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 - 82كتاب األدب

تعريف األدب .
قال ابن حجر  :األدب استعمال ما حيمد قوالً وفعالً .
أقوال يف األدب :

قال اإلمام مالك :كانت أمي ِّ
تعممين وتقول يل :اذهب إىل ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه .
وقال ابن املبارك  :كانوا يطلبون األدب مث العلم .
وقال أيضاً  :كاد األدب يكون ثلثي العلم .
وقال أيضاً  :تعلمت األدب ثالثني سنة وتعلمت العلم عررين سنة .
ومن هتاون بالفرائض عوقب حبرمان
وقال أيضاً َ :من هتاون باألدب عوقب حبرمان ُّ
ومن هتاون بالسنن عوقب حبرمان الفرائض َ
السنن َ
املعرفة . .
وقال سفيان الثوري  :ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم وكان الرجل ال يطلب العلم حىت يتأدب ويتعبد قبل ذلك عررين
سنة.
ِّ
اهلدي كما يتعلمون العلم .
وقال ابن سريين  :كانوا يتعلمون َ
إيل من أن تتعلم سبعني بابا من أبواب العلم .
وقال بعض السلف البنه  :يا بين ألن تتعلم بابا من األدب أحب َّ
وقال احلسن البصري  :إن كان الرجل ليخرج يف أدب نفسه السنتني مث السنتني .
وقال الذهيب  :حيضر جملس اإلمام أمحد مخسة آالف مخسمائة يكتبون والباقون يستمدون من مسته وخلقه وأدبه .
وقال خملد بن احلسني البن املبارك  :حنن إىل كثري من األدب أحوج منا إىل كثري من احلديث .
وقال بعض احلكماء :األدب يف العمل عالمةُ قَبول العمل .
ِّ
ت محاد بن أيب سليمان مثاينَ َع ْررَة سنة .
قال أبو حنيفة  :صحْب ُ
علما أو علَّمته علماً .
الدي وإين
صليت صالة منذ مات محاد إال
وقال رمحه هللا  :ما
استغفرت له مع و َّ
ُ
ُ
ألستغفر ملَن تعلَّمت منه ً
ُ
الرجل خيتلَّف إىل الرجل ثالثني سنةً يتعلَّم منه .
و قال ُ
مالك بن أنس  :كان ُ
وقال رمحه هللا  :جالس نُ َعيم امل ِّجمر أبا هريرَة عررين سنة .
ُ
ِّ
ٍ
أيت أعبَ َد منه .
وقال ٌ
ت أنس بن مالك أربعني سنةً ما ر ُ
ثابت البُناين  :صحْب ُ
قال نافع بن عبدهللا  :جالست مال ًكا أربعني سنة أو مخسا وثالثني سنة كل ٍ
أبكر و ِّ
يوم ِّ
أهجر وأروح .
ً
ً
ُ
ُ
ً
ِّ
ِّ
خري الدنيا واآلخرة مبثل األدب
قال اإلمام ابن القيم  :أدب املرء :عنوا ُن سعادته وفالحه وقلة أدبه :عنوان شقاوته وبَ َواره فما استُجلب ُ
حرماُنما مبثل قلة األدب .
وال استُجلِّب
ُ
طيرا
اخلطيب البغدادي  :الواجب أن يكون طلبةُ احلديث
قال
اضعا وأعظمهم نزاهةً وتديُّنًا وأقلَّهم ً
أكمل الناس أدبًا وأشد اخلَْلق تو ً
ُ
َ
وغضبًا؛ لدوام قرِّع أمساعهم باألخبار املرتملة على حماسن أخالق رسول هللا  وآدابه وسرية السلف األخيار ِّمن أهل بيته وأصحابه
صدفوا (يبتعدوا) عن ِّ
احملدثني ومآثر املاضني فيأخذوا بأمجلها وأحسنها وي ِّ
وطرائق ِّ
أرذهلا وأدوُنا .
َ
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 -1باب ِ ِ
الصلَ ِة
البر َو ِر

وقَ و ِل ِ
سا َن بَِوالِ َديْ ِه).
هللا تَ َع َاَل َ ( :وَو َّ
َ ْ
ص ْي نَا ا ِإلنْ َ
احب ه ِذهِ الدَّا ِر  -وأَومأَ بِي ِدهِ إِ ََل دا ِر عب ِد ِ
الشيب ِاِنَّ قال  :أَ ْخب رنَا ِ
َِّب 
هللا ،قَ َ
ْت النِ َّ
ال َ ( :سأَل ُ
ص ُ َ
َ َْ
ََ َ
َ َْ َ
 -5970عن أيب عمرو َّ ْ َ
يل ِ
ب إِ ََل ِ
اد ِِف َسبِ ِ
ال :
هللا  ،قَ َ
ي قَ َ
ال ُُثَّ بُِّر ال َْوالِ َديْ ِن قَ َ
َي قَ َ
الصالَةُ َعلَى َوقْتِ َها قَ َ
هللا قَ َ
ال َّ
ال ُُثَّ أ ُّ
أ ُّ
َح ُّ
ال ا ْْلِ َه ُ
َي ال َْع َم ِل أ َ
ال ُُثَّ أَ ر
ادِِن ) .
استَ َز ْدتُهُ لََز َ
َح َّدثَِِن ِبِِ َّن َولَ ِو ْ
[ م . ] 85 :
----------تنبيه  :احلديث تقدم شرحه .
قوله ( باب ِ
الب ) الرب -بالكسر :اإلحسان وبر الوالدين :اإلحسان إليهما والقيام خبدمتهما وترك العقوق واإلساءة إليهما .
اْسُهُ َس ْع ُد بْ ُن إيَ ٍ
( َع ْن أَِيب َع ْم ٍرو َّ
اس ) الكويف ثقة خمضرم .
الش ْيبَ ِِ
اِنر َو ْ
ِ ِ
ال  :ح َّدثَِِن ِ
ِِ
اح ِ ِ
اَّلل ب ِن مسع ٍ
ود ) الصحايب اجلليل .
ب َهذه الدَّا ِر َ -وأَ َش َار بِيَده َإَل َدا ِر َع ْبد َّ ْ َ ْ ُ
َ
( قَ َ َ
ص ُ
ب إِ ََل َِّ
اَّلل ) ويف الرواية األخرى ( قلت يا نيب هللا أي األعمال أقرب إىل اجلنة ) .
( قَ َ
َح ُّ
َِّب  أ ُّ
ال َ :سأَل ُ
ْت النِ َّ
ْعم ِل أ َ
َي ال َ

واملراد باألعمال هنا األعمال البدني ة .
الصالَةُ َعلَى َوقْتِ َها ) أي  :يف وقتها قال العيين :واستعمال لفظة ( على ) هنا بالنظر إىل إرادة االستعالء على الوقت والتمكن
( قَ َ
ال َّ :
من أدائها يف أي جزء من أجزائها.
وجاء يف رواية عند البيهقي ( الصالة يف أول وقتها ) لكنها ضعيفة ال تصح كما قال النووي وغريه .
( ُُثَّ بُِّر ال َْوالِ َديْ ِن ) أي  :القيام حبقوقهما واإلحسان إليهما وفعل اجلميل معهما وفعل ما يسرمها والرفق هبما .
يل َِّ
اد ِِف َسبِ ِ
اَّلل ) أي  :حماربة الكفار إلعالء كلمة هللا تعاىل .
( ا ْْلِ َه ُ

-1احلديث دليل على أن من أفضل األعمال بر الوالدين واإلحسان إليهما .
ومما يدل على فضل ذلك :
أن هللا قرن بر الوالدين بتوحيده سبحانه وهذا يدل على شدة تأكد اإلحسان إليهما وأنه بعد حق هللا .

كما قال تعاىل (قُ ْل تَ َعالَْواْ أَتْ ُل َما َحَّرَم َربُّ ُك ْم َعلَْي ُك ْم أَالَّ تُ ْر ِّرُكواْ بِِّّه َشْيئاً َوبِّالْ َوالِّ َديْ ِّن إِّ ْح َساناً ) .
(و ْاعبُ ُدواْ اّللَ َوالَ تُ ْر ِّرُكواْ بِِّّه َشْيئاً َوبِّالْ َوالِّ َديْ ِّن إِّ ْح َساناً ) .
وقال تعاىل َ
ك أَالَّ تَ ْعبُ ُدواْ إِّالَّ إِّيَّاهُ َوبِّالْ َوالِّ َديْ ِّن إِّ ْح َساناً ) .
ضى َربُّ َ
وقال تعاىل ( َوقَ َ
 وأوصى تعاىل بالوالدين إحساناً :
(وَو َّ ِّ
نسا َن بَِّوالِّ َديِّْه ُح ْسناً ) .
قال تعاىل َ
صْي نَا ْاإل َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
صالُهُ ِّيف َع َام ْ ِّ
(وَو َّ ِّ
ني ) .
نسا َن ب َوال َديْه َمحَلَتْهُ أ ُُّمهُ َوْهناً َعلَى َوْه ٍن َوف َ
وقال تعاىل َ
صْي نَا ْاإل َ
وحلديث الباب .
وعن عبد هللا بن عمرو قال ( جاء رجل إىل النيب  فاستأذنه يف اجلهاد فقال  :أحي والداك ؟ قال  :نعم قال  :ففيهما فجاهد )
متفق عليه .
وملسلم ( فارجع إىل والديك فأحسن صحبتَهما ) .
وحلديث أيب هريرة ( .أن رجالً قال يا رسول هللا! من أحق الناس حبسن صحابيت ؟ قال :أمك ؟ قال :مث من؟ قال :أمك  .قال :مث من؟
قال :أمك  .قال :مث من ؟ قال :أبوك) .
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كيفية اإلحسان هلما :بالقول والفعل :
يف حياهتما  :بالرب والطاعة واإلكرام والتوقري والتواضع هلما .
بعد موهتما  :الدعاء هلما وإنفاذ عهدمها وإكرام صديقهما .

هذا الب ال خيتص باألبوين املسلم ن  ،بل ولو كانا على الشر .
ِّ ِّ ِّ
َّ ِّ
ِّ ِّ
ين وََلْ ُخيْ ِّر ُجوُكم ِّم ْن ِّديَ ِّ
ني)
وه ْم َوتُ ْق ِّسطُوا إِّلَْي ِّه ْم إِّ َّن َّ
قال تعاىل (ال يَْن َها ُك ُم َّ
اّللَ ُِّحي ُّ
ب الْ ُم ْقسط َ
ارُك ْم أَ ْن تَبَ ُّر ُ
ْ
ين ََلْ يُ َقاتلُوُك ْم يف الد ِّ َ
اّللُ َع ِّن الذ َ
ك بِِّّه عِّ ْلم فَال تُ ِّطعهما وص ِّ
وقال تعاىل ِّ
ِّ ِّ
احْب ُه َما ِّيف الدُّنْيَا َم ْعُروفاً ) .
س لَ َ
ُْ َ َ َ
ٌ
َ
(وإ ْن َجا َه َد َاك َعلَى أَ ْن تُ ْررَك يب َما لَْي َ
وعن أمساء قالت ( قدمت أمي وهي راغبة أفأصلها ؟ قال  :نعم )  .راغبة  :أي بالعطاء .
ومن اإلحسان أال جياهد إال بإذهنما .
للحديث السابق .
وهذا حممد  يزور قب أمه :
قال ( استأذنت ريب أن أستغفر هلا فلم يأذن يل واستأذنته أن أزور قربها فأذن يل فزوروا القبور فإُنا تذكر اآلخرة) .رواه مسلم
وهذا إبراهيم خليل الرمحن خياطب أباه بلطف وإشفاق :
ِّ
ت إِِّّين قَ ْد ج ِّ ِّ ِّ
ك فَاتَّبِّع ِّين أَه ِّد َك ِّ
(يا أَب ِّ
صَراطاً َس ِّوياً ) .
اءين م َن الْع ْل ِّم َما ََلْ يَأْت َ ْ ْ
َ
َ َ

وهذا حيي يثِن عليه هللا بوصفه براً بوالديه :
قال تعاىل (وب راً بِّوالِّ َدي ِّه وََل ي ُكن جبَّاراً ع ِّ
صياً ) .
ََ َ ْ َ ْ َ َ َ
وكذلك عيسى عليه السالم فيذكر هللا ِف كتابه قوله :
(وبَراً بَِّوالِّ َدِِّت َوََلْ ََْي َعلْ ِّين َجبَّاراً َش ِّقياً ) .
َ
مناذج من سلف األمة :

عن حممد بن املنكدر أنه كان يضع خده على األرض مث يقول ألمه  :قومي ضعي قدمك على خدي .
وعن ابن عون املزين  :أن أمه نادته فأجاهبا فعال صوته صوهتا فأعتق رقبتني .
قال ابن اجلوزي :بلغنا عن عمر بن ذر أنه ملا مات ابنه قيل له  :كيف كان بره بك؟ قال :ما مرى معي ُناراً إال كان خلفي وال ليالً إال
كان أمامي وال رقد على سطح أنا حتته .
كان أبو هريرة إذا أراد أن خيرج من بيته وقف على باب ِّأمه فقال  :السالم عليك – يا أماه – ورمحة هللا وبركاته فتقول  :وعليك السالم
يا ولدي ورمحة هللا وبركاته فيقول ِّ :رمحَك هللا كما ربيتين صغرياً فتقول  :رمحك هللا كما بررتين كبرياً .
أبر الناس هبا فقيل له يف ذلك فقال :أخاف أن آكل معها فتسبق
وعن الزهري قال :كان احلسن بن علي ال يأكل مع أمه وكان َّ
عينها إىل شيء من الطعام وأنا ال أدري فآكله فأكون قد عققتها .
-2إثبات احملبة هلل تعاىل إثباتاً يليق جبالله من غري حتريف وال متثيل وال تربيه وال تعطيل .
قال تعاىل ( إن هللا حيب احملسنني ) .
وقال تعاىل ( إن هللا حيب املتقني ) .
وقال  ( : ألعطني الراية رجالً حيب هللا ورسوله وحيبه هللا ورسوله ) .
 -3فقه ابن مسعود حيث وقف عن سؤال رسول هللا  إىل هذا احلد خرية أن تكثر عليه األعمال فال يستطيع اإلتيان هبا مجيعاً أو
أدباً مع الرسول  حىت ال يثقل عليه يف السؤال .
 -4السؤال من أجل العمل والتطبيق .
 -5أن األعمال تتفاضل .
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 -6أن هللا حيب األعمال الصاحلة .
 -7الرفق بالعاَل .
 -8االزدياد من العلم عند العلماء .
 -9نصح النيب  ألمته وتعليمهم ما حيتاجونه .
 -10والتوقف عن اإلكثار عليه خرية إمالله .
 -11ما كان عليه الصحابة من تعظيم النيب  والرفقة عليه وما كان هو عليه من إرشاد املسرتشدين ولو شق عليه .
فائدة 1 :

ضيَّع الصالة اليت هي
فإن قلت :ما احلكمة يف ختصيص هذه األشياء الثالثة بالذكر قلت :هذه الثالثة أفضل األعمال بعد اإلميان فمن َ
تضييعا وأشد هتاونًا واستخفافًا وكذا من ترك بر والديه فهو لغري ذلك من
عماد الدين مع العلم بفضيلتها كان لغريها من أمر الدين أشد ً
حقوق الناس أشد ترًكا وكذا اجلهاد يف سبيل هللا؛ من تركه مع قدرته عليه عند تعينه عليه فهو لغري ذلك من األعمال اليت يتقرب هبا إىل
( عمدة القاري ) .
هللا تعاىل أشد تركاً .
فائدة 2 :

تقدم أن احلافظ ابن عبد الرب أشار إىل ترجيح الصوم على غريه من العبادات :
مثل له ) .
فقال :حسبك يكون الصيام ُجنَّةً من النار فضالً ويدل له ً
أيضا هذا احلديث ( عليك بالصوم فإنه ال َ
واملرهور عند اجلمهور ترجيح الصالة.
اّلل؟ قال" :الصالة على وقتها .....
حلديث ابن مسعود هذا  :أي العمل أحب إىل َّ
وحلديث أمحد وابن ماجه والدارمي بإسناد صحيح :وفيه ( واعلموا أن خري أعمالكم الصالة ) .
َح ُّق الن ِ
الص ْحبَ ِة
َّاس ِِبُ ْس ِن ُّ
 -2باب َم ْن أ َ
ال يا رس َ ِ
ال ( جاء رجل إِ ََل رس ِ ِ
هللا من أ ِ
ال ُُثَّ َم ْن
ك قَ َ
ص َحابَِِت قَ َ
ال أ ُُّم َ
َح ُّق ِبُ ْس ِن َ
ول َ ْ َ
ول هللا  فَ َق َ َ َ ُ
َ -5971ع ْن أَِيب ُه َريْ َرةَ  قَ َ َ َ َ ُ ٌ َ ُ
ال ُُثَّ أَبُو َ ) .
ال ُُثَّ َم ْن قَ َ
ك قَ َ
ال ُُثَّ َم ْن قَ َ
ك قَ َ
قَ َ
ال أ ُُّم َ
ال أ ُُّم َ
[ م . ] 2548 :
---------ِ ِ
ِّ
ون الت ِّ ِّ
اويةُ بن حي َد َة بَِّفْت ِّح الْمهملَ ِّة وس ُك ِّ
ج
َّحتَانيَّة َوُه َو َج ُّد بَ ْه ِّز بْ ِّن َحكي ٍم فَ َق ْد أ ْ
ْ
اء َر ُج ٌل إِ ََل َر ُسول هللا ُْ ) حيتَ َم ُل أَنَّهُ ُم َع ِّ َ ْ ُ َ ْ
( َج َ
ُْ َ َ ُ
َخَر َ
ال أ ُُّمك ْ ِّ
ول َِّّ
الْم ِّ
ِّ
ف ِّيف ْاأل ََد ِّ
الرتِّم ِّذي  ( .الفتح ) .
ت يَا َر ُس َ
ب الْ ُم ْفَرِّد ِّم ْن َح ِّديثِّ ِّه قَ َ
احلَد َ
اّلل َم ْن أَبَُّر قَ َ َ
يث َوأ ْ
صن ُ
ال قُ ْل ُ
َخَر َجهُ أَبُو َد ُاوَد َو ْ
ُ َ
ال يا رس َ ِ
هللا من أ ِ
ص َحابَِِت ) ويف الرواية األخرى ( حبسن الصحبة ) .
َح ُّق ِبُ ْس ِن َ
ول َ ْ َ
( فَ َق َ َ َ ُ
ك ) أي  :أحقهم حبسن الصحابة أمك وكذا ما بعده .
( قَ َ
ال أ ُُّم َ
( ُُثَّ أَبُو َ ) أحقهم حبسن الصحابة .
-1احلديث دليل على أن األم أحق بالرب من األب .
الص ْحبَة .
الصاد ِّمبَْع ََن ُّ
الص َحابَة ُهنَا بَِّفْت ِّح َّ
قال النووي َّ :
ِّ
احلَث َعلَى بِّر ْاألَقَ ِّ
ارب َوأ َّ
دها ْاألَب ُمثَّ ْاألَقْ َرب فَ ْاألَقْ َرب .
َوفِّ ِّيه ْ
هم بِّ َذل َ
ك ُمثَّ بَ ْع َ
َن ْاألُم أ َ
َحق ْ
ِّ
ضاعه ُمثَّ تَ ْربِّيَته
قَ َ
ال الْ ُعلَ َماء َ :و َسبَب تَ ْقدمي ْاألُم َكثْ َرة تَ َع َبها َعلَْي ِّه َو َش َف َق َتها َو ِّخ ْد َم َتها َوُم َعانَاة الْ َم َراق ِّيف محَْله ُمثَّ َو ْ
ضعه ُمثَّ إِّْر َ
ِّ
ارث الْمح ِّ
َن ْاألُم تُ َفضَّل ِّيف الِّْرب علَى ْاألَب وح َكى الْ َق ِّ
اسِّيب إِّ ْمجَاع الْ ُعلَ َماء َعلَى أ َّ
اضي عِّيَاض
ك َ .ونَ َق َل ْ
َو ِّخ ْد َمته َومتَِّْريضه َو َغ ْري ذَل َ
َ
ََ
احلَ ِّ ُ َ
ِّ
اجلمهور بِّتَ ْف ِّ
الص َواب ْاأل ََّول
ضهم  :يَ ُكون بِّرمهَا َس َواء  .قَ َ
ضيلِّ َها َوقَ َ
ك فَ َق َ
هم َه َذا إِّ َىل َمالِّك َو َّ
ِّخ َالفًا ِّيف ذَل َ
ال ُْ ْ ُ
ب بَ ْعض ْ
ال بَ ْع ْ
ال َ :ونَ َس َ
لِّص ِّر ِّ ِّ ِّ
َح ِّاديث ِّيف الْ َم ْع ََن الْ َم ْذ ُكور َ .واَ َّّلل أ َْعلَم .
َ
يح َهذه ْاأل َ
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ال الْ َق ِّ
َج َداد َو ِّْ
َمجَ ُعوا َعلَى أ َّ
اإل ْخ َوة لَِّق ْولِِّّه ُ : مثَّ أ َْدنَاك
َن ْاألُم َو ْاألَب آ َكد ُح ْرَمة ِّيف الِّْرب ِّمم َّْن ِّس َو ُامهَا  .قَ َ
قَ َ
اضيَ :وأ ْ
ضهم بَ ْني ْاأل ْ
الَ :وتَ َرَّد َد بَ ْع ْ
اجلَدَّات ُمثَّ ِّْ
َخ َوات ُمثَّ َسائِّر
َج َداد َو ْ
أ َْدنَاك قَ َ
ال أ ْ
اإل ْخ َوة َو ْاأل َ
َص َحابنَا :يُ ْستَ َحب أَ ْن تُ َقدَّم ِّيف الِّْرب ْاألُم ُمثَّ ْاألَب ُمثَّ ْاأل َْوَالد ُمثَّ ْاأل ْ
الْمح ِّ ِّ
اخلَ َاالت َويُ َقدَّم ْاألَقْ َرب فَ ْاألَقْ َرب  ( .نووي )
َخ َوال َو ْ
ارم م ْن ذَ ِّوي ْاأل َْر َحام َك ْاأل َْع َم ِّام َوالْ َع َّمات َو ْاأل ْ
ََ

وقال الصنعاِن  :إذا تعارض حق األب وحق األم  :فحق األم مقدم .
حلديث  ( :قال رجل يا رسول هللا من أحق الناس حبسن صحبيت قال أمك ثالث مرات مث قال أبوك ) .
فإنه دل على تقدمي رضا األم على رضا األب.
قال ابن بطال  :مقتضاه أن يكون لألم ثالثة أمثال ما لألب قال  :وكأن ذلك لصعوبة احلمل مث الوضع مث الرضاع.
قلت  :وإليه اإلشارة بقوله تعاىل  ( :ووصينا اإلنسان بوالديه إحسانا محلته أمه كرها ووضعته كرها ) ومثلها ( محلته أمه وهنا على وهن ) .
قال القاضي عياض  :ذهب اجلمهور إىل أن األم تفضل على األب يف الرب ونقل احلارث احملاسيب اإلمجاع على هذا  ( .سبل السالم ) .
ث الَ ميُْ ِّكن إِّيصال الِّْ ِّرب إِّلَي ِّهما دفْ عةً و ِّ
جاء ِف ( املوسوعة الفقهية ) أ ََّما إِّ ْن تَعارض بُِّّرُمها ِّيف َغ ِّري مع ِّ
اح َدةً :
صيَ ٍة َو َحْي ُ
ََ َ َ
ْ َْ
ُ َ
ْ َ ََ َ
ِّ
ْب ِّيف الْ ِّرب .
فَ َق ْد قَال ْ
اعةُ األِّْم ُم َق َّد َمةٌ ؛ ِّألن ََّها تَ ْف ُ
ور  :طَ َ
ضل األ َ
اجلُ ْم ُه ُ
َوقِّيل ُ :مهَا ِّيف الِّْ ِّرب َس َواءٌ .
ِّ
َن رجالً قَال لِّمالِّ ٍ ِّ ِّ
ك  :أ ِّ
الس ِّ
َط ْع أَبَ َ
اك َوالَ
ك فَ َقال لَهُ َمالِّ ٌ
ب إِّ ََّ
يل أَ ْن أَقْ ُد َم َعلَْي ِّه َوأ ُِّمي متَْنَ ُع ِّين ِّم ْن ذَل َ
ك َ :والدي ِّيف ُّ َ
ي أ َّ َ ُ
َ
ودان َكتَ َ
فَ َق ْد ُرِّو َ
ِّ
ضى أ ُِّم ِّه بِّس َف ِّرهِّ لِّوالِّ ِّدهِّ ولَو بِّأَخ ِّذها معه لِّيتَم َّكن ِّمن طَاع ِّة أَبِّ ِّيه وع َدِّم ِّعصي ِّ
تَ ْع ِّ
ان أ ُِّم ِّه .
ص أ َُّم َ
ك  .يَ ْع ِّين أَنَّهُ يُبَال ُغ ِّيف ِّر َ
ََ
َ ْ ْ َ ََُ َ َ َ ْ َ
َْ
َ َ
ث ِّحني سئِّل ع ِّن الْمسأَلَ ِّة بِّعينِّها قَال  :أ ِّ
ي أ َّ
ك فَإِّ َّن َهلَا ثُلُثَ ِّي الِّْ ِّرب .
َط ْع أ َُّم َ
َن اللَّْي َ َ ُ َ َ ْ َْ َ
َوُرِّو َ
ِّ
اع َعلَى أ َّ
َّمةٌ ِّيف الِّْ ِّرب َعلَى األْب .
َونَ َقل الْ ُم َحاسِّ ُّ
يب اإلْ ْمجَ َ
َن األْ َّم ُم َقد َ
وقال القرطِب  :فَه َذا ْ ِّ
الر َف َقةَ َعلَْي ها ي نْبغِّي أَ ْن تَ ُكو َن ثََالثَةَ أ َْمثَ ِّال َحمَبَّ ِّة ْاأل ِّ
يث يَ ُد ُّل َعلَى أ َّ
ث
َن َحمَبَّةَ ْاألُِّم َو َّ
َب لِّ ِّذ ْك ِّر النِّ ِّ
َّيب ْ األُمَّ ثََال َ
احلَد ُ
َ
َ ََ
ِّ
ٍ
ِّ
ات وِّذ ْك ِّر ْاأل ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ك أ َّ
ض ِّاع
صعُوبَةَ ْ
الراب َعة فَ َق ْطَ .وإذَا تَ َو َّ
ص ُعوبَةَ َّ
َب يف َّ
صعُوبَةَ الْ َو ْ
ص َل َه َذا الْ َم ْع ََن َشه َد لَهُ الْ َعيَا ُنَ .وذَل َ
الر َ
ض ِّع َو ُ
احلَ ْم ِّل َو ُ
َن ُ
َمَّر َ
والتَّربِّي ِّة تَْن َف ِّرد ِّهبا ْاأل ُُّم دو َن ْاأل ِّ ِّ ِّ
ِّ
ث َمنَ ِّ
َب.
َب فَ َهذه ثََال ُ
ُ
ُ َ
ازَل َخيْلُو مْن َها ْاأل ُ
َ َْ
ِ
 -3باب الَ ُجيَاه ُد إِالَّ بِِإ ْذ ِن األَبَ َويْ ِن
 -5972عن عب ِد ِ
ال فَِفي ِهما فَج ِ
َِّب  أُج ِ
ِ
َك أَب و ِ
اه ْد ) .
ال نَ َع ْم قَ َ
ان قَ َ
اه ُد قَ َ
ال  ( :قَ َ
هللا بْ ِن َع ْم ٍرو قَ َ
َ ْ َْ
َ َ
َ
ال ل َ َ َ
ال َر ُج ٌل للنِ ِر
[ م . ] 2549 :
---------ال
( قال رجل للنِب  ) لفظ احلديث يف كتاب اجلهاد ( جاء رجل إ َىل النِّ ِّ
استَأْذَنَهُ ِّيف ْ
ال نَ َع ْم قَ َ
َح ٌّى َوالِّ َد َاك قَ َ
اجلِّ َها ِّد فَ َق َ
َّيب  فَ ْ
ال أ َ
فَ ِّف ِّيهما فَج ِّ
اه ْد ) .
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َمحَ ُد م ْن طَ ِّر ِّيق ُم َع ِّ
اس بْ ِّن م ْرَد ٍ
قال ابن حجر ْ :حيتَ َمل أَ ْن يَ ُكو َن ُه َو َجامهَةُ بْ ُن الْ َعبَّ ِّ
اويَةَ بْ ِّن َجامهَةَ ( أ َّ
َّسائ ُّي َوأ ْ
َن َجامهَةَ َجاءَ
اس فَ َق ْد َرَوى الن َ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ال الَْزْم َها ) .
ق
م
ع
ن
ال
ق
ُم
أ
ن
م
ك
ل
ل
ه
ال
ق
ف
ك
ري
ر
ت
َس
أل
ت
ئ
ج
و
و
ز
غ
ل
ا
ت
د
َر
أ
اّلل
ول
س
إِّ َىل النِّ ِّ
ال يَا َر ُ َ َّ َ ْ ُ ْ َْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
َّيب  فَ َق َ
َك أَب و ِ
َحي َوالِّ َد َاك ) .
( قَ َ
ان ) ويف الرواية األخرى ( فَ َق َ
ال ل َ َ َ
ال أ َ
ال فَ ِفي ِهما فَج ِ
اه ْد ) أي  :خصصهما جبهاد النفس يف رضامها .
ال نَ َع ْم قَ َ
( قَ َ
َ َ
قال القرطِب  :أي جاهد نفسك يف برمها وطاعتهما فهو األوىل بك ألن اجلهاد فرض كفاية وبر الوالدين فرض عني .
 -1احلديث دليل على عظم حق الوالدين وأنه ال َيوز للولد أن َياهد إال بإذُنما .
-2احلديث دليل على أنه يررتط للجهاد إذن الوالدين إذا كان اجلهاد تطوعاً .
فال َيوز لإلنسان أن َياهد جهاد التطوع إال بإذن الوالدين إذا كانا مسلمني أو بإذن املسلم منهما .
ال :فَ ِّف ِّيهما فَج ِّ
اه ْد ) .
أ-حلديث الباب ( َجاءَ َر ُج ٌل إِّ َىل اَلنِّ ِّ
ال :نَ َع ْم :قَ َ
أح ٌّي َوالِّ َد َاك؟" قَ َ
َّيب  يَ ْستَأْ ِّذنُهُ ِّيف اَ ْجلِّ َه ِّاد .فَ َق َ
َ َ
الَ :
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ِّ
يد َحنوه وزاد ( اِّرِّجع فَ ِّ
ِّ ٍ
ِّ ِّ ِّ
ك؛ َوإَِّّال فَِّ َّربُمهَا ) .
َوِّأل ْ
استَأْذنْ ُه َما فَإِّ ْن أَذنَا لَ َ
َمحَ َد َوأَِّيب َد ُاوَد :م ْن َحديث أَِّيب َسع ْ ُ ُ َ َ َ ْ ْ ْ
ِّ
ول هللاِّ  فَ َق َ ِّ
ِّ ِّ
ي ي بكِّي ِّ
ال ( جاء رجل إِّ َىل رس ِّ
ال ْ :ارِّج ْع
ان فَ َق َ
ت أُبَايِّعُ َ
بَ -
ك َعلَى ا ْهل ْجَرةِّ َوتََرْك ُ
ال  :جْئ ُ
ت أَبَ َو َّ َْ َ
وع ْن َعْبد هللا بْ ِّن َع ْم ٍرو قَ َ َ َ َ ُ ٌ َ ُ
علَي ِّهما فَأ ْ ِّ
ْه َما َك َما أَبْ َكْيتَ ُه َما ) رواه أبو داود .
َضحك ُ
َْ َ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اخلُ ْدر ِّي ( .أ َّ
ك؟
وعن أَِّيب َسعيد ْ
اي قَ َ
َح ٌد بالْيَ َم ِّن ؟ قَ َ
اجَر إ َىل َر ُسول هللا  م َن الْيَ َم ِّن فَ َق َ
ال :أَذنَا لَ َ
الَ :ه ْل لَ َ
كأَ
َن َر ُجالً َه َ
جْ -
ال :أَبَ َو َ
ال  :ارِّجع إِّلَي ِّهما فَاستأْ ِّذنْهما فَِّإ ْن أ َِّذنَا لَك فَج ِّ
اه ْد َوإِّالَّ فَِّ َّربُمهَا ) رواه أبو داود
قَ َ
َ َ
ال  :الَ قَ َ ْ ْ ْ َ ْ َ ُ َ
ِّ
ِّ
ول َِّّ
وعن ُم َع ِّ
السلَ ِّم ِّي ( أ َّ
الَ :ه ْل
َن َج ِّامهَةَ َجاءَ إِّ َىل النِّ ِّ
َستَ ِّر ُري َك فَ َق َ
ال :يَا َر ُس َ
َّيب  فَ َق َ
اويَةَ بْ ِّن َجامهَةَ ُّ
اّلل أ ََرْد ُ
ت أَ ْن أَ ْغُزَو َوقَ ْد جْئ ُ
تأْ
دْ -
ت ِّر ْجلَْي َها ) رواه النسائي .
ال :نَ َع ْم قَال  :فَالَْزْم َها فَِّإ َّن ْ
ك ِّم ْن أٍُم ؟ قَ َ
لَ َ
اجلَنَّةَ َْحت َ
ه -أن اجلهاد يف هذه احلالة فرض على الكفاية ينوب عنه فيه غريه وبر الوالدين فرض يتعني عليه ال ينوب عنه فيه غريه فال يرتك
فرض عني للقيام مبا فرض على الكفاية .
قال ِف الفتح  :قال مجهور العلماء :حيرم اجلهاد إذا منع األبوان أو أحدمها بررط أن يكونا مسلمني ألن برمها فرض عني عليه
واجلهاد فرض كفاية .

وقال الصنعاِن  :ذهب اجلماهري من العلماء إىل أنه حيرم اجلهاد على ال ولد إذا منع ه األبوان أو أحدمها بررط أن يكونا مسلمني

ألن

برمها فرض عني واجلهاد فرض كفاية فإذا تعني اجلهاد فال .

فائدة 1 :

حاالت رجوع األبوين عن إذُنما لولدمها باجلهاد ؟

احلالة األوَل  :أن يرجع األبوان قبل حضور الولد الصف يف القتال .
ففي هذه الصورة اتفقت الرافعية واحلنابلة على أنه َيب على الولد أن يرجع .
واستدلوا بأن عدم اإلذن عذر مينع وجوب اجلهاد ابتداء فكذلك إذا طرأ يف أثنائه كسائر املوانع من العمى أو املرض .

احلالة الثانية  :أن يرجع األبوان عن إذُنما بعد حضوره الصف .

فاألظهر هنا أنه ال عربة برجوعهما عن اإلذن وحيرم على الولد االنصراف عن القتال .
ألن اجلهاد تعني عليه حبضوره الصف فلم يبق هلما إذن .

فائدة 2 :
هل يُلحق اجلد واجلدة باألبوين يف ذلك ؟
األصح عند الرافعية نعم .
فائدة 3 :

إذا كان اجلهاد فرض عني على االبن  :فهنا ال يررتط إذن الوالدين .

قال ابن حجر  :فإذا تعني اجلهاد فال إذن.
َّ ِّ
ين َآمنُواْ إِّ َذا لَ ِّقيتُ ْم فِّئَةً فَاثْبُتُواْ ) .
أ -لقوله تعاىل ( يَا أَيُّ َها الذ َ
ِّ ِّ َّ ِّ
َّ ِّ
وه ُم األ َْدبَ َار (َ )15وَمن يُ َوِّهلِّ ْم يَ ْوَمئِّ ٍذ ُدبَُرهُ إِّالَّ ُمتَ َح ِّرفاً لِِّّقتَ ٍال أ َْو ُمتَ َحيِّزاً
ين َك َفُرواْ َز ْحفاً فَالَ تُ َولُّ ُ
ين َآمنُواْ إذَا لَقيتُ ُم الذ َ
ولقوله تعاىل ( يَا أَيُّ َها الذ َ
ِّ ٍ
ضٍ
اّللِّ ) .
ب ِّم َن َّ
إِّ َىل فئَة فَ َق ْد بَاء بِّغَ َ
وجه الداللة من اآليت ن  :أن هللا سبحانه وتعاىل أمر بالثبات عند قتال الكفار وعدم الفرار عنهم واآلية عامة ترمل مجيع املؤمنني
ومنهم الولد .
ب -قال  ( ال طاعة يف معصية هللا ) متفق عليه .

وجه الداللة  :الرسول  أ خرب بعدم الطاعة يف معصية هللا واجلهاد هنا فرض عني وتركه معصية فال معَن الستئذان الوالدين يف هذه
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احلالة إذ ال طاعة هلما إذا َل يأذنا .
ج -قياس اجلهاد يف هذه احلالة على الصالة املكتوبة جبامع أن كالً منهما عبادة تعينت عليه فكما أن أداء الولد للصالة املكتوبة ال
يتوقف على إذن الوالدين فكذلك اجلهاد .
د -ترك اجلهاد يف هذه احلالة يؤدي إىل اهلالك فقدم على حق األبوين  ( .أحكام إذن اإلنسان ) .

 فإن قيل  :بر الوالدين فرض ع ن أيضاً واْلهاد عند تعينه فرض ع ن فهما مستويان فما وجه تقدمي اْلهاد ؟

قلت  :ألن مصلحته أعم إذ هي حلفظ الدين والدفاع عن املسلمني فمصلحته عامة مقدمة على غريها وهو يقدم على مصلحة حفظ
البدن  ( .سبل السالم ) .

وقال ِف املغِن  :وإن أذن ل ه والداه يف الغزو وشرطا عليه أن ال يُقاتل فحضر القتال تعني عليه وسقط شرطهما  .كذلك قال األوزاعي
وابن املنذر ؛ ألنه صار واجباً عليه فلم يبق هلما يف تركه طاعة .
فائدة 4 :
قال ابن قدامة  :فَأ ََّما إ ْن َكا َن أَبَواهُ َغْي ر ُمسلِّم ْ ِّ
ني فَ َال إ ْذ َن َهلَُما .
َ َ ْ َ
ِّ
ال الرَّافِّعِّي .
ك قَ َ
َوبِّ َذل َ
ِّ ِّ
اّللِّ َ كانُوا َُي ِّ
اه ُدو َن وفِّ ِّيهم من لَه أَب و ِّان َكافِّر ِّان ِّمن َغ ِّري ِّ ِِّّ ِّ
ألن أَصحاب رس ِّ
يق َوأَبُو ُح َذيْ َفةَ بْ ُن
ول َّ
استْئ َذاُن َما ؛ مْن ُه ْم أَبُو بَ ْك ٍر الصد ُ
ْ ْ ْ
َ
ْ َ َ َُ
َ ْ َ ْ ُ ََ
َ
ِّ
ِّ
ٍ
اىل
َعتَبَةَ بْ ُن َربِّ َيعةَ َكا َن َم َع النِّ ِّ
ني يَ ْومئِّ ٍذ قُتِّ َل بِّبَ ْد ٍر َوأَبُو عُبَ ْي َدةَ قَتَ َل أَبَاهُ ِّيف ْ
اجلِّ َه ِّاد فَأَنْ َزَل َّ
اّللُ تَ َع َ
يس الْ ُم ْر ِّرك َ
َّيب  يَ ْوَم بَ ْدر َوأَبُوهُ َرئ ُ
.اآليَةَ .
( َال ََِّت ُد قَ ْوًما ) ْ
َخبَ ِّ
ص ِّمبَا َرَويْنَاهُ  ( .املغين ) .
ار ُخمَ َّ
وم ْاأل ْ
ص ٌ
َو ُع ُم ُ
فائدة 5 :
إذا كان األب رقيقاً هل يستأذن أم ال ؟

قيل َ :يب أن يستأذن .
ار وِّألَنَّهما أَب و ِّان مسلِّم ِّ
أ-لِّ ُعم ِّوم ْاأل ْ ِّ
احلَُّريْ ِّن .
ان فَأَ ْشبَ َها ْ
َخبَ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ
ُ
ب -وألن املقصود من ذلك مراعاة حق الوالد
ج -ولئال يقع يف نفسه شيء من احلسرة بفوات نفس ولده أو تعرضه للقتل وهذا ثابت يف الرقيق كما هو يف األحرار.

وقيل  :ال َيب .
ِّألَنَّهُ َال ِّوَاليَةَ َهلَُما .

فائدة 6 :
هل خيرج للجهاد وعليه ديْن ؟
هذه املسألة هلا أحوال :

أوالً  :اتفق الفقهاء على عدم اشرتاط إذن الدائن جلهاد املدين إذا كان اجلهاد متعيناً عليه سواء كان املدين معسراً أم موسراً .

ألن اخلروج هنا فرض عني على كل قادر وهو ال حيتمل التأخري أما قضاء الدَّين فيحتمل التأخري والضرر يف ترك اخلروج أعظم من
الضرر يف االمتناع من قضاء الدين ألن الضرر يف ترك اخلروج يرجع إىل كافة املسلمني فالواجب عليه أن يرتغل بدفع أعظم الضررين .
جاء يف ( املوسوعة الفقهية ) وأ ََّما إ َذا تَع َّني ِّْ
ني الْ ُف َق َه ِّاء ِّيف أَنَّهُ ال إ ْذ َن لِّغَ ِّرميِّه .
اد فَال ِّخ َال َ
اجل َه ُ
ف بَ ْ َ
ََ
َ
ثانياً  :اتفق الفقهاء على أنه ليس للمدين املوسر أن خيرج للجهاد إذا كان الدين حاالً بغري إذن الدائن إال إذا ترك وفاء وَل خيالف فيه
إال األوزاعي .
واستدلوا  :بأن فرض الدين متعني عليه فال َيوز تركه لفرض على الكفاية يقوم عنه غريه مقامه .
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واستدلوا جلواز اجلهاد إن ترك وفاءً أو أقام كفيالً :
بفعل عبد هللا بن عمرو بن حرام – والد جابر – حيث خرج إىل أحد وعليه ديْن كثري فاسترهد وقضاه عنه ابنه بعلم النيب  وَل يذمه
النيب  على ذلك وَل ينكر فعله بل مدحه وقال  :ما زالت املالئكة تظله بأجنحتها .
ِّ
ِّ ِِّّ ِّ ِّ ِِّّ
قال ابن قدامة  :وَم ْن َعلَْي ِّه َديْ ٌن َح ٌّ
يم بِِّّه َك ِّفيالً أ َْو
ال أ َْو ُم َؤ َّج ٌل ََلْ ََيُْز لَهُ ْ
اخلُُر ُ
َ
وج َإىل الْغَْزو إال بإ ْذن غَرميه إال أَ ْن يَْت ُرَك َوفَاءً أ َْو يُق َ
ِّ
ِّ
ال الرَّافع ُّي. . .
يُ َوثَِّقهُ بَِّرْه ٍن َ .وِّهبَ َذا قَ َ
ول َِّّ
اّللِّ ِّ ِّ
ِّ
َن رجال جاء َإىل رس ِّ
ال :نَ َع ْم
اي؟ قَ َ
ال :يَا َر ُس َ
اّللِّ  فَ َق َ
ول َّ
اّلل إ ْن قُت ْلت ِّيف َسبِّ ِّيل َّ َ
ودليل ذلك أ َّ َ ُ َ َ َ ُ
ص ابًرا ُْحمتَسبًا تُ َكفَُّر َع ِّين َخطَايَ َ
إال الدَّين فَِّإ َّن ِّج ِّربيل قَ َ ِّ
ك َ .رَواهُ ُم ْسلِّ ٌم.
ال ِّيل ذَل َ
َْ
ْ َ
ِّ
ِّ
ِّ
َن ِّْ
ِّ
َّ
وأل َّ
وت ا ْحلَ ُّق ب َف َواهتَا.
س فَيَ ُف ُ
َّه َادةُ ال ِّيت تَ ُف ُ
ص ُد مْنهُ الر َ
اجل َه َاد تُ ْق َ
وت هبَا النَّ ْف ُ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِِّّ
وأ ََّما إ َذا تَع َّني علَي ِّه ِّْ
وض األ َْعي ِّ
ان. . .
اجل َه ُ
َ َ َْ
َّما َعلَى َما ِّيف ذ َّمته َك َسائ ِّر فُ ُر ِّ َ
اد فَال إ ْذ َن لغَ ِّرميه ؛ ألَنَّهُ تَ َعلَّ َق ب َعْينه فَ َكا َن ُم َقد ً
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يم ْن تَ َرَك َوفَاءً .
َوإِّ ْن تَ َرَك َوفَاءً أ َْو أَقَ َام َكفيالً فَلَهُ الْغَْزُو بِّغَ ِّْري إ ْذن  .نَ َّ
ص َعلَْيه أ ْ
َمحَ ُد ف َ
اّللِّ خرج َإىل أ ٍ
ِّ
َن عبد َِّّ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
َّيب 
ضاهُ َعنْهُ ابْنُهُ بِّعِّْل ِّم النِّ ِّ
أل َّ َْ َ
استُ ْر ِّه َد َوقَ َ
َّيب َوََلْ يَ ُذ َّمهُ النِّ ُّ
ُحد َو َعلَْيه َديْ ٌن َكثريٌ فَ ْ
ُ
اّلل بْ َن َحَرام أَبَا َجاب ِّر بْ ِّن َعْبد َّ َ َ َ
ِّ
ِّ ِّ
َش َع ْرت أ َّ
َن
َجنِّ َحتِّ َها َح َّىت َرفَ ْعتُ ُموهُ) َ .وقَ َ
ك َوََلْ يُْن ِّك ْر فِّ ْعلَهُ بَ ْل َم َد َحهُ َوقَ َ
ال البْنِّ ِّه َجابٌِّر  :أ َ
َعلَى ذَل َ
ال َ ( :ما َزالَ ْ
ت الْ َمالئ َكةُ تُظلُّهُ بِّأ ْ
ِّ
احا  ( .املغين ) .
َّ
اّللَ أ ْ
َحيَا أَبَاك َوَكلَّ َمهُ ك َف ً
وقد ذهب بعض العلماء إىل أنه َيوز للمدين املوسر أن خيرج إىل اجلهاد بغري إذن الدائن إذا كان الدين َل حيل بعد .
وبه قالت احلنفية واملالكية .
قالوا  :إن الدائن قبل حلول الدين ال حق له على املدين فليس له مطالبة املدين بالدين وإذا َل يكن له مطالبته فليس له منعه من
اخلروج .
لكن َياب عن هذا  :بأن الدائن وإن َل يكن له حق على املدين قبل حلول الدين إال أن اجلهاد يقصد منه الرهادة اليت تفوت هبا
النفس فيفوت احلق بفواهتا وهذا فيه ضرر على الدائن فال َيوز بغري إذنه .
اخلالصة  :ال حيل ملسلم أن َياهد جهاداً تطوعياً وعليه دين ال وفاء له ماَل يقم كفيالً أو يوثق دينه برهن أو يكون له وفاء وذلك
لئال يفوت حق الغري.

ثالثاً  :إ ْذن الدائن للمدين باجلهاد إذا َل يكن متعيناً عليه والدين حال واملدين معسر ؟

اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على قولني :

قيل  :ال يررتط إذن الدائن خلروج املدين إىل اجلهاد إذا كان معسراً وَل يتعني عليه .

وهبذا قال املالكية والرافعية .
لقوله تعاىل ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة ) .
قالوا  :إن هللا أمر بإنظار املعسر إىل حني امليسرة فال َيوز مطالبته قبل ذلك وإذا َل تكن هناك مطالبة فللمدين اخلروج بغري إذن
الدائن .

وقيل  :يررتط إذن الدائن .

وهبذا قالت احلنفية واحلنابلة .
اإلميا َن بِّ َِّّ
اجلِّهاد ِّيف سبِّ ِّيل َِّّ
أ -حلديث أَِِّب قَتَ َادةَ َ .عن رس ِّ
اّللِّ  أَنَّهُ قَ َام فِّ ِّيه ْم فَ َذ َكَر َهلُ ْم « أ َّ
ض ُل األ َْع َم ِّال » .فَ َق َام َر ُج ٌل
ول َّ
اّلل َو ِّ َ
اّلل أَفْ َ
َن ْ َ َ َ
ْ َُ
ِّ
ِّ
ِّ
ول َِّّ
ِّ
ِّ
ت صابرِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ت يف َسب ِّيل َّ
ول َّ
ال لَهُ َر ُس ُ
اي؟ فَ َق َ
ت يف َسب ِّيل َّ
ال :يَا َر ُس َ
فَ َق َ
اّلل « نَ َع ْم إ ْن قُت ْل َ
ت إِّ ْن قُتلْ ُ
اّلل أ ََرأَيْ َ
اّلل َوأَنْ َ َ ٌ
اّلل تُ َكفَُّر َع ِّين َخطَايَ َ
اّللِّ
ال أَرأَيت إِّ ْن قُتِّْلت ِّيف سبِّ ِّيل َِّّ
ول َِّّ
ِّ
ول َّ
ال َر ُس ُ
اي؟ فَ َق َ
ال َر ُس ُ
ب ُم ْقبِّ ٌل َغْي ُر ُم ْدبِّ ٍر»ُ .مثَّ قَ َ
اّلل َ « كْي َ
ت» .قَ َ َ ْ َ
ف قُ ْل َ
ُ َ
ُْحمتَس ٌ
اّلل أَتُ َكفَُّر َع َِّن َخطَايَ َ
 :نَعم وأَنْت ِّ ِّ
ِّ ٍ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ال ِّيل َذلِّك) رواه مسلم .
يل  قَ َ
َْ َ َ َ
صابٌر ُْحمتَس ٌ
ب ُم ْقب ٌل َغْي ُر ُم ْدبر إالَّ الدَّيْ َن فَإ َّن ج ْرب َ
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فقول الرسول  ( إال الديْن ) فيه تنبيه على مجيع حقوق اآلدميني وأن الرهادة واجلهاد وغريمها من أعمال الرب ال يكفر حقوق
اآلدميني فإذا كانت حقوقهم هبذه األمهية فال َيوز تعريضها للخطر بغري إذن أصحاب تلك احلقوق .
ب -ألن اجلهاد تقصد منه الرهادة اليت تفوت هبا النفس وبفواهتا يفوت احلق فال َيوز بغري إذن صاحب احلق .

وهذا الراجح .

الر ُج ُل َوالِ َديْ ِه
س ُّ
ب َّ
 -4باب الَ يَ ُ
ول ِ
ِ ِ
ِ ِِ
هللا ب ِن َعم ٍرو  ،ر ِ
يل يَا
ض َي َّ
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
اَّللُ َع ْن ُه َما  ،قَ َ
هللا  ( إِ َّن ِم ْن أَ ْك َِب الْ َكبَائِ ِر أَ ْن يَل َْع َن َّ
َ -5973ع ْن َع ْبد ْ ْ
َ
الر ُج ُل َوال َديْه ق َ
ول ِ
ب أ ََّمهُ ) .
الر ُج ُل َوالِ َديْ ِه قَ َ
َر ُس َ
س ُّ
س ُّ
س ُّ
الر ُج ُل أَبَا َّ
ب َّ
ف يَل َْع ُن َّ
هللا َوَك ْي َ
ب أَبَاهُ َويَ ُ
الر ُج ِل فَ يَ ُ
ال يَ ُ
[ م . ] 90 :
---------( إِ َّن ِم ْن أَ ْك َِب الْ َكبَائِ ِر ) أي  :الذنوب الكبرية ال الصغرية .

قال القرطِب  :ألن شتم املسلم الذي ليس بأب كبرية فرتم اآلباء أكرب منه .
الر ُج ُل َوالِ َديْ ِه ) جاء يف رواية ( شتم الرجل والدية ) .
( أَ ْن يَل َْع َن َّ
ول ِ
ِ
الر ُج ُل َوالِ َديْ ِه ) هو استبعاد من السائل ألن الطبع املستقيم يأِب ذلك .
يل يَا َر ُس َ
ف يَل َْع ُن َّ
هللا َوَك ْي َ
(ق َ
ب أ ََّمهُ ) أي  :يقع شتم الرجل والديه وذلك أن الرخص يسب أبا الرجل فيسب
( قَ َ
س ُّ
س ُّ
س ُّ
الر ُج ُل أَبَا َّ
ب َّ
ب أَبَاهُ َويَ ُ
الر ُج ِل فَ يَ ُ
ال يَ ُ

أباه ويسب أمه فيسب أمه ) .
-1احلديث دليل على حترمي سب الوالدين .
كما قال  ( لعن هللا من لعن والديه ) رواه مسلم .
-2احلديث دليل على أن من سب الوالدين تعريضهما للسب والرتم وذلك بأن يأِت إىل شخص فيرتم والدي الرخص
فيقابله الرخص اآلخر باملثل ويرتم والديه وال يعين ذلك أنه َيوز للثاين أن يرتم والدي الرجل ألنه ال تزر وازرة وزر أخرى
ولكنه يف العادة والطبيعة أن اإلنسان َيازي غريه مبثل ما فعل به فإذا سبه سبه .

ٍ
ِّ
ِّ ِِّّ
قال النووي  :فَِّف ِّيه َدلِّيل َعلَى أ َّ
صل ِّمْنهُ َما
ب ِّيف َش ْيء َج َاز أَ ْن يُْن َسب إِّلَْي ِّه ذَل َ
َّيء َوإََِّّّنَا َج َع َل َه َذا ُع ُقوقًا ل َك ْونه َْحي ُ
َن َم ْن تَ َسبَّ َ
ك الر ْ
ني َكما تَ َقدَّم ِّيف ح ِّد الْع ُق ِّ
يَتَأَذَّى بِِّّه الْوالِّد تَأ َِّذيًا لَْي ِّ ِّ ِّ
وق َ .واَ َّّلل أ َْعلَم .
َ َ ُ
س با ْهلَ َ
َ
َ
ِّ
دليل على َّ
مخرا
أن سبب الريء قد ينزله الرر ُ
ع منزلةَ الريء يف املَْنع ؛ فيكو ُن ُح َّجةً ملن منَ َع َ
وقال القرطِب ٌ :
بيع العنب ممَّن يعصره ً
ومنَع بيع ِّ
أحد القولَ ْني لنا.
ثياب احلرير ممَّن يلبسها وهي ال َِّحت ُّل له وهو ُ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
َّ
اّللَ َع ْد ًوا بِّغَ ِّْري ع ْل ٍم )
اّلل فَيَ ُسبُّوا َّ
ين يَ ْد ُعو َن م ْن ُدون َّ
وفيه ُ :ح َّجةٌ ملالك على القول ب َسد الذرائع وهو م ْن حنو قوله تعاىل ( َوالَ تَ ُسبُّوا الذ َ
الوقوع يف حمظور  ( .املفهم ) .
والذريعةُ  :هي
ممنوعا يف نفسه ؛ خمافةَ ِّ
االمتناع مما ليس ً
ُ

-3عظم حق الوالدين .
-4يأِب الطبع املستقيم غالباً أن يسب الرجل والديه ولكنه قد تسبب يف ذلك بسب والدي غريه .
-5خطر السباب والرتائم .
-6أن الذنوب تنقسم إىل كبائر وصغائر بنص القرآن والسنة وإمجاع السلف [ قاله ابن القيم ] .
قال تعاىل (إِّن ََْتتَنِّبُواْ َكبَآئَِّر َما تُْن َه ْو َن َعْنهُ نُ َك ِّفْر َعن ُك ْم َسيِّئَاتِّ ُك ْم ) .
َّ ِّ
ِّ
ين ََْيتَنِّبُو َن َكبَائِّر ِّْ
ش إَِّّال اللَّ َم َم ) .
اإل ِّْمث َوالْ َف َواح َ
وقال تعاىل (الذ َ
َ
واجلمهور على أن املراد ب ( اللمم ) ما دون الكبائر وهي صغائر الذنوب .
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وعن أيب هريرة قال :قال رسول هللا ( الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة كفارات ملا بينهن إذا اجتنبت الكبائر)
ثانياً  :اختلفوا يف حد الكبرية :

رواه مسلم .

فقيل  :ما فيه حد وهذا ضعيف .

ألن بعض الكبائر _ كالربا _ ال حد فيها .

وقيل  :ما اتفقت الررائع على حترميه  .وهذا ضعيف
ألنه يقتضي أن شرب اخلمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض احملارم ليس من الكبائر .
وقيل  :كل ما ُنى هللا عنه فهو كبرية وهذا ضعيف ألنه يقتضي أن الذنوب ال تنقسم إىل صغائر وكبائر .
وقيل  :سبعة عرر .

وقيل  :ما ترتب عليه حد أو تُ ُوعد عليه بالنار أو اللعنة ويرجح هذا القول أمور :

أنه املأثور عن السلف .
أ-
ب -أن هذا الضابط ميكن التفريق به بني الكبائر والصغائر .
ج -أن هللا تعاىل قال ( إن َتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم  ) ...فال يستحق هذا الوعد الكرمي من
أوعد بغضب هللا ولعنته وناره .
ذ -أن هذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غريه .
-7مراجعة الطالب لريخه فيما يقوله مما يركل عليه .
-8يف احلديث سد الذرائع وهذا أصل عظيم .
والذرائع مجع ذريعة  :وهو ما أفضى إىل حمرم .
قال ابن القيم  :وإذا تأملت الرريعة وجدهتا قد أتت بسد الذرائع إىل احملرمات “ .

وقال  :والرارع حرم الذرائع وإن َل يقصد هبا احملرم إلفضائها إليه فكيف إذا قصد هبا احملرم نفسه ؟
فنهي هللا عن سب آهلة املرركني لكونه ذريعة إىل أن يسبوا هللا سبحانه وتعاىل عدواً وكفراً على وجه املقابلة .
وأمسك عن قتل املنافقني مع ما فيه من املصلحة لكونه ذريعة إىل التنفري وقول الناس  :إن حممداً يقتل أصحابه .
وُنى املرأة أن تصف لزوجها امرأة غريها حىت كأنه ينظر إليها .
وُنى عن الصالة عند طلوع الرمس وعند غروهبا لكون هذين الوقتني وقت سجود الكفار للرمس .
ومنع النساء إذا خرجن إىل املسجد من الطيب والبخور .
وحرم اجلمع بني املرأة وعمتها وبني املرأة وخالتها لكونه ذريعة إىل قطيعة الرحم .
وُنى عن استقبال رمضان بيوم أو يومني لئال يتخذ ذريعة إىل الزيادة يف الصوم الواجب .
وُنى عن ضرب املرأة لرجلها لئال يكون سبباً إىل مسع الرجال صوت اخللخال فيثري الرهوة .
وحرم الررع اخللوة باملرأة األجنبية سداً لذريعة ما حياذر من الفتنة وغلبات الطباع .
وُنى الررع عن بناء املساجد على القبور لئال يكون ذريعة إىل اختاذها أوثاناً .
وُنى الرارع أن خيطب الرجل على خطبة أخيه لئال يكون ذريعة إىل التباغض والتحاسد .
وُنى عن اجللوس يف الطرقات سداً لذريعة النظر إىل احملرم .
وُنى عن قتال األمراء واخلروج عليهم سداً لذريعة الفساد العظيم .
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 -5باب إجابة دعاء من بر والديه
ول ِ
َ -5974ع ِن اب ِن عُمر  ،ر ِ
اَّللُ َع ْن ُهما َع ْن ر ُس ِ
َخ َذ ُه ُم ال َْمطَُر فَ َمالُوا إِ ََل غَا ٍر ِِف
ض َي َّ
هللا  قَ َ
ال ( بَ ْي نَ َما ثَالَثَةُ نَ َف ٍر يَتَ َما َش ْو َن أ َ
َ
َ
ْ ََ َ
ض انْظُروا أَ ْعماالً ع ِملْتم ِ ِ
ال ب ع ُ ِ
ِ
َّلل ص ِ
احلَةً فَا ْد ُعوا َّ
ص ْخ َرةٌ ِم َن ا ْْلَبَ ِل فَأَطْبَ َق ْ
ا ْْلَبَ ِل فَ ْاْنَطَّ ْ
ض ُه ْم لبَ ْع ٍ ُ َ َ ُ ُ َ
ت َعلَْي ِه ْم فَ َق َ َ ْ
وها َّ َ
ت َعلَى فَ ِم غَا ِره ْم َ
اَّللَ
ِ ِ
ان َكبِ ِ
ان َشي َخ ِ
ِ ِ
ت
ِِبَا ل ََعلَّهُ يَ ْف ُر ُج َها فَ َق َ
ت َعلَْي ِه ْم فَ َحلَْب ُ
ت أ َْر َعى َعلَْي ِه ْم فَِإذَا ُر ْح ُ
ار ُك ْن ُ
َح ُد ُه ُم اللَّ ُه َّم إِنَّهُ َكا َن ِِل َوال َد ْ
ريان َوِِل ص ْب يَةٌ صغَ ٌ
ال أ َ
َ
ب َدأ ُ ِ ِ
ي أَس ِقي ِهما قَ بل ول ِ
َدي َوإِنَّهُ نَاءَ ِ َيب َّ
ت
ب فَ ِج ْئ ُ
ت َك َما ُك ْن ُ
ت فَ َو َج ْدتُ ُه َما قَ ْد نَ َاما فَ َحلَْب ُ
س ْي ُ
الش َج ُر فَ َما أَتَ ْي ُ
تأْ
َ
ْت ب َوال َد َّ ْ َ ْ َ َ
َحلُ ُ
ت َح ََّّت أ َْم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضاغَ ْو َن ع ْن َد قَ َد َم َّي فَلَ ْم يَ َز ْل
الصْب يَةُ يَتَ َ
بِا ْحلالَب فَ ُق ْم ُ
الص ْب يَة قَ ْب لَ ُه َما َو ر
ت ع ْن َد ُرُؤوس ِه َما أَ ْك َرهُ أَ ْن أُوقظَ ُه َما م ْن نَ ْوم ِه َما َوأَ ْك َرهُ أَ ْن أَبْ َدأَ ب ر
اَّللُ َهلُ ْم
ج َّ
ك فَافْ ُر ْج لَنَا فُ ْر َجةً نَ َرى ِم ْن َها َّ
ك ابْتِغَاءَ َو ْج ِه َ
ْت َذلِ َ
َذلِ َ
َِن فَ َعل ُ
ك َدأِْيب َو َدأْبَ ُه ْم َح ََّّت طَلَ َع الْ َف ْج ُر فَِإ ْن ُك ْن َ
ت تَ ْعلَ ُم أِر
الس َماءَ فَ َف َر َ
ت ِِل اب نةُ ع ٍم أ ِ
ال النِرساء فَطَلَْب ُ ِ
ال الث ِ
ب رِ
س َها
اء َوقَ َ
ُحبُّ َها َكأَ َش رِد َما ُِحي ُّ
فُ ْر َجةً َح ََّّت يَ َرْو َن ِم ْن َها َّ
َّاِن اللَّ ُه َّم إِنَّهُ َكانَ ْ
الر َج ُ َ َ
َْ َ ر
الس َم َ
ت إل َْي َها نَ ْف َ
َت يا عب َد ِ
ِ ِِ ِ ِ
اَّللَ َ ،والَ تَ ْفتَ ِح
هللا اتَّ ِق َّ
فَأَبَ ْ
ت ِمئَةَ ِدينَا ٍر فَ لَ ِقيتُ َها ِِبَا فَ لَ َّما قَ َع ْد ُ
ت َح ََّّت ََجَ ْع ُ
س َع ْي ُ
 ن ِر ْجلَْي َها قَال ْ َ َ ْ
ت بَ َْ
ت َح ََّّت آتيَ َها ِبئَة دينَا ٍر فَ َ
ِ
ْت ذَلِ َ ِ
اآلخ ُر اللَّ ُه َّم إِِرِن
ْ
ج َهلُ ْم فُ ْر َجةً َوقَ َ
اء َو ْج ِه َ
ال َ
َِن قَ ْد فَ َعل ُ
ت َع ْن َها اللَّ ُه َّم فَِإ ْن ُكنْ َ
اخلَ َاَتَ فَ ُق ْم ُ
ت تَ ْعلَ ُم أِر
ك فَافْ ُر ْج لَنَا م ْن َها فَ َف َر َ
ك ابْتغَ َ
ِ
ضُ ِ
ت استَأْجر ُ ِ
ب َع ْنهُ فَ لَ ْم أ ََز ْل أَ ْزَر ُعهُ َح ََّّت
ضى َع َملَهُ قَ َ
ال أَ ْع ِط ِِن َح ِرقي فَ َع َر ْ
ريا بَِف َر ِق أ َُررٍز فَ لَ َّما قَ َ
ُك ْن ُ ْ َ ْ
ت َعلَْيه َح َّقهُ فَ تَ َرَكهُ َوَرغ َ
ت أَج ً
ك الْب َق ِر ور ِ
ت ِم ْنه ب َقرا ور ِ
ِ
ال اتَّ ِق َّ
ال اتَّ ِق َّ
اع َيها فَ َق َ
اعيَ َها فَ َجاءَِِن فَ َق َ
اَّللَ َ ،والَ
اَّللَ َ ،والَ تَظْلِ ْم ِِن َوأَ ْع ِط ِِن َح ِرقي فَ ُقل ُ
ْت ا ْذ َه ْ
ب إِ ََل َذل َ َ َ َ
ََجَ ْع ُ ُ َ ً َ َ
ك الْب َقر ور ِ
ِ
ْت ذَلِ َ ِ
ك فَافْ ُر ْج َما
اء َو ْج ِه َ
ْت إِِرِن الَ أ َْه َزأُ بِ َ
َِن فَ َعل ُ
َخ َذهُ فَانْطَلَ َق ِِبَا فَِإ ْن ُك ْن َ
اعيَ َها فَأ َ
تَ ْه َزأْ ِيب فَ ُقل ُ
ت تَ ْعلَ ُم أِر
ك فَ ُخ ْذ ذَل َ َ َ َ َ
ك ابْتغَ َ
ِ
اَّللُ َع ْن ُه ْم ) .
ج َّ
بَق َي فَ َف َر َ
[ م . ] 6949 :
----------الر ْمحن عب ِد َِّ
اخلطَّ ِ
اب ) بن نفيل القرشي العدوي أحد األعالم يف العلم والعمل أسلم صغرياً مع أبيه
اَّلل بْ ِن ُع َم َر بْ ِن ْ
( وعن أيب َع ْبد َّ َ َ ْ
وأول مراهده اخلندق قال فيه النيب  : نعم الرجل عبد هللا لو كان يقوم من الليل فكان ال ينام من الليل إال قليالً مات يف مكة
عام (  ) 73ه .
( إِ ََل غَا ٍر ) الغار الثقب يف اجلبل .

لهما أ َْهالً َوال ماالً ) أي :ما كنت أقدم عليه ما أحداً يف شرب نصيبهما من اللنب الذي يرربانه والغَبوق :شرب
( وُك ْن ُ
ت الَ أَغبِ ُق ْقب َ
العري .

ب ) أي ُ :بعد .
( فنأَى يب طَلَ ُ
ِ
الص ْب يَةُ يَتَضاغَ ْو َن ِع ْن َد قَ َدمي ) أي  :يصيحون ويستغيثون من شدة اجلوع .
( َو ر
ت ِِبا سنَةٌ ِمن ِ ِ
 ن ) أي  :وقعت يف سنة جدب وحمل .
السن َ
( َح ََّّت أَل ََّم ْ َ َ َ ر
 ن ِر ْج ْلي َها ) أي  :جلست جملس الرجل من املرأة .
( فَلَ َّما قَ َع ْد ُ
ت بَ َْ
اخل َاَتَ إِالَّ ِِبَ ِرق ِه ) اخلامت كناية عن البكارة .
ض ْ
الت  :اتَّ ِق هللا وال تَ ُف َّ
( قَ ْ
 -1احلديث دليل على فضل اإلخالص هلل تعاىل يف مجيع األعمال وأنه سبب لتفريج الكروب .
ولإلخالص فضائل كثرية منها .

أوالً  :أنه سبب لقبول الدعاء وتفريج الكرب .
كما يف حديث الباب فسبب جناهتم دعوهتم هلل تعاىل خبالص أعماهلم فكان كل واحد منهم يقول (اللَّه َّم إِّ ْن ُكْنت فَع ْل ِّ
ت ذَل َ
ُ َ ُ
ُ
ك ابْتغَاءَ
ك فافْ ُر ْج َعنَّا َما َْحن ُن فِّ ِّيه . ) ...
َو ْج ِّه َ
ثانياً  :أنه سبب ملغفرة الذنوب  ،وسبب لعظم اْلزاء مع قلة العمل .

أ-والدليل  :قصة املرأة الزانية اليت سقت الكلب فغفر هللا هلا والقصة عند البخاري ومسلم.
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قال ابن القيم رمحه هللا  :فتأمل ما قام يف قلبها من حقائق األميان والعبودية يف هذه اللحظة فمنها  :أُنا َل تعمله ابتغاء األجر من أحد
ألُنا تعطي كلباً فال تنتظر منه جزاء أو شيئاً  -وأنه َل يرها أحد إال هللا وهذا يدل عليه ظاهر احلديث  -أُنا أتعبت نفسها يف سقايتها
هلذا الكلب فنزلت يف البئر مع أُنا امرأة مث ملئت خفها باملاء ومحلته بفيها مث سقت هذا الكلب احلقري فتأمل ما قام يف قلبها من أسرار
اإلخالص فعندما متت هذه احلقائق يف قلبها( أحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البقاء والزنا فغفر هللا هلا .
ب -عن عبد هللا بن عمرو بن العاص قال :قال رسول هللا  ( إن هللا يستخلص رجالً من أميت على رؤوس اخلالئق يوم القيامة فينرر
عليه تسعة وتسعني سجالً كل سجل مثل هذا مث يقول :أتنكر من هذا شيئاً ؟! أظلمك كتبيت احلافظون ؟! فيقول :ال يا رب .فيقول:
أفلك عذر ؟! فيقول :ال يا رب .فيقول :بلى إن لك عندنا حسنة وإنه ال ظلم عليك اليوم .فيخرج بطاقة فيها أشهد أن ال إله إال هللا
وأشهد أن حممداً عبده ورسوله .فيقول :يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجالت؟! فقال :إنك ال تظلم .قال :فتوضع السجالت يف
كفة والبطاقة يف كفة فطاشت السجالت وثقلت البطاقة وال يثقل مع اسم هللا شيء ) رواه الرتمذي .
يقول شيخ اإلسالم معلقاً على حديث البطاقة  :فهذه حال من قاهلا بإخالص وصدق كما قاهلا هذا الرخص وإال فأهل الكبائر الذين
دخلوا النار كلهم كانوا يقولون ال اله إال هللا وَل يرتجح قوهلم على سيئاهتم كما ترجح قول صاحب البطاقة .

ثالثاً  :أنه يصرف الفتنة عن القلب .

قال اإلمام ابن تيميه يف الفتاوى ( : )60/1فال تزول الفتنة عن القلب إال إذا كان دين العبد كله هلل عز وجل.
ويوسف عليه السالم ما جنى من فتنة املرأة إال باإلخالص هلل تعاىل قال تعاىل ( َك َذلِّ ِّ
السوءَ َوالْ َف ْح َراءَ إِّنَّهُ ِّم ْن ِّعبَ ِّادنَا
ف َعْنهُ ُّ
ص ِّر َ
َ
ك لنَ ْ
ِّ
ني ) .
الْ ُم ْخلَص َ
قال ابن تيمية يف الفتاوى ( : ) 261 /10فإن قوة إخالص يوسف عليه السالم وخريته من هللا عز وجل كان أقوى من مجال امرأة العزيز
وحسنها وحبه هلا .
رابعاً  :أنه به تكمل العبودية هلل تعاَل.

قال اإلمام ابن تيمية يف الفتاوى ( : ) 198/10وكلما قوي إخالص العبد كملت عبوديته .
ألن باإلخالص تقبل األعمال وترفع إىل هللا وكلما قبل العمل ارتفعت املنزلة والدرجة عند هللا تعاىل لذلك العبد وهلذا كان من أبرز
صفات املقربني والسابقني عند هللا هو ( إخالصهم هلل ) فباإلخالص ارتف عوا عن الناس وأصبحوا يف أعايل عليني .

خامساً  :أنه سبب الستغناء القلب عن الناس .

قال اإلمام ابن تيميه يف الفتاوى  :ال يستغين القلب عن مجيع املخلوقات إال بأن يكون هللا هو مواله الذي ال يعبد إال إياه وال يستعني
إال به وال حيب إال له وال يبغض إال له .

سادساً  :أنه سبب ملضاعفة احلسنات .
قال تعاىل (مثل الَّ ِّذين ي نْ ِّف ُقو َن أَموا َهلم ِّيف سبِّ ِّيل َِّّ
اّلل ي ِّ
ٍ
ٍ ِّ
ٍ
ف لِّ َم ْن يَ َراءُ ) .
ت َسْب َع َسنَابِّ َل ِّيف ُك ِّل ُسنْبُلَة مائَةُ َحبَّة َو َُّ ُ َ
اّلل َك َمثَ ِّل َحبَّة أَنْبَتَ ْ
ضاع ُ
ْ َ ُْ َ
ََ ُ َ ُ
ِّ
ِّ
ف ل َم ْن يَ َراءُ ) أي  :حبسب إخالصه يف عمله .
(و َّ
اّللُ يُ َ
ضاع ُ
قال ابن كثري  :وقوله ههنا َ
وقال  قال ( واحلسنة بعرر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف  ) ....رواه البخاري .
قال ابن رجب  :ومضاعفة األجر حبسب كمال اإلسالم وبكمال وقوة اإلخالص يف ذلك العمل .
وقال ( الرجل تطوعاَ حيث ال يراه الناس تعدل صالته على أعني الناس خبمس وعررين درجه) رواه ابن ماجة وصححه األلباين .
سابعاً  :أنه سبب للنصر على األعداء .

حلديث سعد  قال :قال  ( إَّنا ينصر هللا هذه األمة بضعيفها بدعوهتم وصالهتم وإخالصهم ) .
ثامناً  :أنه ينجي العبد من النار يوم القيامة .

لقوله النيب  ( فإن هللا حرم على النار من قال ال إله إال هللا يبتغي هبا وجه هللا ) رواه البخاري .
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قال ابن تيمية يف الفتاوى ( : ) 261/10فإن اإلخالص ينفي أسباب دخول النار فمن دخل النار من القائلني ال إله إال هللا فإن ذلك
دليل على أنه َل حيقق إخالصها احملرم له على النار .

تاسعاً  :زيادة اإلميان .
َّ ِّ
اه ْم تَ ْق َو ُاه ْم ) .
دى َوآتَ ُ
قال تعاىل ( َوالذ َ
ين ْاهتَ َد ْوا َز َاد ُه ْم ُه ً
َّ ِّ
اه ْم
شكرا منه تعاىل هلم على ذلك ( َوآتَ ُ
قال السعدي َ ( :والذ َ
ين ْاهتَ َد ْوا ) باإلميان واالنقياد واتباع ما يرضي هللا ( َز َاد ُه ْم ُه ً
دى ) ً
تَ ْق َو ُاه ْم ) أي :وفقهم للخري وحفظهم من الرر فذكر للمهتدي جزاءين :العلم النافع والعمل الصاحل .
عاشراً  :نقاء القلب من احلقد ِ
والغل واخليانة .

لقوله  ( ثالث ال يغل عليهن قلب مسلم  :إخالص العمل هلل ومناصحة أئمة املسلمني ولزوم مجاعتهم فإن الدعوة حتيط من
ورائهم ) .
قال ابن القيم  :أي :ال يبقى فيه غل وال حيمل الغل مع هذه الثالثة بل تنفي عنه غله وتنقيه منه وخترجه عنه فإن القلب يغل على
الررك أعظم غل وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن مجاعة املسلمني بالبدعة والضاللة فهذه الثالثة متلؤه غالًّ ودغالًّ ودواء هذا
الغل واستخراج أخالطه :بتجريد اإلخالص والنصح ومتابعة السنة .

احلادي عشر  :قَبول األعمال من هللا تعاَل .
ِّ
ال إََِّّّنَا ي ت َقبَّل َّ ِّ
ني ) .
اّللُ م َن الْ ُمتَّق َ
قال تعاىل ( قَ َ ََ ُ
قال ابن تيمية  :الناس هلم يف هذه اآلية ثالثة أقوال :طرفان ووسط .
فاخلوارج واملعتزلة يقولون :ال يتقبل هللا إال من اتقى الكبائر وعندهم صاحب الكبرية ال يقبل منه حسنة حبال.
واملرجئة يقولون :من اتقى الررك.
والسلف واألئمة يقولون :ال يتقبل إال ممن اتقاه يف ذلك العمل ففعله كما أمر به خالصاً لوجه هللا تعاىل .
اّللِّ فَِّإ َّن أَح َدنَا ي َقاتِّل َغضباً وي َقاتِّل َِّ
محيَّةً .
ال ( َجاءَ َر ُج ٌل إِّ َىل النِّ ِّ
ال ِّيف َسبِّ ِّيل َّ
اّللِّ َما الْ ِّقتَ ُ
ول َّ
ال يَا َر ُس َ
َّيب  فَ َق َ
وسى قَ َ
وحلديث أَِِّب ُم َ
َ ُ ُ َ َُ ُ
اّللِّ ِّهي الْع ْليا فَهو ِّيف سبِّ ِّيل َِّّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
جل ) متفق
ْسهُ إِّالَّ أَنَّهُ َكا َن قَائِّماً  -فَ َق َ
ْسهُ  -قَ َ
اّلل َعَّز َو َ
ال َ :م ْن قَاتَ َل لتَ ُكو َن َكل َمةُ َّ َ ُ َ ُ َ َ
ال َوَما َرفَ َع إلَْيه َرأ َ
فَ َرفَ َع إلَْيه َرأ َ
عليه .

وعن أيب أمامة  قال ( جاء رجل إىل النيب  فقال  :أرأيت رجال غزا يلتمس األجر والذكر ما له فقال رسول هللا  : ال شيء له
فأعادها ثالث مرات يقول له رسول هللا  : ال شيء له مث قال عليه الصالة والسالم  :إن هللا ال يقبل من العمل إال ما كان له
خالصا وابتُغِّ َي به وجهه ) رواه أبو داود .

الثاِن عشر  :االنتفاع بالعمل الصاحل وإن قَ رل .
كما قال تعاىل ( :إَِّّال الَّ ِّذين تَابوا وأَصلَحوا واعتصموا بِّ َِّّ
صوا ِّدينَ ُه ْم َِّّّللِّ) قال ابن كثري :أي بَدَّلوا الرياء باإلخالص فينفعهم العمل
اّلل َوأ ْ
َخلَ ُ
َ ُ َ ْ ُ َ َْ َ ُ
الصاحل وإن قل .
الثالث عشر  :حتويل املباحات إَل قربات .
ِّ
ول َِّّ
كما قال ( وِِّف بض ِّع أ ِّ
ض َع َها ِّيف َحَرٍام
َجٌر قَ َ
ص َدقَةٌ»  .قَالُوا يَا َر ُس َ
ال «أ ََرأَيْتُ ْم لَ ْو َو َ
َح ُدنَا َش ْه َوتَهُ َويَ ُكو ُن لَهُ ف َيها أ ْ
َحد ُك ْم َ
اّلل أَيَأِِّْت أ َ
َ ُْ َ
ِّ
ِّ
ضعها ِّيف ْ ِّ
َجر) رواه مسلم .
أَ َكا َن َعلَْي ِّه ف َيها ِّوْزٌر فَ َك َذل َ
احلَالَل َكا َن لَهُ أ ْ
ك إِّذَا َو َ َ َ
الرابع عشر  :النصر والتمك ن .

قال  ( إَّنا يَنصر هللا هذه األمة بضعيفها بدعوهتم وصالهتم وإخالصهم ) .
اخلامس عشر ِ :ف ظل الرمحن يوم القيامة .

ِّ
ِّ ِّ
َّق بِّ ٍ
ص َدقَة فَأ ْ
َخ َف َ
اها َح َّىت الَ تَ ْعلَ َم ِشَالُهُ َما تُنْف ُق َميينُهُ
صد َ َ
ورجل تَ َ
كما يف حديث السبعة الذين يظلهم هللا تعاىل يف ظله حيث قال ٌ ( 
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ورجل ذَ َكر َّ ِّ
ت َعْي نَاه ) متفق عليه .
اّللَ َخاليًا فَ َف َ
اض ْ
ََ ُ ٌ َ

السادس عشر  :نيل شفاعة حممد . 
ال رس ُ ِّ
ال قِّيلَ يا رس َ ِّ
ِّ ِّ
َس َع ُد الن ِّ
ت يَا أَبَا ُهَريْ َرةَ أَ ْن الَ يَ ْسأَلَِّين
َع ْن أَِّيب ُهَريْ َرةَ أَنَّهُ قَ َ
اعتِّ َ
َّاس بِّ َر َف َ
ول هللا  ( لََق ْد ظَنَ ْن ُ
ول هللا َم ْن أ ْ
ك يَ ْوَم الْقيَ َامة ؟ قَ َ َ ُ
َ َُ
ال  :الَ إِّلَه إِّالَّ َّ ِّ
ِّ
ك علَى ْ ِّ ِّ
ك لِّما رأَي ِّ ِّ ِّ
عن ه َذا ْ ِّ ِّ
َس َع ُد الن ِّ
صا
اع ِّيت يَ ْوَم الْ ِّقيَ َام ِّة َم ْن قَ َ
َّاس بِّ َر َف َ
ت م ْن ح ْرص َ َ
َح ٌد أ ََّو ُل مْن َ َ َ ْ ُ
َْ َ
َ
احلَديث أ ْ
اّللُ َخال ً
احلَديث أ َ
ِّ
ِّ
ِّم ْن قَلْبِّه أ َْو نَ ْفسه ) رواه البخاري .
 -2احلديث دليل على أنه َيوز أن يتوسل اإلنسان بعمله الصاحل وأن ذلك من التوسل اجلائز .
أنواع التوسل اجلائز :

أوالً  :أن يتوسل بعمله الصاحل .
كما يف حديث الباب .
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
آمنَّا َربَّنَا فَا ْغ ِّف ْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوَك ِّف ْر َعنَّا َسيِّئَاتِّنَا َوتَ َوفَّنَا َم َع ْاألَبْ َر ِّار ) فتوسل
(ربَّنَا إنَّنَا َمس ْعنَا ُمنَادياً يُنَادي ل ِّْإلميَان أَ ْن آمنُوا بَرب ُك ْم فَ َ
وقال تعاىل َ
هؤالء بإمياُنم برهبم .
ثانياً  :التوسل بأمساء هللا وصفاته .
احلُ ْس ََن فَ ْاد ُعوهُ ِّهبَا ) .
َمسَاءُ ْ
(وَِّّّللِّ ْاأل ْ
قال تعاىل َ
ثالثاً  :التوسل إىل هللا بدعاء رجل صاحل ترجى إجابته .

عن أيب هريرة  قال :مسعت رسول هللا  يقول (يدخل اجلنة من أميت زمرة هي سبعون ألفا تضيء وجوههم إضاءة القمر  .فقام
عكاشة بن حمصن  ...قال :ادع هللا يل يا رسول هللا أن َيعلين منهم فقال :اللهم اجعله منهم  .)..رواه البخاري ومسلم
وعن أنس  ( .أن عمر كان إذا قُحطوا استسقى بالعباس بن عبد املطلب وقال  :اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا وإنا
سقون ) رواه البخاري .
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيُ ْ
وشرط هذا أن يكون يف حياة الداعي ال بعد موته .
 -3احلديث دليل على فضل بر الوالدين وتفضيلهما على الولد وحتمل املرقة ألجلهما وأنه من أعظ م األعمال الصاحل ة .
 -4احلديث دليل على فضل الدعاء وأنه من العبادات العظيمة .
 -5احلديث دليل على اللجوء إىل هللا عند نزول الردائد .
 -5أن اإلخالص والصدق مع هللا له عواقب محيدة .
-6احلديث دليل على أنه َيب على العبد أن َيتهد يف إصالح عمله وإيقاعه على الوج ه الررعي فهو الذي ينفع بإذن هللا .
-7احلديث فيه احلذر من فتنة النساء والتعلق هبن وأنه ذلك يوجب الوقوع يف املنكرات .
-8ضعف اإلنسان أمام الرهوات وخاصة شهوة النساء .
-9الفقر واحلاجة – مع ضعف اإلميان – قد تدفع املرء يف الوقوع يف احملرمات .
-10احلديث دليل على أن ترك احلرام هلل تعاىل وخوفاً منه يعترب من أجل الطاعات واألعمال الصاحلات .
-11رب كلمة قاهلا املرء بصدق وإخالص غريت جمرى حياة عبد كان غارقاً يف اآلثام وجعلته – بعد توفيق هللا – من أهل الصالح
واالستقامة .
-12فيه استحباب التكنية عن األمور املستقبحة مبا يفهم منه املراد حىت يعود املرء نفسه على عفة اللسان وطهارته .
 -13انظر كيف تغري التقوى النفوس وتداوي عللها بل ترتقي هبا يف مدارج الكمال واملعايل فهذا الرجل َل ميتنع عن املرأة بعد أن
ذكرته باهلل فحسب بل ترك هلا املال الذي كان يضغط عليها به .
 -14احلديث دليل على جواز اإلجارة .
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 -15إعطاء األجراء حقوقهم وال حتل مماطلتهم .
 -16وجوب حفظ احلقوق وردها إىل أهلها .
 -17إذا اجتهد رب العمل يف إنصاف العمال وإعطائهم حقوقهم مث ترك أحدهم حقه أو هرب من العمل فال يلحقه بذلك إمث و
ال عيب .
-18جواز العمل بالتجارة املباحة .
األجرة إىل أضعاف كثرية .
 -19بركة التجارة الصادقة حيث تضاعفت هذه ُ
 -20إثبات الكرامة للصاحلني .
 -21علم من أعالم نبوته  حيث أخرب هبذه القصة .
-22وفضل حسن العهد وأداء األمانة .
 -23وفضل السماحة يف املعاملة .
 -24كم يف ثنايا احملن من املنح .
-25يف هذه الردة ذكر كل واحد منهم عمالً صاحلاً واكتفى به مما يدل أن املؤمن قد تكون له خبيئة من األعمال الصاحلة هي من
أرجى أعماله عند هللا تعاىل وإن كان له غريها .
وقد صح عن عبد هللا بن الزبري أنه كان يقول ( ليكن ألح دكم خبيئة بينه وبني ربه فإن أَل به شيء س أل هللا خببيئت ه هذه ) .
وكان للسلف الصاحل يكون ألحدهم خبيئة ال يعرفها أحد حىت أقرب الناس إليه .
 -6باب عقوق الوالدين من الكبائر

قاله عبد هللا بن عمرو عن النِب . 
 -5975ع ِن الْم ِغ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال
ال ( إِ َّن َّ
يل َوقَ َ
َِّب  قَ َ
َ ُ َ
اَّللَ َح َّرَم َعلَْي ُك ْم عُ ُقو َق األ َُّم َهات َوَم ْن َع َو َهات َوَوأ َْد الْبَ نَات َوَك ِرَه لَ ُك ْم ق َ
رية َ ،ع ِن النِ ِر
اعةَ الْم ِ
ال ) .
َوَكثْ َرةَ ُّ
الس َؤ ِال َوإِ َ
ضَ َ
[ م . ] 593 :
ال ا ِإل ْشرا ُ بِا َِّ
ول ِ
ول ِ
َّلل َوعُ ُقو ُق
هللا قَ َ
هللا  ( أَالَ أُنَبِرئُ ُك ْم بِأَ ْك َِب الْ َكبَائِ ِر قُلْنَا بَلَى يَا َر ُس َ
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
 -5976عن أيب بكرة  قَ َ
َ
ِ
ِ
الزوِر فَ َما َز َ
س فَ َق َ
ادةُ ُّ
الزوِر أَالَ َوقَ ْو ُل ُّ
ادةُ ُّ
ال أَالَ َوقَ ْو ُل ُّ
ْت  :الَ
ال يَ ُقوُهلَا َح ََّّت قُل ُ
الزوِر َو َش َه َ
الزوِر َو َش َه َ
ال َْوال َديْ ِن َ ،وَكا َن ُمتَّكئًا فَ َجلَ َ
ت).
يَ ْس ُك ُ
[ م . ] 87 :
شر ُ بِ َِّ
ول ِ
ِ
اَّلل َوقَ ْت ُل النَّ ْف ِ
س
هللا  الْ َكبَائَِر  ،أ َْو ُسئِ َل َ ،ع ِن الْ َكبَائِ ِر فَ َق َ
ال ( ذَ َك َر َر ُس ُ
 -5977عن أَنَس بْن َمالِك  قَ َ
ال  :ال ر ْ
ادةُ ال ُّزوِر ) .
الزوِر  ،أ َْو قَ َ
ال أَالَ أُنَبِرئُ ُك ْم بِأَ ْك َِب الْ َكبَائِ ِر قَ َ
َو ُع ُقو ُق ال َْوالِ َديْ ِن فَ َق َ
ال  :قَ ْو ُل ُّ
ال َ -ش َه َ
[ م . ] 261 :
--------- -1ذكر املصنف – رمحه هللا – هذه األحاديث ليستدل هبا على حترمي عقوق الوالدين وأنه من كبائر الذنوب .
والعقوق بضم العني مرتق من العق واملراد به القطع واملراد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل .
وق األ َُّمه ِّ
ات ) .
أ -حديث املغرية (إِّ َّن َّ
اّللَ َحَّرَم َعلَْي ُك ْم ُع ُق َ َ
وق الْ َوالِّ َديْ ِّن ) .
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
ب -حديث أيب بكرة  قَ َ
ول هللاِّ  ( أَالَ أُنَبِّئُ ُك ْم بِّأَ ْك َِّرب الْ َكبَائِِّّر َ ...وعُ ُق ُ
ج -وحديث أنس ( الكبائر  ...فَ َق َ ِّ ِّ
اّللِّ َوقَ ْتل النَّ ْف ِّ
وق الْ َوالِّ َديْ ِّن ) .
س َوعُ ُق ُ
ال  :الر ْرُك ب َّ ُ
اإل ْشر ُاك بِّ َِّّ
وق الْوالِّ َدي ِّن وقَ ْتل النَّ ْف ِّ ِّ
ِّ ِّ
وس ) رواه البخاري .
د-و َع ْن َعْب ِّد هللاِّ بْ ِّن َع ْم ٍرو َع ِّن النِّ ِّ
َّيب  قَ َ
س َوالْيَم ُ
ني الْغَ ُم ُ
ال ( الْ َكبَائُر َ
اّلل َو ُع ُق ُ َ ْ َ ُ
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ه -قال  ( ال يدخل اجلنة عاق وال منان وال مدمن مخر ) رواه أمحد .
و-وعن أيب بكرة قال  :قال ( كل الذنوب يؤخر هللا منها ما شاء إىل يوم القيامة إال عقوق الوالدين فإنه يعجل لصاحبه) رواه أمحد .
ز -وعن علي  .قال  :قال  ( لعن هللا من لعن والديه ) رواه مسلم .
اَّلل ح َّرم َعلَي ُكم ُع ُقو َق األ َُّمه ِ
ات ) .
َ
 -2قوله ( إِ َّن ََّ َ َ ْ ْ

قال احلافظ ابن حجر  :إَّنا خص األمهات بالذكر ألن العقوق إليهن أسرع من اآلباء لضعف النساء ولينبه على أن بر األم

مقدم على بر األب يف التلطف واحلنو وحنو ذلك .
قال حكيم  :من عق والديه عقه ولده .

وقال النووي  :قوله ( عُ ُقوق ْاألَُّمهات ) فَحرام وهو ِّمن الْ َكبائِّر بِِّّإ ْمج ِّاع الْعلَماء وقَ ْد تَظَاهرت ْاألَح ِّاديث َّ ِّ
يحة َعلَى َع ِّدهِّ ِّم ْن
َ
الصح َ
ََ ْ َ
ََ َ ُ َ ْ َ
َ َُ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
صَر ُهنَا َعلَى ْاأل َُّم َهات أل َّ
ال ص حني
تهن آ َكد م ْن ُح ْرَمة ْاآلبَاء َوهلََذا قَ َ
َن ُح ْرَم َّ
الْ َكبَائِّر َوَك َذل َ
ك ُع ُقوق ْاآلبَاء م ْن الْ َكبَائر َوإَّنَا اقْ تَ َ
َن أَ ْكثر الْع ُقوق ي َقع لِّ ْأل َُّمه ِّ
ال ِّيف َّ ِّ
ات َويَطْ َمع
ال  " :أُمك ُمثَّ أُمك " ثََالثًا ُمثَّ قَ َ
السائِّل َ :م ْن أَبَر ؟ قَ َ
قَ َ
ال لَهُ َّ
َ
الراب َعة ُ " :مثَّ أَبَاك " َ .وِّأل َّ َ ُ َ
ْاأل َْوَالد فِّ ِّيه َّن .
 -3قوله ( وم ْنع و َه ِ
احلُُقوق أ َْو يَطْلُب َما َال يَ ْستَ ِّحقهُ .
الر ُجل َما تَ َو َّجهَ َعلَْي ِّه ِّم ْن ْ
ات ) َم ْع ََن ْ
احلَ ِّديث  :أَنَّهُ نَ ْهي أَ ْن ميَْنَع َّ
ََ َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِ
ِّ
ْت َْحتت الت َُّراب َوُه َو م ْن الْ َكبَائر الْ ُموبَِّقات ألَنَّهُ قَ ْتل نَ ْفس بغَ ِّْري َح ٍق
نهن ِّيف َحيَ َّ
 -4قوله ( َوَوأ َْد الْبَ نَات ) و ُه َو َدفْ َّ
اهتن ؛ فَيَ ُم ْ َ
ِّ
ِّ
ِّ
وي تض َّمن أَيضا قَ ِّطيعة َّ ِّ
اجلَا ِّهلِّيَّة تَ ْف َعلهُ .
ت ْ
صَر َعلَى الْبَنَات ألَنَّهُ الْ ُم ْعتَاد الَّذي َكانَ ْ
الرحم َوإََِّّّنَا اقْ تَ َ
َ ََ َ ْ ً َ
ِ
ِّ
ِّ
اهتم .
يل َوقَ َ
وه َو ْ
اخلَْوض ِّيف أ ْ
ال ) ُ
َخبَار النَّاس َوح َكايَات َما َال يَ ْع ِّين م ْن أ ْ
اهلم َوتَ َ
صُّرفَ ْ
َح َو ْ
 -5قوله ( َوَك ِرهَ لَ ُك ْم ق َ
قال الطربي يف املراد ) بقيل وقال ) أوجه :
املراد األول :اإلشارة إىل كراهة كثرة الكالم ألُنا تئول إىل اخلطر وإَّنا كرره للمبالغة يف الزجر منه .

املراد الثاِن :إرادة حكاية أقاويل الناس والبحث عنها ليخرب عنها (والنهي عنها للزجر عن االستكثار منها ) .

املراد الثالث :االختالف يف أمور الدين ( والنهي عنها ألن كثرة االختالف تؤدي إىل الزلل ) .

وهو خمصوص ملن ينقل ذلك من غري تثبت ولكن يقلد ويسمع ويؤيد ذلك احلديث الصحيح الذي أخرجه مسلم ( كفى باملرء إمثاً أن
حيدث بكل ما مسع ) .
وهذه الوجوه َجيعاً داخله ِف النهي  :فإن كثرة الكالم قد َتر صاحبها على الوقوع يف املكروه بل إىل الوقوع يف احملرم من غيبة وَّنيمة

وغريها .
وقال ابن عبد الرب  :فاملعَن يف قيل وقال  -وهللا أعلم  -اخلوض يف أحاديث الناس اليت ال فائدة فيها وإَّنا جلها الغلط وحرو وغيبة وما
ال يكتب فيه حسنة وال سلم القائل واملستمع فيه من سيئة .
ِّ ِّ
الس َؤ ِال ) قال النووي  :فَِقيل  :الْ ُمراد بِِّّه الْ َقطْع ِّيف الْ َمسائِّل َو ِّْ
اجة
 -6قوله ( َوَكثْ َرةَ ُّ
اإل ْكثَار ِّم ْن ُّ
الس َؤال َع َّما ََلْ يَ َقع َوَال تَ ْد ُعو إلَْيه َح َ
َ
َ
َ
ِّ
ِّ
ك وي رونَه ِّمن التَّ َكلُّف الْمْن ِّهي عْنه  .وِّيف َّ ِّ
وقَ ْد تَظَاهرت ْاألَح ِّاديث َّ ِّ
ك َوَكا َن َّ
يحة بِّالن َّْه ِّي َع ْن ذَل َ
الصحيح َ :ك ِّرهَ
السلَف يَكَْرُهو َن ذَل َ َ ََ ْ ُ ْ
الصح َ
ََ ْ َ
َ َُ َ
َ
ِّ
اّلل  الْ َم َسائل َو َعابَ َها .
َر ُسول َّ
ِّ
وقِيل  :الْمراد بِِّّه سؤال النَّاس أَمواهلم وما ِّيف أَي ِّديهم وقَ ْد تَظَاهرت ْاألَح ِّاديث َّ ِّ
ك.
يحة بِّالن َّْه ِّي َع ْن ذَل َ
َُ
الصح َ
ََ ْ َ
َْ ْ ََ ْ ْ َ
َ َ َُ
ِ
ِّ
الزَمان َوَما َال يَ ْع ِّين ِّْ
يل َْ :حيتَمل أ َّ
اإلنْ َسان .
َح َداث َّ
َن الْ ُمَراد َكثْ َرة ُّ
الس َؤال َع ْن أ ْ
َخبَار النَّاس َوأ ْ
َوق َ
ِّ
ِّ
ال .
يل َوقَ َ
ضعِّيف ِّألَنَّهُ قَ ْد َعَر َ
َوَه َذا َ
ف َه َذا م ْن الن َّْهي َع ْن ق َ
ِّ
ِّ
ِ
ِّ
اإلنْسان عن حاله وتَ َف ِّ
يل َْ :حيتَ ِّمل أ َّ
صول
ض َّمن ذَل َ
اصيل أ َْمره فَيَ ْد ُخل ذَل َ
ك ِّيف ُس َؤاله َع َّما َال يَ ْعنيه َويَتَ َ
ك ُح ُ
َن الْ ُمَراد َكثْ َرة ُس َؤال ِّْ َ َ ْ َ َ
َوق َ
احلرج ِّيف حق الْمسئُول فَِّإنَّهُ قَ ْد َال ي َؤثِّر إِّ ْخباره بِّأ ْ ِِّّ ِّ
َخبَ رهُ َش َّق َعلَْي ِّه َوإِّ ْن َك َّذبَهُ ِّيف ِّْ
ف الت َّْع ِّريض َحلَِّقْتهُ الْ َم َرقَّة
اإل ْخبَار أ َْو تَ َكلَّ َ
َ
ُ
َ َْ
َح َواله فَإ ْن أ ْ َ
ََْ
ِّ
ِّ
( شرح مسلم ) .
ب ُسوء ْاأل ََدب .
َوإ ْن أ َْمهَ َل َج َوابه ا ْرتَ َك َ
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وقال ابن حجر  :قوله  ( :وكثرة السؤال ) هل هو سؤال املال أو السؤال عن املركالت واملعضالت أو أعم من ذلك ؟ األوىل محله
على العموم .
وقد ذهب بعض العلماء  :إىل أن املراد به كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان أو كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل حاله
فإن ذلك مما يكره املسئول غالباً وقد ثبت النهي عن األغلوطات  .أخرجه أبو داود من حديث معاوية وثبت عن مجع من السلف
كراهة تكلف املسائل اليت يستحيل وقوعها عادة أو يندر جداً وإَّن ا كرهوا ذلك ملا فيه من التنطع والقول بالظن إذ ال خيلو صاحبه من
( الفتح ) .
اخلطأ .

وقال القرطِب رمحه هللا  :حيتمل وجوهاً :

استكثارا .
إحلاحا و
أحدها  :أن يريد به كثرة سؤال الناس األموال واحلوائج ً
ً
السلف يكرهون ذلك ويرونه من التكلُّف .
وثانيها  :أن يكثر من املسائل الفقهية تنطُّ ًعا وتكلُّ ًفا فيما َل ينزل  .وقد كان َّ
عما ال يعنيه من أحوال النَّاس حبيث ي ِّ
ؤدي ذلك إىل كرف عوراهتم واإلطالع على مساوئهم .
وثالثها  :أن يكثر من السؤال َّ
ُ
قلت  :والوجه  :محل احلديث على عمومه فيتناول مجيع تلك الوجوه كلِّها  ( .املفهم ) .
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اعةَ الْم ِ
ِّ
ال ) فَ ُهو َ ِّ
ين
 -7قوله ( َوإِ َ
ضَ َ
ص ْرفه يف َغ ْري ُو ُجوهه الر َّْرعيَّة َوتَ ْع ِّريضه للتَّلَف َو َسبَب الن َّْهي أَنَّهُ إفْ َساد َواَ َّّلل َال ُحيب الْ ُم ْفسد َ
َ
ض لِّ َما ِّيف أَيْ ِّدي النَّاس .
َوِّألَنَّهُ إِّذَا أ َ
َض َ
اع َماله تَ َعَّر َ
ال ا ِإل ْشرا ُ بِ َِّ
ول ِ
اَّلل ) تقدم ما يتعلق بالررك يف كتاب اإلميان .
هللا قَ َ
 -8قوله ( أَالَ أُنَبِرئُ ُك ْم بِأَ ْك َِب الْ َكبَائِ ِر قُلْنَا بَلَى يَا َر ُس َ
َ

فالررك باهلل هو أعظم الذنوب وأكربها وال خالف يف ذلك .
ألنه هضم للربوبية وتنقص للذات اإلهلية وسوء ظن برب العاملني وهو أقبح املعاصي ألنه تسوية املخلوق الناقص باخلالق
الكامل من مجيع الوجوه  .وأي ذنب أعظم من أن َيعل مع هللا شريك يف ألوهيته أو ربوبيته أو أمسائه وصفاته .
ولذلك رتب هللا عليه أموراً كبرية :

أوالً  :أن هللا أخب أنه ال يغفره ملن مل يتب منه .
قال تعاىل  ﴿ :إن هللا ال يغفر أن يررك به ويغفر ما دون ذلك ملن يراء ﴾ .
ثانياً  :أن هللا حرم اْلنة على املشر  ،وأنه خملد ِف النار .

قال تعاىل  ( :إنه من يررك باهلل فقد حرم هللا عليه اجلنة ومأواه النار وما للظاملني من أنصار ) .

ثالثاً  :أن الشر حيبط َجيع األعمال .
قال تعاىل  ( :ولو أشركوا حلبط عنهم ما كانوا يعملون ) .
رابعاً  :أن املشر حالل الدم واملال .

خامساً  :أن الشر أكب الكبائر .
قال تعاىل  ( :إن الررك لظلم عظيم ) .
وكما يف حديث الباب .
وحديث ( أكرب الكبائر  :اإلشراك باهلل وعقوق الوالدين . ) ...
 والررك ينقسم إىل قسمني :أوالً  :شرك أكرب :

وهو أن يسوي غري هللا باهلل يف ما هو من خصائص هللا .

وهو الذي ال يغفره هللا إال بالتوبة وصاحبه إن لقي هللا به فهو خالد خملد يف النار أبد اآلبدين ودهر الداهرين قال تعاىل :
18

(إن هللا ال يغفر أن يررك به ويغفر ما دون ذلك ملن يراء ) .
ثانياً  :شرك أصغر :

هو ما أتى يف النصوص أنه شرك وَل يصل إىل حد األكرب .

وصاحبه إن لقي هللا به فهو حتت املريئة إن شاء هللا عفا عنه وأدخله اجلنة وإن شاء عذبه ولكن مآله إىل اجلنة .

ِ
الزوِر فَ َما َز َ
س فَ َق َ
ادةُ ُّ
الزوِر أَالَ َوقَ ْو ُل ُّ
ادةُ ُّ
ال أَالَ َوقَ ْو ُل ُّ
ْت  :الَ
ال يَ ُقوُهلَا َح ََّّت قُل ُ
الزوِر َو َش َه َ
الزوِر َو َش َه َ
 -9قوله ( َوَكا َن ُمتَّكئًا فَ َجلَ َ
ت).
يَ ْس ُك ُ
فيه حترمي شهادة الزور وأُنا من الكبائر .
وهي الكذب متعمداً يف الرهادة فكما أن شهادة الزور سبب إلبطال احلق فكذلك كتمان الرهادة سبب إلبطال احلق.
وإَّنا كانت من أكرب الكبائر ألُنا يتوصل هبا إىل إتالف النفوس واألموال وحتليل ما حرم هللا وحترمي ما أحل هللا فال شيء يف
الكبائر أعظم ضرراً وال أكثر فساداً منها بعد الررك .
ويف احلديث شدة حترمي شهادة الزور لقوله ( وكان  متكئاً فجلس فما زال يكررها ) .
قال احلافظ  :قَولُه ( وجلَس وَكا َن متَّكِّئا ) ي ْرعِّر بِّأَنَّه اهت َّم بِّ َذلِّك ح َّىت جلَس ب عد أَ ْن َكا َن متَّكِّئا وي ِّف ِّ
يد َْحت ِّرميِِّّه َوعِّظَ َم قُْب ِّح ِّه .
ك تَأْكِّ َ
ُ ً َُ ُ
َ َ َ َ َْ َ
يد ذَل َ
ْ ُ َ َ َ َ ُ ً ُ ُ ُ َْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الز ِّ
الز ِّ
ِّ ِّ
وعا َعلَى الن ِّ
ب الْ ُم ْسل ِّم
ور أ َْو َش َه َادةِّ ُّ
ك َك ْو ُن قَ ْوِّل ُّ
ب ِّاال ْهتِّ َم ِّام بِّ َذل َ
َس َه َل ُوقُ ً
ور أ ْ
َّاس َوالت َ
َّه ُاون هبَا أَ ْكثََر فَإ َّن ْاإل ْشَر َاك يَْنبُو َعْنهُ قَ ْل ُ
َو َسبَ ُ
يم ِّه ولَي ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
احلس ِّد و َغ ِّريِّمها فَاحتِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ك لِّعِّظَ ِّم َها
ف َعْنهُ الطَّْب ُع َوأ ََّما ُّ
َوالْعُ ُق َ
ص ِّر ُ
س َذل َ
وق يَ ْ
ور فَا ْحلََوام ُل َعلَْيه َكث َريةٌ َكالْ َع َد َاوة َو َْ َ َ ْ َ ْ َ
الز ُ
يج إ َىل اال ْهت َمام بتَ ْعظ َ ْ َ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِِّّ ِّ ِّ
الرر ِّك فَإِّ َّن م ْفس َدتَه قَ ِّ
بِّالنِّسب ِّة إِّ َىل ما ذُكِّر معها ِّمن ِّْ ِّ
ِّ ِّ
اصَرةٌ َغالِّباً .
َ َ ُ
َْ
اإل ْشَراك قَطْ ًعا بَ ْل ل َك ْون َم ْف َس َدة ا ُّلزور ُمتَ َعديَةً إ َىل َغ ْري الرَّاهد خب َالف ْ
َ َ َََ َ
( الفتح ) .

ت ) أَي َ :ش َف َقةً َعلَْي ِّه وَكر ِّاهيةً لِّما ي ْز ِّعجهُ وفِّ ِّيه ما َكانُوا َعلَْي ِّه ِّمن َكثْرةِّ ْاأل ََد ِّ
ب َم َعهُ َ والْ َم َحبَّ ِّة
ََ َ َ ُ ُ َ َ
وقوله ( فَ َما َز َال يُ َك ِّرُرَها َح َّىت قُ ْلنَا لَْيتَهُ َس َك َ ْ
ْ َ
الر َف َق ِّة َعلَْيه .
لَهُ َو َّ
ِّ
ت ) فَ ُجلُوسه ِّ ال ْهتِّ َم ِّام ِّه ِّهبَ َذا اْأل َْمر َوُه َو يُِّفيد
س فَ َما َز َال يُ َك ِّرُرَها َح َّىت قُلْنَا لَْيتَهُ َس َك َ
وقال النووي َ :وأ ََّما قَ ْوله  ( :فَ َكا َن ُمتَّكئًا فَ َجلَ َ
تَأْكِّيد َْحت ِّرميه َو ِّعظَم قُْبحه .
اّلل  وَكراهة لِّما ي ز ِّعجه وي ْغ ِّ
وأ ََّما قَوهلم ( لَْيتَهُ س َك َ ِّ
ضبهُ .
ت ) فَإََّّنَا قَالُوهُ َوَمتَن َّْوهُ َش َف َقة َعلَى َر ُسول َّ َ َ َ َ ُْ ُ َ ُ
َ
َ ْ ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الز ِّ
الز ِّ
وجاء يف ( سبل السالم ) وإََِّّّنَا ْاهتَ َّم  بِِّّإ ْخبَ ِّ
ور َو َجلَس َوأَتَى حبَْرف التَّ ْنبِّيه وَكَّرَر ِّْ
ور
اإل ْخبَ َار ؛ ل َك ْو ِّن قَ ْوِّل ُّ
اره ْم َع ْن َش َه َادة ُّ
َ
َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الز ِّ
ِّ
َّ
يج َإىل
احلََوام َل َعلَْيه ( قول الزور) َكث َريةٌ م ْن الْ َع َد َاوة َو ْ
َّه ُاون هبَا أَ ْكثََر ؛ َوألَن ْ
َو َش َه َادةِّ ُّ
احلَ َسد َو َغ ْريمهَا فَ ْ
ور  :أ ْ
َس َه َل َعلَى الل َسان َوالت َ
احت َ
اإل ْشر ِّاك فَِّإنَّه ي ْنبو عْنه قَ ْلب الْمسلِّ ِّم ؛ وِّألَنَّه َال تَت عدَّى م ْفس َدتُه َإىل َغ ِّري الْم ْر ِّر ِّك ِِّّخب َال ِّ
الز ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِِّّ ِِّّ ِّ ِّ
ف قَ ْوِّل ُّ
ور فَِّإنَّهُ
َ ُ ََ َ َ ُ
ُ َُ َ ُ ُ ُ ْ
ْ ُ
اال ْهت َمام ب َرأْنه خب َالف ْ َ
ِّ
يل فِّيه  ( .سبل السالم ) .
يَتَ َعدَّى َإىل َم ْن ق َ
 وكثرة شهادة الزور من عالمات الساعة :جاء يف حديث عبد هللا بن مسعود  قوله  ( إن بني يدي الساعة ...شهادة الزور وكتمان شهادة احلق ) رواه أمحد .
 ومن صفات عباد الرمحن اليت ذكرها هللا يف القرآن يف آخر سورة الفرقان أُنم ال يرهدون الزور .َّ ِّ
الز َور َوا َذا َمُّروا بِّاللَّ ْغ ِّو َمُّروا كَِّر ًاما ) .
ين َال يَ ْر َه ُدو َن ُّ
كما يف قوله تعاىل ( َوالذ َ
الرج ِّ
ِّ
الز ِّ
وتدبر قوله تعاىل يف سورة احلج ( فَ ْ ِّ ِّ
ور ) ففي هذه اآلية أمر هللا تعاىل باجتناب الررك واجتناب
اجتَنِّبُوا قَ ْو َل ُّ
س م َن ْاأل َْوثَان َو ْ
اجتَنبُوا ْ َ
قول الزور.
 ومن شناعة شهادة الزور أو قول الزور أنه خيدش صيام الصائم .حلديث أيب هريرة  قال :قال رسول هللا  ( من َل يدع قول الزور والعمل به فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه ) رواه البخاري
 وليعلم  :أن من شهادة الزور أن يرهد الراهد من غري تثبت وال تبني .19

ِّ ٍ
َّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ٍ
ِّ
ني ) .
صبِّ ُحوا َعلَى َما فَ َعلْتُ ْم نَادم َ
ين آَ َمنُوا ان َجاءَ ُك ْم فَاس ٌق بِّنَبَأ فَتَبَ يَّنُوا ان تُصيبُوا قَ ْوًما جبَ َهالَة فَتُ ْ
والدليل قوله تعاىل ( يَا أَيُّ َها الذ َ
ألن يف الرهادة من غري تثبت ظلما للناس وضياعاً حلقوقهم وترويهاً لسمعتهم وقد تصل درجة الضرر ببعض من شهد عليهم
بالباطل أ ن تسفك دماؤهم أو تتلطخ أعراضهم أو ختتلط انساهبم أو حيصل هلم غري ذلك من األضرار واملفاسد الكثرية بسبب شهادة الزور
وعدم التثبت هبا.

-10استحباب إعادة املوعظة ثالثاً لتفهم .
-11التحريض على جمانبة الكبائر .
-12إشفاق التلميذ على شيخه إذا رآه منزعجاً .
-13تنويع العلم .
-14حترمي كل زور وكذب وباطل .
-15الرتكيز على املعصية املنتررة .

 -7باب صلة الوالد املشر
ِ ِ ِ ِ
َِّب ِ 
َْسَاء بنت أَِيب ب ْك ٍر  ،ر ِ
ال نَ َع ْم )
ض َي َّ
آصلُ َها قَ َ
 -5978عن أ ْ
اَّللُ َع ْن ُه َما قَال ْ
سأَل ُ
ْت النِ َّ
َ
َ
َِّب  فَ َ
َت ( أَتَ ْت ِِن أ رُمي َراغبَةً ِف َع ْهد النِ ِر
َّ ِ
ين َملْ يُ َقاتِلُوُك ْم ِِف ال رِدي ِن ) .
اَّللُ تَ َع َاَل فِ َيها ( الَ يَ ْن َها ُك ُم َّ
ال ابْ ُن عُيَ ْي نَةَ فَأَنْ َز َل َّ
قَ َ
اَّللُ َ ،ع ِن الذ َ
[ م . ] 1003 :
 -8باب صلة املرأة أمها وهلا زوج
ِِ
ت أ ِرُمي َو ْهي ُم ْش ِرَكةٌ ِِف َع ْه ِد قُ َريْ ٍ
َِّب 
َ - 5979ع ْن أ ْ
َت ( قَ ِد َم ْ
َْسَاءَ قَال ْ
استَ ْفتَ ْي ُ
ت النِ َّ
اه ُدوا النِ َّ
ش َوُمدَِّت ْم إِ ْذ َع َ
َِّب َ م َع أَبِ َيها فَ ْ
َ
ِ
ال نَعم ِ
ِ
صلِي أ َُّم ِ
ك).
ْت إِ َّن أ ِرُمي قَ ِد َم ْ
فَ ُقل ُ
ت َو ْه َي َراغبَةٌ ( أَفَأَصلُ َها ) قَ َ َ ْ
[ م . ] 1003 :
َن أَبا س ْفيا َن أَ ْخب ره أ َّ ِ
الصالَةِ و َّ ِ
ِ ِ
ِ
صلَ ِة)
ْل أ َْر َس َل إِل َْي ِه فَ َق َ
ال يَ ْع ِِن النِ َّ
َ َُ
الص َدقَ ة َوال َْع َفاف َوال ر
 -5980عن ابن عباس (أ َّ َ ُ َ
َِّب  يَأ ُْم ُرنَا ب َّ َ
َن ه َرق َ
[ م . ] 1773 :

---------َْسَاء بنت أَِيب بَ ْك ٍر ) الصديق ذات النطاقني .
( عن أ ْ
َمساء اِّ ْمسها ( قَي لَة ) وقِّيل  ( :قَتِّيلَة ) بِّالْ َق ِّ
( أَتَ ْت ِِن أ ُِمي ) ويف الرواية األخرى (قَ ِّدم ِّ
اف َوتَاء ُمثَنَّاة ِّم ْن فَ ْوق
َ ْ
ر
ت أُمي ) قال النووي َ :وأُم أ َْ َ ْ َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ت َعلَى
ت أ َْم َماتَ ْ
َسلَ َم ْ
اختَ لَ َ
َوه َي قَ ْي لَة بالْ َقاف َوتَاء ُمثَنَّاة م ْن فَ ْوق َوُه َو قَ ْي لَة بْنت َعْبد الْ ُعَّزى الْ ُقَرشيَّة الْ َعام ِّريَّة َو ْ
ف الْ ُعلَ َماء ِّيف أَن ََّها أ ْ
ُك ْف َرها َو ْاألَ ْكثَ ُرو َن َعلَى َم ْوهتَا ُم ْر ِّرَكة .
( رِ
اغبَةً ) وملسلم (راغبة أو راهبة) بالرك وللطرباين من طريق عبد هللا بن إدريس املذكور (راغبة وراهبة) ويف حديث عائرة عند بن
َ

حبان (جاءتين راغبة وراهبة) وهو يؤيد رواية الطرباين واملعَن أُنا قدمت طالبة يف بر ابنتها هلا خائفة من ردها إياها خائبة هكذا فسره
اجلمهور .
ونقل املستغفري أن بعضهم أوله فقال  :وهي راغبة يف اإلسالم فذكرها لذلك يف الصحابة ورده أبو موسى بأنه َل يقع يف شيء من
الروايات ما يدل على اسالمها وقوهلا ( راغبة ) أي يف شيء تأخذه وهي على شركها وهلذا استأذنت أمساء يف أن تصلها ولو كانت
راغبة يف اإلسالم َل حتتج إىل إذن  ( .الفتح ) .
ِّ ِّ
ِّ
اغبة ) بَِّال شك  .قَ َ ِّ
ِّ
ِّ
اضي ِّ َّ :
ال الْ َق ِّ
ِّ
ِّ
يما
قال النووي  :قَ َ
َ
الصحيح ( َر َ
يل َ :م ْعنَاهُ طَام َعة ف َ
يل َ :م ْعنَاهُ َراغبَة َع ْن ْاإل ْس َالم َوَكارَهة لَهُ َوق َ
ال  :ق َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َي
أ َْعطَْي َتها َ .و َح ِّر َ
يصة َعلَْيه َ .وِّيف ِّرَوايَة أَِّيب َد ُاوَد ( قَد َمت َعلَ َّي أُمي َراغبَة ِّيف َع ْهد قُ َريْش َوه َي َراغ َمة ُم ْر ِّرَكة ) فَ ْاأل ََّول َ ( :راغبَة ) بالْبَاء أ ْ
ارهة لِّ ِّْإلس َالِّم س ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اخطَته .
طَام َعة طَالبَة صلَِّيت َ .والثَّانيَة  :بِّالْم ِّيم َم ْعنَاهُ َك َِّ
ْ َ
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ِ ِ
آصلُها ) ويف الرواية األخرى ( أَفَأ ِّ
ِ
َصلُ َها ) أي  :أحسن إليها بإعطاء ما طلبت من املال .
سأَل ُ
ْت النِ َّ
َِّب َ 
َِّب  فَ َ
( ِف َع ْهد النِ ِر
ال نَ َع ْم ) قال  : نعم صلي أمك .
( قَ َ

 -1احلديث دليل على اإلحسان إىل الوالدين ولو كانا كافرين .
قال تعاىل ( َوَو َّ ِّ
نسا َن بَِّوالِّ َديِّْه ُح ْسنًا َوإِّن َج َ ِّ ِّ ِّ
يل َم ْرِّج ُع ُك ْم فَأُنَبِّئُ ُكم ِّمبَا ُكنتُ ْم تَ ْع َملُون)
ك بِِّّه عِّ ْل ٌم فَ َال تُ ِّط ْع ُه َما إِّ ََّ
س لَ َ
صْي نَا ْاإل َ
اه َد َاك لتُ ْررَك يب َما لَْي َ
ويف اآلية األخرى ( و ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اب إِّ َيل ) .
ََ
يل َم ْن أَنَ َ
صاحْب ُه َما يف الدُّنْيَا َم ْعُروفًا َواتَّب ْع َسب َ
وحلديث الباب .
ِّ
ِّ
تكن مسلمة .
وجه الداللة  :أ َّن الن َّ
َّيب  أذ َن ألمساءَ أن تَص َل َّأمها وَل ْ

قال اخلطايب عند حديث أمساء  :أن الرحم الكافرة توصل من املال وحنوه كما توصل املسلمة ويستنبط منه وجوب نفقة األب الكافر

واألم الكافرة وإن كان الولد ُمسلماً .
 -2احلديث دليل على فضل أمساء وحرصها على االسترباء ألمر دينها .
-3قال ابن عبد الرب َ :ل خيتلف العلماء يف جواز صدقة التطوع من املسلم على املررك قريبا كان أو غريه والقريب أوىل ممن سواه
واحلسن فيه أمت وأفضل .ا .ه
أما دفع الصدقة الواجبة (الزكاة) فال َتوز هلم ألُنا حق املسلمني .
-4قال ابن بطال  :أباح النيب  ألمساء أن تصل أمها وَل يررتط هلا يف ذلك مراورة زوجها ففيه حجة ملن أجاز من الفقهاء أن
تتصرف املرأة يف ماهلا وتتصدق بغري إذن زوجها.
اختلف العلماء يف هذه املسألة  :وهو تصرف املرأة يف ماهلا بغري إذن زوجها على قولني :
القول األول  :اجلواز مطلقاً .

وهذا قول مجهور العلماء من احلنفية والرافعية واحلنابلة يف املذهب وابن املنذر .
قال يف نيل األوطار  :ذهب اجلمهور إىل أنه َيوز هلا مطلقاً من غري إذن من الزوج إذا َل تكن سفيهة فإن كانت سفيهة َل َيز قال
يف الفتح  :وأدلة اجلمهور من الكتاب والسنة كثرية .
الص َدقَِّة فَجعلَ ِّ
أ -حلديث ابن عباس قال ( أشهد أ َّ
ت
ول َّ
َن َر ُس َ
اّللِّ َ خَر َج َوَم َعهُ بِّالَ ٌل فَظَ َّن أَنَّهُ ََلْ يُ ْس ِّم ِّع النِّ َساءَ فَ َو َعظَ ُه َّن َوأ ََمَرُه َّن بِّ َّ
ََ
ِّ
ف ثَو ِّ
ب) متفق عليه .
الْ َم ْرأَةُ تُ ْل ِّقى الْ ُق ْر َط َو ْ
اخلَ َامتَ َوبِّالَ ٌل يَأْ ُخ ُذ ِّيف طََر ْ
وجه الداللة  :قبِّل النيب  صدقتهن وَل يسأل عن إذن أزواجه ن هلن يف الص دقة فدل على أنه ال يررتط .
ث  -رضى هللا عنها – ( أَنَّها أَعت َق ِّ
َّ ِّ
ار ِّ
ِّ ِّ
احلَ ِّ
ور َعلَْي َها فِّ ِّيه
ت ْ
ت َول َ
َ َْ ْ
يد ًة َوََلْ تَ ْستَأْذن النِّ َّ
ب-وعن َمْي ُمونَةَ بِّْن َ
َّيب  فَلَ َّما َكا َن يَ ْوُم َها الذى يَ ُد ُ
اّللِّ أَِّّن أَعت ْق ِّ
ِّ
َّك لَو أ َْعطَيتِّيها أ ْ ِّ
ِّ
َج ِّرك )
ت نَ َع ْم  .قَ َ
يدِِّت قَ َ
ول َّ
ت يَا َر ُس َ
ت َول َ
تأَ
ال « أ ََو فَ َع ْلت »  .قَالَ ْ
قَالَ ْ
َش َع ْر َ
َْ ُ
َخ َوالَك َكا َن أ َْعظَ َم أل ْ
ال « أ ََما إِّن ْ ْ َ
رواه البخاري ومسلم .

وجه الداللة  :أن ميمونة أعتقت وَل تستأذن النيب  وَل يستدرك ذلك عليها بل أرشدها إىل ما هو أوهلا .
القول الثاِن  :أنه ال َيوز إال بإذنه .

وهذا قول طاوس والليث .
أ -حلديث عن عبد هللا بن عمرو أن رسول هللا  قال (ال َيوز المرأة عطية إال بإذن زوجها ) رواه الرتمذي .

قال ابن حجر يف الفتح واحتج طاووس حبديث عمرو بن شعيب ( ال َتوز عطية امرأة يف ماهلا إال بإذن زوجها ) أخرجه أبو داود

والنسائي قال بن بطال  ..وأحاديث الباب أصح .
ب-وحبديث واثلة بن األسقع  .قال :قال رسول هللا ( ليس المرأة أن تنتهك من ماهلا شيئاً إال بإذن زوجها إذا ملك عصمتها) (
قال يف جممع الزوائد  :رواه الطرباين وفيه مجاعة َل أعرفهم ) .
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 ِباذا أجاب عن أدلة من قال باملنع ؟أجابوا بعدة أجوبة :

اْلواب األول  :ضعف األحاديث الواردة يف منع املرأة من التصرف يف ماهلا خبالف أدلتهم اليت ال مطعن يف ثبوهتا وال داللتها .

اْلواب الثاِن  :أنه لو فرض أن األحاديث الواردة يف املنع صاحل لالستالل ال ميكن أن تعارض األدلة املبيحة لقوهتا ثبوتاً وداللة
والقاعدة أنه إذا تعارض دليالن وَل ميكن اجلمع بينهما قدم أقوامها واجتماع داللة القرآن والسنة الصحيحة على حق املرأة يف التصرف يف
ماهلا ال بقوى على معارضتها أحاديث ضعيفة أو خمتلف يف ثبوهتا.

اْلواب الثالث  :محل أحاديث املنع – لو صحت – على أحد أمرين :

األمر األول :أن ذلك حممول على األدب واالختيار وحسن العررة واستطابة نفس الزوج وليس على سبيل التحرمي .
األمر الثاِن  :محل املنع على املرأة السفيهة اليت تتصرف يف ماهلا تصرف السفهاء فتكون حمجوراً عليها حجر سفه .

 -5جواز مصاحلة الكفار وحسن معاملتهم زمن الصلح .

 -9باب صلة األخ املشر

ال يا رس َ ِ
ِ
ِ
ود
ول هللا ابْ تَ ْع َه ِذه َوالْبَ ْس َها يَ ْو َم ا ْْلُ ُم َع ِة َ ،وإِذَا َجا َء َ ال ُْوفُ ُ
 -5981عن ابْن عُ َم َر قال ( َرأَى عُ َم ُر ُحلَّةَ سيَ َراءَ تُبَاعُ فَ َق َ َ َ ُ
قَ َ ِ َّ
ال
ْت قَ َ
َِّب ِ م ْن َها ِِبُلَ ٍل فَأ َْر َس َل إِ ََل ُع َم َر ِِبُلَّ ٍة فَ َق َ
ال َك ْي َ
ْت فِ َيها َما قُل َ
س َها َوقَ ْد قُل َ
س َه ِذهِ َم ْن الَ َخالَ َق لَهُ فَأُِِتَ النِ ُّ
ف أَلْبَ ُ
ال إمنَا يَلْبَ ُ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َخ لَهُ ِم ْن أ َْه ِل َم َّكةَ قَ ْب َل أَ ْن يُ ْسلِ َم ) .
وها فَأ َْر َس َل ِِبَا ُع َم ُر إِ ََل أ ٍ
س َ
س َها َولَك ْن تَبيعُ َها  ،أ َْو تَ ْك ُ
إِرِن َملْ أُ ْعط َك َها لتَ لْبَ َ
[ م . ] 5401 :
---------( َرأَى ُحلَّةَ ِسيَ َراءَ ) قال ابن األثري  :السرياء بكسر السني وفتح الياء نوع من الربود خيالطه حرير .
ِِ
ت َه ِّذهِّ ) .
(ابْ تَ ْع َهذه ) ويف الرواية األخرى ( لَ ِّو ا ْشتَ َريْ َ
ِ
ود ) ويف الرواية الثانية ( فتجمل هبا للعيد والوفد ) .
اء َ ال ُْوفُ ُ
( َوإذَا َج َ
ِ َّ
س َه ِذهِ ) ويف الرواية الثانية ( إَّنا يلبس احلرير ) .
( إمنَا يَلْبَ ُ
( من الَ َخالَ َق لَه ِِف ِ
اآلخ َرةِ ) قيل  :النصيب وقيل  :احلظ .
ُ
َْ
ِّ
ِ
ِّ
ِ
ول هللا  مْن َها ُحلَ ٌل ) ويف رواية ( مث أتى رسول هللا  بثالث ُحلل
ت َر ُس َ
( فَأُِِتَ النِ ُّ
َِّب  م ْن َها ِبُلَ ٍل ) ويف الرواية األخرى ( ُمثَّ َجاءَ ْ
منها فكسا عمر حلة وكسا علياً حلة وكسا أسامة حلة ) .
ال ) عمر .
( فَ َق َ
ْت فِ َيها َما قُ ْلت ) إَّنا قال ذلك باعتبار ما فهمه وإال فقد ظهر يف بقية احلديث أنه َل يعطه ليلبسها .
( َك ْي َ
س َها َوقَ ْد قُل َ
ف أَلْبَ ُ
ِ ِ
ِ
( قَ َ ِ
وها ) أي َ :ل أعطك إياها ألجل أن تلبسها ويف الرواية األخرى ( تَبِّ ُيع َها أ َْو
س َ
س َها َولَك ْن تَبِ ُ
يع َها  ،أ َْو تَ ْك ُ
ال إِرِن َملْ أُ ْعط َك َها لتَ لْبَ َ
ص ِّ
ِّ
اجتَك ) ويف رواية ( أو شق ُمخُراً بني نسائك ) .
يب هبَا َح َ
تُ ُ
َخ لَهُ ِم ْن أ َْه ِل َم َّكةَ قَ ْب َل أَ ْن يُ ْسلِ َم ) قال النووي  :هذا يرعر بأنه أسلم بعد لك .
فَأ َْر َس َل ِِبَا ُع َم ُر إِ ََل أ ٍ

 -1احلديث دليل على جواز صلة الكافر القريب واإلحسان إليه باهلدية .
 -2احلديث دليل على جواز إهداء احلرير للرجال وكذلك خامت الذهب ألنه ال يتعني أن يستعملها هو بل قد يبيعها أو يعطيها أحداً
من نسائه .
ول َِّّ
ِّ
ت لِّرس ِّ
ث ِّهبَا
ب ِّيف َو ْج ِّه ِّه فَ َق َ
وقد جاء َع ْن َعلِّي قَ َ
ال « إِِّّين ََلْ أَبْ َع ْ
ث ِّهبَا إِّ ََّ
اّلل ُ حلَّةُ ِّسيَ َراءَ فَبَ َع َ
ت الْغَ َ
ىل فَلَبِّ ْستُ َها فَ َعَرفْ ُ
ال ( أ ُْهديَ ْ َ ُ
ضَ
إِّلَيك لِّت لْبسها إََِّّّنَا ب عثْت ِّهبا إِّلَي ِّ ِّ
ني النِّ َس ِّاء ) متفق عليه وهذا لفظ مسلم .
ْ َ َ َ َ َ ََ ُ َ ْ َ
ك لتُ َرق َق َها ُمخًُرا بَ ْ َ
ويف رواية ( َش ِّق ْقه ُمخُرا ب ني الْ َفو ِّ
اط ِّم ) .
ُ ً َْ َ َ
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املراد بالفواطم :زوجته  :فاطمة بنت النيب  - وأمه  :فاطمة بنت أسد  -وبنت عمه  :فاطمة بنت محرة  -وزوجة أخيه عقيل  :فاطمة بنت شيبة .

 -3احلديث دليل على حترمي احلرير على الرجال .
َِّّ
س َه ِّذهِّ َم ْن الَ َخالَ َق لَهُ ) .
لقوله ( إَّنَا يَْلبَ ُ
َصلُهُ ِّيف اَلْبُ َخ ِّ
ار ِّي
ول اَ َّّللِّ  ( لَيَ ُكونَ َّن ِّم ْن أ َُّم ِّيت أَقْ َو ٌام يَ ْستَ ِّحلُّو َن اَ ْحلَِّر َو ْ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
و َع ْن أَِّيب َع ِّام ٍر اَْألَ ْش َع ِّر ِّي  قَ َ
احلَ ِّر َير ) َرَواهُ أَبُو َد ُاوَد َوأ ْ
ِّ
س اَ ْحل ِّر ِّير و ِّ
ِّ
ال ( نَهى اَلنَِّّيب  أَ ْن نَ ْرر ِّ ِّ ِّ َّ ِّ ِّ ِّ
س َعلَْي ِّه )
الديبَ ِّ
ُّ
َو َع ْن ُح َذيْ َفةَ  قَ َ َ
ََ
ب يف آنيَة اَلذ َهب َوالْفضَّة َوأَ ْن نَأْ ُك َل ف َيها َو َع ْن لُْب ِّ َ َ
اج َوأَ ْن َْجنل َ
رواهُ اَلْبُ َخ ِّ
ي.
ار ُّ
ََ

ني أَو ثََال ٍ
ِّ
َّيب َ ع ْن لُْب ِّ
ث أ َْو أ َْربَ ٍع ) ُمتَّ َف ٌق َعلَْي ِّه .
َو َع ْن ُع َمَر  قَ َ
ال ( :نَ َهى اَلنِّ ُّ
س اَ ْحلَ ِّر ِّير إَِّّال َم ْوض َع إِّ ْ
صبَ َع ْ ِّ ْ
َن اَلنَِّّيب  ر َّخص لِّعب ِّد اَ َّلر ْمح ِّن ب ِّن عو ٍ
يص اَ ْحل ِّر ِّير ِّيف س َف ٍر ِّمن َّ ٍ
ِّ
َو َع ْن أَنَ ٍ
ت ِّهبِّ َما ) ُمتَّ َف ٌق َعلَْي ِّه
ف َو ُّ
حكة َكانَ ْ
س  ( أ َّ َّ َ َ َْ
ْ
َ
الزبَ ِّْري ِّيف قَم ِّ َ
َ ْ َْ
ال ( أمرنا رسول هللا  بسبع وُنانا عن سبع  :أمرنَا بعيادة امل ِّريض واتِّب ِّاع اجلنَازةِّ وتَ ْر ِّم ِّ
يت
وعن الرب ِّاء بن عازب رضي هللا عنهما قَ َ
ََ ََ
ََ َ َ
َُ
َ
ب ِّ
اطس وإبرار امل ْق ِّسم ونَص ِّر املظْلُوم وإجاب ِّة الد ِّ
الس ِّ
ب و َعن ُشر ٍ
بالذ َه ِّ
الم ونَ َهانَا َع ْن َخواتِّي ٍم أَْو َختَتُّ ٍم َّ
بالفض َِّّة
َّاعي َوإِّفْ َر ِّاء َّ
ْ
الع ِّ َ ْ
َ
َ ََ
َ ْ ْ
َ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َو َعن امليَاث ِّر احلُ ْم ِّر َو َعن ال َقس ِّي َو َع ْن لُْب ِّ
اج ) ُمتَّ َف ٌق َعلَيه .
اإلس ْتب َرق َوالديبَ ِّ
س احلَر ِّير و ْ
وعن أيب موسى قال ( أخذ رسول هللا  حريراً برماله وذهباً بيمينه مث رفع هبما يديه وقال  :إن هذين حرام على ذكور أميت حل
إلناثهم ) رواه الرتمذي .
وعن أنس  .قال  :قال رسول هللا  ( من لبس احلرير يف الدنيا فلن يلبسه يف اآلخرة ) متفق عليه .
وعن عمر  .قال  :قال رسول هللا  ( ال تلبسوا احلرير فإن من لبسه يف الدنيا َل يلبسه يف اآلخرة ) متفق عليه .

قال ابن عبد الب  :أمجع العلماء على أن لباس احلرير للنساء حالل وأمجعوا أن النهي عن لباس احلرير إَّنا خوطب به الرجال دون
ِّ
أبيح للنساء .
النساء وأنه ُحظر على الرجال و َ
فائدة :
احلكمة من حترمي احلرير على الرجال :

أوالً  :ملا فيه من اإلسراف والتبذير والعجب .

ثانياً  :أنه ثوب رفاهية وزينة فيليق بزي النساء دون شهامة الرجال .

قال ابن القيم  :حرم -يعين احلرير -ملا يورثه مبالمسته للبدن من األنوثة والتخنث وضد الرهامة والرجولة فإن لبسه يكسب القلب
صفة من صفات اإلناث وهلذا ال تكاد َتد من يلبسه يف األكثر إال وعلى ِشائله من التخنث والتأنث والرخاوة ما ال خيفى حىت لو كان
من أشهم الناس وأكثرهم فحولة ورجولية

ثالثاً  :ملا فيه من مراهبة الكفار واملرركني كما يف حديث حذيفة (  ...فإنه هلم يف الدنيا وهو لكم يف اآلخرة ) .
قال ابن حجر  :واختلف يف علة حترمي احلرير على الرجال على رأيني مرهورين :
أحدمها  :الفخر واخليالء .

والثاِن  :لكونه ثوب رفاهية وزينة .
فائدة 2 :

هل لبس احلرمي للرجال خاص بالكبار دون الصغار ؟
ال بل حيرم لبس احلرير حىت على الصغار .
لقوله  ( هذان حرام على ذكور أميت  ) ...والصيب من الذكور .
قال ابن تيمية  :وأما لباس احلرير للصبيان الذين َل يبلغوا ففيه قوالن مرهوران للعلماء لكن أظهرمها أنه ال َيوز فإن ما حرم على
الرجال فعله حرم عليه أن ميكن منه الصغري .
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-4احلديث دليل على استحباب لبس أحسن الثياب للجمعة .

وجه الداللة من احلديث  :من جهة تقريره  لعمر على أصل التجمل للجمعة وقصر اإلنكار على لبس مثل تلك احللة لكوُنا كانت

حريراً  ( .الفتح ) .

وقال ابن امللقن  :فإن سكوته  يدل على مرروعية َتمل اإلنسان للجمعة والوفود وجمامع املسلمني الذي يقصدوُنا إلظهار مجال

اإلسالم واإلغالظ على العدو وكان ذلك عند عمر مقرراً – أعين التجمل – فلذا قاله .
وعن عبد هللا بن سالم  .أن رسول هللا  قال ( ما على أحدكم إن وجد أو ما على أحدكم إن وجدمت أن يتخذ ثوبني ليوم اجلمعة
سوى ثويب مهنته ) رواه أبو داود .
قال ِف عون املعبود  :و احلديث يدل على استحباب لُبس الثياب احلسنة يوم اجلمعة و ختصيصه مبلبوس غري ملبوس سائر األيام .
ال رس ُ ِّ
وعن أَِّيب سعِّ ٍ
اجلمع ِّة ولَبِّ ِّ
س ِّم ْن ِّط ٍ
يب إِّ ْن َكا َن
يد ْ
َح َس ِّن ثِّيَابِِّّه َوَم َّ
س م ْن أ ْ
اخلُ ْد ِّر ِّي َوأَِّيب ُهَريْ َرَة قَاالَ  :قَ َ َ ُ
َ
َْ
ول هللا َ ( م ْن ا ْغتَ َس َل يَ ْوَم ُْ ُ َ َ َ
غ ِّمن ِِّّ
َّاس ُمثَّ َ َّ
اجلُ ُم َعةَ فَلَ ْم يَتَ َخ َّ
اق الن ِّ
َّارةً لِّ َما
ِّعْن َدهُ ُمثَّ أَتَى ْ
ب َّ
ط أ َْعنَ َ
صالَته َكانَ ْ
صَ
ت إِّذَا َخَر َج إِّ َم ُامهُ َح َّىت يَ ْفُر َ ْ َ
اّللُ لَهُ ُمثَّ أَنْ َ
ت َكف َ
صلى َما َكتَ َ
احلَ َسنَةَ بِّ َع ْر ِّر أ َْمثَ ِّاهلَا ) رواه أبو داود .
ول  :إِّ َّن ْ
ول أَبُو ُهَريْ َرةِّ َ :وِّزيَ َادةٌ ثَالَثَةُ أَيَّ ٍام َ -ويَ ُق ُ
ال َ :ويَ ُق ُ
ني ُمجُ َعتِّ ِّه الَِّّيت قَ ْب لَ َها  -قَ َ
بَْي نَ َها َوبَ ْ َ
اب الرَّجرةِّ إِّ َذا َكا َن ي وم ْ ِّ
َصح ِّ
َصحاب ُحمَ َّم ٍد ِّ من أ ْ ِّ
َح َس َن ثِّيَ ِّاهبِّ ْم
َع ِّن ابْ ِّن أَِّيب لَْي لَى قَ َ
ال  :أ َْد َرْك ُ
اجلُ ُم َعة لَبِّ ُسوا أ ْ
َْ َ
تأ َْ َ
َص َحاب بَ ْد ٍر َوأ ْ َ
ْ
ََ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اجلُ ُم َع ِّة .مصنف ابن أيب شيبة .
احوا إِّ َىل ْ
يب َم ُّسوا مْنهُ ُمثَّ َر ُ
َوإ ْن َكا َن عْن َد ُه ْم ط ٌ
اه ٍد ق َ ِّ
اجلُم َع ِّة وتَطَيَّب بِّأَطْيَ ِّ
ب َما ََِّت ُد.
و َع ْن ُجمَ ِّ َ
ض َل ثِّيَابِّ َ
س أَفْ َ
ك يَ ْوَم ْ ُ َ َ
ال  :الْبَ ْ
ِّ
ِّ
ال  :أ َْدرْكت ثَالَثِّ ِّ
و َع ْن ُم َع ِّ
َح َس ِّن ثِّيَ ِّاهبِّ ْم َوتَطَيَّبُوا .
َ
اويَةَ بْ ِّن قَُّرةٍ قَ َ َ ُ
ني م ْن ُمَزيْنَةَ إِّذَا َكا َن يَ ْوَم ا ْجلُ ُم َعة ا ْغتَ َسلُوا َولَبِّ ُسوا م ْن أ ْ
-2عرض املفضول على الفاضل .
-3جواز البيع والرراء على أبواب املساجد .
-4حترمي احلرير على الرجال .
 -5حل احلرير للنساء .
 -6جواز بيع الرجال الثياب احلرير وتصرفهم فيه باهلبة واهلدية ال اللبس .
 -7جواز صلة الكافر القريب واإلحسان إليه باهلدية .
 -8ما كان عليه  من السخاء وصلة اإلخوان واألصحاب بالعطاء .

 -10باب فضل صلة الرحم
ول ِ
َ -5982عن أَِيب أَيُّوب قَ َ ِ
هللا أَ ْخِ ْبِِن بِ َع َم ٍل يُ ْد ِخلُِِن ا ْْلَنَّةَ.
يل يَا َر ُس َ
َ
ْ
ال ق َ
ول هللاِ
ِ
ِ
ي ( أ َّ
ال َر ُس ُ
ال الْ َق ْو ُم َمالَهُ َمالَهُ ،فَ َق َ
ول هللا أَ ْخِ ْبِِن بِ َع َم ٍل يُ ْدخلُِِن ا ْْلَنَّةَ فَ َق َ
ال يَا َر ُس َ
َن َر ُجالً قَ َ
وب األَنْ َ
َ -5983ع ْن أَِيب أَيُّ َ
صا ِر ِر
ال َكأَنَّه َكا َن علَى ر ِ
صل َّ ِ
ِ
ِِ
ِ
َّ
احلَتِ ِه).
َِّب  تَ ْعبُ ُد َّ
ب َمالَهُ فَ َق َ
يم َّ
ال النِ ُّ
الرح َم ذَ ْرَها قَ َ ُ
 أ ََر ٌ
َ َ
اَّللَ الَ تُ ْش ِر ُ به َش ْيئًا َوتُق ُ
الصالَةَ َوتُ ْؤِِت الزَكاةَ َوتَ ُ
[ م . ] 104 :
---------ال رس ُ ِ
ب َمالَهُ ) وهو بفتح اهلمزة والراء وتنوين الباء أي حاجة و"ما" زائدة للتأكيد كأنه
( فَ َق َ
ول هللا  أ ََر ٌ
ال الْ َق ْو ُم َمالَهُ َمالَهُ  ،فَ َق َ َ ُ
قال :له حاجة ما.
وقال ابن اجلوزي :املعَن له حاجة مهمة مفيدة جاءت به ألنه َعلِّ َم بالسؤال َّ
أن له حاجة .
( تعبد هللا ) أي  :توحده .

( ال تشر به شيئاً ) أي  :ال َتعل معه شريكاً ال صغرياً وال كبرياً .

وإَّنا أتى هبا بعد ذكر العبادة ألن عبادة الكفار كانت مع عبادة األوثان واألصنام يزعمون أُنا شركاء فنفى ذلك .
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( وتقيم الصالة ) أي تدمي فعلها وحتافظ عليها على الوجه املطلوب .

( وتؤِت الزكاة ) أي وتعطي الزكاة مستحقيها .
( وتصل الرحم ) أي حتسن إىل أقاربك ِّ
ذوي رمحك مبا تيسر على حسب حالك وحاهلم .
نظرا إىل حال السائل؛ كأنه كان ال يصل َرمحَهُ فأمره به ألنه املهم بالنسبة إليه ويؤخذ منه
وخ َّ
َ
ص هذه اخلصلة من بني خالل اخلري ً
ختصيص بعض األعمال باحلض عليها حبسب حال املخاطب وافتقاره للتنبيه عليها أكثَر مما سواها إما ملرقتها عليه وإما لتساهله يف
أمرها.
ِ ِِ
ود ْع َها كأن الرجل كان على الراحلة حني سأل املسألة.
( ذَ ْرَها قَ َ
ال َكأَنَّهُ َكا َن َعلَى َراحلَته ) قال العيين :قوله" :ذرها" أي اترك الراحلة َ
مقصودهُ من اجلواب قال لهَ :د ِّع الراحلةَ متَ ِّري إىل منزلك إذ َل يَْب َق لك حاجة فيما قصدته
ص َل
وفَ ِّه َم ُ
لما َح َّ
رسول هللا  استعجالَهُ فَ َّ
َ
أو كان  راكبًا وهو كان آخ ًذا بزمام راحلته فقال بعد اجلواب :دع ِّزَم َام الراحلة .اه " .عمدة"
ول َِّّ
َن أ َْعرابِّيًّا َعرض لِّرس ِّ
َخ َذ ِِّّخبطَ ِّام
اّلل َ وُه َو ِّيف َس َف ٍر .فَأ َ
والثاين هو األقرب فقد جاء يف رواية للحديث عند مسلم عن أيب أيوب ( أ َّ َ َ َ َ ُ
ول َِّّ
َخِّ ْربِّين ِّمبَا يُ َق ِّربُِّين ِّم َن ا ْجلَن َِّّة . ) ...
ال يَا َر ُس َ
نَاقَتِّ ِّه أ َْو بِّ ِّزَم ِّام َها ُمثَّ قَ َ
اّلل  -أ َْو يَا ُحمَ َّم ُد  -أ ْ
-1احلديث دليل على فضل صلة الرحم وأُنا من أسباب دخول اجلنة ولصلة الرحم فضائل :
أوالً  :سبب يف زيادة العمر .

كما يف حديث أنس اآلِت ( من أحب أن يبسط له يف رزقه وينسأ له يف أثره فليصل رمحه ) .
وقال  ( صلة الرحم وحسن اخللق يعمران الديار ويزيدان يف األعمار ) رواه أمحد .
تصلُون به أرحامكم؛ فإن ِّصلَة َّ ِّ
وعند الرتمذي قال  ( تعلَّموا من أنسابِّكم ما ِّ
منسأةٌ يف األثَر ) .
َ
الرحم حمبَّةٌ يف األهل مثْ َراةٌ يف املال َ
ثانياً  :من وصلها وصله هللا .
كما يف احلديث ( :من وصلين وصله هللا ) .

ثالثاً  :من أسباب دخول اجلنة .

كما يف حديث الباب .

وقال  ( يا أيها الناس أفروا السالم أطعموا الطعام وصلوا األرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا اجلنة بسالم ) رواه الرتمذي .
رابعاً  :أن مما جاء به النيب  هو الدعوة إىل صلة الرحم .

كما جاء يف قصة هرقل أن هرقل قال أليب سفيان  :فماذا يأمركم به ؟ قال  :يقول ( اعبدوا هللا وحده وال ترركوا به شيئاً واتركوا ما
يقول آباؤكم ويأمرنا بالصالة والصدق والعفاف والصلة )  .متفق عليه

خامساً  :ص لة الرحم من عالم ات اإلميان باهلل واليوم اآلخ ر .

لقوله  ( : من كان يؤمن باهلل والي وم اآلخر فليصل رمحه ) .

سادساً  :صلة الرحم فيها االقتداء بالنيب . 
ويف قصة ِّ
بداية الوحي ملا رجع الرسول  خائفاً قالت له زوجته خدَية ( كال وهللا ال خيزيك هللا أبداً إنك لتصل الرحم ) .
سابعاً  :أفضل الصدقة الصدقة على األرحام .

قال  ( أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح ) رواه ابن خزمية .
ثامناً  :صلة الرحم من أفضل الطاعات .

ال (يا ع ْقبةُ ِّ
ول هللاِّ أ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ض َع َّم ْن
عن ُع ْقبَة بن عامر قال :قلت يَا َر ُس َ
ك َوأ َْع ِّط َم ْن َحَرَم َ
ص ْل َم ْن قَطَ َع َ
ك َوأ َْع ِّر ْ
ْ
َخ ْربِّين ب َف َواض ِّل األ َْع َمال .فَ َق َ َ ُ َ
ظَلَ َمك ) رواه محد .
تاسعاً  :صلة الرحم طاعة هلل .
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قال تعاىل ( والَّ ِّذ ِّ
اّلل بِِّّه أَن يوصل وَخيْ َرو َن ربَّهم وَخيَافُو َن سوء احلِّس ِّ
اب ) .
ين يَصلُو َن َما أ ََمَر َُّ
ُ ََ َ ْ َ ُْ َ
َ َ
ُ َ َ

عاشراً  :شيوع احملبة واأللفة بني األقارب .

فبسببها تريع احملبة وهبذا يصغو عيرهم وتكثر مسراهتم.
-2اختلف العلماء يف حد الرحم اليت َيب وصلها إىل ثالثة أقوال:
ِّ
حرم.
القول األول  :أن حد الرحم هو  :الرحم املَ َ
والقول الثاِن  :أُنم الرحم من ذوي املرياث.
والقول الثالث  :أُنم األقارب من النسب سواء كانوا يرثون أم ال.

والصحيح من أقوال أهل العلم هو القول الثالث وهو  :أن الرحم هم األقارب من النسب – ال من الرضاع – من جهة األب واألم.
أما أقارب الزوجة فليسوا أرحاماً للزوج وأقارب الزوج ليسوا أرحاماً للزوجة.
سئل الريخ عبد العزيز بن باز رمحه هللا:
من هم األرحام وذوو القرِب حيث يقول البعض إن أقارب الزوجة ليسوا من األرحام ؟
فأجاب:
"األرحام هم األقارب من النسب من جهة أمك وأبيك وهم املعنيون بقول هللا سبحانه وتعاىل يف سورة األنفال واألحزاب  ( :وأولوا
األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب هللا ) .
وأقرهبم :اآلباء واألمهات واألجداد واألوالد وأوالدهم ما تناسلوا مث األقرب فاألقرب من اإلخوة وأوالدهم واألعمام والعمات وأوالدهم
واألخوال واخلاالت وأوالدهم وقد صح عن النيب  أنه قال ملا سأله سائل قائالً :من أبر يا رسول هللا؟ قال( :أمك) قال :مث من؟ قال:
(أمك) قال :مث من؟ قال( :أمك) قال :مث من؟ قال( :أباك مث األقرب فاألقرب) خرجه اإلمام مسلم يف صحيحه واألحاديث يف ذلك
كثرية.
أما أقارب الزوجة  :فليسوا أرحاماً لزوجها إذا َل يكونوا من قرابته ولكنهم أرحام ألوالده منها وباهلل التوفيق .
قال الصنعاِن  :واعلَم أَنَّه اخت لَف الْعلَماء ِّيف ح ِّد َّ ِّ ِّ َّ ِّ
ب ِّصلَتُ َها :
َ ْ ْ ُ َْ َ ُ َ ُ َ
الرحم ال ِّيت ََت ُ
ِّ
فَ ِّقيلِّ :هي َّ ِّ َّ
َح ُد ُمهَا ذَ َكًرا َحُرَم َعلَى ْاآل َخ ِّر .فَ َعلَى َه َذا َال يَ ْد ُخ ُل أ َْوَال ُد ْاأل َْع َم ِّام َوَال أ َْوَال ُد
اح بَْي نَ ُه َما ِّحبَْي ُ
ث لَ ْو َكا َن أ َ
الرح ُم ال ِّيت َْحيُرُم الن َك ُ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ْاأل ْ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اح ل َما يُ َؤدي إلَْيه م ْن التَّ َقاطُ ِّع.
ني الْ َم ْرأَة َو َع َّمت َها َو َخالَت َها يف الن َك ِّ
احتَ َّج َه َذا الْ َقائ ُل بتَ ْحرمي ْ
اجلَ ْم ِّع بَ ْ َ
َخ َوالَ .و ْ
َّص ًال ِّمبِّري ٍ
وقِّيل هو من َكا َن مت ِّ
اث.
ُ
َ َ َُ َ ْ
َ
َويَ ُد ُّل َعلَْي ِّه قَ ْولُهُ ُ " مثَّ أ َْدنَاك أ َْدنَاك " .
ِّ
( سبل السالم ) .
ني ْاآل َخ ِّر قَ َرابَةٌ َس َواءٌ َكا َن يَِّرثُهُ أ َْو ال .
يل َم ْن َكا َن بَْي نَهُ َوبَ ْ َ
َوق َ
 -3مبا تكون الصلة :
صلة الرحم تكون بأمور متعددة منها  :الزيارة والصدقة واإلحسان إليهم وعيادة املرضى وأمرهم باملعروف وُنيهم عن املنكر
وغري ذلك.
قال النووي  :صلة الرحم هي اإلحسان إىل األقارب على حسب الواصل واملوصول ؛ فتارة تكون باملال وتارة تكون باخلدمة وتارة
تكون بالزيارة والسالم وغري ذلك " انتهى.
وقال الشيخ حممد الصاحل العثيم ن :وصلة األقارب مبا جرى به العرف واتبعه الناس ؛ ألنه َل يبني يف الكتاب وال السنة نوعها وال

جنسها وال مقدارها ؛ ألن النيب َ ل يقيده بريء معني  ...بل أطلق ؛ ولذلك يرجع فيها للعرف فما جرى به العرف أنه صلة فهو
الصلة وما تعارف عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة " انتهى.

وقال ابن أيب َجرة  :صلة الرحم باملال وبالعون على احلوائج ودفع الضرر وطالقة الوجه والدعاء واملعَن اجلامع إيصاله ما أمكن من خري
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ودفع ما أمكن من شر بقدر الطاقة .
-4بيان ثواب من أقام الصالة حيث إن أداءها على الوجه املطلوب من موجبات اجلنة.
 -5ما كان عليه الصحابة من شدة رغبتهم إىل اجلنة وحبثهم عما يكون سببًا يف دخوهلا وهذا هو الواجب على العاقل فال ينبغي أن
اع الْغُر ِّ
يرغل نفسه بغري ذلك فإن دخوهلا هو الفوز العظيم (فَم ْن ُز ْحزِّح َع ِّن الن ِّ
َِّّ
ور ) .
َّار َوأ ُْد ِّخ َل ْ
َ
َ
اجلَنَّةَ فَ َق ْد فَ َاز َوَما ا ْحلَيَاةُ الدُّنْيَا إال َمتَ ُ ُ
 -6بيان قدر التوحيد وأنه أساس األعمال كلها.
 -7بيان فرضية الصالة والزكاة وبيان فضلهما.
 -8بيان فضل صلة الرحم وأُنا من أسباب دخول اجلنة وأن قطعها من الكبائر املانعة عن دخوهلل .

 -11باب إُث القاطع
ول ( الَ ي ْد ُخل ا ْْلنَّةَ قَ ِ
اط ٌع ) .
َِّب  يَ ُق ُ
 -5984عن ُجبَ ْري بْن ُمطْعِ ٍم أنه َِْس َع النِ َّ
َ ُ َ
[ م . ] 2556 :
--------- -1احلديث دليل على حترمي قطيعة الرحم وأنه من أسباب عدم دخول اجلنة .
احلَ ِّديث يُتَأ ََّول تَأْ ِّويلَ ْ ِّ
ني َسبَ َقا ِّيف نَظَائِّره ِّيف كِّتَاب ِّْ
اإلميَان :
قال النووي  :هذا ْ
َحدمهَا  :محَْله َعلَى َم ْن يَ ْستَ ِّحل الْ َق ِّط َيعة بِّ َال َسبَب َوَال ُشْب َهة َم َع ِّعلْمه بِّتَ ْح ِّرميَِّها فَ َه َذا َكافِّر ُخيَلَّد ِّيف النَّار َوَال يَ ْد ُخل ا ْجلَنَّة أَبَ ًدا .
أَ
َّاِن  :معناه وَال ي ْدخلها ِّيف أ ََّول ْاألَمر مع َّ ِّ
اىل .
َخ ِّرهِّ الْ َق ْدر الَّ ِّذي يُِّريدهُ َّ
ني بَ ْل يُ َعاقَب بِّتَأ ُّ
اّلل تَ َع َ
السابِّق َ
َوالث ِ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ
ْ ََ
 -2لقطيعة الرحم عقوبات :
أوالً  :عدم دخول اجلنة .

كما يف حديث الباب .
ثانياً  :حصول اللعنة .

ض وتُ َق ِّطعوا أَرحام ُكم ( )22أُولَئِّ َّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ َّ
ص َارُه ْم ) .
ين لَ َعنَ ُه ُم َّ
ْ َ
َص َّم ُه ْم َوأ َْع َمى أَبْ َ
اّللُ فَأ َ
قال تعاىل ( فَ َه ْل َع َسْيتُ ْم إن تَ َولْيتُ ْم أَن تُ ْفس ُدوا يف األ َْر ِّ َ ُ ْ َ َ ْ
ك الذ َ
قال علي بن احلسني لولده :يا بين ال تصحنب قاطع رحم فإين وجدته ملعوناً يف كتاب هللا يف ثالثة مواطن.

ثالثاً  :عدم قبول عمل قاطع رحم .
اجلمع ِّة فَالَ ي ْقبل عمل قَ ِّ
عن أَِّيب هري رةَ قَ َ ِّ
ال ب ِّين آدم تُعرض ُك َّل َِّ
مخ ٍ
اط ِّع َرِّح ٍم) رواه أمحد .
ول هللاِّ  قَ َ
ت َر ُس َ
ال َ :مس ْع ُ
ال (إِّ َّن أ َْع َم َ َ َ َ ْ َ ُ
يس لَْي لَةَ ُْ ُ َ
َ ْ ُ َْ َ
ُ َ ُ ََ ُ
رابعاً  :عقوبة قاطع الرحم تعجل يف الدنيا قبل اآلخرة .
ِّ
َّخر لَه ِّيف ِّ
ِّ
اّلل لِّ ِّ ِّ
اّللِّ َ ( ما ِّم ْن ذَنْ ٍ
اآلخَرةِّ ِّم َن الْبَ ْغي
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
ع ْن أَِِّب بَكَْرةَ قَ َ
صاحبِّه الْعُ ُقوبَةَ ِّيف الدُّنْيَا َم َع َما يَد ُ ُ
بأْ
َج َد ُر أَ ْن يُ َعج َل َُّ َ
الرِّح ِّم ) رواه الرتمذي .
َوقَ ِّط َيع ِّة َّ
خامساً  :قطع الرحم قطع للوصل مع هللا .

عن عائرة قالت :قال رسول هللا  ( الرحم معلقة بالعرش تقول :من وصلين وصله هللا ومن قطعين قطعه هللا ) متفق عليه .
ت َّ ِّ
غ ِّمْن هم قَام ِّ
ِّ
ال نَ َع ْم
اّللَ َخلَ َق ْ
ت َه َذا َم َق ُام الْ َعائِّ ِّذ ِّم َن الْ َق ِّط َيع ِّة .قَ َ
اّللِّ ( إِّ َّن َّ
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
ع ْن أَِِّب ُهَريْ َرةَ قَ َ
الرح ُم فَ َقالَ ْ
اخلَْل َق َح َّىت إذَا فَ َر َ ُ ْ َ
ِّ
ال فَ َذ َاك لَ ِّ
ك وأَقْطَع من قَطَع ِّ
َصل من و ِّ
اّللِّ  « اقْ َرءُوا إِّ ْن ِّشْئتُ ْم (فَ َه ْل َع َسْيتُ ْم إِّ ْن
ول َّ
ك »ُ .مثَّ قَا َل َر ُس ُ
ت بَلَى .قَ َ
أ ََما تَ ْر َ
ك قَالَ ْ
ضَْ
صلَ َ َ َ ْ َ
ني أَ ْن أ َ َ ْ َ َ
ض وتُ َق ِّطعوا أَرحام ُكم أُولَئِّ َّ ِّ
اّلل فَأَص َّمهم وأ َْعمى أَبْصارُهم أَفَالَ ي تَ َدبَّرو َن الْ ُقرآ َن أ َْم َعلَى قُلُ ٍ
ِّ ِّ
َّ
وب
َ
ْ
ََ ْ
تَ َولْيتُ ْم أَ ْن تُ ْفس ُدوا يف األ َْر ِّ َ ُ ْ َ َ ْ
ين لَ َعنَ ُه ُم َُّ َ ُ ْ َ َ
ك الذ َ
َ ُ
أَقْ َفا ُهلَا) ) متفق عليه .
ِّ
الر ْمح ِّن ب ِّن عو ٍ
الرِّحم وا ْشت َق ْقت َهلا ِّمن ِّْ
امسي
ال َّ
ول ( قَ َ
ول هللاِّ  يَ ُق ُ
ف أَنَّهُ َِّمس َع َر ُس َ
اّللُ َعَّز َو َج َّل  :أَنَا َّ
الر ْمحَ ُن َوأَنَا َخلَ ْق ُ
َع ْن َعْبد َّ َ ْ َ ْ
ت َّ َ َ َ ُ َ َ
اّللُ َوَم ْن قَطَ َع َها بَتَتُّهُ ) رواه أمحد .
صلَهُ َّ
صلَ َها َو َ
فَ َم ْن َو َ
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 -12باب من بسط له ِف الرزق بصلة الرحم
ول ِ
ط لَهُ ِِف ِرْزقِ ِه ،وأَ ْن ي ْنسأَ لَهُ ِِف أَثَ ِرهِ فَ لْي ِ
ص ْل َر ِمحَهُ) .
هللا  يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
َ -5985ع ْن أَِيب ُه َريْ َرةَ  قَ َ
سَ
ال َِْ :س ْع ُ
َ
َ ُ َ
ول ( َم ْن َس َّرهُ أَ ْن يُ ْب َ
ول ِ
ط لَهُ ِِف ِرْزقِ ِه وي ْنسأَ لَهُ ِِف أَثَ ِرهِ فَلْي ِ
 -5986عن أَنَس بْن َمالِك أ َّ
ص ْل َر ِمحَهُ) .
هللا  قَ َ
َن َر ُس َ
سَ
َح َّ
َ
ال ( َم ْن أ َ
َُ َ
ب أَ ْن يُ ْب َ
[ م . ] 6524 :
---------ب ) ويف رواية ( من سره ) .
َح َّ
( َم ْن أ َ
ط َعلَْي ِه ِِف ِرْزقِ ِه ) أي  :يوسع .
سَ
( أَ ْن يُ ْب َ
سأَ لَهُ ) أن يؤخر .
( َوأَ ْن يُ ْن َ
( ِِف أَثَ ِرهِ ) يف أجله .

 -1احلديث دليل على فضل صلة الرحم وأُنا من أسباب الرزق وطول العمر والربك ة فيه .
وقد تقدم فضائل صلة الرح م .
 -2بعض أسباب الرزق :
أوالً  :صلة الرحم .

حلديث الباب .
ثانياً  :التوكل .

ِّ
ِّ
ِّ ِّ
وح
ال :
عن ُع َمر  قَ َ
ُ
مسعت َر ُسول هللا  يقول (لَ ْو أَنَّ ُك ْم تَتَ َوَّكلُو َن َعلَى هللا َح َّق تَ َوُّكله لََرَزقَ ُك ْم َك َما يَْرُز ُق الطَّْي َر تَ ْغ ُدو مخَاصاً َوتَ ُر ُ
بِّطَاناً) رواه الرتمذي .
ثالثاً  :االستغفار والتوبة .
ِّ
السماء علَي ُكم ِّم ْدراراً  .وميُْ ِّد ْد ُكم بِّأَمو ٍال وبنِّني وََيعل لَ ُكم جن ٍ
ِّ
ِّ
َّات َوََْي َع ْل لَ ُك ْم
قال تعاىل ( فَ ُق ْل ُ
ت ْ
ْ ْ َ ََ َ َ َْ ْ ْ َ
استَ ْغفُروا َربَّ ُك ْم إنَّهُ َكا َن َغفَّاراً  .يُْرس ِّل َّ َ َ َ ْ ْ َ َ
أَنْ َهاراً ) .
ِّ
الس َماءَ َعلَْي ُك ْم ِّم ْد َراراً َويَِّزْد ُك ْم قُ َّوةً إِّ َىل قُ َّوتِّ ُك ْم ) .
استَ ْغ ِّفُروا َربَّ ُك ْم ُمثَّ تُوبُوا إِّلَْي ِّه يُْرِّس ِّل َّ
وقال تعاىل ( ويَا قَ ْوم ْ
قال القرطيب  :يف هذه اآلية واليت يف هود دليل على أن االستغفار يُستنزل به الرزق واألمطار .

رابعاً  :التقوى .

ِّ
ب).
قال تعاىل ( َوَم ْن يَت َِّّق َّ
اّللَ ََْي َع ْل لَهُ خمََْرجاً َ .ويَْرُزقْهُ ِّم ْن َحْي ُ
ث ال َْحيتَس ُ
ات ِّمن َّ ِّ
َن أَهل الْ ُقرى آمنُوا واتَّ َقوا لََفتحنَا علَي ِّهم ب رَك ٍ
ض ولَكِّن َك َّذبوا فَأَخ ْذنَاهم ِّمبَا َكانُوا يك ِّ
وقال تعاىل َ َّ
ْسبُو َن).
َ
الس َماء َو ْاأل َْر ِّ َ ْ ُ َ ُ ْ
َ
(ولَ ْو أ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ ََ

خامساً  :التفرغ للعبادة .

عن أيب هريرة  .عن النيب  قال ( إن هللا تعاىل يقول  :يا ابن آدم ! تفرغ لعبادِت أمأل صدرك غَن وأسد فقرك وإن ال تفعل مألت
يدك شغالً وَل أسد فقرك) رواه الرتمذي .

سادساً  :املتابعة بني احلج والعمرة .

عن عبد هللا بن مسعود  .قال  :قال  ( تابعوا بني احلج والعمرة فإُنما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكري خبث احلديد والذهب
والفضة ) رواه الرتمذي .

سابعاً  :اإلنفاق يف سبيل هللا تعاىل .
قال تعاىل ( وما أَنْ َف ْقتم ِّمن شي ٍء فَهو ُخيْلِّ ُفه وهو خي ر َّ ِّ
ني ) .
الر ِّازق َ
َ َ ُ ْ ْ َ ْ ُ َ ُ َ ُ َ َُْ
قال ابن كثري  :أي مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم فهو خيلفه عليكم يف الدنيا بالبدل ويف اآلخرة باجلزاء والثواب كما
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ثبت يف احلديث .
ِّ
ضالً ) .
وقال تعاىل ( الرَّْيطَا ُن يَعِّ ُد ُك ُم الْ َف ْقَر َويَأْ ُمُرُك ْم بِّالْ َف ْح َر ِّاء َو َّ
اّللُ يَعِّ ُد ُك ْم َم ْغفَرةً ِّمْنهُ َوفَ ْ
قال ابن عباس يف تفسري اآلية  :اثنان من هللا واثنان من الريطان (الرَّْيطَا ُن يَعِّ ُد ُك ُم الْ َف ْقَر ) يقول  :ال تنفق مالك وأمسكه لك فإنك
ِّ
ضالً ) يف الرزق .
(ويَأْ ُمُرُك ْم بِّالْ َف ْح َر ِّاء ) ( َو َّ
اّللُ يَعِّ ُد ُك ْم َم ْغفَرةً ِّمنْهُ ) على هذه املعاصي ( َوفَ ْ
حتتاج إليه َ
ثامناً  :املهاجرة يف سبيل هللا .
قال تعاىل ( ومن ي ه ِّ
اّللِّ ََِّي ْد ِّيف ْاأل َْر ِّ
ض ُمَرا َغماً َكثِّرياً َو َس َعةً ) .
اج ْر ِّيف َسبِّ ِّيل َّ
ََ ْ َُ
ففي هذه اآلية وعد هللا تعاىل أن من هاجر يف سبيله سيجد أمرين  :أوهلما  :مراغماً كثرياً وثانيهما  :سعة .
واملراد باألمر األول كما يقول الرازي  ( :مراغماً ) ومن يهاجر يف سبيل هللا إىل بلد آخر َيد يف أرض ذلك البلد من اخلري والنعمة ما
يكون سبباً لرغم أنف أعدائه الذين كانوا معه يف بلدته األصلية .
واملراد باألمر الثاين ( سعة ) السعة يف الرزق .
ِّ
لهم َال يَ ْستَأْ ِّخُرو َن
-3ما املراد بزيادة العمر يف قوله ( َوأَ ْن يُْن َسأَ لَهُ ِّيف أَثَِّرهِّ ) مع أن األرزاق واألعمار مكتوبة قال تعاىل ( فَإذَا َجاءَ أ َ
َج ْ
اعة َوَال يَ ْستَ ْق ِّد ُمو َن ) ؟
َس َ
اختلف العلماء يف ذلك على أقوال :
القول األول  :أن الزيادة كناية عن الربكة يف العمر بسبب توفيق صاحبه إىل الطاعة وعمارة وقته مبا ينفعه يف اآلخرة .

ورجح هذا النووي والطييب .
ِّ
ِّ
َجل فَ ِّف ِّيه ُس َؤال َم ْر ُهور َوُه َو أ َّ
لهم َال
َن ْاآل َجال َو ْاأل َْرَزاق ُم َقد ََّرة َال تَ ِّزيد َوَال تَْن ُقص ( فَإذَا َجاءَ أ َ
قال النووي َ :وأ ََّما التَّأْخري ِّيف ْاأل َ
َج ْ
ِّ
الزيادة بِّالْب رَك ِّة ِّيف عمره والتَّوفِّيق لِّلطَّاع ِّ
ِّ
َج ِّوبٍَة َّ ِّ ِّ َّ ِّ ِّ ِّ
ات َو ِّع َم َارة
َ
يَ ْستَأْخُرو َن َس َ
اب الْعُلَ َماء بِّأ ْ
َج َ
اعة َوَال يَ ْستَ ْقد ُمو َن ) َوأ َ
ُْ َ ْ
الصحيح مْن َها أَن َهذه َ َ َ َ
ِّ
ك.
أ َْوقَاته ِّمبَا يَْن َفعهُ ِّيف ْاآل ِّخَرة َو ِّصيَانَ َتها َع ْن الضَّيَاع ِّيف َغ ْري ذَل َ
القول الثاِن  :أن الزيادة الواردة يف األحاديث هي بالنسبة لعلم امللَك املوكل بالعمر وأما ما ورد يف اآليات فهو بالنسبة لعلم هللا
فيكون معَن احلديث  :أن التأخري يكون يف أثره املكتوب يف صحف املالئكة وأما أثره املعلوم عند هللا فال تقدمي وال تأخري .

وهذا قول البيهقي وابن تيمية وابن حجر والسعدي .
ف الْم َالئِّ َك ِّة فِّإذَا و ِّ
ِّ ِّ
اّلل يكْت ِّ ِّ
ِّ
ك الْمكْتُ ِّ
َّق :أ َّ
وبَ .وإِّ ْن َع ِّم َل َما
قال ابن تيمية َ :و ْ
اب الْ ُم َحق ُ
َ ََ
َج ًال ِّيف ُ
اجلََو ُ
ب للْ َعْبد أ َ
ص َل َرمحَهُ َز َاد يف ذَل َ َ
ص ُح َ
َن ََّ َ ُ ُ
وجب النَّ ْقص نَ َق ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ك الْمكْتُ ِّ
ف َكا َن يَ ُكو ُن؛ فَ ُه َو يَ ْعلَ ُم َما
وب َ ...واَ َّّللُ ُسْب َحانَهُ َعاَلٌ مبَا َكا َن َوَما يَ ُكو ُن َوَما ََلْ يَ ُك ْن لَ ْو َكا َن َكْي َ
َ َ
ص م ْن ذَل َ َ
يُ ُ
ِّ
ال الْ ُعلَ َماءَُّ :
إن
اّللُ َواَ َّّللُ يَ ْعلَ ُم ْاألَ ْشيَاءَ قَ ْب َل َك ْوُِّنَا َوبَ ْع َد َك ْوُِّنَا فَلِّ َه َذا قَ َ
ك َوالْ َم َالئِّ َكةُ َال ِّع ْل َم َهلُ ْم َّإال َما َعلَّ َم ُه ْم َّ
َكتَبَهُ لَهُ َوَما يَِّز ُ
يدهُ إيَّاهُ بَ ْع َد َذل َ
ِّ
ف الْم َالئِّ َك ِّة وأ ََّما ِّع ْلم َِّّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
الْ َم ْحو َو ِّْ
ح
اّلل ُسْب َحانَهُ فَ َال َخيْتَل ُ
ف َوَال يَْب ُدو لَهُ َما ََلْ يَ ُك ْن َعال ًما بِّه فَ َال َْحم َو فيه َوَال إثْبَ َ
اإلثْبَ َ
ات ِّيف ُ
اتَ .وأ ََّما اللَّ ْو ُ
َ
ص ُح َ
َ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ات َعلَى قَ ْولَ ْنيَ .واَ َّّللُ ُسْب َحانَه .
الْ َم ْح ُفو ُظ فَ َه ْل فيه َْحم ٌو َوإثْبَ ٌ
أ -قال تعاىل ( ميحو هللا ما يراء ويثبت ) .
قال السعدي عند تفسري اآلية :
ت ) ما يراء منها وهذا احملو والتغيري يف غري ما سبق به علمه وكتبه قلمه فإن هذا ال يقع فيه
( ميْ ُحوا َّ
اّللُ َما يَ َراءُ ) من األقدار ( َويُثْبِّ ُ
تبديل وال تغيري ألن ذلك حمال على هللا أن يقع يف علمه نقص أو خلل وهلذا قال ( و ِّعْن َده أُمُّ الْ ِّكتَ ِّ
اب ) أي :اللوح احملفوظ الذي ترجع
َ ُ
إليه سائر األشياء فهو أصلها وهي فروع له وشعب.
فالتغيري والتبديل يقع يف الفروع والرعب كأعمال اليوم والليلة اليت تكتبها املالئكة وَيعل هللا لثبوهتا أسبابا وحملوها أسبابا ال تتعدى تلك
األسباب ما رسم يف اللوح احملفوظ كما جعل هللا الرب والصلة واإلحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق وكما جعل املعاصي سببا
حملق بركة الرزق والعمر وكما جعل أسباب النجاة من املهالك واملعاطب سببا للسالمة وجعل التعرض لذلك سببا للعطب فهو الذي
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يدبر األمور حبسب قدرته وإرادته وما يدبره منها ال خيالف ما قد علمه وكتبه يف اللوح احملفوظ.
ب -ما روي عن عدد من الصحابة أُنم كانوا يقولون يف أدعيتهم  :اللهم إن كنت كتبتين شقياً فاحمين واكتبين من أهل السعادة.
َن الْمراد ب َقاء ِّذ ْكره ْ ِّ
ت.
اجلَميل بَ ْعده فَ َكأَنَّهُ ََلْ ميَُ ْ
القول الثالث  :أ َّ ُ َ َ
اضي وهو ضعِّيف أَو ب ِّ
قال النووي  :ح َكاه الْ َق ِّ
اطل .
ََُ َ
َ ُ
ْ َ
القول الرابع  :أن املراد بالزيادة ما يكون للواصل من ذرية صاحلة يدعون له بعد موته .
واختاره حافظ حكمي .

صلَهُ َّ
ص َل َو َ
 -13باب َم ْن َو َ
اَّللُ
َت َّ ِ
ْق ح ََّّت إِ َذا فَ ر َ ِمن َخل ِْق ِه قَال ِ
ك ِم َن
اَّللَ َخلَ َق ْ
ال ( إِ َّن َّ
َِّب  قَ َ
ام ال َْعائِ ِذ بِ َ
الرح ُم َه َذا َم َق ُ
َ ْ
اخلَل َ َ
َ -5987ع ْن أَِيب ُه َريْ َرَة َ ،ع ِن النِ ِر
ال رسو ُل ِ
ِ
ِ
ك وأَقْطَع من قَطَع ِ
َصل من و ِ
هللا  : فَاق َْرُؤوا
ب قَ َ
الْ َق ِط َيع ِة قَ َ
ك قَال ْ
ال نَ َع ْم أ ََما تَ ْر َ
ض َْ
َت بَلَى يَا َر ِر
صلَ َ َ َ ْ َ
 ن أَ ْن أ َ َ ْ َ َ
ال فَ ْه َو لَك قَ َ َ ُ
ِ ِ
س ْيتُ ْم إِ ْن تَ َولَّْيتُ ْم أَ ْن تُ ْف ِس ُدوا ِِف األ َْر ِ
ض َوتُ َق ِطر ُعوا أ َْر َح َام ُك ْم ) .
إ ْن ش ْئتُ ْم {فَ َه ْل َع َ
[ م . ] 2554 :
ك وصلْتُهُ  ،ومن قَطَع ِ
اَّلل من و ِ
ك قَطَ ْعتُه ) .
الر ْمحَ ِن فَ َق َ
َِّب  قَ َ
الرِح َم ُس ْجنَةٌ ِم َن َّ
ال ( إِ َّن َّ
ََ ْ َ
صلَ َ َ
ال َُّ َ ْ َ َ
َ -5988ع ْن أَِيب ُه َريْ َرةَ َ ع ِن النِ ِر
ال ( َّ ِ ِ
شةَ  ،ر ِ
ِ
صلْتُهُ َ ،وَم ْن قَطَ َع َها قَطَ ْعتُهُ ) .
ض َي َّ
َِّب  قَ َ
صلَ َها َو َ
الرح ُم ش ْجنَةٌ فَ َم ْن َو َ
َ -5989ع ْن َعائ َ َ
اَّللُ َع ْن َها َ ،ع ِن النِ ِر
[ م . ] 2555 :
---------ِ
ِِ
قضى خلقه .
اَّللَ َخلَ َق ْ
( إِ َّن َّ
اخلَل َ
ْق َح ََّّت إِذَا فَ َر َ م ْن َخلْقه ) أي َ :
( قَال ِ
الرِح ُم ) أي  :القرابة مرتقة من الرمحة وهي َعَرض جعلها هللا تعاىل تقوم وتتكلم .
َت َّ
احل ِّقي َق ِّة و ْاألَعراض ََيوز أَ ْن تَتج َّسد وتَت َكلَّم بِّإِّ ْذ ِّن َِّّ
ٍ
ِّ
ك
َي قَ َام َملَ ٌ
اّلل َوََيُ ُ
وز أَ ْن يَ ُكو َن َعلَى َح ْذف أ ْ
قال ِف الفتح َْ :حيتَم ُل أَ ْن يَ ُكو َن َعلَى َْ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ
ِّ
ِّ ِّ
اصلِّها وإِّ ْمث قَ ِّ
ب الْمثَ ِّل و ِّاالستِّعارةِّ والْمراد تَع ِّظيم َشأْ ُِّنَا وفَ ْ ِّ
ك َعلَى طَ ِّر ِّيق َ ِّ
اطعِّ َها ( .الفتح)
فَتَ َكلَّ َم َعلَى ل َساُنَا َوَْحيتَ ِّم ُل أَ ْن يَ ُكو َن ذَل َ
ض ُل َو َ َ ُ
َ
ض ْر َ َ ْ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ
ك ِم َن الْ َق ِط َيع ِة ) أي  :فقالت الرحم هذا مكان املستجري واملعتصم بك .
ام ال َْعائِ ِذ بِ َ
( َه َذا َم َق ُ
ال نَ َع ْم ) أي  :قال هللا نعم .
( قَ َ
ِ
َصل من وصلَ ِ
ك ) بأن أعطف عليه وأحسن إليه .
( أ ََما تَ ْر َ
ض َْ
 ن أَ ْن أ َ َ ْ َ َ
( وأَقْطَع من قَطَع ِ
ك ) فال أعطف عليه .
َ َ َْ َ
ب ) أي  :قالت الرحم رضيت به .
( قَال ْ
َت بَلَى يَا َر ِر
ول ِ
ال فَ ْهو ل ِ
هللا  : فَاق َْرُؤوا إِ ْن ِش ْئتُ ْم ) أي  :مصداق ذلك .
ال َر ُس ُ
َك قَ َ
( قَ َ َ
الر ْمحَ ِن ) بضم السني وكسرها ومعناه قرابة ُمرتبكة كاشتباك العروق واألغصان .
الرِح َم ُش ْجنَةٌ ِم َن َّ
( إِ َّن َّ
 -1احلديث دليل على فضل صلة الرحم وأن من وصل رمحه وصله هللا ورمحه ووسع عليه ويسر أمره وأن من قطع رمحه قطعه هللا من
كل خري .

قال القرطِب .... :فمقصود هذا الكالم :اإلخبار بتأكد أمر صلة الرحم؟ وأنه تعاىل قد نزهلا منزلة من قد استجار به فأجاره وأدخله يف
ذمته وخفارته وإذا كان كذلك فجار هللا تعاىل غري خمذول وعهده غري منقوض؛ ولذلك قال خماطبا للرحم :أما ترضني أن أصل من
وصلك وأقطع من قطعك؟ ! وهذا كما قال  :من صلى الصبح فهو يف ذمة هللا فال يطلبنكم هللا من ذمته بريء فإنَّه من يطلبه من
ذمته بريء يدركه مث يكبه على وجهه يف النار .

-2أن اجلزاء من جنس العمل .
وهذه قاعدة جليلة عظيمة أدلتها من الكتاب والسنة كثرية :
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صْرُك ْم ) .
صُروا َّ
اّللَ يَْن ُ
قال تعاىل ( إِّ ْن تَْن ُ
وقال تعاىل ( فَاذْ ُكُر ِّوين أَذْ ُكْرُك ْم ) .
وقال تعاىل (َ أَوفُوا بِّعه ِّدي أ ِّ
ُوف بِّ َع ْه ِّد ُك ْم ) .
ْ َْ
وقال  ( من سرت مسلماً سرته هللا يف الدنيا واآلخرة ) رواه مسلم .
وقال  ( من بَن هلل مسجداً بَن هللا له بيتاً يف اجلنة ) رواه مسلم .
وقال  ( احفظ هللا حيفظك ) .
وقال  ( والراة إن رمحتها رمحك هللا ) رواه أمحد .
وقال  ( إَّنا يرحم هللا من عباده الرمحاء ) متفق عليه .
وقال  ( من وصل صفاً وصله هللا ) رواه أبو داود .
وقال  ( ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء ) رواه أبو داود .
وقال  ( من كان له وجهان يف الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة ) رواه أبو داود .

 -14باب تبل الرحم ببالهلا
ال َع ْم ٌرو ِِف كِتَ ِ
 -5990عن َع ْم َرو بْن ال َْع ِ
اب ُحمَ َّم ِد بْ ِن َج ْع َف ٍر
آل أَِيب -قَ َ
ول ( إِ َّن َ
َِّب ِ ج َه ًارا غَْي َر ِس رٍر يَ ُق ُ
اص قَ َ
ال َِْ :س ْع ُ
ت النِ َّ
ِ
اَّلل و ِ
ِِ
ِ ِ
 ن ) .
بَيَ ٌ
ح ال ُْم ْؤمن َ
سوا بِأ َْوليَائي إِ َّمنَا َوليِر َي َُّ َ َ
صال ُ
اض  -ل َْي ُ
زاد ع ْنبسةُ بن عب ِد الْو ِ
َِّب  ول ِ
اح ِد َعن ب ي ٍ
س َ ،ع ْن َع ْم ِرو بْ ِن ال َْع ِ
ان َع ْن قَ ْي ٍ
َك ْن َهلُ ْم َرِح ٌم أَبُلُّ َها بِبَالَِهلَا يَ ْع ِِن
اص قَ َ
ال َِْ :س ْع ُ
ت النِ َّ
ْ ََ
َ
َ َ َ َ َ ْ ُ َْ َ
َصلُها بِ ِ
ِ
صلَتِ َها.
أ َ
[ م . ] 215 :
---------( ِج َه ًارا ) أي عالنية َل خيفه بل أظهره وأشاعه .
( غَْي َر ِس رٍر ) تأكيد لذلك .
الرَواة َخ ِّر َي أَ ْن يُ َس ِّميَهُ فَيَتَ َرتَّب
( إِ َّن َ
آل أَِيب ) وعند مسلم ( يعِن فالناً ) قال النووي َ :ه ِّذهِّ الْ ِّكنَايَة بَِّق ْولِِّّه  :يَ ْع ِّين فَُالنًا ِّه َي ِّم ْن بَ ْعض ُّ
َعلَْي ِّه َم ْف َس َدة َوفِّْت نَة إِّ َّما ِّيف َحق نَ ْفسه َوإِّ َّما ِّيف َحقه َو َحق َغ ْريه فَ َك ََّن َعْنهُ .
سوا بِأ َْولِيَائِي ) اختلف يف املراد هبم وقيل  :بين أمية وهو ضعيف وقيل  :آل أيب طالب ورجحه احلافظ ابن حجر واملراد من َل
( ل َْي ُ
يسلم منهم أي فهو من إطالق الكل وإرادة البعض .
( وصاحل املؤمن ن ) الصاحل هو الذي أدى حق هللا وحق عباده .
ِِّّ ِّ
ِ ُّ ِ ِ
الهلا) هو ِّ ِّ ِّ ِّ
ِ
ِ ِِِ
الل" املاءُ .ومعَن احلديث:
سرها "والبِّ ُ
بفتح الباء الثَّانية وَك َ
( َولَك ْن َهلُ ْم َرح ٌم أَبُل َها ببَالَهلَا يَ ْع ِِن أَصلُ َها بصلَت َها ) قال النووي( :بب َ ُ َ
َصلُها شبَّه قَ ِّطيعت ها باحلرارةِّ تطْفأُ ِّ
باملاء ِّ
وهذهِّ تُب َّرد ِّ
ِّ
بالص ِّلة.
ُ َ
َُ
َ ََ َ
سأ َ
 -1احلديث دليل على وجوب مواالة املؤمنني ومعاداة الكافرين
قال النووي  :إَّنا وليي من كان صاحلاً وإن ُبع َد نسبه مين وليس وليي من كان غري صاحل وإن كان نسبه قريباً .

وهذا أصل عظيم يف الرريعة اإلسالمية .
ك
اّللِّ َوالْيَ ْوِّم ْاآل ِّخ ِّر يُ َو ُّادو َن َم ْن َح َّ
اد َّ
قال تعاىل (ال ََِّت ُد قَ ْوماً يُ ْؤِّمنُو َن بِّ َّ
اّللَ َوَر ُسولَهُ َولَ ْو َكانُوا آبَاءَ ُه ْم أ َْو أَبْنَاءَ ُه ْم أ َْو إِّ ْخ َوانَ ُه ْم أ َْو َع ِّر َريتَ ُه ْم أُولَئِّ َ
َّات ََت ِّري ِّمن َحتتِّها ْاألَنْهار خالِّ ِّد ِّ
َكت ِّ ِّ
اّلل عْن هم ورضوا عْنه أُولَئِّ َ ِّ
ِّ
وهبِّم ِّْ
ب
اإلميَا َن َوأَيَّ َد ُه ْم بُِّر ٍ
وح ِّمْنهُ َويُ ْد ِّخلُ ُه ْم َجن ٍ ْ
ين ف َيها َرض َي َُّ َ ُ ْ َ َ ُ َ ُ
ك ح ْز ُ
ْ َْ َُ َ َ
ََ
ب يف قُلُ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
َِّّ ِّ
اّلل ُه ُم الْ ُم ْفل ُحو َن) .
ب َّ
اّلل أَال إ َّن ح ْز َ
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(ال جتد قوماً يؤمنون باهلل واليوم اآلخر يوادون من حاد هللا ورسوله) أي ال ميكن أن ترى أيها السامع مجاعة يصدقون باهلل واليوم اآلخر
حيبون ويوالون من عاد هللا ورسوله وخالف أمرمها  .ألن من أحب هللا عادى أعداءه وال َيتمع يف قلب واحد حب هللا وحب أعدائه.

(ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواهنم أو عشريِتم) أي ولو كان هؤالء احملادون هلل ورسوله أقرب الناس إليهم كاآلباء واألبناء
واإلخوان والعررية .

( أولئك ) أي أهل هذا الوصف .

( الذين كتب ِف قلوِبم اإلميان ) أي كتب هلم السعادة وقررها يف قلوهبم وزين اإلميان يف بصريهتم .
( وأيدهم ) أي قواهم .

( بروح منه ) أي بوحيه ومعرفته ومدده اإلهلي وإحسانه اإلهلي .

( ويدخلهم جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها ) أي ويدخلهم يف اآلخرة جنات النعيم اليت من أوصافها َتري من حتت قصورها
األُنار ماكثني فيها أبد اآلبدين .

( رضي هللا عنهم ورضوا عنه ) ومن أعظم نعيمهم أن حيل عليهم رضوان هللا فال يسخط عليهم أبداً ويرضون عن رهبم مبا يعطيهم من
أنواع الكرامات ووافر املثوبات .
قال ابن كثري  :يف قوله ( رضي هللا عنهم ورضوا عنه ) سر بديع وهو أنه ملا سخطوا على القرائب والعرائر يف هللا تعاىل عوضهم هللا بالرضا
عنهم وأرضاهم عنه مبا أعطاهم من النعيم املقيم والفوز العظيم والفضل العميم .
وقال تعاىل ( يا أَيُّها الَّ ِّذين آمنُوا َال تَت ِّ
ول
الر ُس َ
َّخ ُذوا َع ُد ِّوي َو َع ُد َّوُك ْم أ َْولِّيَاء تُ ْل ُقو َن إِّلَْي ِّهم بِّالْ َم َوَّدةِّ َوقَ ْد َك َفُروا ِّمبَا َجاء ُكم ِّم َن ا ْحلَ ِّق ُخيْ ِّر ُجو َن َّ
َ َ
َ َ
َوإِّيَّا ُك ْم . ) ...
فمن أطاع الرسول ووحد هللا ال َيوز له مواالة من حاد هللا ورسوله ولو كان أقرب قريب .

-2منزلة الوالء والرباء يف الرريعة عظيمة :

أوالً  :أهنا جزء من معىن  :ال إله إال هللا .

ثانياً  :أهنا شرط ِف اإلميان .
َّ َّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ط اّلل َعلَْي ِّهم وِّيف الْع َذ ِّ
ِّ
اب ُه ْم َخالِّ ُدو َن َ .ولَْو
َّم ْ
ْ َ َ
ت َهلُ ْم أَن ُف ُس ُه ْم أَن َسخ َ ُ
س َما قَد َ
كما قال تعاىل (تََرى َكثرياً مْن ُه ْم يَتَ َول ْو َن الذ َ
ين َك َفُرواْ لَبْئ َ
ُنزَل إِّلَي ِّه ما َّاخت ُذوهم أَولِّياء ولَ ِّك َّن َكثِّرياً ِّمْن هم فَ ِّ
اس ُقو َن ) .
َكانُوا يُ ْؤِّمنُو َن بِّاهلل والنِّ ِّ
ُْ
َّيب َوَما أ ِّ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َ
ثالثاً  :أن هذه العقيدة أوثق عرى اإلميان .
قال  ( أوثق عرى اإلميان احلب يف هللا والبغض يف هللا ) رواه أمحد .
رابعاً  :أهنا سبب لتذوق حالوة اإلميان .

حلديث ( ثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإلميان  :أن يكون هللا ورسوله أحب إليه مما سوامها وأن حيب املرء ال حيبه إال هللا وأن
يكره أن يعود يف الكفر كما يكره أن يقذف يف النار ) متفق عليه .

خامساً  :أنه بتحقيق هذه العقيدة تنال والية هللا .

حلديث الباب .
وقال ابن عباس  :من أحب يف هللا وأبغض يف هللا وواىل يف هللا وعادى يف هللا فإَّنا تنال والية هللا بذلك .

سادساً  :أن عدم حتقيق هذه العقيدة قد يدخل ِف الكفر .
قال تعاىل ( وَمن يَتَ َوَّهلُم ِّمن ُك ْم فَِّإنَّهُ ِّمْن ُه ْم ) .
-3اجلهر بالرباءة من الكفار وإعالن ذلك وإظهاره ما َل خيف فتنة .
والباءة من الكفر وأهله أقسام :

32

أوالً  :الباءة القلبية :

وهي أن تبغض املرركني والررك بقلبك وتكرههم وتتمَن زواهلم كبغض النصارى واليهود واهلندوس .
وحكم هذا القسم فرض الزم وال ميكن أن يسقط عن املسلم .
والدليل على ذلك حديث أيب مالك األشجعي ( :من قال ال إله إال هللا وكفر مبا يعبد من دون هللا حرم ماله ودمه وحسابه على هللا
تعاىل)  .رواه مسلم
ثانياً  :براءة اللسان :

وذلك بالتصريح بأنك تبغض الكفار والتصريح أن دينهم باطل وأُنم كفار .
والدليل قوله تعاىل  ( :قل يا أيها الكافرون  .ال أعبد ما تعبدون ) قل  :أي بلسانك .
وقوله تعاىل  ( :وإذ قال إبراهيم ألبيه وقومه إنين براء مما تعبدون ) .
وهذا القسم واجب مع القدرة لقوله تعاىل  ( :فاتقوا هللا ما استطعتم ) وَيب عليه اهلجرة إن استطاع .

ثالثاً  :براءة اْلوارح .

وذلك مبجاهدهتم باجلوارح وتكسري معبوداهتم ومساجدهم وقتلهم .
والدليل قوله تعاىل  ( :يا أيها النيب جاهد الكفار واملنافقني واغلظ عليهم ) .
وقوله  ( : من رأى منكم منكراً فليغريه بيده  . ) ...رواه مسلم
وهذا القسم َيب مع القدرة ويسقط مع العجز .
-4إثبات عقيدة احلب يف هللا والبغض يف هللا .
-5حب الصاحلني والقرب لتنال والية هللا .
-6أن والية هللا ال تنال بالدعاوى والكلمات وإَّنا تنال بفعل أسباهبا من حب املؤمنني ومواالهتم وبغض الكفار ومعاداهتم .
-7شرط من شروط ال إله إال اله وهو احلب فيها والبغض فيها .

 -15باب ليس الواصل باملكافئ
اصل الَّ ِذي إِ َذا قَطَع ْ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ٍ
صلَ َها ) .
ت َرمحُهُ َو َ
َ
س ال َْواص ُل بال ُْم َكاف ِئ َولَك ِن ال َْو ُ
َِّب  قَا َل ( ل َْي َ
َ -5991ع ْن َع ْبد هللا بْ ِن َع ْمرو َ .ع ِن النِ ِر
--------- -1معين احلديث :
أي ليس الواصل حقيقة هو من إذا وصله أقاربه وصلهم مكافأة هلم وإَّنا من يَصدق عليه مسمى الواصل هو الذي إذا قطعت رمحُهُ
وصلها .
ول َِّّ
ِّ
وقد جاء يف حديث  :عن أِِّب ُهَريْ َرةَ ( أ َّ
َحلُ ُم َعْن ُه ْم
ال يَا َر ُس َ
َن َر ُجالً قَ َ
ُح ِّس ُن إِّلَْي ِّه ْم َويُ ِّسيئُو َن إِّ ََّ
ىل َوأ ْ
اّلل إِّ َّن ِّيل قَ َرابَةً أَصلُ ُه ْم َويَ ْقطَعُ ِّوين َوأ ْ
ِّ
ال  :لَئِّن ُكْنت َكما قُ ْلت فَ َكأَََّّنَا تُ ِّسفُّهم الْم َّل والَ ي ز ُال معك ِّمن َِّّ
ك ) رواه مسلم .
ت َعلَى ذَل َ
اّلل ظَ ِّهريٌ َعلَْي ِّه ْم َما ُد ْم َ
َوََْي َهلُو َن َعلَ َّى .فَ َق َ ْ َ َ َ
ُ ُ َ َ ََ َ َ َ َ
قال اإلمام ابن بطرال  :لَيس الو ِّ
اص ُل بِّامل َكافِّئ يعَن :ليس الواصل رمحه من وصلهم مكافأة هلم على صلة تقدمت منهم إليه فكافأهم
ْ َ َ
ُ
وقاطع فالواصل :من يبدأ بالفضل واملكافئ :من يرد
ومكافئ
اصل
ٌ
ٌ
عليها بصلة مثلها" ولذلك فإن الناس ينقسمون إىل أقسام ثالثة :و ٌ
مثله والقاطع :من ال يتفضل وال يكافئ فالكامل من يصل من قطعه.
للرحم ألجل هللا تعاىل  :يصلها تقربا إليه وامتثاال ألمره وإن
وقال ابن اْلوزي  :اعلم أن املكافئ  :مقابل الفعل مبثله والواصل َّ
قطعت فأما إذا وصلها حني تصله  :فذاك كقضاء دين.
ِّ
ِّ
ِّ
الص َدقَ ِّة علَى ِّذي َّ ِّ
ض الْ ُم َع ِّادي  -وهذا ألن اإلنفاق على القريب احملبوب
وهلذا املعَن قال ( :أَفْ َ
ض ُل َّ َ
الرح ِّم الْ َكاش ِّح )  -الْ َكاشح :الْ ُمْبغ ُ
مروب باهلوى فأما على املبغض فهو الذي ال شوب فيه  ( .كرف املركل ) .
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ومكافئ وقاطع فالواصل من يتفضل وال
وقال احلافظ ابن حجر  :ال يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع فهم ثالث درجاتُ :مواصل ُ
يُتفضل عليه واملكافئ الذي ال يزيد يف اإلعطاء على ما يأخذ والقاطع الذي يُتفضل عليه وال يتفضل وكما تقع املكافأة بالصلة من
ُ
اجلانبني كذلك تقع باملقاطعة من اجلانبني فمن بدأ حينئذ فهو الواصل فإن جوزي ُِّمسي من جازاه مكافئاً .
فهذا احلديث  :يقرر أن أصل الصلة أن تصل من قطع ك وال تقتصر بصلة من وصلك .

فالناس درجات  :واصل مكافئ قاطع  .وأفضلهم الواص ل .
ول هللاِّ أَخِّربِّين بَِّفو ِّ
ك
اض ِّل األ َْع َم ِّال  .فَ َق َ
وقد جاء يف احلديث  :عن عُ ْقبَة بن عامر قال  :قلت يَا َر ُس َ
ال ( يَا عُ ْقبَةُ ِّص ْل َم ْن قَطَ َع َ
ْْ َ
ض َع َّم ْن ظَلَ َمك ) رواه محد .
َوأ َْع ِّط َم ْن َحَرَم َ
ك َوأ َْع ِّر ْ
ول َِّّ
ِّ
وتقدم حديث أيب هريرة ( أ َّ
َحلُ ُم َعْن ُه ْم َوََْي َهلُو َن
ال يَا َر ُس َ
َن َر ُجالً قَ َ
ُح ِّس ُن إِّلَْي ِّه ْم َويُ ِّسيئُو َن إِّ ََّ
ىل َوأ ْ
اّلل إِّ َّن ِّيل قَ َرابَةً أَصلُ ُه ْم َويَ ْقطَ ُع ِّوين َوأ ْ
ِّ
ال « لَئِّن ُكْنت َكما قُ ْلت فَ َكأَََّّنَا تُ ِّسفُّهم الْم َّل والَ ي ز ُال معك ِّمن َِّّ
ك ) رواه مسلم .
َعلَ َّى .فَ َق َ
ت َعلَى َذل َ
اّلل ظَ ِّهريٌ َعلَْي ِّه ْم َما ُد ْم َ
ْ َ َ َ
ُ ُ َ َ ََ َ َ َ َ
احلار و ( تُ ِس ُّفهم ) بِّض ِّم التَّاء وَكسر ِّ
السني َوتَ ْر ِّديد الْ َفاء َو ( الظَّ ِّهري ) الْ ُمعِّني َوالدَّافِّع ِّألَذَ ُاه ْم .
( ال َْم رل ) بَِّفْت ِّح الْ ِّميم َّ :
ُْ َ
َ ْ
الرَماد َْ َ
ض ِّم َّ
اجلَ ْهل ُهنَا الْ َقبِّيح ِّم ْن الْ َق ْول .
َي يُ ِّسيئُو َن َو ْ
َحلُم َع ْن ُه ْم ) بِّ َ
َوقَ ْوله  ( :أ ْ
الالم َ (.وَْجي َهلُو َن )أ ْ
ِّ
ِّ
احلَار ِّم ْن ْاألَ ََل َوَال َش ْيء َعلَى َه َذا الْ ُم ْح ِّسن
قه ْم ِّم ْن ْاألَ ََل ِّمبَا يَْل َحق آكِّل ا َّلرَماد ْ
الرَماد ْ
مه ْم َّ
احلَار َوُه َو تَ ْربِّيه ل َما يَلْ َح ُ
َوَم ْعنَاهُ َكأَََّّنَا تُطْع ُ
ِّ
بل ي نَاهلم اِّْإل ْمث الْع ِّظيم ِّيف قَ ِّطيعته وإِّ ْدخاهلم ْاألَذَى علَي ِّه .وقِّيل :معنَاه إِّنَّك بِّ ِّْ ِّ
ره ْم ِّيف أَنْ ُف ِّس ِّه ْم لِّ َكثْ َرةِّ إِّ ْح َسانك
اإل ْح َسان إِّلَْي ِّه ْم ُختْ ِّز ِّيه ْم َوُحتَق ُ
َ ْ َ َ َْ ُ
َ
َ َ َ ْ
َ ْ َ ُْ
احل َقارة ِّعنْد أَنْ ُفسهم َكمن يسف الْمل .وقِّيل :ذَلِّ ِّ
ِّ
وقَبِّيح فِّعلهم ِّمن ِّْ
راء ُهمَ .واَ َّّلل أ َْعلَم
ْ َْ َُ َ َ َ َ
ك الَّذي يَأْ ُكلُونَهُ م ْن إِّ ْح َسانك َكالْ َم ِّل ُحيَ ِّرق أ ْ
ْ ْ ْ
َح َ َ ْ
اخل ْزي َو َْ َ
َ
( نووي ) .

فائدة :

عماله  :مروا األقارب أن يتزاوروا وال يتجاوروا .
روي أن عمر بن اخلطاب  كتب إىل َّ
قال الغزايل  -معلقا على كالم عمر  -وإَّنا قال ذلك ألن التجاور يورث التزاحم على احلقوق ورمبا يورث الوحرة وقطيعة الرحم .
وقال أكثم بن صيفي  :تباعدوا يف الديار تقاربوا يف املودة .

 -16باب من وصل رمحه ِف الشر ُث أسلم
ول ِ
ٍ
ِِ ِ ِ ِ ٍ
ت أ ََحتَن ُ ِ
ص َدقَ ٍة َه ْل ِِل فِ َيها
ال يَا َر ُس َ
 -5992عن َح ِكيم بْن ِح َزام ( أَنَّهُ قَ َ
ورا ُك ْن ُ
هللا أ ََرأَيْ َ
َّث ِبَا ِِف ا ْْلَاهليَّة م ْن صلَة َو َعتَاقَة َو َ
ت أ ُُم ً
ال رس ُ ِ
ِمن أَج ٍر قَ َ ِ
ف ِم ْن َخ ْري ) .
ت َعلَى َما َسلَ َ
َسلَ ْم َ
ْ ْ
ول هللا  : أ ْ
يم قَ َ َ ُ
ال َحك ٌ
[ م . ] 323 :
---------( َح ِكيم بْن ِح َزام ) حكيم بن حزام  :ابن خويلد بن أسد ابن أخي خدَية زوج النيب  ولد داخل الكعبة وكان من سادات
قريش وكان صديق النيب  قبل املبعث وكان يوده وحيبه بعد البعثة ولكنه تأخر إسالمه حىت أسلم عام الفتح وثبت يف احلديث
الصحيح  :من دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن وكان يفعل املعروف ويصل الرحم مات سنة  50 :وقيل غري ذلك وهو ممن
عاش  120سنة شطرها يف اجلاهلية وشطرها يف اإلسالم .
( أرأيت ) أخربين .

( أموراً كنت أحتنث ِبا ) أي أتقرب هبا .
( ِِف ا ْْل ِ
اهلِيَّ ِة ) املراد أيام كفره ال األيام اليت قبل ظهور اإلسالم .
َ
اجل ِّ
صلَ ٍة و َعتاقَ ٍة وص َدقَ ٍة ) ويف الرواية األخرى عن ِّه َر ِّام ب ِّن عروةَ عن أَبِّ ِّيه ( أ َّ ِّ
( ِمن ِ
ِّ ٍ
اهلِّيَّ ِّة ِّمائَةَ َرقَبَ ٍة َو َمحَ َل َعلَى
َ َ َ َ
ْ
يم بْ َن حَزام أ َْعتَ َق ِّيف َْ
ْ ُْ َ َ ْ
ْ
َن َحك َ
ِّ
ٍ
ِّمائَِّة بَعري ) .
ِ ِ
َجر ) أي ثواب .
( َه ْل ِِل ف َيها م ْن أ ْ
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( أسلمت على ما أسلفت ) أي ما قدمت .
 -1احلديث دليل على أن العمل الصاحل الذي عمله الكافر يف حال كفره مث أسلم أنه يثاب عليه .
وميكن أن نقسم أعمال الكافر احلسنة إىل أقسام :

أوالً  :حال كفره ال تقبل ومردودة .
قال تعاىل ( َوَما َمنَ َع ُه ْم أَن تُ ْقبَ َل ِّمْن ُه ْم نَ َف َقاتُ ُه ْم إِّالَّ أَن َُّه ْم َك َفُرواْ بِّاّللِّ َوبَِّر ُسولِِّّه ) فإذا كانت الصدقة وهي نفع متعدي ال تقبل منه فغريها
من النفع اخلاص من باب أوىل .

ثانياً  :إذا مات على الكفر فال تقبل وهو خملد ِف النار .
قال تعاىل (والَّ ِّذين َك َفروا أ َْعما ُهلُم َكسر ٍ
يع
ندهُ فَ َوفَّاهُ ِّح َسابَهُ َو َّ
اب بِِّّق َيع ٍة َْحي َسبُهُ الظَّ ْمآ ُن َماء َح َّىت إِّ َذا َجاءهُ ََلْ ََِّي ْدهُ َشْيئاً َوَو َج َد َّ
اّللَ عِّ َ
اّللُ َس ِّر ُ
َ َ ُ َ ْ ََ
احلِّس ِّ
اب ) .
َْ
ِّ
ك حبِّطَت أَعما ُهلم ِّيف الدُّنْيا و ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
اب الن ِّ
َّار ُه ْم فِّ َيها
اآلخَرةِّ َوأ ُْولَئِّ َ
وقال تعاىل ( َوَمن يَْرتَد ْد من ُك ْم َعن دينه فَيَ ُم ْ
كأْ
َص َح ُ
ت َوُه َو َكافٌر فَأ ُْولَئ َ َ ْ ْ َ ُ ْ
َ َ
َخالِّ ُدو َن )  .فعلق حبوط العمل مبوته على الكفر .
ك ولَت ُكونَ َّن ِّمن ْ ِّ
ك وإِّ َىل الَّ ِّذين ِّمن قَبلِّ َ ِّ
ِّ ِّ
ين ) .
ت لَيَ ْحبَطَ َّن َع َملُ َ َ َ
ك لَئ ْن أَ ْشَرْك َ
َ ْ ْ
اخلَاس ِّر َ
َ
وقال تعاىل ( َولَ َق ْد أُوح َي إلَْي َ َ

ثالثاً  :أن يسلم وحيسن إسالمه  ،فهنا يكتب له ما كان يعمله فضالً من هللا .
قال النووي  :وذَه ِّ
ِّ
ِّ
َن ْ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ٍ
ات َعلَى ِّْ
ني إِّ َىل أ َّ
اإل ْس َالم يُثَاب َعلَى
َسلَ َم الْ َكافر َوَم َ
ب ابْن بَطَّال َو َغ ْريه م ْن الْ ُم َحقق َ
احلَديث َعلَى ظَاهره َوأَنَّهُ إِّذَا أ ْ
َ َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
استَ َدلُّوا حبَديث أَِّيب َسعيد ْ
َما فَ َعلَهُ ِّم ْن ْ
ال َر ُسول َّ
ال  :قَ َ
اخلُ ْد ِّري  . قَ َ
َسلَ َم الْ َكافر فَ َح ُس َن إ ْس َال ُمهُ
اّلل ( : إ َذا أ ْ
اخلَْري ِّيف َحال الْ ُك ْفر َو ْ
السيِّئَة ِّمبِّثْلِّ َها إَِّّال أَ ْن يَتَ َج َاوز َّ
ب َّ
اّلل ُسْب َحانَهُ َوتَ َع َ
اّلل تَ َع َ
فها َوَحمَا َعْنهُ بِّ َع ْر ِّر أ َْمثَ ِّاهلَا إِّ َىل َسْبعِّ ِّمائَِّة ِّض ْعف َو َّ
اىل) ذَ َكَرهُ
اىل لَهُ ُكل َح َسنَة َزلَ َ
َكتَ َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َن الْ َكافِّر إِّذَا َحس َن إِّ ْس َالمه يُكْتَب لَهُ ِّيف ِّْ
ت فِّ َيها ُكل َها أ َّ
اإل ْس َالم ُكل
َّارقُطِّْ ُّ
ين ِّيف َغ ِّريب َحديث َمالك َوَرَواهُ عَْنهُ م ْن ت ْسع طُُرق َوثَبَ َ
الد َ
ُ
ِّ ِّ ِّ
حسنَة ع ِّملَها ِّيف ِّ
ِّ ِّ
َح ٍد
اىل بَ ْعد ِّذ ْكره ْ
ال اِّبْن بَطَّال َرِّمحَهُ َّ
الر ْرك  .قَ َ
احلَ ِّديث َ :وَِّّّللِّ تَ َع َ
اّلل تَ َع َ
ََ َ َ
اىل أَ ْن يَتَ َفضَّل َعلَى عبَاده مبَا َشاءَ َال ا ْع َرتاض أل َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َسلَ ْفت م ْن َخ ْري" َ .واَ َّّلل أ َْعلَم ( .شرح مسلم)
َعلَْي ِّه قَ َ
َسلَ ْمت َعلَى َما أ ْ
ال َ :وُه َو َك َق ْوله  حلَك ِّيم بْن حَزام " : أ ْ
وحلديث الباب .
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ت
فالكافر عمله الصاحل معلق بإسالمه موقوفة على إسالمه إن أسلم تقبل وإال ترد كما قال تعاىل ( َوَمن يَْرتَد ْد من ُك ْم َعن دينه فَيَ ُم ْ
َوُه َو َكافٌِّر  )...فعلق حبوط عمله باملوت على الكفر .
وقد قال  لعائرة ملا سألته عن ابن جدعان ما كان يصنعه من اخلري هل ينفعه ؟ فقال  :إنه َل يقل يوماً رب اغفر يل خطيئيت يوم
الدين فدل على أنه لو قاهلا بعد أن أسلم نفعه ما عمله يف الكفر .
قال احلافظ  :وقد جزم مبا جزم به النووي إبراهيم احلريب وابن بطال وغريمها من القدماء والقرطيب وابن املنري من املتأخرين .
قال ابن امل نري  :املخالف للقواعد دعوى أن يكتب له ذلك يف حال كفره وأما أن هللا يضيف إىل حسناته يف اإلسالم ثواب ما كان
صدر منه مما كان يظنه خريا فال مانع منه كما لو تفضل عليه ابتداء من غري عمل وكما يتفضل على العاجز بثواب ما كان يعمل وهو
قادر فإذا جاز أن يكتب له ثواب ما َل يعمل البتة جاز أن يكتب له ثواب ما عمله غري مويف الرروط ( .الفتح ) .

تنبيه :
ويرتتب على هذا مسألة خالفية فقهية وهي أن املسلم إذا حج مث ارتد مث عاد إىل اإلسالم فالراجح من أقوال أهل العلم أنه َل حيبط
حجه وال َيب عليه إعادته وهذا مذهب اإلمام الرافعي وأحد قويل الليث بن سعد واختاره ابن حزم .
-2فضل حكيم .
-3سعة رمحة هللا .
-4أن الررك حمبط للعمل .
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 -17باب من تر صبية غريه حَّت تلعب به أو قبلها أو مازحها
ول ِ
ت رس َ ِ
ت َخالِ ِد ب ِن س ِع ٍ
َ -5993عن أُِمر َخالِ ٍد بِْن ِ
ال َر ُس ُ
َص َف ُر قَ َ
يد قَال ْ
هللا َ : سنَ ْه َسنَهْ
يص أ ْ
ول هللا َ م َع أَِيب َوعَلَ َّي قَ ِم ٌ
ْ
َت ( أَتَ ْي ُ َ ُ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ِبَ َِ
ول هللا : 
ال َر ُس ُ
ول هللا َ : د ْع َها ُُثَّ قَ َ
ال َر ُس ُ
اَت النُّبُ َّوة فَ َز َج َرِِن أَِيب قَ َ
قَ َ
سنَةٌ قَال ْ
َت فَ َذ َه ْب ُ
ت أَل َْع ُ
ال َع ْب ُد هللا َو ْه َي با ْحلَبَشيَّة َح َ
ال عب ُد ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِِ
ت َح ََّّت ذَ َك َر يَ ْع ِِن ِم ْن بَ َقائِ َها ) .
هللا فَ بَ ِقيَ ْ
أَبْلي َوأَ ْخلقي ُُثَّ أَبْلي َوأَ ْخلقي ُثَّ أَبْلي َوأَ ْخلقي قَ َ َ ْ
---------ت َخالِ ِد ب ِن س ِع ٍ
( َعن أِرُم َخالِ ٍد بِْن ِ
يد ) أم خالد امسها :أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد ِشس بن عبد مناف
ْ
ْ َ
ِّ
القرشية األموية املكية احلبرية املولد وهي مرهورة بكنيتها هلا وألبويها صحبة وكانت ممن هاجر إىل احلبرة وقُد َم هبا على النيب 
وهي صغرية .

وسناه بالترديد والتخفيف .
( َسنَ ْه َسنَ ْه ) سنا باحلبريةَ :ح َس ٌن َ
برت الرجل :زجرته وانتهرته .
( زبرِن ) يقال :ز ُ
( أَبْلِي َوأَ ْخلِ ِقي ) من إخالق الثوب :أي تقطيعه ( وأبلي ) من أبليت الثوب إذا جعلته عتيقا وهو مبعَن أخلقي .
قال احلافظ ابن حجر  :وقول النيب  ( أبلي وأخلقي ) دعاء بطول العمر؛ ألن العرب تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء للمخاطب
بذلك :أي إُنا تطول حياهتا حىت يبلى الثوب وخيلق يقالِّ :
أبل وأخلِّ ْق معناه :عش وخرق ثيابك وأرقعها .

-1احلديث دليل على أنه يررع الدعاء ملن لبس ثوباً بقول  :أبلي وأخلقي .
س بِّأَ ْن ي ع ِّمر وي ْلب ِّ
ِّ
ِّ
َخلِّ ِّقي) َ :ه َذا ِّمن ب ِّ
ُّع ِّاء لَِّّالبِّ ِّ
س ذَل َ
قال الروكاين  " :قَ ْولُهُ( :أَبْلي َوأ ْ
اب التَّ َف ُاؤِّل َوالد َ
ك الث َّْو َ
َْ
ب َح َّىت يَْب لَى َويَصريَ
َُ َ ََ َ َ
ِّ ِّ
ب أَ ْن ي َق َ ِّ ِّ
( نيل األوطار ) .
س ثَ ْوبًا َج ِّديداً .
َخلَقاً َوفيه  :أَنَّهُ يُ ْستَ َح ُّ ُ
ال ل َم ْن لَب َ
ِّ
ِّ
ِّ
اب النِّ ِّ ِّ ِّ
اّللُ تَ َعاىل  .رواه أبو داود .
ف َّ
َ
َح ُد ُه ْم ثَ ْوبًا َجد ً
قال أَبُو نَ ْ
يل لَهُ :تُْبلي َوُخيْل ُ
ضَرَة " :فَ َكا َن أ ْ
َص َح ُ
سأَ
يدا ق َ
َّيب  إ َذا لَب َ
 -أما ما يقال عند لبس الثوب :

فاألحاديث الواردة يف الذكر املستحب عند لبس الثوب على نوعني:
النوع األول  :أحاديث ختصص الذكر املستحب عند لبس الثوب اجلديد:
اّللِّ  إِّ َذا استج َّد ثَوبا َمسَّاه بِّ ِّْ ِّ
ِّ
احلَ ْم ُد
ك ْ
َع ْن أَِّيب َسعِّي ٍد ْ
يصا أ َْو ِّع َم َامةً ُمثَّ يَ ُق ُ
ول َّ
اخلُ ْد ِّر ِّي  قال ( َكا َن َر ُس ُ
ول :اللَّ ُه َّم لَ َ
َْ َ ًْ ُ
امسه إِّ َّما قَم ً
أَنْت َكسوتَنِّ ِّيه أَسأَلُك ِّمن خ ِّريهِّ وخ ِّري ما صنِّع لَه وأَعوذُ بِّ ِّ ِّ
صنِّ َع لَه ) رواه أبو داود .
ْ َ ْ َْ َ َْ َ ُ َ ُ َ ُ َ
ك م ْن َش ِّره َو َش ِّر َما ُ
َ َْ
النوع الثاين  :أحاديث مطلقة َل تقيد استحباب الذكر عند لبس الثوب " اجلديد " فقط بل عند لبس أي ثوب:
عن معاذ بن أنس  أن النيب  قال ( من لَبِّس ثَوبا فَ َقا َل ِّ ِّ ِّ ْ :
ب َوَرَزقَنِّ ِّيه ِّم ْن َغ ِّْري َح ْوٍل ِّم ِّين َوَال قُ َّوةٍ غُ ِّفَر
احلَ ْم ُد َّّلل الَّذي َك َس ِّاين َه َذا الث َّْو َ
َ ْ َ ًْ
لَهُ َما تَ َق َّد َم ِّم ْن َذنْبِّ ِّه ) رواه أبو داود .
وقد بوب البيهقي على احلديث يف "شعب اإلميان" بقوله " :فصل فيما يقول إذا لبس ثوباً" انتهى .هكذا مطلقا من غري تقييد باجلديد.
هذا ويف بعض الكتب اليت تنقل احلديث إضافة قيد ( ثوباً جديداً ) والغالب أُنا زيادة ليست من أصل هذا احلديث فقد مت الرجوع إىل
أكثر الكتب األصلية اليت أخرجته فلم يُذكر فيها هذا القيد.
ِّ ِّ
ك
ك ْ
َسأَلُ َ
وبناء على هذا التنوع ِف األحاديث  :فرق العلماء بني هذين الذكرين فجعلوا الذكر األول ( اللَّ ُه َّم لَ َ
احلَ ْم ُد أَنْ َ
ت َك َس ْوتَنيه أ ْ
ِّمن خ ِّريهِّ وخ ِّري ما صنِّع لَه وأَعوذُ بِّ ِّ ِّ
صنِّ َع لَهُ ) عند لبس الثوب اجلديد.
ْ َْ َ َْ َ ُ َ ُ َ ُ َ
ك م ْن َش ِّره َو َش ِّر َما ُ
وجعلوا الذكر الثاين ( ْ ِّ ِّ ِّ
ب َوَرَزقَنِّ ِّيه ِّم ْن غَ ِّْري َح ْوٍل ِّم ِّين َوَال قُ َّوةٍ) عند لبس أي ثوب سواء كان قدميا أم جديداً.
احلَ ْم ُد َّّلل الَّذي َك َس ِّاين َه َذا الث َّْو َ
هذا ظاهر صنيع اإلمام النووي رمحه هللا يف األذكار .
وصرح بذلك يف موطن آخر فقال رمحه هللا :السنة ...أن يقول إذا لبس ثوباً ...احلمد هلل الذي كساين هذا ورزقنيه من غري حول مين وال
قوة  .وإذا لبس جديداً قال  :اللهم أنت كسوتنيه أسألك خريه وخري ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له ( .اجملموع)
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 -18باب ر ْمح ِة الْول ِ
َد َوتَ ْقبِيلِ ِه َوُم َعانَ َقتِ ِه
ََ َ

َخ َذ النِ ُّ ِ ِ
ت َ ،ع ْن أَنَ ٍ
يم فَ َقبَّ لَهُ َو ََشَّهُ.
َوقَ َ
ال ثَابِ ٌ
سأَ
َِّب  إبْ َراه َ
ت َش ِ
ال ِمن أ َْه ِل ال ِْعر ِ
اه ًدا ِالبْ ِن ُع َم َر َو َسأَلَهُ َر ُج ٌل َع ْن َدِم الْبَ ُع ِ
ال
اق قَ َ
وض فَ َق َ
َ -5994ع ِن ابْ ِن أَِيب نُ ْع ٍم قَ َ
ال ِِمَّ ْن أَنْ َ
ال ُ :ك ْن ُ
ت فَ َق َ ْ
َ
انْظُُروا إِ ََل َه َذا يَ ْسأَل ُِِن َع ْن َدِم الْبَ ُع ِ
اي ِم َن الدُّنْ يَا ) .
َِّب  يَ ُق ُ
َِّب َ و َِْس ْع ُ
ت النِ َّ
ول ُمهَا َرْحيَانَتَ َ
وض َوقَ ْد قَ تَ لُوا ابْ َن النِ ِر
----------( َع ِن ابْ ِن أَِيب نُ ْع ٍم ) بضم النون وسكون املهملة هو عبد الرمحن واسم أبيه ال يعرف .
ت َش ِ
اه ًدا ِالبْ ِن ُع َم َر ) أي  :حاضراً عنده .
قَ َ
ال ُ :ك ْن ُ
( َو َسأَلَهُ َر ُج ٌل َع ْن َدِم الْبَ ُع ِ
وض ) حكم قتله للمحرم .
َِّب  ) يعين احلسني بن علي .
( َوقَ ْد قَ تَ لُوا ابْ َن النِ ِر
اي ِم َن الدُّنْ يَا ) وجه الربه  :أن الولد يرم ويقبل .
( ُمهَا َرْحيَانَتَ َ
الزخمَْ َر ِّري ِّيف( :الْ َفائِّق)  :أَي :مها من رزق هللا الَّ ِّذي رزقنيه يُ َقالُ :سْب َحا َن
ال ابْن التِّني :املَراد بالرحيان ُهنَا الرزق َوقَ َ
قال العيِن َ :وقَ َ
ال َّ
ُ
هللا ورحيانه أَي :أسبح هللا واسرتزقه وَيوز أَِّين راد بالرحيان املرموم يُ َقالَ :ح ِّ
مع ََن :فَِّإن َُّه َما ِّممَّا أكرمين هللا بِِّّه
ياِت بطاقة ر حيان َوالْ ْ
َ
ِِّّ ِّ
ِّ
رمون ويُقبَّلون فكأُنم من مجلَة الرياحني .قَ ْوله( :من الدُّنْيَا) أَي :نَصييب من الرحياين الدنيوي.
وحباين به ألَن ْاأل َْوَالد يُ ُ
ِّ
أن رج ًال ِّمن ِّ ِّ ِّ
للر ُج ِّل إذا كان ُحم ِّرًما أن يقتُل ُّ
باب أو ال؟ فقال
َيوز َّ
ابن ُع َمَر رض َي هللاُ عنهما :هل ُ
الذ َ
 -1معىن احلديث ُ َ َّ :
أهل العراق َسأ ََل َ
َ
يطهم يف الر ِّ
السؤ ِّال عن الر ِّ
م ِّ
اليسري وتفر ِّ
الذ ِّ
ِّ
َّيء اجلليل فقال" :يسأَلون عن ُّ
تعجبًا ُم ِّ
ستغربًا ِّمن ِّح ِّ
رص ِّ
باب وقد
َّيء
أهل العر ِّاق على ُّ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
بعد ذلك ي ِّ
كمال التَّقوى
ظهرو َن َ
ابن ابنة رسول هللا ؟ " أي :يرتَكبون املوبِّقات َ
وَيُرؤون على ْقت ِّل حفيد رسول هللا  مثَّ َ
ُ
قتَلوا َ
ُ
ِّ
الذ ِّ
والوَرِّع يف نُس ِّكهم فيسأَلون عن قَ ْت ِّل ُّ
َّيب :
وقول الن ِّ
نيُ -
َّيب ُ :
باب مثَّ قال :قال الن ُّ
انتاي من الدُّنيا" -يعين احلَ َس َن واحلُ َس ْ َ
"مها َرْحي َ
َ
ُ
ِّ
انتاي من الدُّنيا .
ُ
"مها َرْحي َ
فكأُنم ِّمن ِّ
وجه الت ِّ
الريَ ِّ
َّ
َّربيه َّ
احني.
أن الولَ َد يُ َر ُّم ويُقبَّ ُل
مجلة َّ
ُ
 -2احلديث دليل على جواز تقبيل األوالد الصغار .
كما يف عند الرتمذي (أ َّ
ض ُّم ُه َما إِّلَْي ِّه) وسيأِت إن شاء هللا األدلة على ذلك .
احلَ َس َن َو ْ
َّيب َ كا َن يَ ْد ُعو ْ
ني فَيَ ُر ُّم ُه َما َويَ ُ
َن النِّ َّ
احلُ َس ْ َ
اي ِّم َن الدُّنْيَا ) وشدة حمبته هلما .
-3احلديث دليل على فضل احلسن واحلسني لقوله ( ُمهَا َرْحيَانَتَ َ
قال ابن حجر  :شبههما بِّ َذلِّ َ ِّ
َن الْولَ َد يُ َر ُّم ويُ َقبَّل ووقَ َع ِّيف ِّروايَِّة َج ِّر ِّير بْ ِّن َح ِّ
ني ُمهَا َرْحيَانَ َِّيت .
احلَ َس َن َو ْ
ازٍم إِّ َّن ْ
احلُ َس ْ َ
َ
َ ُ ََ
ك أل َّ َ
و ِّعْن َد ِّالرتِّم ِّذ ِّي ِّمن ح ِّد ِّ
يث أَنَ ٍ
س ( أ َّ
ض ُّم ُه َما إِّلَْي ِّه ) .
َّيب َ كا َن يَ ْد ُعو ْ
ني فَيَ ُر ُّم ُه َما َويَ ُ
َن النِّ َّ
احلَ َس َن َوا ْحلُ َس ْ َ
ْ
ْ َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
ِّ
ت أ َُحتبُّ ُه َما يَا
ل
ق
ف
ه
ي
د
ي
ني
ب
ان
ب
ع
ل
ي
ني
س
احل
و
ن
س
احل
و

اّلل
ول
س
ر
ى
ل
ع
ت
ل
خ
د
(
ال
ق
وب
ي
َ
أ
َيب
أ
يق
ر
ط
ن
م
ط
س
َو
األ
يف
اين
ر
ب
ط
ال
ة
اي
و
ر
يف
و
ُّ َ َ َ َ َ ْ ُ ََ َ ُ َّ
َْْ ْ َ
َ َْ َ ُ َ ُْ َ ْ ُ َْ ََ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ
َ َ َ ََ
ِّ
( الفتح ) .
َِشُُّه َما ) .
اّللِّ قَ َ
ول َّ
َر ُس َ
اي م َن الدُّنْيَا أ ُ
ال َوَكْي َ
ف َال َوُمهَا َرْحيَانَتَ َ
قال القاري :األوالد يرمون ويقبلون فكأُنما من مجلة الرياحني وكل نبت طيب الريح من املرموم فهو رحيان وبه مسي الولد كما يف "
النهاية " .

وقال أيضاً  :أن من فضائل احلسن واحلسني شدة حمبته  هلما وتعلقه هبما حىت أنه قد قال فيهما " :مها رحيانتاي " ملا َيده من
الراحة النفسية يف تقبيلهما وضمهمها إىل صدره وِشهما كما َيد ِّ
اإلنسان راحته عند شم الزهور والرياحني ألُنما مبثابة أوالده والولد
الصاحل رحيانة من رياحني اجلنة .
ب-وعن أنس ( أن النيب  كان يدعو احلسن واحلسني فيرمهما ويضمهما إليه ) رواه الرتمذي .
ج -وعن أيب سعيد اخلدري قال  :قال :رسول هللا  ( احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة ) رواه الرتمذي .
ول (اللَّه َّم إِِّّين أ ُِّحبُّهما فَأ ِّ
ال) رواه البخاري
اّللُ َعْن ُه َما َع ِّن النِّ ِّ
َّيب  أَنَّهُ َكا َن يَأْ ُخ ُذهُ َو ْ
َحبَّ ُه َما أ َْو َك َما قَ َ
ُس َامةَ بْ ِّن َزيْ ٍد َر ِّض َي َّ
احلَ َس َن َويَ ُق ُ ُ
دَ -ع ْن أ َ
َُ
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ول اللَّه َّم إِِّّين أ ُِّحبُّه فَأ ِّ
ِِّّ ِّ
َحبَّهُ ) رواه البخاري .
َّيب َ و ْ
عن الْبَ َراء  قَ َ
ت النِّ َّ
ال ( َرأَيْ ُ
ُ
احلَ َس ُن َعلَى َعاتقه يَ ُق ُ ُ
اّلل أَ ْن يصلِّح بِّهِّ
ِّ
ِّ
احلَ َس ُن إِّ َىل َجْنبِّ ِّه يَْنظُُر إِّ َىل الن ِّ
َّيب َ علَى الْ ِّمْن َِّرب َو ْ
َّاس َمَّرًة َوإِّلَْي ِّه َمَّرًة َويَ ُق ُ
ت النِّ َّ
عن أيب بَكَْرَة قال َمس ْع ُ
ول ابِّْين َه َذا َسي ٌد َولَ َع َّل ََّ ُ ْ َ
ب ني فِّئت ِّ ِّ
ِّ ِّ
ني ) متفق عليه .
َ ْ َ ََ ْ
ني م َن الْ ُم ْسلم َ
ِّ ِّ
ار ِّ
احلَ ِّ
ك ) رواه البخاري .
ول بِّأَِّيب َشبِّيهٌ بِّالنِّ ِّ
ت أَبَا بَ ْك ٍر َ و َمحَ َل ْ
و َع ْن ُع ْقبَةَ بْ ِّن ْ
احلَ َس َن َوْه َو يَ ُق ُ
ث قَ َ
س َشبِّيهٌ بِّ َعل ٍي َو َعل ٌّي يَ ْ
ض َح ُ
ال ( َرأَيْ ُ
َّيب لَْي َ
ِّ
ٍ
احلُس ْ ِّ
عن أنس قال ( أُِِّت ُعبَ ْي ُد هللاِّ بْ ُن ِّزيَ ٍاد بَِّرأ ِّ
س َكا َن أَ ْشبَ َه ُه ْم
ال ِّيف ُح ْسنِّ ِّه َشْيئًا فَ َق َ
ت َوقَ َ
ني  فَ ُجع َل ِّيف طَ ْست فَ َج َع َل يَْن ُك ُ
ْس ْ َ
ال أَنَ ٌ
َ
بِّرس ِّ ِّ
ضوبًا بِّالْ َوِشة ) رواه البخاري .
خم
ن
ا
ول هللا َ وَك َ َْ ُ
َُ
احلَ َس ِّن بْ ِّن َعلِّي ) رواه البخاري .
َح ٌد أَ ْشبَهَ بِّالنِّ ِّ
َّيب ِّ م َن ْ
عن أَنَس قَ َ
ال ( ََلْ يَ ُك ْن أ َ
بكل مستَ ٍ
ِّ
 -4فِّقهُ ِّ
فت أ ْن يُراعيَه.
ابن ُع َمَر ُ 
سن جوابه وفتواهُ؛ ممَّا ََي ُدر ِّ ُ ْ
وح ُ
ٍ ِ ٍ
ِ ِ ِ
ِ
 ن ابْ نَتَ ْي َها ُُثَّ
شة قَال ْ
 -5995عن َعائِ َ
س َم ْت َها بَ َْ
َت ( َج َ
اءتْ ِِن ْام َرأَةٌ َم َع َها ابْ نَتَان تَ ْسأَل ُِِن فَ لَ ْم َجت ْد ع ْندي غَْي َر َتََْرة َواح َدة فَأَ ْعطَْيتُ َها فَ َق َ
ِ ِ ِِ
ِ
س َن إِل َْي ِه َّن ُك َّن لَهُ ِس ْت ًرا ِم َن النَّا ِر ) .
َِّب  فَ َحدَّثْ تُهُ فَ َق َ
ت فَ َخ َر َج ْ
قَ َام ْ
ت فَ َد َخ َل النِ ُّ
ال َم ْن يَلي م ْن َهذه الْبَ نَات َش ْيئًا فَأ ْ
َح َ
[ م . ] 6693 :
---------( جاءتْ ِِن امرأَةٌ معها اب نَتَ ِ
ان ) قال احلافظ َ :ل أقف على أمسائهن .
َ َ َْ َََ ْ

( تَ ْسأَل ُِِن ) شيئاً من الطعام .
ٍ ِ ٍ
ِ ِ ِ
 ن ابْ نَتَ ْي َها ) وَل تأكل منها شيئاً كما يف رواية أخرى .
س َم ْت َها بَ َْ
( فَلَ ْم َجت ْد ع ْندي غَْي َر َتََْرة َواح َدة فَأَ ْعطَْيتُ َها فَ َق َ
( من يلِي ِمن َه ِذهِ الْب نَ ِ
ات َش ْيئًا ) من الوالية ووقع ( من ابتلي ) من االبتالء .
َ
َْ َ ْ
س َن إِل َْي ِه َّن ) أي  :صاُنن وقام مبا يصلحهن ونظر يف أصلح األحوال هلن .
( فَأ ْ
َح َ
( ُك َّن لَهُ ِس ْت ًرا ِم َن النَّا ِر ) أي  :حجاباً من النار .
 -1احلديث دليل على فضل رمحة البنات واإلحسان إليهن والقيام مبا يصلحهن وأن ذلك من أسباب النجاة من النار .
ومن األحاديث يف ذلك :
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
َحسن إِّلَْي ِّه َّن ُك َّن لَهُ ِّسْت را ِّمن الن ِّ
َّار ) وعند الرتمذي ( من ابتلى بريء من البنات
ً َ
أ -حديث الباب ( َم ْن يَلي م ْن َهذه الْبَ نَات َشْيئًا فَأ ْ َ َ
فصرب عليهن كن له حجاباً من النار ) .
ني َهلا فَأَطْعمت ها ثَالَ َ ٍ
ِّ ٍ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ت إِّ َىل
ت ُك َّل َواح َدة مْن ُه َما متََْرًة َوَرفَ َع ْ
ث متَََرات فَأ َْعطَ ْ
ب-و عن َعائ َرة أيضاً أُنا قَالَ ْ
ت ( َجاءَتِّْين م ْسكينَةٌ َْحتم ُل ابْنَتَ ْ ِّ َ َ ْ ُ َ
اّللِّ
َّت التَّمرةَ الَِّّيت َكانَت تُ ِّريد أَ ْن تَأْ ُكلَها ب ي ن هما فَأَعجب ِّين شأْنُها فَ َذ َكر ِّ
فِّيها متَْرةً لِّتَأْ ُكلَها فَاستَطْعمْت ها اب نَتَاها فَ َرق ِّ
ت لِّرس ِّ
ول َّ
ْ ُ
ُْ
َ ْ ََ َ ْ َ
ت الَّذى َ
َ َْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ
صنَ َع ْ َ ُ
َْ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ب َهلَا هبَا ا ْجلَنَّةَ أ َْو أ َْعتَ َق َها هبَا م َن النَّار ) .
ال « إ َّن َّ
 فَ َق َ
اّللَ قَ ْد أ َْو َج َ
ِّ ِّ
س ب ِّن مالِّ ٍ
اريَتَ ْ ِّ
ال َج ِّ
َصابِّ َعهُ ) رواه مسلم
اّللِّ َ ( م ْن َع َ
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
ك قَ َ
ني َح َّىت تَْب لُغَا َجاءَ يَ ْوَم الْقيَ َامة أَنَا َوُه َو »َ .و َ
ض َّم أ َ
ج-و َع ْن أَنَ ِّ ْ َ
والرتمذي ولفظه ( من عال جاريتني دخلت أنا وهو اجلنة كهاتني ) وأشار بأصبعيه السبابة واليت تليها .
د-وعن أَِِّب سعِّ ٍ
ثأ ٍ
اّللِّ  ( من َكا َن لَه ثَالَ ُ ٍ
ان أَو أ ِّ
ِّ
ص ْحبَتَ ُه َّن
يد ْ
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
اخلُ ْد ِّر ِّي قَ َ
َخ َوات أ َِّو ابْنَتَ ْ ْ
ث بَنَات أ َْو ثَالَ ُ َ
ُختَان فَأ ْ
ُ
َح َس َن ُ
َْ
َ
َْ
اجلَنَّةُ ) رواه الرتمذي .
اّللَ فِّ ِّيه َّن فَلَهُ ْ
َواتَّ َقى َّ
ه -وعن ع ْقبة بن ع ِّامر قال َِّ :مسعت رس َ ِّ
ول ( من َكا َن لَه ثَالَ ُ ٍ
اه َّن ِّم ْن
َُ ْ َ
اه َّن َوَك َس ُ
صبَ َر َعلَْي ِّه َّن َوأَطْ َع َم ُه َّن َو َس َق ُ
ُ
ث بَنَات فَ َ
ول هللا  يَ ُق ُ َ ْ
ْ ُ َُ
ِّ
ِّ
ِّج َدتِِّّه ُك َّن لَهُ ِّح َجابًا من الن ِّ
َّار يَ ْوَم الْقيَ َامة ) رواه ابن ماجه .
َ
و-وعن جابر  قال :قال رسول هللا  ( من كان له ثالث بنات يؤويهن ويرمحهن ويكفلهن وجبت له اجلنة البتة قيل يا رسول هللا
فإن كانتا اثنتني ؟ قال :وإن كانتا اثنتني ) رواه أمحد .
د -وعند الطرباين من حديث ابن عباس ( فأنفق عليهن وزوجهن وأحسن أدهبن ) .
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اّلل تَع َ ِّ ِّ
 -2قوله َ ( م ْن اُبْتُلِّي ِّم ْن الْبَ نَات بِّ َري ٍء ) إََِّّّنَا َمسَّاهُ اِّبْتِّ َالء ِّأل َّ
دهم بِّ ْاألُنْثَى
َن النَّاس يَكَْرُهونَ ُه َّن ِّيف الْ َع َادة َوقَ َ
ال َّ َ
اىل ( َوإ َذا بُرَر أ َ
َح ْ
ْ
َ
ظَ َّل َو ْجهه ُم ْس َوًّدا َوُه َو َك ِّظيم )  ( .شرح مسلم ) .
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
صر بِِّّه َعلَى قَ ْد ِّر الْو ِّاج ِّ
اختُلِّ َ ِّ
ب أ َْو ِّمبَا َز َاد َعلَْي ِّه ؟
َ -3وقَد ْ
َ
ف يف الْ ُمَراد ب ْاإل ْح َسان َه ْل يَ ْقتَ ُ
والظَّ ِ
ت الْمرأَةَ التَّمرةَ فَآثَر ِّ
ِّ
ِّ
اإلحس ِّ
ْم الْم ْذ ُك ِّ
َش َار إِّلَْي ِّه ِّمن ْ ِّ
ص َف َها النِّ ُّ ِّ ِّ
اه ُر الث ِ
ور فَ َد َّل
ان ِّمبَا أ َ
َّاِن  :فَِّإ َّن َعائ َرةَ أ َْعطَ َ ْ ْ َ َ ْ
ت هبَا ابْنَتَ ْي َها فَ َو َ
َ
احلُك َ
َ
َّيب  ب ْ ْ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ب َعلَْيه ُع َّد ُْحمسنًا والَّذي يَ ْقتَصر َعلَى الْواج ِّ
َن َم ْن فَ َعل َم ْعروفًا ََلْ يَ ُك ْن واجبًا َعلَْيه أ َْو َز َاد َعلَى قَ ْد ِّر الْواج ِّ
َعلَى أ َّ
ف
وص ُ
ب َوإِّ ْن َكا َن يُ َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ ُ
ان أَ ْن ي وافِّق الرَّرع َال ما خالََفه والظَّ ِّ
ِّ
اإلحس ِّ
بِّ َكونِِّّه ُْحم ِّسنًا لَ ِّك ِّن الْمر َاد ِّمن الْو ْ ِّ
ِّ
ِّ
اهُر أ َّ
اب الْ َم ْذ ُك َور إََِّّّنَا
َن الث ََّو َ
ْ
َُ َ ْ َ َ َ ُ َ
َُ َ َ
صف الْ َم ْذ ُكور قَ ْدٌر َزائ ٌد َو َش ْر ُط ْ ْ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
احلَديث  ( .الفتح ) .
استغْنَ ُاؤُه َّن َعنْهُ بَزْو ٍج أ َْو َغ ْريه َك َما أُش َري إلَْيه يف بَ ْعض أَلْ َفاظ ْ
ص َل ْ
ص ُل ل َفاعله إذَا ْ
استَ َمَّر إ َىل أَ ْن َْحي ُ
َْحي ُ
-4من املعلوم أن العرب يف اجلاهلية كانوا ال حيبون البنات ويرتقبون األوالد للوقوف إىل جانبهم ومساندهتم يف حياهتم وحروهبم .
أما البنت فكانوا ال حيبوُنا وكان عدم حبهم هلا واخلوف من عارها حيمل بعضهم على كراهتها بل وعلى قتلها ووأ ِّْدها .
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
وء ما ب ِّرر بِِّّه أَميُْ ِّس ُكه علَى ه ٍ
ِّ
ون أ َْم
َُ ُ
كما قال هللا تعاىل ( َوإ َذا بُرَر أ َ
َح ُد ُه ْم باألُنْثَى ظَ َّل َو ْج ُههُ ُم ْس َوًّدا َوُه َو َكظ ٌ
يم * يَتَ َو َارى م َن ال َق ْوم م ْن ُس َ ُ َ
ي ُد ُّسهُ ِّيف التُّر ِّ
اب أََال َساءَ َما َْحي ُك ُمون ) .
َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ت * بأ ِّ
َي ذَنْب قُتلَت ) .
ودةُ ُسئلَ ْ
وقال تعاىل ( َوإذَا الْ َم ْوءُ َ
فجرم وحرم هذه ِّ
الفعلة الرنعاء وهي وأد البنات .
حىت بعث هللا نبينا حممداً َّ 
فعن املغرية بن شعبة  أن النيب  قال ( َّ
ووأد البنات وَك ِّرهَ لكم قيل وقال وكثرة
إن هللا َّ
حرم عليكم عقوق األمهات َوَمْنعاً وهات َ
السؤال وإضاعة املال ) متفق عليه .

وو َأد البنات ) هو دفن البنات باحلياة وكان أهل اجلاهلية يفعلون ذلك كراهة فيهن .
قال ابن حجر  :قوله َ ( 
ِّ
ِّ
ؤثر ولَده عليها أدخلَه هللاُ هبا اجلنة) رواه
وعن عبد هللا بن عباس قال :قال رسول هللا َ ( م ْن ُول َد ْ
ت له ابنةٌ فلم يئ ْدها وَل يُهْنها وَل يُ ْ

أمحد .

وهذان احلديثان وما جاء يف معنامها يدالن صراحة على َّ
كن حمالً جلهاالت وبُغض بعض العرب إبان بعثة النيب . 
أن البنات َّ
 -4بعض األسباب اليت تنجي من النار :
أوالً  :الرمحة والعطف على البنات .

كما يف حديث الباب .

ثانياً  :الصدقة .
ال  :مسعت النَّيب  يقول  ( :اتَّ ُق وا النَّار ولَو ِّ
بن َح ٍ
عن َع ِّدي ِّ
برق متََْرةٍ ) ُمتَّ َف ٌق َعلَ ِّيه .
امت  قَ َ
َ َْ
وقال  ( ليتق أحدكم وجهه النار ولو برق مترة ) رواه أمحد .
وجاء عند الطرباين من حديث فضالة بن عبيد مرفوعاً ( اجعلوا بينكم وبني النار حجاباً ولو برق مترة ) .
وألمحد عن عائرة بإسناد حسن ( يا عائرة استرتي من النار ولو برق مترة فإُنا تسد من اجلائع مسدها من الربعان )
ِّ ِّ
ص َّدقْن فَإِِّّين أ ُِّريتُ ُك َّن أَ ْكثَر أ َْه ِّل الن ِّ
َّار ) متفق عليه .
وقال  ( يَا َم ْع َرَر الن َساء تَ َ َ
َ
ثالثاً  :البكاء من خرية من هللا .

قال  ( ال يلج النار رجل بكى من خرية هللا حىت يعود اللنب يف الضرع ) رواه الرتمذي .
وقال تعاىل ( وملن خاف مقام ربه جنتان ) .

رابعاً  :الصيام :

قال  ( الصيام ُجنة يستجن به من النار ) رواه أمحد ويف رواية ( وحصن حصني من النار ) .
وقال  ( من صام يوماً يف سبيل هللا باعد هللا وجهه عن النار سبعني خريفاً ) متفق عليه .
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خامساً  :واالستجارة باهلل من النار .

عن أنس بن مالك قال  :قال رسول هللا ( من سأل هللا اجلنة ثالث مرات قالت اجلنة اللهم أدخله اجلنة ومن استجار من النار ثالث
مرات قالت النار اللهم أجره من النار ) رواه الرتمذي .
والنيب  يف دعائه ( :اللهم إين أعوذ بك من الكسل واهلرم واملغرم واملأمث اللهم إين أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة
القرب" رواه البخاري .
ولذلك من صفات عباد الرمحن أُنم يقولون ( ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذاهبا كان غراماً ) .

سادساً  :احملافظة على صالة الفجر والعصر .

قال  ( لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الرمس وقبل غروهبا ) رواه مسلم .

سابعاً  :اجلهاد .

قال  ( من اغربت قدماه يف سبيل هللا فهما حرام على النار ) رواه الرتمذي .
ثامناً  :حسن اخللق .
قال  ( من كان سهالً هيناً ليناً حرمه هللا على النار )
تاسعاً  :عتق الرقاب .

قال  ( من أعتق رقبة مؤمنة كانت فكاكه من النار ) .

عاشراً  :الكلمة الطيبة .
َّار َولَو بِّ ِّر ِّق متََْرةٍ فَ َم ْن ََلْ ََِّي ْد فَبِّ َكلِّ َم ٍة طَيِّبَة ) .
للحديث السابق ( فَاتَّ ُقوا الن َ
قال النووي  :فيه أن الكلمة الطيبة سبب للنجاة من النار .
احلادي عرر  :التوحيد بإخالص وصدق .
قال  ( إن هللا قد حرم على النار من قال ال إله إال هللا يبتغي بذلك وجه هللا ) متفق عليه .
ِِ ِ
ت أَِيب ال َْع ِ
ض َع َهاَ ،وإِذَا َرفَ َع َرفَ َع َها) .
 -5996عن أيب قَ تَا َدةَ قَ َ
صلَّى فَِإ َذا َرَك َع َو َ
َِّب َ وأ َُم َامةُ بِْن ُ
ج َعلَْي نَا النِ ُّ
اص َعلَى َعاتقه فَ َ
ال ( َخ َر َ

[ م . ] 543 :
---------ت أَِيب ال َْع ِ
اص َعلَى َعاتِِق ِه ) وهي بنت أيب العاص بن الربيع وقد جاء عند أيب داود ( بينما حنن يف املسجد جلوساً خرج
( َوأ َُم َامةُ بِْن ُ
علينا رسول هللا  حيمل أمامة  ...وهي صبية ) .
ض َع َها َوإِّذَا قَ َام َمحَلَ َها ) قال احلافظ َ :وَال ُمنَافَاةَ بَْي نَ ُه َما بَ ْل ُْحي َم ُل َعلَى أَنَّهُ َكا َن
( فَِإذَا َرَك َع َو َ
ض َع َها ) ويف اللفظ اآلخر ( فَِّإذَا َس َج َد َو َ
ِّ
الس ُجود .
الرُك ِّ
وع َو ُّ
ك ِّيف َح ِّال ُّ
يَ ْف َع ُل ذَل َ
ضعُ َها
-1احلديث دليل َر ْمحَةُ النيب  وشفقته َوِّم ْن َش َف َقتِّ ِّه َ وَر ْمحَتُهُ ِّأل َُم َامةَ أَنَّهُ َكا َن إِّ َذا َرَك َع أ َْو َس َج َد َخيْ َرى َعلَْي َها أَ ْن تَ ْس ُق َ
ط فَيَ َ
ِّ ِّ
ض فَتجز ِّ
ض وَكأَنَّها َكانَ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
اج أَ ْن َْحي ِّملَ َها إِّذَا قَ َام .
ْ
ت لتَ َعلُّق َها بِّه َال تَص ُري ِّيف ْاأل َْر ِّ َ ْ َ ُ
ب ْاأل َْر ِّ َ َ
ع م ْن ُم َف َارقَته فَيَ ْحتَ ُ
-2احلديث دليل على تواضع النيب  مع الصبيان وسائر الضعفة ومالطفتهم .
-3احلديث دليل على أنه َيوز محل الصيب والصبية يف الصالة وهذا الفعل ال يبطل الصالة ألنه قليل وحلاجة .
عمل غري متو ٍال لوجود الطمأنينة يف أركان صالته.
قال ابن حجر  :ومحل أكثر أهل العلم هذا احلديث على أنه ٌ
وقد أنكر املالكية محل الصيب يف الفريضة وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة :
اْلواب األول  :قالوا  :إن هذا يف النفل .

قال النووي  :وهذا التأويل فاسد ألن قوله  :يؤم الناس صريح أو كالصريح يف أنه كان يف الفريضة .
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تأويل بعي ٌد فإن ظاهر األحاديث أنه كان يف فريضة.
وقال القرطِب  :وهو ٌ
وسبقه إىل استبعاد ذلك املازري وعياض لِّ َما ثبت يف مسلم ( رأيت النيب  يؤم الناس .وأمامة على عاتقه ) .
قال املازري  :إمامته بالناس يف النافلة ليست مبعهودةٍ وأليب داود ( بينما حنن ننتظر رسول هللا  يف الظهر أو العصر وقد دعاه بالل
إىل الصالة إذ خرج علينا وأمامة على عاتقه فقام يف مصاله فقمنا خلفه فكرب فكربنا وهي يف مكاُنا ) .
اْلواب الثاِن  :قالوا  :إنه منسوخ .

وهذا قول ضعيف ألن النسخ ال يثبت باالحتمال .
قال ابن حجر  :وتُعقب :بأن النسخ ال يثبت باالحتمال وبأن هذه القصة كانت بعد قوله  " إن يف الصالة لرغالً "؛ ألن ذلك كان
قبل اهلجرة وهذه القصة كانت بعد اهلجرة قطعاً مبدةٍ مديدةٍ.
اْلواب الثالث  :قالوا  :هي اليت تعلقت به .

وهذا غري صحيح ففي احلديث ( إذا سجد وضعها وإذا قام محلها ) وعند أيب داود ( مث أخذها فردها يف مكاُنا ) .

قال النووي  :وادعى بعضهم أنه خاص بالنيب  وبعضهم أنه كان لضرورة وكل هذه الدعاوى باطلة مردودة ال دليل عليها وال
ضرورة إليها بل احلديث صحيح صريح يف جواز ذلك وليس فيه ما خيالف قواعد الررع ألن اآلدمي طاهر وما يف جوفه من النجاسة
معفو عنه لكونه يف معدته .

وقال ابن حجر :وأليب داود من طريق املقربي عن عمرو بن سليم ( حىت إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها مث ركع وسجد حىت إذا فرغ
من سجوده قام وأخذها فردها يف مكاُنا ) وهذا صريح يف أن فعل احلمل والوضع كان منه ال منها خبالف ما أوله اخلطايب .
-4أنواع احلركة يف الصالة :
أوالً  :حركة واجبة .

وهي اليت تتوقف عليها صحة الصالة .

مثال  :لو أن رجالً ابتدأ الصالة لغري القبلة بعد أن اجتهد مث جاءه شخص وأخربه أن القبلة على ميينه فهنا َيب أن يستدير ويتحرك
ناحية القبلة .
وكذلك لو ذكر أن يف ِشاغه جناسة وهو يصلي فإنه َيب عليه أن خيلعه إلزالة النجاسة .

ثانياً  :حركة مستحبة .

وهي اليت تتوقف عليها كمال الصالة .

مثال  :لو تبني أنه متقدم على جريانه يف الصالة فتأخره هنا سنة .
ثالثاً  :احلركة املباحة .

وهي احلركة اليسرية للحاجة أو الكثرية للضرورة .

مثال  :رجل يصلي يف الظل فأحس بربودة فتقدم أو تأخر من أجل الرمس فهذه مباحة .

رابعاً  :احلركة احملرمة .

الكثرية لغري ضرورة متوالية
فإذا اجتمعت هذه الرروط الثالثة يف الفعل صار حمرماً مبطالً للصالة .
-5أن الفعل القليل ال يبطل الصالة .
-6جواز إدخال الصبيان يف املساجد وَل يثبت ُني يف منعهم من املساجد .
وقد جاءت عدة أحاديث تدل على حضور الصبيان املسجد .
ول َِّّ
ِّ
اّللِّ بْ ِّن َعبَّ ٍ
الصالةُ يَا َر ُس َ
َّيب  بِّالْعِّ َر ِّاء  .فَ َخَر َج ُع َمُر فَ َق َ
اس رضي هللا عنهما قَ َ
َع ْن َعْب ِّد َّ
ال َّ :
ال ( أ َْعتَ َم النِّ ُّ
اّلل َ .رقَ َد الن َساءُ
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ِّ
َش َّق َعلَى أ َُّم ِّيت  -أ َْو َعلَى الن ِّ
اع ِّة ) متفق عليه .
ْسهُ يَ ْقطُُر يَ ُق ُ
َّاس  -أل ََم ْرتُ ُه ْم ِّهبَ ِّذهِّ َّ
الصالةِّ َه ِّذهِّ َّ
ول  :لَْوال أَ ْن أ ُ
الس َ
َوالصْب يَا ُن  .فَ َخَر َج َوَرأ ُ
الصِّ ِّب فَأُخ ِّف ِّ ِّ ِّ
ج ِّد أ ُِّم ِّه بِِّّه) متفق عليه
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
وعن أَنَس بْن َمالِّك قَ َ
اّللِّ ( إِِّّين أل َْد ُخ ُل َّ
يد إِّطَالَتَ َها فَأ ْ
الصالَةَ أ ُِّر ُ
َمسَ ُع بُ َكاءَ َّ َ ُ
ف م ْن ش َّدة َو ْ
قال النووي َ ... :وأ َّ
الصِّيب ََيُوز إِّ ْد َخاله الْ َم ْس ِّجد َوإِّ ْن َكا َن ْاأل َْوَىل تَْن ِّزيه الْ َم ْس ِّجد َع َّم ْن َال يُ ْؤَمن ِّمنْهُ َح َدث .
َن َّ
ِّ
الصبيان املساجد .
وقال الشوكاِن  :فيه جو ُاز إدخال
اّللِّ َ كا َن ي ِّ
ِّ
وحديث الباب أ َّ
ب).
ول َّ
َن َر ُس َ
صلى َوُه َو َحام ٌل أ َُم َامةَ بِّْن َ
َُ
ت َزيْنَ َ
قال احلافظ  :واستُ ِّدل به  ..على جواز إدخال الصبيان إىل املساجد .
-7حسن تواضع النيب . 
-8حسن خلق النيب . 

ول ِ
هللا  ا ْحلسن بن علِ ٍي و ِع ْن َده األَقْرع بن حابِ ٍ ِ ِ ِ
ع إِ َّن ِِل
سا فَ َق َ
ال ( قَ بَّ َل َر ُس ُ
 -5997عن أيب ُه َريْ َرةَ  قَ َ
ال األَق َْر ُ
َ َ َ َْ َ ر َ ُ َ ُ ُْ َ
س التَّميم ُّي َجال ً
ول ِ
َد ما قَ بَّ ل ُ ِ
عَ ِ
ِ
ال َم ْن الَ يَ ْر َح ُم الَ يُ ْر َح ُم ) .
هللا ُُ ثَّ قَ َ
َح ًدا فَ نَظََر إِل َْي ِه َر ُس ُ
َ
ْت م ْن ُه ْم أ َ
ش َرةً م َن ال َْول َ
[ م . ] 6028 :
ِ
شةَ  ،ر ِ
ِ
َت ( َجاء أَ ْعر ِ ٌّ ِ
َِّب  أ ََو
ض َي َّ
الص ْب يَا َن فَ َما نُ َقبِرلُ ُه ْم فَ َق َ
َِّب  فَ َق َ
اَّللُ َع ْن َها  ،قَال ْ
ال النِ ُّ
ال تُ َقبِرلُو َن ر
َ -5998ع ْن َعائ َ َ
َ َ
ايب إ ََل النِ ِر
الر ْمحَةَ ) .
ع َّ
ك َّ
اَّللُ ِم ْن قَ ْلبِ َ
كل َ
أ َْملِ ُ
َك أَ ْن نَ َز َ
[ م . ] 6027 :
---------ِ
( و ِعنْ َدهُ األَقْرعُ بْن حابِ ٍ ِ ِ
سا ) األقرع لقب وامسه فيما نقل ابن دريد  :فراس بن حابس بن ِّعقال بن حممد التميمي
َ ُ َ
َ
س التَّميم ُّي َجال ً
وكانت وفاته يف خالفة عثمان وكان األقرع من املؤلفة قلوهبم وممن حسن إسالمه .
َد ما قَ بَّ ل ُ ِ
ال األَقْرع إِ َّن ِِل ع َ ِ
ِ
َح ًدا ) زاد اإلمساعيلي يف روايته ( ما قبلت إنساناً قط ) .
َ
( فَ َق َ َ ُ
ْت م ْن ُه ْم أ َ
ش َرةً م َن ال َْول َ
( َم ْن الَ يَ ْر َح ُم الَ يُ ْر َح ُم ) تقبيل الصبيان من الرمحة .
الر ْمحَةَ ) أي  :ال أقدر أن أجعل الرمحة يف قلوبكم بعد أن نزعها هللا منها .
ع َّ
( فَ َق َ
ك َّ
اَّللُ ِم ْن قَ ْلبِ َ
كل َ
َِّب  أ ََو أ َْملِ ُ
ال النِ ُّ
َك أَ ْن نَ َز َ
 -1احلديث دليل على عظيم ما كان عليه النيب  من شدة الرأفة والرفقة والرمحة للصبيان وتقبيلهم فتقبيل الولد الصغري على وجه
الرمحة والرفقة أمر حممود مرروع هلذه األحاديث .
قال ابن هبرية  :يف هذا احلديث من الفقه  :أن تقبيل الولد سنة على أن يكون ذلك رمحة ؛ ألنه [أي  :الطفل] يف مقام رمحة ال
يقدر على البطش وال على إطعام نفسه وال على أن يستغين ساعة عن كل ما يقوم مبصاحله ولو قد قبله ليطيب قلب أمه كان له
( اإلفصاح ) .
بذلك أجر .
قال احلافظ  :قال ابن بطالَ :يوز تقبيل الولد الصغري يف كل عضو منه وكذا الكبري عند أكثر العلماء ؛ ما َل يكن عورة .

وقال النووي  :وأما تقبيله خد ولده الصغري وبنته الصغرية وسائر أطرافه على وجه الرفقة والرمحة واللطف وحمبة القرابة  :فسنة .
واألحاديث الصحيحة فيه كثرية مرهورة وكذا قبلة ولد صديقه وغريه من األطفال الذين ال يُ ْرتَهون على هذا الوجه.
وأما التقبيل برهوة  :فحرام باالتفاق  .وسواء يف ذلك الوالد وغريه بل النظر إليه بالرهوة حرام على األجنيب والقريب باالتفاق .

وقال ابن بطال  :رمحة الولد الصغري ومعانقته وتقبيله والرفق به من األعمال اليت يرضاها هللا وَيازي عليها أال ترى قوله  لألقرع بن
حابس حني ذكر عند النيب  أن له عررة من الولد ما قبل منهم أحداً  :من ال يرحم ال يرحم .
وقد ورد تقبيل فم الولد من فعل النيب . 
احلسن بن علِّ ٍي صلَو ِّ ِّ
روى اإلمام أمحد َ :ع ْن ُم َع ِّ
ص لِّ َسانَهُ  -أ َْو قَ َ
ت َر ُس َ
ول هللاِّ  ميَُ ُّ
ال َ :ش َفتَهُ يَ ْع ِّين َْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ
اويَةَ قَال ( َرأَيْ ُ
ات هللا َعلَْيه َ -وإِّنَّهُ
لَن ي ع َّذب لِّسا ٌن أَو َش َفتَ ِّ
ول هللاِّ . ) 
ص ُه َما َر ُس ُ
ان َم َّ
ْ َُ َ َ ْ
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ال َ :كا َن إِّب ر ِّاهيم مستَ ر ِّ
ِّ ٍ
ال ( ما رأَيت أَح ًدا َكا َن أَرحم بِّالْعِّي ِّال ِّمن رس ِّ
َع ْن أَنَ ِّ
ض ًعا لَهُ ِّيف َع َو ِّايل الْ َم ِّدينَ ِّة فَ َكا َن
اّللِّ  قَ َ
ول َّ
ََْ َ ْ َُ
س بْ ِّن َمالك قَ َ َ َ ْ ُ َ
َْ ُ ُ ْ ْ
ال عمرو فَلَ َّما تُوِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اّللِّ  : إِّ َّن
ول َّ
ال َر ُس ُ
يم قَ َ
يَْنطَل ُق َوَْحن ُن َم َعهُ فَيَ ْد ُخ ُل الْبَ ْي َ
ت َوإِّنَّهُ لَيُد َ
َّخ ُن َوَكا َن ظْئ ُرهُ قَْي نًا فَيَأْ ُخ ُذهُ فَيُ َقبلُهُ ُمثَّ يَْرج ُع .قَ َ َ ْ ٌ
ِف إبْ َراه ُ
َُ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اجلَنَّة ) رواه مسلم .
اعهُ ِّيف ْ
ات ِّيف الثَّ ْد ِّي َوإِّ َّن لَهُ لَظْئ َريْ ِّن تُ َكمالَ ِّن َر َ
ضَ
يم ابَِّْن َوإِّنَّهُ َم َ
إبْ َراه َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
يلهم .
قال النووي  :فَفيه بَيَان َك ِّرمي ُخلُقه َ وَر ْمحَته ل ْلعيَال َوالض َ
ُّع َفاء َ .وفيه فَضيلَة َر ْمحَة الْعيَال َو ْاألَطْ َفال َوتَ ْقب ْ
 -2احلديث دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يكون رحيماً فمن كان رحيماً رمحه هللا .
وهلذا قال النيب  يف حديث جرير ( من ال يرحم الناس ال يرمحه هللا ) متفق عليه .
وقال  ( الرامحون يرمحهم الرمحن ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء ) .
وقال  ( ال تنزع الرمحة إال من شقي ) .
وقال  ( إن أبعد الناس من هللا القلب القاسي ) .
فينبغي على العبد أن يتصف بصفة الرمحة :
فقد مدح هبا أشرف رسله :
ول ِّمن أَنْ ُف ِّس ُكم ع ِّزيز علَي ِّه ما عنِّتُّم ح ِّريص علَي ُكم بِّالْمؤِّمنِّني رُؤ ٌ ِّ
يم) .
فقال (لَ َق ْد َجاءَ ُك ْم َر ُس ٌ ْ
وف َرح ٌ
ْ َ ٌ َ ْ َ َ ْ َ ٌ َ ْ ْ ُْ َ َ
ومن أمسائه ( نيب الرمحة) .
(ر َمحَاءُ بَْي نَ ُه ْم) وخص أبو بكر من بينهم بقوله (أرحم أميت بأميت أبو بكر).
ومدح الصحابة بقوله ُ
وقال رسول هللا  ( يا أيها الناس! إَّنا أنا رمحة مهداة ) .
قال جابر بن عبد هللا (كان رسول هللا  رجالً سهالً ) .
َّك لَ َعلَى ُخلُ ٍق
قال النووي رمحه هللا  :وقوله" :سهالً " أي :سهل اخلُلق كرمي الرمائل لطيفاً ميسراً يف اخلَلق كما قال هللا تعاىل ( َوإِّن َ
َع ِّظي ٍم ) .
وقال تعاىل ( فَ َال اقْ تحم الْع َقبةَ وما أَدر َاك ما الْع َقبةُ فَ ُّ ٍ ِّ ِّ ٍ ِّ
ٍ ِّ
يما َذا َم ْقَربٍَة أ َْو ِّم ْس ِّكينًا َذا َمْت َربٍَة ُمثَّ َكا َن ِّم َن
َ َ َ َ َ ََ َْ َ َ َ
ك َرقَبَة أ َْو إطْ َع ٌام يف يَ ْوم ذي َم ْسغَبَة يَت ً
َّ ِّ
اب الْ َمْي َمنَ ِّة ) .
اص ْوا بِّ َّ
اص ْوا بِّالْ َم ْر َمحَِّة أُولَئِّ َ
كأ ْ
الص ِّْرب َوتَ َو َ
ين َآمنُوا َوتَ َو َ
َص َح ُ
الذ َ
اصي ِّهم بِّالْمر َمح ِّة ِّأل َّ ِّ
ص بِّ ِّ
الذ ْك ِّر ِّمن أَوص ِّ
ف ِّ
ِّ
اف الْم ْؤِّمنِّني تَو ِّ
ص َف ِّاهتِّ ْم بَ ْع َد
اصيَ ِّه ْم بِّ َّ
قال حممد الطاهر عاشورَ :خ َّ
ك أَ ْشَر ُ
َن ذَل َ
الص ِّْرب َوتَ َو َ ْ َ ْ َ
ْ ْ َ
ُ َ َ
ِّ
الصب ر ِّم َال ُك ْاألَعم ِّال َّ ِّ
احل ِّة ُكلِّها ِّألَنَّها َال َختْلُو ِّمن َكب ِّح الر ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ماع ِّة
ص َال ِّح ْ
ك ِّم َن َّ
َّه َوة النَّ ْف َسانِّيَّ ِّة َوذَل َ
اجلَ َ
ْ
ْ ْ
الص ِّْربَ .والْ َم ْر َمحَةُ م َال ُك َ
الص َ َ َ
َْ
ْاإلميَان فَإ َّن َّ ْ َ
ِّ ِّ
ِّ
َن من ي ِّ
اصي بِّ َّ ِّ ِّ
اىل :ر َمحاء ب ي نَ هم [الْ َفْتح.]29 :والتَّو ِّ
ضا كِّنَايةٌ َع ِّن اتِّ ِّ ِّ ِّ
ِّْ
وصي
اإل ْس َال ِّميَّ ِّة قَ َ
َ
صافه ْم بالْ َم ْر َمحَة أل َّ َ ْ ُ
يمةٌ َوُه َو أَيْ ً َ
ال تَ َع َ ُ ُ َْ ُ ْ
الر ْمحَة فَضيلَةٌ َعظ َ
َ َ
ضلَها فَهو ي ْفعلُها قَبل أَ ْن ي ِّ
وص َي ِّهبَا.
بِّالْ َم ْر َمحَِّة ُه َو الَّ ِّذي َعَر َ
ف قَ ْد َرَها َوفَ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ
وعن مالك بن احلويرث قال ( أتينا النيب  وحنن شببة متقاربون فأقمنا عنده عررين ليلة فظن أنا اشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركنا يف
أهلنا فأخربناه وكان رقيقا رحيما فقال« :ارجعوا إىل أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموين أصلي وإذا حضرت الصالة فليؤذن
لكم أحدكم مث ليؤمكم أكربكم ) متفق عليه .
وقال  ... ( وأهل اجلنة ثالثة :ذو سلطان مقسط متصدق موفق .ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرِب ومسلم .وعفيف متعفف ذو
عيال ) رواه مسلم .
وَتاوزت رمحته بالبرر إىل رمحته باحليوانات :
فقد ُنى  عن قتل احليوان من أجل اللهو واللعب .
يد أَ ْن ُمتِّيتَ َها َموتَتَ ْ ِّ
ت
وأوصى كذلك بالرفق باحليوان حىت عند ذحبه فنراه  يقول ملن أضجع شاة وهو ُِّحي ُّد شفرته« :أَتُ ِّر ُ
ني؟ َه َّال َح َد ْد َ
ْ
ض ِّج َع َها ) .
ك قَ ْب َل أَ ْن تُ ْ
َش ْفَرتَ َ
ِّ
َّار ِّيف ِّهَّرةٍ  -أي :قطة َ -ربَطَْت َها فَلَ ْم تُطْعِّ ْم َها َوََلْ تَ َد ْع َها
وحكى  ألصحابه كيف أن امرأة دخلت النار يف هرة فقال« َ :د َخلَت ْامَرأةٌ الن َ
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اش ْاأل َْر ِّ
تَأْ ُكل ِّم ْن َخ َر ِّ
ض( »متفق عليه .
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
َّ
ث يَأْ ُك ُل
ه
ل
ي
ب
ل
ك
ب
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ه
ا
ذ
إ
ف
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ر
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ن
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«
فقال
كلب
يف
له
ر
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غ
رجال
َْ َ َ ُ ٌ َْ َ ْ َ َ َْ ْ َ َ ُ ََ َ َ ْ ً َ َ َ ْ َ َُّ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َْ َ ُ
وأن ً ُ َ
ِّ
ِّ َّ ِّ
ِِّّ ِّ
الث ََّرى -أي :الرتاب ِّ -م َن الْ َعطَ ِّ
ب فَ َر َكَر
ش» فَ َق َ
ال «:لَ َق ْد بَلَ َغ َه َذا مثْ َل الذي بَلَ َغ ِّيب فَ َم َألَ ُخفَّهُ ُمثَّ أ َْم َس َكهُ بفيه ُمثَّ َرق َي فَ َس َقى الْ َكلْ َ
هللا لَه فَغ َفر لَه ».قَالُوا« :يا رس َ ِّ
ِّ ٍ
ِّ
َجر .
َجًرا؟ »قَ َ
ال« ِّ:يف ُك ِّل َكْبد َرطْبَة أ ْ
ول هللا! َوإِّ َّن لَنَا ِّيف البَ َهائ ِّم أ ْ
ُ ُ ََ ُ
َ َُ

قال ابن حجر تعليقا علي حديث «من ال يرحم ال يرحم»  :قال ابن بطال :فيه احلض على استعمال الرمحة جلميع اخللق فيدخل املؤمن
والكافر والبهائم اململوك منها وغري اململوك ويدخل يف الرمحة التعاهد باإلطعام والسعي والتخفيف يف احلمل وترك التعدي بالضرب .

وقال الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي -رمحه هللا تعاىل« :-إن الرريعة كلها مبنية على الرمحة يف أصوهلا وفروعها ويف األمر بأداء
احلقوق سواء كانت هلل أو للخلق فإن هللا َل يكلف نفسا إال وسعها وإذا تدبرت ما شرعه هللا -عز وجل -يف املعامالت واحلقوق
الزوجية وحقوق الوالدين واألقربني واجلريان وسائر ما شرع وجدت ذلك كله مبنيا على الرمحة مث قال :لقد وسعت هذه الرريعة برمحتها
وعدهلا العدو والصديق ولقد جلأ إىل حصنها احلصني املوفقون من اخللق» ) .
ويقول رمحه هللا  :رمحة العبد للخلق من أكرب األسباب اليت تنال هبا رمحة هللا اليت من آثارها خريات الدنيا وخريات اآلخرة وفقدها من
أكرب القواطع واملوانع لرمحة هللا والعبد يف غاية الضرورة واالفتقار إىل رمحة هللا ال يستغين عنها طرفة عني وكل ما هو فيه من النعم واندفاع
النقم من رمحة هللا فمىت أراد أن يستبقيها ويستزيد منها فليعمل مجيع األسباب اليت تنال هبا رمحته وَتتمع كلها يف قوله تعاىل( :إِّ َّن َر ْمحَةَ
ِّ ِّ
اّللِّ قَ ِّر ِّ
ني) وهم احملسنون يف عبادة هللا احملسنون إىل عباد هللا .واإلحسان إىل اخللق أثر من آثار رمحة العبد هبم .
يب م َن الْ ُم ْحسن َ
َّ ٌ
-5بعض األسباب اليت تنال هبا رمحة هللا :
أوالً  :رمحة الناس .

قال  ( ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء ) رواه أبو داود .
وقال  ( إَّنا يرحم هللا من عباده الرمحاء ) متفق عليه .
وقال  ( والراة إن رمحتها رمحك هللا ) رواه أمحد .

ثانياً  :اإلحسان .
ِّ ِّ
اّللِّ قَ ِّر ِّ
ني ) .
يب م َن الْ ُم ْحسن َ
قال تعاىل (إِّ َّن َر ْمحَ َ
ت َّ ٌ
ثالثاً  :طاعة الرسول . 
قال تعاىل (وأ ِّ
ول لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْر َمحُو َن )
الر ُس َ
َط ُيعوا َّ
َ
رابعاً  :السماحة يف البيع والرراء .
قال رسول هللا  ( رحم هللا رجالً مسحاً إذا باع وإذا اشرتى وإذا اقتضى )  .رواه البخاري .

خامساً  :عيادة املريض .

قال رسول هللا  ( من عاد مريضاً خاض يف الرمحة ) رواه مسلم .

سادساً  :قيام الليل وإيقاظ األهل .

قال رسول هللا  ( رح م هللا رج ال ق ام من الليل فص لى وأيق ظ ام رأته فإن أبت نض ح يف وجه ها املاء ) رواه أبو داود .

سابعاً  :احللق يف النسك .

قال رسول هللا  ( اللهم ارحم احمللقني ثالثاً ) متفق عليه .

ثامناً  :جمالس الذكر .

قال رسول هللا  ( ال يقعد قوم يذكرون هللا إال حفتهم املالئكة وغريتهم الرمحة ) رواه مسلم .

تاسعاً  :اجللوس يف املسجد .
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قال رسول هللا  ( إن املالئكة تستغفر للمصلي مادام يف مصاله تقول  :اللهم اغفر له اللهم ارمحه ) متفق عليه .

عاشراً  :مساع حديث الرسول وتبليغه .

قال رسول هللا  ( رحم هللا من مسع مين حديثاً فبلغه كما مسعه فرب مبلغ أوعى من سامع ) رواه ابن حبان .

احلادي عشر  :اإلنصات للقرآن .
ئ الْ ُقرآ ُن فَاستَ ِّمعوا لَه وأَنْ ِّ
قال تعاىل ِّ
صتُوا لَ َعلَّ ُك ْم تُْر َمحُو َن ) .
(وإ َذا قُ ِّر َ ْ
ْ ُ َُ
َ
الثاِن عشر  :إقامة الصالة وإيتاء الزكاة .
ِّ
الزَكاةَ وأ ِّ
ول لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْر َمحُو َن ) .
الر ُس َ
يموا َّ
َط ُيعوا َّ
الصالةَ َوآتُوا َّ َ
قال تعاىل ( وأَق ُ

الثالث عشر  :االستغفار .
اّللَ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْر َمحُو َن ) .
قال تعاىل (لَ ْوال تَ ْستَ ْغ ِّفُرو َن َّ
-6الرتغيب يف الرفقة على خلق هللا والرمحة هبم .
-5أن اجلزاء من جنس العمل وهذه قاعدة جليلة عظيمة أدلتها من الكتاب والسنة كثرية :
ص ْرُك ْم ) .
صُروا َّ
اّللَ يَْن ُ
قال تعاىل ( إِّ ْن تَْن ُ
وقال تعاىل ( فَاذْ ُكُر ِّوين أَذْ ُك ْرُك ْم ) .
وقال تعاىل (َ أَوفُوا بِّعه ِّدي أ ِّ
ُوف بِّ َع ْه ِّد ُك ْم ) .
ْ َْ
وقال  ( من سرت مسلماً سرته هللا يف الدنيا واآلخرة ) رواه مسلم .
وقال  ( من بَن هلل مسجداً بَن هللا له بيتاً يف اجلنة ) رواه مسلم .
وقال  ( احفظ هللا حيفظك ) .
وقال  ( والراة إن رمحتها رمحك هللا ) رواه أمحد .
وقال  ( إَّنا يرحم هللا من عباده الرمحاء ) متفق عليه .
وقال  ( من وصل صفاً وصله هللا ) رواه أبو داود .
وقال  ( ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء ) رواه أبو داود .
وقال  ( من كان له وجهان يف الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة ) رواه أبو داود .
 -8جفاء األعراب .
ِ
َ -5999ع ْن ُع َمر بْ ِن ْ َّ ِ
صبِيًّا ِِف
ْب فَِإذَا ْام َرأَةٌ ِم َن َّ
ب ثَ ْديَ َها تَ ْس ِقي إِذَا َو َج َد ْ
ت َ
الس ِِْب قَ ْد َحتْلُ ُ
َ
َِّب َ س ٌْ
اخلَطاب  قال ( قَد َم َعلَى النِ ِر
ِ
ِ
ِ
ض َع ْتهُ فَ َق َ
َّ
ْص َق ْتهُ بِبَطْنِ َها َوأ َْر َ
الس ِِْب أ َ
ال لَنَا النِ ُّ
َِّب  أَتَ َرْو َن َهذه طَا ِر َحةً َولَ َد َها ِِف النَّا ِر قُلْنَا الَ َو ْه َي تَ ْقد ُر َعلَى أَ ْن الَ تَط َْر َحهُ
َخ َذتْهُ فَأَل َ
ادهِ ِمن ه ِذهِ بِول ِ
اَّلل أَرحم بِ ِعب ِ
َد َها ) .
فَ َق َ
ال َُّ ْ َ ُ َ
ْ َ َ
[ م . ] 6978 :
---------ِ
ِب ) السيب  :بفتح السني املهملة وسكون املوحدة :األسري من الغلمان واجلواري وكان هذا السيب من سيب
َِّب َ س ٌْ
( قَد َم َعلَى النِ ِر
هوازن قاله يف "الفتح" .
( فَِإذَا ْام َرأَةٌ ) ال يُعرف امسها .
ب ثَ ْديَ َها تَ ْس ِقي ) ويف رواية ( تبتغي ) من االبتغاء وهو الطلب قال القاضي عياض :وهذا َوَه ٌم والصواب ما يف
( ِم َن َّ
الس ِِْب قَ ْد َحتْلُ ُ
قائال :كالمها صواب ال َوَهم فيه فهي ساعية وطالبة مبتغية البنها .
رواية البخاري" :تسعى" بالسني من السعي وتعقبه النووي ً
ْص َق ْتهُ بِبَطْنِ َها ) من فرحها بوجدانه وغاية حمبتها له .
صبِيًّا ِِف َّ
( إِذَا َو َج َد ْ
الس ِِْب أ َ
َخ َذتْهُ فَأَل َ
ت َ
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َِّب  أَتَرو َن ) بضم الفوقية؛ أي :تظنون َ ِّ
ضا مبعَن :تظنون .
ض َع ْتهُ فَ َق َ
( َوأ َْر َ
ال لَنَا النِ ُّ
وحيتَمل أن يكون بفتح التاء وهو أي ً
ْ
َْ
( َه ِذهِ طَا ِر َحةً ) ملقية .
( َولَ َد َها ِِف النَّا ِر قُلْنَا الَ ) أي :ال نظن َّأُنا طارحة وقال القسطالين :أي :ال تطرحه .
أبدا .
( َو ْه َي تَ ْق ِد ُر َعلَى أَ ْن الَ تَط َْر َحهُ ) أي :ال تطرحه طائعة ً
ادهِ ِمن ه ِذهِ بِول ِ
اَّلل أَرحم بِ ِعب ِ
َد َها ) فيه سعة رمحة هللا .
( فَ َق َ
ال َُّ ْ َ ُ َ
ْ َ َ

 -1احلديث دليل على بيان شدة رمحة هللا تعايل ورأفته بعباده.
فرمحة هللا واسعة .
وك فَ ُق ْل َربُّ ُك ْم ذُو َر ْمحٍَة َو ِّاس َع ٍة) .
كما قال تعاىل (فَإِّ ْن َك َّذبُ َ
الر ْمحَِّة) .
ور ذُو َّ
(وَربُّ َ
ك الْغَ ُف ُ
وقال تعاىل َ
ِّ
ت ُك َّل َش ْي ٍء).
وقال تعاىل (ورمحَِّيت َوس َع ْ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
وقد جاء يف صحيح مسلم ع ْن أَِّيب ُهَريْ َرَة؛ أ َّ
َح ٌد َولَ ْو يَ ْعلَ ُم
ول هللاِّ  قَ َ
َن َر ُس َ
ال" :لَ ْو يَ ْعلَ ُم الْ ُم ْؤم ُن َما عْن َد هللا م َن الْعُ ُقوبَة َما طَم َع جبَنَّته أ َ
الر ْمح ِّة ما قَنِّ َ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
َحد ) .
ط م ْن َجنَّته أ َ
الْ َكافُر َما عْن َد هللا م َن َّ َ َ
ِّ
قال ابن كثري  :وقد استنبط بعض األذكياء من قوله تعاىل( :ي ِّ
لذ َك ِّر ِّمثْل َح ِّظ األنْثَيَ ْ ِّ
الد ُكم لِّ َّ
وصي ُكم َّ ِّ
ني) أنه تعاىل أرحم خبلقه من
ُ
اّللُ يف أ َْو ْ
ُ
ُ
الس ْيب تدور
الوالد بولده حيث أوصى الوالدين بأوالدهم فعلم أنه أرحم هبم منهم كما جاء يف احلديث الصحيح  :وقد رأى امرأة من َّ
بص ْدرها وأرضعته .فقال رسول هللا  ألصحابه :أتَ ْرون هذهِّ طارحةَ ولدها يف النار وهي تَ ْق ِّد ُر
ص َقْته َ
على ولدها فلما وجدته أخذته فألْ َ
على ذلك؟ " قالوا :ال يا رسول هللا :قال" :فَ َوهللاِّ َّّللُ أ ًْر َح ُم بعب ِّادهِّ من هذه بَِّولَ ِّد َها .
الر ْمحَةَ ِمئَةَ ُج ْزٍء
 -19باب َج َع َل َّ
اَّللُ َّ
ول ِ
ِ ِ
الر ْمحَةَ ِمئَةَ ج ْزٍء فَأَمس َ ِ ِ
 ن ُج ْزءًا َوأَنْ َز َل ِِف
ول ( َج َع َل َّ
هللا  يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
 -6000عن أيب ُه َريْ َرةَ قَ َ
اَّللُ َّ
ال َِْ :س ْع ُ
ك ع ْن َدهُ ت ْس َعةً َوت ْسع َ
ُ َْ
ِ
ض جزءا و ِ
ْق ح ََّّت تَرفَع الْ َفرس حافِرها َعن ول ِ
َد َها َخ ْشيةَ أَ ْن تُ ِ
صيبَهُ ) .
اح ُم ْ
اح ًدا فَ ِم ْن ذَلِ َ
َ
ك ا ْْلُْزء يَتَ َر َ
اخلَل ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ
األ َْر ِ ُ ْ ً َ
[ م . ] 6972 :
----------الر ْمحَةَ ِمئَةَ ُج ْزٍء ) أي :الرمحة اليت جعلها يف عباده وهي خملوقة وأما الرمحة اليت هي صفة من صفاته فهي قائمة بذاته َ -عَّز
( َج َع َل َّ
اَّللُ َّ
َو َج َّل -وقوله" :مائة رمحة"؛ أي :مائة نوع من الرمحة أو مائة جزء كما يف احلديث اآلخر ( .عمدة القارئ ) .
وجاء يف رواية للبخاري ( جعل هللا الرمحة يف مائة جزء ) قال احلافظَ :خلَت أكثر الطرق عن الظرف كرواية سعيد املقربي عن
أيب هريرة اآلتية يف "الرقاق" ( :إن هللا خلق الرمحة يوم خلقها مائة رمحة ) وملسلم من رواية عطاء عن أيب هريرة ( إن هلل مائة رمحة ) وله
من حديث سلمان ( إن هللا خلق مائة رمحة يوم خلق السماوات واألرض كل رمحة طباق ما بني السماء واألرض ) .
ِ ِ
( فَأَمس َ ِ ِ
َخر عنده تسعة وتسعني رمحة" ويف رواية ( وخبأ عنده مائة َّإال واحدة )
 ن ُج ْز ًءا ) جاء يف رواية أخرى ( وأ َّ
ك عنْ َدهُ ت ْس َعةً َوت ْسع َ
َْ
ِ
( َوأَنْ َز َل ِِف األ َْر ِ
ض ُج ْز ًءا َواح ًدا ) ويف رواية ( وأرسل يف خلقه كلهم رمحة ) ويف رواية أخرى ( أنزل منها رمحة واحدة بني اجلن واإلنس
والبهائم ) ويف حديث سلمان ( فجعل منها يف األرض واحدة ) .
ِ
ْق ح ََّّت تَرفَع الْ َفرس حافِرها َعن ول ِ
َد َها َخ ْشيةَ أَ ْن تُ ِ
صيبَهُ ) ويف الرواية األخرى (فبها يتعاطفون وهبا
اح ُم ْ
( فَ ِم ْن ذَلِ َ
َ
ك ا ْْلُْزء يَتَ َر َ
اخلَل ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ
يرتامحون وهبا تعطف الوحش على ولدها) ويف حديث سلمان (فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطري بعضها على بعض) .
قال ابن أيب مجرة :خص الفرس ِّ
بالذكر؛ َّ
ألُنا أشد احليوان املألوف الذي يعاين املخاطبون حركته مع ولده وملا يف الفرس من اخلفة
َ
َ
والسرعة يف التنقل ومع ذلك تتجنب أن يصل الضرر منها إىل ولدها.
اىل -كما تقدم .
-1احلديث دليل على سعة رمحة هللا ُ -سْب َحانَهُ َوتَ َع َ
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ِّ
ِّ
اخللْق َكت ِّ ِّ ِِّّ
ِّ
َع ْن أَِِّب ُهَريْ َرةَ أ َّ
ضِّب ) متفق عليه .
ال ( لَ َّما َخلَ َق َّ
َّيب  قَ َ
ب َغ َ
َن النِّ َّ
ب يف كتَابه فَ ُه َو عْن َدهُ فَ ْو َق الْ َع ْر ِّش إ َّن َر ْمحَِّيت تَ ْغل ُ
اّللُ َْ َ َ َ
ِّ ِّ ِّ
ول َِّّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ٍ ِّ
و َع ْن َس ْلما َن الْ َف ِّ
ام ِّة) رواه مسلم.
اح ُم ْ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ارِّس ِّي قَ َ
اخلَْل ُق بَْي نَ ُه ْم َوت ْس َعةٌ َوت ْسعُو َن ليَ ْوم الْقيَ َ
اّلل ( إ َّن َّّلل مائَةَ َر ْمحَة فَمْن َها َر ْمحَةٌ هبَا يَتَ َر َ
َ
ِّ
ِّ
ٍ
ٍ
ِّ
ِّ
ض فَ َج َعل ِّمنها يف األ َْرضِّ
الس َم ِّاء إِّىل األ َْر ِّ
َّ
ويف رواية ( إن َّ
ني َّ
ض مائَةَ َر ْمحَة ُك ُّل َر ْمحَة طبَ ُ
وم َخلَ َق َّ
اق َما بَ ْ َ
الس َموات واأل َْر َ
اّلل تعاىل َخلَ َق يَ َ
َ
ِّ
ِّ
ر ْمحةً فَبِّها تَع ِّطف ِّ
ضها َعلَى ب ْع ٍ ِّ
الر ْمحَِّة ) رواه مسلم .
يام ِّة أَ ْك َملَها هبِّ ِّذهِّ َّ
ش َوالطَّْي ُر بَ ْع ُ
ََ
الوال َدةُ َعلَى َولَد َها َوالْ ْ
وح ُ
ض فَإذا كا َن يَ ْوُم الق َ
َ
ْ ُ َ
-2احلديث دليل على بيان عدد أقسام الرمحة وأنه مائة جزء .
واختلف يف احلكمة من هذا العدد :
فحكى القرطيب عن بعض الرراح :أن هذا العدد اخلاص أُطلق إلرادة التكثري واملبالغة فيه.
وتعقبه بأنه ََلْ ََْتر عادة العرب بذلك يف املائة وإَّنا جرى يف السبعني كذا قال.

وقال ابن أيب َجرة  :ثبت أن نار اآلخرة تفضل نار الدنيا بتسع وستني جزءًا فإذا قوبل كل جزء برمحة زادت الرمحات ثالثني جزءًا
فيؤخذ منه أن الرمحة يف اآلخرة أكثر من النقمة فيها ويؤيده قوله" :غلبت رمحيت غضيب".
وقال احلافظ  :لكن تبقى مناسبة خصوص هذا العدد  :فيَ ْحتَ ِّمل أن تكون مناسبة هذا العدد اخلاص؛ لكونه مثل عدد درج اجلَنَّة واجلنة
هي حمل الرمحة فكان كل رمحة بإزاء درجة وقد ثبت أنه ال يدخل أحد اجلَنَّة َّإال برمحة هللا تعايل فمن نالته منها رمحة واحدة كان أدّن
( الفتح ) .
أهل اجلَنَّة منزلة وأعالهم منزلة من حصلت له مجيع األنواع من الرمحة .
واحلق أنه ال يَعلم حكمة التجزئة إىل هذا العدد َّإال من أخرب بذلك فالسالمة اإلميان به والتسليم.
-3آثار رمحة هللا تعاىل :
من رمحة هللا بعباده إرسال الرسل وإنزال الكتب والررائع لتستقيم حياهتم على سنن الرشاد بعيدا عن الضنك والعسر والضيق .
قال تعاىل ( وما أرسلناك إال رمحة للعاملني ) .
اّلل بِّ ُكم لَرُؤ ٌ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ُّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ٍ ِّ ٍ ِّ ِّ
وقال تعاىل ُ َّ ِّ ِّ
يم).
وف َرح ٌ
(ه َو الذي يُنَ زُل َعلَى َعْبده آيَات بَينَات ليُ ْخر َج ُك ْم م َن الظلُ َمات إ َىل النُّور َوإ َّن ََّ ْ َ
ورمحته تعاىل هي اليت تدخل عباده املؤمنني اجلنة يوم القيامة ولن يدخل أحد اجلنة بعمله .
كما قال ( : لن يُدخل أحداً عمله اجلنة) قالوا :وال أنت يا رسول هللا ؟ قال( :ال وال أنا إال أن يتغمدين هللا بفضل ورمحة فسددوا
وقاربوا وال يتمنني أحدكم املوت إما حمسناً فلعله أن يزداد خرياً وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب) متفق عليه .
وفتح هللا أبواب رمحته لتائب ن .
اّللِّ إِّ َّن َّ ِّ
قال تعاىل ( قُل يا ِّعب ِّاد َّ ِّ
مجيعا إِّنَّه هو الْغَ ُفور َّ ِّ
الذنُ ِّ
يم ) .
َسَرفُوا َعلَى أَن ُف ِّس ِّه ْم ال تَ ْقنَطُوا ِّمن َّر ْمحَِّة َّ
ين أ ْ
اّللَ يَ ْغفُر ُّ َ
ُ
ي الذ َ
َْ َ َ
وب َ ً ُ ُ َ
الرح ُ
وْسى هللا وحيه إَل أنبيائه بالرمحة .
ال يا قَوِّم أَرأَي تم إِّن ُكنت علَى ب يِّن ٍة ِّمن َّرِّيب وآتَ ِّاين ر ْمحةً ِّمن عِّ ِّ
ندهِّ ) يرري إىل ما خصه هللا به من
ُ َ ََ
ََ ْ
كما يف قوله تعاىل خمرباً عن نوح ( قَ َ َ ْ َ ُْ ْ
ََ
الوحي والعلم واحلكمة .
ورمحة هللا تغلب غضبه .

ِّ
ِّ
اخل ْلق َكت ِّ ِّ ِِّّ
ِّ
ضِّب) .
كما يف حديث أيب هريرة السابق (لَ َّما َخلَ َق َّ
ب َغ َ
ب يف كتَابه فَ ُه َو عْن َدهُ فَ ْو َق الْ َع ْر ِّش إ َّن َر ْمحَِّيت تَ ْغل ُ
اّللُ َْ َ َ َ

وهلل مائة رمحة :

كما يف حديث الباب .

وهللا أرحم بعباده من األم بولدها .

كما يف حديث عمر املتقدم .

وعلى اإلنسان أن يتصف بصفة الرمحة :
ِّ ِّ
ني) .
فقد مدح هللا هبا أشرف خلقه فقال ( َوَما أ َْر َس ْلنَ َ
اك إِّالَّ َر ْمحَةً ل ْل َعالَم َ
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ول ِّمن أَن ُف ِّس ُكم ع ِّزيز علَي ِّه ما عنِّتُّم ح ِّريص علَي ُكم بِّالْمؤِّمنِّني رُؤ ٌ ِّ
يم ) .
ْ َ ٌ َْ َ َ ْ َ ٌ َْ
وقال سبحانه ( لََق ْد َجاء ُك ْم َر ُس ٌ ْ
وف َّرح ٌ
ُْ َ َ
ِّ
وقال سبحانه ( فَبِّما ر ْمح ٍة ِّمن َِّّ ِّ
ظ الْ َق ْل ِّ
ك).
ب الَن َف ُّ
نت فَظًّا َغلِّي َ
ضواْ ِّم ْن َح ْول َ
نت َهلُ ْم َولَ ْو ُك َ
اّلل ل َ
َ ََ َ
ومن أمسائه  ( نيب الرمحة ) .

وب ن  أن الرمحة تنال عباده الرمحاء :
ر
قال  ( إَّنا يرحم هللا من عباده الرمحاء ) .
وقال  ( من ال يرحم الناس ال يرمحه هللا ) .

وطاعة هللا ورسوله سبب للرمحة :
قال تعاىل ( وأ ِّ
ول لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْر َمحُو َن ) .
الر ُس َ
َطيعُواْ َّ
اّللَ َو َّ
َ
ِّ
وقال تعاىل ( وأقيموا الصالة َوآتُوا َّ
ول لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْر َمحُو َن ) .
الر ُس َ
الزَكا َة َوأَط ُيعوا َّ
وْسى هللا كتابه العزيز بالرمحة :
ٍ
قال تعاىل ( ونََّزلْنا علَيك الْكِّت ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ني ) .
اب تْب يَانًا ل ُك ِّل َش ْيء َوُه ًدى َوَر ْمحَةً َوبُ ْرَرى ل ْل ُم ْسلم َ
َ َ َْ َ َ َ
وْسى هللا اْلنة بالرمحة وهي أعظم رمحة خلقها هللا لعباده الصاحل ن :
َّ ِّ
اّللِّ ُه ْم فِّ َيها َخالِّ ُدو َن ) .
وه ُه ْم فَ ِّفي َر ْمحَِّة َّ
ين ابْيَض ْ
َّت ُو ُج ُ
قال تعاىل ( َوأ ََّما الذ َ
 -20باب قتل الولد خشية أن يأكل معه
ال  :أَ ْن َجتْعل َِِّ
ول ِ
 -6001عن عب ِد ِ
ي َّ
الذنْ ِ
ال  :أَ ْن تَ ْقتُ َل
َي قَ َ
ك ُُثَّ قَ َ
ب أَ ْعظَ ُم قَ َ
ْت يَا َر ُس َ
هللا  ،قَ َ
ال أ ُّ
هللا أَ ُّ
َّلل نِدًّا َو ْه َو َخلَ َق َ
ال ( قُل ُ
َ ْ َْ
ََ
ِ
َّ ِ
ص ِد َ ِ
ين الَ يَ ْدعُو َن َم َع هللا إِ َهلًا
ال  :أَ ْن تُ َز ِاِنَ َحلِيلَةَ َجا ِر َ َوأَنْ َز َل َّ
َي قَ َ
ك قَ َ
ال ُُثَّ أ ُّ
َولَ َد َ َخ ْشيَةَ أَ ْن يَأْ ُك َل َم َع َ
اَّللُ تَ ْ
ِب َ ( والذ َ
يق قَ ْول النَِّ ِر
آخر) ) .
َ
[ م . ] 257 :
---------َي َّ
الذنْ ِ
ب أَ ْعظَم ) أي  :أشد عقوبة ويف رواية ( أي الذنب عند هللا أكرب ؟ ) .
( أ ُّ
( نِدًّا ) الند املثل والربيه .

ك ) أي  :أن يطعم معك  :أي ألجل أن يأكل معك كقوله تعاىل يف اإلسراء ( وال تقتلوا
( أَ ْن تَ ْقتُ َل َولَ َد َ َخ ْشيَةَ أَ ْن يَأْ ُك َل َم َع َ
أوالدكم خرية إمالق ) وخص الطعام بالذكر ألنه كان األغلب من حال العرب وكذا تقييده خبرية األكل معه لكون عادهتم أُنم
يقتلون أوالدهم خلريتهم ذلك .
( أَ ْن تُ َز ِاِن  :الزنا الوطء احملرم .
( َحلِيلَةَ َجا ِر ) قال احلافظ بفتح احلاء على وزن عظيمة أي زوجته مسيت بذلك  :ألنه حيل له وطؤها .
 -1أن الذنوب بعضها أشد من بعض .
 -2أن الررك باهلل هو أعظم الذنوب وأكربها وال خالف يف ذلك ألنه هضم للربوبية وتنقص للذات اإلهلية وسوء ظن برب العاملني وهو
أقبح املعاصي ألنه تسوية املخلوق الناقص باخلالق الكامل من مجيع الوجوه  .وأي ذنب أعظم من أن َيعل مع هللا شريك يف ألوهيته أو
ربوبيته أو أمسائه وصفاته  ،ولذلك رتب هللا عليه أموراً كبرية تقدم ذكرها .

 -3أن أعظم الذنوب بعد الررك باهلل قتل النفس بغري احلق .
قال تعاىل ( :ومن ي ْقتل مؤِّمناً مت ع ِّمداً فَجزاؤه جهن ِّ ِّ
ِّ
اّللُ َعلَْي ِّه َولَ َعنَهُ َوأ ََع َّد لَهُ َع َذاباً َع ِّظيماً) .
ب َّ
َ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َُ َ
َّم َخالداً ف َيها َو َغض َ
َ َ ُُ َ َ ُ
ِّ
ِّ
وقال تعاىل ِّ َّ :
ك يَْل َق أَثَاماً).
اّللُ إَِّّال بِّ ْ
س الَِّّيت َحَّرَم َّ
ين ال يَ ْد ُعو َن َم َع َّ
احلَ ِّق َوال يَْزنُو َن َوَم ْن يَ ْف َع ْل ذَل َ
اّلل إِّ َهلاً َ
(والذ َ
َ
آخَر َوال يَ ْقتُلُو َن النَّ ْف َ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
َّاس َمجيعاً ) .
َجل ذَل َ
وقال تعاىل ( :م ْن أ ْ
ائيل أَنَّهُ َم ْن قَتَ َل نَ ْفساً بغَْري نَ ْفس أ َْو فَ َساد يف ْاأل َْرض فَ َكأََّنَا قَتَ َل الن َ
ك َكتَْب نَا َعلَى بَين إ ْسر َ
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وعن عبد هللا بن عمرو قال :قال رسول هللا( :أكرب الكبائر :اإلشراك باهلل وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمني الغموس).
وعن بريدة قال  :قال رسول هللا  ( :لقتل مؤمن أعظم عند هللا من زوال الدنيا )  .رواه النسائي
وعن ابن عمر قال  :قال رسول هللا  ( :ال يزال املرء يف فسحة من دينه ما َل يصب دماً حراماً )  .رواه البخاري
وعن عبد هللا بن عمرو قال  :قال رسول هللا( :من قتل معاهداً َل ي رح رائحة اجلنة وإن رحيها يوجد من مسرية أربعني عاماً) .رواه البخاري
قال ابن القيم :هذه عقوبة قاتل عدو هللا إذا كان يف عهد وأمانة فكيف عقوبة قاتل عبده املؤمن؟ وإذا كانت امرأة دخلت النار يف هرة
حبستها حىت ماتت جوعاً وعطراً فرآها النيب يف النار واهلرة ختدشها يف وجهها وصدرها فكيف عقوبة من حبس مؤمناً حىت مات بغري
جرم؟
 -4أن القتل يكون أعظم إذا قتل ولده خرية أن يطعم معه .
ألن يف ذلك  :ضعف دين وقسوة قلب وقلة رمحة وشك باهلل وجهل وخبث طبع وخبل .
قال تعاىل ( وال تقتلوا أوالدكم خرية إمالق ) أي فقر ( حنن نرزقهم وإياكم ) .
 -5أن الزنا حمرم ومن الكبائر .
الزّن إِّنَّه َكا َن فَ ِّ
اح َرةً َو َساء َسبِّيالً ) .
قال تعاىل ( َوالَ تَ ْقَربُواْ ِّ َ ُ
وقال تعاىل ( وال يزنون ) .
الزِّاين فَاجلِّ ُدوا ُك َّل و ِّ
اح ٍد ِّمْن ُه َما ِّمئَةَ جلدة ) .
الزانِّيَةُ َو َّ
وقال تعاىل ( َّ
ْ
َ
وقال  ( ال يزين حني يزين وهو مؤمن ) .
وقال ( ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم  :شيخ ز ٍان وملك كذاب وعائل مستكرب ) رواه مسلم .
رواه البخاري

وخطر الزنا معروف :

زنا املرأة  :إذا زنت املرأة أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقارهبا ونكست رؤوسهم بني الناس وإن محلت من الزنا فإن قتلت
ولدها مجعت بني الزنا والقتل وإن محلته على الزوج أدخلت على أهله وأهلها أجنبياً ليس منهم .

وأما زنا الرجل  :فإنه يوجب اختالط األنساب أيضاً وإفساد املرأة املصونة وتعريضها للتلف والفساد ويف هذه الكبرية خراب الدنيا
والدين .
خصائص الزنا :

يورث الفقر ويقصر العمر ويكسو صاحبه سواد الوجه وثوب املقت بني الناس .
ويرتت القلب وميرضه إن َل ْميته وَيلب اهلم واحلزن واخلوف ويباعد صاحبه من امللك ويقربه من الريطان فليس بعد مفسدة القتل
أعظم من مفسدته وهلذا شرع فيه القتل على أشنع الوجوه وأفحرها وأصعبها .
 -6أن الزنا بعضه أشد من بعض .
فالزنا باْلارة أعظم من الزنا بالبعيدة :

حلديث الباب .
وحلديث املقداد بن األسود قال  :قال  ( ألن يزين الرجل بعرر نسوة أيسر عليه من أن يزين بامرأة جاره ) رواه أمحد .
قال النووي  :حليلة جارك  :أي تزين هبا برضاها وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إىل الزاين وذلك أفحش وهو
مع امرأة اجلار أشد قبحاً وأعظم جرماً ألن اجلار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حرميه ويأمن بوائقه ويطمئن إليه وقد أمر بإكرامه
واإلحسان إليه فإذا قابل ها كله بالزنا بامرأته وإفسادها عليه مع متكنه منها على وجه ال يتمكن غريه منه كان يف غاية القبح .
والزنا بزوجات اجملاهدين أعظم من غريهن .

لقوله  ( حرمة نساء اجملاهدين على القاعدين كحرمة أمهاهتم وما من رجل خيلف رجالً من اجملاهدين يف أهله فيخونه فيهم إال ُوقف
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له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم ) رواه مسلم .

وزنا الشيخ الكبري أعظم من زنا الشاب .

لقوله  ( ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم :شيخ ز ٍان وملك كذاب وعائل مستكرب ) رواه مسلم
وقال  ( أربعة يبغضهم هللا  :البياع احلالف والفقري احملتال والريخ الزاين واإلمام اجلائر ) رواه النسائي .

والزنا باحملارم .

قال  ( من وقع على ذات حمرم فاقتلوه ) رواه الرتمذي .

 -7قال القاضي عياض  :قدم هذه الثالثة األشياء العتياد اجلاهلية هبا من الكفر باهلل وفاحرة الزنا ووأد البنات .
 -8نبه بقوله ( حليلة جارك ) إىل عظيم حقه وأنه َيب له عليك من الغرية عليه من الفاحرة ما َيب حلليلتك .
 -9وجوب التوكل على هللا .

 -10أن اخلالق هو هللا .
 -11ذم من ينكر نعمة هللا .

 -12أن املستحق للعبادة هو هللا ألنه هو اخلالق .
 -13الرد على من يقللون النسل حبجة الفقر أو اخلوف من الفقر .
 -14عظم حق اجلار .

 -15ذم اخليانة .
 -16وجوب النفقة على الولد .

 -17أن الذنوب تعظم وتكرب حسب ما يقارُنا من أسباب ودوافع .
 -18معرفة الرر وطرقه لتجنبه .
 -19حترمي إفساد املرأة على زوجها بأي طريقة من الطرق .

 -21باب وضع الصِب ِف احلجر
شةَ ( أ َّ
ال َعلَْي ِه فَ َد َعا ِِبَ ٍاء فَأَتْ بَ َعه ) .
صبِياًّ ِِف ِح ْج ِرهِ ُحيَنِر ُكهُ فَبَ َ
َ -6002ع ْن َعائِ َ
َِّب َ و َ
َن النِ َّ
ض َع َ
[ م . ] 663 :
---------ِّ
ِ ِ
ض َع َ ِ
ابن أم قيس املذكور بعده وحيتمل أن يكون احلسن بن علي أو
( َو َ
صبياًّ ِِف ح ْج ِره ) قال احلافظ َرمحَهُ هللاُ :يظهر يل أن املراد به ُ
احلسني  فقد َرَوى الطرباين يف "األوسط" من حديث أم سلمة  -رضي هللا عنها  -بإسناد حسن قالت" :بال احلسن أو احلسني
ضى بوله مث دعا مباء فصبَّه عليه" وألمحد عن أيب ليلى حنوه ورواه الطحاوي من طريقه قال:
على بطن رسول هللا  فرتكه حىت قَ َ
"فجيء باحلسن" وَل يرتدد وكذا للطرباين عن أيب أُمامة.
قال :وإَّنا رجحت أنه غريه؛ ألن عند البخاري يف "كتاب العقيقة" من طريق حيىي القطان عن هرام بن عروة ( أُِِّت النيب  بصيب
حينكه ويف قصته أنه بال على ثوبه ) وأما يف قصة احلسن ففي حديث أيب ليلى وأم سلمة أنه بال على بطنه  ويف حديث زينب
فصعِّ َد على بطنه ووضع ذكره يف ُسرته فبال ...فذكر احلديث بتمامه
بنت جحش عند الطرباين أنه جاء وهو حيبو والنيب  نائم َ
فظهرت التفرقة بينهما ( . .الفتح ) .
( فَ َد َعا ِِبَ ٍاء فَأَتْ بَ َعه ) ولِّمسلِّ ٍم  ( :فَأَتْ ب عه ب ولَه وََل ي ْغ ِّسْله ) .

َُْ

َ َ ُ َْ ُ َ ْ َ

ُ

 -1احلديث دليل على جواز وضع الصيب يف حجر اإلنسان والرفق به والصرب على ما حيدث منه .
 -2يف احلديث التفريق بني بول الغالم وبول اجلارية يف التطهري وقد اختلف العلماء يف كيفية تطهري بول الغالم واجلارية على قولني :
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القول األول  :أن بول الغالم يكفي فيه النضح وبول اجلارية يغسل .
وهذا مذهب الرافعي وأمحد .

قال النووي  :وممن قال بالفرق  :علي بن أِب طالب وعطاء بن أِب رباح واحلسن البصري وأمحد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ومجاعة من
السلف وأصحاب احلديث وبن وهب من أصحاب مالك .
أ -حلديث الباب .

ول َِّّ
ت ِّ ْحمص ٍن األ ِّ ِّ
س بِّْن ِّ
ت بِّاب ٍن َهلا صغِّ ٍري ََل يأْ ُك ِّل الطَّعام َإىل رس ِّ
َجلَسهُ ِّيف ِّح ْج ِّرهِّ
ب -و َع ْن أُِّم قَْي ِّ
َ
َسديَّة ( أَن ََّها أَتَ ْ ْ َ َ
َ َ َُ
َْ
َ
اّلل  فَأ ْ َ
ٍ
ِّ
ض َحهُ َعلَى ثَ ْوبِِّّه َوََلْ يَ ْغ ِّس ْلهُ ) متفق عليه .
فَبَ َ
ال َعلَى ثَ ْوبِّه فَ َد َعا ِّمبَاء فَنَ َ

َّيب ( يُ ْغسل ِّم ْن بَ ْوِّل اَ ْجلَ ِّ
ش ِّم ْن بَ ْوِّل اَلْغُ َالِّم)
ال :قَ َ
لس ْم ِّح  قَ َ
اريَِّة َويَُر ُّ
وع ْن أَِّيب اَ َّ
ال اَلنِّ ُّ
جَ -
َُ
د -وعن أم الفضل لبابة بنت احلارث قالت ( بال احلسني بن علي يف حجر النيب  فقلت  :يا رس ول هللا أعطين ثوبك والبس ثوباً
غريه حىت أغسله فقال  :إَّنا ينضح من ب ول الذكر ويغسل من بول األنثى ) .واه أمحد وأبو داود .
فهذه األحاديث فيها التفريق بني بول الغالم وبول اجلارية فاألحاديث السابقة بعضها يفعل النيب  بالنضح يف بول الغالم وبعضها
فرق بص ريح القول بني بول الغالم وبول اجلارية .
فثبت هبذه األحاديث أن حكمهما خمتلف فحكم بول الغالم النضح وحكم بول اجلارية الغسل .
أَخرجه أَبو داود والن ِّ
ص َّح َحهُ اَ ْحلَاكِّم .
َّسائ ُّي َو َ
َْ َ ُ ُ َ َُ َ َ

القول الثاِن  :مها سواء يف وجوب الغسل .

وهذا مذهب احلنفية واملالكية .
استدلوا بالعمومات اليت جاءت يف غسل البول .
أ-كحديث ابن عباس (أن النيب  مر بقربين فقال  :إُنما ليعذبان وما يعذبان يف كبري أما أحدمها فكان ال يستنزه من
بوله . )...
ب-وحديث األعرايب الذي بال يف املسجد وقد سبق .

والراجح القول األول وهو التفريق لصحة األحاديث بذلك .
 ما اْلواب عن أدلة القول الثاِن ؟
اْلواب :

أن هذه األدلة عامة وأحاديث الباب خاصة واخلاص يقضي على العام .

قال الشوكاِن  :وأما احلنفية واملالكية فاستدلوا ملا ذهبوا إليه بالقياس فقالوا املراد بقوله ( وَل يغسله ) أي غسالً مبالغاً فيه وهو خالف
الظاهر ويبعده ما ورد من األحاديث يف التفرقة بني بول الغالم واجلارية.
-2اختلف العلماء يف املراد بالغالم الذي َل يأكل الطعام ؟
فقيل  :ما عدا اللنب فقط  .وقيل َ :ل يأكل شيئاً .

وقيل  :املراد بالطعام ما عدا اللنب الذي يرضعه والتمر الذي حينك به والعسل الذي يلعقه للمداواة ورجحه احلافظ ابن حجر.

(الفتح)

قال ابن القيم رمحه هللا  :إَّنا يزول حكم النضح إذا أكل الطعام وأراده واشتهاه تغذياً به  ( .حتفة املودود ) .
وقال الريخ حممد بن إبراهيم رمحه هللا  " :ليس املراد امتصاصه ما يوضع يف فمه وابتالعه بل إذا كان يريد الطعام ويتناوله ويررئب إليه
(أي  :يتطلع إليه ويطلبه) أو يصيح أو يرري إليه فهذا هو الذي يطلق عليه أنه يأكل الطعام ) .
 -3احلكمة من التفريق بني بول الغالم وبول اجلارية ؟
قيل  :أن بول األنثى أنْت وأثقل من بول الغالم .

وقيل  :أن بول الغالم َيتمع فيكتفى برشه وأما بول اجلارية فينترر فال بد من غسله .
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وقيل  :كثرة محل الرجال والنساء للذكور فتعم البلوى ببوله فيرق عليه غسله.
ورجحه احلافظ ابن حجر وقال  :وأقوى ما قيل يف ذلك  :أن النفوس أعلق بالذكور منها باإلناث يعين فحصلت الرخصة يف الذكور
لكثرة املرقة .
-4البول جنس ال فرق بني بول الكبري والصغري .
قال النووي  :واعلم أن هذا اخلالف يف كيفية الريء الذي بال عليه الصيب وال خالف يف جناسته وقد نقل بعض أصحابنا إمجاع

العلماء على جناسة بول الصيب وأنه َل خيالف فيه إال داود الظاهري قال اخلطايب وغريه  :وليس َتويز من جوز النضح يف الصيب من
أجل أن بوله ليس بنجس ولكنه من أجل التخفيف يف إزالته فهذا هو الصواب .
-5الفرق بني النضح والغسل :
النضح  :هو أن يغمر ويكاثر باملاء مكاثرة ال يبلغ جريان املاء وتردده وتقاطره ورجحه النووي .
ٍ
ص ٍر حىت يرمله كلَّه .
وقال الريخ ابن عثيمني  :والنَّضح :أن تُْتبِّ َعهُ املاء دون فَ ْرك أو َع ْ
وأما الغَ ْسل  :فهو أن يغسله ويغمره باملاء .
-6إذا أكل الصيب الطعام على جهة التغذية فإنه َيب الغسل بال خالف  [ .قاله النووي ] .
-7قوله ( بول الغالم ) خيرج الغائط فال بد من غسله .
-8احلديث دليل على سهولة الررع ومساحته .
-9الندب إىل حسن املعاشرة واللني والتواضع والرفق بالصغار .
-10بيان ما كان عليه النيب  من كمال الرفقة والرأفة .
 -11املبادرة إىل تطهري النجاسة .

 -22باب وضع الصِب على الفخذ
ول ِ
ْخ ُذِِن فَ ي ْق ِع ُدِِن علَى فَ ِخ ِذهِ وي ْق ِع ُد ا ْحلسن علَى فَ ِخ ِذهِ
َ -6003عن أُسامةَ ب ِن َزي ٍد  ،ر ِ
ض َي َّ
اَّللُ َع ْن ُه َما قال ( َكا َن َر ُس ُ
هللا  يَأ ُ
َََ َ
َ
َُ
ُ
ْ ََ ْ ْ َ
ول اللَّ ُه َّم ْار َمحْ ُه َما فَِإِرِن أ َْر َمحُ ُه َما ) .
ض ُّم ُه َما ُُثَّ يَ ُق ُ
األُ ْخ َرى ُُثَّ يَ ُ
ت بِ ِه
ال َ :حدَّثَنَا َْحي ََي َ ،حدَّثَنَا ُسلَْي َما ُن َ ،ع ْن أَِيب عُثْ َما َن قَ َ
6003مَ -و َع ْن عَلِ ٍري قَ َ
ْت َح َّدثْ ُ
ال الت َّْي ِم ُّي فَ َوقَ َع ِِف قَ ْلِِب ِم ْنهُ َش ْيءٌ قُل ُ
ِ
ِ ِ
ت.
َك َذا َوَك َذا فَ لَ ْم أ ْ
َْسَ ْعهُ ِم ْن أَِيب ُعثْ َما َن فَ نَظَْر ُ
يما َِْس ْع ُ
ت فَ َو َج ْدتُهُ ع ْندي َم ْكتُوبًا ف َ
------------ضم الْيَاء من اإلقعاد.
) فيقعدِن) بِّ َ
 -1احلديث دليل على جواز وضع الصيب على الفخذ .
ٍ
حينئذ وكان
واستركل بأن أسامة أسن من احلسن بكثري ألنه  أمره على جيش عند وفاته الرريفة وكان عمره فيما قيل عررين سنة
سن احلسن إذ ذاك مثان سنني.
وأجيب :باحتمال أن يكون أقعد أسامة على فخذه لنحو مرض أصابه فمرضه بنفسه الرريفة ملزيد حمبته له وجاء احلسن فأقعده على

اآلخر أو أن إقعادمها ليس يف وقت واحد أو عرب عن إقعاده حبذاء فخذه لينظر يف مرضه بقوله فيقعدين على فخذه مبالغة يف شدة قربه
منه .
 -2تواضع النيب . 
 -3فضل أسامة بن زيد .
 -4فضل احلسن بن علي .
-5رمحة النيب  بالصغار .
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 -23باب حسن العهد من اإلميان
ِ
ت قَ بل أَ ْن ي تَ زَّوج ِِن بِثَالَ ِ
شةَ  ،ر ِ
ِ
ث
ض َي َّ
اَّللُ َع ْن َها  ،قَال ْ
ت عَلَى ْام َرأَةٍ َما ِغ ْر ُ
َت ( َما ِغ ْر ُ
ت عَلَى َخدجيَةَ َ ،ولَ َق ْد َهلَ َك ْ ْ َ َ َ َ
َ -6004ع ْن َعائ َ َ
ِِ
ِِ
ٍ
صٍ
ح ال َّ
شاةَ ُُثَّ يُ ْه ِدي ِِف ُخلَّتِ َها ِم ْن َها ) .
تأْ
َْسَعُهُ يَ ْذ ُك ُرَها َ ،ولََق ْد أ ََم َرهُ َربُّهُ أَ ْن يُبَ ِر
 ن لِ َما ُك ْن ُ
سن َ
ش َرَها بِبَ ْيت ِِف ا ْْلَنَّة م ْن قَ َ
ب َوإِ ْن َكا َن لَيَ ْذبَ ُ
[ م . ] 6277 :
---------ت َعلَى ْام َرأَةٍ ) ويف الرواية األخرى ( ما ِّغرت على نساء النيب  إال على خدَية ) .
( َما ِغ ْر ُ
ت ) أي  :ماتت .
( َولَ َق ْد َهلَ َك ْ
ِِ
ٍ
صٍ
ب ) أي  :قصب الدر .
( بِبَ ْيت ِِف ا ْْلَنَّة م ْن قَ َ
ِ ِ
ِ
اخل ِّ
( َوإِ ْن َكا َن لَيَ ْذبَ ُح َّ
اخللَّة َه ُهنَا ِّمبَْعَن األخالء
طايبْ :
ال ْ
يتها يَ ْع ِّين أخالءها وأحباهباَ .وقَ َ
الشاةَ ُُثَّ يُ ْهدي ِِف ُخلَّت َها م ْن َها ) أَيِّ :يف أهل بَ َ
م ِّ
وضع الْمصدر وضع االسم َوأ ََر َاد بالقصب قصب اللُّ ْؤلُؤ َوُه َو اجملوف ِّمْنهُ َوَوقع ِّيف ِّرَوايَة ُمسلم :مثَّ يهديها إِّ َىل خالئلها َوتقدم ِّيف
َ
( العمدة ) .
املناقب :إِّ َىل أصدقائها.
 -1احلديث دليل على أن حسن العهد من اإلميان .
فإن النيب َ ل ينسى العهد خلدَية فقد كان يرسل اللحم لصديقات خدَية .

قال النووي -رمحه هللا :-يف هذا احلديث داللة حبسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب واملعاشرة حياً وميتاً بل وإكرام معارف
ذلك الصاحب ( .نووي ) .

وقال القسطالِن  :فإن قلت :ما وجه املطابقة بني احلديث والرتمجة؟ أجيب :بأن لفظ الرتمجة ورد يف حديث عائرة عند احلاكم
والبيهقي يف الرعب من طريق صاحل بن رستم عن ابن أيب مليكة عن عائرة قالت (جاءت عجوز إىل النيب  فقال :كيف أنتم حالكم
كيف كنتم بعدنا؟ قالت :خبري بأيب أنت وأمي يا رسول هللا فلما خرجت قلت :يا رسول هللا تقبل على هذه العجوز هذا اإلقبال فقال :يا
عائرة إُنا كانت تأتينا زمان خدَية وإن حسن العهد من اإلميان) فاكتفى البخاري باإلشارة على عادته ترحي ًذا لألذهان تغمده هللا تعاىل
بالرمحة والرضوان.
وقال ابن بطال  :حسن العهد يف هذا احلديث هو إهداء النيب  اللحم ألجوار خدَية ومعارفها رعيًا منه لذمامها وحفظًا لعهدها
كذلك قال أبو عبيد  :العهد يف هذا احلديث احلفاظ ورعاية احلرمة واحلق فجعل ذلك البخاري من اإلميان ؛ ألنه فعل بر ومجيع أفعال
الرب من اإلميان .
وقال العيِن  :مطابقته للت َّْر َمجَة ِّيف حسن الْ َع ْهد َوُه َو إهداء النَِّّيب  اللَّ ْحم إلخوان َخ ِّدَيَة ومعارفها ورعباً ِّمْنهُ لذمامها

وحفظا لعهدها  ( .العمدة ) .
وهلذا كان عليه السالم يكرم حىت معارف وصواحب خدَية حباً هلا ورعاية لعهدها فريسل إليهن الطعام ما يكفيهن.
ف استِّْئ َذا َن خ ِّدَيةَ فَارتَ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ٍ
ِّ
ك فَ َق َ
ال" :اللَّ ُه َّم َهالَةُ
اح ل َذل َ
استَأْذَنَ ْ
ت ُخويلد أ ْ
ُخ ُ
ت َهالَةُ بِّْن ُ
ت َخدَيَةَ َعلَى َر ُس َول هللا  فَ َعَر َ ْ
ع ْن َعائ َرةَ قَالَت ( ْ
َ َ ْ َ
ش محر ِّاء ِّ
ٍ ِّ
بِّْنت خويلِّ ٍد" فَغِّرت فَ ُق ْلت :وما تَذ ِّ
الر ْدقَ ْ ِّ
ِِّّ
خْي را ِّمْن َها؟) متفق عليه
َّه ِّر فَأَبْ َدلَ َ
ت ِّيف الد ْ
ني َهلَ َك ْ
ُْ
ُ َُْ
ك هللاُ َ ً
ْكر م ْن َع ُجوز م ْن َع َجائز قُ َريْ ٍ ََْ
ُ ََ ُ
عجوز إىل النيب  قال" :يا عائرة إُنا كانت تأتينا أيام خدَية" إكراماً خلدَية وإن حسن العهد من
وحديث عائرة السابق (جاءت ٌ
اإلميان) رواه احلاكم .
غالم أمحل عضو البعري فأتته امرأةٌ فبسط هلا رداءه قلت :من
وعن أيب الطفيل قال ( رأيت النيب  يقسم حلماً باجلعرانة وأنا يومئذ ٌ
هذه؟ قيل :هذه أمه اليت أرضعته أي :هي حليمة السعدية -رضي هللا عنها -مد هلا رداءه ) رواه البخاري يف األدب املفرد .
كان أسامة بن زيد أحب الناس إىل رسول هللا  فلما مات النيب  أحبه الصحابة أكثر من أوالدهم؛ ألنه كان أحب الناس إىل
رسول هللا  قال عليه السالم  :من أحبين فليحب أسامة ) .
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وهذا من رعاية احلرمة وحسن العهد بالذي كان بينهم وبني النيب . 
وكان عبد هللا بن سالم مؤاخيًا ألِب الدرداء رضى هللا عنهما .فلما مات عبد هللا بن سالم ذهب ولده يوسف إىل الرام ليسأل عن أِب
(َتديدا للعهد ورعاية للحرمة واأللفة وتأديةً للحقوق .فإن أبا الدرداء كان حمبًّا لعبد هللا بن سالم) .فجاءه يوسف وهو حيتضر
الدرداء
ً
قد قارب مفارقة الدنيا .ففرح به أبو الدرداء.
فضال عمن دوُنن وأن عائرة كانت تغار من نساء
 -2احلديث دليل على ثبوت الغرية وأُنا غري مستن َكر وقوعها من فاضالت النساء ً
النيب  لكن كانت تغار من خدَية أكثر وقد بيَّنت سبب ذلك وأنه لكثرة ِّذكر النيب  إياها ووقع يف رواية أصرح من هذا حيث
قال فيها ( من كثرة ِّذكر رسول هللا  إياها ) .
وأصل غرية املرأة من ختيل حمبة غريها أكثر منها وكثرةُ ِّ
الذكر تدل على كثرة احملبة.
وقال القرطيب :مرادها ِّ
بالذكر هلا :مدحها والثناء عليها ووقع عند النسائي من رواية النضر بن ُِشيل عن هرام (من كثرة ِّذكره إياها
وثنائه عليها) فعطْف الثناء على ِّ
الذكر من َعطْف اخلاص على العام وهو يقتضي محل احلديث على أعم مما قاله القرطيب قاله يف "الفتح".
َ
ٍ
وجاء يف رواية عبد هللا الْبَ ِّهي عن عائرة عند الطرباين ( وكان إذا ذَ َكر خدَية َل يسأم من ثناء عليها واستغفا ٍر هلا ) .
القرطِب  :هذا بيان للسبب احلامل هلا على الغرية (يذكرها) أي :ميدحها ويثين عليها ويذكر فضائلها وذلك لفرط حمبته إياها وملا
قال
ر
أحب شيئًا أكثر من ِّذكره؛ ولذلك قال النيب  : إين ُرزقت حبها ( .املفهم) .
َّصل له من اخلري بسببها ويف بيتها ومن َّ
ات َ
ب ِّيف ْ ِّ
ِّ ِّ ٍ ِّ
صٍ
أيضا من مجلة أسباب الغرية؛ ألن اختصاص خدَية هبذه البررى
اجلَنَّة) هذا ً
(ولَ َق ْد أ ََمَرهُ َربُّهُ عز وجل أَ ْن يُبَرَرَها ببَ ْيت م ْن قَ َ
وقوهلا َ
مرعر مبزيد حمبة من النيب  هلا ووقع عند اإلمساعيلي من رواية الفضل بن موسى عن هرام بن عروة بلفظ" :ما َح َسدت امرأة قط ما
حسدت خدَية حني بررها النيب  ببيت من قصب "...احلديث.
-3احلديث دليل على فضل خدَية وهلا فضائل كثري :
أوالً  :ومل يتزوج عليها حَّت ماتت .
ِّ
ِّ
ت ) رواه مسلم .
َّيب َ علَى َخدَيَةَ َح َّىت َماتَ ْ
َع ْن َعائ َرةَ قَالَ ْ
ت ( ََلْ يَتَ َزَّو ِّج النِّ ُّ
قال احلافظ ابن حجر :وهذا مما ال اختالف فيه بني أهل العلم باألخبار وفيه دليل على عظم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها ألُنا أغنته
عن غريها واختصت به بقدر ما اشرتك فيه غريها مرتني ألنه  عاش بعد أن تزوجها مثانية وثالثني عاماً انفردت خدَية منها خبمسة
وعررين عاماً وهي حنو الثلثني من اجملموع ومع طول املدة فصان قلبها فيها من الغرية ومن نكد الضرائر الذي رمبا حصل له هو منه ما
يروش عليه بذلك .وهي فضيلة َل يراركها فيها غريها .
ثانياً  :هي أول من أسلمت من النساء .

قال احلافظ ابن حجر :ومما اختصت به سبقها نساء هذه األمة إىل اإلميان فسنت ذلك لكل من آمنت بعدها فيكون هلا مثل أجرهن
ملا ثبت ( أنه من سن سنة حسنة فعمل هبا بعده كتب له مثل أجر من عمل هبا ال ينقص من أجورهم شيء ) .
وقد شاركها يف ذلك أبو بكر الصديق بالنسبة إىل الرجال وال يعرف قدر ما لكل منهما من الثواب بسبب ذلك إال هللا عز وجل .

ثالثاً  :وأوالده كلهم منها إال إبراهيم .
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اريةَ الْ ِّقب ِّطي ِّة سنَةَ َمثَ ٍ
ان ِّم ْن
قال ابن القيم َ :وَه ُؤَالء ُكل ُه ْم م ْن َخدَيَةَ َوََلْ يُولَ ْد لَهُ م ْن َزْو َجة َغ ِّْريَها ُ .مث ُول َد لَهُ إبْ َراهيم بالْ َمدينَة م ْن ُسريته َم َِّ ْ َ
ِّ
ِِّّ
ِّ ِّ
ات ِّط ْف ًال قَْب َل الْ ِّفطَ ِّام .
ب لَهُ َعْب ًدا َوَم َ
ا ْهل ْجَرة َوبَرَرهُ به أَبُو َراف ٍع َم ْوَالهُ فَ َوَه َ
رابعاً  :وهي الِت آزرته على النبوة وجاهدت معه وواسته بنفسها وماهلا .
ِّ
الرْؤيا َّ ِّ
ول َِّّ ِّ
ت ِّمثْ َل فَلَ ِّق
ئ بِِّّه َر ُس ُ
.ففي حديث عائرة قالت (أ ََّو ُل َما بُ ِّد َ
الصادقَةَ ِّيف الن َّْوم فَ َكا َن الَ يََرى ُرْؤيَا إِّالَّ َجاءَ ْ
اّلل  م َن الْ َو ْحي ُّ َ
ول َِّّ
ف بَو ِّادرهُ َح َّىت َد َخل َعلَى َخ ِّدَيَةَ فَ َق َ ِّ ِّ ِّ ِّ
ب
الصْب ِّح  ...احلديث وفيه  :فَ َر َج َع ِّهبَا َر ُس ُ
ُّ
اّلل  تَ ْر ُج ُ َ ُ
ال « َزملُوين َزملُوين »  .فَ َزَّملُوهُ َح َّىت َذ َه َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َخبَ َرَها ْ
ت لَهُ َخدَيَةُ َكالَّ أَبْ ِّر ْر فَ َو َّ
اخلَبَ َر قَ َ
الرْوعُ ُمثَّ قَ َ
اّلل الَ
َعْنهُ َّ
يت َعلَى نَ ْفسي »  .قَالَ ْ
َي َخدَيَةُ َما ِّيل » َ .وأ ْ
ال « لََق ْد َخر ُ
ال خلَدَيَةَ « أ ْ
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ِّ
ِّ
صل َّ ِّ
احل ِّد َ ِّ
اّللِّ إِّن َ ِّ
ني َعلَى نَوائِّ ِّ
احلَ ِّق .
ب ْ
اّللُ أَبَداً َو َّ
يك َّ
ُخيْ ِّز َ
وم َوتَ ْق ِّرى الضَّْي َ
ف َوتُع ُ
الرح َم َوتَ ْ
ب الْ َم ْع ُد َ
ص ُد ُق َْ
يث َوَْحتم ُل الْ َك َّل َوتَكْس ُ
َ
َّك لَتَ ُ
فَانْطَلَ َق ِّ ِّ
ت بِِّّه َوَرقَةَ بْ َن نَ ْوفَ ِّل بْ ِّن نوفل  ) ...متفق عليه .
ت بِّه َخدَيَةُ َح َّىت أَتَ ْ
ْ
ِّ ٍ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
يت َعلَى
ت بِّأ َْعبَ ِّاء الصد ِّيقي ِّة َوقَ َ
ت ُخ َويْلد َوقَ َام ْ
ال َهلَا  :لََق ْد َخر ُ
قال ابن القيم َ :وبَ َاد َر َإىل اال ْست َجابَة لَهُ  صدي َقةُ الن َساء َخدَيَةُ بِّْن ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
يك اّلل أَب ًدا ُمث است َدل ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ك َال
َخ َال ِّق َوالريَ ِّم َعلَى أَن َم ْن َكا َن َك َذل َ
َْ ْ
نَ ْفسي فَ َقالَ ْ
ت مبَا فيه م ْن الص َفات الْ َفاضلَة َو ْاأل ْ
ت لَهُ أَبْر ْر فَ َواَّلل َال ُخيْ ِّز َ ُ َ
اسب أَ ْش َكا َهلا ِّمن َكرام ِّة اّللِّ وتَأْيِّ ِّ
ِّ
ِّ
يدهِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ت بِّ َك َم ِّال َع ْقلِّ َها َوفِّطَْرِّهتَا أَن ْاأل َْع َم َ
ُخيَْزى أَبَ ًدا فَ َعل َم ْ
ال الصاحلَةَ َو ْاأل ْ
َ ْ ََ
َ
َخ َال َق الْ َفاضلَةَ َوالريَ َم الرري َفةَ تُنَ ُ
ِّ
ِّ
اخلِّ ْذَال َن وإَِّّنَا ي نَ ِّ
اسب ِّْ
ِّ
ِّ ِِّّ
ات وأَحس ِّن ْاأل ِّ
ِّ
يق بِِّّه
ي َو ْ
اسبُهُ أ ْ
ْ
َخ َالق َو ْاأل َْع َمال إَّنَا يَل ُ
َض َد ُاد َها فَ َم ْن َركبَهُ اّللُ َعلَى أ ْ
َ ُ
اخل ْز َ
َوإ ْح َسانه َوَال تُنَ ُ
َح َس ِّن الص َف َ ْ َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ات وأَسوإِّ ْاألَخ َال ِّق و ْاألَعم ِّال إَّنَا يلِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ت
استَ َحق ْ
يق بِّه َما يُنَاسبُ َها َوهبَ َذا الْ َع ْق ِّل َوالصديقية ْ
َ ُ
َكَر َامتُهُ َوإ ْمتَ ُام ن ْع َمته َعلَْيه َوَم ْن َركبَهُ َعلَى أَقْ بَ ِّح الص َف َ ْ َ ْ َ ْ َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
يل َوُحمَم ٍد . 
أَ ْن يُْرس َل إلَْي َها َرب َها بالس َالم مْنهُ َم َع َر ُسولَْيه ج ْرب َ

خامساً  :وأرسل هللا إليها السالم مع جبيل  ،وهذه خاصية ال تُعرف المرأة سواها .
ِّ
ول َِّّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ك
ال يَا َر ُس َ
َّيب  فَ َق َ
عن أ ََيب ُهَريْ َرَة قَ َ
اب فَِّإ َذا ه َي أَتَْت َ
اّلل َهذه َخدَيَةُ قَ ْد أَتَْت َ
يل النِّ َّ
ك َم َع َها إِّنَاءٌ فيه إِّ َد ٌام أ َْو طَ َع ٌام أ َْو َشَر ٌ
ال ( أَتَى ج ْرب ُ
ب الَ صخ ِّ ِّ
ت ِّيف ْ ِّ ِّ
السالَم ِّمن رِّهبا عَّز وج َّل وِّم َِّن وب ِّررها بِّب ي ٍ
صٍ
ب ) متفق عليه .
فَاقْ َرأْ َعلَْي َها َّ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ
ب فيه َوالَ نَ َ
اجلَنَّة م ْن قَ َ
صَ
ََ َ
سادساً  :وكان  حيبها .
ِّ
ِّ
ِّ
ول
ت َعلَى نِّ َس ِّاء النِّ ِّ
اّللِّ  إِّ َذا ذَبَ َح الرَّا َة فَيَ ُق ُ
ول َّ
تَ :وَكا َن َر ُس ُ
َّيب  إِّالَّ َعلَى َخدَيَةَ َوإِِّّين ََلْ أ ُْد ِّرْك َها قَالَ ْ
عن َعائ َرةَ قَالَ ْ
(ما غ ْر ُ
ت َ
ول َِّّ
«أَرِّسلُوا ِّهبا إِّ َىل أ ِّ ِّ ِّ
ت ُحبَّ َها) .متفق عليه
ال َر ُس ُ
ت َخ ِّدَيَةَ فَ َق َ
ت فَأَ ْغ َ
َصدقَاء َخدَيَةَ» .قَالَ ْ
اّلل  :إِِّّين قَ ْد ُرِّزقْ ُ
ضْبتُهُ يَ ْوًما فَ ُق ْل ُ
ْ
َ
ْ
قال اإلمام النووي عند قوله  ( رزقت حبها ) فيه إشارة إىل أن حبها فضيلة حصلت .
سادساً  :و ِهي أَو ُل امرأَةٍ تَزوجها  ،وأَو ُل امرأَةٍ ماتَ ْ ِ ِ
سائِِه .
َ َ ر َْ َر َ َ َ ر َْ َ
ت م ْن ن َ
سابعاً  :ومن مناقبها ما أخب به النِب  من أهنا رضي هللا عنها خري نساء هذه األمة .
عن علي  قال :مسعت رسول هللا  يقول ( نسائها مرمي وخري نسائها خدَية ) رواه البخاري .
وعند مسلم بلفظ ( خري نسائها مرمي بنت عمران وخري نسائها خدَية بنت خويلد ) .
قال النووي عند شرحه احلديث ... :واألظهر أن معناه أن كل واحدة منهما خري نساء األرض يف عصرها وأما التفضيل بينهما فمسكوت
عنه .
قال القرطيب  :الضمري عائد على غري مذكور لكنه يفسره احلال واملراهدة يعين :به الدنيا .
وقال احلافظ ابن حجر بعد أن حكى أقوال العلماء يف مرجع الضمري يف قوله  ( خري نسائها مرمي وخري نسائها خدَية )
والذي يظهر يل أن قوله ( خري نسائها ) خرب مقدم والضمري ملرمي فكأنه قال  :مرمي خري نساء زماُنا وكذا يف خدَية.
تنبيه  :تَ َزو َج َها النيب  قَ ْب َل النبُوةِّ َوَهلَا أ َْربَعُو َن َسنَةً ماتت قبل اهلجرة بثالث سنني .

-24باب فضل من يعول يتيما
ٍ
ال ( أَنَا َوَكافِ ُل الْيَتِ ِ
السبَّابَِة َوال ُْو ْسطَى ) .
يم ِِف ا ْْلَن َِّة َه َك َذا َ ،وقَ َ
َِّب  قَ َ
صبَ َع ْي ِه َّ
ال بِِإ ْ
 -6005عن َس ْهل بْن َس ْعد َ ،ع ِن النِ ِر
---------( أَنَا َوَكافِل الْيَتِيم ) قال النووي  :و " َكافِّل الْيتِّيم" :الْ َقائِّم بِّأ ُُم ِّ
وره .
ُ
ُ
ُ
ِّ
يتيما؛ لقول رسول هللا  : ال يُْت َم بعد احتالم وال يُْتم على
واليتيم يف الرَّرع :هو َمن مات أبوه وهو دون البلوغ وبعد البلوغ ال َّ
يسمى ً
جارية إذا هي حاضت  .رواه الطرباين وقال اهليثمي :رجاله ثقات .
فلفظ اليتيم الوارد يف الكتاب والسنَّة يُراد به َمن مات أبوه وهو ََل يبلُغ -من ُّ
الذكور واإلناث -احلُلُم.
السبَّابَِة َوال ُْو ْسطَى) إشارة إىل تقارب املنزلتني وقال يف "الفتح" :قوله" :وأشار بإصبعيه السبابة" يف رواية الكرميهين" :السباحة"
( َّ
مبهملة بدل املوحدة الثانية و"السباحة" هي اإلصبع اليت تلي اإلهبام ُمسيت بذلك؛ ألُنا يُ َسبَّح هبا يف الصالة فيرار هبا يف الترهد
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ب هبا الريطان حين ٍ
ئذ.
أيضا ألُنا يُ َس ُّ
لذلك وهي السبابة ً
ويف الرواية األخرى للبخاري ( وفرج بينهما ) أي  :بني السبابة والوسطى .
 -1احلديث دليل على فضل كفالة اليتيم وأن ذلك من أسباب دخول اجلنة .
اّللِّ َ ( كافِّل الْيَتِّ ِّيم لَهُ أ َْو لِّغَ ِّْريهِّ أَنَا وُهو َك َهاتَ ْ ِّ
ك
ني ِّيف ْ
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
وقد جاء يف صحيح مسلم َ :ع ْن أَِِّب ُهَريْ َرةَ قَ َ
َش َار َمالِّ ٌ
اجلَن َِّّة »َ .وأ َ
َ َ
ُ
السبَّابَِّة َوالْ ُو ْسطَى ) .
بِّ َّ
وهذا األجر سواء كان اليتيم له أو لغريه :
لرواية مسلم ( َكافِّ ُل الْيَتِّ ِّيم لَهُ أ َْو لِّغَِّْريهِّ ) .
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
هم ِّم ْن
قال النووي  :قَ ْوله ( لَهُ أ َْو لغَ ِّْريه ) فَاَلَّذي لَهُ أَ ْن يَ ُكون قَ ِّريبًا لَهُ َك َجده َوأُمه َو َجدَّته َوأَخيه َوأ ْ
ُخته َو َعمه َو َخاله َو َع َّمته َو َخالَته َو َغ ْري ْ
ِّ ِّ ِّ
أَقَ ِّ
َجنَبِّيًّا ( .نووي ) .
اربه َواَلَّذي لغَ ِّْريه أَ ْن يَ ُكون أ ْ
يتيما ذا قرابة أو ال قرابة له ) وهذه الرواية تفسر املراد بالرواية اليت قبلها.
وأخرج البزار من حديث أيب هريرة موصوالً ( من كفل ً
وكفالة اليتيم من األمور اليت جاءت الرريعة باحلث عليها والرتغيب هبا :
ِّ ٍ ِّ ِّ
ِّ
ني والْيَتَ َامى والْمساكِّ ِّ
ِّ
السبِّ ِّيل ) .
ني َوابْ ِّن َّ
قال تعاىل ( يَ ْسأَلُونَ َ
ك َماذَا يُنف ُقو َن قُ ْل َما أَن َف ْقتُم م ْن َخ ْري فَل ْل َوال َديْ ِّن َواألَقْ َرب َ َ
َ ََ
اّللَ والَ تُ ْر ِّرُكواْ بِِّّه َشْيئًا وبِّالْوالِّ َديْ ِّن إِّ ْحسانًا وبِّ ِّذي الْ ُقرَِب والْيَتَ َامى والْمساكِّ ِّ
ار ا ْجلُنُ ِّ
اجلَ ِّ
اجلَ ِّ
ب
ار ِّذي الْ ُق ْرَِب َو ْ
ني َو ْ
ْ َ
َ َ
وقال تعاىل ( َو ْاعبُ ُدواْ َّ َ
َ َ
َ ََ
الص ِّ
ب بِّاجلَ ِّ
اح ِّ
السبِّيل ) .
َو َّ
نب َوابْ ِّن َّ
وقال النيب  ( من ضم يتيماً بني مسلمني يف طعامه وشرابه حىت يستغين عنه وجبت له اجلنة ) رواه أبو يعلى والطرباين وأمحد خمتصراً
بإسناد حسن كما قال احلافظ املنذري
وعن أيب الدرداء رضي هللا عنه قال ( أتى النيب  رجل يركو قسوة قلبه ؟ قال :أحتب أن يلني قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم
وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك ) رواه الطرباين .
يتيما .
وبخ سبحانه من َل يكرم ً
ِّ
ِّ
َّ
يم ) .
فقال تعاىل َ (:كال بَ ْل َال تُكْرُمو َن الْيَت َ
وقرن دعَّه وهو قهره وظلمه بالتكذيب بيوم الدين .
فقال سبحانه  (:فَ َذلِّ َّ ِّ
ِّ
يم ) .
َ
ك الذي يَ ُدعُّ الْيَت َ
أحدا منهم .
وُنى هللا صفوة خلقه أن يقهر ً
ِّ
يم فَ َال تَ ْق َهر ) .
فقال تعاىل ( فَأ ََّما الْيَت َ
وقد أمر هللا حبفظ أمواهلم وُنى عن قرهبا إال باحلسَن .
ِّ
َش َّده ) .
قال تعاىل ( َوَال تَ ْقَربُوا َم َ
ال الْيَتِّ ِّيم إَِّّال بِّالَِّّيت ه َي أَ ْح َس ُن َح َّىت يَْب لُ َغ أ ُ
وال يتوىل أمواهلم إال القوي األمني وُنى النيب  الضعيف أن يتوىل شيئًا من أمواهلم .
ب لِّنَ ْف ِّسي ال تَأ ََّمر َّن َعلَى اثْنَ ْ ِّ
ال يَتِّيم ) رواه مسلم .
ني َوال تَ َولََّ َّ
ني َم َ
ك َما أ ُِّح ُّ
ضعِّي ًفا َوإِِّّين أ ُِّح ُّ
ب لَ َ
فقال " ( يَا أَبَا ذَ ٍر إِِّّين أ ََر َاك َ
َ
وإطعام األيتام سبب لدخول اجلنة .
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
يما َوأ َِّسرياً ) .
قال تعاىل ( َويُطْع ُمو َن الطَّ َع َام َعلَى ُحبه م ْسكينًا َويَت ً
طعاما إال وعلى خوانه يتيم .
روى البخاري يف األدب املفرد :أن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما كان ال يأكل ً
ومن أراد تليني قلبه فليطعم املسكني وليمسح رأس اليتيم .
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ْس الْيَتِّيم) رواه أمحد .
ني قَ ْلبُ َ
ك فَأَطْع ِّم الْم ْسك َ
ت أَ ْن يَل َ
قال ( إِّ ْن أ ََرْد َ
ني َو ْام َس ْح َرأ َ
وأطيب املال ما أُعطي منه اليتيم :
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ِّ
ضرةٌ حلْوةٌ فَنِّعم ص ِّ
ال خ ِّ
السبِّيل ) .
احب املسلِّم َما أ َْعطى ِّمنهُ امل ْس ِّكني واليَتِّيم وابْ َن َّ
ْ
قال  ( إِّ َّن َه َذا الْ َم َ َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
وعد الرارع االعتداء على مال اليتيم من كبائر الذنوب .
يث بِّالطَّيِّ ِّ
ب َوَال تَأْ ُكلُوا أ َْم َوا َهلُ ْم إِّ َىل أ َْم َوالِّ ُك ْم إِّنَّهُ َكا َن ُحوبًا َكبِّرياً ) .
قال تعاىل ( َوآتُوا الْيَتَ َامى أ َْم َوا َهلُ ْم َوَال تَتَبَ َّدلُوا ْ
اخلَبِّ َ
السْب َع الْ ُموبَِّقات  :وذكر منها :أَ ْك ُل َم ِّال الْيَتِّ ِّيم .
اجتَنِّبُوا َّ
وقال ْ ( 
واإلنفاق على اليتيم سبيل للنجاة من الكروب واخلطوب واملزالق واملخاطر .
ِّ ِّ ٍ ِّ
ٍ ِّ
قال هللا يف كتابه العزيز( :فَ َال اقْ تحم الْع َقبةَ * وما أ َْدر َاك ما الْع َقبةُ * فَ ُّ ٍ
يما َذا َم ْقَربٍَة * أ َْو ِّم ْس ِّكينًا
َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ
ك َرقَبَة * أ َْو إطْ َع ٌام يف يَ ْوم ذي َم ْسغَبَة * يَت ً
ذَا َمْت َربَة ) .
ولقد جعل النيب  حق الضعيفني  :اليتيم واملرأة من أوىل احلقوق بالرعاية والعناية .
ال رس ُ ِّ
اخلز ِّ
ُح ِّرج َح َّق الضَّعِّي َف ْ ِّ
ِِّّ
ني َ :ح َّق الْيَتِّ ِّيم َو َح َّق الْ َم ْرأَة ) .
اع ِّي قَ َ
َع ْن أَِّيب ُشَريْ ٍح َُْ
ال  :قَ َ َ ُ
ول هللا  ( اللَّ ُه َّم إين أ َ ُ
 -2معَن كفالة اليتيم :
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
قال النووي ( َكافِّل الْيَتِّيم ) الْ َقائِّم بِّأ ُُم ِّ
صل لِّ َم ْن َك َفلَهُ ِّم ْن َمال نَ ْفسه
ورهِّ ِّم ْن نَ َف َقة َوكِّ ْس َوة َوتَأْديب َوتَ ْربِّيَة َو َغ ْري ذَل َ
ك َوَهذه الْ َفضيلَة َْحت ُ
أ َْو ِّم ْن َمال الْيَتِّيم بِّ ِّوَاليٍَة َش ْرعِّيَّة.
وقال يف "الفتح" :قوله ( :أنا وكافل اليتيم ) أي :القيم بأمره ومصاحله ويف رواية ( كافل اليتيم له أو لغريه ) .

وقال ابن األثري  ( :الكافل هو القائم بأمر اليتيم املريب له ) .

وملا عرف النووي رمحه هللا يف كتابه رياض الصاحلني كافل اليتيم بأنه القائم بأموره قال شارحه  ( :دينا ودنيا وذلك بالنفقة
والكسوة وغري ذلك ) ( دليل الفاحلني ) .
وقال الشيخ ابن عثيم ن رمحه هللا  :كفالة اليتيم هي القيام مبا يصلحه يف دينه ودنياه ؛ مبا يصلحه يف دينه من الرتبية والتوجيه والتعليم
وما أشبه ذلك وما يصلحه يف دنياه من الطعام والرراب واملسكن .

قال ابن بطال  :حق على من مسع هذا احلديث أن يَعمل به؛ ليكون رفيق النيب  يف اجلنة وال منزلة يف اآلخرة أفضل من ذلك.
السبَّابَِة َوال ُْو ْسطَى ) زاد يف رواية ( وفرج بينهما ) أي :بني السبابة والوسطى .
-3قوله ( َوقَ َ
صبَ َع ْي ِه َّ
ال بِِإ ْ
وفيه إشارة إىل أن بني درجة النيب  وكافل اليتيم قَ ْدر تفاوت ما بني السبابة والوسطى وهو نظري احلديث اآلخر" :بُعثت أنا والساعة
كهاتني  " ...احلديث.
تأكيدا ألمر كفالة اليتيم
وزعم بعضهم أنه  ملا قال ذلك استوت إصبعاه يف تلك الساعة مث عادتا إىل حاهلما الطبيعية األصلية؛ ً

قائال :مثل هذا ال يثبت باالحتمال ويكفي يف إثبات قرب املنزلة من املنزلة أنه ليس بني الوسطى والسبابة إصبع أخرى.
وتعقبه احلافظ ً
وقد وقع يف رواية ألم سعيد عند الطرباين" :معي يف اجلنة كهاتني -يعين :املسبحة والوسطى -إذا اتقى".
َو ْحيتَ ِّمل أن يكون املراد :قرب املنزلة حالة دخويل اجلنة؛ لِّ َما أخرجه أبو يعلي من حديث أيب هريرة  رفعه ( أنا أول من يفتح باب اجلنة
فإذا امرأة تبادرين فأقول :من أنت؟ فتقولك  :أنا امرأة تأميت على أيتام يل ) ورواته ال بأس هبم .
وقوله ( تبادرين ) أي :لتدخل معي أو تدخل يف إثري .
َو ْحيتَ ِّمل أن يكون املراد جمموع األمرين :سرعة الدخول وعلو املنزلة ( .الفتح ) .

 -4قال احلافظ  :قال شيخنا يف شرح الرتمذي :لعل احلكمة يف كون كافل اليتيم يربه يف دخول اجلنة أو شبهت منزلته يف اجلنة بالقرب
من النيب  أو منزلة النيب  لكون النيب  شأنه أن يبعث إىل قوم ال يعقلون أمر دينهم فيكون كافالً هلم ومعلماً ومرشداً وكذلك
كافل اليتيم يقوم بكفالة من ال يعقل أمر دينه بل وال دنياه ويرشده ويعلمه وحيسن أدبه فظهرت مناسبة ذلك .
يريب اليتيم ويُنفق عليه من مال اليتيم؟
-5هل يدخل ِف كفالة اليتيم َمن ِر
فمثالً بعض النَّاس َّ
يتزوج زوجته ويقوم حبضانة أبناء أخيه وتربيتهم؛ لكنَّه ينفق عليهم من املال الَّذي يأتيهم من
يتوِف قريبه -كأخيه -مثَّ َّ
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ِّ
اخلاص فهل هذا داخل يف كفالة اليتيم؟!
قِّبَل أبيهم من معاش تقاعدي أو إرث وال ينفق عليهم من ماله
بأموره من نفقة وكسوة وتأْديب وتربية وغري ذلك وهذه الفضيلة حتصل لِّمن كفله من ِّ
أجاب النووي بقوله  :كافِّل اليتيم القائم ِّ
مال
ُ
ْ
نفسه أو من مال اليتيم بوالية شرعية .
-6من النماذج املررقة لصغا ٍر عاشوا حياة اليتم ونفع هللا هبم وأصبحوا من علماء األمة وجهابذة العلم :
يتيما يف حجر
اإلمام الرافعي رمحه هللا فقد أباه وهو دون العامني فنرأ يف حجر أمه يف قلة من العيش وضيق من احلال يقول :كنت ً
أخلفه إذا قام .وقد حفظ القرآن وجالس العلماء حىت ساد أهل
أمي وَل يكن معها ما تعطي املعلم وكان املعلم قد رضي مين أن ْ
زمانه.
ومنهم اإلما م أمحد بن حنبل مات والده وهو محل يف بطن والدته وعاش حياة فقر وفاقة فحضنته أمه وأدبته وأحسنت تربيته قال رمحه
هللا :كانت أمي توقظين قبل الفجر بوقت طويل وعمري عرر سنني وتدفئ يل املاء يف الرتاء مث نصلي أنا وإياها ما شئنا من صالة
التهجد مث تنطلق يب إىل املسجد يف طريق بعيد مظلم موحش لتصلي معي صالة الفجر يف املسجد وتبقى معي حىت منتصف النهار
تنتظر فراغي من طلب العلم وحفظ القرآن.
يتيما يف صغره وقرأ على ألف شيخ وصنف كتابه الصحيح وغريه من الكتب
ومنهم اإلمام البخاري صاحب الصحيح فقد نرأ ً
النافعة.
فبصرب األمهات وجهادهن خرج هؤالء العلماء األفذاذ .
-7بعض أسباب دخول اجلنة :
أوالً  :تقوى هللا .

السماوات و ْاألَرض أ ُِّعد ِّ ِّ
ٍ
ِّ ِّ
كما قال تعاىل ( و َس ِّ
ني ) .
ْ
ارعُوا إِّ َىل َم ْغفَرةٍ م ْن َربِّ ُك ْم َو َجنَّة َع ْر ُ
َّت ل ْل ُمتَّق َ
ض َها َّ َ َ ُ َ ْ ُ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ني عْن َد َرهب ْم َجنَّات النَّع ِّيم ) .
وقال تعاىل ( إِّ َّن ل ْل ُمتَّق َ
اجلنَّةُ لِّْلمت َِّّقني َغي ر بعِّ ٍ
ِّ ِّ
يد) .
وقال تعاىل ( َوأ ُْزل َفت َْ ُ َ ْ َ َ
ت ْ ِّ ِّ
وقال تعاىل ( وأ ُْزلَِّف ِّ
ني ) .
اجلَنَّةُ ل ْل ُمتَّق َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
اجلَنَّة ُزَمراً ) .
ين اتَّ َق ْوا َربَّ ُه ْم إ َىل ْ
وقال تعاىل ( َوس َ
يق الذ َ
وسئل النيب  عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة ؟ فقال ( تقوى هللا وحسن اخللق ) رواه الرتمذي .

ثانياً  :احملافظة على صالة العصر والفجر .
صلَّى الْبَ ْرَديْ ِّن َد َخ َل ا ْجلَنَّةَ ) متفق عليه .
ول هللاِّ  قَ َ
وسى  .أ َّن َر ُس َ
ال ( َم ْن َ
عن أَِّيب ُم َ

ثالثاً  :التلفظ بالشهادت ن مع العمل ِبقتضاها .
ول َِّّ
اّلل ِّهبِّما عب ٌد َغي ر َش ٍ
اك فِّ ِّيه َما إِّالَّ َد َخ َل ا ْجلَنَّةَ ) متفق عليه .
اّللُ َوأَِّين َر ُس ُ
قال ... ( أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِّلَهَ إِّالَّ َّ
اّلل الَ يَْل َقى ََّ َ َْ ْ َ
ِّ
ال  :ا ْذ َهب بِّنَ ْعلَ َّي َهاتَ ْ ِّ
يت ِّم ْن
ال  : يَا أَبَا ُهَريْ َرةَ ! َوأ َْعطَ ِّاين نَ ْعلَْي ِّه قَ َ
ويف حديث أيب هريرة الطويل وفيه ( قال أبو هريرة فَ َق َ
ني فَ َم ْن لَق َ
ْ
اّللُ ُم ْستَ ْي ِّقناً ِّهبَا قَ ْلبُهُ فَبَ ِّر ْرهُ بِّا ْجلَنَّة ) متفق عليه .
َوَر ِّاء َه َذا ْ
احلَائِّ ِّط يَ ْر َه ُد أَ ْن الَ إِّلَهَ إِّالَّ َّ

رابعاً  :إحصاء أْساء هللا .
ِّ
قال  ( إِّ َّن َِّّّللِّ تِّسعةً وتِّسعِّني ْ ِّ
اجلَنَّةَ ) متفق عليه .
اها َد َخ َل ْ
َْ َ ْ َ
صَ
امساً مائَةً إِّالَّ َواحداً َم ْن أ ْ
َح َ
خامساً  :قراءة آية الكرسي بعد الفريضة .

قال  ( من قرأ آية الكرسي يف دبر كل صالة مكتوبة َل مينعه من دخول اجلنة إال املوت ) رواه النسائي .

سادساً  :الذكر بعد الوضوء .
َن ُحم َّمداً عبد َِّّ
قال  ( ما ِّمْن ُكم ِّمن أَح ٍد ي ت و َّ ِّ
ِّ
ت
ول أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِّلَهَ إِّالَّ َّ
ضوءَ ُمثَّ يَ ُق ُ
اّللُ َوأ َّ َ َْ ُ
ضأُ فَيُْبل ُغ  -أ َْو فَيُ ْسبِّ ُغ  -الْ ُو ُ
اّلل َوَر ُسولُهُ إِّالَّ فُت َح ْ
َ
ْ ْ َ ََ َ
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اب ا ْجلَن َِّّة الث ََّمانِّيَةُ يَ ْد ُخ ُل ِّم ْن أَيِّ َها َشاء ) رواه مسلم .
لَهُ أَبْ َو ُ

سابعاً  :ال حول وال قوة إال باهلل .

قال  ( ال حول وال قوة إال باهلل كنز من كنوز اجلن ة ) متفق عليه .
ثامناً  :سؤال هللا اْلنة .

قال  ( من سأل هللا اجلنة ثالث مرات قالت اجلنة  :اللهم أدخله اجلنة ) رواه الرتمذي .
تاسعاً  :طلب العلم ابتغاء مرضات هللا .

قال  ( من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل هللا له به طريقاً إىل اجلنة ) رواه مسلم .

عاشراً  :السنن الرواتب .
قال  ( ما ِّمن عب ٍد مسلِّ ٍم ي ِّ ِّ ِّ
ٍ ِّ
اّللُ لَهُ بَْيتاً ِّيف ْ ِّ ِّ َّ ِّ
اجلَنَّة )
ت ِّيف ْ
يض ٍة إِّالَّ بَ ََن َّ
صلى َّّلل ُكلَّ يَ ْوم ثنْ َ ْيت َع ْرَرةَ َرْك َعةً تَطَُّوعاً َغْي َر فَ ِّر َ
ين لَهُ بَْي ٌ
َ ْ َْ ُ ْ ُ َ
اجلَنَّة أ َْو إال بُ َ
رواه مسلم .

احلادي عشر  :احلج املبور .
قال  ( واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة ) متفق عليه .

الثاِن عشر  :كفالة اليتيم .
اجلَن َِّّة َه َك َذا . ) ...
حلديث الباب ( أَنَا َوَكافِّ ُل الْيَتِّ ِّيم ِّيف ْ
الثالث عشر  :إطعام الطعام والصالة بالليل .
قال  ( أيها الناس أطعموا الطعام ِّ
وصلوا األرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا اجلنة بسالم ) رواه الرتمذي .
الرابع عشر  :كلمة التوحيد .

قال  ( من مات وهو يعلم أن ال إله إال هو دخل اجلنة ) رواه مسلم .

 -25باب الساعي على األرملة
يل ِ
ال ( َّ ِ
 ن َكالْمج ِ
ِ ِ ِ
ِ
ٍ
اه ِد ِِف َسبِ ِ
هللا  ،أ َْو َكالَّ ِذي
َِّب  قَ َ
َ -6006ع ْن َ
الساعي َعلَى األ َْرَملَة َوالْم ْسك ِ ُ َ
ص ْف َوا َن بْ ِن ُسلَْيم يَ ْرفَ ُعهُ إ ََل النِ ِر
وم اللَّْي َل.
وم الن َ
َّه َار َويَ ُق ُ
ص ُ
يَ ُ
- 26باب الساعي على املسك ن
اه ِد ِِف سبِ ِ ِ
هللا ِ َّ ( 
ول ِ
 ن َكالْمج ِ
ِ ِ ِ
ال
َح ِسبُهُ قَ َ
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
َ -6007ع ْن أَِيب ُه َريْ َرةَ  قَ َ
يل هللا َ -وأ ْ
الساعي َعلَى األ َْرَملَة َوالْم ْسك ِ ُ َ
َ
ش ُّ
الصائِ ِم الَ يُ ْف ِطر ) .
ِب َ -كالْ َقائِ ِم الَ يَ ْفتُ ُر َوَك َّ
يَ ُ
ك الْ َق ْعنَِ ُّ
[ م . ] 2982 :
----------الس ِ
اعي ) املراد بالساعي :الكاسب هلما العامل ملؤنتهما قاله النووي .
( َّ

وقال يف "الفتح  :معين الساعي :الذي يذهب وَييء يف حتصيل ما ينفع األرملة واملسكني .
( َعلَى األ َْرَملَ ِة ) هي :من ال زوج هلا سواء كانت تزوجت أم ال وقيل :هي اليت فارقت زوجها .
قال ابن قتيبةُ :مسيت أرملة؛ لِّ َما حيصل هلا من اإلرمال وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد الزوج يقال :أرمل الرجل اذا فَن زاده .
( َوال ِْم ْس ِك ِ
 ن ) هو من ال شيء له وقيل :من له بعض الريء وقد يقع على الضعيف ويف معناه الفقري بل باألَوىل عند بعضهم .
يل ِ
( َكالْمج ِ
اه ِد ِِف َسبِ ِ
هللا ) أي :إلعالء كلمة هللا تعاىل؛ أي :ثواب القائم بأمرمها وإصالح شأَُنما واإلنفاق عليهما كثواب الغازي يف
َُ
جهاده فإن املال شقيق الروح ويف بذله خمالفة النفس ومطالبة رضا الرب.
ش ُّ
ِب ) بكسر السني وفتحها؛ أي :أظنه وقائله عبد هللا بن مسلمة القعنيب شيخ البخاري ومسلم الراوي عن
َح ِسبُهُ قَ َ
ال يَ ُ
ك الْ َق ْعنَِ ُّ
( َوأ ْ
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مالك كما صرح به يف رواية هنا ومعناه :أظن أن مالكا قال :كالقائم .
الصائِ ِم الَ يُ ْف ِطر ) مها عبارتان عن الصوم بالنهار والقيام بالليل كقوهلمُ :ناره صائم وليله قائم يريدون الدميومة.
( َكالْ َقائِ ِم الَ يَ ْفتُ ُر َوَك َّ
 -1احلديث دليل على الفضل العظيم واألجر الكبري يف السعي على األرملة واملسكني .

قال ابن هبرية  :واملراد أن هللا تعاىل َيمع له ثواب الصائم والقائم واجملاهد يف دفعة ؛ وذلك أنه قام لألرملة مقام زوجها الذي سلبها إياه
القدر وأرضاها عن رهبا وقام على ذلك املسكني الذي عجز عن قيامه بنفسه ؛ فأنفق هذا فضل قوته وتصدق جبَلَ ِّده ؛ فكان نفعه
إذا [ يكافئ ] الصوم والقيام واجلهاد " .انتهى .
 -2أن من كان يف حاجة أخيه كان هللا يف حاجته .
ِّ
ِّ
ِّ
عن ابن عمر رضي هللا عنهما َّ :
اجة أخيه َكا َن
أن َر ُسول هللا  قَال ( املُ ْسل ُم أ ُ
لمهُ َ .م ْن َكا َن يف َح َ
َخو املُ ْسلم ال يَظْلمهُ َوالَ يُ ْس ُ
ب ي ِّوم ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
القيَ َام ِّة ) رواه مسلم .
اجته َوَم ْن فَ َّر َج َع ْن ُم ْسلم ُك ْربَةً فَ َّر َج هللاُ َعْنهُ هبا ُك ْربَةً م ْن ُكَر َ
هللاُ يف َح َ
ويف حديث أيب هريرة  .قال  :قال  ( وهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه ) رواه مسلم .
َن النَِّّيب  قَال ( م ِّن استطَ ِّ
ِّ ِّ
َخاهُ فَ ْليَ ْف َعل ) رواه مسلم .
ويف َحديث َجابِّ ٍر  :أ َّ َّ
َ َْ َ
اع مْن ُك ْم أَ ْن يَْن َف َع أ َ
لسرور على املؤمن :كسوت عورته أو أشبعت َج ْو َعتُه أو
أفضل األعمال
ُ
إدخال ا ُّ
قال ابن رجبَّ :
وخرج الطرباين من حديث عمر مرفوعاً ( ُ
قضيت له حاجة) .
مروا بثابت البناين فخذوه معكم فأتوا ثابتاً فقال  :أنا
احلسن
وبعث
ُّ
البصري قوماً من أصحابه يف قضاء حاجة لرجل وقال هلم ُّ :
ُ
ِّ
معتكف فرجعوا إىل احلسن فأخربوه فقال  :قولوا له  :يا أعمش أما تعلم َّ
حاجة أخيك املسلم خري لك ِّم ْن حجة بعد
أن مريك يف
ح َّج ٍة ؟ فرجعوا إىل ٍ
ثابت فرتك اعتكافه وذهب معهم .
َ
ٍ
ٍ
يتعاهدنا حىت حيلُب عْنزةً لنا يف
َّيب 
َّ
ُ
وخرج اإلمام أمحد من حديث ابنة خلبَّاب بن األرت قالت  :خرج خبَّاب يف سريَّة فكان الن ُّ
ِّ
ٍ
فعاد حالهبا إىل ما كان .
اب حلبَها
تفيض َّ
َ
فلما قدم خبَّ ٌ
َج ْفنَة لنا فتمتلئ حىت َ
ِّ
فلما استخلف قالت جاريةٌ منهم  :اآلن ال حيلُبُها فقال أبو بكر  :بلى وإين ألرجو
حيلب ِّ
للحي أغنامهم َّ
وكان أبو بكر الصديق ُ 
ٍ
أن ال ِّ
كنت أفعلُه أو كما قال .
يغريين ما
دخلت فيه عن شيء ُ
ُ
هلن املاء باللَّيل ورآه طلحةُ بالليل يدخل بيت امرأةٍ
فدخل إليها طلحةُ ُناراً فإذا هي ٌ
ُ َ
عجوز عمياءُ
وكان عمر يتعاهد األرامل فيستقي َّ َ
َ
الرجل عندك ؟ قالت  :هذا له منذ كذا وكذا يتعاهدين يأتيين مبا يُصلِّ ُحين وخيرج ِّ
عين األذى فقال
مقعدةٌ فسأهلا  :ما ُ
يصنع هذا َّ ُ
طلحة  :ثكلتك ُّأمك طلحةُ عثر ِّ
ات عمر تتبع ؟
َ
احلي وعجائزهم كلَّ يوم فيررتي هل َّن حوائجهن وما يُصلِّ ُح ُه َّن .
وكان أبو وائل
يطوف على نساء ِّ
ُ
خيد ُمين .
وقال جماهد :
ابن عمر يف السفر ألخدمه فكان ُ
ُ
صحبت َ
وكان كثري من َّ ِّ
خيد َمهم  ( .جامع العلوم ) .
الصاحلني يررت ُط على أصحابه يف السفر أ ْن ُ
ٌ
قال ابن القيم  -رمحه هللا  -يف وصف شيخ اإلسالم ابن تيميه  :كان شيخ اإلسالم يسعى سعيا شديدا لقضاء حوائج الناس.
قال الذهيب عن شيخ اإلسالم رمحه هللا ابن تيمية  :وله حمبون من العلماء والصلحاء ومن اجلند واألمراء ومن التجار والكرباء وسائر
وُنارا بلسانه وقلمه .
العامة حتبه ألنه منتصب لنفعهم ً
ليال ً
كان علي بن احلسني  -رمحه هللا  -حيمل اخلبز إىل بيوت املساكني يف الظالم فلما مات فقدوا ذلك كان ناس من أهل املدينة يعيرون
وال يدرون من أين معاشهم فلما مات علي بن احلسني فقدوا ذلك الذي كان يأتيهم بالليل .
قال ابن رجب :وحب املساكني مستلزم إلخالص العمل هلل تعاىل واإلخالص هو أساس األعمال الذي ال تثبت األعمال إال عليه.

وَل يزل السلف يوصون حبب املساكني.
كتب الثوري إىل بعض إخوانه :عليك بالفقراء واملساكني والدنو منهم فإن رسول هللا  كان يسأل ربه حب املساكني.
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ويروى عن أيب هريرة قال :كان جعفر بن أيب طالب حيب املساكني وَيلس إليهم وحيدثهم وحيدثونه وكان النيب  يكنيه أبا املساكني.
وكانت زينب بنت خزمية تسمى أم املساكني لكثرة إحساُنا إليهم وتوفيت يف حياة النيب . 
ِّ
ِّ
ب الْمستَكِِّّ
ْربين ) .
ومر احلسن بن علي على مساكني يأكلون فدعوه فأجاهبم وأكل معهم وتال (إنَّهُ ال ُحي ُّ ُ ْ
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 جملسه هم األغنياء واألغنياء هم الفقراء.
وقال سليمان التيمي :كنا إذا طلبنا علية أصحابنا وجدناهم عند الفقراء واملساكني.
وقال الفضيل :من أراد عز اآلخرة فليكن جملسه مع املساكني.
 -3من فوائد السعي يف نفع املساكني أن اإلنسان يركر هللا على ما أنعم هللا عليه من اخلري وحيبهم .
ويف احلديث قال ( اللهم إين أسألك فعل اخلريات  ...وحب املساكني ) .
قال ابن رجب  :اعلم أن حمبة املساكني هلا فوائد كثرية:
منها :أهنا توجب إخالص العمل هلل.

ألن اإلحسان إليهم حملبتهم ال يكون إال هلل تعاىل ألن نفعهم يف الدنيا ال يرجى غالباً.
الكب.
ومنها :أهنا تزيل ْ
ألن املستكرب ال يرضى جمالسة املساكني كما سبق عن رؤساء قريش واألعراب.

ومنها :أنه يوجب صالح القلب وخشوعه.
أحببت أن يلني قلبُك فأطعم املسكني وامسح رأس
ففي حديث أيب هريرة (أن رجالً شكى إىل رسول هللا  قسوة قلبه فقال له :إن
َ
اليتيم) رواه أمحد.
ومنها :أن جمالسة املساك ن توجب رضى من جيالسهم برزق هللا عز وجل وتعظم عنده نعمة هللا .

(وال
وجمالسة األغنياء توجب التسخط بالرزق ومد العني إىل زينتهم وما هم فيه وقد ُنى هللا عز وجل نبيه  عن ذلك فقال تعاىل َ
ِّ
ِّ
ِّ
ك َخْي ٌر َوأَبْ َقى) وقال ( انظروا إىل من دونكم وال
ك إِّ َىل َما َمت َّْعنَا بِِّّه أ َْزَواجاً ِّمْن ُه ْم َزْهَرَة ا ْحلَيَاة الدُّنْيَا لنَ ْفتِّنَ ُه ْم ف ِّيه َوِّرْز ُق َربِّ َ
متََُّد َن َعْي نَ ْي َ
تنظروا إىل من فوقَكم فإنه أجدر أن ال تزدروا نعمة هللا عليكم ) .

ومنها :أن النِب  أوصى ِبب املساك ن.

قال أبو الدرداء (أوصاين رسول هللا  أن أنظر إىل دوين وال أنظر إىل من فوقي وأوصاين أن أحب املساكني وأن أدنو منهم ) .
وكان عون بن عبد اله َيالس األغنياء فال يزال يف غم ألنه ال يزال يرى من هو أحسن منه لباساً ومركباً وطعاماً ومسكناً فرتكهم
وجالس املساكني فاسرتاح.
ويروى أن داود كان َيالس املساكني ويقول :مسكني بني مساكني.
-3حرص اإلسالم على الفقراء والضعفاء .
-4فضل اجلهاد يف سبيل هللا .
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-27باب َر ْمحَ ِة الن ِ
َّاس َوالْبَ َهائِ ِم
ِ ِ
ِ
ك ب ِن ا ْحلوي ِر ِ
ين ل َْي لَةً فَظَ َّن أَنَّا ا ْشتَ ْقنَا أ َْهلَنَا َو َسأَلَنَا
ث قَ َ
ال ( أَتَ ْي نَا النِ َّ
-6008عن َمال ِ ْ َُ ْ
َِّب َ وَْْن ُن َشبَبَةٌ ُمتَ َقا ِربُو َن فَأَقَ ْمنَا عنْ َدهُ ع ْش ِر َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُصلِري َ ،وإِذَا
يما فَ َق َ
وه ْم َوُم ُر ُ
ال ْارِجعُوا إِ ََل أ َْهلي ُك ْم فَ َعلر ُم ُ
صلُّوا َك َما َرأَيْ تُ ُم ِوِن أ َ
وه ْم َو َ
َع َّم ْن تَ َرْكنَا ِِف أ َْهلنَا فَأَ ْخبَ ْرنَاهُ َ ،وَكا َن َرفي ًقا َرح ً
ِ
ضر ِ
َح ُد ُك ْم ُُثَّ لِيَ ُؤَّم ُك ْم أَ ْكبَ ُرُكم ) .
ت َّ
الصالَةُ فَ لْيُ َؤذر ْن لَ ُك ْم أ َ
َح َ َ
[ م . ] 1535 :
---------ِ
ك ب ِن ا ْحلوي ِر ِ
ث ) صحايب نزل البصرة مات سنة  74 :ه .
( عن َمال ِ ْ َُ ْ
َّيب ِّ يف نَ َف ٍر ِّم ْن قَ ْوِّمي ) أي :
( قَ َ
ال أَتَ ْي نَا النِ َّ
ت النِّ َّ
َِّب َ وَْْن ُن َشبَبَةٌ ) مجع شاب وهو من كان دون الكهولة ويف رواية (قال  :أَتَْي ُ
سنة الوفود وقومه  :هم بنو ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة .
( ُمتَ َقا ِربُو َن ) أي :يف السن بل يف أعم منه ففي رواية حفص عن غياث قال احلذاء (وكانا متقاربني يف القراءة) وعند أيب داود (وكنا
يومئذ متقاربني يف العلم) .
ِ ِ
ِ
ال ْارِج ُعوا ) إَّنا أذن هلم بالرجوع ألن اهلجرة
يما فَ َق َ
( فَظَ َّن أَنَّا ا ْشتَ ْقنَا أ َْهلَنَا َو َسأَلَنَا عَ َّم ْن تَ َرْكنَا ِِف أ َْهلنَا فَأَ ْخبَ ْرنَاهُ َ ،وَكا َن َرفي ًقا َرح ً
كانت قد انقطعت بفتح مكة فكانت اإلقامة باملدينة باختيار الوافد فكان منهم من يسكنها ومنهم من يرجع بعد أن يتعلم ما

حيتاج إليه .
ِ ِ
يما ) وعند مسلم ( رقيقاً ) .
( َوَكا َن َرفي ًقا َرح ً
ِ
ِ
وه ْم ) كل ما حيتاجون إليه .
( إِ ََل أ َْهلي ُك ْم فَ َعلر ُم ُ
ضر ِ
ِ
الصالَةُ ) أي  :دخل وقتها .
ت َّ
( َوإ َذا َح َ َ
ِ
َح ُد ُك ْم ) أي  :ليؤذن واحد منكما .
( فَلْيُ َؤذر ْن لَ ُك ْم أ َ
( ُُثَّ لِيَ ُؤَّم ُك ْم أَ ْكبَ ُرُكم ) أي  :سناً وليس املراد أكربكما قدراً ومنزلة ملا مر قريباً أُنما كانا متقاربني يف العلم .
 -1احلديث تقدم شرحه يف كتاب الصالة .
ِّ ِّ
يما ) وعند مسلم ( رقيقاً ) .
ووجه الراهد منه هنا َ ( :وَكا َن َرفي ًقا َرح ً
ففيه ما كان عليه  من الرفقة والرمحة .
فعلى املسلم أن يكون رحيماً اقتداء بالنيب . 
وقد تقدم .
ِّ ِّ
ني ) .
فقد مدحه هللا تعاىل فقال ( َوَما أ َْر َس ْلنَ َ
اك إِّالَّ َر ْمحَةً للْ َعالَم َ
ول ِّمن أَن ُف ِّس ُكم ع ِّزيز علَي ِّه ما عنِّتُّم ح ِّريص علَي ُكم بِّالْمؤِّمنِّني رُؤ ٌ ِّ
يم ) .
ْ َ ٌ َْ َ َ ْ َ ٌ َْ
وقال سبحانه ( لََق ْد َجاء ُك ْم َر ُس ٌ ْ
وف َّرح ٌ
ُْ َ َ
ِّ
وقال سبحانه ( فَبِّما ر ْمح ٍة ِّمن َِّّ ِّ
ظ الْ َقلْ ِّ
ك).
ب الَن َف ُّ
نت فَظًّا َغلِّي َ
ضواْ ِّم ْن َح ْول َ
نت َهلُ ْم َولَ ْو ُك َ
اّلل ل َ
َ ََ َ
ومن أمسائه  ( نيب الرمحة ) .
وعن أيب هريرة قال :قال رسول هللا  ( يا أيها الناس إَّنا أنا رمحة مهداة ) رواه احلاكم .
وعن أيب هريرة أنه قال :قيل :يا رسول هللا ادع على املرركني .قال ( إين َل أبعث لعانا وإَّنا بعثت رمحة ) .
فعلي املسلم أن يرحم الناس حىت يرمحه هللا .
وهلذا قال النيب  يف حديث جرير ( من ال يرحم الناس ال يرمحه هللا ) متفق عليه .
وقال  ( الرامحون يرمحهم الرمحن ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء ) .
وقال  ( ال تنزع الرمحة إال من شقي ) .
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وقال  ( إن أبعد الناس من هللا القلب القاسي ) .

قل السعدي  :رمحة العبد للخلق من أكرب األسباب اليت تنال هبا رمحة هللا اليت من آثارها خريات الدنيا وخريات اآلخرة وفقدها من
أكرب القواطع واملوانع لرمحة هللا والعبد يف غاية الضرورة واالفتقار إىل رمحة هللا ال يستغين عنها طرفة عني وكل ما هو فيه من النِّعم واندفاع
النقم من رمحة هللا فمىت أراد أن يستبقيها ويستزيد منها فليعمل مجيع األسباب اليت تنال هبا رمحته وَتتمع كلها يف قوله تعاىل ) إِ َّن
ت رِ
يب ِرم َن ال ُْم ْح ِسنِ ن ) وهم احملسنون يف عبادة هللا احملسنون إىل عباد هللا واإلحسان إىل اخللق أثر من آثار رمحة العبد هبم .
َر ْمحَ َ
اَّلل قَ ِر ٌ
وهذه الرمحة اليت يف القلوب تظهر آثارها على اجلوارح واللسان يف السعي يف إيصال الرب واخلري واملنافع إىل الناس وإزالة األضرار
واملكاره عنهم .
وعالمة الرمحة املوجودة ِف قلب العبد  :أن يكون حمباً لوصول اخلري لكافة اخللق عموما وللمؤمنني خصوصا كارها حصول الرر

والضرر عليهم  .فبقدر هذه احملبة والكراهة تكون رمحته  ( .هبجة القلوب ) .
 -2الرمحة املذمومة :
جرما يستحق به حدًّا فيحاول
فهي ما حصل بسببه تعطيل لررع هللا أو هتاون يف تطبيق حدوده وأوامره كمن يرفق على من ارتكب ً
إقالته والعفو عنه وحيسب َّ
الر ْمحَة يف شيء .
أن ذلك من رمحة اخللق وهو ليس من َّ
ورده عن بغيه بتطبيق حكم هللا فيه .
الرأفة هي زجره عن غيِّه ُّ
الر ْمحَة هي إقامة احلد على املذنب و َّ
بل َّ
اّلل هبا مرض القلوب وهي من رمحة هللا بعباده ورأفته هبم الدَّاخلة يف
قال ابن تيمية  :إن العقوبات الرَّرعيَّة كلَّها أدوية نافعة يصلح َّ
الرمحة النَّافعة لرأفة َيدها باملريض فهو الَّذي أعان على عذابه وهالكه وإن
قوله تعاىل ( وما أ َْر َسلْنَ َ
اك إِّالَّ َر ْمحَةً لِّْل َعالَ ِّمني ) فمن ترك هذه َّ
كان ال يريد َّإال اخلري إذ هو يف ذلك جاهل أمحق .
لذا ُنى هللا تعاىل املؤمنني عن أن تأخذهم رأفة أو رمحة يف تطبيق حدود هللا وإقامة شرعه .اّللِّ والْي وِّم ِّ
الزِّاين فَاجلِّ ُدوا ُكلَّ و ِّ
ِّ ِّ
ين َِّّ ِّ
اح ٍد ِّمْن ُه َما ِّمئَةَ َج ْل َدةٍ َوال تَأْ ُخ ْذ ُكم ِّهبِّ َما َرأْفَةٌ ِّيف ِّد ِّ
اآلخ ِّر َولْيَ ْر َه ْد
الزانِّيَةُ َو َّ
فقال ( َّ
ْ
اّلل إن ُكنتُ ْم تُ ْؤمنُو َن ب َّ َ َ ْ
َ
َع َذابَ ُه َما طَائَِّفةٌ ِّم َن الْ ُم ْؤِّمنِّني ) .
أحب إليه ممَّا سوامها؛ َّ
قال ابن تيمية َّ :
فإن
إن دين هللا هو طاعته وطاعة رسوله املبين على حمبَّته وحمبَّة رسوله وأن يكون هللا ورسوله َّ
اّلل ما َل تكن مضيِّعةً لدين هللا .
الرمحة حيبُّهما َّ
الرأفة و َّ
َّ
الر ْمحَة املذمومة ما يكون سببًا يف فساد املرحوم وهالكه كما يفعل كثري من اآلباء من ترك تربية األبناء وتأديبهم وعقوبتهم رمحة
ومن َّ
هبم وعط ًفا عليهم فيتسببون يف فسادهم وهالكهم وهم ال يرعرون.
قال ابن تيمية :ما يفعله بعض النِّساء و ِّ
اجلهال مبرضاهم ومبن يربُّونه من أوالدهم وغلماُنم وغريهم يف ترك تأديبهم وعقوبتهم
الرجال َّ

على ما يأتونه من الر ِّ
َّر ويرتكونه من اخلري رأفةً هبم فيكون ذلك سبب فسادهم وعداوهتم وهالكهم .
وقال ابن القيم َّ :
الر ْمحَة احلقيقية
الر ْمحَة صفة تقتضي إيصال املنافع واملصاحل إىل العبد وإن كرهتها نفسه وشقَّت عليها فهذه هي َّ
إن َّ

شق عليك يف إيصال مصاحلك ودفع املضار عنك فمن رمحة األب بولده :أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل
فأرحم النَّاس بك من َّ
ويرق عليه يف ذلك بالضرب وغريه ومينعه شهواته اليت تعود بضرره ومىت أمهل ذلك من ولده كان لقلة رمحته به وإن ظن أنَّه يرمحه
ويرفهه ويرحيه فهذه رمحة مقرونة جبهل كرمحة األم .
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ول ِ
ِ
ِ
َ -6009ع ْن أَِيب ُه َريْ َرةَ  ،أ َّ
ب ُُثَّ
هللا  قَ َ
َن َر ُس َ
ش فَ َو َج َد بِْئ ًرا فَ نَ َز َل فِ َيها فَ َ
ش ِر َ
ال ( بَ ْي نَ َما َر ُج ٌل ميَْشي بِطَ ِر ٍيق ا ْشتَ َّد َعلَْيه ال َْعطَ ُ
ْب ِم َن ال َْعطَ ِ
ث يَأْ ُك ُل الث ََّرى ِم َن ال َْعطَ ِ
ش ِمثْ ُل الَّ ِذي َكا َن بَلَ َغ ِيب فَ نَ َز َل الْبِْئ َر
ش فَ َق َ
ال َّ
ْب يَ ْل َه ُ
ج فَِإذَا َكل ٌ
َخ َر َ
الر ُج ُل لََق ْد بَلَ َغ َه َذا الْ َكل َ
اَّلل لَه فَ غَ َفر لَه قَالُوا  :يا رس َ ِ
ِِ ِ
ال ِِف ُك ِل ذَ ِ
ِ
ات َكبِ ٍد
َج ًرا فَ َق َ
ْب فَ َ
ش َك َر َُّ ُ َ ُ
ول هللا َوإِ َّن لَنَا ِِف الْبَ َهائ ِم أ ْ
َ َُ
س َقى الْ َكل َ
س َكهُ بفيه فَ َ
فَ َمألَ ُخ َّفهُ ُُثَّ أ َْم َ
ر
َرطْبَ ٍة أَ ْجر ) .
[ م . ] 5859 :
---------( يأ ُك ُل الث ََّرى ) أي  :يلعق الرتاب الندي .
( فَ َمألَ ُخ َّفهُ ) اخلف ما يلبس على الرجل من جلود وحنوها .

 -1احلديث دليل على الرفق والرمحة باحليوان وأن ذلك سبب ملغفرة الذنوب إذا كان هلل تعاىل .
وقد وردت كثري من النصوص من السنة النبوية املطهرة حتض املسلمني على الرفق باحليوان و رمحته و اإلحسان إليه :
فأد َخلَهُ اجلَنَّةَ ) .
أ -حديث الباب حيث سقى كلباً فغفر هللا له ويف رواية للبخاري ( فَ َر َكَر هللاُ لَهُ فَغَ َفَر لَهُ ْ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
اّللِّ  ( ب ي نَما َك ْل ِّ
يف بِّركِّيَّ ٍة قَ ْد َك َاد ي ْقتُلُهُ الْ َعطَ ُ ِّ
ت
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
بَ -ع ْن أَِِّب ُهَريْ َرةَ قَ َ
يل فَنَ َز َع ْ
َ
َْ َ ٌ
ش إ ْذ َرأَتْهُ بَغ ٌّى م ْن بَغَايَا بََن إ ْسَرائ َ
ب يُط ُ َ
ت لَهُ بِِّّه فَ َس َقتْهُ إِّيَّاهُ فَغُ ِّفَر َهلَا بِّه ) رواه مسلم .
ُموقَ َها فَا ْستَ َق ْ
ِّ
يف» :يدور حول « َركِّيَّ ٍة»َ :وِّهي البئر.
«امل ُ
وق» :اخلفَ .و «يُط ُ
ُ
ال ( أَردفَِّين رس ُ ِّ
ِّ ِّ
يل ح ِّديثًا الَ أُح ِّد ُ ِِّّ
ات ي وٍم فَأ ِّ
َح ًدا الن ِّ
ب َما
َح ُّ
َّاس َوَكا َن أ َ
ث به أ َ
َ
َسَّر إ ََّ َ
َ
جَ -ع ْن َعْبد هللا بْ ِّن َج ْع َف ٍر قَ َ ْ َ َ ُ
ول هللا َ خ ْل َفهُ َذ َ َ ْ
ِّ ِّ
ِّ
ول هللاِّ ِّ حل ِّ ِّ
ص ِّ
ت
ش ََنْ ٍل قَ َ
استَتَ َر بِِّّه َر ُس ُ
َّيب َ ح َّن َو َذ َرفَ ْ
ار فَإِّ َذا َمجَ ٌل فَلَ َّما َرأَى النِّ َّ
ْ
ال  :فَ َد َخ َل َحائطًا لَر ُج ٍل األَنْ َ
اجته َه َدفًا أ َْو َحائ َ
ََ
ِّ
ِّ
ص ِّ
ول
اجلَ َم ِّل لِّ َم ْن َه َذا ْ
ب َه َذا ْ
ال ِّ :يل يَا َر ُس َ
ار فَ َق َ
ت فَ َق َ
ال َ :م ْن َر ُّ
َعْي نَاهُ فَأَتَاهُ النِّ ُّ
َّيب  فَ َم َس َح ذفْ َراهُ فَ َس َك َ
اجلَ َم ُل ؟ فَ َجاءَ فَ ًىت م َن األَنْ َ
ال  :أَفَالَ تَت َِّّقي َّ ِّ ِّ ِّ ِّ
َّك َُِّت ُيعهُ َوتُ ْدئِّبُهُ ) رواه أبو داود .
ك َّ
هللاِّ  .فَ َق َ
اها ؟ فَِّإنَّهُ َش َكا إِّ ََّ
يل أَن َ
يم ِّة الَِّّيت َملَّ َك َ
اّللُ إِّيَّ َ
اّللَ يف َهذه الْبَه َ
د-وعن معاوية بن قُ َّرَة عن أبيه قال  :قال رجل للنيب  : يا رسول هللا إين ألذبح الراة فأرمحها فقال النيب  ( والراة إن رمحتها رمحك
هللا ) رواه البخاري يف األدب املفرد .
ص ْف َح ِّة شاةٍ وهو ُِّحي ُّد شفرته وهي تلحظ إليه
ج -وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال ( مر رسول هللا  على رجل واضع رجله على َ
ببصرها فقال  :أفال قبل هذا ! أتريد أن متيتها موتتني ؟ ) رواه الطرباين .
 من مظاهر اهتمام اإلسالم باحليوان  :وجوب القيام مبا يصلحه .مر رسول هللا  ببع ٍري قد َحلِّ َق
عن سهل ابن احلنظلية قالَّ :
ظهره ببطنه فقال ( اتقوا هللا يف هذه البهائم امل ْع َجمة فارَكبُوها صاحلةً
ُ
ُ
وُكلُوها صاحلة ) رواه أبوداود .
ِّ
ظهره ببطنه ) أي :من اجلوع ومعَن احلديث :خافوا هللا يف هذه البهائم اليت ال تتكلم فتسأل ما هبا من اجلوع والعطش
وقوله ( قد َحلق ُ
والتَّعب وامل َرقَّة.
َ
ووجوب نفقة احليوان على مالكه:
ت امرأَةٌ ِّيف ِّهَّرةٍ سجنْت ها ح َّىت ماتَت فَدخلَ ِّ
اّللِّ قَ َ ِّ ِّ
اّللِّ أ َّ
ول َّ
َن َر ُس َ
ع ْن َعْب ِّد َّ
َّار الَ ِّه َي أَطْ َع َمْت َها َو َس َقْت َها إِّ ْذ َحبَ َسْت َها َوالَ
َ ََ َ َ َ ْ َ َ ْ
ت ف َيها الن َ
ال ( ُعذبَ ْ َ
ِّهي تَرَكْت َها تَأْ ُكل ِّم ْن َخ َر ِّ
اش األ َْرض ) متفق عليه .
ُ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
صب فَأ َْعطُوا اإلبل َحظ َها م َن األ َْر ِّ
َسر ُعوا َعلَْي َها
اّلل  ( إذَا َسافَ ْرُْمت يف ْ
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
و َع ْن أَِِّب ُهَريْ َرةَ قَ َ
ض َوإذَا َسافَ ْرُْمت يف َّ
اخل ْ
السنَة فَأ ْ
َ
السي ر وإِّ َذا عَّرستم بِّاللَّي ِّل فَ ِّ
يق فَِّإن ََّها َمأْ َوى ا ْهلََو ِّام بِّاللَّْيل ) رواه مسلم .
اجتَنبُوا الطَّ ِّر َ
َّ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ْ ْ
 -2احلديث دليل على أن أفضل ال ُقر ِّ
ب اخلريُ املتعدي فإن هذا الرجل إذا جوزي هبذا اجلزاء احلسن على هذا الفعل اليسري مع هذا احليوان
َ
املندوب إىل قتله بررطه فكيف به مع من هو صاحل ؟
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وقد ورد النصوص من السنة املطهرة حتض على فعل اخلري واإلحسان إىل الناس كما يف حديث أِب هريرة  قال  :قال رسول هللا 
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ٍ
ِّ ِّ
ف َعلَى َميِّ ٍ
ني
(ثالثةٌ َال يُ َكلِّ ُم ُه ْم َّ
ب َوَر ُج ٌل َحلَ َ
اّللُ يَ ْوَم الْقيَ َامة َوَال يَْنظُُر إِّلَْي ِّه ْم َر ُج ٌل َحلَ َ
ف َعلَى س ْل َعة لََق ْد أ َْعطَى هبَا أَ ْكثَ َر ممَّا أ َْعطَى َوُه َو َكاذ ٌ
اّلل الْي وم أَمن عك فَ ِّ
ِّ
ِّ ٍ
ض َل َما ََلْ تَ ْع َم ْل يَ َداك)
ض َل َم ٍاء فَيَ ُق ُ
ص ِّر لِّيَ ْقتَ ِّط َع ِّهبَا َم َ
ت فَ ْ
ول َُّ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ
ال َر ُج ٍل ُم ْسل ٍم َوَر ُج ٌل َمنَ َع فَ ْ
ضلي َك َما َمنَ ْع َ
َكاذبَة بَ ْع َد الْ َع ْ
رواه البخاري .

 -3احلديث دليل على التحضيض على فعل الرب وإن قل إذ ال يدري فيم تكون السعادة .
ال ذَ َّرةٍ َخْي ًرا يََرهُ.
وقد ورددت النصوص من القرآن والسنة حتض على فعل اخلري وإن كان هذا اخلري قليالً كما قال تعاىل (فَ َمن يَ ْع َم ْل ِّمثْ َق َ
ال ذَ َّرةٍ َشًّرا يََرهُ) .
َوَمن يَ ْع َم ْل ِّمثْ َق َ
قال السعدي رمحه هللا  :وهذه اآلية فيها غاية الرتغيب يف فعل اخلري ولو قليالً والرتهيب من فعل الرر ولو حقرياً .
ِّ
ِّ ِّ
اك بَِّو ْج ٍه طَْلق ) رواه مسلم .
عن أِب ذر  قال  :قَ َ
َخ َ
ال رسول هللا  ( ال َْحتقَر َّن م ْن الْ َم ْعُروف َشْيئًا َولَ ْو أَ ْن تَ ْل َقى أ َ
قال النووي رمحه هللا ِّ :
ضل الْ َم ْعُروف َوَما تَيَ َّسَر ِّمْنهُ َوإِّ ْن قَ َّل َح َّىت طَ َالقَة الْ َو ْجه ِّعْند اللِّ َقاء .
فيه ْ
احلَث َعلَى فَ ْ
 -4احلديث دليل على أن اإلخالص هو املوجب لكثرة األجر إذ حال الرجل كان كذلك إذ هو يف الربية وَل يره أحد حال سقيه هلذا
الكلب مما يدل على أن هذا الرجل كان خملصاً يف ذلك العمل .
قال ابن تيمية  :ويف الصحيحني ( أن امرأة بغياً رأت كلباً يف يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له موقها فسقته به
فغفر هلا ) ويف لفظ يف الصحيحني ( أُنا كانت بغياً من بغايا بين إسرائيل ) .
ويف الصحيحني عن أيب هريرة أن رسول هللا  قال ( :بينما رجل ميري يف طريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فركر هللا له
فغفر له ) .
فهذه سقت الكلب بإميان خالص كان يف قلبها فغفر هلا وإال فليس كل بغي سقت كلباً يغفر هلا .
وكذلك هذا الذي حنَّى غصن الروك عن الطريق فعله إذ ذاك بإميان خالص وإخالص قائم بقلبه فغفر له بذلك  .فإن األعمال

تتفاضل بتفاضل ما يف القلوب من اإلميان واإلخالص وإن الرجلني ليكون مقامهما يف الصف واحداً وبني صالتيهما كما بني السماء
واألرض وليس كل من حنَّى غصن شوك عن الطريق يغفر له .
واملقصود أن فضل األعمال وثواهبا ليس جملرد صورها الظاهرة بل حلقائقها اليت يف القلوب والناس يتفاضلون يف ذلك تفاضالً عظيماً .
 -5احلديث دليل على أن إكمال األجر يكون بإكمال العمل يؤخذ ذلك من قول النيب  يف رواية (فسقى الكلب حىت أرواه) فبإكمال
ريه للكلب أكمل هللا نعمته عليه .
ول َِّّ
ال َر ُس ُ
 -6احلديث دليل على عظيم فضل هللا وسعة رمحته فهو يعطى العطاء اجلزيل على العمل القليل كما قَ َ
اّلل ( إن ا َّّللَ
ِّ
ب الر َّْربَةَ فَيَ ْح َم َدهُ َعلَْي َها) رواه مسلم .
لَيَ ْر َ
ضى َع ْن الْ َعْبد أَ ْن يَأْ ُك َل ْاألَ ْكلَةَ فَيَ ْحمََدهُ َعلَْي َها أ َْو يَ ْرَر َ
ِّ
وقال رسول هللا  ( لََق ْد رأَيت رج ًال ي ت َقلَّب ِّيف ْ ِّ
ت تُ ْؤِّذي النَّاس ) رواه مسلم .
اجلَنَّة ِّيف َش َجَرةٍ قَطَ َع َها م ْن ظَ ْه ِّر الطَّ ِّر ِّيق َكانَ ْ
َ ْ ُ َ ُ ََ ُ
 -7أن سقي املاء من أعظم القربات عند هللا تعاىل وذلك لردة حاجة الناس إىل املاء وعدم استغنائهم عنه فاإلحسان يف بذل املاء ملن
حيتاج إىل شربه ومتكينه منه فعل عظيم وله ثواب جزيل وهذا احلديث يدل على عظم شأن إنفاق املاء ملن حيتاجه وبذله يف سبيل هللا
أصحاب النار أصحاب
وتسبيله للناس حىت يستفيدوا منه فهو مادة احلياة وبه حياة املخلوقات ومما يدل على ذلك قوله تعاىل (ونادى
ُ
حرمهما على الكافرين).
اجلنة أن أفيضوا علينا من املاء أو مما رزقكم هللا قالوا إن هللا َّ
قال ابن عباس رضي هللا عنهما وقد سئل أي الصدقة أفضل ؟ املاء أَل تروا إىل أهل النار حني استغاثوا بأهل اجلنة" :أن أفيضوا علينا من
املاء أو مما رزقكم هللا"؟
َي َّ ِّ
ال الْ َماء ) رواه أبو داود .
ك ؟ ( ف َق َ
ت يا َر ُس َ
ول هللاِّ أ ُّ
ب إِّلَْي َ
عن سعد بن عبادة  قال  :قُلْ ُ
الص َدقَة أ َْع َج ُ
ٍ
ول َِّّ
َي َّ ِّ
ال الْماء .فَح َفر بِّْئ را وقَ َ ِّ ِّ ِّ ِّ
س ْعد .رواه أبو داود
وع ْن َس ْع ِّد بْ ِّن عُبَ َادةَ  قَال :يَا َر ُس َ
ت فَأ ُّ
الص َدقَة أَفْ َ
اّلل إِّ َّن أُمَّ َس ْعد َماتَ ْ
َ
ال َهذه ألُم َ
ض ُل قَ َ َ ُ َ َ ً َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
السيئَات ) .
 -8يف احلديث معَن قوله تعاىل (إ َّن ْ
نب َّ
احلَ َسنَات يُ ْذه ْ َ
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-9ويف احلديث عدم اليأس من رمحة هللا ومغفرته .
-10وفيه أن هللا يرحم من عباده الرمحاء كما قال  ( إَّنا يرحم هللا من عباده الرمحاء ) متفق عليه .
 -11أن النيب  يقص علينا قصص بين إسرائيل لنعترب ونتعظ ( لََق ْد َكا َن ِّيف قَ ِّ ِّ ِّ ِّ
ُويل ْاألَلْب ِّ
اب ) .
َ
صصه ْم عْب َرةٌ أل ِّ َ
ال ( قَام رس ُ ِ
ِ
َّ
الصالَة الل ُه َّم ْار َمحْ ِِن َو ُحمَ َّم ًدا َ ،والَ تَ ْر َح ْم
صالَةٍ َوقُ ْمنَا َم َعهُ فَ َق َ
-6010عن أيب ُه َريْ َرةَ قَ َ
ايب َو ْه َو ِِف َّ
ال أَ ْع َر ِ ٌّ
ول هللا ِِ ف َ
َ َُ
َِّب  قَ َ ِ
توِ
اس ًعا يُ ِري ُد َر ْمحَةَ هللا ) .
َح ًدا فَ لَ َّما َسلَّ َم النِ ُّ
َم َعنَا أ َ
ايب لََق ْد َح َّج ْر َ َ
ال  :لألَ ْع َر ِِر
---------

تنبيه  :احلديث تقدم شرحه .
( قَام رس ُ ِ
ايب ) واسم األعرايب املذكور قيل :ذو اخلويصرة وقيل األقرع بن حابس وقيل :عيينة
صالَةٍ َوقُ ْمنَا َم َعهُ فَ َق َ
ال أَ ْع َر ِ ٌّ
ول هللا ِِ ف َ
َ َُ
ابن حصن.
الصالَةِ ) مجلة حالية .
( َو ْه َو ِِف َّ
َح ًدا ) أي  :ال تررك يف رمحتك يل وله أحداً غرينا.
( اللَّ ُه َّم ْار َمحْ ِِن َو ُحمَ َّم ًدا َ ،والَ تَ ْر َح ْم َم َعنَا أ َ
ويف رواية ألمحد بإسناد صحيح عن أيب سلمة عن أيب هريرة ( دخل األعرايب املسجد فقال :اللَّ ُه َّم اغفر يل وحملمد وال تغفر ألحد معنا
احتظرت واسعاً مث َوَّىل حىت إذا كان يف ناحية املسجد فَ َر َج يبول فقام إليه رسول هللا  فقال:
فضحك رسول هللا  وقال :لقد
َ

بس ْجل من ماء فأفرغه عليه قال :يقول األعرايب بعد أن فقه :فقام
البيت لذكر هللا والصالة وإنه ال يُبَ ُ
"إَّنا بُين هذا ُ
ال فيه" مث دعا َ
ب وَل يُؤنب وَل يضرب ويف رواية البن ماجه من حديث واثلة بن األسقع قال ( اللَّ ُه َّم ارمحين
يس َّ
النيب  إيل بأيب هو وأمي فلم ُ
وحممداً وال تررك يف رمحتك معنا أحداً ) .
توِ
اس ًعا يُ ِري ُد َر ْمحَةَ هللا ) أي  :ضيقت شيئاً واسعاً .
( لََق ْد َح َّج ْر َ َ
اىل.-.
قال يف "الفتح" ( حجرت ) مبهملة مث جيم ثقيلة مث راء :-أي ضيقت وزناً ومعَن ورمحة هللا واسعة كما قال -تَ َع َ
 -1احلديث دليل على سعة رمحة هللا وأن النيب  أنكر على هذا األعرايب قوله هذا ألن يف ذلك حتجري لرمحة هللا الواسعة .
واحلديث تقدم شرحه .
اب الْوض ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
اخلوي ِّ
قال ابن حجر  :هذا احلديثَ قَ ْد تَ َقدَّم ِّ
ت ِّْ
صَرةِّ الْيَ َم ِّاينُّ َوقيل
وء َوأَنَّهُ الَّ ِّذي بَ َ
اإل َش َارةُ إِّلَْيه ِّيف كتَ ِّ ُ ُ
ال ِّيف الْ َم ْسجد َوأَنَّهُ ذُو َُْ ْ
َ
ْاألَقْ َرع بن َحابِّس .
ٍ
ِّ ِّ
ال اللَّ ُه َّم ا ْغ ِّف ْر ِّيل
ايب الْ َم ْس ِّج َد فَ َق َ
آخَر َع ْن أَِّيب َسلَ َمةَ َع ْن أَِّيب ُهَريْ َرَة قَ َ
ال ( َد َخ َل ْاأل َْعَرِّ ُّ
صححهُ بن حبَّا َن م ْن َو ْجه َ
َوأخرج بن ماجة َو َ
احي ِّة الْمس ِّج ِّد ْ ِّ
ولِّمح َّم ٍد وَال تَ ْغ ِّفر ِّأل ٍ
ايب فَب َ ِّ ِّ
ال النَِّّيب  لََق ْد احتظَر ِّ
يث ) .
احلَد َ
َحد َم َعنَا فَ َق َ ُّ
َْ ْ َ
ت َواس ًعا ُمثَّ تَنَ َّحى ْاأل َْعَرِّ ُّ َ
ْ َ
ال يف نَ َ َ ْ
ََُ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
َّ
ال بن بَطال  :أَنْ َكَر َ علَى ْاأل َْعَرِِّّ
ال
قَ َ
ث قَ َ
اّلل َعلَى َخ ْلقه َوقَ ْد أَثْ ََن َّ
ايب ل َك ْونه َخب َل بَر ْمحَة َّ
اّللُ تَ َع َ
اىل َعلَى َم ْن فَ َع َل خالف ذَلك َحْي ُ
( َوالَّذين جاؤوا ِّم ْن بَ ْع ِّد ِّه ْم يَ ُقولُو َن َربَّنَا ا ْغ ِّف ْر لَنَا َوِِّّإل ْخوانِّنَا الَّذين سب ُقونَا بِّ ِّْ
اإلميَان) .
َ
َِّب  قَ َ ِ
توِ
اس ًعا يُ ِري ُد َر ْمحَةَ هللا ) هذه الرواية تقتضي أن النيب  صلى بالناس
ر
ج
ح
د
 -3قوله ( فَ لَ َّما َسلَّ َم النِ ُّ
ايب لَ َق ْ َ َّ ْ َ َ
ال  :لألَ ْع َر ِِر
وقال ذلك األعرايب ما قاله وهو يصلي معه.
ولكن خيالف هذا ما جاء يف الرواية الثانية عند أيب داود ولفظه ( أن أعرابيا دخل املسجد ورسول هللا  جالس فصلى ركعتني مث قال:
اللَّ ُه َّم ارمحين وحممدا  ..احلديث ) فإنه ظاهر يف كون األعرايب صلى لنفسه ودعاء والنيب  جالس.
وميكن أن َيمع بينهما حبمل الواقعة على التعدد .
 -4قوله ( لََق ْد ح َّجر َ ِ
اسعا" :ما لفظه ( مث َل
َ ْ
ت َواس ًعا ) زاد يف رواية أيب داود من طريق ابن عيينة عن الزهري بعد قوله" :لقد حتجرت و ً
صبُّوا عليه َس ْج ًال من ماء"
يلبث أن بال يف املسجد فأسرع الناس إليه فنهاهم النيب  وقال" :إَّنا بعثتم ميسرين وَل تبعثوا معسرين ُ
أو قال" :ذَنُوبا من ماء .
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َش ُّد ُك ْفًرا
-5يف احلديث بيان ما كان عليه األعراب من ا ْجلََفاء عن معرفة أحكام الررع كما أخرب هللا -تَ َع َ
اب أ َ
اىل -عنهم بقوله ( ْاأل َْعَر ُ
ِّ
اّللُ َعلَى َر ُسوله ) .
ود َما أَنْ َزَل َّ
َج َد ُر أََّال يَ ْعلَ ُموا ُح ُد َ
َون َفاقًا َوأ ْ
 -6أن مثل هذا الدعاء غري مرروع فال َيوز ألحد أن يقول :اللَّ ُه َّم ارمحين وال ترحم معي أحداً فإنه تضييق لرمحة هللا الواسعة اليت قال
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ت ُك َّل َش ْي ٍء
ك قَ َ
يب بِِّّه َم ْن أ َ
ب لَنَا ِّيف َهذه الدُّنْيَا َح َسنَةً َوِّيف ْاآل ِّخَرةِّ إِّنَّا ُه ْدنَا إِّلَْي َ
َشاءُ َوَر ْمحَِّيت َوس َع ْ
هللا تعاىل فيها ( َوا ْكتُ ْ
ال َع َذ ِّايب أُص ُ
ِّ ِّ
ين يَتَّ ُقو َن َويُ ْؤتُو َن َّ
الزَكا َة ) .
فَ َسأَ ْكتُبُ َها للَّذ َ
ِّ ِّ
احلِّساب ) ( ر ِّ ِّ
ي ولِّمن دخل ب ي ِّيت مؤِّمنًا ولِّْلمؤِّمنِّني والْمؤِّمنَ ِّ
بل يقول ( ربَّنَا ا ْغ ِّفر ِّيل ولِّوالِّ َد َّ ِّ ِّ ِّ
ات َوَال
ب ا ْغف ْر ِّيل َول َوال َد َّ َ َ ْ َ َ َ َْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ
ي َول ْل ُم ْؤمن َ
ني يَ ْوَم يَ ُق ُ
وم ْ َ ُ َ
َ
ْ ََ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
َّ
ًّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
يم ) .
َّك َرءُ ٌ
ين َآمنُوا َربَّنَا إن َ
تَ ِّزد الظَّالم َ
وف َرح ٌ
ين َسبَ ُقونَا ب ْاإلميَان َوَال ََْت َع ْل يف قُلُوبنَا غال للذ َ
ني إال تَبَ ًارا ) ( َربَّنَا ا ْغف ْر لَنَا َوإل ْخ َواننَا الذ َ
ال رس ُ ِ
امح ِهم وتَو ِر ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
س ِد إِذَا ا ْشتَ َكى
 -6011عن الن ْ
ول هللا  ( تَ َرى ال ُْم ْؤمن َ
ُّع َمان بْن بَشري قال  :قَ َ َ ُ
 ن ِِف تَ َر ُ ْ َ َ
اده ْم َوتَ َعاطُف ِه ْم َك َمثَ ِل ا ْْلَ َ
ِ
الس َه ِر َوا ْحلُ َّمى ) .
س ِدهِ بِ َّ
ُع ْ
ض ًوا تَ َد َ
اعى لَهُ َسائ ُر َج َ
[ م . ] 2586 :
---------ِ
اد ِه ْم ) التواد  :التواصل اجلالب للمحب ة .
ن ن ِف تَ َو ِر
( َمثَ ُل املُْؤم َ
هم ) أي  :رمحة بعضهم بعضاً .
( وتَ َر ُ
امح ْ
ِ
هم ) أي  :إعانة بعضهم بعضاً .
( َوتَ َعاطُف ْ
ِّ
ك  .وِّمْنه قَوله  :تَ َداع ِّ
اعى لَهُ َسائِر اْلَس ِد ) أَي َ :د َعا ب ْعضه ب ْع ً ِّ
ت ِّم ْن
( تَ َد َ
ت أ َْو قَ ُربَ ْ
َي تَ َساقَطَ ْ
َْ
َ َ
ت ا ْحليطَان أ ْ
ْ
ضا إ َىل الْ ُم َر َارَكة ِّيف َذل َ َ ُ ْ
ُ َ
الساقِّط .
َّ
الس َه ِر ) عدم الرقاد .
( بِ َّ

( واحلُ َّمى ) باحلرارة والتكسر .

 -1احلديث دليل على تعظيم حقوق املسلمني بعضهم لبعض وحثهم على التعاضد والرتاحم .

قال القاضي عياض  :فتربيهه املؤمنني باجلسد الواحد متثيل صحيح وفيه تقريب للفهم وإظهار للمعاين يف الصور املرئية وفيه تعظيم

حقوق املسلمني .

ِّ
ِّ ِّ
اضد ِّيف َغ ْري إِّ ْمث َوَال
َّع ُ
ص ِّريح ِّيف تَ ْعظيم ُح ُقوق الْ ُم ْسلم َ
احم َوالْ ُم َالطََفة َوالت َ
وقال النووي َ ... :
هم َعلَى الت ََّر ُ
ضهم َعلَى بَ ْعض َو َحث ْ
ني بَ ْع ْ
ِّ ِّ
ِّ
ضرب ْاأل َْمثَال لِّتَ ْق ِّر ِّ
يب الْ َم َع ِّاين إِّ َىل ْاألَفْ َهام .
َمكُْروه َ .وفيه َج َواز التَّ ْربيه َو َ ْ

ومن َل يكن كذلك َ :ل يكن منهم ! فهذا
سره ما يُ ُّ
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  :وهلذا كان املؤمن يُ ُّ
سر املؤمنني ويسوؤه ما يسوؤهم َ
االحتاد الذي بني املؤمنني  :ليس هو أن ذات أحدمها هي بعينها ذات اآلخر وال حلت فيه بل هو توافقهما واحتادمها يف اإلميان باهلل
وش َعب ذلك  :مثل حمبة هللا ورسوله وحمبة ما حيبه هللا ورسوله .
ورسوله ُ
 -2من فوائد التعاون والتعاطف والرتاحم قطع طمع أعدائهم هبم .
فلو علم األعداء من الكفار أن املسلمني يد واحدة حزُنم واحد وسرورهم واحد  :ملا اعتدى ظاَل فاجر على مسلم فضالً أن
يعتدى على ٍ
ويررد رجاله.
بلد مسلم تستباح أعراض نسائه وتُنهب أمواله
َّ
ُ
قال الريخ عبد العزيز بن باز – رمحه هللا  -فهذه األحاديث وما جاء يف معناها  :تدل داللة ظاهرة على وجوب التضامن بني املسلمني
والرتاحم والتعاطف والتعاون على كل خري ويف تربيههم بالبناء الواحد واجلسد الواحد  :ما يدل على أُنم بتضامنهم وتعاوُنم
وترامحهم َ :تتمع كلمتهم وينتظم صفهم ويسلمون من شر عدوهم .
 -3قد ضرب الصحابة  أروع األمثلة يف التطبيق العملي للتعاطف والرتاحم .
ٍ
ِّ
ِّ
ص ِّ
عن أَنَ ٍ
س  قَ َ
ني َس ْع ِّد بْ ِّن َّ
ال  ( :قَ ِّد َم َعْب ُد َّ
آخى الن ُّ
َّيب  بَْي نَهُ َوبَ ْ َ
ار ِّي فَ َعَر َ
الر ْمحَ ِّن بْ ُن َع ْوف فَ َ
ض َعلَْيه أَ ْن يُنَاص َفهُ أ َْهلَهُ
الربِّ ِّيع األَنْ َ
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ِّ
ِّ
الس ِّ
وق ) رواه البخاري ومسلم .
الر ْمحَ ِّن  :بَ َارَك َّ
َوَمالَهُ فَ َق َ
ك ُدلَِّّين َعلَى ُّ
ال َعْب ُد َّ
ك َوَمال َ
ك ِّيف أ َْهل َ
اّللُ لَ َ
ِّ
ِّ ٍ ِّ
ول َِّّ
ال الْمه ِّ
َح َس َن بَ ْذًال ِّيف َكثِّ ٍري لََق ْد َك َف ْونَا
اجُرو َن :يَا َر ُس َ
وعنه -أيضاً -قَ َ
اسا ًة ِّيف قَل ٍيل َوَال أ ْ
اّلل َما َرأَيْنَا مثْ َل قَ ْوم قَد ْمنَا َعلَْي ِّه ْم أ ْ
ال :قَ َ ُ َ
َح َس َن ُم َو َ
ِّ
جلَّ َهلُم) رواه أمحد .
ال(َ :ال َما أَثْنَ ْيتُ ْم َعلَْي ِّه ْم َوَد َع ْوُْمت َّ
َج ِّر ُكلِّ ِّه قَ َ
الْ َمئُونَةَ َوأَ ْشَرُكونَا ِّيف الْ َم ْهنَِّإ َح َّىت لََق ْد َحسْب نَا أَ ْن يَ ْذ َهبُوا بِّ ْاأل ْ
اّللَ َعَّز َو َ ْ
ِ
ِ
ٍِ
ِ ِ
َ -6012ع ْن أَنَ ِ
ص َدقَة ) .
َِّب  قَ َ
سا ٌن  ،أ َْو َدابَّةٌ إِالَّ َكا َن لَهُ َ
ال ( َما م ْن ُم ْسل ٍم غَ َر َ
س غَ ْر ًسا فَأَ َك َل م ْنهُ إنْ َ
س بْ ِن َمالك َ ،ع ِن النِ ِر
[ م . ] 1513 :
--------- -1احلديث دليل على فضل الزرع والغرس .
 -2احلديث دليل على جواز اختاذ الضيعة والقيام عليها .
قال القرطيب  :وفيه دليل على أن الغراس واختاذ الضياع مباح وغري قادح يف الزهد وقد فعله كثري من الصحابة .وقد ذهب قوم من
خرجه الرتمذي من قوله  ( ال تتخذوا الضيعة فرتكنوا إىل الدنيا )
املتزهدة  :إىل أن ذلك مكروه وقادح .ولعلهم متسكوا يف ذلك مبا قد َّ
خرجه من حديث ابن مسعود وقال فيه  :حديث حسن .
َّ

واْلواب  :أن هذا النهي حممول على االستكثار من الضياع واالنصراف إليها بالقلب الذي يفضي بصاحبه إىل الركون للدنيا .فأما إذا
اختذها غري مستكثر وقلَّل منها وكانت له كفافًا وعفافًا فهي مباحة غري قادحة يف الزهد وسبيلها كسبيل املال الذي استثناه النيب 
فأما لو غرس أو اختذ الضيعة ناويًا بذلك معونة املسلمني وثواب ما يؤكل ويتلف له منها
بقوله( :إال من أخذه حبقه ووضعه يف حقه) َّ
دائما وإن مات
ويفعل بذلك معروفًا فذلك من أفضل األعمال وأكرم األحوال وال بُ ْعد يف أن يقال :إن أَ ْجَر ذلك يعود عليه ً
أبدا ً

وانتقلت إىل غريه .ولوال اإلكثار لذكرنا فيمن اختذ الضياع من الفضالء والصحابة مجلة من صحيح األخبار .
وحسنه .
واحلديث الذي ذكره القرطيب ( ال تتخذوا الضيعة فرتغبوا يف الدنيا ) رواه الرتمذي َّ
قال املباركفوري رمحه هللا ( :الضيعة) هي البستان والقرية واملزرعة .
(فرتغبوا يف الدنيا) أي  :فتميلوا إليها عن األخرى واملراد  :النهي عن االشتغال هبا وبأمثاهلا مما يكون مانعاً عن القيام بعبادة املوىل وعن
التوجه كما ينبغي إىل أمور العقب  .وقال الطييب  :املعَن ال تتوغلوا يف اختاذ الضيعة فتلهوا هبا عن ذكر هللا قال تعاىل  ( :رجال ال تلهيهم
( حتفة األحوذي ) .
َتارة وال بيع عن ذكر هللا ) .
 -3احلديث دليل على فضل الغرس والزرع وأن أجر فاعلي ذلك مستمر ما دام الغِّراس والزرع وما تولد منه إىل يوم القيامة .
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ٍ ِّ
يمةٌ إَِّّال
قال الريخ ابن باز  :ثبت عن رسول هللا  أنه قال َ
س َغ ْر ًسا أ َْو يَْزَرعُ َزْر ًعا فَيَأْ ُك ُل منْهُ طَْي ٌر أ َْو إنْ َسا ٌن أ َْو َهب َ
(ما م ْن ُم ْسلم يَ ْغر ُ
ِِّّ
ص َدقَةٌ) هذه الزروع اليت يزرعها املسلم أو يغرسها من َنيل أو غريها من األشجار له هبا أجر وما أخذ منها كالدابة رعت
َكا َن لَهُ به َ
يف هذه اخلضرة أو طري أكل أو إنسان مر عليها وأكل يكون له هبا صدقة  .وهكذا ما يؤخذ منها ويتصدق به على الناس وهكذا
ما يعطيه أهل بيته كل هذا من اخلري الذي حيصل له من هذا الغرس" انتهى .
(ما ِّم ْن ُم ْسلِّ ٍم . ) ...
 -4أن الثواب املرتتب على أفعال الرب يف اآلخرة خيتص باملسلم دون الكافر لقوله َ
قال احلافظ  :قوله ( ما من مسلم  ) ...أخرج الكافر ألنه رتب على ذلك كون ما أكِّل منه يكون له صدقة واملراد بالصدقة الثواب
يف اآلخرة وذلك خيتص باملسلم نعم ما أُكِّل من زرع الكافر يثاب عليه يف الدنيا كما ثبت من حديث أنس عند مسلم وأما من
( املفهم ) .

قال  :إنه ُخيفف عنه بذلك من عذاب اآلخرة فيحتاج إىل دليل وال يبعد أن يقع ذلك ملن َل يُرزق يف الدنيا وفقد العافية .

يتقوى بثمر ذلك الغرس املسلمون على عبادة هللا تعاىل وألن
وقال القرطِب  :إَّنا َّ
خص املسلم بالذكر ألنه ينوي عند الغرس غالبًا أن َّ

املسلم هو الذي حيصل له ثواب  .وأما الكافر فال حيصل له مبا يفعله من اخلريات ثواب وغايته أن ُخيَفَّف العذاب عنه وقد يطعم يف
الدنيا ويعطى بذلك ؛ كما تقدَّم يف كتاب اإلميان .
 -5أن اإلنسان بغرسه وزرعه يثاب على ما أكل من هذا الزرع ولو َل ِّ
ينو .
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قال الريخ ابن عثيمني :األعمال الصاحلة قسمان :

النوع األول  :أعمال الزمة ال يتعدى نفعها للغري فهذه إن عملها اإلنسان بنية أثيب ولو بنية القيام بالواجب؛ يعين :ولو َل ينو

االحتساب لكنه نوى القيام بالواجب فإنه يثاب.

والنوع الثاِن :عبادات متعدية ينتفع هبا الغري فهذه يؤجر على انتفاع الغري هبا وإن َل يكن له نية عند فعلها .
وهلذا أخرب النيب  أن من زرع زرعاً أو غرس شجرة فأصاب منها حيوان أو سرق منها؛ فإن له بذلك أجراً مع أنه رمبا يغرس وال ينوي
ِّ ِّ
ِّ
ص َدقَ ٍة أ َْو
هذه النية ولكن ما دام فيه انتفاع للناس فله أجر به ويدل على هذا قوله تعاىل ( ال َخْي َر ِّيف َكث ٍري م ْن َْجن َو ُاه ْم إَِّّال َم ْن أ ََمَر ب َ
ٍ
َّاس ) وهذا إذا فعله اإلنسان ولو جملرد اإلصالح بدون قصد الثواب ففيه خري مث قال (ومن ي ْفعل ذَلِّ َ ِّ
ني الن ِّ
ص ٍ
الح بَ ْ َ
َم ْعُروف أ َْو إِّ ْ
ك ابْتغَاءَ
ََ ْ َ َ ْ
مر ِّ
اّللِّ فَسو َ ِّ ِّ
َجراً َع ِّظيماً) وهذا أمر زائد على اخلري الذي ذكره هللا يف أول اآلية.
َْ َ
ف نُ ْؤتيه أ ْ
ضات َّ َ ْ
ٍ
فإماطة األذى عن الطريق نفعها متعد؛ فيثاب اإلنسان عليه وإن َل يكن له نية على هذه اإلماطة.
ِ ِ
ِ
ال ( َم ْن الَ يَ ْر َح ُم الَ يُ ْر َحم ) .
َِّب  قَ َ
-6013عن َجرير بْن َع ْبد هللا َ ،ع ِن النِ ِر
[ م . ] 2319 :
---------تنبيه  :احلديث تقدم شرحه .

-1يف احلديث أن من ال يرحم الناس ال يرمحه هللا .
-2أن من رحم الناس رمحه هللا .
-3أن اجلزاء من جنس العمل .
-4فضل الرمحة .

صاةِ بِا ْْلَا ِر
 -28باب ال َْو َ
وقَ و ِل ِ
ِِ
ِِ
ِ ِ ِ
ورا ) .
هللا تَ َع َاَل َ ( :وا ْعبُ ُدوا َّ
َ ْ
سانًا) إِ ََل قَ ْوله ( ُخمْتَاالً فَ ُخ ً
اَّللَ َ ،والَ تُ ْش ِرُكوا به َش ْيئًا َوبالْ َوال َديْ ِن إ ْح َ
ال ( ما َز َ ِ ِ
شةَ  ،ر ِ
ِ
ت أَنَّهُ َسيُ َورِرثُه ) .
ض َي َّ
يل بِا ْْلَا ِر َح ََّّت ظَنَ ْن ُ
َِّب  قَ َ َ
َ -6014ع ْن َعائ َ َ
ال يُوص ِيِن ج ِْب ُ
اَّللُ َع ْن َها َ ،ع ِن النِ ِر
[ م . ] 6662 :
ول ِ
ال ِج ِْبيل ي ِ
َ -6015ع ِن اب ِن ُعمر ،ر ِ
ت أَنَّهُ َسيُ َورِرثُه ) .
ض َي َّ
هللا َ ( ما َز َ
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
اَّللُ َع ْن ُه َما ،قَ َ
وص ِيِن بِا ْْلَ ا ِر َح ََّّت ظَنَ ْن ُ
ُُ
ْ ََ َ
[ م . ] 6663 :
---------ت أَنَّهُ َسيُ َورِرثُه ) اختُلف يف املراد هبذا التوريث :
( َح ََّّت ظَنَ ْن ُ

فقيلَُ :يعل له مراركة يف املال بفرض سهم يُعطاه مع األقارب .
وقيل :املراد :أن ي نَ َّزل منزلة من يرث يف ِّ
الرب والصلة .
ُ
ِّ
واألول أظهر فإن الثاين استمر واخلرب ُمرعر بأن التوربث َل يقع ويؤيده ما أخرجه البخاري من حديث جابر  -رضي هللا عنه  -حنو
حديث الباب بلفظ ( حىت ظننت أنه ََْيعل له مرياثاً ) .
الم -به ظن أنه سيجعله من مجلة الورثة.
 -1احلديث دليل على الترديد يف حق اجلار حىت إنه  من كثرة وصية جربيل َ -علَْي ِّه َّ
الس ُ
قال ابن عبد الرب َ -رِّمحَهُ هللاُ :-يف هذا احلديث احلض على بر اجلار وإكرامه وقد ثبت عنه  قوله" :ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر
فليكرم جاره ) وهللا َ -عَّز َو َج َّل -قد أوصى باجلار ذي القرِب واجلار اجلنب. .
فاجلار له حق عظيم وكبري يف اإلسالم وقد حث اإلسالم ورغب يف اإلحسان إليه ويف حترمي إيذائه .
حديث الباب ( ما ز َال ِّج ِّربيل ي ِّ
اجلَ ِّ
ت أَنَّهُ َسيُ َوِّرثُهُ ) .
وص ِّيين بِّ ْ
ار َح َّىت ظَنَ ْن ُ
َ َ ْ ُُ
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ِّ
ول َِّّ
اّللِّ والْي وِّم ِّ
ال ( من َكا َن ي ؤِّمن بِّ َِّّ ِّ ِّ
و َعن أَِِّب هري رةَ َعن رس ِّ
ِّ ِّ
اآلخ ِّر فَ ْليُك ِّ
ْرْم
ص ُم ْ
اّلل َوالْيَ ْوم اآلخ ِّر فَلْيَ ُق ْل َخْي ًرا أ َْو ليَ ْ
اّلل  قَ َ َ ْ
ْ ُ َْ َ ْ َ ُ
ت َوَم ْن َكا َن يُ ْؤم ُن ب َّ َ َ ْ
ُْ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
اّلل َوالْيَ ْوم اآلخ ِّر فَ ْليُك ِّ
ضْي َفهُ ) متفق عليه .
َج َارهُ َوَم ْن َكا َن يُ ْؤِّم ُن بِّ َّ
ْرْم َ
اّللِّ والْي وِّم ِّ
ِّ ِّ
اآلخ ِّر فَالَ يُ ْؤِّذى َج َارهُ ) .
ويف رواية ( َم ْن َكا َن يُ ْؤم ُن ب َّ َ َ ْ
اّللِّ والْي وِّم ِّ
اخلز ِّ
ِّ ِّ
اآلخ ِّر فَ ْليُ ْح ِّس ْن إِّ َىل َج ِّ
اع ِّي أ َّ
ارهِّ  )...رواه مسلم .
َّيب  قَ َ
َن النِّ َّ
ويف رواية َع ْن أَِِّب ُشَريْ ٍح َُْ
ال ( َم ْن َكا َن يُ ْؤم ُن ب َّ َ َ ْ
اّللِّ  ( يا أَبا َذ ٍر إِّ َذا طَبخت مرقَةً فَأَ ْكثِّر ماءها وتَع ِّ
ك ) رواه مسلم .
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
و َع ْن أَِِّب َذ ٍر قَ َ
اه ْد ج َريانَ َ
ْ َ ََ َ َ َ
َ َ
َ ْ َ ََ
و َع ْن أَِِّب ُهَريْ َرَة أ َّ
اجلَنَّةَ َم ْن الَ يَأْ َم ُن َج ُارهُ بَ َوائَِّقهُ ) رواه مسلم .
ال ( الَ يَ ْد ُخ ُل ْ
اّللِّ  قَ َ
ول َّ
َن َر ُس َ
قال  ( : حسن األخالق وحسن اجلوار يزيدان يف األعمار ) رواه أمحد .
عن أيب هريرة قال (قال رجل :يا رسول هللا! إن فالنة تكثر من صالهتا وصيامها غري أُنا تؤذي جرياُنا بلساُنا؟ قال :هي يف النار) رواه أمحد

ولعظم حق اْلار  :أخرب  أن إمث إيذاء اجلار يزيد على إمث العموم :
الر ُج ُل بِّ َع ْر ِّر نِّ ْس َوةٍ َخْي ٌر ِّم ْن أَ ْن يَْزِّينَ بِّ ْامَرأَةِّ َج َاره ) .
( ألَ ْن يَْزِّينَ َّ
ِّ ِّ
ال" :أَ ْن تَُزِّاينَ ِّحبَلِّيلَ ِّة
ي؟ قَ َ
تُ :مثَّ أَ ٌّ
وقال عبد هللا بن مسعود :سألت النيب  أي ذنب أعظم ؟ قال ( أَ ْن ََْت َع َل َّّلل نِّدًّا َوْه َو َخلَ َق َ
ك ".قُ ْل ُ
َج ِّ
تُ :مثَّ أي؟" :أَ ْن تَ ْقتُ َل َولَ َد َك َخ ْريَةَ أَ ْن يَطْ َع َم َم َعك ) .
ارَك" قُ ْل ُ
-2أقسام اجلريان :
قسم الفقهاء -رمحهم هللا -اجلريان إىل ثالثة أقسام :
أ -جار له حق واحد وهو الذمي األجنيب .
ب -جار له حقان وهو املسلم األجنيب له حق اجلوار وحق اإلسالم .
ج -جار له ثالثة حقوق وهو املسلم القريب له حق اإلسالم وحق اجلوار وحق القرابة .
 -3فضل اإلحسان إىل اجلار :
أوالً  :اإلحسان إَل اْلار من اإلميان .
اّللِّ والْي وِّم ِّ
ِّ ِّ
اآلخ ِّر فَ ْليُ ْح ِّس ْن إِّ َىل َج ِّ
ارهِّ ) .
حلديث أيب شريح السابق ( َم ْن َكا َن يُ ْؤم ُن ب َّ َ َ ْ
ثانياً  :احملسن إَل اْلار من خري الناس .
قال  ( خري األصحاب عند هللا خريهم لصاحبه وخري اجلريان عند هللا خريهم جلاره ) رواه الرتمذي .
ثالثاً  :اْلار الصاحل من السعادة .

عن نافع بن احلارث  .قال  :قال  ( من سعادة املرء  :اجلار الصاحل واملركب اهلينء واملسكن الواسع ) رواه ابن حبان .

رابعاً  :اإلحسان إَل اْلار من كمال اإلميان .

عن أيب هريرة  .قال  :قال  ( وأحسن إىل جارك تكن مؤمناً ) رواه الرتمذي .

خامساً  :اإلحسان إَل اْلار سبب حملبة هللا .

اصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا جوار َمن جاوركم ) .
قال  ( إن أحببتم حمبة هللا ورسوله ؛ فأدوا إذا ائتمنتم و ُ

سادساً  :اإلحسان إَل اْلار سبب لدخول اْلنة .
سأل رجل النيب  عن عمل يُدخل اجلنة فقال  :كن حمسناً قال :مىت أكون حمسناً ؟ قال  :إن أثَن عليك جريانك فأنت حمسن .

سابعاً  :أن حسن اْلوار سبب لعمار الديار وطول األعمار .
ِّ
يد ِّان ِّيف األ َْع َمار ) .
الرِّح ِّم َو ُح ْس ُن ْ
قال َ ... ( و ِّصلَةُ َّ
اخلُلُ ِّق َو ُح ْس ُن ا ْجلَِّو ِّار يَ ْع ُمَر ِّان الديَ َار َويَِّز َ
شرعا على أقوال :
-4حدود اجلوار  :اختلفت عبارات أهل العلم اختلفت يف حد اجلوار املعترب ً
دارا من كل جانب .
القول األول  :إن حد اجلوار املعترب ً
شرعا :أربعون ً
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وقد جاء ذلك عن عائرة رضي هللا عنها كما جاء ذلك عن الزهري واألوزاعي.
حلديث أيب هريرة  .قال  :قال  ( حق اجلار أربعون داراً هكذا وهكذا وهكذا  ) ...رواه أبو يعلى وهو ضعيف .

القول الثاِن  :اجلار هو املالصق فقط .

وبه قال أبو حنيفة وزفر .
قالوا  :ألن اجلار من اجملاورة وهي املالصقة حقيقة واالتصال بني امللكني بال حائل بينهما فأما مع احلائل فال يكون جماوراً حقيقة .
القول الثالث  :أن اجلار هو املالصق وغريه ممن َيمعهم املسجد إذا كانوا أهل حملة واحدة .
وبه قال القاضي أبو يوسف وحممد بن احلسن الريباين .

القول الرابع  :اجلار هو من قاربت داره دار جاره ويرجع يف ذلك إىل العرف .
وهذا اختيار ابن قدامة وصوبه يف اإلنصاف .
وهذا القول هو الراجح .

قال األلباِن  :وقد اختلف العلماء يف حد اجلوار على أقوال ذكرها يف "الفتح" ( )367 / 10وكل ما جاء حتديده عنه  بأربعني
ضعيف ال يصح فالظاهر أن الصواب حتديده بالعرف .
ارهُ بَ َوايَِقهُ
-29باب إِ ُِْث َم ْن الَ يَأ َْم ُن َج ُ
(يُوبِْق ُه َّن) يُ ْهلِ ْك ُه َّنَ ( .م ْوبًِقا) َم ْهلِ ًكا.
ول ِ
اَّلل الَ ي ْؤِمن و َِّ
ِ
ِ
ال ( و َِّ
ِ ِ
َ - 6016ع ْن أَِيب ُش َريْ ٍح أ َّ
ال الَّ ِذي الَ يَأ َْم ُن
هللا قَ َ
يل َ ،وَم ْن يَا َر ُس َ
َن النِ َّ
اَّلل الَ يُ ْؤم ُن َو َّ ُ ُ َ
َِّب  قَ َ َ
اَّلل الَ يُ ْؤم ُن ق َ
ارهُ بَ َوايَِقه ) .
َج ُ
---------اَّلل الَ ي ْؤِمن و َِّ
ِ
ِ
( و َِّ
اَّلل الَ يُ ْؤِم ُن ) أي  :اإلميان الكامل .
اَّلل الَ يُ ْؤم ُن َو َّ ُ ُ َ
َ
َّ ِ
ارهُ بَ َوايَِقه ) مجع بائقة :وهي الغائلة والداهية والفتك قاله النووي وقال القرطيب :هي الداهية اليت توبق صاحبها
( الذي الَ يَأ َْم ُن َج ُ
أي ُهتلكه .انتهى وقال الفيومي :البائقة :النازلة وهي الداهية والرر الرديد .
 -1احلديث دليل على حترمي إيذاء اجلار وأن من عالمات ضعف اإلميان من ال يأمن جاره بوائقه وشره .
 -2احلديث دليل على أن إيذاء اجلار من الكبائر .
 -3احلديث دليل على نفي اإلميان عمن ال يأمن جاره بوائقه .
وقد جاء يف صحيح مسلم  :ع ْن أَِِّب ُهَريْ َرةَ أ َّ
اجلَنَّةَ َم ْن الَ يَأْ َم ُن َج ُارهُ بَ َوائَِّقه ) .
ال ( الَ يَ ْد ُخ ُل ْ
اّللِّ  قَ َ
ول َّ
َن َر ُس َ
ابن بطال  :يف هذا احلديث ُ ِّ
نفي اإلميان عمن يؤذي
قال ُ
تأكيد َحق اجلار؛ لقسمه  على ذلك وتكريره اليمني ثالث مرات وفيه ُ
جاره بالقول أو الفعل ومراده اإلميان الكامل وال شك أن العاصي غري كامل اإلميان.
-4من يُك ِّ
ْرم جاره ويقوم مبصاحله مع مراعاة سائر احلقوق يكون مؤمنًا كامل اإلميان .
 -5آثار إيذاء اجلار :
أوالً  :أن إيذاء اْلار ليس من اإلميان .

حلديث الباب ( وهللا ال يؤمن من ال يأمن جاره بوائقه ) .
ثانياً  :أن عدم إيذاء اْلار من اإلميان .

قال  ( : من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جاره ) متفق عليه .
ثالثاً  :أن إيذاء اْلار سبب ِف عدم دخول اْلنة .
اجلَنَّةَ َم ْن الَ يَأْ َم ُن َج ُارهُ بَ َوائَِّقه ) .
للحديث السابق (الَ يَ ْد ُخ ُل ْ
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رابعاً  :أن أذى اْلار سبب ِف دخول النار .

عن أيب هريرة  .قال ( قال رجل  :يا رسول هللا ! إن فالنة تكثر من صالهتا وصيامها غري أُنا تؤذي جرياُنا بلساُنا ؟ قال  :هي يف النار )

رواه أمحد .

 -6معَن قوله ( وهللا ال يؤمن . ) ...
ِّ
ث مَّر ٍ
يد ح ِّق ْ ِّ ِّ ِّ ِّ
ال بن بطَّ ٍال ِّيف ه َذا ْ ِّ ِّ ِّ
ك وتَك ِّ ِّ
اإلميَ ِّ
ات َوفِّ ِّيه نَ ْفي ِّْ
ان َع َّم ْن
ْر ِّيرهِّ الْيَم َ
َ
ني ثََال َ َ
احلَديث تَأْك ُ َ
قال ابن حجر  :قَ َ َ
اجلَار ل َق َسمه َ علَى َذل َ َ
ُ
َن الْع ِّ
اإلميَ ِّ
اصي َغْي ر َك ِّام ِّل ِّْ
يُ ْؤِّذي َج َارهُ بِّالْ َق ْوِّل أ َِّو الْ ِّف ْع ِّل َوُمر ُادهُ ِّْ
ان .
اإلميَا ُن الْ َك ِّام ُل َوَال َش َّ
ك أ َّ َ
ُ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ي عن نَ ْف ِّي ِّْ ِّ
ِّ
ِّ
ِ
ِّ
َّ
س ُم ْؤمنًا َكام ًال اه .
َوقَ َ
اإلميَان ِّيف مثْ ِّل َه َذا َج َوابَان أ َ
ال الن ََّوِّو ُّ َ ْ
َح ُد ُمهَا  :أَنَّهُ يف َحق الْ ُم ْستَحل َوالثَّاِن  :أَن َم ْعنَاهُ لَْي َ
يظ وظَ ِّ
ِّ ِّ
وُْحيتَ ِّمل أَ ْن ي ُكو َن الْمر ُاد أَنَّه َال َُي َازى ُجمَ َازاةَ الْم ْؤِّم ِّن بِّ ُدخ ِّ
اهُرهُ َغْي ُر
ول ْ
اجلَن َِّّة ِّم ْن أ ََّوِّل َوْهلَ ٍة َمثًَال أ َْو أَ َّن َه َذا َخَر َج خمََْر َج َّ
ُ
َُ ُ َ
َ ُ َ
الز ْج ِّر َوالتَّ ْغل َ
ُ
اّللُ أعلم  ( .الفتح ) .
ُمَر ٍاد َو َّ
 -7معَن قوله ( ال يدخل اْلنة . ) ...

النووي  :يف معَن ( ال يدخل اجلنة ) جوابان ََيريان يف كل ما أشبه هذا:
قال
ر
أصال.
أحدمها  :أنه ٌ
كافر ال يدخلها ً
حممول على من استحل اإليذاء مع علمه بتحرميه فهذا ٌ
ثانيها  :معناه :جزاؤه أن ال يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فُتحت أبواهبا هلم بل يؤخر مث قد َُي َازى وقد يُعفى عنه فيدخلها أوًال
مصرا على الكبائر فهو إىل هللا تعاىل إن شاء
وإَّنا تأولنا هذين التأويلني  :ألنا قدمنا أن مذهب أهل احلق أن من مات على التوحيد ًّ
عفا عنه فأدخله اجلنة أوًال وإن شاء عاقبه مث أدخله اجلنة وهللا تعاىل أعلم  ( .شرح مسلم ) .
 -30باب الَ َحتْ ِق َر َّن َج َارةٌ ِْلَ َارِِتَا
ول ( يا نِساء الْمسلِم ِ
ات الَ َحتْ ِق َر َّن َج َارةٌ ِْلَ َارِِتَا َول َْو فِ ْر ِس َن َشاةٍ ) .
َ -6017ع ْن أَِيب ُه َريْ َرةَ قَ َ
ال َكا َن النِ ُّ
َِّب  يَ ُق ُ َ َ َ ُ ْ َ
[ م . ] 2379 :
---------( الَ َحتْ ِق َّ
رن َج َارةٌ ِْلَ َارِِتَا ) أي  :هدية مهداة .
ٍ
ِ ِ
قليل اللحم وهو للبعري موضع احلافر للفرس .
( َول َْو ف ْرس َن شاة ) بكسر الفاء وراء ساكنة وهو عظم ُ
قليال قال  :ولو فِّ ِّ
رسن َشاة .
 -1الرسول  يف هذا احلديث َّ
حث على اهلدية للجار ولو شيئًا ً
اّللِّ  ( يا أَبا ذَ ٍر إِّ َذا طَبخت مرقَةً فَأَ ْكثِّر ماءها وتَع ِّ
ك ) رواه مسلم .
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
ويف صحيح مسلم َ :ع ْن أَِِّب َذ ٍر قَ َ
اه ْد ج َريانَ َ
ْ َ ََ َ َ َ
َ َ
َ ْ َ ََ
ِّ
قال ابن حجر  :أَي َال متَْنَع جارةٌ ِّمن ا ْهل ِّديَِّّة ِّجلارِّهتَا الْموج ِّ ِّ ِّ ِِّّ
ود َهلَا ِّمبَا تَيَ َّسَر َوإِّ ْن َكا َن قَلِّ ًيال فَ ُه َو َخْي ٌر ِّم َن
ود عْن َد َها ال ْست ْق َالله بَ ْل يَْنبَغي أَ ْن ََتُ َ
ُ َ َ َ َ َ َ َْ ُ َ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
الْ َع َدِّم َوِّذ ْكُر الْ ِّف ْرِّس ِّن َعلَى َسب ِّيل الْ ُمبَالَغَة َوُْحيتَ َم ُل أَ ْن يَ ُكو َن الن َّْه ُي إَّنَا َوقَ َع ل ْل ُم ْه َدى إلَْي َها َوأَن ََّها َال َْحتتَقُر َما يُ ْه َدى إلَْي َها َولَ ْو َكا َن قَل ًيال
ِّ
ك أ َْوَىل  ( .الفتح ) .
َع ِّم ِّم ْن َذل َ
َومحَْلُهُ َعلَى ْاأل َ
-2احلديث دليل على التهادي ولو بالريء اليسري .
قال احلافظ ابن حجر  :وأشري بذلك إىل املبالغة يف إهداء الريء اليسري وقبوله ال إىل حقيقة ِّ
الفرسن ألنه َل َتر العادة بإهدائه أي :
ال متنع جارة من اهلدية جلارهتا املوجود عندها الستقالله بل ينبغي أن َتود هلا مبا تيسر وإن كان قليالً فهو خري من العدم وذَ َكر الفرسن
على سبيل املبالغة .
هدى إليها ولو كان قليالً ومحله على األعم من ذلك أوىل .
هدى إليها وأُنا ال حتتقر ما يُ َ
للم َ
وحيتمل أن يكون النهي إَّنا وقع ُ
 -3احلث على اهلدية ملا فيها من التحاب والتواد وإذهاب الرحناء .
 -4استحباب فعل األسباب اليت َتلب املودة واحملبة .
-5عناية الرريعة مبا َيلب املودة واحملبة بني أفراد اجملتمع .
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 -31باب من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جاره
اآلخ ِر فَالَ ي ْؤ ِذ جاره  ،ومن َكا َن ي ْؤِمن بِ َِّ
اَّلل والْي وِم ِ
ِ
ِ
ال رس ُ ِ
اَّلل َوالْيَ ْوِم
َ -6018ع ْن أَِيب ُه َريْ َرةَ قَ َ
ُ َ َُ َ َ ْ
ول هللا َ ( م ْن َكا َن يُ ْؤم ُن بِ َّ َ َ ْ
ال  :قَ َ َ ُ
ُ ُ
ِ ِ
ضي َفه  ،ومن َكا َن ي ْؤِمن بِ َِّ
ِ
ِ
ص ُمت ) .
اَّلل َوالْيَ ْوم اآلخ ِر فَ لْيَ ُق ْل َخْي ًرا  ،أ َْو ليَ ْ
اآلخ ِر فَ لْيُ ْك ِرْم َ ْ ُ َ َ ْ
ُ ُ
[ م . ] 174 :
اَّلل والْي وِم ِ
ِ
ِ
ت عي ن ِ
اآلخ ِر
َِّب  فَ َق َ
ي قَ َ
ال َِْس َع ْ
 ن تَ َكلَّ َم النِ ُّ
اي ح َ
اي َوأَبْ َ
ال ( َم ْن َكا َن يُ ْؤم ُن بِ َّ َ َ ْ
َ -6019ع ْن أَِيب ُش َريْ ٍح ال َْع َد ِو ِر
ص َر ْ َ ْ َ َ
ت أُذُنَ َ
ول ِ
اَّلل والْي وِم ِ
ِ
ِ
هللا قَ َ
ال َوَما َجائَِزتُهُ يَا َر ُس َ
ض ْي َفهُ َجائَِزتَهُ قَ َ
ضيَافَةُ ثَالَثَةُ
ال يَ ْوٌم َول َْي لَةٌ َوال ِر
اآلخ ِر فَ لْيُ ْك ِرْم َ
فَ لْيُ ْك ِرْم َج َارهُ َ ،وَم ْن َكا َن يُ ْؤم ُن بِ َّ َ َ ْ
ِ ِ
ك فَ هو ص َدقَةٌ علَي ِه  ،ومن َكا َن ي ْؤِمن بِ َِّ
ِ
ِ
ص ُمت ) .
اَّلل َوالْيَ ْوم اآلخ ِر فَ لْيَ ُق ْل َخ ْي ًرا  ،أ َْو ليَ ْ
أَيَّ ٍام فَ َما َكا َن َوَراءَ َذل َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ
ُ ُ
[ م . ] 4513 :
---------( َوالْيَ ْوِم ْاآل ِخ ِر ) اإلميان باليوم اآلخر يتضمن اإلميان بكل ما أخرب به النيب  مما يكون بعد املوت فيرمل ما يكون يف القرب من سؤال
امللكني وعذاب القرب ونعيمه والبعث واحلرر والصراط واجلزاء واجلنة والنار مسي بذلك ألنه ال يوم بعده.
اَّلل والْي وِم ِ
ِ
ِ
اآلخ ِر فَالَ يُ ْؤ ِذ َج َارهُ ) .
 -1قوله ( َم ْن َكا َن يُ ْؤم ُن بِ َّ َ َ ْ
تقدم ما يتعلق باجلار .
اَّلل والْي وِم ِ
ِ
ِ
ض ْي َفهُ ) .
اآلخ ِر فَ لْيُ ْك ِرْم َ
 -2قوله ( َوَم ْن َكا َن يُ ْؤم ُن بِ َّ َ َ ْ
فيه دليل على إكرام الضيف وأن ذلك من عالمات اإلميان .
وقد كان النيب  كان معروفاً بإكرام الضيف حىت قبل البعثة .
فحني رجع النيب  إىل خدَية من غار حراء فزعاً من لقائه جربيل قال خلدَية  :أي خدَية ما يل لقد خريت على نفسي )
أخربها اخلرب قالت خدَية ( كال أبرر فوهللا ال خيزيك هللا أبداً فوهللا إنك لتصل الرحم وتصدق احلديث وحتمل الكل وتكسب
املعدوم وتقري الضيف وتعني على نوائب احلق ) متفق عليه .
قال القسطالِن  :وتَ ِّ
قري الضيف أي  :هتيئ له طعامه ونزله.
ج -أن النيب  جعل للضيف حقا على املُضيف:
ففي حديث ابن عمرو رضي هللا عنهما أن النيب  قال له ( وإن َلزْوِّرك عليك حقاً ) رواه البخاري.

قال ابن حجر  :قوله َ ( :لزورك ) بفتح الزاي أي :لضيفك .

 -وقوله ( فليكرم ضيفه ) دليل على األمر هبا واختلف العلماء يف حكمها :

فقيل  :واجبة يف حق أهل البوادي دون القرى .
وهذا املذهب .

قال ابن حجر  :وخصه أمحد بأهل البوادي دون القرى .

قال النووي  :وقد جاء يف حديث  ( :الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل املدر ) لكنه حديث موضوع .
قال  :وألن املسافر َيد يف احلضر املنازل يف الفنادق ومواضع النزول .

وقيل  :واجبة مطلقاً .

وبه قال الليث مطلقاً .
ول َِّّ
اّللِّ  : إِّ ْن نََزلْتُ ْم بَِّق ْوٍم
ول َّ
ال لَنَا َر ُس ُ
َّك تَْب َعثُنَا فَنَ ْن ِّزُل بَِّق ْوٍم فَالَ يَ ْقُرونَنَا فَ َما تََرى فَ َق َ
ال ( قُ ْلنَا يَا َر ُس َ
حلديث ُع ْقبَةَ بْ ِّن َع ِّام ٍر أَنَّهُ قَ َ
اّلل إِّن َ
ف فَاقْ ب لُوا فَِّإ ْن ََل ي ْفعلُوا فَ ُخ ُذوا ِّمْن هم ح َّق الضَّي ِّ
فَأَمروا لَ ُكم ِّمبَا ي نْبغِّي لِّلضَّي ِّ
ف الَّ ِّذى يَنْبَغِّي َهلُم ) متفق عليه .
ْ
ْ
َْ َ
ُْ َ
َ
َُ ْ َ َ
قال النووي  :واحتج حبديث  ( :ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم ) .
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وحبديث عقبة بن عامر قال  :قال رسول هللا  ( : إن نزلتم بقوم فأمر لكم مبا ينبغي للضيف فاقبلوا فإن َل تفعلوا فخذوا منهم حق
الضيف )  .رواه البخاري

وقيل  :أُنا سنة مؤكدة غري واجبة .

قال النووي  :وهو قول عامة الفقهاء .

وقال ابن حجر  :وقال اجلمهور الضيافة سنة مؤكدة .
وأجاب اجلمهور عن حديث عقبة السابق :
محله على املضطرين .
وقيل  :أن ذلك كان يف أول اإلسالم إذ كانت املواساة واجبة ورجح هذا النووي .
وقيل  :أن هذا خاص بالعمال املبعوثني ملقتضى الصدقات من جهة اإلمام .
وقيل  :أن هذا خاص بأهل الذمة .

والراجح – وهللا أعلم – أن ضيافة املسافر اجملتاز – ال املقيم  -واجبة وأن وجوهبا على أهل القرى واألمصار دون تفريق.
َن ِّ
ب ا ْحلَنَ ِّفيَّةُ َوالْ َمالِّ ِّكيَّةُ َوالرَّافِّعِّيَّةُ إِّ َىل أ َّ
َمحَ َد .
الضيَافَةَ ُسنَّةٌ َوُمدَّتُ َها ثَالَثَةُ أَيَّ ٍام َوُه َو ِّرَوايَةٌ َع ْن أ ْ
جاء ِف ( املوسوعة الفقهية ) َوقَ ْد َذ َه َ
ِّ
ِّ
َو ِّ
ث بْ ُن َس ْع ٍد .
ْخَرى َع ْن أ ْ
ب  -أَن ََّها َواجبَةٌ َوُمدَّتُ َها يَ ْوٌم لَْي لَةٌ َوالْ َك َمال ثَالَثَةُ أَيَّ ٍام َ .وِّهبَ َذا يَ ُقول اللَّْي ُ
الرَوايَةُ األ ْ
َمحَ َد َ -وه َي الْ َم ْذ َه ُ
ِّ َّ ِّ
ِّ
ويَرى الْمالِّ ِّكيَّةُ و ُج َ ِّ ِّ ِّ
اف ا ْهلَالَ َك .
س ِّعْن َدهُ َما يُبَ لِّغُهُ َوَخيَ ُ
ُ
ََ َ
وب الضيَافَة يف َحالَة الْ ُم ْجتَاز الذي لَْي َ
ِّ
ٍ
ِّ
و ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ض ِّر إالَّ َما َجاء َع ِّن اإلْ َمام َمالك واإلْ َمام أ ْ ِّ ِّ
ض ِّر ضيَافَةٌ .
س َعلَى أ َْهل ْ
الضيَافَةُ َعلَى أ َْهل الْ ُقَرى َو ْ
احلَ َ
احلَ َ
َ
َ
َ
َمحَ َد يف رَوايَة أَنَّهُ لَْي َ
قال الشيخ ابن عثيم ن  :حكم الضيافة واجب وإكرام الضيف أيضاً واجب وهو أمر زائد على مطلق الضيافة قال النيب ( : من
كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه) .
مر بك وهو مسافر وأما املقيم  :فإنه ليس له حق ضيافة .
قوله  ( :اجملتاز به ) يعين  :الذي َّ
قوله ( يف القرى ) دون األمصار والقرى  :البالد الصغرية واألمصار  :البالد الكبرية .
قالوا  :ألن القرى هي مظنة احلاجة واألمصار بالد كبرية فيها مطاعم وفنادق وأشياء يستغين هبا اإلنسان عن الضيافة .وهذا -
أيضاً  -خالف القول الصحيح ؛ ألن احلديث عام وكم من إنسان يأِت إىل األمصار وفيها الفنادق وفيها املطاعم وفيها كل شيء
لكن يكرهها ويربأ بنفسه أن يذهب إليها فينزل ضيفاً على صديق أو على إنسان معروف فلو نزل بك ضيف -ولو يف األمصار:-
( الررح املمتع ) .
فالصحيح  :الوجوب .
ضيَافَةُ ثَالَثَةُ أَيَّ ٍام . ) ...
 وقوله (قَ َال يَ ْوٌم َول َْي لَةٌ َوال ِر

ول َِّّ
ال « ي ومه ولَي لَتُه و ِّ
فيه أن وجوب الضيافة مقيد بيوم وليلة ( فَلْيُك ِّ
الضيَافَةُ ثَالَثَةُ أَيَّ ٍام ) .
ضْي َفهُ َجائَِّزتَهُ » .قَالُوا َوَما َجائَِّزتُهُ يَا َر ُس َ
ْرْم َ
اّلل قَ َ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ َ
اّللِّ وَكيف ي ؤِّمثُه قَ َ ِّ
ِّ ٍ ِّ
ِّ ِّ
يم ِّعْن َدهُ َوالَ َش ْيءَ لَهُ يَ ْق ِّر ِّيه بِِّّه) .
يم ِّعْن َد أ َِّخ ِّيه َح َّىت يُ ْؤِّمثَهُ قَالُوا يَا َر ُس َ
ول َّ َ ْ َ ُ ْ ُ
ال « يُق ُ
ويف لفظ ( َوالَ َحي ُّل لَر ُج ٍل ُم ْسلم أَ ْن يُق َ

قال اخلطايب  :قوله ( :جائزته يوم وليلة) سئل مالك بن أنس عنه فقال :يُكرمه ويتحفه وخيصه وحيفظه يوماً وليلة وثالثة أيام ضيافة.
ِّ
ويقدم له يف اليوم الثاين والثالث ما كان حبضرته وال يزيد على
قلت  :يريد أنه يتكلف له يف اليوم األول مبا اتسع له من بِّر وألطاف
عادته وما كان بعد الثالث  :فهو صدقة ومعروف إن شاء فعل وإن شاء ترك  ( .معاَل السنن ) .
وقال ابن القيم  :إن للضيف حقاً على َمن نزل به وهو ثالث مراتب :حق واجب ومتام مستحب وصدقة من الصدقات فاحلق
الواجب :يوم وليلة وقد ذكر النيب  املراتب الثالثة يف احلديث املتفق على صحته من حديث أيب شريح اخلزاعي -وساق احلديث السابق .
)زاد املعاد ) .

وقال ابن قدامة  :والواجب يوم ليلة والكمال ثالثة أيام ؛ ملا روى أبو شريح اخلزاعي  -وساق احلديث . -
 جاء يف رواية ( والَ َِحي ُّل لِرج ٍل مسلِ ٍم أَ ْن ي ِقيم ِع ْن َد أ َِخ ِيه َح ََّّت يُ ْؤِِثَهُ ) لفظ البخاري ( حىت حيرجه ) .
َُ ُ ْ
َ
ُ َ
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قال النووي  :م ْعنَاه َال َِّحيل لِّلضَّي ِّ
ف أَ ْن يُِّقيم ِّعْنده بَ ْعد الث ََّالث َح َّىت يُوقِّعهُ ِّيف ِّْ
اإل ْمث ؛ ِّألَنَّهُ قَ ْد يَ ْغتَابهُ طُول َم َقامه أ َْو يُ َع ِّرض ِّمبَا يُ ْؤِّذيه
ْ
َ ُ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ض الظَّ ِّن إِّ ْمثٌ ) َوَه َذا ُكله َْحم ُمول َعلَى َما إِّ َذا أَقَ َام بَ ْعد الث ََّالث ِّم ْن
ال َّ
أ َْو يَظُن بِِّّه َما َال ََيُوز َوقَ ْد قَ َ
اّلل تَ َع َ
اىل ( ا ْجتَنبُوا َكث ًريا م ْن الظَّ ِّن إِّ َّن بَ ْع َ
َغري اِّستِّ ْدعاء ِّمن الْم ِّ
ضيف أ ََّما إِّذَا اِّ ْستَ ْد َعاهُ َوطَلَب ِّزيَ َادة إِّقَ َامته أ َْو عِّ ْلم أ َْو ظَ َّن أَنَّهُ َال يُكْره إِّقَ َامته فَ َال بَأْس بِّ ِّ
الزيَ َادةِّ ِّأل َّ
َن الن َّْهي إََِّّّنَا
ْ ْ َ ْ ُ
َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الزيَ َادة َويَْل َحقهُ هبَا َحرج أ َْم َال َحتل ِّ
ك يف َحال الْ ُمضيف َهل تُكْره ِّ
الزيَ َادة إَّال
احلَالَة َهذه فَلَ ْو َش َّ
َكا َن لِّ َك ْونِِّّه يُ ْؤِّمثهُ َوقَ ْد َز َال َه َذا الْ َم ْع ََن َو ْ
َ
ْ َ
بِِّّإ ْذنِِّّه لِّظَ ِّ
اّللُ أ َْعلَم .
اه ِّر ْ
احلَ ِّديث َ .و َّ
ِّ
يف علَى ثَالَثَِّة أَيَّ ٍام لَِّقولِِّّه ِّ : 
ِّ
الضيَافَةُ ثَالَثَةُ أَيَّ ٍام فَ َما َز َاد
ضْي ًفا فَالَ يَِّز ُ
جاء يف ( املوسوعة الفقهية ) َم ْن نََزل َ
يد ُم َق َامهُ عْن َد الْ ُمض ِّ َ
ْ
ِّ
وص قَ ْل ٍ
ب الْ َمنْ ِّزل بِّالْ ُم َق ِّام ِّعْن َدهُ َع ْن ُخلُ ِّ
ب فَلَهُ الْ ُم َق ُام .
ضطََّر ِّإل ْخَر ِّاج ِّه إِّالَّ إِّ ْن أَ َحلَّ َعلَْي ِّه َر ُّ
ص َدقَةٌ لئَالَّ يَتَبَ َّرَم بِِّّه َويَ ْ
فَ َ
ِ ِ
 -3قوله ( ومن َكا َن ي ْؤِمن بِ َِّ
ِ
ص ُمت ) .
اَّلل َوالْيَ ْوم اآلخ ِر فَ لْيَ ُق ْل َخ ْي ًرا  ،أَ ْو ليَ ْ
ََ ْ
ُ ُ
أن الكالم الصادر من اإلنسان ينقسم إىل أقسام :

األول  :أن يكون خرياً فإنه يقوله بعد تفكر وتأمل .
الثاِن  :أن يكون شراً فإنه ال يقوله .

الثالث  :أن يكون مباحاً فالصمت أفضل ألنه قد َير الكالم املباح إىل حرام .
فمن عالمات اإلميان باهلل واليوم اآلخر أن يقول خرياً أو ليسكت .
ويف احلديث ( من صمت جنا ) رواه الرتمذي .
فينبغي على العبد مراقبة لسانه فإنه كما قال  ... ( : وهل يكب الناس على مناخرهم يف النار إال حصائد ألسنتهم ) .
قال ابن عباس  :رحم هللا عبداً قال خرياً فغنم أو سكت عن شر فسلم .

-4حفظ اللسان له فضائل :

أوالً  :من أسباب دخول اْلنان .
ِّ
َعن سه ِّل ب ِّن سع ٍد َعن رس ِّ
اجلَنَّةَ ) رواه البخاري .
َض َم ْن لَهُ ْ
ول هللاِّ  قَ َ
ني ِّر ْجلَْي ِّه أ ْ
ال ( َم ْن يَ ْ
ني َحلْيَ ْيه َوَما بَ ْ َ
ض َم ْن ِّيل َما بَ ْ َ
ْ َْ ْ َْ ْ َ ُ
ِّ
ني ِّر ْجلَْي ِّه َد َخ َل اجلَنَّةَ ) .
ال  :قَ َ
وعند الرتمذي عن أَيب هريرة قَ َ
ني َحلْيَ ْيه َو َشَّر َما بَ ْ َ
ال رسول هللا َ ( م ْن َوقَاهُ هللاُ َشَّر َما بَ ْ َ
ثانياً  :أن عدم حفظ اللسان سبب لدخول النريان .
ِّ
ِّ ِّ
ني فِّ َيها يَِّزُّل ِّهبَا ِّيف الن ِّ
ني الْ َم ْر ِّرق ) متفق عليه .
ول هللاِّ  يَ ُق ُ
َع ْن أَِّيب ُهَريْ َرةَ َِّمس َع َر ُس َ
َّار أَبْ َع َد ممَّا بَ ْ َ
ول ( إِّ َّن الْ َعْب َد لَيَتَ َكلَّ ُم بِّالْ َكل َمة َما يَتَبَ َّ ُ
ال (َ ...وإِّ َّن الْ َعْب َد لَيَتَ َكلَّ ُم بِّالْ َكلِّ َم ِّة ِّم ْن َس َخ ِّط هللاِّ الَ يُْل ِّقي َهلَا بَاالً يَ ْه ِّوي ِّهبَا ِّيف َج َهنَّم ) رواه البخاري .
وعنه َع ِّن النِّ ِّ
َّيب  قَ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّاس
َّاس ْ
اجلَنَّةَ ؟ قَ َ
ال ُ :سئِّ َل ُ
وعنه قَ َ
ال  ( :تَ ْق َوى هللا َو ُح ُ
سن اخلُلُق ) َو ُسئ َل َع ْن أ ْكثَر َما يُ ْدخ ُل الن َ
رسول هللا َ ع ْن أكثر َما يُ ْدخ ُل الن َ
ج ) رواه الرتمذي .
َّار فَ َق َ
ال ( ال َف ُم َوال َف ْر ُ
الن َ
ثالثاً  :حفظ اللسان من عالمات اإلميان .

قال  ( من كان يؤمن باهلل واليوم فليقل خرياً أو ليصمت ) .

رابعاً  :حفظ اللسان سبب للنجاة .
ك علَي ِّ
ال  :قُ ْلت  :يا َ ِّ
ك واب ِّ
ك).
َّجاةُ ؟ قَ َ
عن عقبة بن عام ٍر  قَ َ
ك َعلَى َخ ِّطيئَتِّ َ
ك َولْيَ َس ْع َ
ك ل َسانَ َ
ال (أ َْم ِّس ْ َ ْ َ
ك بَْيتُ َ ْ
رسول هللا َما الن َ
ُ َ
وقال ( من صمت جنا) .
فإمساك اللسان سبب للنجاة  :ألن يف ذلك سالمة من الكالم يف األعراض النيات وسالمة من التصنيف والتحليالت .
ِّ
ني
صِّ ُّ
ضَ
مت أ ْن َحتيا َسليماً ِّمن األذى َ -ودينُ َ
وفور وع ْر ُ
إذا ُر َ
ك َ
ك َم ٌ
ِّ
ات وللن ِّ
ألس ُن
ك ال تَذ ُك ْر بِِّّه َع َورةَ امر ٍئ  -فَ ُكلُّ َ
لسانُ َ
ك َعور ٌ
اس ُ
خامساً  :حفظ اللسان سبب للسيادة ورفعة الدرجات .
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كان األحنف بن قيس سيد بين متيم .
ات قَ ْلبُهُ.
َحنَ ُ
ف َم ْن َكثَُر َك َال ُمهُ َكثَُر َس َقطُهُ َوَم ْن َكثَُر َس َقطُهُ قَ َّل َحيَ ُاؤهُ َوَم ْن قَ َّل َحيَ ُاؤهُ قَ َّل َوَر ُعهُ َوَم ْن قَ َّل َوَرعُهُ َم َ
قال :قال يل عمر :يَا أ ْ
سادساً  :حفظ اللسان عالمة اإلسالم احلقيقي .
سئل  أي املسلمني أفضل؟ فقال :من سلم املسلمون من لسانه و يده ".

سابعاً  :حفظ اللسان سبب لغفران الذنوب .
ِّ
َّ ِّ
اّللَ َوَر ُسولَهُ فَ َق ْد فَ َاز فَ ْوًزا
صلِّ ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويَغْ ِّف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَمن يُ ِّط ْع َّ
ين َآمنُوا اتَّ ُقوا َّ
اّللَ َوقُولُوا قَ ْوالً َسد ً
يدا  .يُ ْ
قال تعاىل ( يَا أَيُّ َها الذ َ
ِّ
يما ) .
َعظ ً
ثامناً  :حفظ اللسان سبب للفوز برضوان هللا تعاَل .
اىل ما ي ْل ِّقي َهلا باالً ي رفَعه هللا ِّهبا در ٍ
إن العب َد لَيتَ َكلَّم بِّال َكلِّم ِّة ِّمن ِّر ْ ِّ
جات ) .
َ ْ
ض َوان هللا تَ َع َ َ ُ َ َ َْ ُ ُ ُ َ َ َ
قال ُ َ َْ َّ ( 
اىل ما َكا َن يظُ ُّن أ ْن ت ب لُغ ما ب لَغت يكْتب هللا لَه ِّهبا ِّرض وانه إِّ َىل ي ِّ
الرجل لَيت َكلَّم بِّال َكلِّم ِّة ِّمن ِّر ِّ ِّ
وقال َّ ( 
وم يَلْ َقاه) رواه
َ ْ ْ
َْ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ُ ُ َ ْ َ َ ُ َ
َ
ض َوان هللا تَ َع َ َ
إن َّ ُ َ ََ ُ
الرتمذي .

تاسعاً  :حفظ اللسان عالمة على من حسن إسالم اإلنسان

قال  ( من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه ) .
فمن حسن إسالمه ال ينرغل بالقيل والقال وال بتتبع عورات الناس .
من حسن إسالمه  :قل كالمه وكثر ذكره وطال فكره .
من حسن إسالمه انرغل بعبادة ربه وطاعة مواله والتزود إىل يوم يلقاه .
من حسن إسالمه أكثر من األذكار واستغفر بالليل والنهار وأطال قراءة القرآن .
من حسن إسالمه  :استعد للقاء ربه قبل غياب ِشسه ورحيل يومه .

عاشراً  :حفظ اللسان سبب للنجاة من النريان .
ول هللاِّ أَخِّربين بِّعم ٍل ي ْد ِّخلُين اجلنَّةَ وي ب ِّ
اع ُدين ِّمن النَّ ِّ
سري َعلَى َم ْن
ار؟ قَ َ
ت :يَا َر ُس َ
عن ُم َع ٍاذ  قَ َ
ال( :لَ َق ْد َس َ
ال :قُ ْل ُ
َ َ َُ
ْ ْ ََ ُ
ألت َع ْن َعظي ٍم وإنَّهُ لَيَ ٌ
َ
الك ذَلِّك ُكلِّ ِّه!) قُ ْلت  :بلَى يا ر َ ِّ
رسول
أخ َذ بِّلِّسانِِّّه وقال ( ُك َّ
ت  :يَا َ
يَ َّسَرهُ هللاُ تَ َع َ
ف َعلَْي َ
ُخِّربُ َك ِّمبِّ ِّ َ
اىل َعلَْيه ... :أالَ أ ْ
ك َه َذا ) قُ ْل ُ
ُ
سول هللا فَ َ
َ َ
ِّ
ب الناس ِّيف الن ِّ
صائِّ ُد أَلْ ِّسنَتِّ ِّه ْم ؟ ) .
اخ ُذو َن مبا نَتَ َكلَّ ُم بِِّّه ؟ َ
ك أ ُُّم َ
فقال ( ثَ ِّكلَْت َ
هللا وإنَّا لَ ُمؤ َ
َّار َعلَى ُو ُجوه ِّه ْم إِّالَّ َح َ
ك ! َوَه ْل يَ ُك ُّ َ
قال رجل للقمان احلكيم كيف وصلت إىل ما وصلت إليه فقال لقمان بأمرين  :بقلة كالمي وعدم تدخلي فيما ال يعنيين
وقال البنه  :يا بين إذا افتخر الناس بكالمهم فافتخر أنت بسكوتك .
قيل يف مأثور احلكم :إذا مت العقل نقص الكالم .
وقال بعض احلكماء :يف ابن آدم من العيوب؟! فقال :هي أكثر من أن حتصى والذي أحصيته :مثانية آالف عيب فوجدت خصلةً إن
استعملتها سرتت العيوب كلها قال ما هي؟ قال :حفظ اللسان
وقيل  :احلكمة عررة أجزاء تسعة منها الصمت والعاشرة قلة الكالم.
وقيل  :راحة اجلسم يف قلة الطعام وراحة النفس يف قلة اآلثام وراحة القلب يف قلة االهتمام وراحة اللسان يف قلة الكالم .
قال األوزاعي  :ما بلي أحد يف دينه ببالء أضر عليه من طالقة لسانه .
-4كثرياً ما يقرن هللا بني اإلميان باهلل واإلميان باليوم اآلخر.
اّللِّ والْي وِّم ْاآل ِّخ ِّر وع ِّمل ص ِّ
كما قال تعاىل (إِّ َّن الَّ ِّذين آمنُوا والَّ ِّذين هادوا والنَّصارى و َّ ِّ
ِّ
احلاً ) .
الصابِّئ َ
ََ َ َ
ني َم ْن َآم َن ب َّ َ َ ْ
َ َ َ َ َ ُ َ ََ َ
ب اجعل ه َذا ب لَداً ِّآمناً وارز ْق أَهلَه ِّمن الثَّمر ِّ
ال إِّبْر ِّاه ِّ
ِّ
اّللِّ َوالْيَ ْوِّم ْاآل ِّخر ) .
ات َم ْن َآم َن ِّمْن ُه ْم بِّ َّ
يم َر ْ َ ْ َ َ
َ ُْ ْ ُ َ ََ
وقال تعاىل ( َوإ ْذ قَ َ َ ُ
وه ُكم قِّبل الْم ْر ِّرِّق والْم ْغ ِّر ِّ
وقال تعاىل (لَْي ِّ
ُّ
اّللِّ َوالْيَ ْوِّم ْاآل ِّخ ِّر َوالْ َمالئِّ َكة . ) ...
ب َولَ ِّك َّن الِّْ َّرب َم ْن َآم َن بِّ َّ
َ َ
س الْ َّرب أَ ْن تُ َولوا ُو ُج َ ْ َ َ َ
َ
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وقال ( من كان يؤمن باهلل واليوم واآلخر فليقل خرياً أو ليصمت ) .
وقال ( ال حيل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث إال على زوج أربعة أشهر وعرراً ) .
وذلك ألن اإلميان باليوم اآلخر من أعظم احلوافز اليت تدفع اإلنسان للعمل الصاحل حيث اجلزاء على األعمال يف ذلك اليوم فهو أعظم
دافع إىل العمل الصاحل وهو أعظم رادع على التمادي يف الباطل ملن وفقه هللا تعاىل.
وهلذا قال عمر :لوال اإلميان باليوم اآلخر لرأيت من الناس غري ما ترى.
قال السعدي  :اآلخرة اسم ملا يكون بعد املوت وخصه بالذكر بعد العموم ألن اإلميان باليوم اآلخر أحد أركان اإلميان وألنه أعظم

باعث على الرغبة والرهبة والعمل واليقني :هو العلم التام الذي ليس فيه أدّن شك واملوجب للعمل.

-قال الشيخ ابن عثيم ن رمحه هللا :ألن اإلميان باهلل هو الذي يبعث على العمل وهلذا يقرن هللا دائماً اإلميان باهلل وباليوم اآلخر.

-32باب حق اْلوار ِف قرب األبواب
ول ِ
ال إِ ََل أَقْرِِبِما ِم ْن ِ
ك بَاباً ) .
هللا إِ َّن ِِل َج َاريْ ِن فَِإ ََل أَيِرِه َما أ ُْه ِدي قَ َ
ْت يَا َر ُس َ
شةَ  ،قَال ْ
َ -6020ع ْن َعائِ َ
َت ( قُل ُ
َ َ
--------- -1احلديث دليل استحباب تقدمي اجلار األقرب فاألقرب إذا َل يقدر على اإلحسان إىل اجلميع.
ِّ
السخيمة والنفرة وتفضيل اجلار
وحسن العررة واستالل َّ
 -2الوصيَّةُ ببذل اهلديَّة إىل أقرب اجلريان منزلة ملا يرتتَّب عليها من توثيق احملبَّة ُ
اجلنب على غريه ألنه قد يتأذى ب َقتار قدر جاره أو بضجيج أطفاله كما أنه يرى ما يدخل بيت جاره من هديَّة وطعام حنوه فيتروف
خاصةً يف أوقات الغَ ْفلة والغَِّّرة .
هلا خبالف األبعد وهو األقرب إجابةً ملا يقع جلاره من املخاطر
َّ
الس ِّ
عة وكثرة ما يهدي فيصلهم ويعمهم مبواهبه .
فلذلك بَ َدأ به على من بَ ُعد بابه إذ ال يقدر على ِشول مجيعهم باهلدية و َّأما مع َّ
قال الصنعاِن  :واحلكمة فيه أن األقرب باباً يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغريها فيتروف له خبالف األبعد .
ينبغي مراعاة شعور اجلار األقرب؛ ألنه يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغريها خبالف األبعد وكذلك هو األسرع إجابة ملا يقع جلاره.
 -4قال بعض العلماء :اإلهداء إىل األقرب مندوب إليه ألن اهلديَّة يف األصل ليست واجبة فال يكون الرتتيب فيها واجباً .

 -23باب كل معروف صدقة
 -6021عن جابِ ِر ب ِن عب ِد ِ
ٍ
هللا  ،ر ِ
ص َدقَة ) .
ض َي َّ
َِّب  قَ َ
َ ْ َ ْ َْ
ال ( ُكلُّ َم ْع ُروف َ
َ
اَّللُ َع ْن ُه َما َ ،ع ِن النِ ِر

[ م  1005 :عن حذيفة ] .
---------ٍ
ص َدقَةٌ ) أي  :كل شيء ُعرف شرعاً بأنه من أعمال الرب فله حكم الصدقة باملال يف الثواب فال ينبغي
 -1قوله ُ ( ك ُّل َم ْع ُروف َ
أن حيتقر اإلنسان شيئاً من املعروف وال أن يبخل به .

قال ابن بطال  :دل هذا احلديث على أن كل شيء يفعله املرء أو يقوله من اخلري يكتب له به صدقة .
ِّ ِّ
اب وأَنَّه ال َحيت ِّقر الْ َف ِّ
ِّ
اإل ْخبار بِّأَنَّهُ ص َدقَةٌ ِّمن ب ِّ
َن لَهُ ُحكْم َّ ِّ ِّ
إخبَ ٌار بِّأ َّ
اع ُل َشْيئاً ِّمن
اب التَّ ْربِّيه الْبَل ِّيغ َوُه َو ْ
َ
َْ
وقال الصنعاِن َ :و ِّ َ ُ
الص َدقَة يف الث ََّو َ ُ َْ ُ
َ
الْمعر ِّ
وف َوال يَْب َخ ُل بِِّّه.
َ ُْ
وقد أخرجه الدارقطين واحلاكم من طريق عبد احلميد بن احلسن اهلاليل عن ابن املنكدر مثله وزاد يف آخره ( وما أنفق الرجل على أهله
كتب له به صدقة وما وقى به املرء عرضه فهو صدقة ) وأخرجه البخاري يف " األدب املفرد " من طريق حممد بن املنكدر عن أبيه
كاألول وزاد ( ومن املعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تلقي من دلوك يف إناء أخيك ) .
وقد تقدم يف احلديث ( بكل تسبيحة صدقة وكل هتليلة صدقة وكل حتميدة صدقة . ) ...
-2احلث على فعل اخلري مهما أمكن وأنه ال ينبغي للمسلم أن حيتقر شيئ اً من املعروف.
 -3قال املاوردي  :املعروف نوعان  :قول وعمل :
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فالقول  :طيب الكالم وحسن البرر والتودد جبميل القول والباعث عليه حسن اخللق ورقة الطبع .
والعمل  :بذل اجلاه واإلسعاف بالنفس واملعونة يف النائبة والباعث عليه حب اخلري للناس وإيثار الصالح هلم وهذه األمور تعود
بنفعني نفع على فاعلها يف اكتساب األجر ومجيل الذكر ونفع على املعان هبا يف التخفيف واملساعدة فلذلك مساه هنا صدقة .
-4يسر الرريعة واستيعاهبا للناس كافة ففعل املعروف وحتصيل الثواب ال خيتص بأهل اليسار بل كل مسلم قادر على أن يفعل أنواعاً من
املعروف من ذكر وتسبيح ودعاء ونصيحة وأمر مبعروف وُني عن منكر وإرشاد ضال ومواساة حمزون إىل غري ذلك من صنوف
املعروف .
-5على املسلم أن َيتهد يف فعل املعروف مما يستطيعه وال يرق عليه فبفعل املعروف يطيب عيره وتطمئن نفسه وتتوثق صلته مبن
حوله مع ماله إن صلحت نيته من األجر اجلزيل والثواب العظيم .
 -6أن أنواع الصدقة ال يقتصر فيها على صدقة األموال .
سبيحة صدقةً وُك ِّل تَكبريةٍ صدقَةً وُك ِّل َحت ِّميدةٍ
إن ب ُك ِّل تَ ٍ
ص َّدقُو َن ؟ َّ
جعل هللاُ لَ ُك ْم ما تَ َّ
ْ
َ
َ
أوليس قد َ
قال ابن رجب  :يف شرح قوله َ ( 
ِّ
ٍ
ِّ
صدقَةٌ ) .
صدقَةٌ ونَ ْه ٌي َع ْن ُمن َك ٍر َ
صدقةً وُك ِّل تَ ْهليلَة صدقةً و ْأمٌر باملَْعروف َ
َ
مجيع أنواع ِّ
َّيب َّ 
معَن هذا َّ
فعل املعروف واإلحسان
أن الفقراء ظنُّوا أ ْن ال صدقةَ إالَّ باملال وهم عاجزون عن ذلك
فأخربهم الن ُّ
ُ
أن َ
ٍ
َّيب 
كل
وخرجه البخاري من حديث جاب ٍر عن الن ِّ
صدقة  .ويف صحيح مسلم عن حذيفة عن الن ِّ
معروف صدقةٌ ) َّ
َّيب  قال ( ُّ
فالصدقة تُطلق على مجيع أنواع فعل املعروف واإلحسان .
والصدقة بغري املال نوعان :

أفضل من الصدقة باملال وهذا كاألمر باملعروف والنَّهي عن
أحدمها  :ما فيه تعدية اإلحسان إىل اخللق فيكون صدقةً عليهم ورمبا كان َ
املنكر فإنَّه ُدعاءٌ إىل طاعة هللا و ٌّ
تعليم العلم النافع وإقراءُ القرآن وإزالةُ
كف عن معاصيه وذلك خريٌ من النَّفع باملال وكذلك ُ
السعي يف جلب املنافع للناس .
األذى عن الطريق و ُ
والنَّوع الثاين من الصدقة اليت ليست مالية  :ما نفعه قاصر على فاعله كأنواع ِّ
الذكر ِّ :م َن التَّكبري والتَّسبيح والتَّحميد والتَّهليل
ُ
ٌ
ِّ
أكثر هذه
املري إىل
املساجد صدقة وَل يذكر يف شيء من األحاديث َّ
الصالة والصيام واحلج واجلهاد أنَّه صدقة و ُ
واالستغفار وكذلك ُ
تطوع األغنياء بأمواهلم .
أفضل من َّ
الصدقات املاليَّة ؛ ألنَّه َّإَّنا ذكر ذلك جواباً لسؤ ِّال ال ُفقراء الَّذين سألوه ع َّما يُقاوم َّ
األعمال ُ
فائدة :وقال الريخ ابن أيب محزة  :وال يلهم الصدقة إال من سبقت له سابقة خري .
ِ
ِ ِ
ص َدقَةٌ قَالُوا فَِإ ْن َملْ َجيِ ْد قَ َ
ال  :قَ َ
وسى األَ ْش َع ِري قَ َ
ال النِ ُّ
سهُ
َِّب َ ( علَى ُك ِرل ُم ْسل ٍم َ
-6022عن أَِيب ُم َ
ال فَ يَ ْع َم ُل بيَ َديْه فَ يَ ْن َف ُع نَ ْف َ
ال بِالْمعر ِ
وي تَص َّد ُق قَالُوا فَِإ ْن َمل يستَ ِطع  ،أَو َمل ي ْفعل قَ َ ِ
وف
ال فَ يَأ ُْم ُر بِ ْ
وف قَالُوا فَِإ ْن َملْ يَ ْف َع ْل قَ َ
اج ِة ال َْمل ُْه َ
ال فَ يُع ُ
ََ َ
 ن ذَا ا ْحلَ َ
اخلَ ِْري  ،أ َْو قَ َ َ ْ ُ
َْْ ْ ْ َْ َْ
ِ
ك َ ،ع ِن َّ
ص َدقَة ) .
ال فَِإ ْن َملْ يَ ْف َع ْل قَ َ
قَ َ
ال فَ يُ ْمس ُ
الش رِر فَِإنَّهُ لَهُ َ
[ م . ] 1008 :
---------ِ
ص َدقَة ) قال القرطيب  :هو هنا مطلق وقد قيده يف حديث أيب هريرة بقوله (يف كل يوم) وظاهر هذا اللفظ الوجوب
كل ُم ْسل ٍم َ
( َعلَى ر
لكن خففه هللا تعاىل حيث جعل ما خف من املندوبات مسقطاً به لطفاً منه وتفضالً .
أيت إ ْن َملْ َجيِ ْد ؟ ) أي  :ما يتصدق به ويف رواية البخاري ( يا نيب هللا ! فمن َل َيد ) قال احلافظ  :كأُنم فهموا من
( قَ َ
ال  :أر َ

لفظ الصدقة العطية فسألوا عمن ليس عنده شيء من املال فبني هلم أن املراد بالصدقة ما هو أعم من ذلك ولو بإغاثة امللهوف
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر .
ِ ِ
سهُ ) مبا يكتسبه من صناعة وَتارة وحنومها بإنفاقه عليها ومن تلزمه نفقته .
( قَ َ
ال  :يَ ْع َم ُل بيَ َديْه فَ يَ ْن َف ُع نَ ْف َ
صدَّق ) أي  :ينفع غريه بإعطاء الصدقة .
( َويَتَ َ
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أيت إن َملْ يَ ْستَ ِط ْع ؟ ) أي  :االعتمال بيديه .
( قَ َ
ال  :أر َ

( املَل ُْهوف ) أي  :املضطر .
ك َع ِن َّ
ص َدقَة ) قال النووي  :معناه صدقة على نفسه كما يف غري هذه الرواية واملراد أنه إذا أمسك عن الرر هلل
( ميُْ ِس ُ
الش رِر  ،فَِإنَّ َها َ
تعاىل كان له أجر على ذلك كما أن للمتصدق باملال أجراً .

 -1احلديث دليل على عظمة الرريعة اإلسالمية حيث نوعت طرق اخلري وكثرهتا .
 -2احلديث دليل على أن تقدمي النفس على الغري :مقصود للرارع؛ فإُنا أهم ويف احلديث الرريف ( ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن
فضل شيء فألهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا ) يقول :فبني يديك
وعن ميينك وعن ِشالك .
وقد ثبت عن النيب  يف غري ما حديث أن النفقة على األهل أعظم أجرا من النفقة على غريهم.
روى مسلم بسنده عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا  ( دينار أنفقته يف سبيل هللا ودينار أنفقته يف رقبة ودينار أنفقته على مسكني
ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك ) .
-3احلديث دليل على أن أنواع الصدقة ال يقتصر فيها على األموال فقط بل كل ما فيه نفع يعد صدقة .
ِ
اج ِة املَل ُْهوف ) قال القرطيب  :أي صاحب احلاجة املضطر إليها الذي قد شغله مهه حباجته عن كل ما سواها وال
-4قوله ( يُع ُ
 ن ذَا احلَ َ
رف من كربة صاحبها .
شك يف أن قضاء حاجة من كانت هذه حاله يتعدد فيها األجر ويكفر حبسب ما َك َ
 -5احلديث دليل على فضل التكسب ملا فيه من اإلعانة ونفع النفس واآلخرين .
والرتغيب يف العمل يف هذا املقام له فوائد كثرية أشار احلديث إىل بعضها :
فمنها  :أنه ينفع نفسه وينفق على من يعول مث يتصدق على احملاويج من الفقراء واملساكني ليتقرب إىل ربه بنفع إخوانه وفَ ِّ
ك ضوائقهم
َ
وتفريج كروهبم .

ومنها :أن يف العمل باليد امتهانا للنفس وكسرا لسورة كثري من رذائلها وعيوهبا كالكرب والعجب والبطر واألشر.
ومنها  :أن يف العمل بعداً عن البطالة والكسل ومن شأن املسلم أن يكون يف عمل إما ملعاشه أو ملعاده .

-6احلديث دليل على احلث على فعل اخلري مهما أمكن وأن من قصد شيئاً منها فتعسر عليه انتقل إىل غريه مما يسهل عليه .
 -7أن إمساك الرر هلل تعاىل عبادة يثاب عليها العبد .
قال ابن املنري  :إَّنا حيصل ذلك للممسك عن الرر إذا نوى باإلمساك القربة خبالف حمض الرتك  ...مث قال  :وليس ما تضمنه اخلرب
من قوله ( فإن َل َيد ) ترتيباً وإَّنا هو لإليضاح ملا يفعله َمن عجز عن خصلة من اخلصال املذكورة فإنه ميكنه خصلة أخرى فمن
أمكنه أن يعمل بيده فيتصدق وأن يغيث امللهوف وأن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر وميسك عن الرر فليفعل اجلميع .
 -8مراجعة العاَل يف تفسري اجململ .
 -9فضل الصدقة .
 -10فضل إعانة أصحاب احلاجات .
 -11تنوع طرق اخلري .
 -12احلث على األمر باملعروف .
 -13مصداق حلديث ( ال حتقرن من املعروف شيئاً ) .
 -14فضل النفع املتعدي باإلحسان املايل والبدين .
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 -34باب ِط ِ
يب الْ َكالَِم

ِ
ص َدقَةٌ.
َوقَ َ
َِّب  الْ َكل َمةُ الطَّيِربَةُ َ
ال أَبُو ُه َريْ َرةَ َ ،ع ِن النِ ِر
ِ
ِ
َِّب  النَّار فَ ت ع َّوذَ ِم ْن ها وأَ َش ِ ِ
ي بْ ِن َح ٍِ
ال
اح بَِو ْج ِه ِه -قَ َ
اَت قَ َ
ال ( ذَ َك َر النِ ُّ
َ ََ
َّار فَ تَ َع َّوذَ م ْن َها َوأَ َش َ
َ َ َ
َ -6023ع ْن َعد ِر
اح ب َو ْج ِهه ُُثَّ ذَ َك َر الن َ
ُش ْعبَةُ أ ََّما َم َّرتَ ْ ِ
 ن فَالَ أَ ُش ُّ
َّار َول َْو بِ ِش ِرق َتََْرةٍ فَِإ ْن َملْ َِجت ْد فَبِ َكلِ َم ٍة طَيِربَة ) .
ك ُُ ،ثَّ قَ َ
ال اتَّ ُقوا الن َ
[ م . ] 1016 :
---------اح بَِو ْج ِه ِه ) أي  :أعرض وقال اخلطايب  :أشاح بوجهه إذا صرفه عن الريء فعل احلذر منه الكاره له كأنه يراها وحيذر وهج
( َوأَ َش َ
سعريها فنحى وجهه منها .
َّار ) أي  :اجعلوا بينكم وبينها وقاية بالعمل الصاحل .
( اتَّ ُق وا الن َ
( َول َْو بش ِرق َتََْرةٍ ) أي  :ولو تتصدقوا بنصف مترة .
 -1احلديث دليل على فضل لكلمة الطيبة وأُنا صدقة وأُنا من أسباب النجاة من النار .
فالكلمة الطيبة  :أجر كبري وعمل يسري من رب عزيز .
والكلمة الطيبة  :هي اليت تسر السامع وتؤلف القلب .
هي اليت حتدث أثرا طيباً يف نفوس اآلخرين هي اليت تثمر عمالً صاحلاً يف كل وقت بإذن هللا هي اليت تفتح أبواب اخلري وتغلق أبواب
الرر .
فالكلمة الطيبة سبب لصالح األحوال وغفران الذنوب .
ِّ
َّ ِّ
اّللَ َوَر ُسولَهُ فَ َق ْد فَ َاز
صلِّ ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويَ ْغ ِّف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَمن يُ ِّط ْع َّ
ين َآمنُوا اتَّ ُقوا َّ
اّللَ َوقُولُوا قَ ْوالً َسد ً
يدا ( )70يُ ْ
قال تعاىل ( يَا أَيُّ َها الذ َ
ِّ
يما ) .
فَ ْوًزا َعظ ً
وأمر هللا بالكلمة الطيبة .
ِّ
الصالَةَ َوآتُواْ َّ
فقال تعاىل ( َوقُولُواْ لِّلن ِّ
الزَكاةَ ) .
يمواْ َّ
َّاس ُح ْسناً َوأَق ُ
وقال سبحانه ( وقل لعبادي يقولوا اليت هي أحسن ) .
وقال سبحانه ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه ) .

الكلمة الطيبة سبب لرضوان هللا .
ِّ
احلار ِّ
عن بِّ ِّ
الل بن ِّ
أن رسول هللا  قَال ( َّ
ث املَزِِّّين َّ : 
ت
ض َو ِّان هللاِّ تَ َع َ
إن َّ
الر ُج َل لَيَتَ َكلَّ ُم بِّال َكل َم ِّة ِّم ْن ِّر ْ
اىل َما َكا َن يَظُ ُّن أ ْن تَْب لُ َغ َما بَلَغَ ْ
ُ
ض َوانَهُ إِّ َىل يَ ِّوم يَلْ َقاه ) رواه الرتمذي .
ب هللاُ لَهُ ِّهبَا ِّر ْ
يَكْتُ ُ
والكلمة الطيبة سبب دخول اْلنة .
ِّ
اجلنَّ ِّة غُرفًا تُرى ظُه ِّ
وُنَا وبُطُونُ َها ِّم ْن ظُ ُه ِّ
ِّ ِّ
اّللِّ؟
ول َّ
ال :لِّ َم ْن ِّه َي يَا َر ُس َ
ايب فَ َق َ
ال :قَ َ
َع ْن َعلِّ ٍي قَ َ
ورَها» فَ َق َام أ َْعَرِّ ٌّ
ال النِّ ُّ
َّيب  ( إ َّن يف َْ َ َ ُ ُ
ورَها م ْن بُطُ َ
ال« :لِّمن أَطَاب الْ َك َالم وأَطْعم الطَّعام وأَدام ِّ
الصيَ َام َو َ َّ ِّ ِّ ِّ َّ
َّاس نِّيَام ) رواه الرتمذي.
َ َ ََ َ َ َ َ َ
قَ َ َ ْ َ
صلى َّّلل باللْي ِّل َوالن ُ
وعن املقدام بن شريح عن أبيه عن جده  قال :قلت يا رسول هللا حدثين بريء يوجب يل اجلنة .قال« :موجب اجلنة :إطعام الطعام
وإفراء السالم وحسن الكالم» رواه الطرباين
الكلمة الطيبة سبب للنجاة من النار .
َّار َولَ ْو بِّ ِّر ِّق متََْرةٍ فَ َم ْن ََلْ ََِّي ْد فَبِّ َكلِّ َم ٍة طَيِّبَة ) .
حلديث الباب ( اتَّ ُقوا الن َ
الكلمة الطيبة شعبة من شعب اإلميان .
ِّ
اّللِّ  ( من َكا َن ي ؤِّمن بِّ َِّّ ِّ ِّ
َعن أَِّيب هري رةَ َ عن رس ِّ
اّللِّ َوالْيَ ْوِّم ْاآل ِّخ ِّر فَلْيُك ِّ
ْرْم
ت َوَم ْن َكا َن يُ ْؤِّم ُن بِّ َّ
ول َّ
ص ُم ْ
اّلل َوالْيَ ْوم ْاآلخ ِّر فَ ْليَ ُق ْل َخْي ًرا أ َْو ليَ ْ
َْ
ْ َُ
ُْ ُ
ْ ُ ََْ
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اّللِّ َوالْيَ ْوِّم ْاآل ِّخ ِّر فَ ْليُك ِّ
ضْي َفهُ» متفق عليه .
َج َارهُ َوَم ْن َكا َن يُ ْؤِّم ُن بِّ َّ
ْرْم َ
الكلمة الطيبة صدقة .

ٍ
ِّ ِّ
اّلل ُ ( ك ُّل سالمى ِّمن الن ِّ ِّ
َّمس :تَ ْع ِّد ُل ْبني االثْنَ ْ ِّ
ني
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اّلل عنه قَ َ
عن أَيب هريرة رضي َّ
َّاس َعلَْيه َ
ُ
َ
ص َدقَةٌ ُك َّل ْيوم تَطْلُ ُع فيه الر ْ ُ
الصالةِّ
ِّ
الرجل ِّيف دابَّتِّ ِّه فَ ِّ
صدقَةٌ َوالْ َكلِّ َمةُ الطَّيبةُ صدقَةٌ وب ُك ِّل َخطْ َوةٍ متَْ ِّر َيها إِّ َىل َّ
ني َّ ُ َ َ
صدقَةٌ َوتُع ُ
ْ
تحملُهُ َعلَْي َها أ َْو تَ ْرفَ ُع لَهُ َعلَْي َها َمتَاعهُ َ
َ
ِّ
ص َدقَة ) متفق عليه .
صدقَةٌ َوُمتي ُ
ط األَذَى َع ِّن الطَّ ِّر ِّيق َ
َ
قال ابن بطال  :وجه كون الكلمة الطيبة صدقة أن إعطاء املال يفرح به قلب الذي يعطاه ويذهب ما يف قلبه وكذلك الكالم الطيب

فأشبهها من هذه احليثية .

والكلمة الطيبة انتصار على الشيطان .
غ ب ي نَهم إِّ َّن الرَّيطَا َن َكا َن لِّ ِّإلنْس ِّ
قال تعاىل ( وقُل لِّعِّب ِّادي ي ُقولُوا الَِّّيت ِّهي أ ْ ِّ
ان َع ُد ًّوا ُمبِّيناً ) .
ْ
َ ْ َ َ
َح َس ُن إ َّن الرَّْيطَا َن يَْن َز ُ َْ ُ ْ
َ
َ
قال ابن كثري  :يأمر تعاىل رسوله  أن يأمر عباد هللا املؤمنني أن يقولوا يف خماطباهتم وحماوراهتم الكالم األحسن والكلمة الطيبة؛ فإنه
إذ َل يفعلوا ذلك نزغ الريطان بينهم وأخرج الكالم إىل الفعال ووقع الرر واملخاصمة واملقاتلة فإن الريطان عدو آلدم وذريته من
حني امتنع من السجود آلدم فعداوته ظاهرة بينة؛ وهلذا ُنى أن يرري الرجل إىل أخيه املسلم حبديدة فإن الريطان ينزغ يف يده أي :فرمبا
أصابه هبا.
ِّ
ِّ ِّ ِّ
َح َس ُن ) وهذا أمر بكل كالم يقرب إىل هللا من قراءة وذكر وعلم وأمر مبعروف
وقال السعدي  :قوله تعاىل ( َوقُ ْل لعبَادي يَ ُقولُوا الَِّّيت ه َي أ ْ
وُني عن منكر وكالم حسن لطيف مع اخللق على اختالف مراتبهم ومنازهلم وأنه إذا دار األمر بني أمرين حسنني فإنه يأمر بإيثار
أحسنهما إن َل ميكن اجلمع بينهما.
والقول احلسن داع لكل خلق مجيل وعمل صاحل فإن من ملك لسانه ملك مجيع أمره.
وقوله ( إِّ َّن الرَّْيطَا َن يَنزغُ بَْي نَ ُه ْم ) أي :يسعى بني العباد مبا يفسد عليهم دينهم ودنياهم ( .تفسري السعدي ) .
فاللعن والسب والرتم والكالم يف النيات كله من الريطان ألنه عدو ظاهر العداوة لإلنسان .
ولذلك جاء يف احلديث ( إِّ َّن الرَّيطَا َن قَ ْد أَيِّس أَ ْن ي عب َده الْمصلُّو َن ِّيف ج ِّزيرةِّ الْعر ِّ ِّ
َّح ِّر ِّ
يش بَْي نَ ُه ْم» رواه مسلم والتحريش:
ب َولَك ْن ِّيف الت ْ
ْ
َ َ ُْ ُ ُ َ
َ َ ََ
اإلفساد بينهم فمن رد بالكملة الطيبة أخزى الريطان .

والكلمة الطيبة هداية من هللا وفضل .
قال تعاىل ( وهدوا إىل الطيب من القول ) .
 -2احلديث دليل على وجوب اتقاء النار وذلك بفعل األسباب اليت تنجي من النار .
وقد أمر هللا باتقائها يف آيات كثرية :
فقال تعاىل ( واتَّ ُقوا النَّار الَِّّيت أ ُِّعد ِّ ِّ
ين ) .
ْ
َ
َّت ل ْل َكاف ِّر َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
َّاس َوا ْحل َج َارةُ ) .
ين َآمنُوا قُوا أَنْ ُف َس ُك ْم َوأ َْهلي ُك ْم نَاراً َوقُ ُ
وقال تعاىل (يَا أَيُّ َها الذ َ
ود َها الن ُ
وقال تعاىل ( فَأَنْ َذ ْرتُ ُك ْم نَاراً تَلَظَّى ) .
َس َفَر  .إِّن ََّها َِّإل ْح َدى الْ ُك َِّرب  .نذيراً للبرر ) قال احلسن البصري  :وهللا ما أُنذر العباد بريء قط أدهى منها .
وقال تعاىل ( َو ُّ
الصْب ِّح إِّ َذا أ ْ
وقال  ( اتقوا النار ولو برق مترة فمن َل َيد فبكلمة طيبة ) متفق عليه .
وقال  ( ليتق أحدكم وجهه النار ولو برق مترة ) رواه أمحد .
وجاء عند الطرباين من حديث فضالة بن عبيد مرفوعاً ( اجعلوا بينكم وبني النار حجاباً ولو برق مترة ) .
وألمحد عن عائرة بإسناد حسن ( يا عائرة استرتي من النار ولو برق مترة فإُنا تسد من اجلائع مسدها من الربعان )
واتقاء النار يكون  :بفعل أوامر هللا واجتن اب نواهي ه .
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وأمر  باالستعاذة منها .كما قال  ( استعيذوا باهلل من عذاب جهنم ) متفق عليه .
وكان  يقول يف صالته ( اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم ) متفق عليه .
َّ ِّ
َّم إِّ َّن َع َذابَ َها َكا َن َغَراماً )
اص ِّر ْ
ين يَ ُقولُو َن َربَّنَا ْ
ف َعنَّا َع َذ َ
ومن صفات عباد هللا اخلوف منها ،كما قال تعاىل ( َوالذ َ
اب َج َهن َ
وقد تقدم بعض األسباب اليت تنجي من النار .
 -3احلديث دليل على أن الصدقة -ولو قلت -من أسباب النجاة من النار ففيه فضل الصدقة وعلو منزلتها .
وللصدقة فضائل كثرية منها :

أوالً  :أهنا برهان على صحة اإلميان .
احلمد َِّّّللِّ متَْألُ الْ ِّميزا َن .وسبحا َن َِّّ
ول َِّّ
احلم ُد َِّّّللِّ متَْ ِّ
اإلميَ ِّ
عن أَِِّب مالِّ ٍ
ور َشطْر ِّ
ُّ
آلن  -أ َْو متَْألُ -
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ك األَ ْش َع ِّر ِّي قَ َ
ان َو َْ ْ ُ
اّلل َو َْ ْ
َ َ ُْ َ
َْ َ
اّلل  ( الط ُه ُ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ك ُك ُّل الن ِّ
الس َم َوات َواأل َْر ِّ
َّاس يَ ْغ ُدو فَبَائ ٌع نَ ْف َسهُ فَ ُم ْعت ُق َها أ َْو
الص َدقَةُ بُْرَها ٌن َو َّ
ور َو َّ
ض َو َّ
ني َّ
ك أ َْو َعلَْي َ
الصْب ُر ضيَاءٌ َوالْ ُق ْرآ ُن ُح َّجةٌ لَ َ
َما بَ ْ َ
الصالَةُ نُ ٌ
ُموبُِّق َها ) رواه مسلم .
ثانياً  :أهنا تطهري للنفس .
ِِّّ
ِّ ِّ
ِّ
ك َس َك ٌن َهلُ ْم ) .
صالتَ َ
ص ِّل َعلَْي ِّه ْم إِّ َّن َ
ص َدقَةً تُطَ ِّهُرُه ْم َوتَُزك ِّيه ْم هبَا َو َ
قال تعاىل ( ُخ ْذ م ْن أ َْم َواهل ْم َ
ثالثاً  :أهنا تغفر الذنوب .

قال  ( والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار ) رواه الرتمذي .
رابعاً  :أن الصدقة تزيد املال .

قال  ( ما نقصت صدقة من مال ) رواه مسلم .

خامساً  :أهنا تظلل صاحبها يوم القيامة .

قال  ( العبد يف ظل صدقته يوم القيامة ) رواه أمحد .
وقال ( سبعة يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظ ل إال ظله ... :ورجل تص دق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم ِشاله ما تنفق ميينه).

سادساً  :أهنا وقاية النار .

حلديث الباب ( اتقوا النار ولو برق مترة ) .
وقال  للنساء ( يا مع َرر النِّس ِّاء تَص َّدقْن وأَ ْكثِّر َن ِّ
اال ْستِّ ْغ َفار فَإِِّّين رأَيْتُ ُك َّن أَ ْكثَر أ َْه ِّل الن ِّ
َّار ) متفق عليه .
َ
َ
َ َْ َ َ َ َ َ ْ
َ

سابعاً  :دعاء املالئكة .

كما قال ( ما من صباح إال وينزل ملكان  :يقول أحدمها اللهم أع ط منفقاً خلفاً ويقول اآلخر :اللهم أع ط ممسكاً تلفاً) متفق عليه
ثامناً  :أن فيها عالجاً من األمراض .

روي عنه  أنه قال ( داووا مرضاكم بالصدقة ) .
قال ابن شقيق ( مسعت ابن املبارك وسأله رجل  :عن ٍ
قرحة خرجت يف ركبته منذ سبع سنني وقد عاجلها بأنواع العالج وسأل األطباء
فلم ينتفع به فقال :اذهب فاحفر بئراً يف مكان حاجة إىل املاء فإين أرجو أن ينبع هناك عني وميسك عنك الدم ففعل الرجل فربأ ) .
تاسعاً  :أن هللا يدفع بالصدقة أنواعاً من البالء .

كما يف وصية حيىي  لبين إسرائيل ( وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك رجل أسره العدو فأوثقوا يده إىل عنقه وقدموه ليضربوا عنقه
فقال :أنا أفتدي منكم بالقليل والكثري ففدى نفسه منهم ) .
فالصدقة هلا تأثري عجيب يف دفع أنواع البالء ولو كانت من فاج ٍر أو ظا ٍَل بل من كافر فإن هللا تعاىل يدفع هبا أنواعاً من البالء وهذا
أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم وأهل األرض مقرون به ألُنم قد جربوه  ( .الوابل الصيب ) .

عاشراً  :أنه ال يبقى لصاحب املال من ماله إال ما تصدق به .
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وما تُ ِّنف ُقواْ ِّم ْن َخ ٍْري فَألن ُف ِّس ُكم ) .
كما يف قوله تعاىل ( َ
وملا سأل النيب  عائرة عن الراة اليت ذحبوها ما بقى منها :قالت :ما بقى منها إال كتفها قال (بقي كلها غري كتفها)  .رواه الرتمذي

احلادي عشر  :أن يضاعف للمتصدق أجره .
ص ِّدقِّني والْم َّ ِّ ِّ
كما يف قوله عز وجل ( َّ
َجٌر َك ِّرمي ) .
ضوا َّ
اّللَ قَ ْرضاً َح َسناً يُ َ
صدقَات َوأَقْ َر ُ
اع ُ
ضَ
ف َهلُ ْم َوَهلُ ْم أ ْ
إن الْ ُم َّ َ َ ُ
ِّ
وقوله سبحانه ( من َذا الَّ ِّذي ي ْق ِّرض اّلل قَرضاً حسناً فَيض ِّ
ط َوإِّلَْي ِّه تُ ْر َجعُون ) .
ض َويَْب ُس ُ
اع َفهُ لَهُ أ ْ
ُ ُ َ ْ ََ َُ
َض َعافاً َكث َريًة َواّللُ يَ ْقبِّ ُ
َ
الثاِن عشر  :أن فيها انشراحاً للصدر .
ِّ ٍ ِّ
اّللِّ  ( مثَل الْب ِّخ ِّيل والْمتَ ِّ ِّ
ني علَي ِّهما جنَّتَ ِّ
ت أَيْ ِّد ِّيه َما إِّ َىل ثُ َديِّ ِّه َما
ول َّ
ب َر ُس ُ
َع ْن أَِِّب ُهَريْ َرةَ قَ َ
ان ِّم ْن َحديد قَد ْ
اضطَُّر ْ
ال َ
َ َ َ َ ُ َ
ضَر َ
صدق َك َمثَ ِّل َر ُجلَ ْ ِّ َ ْ َ ُ
وتَراقِّ ِّيهما فَجعل الْمت ِّ
َّق بِّص َدقَ ٍة انْبسطَت عْنه ح َّىت تُغَ ِّرى أَنَ ِّاملَه وتَع ُفو أَثَره وجعل الْب ِّخيل ُكلَّما ه َّم بِّ ٍ
ت
صْ
ص َدقَة قَلَ َ
ُ َ ْ َ َُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ
صد َ َ
صد ُق ُكلَّ َما تَ َ
َ َ َ َُ َ
ََ ْ َُ َ
ََ َ
َ
ٍ
ت ُك ُّل َح ْل َقة َم َكانَ َها) متفق عليه .
َخ َذ ْ
َوأ َ
فكلما تصدَّق اتسع وانفسح
فاملتصدق كلما تصدق بصدقة انررح هلا قلبه وانفسح هبا صدره فهو مبنزلة اتساع تلك اجلبة عليه
َّ
العبد حقيقياً باالستكثار منها واملبادرة إليها
وانررح وقوي فرحه وعظم سروره ولو َل يكن يف َّ
الصدقة إال هذه الفائدة وحدها لكان ُ
وق ُش َّح نَ ِّ
ك ُه ُم امل ْفلِّ ُحون ) .
ومن يُ َ
فس ِّه فَأ ُْولَئِّ َ
وقد قال تعاىل ( َ
ُ
 وقد أمر هللا تعاىل بالصدقة قبل قيام القيامة الصغرى وقبل الكربى :َّق وأَ ُكن ِّمن َّ ِِّّ
ِّ
فقال تعاىل ِّ ِّ
ت فَي ُق َ ِّ
ب لَوَال أ َّ ِّ
َج ٍل قَ ِّر ٍ
ني) .
يب فَأ َّ
الصاحل َ
َخ ْرتَِّين إ َىل أ َ
َح َد ُك ُم الْ َم ْو ُ َ
(وأَنف ُقوا من َّما َرَزقْ نَا ُكم من قَ ْب ِّل أَن يَأِِّْتَ أ َ
ول َر ْ
َ
َصد َ َ
َ
واملوت القيامة الصغرى .
ِّ ِّ
َّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اعةٌ َوالْ َكافُِّرو َن ُه ُم
ين َآمنُواْ أَنف ُقواْ ممَّا َرَزقْ نَا ُكم من قَْب ِّل أَن يَأِِّْتَ يَ ْوٌم الَّ بَْي ٌع فيه َوالَ ُخلَّةٌ َوالَ َش َف َ
وقبل يوم القيامة  :فقال تعاىل ( يَا أَيُّ َها الذ َ
الظَّالِّ ُمو َن ) .
 وقد جاء األمر بالصدقة واحلرص عليها واملبادرة هبا قبل أن ال يوجد من يقبلها .ب قَ َ ِّ
ول ( تَص َّدقُوا فَِّإنَّهُ يأِِّْت َعلَْي ُكم َزما ٌن ميَْ ِّري َّ ِّ
ارثَة بْن وْه ٍ
عن َح ِّ
الر ُج ُل لَ ْو
ص َدقَتِّ ِّه فَالَ ََِّي ُد َم ْن يَ ْقبَ لُ َها يَ ُقو ُل َّ
ت النِّ َّ
ال َ :مس ْع ُ
الر ُج ُل ب َ
َّيب  يَ ُق ُ َ
ْ َ
َ
َ
ِّ
ت ِّهبَا بِّاأل َْم ِّ ِّ
اجةَ ِّيل ِّهبَا ) متفق عليه .
جْئ َ
س لََقبلْتُ َها فَأ ََّما الْيَ ْوَم فَالَ َح َ
ِّ
ال فَي ِّفيض ح َّىت ي ِّه َّم ر َّ ِّ
ص َدقَتَهُ َو َح َّىت
ال  :قَ َ
وع ْن أَِّيب ُهَريْ َرَة  قَ َ
وم َّ
ال النِّ ُّ
الس َ
َ
ب الْ َمال َم ْن يَ ْقبَ ُل َ
َّيب  ( الَ تَ ُق ُ
اعةُ َح َّىت يَكْثَُر في ُك ُم الْ َم ُ َ َ َ ُ َ
ِّ
ِّ
ب ِّيل ) متفق عليه .
ضهُ فَيَ ُق َ
ول الَّذي يَ ْع ِّر ُ
يَ ْع ِّر َ
ضهُ َعلَْيه الَ أ ََر َ
ِّ
الذ َه ِّ
الص َدقَِّة ِّمن َّ
ني عَلَى الن ِّ
َح ًدا يَأْ ُخ ُذ َها ِّمنْهُ َويَُرى
وسى َع ِّن النِّ ِّ
ال ( لَيَأْتَِّ َّ
َّيب  قَ َ
الر ُج ُل فِّ ِّيه بِّ َّ
وف َّ
َّاس َزَما ٌن يَطُ ُ
َ
ب ُمثَّ الَ ََي ُد أ َ
وع ْن أَِّيب ُم َ
َ
الرجل الْو ِّ
اح ُد يَْتبَ ُعهُ أ َْربَ ُعو َن ْامرأَةً يَلُ ْذ َن بِِّّه ِّم ْن قِّلَّ ِّة ِّ
الر َج ِّال َوَكثْ َرةِّ النِّ َس ِّاء ) متفق عليه .
َّ ُ ُ َ
َ
 -4عدم احتقار القليل من الصدقة وغريها ألُنا تربو عند هللا حىت تكون كاجلبل كما جاء يف حديث أيب هريرة  .قال  :قال ( من
تصدق بعدل مترة من كسب طيب إال أخذها الرمحن بيمينه فرتبو يف كف الرمحن حىت تكون أعظم من اجلبل) .
-5عظم الرريعة اإلسالمية حيث نوعت طرق اخلري .
 -6احلث على العمل الصاحل وأنه هو السبب يف النجاة من النار بعد رمحة هللا .
 -10إثبات اجلزاء يوم القيامة .
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 -35باب الرفق ِف األمر كله
ول ِ
ط ِمن الْي ه ِ
شة  ،ر ِ
ِ
ود َعلَى ر ُس ِ
ام َعلَْي ُك ْم
ض َي َّ
هللا  فَ َقالُوا َّ
َِّب  قَال ْ
َت ( َد َخ َل َرْه ٌ َ َ ُ
الس ُ
اَّللُ َع ْن َها َ ،زْو َ
َ
 -6024عن َعائ َ َ
ج النِ ِر
ول ِ
ب رِ
الرفْ َق ِِف األ َْم ِر ُكلِر ِه ،
شةُ إِ َّن َّ
ال َر ُس ُ
َت  ،فَ َق َ
اَّللَ ُِحي ُّ
ْت َو َعلَْي ُك ُم َّ
هللا َ م ْهالً يَا َعائِ َ
ام َواللَّ ْعنَةُ قَال ْ
َت َعائِ َ
قَال ْ
شةُ فَ َف ِه ْمتُ َها فَ ُقل ُ
الس ُ
ول ِ
ول ِ
ْت َو َعلَْي ُكم ) .
ال َر ُس ُ
هللا َوَملْ تَ ْس َم ْع َما قَالُوا قَ َ
ْت  :يَا َر ُس َ
هللا  : قَ ْد قُل ُ
فَ ُقل ُ
[ م . ] 5656 :

---------ول ِ
ط ِمن الْي ه ِ
ود َعلَى ر ُس ِ
ط ما دون عررة من الرجال
الرْه ُ
هللا  ) الرهط بفتح الراء وإسكان اهلاء وتُفتح :قال الفيوميَّ :
( َد َخ َل َرْه ٌ َ َ ُ
َ
ليس فيهم امرأة .

قال احلافظ رمحه هللاَ :ل أعرف أمساء هؤالء الرهط لكن أخرج الطرباين بسند ضعيف عن زيد بن أرقم قال" :بينما أنا عند النيب  إذ
أقبل رجل من اليهود يقال له :ثعلبة بن احلارث فقال :السام عليك يا حممد فقال :وعليكم" فإن كان حمفوظًا احتَ َم َل أن يكون أحد
الرهط املذكورين وكان هو الذي باشر الكالم عنهم كما َجَرت العادة من نسبة القول إىل مجاعة واملباشر له واحد منهم ألن
اجتماعهم ورضاهم به يف قوة من شاركه يف النطق .

السام بالسني املهملة وختفيف امليم :املوت
( فَ َقالُوا َّ
الس ُ
ام َعلَْي ُك ْم ) َ
الس ُ َّ
(واللَّ ْعنَةُ)؛ أي :عليكم اللعنة
ْت َو َعلَْي ُك ُم َّ
( فَ ُقل ُ
ام َوالل ْعنَةُ ) أي :عليكم مفهوم ما تريدون من هذا اللفظ وحترفونه إىل املعَن الفاسد َ
زيادة على ذلك.
وقال يف "الفتح" :قوله :هو اللعنة" َْحيتَ ِّمل أن تكون عائرة  -رضي هللا عنها – فَ ِّهمت كالمهم بفطنتها فأنكرت عليهم وظَنَّت أن
النيب  ظن أُنم تلفظوا بلفظ السالم فبالغت يف اإلنكار عليهم.
َو ْحيتَ ِّمل أن يكون سبق هلا مساع ذلك من النيب  كما يف حديثَي ابن عمر وأنس  -رضي هللا عنهما  -يف الباب وإَّنا أَطلقت عليهم
املعني باعتبار احلالة الراهنة ال سيما إذا صدر منه ما
اللعنة إما ألُنا كانت ترى جواز لعن الكافر َّ
علم بأن املذكورين ميوتون على الكفر فأَطلقت اللعن وَل تقيده باملوت .
يقتضي التأديب وإما ألُنا تقدم هلا ٌ
والذي يظهر أن النيب  أراد أن ال يتعود لساُنا الفحش أو أنكر عليها اإلفراط يف السب  ( .الفتح ) .
ول ِ
َين وارفُقي .
ال َر ُس ُ
َت  ،فَ َق َ
مهال  :معناه :تَأ َّ
شةُ ) ً
هللا َ م ْهالً يَا َعائِ َ
( قَال ْ
ِّ
ب رِ
ني اجلانب بالقول والفعل واألخ ُذ باألسهل
( إِ َّن َّ
اَّللَ ُِحي ُّ
الرفْ َق ) قال املناوي رمحه هللا" :الرفق " -بكسر الراء وسكون الفاء :-ل ْ ُ
والدفع باألخف .
( ِِف األَم ِر ُكلِر ِه ) أي :يف أمر ِّ
الدين وأمر الدنيا حىت يف معاملة املرء نفسه ويتأكد ذلك يف معاشرة َمن ال بُد لإلنسان من معاشرته
ْ
كل ما يف الرفق من اخلري ففي العنف مثله من الرر .
حمبوب
كزوجته وخادمه وولده فالرفق
مطلوب مرغوب و ُّ
ٌ
ٌ
ول ِ
هللا َوَملْ تَ ْس َم ْع َما قَالُوا ) يعين قوهلم  :السام عليكم .
ْت  :يَا َر ُس َ
( فَ ُقل ُ
ول ِ
ْت َو َعلَْي ُكم ) بإثبات الواو وجاء يف رواية حبذفها  :عليكم .
ال َر ُس ُ
( قَ َ
هللا  : قَ ْد قُل ُ
 -1احلديث دليل على فضل الرفق وأن هللا حيب الرفق يف األمر كله .
قال ابن حجر  :الرفق هو لني اجلانب بالقول والفعل واألخذ باألسهل وهو ضد العنف .

وقال القاري  :هو املداراة مع الرفقاء ولني اجلانب واللطف يف أخذ األمر بأحسن الوجوه وأيسرها .
فالرفق يُزيرن األمور .

شيء إِّالَّ زانه وال ي ْن زع ِّمن ش ٍ
الرفق الَ ي ُكو ُن يف ٍ
ِّ
يء إِّالَّ َشانَه ) رواه مسلم.
َ َُ َ ُ َ ُ ْ َ
عن عائرة أَن َّ
النيب  قَال ( إ َّن ِّ ُ َ
وهللا حيب الرفق ِف َجيع األمور .
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ب ِّ
الرفْ َق ِّيف األ َْم ِّر ُكلِّ ِّه ) .
كما يف حديث الباب ( إِّ َّن َّ
اّللَ ُِّحي ُّ

ودعاء النِب  ملن رفق بأمته .

ِّ
ول يف بييت َه َذا ( اللَّ ُه َّم َم ْن َويل ِّم ْن ْأم ِّر أُميت َشْيئاً فَ َر َّق َعلَْي ِّه ْم فا ْش ُق ْق َعلَْي ِّه
ول هللاِّ  ي ُق ُ
ت َر ُس َ
عن عائرة رضي هللا عنها قَالَ ْ
تَ :مس ْع ُ
ِّ
يل ِّم ْن أ َْم ِّر أ َُّم ِّيت َشْيئاً فَ َرفَ َق ِّهبِّ ْم فَارفُ ْق بِّه ) رواه مسلم.
َوَم ْن َو َ
قال النووي  :ه َذا ِّمن أَب لَغ َّ ِّ
احلث علَى ِّ ِِّّ
َح ِّاديث ِّهبَ َذا الْ َم ْع ََن .
اهَر ْ
الزَواجر َع ْن الْ َم َرقَّة َعلَى النَّاس َوأ َْعظَم َْ َ
الرفْق هب ْم َوقَ ْد تَظَ َ
َ ْ ْ
ت ْاأل َ
وبشر النِب  صاحب الرفق .
ِّ
ِّ
اّلل عَّز وج َّل بِّأَه ِّل ب ي ٍ
ت َخْي را أ َْد َخل َعلَْي ِّهم ِّ
الرفْ َق ) رواه أمحد .
ت  :قَ َ
َع ْن َعائ َرةَ قَالَ ْ
ال َر ُسو ُل هللا  ( إِّذَا أ ََر َاد َُّ َ َ َ ْ َْ
ُ
ً
َ
ال َهلَا ( إِّنَّهُ َم ْن أ ُْع ِّطي َحظَّهُ ِّم َن ِّ
وعنها أ َّ
الرفْ ِّق فَ َق ْد أ ُْع ِّط َي َحظَّهُ ِّم ْن َخ ِّْري الدُّنْيَا َواآل ِّخَرةِّ ) رواه أمحد .
َّيب  قَ َ
َن النِّ َّ
َ
إذ به تنال املطالب األخروية والدنيوية وبفوته يفوتان .
وهللا يعطي على الرفق ما ال يعطي على غريه .
عن عائرة أَن النيب  قَال (إِّ َّن َّ ِّ
ِّ
الرفق ماال يعطي َعلى الع ِّ
فق َويُ ْع ِّطي على ِّ
ب ِّ
على َما ِّسواه) .رواه مسلم
يق ُِّحي ُّ
َّ
نف َوما الَ يُ ْعطي َ
اّللَ َرف ٌ
الر َ
ُ
ُ
َ
قال القاضي عياض  :معناه يتأتى به من األغراض ويسهل به املطالب ما ال يتأتى بغريه .
وأخب النِب  أن من حيرم الرفق فهو احملروم .

اّلل  يقول ( من حيرِّم ِّ ِّ
اخلي َر ُكلَّه ) رواه مسلم.
ول َّ
مسعت َر ُس َ
اّلل َ
وعن جرير بن عبد َّ
ُ
قالُ :
الرفْ َق ُْحيرم ْ
َ ْ ُْ َ
قال ابن عثيم ن  :يعين أن اإلنسان إذا حرم الرفق يف األمور فيما يتصرف فيه لنفسه وفيما يتصرف فيه مع غريه فإنه حيرم اخلري كله أي
فيما تصرف فيه فإذا تصرف اإلنسان بالعنف والردة فإنه حيرم اخلري فيما فعل وهذا شيء جمرب ومراهد أن اإلنسان إذا صار يتعامل
بالعنف والردة؛ فإنه حيرم اخلري وال ينال اخلري وإذا كان يتعامل بالرفق واحللم واألناة وسعة الصدر؛ حصل على خ ٍري كثري وعلى هذا
فينبغي لإلنسان الذي يريد اخلري أن يكون دائماً رفيقاً حىت ينال اخلري .

وأوصى النِب  من بعثهم بالتيسري والتبشري .
ال  :يَ ِّسَرا َوالَ تُ َع ِّسَرا َوبَ ِّرَرا َوالَ تُنَ ِّفَرا َوتَطَ َاو َعا َوالَ َختْتَلِّ َفا ) متفق عليه .
عن أيب موسى ( أَ َّن النَِّّيب  بَ َعثَهُ َوُم َعاذًا إِّ َىل الْيَ َم ِّن فَ َق َ
والرفق من هدي وصفات النِب . 
ِّ
ٍ ِّ ِّ ِّ
ظ الْ َق ْل ِّ
استَ ْغ ِّف ْر َهلُ ْم َو َش ِّ
اوْرُه ْم ِّيف األ َْم ِّر فَإِّ َذا
ب الَن َف ُّ
نت فَظًّا َغلِّي َ
ضواْ ِّم ْن َح ْول َ
ك فَ ْ
اع ُ
نت َهلُ ْم َولَ ْو ُك َ
قال تعاىل ( فَبِّ َما َر ْمحَة م َن هللا ل َ
ف َعْن ُه ْم َو ْ
ب الْ ُمتَ َوكِّلِّني ) .
ت فَتَ َوَّك ْل َعلَى هللاِّ إِّ َّن هللاَ ُِّحي ُّ
َعَزْم َ
وهذه النصوص اليت مرت معنا تدل (على أن الرفق يف األمور والرفق بالناس واللني والتيسري من جواهر عقود األخالق اإلسالمية وأُنا من
صفات الكمال وأن هللا تعاىل من صفاته أنه رفيق وأنه حيب من عباده الرفق فهو يوصيهم به ويرغبهم فيه ويعدهم عليه عطاءً ال يعطيه
على ٍ
شيء آخر .ويفهم من النصوص أن العنف َش ْني خلقي وأنه ظاهرة قبيحة وأن هللا ال حيبه من عباده .
 -2قد يظن بعض الناس أن معَن الرفق أن تأِت للناس على ما يرتهون ويريدون وليس األمر كذلك بل الرفق أن تسري بالناس حسب
أوامر هللا ورسوله ولكن تسلك أقرب الطرق وأرفق الطرق بالناس وال ترق عليهم يف شيء ليس عليه أمر هللا ورسوله فإن شققت عليهم يف
شيء ليس عليه أمر هللا ورسوله فإنك تدخل يف الطرف الثاين من احلديث وهو الدعاء عليك بأن يرق هللا عليك  .قاله ابن عثيمني .
 -3من أقوال السلف :
قال عروة بن الزبري قال :كان يقال :الرفق رأس احلكمة .
قال وهب بن منبه :الرفق ثين احللم .
وعن قيس بن أيب حازم قال كان يقال :الرفق مين واخلرق شؤم .
وقال ابن القيم :من رفَق ِّ
بعباد هللا َرفَ َق هللا به ومن رمحهم رمحه ومن أحسن إليهم أحسن إليه ومن جاد عليهم جاد هللا عليه ومن
ََ
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نفعهم نفعه ومن سرتهم سرته ومن منعهم خريه منعه خريه ومن عامل خلقه ٍ
بصفة عامله هللا بتلك ِّ
الصفة بعينها يف الدنيا واآلخرة فاهلل
تعاىل لعبده حسب ما يكون العبد خللقه .
قال ابن حجر :ال يتعمق أحد يف األعمال الدينية ويرتك الرفق إال عجز وانقطع فيغلب .
اّلل تعاىل حيب الرفق يف األمور كلها ومن منع
وقال أَبُو حامت  :الواجب على العاقل لزوم الرفق يف األمور كلها وترك العجله واخلفة فيها إذ َّ
الرفق منع اخلري كما أن من أعطي الرفق أعطي اخلري وال يكاد املرء يتمكن من بغيته يف سلوك قصده يف شيء من األشياء على حسب
الذي حيب إال مبقارنة الرفق ومفارقة العجلة .

وقال السعدي  :ومن أمسائه تعاىل ":الرفيق" يف أفعاله وشرعه .ومن تأمل ما احتوى عليه شرعه من الرفق وشرع األحكام شيئا بعد شيء
وجرياُنا على وجه السداد واليسر ومناسبة العباد وما يف خلقه من احلكمة إذ خلق اخللق أطوارا ونقلهم من حالة إىل أخرى حبكم وأسرار
ال حتيط هبا العقول وهو تعاىل حيب من عباده أهل الرفق ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف .والرفق من العبد ال ينايف احلزم
فيكون رفيقا يف أموره متأنيا ومع ذلك ال يفوت الفرص إذا سنحت وال يهملها إذا عرضت .
ول ِ
س بْ ِن مالِ ٍ
ك ( أ َّ
َ -6025ع ْن أَنَ ِ
هللا  : ال تُ ْزِرُموهُ ُُثَّ َد َعا بِ َدلْ ٍو ِم ْن َم ٍاء
ال َر ُس ُ
ال ِِف ال َْم ْس ِج ِد فَ َق ُاموا إِل َْي ِه  ،فَ َق َ
َن أَ ْع َرابِيًّا بَ َ
َ
ب َعلَْيه ) .
ص َّ
فَ ُ

[ م . ] 659 :
----------

تنبيه  :احلديث تقدم شرحه .
( فَ َق ُاموا إِل َْي ِه ) أي ليؤذوه وليضربوه .
( ال تُ ْزِرُموهُ ) من اإلزرام بالزاي مث الراء أي  :ال تقطعوا عليه بوله .

-1احلديث تقدم شرحه وهو يدل على فضل الرفق .
الرفْق بِّ ْ ِّ
اه ِّل وتَعلِّيمه ما ي ْلزمه ِّمن َغري تَعنِّيف وَال إِّي َذاء إِّ َذا ََل يأْ ِّ
قال النووي َ :وفِّ ِّيه ِّ
ت بِّالْ ُم َخالََف ِّة اِّ ْستِّ ْخ َفافًا أ َْو عِّنَ ًادا .
َْ
اجلَ َ ْ َ َ َ ُ ْ ْ ْ َ
وقال العيِن  :مطابقته للرتمجة تؤخذ من قول الرسول فإنه رفق به وُناهم عن قطع بوله .
واألمثلة كثرية اليت تدل على رفق النيب : 

رفقه  باملرأة الِت كانت تبكي عند قب .
ِّ
ول َِّّ
ٍ ِّ
اّلل واصِِّّربي » .فَ َقالَت وما تُب ِّاىل ِّمبُ ِّ
س ب ِّن مالِّ ٍ
ك ( أ َّ
صيبَِّيت.
صِّ ٍب َهلَا فَ َق َ
َن َر ُس َ
ال َهلَا « اتَّقي ََّ َ ْ
اّلل  أَتَى َعلَى ْامَرأَة تَْبكى َعلَى َ
ْ ََ َ
ع ْن أَنَ ِّ ْ َ
ول َِّّ
ول َِّّ
فَلَ َّما ذَه ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ال :
ك .فَ َق َ
ت يَا َر ُس َ
يل َهلَا إِّنَّهُ َر ُس ُ
اّلل ََلْ أَ ْع ِّرفْ َ
ني فَ َقالَ ْ
َخ َذ َها مثْ ُل الْ َم ْوت فَأَتَ ْ
ت بَابَهُ فَلَ ْم ََت ْد َعلَى بَابِّه بَ َّوابِّ َ
اّلل  . فَأ َ
َ َ
بق َ
ٍ
ِّ
ِّ
ص ْد َمة ) متفق عليه .
إََِّّّنَا َّ
الصْب ُر عْن َد أ ََّول َ
قال العيِن  :فيه ما كان عليه النيب  من التواضع والرفق باجلاهل وترك مؤاخذة املصاب .

رفقه ِبن حتدث بالصالة جاهالً .
ِّ
ِّ
احل َك ِّم ُّ ِّ
ال ( ب ي نَا أَنَا أُصلِّى مع رس ِّ
ِّ
ول َِّّ ِّ
ص ِّ
ع ْن ُم َع ِّ
ارِّه ْم
ك َّ
ت يَْر َمحُ َ
س َر ُج ٌل م َن الْ َق ْوم فَ ُقلْ ُ
السلَم ِّى قَ َ َْ
اّللُ .فَ َرَم ِّاين الْ َق ْوُم بأَبْ َ
َ ََ َُ
اويَةَ بْ ِّن َْ
اّلل  إ ْذ َعطَ َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ول
ص ِّمتُونَِّين لَ ِّك َِّن َس َك ُّ
صلَّى َر ُس ُ
ْل أ ُِّميَ ْاه َما َشأْنُ ُك ْم تَْنظُُرو َن إِّ ََّ
ىل .فَ َج َعلُوا يَ ْ
فَ ُق ْل ُ
ت فَلَ َّما َ
ض ِّربُو َن بأَيْد ِّيه ْم َعلَى أَفْ َخاذه ْم فَلَ َّما َرأَيْتُ ُه ْم يُ َ
ت َواثُك َ
اّللِّ  فَبِّأَِّيب هو وأ ُِّمي ما رأَيت معلِّما قَب لَه والَ ب عده أَحسن تَعلِّيما ِّمْنه فَو َِّّ
ضَربَِّين َوالَ َشتَ َم ِّين قَ َ
َّ
ال « إِّ َّن َه ِّذهِّ َّ
الصالََة الَ
اّلل َما َك َهَرِّين َوالَ َ
َُ َ َ َ ْ ُ َُ ً ْ ُ َ َْ َ ُ ْ َ َ ْ ً ُ َ
َّاس إََِّّّنَا ُهو الت ِّ
صلُ ُح فِّ َيها َشيءٌ ِّم ْن َكالَِّم الن ِّ
يح َوالتَّ ْكبِّ ُري َوقَِّراءَةُ الْ ُق ْرآن ) رواه مسلم .
يَ ْ
َّسب ُ
َ ْ
ْ
اجل ِّ
اّلل ِّ من ع ِّظيم ْ ِّ
اّلل تَع َ ِِّّ
ِّ
اه ِّل َوَرأْفَته بِّأ َُّمتِّ ِّه َو َش َف َقته
قال النووي  :فِّ ِّيه  :بَيَان َما َكا َن َعلَْي ِّه َر ُسول َّ
ْ َ
اخلُلُق الَّذي َش ِّه َد َّ َ
اىل لَهُ به َوِّرفْقه ب َْ
اجل ِّ
ِّ ِّ
َّخلُّق ِّخبُلُ ِّق ِّه ِّ يف ِّ ِّ
الص َواب إِّ َىل فَ ْهمه.
اه ِّل َو ُح ْسن تَ ْعلِّيمه َواللُّطْف بِِّّه َوتَ ْق ِّريب َّ
َعلَْي ِّه ْم َ .وفيه الت َ
الرفْق ب َْ
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 -36باب تعاون املؤمن ن بعضهم بعضا
ال ( الْم ْؤِمن لِلْم ْؤِم ِن َكالْب ْن ي ِ
َصابِعِه ) .
ان يَ ُ
ضا ُُثَّ َشبَّ َ
ضهُ بَ ْع ً
ش ُّد بَ ْع ُ
ك بَ َْ
 ن أ َ
َُ
 -6026عن أيب ُم َ
َِّب  قَ َ ُ ُ ُ
وسى َ ،ع ِن النِ ِر
[ م . ] 2585 :
---------ِ
ْم ْؤِم ِن ) الالم يف "املؤمن" للجنس واملراد بعض املؤمنني للبعض .
( املُْؤم ُن لل ُ
( َكالب ْن ي ِ
ان ) بضم الباء املوحدة أي كاحلائط واملراد أن من شأن املؤمن أن يكون على احلق الذي هو مقتضى اإلميان ويلزم منه توافق
َُ
املؤمنني على ذلك احلق وتناصرهم وتأييد بعضهم بعضاً
-1احلديث دليل على احلث على التعاون والتكاتف بني املؤمنني والتعاضد كالبنيان الواحد حىت يكون اجملتمع جمتمع خري وبركة يسوده
يدا واحدةً على أعدائه فربهه النيب  وهو يف تلك احلالة بالبنيان الذي يقوي بعض أجزائه بعضه كما شبهه يف
اإلخاء واحملبة ويكو َن ً
حديثه اآلخر باجلسد الواحد .
كما يف حديث النعمان ( ترى املؤمنني يف ترامحهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل اجلسد . ) ...
اّلل يف حاجته ) .
ويف حديث ابن عمر ( املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يُ ْسلِّ ُمهُ ومن كان يف حاجة أخيه كان َّ
اّلل يف
قال ابن بطال :واملعاونة يف أمور اآلخرة وكذا يف األمور املباحة من الدنيا مندوب إليها وقد ثبت حديث أيب هريرة  مرفوعاً ( و َّ
عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه ) .
قال احلافظ ابن رجب  :وهذا التربيك من النيب  يف هذا احلديث  :كان ملصلحة وفائدة َل يكن عبثاً فإنه ملا شبَّه شد املؤمنني
بعضهم بعضاً بالبنيان  :كان ذلك تربيهاً بالقول مث أوضحه بالفعل فربَّك أصابعه بعضها يف بعض ؛ ليتأكد بذلك املثال الذي
ضربه هلم بقوله ويزداد بياناً وظهوراً .
ويفهم من تربيكه  :أن تعاضد املؤمنني بينهم كتربيك األصابع بعضها يف بعض فكما أن أصابع اليدين متعددة  :فهي ترجع إىل أصل
ورجل واحد فكذلك املؤمنون وإن تعددت أشخاصهم  :فهم يرجعون إىل أصل واحد وَتمعهم أخوة النسب إىل آدم ونوح
واحد ُ
وأخوة اإلميان .

بعضا مثل هذا الرد.
أيضا أي يرد بعضهم ً
وقال احلافظ  :وقوله ( مث شبك بني أصابعه ) هو بيان لوجه الربه ً

ويستفاد منه أن الذي يريد املبالغة يف بيان أقواله ميثلها حبركاهتا؛ ليكون أوقع يف نفس السامع .
-2وقد جاءت األحاديث الكثرية يف فضل التعاون على اخلري .
أوالً  :كحديث الباب ( َم ْن َج َّهَز َغ ِّ
ازياً يف َس ِّ
بيل هللاِّ فَ َق ْد َغَزا . ) ...
الرسول َّ
قال ابن بطَّال :قال الطَّربي :وفيه ِّمن الفقه َّ
أن َمن
فللمعِّني عليه أجر مثل العامل وإذا أخرب َّ
أن كلَّ َمن أعان مؤمنًا على عمل ٍبر ُ
حاجا أو معتمرا مبا يتقوى به على ِّ
حجه أو عمرته
َّ
صائما أو َّقواه على صومه وكذلك َمن أعان ًّ
جهز غازيًا فقد غزا فكذلك َمن فطَّر ً
ً
ومن أعان َّ
فإَّنا َييء ِّمن حقوق هللا بنفسه أو مباله حىت يغلبه على الباطل مبعونة فله مثل أجر
حىت يأتى ذلك على متامه فله مثل أجرهَ .
الرب وإذا كان ذلك حبكم املعونة على أعمال ِّ
القائم مثَّ كذلك سائر أعمال ِّ
الرب فمثله املعونة على معاصي هللا وما يكرهه هللا للمعني
عليها ِّمن الوزر واإلمث مثل ما لعاملها .
وقال ابن عثيم ن  :هذا ِّمن التَّعاون على ِّ
جهزه بذلك فقد غزا
جهز اإلنسان غازيًا يعين براحلته ومتاعه وسالحه إذا َّ
الرب والتَّقوى فإذا َّ
أي ُكتِّب له أجر الغازي ؛ ألنَّه أعانه على اخلري وكذلك َمن َخلَ َفه يف أهله خبري فقد غزا يعين لو َّ
أن الغازي أراد أن يغزو ولكنَّه أُ ْش ِّكل
رجال ِّمن املسلمني وقال :اخلفين يف أهلي خبري َّ
فإن هذا الذي خلفه يكون له أجر الغازي؛
عليه أهله من يكون عند حاجاهتم فانتدب ً
ألنَّه أعانه .
امح ِّهم وتَعاطُِّف ِّهم مثل ْ ِّ
اّللِّ  ( مثل الْمؤِّمنِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ثانياً  :ع ِّن النُّعم ِّ
ض ٌو
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ان بْ ِّن بَ ِّر ٍري قَ َ
اجلَ َسد إِّ َذا ا ْشتَ َكى ِّمْنهُ عُ ْ
ََ ُ ُ ْ َ
َ َْ
ني يف تَ َواده ْم َوتَ َر ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ
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الس َه ِّر َوا ْحلُ َّمى ) متفق عليه .
اعى لَهُ َسائُِّر ْ
اجلَ َس ِّد بِّ َّ
تَ َد َ
ِّ
ِّ ِّ
اضد ِّيف َغ ْري إِّ ْمث َوَال
َّع ُ
ص ِّريح ِّيف تَ ْعظيم ُح ُقوق الْ ُم ْسلم َ
احم َوالْ ُم َالطََفة َوالت َ
قال النووي َ ... :
هم َعلَى الت ََّر ُ
ضهم َعلَى بَ ْعض َو َحث ْ
ني بَ ْع ْ
ِّ ِّ
ِّ
ضرب ْاأل َْمثَال لِّتَ ْق ِّر ِّ
يب الْ َم َع ِّاين إِّ َىل ْاألَفْ َهام .
َمكُْروه َ .وفيه َج َواز التَّ ْربيه َو َ ْ
اّلل ( الْم ْؤِّمن لِّْلم ْؤِّم ِّن َكالْب ْن ي ِّ
ضا ) متفق عليه .
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
وسى قَ َ
ضهُ بَ ْع ً
ان يَ ُر ُّد بَ ْع ُ
َُ
ثالثاً َ :ع ْن أَِِّب ُم َ
ُ ُ ُ
بعضا يف أمور ُّ
مندوب إليه هبذا احلديث .
الدنْيا واآلخرة
قال ابن بطَّال  :تعاون املؤمنني بعضهم ً
ٌ

يض على التَّعاون .
وقال أبو الفرج ابن اْلوزي  :ظاهره اإلخبار ومعناه األمر وهو حتر ٌ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
رابعاً َ :ع ْن ابن عمر  .أ َّ
اجتِّ ِّه َوَم ْن
اج ِّة أ َِّخ ِّيه َكا َن َّ
اّللِّ  قَ َ
ول َّ
َن َر ُس َ
ال ( الْ ُم ْسل ُم أ ُ
اّللُ ِّيف َح َ
َخو الْ ُم ْسل ِّم الَ يَظْل ُمهُ َوالَ يُ ْسل ُمهُ َم ْن َكا َن ِّيف َح َ
ِّ
اّلل َعْنهُ ِّهبا ُكربةً ِّمن ُكر ِّ
اّللُ يَ ْوَم الْ ِّقيَ َامة ) رواه مسلم .
ب يَ ْوِّم الْ ِّقيَ َام ِّة َوَم ْن َستَ َر ُم ْسلِّ ًما َستَ َرهُ َّ
فَ َّر َج َع ْن ُم ْسل ٍم ُك ْربَةً فَ َّر َج َُّ
َ َْ ْ َ
حض على التَّعاون وحسن التَّعاشر واأللفة و ِّ
السرت على املؤمن وترك
قال ابن بطَّال يف شرح هذا احلديث ...( :وباقي احلديث ٌّ
التَّسمع به واإلشهار لذنوبه .
حض على التَّعاون وحسن التَّعاشر واأللفة .
وقال ابن حجر والعيين  :يف احلديث ٌّ

مظلوما فكيف ننصره
خامساً  :وعن أنس  قال :قال النَّيب  ( انصر أخاك ظال ًما أو مظلوماً قيل  :يا رسول هللا هذا نصرته
ً
ظال ًما؟ قال  :تأخذ فوق يده ) متفق عليه .
فسره رسول هللا َّ
أن نصر الظاَل منعه ِّمن الظُّلم؛ ألنَّه إذا تركته على ظلمه وَل
قال ابن بطَّال  :والنُّصرة عند العرب :اإلعانة والتَّأييد وقد َّ
ص منه؛ فمنعك له مما يوجب عليه القصاص نصره وهذا ُّ
يدل ِّمن باب احلكم للرَّيء وتسميته مبا يؤول
تكفه عنه َّأداه ذلك إىل أن يُ ْقتَ َّ
إليه .
الدنْيا نفَّس هللا عنه ُكربةً ِّمن ُكر ِّ
سادساً  :وعن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا  ( من نفَّس عن مؤمن ُكربةً ِّمن ُكر ِّ
ب ُّ
ب يوم القيامة
َْ
َْ
َ
َ
مسلما سرته هللا يف ُّ
يسر هللا عليه يف ُّ
الدنْيا واآلخرة .وهللا يف عون العبد ما كان العبد يف
يسر على معسر َّ
ومن َّ
الدنْيا واآلخرة َ
َ
ومن سرت ً
عون أخيه ) .
يتيسر ِّمن
قال ابن دقيق العيد :هذا احلديث عظيم جامع ألنو ٍاع ِّمن العلوم والقواعد واآلداب فيه فضل قضاء حوائج املسلمني ونفعهم مبا َّ
ِّع ْلم أو مال أو معاونة أو إشارة مبصلحة أو نصيحة أو غري ذلك .
حض على التَّعاون وحسن التَّعاشر واأللفة .
وقال ابن حجر  :يف احلديث ٌّ
 -3قال ابن عاشور  :وفائدة التعاون تيسري العمل وتوفري املصاحل وإظهار االحتاد والتناصر حىت يصبح ذلك خلقاً لألمة  ( .التحرير
والتنوير ) .
 وقد ذكر بعض العلماء فوائد التعاون على الرب والتقوى :
أوالً  :االستجابة ألمر هللا تعاىل .
ثانياً  :مثرة من مثرات اإلميان .
ثالثاً  :نيل حمبة هللا .

رابعاً  :نيل تأييد هللا ألن هللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه .

خامساً  :يسهل العمل وييسره .

سادساً  :سبب من أهم أسباب األلفة واحملبة بني الناس .

سابعاً  :إمكان إجناز األعمال الكبرية اليت ال يقدر عليها األفراد .
ثامناً  :دليل ِّ
حب اخلري لآلخرين
تاسعاً  :ينزع احلقد من القلوب الضعيفة ويزيل أسباب احلسد
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قال ابن تيميةَّ :
فإن التَّعاون نوعان:
ِّ
ِّ
األول :تعاو ٌن على ِّ
ومن
َّ
الرب والتَّقوى :من اجلهاد وإقامة احلدود واستيفاء احلقوق وإعطاء املستحقني؛ فهذا ممَّا أمر هللا به ورسولهَ .
ِّ
ِّ
فرضا على األعيان أو على الكفاية متومهًا أنَّه ِّ
متورعٌ .وما أكثر ما يرتبه اجلنب
أمسك عنه خرية أن يكون من أعوان الظَّلمة فقد ترك ً
وإمساك .
كف
والفرل بالورع؛ إذ كلٌّ منهما ٌّ
ٌ
ٍ
ٍ
معصوم أو أخذ ٍ
والثَّاِن :تعاو ٌن على اإلمث والعدوان كاإلعانة على ٍ
يستحق الضَّرب وحنو ذلك؛ فهذا
معصوم أو ضرب َمن ال
مال
دم
ُّ
حرمه هللا ورسوله .نعم إذا كانت األموال قد أ ُِّخ َذت بغري ٍ
حق وقد َّ
السلطانيَّة؛
تعذر ُّ
ردها إىل أصحاهبا ككث ٍري ِّمن األموال ُّ
الذي َّ
فاإلعانة على صرف هذه األموال يف مصاحل املسلمني كسداد الثُّغور ونفقة املقاتلة وحنو ذلكِّ :من اإلعانة على ِّ
الرب والتَّقوى .
 -4من جماالت التعاون على الرب والتقوى .
أوالً  :التعاون يف جمال الدعوة ونصرة الدين.

ويكون ذلك بنصرة اإلسالم وأهله فقد حض هللا تعاىل عباده املؤمنني على نصرة دينه وأوليائه ونصرة نبيه ومؤازرته ومعاونته على إقامة
الدين ونرر الدعوة برىت الوسائل املرروعة .
قال ( يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار هللا كما قال عيسى ابن مرمي للحواريني من أنصاري إىل هللا) أي يساعدين يف الدعوة إىل هللا .
ثانياً  :التعاون على إقامة العبادات .

ومن أمثلة ذلك :
التعاون على قيام الليل .
عن أيب عثمان النهدي قال ( تضيفت أبا هريرة سبعا فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثالثاً يصلي هذا مث يوقظ هذا ويصلي هذا
مث يوقظ هذا )  ( .السري ) .
ثالثاً :التعاون يف بناء املساجد .
وقد أورد البخاري يف صحيحه بابا يف التعاون يف بناء املساجد وسطر فيه أحاديثاً تبني بوضوح مدى التعاون بني النيب  وأصحابه يف
بناء املسجد النبوي .
فعن أَِّيب سعِّ ٍ
ني لَبِّنَتَ ْ ِّ
ال ُكنَّا َْحن ِّمل لَبِّنَةً لَبِّنَةً و َع َّم ٌار لَبِّنَتَ ْ ِّ
ول َويْ َح َع َّما ٍر
اب َعْنهُ َويَ ُق ُ
يد يف ِّذ ْكر بِّنَ ِّاء الْ َم ْس ِّج ِّد قَ َ
ني فَ َرآهُ النِّ ُّ
َّيب  فَيَ ْن ُف ُ
ض الت َُّر َ
َ
َ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اّلل م ْن الْف َْت ) رواه البخاري .
وه ْم إ َىل ْ
َعوذُ ب َّ
ال  :يَ ُق ُ
اجلَنَّة َويَ ْد ُعونَهُ إ َىل النَّار قَ َ
ول َع َّم ٌار أ ُ
تَ ْقتُلُهُ الْفئَةُ الْبَاغيَةُ يَ ْد ُع ُ

رابعاً  :التعاون يف جمال طلب العلم .

وهذا باب من التعاون يكفي يف معرفته مطالعة كتب السري الغاصة بالقصص اليت بلغت من التعاون أوجه .
ِّ ِّ
ٍ ِّ ِّ
ِّ
ص ِّ
َّيب  فَيَ ْن ِّزُل
ول َعلَى النِّ ِّ
ب الن ُُّز َ
فهذا عمر  يقول ُ ):كْن ُ
ت َو َج ٌار ِّيل م ْن ْاألَنْ َ
ار ِّيف بَِّين أ َُميَّةَ بْ ِّن َزيْد َوه َي م ْن َع َو ِّايل الْ َمدينَة َوُكنَّا نَتَ نَ َاو ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ي وما وأَنْ ِّزُل ي وما فَِّإذَا نَزلْ ِّ
ِّ
ك ( ..احلديث رواه البخاري
ك الْيَ ْوم ِّم ْن األ َْم ِّر َو َغ ِّْريه َوإِّذَا نََزَل فَ َع َل ِّمثْ َل ذَل َ
ت جئْتُهُ ِّم ْن َخ َِّرب ذَل َ
َ ُ
َْ ً َ َْ ً

خامساً  :التعاون يف القيام حبقوق املسلمني .
عن أَِّيب سعِّ ٍ
َّيب  إِّ ْذ جاء رجل علَى ر ِّ
ول
ال )بَْي نَ َما َْحن ُن ِّيف َس َف ٍر َم َع النِّ ِّ
يد ْ
ال َر ُس ُ
صَرهُ َميِّينًا َوِِّشَ ًاال فَ َق َ
احلَ ٍة لَهُ قَ َ
اخلُ ْد ِّر ِّي قَ َ
ص ِّر ُ
ال فَ َج َع َل يَ ْ
ف بَ َ
َ
َْ
َ َ َُ ٌ َ َ
َِّّ
ال فَ َذ َكَر ِّم ْن
ض ٌل ِّم ْن َز ٍاد فَ ْليَ ُع ْد بِِّّه َعلَى َم ْن ال َز َاد لَهُ قَ َ
ض ُل ظَ ْه ٍر فَ ْليَ ُع ْد بِِّّه َعلَى َم ْن ال ظَ ْهَر لَهُ َوَم ْن َكا َن لَهُ فَ ْ
اّلل َ م ْن َكا َن َم َعهُ فَ ْ
اف الْم ِّال ما ذَ َكر ح َّىت رأَي نا أَنَّه ال ح َّق أل ٍ
أَصن ِّ
ضل ) رواه مسلم .
َحد ِّمنَّا ِّيف فَ ْ
َْ
َ َ َ َ َ َْ ُ َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اساة َو ِّ
َص َحاب َوأ َْمر َكبري
الص َدقَة َو ْ
احلَديث ْ :
ِّففي َه َذا ْ
احلَث َعلَى َّ
اإل ْح َسان إ َىل ُّ
َص َحاب َو ْ
صالح األ ْ
الرفْ َقة َواأل ْ
االعتنَاء مبَ َ
اجلُود َوالْ ُم َو َ
الْ َقوم أَصحابه ِّمبُواس ِّ
ات الْمحتَاج وأَنَّه يكْتَ َفى ِّيف حاجة الْمحتَاج بِّتَعُّر ِّ
ض ِّه لِّلْ َعطَ ِّاء َوتَ ْع ِّريضه .
َ َ ُْ
ُْ
َ
َ ُُ
ْ َْ ََ
بعضا مثل هذا الرد.
أيضا أي يرد بعضهم ً
قوله ( مث شبك بني أصابعه ) قال يف "الفتح" :هو بيان لوجه الربه ً
ويستفاد منه أن الذي يريد املبالغة يف بيان أقواله ميثلها حبركاهتا؛ ليكون أوقع يف نفس السامع .
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 -4احلديث دليل على جواز تربيك األصابع .
وتربيك األصابع ينقسم إىل أقسام :
أوالً  :أن يكون يف الصالة فهذا مكروه .

ملا روي عن كعب بن عجرة ( أن رسول هللا  رأى رجالً قد شبك أصابعه يف الصالة ففرج رسول هللا  بني أصابعه)

رواه أمحد وأبو

داود بإسناد جيد.

ثانياً  :أن يكون يف املسجد منتظراً هلا  .وهذا أيضاً مكروه .

وهبذا قال احلنفية والرافعية واحلنابلة .
ألن انتظار الصالة هو يف حكم الصالة  .حلديث الصحيحني ( ال يزال أحدكم يف صالة ما دامت الصالة حتبسه ) .
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ال ( إِّ َذا تَ َو َّ
اّللِّ  قَ َ
ول َّ
ب بْ َن ُع ْجرة  .أن َر ُس َ
َح َس َن ُو ُ
ضوءَهُ ُمثَّ َخَر َج َعام ًدا إِّ َىل الْ َم ْسجد فَال يُ َربِّ َك َّن يَ َديْه فَِّإنَّهُ
َح ُد ُك ْم فَأ ْ
ضأَ أ َ
حلديث َك ْع َ
صالةٍ ) رواه أبو داود .
ِّيف َ
فهذا احلديث دليل على النهي عن تربيك األصابع حال املري إىل املسجد للصالة ؛ ألن هذا العامد إىل املسجد يف حكم املصلي.
قال اخلطايب رمحه هللا  :تربيك اليد هو إدخال األصابع بعضها يف بعض واالشتباك هبما وقد يفعله بعض الناس عبثاً وبعضهم ليفرقع
أصابعه عندما َيده من التمدد فيها ورمبا قعد اإلنسان فربك بني أصابعه واحتب بيديه يريد به االسرتاحة ورمبا استجلب به النوم
فيكون ذلك سبباً النتقاض طهره فقيل ملن تطهر وخرج متوجهاً إىل الصالة :ال تربك بني أصابعك؛ ألن مجيع ما ذكرناه من هذه الوجوه
على اختالفها ال يالئم شيءٌ منها الصالة وال يراكل حال املصلي .

ثالثاً  :أن يكون بعد الفراغ من الصالة ولو كان يف املسجد .
فهذا ال يكره .
حلديث ذي اليدين .
ال ( صلَّى بِّنا رس ُ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
صلَّى بِّنَا
يت أَنَا -قَ َ
صالَ َِِّت الْ َع ِّر ِّي -قَ َ
اها أَبُو ُهَريْ َرةَ َولَك ْن نَس ُ
ين َمسَّ َ
ال فَ َ
ول هللا  إِّ ْح َدى َ
عن أَِّيب ُهَريْ َرةَ قَ َ َ َ َ ُ
ال ابْ ُن سري َ
ِّ ِّ
ك ب ني أ ِّ ِّ
ٍ
رْك َعتَ ْ ِّ
ض َع
وض ٍة ِّيف الْ َم ْسجد فَاتَّ َكأَ َعلَْي َها َكأَنَّهُ غَ ْ
َصابِّعه َوَو َ
ضبَا ُن َوَو َ
ني ُمثَّ َسلَّ َم فَ َق َام إِّ َىل َخ َربَة َم ْعُر َ
ض َع يَ َدهُ الْيُ ْم ََن َعلَى الْيُ ْسَرى َو َشبَّ َ َ ْ َ َ
َ
ِّ
ِّ
َخدَّهُ األ َْميَ َن َعلَى ظَ ْه ِّر َكفه الْيُ ْسَرى َو َخَر َجت  ) ...متفق عليه .
ابعا :يف غري املسجد .
رً

فهو أوىل باإلباحة وعدم الكراهة. .
حلديث أيب موسى الذي ذكره املصنف رمحه هللا .
اإل ْمس ِّ
الصالةِّ أَو قَ ِّ
ِّ ِّ
اعيلِّي بِّأ َّ
اص ًدا
قال احلافظ ابن حجر عن اجلمع بني هذه األحاديث وأحاديث النهي  :ومجع ِّ َ
َن الن َّْه َي ُم َقيَّد مبَا إ َذا َكا َن ِّيف َّ ْ
الصالةِّ ِّيف ُحك ِّ
صلِّي وأحاديث الباب الدالة على اجلواز خالية من ذلك أما األوالن فظاهران وأما حديث أيب
َهلَا إِّ ْذ ُمْنتَ ِّظر َّ
ْم الْ ُم َ
هريرة فألن تربيكه إَّنا وقع بعد انقضاء الصالة يف ظنه فهو يف حكم املنصرف من الصالة .
فائدة  :اختلف يف احلكمة يف النهي عن التربيك يف املسجد .
فقيل :إن النهي عنه ملا فيه من العبث .
وقيل :ملا فيه من التربه بالريطان .
وقيل :لداللة الريطان على ذلك .
وقيل  :ألنه َيلب النوم والنوم من مظان احلدث .
وملا نبه عليه يف حديث ابن عمر  -رضي هللا عنهما  -يف الذي يصلي وهو يربك أصابعه( :تلك صالة املغضوب عليهم) فكره ذلك
ملا هو يف حكم الصالة حىت ال يقع يف املنهي عنه وكراهته يف الصالة أشد .
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ِ
َِّب َ جالِ ِ
ال ا ْش َف ُعوا فَ لْتُ ْؤ َج ُروا َولْيَ ْق ِ
اَّللُ َعلَى
ض َّ
اج ٍة أَقْبَ َل َعلَْي نَا بَِو ْج ِه ِه فَ َق َ
اء َر ُج ٌل يَ ْسأ ُ
َ ، 6027وَكا َن النِ ُّ
ب َح َ
َل  ،أ َْو طَال ُ
سا إ ْذ َج َ
ً
لِس ِ
ان نَبِيِر ِه َما َشاء .
َ
[ م . ] 2627 :
---------احلديث سيأِت شرحه إن شاء هللا .

ِ
ِ
يب ِم ْن َها ،
 -37باب قَ ْو ِل هللا تَ َع َاَل َ ( :م ْن يَ ْش َف ْع َش َف َ
سنَةً يَ ُك ْن لَهُ نَص ٌ
اعةً َح َ
اَّللُ َعلَى ُك ِرل َش ْي ٍء ُم ِقيتًا)
اعةً َسيِرئَةً يَ ُك ْن لَهُ كِ ْف ٌل ِم ْن َها َ ،وَكا َن َّ
َوَم ْن يَ ْش َف ْع َش َف َ
ِ
ِ
وسى {كِ ْفلَ ْ ِ
َج َريْ ِن بِا ْحلَبَ ِشيَّ ِة.
يب .قَ َ
 ن} أ ْ
ال أَبُو ُم َ
{ك ْف ٌل} نَص ٌ
السائِل  ،أَو ِ
احب ا ْحل ِ
ال ا ْش َفعُوا فَ لْتُ ْؤ َج ُروا َولْيَ ْق ِ
اَّللُ َعلَى
ض َّ
اج ِة قَ َ
َِّب  ( أَنَّهُ َكا َن إِذَا أَتَاهُ َّ ُ ْ َ
ص ُ َ
َ -6028ع ْن أَِيب ُم َ
وسى َ ،ع ِن النِ ِر
لِ ِ ِ ِ
اء ) .
سان َر ُسوله َما َش َ
َ
[ م . ] 2627 :
---------سائِه ) الصحابة الكرام .
(أقبَ َل َعلَى ُجلَ َ
( ا ْش َفعُوا ) أمر بالرفاع ة .
( تُ ْؤ َج ُروا ) أي  :يثيبكم هللا .
( وي ْق ِ
ضي هللا ) أي  :يُظهر .
ََ
ِ
ِ
( َعلَى لس ِ
ان نَبِيِره َما أحب ) أي  :ما قدره يف علمه أنه سيكون .
َ
 -1احلديث دليل على احلث على الرفاعة يف أمور اخلري .
الر َفاعة إِّ َىل س ْلطَان وو ٍال وَْحنومها أَم إِّ َىل و ِّ
اب ْ ِّ
الر َف ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
صح ِّ
احد ِّم ْن النَّاس
احة َس َواء َكانَ ْ
ت َّ َ
قال النووي  :فيه ا ْست ْحبَاب َّ َ
ُ
احلََوائج الْ ُمبَ َ
اعة ألَ ْ َ
ََ َ َ ْ َ
ِّ
ِّ
احلُ ُدود
ك َ .وأ ََّما َّ
ت َّ
اعة ِّيف ْ
اعة إِّ َىل ُس ْلطَان ِّيف َكف ظُْلم أ َْو إِّ ْس َقاط تَ ْع ِّزير أ َْو ِّيف َختْليص َعطَاء الْ ُم ْحتَاج أ َْو َْحنو َذل َ
َو َس َواء َكانَ ْ
الر َف َ
الر َف َ
ِّ
الر َفاعة ِّيف تَْت ِّميم ب ِّ
ك فَ ِّه َي َحَرام .
اطل أ َْو إِّبْطَال َح ٍق َوَْحنو ذَل َ
فَ َحَرام َوَك َذا َّ َ
َ
وقال القرطِب  :وهذه الرفاعة املذكورة يف احلديث هي يف احلوائج والرغبات للسلطان وذوي األمر واجلاه كما شهد به صدر
احلديث ومساقه وال خيفى ما فيها من األجر والثواب َّ
ألُنا من باب صنائع املعروف وكرف الكرب ومعونة الضيف إذ ليس كل
أحد يقدر على الوصول إىل السلطان وذوي األمر ولذلك كان النيب  يقول  -مع تواضعه وقربه من الصغري والكبري إذ كان ال
حيتجب وال حيجب – ( أبلغوين حاجة من ال يستطيع إبالغها ) .
ِّ
يب ِّمْن َها ) .
قَ َ
ال هللا تَ َعاىل ( َم ْن يَ ْر َف ْع َش َف َ
اعةً َح َسنَةً يَ ُك ْن لَهُ نَص ٌ
أي  :من سعى يف أمر فرتتب عليه خري كان له نصيب من ذلك .
قال القاْسي  :أي يتوسط يف أمر فيرتتب عليه خري من دفع ضر أو جلب نفع ابتغاء لوجه هللا تعاىل ومنه محل املؤمنني على قتال

الكفار .

وقال ابن عاشور  :واملقصود مع ذلك الرتغيب يف التوسط يف اخلري والرتهيب من ضده.
والرفاعة  :الوساطة يف إيصال خري أو دفع شر سواء كانت بطلب من املنتفع أم ال .
-2والرفاعة من األخالق الفاضلة اليت عرفها الناس قدميًا وقد كان للرفاعات عند الصحابة  والسلف الصاحل شأن عظيم حيث

كان الرخص ميدح بقدر إقدامه على الرفاعة وقدر قبول شفاعته جاء يف احلديث أنه مر رجل فقال رسول هللا « :ما تقولون

فيه؟» قالوا :هذا جدير إن شفع أن يرفع .
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والرفاعة من وجه آخر فيها رفع للظلم وإيصال احلقوق ألهلها وفيها إصالح بني الناس ونصرة للحق وتأييد له والرفاعة زكاة اجلاه .
اجلاهِّ ف قد ي ُكون ِّمن ْاألَعلَى قدرا و ْاألَن ف ِّذ أَمرا وهو أَرخص الْم َك ِِّّ
اإل ْسع ُ ِّ
الصنَائِّ ِّع َم ْوقِّ ًعا
ف َّ
ارم َمثَنًا َوأَلْطَ ُ
قال املاوردي  ... :فَأ ََّما ِّْ َ
اف ب َْ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ْ ً َ ْ َ ْ ً َ ُ َ ْ َ ُ َ
ورَّمبا َكا َن أَعظَم ِّمن الْم ِّال نَ ْفعا وهو ِّ ِّ
اخلَائُِّفو َن .
احلِّ َمى الَّ ِّذي يَأْ ِّوي إلَْي ِّه ْ
ضطَُّرو َن َو ْ
الظ ُّل الَّذي يَلْ َجأُ إلَْي ِّه الْ ُم ْ
َُ َ
ْ َ ْ َ
ً ََُ
 -3وهذه الرفاعة جائزة بررط أن تكون يف شيء مباح .
فال تصح الرفاعة يف شيء يرتتب عليه ضياع حقوق اخللق أو ظلمهم كما ال تصح الرفاعة يف حتصيل أمر حمرم كمن يرفع ألناس
قد وجب عليهم احلد أن ال يقام عليهم .
قال تعاىل ( :وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان ) .
ِّ
ِّ ِّ
ويف احلديث عن عائرة رضي هللا عنها ( أ َّ
اّللِّ  فَ َقالُوا
ول َّ
ت فَ َقالُوا َم ْن يُ َكلِّ ُم فِّ َيها َر ُس َ
َن قَُريْ ًرا أ ََمهَّ ُه ْم َشأْ ُن الْ َم ْرأَة الْ َم ْخُزوميَّة الَِّّيت َسَرقَ ْ
ود َِّّ
اّللِّ  أَتَ ْر َفع ِّيف ح ٍد ِّمن حد ِّ
ول َِّّ
ِّ
ب رس ِّ
ومن ََْي َِّرت ُ ِّ ِّ
ال أَيُّ َها
ب فَ َق َ
ول َّ
ال َر ُس ُ
ُس َامةُ فَ َق َ
ُ َ ْ ُُ
اّلل ُمثَّ قَ َام فَ ْ
اّلل  فَ َكلَّ َمهُ أ َ
ُس َامةُ ح ُّ َ ُ
ئ َعلَْيه إال أ َ
ََ ْ
اختَطَ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
النَّاس إََِّّّنَا أ َْهلَ َ َّ
ين قَ ْب لَ ُك ْم أَن َُّه ْم َكانُوا إِّ َذا َسر َق ف ِّيه ْم الر ِّ
اّلل لَ ْو أ َّ
يف أَقَ ُاموا َعلَْيه ْ
احلَ َّد َو ْاميُ َّ
َن فَاط َمةَ
يف تَ َرُكوهُ َوإِّ َذا َسَر َق ف ِّيه ْم الضَّع ُ
َّر ُ
ك الذ َ
ُ
َ
ٍ
ت يَ َد َها ) .
ت ُحمَ َّمد َسَرقَ ْ
ت لََقطَ ْع ُ
بِّْن َ
قال النووي  :وأما الرفاعة يف احلدود فحرام وكذا الرفاعة يف تتميم باطل أو إبطال حق وحنو ذلك فهي حرام .

وقال احلسن البصري رمحه هللا  :احلسنة ما َيوز يف الدين والسيئة ما ال َيوز فيه .

وقال ابن تيمية رمحه هللا  :فإن أعانه على بر وتقوى كانت شفاعة حسنة وإن أعانه على إمث وعدوان كانت شفاعة سيئة .
وقال أيضاً يف ضابطها بأُنا  :إعانة اإلنسان على خري حيبه هللا ورسوله مع نفع من يستحق النفع ودفع الضر عمن يستحق دفع الضر
عنه .

وقال ابن حجر رمحه هللا  :ضابط الرفاعة احلسنة ما أذن فيه الررع دون ما َل يأذن فيه .

وقال الزخمرري رمحه هللا يف ضابطها  :هي اليت روعي هبا حق مسلم ودفع هبا عنه شر أو جلب إليه خري وابتغي هبا وجه هللا وَل تؤخذ
عليها رشوة وكانت يف أمر جائز ال يف حد من حدود هللا وال يف حق من احلقوق والسيئة ما كانت خبالف ذلك .
 -4بعض جماالت الرفاعة اليت وردت يف السنة الرريفة :

الشفاعة ِف الوضع من الدين أو تأجيله .
ِّ
اب الدَّي ِّن أَ ْن يضعوا ب ع ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َّيب 
عن َجابِّ ٍر  قَ َ
َ َ ُ َْ ً
ت النِّ َّ
ضا م ْن َديْنه فَأَبَ ْوا فَأَتَْي ُ
ت إِّ َىل أ ْ
يب َعْب ُد هللا َوتَ َرَك عيَاالً َوَديْنًا فَطَلَْب ُ
َص َح ِّ ْ
ْ
ال ( أُص َ
ِّ
ِّ
ِّ
ت به َعلَْيه ْم فَأَبَ ْوا ) متفق عليه .
استَ ْر َف ْع ُ
فَ ْ
واحلديث صريح يف املسألة وقد ترجم اإلمام البخاري رمحه هللا هلذا احلديث بقوله :باب الرفاعة يف وضع الدين .

الشفاعة ِف إعطاء الصدقة أو الزكاة للمحتاج .
دليله حديث الباب كان إذا جاءه السائل قال ( اشفعوا تؤجروا ) .
وجه االستدالل :أن املراد بالسائل من يطلب الصدقة وقد ترجم البخاري هلذا احلديث بقوله( :باب التحريض على الصدقة والرفاعة
فيها) .

الشفاعة ِف مراجعة الزوجة املطلقة .
كما يف قصة بريرة مع زوجها .
ِّ
ِّ
َع ِّن ابْ ِّن َعبَّ ٍ
اس أ َّ
َّيب 
يل َعلَى ِّحلْيَتِّ ِّه فَ َق َ
َن َزْو َج بَِّر َيرةَ َكا َن َعْب ًدا يُ َق ُ
يث َكأَِّين أَنْظُُر إِّلَْي ِّه يَطُ ُ
ال لَهُُ :مغِّ ٌ
ال النِّ ُّ
وف َخ ْل َف َها يَْبكي َوُد ُموعُهُ تَس ُ
ِّ
ال َهلا النَِّّيب " لَو ر ِّ ِّ
ِّ
اس" :يا عبَّاس أَالَ تَعج ِّ
ِّ ِّ
ب مغِّ ٍ
يث بَِّر َيرةَ َوِّم ْن بُ ْغ ِّ
ت:
اج ْعتيه فَإِّنَّهُ أَبُو َولَدك؟ " قَالَ ْ
ض بَِّر َيرةَ ُمغيثًا" فَ َق َ َ ُّ
ْ ََ
ب م ْن ُح ِّ ُ
َْ ُ
ل ْل َعبَّ ِّ َ َ ُ
ِّ
اجةَ ِّيل فِّ ِّيه  .رواه البخاري .
اّللِّ أَتَأْ ُمُرِّين؟ قَ َ
ول َّ
يَا َر ُس َ
يع" :قَالَ ْ
ال" :إََِّّّنَا أَنَا َشف ٌ
ت فَالَ َح َ
قال ابن القيم  :هذه شفاعة من سيد الرفعاء حملب إىل حمبوبه وهي من أفضل الرفاعات وأعظمها أجراً عند هللا فإُنا تتضمن
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اجتماع حمبوبني على ما حيبه هللا ورسوله وهلذا كان أحب ما إلبليس وجنوده التفريق بني هذين احملبوبني .
 -5الرافع مأجور قُبِّلت شفاعته أم َل تُقبَل والدليل على ذلك :
ِّ
يب ِّمْن َها ) وَل يقل  :من يُ َرفع أي  :تقبل شفاعته.
أ -ألن هللا تعاىل قال ( َم ْن يَ ْر َف ْع َش َف َ
اعةً َح َسنَةً يَ ُك ْن لَهُ نَص ٌ
ب-أن رسول هللا  قال ( اشفعوا تؤجروا ) فرتب األجر على جمرد الرفاعة وَل يقيد ذلك بقبوهلا.

قال ابن حجر  :وقع حديث عن ابن عباس سنده ضعيف يرفعه (من سعى ألخيه املسلم يف حاجة قضيت له أو َل تقض غفر له) .
وليتأس مبَن َم َدحهم هللا سبحانه وتعاىل بقوله (إََِّّّنَا نُطْعِّ ُم ُك ْم
األجر والثواب من رب األرباب
َّ
فعلى الرافع أن ُحيسن نيته ويبتغي بذلك َ
لِّوج ِّه َِّّ
يد ِّمن ُك ْم َجَزاءً َوالَ ُش ُكوراً ) .
اّلل الَ نُِّر ُ
َْ
ِّ
ِّ
ِّ
صبه وعنائه يف أي أمر من األمور احلسنة؛ يكون أجره وثوابه
فاألعمال بالنيات؛ وبقدر ص ْدق املرء وإخالصه واتباعه للسنة وبق ْدر نَ َ
فكذلك األمر للرافع.
-6استحباب إدخال السرور َعلَى قلب املؤمن.

كان ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -معتكفاً يف مسجد رسول هللا  فجاءه رجل يستعني به على حاجة له فخرج معه
مسعت صاحب هذا القرب  يقول  :من مرى يف حاجة أخيه وبلغ فيها كان خرياً من اعتكاف عرر سنني ومن اعتكف يوماً
وقال ُ " :
جعل هللا بينه وبني النار ثالثة خنادق كل خندق أبعد مما بني اخلافقني ) .
ابتغاءَ وجه هللا َ
وقال سفيان بن عيينة  :ليس أقول لكم إال ما مسعت  :قيل البن املنكدر  :أي األعمال أفضل ؟ قال  :إدخال السرور على املؤمن.
وقيل  :أي الدنيا أحب إليك ؟ قال  :اإلفضال على اإلخوان .
إيل من أن أعتكف سنة .
وقال احلسن البصري  :أل ْن أقضي حاجةً ألخ ُّ
أحب َّ
ويف األثر  :صنائع املعروف تقي ميتة السوء .
وقال جعفر بن حممد  :إن احلاجة تعرض للرجل قِّبَلي فأبادر بقضائها خمافةَ أن يستغين عنها أو تأتيه وقد استبطأها فال يكون هلا عنده
موقع .
وقال البيجاين  :وإذا أراد هللا بعبد خرياً جعل قضاء احلوائج على يديه .
 -38باب َمل ي ُك ِن النَِِّب  فَ ِ
شا
شا َ ،والَ ُمتَ َف ِرح ً
اح ً
ُّ
َْ
ِ
ِ
ِ ِ
َ -6029عن مسر ٍ
ول هللا صلى هللا عليه وسلم
 ن قَ ِد َم َم َع ُم َعا ِويَةَ إِ ََل الْ ُكوفَ ِة فَ َذ َك َر َر ُس َ
وق قَ َ
ال َد َخلْنَا َعلَى َع ْبد هللا بْ ِن َع ْم ٍرو ح َ
ْ َ ُْ
ِ
ِ
ال ( َمل ي ُكن فَ ِ
ِ
ِ
َّ
سنَ ُك ْم ُخلُ ًقا ) .
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
شا َوقَ َ
شا َ ،والَ ُمتَ َف رح ً
اح ً
ول هللا  : إن م ْن أَ ْخ َِريُك ْم أ ْ
فَ َق َ ْ َ ْ
َح َ
[ م . ] 2321 :
شةُ َعلَي ُكم ولَعنَ ُكم َّ ِ
السام َعلَي ُكم فَ َقال ْ ِ
شةَ  ،ر ِ
ِ
اَّللُ َع ْن َها ( أ َّ
ب َّ
ض َي َّ
ود أَتَ ُوا النِ َّ
َن يَ ُه َ
اَّللُ
َِّب  فَ َقالُوا َّ ُ ْ ْ
َ -6030ع ْن َعائ َ َ
اَّللُ َوغَض َ
َت َعائ َ ْ ْ َ َ ُ
شةُ َعلَْي ِ
ك بِ رِ
ت
َت أ ََو َملْ تَ ْس َم ْع َما قَالُوا قَ َ
َعلَْي ُك ْم قَ َ
ش قَال ْ
الرفْ ِق َوإِيَّا ِ َوال ُْع ْن َ
ال َم ْهالً يَا َعائِ َ
ْت َر َد ْد ُ
ال أ ََو َملْ تَ ْس َم ِعي َما قُل ُ
ف َوالْ ُف ْح َ
ِف ) .
اب ِِل في ِه ْم َ ،والَ يُ ْستَ َج ُ
َعلَْي ِه ْم فَ يُ ْستَ َج ُ
اب َهلُ ْم ِ ر
[ م . ] 2165 :
ول أل ِ ِ
ِ
س بْ ِن مالِ ٍ
ب
ك  قَ َ
ال ( َملْ يَ ُك ِن النِ ُّ
َحدنَا عنْ َد ال َْم ْعتَبَة َما لَهُ تَ ِر َ
َِّب َ سبَّابًا َ ،والَ فَ َّحا ًشا َ ،والَ لَعَّانًا َكا َن يَ ُق ُ َ
َ -6031ع ْن أَنَ ِ َ
َجبِينُه ) .
---------( َعن مسر ٍ
وق ) بن األجدع بن مالك ا ْهلَْمداين الوادعي أبو عائرة الكويف ثقةٌ فقيهٌ عاب ٌد خمضرم .
ْ َ ُْ
ِ
ِ
الس ْهمي أبو حممد
( قَ َ
ال َد َخلْنَا َعلَى َع ْبد هللا بْ ِن َع ْم ٍرو ) بن العاص بن وائل بن هاشم بن ُس َعيد -بالتصغري -ابن سعد بن َس ْهم َّ
وقيل :أبو عبد الرمحن أحد السابقني املكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء مات يف ذي احلجة ليايل احلرة على األصح بالطائف
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على الراجح .
( َمل ي ُكن فَ ِ
شا ) أي :ناط ًقا بال ُف ْحش وهو الزيادة على احلد يف الكالم السيئ .
اح ً
َْ ْ
مكتسبًا.
( َوالَ ُمتَ َف ِرح ً
شا ) أي :متكل ًفا لذلك؛ أيَ :ل يكن له الفحش ُخلُ ًقا وال َ
ِ
سنَ ُك ْم ُخلُ ًقا ) أي  :أفضلكم .
( إِ َّن م ْن أَ ْخ َِريُك ْم أ ْ
َح َ
َح ِدنَا ِع ْن َد ال َْم ْعتَبَ ِة ) بفتح امليم وسكون املهملة .
( يَ ُق ُ
ول أل َ
ِّ ِّ
ِّ
اب َجبِّينَهُ َوَْحيتَ ِّم ُل أَ ْن يَ ُكو َن ُد َعاءً لَهُ بِّالْعِّبَ َادةِّ َكأَ ْن
ال ْ
ب َجبِينُه ) ق َ
اخلَطَّ ِّ ُّ
( َما لَهُ تَ ِر َ
ايب َْ :حيتَم ُل أَ ْن يَ ُكو َن الْ َم ْع ََن َخَّر ل َو ْج ِّهه فَأ َ
اب الت َُّر ُ
َص َ
ي ِّ
ب َجبِّينُهُ َو ْاأل ََّو ُل أَ ْشبَهُ ِّأل َّ
صلَّى َعلَْي ِّه .
َن ْ
اجلَبِّ َ
ني َال يُ َ
َُ
صلي فَيَْت َر ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ط َجبِّينُهُ ل ْأل َْر ِّ
قَ َ
َي َس َق َ
َّاود ُّ
ب َجَر ْ
ض َوُه َو َك َق ْوهل ْم َرغ َم أَنْ ُفهُ
ب َجبِّينُهُ ) َكل َمةٌ تَ ُقوُهلَا الْ َعَر ُ
ي قَ ْولُهُ ( تَ ِّر َ
ت َعلَى أَلْسنَته ْم َوه َي م َن الت َُّراب أ ْ
ال الد ُ
ِِّّ
ِّ
ِِّّ
ِّ
َي إِّنَّ َها َكلِّ َمةٌ َتْ ِّري على اللِّ َسان َوَال يَُراد َح ِّقي َق َتها .
ت َميِّينُ َ
َّم ِّيف قَ ْوله تَ ِّربَ ْ
ب َجبِّينُهُ بَ ْل ُه َو نَظريُ َما تَ َقد َ
َولَك ْن َال يَُر ُاد َم ْع ََن قَ ْوله تَ ِّر َ
كأْ
 -1احلديث دليل على أن النيب َ ل يكن فاحراً وال متفحراً بل كان أحسن الناس خلقاً .
قال القرطيب" :الفاحش" :اجملبول على الفحش وهو :اجلفاء يف األقوال واألفعال و"املتفحش" :هو املتعاطي لذلك و ِّ
املستعمل له .
صوال حمبوبًا ال تقتحمه
وقد َّبرأ هللا تعاىل نبيَّه  عن مجيع ذلك َّ
اضعا طَلِّ ًقا برأ َو ً
رحيما رفي ًقا لطي ًفا ً
سهال متو ً
ونزهه فإنَّه كان ً
كرم ( .املفهم ) .
عني وال ُّ
وشرف و َّ
س وال يصدر عنه شيء يُكْره َّ 
متجه نَ ْف ٌ
ِّ
ول أل ِّ ِّ
س ب ِّن مالِّ ٍ
ب َجبِّينُه ) .
ك  قَ َ
َّيب َ سبَّابًا َوالَ فَ َّح ً
ال ( ََلْ يَ ُك ِّن النِّ ُّ
َحدنَا عْن َد الْ َم ْعتَبَة َما لَهُ تَ ِّر َ
اشا َوالَ لَعَّانًا َكا َن يَ ُق ُ َ
َع ْن أَنَ ِّ ْ َ
متفحرا وال َسخابًا يف
فاحرا وال
وجاء عند الرتمذي عن أيب عبد هللا ْ
ً
اجلَ َديل قال ( سألت عائرة عن ُخلُق النيب  فقالتَ :ل يكن ً
يصفح ) .
األسواق وال ََيزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو َو ْ
اشا وال لعانًا كان يقول ألحدنا عند الْ َم ْعتَبَة :ما
وقد َرَوى البخاري يف "األدب" من حديث أنس (َل يكن رسول هللا  سبابًا وال فح ً
له تَ ِّربت جبينه ) .
أحدا يف وجهه بريء يكرهه ) .
وألمحد من حديث أنس ( أن النيب  كان ال يواجه ً
وأليب داود من حديث عائرة ( كان رسول هللا  إذا بلغه عن الرجل الريء َل يقل :ما بال فالن يقول ولكن يقول :ما بال أقوام
يقولون ) .
ال رس ُ ِّ
ِّ
ِّ
ال ( ُكْنت ِّيف جمَْلِّ ٍ ِّ ِّ
ش
َّيب  قَ َ
وع ْن َجابِّ ِّر بْ ِّن َمسَُرةَ قَ َ
س فيه النِّ ُّ
ُ
ش َوالتَّ َف ُّح َ
ول هللا  ( إِّ َّن الْ ُف ْح َ
س أ ََمامي فَ َق َ َ ُ
ال َ :وأَِّيب َمسَُرةُ َجال ٌ
لَيسا ِّمن ِّ ِّ
َح َس َن الن ِّ
َح َسنُ ُه ْم ُخلُقاً ) رواه أمحد .
َّاس إِّ ْسالًَما أ ْ
اإل ْسالَم َوإِّ َّن أ ْ
َْ َ

وهللا ال حيب الفحش .
ِّ ِّ
اص قَ َ ِّ
َع ْن َعْب ِّد هللاِّ بْ ِّن َع ْم ِّرو بْ ِّن الْ َع ِّ
ب
ش فَإِّ َّن َّ
ول هللاِّ  يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
اّللَ الَ ُِّحي ُّ
ول ( الظُّْل ُم ظُلُ َم ٌ
ال َ :مس ْع ُ
ات يَ ْوَم الْقيَ َامة َوإِّيَّا ُك ْم َوالْ ُف ْح َ
ش َوالَ التَّ َف ُّحش ) رواه أمحد .
الْ ُف ْح َ
بل إن القرآن الكرمي نفى عنه  الفظاظة وقسوة القلب :
ظ الْ َق ْل ِّ
ضوا ِّم ْن َح ْولِّك ) .
ب َالنْ َف ُّ
ت فَظًّا َغلِّي َ
فقال ( َولَ ْو ُكْن َ

والرسول  كان يدعو ألحسن األخالق .
ِّ
ِّ
ال (  ...واه ِّدِّين ألَحس ِّن األَخالَ ِّق الَ ي ه ِّدى أل ِّ
ب َعن رس ِّ
ت
الصالَةِّ قَ َ
ول َّ
اّللِّ  أَنَّهُ َكا َن إِّذَا قَ َام إِّ َىل َّ
َْ
ْ
َح َسن َها إِّالَّ أَنْ َ
َْ
ْ
َع ْن َعل ِّى بْ ِّن أَِِّب طَال ٍ ْ َ ُ
َْ
ت ) رواه مسلم .
اص ِّر ْ
ص ِّر ُ
ف َع ِّين َسيِّئَ َها إِّالَّ أَنْ َ
ف َع َِّن َسيِّئَ َها الَ يَ ْ
َو ْ
وكان من دعائه  ( اللهم إين أعوذ بك من منكرات األخالق واألعمال واألهواء ) .
والفحش ِف القول ِما يبغضه هللا .
الس َوِّء ِّم َن الْ َق ْوِّل إِّالَّ َمن ظُلِّ َم ) .
اّللُ ْ
ب َّ
قال تعاىل ( الَّ ُِّحي ُّ
اجلَ ْهَر بِّ ُّ
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قال السعدي  :خيرب تعاىل أنه ال حيب اجلهر با لسوء من القول أي :يبغض ذلك وميقته ويعاقب عليه ويرمل ذلك مجيع األقوال السيئة
اليت تسوء وحتزن كالرتم والقذف والسب وحنو ذلك فإن ذلك كله من املنهي عنه الذي يبغضه هللا .ويدل مفهومها أنه حيب احلسن من
القول كالذكر والكالم الطيب اللني.

والفحش من أسباب دخول النار .
اجلن َِّّة والْب َذاء ِّمن ْ ِّ
ول َِّّ
احلياء ِّمن ِّ ِّ
اجلََفاء ِّيف الن ِّ
ان و ِّ ِّ
َّار ) رواه الرتمذي .
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َع ْن أَِِّب ُهَريْ َرةَ قَ َ
اإلميَا ُن يف َْ َ َ ُ َ
اإلميَ َ
اّلل َ ُ ََْ ( 
اجلََفاء َو ْ ُ
البذاء  :الفحش يف القول .

وهو من خصال أهل النفاق .
ِّ
ان ِّمن النِّ َف ِّ
ِّ
ان ِّمن ِّ ِّ
ِّ
اق ) رواه الرتمذي .
ال ( ْ
َع ْن أَِِّب أ َُم َامةَ َع ِّن النَِّّيب  قَ َ
اإلميَان َوالْبَ َذاءُ َوالْبَيَا ُن ُش ْعبَتَ َ
احلَيَاءُ َوالْع ُّى ُش ْعبَتَ َ
ال الرتمذي  :والْعِّى  :قِّلَّةُ الْ َكالَِّم والْب َذاء  :هو الْ ُفحش ِّيف الْ َكالَِّم والْب يا ُن  :هو َكثْرةُ الْ َكالَِّم ِّمثْل هؤالَ ِّء ْ ِّ َّ ِّ
ين َخيْطُبُو َن
قَ َ
َ ُّ
ُ َُ
َ َ ُ َُ ْ ُ
َ ََ
اخلُطَبَاء الذ َ
َُ َ
صحو َن فِّ ِّيه ِّمن م ْد ِّح الن ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اّللَ.
يما الَ يُْر ِّضى َّ
َْ
فَيُ َوس ُعو َن ِّيف الْ َكالَم َويَتَ َف َّ ُ
َّاس ف َ
وهو من أسباب الفسوق .
ال رسو ُل َِّّ
اّللِّ ب ِّن مسع ٍ
ِّ
ِّ
وق َوقِّتَالُهُ ُك ْفر ) متفق عليه .
ود قَ َ
اب الْ ُم ْسلِّ ِّم فُ ُس ٌ
ع ْن َعْبد َّ ْ َ ْ ُ
اّلل  ( سبَ ُ
ال :قَ َ َ ُ
وهو من الكبائر .
ِّ
َّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
احتَ َملُوا بُ ْهتَانًا َوإِّْمثًا ُّمبِّينًا ) .
ين يُ ْؤذُو َن الْ ُم ْؤمن َ
ني َوالْ ُم ْؤمنَات بِّغَ ِّْري َما ا ْكتَ َسبُوا فَ َقد ْ
قال تعاىل ( َوالذ َ
عن سعِّ ِّ
َّيب  قَ َ ِّ ِّ
الربا ِّ
اال ْستِّطَالَةَ ِّيف ِّع ْر ِّ
ض الْ ُم ْسلِّ ِّم بِّغَِّْري َح ٍق ) رواه أبو داود .
يد بْ ِّن َزيْ ٍد َع ِّن النِّ ِّ
ال ( إ َّن م ْن أ َْرَِب َِّ
َْ َ
وشر الناس من تركه الناس لفحشه .
ِّ ِّ
كما يف احلديث اآلِت ( إِّ َّن َشَّر الن ِّ ِّ ِّ ِّ
َّاس اتَِّقاءَ َش ِّره ) .
َّاس عْن َد هللا َمْنزلَةً يَ ْوَم الْقيَ َامة َم ْن تََرَكهُ الن ُ
َخو الْع ِشريةِ وبِْئس ابن الْع ِش ِ
َِّب  فَ لَ َّما رآهُ قَ َ ِ
شةَ ( أ َّ
َِّب
َ -6032ع ْن َعائِ َ
س تَطَلَّ َق النِ ُّ
َن َر ُجالً ْ
َ
س أ ُ َ َ َ َ ُْ َ َ
رية فَ لَ َّما َجلَ َ
ال ب ْئ َ
استَأْذَ َن َعلَى النِ ِر
شةُ يا رس َ ِ ِ
ِ
ِ
ت ِِف َو ْج ِه ِه
سَ
ت َّ
ط إِل َْي ِه فَ لَ َّما انْطَلَ َق َّ
الر ُج ُل قَال ْ
ْت لَهُ َك َذا َوَك َذا ُُثَّ تَطَلَّ ْق َ
الر ُج َل قُل َ
 ن َرأَيْ َ
ول هللا ح َ
َت لَهُ َعائ َ َ َ ُ
ِِ ف َو ْج ِهه َوانْ بَ َ
شةُ مَّت ع ِه ْدتِِِن فَ َّحا ًشا إِ َّن َش َّر الن ِ ِ ِ
ال رس ُ ِ
وانْ بسط َ ِ
هللا م ْن ِزلَةً ي وم ال ِْقيام ِة من تَرَكهُ الن ِ
اء
ول هللا  يَا َعائِ َ َ َ َ
ْت إِل َْيه  ،فَ َق َ َ ُ
َّاس اترَق َ
ُ
َ ََ
َّاس عنْ َد َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
َش رِره ) .
[ م . ] 6596 :
---------ِّ
( أ َّ
صن بن ُحذيفة بن بدر الْ َفزاري وكان يقال له :األمحق
َن َر ُجالً ْ
َِّب  ) قال ابن بطال رمحهُ هللاُ  :هو ُعيينة بن ح ْ
استَأْذَ َن َعلَى النِ ِر
فسره به عياض مث القرطيب والنووي جازمني بذلك .
املطاع ورجا النيب  بإقباله عليه تألفه؛ لِّيُ ْسلِّم قومه؛ ألنه كان رئيسهم وكذا َّ
ِ
َخو ال َْع ِش ِ ِ
( فَلَ َّما رآهُ قَ َ ِ
ريةِ ) قال عياض :املراد بالعررية اجلماعة أو القبيلة وقال غريه :العررية :األدّن إىل
سأُ
َ
س ابْ ُن ال َْعش َ
َ
رية َوب ْئ َ
ال ب ْئ َ
الرجل من أهله َوُه ْم َولَد أبيه وجده.
وقال ِف "العمدة" أي :بئس هذا الرجل منها وهو كقولك :يا أخا العرب لرجل منهم وهذا الكالم من أعالم النبوة؛ ألنه ارتد بعده 
أسريا إىل أيب بكر .
وجيء به ً
ِ
ط إِل َْي ِه ) ويف رواية ( َأال َن لَهُ الْ َق ْو َل ) و ( تطلرق ) بفتح الطاء املهملة وترديد الالم-؛
سَ
س تَطَلَّ َق النِ ُّ
َِّب ِِ ف َو ْج ِهه َوانْ بَ َ
( فَ لَ َّما َجلَ َ
مسرتسل ِّ
ِّ
منبسط غري َعبوس .
أي :أبدى له طَالقة وجهه يقالَ :و ْج ُههُ طَْلق وطَلِّيق؛ أي:
ووقع يف رواية ابن عامر ( بَش يف وجهه ) .
وألمحد من وجه آخر عن عائرة ( واستأذن آخر فقال :نِّ ْعم أخو العررية فلما دخل َل يهش له وَل ينبسط كما فعل باآلخر فسألته
 ) ...فذكر احلديث .
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شةُ يا رس َ ِ ِ
ِ
ْت لَهُ َك َذا َوَك َذا ) يعين (بِّْئس أ ُ ِّ ِّ ِّ
س ابْ ُن الْ َع ِّر َريةِّ )
ت َّ
( فَلَ َّما انْطَلَ َق َّ
الر ُج ُل قَال ْ
الر ُج َل قُل َ
 ن َرأَيْ َ
ول هللا ح َ
َت لَهُ َعائ َ َ َ ُ
َخو الْ َعر َرية َوبْئ َ
َ
ِ
ت لَهُ الْ َق ْو َل ) .
سط َ
( ُُثَّ تَطَلَّ ْق َ
ْت إِل َْيه ) ويف رواية ( ُمثَّ أَلَْن َ
ت ِِف َو ْج ِهه َوانْ بَ َ
ول ِ
شةُ َم ََّت َع ِه ْدتِِِن فَ َّحا ًشا ) ويف رواية ( فاحراً ) .
ال َر ُس ُ
( فَ َق َ
هللا  يَا َعائِ َ
َّاس ِع ْن َد ِ
( إِ َّن َش َّر الن ِ
هللا َم ْن ِزلَةً يَ ْو َم ال ِْقيَ َام ِة ) استئناف كالم؛ كالتعليل لِّتَ ْركه  مواجهته مبا ذَ َكره يف غيبته .
( من تَرَكهُ الن ِ
اء َش رِره ) أي  :قبح كالم ه .
َّاس اترَق َ
ُ
َْ َ

 -1احلديث دليل على ذم الفحش وأن شر الناس من تركه الناس لفحره وقبح كالم ه .
ففي هذا احلديث بيان خطورة فحش الكالم وأن من أكثر منه حىت حتاشاه الناس خوفاً من شر لسانه فهو برر املنازل عند هللا .
فرر الناس منزلة عند هللا من تركه الناس اتقاء فحره ال تراه إال متلبساً جبرمية وال تسمعه إال ناطقاً باألقوال األثيمة.
وجاء عند أيب داود بإسناد صحيح بلفظ  ( :يا عائِّرةُ إِّ َّن ِّمن ِّشر ِّار الن ِّ َّ ِّ
ين يُكَْرُمو َن اتَِّقاءَ أَلْ ِّسنَتِّ ِّهم ) .
َ َ َ
َّاس الذ َ
ْ َ
ِّ
وإن هللا جل جالله ليبغض من هذه صفته كما قال ( إِّ َّن َّ ِّ
ش الْبَ ِّذيءَ) رواه الرتمذي .
اّللَ لَيُْبغ ُ
ض الْ َفاح َ
قال النووي  :وِّيف ه َذا ْ ِّ
ِّ
َ َ
احلَديث ُم َد َاراة َم ْن يُتَّ َقى فُ ْحره َ ...وََلْ ميَْ َدحهُ النَِّّيب َ وَال ذَ َكَر أَنَّهُ أَثْ ََن َعلَْيه ِّيف َو ْجهه َوَال ِّيف قَ َفاهُ إََِّّّنَا تَأَلََّفهُ
ِّ
بِّ َر ْي ٍء ِّم ْن الدُّنْيَا َم َع لني الْ َك َالم .
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ف َوإََِّّّنَا أََال َن لَهُ الْ َق ْول تَأَلًُّفا لَهُ َوِّأل َْمثَالِِّّه َعلَى ِّْ
ِّ
اإل ْس َالم"
ص َ
َوَو ْ
سأُ
َخو الْ َعر َرية م ْن أ َْع َالم النُّبُ َّوة ؛ ألَنَّهُ ظَ َهَر َك َما َو َ
صف النَّيب  لَهُ بأَنَّهُ بْئ َ
انتهى .
-2احلديث دليل على مداراة من يُت َقى فحره .
قال ابن بطال :املداراة :خفض اجلناح للناس ولني الكالم وترك اإلغالظ هلم يف القول .
وقال ابن حجر :املراد به الدفع برفق .
وقال املناوي :املداراة :املالينة واملالطفة .
وضابط املداراة :أن ال يكون فيها قدح يف الدين  --واملداهنة املذمومة :أن يكون فيها تزيني القبيح وتصويب الباطل وحنو ذلك.
قال ابن بطال  :املداراة من أخالق املؤمنني وهي خفض اجلناح للناس ولني الكلمة وترك اإلغالظ هلم يف القول وذلك من أقوى

أسباب األلفة .
وقد أنرأ البخاري رمحه هللا يف صحيحه بابا بعنوان  ( :باب املداراة مع الناس ) وقال فيه "ويذ َكر عن أيب الدرداء  :إِّنَّا لن َك ِّرر يف وجوهِّ
ُ ُ
ُ ُ
أقو ٍام َّ
وإن قُلوبَنا لَتَ َلعنُ ُهم .
ومعَن " لنكرر "  :من الكرر وهو ظهور األسنان وأكثر ما يكون عند الضحك وهو املراد هنا.
وأسند يف هذا الباب حديث عائرة رضي هللا عنها هذا .

حمرم وال يف كالم وإَّنا فيه طالقة الوجه خاصة للمصلحة وهو
قال ابن مفلح احلنبلي  :وقول أيب الدرداء هذا ليس فيه موافقة على َّ
َّاس مْن ِّزلَةً ِّعْند َِّّ
ِّ ِّ
معَن ما يف الصحيحني وغريمها عن عائرة رضي هللا عنها  :يَا َعائِّ َرةُ َّ
َ
َّاس أ َْو تََرَكهُ
إن َشَّر الن ِّ َ
اّلل يَ ْوَم الْقيَ َامة َم ْن َوَد َعهُ الن ُ
َّاس اتَِّقاءَ فُ ْح ِّر ِّه.
الن ُ
وقال النووي  :فيه مداراة من يتقى فحره وَل ميدحه النيب صلى هللا عليه وسلم وال أثَن عليه يف وجهه وال يف قفاه إَّنا تألفه بريء
من الدنيا مع لني الكالم .
الفرق بني املداهنة واملداراة :
حمرمة والفرق أن املداهنة
ط ؛ ألن املداراة
قال احلافظ ابن حجر  ... :وظن بعضهم أن املداراة هي املداهنة فغَلِّ َ
مندوب إليها واملداهنةَ َّ
ٌ
من الدهان وهو الذي يظهر على الريء ويسرت باطنه وفسرها العلماء بأُنا  :معاشرة الفاسق وإظهار الرضا مبا هو فيه من غري إنكار
ِّ
اإلغالظ عليه حيث ال ي ِّ
ظهر ما هو فيه واإلنكار
وترك
عليه واملداراة  :هي الرفق باجلاهل يف التعليم وبالفاسق يف النهي عن فعله
ُ
ُ
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عليه بلطف القول والفعل وال سيما إذا احتيج إىل تألفه وحنو ذلك  ( .الفتح ) .

وقال القرطِب يف الفرق بينهما :أن املداراة بذل الدنيا لصالح الدنيا أو الدين أو مها معا وهي مباحة ورمبا استحبت واملداهنة ترك الدين
لصالح الدنيا .

وقال الغزاِل :الفرق بني املداراة واملداهنة بالغرض الباعث على اإلغضاء؛ فإن أغضيت لسالمة دينك وملا ترى من إصالح أخيك
باإلغضاء فأنت مدار وإن أغضيت حلظ نفسك واجتالب شهواتك وسالمة جاهك فأنت مداهن .

املداراة ِف السنة :

أ-حديث الباب .
وهو واضح الداللة كما تقدم عن النووي .
ب -وقال  ( استوصوا بالنساء خريا فإُنن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء يف الضلع أعاله فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته َل
يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خرياً ) متفق عليه .

قال ابن حجر  :ويف احلديث الندب إىل املداراة الستمالة النفوس وتألف القلوب وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن والصرب على
عوجهن وأن من رام تقوميهن فإنه االنتفاع هبن مع أنه ال غَن لإلنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعني هبا على معاشه فكأنه قال االستمتاع
هبا ال يتم إال بالصرب عليها .
من أقوال السلف :

قال أبو هريرة  :رأس العقل بعد اإلميان باهلل مداراة الناس .
قال احلسن البصري  :كانوا يقولون :املداراة نصف العقل وأنا أقول هي العقل كله) ().7
وعنه أيضاً  :املؤمن يداري وال مياري ينرر حكمة هللا فإن قبلت محد هللا وإن ردت محد هللا .
كت الناس يَ ُعدُّون املداراة صدقة ُخترج فيما بينهم.
وعن محيد بن هالل قال  :أدر ُ
وعن احلسن قال  :التودد إىل الناس نصف العقل .
وقال حنبل إنه مسع أبا عبد هللا – أي  :أمحد بن حنبل  -يقول :والناس حيتاجون إىل مداراة ورفق وأمر مبعروف بال غلظة إال رجل
)اآلداب الررعية ) .
معلن بالفسق فقد وجب عليك ُنيه وإعالمه .
قال حممد بن السماك :من عرف الناس داراهم ومن جهلهم ماراهم ورأس املداراة ترك املماراة .
قال أبو بكر الطرطوشي( :املداراة أن تداري الناس على وجه يسلم لك دينك .فائدة :

يقول القاضي عياض  ":هذا من املداراة وهو بذل الدنيا لصالح الدنيا والدين .وهى مباحة مستحسنة ِف بعض األحوال خالف

املداهنة املذمومة احملرمة وهو بذل الدين لصالح الدنيا والنيب عليه الصالة والسالم هنا بذل له من دنياه حسن عرريته وال سيما كلمته
وطالقة وجهه وَل ميدحه بقول وال ُروي ذلك يف حديث فيكون خالف قوله فيه لعائرة.
فال يعرتض على هذا باملداهنة وال حبديث ذي الوجهني والنيب  منزه عن هذا كله وحديثه أصل يف املداراة وغيبة أهل الفسوق
( إكمال املعلم ) .
والكفار وأهل البدع واجملاهرة .
يقول ابن امللقن رمحه هللا – يف شرح حديث ( إن من شر الناس ذا الوجهني ) .
ال ينبغي ملؤمن أن يثين على سلطان أو غريه يف وجهه وهو عنده مستحق للذم وال يقول حبضرته خالف ما يقوله إذا خرج من عنده ؛
ألن ذلك نفاق كما قال ابن عمر رضي هللا عنهما وقال فيه ( :شر الناس ذو الوجهني)؛ ألنه يظهر ألهل الباطل الرضا عنهم
ويظهر ألهل احلق مثل ذلك ؛ لريضي كل فريق منهم ويريد أنه منهم ِّ
وهذه املداهنة احملرمة على املؤمنني.
فإن قلت  :إن حديث ابن عمر وحديث أيب هريرة يعارضان قوله عليه السالم للذي يستأذن عليه( :بئس ابن العررية) مث يلقاه بوجه طلق
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وترحيب.
قلت :ال تعارض؛ ألنه عليه السالم َل يقل خالف ما قاله عنه بل أبقاه على التجريح عند السامع مث تفضل عليه حبسن اللقاء
والرتحيب ملا كان يلزمه عليه السالم من االستئالف وكان يلزمه التعريف خلاصته بأهل التخليط والتهمة بالنفاق.
مجيعا إىل نفع املسلمني ؛ بأن
وقد قيل :إن تلقيه له بالبرر إَّنا كان التقاء شره وليكف بذلك أذاه عن املسلمني فإَّنا قصد بالوجهني ً
عرفهم بسوء حاله وبأن كفاهم ببرره له أذاه وشره .
وذو الوجهني خبالف هذا؛ ألنه ال يقول الريء باحلضرة وقد قال ضده يف غري احلضرة وهذا تناقض .فالذي فعله عليه السالم حمكم
مبني ال تناقض فيه؛ ألنه َل يقل البن العررية عند لقائه  :إنه فاضل وال صاحل؛ خبالف ما قال فيه يف غري وجهه  ( .التوضيح ) .
الس َخ ِاء َوَما يُ ْك َرهُ ِم َن الْبُ ْخ ِل
اب ُح ْس ِن ْ
اخلُلُ ِق َو َّ
 -39بَ ٌ
َج َو َد الن ِ
ال ابْ ُن َعبَّ ٍ
ضا َن.
َوقَ َ
َج َو ُد َما يَ ُكو ُن ِِف َرَم َ
اس َكا َن النِ ُّ
َّاس َوأ ْ
َِّب  أ ْ
ِ ِ
ال َرأَيْ تُهُ يَأ ُْم ُر ِِبَ َكا ِرِم األَ ْخالَ ِق.
اْسَ ْع ِم ْن قَ ْولِ ِه فَ َر َج َع فَ َق َ
َِّب  قَ َ
َوقَ َ
ب إِ ََل َه َذا ال َْو ِادي فَ ْ
ال أَبُو ذَ رٍر ل ََّما بَلَغَهُ َم ْب َع ُ
ال  :ألَخيه ْارَك ْ
ث النِ ِر
َّاس َوأَ ْش َج َع الن ِ
َج َو َد الن ِ
س َن الن ِ
َ -6033ع ْن أَنَ ٍ
ات ل َْي لَ ٍة فَانْطَلَ َق
س قَ َ
ِع أ َْه ُل ال َْم ِدينَ ِة ذَ َ
ال ( َكا َن النِ ُّ
َّاس َ ،ولََق ْد فَز َ
َّاس َوأ ْ
َِّب  أ ْ
َح َ
الصو ِ
النَّاس قِبل َّ ِ
اعوا َو ْه َو َعلَى فَ َر ٍ
ت َو ْه َو يَ ُق ُ
ْحةَ
استَ ْقبَ لَ ُه ُم النِ ُّ
َن تُ َر ُ
الص ْوت فَ ْ
س ألَِيب طَل َ
َن تُ َراعُوا ل ْ
ول ل ْ
َّاس إِ ََل َّ ْ
َِّب  قَ ْد َسبَ َق الن َ
ُ ََ
ِ
ال لََق ْد َو َج ْدتُهُ َِْب ًرا  ،أ َْو إِنَّهُ لَبَ ْحر ) .
ف فَ َق َ
ج ِِف عُنُ ِق ِه َس ْي ٌ
عُ ْر ٍى َما َعلَْيه َس ْر ٌ
[ م . ] 6006 :

َِّب َ ع ْن َشي ٍء قَ ُّ
ال  :ال ) .
ط فَ َق َ
 -6034عن َجابِر  قال ( َما ُسئِ َل النِ ُّ
ْ

[ م . ] 6018 :
---------س َن الن ِ
وخلُقاً .
( َكا َن النِ ُّ
َِّب  أ ْ
َّاس ) أي :أحسنهم َخلقاً ُ
َح َ
َج َو َد الن ِ
َّاس ) أي  :أكثرهم بذالً ملا يقدر عليه .
( َوأ ْ
( َوأَ ْش َج َع الن ِ
َّاس ) أي :أكثرهم إقداماً مع عدم الفرار .
ات ل َْي لَ ٍة ) أي :مسعوا صوتاً يف الليل فخافوا أن يَ ْه ُجم عليهم العدو.
ِع أ َْه ُل ال َْم ِدينَ ِة َذ َ
( َولَ َق ْد فَز َ
( فَانْطَلَ َق الن ِ
الصو ِ
ت ) أي  :جهة الصوت .
َّاس قبَ َل َّ ْ
ُ
ِّ
َِّب  ) راجعاً من قبل الصوت .
استَ ْقبَ لَ ُه ُم النِ ُّ
( فَ ْ
الصو ِ
ت ) أي :أنه سبق الناس إىل الصوت فاستكرف اخلرب فلم َيد ما ُخياف منه فرجع يُسكنهم .
َّاس إِ ََل َّ ْ
( قَ ْد َسبَ َق الن َ
ع عليكم .
( َو ْه َو يَ ُق ُ
َن تُ َراعُوا ) قال القرطيب  :أي َل يصبكم َرْو ٌ
ع أو ال َرْو َ
َن تُ َراعُوا ل ْ
ول ل ْ
( َو ْه َو َعلَى فَ َر ٍ
ْحةَ ) زيد بن سهل .
س ألَِيب طَل َ
ِ
ي :ال سرج عليه .
( ُع ْر ٍى َما َعلَْيه َس ْر ٌ
ج ) بضم العني املهملة وسكون الراء يقال :فرس عُْر ٌ
ال لََق ْد َو َج ْدتُهُ ) أي  :هذا الفرس .
( فَ َق َ
( َِْب ًرا  ،أ َْو إِنَّهُ لَبَ ْحر ) أي  :كالبحر يف سرعة اجلري .
كثريا متتابعاً كالبحر وقد َّ
السعة والكثرة ويقال :فرس َس ْحب
قال
تقدم أن أصل البحرَّ :
القرطِب  :أي وجدنا هذا الفرس َيري َج ْرياً ً
ر
اجلر ِّي شديد العدو .
َْ
وسكْب َ
وحبر َ
وس ٌّح وفَ ْيض وغَ ْمر :إذا كان سريعاً كثري ْ
وقال العيِن  :قوله ( وجدناه حبراً ) أي :وجدنا هذا الفرس واسع اجلري كماء البحر؛ كأنه يَسبح يف جريه كما يسبح ماءُ البحر إذا َركِّب
بعض أمواجه بعضاً.
ُ
 -1احلديث دليل على فضل اجلود والكرم وأن ذلك من ِشائل النيب  وصفاته .
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فالكرم من صفات النِب . 

َج َوَد الن ِّ
َّاس ) .
كما يف حديث الباب ( كان َ ... وأ ْ
ِّ
َّيب َ ع ْن َشي ٍء قَ ُّ
ال  :ال )
ط فَ َق َ
وكما يف حديث جابر ( َما ُسئ َل النِّ ُّ
ْ
ول َِّّ
ِّ
ِّ ِّ
َج َوَد الن ِّ
و َع ِّن ابْ ِّن َعبَّ ٍ
يل َوَكا َن يَلْ َقاهُ ِّيف ُك ِّل لَْي لَ ٍة ِّم ْن
ال ( َكا َن َر ُس ُ
اس قَ َ
َج َوُد َما يَ ُكو ُن ِّيف َرَم َ
ضا َن ح َ
َّاس َوَكا َن أ ْ
اّلل  أ ْ
ني يَْل َقاهُ ج ْرب ُ
ول َِّّ
َجوُد بِّا ْخلَِّْري ِّم َن ِّ
يح الْ ُم ْر َسلَ ِّة ) متفق عليه .
الر ِّ
ضا َن فَيُ َد ِّار ُسهُ الْ ُق ْرآ َن فَلََر ُس ُ
َرَم َ
اّلل  أ ْ َ
وعن جابر  قال :قال يل النيب  ( لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم َيئ مال البحرين حىت قبض النيب 
فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر  فنادى من كان له عند رسول هللا  عدة أو دين فليأتنا فأتيته وقلت له أن النيب  قال يل كذا
فحثى يل حثية فعددهتا فإذا هي مخسمائة فقال يل خذ مثيلها ) متفق عليه .
قال ابن عثيم ن يف شرح هذا احلديث :وفيه دليل على كرم النيب  حيث حيثو املال حثياً وال يعده عداً ألنه قال بيديه وهذا يدل على
الكرم وأن املال ال يساوي عنده شيئا صلوات هللا وسالمه عليه .
وعن أيب ذر  قال ( كنت أمري مع النيب  يف حرة املدينة فاستقبلنا أُحد فقال" :يا أبا ذر" قلت :لبيك يا رسول هللا .قال" :ما
يسرين أن عندي مثل أُحد هذا ذهبًا متضي عليه ثالثة وعندي منه دينار إال شيئًا أرصده لدين .إال أن أقول به يف عباد هللا هكذا وهكذا
وهكذا" عن ميينه وعن ِشاله ومن خلفه ) متفق عليه .
ني َجبَلَ ْ ِّ
اّللِّ َ علَى ِّ
وسى بْ ِّن أَنَ ٍ
ني
اإل ْسالَِّم َشْيئًا إِّالَّ أ َْعطَاهُ  -قَ َ
ول َّ
ال ( َما ُسئِّ َل َر ُس ُ
س َع ْن أَبِّ ِّيه قَ َ
ال  -فَ َجاءَهُ َر ُج ٌل فَأ َْعطَاهُ َغنَ ًما بَ ْ َ
و َع ْن ُم َ
ِّ
َسلِّ ُموا فَِّإ َّن ُحمَ َّم ًدا يُ ْع ِّطى َعطَاءً الَ َخيْ َرى الْ َفاقَةَ ) رواه مسلم .
فَ َر َج َع إِّ َىل قَ ْوِّم ِّه فَ َق َ
ال يَا قَ ْوم أ ْ
وأعطى  صفوان بن أمية يوم حنني مائة من النعم مث مائة مث مائة قال صفوان :وهللا لقد أعطاين رسول هللا ما أعطاين وإنه
إيل فما برح يعطيين حىت إنه ألحب الناس إيل  .رواه مسلم .
ألبغض الناس َّ
الكرم بركة للمال .

أعط منف ًقا خل ًفا ويقول اآلخر :اللهم ِّ
قال رسول هللا ( ما من يوم يصبح العباد فيه إال ملكان ينزالن فيقول أحدمها :اللهم ِّ
أعط
ممس ًكا تل ًفا) .
وقال هللا يف احلديث القدسي( :أنِّْف ْق يا بن آدم أُنِّْف ْق عليك) .
والكرم من صفات هللا .
جاء يف احلديث ( إن هللا كرمي حيب الكرم ) رواه الطرباين .
والكرم ِما يغبط عليها الكرمي .

قال  ( ال حسد إال يف اثنتني :رجل آتاه هللا ماالً فسلطه على هلكته يف احلق ورجل آتاه هللا حكمة فهو يقضي هبا ويعلمها ) .
وخلود مجيل الذكر الكرم َيعل اإلنسان حمبوبًا من أهله وجريانه وأقاربه والناس
فالكرم عُِّّز الدنيا وشرف اآلخرة وحسن الصيت
ُ
أمجعني.
قال الراعر :
ويظهر عيب املرء يف الناس خبله  ...ويسرته عنهم مجيعاً سخاؤه .
تغط بأثواب السخاء فإنين  ...أرى كل عيب والسخاء غطاؤه .
قال أحد احلكماء :البخيل ليس له خليل.
وقال آخر :اجلود يوجب املدح والبخل يوجب الذم.
وقال آخر :طعام الكرمي دواء وطعام البخيل داء .
وقيل  :جود الرجل حيببه إىل أضداده وخبله يبغضه إىل أوالده .
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فالسخاء حمبة وحممدة كما أن البخل مذمة ومبغضة فالسخاء َيلب املودة وينفي العداوة ويكسب الذكر اجلميل وخيفي العيوب
واملساوئ.
وسَّرَك أن يكون هلا غطاءُ .
وإن كثرت عيوبك يف الربايا َ ...
فكل ٍ
عيب  ...يُغَ ِّطيه كما قيل السخاء .
تسرت بالسخاء ُّ
بالسخاء زكت نفسه والنت عريكته وقاده ذلك إىل أن يرتقى يف مكارم األخالق ومدارج الفضيلة؛ فالسخي
فإذا ما اتصف اإلنسان َّ
قريب من كل خري وبر.
وهلذا كان األكابر يبادرون إىل تلك اخللَّة وحيرصون كل احلرص على اكتساهبا ويوصون غريهم بأن يتحلى هبا.
إيل؛
قال ابن عباس رضي هللا عنهما  :ثالثة ال أكافئهم :رجل بدأين بالسالم ورجل َّ
وسع يل يف اجمللس ورجل اغبَ َّرت قدماه يف املري َّ
علي .أما الرابع فال يكافئه عين إال هللا!
إرادة التسليم َّ
قيل :من هو؟ قال :رجل نزل به أمر فبات ليلته يفكر مب ينزله مث رآين أهالً حلاجته؛ فأنزهلا يب .
قال الرافعي  :فمن ألزم نفسه اجلود واإلنفاق راضها رياضةً عمليةً كرياضة العضل بأثقال احلديد ومعاناة القوة يف الصراع وحنوه.
ِّ
ِّ
قال ابن القيم َ :كا َن  أ َْعظَ َم الن ِّ
َح ٌد َشْيئًا
ت يَ ُدهُ َوَكا َن َال يَ ْستَكْثُِّر َشْيئًا أ َْعطَاهُ ِّّللِّ تَ َع َ
ص َدقَةً مبَا َملَ َك ْ
اس َ
اىل َوَال يَ ْستَقلهُ َوَكا َن َال يَ ْسأَلُهُ أ َ
ٍ ِّ
ورهُ َوفَ َر ُحهُ ِّمبَا
ِّعْن َدهُ إال أ َْعطَاهُ قَلِّ ًيال َكا َن أ َْو َكثِّ ًريا َوَكا َن َعطَ ُاؤهُ َعطَاءَ َم ْن َال َخيَ ُ
اف الْ َف ْقَر َوَكا َن الْ َعطَاءُ َوالص َدقَةُ أ َ
َحب َش ْيء إلَْيه َوَكا َن ُسُر ُ
ِّ
ي ع ِّط ِّيه أ َْعظَم ِّمن سر ِّ ِّ ِّ ِّ
َج َوَد الن ِّ
اخلَِّْري َميِّينُهُ َكالر ِّ
اس بِّ ْ
اج آثََرهُ َعلَى نَ ْف ِّس ِّه تَ َارةً
ُْ
يح الْ ُم ْر َسلَة َ .وَكا َن إ َذا َعَر َ
ور ْاآلخذ مبَا يَأْ ُخ ُذهُ َوَكا َن أ ْ
ض لَهُ ُْحمتَ ٌ
َ ْ ُُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اس ِّه  .وَكا َن ي ن وع ِّيف أ ِّ
ِِّّ
بِّطَع ِّام ِّه وتَارةً بِّلب ِّ
ص َدقَتِّ ِّه فَتَ َارةً بِّا ْهلبَ ِّة َوتَ َارةً بِّالص َدقَِّة َوتَ َارةً بِّا ْهلَدي ِّة َوتَ َارةً بِّ ِّرَراء الر ْيء ُمث يُ ْع ِّطي الْبَائِّ َع
َ َُ ُ
ْ
َصنَاف عَطَائه َو َ
َ َ َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
الث َم َن َوالسلْ َعةَ َمج ًيعا َك َما فَ َع َل ببَعري َجابر ( .زاد املعاد ) .
يقول اإلمام أمحد  :إن كان اخللف على هللا حقاً فالبخل ملاذا ؟
وقال القرطيب  :فمن استنار صدره وعلم غَن ربه وكرمه أنفق وَل خيف اإلقالل .
َِّب َ ع ْن َشي ٍء قَ ُّ
ال  :ال ) .
ط فَ َق َ
 -2قوله ( َما ُسئِ َل النِ ُّ
ْ
قال ابن حجر ِّ ... :عْن َد ُم ْسلِّ ٌم ِّم ْن طَ ِّر ِّيق ُس ْفيَا َن بْ ِّن ُعيَ ْي نَةَ َع ِّن بن الْ ُمْن َك ِّد ِّر بِّلَ ْف ِّظ ( َما ُسئِّل َشْيئًا قَ ُّ
ط فَ َقا َل َال ) .
َ
ِّ
ِّ
ِّ
قَ َ ِ
ال َال قَ ُّ
ط إَِّّال ِّيف تَ َر ُّهده .
ال الْ َفَرْزَد ُق َما قَ َ
ب ِّمْنهُ َش ْيءٌ ِّم ْن أ َْم ِّر الدُّنْيَا فَ َمنَ َعهُ قَ َ
ال الْك ْرَم ِاِنُّ َ :م ْعنَاهُ َما طُل َ
ِّ
قُ ْلت  :ولَيس الْمراد أَنَّه ي ع ِّطي ما يطْلَ ِّ
ِّ ِّ
الرِّد بَل إِّ ْن َكا َن ِّعْن َدهُ أ َْعطَاهُ إِّ ْن َكا َن ِّْ
ت
اإل ْعطَاءُ َسائغًا َوإَِّّال َس َك َ
ُ َ ْ َ َُ ُ ُ ُْ َ ُ ُ
ب منْهُ َج ْزًما بَ ِّل الْ ُمَر ُاد أَنَّهُ َال يَنْط ُق ب َّ ْ
ِّ
ك ِّيف ح ِّد ٍ
ت)
يث ُم ْر َس ٍل ِّالبْ ِّن ْ
احلَنَ ِّفيَّ ِّة أخرجه بن َس ْع ٍد َولَْفظُهُ ( إِّذَا ُسئِّ َل فَأ ََر َاد أَ ْن يَ ْف َع َل قَ َ
ال نَ َع ْم َوإِّذَا ََلْ يُِّرْد أَ ْن يَ ْف َع َل َس َك َ
َوقَ ْد َوَرَد بَيَا ُن ذَل َ َ
ِّ ِّ
ِّ
وهو قَ ِّر ِّ ِّ ِّ
اب طَ َع ًاما قَ ُّ
ط إِّ ِّن ا ْشتَ َهاهُ أَ َكلَهُ َوإَِّّال تََرَكه  ( .الفتح ) .
يب م ْن َحديث أَِّيب ُهَريْ َرَة الْ َماضي ِّيف ْاألَطْع َمة َ :ما َع َ
ََُ ٌ
َج َو َد الن ِ
س َن الن ِ
َّاس َوأَ ْش َج َع النَّاس ) .
 -3قوله ( َكا َن النِ ُّ
َّاس َوأ ْ
َِّب  أ ْ
َح َ
س علَى ه ِّذهِّ ْاألَو ِّ
ِّ
ِّ
ث ِّمن جو ِّام ِّع الْ َكلِّ ِّم ِّألَنَّها أ َُّمهات ْاألَخ َال ِّق فَإِّ َّن ِّيف ُك ِّل إِّنْس ٍ
ث قُ ًوى
ان ثََال ُ
َ َ ُ ْ
ص ُار أَنَ ٍ َ َ
ْ َ
قال ابن حجر َ ... :واقْت َ
صاف الث ََّال ْ َ َ
َ
ِّ
اجل ِّ
َشار أَنَس إِّ َىل ذَلِّ َ ِِّّ
احلِّك ِّ
أَح ُدها الْغَضبِّيَّةُ وَكما ُهلا الرَّجاعةُ ثَانِّيها الر ِّ
ِّ
َح َس ُن
َّه َوانيَّةُ َوَك َما ُهلَا ُْ ُ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ
ك بَِّق ْوله أ ْ
ود ثَال َثها الْ َع ْقليَّةُ َوَك َما ُهلَا النُّطْ ُق ب ْ َ
ْمة َوقَ ْد أ َ َ ٌ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َح َس ِّن الن ِّ
الن ِّ
َّاس ِّأل َّ
َّاس ُح ْس َن ْ
َن ْ
احلُ ْس َن يَ ْر َم ُل الْ َق ْو َل َوالْف ْع َل َوَْحيتَم ُل أَ ْن يَ ُكو َن الْ ُمَر ُاد بِّأ ْ
اخل ْل َقة َوُه َو تَاب ٌع ال ْعت َدال الْمَز ِّاج الَّذي يَْتبَ ُع َ
ص َفاءَ
س الَّ ِّذي ِّمْنه جودةُ الْ َق ِّرحي ِّة الَِّّيت تَْن َرأُ عْن ها ِّْ
النَّ ْف ِّ
ْمةُ قَالَهُ الْكِّ ْرَم ِّاينُّ .
ُ ََْ
َ
ََ
احلك َ
ول َِّ
َج َو َد الن ِ
ضان ) .
 -4قوله ( َكا َن َر ُس ُ
َج َو ُد َما يَ ُكو ُن ِِف َرَم َ
َّاس َ ،وَكا َن أ ْ
اَّلل  أ ْ
احلكمة يف أن جوده يتضاعف عند مدارسة القرآن قال احلافظ  :أن مدارسة القرآن َتدد له العهد مبزيد غَن النفس والغَن سبب اجلود
وأيضاً رمضان موسم اخلريات ألن نعم هللا على عباده فيه زائدة على غريه فكان النيب  يؤثر متابعة سنة هللا يف عباده فبمجموع
ما ذكر من الوقت واملنزول به والنازل واملذاكرة حصل املزيد يف اجلود .
 -5احلديث دليل على شجاعة النيب  وقوته .
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الصو ِّ
لقوله (  ...ولَ َق ْد فَ ِّزع أَهل الْم ِّدينَ ِّة َذات لَي لَ ٍة فَانْطَلَق النَّاس قِّبل َّ ِّ
َّيب  قَ ْد سب َق الن ِّ
ول لَ ْن
ت َوْه َو يَ ُق ُ
استَ ْقبَ لَ ُه ُم النِّ ُّ
الص ْوت فَ ْ
َ ْ
ََ
َّاس إ َىل َّ ْ
َ ُْ َ
َ
َ
َ ُ ََ
اعوا ) .
اعوا لَ ْن تَُر ُ
تَُر ُ
َن أهل املدينة ِّ
ويف رواية للبخاري ( أ َّ
ف  -أو كان فيه قِّطاف  -فلما رجع قال :
فزعوا مرة فركب النيب  فرسا أليب طلحة كان يقطُ ُ
َيارى ) .
وجدنا هذا فرسكم حبراً وكان ُ
بعد ال َ
ِّ
خرج على هذا الفرس الذي انقلَب
عجلته يف اخلروج إىل العدو قبل الناس ً
وشجاعته  تتجلَّى يف هذا احلديث يف أنه من شدة َ
مجيعا َ
وحده لك ْرف
بفضل هللا  -عز وجل  -إىل أسرع ما يكون بعد أن كان معروفًا بالبُطء وخرج  ما عليه َسرج وَل َخيش من اخلروج ْ
احلال؛ لكي يُطَمئِّن أصحابه . 
ومن شجاعته : 
عن علي بن أيب طالب أنه قال ( رأيتين يوم بدر وحنن نَلوذ بالنيب وهو أقربنا إىل العدو وكان  من أشد الناس ٍ
يومئذ بأساً ) رواه أمحد
وخلُقاً وأجود الناس وأشجع الناس.
-6احلديث فيه بيان أن النَّيب  كان أحسن الناس َخ ْلقاً ُ
 -7بيان عظيم بركته  ومعجزته يف انقالب الفرس سريعاً بعد أن كان يبطأ وهو معَن قوله  : وجدناه َحبراً أي :واسع اجلري.
 -8سبق اإلنسان وحده يف كرف أخبار العدو ما َل يتحقق اهلالك.
 -9جواز العارية وجواز الغزو على الفرس املستعار لذلك وركوب الدابة ُعرياناً؛ الستعجال احلركة .
-10استحباب تبرري الناس بعدم اخلوف إذا ذهب.
-11جواز استعمال اجملاز حيث شبَّه الفرس بالبحر؛ ألن اجلري منه ال ينقطع كما ال ينقطع ماء البحر وأول من تكلم هبذا رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم .
يدل على أن النَّيب  كان قد ُِّ
 -12قاله القرطيب -رِّمحَهُ هللاُ :-يف هذا احلديث ما ُّ
مجع له من َج ْودة ركوب اخليل والرجاعة والرهامة
َ
واالنتهاض الغائي يف احلروب والفروسية وأهواهلا ما َل يكن عند أحد من الناس ولذلك قال أصحابه عنه :إنه كان أشجع الناس وأجرأ
وىل ٌّ
الناس يف حال البأس ولذلك قالوا :إن الرجاع منهم كان الذي يلوذ جبنابه إذا التحمت احلروب وناهيك به؛ فإنَّه ما َّ
قط منهزماً
وال حتدَّث أحد عنه قط بفرار.
هللا  فَ ِ
ول ِ
ال ُ :كنَّا جلُوسا مع عب ِد ِ
َ -6035عن مسر ٍ
ال ( َملْ يَ ُك ْن َر ُس ُ
هللا بْ ِن َع ْم ٍرو ُحيَ رِدثُنَا إِ ْذ قَ َ
وق قَ َ
شا َ ،والَ ُمتَ َف ِرح ً
اح ً
شا َوإِنَّهُ
ُ ً َ َ َْ
ْ َ ُْ
ِ
ِ
َحاسنُ ُك ْم أَ ْخالَقًا ) .
َكا َن يَ ُق ُ
ول  :إِ َّن خيَ َارُك ْم أ َ
[ م . ] 2321 :
----------

 -1احلديث تقدم شرحه وهو دليل على فضل حسن اخللق وأن أفضل الناس أحسنهم أخالقاً .
وحلسن اخللق فضائل كثرية :
فهو من أسباب دخول اْلنة .
فقد سئل رسول هللا  عن أكثر ما يدخل اجلنة فقال ( تقوى هللا وحسن اخللق ) رواه الرتمذي .
وكان النِب  يدعو به .

كان  يقول يف استفتاحه لصالة الليل ( واهدين ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت . ) ... .
وكان يقول ( اللَّهم كما أحسنت خ ْلقي فحسن ُخلُقي ) .

وهو أثقل شيء ِف امليزان .

قال  ( ما من شيء أثقل يف امليزان يوم القيامة من حسن اخللق ) رواه الرتمذي .

وحسن اخللق من كمال اإلميان .
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قال  ( أكمل املؤمنني إمياناً أحسنهم خلقاً ) رواه أمحد .

والنِب  حصر دعوته ِف حسن اخللق .

قال  ( إَّنا بعثت ألمتم مكارم األخالق ) رواه أمحد .
خللق احلسن من أسباب النجاة من النار .

اّلل  ( أال أخربكم مبن حيرم على النار ؟ على ُك ِّل قريب هني سهل ) رواه الرتمذي .
عن ابن مسعود قال :قال رسول َّ

ويدر املؤمن ِبسن خلقه درجة الصائم القائم .

قال  ( إن املؤمن ليدرك حبسن خلقه درجة الصائم القائم ) رواه أبو داود .
حسن خلقه .
وت َك َّفل النِب  ببيت ِف أ ْعلى اْلنة ملن َّ
قال  ( أنا زعيم بيت يف أعلى اجلنة ملن حسن خلقه ) رواه أبو داود .

وخللق احلسن ذو أمهية بالغة .
اّلل  -عز وجل  -أمر به نبيه الكرمي وأثَن عليه به وعظم شأنه الرسول األمني . 
ألن َّ
ف وأَع ِّرض ع ِّن ْ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ني ) .
قال َّ
اّلل تعاىل ( ُخذ الْ َع ْف َو َوأ ُْم ْر بِّالْ ُع ْر َ ْ ْ َ
اجلَاهل َ
َّك لَ َعلى ُخلُ ٍق َع ِّظيم ) .
وقال تعاىل ( َوإِّن َ

وأقرب الناس إَل رسول هللا  صاحب اخللق احلسن .
قال  ( إن من أحبكم إيل وأقربكم مين جملساً يوم القيامة أحاسنكم أخالقاً ) رواه الرتمذي .
وخري الناس أحسنهم خلقاً .
كما يف حديث الباب ( إِّ َّن ِّخيارُكم أ ِّ
َخالَقًا ) .
َحاسنُ ُك ْم أ ْ
ََ ْ َ
وحيصل باخللق احلسن :جوامع اخلريات والبكات .
قال النيب  ( الرب حسن اخللق ) رواه مسلم .
اخللق احلسن خري من الدنيا وما فيها .

ظ ٍ
أمانة وصدق حديث وحسن خليقة
قال النيب  لعبد َّ
اّلل بن عمرو ( أربع إذا كن فيك فما عليك ما فاتك من الدنيا  :حف ُ
وعفة يف طعمة ) رواه أمحد .

واخللق احلسن من أعظم األساليب الِت جتذب الناس إَل اإلسالم ،واهلداية ،واالستقامة .

اّلل تعاىل فأقبل الناس ودخلوا
وهلذا من تتبَّع سرية املصطفى  وجد أنه كان يالزم اخللق احلسن يف سائر أحواله وخاصة يف دعوته إىل َّ
اّلل تعاىل مث بفضل حسن خلقه  فكم دخل يف اإلسالم بسبب خلقه العظيم.
اّلل أفواجاً بفضل َّ
يف دين َّ
أحب الوجوه كلها إيل ) .
فهذا يُسلم ويقول ( و َّ
إيل من وجهك فقد أصبح وجهك َّ
اّلل ما كان على األرض وجه أبغض َّ
اّلل اليت وسعت كل شيء بل
وذاك يقول ( اللَّهم ارمحين وحممداً وال ترحم معنا أحداً ) تأثر بعفو النيب  وَل يرتكه على حتجريه رمحة َّ
حتجرت واسعاً ) .
قال له ( لقد َّ
واآلخر يقول ( فبأيب هو وأمي ما رأيت معلماً قبله وال بعده أحسن تعليماً منه ) .
والرابع يقول ( يا قومي أسلموا فإن حممداً يعطي عطاءً ال خيرى الفاقة ) .
وأمر النِب  به .

الرمحان ِّ
بن جنادةَ وأيب ِّ
ِّ
جبل رضي هللا عنهما عن ر ِّ
بن ٍ
معاذ ِّ
ت َوأتْ ِّبع
عبد
سول هللا  قَ َ
عن أيب ذر ُجْن ُدب ِّ ُ َ
ال ( ات َِّّق هللا َحْيثُ َما ُكْن َ
َّ ِّ
ِّ ِّ
َّاس ِّخبُلُ ٍق َح َس ٍن) رواه الرتمذي .
السيئَةَ احلَ َسنَةَ متَْ ُح َها َو َخالق الن َ
قال ابن رجب رمحه هللا  :هذا من خصال التقوى وال تتم التقوى إال به وإَّنا أفرد بالذكر للحاجة إىل بيان ه فإن كثرياً من الناس يظن أن
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التقوى هي القيام حبق هللا دون حقوق عباده  ...إىل أن قال  :واجلمع بني القيام حبقوق هللا وحقوق عباده عزيز جداً وال يقوى عليه إال
الكمل من األنبياء والصديقني .

 -2من أقوال السلف :
قال احلسن  :حسن اخللق  :الكرم والبذلة واالحتمال .
وقال ابن املبارك  :هو بسط الوجه وبذل املعروف وكف األذى .
وسئل سالم بن أيب مطيع عن حسن اخللق فأنرد شعراً فقال :
كأنك تعطيه الذي أنت سائله
ت راه إذا م ا جئت ه مت ه لالً
جل اد هب ا فليت ق هللاَ س ائلُه
ولو َل يكن يف كف ه غ ريُ روح ِّه
اجلود س احلُه
فلجته
هو البحُر من أي النواحي أتيتَه
ُ
املعروف و ُ
وقال الراعر :
هم ذهبت أخالقهم ذهبوا
إَّنا األمم األخالق ما بقيت  ...فإن ُ

قال ابن القيم  :حسن اخللق يقوم على أربعة أركان ال يتصور قيام ساقِّه إال عليها :الصرب والعفة والرجاعة والعدل ومنرأ مجيع

األخالق الفاضلة من هذه األربعة .
ٍ
ال ( ج ِ
ِ
ال
ال الْ َق ْو ُم ِه َي ََشْلَةٌ فَ َق َ
ال َس ْه ٌل لِ ْل َق ْوِم أَتَ ْد ُرو َن َما الْبُ ْر َدةُ فَ َق َ
َِّب  بِبُ ْر َدةٍ فَ َق َ
َ -6036ع ْن َس ْه ِل بْ ِن َس ْعد قَ َ َ َ
اءت ْام َرأَةٌ إ ََل النِ ِر
َت يا رس َ ِ
س ْهل ِهي ََشْلَةٌ م ْنس ِ
ِ
ِ
َِّب ُْ حمتَ ً ِ
آها َعلَْي ِه َر ُج ٌل
سو َ َه ِذهِ فَأ َ
َخ َذ َها النِ ُّ
س َها فَ َر َ
َ ُ َ
وجةٌ ف َيها َحاشيَتُ َها  -فَ َقال ْ َ َ ُ
اجا إل َْي َها فَلَب َ
ول هللا أَ ْك ُ
َ ٌ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت
سنِ َيها فَ َق َ
ال يَا َر ُس َ
الص َحابَِة فَ َق َ
ِم َن َّ
 ن َرأَيْ َ
س ْن َ
ام النِ ُّ
َِّب  الَ َمهُ أ ْ
تحَ
َص َحابُهُ قَالُوا َما أ ْ
ول هللا َما أ ْ
ال نَ َع ْم فَلَ َّما قَ َ
َح َ
س َن َهذه فَا ْك ُ
َح َ
ت بَرَكتَ َها ِح َ ِ
َِّب  ل ََعلِري
َل َش ْيئًا فَ يَ ْمنَ َعهُ فَ َق َ
ت أَنَّهُ الَ يُ ْسأ ُ
اها َوقَ ْد َع َرفْ َ
َِّب  أ َ
س َها النِ ُّ
النِ َّ
اجا إِل َْي َها ُُثَّ َسأَلْتَهُ إِيَّ َ
َخ َذ َها ُْحمتَ ً
 ن لَب َ
ال َر َج ْو ُ َ
أُ َك َّف ُن فِ َيها ) .
---------( َع ْن َس ْه ِل بْ ِن َس ْع ٍد ) الساعدي .
ال ( جاء ِ
ت ْام َرأَةٌ ) ال يعرف امسها قاله ِّيف "الفتح"
( قَ َ َ َ
ِ
ال الْ َق ْو ُم ِه َي ََشْلَةٌ ) بفتح فسكون :كساء صغري يُؤتر به واجلمع َِشَالت
ال َس ْه ٌل لِ ْل َق ْوِم أَتَ ْد ُرو َن َما الْبُ ْر َدةُ فَ َق َ
َِّب  بِبُ ْر َدةٍ فَ َق َ
( إ ََل النِ ِر
ِّ
ال ِّيف "الفتح"ِّ :يف تفسري الربدة بالرملة َتوز؛ ألن الربدة كساء والرملة ما
مثل كلبة وكالبَ .وقَ َ
مثل َس ْجدة َ
وس َجدات وِشال أيضاً ُ
ُ
يُرتَ َمل به فهي أعم لكن ملا َكا َن أكثر اشتماهلم هبا أطلقوا عليها امسها .
َت يا رس َ ِ
اجا إِل َْي َها ) كأُنم عرفوا ذلك بقرينة حال أو تقدم قول صريح .
سو َ َه ِذهِ فَأ َ
َخ َذ َها النِ ُّ
َِّب ُْ حمتَ ً
( فَ َقال ْ َ َ ُ
ول هللا أَ ْك ُ
ِ
س َها ) جاء يف رواية ( فَ َخَر َج إِّلَْي نَا َوإِّن ََّها ِّإل َز ُارهُ) ويف رواية ابن ماجه عن هرام بن عمار عن عبد العزيز ( فخرج إلينا فيها ) ويف
( فَ لَب َ
رواية هرام بن سعد عن أيب حازم عند الطرباين ( فاتزر هبا مث خرج ) .
ال
من الصحابة ِّيف طريق هرام بن سعد املذكورة ولفظه :قَ َ
ام النِ ُّ
َِّب  : الَ َمهُ أ ْ
( فَ لَ َّما قَ َ
َص َحابُهُ َ ) ...وقَ ْد وقعت تسمية املعاتب له ْ
سهل :فقلت للرجلَ :ل سألته َوقَ ْد رأيت حاجته إليها؟
َل َش ْيئًا فَيَ ْمنَ َعهُ ) وعند ابن ماجه ( ال يرد سائالً ) .
ت أَنَّهُ الَ يُ ْسأ ُ
( َوقَ ْد َع َرفْ َ
ت بَرَكتَ َها ِح َ ِ
َِّب  ل ََعلِري أُ َك َّف ُن فِ َيها ) جاء يف ( ما سألته أللبسها ) .
(فَ َق َ
س َها النِ ُّ
 ن لَب َ
ال َر َج ْو ُ َ
ت أَنَّهُ الَ يُ ْسأ َُل َشْيئًا فَيَ ْمنَ َعهُ ) وعند ابن ماجه ( ال يرد سائالً ) .
 -1احلديث دليل على كرم النيب  لقوله ( َوقَ ْد َعَرفْ َ
 -2احلديث دليل على حسن خلق النيب  وسعة جوده.
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 -3احلديث دليل على استحباب قبوله اهلدية.
من املالبس وغريها إما لِّيُعرفه قدرها وإما لِّيُ َع ِّرض له بطلبه منه حيث يسوغ له ذلك.
-4جواز استحسان اإلنسان ما يراه َعلَى غريه ْ
 -5أن فيه مرروعية اإلنكار عند خمالفة األدب ظاهرا وإن َل يبلغ املنكر درجة التحرمي .
 -6التربك بآثار النيب . 
 -7إيثار النيب . 
ال رس ُ ِ
ص ال َْع َم ُل َويُ ْل َقى ُّ
ال
ج قَ َ
 -6037عن أيب ُه َريْ َرةَ قَ َ
ب َّ
الش ُّ
ول هللا  ( يَتَ َق َار ُ
الزَما ُن َويَ ْن ُق ُ
ال  :قَ َ َ ُ
ج قَالُوا َوَما ا ْهلَْر ُ
ح َويَ ْكثُ ُر ا ْهلَْر ُ
الْ َق ْت ُل الْ َق ْت ُل ) .
[ م . ] 6792 :
---------(ويُلْ َقى ُّ
ح ) قال احلافظ  :املراد إلقاؤه يف قلوب الناس على اختالف أحواهلم حىت يبخل العاَل بعلمه فيرتك التعليم والفتوى ويبخل
الش ُّ
َ

الصانع بصناعته حىت يرتك تعليم غريه ويبخل الغين مباله حىت يهلك الفقري وليس املراد وج ود أصل الرح ألنه َل يزل موجوداً .

وقال ابن اْلوزي  :قوله ( يلقى الرح ) على وجهني:

أحدمها  :يلقى من القلوب يدل عليه قوله :ويفيض املال.

أن احلديث خارج خمرج ِّ
شح عنده ويزيد يف قلب الرحيح .ووجه هذا َّ
الذم فوقوع
والثاِن :يلقى يف القلوب فيوضع يف قلب من ال َّ
الرح يف القلوب مع كثرة املال أبلغ يف الذم .
ِّ
-1احلديث دليل على ذم البخل لقوله ( ويلقى الرح ) وهو أخص من البخل فإنه خبل مع حرص .
فالشح  :هو شدة احلرص على الريء واإلحفاء يف طلبه واالستقصاء يف حتصيله وجرع النفس عليه .

والبخل  :منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه .

قال احلافظ  :املراد إلقاؤه يف قلوب الناس على اختالف أحواهلم حىت يبخل العاَل بعلمه فيرتك التعليم والفتوى ويبخل الصانع

بصناعته حىت يرتك تعليم غريه ويبخل الغين مباله حىت يهلك الفقري وليس املراد وجود أصل الرح ألنه َل يزل موجوداً .
ب ِّ
بتوفيق هللا تعاىل ُش َّحها حىت خيال َف َها فيما يغلب عليها من ُح ِّ
وق ِّ
املال
وق ُش َّح نَ ْف ِّس ِّه فأولئك املفلحون ) أي ومن يُ َ
(وَم ْن يُ َ
قال تعاىل َ
ُ
ِّ
ِّ
اإلنفاق .
وبغض
فالشح  :هو أشد من البخل .

فالبخل غالباً يطلق على منع املال وأما الرح فهو يتعلق مبنع احلق الواجب من املال وبغري ذلك من أوجه اخلري واإلحسان واملعروف
بل وحيمل على االعتداء على حقوق الناس وأمواهلم .

فهو سبب للظلم .
ال رس ُ ِّ ِّ
َخَر َجهُ ُم ْسلِّ ٌم
ك َم ْن َكا َن قَْب لَ ُ
َع ْن َجابِّ ٍر قَ َ
ات يَ ْوَم اَلْ ِّقيَ َام ِّة َواتَّ ُقوا اَلر َّ
ك ْم) .أ ْ
ُّح فَِّإنَّهُ أ َْهلَ َ
ول اَ َّّلل ( اتَّ ُقوا اَلظُّْل َم فَِّإ َّن اَلظُّْل َم ظُلُ َم ٌ
ال :قَ َ َ ُ
وعند أيب داود (أمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالفجور ففجروا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا) .
فهو م ٍ
ناف لإلميان .
ُ
أبدا) رواه النسائي
أبدا وال َيتمع الرح واإلميان يف قلب عبد ً
وهلذا قال النيب ( :ال َيتمع غبار يف سبيل هللا ودخان جهنم يف جوف عبد ً
ُّ
والشح يُهلك صاحبه  ،وإذا شاع ِف اجملتمعات مزقها وأهلكها .
وهوى متبع وإعجاب املرء بنفسه )  .رواه أمحد
فرح مط اع
قال  ... ( وأما املهكات ٌ :
ً
وهلذا حذر النِب  من هذا اخلُلق الذميم .

ألنه يؤدي إىل شيوع الظلم وقطيعة الرحم وسفك الدماء وأكل األموال فعن عبد هللا بن عمرو  -رضي هللا عنهما  -قال  :قال
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رسول هللا ( إياكم والرح فإن الرح أهلك من كان قبلكم أمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا .).. .

رواه أبو داود

وهو شر ما ِف الرجل .

قال  ( شر ما يف الرجل شح هالع وجنب خالع ) رواه أبو داود .
وانتشاره من عالمات الساعة .

كما يف حديث الباب ( يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الرح ) .

قال ابن حجر  :عند قوله (ويلقى الرح ) إلقاؤه يف قلوب الناس على اختالف أحواهلم؛ حىت يبخل العاَل بعلمه فيرتك التعليم والفتوى
ويبخل الصانع بصناعته حىت يرتك تعليم غريه ويبخل الغين مباله حىت يهلك الفقري .

وهو مرض مغروز ِف النفس .

قال تعاىل (وأحضرت األنفس الرح).
ِّ
وإضافتُهُ إىل ِّ
املنع الذي هو البخل .
للحرص على ِّ
النفس ألنَّه غريزةٌ فيها مقتضيةٌ

قال ابن عاشور  :وأضيف يف هذه اآلية إىل النفس لذلك فهو غريزة ال تسلم منها نفس.
ومن وقي الشح فقد أفلح .

ك ُه ُم الْ ُم ْفلِّ ُحون ) .
قال تعاىل ( َوَمن يُ َ
وق ُش َّح نَ ْف ِّس ِّه فَأ ُْولَئِّ َ

الرديد الَّ ِّذي حيمل صاحبَه َعلَى أن يأخ َذ األشياءَ من غري حلِّها ومينعها من
احلرص
الرح هو
العلَ َماءُّ :
ُ
قال ابن رجب  :قال طائفةٌ من ُ
ُ

حقوقها.
حرم هللا ومنع منه وأن ال يقنع اإلنسا ُن مبا أحل هللا له من ٍ
أحل لنا
مال أو فرٍج أو غريمها فإن هللا تعاىل َّ
وحقيقتُه َ :شَّرهُ النَّفس إِّ َىل ما َّ َ
َ
ِّ
ِّ
الكفار واحملاربني
الطيبات من املطاعم واملرارب واملالبس واملناكح َّ
وحرَم علينا تناول هذه األشياء من غري وجوه حلها وأباح لنا دماءَ
ِّ
اخلبائث من املطاعم واملرارب واملالبس واملناكح وحرم علينا أخ َذ األموال وسفك الدماء بغري
وحرم علينا ما عدا ذلك من
وأموا َهلم َّ
حلها.
ِّ
املذموم وهو مناف لإلميان.
الرح
منع منه فهو ُّ
ُ
مؤمن ومن تعدَّى ذلك إ َىل ما َ
أبيح له فهو ٌ
اقتصر َعلَى ما َ
فمن َ
بالقط ِّ
ُّح يأْمر ِّ
يعة و ِّ
وهلذا أخرب النيب َّ 
الفجور وبالبخل.
أن الر َّ َ ُ
وأما البخل :

فهو ذميمة وقبيحة .
ِّ
احلُ ْس ََن فَ َسنُيَ ِّسُرهُ لِّْل ُع ْسَرى ) .
ب بِّ ْ
(وأ ََّما َم ْن َخب َل َو ْ
استَ ْغ ََن َوَك َّذ َ
قال تعاىل َ
وهو من صفات املنافق ن .
ِّ
ِّ
ِّ
ض ُه ْم ِّم ْن بَ ْع ٍ
ضو َن أَيْ ِّديَ ُه ْم ) .
ض يَأْ ُمُرو َن بِّالْ ُمْن َك ِّر َويَْن َه ْو َن َع ِّن الْ َم ْعُروف َويَ ْقبِّ ُ
ات بَ ْع ُ
قال تعاىل (الْ ُمنَاف ُقو َن َوالْ ُمنَاف َق ُ
وهللا ال حيب من يبخل .
ٍ َّ ِّ
ٍ
َّاس بِّالْبُ ْخ ِّل َوَم ْن يَتَ َو َّل
قال تعاىل (لِّ َكْيال تَأْ َس ْوا َعلَى َما فَاتَ ُك ْم َوال تَ ْفَر ُحوا ِّمبَا آتَا ُك ْم َو َّ
اّللُ ال ُِّحي ُّ
ب ُك َّل خمُْتَال فَ ُخور الذ َ
ين يَْب َخلُو َن َويَأْ ُمُرو َن الن َ
يد ) .
ين ْ
فَِّإ َّن َّ
احلَ ِّم ُ
اّللَ ُه َو الْغَِّ ُّ
وأخب تعاَل أن من وقي شح نفسه فقد أفلح .
ك ُه ُم الْ ُم ْفلِّ ُحو َن ) .
(وَم ْن يُ َ
وق ُش َّح نَ ْف ِّس ِّه فَأُولَئِّ َ
فقال تعاىل َ
وهو من صفات أهل النار .

قال  ( إن أهل النار كل جعظري جواظ مستكرب مجاع مناع ) رواه أمحد .

واستعاذ النِب  منه .
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عن أنس قال ( كان رسول هللا  يتعوذ يقول  :اللهم إين أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من اجلنب وأعوذ بك من اهلرم وأعوذ بك من
البخل ) متفق عليه .
وعن زيد بن أرقم قال ( كان رسول هللا  يقول  :اللهم إين أعوذ بك من العجز والكسل واجلنب والبخل واهلرم وعذاب القرب اللهم آت
نفسي تقواها وزكها أنت خري من زكاها  ) ...رواه مسلم .

وْساه النِب  داء .

بخله قال  :وأي ٍ
جد بن قيس إال أنا نُ ِّ
قال رسول هللا  ( : من سيدكم يا بين سلمة ؟ قلنا ُّ :
داء ْأدوأ من البخل ؟ بل سيدكم عمرو
بن اجلموح ) رواه البخاري يف األدب املفرد .

واملالئكة تدعو على املمسك .
قال ( ما من يوم يصبح فيه العباد إال ملكان ينزالن فيقول أحدمها :اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول اآلخر :اللهم أعط ممسكاً تلفاً)

متفق عليه .

وهو من تصديق الشيطان .
ِّ
ضالً ) .
قال تعاىل (الرَّْيطَا ُن يَعِّ ُد ُك ُم الْ َف ْقَر َويَأْ ُمُرُك ْم بِّالْ َف ْح َر ِّاء َو َّ
اّللُ يَعِّ ُد ُك ْم َم ْغفَرةً ِّمْنهُ َوفَ ْ
وهو سبب للظلم .

قال ( اتقوا الظلم  ...واتقوا الرح فإن الرح أهلك من كان قبلكم محلهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا حمارمهم).

متفق عليه

وهو سبب لضيق الصدر .
ِّ ٍ ِّ
اّللِّ  مثَل الْب ِّخ ِّيل والْمتَ ِّ ِّ
ني علَي ِّهما جنَّتَ ِّ
ت أَيْ ِّد ِّيه َما إِّ َىل ثُ َديِّ ِّه َما
ول َّ
ب َر ُس ُ
َع ْن أَِِّب ُهَريْ َرةَ قَ َ
ان ِّم ْن َحديد قَد ْ
اضطَُّر ْ
ال ( َ
َ َ َ َ ُ َ
ضَر َ
صدق َك َمثَ ِّل َر ُجلَ ْ ِّ َ ْ َ ُ
وتَراقِّ ِّيهما فَجعل الْمت ِّ
َّق بِّص َدقَ ٍة انْبسطَت عْنه ح َّىت تُغَ ِّرى أَنَ ِّاملَه وتَع ُفو أَثَره وجعل الْب ِّخيل ُكلَّما ه َّم بِّ ٍ
ت
صْ
ص َدقَة قَلَ َ
ُ َ ْ َ َُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ
صد َ َ
صد ُق ُكلَّ َما تَ َ
َ َ َ َ َ َ َُ َ
ََ ْ َُ َ
َ
صبَعِّ ِّه ِّيف َجْيبِّ ِّه فَلَ ْو َرأَيْتَهُ يُ َو ِّس ُع َها َوالَ تَ َو َّس ُع ) رواه مسلم .
اّللِّ  يَ ُق ُ
ول َّ
ت َر ُس َ
ت ُك ُّل َح ْل َق ٍة َم َكانَ َها » .قَ َ
َخ َذ ْ
ول بِّإِّ ْ
ال فَأَنَا َرأَيْ ُ
َوأ َ
قال ابن القيم تعليقاً على هذا احلديث  :وملا كان البخيل حمبوساً عن اإلحسان ممنوعاً عن الرب واخلري وكان جزاؤه من جنس عمله فهو

ضيق الصدر ممنوع من االنرراح ضيق العطن صغري النفس قليل الفرح كثري اهلم والغم واحلزن ال يكاد تقضى له حاجة وال يعان على
مطلوب فهو كرجل عليه جبة من حديد قد مجعت يداه إىل عنقه حبيث ال يتمكن من إخراجها وال حركتها وكلما أراد إخراجها أو
توسيع تلك اجلبة لزمت كل حلقة من حلقها موضعها وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه خبله فبقي قلبه يف سجنه كما هو.

وِما يدل على مقت البخل وأنه ِما يناِف مكارم األخالق .
ول هللاِّ  ومعه النَّاس م ْقبِّ ًال ِّمن حن ٍ ِّ
يث جب ِّري ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ال ( ب ي نَا هو مع رس ِّ
ت
ني َعل َق ْ
ْ َُ ْ
َََُ ُ ُ
بن ُمطع ٍم  أَنَّهُ قَ َ َْ ُ َ َ َ َ ُ
ما رواه البخاري يف صحيحه من َحد ُ َ
ول هللاِّ ْ األَعراب يسأَلُونَه ح َّىت اضطَُّروه إِّ َىل َمسرةٍ فَخ ِّط َفت ِّرداءه فَوقَف رس ُ ِّ
ال" :أَعطُ ِّوين ِّردائِّي فَلَو َكا َن ع َدد ه ِّذهِّ
َر ُس َ
ول هللا  فَ َق َ ْ
َ
َ َُ
َْ ُ َ ْ ُ َ ْ ُ
َُ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ
ْ
ِّ
ضاهِّ نَ َع ًما لََق َس ْمتُهُ بَْي نَ ُك ْم ُمثَّ َال ََِّت ُد ِّوين َِّخب ًيال َوَال َك ُذوبًا َوَال َجبَاناً ) .
الْع َ
قال ابن حجر  :وفيه ذم اخلصال املذكورة وهي البخل والكذب واجلنب وأن إمام املسلمني ال يصلح أن يكون فيه خصلة منها .

فائدة :

ِّ
اّللُ َو ِّاس ٌع َعلِّيم ) .
ضالً َو َّ
قال تعاىل (الرَّْيطَا ُن يَعِّ ُد ُك ُم الْ َف ْقَر َويَأْ ُمُرُكم بِّالْ َف ْح َراء َو َّ
اّللُ يَعِّ ُد ُكم َّمغْفَرةً ِّمنْهُ َوفَ ْ

قال ابن القيم  :هذه اآلية تتضمن احلض على اإلنفاق واحلث عليه بأبلغ األلفاظ وأحسن املعاين فإُنا اشتملت على بيان الداعي إىل
البخل والداعي إىل البذل واإلنفاق وبيان ما يدعوه إليه داعي البخل وما يدعو إليه داعي اإلنفاق وبيان ما يدعو به داعي األمرين فأخرب
سبحانه أن الذي يدعوهم إىل البخل والرح هو الريطان وأخرب أن دعوته هي مبا يعدهم به وخيوفهم من الفقر إن أنفقوا أمواهلم وهذا
هو الداعي الغالب على اخللق فإنه يهم بالصدقة والبذل فيجد يف قلبه داعياً يقول له مىت أخرجت هذا دعتك احلاجة إليه وافتقرت إليه
بعد إخراجه وإمساكه خري لك حىت ال تبقى مثل الفقري فغناك خري لك من غناه فإذا صور له هذه الصورة أمره بالفحراء وهي البخل
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الذي هو من أقبح الفواحش وهذا إمجاع من املفسرين أن الفحراء هنا البخل فهذا وعده وهذا أمره وهو الكاذب يف وعده الغار الفاجر
يف أمره فاملستجيب لدعوته مغرور خمد وع مغبون فإنه يديل من يدعوه بغروره مث يورده شر هذا وإن وعده له الفقر ليس شفقة عليه وال
نصيحة له كما ينصح الرجل أخاه وال حمبة يف بقائه غنياً بل ال شيء أحب إليه من فقره وحاجته وإَّنا وعده له بالفقر وأمره إياه بالبخل
ليسيء ظنه بربه ويرتك ما حيبه من اإلنفاق لوجهه فيستوجب منه احلرمان وأما هللا سبحانه فإنه يعد عبده مغفرة منه لذنوبه وفضالً بأن
خيلف عليه أكثر مما أنفق وأضعافه إما يف الدنيا أو يف الدنيا واآلخرة فهذا وعد هللا وذاك وعد الريطان فلينظر البخيل واملنفق أي
الوعدين هو أوثق وإىل أيهما يطمئن قلبه وتسكن نفسه وهللا يوفق من يراء وخيذل من يراء وهو الواسع العليم.

من أقوال السلف :

قال بشر بن احلارث  :النظر إىل البخيل يقسي القلب .
احلِّرص َغرائِّز س ٍ
وء ََْي َم ُع َها ُكلَّ َها ُسوءُ الظَّ ِّن بِّاهلل َعَّز َو َجل .
ابن عباس  :الْبُ ْخ ُل َو ْ
اجلُْ ُ
قال ُ
نب َو ْ ْ ُ َ ُ ُ
رجال صاحلًا خبيالً .
وقال حبيش الثقفي  :قعدت مع أمحد بن حنبل وحيىي بن معني والناس متوافرون فأمجعوا أُنم ال يعرفون ً
ذما وهي :احلرص
وقال املاوردي  :قد حيدث عن البخل من األخالق املذمومة وإن كان ذريعة إىل كل مذمة أربعة أخالق ناهيك هبا ًّ
يبق معه خري مرجو وال
والرره وسوء الظن ومنع احلقوق وإذا آل البخيل إىل ما وصفناه من هذه األخالق املذمومة والريم اللئيمة َل َ
صالح مأمول .
وقالت العرب  :الكرم فضيلة والبخل رذيلة .

السخي بسخائه اجلنة .
و قال علي  :البخل جلباب املسكنة ورمبا دخل
ُّ

وقال طلحة بن عبيد هللا  : إنا لنجد بأموالنا ما َيد البخالء؛ لكننا نتصرب .

أقل كراهيَّة بل قد يستحب من النساء البخل فأما سائر الناس
من النساء ُّ
وقال اْلاحظ  :وهذا اخلُلق مكروه من مجيع الناس إال أنه َ
وخاصة امللوك والعظماء فإن البخل أُبغض منهم أكثر مما هو أُبغض من الرعية والعوام ويقدح يف ملكهم ؛ ألنه
فإن البخل يرينهم
َّ
يقطع األطماع منهم ويبغضهم إىل رعيتهم .

شرا َّأمر هللا عليهم شرارهم وجعل أرزاقهم بأيدي خبالئهم .
وقال حممد بن املنكدر  :كان يقال :إذا أراد هللا بقوم ًّ
وقال أبو حنيفة  :ال أرى أن أ ِّ
خبيال؛ َّ
ألن البخل حيمله على االستقصاء؛ فيأخذ فوق حقه خيفة من أن يغنب فمن كان هكذا ال
ُعدل ً
يكون مأمون األمانة .

ِّ
قال ابن تيمية  :ولَ َّما َكا َن ص َالح ب ِّين آدم َال يتِّ ُّم ِّيف ِّدينِّ ِّهم ودنْياهم َّإال بِّالرَّج ِّ
ني ُسْب َحانَهُ أ َّ
اجلِّ َه ِّاد بِّنَ ْف ِّس ِّه
َن َم ْن تَ َوَّىل َع ْن ْ
َ َ
اعة َوالْ َكَرم :بَ َّ َ
َ ُ َ ََ َ
ْ َُ َ ُ ْ
َ
ِّ
أَب َد َل َّ ِِّّ
ِّ
ك.
وم ب َذل َ
ْ
اّللُ به َم ْن يَ ُق ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
احلياةِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
اّلل اثَّاقَ ْلتُ ْم َإىل ْاأل َْر ِّ
يل لَ ُك ُم انْفُروا ِّيف َسبِّ ِّيل َّ
فَ َق َ
ض أ ََرضيتُ ْم با ْحلَيَاة الدُّنْيَا م َن ْاآلخَرةِّ فَ َما َمتَاعُ ََْ
ال( :يَا أَيُّ َها الذ َ
ين َآمنُوا َما لَ ُك ْم إ َذا ق َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ َّ ِّ
اىل:
اّللُ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِّد ٌير) َ .وقَ َ
ضُّروهُ َشْيئًا َو َّ
ال تَ َع َ
يما َويَ ْستَْبد ْل قَ ْوًما َغْي َرُك ْم َوَال تَ ُ
يل) ( َّإال تَنْفُروا يُ َعذبْ ُك ْم َع َذابًا أَل ً
الدُّنْيَا يف ْاآلخَرة إال قَل ٌ
ِّ ِّ
(هاأَنْتُم هؤَال ِّء تُ ْدعو َن لِّتُنْ ِّف ُقوا ِّيف سبِّ ِّيل َِّّ ِّ
ين َوأَنْتُ ُم الْ ُف َقَراءُ َوإِّ ْن تَتَ َولَّْوا يَ ْستَْب ِّد ْل
اّلل فَمْن ُك ْم َم ْن يَْب َخ ُل َوَم ْن يَْب َخ ْل فَإََِّّّنَا يَْب َخ ُل َع ْن نَ ْفسه َوا َّّللُ الْغَِّ ُّ
َ ْ َُ
َ
َْ
قَ ْوًما َغْي َرُك ْم ُمثَّ َال يَ ُكونُوا أ َْمثَالَ ُكم ) .
الزَمان ) اختلف يف معَن ( يتقارب الزمان ) :
ب َّ
 -2قوله ( يَتَ َق َار ُ
فقيل  :نزع الربكة من األوقات .

وقيل  :تقارب أحوال أهله يف قلة الدين .
وقيل  :بسبب توفر االتصاالت .

وقيل  :قصر الزمان وسرعته وقيل  :قصر األعمار بالنسبة إىل كل طبقة فالطبقة األخرية أقص ر أعماراً من الطبقة اليت قبلها .
وقيل  :تقارب أحواهلم يف الرر والفساد واجلهل وهذا اختيار الطحاوي .
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وقال ابن أيب َجرة  :حيتمل أن يكون املراد بتقارب الزمان قصره على ما وقع يف حديث (ال تقوم الساعة حىت تكون السنة كالرهر)
وعلى هذا فالقصر حيتمل أن يكون حسياً وحيتمل أن يكون معنوياً .

قال ابن بطال  :معَن تقارب الزمان -وهللا أعلم -تقارب أحوال أهله يف قلة ِّ
الدين حىت ال يكون فيهم من يأمر مبعروف وال ينهى عن
ُ

منكر؛ لغلبة الفسق وظهور أهله .
وقد جاء يف احلديث" :ال يزال الناس خبري ما تفاضلوا فإذا تساووا هلكوا"؛ يعين :ال يزالون خبري ما كان فيهم أهل فضل وصالح وخوف
من هللا يُلجأ إليهم عند الردائد ويُستر َفى بآرائهم ويُتربك بدعائهم ويؤخذ بتقوميهم وآثارهم.
وقال الطحاوي :قد يكون معناه يف ترك طلب العلم خاصة والرضا باجلهل وذلك ألن الناس ال يتساوون يف العلم؛ ألن درجات العلم
ِّ ِّ ِّ
جهاال وكأنه يريد غلبة اجلهل وكثرته حبيث يُفقد العلم بفقد
يم) وإَّنا يتساوون إذا كانوا ً
تتفاوت قال تعاىل ( َوفَ ْو َق ُك ِّل ذي ع ْل ٍم َعل ٌ
العلماء.
قال ابن بطال رمحه هللا :ومجيع ما تضمنه هذا احلديث من األشراط قد رأيناها عيانًا فقد نقص العلم وظهر اجلهل وأُلقي الرح يف
وعمت الفْت وَكثُر القتل.
القلوب َّ

قال احلافظ :الذي يظهر أن الذي شاهده كان منه الكثري مع وجود مقابله واملراد من احلديث استحكام ذلك حىت ال يبقى مما يقابله
إال النادر وإليه اإلشارة بالتعبري بقبض العلم فال يبقى إال اجلهل ِّ
الص ْرف وال ميَْنع من ذلك وجود طائفة من أهل العلم؛ ألُنم يكونون
يدرس اإلسالم كما يدرس َو ْشي الثوب
حينئذ مغمورين يف أولئك ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن ماجه بسند قوي عن حذيفة  قال ( ُ
درى ما صيام وال صالة وال نُسك وال صدقة ويُ ْسَرى على الكتاب يف ليلة فال يبقى يف األرض منه آية ". . .احلديث
حىت ال يُ َ
ليال فيذهب من أجواف الرجال فال يبقى يف
سرى عليه ً
وعند الطرباين عن عبد هللا بن مسعود قال ( وليُنزعن القرآن من بني أظهركم يُ َ
األرض منه شيء ) وسنده صحيح لكنه موقوف والواقع أن الصفات املذكورة ُوجدت مباديها من عهد الصحابة  -رضي هللا عنهم -
مث صارت تكثر يف بعض األماكن دون بعض والذي يعقبه قيام الساعة استحكام ذلك كما قررته.
ِّ
ور ِّيف ْ ِّ ِّ
ب َّ ِّ
ِّ
ايب ِّيف م ْعَن تَ َقار ِّ
ان الْم ْذ ُك ِّ
ي ِّم ْن
ُث قال ابن حجر  ... :مثَّ نقل بن بَطَّ ٍال َع ِّن ْ
الرتِّم ِّذ ُّ
احلَديث ْاآل َخ ِّر يَ ْع ِّين الَّذي أ ْ
َخَر َجهُ ْ
اخلَطَّ ِِّّ َ َ ُ
الزَم َ
س وأ ْ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
اجلُ ْم َع ِّة َو ْ
َّهُر َك ْ
ب َّ
الزَما ُن فَتَ ُكو َن َّ
وم َّ
اجلُ ْم َعةُ
الس َ
َمحَ ُد م ْن َحديث أَِّيب ُهَريْ َرةَ َم ْرفُ ً
َّه ِّر َوالر ْ
السنَةُ َكالر ْ
وعا ( َال تَ ُق ُ
اعةُ َح َّىت يَتَ َق َار َ
َحديث أَنَ ٍ َ
اخلطَّ ِّ ُّ ِّ
استِّْل َذ ِّاذ الْ َعْي ِّ
وج
اّللُ أ َْعلَ ُم أَنَّهُ يَ َق ُع ِّعْن َد ُخُر ِّ
يد َو َّ
الس َع َف ِّة ) قَ َ
احِّ َرت ِّاق َّ
اع ِّة َوتَ ُكو َن َّ
َكالْيَ ْوِّم َويَ ُكو َن الْيَ ْوُم َك َّ
ش يُِّر ُ
ال َْ
الس َ
الس َ
ايب ُه َو م ِّن ْ
اعةُ َك ْ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
وع ْاأل ََمنَ ِّة ِّيف ْاأل َْر ِّ
اج
الْ َم ْه ِّد ِّي َوُوقُ ِّ
صُر ُم َّدتُه ُ ...ث قال ابن حجر  :أَقُ ُ
ش ِّعْن َد ذَل َ
ول إََِّّّنَا ْ
ك َوتُ ْستَ ْق َ
ض َو َغلَبَة الْ َع ْدل ف َيها فَيُ ْستَلَ ُّذ الْ َعْي ُ
احتَ َ
ايب إِّ َىل تَأْ ِّويلِّ ِّه ِّمبا ذُكِّر ِّألَنَّه ََل ي َق ِّع النَّ ْقص ِّيف زمانِِّّه وإَِّّال فَالَّ ِّذي تَض َّمنه ْ ِّ
يث قَ ْد ُوِّج َد ِّيف َزَمانِّنَا َه َذا فَِّإنَّا َِّجن ُد ِّم ْن ُس ْر َع ِّة َم ِّر ْاألَيَّ ِّام َما
ْ
اخلَطَّ ِّ ُّ
احلَد ُ
َ َُ
َ َ ُ َْ
ُ ََ َ
ِّ
ِّ
اك عيش مستَ لَ ٌّذ وا ْحل ُّق أَ َّن الْمراد نَزع الْب رَك ِّة ِّمن ُك ِّل َشي ٍء ح َّىت ِّمن ا َّلزم ِّ
ِّ
ان
ص ِّر الَّذي قَ ْب َل َع ْ
ََلْ نَ ُك ْن َجن ُدهُ ِّيف الْ َع ْ
ْ َ َ َ
َُ َ ْ ُ ََ ْ
ص ِّرنَا َه َذا َوإ ْن ََلْ يَ ُك ْن ُهنَ َ َْ ٌ ُ ْ َ َ
ِّ
و َذلِّ َ ِّ
ات قُر ِّ
اعة .
ب َّ
الس َ
ك م ْن َع َال َم ْ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِ
ِّ
ِّ
اجلَ ْه ِّل .
َح َواهل ْم يف الرَّر َوالْ َف َساد َو ْ
بأْ
يل  :تَ َق ُار ُ
َوق َ
اختِّيَ ُار الطَّ َح ِّ
او ِّي.
َوَه َذا ْ
احتَ َّج بِّأ َّ
َّاس َال يَتَ َس َاوْو َن ِّيف الْعِّْل ِّم َوالْ َف ْه ِّم .
َو ْ
َن الن َ
ب َّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ال بن أَِّيب مجَْرةَ َْ :حيتَ ِّمل أَ ْن ي ُكو َن الْمر ُاد بِّتَ َقار ِّ
َّه ِّر )
وقَ َ
اعةُ َح َّىت تَ ُكو َن َّ
وم َّ
الس َ
السنَةُ َكالر ْ
صَرهُ َعلَى َما َوقَ َع ِّيف َحديث ( َال تَ ُق ُ
الزَمان ق َ
ُ َ
ُ
َُ
َ
ِّ
صُر َْحيتَ ِّم ُل أَ ْن يَ ُكو َن ِّح ِّسيًّا َوَْحيتَ ِّم ُل أَ ْن يَ ُكو َن َم ْعنَ ِّويًّا .
َو َعلَى َه َذا فَالْق َ
احلِّ ِّس ُّي فَلَم يَظْ َهر بَ ْع ُد ولَ َعلَّهُ ِّمن ْاأل ُُم ِّ
اع ِّة .
أ ََّما ْ
ب قِّيَ ِّام َّ
الس َ
ور الَِّّيت تَ ُكو ُن قُ ْر َ
ْ ْ
َ
َ
ف ذَلِّك أَهل الْعِّْل ِّم ِّ
السبَ ِّ
ِّ
ب الدُّنْيَ ِّو ِّي فَإِّن َُّه ْم ََِّي ُدو َن أَنْ ُف َس ُه ْم َال يَ ْق ِّد ُر
الد ِِّّ
َوأ ََّما الْ َم ْعنَ ِّو ُّ
يين َوَم ْن لَهُ فِّطْنَةٌ ِّم ْن أَ ْه ِّل َّ
ي فَلَهُ ُم َّدةٌ ُمْن ُذ ظَ َهَر يَ ْعر ُ َ ْ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َِّّ ِّ ِّ
ض ْع ِّ
ك بِّسبَ ِّ
ف
ك َويَ ْر ُكو َن ذَل َ
َح ُد ُه ْم أَ ْن يَْب لُ َغ ِّم َن الْ َع َم ِّل قَ ْد َر َما َكانُوا يَ ْع َملُونَهُ قَ ْب َل ذَل َ
ب َما َوقَ َع م ْن َ
أَ
ك َوَال يَ ْد ُرو َن الْعلةَ فيه َولَ َع َّل ذَل َ َ
ور الْمخالَِّف ِّة لِّلرَّرِّع ِّمن ِّعدَّةِّ أَوج ٍه وأ ِّ
اإلميَ ِّ
ان لِّظُ ُه ِّ
ِّْ
احلََرِّام الْ َم ْح ِّ
ض َوِّم َن الرُّبَ ِّه َما َال َخيْ َفى َح َّىت إِّ َّن َكثِّ ًريا
ات فَِّف َيها ِّم َن ْ
ُْ َ َ
َش ُّد ذَل َ
ك ْاألَقْ َو ُ
ور ْاأل ُُم ِّ ُ َ
ْ ْ
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ِّ ِّ ٍ
ٍ
ِّ
الرْزِّق وِّيف النَّب ِّ
َن الْب رَكةَ ِّيف َّ ِّ
َّاس َال يَتَوقَّ ُ ِّ
ِّ
ِّم َن الن ِّ
ِّ َّ
ت إََِّّّنَا
الزَمان َوِّيف ِّ َ ْ
َ
ف يف َش ْيء َوَم ْه َما قَ َد َر َعلَى َْحتصيل َش ْيء َه َج َم َعلَْيه َوَال يُبَايل َوالْ َواق ُع أ َ َ
ِّ ِّ ِّ
ي ُكو ُن ِّمن طَ ِّر ِّيق قُ َّوةِّ ِّْ ِّ ِّ
اجتِّنَ ِّ
اىل َولَ ْو أ َّ
َن أ َْه َل الْ ُقَرى َآمنُوا َواتَّ َق ْوا لََفتَ ْحنَا َعلَْي ِّه ْم بََرَكات
ك قَ ْولُهُ تَ َع َ
اب الن َّْه ِّي َوالرَّاه ُد ل َذل َ
اإلميَان َواتبَ ِّاع ْاأل َْم ِّر َو ْ
ْ
َ
الس َماء َو ْاأل َْرض  ( .الفتح ) .
من َّ

ص ال َْع َم ُل )
 -3قوله ( َويَ ْن ُق ُ
اع ِّة
وجاء عند الطرباين وابن عساكر يف" تاريخ دمرق "عن عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنه أن رسول هللا  قال ( أال إِّ َّن ِّم ْن أشراط َّ
الس َ
َخيَ ُار ويُفتح الْ َق ْو ُل َوُخيَْز َن الْ َع َمل ) .
أَ ْن تُ ْرفَ َع ْاألَ ْشَر ُار َوتُ َ
وض َع ْاأل ْ
ويف زماننا هذا تكثر الكتب ويكثر الكالم لكن يقل العمل خبالف ما كان عليه اجليل األول الفريد حيث كان كالمهم قليالً وعملهم
كثرياً .
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ٍ ٍ ِّ
وب أَ ْهلَْتهُ َع ْن أ َْوَر ِّادهِّ َو ِّعبَ َادتِِّّه َوَْحيتَ ِّم ُل
ص الْ َع َم ِّل فَيَ ْحتَم ُل أَ ْن يَ ُكو َن بالن ْسبَة ل ُك ِّل فَ ْرد فَ ْرد فَإ َّن الْ َعام َل إ َذا َد َمهَْتهُ ا ْخلُطُ ُ
قال ابن حجر َ :وأ ََّما نَ ْق ُ
ص ِّ
الصنَاع ِّ
أَ ْن ي راد بِِّّه ظُهور ِّْ ِّ
ِّ ِّ
احلِّ ِّس ِّي يَْن َرأُ َع ْن نَ ْق ِّ
الد ِّ
ي
ص الْ َع َم ِّل ْ
ات قَ َ
ضُر َورًة َوأ ََّما الْ َم ْعنَ ِّو ُّ
ين َ
َُ َ
اخليَانَة ِّيف ْاأل ََمانَات َو َ
ال بن أَِّيب مجََْرةَ نَ ْق ُ
ُُ
ب ما ي ْدخل ِّمن ْ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
الراح ِّة وَِّحت ُّن إِّ َىل ِّجْن ِّسها ولِّ َكثْ رةِّ َشي ِّ
ِّ َِّّ ِّ
ِّ
اط ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ني
َ َ َ َ
س َميَّالَةٌ إ َىل َّ َ َ
فَب َح َس َ َ ُ ُ َ
اخلَلَل ب َسبَب ُسوء الْ َمطْ َعم َوقلة الْ ُم َساعد َعلَى الْ َع َمل َوالنَّ ْف ُ
س الَّ ِّذين هم أَضُّر ِّمن َشي ِّ
اط ِّ
ِّْ
( الفتح ) .
اجلِّن .
ني ْ
اإلنْ ِّ َ ُ ْ َ ْ َ
ويف الرواية األخرى ( ويُقبض العلم ) ويف رواية ( يَقل العلم ) ويف رواية ( يرفع العلم ) .
و املراد برفع العلم موت محلته :
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ض الْعِّْل َم بَِّقْب ِّ
ض الْعُلَ َم ِّاء
كما يف حديث عبد هللا بن عمرو  .قال  :قال  ( إِّ َّن َّ
ض الْع ْل َم انْتَز ً
اعا يَْنتَ ِّز ُعهُ م َن الْعبَاد َولَك ْن يَ ْقبِّ ُ
اّللَ الَ يَ ْقبِّ ُ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ َّ
ِّ
َضلُّوا ) متفق عليه .
ضلُّوا َوأ َ
وسا ُج َّهاالً فَ ُسئلُوا فَأَفْ تَ ْوا بِّغَ ِّْري ع ْل ٍم فَ َ
َّاس ُرُؤ ً
َح َّىت إذَا ََلْ يُْبق َعال ًما اختَ َذ الن ُ
وه ُم العلماء ال حموه من الصدور لكن مبوت أهله واختاذ الناس رؤساء
فقد بَ َّني هذا احلديث أن املراد برفع العلم هنا :قَ ْبض أهله ُ
جهاال فيحكمون يف دين هللا تعاىل برأيهم ويُفتون جبهلهم .
ً
قال القاضي عياض :وقد ُوجد ذلك يف زماننا كما أخرب به  قال الريخ قطب الدين :قال هذا مع توافر العلماء يف زمانه فكيف
بزماننا قال العيين :قال :هذا مع كثرة الفقهاء والعلماء من املذاهب األربعة و ِّ
احملدثني الكبار يف زمانه فكيف بزماننا الذي خلت البالد

عنهم وتصدر اجلهال باإلفتاء والتعني يف اجملالس والتدريس يف املدارس فنسأل السالمة والعافية .

( عمدة القارئ ) .

وقال القرطِب  :قوله ( أن يرفع العلم ) وقد بني كيفية رفع العلم وظهور اجلهل يف حديث عبد هللا بن عمرو الذي قال فيه ( إن هللا ال
يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء  )...وهو نص يف أن رفع العلم ال يكون مبحوه من الصدور بل
مبوت العلماء وبقاء اجلهال الذين يتعاطون مناصب العلماء يف الفتيا والتعليم يفتون باجلهل ويعلمونه فينترر اجلهل ويظهر وقد ظهر
ذلك ووجد على حنو ما أخرب  فكان ذلك دليال من أدلة نبوته وخصوصا يف هذه األزمان؛ إذ قد ويل املدارس والفتيا كثري من اجلهال
وحرمها أهل ذلك الرأن  ( .املفهم ) .
والصبيان ُ
ويف الرواية األخرى ( أن يقل العلم ) فيحتمل أن يكون املراد بقلته أول العالمة وبرفعه آخرها أو أطلقت القلة وأريد هبا العدم كما
يطلق العدم ويراد القلة وهذا أليق الحتاد املخرج .

فائدة :

اْلوزي رمحه هللاُ :وأما رفع العلم فيكون بريئني :
قال ابن
ر

أحدمها  :مبوت العلماء كما قال يف حديث عبد هللا بن عمرو ( ولكن يقبضه بقبض العلماء ) .

والثاِن :خبساسة اهلمم واقتناعها باليسري منه فإُنا إذا َدنَت قصرت .

ال الْ َقْت ُل الْ َقْت ُل ) .
ج ) وهو القتل كما جاء تفسريه يف هذا احلديث ( قَالُوا َوَما ا ْهلَْر ُج قَ َ
 -5قوله ( َويَ ْكثُ ُر ا ْهلَْر ُ
قال احلافظ  :هذا صريح يف أن تفسري اهلرج مرفوع وال يعارض ذلك جميئه يف غري هذه الرواية موقوفاً .
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وقد جاء يف تفسري أيام اهلرج فيما أخرجه أمحد والطرباين بسند حسن من حديث خالد بن الوليد ( أن رجالً قال له  :يا أبا سليمان اتق
هللا فإن الفْت ظهرت فقال  :أما وابن اخلطاب حي فال إَّنا تكون بعده فينظر الرجل فيفكر هل َيد مكاناً َل ينزل به مثل ما نزل
مبكانه الذي هو به من الفتنة والرر فال َيد فتلك األيام اليت ذكر رسول هللا  بني يدي الساعة أيام اهلرج ) .
ِ
ِِ
ت).
 ن فَ َما قَ َ
 -6038عن أَنَس  قَ َ
ال ِِل أ ٍر
صنَ ْع َ
صنَ ْع َ
ال ( َخ َد ْم ُ
ت النِ َّ
َِّب َ ع ْش َر سن َ
ت َ ،والَ أَالَّ َ
ُف َ ،والَ ملَ َ

[ م . ] 2309 :
---------ِِ
 ن) وكذا هو يف رواية ملسلم ومثله عند أمحد وغريه عن ثابت عن أنس وكذا هو يف معظم الروايات
( َخ َد ْم ُ
ت النِ َّ
َِّب َ ع ْش َر سن َ
ويف رواية عند مسلم عن أَنَس قَال  :خ َدمت رس َ ِّ ِّ ِّ ِّ
ني وأجاب يف "الفتح" بأنه ال مغايرة بينهما؛ ألن ابتداء خدمته له
ول هللا  ت ْس َع سن َ
َ ْ ُ َُ
َْ
ِّ
 كان بعد قدومه املدينة وبعد تزويج أمه أم سليم بأيب طلحة ففي رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال" :قَدم النَّيب  املدينة
وليس له خادم فأخذ أبو طلحة بيدي  " ...احلديث وفيهَّ :
فخدمته يف السفر واحلضر .
غالم َكيِّس فليخ ْدمك قالَ :
"إن أنساً ٌ
ِّ
ِّ ٍ
ِ
ِّ
منكرا
ت ) ويف الرواية األخرى ( َوَال قَ َ
صنَ ْع َ
( َوالَ ملَ َ
ال) ِّ ( يل ل َريء ) أي :ألجل ف ْعل شيء فَ َعلته مما ال يعجبه ( َلَ فَ َع ْل َ
ت َك َذا؟ ) ً
علي فِّعله .
َّ
َّك لَ َعلَى
 -1احلديث دليل على حسن ُخلُق النيب  الكرمي فقد أحسن هللا سبحانه وتعاىلُ -خلُقه كما حسن َخ ْل َقه قال هللا ( َوإِّن َ
ُخلُ ٍق َع ِّظي ٍم ) .
وكان من دعائه  ( اللهم كما حسنت خ ْلقي فأ ِّ
َحسن ُخلُقي ) .
َ
َ
أحسن الناس ُخلقاً ) .
ويف صحيح مسلم عن أنس قال ( رسول هللا 
َ
وح ْسن ِّعررته وحلمه وصفحه وتواضعه.
-2بيان كمال خلقه ُ 
أنسا غالم كيس
-3جواز الثناء على املرء حبضرته إذا أُمن عليه الفتنة فقد قال أبو طلحة" :إن ً
-4أن خدمة اإلمام والعاَل واجبة على املسلمني وأن ذلك شرف ملن َخ َدمهم؛ لِّ َما يُْر َجى من بركة ذلك.
-5بيان عظيم منقبة أنس بن مالك  حيث تررف خبدمته  عرر سنني فإن من تررف خبدمة سعيد فهو سعيد .
وقد نال أنس  بتلك اخلدمة دعوة النيب  املباركة ففي"الصحيحني" عن أنس  أن أم سليم قالت :يا رسول هللا أنس خادمك
ادع هللا له قال" :اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته".
أهل البيت بكل خري من خري الدنيا واآلخرة فقالت أمي :يا رسول هللا
ويف رواية عند مسلم يف حديث طويل وفيه" :مث دعا لنا َ
ُخويدمك ادع هللا له قال :فدعا يل بكل خري وكان يف آخر ما دعا يل به أن قال :اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه .
ويف رواية :جاءت يب أمي أم أنس إىل رسول هللا  وقد َّأزرتين بنصف مخارها َوردتين بنصفه فقالت :يا رسول هللا هذا أُنَْيس ابين أتيتك
ليتعادون على حنو املائة
به خيدمك فادع هللا له فقال :اللهم أكثر ماله وولده قال أنس :فوهللا إن مايل لكثري وإن ولدي وولد ولدي
ُّ
اليوم.
ويف رواية قال ( َمر رسول هللا  فسمعت أمي أم سليم صوته فقالت :بأيب وأمي يا رسول هللا أنيس فدعا يل رسول هللا  ثالث
دعوات قد رأيت منها اثنتني يف الدنيا وأنا أرجو الثالثة يف اآلخرة.
صليب إىل َم ْق َدم احلَ َّجاج البصرة تسعة وعررون ومئة.
ويف رواية قال أنس (فإين ملن أكثر األنصار ً
ماال) وحدثتين أمينة ابنيت أنه ُدفن من ُ
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 -40باب كيف يكون الرجل ِف أهله
ضر ِ
ِ ِ ِِ ِ
ام إِ ََل
َس َو ِد  ،قَ َ
ت َّ
صنَ ُع ِِف أ َْهلِ ِه قَال ْ
ْت َعائِ َ
ال ( َسأَل ُ
شةَ َما َكا َن النِ ُّ
َِّب  يَ ْ
َ -6039ع ِن األ ْ
الصالَةُ قَ َ
َت َكا َن ِِف م ْهنَة أ َْهله فَإذَا َح َ َ
صالَة ) .
ال َّ
---------َس َو ِد ) بن يزيد .
( َع ِن األ ْ

( مهنة أهله ) أي  :خدمة أهله .

-1احلديث دليل على تواضع النيب . 

قال ابن بطال  :أخالق النبيني واملرسلني عليهم السالم التواضع والتذلل يف أفعاهلم والبعد عن الرتفه والتنعم فكانوا ميتهنون أنفسهم فيما

يعن هلم ليسنوا بذلك فيسلك سبيلهم وتقتفى آثارهم.
-2أن النيب  كان يف خدمة أهل بيته وقد جاء يف حديث آخر تفسري ذلك :
فقد جاء يف الرمائل للرتمذي من طريق عمرة عن عائرة بلفظ ( ما كان إال برراً من البرر يفلي ثوبه وحيلب شاته وخيدم نفسه )
وألمحد وابن حبان من رواية عروة عنها ( خييط ثوبه وخيصف نعله ) وزاد ابن حبان ( ويرفع دلوه ) .

قال ابن بطال  :وقول عائرة ( كان يف مهنة أهله ) يدل على دوام ذلك من فعله مىت عرض له ما حيتاج إىل إصالحه؛ لئال خيلد إىل
الدعة والرفاهية اليت ذمها هللا وأخرب أُنا من صفات غري املؤمنني فقال تعاىل ( فذرين واملكذبني أوىل النعمة ومهلهم قليالً ) .
-3فيه مدح عدم الكرب .
-4وفيه أمهية الصالة عند النيب  حيث كان  يعمل يف خدمة أهله فإذا حضرت الصالة خرج إىل الصالة والصالة من أهم وأعظم
العبادات وأجلها بعد الرهادتني :
من ناحية الكمية  :فقد فرضت أول ما فرضت مخسني صالة مث خففت إىل مخس .
من ناحية املكان  :فرضت يف أعلى مكان يف السماء .
وفرضت يف أفضل ليلة يف حق النيب  وهي ليلة اإلسراء واملعراج .
 -41باب ال ِْم َق ِة ِمن ِ
هللا تَ َع َاَل
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يل فَ يُ نَادي
يل إِ َّن َّ
ب َّ
اَّللَ ُحي ُّ
َح َّ
اَّللُ َع ْب ًدا نَ َ
َِّب  قَال ( إِذَا أ َ
ب فُالَنًا فَأَحبَّهُ فَ يُحبُّهُ ج ِْب ُ
ادى ج ِْب َ
َ -6040ع ْن أَِيب ُه َريْ َرَة َ ،ع ِن النِ ِر
َحبُّوه فَ ي ِحبُّه أَهل َّ ِ
ِ
ِ
ول ِِف أ َْه ِل األَ ْرض ) .
الس َم ِاء إِ َّن َّ
وض ُع لَهُ الْ َقبُ ُ
اَّللَ ُِحي ُّ
يل ِِف أ َْه ِل َّ
الس َماء ُُثَّ يُ َ
ب فُالَنًا فَأ ُ ُ ُ ْ ُ
ج ِْب ُ
[ م . ] 2637 :
--------( باب ال ِْم َق ِة ِمن ِ
هللا تَ َع َاَل ) أ ِّ
اّللِّ .
َي ابْتِّ َد ُاؤَها ِّم َن َّ
َ
يف الْ َق ِّ
والْ ِّم َقةُ بِّ َكس ِّر الْ ِّم ِّيم وَختْ ِّف ِّ
اف ِّه َي الْ َم َحبَّةُ .
ْ
َ
ِّ
ِّ
ٍ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ت يف َْحنو َحديث الْبَاب يف بَ ْع ِّ
َش َار إلَْي َها يف الت َّْر َمجَة كعادته أخرجه
َوَه ِّذهِّ الت َّْر َمجَةُ لَْف ُ
َّها َعلَى َغ ْري َش ْرط الْبُ َخار ِّي فَأ َ
ظ زيَ َادة َوقَ َع ْ
ض طُُرقه لَكن َ
ال ( الْ ِّم َقةُ ِّمن َِّّ ِّ
يت ِّمن َّ ِّ ِّ
اّللُ َعْب ًدا  ....احلديث ) .
ب َّ
وعا قَ َ
َح َّ
أْ
َمحد َوالطَّبَ َرِّاين َع ْن أَِّيب أ َُم َامةَ َم ْرفُ ً
الس َماء فَإ َذا أ َ
اّلل َوالص ُ َ
َ
ِّ ٍ
ولِّْلب َّز ِّار  ...عن أَِّيب ِّ
ض وإِّ ْن َكا َن سيِّئًا و ِّ
ِّ
يت ِّيف َّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ض َع
صال ٍح َع ْن أَِّيب ُهَريْ َرَة َرفَ َعهُ ( َما م ْن َعْبد إَِّّال َولَهُ ص ٌ
َ
َْ
َ َ
َ ُ
الس َماء فَإ ْن َكا َن َح َسنًا ُوض َع يف ْاأل َْر ِّ َ
ِّ
ِّيف ْاأل َْرض ) .
ِِّّ ِّ
الصيت بِّ َكس ِّر َّ ِّ
ِّ
اجل ِّميل ورَّمبَا قِّيل لِّ ِّ
ِّ
ت َك ِّ
ض ِّدهِّ لَ ِّك ْن بَِّقْيد .
الر ِّ
َصلُهُ َّ
يح ِّم َن َّ
الص ْو ُ
الصاد الْ ُم ْه َملَة  ...أ ْ
َو ُ ْ
الرْو ِّح َوالْ ُمَر ُاد به الذ ْكُر َْ ُ َ ُ َ
اَّللُ َع ْب ًدا ) من عباده .
ب َّ
َح َّ
( إِذَا أ َ
( نَ َ ِ
يل ) فقال هللا يف ندائه .
ادى ج ِْب َ
111

ب فُالَنًا فَأ ِ
َحبَّهُ ) ويف لفظ ( إين أحب فالناً فأحبه ) .
( إِ َّن َّ
اَّللَ ُِحي ُّ
ِ ِ
يل ) عليه السالم .
( فَيُحبُّهُ ج ِْب ُ
ِ ِ
الس َم ِاء ) ويف حديث ثوبان ( أهل السموات السبع ) .
يل ِِف أ َْه ِل َّ
( فَ يُ نَادي ج ِْب ُ
ب فُالَنًا فَأ ِ
س َم ِاء ) ووقع يف حديث ثوبان ( فيقول جربيل :رمحة هللا على فالن وتقوله محلة العرش ) .
( إِ َّن َّ
اَّللَ ُِحي ُّ
َحبُّوهُ فَيُ ِحبُّهُ أ َْه ُل ال َّ
ِّ َّ ِّ
ين َآمنُوا
وض ُع لَهُ الْ َقبُ ُ
( ُُثَّ يُ َ
ول ِِف أ َْه ِل األ َْرض ) زاد الطرباين يف حديث ثوبان" :مث يهبط إىل األرض مث قرأ رسول هللا  ( إ َّن الذ َ
وع ِّملُوا َّ ِّ
احل ِّ
الر ْمحَ ُن ُوًّدا ) .
ات َسيَ ْج َع ُل َهلُ ُم َّ
ََ
الص َ
ومعَن ( يوضع له القبول يف األرض ) أنه حيصل له يف قلوب أهل األرض مودة ُويزرع له فيها مهابة فتحبه القلوب وترضى عنه النفوس
من غري تودد منه وال تعرض لألسباب اليت تُكتسب هلا مودات القلوب من قرابة أو صداقة أو اصطناع وإَّنا هو منحة منه تعاىل
وإجالال ملكانه .
إعظاما له
ً
ً
اختصاصا منه ألوليائه بكرامة خاصة كما يقذف يف قلوب أعدائه الرعب واهليبة؛ ً
ابتداءً
تنبيه :

جاء عند مسلم لفظه :
الس ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ب فُالناً فَأ ْ ِّ
ول :إِّ َّن َّ
ماء فَيَ ُق ُ
( إِّ َّن َّ
اّلل تَ َع َ
ب فُالناً
اّلل ُِّحي ُّ
يل فقال :إِِّّين أ ُِّح ُّ
اىل إِّذا أ َّ
يل ُمثَّ يُنَ ِّادي يف َّ
َحب ْ
َحبْبهُ فَيُحبُّهُ ج ْرب ُ
عبداً َدعا ج ْرب َ
َحبُّوه فَيحبُّه أَهل َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ول يف األ َْر ِّ
يل فَيَ ُ
وض ُع لَهُ ال َقبُ ُ
ض فُالناً فَأَبْغِّ ْ
ضهُ فَيُْبغ ُ
الس َماء ُمثَّ يُ َ
ضهُ
قول :إِِّّين أُبْغ ُ
ض وإِّذا أَبْغَ َ
ض َعبداً َدعا ج ْرب َ
فَأ ُ ُ ُ ْ ُ
اّلل ي بغِّض فُالناً فَأَبغِّضوه فَيبغِّضه أَهل َّ ِّ
ِّجربيل ُمثَّ ي ن ِّادي يف أَه ِّل َّ ِّ
ضاءُ يف األ َْرض ) .
ْ ُ َُ
وض ُع لَهُ البَ ْغ َ
السماء ُمثَّ تُ َ
ْ
السماء :إِّ َّن َّ ُْ ُ
ْ ُ ُ ُْ ُ ُ ْ ُ
 -1احلديث دليل على فضل من أحبه هللا وأن من أحبه هللا أحب أهل السماء مث يوضع له القبول يف األرض .
وقع يف بعض طرق احلديث بيان سبب هذه احملبة واملراد هبا ففي حديث ثوبان -رضي هللا عنه -عن النيب  قال ( إن العبد ليلتمس
وجل جلربيل  :إن فالنًا عبدي يلتمس أن يرضيين أال وإن رمحيت عليه فيقول جربيل  :رمحة هللا
مرضاة هللا وال يزال بذلك فيقول هللا َّ
عز َّ
على فالن ويقوهلا محلة العرش ويقوهلا َمن حوهلم حىت يقوهلا أهل السماوات السبع مث َهتبِّط له إىل األرض ) رواه أمحد .
ويرهد له حديث أيب هريرة  عند البخاري ( وما يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به
وبصره الذي يبصر به ويده اليت يبطش هبا ورجله اليت ميرى هبا وإن سألين ألعطينه ولئن استعاذين ألعيذنه ) .
قال القرطِب  :قوله ( يوضع له القبول يف األرض ) يعين :بالقبول حمبة قلوب أهل الذين واخلري له والرضا به والسرور بلقائه واستطابة
ِّذكره يف حال غَيبته كما أجرى هللا تعاىل عادته بذلك يف حق الصاحلني من سلف هذه األئمة ومراهري األئمة والقول يف البغض على
النقيض من القول يف احلب .

وقال ابن بطال  :قوله ( مث يوضع له القبول يف األرض ) يريد احملبة يف الناس وقال بعض أهل التفسري يف قوله تعاىل( :وألقيت عليك
ودا ) قال:
حمبة مين) أي  :حببتك إىل عبادي وقال ابن عباس يف قوله تعاىل ( إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات سيجعل هلم الرمحن ً
حيبهم وحيببهم إىل الناس ( .ابن بطال ) .
-2احلديث دليل على أن من عالمات حمبة هللا  :أن يوضع للعبد القبول يف األرض .
السالم مبحبة العبد املذكور تنويه به وترريف له يف ذلك املأل
السالم وإعالم جربيل املالئكة عليهم َّ
-3أن إعالم هللا تعاىل جربيل عليه َّ
الكرمي وليحصل من املنزلة املنيفة على احلظ للعبد العظيم وهذا من حنو قوله  حكاية عن هللا تعاىل حيث قال" :أنا مع عبدي إذا
ذكرين إن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منهم .
 -3بيان أن حمبة قلوب الناس عالمة حمبة هللا تعاىل ويؤيده ما تقدم يف "اجلنائز ( أنتم شهداء هللا يف األرض ) .
عبدا ألقى له مودة يف قلوب أهل السماء مث ألقى مودة يف قلوب أهل األرض .
قال الربيع بن أنس :إذا أحب هللا َّ
عز َّ
وجل ً
وقال كعب األحبار :وهللا ما استقر لعبد ثناء يف أهل األرض حىت يستقر ثناء يف أهل السماء .
-4أسباب حمبة هللا .
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األسباب اجلالبة للمحبة واملوجبة هلا وهي عررة :

أحدها  :قراءة القرآن بالتدبر والتفهم ملعانيه وما أريد به كتدبر الكتاب الذي حيفظه العبد ويررحه ليتفهم مراد صاحبه منه .
الثاِن  :التقرب إىل هللا بالنوافل بعد الفرائض فإُنا توصله إىل درجة احملبوبية بعد احملبة .

الثالث  :دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل واحلال فنصيبه من احملبة على قدر نصيبه من هذا الذكر .

الرابع  :إيثار حمابه على حمابك عند غلبات اهلوى والتسنم إىل حمابه وإن صعب املرتقى .

اخلامس  :مطالعة القلب ألمسائه وصفاته ومراهدهتا ومعرفتها وتقلبه يف رياض هذه املعرفة ومباديها فمن عرف هللا بأمسائه وصفاته وأفعاله
أحبه ال حمالة وهلذا كانت املعطلة والفرعونية واجلهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبني الوصول إىل احملبوب .
السادس  :مراهدة بره وإحسانه وآالئه ونعمه الباطنة والظاهرة فإُنا داعية إىل حمبته .

السابع  :وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بني يدي هللا تعاىل وليس يف التعبري عن هذا املعَن غري األمساء والعبارات .

الثامن  :اخللوة به وقت النزول اإلهلي ملناجاته وتالوة كالمه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بني يديه مث ختم ذلك باالستغفار

والتوبة .

التاسع  :جمالسة احملبني الصادقني والتقاط أطايب مثرات كالمهم كما ينتقى أطايب الثمر وال تتكلم إال إذا ترجحت مصلحة الكالم

وعلمت أن فيه مزيدا حلالك ومنفعة لغريك .

العاشر  :مباعدة كل سبب حيول بني القلب وبني هللا عز وجل .
فمن هذه األسباب العررة وصل احملبون إىل منازل احملبة ودخلوا على احلبيب ومالك ذلك كله أمران :
( مدارج السالكني ) .
األول  :استعداد الروح هلذا الرأن والثاين  :وانفتاح عني البصرية .
 -5عالمة حمبة العبد لربه :
ور َّرِّحيم ) .
اّللُ َويَ ْغ ِّف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َو َّ
اّللَ فَاتَّبِّعُ ِّوين ُْحيبِّْب ُك ُم َّ
قال تعاىل ( قُ ْل إِّن ُكنتُ ْم ُِّحتبُّو َن َّ
اّللُ َغ ُف ٌ
هذه اآلية الكرمي ة حاكمة على كل من ادعى حمبة هللا وليس هو على الطريقة احملمدية فإنه كاذب يف دعواه يف نفس األمر حىت يتبع
ِّ
س عليه ْأمُرنَا
الررع احملمدي والدين النبوي يف مجيع أقواله وأحواله كما ثبت يف الصحيح عن رسول هللا  أنه قال َ
(م ْن َعم َل َع َمال لَْي َ
فَ ُه َو َرد ) .
اّللَ فَاتَّبِّ ُعوين ) .
قال ابن القيم :قال بعض السلف ادعى قوم حمبة هللا فأنزل هللا آية احملنة (قُ ْل إِّ ْن ُكْنتُ ْم ُِّحتبُّو َن َّفمتابعة الرسول قوالً وفعالً دليل على حمبة هللا تعاىل.
اّللُ ) هذه الثمرة األوىل وما أعظمها من مثرة.
( ُْحيبِّْب ُك ُم َّ
قال الرنقيطي :قوله تعاىل (قُ ْل إِّن ُكنتُ ْم ُِّحتبُّو َن هللا فاتبعوين ُْحيبِّْب ُك ُم هللا) اآلية.صرح تعاىل :يف هذه اآلية الكرمية أن اتباع نبيه موجب حملبته جال وعال ذلك املتبع وذلك يدل على أن طاعة رسول هللا  هي عني
طاعته تعاىل وصرح هبذا املدلول يف قوله تعاىل َّ ِّ
(م ْن يُط ِّع الرسول فَ َق ْد أَطَ َ
(وَمآ آتَا ُك ُم الرسول فَ ُخ ُذوهُ َوَما نَ َها ُك ْم عَْنهُ
اع هللا) وقال تعاىل َ
فانتهوا ) .
 قال ابن القيم :قوله تعاىل (حيببكم هللا) إشارة إىل دليل احملبة ومثرهتا وفائدهتا فدليلها وعالمتها :اتباع الرسول وفائدهتا ومثرهتا :حمبةامل ِّ
رسل لكم فما َل حتصل املتابعة فليست حمبتكم له حاصلة وحمبته لكم منتفية.
وقال رمحه هللا :فجعل سبحانه متابعة رسوله سبباً حملبتهم له وكون العبد حمبوبا هلل أعلى من كونه حمبا هلل فليس الرأن أن حتب هللا ولكن
الرأن أن حيبك هللا فالطاعة للمحبوب عنوان حمبته كما قيل.
تعصي اإلله وأنت تزعم حبه  ...هذا حمال يف القياس بديع
لو كان حبك صادقا ألطعته  ...إن احملب ملن حيب مطيع.
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وقوله ) َويَ ْغ ِّف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم ) هذه الثمرة الثانية واملغفرة :التجاوز عن الذنب مع السرت واملعَن :ميحو هللا عنكم الذنوب واآلثام ويسرتها.
 -6إثبات صفة احملبة هلل تعاىل .
-7جربيل مقدم املالئكة .
 -8من أحبه هللا أحبه أهل السماء واألرض .
ب ِِف ِ
هللا
 -42باب ا ْحلُ ِر
ب الْمرء الَ ُِحيبُّه إِالَّ َِِّ
ِ
ِ
س بْ ِن مالِ ٍ
ف
ال  :قَ َ
ك  قَ َ
َّلل َو َح ََّّت أَ ْن يُ ْق َذ َ
ال النِ ُّ
ُ
َِّب  ( الَ َجيِ ُد أ َ
َ -6041ع ْن أَنَ ِ َ
َح ٌد َحالَ َوةَ ا ِإلميَان َح ََّّت ُحي َّ َ ْ َ
امهَا ) .
اَّللُ َو َح ََّّت يَ ُكو َن َّ
ب إِل َْي ِه ِم ْن أَ ْن يَ ْرِج َع إِ ََل الْ ُك ْف ِر بَ ْع َد إِ ْذ أَنْ َق َذهُ َّ
ب إِل َْي ِه ِِمَّا ِس َو ُ
َح َّ
َح ُّ
اَّللُ َوَر ُسولُهُ أ َ
ِِف النَّا ِر أ َ
[ م . ] 43 :
---------( ثالث ) أي ثالث خصال .

كن فيه ) أي ُوجدت فيه .
( من َّ

ِبن حالوة اإلميان ) احلالوة هنا  :هي اليت يعرب عنها بالذوق ملا حيصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه وهو شيء
( وجد ر
حمسوس َيده أهل اإلميان يف قلوهبم .

قال النووي  :معَن حالوة اإلميان  :است لذاذ الطاعات وحتمل املراق وإيثار ذلك على أعراض الدنيا وحمبة العبد هلل بفعل طاعته
وترك خمالفته وكذلك الرسول .
-1احلديث دليل على فضل احلب يف هللا وأنه من أسباب وجدان حالوة اإلميان .
واحملبة يف هللا هلا فضائل :
فاحملبة ِف هللا سبب حملبة هللا للعبد .

يف ) رواه مالك .
يف واملتجالسني َّ
قال  ( قال هللا تعاىل  :وجبت حمبيت للمتحابني َّ

وهللا عز وجل يظل املتحاب ن ِف ظله يوم ال ظل إال ظله .
ول ي وم الْ ِّقيام ِّة أَين الْمتحابُّو َن ِّجبالَِّيل الْي وم أ ِّ
ل إِّالَّ ِّظلِّي) رواه
اّللِّ ( إِّ َّن َّ
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
عن أيب هريرة  .قَ َ
ُظلُّ ُه ْم ِّيف ِّظلِّي يَ ْوَم الَ ِّظ َّ
َ
َْ َ
اّللَ يَ ُق ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ

مسلم .

وعنه  أن رسول هللا  قال  ( :سبعة يظلهم هللا بظله يوم ال ظل إال ظله  ... :فذكر منهم  :ورجالن حتابا يف هللا اجتمعا عليه وتفرقا
عليه )  .متفق عليه

واحلب ِف هللا والبغض ِف هللا دليل على كمال إميان العبد .

عن أيب أمامة  قال  :قال رسول هللا  ( : من أحب يف هللا وأبغض يف هللا وأعطى هلل ومنع هلل فقد استكمل اإلميان ).

واحلب ِف هللا سبب حلالوة اإلميان وطعمه .

كما يف حديث الباب ( ثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإلميان ...:وأن حيب املرء ال حيبه إال هلل) .
وقال أيضاً  ( : من أحب أن َيد حالوة اإلميان فليحب املرء ال حيبه إال هلل ) رواه أمحد .

واملرء ِبحبته ألهل اخلري لصالحهم يلتحق ِبم ويصل إَل مراتبهم وإن مل يكن عمله بالغاً مبلغهم .

ففي الصحيحني عن ابن مسعود قال  ( :جاء رجل إىل رسول هللا  فقال  :يا رسول هللا كيف تق ول يف رجل أحب قوماً وَل يلحق
هبم ؟ قال  :املرء مع من أحب ) متفق عليه .

وهللا يكرم من أحب عبداً ِف هللا .

فعن أيب أمامة قال  :قال رسول هللا  ( : ما أحب عب ٌد عبداً هلل إال أكرمه هللا ) رواه ابن أيب الدنيا .
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أن املتحاب ن ِف هللا هلم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء .
عن معاذ  قال :قال رسول هللا ( :قال هللا تعاىل :املتحابون يف جاليل هلم منابر من نور يغبطهم النبيون والرهداء).

رواه الرتمذي وصححه

قال ابن رجب  :ومن متام حمبة هللا  :حمبة ما حيبه وكراهة ما يكرهه فمن أحب شيئاً مما كرهه هللا أو كره شيئاً مما حيبه هللا َل يكمل
توحيده و صدقه يف قوله ال إله إال هللا و كان فيه من الررك اخلفي حبسب ما كرهه مما أحبه هللا و ما أحبه مما يكرهه هللا .

وقال ابن القيم رمحه هللا  :من أحب شيئاً سوى هللا وَل تكن حمبته له هلل و ال لكونه معيناً له على طاعة هللا عذب به يف الدنيا قبل

اللقاء كما قيل :
أنت القتيل بكل من أحببته *** فاخرت لنفسك يف اهلوى من تصطفي .
-2احلديث دليل على أن لإلميان حالوة يستلذ الطاعة ويتحمل املراق وينررح صدره لكل قضاء من هللا .
قال ابن تيمية  :إن يف الدنيا جنة من َل يدخلها ال يدخل جنة اآلخرة .
وقال بعض العارفني  :لو علم امللوك وأبناء امللوك ما حنن فيه جلالدونا عليه بالسيوف .
أوقات يرقص فيها طرباً .
وقال آخر  :إنه لتمر بالقلب ٌ
وقال آخر  :إنه لتمر يب أوقات أقول  :إن كان أهل اجلنة يف مثل هذا إُنم لفي عيش طيب .
وكان بالل يصنع به الكفار أن يضعوه بالرمضاء تعذيباً له ومع ذلك يقول  :أحد أحد .
غداً ألقى ِّ
وصحبَ ْه
األحبَّ ْه
وكذلك أيضاً عند موته  :أهله يقولون  :واكرباه وهو يقول :
حممداً ْ
 وذلك الصحايب الذي سرق فرسه بليل وهو يف الصالة فرأى السارق حني أخذه فلم يق طع لذلك صالته فقيل له يف ذلك ؟ فقال :ما كنت فيه أكرب من ذلك .
 ومن ذلك حديث الصحابيني اللذين جعلهما النيب  يف بعض مغازيه ليلة حيرسان جيش املسلمني فنام أحدمها وقام اآلخر يصليفإذا اجلاسوس من قبل العدو وقد أقبل فرآمها فك بد اجلاسوس القوس ورمي الصحايب فأصابه فبقي على صالته وَل يقطعها مث
خفت على املسلمني ما
رماه ثانية فأصابه فلم يقطع لذلك صالته مث رماه ثالثة فأصابه فعند ذلك أيقظ صاحبه وقال  :لوال أين ُ
قطعت صالِت [ وهذا بسبب ما وجد فيها من احلالوة  ،حَّت أذهبت عنه ما جيده من أمل السهام ] .

-3ذكر الرسول  يف هذا احلديث كيفية حتقيق حالوة اإلميان :
اخلصلة األوَل :

( أن يكون هللا ورسوله أحب إليه مما سوامها ) .

احملبة هنا  :حمبة قلبية كما يف حديث آخر  ( :أحبوا هللا بكل قلوبكم ) .

واملعىن  :أنه مييل بكليته على هللا وحده فيكون حمبوبه ومعبوده دون من سواه وإَّنا حيب من سواه تبعاً حملبته كما حيب األنبياء
واملرسلني واملالئكة والصاحلني ملا كان حيبهم ربه سبحانه وتعاىل .

ومن عالمات حمبة هللا ورسوله :

أن حيب ما حيب هللا ويكره ما يكره هللا ويؤثر مرضاته على ما سواه ويسعى فيما يرضيه ما استطاع ويبعد عما حرمه ويكرهه أشد
اّللَ ) .
اع َّ
الر ُس َ
(م ْن يُ ِّط ِّع َّ
ول فَ َق ْد أَطَ َ
الكراهة ويتابع رسوله  ويتمثل أمره وُنيه كما قال َ :

ومن لوازم حمبة هللا أيضاً  :حمبة أهل طاعته كمحبة أنبيائه ورسله والصاحلني من عباده .
اخلصلة الثانية :

( أن حيب املرء ال حيبه إال هلل ) وتقدم ذلك .
اخلصلة الثالثة :

( أن يكره أن يعود يف الكفر بعد أن أنقذه هللا منه كما يكره أن يقذف يف النار ) .
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أي يستوي عنده األمران  :اإللقاء يف النار والعودة يف الكفر فمن كره أن يعود يف الكفر بعد إذ أنقذه هللا فإن هذا من أسباب حالوة
اإلميان .
-4من فوائد احلديث  :إثبات حالوة اإلميان وأُنا ال تتحقق لكل مؤمن .
-5أن من اتصف هبذه الصفات أفضل ممن َل يتصف هبا .
-6أن اإلميان يزيد وينقص .
-7الرد على ما يظنه بعض الناس من أنه من ُولِّ َد على اإلسالم أفضل ممن كان كافراً فأسلم .
قال شيخ اإلسالم ِف الفتاوى  :وما يظنه بعض الناس من أنه من ُولِّ َد على اإلسالم فلم يكفر قط أفضل ممن كان كافراً فأسلم ليس
بصواب بل االعتبار بالعاقبة وأيهما كان أتقى له يف عاقبته كان أفضل “ .
-8وجوب كراهية الكفر وأهله .
-9أمهية أعمال القلوب وأُنا مما ينبغي االهتمام هبا .
-10من لوازم هذه احملبة نصرة الدين وحفظ الررع وحفظ السنة .
-11احلذر عن املعوقات عن ما يرغل عن هللا ورسوله .
-12أمهية عقيدة الوالء والرباء .
-13احلذر واخلوف من الررك .
-14فضل احملبة يف هللا وأن تكون خالصة لوجه تعاىل .
-15أن فقد الكثري من الناس حلالوة اإلميان ألنه أصبح حبهم من أجل األغراض الدنيوية .
فإن من أحب غريه لألغراض الدنيوية انقطعت حمبته إن حصل له ذلك الغرض أو يئس من حصوله .
وعن ابن عباس قال ( :من أحب يف هللا وأبغض يف هللا وواىل يف هللا وعادى يف هللا فإَّنا تنال والية هللا بذلك ولن َيد عب ٌد طعم
اإلميان وإن كثرت صالته وصومه حىت يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك ال َيدي على أهله شيئاً).
رواه ابن جرير وابن املبارك .

هذا الكالم قاله ابن عباس يف أهل زمانه فكيف لو رأى الناس فيما هم فيه من املؤاخاة على الكفر والبدع والفسوق والعصيان ولكن
هذا مصداق لقوله  ( : بدأ اإلسالم غريباً وسيعود غريباً فطوِب للغرباء )  .رواه مسلم
وفيه اإلشارة إىل أن األمر قد تغري يف زمن ابن عباس حبيث صار األمر إىل هذا بالنسبة إىل ما كان يف زمن اخللفاء الراشدين فضالً عن
زمن الرسول . 
وقد كان الصحابة  يف عهد نبيهم  وعهد أيب بكر وعمر يؤثر بعضهم على نفسه حمبةً يف هللا وتقرباً إليه كما قال تعاىل :
﴿ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة ﴾ .
ِ ٍ
ِ ِ
َّ ِ
سى أَ ْن يَ ُكونُوا َخ ْي ًرا ِم ْن ُه ْم)
ين َ
- 43باب قَ ْول هللا تَ َع َاَل ( :يَا أَيُّ َها الذ َ
آمنُوا الَ يَ ْس َخ ْر قَ ْوٌم م ْن قَ ْوم َع َ
ك ُه ُم الظَّالِ ُمون )
إِ ََل قَ ْولِ ِه (فَأُولَئِ َ

ك َّ ِ
 -6042عن عب ِد ِ
ج ِم َن األَنْ ُف ِ
ب
س َوقَ َ
هللا بْ ِن َزْم َعةَ قَ َ
ال ِِبَ يَ ْ
َِّب  أَ ْن يَ ْ
ض َح َ
َح ُد ُك ُم ْام َرأَتَهُ َ
ال ( نَ َهى النِ ُّ
َ ْ َْ
ض ْر َ
ض ِر ُ
بأَ
الر ُج ُل ِمَّا َخيُْر ُ
ِ
الْ َف ْح ِل ُُثَّ ل ََعلَّهُ يُ َعان ُق َها ) .
ش ٍام َج ْل َد ال َْعبْد.
َوقَ َ
ال الث َّْوِر ُّ
ب َ ،وأَبُو ُم َعا ِويَةَ َع ْن ِه َ
ي َوُو َه ْي ٌ
[ م . ] 2855 :
---------ِ ٍ
ِ ِ
َّ ِ
سى أَ ْن يَ ُكونُوا َخ ْي ًرا ِم ْن ُهم ) قال العيِن  :املناسبة بني احلديث
ين َ
)باب قَ ْول هللا تَ َع َاَل  :يَا أَيُّ َها الذ َ
آمنُوا الَ يَ ْس َخ ْر قَ ْوٌم م ْن قَ ْوم َع َ
واآلية الكرمية هي أن ضحك الرجل مما خيرج من األنفس فيه معَن االستهزاء والسخرية .
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ِ ِ
أيضا-ابن األسود بن املطلب بن أسد بن عبد العزى القرشي األسدي
( َع ْن َع ْبد هللا بْ ِن َزْم َعةَ ) بفتح الزاي وامليم وبسكون امليم ً
الصحايب املرهور .
ك َّ ِ
ج ِم َن األَنْ ُف ِ
س ) أي  :من الضراط ألنه قد يكون بغري االختيار وألنه أمر مررتك بني
قَ َ
َِّب  أَ ْن يَ ْ
ض َح َ
ال ( نَ َهى النِ ُّ
الر ُج ُل ِمَّا َخيُْر ُ
ِّ
الضرطَِّة و َ ِّ
ِّ ِّ
يفعل ؟ ) .
ُ
الكل ويف الرواية األخرى ( ُمثَّ َو َع ُ
يضحك أ َ
قالَ :لَ
ظه ْم يف ضحكه ْم من َّ ْ َ
َح َد ُك ْم ممَّا ُ
ِ ِ
ِ
الضرطة ) املرة من الضرط .
( ِف ضحكه ْم من الض َّْرطَة ) أي :من أجل خروج الضرطة من ُدبُر بعضهم و( ْ
(و َ ِ
ِ
يفعل ؟ ) بنفسه وهو خروج الضرطة منه فإن كل أحد خيرج منه فال داعي الستغرابه من غريه فإن
ُ
يضحك أ َ
قال :ملَ
َ
َح َد ُك ْم ِمَّا ُ
اقعا من كل أحد وفيه األمر باإلغماض والتجاهل
اإلنسان إَّنا يضحك من أي شيء إذا كان مستغربًا من غريه ال إذا كان و ً
واإلعراض عن مساع صوت الضراط وكانوا يف اجلاهلية إذا وقع من أحدهم ضرطة يف اجمللس يضحكون وُنى الررع عن ذلك إذا وقع
السالم فإُنم كانوا يتضارطون يف اجمللس
و َأمر بالتغافل عن ذلك واالشتغال مبا كان فيه وكان هذا من مجلة أفعال قوم لوط عليه َّ
ويتضاحكون .
َح ُد ُك ُم ْام َرأَتَهُ ) ويف رواية ( َيلد ) .
( َوقَ َ
ال ِِبَ يَ ْ
ض ِر ُ
بأَ

ب الْ َف ْح ِل ) ويف رواية ( جلد األَ َمة ) ويف رواية ( ال َيلد أحدكم امرأته جلد العبد ) ب ( ال ) ناهية ويف رواية للنسائي ( كما
( َ
ض ْر َ
يضرب العبد واألمة ) ويف رواية ( جلد البعري أو العبد ) ويف رواية للبخاري ( :ضرب الفحل أو العبد ) واملراد بالفحل :البعري ويف
حديث لقيط بن صربة عند أيب داود ( وال تضرب ظعينتك ضربك أمتك ) .
( ُُثَّ ل ََعلَّهُ يُ َعانُِق َها ) ويف رواية ( ولعله يضاجعها ) أي  :يريد وطأها ويف رواية ( ولعله يضاجعها من آخر يومه ) أي  :يف آخر يومه .

يف رواية عند أمحد ( من آخر الليل ) وللنسائي ( آخر النهار) ويف رواية ( :آخر الليل أو من آخر الليل ) وكلها متقاربة.
ِّ ِّ
عها ِّم ْن َغ ْريه بَ ْل يَنْبَغِّي أَ ْن يَتَ غَافَل َعْن َها َويَ ْستَ ِّمر َعلَى َح ِّديثه َوا ْشتِّغَاله ِّمبَا َكا َن فِّ ِّيه
-1يف احلديث  :الن َّْهي َع ْن الضَّحك م ْن الض َّْرطَة يَ ْس َم َ
ِّم ْن َغ ْري اِّلْتِّ َفات َوَال َغ ْريه َويُظْ ِّهر أَنَّهُ ََلْ يَ ْس َمع ( .نووي ) .
 -2ويف احلديث األمر باإلغماض والتجاهل واإلعراض عن مساع صوت الضراط وكانوا يف اجلاهلية إذا وقع من أحدهم ضرطة يف
اجمللس يضحكون وُنى الررع عن ذلك إذا وقع و َأمر بالتغافل عن ذلك واالشتغال مبا كان فيه وكان هذا من مجلة أفعال قوم لوط
 فإُنم كانوا يتضارطون يف اجمللس ويتضاحكون .
 -3يف احلديث النهي عن السخرية والضحك على أحد .
قال ابن بطال  :ومن هذا املعَن ُنيه  أن يضحك مما خيرج من األنفس :األحداث الناقصة للوضوء؛ ألن هللا تعاىل سوى بني خلقه

األنبياء وغريهم يف ذلك فقال تعاىل يف مرمي وعيسى -عليهما السالم( : -كانا يأكالن الطعام) كناية عن الغائط ومن احملال أن يضحك
أحد من غريه أو يعريه مبا أتى هو مثله وال ينفك منه ( .ابن بطال ) .
َّ ِّ
وم ِّمن قَ ْوٍم َع َسى أَن يَ ُكونُوا َخْي ًرا ِّمْن ُه ْم َوال نِّ َساء ِّمن نِّ َساء َع َسى أَن يَ ُك َّن َخْي ًرا ِّمْن ُه َّن َوال
ين َآمنُوا ال يَ ْس َخ ْر قَ ٌ
وقد قال تعاىل ( يا أيها الذ َ
وق ب ع َد ِّ ِّ
اب بِّْئ ِّ
تَ ْل ِّمزوا أَن ُفس ُكم وال تَنَاب زوا بِّاألَلْ َق ِّ
ك ُه ُم الظَّالِّ ُمون ) .
ب فَأ ُْولَئِّ َ
س اال ْس ُم الْ ُف ُس ُ َ ْ
َ ْ َ َُ
ُ
اإلميَان َوَمن ََّلْ يَتُ ْ
َ
ففي هذه اآلية  :ينهى تعاىل عن السخرية بالناس وهو احتقارهم واالستهزاء هبم مث بني احلكمة  :فإنه قد يكون احملتقر أعظم قدراً عند
هللا تعاىل وأحب إليه من الساخر منه واحملتقر له .

والسخرية تستلزم أمور :

أوالً  :أُنا من أعظم الررور .

قال  ... ( : حبسب امرئ من الرر أن حيقر أخاه املسلم )  .رواه مسلم
ثانياً  :رمبا يكون املسخور منه أفضل وأعظم عند هللا من الساخر .

كما جاء يف هذه اآلية  ( :عسى أن يكونوا خرياً منهم ) .
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وقال  ( : رب أشعث أغرب لو أقسم على هللا ألبره ) .

ثالثاً  :أن السخرية من صفات الكفار باملؤمنني .
ِّ َّ ِّ
ِّ َّ ِّ
ض َح ُكو َن) .
ين َآمنُوا يَ ْ
ين أ ْ
َجَرُموا َكانُواْ م َن الذ َ
قال تعاىل ( :إ َّن الذ َ
ك َوُكلَّ َما َمَّر َعلَْي ِّه َمألٌ ِّمن قَ ْوِّم ِّه َس ِّخُرواْ ِّمْنهُ) .
صنَ ُع الْ ُف ْل َ
(ويَ ْ
وقال تعاىل َ :
رابعاً  :دليل على الكرب والتعاظم .
وقد قال  ( : الكرب بطر احلق وغمط الناس ) أي احتقارهم .

خامساً  :دليل على سوء اخللق .
وهلذا قال  ( : حبسب امرئ من الرر أن حيقر أخاه املؤمن . ) ...
سادساً  :أنه مناف لقضاء هللا .

ألن هذا إذا كان فقرياً أو ضعيفاً فهذا من قدر هللا وقضائه .

سابعاً  :دليل على ضعف اإلميان .

ألن املؤمن الكامل دائماً يتهم نفسه وخياف أن ال يتقبل منه .

ثامناً  :أن الساخر كما قال  ( : إن هللا ال ينظر إىل أجسامكم وال إىل صوركم ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم ) .

وقال  ( : يأِت الرجل السمني يوم القيامة ال يزن عند هللا جناح بعوضة )  .متفق عليه
تاسعاً  :أن السخرية من تقدمي أمر الدنيا على اآلخرة .

ألن الساخر نظر إىل وضعه الدنيوي وَل ينظر أنه رمبا يكون عند هللا أعظم وأفضل .

عاشراً  :أن ذلك من إعجاب املرء بنفسه .
ويف احلديث ( ثالث مهلكات  :إعجاب املرء بنفسه . ) ...
وجاء أيضاً يف احلديث ( لو َل تكونوا تذنبون خلريت عليكم ما هو أكرب من ذلك :العجب العجب ) .
قائما وأصبح معجبًا.
نائما وأصبح ناد ًما أحب إىل من أن أبيت ً
وقال مطرف :ألن أبيت ً
وقال خالد الربعي :يف اإلجنيل مكتوب :املستكرب على أخيه بالدين مبنزلة القاتل.
وكان يقال :من العجب ان ترى لنفسك الفضل على الناس ومتقتهم وال متقت نفسك .

قال ابن مسعود  :لو سخرت من كلب خلريت أن أكون كلباً .
ِّ ِّ
ِّ -3يف ه َذا ْ ِّ
ضُر َورة التَّأْ ِّديب ( .نووي ) .
ض ْرب الن َساء لغَ ِّْري َ
احلَديث  :الن َّْهي َع ْن َ
َ
-4جواز تأديب الرقيق بالضرب الرديد واإلمياء إىل جواز ضرب النساء دون ذلك.
استبعادا وقوع األمرين من العاقل أن يبالغ يف ضرب امرأته مث َيامعها من بقية يومه أو ليلته واجملامعة أو املضاجعة
-5أن يف سياقه
ً
إَّنا تُستحسن مع ميل النفس والرغبة يف العررة واجمللود غالبًا ينفر ممن َجلَده فوقعت اإلشارة إىل ذم ذلك وأنه إن كان وال بد فليكن
التأديب بالضرب اليسري حبيث ال حيصل منه النفور التام فال يُ ِّ
فرط يف الضرب وال يُ َف ِّرط يف التأديب .
بيان حسن األدب واملعاشرة للناس.
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َ -6043ع ِن اب ِن ُعمر  ،ر ِ
ال فَِإ َّن َه َذا
َي يَ ْوٍم َه َذا قَالُوا َّ
ض َي َّ
اَّللُ َوَر ُسولُهُ أَ ْعلَ ُم قَ َ
ال  :قَ َ
اَّللُ َع ْن ُه َما  ،قَ َ
َِّب ِِ بِ ًىن ( أَتَ ْد ُرو َن أ ُّ
ال النِ ُّ
ْ ََ َ
َي َش ْه ٍر َه َذا قَالُوا َّ
َي بَلَ ٍد َه َذا قَالُوا َّ
اَّللُ َوَر ُسولُهُ أَ ْعلَ ُم قَ َ
اَّللُ َوَر ُسولُهُ أَ ْعلَ ُم قَ َ
ال بَلَ ٌد َح َر ٌام أَتَ ْد ُرو َن أ ُّ
يَ ْوٌم َح َرامٌ أَفَتَ ْد ُرو َن أ ُّ
ال َش ْه ٌر َح َرامٌ
ِ
اض ُك ْم َك ُح ْرَم ِة يَ ْوِم ُك ْم َه َذا ِِف َش ْه ِرُك ْم َه َذا ِِف بَلَ ِد ُك ْم َهذا ) .
ال فَِإ َّن َّ
قَ َ
اء ُك ْم َوأ َْم َوالَ ُك ْم َوأَ ْع َر َ
اَّللَ َح َّرَم َعلَْي ُك ْم د َم َ
[ م  1679 :عن أيب بكرة ] .
----------ال :-
َي يَ ْوٍم َه َذا قَالُوا َّ
( قَ َ
اَّللُ َوَر ُسولُهُ أَ ْعلَ ُم قَا َل فَِإ َّن َه َذا يَ ْوٌم َح َر ٌام  ) ...ويف حديث أيب بكرة ( ُمثَّ قَ َ
َِّب ِِ بِ ًىن ( أَتَ ْد ُرو َن أ ُّ
ال النِ ُّ
ال  :-فَس َكت ح َّىت ظنَ نَّا أَنَّه سيس ِّم ِّيه بِّغَ ِّري ِّْ
س َذا ا ْحلِّ َّج ِّة؟ " قُ ْلنَا :بَلَى
امس ِّه قَ َ
َي َش ْه ٍر َه َذا؟ " .قُ ْلنَا :هللاُ َوَر ُسولُهُ أ َْعلَ ُم  -قَ َ
أ ُّ
ْ
َ َ َ
ُ َُ َ
ال" :أَلَْي َ
ال  :-فَس َكت ح َّىت ظنَ نَّا أَنَّه سيس ِّم ِّيه بِّغَ ِّري ِّْ
س الْبَ ْل َد َة؟ " قُ ْلنَا :بَلَى
امس ِّه قَ َ
َي بَلَ ٍد َه َذا؟ " قُ ْلنَا :هللاُ َوَر ُسولُهُ أ َْعلَ ُم  -قَ َ
قَ َ
ال" :فَأ ُّ
ْ
َ َ َ
ُ َُ َ
ال" :ألَْي َ
ال  :-فَس َكت ح َّىت ظَنَ نَّا أَنَّه سيس ِّم ِّيه بِّغَ ِّري ِّْ
َّح ِّر؟ " قُلْنَا:
امس ِّه قَ َ
َي يَ ْوٍم َه َذا؟ " قُ ْلنَا :هللاُ َوَر ُسولُهُ أ َْعلَ ُم  -قَ َ
قَ َ
ال" :فَأ ُّ
ْ
س يَ ْوَم الن ْ
َ َ َ
ُ َُ َ
ال" :أَلَْي َ
ال :فإن دماءكم . ) ...
ول هللاِّ قَ َ
بَلَى يَا َر ُس َ
ب أعراضكم.
ال فَِإ َّن َّ
(قَ َ
اَّللَ َح َّرَم َعلَْي ُك ْم ِد َماءَ ُك ْم َوأ َْم َوالَ ُك ْم َوأَ ْع َر َ
اض ُك ْم) أي :فإن هللا حرم عليكم سفك دمائكم وأخ ذ أموالكم وثَْل َ
 -1احلديث دليل على حترمي عرض املسلم من سب أو شتم أو قذف .
وقد قال  ( كل املسلم على املسلم حرام  :دمه وماله وعرضه ) .
وجاءت األحاديث الكثرية بتحرمي الغيبة والنميمة واللعن والقذف وغريها .
 -2احلديث دليل على حترمي دم املسلم بغري حق .
قال تعاىل (ومن ي ْقتل مؤِّمناً مت ع ِّمداً فَجزاؤه جهن ِّ ِّ
ِّ
اّللُ َعلَْي ِّه َولَ َعنَهُ َوأ ََع َّد لَهُ َع َذاباً َع ِّظيما) .
ب َّ
َ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َُ َ
َّم َخالداً ف َيها َو َغض َ
َ َ ُُ َ َ ُ
ِّ
ِّ
وقال تعاىل َّ ِّ
ك يَْل َق أَثَاما ) .
اّللُ إَِّّال بِّ ْ
س الَِّّيت َحَّرَم َّ
ين ال يَ ْدعُو َن َم َع َّ
احلَ ِّق َوال يَْزنُو َن َوَم ْن يَ ْف َع ْل ذَل َ
اّلل إِّ َهلاً َ
(والذ َ
َ
آخَر َوال يَ ْقتُلُو َن النَّ ْف َ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
َّاس َمجيعا ) .
َجل ذَل َ
وقال تعاىل (م ْن أ ْ
ائيل أَنَّهُ َم ْن قَتَ َل نَ ْفساً بغَ ْري نَ ْفس أ َْو فَ َساد يف ْاأل َْرض فَ َكأََّنَا قَتَ َل الن َ
ك َكتَْب نَا َعلَى بَين إ ْسر َ
ِّ ِّ ِّ
اّللِّ و ِّ
اّللِّ وما ُه َّن قَ َ ِّ ِّ
الس ْحُر َوقَْتل النَّ ْف ِّ
َع ْن أَِِّب ُهَريْ َرةَ أ َّ
س الَِّّيت َحَّرَم
يل يَا َر ُس َ
اّللِّ  قَ َ
ول َّ
َن َر ُس َ
(اجتَنِّبُوا َّ
ال ْ
ول َّ َ َ
ال (الر ْرُك ب َّ َ
ُ
السْب َع الْ ُموب َقات) .ق َ
ت الْمؤِّمنَ ِّ
ف الْمح ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
الربا والتَّوِّيل ي وم َّ ِّ
َّ ِّ
ات) متفق عليه.
صنَات الْغَافالَ ُ ْ
الز ْحف َوقَ ْذ ُ ُ ْ َ
اّللُ إِّالَّ با ْحلَ ِّق َوأَ ْك ُل َمال الْيَت ِّيم َوأَ ْك ُل َِّ َ َ َ ْ َ
وعن عبد هللا بن عمرو قال :قال رسول هللا (أكرب الكبائر :اإلشراك باهلل وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمني الغموس) رواه البخاري.
ول َِّّ ِّ ِِّّ
ٍ ِّ
الز ِّان
اّللُ َوأَِّّن َر ُس ُ
اّللِّ  ( الَ َِّحيلُّ َد ُم ْام ِّر ٍئ ُم ْسلِّ ٍم يَ ْر َه ُد أَ ْن الَ إِّلَهَ إِّالَّ َّ
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
اّللِّ قَ َ
ع ْن َعْب ِّد َّ
ب َّ
اّلل إالَّ بإ ْح َدى ثَالَث الثَّي ُ
َّارُك لِّ ِّدينِّ ِّه الْم َف ِّ ِّ
والنَّ ْف ِّ
س والت ِّ
اعة ) متفق عليه .
ار ُق للْ َج َم َ
ُ
س بالنَّ ْف ِّ َ
َ ُ
 -4احلديث دليل على حترمي مال املسلم بغري حق .
قال تعاىل ( يا أَيُّها الَّ ِّذين آمنُوا الَ تَأْ ُكلُوا أَموالَ ُكم ب ي نَ ُكم بِّالْب ِّ
اط ِّل إِّالَّ أَ ْن تَ ُكو َن َِّتَ َارةً َع ْن تَ َر ٍ
اض ِّمْن ُكم ) .
َ َ
ْ َ ْ َْ ْ َ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ْ
ْ
احلُكام لتَأ ُكلُوا فَري ًقا م ْن أ َْم َوال النَّاس باإل ْمث َوأَنْتُ ْم تَ ْعلَ ُمون ) .
وقال تعاىل ( َوالَ تَأ ُكلُوا أ َْم َوالَ ُك ْم بَْي نَ ُك ْم بالْبَاطل َوتُ ْدلُوا هبَا إ َىل ْ
-5تأكيد التحرمي وتغليظه بأبلغ ممكن من تكرار وحنوه.
-6مرروعية ضرب املثَل وإحلاق النظري بالنظري؛ ليكون أوضح للسامع وإَّنا شبَّه  حرمة الدم والعرض واملال حبرمة اليوم والرهر
َ
والبلد؛ ألن املخاطَبني بذلك كانوا ال يرون تلك األشياء وال يرون هتك حرمتها ويعيبون على من فعل ذلك أشد العيب وإَّنا قدم
تذكارا حلرمتها وتقر ًيرا لِّ َما ثبت يف نفوسهم ليبين عليه ما أراد تقريره على سبيل التأكيد قاله يف "الفتح" .
السؤال عنها ً
ت ،ح ََّّت ظنَ نَّا أَنَّهُ سيس ِم ِيه بِغَ ِْري ِْ
س
اْس ِه ،قَ َ
َي َش ْه ٍر َه َذا؟ " .قُلْنَا :هللاُ َوَر ُسولُهُ أَ ْعلَ ُم  -قَ َ
-7قوله ( ُثَّ قَ َ
ال  :-أ ُّ
س َك َ َ
َُ َ ر
ال  :-فَ َ
ال" :أَل َْي َ
ال . ) .....
َي بَلَ ٍد َه َذا؟ " ،قُلْنَا :هللاُ َوَر ُسولُهُ أَ ْعلَ ُم – قَ َ
َذا ا ْحلِ َّج ِة؟ " ،قُلْنَا :بَلَى ،قَ َ
ال" :فَأ ُّ
النووي  -رمحه هللا  :-هذا السؤال والسكوت والتفسري أراد به التفخيم والتقرير والتنبيه على ِّعظَم مرتبة هذا الرهر والبلد
قال
ر
واليوم وقوهلم" :هللا ورسوله أعلم" هذا من ُحسن أدهبم وأُنم َعلِّ ُموا أنه  ال خيفى عليه ما يعرفونه من اجلواب فعرفوا أنه ليس املراد
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مطلق اإلخبار مبا يعرفون.

استحضارا لفهومهم
"أي شهر هذا؟  . . .إخل" وسكوته بعد كل واحد منها؛ كان ذلك منه
وقال
القرطِب  -رمحه هللا  :-وقولهُّ :
ً
ر
وتنويها مبا يذكره هلم؛ حىت يُقبلوا عليه بكليتهم ويسترعروا عظمة حرمة ما عنه خيربهم ولذلك قال بعد هذا" :فإن
وتنبيها لغفلتهم
ً
ً
دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا يف شهركم هذا" وهذا منه  مبالغة يف بيان حترمي هذه
األشياء وإغياءٌ يف التنفري عن الوقوع فيها؛ َّ
ألُنم كانوا قد اعتادوا فِّ ْعلها واعتقدوا ِّحليتها كما تقدَّم من بيان أحواهلم وقبح أفعاهلم.
وقال ِف "الفتح" بعد ذكر كالم القرطيب املذكور ما نصه :ومناط التربيه يف قوله" :كحرمة يومكم" وما بعده ظهوره عند السامعني؛ ألن

حترمي البلد والرهر واليوم كان ثابتًا يف نفوسهم مقرًرا عندهم خبالف األنفس واألموال واألعراض فكانوا يف اجلاهلية يستبيحوُنا
فطرأ الررع عليهم بأن حترمي دم املسلم وماله وعرضه أعظم من حترمي البلد والرهر واليوم فال يَِّرد كون املربَّه به أخفض رتبة من املربَّه؛
ألن اخلطاب إَّنا وقع بالنسبة ملا اعتاده املخاطَبون قبل تقرير الررع.
ووقع يف هذه الرواية جواهبم عن كل سؤال بقوهلم" :هللا ورسوله أعلم" وذلك من ُح ْسن أدهبم؛ ألُنم علموا أنه ال خيفى عليه ما يعرفونه
من اجلواب وأنه ليس مراده مطلق اإلخبار مبا يعرفونه وهلذا قال" :حىت ظننا أنه سيسميه سوى امسه" ففيه إشارة إىل تفويض األمور
الكلية إىل الرارع ويستفاد منه احلُجة ملثبيت احلقائق الررعية.
ِ ِ
السبَ ِ
اب َواللَّ ْع ِن
 -44باب َما يُ ْن َهى م َن ر
ال رس ُ ِ
 -6044عن عب ِد ِ
ِ
ِ
سو ٌق َوقِتَالُهُ ُك ْفر ) .
هللا  ،قَ َ
َ ْ َْ
ول هللا  ( سبَ ُ
ال  :قَ َ َ ُ
اب ال ُْم ْسل ِم فُ ُ
[ م . ] 64 :
ول ( الَ ي رِمي رجل رجالً بِالْ ُفس ِ
َّت َعلَْي ِه إِ ْن َملْ يَ ُك ْن
َِّب  يَ ُق ُ
وق َ ،والَ يَ ْرِم ِيه بِالْ ُك ْف ِر إِالَّ ْارتَد ْ
َ -6045ع ْن أَِيب َذ رٍر  أَنَّهُ َِْس َع النِ َّ
َْ َ ُ ٌ َ ُ
ُ
صِ
احبُهُ َك َذلِك ) .
َ
[ م . ] 61 :
شا  ،والَ لَعَّانًا  ،والَ سبَّابا َكا َن ي ُق ُ ِ
ِ
ال( َمل ي ُكن رس ُ ِ
ِ
َ -6046ع ْن أَنَ ٍ
ب َجبِينُه ) .
ول ع ْن َد ال َْم ْعتَبَة َما لَهُ تَ ِر َ
َ
َ َ ً
س قَ َ ْ َ ْ َ ُ
ول هللا  فَاح ً َ
ول ِ
ِ
 -6047عن ثَابِت بن الض َّ ِ
َص َح ِ
الش َج َرةِ  -أ َّ
اب َّ
ف َعلَى ِملَّ ٍة غَ ِْري ا ِإل ْسالَِم فَ ْه َو
هللا  قَ َ
َن َر ُس َ
ال ( َم ْن َحلَ َ
َّحا َ -وَكا َن م ْن أ ْ
ْ
ال ولَيس علَى اب ِن آدم نَ ْذر فِيما الَ ميَْلِك ،ومن قَ تل نَ ْفسه بِ َ ٍ
ِ
ب بِ ِه يَ ْو َم ال ِْقيَ َام ِةَ ،وَم ْن ل ََع َن ُم ْؤِمنًا فَ ْه َو َك َق ْتلِ ِه،
ُ ََ ْ َ َ َ ُ
ش ْيء ِِف الدُّنْ يَا ُع رذ َ
َك َما قَ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ٌ َ
ف ُم ْؤِمنًا بِ ُك ْف ٍر فَ ْه َو َك َق ْتلِ ِه ) .
َوَم ْن قَ َذ َ
[ م . ] 110 :
----------

( سباب ) السباب مبعَن السب وهو الرتم والتكلم يف عرض اإلنسان مبا يعيبه .

( فسوق ) الفسق يف اللغة اخلروج ويف الررع  :اخلروج عن طاعة هللا وهو أشد من العصيان قال تعاىل ( َوَكَّرَه إِّلَْي ُك ُم الْ ُك ْفَر
والْ ُفس َ ِّ
صيَا َن ) .
وق َوالْع ْ
َ ُ

 -1هذه األحاديث فيها حترمي اللعن والسب وأنه من الكبائر
فلعن املؤمن كقتله .

كما يف حديث ثابت بن الضحاك ( َوَم ْن لَ َع َن ُم ْؤِّمنًا فَ ْه َو َك َقْتلِّه ) .

وليس هو من صفات املؤمن .

قال ( ليس املؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذيء ) رواه الرتمذي .

وسباب املسلم فسوق .
ِّ
وق َوقِّتَالُهُ ُكفر ) .
اب الْ ُم ْسلِّ ِّم فُ ُس ٌ
كما يف حديث ابن مسعود ( سبَ ُ
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وكثرة اللعن من أسباب دخول النار .
ِّ ِّ
ص َّدقْن فَِّإِّين أ ُِّريتُ ُك َّن أَ ْكثَر أ َْه ِّل الن ِّ
ال :تُكْثِّْر َن اللَّ ْع َن َوتَ ْك ُف ْر َن الْ َع ِّر َري).
اّللِّ؟ قَ َ
ول َّ
َّار! فَ ُق ْل َنَ :وِّمبَ يَا َر ُس َ
قال َ ( م ْع َرَر الن َساء تَ َ َ
َ
واللعن ليس من صفات أهل الصدق والتقى .
ال ( الَ ي ْنبغِّي لِّ ِّ
حلديث أَِِّب ُهَريْ َرةَ أ َّ
ص ِّد ٍيق أَ ْن يَ ُكو َن لَعَّانًا ) رواه مسلم .
اّللِّ  قَ َ
ول َّ
َن َر ُس َ
ََ

واللعانون ال يكونون شهداء وال شفعاء .
ِّ
ِّ
ِّ
ني الَ يَ ُكونُو َن ُش َه َداءَ َوالَ ُش َف َعاءَ يَ ْوَم الْ ِّقيَ َام ِّة ) رواه مسلم .
اّللِّ  يَ ُق ُ
ول َّ
ت َر ُس َ
ول ( إِّ َّن اللَّعَّان َ
حلديث أَِِّب الد َّْرَداء قال َ :مس ْع ُ
واللعن ليس من صفات النِب . 
ول هللاِّ  فَ ِّ
اح ًرا َوالَ لَ َّعانًا َوالَ َسبَّابًا ) .
كما يف أَنَس قال ( ََلْ يَ ُك ْن َر ُس ُ
ول َِّّ
وعن أيب هريرة  .قَ َ ِّ
ِّ
ِّ
ت َر ْمحَةً ) رواه مسلم .
ني قَ َ
يل يَا َر ُس َ
ال ( إِِّّين ََلْ أُبْ َع ْ
اّلل ْادعُ َعلَى الْ ُم ْر ِّرك َ
ث لَعَّانًا َوإََِّّّنَا بُعثْ ُ
ال ق َ
واللعنة ترجع على صاحبها إن مل يكن أهالً هلا .
ت اللَّعنة إِّ َىل َّ ِّ
ِّ
ال رس ُ ِّ
ط إِّ َىل
الس َم ِّاء ُدونَ َها ُمثَّ تَ ْهبِّ ُ
اب َّ
صعِّ َد ِّ ْ َ ُ
ول هللا  ( إِّ َّن الْ َعْب َد إِّ َذا لَ َع َن َشْيئًا َ
الس َماء فَتُ ْغلَ ُق أَبْ َو ُ
ْعن أيب الد َّْرَداء قال  :قَ َ َ ُ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
األ َْر ِّ
ت إِّ َىل
ت إِّ َىل الَّذي لُعِّ َن فَإِّ ْن َكا َن ل َذل َ
ك أ َْهالً َوإِّالَّ َر َج َع ْ
ض فَتُ ْغلَ ُق أَبْ َوابُ َها ُدونَ َها ُمثَّ تَأْ ُخ ُذ َميينًا َوِشَاالً فَِّإ َذا ََلْ ََت ْد َم َسا ًغا َر َج َع ْ
قَائِّلِّ َها ) رواه أبو داود .
 -2اللعن ينقسم إىل أقسام :
لعن املسلم الصاحل :

هذا حرام ومن الكبائر .
لألحاديث السابقة .

اللعن باألوصاف العامة :
مثل لعنة هللا على الظاملني لعنة هللا على الفاسقني .
هذا جائز ال خالف فيه .
قال تعاىل ( لعنة هللا على الظاملني ) .
وقال تعاىل ( لعنة هللا على الكاذبني ) .
اللعن باألوصاف اخلاصة :

مثل  :لعن هللا آكل الربا لعن هللا السراق .
هذا جائز باإلمجاع .
لعن الكافر املع ن الذي مات على الكفر .

مثل :فرعون وأيب جهل وغريهم .
هذا جائز لعنه بال خالف .
لعن الكافر املع ن احلي :

فهذا مما وقع فيه خالف بني العلماء :
فقيل  :ال يلعن .
قالوا  :رمبا يسلم .
وممن ذهب إىل هذا الغزايل وذكره اإلمام النووي .
وقيل  :جواز لعنه .
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حلديث عمر بن اخلطاب ( أن رجالً كان على عهد النيب  كان امسه عبد هللا وكان يلقب محاراً وكان يُضحك رسول هللا 
وكان النيب  قد جلده يف الرراب فأِت به يوماً فأمر به فج لد فقال رجل من القوم  :اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النيب
 : ال تلعنوه فوهللا ما علمت إنه حيب هللا ورسوله ) رواه البخاري .
قالوا  :فدل على أن من ال حيب هللا ورسوله يلعن .
والذي يظهر اجلواز خاصة إذا كان ممن يؤذي املسلمني .
لعن املسلم الفاسق .

ال َيوز لعنه .
للحديث السابق حيث ُنى النيب  عن لعن عبد هللا الذي كان يررب اخلمر .
ِّ
ِّ
ني الَ يَ ُكونُو َن ُش َه َداءَ َوالَ ُش َف َعاءَ يَ ْوَم الْ ِّقيَ َام ِّة ) .
-3قوله يف حديث أَِِّب الد َّْرَداء ( إِّ َّن اللَّعَّان َ

قال الصنعاِن  :واحلديث إخبار بأن كثريي اللعن ليس هلم عند هللا قبول شفاعة يوم القيامة أي  :ال يرفعون حني يرفع املؤمنون يف

إخواُنم .
ومعَن  :وال شهداء :

قيل  :ال يكونون يوم القيامة شهداء على تبليغ األمم رسلهم إليهم الرساالت .

وقيل  :ال يكونون شهداء يف الدنيا وال تقبل شهادهتم لفسقهم ألن إكثار اللعن من أدلة التساهل يف الدين .

وقيل  :ال يرزقون الرهادة وهي القتل يف سبيل هللا  ( .سبل السالم ) .
َن من َختَلَّق بِِّّه َال ي ُكون فِّ ِّيه ه ِّذهِّ ِّ
اجلَ ِّميلَة
الص َفات ْ
 -4قال النووي يف شرح حديث أيب الدرداء وأيب هريرة  :فِّ ِّيه َّ
َ
الز ْجر َع ْن اللَّ ْعن َوأ َّ َ ْ َ
َ
اىل ولَيس الدُّعاء ِّهب َذا ِّمن أَخ َالق الْمؤِّمنِّ َّ ِّ
اىل بِّ َّ ِّ
ِّأل َّ َّ ِّ
ُّعاء يُراد ِّهبَا ِّْ
نهم
ص َف ُه ْم َّ
اإلبْ َعاد ِّم ْن َر ْمحَة َّ
اّلل تَ َع َ
اّلل تَ َع َ َ ْ َ َ َ ْ ْ
ُْ َ
ين َو َ
الر ْمحَة بَْي ْ
ني الذ َ
َن الل ْعنَة يف الد َ َ
َن الْمؤِّمن ُِّحيب ِّأل ِّ
ان ي ُرد ب عضه ب عضا وَك ْ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َخ ِّيه َما ُِّحيب لِّنَ ْف ِّس ِّه فَ َم ْن َد َعا
اجلَ َسد الْ َواحد َوأ َّ ُ ْ
َوالت َ
َّع ُاون َعلَى الْرب َوالتَّ ْق َوى َو َج َعلَ ُه ْم َكالْبُ ْن يَ َ َ ْ َ ْ ً َ
َعلَى أ َِّخ ِّيه الْ ُم ْسلِّم بِّاللَّ ْعنَ ِّة َوِّهي ِّْ
اىل  .فَ ُه َو ِّم ْن ُِّنَايَة الْ ُم َقاطَ َعة َوالت ََّدابُر َوَه َذا َغايَة َما يَ َودهُ الْ ُم ْسلِّم لِّْل َكافِّ ِّر
اإلبْ َعاد ِّم ْن َر ْمحَة َّ
اّلل تَ َع َ
َ
الص ِّحيح " لَ ْعن الْ ُم ْؤِّمن َك َقْتلِّ ِّه .
يث
احلَ ِّد
َويَ ْد ُعو َعلَْي ِّه َوِّهلََذا َجاءَ ِّيف ْ
َّ
 -5قوله  ( ولعن املؤمن كقتله ) .
قيل ِّ :أل َّ
اىل .
َن الْ َقاتِّل يَ ْقطَعهُ َع ْن َمنَافِّع الدُّنْيَا َوَه َذا يَ ْقطَعهُ َع ْن نَعِّيم ْاآل ِّخَرة َوَر ْمحَة َّ
اّلل تَ َع َ
َوقِّيل َ :م ْع ََن لَ ْعن الْ ُم ْؤِّمن َك َقْتلِّ ِّه ِّيف ِّْ
اإل ْمث َوَه َذا أَظْ َهر  ( .نووي ) .
َ
القرطِب  :معناه أنه مثله يف اإلمث .
قال
ر

ووجهه أن من قال ملؤمن :لعنه هللا فقد تضمن قوله ذلك إبعاده عن رمحة هللا تعاىل اليت َرِّح َم هبا املسلمني وإخراجه من مجلتهم يف
موجودا فيهم؛ إذ َل يَنتفع مبا انتفع به املسلمون
أحكام الدنيا واآلخرة ومن كان كذلك فقد صار مبنزلة املفقود من املسلمني بعد أن كان
ً
ومعَن
وال انتفعوا به فأشبه ذلك قتله وعلى هذا فيكون إمث الالعن كإمث القاتل غري أن القاتل أدخل يف اإلمث؛ ألنه أفقد املقتول ًّ
حسا ً
فص َدق عليه أنه مثله  ( .املفهم ) .
معَن فإمثه أخف منه لكنهما اشرتكا يف ُمطلق اإلمث َ
والالعن أفقده ً
َّت علَي ِه إِ ْن َمل ي ُكن ص ِ
ِِ
-6قوله ( الَ ي رِمي رجل رجالً بِالْ ُفس ِ
احبُهُ َك َذلِك ) .
وق َ ،والَ يَ ْرميه بِالْ ُك ْف ِر إِالَّ ْارتَد ْ َ ْ
َْ ْ َ
َْ َ ُ ٌ َ ُ
ُ
ِّ
َحدمهَا )
قال النووي  :ق ْوله  ( إِّ َذا َكفََّر َّ
الر ُجل أ َ
َخاهُ فَ َق ْد بَاءَ هبَا أ َ
الرواية ْاألُخرى (أَُّميا رجل قَ َ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ت َعلَْي ِّه) َوِّيف ِّ
س ِّم ْن
َحدمهَا إِّ ْن َكا َن َك َما قَا َل َوإَِّّال َر َج َع ْ
الرَوايَة ْاأل ْ
ال ألَخيه يَا َكافر فَ َق ْد بَاءَ هبَا أ َ
َوِّيف َِّ َ ْ َ َ َ ُ
ُخَرى ( :لَْي َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
َِّّ
ال:
س ِّمنَّا َولْيَتَبَ َّوأْ َم ْق َع َدهُ ِّم ْن النَّار َ .وَم ْن َد َعا َر ُج ًال بِّالْ ُك ْف ِّر أ َْو قَ َ
س لَهُ فَلَْي َ
َر ُجل ا َّد َعى لغَ ْري أَبيه َوُه َو يَ ْعلَمهُ إال َك َفَر َ .وَم ْن ا َّد َعى َما لَْي َ
ِّ
ك إَِّّال َح َار َعلَْي ِّه) .
َع ُدو َّ
س َك َذل َ
اّلل َولَْي َ
ه َذا ْ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ك أ َّ
احلَق أَنَّهُ َال يَ ْك ُفر الْ ُم ْسلِّم
َن َم ْذ َهب أ َْهل ْ
احلَديث ممَّا َعدَّهُ بَ ْعض الْعُلَ َماء ِّم ْن الْ ُم ْر ِّك َالت ِّم ْن َحْي ُ
ث إِّ َّن ظَاهَرهُ َغْي ُر ُمَراد ؛ َو َذل َ
َ
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ِّ
الزنَا وَك َذا قَوله ِّأل ِّ
ِّ
ِّ
ين ِّْ
َخ ِّيه يَا َكافِّر ِّم ْن َغ ْري اِّ ْعتِّ َق ِّاد بُطْ َال ِّن ِّد ِّ
احلَ ِّديث أ َْو ُجه:
يل ِّيف تَأْ ِّويل ْ
اإل ْس َالم َ .وإِّ َذا عُ ِّر َ
بالْ َم َعاصي َكالْ َقْت ِّل َو ِّ َ ْ
ف َما ذَ َك ْرنَاهُ فَق َ
ِّ ِّ
ِّ
َي بِّ َكلِّ َم ِّة الْ ُك ْفر َوَك َذا َح َار َعلَْي ِّه َوُه َو َم ْع ََن
َح ُد َها  :أَنَّهُ َْحم ُمول َعلَى الْ ُم ْستَ ِّحل ل َذل َ
أَ
ك َوَه َذا يُ َكفَّر  .فَ َعلَى َه َذا َم ْع ََن ( بَاءَ هبَا ) أ ْ
رجعت علَي ِّه أَي  :رجع علَي ِّه الْ ُك ْفر  .فَباء وحار ورجع ِّمبَعَن و ِّ
احد .
َََ ْ َ ْ ْ ََ َ َ ْ
َ َ َ َ َ ََ َ َ ْ َ َ
صية تَك ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
والْو ْجهُ الث ِّ
ْفريه .
َّاين َ :م ْعنَاهُ َر َج َع ْ
ت َعلَْيه نَق َ
يصته ألَخيه َوَم ْع َ
ََ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اّلل َ -ع ْن ِّْ
اإل َمام َمالك بْن أَنَس َوُه َو
َوالثَّالث  :أَنَّهُ َْحم ُمول َعلَى ْ
ني َ .وَه َذا الْ َو ْجهُ نَ َقلَهُ الْ َقاضي عيَاض َ -رمحَهُ َّ
ين ل ْل ُم ْؤمن َ
اخلََوارِّج الْ ُم َكف ِّر َ
َن الْم ْذهب َّ ِّ
ضعِّ ٌ ِّ
يح الْ ُم ْختَ َار الَّ ِّذي قَالَهُ ْاألَ ْكثَ ُرو َن َوالْ ُم َح ِّق ُقو َن  :أ َّ
ِّج َال يُ َكفَُّرو َن َك َسائِِّّر أ َْهل الْبِّ َد ِّع .
َن ْ
َ
يف ؛ أل َّ َ َ
اخلََوار َ
الصح َ
ِّ
الرابِّع  :معناه أ َّ ِّ
َن الْمع ِّ
اص َي َك َما قَالُوا بَِّريد الْ ُك ْفر َوُخيَاف َعلَى الْ ُمكْثِّر ِّمْن َها أَ ْن يَ ُكون
َوالْ َو ْجه َّ
ك يَئُول بِِّّه إِّ َىل الْ ُك ْفر ؛ َوذَل َ
َن ذَل َ
َ َْ ُ
ك أ َّ َ َ
ِّ
عاقِّبة ُش ْؤمها الْم ِّ
صري إِّ َىل الْ ُك ْفر  .وي َؤيِّد َه َذا الْو ْجه ما جاء ِّيف ِّرواي ٍة ِّألَِّيب َعوانَة ِّْ ِّ
ص ِّحيح ُم ْسلِّم )  :فَِّإ ْن
اإل ْس َفَراي ِّيين ِّيف كتَابه ( الْ ُم َخَّرج َعلَى َ
َ َ َ َ ََ
َُ
َ َ
َ َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َحدمهَا .
ال َوإَّال فَ َق ْد بَاءَ بالْ ُك ْف ِّر َويف رَوايَة إذَا قَ َ
َكا َن َك َما قَ َ
ب الْ ُك ْفر َعلَى أ َ
ال ألَخيه ( يَا َكافر ) َو َج َ
ْفريه ؛ فَلَيس َّ ِّ ِّ
اخل ِّامس  :معناه فَ َق ْد رجع علَي ِّه تَك ِّ
ِّ ِّ ِِّّ
َخاهُ الْ ُم ْؤِّمن َكافًِّرا ؛ فَ َكأَنَّهُ َكفََّر
َوالْ َو ْجه َْ
الراج ُع َحقي َقة الْ ُك ْفر بَ ْل التَّكْفري ؛ ل َك ْونه َج َع َل أ َ
َََ َْ
َ َْ ُ
ْ َ
نَ ْفسه ؛ إِّ َّما ِّألَنَّهُ َكفَّر َم ْن ُهو ِّمثْله َوإِّ َّما ِّألَنَّهُ َكفَّر َم ْن َال يُ َك ِّفرهُ إَِّّال َكافِّر يَ ْعتَ ِّقد بُطْ َال َن ِّدين ِّْ
اإل ْس َالم َ .واَ َّّلل أ َْعلَم .
َ
ُ
َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ث َجاءَ الْ ُك ْفُر يف ل َسان الر َّْرِّع فَ ُه َو َج ْح ُد الْ َم ْعلُوم م ْن د ِّ
ين ْاإل ْس َالم بالضَُّر َورة الر َّْرعيَّة َوقَ ْد َوَرَد الْ ُك ْفُر يف الر َّْرِّع مبَْع ََن
َوقَ َ
ال الْ ُق ْرطُِ ُّ
ِب َ :حْي ُ
يث أَِّيب سعِّ ٍ
ِّ ِّ
اب ُك ْف ٍر دو َن ُك ْف ٍر وِّيف ح ِّد ِّ
ِّ
اإلميَ ِّ
ان ِّيف ب ِّ
ْر الْمْنعِّ ِّم والْ ِّقي ِّام ِّحبَ ِّق ِّه َكما تَ َقدَّم تَ ْق ِّريره ِّيف كِّتَ ِّ
اب ِّْ
يد يَ ْك ُف ْر َن
ُ
َ ُُ
َ
َ َ
َ
َج ْحد الن َع ِّم َوتَ ْرك ُشك ِّ ُ َ َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّْ
َي أُلْ ِّزُم َها نَ ْف ِّسي َوأُقُِّّر
اإل ْح َسا َن َويَ ْك ُف ْر َن الْ َع ِّر َري قَ َ
وم َوِّمْنهُ أَبُوءُ بِّنِّ ْع َمتِّ َ
َي َر َج َع بِِّّإ ْمثِّ َها َوَال َزَم َذل َ
ك َوأ ْ
َص ُل الْبَ ْوء اللُُّز ُ
ال َوقَ ْولُهُ بَاءَ هبَا أ َ
كأْ
َح ُد ُمهَا أ ْ
ِّ
ِّ ِّ
ْفريةِّ الْو ِّ
احل ِّ
ظ َكافِّ ٍر وَْحيتَ ِّمل أَ ْن ي عُ َ ِّ
ِّ ِِّّ ِّ ِّ ِّ
اص ُل أ َّ
َن
ِّهبَا قَ َ
اح َدةِّ الَِّّيت ِّه َي أَقَ ُّل َما يَ ُد ُّل َعلَْي َها لَْف ُ
ود إ َىل الْ َكل َمة َو َْ
َ ُ َ
ال َوا ْهلَاءُ يف قَ ْوله هبَا َراج ٌع إ َىل التَّك َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ت لِّلْ َقائِّ ِّل معَّرةُ ذَلِّ َ ِّ
صَر
ب ِّهبَا الْ َم ُق ُ
الْ َم ُق َ
ول لَهُ َوإِّ ْن ََلْ يَ ُك ْن َر َج َع ْ
ك الْ َق ْول َوإِّْمثُهُ َك َذا اقْ تَ َ
ََ
ول لَهُ إِّ ْن َكا َن َكافًرا ُك ْفًرا َش ْرعيًّا فَ َق ْد َ
ص َد َق الْ َقائ ُل َوذَ َه َ
علَى ه َذا التَّأْ ِّو ِّيل ِّيف رجع وهو ِمن أَ ْع َد ِل ْاألَج ِوب ِة وقَ ْد أَخرج أَبو داود عن أَِّيب الدَّرد ِّاء بِّسنَ ٍد جيِّ ٍد رفَعه إِّ َّن الْعب َد إِّ َذا لَعن َشيئا صعِّ َد ِّ
ت
َ َ َ َ َُ ْ
َ َ
َْ
َْ َ َ َ َُ
َ َ ًْ َ
ْ َ َ َْ َ ُ َ َُ َ ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ط إِّ َىل ْاأل َْر ِّ
ت إِّ َىل الَّذي لُع َن فَِّإ ْن َكا َن
الس َماء ُدونَ َها ُمثَّ تَ ْهبِّ ُ
اب َّ
اللَّ ْعنَةُ إِّ َىل َّ
ض فَتَأْ ُخ ُذ ميَْنَةً َويَ ْسَرةً فَِّإ ْن ََلْ ََت ْد َم َسا ًغا َر َج َع ْ
الس َماء فَتُ ْغلَ ُق أَبْ َو ُ
َمحد من ح ِّديث بن مسع ٍ
أَه ًال وإَِّّال رجعت إِّ َىل قَائِّلِّها ولَه ش ِّ
ود بِّ َسنَ ٍد َح َسن  ( .الفتح ) .
اه ٌد ِّعْند أ ْ
َ َُ َ
ْ َ َََ ْ
َ ُْ
َ
ف َعلَى ِملَّ ٍة غَ ِْري ا ِإل ْسالَِم فَ ْه َو كما قال ) .
 -7قوله ( َم ْن َحلَ َ

فيه أن احللف بالكفر على فعل شيء أو تركه منكر من القول ال َيوز.
ف ِّمبِّلَّ ٍة َغ ِّْري ِّ
اإل ْسالَِّم َك ِّاذبًا ُمتَ َع ِّم ًدا فَ ُه َو َك َما قَال ) .
من َحلَ َ
ويف رواية ( ْ
ول َِّّ
ال :إِِّّين بَِّريءٌ ِّم َن ِّْ
ال َوإِّ ْن َكا َن
اإل ْس َالِّم فَإِّ ْن َكا َن َك ِّاذبًا فَ ُه َو َك َما قَ َ
ف فَ َق َ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
وروى أبو داود عن بَُريْ َدةَ قَ َ
اّلل َ ( م ْن َحلَ َ
ص ِّادقًا فَلَ ْن يَْرِّج َع إِّ َىل ِّْ
اإل ْس َالِّم َسالِّ ًما ) .
َ
فإن حلف بالكفر قاصداً الكفر مريداً إياه  :فهو كافر هبذا القصد.
أما إن حلف بالكفر على شيء أال يفعله منعا لنفسه من الفعل ونفورا منه مث فعله َل يكفر بفعله وعليه كفارة ميني.
فإذا قال :هو يهودي أو نصراين أو جموسي أو بريء من اإلسالم أو شيوعي إن فعل كذا أو حلف باهلل أن ينتهي عن فعل ما وأنه
إن عاد إليه فإنه سيموت على الكفر وحنو هذا الكالم  :فهذا ميني َتب عليه كفارة ميني إذا حنث فيه وال يكفر بذلك باتفاق
العلماء كما نقله شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا  .قال رمحه هللا:
ِّ
ِّ
ال :هو ي ه ِّ
ك؛ فَِّإ َّن ْاألَئِّ َّمةَ ُمت َِّّف ُقو َن َعلَى أَنَّهُ إ َذا ُوِّج َد الر َّْر ُط فَ َال يَ ْك ُفُر
ود ٌّ
صَرِّاينٌّ إ ْن فَ َع َل َك َذا .أ َْو إ ْن فَ َع َل َك َذا فَ ُه َو َكافٌر َوَْحن َو َذل َ
ي أ َْو نَ ْ
"لَ ْو قَ َ ُ َ َ ُ
ك والرَّافِّعِّ ِّي َال شيء علَي ِّه؛ ِِّّخب َال ِّ
ِّ ِّ ٍ
بَل َعلَْي ِّه َكفَّارةُ َميِّ ٍ
ِّ
ني عِّْن َد أَِّيب َحنِّي َفةَ وأ ْ ِّ
ال :إ ْن أ َْعطَْيتُ ُم ِّوين
ف َما إ َذا قَ َ
ََْ َْ
َ
َمحَد يف الْ َم ْر ُهور َعْنهَُ .وعْن َد َمال َ
َ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ول الْ ُك ْفر عْن َد ُو ُجود الر َّْرط .
صَ
َّراه َم َك َف ْرت فَإنَّهُ يَ ْك ُفُر ب َذل َ
ص َد ُح ُ
ك ؛ بَ ْل يُنَ َّجُز ُك ْفُرهُ [أي يكفر يف احلال مبجرد هذا الكالم]؛ ألَنَّهُ قَ َ
الد َ
وقال ابن عالن ( فهو كما قال ) أي :إذا أراد التدين بذلك والعزم عليه إن فعل ذلك فيصري كافراً حاالً ألن العزم على الكفر كفر
أما إذا أراد املبالغة يف منع نفسه من ذلك وأال يفعله ألبتة من غري عزم على ذلك احمللوف به ألبتة فمعصية يستغفر هللا منها .
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قال ابن رشد  :واختلف العلماء فيمن قال  :أنا كافر باهلل أو مررك باهلل أو يهودي أو نصراين إن فعلت كذا " مث يفعل ذلك هل عليه
كفارة أم ال ؟
فقال مالك والرافعي  :ليس عليه كفارة وال هذه ميني .
وقال أبو حنيفة  :هي ميني وعليه فيها الكفارة إذا خالف اليمني وهو قول أمحد بن حنبل أيضاً  ( .بداية اجملتهد وُناية املقتصد ) .
والقول بلزوم كفارة ميني أظهر وأحوط وذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية ورجحه الريخ العثيمني رمحهما هللا.

وقال الشيخ حممد بن صاحل العثيم ن  :وإذا قال الرجل  " :هو يهودي أو نصراين أو جموسي أو بريء من اإلسالم أو شيوعي إن

قوٌل فقط ؟.
فعل كذا وكذا "  :فهل هذا حكمه حكم اليمني أو هو تَ ُّ
بعض العلماء يقول  :حكمه حكم اليمني ؛ ألن هذه األمور مكروهة عنده وهلذا جعل فعل هذا الريء وكراهته له ككراهته أن يكون
يهودياً أو نصرانياً أو شيوعياً أو ما أشبه ذلك وعلى هذا فيكون حكمه حكم التحرمي أي  :حترمي املباح فيلزمه كفارة ميني
وهذا هو املرهور من املذهب وهو مروي عن ابن عمر رضي هللا عنهما وغريه من السلف.
وقال بعض العلماء  :إنه ال كفارة عليه ؛ ألن هذا ليس مييناً وليس يف معَن ما ورد من اليمني .
( الررح املمتع ) .
ولكن الصحيح أن حكمه حكم اليمني .

قال ابن املنذر  :اختلف فيمن قال أكفر باهلل وحنو ذلك إن فعلت مث فعل فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة ومجهور فقهاء
األمصار  :ال كفارة عليه وال يكون كافرا إال إن أضمر ذلك بقلبه  .وقال األوزاعي والثوري واحلنفية وأمحد وإسحاق  :هو ميني وعليه
الكفارة  .قال ابن املنذر  :واألول أصح لقوله " من حلف بالالت والعزى فليقل ال إله إال هللا " وَل يذكر كفارة زاد غريه  :ولذا قال "
من حلف مبلة غريه اإلسالم فهو كما قال " فأراد التغليظ يف ذلك حىت ال َيرتئ أحد عليه ( . ...ذكره ابن حجر يف الفتح ) .
ِ
يما الَ ميَْلِك ) .
س َعلَى ابْ ِن َ
آد َم نَ ْذ ٌر ف َ
 -8قوله ( َول َْي َ

حلديث دليل على أنه ال َيب الوفاء بنذر ال ميلكه اإلنسان كأن يقول :هلل علي نذر أن أعتق عبد فالن فهذا النذر ال يصح ألنه ال
ميلك هذا العبد .
ولو قال أيضاً :هلل علي نذر أن أتصدق بألف درهم هذا اليوم وهو ال ميلك ذلك فال َيب عليه الوفاء به لعدم استطاعته .
واختلف أهل العلم فيما يرتتب على من نذر ماال ميلكه هل َتب عليه الكفارة؟
القول األول  :ال تلزمه كفارة ميني وبه قال مجهور العلماء.
والقول الثاين  :تلزمه كفارة ميني وبه قال بعض أهل احلديث وبعض احلنفية والرافعية واحلنابلة واخلالف يف هذه املسألة جرى بني
الصحابة أيضا.
قال ابن حجر" :واختلف فيمن وقع منه النذر يف ذلك هل َتب فيه كفارة؟ فقال اجلمهور :ال وعن أمحد والنووي وإسحاق وبعض
الرافعية واحلنفية نعم ونقل الرتمذي اختالف الصحابة يف ذلك كالقولني" [الفتح ].715 /11
واألظهر وهللا أعلم القول الثاين وهو إلزامه بكفارة اليمني لعموم قوله  ":كفارة النذر كفارة ميني " رواه مسلم .
 -7قوله ( ومن قَ تل نَ ْفسه بِ َ ٍ
ِ
ب بِ ِه يَ ْو َم ال ِْقيَ َام ِة ) .
ََ ْ َ َ َ ُ
ش ْيء ِِف الدُّنْ يَا ُع رذ َ
ويف رواية ( ومن قتل نفسه بريء َعذبه هللا به يف نار جهنم ) .
ويف رواية للبخاري ( ومن قتل نفسه بريء عُذب به يف نار جهنم ) .
يف هذا حترمي أن يقتل اإلنسان نفسه وأنه كبرية من الكبائر .
وقد َّبني النيب  أن املنتحر يعاقب مبثل ما قتل نفسه به.
كما يف حديث الباب .
حتسى
ومن َّ
وعن أيب هريرة  عن النيب  قال ( َمن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يف نار جهنم يرتدى فيه خالداً خملداً فيها أبداً َ
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ومن قتل نفسه حبديدة فحديدته يف يده َيأ هبا يف بطنه يف نار
مساً فقتل نفسه ُّ
فسمه يف يده يتحساه يف نار جهنم خالداً خملداً فيها أبداً َ
جهنم خالداً خملداً فيها أبداً ) متفق عليه .
وعن جندب بن عبد هللا  قال  :قال رسول هللا  ( كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكيناً فحز هبا يده فما رقأ
الدم حىت مات  .قال هللا تعاىل  :بادرين عبدي بنفسه حرمت عليه اجلنة ) متفق عليه .
وقد ترك النيب  الصالة على املنتحر عقوبةً له وزجراً لغريه أن يفعل فعله وأذن للناس أن يصلوا عليه فيسن ألهل العلم والفضل
ترك الصالة على املنتحر تأسياً بالنيب . 
فعن جابر بن مسرة  قال ( أُِت النيب  برجل قتل نفسه مبَراقص فلم يصل عليه ) رواه مسلم .
ِ ِ
ِ
ال
ضبُهُ َح ََّّت انْ تَ َف َخ َو ْج ُههُ َوتَغَيَّ َر فَ َق َ
ص َرٍد  .قَ َ
استَ َّ
َح ُد ُمهَا فَا ْشتَ َّد غَ َ
ال ( ْ
 -6048عن ُسلَْي َمان بْ َن ُ
بأَ
َِّب  فَ غَض َ
ب َر ُجالَن ع ْن َد النِ ِر
ال تَع َّو ْذ بِ َِّ ِ
ِ
الشيطَ ِ
ِ ِ
النِ ُّ ِ
ان
ب َع ْنهُ الَّ ِذي َِجي ُد فَانْطَلَ َق إِل َْي ِه َّ
اَّلل م َن َّ ْ
َِّب َ وقَ َ َ
َِّب  إِرِن ألَ ْعلَ ُم َكل َمةً ل َْو قَا َهلَا لَ َذ َه َ
الر ُج ُل فَأَ ْخبَ َرهُ ب َق ْول النِ ِر
َجمنُو ٌن أَنَا ا ْذ َهب ) .
فَ َق َ
ْس أ َْ
ال أَتُ َرى ِيب بَأ ٌ
[ م . ] 2610 :
---------ِ ِ
َِّب  ) قال احلافظََ :لْ أعرف أمساءمها ووقع يف "صفة إبليس" من وجه آخر عن األعمش هبذا السند" :كنت
استَ َّ
ْ
ب َر ُجالَن ع ْن َد النِ ِر
النيب  ورجالن يستبان .
جالسا مع ِّ
ً
ِّ
ِ
اجهُ ) .
َح ُد ُمهَا فَا ْشتَ َّد غَ َ
بأَ
( فَ غَض َ
َح ُد ُمهَا َْحت َمُّر َعْي نَاهُ َوتَْنتَف ُخ أ َْوَد ُ
ضبُهُ َح ََّّت انْ تَ َف َخ َو ْج ُههُ َوتَغَيَّ َر ) ويف الرواية األخرى ( فجعل أ َ
ليتمزع من الغضب ) .
ويف حديث معاذ بن جبل عند أمحد وأصحاب السنن ( حىت إنه ليُ َخيَّل إيل أن أنفه َّ
َِّب  إِِرِن ألَ ْعلَ ُم َكلِ َمةً ) فيه إطالق الكلمة على الكالم .
( فَ َق َ
ال النِ ُّ
ب َع ْنهُ الَّ ِذي َجيِ ُد ) من شدو الغضب .
( ل َْو قَا َهلَا لَ َذ َه َ
ال أَتُ َرى ) بالضم أتظن .
( فَ َق َ
ْس أ ََجمْنُو ٌن أَنَا ا ْذ َهب ) قوله" :اذهب" هو خطاب من الرجل للرجل الذي َأمره بالتعوذ؛ أيْ :ام ِّ
َخلِّق هبذا املأمور
ض يف شغلك وأ ْ
( ِيب بَأ ٌ
كافرا أو مناف ًقا أو كان غلب عليه الغضب حىت أخرجه عن االعتدال حبيث زجر الناصح الذي دله على ما
أن يكون ً
يزيل عنه ما كان به من َوَهج الغضب هبذا اجلواب السيئ وقيل :إنه كان من ُجفاة األعراب وظن أنه ال يستعيذ من الريطان َّإال َمن به
جنون وَل يعلم أن الغضب نوع من شر الريطان وهلذا خيرج به عن صورته ويزين إفساد ما له كتقطيع ثوبه وَك ْسر آنيته أو اإلقدام على
من أغضبه وحنو ذلك مما يتعاطاه من خيرج عن االعتدال وقد أخرج أبو داود من حديث عطية السعدي رفعه" :إن الغضب من
الريطان  " ...احلديث.
 -1احلديث دليل على ذم السباب لقوله ( استب رجالن . ) ...
 -2احلديث فيه عالج الغضب وهو االستعاذة باهلل من الريطان الرجيم .
ِّ
اىل ِّمن نَزغ الرَّيطَان وأَنَّه ي نْبغِّي لِّص ِّ
اح ِّ
قال النووي  :في ِّه أ َّ
َعوذ بِّاَ َّّللِّ ِّم ْن
ضب ِّيف َغ ْري َّ
ب الْغَ َ
َن الْغَ َ
ضب أَ ْن يَ ْستَعيذ فَيَ ُقول  :أ ُ
اّلل تَ َع َ ْ ْ
ْ
َ
َ ُ ََ
ِّ
الرَّيطَان َّ ِّ
ضب.
الرجيم َوأَنَّهُ َسبَب لَزَو ِّال الْغَ َ
ْ
ِّ
ِ
ِّ
ضبه َ :ه ْل تَ َرى ِيب م ْن ُجنُون ؟
َوأ ََّما قَ ْول َه َذا َّ
الر ُجل الَّذي ا ْشتَ َّد َغ َ
َّريعة الْم َكَّرمة وتَوَّهم أ َّ ِّ ِّ
صة بِّالْمجنُ ِّ
َّ ِّ ِّ ِّ
ون َوََلْ يَ ْعلَم أ َّ
َن
فَ ُه َو َك َالم َم ْن ََلْ يَ ْف َقه ِّيف ِّدين َّ
اّلل تَ َع َ
َن اال ْست َعاذَة خمُْتَ َّ َ ْ
اىل َوََلْ يَتَ َهذب بأَنْ َوار الر َ ُ َ َ َ َ
ِّ
اإلنْسان عن اِّعتِّ َدال حاله وي ت َكلَّم بِّالْب ِّ
ِّ
ِّ
احلِّ ْقد َوالْبُ ْغض َو َغ ْري
اط ِّل َويَ ْف َعل الْ َم ْذ ُموم َويَْن ِّوي ْ
َ ََ
ضب م ْن نََز َغات الرَّْيطَان َوهلََذا َخيُْرج بِّه ِّْ َ َ ْ ْ
الْغَ َ
َ
َ
ِّ
ِّ
َذلِّ َ ِّ
ضب " فَلَ ْم
ضب " فَ َرَّد َد ِّمَر ًارا قَ َ
ال لَهُ  :أ َْو ِّص ِّين قَ َ
ال النَِّّيب  الَّ ِّذي قَ َ
ضب ِّهلََذا قَ َ
ال " َال تَ ْغ َ
ال َ " :ال تَ ْغ َ
ك م ْن الْ َقبَائح الْ ُمتَ َرتبَة َعلَى الْغَ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ضب َوَما يَْن َرأ ِّمْنهُ َ .وَْحيتَ ِّمل أ َّ
َن َه َذا الْ َقائِّل :
ضب َم َع تَكَْراره الطَّلَب َوَه َذا َدليل ظَاهر ِّيف عظَم َم ْف َس َدة الْغَ َ
يَِّزْدهُ ِّيف الْ َوصيَّة َعلَى َال تَ ْغ َ
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ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ني أ َْو ِّم ْن ُج َفاة ْاأل َْعَراب َ .واَ َّّلل أ َْعلَم ( .نووي ) .
َه ْل تََرى ِّيب م ْن ُجنُون َكا َن م ْن الْ ُمنَافق َ
-3وعالج الغضب يكون بأمور :
االستعاذة باهلل من الشيطان .

حلديث الباب .
وقال  ( إذا غضب الرجل فقال أعوذ باهلل سكن غضبه ) .

وبالسكوت .

قال رسول هللا  ( إذا غضب أحدكم فليسكت ) رواه أمحد .

وبالسكون .

قال رسول هللا  ( إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإال فليضطجع ) رواه أمحد .

قال العالمة اخلطايب  -رمحه هللا  -يف شرحه على أيب داود  ( :القائم متهيئ للحركة والبطش والقاعد دونه يف هذا املعَن واملضطجع
ممنوع منهما فيربه أن يكون النيب  إَّنا أمره بالقعود واالضطجاع لئال يبدر منه يف حال قيامه وقعوده بادرة يندم عليها فيما بعد ) .

وتذكر وصية النِب  للرجل  :ال تغضب .
ال للنيب ِّ : 
عن أيب هريرةَ َّ : 
ب )) رواه البخاري .
ب )) فَ َرَّد َد ِّمراراً قَ َ
أوصين  .قَ َ
أن َر ُجالً قَ َ
ال  (( :الَ تَ ْغ َ
ال  (( :ال تَغْ َ
ضْ
ضْ
وقد جاء يف رواية قال الرجل  :ففكرت حني قال النيب  ما قال فإذا الغضب َيمع الرر كله .
وتر الغضب من أسباب دخول اْلنة .

فقد جاء يف رواية ( ال تغضب ولك اجلنة ) وعزاه ابن حجر إىل الطرباين .

األجر العظيم ملن كظم غيظه .
ِّ
ِّ
عن ِّ
بحانَهُ َوتَ َعاىل َعلَى ُرُؤ ِّ
بن أ ٍ
معاذ ِّ
َنس َّ : 
وس اخلَالئِِّّق
أن الن َّ
َّيب  قَال ( َم ْن َكظَ َم َغيظاً َوُه َو قَادٌر َعلَى أ ْن يُْنف َذهُ َد َعاهُ هللاُ ُس َ
ي ِّ
ور العِّ ِّ
يام ِّة َح َّىت ُخيَِّريهُ ِّمن احلُ ِّ
ني َما َشاء ) رواه أَبو داود والرتمذي .
ََ
وم الق َ
َ َ
معرفة الرتبة العالية وامليزة املتقدمة ملن ملك نفسه .
بالصرع ِّة َّإَّنَا الر ِّد ِّ
ِّ
ِّ
ضب ) ُمتَّ َف ٌق َعلَ ِّيه .
عن أيب هريرةَ  أن َ
َ ُ
س الرَّد ُ
يد الَّذي َمي ُ
لك نَ ْف َسهُ عْن َد الغَ َ
يد ُّ َ َ
رسول هللا  قَال ( لَْي َ
الص ِّاد وفَت ِّح َّ ِّ
َصلُهُ ِّعْن َد العر ِّ
َّاس َكثرياً .
( َو ُّ
بض ِّم َّ َ ْ
الصَر َعةُ ) َ :
صَر ُ
ب َم ْن يَ ْ
الراء وأ ْ
ع الن َ
ََ
وقال  ( الصرعة كل الصرعة الذي يغضب فيرتد غضبه وحيمر وجهه ويقرعر شعره فيصرع غضبه ) رواه اإلمام أمحد .
ضح هذا األمر .
وينتهز عليه الصالة والسالم الفرصة ِف حادثة أمام الصحابة ليو ر
فعن أنس (أن النيب  مر بقوم يصطرعون فقال :ما هذا؟ قالوا :فالن الصريع ما يصارع أحداً إال صرعه قال :أفال أدلكم على من هو
رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه) .رواه البزار قال ابن حجر بإسناد حسن
رجل ظلمه ٌ
أشد منه ٌ
التأسي ِبديه ِ ف الغضب .

وهذه السمة من أخالقه  وهو أسوتنا وقدوتنا واضحة يف أحاديث كثرية ومن أبرزها :
حديث أنس رضي هللا عنه قال ( كنت أمري مع رسول هللا  وعليه بُرد جنراين غليظ احلاشية فأدركه أعرايب فجذبه بردائه جذبة
شديدة فنظرت إىل صفحة عاتق النيب  ( ما بني العنق والكتف ) وقد أثرت هبا حاشية الربد مث قال  :يا حممد ُمر يل من مال هللا
الذي عندك فالتفت إليه صلى هللا عليه وسلم فضحك مث أمر له بعطاء ) متفق عليه .

معرفة أن رد الغضب من عالمات املتق ن .
ِّ
السماوات و ْاألَرض أ ُِّعدَّت لِّْلمت َِّّقني  .الَّ ِّذين ي ْن ِّفقو َن ِّيف َّ ِّ
ٍ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
قال تعاىل ( و َس ِّ
ني
َُ ُ
ارعُوا إِّ َىل َم ْغفَرةٍ م ْن َربِّ ُك ْم َو َجنَّة َع ْر ُ
السَّراء َوالضََّّراء َوالْ َكاظم َ
ْ ُ َ
ض َها َّ َ َ ُ َ ْ ُ
َ
الْغي َ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ني َع ِّن الن ِّ
ب الْ ُم ْحسنني ) .
َّاس َو َّ
اّللُ ُحي ُّ
ظ َوالْ َعاف َ
َْ
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ومن أخالقهم أُنم ( وإِّ َذا ما َغ ِّ
ضبُوا ُه ْم يَ ْغ ِّفُرو َن ) .
َ َ

دعاء هللا .

كان من دعائه  ( اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على اخللق أحيين ما علمت احلياة خرياً يل وتوفين إذا علمت الوفاة خرياً يل اللهم
وأسألك خريتك يف الغيب والرهادة وأسألك كلمة احلق يف الرضا والغضب وأسألك القصد يف الفقر والغَن . )...
(وإِّذَا
قال احلافظ ابن رجب  :وأما قوله ( وأسألك كلمة احلق يف الغضب والرضا ) فعزيز جداً وقد مدح هللا من يغفر عند غضبه فقال َ
ما َغ ِّ
ضبُوا ُه ْم يَ ْغ ِّفُرو َن ) ألن الغضب حيمل صاحبه على أن يقول غري احلق ويفعل غري العدل فمن كان ال يقول إال احلق يف الغضب
َ
والرضا دل ذلك على شدة إميانه وأنه ميلك نفسه .
ُث قال رمحه هللا  :فإن من ال ميلك نفسه عند الغضب إذا غضب قال فيمن غضب عليه ما ليس فيه من العظائم وهو يعلم أنه كاذب

 -4من أقوال السلف يف الغضب :
قال أحد السلف :إياك والغضب فإنه يصريك إىل ذل االعتذار .
وقال بعضهم :عجباً ملن قيل فيه السوء وهو فيه كيف يغضب! وعجباً ملن قيل فيه اخلري وليس فيه كيف يفرح!
وقال مورق العجلي  :ما قلت يف الغضب شيئاً إال ندمت عليه يف الرضا .
وكان الرعيب ينرد :
إَّنا األحالم يف حال الغضب
ليست األحالم يف حال الرضا
وكان ابن عون إذا اشتد غضبه على أحد قال  :بارك هللا فيك وَل يزد .
وقال الفضيل بن عياض  :أنا منذ مخسني سنة أطلب صديقاً إذا غضب ال يكذب علي ما أجده .
وقال جعفر بن حممد  :الغضب مفتاح كل شر .
وقيل البن املبارك  :امجع لنا حسن اخللق يف كلمة  :قال  :ترك الغضب .
وروي أن معاوية بن أيب سفيان قال لعرابة بن أوس  :مب سدت قومك يا عرابة ؟ فقال عرابة  :يا أمري املؤمنني كنت أحلم عن جاهلهم
وأعطي سائلهم وأسعى يف حوائجهم فمن فعل منهم فعلي فهو مثلي ومن جاوزين فهو أفضل مين ومن قصر عين فأنا خري منه .
وممن اشتهر باحللم وعدم الغضب األحنف بن قيس وكان يقال  :أحلم من أحنف .
-5أن الرديد حقيقة هو من ميلك نفسه عند الغضب .
عن أنس (أن النيب  مر على أناس يصطرعون فقال :ما هذا؟ قالوا  :فالن ما يصارع أحداً إال صرعه قال :أفال أدلكم على من هو
أشد منه؟ رجل كلمه رجالً مكتظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه) رواه البزار بسند حسن .
 -6قوله  ( ال تغضب ) .
قال السعدي  :والنهي عن الغضب يف قوله  ( ال تغضب ) يتضمن أمرين عظيمني :

أحدمها  :األمر بفعل األسباب والتمرن على حسن اخللق واحللم والصرب  ( .النهي عن تعاطي األسباب املوصلة إليه من كل ما حيمل
الغضي ويهيجه ) .

والثاِن  :األمر  -بعد الغضب  -أن ال ينفذ غضبه  :فإن الغضب غالباً ال يتمكن اإلنسان من دفعه ورده ولكنه يتمكن من عدم
تنفيذه .
 -7الغضب ينقسم إىل قسمني :
القسم األول  :مذموم .

وهو الغضب الدنيوي الذي حذرنا منه النيب  كما يف حديث الباب .

القسم الثاِن  :وهو حممود .
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ما كان هلل وللحق .
قالت عائرة ( وما انتقم رسول هللا  لنفسه إال أن تنتهك حرمات هللا ) متفق عليه .
شكي إليه اإلمام الذي يطيل بالناس صالته حىت يتأخر بعضهم عن الصالة معه غضب واشتد غضبه ووعظ الناس وأمر
وغضب  ملا َ
بالتخفيف .
ِِ
ال ( َخرج رس ُ ِ
ِ
ِ
ادة بْن َّ ِ ِ
ِ ِ
َِّب 
 ن قَ َ
ال النِ ُّ
 -6049عن ُعبَ َ
َّاس بِلَْي لَة الْ َق ْد ِر فَ تَالَ َحى َر ُجالَن م َن ال ُْم ْسل ِم َ
الصامت قَ َ َ َ َ ُ
ب الن َ
ول هللا  ليُ ْخ َ
السابِع ِة و ْ ِ
ِ ِ
ِ
َخر ْج ُ ِ
سة ) .
بُك ْم فَ تَالَ َحى فُالَ ٌن َوفُالَ ٌن َوإِنَّ َها ُرفِ َع ْ
س َ
وها ِِف التَّاسعَة َو َّ َ َ
ت ألُ ْخ َ
َ
اخلَام َ
سى أَ ْن يَ ُكو َن َخ ْي ًرا لَ ُك ْم فَالْتَم ُ
ت َو َع َ
----------

تنبيه  :احلديث تقدم شرحه .
الص ِام ِ
ت ) عبادة بن الصامت  :هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم األنصاري شهد بدراً وما بعدها مات بالرملة
ادةُ بْ ُن َّ
( ُعبَ َ
سنة (  ) 34ه .
( خرج خيب بليلة القدر ) أي بتعيني ليلة القدر .

( ليلة القدر ) قال النووي  :قال العلماء :ومسيت ليلة القدر ملا يكتب فيها من األقدار واألرزاق واآلجال اليت تكون يف تلك السنة كقوله
تعاىل ( :فِّ َيها يُ ْفَر ُق ُكلُّ أ َْم ٍر َح ِّكي ٍم ) وقيل :مسيت ليلة القدر لعظم قدرها وشرفها .
( فتالحى فالن وفالن ) أي وقعت بينهما مالحاة وهي املخاصمة واملنازعة واملرامتة ورفع األصوات وقد جاء عند مسلم من حديث
أيب سعيد يف هذه القصة (فجاء رجالن حيتقان) بترديد القاف أي  :يدعي كل منهما أنه احملق (معهما الريطان فنسيتها) فإن قيل :
كيف تكون املخاصمة يف طلب احلق مذمومة ؟ قلت  :إَّنا كانت كذلك لوقوعها يف املسجد وهو حمل الذكر ال اللغو .

( فرفعت ) قال ابن كثري  :أي رفع علم تعيينها لكم ال أُنا رفعت بالكلية من الوجود ألنه قال بعد هذا  :فالتمسوها يف التاسعة
والسابعة واخلامسة .

( وعسى أن يكون خرياً ) أي وإن كان عدم الرفع أزيد خرياً وأوىل منه ألنه متحقق فيه لكن يف الرفع خري مرجو الستلزامه مزيد
الثواب لكونه سبباً لزيادة االجتهاد يف التماسها .
وقال ابن كثري  :وعسى أن يكون خرياً  :يعين عدم تعيينها لكم فإُنا إذا كانت مبهمة اجتهد طالهبا يف ابتغائها يف مجيع ِّ
حمال رجائها
فكان أكثر للعبادة خبالف ما إذا علموا عينها فإُنا كانت اهلمم تتقاصر على قيامها فقط .وإَّنا اقتضت احلكمة إهبامها لتعم العبادة مجيع
الرهر يف ابتغائها ويكون االجتهاد يف العرر األخري أكثر وهلذا كان رسول هللا  يعتكف العرر األواخر من رمضان حىت توفاه هللا عز
وجل مث اعتكف أزواجه من بعده  .تفسري ابن كثري534/4 .
( فالتمسوها ) أي اطلبوها .

-1احلديث دليل على ذم السب والرتم .
وجه ذلك  :لقوله ( فتالحى ) أي  :تنازع والتالحي أي  :التجادل والتنازع وهو يفضي يف الغالب إىل املساببة .
رجال ِّن) ِّألَن التالحي التجادل والتصاخم وهو ي ْف ِّ
ضي ِّيف الْغَالِّب إِّ َىل السباب.
قال العيِن  :مطابقته للت َّْر َمجَة تُ ْؤ َخذ من قَ ْوله( :فتالحى َ
ََُ ُ
 -2ويف احلديث ذم التالحي والتخاصم ألن رفع ليلة القدر كان بسبب تالحيهما ورفعهما الصوت حبضرة الرارع ففيه ذم املالحاة
ونقص صاحبها .
-3سبب الرفع :
يف حديث الباب أن سبب الرفع التالحي واملخاصمة .
ول َِّّ
ِّ ِّ
ِّ
وجاء يف صحيح مسلم َع ْن أَِِّب ُهَريْ َرةَ  أ َّ
وها ِّيف الْ َع ْر ِّر
َن َر ُس َ
ض أ َْهلي فَنُسيتُ َها فَالْتَم ُس َ
اّلل  قَال ( أ ُِّر ُ
يت لَْي لَةَ الْ َق ْد ِّر ُمثَّ أَيْ َقظَِّين بَ ْع ُ
الْغَ َوابِّ ِّر ) .
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واجلمع  :إما أنه حيمل على التعدد أو يكون املعَن  :أيقظين بعض أهلي فسمعت تالحي الرجلني فقمت ألحجز بينهما فنسيتها
لالشتغال هبما .
-4احلديث دليل على أن ليلة القدر موجودة وَل ترفع ففيه الرد على من قال إُنا رفعت .

قال النووي  :قال القاضي :وشذ قوم فقالوا :رفعت لقوله  : حني تالحا الرجالن فرفعت وهذا غلط من هؤالء الراذين ألن آخر
احلديث يرد عليهم فإنه  قال  :فرفعت وعسى أن يكون خرياً لكم فالتمسوها يف السبع والتسع وهكذا هو يف أول صحيح البخاري
وفيه التصريح بأن املراد برفعها رفع بيان علمها ولو كان املراد رفع وجودها َل يأمر بالتماسها .
-5أن ليلة القدر ال تعرف بعينها لكن العلماء اختلفوا يف حتديدها وتقدم ذكر اخلالف فيها .
-6قال القاضي عياض  :فيه أن املخاصمة مذمومة وأُنا سبب يف العقوبة املعنوية أي احلرمان .
-7وفيه أن املكان الذي حيضره الريطان ترفع منه الربكة واخلري .
-8رد على املرجئة  - :يف قوهلم أن املعاصي ال تضر – وهنا ليلة القدر رفعت بسبب املخاصمة .
-9حرصه  على نفع أمته .
-10اإلميان يزيد وينقص .
-11ليلة القدر كانت معلومة من قبل للنيب . 
-12أن رفع ليلة القدر كان خرياً .
-13كل بالء فسببه املعاصي .
َ -6050ع ِن ال َْم ْع ُروِر َ ،ع ْن أَِيب ذَ رٍر قَ َ
ت َه َذا فَ لَبِ ْستَهُ َكانَ ْ
َخ ْذ َ
ْت :ل َْو أ َ
ت َعلَْي ِه بُ ْر ًدا َ ،و َعلَى غُالَِم ِه بُ ْر ًدا فَ ُقل ُ
ال ( َرأَيْ ُ
ت ُحلَّةً َوأَ ْعطَْيتَهُ
ت أ ُُّمه أَ ْعج ِميَّةً ،فَنِل ُ ِ
ِ ِ
ْت:
َِّب  فَ َق َ
آخ َر ،فَ َق َ
ت فُالَنًا؟ قُل ُ
َسابَ ْب َ
ثَ ْوبًا َ
الَ :كا َن بَ ْي ِِن َوبَ َْ
 ن َر ُج ٍل َكالَ ٌم َوَكانَ ْ ُ َ
ال ِِل :أ َ
ْت م ْن َها ،فَ َذ َك َرِن إ ََل النِ ِر
ِ
يك ج ِ
ِ
 ن س َ ِ ِ ِ ِ ِ
ال :نَ َع ْم؛ ُه ْم
الس ِرن؟ قَ َ
ْت :نَ َع ْم ،قَ َ
نَ َع ْم ،قَ َ
ال :إِنَّ َ
اهلِيَّةٌ ،قُل ُ
ْت ِم ْن أ ِرُم ِه؟ قُل ُ
ال :أَفَنِل َ
ك ْام ُرٌؤ ف َ َ
ْتَ :علَى ح ِ َ
اع ِِت َهذه م ْن ك َِب ر
ِ ِ
ِ ِ
َخاه َحتْ َ ِ ِ
س َ ،والَ يُ َكلِرُفهُ ِم َن الْ َع َم ِل َما
ت أَيْ ِدي ُك ْم فَ َم ْن َج َع َل َّ
إِ ْخ َوانُ ُك ْم َج َعلَ ُه ُم َّ
اَّللُ َحتْ َ
اَّللُ أ َ ُ
ت يَده فَ لْيُطْع ْمهُ ِمَّا يَأْ ُك ُل َولْيُ ْلب ْسهُ ِمَّا يَلْبَ ُ
يَ ْغلِبُهُ فَِإ ْن َكلَّ َفهُ َما يَغْلِبُهُ فَلْيُ ِع ْنهُ َعلَْي ِه ) .
[ م . ] 1661 :
---------( َع ِن ال َْم ْع ُروِر ) األسدي أبو أمية الكويف ثقةٌ عاش مائة وعررين سنة .
( َع ْن أَِيب ذَ رٍر ) الغِّ َفاري الصحايب املرهور امسه ُجْندب بن ُجنادة على األصح وقيل :بَُرير مبوحدة مصغًرا ومكب ًرا واختُلف يف أبيه
بدرا مات  سنة . 32
كذلك فقيلُ :جندب وقيل غري ذلك تقدم إسالمه وتأخرت هجرته فلم يرهد ً
الَ :مَرْرنَا بِّأَِّيب َذر بالربَ َذة ) .
( قَ َ
ت َعلَْي ِه بُ ْر ًدا َ ،و َعلَى غُالَِم ِه بُ ْر ًدا ) ويف الرواية األخرى ( مسعت املعرور بن ُسويد (قَ َ
ال ( َرأَيْ ُ
والربذة  :بفتح الراء والباء املوحدة والذال املعجمة :-موضع بالبادية بينه وبني العراق ثالث مراحل وهو منزل من منازل حجاج
العراق قريب من ذات عرق .
الربد  :بضم املوحدة وسكون الراء :-كساء صغري مربَّ ٌع ويقال :كساء أسود صغري .
وُ
ت حلَّةً ) إََِّّّنَا قَ َ ِّ
ان وَال تُطْلَق علَى ثَوب و ِّ
َن ْ ِّ
ِّ
ك ؛ ِّأل َّ
احد .قاله النووي .
َخ ْذ َ
ْت ل َْو أ َ
( فَ ُقل ُ
ال ذَل َ
ت َه َذا فَ لَبِ ْستَهُ َكانَ ْ ُ
َ ْ َ
احلُلَّة عْند الْ َعَرب ثَ ْوبَ َ
فَ َق َ
ْت ِم ْن َها ) ويف الرواية اليت تقدمت يف كتاب اإلميان ( فَ َق َ
 ن َر ُج ٍل َكالَ ٌم َوَكانَ ْ
ت َر ُجالً
ت أ ُُّمهُ أَ ْع َج ِميَّةً فَنِل ُ
ال َكا َن بَ ْي ِِن َوبَ َْ
ال إِِّّين َسابَْب ُ
فَ َعيَّ ْرتُهُ بِّأ ُِّم ِّه ) .
ت َر ُجالً ) ويف األدب ( كان بيين وبني رجل كالم ) وزاد مسلم ( من إخواين ) قيل الرجل املذكور هو بالل املؤذن موىل
( فَ َق َ
ال إِِرِن َسابَ ْب ُ
أيب بكر .
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( فَ َعيَّ ْرتُهُ بِأ ِرُم ِه ) أي  :نسبته إىل العار ويف األدب هنا ( وكانت أمه أعجمية فنلت منها ) ويف رواية قلت له ( يا ابن السوداء )
واألعجمي  :من ال يفصح باللسان العريب سواء كان عربياً أو أعجمياً ويف األدب ( قلت على ساعيت هذه من كرب السن ؟ قال  :نعم )
كأنه تعجب من خفاء ذلك عليه مع كرب سنه فكان بعد ذلك يساوي غالمه يف امللبوس وغريه أخذاً باألحوط .قال يف الفتح  :وقد جاء
يف سبب إلباس أيب ذر غالمه مثل لبسه أثر مرفوع أصرح من هذا وأخص أخرجه الطرباين من طريق أيب غالب عن أيب أمامة ( أن النيب
 أعطى أبا ذر عبداً فقال  :أطعمه مما تأكل وألبسه مما تلبس وكان أليب ذر ثوب فرقه نصفني فأعطى الغالم نصفه فرآه النيب
 فسأله فقال  :قلت يا رسول هللا أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ؟ قال  :نعم ) .
يك ج ِ
ِ
اهلِيَّةٌ ) أي  :خصلة من خصال اجلاهلية .
( إِنَّ َ
ك ْام ُرٌؤ ف َ َ
( إِ ْخ َوانُ ُك ْم ) أي  :اخلدم أو العبيد .
( َخ َولُ ُك ْم ) اخلول مبعَن اخلدم .
ت أَيْ ِدي ُك ْم ) أي  :حتت أمالككم ورعايتكم .
( َج َعلَ ُه ُم َّ
اَّللُ َحتْ َ
ِ
وه ْم ) من العمل .
( َوالَ تُ َكلرُف ُ
( َما يَغْلِبُو ُه ْم ) أي  :ما يعجزهم .
-1احلديث دليل على أن الطعن يف األنساب من أعمال اجلاهلية كما قال  ( أربع يف أميت من أعمال اجلاهلية  :الطعن يف األنساب
والفخر يف األحساب  ) ...رواه مسلم .
وقال  ( إن هللا أذهب عنكم عبية اجلاهلية – أي كربها – وفخرها باآلباء الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب ) رواه أبو داود
-2احلديث دليل على حترمي التعيري وتنقيص اآلباء واألمهات وأنه من أخالق اجلاهلية قال تعاىل ( ال يسخر قوم من قوم . )...
 -3احلديث دليل على أن من فيه خصلة من خصال اجلاهلية – سوى الررك – فإنه ال خيرج عن اإلميان .
-4يف احلديث رد على اخلوارج حيث أن أبا ذر َل يكفر بذلك .
-5يف احلديث رد على املرجئة حيث قال النيب أليب ذر ( إنك امرؤ فيك جاهلية ) حيث أثرت على إميانه .
-6احلديث فيه فضل الصحابة حيث يعملون مبا يعلمون .
-7فضيلة أيب ذر حيث عمل مبا مسع .
-8حترمي تعيري الرجل بأمه .
-9مواجهة املخطئ خبطئه وتعليمه وتوجيهه .
-10أن املعاصي من أمر اجلاهلية .
-11وجوب اإلحسان إىل العبيد واململوكني .
-12احلديث دليل على أن اإلميان يزيد وينقص .
-13احلديث دليل على ذم اجلاهلية كما قال تعاىل ( وقرن يف بيوتكن . ) ..
 -14األمر بإطعام العبيد مما يطعم وإلباسهم مما يلبس قال النووي  :وهذا األمر حممول على االستحباب ال على اإلَياب وهذا بإمجاع

املسلمني وأما فعل أيب ذر يف كسوة غالمه كسوته فعمل باملستحب وإَّنا َيب على السيد نفقة اململوك وكسوته باملعروف .
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ِ
ِِ َّ
وز ِم ْن ِذ ْك ِر الن ِ
 -45باب َما َجيُ ُ
يل َوالْ َقصريُ
َّاس َْْن َو قَ ْوهل ُم الط ِو ُ
ول ذُو الْي َدي ِن وما الَ ي ر ُ ِ
الر ُج ِل.
َِّب َ ما يَ ُق ُ
َوقَ َ
 ن َّ
ال النِ ُّ
اد بِه َش ُْ
َ ْ َ َ َُ
َِّب  الظُّ ْهر رْك َعتَ ْ ِ
ض َع يَ َدهُ َعلَْي َها َوِِف
ام إِ ََل َخ َ
شبَ ٍة ِِف ُم َقدَِّم ال َْم ْس ِج ِد َوَو َ
صلَّى بِنَا النِ ُّ
 ن ُُثَّ َسلَّ َم ُُثَّ قَ َ
َ -6051ع ْن أَِيب ُه َريْ َرةَ قال ( َ
َ َ
ِ
ِ
ِ ٍِ
َّاس فَ َقالُوا قَصر ِ
ج َس َر َعا ُن الن ِ
َِّب  يَ ْد ُعوهُ َذا
ت َّ
الصالَةُ َوِِف الْ َق ْوم َر ُج ٌل َكا َن النِ ُّ
الْ َق ْوم يَ ْوَمئذ أَبُو بَ ْك ٍر َو ُع َم ُر فَ َهابَا أَ ْن يُ َكلر َماهُ َو َخ َر َ
َُ
يت يا رس َ ِ
ال يا نَِِب ِ
ِ
صلَّى
ت فَ َق َ
ص َر ْ
هللا أَنَ ِس َ
الْيَ َديْ ِن فَ َق َ َ َّ
ام فَ َ
ص َد َق ذُو الْيَ َديْ ِن فَ َق َ
ول هللا قَا َل َ
س َوَملْ تَ ْق ُ
يت أ َْم قَ ُ
ص ْر قَالُوا بَ ْل نَس َ َ َ ُ
ال َملْ أَنْ َ
ودهِ  ،أَو أَطْو َل ُُثَّ رفَع رأْسه وَكبَّ ر ُُثَّ و َ ِ
ِِ
 ن ُُثَّ سلَّم ُُثَّ َكبَّ ر فَسج َد ِمثْل سج ِ
رْك َعتَ ْ ِ
ْسهُ َوَكبَّ َر ) .
َ ََ َ ُُ
ض َع مثْ َل ُس ُجوده  ،أ َْو أَط َْو َل ُثَّ َرفَ َع َرأ َ
َ َ َ َُ َ َ َ
ْ َ
َ َ
َ
[ م . ] 573 :
---------تنبيه  :احلديث تقدم شرحه .
-1قوله ( باب ما َجي ُ ِ ِ
َّاس َْْنو قَ وهلِِم الطَّ ِويل والْ َق ِ
صريُ ) .
َ ُ
َُ
وز م ْن ذ ْك ِر الن ِ َ ْ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
قال ابن حجر َ :ه ِّذهِّ الت َّْر َمجَةُ َم ْع ُق َ ِّ ِّ ِّ
ف بِِّّه ممَّا ُه َو فِّ ِّيه:
ب َّ
وص َ
الر ُج َل أَ ْن يُ َ
ودةٌ لبَ يَان ُحكْم ْاألَلْ َقاب َوَما َال يُ ْعج ُ
ِّ ِّ
ِّ
َن اللَّ َق ِّ
ب.
َّب َوَال إِّطَْراءَ فِّ ِّيه ِّممَّا يَ ْد ُخ ُل ِّيف نَ ْه ِّي الر َّْرِّع فَ ُه َو َجائٌِّز أ َْو ُم ْستَ َح ٌّ
ب الْ ُملَق َ
ب إ ْن َكا َن ممَّا يُ ْعج ُ
َو َحاصلُهُ  :أ َّ َ
ِّ
ِّ
ني طَ ِّري ًقا إِّ َىل الت َّْع ِّر ِّ
ث يَ ْرتَ ِّهُر بِِّّه َوَال يَتَ َميَّ ُز َع ْن َغ ِّْريهِّ إَِّّال بِّ ِّذ ْك ِّرهِّ َوِّم ْن َمثَّ أَ ْكثَ َر
يف بِِّّه َحْي ُ
َوإِّ ْن َكا َن ممَّا َال يُ ْعجبُهُ فَ ُه َو َحَر ٌام أ َْو َمكُْروهٌ إَِّّال إِّ ْن تَ َع َّ َ
ُّ ِّ ِّ
ش و ْاأل َْعرِّج وَْحن ِّوِّمهَا و َع ِّ
ارٍم َوغُْن َد ٍر َو َغ ِّْريِّه ْم .
َ
الرَواةُ م ْن ذ ْك ِّر ْاأل َْع َم ِّ َ َ َ
و ْاألَصل فِّ ِّيه قَولُه  لَ َّما سلَّم ِّيف رْكعت ِّ ِّ
ول ذُو الْيَ َديْ ِّن .
ال أَ َك َما يَ ُق ُ
ص َالةِّ الظُّ ْه ِّر فَ َق َ
َ َ َ ََ ْ
ُْ
ني م ْن َ
َ ُْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ور .
ب ْ
ب إلَْيه الْبُ َخار ُّ
ي م َن التَّ ْفص ِّيل يف ذَل َ
اجلُ ْم ُه ُ
ك ذَ َه َ
َوإ َىل َما ذَ َه َ
ِّ
َّ ِّ
يل ِّغيبَةً .
ص ِّر ِّي أَنَّهُ َكا َن يَ ُق ُ
َخ ُ
َو َش َّذ قَ ْوٌم فَ َرد ُ
َّدوا َح َّىت نُق َل َع ِّن ا ْحلَ َس ِّن الْبَ ْ
ول أ َ
اف أَ ْن يَ ُكو َن قَ ْولُنَا ُمحَْي ًدا الطو َ
ِّ
َن الْبُ َخ ِّ
َوَكأ َّ
صةَ ِّذي الْيَ َديْ ِّن َوفِّ َيها َوِّيف الْ َق ْوِّم َر ُج ٌل ِّيف يَ َديْ ِّه طول .
ث ذَ َكَر قِّ َّ
ار َّ
ك َحْي ُ
ي لَ َّم َح بِّ َذل َ
َن ِّذ ْكر ِّمثْ ِّل ه َذا إِّ ْن َكا َن لِّْلب ي ِّ
ار ُّ ِّ
ِّ ِّ
َشار الْبُ َخ ِّ
ان َوالت َّْميِّ ِّيز فَ ُه َو َجائٌِّز َوإِّ ْن َكا َن لِّلتَّ ْن ِّق ِّ
يص ََلْ ََيُز  ( .الفتح ) .
قَ َ
َ
ََ
ال بن الْ ُمنري أ َ َ
ي إ َىل أ َّ َ
أيضا قول النيب  لبعض القوافل ( ما فعل القوم اجلعد ِّ
القصار ؟ ) .
ً
ُ ُ
يريد أن يقول  :القوم الذين صفتهم كذا وكذا ما أخبارهم؟ ألنه ال يعرف أمساءهم فهذا للتعريف َل يكن على سبيل التنقيص.
وذكر القرطيب يف "تفسريه"  :عن عبدهللا ابن املبارك  :أنه سئل عن الرجل يقول" :محيد الطويل وسليمان األعمش ومحيد األعرج
ومروان األصفر فقال :إذا أردت صفته وَل ترد عيبه فال بأس به .
شرعا :كالظلم واالستعانة على تغيري املنكر واالستفتاء
وقال احلافظ ابن حجر  :قال العلماء  :تباح الغِّيبة يف كل غرض
ٍ
صحيح ً
واحملاكمة والتحذير من الرر ويدخل فيه َتريح الرواة والرهود وإعالم َمن له والية عامة بسرية َمن هو حتت يده وجواب االسترارة يف
نكاح أو عقد من العقود وكذا من رأى م ِّ
يرتدد على مبتدع .
تفق ًها َّ
ُ
َ
 -46باب ال ِْغيبَ ِة
ب أَح ُد ُكم أَ ْن يأْ ُكل َحلم أ ِ
ِ
ض ُكم ب ْع ً ِ
اب َرِحيم ) .
اَّللَ إِ َّن َّ
َخ ِيه َم ْيتًا فَ َك ِرْهتُ ُموهُ َواتَّ ُقوا َّ
اَّللَ تَ َّو ٌ
ب بَ ْع ُ ْ َ
َوقَ ْو ِل هللا تَ َع َاَل ( َوالَ يَغْتَ ْ
ضا أ َُحي ُّ َ ْ َ َ ْ َ
ول ِ
ان وما ي ع َّذب ِ
ِ
اس  ،ر ِ
ان ِِف َكبِ ٍري أ ََّما َه َذا
ض َي َّ
هللا َ علَى قَ ْب َريْ ِن فَ َق َ
ال ( َم َّر َر ُس ُ
اَّللُ َع ْن ُه َما  ،قَ َ
ال إِنَّ ُه َما لَيُ َع َّذبَ َ َ ُ َ َ
َ 6052ع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ َ
 ن فَ غَرس علَى ه َذا و ِ
فَ َكا َن الَ يستِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ْب فَ َ ِ
يب َرط ٍ
يم ِة ُُثَّ َد َعا بِ َع ِس ٍ
اح ًدا َ ،و َعلَى َه َذا
َ َْ ُ
ش َّقهُ باثْ نَ ْ ِ َ َ َ َ َ
رت م ْن بَ ْوله َوأ ََّما َه َذا فَ َكا َن ميَْشي بالنَّم َ
وِ
َّ
سا ) .
اح ًدا ُُثَّ قَ َ
ال ل ََعلهُ ُخيََّف ُ
َ
ف َع ْن ُه َما َما َملْ يَ ْيبَ َ
[ م . ] 292 :
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-1استدل البخاري هبذه اآلية على حترمي الغيبة وهي واضحة الداللة .
وأما احلديث فليس فيه ذكر للغيبة .
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ول فِّ ِّيه بِّظَ ْه ِّر الْغَْي ِّ
ِّ ِّ َِّّ
يمةَ ِّأل َّ
ب.
َن ْ
اجلَ ِّام َع بَْي نَ ُه َما ِّذ ْكُر َما يَكَْرُههُ الْ َم ُق ُ
جاء ِف فتح الباري  :قَ َ
ال بن التني إَّنَا تَ ْر َج َم بالْغيبَة َوذَ َكَر النَّم َ
ول عْنه ما نُِّقل عْنه لَغَ َّمه قُ ْل ِّ
ِّ
ال الْكِّرم ِّاينُّ  :الْغِّيبةُ نَوع ِّمن الن َِّّم ِّ ِّ
ض ِّ ِّ
يم ِّة َوُه َو أَ ْن
يمة ألَنَّهُ لَ ْو َمس َع الْ َمْن ُق ُ َ ُ َ َ َ ُ ُ ُ
وج ُد ِِّّيف بَ ْع ِّ ُ
ت الْغيبَةُ قَ ْد تُ َ
َوقَ َ ْ َ
ص َور النَّم َ
َ
َ ٌْ َ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
اإلفْساد فَيحت ِّمل أَ ْن تَ ُكو َن قِّ َّ ِّ
ِّ
وؤه قَ ِّ
اص ًدا بِّ َذلِّ َ ِّ
ك.
ت َك َذل َ
ب ِّيف قَ ِّْربه َكانَ ْ
يَ ْذ ُكَرهُ ِّيف غيبَته مبَا فيه ممَّا يَ ُس ُ ُ
صةُ الَّذي َكا َن يُ َع َّذ ُ
ك ْ َ َ َ َْ ُ
َشار إِّ َىل ما ورد ِّيف ب ع ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ص ِّرحيًا :
َوَْحيتَم ُل أَ ْن يَ ُكو َن أ َ َ َ َ َ َ َ ْ
ض طُُرقه بلَ ْفظ الْغيبَة َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ب الْم ْفرِّد ِّمن ح ِّد ِّ
يث الْب ِّ
ِّ
ال فِّ ِّيه أ ََّما
ال ( ُكنَّا َم َع النِّ ِّ
اب َوقَ َ
يث َجابِّ ٍر قَ َ
َّيب  فَأَتَى َعلَى قَ ْب َريْ ِّن فَ َذ َكَر فيه َْحن َو َحد َ
َوُه َو َما أَ ْخَر َجهُ ُه َو ِّيف ْاأل ََد ُ َ ْ َ
أَح ُد ُمها فَ َكا َن ي ْغتاب النَّاس ْ ِّ
يث ) .
احلَد َ
َ َ
ََ ُ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ان وما ي ع َّذب ِّ
ِّ
ِّ
َّيب  بَِّقْب ريْ ِّن فَ َق َ ِّ
ان ِّيف َكبِّ ٍري َوبَ َكى َوفيه َوَما
بكرة قَ َ
َخَر َج أ ْ
ال ( َمَّر النِّ ُّ
َوأ ْ
َمحَ ُد َوالطَّبَ َرِّاينُّ بإِّ ْسنَاد َ
ال إن َُّه َما يُ َع َّذبَ َ َ ُ َ َ
َ
صحيح َعن أيب َ
ي ع َّذب ِّ
ان إَِّّال ِّيف ال ِْغيبَ ِة َوالْبَ ْوِّل ) .
َُ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وم الن ِ
ضا م ْن َحديث يَ ْعلَى بْ ِّن َشبَابَةَ ( أ َّ
َمحَ َد َوالطَّبَ َرِِّّ
َّاس ُمثَّ َد َعا
صاحبُهُ فَ َق َ
َوِّأل ْ
اين أَيْ ً
َن النِّ َّ
ال إ َّن َه َذا َكا َن يَأْ ُك ُل ُحلُ َ
ب َ
َّيب َ مَّر َعلَى قَ ٍْرب يُ َع َّذ ُ
ِّجب ِّريدةٍ رطْب ٍة ) ْ ِّ
يث َوُرَواتُهُ ُم َوثَّ ُقو َن  ( .الفتح ) .
احلَد َ
َ َ ََ
-2والغيبة ذكرك أخاك مبا يكره .
ِّ
اّلل ورسولُه أَعلَم .قَ َ ِّ
ِّ
"ذكرَك أَخ َ ِّ
عن أيب ُهَريرةَ َّ 
ت إ ْن َكا َن
رسول َّ
اك مبا يكَْرهُ" قيل :أَفرأيْ َ
الَ ُ :
أن ُ
ْ
اّلل  قَال ( أَتَ ْد ُرو َن َما الغيبةُ؟" قَالُواُ ْ ُ ُ َّ :
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ول فَ َق ْد هبتَّه ) رواه مسلم .
ول فَ َقد ا ْغتَْبته وإ ْن ََلْ ي ُكن فيه َما تَ ُق ُ
ال" :إ ْن كا َن فيه َما ت ُق ُ
ول؟ قَ َ
يف أخي َما أَقُ ُ
وهذا يرمل الصفات اخلِّلقية واخلُلقية بل وما يتصل به كماله وولده وأهله .

قال النووي رمحه هللا  " :فأما الغيبة  :فهي ذكرك اإلنسان مبا فيه مما يكره سواء كان يف بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو َخلقه أو
ُخلقه أو ماله أو ولده أو والده أو زوجه أو خادمه أو مملوكه أو عمامته أو ثوبه أو مريته وحركته وبراشته وخالعته وعبوسه
وطالقته أو غري ذلك مما يتعلق به سواء ذكرته بلفظك أو كتابك أو رمزت أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك أو حنو ذلك.
أما البدن فكقولك  :أعمى أعرج أعمش أقرع قصري طويل أسود أصفر.
وأما الدين فكقولك  :فاسق سارق خائن ظاَل متهاون بالصالة متساهل يف النجاسات ليس بارا بوالده ال يضع الزكاة
مواضعها ال َيتنب الغيبة .
وأما الدنيا  :فقليل ا ألدب يتهاون بالناس ال يرى ألحد عليه حقا كثري الكالم كثري األكل أو النوم ينام يف غري وقته َيلس يف
غري موضعه.
وأما املتعلق بوالده فكقوله  :أبوه فاسق أو هندي أو زجني جنار حداد.
وأما اخلُلُق فكقوله  :سيئ اخللق متكرب مراء عجول جبار عاجز ضعيف القلب متهور عبوس خليع وحنوه.
وأما الثوب  :فواسع الكم طويل الذيل وسخ الثوب وحنو ذلك ويقاس الباقي مبا ذكرناه.
( األذكار ) .
وضابطه  :ذكره مبا يكره .
-3والغيبة حرام ومن كبائر الذنوب .
قال القرطِب  :ال خالف أن الغيبة من الكبائر .
اّلل تَ َّو ِّ
قال تعاىل  ( :وَال ي ْغتب بَّعض ُكم ب عضاً أ ُِّ
يم ) .
َح ُد ُك ْم أَن يَأْ ُك َل َحلْ َم أ َِّخ ِّيه َمْيتاً فَ َك ِّرْهتُ ُموهُ َواتَّ ُقوا َّ
َحي ُّ
َ َ َ ْ ُ َْ
اّللَ إِّ َّن ََّ ٌ
بأَ
اب َّرح ٌ
ينهى تعاىل عن الغيبة وهي ذكرك أخاك مبا يكره .
مث ذكر مثالً منفراً عن الغيبة فقال  ( :أحيب أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتاً فكرهتموه ) متثيالً لرناعة الغيبة وقبحها مبا ال مزيد عليه
من القبيح أي هل حيب الواحد منكم أن يأكل حلم أخيه املسلم وهو ميت ( فكرهتموه ) أي فكما تكرهون هذا طبعاً فاكرهوا الغيبة
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شرعاً فإن عقوبتها أشد من هذا .
شبه تعاىل الغيبة بأكل حلم األخ حال كونه ميتاً وهذا أمر مستقبح .

هذا التربيه التمثيلي من أروع األساليب القرآنية وأشدها تأثرياً يف نفس املكلف وهلذا التشبيه أوجه عدة ب ن املشبه واملشبه به :
أوهلا  :أن الذي يُغتاب ال يعلم أن أخاه يغتابه متاماً كما أن امليت ال يعلم من يأكل حلمه .
ثانياً  :أن الذي يَغتاب أخاه احلي قد هتك حرمة أخيه متاماً كما أن آكل حلم أخيه ميتاً قد هتك حرمته .

ثالثها  :أن الغيبة أمر مستقذر يف الطبائع السليمة متاماً كما أن أكل حلم امليت أمر مستقذر طبعاً .

وقد جاءت األحاديث الكثرية يف حترميها :
عن أَيب هري رةَ  ع ِّن النَّيب  قَال ( من َكا َن ي ؤِّمن بِّ َِّّ ِّ ِّ
متفق َعلَ ِّيه.
ص ُمت ) ٌ
َ
اّلل َواليَ ْوم اآلخ ِّر فَلي ُق ْل َخ ْرياً ْأو ليَ ْ
َْ
ُْ ُ
ْ ُ َْ
ِّ
ٍ
أضمن له اجلنَّة ) متفق ِّ
ِّ
ِّ
َو َع ْن َس ْه ِّل ِّ
عليه.
ول َّ
ال َر ُس ُ
سعد قَال :قَ َ
اّلل َ ( م ْن يَ ْ
ٌ
بني َحلْيَ ْيه َوَما ْ َ
ض َم ْن ِّيل َما ْ َ
بن ْ
بني ِّر ْجلَْيه ْ ْ ُ َ
ِّ ِّ
ِّ
َّار أب عد ِّممَّا بني املر ِّرِّق واملغ ِّرب) .متفق ِّ
َّيب  يَ ُقول ( َّ
عليه
ْ
ٌ
فيها يَِّزُّل هبَا إِّ َىل الن ِّ ْ َ َ ْ َ ْ
َو َع ْن أَيب ُهَريْ َرةَ  أَنَّهُ َمس َع الن َّ
إن الْ َعْبد لَيَتَ َكلَّ ُم بِّال َكلمة َما يَتَ َّ ُ
بني َ
ِّ
مة ِّمن ِّرضو ِّان َِّّ
اّلل هبا در ٍ
َّ ِّ ِّ ِّ
جات َو َّ
َو َعْنهُ عن النيب  قَال ( َّ
إن الْ ْعب َد لَيَتَكلَّ ُم بالْ َكلِّ َم ِّة
اّلل تَ َعاىل َما يُلقي هلَا بَاالً يَْرفَعُهُ َّ َ َ َ
إن الْ َعْب َد لَيَتَ َكل ُم بال َكل ْ ْ َ
اّللِّ تَعاىل ال يُلْقي هلَا بَاالً ِّيهوي هبَا يف َج َهنم ) رواه البخاري.
ِّم ْن َس َخ ِّط َّ
الرجل ليت َكلَّم بالْ َكلِّم ِّة ِّمن ِّرضو ِّان َِّّ
ِّ
وعن بِّالل ِّ
قال ( َّ
زين َّ 
احلارث امل ِّ
ت
بن
اّلل َ 
ول َّ
أن َر ُس َ
َ ْ ْ
اّلل تَعاىل َما َكا َن يَظُ ُّن أ ْن تَْب لُ َغ َما بلَغَ ْ
إن َّ ُ َ ََ ُ
ُ
الرجل لَيت َكلَّم بال َكلِّ ِّ
ض َوانَهُ إِّ َىل يَ ْوِّم يلْ َقاهُ َو َّ
ب َّ
مة ِّم ْن َس َخ ِّط َّ
ب َّ
اّلل لَهُ هبَا ِّر ْ
اّلل َما َكا َن يظُ ُّن أ ْن تَْب لُ َغ َما بلَغَ ْ
اّلل لَهُ هبَا َس َخطَهُ
ت يكْتُ ُ
يكْتُ ُ
إن َّ ُ َ ََ ُ
إِّ َىل يَ ْوِّم ي ْل َقاه ) رواه الرتمذي .
حج ِّة الود ِّاع ( َّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
وعن أَيب بكْرَة َّ 
اض ُكم حر ٌام َعلَْي ُكم
اّلل  قَ َ
رسول َّ
إن دماءَ ُكم و ْأموالَكم و ْ
أعر َ
َن يف َّ َ
أن ُ
ْ
ال يف ُخطْبته ْيوم النَّحر مب ً
شهرُكم ه َذا يف بلَ ِّد ُكم ه َذا أال هل بلَّغت ) متفق علَيهِّ.
ِّ
ٌ َ
َ
َك ُح ْرمة يوم ُكم َه َذا يف ِّ ْ َ
َْ
ِّ ِّ
فقال" :ل َق ْد قُ ْل ِّ
الرواةِّ :تعين قَ ِّ
وعن عائِّرة ِّ
ت َكلِّمةً لَ ْو
صريةً َ
رضي َّ
اّلل عْنها قَالَ ْ
ض ُّ ْ
ت ( قُ ْل ُ
حسبُك م ْن صفيَّة ك َذا وَك َذا قَال ْبع ُ
ْ
ت للنيب ْ 
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ت إنْساناً و َّ
أن يل َك َذا َوَك َذا ) رواه أَبُو داود .
ت لَهُ إنْ َساناً فَ َق َ
"ما أح ُّ
البحر ملَز ْ
جته " قَالَ ْ
ب أين ح َكْي ُ
ت :وح َكْي ُ
ُمزجت مباء ْ
الَ :
َ
ِّ ِّ ِّ
الزو ِّاج ِّر ِّ
عن الغِّيبَ ِّة قَال َّ
أبلغ َّ
وهذا ِّم ْن َ
"مز َجْتهُ" َخالطته ُخمَالَطة يَتغَيَّ ُر هبَا طَ ْع ُمهُ ْأو ِّرحيُهُ لردة نتنها وقبحها َ
قال النووي  :ومعَنَ :
اّللُ
ِّ
ِّ
ِّ
وحى ) .
تَعاىلَ ( :وَما يَْنط ُق َع ِّن ا ْهلََوى إ ْن ُه َو إالَّ َو ْح ٌي يُ َ
اس َخي ِّمرو َن وجوههم وصدورهم فَق ْلت :من ِّ
ول َِّّ
ت بَِّق ْوٍم هلُ ْم أظْ َف ٌار ِّمن ُحن ٍ
َو َع ْن أنَ ٍ
هؤالء يَا
رس ُ
قال :قَ َ
سَ 
مرر ُ
ِّج يب ْ
ُ ُ َ ُ ُ َ ُ ُ َُ ُ ُ ْ
ال ُ
اّلل  ( ملَّا ُعر َ
ِّ َّ ِّ
أعر ِّ
ِّ ِّ
ين يَأْ ُكلُو َن ُحلُوم الن ِّ
اضهم ) رواهُ أَبُو داود.
َّاس ويَ َق ُعون يف ْ
ج ْربيل؟ قَال :هؤالء الذ َ
وقال النيب  ( من قال يف مؤمن ما ليس فيه أسكنه هللا ردغة اخلبال حىت خيرج مما قال ) رواه أبو داود ( .ردغة اخلبال :عصارة أهل النار
من صديد وقيح والعياذ باهلل) .
وعن أيب هريرة  :أن رسول هللا  قال ( من أكل حلم أخيه يف الدنيا قرب إليه يوم القيامة فيقال له كله ميتاً كما أكلته حياً فيأكله
فيكلح ويصيح ) رواه أبو يعلي وابن حبان بسند صحيح .
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
وعن أَيب ُهريْرة َّ 
ضهُ َوَمالُه ) رواهُ مسلم.
رسول َّ
حر ٌامَ :د ُمهُ وع ْر ُ
أن ُ
اّلل  قَال ( ُك ُّل املُسلم َعلى املُ ْسلم َ
فهي تأكل احلسنات :
اّللِّ  قَا َل «أَتَ ْدرو َن ما الْم ْفلِّس» قَالُوا الْم ْفلِّس فِّينا من الَ ِّدرهم لَه والَ متاع  .فَ َق َ ِّ َّ ِّ
كما يف حديث أَِِّب ُهَريْ َرةَ أ َّ
س ِّم ْن
ول َّ
َن َر ُس َ
ُ ُ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ ََ َ
ال «إن الْ ُم ْفل َ
ُ َ ُ ُ
ِّ ِّ ِّ
ب َه َذا فَيُ ْعطَى َه َذا ِّم ْن
ف َه َذا َوأَ َك َل َم َ
صالَةٍ َو ِّصيَ ٍام َوَزَكاةٍ َويَأِِّْت قَ ْد َشتَ َم َه َذا َوقَ َذ َ
ال َه َذا َو َس َف َ
ك َد َم َه َذا َو َ
أ َُّم ِّىت يَأِِّْت يَ ْوَم الْقيَ َامة ب َ
ضَر َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِِّّ
ِّ
ِِّّ
ت َعلَْي ِّه ُمثَّ طُرِّح ِّيف الن ِّ
َّار» رواه مسلم .
ت َح َسنَاتُهُ قَ ْب َل أَ ْن يُ ْق َ
اه ْم فَطُ ِّر َح ْ
َح َسنَاته َوَه َذا م ْن َح َسنَاته فَِّإ ْن فَنيَ ْ
ضى َما َعلَْيه أُخ َذ م ْن َخ طَايَ ُ
َ
وهي من أسباب عذاب القب .
كما جاء يف حديث ابن عباس قال ( مر النيب  بقربين فقال  :إُنما ليعذبان وما يعذبان يف كبري أما أحدمها فكان ال يستنزه من بوله
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وأما اآلخر فكان ميري بالنميمة وجاء يف رواية ( بالغيبة ) رواه أمحد .

وهي ذنب عظيم كبري .
ت َكلِّمة لَو مزجت ِّ
ِّ ِّ
ِّ
فقال" :ل َق ْد قُ ْل ِّ
الرواةِّ :تعين قَ ِّ
مباء
صريةً َ
ض ُّ ْ
حلديث عائرة السابق ( قُ ْل ُ
حسبُك م ْن صفيَّة ك َذا وَك َذا قَال ْبع ُ
ً ْ ُ
ت للنيب ْ 
جته . ) ...
البحر ملَز ْ
ْ َ
وهي سبب من أسباب دخول النار .
حلديث أيب هريرة السابق ( إِّ َّن الْعبد لَيت َكلَّم بِّالْ َكلِّم ِّة ما ي تب َّ ِّ
ني الْم ْر ِّرِّق والْمغْ ِّر ِّ
ِّ ِّ ِّ
ب).
َ َ َََ ُ
َ َ
ني َما ف َيها يَ ْه ِّوى هبَا يف النَّار أَبْ َع َد َما بَ ْ َ َ
َْ َ ََ ُ
يكتب هللا له هبا سخطه إىل يوم يلقاه) .
تبلغ ما بلغت
ويف رواية (وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط هللا ما كان يظن أن َ
ُ
وهي سبب للعذاب قبل اآلخرة .

كما يف حديث أنس – السابق  ( -ملا عرج يب مررت بقوم هلم أظفار من حناس خيمرون وجوههم وصدورهم ! فقلت  :من هؤالء يا
جربيل ؟ قال  :هؤالء الذين يأكلون حلوم الناس ويقعون يف أعراضهم ) .

ومن اغتاب الناس وفضحهم عاقبه ِبثل ذلك وفضحه هللا.
ِّ ِّ
ول هللاِّ  ( يَا َم ْع َرر َم ْن َآم َن بِّلِّسانِِّّه َوََلْ يَ ْد ُخ ِّل ِّ
ني َوالَ تَتَّبِّ ُعوا
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
َسلَ ِّم ِّي قَ َ
اإلميَا ُن قَ ْلبَهُ الَ تَ ْغتَابُوا الْ ُم ْسلم َ
َع ْن أَِّيب بَْرَزةَ األ ْ
َ
َ
ض ْحهُ ِّيف بَْيتِّ ِّه ) رواه أبو داود .
اّللُ َع ْوَرتَهُ َوَم ْن يَتَّبِّ ِّع َّ
َع ْوَر ِّاهتِّ ْم فَِّإنَّهُ َم ِّن اتَّبَ َع َع ْوَر ِّاهتِّ ْم يَتَّبِّ ُع َّ
اّللُ َع ْوَرتَهُ يَ ْف َ

والغيبة تسبب هجر صاحبها .

قال العالمة ابن باز  :والواجب عليك وعلى غريك من املسلمني ع دم جمالسة من يغتاب املسلمني مع نصيحته واإلنكار عليه لق ول
النيب  من رأى منكم منكراً فليغريه بيده فإن َل يستطع فبلسانه فإن َل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان) فإن َل ميتثل فاترك
جمالسته ألن ذلك من متام اإلنكار عليه .

والغيبة جترح الصوم .

قال النيب  ( من َل يدع قول الزور والعمل به واجلهل فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه ) رواه البخاري .
وقال  ( الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل :إين صائم ) متفق عليه .
 -4من أقوال السلف :
قال حييي بن معاذ  :ليكن حظ املؤمن منك ثالثاً  :إن َل تنفعه فال تضره وإن َل تفرحه فال تغمه وإن َل متدحه فال تذمه .
واغتاب رجل عند معروف الكرخي فقال له  :اذكر القطن إذا وضع على عينيك .
وقيل للربيع بن خثيم  :ما نراك تغتاب أحداً ؟ فقال  :لست عن نفسي راضياً فأتفرغ لذم الناس .
وقال اإلمام مالك  :أدركت هبذه البلدة – يعين املدينة – أقواماً ليس هلم عيوب فعابوا الناس فصارت هلم عيوب وأدركت هبذه البلدة
أقواماً كانت هلم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوهبم .
وقال حممد بن سريين  :إن أكثر الناس خطايا أكثرهم ذكراً خلطايا الناس .
وعن الرعيب -رمحه هللا -أن العباس بن عبد املطلب قال البنه عبد هللا :يا بين أرى أمري املؤمنني يدنيك فاحفظ مين خصاالً ثالثاً :ال
تغتب من له سر وال يسمعن منك كذباً وال تغتابن عنده أحداً
وقال البخاري :ما اغتبت أحداً منذ علمت أن الغيبة حرام.
واغتاب رجل عند معروف الكرخي فقال له :اذكر القطن إذا وضع على عينيك.
وقيل للربيع بن خثيم :ما نراك تعيب أحداً؟ فقال :لست عن نفسي راضياً فأتفرغ لذم الناس.
وقال ابن املبارك :لو كنت مغتاباً أحداً الغتبت والدي ألُنما أحق حبسناِت .
وعن احلسن البصري رمحه هللا أن رجالً قال له :إنك تغتابين فقال :ما بلغ قدرك عندي أن أحكمك يف حسناِت .
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ذكر أن عيسى قال ألصحابه  :أرأيتم لو أتيتم على رجل نائم قد كرف الريح عن بعض عورته ؟ كنتم تسرتون عليه ؟ قالوا  :نعم ؟ قال
 :بل كنتم تكرفون البقية قالوا  :سبحان هللا ؟ !! كيف نكرف البقية ؟قال  :أليس يُذكر عندكم الرجل فتذكرونه بأسوأ ما فيه فأنتم
تكرفون بقية الثوب عن عورته .
 -5غيبة الكافر :
الكافر على نوعني :الكافر احملارب لإلسالم .

وهذا ال حرمة له فيجوز ذكر نقائصه للتحذير منه وإضعاف هيبته.
قال هللا تعاىل (وال ينالون من عدو نيالً ) يقال  :نال منه إذا أصابه برزء ويدخل فيه كل ما يصيبهم وينقص من قوهتم وعزميتهم ويزيد

من قوة املسلمني عليهم حساً ومعَن ويدخل يف ذلك ذكر نقائصهم وعيوهبم لعموم اللفظ.
ويف البخاري عن الرباء بن عازب  مسعت رسول هللا  يقول حلسان يوم قريظة ( اهجهم أو هاجهم وجربيل معك ) .
ومعَن ( اهجهم ) فعل أمر من هجا يهجو هجوا وهو الذم ومعَن (هاجهم) من املهاجاة أي جازهم هبجوهم .
الكافر املعاهد بعقد ذمة أو أمان :

مثاله  :الكافر الذي يدخل إىل بالد املسلمني بعقد وقانون حيفظ له حقوقه.
الكفار الذين يعيش املسلم بينهم يف بالدهم أو يفد إليهم بعقد وقانون عمل أو دراسة أو عالج وحنو ذلك.

وأحكام غيبة هذا النوع من الكفار كأحكام غيبة املسلم وإن كان املسلم أشد حرمة من غريه على الصحيح لفضل اإلسالم عليه .
وقيل َ :توز غيبته ألنه ال حرم ة له .
حيح َشر ِّع ٍي ال ميُْكِّن الوص ُ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
 -6قال النووي  :اعلَم َّ ِّ
أسب ٍ
اح لِّغََر ٍ
اب:
ُ ُُ
ض َ
ول إلَْيه إالَّ هبَا َوُه َو ستَّةُ ْ َ
ص ٍ ْ
أن الغيبَةَ تُبَ ُ
ْ ْ
ِّ
ِّ
ِّ
وز لِّلمظْلُ ِّوم أ ْن ي تَظَلَّم إِّ َىل ُّ ِّ
صافِّ ِّه ِّم ْن ظَالِّ ِّم ِّه فيقول :ظَلَ َم ِّين
الس ْلطَان وال َقاضي و َغ ِّريمها مم َّْن لَهُ ِّوالَيَةٌ أ َْو قُ ْد َرةٌ َعلَى إنْ َ
األ ََّو ُل :التَّظَلُّ ُم فَيَ ُج ُ َ
َ َ
فُالَ ٌن بكذا.
ُ ِّ
الصو ِّ
فاز ُج ْرهُ َعْنهُ وحنو
اب
االستِّعانَةُ َعلَى تَ ْغيِّ ِّري املْن َك ِّر َوَرِّد
العا ِّصي إِّ َىل َّ
فيقول ل َم ْن يَْر ُجو قُ ْد َرتهُ َعلَى إزالَِّة املْن َك ِّر :فُال ٌن يَ ْع َم ُل َكذا ْ
الثَّاِنْ :
َ
ُ
ُ
صل إِّ َىل إزالَِّة املْن َك ِّر فَإ ْن ََل ي ْق ِّ ِّ
ِّ
ك َكا َن َحَراماً.
ص ْد ذَل َ
ذَل َ
صُ
ك ويكو ُن َم ْق ُ
َْ
ودهُ الت ََّو ُّ ُ
ُ
ِّ
ث :االستِّ ْفتاء في ُق ُ ِّ
ِّ
وحت ِّ
صيل
ك؟ َوَما طَريقي يف
الثَّالِ ُ
اخلالص ِّمْنهُ َْ
لم ْف ِّيت :ظَلَ َم ِّين أَيب أ َْو أخي أ َْو زوجي أ َْو فُال ٌن ب َك َذا فَ َه ْل لَهُ ذَل َ
ول ل ُ
ْ َُ
ِّ
ِّ
ك فهذا جائِّز لِّلْح ِّ ِّ
ول يف َر ُج ٍل أ َْو َش ْخ ٍ
ص أ َْو َزْو ٍج َكا َن ِّم ْن
األفض َل أ ْن يقولَ :ما تق ُ
َحقي َوَدفْ ِّع الظُّْل ِّم؟ َوَْحنو ذَل َ
األحو َط و َ
اجة ولك َّن ْ
َ ٌ َ َ
ِّ
ِّ
ك فالتَّعيني جائِّز َكما سنَ ْذ ُكره يف ح ِّد ِّ
ض ِّم ْن َغ ِّري تَ ْعي ٍ
اىل.
يث ِّهْن ٍد إ ْن َشاءَ هللاُ تَ َع َ
ني َوَم َع ذَل َ
ص ُل بِّه الغََر ُ
ْأم ِّرِّه كذا فَإنَّهُ َْحي ُ
ْ ُ َ ٌ َ َ ُُ َ
ِّ
الرابع :حتذير املسلمني ِّمن الر ِّ ِّ
ك ِّم ْن ُو ُجوهٍ:
يحتُ ُه ْم وذَل َ
َّ ُ
َّر َونَص َ
َ
ِّ
ِّ
الرواةِّ والرُّه ِّ
ِّ
اج ِّة.
ود
وذلك َجائٌِّز ْ
وحني ِّم َن ُّ
َ
بإمجَ ِّاع املُ ْسل َ
ح املَ ْجُر َ
ُ
ب ل ْل َح َ
مني بَ ْل َواج ٌ
مْن َهاَ :ج ْر ُ
ِّ
ومنها :امل َراورةُ يف مصاهرةِّ إنْ ٍ
املراور أ ْن ال خيفي حاله
ك أ َْو ُجمَ َاوَرتِِّّه
سان أو ُمراركتِّ ِّه أ َْو إيداعِّ ِّه أو معاملته أو غري ذَل َ
وَيب َعلَى َ
ُ
ُ ََ ُ َ َ
بل يذكر املساوئ اليت فيه بنية النصيحة.
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
صيحتُه بِّب ِّ
يان َحالِِّّه بِّ َر ْر ِّط أ ْن
وخ َ
ضَّرَر املتَ َفقهُ بِّ َذل َ
اف أ ْن يَتَ َ
َخ ُذ َعْنهُ الع ْل َم َ
ومنها :إِّذَا رأى ُمتَ َفقهاً يَتَ َرَّد ُد إِّ َىل ُمْبتَد ٍع أ َْو فَاس ٍق يَأ ُ
ك فَ َعلَْيه نَ َ ُ َ
ُ
ِّ
ِّ ِّ
َّصيحةَ وهذا ِّممَّا يغلَ ُ ِّ
ك ُ ِّ ِّ
ِّ
ص َد الن ِّ
ي ْق ِّ
ِّ
يحةٌ فَليُتَ َفطَّ ْن لذلك.
س الريطان َعلَْي ِّه ذَل َ
ط ف ِّيهَ .وقَ ْد َحي ِّم ُل املتَ َكل َم بِّذل َ
َ
وخيَْي ُل إلَْيه أنَّهُ نَص َ
ُ
َ
َ
َ
ك احلَ َس ُد َويُلَب ُ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ب ذ ْكُر
صاحلاً َهلَا وإما بِّأ ْن يكو َن فَاسقاً أ َْو ُمغَ َّفالً َوَحن َو َذل َ
ومنها :أن يكون له والية ال يقوم هبا على وجهها إما بأن ال يكون َ
ك فَيَج ُ
َذلِّ ِّ
ِّ
عامةٌ لِّيزيلَه وي وِّيل من يصلح أَو ي علَم َذلِّ َ ِّ ِّ ِّ ِّ
ضى حالِِّّه َوالَ يَ ْغتَ َّر بِِّّه وأ ْن يَ ْس َعى يف أ ْن َحيُثَّهُ َعلَى
َ
ك مْنهُ ليُ َعاملَهُ مبُْقتَ َ
ك ل َم ْن لَهُ َعلَْيه واليةٌ َّ ُ ُ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ
االستِّ َق َام ِّة أ َْو يَ ْستَْب ِّد َل بِِّّه.
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
األم ِّ
َخذ املك ِّ
ص َاد َرة الن ِّ
ور
َّاس وأ
ْس؛ وجبَايَة ْ
وم َ
األم َوال ظُْلماً َوتَ َوِّيل ُ
س :أ ْن يَ ُكو َن ُجمَاهراً بف ْسقه أ َْو ب ْد َعته كاملُ َجاه ِّر ب ُر ْرب اخلَ ْم ِّر ُ
اخلام ُ
ْ َ
ِّ ِّ ِّ ِّ
الباطلَ ِّة فَيج ِّ ِّ ِّ ِِّّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ب آخر مما ذكرناه.
َُ ُ
وز ذ ْكُرهُ مبَا َُيَاهُر به؛ َوَْحيُرُم ذ ْكُرهُ بغَ ِّْريه م َن العُيُوب إالَّ أ ْن يكو َن جلَو ِّازه َسبَ ٌ
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َّ ِ
يف فإذا َكا َن اإلنْسا ُن َم ْعروفاً بِّلَ َق ٍ
سِّ :
كاألع َم ِّ
األح َوِّل و َغ ِّْريِّه ْم جاز تعريفهم بذلك
ب
َص ِّم و ْ
ْ
التعر ُ
األعمى و ْ
األعرِّج واأل َ
الساد ُ
ش و َ
ُ
ِّ
ك َكا َن ْأوَىل.
وحيرم إطالقه على جهة التنقص ولو أمكن تعريفهم بِّغَ ِّري َذل َ
ِّ
األحاد ِّ
ٍ
مرهورةٌ.
حيح ِّة
العلَ َماءُ وأكثَ ُرها ُْجم َم ٌع َعلَْي ِّه َوَدالئِّلُ َها ِّم َن
يث َّ
فهذه ستَّةُ أسباب ذَ َكَرَها ُ
الص َ
َ
ِ
صا ِر
َِّب َ خ ْي ُر ُدوِر األَنْ َ
-47باب قَ ْول النِ ِر
َ -6053عن أَِيب أُسي ٍد َّ ِ ِ
َّجار ) .
ال  :قَ َ
ي قَ َ
صا ِر بَنُو الن َّ
ال النِ ُّ
َْ
َِّب َ ( خ ْي ُر ُدوِر األَنْ َ
ْ
الساعد ِر
[ م . ] 2511 :
---------صا ِر ) أي  :خري قبائلهم .
( َخ ْي ُر ُدوِر األَنْ َ
َّجار ) قيل هذه الرتمجة ال تليق ههنا ألُنا ليست من الغيبة أصالً .
صا ِر بَنُو الن َّ
 -1قوله ( َخ ْي ُر ُدوِر األَنْ َ

وأجيب بأن املفضل عليهم يكرهون ذلك فبهذا القدر حيصل الوجه إليراد هذه الرتمجة ههنا وإن كان هذا املقدار ال يعد غيبة وهذا حنو
قولك أبو بكر أفضل من عمر وليس ذلك غيبة لعمر رضي هللا عنه ومن هذا القبيل ما فعله حيىي ابن معني وغريه من أئمة احلديث من
ختريج الضعفاء وتبني أحواهلم خرية التباس أمرهم على العامة واختاذهم أئمة وهم غري مستحقني لذلك .

قال النووي  :أن فيه جو َاز تفضيل القبائل واألشخاص بغري جمازفة وال َه ًوى وال يكون هذا غيبة .
دليل على جواز املفاضلة بني الناس ملن يكون عالِّ ًما بأحواهلم؛ لينبه على فضل الفاضل ومن ال يُلحق
وقال ابن الت ن رمحه هللا :فيه ٌ
متثل أمره  بتنزيل الناس منازهلم وليس ذلك بغيبة  .ذكره يف الفتح .
بدرجته يف الفضل فيُ َ
قال احلافظ رمحه هللا ما حاصله :إن مثل هذا يستثَن من عموم قوله"ِّ :ذكرك أخاك مبا يكره" ويكون حمل الزجر إذا َل يرتتب عليه حكم
شرعي فأما ما يرتتب عليه حكم شرعي فال يدخل يف الغيبة ولو كرهه احملدَّث عنه ويدخل يف ذلك ما يُذكر لقصد النصيحة من بيان
غلط من ُخيْ َرى أن يُ َقلَّد أو يغرت به يف أم ٍر ما فال يدخل ذكره مبا يَكره من ذلك يف الغيبة احملرمة .

استثقاال
أدور بواو مضمومة وقد أبدلوا من الضمة مهزة؛
 -2قال
ً
أصل الدار :املنزل الذي يُقام فيه ُ
وَيمع يف القلةُ :
ر
القرطِب رمحه هللاُ :
عرب بالدار عن ساكنها كما جاء يف هذا احلديث فإنه أراد
ودور والدار مؤنثة مث قد يُ َّ
َّ
للضمة على الواو ُ
وَيمع يف الكثرة على ديار ُ
خريا .
بالديار :القبائل وخري؛ يعينْ :
أخ َري؛ أي :أكثر ً
وتفضيل بعض هذه القبائل على بعض إَّنا هو حبسب َسْبقهم لإلسالم وأفعاهلم فيه .
يؤخر من قدَّم.
َّم من أخر وال َّ
وتفضيلُهم خرب من الرارع عما هلم عند هللا تعاىل من املنازل واملراتب فال يُقد ُ

النووي رمحه هللا :قوله" :خري دور األنصار"؛ أي :خري قبائلهم وكانت كل قبيلة منها تسكن حملة فتسمى تلك احمللة دار بين
وقال
ر
فالن وهلذا جاء يف كثري من الروايات :بنو فالن من غري ِّذكر الدار.
ايات يف بين النَّجار وبين عبد األشهل :
صا ِر بَنُو الن َّ
-3قوله ( َخ ْي ُر ُدوِر األَنْ َ
َّجار ) قد اختلفت الرو ُ

ومن بعدهم .
ففي رواية أيب أُسيد :تقدمي بين النَّجار على بين عبد األشهل َ
عدهم .
ومن بَ َ
ويف رواية أيب هريرة :تقدمي بين عبد األشهل على بين النجار َ
ِّ
ُسيد :
وهذا
ٌ
تعارض ُمركل غري أن األَوىل رواية أيب أ َ
لقرابة بين النجار من رسول هللا  دون غريهم فإُنم أخوالُه كما قدَّمنا والختصاص نزول رسول هللا  هبم وكونه عندهم وهذه
مزيَّة ال يلحقهم أح ٌد فيها .
ار ِّ
احلَ ِّ
َّج ِّ
ص ِّ
ول هللاِّ َ ( خْي ر ُد ِّ
ث بْ ِّن
ار ُمثَّ بَنُو َعْب ِّد األَ ْش َه ِّل ُمثَّ بَنُو ْ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ُسْي ٍد قَ َ
ار بَنُو الن َّ
ور األَنْ َ
-4لفظ احلديث كامالً :ع ْن أَِّيب أ َ
ُ
اخلزرِّج ُمثَّ ب نُو س ِّ
ص ِّ
اع َد َة وِّيف ُك ِّل ُد ِّ
ال َس ْع ٌدَ :ما أ َُرى َر ُس َ ِّ َِّّ
َّل َعلَْي نَا
ار َخْي ٌر" فَ َق َ
ور األَنْ َ
َ َ
َْْ َ
َ
ول هللا  إال قَ ْد فَض َ
ِّ
ضلَ ُك ْم َعلَى َكثِّري ) .
يل :قَ ْد فَ َّ
فَق َ
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ِّ
وحرصه على حتصيل الثواب
داره آخر الديار بادرةٌ أصدرها عنه منافستُه يف اخلري
ب سعد بن عبادة لَما ذُ ْ
قال القرطِب  :و َغ َ
ُ
كرت ُ
ضُ
وشكر هللا تعاىل على ما آتاه ِّمن فضله .
السبق ألهله
واألجر؛ فلما نُبه على ما ينبغي له سلَّم َّ
َ
ص ِّ
 -5قوله (وِّيف ُك ِّل ُد ِّ
ار َخْي ٌر ) قال العيين  :قوله ( ويف كل دور األنصار خري ) املذكور هنا لفظ خري" يف املوضعني األول قوله:
ور األَنْ َ
َ
"خري دور األنصار" ولفظ خري فيه مبعَن أفعل التفضيل؛ أي :أفضل دور األنصار؛ أي :قبائلهم كما ذكرنا والثاين :قوله" :ويف كل دور
األنصار خري" ولفظ خري فيه على أصله؛ أي :يف كل دور األنصار؛ أي :يف قبائلهم خري وإن تفاوتت مراتبهم .
اب أ َْه ِل الْ َفس ِ
وز ِم ِن ا ْغتِيَ ِ
الريَ ِ
اد َو رِ
ب
 -48باب َما َجيُ ُ
َ
ول ِ
ِ
ِ
اَّلل َع ْن َها  ،قَال ِ
ِ
استَأْذَ َن ر ُجل َعلَى ر ُس ِ
ريةِ  ،أَ ِو ابْ ُن
هللا  فَ َق َ
 -6054عن َعائِ َ
س أُ
َت ( ْ
شةَ َ ،رض َي َُّ
َ
َخو ال َْعش َ
َ ٌ
ال ائْ َذنُوا لَهُ ب ْئ َ
ول ِ
ِ
شةُ إِ َّن َش َّر الن ِ
ت لَهُ الْ َكالَ َم قَ َ
ْت يَا َر ُس َ
َي َعائِ َ
ْت ُُثَّ أَلَْن َ
ْت الَّ ِذي قُل َ
هللا قُل َ
ريةِ فَ لَ َّما َد َخ َل أَالَ َن لَهُ الْ َكالَ َم قُل ُ
َّاس َم ْن تَ َرَكهُ
ال أ ْ
ال َْعش َ
َّاس  -اترَِقاءَ فُ ْح ِشه ) .
َّاس  ،أ َْو َو َدعَهُ الن ُ
الن ُ
[ م . ] 2591 :
---------تنبيه  :احلديث تقدم شرحه .
اب أ َْه ِل الْ َفس ِ
وز ِم ِن ا ْغتِيَ ِ
الريَ ِ
اد َو رِ
ب).
 -1قوله ( باب َما َجيُ ُ
َ

قال العيِن  :مطابقته للرتمجة تؤخذ من قوله بئس أخو العررية أو ابن العررية فإنه ذكر الرجل املذكور هبذا الذم وهو غائب عنه فدل على

إباحة اغتياب أهل الفساد والرر فإن قلت َ:ل يكن ذلك غيبة وإَّنا هو نصيحة ليحذر السامع قلت  :صورة الغيبة موجودة فيه ولكنه
ال يتناول الغيبة املذمومة شرعاً .

وقال ابن عثيم ن  :وكان هذا الرجل من أهل الفساد والغي فدل هذا على جواز غيبة من كان من أهل الفساد والغي وذلك من أجل
شخصا ذا فساد وغي لكنه قد سحر الناس ببيانه وكالمه يأخذ الناس منه ويظنون أنه
أن حيذر الناس فساده حىت ال يغرتوا فيه فإذا رأيت
ً
شرا ألجل أال يغرت الناس به كم من إنسان طليق اللسان
على خري فإنه َيب عليك أن تبني أن هذا الرجل ال خري فيه وأن تثين عليه ً
فصيح البيان إذا رأيته يعجبك جسمه وإن يقل تسمع لقوله ولكنه ال خري فيه فالواجب بيان حاله كذلك أيضاً ذكر أن النيب  من
شرا وأُنما ال يعرفان من الدين
حديث عائرة أيضاً قال :ما أظن أن فالنًا وفالنًا يعرفان من ديننا شيئا وكانا من املنافقني فأثَن عليهما ً
شيئاً ألن املنافق ال يعرف من دين هللا شيئاً يف قلبه وإن كان يعرف بأذنه لكن ال يعرف بقلبه والعياذ باهلل فهو منافق يظهر أنه مسلم
ولكنه كافر قال هللا تعاىل :ومن الناس من يقول آمنا باهلل وباليوم اآلخر وما هم مبؤمنني خيادعون هللا والذين آمنوا وما خيدعون إال أنفسهم
وما يرعرون .اه
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 -49باب النميمة من الكبائر
ِ
ال ي ع َّذب ِ
ِ
َِّب ِ من ب ْع ِ ِ ِ
ان الْم ِدينَ ِة فَ ِ
ت إِنْسانَ ْ ِ
َ -6055ع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ
ان
اس قَ َ
ج النِ ُّ
سم َع َ
 ن يُ َع َّذبَان ِِف قُبُوِرمهَا فَ َق َ ُ َ َ
ْ َ
ال ( َخ َر َ
ض حيطَ َ
ص ْو َ َ
َ
وما ي ع َّذب ِ
ان ِِف َكبِريةٍ وإِنَّهُ لَ َكبِري َكا َن أَح ُد ُمهَا الَ يستَِرت ِمن الْب و ِل  ،وَكا َن َ ِ ِ ِ
يم ِة ُُثَّ َد َعا ِِبَ ِري َدةٍ فَ َكسرَها بِ ِك ْسرتَ ْ ِ
 ن  ،أ َْو
َ
ََ َُ َ
ٌ
اآلخ ُر ميَْشي بالنَّم َ
َ َ
َ
ََ
َ ْ ُ َ َْ َ
ِ
ِ
ثِْنتَ ْ ِ
سا ) .
 ن فَ َج َع َل ك ْس َرةً ِِف قَ ِْب َه َذا َوك ْس َرًة ِِف قَ ِْب َه َذا فَ َق َ
ال ل ََعلَّهُ ُخيََّف ُ
ف َع ْن ُه َما َما َملْ يَ ْيبَ َ
[ م . ] 292 :
ِ ِ
يم ِة
 -50باب َما يُ ْك َرهُ م َن النَّم َ
ِ
ِ ِ
ٍ ٍ ِ
ش ٍاء بِنَ ِم ٍ
َوقَ ْولِ ِه ( :مهََّا ٍز َم َّ
يب.
يم)َ ( .ويْ ٌل ل ُك ِرل ُمهَ َزة ل َُم َزة) يَ ْهم ُز َويَلْم ُز يَع ُ
ِ
َ -6056ع ْن مه ٍ
ول ( الَ يَ ْد ُخ ُل
َِّب  يَ ُق ُ
يث إِ ََل عُثْ َما َن فَ َق َ
ََّام قَ َ
يل لَهُ إِ َّن َر ُجالً يَ ْرفَ ُع ا ْحلَ ِد َ
ال ُح َذيْ َفةُ َِْس ْع ُ
ت النِ َّ
ال ُ :كنَّا َم َع ُح َذيْ َفةَ فَق َ
َّات ) .
ا ْْلَنَّةَ قَ ت ٌ
[ م . ] 105 :
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ضر
( قَ ت ٌ
َّات ) بقاف ومثناة ثقيلة وبعد األلف مثناة أخرى  :-هو النمام وقيل :الفرق بني "ال َقتات" و"النمام" أن النمام الذي َْحي ُ
القصة فينقلها و"القتات" الذي يتسمع من حيث ال يُ ْعلَم به مث ينقل ما مسعه.
 -1احلديث دليل على حترمي النميمة وأُنا من الكبائر .
ض علَى ِّجه ِّة ِّْ ِّ
َّميمة نَ ْقل َك َالِّم الن ِّ ِّ
ِّ
نهم.
قال النووي  :قَ َ
َّاس بَ ْعض ِّه ْم إِّ َىل بَ ْع ٍ َ
َ
اإلفْ َساد بَْي ْ
ال الْ ُعلَ َماء  :الن َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َح ُد ُمهَا ُْحي َم ُل َعلَى
وقال رمحه هللا يف "شرح صحيح مسلم" وأما قوله  ( ال يدخل ْ
اجلَنَّةَ ََّنَّ ٌام )  :فَفيه التَّأْ ِّو َيالن الْ ُمتَ َقد َمان ِّيف نَظَائ ِّرهِّ  :أ َ
ِّ
ِّ
َّح ِّرِّمي والث ِّ
ول الْ َفائِِّّزين .
َّاين َال يَ ْد ُخلُ َها ُد ُخ َ
الْ ُم ْستَح ِّل بِّغَِّْري تَأْ ِّو ٍيل َم َع الْع ْل ِّم بِّالت ْ
َ
-2وهلا عقوبات :

ال يدخل اْلنة صاحبها .
حلديث حذيفة ( ال يدخل اجلنة َّنام ) .
ومن أسباب عذاب القب .

ِّ ِّ ِّ
يم ِّة ) .
كما يف حديث ابن عباس ( َوَكا َن َ
اآلخُر ميَْري بالنَّم َ
ِّ
َّ
يمة .
قال ابن بطال  :ومعَن احلديث :احلض على ترك النَّم َ
ِّ
ِّ
َّ
احملرمة .
يمة َّ
يمة وأُنا سبب العذاب وهو حممول على النَّم َ
وقال ابن دقيق العيد  :يف احلديث دليل على عظم أمر النَّم َ
ِّ
ُّ
وقال الشوكاِن  :احلديث ُّ
يمة
يدل على جناسة البول من اإلنسان ووجوب اجتنابه وهو إمجاع
ويدل ً
أيضا على عظم أمره وأمر النَّم َ
و َّأُنما من أعظم أسباب عذاب القرب .
وهنى هللا عن طاعة النمام .

قال تعاىل ( وال تطع كل حالف مهني مهاز مراء بنميم ) .
-3من أقوال السلف بالنميمة :
قال علي  :يعمل النمام يف ساعة فتنة شهر .

وقال الشافعي  :من من لك من عليك .

وقال حييي بن أكتم  :النمام شر من الساحر .

وقال احلسن  :من نقل إليك حديثاً فاعلم أنه ينقل إىل غريك حديثك .
وقال حييي بن أيب كثري  :يفسد النمام يف ساعة ما ال يفسده الساحر يف سنة .
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َّمام باملواجهة".
أضر من عمل الريطان؛ ألن عمل الريطان باخليال والوسوسة وعمل الن َّ
وكان يقال" :عمل الن َّ
َّمام ُّ
وقال أَبُو حامت  :هذا وأمثاله من مثرة النميمة ألُنا هتتك األستار وتفري األسرار وتورث الضغائن وترفع املودة وَتدد العداوة
وتبدد اجلماعة وهتيج احلقد وتزيد الصد .
-4ماذا تفعل مع النمام ؟
ِّ
ِّ ِّ ِّ
يل لَهُ  :فَُالن يَ ُقول فِّيك أ َْو يَ ْف َعل فِّيك َك َذا فَ َعلَْي ِّه ِّستَّة أ ُُمور :
قال النووي – نقالً عن الغزايل َ : -وُك ُّل َم ْن َمحَْلت إلَْيه ََّن َ
يمة َوق َ
َّمام فَ ِّ
ص ِّدقُهُ ِّأل َّ
اس ٌق .
َن الن َّ
ْاأل ََّول  :أََّال يُ َ
ِّ
الث ِّ
صحهُ َويُ َقبِّح لَهُ فِّ ْعله .
َّاين  :أَ ْن يَْن َهاهُ َع ْن ذَل َ
ك َويَْن َ
ِّ
اىل .
اىل َوََِّيب بُ ْغض َم ْن أَبْغَضه َّ
يض ِّعْن َد َّ
الثَّالِّث  :أَ ْن يُْبغِّضهُ ِّيف َّ
اّلل تَ َع َ
اّلل تَ َع َ
اّلل تَ َع َ
اىل فَإِّنَّهُ بَغ ٌ
الرابِّع  :أََّال يظُ َّن بِّأ ِّ
السوء .
َخ ِّيه الْغَائِّب ُّ
َّ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ك.
ْ
َّج ُّسس َوالْبَ ْحث َع ْن َذل َ
اخلَامس  :أََّال َْحيملهُ َما ُحك َي لَهُ َعلَى الت َ
الس ِّادس  :أََّال ي ر ِّ ِّ ِّ ِّ
َّمام عنْه ؛ فَ َال َحي ِّكي ََّنِّيمته عْنه فَي ُقول  :فَُالن ح َكى َك َذا فَي ِّ
صري بِِّّه ََّنَّ ًاما َويَ ُكون آتِّيًا َما ُُنِّ َي
َّ
َْ َ
ْ
ضى لنَ ْفسه َما ُُن َي الن َّ َ ُ
َ
َ
َ َُ َ
عْنه  .ه َذا ِّ
آخر َك َالم الْغََزِِّّ
اّلل .
ايل َرِّمحَهُ َّ
َُ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ك َك َما إِّذَا
اجةٌ إِّلَْي َها فَ َال َمْنع مْن َها ؛ َوذَل َ
صلَ َحة َش ْرعيَّة فَِّإ ْن َد َع ْ
يمة إِّ َذا ََلْ يَ ُك ْن ف َيها َم ْ
ت َح َ
ُث قال النووي َ :وُكل َه َذا الْ َم ْذ ُكور يف النَّم َ
ِّ ِِّّ
ِّ ِّ ِّ
ِِّّ
َخب رهُ بِّأ َّ ِّ
َخبَ ر ِّْ
ِّ
اإل َمام أ َْو َم ْن لَهُ ِّوَاليَةٌ بِّأ َّ
َن إِّنْ َسانًا يَ ْف َعل َك َذا َويَ ْس َعى ِّمبَا فِّ ِّيه َم ْف َس َدة .
َن إنْ َسانًا يُريد الْ َفْتك به أ َْو بأ َْهله أ َْو مبَاله أ َْو أ ْ َ
أ ْ ََ
 -5قصة :
عن عمر بن عبد العزيز .أنه دخل عليه رجل فذكر عنده وشاية يف رجل آخر فقال له عمر :إن شئت حققنا هذا األمر الذي تقول فيه
وننظر فيما نسبته إليه فإن كنت كاذباً فأنت من أهل هذه اآلية (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبٍإ فتبينوا) وإن كنت صادقاً فأنت
من أهل هذه اآلية (مهاز مراء بنميم) وإن شئت عفونا عنك فقال :العفو يا أمري املؤمنني ال أعود إىل مثل ذلك أبداً .
أخرى :

قال رجل لوهب بن منبه  :إن فالنا يقول فيك كذا وكذا ؟ قال  :أما وجد الريطان بريداً غريك .

ويقال  :جاء رجل إىل الرافعي فقال له  :إن فالناً يذكرك بسوء فقال له  :إن كنت صادقاً فأنت َّنام وإن كنت كاذباً فأنت فاسق

فخجل وانصرف .
-6حرص الرريعة على سد كل أمر يؤدي إىل التدابر والتقاطع بني املسلمني .
-7حرص الرريعة على سالمة اجملتمع وتكاتفه وترابط ه .
-8خطورة اللسان .
-9وجوب اإلصالح بني الناس .
-10الرد على املرجئة .
-11حترمي التجسس على وجه اإلفساد .
ِ
الزور )
اجتَنِبُوا قَ ْو َل ُّ
-51باب قَ ْو ِل هللا تَ َع َاَل ( َو ْ
الزوِر والْعمل بِ ِه وا ْْلهل فَ لَي ِ ِ
اجةٌ أَ ْن يَ َدعَ طَ َع َامهُ َو َش َرابَه ) -
َِّب  قَ َ
ال ( َم ْن َملْ يَ َد ْ
س ََّّلل َح َ
ع قَ ْو َل ُّ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َ
َ -5057ع ْن أَِيب ُه َريْ َرةَ َ ،ع ِن النِ ِر
--------ع ) َل يرتك .
( َم ْن َملْ يَ َد ْ
( قَ ْو َل اَ ُّلزوِر ) الكذب .
( َوا ْْلَْه َل ) السفه .
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( فليس هلل حاجة ِف أن يدع طعامه ) قال ابن حجر  :فال مفهوم له فإن هللا ال حيتاج إىل شيء وإَّنا معناه فليس هلل إرادة يف
صيامه فوضع احلاجة موضع اإلرادة .
 -1حترمي قول وشهادة الزور .

قال احلافظ ابن حجر  :وضابط الزور  :وصف الريء على خالف ما هو به وقد يضاف إىل القول فيرمل الكذب والباطل وقد

يضاف إىل الرهادة فيختص هبا وقد يضاف إىل الفعل ومنه  :البس ثويب زور .
وهي من احملرمات الكبائر :
الزور ) .
اجتَنِّبُوا قَ ْو َل ُّ
لآلية اليت ذكرها املصنف ( َو ْ
ومما يدل على حترمي قول الزور قوله تعاىل ( والذين ال يرهدون الزور ) .

قال القرطِب  :أي ال حيضرون الكذب والباطل وال يراهدونه والزور كل باطل زور وزخرف .

وقال ابن كثري  :وقيل املراد بقوله تعاىل (والذين ال يرهدون الزور ) أي  :شهادة الزور وهي الكذب متعمداً على غريه .
وِما يدل على التحرمي :

الز ِّ
س هلل . ) ..
ور َوالْ َع َم َل بِِّّه َو ْ
حديث الباب ( َم ْن ََلْ يَ َد ْع قَ ْو َل ُّ
اجلَ ْه َل فَلَْي َ

قال العيِن  :مطابقته للرتمجة تؤخذ من قوله من َل يدع قول الزور ألن معناه من َل يرتك وَل َيتنب .

وِما يدل على التحرمي :

ال ِّ
وق الْ َوالِّ َديْ ِّن َوَكا َن
اإل ْشَر ُاك بِّ َّ
ول هللاِّ قَ َ
ول هللاِّ  ( أَالَ أُنَبِّئُ ُك ْم بِّأَ ْك َِّرب الْ َكبَائِِّّر قُ ْلنَا بَلَى يَا َر ُس َ
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
عن أيب بكرة  قَ َ
اّللِّ َو ُع ُق ُ
ِّ
الز ِّ
الز ِّ
الز ِّ
الز ِّ
ت ) متفق عليه .
س فَ َق َ
ور َو َش َه َادةُ ُّ
ور أَالَ َوقَ ْو ُل ُّ
ور َو َش َه َادةُ ُّ
ال أَالَ َوقَ ْو ُل ُّ
ت  :الَ يَ ْس ُك ُ
ور فَ َما َز َال يَ ُقوُهلَا َح َّىت قُ ْل ُ
ُمتَّكئًا فَ َجلَ َ
وإَّنا كانت من أكرب الكبائر ألُنا يتوصل هبا إىل إتالف النفوس واألموال وحتليل ما حرم هللا وحترمي ما أحل هللا فال شيء يف
الكبائر أعظم ضرراً وال أكثر فساداً منها بعد الررك .
ويف احلديث شدة حترمي شهادة الزور لقوله ( وكان  متكئاً فجلس فما زال يكررها ) .
َّكئا) ي ْرعِّر بِّأَنَّه اهت َّم بِّ َذلِّك ح َّىت جلَس ب عد أَ ْن َكا َن متَّكِّئا وي ِّف ِّ
ِّ
يد َْحت ِّرميِِّّه َو ِّعظَ َم قُْب ِّح ِّه
ك تَأْكِّ َ
ُ ً َُ ُ
َ َ َ َ َْ َ
يد ذَل َ
س َوَكا َن ُمت ً ُ ُ ُ ْ َ
قال احلافظ  :قَ ْولُهُ ( َو َجلَ َ
ِّ
َّاس والت ِّ ِّ
الز ِّ
الز ِّ
ِّ ِّ
ب الْ ُم ْسلِّ ِّم
ور أ َْو َش َه َادةِّ ُّ
ك َك ْو ُن قَ ْوِّل ُّ
ب ِّاال ْهتِّ َم ِّام بِّ َذل َ
َس َه َل ُوقُ ً
ور أ ْ
وعا َعلَى الن ِّ َ َ
َّه ُاون هبَا أَ ْكثََر فَإ َّن ْاإل ْشَر َاك يَْنبُو َعْنهُ قَ ْل ُ
َو َسبَ ُ
يم ِّه ولَي ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
احلس ِّد و َغ ِّريِّمها فَاحتِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ك لِّعِّظَ ِّم َها
ف َعْنهُ الطَّْب ُع َوأ ََّما ُّ
َوالْعُ ُق َ
ص ِّر ُ
س َذل َ
وق يَ ْ
ور فَا ْحلََوام ُل َعلَْيه َكث َريةٌ َكالْ َع َد َاوة َو َْ َ َ ْ َ ْ َ
الز ُ
يج إ َىل اال ْهت َمام بتَ ْعظ َ ْ َ
اإل ْشر ِّاك قَطْعا بل لِّ َكو ِّن م ْفس َدةِّ ُّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِِّّ ِّ ِّ
ِّ
الرر ِّك فَإِّ َّن م ْفس َدتَه قَ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
اصَرةٌ َغالِّباً .
َ َ ُ
الزور ُمتَ َعديَةً إ َىل َغ ْري الرَّاهد خب َالف ْ
ً َْ ْ َ َ
بالن ْسبَة إ َىل َما ذُكَر َم َع َها م َن ْ َ
( الفتح ) .

ت ) أَي َ :ش َف َقةً َعلَْي ِّه وَكر ِّاهيةً لِّما ي ْز ِّعجهُ وفِّ ِّيه ما َكانُوا َعلَْي ِّه ِّمن َكثْرةِّ ْاأل ََد ِّ
ب َم َعهُ َ والْ َم َحبَّ ِّة
ََ َ َ ُ ُ َ َ
وقوله ( فَ َما َز َال يُ َك ِّرُرَها َح َّىت قُ ْلنَا لَْيتَهُ َس َك َ ْ
ْ َ
لَهُ َوال َّر َف َق ِّة َعلَْيه .
ِّ
ت ) فَ ُجلُوسه ِّ ال ْهتِّ َم ِّام ِّه ِّهبَ َذا ْاأل َْمر َوُه َو يُِّفيد
س فَ َما َز َال يُ َك ِّرُرَها َح َّىت قُلْنَا لَْيتَهُ َس َك َ
وقال النووي َ :وأ ََّما قَ ْوله  ( :فَ َكا َن ُمتَّكئًا فَ َجلَ َ
تَأْكِّيد َْحت ِّرميه َو ِّعظَم قُْبحه .
اّلل  وَكراهة لِّما ي ز ِّعجه وي ْغ ِّ
وأ ََّما قَوهلم ( لَْيتَهُ س َك َ ِّ
ضبهُ .
ت ) فَإََّّنَا قَالُوهُ َوَمتَن َّْوهُ َش َف َقة َعلَى َر ُسول َّ َ َ َ َ ُْ ُ َ ُ
َ
َ ْ ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الز ِّ
الز ِّ
وجاء يف ( سبل السالم ) وإََّّنَا ْاهتَ َّم  بإ ْخبَ ِّ
ور َو َجلَس َوأَتَى حبَْرف التَّ ْنبيه وَكَّرَر ِّْ
ور
اإل ْخبَ َار ؛ ل َك ْون قَ ْول ُّ
اره ْم َع ْن َش َه َادة ُّ
َ
َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الز ِّ
َّه ُاون هبَا أَ ْكثَ َر ؛ َوِّأل َّ
يج َإىل
احلََوام َل َعلَْيه (قول الزور) َكث َريةٌ م ْن الْ َع َد َاوة َو ْ
َن ْ
َو َش َه َادةِّ ُّ
احلَ َسد َو َغ ِّْريمهَا فَ ْ
ور  :أ ْ
َس َه َل َعلَى الل َسان َوالت َ
احت َ
اإل ْشر ِّاك فَِّإنَّه ي ْنبو عنْه قَ ْلب الْمسلِّ ِّم ؛ وِّألَنَّه َال تَت عدَّى م ْفس َدتُه َإىل َغ ِّري الْم ْر ِّر ِّك ِِّّخب َال ِّ
الز ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِِّّ ِِّّ ِّ ِّ
ف قَ ْوِّل ُّ
ور فَِّإنَّهُ
َ ُ ََ َ َ ُ
ُ َُ َ ُ ُ ُ ْ
ْ ُ
اال ْهت َمام ب َرأْنه خب َالف ْ َ
ِّ
يل فِّيه  ( .سبل السالم ) .
يَتَ َعدَّى َإىل َم ْن ق َ
وكثرة شهادة الزور من عالمات الساعة :
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جاء يف حديث عبد هللا بن مسعود  قوله  ( إن بني يدي الساعة ...شهادة الزور وكتمان شهادة احلق ) رواه أمحد .

 ومن صفات عباد الرمحن الِت ذكرها هللا ِف القرآن ِف آخر سورة الفرقان أهنم ال يشهدون الزور .َّ ِّ
الز َور َواذَا َمُّروا بِّاللَّ ْغ ِّو َمُّروا كَِّر ًاما ) .
ين َال يَ ْر َه ُدو َن ُّ
كما يف قوله تعاىل ( َوالذ َ
الرج ِّ
ِّ
الز ِّ
وتدبر قوله تعاىل يف سورة احلج ( فَ ْ ِّ ِّ
ور ) ففي هذه اآلية أمر هللا تعاىل باجتناب الررك واجتناب
اجتَنِّبُوا قَ ْو َل ُّ
س م َن ْاأل َْوثَان َو ْ
اجتَنبُوا ْ َ
قول الزور.
 ومن شناعة شهادة الزور أو قول الزور أنه خيدش صيام الصائم .كما يف حديث الباب .
 وليعلم  :أن من شهادة الزور أن يرهد الراهد من غري تثبت وال تبني .ِّ ٍ
َّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ٍ
ِّ
ني ) .
صبِّ ُحوا َعلَى َما فَ َعلْتُ ْم نَادم َ
ين آَ َمنُوا ان َجاءَ ُك ْم فَاس ٌق بِّنَبَأ فَتَبَ يَّنُوا ان تُصيبُوا قَ ْوًما جبَ َهالَة فَتُ ْ
والدليل قوله تعاىل ( يَا أَيُّ َها الذ َ
ألن يف الرهادة من غري تثبت ظلما للناس وضياعاً حلقوقهم وترويهاً لسمعتهم وقد تصل درجة الضرر ببعض من شهد عليهم
بالباطل أن تسفك دماؤهم أو تتلطخ أعراضهم أو ختتلط انساهبم أو حيصل هلم غري ذلك من األضرار واملفاسد الكثرية بسبب شهادة الزور
وعدم التثبت هبا.
 -2أن املقصود من شرعية الصيام تقوى هللا وهتذيب النفوس واألخالق .
َّ ِّ
َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ين ِّم ْن قَ ْبلِّ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّ ُقو َن ) .
ب َعلَى الذ َ
كما قال تعاىل ( يَا أَيُّ َها الذ َ
ب َعلَْي ُك ُم الصيَ ُام َك َما ُكت َ
ين َآمنُوا ُكت َ
فبني هللا تعاىل أن احلكمة من الصيام تقوى هللا وهي فعل األوامر وترك النواهي .

وهلذا قال ابن القيم  :ففي احلديث الصحيح (من َل يدع قول الزور  )...ويف احلديث (رب صائم حظه من صيامه اجلوع والعطش)
فالصوم هو صوم اجلوارح عن اآلثام وصوم البطن عن الرراب والطعام فكما أن الطعام والرراب يقطعه ويفسده فهكذا اآلثام تقطع
ثوابه وتفسد مثرته فتصريه مبنزلة من َل يصم .
-3فعل احملرمات واملنكرات يف الصيام ال تبطل الصيام وإَّنا تنقص ثواب الصوم ومثلها الغيبة والنميمة وغريها .

قال ابن حجر  :وأفرط ابن حزم فقال  :يبطله كل معصية من متعمد هلا ذاكر لصومه سواء كانت فعالً أو قوالً .
-52باب َما قِيل ِِف ِذي ال َْو ْج َه ْ ِ
 ن
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
 ن الَّ ِذي يأِِْت ه ُؤالَِء بِوجهٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال  :قَ َ
َ -6058ع ْن أَِيب ُه َريْ َرةَ  قَ َ
ال النِ ُّ
َِّب َ ( جتِ ُد م ْن َش رر النَّاس يَ ْو َم الْقيَ َامة ع ْن َد هللا ذَا ال َْو ْج َه ْ
َ َ
َْ
َو َه ُؤالَ ِء بَِو ْجه ) .
[ م . ] 2526 :
---------( َجتِ ُد ِم ْن َش رِر الن ِ
َّاس ) ويف رواية ( َتدون شر الناس ) وأخرجه الرتمذي بلفظ ( إن من شر الناس ) وأخرجه أبو داود بلفظ ( من شر
الناس ذو الوجهني ) وهذه األلفاظ متقاربة والروايات اليت فيها ( شر الناس ) حممولة على الرواية اليت فيها (من شر الناس ) ووصفه
بكونه شر الناس أو من شر الناس مبالغة يف ذلك .
( ذَا ال َْو ْج َه ْ ِ
 ن ) تفسري ذلك ( الَّ ِّذي يَأِِّْت َه ُؤالَ ِّء بَِّو ْج ٍه َوَه ُؤالَ ِّء بَِّو ْجه ) .
 -1احلديث دليل على أن من شر الناس ذا الوجهني الذي يأِت هؤالء بوجه وهؤالء بوجه .
ني ( إِّنَّه ِّمن ِّشرار النَّاس ) فَسببه ظَ ِّ
قال النووي  :قوله ِّ يف ِّذي الْو ْج َه ْ ِّ
اهر ِّألَنَّهُ نَِّفاق َْحمض َوَك ِّذب َو ِّخ َداع َوَحتَيُّل َعلَى اِّ ِّط َالعه َعلَى
ََ
ْ
َ
ُ ْ َ
ِّ
ِّ
ني وهو الَّذي يأِِّْت ُكل طَائَِّفة ِّمبَا ي ر ِّ
َّ ِّ ِّ
ض َيها َويَظْ َهر َهلَا أَنَّهُ ِّمْن َها ِّيف َخ ْري أ َْو َشر َوه َي ُم َد َاهنَة ُحمََّرَمة.
أْ
َ
ُْ
َسَرار الطائ َفتَ ْ َ ُ َ
القرطِب رمحه هللا :إَّنا كان ذو الوجهني شر الناس؛ ألن حاله حال املنافق؛ إذ هو متملق بالباطل وبالكذب ُمدخل للفساد بني
وقال
ر
الناس.
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ِّ
ِّ ٍ ِّ
ِّ
ِّ ٍ
ال َغْي ُرهُ الْ َف ْر ُق بَْي نَ ُه َما أ َّ
ُخَرى
وقال ِف الفتح  :قَ َ
وم َم ْن يَُزيِّ ُن ل ُك ِّل طَائ َفة َع َملَ َها َويُ َقبِّ ُحهُ عْن َد ْاألُ ْخَرى َويَ ُذ ُّم ُك َّل طَائ َفة عْن َد ْاأل ْ
َن الْ َم ْذ ُم َ
والْمحمود أَ ْن يأِِّْت لِّ ُك ِّل طَائَِّف ٍة بِّ َك َالٍم فِّ ِّيه ص َالح ْاألُخرى وي عت ِّذر لِّ ُك ِّل و ِّ
اح َدةٍ ع ِّن ْاألُخرى وي ْن ُقل إِّلَي ِّه ما أَم َكنَه ِّمن ْ ِّ
ِّ
يح
َ
اجلَم ِّيل َويَ ْستُ ُر الْ َقب َ
َ ُ ْ َ َ َ َْ ُ
َْ ََ ُ ْ َ ْ ُ َ
َ
َ َ ُْ ُ َ َ
ش ( الَّ ِّذي يأِِّْت هؤَال ِّء ِّحب ِّد ِّ
َويُ َؤيِّ ُد َه ِّذهِّ التَّ ْف ِّرقَةَ ِّرَوايَةُ ِّْ
اإل ْمسَاعِّيلِّي من طَ ِّريق بن َُّنٍَْري َع ِّن ْاأل َْع َم ِّ
يث َه ُؤَال ِّء َوَه ُؤَالء ِّحبَ ِّديث َه ُؤَال ِّء ) .
َ َُ َ
وقد جاءت أخرى حتذر منه :
ان ِّيف الدُّنْيا َكا َن لَه ي وم الْ ِّقيام ِّة لِّسانَ ِّ
ول هللاِّ  ( من َكا َن لَه وجه ِّ
ان ِّم ْن نَار ) رواه أبو داود .
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
َع ْن َع َّما ٍر قَ َ
ُ َ َْ
َ
َْ
ُ َْ َ َ َ َ
ال ( الَ يَْنبَغِّي لِّ ِّذي الْو ْج َه ْ ِّ
ني أَ ْن يَ ُكو َن أ َِّميناً ) رواه البخاري يف األدب املفرد .
و َع ْن أَِّيب ُهَريْ َرَة َ ع ِّن النِّ ِّ
َّيب  قَ َ
َ
وقال ابن مسعود  :إن ذا اللسانني له لسانان من نار يوم القيامة  .رواه ابن أيب شيبة يف املصنف بسند صحيح.
وقال احلافظ ابن حبان  :العاقل ال يكون ذا لونني بل يُوافق سره عالنيته وقوله فعله.
 -53باب من أَ ْخب ر ص ِ
ال فِ ِيه
احبَهُ ِِبَا يُ َق ُ
َ ْ ََ َ
اَّلل ما أَراد ُحمَ َّم ٌد ِِب َذا وجه ِ
ِ
ِ
ول ِ
َ -6059ع ِن اب ِن مسع ٍ
ت
هللا  قِ ْس َمةً فَ َق َ
س َم َر ُس ُ
ود  قَ َ
هللا فَأَتَ ْي ُ
صا ِر َو َّ َ َ َ
َ ََْ
ال َر ُج ٌل م َن األَنْ َ
ْ َ ُْ
ال ( قَ َ
ِ
ول ِ
ِ
ص َب ) .
ال َرِح َم َّ
هللا  فَأَ ْخبَ ْرتُهُ فَ تَ َمعَّ َر َو ْج ُههُ َوقَ َ
َر ُس َ
ي بِأَ ْكثَ َر م ْن َه َذا فَ َ
اَّللُ ُم َ
وسى لََق ْد أُوذ َ
[ م . ] 1062 :
---------ول ِ
هللا  قِ ْس َمةً ) وذلك يوم حنني كما يف الرواية األخرى ( لَ َّما َكا َن يَوُم ُحنَ ْ ٍ
اسا ِّيف الْ ِّق ْس َم ِّة فَأ َْعطَى
س َم َر ُس ُ
ني آثََر َر ُس ُ
ول  نَ ً
ْ
( قَ َ
ِّ ِّ
ِّ
ك وأَعطَى أُنَ ِّ
اف الْعر ِّ
س ِّمائَةً ِّم َن ِّْ
ع بْ َن َحابِّ ٍ
ب َوآثََرُه ْم يَ ْوَمئِّ ٍذ ِّيف الْ ِّق ْس َم ِّة ) .
اإلبِّ ِّل َوأ َْعطَى عُيَ ْي نَةَ مثْ َل َذل َ َ ْ
ْاألَقْ َر َ
ً
اسا م ْن أَ ْشَر َ َ
اَّلل ما أَراد ُحمَ َّم ٌد ِِب َذا وجه ِ
ِ
ِ
ال َر ُج ٌلَ :وهللاِّ إِّ َّن َه ِّذهِّ لَِّق ْس َمةٌ َما ُع ِّد َل فِّ َيها َوَما
( فَ َق َ
هللا ) ويف الرواية األخرى ( فَ َق َ
صا ِر َو َّ َ َ َ
َ َ َْ
ال َر ُج ٌل م َن األَنْ َ
يد فِّ َيها َو ْجهُ هللاِّ ) .
أ ُِّر َ
ت رس َ ِ
الصر ِّ
ِّ
ف ُمثَّ
ال قَ َ
َخبَ ْرتُهُ ِّمبَا قَ َ
ول هللا  فَأَ ْخبَ ْرتُهُ فَ تَ َمعَّ َر َو ْج ُههُ ) ويف الرواية األخرى ( فَأَتَْيتُهُ فَأ ْ
( فَأَتَ ْي ُ َ ُ
ال :فَتَغَيَّ َر َو ْج ُههُ َح َّىت َكا َن َك ْ
ال" :فَ َم ْن يَ ْع ِّد ُل إِّ ْن ََلْ يَ ْع ِّد ِّل هللاُ َوَر ُسولُهُ؟ ) .
قَ َ
الصر ِ
ف) -بكسر الصاد املهملة :-هو صبغ أمحر تُصبغ به اجللود قال ابن دريد :وقد يس َّمى الدم أيضا ِّ
ِ
ص ْرفًا ويف
ً
ُ
وقوله ( َح ََّّت َكا َن َك ر ْ
َْ
َُ
ِّ
يت أين َل أذكره له .
ب من ذلك غضبًا ً
شديدا وامحر وجهه حىت متن ُ
الرواية التالية" :فغض َ
وقوله (فَ َم ْن يَ ْع ِّد ُل إِّ ْن ََلْ يَ ْع ِّد ِّل هللاُ َوَر ُسولُهُ؟ ) واالستفهام هنا إنكاري مبعَن النفي واملعَن أنه ال أحد يعدل إذا َل يَعدل رسول هللا . 
ِ
ِ
ص َب ) أي  :آذاه قومه بأكثر من هذا اإليذاء فصرب على أذاهم ففيه تسلية لنفسه
ال َرِح َم َّ
( َوقَ َ
ي بِأَ ْكثَ َر م ْن َه َذا فَ َ
اَّللُ ُم َ
وسى لََق ْد أُوذ َ
 وحتريض ألمته على الصرب على األذى وذلك امتثال ألمر هللا تعاىل بقوله ( أُولَئِّ َّ ِّ
اّللُ فَبِّ ُه َد ُاه ُم اقْ تَ ِّد ْه ) .
ين َه َدى َّ
َ
ك الذ َ
-1احلديث دليل على جواز نقل الكالم للغري على وجه النصيحة .
َّيب ََ ل ي ْنكِّر علَى بن مسع ٍ
ار ُّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
قال ابن حجر  :وأَر َاد الْبُ َخ ِّ
ود نَ ْقلَهُ َما نَ َق َل بَ ْل
يح ِّة لِّ َك ْو ِّن النِّ ِّ
ُْ ْ َ
َ ُْ
ي بالت َّْر َمجَة بَيَا َن َج َو ِّاز النَّ ْق ِّل َعلَى َو ْجه النَّص َ
ََ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ض ِّ ِّ
اىل فبهداهم اقتده  ( .الفتح ) .
وسى َ و ْامتثَ ًاال ل َق ْوله تَ َع َ
ب م ْن قَ ْول الْ َمْن ُقول َعْنهُ ُمثَّ َحلُ َم َعنْهُ َو َ
صبَ َر على أذاء ائْت َساءً مبُ َ
َغ َ
وقال العيِن  :قوله (باب من أَخب ر ص ِّ
ال فِّيه) أي هذا باب يف بيان جواز إخبار الرجل صاحبه مبا مسع مما يقال فيه أي :يف
احبَهُ ِّمبَا يُ َق ُ
َ ْ ْ ََ َ
حقه ولكن بررط أن يقصد النصيحة ويتحرى الصدق وَيتنب األذى أال ترى أن ابن مسعود  حني أخرب الرارع بقول األنصاري فيه
هذه قسمة ما أريد هبا وجه هللا َل يقل له أتيت مبا ال َيوز بل رضي بذلك وجاوبه بقوله يرحم هللا موسى لقد أو ذي بأكثر من هذا
فصرب وَل يكن هذا من النميمة .
 -2قوله ( ما أَراد ُحمَ َّم ٌد ِِب َذا وجه ِ
هللا ) ويف الرواية األخرى ( َما ُع ِد َل فِ َيها ) .
َ ََ
َ ََْ
منافق
يص َش ِّره
ٌ
طِب رمحه هللا :قوله" :ما ُعدل فيها وما أريد هبا وجه هللا" هذا قول جاهل حبال النيب  غليظ الطبع حر ٌ
قال القر ر
اّللِّ َهلم ع َذ ِّ
َّ ِّ
يم ) والعذاب يف الدنيا هو القتل
ين يُ ْؤذُو َن َر ُس َ
ول َّ ُ ْ َ ٌ
اب أَل ٌ
وكان حقه أن يُقتَل؛ ألنه آذى رسول هللا  وقد قال هللا تعاىل ( َوالذ َ
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لكن َل يقتله النيب  للمعَن الذي قاله وهو ما يف حديث جابر  اآلِت (معاذ هللا أن يتحدث الناس أين أقتل أصحايب) وهلذه العلة
امتنع النيب  من قتل املنافقني مع علمه بأعيان كثري منهم وبنفاقهم وال يُلتفت لقول من قال بإبداء علة أخرى؛ ألن حديث جابر
 وغريه نص يف تلك العلة وقد أُمنت تلك العلة بعد رسول هللا  فال نفاق بعده وإَّنا هو الزندقة كذلك قال مالك رمحه هللا فمن
آذى رسول هللا  أو سبه قُتل وال يُستتاب وهذا هو احلق والصواب.
 -3بيان جواز إعطاء املؤلفة قلوهبم من الغنيمة؛ تألي ًفا هلم.
 -4جواز إخبار اإلمام وأهل الفضل مبا يقال فيهم مما ال يليق هبم؛ ليحذروا القائل.
ِّ
ِّ
اخلرب قد يعز علَي ِّهم ما ي َقال فيهم من الْب ِّ
اطل َويكرب َعلَْي ِّهم فَإِّن ذَلِّك جبلة ِّيف الْبرر فطرهم هللا َعلَْي َها
َ -5وفيه من الْف ْقه :أَن أهل الْفضل َو ََْ
َ
َْ َ ُ
ِّ
ِّ
الصرب ْ ِّ ِّ ِّ
إالَّ أَن أهل الْفضل يتلقون ذَلِّك بِّ ِّ
صلوات
اجلَميل اقْت َداء مبن تقدمهم من الْ ُمؤمن َ
ني أَال يُرى أَنه  قد اقْتدى ِّيف ذَلك بصرب ُم َ
وسى َ
احلجر فَ َجاز على بين إِّ ْسَرائِّيل
احلجر فَتَبِّ َعهُ ففر ْ
هللا َو َس َالمه َعلَْي ِّه َومن صربه أَُنم قَالُوا لَهُُ :ه َو آدر فَمر ي ْغتَسل عُريَانا فَوضع ثَ ْوبه على ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ني:
فربأه ِّممَّا قَالُوا َوِّمْنه :أَن قَارون قَ َ
المَرأَة َذات محال َوحسبَ :هل لَك أَن أشركك ِّيف أَهلي َوَم ِّايل إِّذا جْئت ِّيف َمأل بين إِّ ْسَرائيل تَ ُقول َ
ال ْ
إِّن موسى أرادين على نَ ِّ
وسى َعلَْي ِّه
ال يل َك َذا َوَك َذا فَبلغ ْ
لبها فَ َقالَت :إِّن قَارون قَ َ
فسي فَلَ َّما وقفت َعلَْي ِّهم بدل هللا تَ َع َ
اىل قَ َ
اخلََرب ُم َ
ُ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اىل َوُه َو يبكي فَأوحى هللا إلَْيه :قد أمرت األ َْرض أَن تطيعك
ضب خيرج شعره من ثَ ْوبه إذا غضب فَ َد َعا هللا تَ َع َ
َّ
الس َالم َوَكا َن َشديد الْغَ َ
ال :يَا أَرض خذيه فساخت بِِّّه األ َْرض وبِّ َد ِّارهِّ إِّ َىل الْ َك ْعبَ ْ ِّ
ال :يَا
ني فَ َق َ
وسى ْارمحَِّْين قَ َ
فَ ُم ْرَها ِّمبَا ِّشْئت فَأقبل إِّ َىل قَارون فَلَ َّما َرآهُ قَ َ
ال :يَا ُم َ
َ
ال :خذيه فساخت بِِّّه َوبِّ َد ِّارهِّ فَ ُه َو يتجلجل إِّ َىل يَ ْوم الْ ِّقيَ َامة َومثل َه ِّذه َكثِّ َرية ( .العيين ) .
وسى ْارمحَِّْين فَ َق َ
ُم َ
ص َد ابن مسعود
-6ب يان ما يباح من الغيبة والنميمة؛ ألن صورهتما موجودة يف صنيع ابن مسعود  هذا وَل ينكره النيب  وذلك أن قَ ْ
 كان نصح النيب  وإعالمه مبن يطْعن فيه ممن يظْ ِّهر اإلسالم وي ِّ
بطن النفاق؛ ليحذر منه وهذا جائز كما َيوز التجسس على
َ َ
ُ
ُ
َ
عظيما فلم يكن له حرمة .
الكفار؛ ليُ ْؤَم َن من كيدهم وقد ارتكب الرجل املذكور مبا قال ْإمثًا ً
ِّ
يضا ألمته على الصرب على األذى.
ي بِّأَ ْكثَ َر إخل" تسليةً لنفسه  وحتر ً
 -7أن يف قوله " :يَْر َح ُم هللاُ ُم َ
وسى قَ ْد أُوذ َ
-8بيان ما كان يف األنبياء من الصرب على اجلهال واحتمال أذاهم وجعل هللا تعاىل العاقبة هلم على من آذاهم.
ِ
اد ِح
َّم ُ
 -54باب َما يُ ْك َرهُ م َن الت َ
الر ُجل ) .
َِّب َ ر ُجالً يُثْ ِِن َعلَى َر ُج ٍل َويُطْ ِر ِيه ِِف ال ِْم ْد َح ِة فَ َق َ
وسى قَ َ
ال أ َْهلَ ْكتُ ْم  ،أ َْو قَطَ ْعتُ ْم  -ظَ ْه َر َّ
ال ( َِْس َع النِ ُّ
َ -6060ع ْن أَِيب ُم َ
[ . ] 3001
ت عنق ص ِ
ِ ِ
َّ
َِّب  فَأَثْ َىن عَلَْي ِه َر ُج ٌل َخ ْي ًرا فَ َق َ
احبِ َ
َِّب َ وْحيَ َ
ال النِ ُّ
ك  -يَ ُقولُهُ
ك قَطَ ْع َ ُُ َ َ
 -6061عن أَِيب بَ ْك َرة ( أَن َر ُجالً ذُك َر ع ْن َد النِ ِر
ِ
ِ
ِ
ادحا الَ َحمَالَةَ فَ لْي ُقل أ ِ
ِ
َحداً )
ك َو َح ِسيبُهُ َّ
ب َك َذا َوَك َذا إِ ْن َكا َن يُ َرى أَنَّهُ َك َذلِ َ
َ ْ ْ
اَّللُ َ ،والَ يُ َزركي َعلَى هللا أ َ
م َر ًارا  -إِ ْن َكا َن أَ َح ُد ُك ْم َم ً
َحس ُ
ك.
.قَ َ
ب َع ْن َخالِ ٍد َويْ لَ َ
ال ُو َه ْي ٌ
[ م . ] 3000 :
---------َِّب َ ر ُجالً يُثْ ِِن َعلَى َر ُج ٍل َويُطْ ِر ِيه ِِف ال ِْم ْد َح ِة ) اإلطَْراء  :املبالَغَةُ ِّيف امل ْد ِّح.
( َِْس َع النِ ُّ
َ
ُ
الر ُجل ) قال النووي َ :م ْعنَاهُ أ َْهلَكْتُ ُموهُ َوَه ِّذهِّ اِّ ْستِّ َع َارة ِّم ْن قَطْع الْ ُعنُق الَّ ِّذي ُه َو الْ َقْتل ِّال ْشِّ َرتاكِّ ِّه َما
( فَ َق َ
ال أ َْهلَ ْكتُ ْم  ،أ َْو قَطَ ْعتُ ْم  -ظَ ْه َر َّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اإل ْعج ِّ
ِّ
اب .
ِّيف ا ْهلََالك لَك ْن َه َالك َه َذا الْ َم ْم ُدوح ِّيف دينه َوقَ ْد يَ ُكون م ْن ج َهة الدُّنْيَا ل َما يُ ْرتَبَه َعلَْيه م ْن َحاله ب ِّْ َ
ك ) هي كلمة ترحم وتوجع و"ويل" كلمة عذاب وقد تأِت موضع "ويح" قاله يف "الفتح".
( فَ َق َ
َِّب َ وْحيَ َ
ال النِ ُّ
ت عنق ص ِ
ك ) قال العيين  :قطع العنق استعارة من قطع العنق الذي هو القتل؛ الشرتاكهما يف اهلالك لكن هذا اهلالك يف
احبِ َ
( قَطَ ْع َ ُُ َ َ
الدين وذاك من جهة الدنيا .
( إِ ْن َكا َن أَح ُد ُكم م ِ
اد ًحا الَ َحمَالَةَ ) أي :ال حيلة له يف ترك ذلك وهي مبعَن ال بُد .
َ َْ
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(فَ لْي ُقل أ ِ
ك) بكسر السني املهملة وفتحها أي :أظن ويف الرواية األخرى (إن كان يعلم ذلك).
ب َك َذا َوَك َذا إِ ْن َكا َن يُ َرى أَنَّهُ َك َذلِ َ
َ ْ ْ
َحس ُ
وحيتَ ِّمل أن يكون هنا فعيل من احلساب؛ أي:
( َو َح ِسيبُهُ َّ
اَّللُ) بفتح أوله وكسر ثانيه وبعد التحتانية الساكنة موحدة أي  :كافيه َْ
حماسبه على عمله الذي يعلم حقيقته .
ود الظَّ ِّ
َن َذلِّك مغيَّب عنَّا ولَ ِّكن أَح ِّسب وأَظُن لِّوج ِّ
( والَ ي َزركِي علَى ِ
ِّ
هللا أَحداً ) أَي َ :ال أَقْطَع علَى عاقِّبة أَحد وَال ِّ
اهر
َ
َ َ َ َ َ َ
َ
َ ُ
ضمريه ؛ أل َّ َ ُ َ َ َ ْ ْ
ُُ
ْ
َ
ِّ
ِّ
الْم ْقتَ ِّ
ك.
ضي ل َذل َ
ُ
 -1هذه احلديث فيها النهي عن املدح .
ِّ ِّ
ار ِّ
احلَ ِّ
ث ِّ
وجاء يف مسلم َ :ع ْن َمهَّ ِّام ِّ
عن املِّْق َد ِّاد َّ ( 
داد فَ َجثَا َعلَى ُرْكبَتَ ْي ِّه فَ َج َع َل َْحيثُو يف
بن ْ
جعل ميَْ َد ُح عُثْ َما َن  فَ َعم َد امل ْق ُ
أن َر ُجالً َ
َّاحني فَاحثوا ِّيف وج ِّ
ِّ
ِّ
الَّ :
الرتاب) َرَواهُ مسلم.
وه ِّه ُم ُّ
اّللِّ  قَ َ
ول َّ
إن َر ُس َ
ك؟ فَ َق َ
صبَاءَ فَ َق َ
ال لَهُ ُعثْ َما ُنَ :ما َشأْنُ َ
َو ْج ِّهه ا ْحلَ ْ
ال :إ َذا َرأَيْتُ ُم املَد َ ْ ُ َ ُ
قال النووي  :فَه ِّذهِّ األح ِّاديث يف النَّه ِّي وجاء يف اإلباح ِّة ِّ
يث كثِّريةٌ ِّ
يحةٌ.
َ ُ
أحاد ُ َ َ
َ
صح َ
ََ َ
ْ ََ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ٍ
ِّ
اضةُ نَ ْف ٍ
قَ ً
وح عْن َدهُ َك َم ُ
األحاديث أ ْن يُ َق َ
ث الَ
س َوَم ْعرفَة تَ َّامةٌ حبَْي ُ
ال إميَان َويَقني َوريَ َ
يق اجلَ ْم ِّع بَ ْ َ
ال العُلَ َماءَُ :وطر ُ
ني َ
ال :إ ْن َكا َن املَْم ُد ُ
ِّ ٍ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ٍ
ِّ
ك وال تَلْعب بِِّّه نَ ْفسه فَلَي ِّ
ِّ
األم ِّ
ور ُك ِّرهَ َم ْد ُحهُ يف َو ْج ِّه ِّه َكَر َاهةً
س حبََرٍام َوال َمكُْروه وإ ْن خ َ
يَ ْفتَ ُ
من َهذه ُ
يف َعلَْيه َشيء ْ
ْت َوال يَ ْغتَ ُّر ب َذل َ َ َ ُ
ُُ ْ َ
ِّ
ِّ
يد ًة وعلَى ه َذا التَّ ْف ِّ
ك.
ص ِّيل تُ َّنزُل
َشد َ
ُ
األحاديث املختَل َفة ِّيف ذَل َ
َ
َ
ُ
ِّ
اح ِّة :
َوممَّا َجاءَ ِّيف اإلبَ َ
اب ْ ِّ ِّ ِّ
ِّ
قَولُه  أليب ب ْك ٍر ":أرجو أ ْن تَ ُكو َن ِّمْن هم "أيِّ :من الَّ ِّذين ي ْدعو َن ِّمن َِّ
مج ِّيع أبْو ِّ
ت ِّمْن ُه ْم"
اآلخ ِّر" :لَ ْس َ
اجلَنَّة ل ُد ُخوهلَا َوِّيف احلَديث َ
ُْ
ُ ْ ْ َ َ ُ َْ ْ
ُْ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ين يُ ْسبلُو َن أ ُُزَرُه ْم ُخيَالءَ.
أي :لَ ْس َ
ْ
ت م َن الذ َ
ِّ
ِّ
ِّ
سلك فَجا َغْي َر فَجك .
َوقَ َ
ال  ل ُع َمَر َ :ما َر َ
آك الرَّْيطَا ُن َسالكاً فَجا إالَّ َ
و ِّ
يث يف اإلب ِّ ِّ
ت مجُْلَةً ِّم ْن أطَْرافِّ َها يف كتاب" :األذْ َكار".
األحاد ُ
احة َكث َريةٌ َوقَ ْد ذَ َك ْر ُ
ََ
َ َ
وقال يف كتاب األذكار  :وأما أحاديث اإلباحة فكثرية ال تنحصر ولكن نرري إىل أطراف منها؛ فمنها :
قوله  يف احلديث الصحيح أليب بكر " : ما ظنك باثنني هللا ثالثهما ؟".
ويف احلديث اآلخر ( ائذن له وبرره باجلنة ) .
ويف احلديث اآلخر ( اثبت أحد فإَّنا عليك نيب وصديق وشهيدان ) .
وقال رسول هللا ( دخلت اجلنة فرأيت قصراً فقلت  :ملن هذا ؟ قالوا  :لعمر فأردت أن أدخله فذكرت غريتك فقال عمر : 
بأيب وأمي يا رسول هللا أعليك أغار ؟) .
ويف احلديث اآلخر ( يا عمر ما لقيك الريطان سالكاً جماالً إال سلك جماال غري فجك ) .
ويف احلديث اآلخر ( افتح لعثمان وبرره باجلنة ) .
ويف احلديث اآلخر قال لعلي ( أنت مين وأنا منك ) .
ويف احلديث اآلخر قال لعلي ( أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى ؟ ) .
ويف احلديث اآلخر قال لبالل ( مسعت دف نعليك يف اجلنة ) .
ويف احلديث اآلخر قال أليب بن كعب ( ليهنأك العلم أبا املنذر ) .
ويف احلديث اآلخر قال لعبد هللا بن سالم ( أنت على اإلسالم حىت متوت ) .
ويف احلديث اآلخر قال ألشج عبد القيس ( إن فيك خصلتني حيبهما هللا تعاىل ورسوله  :احللم واألناة ) .
وكل هذه األحاديث اليت أشرت إليها يف الصحيح مرهورة فلهذا َل أضفها ونظائر ما ذكرناه من مدحه  يف الوجه كثرية.
وأما مدح الصحابة والتابعني فمن بعدهم من العلماء واألئمة الذين يقتدى هبم  فأكثر من أن حتصر  ( .األذكار )

القرطِب رمحه هللاُ  :وقد جاء عنه  أنَّه قال ( إياكم واملدح فإنَّه الذبح ) رواه أمحد .
وقال
ر
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ويعين بذلك كله أن املمدوح إذا أُكثر عليه من ذلك ُخياف عليه منه العجب بنفسه و ِّ
الك ْرب على غريه فيهلك دينه هباتني الكبريتني فإ ًذا
ُ
املدح مظنة اهلالك الديين فيحرم لكن هذه املظنة ال تتحقق إال عند اإلكثار منه واإلطراء به وأما مع الندرة والقلة فال يكون مظنة
فيجوز ذلك إذا كان حقًّا يف نفسه وَل يقصد به اإلطراء وأ ُِّمن على املمدوح االغرتار به وعلى هذا ُحيمل ما وقع للصحابة  من َم ْدح
ِّ
أيضا مجاعة من أعيان أصحابه مرافهة لكن ذلك
وم َدح هو ً
ونثرا َ
بعضهم لبعض مرافهةً ومكاتبةً وقد ُمدح النيب  مرافهة ً
نظما ً
كله إَّنا جاز لَما صحت املقاصد وأُمنت اآلفات املذكورة ( .املفهم ) .
ِّ
َن من أَفْ ر َط ِّيف م ْدح آخر ِّمبا لَي ِّ
ِّ
وقال احلافظ  :قَ َ ِّ َّ
ك
س ف ِّيه ََلْ يَأْ َمن َعلَى الْ َم ْم ُدوح الْ ُع ْجب لظَنِّ ِّه أَنَّهُ بِّتِّْل َ
َ
ال ابْن بَطال َ :حاصل الن َّْهي  :أ َّ َ ْ َ
َ َ ْ َ
الْمْن ِّزلَة فَرَّمبَا ضيَّع الْعمل و ِّاال ْزِّدياد ِّمن ْ ِِّّ
ِّ
ف بِِّّه
اخلَْري ات َك ًاال َعلَى َما ُوص َ
ُ َ َ ََ َ َ ْ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اِل ِّيف " ِّْ
اإل ْحيَاء "  :آفَة الْ َم ْدح ِّيف الْ َمادح أَنَّهُ قَ ْد يَكْذب َوقَ ْد يَُرائي الْ َم ْم ُدوح مبَ ْدحه َوَال سيَّ َما إ ْن َكا َن فَاس ًقا أ َْو ظَالماً .
َوقَ َ
ال الْغََز ِ ر
ِ
َّاح ن ،فَاحثُوا ِِف وج ِ
وه ِه ُم ُّ
الرتاب ) .
-2معَن قوله  ( إذَا َرأَيْ تُ ُم املَد َ ْ
َُ
احل ِّديث قَ ْد َمحلَه علَى ظَ ِّ
اهره الْ ِّم ْق َداد الَّ ِّذي ُه َو َر ِّاويه َوَوافَ َقهُ طَائَِّفة َوَكانُوا َْحيثُو َن التُّ َراب ِّيف َو ْجهه َح ِّقي َقة .
َُ َ
قال النووي  :ه َذا َْ
وه ْم َشْيئًا لِّ َم ْد ِّح ِّه ْم .
َوقَ َ
وه ْم فَ َال تُ ْعطُ ُ
آخُرو َن َ :م ْعنَاهُ َخيِّبُ ُ
ال َ
ِّ
ِّ
ضعِّيف  ( .شرح مسلم ) .
اضعُوا َوَال تُ ْع َجبُوا َوَه َذا َ
يل  :إِّ َذا َم َد ْحتُ ْم فَاذْ ُكُروا أَنَّ ُك ْم م ْن تَُراب فَتَ َو َ
َوق َ
وقيل :إن معناه :أعطه وال تبخل عليه َّ
فإن مآل كل ما يعطى إىل الرتاب .
وقيل :معناه :التنبيه للممدوح على أن يتذكر أن املبدأ واملنتهى الرتاب فليعرضه على نفسه؛ لئال يعجب باملدح وعلى املداح لئال يُفرط
ويُطري باملدح .
تنبيه :

اخلطايب :املداحون هم الذين اختذوا مدح الناس عادة وجعلوه بضاعة يستأكلون به املمدوح فأما من َم َدح الرجل على الفعل
قال
ر
يضا للناس على االقتداء يف أشباهه فليس مبداح.
احلسن واألمر احملمود يكون منه ترغيبًا له يف أمثاله وحتر ً
أن مدح ِّ
 -3قال النووي  :اعلم َّ
اإلنسان والثناءَ عليه جبميل صفاته قد يكون يف حضور املمدوح وقد يكون بغري حضوره فأما الذي
ِّ
ستحب هذا املدح
يف غري
ُّ
يحرم عليه بسبب الكذب ال لكونه مدحاً ويُ
حضوره فال َ
منع منه إال أن َُيازف ُ
املادح ويدخل يف الكذب ف ُ
املمدوح فيفتْت به أو غري ذلك.
يبلغ
كذب فيه إذا ترتب عليه مصلحةٌ وَل َير إىل مفسدة بأن َ
الذي ال َ
َ
اِل رمحه هللا  :واملدح يدخله ست آفات أربع يف املادح واثنتان يف املمدوح.
 -4قال الغز ر

فأما املادح:
فاألوىل :أنه قد يفرط فينتهي به إىل الكذب قال خالد بن معدان  :من مدح إماماً أو أحداً مبا ليس فيه على رؤوس األشهاد بعثه هللا يوم
القيامة يتعثر بلسانه.
والثانية :أنه قد يدخله الرياء فإنه باملدح مظهر للحب وقد ال يكون مضمراً له وال معتقداً جلميع ما يقوله فيصري به مرائياً منافقاً.
الثالثة :أنه قد يقول ما ال يتحققه وال سبيل له إىل االطالع عليه.
الرابعة :أنه قد يفرح املمدوح وهو ظاَل أو فاسق وذلك غري جائز وقال احلسن :من دعا لظاَل بطول البقاء فقد أحب أن يُعصى هللا تعاىل
يف أرضه والظاَل الفاسق ينبغي أن يذم ليغتم وال ميدح ليفرح.
وأما املمدوح فيضره من وجهني:
أحدمها :أنه حيدث فيه كرباً وإعجاباً ومها مهلكان.
الثاين  :هو أنه إذا أثَن عليه باخلري فرح به وفرت ورضي عن نفسه ومن أعجب بنفسه قل ترمره وإَّنا يترمر للعمل من يرى نفسه مقصرا
فأما إذا انطلقت األلسن بالثناء عليه ظن أنه قد أدرك وهلذا قال  قطعت عنق صاحبك لو مسعها ما أفلح  ( .اإلحياء ) .
 -5مدح اإلنسان نفسه األصل فيها النهي .
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يذكره لالفتخار
ذكر حماسن نفسه ضربان :مذموم ؛ وحمبوب
ُ
فاملذموم أن َ
قال النووي  :قال هللا تعاىل( :فَال تَُزُّكوا أنْ ُف َس ُك ْم) اعلم أن َ
احملبوب أن يكو َن فيه مصلحة دينية وذلك بأن يكون آمراً مبعروف أو ناهياً عن منكر
وإظهار االرتفاع والتميز على األقران وشبه ذلك و ُ
ِّ
دفع عن نفسه شراً أو حنو ذلك
أو ناصحاً أو مررياً مبصلحة أو معلماً أو مؤدباً أو واعظاً أو مذكراً أو ُمصلحاً بني اثنني أو يَ ُ
أقرب إىل قَبول قوله واعتماد ما يذ ُكره أو أن هذا الكالم الذي أقوله ال َتدونه عند غريي
فيذكر حماسنَه ناوياً بذلك أن يكون هذا َ
فاحتفظوا به أو حنو ذلك وقد جاء يف هذا املعَن ما ال حيصى من النصوص .
ِّ
باّللِّ وأتْقا ُكم) .
أعلَ ُم ُك ْم َّ
ض) (أنا ْ
ب) (أنا َسيِّ ُد َولَد َ
األر ُ
كقول النيب ( أنا النَِّّيب ال َكذ ْ
آدم) (أنا َّأو ُل َم ْن تَْن َر ُّق َعْنهُ ْ
وأشباهه كثرية .
ض إين ح ِّفي ٌ ِّ
ِّ
األر ِّ
يم ) .
وقال يوسف ْ 
(اج َعلْين على َخَزائ ِّن ْ
َ
ظ َعل ٌ
اّلل ِّمن َّ ِِّّ
ِّ ِّ
ني ) .
الصاحل َ
وقال شعيب َ ( ستَج ُدين إ ْن شاءَ َُّ َ
العسرةِّ
وقال عثمان  حني ُحصر ما رويناه يف " صحيح البخاري " أنه قال :ألستم تعلمون أن رسول هللا  قالَ " :م ْن َجهَز َجْي َ
ش ُ َْ
ِّ
ومة فَلَهُ اجلَنَّةُ فحفرهتا؟ فصدقوه مبا قال .
فَلَهُ اجلَنَّةُ؟ فجهزهتم ألستم تعلمون أن رسول هللا  قالَ :م ْن َح َفَر ب َئر ُر َ
عمر بن اخلطاب  وقالوا :ال ُحيسن يصلي
وروينا يف " صحيحيهما " عن سعد بن أيب وقاص  أنه قال حني شكاه أهل الكوفة إىل َ
فقال سعد :وهللا إين ألول رجل من العرب رمى بسهم يف سبيل هللا تعاىل ولقد كنا نغزو مع رسول هللا  ... وذكر متام احلديث.
مؤمن وال يبغضين إال منافق).
وروينا يف صحيح مسلم عن علي قال (والذي فلق احلبَّة وبرأَ النسمةَ إنه ُ
لعهد النيب  إيل أنه ال حيبين إال ٌ
ونظائر هذا كثرية ال تنحصر وكلُّها حممولة على ما ذكرنا وباهلل التوفيق ( .األذكار ) .
-6ذم اإلطراء يف املدح وأنه يُعترب كقطع العنق يف اهلالك ألن به هالك الدين وهو أشد من هالك الدنيا.
أحدا.
 -7أنه إذا َل يكن لإلنسان بُد من املدح فليقل :أحسب فالنًا كذا وكذا وهللا تعاىل حسيبه وال أزكي على هللا تعاىل ً
-8من املدح املذموم مدح من ال يستحق املدح من الفساق .
عز وجل ) رواه أمحد .
فعن بريدة أن النيب  قال ( ال تقولوا للمنافق :سيدنا؛ فإنه إن يك سي َدكم فقد أسخطتم ربكم َّ
فائدة :

جاء يف" كتاب الصمت "البن أيب الدنيا" :أن عمر  مسع رجالً يثين على ٍ
أسافرت معه؟ فقال :ال قال :هل خالطتَه؟
رجل فقال له:
َ
قال :ال قال :وهللا الذي ال إله إال هو ما تعرفه .
ومن أمثال العرب يف ذلك" :ال هترف مبا ال ِّ
تعرف .
 -55باب من أَثْ ىن علَى أ ِ
َخ ِيه ِِبَا يَ ْعلَ ُم
َْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َح ٍد ميَْ ِشي َعلَى األ َْر ِ
ض إِنَّهُ ِم ْن أ َْه ِل ا ْْلَنَّة إِالَّ ل َع ْبد هللا بْ ِن َسالَم.
َِّب  يَ ُق ُ
َوقَ َ
ال َس ْع ٌد َما َِْس ْع ُ
ت النِ َّ
ول أل َ
هللا إِ َّن إِزا ِري يس ُق ُ ِ
ول ِ
ِ
َن رس َ ِ
َح ِد ِش َّقيْ ِه
ال أَبُو بَ ْك ٍر يَا َر ُس َ
 ن ذَ َك َر ِِف ا ِإل َزا ِر َما ذَ َك َر قَ َ
ول هللا  ح َ
ط م ْن أ َ
 -6062عن ابن عمر ( أ َّ َ ُ
َ َْ
ت ِم ْن ُه ْم ) .
قَ َ
ال إِنَّ َ
َس َ
كلْ

--------- -1احلديث دليل على جواز الثناء على شخص مبا فيه بالرروط اليت تقدمت  :أن يؤمن على املمدوح اإلعجاب والفتنة وال يكون فيه
جمازفة .
 -2حديث عبد هللا بن سالم لفظه :
ِّ
َح ٍد ميَْ ِّري َعلَى األ َْر ِّ
عن َس ْع ِّد بْ ِّن أَِّيب َوقَّ ٍ
اجلَن َِّّة إِّالَّ لِّ َعْب ِّد هللاِّ بْ ِّن َسالٍَم ) متفق عليه .
ض إِّنَّهُ ِّم ْن أ َْه ِّل ْ
َّيب  يَ ُق ُ
اص  .قَ َ
ت النِّ َّ
ال ( َما َمس ْع ُ
ول أل َ
ت َعلَى ِّ
وت ) متفق عليه .
اإل ْسالَِّم َح َّىت متَُ َ
وقال له النيب  ملا رأى رؤيا وقصها على النيب َ ( وأَنْ َ
 -3حديث ابن عمر لفظه :
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ال أَبُو بَ ْك ٍر إِّ َّن
اّللُ إِّلَْي ِّه يَ ْوَم الْ ِّقيَ َام ِّة فَ َق َ
ول هللاِّ َ ( م ْن َجَّر ثَ ْوبَهُ ُخيَالَءَ ََلْ يَْنظُ ِّر َّ
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
اّللُ َعْن ُه َما قَ َ
َع ْن َعْب ِّد هللاِّ بْ ِّن ُع َمَر َر ِّض َي َّ
ِّ
ال رس ُ ِّ
أَح َد ِّشقَّي ثَوِّيب يست رِّخي إِّالَّ أَ ْن أَتَعاه َد ذَلِّ َ ِّ
ك ُخيَالَءَ ) .
صنَ ُع ذَل َ
ول هللا  إِّن َ
ت تَ ْ
َّك لَ ْس َ
ََ
ك مْنهُ فَ َق َ َ ُ
َ
ْ ْ َ َْْ
وفيه حترمي جر اإلزار خيالء وأن هذا من كبائر الذنوب وهو حرام باإلمجاع .
أ -حلديث ابن عمر هذا .
اّلل ي وم الْ ِّقيام ِّة والَ ي ْنظُر إِّلَي ِّهم والَ ي َزكِّ ِّيهم وَهلم ع َذ ِّ
ِّ
ول
ب -وحلديث أَِِّب ذَ ٍر َع ِّن النِّ ِّ
ال فَ َقَرأ ََها َر ُس ُ
يم» قَ َ
َّيب  قَ َ
ال (ثَالَثَةٌ الَ يُ َكل ُم ُه ُم َُّ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ٌ
اب أَل ٌ
َِّّ
احللِّ ِّ
ف الْ َك ِّاذ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ب) متفق عليه .
اّللِّ قَ َ
ول َّ
ال أَبُو َذ ٍر َخابُوا َو َخ ِّسُروا َم ْن ُه ْم يَا َر ُس َ
ث ِّمَرا ٍر  .قَ َ
اّلل  ثَالَ َ
ال «الْ ُم ْسب ُل َوالْ َمنَّا ُن َوالْ ُمنَ ف ُق س ْل َعتَهُ ب َْ
ج -وعنه  .قال  :قال  ( من جر ثوبه خميلة َل ينظر هللا إليه يوم القيامة ) رواه البخاري .
فهذه األحاديث صرحية يف حترمي جر الرجل ثوبه خيالء وأن ذلك من الكبائر .
قال الذهِب  :الكبرية اخلامسة واخلمسون  :إسبال اإلزار والثوب واللباس والسراويل تعززاً وعجباً وفخراً وخيالء .

ونستفيد أن من جر ثوبه لغري اخليالء فإنه ال يستحق هذا الوعيد ألن تقييد احلكم بوصف يستلزم انتفاء احلكم عند انتفاء الوصف .

(ابن عثيمني) .

 -واختلف العلماء ِف حكم اإلسبال لغري اخليالء على قول ن :

القول األول  :أنه حرام .
واختاره القاضي عياض والذهيب ورجحه ابن حجر وبه قال الصنعاين .
ورجحه ابن باز وابن عثيمني واأللباين .
أ -حلديث أيب هريرة  .قال  :قال رسول هللا  ( ما أسفل من الكعبني من اإلزار ففي النار ) رواه البخاري .
وجه الداللة  :أن النيب  توعد املسبل من غري تفريق بني خيالء وغريه .
القول الثاِن  :أنه مكروه .

ومحلوا األدلة الناهية عن اإلسبال مطلقاً على األدلة املقيدة للتحرمي باخليالء وحينئذ فإن اإلسبال احملرم املنهي عنه إَّنا هو اإلسبال
للخيالء والكرب والبطر وأما اإلسبال اخلايل عن هذه الصفة واهليئة فال يصل إىل درجة التحرمي بل هو حممول على الكراهة وقد دل
على محل املطلق على املقيد باخليالء يف اإلسبال ما يلي :
َّي ثويب يسرتخي إال أن أتعاهد ذلك منه ؟ فقال رسول هللا  : إنك
أ-حديث ابن عمر السابق (  ...فقال أبو بكر  :إن أحد شق ْ
تصنع ذلك خيالء ) .
لست ُ

قالوا  :إن قول النيب  أليب بكر  :إنك لست تصنع ذلك خيالء تصريح بأن مناط التحرمي هو اخليالء وأن الوعيد املذكور إَّنا هو
ملن جرها خيالء وأما من جر ثيابه لغري اخليالء فإنه ال يدخل يف الوعيد .
ب-وحبديث ابن عمر قال :مسعت رسول هللا  يقول (من جر إزاره ال يريد بذلك إال امل ِّ
خيلة فإن هللا ال ينظر إليه يوم القيامة) .رواه مسلم
َ
قالوا  :دل مبفهومه على أن من أسبل ثيابه ال يريد بذلك املخيلة ال يلحقه الوعيد املذكور .
وهللا أعلم .
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ِ ِ
اَّلل يأْمر بِالْع ْد ِل وا ِإلحس ِ
ِ
ان َوإِيتَ ِاء ِذي الْ ُق ْرََب َويَ ْن َهى
 -56باب قَ ْول هللا تَ َع َاَل ( :إ َّن ََّ َ ُ ُ َ َ ْ َ
ش ِاء َوال ُْم ْن َك ِر َوالْبَ غْ ِي يَعِظُ ُك ْم ل ََعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن).
َع ِن الْ َف ْح َ
َوقَ ْولِ ِه ( :إِ َّمنَا بَغْيُ ُك ْم َعلَى أَنْ ُف ِس ُك ْم).
ِ
ِ
اَّللُ) َوتَ ْر ِ إِثَ َارةِ َّ
الش رِر َعلَى ُم ْسلِ ٍم  ،أ َْو َكافِ ٍر.
ص َرنَّهُ َّ
( ُُثَّ بُغ َي َعلَْيه لَيَ ْن ُ
شةَ  ،ر ِ
ِ
ال ِِل
ض َي َّ
شةُ فَ َق َ
َت ( َم َك َ
َت َعائِ َ
َِّب َ ك َذا َوَك َذا ُخيَيَّ ُل إِل َْي ِه أَنَّهُ يَأِِْت أ َْهلَهُ َ ،والَ يَأِِْت قَال ْ
اَّللُ َع ْن َها  ،قَال ْ
ث النِ ُّ
َ -6063ع ْن َعائ َ َ
ٍ
ِ
ِِ ِ
ال الَّ ِذي ِع ْن َد
شةُ إِ َّن َّ
اآلخ ُر ِع ْن َد َرأ ِْسي فَ َق َ
ات يَ ْوم يَا َعائِ َ
ذَ َ
َح ُد ُمهَا ِع ْن َد ِر ْجلَ َّي َو َ
اَّللَ أَفْ تَ ِاِن ِِف أ َْم ٍر ْ
س أَ
استَ ْفتَ ْيتُهُ فيه أَتَاِن َر ُجالَن فَ َجلَ َ
ال لَبِي ُد بن أَ ْعصم قَ َ ِ
ف طَل َْع ٍة
يم قَ َ
ال َ ،وَم ْن طَبَّهُ قَ َ
ورا قَ َ
الر ُج ِل قَ َ
ِر ْجلَ َّي لِلَّ ِذي ِع ْن َد َرأ ِْسي َما بَ ُ
ال َّ
ال ِِف ُج ِر
ال َمطْبُ ٌ
وب يَ ْع ِِن َم ْس ُح ً
ال َوف َ
ُْ ََ
ٍ ِ
ال َه ِذهِ الْبِْئ ُر الَِِّت أُ ِريتُ َها َكأ َّ
وس ََْلِ َها
َِّب صلى هللا عليه وسلم فَ َق َ
ذَ َك ٍر ِِف ُم ْش ٍط َوُم َ
شاقَ ٍة َحتْ َ
اء النِ ُّ
ت َر ُعوفَة ِِف ب ْئ ِر ذَ ْرَوا َن فَ َج َ
َن ُرُؤ َ
ِ
الشي ِ
اط ِ
 ن َوَكأ َّ
اَّلل فَ َهالَّ  -تَ ْع ِِن  -تَنَ َّ
ال
ول َّ
ت فَ َق َ
ْت يَا َر ُس َ
َت َعائِ َ
ِج قَال ْ
ش ْر َ
شةُ فَ ُقل ُ
اعةُ ا ْحلِنَّاء فَأ ََم َر بِ ِه النِ ُّ
اء َها نُ َق َ
وس َّ َ
َِّب  فَأُ ْخر َ
َن َم َ
ُرُؤ ُ
ِ
ري َعلَى الن ِ
يف
َِّب صلى هللا عليه وسلم أ ََّما َّ
ص َم َر ُج ٌل ِم ْن بَِِن ُزَريْ ٍق َحلِ ٌ
َّاس َش ًّرا قَال ْ
النِ ُّ
َت َولَبِي ُد بْ ُن أَ ْع َ
اَّللُ فَ َق ْد َش َف ِاِن َوأ ََّما أَنَا فَأَ ْك َرهُ أَ ْن أُث َ
ِ
ود ) .
ليَ ُه َ
[ م . ] 2189 :
---------َِّب َ ك َذا َوَك َذا ُخيَيَّ ُل إِل َْي ِه أَنَّهُ يَأِِْت أ َْهلَهُ َ ،والَ يَأِِْت ) أي  :أنه كان  خييل إليه أنه وطئ زوجاته وَل يكن وطأهن وهذا
( َم َك َ
ث النِ ُّ
كثريا ما يقع ختيله لإلنسان يف املنام فال يبعد أن ُخيَيَّل إليه يف اليقظة وهذا قد ورد صرحيًا يف رواية ابن عيينة عند البخاري ولفظه ( حىت
ً
كان يََرى أنه يأِت النساء وال يأتيه ) ويف رواية احلميدي ( أنه يأِت أهله وال يأتيهم ) .
ٍ
َش ِّ
عرت ) .
شةُ فَ َق َ
ات يَ ْوم يَا َعائِ َ
َت َعائِ َ
( قَال ْ
ال ِِل ذَ َ
شةُ ) ويف الرواية األخرى ( يا عائرة أ َ
استَ ْفتَ ْيتُهُ فِ ِيه ) ويف رواية ( أفتاين يف أمر استفتيته فيه ) أي :أجابين فيما دعوته فأَطلق على الدعاء استفتاءً؛ َّ
ألن
( إِ َّن َّ
اَّللَ أَفْ تَ ِاِن ِِف أ َْم ٍر ْ
الداعي طالب واجمليب م ْف ٍ
ت أو املعَن :أجابين مبا سألته عنه؛ َّ
ألن دعاءه كان أن يُطْلِّعه هللا على حقيقة ما
ُ
هو فيه؛ لِّ َما ا ْشتَبَهَ عليه من األمر ووقع يف رواية عمرة عن عائرة ( أن هللا أنبأين مبرضي ) أي :أخربين .
( أَتَ ِاِن َر ُجالَ ِن ) تفسري لِّ َما أفتاه به ووقع يف رواية أيب أسامة ( قلت :وما ذاك؟ قال :أتاين رجالن ) ووقع يف رواية معمر عند أمحد

ومرجأ بن رجاء عند الطرباين كالمها عن هرام ( أتاين ملكان ) ومسامها ابن سعد يف رواية منقطعة ( جربيل وميكائيل ) .
اآلخ ُر ِع ْن َد َرأ ِْسي ) قال احلافظََ :لْ يقع يل أيهما قعد عند رأسه لكنين أظنه جربيل؛ خلصوصيته به .
َح ُد ُمهَا ِع ْن َد ِر ْجلَ َّي َو َ
سأَ
( فَ َجلَ َ
مث وجدت يف "السرية" للدمياطي اجلزم بأنه جربيل قال :ألنه أفضل مث وجدت يف حديث زيد بن أرقم عند النسائي وابن سعد
رجال من اليهود
أياما فأتاه جربيل فقال :إن ً
وصححه احلاكم وعبد بن محيد ( َس َحر َّ
رجل من اليهود فاشتكى لذلك ً
النيب ٌ 
فدل جمموع الطرق على أن املسؤول هو جربيل والسائل ميكائيل .
َس َحرك َع َقد لك َع ْق ًدا يف بئر كذا ) َ
ال الَّ ِذي ِع ْن َد ِر ْجلَ َّي لِلَّ ِذي ِع ْن َد َرأ ِْسي ) ويف رواية للبخاري ( فقال أحدمها لصاحبه ) ويف رواية ابن عيينة عنده ( فقال الذي عند
( فَ َق َ
رأسي لآلخر ) ويف رواية احلميدي ( فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي ) .
الر ُج ِل ) ويف رواية ( ما وجع الرجل ) .
( َما بَ ُ
ال َّ
تفاؤال كما قالوا
ورا ) أي :هو
( قَ َ
الرجل بالضم :إذا ُس ِّحر يقالَ :كنَ ْوا عن السحر بالطب ً
ال َمطْبُ ٌ
وب يَ ْع ِِن َم ْس ُح ً
ٌ
مسحور يقال :طُب ُ
للَّديغَ :سلِّيم .
ال َ ،وَم ْن طَبَّهُ ) أي  :من الذي سحره . 
( قَ َ
رجل من بين ُزريق حليف اليهود وكان مناف ًقا )
( قَ َ
ال لَبِي ُد بْ ُن أَ ْع َ
ص َم ) بوزن أمحر مبهملتني  -ووقع يف رواية أخرى عند البخاري ( ٌ
وَيمع بينهما بأن من أطلق أنه يهودي نظر إىل ما يف نفس األمر ومن أطلق عليه مناف ًقا نظر إىل ظاهر أمره.
ُ
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اْلوزي :هذا ُّ
يدل على أنَّه كان أسلم نفاقًا وهو واضح وقد َح َكى عياض يف "الرفاء" أنه كان أسلم َو ْحيتَ ِّمل أن يكون قيل
وقال ابن
ر
له :يهودي؛ لكونه كان من حلفائهم ال أنه كان على دينهم وبنو ُزريق بطن من األنصار مرهور من اخلزرج وكان بني كثري من
وود فلما جاء اإلسالم ودخل األنصار فيه تربؤوا منهم  ( .الفتح ) .
األنصار وبني كثري من اليهود قبل اإلسالم ِّح ْل ٌ
ف وإخاء ُ
( قَ َ ِ
ف طَل َْع ٍة ذَ َك ٍر ) وهو الغِّراء الذي يكون على الطلع ويُطلق على الذكر واألنثى فهذا قيَّده َّ
بالذكر .
يم قَ َ
ال ِِف ُج ِر
ال َوف َ
( ِِف ُم ْش ٍط ) بضم امليم وهو اآللة املعروفة اليت يُ َسَّرح هبا شعر الرأس واللحية .
شاقَ ٍة ) بضم امليم :ما خيرج من الرعر إذا ُم ِّرط .
( َوُم َ
( ِِف بِْئ ِر ذَ ْرَوا َن ) هي باملدينة يف بستان بين زريق .
َِّب  فَ َق َ ِ ِ
ول هللاِّ ِّ يف أُنَ ٍ ِّ
َص َحابِّه ) .
اها َر ُس ُ
( فَ َجاءَ النِ ُّ
اس م ْن أ ْ
ال َهذه الْبِْئ ُر الَِِّت أُ ِريتُ َها ) ويف رواية ( فَأَتَ َ
َن ماءها نُ َقاعةُ ا ْحلِن ِ
الشي ِ
ِ
اط ِ
( َكأ َّ
َّاء ) ويف رواية ( مث قال يا عائرة َوهللاِّ لَ َكأ َّ
َن َماءَ َها  ) ....فهذا يدل أنه قال
 ن َوَكأ َّ َ َ َ َ
وس َّ َ
وس ََْل َها ُرُؤ ُ
َن ُرُؤ َ

ذلك بعد رجوعه من البئر ويف رواية للبخاري ( فجاء فقال :يا عائرة" ويف رواية وهيب" :فلما رجع قال :يا عائرة ) وحنوه يف رواية
أيب أسامة ولفظه ( فذهب النيب  إىل البئر فنظر إليها مث رجع إىل عائرة فقال . ) ..
احلِّن ِّ
وقوله ( َوهللاِّ لَ َكأ َّ
َّاء) -بضم النون وختفيف القاف -واحلناء :معروف وهو باملد؛ أي :أن لون ماء البئر
اعةُ ْ
َن َماءَ َها)؛ أي :البئر (نُ َق َ
لو ُن املاء الذي يُنقع فيه احلناء قال ابن التني :يعين :أمحر وقال الداودي :املراد :املاء الذي يكون من غُسالة اإلناء الذي تُعجن فيه
احلناء.
ِّ
وقال
القرطِب َ -رمحَهُ هللاُ  :-قوله" :وهللا لكأن ماءها نقاعة احلناء ولكأن َنلها رؤوس الرياطني" :فيه دليل على جواز اليمني وإن ََلْ
ر
يستحلف ونقاعة احلنَّاء :املاء الذي خيرج فيه لوُنا إذا نُِّقعت فيه وتربيهه َنلها برؤوس الرياطني؛ يعينَّ :أُنا مستكرهه مستقبَحة
املنظر وامل ْخ َرب وهذا على عادة العرب إذا استقبحوا شيئًا شبَّهوه بأنياب أغوال ورؤوس الرياطني وقد تقدَّم
َ
حنو هذا ويعين  -وهللا أعلم  :-أن هذه األرض اليت فيها النخل والبئر خراب ال تُ َع َّمر؛ لرداءهتا فبئرها معطلة وَنلها َّ
مرذبةٌ مهملة
وتغري ماء البئر إما لطول إقامته وإما لِّ َما خالطه مما أُلقي فيه .
ُّ
اَّللُ فَ َق ْد َش َف ِاِن ) أي :فال حاجة يل إىل إخراجه .
َِّب  أ ََّما َّ
( فَ َق َ
ال النِ ُّ
ِّ
ِ
ري َعلَى الن ِ
ضررا على املسلمني من تذكر السحر وتعلمه
( َوأ ََّما أَنَا فَأَ ْك َرهُ أَ ْن أُث َ
َّاس َش ًّرا ) قال النوويَ :خري من إخراجه وإشاعته ً
وحنو ذلك وهو من باب ترك املصلحة خوف املفسدة.
اإلحس ِّ
ِّ ِّ ِّ
ان . ) ...
اىل ( :إِّ َّن َّ
 -1قوله باب قَ ْوِّل هللاِّ تَ َع َ
اّللَ يَأْ ُمُر بالْ َع ْدل َو ْ َ
ِّ
احل ِّد ِّ
ِّ ِّ
اّللَ لَ َّما نَ َهى َع ِّن الْبَ ْغ ِّي َوأَ ْعلَ َم أ َّ
يث أ َّ
ضَرَر
ال بن بَطَّ ٍال َ :و ْجهُ ْ
َن َّ
جاء ِف الفتح  :قَ َ
َن َ
اجلَ ْم ِّع بَ ْ َ
ني ْاآليَات الْ َم ْذ ُك َورةِّ َوتَ ْر َمجَة الْبَاب َم َع َْ
ِّ
ِّ
اغ ِّي و ِّ
اّللَ َعلَى إِّ ْح َسانِِّّه إِّلَْي ِّه بِّأَ ْن يَ ْع ُف َو َع َّم ْن بَغَى
َّصَر لِّ َم ْن بُغِّ َي َعلَْي ِّه َكا َن َح ُّق َم ْن بُغِّ َي َعلَْي ِّه أَ ْن يَ ْر ُكَر َّ
الْبَ ْغ ِّي إََِّّّنَا ُه َو َراج ٌع إِّ َىل الْبَ َ َ
ضم َن الن ْ
ِّ
ِّ ِّ
ب الَّ ِّذي َكاده بِّ ِّ
َّيب  فَلَم يُ َعاقِّ ِّ
صا .
الس ْح ِّر َم َع قُ ْد َرتِِّّه َعلَى ذَل َ
َعلَْيه َوقَد ْامتَثَ َل النِّ ُّ
َُ
ك انْتَ َهى ُملَ َّخ ً
ْ
ِّ ِّ ِّ
يث أَنَّه  تَرَك استِّخراج ِّ
احل ِّد ِّ
ِّ
الس ْح ِّر َخ ْريَةَ أَ ْن يَثُ َور َعلَى الن ِّ
ك الْ َع ْد ِّل
ك َم ْسلَ َ
َّاس ِّمنْهُ َشٌّر فَ َسلَ َ
ُ
َوَْحيتَم ُل أَ ْن يَ ُكو َن ُمطَابَ َقةُ الت َّْر َمجَة ل ْآليَات َو َْ
َ ْ َْ َ
ِّيف أَ ْن َال َحي ِّ
َّاش ِّئ ع ِّن ِّ
السحر من أَثَِّر الضَّرِّر الن ِّ
ِّ
اإلحس ِّ
ك َم ْسلَ َ ِّ
اجلَ ِّاين َك َما سبق .
ان ِّيف تَ ْر ِّك ُع ُقوبَِّة ْ
الس ْح ِّر َشٌّر َو َسلَ َ
َ
ُْ
ص َل ل َم ْن ََلْ يَتَ َعا َط ْ َ َ ْ
ك ْ َْ
َ
تأثريا حقيقيًّا ومن أنكر ذلك فإَّنا هو مكابر ومعاند فقد جاء النص وال
-2احلديث دليل على أن السحر حق وأنه يؤثر يف املسحور ً
يدفعه العقل.
ِّ
ِّ
ِّ
ود بِِّّه .
ص ٌل ِّيف َه ْديِّه ِّ يف ع َال ِّج الس ْح ِّر الذي َس َحَرتْهُ الْيَ ُه ُ
قال ابن القيم  :فَ ْ
ِّ
صا َو َعْيبًا َولَْيس ْاأل َْم ُر َك َما َز َع ُموا بَ ْل ُه َو ِّم ْن ِّجْن ِّ
قَ ْد أَنْ َكَر َه َذا طَائَِّفةٌ ِّم ْن الن ِّ
س َما َكا َن يَ ْع َِّرت ِّيه 
اس َوقَالُوا َ :ال ََيُ ُ
وز َه َذا َعلَْيه َوظَنوهُ نَ ْق ً
َ
ِّ
اض وإِّصاب ته بِِّّه َكِّإ ِّ ِّ
ِّمن ْاألَس َق ِّام و ْاألَوج ِّاع وهو مر ِّ
يح ْ ِّ
ني " َع ْن َعائِّ َرةَ َر ِّض َي
ْ ْ َ ْ َ َ ُ َ ََ ٌ
صابَته بِّالسم َال فَ ْر َق بَْي نَ ُه َما َوقَ ْد ثَبَ َ
ض م ْن ْاأل َْمَر ِّ َ َ َُ ُ
َ
ت ِّيف " الصح َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َشد َما يَ ُكو ُن م ْن الس ْح ِّر .
كأَ
ت ( ُس ِّحَر َ حىت إ ْن َكا َن لَيُ َخي ُل إلَْيه أَنهُ يَأِِّْت ن َساءَهُ َوََلْ يَأْهتن ) َوذَل َ
اّللُ َعْن َها أَن َها قَالَ ْ
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ارض ِّمن الْعِّلَ ِّل ََيوز علَي ِّه َ كأَنْو ِّاع ْاألَمر ِّ ِّ
ِّ ِّ
ض ِّم ْن ْاأل َْمَر ِّ
ح ِّيف نُبُوتِِّّه َوأَما
قَ َ
اض َ :والس ْحُر َمَر ٌ
ال الْ َقاضي عيَ ٌ
ُُ َْ
اض َو َع ِّ ٌ ْ
اض مما َال يُْن َكُر َوَال يَ ْق َد ُ
َ َْ
ِّ
َكونُه ُخييل إلَي ِّه أَنه فَعل الريء وََل ي ْفع ْله فَلَيس ِّيف ه َذا ما ي ْد ِّخل علَي ِّه د ِّ
اخلَةً ِّيف َشي ٍء ِّم ْن ِّص ْدقِّ ِّه لِِّّقيَ ِّام الدلِّ ِّيل َو ِّْ
ص َمتِّ ِّه ِّم ْن
ْ ُ َ ُ ْ ُ ََ َْ ََْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ُ َْ َ
اإل ْمجَ ِّاع َعلَى ع ْ
ْ
ات َكسائِِّّر الْبر ِّر فَغي ر بعِّ ٍ
ِّ
ث لِّسببِّها وَال فُضل ِّمن أَجلِّها وهو فِّيها عرضةٌ لِّ ْآلفَ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
يد
َ ْ ْ َ َ ُ َ َ ُْ َ
يما ََيُ ُ
َ َ َ َْ ُ َ
وز طُُروهُ َعلَْيه يف أ َْم ِّر ُدنْيَاهُ ال ِّيت ََلْ يُْب َع ُ َ َ َ َ
َه َذا َوإَّنَا َه َذا ف َ
أَنهُ ُخيَيل إلَْي ِّه ِّم ْن أ ُُم ِّ
( زاد املعاد ) .
ورَها َما َال َح ِّقي َقةَ لَهُ ُمث يَنْ َجلِّي َعْنهُ َك َما َكا َن .
َ

وقال احلافظ ابن حجر :قال املازري :أنكر املبتدعة هذا احلديث وزعموا أنه حيط منصب النبوة ويركك فيها قالوا :وكل ما َّأدى إىل

ذلك فهو باطل وزعموا أن َتويز هذا يعدم الثقة مبا شرعه من الررائع إذ حيتمل على هذا أن خييل إليه أنه يرى جربيل وليس هو َمثَّ
(هناك) وأنه يوحي إليه بريء وَل يوح إليه بريء قال املازري  :وهذا كله مردود ؛ ألن الدليل قد قام على صدق النيب  فيما يبلغه
عن هللا تعاىل وعلى عصمته يف التبليغ واملعجزات شاهدات بتصديقه فتجويز ما قام الدليل على خالفه باطل وأما ما يتعلق ببعض
األمور الدنيا اليت َل يبعث ألجلها وال كانت الرسالة من أجلها فهو يف ذلك عرضة ملا يعرتض البرر كاألمراض فغري بعيد أن خييل إليه
يف أمر من أمور الدنيا ما ال حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك يف أمور الدين.

قال  :وقد قال بعض الناس  :إن املراد باحلديث أنه كان  خييل إليه أنه وطئ زوجاته وَل يكن وطأهن وهذا كثرياً ما يقع ختيله
لإلنسان يف املنام فال يبعد أن خييل إليه يف اليقظة.

قلت – أي  :ابن حجر  : -وهذا قد ورد صرحياً يف رواية ابن عيينة عند البخاري ولفظه  ( :حىت كان يرى  -أي يظن -أنه يأِت
النساء وال يأتيهن ) ويف رواية احلميدي ( أنه يأِت أهله وال يأتيهم ) .

قال عياض  :فظهر هبذا أن السحر إَّنا تسلط على جسده وظواهر جوارحه ال على متييزه ومعتقده .
وقال املهلب  :صون النيب  من الرياطني ال مينع إرادهتم كيده ففي الصحيح أن شيطاناً أراد أن يفسد عليه صالته فأمكنه هللا منه
فكذلك السحر ما ناله من ضرره ال يدخل نقصاً على ما يتعلق بالتبليغ بل هو من جنس ما كان يناله من ضرر سائر األمراض من
ضعف عن الكالم أو عجز عن بعض الفعل أو حدوث ختيل ال يستمر بل يزول ويبطل هللا كيد الرياطني  ( .الفتح ) .
 -3إثبات السحر وأن له حقيقة .
قال املازري  :أهل السنة ومجهور العلماء من األمة على إثبات السحر وأن له حقيقةً كحقائق غريه من األشياء الثابتة خالفا ملن أنكره
ونَ َفى حقيقته وأضاف ما يتفق منه إىل خي ٍ
االت ٍ
باطلة ال حقائق هلا.
ََ
وقد ذكره هللا سبحانه يف كتابه العزيز وذكر أنه مما ي ت علَّم وذكر ما يرري إىل أنه مما يكفَّر به وأنه ي َفَّرق به بني املرء وز ِّ
وجه ؛ وهذا كلهُّ
َ
َُ َ
مما ال ميكن أن يكون فيما ال حقيقة له وكيف يتعلم ما ال حقيقة له "انتهى".

وقال اخلطايب  :السحر ثابت وحقيقته موجودة وقد اتفق أكثر األمم ؛ من العرب والفرس واهلند وبعض الروم على إثباته

وهؤالء من أفضل سكان واسطة األرض وأكثرهم علما وحكمة.
وقد ذكر هللا عز وجل أمر السحر يف كتابه يف قصة سليمان وما كان الرياطني يعملونه من ذلك ويُعلِّمون الناس منه فقال :ولكن
الرياطني كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على امللكني ببابل هاروت وماروت.
وأمر باالستعاذة منه فقال :ومن شر النفاثات يف العقد.
وورد يف ذلك عن النيب  وعن الصحابة رضي هللا عنهم أخبار كثرية ال ينكرها لكثرهتا إال من أنكر العيان وجحد الضرورة.
ولذلك فرع الفقهاء يف كتبهم من األحكام يف السحرة وما يلزمهم من العقوبات فيما يأتونه من أفعاهلم كما فعلوه يف سائر اجلنايات
اليت يقرتفها اجلناة من أهل العبث والفساد وال يبلغ ما ال أصل له وال حقيقة  :هذا املبلغ من الرهرة واالستفاضة.

فنفي السحر  :جهل واالشتغال بالرد على من نفاه  :لغو وفضل !! " انتهى.
وقال ابن قدامة ِّ :
الس ْحر :وُهو ُع َق ٌد ورقًى وَك َال ٌم يَتَ َكلَّم بِِّّه أ َْو يَكْتُبُهُ أ َْو يَ ْعمل َشْيئًا ِّيف بَ َد ِّن الْمس ُح ِّ
ور أ َْو قَلْبِّ ِّه أ َْو َع ْقلِّ ِّه ِّم ْن َغ ْري
َْ
ُ َ َ
ُ
َُ َ
َُ
اشَرةٍ لَهُ.
ُمبَ َ
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ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِِّّ
ِّ
َح َد ُمهَا
ض َويَأْ ُخ ُذ َّ
الر ُج َل َع ْن ْامَرأَته فَيَ ْمنَ ُعهُ َوطْأ ََها َومْنهُ َما يُ َف ِّر ُق بَ ْ َ
َولَهُ َحقي َقةٌ فَمْنهُ َما يَ ْقتُ ُل َوَما ميُِّْر ُ
ني الْ َم ْرء َوَزْوجه َوَما يُبَغ ُ
ضأَ
ِّ
ني اثْنَ ْ ِّ
ِّ
ني " انتهى.
ب بَ ْ َ
َإىل ْاآل َخر أ َْو ُحيَب ُ
 -4اختلف أهل العلم يف مسألة  :هل استخرج النيب  السحر من هذا البئر أم ال على قولني :
منهم من يرى أنه استخرجه ومنهم من ال يرى ذلك ومنرأ ذلك اختالف الروايات وبيان ذلك كما يلي:

أوال  :أشهر حديث يف قصة سحر النيب  هو حديث عائرة رضي هللا عنها وهو حديث يرويه هرام بن عروة عن أبيه عن عائرة

رضي هللا عنها.
وقد اختلف الرواة عن هرام بن عروة يف هذه اجلزئية كما يلي:
حيث رواه سفيان بن عيينة ومعمر عن هرام عن أبيه عن عائرة بإثبات استخراج النيب  للسحر من البئر.
اّللِّ ُ س ِّحَر
ول َّ
تَ " :كا َن َر ُس ُ
ولفظه يف "صحيح البخاري" من طريق سفيان عن هرام عن أبيه َع ْن َعائِّ َرةَ َر ِّض َي َّ
اّللُ َعْن َها قَالَ ْ
ِّ ِّ
ال " :يا عائِّ َرةُ أَعلِّم ِّ
ت
َح َّىت َكا َن يََرى أَنَّهُ يَأِِّْت النِّ َساءَ َوالَ يَأْتِّ ِّيه َّن قَ َ
ال ُس ْفيَا ُنَ :وَه َذا أ َ
َش ُّد َما يَ ُكو ُن م َن الس ْح ِّر إِّ َذا َكا َن َك َذا فَ َق َ َ َ
َْ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
أ َّ
ال
ال الَّ ِّذي عِّْن َد َرأ ِّْسي لِّ ْآل َخ ِّرَ :ما بَ ُ
َح ُد ُمهَا ِّعْن َد َرأ ِّْسي َواآل َخُر ِّعْن َد ِّر ْجلَ َّي فَ َق َ
َن َّ
يما ْ
استَ ْفتَ ْيتُهُ فيه أَتَ ِّاين َر ُجالَن فَ َق َع َد أ َ
اّللَ قَ ْد أَفْ تَاين ف َ
ال :لَبِّيد بن أَعصم  -رجل ِّمن ب ِّين زري ٍق حلِّيف لِّي هود َكا َن منافِّ ًقا  -قَ َ ِّ
الِّ :يف ُم ْر ٍط
يم؟ قَ َ
وب قَ َ
الر ُج ِّل؟ قَ َ
َّ
َُ
الَ :وَم ْن طَبَّهُ؟ قَ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ٌ ْ َ َُ ْ َ ٌ َ ُ َ
الَ :مطْبُ ٌ
الَ :وف َ
ال :ه ِّذهِّ
ف طَلْع ٍة ذَ َك ٍر َْحتت ر ٍ
الِّ :يف ج ِّ
الَ :وأَيْ َن؟ قَ َ
َوُم َراقَ ٍة قَ َ
اعوفَة ِّيف بِّْئ ِّر َذ ْرَوا َن قَالَ ْ
ت :فَأَتَى النِّ ُّ
َ َُ
استَ ْخَر َجهُ فَ َق َ َ
َّيب  البِّْئ َر َح َّىت ْ
َ
ُ
ِّ ِّ
َن ََنْلَها رءوس الرَّي ِّ
اط ِّ
البِّْئ ُر الَِّّيت أ ُِّريتُ َها َوَكأ َّ
ت-
ني  .قَ َ
ِج قَالَ ْ
ال :فَ ْ
َن َماءَ َها نُ َق َ
َي تَنَر َّْر َ
ت :فَ ُق ْل ُ
استُ ْخر َ
اعةُ احلنَّاء َوَكأ َّ َ ُ ُ ُ َ
ت :أَفَالَ؟  -أ ْ
ِّ
َح ٍد ِّم َن الن ِّ
َّاس َشًّرا.
ال :أ ََّما َّ
فَ َق َ
اّللُ فَ َق ْد َش َف ِّاين َوأَ ْكَرهُ أَ ْن أُث َري َعلَى أ َ
هكذا قال ( فأتى النيب  البئر حىت استخرجه ) وسألته فقالت  ":أفال ؟ .فقال  :أما هللا فقد شفاين".
ِّ
ُخ ِّرج ) .
ولفظ رواية معمر عند اإلمام أمحد يف "مسنده" ( فَأَتَى الْبِّْئ َر فَأ ََمَر بِّه فَأ ْ
ورواه مجع من الرواة عن هرام عن أبيه عن عائرة وفيه أن النيب َ ل يستخرجه وجاء ذلك بألفاظ متقاربة كما يلي:
ال :الَ أ ََّما أَنَا فَ َق ْد َش َف ِّاين
استَ ْخَر ْجتَهُ؟ فَ َق َ
عيسى بن يونس كما يف "صحيح البخاري" وفيه أن عائرة رضي هللا عنها قالت للنيب ْ ( 
ِّ
ِّ
َّاس َشًّرا ُمثَّ دفِّنَ ِّ
ك َعلَى الن ِّ
ت البِّْئر ) .
َّ
يت أَ ْن يُثِّ َري ذَل َ
ُ
اّللُ َو َخر ُ
ول َِّّ
ال :ال ) .
َخَر ْجتَهُ؟ قَ َ
ت :يَا َر ُس َ
اّلل أَفَأ ْ
محاد بن أسامة كما يف "صحيح البخاري" ولفظه ( قُ ْل ُ
ول َِّّ
ت أَ ْن أُثِّ َري
ال :أ ََّما أَنَا فَ َق ْد َش َف ِّاين َّ
َخَر ْجتَهُ؟ قَ َ
ت :يَا َر ُس َ
اّلل فَ َه َّال أ ْ
اّللُ َوَك ِّرْه ُ
أنس بن عياض كما يف "صحيح البخاري" ولفظه ( فَ ُق ْل ُ
َعلَى الن ِّ
َّاس َشراً ) .
ابن َّنري كما يف "صحيح مسلم" ولفظه ( فَ ُق ْلت :يا رس َ ِّ
ت أَ ْن أُثِّ َري َعلَى الن ِّ
َّاس
َحَرقْ تَهُ؟ قَ َ
ال َ:ال أ ََّما أَنَا فَ َق ْد َعافَ ِّاين هللاُ َوَك ِّرْه ُ
ول هللا أَفَ َال أ ْ
ُ َ َُ
ت ِّهبَا فَ ُدفِّنَت ) .
َشًّرا فَأ ََم ْر ُ
استَ ْخَر ْجتُهُ؟
الليث بن سعد كما يف " عررة أحاديث من اجلزء املنتقى األول والثاين من حديث الليث" ولفظه ( قَالَ ْ
ت :فَ ُق ْل ُ
تَ :ما ْ
ال :ال ) .
قَ َ
علي بن مسهر كما يف "شرح مركل اآلثار" ولفظه ( فقلت يا رسول هللا  :قد أخرجته؟ قال  :ال ) .
وهيب كما يف "مسند أمحد" ولفظه ( فَ ُق ْلت :يا رس َ ِّ
ِّ
َخَر ْجتَهُ لِّلن ِّ
يت أَ ْن أُثَ ِّوَر
َّاس؟ فَ َق َ
ول هللا فَأ ْ
ال :أََّما هللاُ َعَّز َو َج َّل فَ َق ْد َش َف ِّاين َو َخر ُ
ُ َ َُ
َعلَى الن ِّ
َّاس ِّمْنه ) .
فتحصل من ذلك:
أن سفيان بن عيينة ومعمر روياه عن هرام بإثبات االستخراج.
وأن ( عيسى بن يونس وأنس بن عياض ومحاد بن أسامة وابن َّنري والليث بن سعد وعلي بن مسهر ووهيب ) رووه مجيعاً إما
بنفي االستخراج أو بعدم إثباته كما تقدم.
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وقد اختلف أهل العلم يف هذا اخلالف فمنهم من قدم رواية سفيان ألنه أحفظ ومعه زيادة علم واملثبت مقدم على النايف.
ومنهم من مجع بني الروايات.
قال القاضي عياض يف "إكمال املعلم" ( ": ) 91/7وقد رواه بعضهم عن سفيان وفيه " :فاستخرجه " وقال يف موضع " :أفال
استخرجته أفال تنررت" .
فرجح بعضهم رواية سفيان حلفظه وأن السؤال عن النررة ومجع بعضهم بني الروايتني وأن إثبات االستخراج من البئر ونفيه من اجلف
وهو الذى كان يثري على الناس بني املراهدة صفة عقده وعمله مث يكون ردم البئر بعد هذا " انتهى.
وقد جاءت قصة السحر من طرق أخرى فيها إثبات االستخراج .
ومن أصح هذه الطرق ما أخرجه أمحد يف "مسنده" والنسائي يف "السنن الكربى" :
ِّ ِّ
ال" :سحر النَِّّيب  رجل ِّمن الْي ه ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ال :إِّ َّن َر ُج ًال
الس َال ُم فَ َق َ
ك أَيَّ ًاما قَ َ
ود قَ َ
يل َعلَْي ِّه َّ
ال :فَا ْشتَ َكى ل َذل َ
َع ْن َزيْد بْ ِّن أ َْرقَ َم قَ َ َ َ َ َّ َ ُ ٌ َ َ ُ
ال :فَ َجاءَهُ ج ْرب ُ
ِّ
ِّ
ِّ
استَ ْخَر َج َها فَ َجاءَ ِّهبَا
ك عُ َق ًدا ِّيف بِّْئ ِّر َك َذا َوَك َذا فَأ َْر َس َل إِّلَْي َها َم ْن ََِّييءُ ِّهبَا فَبَ َع َ
ِّم َن الْيَ ُهود َس َحَرَك َع َق َد لَ َ
ث َر ُسو ُل هللا َ عليًّا  فَ ْ
ط ِّمن ِّع َق ٍال " فَما ذَ َكر لِّ َذلِّك الْي ه ِّ
ال :فَ َقام رس ُ ِّ
ِّ
ود ِّي َوَال َرآهُ ِّيف َو ْج ِّه ِّه قَ ُّ
ط َح َّىت َمات ) .
فَ َحلَّ َها .قَ َ
َ َ َ َُ
ول هللا َ كأَََّّنَا نُر َ ْ
َ َُ
فألجل ذلك يكون املقدم هو أن النيب  أمر باستخراج هذا السحر وَيمع بني الروايات بأحد هذه االحتماالت:
أن سؤال عائرة له  إَّنا كان عن النررة وليس عن االستخراج فرواه بعض الرواة باملعَن ووهم فيه.
قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا  " :وهو مقتضى صنيع املصنف حيث ذكر النررة يف الرتمجة  ( .الفتح ) .
أو يكون إثبات االستخراج ملا كان يف البئر ونفيه يعود على ما كان يف اجلف من السحر ذاته.

قال ابن القيم رمحه هللا " :وال تنايف بينهما فإنه استخرجه من البئر حىت رآه وعلمه مث دفنه بعد أن شفي.
وقول عائرة رضي هللا عنها  ( :هال استخرجته ) ؛ أي  :هال أخرجته للناس حىت يروه ويعاينوه فأخربها باملانع له من ذلك وهو أن
املسلمني َل يكونوا ليسكتوا عن ذلك فيقع اإلنكار ويغضب للساحر قومه فيحدث الرر وقد حصل املقصود بالرفاء واملعافاة .
فأمر هبا فدفنت وَل يستخرجها للناس.
فاالستخراج الواقع غري الذي سألت عنه عائرة.
والذي يدل عليه أنه إَّنا جاء إىل البئر ليستخرجها منه وَل َييء إليه لينظر إليها مث ينصرف إذ ال غرض له يف ذلك وهللا أعلم .
-5احلديث دليل على بيان ما كان عليه اليهود من إيذاء رسول هللا  واملؤمنني َّإال أن هللا – َعَّز َو َج َّل  -يدفع كيدهم يف حنورهم
ويرجعون خائبني.
الرقى الررعية وال ينايف ذلك التوكل فإنه  سيد املتوكلني وكان يرقي نفسه ويسأل هللا
-6بيان استحباب عالج السحر بالدعاء و ُّ
تعاىل أن يرفيه من أمراضه فهو األسوة احلسنة.
 -7بيان استحباب الدعاء عند حصول األمور املكروهات وتكريره وحسن االلتجاء إىل هللا تعاىل.
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اس ِد َوالتَّ َدابُ ِر
 -57باب َما يُ ْن َهى َع ِن الت َ
َّح ُ

ِ
ِِ
ٍِِ
س َد).
َوقَ ْوله تَ َع َاَل َ ( :وم ْن َش رِر َحاسد إذَا َح َ
ال ( إِيَّا ُكم والظَّ َّن فَِإ َّن الظَّ َّن أَ ْك َذب ا ْحل ِد ِ
اس ُدوا ،
َِّب  قَ َ
سوا َ ،والَ َجتَ َّ
يث َ ،والَ َحتَ َّ
ُ َ
سوا َ ،والَ َحتَ َ
َْ
سُ
سُ
َ -6064ع ْن أَِيب ُه َريْ َرةَ َ ،ع ِن النِ ِر
ضوا وُكونُوا ِعباد ِ
هللا إِ ْخ َوانًا ) .
ََ
َوالَ تَ َدابَ ُروا َ ،والَ تَبَاغَ ُ َ
[ م . ] 2563 :
ضوا  ،والَ َحتاس ُدوا  ،والَ تَ َداب روا وُكونُوا ِعباد ِ
ول ِ
 -6065عن أَنَس بْن مالِ ٍ
ك  أ َّ
هللا  قَ َ
َن َر ُس َ
هللا إِ ْخ َوانًا َ ،والَ َِحيلُّ
ََ
َ
ال  :الَ تَبَاغَ ُ َ َ َ
َ
َُ َ
ِ
لِ ُم ْسلِ ٍم أَ ْن يَ ْه ُج َر أَ َخاهُ فَ ْو َق ثَالَثَة أَيَّام ) .
[ م . ]2559 :

--------( إِيَّا ُك ْم َوالظَّ َّن ) أي  :احذروا الظن .
( فَِإ َّن الظَّ َّن أَ ْك َذب ا ْحل ِد ِ
يث )
ُ َ
اس ُدوا ) ُني عن احلسد وسيأِت مباحثه .
( َوالَ َحتَ َ
( والَ تَ َداب روا ) أ ْن ي عرض ع ِّن اإلنْسان وي هجره وََيعله َكالر ِّ
يء الَّ ِّذي َوَراء الظَّ ْهر َوالدُّبُر .
َ َ ْ ُ َُ َ ْ َ ُ َ
ُْ َ َ
َ
َُ
ضوا ) أي  :ال يُبغض بعضكم بعضاً فال تتخذوا أسباب البغض .
( َوالَ تَبَاغَ ُ
( وُكونُوا ِعباد ِ
هللا إِ ْخ َوانًا ) متحابني ال حيسد بعضكم بعضاً .
ََ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
( َوالَ َحي ُّل ل ُم ْسل ٍم أَ ْن يَ ْه ُج َر أَ َخاهُ فَ ْو َق ثَالَثَة أَيَّام ) سيأِت احلديث عن اهلجر إن شاء هللا .
اس ُدوا ) دليل على حترمي احلسد .
 -1قوله ( َوالَ َحتَ َ
كوز يف طباع البرر وهو َّ
أن اإلنسان يكرهُ أن
احلسد مر ٌ
بعضكم بعضاً و ُ
حيس ْد ُ
قال ابن رجب  :قوله  ( ال حتاسدوا ) يعين  :ال ُ
جنسه يف ٍ
ِّ
شيء من الفضائل .
من
يفوقَهُ أح ٌد ْ
حسد آدم  ملا رآه قد فاق على املالئكة بأ ْن خلقه هللا بيده وأسجد له مالئكتَه وعلَّمه أمساء ِّ
كل
ذنب إبليس حيث َ
وهو كان َ
َّ
ٍ
حىت أخرج منها ويروى عن ابن َ َّ
إبليس قال لنوح  :اثنتان هبما
شيء وأسكنه يف جواره فما زال يسعى يف إخراجه من اجلنَّة َّ
عمر أن َ
ِّ
فأصبت حاجيت منه باحلرص .
آدم اجلنةَ كلَّها
ُ
وج ُ
أُهلك بين آدم  :احلسد وباحلسد لُع ُ
علت شيطاناً رجيماً واحلرص وباحلرص أُبيح ُ
نت ُ
ابن أيب الدُّنيا .
َّ
خرجه ُ
اليهود باحلسد يف مواضع من كتابه القرآن كقوله تعاىل ( وَّد َكثِّري ِّمن أ َْه ِّل الْ ِّكتَ ِّ
وقد وصف هللا
اب لَْو يَُرُّدونَ ُك ْم ِّم ْن بَ ْع ِّد إِّميَانِّ ُك ْم ُكفَّاراً
َ
َ ٌ ْ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
احلَق ) .
ني َهلُ ُم ْ
َح َسداً م ْن عْند أَنْ ُفس ِّه ْم م ْن بَ ْعد َما تَبَ َّ َ
ضلِّ ِّه )  ( .جامع العلوم ) .
اه ُم هللاُ ِّم ْن فَ ْ
َّاس َعلَى َما آتَ ُ
وقوله ( أ َْم َْحي ُس ُدو َن الن َ
واحلسد  :متين زوال نعمة هللا عن الغري سواء متَن كوُنا له أو لغريه أو جمرد زواهلا .وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  :احلسد كراهة نعمة هللا على الغري .
واحلسد له خماطر :
فهو من صفات اليهود .
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
كما قال تعاىل ( وَّد َكثِّري ِّمن أ َْه ِّل الْ ِّكتَ ِّ
احلَ ُّق ) .
ني َهلُ ُم ْ
اب لَ ْو يَُرُّدونَ ُكم من بَ ْعد إِّميَان ُك ْم ُكفَّاراً َح َس ًدا م ْن عند أَن ُفس ِّهم من بَ ْعد َما تَبَ َّ َ
َ ٌ ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ضله ) .
اه ُم َّ
اّللُ م ْن فَ ْ
َّاس َعلَى َما آتَ ُ
وقال تعاىل (أ َْم َْحي ُس ُدو َن الن َ
قال الرازي ... :ووصفهم (أي :اليهود) يف هذه اآلية بالبخل واحلسد فالبخل هو أن ال يدفع ألحد شيئاً مما آتاه هللا من النعمة واحلسد
هو أن يتمَن أن ال يعطي هللا غريه شيئاً من النعم فالبخل واحلسد يررتكان يف أن صاحبه يريد منع النعمة من الغري فأما البخيل فيمنع
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نعمة نفسه عن الغري وأما احلاسد فرييد أن مينع نعمة هللا من عبادة.

وهو من اإليذاء والتعدي على املسلم .
ِّ
قال تعاىل َّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
احتَ َملُوا بُ ْهتَاناً َوإِّْمثاً ُمبِّيناً ) .
ين يُ ْؤذُو َن الْ ُم ْؤمن َ
ني َوالْ ُم ْؤمنَات بِّغَ ِّْري َما ا ْكتَ َسبُوا فَ َقد ْ
(والذ َ
َ
وهنى النِب  هنى عنه .
قال  ( ال تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابروا ) .
رابعاً  :أنه اعرتاض على قضاء هللا وقدره .

ضلِّ ِّه ) .
اه ُم َّ
اّللُ ِّم ْن فَ ْ
َّاس َعلَى َما آتَ ُ
كما قال تعاىل (أ َْم َْحي ُس ُدو َن الن َ

وأهل اْلنة ال يدخلون اْلنة حَّت تطهر قلوِبم من الغل واحلسد :
ص ُد ِّ
احلَ ْم ُد َِّّّللِّ الَّ ِّذي َه َدانَا ِّهلََذا ) .
ورِّه ْم ِّم ْن غِّ ٍل ََْت ِّري ِّم ْن َْحتتِّ ِّه ُم ْاألَنْ َه ُار َوقَالُوا ْ
قال تعاىل ( َونََز ْعنَا َما ِّيف ُ
هذا من مجلة ما ينعم هللا به على أهل اجلنة أن ينزع هللا ما يف قلوهبم من الغل على بعضهم بعضاً حىت تصفو قلوهبم ويود بعضهم بعضاً
فإن الغل لو بقي يف صدورهم كما كان يف الدنيا لكان يف ذلك تنغيص لنعيم اجلنة ألن املتراحنني ال يطيب ألحدهم عيش مع وجود
اآلخر.
قيل :حىت يكونوا إخواناً متحابني وأخالء متصافني.
وقيل :قال ابن عطية :هذ ا إخبار من هللا عز وجل أنه ينقي قلوب ساكين اجلنة من الغل واحلقد وذلك أن صاحب الغل متعذب به وال
عذاب يف اجلنة.
وهو أول ذنب عصي به هللا .
السم ِّاء ي ع ِّين حس َد إبلِّ ِّ
ب ع ِّ
ٍ ِّ
السلَ ِّ
صي َّ ِِّّ ِّ
اّللُ بِِّّه ِّيف ْاأل َْر ِّ
ض
فْ :
ص َي َّ
َوقَ َ
ض َّ
يس آل َد َم َ وأ ََّو ُل ذَنْ ٍ ُ
ال بَ ْع ُ
اّللُ به يف َّ َ َ ْ َ َ ْ َ
احلَ َس ُد أ ََّو ُل ذَنْب عُ َ
ي ع ِّين حس َد اب ِّن آدم ِّأل ِّ
َخ ِّيه َح َّىت قَتَلَهُ .
َْ َ َ ْ ََ
وطهارة القلب منه من عالمة كمال اإلميان.
فقد سئل رسول هللا  أي املؤمنني أفضل؟ قال ( املؤمن النقي القلب ليس فيه غل وال حسد ) رواه ابن ماجه.

وأثىن هللا على األنصار بذلك.
اإلميا َن ِّمن قَبلِّ ِّهم ُِّحيبُّو َن من هاجر إِّلَي ِّهم وال ََِّيدو َن ِّيف صد ِِّّ
قال تعاىل َّ ِّ
اجةً ِّممَّا أوتوا).
ُُ
َ ْ َ ََ ْ ْ َ ُ
وره ْم َح َ
َّار َو ِّْ َ ْ ْ ْ
ين تَبَ َّوأُوا الد َ
(والذ َ
َ
 قال ابن القيم  :احلسد ثالث مراتب :أحدها  :أن حيسد ويقوم مبقتضاه من األذى بالقلب واللسان واجلوارح فهذا احلسد املذموم .

والثاِن  :متين استصحاب عدم النعمة فهو يكره أن حيدث هللا لعبده نعمة بل حيب أن يبقى على حاله من جهله أو فقره أو ضعفه أو
شتات قلبه عن هللا أو قلة دينه فهو يتمَن دوام ما هو فيه من نقص وعيب فهذا حسد على شيء مقدر واألول حسد على شيء
حمقق وكالمها حاسد عدو نعمة هللا وعدو عباده وممقوت عند هللا وعند الناس وال يسود أبداً فإن الناس ال يسودون عليهم إال
من يريد اإلحسان إليهم فأما عدو نعمة هللا عليهم فال يسودونه باختيارهم أبداً إال قهراً .

والثالث  :حسد الغبطة وهو متين أن يكون له مثل حال احملسود من غري أن تزول النعمة عنه فهذا ال بأس به وال يعاب صاحبه بل
هذا قريب من املنافسة ( ويف ذلك فليتنافس املتنافسون ) .
ويف الصحيح قال  ( ال حسد إال يف اثنتني  :رجل آتاه هللا ماالً وسلطه على هلكته يف احلق ورجل آتاه هللا احلكمة فهو يقضي هبا
ويعلمها الناس ) فهذا حسد غبطة احلامل لصاحبه عليه كرب نفسه وحب خصال اخلري والتربه بأهلها والدخول يف مجلتهم فهذا
ال يدخل يف اآلية بوجه ما .
ِّ
بعد هذا إىل أقسام فمنهم من يسعى يف زوال ِّ
احملسود بالبغي عليه بالقول
نعمة
وقال ابن رجب  :مث ينقسم الناس [ أي يف احلسد ] َ
154

ِّ
احملسود فقط من ِّ
والفعل مثَّ منهم من يسعى يف ِّ
شرمها
نقل ذلك إىل نفسه ومنهم من يَسعى يف إزالته عن
غري نقل إىل نفسه وهو ُّ
املنهي عنه .
احلسد
وأخبثهما وهذا هو
ُ
املذموم ُّ
ُ
يبغ على احملسود ٍ
وقسم آخر من ِّ
بقول وال ٍ
حسد غريه َل يعمل مبقتضى حسده وَل ِّ
الناس إذا َ
فعل  .وقد ُروي عن احلسن أنَّه ال يأمثُ
بذلك وروي مرفوعاً من وجوه ضعيفة وهذا على نوعني :
ِّ
ِّ
احلسد من ِّ
ك فال يأمثُ به .
أحدمها  :أ ْن ال ميكنه إزالةُ
نفسه فيكون مغلوباً على َذل َ
ِّ
متين زو ِّال نعمة أخيه فهذا شبيه بالعزم ِّ
ث نفسه بذلك اختياراً ويُعيده ويُبديه يف نفسه ُم ِّ
سرتوحاً إىل ِّ
املصمم على
ٌ
والثاِن  :من ُحيد ُ َ

اختالف بني العلماء ورمبا يُذكر يف موض ٍع آخر إ ْن شاء هللا تعاىل لكن هذا يَ ُبع ُد أن يَسلَ َم من البغي
املعصية ويف العقاب على ذلك
ٌ
على احملسود ولو بالقول فيأمث بذلك .
ِّ
يتمن زوال نعمة احملسود بل يسعى يف اكتساب مثل فضائله
َّ
وقسم آخر إذا حسد َل َّ
ئل دنيويَّةً
ويتمَن أ ْن يكو َن مثله فإن كانت الفضا ُ
ت لَنَا ِّمثْل َما أ ِّ
َّ
َّيب
ُوِتَ قَ ُارو ُن) وإ ْن كانت
فضائل دينيَّةً فهو حسن وقد َّ
ذين يُر ُ
متَن الن ُّ
يدو َن احلياةَ الدُّنيا (يَا لَْي َ
خري يف ذلك كما قال ال َ
فال َ
َ
َ
رجل آتاه هللاُ ماالً فهو يُنفقه آناء الليل
 الرَّهادة يف سبيل هللا -عز وجل -ويف الصحيحني عنه  قال (ال َ
حسد إالَّ يف اثنتني ٌ :
يقوم به آناء اللَّيل وآناءَ النَّهار) وهذا هو الغبطة ومساه حسداً من باب االستعارة .
وآناء النَّهار
ورجل آتاهُ هللاُ القرآن فهو ُ
ٌ
ِّ
بإسداء اإلحسان إليه والدُّعاء له ونرر فضائله ويف
احلسد سعى يف إزالته ويف اإلحسان إىل احملسود
وجد من نفسه
َ
وقسم آخر إذا َ
أفضل وهذا ِّم ْن أعلى درجات اإلميان وصاحبه
إزالة ما َو َج َد له يف نفسه ِّم َن احلس ِّد حىت يبدلَه مبحبَّة أ ْن يكو َن أخوه
ُ
املسلم خرياً منه و َ
حيب لنفسه وقد سبق الكالم على هذا يف تفسري حديث ( ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما
املؤمن
ب ألخيه ما ُّ
الكامل الذي ُحي ُّ
هو ُ
ُ
حيب لنفسه )  ( .ابن رجب ) .
-2من أقوال السلف يف احلسد :
قال علي  :احلاسد مغتاظ على من ال ذنب له.
وقيل :احلسود غضبان على القدر.
ويقال :ثالثة ال يهنأ لصاحبها عيش :احلقد واحلسد وسوء اخللق.
وقال أعرايب :احلسد داء منصف يفعل يف احلاسد أكثر من فعله يف احملسود قاتل هللا احلسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله.
وقيل لبعضهم :ما بال فالن يبغضك؟ قال :ألنه شقيقي يف النسب وجاري يف البلد وشريكي يف الصناعة فذكر مجيع دواعي احلسد.
كت احلسد فبقيت.
قال األصمعي :رأيت أعرابياً أتى عليه مائة وعررين سنة فقلت له  :ما أطول عمرك .فقال :تر ُ
وقال معاوية :كل إنسان أقدر على أن أرضيه إال احلاسد فإنه ال يرضيه إال زوال النعمة .وقال عمر بن عبد العزيز :ما رأيت ظاملاً أشبه
مبظلوم من احلاسد :غم دائم ونفس متتابع .وقيل رأى موسى  رجالً عند العرش فغبطه فقال :ما صفته؟ فقيل :كان ال حيسد الناس
على ما آتاهم هللا من فضله.
السم ِّاء ي ع ِّين حس َد إبلِّ ِّ
ب ع ِّ
ٍ ِّ
السلَ ِّ
صي َّ ِِّّ ِّ
اّللُ بِِّّه ِّيف ْاألَْر ِّ
ض يَ ْع ِّين
فْ :
ص َي َّ
َوقَ َ
ض َّ
يس آل َد َم َ وأ ََّو ُل َذنْ ٍ ُ
ال بَ ْع ُ
اّللُ به يف َّ َ َ ْ َ َ ْ َ
احلَ َس ُد أ ََّو ُل َذنْب عُ َ
حس َد اب ِّن آدم ِّأل ِّ
َخ ِّيه َح َّىت قَتَ لَهُ .
َ َ ْ ََ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َوقَ ْد قَ َ ِّ
احلَاس َد قَ ْب َل أَ ْن يَص َل َإىل الْ َم ْح ُسود .
احلَ َسد يَ ْقتُ ُل ْ
صال الرَّر أ َْع َد ُل م ْن ْ
س يف خ َ
ال ُم َعاويَةُ  :لَْي َ
وقال البنه  :يا بين ! إياك واحلسد فإنه يتبني فيك قبل أن يتبني يف عدوك .
وعن سفيان بن دينار قال :قلت أليب برر :أخربين عن أعمال من كان قبلنا ؟ قال :كانوا يعملون يسرياً ويؤجرون كثرياً قال :قلت  :وَل
ذاك ؟ قال  :لسالمة صدورهم .
وقيل للحسن  :أحيسد املؤمن ؟ قال  :ال أم لك أنسيت إخوة يوسف لكن الكرمي خيفيه واللئيم يبديه .
وقال ابن سريين :ما حسدت أحداً على شيء من أمر الدنيا ألنه إن كان من أهل اجلنة فكيف أحسده على الدنيا وهي حقرية يف اجلنة؟
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وإن كان من أهل النار فكيف أحس ده على أمر الدنيا وهو يصري إىل النار .
قال الراعر :
كل العداواة قد تُرجى إماتتها إال عداوةَ من عاداك من ِّ
حسد .
َ
وقال اخلليل بن أمحد  :ال شيء أشبه باملظلوم من احلاسد .
وقال بعض احلكماء  :كل أحد ميكن أن ترضيه إال احلاسد فانه ال يرضيه إال زوال نعمتك .
وقال األصمعي  :مسعت أعرابياً يقول  :ما رأيت ظاملاً أشبه مبظلوم من احل اسد حزن الزم ونفس دائم وعقل هائم وحسرة ال
تنقضي .
عصي هللا به مث قرأ ( وإذ قلنا للمالئكة  ) ...وإياك واحلرص فإنه أخرج آدم من
وقال عون بن عبد هللا  :إياك و ْ
الكرب فإن أول ذنب َ
اجلنة مث قرأ ( اهبطوا منها ) وإياك واحلسد فإَّنا قتل ابن آدم أخاه حني حسده مث قرأ ( واتل عليهم نبأ ابين آدم باحلق ) .
قال عبد هللا بن مسعود :ال تُ ِّ
ومن يعادي نِّعم هللا؟ قال :الذين حيسدون الناس على ما آتاهم هللا من فضله.
ُ
عادوا نعم هللا قيل لهَ :
غري ر ٍ
اض بقسميت.
يقول هللا تعاىل يف بعض الكتب :احلسود عدو نعميت متسخط لقضائي ُ
وملنصور الفقيه :أالَ قُل ملن ظَل يل حاسداًِّ . .
ب.
أسأت َ
.أتدري على َمن َ
األد ْ
ْ
ب.
أسأت على َّ
َ
اّلل يف حكمه  ...إذا َ
أنت َل ترض يل ما َوَه ْ
ِّ
ولقد أحسن من قال  :اصرب على حسد احلسود  ...فإن صربك قاتلُه  ---فالنار تأكل بعضها  ...إن َل َتد ما تأ ُكله.
-3قال بعض العلماء  :بارز احلاسد ربه من مخسة أوجه :
أوهلا  :قد أبغض كل نعمة قد ظهرت على غريه والثاِن  :سخط لقسمته كأنه يقول لربه َ :ل قسمت هكذا ؟ والثالث  :أنه ضن
بفضله يعين أن ذلك فضل هللا يؤتيه من يراء وهو يبخل بفضل هللا والرابع  :خذل ويل هللا ألنه يريد خذالنه وزوال النعمة عنه

واخلامس  :أع ان ع دوه يعين إبليس لعنه هللا .

يضر نفسه ثالث مضرات:
وقال بعض احلكماء:
احلاسد ُّ
ُ
إحداها :اكتساب الذنوب؛ ألن احلسد حرام .الثانية :سوء األدب مع هللا تعاىل َّ
فإن حقيقة احلسد :كراهية إنعام هللا على غريه واعرتاض
على هللا يف فعله .الثالثة :تأَل قلبه وكثرة مهه وغمه.
َخاهُ فَ ْو َق ثَالَثَِة أَيَّام ) فيه حترمي التدابر والتهاجر والتقاطع .
َ ( -2والَ تَ َدابَ ُروا َ ،والَ َِحي ُّل لِ ُم ْس ِل ٍم أَ ْن يَ ْه ُج َر أ َ
َّيب  قال ( ال َِّحي ُّل ملسل ٍم أ ْن يهجر أخاه فوق ٍ
ُّ
ُّ
ويصد هذا
فيصد هذا
ثالث يلتقيان
ويف " الصحيحني " عن أيب أيوب عن الن ِّ
َ
بالسالم ) .
وخريمها الَّذي يَبدأ َّ
ُ
وميكن للمسلم أن يتجنب اهلجران مبعرفة خطورته :
فهو حرام .
حلديث الباب ( وال تدابروا ) .
وللحديث السابق ( ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ) .

ومعرفة خطر من هجر أخاه سنة .

قال  ( من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه ) رواه أبو داود .

وأن التهاجر والتقاطع يفرح الشيطان .

قال  ( إن إبليس يضع عرشه على املاء مث يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة َييء أحدهم فيقول  :فعلت كذا وكذا
فيقول  :ما صنعت شيئاً مث َييء أحدهم فيقول  :ما تركته حىت فرقت بينه وبني امرأته قال  :فيدنيه منه ويقول  :نعم أنت ) .
وقال  ( إن الريطان قد يئس أن يعبده املصلون يف جزيرة العرب ولكن يف التحريش بينهم ) رواه مسلم .
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وال ترفع أعمال املتهاجرين .
قال  ( تعرض األعمال يف كل اثنني ومخيس فيغفر هللا لكل امرئ ال يررك باهلل شيئاً إال امرءاً كانت بينه وبني أخيه شحناء
فيقول  :أنظروا هذين حىت يصطلحا ) رواه مسلم .

و معرفة فضل من بدأ منهما بالسالم .

قال  ( وخريمها الذي يبدأ بالسالم ) .

فائدة :

واهلجر ال َيوز مطلقاً يف األمور الدنيوية أما ألجل الدين فيجوز إذا كان ملصلحة وفيه منفعة وقد هجر النيب  الثالثة الذين خلفوا
وأمر هبجرهم .

ضوا ) فيه حترمي التباغض .
-3قوله ( َوالَ تَبَاغَ ُ
قال ابن رجب ُ :نى املسلمني َع ِّن التَّباغض بينهم يف غري هللا بل على أهو ِّاء الن ِّ
َّ
املسلمني
فإن
ُّفوس
جعلهم هللا إخوةً واإلخوةُ
َ
ُ
حىت حتابُّوا أال أدلُّكم
تدخلُوا اجلنَّة حىت تؤمنوا وال تؤمنوا َّ
يتحابُّو َن بينهم وال يتباغضون وقال الن ُّ
َّيب  ( والذي نفسي بيده ال ُ
على ٍ
خرجه مسلم .
السالم بينكم ) َّ
شيء إذا فعلمتموه حتاببتم ؟ أفروا َّ
ِّ
اخلَ ْم ِّر
ضاءَ ِّيف ْ
وقد َّ
حرم هللا على املؤمنني ما يُوقع بينهم العداوة والبغضاء كما قال ( إََِّّّنَا يُِّر ُ
يد الرَّْيطَا ُن أَ ْن يُوق َع بَْي نَ ُك ُم الْ َع َد َاوةَ َوالْبَ ْغ َ
ِّ
الصالةِّ فَ َه ْل أَنْتُ ْم ُمْنتَ ُهون ) .
ص َّد ُك ْم َع ْن ِّذ ْك ِّر هللاِّ َو َع ِّن َّ
َوالْ َمْيس ِّر َويَ ُ
امْت على عباده بالتَّأليف بني قلوهبم كما قال تعاىل ( واذْ ُكروا نِّعم ِّ
َصبَ ْحتُ ْم بِّنِّ ْع َمتِّ ِّه
و َّ
ت هللا َعلَْي ُك ْم إِّ ْذ ُكْنتُ ْم أ َْع َداءً فَأَلَّ َ
ف بَ ْ َ
ني قُلُوبِّ ُك ْم فَأ ْ
َ ُ َْ َ
إِّ ْخ َواناً ) .
ِّ
ِّ
ِِّّ ِّ
ِّ ِّ
وهبِّم لَو أَنْ َف ْقت ما ِّيف األَر ِّ ِّ
ف بَْي نَ ُه ْم ) .
ني قُلُوهب ْم َولَك َّن هللاَ أَلَّ َ
ني َوأَلَّ َ
ت بَ ْ َ
ف بَ ْ َ
ص ِّرهِّ َوبِّالْ ُم ْؤمن َ
ض َمجيعاً َما أَلَّْف َ
وقال ( ُه َو الَّذي أَيَّ َد َك بِّنَ ْ
ْ
َ َ
ني قُلُ ْ ْ
ِّ
ص يف الكذب يف اإلصالح بني النَّاس ورغَّب هللا يف
ورخ َ
وهلذا املعَن حرم املري بالنَّميمة ملا فيها من إيقاع العداوة والبغضاء ُ
ٍ
َّاس ومن ي ْفعل ذَلِّ َ ِّ
اإلصالح بينهم كما قال تعاىل ( ال خي ر ِّيف َكثِّ ٍري ِّمن َْجنواهم إِّالَّ من أَمر بِّ ٍ
ص ٍ
الح بَ ْ َ
ص َدقَة أ َْو َم ْعُروف أ َْو إِّ ْ
ْ َ ُ ْ َ ْ ََ َ
ك ابْتغَاءَ
ني الن ِّ َ َ ْ َ َ ْ
ََْ
مرض ِّ
ات هللاِّ فَسو َ ِّ ِّ
َجراً َع ِّظيماً ) .
َْ َ
ف نُ ْؤتيه أ ْ
َْ
ِّ
بأفضل م ْن درجة الصالة والصيام
َّيب  قال ( أال أخربكم
وخرج اإلمام أمحد وأبو داود و
الرتمذي من حديث أيب الدرداء عن الن ِّ
ُّ
َّ
َ
الصدقة ؟ ) قالوا  :بلى يا رسول هللا قال ( صالح ِّ
ذات ِّ
البني ؛ َّ
فساد ذات البني هي احلالِّقةُ ) .
و َّ
فإن َ
ُ
و َّأما البغض يف هللا فهو من أوثق عرى اإلميان وليس داخالً يف النَّهي .
 -4قوله ( وُكونُوا ِعباد ِ
هللا إِ ْخ َوانًا ) فيه األمر بأن نكون إخواناً يف هللا .
ََ
َ
لقوله ( وكونوا عباد هللا إخواناً ) .
قال ابن رجب رمحه هللا  :هذا ذكره النيب  كالتعليل ملا تقدم وفيه إشارة إىل أُنم إذا تركوا التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر وبيع
بعضهم على بعض كانوا إخواناً .
 -58باب (يا أَيُّها الَّ ِذين آمنوا اجتنِبوا َكثِ ِ
سوا)
ض الظَّ ِرن إِ ُْثٌ َ ،والَ َجتَ َّ
ريا م َن الظَّ ِرن إِ َّن بَ ْع َ
َ َ
َ َُ ْ َ ُ
ً
سُ
ول ِ
ال ( إِيَّا ُكم والظَّ َّن فَِإ َّن الظَّ َّن أَ ْك َذب ا ْحل ِد ِ
َ -6066ع ْن أَِيب ُه َريْ َرةَ  أ َّ
هللا  قَ َ
َن َر ُس َ
سوا َ ،والَ
سوا َ ،والَ َجتَ َّ
يث َ ،والَ َحتَ َّ
ُ َ
ْ َ
سُ
سُ
ضوا  ،والَ تَ َداب روا وُكونُوا ِعباد ِ
هللا إِ ْخ َواناً ) .
اج ُ
ََ
تَنَ َ
شوا َ ،والَ َحتَ َ
اس ُدوا َ ،والَ تَبَاغَ ُ َ
َُ َ
[ م . ] 2563 :
--------- -1قوله ( إِيَّا ُكم والظَّ َّن فَِإ َّن الظَّ َّن أَ ْك َذب ا ْحل ِد ِ
يث ) فيه حترمي ظن السوء .
ُ َ
َْ
أي  :باعدوا أنفسكم عن ظن السوء .
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والظن الذي أمرنا باجتنابه هو مبعَن التهمة اليت ال يعرف هلا إمارات صحيحة وال أسباب ظاهرة ال سيما إن كان املظنون به من أهل
األمانة ظاهراً والسرت والصالح وهو – أي الظن – هبذا االعتبار حرام هلذه اآلية .
قال النووي  :املراد النهي عن ظن السوء .

فسوء الظن هو  :هو عدم الثقة مبن هو هلا أهل .

وقال ابن القيم :سوء الظن :هو امتالء القلب بالظنون السيئة بالناس حىت يطفح على اللسان واجلوارح .

وقال ابن كثري :سوء الظن هو التهمة والتخون لألهل واألقارب والناس يف غري حمله .

شخصا بالفاحرة أو
القرطِب رمحه هللا :الظن هنا هو التهمة وحمل التحذير والنهي إَّنا هو هتمة ال سبب هلا يوجبها كمن يتهم
وقال
ً
ر
بررب اخلمر وَل يظهر عليه ما يقتضي ذلك .
ودليل كون الظن هنا مبعَن التهمة قوله بعد هذا" :وال َتسسوا وال حتسسوا" وذلك أنَّه قد يقع له خاطر التهمة ابتداءً فرييد أن
يتجسس خرب ذلك ويبحث عنه ويتبصر ويتسمع؛ ليحقق ما وقع له من تلك التهمة فنهى النيب  عن ذلك وقد جاء يف بعض
الس ْوِّء َوُكْنتُ ْم قَ ْوًما بُ ًورا ) وذلك أن املنافقني تطريوا برسول هللا 
األحاديث" :إذا ظننت فال ُحتقق" وقال هللا تعاىل ( َوظَنَ ْنتُ ْم ظَ َّن َّ
أبدا فذلك ظنهم السيئ الذي وخبهم هللا
وبأصحابه حني انصرفوا إىل احلديبية فقالوا :إن حمم ًدا وأصحابه أكلة رأس ولن يرجعوا إليكم ً
تعاىل عليه وهو من نوع ما نَ َهى الررع عنه إال أنَّه أقبح النوع  ( .املفهم ) .
قال تعاىل  ( :يا أَيُّها الَّ ِّذين آمنُوا ِّ ِّ ِّ
ض الظَّ ِّن إِّ ْمثٌ َوَال ََتَ َّس ُسوا ) .
اجتَنبُوا َكثرياً م َن الظَّ ِّن إِّ َّن بَ ْع َ
َ َ ْ
َ َ
ينهى تعاىل عباده املؤمنني عن كثري من الظن وهو التهمة والتخون لألهل واألقارب من الناس يف غري حمله ألن بعض ذلك يكون إمثاً
حمضاً فليجتنب كثرياً منه احتياطاً .
وقوله ( إن بعض الظن إُث ) وذلك كالظن اخلايل من احلقيقة والقرينة وكظن السوء الذي يقرتن به كثري من األقوال واألفعال احملرمة فإن

بقاء ظن السوء بالقلب ال يقتصر صاحبه على جمرد ذلك بل ال يزال به حىت يقول ما ال ينبغي ويفعل ما ال ينبغي .
ومن األدلة على حترميه :
قوله  ( يا معرر من آمن بلسانه وَل يفض اإلميان إىل قلبه ال تغتابوا املسلمني وال تتبعوا عوراهتم فإن من تبع عورة أخيه يتبع هللا
عورته ومن يتبع هللا عورته يفضحه ولو يف جوف بيته ) .
وسوء الظن سبب ِف وجود األحقاد والعداوة:

فإن الظن السيئ  :يزرع الرقاق بني املسلمني ويقطع حبال األخوة وميزق وشائج احملبة ويزرع العداء والبغضاء والرحناء .

أبدا يف اهلمز واللمز
قال ابن القيم  :أما سوء الظن فهو امتالء قلبه بالظنون السيئة بالناس حىت يطفح على لسانه وجوارحه فهم معه ً

والطعن والعيب والبغض يبغضهم ويبغضونه ويلعنهم ويلعنونه وحيذرهم وحيذرون منه  ...ويلحقه أذاهم ..خارج منهم مع الغش والدغل
والبغض .
فإن القلب ال يقنع ِّ
قال الغزايل  :من مثرات سوء الظن التجسس َّ
أيضا منهي عنه قال
بالظن ويطلب التحقيق فيرتغل بالتجسس وهو ً

سوا ) .فالغيبة وسوء الظن والتجسس منهي عنه يف آية واحدة ومعَن التجسس أن ال يرتك عباد هللا حتت سرت هللا
هللا تعاىل َ 0وال َجتَ َّ
سُ
مستورا عنه كان أسلم لقلبه ودينه .
فيتوصل إىل االطالع وهتك السرت؛ حىت ينكرف له ما لو كان
ً

وهو سبب للمشكالت العائلية .

ف من أسباب املراكل العائلية سوء الظن من أحدمها وغضبه قبل التذكر والتثبت ؛ فيقع النزاع ورمبا حصل فراق مث تبني األمر خالف
الظن .
وقال ابن القيم  :الغرية مذمومة منها غرية حيمل عليها سوء الظن فيؤذى هبا احملب حمبوبه ويغري عليه قلبه بالغضب وهذه الغرية
يكرهها هللا إذا كانت يف غري ريبة ومنها غرية حتمله على عقوبة احملبوب بأكثر مما يستحقه .
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وهو سبب ِف إضعاف الثقة ب ن املؤمن ن .
فتنزع الثقة بني أفراد اجملتمع املسلم .

وهو سبب ِف مرض القلب ،وعالمة على خبث الباطن .

قال الغزايل  :مهما رأيت إنسانًا يسيء الظن بالناس طالبًا للعيوب فاعلم أنه خبيث الباطن و َّ
أن ذلك خبثه يرتشح منه وإَّنا رأى غريه من
حيث هو فإن املؤمن يطلب املعاذير واملنافق يطلب العيوب واملؤمن سليم الصدر يف حق كافة اخللق .

ويسبب عدم الثقة باآلخرين :

حاال ؟ قال :من ال يثق بأحد لسوء ظنَّه وال يثق به أحد لسوء فعله .
قال الزخمرري  :قيل لعاَل :من أسوأ الناس ً
-2من أقوال السلف يف سوء الظن :
قال الغزايل :سوء الظن غيبة بالقلب .
وقال اخلطايب  :الظن منرأ أكثر الكذب .
وقال إمساعيل بن أمية :ثالث ال يعجزن ابن آدم الطرية وسوء الظن واحلسد قال فينجيك من الطرية أال تعمل هبا وينجيك من سوء الظن
أال تتكلم به وينجيك من احلسد أال تبغي أخاك سوءاً .
وقال احلارث احملاسيب  :احم القلب عن سوء الظن حبسن التأويل .
وقال املهلب  :التباغض والتحاسد أصلهما سوء الظن وذلك أن املباغض واحملاسد يتأول أفعال من يبغضه وحيسده على أسوأ التأويل .
وقوله ( اجتنبوا كثرياً من الظن ) وَل يقل كل الظن ألن ظن السوء ممن قامت القرينة على أنه أهل لذلك فهذا ال حرج على اإلنسان أن
يظن السوء به .

ومن أسباب سوء الظن :

أوالً  :سوء النية وخبث الطوية .
كأن ينرأ تنرئة غري صاحلة .

ثانياً  :اتباع اهلوى .

ذلك أن اإلنسان إذا اتبع هواه حىت صار اهلوى إهله الذي يعبده من دون هللا فإنه يقع ال حمالة يف الظنون الكاذبة اليت ال دليل عليها وال
حجة .
ِّ
اءه ْم) .
كما قال تعاىل ( :فَإِّن ََّلْ يَ ْستَجيبُوا لَ َ
ك فَ ْ
اعلَ ْم أَََّّنَا يَتَّبِّعُو َن أ َْه َو ُ
ومن أعظم آثار وعواقب سوء الظن :

الفرقة ومتزيق الصف .
ذلك أن شيوع سوء الظن يؤدي إىل أن يرتاشق الناس بالتهم مث يسحبون الثقة من بعض .
فيتباغضون ويتدابرون ويتقاطعون وهذا سبب للفرل والتخلف .
 أمر هللا تعاىل باجتناب كثري من الظن ألن بعض الظن إمث وأتبع ذلك بالنهي عن التجسس إشارة إىل أن التجسس ال يقع يف
الغالب إال بسبب سوء الظن .
 أمر املسلم – يف األصل – قائم على السرت وحسن الظن به ولذلك أمر هللا عز وجل املؤمنني حبسن الظن عند مساعهم القدح يف
إخواُنم املسلمني بل وشدد النكري على من تكلم مبا مسع من قدح يف إخوانه .
ِّ
ففي حادثة اإلفك عند ما قيل ما قيل بني هللا عز وجل املوقف الصحيح الذي ينبغي لكل مسلم أن يقفه فقال ( :لَْوَال إِّ ْذ َمس ْعتُ ُموهُ
ِّ
ِّ
ني) مث بني تعاىل أن التفلظ هبذا الكالم ونقله أمر عظيم فقال سبحانه ( :إِّ ْذ
ات بِّأَن ُف ِّس ِّه ْم َخ ْرياً َوقَالُوا َه َذا إِّفْ ٌ
ك ُّمبِّ ٌ
ظَ َّن الْ ُم ْؤمنُو َن َوالْ ُم ْؤمنَ ُ
ِّ ِّ
ند َِّّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
يم َ .ولَ ْوَال إِّ ْذ َِّمس ْعتُ ُموهُ قُلْتُم َّما يَ ُكو ُن لَنَا أَن
س لَ ُكم بِِّّه ِّع ْل ٌم َوَْحت َسبُونَهُ َهيِّناً َوُه َو ِّع َ
اّلل َعظ ٌ
تَلَق َّْونَهُ بأَلْسنَت ُك ْم َوتَ ُقولُو َن بأَفْ َواه ُكم َّما لَْي َ
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ِّ
ِّ
اّللُ أَن
يم) مث وعظنا هللا عز وجل أن نعود إىل الوقوع يف مثل هذا الذنب العظيم فقال ( :يَعِّظُ ُك ُم َّ
نَّتَ َكلَّ َم هبَ َذا ُسْب َحانَ َ
ك َه َذا بُ ْهتَا ٌن َعظ ٌ
ِّ ِّ
تَع ِّ ِّ ِّ ِّ
ني) .
ُُ
ودوا لمثْله أَبَداً إِّن ُكنتُم ُّم ْؤمن َ
 الظن الذي أمرنا باجتنابه هو مبعَن التهمة اليت ال يعرف هلا إمارات صحيحة وال أسباب ظاهرة ال سيما إن كان املظنون به من أهل
األمانة ظاهراً والسرت والصالح وهو – أي الظن – هبذا االعتبار حرام هلذه اآلية .
( وال جتسسوا ) أي ال تفتروا عن عورات املسلمني وال تتبعوها ودعوا املسلم على حاله واستعملوا التغافل عن زالته اليت إذا فترت
ظهر منها ما ال ينبغي .

قال ابن كثري  ( ” :وال َتسسوا ) أي على بعضكم بعضاً والتجسس غالباً يطلق على الرر ومنه اجلاسوس “ .
وِما يدل على حترميه :
قوله ( وال َتسسوا وال حتسسوا ) .
وقال  ( : يا معرر من آمن بلسانه وَل يدخل اإلميان قلبه ال تغتابوا املسلمني وال تتبعوا عوراهتم فإنه من اتبع عوراهتم تتبع هللا عورته
ومن يتبع هللا عورته يفضحه ولو يف جوف بيته ) .
ويكفي يف قبح هذه الغفلة أن صاحبها كالذباب ال يكاد يقع إال على املستقذرات واملنتنات واملستقبحات ذوقاً وعرفاً بل وشرعاً .
 -2قوله ( فَِإ َّن الظَّ َّن أَ ْك َذب ا ْحل ِد ِ
يث ) .
ُ َ

الظن أكذب احلديث َّ
ألن الكذب خمالفة الواقع من غري استناد إىل أمارة وقبحه ظاهر ال حيتاج إىل إظهاره
قال الصنعاِن  :وإَّنا كان ُّ

وأما الظن فيزعم صاحبه أنه استند إىل شيء فيخفى على السامع كونه كاذبًا حبسب الغالب فكان أكذب احلديث واحلديث وارد يف
ِّ
حق من َل يظهر منه شتم وال فحش وال فجور .

سوا ) .
سوا َ ،والَ َجتَ َّ
 -3قوله ( َوالَ َحتَ َّ
سُ
سُ

أمر هللا تعاىل باجتناب كثري من الظن ألن بعض الظن إمث وأتبع ذلك بالنهي عن التجسس إشارة إىل أن التجسس ال يقع يف الغالب
إال بسبب سوء الظن .
وأمر املسلم – يف األصل – قائم على السرت وحسن الظن به ولذلك أمر هللا عز وجل املؤمنني حبسن الظن عند مساعهم القدح يف
إخواُنم املسلمني بل وشدد النكري على من تكلم مبا مسع من قدح يف إخوانه .
ِّ
ففي حادثة اإلفك عند ما قيل ما قيل بني هللا عز وجل املوقف الصحيح الذي ينبغي لكل مسلم أن يقفه فقال ( :لَْوَال إِّ ْذ َمس ْعتُ ُموهُ
ِّ
ِّ
ني) مث بني تعاىل أن التفلظ هبذا الكالم ونقله أمر عظيم فقال سبحانه ( :إِّ ْذ
ات بِّأَن ُف ِّس ِّه ْم َخ ْرياً َوقَالُوا َه َذا إِّفْ ٌ
ك ُّمبِّ ٌ
ظَ َّن الْ ُم ْؤمنُو َن َوالْ ُم ْؤمنَ ُ
ِّ ِّ
ند َِّّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
يم َ .ولَ ْوَال إِّ ْذ َِّمس ْعتُ ُموهُ قُ ْلتُم َّما يَ ُكو ُن لَنَا أَن
س لَ ُكم بِِّّه ِّع ْل ٌم َوَْحت َسبُونَهُ َهيِّناً َوُه َو ِّع َ
اّلل َعظ ٌ
تَلَق َّْونَهُ بأَلْسنَت ُك ْم َوتَ ُقولُو َن بأَفْ َواه ُكم َّما لَْي َ
ِّ
ِّ
اّللُ أَن
يم) مث وعظنا هللا عز وجل أن نعود إىل الوقوع يف مثل هذا الذنب العظيم فقال ( :يَعِّظُ ُك ُم َّ
نَّتَ َكلَّ َم هبَ َذا ُسْب َحانَ َ
ك َه َذا بُ ْهتَا ٌن َعظ ٌ
ِّ ِّ
تَع ِّ ِّ ِّ ِّ
ني) .
ُُ
ودوا لمثْله أَبَداً إِّن ُكنتُم ُّم ْؤمن َ
والفرق ب ن الكلمت ن ( َوالَ َحتَ َّس ُسوا َوالَ ََتَ َّس ُسوا ) .
قال النووي  :األول باحلاء والثاين باجليم قال بعض العلماء :التحسس باحلاء :االستماع حلديث القوم وباجليم :البحث عن العورات

وقيل :باجليم التفتيش عن بواطن األمور وأكثر ما يقال يف الرر واجلاسوس صاحب سر الرر والناموس صاحب سر اخلري وقيل:
مبعَن وهو طلب معرفة األخبار الغائبة واألحوال.
باجليم أن تَطلبه لغريك وباحلاء أن تطلبه لنفسك قاله ثعلب وقيل :مها ً
ظلما أو
ويُستثىن من النهي عن التجسس ما لو َّ
تعني طري ًقا إىل إنقاذ نفس من اهلالك ً
مثال كأن خيرب ثقةٌ بأن فالنًا خال برخص ليقتله ً
بامرأة ليزين هبا فيررع يف هذه الصورة التجسس والبحث عن ذلك؛ َح َذ ًرا من فوات استدراكه نَ َقله النووي عن "األحكام السلطانية"
ِّ
للمحتسب أن يبحث عما َل يظهر من احملرمات ولو غلب على الظن استسرار أهلَها هبا إال
للماوردي واستجاده وأن كالمه ليس
هذه الصورة  ( .الفتح ) .
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شوا ) فيه النهي عن النجش .
اج ُ
 -4قوله ( َوالَ تَنَ َ

وهو أن يزيد يف السلعة وهو ال يريد شراءها .
وقد جاءت النصوص على حترمي النجش .
ض .وال تَنَاج ُروا .وال يبِّع ح ِّ
عن أَِّيب ُهَريْ َرةَ  : أ َّ
اضٌر لِّبَ ٍاد )...
اّللِّ  قَ َ
ول َّ
َن َر ُس َ
ال (ال تَلَق َّْوا ُّ
الرْكبَا َن َوال يَبِّ ْع بَ ْع ُ
َ َْ َ
َ
ض ُك ْم َعلَى بَْي ِّع بَ ْع ٍ َ
متفق عليه .

وعن ابن عمر  .قال ( ُنى رسول هللا  عن النجش )  .متفق عليه

هدف الناجش ؟

 -1أن ينفع البائع .
 -2أن يضر املررتي .
 -3أو األمرين مجيعاً .
 -4أو جمرد العبث .

ثالثاً  :لو وقع البيع فإن البيع صحيح عند أكثر العلماء .
ألن املنهي عنه هو الفعل ال العقد .

رابعاً  :من وقع عليه النجش فإن له اخليار إذا زاد الثمن عن العادة .

اخليار بني  :أن يرد السلعة ويأخذ الثمن ( الفسخ ) أو يبقيها بثمنها الذي استقر عليه العقد .
مسألة  :قال العلماء  :يستثَن من ذلك مسألتان :

املسألة األوَل  :مسألة املزايدة  :وهي أن يعرض البائع سلعته يف السوق ويتزايد املررتون فيها فتباع ملن يدفع األكثر وهو املعروف
ب ( بيع املزاد العلين ) ( احلراج ) .
ألن السلعة معروضة للزيادة وألن البائع َل يركن ملر ٍرت معني .
بيع املناقصة  :كأن تقول مؤسسة نريد عرر سيارات وال يذكرون السعر تأِت شركة تقول عندي سيارات ب (  ) 100وتقول شركة
ثانية نفس السيارات . 90
ألن أصل الرركة ملا نزلت املناقصة تريد أقل ما يكون من األسعار .
 -59باب َما يَ ُكو ُن ِم َن الظَّ ِرن
َِّب  ( ما أَظُ ُّن فُالَنًا وفُالَنًا ي ْع ِرفَ ِ
ان ِم ْن ِدينِنَا َش ْيئًا ) .
َت  :قَ َ
شةَ  ،قَال ْ
َ -6067ع ْن َعائِ َ
ال النِ ُّ
َ
َ
َ
ث َكانَا َر ُجلَ ْ ِ
 ن ِم َن ال ُْمنَافِ ِق ن.
قَ َ
ال اللَّْي ُ
شةُ ما أَظُ ُّن فُالَنًا وفُالَنًا ي ْع ِرفَ ِ
ِ
ان ِدينَ نَا
َِّب  يَ ْوًما َوقَ َ
َ -6068حدَّثَنَا ابْ ُن بُ َك ٍْري َ ،حدَّثَنَا اللَّْي ُ
ث ِِبَ َذا َوقَال ْ
َت َد َخ َل َعلَ َّي النِ ُّ
َ
ال يَا َعائ َ َ
َ
الَّ ِذي َْْن ُن َعلَْي ِه.
---------( َما أَظُ ُّن فُالَنًا َوفُالَنًا ) َل أقف على تسميتهما وقد ذكر الليث أُنما كانا منافقني .
ان ِمن ِدينِنَا َشيئًا ) ويف الرواية األخرى ( ي ع ِّرفَ ِّ
ِ
ان ِّدينَ نَا الَّ ِّذي َْحن ُن َعلَْي ِّه ) .
ْ
َْ
( يَ ْع ِرفَ ْ
ِّ
يث لَي ِّ
َن ِّمثْل ه َذا الَّ ِّذي وقَع ِّيف ْ ِّ ِّ
ِّ
َّح ِّذ ِّير ِّم ْن ِّمثْ ِّل َم ْن َكا َن
 -1مراد البخاري هبذه الرتمجة  :أ َّ َ َ
س م َن الظَّ ِّن الْ َمْن ِّه ِّي َعنْهُ ألَنَّهُ ِّيف َم َقام الت ْ
َ َ
احلَد ْ َ
الس ِّ
الر ُجلَ ْ ِّ
الس ِّ
الر ُج َل ِّيف ِّع َر ِّاء
اَل ِّيف دينه َوعرضه َوقد قَ َ
ال بن ُع َمَر إِّنَّا ُكنَّا إِّذَا فَ َق ْدنَا َّ
وء بِّالْ ُم ْسلِّ ِّم َّ
ني َوالن َّْه ُي إََِّّّنَا ُه َو َع ِّن الظَّ ِّن ُّ
َحالُهُ َك َح ِّال َّ
ِّ
َسأْنَا بِِّّه الظَّ َّن َوَم ْعنَاهُ أَنَّهُ َال يغيب إَِّّال ألمر سيء إِّ َّما ِّيف بدنه َوإِّ َّما ِّيف دينه .
ْاآلخَرةِّ أ َ
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 -2جواز غيبة أهل النفاق حىت ال يلتبس أمرهم .
 -3بيان أن بعض الظن جائز .
-4الظن املنهي عنه إَّنا هو ظَ َّن السوء باملسلم الساَل يف ِّدينه وعرضه.
 -5معرفة النيب  املنافقني.

 -60باب سرت املؤمن على نفسه
ول ِ
ِ
الر ُج ُل
هللا  يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
ول ( ُك ُّل أ ََّم ِِت ُم َع ً
ين َوإِ َّن ِم َن ال َْم َجانَِة أَ ْن يَ ْع َم َل َّ
 -6069عن أيب ُه َريْ َرةَ قال َِْ :س ْع ُ
اًف إِالَّ ال ُْم َجاه ِر َ
ف ِس ْت ر ِ
ِ
ات يَستُ رهُ ربُّهُ ويُ ْ ِ
هللا َعنه ) .
صبِ َح َوقَ ْد َستَ َرهُ ا ََّّللُ فَ يَ ُق َ
ول يَا فُالَ ُن َع ِمل ُ
بِاللَّْي ِل َع َمالً ُُثَّ يُ ْ
ْت الْبَا ِر َحةَ َك َذا َوَك َذا َوقَ ْد بَ َ ْ ُ َ َ
صب ُح يَ ْكش ُ َ
[ م . ] 2990 :
---------( ُم َعاًف ) اسم مفعول من العافية وهو إما مبعَن عفا هللا عنه وإما سلمه هللا وسلم منه.
ِ
ين) وهم الذين جاهروا مبعاصيهم وأظهروها وكرفوا ما سرت هللا تعاىل عليهم فيتحدثون هبا لغري ضرورة وال حاجة.
( إالَّ املُ َجاه ِر َ
( البَا ِر َحةَ ) هي أقرب ليلة مضت من وقت القول .

 -1احلديث دليل على أن املسلم إذا ابتلي مبعصية أن يسرت على نفسه ويبادر إىل التوبة .
 -2احلديث دليل على عظم ذنب من َياهر باملعصية .
عن ابن عمر  قال :مسعت رسول هللا  يقول ( اجتنبوا هذه القاذورات اليت ُنى هللا تعاىل عنها فمن أَل بريء منها فليسترت بسرت هللا
و ليتب إىل هللا فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب هللا ) رواه احلاكم والبيهقي .
ؤمنِّني وفِّ ِّيه ضرب ِّمن العِّناد َهلم ِّويف ِّ
ِِّّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
المة ِّم َن
َ
السرت ِّهبا َّ
َ
قال ابن بَطرال ِّ :يف اجلَهر بِّاملَعصيَة استخفاف حبَ ِّق هللا َور ُسوله وبِّصاحلي املُ َ
ُ
الس َ
َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ومن الت ِّ
االستِّخفاف أل َّ
ض َحق هللا فَ ُهو
َّعزير إِّن ََل يُوجب َحدًّا وإِّذا متََ َّح َ
قامة احلَد َعلَيه إن كا َن فيه َحد َ
َن املَعاصي تُذل أَهلها ومن إ َ
اهر ي ُفوته َِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
أَكرم األ ِّ
ك ( .فتح الباري ) .
مجيع َذل َ
ضبه فَل َذل َ
ك إِّذا َستَ َرهُ ِّيف الدُّنيا ََل يَ َ
ني َورمحَته َسبَ َقت َغ َ
َكرم َ
فضحهُ ِّيف اآلخَرة والَّذي َُي َ ُ
َ
َ
َّ
اجملاهرة فقد أغضب هللا تعاىل فلم يَ ْس ُرته ومن قصد
و
املعصية
إظهار
قصد
فمن
نفسه
على
املؤمن
لسرت
مستلزم
هللا
سرت
أن
:
العيين
قال
ْ
ْ
َ
َّس ُّرت هبا حياءً من ربِّه ومن النَّاس َم َّن هللا عليه بِّ ِّسرته إيَّاه .
الت َ
 -3مفاسد اجملاهرة باملعاصي :
أوالً  :أُنا استخفاف بأوامر هللا عز وجل ونواهيه .

ثانياً  :أُنا تؤدي إىل اعتياد القبائح واستمرائها وكأُنا أمور عادية ال شيء فيها .

ثالثاً  :أُنا مبثابة دعوة للغري إىل ارتكاب املعاصي وإشاعة الفساد ونرر للمنكرات .

رابعاً  :أُنا رمبا أدت إىل استحالل املعصية فيكفر بذلك والعياذ باهلل .

خامساً  :أُنا دليل على سوء اخللق والوقاحة وقلة أدب صاحبها .

سادساً  :أُنا دليل على قسوة القلب واستحكام الغفلة من قلب اجملاهر .

هذا وإن صور اجملاهرة باملعاصي  -يف هذا العصر  -كثرية جداً ال ميكن استقصاؤها .
ِّ
ش َعاقبَةَ اللَّيَ ِّايل * َوََلْ تَ ْستَ ِّح فَ ْ
إذَا ََلْ َختْ َ
اصنَ ْع َما تَ َراءُ
فَالَ َواَ َّّللِّ َما ِّيف الْ َعْي ِّ
ب ْ
احلَيَاءُ
ش َخْي ٌر * َوالَ الدُّنْيَا إذَا ذَ َه َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
استَ ْحيَا خبٍَْري * َويَْب َقى الْعُ ُ
يش الْ َم ْرءُ َما ْ
يَع ُ
ود َما بَق َي الل َحاءُ
ِّ
عن ميمو ٍن قَال :من أَساء ِّسراً فَ ْليت ِّ
ِّ ِّ
اس يُ َعِّ ُريْو َن َوالَ يَ ْغ ِّفُرْو َن َوهللا يَ ْغ ِّفُر َوالَ يعري .
ب سراً َوَم ْن أ َ
َساءَ َعالَنيَةً فَ ْليَتُ ْ
َُ ْ
َ ْ َْ ُ ْ
َْ َ َ
ب َعالَنيَةً فَإ َّن النَّ َ
وإذا خ ل وت ب ريبة ف ي ظلمة * * * والنفس داعية إىل الطغيان
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فاستحيي من نظر اإلله وقل هلا * * * إن الذي خلق الظالم ي راين
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ب َحتَّرَكت د ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ك أ َْهل الْ ُفرِّج والتَّنَ ُّزهِّ
اعيَتُهُ َإىل َذل َ
قال ابن تيمية َ ... :وَك َذل َ
َح ُد ُه ْم بِّالْ َم َكاس ِّ َ ْ َ
كأْ
َص َح ُ
اب الْ َمتَاج ِّر َو ْاأل َْم َوال إ َذا َمس َع أ َ
ك َوَك َذل َ ُ َ َ
ول  .وَك َذلِّ ِّ
ِّ ِّ
ك َحتَّرُكوا إلَي ِّه وه ِّذهِّ الدَّو ِّ
ار رس ِّ
آد َم َو ِّْ
اعي ُكلُّ َها َمرُك َوزةٌ ِّيف نُ ُف ِّ
اّللِّ 
ول َّ
وم َج ُه ٌ َ َ
وس بَِّين َ
اإلنْ َسا ُن ظَلُ ٌ
إذَا َرأ َْوا َم ْن يَ ْقص ُد ذَل َ َ ْ َ َ
ك ذ ْكُر آثَ ِّ َ ُ
َ
ْ
احر ِّة والْعِّ ْر ِّق إذَا ذَ َكر ما بِِّّه لِّغ ِّريهِّ َحترَكت نَ ْفس ذَلِّك الْغ ِّري َإىل ِّجْن ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِِّّ
ك ؛ ِّأل َّ
وس َْجمبُولَةٌ َعلَى
س ذَل َ
َ ْ ََّ ْ ُ َ َ ْ
َ َ
تُ َذكُر به َوُحتَ ِّرُك َحمَبَّتَهُ فَالْ ُمْبتَ لَى بالْ َف َ َ
َن النُّ ُف َ
ِّ
اجل ِّميلَ ِّة فَِّإ َذا تَص َّور ِّ
ك أَمر بِّس ِّْرت الْ َفو ِّ
إش ِّ ِّ ِّ
ُح ِّ
اح ِّ
ش
وب َ .وِّهلََذا نَ َهى َّ
اّللُ تَ َع َ
ب ُّ
ََْ
اىل َع ْن َ َ
ت جْن ًسا َحتََّرَك إلَْي َها الْ َم ْحبُ ُ
الص َوِّر َْ
اعة الْ َفاح َرة َ .وَك َذل َ َ َ َ َ
ِّ
ات بِّري ِّء فَ ْليستِّرت بِّس ِّرت َِّّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ال ( ُك ُّل أ َُّم ِّيت
اّللِّ ) َوقَ َ
اب َّ
َك َما قَ َ
َّيب َ ( م ْن اُبْتُل َي ِّم ْن َهذه الْ َقاذُ َور ِّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ
ال النِّ ُّ
اّلل فَِّإنَّهُ َم ْن يُْبد لَنَا َ
ص ْف َحتَهُ نُق ْم َعلَْيه كتَ َ
ِّ
ِّ
َّث بِِّّه ) فَ َما َد َام َّ
الذنْ ِّ
الر ُجل َعلَى َّ
ب قَ ْد َستَ َرهُ َّ
ُم َع ً
صبِّ ُح يَتَ َحد ُ
ورا فَ ُع ُقوبَتُهُ
اّللُ فَيُ ْ
اهَرةِّ أَ ْن يَبِّ َ
ين َوإِّ َّن م ْن الْ ُم َج َ
ب َم ْستُ ً
الذنْ ُ
اِف َّإال الْ ُم َجاه ِّر َ
يت َّ ُ
علَى ص ِ
ف إ َذا َكا َن ِّيف ظُ ُه ِّ
يك لِّغَ ِّْريهِّ إلَْيه .
احبِ ِه َخ َّ
ورهِّ َْحت ِّر ٌ
اصةً َوإِذَا ظَ َه َر َوَملْ يُ ْن َك ْر َكا َن َ
ض َرُرهُ َع ًّاما فَ َكْي َ
َ َ
 -4قُبح اجملاهرة باملعصية بعد سرت هللا تعاىل .
 -5اجلهر باملعصية يدل على استخفاف حبق هللا ورسوله وصاحلي املؤمنني.
-6يف اجملاهرة باملعصية إشاعة الفاحرة بني املؤمنني.
-7من سرته هللا يف الدنيا سرته يف اآلخرة وهذا من سعة رمحة هللا -تعاىل -بعباده.
-8يف اجملاهرة إغضاب هللا -عز وجل -ويف التسرت مع التوبة احلصول على سرت هللا تعاىل .
-9يف اجلهر باملعاصي اعتداء على احلرمات العامة واستخفاف بالدين.
-10فيه أن تقييد املعصية ليال خرج خمرج الغالب فالغالب أن املعاصي تقع ليالً لغفلة الناس وسكوُنم والختفاء العاصي عن أعني الناس
لظلمة الليل.
ول ِ
ص ْف َوا َن بْ ِن ُْحم ِرٍز أ َّ
َح ُد ُك ْم ِم ْن َربِرِه َح ََّّت
َّج َوى قَ َ
هللا  يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
َن َر ُجالً َسأ ََل ابْ َن ُع َم َر َك ْي َ
ف َِْس ْع َ
ول ِِف الن ْ
َ -6070ع ْن َ
ال ( يَ ْدنُو أ َ
ك ِِف
ول نَ َع ْم فَ يُ َق رِرُرهُ ُُثَّ يَ ُق ُ
ْت َك َذا َوَك َذا فَ يَ ُق ُ
ول نَ َع ْم َويَ ُق ُ
ْت َك َذا َوَك َذا فَ يَ ُق ُ
ض َع َكنَ َفهُ َعلَْي ِه فَ يَ ُق ُ
ت َعلَْي َ
ول إِِرِن َستَ ْر ُ
يَ َ
ول عَ ِمل َ
ول َع ِمل َ
َك الْيَ ْوم ) .
الدُّنْ يَا فَأَنَا أَ ْغ ِف ُرَها ل َ
[ م . ] 2768:
---------ص ْف َوا َن بْ ِن ُْحم ِرٍز ) –بضم امليم وسكون احلاء املهملة وكسر الراء وبالزاي يف آخره -املازين البصري وليس له عند مسلم إال
( َع ْن َ
ثالثة أحاديث وله عند البخاري حديثان فقط.
( أ َّ
َن َر ُجالً َسأ ََل ابْ َن عُ َم َر ) ويف رواية عن صفوان ( :قال :بينما أنا أمري مع ابن عمر آخذ بيده ) ويف رواية ( بينما ابن عمر يطوف
إذ َعَرض له رجل ) .
ول ِ
سرا دون من يليه.
هللا  يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
( َك ْي َ
َّج َوى ) هي ما تكلم به املرء يُسمع نفسه وال يُسمع غريه أو يسمع غريه ًّ
ف َِْس ْع َ
ول ِِف الن ْ

واملراد هبا هنا :املناجاة اليت تقع من الرب سبحانه وتعايل يوم القيامة مع املؤمنني وقال الكرماين :أطلق على ذلك النجوى؛ ملقابلة خماطبة
الكفار على رؤوس األشهاد هناك ( .الفتح ) .
َح ُد ُك ْم ِم ْن َربِرِه ) أي  :دنو يليق جبالله تعاىل .
(يَ ْدنُو أ َ
ضع َكنَ َفهُ َعلَي ِه ) بفتح الكاف والنون بعدها فاء أي :جانبه والكنف أيضا ِّ
السرت وهو املراد هنا واألول جماز يف حق هللا تعاىل.
ً
ْ
( َح ََّّت يَ َ َ
ْت َك َذا َوَك َذا ) جاء يف رواية ( فيقرره بذنوبه ) أي :حيمله على أن يعرتف هبا ويقررها على نفسه .
( فَ يَ ُق ُ
ول َع ِمل َ
ويف رواية ( أتعرف ذنب كذا وكذا )

ول نَ َع ْم ) ويف رواية ( أي رب أعرف ) .
( فَ يَ ُق ُ
ك ِِف الدُّنْ يَا ) حيث َل أطلع عليها أحداً من الناس .
( ُُثَّ يَ ُق ُ
ت َعلَْي َ
ول إِِرِن َستَ ْر ُ
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َك الْيَ ْوم ) ويف رواية ( اذهب فقد غفرهتا لك ) .
( فَأَنَا أَغْ ِف ُرَها ل َ

-1احلساب يوم القيامة نوعان :
النوع األول :حساب عرض .
وهذا خيص املؤمن يُسأل عن عمله وعلمه ونعمة هللا اليت من هبا عليه فيجيب مبا يررح صدره ويثبت حجته ويدمي نعمة هللا عليه.
وإذا عرضت عليه ذنوبه أقر هبا فيسرتها هللا عليه ويتجاوز عنه فهذا ال يناقش احلساب وال يدقق عليه وال حيقق معه ويأخذ كتابه بيمينه
وينقلب إىل أهله يف اجلنة مسروراً ؛ ألنه جنا من العذاب وفاز بالثواب.
ِّ
ال  ( :من نُوقِّ ِّ
ب
روى البخاري ومسلم َع ْن َعائِّ َرةَ َع ْن النِّ ِّ
ول َّ
س يَ ُق ُ
َّيب  قَ َ
اّللُ تَ َع َ
اىل  ( :فَ َس ْو َ
ب ) قَالَ ْ
ت قُ ْل ُ
َْ َ
اب ُعذ َ
ش ا ْحل َس َ
ف ُحيَ َ
اس ُ
ت أَلَْي َ
ال ( ذَلِّ ِّ
ك الْ َع ْرض ) .
ِّح َسابًا يَ ِّس ًريا ) ؟ قَ َ
ِّ
ِّ
َن ِّْ
ض " أ َّ
ال الْ ُم ْؤِّم ِّن
ض أ َْع َم ُ
قال احلافظ رمحه هللا  " :قَ َ
اب الْ َم ْذ ُك َور ِّيف ْاآليَة إََِّّّنَا ُه َو أَ ْن تُ ْعَر َ
ال الْ ُق ْرطُِّيب َ :م ْع ََن قَ ْوله " إََِّّّنَا َذلك الْ َع ْر ُ
احل َس َ
اّللِّ َعلَْي ِّه ِّيف َس ِّْرتَها َعلَْي ِّه ِّيف الدُّنْيَا َوِّيف َع ْف ِّوهِّ َعْن َها ِّيف ْاآل ِّخَرةِّ " انتهى.
ف ِّمنَّةَ َّ
َعلَْي ِّه َح َّىت يَ ْع ِّر َ
ول َِّّ
اّللِّ ما ِّْ
احلِّس ِّ ِّ
ِّ
الر ُج ُل
اب الْيَ ِّس ُري ؟ فَ َق َ
ت يَا َر ُس َ
ت َر ُس َ
ال َّ ( :
اب الْيَس ِّري فَ ُق ْل ُ
وروى أمحد عن َعائ َرةَ قالت َ " :سأَلْ ُ
احل َس ُ
ول َّ َ
اّلل َ ع ْن ْ َ
تُعرض علَي ِّه ذُنُوبه ُمثَّ ي تجاوز لَه عْن ها إِّنَّه من نُوقِّش ِّْ
ك).
اب َهلَ َ
ْ َ ُ َ ْ ُُ َُ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ ْ َ
احل َس َ
قال الريخ ابن عثيمني رمحه هللا  :املؤمن حياسب ولكنه ليس حساب مناقرة لقول النيب ( من نوقش احلساب هلك -أو قال-
عذب) لكنه حساب عرض .
-2بيان فضل َسرت املؤمن على نفسه يف الدنيا إذا وقع منه خمالفة؛ ألن ذلك يكون سببًا ملغفرة هللا تعاىل له ذلك يف اآلخرة.
-3ما قاله املهلَّب -رمحه هللا :-يف احلديث تفضُّل هللا على عباده ب َسرته لذنوهبم يوم القيامة وأنه يغفر ذنوب من شاء منهم خبالف قول
من أنفذ الوعيد على أهل اإلميان؛ ألنه َل يستثن يف هذا احلديث ممن يضع عليه كنفه ِّ
أحدا إال الكفار واملنافقني فإُنم الذين
وسرته ً
َ
نادى عليهم على رؤوس األشهاد باللعنة قال احلافظ بعد نقل كالم املهلب املذكور ما نصه :قد استرعر البخاري هذا فأورد يف
يُ َ
"كتاب املظاَل" هذا احلديث ومعه حديث أيب سعيد" :إذا َخلَص املؤمنون من النار ُحبِّسوا بقنطرة بني اجلنة والنار يتقاصون مظاَل
كانت بينهم يف الدنيا حىت إذا ُه ِّذبوا ونُ ُّقوا أُذن هلم يف دخول اجلنة  " ...احلديث فدل هذا احلديث على أن املراد بالذنوب يف
حديث ابن عمر :ما يكون بني املرء وربه سبحانة وتعايل دون مظاَل العباد فمقتضى احلديث أُنا حتتاج إىل املقاصصة ودل حديث
الرفاعة أن بعض املؤمنني من العصاة يُ َّ
عذب بالنار مث خيرج منها بالرفاعة كما تقدم تقريره يف "كتاب اإلميان" فدل جمموع هذه
األحاديث على أن العُصاة من املؤمنني يف القيامة على قسمني:
أحدمها :من معصيته بينه وبني ربه فدل حديث ابن عمر على أن هذا ِّ
القسم على قِّسمني :قِّ ْسم تكون معصيته مستورة يف الدنيا فهذا
َ
فجاهرة فدل مفهومه على أنه خبالف ذلك.
الذي يسرتها هللا عليه يف القيامة وهو باملنطوق وقسم تكون معصيته َ
أيضا :قسم ترجح سيئاهتم على حسناهتم فهؤالء يقعون يف النار مث
والقسم الثاينَ :من تكون معصيته بينه وبني العباد فهم على قسمني ً
خيرجون بالرفاعة وقسم تتساوى سيئاهتم وحسناهتم فهؤالء ال يدخلون اجلنة حىت يقع بينهم التقاص كما دل عليه حديث أيب سعيد.
وهذا كله بناء على ما دلت عليه األحاديث الصحيحة أن يفعله باختياره وإال فال َيب على هللا شيء وهو يفعل يف عباده ما يراء .
(الفتح)

-4إثبات الكالم هلل تعاىل .
-5إثبات يوم القيامة .
-6أعمال العباد كلها حيصيها هللا تعاىل .
-7بيان عظمة هللا وقدرته على تقرير مجيع اخللق يف موقف واحد.
-8الواجب التسليم ألمور الغيب؛ ألن هذه األمور ال يدركها العقل.
 -9فيه حجة ألهل السنة أن أهل الذنوب من املؤمنني ال يكفرون باملعاصي كما زعمت اخلوارج .
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 -61باب ال ِ
ْك ِْب

ال ُجمَ ِ
اه ٌد (ثَ ِاِنَ ِعط ِْف ِه) ُم ْستَ ْكِبٌ ِِف نَ ْف ِس ِه ِعطْ ُفهُ َرقَ بَتُهُ.
َوقَ َ
ِ
ب ْ ِ
يف متَ َ ِ ٍ
ال ( أَالَ أُ ْخِبُكم بِأ َْه ِل ا ْْلن َِّة ُك ُّل َ ِ ٍ
َ -6071ع ْن َحا ِرثَةَ بْ ِن َو ْه ٍ
َِّب  قَ َ
ْس َم َعلَى هللا ألَبَ َّرهُ
ضع ُ
َ
ُْ
ضاعف ل َْو أَق َ
اخلَُزاع ِري َ ،ع ِن النِ ِر
أَالَ أُ ْخِبُكم بِأ َْه ِل النَّا ِر ُك ُّل عت ٍل ج َّو ٍ
اظ ُم ْستَ ْكِ ٍب ) .
ُُ ر َ
ُْ
[ م . ] 2853 :
---------ِ
بُك ْم بِأ َْه ِل ا ْْلَن َِّة ) أي :بعالماهتم اليت يُعرفون هبا بني الناس .
( أَالَ أُ ْخ ُ
( ضعيف متضعف ) قال النووي  :قوله ( متض َّعف ) بَِّفْت ِّح الْعني وَكسرها الْم ْرهور الْ َفْتح وََل ي ْذ ُكر ْاألَ ْكثَرو َن َغريه ومعنَاه  :يست ْ ِّ
ُ ْ ََ ْ ُ َ َْ
َُ َ
ضعفهُ
َْ َ ْ َ َ ُ
ََْ
ِّ ِّ
ِّ
ضع َفه وأََّما ِّرواية الْ َكسر فَمعنَاها  :متَ و ِّ
ض ْع ِّ
اضع ُمتَ َذلِّل َخ ِّامل
ف َحاله ِّيف الدُّنْيَا يُ َقال  :تَ َ
النَّاس َوَْحيتَقُرونَهُ َويَتَ َجبَّ ُرو َن َعلَْيه ل َ
ضعَّ َفه َو ْ
استَ ْ َ ُ َ َ َ
ْ َْ َ ُ َ
ال الْ َق ِّ
و ِّ
اضي  :وقَ ْد ي ُكون الضَّعف هنَا ِّ :رقَّة الْ ُقلُوب ولِّينها وإِّخباهتَا لِّ ِّْإلميَ ِّ
ان َوالْ ُمَراد أ َّ
اجلَنَّة َه ُؤَال ِّء َك َما
َن أَ ْغلَب أ َْهل ْ
اضع ِّم ْن نَ ْفسه قَ َ
ْ ُ
َ َ َ َْ
َ َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
َن ُم ْعظَم أ َْهل النَّار الْقسم ْاآل َخر ولَْيس الْمراد اال ْست َيعاب ِّيف الطَّرفَ ْ ِّ
أ َّ
ني  ( .نووي ) .
ْ
َ
َ َ َُ
املستضعف احملت َقر خلموله يف الدنيا .
وضعف حاله يف الدنيا و
جاء يف الفتح  :واملراد بالضعيفَ :من نفسه ضعيفة؛ لتواضعه َ
َ
العتُل  :اجلايف الغليظ وقيل :اجلايف الرديد اخلصومة اللئيم وقيل :األكول وقيل :العتل :الرديد من كل شيء .
( ُكلُّ ُعتُ ٍرل ) ُ
( ج َّو ٍ
اظ ) اجلواظ  :بفتح اجليم وترديد الواو وبالظاء املعجمة :الْ َمنُوع أو املختال يف مريته .
َ
الكرب وأن التكرب من صفات أهل النار .
 -1احلديث دليل حترمي ْ
قال الغزايل  :هو استعظام النفس ورؤية قدرها فوق قدر الغري .
وقال بعضهم  :ا لكرب :هو استعظام اإلنسان نفسه واستحسان ما فيه من الفضائل واالستهانة بالناس واستصغارهم والرتفع على من َيب
التواضع له .
الكرب له خماطر كبرية :
و ْ
فهو من صفات أهل النار .

حلديث الباب ( أال أخربكم بأهل النار ؟ ُك ُّل عت ٍل ج َّو ٍ
اظ ُم ْستَ ْكِ ٍب ) .
ُُ ر َ

وقال  ( احتجت اجلنة والنار فقالت النار  :يدخلين اجلبارون واملتكربون ) رواه مسلم .

واملتكب ال يدخل اْلنة .
اّللِّ ب ِّن مسع ٍ
ِّ
ب أَ ْن يَ ُكو َن
ود َع ِّن النِّ ِّ
ال ( الَ يَ ْد ُخ ُل ْ
ال ذَ َّرةٍ ِّم ْن كِّ ٍْرب »  .قَ َ
اجلَنَّةَ َم ْن َكا َن ِّيف قَلْبِّ ِّه ِّمثْ َق ُ
َّيب  قَ َ
الر ُج َل ُِّحي ُّ
ال َر ُج ٌل إِّ َّن َّ
َع ْن َعْبد َّ ْ َ ْ ُ
ال « إِّ َّن َّ ِّ
ط الن ِّ
َّاس ) رواه مسلم .
ال الْكِّْب ُر بَطَُر ْ
ب ْ
اجلَ َم َ
ثَ ْوبُهُ َح َسناً َونَ ْعلُهُ َح َسنَةً  .قَ َ
احلَ ِّق َو َغ ْم ُ
يل ُِّحي ُّ
اّللَ َمج ٌ
وقال  ( العظمة إزاري والكربياء ردائي فمن نازعين واحداً منهما ألقيته يف جهنم وال أبايل ) رواه مسلم .
وعقوبتهم يطأهم الناس يوم القيامة .

قال  ( املتكربون حيررون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم ) رواه الرتمذي .
وهللا ال حيبهم .

قال تعاىل ( إنه ال حيب املستكربين ) .

وال ينظر هللا للمتكب ِف إزاره .

قال  ( ال ينظر هللا إىل رجل َير إزاره بطراً ) متفق عليه .
 -2من أقوال السلف :
قال مسروق  :كفى باملرء جهالً أن يعجب بعمله .
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وقال بعضهم  :إذا رأيت الرجل جلوجاً ممارياً معجباً برأيه فقد متت خسارته .
وعن حممد بن علي قال  :ما دخل قلب امرئ من الكرب شيء إال نقص من عقله مقدار ذلك .
قال مطرف بن عبد هللا  :ألن أبيت نائماً وأصبح نائماً أحب إيل من أن أبيت قائماً وأصبح معجباً .
قال الذهيب  :ال أفلح وهللا من زكى نفسه أو أعجبته .
قال أبو سليمان الداراين  :من رأى لنفسه قيمة َل يذق حالوة اخلدمة .
قال أبو بكر  :ال حيقرن أح ٌد أحداً من املسلمني فإن صغري املسلمني عند هللا كبري .
وقال األحنف بن قيس  :ما تكرب أحد إال من ذلة َيدها يف نفسه .
وقال مالك بن دينار  :كيف يتكرب من أوله نطفة ِّ
مذ َرة وآخره جيفة قَ ِّذ َرة وهو فيما بني ذلك حامل َع ِّذرة .
وقال حامت األصم  :أصل املصيبة ثالثة أشياء  :الكرب واحلرص واحلسد .
ِّ
ومأكول الرت ِّ
يا ابن الرت ِّ
ومرروب .
مأكول
أقص ْر فإنك
اب
ٌ
َ
اب غداً
ُ
َ
وقال عمر بن عبد العزيز  :إنه ليمنعين من كثري من الكالم خمافة املباهاة .

قال الغزاِل  :فالكرب آفة عظيمة هائلة وفيه يهلك اخلواص من اخللق وقلما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء فضالً عن عوام اخللق
وكيف ال تعظم آفته وقد قال ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب وإَّنا صار حجاباً دون اجلنة ألنه حيول بني العبد
وبني أخالق املؤمنني كلها وتلك األخالق هي أبواب اجلنة والكرب يغلق تلك األبواب كلها ألنه ال يقدر على أن حيب للمؤمنني ما
ٍ
حممود إَِّّال وهو عاجز
حيب لنفسه وفيه شيء من الكرب فما من ُخلُ ٍق ذميم إال وصاحب الكرب مضطر إليه ليحفظ كربه وما من ُخلُ ٍق
عنه خوفاً من أن يفوته عزه فمن هذا َل يدخل اجلنة من يف قلبه مثقال حبة منه واألخالق الذميمة متالزمة والبعض منها داع إىل
البعض وشر أنواع الكرب ما مينع من االستفادة من العلم وقبول احلق واالنقياد له .
-3درجات التكرب :
األول  :التكب على هللا .
وهو أفحش أنواع الكرب مثل فرعون حني استكرب وقال  :أنا ربكم األعلى ولذلك قال تعاىل ( إن الذين يستكربون عن عبادِت سيدخلون
جهنم داخرين ) .
ثانياً  :التكب على الرسل .

كما فعلت األقوام املكذبة مع رسلها فرتفعت عن االنقياد هلم كما حكى هللا عنهم ( أنؤمن لبررين مثلنا ) وقال تعاىل عنهم ( إن أنتم
إال برر مثلنا ) .
وهذا الكب قريب من األول  ،وإن كان دونه .

الثالث  :التكب على العباد .
وذلك بأن يستعظم نفسه ويستحقر غريه .
وهذا دون األول والثاين بكثري لكنه عظيم ألمرين :
أ -أن الكرب والعز والعظمة ال تليق إال بامللك القادر فأما العبد الضعيف اململوك العاجز ال يليق به إال الذل هلل واالنكسار .
ب -أنه يدعو إىل خمالفة هللا يف أوامره ألن املتكرب إذا مسع احلق من عباد هللا استنكف عن قبوله .
-4احلديث دليل على أن من صفات أهل اجلنة اإلنسان الضعيف يف نفسه الضعيف عند الناس وهذا دليل على فضل الضعف واخلمول
ليس له قيمة عند الناس لفقره وضعفه لكنه عند هللا له قيمة عظمى لتقواه وإميانه .
فالفقراء واملساك ن هم أكثر أهل اْلنة .
كما يف احلديث اآلِت ( اطَّلَعت ِّيف ْ ِّ
ت أَ ْكثَ َر أ َْهلِّ َها الْ ُف َقَراءَ ) .
اجلَنَّة فَ َرأَيْ ُ
ْ ُ
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ِّ
اب ْ ِّ
ت َعلَى ب ِّ
ني ) .
اجلَنَّة فَِّإ َذا َع َّامةُ َم ْن َد َخلَ َها الْ َم َساك ُ
ويف حديث أسامة قال  ( قُ ْم ُ
َ
يف اجلبَّارو َن واملتَ َكِّربو َن وقَ ِّ
ِّ
ِّ
فقالت الن ِّ
ض َع َفاءُ الن ِّ
َّاس َوَم َساكِّينُ ُه ْم).
َّار
الت اجلَنَّةَُّ ِّ :
يف ُ
وكما يف احلديث اآلِت ( ْ
ُ
احتَ َّجت اجلَنَّةُ والن ُ
َّارَ ُ ُ َ ُ َ َّ :
اف وقالت اجلنَّةُ  :يا ِّ
ويف املسند ( افتخرت اجلنَّةُ والنَّار فقالت النار  :يا ِّ
يدخلُين اجلبابرة و ِّ
يدخلُين
رب
املتكربون و ُ
امللوك واألشر ُ
رب ُ
ُ
ُ
الضُّعفاء والفقراءُ واملساكني ) .
وضعفاء الناس هم أكثر أتباع الرسل .

ِّ
ك األ َْرذَلُو َن) .
أخرب َّ
ك َواتَّبَ َع َ
َنؤِّم ُن لَ َ
عريوهُ باتباع الضعفاء له فقالُوا( :أ ْ
اّللُ تعاىل عن نوح  أن َ
قومهُ ُ
كما َ
الر ُس ِّل .
كما جاء يف قول هرقل ملا سأل أبا سفيان عن أتباع النيب  فقال  :ضعفاء الناس فقال هرقل َ :وُه ْم أَتْبَاعُ ُّ

والفقراء أول من يدخل اْلنة .
ِّ
اج ِّرين يسبِّ ُقو َن األَ ْغنِّياء ي وم الْ ِّقيام ِّة إِّ َىل ْ ِّ ِّ
ِّ
ني َخ ِّري ًفا ) .
اجلَنَّة بِّأ َْربَع َ
َ َ َْ َ َ َ
كما يف احلديث اآلِت ( إ َّن فُ َقَراءَ الْ ُم َه َ َ ْ
وقد أمر هللا نبيه ِ بالزمة الفقراء ،والضعفاء ،واملكث معهم .
ِّ
ال وُكْنت أَنَا وابن مسع ٍ
ود َوَر ُج ٌل ِّم ْن
ال الْ ُم ْر ِّرُكو َن لِّلنِّ ِّ
ال ( ُكنَّا َم َع النِّ ِّ
َّيب ِّ ستَّةَ نَ َف ٍر فَ َق َ
َع ْن َس ْع ٍد قَ َ
َّيب  اطُْرْد َه ُؤالَء الَ ََْي َِّرتئُو َن َعلَْي نَا .قَ َ َ ُ َ ْ ُ َ ْ ُ
ِّ َّ ِّ
ِّ
س رس ِّ
ت أ َِّ ِّ
ين
َّث نَ ْف َسهُ فَأَنْ َزَل َّ
اّللِّ َ ما َشاءَ َّ
ول َّ
اّللُ أَ ْن يَ َق َع فَ َحد َ
ُه َذيْ ٍل َوبِّالَ ٌل َوَر ُجالَن لَ ْس ُ
ُمسيه َما فَ َوقَ َع ِّيف نَ ْف ِّ َ ُ
اّللُ َعَّز َو َج َّل ( َوالَ تَطُْرد الذ َ
يدو َن َو ْج َههُ )رواه مسلم .
يَ ْد ُعو َن َربَّ ُه ْم بِّالْغَ َداةِّ َوالْ َع ِّر ِّى يُِّر ُ
وأخب النِب  أن الرزق والنصر يكون بسبب الضعفاء .
ض َع َفائِّ ُكم ) رواه أمحد .
صُرو َن بِّ ُ
قال  ( أَبْغُ ِّوين ُ
ض َع َفاءَ ُك ْم فَِّإنَّ ُك ْم إََِّّّنَا تُ ْرَزقُو َن َوتُْن َ

وب ن النِب  أن الساعي على األرملة ،واملسك ن كاجملاهد ِف سبيل هللا أو كالصائم القائم .
َّ
اه ِّد ِّيف سبِّ ِّيل َِّّ
ني َكالْمج ِّ
ِّ ِّ ِّ
َن النَِّّيب  قَال ( َّ ِّ
الَ :وَكالْ َقائِّ ِّم َال يَ ْفتُ ُر
َح ِّسبُهُ قَ َ
عن أَِّيب ُهَر َيرةَ  :أ َّ َّ
اّلل َوأ ْ
َ
الساعي َعلَى ْاأل َْرَملَة َوالْم ْسك ِّ ُ َ
الصائِّ ِّم َال يُ ْف ِّطر) متفق عليه .
َوَك َّ
وب ن النِب  أن شر الطعام طعام الوليمة الِت ال يُدعى إليها الفقراء .
َّ
َن النَِّّيب  قَال (ِّ بئس الطَّعام طَعام الْولِّ
يم ِّة يُ ْد َعى إِّلَ ِّيه ْاألَ ْغنِّيَاءُ َويُْت َرُك امل َساكِّني ) رواه مسلم .
عن أَِّيب ُهَر َيرَة أ َّ َّ
َ
ْ َ َُ َُ َ
َ
ودعاء النِب  ربه أن يرزقه حب املساك ن .
ِّ
ِّ
فقال  ( اللَّه َّم إِِّّين أَسأَلُك فِّعل ْ ِّ
ب الْمساكِّ ِّ
ت فِّْت نَةً ِّيف قَ ْوٍم فَتَ َوفَِّّين َغْي َر
ني َوأَ ْن تَ ْغفَر ِّيل َوتَ ْر َمحَِّين َوإِّذَا أ ََرْد َ
ُ
اخلَْي َرات َوتَ ْرَك الْ ُمْن َكَرات َو ُح َّ َ َ
ْ َ َْ
م ْفتُ ٍ
ون ) رواه الرتمذي .
َ
قال أبو ذر  :أوصاين خليلي عليه الصالة والسالم بسبع :
أمرين حبب املساكني والدنو منهم .
اّللِّ تعاىل؛ ألن املساكني ليس عندهم من الدنيا ما يوجب حمبَّتهم ِّ
حب املساكني أصل ِّ
املقصود َّ
ألجله فال
قال ابن رجب  :و
احلب يف َّ
أن َّ
ُ
ُ
َ َ
احلب يف َِّّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اإلميان
أفضل
اإلميان وهو
يح
حيبو َن إال َّّللِّ عز وجل و ُّ
اّلل من أوثق ُعرى اإلميان ومن عالمات ذوق حالوة اإلميان وهو صر ُ
ُ
اّللِّ تعاىل.
النيب  أنه
وهذا كلُّه مروي عن ِّ
احلب يف َّ
وصف به َّ
َ
عباس أنه قال  :به تنال واليةُ َِّّ
وي عن ابن ٍ
يوجد طعم اإلميان .
اّلل وبه ُ
ُ
ور َ
وحب املساكني قد أوصى به النيب  غري و ٍ
احد من أصحابهِّ
ُّ
ُّ
َ
َ
قال أبو ذر ِّ :
اإلمام أمحد.
أحب
رسول َّ
أوصاين ُ
اّللِّ  أ ْن َّ
منهم َّ
َ
خرجهُ ُ
أدنو ُ
املساكني وأ ْن َ
ِّ
وخرج الرتمذي عن عائرةَ َّ
يوم القيامة .
قال هلا  :يا عائرةُ أحيب
املساكني وقربيهم فإن َّ
أن النيب َ 
َّ
َ
اّللَ يقربك َ
ويقول :يا ِّ
رب مسكني بني مساكني.
داود  كا َن
َيالس املساكني ُ
ويروى أن َ
ُ
ِّ
وَل ِّ
ِّ
ِّ
الثوري إىل ِّ
منهم َّ
رسول
كتب سفيا ُن
يزل
فإن َ
بعض إخوانِِّّه َ -
ُ
ُ
السلف الصاحلُ يوصو َن حبب املساكني َ -
عليك بالفقراء واملساكني والدنو ُ
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حب املساكني .
هللا  كا َن يسأل ربه َّ
ِّ
املساكني.
عند الفقر ِّاء و
ناهم َ
وقال سليما ُن التيمي :كنَّا إ َذا طلبنَا عليةَ أصحابنا وج ْد ُ
ِّ
املساكني.
عز اآلخرةِّ فليكن جملسهُ مع
وقال
َ
الفضيل :من أراد َّ
ُ
األعمال إال ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
عليه .
تثبت
تعاىل و
املساكني مستلزم
وحب
ُ
إلخالص العمل َّّللِّ َ
َّ
أساس األعمال الذي ال ُ
ُ
اإلخالص هو ُ
ِّ
الدين والدنيا فإذا حصل إسداء النفع ِّ
ِّ
ميكن من منافع ِّ
إليهم حبًّا َهلُم واإلحسا ُن إليهم
فإن َّ
حب املساكني يقتضي إسداءَ النفع إليهم مبا ُ
ُ
َ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
خالصا وقد َّ
يما َوأ َِّس ًريا ( )8إََِّّّنَا نُطْعِّ ُم ُك ْم
العمل
كان هذا
ذلك َ
قال اّللَُ َ
دل القرآ ُن على َ
ً
(ويُطْع ُمو َن الطَّ َع َام َعلَى ُحبه م ْسكينًا َويَت ً
تعاىلَ :
ُ
لِّوج ِّه َِّّ
يد ِّمْن ُك ْم َجَزاءً َوَال ُش ُك ًورا (. )9
اّلل َال نُِّر ُ
َْ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
ك َعلَْيه ْم م ْن
َ
ين يَ ْد ُعو َن َربَّ ُه ْم بالْغَ َداة َوالْ َعر ِّي يُر ُ
ك م ْن ح َساهب ْم م ْن َش ْيء َوَما م ْن ح َساب َ
يدو َن َو ْج َههُ َما َعلَْي َ
(وَال تَطُْرد الذ َ
وقال عز وجل َ
ٍ
ِّ
ِّ ِّ
ني ) .
َش ْيء فَتَطُْرَد ُه ْم فَتَ ُكو َن م َن الظَّالم َ
ُ-ث قال ابن رجب رمحه هللا  :اعلم أن حمبة املساكني هلا فوائد كثرية :

منها  :أُنا توجب إخالص العمل هلل .
ألن اإلحسان إليهم حملبتهم ال يكون إال هلل تعاىل ألن نفعهم يف الدنيا ال يرجى غالباً.

الكرب .
ومنها  :أُنا تزيل ْ

ألن املستكرب ال يرضى جمالسة املساكني كما سبق عن رؤساء قريش واألعراب .

ومنها  :أنه يوجب صالح القلب وخروعه .

أحببت أن يلني قلبُك فأطعم املسكني وامسح
ففي حديث أيب هريرة ( أن رجالً شكى إىل رسول هللا  قسوة قلبه فقال له  :إن
َ
رأس اليتيم ) رواه أمحد .

ومنها  :أن جمالسة املساكني توجب رضى من َيالسهم برزق هللا عز وجل وتعظم عنده نعمة هللا وجمالسة األغنياء توجب التسخط
بالرزق ومد العني إىل زينتهم وما هم فيه .
احلَيَاةِّ الدُّنْيَا لِّنَ ْفتِّنَ ُه ْم فِّ ِّيه َوِّرْز ُق
ك إِّ َىل َما َمت َّْعنَا بِِّّه أ َْزَواجاً ِّمْن ُه ْم َزْهَرَة ْ
وقد ُنى هللا عز وجل نبيه  عن ذلك فقال تعاىل ( َوال متََُّد َن َعْي نَ ْي َ
ك َخْي ٌر َوأَبْ َقى ) .
َربِّ َ
وقال  ( انظروا إىل من دونكم وال تنظروا إىل من فوقَكم فإنه أجدر أن ال تزدروا نعمة هللا عليكم ) .

ومنها  :أن النيب  أوصى حبب املساكني .

قال أبو الدرداء (أوصاين رسول هللا  أن أنظر إىل دوين وال أنظر إىل من فوقي وأوصاين أن أحب املساكني وأن أدنو منهم) .
وكان عون بن عبد اله َيالس األغنياء فال يزال يف غم ألنه ال يزال يرى من هو أحسن منه لباساً ومركباً وطعاماً ومسكناً فرتكهم
وجالس املساكني فاسرتاح .
ويف احلديث ( اللهم إين أسألك فعل اخلريات  ...وحب املساكني ) .
ويروى أن داود كان َيالس املساكني ويقول  :مسكني بني مساكني .
 -5أهل اجلنة :
أوالً  :ما جاء ِف حديث الباب .
( أالَ أُخِّربُكم بِّأه ِّل اجلن َِّّة؟ ُك ُّل ِّ
ضعَّف لَ ْو أقْ َس َم َعلَى هللاِّ ألَبََّرهُ ) .
ضعيف ُمتَ َ
َ
ُْْ ْ َ
وجاء يف حديث قال  ( أهل اجلنة الضعفاء املغلوبون ) .

ثانياً  :كل قريب ل ن سهل .
ول َِّّ
اّللِّ ب ِّن مسع ٍ
ِّ
ني لَِّ ٍ
يب َهِّ ٍ
َّار أ َْو ِّمبَ ْن َْحترُم َعلَْي ِّه النَّارَ :علَى ُك ِّل قَ ِّر ٍ
ُخِّربُكم ِّمبَ ْن َْحيرُم َعلَى الن ِّ
ني َس ْهل)
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ود قَ َ
َع ْن َعْبد َّ ْ َ ْ ُ
ُ
اّلل ( أَالَ أ ْ ُ ْ
ُ
ُ
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رواه الرتمذي .

ويف لفظ ( ُحرم على النار كل هني لني سهل قريب من الناس ) وهذا لفظ أمحد .
قال القاري  ( :قريب ) أي :من النَّاس مبجالستهم يف حمافل الطَّاعة ومالطفتهم قدر الطَّاعة ( سهل ) أي  :يف قضاء حوائجهم أو
معناه :أنه مسح القضاء مسح االقتضاء مسح البيع مسح ِّ
الرراء .

ثالثاً  :السلطان املقسط  ،والعفيف املتعفف .
ِّ
ِّ ِّ
ط متص ِّد ٌق موفَّق ورجل رِّحيم رقِّيق الْ َق ْل ِّ ِّ ِّ
ٍ ِّ
قال  ( وأَهل ْ ِّ
ف ذُو عِّيَ ٍال )
يف ُمتَ َعف ٌ
ب ل ُك ِّل ذي قُ ْرَِب َوُم ْسل ٍم َو َعف ٌ
اجلَنَّة ثَالَثَةٌ ذُو ُس ْلطَان ُم ْقس ٌ ُ َ َ ُ َ ٌ َ َ ُ ٌ َ ٌ َ ُ
َُْ
رواه مسلم .

ِ
ول ِ
 - 6072وعن أَنَس بْن مالِ ٍ
ال ( َكانَ ِ
ْخ ُذ بِيَ ِد ر ُس ِ
ت).
ك قَ َ
هللا  فَتَ ْنطَلِ ُق بِ ِه َح ْي ُ
اء ْ
ت األ ََمةُ ِم ْن إِ َماء أ َْه ِل ال َْم ِدينَ ِة لَتَأ ُ
ُ َُ
َ
ث َش َ

--------- -1احلديث دليل على تواضع النيب  وعدم تكربه .
ِّ ِِّّ
س إِّ ْن َكانَ ِّ
اجتِّ َها َولَهُ ِّم ْن طَ ِّر ِّيق َعلِّ ِّي بْ ِّن َزيْ ٍد َع ْن أَنَ ٍ
ت
قال ابن حجر  :قوله ( فَ تَ ْنطَلِ ُق بِ ِه َح ْي ُ
اء ْ
ت ) ِّيف ِّرَوايَِّة أ ْ
ث َش َ
َمحَ َد فَتَ ْنطَل ُق به ِّيف َح َ
ِّ
ِّ
ول َِّّ
يدةُ ِّمن وَالئِّ ِّد أ َْه ِّل الْم ِّدينَ ِّة لَتَ ِّجيء فَتَأْخ ُذ بِّي ِّد رس ِّ
اج ْه ِّم ْن
ع يَ َدهُ ِّم ْن يَد َها َح َّىت ت ْذهب بِِّّه َحْي ُ
اّلل  فَ َما يَْن ِّز ُ
ث َشاءَت َوأخرجه بن َم َ
ُ ُ َ َُ
َ
الْ َول َ ْ َ
الرفْق و ِّاالنْ ِّقي ِّ
ه َذا الْوج ِّه والْم ْقصود ِّمن ْاأل ِّ ِّ
ِّ
ِّ
الر ُج ِّل
اض ِّع لِّ ِّذ ْك ِّرهِّ الْ َم ْرأَةَ ُدو َن َّ
اد َوقَد ا ْشتَ َم َل َعلَى أَنْ َو ٍاع م َن الْ ُمبَالَغَة ِّيف الت ََّو ُ
َخذ بِّالْيَد َال ِّزُمهُ َوُه َو ِّ ُ َ َ ُ
َ َْ َ َ ُ ُ َ ْ
ِّ
ِّ
ث َشاءت أَي ِّمن ْاألَمكِّنَ ِّة والتَّعبِّري بِّ ْاألَخ ِّذ بِّالْي ِّد إِّ َشارةٌ إِّ َىل َغايةِّ
ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ث َع َّمم بلَ ْفظ ِّْ
اإل َماء أ َّ
َي أ ََمة َكانَ ْ
َ
ت َوبَِّق ْوله َحْي ُ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ
َ
َو ْاأل ََمةَ ُدو َن ا ْحلَُّرة َو َحْي ُ َ
ِّ
ِّ
الت ِّ
ف ح َّىت لَو َكانَت حاجت ها خارِّج الْم ِّدينَ ِّة والْتمس ِّ
اضعِّ ِّه
ك ْ
احلَاجة لساعد َعلَى َذل َ
اع َدتَ َها ِّيف تِّْل َ
ك َوَه َذا َد ٌّال َعلَى َم ِّزيد تَ َو ُ
َّصُّر َ ْ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ
ت مْنهُ ُم َس َ
َ
وب راءتِِّّه ِّمن َِّ
مج ِّيع أَنْ َو ِّاع الْ ِّك ِّْرب . 
َ ََ َ ْ
 -2احلديث دليل على فضل التواضع .
والتواضع ضد الكرب .
قال اإلمام اجلنيد رمحه هللا :التواضع هو خفض اجلناح ولني اجلانب .
وسئل احلسن البصري رمحه هللا عن التواضع فقال :التواضع :أن خترج من منزلك وال تلقى مسلماً إال رأيت له عليك فضالً.
وسئل الفضيل بن عياض عن التواضع فقال :خيضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله ولو مسعه من صيب قبله ولو مسعه من أجهل الناس
قبله.
وللتواضع فضائل :
فهو سبب للرفعة .

لقوله  ( من تواضع هلل رفع ه هللا ) رواه مسلم .

وهو من صفات عباد الرمحن .
ض هونًا وإِّ َذا خاطَب هم ْ ِّ
قال تعاىل ( و ِّعباد َّ َّ ِّ
الما ) .
َ َُ
اجلَاهلُو َن قَالُوا َس ً
الر ْمحَ ِّن الذ َ
ين ميَْ ُرو َن َعلَى األ َْر ِّ َ ْ َ َ َ ُ ُ
َّ ِّ
األر ِّ
ض َه ْونًا ) أي :بسكينة ووقار من غري َج َربية وال استكبار كما
ين ميَْ ُرو َن َعلَى ْ
قال ابن كثري  :هذه صفات عباد هللا املؤمنني ( الذ َ
األر ِّ
قال ( َوال متَْ ِّ
ال طُوال )  .فأما هؤالء فإُنم ميرون من غري استكبار وال مرح وال
ض َولَ ْن تَْب لُ َغ ْ
اجلِّبَ َ
ض َمَر ًحا إِّن َ
األر َ
َّك لَ ْن َختْ ِّر َق ْ
ش ِّيف ْ
أشر وال بطر .
األر ِّ
ض َه ْونًا ) أي :ساكنني متواضعني هلل واخللق فهذا وصف هلم بالوقار والسكينة والتواضع
قال السعدي  :فوصفهم بأُنم ( ميَْ ُرو َن َعلَى ْ
هلل ولعباده.

ويورث احملبة .
قيل  :التواضع يورث احملبة والقناعة تورث الراحة .
قال ابن حبان  ... :والتواضع يكسب السالمة ويورث األلفة ويرفع احلقد ويذهب الصد ومثرة التواضع احملبة كما أن مثرة القناعة
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الراحة وإن تواضع الرريف يزيد يف شرفه كما أن تكرب الوضيع يزيد يف ضعته .
والتواضع من أخالق األنبياء ِ
وشيَم النبالء .
شيخ كبري .
احلجر المرأتني أبومها ٌ
فهذا موسى  رفع َ
وداود  كان يأكل من َكسب يده .
وزكريا  كان جن ًارا .
وعيسى  يقول ( َوبًَّرا بَِّوالِّ َدِِّت َوََلْ ََْي َع ْل ِّين َجبَّ ًارا َش ِّقيًّا) .
وما ِّمن نيب إال ورعى الغنم ونبينا . 
والتواضع سبب ِّ
العدل واألُلفة واحملبة يف اجملتمع .
ُ َ
ِّ
يل أَ ْن تَواضعوا ح َّىت َال ي بغِّي أَح ٌد علَى أَح ٍد وَال ي ْفخر أَح ٌد علَى أَحد)ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
َع ْن ِّعيَ ِّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اض بْ ِّن محَا ٍر  قَ َ
َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ول اَ َّّلل ( إ َّن اَ َّّللَ أ َْو َحى إ ََّ َ َ ُ َ

َخَر َجهُ ُم ْسلِّ ٌم .
أْ

 -3بعض أقوال السلف يف فضل التواضع :
قال الرافعي  :ال يطلب هذا العلم أحد بامللك وعزة النفس فيفلح لكن من طلبه بذل النفس و ضيق العيش وخدمة العلم وتواضع النفس
أفلح .
علما كما أن املكان املنخفض أكثر البقاع ماء .
وقال عبد هللا بن املعتز  :املتواضع يف طلب العلم أكثرهم ً
العز يف التَّقوى وا ِّ
حلرية يف القناعة
اضع و ُّ
وقال إبراهيم بن شيبان  :الرَّرف يف التَّو ُ
قال أبو بكر " :وجدنا الكرم يف التقوى والغَن يف اليقني والررف يف التواضع
21
عن عائرة  -رضي هللا عنها  -قالت" :إنكم ملغفلون أفضل العبادة :التواضع" .
رفيع
تواضع تكن كالنجم الح لناظ ٍر *** على صفحات املاء وهو ُ
وضيع
وال تك كالدخان يعلو بنفسه *** إىل طبقات اجلو وهو ُ
بقدر ِّ
أصل الرجرةِّ
قال ابن احلاج رمحه هللا  :من أراد الرفعة فليتواضع هلل تعاىل؛ فإن العزة ال تقع إال ِّ
نزل إىل ِّ
النزول أال ترى أن املاءَ ملا َ
ك هنا -أعين يف رأس الرجرة -وأنت حتت أصلها؟ فكأن لسان حاله يقول :من تواضع
صعد إىل أعالها فكأن سائالً سأله :ما َ
َ
صعد بِّ َ
هلل رفعه .
قال عروة بن الورد  :التواضع أحد مصائد الررف وكل نعمة حمسود عليها إال التواضع .
تنبيه :

قال النووي  :قوله ( وما تواضع أحد هلل إال رفعه هللا ) فيه وجهان :

أحدمها  :يرفعه يف الدنيا ويثبت له بتواضعه يف القلوب منزلة ويرفعه هللا عند الناس وَيل مكانه.

والثاِن  :أن املراد ثوابه يف اآلخرة ورفعه فيها بتواضعه يف الدنيا.
قال العلماء  :وقد يكون املراد الوجهني معا يف مجيعها يف الدنيا واآلخرة وهللا أعلم ( .شرح نووي ) .
-4بعض صور تواضعه : 
أ-التواضع يف التعامل مع الزوجة وإعانتها.
سألت عائرة ما كان النيب  يصنع يف بيته ؟ قالت  :كان يكون يف مهنة أهله  -تعين  :خدمة أهله  -فإذا
عن األسود قال :
ُ
حضرت الصالة خرج إىل الصالة.
قال احلافظ ابن حجر :وفيه  :الرتغيب يف التواضع وترك التكرب وخدمة الرجل أهله.

ب-التواضع مع الصغار وممازحتهم
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أحسن الناس خلُقاً وكان يل أخ يقال له " أبو عمري "  -قال  :أحسبه فطيماً  -وكان إذا جاء قال :
ب-عن أنس قال  :كان النيب 
َ
يا أبا عمري ما فعل النغري ) متفق عليه .
قال النووي :ويف هذا احلديث فوائد كثرية جداً منها  ... :مالطفة الصبيان وتأنيسهم وبيان ما كان النيب  عليه من حسن اخللُق وكرم
الرمائل والتواضع.
فائدة :

كان النيب  ال يصافح النساء وما مست يده يد امرأة أجنبية قط .
وملا أرادت النساء أن يبايعن الرسول  باملصافحة اكتفى مببايعتهن بالكالم وقال هلن ( :إِِّّين َال أُصافِّح النِّساء إََِّّّنَا قَوِّيل لِّ ِّمائَِّة امرأَةٍ
ْ
َ ُ ََ
َْ
َك َقوِّيل ِّالمرأَةٍ و ِّ
اح َدةٍ) رواه النسائي .
ْ َْ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
ت يَ ُد َر ُسول هللا  يَ َد ْامرأَة قَ ُّ
ط
ال َهلُ َّن َر ُس ُ
وقالت عائرة رضي هللا عنها  " :قَ َ
ول هللا ( :انْطَل ْق َن فَ َق ْد بَايَ ْعتُ ُك َّن) َوَال َوهللا َما َم َّس ْ
َ
َغْي َر أَنَّهُ يُبَايِّ ُع ُه َّن بِّالْ َك َالِّم " رواه البخاري ومسلم .
ت ي ُد رس ِّ
اّللِّ  يَ َد ْامَرأَةٍ إَِّّال ْامَرأَةً ميَْلِّ ُك َها ) .
ول َّ
ويف رواية للبخاري ( َوَما َم َّس ْ َ َ ُ
قال ويل الدين العراقي رمحه هللا  :فيه  :أنه َ ل متس يده قط يد امرأة غري زوجاته وما ملكت ميينه ال يف مبايعة وال يف غريها وإذا
َل يفعل هو ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة يف حقه  :فغريه أوىل بذلك والظاهر أنه كان ميتنع من ذلك لتحرميه عليه ؛ فإنه َل يُ َّ
عد جوازه
من خصائصه  ( .طرح التثريب ) .
أما اْلواب عن حديث الباب ( إِّ ْن َكانَ ِّ
ت األَمةُ ِّمن إِّم ِّاء أ َْه ِّل امل ِّدينَ ِّة لَتَأْخ ُذ بِّي ِّد رس ِّ
اّللِّ  فَتَنْطَلِّ ُق بِِّّه . )...
ول َّ
ُ َ َُ
َ ْ َ
َ
فقد محل العلماء هذا احلديث على أن املراد به حسن خلق الرسول  وانقياده لتلك األمة وموافقته هلا حىت يقضي حاجتها .
وَل حيملوا األخذ باليد يف هذا احلديث على ظاهره يف اإلمساك باليد وهذا أسلوب عريب معروف كما يف الدعاء " :اللهم خذ بأيدينا
إليك" أي  :وفقنا لالنقياد لك ألن من أخذ بيدك فقد انقدت له.
ِّ ِّ
قال احلافظ ابن حجر  :الْم ْقص ِّ
َخ ِّذ بِّالْيَ ِّد َ :ال ِّزُمهُ َوُهو ِّ
اد " انتهى.
الرفْ ُق َواالنْقيَ ُ
ود م َن ْاأل ْ
َ ُُ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
َخذ بِّيَده َ :الزمه َوُهو ِّ
الرفْق واالنقياد يَ ْع ِّين َ :كا َن خلق َر ُسول هللا  على َهذه الْمرتبَة ُه َو أَنه لَو َكا َن
مراد من ْاأل ْ
َ
وقال العيِن  :الْ َ
ِّ
ألمة حاجة إِّ َىل بعض مو ِّ
ِّ
عها لقضائها  :ملا ختلف َعن ذَلِّك
ك ْ
اضع الْ َمدينَة وتلتمس ِّمْنهُ مساعدهتا ِّيف تِّْل َ
احلَاجة واحتاجت بأَن ميري َم َ
َ َ
ََ
ِّ
اج َتها " انتهى
َح َّىت ي ْقضي َح َ
وقد بَ َّني ثابت البناين يف روايته عن أنس معَن هذا احلديث :
ِّ
ِّ ٍ
س ب ِّن مالِّ ٍ
ك  " :أ َّ
اّللِّ إِّ َّن ِّيل
ول َّ
ت :يَا َر ُس َ
َن ْامَرأًَة َكا َن ِّيف َع ْقل َها َش ْيءٌ فَ َقالَ ْ
فروى ابن حبان يف "صحيحه" من طريق ثَابت َع ْن أَنَ ِّ ْ َ
ِّ
ول َِّّ
ت فَ ُق ِّ
َي الطُّرِّق ِّشْئ ِّ
ٍ
ومي فِّ ِّيه ح َّىت أَقُوم مع ِّ
اّللِّ 
ول َّ
ك !! ) فَ َخ َال َم َع َها َر ُس ُ
ال َر ُس ُ
اجةً ؟ فَ َق َ
إِّلَْي َ
َ ََ
َ
ك َح َ
اّلل  ( :يَا أ َُّم فَُالن ُخذي أ َّ ُ
ِّ
اجتَ َها ) .
يُنَاج َيها َح َّىت قَ َ
ضْ
ت َح َ
فليس يف هذا احلديث التصريح مبس اليد وال هو خمالف ملا جزمت به عائرة رضي هللا عنها من أن يد النيب َل متس يد امرأة قط.
ٍ
ِّ
ك قَال ( إِّ ْن َكانَ ِّ
س ب ِّن مالِّ ٍ
ت ْاأل ََمةُ ِّم ْن أ َْه ِّل
وأما ما ورد يف بعض ألفاظ احلديث عند ابن ماجة وأمحد من طريق َعل ِّي بْ ِّن َزيْد َع ْن أَنَ ِّ ْ َ
ِّ ِّ
ث َشاء ِّ
اّللِّ  فَما ي ْن ِّزع ي َده ِّمن ي ِّدها ح َّىت تَ ْذه ِّ
الْم ِّدينَ ِّة لَتَأْخ ُذ بِّي ِّد رس ِّ
اجتِّ َها ) .
ول َّ
ب بِّه َحْي ُ َ ْ
ت م َن الْ َمدينَة ِّيف َح َ
َ َ َُ ُ ْ َ َ َ
ُ َ َُ
َ
َ َ
فا حلديث هبذا التمام ضعيف ال يصح لتفرد علي بن زيد به وهو ضعيف احلديث ضعفه محاد بن زيد وسفيان بن عيينة وأمحد وحيىي
والبخاري وابن خزمية وغريهم ووصفوه باالختالط وسوء احلفظ .
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 -62باب ا ْهلِجرةِ
َْ
ول ِ
وقَ ْو ِل ر ُس ِ
َخاهُ فَ ْو َق ثَالَث.
هللا  : الَ َِحيلُّ لَِر ُج ٍل أَ ْن يَ ْه ُج َر أ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
شةَ َزْو ِج
ي  ،قَ َ
 6073و 6074وَ -6075ع ِن ُّ
ال َ :ح َّدثَِِن َع ْو ُ
ف بْ ُن َمالك بْ ِن الط َف ْي ِل ُ ،ه َو ابْ ُن ا ْحلَا ِرث َو ْه َو ابْ ُن أَخي َعائ َ
الزْه ِر ِر
ٍ
شةُ و َِّ
َن عب َد ِ
ِ
َِّب  أل ِرُم َها – ( أ َّ
َح ُج َر َّن
الزبَ ِْري قَ َ
اَّلل لَتَ ْنتَ ِه َ َّ
هللا بْ َن ُّ
 ن َعائِ َ
شةَ ُح رِدثَ ْ
َن َعائِ َ
شةُ  ،أ َْو أل ْ
ت أ َّ َ ْ
ال ِِف بَ ْي ٍع  ،أ َْو َعطَاء أَ ْعطَْتهُ َعائ َ َ
النِ ِر
ِ
َت هو َِِّ
 ن طَال ِ
َت
َت أ َُه َو قَ َ
استَ ْش َف َع ابْ ُن ُّ
َّلل َعلَ َّي نَ ْذ ٌر أَ ْن الَ أُ َكلِر َم ابْ َن ُّ
َعلَْي َها فَ َقال ْ
الزبَ ِْري إِل َْي َها ح َ
الزبَ ِْري أَبَ ًدا فَ ْ
ال َه َذا قَالُوا نَ َع ْم قَال ْ ُ َ
َت الَ و َِّ
ِ
الر ْمحَ ِن
َّث إِ ََل نَ ْذ ِري فَلَ َّما طَ َ
ك َعلَى ابْ ِن ُّ
الزبَ ِْري َكلَّ َم ال ِْم ْس َوَر بْ َن َخمَْرَمةَ َو َع ْب َد َّ
اَّلل الَ أُ َش رِف ُع فِ ِيه أَبَ ًدا َ ،والَ أ ََحتَن ُ
ال ذَلِ َ
ا ْهل ْج َرةُ فَ َقال ْ َ
ش ُد ُكما بِ َِّ
شةَ فَِإنَّ َها الَ َِحي ُّل َهلَا أَ ْن تَ ْن ُذ َر قَ ِط َيع ِِت
وث َو ُمهَا ِم ْن بَِِن ُزْه َرةَ َوقَ َ
َس َو ِد بْ ِن َع ْب ِد يَغُ َ
اَّلل ل ََّما أَ ْد َخلْتُ َم ِاِن َعلَى َعائِ َ
بْ َن األ ْ
ال َهلَُما أَنْ ُ َ
ك ور ْمحةُ ِ
الر ْمحَ ِن م ْشتَ ِملَ ْ ِ ِ ِ
ِ ِ
َت
شةَ فَ َقاالَ َّ
هللا َوبَ َرَكاتُهُ أَنَ ْد ُخ ُل قَال ْ
استَأْذَنَا َعلَى َعائِ َ
السالَ ُم َعلَْي ِ َ َ َ
 ن بِأ َْرديَت ِه َما َح ََّّت ْ
فَأَقْبَ َل بِه الْم ْس َوُر َو َع ْب ُد َّ ُ
ِ
َت نَ َع ِم ا ْد ُخلُوا ُكلُّ ُك ْم َ ،والَ تَ ْعلَ ُم أ َّ
اب فَا ْعتَ نَ َق
الزبَ ِْري فَ لَ َّما َد َخلُوا َد َخ َل ابْ ُن ُّ
َن َم َع ُه َما ابْ َن ُّ
شةُ ا ْد ُخلُوا قَالُوا ُكلُّنَا قَال ْ
َعائِ َ
الزبَ ِْري ا ْحل َج َ
اش َد ِاهنَا إِالَّ ما َكلَّم ْته وقَبِلَ ْ ِ
َعائِ َ ِ
الر ْمحَ ِن ي نَ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َِّب صلى هللا عليه وسلم
ت م ْنهُ َويَ ُقوالَ ِن إِ َّن النِ َّ
شةَ َوطَف َق يُنَاش ُد َها َويَ ْبكي َوطَف َق الْم ْس َوُر َو َع ْب ُد َّ ُ
َ ََُ
ال فَ لَ َّما أَ ْكث روا علَى عائِ َ ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
َخاهُ فَو َق ثَالَ ِ
ث لَيَ ٍ
يج
َّح ِر ِ
َُ َ َ
شةَ م َن التَّذْك َرة َوالت ْ
نَ َهى َع َّما قَ ْد َعل ْمت م َن ا ْهل ْج َرة فَِإنَّهُ الَ َحيلُّ ل ُم ْسل ٍم أَ ْن يَ ْه ُج َر أ َ ْ
ت ِِف نَ ْذ ِرَها َذلِ َ ِ
ت والنَّ ْذر َش ِدي ٌد فَلَم ي زاالَ ِِبا ح ََّّت َكلَّم ِ
 ن
ت تُ َذ ركِ ُر ُمهَا نَ ْذ َرَها َوتَ ْب ِكي َوتَ ُق ُ
ت ابْ َن ُّ
الزبَ ِْري َوأَ ْعتَ َق ْ
طَِف َق ْ
ك أ َْربَع َ
ْ ََ َ َ
َ
ول إِِرِن نَ َذ ْر ُ َ ُ
ك فَ تَْب ِكي َح ََّّت تَبُ َّل ُد ُموعُ َها َِِ َارَها ) .
َرقَ بَةً َوَكانَ ْ
ت تَ ْذ ُك ُر نَ ْذ َرَها بَ ْع َد ذَلِ َ

---------ي) ابن شهاب الزهري .
( َع ِن ُّ
الزْه ِر ِر
(أ َّ
ت) ويف الرواية ( أن عائرة بلغها ) .
شةَ ُح رِدثَ ْ
َن َعائِ َ
َن عب َد ِ
شةُ) ويف الرواية األخرى (يف دار باعتها فسخط عبد هللا بن الزبري أيضاً) .
الزبَ ِْري قَ َ
هللا بْ َن ُّ
ال ِِف بَ ْي ٍع  ،أ َْو َعطَ ٍاء أَ ْعطَْت هُ َعائِ َ
(أ َّ َ ْ
(و َِّ
شةُ) ويف الرواية األخرى ( أما وهللا لتنتهني عائرة عن بيع رباعها ) وهذا مفسر ملا أهبم يف رواية غريه .
اَّلل لَتَ ْنتَ ِه َ َّ
 ن َعائِ َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
ِّ
ك َشْيئًا فَ َما َجاءَ َها م ْن رْزق َّ
وجاء يف رواية م ْن طَريق ُع ْرَوةَ قَ َ
ت َعائ َرةُ َال متُْس ُ
ص َّدقَ ْ
ال ( َكانَ ْ
ت به ) َوَه َذا َال ُخيَال ُ
ف الذي ُهنَا ألَنَّهُ
اّلل تَ َ
الرب ِّ
َحيتَ ِّمل أَ ْن تَ ُكو َن ب ِّ
َّق بِّثَ َمنِّ َها  ( .الفتح ) .
صد َ
اعت َِّ َ
ََ
اع لتَتَ َ
ْ ُ
َح ُج َر َّن َعلَْي َها) أي  :ألمنعنها من التصرف يف ماهلا .
(أ َْو أل ْ
َت هو َِِّ
الزبَ ِْري أَبَ ًدا) ويف رواية ( حىت يفرق املوت بيين وبينه ) .
َّلل عَلَ َّي نَ ْذ ٌر أَ ْن الَ أُ َكلِر َم ابْ َن ُّ
(قَال ْ ُ َ
ِ
 ن طَال ِ
َت ا ْهلِ ْج َرةُ) ويف رواية (فاسترفع عليها بالناس فلم تقبل) ويف رواية (فاسترفع ابن الزبري باملهاجرين).
استَ ْش َف َع ابْ ُن ُّ
الزبَ ِْري إِل َْي َها ح َ
(فَ ْ
َت الَ و َِّ
اَّلل الَ أُ َش رِف ُع فِ ِيه أَبَ ًدا) أي  :ال أقبل شفاعة أحداً أبداً .
(فَ َقال ْ َ
َّث إِ ََل نَ ْذ ِري) ويف رواية ( وال أحنث يف نذري ) .
( َوالَ أ ََحتَن ُ
شةَ وطَِف َق ي نَ ِ
ِ
اش ُد َها َويَ ْب ِكي) ويف رواية ( فبكى إليها وبكت إليه وقبلها ) .
ُ
(فَا ْعتَ نَ َق َعائ َ َ
شةَ ِم َن التَّذْكِ َرةِ) أي  :التذكري مبا جاء يف فضل صلة الرحم والعفو وكظم الغيظ .
(فَ لَ َّما أَ ْكثَ ُروا َعلَى َعائِ َ
يج) حباء مهملة مث اجليم أي  :الوقوع يف احلرج وهو الضيق ملا ورد يف القطيعة من النهي .
َّح ِر ِ
( َوالت ْ
(ح ََّّت َكلَّم ِ
الزبَ ِْري) ويف رواية ( فكلمته بعدما خري أن ال تكلمه وقبلت منه بعد أن كادت أن ال تقبل منه ) .
ت ابْ َن ُّ
َ
َ
ِ
ِِّّ
ِّ ٍ ِّ
ك أَرب ِع ن رقَ بةً) وِّيف ِّرواي ِّة ْاألَوز ِّ
اع ِّي ( ُمثَّ ب َعثَ ْ ِّ
َّارةً لِّنَ ْذ ِّرَها )
( َوأَ ْعتَ َق ْ
َ َ َْ
ت ِِف نَ ْذ ِرَها ذَل َ ْ َ َ َ َ
ت إ َىل الْيَ َم ِّن مبَال فَابْت َ
َ
يع َهلَا به أ َْربَ ُعو َن َرقَبَةً فَأ َْعتَ َقْت َها َكف َ
اب فَأَعت َقْت هم ) وظَ ِّ
ووقَع ِّيف ِّرواي ِّة ُعروةَ الْمتَ َق ِّدم ِّة ( فَأَرسل إِّلَْي ها بِّع ْر ِّر ِّرقَ ٍ
اهُرهُ أ َّ
َن َعْب َد َّ
اّللِّ بْ َن ُّ
الزبَ ِّْري أ َْر َس َل إِّلَْي َها بِّالْ َع َرَرةِّ أ ََّوًال َوَال يُنَ ِّايف ِّرَوايَةَ
ََْ َ َ
ََ َ َ َ َْ ُ َ
َْ ُ ْ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الْب ِّ
ني فَأ َْعتَ َقْت ُه ْم َوقَ ْد َوقَ َع ِّيف ِّ
ني ) .
ت بَ ْع َد ذَل َ
اب أَ ْن تَ ُكو َن ه َي ا ْشتَ َر ْ
الرَوايَة الْ َماضيَة ( ُمثَّ ََلْ تَ َزْل َح َّىت بَلَغَ ْ
ت أ َْربَع َ
ك متََ َام ْاأل َْربَع َ
َ
تنبيه :
َّيب َ :وأَِّيب
ب الْبَ َر ِّر إِّ َىل َعائِّ َرةَ بَ ْع َد النِّ ِّ
واحلديث رواه البخاري يف كتاب املناقب من طريق عروة بن الزبري قال ( َكا َن َعْب ُد هللاِّ بْ ُن ُّ
َح َّ
الزبَ ِّْري أ َ
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ِّ
ِّ ِّ ِّ
ب ْك ٍر وَكان أَب َّر الن ِّ ِّ
ِّ
ت
ت فَ َق َ
ال ابْ ُن ُّ
ت الَ متُْ ِّس ُ
الزبَ ِّْري يَْنبَغي أَ ْن يُ ْؤ َخ َذ َعلَى يَ َديْ َها فَ َقالَ ْ
ص َّدقَ ْ
َّاس هبَا َوَكانَ ْ
ك َشْيئًا ممَّا َجاءَ َها م ْن ِّرْزق هللا ( إِّالَّ ) تَ َ
َ َ َ
ي َعلَ َّي نَ ْذٌر إِّ ْن َكلَّ ْمتُهُ . ) ...
أَيُ ْؤ َخ ُذ َعلَى يَ َد َّ
-1احلديث دليل على حترمي اهلجر والتقاطع كما سيأِت يف احلديث القادم إن شاء هللا .
وقد استركل على هذا ما صدر من عائرة يف حق ابن الزبري والذي رجحه ابن حجر :
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
الصواب ما أَج ِّ
َت أَن بن ُّ ِّ
يصا
ب ِّمبَا قَ َ
اب بِّه َغريه أَن َعائ َرة َرأ ْ
يما َوُه َو قَ ْولُهُ ( َأل ْ
َح ُجَر َّن َعلَْي َها ) فَِّإ َّن فيه تَْنق ً
فقال َ :و َّ َ ُ َ َ َ
ال أ َْمًرا َعظ ً
الزبَ ْري ْارتَ َك َ
ِّ
ب لِّمْنعِّها ِّمن الت ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اب ما َال ََي ِّ
ِّ
ِّ
ك ِّم ْن َك ْوُِّنَا
يما َرَزقَ َها َّ
اّللُ تَ َع َ
ض َ
اف إِّ َىل َذل َ
اىل َم َع َما انْ َ
ل َق ْد ِّرَها َون ْسبَةً َهلَا إِّ َىل ْارت َك ِّ َ ُ ُ
وز م َن التَّْبذ ِّير الْ ُموج ِّ َ َ َ َ
َّصُّرف ف َ
ش فَ َكأَنَّها رأَت أ َّ ِّ
ِّ ِّ
أ َُّم الْمؤِّمنِّني وخالَته أُخت أ ُِّم ِّه وََل ي ُكن أ ِّ
َّص ِّريح بِِّّه ِّيف أَوائِّ ِّل َمنَاقِّ ِّ
ب قُ َريْ ٍ
ك الَّ ِّذي
َن ِّيف ذَل َ
َ َ ْ
َح ٌد عْن َد َها ِّيف َمنْ ِّزلَته َك َما تَ َقد َ
ُ ْ َ َ َ َُ ْ َ َ ْ َ ْ َ
َّم الت ْ ُ
َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
يب فَرأَت أَ َّن ُجمازاتَه علَى ذَلِّ َ ِّ
ٍ
َّيب
ص يَ ْستَ ْعظ ُم مم َّْن يَلُوذُ بِّه َما َال يَ ْستَ ْعظ ُمهُ م َن الْغَ ِّر ِّ َ ْ
ك بِّتَ ْرك ُم َكالَ َمته َك َما نَ َهى النِّ ُّ
ع عُ ُقوق َوالر ْ
ََ ُ َ
َوقَ َع مْنهُ نَ ْو َ
َّخ ُ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ك وص ِّ
ِّ ٍ
َ ع ْن َك َالِّم َك ْع ِّ
ني
احبَ ْي ِّه عُ ُقوبَةً َهلُ ْم لِّتَ َخلُّ ِّف ِّه ْم َع ْن َغ ْزَوةِّ تَبُ َ
وك بِّغَ ِّْري ُع ْذ ٍر َوََلْ ميَْنَ ْع م ْن َك َالِّم َم ْن َختَلَّ َ
ف َعْن َها م َن الْ ُمنَافق َ
ب بْ ِّن َمال َ َ
مؤاخ َذ ًة لِّلث ََّالثَِّة لِّع ِّظ ِّيم مْن ِّزلَتِّ ِّهم وازِّدراء بِّالْمنافِّ ِّق ِّ ِِّّ
ص َد َر ِّم ْن َعائِّ َرةَ  ( .الفتح ) .
َ َ ْ َ ْ َ ً َُ َ
َُ َ
ني حلََق َارهت ْم فَ َعلَى َه َذا ُْحي َم ُل َما َ
-2جواز اهلجر إذا كان هلل تعاىل وحيرم فوق ثالث ليال إذا كان ألمر دنيوي وحظ نفسي.
-3بيان كيفية االستئذان وأدبه يف قوله :السالم عليك ورمحة هللا وبركاته أندخل؟
-4جواز اصطحاب ضيف زائر فإن أذن له بالدخول دخل وإن َل يؤذن له رجع.
-5املؤمنون إخوة؛ فينبغي اإلصالح بني املتخاصمني منهم.
 -6من نذر فرأى غريه أفضل منه فليأت الذي هو خري وليكفر عن ميينه.
-7جواز احليل إذا َل تصل إىل شيء حمرم؛ ألن عائرة -رضي هللا عنها -حتيل عليها الرجالن يف الدخول عليها ومعهما عبد هللا بن
الزبري لإلصالح بينهم.
-8رقة قلوب الصحابة وسرعة بكائهم  من خرية هللا -عز وجل -وهذا دليل على لني القلب وخريته هلل.
-9قوة إميان أمهات املؤمنني وحرصهن على العتق من النار والرباءة من العذاب.
 -10ينبغي لإلنسان أن حيافظ على كالمه وال سيما يف حق من هلم مكانة عالية عنده .
-11الواجب على من أخطأ أن يتحمل خطأه وأن َيتهد يف االعتذار .
 12قوله (فتبكي حىت تبل دموعها مخارها) يستفاد منه أن الذي كان عليه نساء النيب  ونساء الصحابة تغطية الوجه حبضرة الرجال
األجانب .
ضوا  ،والَ َحتاس ُدوا  ،والَ تَ َداب روا وُكونُوا ِعباد ِ
ول ِ
س بْ ِن مالِ ٍ
ك أ َّ
هللا إِ ْخ َوانًا َ ،والَ َِحي ُّل
هللا  قَ َ
َن َر ُس َ
ََ
َ -6076ع ْن أَنَ ِ َ
ال  :الَ تَبَاغَ ُ َ َ َ
َ
َُ َ
ِ ِ
َخاهُ فَو َق ثَالَ ِ
ث لَيَ ٍ
ال ) .
ل ُم ْسل ٍم أَ ْن يَ ْه ُج َر أ َ ْ
[ م . ] 2559 :
ول ِ
ث لَي ٍ ِ ِ
ِ
ي أ َّ
ض َه َذا
هللا  قَ َ
َن َر ُس َ
ال  :الَ َِحي ُّل لَِر ُج ٍل أَ ْن يَ ْه ُج َر أ َ
ال يَلْتَقيَان فَ يُ ْع ِر ُ
وب األَنْ َ
َ -6077ع ْن أَِيب أَيُّ َ
َخاهُ فَ ْو َق ثَالَ َ
صا ِر ِر
السالَم ) .
ض َه َذا َو َخ ْي ُر ُمهَا الَّ ِذي يَ ْب َدأُ بِ َّ
َويُ ْع ِر ُ
[ م . ] 2560 :

----------

( ال حيل ) ال َيوز .

( يهجر أخاه ) أي يعتزل أخاه املسلم ويقاطعه دون عذر .
( يعرض هذا ) أي يتنحى ويصرف وجهه عنه .

-1احلديث دليل على حترمي هجر املسلم ألخيه املسلم فوق ثالث .
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فاملسلم أخو املسلم كما قال تعاىل (إَّنا املؤمنون إخوة) ومن مقتضيات ذلك أال يظلمه وال يكذبه وال يغر ه وال خيونه وال خيذله وال
حيقره .
ِّ
إخ َواناً) قال احلافظ :هذه اجلملة تربه التعليل ملا تقدم كأنه قال :إذا تركتم هذه املنهيات كنتم إخواناً
(وُكونُوا عبَ َاد هللا ْ
ولذلك قال َ 
ومفهومه :إذا َل ترتكوها تصريوا أعداء .
ِ
اد هللا إ ْخ َواناً ) حيتمل معنيني :
فقوله ( َوُكونُوا عبَ َ
أحدمها  :إنه إنراء يراد به اخلرب أي  :إذا تركتم احلسد والتدابر  ....فستكونون يا عباد هللا إخواناً .

الثاِن  :أن املراد به حقيقة األمر أي  :كونوا عباد هللا إخواناً فيه .
 -2خطر اهلجر :
ُني النيب  عنه .
يف قوله  ( ال تقاطعوا وال تدابروا . ) ..

وال ترفع أعمال املتهاجرين .
قال  ( تعرض األعمال يف كل يوم اثنني ومخيس فيغفر هللا لكل امرئ ال يررك باهلل شيئاً إال امرءاً كانت بينه وبني أخيه شحناء
فيقول  :اتركوا هذين حىت يصطلحا ) رواه مسلم .

والتهاجر يفرح الشيطان .

قال  ( إن إبليس يضع عرشه على املاء مث يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة َييء أحدهم فيقول  :فعلت كذا وكذا
فيقول  :ما صنعت شيئاً وَييء أحدهم فيقول  :ما تركته حىت فرقت بينه وبني أهله فيدنيه منه ويقول نعم أنت ) رواه مسلم .

والتهاجر من أسباب دخول النار .

قال  ( ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث فمن هجر فوق ثالث فمات دخل النار ) رواه أبو داود .
قال النووي رمحه هللا يف ( رياض الصاحلني ) رواه أَبُو داود بإسناد َعلَى شرط البخاري ومسلم .
واهلجر كسفك الدم .

قال  ( من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه ) رواه أبو داود .
-3قوله ( فَو َق ثَالَ ِ
ث لَيَ ٍ
ال  ) ...أبيح اهلجر دون ثالث ؟
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ ِّ
احلَديث والث ِّ
اح َتها ِّيف الث ََّالث ْاأل َُول بِّنَ ِّ
َّاين
ص ْ
قال النووي ِّ :يف َه َذا ْ
احلَديث َْحت ِّرمي ا ْهلَ ْجر بَ ْني الْ ُم ْسلم َ
ني أَ ْكثَر م ْن ثََالث لَيَال َوإبَ َ
َ
ِّ
وم ِّه  .قَالُوا  :وإََِّّّنَا ع ِّفي عْن ها ِّيف الث ََّالث ِّأل َّ ِّ
ِّمبَْفه ِّ
ك ؛ فَ ُع ِّف َي َع ْن ا ْهلِّ ْجَرة ِّيف الث ََّالثَة لِّيَ ْذ َهب
ضب َو ُسوء ْ
اخلُلُق َوَْحنو ذَل َ
َن ْاآل َدمي َْجمبُول َعلَى الْغَ َ
َ ُ َ ََ
ُ
ِّ
ِّ
ك الْ َعارض .
ذَل َ
َ -4يوز اهلجر يف حاالت :
قد اعترب السلف ومجهور األئمة االبتداع يف العقائد من األسباب املرروعة للهجر وأوجبوا هجران أهل األهواء من املبتدعة الذين
َياهرون ببدعهم أو يدعون إليها.
وقال احلافظ أبو عمر ابن عبد الرب  :أمجعوا على أنه َيوز اهلجر فوق ثالث ملن كانت مكاملته َتلب نقصاً على املخاطب يف دينه
أو مضرة حتصل عليه يف نفسه أو دنياه .فرب هجر مجيل خري من خمالطة مؤذية .
ومن أسباب اهلجر الررعي فوق ثالث هجران أصحاب املعاصي اجملاهرين هبا .
كما هجر النيب  املتخلفني عن غزوة تبوك من غري عذر كما يف قصة كعب بن مالك وصاحبيه . 
وَيوز اهلجر فوق ثالث للزوجة الناشز إال أن هجرها ال يكون إال يف املضجع وليس يف كل األحول .
كما قال تعاىل ( واهجروهن يف املضاجع ) بعد العظة والنصيحة .
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وباْلملة فإن اهلجر عالج وال يصار إليه إال إذا حتقق أو غلب على الظن أن هجر املهجور أنفع  -يف اجلملة  -من وصله فإن كان
العكس َل يررع اهلجر ألن احلكم يدور مع علته وجوداً .
واهلجران كما يقول شيخ اإلسالم رمحه هللا :إَّنا هو دواء َيب أن يستخدم يف وقته ومبقداره فال َيوز أن يستخدم يف غري وقته وبغري
مقداره.
الس َالِم ) .
 -5قوله ( َو َخ ْي ُر ُمهَا اَلَّ ِذي يَ ْب َدأُ بِ َّ
قال النووي  ... :وفِّ ِّيه َدلِّيل لِّم ْذ َه ِّ
الس َالم يَ ْقطَع ا ْهلِّ ْجرة َويَْرفَع ِّْ
ب الرَّافِّعِّي َوَمالِّك َوَم ْن َوافَ َق ُه َما أ َّ
َمحَد َوابْن
اإل ْمث فِّ َيها َويُِّزيلهُ َوقَ َ
ال أ ْ
َن َّ
َ
َ
َ
ِّ
ِّ
ال أَصحابنَا  :ولَو َكاتَبه أَو راسلَه عِّْند غَيبته عْنه هل ي زول إِّ ْمث ا ْهلِّجرة ؟ وفِّيهِّ
الْ َق ِّ
اسم الْ َمالِّ ِّكي  :إِّ ْن َكا َن يُ ْؤذيه ََلْ يَ ْقطَع َّ
َ ْ َُ ْ َ َ ُ
َْ َ ُ َ ْ َ ُ
الس َالم ه ْجَرته  .قَ َ ْ َ
َْ َ
ِّ
ِّ
ِّ
هما يَُزول لَِّزَو ِّال الْ َو ْح َرة َ .واَ َّّلل أ َْعلَم .
َحدمهَا َال يَُزول ألَنَّهُ ََلْ يُ َكلمهُ َوأ َ
َو ْج َهان  :أ َ
َصح َ
وقال ابن حجر  :قال أكثر العلماء تزول اهلجرة مبجرد السالم ورده .
وقال أمحد  :ال يربأ من اهلجرة إال بعوده إىل احلال اليت كان عليها أوالً .
واستدل اجلمهور :مبا رواه الطرباين من طريق زيد بن وهب عن بن مسعود يف أثناء حديث موقوف وفيه (ورجوعه أن يأِت فيسلم عليه).
(الفتح) .

 -6التعبري يف احلديث باإلخوة إشارة واضحة إىل احلث على التواصل والتحذير من اهلجران والتقاطع .
-7أذن النيب  يف اهلجر دون ثالثة أيام ألن اإلنسان رمبا يكون بينه وبني أخيه شيء فيكون يف القلب شيء فبعد الثالثة أيام
يذهب ما يف القلب من األحقاد وغريها .
 -8اهلجر حرام لكن إذا كان اهلجر ملصلحة دينية فإنه ال بأس به بل رمبا يكون مستحباً وقد أمر النيب  هبجر كعب بن مالك
وصاحبيه هالل بن أمية ومرارة بن الربيع الذين ختلفوا عن غزوة تبوك .
 -9أن إُناء التهاجر يكون بالسالم .
 --10فضيلة ظاهرة ملن يبدأ بالسالم من املتهاجريْن .
 -11أن السالم من أسباب احملبة وتأليف القلوب وقد قال  ( ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا وال تؤمنوا حىت حتابوا أوال أدلكم على
شيء إذا فعلتموه حتاببتم أفروا السالم بينكم ) .
-12ينبغي على املسلم أن يتناسى األحقاد ويسرع إىل الصلح ليفوز بالفضل .
-13حرص الرريعة يف النهي عن كل ما يؤدي إىل التهاجر والتقاطع .
-14ينبغي على املسلمني أن يكون إخوة متحابني كما قال تعاىل [ إَّنا املؤمنون إخوة فاصلحوا بني أخويكم ] .
-15أن الريطان حيرص كل احلرص على إَياد العداوات والبغضاء والتهاجر بني املسلمني .
 -63باب ما َجي ُ ِ ِ ِ ِ
صى
َ ُ
وز م َن ا ْهل ْج َران ل َم ْن َع َ
ِ
ال َكع ِ
ِ
ِ
 ن ل َْي لَةً.
 ن ََتَلَّ َ
َِّب َ ونَ َهى النِ ُّ
 ن َع ْن َكالَمنَا َوذَ َك َر َِْس َ
َِّب  ال ُْم ْسل ِم َ
بح َ
َوقَ َ ْ ٌ
ف َ ،ع ِن النِ ِر
ول ِ
شةَ  ،ر ِ
ِ
ضب ِ
ف َذا َ يَا
ض َي َّ
ال َر ُس ُ
َت قَ َ
ف تَ ْع ِر ُ
هللا  ( إِِرِن ألَ ْع ِر ُ
ْت َوَك ْي َ
ضا ِ قَال ْ
اَّللُ َع ْن َها  ،قَال ْ
َت قُل ُ
ك َوِر َ
ف غَ َ َ
َ ، -6078ع ْن َعائ َ َ
ب ُحمَ َّم ٍد  ،وإِذَا ُك ْن ِ ِ
ول ِ
ْت الَ ور ِ ِ ِ
ت أ َُه ِ
ِ ِ
هللا قَ َ ِ
اضيةً قُل ِ
اج ُر
َر ُس َ
يم قَال ْ
َس ُ
َت قُل ُ
ت َساخطَةً قُل ِ َ َ ر
ْت بَلَى َوَر ِر
ْت أ َ
ال إِنَّك إِذَا ُك ْنت َر َ
َج ْل ل ْ
َ
ب إبْ َراه َ
اْسَك ) .
إِالَّ ْ
[ م . ] 2439 :

---------

 -1ذكر املصنف – رمحه هللا – هذه األحاديث لبيان اهلجران اجلائز ألن عموم النهي خمصوص مبن َل يكن هلجره سبب مرروع .
وقد تقدم ذلك يف احلديث السابق أن األصل حترمي هجر املسلم فوق ثالث إال ملصلحة شرعية .
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فممن هجرهم رسول هللا  وأمر هبجرهم :
ِّ
ابن أ َُميَّةَ .
الربيع الْ َع ْم ِّر ُّ
عن َك ْعب بن مالك ُ -مَر َارةُ بْ ُن َّ
ي  -ووهالَ ُل ُ
قال كعب  ... :فَلَبِّثْ نَا علَى ذلِّ َ ِّ
ني لَْي لَةً .
َ
ك مخَْس َ

قال اإلمام النووي تعليقاً على هذا احلديث :فيه استحباب هجران أهل البدع واملعاصي الظاهرة وترك السالم عليهم ومقاطعتهم؛ حتقرياً
هلم وزجراً .
وقال اإلمام ابن عبد الب رمحه هللا  :وقد جعل بعض أهل العلم حديث كعب هذا أصالً يف هجران أهل البدع ومن أحدث يف الدين ما
َل يرض .

ضب ِ
ضا ِ ) .
 -2قوله ( إِِرِن ألَ ْع ِر ُ
ك َوِر َ
ف غَ َ َ
قال القاضي عياض -رمحه هللا :-مغاضبة عائرة للنيب  هي مما سبق من الغرية اليت ُعفي عنها للنساء يف كثري من األحكام كما سبق؛
لعدم انفكاكهن منها حىت قال مالك وغريه من علماء املدينة :يسقط عنها احلد اذا قَذفت
زوجها بالفاحرة على جهة الغرية قال :واحتُج مبا روي عن النيب  أنه قال" :ما تدري الغريى أعلى الوادي من أسفله" ولوال ذلك
وه ْجره كبرية عظيمة وهلذا قالت" :ال أهجر إال امسك" فدل
لكان على عائرة يف ذلك من احلرج ما فيه؛ ألن الغضب على النيب َ 
على أن قلبها وحبها كما كان وإَّنا الغرية يف النساء؛ لفرط احملبة.
ب ُحمَ َّم ٍد  ،وإِذَا ُك ْن ِ ِ
ْت الَ ور ِ ِ ِ
ِ ِ
 -3وقوله (قَ َ ِ
اضيةً قُل ِ
ت
يم قَال ْ
َس ُ
َت قُل ُ
ت َساخطَةً قُل ِ َ َ ر
ْت بَلَى َوَر ِر
ْت أ َ
ال إِنَّك إِذَا ُك ْنت َر َ
َج ْل ل ْ
َ
ب إبْ َراه َ
أ َُه ِ
اْسَك ) .
اج ُر إِالَّ ْ
قال القرطِب  :قوهلا ( أجل ) تعين :نعم وتعين بذلك أُنا وإن أعرضت عن ذكر امسه يف حالة غضبها فقلبها مغمور مبحبته َ ل
يتغري منها شيء.
َّ
وحسن العررة .
ويف هذا ما يدل على ما كانا عليه من صفاء احملبة ُ

( املفهم ) .

الطيِب -رمحه هللا :-هذا احلصر لطيف جدًّا؛ ألُنا أخربت أُنا إذا كانت يف حال الغضب الذي يسلب العاقل اختياره ال تتغري عن
وقال
ر

احملبة املستقزة .
وقال ابن ال ُْمنَ ِرري -رمحه هللا :-مرادها أُنا كانت ترتك التسمية اللفظية وال يرتك قلبها التعلق بذاته الكرمية مودةً وحمبة.
وقال ابن حجر  :ويف اختيار عائرة  -رضي هللا عنها ِّ -ذكر إبراهيم  دون غريه من األنبياء داللة على مزيد فطنتها ألن النيب 

أَوىل الناس به كما نَص عليه القرآ ُن فلما َل يكن هلا بُد من هجر االسم الرريف أبدلته مبن هو منه بسبيل حىت ال خترج عن دائرة
التعلق يف اجلملة .
 -4بيان سعة أخالق النيب  وشدة حتمله ما حيصل من النساء بسبب الغرية.
 -5بيان شدة غرية النساء وحتمل الرجال ذلك منهن والعفو والصفح عنهن .

 -64باب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشيا
ول ِ
ِ ِ ِ
هللا 
ين َوَملْ ميََُّر َعلَْي ِه َما يَ ْوٌم إِالَّ يَأْتِينَا فِ ِيه َر ُس ُ
َت ( َملْ أَ ْع ِق ْل أَبَ َو َّ
َِّب  قَال ْ
 -6079عن َعائِ َ
شةَ َزْو َ
ي إِالَّ َو ُمهَا يَدينَان ال رد َ
ج النِ ِر
ال قَائِل ه َذا رس ُ ِ
ت أَِيب ب ْك ٍر ِِف َْْن ِر الظَّ ِه ِ
َّها ِر ب ْكرًة و َع ِشيَّةً فَ ب ْي نَما َْْنن جلُوس ِِف ب ْي ِ
اع ٍة َملْ يَ ُك ْن يَأْتِينَا
ول هللا ِِ ف َس َ
َ
َ َ ُ ُ ٌ َ
رية قَ َ ٌ َ َ ُ
طََرَِِف الن َ ُ َ َ
َ
وج ) .
اع ِة إِالَّ أ َْم ٌر قَا َل إِِرِن قَ ْد أ ُِذ َن ِِل بِ ْ
فِ َيها قَ َ
اخلُُر ِ
ال أَبُو بَ ْك ٍر َما َجاءَ بِ ِه ِِف َه ِذهِ َّ
الس َ
---------ومان .
( َملْ أَ ْع ِق ْل أَبَ َو َّ
ي ) يَ ْع ِّين أَبَا بَ ْك ٍر َوأ َُّم ُر َ
ان ال رِدين ) أَي  :ي ِدينَ ِ
إِالَّ و ُمهَا ي ِدينَ ِ
ان بِ ِدي ِن ِْ
اإل ْس َالم .
َ ْ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّها ِر بُ ْك َرةً َو َعشيَّةً ) .
 -1قوهلا ( َوَملْ ميََُّر َعلَْيه َما يَ ْوٌم إالَّ يَأْتينَا فيه َر ُس ُ
ول هللا  طََرَِِف الن َ
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احل ِّد ِّ
ي رَمَز بِّالتَّر َمجَِّة إِّ َىل تَوِّه ِّ
يث الْم ْر ُه ِّ
ِّ
قال احلافظ َ :وَكأ َّ
ور ( ُزْر ِّغبًّا تَ ْزَد ْد ُحبًّا ) َوقَ ْد َوَرَد ِّم ْن طُُرٍق
ني َْ
ْ
ْ
َن الْبُ َخار َّ َ
َ
و ِّ
( الفتح ) .
اح ٌد ِّمْن َها ِّم ْن َم َق ٍال .
َ
وحديث ( زر غباً تزدد حباً ) .
يروى عن النيب  من عدة طرق ال يصح منها شيء .
فقال اإلمام أبو حامت بن حبان يف (روضة العقالء) و قد روي عن النيب  أخبار كثرية تصرح بنفي اإلكثار من الزيارة حيث يقول ( ُزْر
ٍ
خرب من جهة النقل فتنكبنا عن ذكرها و إخراجها يف الكتاب .
غبَّاً تَ ْزَد ْد ُحبَّاً) إال أنه ال يصح منها ٌ
وال يعين القول بعدم صحة احلديث أن معناه ال يصح بل َّ
إن املعَن صحيح و يوافق واقع نفوس عامة البرر.
ولكن هذا القول أقرب إىل أن يكون حكمةً قدمية ؛ قال املعلمي يف تعليقه على الفوائد اجملموعة للروكاين  :الصحيح َّأُنا حكمةٌ قدميةٌ
قال عبيد بن عمري لعائرة ل ما المته على انقطاعه عنها  :أقول يا أمه ما قال األول  :زر غبًا تزدد حبًّا.
وقال املاوردي  ... :فَِّإ َّن تَ ْقلِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ب الْ َم َال ِّل.
يل الزيَ َارة َداعيَةُ ا ْهل ْجَران َوَكثْ َرتَ َها َسبَ ُ
َ
ال لَبِّي ٌد:
َوقَ َ
ٍ
ور
ف َع ْن ِّزيَ َارةِّ ُك ِّل يَ ْوم  ...إذَا أَ ْكثَ ْرت َملَّ َ
تَ َوقَّ ْ
ك َم ْن تَ ُز ُ
آخُر:
َوقَ َ
ال َ
أَقْلِّل ِّزيارتَك َّ ِّ
يق َوَال تُ ِّط ْل ِّ ...ه ْجَرانَهُ فَيَلِّ َّج ِّيف ِّه ْجَرانِِّّه
الصد َ
ْ ََ
الص ِّديق يلِّ ُّج ِّيف َغ َريانِِّّه  ...لِّص ِّد ِّيق ِّه فَيملُّ ِّمن َغ َريانِّهِّ
َّ
َ
ََ ْ َ
َ
إن َّ َ َ
ِّ
ول ُسر ِّ
ورهِّ ِّ ...مبَ َكانِِّّه ُمتَثَاقِّ ًال ِّمبَ َكانِِّّه
َح َّىت يََراهُ بَ ْع َد طُ ُ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ف بِّ َرانِِّّه
استُ ِّخ َّ
َوإِّ َذا تَ َو َ
ص َو ْ
اّن َع ْن صيَانَة نَ ْفسه َ ...ر ُج ٌل تُنُق َ
وقال آخر :
إذَا ِّشْئت أَ ْن تُ ْقلَى فَ ُزْر ُمتَ َواتَِّرا َوإِّ ْن ِّشْئت أَ ْن تَ ْزَد َاد ُحبًّا فَ ُزْر ِّغبَّا
يث الْب ِّ ِّ
صيص فَيحمل علَى من لَيست لَه خص ِّ
َن عمومه ي ْقبل الت ِّ
قال ابن حجر  :وَال منَافَاةَ ب ني ه َذا ْ ِّ ِّ ِّ ِّ
وصيَّة ومودة
اب أل َّ ُ ُ َ ُ َ َ ُ ْ
َ ُ َْ َ َ
َّخ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ُ ُ ُ
احلَديث َو َحد َ
ِّ
ِِّّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ٍ
ِّ
ٍ
يدهُ َكثْرةُ ِّ
يق الْ ُم َالط ُ ِّ
الزيَ َارِّة إَِّّال حمبَّة خب َالف َغريه .
ص َكثْ َرةُ ِّزيَ َارتِِّّه ِّم ْن َمْن ِّزلَته قَ َ
ال بن بَطَّال الصد ُ
ثَابتَة فَ َال يَْن ُق ُ
ف َال يَز ُ َ
قال أبو حاَت  :الناس يف الزيارة على ضربني :
منهم من صحح احلال بينه وبني أخيه وتعرى عن وجود اخللل وورود البغض فيه فإذا كان هبذا النعت أحببت له اإلكثار من الزيارة
واإلفراط يف االجتماع؛ ألن اإلكثار من الزيارة بني من هذا نعته ال يورث املاللة واإلفراط يف االجتماع بني من هذه صفته يزيد يف املؤانسة.
والضرب اآلخرَ :ل يستحكم الود بينه وبني من يواخيه وال أدامها احلال إىل ارتفاع احلرمة بينهما فيما يبتذالن ملهنتيهما فإذا كان هبذا
النعت أحببت له اإلقالل من الزيارة؛ ألن اإلكثار منها بينهما يؤدي إىل املاللة وكل مبذول مملول وكل ممنوع ملذوذ وقد روي عن النيب
ول اّلل ُ :زْر غِّبًّا تَ ْزَد ْد ُحباً .
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
فع ْن عبدهللا بن عمرو قَ َ
 أخبار كثرية تصرح بعدم اإلكثار من الزيارة َ
-65باب رِ
الزيَ َارةِ َ ،وَم ْن َز َار قَ ْوًما فَطَ ِع َم ِع ْن َد ُه ْم
وَزار سلْما ُن أَبا الد ِ ِ ِ
َِّب  فَأَ َك َل ِع ْن َده.
َ َ َ َ َ ْ
َّر َداء ِف َع ْهد النِ ِر
ِ
َن رس َ ِ
اد أَ ْن َخيْرج أَمر ِِبَ َك ٍ
ٍِ
ٍ
َ -6080ع ْن أَنَ ِ
ان
صا ِر فَطَعِ َم عنْ َد ُه ْم طَ َع ًاما فَ لَ َّما أ ََر َ
ول هللا َ ز َار أ َْه َل بَ ْيت ِِف األَنْ َ
س بْ ِن َمالك  ( أ َّ َ ُ
ُ َ ََ
ِ
ضح لَه علَى بِ ٍ
ِ ِ
صلَّى َعلَْي ِه َو َد َعا َهلُم ) .
ساط فَ َ
م َن الْبَ ْيت فَ نُ َ ُ َ َ
ِّ
ب َال َخيْلُو
أَ ْكثَُرَها َغَرائ ُ

----------

تنبيه  :احلديث تقدم شرحه .
َن رس َ ِ
ٍ
ك َكما مضى ِّيف َّ ِّ
ِّ
ِّ ٍ
ٍ
آخر َع ْن أَنَ ِّ ِّ ِّ
ين بِّأ ََمتَّ
ول هللا َ ز َار أ َْه َل بَ ْيت ِِف األَنْ َ
( أ َّ َ ُ
س بْ ِّن سري َ
صا ِر ) ُه ْم أ َْه ُل عْتبَا َن بْ ِّن َمال َ
الص َالة م ْن َو ْجه َ َ
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احل ِّديث وأَورده ِّيف ِّ
َّيب  إِِّّين َال أ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
السي ِّ
ص ِّ
ار لِّلنِّ ِّ
اق َوأ ََّولُهُ قَ َ
ُّحى َوقِّ َّ
يع َّ
صةُ
الص َال َة َم َع َ
ْ
صنَ َع طَ َع ًاما َْ َ َ ْ َ َ ُ َ
ك َو َ
ال َر ُج ٌل م َن ْاألَنْ َ
ص َالة الض َ
َستَط ُ
م ْن َه َذا َ
ِّ
َّيب  أَ ْن يصلِّي ِّيف ب يتِّ ِّه قَ ْد تَ َقدَّمت ِّيف َّ ِّ
َخَر َح َّىت أَ َك َل
ِّعْتبَا َن َوطَلَبُهُ ِّم َن النِّ ِّ
صلَّى ِّيف بَْيتِّ ِّه تَأ َّ
الص َالة أَيْ ً
َ ْ
ُ َ َ َْ
ضا ُمطََّولَةً َوف َيها أَنَّهُ  بَ ْع َد أَ ْن َ
ِّعْن َد ُهم  ( .الفتح ) .
 -1احلديث دليل على استحباب الزيارة ملا فيه من املودة واحملبة واأللفة .
وقد جاء يف احلديث – وقد تقدم – قوله  ( وجبت حمبيت للمتزاورين يف ) رواه مالك .
وقال  ( من عاد مريضاً أو زار أخاً له يف هللا ناداه مناد من السماء طبت وطاب ممراك وتبوأت من اجلنة منزالً ) رواه الرتمذي .
وعند الطرباين من حديث صفوان بن عسال رفعه ( من زار أخاه خاض يف الرمحة حىت يرجع ) .
قال أبو حاَت  :الواجب على العاقل تعاهد الزيارة لإلخوان وتفقد أحواهلم؛ ألن الزائر يف قصده الزيارة يرتمل على مصادفة معنيني:

أحدمها :استكمال الذخر يف اآلجل بفعله ذلك .قال بعض القدماء :إن الرجل إذا زار أخاً له يف هللا َل يبق يف السماء ملك إال حياه
بتحية مستأنفة ال حيييه ملك مثله َل تبق شجرة من شجر اجلنة إال نادت صاحبتها :أال إن فالن ابن فالن زار أخا له يف هللا .واآلخر:
التلذذ باملؤانسة باألخ املزور مع االنقالب بغنيمتني معاً .
قال عبد هللا بن رجاء الغداين  :ك ان عتبة الغالم يأوي املقابر والصحاري مث خيرج إىل السواحل فيقيم هبا فإذا كان يوم اجلمعة دخل
البصرة فرهد اجلمعة ورأى إخوانه فسلم عليهم .
وعن حممد بن سهل التميمي قال :مسعت الفريايب يقول  :جاءين وكيع بن اجلراح من بيت املقدس وهو حمرم بعمرة فقال :يا أبا حممد َل
يكن طريقي عليك ولكن أحببت أن أزورك وأقيم عندك” فأقام عندي ليلة وجاءين ابن املبارك وقد أحرم بعمرة من بيت املقدس فأقام
عندي ثالثًا فقلت :يا أبا عبد الرمحن أقم عندي عررة أيام قال  :ال الضيافة ثالثة أيام .
-2أن الزائر إذا أكرمه املزور ينبغي له أن يدعو له وألهل بيته .
ال  -فَ َقَّربْنَا إِّلَْي ِّه طَ َع ًاما َوَوطْبَةً فَأَ َك َل ِّمْن َها ُمثَّ أُتِّ َى بِّتَ ْم ٍر فَ َكا َن يَأْ ُكلُهُ َويُْل ِّقى الن ََّوى
اّللِّ َ علَى أَِِّب  -قَ َ
ول َّ
ال نََزَل َر ُس ُ
اّللِّ بْ ِّن بُ ْس ٍر قَ َ
َع ْن َعْب ِّد َّ
ال  :اللَّ ُه َّم بَا ِر ْ َهلُ ْم ِِف َما َرَزقْتَ ُه ْم َوا ْغ ِف ْر َهلُ ْم
اّللَ لَنَا فَ َق َ
َخ َذ بِّلِّ َج ِّام َدابَّتِّ ِّه ْادعُ َّ
السبَّابَةَ َوالْ ُو ْسطَى  ...احلديث فَ َق َ
صبَ َعْي ِّه َوََْي َم ُع َّ
بَ ْ َ
ني إِّ ْ
ال أَِِّب َوأ َ
َو ْار َمحْ ُهم ) رواه مسلم .
 -66باب من جتمل للوفود
ول ِ
ِ
هللا ا ْش َِرت َه ِذهِ فَالْبَ ْس َها لَِوفْ ِد
ال يَا َر ُس َ
َِّب  فَ َق َ
 -6081عن ابن عمر قال ( َرأَى عُ َم ُر َعلَى َر ُج ٍل ُحلَّةً م ْن إِ ْستَْب َر ٍق فَأَتَى ِِبَا النِ َّ
ك فَ َق َ ِ َّ
الن ِ
َِّب
َِّب  بَ َع َ
ك َما َم َ
ضى ِِف ذَلِ َ
س ا ْحلَ ِر َير َم ْن الَ َخالَ َق لَهُ فَ َم َ
َّاس إِذَا قَ ِد ُموا َعلَْي َ
ث إِل َْي ِه ِِبُلَّ ٍة فَأَتَى ِِبَا النِ َّ
ضى ُُثَّ إِ َّن النِ َّ
ال إمنَا يَلْبَ ُ
ت إِلَي َ ِ ِ
يب ِِبَا َماالً فَ َكا َن ابْ ُن ُع َمر يَ ْكرهُ ال َْعلَم ِِف الث َّْو ِ
ب
ْت قَ َ
 فَ َق َ
ت إِ ََّ
ْت ِِف ِمثْلِ َها َما قُل َ
ِل ِِبَ ِذهِ َوقَ ْد قُل َ
ال بَ َعثْ َ
ال إِ َّمنَا بَ َعثْ ُ ْ
ك لتُص َ
َ
َ َ
ِهلَ َذا ا ْحلَ ِديث ) .
[ م . ] 2068 :
---------تنبيه  :احلديث تقدم شرحه .

 -1احلديث دليل على استحباب التجمل للوفود .
ِّ
ول هللاِّ ا ْش َِّرت َه ِّذهِّ فَالْبَ ْس َها لَِّوفْ ِّد الن ِّ
ك . ) ...
ال يَا َر ُس َ
لقول عمر (فَ َق َ
َّاس إِّ َذا قَد ُموا َعلَْي َ
ود مجَْ ُع َوافِّ ٍد َوُه َو َم ْن يَ ْق ُد ُم َعلَى َم ْن لَهُ أ َْمٌر أ َْو ُس ْلطَا ٌن َزائًِّرا أ َْو ُم ْستَ ْرفِّ ًدا .
َوالْ ُوفُ ُ
ود من َكان ي ِّرد علَى النِّ ِّ ِّ
اإلس َالِّم وي ت علَّمو َن أُمور ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الد ِّ
ين َح َّىت
مراد ُهنَا م ْن قَ ْوِّل عُ َمَر للْ ُوفُ َ ْ َ َ ُ َ
َّيب  مم َّْن يُْرسلُ ُه ْم قَبَائلُ ُه ْم يُبَاي ُعو َن َهلُ ْم َعلَى ِّْ ْ َ ََ َ ُ ُ َ
َوالْ َ
ِّ
وهم .
يُ َعل ُم ُ
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 -67باب ا ِإل َخ ِاء وا ْحلِ ْل ِ
ف
َ
َّر َد ِاء.
َوقَ َ
ال أَبُو ُج َح ْي َفةَ َ
آخى النِ ُّ
َِّب  بَ َْ
 ن َسل َْما َن َوأَِيب الد ْ
الر ْمح ِن بن عو ٍ
الربِيع.
َوقَ َ
 ن َس ْع ِد بْ ِن َّ
ف ل ََّما قَ ِد ْمنَا ال َْم ِدينَةَ َ
آخى النِ ُّ
َِّب  بَ ْي ِِن َوبَ َْ
ال َع ْب ُد َّ َ ْ ُ َ ْ
َ -6082ع ْن أَنَ ٍ
شاةٍ ) .
الربِي ِع فَ َق َ
س قَ َ
 ن َس ْع ِد بْ ِن َّ
ال ( ل ََّما قَ ِد َم َعلَْي نَا َع ْب ُد َّ
َِّب  أ َْوِملْ َول َْو بِ َ
الر ْمحَ ِن فَ َ
ال النِ ُّ
آخى النِ ُّ
َِّب  بَ ْي نَهُ َوبَ َْ
[ م . ] 1427 :
 -6083عن َع ِ
س بْ ِن مالِ ٍ
ك أ َّ
 ن
ْف ِِف ا ِإل ْسالَِم فَ َق َ
َِّب  قَ َ
اصم قَ َ
ال  :قَ ْد َحال َ
ال ( الَ ِحل َ
ك أَبَلَغَ َ
ال  :قُل ُ
َف النِ ُّ
َن النِ َّ
َِّب  بَ َْ
ْت ألَنَ ِ َ
قُ َريْ ٍ
صا ِر ِِف َدا ِري ) .
ش َواألَنْ َ
[ م . ] 2529 :
----------( باب ا ِإل َخ ِاء وا ْحلِل ِ
ْف ) وهو املعاهدة .
َ

آخى ) باملد :أي :حالف وعاقد .
( َ
الربِيع ) .
 ن َس ْع ِد بْ ِن َّ
 -1قوله ( َ
آخى النِ ُّ
َِّب  بَ ْي ِِن َوبَ َْ

املؤاخاة بني الصحابة ملا قدموا املدينة أمر مرهور :
ني َس ْل َما َن َوأَِّيب الد َّْرَد ِّاء.
وقَ َ
آخى النِّ ُّ
َّيب  بَ ْ َ
ال أَبُو ُج َحْي َفةَ َ
ِّ
ِّ
ٍ
الربِّيع.
َوقَ َ
ني َس ْع ِّد بْ ِّن َّ
ال َعْب ُد َّ
آخى النِّ ُّ
َّيب  بَْي ِّين َوبَ ْ َ
الر ْمحَ ِّن بْ ُن َع ْوف لَ َّما قَد ْمنَا الْ َمدينَةَ َ
ال ( آخى النَِّّيب  ب ني بن مسع ٍ
ِّ ِّ ٍ
ِّ
َمحَ ُد والْبُ َخ ِّ
يح َع ْن أَنَ ٍ
الزبَ ِّْري ) .
ص ِّح ٍ
ود َو ُّ
ار ُّ
َوأ ْ
س قَ َ َ
ُّ َ ْ َ َ ْ ُ
ي ِّيف ْاأل ََدب الْ ُم ْفَرد ب َسنَد َ
َخَر َج أ ْ َ
ِّ
ِّ
و ْاأل ِّ
ِّ
يث ِّيف ذَلِّ َ ِّ
َص َحابِِّّه َمَّرتَ ْ ِّ
ص ِّ
ار
َحاد ُ
ين فَ َق ْط َوَمَّرًة بَ ْ َ
ني َمَّرةً بَ ْ َ
ك َكث َريةٌ َش ِّه َريةٌ َوذكر غري َواحد أَنه آخى  بَ ْ َ
ني أ ْ
ين َو ْاألَنْ َ
َ َ
ني الْ ُم َهاج ِّر َ
ني الْ ُم َهاج ِّر َ
وتذكر لنا مصادر السرية أمساء بعض الذين آخى بينهم النيب  فقد آخى بني أيب بكر وخارجة بن زهري وآخى بني عمر بن
اخلطاب وعتبان بن مالك وبني أيب عبيدة بن اجلراح و سعد بن معاذ وبني الزبري بن العوام و سالمة بن سالمة بن وقش وبني طلحة بن
عبيد هللا وكعب بن مالك وبني مصعب بن عمري وأبو أيوب خالد بن زيد  أمجعني وأمساء أخرى بلغت تسعني صحابياً.
مع أن األنصار قاموا بنصرة ومساعدة املهاجرين حني قدموا مهاجرين .
َّ ِّ
َّار
ين تَبَ َّوُؤوا الد َ
وكان ذلك الفعل دليالً من األنصار على مدى حبهم وإيثارهم املهاجرين وقد شهد هللا تعاىل هلم بذلك يف قوله ( َوالذ َ
ورِّهم ح ِّ
ِِّّ
ِّ
ِّ
و ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
وق
اصةٌ َوَمن يُ َ
ص َ
اجةً ممَّا أُوتُوا َويُ ْؤثُرو َن َعلَى أَن ُفس ِّه ْم َولَ ْو َكا َن هب ْم َخ َ
اجَر إِّلَْي ِّه ْم َوال ََي ُدو َن ِّيف ُ
ص ُد ِّ ْ َ َ
اإلميَا َن من قَ ْبله ْم ُحيبُّو َن َم ْن َه َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ك ُه ُم الْ ُم ْفل ُحون ) .
ُش َّح نَ ْفسه فَأ ُْولَئ َ
ووصل هبم اإليثار إىل أن قالوا للرسول  : إن شئت فخذ منا منازلنا فقال هلم خرياً .
وقالت األنصار للرسول  : اقسم بيننا وبينهم النخل ؟ قال  :ال قال  :يكفونكم املؤونة ويرركونكم يف الثمر قالوا  :مسعنا وأطعنا .
وعلى الرغم من هذا اإليثار  :فقد أراد الرسول  أن يوجد ترريعاً يعاجل للمهاجرين أوضاعهم االقتصادية ويرعرهم بأُنم ليسوا عالة
على إخواُنم األنصار فكان أن شرع نظام املؤاخاة يف السنة األوىل من اهلجرة .
عن أَنَس ( أَ َّن رس َ ِّ
ني أَِّيب طَْل َحةَ ) رواه مسلم .
ني أَِّيب عُبَ ْي َدةَ بْ ِّن ا ْجلََّر ِّاح َوبَ ْ َ
آخى بَ ْ َ
ول هللا َ 
َُ
َْ
اجلََّر ِّاح ) هو :عامر بن عبد هللا بن اجلراح بن هالل بن
ني أَِّيب ُعبَ ْي َد َة بْ ِّن ْ
قوله ( بَ ْ َ
أُهيب بن ضبة بن احلارث بن فِّ ْهر القرشي الْ ِّف ْهري أحد العررة املبررين باجلنة أسلم قدميًا َ ِّ
شهيدا بطاعون عمواس
بدرا ومات ً
وشهد ً
سنة (. )18
ِّ
بدرا وما بعدها
وقوله ( َوبَ ْ َ
ني أَِّيب طَْل َحةَ) زيد بن سهل بن األسود بن َحَرام األنصاري النجاري مرهور بكنيته من كبار الصحابة َشهد ً
مات سنة أربع وثالثني .
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يصريا كاألخوين نسبًا
قال القرطِب  :ملؤاخاة :مفاعلة من األ ُ
ُخوة ومعناها :أن يتعاقد الرجالن على التناصر واملواساة والتوارث حىت ً
ِّ
أمرا معروفًا يف
وقد يُ َس َّمى ذلك :حل ًفا كما قال أنس  :قد حالف رسول هللا  بني قريش واألنصار يف داره باملدينة وكان ذلك ً
يسمونه إال ِّحلْ ًفا وملا جاء اإلسالم ع ِّمل النيب  به ووَّرث به على ما حكاه أهل ِّ
الس َري وذلك
اجلاهلية معموالً به عندهم وَل يكونوا ُّ
َ
َ
أُنم قالوا :إن رسول هللا  آخى بني أصحابه مرتني :مبكة قبل اهلجرة وبعد اهلجرة قال أبو عمر :والصحيح عند أهل ِّ
الس َري والعلم
باآلثار واخلرب يف املؤاخاة اليت عقدها رسول هللا  بني املهاجرين واألنصار حني قدومه إىل املدينة بعد بنائه املسجد على املواساة واحلق
ض ِّيف كِّتَ ِّ
ض ُه ْم أ َْوَىل بِّبَ ْع ٍ
املفهم .
اّللِّ ) .
اب َّ
فكانوا يتوارثون بذلك دون القرابات حىت نزلت ( َوأُولُو ْاأل َْر َح ِّام بَ ْع ُ
جاء يف صحيح مسلم :
اجل ِّ
ول َِّّ
ِّ
ِّ ٍ
ف ِّيف ِّ ِّ
اهلِّيَّ ِّة ََلْ يَِّزْدهُ ِّ
اإل ْسالَ ُم إِّالَّ ِّش َّدةً ) رواه مسلم .
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
َع ْن ُجبَ ِّْري بْ ِّن ُمطْعِّ ٍم قَ َ
اّلل  ( الَ ح ْل َ
اإل ْسالَم َوأَُّميَا ح ْلف َكا َن ِّيف َْ

قال النووي يف قوله  ( ال حلف يف اإلسالم ) .
ِّ
ال الْ َق ِّ
قال َ :و َح ِّديث (َال ِّح ْلف ِّيف ِّْ
ال
اضي  :قَ َ
صار ِّيف َداره بِّالْ َم ِّدينَ ِّة)  .قَ َ
(آخى َر ُسول َّ
اإل ْس َالم) َو َحديث أَنَس َ :
اّلل  بَ ْني قُ َريْش َو ْاألَنْ َ
احلِّْلف الْي وم فَإِّ َّن الْم ْذ ُكور ِّيف ْ ِّ
ِّ
ضهم أ َْوَىل
ي َ :ال ََيُوز ْ
اخاةِّ ُكله َمْن ُسوخ لَِّق ْولِِّّه تَ َع َ
الطََِّّرب ُّ
احلَديث َوالْ ُم َو َارثَة بِّه َوبِّالْ ُم َؤ َ
َْ
اىل َ ( :وأُولُوا ْاأل َْر َحام بَ ْع ْ
َ
ث فَيستحب فِّ ِّيه الْمحالََفة ِّعْند َمج ِّ
ف فَنُ ِّسخ بِّآي ِّة الْمو ِّاريث  .قُ ْلت  :أ ََّما ما ي ت علَّق بِّ ِّْ ِّ
احلِّْل ِّ
بِّبَ ْع ٍ
اهري
احلَ َسن َ :كا َن الت ََّو ُارث بِّ ْ
ال ْ
ض) َوقَ َ
َ
َ ََ َ
َُ
اإل ْر ُ ْ َ َ
َ َ ََ
ِّ
ٍ
اخاة ِّيف ِّْ
َّع ُاون َعلَى الِّْرب َوالتَّ ْق َوى َوإِّقَ َامة ْ
اعة َّ
اّلل تَ َع َ
اإل ْس َالم َوالْ ُم َحالََفة َعلَى طَ َ
الْ ُعلَ َماء َوأ ََّما الْ ُم َؤ َ
احلَق فَ َه َذا بَاق ََلْ
اصر ِّيف الدين َوالت َ
اىل َوالتَّنَ ُ
اجل ِّ
ي ْنسخ وه َذا معَن قَوله ِّ يف ه ِّذهِّ ْاأل ِّ
ِّ
اهلِّيَّة ََلْ يَِّزْدهُ ِّْ
اإل ْس َالم إَِّّال ِّشدَّة ) َوأ ََّما قَ ْوله َ ( : ال ِّح ْلف ِّيف
َ
َحاديث ( َوأَميَا ح ْلف َكا َن ِّيف َْ
َ
ُ َ ََ ََْ ْ
ِّْ
الر ْرع ِّمْنهُ َ .واَ َّّلل أ َْعلَم  ( .شرح مسلم ) .
احلِّْلف َعلَى َما َمنَ َع َّ
اإل ْس َالم ) فَالْ ُمَراد بِِّّه ِّح ْلف الت ََّو ُارث َو ْ
اجل ِّ
ِّ ٍ
اهلِّيَّ ِّة ََلْ يَِّزْدهُ ِّاال ْس َال ُم اَِّّال ِّش َّد ًة ) رواه مسلم .
وقال القرطِب  :يف قوله  ( ال حلف يف اإلسالم َو ُّأميَا ح ْلف َكا َن ِّيف َْ
اجل ِّ
ِّ ٍ
اهلِّيَّ ِّة ََلْ يَِّزْدهُ ِّاال ْس َال ُم اَِّّال ِّشدَّة ) يعينِّ :من نصرة احلق والقيام به واملواساة وهذا كنحو
(و ُّأميَا ح ْلف َكا َن ِّيف َْ
قال رمحه هللا  :قوله َ
حلف الفضول الذي ذكره ابن إسحاق قال :اجتمعت قبائل من قريش يف دار عبد هللا بن ُج ْدعان؛ لِّ َررفه ونَ َسبه فتعاقدوا وتعاهدوا
فس َّمت قريش ذلك احللف :حلف الفضول؛ أي:
على أال َيدوا مبكة
ً
مظلوما من أهلها أو غريهم إال قاموا معه حىت تَُرد عليه مظلمته َ
حلف الفضائل والفضول هنا مجع فضل للكثرة؛ كفلس وفلوس .وروى ابن إسحاق عن ابن شهاب قال :قال رسول هللا  : لقد
أحب أن يل به ُمحُر النَّعم ولو أدعى به يف اإلسالم ألجبت  ( .املفهم ) .
شهدت يف دار عبد هللا بن ُج ْدعان حل ًفا ما ُّ
وقال ابن األثري -رمحه هللا :-أصل احللف :املعاقدة واملعاهدة على التعاضد والتساعد واالتفاق فما كان منه يف اجلاهلية على الفْت
والقتال بني القبائل والغارات فذلك الذي ورد النهي عنه يف اإلسالم بقوله  ( ال حلف يف اإلسالم ) .
وما كان يف اجلاهلية على نصر املظلوم وصلة األرحام كحلف املطيبني وما جرى جمراه فذلك الذي قال فيه : وأميا حلف كان
يف اجلاهلية َل يزده اإلسالم إال شد ًة" يريد :من املعاقدة على اخلري ونصرة احلق وبذلك َيتمع احلديثان وهذا احللف الذي يقتضيه
اإلسالم واملمنوع منه ما خالف حكم اإلسالم ( .النهاية ) .
تنبيه :

كانت املؤاخاة بني األنصار واملهاجرين .
كانت يف السنة األوىل من اهلجرة .
ِّ
ِّ
َص َحابِِّّه َمَّرتَ ْ ِّ
صار وهي املقصودة هنا .
ين فَ َق ْط َوَمَّرةً بَ ْ َ
ني َمَّرةً بَ ْ َ
قال بعضهم  :آخى  بَ ْ َ
ني أ ْ
ين َو ْاألَنْ َ
ني الْ ُم َهاج ِّر َ
ني الْ ُم َهاج ِّر َ
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س ِم والض ِ
َّح ِ
ك
 -68باب التَّبَ ُّ َ
َت فَ ِ
ت.
اط َمةُ َ -علَْي َها َّ
َس َّر إِ ََّ
َوقَال ْ
َِّب  فَ َ
ض ِح ْك ُ
ِل النِ ُّ
السالَ ُم  -أ َ
ال ابْ ُن َعبَّ ٍ
ك َوأَبْ َكى.
اس إِ َّن َّ
َوقَ َ
اَّللَ ُه َو أَ ْ
ض َح َ
الزبِ ِري فَجاء ِ
شةَ  ،ر ِ
ِ
اَّللُ َع ْن َها ( أ َّ
اعةَ الْ ُق َر ِظ َّي طَلَّ َق ْام َرأَتَهُ فَ بَ َّ
ت
ض َي َّ
الر ْمحَ ِن بْ ُن َّ
ت طَالَقَ َها فَ تَ َزَّو َج َها بَ ْع َدهُ َع ْب ُد َّ
َن ِرفَ َ
َ -6084ع ْن َعائ َ َ
ََ
الزبِ ِري وإِنَّه و َِّ
ِ
ول ِ
ث تَطْلِي َق ٍ
آخر ثَالَ ِ
ت ِعنْ َد ِرفَ َ َّ
اَّلل َما
َت يَا َر ُس َ
ات فَ تَ َزَّو َج َها بَ ْع َدهُ عَ ْب ُد َّ
هللا إِنَّ َها َكانَ ْ
َِّب  فَ َقال ْ
النِ َّ
الر ْمحَ ِن بْ ُن َّ َ ُ َ
اعةَ فَطَل َق َها َ
ال  ،وأَبو ب ْك ٍر جالِ ِ
ول ِ
يد ب ِن الْع ِ ِ
ِِ
ِ ِ ِ
س
َم َعهُ يَا َر ُس َ
هللا إِالَّ ِمثْ ُل َه ِذهِ ا ْهلُْدبَِة ِهلُ ْدبٍَة أ َ
ِب َ ،وابْ ُن َسع ْ َ
اص َجال ٌ
َخ َذتْ َها م ْن جلْبَاِبَا قَ َ َ ُ َ َ ٌ
س ع ْن َد النَِّ ِر
ول ِ
ول ِ
اب ا ْحلجرةِ لِي ْؤ َذ َن لَهُ فَطَِف َق َخالِ ٌد ي نَ ِ
ادي أَبَا بَ ْك ٍر يَا أَبَا بَ ْك ٍر أَالَ تَ ْز ُجر َه ِذهِ َع َّما َجتْ َهر بِ ِه ِع ْن َد ر ُس ِ
هللا 
هللا َ وَما يَ ِزي ُد َر ُس ُ
ُ
بِبَ ِ ُ ْ َ ُ
َ
ُ
ُ
ِ
س ِم ُُثَّ قَ َ ِ ِ
س ْي لَتَك ) .
َعلَى التَّبَ ُّ
ين أَ ْن تَ ْرِج ِعي إِ ََل ِرفَ َ
ال ل ََعلَّك تُ ِريد َ
س ْي لَتَهُ َويَ ُذو َق ُع َ
اعةَ الَ َح ََّّت تَ ُذوقي ُع َ
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---------تنبيه  :احلديث تقدم شرحه .
ِّ
ك انْبِّسا ُ ِّ
ِّ
ِ ِ
ال أ َْهل اللُّغَ ِّة التَّب ُّسم مب ِّاد ُ ِّ ِّ
السر ِّ
اب التَّبَ ُّ ِ
ور فَِّإ ْن َكا َن
(قَ ْولُهُ بَ ُ
ط الْ َو ْجه َح َّىت تَظْ َهَر ْاأل ْ
َ ُ ََ
َسنَا ُن م َن ُّ ُ
ئ الضَّحك َوالضَّح ُ َ
سم َوالضَّحك) قَ َ ُ
ٍ
َّحك وإِّ ْن َكا َن بِّ َال ٍ
بِّصو ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
َسنَا ُن ِّيف ُم َقدَِّّم الْ َف ِّم
ت َوَكا َن ِّحبَْي ُ
ص ْوت فَ ُه َو التَّبَ ُّس ُم َوتُ َس َّمى ْاأل ْ
َ
َْ
ث يُ ْس َم ُع م ْن بُ ْعد فَ ُه َو الْ َق ْه َق َهةُ َوإَّال فَ ُه َو الض ُ َ
ِّ
ِّ
الضَّو ِّ
اب َوَما يَل َيها َوتُ َس َّمى النواجذ .
اح َ
ك َوه َي الثَّنَايَا َو ْاألَنْيَ ُ
َ
 -1احلديث دليل على جواز التبسم والضحك وأن ذلك هو هدي النيب . 
وذكر املصنف – رمحه هللا – أدلة كثرية على ذلك :
يل النَِّّيب  فَ ِّ
وقَالَت فَ ِّ
ْت.
اط َمةُ َ -علَْي َها َّ
َ
ْ
َسَّر إِّ ََّ ُّ
ضحك ُ
السالَ ُم  -أ َ
ِّ
ول هللا َ علَى التَّبَ ُّس ِّم ) .
يد َر ُس ُ
وحلديث عائرة ( َ ...وَما يَِّز ُ

فالتبسم من هدي النِب . 
كما يف األحاديث السابقة .
ط ض ِّ
ِّ
ِّ
اح ًكا َح َّىت أ ََرى ِّمْنهُ َهلََواتِِّّه إََِّّّنَا َكا َن يَتَبَ َّسم ) .
َّيب ُ م ْستَ ْجم ًعا قَ ُّ َ
وكما يف حديث َعائ َرةَ اآلِت قَالَ ْ
ت النِّ َّ
ت ( َما َرأَيْ ُ
ت َوالَ َر ِّآين إِّالَّ تَبَ َّس َم ِّيف َو ْج ِّهي ) .
و َع ْن َج ِّرير قَ َ
ال ( َما َح َجبَِّين النِّ ُّ
َسلَ ْم ُ
َّيب ُ مْن ُذ أ ْ
ال ( ما رأَيت أَح ًدا أَ ْكثَر تَب ُّسما ِّمن رس ِّ
احلَ ِّ
اّللِّ  ) رواه الرتمذي .
اّللِّ بْ ِّن ْ
ول َّ
ع ْن َعْب ِّد َّ
َ َ ً ْ َُ
ارث قَ َ َ َ ْ ُ َ

وعلى املسلم أن ال يستحقر االبتسامة ِف وجه أخيه .
ِّ
ِّ ِّ
ال :قَ َ ِّ
اك بَِّو ْج ٍه طَْلق ) رواه مسلم .
عن أَِِّب َذ ٍر قَ َ
َخ َ
يل النِّ ُّ
َّيب  ( الَ َْحتقَر َّن م َن الْ َم ْعُروف َشْيئًا َولَ ْو أَ ْن تَ ْل َقى أ َ
ال َ
تيسر منه وإن قلَّ حىت طالقة الوجه عند اللِّقاء .
قال النووي  :معناه :سهل منبسط .فيه ُّ
احلث على فضل املعروف وما َّ

والتبسم ِف وجه اآلخرين صدقة .
ول َِّّ
ص َدقَةٌ ) رواه الرتمذي .
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
َع ْن أَِِّب َذ ٍر قَ َ
يك لَ َ
ك ِّيف َو ْج ِّه أ َِّخ َ
اّلل  ( تَبَ ُّس ُم َ
ك َ
تبسمك يف وجه أخيك ) أي :على وجه االنبساط .صدقة .أي :إحسان إليه أو لك فيه ثواب صدقة .
( ُّ

والتبسم من املعروف .
ول َِّّ
ِّ
ٍ
ِّ
اك بَِّو ْج ٍه طَلْ ٍق ) رواه الرتمذي .
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
اّللِّ قَ َ
ع ْن َجابِّ ِّر بْ ِّن َعْب ِّد َّ
َخ َ
ص َدقَةٌ َوإِّ َّن م َن الْ َم ْعُروف أَ ْن تَلْ َقى أ َ
اّلل ُ ( ك ُّل َم ْعُروف َ
 -2من أقوال السلف :
املودة و ِّ
الربُّ شيء ِّ
هني وجه طليق وكالم ِّلني.
اشة مصيدة َّ
قال ابن عيينة :البَ َر َ
قال ابن بطَّال  :فيه َّ
للتكرب وجالب للمودة .
َّبسم وطالقة الوجه من أخالق النُّبوة وهو مناف ُّ
أن لقاء النَّاس بالت ُّ
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أحب إىل النَّاس من الذي يعطيهم
قال هرام بن عروة عن أبيه قال :مكتوب يف احلكمة :ليكن وجهك بسطًا وكلمتك طيبة تكن َّ
العطاء .
إن املسلم ْ ِّ
وقال معاذ بن جبل َّ :
َّت ذنوهبما كتحات ورق
ني إذا التقيا فضحك ُّ
كل واحد منهما يف وجه صاحبه مث أخذ بيده َحتَات ْ
َ
الرجر .
كف األذى .
وقال عبد هللا بن املبارك :حسن اخللق :طالقة الوجه وبذل املعروف و ُّ
قال بعض احلكماء  :الْ َق صاحب احلاجة بالبِّ ْرر فإ ْن عدمت شكره َل تعدم عذره .
وقال أبو جعفر املنصور  :إن أحببت أ ْن يكثر الثَّناء اجلميل عليك من النَّاس بغري نائل فالْ َق ُه ْم ببِّ ْرر حسن .
اشة إدام العلماء وسجيَّة احلكماء؛ َّ
ألن البِّ ْرر يطفئ نار املعاندة وحيرق هيجان املباغضة وفيه حتصني من الباغي
وقال ابن حبان  :البَ َر َ
ومنجاة من الساعي .
قال ابن بطَّال :فيه َّ
للتكرب وجالب للمودة .
َّبسم وطالقة الوجه من أخالق النُّبوة وهو مناف ُّ
أن لقاء النَّاس بالت ُّ
وقد قيل  :من آداب املضيف :أن خيدم أضيافه ويظهر هلم الغَن والبسط بوجهه فقد قيل :البراشة خري من ِّ
القَرى .
ََ َ
وقيل  :حسن البِّ ْرر اكتساب ِّ
الذكر .
ول ِ
اب َ علَى ر ُس ِ
اخلَطَّ ِ
هللا َ و ِع ْن َدهُ نِ ْس َوةٌ ِم ْن قُ َريْ ٍ
استَأْذَ َن ُع َم ُر بْ ُن ْ
َ -6085ع ْن ُحمَ َّم ِد بْ ِن َس ْع ٍد َ ،ع ْن أَبِ ِيه  ،قَ َ
ش يَ ْسأَلْنَهُ
ال ( ْ
َ
ويست ْكثِرنَهُ َعالِيةً أَصواتُه َّن َعلَى ِِ
ِ
ال
ك فَ َق َ
َِّب  يَ ْ
ض َح ُ
َِّب  فَ َد َخ َل َوالنِ ُّ
اب فَأ َِذ َن لَهُ النِ ُّ
استَأْ َذ َن ُع َم ُر تَبَ َ
َ َْ ُ
ص ْوته فَلَ َّما ْ
َ
اد ْر َن ا ْحل َج َ
ََ َْ ْ
ِ
ال ع ِجب ُ ِ
هللا بِأَِيب أَنْ َ ِ
ول ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ال :
ك َّ
اب فَ َق َ
َّك يَا َر ُس َ
أَ ْ
ص ْوتَ َ
اَّللُ ِسن َ
ض َح َ
ك تَبَ َ
ت َوأ رُمي فَ َق َ َ ْ
ت م ْن َه ُؤالَء الالَِِّت ُك َّن عنْدي لَ َّما َْس ْع َن َ
اد ْر َن ا ْحل َج َ
ات أَنْ ُف ِس ِه َّن أَتَهب ن ِِن وَمل تَهْب رس َ ِ
ت أَح ُّق أَ ْن ي هْب يا رس َ ِ
ال يا َع ُد َّو ِ
ك أَفَ ُّ
ظ ِم ْن
ظ َوأَغْلَ ُ
ْن إِنَّ َ
ول هللا ُُثَّ أَقْبَ َل َعلَْي ِه َّن فَ َق َ َ
أَنْ َ َ
َ ْ َ َ ْ َ َْ َ ُ
َ َ َْ َ َ ُ
ول هللا  فَ ُقل َ
ول ِ
ول ِ
ر ُس ِ
اخلَطَّ ِ
ك َّ
ك).
هللا  إِ ٍيه يَا ابْ َن ْ
ال َ :ر ُس ُ
هللا  قَ َ
ك فَ ًّجا غَْي َر فَ ِرج َ
الش ْيطَا ُن َسالِ ًكا فَ ًّجا إِالَّ َسلَ َ
اب َوالَّ ِذي نَ ْف ِسي بِيَ ِدهِ َما ل َِقيَ َ
َ
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---------( َع ْن أَبِ ِيه ) سعد بن أيب وقاص الصحايب اجلليل .
ول ِ
اب َ علَى ر ُس ِ
اخلَطَّ ِ
هللا  ) أي  :يف الدخول يف جملسه .
استَأْذَ َن عُ َم ُر بْ ُن ْ
( قَ َ
ال ْ
َ
( َو ِع ْن َدهُ نِ ْس َوةٌ ِم ْن قُ َريْ ٍ
وحيتَ ِّمل أن يكون معهن من غريهن؛ لكن قرينة قوله" :يستكثرنه" يؤيد األول
ش ) وهؤالء النساء هن من أزواجه َْ
واملراد :أُنن يطلنب منه أكثر مما يعطيهن وزعم الداودي أن املراد :أُنن يكثرن الكالم عنده وهو مردود مبا وقع التصريح به يف حديث
النفقه قاله يف "الفتح".
جابر  عند مسلم أُنن يطلنب ْ
( يَ ْسأَلْنَهُ َويَ ْستَ ْكثِ ْرنَهُ ) أي :يطلنب منه أن يُعطيهن كثرياً .
ِّ
نب َكثِّ ًريا ِّم ْن َك َالمه َو َجوابه ِّحبَوائِّ ِّج ِّه َّن َوفَتَ ِّ
يهن .
قال النووي  :قَ َ
او َّ
ال الْ ُعلَ َماء َ :م ْع ََن ( يَ ْستَكْث ْرنَهُ ) يَطْلُ ْ َ
َ َ
ِّ
( َعالِيةً أَصواتُه َّن َعلَى ِِ
ال الْ َق ِّ
اضي َْ :حيتَ ِّم ُل أ َّ
الص ْوت فَ ْوق
َص َواتُ ُه َّن ) قَ َ
َن َه َذا قَ ْبل الن َّْهي َع ْن َرفْع َّ
َ َْ ُ
َ
ص ْوته ) قال النووي  :قَ ْوله َ ( :عاليَةً أ ْ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
اهتن إََِّّّنَا َكا َن بِّ ِّ ِّ
ص ْوته َ وَْحيتَ ِّم ُل أ َّ
ص ْوته . 
َص َو َّ
َن ُعلُو أ ْ
ْ
اجت َماع َها َال أَ َّن َك َالم ُكل َواح َدة بانْفَراد َها أ َْعلَى م ْن َ
َ
ِ
اب ) أي :يتسابقن إىل الدخول فيه قبل أن يواجههن عمر بالتعنيف والتوبيخ .
استَأْ َذ َن ُع َم ُر تَبَ َ
( فَلَ َّما ْ
اد ْر َن ا ْحل َج َ
ك ) وهذا مقصود الرتمجة ضحك النيب . 
َِّب  يَ ْ
ض َح ُ
َِّب  فَ َد َخ َل َوالنِ ُّ
فَأ َِذ َن لَهُ النِ ُّ
ول ِ
الزمه وهو السرور أو نفي ضد ِّ
هللا ) َلْ يُِّرْد به الدعاء بكثرة الضحك بل ِّ
الزمه وهو احلزن .
ك َّ
َّك يَا َر ُس َ
( فَ َق َ
ال أَ ْ
اَّللُ ِسن َ
ض َح َ
ت ِم ْن َه ُؤالَِء الالَِِّت ُك َّن ِع ْن ِدي ) يتكلمن عاليات أصواهتن .
( فَ َق َ
ال َع ِج ْب ُ
ال ) عمر .
( ُُثَّ أَقْبَ َل َعلَْي ِه َّن فَ َق َ
ِّ
ِ ِ
الرجل :إذا وقرته وعظمته .
( يَا َع ُد َّوات أَنْ ُفس ِه َّن أَتَ َه ْب نَ ِِن ) بفتح اهلاء من اهليبة؛ أي :توقرنين وقال البغوي :هو من قوهلم :ه ُ
بت َ
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ول ِ
هللا  ) أي  :وهو أحق بذلك .
ْب َر ُس َ
( َوَملْ تَ َه َْ
ول ِ
ظ ِم ْن ر ُس ِ
ك أَفَ ُّ
ال
ظ َوأَ ْغلَ ُ
اخلُلُق َو ُخ ُرونَة ْ
هللا  ) قال النووي  :الْ َفظ الْغَلِّيظ ِّمبَْع ًَن َوُه َو ِّعبَ َارة َع ْن ِّشدَّة ْ
اجلَانِّب  .قَ َ
ْن إِنَّ َ
َ
فَ ُقل َ
ِّ
اضلَ ِّة بَ ْل ِّه َي ِّمبَْع ََن فَظ َغلِّيظ .
ت لَ ْفظَة أَفْ َعل ُهنَا ل ْل ُم َف َ
الْ ُعلَ َماء َ :ولَْي َس ْ
ول ِ
اخلَطَّ ِ
ك َّ
ك).
هللا  إِ ٍيه يَا ابْ َن ْ
ال َ :ر ُس ُ
قَ َ
ك فَ ًّجا غَْي َر فَ ِرج َ
الش ْيطَا ُن َسالِ ًكا فَ ًّجا إِالَّ َسلَ َ
اب َوالَّ ِذي نَ ْف ِسي بِيَ ِدهِ َما ل َِقيَ َ
ك).
َّيب  يَ ْ
ض َح ُ
 -1احلديث دليل على أن من هدي التبسم والضحك لقوله ( فَ َد َخ َل َوالنِّ ُّ
وإَّنا ضحك  تعجبًّا من حاهلن حني مسعن صوت عمر .
الش ْيطَان قَ ُّ
 -2قوله َ ( واَلَّ ِذي نَ ْف ِسي بِيَ ِدهِ َما ل َِقيَك َّ
ك فَ ًّجا غَ ْري فَ رجك )
ط َسالِ ًكا فَ ًّجا إَِّال َسلَ َ
احل ِّديث حممول علَى ظَ ِّ
ِّ
اجلَبَلَ ْ ِّ
اهره أ َّ
َن الرَّْيطَان َم َىت َرأَى ُع َمر
ضا َعلَى الْ َم َكان الْ ُمْن َخ ِّرق بَ ْني ْ
الْ َفج الطَِّّريق الْ َواسع َويُطْلَ ُق أَيْ ً
َْ ُ َ
ني َوَه َذا َْ
ِّ
ِّ
ال الْ َق ِّ
اضي :
آخر لِّ ِّردَّةِّ َخ ْوفه ِّم ْن بَأْس عُ َمر أَ ْن يَ ْف َع َل فِّ ِّيه َشْيئًا  .قَ َ
ب َهْيبَة ِّم ْن عُ َمر َوفَ َار َق ذَل َ
ب ِّيف فَج َ
َسال ًكا فَ ًّجا َهَر َ
ك الْ َفج َوذَ َه َ
ِّ ِّ
ِّ ِِّّ ِّ
َن عمر ِّيف َِّ
ِّ
الص ِّحيح
الس َداد ِّخ َالف َما يَأْ ُمُر بِِّّه الرَّْيطَان َو َّ
مجيع أ ُُموره َسالِّك طَ ِّريق َّ
َوَْحيتَم ُل أَنَّهُ َ
ضَر َ
ب َمثَ ًال لبُ ْعد الرَّْيطَان َوإ ْغ َوائه منْهُ َوأ َّ ُ َ َ
ْاأل ََّول  ( .شرح مسلم ) .
وقوته يف ِّ
فيفر
وقال القرطِب  :والظاهر بقاء هذا اللفظ على ظاهره ويكون معناه :أن الريطان يهابه وَيانبه؛ لِّ َما يَ ْعلم من هيبته َّ
احلق ُّ
منه إذا لقيه ويكون هذا مثل قوله  يف احلديث اآلخر" :إن الريطان لَيَ ْفَرق منك يا عمر ؛ ويعين بالريطان :جنس الرياطني َو ْحيتَ ِّمل
مثال لبُعده عنه وأنه ال سبيل له عليه واأل ََّول أوىل.
أن يكون ذلك ً
 -3احلديث دليل على فضيلة عظيمة لعمر ؛ َّ
ألن هذا الكالم يقتضي أن ال سبيل للريطان عليه َّإال أن ذلك ال يقتضي وجوب
العصمة؛ إذ ليس فيه َّ
إال فرار الريطان من أن يراركه يف طريق يسلكها وال مينع ذلك من وسوسته له حبَسب ما تصل إليه قدرته( .الفتح)
َ
اىل ( و ِّ
-4وِّيف ه َذا ْ ِّ
ِّ ِّ ِّ
احلِّْلم َو ِّ
ال
ضل لِّني ا ْجلَانِّب َو ْ
ني ) َوقَ َ
ال َّ
ودا َش ْر ِّعيًّا  .قَ َ
احلَديث فَ ْ
الرفْق َما ََلْ يُ َف ِّو ْ
اّلل تَ َع َ َ ْ
صً
اخف ْ
احك ل ْل ُم ْؤمن َ
َ َ
ت َم ْق ُ
ض َجنَ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ًّ
يم )  ( .نووي ) .
ظ الْ َق ْلب َالنْ َف ُّ
ضوا م ْن َح ْولك ) َوقَ َ
ال تَ َع َ
اىل ( َولَ ْو ُكْنت فَظا غَلي َ
تَ َع َ
ني َرءُ ٌ
اىل ( بالْ ُم ْؤمن َ
وف َرح ٌ
ال نَ ِ
ول ِ
 -6086عن عب ِد ِ
ف قَ َ ِ ِ
هللا  بِالطَّائِ ِ
ِ
َص َح ِ
اب
اء َّ
ال ( ل ََّما َكا َن َر ُس ُ
هللا بْ ِن َع ْم ٍرو قَ َ
اس م ْن أ ْ
َ ْ َْ
اَّللُ فَ َق َ ٌ
ال إنَّا قَافلُو َن غَ ًدا إ ْن َش َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َِّب  فَا ْغ ُدوا َعلَى الْقتَ ِ
ات ،
ال قَ َ
ح  ،أ َْو نَ ْفتَ َح َها فَ َق َ
اح ُ
ال النِ ُّ
ال فَغَ َد ْوا فَ َقاتَلُ ُ
وه ْم قتَاالً َشدي ًدا َوَكثُ َر في ِه ُم ا ْْل َر َ
َر ُسول هللا  : الَ نَ ْب َر ُ
ول ِ
ال رس ُ ِ ِ ِ
ِ
اخلََِب.
ي َ ،حدَّثَنَا ُس ْفيَا ُن ُكلَّهُ بِ ْ
اء َّ
هللا  ) قَ َ
ك َر ُس ُ
اَّللُ قَ َ
ال ا ْحلُ َم ْي ِد ُّ
ض ِح َ
س َكتُوا فَ َ
فَ َق َ َ ُ
ول هللا  إنَّا قَ افلُو َن غَ ًدا إ ْن َش َ
ال فَ َ
[ م . ] 1778 :
---------ول ِ
هللا  بِالطَّائِ ِ
ف ) ويف الرواية األخرى ( ملا حاصر رسول هللا  الطائف فلم ينل منهم شيئاً ) أيَ :ل يُصب من أهل
( ل ََّما َكا َن َر ُس ُ
الطائف شيئًا من الغنائم ويف مرسل ابن الزبري عند ابن أيب شيبة قال  :لَما حاصر النيب  الطائف قال أصحابه :يا رسول هللا
أحرقتنا نبال ثقيف فادع هللا عليهم فقال :اللهم اهد ثقي ًفا
يوما وقيل :بضع عررة
يوما وعند أهل السري اختالف قيل :عررين ً
وذكر أنس يف حديثه عند مسلم أن مدة حصارهم كانت أربعني ً
وقيل :مثانية عرر وقيل :مخسة عرر ذكره يف "الفتح" .
اَّللُ ) أي :راجعون إىل املدينة .
ال إِنَّا قَافِلُو َن غَ ًدا إِ ْن َشاءَ َّ
( قَ َ
ِ ِ
ال نَ ِ
َص َح ِ
َص َحابُهُ :نَْرِّج ُع َوََلْ نَ ْفتَتِّ ْحهُ؟) ويف رواية ( فثَ ُقل
ح  ،أ َْو نَ ْفتَ َح َها ) ويف رواية ( قَ َ
اس م ْن أ ْ
ال أ ْ
اب َر ُسول هللا  : الَ نَ ْب َر ُ
( فَ َق َ ٌ
عليهم وقالوا :نذهب وال نفتحه ) .
َّ ِّ
 -1معَن ْ ِّ
ِّ
الرِّح ِّيل عن الطَّائِّف لِّ ِّ
َص َحابه َو ِّ
ين فِّ ِّيه
ص َد َّ
الرفْق ِّهبِّ ْم بِّ َّ
الر َف َقة َعلَى أ ْ
ُ
احلَديث  :أَنَّهُ  قَ َ
ََْ
َْ
صعُوبَة أ َْمره َوشدَّة الْ ُكفَّار الذ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اجل َهاد أَقَ َام َو َج َّد
َص َحابه َعلَى الْ ُم َقام َو ْ
تهم َم َع أَنَّهُ َ عل َم أ َْو َوَر َجا أَنَّهُ َسيَ ْفتَ ُحهُ بَ ْع َد َه َذا ب َال َم َرقَّة َك َما َجَرى فَلَ َّما َرأَى ح ْرص أ ْ
َوتَ ْق ِّويَ ْ
الرفْق ِّهبِّم فَ َف ِّرحوا بِّ َذلِّك ؛ لِّما رأَوا ِّمن الْمرقَّة الظَّ ِّ
ِّ
ِّيف الْ ِّقتال فَلَ َّما أَصاب ْت هم ِّْ
اهَرة َولَ َعلَّ ُه ْم نَظَُروا
َ َ َْ ْ َ َ
َ
اجلَراح َر َج َع إِّ َىل َما َكا َن قَ َ
ص َدهُ أ ََّوًال م ْن ِّ ْ ُ
َ َ ُْ
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َمحد عاقِّبة وأَصوب ِّمن رأْيهم فَوافَ ُقوا علَى َّ ِّ
فَ َعلِّ ُموا أ َّ
ك النَِّّيب  تَ َع ُّجبًا ِّم ْن ُس ْر َعة
ض ِّح َ
الرحيل َوفَ ِّر ُحوا فَ َ
َ
َن َرأْي النَِّّيب  أَبَْرك َوأَنْ َفع َوأ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ
ْيهم َ .واَ َّّلل أ َْعلَم ( .نووي ) .
تَغَُّري َرأ ْ
وقال يف "الفتح" :وحاصل اخلرب أُنم ملا أخربهم بالرجوع بغري فتح َل يعجبهم فلما رأى ذلك أ ََمَرهم بالقتال فلم يُ ْفتَح هلم فأصيبوا
باجلراح؛ ألُنم َرَموا عليهم من أعلى السور فكانوا ينالون منهم بسهامهم وال تصل السهام إىل من على السور فلما رأوا ذلك تبني هلم
تصويب الرجوع فلما أعاد عليهم القول بالرجوع أعجبهم حينئذ وهلذا قال :فضحك .
 -2احلديث دليل على ضحك النيب  وأن ذلك من هديه  وقد ضحك تعجباً .
غدا" فأعجبهم ذلك؛ لِّ َما
قال القرطِب  ... :فلما أصابتهم اجلراح وقُتل منهم مجاعة على ما ذكر أهل التواريخ قال هلم" :إنا قافلون ً
أصاهبم من شدة احلال وملا لَ ُقوا فضحك النيب  لِّ َما رأى من اختالف قوهلم عند اختالف احلالني ورجوعهم إىل الرأي السديد لكن
َ
بعد مرقة .
-3جواز حماصرة العدو والتضييق عليهم .
وع ْرضه عليهم ما يف نفسه وسلوكه هبم طريق الرفق والرمحة.
-4ومراورة اإلمام أصحابه َ
ال
س ِِل قَ َ
ال أَ ْعتِ ْق َرقَ بَةً قَ َ
ضا َن قَ َ
َِّب  فَ َق َ
 -6087عن أيب ُه َريْ َرةَ  قَ َ
ت َعلَى أ َْهلِي ِِف َرَم َ
ت َوقَ ْع ُ
ال َهلَ ْك ُ
ال ( أَتَى َر ُج ٌل النِ َّ
ال ل َْي َ
َج ُد فَأُِِت بِعر ٍق فِ ِيه َتَْر -قَ َ ِ ِ
ال  :الَ أ ِ
ال  :الَ أَستَ ِطيع قَ َ ِ ِ ِ
ص ْم َش ْهريْ ِن ُمتَتَابِ َع ْ ِ
يم ال َْع َر ُق ال ِْم ْكتَ ُل
 ن ِم ْس ِكينًا قَ َ
 ن قَ َ
ال فَأَطْع ْم ستر َ
فَ ُ
ْ ُ
ٌ
ال إبْ َراه ُ
ََ
َ
ال علَى أَفْ َقر ِم ِِن و َِّ
ت نَو ِ
ال أَين َّ ِ
 ن الَب تَ ْي َها أ َْهل ب ْي ٍ
ال
اج ُذهُ قَ َ
صد ْ
ض ِح َ
ت أَفْ َق ُر ِمنَّا فَ َ
ك النِ ُّ
َّق ِِبَا قَ َ َ
السائ ُل تَ َ
َُ
اَّلل َما بَ َْ َ
َ ر َ
فَ َق َ ْ َ
َِّب َ ح ََّّت بَ َد ْ َ
فَأَنْ تُ ْم إِذًا ) .
[ م . ] 1111 :
---------ت نَو ِ
الربَاعية .
ت أَنْيَابُهُ) بفتح اهلمزة :مجع ناب وهو السن الذي بعد َّ
اج ُذهُ ) ويف رواية ( َح َّىت بَ َد ْ
( َح ََّّت بَ َد ْ َ
تنبيه  :احلديث تقدم شرحه .
ت نَ َو ِّاج ُذهُ ) .
ض ِّح َ
َّيب َ ح َّىت بَ َد ْ
 -1احلديث دليل على ضحك النيب  لقوله ( فَ َ
ك النِّ ُّ
قيل  :إن سبب ضحكه  كان من تباين حال الرجل حيث جاء خائفاً على نفسه راغباً يف فدائها مهما أمكنه فلما وجد الرخصة
طمع يف أن يأكل ما أعطيه من الكفارة .

وقيل  :ضحك من حال الرجل يف مقاطع كالمه وحسن تأتيه وتلطفه يف اخلطاب وحسن توسله يف توصله إىل مقصوده .
ت أَم ِشي مع رس ِ ِ
ِ
ظ ا ْحل ِ
ِ
س بْ ِن مالِ ٍ
ك قَ َ
ايب فَ َجبَ َذ بِ ِر َدائِِه َج ْب َذةً
اشيَ ِة فَأَ ْد َرَكهُ أَ ْع َر ِ ٌّ
ول هللا َ :و َعلَْيه بُ ْرٌد ََْن َر ِاِنٌّ غَلي ُ َ
َ -6088ع ْن أَنَ ِ َ
ال ( ُك ْن ُ ْ َ َ َ ُ
ت ِِبا ح ِ
ِ ِ
ال يَا ُحمَ َّم ُد ُمر ِِل ِم ْن َم ِ
اشيَةُ رِ
ال
الر َد ِاء ِم ْن ِشدَّةِ َج ْب َذتِِه ُُ ،ثَّ قَ َ
َش ِدي َدةً -قَ َ
س فَ نَظَْر ُ
ت إِ ََل َ
َِّب َ وقَ ْد أَثَّ َر ْ َ َ
ْ
ال أَنَ ٌ
ص ْف َحة َعات ِق النِ ِر
ِ
ك ُثَّ أ ََم َر لَهُ بِ َعطَ ٍاء ) .
ض ِح َ
ت إِل َْي ِه فَ َ
هللا الَّ ِذي ِع ْن َد َ فَالْتَ َف َ
[ م . ] 1057 :
---------ت أَم ِشي مع رس ِ ِ
ود.
ول هللا َ :و َعلَْي ِه بُ ْرٌد ) والْبُ ْرد -بضم الباء املوحدة -نوع من الثياب معروف واجلمع أَبْر ٌاد وبُُر ٌ
( ُك ْن ُ ْ َ َ َ ُ
معروف بني احلجاز واليمن قاله يف "الفتح"
( ََْن َر ِاِنٌّ ) نسبة إىل َْجنران بلد
ٌ
ِ
ظ ا ْحل ِ
اشيَ ِة ) أي  :الطرف .
( غَلي ُ َ
( فَأَ ْد َرَكهُ أَ ْع َر ِايبٌّ ) أي  :حلقه من ورائه زاد مهام ( من أهل البادية ) ويف رواية األوزاعي ( فجاء أعرايب من خلفه ) .
( فَ َجبَ َذ بِ ِر َدائِِه َج ْب َذةً َش ِدي َدةً ) أي  :جبذ األعرايب النيب  وهو بفتح اجليم .
ِ ِ
َِّب  ) ويف رواية ( إىل صفحة عنق رسول هللا . ) 
( قَ َ
س فَ نَظَْر ُ
ت إِ ََل َ
ال أَنَ ٌ
ص ْف َحة َعات ِق النِ ِر
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والصفحة -بالفتح وباهلاء وبدوُنا -من كل شيء جانبه و"الْ ُعنُق" :الرقبة و"العاتق" :ما بني املنكب والعُنُق وهو موضع الرداء .
ت ِِبَا ) أي  :يف صفحة عنقه  فالباء مبعَن "يف" .
( َوقَ ْد أَثَّ َر ْ
اشيةُ ِ ِ
ِ
الربد وحىت بقيت حاشيته يف ُعنُق رسول هللا . ) 
الر َداء ) مجلة حالية ويف رواية مهام ( فجاذبه حىت انرق ُ
( َح َ ر

ال يَا ُحمَ َّم ُد ُم ْر ِِل ) ويف رواية األوزاعي" :أعطنا"؛ أي ُم ْر وكالءك بأن يعطوا يل أو مر بالعطاء ألجلي .
( ُُثَّ قَ َ
ال ِ
( ِم ْن َم ِ
هللا الَّ ِذي ِعنْ َد َ ) أي  :م ن غري صنيع لك يف إعطائك كما صرح يف رواية حيث قال" :ال من مالك وال من مال أبيك"
صرف بعضه إىل املؤلفة .
قيل :املراد به مال الزكاة فإنه كان يُ َ
ك ) ويف رواية ( فتبسم مث قالُ :مُروا له ) .
ض ِح َ
ت إِل َْي ِه فَ َ
( فَالْتَ َف َ
( ُثَّ أ ََم َر لَهُ بِ َعطَ ٍاء ) ويف رواية مهام ( وأمر له بريء ) .
 -1احلديث دليل على سعة خلق النيب  وسعة حلمه حيث َل يعنف هذا األعرايب الغليظ بل إنه  ضحك .
القرطِب رمحهُ هللاُ :يدل احلديث على ما وصف هللا تعاىل به نبيه  أنه على خلق عظيم وأنه رؤوف رحيم فإن هذا اجلفاء العظيم
قال
ر
الذي صدر من هذا األعرايب ال يصرب عليه وال حيلُم عنه مع القدرة عليه إال مثله  مث ضحكه عند هذه اجلبذة الرديدة اليت انرق
الربد هلا وتأثر عنقه بسببها حىت انفلت عن وجهته ورجع إىل حنر األعرايب دليل على أن الذي مت له من مقام الصرب واحللم ما مت ألحد
وشج يف وجهه وهو يف هذا احلال يقول" :اللهم اغفر لقومي فإُنم ال
وهذا نظري صربه  وحلمه يوم أُحد حيث ُك ِّسرت َربَاعيته ُ
يعلمون"  وشرف وكرم  ( .املفهم ) .
وقال النووي  :وفيهَ إِّباحة الض ِّ
َّحك ِّعْند ْاأل ُُمور الَِّّيت يُتَ َع َّجب ِّمْن َها ِّيف الْ َع َادة .
ََ
 -2قوله ( غليظ احلاشية ) يدل على إيثار النيب  من الدنيا والتبلغ منها مبا أمكن من اللباس واملطعم وغريه وأنه َل يكن بالذي
يرتفه يف الدنيا وال يتوسع فيها.
 -3عظم حلم النيب  وصربه واألمثلة على حلمه  كثرية :
ول هللاِّ  دعوه فَإِّ َّن لِّص ِّ
ِّ
اح ِّ
أَ -ع ْن أَِّيب ُهَريْ َرةَ  ( أ َّ
احلَ ِّق َم َقاالً ُمثَّ
ب ْ
ال َر ُس ُ
َص َحابُهُ فَ َق َ
اضاهُ فَأَ ْغلَ َ
َّيب  يَتَ َق َ
َن َر ُجالً أَتَى النِّ َّ
ظ فَ َه َّم بِّه أ ْ
َُ ُ
َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ال أَعطُوه ِّسنًّا ِّمثْل ِّسنِّ ِّه قَالُوا  :يا رس َ ِّ ِّ
ضاءً ) متفق عليه .
َح َسنَ ُك ْم قَ َ
ول هللا الَ َجن ُد إِّالَّ أ َْمثَ َل م ْن سنه فَ َقا َل أ َْعطُوهُ فَِّإ َّن م ْن َخ ِّْريُك ْم أ ْ
قَ َ ْ ُ
َ َُ
َ
ِّ
ول َِّّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ال ( َكأَِّّن أَنْظُر إِّ َىل رس ِّ
ول « ر ِّ
ب ا ْغ ِّف ْر
اّللِّ قَ َ
بَ -ع ْن َعْب ِّد َّ
اّلل َْ حيكى نَبِّيًّا م َن األَنْبِّيَاء َ
ضَربَهُ قَ ْوُمهُ َوُه َو ميَْ َس ُح الد َ
ُ َُ
َّم َع ْن َو ْجهه َويَ ُق ُ َ
لَِّق ْوِّمي فَإِّن َُّه ْم الَ يَ ْعلَ ُمو َن ) متفق عليه .
الر َف َقة علَى قَومهم ودعائِّ ِّهم َهلم بِّا ْهلِّداي ِّة والْغ ْفران وع ْذ ِّ ِّ
قال النووي  :ما َكانُوا ِّ من ِّْ
تهم َعلَى
احل ْلم َوالت َ
ْ
َ
رهم يف جنَايَ ْ
َّص ُّرب َوالْ َع ْفو َو َّ َ ْ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِِّّ
ُحد .
سهم بِّأَن َُّه ْم َال يَ ْعلَ ُمو َن َوَه َذا النَِّّيب الْ ُم َرار إِّلَْيه م ْن الْ ُمتَ َقدم َ
ني َوقَ ْد َجَرى لنَبينَا  مثْل َه َذا يَ ْوم أ ُ
أَنْ ُف ْ
ِّ ِّ
ج -عن أيب سعِّ ٍ
ِّ
ِّ
اخلوي ِّ
ال
يد ْ
صَرةِّ َوْه َو َر ُج ٌل ِّم ْن بَِّين َمتِّي ٍم  -فَ َق َ
ي  قَ َ
اخلُ ْد ِّر َّ
ال ( بَْي نَ َما َْحن ُن عْن َد َر ُسول هللا َ وْه َو يَ ْقس ُم قَ ْس ًما أَتَاهُ ذُو َُْ ْ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ول هللاِّ ائْ َذ ْن ِّيل فِّيهِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ال ُع َمُر يَا َر ُس َ
ت إ ْن ََلْ أَ ُك ْن أ َْعد ُل فَ َق َ
ول هللاِّ ْاعد ْل فَ َق َ
يَا َر ُس َ
ال َويْلَ َ
ت َو َخس ْر َ
ك َوَم ْن يَ ْعد ُل إذَا ََلْ أ َْعد ْل قَ ْد خْب َ
ِّ
صالَتَهُ َم َع صالهتم  ) ...متفق عليه .
ب عُنُ َقهُ فَ َق َ
فَأ ْ
ال َد ْعهُ فَِّإ َّن لَهُ أ ْ
َح ُد ُك ْم َ
َض ِّر َ
َص َحابًا َْحيقُر أ َ
ِّ ٍ
اّلل عْنه ( أ َّ ِّ ِّ
ِّ ٍ ِّ
دَ -ع ْن أَنَ ِّ
ت
وم ٍة فَأَ َك َل ِّمْن َها فَ ِّجيءَ ِّهبَا فَ ِّقي َل أَالَ نَ ْقتُلُ َها قَ َ
َن يَ ُهوديَّةً أَتَت النِّ َّ
ال  :الَ فَ َما ِّزلْ ُ
س بْ ِّن َمالك َرض َي َُّ َ ُ
َّيب  ب َراة َم ْس ُم َ
ِّ
ات رس ِّ
ول هللاِّ  ) رواه البخاري .
أ َْع ِّرفُ َها ِّيف َهلََو َ ُ
ِّ
ود َما أَنْ َزَل َّ
اب أ َ
َج َد ُر أََّال يَ ْعلَ ُموا ُح ُد َ
َش ُّد ُك ْفًرا َون َفاقًا َوأ ْ
اّللُ
-4بيان جفاء األعراب وغلظة طبيعتهم فهم كما أخرب هللا تعاىل بقوله ( ْاأل َْعَر ُ
على رسوله ) .
-5مزيد حسن خلقه  وصربه على سوء أدب هذا األعرايب.
-6استحباب مقابلة اإلساءة باإلحسان وعدم مقابلة اإلساءة مبثلها.
َ-7يب على الداعية أن يوطن نفسه على حتمل مثل هذه املكاره.
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-8يستحب للداعي أن يطيب قلب املخطئ وال يعنفه؛ ألن ذلك أنفع يف نصحه وأرجى لرجوعه إىل احلق.
-9وجوب الصرب وحتمل األذى يف سبيل هللا.
 -10كمال خلق النيب . 
 -11عناية الصحابة يف نقل أخبار النيب . 
قال النووي  :فِّ ِّيه اِّحتِّمال ْ ِّ ِّ
ني َو ِّْ
احلَ َسنَ ِّة َوإِّ ْعطَاء َم ْن يُتَأَلَّف قَ ْلبُهُ َوالْ َع ْفو َع ْن ُم ْرتَ ِّكب َكبِّ َرية َال
السيِّئَة بِّ ْ
تهم َ .وَدفْع َّ
اجلَاهل َ
اإل ْعَراض َع ْن ُم َقابَلَ ْ
َْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
اجلَ ِّميل .
ص ْفحه ْ
ال ُخلُق َر ُسول َّ
احة الضَّحك عْند ْاأل ُُمور الَِّّيت يُتَ َع َّجب مْن َها ِّيف الْ َع َادة َوفيه َك َم ُ
اّلل َ وح ْلمه َو َ
َحد ف َيها جبَ ْهله َوإبَ َ
س َم ِِف َو ْج ِهي ) .
َ -6089ع ْن َج ِري ٍر قَ َ
ت َ ،والَ َر ِآِن إِالَّ تَبَ َّ
َسلَ ْم ُ
ال ( َما َح َجبَ ِِن النِ ُّ
َِّب ُ منْ ُذ أ ْ
ضر ِ ِ
ال اللَّه َّم ثَبِْتهُ واجعلْهُ ه ِ
اديًا َم ْه ِديًّا ) .
ت َعلَى ْ
َ -6090ولَ َق ْد َش َك ْو ُ
َِن الَ أَثْ بُ ُ
ت إِل َْي ِه أِر
ص ْد ِري َوقَ َ ُ ر َ ْ َ َ
ب بِيَده ِِف َ
اخلَْي ِل فَ َ َ َ
[ م . ] 2475 :
---------( عن ج ِرير ) بن عبد هللا بن جابر وهو َّ ِّ
صر بن ثَ ْعلبة بن ُج َرم بن ُعويف بن خزمية بن حرب بن علي بن مالك
السليل بن مالك بن نَ ْ
َْ َ
بن نَذير بن قيس الْبَجلي الصحايب الرهري يُكَن أبا عمرو وقيل :يُكَن أبا عبد هللا اختُلف يف وقت إسالمه .
قال يف "الفتح" :والصحيح أنه أسلم سنة الوفود سنة تسع ِّ
يوما؛ ملا ثبت يف
ووه َم من قال :إنه أسلم قبل موت النيب  بأربعني ً
َ
ص ِّ
"الصحيح" أن النيب  قال له" :استَ ْن ِّ
ت الناس" يف حجة الوداع وذلك قبل موته  بأكثر من مثانني يوماً .
ِّ
ِّ
عظيم يف فتح القادسية
أثر ٌ
وكان جرير َمج ًيال قال عمر :هو يوسف هذه األمة وقَدَّمه عمر يف حروب العراق على مجيع َجبيلة وكان هلم ٌ
رسوال إىل معاوية مث اعتزل الفريقني وسكن قرقيسيا حىت مات سنة إحدى وقيل :أربع ومخسني.
علي ً
مث سكن جرير الكوفة وأرسله ٌّ
ت ) قال النووي َ -رِّمحَهُ هللاُ :-معناه :ما منعين الدخول عليه يف وقت من األوقات.
َسلَ ْم ُ
( َما َح َجبَ ِِن النِ ُّ
َِّب ُ م ْن ُذ أ ْ
وقال يف "الفتح" :قوله" :ما حجبين  ...إخل"؛ أي :ما منعين من الدخول إليه إذا كان يف بيته فاستأذنت عليه .
س َم ِِف َو ْج ِهي ) إكراماً ولطفاً وبراشة .
( َوالَ َر ِآِن إِالَّ تَبَ َّ
اخلَْي ِل ) يعين :أنه يسقط أو خياف السقوط عن على ظهورها حالة إجرائها .
ت َعلَى ْ
( َولَ َق ْد َش َك ْو ُ
َِن الَ أَثْ بُ ُ
ت إِل َْي ِه أِر
ضر ِ ِ
ال اللَّ ُه َّم ثَبِرْتهُ ) على ظهر اخليل .
ص ْد ِري َوقَ َ
ب بِيَده ِِف َ
( فَ َ َ َ
ِ ِ
ومهدياً إىل قوة الكمال؛ أي :اجعله كامالً مكمالً .
( َو ْ
اج َعلْهُ َهاديًا َم ْهديًّا ) إشارة إىل قوة التكميل َ
قال ابن بطال :هو من باب التقدمي والتاخري؛ ألنه ال يكون هادياً لغريه إال بعد أن يهتدي هو فيكون َمهدياً.
 -1احلديث دليل على عظم حسن خلق النيب  حيث كان يبتسم جلرير حىت قال جرير َ :والَ َر ِّآين إِّالَّ تَبَ َّس َم ِّيف َو ْج ِّهي .
قال النووي  :فيه فضيلة جرير . 

وخلُقاً ( .املفهم ) .
القرطِب :هذا منه  فَ َر ٌح به وبراشة للقائه
وقال
وإعجاب برؤيته فإنَّه كان من َك َملة الرجال َخ ْلقاً ُ
ٌ
ر
ِّ
ِّ ِّ
ال ج ِّرير ( لَ َّما دنَو ِّ
ت
وأخرج أمحد يف "مسنده" َع ِّن الْ ُمغِّ َريةِّ بْ ِّن ِّشْب ٍل قَ َ
َْ ُ
ت َعْيبَِّيت ُمثَّ لَبِّ ْس ُ
ت َراحلَِّيت ُمثَّ َحلَْل ُ
ت م َن الْ َمدينَة أ َََنْ ُ
ال  :قَ َ َ ٌ
احل َد ِّق فَ ُق ْلت ِّجللِّ ِّ
ول هللاِّ َ خيْطُب فَرم ِّاين الن ِّ
ال  :نَ َع ْم
ول هللاِّ  ؟ قَ َ
يسي  :يَا َعْب َد هللاِّ ذَ َكَرِّين َر ُس ُ
ت فَإِّذَا َر ُس ُ
ُحلَِّّيت ُمثَّ َد َخ ْل ُ
ُ َ
َّاس ب َْ
ُ ََ
ُ
ِّ ِّ
ال  :ي ْد ُخل َعلَْي ُكم ِّمن َه َذا الْب ِّ
ِّ ِّ
َحس ِّن ِّذ ْك ٍر فَبَ ْي نَا ُهو َخيْطُب إِّ ْذ َعر َ ِّ
اب أ َْو ِّم ْن َه َذا الْ َف ِّج ِّم ْن َخ ِّْري
َ
ْ ْ
ُ
َ
َ
ذَ َكَرَك آن ًفا بأ ْ َ
ض لَهُ يف ُخطْبَته َوقَ َ َ ُ
ِّ
ِّ
َن علَى وج ِّه ِّه مسحةَ ملَ ٍ
ِّ
اّللَ َعَّز َو َج َّل َعلَى َما أَبْالَين ) .
ت َّ
ك قَ َ
ال َج ِّر ٌير  :فَ َحم ْد ُ
ذي ميََ ٍن إالَّ أ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ
 -2احلديث دليل على أن لقاء الناس بالتبسم وطالقة الوجه من أخالق النبوة وهو مناف للتكرب وجالب للمودة.
 -3االبتسامة أنواع :
ابتسامة املغضب .

يقول كعب يف قصة تلفه وما كان من شأنه يف غزوة تبوك (فجئته –أي النيب  -فلما سلمت عليه تبسم تبسم املغضب).
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ابتسامة املتعجب .
كما يف قصة النملة مع نيب هللا سليمان إذ يقول هللا ( فتبسم ضاحكاً من قوهلا ) .
ابتسامة السخرية واالستهزاء .

كما حكى هللا عن قوم موسى يف معرض استهزائهم بآيات هللا ( فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون ) .
ابتسامة املالطفة والرتحيب .

كما فعل النيب  مع جرير كما يف حديث الباب .
-4بيان ما كان عليه النيب  من حسن اخللق ِّ
وطْيب املعاملة للناس حسب درجاهتم فكان يُكرم كرمي قوم ويزيده كرامة على كرامته
ُ
ُ
فلما كان جرير  شريفاً يف قومه خصه مبزايا اللطف واإلكرام فكان ال حيجبه إذا جاءه ويتبسم يف وجهه إذا رآه.
-5بيان أن الرجل الوجيه يف قومه له حرمة ومكانة على من هو دونه؛ ألن جريراً  كان سيد قومه .
 -6قوله ( واجعلْهُ ه ِ
اديًا َم ْه ِديًّا ) .
َ َْ َ
القرطِب َ -رِّمحَهُ هللاُ :-دعا له النيب  بأكثر مما طلب بالثبوت مطلقاً وبأن َيعله هادياً لغريه ومهدياً يف نفسه فكان كل ذلك
قال
ر
وع ِّمل فيها عمالً ال يعمله مخسة آالف
وظهر عليه مجيع ما دعا له به وأول ذلك أنه نَ َفر يف مخسني ومئة فارس لذي ْ
اخلَلَصة فحرقها َ
وبعثه رسول هللا  لذي الكالع وذي ُر َع ْني وله املقامات املرهورة.
-7فضل ال ُفروسية وأحكام ركوب اخليل فإن ذلك مما ينبغي أن يتعلمه الرجل الرريف والرئيس.
 -8بيان معجزة للنيب  حيث دعا جلرير  بالثبوت على اخليل فما أصابه بعد ذلك سقوط وال ميل كما جاء يف احلديث .
ِ ِ
ول ِ
ِ
َ -6091ع ْن أِرُم َسلَ َمةَ ( أ َّ
ال نَ َع ْم
هللا إِ َّن َّ
ت قَ َ
َت يَا َر ُس َ
احتَ لَ َم ْ
َن أ َُّم ُسلَْي ٍم قَال ْ
اَّللَ الَ يَ ْستَحي م َن ا ْحلَِرق َه ْل َعلَى ال َْم ْرأَة غُ ْس ٌل إِ َذا ْ
إِذَا رأ ِ
َِّب  فَبِ َم َشبَهُ ال َْولَد ) .
َت أ ََحتْتَلِ ُم ال َْم ْرأَةُ فَ َق َ
ت أُمُّ َسلَ َمةَ فَ َقال ْ
ض ِح َك ْ
َت ال َْماءَ فَ َ
ال النِ ُّ
َ
[ م . ] 313 :
---------تنبيه  :احلديث تقدم شرحه .

ت أ ُُّم َسلَ َمةَ ) لوقوع ذلك حبضرة النيب  وَل ينكر عليها ضحكها وإَّنا أنكر عليها
ض ِح َك ْ
وهو دليل على جواز الضحك لقوهلا (فَ َ
إنكارها احتالم املرأة .
ضِ
شةَ  ،ر ِ
ِ
َِّب ُ م ْستَ ْج ِم ًعا قَ ُّ
س ُم )
ض َي َّ
اح ًكا َح ََّّت أ ََرى ِم ْنهُ َهلََواتِِه إِ َّمنَا َكا َن يَتَبَ َّ
اَّللُ َع ْن َها  ،قَال ْ
ط َ
َت ( َما َرأَيْ ُ
ت النِ َّ
َ -6092ع ْن َعائ َ َ
[ م . ] 899 :
---------اح ًكا ) املستجمعِّ :
ضِ
( ُم ْستَ ْج ِم ًعا قَ ُّ
اجملد يف الريء القاصد له.
ط َ
ض ِّحكاً"؛ أي :مبالغاً يف الضحك َل يرتك منه شيئاً يقال :استجمع السيل :اجتمع من
وقال يف "الفتح" :رواية الكرميهين" :مستجمعاً َ
مثل هلل دره فارساً؛
كل موضع واستجمعت للمرء أموره :اجتمع له ما ُحيبه فيكون "ضاحكاً" منصوباً على التمييز وإن كان مرتقًّا ُ
تاما مقبالً بكليته على الضحك .
ض ِّحكاً ًّ
أي :ما رأيته مستجمعاً من جهة الضحك حبيث يضحك َ
وَي َمع أيضاً على َهلًى بفتح الالم مقصوراً.
( َح ََّّت أ ََرى ِم ْنهُ َهلََواتِِه ) بالتحريك :مجع َهلَاة وهي اللحمة املتعلقة يف أعلى احلنك ُ
 -1احلديث دليل على أن هدي النيب  هو التبسم .
وقد جاءت أحاديث يف ذلك :
عن جابر بن مسرة  يف وصف النيب ... كان ال يضحك إال تبسماً ) رواه احلاكم .
وعبد هللا بن احلارث بن جزء  قال ( ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول هللا  ) رواه الرتمذي .
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وعن مساك بن حرب قال ( قلت جلابر بن مسرة  :أكنت َتالس رسول هللا  ؟ قال  :نعم كثرياً كان ال يقوم من مصاله الذي يصلى
فيه الصبح حىت تطلع الرمس فإذا طلعت قام وكانوا يتحدثون فيأخذون يف أمر اجلاهلية فيضحكون ويبتسم ) رواه مسلم .
ك حىت بدت نواجذه ) ألن ظهور النواجذ وهي األسنان اليت يف ُم َقدَّم الفم
ض ِّح َ
 -2وهذا ال ينايف ما جاء يف احلديث اآلخر ( أنه َ 
أو األنياب ال يستلزم ظهور اللهاة .
وقيل  :كان التبسم على سبيل األغلب وظهور النواجذ على سبيل الندرة .
ِ
س،رِ
َن َر ُجالً َج ِ
اَّللُ َع ْنهُ ( أ َّ
استَ ْس ِق
ض َي َّ
ب بِال َْم ِدينَ ِة فَ َق َ
ال قَ َح َ
ط ال َْمطَُر فَ ْ
َ -6093ع ْن أَنَ ٍ َ
َِّب  يَ ْو َم ا ْْلُ ُم َعة َو ْه َو َخيْطُ ُ
َ
اء إ ََل النِ ِر
ض ُُثَّ م ِطروا ح ََّّت سال ْ ِ
الس َم ِاء َوَما نَرى ِم ْن َس َح ٍ
ب ال َْم ِدينَ ِة فَ َما
شأَ َّ
ك فَ نَظََر إِ ََل َّ
استَ ْس َقى فَ نَ َ
اب بَ ْع ُ
َربَّ َ
اب فَ ْ
الس َح ُ
ضهُ إِ ََل بَ ْع ٍ ُ ُ َ َ
َت َمثَاع ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ال
ك ُُثَّ قَ َ
ب فَ َق َ
ك َّ
َزال ْ
ض ِح َ
ك َْحيبِ ْس َها َعنَّا فَ َ
ال غَ ِرقْنَا فَا ْدعُ َربَّ َ
ام ذَلِ َ
الر ُج ُل  ،أ َْو غَْي ُرهُ َوالنِ ُّ
َت إِ ََل ا ْْلُ ُم َعة ال ُْم ْقبِلَة َما تُ ْقل ُع ُُثَّ قَ َ
َِّب َ خيْطُ ُ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
اللَّ ُه َّم َح َوال َْي نَا َ ،والَ َعلَْي نَا َم َّرتَ ْ ِ
 ن  ،أ َْو ثَالَثًا فَ َج َع َل َّ
صد ُ
اب يَتَ َ
الس َح ُ
َّع َ ،ع ِن ال َْمدينَة َميينًا َوَشَاالً ميُْطَُر َما َح َوال َْي نَا َ ،والَ ميُْط ُر م ْن َها َش ْيءٌ
اَّللُ َك َر َامةَ نَبِيِر ِه َ وإِ َجابَةَ َد ْع َوتِِه ) .
يُ ِري ِه ُم َّ
[ م . ] 897 :
---------تنبيه  :احلديث تقدم شرحه .

-1واحلديث دليل على ضحك النيب  لقوله ( فضحك ) .
-2احلديث دليل على أنه يررع االستسقاء يف خطبة اجلمعة وأنواع االستقساء اليت وردت عن النيب : 
أوالً  :استسقى يوم اجلمعة وهو خيطب .

كما يف حديث الباب .

ثانياً  :السؤال من كل واحد من الناس .

وقد استسقى النيب  بدون صالة كما ورد يف حديث ابن عباس أن النيب  استسقى فقال ( اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً غدقاً طبقاً
عاجالً  ) ....رواه ابن ماجه .

ثالثاً  :خرج هبم إىل املصلى واستسقى هبم .
كما يف أحاديث االستسقاء وستأِت إن شاء هللا .
 -3استدل باحلديث من قال جبواز طلب الدعاء من الرجل الصاحل احلي احلاضر وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :
القول األول  :اجلواز .

أ -حلديث الباب .
ب (-أن عمر طلب من أويس القرين أن يستغفر له ) رواه مسلم .
ج-وقالت أم الدرداء لزوج ابنها صفوان بن عبد هللا بن صفوان ( أتريد احلج العام ؟ قال  :نعم قالت  :فادع هللا لنا خبري ) .
د-وقال اجلبار لسارة ( ادعي هللا يل وال أضرك ) .
ه  -وقال تعاىل ( قالوا يا موسى ادع لنا ربك مبا عهد عندك ) .
القول الثاِن  :أنه مذموم إال إذا قصد به نفع الداعي .

وهذا اختيار ابن تيمية .

قال رمحه هللا  :ومن قال لغريه من الناس  :ادع يل – أو لنا – وقصده أن ينتفع ذلك املأمور بالدعاء وينتفع هو أيضاً بأمره ويفعل ذلك
املأمور به كما يأمره بسائر فعل اخلري فهو مقتد بالنيب  وأما إن َل يكن مقصوده إال طلب حاجته َل يقصد نفع ذلك واإلحسان إليه
فهذا ليس من املقتدين بالرسول املؤمتني به يف ذلك بل هذا من الس ؤال املرج وح الذي ت ركه إىل الرغ ب ة إىل هللا ورس وله أفض ل من الرغبة
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إىل املخلوق وسؤاله .
-4احلديث دليل على جواز التوسل بدعاء النيب  والتوسل بالنيب  ينقسم إىل ثالثة أقسام :
القسم األول َ :يوز يف حياته وبعد مماته .

كأن يتوسل هلل بطاعته وباإلميان به كأن يقول  :يا رب بإمياين برسولك وطاعته اغفر يل .

القسم الثاِن َ :يوز يف حياته وحيرم بعد وفاته .

وهو طلب منه الدعاء مباشرة فيجوز يف حال حياته كما يف حديث الباب وأما بعد مماته فال َيوز ولذلك ملا قحط الصحابة قال
ِّ
ال فَيُ ْس َق ْو َن) رواه البخاري .
ُع َمر بْن ْ
اس ِّقنَا  .قَ َ
ك بِّنَبِّيِّنَا فَتَ ْسقينَا َوإِّنَّا نَتَ َو َّس ُل إِّلَْي َ
اخلَطَّاب (اللَّ ُه َّم إِّنَّا ُكنَّا نَتَ َو َّس ُل إِّلَْي َ
ك بِّ َع ِّم نَبِّيِّنَا فَ ْ
القسم الثالث  :حرام يف حياته وبعد وفاته .

وهو التوسل جباهه وذاته .

تنبيه  :قد يستدل بعضهم بقول ( كنا نتوسل بنبيك  ) ...على جواز التوسل جباه النيب  وذاته لكن ليس فيه دليل .
ِ ِ
اَّلل وُكونُوا مع َّ ِ ِ
َّ ِ
 ن)
الصادق َ
ين َ
ََ
 -69باب قَ ْول هللا تَ َع َاَل ( :يَا أَيُّ َها الذ َ
آمنُوا اتَّ ُقوا ََّ َ
َوَما يُ ْن َهى َ ،ع ِن الْ َك ِذ ِ
ب
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ص ُد ُق َح ََّّت يَ ُكو َن
َِّب  قَ َ
ْب يَ ْه ِدي إِ ََل ا ْْلَن َِّة َوإِ َّن َّ
ْب َوإِ َّن الِ َّ
الر ُج َل لَيَ ْ
ال ( إِ َّن ر
الص ْد َق يَ ْهدي إ ََل الِ ِر
َ -6094ع ْن َع ْبد هللا َ ع ِن النِ ِر
الرجل لَي ْك ِذب ح ََّّت ي ْكتب ِع ْن َد ِ
ِ
ِِ
ِ
ب يَ ْه ِدي إِ ََل الْ ُف ُجوِر َوإِ َّن الْ ُف ُج َ ِ ِ
هللا َك َّذابًا ) .
ص ردي ًقا َوإِ َّن الْ َكذ َ
ور يَ ْهدي إ ََل النَّا ِر َوإ َّن َّ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ
[ م . ] 2607 :
---------(يَ ْه ِدي) أي :يرشد ويوصل.
وه ُكم قِّبل الْم ْر ِّرِّق والْم ْغ ِّر ِّ
الب ) الرب كلمة جامعة ألعمال اخلري وخمتلف األعمال الصاحلات قال تعاىل (لَْي ِّ
ِ
ُّ
ب
( إ ََل ِر
َ َ
س الْربَّ أَ ْن تُ َولوا ُو ُج َ ْ َ َ َ
َ
ِّ
ِّ
اّللِّ والْي وِّم ْاآل ِّخ ِّر والْمالئِّ َك ِّة والْ ِّكتَ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
السبِّ ِّيل
ني َوآتَى الْ َم َ
ني َوابْ َن َّ
ال َعلَى ُحبِّه ذَ ِّوي الْ ُق ْرَِب َوالْيَتَ َامى َوالْ َم َساك َ
اب َوالنَّبِّيِّ َ
َولَك َّن الْربَّ َم ْن َآم َن ب َّ َ َ ْ
َ
َ َ
الصابِّ ِّرين ِّيف الْبأْس ِّاء والضََّّر ِّاء و ِّحني الْبأْ ِّس أُولَئِّ َّ ِّ
ِّ ِّ
و َّ ِِّّ
الرقَ ِّ
ني َوِّيف ِّ
الصالةَ َوآتَى َّ
ين
اب َوأَقَ َام َّ
َ
السائل َ
الزَكاةَ َوالْ ُموفُو َن بِّ َع ْهده ْم إِّذَا َع َ
َ َ َ
ك الذ َ
َ َ َ
اه ُدوا َو َّ َ
َ
ِّ
ك ُه ُم الْ ُمتَّ ُقو َن).
ص َدقُوا َوأُولَئ َ
َ
ِ
( َّ
وإن الب يَهدي ) أي :يقود ويوصل.
(إِ ََل اْلَن َِّة) وهي الدار اليت أعدها هللا ألوليائه املتقني فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب برر.
(ح ََّّت ي ْكتب ِع ْن َد ِ
هللا ِ
ص رِديقاً) أي :يصري الصدق له سجية وخلقاً.
َ ُ ََ
ِ
ب) وهو اإلخبار خبالف الواقع.
( َوإِ َّن ال َكذ َ
(يَ ْه ِدي إِ ََل ال ُف ُجوِر) الفجور يرمل مجيع األعمال السيئة.
 - 1احلديث دليل على فضل ِّ
الص ْد ِّق.
ني عن اب ِّن مسع ٍ
اخل ِّري َكما ِّيف َّ ِّ
الص ْد ِّق فَِّإ َّن ِّ
ال( :علَي ُكم بِّ ِّ
الص ْد َق يَ ْه ِّدي
ود َع ْن النِّ ِّ
قال ابن تيمية ... :الصدق أ ْ
يح ْ ِّ َ ْ ْ َ ْ ُ
الصح َ
َّيب  أَنَّهُ قَ َ َ ْ ْ
َص ُل َْْ َ
ِّ
ِّ
اّللِّ ِّص ِّدي ًقا وإِّيَّا ُكم والْ َك ِّذ ِّ
ب يَ ْه ِّدي
َإىل الِّْ ِّرب َوإِّ َّن الِّْربَّ يَ ْه ِّدي َإىل ْ
ب عِّْن َد َّ
اجلَن َِّّة َوَال يََز ُال َّ
الر ُج ُل يَ ْ
ب فَإ َّن الْ َكذ َ
َ
َ َْ
ص ُد ُق َويَتَ َحَّرى الص ْد َق َح َّىت يُكْتَ َ
ِّ
ِّ
ور وإِّ َّن الْ ُف ُجور يَ ْه ِّدي َإىل الن ِّ
ِّ
(ه ْل
اّللِّ َك َّذابًا) َوِّهلََذا قَ َ
ب ِّعْن َد َّ
َّار َوَال يََز ُال َّ
ال ُسْب َحانَهُ َ
ب َويَتَ َحَّرى الْ َكذ َ
الر ُج ُل يَكْذ ُ
َ
َإىل الْ ُف ُج َ
ب َح َّىت يُكْتَ َ
ات َِّّ
اك أَثِّي ٍم .يسمع آي ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ال (ويل لِّ ُك ِّل أَفَّ ٍ
ِّ
ٍ ِّ ٍ
ْربا َكأَ ْن
أُنَبِّئُ ُك ْم َعلَى َم ْن تَنَ َّزُل الرَّيَاط ُ
ََُْ َ
اّلل تُْت لَى َعلَْيه ُمثَّ يُصُّر ُم ْستَك ً
ني .تَنَ َّزُل َعلَى ُك ِّل أَفَّاك أَثيم) َوقَ َ َ ْ ٌ
ََلْ يَ ْس َم ْع َها).
ِّ
ال :يا ب ين :أَنَا آمرك ِّخب ِّ ِّ ٍ
َن ب عض الْم َرايِّ ِّخ أَراد أَ ْن ي ؤِّدب ب عض أَصحابِِّّه الَّ ِّذين َهلم ذُنُ ِّ
اح َفظْ َها ِّيل؛
وب َكث َريةٌ فَ َق َ َ ُ ََّ
ُُ َ ْ
َ ُْ ٌ
صلَة َواح َدة فَ ْ
َ َ َُ َ َ ْ َ ْ َ
َوهلََذا يُ ْذ َكُر أ َّ َ ْ َ َ
ِّ
ِّ ِّ ٍ
ك ِّ
ِّ
اك والْ َك ِّذب وتَوعَّ َده َعلَى الْ َك ِّذ ِّ
ِّ
الس َ ِّ ِّ
الص ْد َق َد َعاهُ َإىل بَِّقيَّ ِّة ْ
آمُرك َّ
ب بَِّوعِّيد َشديد فَلَ َّما الْتَ َزَم ذَل َ
اخلَِّْري َونَ َهاهُ
َ ََ ُ
َوَال ُ
اعةَ بغَ ْريَها الْتَ ِّزْم الص ْد َق َوإيَّ َ َ
189

ِّ
اجر َال ح َّد لَهُ ِّيف الْ َك ِّذ ِّ
ِّ ِّ
ب( .جمموع الفتاوى.)246 /15 :
َع َّما َكا َن َعلَْيه فَإ َّن الْ َف َ َ

وقال ابن القيم  :وهلذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق وأضدادها من الرياء والعجب والكرب والفخر واخليالء والبطر واألشر

والعجز والكسل واجلنب واملهانة وغريها أصلها الكذب فكل عمل صاحل ظاهر أو باطن فمنرؤة الصدق وكل عمل فاسد ظاهر أو
باطن فمنرؤة الكذب وهللا تعاىل يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصاحله ومنافعه ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام مبصاحل دنياه
وآخرته فما استجلبت مصاحل الدنيا واآلخرة مبثل الصدق؛ وال مفاسدمها ومضارمها مبثل الكذب قال تعاىل (يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا
وكونوا مع الصادقني).
ِّ
ات وِّمجاعها والْ َك ِّذب أَساس َّ ِّ
ِّ
ِّ
ك ِّم ْن ُو ُجوهٍ:
السيِّئَات َونِّظَ ُام َها َويَظْ َهُر ذَل َ
قال ابن تيمية :الص ْد ُق أ َ
اس ا ْحلَ َسنَ َ َ ُ َ َ
ُ َ ُ
َس ُ
ِّ
ِّ
اب هو الْمْن ِّطق والْمْن ِّطق قِّسم ِّ
اصل لَهُ َعن َغ ِّْريهِّ ِّمن الد ِّ
َن ِّْ
ص ُ ِّ
َح ُد َها :أ َّ
اخلَبَ ُر
انَ :خبَ ٌر َوإِّنْ َراءٌ َو ْ
اإلنْ َسا َن ُه َو َح ٌّي نَاط ٌق فَالْ َو ْ
ْ
أَ
َّو ُ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ
ْ َ
ف الْ ُم َقوُم لَهُ الْ َف ُ
ِّ
ِّص َّحتُه بِّ ِّ
الص ْد ِّق وفَس ُ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
يم ِّة الْ َع ْج َم ِّاء.
بأْ
ُ
ادهُ بالْ َكذب فَالْ َكاذ ُ
َس َوأُ َح ًاال م ْن الْبَه َ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الث ِّ
َّاين :أ َّ
اىل
ني النِّ ِّ
ال َّ
اب قَ َ
ول َّ
ب فَإِّ َّن ُحمَ َّم ًدا َر ُس ُ
اّللُ تَ َع َ
اّلل َّ
الصاد ُق ْاألَم ُ
َن الص َفةَ الْ ُم َميَِّزَة بَ ْ َ
ني َوُم َسْيل َمةَ الْ َك َّذ ُ
َّيب َوالْ ُمتَنَبِّ ِّئ ُه َو الص ْد ُق َوالْ َكذ ُ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
اّللِّ وَك َّذب بِّ ِّ
الص ْد ِّق إ ْذ َجاءهُ أَلَْي ِّ
ك ُه ُم
صد َ
َّق بِِّّه أ ُْولَئِّ َ
ينَ .والَّذي َجاء بالص ْدق َو َ
ب َعلَى َّ َ َ
(فَ َم ْن أَظْلَ ُم مم َّْن َك َذ َ
َّم َمثْ ًوى ل ْل َكاف ِّر َ
س يف َج َهن َ
َ َ
الْ ُمتَّ ُقو َن) .
اق الَّ ِّذي ب ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
الص ْد ُق فَِّإ َّن أَساس النِّ َف ِّ
ارقَةَ ب ني الْم ْؤِّم ِّن والْمنَافِّ ِّق هو ِّ
ث :أ َّ ِّ
ِّ ٍ
ِّ
س
الثَّال ُ
ين َعلَْيه الْ َكذ ُ
َ َ
َن الص َفةَ الْ َف َ ْ َ ُ َ ُ ُ َ
ب َو َعلَى ُكل ُخلُق يُطْبَ ُع الْ ُم ْؤم ُن لَْي َ
َُ
ِّ
ِّ
اخلِّيانَةَ والْ َك ِّذب .وِّيف َّ ِّ
س ب ِّن مالِّ ٍ
يح ْ ِّ
ب َوإِّ َذا َو َع َد
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ك قَ َ
اّللِّ ( ثََال ٌ
ث َم ْن ُك َّن ف ِّيه َكا َن ُمنَاف ًقا إ َذا َحد َ
َّث َك َذ َ
ني َع ْن أَنَ ِّ ْ َ
الصح َ
َ َ
َْ َ
ف َوإِّذَا اُْؤُمتِّ َن َخا َن).
َخلَ َ
أْ
ِّ
ور َكما ِّيف َّ ِّ
الص ْد ِّق فَِّإ َّن ِّ
ال (علَي ُكم بِّ ِّ
َن ِّ
الص ْد َق ُهو أ ْ ِّ
يح ْ ِّ
َصل الْ ُف ُج ِّ
الرابِّ ُع :أ َّ
الص ْد َق يَ ْه ِّدي
ني َع ْن النِّ ِّ
َّ
َص ُل الْ ِّرب َوالْ َكذ َ
الصح َ
َّيب  أَنَّهُ قَ َ َ ْ ْ
َ
َ
بأ ُْ
ِّ
َإىل الِّْ ِّرب وإِّ َّن الِّْربَّ ي ه ِّدي َإىل ْ ِّ
الرجل يص ُد ُق وي تَحَّرى ِّ
الص ْد َق ح َّىت يكْتَب ِّعْن َد َِّّ ِّ ِّ ِّ
ب .) ...
َْ
اّلل صدي ًقا َوإيَّا ُك ْم َوالْ َكذ َ
اجلَنَّة َوَال يََز ُال َّ ُ ُ َ ْ َ َ َ
َ
َ ُ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اخلَ ِّامس :أ َّ
ني .تَنَ َّزُل َعلَى
ني َك َما قَ َ
ال تَ َع َ
َن َّ
(ه ْل أُنَبِّئُ ُك ْم َعلَى َم ْن تَنَ َّزُل الرَّيَاط ُ
ب تَْن ِّزُل َعلَْيه الرَّيَاط ُ
اىل َ
الصاد َق تَْن ِّزُل َعلَْيه الْ َم َالئ َكةُ َوالْ َكاذ َ
ْ ُ
ُك ِّل أَفَّ ٍ
الس ْم َع َوأَ ْكثَ ُرُه ْم َك ِّاذبُو َن).
اك أَثِّي ٍم .يُْل ُقو َن َّ
ِّ
َّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِِّّ ِّ
الص ِّد ِّيقني والرُّه َد ِّاء و َّ ِِّّ
ِّ
ار َق ب ني ِّ
س :أ َّ
ب.
ني َوالْ ُمْبلس َ
ني َوالْ ُم ْسمع َ
ني الْ ُمتَ َربَّه هب ْم م ْن الْ ُمَرائ َ
ني َوبَ ْ َ
الصاحل َ
َن الْ َف ِّ َ ْ َ
ني ُه َو الص ْد ُق َوالْ َكذ ُ
ََ َ َ
الساد ُ
َن الْمرايِّخ الْع ِِّّ
ِّ ِِّّ
اّللِّ هو ِّ
َّ ِّ ِّ
الص ْد ُق َو ِّْ
ني اتَّ َف ُقوا َعلَى أ َّ
اجتَنِّبُوا قَ ْو َل
ص َك َما َمجَ َع َّ
ارف َ
(و ْ
السابع :أ َّ َ َ َ َ
َن أ َ
اإل ْخ َال ُ
اّللُ بَْي نَ ُه َما يف قَ ْوله َ
اس الطريق َإىل َّ ُ َ
َس َ
ِّ
ور حنَ َفاء َِّّّللِّ َغي ر م ْر ِّركِّ ِِّّ
ك ِّيف مو ِّ
ِّ ِّ
السن َِّّة وإِّ ْمجَ ُ ِّ ٌّ
اض َع:
ُّ
الز ِّ ُ َ ْ َ ُ َ
ني به) َونُ ُ
ص ُ
وص الْكتَاب َو ُّ َ
اع ْاأل َُّمة َدال َعلَى ذَل َ َ َ
اّلل وُكونُوا مع َّ ِّ ِّ
َّ ِّ
ني).
َك َق ْولِِّّه تَ َع َ
الصادق َ
ين َآمنُوا اتَّ ُقوا ََّ َ َ َ
اىل (يَا أَيُّ َها الذ َ
ِّ
ِّ ِّ
اّللِّ وَك َّذب بِّ ِّ
الص ْد ِّق إ ْذ َجاءهُ أَلَْي ِّ
ين).
وقَ ْوله تَ َع َ
ب َعلَى َّ َ َ
اىل (فَ َم ْن أَظْلَ ُم مم َّْن َك َذ َ
َّم َمثْوى ل ْل َكاف ِّر َ
س يف َج َهن َ
َ َ
وقوله تعاىل ِّ
ِّ ِّ ِّ
ك ُه ُم الْ ُمتَّ ُقو َن).
صد َ
َّق بِِّّه أُولَئِّ َ
(والَّذي َجاءَ بالص ْدق َو َ
َ
 - 2وللصدق فضائل:
أنه سبب للطمأنينة.
كما يف احلديث (فإن الصدق طمأنينة).

وهو املميز ب ن املؤمن واملنافق.

قال ( آية املنافق ثالث .:وإذا حدث كذب .) ...

وال ينفع يوم القيامة إال الصدق:

اّلل ه َذا ي وم ي ْن َفع َّ ِّ ِّ
ني ِّص ْدقُ ُه ْم).
قال تعاىل (قَ َ
الصادق َ
ال َُّ َ َ ْ ُ َ ُ

والصدق أصل كل بر.

قال ( إن الصدق يهدي إىل الرب) .
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وجماهدة النفس على حتري الصدق توصلها إَل مرتبة الصديقية.
قال  ... ( وال يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حىت يكتب عند هللا صديقاً).
والصدق سبب للبكة.
كما قال ( البيعان باخليار  ...فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما).
اّلل ي ْرهد َّ ِّ ِّ
اىل (وَهلم ع َذاب أَلِّيم ِّمبا َكانُوا يك ِّ
صف الْم ْؤِّمنِّني بِّ ِّ
ِّ
ني لَ َك ِّاذبُو َن)
ْذبُو َن)َ .وقَ َ
الص ْد ِّق؛ قَ َ
(و َُّ َ َ ُ
ال تَ َع َ َ ُ ْ َ ٌ ٌ َ
إن الْ ُمنَافق َ
قال ابن تيمية :هللا يَ ُ ُ َ
َ
ال َ
اّللِّ ورسولِِّّه ُمثَّ ََل ي رتَابوا وجاهدوا بِّأَمو ِّاهلِّم وأَنْ ُف ِّس ِّهم ِّيف سبِّ ِّيل َِّّ
ِّ َّ ِّ
ِّ
ال تَ َع َ َّ
ك ُه ُم
ال َه َذا َكثِّريٌَ .وقَ َ
َوأ َْمثَ ُ
اّلل أُولَئِّ َ
ْ َ
ين َآمنُوا ب َّ َ َ ُ
ْ َْ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ
اىل (إَّنَا الْ ُم ْؤمنُو َن الذ َ
ب) َإىل قَولِِّّه (أُولَئِّ َّ ِّ
َّ ِّ
وه ُكم قِّبل الْم ْر ِّرِّق والْم ْغ ِّر ِّ
ال (لَْي ِّ
ُّ
ك ُه ُم الْ ُمتَّ ُقو َن).
ص َدقُوا َوأُولَئِّ َ
َ
ين َ
ْ
ك الذ َ
َ َ
س الْربَّ أَ ْن تُ َولوا ُو ُج َ ْ َ َ َ
الصادقُو َن) َوقَ َ َ
الص ْد َق أَصل يست ْل ِّزم الِّْربَّ وأ َّ ِّ
َن ِّ
َّيب  أ َّ
ال
ب يَ ْستَلْ ِّزُم الْ ُف ُج َور َوقَ ْد قَ َ
َخبَ َر النِّ ُّ
وقال ابن تيمية( :الصدق يهدي إىل الرب  ) ...فَأ ْ
ْ ٌ َ َْ ُ
َن الْ َكذ َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ٍ
اىل َّ
ب أَ ْن َال يُنَ ِّفَرهُ َوَال
تَ َع َ
َح َّ
ض الْ َم َرايِّ ِّخ إ َذا أ ََمَر بَ ْع َ
(وإِّ َّن الْ ُف َّج َار لَفي َجحي ٍم) َوهلََذا َكا َن بَ ْع ُ
ض ُمتَّبعيه بالت َّْوبَة َوأ َ
(إن ْاألَبْ َر َار لَفي نَعيم) َ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ين وأَئِّ َّمتِّ ِّه ِّذ ْكر ِّ
الص ْد ِّق َو ِّْ
اإل ْخ َال ِّ
ص ُد ُقَ :ال
ص َح َّىت يَ ُقولُوا :قُ ْل ل َم ْن َال يَ ْ
ب قَ ْلبَهُ أ ََمَرهُ بالص ْدقَ .وهلََذا َكا َن يَكْثُُر يف َك َالم َم َراي ِّخ الد ِّ َ
يُ َرع َ
ُ
ِّ
اّللِّ ِّيف ْاأل َْر ِّ
ض َوَما ُو ِّض َع َعلَى َش ْي ٍء َّإال قَطَ َعهُ.
ف َّ
يَتَّبِّ ْع ِّينَ .ويَ ُقولُو َن :الص ْد ُق َسْي ُ
ول يوسف بن أ ٍ
ال َه َذا َكثِّريٌ.
صنَ َع لَهُ َوأ َْمثَ ُ
ص َد َق َّ
َويَ ُق ُ ُ ُ ُ ْ ُ ْ
اّللَ َعْب ٌد َّإال َ
َسبَاط َو َغْي ُرهَُ :ما َ
-3وقد قسم ابن القيم الصدق إىل ثالثة أقسام:
األول :صدق ِف األقوال:

ومعناه :استواء اللسان على األقوال كاستواء السنبلة على ساقها.
والثاِن :صدق ِف األعمال.

ومعناه :استواء األفعال على األمر واملتابعة كاستواء الرأس على اجلسد.

والثالث :صدق ِف األحوال.

ومعناه :استواء أعمال القلب واجلوارح على اإلخالص.
 - 4من أقوال السلف يف الصدق.
قال عمر بن اخلطاب :عليك بالصدق وإن قتلك.
وقال برر بن احلارثَ :م ْن عامل هللا بالصدق استوحش من الناس.
وقال جعفر بن حممد :الصدق هو اجملاهدة وأن ال ختتار على هللا غريه كما َل خيرت عليك غريك فقال تعاىل (هو اجتباكم).
وقال بعض العلماء :أمجع الفقهاء والعلماء على ثالث خصال أُنا إذا صحت ففيها النجاة وال يتم بعضها إال ببعض :اإلسالم اخلالص
عن البدعة واهلوى والصدق هلل يف األعمال وطيب املطعم.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :والصدق أساس احلسنات ومجاعها والكذب أساس السيئات ونظامها.
قال ابن القيم :الصادق مطلوبه رضى ربه وتنفيذ أوامره وتتبع حمابه فهو متقلب فيها يسري معها أينما توجهت ركائبها ويستقل معها
أينما استقلت مضارهبا فبينا هو يف صالة إذ رأيته يف ذكر مث يف غزو مث يف حج مث يف إحسان للخلق بالتعليم وغريه من أنواع املنافع.
قال ابن تيمية :الصديقية :كمال اإلخالص واالنقياد واملتابعة للخرب واألمر ظاهراً وباطناً.
قال ابن القيم :ال يرم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غريه.
وقال :كل عمل صاحل ظاهر أو باطن فمنرؤه الصدق وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنرؤه الكذب.
وقال :أصل أعمال القلوب كلها :الصدق.
وقال :من ترك املألوفات والعوائد خملصاً صادقاً من قلبه هلل فإنه ال َيد يف تركها مرقة إال يف أول وهلة ليمتحن أصادق هو أم كاذب.
 - 5عالمات الصادق.
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طمأنينة القلب واستقراره:
إن الصدق يف مجيع األحوال باطنها وظاهرها يورث الطمأنينة والسكينة يف القلب وينفي عنه الرتدد والريبة واالضطراب اليت ال توجد إال
يف حاالت الرك وضعف الصدق أو عدمه يقول ( دع ما يريبك إىل ما ال يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة).

والزهد ِف الدنيا والتأهب للقاء هللا عز وجل.

فالصادق مع هللا عز وجل ال تراه إال متأهباً للقاء ربه مستعداً لذلك باألعمال الصاحلة والقيام بأوامر هللا عز وجل واالنتهاء عن نواهيه
يريد بذلك وجه هللا عز وجل متبعاً يف ذلك رسوله . 

وسالمة القلب.
إن من عالمة الصدق سالمة القلب وخلوه من الغش واحلقد واحلسد للمسلمني فالعبد املؤمن الصادق يف إميانه ال حيمل يف قلبه غالً
للمؤمنني وال شراً بل إن حب اخلري والنصح للمسلمني هو طبعه وعادته.
وحفظ الوقت وتدار العمر.

إن الصادق يف إميانه ال َتده إال حمافظاً على وقته شحيحاً به ال ينفقه إال فيما يرجو نفعه يف اآلخرة ينظر إىل العمر كله كأنه ساعة من
ُنار وإىل الدنيا كأُنا ظل شجرة نزل حتتها مث قام وتركها فبادر باألعمال الصاحلة فراغه وصحته وشبابه وحياته وابتعد عن كل آفة
تقطع عليه طريقه وتضيع عليه وقته وتبدد عليه عمره القصري مبا ال ينفع .خامساً :الزهد يف ثناء الناس ومدحهم بل وكراهة ذلك:
ويتبع ذلك الزهد فيما عند الناس والقناعة مبا كتب هللا عز وجل وهذه الصفة إذا وجدت فهي عالمة على الصدق واإلخالص وهي
تنبع أصالً من صحة املعتقد وكمال التوحيد هلل عز وجل وحول هذه الصفة والوصول إليها يقول اإلمام ابن القيم رمحه هللا تعاىل :ال
َيتمع اإلخالص يف القلب وحمبة املدح والثناء والطمع فيما عند الناس إال كما َيتمع املاء والنار.

وإخفاء األعمال الصاحلة وكراهة الظهور.

إن من عالمة صدق العبد فيما يعمله هلل عز وجل حرصه على إخفاء عمله وكراهة اطالع الناس عليه كما أن كراهة الرهرة والظهور
عالمة من عالمات الصدق الذي يبعد صاحبه عن الرياء والسمعة والتصنع للخلق فكلما كان العبد صادقاً مع ربه عز وجل كلما كان
حريصاً على إخفاء أعماله حيث ال يطلع عليها إال هللا عز وجل.
قال احلسن :إن كان الرجل لقد مجع القرآن وما يرعر به الناس وإن كان الرجل لقد فقه الفقه وما يرعر به الناس وإن كان الرجل ليصلي
الصالة الطويلة يف بيته وعنده الزوار وما يرعرون به .سابعاً :الرعور بالتقصري واالنرغال بإصالح النفس ونقدها أكثر من اآلخرين.
واالهتمام بأمر هذا الدين واْلهاد ِف سبيل هللا عز وجل.

إن الصدق يف حمبة هللا عز وجل وحمبة دينه تقتضي أن يكون أمر هذا الدين هو شغل املؤمن الراغل حيث ال يقر له قرار وال يهدأ له
بال وهو يرى دين هللا عز وجل ينتهك ويقصى من احلياة وبالتايل يرى الفساد املستطري يدب يف أديان الناس ودمائهم وأعراضهم
وعقوهلم وأمواهلم .إن املؤمن الصادق ال يقدم على هذا اهلم األكرب أي اهتمام من أمور الدنيا الفانية[ .كتاب وقفات مع آيات للريخ
اجلليل حفظه هللا].
قال ابن القيم رمحه هللا :إن الصاد ق ال حيب أن يعيش إال ليربع من رضا حمبوبه ويستكثر من األسباب اليت تقربه إليه وتدنيه منه ال

لعلة من علل الدنيا وال لرهوة من شهواهتا.
 -6احلديث دليل على حترمي الكذب وسيأِت ما يتعلق بالكذب إن شاء هللا .
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ول ِ
َ -6095ع ْن أَِيب ُه َريْ َرَة  ،أ َّ
ف َ ،وإِ َذا ْاؤَُتِ َن َخا َن ).
هللا  قَ َ
َن َر ُس َ
ال ( آيَةُ ال ُْمنَافِ ِق ثَالَ ٌ
ث إِ َذا َحد َ
ب َ ،وإِذَا َو َع َد أَ ْخلَ َ
َّث َك َذ َ
[ م . ] 59 :
----------

تنبيه  :احلديث سبق شرحه .
ث) النفاق إظهار اإلسالم وإخفاء الكفر وقد اختلف العلماء ما املراد بالنفاق يف هذا احلديث ألن هذه الصفات
(آيَةُ ال ُْمنَافِ ِق ثَالَ ٌ

موجودة يف كثري من املسلمني :فقيل :معناه أن صاحب هذه اخلصال شبيه باملنافقني وقيل :املراد بالنفاق هنا النفاق العملي ورجحه
القرطيب واستدل له بقول عمر حلذيفة :هل تعلم يف شيئاً من النفاق؟ فإنه َل يرد بذلك نفاق الكفر .وإَّنا أراد نفاق العمل وقيل :املراد
التحذير عن ارتكاب هذه اخلصال وإن الظاهر غري مراد والراجح أن املراد هبذا النفاق يف هذا احلديث النفاق العملي.
 -1احلديث دليل على حترمي الكذب وأنه من صفات وخصال املنافق .
والكذب :اإلخبار خبالف الواقع وهو حمرم.
قال النووي :قد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على حترمي الكذب وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب وإمجاع األمة متفقة على
حترميه.
قال تعاىل( :وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوالً).
 -2قبح الكذب.
هو من صفات املنافق ن .
كما يف حديث الباب .

والكذب يقود صاحبه إَل النار .
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ور وإِّ َّن الْ ُف ُجور يَ ْه ِّدي إِّ َىل الن ِّ
ِّ
الر ُج َل . ) ...
َّار َوإِّ َّن َّ
كما يف احلديث السابق ( َوإ َّن الْ َكذ َ
َ
ب يَ ْهدي إ َىل الْ ُف ُج َ
والكذب ريبة .
عن احلسن بن علي بن أيب طالب -رضي هللا عنهما -قال ( حفظت من رسول هللا  : دع ما يريبك إىل ما ال يريبك فإن الصدق
طمأنينة والكذب ريبة ) رواه الرتمذي .
قال ابن رجب :يرري إىل أنه ال ينبغي االعتماد على قول كل قائل كما قال يف حديث وابصة( :وإن أفتاك الناس وأفتوك) وإَّنا يعتمد

على قول من يقول الصدق وعالمة الصدق أنه تطمئن به القلوب وعال مة الكذب أنه حتصل به الريبة فال تسكن القلوب إليه بل تنفر
منه.
ومن هنا كان العقالء يف عهد النيب  إذا مسعوا كالمه وما يدعو إليه عرفوا أنه صادق وأنه جاء باحلق وإذا مسعوا كالم مسيلمة عرفوا
أنه كاذب وأنه جاء بالباطل وقد روي أن عمرو بن العاص مسعه قبل إسالمه يدعي أنه أنزل عليه :يا وبر يا وبر لك أذنان وصدر
وإنك لتعلم يا عمرو فقال :وهللا إين ألعلم أنك تكذب  ( .جامع العلوم ) .

وجاء التهديد ملن يكذب ليضحك الناس .
عن ب ه ِّز ب ِّن ح ِّكي ٍم عن أبيه عن جده قال :قال رسول هللا ( ويل لِّلَّ ِّذي ُحي ِّدث فَي ْك ِّذ ِّ
ك بِّ ِّه الْ َقوَم ويْل لَهُ ويْل لَه) .رواه أبو داود
ب ليُ ْ
ض ِّح َ
َ ُ َ ُ
َ ْ َْ ْ َ
ْ َ ٌ َ ٌ
َْ ٌ
قال املناوي يف شرحه للحديث :كرره إيذانا بردة هلكته؛ وذلك ألن الكذب وحده رأس كل مذموم ومجاع كل فضيحة فإذا انضم إليه
استجالب الضحك الذي مييت القلب وَيلب النسيان ويورث الرعونة كان أقبح القبائح ومن مث قال احلكماء :إيراد املضحكات على
سبيل السخف ُناية القباحة .
قال ابن عثيمني :وهذا يفعله بعض الناس ويسموُنا (النكت) يتكلم بكالم كذب ولكن من أجل أن يضحك الناس هذا غلط تكلم
بكالم مباح من أجل أن تدخل السرور على قلوهبم وأما الكالم الكذب فهو حرام .
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والكذب سبب حملق البكة ِف البيع .
ِّ
ِّ ِّ
عن َح ِّ
كيم ِّ
هما وإ ْن َكتَ َما َوَك َذبَا
ال ُ
ال :قَ َ
بن حزٍام  قَ َ
ص َدقا َوبيَّنَا بُ َ
رسول هللا  ( البَ يِّ َعان باخليَار َما ََلْ يَتَ َفَّرقَا فَإ ْن َ
ورك َهلَُما يف بيع َ
ِّ
ت برَكةُ بَيعِّ ِّهما ) ُمتَّ َف ٌق َعلَ ِّيه.
ُحم َق ْ
ومن عالمات املؤمن أنه ال يكذب .
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ال َر ُسول هللا  ( امل ْسلِّ ُم
ال :قَ َ
وعن أَيب هريرة  قَ َ
أخو امل ْسل ُم الَ َخيُونُهُ َوالَ يَكْذبُهُ َوالَ َخيْ ُذلُهُ ُك ُّل امل ْسل ِّم َعلَى امل ْسلم َحَر ٌام ع ْر ُ
ُ
ضهُ
ُ
ُ
ُ
ُ
وماله ودمه التَّ ْقوى هاهنا حبسب ام ٍ
رىء ِّم َن الر ِّ
أخاهُ امل ْسلِّم ) .
َّر أَ ْن َْحي ِّقَر
َ
َُ َ ْ ْ
ََ ُ َ َُ ُ
ُ
قال أبو بكر الصديق  : الكذب َيانب اإلميان .
مرفوعا وقال :الصحيح موقوف.
قال احلافظ ابن حجر  :أخرجه البيهقي يف "الرُّعب" بسند صحيح وأخرجه عنه ً
وقال ابن القيم  :فال َيتمع الكذب واإلميان إال ويطرد أحدمها صاحبه ويستقر موضعه  ( .زاد املعاد ) .
َّ
فدل هذا على أن املؤمن ال يكون َّ
كذابًا.
والكذاب يعذب ِف قبه قبل يوم القيامة .

ول أل ِِّّ
ففي صحيح البخاري عن مسرة قال ( َكا َن رس ُ ِّ ِّ ِّ
ص َعلَْي ِّه
َح ٌد ِّمْن ُك ْم ِّم ْن ُرْؤيَا ؟ قَ َ
ال  :فَيَ ُق ُّ
ول هللا  ممَّا يُكْثُر أَ ْن يَ ُق َ ْ
َص َحابه َ :ه ْل َرأَى أ َ
َُ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ٍ
ِّ
َح َد
َم ْن َشاءَ َّ
اّللُ أَ ْن يَ ُق َّ
ص  ...احلديث وفيه  :فَأَتَْي نَا َعلَى َر ُج ٍل ُم ْستَ ْل ٍق ل َق َفاهُ َوإِّ َذا َ
آخُر قَائ ٌم َعلَْيه ب َكلُّوب م ْن َحديد َوإ َذا ُه َو يَأِِّْت أ َ
ِّ
ال ُ :مثَّ يَتَ َح َّو ُل إِّ َىل
ال أَبُو َر َج ٍاء  :فَيَ ُر ُّق) قَ َ
ال َ :وُرَّمبَا قَ َ
َّي َو ْج ِّه ِّه فَيُ َر ْرِّشُر ِّش ْدقَهُ إِّ َىل قَ َفاهُ َوَمْن ِّخَرهُ إِّ َىل قَ َفاهُ َو َعْي نَهُ إِّ َىل قَ َفاهُ (قَ َ
شق ْ
ب ح َّىت ي ِّ ِّ
ِّ
ك ْ ِّ
ك ْ ِّ
اجلَانِّ ِّ
اجلَانِّ ِّ
ود َعلَْي ِّه
اآلخ ِّر فَيَ ْف َع ُل بِِّّه ِّمثْ َل َما فَ َع َل بِّ ْ
ْ
ص َّح ذَل َ
ب األ ََّوِّل فَ َما يَ ْفُرغُ ِّم ْن ذَل َ
ب َك َما َكا َن ُمثَّ يَ ُع ُ
ب َ
اجلَان ِّ َ َ
اجلَان ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
فَيَ ْف َع ُل ِّمثْ َل َما فَ َع َل الْ َمَّرةَ األ َ
ُوىل  ...فسأل عنه النيب  فقيل َ :وأ ََّما َّ
الر ُج ُل الَّذي أَتَْي َ
ت َعلَْيه يُ َر ْر َشُر ش ْدقُهُ إِّ َىل قَ َفاهُ َوَمْنخُرهُ إِّ َىل قَ َفاهُ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
اق ) .
ب الْ َك ْذبَةَ تَْب لُ ُغ اآلفَ َ
َو َعْي نُهُ إِّ َىل قَ َفاهُ فَإِّنَّهُ َّ
الر ُج ُل يَ ْغ ُدو م ْن بَْيته فَيَكْذ ُ

والكذب من أسباب هال صاحبه .
عن سعِّ ِّ
ِّ
اص َمْتهُ ِّيف بَ ْع ِّ
يد بْ ِّن َزيْ ِّد بْ ِّن َع ْم ِّرو بْ ِّن نُ َفْي ٍل (أ َّ
َخ َذ
اّللِّ  يَ ُق ُ
ول َّ
ت َر ُس َ
ض َد ِّارهِّ فَ َق َ
اها فَِّإِّين َمس ْع ُ
وها َوإِّيَّ َ
ال َدعُ َ
ول " َم ْن أ َ
َن أ َْرَوى َخ َ
َْ َ
ِّ
ِّ
ِ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّشْب ًرا م َن األ َْر ِّ
ال فَ َرأَيْتُ َها
اج َع ْل قَ ْب َرَها ِّيف َد ِّارَها .قَ َ
ني يَ ْوَم الْقيَ َامة" اللَّ ُه َّم إِ ْن َكانَ ْ
ض بِّغَ ِّْري َحقه طُ ِّوقَهُ ِّيف َسْب ِّع أ ََرض َ
صَرَها َو ْ
ت َكاذبَةً فَأ َْع ِّم بَ َ
َّار فَوقَع ِّ
ول أَصاب ْت ِّين دعوةُ سعِّ ِّ
ِّ
يد بْ ِّن َزيْ ٍد .فَبَ ْي نَما ِّهي متَْ ِّرى ِّيف الد ِّ
ت قَ ْب َرَها)
س ْ
َّار َمَّر ْ
ت ف َيها فَ َكانَ ْ
ت َعلَى بِّْئ ٍر ِّيف الد ِّ َ َ ْ
اجلُ ُد َر تَ ُق ُ َ َ َ ْ َ َ
َع ْميَاءَ تَ ْلتَم ُ
َ َ
رواه مسلم .

والكذب سبب للحرمان من نعمة اهلداية .
اب ) .
قال تعاىل ( إِّ َّن َّ
اّللَ َال يَ ْه ِّدي َم ْن ُه َو ُم ْس ِّر ٌ
ف َك َّذ ٌ
ورتب النِب  الثواب العظيم ملن تر الكذب .

ٍ
حسن
مازحا
وببيت يف أعلى اجلنة ملن َّ
عن أيب أمامة ؛ أن النيب  قال ( أنا زعيم بيت يف وسط اجلنة ملن َترك الكذب وإ ْن كان ً
ُخلُ َقه ) رواه الرتمذي .
-3أعظم الكذب الكذب على هللا مث الكذب على رسوله . 
قال تعاىل (وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفرتوا على هللا الكذب إن الذين يفرتون على هللا الكذب ال
يفلحون).
ِّ
ِّ
ِّ
َّار) رواه البخاري .
عن َعلِّي قال .قَ َ
ال النِّ ُّ
َّيب ( الَ تَكْذبُوا َعلَ َّى فَإنَّهُ َم ْن َك َذ َ
ب َعلَ َّى فَ ْليَل ِّج الن َ
ب َعلَ َّى فَ ْليَتَبَ َّوأْ َم ْق َع َدهُ ِّمن الن ِّ
َّار ) رواه البخاري .
و َع ْن َعْب ِّد َّ
اّللِّ بْ ِّن ُّ
الزبَ ِّْري  .قال  :قال َ ( م ْن َك َذ َ
َ
وعن أَنَس قال  :قال َ ( م ْن تَ َع َّم َد َعلَ َّى َك ِّذباً فَ ْليَتَبَ َّوأْ َم ْق َع َدهُ ِّمن الن ِّ
َّار ) رواه البخاري .
َ
وقد فرق النيب  بني الكذب عليه وبني الكذب على غريه يف حديث املغرية حيث يقول (إن كذباً علي ليس ككذب على أحد).
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 -4من أقوال السلف يف ذم الكذب .
قال عمر بن اخلطاب :ألن يضعين الصدق -وقلما يضع -أحب إيل من أن يرفعين الكذب وقلما يفعل .
وقال عبد هللا بن مسعود  :أعظم اخلطايا الكذب ومن يعف يعف هللا عنه .
وروي عنه أيضاً أنه قال :الكذب ال يصلح منه جد وال هزل .
سحر فمن كذب فقد فجر ومن من فقد سحر .
وكان ابن عباس يقول :الكذب فجور والنميمة ٌ
وقال ابن عمر :زعموا زاملة الكذب .
مؤمن .وكانوا حيلفون فيحنثون ويقولون فال يكذبون .
وقال األحنف :ما خان شر ٌ
عاقل وال اغتاب ٌ
يف وال كذب ٌ
وقال أيضاً :اثنان ال َيتمعان أبداً :الكذب واملروءة .
وقال ميمون بن ميمون :من عرف بالصدق جاز كذبه ومن عرف بالكذب َل َيز صدقه .
وقال ابن القيم :إياك والكذب؛ فإنه يفسد عليك تصور املعلومات على ما هي عليه ويفسد عليك تصويرها وتعليمها للناس .
وقال املاوردي  :والكذب مجاع كل شر ولذا قيل  :من قل صدقه قل صديقه .
ِ
 ن أَتَي ِاِن قَاالَ الَّ ِذي رأَي تهُ ي َ ِ
َ -6096ع ْن َْسُرةَ بْ ِن ُج ْن ُد ٍ
ب بِالْ َك ْذبَِة
ال  :قَ َ
ب  قَ َ
َِّب َ ( رأَيْ ُ
ال النِ ُّ
ش ُّق ش ْدقُهُ فَ َك َّذ ٌ
اب يَ ْكذ ُ
َ َْ ُ
ت َر ُجلَ ْ ِ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صنَ ُع به إِ ََل يَ ْوم الْقيَ َامة ) .
ُحتْ َم ُل َع ْنهُ َح ََّّت تَ ْب لُ َغ اآلفَا َق فَ يُ ْ
-----------تنبيه  :احلديث تقدم شرحه ( . ) 1386
 -1احلديث دليل على خطورة الكذب وخاصة من بلغ كذبه اآلفاق وأنه سبب للعذاب يف القرب .
ففي احلديث جزاء الْ َك َّذ ِّ ِّ
ِّ
ت إِّ َىل يَ ْوِّم الْ ِّقيَ َام ِّة يَ ِّ
عَنَ :ه َذا ُه َو َع َذابُهُ ِّيف
ث بِّالْ َك ِّذبَِّة فَتُ ْح َم ُل َعْنهُ َح َّىت تَْب لُ َغ ْاآلفَ َ
اب ُحيَد ُ
صنَ ُع بِّه َما َرأَيْ َ
اق فَيُ ْ
ََ ُ
الْ َربَزِّخ.
وإَّنا جعل عذابه شديداً  :ملا ينرأ عن تلك الكذبة من املفاسد .
وإَّنا جعل عذابه يف الفم ألنه موضع املعصية .

 -70باب ِف اهلدي الصاحل
ول ِ
هللا  : الَبن أُِم َعب ٍد ِمن ِح ن َخيْرج ِمن ب يتِ ِه إِ ََل أَ ْن ي رِجع إِلَيهِ
َّاس َدالًّ وْسَْتًا و َه ْديًا بِر ُس ِ
 -6097عن ُح َذيْ َفة قال ( إِ َّن أَ ْشبَهَ الن ِ
َْ َ ْ
ْ ُ ر ْ ْ َ ُ ُ ْ َْ
َ َ
َ
صنَ ُع ِِف أ َْهلِ ِه إِذَا َخالَ ) .
الَ نَ ْد ِري َما يَ ْ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ي ُحمَ َّم ٍد . ) 
 -6098قَ َ
اب هللا َوأ ْ
ال َع ْب ُد هللا ( إِ َّن أ ْ
س َن ا ْحلَديث كتَ ُ
س َن ا ْهلَ ْد ِي َه ْد ُ
َح َ
َح َ
--------( اهلدي الصاحل ) بفتح اهلاء وسكون الدال هو الطريقة الصاحلة .
( إِ َّن أَ ْشبَهَ الن ِ
َّاس َدالًّ ) هو حسن احلركة يف املري واحلديث وغريمها .
( َوْسَْتًا ) هو حسن املنظر يف أمر الدين .

( َو َه ْديًا ) طريقة .
( الَبْ ُن أِرُم َعبْ ٍد ) هو ابن مسعود .
يق حممد  يقال :فال ٌن حسن اهلدي؛ أي :الطريقة واملذهب
ي ُحمَ َّم ٍد  ) أي الطريقة أي:
( َوأ ْ
أحسن الطرق طر ُ
س َن ا ْهلَ ْد ِي َه ْد ُ
َح َ
ُ
اهتدوا هبدي َعمار .
 -1احلديث دليل على فضل اهلدي الصاحل .
السمت َّ ِّ
ال (إِّ َّن ا ْهل ْدي َّ ِّ
ٍ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
وقد جاء عند أيب داود عن ابْ ُن َعبَّ ٍ
اس أ َّ
ين
يب هللاِّ  قَ َ
َن نَِّ َّ
الصال َح َو َّ ْ َ
الصال َح َواالقْت َ
ص َاد ُج ْزءٌ م ْن مخَْ َسة َوع ْر ِّر َ
َ َ
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ُج ْزءًا ِّم َن النُّبُ َّوةِّ) .
(إن اهل ْدي َّ ِّ
أهل ِّ
ِّ
يق ِّ
املستقيم .
لس َري على الطَّر ِّيق
الص ِّ
اخلري و َّ
الح وا َّ
الصالح ) أي :طر َ
َّ َ َ
الصالِّح) أي :اهليئة احلسنَة املليِّئة َّ ِّ
َّيب . 
ت َّ
(و َّ
َ
الوقَار وهو ما كان عليه الن ُّ
الس ْم َ
بالسكينَة و َ
َْ َ
ِّ
ٍ
ِّ
َّو ُام عليها .
ط يف
(و
األمور و َ
االقتصاد) أي :الت ََّو ُّس َ
َ
الدخول فيها ِّبرفق؛ حىت ميكن الد َ
ِّ
ِِّّ
(جزءٌ ِّمن مخَْسة وعررين ُج ْزءًا ِّمن النُّبُ َّوةِّ) أي :هذه اخلِّالل جزءٌ ِّمن َِش ِّ
هبن واقْ تَ َدى ِّهبم
فمن اتَّصف َّ
رس َ
ْ
ائل األنبياء وامل َ
لني وفضائلهم َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
كانت َكرامةً له من هللا تعاىل؛ َّ
الرسول . 
ألن النُّبُ َّوة ال َّ
بعد َّ
تتجزأُ وال هي ُمكتَ َسبة وال نُ َّبوَة َ
وصف به األنبياءُ و ْ
فيها فقد ات َ
َّصف مبا يُ َ
جاء يف ( بذل اجملهود ِف حل سنن أيب داود ) قال اخلطايب  :هدي الرجل حاله ومذهبه وكذلك مسته فأصل السمت الطريق املنقاد
واالقتصاد سلوك القصد يف األمر والدخول فيه برفق وعلى سبيل ميكن الدوام عليه .
يريد أن هذه اخلالل من ِشائل األنبياء صلوات هللا عليهم ومن اخلصال املعدودة من خصاهلم وأُنا جزء من أجزاء فضائلهم فاقتدوا هبم
فيها وليس معَن احلديث أن النبوة تتجزأ وال أن من مجع هذه اخلالل كان فيه جزء من النبوة فإن النبوة غري مكتسبة وال جمتلَبة
ث ََْي َع ُل ِّر َسالَتَهُ ) وقد انقطعت
عز وجل وخصوصية ملن أراد إكرامه هبا من عباده ( َّ
باألسباب وإَّنا هي كرامة من هللا َّ
اّللُ أ َْعلَ ُم َحْي ُ
النبوة مبوت حممد . 

وفيه وجه آخر ،وهو أن يكون معَن النبوة ههنا ما جاءت به النبوة ودعت إليه األنبياء عليهم السالم يريد أن هذه اخلالل من مخسة
وعررين جزءًا مما جاءت به النبوة ودعا إليها األنبياء صلوات هللا عليهم وقد أمرنا باتباعهم يف قوله تعاىل ( فَبِّ ُه َد ُاه ُم اقْ تَ ِّد ْه ) .
وجها آخر :وهو أن من اجتمعت له هذه اخلصال لَِّقيَه الناس بالتعظيم والتوقري وألبسه هللا تعاىل لباس التقوى الذي
وقد حيتمل ذلك ً
يلبسه أنبياءه فكأُنا جزء من النبوة انتهى.
ٍ ِّ ِّ ِّ
اّللِّ ِّ يف ه ِّذهِّ ِّْ
يث فَ ِّ
احل ِّد ِّ
َّاس َشب ها بِّرس ِّ
ص ِّال .
ول َّ
ضيلَةٌ ِّالبْ ِّن َم ْس ُعود َجليلَةٌ ل َر َه َادة ُح َذيْ َفةَ لَهُ بِّأَنَّهُ أ َ
َ
اخل َ
َش ُّد الن ِّ َ ً َ ُ
 -2قال ابن حجر َ :وِّيف َْ
ِّ
ِّ
ني َخيْرج إِّ َىل أَ ْن ي رِّجع فَإِّنَّه اقْ تصر ِّيف َّ ِّ
ِّ
ث قَ َ ِّ ِّ ِّ
ال َال أ َْد ِّري َما
اه َدتُهُ َوإََِّّّنَا قَ َ
َوف ِّيه تَ َوقَّى ُح َذيْ َفةُ َحْي ُ
الر َه َادة لَهُ بِّ َذل َ
ك َعلَى َما ميُْكنُهُ ُم َر َ
ال م ْن ح ُ ُ
َْ َ ُ َ َ َ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
يد أَو ي ْن ُقص َعن هيئَ ِّة رس ِّ
ِّ
اّللِّ ِّ يف أ َْهلِّ ِّه .
ول َّ
يَ ْ
صنَ ُع ِّيف أ َْهله ألَنَّهُ َج َّوَز أَ ْن يَ ُكو َن إذَا َخ َال يَ ُكو ُن ِّيف انْب َساطه أل َْهله يَِّز ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ
ِّ
ات نَ ْق ٍ
اّللِّ . 
ص ِّيف َح ِّق َعْب ِّد َّ
َوََلْ يُِّرْد بِّ َذل َ
ك إِّثْبَ َ
اّللِّ ب ِّن مسع ٍ
ِّ
احل ِّد ِّ
َخرج أَبُو ُعبَ ْي ٍد ِّيف َغ ِّر ِّ
ود َكانُوا يَْنظُُرو َن إِّ َىل مسَْتِّ ِّه َوَه ْديِِّّه َوَدلِِّّه فَيَتَ َربَّ ُهو َن بِِّّه ) فَ َكأ َّ
يث ( أ َّ
احلَ ِّام َل
َن ْ
َن أ ْ
اب َعْبد َّ ْ َ ْ ُ
َص َح َ
يب َْ
َوقَ ْد أ ْ َ َ
ِّ
ِّ
يث ُح َذيْ َفة .
ك َحد ُ
َهلُ ْم َعلَى ذَل َ
ب َِّمسعت بن مسع ٍ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
الزم ِّ
ِّ
َخرج الْبُ َخ ِّ
ان َخْي ٌر ِّم ْن بَ ْع ِّ
ال ْاعلَ ُموا أ َّ
ض
ود قَ َ
ار ُّ
ي ِّيف ْاأل ََدب الْ ُم ْفَرد م ْن طَ ِّر ِّيق َزيْد بْ ِّن َوْه ٍ ْ ُ َ ْ ُ
َن ُح ْس َن ا ْهلَْد ِّي ِّيف آخ ِّر َّ َ
وأ ْ َ َ
ٍ ِّ
الْعم ِّل وسنَ ُده ِّ
الرأ ِّ
ص َعلَى ُح ْس ِّن ا ْهلَْد ِّي .
يح َوِّمثْ لُهُ َال يُ َق ُ
ال ِّم ْن قِّبَ ِّل َّ
ْي فَ َكأَن بن َم ْس ُعود أل ْ
ََ َ َ ُ َ
صح ٌ
َج ِّل َه َذا َكا َن َْحي ِّر ُ
 -3احلديث دليل على فضل السمت الصاحل .
قال ابن حبان  ... :والواجب على العاقل أن يكون حسن السمت طويل الصمت فإن ذلك من أخالق األنبياء  ( .روضة العقالء ) .
 -4كيف نكسب السمت احلسن :
ترك فضول الطعام ترك فضول الكالم ترك فضول املنام ترك فضول اجللوس وصحبة األنام طلب العلم واحلكمة ترك املزاح الكثري كثرة
العبادة واخللوة مع هللا .
تنبيه  :قيل :

من ترك فضول الكالم منح احلكمة .
ومن ترك فضول الضحك منح اهليبة .
ومن ترك فضول الطعام منح لذة العبادة .
ومن ترك فضول النظر منح اخلروع .
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الصرب ينقسم إىل ثالثة أقسام :

الص ِْب َعلَى األَ َذى
 -71باب َّ

القسم األول  :صرب على الطاعة حىت يفعلها.
فإن العبد ال يكاد يفعل املأمور به إال بعد صرب ومصابرة وجماهدة لعدوه الباطن والظاهر فبحسب هذا الصرب يكون أداؤه
للمأمورات وفعله للمستحبات.
القسم الثاِن  :صرب عن املنهي عنه حىت ال يفعله .

فإن النفس ودواعيها وتزيني الريطان وقرناء السوء؛ تأمره باملعصية وَترؤه عليها فبحسب قوة صربه يكون تركه هلا قال بعض
السلف  :أعمال الرب يفعلها الرب والفاجر وال يقدر على ترك املعاصي إال صديق .
القسم الثالث  :الصرب على ما يصيبه بغري اختياره من املصائب وهي نوعان:
أ -ال اختيار للخلق فيه كاألمراض وغريها من املصائب السماوية .
فهذه يسهل الصرب فيها ألن العبد يرهد فيها قضاء هللا وقدره وإنه ال مدخل للناس فيها فيصرب إما اضطراراً وإما اختياراً .
ب -أن حيصل له بفعل الناس يف ماله أو عرضه أو نفسه .
فهذا النوع يصعب الصرب عليه جداً وسيأِت مزيد عنه إن شاء هللا .

وقَ و ِل ِ
هللا تَ َع َاَل ( :إِ َّمنَا يُو ًَّف َّ ِ
َجرُه ْم بِغَ ِْري ِحس ٍ
اب).
َ ْ
َ
الصاب ُرو َن أ ْ َ
َ
ال ( لَيس أَح ٌد  ،أَو لَيس َشيء  -أَصب ر علَى أَذًى َِْسعه ِمن ِ
هللا إِنَّ ُه ْم لَيَ ْدعُو َن لَهُ َولَ ًدا
َْ َ َ
َِّب  قَ َ ْ َ َ
ْ ْ َ ٌْ
َ -6099ع ْن أَِيب ُم َ
َُ َ
وسى َ ع ِن النِ ِر
َوإِنَّهُ لَيُ َعافِي ِه ْم َويَ ْرُزقُهم ) .
[ م . ] 2804 :
----------

اىل" :الصبور" ومعناه :الذي ال يعاجل العصاة بالعقوبة وهو قريب
َصبَ َر ) أفعل تفضيل من الصرب ومن أمسائه احلسَن ُسْب َحانَهُ َوتَ َع َ
(أ ْ

من معَن احلليم واحلليم أبلغ يف السالمة من العقوبة .
( إِنَّ ُه ْم لَيَ ْدعُو َن لَهُ َولَ ًدا ) تعاىل هللا عما يقولون .
( َوإِنَّهُ لَيُ َعافِي ِه ْم ) من البالء واألمراض .
( َويَ ْرُزقُهم ) ما حيتاجون إليه .
 -1إثبات صفة الصرب هلل تعاىل على ما يليق به سبحانه وتعاىل .
ِّ
ِّ
ِّ
ك َإىل أج ٍل مس َّمى وميُْ ِّهلُهم لِّوقْ ٍ
ت َم ْعلُ ْوم.
قال اخلطايب رمحه هللا َّ :
صاةَ بِّ ِّاالنْتِّ َق ِّام ِّمْن ُه ْم بَ ْل يُ َؤ ِّخُر ذَل َ
الع َ
الصبُ ْوُرُ :ه َو الذي َال يُ َعاج ُل ُ
َ ُ َ
َ َُ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
الصبور ِّيف ِّص َف ِّة هللا سبحانَه قَ ِّر ِّ
ِّ
ِّ
كما
فَ َم ْع ََن
يب م ْن َم ْع ََن احلَليم ؛ إال أن ال َف ْر َق بَني ْ
َْ ُ
ٌ
األمَريْ ِّن  :أُنم َال يَ َأمنُو َن العُ ُق ْوبَةَ يف ص َفة الصبور َ
ِّ
يسلَمو َن ِّمْن ها ِّيف ِّ
أعلَ ُم بالصواب  ( .شأن الدعاء ) .
ص َفةَ احلَلْي ِّم وهللا ْ
َ
َْ ُ
وقال ابن القيم رمحه هللا يف نونيته :
وهو الصبور على أذى أعدائه ** شتموه بل نسبوه للبهتان
قالوا له ولد ولي س يعيدنا ** شتما وتكذيبا من اإلنسان
هذا وذاك بسمعه وبعلمه ** لو شاء عاجلهم بكل هوان
لكن يعافيهم ويرزقهم وهم ** يؤذونه بالررك والكفران
قال ابن القيم  :فقد أطلق عليه تعاىل أعرف اخللق به وأعظمهم تنزيهاً له هذه الصفة ( وما أحد أصرب على أذى مسعه من هللا ) كما
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أن ما ورد يف األمساء احلسَن "الصبور" من أمثلة املبالغة فهو أبلغ من "الصابر" والصبار .ومعَن الصرب معلوم يف اللغة والررع والعرف
فلسنا حباجة إىل تأويالت املتكلمني اليت تبعد عن املعَن املقصود من اخلطاب.
وصرب هللا تعاىل ال مياثل صرب املخلوق بل خيتلف عنه من وجوه:

منها :أنه عن قدرة تامة.

ومنها :أنه ال خياف الفوت والعبد إَّنا يستعجل خلوف الفوت.

ومنها :أنه تعاىل ال يلحقه بصربه أَل وال حزن وال نقص بوجه من الوجوه.
وظهور أثر هذا االسم الكرمي مرهود يف العاَل بالعيان كظهور امسه تعاىل احلليم .والفرق بني الصرب واحللم :أن الصرب مثرة احللم وموجبه
واحللم يف صفاته تعاىل أوسع من الصرب وهلذا جاء يف القرآن يف مواضع كثرية وجاء مقروناً مع امسه العليم كقوله تعاىلَ ( :وَكا َن َّ
اّللُ
علِّيما ح ِّكيما ) وقوله تعاىل ( واّلل علِّ ِّ
يم ) وحلمه -تعاىل -من لوازم ذاته.
يم َحل ٌ
َ َُ ٌ
َ ً َ ً
وقال رمحه هللا  ... :فعلم أرباب البصائر بصربه سبحانه كعلمهم برمحته وعفوه وسرته مع أنه صرب مع كمال علم وق درة وعظمة وع زة
وهو صرب من أعظم مصبور عليه فإن مقابلة أعظم العظماء وملك امللوك وأكرم األكرمني ومن احسانه فوق كل احسان بغاية القبح
وأعظم الفجور وأفحش الفواحش ونسبته اىل كل ما ال يليق به والقدح يف كماله وأمسائه وصفاته واإلحلاد يف آياته وتكذيب رسله عليهم
السالم ومقابلتهم بالسب والرتم واألذى وحتريق أوليائه وقتلهم واهانتهم أمر ال يصرب عليه اال الصبور الذى ال أحد اصرب منه وال نسبة
( عدة الصابرين ) .
لصرب مجيع اخللق من أوهلم اىل آخرهم اىل صربه سبحانه.
-2أن فيه إبانةً عن كرم هللا َ -عَّز َو َج َّل -وصفحه وفضله يف تأخري معاجلة العذاب وإدرار الرزق على مؤذيه فهذا كرمه يف معاملة
أعدائه فما ظنك مبعاملة أصفيائه.
َجرُهم بِّغَ ِّْري ِّحس ٍ
جازى غداً جزاء الصابرين ( إََِّّّنَا ي و َِّف َّ ِّ
اب ) .
-3أن فيه احلث على حتمل األذى فيما يؤَل العبد؛ ليُ َ
الصابُرو َن أ ْ َ ْ
َُ
َ
 -4دل احلديث على خطر الررك باهلل تعاىل سواء بادعاء أن له ولداً أو باختاذ األنداد والرفعاء أو غري ذلك من صور الررك األكرب
الذي ال يغفره هللا تعاىل .
 -5قوله ( على أذى مسعه من هللا ) لفظ األذى يف اللغة هو ملا خف أمره وضعف أثره من الرر واملكروه وذكره اخلطايب قال شيخ
نك الَّ ِّذين يُس ِّ
ارعُو َن ِّيف الْ ُك ْف ِّر
اإلسالم" :وهو كما قال خبالف الضرر فقد أخرب سبحانه أن العباد ال يضرونه كما قال تعاىل ( َوالَ َْحيُز َ َ َ
ضُّرواْ اّللَ َشْيئاً ) فبني أن اخللق ال يضرونه لكن يؤذونه .
إِّن َُّه ْم لَن يَ ُ
فابن آد م يؤذي هللا تعاىل ويسبه بإضافة ما يتعاىل ويتقدس عنه مثل نسبة الولد إليه تعاىل والند والرريك يف العبادة اليت َيب أن تكون
خالصة له وحده ومثل إسناده نعمه وأفعاله إىل غريه من الدهر والطبيعة والكون واملخلوقات وغري ذلك مث يسبون ما أسندوا تلك
احلوادث إليه فيقولون :أصابتهم قوارع الدهر وأبادهتم حوادثه وأهلكتهم كوارث الطبيعة ويا خيبة الدهر وهذا زمان سوء وما أشبه
ذلك.
ويف "الصحيحني" عن أيب هريرة  قال رسول هللا  ( يقول هللا تعاىل :يؤذيين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله وُناره ) .
فسب الدهر حرام وال َيوز .
 -6إثبات السمع هلل .
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ال رجل ِمن األَنْصا ِر و َِّ
ِ
ِ
ِ
َِّب  قِ ْس َمةً َكبَ ْع ِ
س َم النِ ُّ
اَّلل إِنَّ َها لَق ْس َمةٌ َما أُ ِري َد ِِبَا َو ْجهُ
َ َ
ض َما َكا َن يَ ْقس ُم فَ َق َ َ ُ ٌ َ
 -6100عن َع ْب ُد هللا قال ( قَ َ
ِ
َن لِلنَِّ ِِب  فَأَتَيتهُ و ْهو ِِف أ ِ ِ
ِ
س َارْرتُهُ فَ َ
ب َح ََّّت َو ِد ْد ُ
ش َّق ذَلِ َ
هللا قُل ُ
ت أِر
ْ
َِن َملْ
َِّب َ وتَغَيَّ َر َو ْج ُههُ َوغَض َ
ُْ َ َ
َص َحابه فَ َ
ك َعلَى النِ ِر
ْت أ ََّما أَنَا ألَقُول َّ ر
ِ
ص َب ) .
أَ ُك ْن أَ ْخبَ ْرتُهُ ُُثَّ قَ َ
وسى بِأَ ْكثَ َر ِم ْن ذَلِ َ
ك فَ َ
ي ُم َ
ال قَ ْد أُوذ َ
[ م . ] 1062 :
----------1احلديث دليل على صرب النيب  على من آذاه .
َّيب  هل أَتى علَيك ي وم َكا َن أ ِّ ِّ
ِّ
يت ِّم ْن
ت لِّلنِّ ِّ
أ-عن َعائِّ َرةَ  -رضي هللا عنها َ -زْو َج النِّ ِّ
ُح ٍد قَ َ
َ
َّيب  ( أُنا قَالَ ْ
ال (لََق ْد لَق ُ
َ ْ َ َ ْ َ َْ ٌ
َش َّد م ْن يَ ْوم أ ُ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ٍ
ت
يت ِّمْن ُه ْم يَ ْوَم الْ َع َقبَ ِّة إِّ ْذ َعَر ْ
يت َوَكا َن أ َ
يل بْ ِّن َعْبد ُكالَل فَلَ ْم َُِّيْب ِّين إِّ َىل َما أ ََرْد ُ
ضُ
َش ُّد َما لَق ُ
قَ ْومك َما لَق ُ
ت نَ ْفسي َعلَى ابْ ِّن َعْبد يَال َ
وم َعلَى و ْج ِّهي فَلَم أ ْ ِّ ِّ
ت رأ ِّْسي فَِّإ َذا أَنَا بِّس َحابٍَة قَ ْد أَظَلَّْت ِّين فَنَظَر ُ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
يل
ت َوأَنَا َم ْه ُم ٌ
فَانْطَلَ ْق ُ
ْ
َستَف ْق إالَّ َوأَنَا ب َق ْرن الث ََّعالب فَ َرفَ ْع ُ َ
ْ
َ
َ
ت فَإ َذا ف َيها ج ْرب ُ
اجلِّب ِّال لِّتأْمره ِّمبا ِّشْئ ِّ
اجلِّبَ ِّال
ك ْ
ال إِّ َّن َّ
فَنَ َاد ِّاين فَ َق َ
ك َوقَ ْد بَ َع َ
ت ف ِّيه ْم فَنَ َاد ِّاين َملَ ُ
ك َملَ َ
ث إِّلَْي َ
ك َوَما َرُّدوا َعلَْي َ
ك لَ َ
اّللَ قَ ْد َِّمس َع قَ ْو َل قَ ْوِّم َ
ك ْ َ َ ُ َُ َ َ
ال يا ُحم َّمد فَ َق َ ِّ
ِّ
ك فِّ ِّ
َخ َربَ ْ ِّ
اّللُ ِّم ْن
َّيب  بَ ْل أ َْر ُجو أَ ْن ُخيْر َِّج َّ
ني فَ َق َ
فَ َسلَّ َم َعلَ َّى ُمثَّ قَ َ َ َ ُ
ال النِّ ُّ
ت أَ ْن أُطْبِّ َق َعلَْي ِّه ِّم األ ْ
ت إِّ ْن شْئ َ
يما شْئ َ
ال ذَل َ َ
اّللَ َو ْح َدهُ الَ يُ ْر ِّرُك بِِّّه َشْيئاً) رواه البخاري .
َصالَِّهبِّ ْم َم ْن يَ ْعبُ ُد َّ
أْ
ال سأَلْت عبد َِّّ
ٍ
َش ِّد ما صنَع الْم ْر ِّرُكو َن بِّرس ِّ
اّللِّ  قَ َ
ول َّ
وع ْن عُْرَوَة بْ ِّن ُّ
الزبَ ِّْري قَ َ َ ُ َْ َ
بَ -
ال ( َرأَيْ ُ
َُ
اّلل بْ َن َع ْم ٍرو َع ْن أ َ َ َ َ ُ
ت عُ ْقبَةَ بْ َن أَِِّب ُم َعْيط َجاءَ
َّيب  وهو ي ِّ
ِب
ال أَتَ ْقتُلُو َن َر ُجالً أَ ْن يَ ُق َ
ض َع ِّرَداءَهُ ِّيف ُعنُ ِّق ِّه فَ َخنَ َقهُ بِِّّه َخنْقاً َش ِّديداً فَ َجاءَ أَبُو بَ ْك ٍر َح َّىت َدفَ َعهُ َعْنهُ فَ َق َ
صلى فَ َو َ
إِّ َىل الن ِّ َ ُ َ ُ َ
ول َرِّ َ
اّلل  .وقَ ْد جاء ُكم بِّالْب يِّنَ ِّ
كم )  .رواه البخاري ومسلم
ات ِّم ْن َربِّ ُ
َُّ َ َ َ ْ َ
ِّ
اس ِّم ْن قُ َريْ ٍ
َّيب 
ش َجاءَ ُع ْقبَةُ بْ ُن أَِِّب ُم َعْي ٍط بِّ َسلَى َجُزوٍر فَ َق َذفَهُ َعلَى ظَ ْه ِّر النِّ ِّ
اّللِّ  قَ َ
جَ -ع ْن َعْب ِّد َّ
ال ( بَْي نَا النِّ ُّ
َّيب َ ساج ٌد َو َح ْولَهُ نَ ٌ
ِّ
فَلَم ي رفَع رأْسه فَجاءت فَ ِّ
ك الْ َمألَ ِّم ْن
صنَ َع فَ َق َ
اط َمةُ َ -علَْي َها َّ
َّيب  « اللَّ ُه َّم َعلَْي َ
ْ َْ ْ َ َ ُ َ َ ْ
َخ َذتْهُ م ْن ظَ ْه ِّرهِّ َوَد َع ْ
ال النِّ ُّ
السالَ ُم  -فَأ َ
ت َعلَى َم ْن َ
ِب بن َخلَ ٍ
ٍ
ِّ ٍ
ِّ
ِّ
ف » ُ .ش ْعبَةُ الر ُّ
قُ َريْ ٍ
َّاك  -فَ َرأَيْتُ ُه ْم قُتِّلُوا يَ ْوَم
ش أَبَا َج ْه ِّل بْ َن ه َرام َو ُعْتبَةَ بْ َن َرب َيعةَ َو َشْيبَةَ بْ َن َرب َيعةَ َوأ َُميَّةَ بْ َن َخلَف  -أ َْو أََُّ ْ َ
بَ ْد ٍر فَأُلْ ُقوا ِّيف بِّئْ ٍر َغْي ر أ َُميَّةَ أ َْو أ ٍَ
صالُهُ فَلَ ْم يُْل َق ِّيف الْبِّئْ ِّر ) متفق عليه .
ُِب تَ َقطَّ َع ْ
ت أ َْو َ
َ
د-قال عبد هللا بن مسعود ( أول من أظهر اإلسالم سبعة رسول هللا  وأبو بكر وعمار وأمه مسية وصهيب وبالل واملقداد فأما
رسول هللا  فمنعه هللا بعمه أيب طالب وأما أبو بكر فمنعه هللا بقومه وأما سائرهم فأخذهم املرركون فألبسوهم أدراع احلديد
وصهروهم يف الرمس فما منهم إنسان إال وقد واتاهم على ما أرادوا إال بالل فإنه هانت عليه نفسه يف هللا وهان على قومه فأعطوه
الولدان وأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول :أحد أحد ) .
ه -وعن أنس قال  :قال رسول هللا  ( لقد أخفت يف هللا وما خياف أحد ولقد أوذيت يف هللا وما يؤذى أحد ) رواه الرتمذي.
قال ابن القيم  :هذا يفهم منه معنيان :

أحدمها  :أن ذلك يف مرضاته وطاعته وسبيله وهذا فيما يفعله اإلنسان باختياره كما يف احلديث ( تعلمت فيك العلم ) .

والثاِن  :أنه بسببه وجبهته حصل ذلك وهذا فيما يصيبه بغري اختياره وغالب ما يأِت قوهلم ( ذلك يف هللا ) يف هذا املعَن فتأمل قوله (

ولقد أوذيت يف هللا ) وقول خبيب وذلك ( يف ذات اإلله ) وقول عبد هللا بن حزام ( حىت أقتل فيك ) .
-2مجيع األنبياء القوا من األذى القويل والفعلي من أقوامهم – استهزاء وسخرية وطرداً وقتالً . -
ِّ
ِّ
ََّارا ) .
استِّ ْهَزاء قوم نوح بِّنُ ٍ
ت نَبِّيًّا ص ْر َ
وح قَ ْوُهلُ ْم لَهُ ( بَ ْع َد أَ ْن ُكْن َ
فَم َن ْ
ت جن ً
وح ( إِّ ْن تَ ْس َخُروا ِّمنَّا فَِّإنَّا نَ ْس َخُر ِّمْن ُك ْم َك َما تَ ْس َخُرو َن ) .
اىل َع ْن نُ ٍ
ال َّ
َوقَ ْد قَ َ
اّللُ تَ َع َ
اق ِّهبِّم بَِّقولِِّّه ( فَأَخ َذهم الطُّوفَا ُن وهم ظَالِّمو َن ) وأَمثا َهلا ِّمن ْاآليا ِّ
ت.
َ َْ َ َ َ
َوذَ َكَر َما َح َ ْ ْ
َُ ْ ُ
َ ُُ
ول إَِّّال اعت ر َاك ب عض ِّآهلتِّنا بِّس ٍ
وِّمن استِّهزاء قوم هود ِّهب ٍ
وء ) .
اّللُ َعْن ُه ْم ِّم ْن قَ ْوِّهلِّ ْم ( إِّ ْن نَ ُق ُ
ود َما ذَ َكَرهُ َّ
َ َ ْ َْ
ُ
َْ َ َ ْ ُ َ َ ُ
ِّ
ِّ
ِِّّ
ود َما ِّجْئتَنَا بِّبَ يِّنَ ٍة وَما َْحنن بِّتَ ِّ
ك ْاآليَةَ ) .
اركِّي آهلَتِّنَا َع ْن قَ ْول َ
َوقَ ْوله َعْن ُه ْم أَيْ ً
ضا ( قَالُوا يَا ُه ُ
َ ُ
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الريح الْع ِّقيم  )..وأَمثا َهلا ِّمن ْاآلي ِّ
ِِّّ
وذَ َكر ما ح َ ِِّّ ِّ
ِّ
ِّ
ات .
اق هب ْم م َن الْ َع َذاب ِّيف قَ ْوله (أ َْر َس ْلنَا َعلَْيه ُم ِّ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ
َ ََ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وِّمن ِّ
ِّ
ِّ
ني) .
يما ذَ َكَر َّ
ت م َن الْ ُم ْر َسل َ
صال ُح ائْتنَا مبَا تَع ُدنَا إِّ ْن ُكْن َ
َ َ ْ
اّللُ َعْن ُه ْم (يَا َ
است ْهَزائ ِّه ْم ب َ
صال ٍح قَ ْوُهلُ ْم ف َ
ِّ
الصيحةُ فَأَصبحوا ِّيف ِّدي ِِّّ
اق ِّهبِّم بَِّقولِِّّه (وأ ِّ َّ ِّ
وقَوُهلم (يا صالِّح قَ ْد ُكْن ِّ
ِّ
ني)
اره ْم َجامث َ
َ
ت فينَا َم ْر ُج ًّوا قَ ْب َل َه َذا َ )...وذَ َكَر َما َح َ ْ ْ َ َ
َ
ين ظَلَ ُموا َّ ْ َ ْ َ ُ
َ ْ ُْ َ َ ُ
َخ َذت الذ َ
وَْحن ِّوها ِّمن ْاآلي ِّ
ات .
َ َ َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
وِّمن ْ ِّ ِّ ِّ
ضا
َخ ِّر ُجوا َ
يما َح َكى َّ
آل لُوط م ْن قَ ْريَت ُك ْم َ )...وقَ ْوُهلُ ْم لَهُ أَيْ ً
اب قَ ْومه إَّال أَ ْن قَالُوا أ ْ
اّللُ َعْن ُه ْم (فَ َما َكا َن َج َو َ
است ْهَزائه ْم بلُوط قَ ْوُهلُ ْم ف َ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اق هب ْم بَِّق ْوله (فَ َج َع ْلنَا َعاليَ َها َسافلَ َها َوأ َْمطَْرنَا َعلَْي ِّه ْم ح َج َارًة م ْن سج ٍيل) َوَْحن ِّوَها
ني) َوذَ َكَر َما َح َ
(لَئ ْن ََلْ تَْنتَه يَا لُو ُط لَتَ ُكونَ َّن م َن الْ ُم ْخَرج َ
ِّمن ْاآلي ِّ
ات .
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ك لََرمجَْنَا َك
ب َما نَ ْف َقهُ َكث ًريا ممَّا تَ ُق ُ
يما َح َكى َّ
ضعي ًفا َولَ ْوَال َرْهطُ َ
ول َوإنَّا لَنَ َر َاك فينَا َ
َوم َن ْ
است ْهَزائه ْم ب ُر َعْيب قَ ْوُهلُ ْم ف َ
اّللُ َعْن ُه ْم ( قَالُوا يَا ُش َعْي ُ
اق ِّهبِّم بَِّقولِِّّه ( فَأَخ َذهم ع َذاب ي وِّم الظُّلَّ ِّة إِّنَّه َكا َن ع َذاب ي وٍم ع ِّظي ٍم ) وَْحن ِّوها ِّمن ْاآلي ِّ
ِّ
ات .
َ َ َْ َ
َوَما أَنْ َ
ُ
َ َ َ َ
َ ُ ْ َ ُ َْ
ت َعلَْي نَا ب َع ِّزي ٍز ) َوذَ َكَر َما َح َ ْ ْ
ِّ
ِّ
ك ما أَتَى الَّ ِّذ ِّ ِّ ِّ
ٍ
اص ْوا بِِّّه بَ ْل ُه ْم قَ ْوٌم طَا ُغو َن ) .
ين م ْن قَ ْبل ِّه ْم م ْن َر ُسول إَِّّال قَالُوا َساحٌر أ َْو َْجمنُو ٌن  .أَتَ َو َ
قال تعاىل ( َك َذل َ َ
َ
ئ بِّرس ٍل ِّمن قَبلِّك فَح َ ِّ َّ ِّ
ِّ
ين َس ِّخُروا ِّمْن ُه ْم َما َكانُوا بِِّّه يَ ْستَ ْه ِّزئُو َن ) .
وقال تعاىل لرسوله َ ( ولَ َقد ْ
استُ ْه ِّز َ ُ ُ ْ ْ َ َ
اق بالذ َ
 -3احلديث دليل على فضل الصرب على أذى الناس وأن ذلك من صفات األنبياء .
ِّ
ك لَ ِّم ْن َع ْزِّم األ ُُمور ) .
َ
قال تَ َع َ
صبَ َر َوغَ َفَر إِّ َّن ذَل َ
اىل ( َولَ َم ْن َ
ِ
خيرب تعاىل أن من صرب على ما يناله من أذى اخللق ( وغَ َفر ) هلم بأن مسح هلم عما يصدر منهم (إِ َّن َذلِ َ ِ
األموِر) أي :ملن
ك لَم ْن َع ْزم ُ
َ َ
األمور اليت حث هللا عليها وأكدها وأخرب أنه ال يلقاها إال أهل الصرب واحلظوظ العظيمة ومن األمور اليت ال يوفق هلا إال أولو العزائم
واهلمم وذوو األلباب والبصائر.
فإن ْترك االنتصار للنفس بالقول أو الفعل من أشق شيء عليها والصرب على األذى والصفح عنه ومغفرته ومقابلته باإلحسان أشق
وأشق ولكنه يسري على من يسره هللا عليه وجاهد نفسه على االتصاف به واستعان هللا على ذلك مث إذا ذاق العبد حالوته ووجد
( تفسري السعدي ) .
آثاره تلقاه برحب الصدر وسعة اخللق والتلذذ فيه .
قال ابن رجب  :وملا كان الصرب شاقاً على النفوس حيتاج إىل جماهدة النفس وحبسها وكفها عما هتواه كان ضياء فال جناح يف
الدنيا وال فالح يف اآلخرة إال بالصرب .
وللصرب ( بأنواعه ) فضائل كثرية :

أوالً  :معية هللا للصابرين .
اّلل مع َّ ِّ
ِّ
ين ) .
قال تعاىل ( إ َّن ََّ َ َ
الصاب ِّر َ

ثانياً  :حمبة هللا هلم .
ب َّ ِّ
ين ) .
قال تعاىل ( َو َّ
اّللُ ُِّحي ُّ
الصاب ِّر َ
ثالثاً  :إطالق البشرى هلم .
قال تعاىل ( وب ِّر ِّر َّ ِّ
ين ) .
ََ
الصاب ِّر َ

رابعاً  :إجياب اْلزاء على أحسن أعماهلم .
َّ ِّ
َح َس ِّن َما َكانُوا يَ ْع َملُو َن ) .
َجَرُه ْم بِّأ ْ
صبَ ُروا أ ْ
ين َ
قال تعاىل ( َولَنَ ْج ِّزيَ َّن الذ َ
خامساً  :ضمان املدد والنصرة هلم .
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ٍ ِّ
ِّ
ني ) .
صِّربُوا َوتَتَّ ُقوا َويَأْتُوُك ْم م ْن فَ ْوِّره ْم َه َذا ميُْد ْد ُك ْم َربُّ ُك ْم خبَ ْم َسة آالف م َن الْ َمالئ َكةُ ُم َس ِّوم َ
قال تعاىل ( بَلَى إِّ ْن تَ ْ
سادساً  :استحقاقهم دخول اْلنة وتسليم املالئكة عليهم .
ِّ
صبَ ُروا َجنَّةً َو َح ِّريراً ) .
قال تعاىل ( َو َجَز ُاه ْم مبَا َ
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ِّ
وقال تعاىل ( والْمالئِّ َكةُ ي ْد ُخلُو َن َعلَْي ِّهم ِّمن ُك ِّل ب ٍ
صبَرُْمت فَنِّ ْعم عُ ْقب الد ِّ
َّار )
اب َ .س ٌ
ْ ْ َ
َ
الم َعلَْي ُك ْم مبَا َ ْ
َ َ
َ َ

سابعاً  :حفظهم من كيد األعداء .
ط).
اّللَ ِّمبَا يَ ْع َملُو َن ُِّحمي ٌ
ضُّرُك ْم َكْي ُد ُه ْم َشْيئاً إِّ َّن َّ
صِّربُوا َوتَتَّ ُقوا ال يَ ُ
قال تعاىل ( َوإِّ ْن تَ ْ
ثامناً  :سبب للحصول على درجة اإلمامة ِف الدين .
ِّ ِّ
ِّ
صبَ ُروا َوَكانُوا بِّآياتِّنَا يُوقِّنُو َن ) .
(و َج َع ْلنَا مْن ُه ْم أَئ َّمةً يَ ْه ُدو َن بأ َْم ِّرنَا لَ َّما َ
قال تعاىل َ
قال ابن تيمية  :بالصرب واليقني تنال اإلمامة يف الدين .مث تال هذه اآلية (وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا بآياتنا يوقنون).
تاسعاً  :أنه من أسباب النصر .

كما يف حديث ابن عباس (واعلم أن النصر مع الصرب) .

عاشراً  :أمر هللا به املؤمن ن .
اّلل مع َّ ِّ
قال تعاىل (يا أَيُّها الَّ ِّذين آمنُوا ْ ِّ ِّ
الص ِّْرب و َّ ِّ ِّ
ين ) .
َ َ
الصالة إ َّن ََّ َ َ
َ َ
الصاب ِّر َ
استَعينُوا ب َّ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
اّللَ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفل ُحو َن ) .
صابُروا َوَرابطُوا َواتَّ ُقوا َّ
ين َآمنُوا ْ
اص ُربوا َو َ
وقال تعاىل (يَا أَيُّ َها الذ َ
احلادي عشر  :الصب ضياء .
كما يف حديث أيب مالك قال  :قال  ( والصرب ضياء ) .
الثاِن عشر  :أنه خري ما أعطي العبد .

قال  ( وما أعطي أحد عطاء خرياً وأوسع من الصرب ) رواه مسلم .
قوله (وما أعطي أحد عطاء خرياً وأوسع من الصرب ) .

قال ابن القيم  :فإن هذا بعد نزول البالء ليس للعبد أوسع من الصرب وأما قبله فالعافية أوسع له

وقال السعدي  :وإَّنا كان الصرب أعظم العطايا ألنه يتعلق جبميع أمور العبد وكماالته وكل حالة من أح واله حتتاج إىل صرب فإنه
حيتاج إىل الصرب على طاعة هللا حىت يقوم هبا ويؤديها وإىل صرب عن معصية هللا حىت يرتكها هلل وإىل صرب على أقدار هللا املؤملة فال
يتسخطها بل إىل صرب على نعم هللا وحمبوبات النفس فال يدع النفس مترح وتفرح الفرح املذموم بل يرتغل بركر هللا فهو يف كل
أحواله حيتاج إىل الصرب وبالصرب ينال الفالح وهلذا ذكر هللا أه ل اجلنة فقال (والْم َالئِّ َكةُ ي ْد ُخلُو َن َعلَْي ِّهم ِّمن ُك ِّل ب ٍ
اب) ( َس َال ٌم َعلَْي ُك ْم
ْ ْ َ
َ
َ َ
ِّ
ِّ
صبَرُْمت فَنِّ ْعم عُ ْقب الد ِّ
صبَ ُروا) .
َّار ) وكذلك قوله (أُولَئِّ َ
ك َُْيَزْو َن الْغُْرفَةَ مبَا َ
مبَا َ ْ
َ َ
فهم نالوا اجلنة بنعيمها وأدركوا املنازل بالصرب ولكن العبد يسأل هللا العافية من االبتالء الذي ال يدري ما عاقبته مث إذا ورد عليه
فوظيفته الصرب فالعافية هي املطلوبة باألصالة يف أمور االبتالء واالمتحان والصرب يؤمر به عند وجود أسبابه ومتعلقاته وهللا هو املعني
إن أمره ُكلَّه لَه خري ولَ ِّ
جاء يف صحيح مسلم  :عن صهيب بن ٍ
رسول هللا َ ( : ع َجباً ْ ِّ ِّ َّ
َح ٍد
ال ُ
ال  :قَ َ
سنان  قَ َ
يس ذل َ
ك أل َ
ألمر املُؤمن ْ َُ ُ ُ ٌ َ
إالَّ ِّ
صبَ َر فَكا َن َخ ْرياً لَه ) .
ضراءُ َ
َصابَْتهُ َسَّراءُ َش َكَر فَكا َن َخرياً لَهُ وإ ْن َ
للم ْؤمن  :إ ْن أ َ
ُ
أصابَْتهُ َ
فهذا احلديث دليل على فضل هللا تعاىل على املؤمن حيث إن املؤمن إن أصابته ضراء فصرب فكان خرياً وإن أصابته س راء فركر كان
خرياً.
ويف املسند عنه ( والذي نفسي بيده ال يقضى هللا للمؤمن قضاء إال كان خرياً له إن أصابته سراء شكر فكان خرياً له وإن أصابته
ضراء صرب فكان خرياً له وليس ذلك إال للمؤمن ) .
ويف لفظ ( إن أمر املؤمن كله عجيب إن أصابته سراء شكر فكان خرياً له وان أصابته ضراء صرب فكان خريا له ) .
ِّ
ِّ
ؤجر يف كل أمرهِّ حىت
ويف لفظ ألمحد (
ُ
عجبت للمؤمن إن أصابه خري محد هللا وشكر وإن أصابته مصيبةٌ محد هللا وصرب فاملؤمن يُ ُ
ِّ
يرفعها إىل ِّيف امرأته ) .
يف اللقمة ُ
ف املؤمن يف هذه الدنيا دائر بني نعمة ومصيبة فالنعمة يقابلها بالركر واملصيبة يقابلها بالصرب وهذا من أعظم عالمات السعادة .
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فالعبد ال ينفك عن هذه األمور الثالثة أبداً  :إذا أذنب استغفر وإذا أعطي شكر وإذا ابتلي صرب .

قال ابن القيم  :فإن هذه الثالثة هي عنوان سعادة العبد وعالمة فالحه يف دنياه وأخراه وال ينفك عبد عنها أبداً فإن العبد دائم
التقلب بني هذه األطباق الثالث .
 -4والصرب ينقسم إىل ثالثة أقسام :
القسم األول  :صرب على الطاعة حىت يفعلها.

فإن العبد ال يكاد يفعل املأمور به إال بعد صرب ومصابرة وجماهدة لعدوه الباطن والظاهر فبحسب هذا الصرب يكون أداؤه للمأمورات و
فعله للمستحبات.
القسم الثاِن  :صرب عن املنهي عنه حىت ال يفعله .

فإن النفس ودواعيها وتزيني الريطان وقرناء السوء؛ تأمره باملعصية وَترؤه عليها فبحسب قوة صربه يكون تركه هلا قال بعض السلف :
أعمال الرب يفعلها الرب والفاجر وال يقدر على ترك املعاصي إال صديق .

القسم الثالث  :الصرب على ما يصيبه بغري اختياره من املصائب وهي نوعان:
النوع األول  :ال اختيار للخلق فيه كاألمراض وغريها من املصائب السماوية .
فهذه يسهل الصرب فيها ألن العبد يرهد فيها قضاء هللا وقدره وإنه ال مدخل للناس فيها فيصرب إما اضطراراً وإما اختياراً .
النوع الثاين  :أن حيصل له بفعل الناس يف ماله أو عرضه أو نفسه .
فهذا النوع يصعب الصرب عليه جداً ألن النفس تسترعر املؤذي هلا وهي تكره الغلبة فتطلب االنتقام فال يصرب على هذا النوع إال
األنبياء والصديقون .
وكان نبينا  إذا أوذي يقول ( يرحم هللا موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصرب ) .
وأخرب عن نيب من األنبياء أنه ضربه قومه فجعل يقول ( اللهم اغفر لقومي فإُنم ال يعلمون ) .
وقد روى عنه  أنه جرى له هذا مع قومه فجعل يقول مثل ذلك.
فجمع يف هذا ثالثة أمور :العفو عنهم واالستغفار هلم واالعتذار عنهم بأُنم ال يعلمون .
وهذا النوع من الصرب أمثره النصر والع ز والسرور واألمن والقوة يف ذات هللا وزيادة حمبة هللا وحمبة الناس له وزيادة العلم وهلذا قال هللا تعاىل
( وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا بآياتنا يوقنون ) .
فبالصرب واليقني تنال اإلمامة يف الدين .
ويعني العبد على هذا الصرب عدة أشياء:
أحده ا  :أن يرهد أن هللا سبحانه وتعاىل خالق أفعال العباد حركاهتم وسكناهتم وإراداهتم فما شاء هللا كان وما َل يرأ َل يكن فال

يتحرك يف العاَل العلوي والسفلي ذرة إال بإذنه ومريئته فانظر إىل الذي سلطهم عليك وال تنظر إىل فعلهم بك؛ تسرتيح من اهلم والغم
واحلزن.
الثانية  :أن يرهد ذنوبه .

وأن هللا إَّنا سلطهم عليه بذنبه كما قال تعاىل ( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثري) .
فإذا شهد العبد أن مجيع ما يناله من املكروه فسببه ذنوبه اشتغل بالتوبة واالستغفار من الذنوب اليت سلطتهم عليه عن ذمهم ولومهم
والوقيعة فيهم .
وإذا رأيت العبد يقع يف الناس إذا آذوه وال يرجع إىل نفسه باللوم واالستغفار فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية وإذا تاب واستغفر وقال :
هذا بذنويب صارت يف حقه نعمه.
الث ال ث  :أن يرهد العبد حسن الثواب الذي وعده هللا ملن عفى وصرب .
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كما قال تعاىل ( وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على هللا إنه ال حيب ال ظاملني ) .
وملا كان الناس عند مقابلة األذى ثالثة أقسام :
ظاَل يأخذ فوق حقه  --ومقتصد يأخذ بقدر حقه  --وحمسن يعفو ويرتك حقه ذكر األقسام الثالثة يف هذه اآلية فأوهلا للمقتصدين
ووسطها للسابقني وآخرها للظاملني .
وإذا شهد مع ذلك فوت األجر باالنتقام واالستيفاء سهل عليه الصرب والعفو.
الرابع  :أن يرهد أنه إذا عفى وأحسن أورثه ذلك من سالمة القلب إلخوانه ونقائه من الغش والغل وطلب االنتقام وإرادة الرر

وحصل له من حالوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجالً وآجال على املنفعة احلاصلة له باالنتقام أضعافاً مضاعفة ويدخل يف قوله تعاىل
(وهللا حيب احملسنني) فيصري حمبوباً هلل ويصري حاله حال من أخذ منه دراهم فعوض عنها الوفا من الدنانري فحينئذ يفرح مبا من هللا عليه
أعظم ما يكون فرحاً .
اخلامس  :أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إال أورثه ذلك ذالً وجده يف نفسه فإذا عفى أعزه هللا .

وهذا مما أخرب به الصادق املصدوق عليه الصالة والسالم حيث يقول ( ما زاد هللا عبداً بعفو إال عزاً ) .
فالعز احلاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز احلاصل له باالنتقام فإن هذا عز يف الظاهر وهو يورث يف الباطن ذال؛ والعفو ذل يف
الظاهر وهو يورث العز باطناً وظاهراً.
السادس  :وهي من أعظم الفوائد -أن يرهد أن اجلزاء من جنس العمل وأنه نفسه ظاَل مذنب وأن من عفى عن الناس عفى هللا عنه

ومن غفر غفر هللا له .
فإذا شهد أن عفوه عنهم وصفحه وإحسانه مع إساءهتم إليه سبب ألن َيزيه هللا كذلك من جنس عمله فيعفو عنه ويصفح وحيسن إليه
على ذنوبه سهل عليه عفوه وصربه ويكفي العاقل هذه الفائدة.
السابع  :أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه باالنتقام وطلب املقابلة ضاع عليه زمانه وتفرق عليه قلبه وفاته من مصاحله ما ال ميكن

استدراكه .
ولعل هذا يكون أعظم عليه من املصيبة اليت نالته من جهتهم فإذا عفى وصفح فرغ قلبه وجسمه ملصاحله اليت هي أهم عنده من االنتقام.
الثامن  :أن انتقامه واستيفائه وانتصاره لنفسه .

فإن رسول هللا  ما انتقم لنفسه قط فإذا كان هذا خري خلق هللا وأكرمهم على هللا َل يكن ينتقم لنفسه مع أن أذاه أذى هلل ويتعلق به
حقوق الدين ونفسه أشرف األنفس وأزكاها وأبرها وأبعدها من كل خلق مذموم وأحقها بكل خلق مجيل ومع هذا فلم يكن ينتقم
هلا فكيف ينتقم أحدنا لنفسه اليت هو أعلم هبا ومبا فيها من العيوب والررور بل الرجل العارف ال تساوي نفسه عنده أن ينتقم هلا وال
قدر هلا عنده يوجب عليه انتصاره هلا.

الت اسع  :إن أوذي على ما فعله هلل أو على ما أمره به من طاعته وُنى عنه من معصيته وجب عليه الصرب وَل يكن له االنتقام .

فإنه قد أوذى يف هللا فأجره على هللا وهلذا ملا كان اجملاهدون يف سبيل هللا ذهبت دماؤهم وأمواهلم يف هللا َل تكن مضمونة فإن هللا تعاىل
اشرتى منهم أنفسهم وأمواهلم فالثمن على هللا ال على اخللق فمن طلب الثمن منهم َل يكن له على هللا مثن فإنه من كان يف هللا نفقه
كان على هللا خلفه.
العاش ر  :أن يرهد معية هللا معه إذا صرب وحمبة هللا له ورضاه ومن كان هللا معه دفع عنه من أنواع األذى واملضرات ما ال يدفع عنه أحد

من خلقه .
قال هللا تعاىل ( واصربوا إن هللا مع الصابرين ) .
وقال ( وهللا حيب الصابرين ) .

احلادي عشر  :أن يرهد أن الصرب نصف اإلميان فال يبدل من إميانه جزء يف نصرة نفسه فإن صرب فقد أحرز إميانه وصانه من النقص
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وهللا تعاىل يدافع عن الذين آمنوا.

الثاِن عشر  :أن يرهد أن صربه حكم منه على نفسه وقهر هلا وغلبة هلا .
فمىت كانت النفس مقهورة معه مغلوبة َل تطمع يف اسرتقاقة وأسره وإلقائه يف املهالك ومىت كان مطيعاً هلا سامعاً منها مقهوراً معها َل
تزل به حىت هتلكه أو تتداركه رمحة من ربه فلو َل يكن يف الصرب إال قهره لنفسه ولريطانه؛ فحينئذ يظهر سلطان القلب ويثبت جنوده
فيفرح ويقوى ويطرد العدو عنه.

الثالث عشر  :أن يعلم أنه إن صرب فاهلل ناصره والبد فإن هللا وكيل من صرب وأحال ظامله عليه ومن انتصر بنفسه لنفسه وكله هللا إىل
نفسه فكان هو الناصر هلا فأين من ناصر هللا خري الناصرين إىل من ناصره نفسه أعجز الناصرين وأضعفه.

الرابع عشر  :أن صربه على من آذاه واحتماله له يوجب رجوع خصمه عن ظلمه وندامته واعتذاره ولوم الناس له فيعود بعد إيذائه له
مستحياً منه نادماً على ما فعله بل يصري موالياً له وهذا معَن قوله ( ادفع باليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم
 .وما يلقاها إال الذين صربوا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم ) .

اخلامس عشر  :رمبا كان انتقامه سبباً لزيادة شر خصمه وقوة نفسه وفكرته يف أنواع األذى اليت يوصلها إليه كما هو املراهد فإذا صرب
وعفى أمن من هذا الضرر والعاقل ال خيتار أعظم الضررين بدفع أدنامها وكم قد جلب االنتقام واملقابلة من شر عجز صاحبه عن دفعه
وكم قد ذهبت به نفوس ورياسات وأموال وممالك لو عفى املظلوم لبقيت عليه.

السادس عشر  :أن من اعتاد االنتقام وَل يصرب البد أن يقع يف الظلم .

فإن النفس ال تقتصر على قدر العدل الواجب هلا ال عمالً وال إرادة ورمبا عجزت عن االقتصار على قدر احلق فإن الغضب خيرج
بصاحبه إىل حد ال يعقل ما يقول وما يفعل فبني هو مظلوم ينتظر النصر والعز إذا انقلب ظاملاً ينت ظر املقت والعقوبة.

السابع عشر  :أن هذه املظلمة اليت ظلمها هي سبب إما لتكفري سيئة أو رفع درجة فإذا انتقم وَل يصرب َل تكن مكفرة لسيئته وال
رافعة لدرجته.

الثامن عشر  :أن عفوه وصربه من أكرب اجلند له على خصمه فإن من صرب وعفى كان صربه وعفوه موجباً لذل عدوه وخوفه وخريته

منه ومن الناس فإن الناس ال يسكتون عن خصمه وإن سكت هو فإذا انتقم زال ذلك كله وهلذا َتد كثرياً من الناس إذا شتم غريه أو
آذاه حيب أن يستويف منه فإذا قابله اسرتاح وألقى عنه ثقالً كان َيده.

التاسع عشر  :أنه إذا عفى عن خصمه استرعرت نفس خصمه أنه فوقه وأنه قد ربح عليه فال يزال يرى نفسه دونه وكفى هبذا فضالً
وشرفاً للعفو.
العررون  :أنه إذا عفى وصفح كانت هذه احلسنة فتولد له حسنة أخرى وتلك األخرى تولد أخرى وهلم جرا فال تزال حسناته يف
مزيد فإن من ثواب احلسنة احلسنة كما أن من عقاب السيئة السيئة بعدها ورمبا كان هذا سبباً لنجاته وسعادته األبدية فإذا انتقم
وانتصر زال ذلك ( .قاعدة يف الصرب البن تيمية ) .
 -5يف قوله ( لقد أوذي موسى ) تسلية لنفسه  وحتريض ألمته على الصرب على األذى .
 -6عدل الرسول  يف القسمة وقد جاء يف رواية ( ويلك ومن يعدل إذا َل أعدل قد خبت وخسرت إن َل أعدل ) .
-7اختلف يف السبب يف عدم قتله  للمنافقني مع علمه ببعضهم :
اّللِّ
ِّ
اّللِّ  بِّ ِّْ ِّ
ني وِِّف ثَو ِّ
ٍ
ب بِّالَ ٍل فِّ َّ
قيل  :ما يف الصحيحنيَ :ع ْن َجابِّ ِّر بْ ِّن َعْب ِّد َّ
ول َّ
ضةٌ َوَر ُس ُ
ول َّ
ال أَتَى َر ُج ٌل َر ُس َ
اّللِّ قَ َ
اجل ْعَرانَة ُمْن َ
صَرفَهُ م ْن ُحنَ ْ َ ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
 ي ْقبِّ ِّ
ت إِّ ْن ََلْ أَ ُك ْن أ َْع ِّد ُل » .
ال يَا ُحمَ َّم ُد ْاع ِّد ْل  .قَ َ
َّاس فَ َق َ
ال « َويْلَ َ
ت َو َخس ْر َ
ك َوَم ْن يَ ْعد ُل إِّ َذا ََلْ أَ ُك ْن أ َْعد ُل لََق ْد خْب َ
َ ُ
ض مْن َها يُ ْعطى الن َ
ِّ
ِّ
ِّ
اخلَطَّ ِّ
َص َح ِّايب إِّ َّن َه َذا
ال عُ َمُر بْ ُن ْ
ال « َم َعاذَ َّ
اّلل فَأَقْ تُ َل َه َذا الْ ُمنَاف َق  .فَ َق َ
ول َّ
اب َ د ْع ِّين يَا َر ُس َ
فَ َق َ
اّلل أَ ْن يَتَ َحد َ
َّاس أَِّّن أَقْ تُ ُل أ ْ
َّث الن ُ
اوز حن ِّ
الرِّميَّ ِّة ) متفق عليه .
الس ْه ُم ِّم َن َّ
اجَرُه ْم ميَُْرقُو َن ِّمنْهُ َك َما ميَُْر ُق َّ
َص َحابَهُ يَ ْقَرءُو َن الْ ُق ْرآ َن الَ َُيَ ُِّ َ َ
َوأ ْ
ومعَن هذا خرية أن يقع بسبب ذلك تغري لكثري من األعراب عن الدخول يف اإلسالم وال يعلمون حكمة قتله هلم وأن قتله إياهم إَّنا
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حممدا يقتل أصحابه قال القرطيب :وهذا قول علمائنا وغريهم كما
هو على الكفر فإُنم إَّنا يأخذونه مبجرد ما يظهر هلم فيقولون :إن ً
كان يعطي املؤلفة قلوهبم مع علمه برر اعتقادهم.

وقيل  :ما قال مالك رمحه هللا :إَّنا كف رسول هللا  عن املنافقني ليبني ألمته أن احلاكم ال حيكم بعلمه.

وقيل  :ما قال الرافعي :إَّنا منع رسول هللا  من قتل املنافقني ما كانوا يظهرونه من اإلسالم مع العلم بنفاقهم؛ ألن ما يظهرونه َيب
ما قبله ويؤيد هذا قوله  يف احلديث اجملمع على صحته يف الصحيحني وغريمها ( أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا  :ال إله إال هللا
فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على هللا عز وجل ) ومعَن هذا  :أن من قاهلا جرت عليه أحكام اإلسالم
ظاهرا فإن كان يعتقدها وجد ثواب ذلك يف الدار اآلخرة وإن َل يعتقدها َل ينفعه يف اآلخرة جريان احلكم عليه .
ً

-8االقتداء باألنبياء يف صربهم وثباهتم .

 -72باب من َمل ي و ِ
اج ِه النَّاس بِال ِْعتَ ِ
اب
َ ْ ْ َُ
َ
ِ
ال
ب فَ َح ِم َد َّ
ال َما بَ ُ
اَّللَ ُُثَّ قَ َ
 -6101عن َعائِ َ
َّص فِ ِيه فَ تَ نَ َّزهَ َع ْنهُ قَ ْوٌم فَ بَ لَ َغ ذَل َ
ك النِ َّ
صنَ َع النِ ُّ
شةُ ( َ
َِّب َ ش ْيئًا فَ َرخ َ
َِّب  فَ َخطَ َ
أَقْو ٍام ي ت ن َّزهو َن  ،ع ِن َّ ِ
اَّلل إِِِن ألَ ْعلَمهم بِ َِّ
ِ
ُّه ْم لَهُ َخ ْشيَةً ) .
َصنَ ُعهُ فَ َو َّ ر
َ
اَّلل َوأَ َشد ُ
الش ْيء أ ْ
َ ََ َ ُ
ُُ ْ
[ م . ] 2356 :

---------َِّب َ شيئًا فَ رخ ِ ِ
أمرا ترك فيه الترديد؛ ألنه ُرِّخص له فيه كما يف الرواية األخرى ( ما بال رجال يرغبون
صنَ َع النِ ُّ
( َ
ْ َ َ
َّص فيه ) أي :فَ َعل ً
عما ُرِّخص يل فيه ؟ ) .
( فَ تَ نَ َّزهَ َع ْنهُ قَ ْوٌم ) َل تعرف أمساؤهم ويف رواية ( فكأُنم كرهوه ) أي  :ما ترخص فيه النيب . 
ِّ
ال ِّر َجال ) .
"ما بَ ُ
ب ِّيف َو ْج ِّه ِّه فَ َق َ
( فَ بَ لَ َغ ذَلِ َ
ك النِ َّ
ب َح َّىت بَا َن الْغَ َ
الَ :
ضُ
َِّب  ) ويف الرواية األخرى ( فَغَض َ
اَّلل إِِِن ألَ ْعلَمهم بِ َِّ
ِ
ُّه ْم لَهُ َخ ْشيَةً ) معناه :أُنم يتومهون أن رغبتهم عما فعلت أقرب هلم عند هللا تعاىل وليس كما تومهوا
( فَ َو َّ ر
اَّلل َوأَ َشد ُ
ُُ ْ
بل أنا أعلمهم باهلل وأشدهم له خرية وإَّنا يكون ال ُقرب إليه سبحانه وتعاىل واخلرية له على َح َسب ما أ ََمَر ال مبخيالت النفوس
وتَ َكلُّف أعمال َل يأمر هبا .
 -1احلديث دليل على أن من هدي النيب  أنه ال يالقي أحد بعتاب بل يقول  :ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا سرتاً عليهم .
القرطِب َرِّمحَهُ هللاُ :قوله  ( ما بال رجال  ...إخل" هذا منه  عدول عن مواجهة هؤالء القوم بالعتاب وكانوا معيَّنني عنده لكنه
قال
ر
ُّ
ولس ْرت املعاتب وتنزهُ هؤالء عما
فعل ذلك لغلبة احلياء عليه ولتلطفه يف التأديب َ
سامح يف بعض األمور وتسقط عنه بعض التكاليف واألمر بالعكس؛ لوجهني:
ترخص به النيب  أوقعهم فيه ُّ
ظن أن املغفور له يُ َ
متفق عليه.
عبدا
أحدمها :أن املغفور له َّ
يتعني عليه وظيفة الركر كما قال " :أفال أكون ً
شكورا؟ " ٌ
ً
وثانيهما :أن األعلم باهلل تعاىل وبأحكامه هو األخرى له كما قال  : إين ألعلمكم باهلل تعاىل وأشدكم له خرية" وقال يف موضع

( املفهم ) .
آخر :وأعلمكم مبا أتقي .
قال يف الفتح  :قال ابن بطال َرِّمحَهُ هللاُ :كان النيب  رفي ًقا بأمته فلذلك ُخ ِّفف عنهم العتاب؛ ألُنم فعلوا ما َيوز هلم من األخذ
بالردة ولو كان ذلك حر ًاما أل ََمرهم بالرجوع إىل فعله.
قال احلافظ َرِّمحَهُ هللاُ :أما املعاتبة فقد حصلت منه هلم بال ريب وإَّنا َل مييِّز الذي صدر منه ذلك َسْت ًرا عليه فحصل منه الرفق من هذه
أصال وأما استدالله بكون ما فعلوه غري حرام فواضح من جهة أنه َل يُلزمهم بفعل ما فعله هو .
احليثية ال برتك العتاب ً
 -2بيان احلث على االقتداء بالنيب  وذم التعمق والتنزه عن املباح ًّ
شكا يف إباحته.
ِّ
سرتا
-3حسن العررة عند املوعظة واإلنكار والتلطف يف ذلك حيث قال َرمحَهُ هللاُ" :ما بال رجال" وَل يقل :ما بال فالن بتعيينه ً
عليه.
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-4بيان أن اخلري كله يف االتباع سواء كان ذلك يف العزمية أو الرخصة.
-5ن العبادة األَوىل فيها القصد ومالزمة ما ميكن الدوام عليه .
اّللَ ِّم ْن عِّبَ ِّادهِّ الْعُلَ َماءُ ) .
 - 6أن العلماء هم أخرى الناس هلل تعاىل كما قال هللا عز وجل ( :إََِّّّنَا َخيْ َرى َّ
اعتمادا على صالحه.
 - 7أن الرجل الصاحل ينبغي أن ال يرتك االجتهاد يف العمل
ً
 - 8أن الرجل َيوز له اإلخبار بفضيلته إذا دعت إىل ذلك حاجة فإنه -صلى هللا عليه وسلم -قال" :فوهللا ألنا أعلمهم  ...إخل " مع
أنه ُنى عن تزكية النفس فقال ( فَ َال تَُزُّكوا أَنْ ُف َس ُك ْم ُه َو أ َْعلَ ُم ِّمبَ ِّن اتَّ َقى ) .
 - 9جواز الغضب عند رد أمر الررع ونفوذ احلكم يف حال الغضب والتغري.
قال النووي :وفيه الغضب عند انتهاك حرمات الررع وإن كان املنتهك ِّ
باطال .
تأويال ً
متأوًال ً
 - 10أن ال ُقرب إىل هللا تعاىل سبب لزيادة العلم به وشدة خريته.
دليال على رفق النيب  بأمته وأن الدين يُ ْسر وأن الرريعة حنيفية مسحة.
( - 11ومنها) :أن فيه ً
 - 12أن فيه اإلشارةَ إىل شدة رغبة الصحابة  يف العبادة وطلبهم االزدياد من اخلري .
َ -6102عن أَِيب س ِع ٍ
َِّب  أَ َش َّد َحيَاءً ِم َن ال َْع ْذ َر ِاء ِِف ِخ ْد ِرَها فَِإذَا َرأَى َش ْيئًا يَ ْك َرُههُ َع َرفْ نَاهُ ِِف َو ْج ِهه ) .
يد ْ
ي قَ َ
ال ( َكا َن النِ ُّ
ْ
َ
اخلُ ْد ِر ِر
---------( ِم َن ال َْع ْذ َر ِاء ) أي  :البكر مسيت بذلك ألن عذرهتا باقية .
( ِِف ِخ ْد ِرَها ) بكسر اخلاء املكان الذي حتبس فيه وتسترت .
النوويِّ :سْت ٌر َُيعل للبكر يف جنب البيت.
قال
ر
و"اخلِّ ْدر" :أصله ا ْهلَْودج وهو هنا كناية عن بيتها الذي هي مالزمة له إىل
القرطِب رمحه هللا" :العذراء" :البكر اليت َل تُنْتَ َزع ُع ْذرهتا
وقال
ْ
ر
خترج منه إىل بيت زوجها.
أن ُ
( فَِإذَا َرأَى َش ْيئًا يَ ْك َرُههُ َع َرفْ نَاهُ ِِف َو ْج ِهه ) لردة حيائه . 
-1احلديث دليل على شدة حياء النيب  وانه  إذا رأى شيئاً عرف ذلك يف وجهه .
قال العيِن  :مطابقته للرتمجة من حيث إنه لردة خيائه ال يعاقب أحداً يف وجهه وإذا رأى شيئاً يكرهه يعرف يف وجهه وإذا عاتب ال
يعني أحداً ممن فعله بل كان عتابه بالعموم وهو من باب الرفق ألمته والسرت عليهم .

أحدا مبا يكرهه بل يتغري وجهه فيَ ْف َهم أصحابه كراهيته لذلك
وقال ابن حجر  :فيه إشارة إىل تصحيح ما تقدم من أنه َل يكن يواجه ً
-2فضل احلياء .

قال ابن حجر  :وحمل وجود احلياء منه  يف غري حدود هللا تعاىل وهلذا قال للذي اعرتف بالزنا" :أَنِّكْتَها؟ " ال يُكين وأخرج البزار
هذا احلديث ص حديث أنس  وزاد يف آخره :وكان يقول :احلياء خري كله" وأخرج من حديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -قال:
كان رسول هللا  يغتسل من وراء احلجرات وما رأى أحد عورته قط وإسناده حسن.
َي َال يَتَ َكلَّ ُم بِِّّه ِّحلَيَائِِّّه بَ ْل يَتَغَيَّ ُر َو ْجهه فَنَ ْف َهم َْحن ُن َكَر َاهته .
وقال النووي َ :م ْع ََن ( َعَرفْ نَا الْ َكَر َاهة ِّيف َو ْجهه ) أ ْ
وفِّ ِّيه فَ ِّ
احلَيَاء َوُهو ِّم ْن ُش َعب ِّْ
اإلميَان َوُه َو َخ ْري ُكله َوَال يَأِِّْت إَِّّال ِّخبَْري .
ضيلَة ْ
َ
َ
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َخاهُ بِغَ ِْري تَأْ ِو ٍ
ال
يل فَ ْه َو َك َما قَ َ
 -73باب َم ْن َك َّف َر أ َ
ول ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ -6103ع ْن أَِيب ُه َريْ َرةَ  أ َّ
َح ُد ُمهَا ) .
ال ( إِذَا قَ َ
هللا  قَ َ
َن َر ُس َ
ال َّ
الر ُج ُل ألَخيه يَا َكاف ُر فَ َق ْد بَاءَ بِه أ َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ٍ
6103مَ -وقَ َ ِ ِ
َِّب .
ال ع ْكرَمةُ بْ ُن َع َّمار َ ،ع ْن َْحي ََي َ ،ع ْن َع ْبد هللا بْ ِن يَزي َد َْس َع أَبَا َسلَ َمةَ َْس َع أَبَا ُه َريْ َرةَ َ ،ع ِن النِ ِر
ول ِ
ِ ِ
ال ( أَُّميَا رج ٍل قَ َ ِ ِ ِ
هللا ب ِن ُعمر  ،ر ِ
ِ
َح ُد ُمهَا )
ض َي َّ
هللا  قَ َ
اَّللُ َع ْن ُه َما أَ َّن َر ُس َ
ال ألَخيه يَا َكاف ُر فَ َق ْد بَاءَ ِبَا أ َ
َُ
َ -6104ع ْن َع ْبد ْ َ َ َ
[ م . ] 60 :
ت ب ِن الض َّ ِ
ف ِِبِلَّ ٍة غَ ِْري ا ِإلسالَِم َك ِ
ش ْي ٍء
اذبًا فَ ْه َو َك َما قَ َ
َِّب  قَ َ
سهُ بِ َ
ال ( َم ْن َحلَ َ
َ -6105ع ْن ثَابِ ِ ْ
ْ
ال َ ،وَم ْن قَ تَ َل نَ ْف َ
َّحا َ ،ع ِن النِ ِر
ُع رِذ ِ ِ
َّم َول َْع ُن ال ُْم ْؤِم ِن َك َق ْتلِ ِه َ ،وَم ْن َرَمى ُم ْؤِمنًا بِ ُك ْف ٍر فَ ْه َو َك َق ْتلِه ) .
َ
ب به ِِف نَا ِر َج َهن َ
[ م . ] 110 :
---------ال أل ِ
َخ ِيه يَا َكافِ ُر ) ويف رواية ( إذا كفر الرجل أخاه ) أي نسبه إىل الكفر ورماه به .
( أَُّميَا َر ُج ٍل قَ َ

-1يف هذه األحاديث حترمي رمي املسلم بالكفر .
ِّ
َحدمهَا )
قال النووي  :ق ْوله  ( إِّذَا َكفََّر َّ
الر ُجل أ َ
َخاهُ فَ َق ْد بَاءَ هبَا أ َ
الرواية ْاألُخرى (أَُّميا رجل قَ َ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ت َعلَْي ِّه) َوِّيف ِّ
س ِّم ْن
َحدمهَا إِّ ْن َكا َن َك َما قَ َ
ال َوإَِّّال َر َج َع ْ
الرَوايَة ْاأل ْ
ال ألَخيه يَا َكافر فَ َق ْد بَاءَ هبَا أ َ
َوِّيف َِّ َ ْ َ َ َ ُ
ُخَرى ( :لَْي َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
َِّّ
ال:
س ِّمنَّا َولْيَتَبَ َّوأْ َم ْق َع َدهُ ِّم ْن النَّار َ .وَم ْن َد َعا َر ُج ًال بِّالْ ُك ْف ِّر أ َْو قَ َ
س لَهُ فَلَْي َ
َر ُجل ا َّد َعى لغَ ْري أَبيه َوُه َو يَ ْعلَمهُ إال َك َفَر َ .وَم ْن ا َّد َعى َما لَْي َ
ِّ
ك إَِّّال َح َار َعلَْي ِّه) .
َع ُدو َّ
س َك َذل َ
اّلل َولَْي َ
ه َذا ْ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ك أ َّ
احلَق أَنَّهُ َال يَ ْك ُفر الْ ُم ْسلِّم
َن َم ْذ َهب أ َْهل ْ
احلَديث ممَّا َعدَّهُ بَ ْعض الْعُلَ َماء ِّم ْن الْ ُم ْر ِّك َالت ِّم ْن َحْي ُ
ث إِّ َّن ظَاهَرهُ َغْي ُر ُمَراد ؛ َوذَل َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ين ِّْ
بِّالْ َم َعاصي َكالْ َقْت ِّل َو ِّ
الزنَا َوَك َذا قَ ْوله ألَخيه يَا َكافر م ْن َغ ْري ا ْعت َقاد بُطْ َالن د ِّ
احلَديث
يل ِّيف تَأْ ِّويل ْ
اإل ْس َالم َ .وإ َذا ُع ِّر َ
ف َما ذَ َك ْرنَاهُ فَق َ
أ َْو ُجه :
ِّ ِّ
ِّ
َي بِّ َكلِّ َم ِّة الْ ُك ْفر َوَك َذا َح َار َعلَْي ِّه َوُه َو َم ْع ََن
َح ُد َها  :أَنَّهُ َْحم ُمول َعلَى الْ ُم ْستَ ِّحل ل َذل َ
أَ
ك َوَه َذا يُ َكفَّر  .فَ َعلَى َه َذا َم ْع ََن ( بَاءَ هبَا ) أ ْ
رجعت علَي ِّه أَي  :رجع علَي ِّه الْ ُك ْفر  .فَباء وحار ورجع ِّمبَعَن و ِّ
احد .
َََ ْ َ ْ ْ ََ َ َ ْ
َ َ َ َ َ ََ َ َ ْ َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َوال َْو ْجهُ الث ِ
يصته ألَخيه َوَم ْعصيَة تَكْفريه .
َّاِن َ :م ْعنَاهُ َر َج َع ْ
ت َعلَْيه نَق َ
ِ
اخلوارِّج الْم َك ِّف ِّرين لِّْلم ْؤِّمنِّني  .وه َذا الْوجه نَ َقلَه الْ َق ِّ
اّلل َ -ع ْن ِّْ
اإل َمام َمالِّك بْن أَنَس َوُه َو
اضي ِّعيَاض َ -رِّمحَهُ َّ
ُ َ ُ َ ََ َ ْ ُ ُ
َوالثَّالث  :أَنَّهُ َْحم ُمول َعلَى ََْ
َن الْم ْذهب َّ ِّ
ضعِّ ٌ ِّ
يح الْ ُم ْختَ َار الَّ ِّذي قَالَهُ ْاألَ ْكثَ ُرو َن َوالْ ُم َح ِّق ُقو َن  :أ َّ
ِّج َال يُ َكفَُّرو َن َك َسائِِّّر أ َْهل الْبِّ َد ِّع .
َن ْ
َ
يف ؛ أل َّ َ َ
اخلََوار َ
الصح َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِ
ك أ َّ
الرابع َ :م ْعنَاهُ أ َّ
َن الْ َم َعاص َي َك َما قَالُوا بَِّريد الْ ُك ْفر َوُخيَاف َعلَى الْ ُمكْثر مْن َها أَ ْن يَ ُكون
َوال َْو ْجه َّ
ك يَئُول بِّه إِّ َىل الْ ُك ْفر ؛ َوذَل َ
َن ذَل َ
ِّ
عاقِّبة ُش ْؤمها الْم ِّ
صري إِّ َىل الْ ُك ْفر  .وي َؤيِّد َه َذا الْو ْجه ما جاء ِّيف ِّرواي ٍة ِّألَِّيب َعوانَة ِّْ ِّ
ص ِّحيح ُم ْسلِّم )  :فَِّإ ْن
اإل ْس َفَراي ِّيين ِّيف كتَابه ( الْ ُم َخَّرج َعلَى َ
َ َ َ َ ََ
َُ
َ َ
َ َ
َ
ِّ
ال وإَِّّال فَ َق ْد باء بِّالْ ُك ْف ِّر وِّيف ِّرواية إِّذَا قَ َ ِّ ِّ ِّ
َحدمهَا .
ب الْ ُك ْفر َعلَى أ َ
َ ََ
َكا َن َك َما قَ َ َ
ال ألَخيه ( يَا َكافر ) َو َج َ
ََ
ْفريه ؛ فَلَيس َّ ِّ ِّ
اخلَ ِامس  :معناه فَ َق ْد رجع علَي ِّه تَك ِّ
ِّ ِّ ِِّّ
َخاهُ الْ ُم ْؤِّمن َكافًِّرا ؛ فَ َكأَنَّهُ َكفََّر
َوال َْو ْجه ْ
الراج ُع َحقي َقة الْ ُك ْفر بَ ْل التَّكْفري ؛ ل َك ْونه َج َع َل أ َ
َََ َْ
َ َْ ُ
ْ َ
نَ ْفسه ؛ إِّ َّما ِّألَنَّهُ َكفَّر َم ْن ُهو ِّمثْله َوإِّ َّما ِّألَنَّهُ َكفَّر َم ْن َال يُ َك ِّفرهُ إَِّّال َكافِّر يَ ْعتَ ِّقد بُطْ َال َن ِّدين ِّْ
اإل ْس َالم َ .واَ َّّلل أ َْعلَم .
َ
ُ
َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ث َجاءَ الْ ُك ْفُر يف ل َسان الر َّْرِّع فَ ُه َو َج ْح ُد الْ َم ْعلُوم م ْن دين ْاإل ْس َالم بالضَُّر َورة الر َّْرعيَّة َوقَ ْد َوَرَد الْ ُك ْفُر يف الر َّْرِّع مبَْع ََن
َوقَ َ
ال الْ ُق ْرطُِ ُّ
ِب َ :حْي ُ
يث أَِّيب سعِّ ٍ
ِّ ِّ
اب ُك ْف ٍر دو َن ُك ْف ٍر وِّيف ح ِّد ِّ
ِّ
اإلميَ ِّ
ان ِّيف ب ِّ
ْر الْمْنعِّ ِّم والْ ِّقي ِّام ِّحبَ ِّق ِّه َكما تَ َقدَّم تَ ْق ِّريره ِّيف كِّتَ ِّ
اب ِّْ
يد يَ ْك ُف ْر َن
ُ
َ ُُ
َ
َ َ
َ
َج ْحد الن َع ِّم َوتَ ْرك ُشك ِّ ُ َ َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّْ
َي أُلْ ِّزُم َها نَ ْف ِّسي َوأُقُِّّر
اإل ْح َسا َن َويَ ْك ُف ْر َن الْ َع ِّر َري قَ َ
وم َوِّمْنهُ أَبُوءُ بِّنِّ ْع َمتِّ َ
َي َر َج َع بِّإِّ ْمثِّ َها َوَال َزَم َذل َ
ك َوأ ْ
َص ُل الْبَ ْوء اللُُّز ُ
ال َوقَ ْولُهُ بَاءَ هبَا أ َ
كأْ
َح ُد ُمهَا أ ْ
ِّ
ِّ ِّ
ْفريةِّ الْو ِّ
احل ِّ
ظ َكافِّ ٍر وَْحيتَ ِّمل أَ ْن ي عُ َ ِّ
ِّ ِِّّ ِّ ِّ ِّ
اص ُل أ َّ
َن
ِّهبَا قَ َ
اح َدةِّ الَِّّيت ِّه َي أَقَ ُّل َما يَ ُد ُّل َعلَْي َها لَْف ُ
ود إ َىل الْ َكل َمة َو َْ
َ ُ َ
ال َوا ْهلَاءُ يف قَ ْوله هبَا َراج ٌع إ َىل التَّك َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ت لِّلْ َقائِّ ِّل معَّرةُ ذَلِّ َ ِّ
صَر
ب ِّهبَا الْ َم ُق ُ
الْ َم ُق َ
ول لَهُ َوإِّ ْن ََلْ يَ ُك ْن َر َج َع ْ
ك الْ َق ْول َوإِّْمثُهُ َك َذا اقْ تَ َ
ََ
ول لَهُ إِّ ْن َكا َن َكافًرا ُك ْفًرا َش ْرعيًّا فَ َق ْد َ
ص َد َق الْ َقائ ُل َوذَ َه َ
علَى ه َذا التَّأْ ِّو ِّيل ِّيف رجع وهو ِمن أَ ْع َد ِل ْاألَج ِوب ِة وقَ ْد أَخرج أَبو داود عن أَِّيب الدَّرد ِّاء بِّسنَ ٍد جيِّ ٍد رفَعه ( إِّ َّن الْعب َد إِّذَا لَعن َشيئا صعِّ َد ِّ
ت
َ َ َ َ َُ ْ
َ َ
َْ
َْ َ َ َ َُ
َ َ ًْ َ
ْ َ َ َْ َ ُ َ َُ َ ْ
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اللَّعنة إِّ َىل َّ ِّ
ِّ
ط إِّ َىل ْاأل َْر ِّ
ت إِّ َىل الَّ ِّذي لُعِّ َن فَِّإ ْن َكا َن
الس َم ِّاء ُدونَ َها ُمثَّ تَ ْهبِّ ُ
اب َّ
َْ ُ
ض فَتَأْ ُخ ُذ ميَْنَةً َويَ ْسَرةً فَِّإ ْن ََلْ ََت ْد َم َسا ًغا َر َج َع ْ
الس َماء فَتُ ْغلَ ُق أَبْ َو ُ
ٍ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َمحد من َحديث بن َم ْس ُعود بِّ َسنَد َح َسن  ( .الفتح ) .
ت إِّ َىل قَائل َها ) َولَهُ َشاه ٌد عْند أ ْ
أ َْه ًال َوإَِّّال َر َج َع ْ
-2أن املسلم إذا قال ألخيه املسلم يا كافر فهو يتحمل إمث تكفريه إن َل يكن كما قال .
-3خطر اللسان .
-4وجوب احلذر من إطالق اللسان بالتكفري من غري بينة وبرهان واضح .
-5محاية الرريعة للمجتمع من االهتامات من غري بينة وبرهان .
-6وجوب احرتام املسلم ألخيه .
-7الرد املرجئة .
-8أن عقوبة الذنب ترجع على صاحبها .
ك متأ َِوالً  ،أَو ج ِ
 -74باب من َمل ي ر إِ ْك َفار من قَ َ ِ
اهالً
ْ َ
َ َْ
ال َذل َ ُ َ ر
َ ْ ْ ََ
ال عمر ِحل ِ
اط ٍ
ت لَ ُك ْم.
يك ل ََعلَّ َّ
اَّللَ قَ ِد اطَّلَ َع إِ ََل أ َْه ِل بَ ْد ٍر فَ َق َ
ب إِنَّهُ ُمنَافِ ٌق فَ َق َ
ال  :قَ ْد غَ َف ْر ُ
َِّب َ وَما يُ ْد ِر َ
ال النِ ُّ
َوقَ َ ُ َ ُ َ
َن معاذَ بن جب ٍل َ كا َن ي ِ
ال  :فَتَ َج َّوَز
الصالَةَ فَ َق َرأَ ِبِِ ُم الْبَ َق َرةَ قَ َ
صلِري ِبِِ ُم َّ
َِّب ُُ ثَّ يَأِِْت قَ ْوَمهُ فَ يُ َ
َُ
 -6106عن َجابِر ( أ َّ ُ َ ْ َ َ َ
صلري َم َع النِ ِر
ول ِ
هللا إِنَّا قَ ْوٌم نَ ْع َم ُل بِأَيْ ِدينَا
ال يَا َر ُس َ
َِّب  فَ َق َ
ك ُم َعا ًذا فَ َق َ
ك َّ
ال إِنَّهُ ُمنَافِ ٌق فَ بَ لَ َغ َذلِ َ
صالَةً َخ ِفي َفةً فَ بَ لَ َغ ذَلِ َ
الر ُج َل فَأَتَى النِ َّ
صلَّى َ
َر ُج ٌل فَ َ
ِ
ِِ
ت  -ثَالَثًا -
َِن ُمنَافِ ٌق فَ َق َ
صلَّى بِنَا الْبَا ِر َحةَ فَ َق َرأَ الْبَ َق َرةَ فَتَ َج َّوْز ُ
َِّب  يَا ُم َعاذُ أَفَ تَّا ٌن أَنْ َ
ال النِ ُّ
ت فَ َز َع َم أِر
َونَ ْسقي بِنَ َواضحنَا َوإِ َّن ُم َعاذًا َ
الش ْم ِ
اق َْرأْ ( َو َّ
ك األَ ْعلَى) َوَْْن َو َه ) .
اس َم َربِر َ
س َو ُ
ض َح َ
اها) َ ،و( َسبِر ِح ْ
[ م . ] 465 :
----------

تنبيه  :احلديث تقدم شرحه .

 -1قال العيِن  :مطابقته للرتمجة من حيث إن النيب عذر معاذاً يف قوله إنه منافق ألنه كان متأوال وظنا أن التارك للجماعة منافق .

 -2استدل باحلديث من قال جبواز اقتداء املفرتض باملتنفل وقد جاء يف رواية عند الدار قطين( :هي له نافلة وهلم فريضة).
-3احلديث دليل على أن السنة يف القراءة يف صالة العراء أن تكون من أواسط املفصل (من عم إىل الضحى) وقد تقدمت املسألة.
َ -4يوز للمأموم أن ينفرد عن إمامه إذا كان لعذر .
 -5استحباب ختفيف الصالة على حسب ما جاء يف السنة .
هللا  ( من حلَ َ ِ
ول ِ
ال ِِف حلِ ِف ِه بِالالَّ ِ
ال
ت َوالْعُ َّزى فَ لْيَ ُق ْل الَ إِلَهَ إِالَّ َّ
اَّللُ َ ،وَم ْن قَ َ
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
َ -6107ع ْن أَِيب ُه َريْ َرةَ قَ َ
ف م ْن ُك ْم فَ َق َ َ
َْ َ
احبِ ِه تَع َ ِ
لِص ِ
َّق ) .
صد ْ
ال أُقَام ْر َ فَ لْيَتَ َ
َ
َ
[ م . ] 1647 :
---------الال ِ
ال :بِ َّ
ت والعزى ) أي :قال يف حلفه :بالالت والْعَُّزى؛ أي :أحلف هبما إما باجلمع أو بإفراد أحدمها؛ أي:
ف ِم ْن ُك ْم ،فَ َق َ
( َم ْن َحلَ َ
بال قصد بل جرى على لسانه كما جرت العادة بينهم بذلك؛ حيث كانوا قرييب عهد جباهلية.
 -1يف احلديث أمر النيب  ملن حلف بالالت والعزى أن يقول  :ال إله إال هللا .

قال العيِن  :مطابقته للجزء الثاين من الرتمجة وهو قوله جاهالً ظاهره وقال ابن بطال عذر من حلف من أصحابه بالالت والعزي لقرب
عهدهم جبري ذلك على ألسنتهم يف اجلاهلية .
وأخرج أمحد والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان عن مصعب بن سعد عن أبيه قال ( كنا نَ ْذ ُكر بعض األمر وأنا حديث عهد
باجلاهلية فحلفت بالالت والعَُّزي فقال يل أصحاب رسول هللا  بئسما قلت أئت رسول هللا  فأخربه فإنا ال نراك َّإال قد كفرت
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ثالث مرات واتْ ُف ْل عن يسارك
فأتيته فأخربته فقال يل" :قل :ال إله َّإال هللا وحده ال شريك له
ثالث مرات وتعوذ باهلل من الريطان َ
َ
ثالث مرات وال تَ ُع ْد له .
قال اخلطايب ... :اليمني إَّنا تكون باملعبود املعظم فإذا حلف بالالت وحنوها فقد ضاهى الكفار فأمر أن يتدارك بكلمة التوحيد.

وقال القرطِب :قال العلماء :فأمر رسول هللا  من نطق بذلك أن يقول بعده ال إله إال هللا تكفرياً لتلك اللفظة وتذكرياً من الغفلة

وإمتاما للنعمة وخص الالت بالذكر ألُنا أكثر ما كانت َتري على ألسنتهم وحكم غريها من أمساء آهلتهم حكمها إذ ال فرق بينها... .

وقال السندي :قوله (بالالت) أي بال قصد بل على طريق جرى العادة بينهم ألُنم كانوا قرييب العهد باجلاهلية وقوله :ال إله إال هللا
استدراك ملا فاته من تعظيم هللا تعاىل يف حمله ونفى ملا تعاطى من تعظيم األصنام صورة وأما من قصد احللف باألصنام تعظيما هلا فهو
كافر نعوذ باهلل منه.
-2الالت والعزى :وثنان كان العرب يعبدوُنما يف اجلاهلية.
والالت :اسم صنم لرجل كما يف البخاري عن ابن عباس قال :كان الالت رجالً يلت سويق احلاج.
قال ابن حجر  :كان الالت بالطائف وقيل :بنخلة وقيل :بعكاظ واألول أصح وهدمها املغرية بن شعبة بأمر النيب . 
 -3يف احلديث أمر الرسول  ملن قال ألخيه تعال أقامرك أن يتصدق .

قال ابن حجر  :القمار من مجلة اللهو ومن دعا إليه دعا إىل املعصية فلذلك أمر بالتصدق ليكفر عنه تلك املعصية ألن من دعا إىل

معصية وقع بدعائه إليها يف معصية.
ال الْعلَماء :أَمر بِّ َّ ِّ ِّ
ْفريا ِّخل ِّطيئَ ٍة ِّيف َك َالمه ِّهب ِّذهِّ الْمع ِّ
َّق ِّمبِّ ْق َد ِّار َما أ ََمَر أَ ْن يُ َق ِّامر
ال ْ
صيَة قَ َ
صد ْ
اخلَطَّ ِّ ُّ
الص َدقَة تَك ً َ
َ َْ
ايبَ :م ْعنَاهُ :فَ ْليَتَ َ
قال النووي :قَ َ ُ َ َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
احل ِّديث أَنَّه َال َخيْتَص بِّ َذلِّ َ ِّ
الص َدقَة
صدَّق ِّمبَا تَيَ َّسَر ِّممَّا يَْنطَلِّق َعلَْي ِّه اِّ ْسم َّ
بِِّّه َو َّ
ُ
ك الْم ْق َدار؛ بَ ْل يَتَ َ
الص َواب الَّذي َعلَْيه الْ ُم َحق ُقو َن َوُه َو ظَاهر َْ
ِّ
ِّ
َّق بِّ َر ْي ٍء) ( .شرح مسلم ) .
صد ْ
َويُ َؤيدهُ ِّرَوايَة َم ْع َمر الَِّّيت ذَ َكَرَها ُم ْسلم (فَ ْليَتَ َ
القرطِب رمحه هللا :القول فيه كالقول يف الالت؛ ألُنم كانوا اعتادوا املقامرة وهي من أكل املال بالباطل وملا ذمها النيب  بالغ يف
وقال
ر
الزجر عنها وعن ذكرها حىت إذا ذكرها اإلنسان طالبًا للمقامرة هبا أمره بصدقة.
ألُنا كفارة مأمور هبا وكذلك قول :ال إله َّإال هللا على من قال :و ِّ
والظاهر وجوهبا عليه؛ َّ
الالت.
مث هذه الصدقة غري حمدودة وال مقدرة فيتصدق مبا تيسر له مما يصدق عليه االسم .
 -4حترمي القمار .
تعريفه  :قال ابن قدامة :القمار أال خيلو كل واحد منهما  -أي املتسابقني  -من أن يغنم أو يغرم.

وقال اخلطايب :معَن القمار الذي إَّنا هو :مواضعة بني اثنني على مال يدور بينهما يف الرقني فيكون كل واحد منهما إما غاَّناً أو غارماً.
أدلة حترميه:
ِّ
َّ ِّ
اخلَمر والْمي ِّسر واألَنصاب واأل َْزالَم ِّرجس ِّمن عم ِّل َّ ِّ
َِّّ
يد
اجتَنِّبُوهُ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفل ُحو َن ( )90إََِّّّنَا يُِّر ُ
الرْيطَان فَ ْ
ين َآمنُوا إَّنَا ْ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ ُ َ ُ ْ ٌ ْ َ َ
قال تعاىل (يَا أَيُّ َها الذ َ
ِّ
ِّ
الصالَةِّ فَ َه ْل أَنتُم ُّمنتَ ُهو َن).
ضاء ِّيف ْ
ص َّد ُك ْم َعن ِّذ ْك ِّر َّ
اّللِّ َو َع ِّن َّ
الرَّْيطَا ُن أَن يُوق َع بَْي نَ ُك ُم الْ َع َد َاوةَ َوالْبَ ْغ َ
اخلَ ْم ِّر َوالْ َمْيس ِّر َويَ ُ
احبِّ ِّه تَع َ ِّ
ال لِّص ِّ
َّق) .
صد ْ
ال أُقَام ْرَك فَلْيَتَ َ
َ
ب -وحديث الباب ( َوَم ْن قَ َ َ
وداللة احلديث على احلرمة واضحة فإن النيب  جعل جمرد الدعوة إىل القمار موجباً للكفارة بالصدقة.
-5حترمي احللف باألصنام واألوثان وغريها مما يعظم من دون هللا – َعَّز َو َج َّل .-
-6أن من طلب من آخر أن يقامره وجب عليه أن يتصدق بريء من ماله؛ كفارة ملعصيته .
-7يف هذا احلديث دليل على َّ
أن ال كفارة على من حلف بغري اإلسالم وإن أمث به لكن تلزمه التوبة؛ ألنه  أمره بكلمة التوحيد
فأشار إىل أن عقوبته ختتص بذنبه وَل يوجب عليه يف ماله شيئًا وإَّنا أمره بالتوحيد؛ َّ
ألن احللف بالالت والعزى يضاهي الكفار فأمره أن
يتدارك بالتوحيد.
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ول ِ
َ -6108ع ِن اب ِن ُعمر  ،ر ِ
اخلَطَّ ِ
اب ِِف رْك ٍ
هللا  أَالَ إِ َّن َّ
اَّللُ َع ْن ُه َما ( أَنَّهُ أَ ْد َر َ ُع َم َر بْ َن ْ
ض َي َّ
اه ْم َر ُس ُ
ب َو ْه َو َْحيلِ ُ
ف بِأَبِ ِيه فَنَ َ
اد ُ
اَّللَ
ْ ََ َ
َ
ف بِ َِّ
ت).
يَ ْن َها ُك ْم أَ ْن َحتْلِ ُفوا بِآبَائِ ُك ْم فَ َم ْن َكا َن َحالًِفا فَ لْيَ ْحلِ ْ
ص ُم ْ
اَّلل َوإِالَّ فَلْيَ ْ
[ م . ] 1646 :
----------

 -1قال العيِن  :م طابقته للجزء األول للرتمجة وهو قوله متأوال ظاهرة وذلك أن النيب عذر عمر رضي هللا عنه يف حلفه بأبيه لتأويله باحلق
الذي لآلباء .
 -2احلديث دليل على حترمي احللف بغري هللا .
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ت) .
أ-حلديث الباب ( أََال إِّ َّن اَ َّّللَ يَْن َها ُك ْم أَ ْن َْحتل ُفوا بِّآبَائِّ ُك ْم فَ َم ْن َكا َن َحالفاً فَ ْليَ ْحل ْ
ص ُم ْ
ف بِّاَ َّّلل أ َْو ليَ ْ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ص ِّادقُو َن).
بَ -ع ْن أَِّيب ُهَريْ َرَة قال :قال (َ ال َْحتل ُفوا بآبَائ ُك ْم َوَال بأ َُّم َهات ُك ْم َوَال ب ْاألَنْ َداد َوَال َْحتل ُفوا إَِّّال باَ َّّلل َوَال َْحتل ُفوا باَ َّّلل إَِّّال َوأَنْتُ ْم َ
اّللِّ) .وَكانَت قُري ِّ
ِّ
ِّ
ول َِّّ
ال (الَ َْحتلِّ ُفوا بِّآبَائِّ ُك ْم)
ف بِّآبَائِّ َها فَ َق َ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ج -وعن ابْن ُع َمَر قَ َ
(م ْن َكا َن َحال ًفا فَالَ َْحيل ْ
ش َْحتل ُ
ف إِّالَّ بِّ َّ َ ْ َ ْ ٌ
اّلل َ 
رواه مسلم.

اّللِّ ( الَ َْحتلِّ ُفوا بِّالطَّو ِّ
اغي َوالَ بِّآبَائِّ ُكم) رواه مسلم.
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
الر ْمحَ ِّن بْ ِّن َمسَُرةَ قَ َ
وع ْن َعْب ِّد َّ
دَ -
َ
ه -وعن ابن عمر .قال :قال رسول هللا ( من حلف بغري هللا فقد كفر أو أشرك) رواه أبوداود.
د -وعن ابن مسعود قال (ألن أحلف باهلل كاذباً أحب إيل أن أحلف بغريه صادقاً) رواه عبدالرزاق.
ألن احللف بغري هللا شرك واحللف باهلل حمرم إذا كان احلالف كاذباً.

قال ابن عبد الب :ال َيوز احللف بغري هللا إمجاعاً.
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية :وأما احللف بغري هللا من املالئكة واألنبياء واملرايخ وامللوك وغريهم فإنه منهي عنه غري منعقد باتفاق

األئمة .
قال ابن القيم :ومن الكبائر -احللف بغري هللا كما قال رسول هللا ( من حلف بغري هللا فقد أشرك) وقد قصر ما شاء أن يقصر من
قال :إن ذلك مكروه وصاحب الررع َيعله شركا؛ فرتبته فوق رتبة الكبائر( .إعالم املوقعني).
 -2ملاذا خص حديث عمر النهي عن احللف بغري هللا باآلباء؟
وإَّنا خص يف حديث عمر باآلباء؛ لوروده على سبب وهو أنه  مر به وهو حيلف بأبيه فقال له ذلك.
باّلل.
أو خص لكونه غالبًا عليهم كما بينه يف رواية (وكانت قريش حتلف بآبائها) ويدل على التعميم قوله :من كان حال ًفا فال حيلف إال َّ
-3احلكمة من النهي عن احللف بغري هللا :
ألن احللف بالريء يقتضي تعظيمه والعظمة يف احلقيقة إَّنا هي هلل وحده.
قال ابن حجر  :قال العلماء :السر يف النهي عن احللف بغري هللا أن احللف بالريء يقتضي تعظيمه والعظمة يف احلقيقة هلل وحده.
ِّ ِّ
اّللِّ فَ َق ْد عظَّم َغي ر َِّّ ِّ
الر ِّ
وقال ابن قدامةَ :وِّأل َّ
اىل َوِّهلََذا ُِّمس َي ِّش ْرًكا؛ لِّ َك ْونِِّّه أَ ْشَرَك َغْي َر
ف بِّغَ ِّْري َّ
ب تَبَ َارَك َوتَ َع َ
يم َّ
َن َم ْن َحلَ َ
اّلل تَ ْعظ ً
يما يُ ْربهُ تَ ْعظ َ
َ َ َْ
اىل ِّيف تَع ِّظ ِّ
يم ِّه بِّالْ َق َس ِّم بِِّّه.
اّللِّ َم َع َّ
َّ
اّللِّ تَ َع َ
ْ
 -4يعترب احللف بغري هللا شركاً أكرب  :إذا اعتقد أن احمللوف به مسا ٍو هلل تعاىل يف العظمة.
قال الشيخ ابن باز :وقد يكون الررك األصغر شركاً أكرب إذا اعتقد صاحبه أن من حلف بغري هللا أو قال :ما شاء هللا وشاء فالن فإن

له التصرف يف الكون أو أن له إرادة خترج عن إرادة هللا وعن مريئته سبحانه أو أن له قدرة يضر وينفع من دون هللا أو اعتقد أنه يصلح
أن يعبد من دون هللا وأن يستغاث به فإنه يكون بذلك مرركاً شركاً أكرب هبذا االعتقاد.
أما إذا كان جمرد حلف بغري هللا من دون اعتقاد آخر لكن ينطق لسانه باحللف بغري هللا؛ تعظيماً هلذا الرخص يرى أنه نيب أو صاحل أو
ألنه أبوه أو أمه وتعظيمها لذلك أو ما أشبه ذلك فإنه يكون من الررك األصغر وليس من الررك األكرب.
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وقال الشيخ ابن عثيم ن  :واحللف بغري هللا شرك أكرب؛ إن اعتقد أن احمللوف به مساو هلل تعاىل يف التعظيم والعظمة وإال؛ فهو شرك
أصغر.

 -5فإن قيل :ما اجلواب عن حديث طَلْحةَ بن عب ي ِّد َِّّ
ى صوتِّهِّ
ول( :جاء رجل إِّ َىل رس ِّ
الرأ ِّ
ول َّ
اّللِّ ِّ م ْن أ َْه ِّل َْجن ٍد ثَائُِّر َّ
َ ْ َ َُ ْ
اّلل يَ ُق ُ َ َ َ ُ ٌ َ ُ
ْس نَ ْس َم ُع َد ِّو َّ َ ْ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
ول ح َّىت َدنَا ِّمن رس ِّ
ِّ
اّللِّ  فَإِّ َذا ُهو يَ ْسأ َُل َع ِّن ِّ
ال َه ْل
صلَ َوات ِّيف الْيَ ْوم َواللَّْي لَة .فَ َق َ
ول َّ
ال َر ُس ُ
اإل ْسالَم فَ َق َ
ول َّ
س َ
ْ َُ
َوالَ نَ ْف َقهُ َما يَ ُق ُ َ
َ
اّلل  :مخَْ ُ
ال :الَ .إِّالَّ أَ ْن تَطََّّو ِّ
اّللِّ َّ 
الزَكا َة
ول َّ
عَ .وذَ َكَر لَهُ َر ُس ُ
ال َه ْل َعلَ َّى َغْي ُرهُ فَ َق َ
ضا َن .فَ َق َ
َعلَ َّى َغْي ُرُه َّن قَ َ
ع َوصيَ ُام َش ْه ِّر َرَم َ
ال :الَ .إِّالَّ أَ ْن تَطََّّو َ
َ
ول :و َِّّ
اّللِّ : 
ول َّ
ال َر ُس ُ
ص ِّمنْهُ .فَ َق َ
ع قَ َ
الَ :ه ْل َعلَ َّى َغْي ُرَها قَ َ
فَ َق َ
ال :فَأ َْدبََر َّ
اّلل الَ أ َِّز ُ
ال :الَ .إِّالَّ أَ ْن تَطََّّو َ
يد َعلَى َه َذا َوالَ أَنْ ُق ُ
الر ُج ُل َوُه َو يَ ُق ُ َ
ِ
ص َد َق) رواه مسلم.
أَفْ لَ َح [وأَبِيه] إِ ْن َ
كيف حلف بأبيه مع أن احللف بغري هللا شرك؟
قد أجاب العلماء عن هذا بعدة أجوبة:
قيل :حيتمل أن هذا قبل النهي.

وقيل :إن هذا ليس حلفاً وإَّنا كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها يف كالمها غري قاصدة حقيقة احللف ورجحه النووي.
ِّ ٍ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
احللِّ ِّ
ف.
س ُه َو َحل ًفا إََِّّّنَا ُه َو َكل َمة َجَر ْ
ت َع َادة الْ َعَرب أَ ْن تُ ْدخلَ َها ِّيف َك َال َ
مها َغْي َر قَاص َدة هبَا َحقي َقةَ َْ
قال النووي :قَ ْوله ( أَفْ لَ َح َوأَبيه) لَْي َ
ِّ ِّ
والنَّهي إََِّّّنَا ورد فِّيمن قَص َد ح ِّقي َقة ْ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
اجلََواب الْ َم ْر ِّض ُّي.
اىل .فَ َه َذا ُه َو ْ
اهاتِِّّه بِِّّه َّ
اّللَ ُسْب َحانه َوتَ َع َ
احلَلف ل َما فيه م ْن إِّ ْعظَام الْ َم ْحلُوف بِّه َوُم َ
ضَ
َ ْ
ََ َ َ ْ َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اىل َواَ َّّلل أ َْعلَ ُم.
يلُْ :حيتَ َمل أَ ْن يَ ُكون َه َذا قَ ْبل الن َّْهي َع ْن ا ْحلَلف بغَ ْري َّ
اّلل تَ َع َ
َوق َ
وقيل :أن ذلك كان جائزاً مث نسخ.
قال يف الفتح :قاله املاوردي وحكاه البيهقي وقال السبكي أكثر الرراح عليه حىت قال ابن العريب :وروى أنه  كان حيلف بأبيه حىت
ُنى عن ذلك.
وقيل :إن يف اجلواب حذفاً تقديره :أفلح ورب أبيه ذكره البيهقي.

وقيل :إن ذلك خاص بالرارع دون غريه من أمته وتعقب بأن اخلصائص ال تثبت باالحتمال( .الفتح).
-6فإن قيل  :ما اجلواب عن القسم بغري هللا الوارد يف القرآن؟
اّلل ففيه جوابان:
قال يف (الفتح) وأما ما ورد يف القرآن من القسم بغري َّ

أحدمها :أن فيه حذفاً والتقدير ورب الرمس وحنوه.
باّلل تعاىل فهذا أراد تعظيم شيء من خملوقاته أقسم به وليس لغريه ذلك.
والثاِن :أن ذلك خيتص َّ
شدَّةِ ألَم ِر ِ
ضِ
هللا
ب َوال ِر
وز ِم َن الْغَ َ
 -75باب َما َجيُ ُ
ْ
ِِ
ِِ
 ن َوا ْغلُ ْظ َعلَْي ِه ْم).
ال َّ
َوقَ َ
اَّللُ َ ( :جاهد الْ ُك َّف َار َوال ُْمنَافق َ
ِ
ِ ِ ِِ
شةَ  ،ر ِ
ِ
الس ْت َر
ض َي َّ
اَّللُ َع ْن َها  ،قَال ْ
َت ( َد َخ َل َعلَ َّي النَِّ ُّ
ِب َ وِِف الْبَ ْيت ق َر ٌام فيه ُ
َ -6109ع ْن َعائ َ َ
ص َوٌر فَ تَ لَ َّو َن َو ْج ُههُ ُُثَّ تَنَ َاو َل ر
ِ ِ ِ
َِّب ِ م ْن أَ َش رِد الن ِ
الص َور ) .
َت قَ َ
ص رِوُرو َن َه ِذهِ ُّ
فَ َهتَ َكهُ َوقَال ْ
ال النِ ُّ
َّاس َع َذابًا يَ ْو َم الْقيَ َامة الَّذي َن يُ َ
[ م . ] 2107 :
---------َِّب  ) ويف رواية ( قدم رسول هللا من سفر ) .
( َد َخ َل َعلَ َّي النِ ُّ
( وِِف الْب ْي ِ
ونقش وقيل :ثوب من صوف ُملَ َّون يُ ْفَرش يف اهلودج أو يغطى
ت قِ َر ٌام ) بكسر القاف وختفيف الراء -هو ِّس ْرت فيه رقم
ٌ
َ َ
به قاله يف "الفتح" .

النووي :القرام بكسر القاف :سرتٌ رقيق.
وقال
ر
ِِ
ص َوٌر فَ تَ لَ َّو َن َو ْج ُههُ ) أي  :تغري إنكاراً عليها بفعلها ذلك .
( فيه ُ
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ِ
الس ْت َر ) أي  :أخذه بيده .
( ُُثَّ تَنَ َاو َل ر

وَيمع بأنه
( فَ َهتَ َكهُ ) أي :خرقه هذا ظاهر يف كونه  هو الذي هتكه وقد جاء يف رواية ( فأمرين فنزعته ) ُ

َأمَرها بنزعه فلما نزعته تناوله من يدها فهتكه بنفسه وهللا تعاىل أعلم.
َّ ِّ
ِ ِ ِ
( ِم ْن أَ َش رِد الن ِ
ين يُ َربِّ ُهو َن خبَْل ِّق هللاِّ") أي :يربهون ما يصنعونه مبا
ص رِوُرو َن َه ِذهِ ُّ
َّاس َع َذابًا يَ ْو َم الْقيَ َامة الَّذي َن يُ َ
الص َور ) ويف رواية ( الذ َ
يصنعه هللا تعاىل ويف الرواية األخرى ( الذين يضاهون خبلق هللا ) .
 -1احلديث دليل على غضب النيب  حينما رأى ما يغضب هللا لقوهلا ( فتغري وجهه ) .
مطابقته للرتمجة تؤخذ من قوله ( فتلون وجهه ) فإن ذلك كان من غضبه هلل تعال .
 -2احلديث دليل على حترمي التصوير وقد جاءت النصوص الكثرية يف حترمي التصوير .
ِّ
إن الَّذين يصن عو َن ِّ
أن رس َ ِّ
َحيُوا َما َخلَ ْقتُ ْم».
يام ِّة يُ َق ُ
هذهِّ ُّ
ال َهلُ ْم :أ ْ
ول هللا  قال ( َّ َ َ ْ َ ُ
الص َوَر يُ َع َّذبُو َن يَ ْوَم الق َ
عن ابن عمر رضي هللا عنهماُ َ َّ :
متفق عليه.
ِّ
ص ِّوٍر ِّيف الن ِّ
س فَيُ َع ِّذبُهُ يف
وعن ابن عباس رضي هللاُ عنهما قال:
رسول هللاِّ ُ 
مسعت َ
ُ
ص َورةٍ َ
َّار َُْي َع ُل لَهُ ب ُك ِّل ُ
يقول ( ُك ُّل ُم َ
ص َّوَرَها نَ ْف ٌ
ِّ
وح فِّ ِّيه .متفق عليه.
ت الَ بُ َّد فَاع ًال فَ ْ
َّم) قال ابن عباس :فإ ْن ُكْن َ
اص ِّنع الر َ
َّجَر َوَما الَ ُر َ
َج َهن َ
ِّ
ِّ
وعنه قال :مسعت َ ِّ
الروح ي ِّ ِّ
س بِّنَافِّخ ) متفق عليه.
ص َورةً ِّيف الدُّنْيَا ُكل َ
ُ
ف أَ ْن يَْن ُف َخ ف َيها ُّ َ َ َ
ص َّوَر ُ
رسول هللا  يقول ( َم ْن َ
وم القيَ َامة َولَْي َ
ٍ
َّاس ع َذابا ي ِّ ِّ
يقول ( َّ
ص ِّوُرو َن ) متفق عليه .
رسول هللاِّ ُ 
مسعت َ
إن َ
وعن ابن مسعود  قالُ :
وم القيَ َامة املُ َ
أش َّد الن ِّ َ ً َ َ
ِّ
ول هللاِّ ُ 
رس َ
يقول  0قال هللاُ تَ َع َ
ب َخيْلُ ُق َك َخ ْل ِّقي؟ فَ ْليَ ْخلُ ُقوا ذَ َّرةً ْأو لِّيَ ْخلُ ُقوا َحبَّةً
وعن أيب هريرة  قالُ :
مسعت ُ
اىلَ :وَم ْن أظْلَ ُم مم َّْن ذَ َه َ
ْأو لِّيَ ْخلُ ُقوا َشعِّ َريًة ) متفق عليه.
ول هللاِّ  قَ َ ِّ َّ ِّ
وعن ابن عمر أ َّ
َحيُوا َما َخلَ ْقتُ ْم ) رواه البخاري .
الص َوَر يُ َع َّذبُو َن يَ ْوَم الْ ِّقيَ َام ِّة يُ َق ُ
َن َر ُس َ
صنَ ُعو َن َه ِّذهِّ ُّ
ين يَ ْ
ال َهلُ ْم أ ْ
ال ( إ َّن الذ َ
أن رس َ ِّ
ِّ
ِّ
ص َورةٌ ) متفق عليه.
ب َوالَ ُ
وعن أيب طلحة ُ َّ :
ول هللا  قال ( الَ تَ ْد ُخ ُل املَالَئ َكةُ بَْيتًا فيه َك ْل ٌ
ني قال :قال يل علي بن أيب طالب  :أالَ أب عثك علَى ما ب عث ِّين علَي ِّه رس ُ ِّ
ِّ
صْ ٍ
وعن أيب اهلَيَّ ِّ
ص َورةً
َ ُّ
ول هللا  ؟ أن الَ تَ َد َ
ع ُ
اج َحيَّا َن بن ُح َ
ْ َُ َ َ َ َ ََ َ ْ َ ُ
إالَّ طَ َم ْستَ َها َوالَ قَ ْب ًرا ُم ْررفًا إالَّ َس َّويْتَهُ ) رواه مسلم.
أقسام التصوير :

أ-تصوير شيء ال روح فيه كالشجر واملاء والثمار واْلبال والبيوت وْنوها :
فهذا جائز .
وال يُعلم خالف بني العلماء يف جوازه إال ما روي عن جماهد بن جرب يف املنع من تصوير األشجار املثمرة دون غري املثمرة .
وقد قال القاضي عياض  :هذا َل يقله أحد غري جماهد.
أ-حلديث ابن عباس السابق ( من صور صورة يف الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ) .
فدل ذلك على أن ما ال روح فيه أصالً ال بأس بتصويره وإَّنا الوعيد منصب على ما له روح .
ب-وحلديث ابن عمر السابق ( إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال هلم  :أحيوا ما خلقتم ) .
فدل ذلك على أن ما ال حياة فيه ال يدخل يف هذا الوعيد وإَّنا الوعيد منصب على ما حتله احلياة احليوانية.
(م ْر برأس التمثال فليقطع حىت يكون كهيئة الرجرة) رواه أبوداود
ج -وعن أيب هريرة رضي هللا عنها أن جربيل عليه السالم قال للنيب ُ 
فهذا تنبيه على أن الرجرة َيوز تصويرها.
ِّ
ص ِّوٍر ِّيف الن ِّ
وح فِّ ِّيه ) .
ت الَ بُ َّد فَاع ًال فَ ْ
َّار  ...قال ابن عباس :فإ ْن ُكْن َ
د -وحلديث ابن عباس السابق ( ُك ُّل ُم َ
اص ِّنع الر َ
َّجَر َوَما الَ ُر َ
وهو قول صحايب َل خيالف نصاً وَل خيالفه صحايب آخر فهو حجة على القول الراجح كما تقرر يف األصول .
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ٍ
ٍ
زجاج وْنوه ُ ،ث
خشبة  ،أو
ب-أن تكون من الصورة الِت هلا ظل  ،وذلك كأن يأِت اإلنسان إَل حج ٍر مثالً  ،أو
صلصال  ،أو ٍ
يصيغه على هيئة شيء له روح .
فهذا النوع حمرم باإلمجاع .

خرقة  ،أو جدا ٍر  ،أو ٍ
ج -ما يسمى اليوم بتصوير الرسم  ،وهو أن يعمد اإلنسان إَل ٍ
ورقة وْنوها  ،فريسم بيده صورة من ذوات
األرواح .

وهذا النوع من الصور ال ظل له فهذا النوع أيضاً حمرم لكنه أخف حترمياً من النوع قبله .

لألدلة اليت تقدمت .
ومن أدلته :
ول َِّّ
ِّ
أ-عن عائِّ َرةَ قَالَت ( َكا َن لَنَا ِّسْت ر فِّ ِّيه ِّمتْثَ ُ ِّ
ت
ال ِّيل َر ُس ُ
استَ ْقبَ لَهُ فَ َق َ
ْ
َْ َ
اّلل َ « ح ِّوِّيل َه َذا فَِّإِّين ُكلَّ َما َد َخ ْل ُ
ال طَائ ٍر َوَكا َن الدَّاخ ُل إِّذَا َد َخ َل ْ
ٌ
ِّ
ِّ
ول َعلَ ُم َها َحر ٌير فَ ُكنَّا نَلْبَ ُس َها ) رواه مسلم .
ت لَنَا قَطي َفةٌ ُكنَّا نَ ُق ُ
ت َوَكانَ ْ
ت الدُّنْيَا » .قَالَ ْ
فَ َرأَيْتُهُ ذَ َك ْر ُ
علي رسول هللا  وقد سرتت سهوةً يل بقرام فيه متثال فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال يا
ب-وحلديث الباب يف قول عائرة ( دخل َّ
عائرة  :أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذي يضاهون خبلق هللا ) .
ومن املعلوم أن هذا التمثال الذي كان يف القرام َل يكن له ظل وإَّنا هو مما ُخط باليد وقد فعل به النيب  ذلك مث أخرب بوعيد من
فعل ذلك فهذا يدل على حرمة تصوير ذوات األرواح بالرسم باليد .

د -التصوير باآللة  ،وهو املعروف بالتصوير الفوتوغراِف .

والراجح حترميه .
وهو اختيار مساحة الريخ حممد بن إبراهيم آل الريخ ومساحة الوالد الريخ عبد العزيز بن باز والريخ احملدث العالمة حممد بن ناصر
الدين األلباين رمحهم هللا تعاىل .
فائدة 1 :

ِّ
ِّ
ِّ
َّح ِّرِّمي َوُه َو ِّم َن الْ َكبَائِِّّر ِّألَنَّهُ ُمتَ َوعَّ ٌد َعلَْي ِّه ِّهبَ َذا
ص َورةِّ ْ
قال النووي رمحه هللا  :قَ َ
احلَيَ َو ِّان َحَر ٌام َشد ُ
َص َحابُنَا َو َغْي ُرُه ْم م َن الْعُلَ َماء تَ ْ
ال أ ْ
يد الت ْ
ص ِّو ُير ُ
ِّ ِّ ِّ ِّ
يث وسواء صنَ عه ِّمبَا ميُْت هن أَو بِّغَ ِّريهِّ  :فَصْن عته حرام بِّ ُك ِّل ح ٍال ِّأل َّ ِّ ِّ
ور ِّيف ْاألَح ِّاد ِّ
يد الْم ْذ ُك ِّ
اىل
اهاةً ِّخلَْل ِّق َّ
اّللِّ تَ َع َ
َن فيه ُم َ
َ ََ ٌ َ َُ ََ ُ ْ ْ
ضَ
َ َُ ُ َ َ ٌ
َ
َ
الْ َوعيد الرَّد َ
َو َس َواءٌ َما َكا َن يف ثوب أو بساط أو درهم أ َْو ِّدينَا ٍر أ َْو فَ ْل ٍ
س أ َْو إِّنَ ٍاء أ َْو َحائِّ ٍط أ َْو َغ ِّْريَها .
وأ ََّما تَص ِّوير صورةِّ الر ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ك ِّممَّا لَيس فِّ ِّيه صورةُ حي و ٍان فَلَي ِِّّ ٍ
ْم نَ ْف ِّ
َّص ِّو ِّير
س الت ْ
َ
َ ْ ُ َُ
س حبَرام َه َذا ُحك ُ
ُ َ ََ َ ْ َ
َّجر َور َحال ْاإلبل َو َغ ْري َذل َ ْ َ
وال فرق يف هذا كله بني ماله ظل وماال ظل لَهُ .
ِّ ِّ
ِّ
الصحاب ِّة والتَّابِّعِّني ومن ب ع َدهم وهو م ْذهب الثَّوِّر ِّي ومالِّ ٍ
يص َم ْذ َهبِّنَا ِّيف الْمسأَلَ ِّة وِّمبَْعنَاهُ قَ َ ِّ ِّ
ك َوأَِّيب َحنِّي َفةَ
َ ََ ْ َْ ُ ْ َ َُ َ َ ُ ْ ََ
َه َذا تَ ْلخ ُ
َْ
ال َمجَاهري الْ ُعلَ َماء م َن َّ َ َ َ
َ
َو َغ ِّْريِّه ْم .
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
السلَ ِّ
ف إََِّّّنَا يَْن َهى َع َّما َكا َن له ظل وال بأس بِّ ُّ ِّ َِّّ
َّيب 
َوقَ َ
ض َّ
ب بَاط ٌل فَإِّ َّن السْت َر الَّذي أَنْ َكَر النِّ ُّ
ال بَ ْع ُ
س َهلَا ظلٌَّ .وَه َذا َم ْذ َه ٌ
الص َور اليت لَْي َ
ِّ
ُّ ِّ ِّ
ك أَح ٌد أَنَّه م ْذموم ولَيس لِّصورتِِّّه ِّظلٌّ مع باقِّي ْاأل ِّ ِّ
الص َورةِّ َعلَى
ص َورةٍَ .وقَ َ
ال ُّ
ي الن َّْه ُي ِّيف ُّ
الزْه ِّر ُّ
َحاديث الْ ُمطْلَ َقة ِّيف ُك ِّل ُ
َ
ََ َ
الص َورَة فيه َال يَ ُر ُّ َ ُ َ ُ ٌ َ ْ َ ُ َ
( شرح مسلم ) .
الْ ُع ُم ِّوم .
فائدة 2 :

علة حترمي الصور ثالثة أمور:
األول  :املضاهاة خللق هللا.
والثاين  :أنه مراهبة للكفار.
ألن بداية الوقوع فيه التعظيم لصاحب الصورة وخاصة مع قلة العلم أو انعدامه ويدل على هذا:
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عن ابن عباس رضي هللا عنهما  :صارت األوثان اليت كانت يف قوم نوح يف العرب بعد أما (ود) كانت لكلب بدومة اجلندل وأما (سواع)
كانت هلذيل وأما (يغوث) فكانت ملراد مث لبين غطيف باجلوف عند سبأ وأما (يعوق) فكانت هلمدان وأما نسر) فكانت حلمري آلل ذي
الكالع أمساء رجال صاحلني من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الريطان إىل قومهم أن انصبوا إىل جمالسهم اليت كانوا َيلسون أنصابا ومسوها
بأمسائهم ففعلوا فلم تعبد حىت إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت  .رواه البخاري .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :وأيضاً فإن الالت كان سبب عبادهتا تعظيم قرب رجل صاحل كان هناك .
وقال :وهذه العلة  -أي  :التعظيم  -اليت ألجلها ُنى الرارع هي اليت أوقعت كثرياً من األمم إما يف الررك األكرب أو فيما دونه من
الررك .
وقال ابن القيم  :وغالب شرك األمم كان من جهة الصور والقبور .
فائدة 3 :

القرطِب  :رمحهُ هللاُ :إَّنا َل تدخل املالئكة البيت الذي فيه الصورة؛ ألن متخذها قد تربه بالكفار؛ ألُنم يتخذون الصور يف بيوهتم
قال
ر
ويُعظموُنا ف َك ِّرَهت املالئكة ذلك فلم تدخل بيته؛ َه ْجًرا له؛ لذلك .انتهى.
النووي :قال العلماء :سبب امتناعهم من بيت فيه صورة كوُنا معصيةً فاحرةً وفيها مضاهاةٌ خللق هللا تعاىل وبعضها يف صورة ما
وقال
ر
يُعبد من دون هللا تعاىل .
فائدة 4 :

هل الكالب وكذلك الصور اليت يباح اقتناؤها متنع دخول املالئكة للبيت؟
قيل :ال متنع.
ِّ ِّ
ِّ
الصْيد
ال ْ
قَ َ
س ِِّّحبَرٍام ِّم ْن َك ْلب َّ
ص َورة ِّممَّا َْحيُرم اِّقْتِّنَ ُاؤهُ ِّم ْن الْكِّ َالب َو ُّ
اخلَطَّ ِّ ُّ
ايبَ :وإََِّّّنَا َال تَ ْد ُخل الْ َم َالئ َكة بَْيتًا فيه َك ْلب أ َْو ُ
الص َور فَأ ََّما َما لَْي َ
الزرع والْم ِّ
الص َورة الَِّّيت متُْتَ َهن ِّيف الْبِّ َساط َوالْ ِّو َس َادة َو َغ ْريمهَا فَ َال ميَْتَنِّع ُد ُخول الْ َم َالئِّ َكة بِّ َسبَبِّ ِّه.
اشيَة َو ُّ
َو َّ ْ َ َ
وقيل :متنع.
قال النووي :واألظهر أنه عام يف كل كلب وكل صورة وأُنم ميتنعون من اجلميع؛ إلطالق األحاديث وألن اجلرو الذي كان يف بيت النيب
السالم من دخول .
هر فإنه َل يَعلم به ومع هذا امتنع جربيل عليه َّ
 حتت السرير كان له فيه عذر ظا ٌ
وعلَّل باجلرو فلو كان العذر يف وجود الصورة والكلب ال مينعهم َل ميتنع جربيل وهللا أعلم ( .شرح مسلم ) .
البيت َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ود ِّيف
يما ذَ َكَرهُ الن ََّوِّو ُّ
ك َم ْف ُق ٌ
يل بِِّّه أَن ََّها َمنْ ِّه ٌّي َع ْن اختَاذ َها َوذَل َ
ي نَظٌَر َوقَ ْد َعَرفْ َ
وتعقبه العراقي بقوله :ف َ
ت أَ َّن ممَّا نَ َق َل ُه َو َع ْن الْعُلَ َماء الت َّْعل َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ط ِّْ
اجلَْرِّو؛ ِّألَنَّهُ ََلْ يَ ُك ْن َمأْذُونًا ِّيف ِّاختَ ِّاذهِّ بَ ْل ُه َو َمْن ِّه ٌّي َعْنهُ َّإال أ َّ
اإل ْمثَ فَ ُه َو
ك ْ
َس َق َ
استِّ ْدَاللُهُ بِّ َذل َ
َن َع َد َم الْع ْل ِّم بِّه أ ْ
الْ َمأْذُون ِّيف اختَاذه َوَال يَص ُّح ْ
ِّ ِّ ِِّّ
ٍ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ٍ ِّ ِّ
اب الْب ي ِّ
ت؛ لِّ َع َدِّم ِّع ْل ِّم ِّه ْم بِِّّه.
ب َغْي ُر َمأْذُون ِّيف اختَاذه َّإال أَنَّهُ َال ْإمثَ َعلَى أ ْ
َص َح ِّ َ ْ
َغْي ُر ُم َكلَّف ل ْلغَ ْفلَة َعْنهُ فَ َال يَْلَزُم م ْن َع َدم ُد ُخوهل ْم بَْيتًا فيه َك ْل ٌ
ِّ ٍ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ص ِّري مع ِّْ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
َج ِّر الْ َع َم ِّل َّإال َم َع َع َدِّم ِّْ
اإل ْذ ِّن ِّيف ِّاال ِّختَ ِّاذ
ْامتنَ ُ
صا ُن أ ْ
اإل ْذن َوَما َجاءَ نُ ْق َ
ب َمأْذُو ٌن ِّيف اختَاذه؛ ل َع َدم التَّ ْق َ َ
اع ُه ْم م ْن ُد ُخول بَْيت فيه َك ْل ٌ
ِّ
ك امتِّنَاعُ ُدخ ِّ
ول الْ َم َالئِّ َك ِّة َواَ َّّللُ أ َْعلَ ُم( ... .طرح التثريب).
ُ
فَ َك َذل َ ْ
ِِ
ٍِ ِ
ِ
َ -6110عن أَِيب مسع ٍ
َِّب  فَ َق َ ِ
ال فَ َما
يل بِنَا قَ َ
ود  قَ َ
ال ( أَتَى َر ُج ٌل النِ َّ
صالَة الْغَ َداة م ْن أ ْ
َّر َع ْن َ
ْ َ ُْ
ال إِرِن ألَتَأَخ ُ
َج ِل فُالَن ِمَّا يُط ُ
ِ
ول ِ
ِ
هللا  قَ ُّ
صلَّى بِالن ِ
َّاس فَ لْيَتَ َج َّوْز
ال فَ َق َ
ضبًا ِِف َم ْو ِعظَ ٍة ِمنْهُ يَ ْوَمئِ ٍذ قَ َ
ت َر ُس َ
ط أَ َش َّد غَ َ
َرأَيْ ُ
ين فَأَيُّ ُك ْم َما َ
َّاس إِ َّن م ْن ُك ْم ُمنَ رف ِر َ
ال يَا أَيُّ َها الن ُ
ِ
ِ
اج ِة ) .
فَِإ َّن في ِه ُم ال َْم ِر َ
ري َوذَا ا ْحلَ َ
يض َوالْ َكب َ
[ م . ] 466 :
----------

تنبيه  :احلديث تقدم شرحه .

ِّ
حزم بن أيب بن كعب ألن قصته كانت مع معاذ ال مع أيب بن كعب.
(أَتى رجل ) قال احلافظَ :ل أقف على امسه ووهم من زعم أنه ْ
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ِ
صالَةِ الْغَ َداةِ) أي :فال أحضرها مع اجلماعة.
َّر َع ْن َ
(إِرِن ألَتَأَخ ُ
(من أَج ِل فُالَ ٍن) هو كناية عن اسم مسي به احملدث عنه واملراد بفالن هنا هو :أيب بن كعب ِّ
ِ
ووهم من فسر اإلمام املبهم هنا مبعاذ بل
ْ ْ
املراد به أيب بن كعب كما أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن.
ِ ِ
يل بِنَا) (من) هنا للتعليل أي :من أجل إطالته القراءة يف الصالة علينا.
(ِمَّا يُط ُ

 -1يف احلديث غضب النيب  من تطويل هذا اإلمام خوفاً من افتتنان الناس .
قال العيين  :مطابقته للرتمجة تؤخذ من قوله ( فما رأيت رسول هللا قط أشد غضباً يف موعظة منه يومئذ ) .
-2يف قوله ( :فإن فيهم املريض  ) ...أن احلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
 -3وجوب مراعاة العاجزين وأصحاب احلاجات.
-4ينبغي على اإلنسان أن يسهل على الناس طريق اخلري وحيببه إليهم.
-5جواز التأخر عن صالة اجلماعة إذا علم من عادة اإلمام التطويل الكثري.
-6جواز الغضب ملا يُنكر من أمور الدين والغضب يف املوعظة.
-7اإلنكار على من ارتكب ما يُنهى عنه.
 -6111عن عب ِد ِ
هللا  ،ر ِ
ال إِ َّن
ض َي َّ
ظ ُُثَّ قَ َ
اَّللُ َع ْنهُ  ،قَ َ
صلِري َرأَى ِِف قِ ْب لَ ِة ال َْم ْس ِج ِد ََُ َامةً فَ َح َّك َها بِيَ ِدهِ فَ تَ غَيَّ َ
ال ( بَ ْي نَا النِ ُّ
َ ْ َْ
َِّب  يُ َ
َ
ِ
الصالَة ) .
الصالَةِ فَِإ َّن َّ
َّم َّن ِحيَ َ
اَّللَ ِحيَ َ
ال َو ْج ِه ِه ِِف َّ
َح َد ُك ْم إِذَا َكا َن ِِف َّ
أَ
ال َو ْج ِهه فَالَ يَتَ نَخ َ
[ م . ] 547 :
---------تنبيه  :احلديث تقدم شرحه .

 -1يف احلديث غضب النيب  ملا رأى َنامة يف قبلة املسجد .
ففي احلديث غضب اإلمام على رعيته إذا رأى منهم إخالالً بأمر من أمور الررع.
-2احلديث دليل على النهي أن يبزق املصلي أمامه أو عن ميينه وهذا النهي للتحرمي.
أ-لنهي النيب  عن ذلك.
ب-وألن النيب  غضب ملا رأى البصاق يف جهة القبلة.
 - 3احلكمة من النهي عن ذلك؟
أما أمام املصلي :فلرواية (فَِّإ َّن َّ ِّ
ِّ
ني قِّْب لَتِّ ِّه  -فَالَ يَْب ُزقَ َّن ِّيف قِّْب لَتِّه).
صلَّى) ويف الرواية الثانية ( َ ...ربُّهُ بَْي نَهُ َوبَ ْ َ
اّللَ قبَ َل َو ْج ِّهه إِّ َذا َ
(والَ َع ْن َميِّينِّ ِّه فَإِّ َّن َع ْن َميِّينِّ ِّه َملَكاً).
وأما عن ميينه :فلرواية َ
-4يف احلديث أن البيان بالفعل أوقع يف نفس السامع.
 -5وفيه إنكار املنكر.
 -6وفيه املبادرة إىل إنكار املنكر.
-7وفيه وجوب احرتام املساجد وتنزيهها عن األقذار.
-8وجوب احرتام القبلة وتعظيمها.
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ِ
ول ِ
َ -6112ع ْن َزيْ ِد بِن َخالِ ٍد ا ْْلَُه ِِِن ( أ َّ
اص َها ُُثَّ
هللا َ ع ِن اللُّ َقطَ ِة فَ َق َ
َن َر ُجالً َسأ ََل َر ُس َ
ال َع رِرفْ َها َسنَةً ُُثَّ ا ْع ِر ْ
اء َها َوع َف َ
ف ِوَك َ
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ْ ِ ِ ِ
َّ
ِ
ِ
ول
ال يَا َر ُس َ
يك  ،أ َْو لل رذئْب قَ َ
ضالةُ الْغَنَم قَ َ
ال يَا َر ُس َ
اء َربُّ َها فَأ ِرَد َها إِل َْي ِه قَ َ
َك  ،أ َْو ألَخ َ
ال ُخ ْذ َها فَإمنَا ه َي ل َ
ول هللا فَ َ
استَ ْنف ْق ِبَا فَإ ْن َج َ
ول ِ
ِ
ضالَّةُ ا ِإلبِ ِل قَ َ ِ
َك َوَهلَا َم َع َها ِح َذا ُؤ َها َو ِس َقا ُؤ َها َح ََّّت
امحََّر َو ْج ُههُ ُُ ،ثَّ قَ َ
ب َر ُس ُ
ت َو ْجنَتَاهُ  ،أَ ِو ْ
هللا َ ح ََّّت ْ
امحََّر ْ
ال َمال َ
هللا فَ َ
ال فَ غَض َ
اها َربُّ َها ) .
يَ ْل َق َ

[ م . ] 1722 :
----------

تنبيه  :احلديث سبق شرحه .
( اللقطة) اللقطة لغة :هي الريء امللقوط .واصطالحاً :مال ضل عن ربه.
اء َها) بكسر الواو ما يربط به.
(ا ْع ِر ْ
ف ِوَك َ
ِ
اص َها) العِّفاص بكسر العني هو الوعاء.
( َوع َف َ
( ِس َقا ُؤ َها) بكسر أوله واملراد بذلك أجوافها ألُنا تررب فتكتفي به أياماً.
( َو ِح َذا ُؤ َها) املراد خفها.

 -1يف احلديث غضب النيب  ولذلك بوب البخاري على هذا احلديث يف كتاب العلم  :باب الغضب يف املوعظة والتعليم إذا رأى ما
يكره .
-2يف احلديث سؤال أهل العلم عما َيهله اإلنسان.
 - 3وفيه أن اللقطة ال حتل إال بعد تعريفها.
 - 4وفيه أن األصل يف مال املسلم احلُرمة.
 -5أن من وجد لقطة وأخذها فإنه َيب أن يعرفها.
أ -لقوله ( عرفها).
ب -وألن إمساكها من غري تعريف تضييع هلا عن صاحبها فلم َيز كردها إىل موضعها أو إلقائها يف غريه.
ج -وألنه لو َل َيب التعريف ملا جاز االلتقاط ألن بقاءها يف مكاُنا إذاً أقرب إىل وصوهلا إىل صاحبها.
 - 6أن التعريف مدته سنة كاملة.
وهذا مذهب مجاهري العلماء.
لقوله  يف احلديث (وعرفها سنة).
-7أن احليوان الذي ميتنع بنفسه من صغار السباع كالذئب والفهد فهذا حيرم أخذه .مثل :اإلبل فال َيوز أخذها ومثل :الثور
واجلاموس.
لقوله  ملا سئل عن ضالة اإلبل متعر وجهه  فقال( :مالك وهلا .) ...
(متعر) أي تغري.
وهذا مذهب مجهور العلماء أن ضالة اإلبل ال تلتقط.
قال العلماء :حكمة النهي عن التقاط اإلبل أن بقاءها حيث ضلت أقرب إىل وجدان مالكها هلا من تطلبه هلا يف رحال الناس قالوا يف

معَن اإلبل :كل ما امتنع بقوته عن صغار السباع .
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صريا فَ َخرج رس ُ ِ
ول ِ
ِ
َ - 6113عن َزيْ ِد بْ ِن ثَابِ ٍ
صلِري فِ َيها فَ تَتَبَّ َع
احتَ َج َر َر ُس ُ
ت  قَ َ
هللا ُ ح َج ْي َرًة ُخمَ َّ
ال ( ْ
ول هللا  يُ َ
ْ
ص َفةً  ،أ َْو َح ً َ َ َ ُ
ضروا وأَبطَأَ رس ُ ِ
ال وجا ُؤوا يصلُّو َن بِ ِِ
ِ
صبُوا
ول هللا َ ع ْن ُه ْم فَ لَ ْم َخيُْر ْج إِل َْي ِه ْم فَ َرفَعُوا أ ْ
َص َواتَ ُه ْم َو َح َ
َ
إِل َْيه ِر َج ٌ َ َ ُ َ
صالَته ُُثَّ َجا ُؤوا ل َْي لَةً فَ َح َ ُ َ ْ َ ُ
ال َهلم رس ُ ِ
ال بِ ُكم ِ
الصالَةِ ِِف
ب َعلَْي ُك ْم فَ َعلَْي ُك ْم بِ َّ
ج إِل َْي ِه ْم ُمغْ َ
يع ُك ْم َح ََّّت ظَنَ ْن ُ
صن ُ
ول هللا َ ما َز َ ْ َ
الْبَ َ
ضبًا فَ َق َ ُ ْ َ ُ
اب فَ َخ َر َ
ت أَنَّهُ َسيُ ْكتَ ُ
ِ
الصالَ َة ال َْم ْكتُوبَةَ ) .
صالَةِ ال َْم ْرِء ِِف بَ ْيتِ ِه إِالَّ َّ
بُيُوت ُك ْم فَِإ َّن َخ ْي َر َ
[ م . ] 781 :
---------ول ِ
ِ
جرية خبصة أو حصري ) .
احتَ َج َر َر ُس ُ
هللا ُ ح َج ْي َرةً ُخمَ َّ
( ْ
ريا ) ويف رواية ( احتجر رسول هللا ُ ح ْ
ص َفةً  ،أ َْو َحص ً
مار وال
اّللُ :-معَن "احتجر ُح ْجرة" أيَ :ح َّوط
قال
النووي َ -رِّمحَهُ َّ
موضعا من املسجد حبصري؛ ليسرته؛ ليصلي فيه وال مير بني يديه ٌّ
ر
ً
يته َّوش بغريه ويتوفر خروعه وفراغ قلبه .انتهى.
َ
ويف رواية ( أن النيب  اختذ حجرًة يف املسجد من حصري ) .
ف ومنه قوله تعاىل ( َخيْ ِّ
ِّ
ص َف ِّ
السع ِّ
اجلَن َِّّة) أي:
وقال
ان َعلَْي ِّه َما ِّم ْن َوَرِّق ْ
اّللُْ :-
القرطِب َ -رِّمحَهُ َّ
ص ُ
ف؛ أيُ :خياط من َّ َ
ص َفةَ :حصريٌ ُخيْ َ
اخلَ َ
ر
احل ِّ
ص ُري :ما يُْن َس ُج وهو على الرك من الراوي وكان هذا العمل منه  وهذا القول يف رمضان وقد
َِّخييطان و ْ
ص ُ
ص َفة :ما ُخيْ َ
اخلَ َ
ف و َْ
اّلل عنها.-
تقدم يف حديث عائرة -رضي َّ
ول ِ
هللا  ) من بيته .
ج َر ُس ُ
( فَ َخ َر َ
صلِري فِ َيها ) ويف رواية ( فصلى فيها ليال ) وكان ذلك يف رمضان .
( يُ َ
( فَ تَتَبَّ َع إِل َْي ِه ِر َج ٌ
الطلب ومعناه هنا :طلبوا موضعه
اّللُ :-هكذا ضبطناه وكذا هو يف النسخ وأصل التتبع
ال ) قال
النووي َ -رِّمحَهُ َّ
ر
ُ
ناس ) .
واجتمعوا إليه .انتهى .ويف رواية ( حىت اجتمع إليه ٌ
صالَتِِه ُُثَّ َجا ُؤوا ل َْي لَةً ) أي  :غري هذه الليلة .
صلُّو َن بِ َ
( َو َجا ُؤوا يُ َ
اّلل عنها-
اّلل  فيها ليايل ) أي :من رمضان وقد بُينت تلك الليايل يف حديث عائرة -رضي َّ
ويف الرواية األخرى ( فصلى رسول َّ
اّلل  خرج من جوف
املتقدم من رواية عروة عنها ولفظه" :عن ابن شهاب قال :أخربين عروة بن الزبري أن عائرة أخربته ( أن رسول َّ
اّلل عليه
اّلل -صلى َّ
الليل فصلى يف املسجد فصلى رجال بصالته فأصبح الناس يتحدثون بذلك فاجتمع أكثر منهم فخرج رسول َّ
وسلم -يف الليلة الثانية فصلوا بصالته فأصبح الناس يذكرون ذلك فكثر أهل املسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلَّوا بصالته فلما كانت
اّلل 
الليلة الرابعة عجز
اّلل  فطفق رجال منهم يقولون :الصالة فلم خيرج إليهم رسول َّ
املسجد عن أهله فلم خيرج إليهم رسول َّ
ُ
ف علي شأنكم الليلة ولكين خريت
حىت خرج لصالة الفجر فلما قضى الفجر أقبل على الناس مث ترهد فقال :أما ُ
بعد فإنه َل َخيْ َ
أن تُ ْفَرض عليكم صالة الليل فتعجزوا عنها".
اّلل  ليست الليلة الثانية بل هي الرابعة .
خيرج فيها إليهم رسول َّ
فتبني هبذا أن هذه الليلة اليت َل ُ
ول ِ
هللا َ ع ْن ُه ْم ) أي  :تأخر عن اخلروج إليهم .
ض ُروا َوأَبْطَأَ َر ُس ُ
( فَ َح َ
اّلل عنها -عند أمحد ( حىت
َص َواتَ ُه ْم ) أي :ليعلم حبضورهم
فيخرج إليهم ويف حديث عائرة -رضي َّ
( فَلَ ْم َخيُْر ْج إِل َْي ِه ْم فَ َرفَعُوا أ ْ
ُ
ناسا منهم يقولون :الصالة ) .
ُ
مسعت ً

وتنبيها له؛ لظنهم نسيانه وهذا
حرصا على خروجه إليهم ليصلي هبم
( َو َح َ
صبُوا الْبَ َ
ً
اب ) أيَ :رَموهُ باحلصباء وهي احلصى الصغار؛ ً
ظاهر يف كونه  دخل بيتًا من بيوت أزواجه بعدما صلى هبم الفريضة فلم خيرج منه إىل احلجرة اليت كان احتجرها يف املسجد باحلصري
فحصبوا باب بيته؛ ليخرج منه إىل حجرة احلصري فيصلوا بصالته من ورائها.
اّلل عنها -املذكور ال عند رفع
ضبًا ) وكان خروجه  ذلك لصالة الفجر كما سبق يف حديث عائرة -رضي َّ
ج إِل َْي ِه ْم ُمغْ َ
( فَ َخ َر َ
أصواهتم وحصبهم بابه كما يومهه ظاهر هذه الرواية .
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ال َهلم رس ُ ِ
ال بِ ُكم ِ
ليخرج إليهم
صن ُ
ول هللا َ ما َز َ ْ َ
( فَ َق َ ُ ْ َ ُ
يع ُك ْم ) ليس املراد به صالهتم فقط بل كوُنم رفعوا أصواهتم وسبحوا به؛ ُ
اّلل عنها ( -فلما أصبح قال :قد رأيت الذي صنعتم".
نائم ويف حديث عائرة -رضي َّ
وحصب بعضهم الباب؛ لظنهم أنه ٌ
خريت أن تُفرض عليكم صالة الليل فتعجزوا عنها )
ب َعلَْي ُك ْم ) أي :قيام الليل ويف حديث عائرة ( ولكين
( َح ََّّت ظَنَ ْن ُ
ُ
ت أَنَّهُ َسيُ ْكتَ ُ

وهذا ظاهر يف أن عدم خروجه إليهم كان هلذه اخلرية ال لكون املسجد امتأل وضاق عن املصلني قاله يف "الفتح".
ويف رواية ( ولو ُكتب عليكم ما قمتم به ) أي :لرتكتموه مع القدرة عليه ويف رواية للبخاري ( ولكين خريت أن تفرض عليكم صالة
التكليف من أصله.
ط
الليل فتَ ْع ِّجزوا عنها ) أي :ترق عليكم فترتكوُنا مع القدرة عليها وليس املراد العجز الكلي؛ ألنه يُسق ُ
َ
( فَ َ ُّ
َّاس ِِف بُيُوتِ ُك ْم ) أي :الزموا أداء النوافل اليت ال تستحب فيها اجلماعة واليت ال ختتص باملسجد.
صلوا أَيُّ َها الن ُ
الصالَةِ صالَةُ الْمرِء ِِف ب يتِ ِه) قال النووي :ه َذا عام ِّيف َِّ
مجيع الن ََّوافِّل الْ ُمَرتَّبَة َم َع الْ َفَرائِّض َوالْ ُمطْلَ َقة إَِّّال ِّيف الن ََّوافِّل الَِّّيت ِّه َي ِّم ْن
(فَِإ َّن أَفْ َ
َ ْ َْ
َ َ
ض َل َّ َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
َش َعائِّر ِّْ
اعة ِّيف الْ َم ْس ِّجد َو ِّاال ْستِّ ْس َقاء ِّيف
وعة ِّيف َمجَ َ
َصح فَإِّن ََّها َم ْرُر َ
اإل ْس َالم َوه َي الْعيد َوالْ ُك ُسوف َواال ْست ْس َقاء َوَك َذا الت ََّر ِّاويح َعلَى ْاأل َ
ِّ
اق الْ َم ْس ِّجد.
َّ
ضَ
الص ْحَراء َوَك َذا الْعيد إِّذَا َ
(إِالَّ ال َْم ْكتُوبَة) املراد باملكتوبة الصلوات اخلمس.
 -1احلديث دليل على غضب النيب 

قال العيِن  :مطابقته للرتمجة يف قوله ( فخرج إليهم مغضباً ) والغضب يف أمر هللا واجب ألنه من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر
وقام اإلمجاع على أن ذلك فرض على األئمة أن يقوموا به ويأخذوا على أيدي الظاملني وينصفوا املظلومني وحيفظوا أمور الرريعة حىت ال
تتغري وال تنتهك .
وقال ابن حجر  :والغرض منه قوله ( فخرج عليهم مغضباً ) والظاهر أن غضبه لكوُنم اجتمعوا بغري أمره فلم يكتفوا باإلشارة منه لكونه
َل خيرج عليهم بل بالغوا فحصبوا بابه وتتبعوه أو غضب لكونه تأخر إشفاقاً عليهم لئال تفرض عليهم وهم يظنون غري ذلك وأبعد
من قال  :صلى يف مسجده بغري إذنه ) .
 – 2احلديث دليل علة أن األفضل يف النوافل أن تكون بالبيت إال الفريضة وتقدمت املسألة .
ص َالةِ ال َْم ْرِء ِِف بَ ْيتِ ِه ) هذا عام يف مجيع النوافل والسنن إال النوافل اليت هي من شعار اإلسالم كالعيد والكسوف
قوله ( :فَِإ َّن َخ ْي َر َ
واالستسقاء وكذا ما خيتص باملسجد كركعيت حتية املسجد كما ذكرناه آن ًفا.
قال يف "الفتح" :املراد باملكتوبة الصلوات اخلمس ال ما وجب بعارض كاملنذورة واملراد باملرء جنس الرجال فال يرد استثناء النساء؛ لثبوت
قوله  : ال متنعوهن املساجد وبيوهتن خري هلن" أخرجه مسلم .
اّللُ :-وإَّنا حث على التنفل يف البيت؛ لكونه أخفى وأبعد من الرياء ولتحصل الربكة للبيت به وتنزل الرمحة فيه
قال
النووي َ -رِّمحَهُ َّ
ر
وينفر منه الريطان قال يف "الفتح" :وعلى هذا ميكن أن خيرج بقوله" :يف بيته" بيت غريه ولو أ َِّم َن فيه من الرياء.

-3قوله (فخرج رسول هللا  يصلي فيها) استركل صالته  يف املسجد ألنه يلزم أن يكون تاركاً لألفضل الذي أمر الناس به
حيث قال (صلوا يف بيوتكم  ...إال املكتوبة) وأجيب عنه بأجوبة:
منها :أن هذه الصالة مما استثين ألن األفضل عند اجلمهور يف صالة الرتاويح املسجد.
ومنها :أنه  كان معتكفاً إذ ذاك واملعتكف ال يصلي إال يف املسجد.
ومنها :أنه إذا احتجر صار كأنه بيت خبصوصه.
ومنها :أن السبب يف كون صالة التطوع يف البيت أفضل عدم شوبه غالباً بالرياء والنيب  منزه عن الرياء يف بيته ويف غري بيته.
 - 4جواز اختاذ حجرة وحنوها يف املسجد إذا َل يكن فيه تضييق على املصلني وحنوهم وَل يتخذ دائماً.
-5مرروعية قيام الليل وال سيما يف رمضان مجاعةً؛ ألن اخلرية اليت علل هبا النيب  عدم خروجه إليهم أُمنت بعده  ولذا مجعهم
عمر بن اخلطاب على أُيب بن كعب قاله يف "الفتح".
218

 -6ترك بعض املصاحل خلوف املفسدة وتقدمي أهم املصلحتني.
 -7اإلنكار على من يتكلف ما َل يكلَّف به فقد أنكر النيب  عليهم صنيعهم هذا حيث تكلفوا ما َل يأمرهم به من التجمع يف
املسجد لصالة الليل .
ضِ
ب
 -76باب ا ْحلَ َذ ِر ِم َن الْغَ َ
ِ
ِ ِ ِ
َّ ِ
احش  ،وإِ َذا ما غَ ِ
ِ
ِ
ضبُوا ُه ْم يَ ْغ ِف ُرو َن).
ين َْجيتَنبُو َن َكبَائ َر ا ِإل ُِْث َوالْ َف َو َ َ َ
ل َق ْول هللا تَ َع َاَل َ ( :والذ َ
ِ
(الَّ ِذين ي ْن ِف ُقو َن ِِف َّ ِ
ِ
ِ
ِِ
 ن  ،عَ ِن الن ِ
 ن).
َّاس َو َّ
 ن الْغَْي َ
اَّللُ ُِحي ُّ
ب ال ُْم ْحسن َ
ظ َوال َْعاف َ
الس َّراء َوالض ََّّراء َوالْ َكاظ ِم َ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
ضِ
َ -6114ع ْن أَِيب ُه َريْ َرةَ  أ َّ
الص َر َعة إمنَا َّ
س َّ
ب).
ول هللا  قَ َ
َن َر ُس َ
الشدي ُد ب ُّ
سهُ ع ْن َد الْغَ َ
الشدي ُد الذي ميَْل ُ
ك نَ ْف َ
ال ( ل َْي َ
[ م . ] 2609 :
بصِ
ِ
ِ ِ
امحََّر
ص َرٍد قَ َ
استَ َّ
ضبًا قَ ِد ْ
احبَهُ ُمغْ َ
ال ( ْ
س ُّ َ
 -6115عن ُسلَْي َمان بْن ُ
وس َوأ َ
َِّب َ وَْْن ُن ع ْن َدهُ ُجلُ ٌ
َح ُد ُمهَا يَ ُ
ب َر ُجالَن ع ْن َد النِ ِر
ال أَعوذُ بِ َِّ ِ
ِ
الشيطَ ِ
ال النِ ُّ ِ
الرِج ِ
لر ُج ِل أَالَ تَ ْس َم ُع َما
َو ْج ُههُ فَ َق َ
يم فَ َقالُوا لِ َّ
ان َّ
ب َع ْنهُ َما َجيِ ُد ل َْو قَ َ ُ
اَّلل م َن َّ ْ
َِّب  إِرِن ألَ ْعلَ ُم َكل َمةً ل َْو قَا َهلَا لَ َذ َه َ
ت ِِبَجنُ ٍ
ون ) .
َِّب  قَ َ
يَ ُق ُ
ول النِ ُّ
َس ُ ْ
ال  :إِِرِن ل ْ
[ م . ] 2610 :
َن رجالً قَ َ ِ
َِّب  أَو ِ
ب).
َّد ِم َر ًارا قَ َ
ص ِِن قَ َ
ال  :الَ تَغْ َ
ال  :الَ تَغْ َ
ب فَ َرد َ
ْ
َ -6116ع ْن أَِيب ُه َريْ َرةَ  ( أ َّ َ ُ
ض ْ
ض ْ
ال للنِ ِر

---------الص ِّاد وفَت ِّح َّ ِّ
الش ِدي ُد بِ ُّ ِ
َصلُهُ عِّْن َد العر ِّ
س َّ
َّاس َكثرياً .
بض ِّم َّ َ ْ
الص َر َعة ) َ
ب َم ْن يَ ْ
الراء وأ ْ
صَرعُ الن َ
ََ
( ل َْي َ
كثريا بقوته .
قال يف "الفتح"ُّ :
"الصَرعة" :الذي يَ ْ
صَرع الناس ً
( إِ َّمنَا َّ
الش ِدي ُد ) املعترب شرعاً .
ضِ
الصَرعة -
كل ُّ
ب") ويف رواية أمحد من حديث رجل ََلْ يسمه َش ِّهد رسول هللا  يقول ( ُّ
سهُ ِع ْن َد الْغَ َ
( الَّ ِذي ميَْلِ ُ
الصَرعة ُّ
ك نَ ْف َ
ضبَه ) .
صرع غَ َ
كررها ثالثًا  -الذي يغضب فيرتد غضبه وحيمر وجهه فيَ َ
ِ ِ
َِّب  ) قال احلافظََ :لْ أعرف أمساءمها ووقع يف "صفة إبليس" من وجه آخر عن األعمش هبذا السند:
استَ َّ
( ْ
ب َر ُجالَن ع ْن َد النِ ِر
النيب  ورجالن يستبان .
جالسا مع ِّ
"كنت ً
ِّ
ِ
اجهُ ) .
َح ُد ُمهَا فَا ْشتَ َّد غَ َ
بأَ
( فَ غَض َ
َح ُد ُمهَا َْحت َمُّر َعْي نَاهُ َوتَْنتَف ُخ أ َْوَد ُ
ضبُهُ َح ََّّت انْ تَ َف َخ َو ْج ُههُ َوتَغَيَّ َر ) ويف الرواية األخرى ( فجعل أ َ
ليتمزع من الغضب ) .
ويف حديث معاذ بن جبل عند أمحد وأصحاب السنن ( حىت إنه ليُ َخيَّل إيل أن أنفه َّ
َِّب  إِِرِن ألَ ْعلَ ُم َكلِ َمةً ) فيه إطالق الكلمة على الكالم .
( فَ َق َ
ال النِ ُّ
ب َع ْنهُ الَّ ِذي َجيِ ُد ) من شدة الغضب .
( ل َْو قَا َهلَا لَ َذ َه َ
ال أَعوذُ بِ َِّ ِ
الشيطَ ِ
الرِج ِ
يم ) ويف حديث معاذ ( إين ألعلم كلمة لو يقوهلا هذا الغضبان لذهب عنه الغضب اللَّ ُه َّم أين
ان َّ
( ل َْو قَ َ ُ
اَّلل م َن َّ ْ
أعوذ بك من الريطان الرجيم ) .
ال أَتُ َرى ) بالضم أتظن .
( فَ َق َ
َجمنُو ٌن أَنَا ا ْذ َهب ) قوله" :اذهب" هو خطاب من الرجل للرجل الذي َأمره بالتعوذ؛ أيْ :ام ِّ
َخلِّق هبذا املأمور
ْس أ َْ
ض يف شغلك وأ ْ
( ِيب بَأ ٌ
كافرا أو مناف ًقا أو كان غلب عليه الغضب حىت أخرجه عن االعتدال حبيث زجر الناصح الذي دله على ما
أن يكون ً
يزيل عنه ما كان به من َوَهج الغضب هبذا اجلواب السيئ وقيل :إنه كان من ُجفاة األعراب وظن أنه ال يستعيذ من الريطان َّإال َمن به
جنون وَل يعلم أن الغضب نوع من شر الريطان وهلذا خيرج به عن صورته ويزين إفساد ما له كتقطيع ثوبه وَك ْسر آنيته أو اإلقدام على
من أغضبه وحنو ذلك مما يتعاطاه من خيرج عن االعتدال وقد أخرج أبو داود من حديث عطية السعدي رفعه" :إن الغضب من
الريطان  " ...احلديث.
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ِّ ِّ
ضبه َ :ه ْل تَ َرى ِيب ِم ْن ُجنُون ؟
قال النووي َ :وأ ََّما قَ ْول َه َذا َّ
الر ُجل الَّذي ا ْشتَ َّد َغ َ
َّريعة الْم َكَّرمة وتَوَّهم أ َّ ِّ ِّ
صة بِّالْمجنُ ِّ
َّ ِّ ِّ ِّ
ون َوََلْ يَ ْعلَم أ َّ
َن
فَ ُه َو َك َالم َم ْن ََلْ يَ ْف َقه ِّيف ِّدين َّ
اّلل تَ َع َ
َن اال ْست َعاذَة خمُْتَ َّ َ ْ
اىل َوََلْ يَتَ َهذب بأَنْ َوار الر َ ُ َ َ َ َ
ِّ
اإلنْسان عن اِّعتِّ َدال حاله وي ت َكلَّم بِّالْب ِّ
ِّ
ِّ
احلِّ ْقد َوالْبُ ْغض َو َغ ْري
اط ِّل َويَ ْف َعل الْ َم ْذ ُموم َويَْن ِّوي ْ
َ ََ
ضب م ْن نََز َغات الرَّْيطَان َوهلََذا َخيُْرج بِّه ِّْ َ َ ْ ْ
الْغَ َ
َ
َ
ِّ
ِّ
ذَلِّ َ ِّ
ضب " فَلَ ْم
ضب " فَ َرَّد َد ِّمَر ًارا قَ َ
ال لَهُ  :أ َْو ِّص ِّين قَ َ
ال النَِّّيب  الَّ ِّذي قَ َ
ضب ِّهلََذا قَ َ
ال " َال تَ ْغ َ
ال َ " :ال تَ ْغ َ
ك م ْن الْ َقبَائح الْ ُمتَ َرتبَة َعلَى الْغَ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ضب َوَما يَْن َرأ ِّمْنهُ َ .وَْحيتَ ِّمل أ َّ
َن َه َذا الْ َقائِّل :
ضب َم َع تَكَْراره الطَّلَب َوَه َذا َدليل ظَاهر ِّيف عظَم َم ْف َس َدة الْغَ َ
يَِّزْدهُ ِّيف الْ َوصيَّة َعلَى َال تَ ْغ َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ني أ َْو ِّم ْن ُج َفاة ْاأل َْعَراب َ .واَ َّّلل أ َْعلَم ( .نووي ) .
َه ْل تََرى ِّيب م ْن ُجنُون َكا َن م ْن الْ ُمنَافق َ
 -1يف هذه األحاديث ذم الغضب وفضل من ميلك نفسه عند الغضب .
 -2يف هذه األحاديث عالج الغضب :
االستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم .

حلديث سليمان بن صرد .
وقال  ( إذا غضب الرجل فقال أعوذ باهلل سكن غضبه ) .
ِّ
اىل ِّمن نَزغ الرَّيطَان وأَنَّه ي ْنبغِّي لِّص ِّ
ِّ
اح ِّ
َعوذ بِّاَ َّّللِّ ِّم ْن
ضب ِّيف َغ ْري َّ
ب الْغَ َ
قال النووي  :فيه أَ َّن الْغَ َ
ضب أَ ْن يَ ْستَعيذ فَيَ ُقول  :أ ُ
اّلل تَ َع َ ْ ْ
ْ
َ
َ ُ ََ
ِّ
الرَّيطَان َّ ِّ
ضب.
الرجيم َوأَنَّهُ َسبَب لَزَو ِّال الْغَ َ
ْ
وبالسكوت .
قال رسول هللا  ( إذا غضب أحدكم فليسكت ) رواه أمحد .

وبالسكون .

قال رسول هللا  ( إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإال فليضطجع ) رواه أمحد .

قال العالمة اخلطايب  -رمحه هللا  -يف شرحه على أيب داود  ( :القائم متهيئ للحركة والبطش والقاعد دونه يف هذا املعَن واملضطجع
ممنوع منهما فيربه أن يكون النيب  إَّنا أمره بالقعود واالضطجاع لئال يبدر منه يف حال قيامه وقعوده بادرة يندم عليها فيما بعد ) .

وتذكر وصية النِب  للرجل  :ال تغضب .
ال للنيب ِّ : 
حلديث أيب هريرة ( َّ
ب)
أوصين  .قَ َ
أن َر ُجالً قَ َ
ال  :ال تَغْ َ
ضْ
وقد جاء يف رواية قال الرجل  :ففكرت حني قال النيب  ما قال فإذا الغضب َيمع الرر كله .
وتر الغضب من أسباب دخول اْلنة .

فقد جاء يف رواية ( ال تغضب ولك اجلنة ) وعزاه ابن حجر إىل الطرباين .

األجر العظيم ملن كظم غيظه .
ِّ
ِّ
عن ِّ
بحانَهُ َوتَ َعاىل َعلَى ُرُؤ ِّ
بن أ ٍ
معاذ ِّ
َنس َّ : 
وس اخلَالئِِّّق
أن الن َّ
َّيب  قَال ( َم ْن َكظَ َم َغيظاً َوُه َو قَادٌر َعلَى أ ْن يُْنف َذهُ َد َعاهُ هللاُ ُس َ
ي ِّ
ور العِّ ِّ
يام ِّة َح َّىت ُخيَِّريهُ ِّمن احلُ ِّ
ني َما َشاء ) رواه أَبو داود والرتمذي .
ََ
وم الق َ
َ َ
معرفة الرتبة العالية وامليزة املتقدمة ملن ملك نفسه .
بالصرع ِّة َّإَّنَا الر ِّد ِّ
ِّ
ِّ
ضب ) ُمتَّ َف ٌق َعلَ ِّيه .
عن أيب هريرةَ  أن َ
َ ُ
س الرَّد ُ
يد الَّذي َمي ُ
لك نَ ْف َسهُ عْن َد الغَ َ
يد ُّ َ َ
رسول هللا  قَال ( لَْي َ
وقال  ( الصرعة كل الصرعة الذي يغضب فيرتد غضبه وحيمر وجهه ويقرعر شعره فيصرع غضبه ) رواه اإلمام أمحد .
ضح هذا األمر .
وينتهز عليه الصالة والسالم الفرصة ِف حادثة أمام الصحابة ليو ر

فعن أنس (أن النيب  مر بقوم يصطرعون فقال :ما هذا؟ قالوا :فالن الصريع ما يصارع أحداً إال صرعه قال :أفال أدلكم على من هو
رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه) .رواه البزار قال ابن حجر بإسناد حسن
رجل ظلمه ٌ
أشد منه ٌ
التأسي ِبديه ِ ف الغضب .
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وهذه السمة من أخالقه  وهو أسوتنا وقدوتنا واضحة يف أحاديث كثرية ومن أبرزها :
حديث أنس  قال ( كنت أمري مع رسول هللا  وعليه بُرد جنراين غليظ احلاشية فأدركه أعرايب فجذبه بردائه جذبة شديدة
فنظرت إىل صفحة عاتق النيب  ( ما بني العنق والكتف ) وقد أثرت هبا حاشية الربد مث قال  :يا حممد ُمر يل من مال هللا الذي
عندك فالتفت إليه  فضحك مث أمر له بعطاء ) متفق عليه .

معرفة أن رد الغضب من عالمات املتق ن .
ِّ
السماوات و ْاألَرض أ ُِّعدَّت لِّْلمت َِّّقني  .الَّ ِّذين ي ْن ِّفقو َن ِّيف َّ ِّ
ٍ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
قال تعاىل ( و َس ِّ
ني
َُ ُ
ارعُوا إِّ َىل َم ْغفَرةٍ م ْن َربِّ ُك ْم َو َجنَّة َع ْر ُ
السَّراء َوالضََّّراء َوالْ َكاظم َ
ْ ُ َ
ض َها َّ َ َ ُ َ ْ ُ
َ
الْغي َ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ب الْ ُم ْحسنني ) .
ني َعن النَّاس َو َّ
اّللُ ُحي ُّ
ظ َوالْ َعاف َ
َْ
ومن أخالقهم أُنم ( وإِّذَا ما غَ ِّ
ضبُوا ُه ْم يَ ْغ ِّفُرو َن ) .
َ َ
 -3معَن قوله  للرجل ( ال تغضب ) .
قال السعدي  :والنهي عن الغضب يف قوله  ( ال تغضب ) يتضمن أمرين عظيمني :

أحدمها  :األمر بفعل األسباب والتمرن على حسن اخللق واحللم والصرب ( .النهي عن تعاطي األسباب املوصلة إليه من كل ما حيمل
الغضب ويهيجه) .

والثاِن  :األمر -بعد الغضب -أن ال ينفذ غضبه :فإن الغضب غالباً ال يتمكن اإلنسان من دفعه ورده ولكنه يتمكن من عدم تنفيذه.

-4كان من دعائه  ( اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على اخللق أحيين ما علمت احلياة خرياً يل وتوفين إذا علمت الوفاة خرياً يل
اللهم وأسألك خريتك يف الغيب والرهادة وأسألك كلمة احلق ِف الرضا والغضب ،وأسألك القصد يف الفقر والغَن . )...

(وإِّذَا
قال احلافظ ابن رجب  :وأما قوله ( وأسألك كلمة احلق يف الغضب والرضا ) فعزيز جداً وقد مدح هللا من يغفر عند غضبه فقال َ
ما َغ ِّ
ضبُوا ُه ْم يَ ْغ ِّفُرو َن ) ألن الغضب حيمل صاحبه على أن يقول غري احلق ويفعل غري العدل فمن كان ال يقول إال احلق يف الغضب
َ
والرضا دل ذلك على شدة إميانه وأنه ميلك نفسه .

ُث قال رمحه هللا  :فإن من ال ميلك نفسه عند الغضب إ ذا غضب قال فيمن غضب عليه ما ليس فيه من العظائم وهو يعلم أنه كاذب
 -5من أقوال السلف يف الغضب :
قال أحد السلف :إياك والغضب فإنه يصريك إىل ذل االعتذار .
وقال بعضهم :عجباً ملن قيل فيه السوء وهو فيه كيف يغضب! وعجباً ملن قيل فيه اخلري وليس فيه كيف يفرح!
وقال مورق العجلي  :ما قلت يف الغضب شيئاً إال ندمت عليه يف الرضا .
وكان الرعيب ينرد :
إَّنا األحالم يف حال الغضب
ليست األحالم يف حال الرضا
وكان ابن عون إذا اشتد غضبه على أحد قال  :بارك هللا فيك وَل يزد .
وقال الفضيل بن عياض  :أنا منذ مخسني سنة أطلب صديقاً إذا غضب ال يكذب علي ما أجده .
وقال جعفر بن حممد  :الغضب مفتاح كل شر .
وقيل البن املبارك  :امجع لنا حسن اخللق يف كلمة  :قال  :ترك الغضب .
وروي أن معاوية بن أيب سفيان قال لعرابة بن أوس  :مب سدت قومك يا عرابة ؟ فقال عرابة  :يا أمري املؤمنني كنت أحلم عن جاهلهم
وأعطي سائلهم وأسعى يف حوائجهم فمن فعل منهم فعلي فهو مثلي ومن جاوزين فهو أفضل مين ومن قصر عين فأنا خري منه .
وممن اشتهر باحللم وعدم الغضب األحنف بن قيس وكان يقال  :أحلم من أحنف .
-6أن الرديد حقيقة هو من ميلك نفسه عند الغضب .
ضِ
الصَرعة
ب ) ويف رواية أمحد من حديث رجل ََلْ يسمه َش ِّهد رسول هللا  يقول ( ُّ
سهُ ِع ْن َد الْغَ َ
لقوله ( الشديد  ...الَّ ِذي ميَْلِ ُ
ك نَ ْف َ
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ضبَه ) .
كل ُّ
ُّ
صرع َغ َ
الصَرعة -كررها ثالثًا  -الذي يغضب فيرتد غضبه وحيمر وجهه فيَ َ
وعن أنس (أن النيب  مر على أناس يصطرعون فقال :ما هذا ؟ قالوا  :فالن ما يصارع أحداً إال صرعه قال :أفال أدلكم على من
هو أشد منه ؟ رجل كلمه رجالً مكتظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه) رواه البزار بسند حسن .
 -7الغضب ينقسم إىل قسمني :
القسم األول  :مذموم .

وهو الغضب الدنيوي الذي حذرنا منه النيب  كما يف أحاديث الباب .

القسم الثاِن  :وهو حممود .

ما كان هلل وللحق .
قالت عائرة ( وما انتقم رسول هللا  لنفسه إال أن تنتهك حرمات هللا ) متفق عليه .
شكي إليه اإلمام الذي يطيل بالناس صالته حىت يتأخر بعضهم عن الصالة معه غضب واشتد غضبه ووعظ الناس وأمر
وغضب  ملا َ
بالتخفيف .
-8بيان أن الغضب يف غري هللا تعاىل من نَْزغ الريطان.
 -9قال القرطيب  :هذا احلديث يدل على َّ
تأثري يف هتييج الغضب وزيادته حىت حيمله على البطش باملغضوب عليه أو
أن الريطان له ٌ
صده
إتالفه أو إتالف نفسه أو شر يفعله يستحق به العقوبة يف الدنيا واآلخرة فإذا تعوذ الغضبان باهلل من الريطان الرجيم وصح قَ ْ
صده واستجار به .
لذلك فقد التجأ إىل هللا تعايل وقَ َ

 -77باب احلياء
ِ
صٍْ
ش ْي ُر بْ ُن َك ْع ٍ
وب ِِف ا ْحلِ ْك َم ِة إِ َّن ِم َن
َِّب  ( ا ْحلَيَاءُ الَ يَأِِْت إِالَّ ِِبَ ٍْري ) فَ َق َ
ال  :قَ َ
 ن قَ َ
ال بُ َ
ال النِ ُّ
ب َم ْكتُ ٌ
 -6117عن ع ْم َرا َن بْ َن ُح َ
ِ
ك عن رس ِ ِ
ِ
ِ
ال لَه ِعمرا ُن أ ِ
ِ ِ
ك).
ص ِحي َفتِ َ
ول هللا َ وُحتَ ردثُِِن َع ْن َ
ا ْحلَيَاء َوقَ ًارا َوإِ َّن م َن ا ْحلَيَاء َسكينَةً فَ َق َ ُ ْ َ َ
ُح ردثُ َ َ ْ َ ُ
[ م . ] 37 :
ِ ِ
هللا ب ِن ُعمر  ،ر ِ
ض َي َّ
ب ِِف ا ْحلَيَ ِاء يَ ُق ُ
ول إِنَّ َ
اَّللُ َع ْن ُه َما ( َم َّر النِ ُّ
ك لَتَ ْستَ ْحيِي َح ََّّت َكأَنَّهُ
َ -6118ع ْن َع ْبد ْ َ َ َ
َِّب َ علَى َر ُج ٍل َو ْه َو يُ َعاتَ ُ
ول ِ
هللا َ د ْعهُ فَِإ َّن ا ْحلياء ِمن ا ِإلميَ ِ
ان ) .
ال َر ُس ُ
ك  ،فَ َق َ
يَ ُق ُ
َض َّر بِ َ
ول قَ ْد أ َ
ََ َ َ
[ م . ] 36 :
 -6119عن أيب س ِع ٍ
اء ِم َن ال َْع ْذ َر ِاء ِِف ِخ ْد ِرَها ) .
يد قال ( َكا َن النِ ُّ
َ
َِّب  أَ َش َّد َحيَ ً
----------

( باب احلياء ) تعريفه  :قال احلافظ ابن حجر :احلياء :خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح ومينع من التقصري فيحق ذي احلق .
( ا ْحلَيَاءُ الَ يَأِِْت إِالَّ ِِبَ ٍْري ) ويف رواية ( احلياء خري كله ) .

ش ْي ُر بْ ُن َك ْع ٍ
ب ) تابعي جليل .
( فَ َق َ
ال بُ َ
وب ِِف ا ْحلِ ْك َم ِة إِ َّن ِم َن ا ْحلَيَ ِاء َوقَ ًارا َوإِ َّن ِم َن ا ْحلَيَ ِاء َس ِكينَةً ) سيأِت شرحها إن شاء هللا .
( َم ْكتُ ٌ
ك عن رس ِ ِ
ِ
ال لَه ِعمرا ُن أ ِ
ك ) ويف رواية ( فغَ ِّ
ضب عمران حىت امحرت عيناه وقال :أال أراين
ص ِحي َفتِ َ
ول هللا َ وُحتَ ردثُِِن َع ْن َ
( فَ َق َ ُ ْ َ َ
ُح ردثُ َ َ ْ َ ُ
ُح ِّدثك عن رسول هللا  وتعارض فيه ) ويف رواية أمحد ( وتعرض فيه حبديث الكتب ) .
أَ
( مر النِب َ م َّر َعلَى َر ُج ٍل ) أي :اجتاز قال احلافظ :وَل أعرف اسم هذين الرجلني :الواعظ وأخيه.
ظ أخاه ِف احلياء) أي بسبب احلياء [يف سببية] فكأن الرجل كان كثري احلياء فكان ذلك مينعه من استيفاء حقوقه .
( َو ُه َو يَِع ُ
قال النووي :أي ينهاه عنه ويقبح له فعله ويزجره عن كثرته فنهاه النيب  عن ذلك.
( َد ْعهُ ) أي :اتركه على هذا اخللق السين مث علل أمره بالرتك بقوله:
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( فَِإ َّن ا ْحلياء ِمن ا ِإلميَ ِ
ان ) ألنه مينع من فعل القبيح وما ال يليق.
ََ َ َ

 -1هذه األحاديث دليل على فضل احلياء وأنه من اإلميان وأنه ال يأِت إال خبري .

قال اخلطايب :ومعَن قوله ( احلياء شعبة من اإلميان ) أن احلياء يقطع صاحبه عن املعاصي وحيجزه عنها فصار بذلك من اإلميان .

وقال السفريي :إَّنا أفرد  هذه اخلصلة من خصال اإلميان يف هذا احلديث وخصها بالذكر دون غريها من باقي شعب اإلميان ألن
احلياء كالداعي إىل باقي الرعب فإن صاحب احلياء خياف فضيحة الدنيا واآلخرة فيأمتر وينزجر فلما كان احلياء كالسبب لفعل باقي
الرعب خص بالذكر وَل يذكر غريه معه .
ث علَى استِّعم ِّال م َك ِِّّ
ِّ
اب الْ َقبائِّ ِّح ودنَاءةِّ ْاأل ِّ
َخ َال ِّق
احلَيَاءُ َال يَأِِّْت إَِّّال ِّخبٍَْري ) فَإِّنَّهُ يَ ُك ُّ
وقال ابن رجب ( ْ
ارم ْاأل ْ
ف َع ِّن ْارت َك ِّ َ َ َ َ ْ
َخ َالق َوَحيُ ُّ َ ْ ْ َ َ
ومعالِّيها فَهو ِّمن ِّخص ِّال اِّْإلميَ ِّ
ان ِّهبَ َذا ِّاال ْعتِّبَار .
َََ َ َُ ْ َ
وقال ابن بطال :معناه أن احلياء من أسباب اإلميان وأخالق أهله .وذلك أنه ملا كان احلياء مينع من الفواحش وحيمل على الصرب واخلري
كما مينع اإلميان صاحبه من الفجور ويقيده عن املعاصي وحيمله على الطاعة صار كاإلميان ملساواته له يف ذلك وإن كان احلياء غريزة
واإلميان فعل املؤمن فاشتبها من هذه اجلهة .

وقال السعدي  ... :ولعل ذكر احلياء؛ ألنه السبب األقوى للقيام جبميع شعب اإلميان .فإن من استحيا من هللا لتواتر نعمه وسوابغ
كرمه وَتليه عليه بأمسائه احلسَن والعبد -مع هذا كثري التقصري مع هذا الرب اجلليل الكبري يظلم نفسه وَيين عليها -أوجب له هذا
احلياء التوقِّي من اجلرائم والقيام بالواجبات واملستحبات .
 -2فضائل احلياء :
أنه من عالمات اإلميان.

حلديث ابن عمر ( ...دعه فإن احلياء من اإلميان ).
وهو شعبة من شعب اإلميان .

ضع وسب عو َن أَو بِّ ْ ِّ
ِّ
اها إِّ َماطَةُ األَ َذى َع ِّن الطَّ ِّر ِّيق
ضلُ َها قَ ْو ُل الَ إِّلَهَ إِّالَّ َّ
ض ٌع َوستُّو َن ُش ْعبَةً فَأَفْ َ
اّللُ َوأ َْدنَ َ
عن أيب هريرة  .قال  :قال ِّ ( إلميَا ُن ب ْ ٌ َ َ ْ ُ ْ
احلَيَاء ُش ْعبَةٌ ِّم َن ِّ
اإلميَان ) متفق عليه .
َو ْ ُ
احلياء خري كله.
حلديث عمران ( احلياء خري كله ) .

واحلياء أِبى زينة.

عن أنس  قال :قال رسول هللا  ( ما كان الفحش يف شيء قط إال شانه وال كان احلياء يف شيء قط إال زانه ) رواه الرتمذي.

واحلياء من صفات الرب.

عن يعلى بن أمية قال :قال رسول هللا  ( إن هللا تعاىل حيي ستري حيب احلياء والسرت) رواه أبو داود .

واحلياء خلق حيبه هللا.
للحديث السابق.

واحلياء خلق اإلسالم.

عن زيد بن طلحة قال :قال رسول هللا  ( إِّ َّن لِّ ُك ِّل ِّدي ٍن ُخلُ ًقا َو ُخلُ ُق ِّ
اإل ْسالَِّم ا ْحلَيَاءُ ) رواه مالك .

احلياء مانع من فعل القبيح.

لقوله  ( إذا َل تستح فاصنع ما شئت ) .

واحلياء خلق نبوي .
ِّ ٍ
َش َّد َحيَاءً ِّم َن الْ َع ْذ َر ِّاء ِّيف ِّخ ْد ِّرَها ) .
َّيب  أ َ
حلديث أيب َسعيد قال ( َكا َن النِّ ُّ
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ِّ
اّللِّ ِّ ( من سنَ ِّن الْمرسلِّني :ا ْحلياء و ِّْ
و َع ِّن ابْ ِّن َعبَّ ٍ
َّعطُُّر َوالنِّ َكاح ) رواه الرتمذي .
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اس قَ َ
احل ْل ُم َوا ْحل َج َامةُ َوالت َ
ْ ُ ُ ْ َ َ ََ ُ َ
احلياء يدخل اْلنة:
ول َِّّ
اإلميَ ِّ
ان َو ِّ
احلَيَاء ِّم َن ِّ
اجلََفاءُ ِّيف النَّار ) رواه الرتمذي .
اجلََف ِّاء َو ْ
اجلَن َِّّة َوالْبَ َذاءُ ِّم َن ْ
اإلميَا ُن ِّيف ْ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َع ْن أَِِّب ُهَريْ َرةَ قَ َ
اّلل ُ ْ ( 
 -3قوله ( ا ْحلَيَاءُ الَ يَأِِْت إِالَّ ِِبَ ٍْري ) .

خري كله ) وللطرباين من حديث قُرة بن إياس :قيل لرسول هللا  : احلياء من الدين؟ فقال :بل هو الدين
ويف الرواية األخرى ( احلياء ٌ
ُكلُّه" وللطرباين من وجه آخر عن عمران بن حصني ( احلياء من اإلميان واإلميان يف اجلنة ) .
هناك بعض األمور يكون احلياء فيها مذموماً وهي:
أوالً :احلياء ِف طلب العلم.

قالت عائرة( :نعم النساء نساء األنصار َل مينعهن احلياء أن يتفقهن يف الدين) .رواه مسلم
وقال جماهد :ال ينال العلم مستحي وال مستكرب.

ثانياً :عدم قول احلق واْلهر به.
وضةً فَ َما فَ ْوقَ َها).
قال تعاىل (إِّ َّن َّ
اّللَ ال يَ ْستَ ْحيِّي أَ ْن يَ ْ
ب َمثَالً َما بَعُ َ
ض ِّر َ
قال ابن حجر :وال يقال رب حياء مينع من احلق أو فعل احلق ألن ذلك ليس شرعياً.
قال ابن رجب رمحه هللا :إن احلياء املمدوح يف كالم النيب  إَّنا يريد به اخللق الذي حيث على فعل اجلميل وترك القبيح فأما الضعف
والعجز الذي يوجب التقصري يف شيء من حقوق هللا أو حقوق عباده فليس هو من احلياء فإَّنا هو ضعف وخور وعجز ومهانة.
-3واحلياء نوعان:
قال ابن رجب :واحلياء نوعان:

خلق مينحه هللا تعاىل العبد وَيبله عليه فيكفه عن ارتكاب القبائح والرذائل وحيثه على فعل اجلميل وهو من
أحدمها :غريزي وهو ٌ
أعلى مواهب هللا تعاىل للعبد فهذا من اإلميان باعتبار أنه يؤثر ما يؤثره اإلميان من فعل اجلميل والكف عن القبيح ورمبا ارتقى صاحبه
وقي وقال بعض التابعني:
بعده إىل درجة اإلميان فهو وسيلة إليه كما قال عمر :من استحىي اختفى ومن اختفى اتقى ومن اتقى َ
تركت الذنوب حياء أربعني سنة مث أدركين الورع وقال ابن مسعون :رأيت املعاصي نذالة فرتكتها مروءة فاستحالت ديانة.

والنوع الثاِن :أن يكون مكتسباً  ...إىل أن قال :وقد يتولد احلياء من هللا من مطالعة النعم فيستحيي العبد من هللا أن يستعني بنعمته

على معاصيه فهذا كله من أعلى خصال اإلميان.
 -4من أقوال السلف يف احلياء:
وقال عمر  :من قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه .
قال الفضيل :مخس من عالمات الرقوة :القسوة يف القلب ومجود العني وقلة احلياء والرغبة يف الدنيا وطول األمل.
قال سليمان :إذا أراد هللا بعبد هالكاً نزع منه احلياء فإذا نزع منه احلياء َل تلقه إال مقيتاً ممقتاً.
وقال أبو موسى :إين ألغتسل يف البيت املظلم فما أقيم صليب حىت آخذ ثويب حياء من ريب.
وقال ابن حبان  :فالواجب على العاقل لزوم احلياء ألنه أصل العقل وبذر اخلري وتركه أصل اجلهل وبذر الرر .
قال ابن القيم رمحه هللا :احلياء مرتق من احلياة فمن ال حياء فيه فهو ميت يف الدنيا شقي يف اآلخرة وبني الذنوب وقلة احلياء وعدم
الغرية تالزم فكل منهما يستدعي اآلخر ويطلبه .
نفعا بل هو خاصة اإلنسانية فمن ال حياء فيه فليس معه من
قدرا وأكثرها ً
وقال أيضاً ُ :خلق احلياء من أفضل األخالق وأجلها وأعظمها ً
اإلنسانية إال اللحم والدم وصورهتما الظاهرة كما أنه ليس معه من اخلري شيء .
وقال أيضاً  :وقلة احلياء من موت القلب والروح فكلما كان القلب أحىي كان احلياء أمت.
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 -5أن من نزع منه احلياء فعل ما يراء.
قال الراعر:
إذا قل ماء الوجه قل حياؤه  ...فال خري يف وجه إذا قل ماؤه
حياءك فاحفظه عليك فإَّنا  ...يدل على وجه الكرمي حياؤه
ول هللاِ
ب م ْكتوب ِِف ا ْحلِ ْكم ِة إِ َّن ِمن ا ْحلي ِاء وقَارا وإِ َّن ِمن ا ْحلي ِاء س ِكينةً فَ َق َ ِ
ك َع ْن ر ُس ِ
 -6قوله ( فَ َق َ
ال بُ َ
ُح رِدثُ َ
َ ََ َ ً َ َ ََ َ َ
ش ْي ُر بْ ُن َك ْع ٍ َ ُ ٌ
ال لَهُ ع ْم َرا ُن أ َ
َ
َ
ِ
ك).
ص ِحي َفتِ َ
َ وُحتَ ردثُِِن َع ْن َ
ِّ
ب عمران  وإال فليس يف ذكر السكينة
جاء يف رواية ( أن منه سكينةً
ً
ووقارا هلل ومنه ضعف ) وهذه الزيادة متعينة ومن أجلها َغض َ
خريا أشار إىل ذلك ابن بطال .
والوقار ما ينايف كونه ً
ِّ
ِّ
ضاد ذلك وهو قد َرَوى" :أنه ُكلَّهُ خري .
ب من قوله ( منه ) ألن التبعيض يُ ْف َه ُم أن منه ما يُ َ
لكن َحيتَمل أن يكون َغض َ
القرطِب رمحه هللا تعاىل :معَن كالم بُ َر ْري :أن من احلياء ما َْحي ِّمل صاحبه على الوقار بأن يُ َوقِّر غريه ويتوقر هو يف نفسه ومنه ما
وقال
ر
َْحي ِّمله على أن يَ ْس ُكن عن كثري مما يتحرك الناس فيه من األمور اليت ال تليق بذي املروءة وَل يُْن ِّكر عمران  عليه هذا القدر من حيث
معناه وإَّنا أنكره عليه من حيث إنه ساقه يف َم ْع ِّرض من يُ َعارض كالم الرسول  بكالم غريه وقيل :إَّنا أنكر عليه؛ لكونه خاف أن
( املفهم ) .
َخيْلِّط السنة بغريها .
 -7بيان ما كان عليه الصحابة  من شدة اإلنكار على من عارض السنة بغريها أيًّا كان نوعه وهكذا ينبغي أن يكون املسلم شديد
الغرية عليها فيعادي كل من يعارضها برأي رآه أو مذهب قلده فإن السنة حاكمة على كل رأي ومذهب كما قال عز وجل( :فَ َال
وربِّك َال ي ؤِّمنو َن ح َّىت ُحي ِّكم َ ِّ
ِّ ٍ
ِّ ِّ
اّللُ َوَر ُسولُهُ أ َْمًرا أَ ْن يَ ُكو َن
ضى َّ
يما َش َجَر بَْي نَ ُه ْم) اآلية وقال عز وجلَ ( :وَما َكا َن ل ُم ْؤم ٍن َوَال ُم ْؤمنَة إِّ َذا قَ َ
وك ف َ
ََ َ ُْ ُ َ َ ُ
اخلِّي رةُ ِّمن أ ِّ
فق عليه
َم ِّره ْم) اآلية وقد صح عنه  أنه قال" :ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني" .مت ٌ
َهلُ ُم ْ َ َ ْ ْ
ت
اصنَ ْع َما ِش ْئ َ
 -78باب إِذَا َملْ تَ ْستَ ْح ِي فَ ْ
ِ ِ
 -6120عن أيب مسع ٍ
ت).
ال  :قَ َ
ود قَ َ
َّاس ِم ْن َكالَِم النُّبُ َّوةِ األ َ
اصنَ ْع َما ِش ْئ َ
ال النِ ُّ
ُوَل إِذَا َملْ تَ ْستَ ْح ِي فَ ْ
َ ُْ
َِّب  ( إ َّن ِمَّا أَ ْد َر َ الن ُ
---------ت)
اصنَ ْع َما ِش ْئ َ
 -1معَن قوله ( إِذَا َملْ تَ ْستَ ْح ِي فَ ْ
قال ابن القيم  :يف معناه قوالن :

صنع ما شاء .
أحدمها  :أنه أمر هتديد ومعناه اخلرب  :أي من َل يستح َ

يستحىي منه فافعله .
والثاِن  :أنه أمر إباحة أي انظر إىل الفعل الذي تريد أن تفعله فإن كان مما ال
َ
واألول أصح وهو قول األكثرين .
ِ ِ
ُوَل ) .
َّاس ِم ْن َكالَِم النُّبُ َّوةِ األ َ
 -2معَن قوله ( إ َّن ِمَّا أَ ْد َر َ الن ُ
قال اخلطايب :قال الريخ :معَن قوله النبوة األوىل أن احلياء َل يزل أمره ثابتاً واستعماله واجباً منذ زمان النبوة األوىل وأنه ما من نيب إال وقد
ندب إىل احلياء وبعث عليه وأنه َل ينسخ فيما نسخ من شرائعهم وَل يبدل فيما بدل منها .
وقال ابن دقيق العيد :إن احلياء َل يزل ممدوحاً مستحسناً مأموراً به َل ينسخ يف شرائع األنبياء األولني .

قال ابن حجر  :أي مما بلغ الناس من كالم النبوة مما اتفق عليه األنبياء؛ أي :إنه مما ندب إليه األنبياء وَل ينسخ فيما نسخ من شرائعهم؛
ألنه أطبقت عليه العقول وزاد أبو داود [وأمحد] وغريمها (النبوة األوىل ) أي :اليت قبل نبينا . 

وقال ابن رجب  :يرري إىل أن هذا مأثور عن األنبياء املتقدمني وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنًا بعد قرن وهذا يدل على أن
النبوة املتقدمة جاءت هبذا الكالم وأنه اشتهر بني الناس حىت وصل إىل أول هذه األمة .
 -3أن من نزع منه احلياء فعل ما يراء .
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قال الشاعر :
إذا قل ماء الوجه قل حياؤه
حياءك فاحفظه عليك فإَّنا

وقال آخر :

فال خري يف وجه إذا قل ماؤه
يدل على وجه الكرمي حياؤه

إذا َل َ
ختش عاقبةَ الليايل  -----وَل تستَ ْح ِّي فاصنع ما تراءُ
ِّ
فال وهللا ما يف العيش خريٌ  ------وال الدنيا إذا َ
ذهب احلياءُ
الع ُ
يعيش املرء ما استحيا خب ٍري  -----ويبقى ُ
ُ
ود ما بقي اللحاءُ
-4أن احلياء مانع من األفعال القبيحة .
-5اإلسالم يدعو إىل الفضائل ومينع من الرذائل .
خريا.
 -6إذا ترك املرء احلياء فال تنتظروا منه ً
 -7احلياء كله خري.
-8احلياء أصل األخالق الكرمية.
-9احلياء من خصال اإلميان وحسن اإلسالم.
-10احلياء يبعد عن فضائح الدنيا واآلخرة.
 -11احلياء دليل على كرم السجية وطيب املنبت.
 12احلياء صفة من صفات األنبياء والصحابة والتابعني.
فائدة :

قال ابن القيم رمحه هللا  ” :وقد قُسم احلياء على عررة أوجه :

حياء اْلناية  :ومنه حياء آدم ملا فر هارباً من اجلنة .

وحياء التقصري  :كحياء املالئكة الذين يسبحون الليل والنهار ال يفرتون فإذا كان يوم القيامة قالوا  :سبحانك ! ما عبدناك حق

عبادتك .

وحياء اإلجالل  :وهو حياء املعرفة وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه .

وحياء الكرم  :كحياء النيب  من القوم الذين دعاهم إىل وليمة زينب وطولوا اجللوس عنده فقام واستحىي أن يقول هلم :انصرفوا .

وحياء احلشمة  :كحياء علي بن أيب طالب أن يسال رسول هللا  عن املذي ملكان ابنته منه .

وحياء االستحقار واستصغار النفس  :كحياء العبد من ربه حني يسأله حوائجه احتقاراً لرأن نفسه “ .
 -79باب َما الَ يُ ْستَ ْحيَا ِم َن ا ْحلَِرق لِلتَّ َف ُّق ِه ِِف ال رِدي ِن
ول ِ
ول ِ
َ -6121عن أُِم سلَمةَ  ،ر ِ
ت أ ُُّم ُسلَْي ٍم إِ ََل ر ُس ِ
اَّللَ الَ يَ ْستَ ِحي ِم َن
هللا إِ َّن َّ
ض َي َّ
َت يَا َر ُس َ
اء ْ
هللا  فَ َقال ْ
اَّللُ َع ْن َها  ،قَال ْ
َ
ْ ر َ َ َ
َت ( َج َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال نَ َع ْم إذَا َرأَت ال َْماءَ ) .
ت فَ َق َ
احتَ لَ َم ْ
ا ْحلَ ِرق فَ َه ْل َعلَى ال َْم ْرأَة غُ ْس ٌل إذَا ْ
[ م . ] 313 :
---------تنبيه  :احلديث تقدم شرحه .

 -1تقدم فضل احلياء وعلو منزلته لكن هناك أمور يكون احلياء فيها مذموماً  :وهو الذي حيول بني املرء وبني قول احلق وفعل اخلري .
كاحلياء ِف طلب العلم.
قالت عائرة( :نعم النساء نساء األنصار َل مينعهن احلياء أن يتفقهن يف الدين) رواه مسلم .
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وقال جماهد :ال ينال العلم مستحي وال مستكرب.
وحديث الباب دليل على أنه ال ينبغي أن يكون احلياء مانعاً من تعلم العلم.
احلَ ِّق فَ َه ْل َعلَى الْ َم ْرأَةِّ ِّم ْن غُ ْس ٍل  ) ...وإَّنا قالت هذا اعتذاراً بني يدي سؤاهلا عما دعت
اّللَ الَ يَ ْستَ ْحِّىي ِّم َن ْ
قال النووي  :قوهلا ( ...إِّ َّن َّ
احلاجة إليه مما تستحي النساء يف العادة من السؤال عنه وذكرهِّ حبضرة الرجال ففيه أنه ينبغي ملن عرضت له مسألة أن يسأل عنها وال
ميتنع من السؤال حياء من ذكرها فإن ذلك ليس حبياء حقيقي ألن احلياء خري كله واحلياء ال يأِت إال خبري واإلمساك عن السؤال يف
هذه احلال ليس خبري بل هو شر فكيف يكون حياء؟  ( .شرح مسلم ) .
فكربت ويف جهالتها.
قال عمر بن عبد العزيز :ما شيء إال وقد علمت منه إال أشياء كنت أستحي أن أسأل عنها
ُ
وقال علي :قرنت اهليبة باخليبة واحلياء باحلرمان.
وقال وكيع :ال ينبل الرجل من أصحاب احلديث حىت يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه.
وقال اخلليل بن أمحد :اجلهل منزلة بني احلياء واألنفة.
وكان يقال :من رق وجهه عند السؤال رق علمه عند اجتماع الرجال.
واحلياء ِف عدم قول احلق واْلهر به.
وضةً فَ َما فَ ْوقَ َها).
قال تعاىل (إِّ َّن َّ
اّللَ ال يَ ْستَ ْحيِّي أَ ْن يَ ْ
ب َمثَالً َما بَعُ َ
ض ِّر َ
قال ابن حجر :وال يقال رب حياء مينع من احلق أو فعل احلق ألن ذلك ليس شرعياً.

قال ابن رجب  :إن احلياء املمدوح يف كالم النيب  إَّنا يريد به اخللق الذي حيث على فعل اجلميل وترك القبيح فأما الضعف والعجز
الذي يوجب التقصري يف شيء من حقوق هللا أو حقوق عباده فليس هو من احلياء فإَّنا هو ضعف وخور وعجز ومهانة.
 -2إثبات صفة احلياء هلل عز وجل إثباتاً يليق جبالله.
 - 3أن املرأة حتتلم كما حيتلم الرجل.
 - 4وجوب الغسل خبروج املين إذا كان برهوة.
ط َوَرقُ َها َ ،والَ يَتَ َح ُّ
ال الْ َق ْو ُم ِه َي َش َج َرةُ َك َذا
ات فَ َق َ
 -6122عن ابْ َن ُع َمر قَ َ
ض َراءَ الَ يَ ْس ُق ُ
َِّب َ ( مثَ ُل ال ُْم ْؤِم ِن َك َمثَ ِل َش َج َرةٍ َخ ْ
ال النِ ُّ
ال ِه َي النَّ ْخلَةُ ) .
ت فَ َق َ
ت أَ ْن أَقُ َ
ول ِه َي النَّ ْخلَةُ َوأَنَا غُالَ ٌم َش ٌّ
ِه َي َش َج َرةُ َك َذا فَأ ََر ْد ُ
استَ ْحيَ ْي ُ
اب فَ ْ
ِ
ص ب ِن َع ِ
ت قُلْتَ َها
ت بِ ِه ُع َم َر فَ َق َ
ب بْ ُن َع ْب ِد َّ
ال ل َْو ُك ْن َ
اد فَ َح َّدثْ ُ
اص ٍم َ ،ع ِن ابْ ِن ُع َم َر مثْ لَهُ َوَز َ
الر ْمحَ ِن َ ،ع ْن َح ْف ِ ْ
َو َع ْن ُش ْعبَةَ َ ،حدَّثَنَا ُخبَ ْي ُ
ِل ِم ْن َك َذا َوَك َذا.
َح َّ
ب إِ ََّ
لَ َكا َن أ َ
[ م . ] 2811 :
---------تنبيه  :احلديث تقدم شرحه .

 -1مطابقة احلديث للرتمجة من إنكار عمر على ابنه تركه قوله الذي ظهر له لكونه استحىي ومتنيه أن لو كان قال ذلك وقوله ( أحب
إيل من كذا ) .
فاحلديث دليل على استحباب احلياء ما َل يؤد إىل تفويت مصلحة وهلذا متَن عمر أن ابنه َل يسكت.
 -2قوله ( مثل املؤمن ) ...التربيه بني النخلة واملؤمن جاء عند البزار عن جماهد عن ابن عمر .قال :قال رسول هللا ( مثل املؤمن
مثل النخلة ما أتاك منها نفعك) وإسناد صحيح وقد أفصح باملقصود بأوجز عبارة.
ِّ
ِّ
ال الْ ُعلَماء  :و َشبَّهَ الن ْ ِّ ِّ ِّ ِّ
َّوام فَإِّنَّهُ ِّم ْن ِّحني
َّخلَة بالْ ُم ْسلم يف َكثْ َرة َخ ْريَها َوَد َوام ظل َها َوطيب َمثَ َرها َوُو ُجوده َعلَى الد َ
قال النووي :قَ َ َ َ
ِّ
يطْلُع َمثَرها َال ي زال ي ْؤَكل ِّمْنه ح َّىت ي يبس وب عد أَ ْن ي يبس ي ت ِّ ِّ ِّ
صاُنَاُ ...مثَّ َمجَال نَبَاهتَا َو ُح ْسن
ََْ
َ َْ ُ َ
قها َوأَ ْغ َ
َّخذ مْنهُ َمنَافع َكث َرية َوم ْن َخ َر َبها َوَوَر َ
ُ َ َْ َ
َ ََ ُ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اعاته وَم َك ِّ
َهْيئَة َمثَ َرها فَ ِّهي َمنَافع ُكل َها َو َخ ْري َو َمجَال َك َما أ َّ
ص َالته َوصيَامه
ارم أ ْ
َخ َالقه َويُ َواظب َعلَى َ
َن الْ ُم ْؤمن َخ ْري ُكله م ْن َكثْ َرة طَ َ َ
َ
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ِّ
ِّ
ِّ
الص ِّحيح ِّيف َو ْجه التَّ ْربِّيه  ( .شرح مسلم ) .
ك فَ َه َذا ُه َو َّ
َوقَِّراءَته َوِّذ ْكره َو َّ
اعات َو َغ ْري ذَل َ
الص َدقَة َوالصلَة َو َسائر الطَّ َ
 أما من زعم أن موقع التربيه بني املسلم والنخلة من جهة كون النخلة إذا قطع رأسها ماتت أو ألُنا ال حتمل حىت تلقح أو ألُنامتوت إذا غرقت أو ألن لطلعها رائحة مين اآلدمي أو ألُنا تعرق أو ألُنا تررب من أعالها فكلها أوجه ضعيفة.
 - 3وجه متين عمر أن يكون ابنه قد قال اجلواب:
أ -ما طبع عليه اإلنسان من حمبة اخلري لنفسه ولولده.
ب -ولتظهر فضيلة الولد يف الفهم من صغره.
ج -وليزداد من النيب  حظوة ولعله كان يرجو أن يدعو له إذ ذاك بالزيادة يف الفهم.
 - 4يف احلديث أن العاَل الكبري قد خيفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه ألن العلم مواهب وهللا يؤِت فضله من يراء.
ِ
ِ
ِ
ِ
اء َها
اجةٌ ِ َّ
س َها فَ َقال ْ
َت َه ْل ل َ
َِّب  تَ ْع ِر ُ
َك َح َ
ِف فَ َقالَت ابْ نَتُهُ َما أَقَ َّل َحيَ َ
ض َعلَْيه نَ ْف َ
 -6123عن أنس قال ( َجاءَت ْام َرأَةٌ إ ََل النِ ِر
ِ ِ
ال ِهي َخ ْي ر ِم ْن ِ
س َها ) .
ض ْ
ك َع َر َ
فَ َق َ َ ٌ
ت َعلَى َر ُسول هللا  نَ ْف َ
--------تنبيه  :هذه األحاديث تقدم شرحها .
( جاء ِ
ت ْام َرأَةٌ ) قال احلافظ َ :ل أقف على تعيينها وأشبه من رأيت بقصتها ممن تقدم ذكر امسهن يف الواهبات ليلى بنت قيس بن
ََ
اّلل عنه .
اخلطيم ويظهر يل أن صاحبة هذه القصة غري اليت يف حديث سهل  -رضي َّ
ِ
ِ
س َها ) ليتزوجها .
َِّب  تَ ْع ِر ُ
ض َعلَْيه نَ ْف َ
( إ ََل النِ ِر
ِف ) أي  :رغبة واحتياج .
اجةٌ ِ َّ
( فَ َقال ْ
َت َه ْل ل َ
َك َح َ
ِ
ي  :شيء جعل حياءها قليالً ومقصودها التعجب من قلة حيائها حيث عرضت نفسها على النيب
اء َها ) أ ُّ
( فَ َقالَت ابْ نَتُهُ َما أَقَ َّل َحيَ َ
؛ ألن العادة أن املرأة تستحيي من أن ِّ
ض نفسها للرجال.
تعر َ
-1احلديث دليل على مرروعية عرض املرأة نفسها على من ترضاه من أهل الصالح.
شرعا وإن كان يف عادة الناس يستحىي منه؛ ألن ذلك يعود على املرأة بالنفع الدنيوي واألخروي .
-2أن مثل هذا ليس بقلة حياء ً
ِّ
قال العيِن  :مطابقته للتَّر َمجَة من حْي ُ ِّ
يما َسأَلته ِّألَن سؤاهلا َكا َن للتقرب إِّ َىل َر ُسول هللا َ وتصري من
َ
ْ
ث إن الْ َم ْرأَة الْ َم ْذ ُك َورة َل تَ ْستَحي ف َ
ِّ
ني املتضمنة لسعادات الدَّاريْ ِّن .
أ َُّم َهات الْ ُمؤمن َ
الرج ِّل وتَع ِّر ِّيف ِّه ر ْغبت ها فِّ ِّيه وأَ ْن َال َغضاضةَ علَي ها ِّيف ذَلِّك وأ َّ ِّ
ِّ
َ -3ج َو ُاز َع ْر ِّ
ض الْ َم ْرأَةُ نَ ْف َس َها َعلَْي ِّه
َن الَّذي تَ ْع ِّر ُ
َ َ َ َْ
ض الْ َم ْرأَة نَ ْف َس َها َعلَى َّ ُ َ ْ َ ََ َ
َ َ
َ
الرِّد بل يك ِّ
ِّ
بِّ ِّاالختِّي ِّ ِّ
ِّ
وت .
ْفي ُّ
الس ُك ُ
ار لَك ْن َال يَْنبَغي أَ ْن يُ َ
ص ِّر َح َهلَا ب َّ َ ْ َ
َْ
 -4وَيوز أن يعرض الرجل موليته على الرجل الصاحل .
يت َهاتَ ْ ِّ
ني َعلَى أَ ْن تَأْ ُجَرِّين َمثَ ِّاينَ ِّح َجج).
أ-قال تعاىل عن الريخ الصاحل ملوسى (إِِّّين أ ُِّر ُ
يد أَ ْن أُنْكِّ َح َ
ك إِّ ْح َدى ابْنَ ََّ
قال القرطِب :في ه عرض الويل ابنته على الرجل وهذه سنة قائمة عرض صاحل مدين ابنته على صاحل بين إسرائيل وعرض عمر بن

اخلطاب ابنته حفصة على أيب بكر وعثمان وعرضت املوهوبة نفسها على النيب . 
ب -وعن ابن عمر( :أن عمر بن اخلطاب حني تأميت حفصة بنت عمر من حنيس بن حذافة وكان من أصحاب رسول هللا  فتويف
يف املدينة فقال عمر :أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال :سأنظر يف أمري  ...قال عمر :فلقيت أبا بكر الصديق
فقلت :إن شئت زوجتك حفصة .) ...
قال احلافظ :وفيه عرض اإلنسان بنته وغريها من مولياته على من يعتقد خريه وصالحه ملا فيه من النفع العائد على املعروضة عليه وأنه
ال استحياء يف ذلك وفيه أنه ال بأس بعرضها عليه ولو كان متزوجاً ألن أبا بكر كان ٍ
حينئذ متزوجاً).
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يف َوالْيُ ْس َر عَلَى الن ِ
َّاس.
َوَكا َن ُِحي ُّ
ب التَّ ْخ ِف َ

ِ
ِ
ِ
س ُروا
س ُروا َ ،والَ تُ َع ر
َِّب  يَ ر
 -80باب قَ ْول النِ ِر

ول ِ
ِ
ِ
ال
ش َرا َوالَ تُنَ رِف َرا َوتَطَ َاو َعا قَ َ
هللا َ وُم َعاذَ بْ َن َجبَ ٍل قَ َ
ال ( ل ََّما بَ َعثَهُ َر ُس ُ
 -6124عن أيب موسى  .قَ َ
س َرا َ ،وبَ ِر
س َرا َوالَ تُ َع ر
ال َهلَُما يَ ر
ول ِ
ض يصنع فِيها َشر ِ
أَبو موسى يا رس َ ِ
اب ِم َن َّ
هللا
ال َر ُس ُ
ال لَهُ ال ِْم ْزُر  ،فَ َق َ
الش ِع ِري يُ َق ُ
س ِل يُ َقا ُل لَهُ الْبِْت ُع َو َش َر ٌ
ول هللا إِنَّا بِأ َْر ٍ ُ ْ َ ُ َ َ ٌ
ُ ُ َ َ َُ
اب م َن ال َْع َ
ُ ك ُّل ُم ْس ِك ٍر َح َرام ) .
[ م . ] 1733 :
ِ
ِ
س ُروا َو َس رِكنُوا َ ،والَ تُنَ رِف ُروا ) .
ال  :قَ َ
 -6125عن أَنَس بْن َمالِك  قَ َ
ال النِ ُّ
س ُروا َ ،والَ تُ َع ر
َِّب  ( يَ ر
[ م . ] 1734 :
----------

( ل ََّما ب عثه رس ُ ِ
ِّ
بدرا وما بعدها وكان إليه
َ ََُ َ ُ
ول هللا َ وُم َعاذَ بْ َن َجبَ ٍل ) األنصاري اخلزرجي أبو عبد الرمحن الصحايب الرهري َشهد ً
املنتهى يف العلم باألحكام والقرآن تُ ُوِّيف  سنة مثان عررة بالرام .
قال يف "الفتح" :كان بَ ْعث أيب موسى  إىل اليمن بعد الرجوع من غزوة تبوك؛ ألنه شهد تبوك مع النيب . 
ِ
س َرا ) أي  :خذا مبا فيه التيسري والسهولة .
( قَ َ
ال َهلَُما يَ ر
ِ
س َرا ) أي  :ال تأخذا مبا فيه شدة .
( َوالَ تُ َع ر
ش َرا ) من التبرري .
( َوبَ ِر
( َوالَ تُنَ رِف َرا ) وهو خالف التبرري .
( َوتَطَ َاو َعا ) أي :يُطيع أحدكما اآلخر فيما يأمره به .
ِ
مر بالتسكني وهو يف اللغة :خالف التحريك ولكن املراد هنا :عدم تنفريهم ولفظ البخاري يف ( العلم ) وبرروا .
( َو َس ركنُوا ) أ ٌ

 -1احلديث دليل على أن يستحب للمسلم التبرري والتيسري على الناس .
ث أ ِّ
ال ( َكا َن رس ُ ِّ ِّ
َص َحابِِّّه ِّيف بَ ْع ِّ
ال" :بَ ِّرُروا َوَال
ض أ َْم ِّره قَ َ
وسى قَ َ
َح ًدا م ْن أ ْ
ول هللا  إ َذا بَ َع َ َ
َُ
وقد جاء يف صحيح مسلم َ :ع ْن أَِّيب ُم َ
تُنَ ِّفُروا َويَ ِّسُروا َوَال تُ َع ِّسُروا ) .
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
لهما ِّيف وقْ تَ ْ ِّ
َِّّ
ك َعلَى َم ْن
ص َد َق ذَل َ
صَر َعلَى يَسُروا لَ َ
ني فَلَ ْو اقْ تَ َ
َّيء َوضده ؛ ألَنَّهُ قَ ْد يَ ْف َع ُ َ َ
قال النووي  :إَّنَا َمجَ َع يف َهذه ْاألَلْ َفاظ بَ ْني الر ْ
مجيع ْاألَحوال ِّمن َِّ
ال ( وَال تُع ِّسروا ) اِّنْتَ َفى التَّع ِّسري ِّيف َِّ
ِّ
مجيع ُو ُجوهه َوَه َذا ُه َو
يَ َّسَر َمَّرة أ َْو َمَّرات َو َع َّسَر ِّيف ُم ْعظَم ْ
ْ
َْ ْ
احلَ َاالت فَإ َذا قَ َ َ َ ُ
ان ِّيف وقْت وقَ ْد ي تَطَاوع ِّ
الْمطْلُوب وَك َذا ي َقال ِّيف ( ي ِّسرا وَال تُنَ ِّفرا ) ( وتَطَاوعا وَال َختْتَلِّ َفا ) ِّألَنَّهما قَ ْد ي تَطَاوعا ِّيف وقْت وَخيْتَلِّ َف ِّ
ان
َ َ ََ
َ ُ
َ
َُ َ ََ َ َ
َ ََ َ
َ َ َ
َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّيف َش ْيء َوَخيْتَل َفان يف َش ْيء .
والتبرري اإلخبار مبا يسر .
وهو مستحب ألن فيه إدخاالً للسرور على املسلم .
ِّ ِّ
ِّ
ِِّّ ِّ
ض ِّل َّ ِّ
ضة ِّم ْن َغ ْري
ْ -2األ َْمر بِّالتَّْب ِّر ِّري بَِّف ْ
َّخ ِّويف َوأَنْ َواع الْ َوعيد َْحم َ
اّلل َو َعظيم ثَ َوابه َو َج ِّزيل َعطَائه َوس َعة َر ْمحَته َوالن َّْهي َع ْن التَّ ْنفري بِّذ ْك ِّر الت ْ
ضم َها إِّ َىل التَّْب ِّرري
َ
ب ِّرحيُ ُك ْم ) ومعَن الريح :القوة
-3ذم االختالف ألن االختالف سبب للف َر َل واالُنزام كما قال تعاىل ( َوَال تَنَ َازعُوا فَتَ ْف َرلُوا َوتَ ْذ َه َ
وقيل :النصر وقيل :الدولة .
وقال الطييب رمحه هللا :قوله" :وتطاوعا وال ختتلفا" يعين :كونا متفقني يف احلُكْم وال ختتلفا فإن اختالفكما يؤدي إىل اختالف أتباعكما
وحينئذ تقع العداوة واحملاربة بينهم.
-4قال النووي  :فيه أَمر الْوَالة بِّ ِّ ِّ
اركِّني ِّيف ِّوَالية وَْحنوها وه َذا ِّمن الْم ِّه َّمات فَإِّ َّن َغالِّب الْمصالِّح َال يتِّم إَِّّال بِّ ِّاالتَِّف ِّ
اق
الرفْ ِّق َوات َفاق الْ ُمتَ َر ِّ َ
َ َ
َ
َ َ َ ََ ْ ُ
ْ ُ
229

ومىت ح ِّ ِّ
ات .
ص َل اال ْخت َالف فَ َ
َََ َ َ
ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
َ -5وفِّ ِّيه َ :وصيَّة ِّْ
ني .
اإل َمام الْ ُوَالة َوإِّ ْن َكانُوا أ َْهل فَ ْ
وسى فَِّإ َّن الذ ْكَرى تَْن َفع الْ ُم ْؤمن َ
ضل َو َ
ص َالح َك ُم َعاذ َوأَِّيب ُم َ
 -6تأمري أهل الفضل والعلم.
 -7بيان فضل أيب موسى ومعاذ  -رضي هللا عنهما  -وأُنما من أهل الفضل والعلم ممن يستحق أن يوىل على املسلمني.
َت ( ما ُخِري رس ُ ِ
شةَ  ،ر ِ
ِ
 ن أ َْمريْ ِن قَ ُّ
س َر ُمهَا َما َملْ يَ ُك ْن إِ ِْثًا فَِإ ْن َكا َن
ض َي َّ
ط إِالَّ أ َ
اَّللُ َع ْن َها  ،أَنَّ َها قَال ْ َ رَ َ ُ
َ -6126ع ْن َعائ َ َ
ول هللا  بَ َْ َ
َخ َذ أَيْ َ
هللا فَ ي ْنت ِقم ِِبا َِِّ
ك حرمةُ ِ
ول ِ
هللا  لِنَ ْف ِس ِه ِِف َشي ٍء قَ ُّ
إِ ِْثًا َكا َن أَبْ َع َد الن ِ
َّلل ) .
َّاس ِم ْنهُ َوَما انْ تَ َق َم َر ُس ُ
ََ َ َ
ط إِالَّ أَ ْن تُ ْنتَ َه َ ُ ْ َ
ْ
[ م . ] 2327 :
--------- ن أ َْم َريْ ِن)؛ أي :من أمور الدنيا يدل عليه قوله" :ما َل يكن إمثًا"؛ ألن أمور الدين ال إمث فيها .
( بَ َْ
َخ َذ أَيْ َس َر ُمهَا ) أي  :أسهلهما .
( إِالَّ أ َ
ألشد ويف حديث أنس عند الطرباين يف "األوسط":
( َما َملْ يَ ُك ْن إِ ِْثاً ) أي  :ما َل يكن األسهل مقتضية لإلمث فإنه حينئذ خيتار ا َ
ط" .
"إال اختار أيْ َسَرمها ما َل يكن هلل فيه ُس ْخ ٌ
( تنتهك حرمات هللا ) ترتكب احملرمات .

-1احلديث دليل على أن اإلسالم دين اليسر والرمحة .
-2األخذ باأليسر يف كافة األمور الدينية والدنيوية هو منهج الرسول . 
خريه أحد
قال
القرطِب  :قول عائرة  -رضي هللا عنها " :-ما ُخِّري رسول هللا  بني أمرين إال اختار أيسرمها"؛ تعين :أنه كان  إذا َّ
ر
وتعليما
بالسهولة لنفسه
يف شيئني َيوز له فِّعل كل واحد منهما أو ُعرضت عليه مصلحتان؛ َ
مال لأليسر منهما وترك األثقل؛ أخ ًذا ُّ
ً
ألمته فإذا كان يف أحد الريئني إمث تََركه وأخذ اآلخر وإن كان األثقل.
َّ
-3على اإلنسان أن يأخذ باألمر األسهل يف أموره بررط أال يكون األسهل معصية هلل .
رسول هللا  مسل ًما بذكر -أي:
وقد أخرج احلاكم هذا احلديث من طريق معمر عن الزهري هبذا اإلسناد مطوًال وأوله ( ما لَ َع َن ُ
ض ِّرب هبا يف سبيل هللا وال ُسئل يف شيء قط فمنعه إال أن يُسأل مأَمثًا وال انتقم
بصريح -امسه وال ضرب بيده شيئًا قط إال أن يَ ْ
لنفسه من شيء إال أن تُنتهك حرمات هللا فيكون هلل ينتقم ". . .احلديث.
نتهك حرمة هللا فإن انتُ ِّهكت حرمةُ هللا كان أشد
وأخرجه الطرباين يف "األوسط" من حديث أنس  وفيه" :وما انتَ َقم لنفسه إال أن تُ َ
الناس غضبًا هلل .
-4وجوب االبتعاد عن املعاصي مهما صغرت .
-5احلث على ترك األخذ بالريء العسر واالقتناع باليسري .
-6فضيلة العفو عن الناس فيما يتعلق حبق اإلنسان نفسه .
-7فضيلة الغضب هلل واالنتقام لدين هللا .
-8وجوب الغضب هلل إذا انتهكت حمارمه .
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ال ( ُكنَّا علَى َش ِ
َسلَ ِم ُّي َعلَى فَ َر ٍ
َ -6127ع ِن األَ ْزَر ِق بْ ِن قَ ْي ٍ
صلَّى
س قَ َ
اط ِئ نَ ْه ٍر بِاأل َْه َوا ِز قَ ْد نَ َ
َ
اء أَبُو بَ ْرَزَة األ ْ
س فَ َ
ب َع ْنهُ ال َْماءُ فَ َج َ
ضَ
ِ
ِ
َّ
ول انْظُُروا
ْى فَأَقْبَ َل يَ ُق ُ
اء فَ َق َ
صالَتَهُ َوتَبِ َع َها َح ََّّت أَ ْد َرَك َها فَأ َ
ضى َ
س فَ تَ َر َ َ
صالَتَهُ َوفينَا َر ُج ٌل لَهُ َرأ ٌ
َخ َذ َها ُُثَّ َج َ
َو َخلى فَ َر َسهُ فَانْطَلَ َقت الْ َف َر ُ
ول ِ
ِ
َج ِل فَ َر ٍ
إِ ََل َه َذا َّ
ت
هللا َ وقَ َ
ْت َر ُس َ
ال إِ َّن َم ْن ِزِِل ُمتَ َر ٍ
صلَّْي ُ
َح ٌد ُم ْن ُذ فَ َارق ُ
صالَتَهُ م ْن أ ْ
اخ فَلَ ْو َ
الش ْي ِخ تَ َر َ َ
س فَأَقْبَ َل فَ َقا َل َما َعنَّ َف ِِن أ َ
آت أ َْهلِي إِ ََل اللَّي ِل وذَ َكر أَنَّهُ ِ
ت َمل ِ
َِّب  فَ َرأَى ِم ْن تَ ْي ِس ِريهِ ) .
ب النِ َّ
َ
َوتَ َرْك ُ ْ
صح َ
ْ َ َ
----------1قال العيِن  :مطابقته للتَّ ْر َمجَة تُ ْؤ َخذ من معَن احلَ ِّديث َومن قَ ْوله( :فَ َرأى من تيسريه) أَي :رأى من التسهيل َما محله على ذَلِّك إِّ ْذ َال
َيوز لَهُ أَن يَ ْف َعله من تِّْل َقاء نَفسه دون أَن يُ َراهد مثله من النَِّّيب . 
ول ِ
ِِ
ِ ِ
 -6128عن أيب هريرة قال ( أ َّ
هللا َ دعُوهُ َوأ َْه ِري ُقوا َعلَى
ال َهلُ ْم َر ُس ُ
َّاس لِيَ َقعُوا بِ ِه فَ َق َ
َن أَ ْع َرابِيًّا بَ َ
ال ِِف ال َْم ْسجد فَ ثَ َار إل َْيه الن ُ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِِ
ِ ٍ ِ ِ
ين ) .
س ِر َ
س ِر َ
ين َوَملْ تُ ْب َعثُوا ُم َع ر
بَ ْوله ذَنُوبًا م ْن َماء  ،أ َْو َس ْجالً م ْن َماء  -فَإ َّمنَا بُعثْتُ ْم ُميَ ر
---------تنبيه  :احلديث تقدم شرحه .
ِّ
ِّ
ِّ َّ ِّ
ين ) .
ين َوََلْ تُْب َعثُوا ُم َعس ِّر َ
 -1مطابقته للرتمجة لقوله (فَإَّنَا بُعثْتُ ْم ُميَس ِّر َ
قال العيِن  :قَ ْوله ( ليقعوا بِِّّه ) أَي  :ليؤذوه .
ال َذلِّك ملصلحتني َوِّهي أَنه لَو قطع َعلَْي ِّه بَ ْوله لتضرر َوإِّن التنجس قد حصل ِّيف ُج ْزء يسري فَلَو أقاموه ِّيف
وقَ ْوله ( َدعوه ) أَي  :اتركوه إََِّّّنَا قَ َ
أَثْنَائِِّّه لتنجست ثِّيَابه وبدنه ومواضع َكثِّ َرية من الْ َم ْس ِّجد .
االنْبِس ِ
 -81باب ِ
اط إِ ََل الن ِ
َّاس
َ
ِ
ٍ ِِ
ُّعابَِة َم َع األ َْه ِل.
َوقَ َ
َّاس َو ِدينَ َ
ك الَ تَ ْكل َمنَّهُ َوالد َ
ال ابْ ُن َم ْسعُود َخالط الن َ
 -6129عن أَنَس بْن مالِ ٍ
ص ِغ ٍري يَا أَبَا ُع َم ٍْري َما فَ َع َل النُّ غَْي ُر ) .
َِّب  لَيُ َخالِطُنَا َح ََّّت يَ ُق َ
ول أل ٍ
ك  قال ( إِ ْن َكا َن النِ ُّ
َخ ِِل َ
َ
[ م . ] 2150 :
---------َِّب  لَيُ َخالِطُنَا ) ويف رواية (كان رسول هللا  أحسن الناس خلقاً ) .
( إِ ْن َكا َن النِ ُّ
قال ِف "الفتح" :قوله ( كان النيب  أحسن الناس ُخلُ ًقا ) ه ذا قاله أنس  تَ ْو ِّطئةً ملا يريد أن يذك ره من قصة الصيب .
وأول حديث شعبة املذكور عن أنس :قال" :إن كان النيب  ليخالطنا ) .
وألمحد ( كان النيب  يزور َّأم ُسلَيم ) .
أهل البيت ) يعين لبيت أيب طلحة وأم سليم .
ويف رواية حممد بن قيس ( كان النيب  قد اختلط بنا َ
وأليب يعلى من طريق حممد بن سريين عن أنس ( كان النيب  يغرانا وخيالطنا ) .
وللنسائي من طريق إمساعيل بن جعفر عن محيد عن أنس ( كان النيب  يأِت أبا طلحة كثرياً ) .
اّلل عن محيد ( كان يأِت أم ُسلَيم وينام على فراشها وكان إذا مرى يتوكأ ) .
وأليب يعلى من طريق خالد بن عبد َّ
اّلل بن اجلارود عن أنس ( كان يزور أ َُّم ُسلَيم فتتحفه بالريء تصنعه له ) .
والبن سعد وسعيد بن منصور عن ربعي بن عبد َّ
صغِ ٍري يَا أَبَا ُع َم ٍْري ) بالتصغري وهو تصغري ُع َمر أو َع ْمرو .
( َح ََّّت يَ ُق َ
ول ألَ ٍخ ِِل َ

احلُ َّمر بضم املهملة
( َما فَ َع َل النُّ غَْي ُر ) قال عياض :النغري طائر معروف يُربه العصفور وقيل :هي فراخ العصافري وقيل :هي نوع من ْ
وترديد امليم مث راء قال :والراجح أن النُّ غَري طائر أمحر املنقار .انتهى.
 -1احلديث دليل على حسن خلق النيب  النبساطه وانرراح صدره مع الناس حيث يلقى الناس بوجه بروش وينبسط معهم مبا
ليس فيه ما ينكره الررع .
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َخ َالقًا وأبسطهم َوجها َوقد َوصفه هللا عز َوجل بذلك بقولهَ ( :وإنَّك لعلى خلق َع ِّظيم) فَ َكا َن ينبسط إِّ َىل
َوَكا َن النَِّّيب  أحسن ْاألمة أ ْ
ال  :إِِّّين ألمزح َوَال أَقُول إالَّ َح ًقا فَيَ ْنبَغِّي لِّْل ُم ِّ
ؤمن ِّاالقْتِّ َداء ِّحبسن أخالقه وطالقة َوجهه.
النِّ َساء َوالصبيان ويداعبهم وميازحهم َوقد قَ َ
ود  :خالِّ ِّط الن ِّ
ال ابن مسع ٍ
ك َال نَكْلِّ َمنَّهُ .
َّاس ودينَ َ
قَ َ ُ َ ْ ُ
َ
ذكر َه َذا الت َّْعلِّيق َعن عبد هللا بن َم ْس ُعود إِّ َش َارة إِّ َىل أَن االنبساط َم َع النَّاس واملخالطة هبم َم ْرُروع َولَ ِّكن بِّ َر ْرط أَن َال حيصل ِّيف دينه خلل
ص ِّحيحا َوُهو معَن قَ ْولهَ :ودينك َال تكلمنه من الْ َكلم بَِّفْتح الْ َكاف َو ُس ُكون َّ
اجل ْرح  ( .العمدة ) .
الالم َوُه َو ْ
َويبقى َ
َ

القرطِب  :وفيه ما يدل على جواز املزاح مع الصغري لكن إذا قال حقًّا وفيه ما يدل على حسن خلق النيب  ولطافة
-2قال
ر
معاشرته وألفاظه ومنها :قوله البن عمر" :يا بُ َين" وكذلك قوله للمغرية" :أي بُ َين" فإنَّه نزله منزلة ابنه الصغري يف الرمحة والرفق
والرفقة.
-3جواز تكنية من َل يولد له .
 -4وجواز لعب الصغري بالطري .
-5وجواز ترك األبوين ولدمها الصغري يلعب مبا أبيح اللعب به .
 -6جواز إنفاق املال فيما يَتَ لَ َّهى به الصغري من املباحات .
 -7معاشرة الناس على قدر عقوهلم .
-8ستحباب زيارة اإلخوان .
 -9جواز زيارة الرجل للمرأة األجنبية إذا َل تكن شابة وأُمنت الفتنة .
 -10وختصيص اإلمام بعض الرعية بالزيارة وخمالطة بعض الرعية دون بعض .
ول ِ
َِّب  وَكا َن ِِل ِ
ت أَلْع ِ ِ ِ
شةَ  ،ر ِ
ِ
هللا
ض َي َّ
ْب َم ِعي فَ َكا َن َر ُس ُ
اَّللُ َع ْن َها  ،قَال ْ
ب يَل َْع َْ
َ
َ -6130ع ْن َعائ َ َ
ص َواح ُ
َت ( ُك ْن ُ َ ُ
ب بالْبَ نَات ع ْن َد النِ ِر َ
ِ
ِ
ْب َم ِعي ) .
س رِربُ ُه َّن إِ ََّ
ِل فَ يَ ل َْع َْ
 إ َذا َد َخ َل يَتَ َق َّم ْع َن م ْنهُ فَ يُ َ
[ م . ] 2440 :
---------ت أَلْعب بِالْب نَ ِ
ات ) قال يف "العمدة" :بالبنات :هي التماثيل اليت تسمى لُ َعب البنات وهي مرهورة وقال الداوديَْ :حيتَ ِّمل
( قَال ْ
َت ُ :ك ْن ُ َ ُ َ
أن يكون الباء مبعَن "مع" والبنات :اجلواري. .
وزاد يف الرواية التاليةُّ ُ :
وهن
ب" قال القرطيب -رمحه هللا :-و"اللُّ َعب" :مجع لُ ْعبة وهو ما يُلعب به والبنات :مجع بنت َّ
"وهن الل َع ُ
هن اللواِت يصنعنها ويلعنب هبا وقد تقدَّم القول يف جواز ذلك ويف فائدته وأنه مستثَن من
ألُنن َّ
اجلواري وأضيفت اللُّعب للبنات؛ َّ
الصور املمنوعة َّ
ألن ذلك من باب تدرب النساء من صغرهن على النظر ألنفسهن وبيوهتن وقد أجاز العلماء
ومحَله بعض أصحابه على كراهية االكتساب بذلك ( .املفهم ) .
بيعهن وشراءهن غري مالك فإنَّه كره ذلك َ
ِ
احب ي لْعْب م ِعي ) ويف رواية ( قَالَت :وَكانَت تَأتِّ ِّيين ِّ
أيضا على صواحبات وهن اجلواري
ص َواحِّيب ) مجع صاحبة ُوَيمع ً
ْ َ ْ
( وَكا َن ِِل َ
ص َو ُ َ َ َْ َ
َ
من أقراُنا .

ول ِ
هللا  إِذَا َد َخ َل يَتَ َق َّم ْع َن ِم ْنهُ ) أي  :يتغينب منه ويدخلن من وراء السرت هيبة للرسول . 
( فَ َكا َن َر ُس ُ
ِّ
ِل فَ ي لْع ِ
يلعنب معها كما
عنهن ما كان
نهن
َّ
ويؤنسهن حىت يزول َّ
َّ
س رِربُ ُه َّن إِ ََّ َ َ َْ
جعن ْ َ
( فَ يُ َ
أصاهبن منه َفري َ
ْب َمعي ) أي :يُرسلهن إليها ويسك َ
ك َّن .
وح ْسن معاشرته فمن ذلك أنه كان يرتك عائرة  -رضي هللا عنها  -تلعب بالبنات مع
 -1احلديث دليل على بيان لُطف النيب ُ 
ِّ
وح ْسن
صواحباهتا بل إذا خفن منه وانقمعن يرسلهن إليها حىت تقضي َوطََرها من اللعب وهذا غاية اللطف وكرمي األخالق ُ
املعاشرة.
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شديدا.
-2فضل عائرة  -رضي هللا عنها  -حيث كان النيب ُ حيبها حبًّا ً
 -3جواز اللعب بالبنات قال القاضي  :وهن خمصوصات من الصور املنهي عنها هلذا احلديث وملا فيه من تدريب النساء يف صغرهن
َ
وروي عن مالك كراهة شرائهن وهذا حممول على كراهة
أل َْمر أنفسهن وبيوهتن وأوالدهن قال :وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن ُ
االكتساب هبا وتنزيه ذوي املروءات عن تويل بيع ذلك ال كراهة اللعب قال :ومذهب مجهور العلماء جواز اللعب هبن وقالت طائفة:
هو منسوخ بالنهي عن الصور .انتهى كالم القاضي -رمحه هللا. -
ِّ
ِّ
وخص ذلك من عموم النهي
ص َور البنات واللُّ َعب من أجل لَعب البنات هبن ُ
وقال ِف "الفتح" :واستُدل هبذا احلديث على جواز اختاذ ُ
عن اختاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن اجلمهور وأُنم أجازوا بيع اللُّعب للبنات لتدريبهن من ِّ
صغَرهن على أمر بيوهتن وأوالدهن
َ
وح َكى عن ابن أيب زيد عن مالك أنه كره أن يررتي الرجل البنته الصور
قال :وذهب بعضهم إىل أنه منسوخ وإليه مال ابن بطال َ
َّ ِّ
ب باللُّ َعب وترجم له النسائي" :إباحةُ الرجل
ومن مث رجح الداودي أنه منسوخ وقد ترجم ابن حبان اإلباحة لصغار النساء اللع َ
لزوجته اللعب بالبنات" فلم يقيد بالصغر وفيه نظر.
قال البيهقي بعد خترَيه :ثبت النهي عن اختاذ الصور فيُ ْح َمل على أن الرخصة لعائرة يف ذلك كانت قبل التحرمي وبه جزم ابن اجلوزي
احلَلِّيمي فقال :إن كانت
وقال املنذري :إن كانت اللُّ َعب كالصورة فهو قبل التحرمي وإال فقد يسمى ما ليس بصورة لعبة وهبذا جزم ْ
صورة كالوثن َل ََيُْز وإال جاز.
وقيل :معَن احلديث :اللَّعب مع البنات أي :اجلواري والباء هنا مبعَن "مع" حكاه ابن التني عن الداودي ورده .قال احلافظ :ويرده ما
أخرجه ابن عيينة يف "اجلامع" من رواية سعيد بن عبد الرمحن املخزومي عنه عن هرام بن عروة يف هذا احلديث" :وكن جواري يأتني
وه َّن اللُّ َعب" أخرجه أبو عوانة وغريه.
فيلعنب هبا معي" ويف رواية جرير عن هرام" :كنت ألعب بالبنات ُ
وأخرج أبو داود والنسائي من وجه آخر عن عائرة قالت" :قَ ِّدم رسول هللا  من غزوة تبوك أو خيرب  " ...فذكر احلديث يف هتكه
السرت الذي نصبته على باهبا قالت :فكرف ناحية السرت على بنات لعائرة لُ َعب فقال :ما هذا يا عائرة؟ قالت بناِت قالت :ورأى
فرسا مربوطًا له جناحان فقال :ما هذا؟ قلت :فرس قال :فرس له جناحان؟ قلت :أَل تسمع أنه كان لسليمان خيل هلا أجنحة
فيها ً
فضحك" فهذا صريح يف أن املراد باللُّ َعب غري اآلدميات ( .الفتح ) .
اخلطايب :يف هذا احلديث أن اللَّعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور اليت جاء فيها الوعيد وإَّنا أرخص لعائرة فيها؛ ألُنا إذ ذاك
قال
ر

كانت غري بالغ.
قال احلافظ :ويف اجلزم به نظر لكنه ُْحمتَ ِّم ٌل ألن عائرة كانت يف غزوة خيرب بنت أربع عررة سنة إما أكملتها أو جاوزهتا أو قاربتها
وَيمع مبا قال اخلطايب؛ ألن ذلك أَوىل من التعارض( .الفتح)
وأما يف غزوة تبوك فكانت قد بلغت ً
قطعا فيرتجح رواية من قال :يف خيرب ُْ َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اع ِّة التَّماثِّيل ِّصنَ َ ِّ
ب الْ َمالِّكِّيَّ ِّة
استَثْ ََن أَ ْكثَ ُر الْعُلَ َماء م ْن َْحت ِّرِّمي الت ْ
جاء يف ( املوسوعة الفقهية ) ْ
َّص ِّو ِّير َوصنَ َ َ
اعةَ لُ َعب الْبَ نَات َ .وُه َو َم ْذ َه ُ
احلَنَابِّلَ ِّة .
َوالرَّافِّعِّيَّ ِّة َو ْ
ِّ
ي ِّيف شرِّح مسلِّ ٍم فَ َقال  :يستثَْن ِّمن مْن ِّع تَص ِّو ِّير ما لَه ِّظلٌّ وِّم ِّن ِّاخت ِّاذهِّ
ِّ ِّ
َ َ
َوقَ ْد نَ َقل الْ َقاضي عيَ ٌ
ُ َْ َ ْ َ ْ َ ُ
اض َج َو َازهُ َع ْن أَ ْكثَ ِّر الْعُلَ َماء َوتَابَ َعهُ الن ََّوِّو ُّ َ ْ ُ ْ
ِّ
لُعب الْب نَ ِّ
ك.
ات لِّ َما َوَرَد ِّم َن ُّ
ص ِّة ِّيف ذَل َ
الر ْخ َ
ََ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
ٍ
ٍ
ِّ
ُّ
ب َعلَى َهْيئَة متْثَال إنْ َسان أ َْو َحيَ َوان ُجمَ َّس َمةً أ َْو َغْي َر ُجمَ َّس َمة َو َس َواءٌ أَ َكا َن لَهُ نَظريٌ ِّيف ا ْحلَيَ َوانَات أ َْم
َوَه َذا يَ ْع ِّين َج َو َازَها َس َواءٌ أَ َكانَت الل َع ُ
الَ َك َفر ٍس لَه جنَاح ِّ
ان .
َ ُ َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ض ٍو الَ تَب َقى ا ْحلياةُ بِّ ُدونِِّّه .وسائِّر الْعلَماء علَى ع َدِّم ا ْشِّرت ِّ
الرُؤ ِّ
ك.
َوقَ ِّد ا ْشتَ َر َط ْ
وعةَ ُّ
صةَ ُع ْ
اط َذل َ
ََ ُ َُ َ َ
احلَنَابِّلَةُ ل ْل َج َو ِّاز أَ ْن تَ ُكو َن َم ْقطُ َ
ْ
وس أ َْو نَاق َ
َ
ََ
َّيب  وَكا َن ِّيل ِّ
اّلل عْن ها قَالَت ُ :كْنت أَلْع ِّ ِّ ِّ
اجلمه ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
نب َمعِّي
ْ
ب يَلْ َع ْ َ
َو ْ
َ
ور هلََذا اال ْستثْ نَاء حبَديث َعائ َرةَ َرض َي َُّ َ َ
استَ َدل ُْ ْ ُ ُ
ص َواح ُ
ُ َُ
ب بالْبَ نَات عْن َد النِّ ِّ َ
نب َمعِّي .
فَ َكا َن َر ُسول َّ
اّللِّ  إِّذَا َد َخل يَتَ َق َّم ْع َن ِّمْنهُ فَيُ َس ِّربُ ُه َّن إِّ ََّ
يل فَيَلْ َع ْ َ
الس ِّْرت عن ب نَ ٍ
احيةَ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
وِّيف ِّرواي ٍة قَالَت  :قَ ِّدم رسول َِّّ ِّ
ِّ ٍ
ات لِّ َعائِّ َرةَ
يح فَ َك َر َف ْ
اّلل  م ْن َغ ْزَوة تَبُوك أ َْو َخْيبَ َر َوِّيف َس ْه َوهتَا سْت ٌر فَ َهبَّ ْ
َ ََ ْ
ت ِّر ٌ
َْ َ
ت نَ َ
َ َُ
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ِّ
ب فَ َقال  :ما ه َذا يا عائِّ َرةُ ؟ قَالَت  :ب نَ ِّاِت  .ورأَى ب ي نَه َّن فَرسا َهلا جنَ ِّ ِّ
لُ َع ٍ
ت:
احان م ْن ِّرقَ ٍاع فَ َقال َ :ما َه َذا الَّذي أ ََرى َو َسطَ ُه َّن ؟ قَالَ ْ
َ َ َ َ
َ َ َْ ُ َ ً َ َ َ
ْ َ
ان ؟ قَالَت  :أَما َِّمسعت أ َّ ِّ
ان  .فَ َقال  :فَرس لَه جنَاح ِّ
فَرس  .قَال  :وما ه َذا الَّ ِّذي علَي ِّه ؟ قَالَت  :جنَاح ِّ
َجنِّ َحةٌ ؟
ْ َ َْ
ََ َ
َن ل ُسلَْي َما َن َخْيالً َهلَا أ ْ
َْ
ٌَ ُ َ َ
ْ َ َ
ٌَ
ِّ
ِّ
ِّ
ت نَ َواج َذهُ .
ك َر ُسول َّ
ضح َ
ت  :فَ َ
قَالَ ْ
اّلل َ ح َّىت َرأَيْ ُ
ِّ ِّ ِّ ِّ
اع ِّة اللُّ َع ِّ
اج ِّة إِّ َىل تَ ْد ِّريبِّ ِّه َّن َعلَى أ َْم ِّر تَ ْربِّيَ ِّة األْ ْوالَ ِّد .
ب بِّ ْ
َوقَ ْد َعلَّل الْ َمالِّ ِّكيَّةُ َوالرَّافِّعِّيَّةُ َو ْ
احلَنَابِّلَةُ َه َذا اال ْستثْنَاءَ لصنَ َ
احلَ َ
 -82باب ال ُْم َد َاراةِ َم َع الن ِ
َّاس
َّر َد ِاء إِنَّا لَنَ ْك ِش ُر ِِف ُو ُجوهِ أَق َْو ٍام َوإِ َّن قُلُوبَنَا لَتَ لْعَنُ ُه ْم.
َويُ ْذ َك ُر َ ،ع ْن أَِيب الد ْ
َخو الْع ِش ِ
ال ائْ َذنُوا لَه فَبِْئس ابن الْع ِش ِ
ِ
َِّب َ ر ُج ٌل فَ َق َ
 -6131عن َعائِ َ
رية فَ لَ َّما َد َخ َل أَالَ َن لَهُ
شة ( ْ
سأُ َ َ
ُ َ ُْ َ َ
رية  ،أ َْو ب ْئ َ
استَأْذَ َن َعلَى النِ ِر
ِ ِ
ول ِ
شةُ إِ َّن َش َّر الن ِ
ت لَهُ ِِف الْ َق ْو ِل فَ َق َ
ْت لَهُ يَا َر ُس َ
َي َعائِ َ
ْت ُُثَّ أَلَْن َ
ْت َما قُل َ
هللا قُل َ
الْ َكالَ َم فَ ُقل ُ
َّاس َم ْن ِزلَةً ع ْن َد هللا َم ْن تَ َرَكهُ  ،أ َْو َو َد َعهُ
ال أ ْ
َّاس اترَِقاءَ فُ ْح ِش ِه ) .
الن ُ
[ م . ] 2591 :
---------تنبيه  :احلديث سبق شرحه .

-2احلديث دليل على مداراة من يُت َقى فحره .

قال ابن بطال :املداراة :خفض اجلناح للناس ولني الكالم وترك اإلغالظ هلم يف القول .

وقال ابن حجر :املراد به الدفع برفق .

وضابط املداراة :أن ال يكون فيها قدح يف الدين واملداهنة املذمومة :أن يكون فيها تزيني القبيح وتصويب الباطل وحنو ذلك.

قال ابن بطال  :املداراة من أخالق املؤمنني وهي خفض اجلناح للناس ولني الكلمة وترك اإلغالظ هلم يف القول وذلك من أقوى

أسباب األلفة .
قوله ( لنكرر ) من الكرر وهو ظهور األسنان وأكثر ما يكون عند الضحك وهو املراد هنا.
وأسند يف هذا الباب حديث عائرة رضي هللا عنها هذا وقد تقدم شرحه .

حمرم وال يف كالم وإَّنا فيه طالقة الوجه خاصة للمصلحة وهو
قال ابن مفلح احلنبلي  :وقول أيب الدرداء هذا ليس فيه موافقة على َّ
َّاس مْن ِّزلَةً ِّعْند َِّّ
ِّ ِّ
معَن ما يف الصحيحني وغريمها عن عائرة رضي هللا عنها  :يَا َعائِّ َرةُ َّ
َ
َّاس أ َْو تََرَكهُ
إن َشَّر الن ِّ َ
اّلل يَ ْوَم الْقيَ َامة َم ْن َوَد َعهُ الن ُ
َّاس اتَِّقاءَ فُ ْح ِّر ِّه.
الن ُ
وقال النووي  :فيه مداراة من يتقى فحره وَل ميدحه النيب وال أثَن عليه يف وجهه وال يف قفاه إَّنا تألفه بريء من الدنيا مع لني
الكالم .
 الفرق بني املداهنة واملداراة :حمرمة والفرق أن املداهنة
ط ؛ ألن املداراة
قال احلافظ ابن حجر  ... :وظن بعضهم أن املداراة هي املداهنة فغَلِّ َ
مندوب إليها واملداهنةَ َّ
ٌ
من الدهان وهو الذي يظهر على الريء ويسرت باطنه وفسرها العلماء بأُنا  :معاشرة الفاسق وإظهار الرضا مبا هو فيه من غري إنكار
ِّ
اإلغالظ عليه حيث ال ي ِّ
ظهر ما هو فيه واإلنكار
وترك
عليه واملداراة  :هي الرفق باجلاهل يف التعليم وبالفاسق يف النهي عن فعله
ُ
ُ
عليه بلطف القول والفعل وال سيما إذا احتيج إىل تألفه وحنو ذلك  ( .الفتح ) .
وقال القرطِب يف الفرق بينهما :أن املداراة بذل الدنيا لصالح الدنيا أو الدين أو مها معا وهي مباحة ورمبا استحبت واملداهنة ترك الدين
لصالح الدنيا .

وقال الغزاِل :الفرق بني املداراة واملداهنة بالغرض الباعث على اإلغضاء؛ فإن أغضيت لسالمة دينك وملا ترى من إصالح أخيك
باإلغضاء فأنت مدار وإن أغضيت حلظ نفسك واجتالب شهواتك وسالمة جاهك فأنت مداهن .
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املداراة تلطُّف اإلنسان بصاحبه حىت يستخرج منه احلق أو
ملداراة صفة مدح واملداهنة صفة ذم والفرق بينهما :أن َ
وقال ابن القيم  :ا َ
فاملداراة ألهل اإلميان واملداهنة ألهل
يرده عن الباطل وأما املداهن فهو الذي يتلطَّف مع صاحبه ليُ َّ
قره على ذنب أو يرتكه على هواه َ

النفاق .

املداراة ِف السنة :

أ-حديث الباب .
وهو واضح الداللة كما تقدم عن النووي .
ب -وقال  ( استوصوا بالنساء خريا فإُنن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء يف الضلع أعاله فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته َل
يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خرياً ) متفق عليه .

قال ابن حجر  :ويف احلديث الندب إىل املداراة الستمالة النفوس وتألف القلوب وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن والصرب على
عوجهن وأن من رام تقوميهن فإنه االنتفاع هبن مع أنه ال غَن لإلنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعني هبا على معاشه فكأنه قال االستمتاع
هبا ال يتم إال بالصرب عليها .

من أقوال السلف :

قال أبو هريرة  :رأس العقل بعد اإلميان باهلل مداراة الناس .
قال احلسن البصري  :كانوا يقولون :املداراة نصف العقل وأنا أقول هي العقل كله .
وعنه أيضاً  :املؤمن يداري وال مياري ينرر حكمة هللا فإن قبلت محد هللا وإن ردت محد هللا .
كت الناس يَ ُعدُّون املداراة صدقة ُخترج فيما بينهم.
وعن محيد بن هالل قال  :أدر ُ
وعن احلسن قال  :التودد إىل الناس نصف العقل .
وقال حنبل إنه مسع أبا عبد هللا – أي  :أمحد بن حنبل  -يقول :والناس حيتاجون إىل مداراة ورفق وأمر مبعروف بال غلظة إال رجل
)اآلداب الررعية ) .
معلن بالفسق فقد وجب عليك ُنيه وإعالمه .
قال حممد بن السماك :من عرف الناس داراهم ومن جهلهم ماراهم ورأس املداراة ترك املماراة .
قال أبو بكر الطرطوشي :املداراة أن تداري الناس على وجه يسلم لك دينك .فائدة :

يقول القاضي عياض  ":هذا من املداراة وهو بذل الدنيا لصالح الدنيا والدين .وهى مباحة مستحسنة ِف بعض األحوال خالف

املداهنة املذمومة احملرمة وهو بذل الدين لصالح الدنيا والنيب  هنا بذل له من دنياه حسن عرريته وال سيما كلمته وطالقة وجهه وَل
ميدحه بقول وال ُروي ذلك يف حديث فيكون خالف قوله فيه لعائرة.
فال يعرتض على هذا باملداهنة وال حبديث ذي الوجهني والنيب  منزه عن هذا كله وحديثه أصل يف املداراة وغيبة أهل الفسوق
( إكمال املعلم ) .
والكفار وأهل البدع واجملاهرة .
ب فَ َقسمها ِِف نَ ٍ ِ
 -6132عن عب ِد ِ
اج ُم َزَّرَرةٌ بِ َّ
هللا بْ ِن أَِيب ُملَْي َكةَ ( أ َّ
َص َحابِ ِه َو َع َز َل
ت لَهُ أَقْبِيَةٌ ِم ْن ِديبَ ٍ
َِّب  أ ُْه ِديَ ْ
َن النِ َّ
اس م ْن أ ْ
الذ َه ِ َ َ َ
َ ْ َْ
ِم ْن ها و ِ
وب بِثَ ْوبِ ِه أَنَّهُ يُ ِر ِيه إِيَّاهُ َ ،وَكا َن ِِف ُخلُ ِق ِه َش ْيءٌ ) .
َك قَ َ
اح ًدا لِ َم ْخ َرَمةَ فَ لَ َّما َجاءَ قَ َ
ْت َه َذا ل َ
ال َخبَأ ُ
ال أَيُّ ُ
َ َ
ٍ
وب.
َرَواهُ َمح ُ
َّاد بْ ُن َزيْد َ ،ع ْن أَيُّ َ
6132م -وقَ َ ِ
َِّب  أَقْبِيَةٌ.
وب َ ،ع ِن ابْ ِن أَِيب ُملَْي َكةَ َ ،ع ِن ال ِْم ْس َوِر قَ ِد َم ْ
ال َحاَتُ بْ ُن َوْر َدا َن َ ،حدَّثَنَا أَيُّ ُ
َ
ت َعلَى النِ ِر
[ م . ] 1058 :
---------( أ َّ
ول هللاِّ  ) ويف رواية أخرى ( قَ ِّدمت على النيب  أقبية ) و(أقبِّيَةً)
ت لَهُ أَقْبِيَةٌ ) ويف الرواية األخرى ( قَ َس َم َر ُس ُ
َِّب  أ ُْه ِديَ ْ
َن النِ َّ
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مجع قَبَ ٍاء قال الفيومي :الْ َقْب ُو :معروف واجلمع أَقْ بَاءٌ  ،وهو ثوب بلبس فوق الثياب .
ِّ ِّ
ِّ
ال :اد ُخ ْل
ت َم َعهُ قَ َ
اء ) ويف رواية ( فَ َق َ
ال خمََْرَمةُ :يَا بُ ََّ
ين انْطَل ْق بِّنَا إِّ َىل َر ُسول هللا  عسى أن يُعطينا منها شيئًا" فَانْطَلَ ْق ُ
( فَلَ َّما َج َ
فَ ْاد ُعهُ ِّيل ) .

َك ) ويف رواية حامت تكراره مرتني زاد يف رواية محاد :يا أبا املسور ) هكذا دعاه أبا املسور وكأنه على سبيل التأنيس
( قَ َ
ْت َه َذا ل َ
ال َخبَأ ُ
ص ْحبَتَهُ وإال فكنيته يف األصل أبو صفوان وهو أكرب أوالده ذكر ذلك ابن سعد.
له ذكر ولده الذي جاء ُ
الَ :ر ِّض َي خمََْرَمةُ) قال يف "الفتح" :زاد يف رواية هاشم" :فأعطاه
( قَ َ
وب بِثَ ْوبِ ِه أَنَّهُ يُ ِر ِيه إِيَّاهُ َ ،وَكا َن ِِف ُخلُ ِق ِه َش ْيءٌ ) ويف رواية ( فَ َق َ
ال أَيُّ ُ
إياه" وجزم الداودي أن قوله" :رضي خمرمة" من كالم النيب  على جهة االستفهام :أي هل رضيت؟ وقال ابن التنيَْ :حيتَ ِّمل أن يكون
من قول خمرمة قال احلافظ :وهو املتبادر للذهن وزاد محاد يف آخر احلديث ( وكان يف ُخلُقه ِّش َّدة ) .
 -1احلديث حسن خلق النيب  وحسن مداراته للناس .
ففيه استئالف من كان سيئ األخالق بالعطية والكالم الطيب كما فعل النيب  مع خمرمة حيث كان يف خلقه شدة.
خمرمة َش ْيء أَي نوع من الركاسة.
قال العيِن  :مطابقته للت َّْر َمجَة تُ ْؤ َخذ من قَ ْولهَ ( :وَكا َن ِّيف ُخلُقه َش ْيء) أَيِّ :يف خلق َ
-2بيان جواز لبس األقبية.
-3أن فيه االكتفاءَ يف اهلبة بالقبض.
ردا على من زعم أن املسور ال صحبة له .قاله يف "الفتح" .
-4أن فيه ًّ
 -83باب الَ يُ ْل َد ُ ال ُْم ْؤِم ُن ِم ْن ُج ْح ٍر َم َّرتَ ْ ِ
 ن
ِ
يم إِالَّ ذُو َجتْ ِربٍَة.
َوقَ َ
ال ُم َعا ِويَةُ الَ َحك َ
ال ( الَ ي لْ َد ُ الْم ْؤِمن ِمن جح ٍر و ِ
اح ٍد َم َّرتَ ْ ِ
 ن ) .
َِّب  أَنَّهُ قَ َ
ُ
ُ ُ ْ ُْ َ
َ -6133ع ْن أَِيب ُه َريْ َرةَ َ ع ِن النِ ِر
[ م . ] 2998 :
---------حذرا فطنًا غري مغفل فإن وقع يف ورطة ما فليحذر كل احلذر أن يقع يف مثلها
 -1احلديث دليل على أن املؤمن احلق  :أن يكون ً
وذلك بالبعد عن أسباهبا وسد الطرق اليت تؤدي إليها.
ِّ
ِّ
خدع مرة بعد أخرى وقد يكون
قال
حازما َحذ ًرا ال يؤتى من ناحية الغفلة فيُ َ
املؤمن ً
ر
اخلطايب :هذا لفظه خرب ومعناه أمر؛ أي :ليَ ُك ِّن ُ
ذلك يف أمر ِّ
الدين كما يكون يف أمر الدنيا وهو أَوهلما باحلذر وقد ُروي بكسر الغني يف الوصل فيتحقق معَن النهي عنه.
وقال أبو عبيد :معناه :وال ينبغي للمؤمن إذا نُ ِّكب من وجه أن يعود إليه .
قال احلافظ :وهذا هو الذي فهمه األكثر ومنهم الزهري راوي اخلرب .

فأخرج ابن حبان من طريق سعيد بن عبد العزيز قال :قيل للزهري :لَما قَ ِّدم من عند هرام بن عبد امللك :ماذا صنع بك؟ قال :أوِف عين
ديين مث قال :يا ابن شهاب تعود تَدان؟ قلت :ال وذكر احلديث.

قال القرطِب  :قوله  ( ال يلدغ املؤمن من جحر واحد مرتني ) هذا َمثَل صحيح وقول بليغ ابتكره النيب  من فوره وَل يسمع من
غريه وذلك أن السبب الذي أصدره عنه هو أن أبا عزيز بن عمري الراعر أخا مصعب بن عمري كان يهجو النيب  ويؤذيه ويؤذي
فمن
أسريا وجيء به إىل النيب  فسأله أن مين عليه وال يعود لريء مما كان يفعله َّ
املسلمني فأمكن هللا تعاىل منه يوم بدر فأُخذ ً
النيب  عليه فأطلقه فرجع إىل مكة وعاد إىل أشد مما كان عليه فلما كان يوم أُحد أمكن هللا منه فأُسر فأحضر بني يدي النيب
 فسأله أن مين عليه فقال يل النيب  ( ال يلدغ املؤمن من جحر واحد مرتني وهللا ال متسح عارضيك مبكة أبداً ) فأمر بقتله وأصل
حذرا بل وال لِّ َما يُربهه فكذلك املؤمن لكياسته وفطانته
هذا املثَل أن الذي يُلدغ من ُجحر ال يعيد يده إليه ً
أبدا إذا كان فطنًا ً
َ
وحذره إذا وقع يف شيء مما يضره يف دينه أو دنياه ال يعود إليه والرواية املعروفة" :ال يلدغ" بضم الغني وكذلك قرأته على اخلرب وهو
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الذي يرهد له سبب اخلرب ومساقه وقد قيده بعضهم بسكون الغني على النهي وفيه بع ٌد.
ٍ
كياسة
يتكمل به من
 -2هذا
حديث من جوامع كلمه وروائع ِّحكمه صلوات هللا وسالمه عليه ضربه ً
مثال للمؤمن وما ينبغي أن َّ
ٌ
وسياسة ويقظة ٍ
ٍ
وحزم؛ َّ
َّال َخ ْدعةً للخادعني وطُ ْع َمةً للطامعني.
نقصا يف دين املرء وعقله أن يكون أبْلَهَ ُمغف ً
فإن ً
غ من ُج ْح ٍر آخر ليس من
نقصا يف إميان املؤمن وال ثُْل ًما يف فِّطنته وكياسته أن يُلد َ
 -3ما أمجل تقييده اجلُ ْحر "بواحد" حىت ال تكون ً
نوع األول وال من قبيله وإن َل يكن من متام الفطنة واالعتبار باحلوادث واالتِّعاظ بالكوارث وقياس األمور بأشباهها.
املؤمن هبذه الوصية؟!
-4ملاذا ُخ َّ
ص ُ
وح ْسن الظن فيقع يف الرََّرك من حيث ال يدري.
وإَّنا ُخ َّ
املؤمن هبذه الوصيَّة احلكيمة؛ ملا يغلب عليه من سالمة النيَّة ُ
ص ُ
-5املؤمن ال َف ِّط َن احلَ ِّذر الكيِّس الرشيد خريٌ من املؤمن العاجز الضعيف .
-6قوله  ( من جحر ) واجلحر مكان مظلم غييب واملؤمن ال يعلم الغيب فكان ال بد أن مير بالتجربة األوىل قال البخاري رمحه
هللا  :قال معاوية  :ال حكيم إال ذو َتربة .
واملؤمن أمره كله خري فإن اللدغة األوىل علمته اتقاءها مرة أخرى .
(املفهم)

 -84باب حق الضيف
ول ِ
-6134عن عب ِد ِ
ْت بَلَى قَ َ
هللا  فَ َق َ
ال ( َد َخ َل َعلَ َّي َر ُس ُ
هللا بْ ِن َع ْم ٍرو قَ َ
ال فَالَ
ال أََملْ أُ ْخبَ ْر أَنَّ َ
َّه َار قُل ُ
وم الن َ
َ ْ َْ
ص ُ
وم اللَّْي َل َوتَ ُ
ك تَ ُق ُ
ِ ِ ِ
ك
ك َح ًّقا َوإِنَّ َ
ك َعلَْي َ
ك َح ًّقا َوإِ َّن لَِزْو ِج َ
ك َح ًّقا َوإِ َّن لَِزْوِر َ َعلَْي َ
ك َعلَْي َ
ك َح ًّقا َوإِ َّن لِ َع ْينِ َ
س ِد َ َعلَْي َ
تَ ْف َع ْل قُ ْم َوََنْ َو ُ
ص ْم َوأَفْط ْر فَإ َّن ْلَ َ
ك أَ ْن تَص ِ
ٍ ِ ِ
ال
َّه ُر ُكلُّهُ قَ َ
سى أَ ْن يَطُ َ
سنَ ٍة َع ْش َر أ َْمثَ ِاهلَا فَ َذلِ َ
ك ُع ُم ٌر َوإِ َّن ِم ْن َح ْسبِ َ
ول بِ َ
ك الد ْ
ُ َ
وم م ْن ُك ِرل َش ْه ٍر ثَالَثَةَ أَيَّام فَإ َّن ب ُك ِرل َح َ
َع َ
ْت أ ِ
ْت فَِإِِن أ ِ
ك
ص ْم ِم ْن ُك ِرل َُجُ َع ٍة ثَالَثَةَ أَيَّ ٍام قَ َ
ك قَ َ
ت فَ ُ
ال فَ َ
ت فَ ُ
فَ َ
يق غَْي َر َذلِ َ
ش َّد ْد ُ
يق غَْي َر ذَلِ َ
ش َّد ْد ُ
ش رِد َد َعلَ َّي قُل ُ
ُط ُ
ُط ُ
ش رِد َد َعلَ َّي فَ ُقل ُ ر
ال فَ ُ
ْت وما صوم نَِ ِِب ِ
ال فَصم صوم نَِ ِ ِ
َّهر ) .
هللا َد ُاو َد قَ َ
ص ُ
ف الد ْ
ال نِ ْ
ِب هللا َد ُاو َد قُل ُ َ َ َ ْ ُ ر
قَ َ ُ ْ َ ْ َ ر
[ م . ] 1159 :
---------الزْور بفتح الزاي وسكون الواو الزائر .
( َوإِ َّن لَِزْوِر َ َعلَْي َ
ك َح ًّقا ) و َ
 -1يف هذا احلديث أن النيب  جعل للضيف حقا على املضيف لقوله (وإن َلزْوِّرك عليك حقاً) .
ُ
قال ابن حجر :قولهَ ( :لزورك ) بفتح الزاي أي :لضيفك.
قيل لألوزاعي-رمحه هللا :-ما إكرام الضيف؟ قال :طالقة الوجه وطيب الكالم .
وقال ابن حبان :ومن إكرام الضيف طيب الكالم وطالقة الوجه واخلدمة بالنفس؛ فإنه ال يذل من خدم أضيافه كما ال يعز من
استخدمهم أو طلب لِِّّقراه أجر .
قال عبدهللا بن عمر بن عبدالعزيز" :قال يل رجاء بن حيوة :ما رأيت رجالً أكمل أدباً وال أمجل عررةً من أبيك؛ وذلك أين سهرت معه
ليلة فبينما حنن نتحدث إذ غري املصباح وقد نام الغالم فقلت له :يا أمري املؤمنني قد غري املصباح أفنوقظ الغالم؛ ليصلح
املصباح؟.فقال  :ال تفعل .فقلت :أفتأذن يل أن أصلحه؟  .فقال :ال؛ ألنه ليس من املروءة أن يستخدم اإلنسان ضيفه مث قام هو بنفسه
وحط رداءه عن منكبيه وأتى إىل املصباح فأصلحه وجعل فيه الزيت وأشخص الفتيل مث رجع وأخذ رداءه وجلس مث قال :قمت وأنا
عمر بن عبدالعزيز وجلست وأنا عمر بن عبدالعزيز .
ومن متام اإلكرام شكر الضيف على الزيارة والدعاء له وطلب زيادة مكثه.
ومن متام اإلكرام تقريب الطعام له وترغيبه فيه .

237

وقوله (ضيف إبراهيم املكرم ن).
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قال أبو عبد هللا يقال هو زور وهؤالء زور وضيف ومعناه أضيافه وزواره ألهنا مصدر مثل قوم رضا وعدل يقال ماء غور وبئر غور

وماءان غور ومياه غور ويقال الغور الغائر ال تناله الدالء كل شيء غرت فيه فهو مغارة.

تزاور َتيل من الزور واألزور األميل.
اَّلل والْي وِم ِ
ِ
ِ
ول ِ
َ -6135ع ْن أَِيب ُش َريْ ٍح الْ َك ْعِ ِِب أ َّ
هللا  قَ َ
َن َر ُس َ
ضيَافَةُ
ض ْي َفهُ َجائَِزتُهُ يَ ْوٌم َول َْي لَةٌ َوال ِر
اآلخ ِر فَ لْيُ ْك ِرْم َ
ال ( َم ْن َكا َن يُ ْؤم ُن بِ َّ َ َ ْ
ر
ِ
ِ
ي ِع ْن َدهُ َح ََّّت ُْحي ِر َجه ) .
و
ث
ي
ن
َ
أ
َه
ل
ل
حي
ال
و
،
ة
ق
د
ثَالَثَةُ أَيَّ ٍام فَ َما بَ ْع َد َذلِ َ
ك فَ ْه َو َ
ص َ َ ٌ َ َ َ ُّ ُ ْ َ ْ َ
ِ ِ
ك ِمثْ لَه وزاد من َكا َن ي ْؤِمن بِ َِّ
ِ ِ
ِ
ِ
ت.
يل  ،قَ َ
ص ُم ْ
اَّلل َوالْيَ ْوم اآلخ ِر فَ لْيَ ُق ْل َخ ْي ًرا  ،أ َْو ليَ ْ
ال َ :ح َّدثَِِن َمال ٌ ُ َ َ َ َ ْ
ُ ُ
 6135مَ -حدَّثَنَا إ ْْسَاع ُ
[ م . ] 48 :
اَّلل والْي وِم ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ال ( من َكا َن ي ْؤِمن بِ َِّ
ِ
اآلخ ِر
َِّب  قَ َ َ ْ
اَّلل َوالْيَ ْوم اآلخ ِر فَالَ يُ ْؤذ َج َارهُ َ ،وَم ْن َكا َن يُ ْؤم ُن بِ َّ َ َ ْ
ُ ُ
َ -6136ع ْن أَِيب ُه َريْ َرَة َ ،ع ِن النِ ِر
ِ ِ
ضي َفه  ،ومن َكا َن ي ْؤِمن بِ َِّ
ِ
ص ُمت ) .
اَّلل َوالْيَ ْوم اآلخ ِر فَ لْيَ ُق ْل َخ ْي ًرا  ،أ َْو ليَ ْ
فَ لْيُ ْك ِرْم َ ْ ُ َ َ ْ
ُ ُ
[ م . ] 47 :

ول ِ
ول ِ
هللا 
ال لَنَا َر ُس ُ
ك تَ ْب َعثُنَا فَ نَ ْن ِز ُل بَِق ْوٍم فَالَ يَ ْق ُرونَنَا فَ َما تَ َرى فَ َق َ
ال ( قُلْنَا يَا َر ُس َ
َ -6137ع ْن عُ ْقبَةَ بْ ِن َع ِام ٍر  أَنَّهُ قَ َ
هللا إِنَّ َ
ف فَاقْب لُوا فَِإ ْن َملْ ي ْف َعلُوا فَ ُخ ُذوا ِم ْن ُهم ح َّق الض َّْي ِ
إِ ْن نَ َزلْتُم بَِقوٍم فَأَمروا لَ ُكم ِِبَا ي ْنبغِي لِلض َّْي ِ
ف الَّ ِذي يَ ْنبَ ِغي َهلُ ْم ) .
ْ َ
َ
َ
ْ ََ
ْ ْ َُ
[ م . ] 1727 :
ضي َفه  ،ومن َكا َن ي ْؤِمن بِ َِّ
ِ ِ
ال ( من َكا َن ي ْؤِمن بِ َِّ
اَّلل َوالْيَ ْوِم
اَّلل َوالْيَ ْوم اآلخ ِر فَ لْيُ ْك ِرْم َ ْ ُ َ َ ْ
َِّب  قَ َ َ ْ
ُ ُ
ُ ُ
َ -6138ع ْن أَِيب ُه َريْ َرةَ َ ع ِن النِ ِر
ِ ِ
صل ر ِمحه  ،ومن َكا َن ي ْؤِمن بِ َِّ
ِ
ِ
ِ
ت).
ص ُم ْ
اَّلل َوالْيَ ْوم اآلخ ِر فَ لْيَ ُق ْل َخ ْي ًرا  ،أ َْو ليَ ْ
اآلخ ِر فَ لْيَ ْ َ َ ُ َ َ ْ
ُ ُ
[ م . ] 47 :
---------تنبيه  :هذه األحاديث تقدم شرحها .
ول ِ
ك تَ ْب َعثُنَا ) أي  :ترسلنا إىل الغزو أو حنوه .
( قُلْنَا يَا َر ُس َ
هللا إِنَّ َ
( فَ نَ ْن ِز ُل بَِق ْوٍم فَالَ يَ ْق ُرونَنَا ) وللرتمذي ( فال هم يُضيفوننا وال هم يؤدون ما لنا عليهم من احلق ) .
ول ِ
هللا  إِ ْن نَ َزلْتُم بَِقوٍم فَأَمروا لَ ُكم ِِبَا ي ْنب ِغي لِلض َّْي ِ
ف فَاقْبَ لُوا ) ذلك .
( فَ َقا َل لَنَا َر ُس ُ
ْ ََ
ْ ْ َُ
( فَِإ ْن َملْ يَ ْف َعلُوا ) ويف الرواية األخرى ( فإن أبَوا ) .
( فَ ُخ ُذوا ِم ْن ُه ْم ) أي  :من ماهلم .
( ح َّق الض َّْي ِ
ف الَّ ِذي يَ ْنبَ ِغي َهلُ ْم ) أي  :للضيف .
َ

 -1يف هذه األحاديث األمر بإكرام الضيف .
وقد كان النيب  كان معروفا بإكرام الضيف حىت قبل البعثة.
فحني رجع النيب  إىل خدَية من غار حراء فزعاً من لقائه جربيل  قال خلدَية :أي خدَية ما يل لقد خريت على نفسي)
أخربها اخلرب قالت خدَية (كال أبرر فوهللا ال خيزيك هللا أبداً فوهللا إنك لتصل الرحم وتصدق احلديث وحتمل الكل وتكسب
املعدوم وتقري الضيف وتعني على نوائب احلق) متفق عليه.
قال القسطالين :وتَ ِّ
قري الضيف أي :هتيئ له طعامه ونزله.
وقد تقدم حكمها :

فقيل  :واجبة يف حق أهل البوادي دون القرى.
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وقيل :واجبة مطلقاً.
وبه قال الليث مطلقاً.
وقيل  :مستحبة .

قال النووي :وهو قول عامة الفقهاء.

وقال ابن حجر :وقال اجلمهور الضيافة سنة مؤكدة.
ف فَاقْ ب لُوا فَإِّ ْن ََل ي ْفعلُوا فَ ُخ ُذوا ِّمْن هم ح َّق الضَّي ِّ
 -2استدل من قال بوجوهبا حبديث عقبة ( إِّ ْن نَزلْتُم بَِّقوٍم فَأَمروا لَ ُكم ِّمبَا ي نْبغِّي لِّلضَّي ِّ
ف
ْ
ْ
ََْ
ُْ َ
َ
َ ْ ْ َُ ْ َ َ
الَّ ِّذى يَْنبَغِّي َهلُم) .
وأجاب اجلمهور عن حديث عقبة:
قيل :محله على املضطرين.

وقيل :أن ذلك كان يف أول اإلسالم إذ كانت املواساة واجبة .
ورجح هذا النووي.

وقيل :أن هذا خاص بالعمال املبعوثني ملقتضى الصدقات من جهة اإلمام.

وقيل :أن هذا خاص بأهل الذمة.
ِّ
َّ
ظاهر
قال
القرطِب َ -رمحَهُ هللاُ  :-قوله" :فإن َل يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف" :هذا مما استَ َدل به الليث على وجوب الضيافة وهو ٌ
ر
السرية ُخيرجها النيب  وال َيد هلا
يف ذلك غري أن هذا ٌ
حممول على ما كان يف أول اإلسالم من شدَّة األمر وقلَّة األزواد فقد كانت َّ
السرية يقوهتم إيَّاه كما قد اتفق يف جيش أيب عبيدة وسيأِت.
إال ِّم ْزَوَدي متر فكان أمري َّ
ض ْي َفهُ َجائَِزتُهُ يَ ْوٌم َول َْي لَةٌ ) دليل على أن وجوب الضيافة مقيد بيوم وليلة.
 -3قوله (فَ لْيُ ْك ِرْم َ
اّللِّ وَكيف ي ؤِّمثُه قَ َ ِّ
ِّ ٍ ِّ
ِّ ِّ
يم ِّعْن َدهُ َوالَ َش ْيءَ لَهُ يَ ْق ِّر ِّيه بِِّّه).
يم ِّعْن َد أ َِّخ ِّيه َح َّىت يُ ْؤِّمثَهُ» .قَالُوا يَا َر ُس َ
ول َّ َ ْ َ ُ ْ ُ
ويف لفظ َ
ال «يُق ُ
(والَ َحي ُّل لَر ُج ٍل ُم ْسلم أَ ْن يُق َ
قال اخلطايب :قوله( :جائزته يوم وليلة) سئل مالك بن أنس عنه فقال :يُكرمه ويتحفه وخيصه وحيفظه يوماً وليلة وثالثة أيام ضيافة.
ِّ
ويقدم له يف اليوم الثاين والثالث ما كان حبضرته وال يزيد على
قلت :يريد أنه يتكلف له يف اليوم األول مبا اتسع له من بِّر وألطاف
عادته وما كان بعد الثالث :فهو صدقة ومعروف إن شاء فعل وإن شاء ترك( .معاَل السنن).
وقال ابن القيم :إن للضيف حقاً على َمن نزل به وهو ثالث مراتب :حق واجب ومتام مستحب وصدقة من الصدقات فاحلق
الواجب :يوم وليلة وقد ذكر النيب  املراتب الثالثة يف احلديث املتفق على صحته من حديث أيب شريح اخلزاعي -وساق احلديث
السابق ( ... .زاد املعاد).

وقال ابن قدامة :والواجب يوم ليلة والكمال ثالثة أيام؛ ملا روى أبو شريح اخلزاعي  -وساق احلديث .-
 -4قوله (والَ َِحيلُّ لِرج ٍل مسلِ ٍم أَ ْن ي ِقيم ِع ْن َد أ ِ
َخ ِيه َح ََّّت يُ ْؤِِثَهُ) لفظ البخاري (حىت حيرجه).
َُ ُ ْ
َ
ُ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
قال النوويَ :م ْعنَاهُ َال َحيل للضَّْيف أَ ْن يُقيم عْنده بَ ْعد الث ََّالث َح َّىت يُوقعهُ ِّيف ِّْ
اإل ْمث؛ ألَنَّهُ قَ ْد يَ ْغتَابهُ طُول َم َقامه أ َْو يُ َع ِّرض مبَا يُ ْؤذيه أ َْو
اّلل تَع َ ِّ ِّ ِّ ِّ
ض الظَّ ِّن إِّ ْمثٌ) َوَه َذا ُكله َْحم ُمول َعلَى َما إِّ َذا أَقَ َام بَ ْعد الث ََّالث ِّم ْن َغ ْري
يَظُن بِِّّه َما َال ََيُوز َوقَ ْد قَ َ
اىل (ا ْجتَنبُوا َكث ًريا م ْن الظَّ ِّن إِّ َّن بَ ْع َ
ال َّ َ
اِّستِّ ْدعاء ِّمن الْم ِّ
ضيف أ ََّما إِّذَا اِّ ْستَ ْد َعاهُ َوطَلَب ِّزيَ َادة إِّقَ َامته أ َْو ِّع ْلم أ َْو ظَ َّن أَنَّهُ َال يُكْره إِّقَ َامته فَ َال بَأْس بِّ ِّ
الزيَ َادةِّ ِّأل َّ
َن الن َّْهي إََِّّّنَا َكا َن لِّ َك ْونِِّّه
ْ َ ْ ُ
َ
َ
الزيادة إَِّّال بِّإِّ ْذنِِّّه لِّظَ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اهرِّ
ِّ
ِّ
احلَالَة َهذه فَلَ ْو َش َّ
يُ ْؤِّمثهُ َوقَ ْد َز َال َه َذا الْ َم ْع ََن َو ْ
ك يف َحال الْ ُمضيف َه ْل تُكَْره الزيَ َادة َويَلْ َحقهُ هبَا َحَرج أ َْم َال َحتل َ َ
اّللُ أ َْعلَم.
ْ
احلَ ِّديثَ .و َّ
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ال ( آخى النَِِّب  ب  ن سلْما َن وأَِيب الدَّرد ِاء فَ زار سلْما ُن أَبا الد ِ
ال َهلَا
َّر َد ِاء ُمتَبَ رِذلَةً فَ َق َ
 -6139عن أَِيب ُج َح ْي َفةَ قَ َ َ
َّر َداء فَ َرأَى أ َُّم الد ْ
َْ َ َ َ َ َ ْ
ُّ َ َْ َ َ َ
َت أَخو َ أَبو الدَّرد ِاء لَيس لَه حاجةٌ ِِف الدُّنْ يا فَجاء أَبو الد ِ
ِ
ال َما أَنَا بِآكِ ٍل
صائِ ٌم قَ َ
صنَ َع لَهُ طَ َع ًاما فَ َق َ
ال ُك ْل فَِإِرِن َ
َّر َداء فَ َ
َ ََ ُ ْ
َما َشأْنُك قَال ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ
ح ََّّت تَأْ ُكل فَأَ َكل فَ لَ َّما َكا َن اللَّيل َذهب أَبو الد ِ
ال ََنْ فَ لَ َّما َكا َن ِ
ال َسل َْما ُن قُ ِم
آخ ُر اللَّْي ِل قَ َ
وم فَ َق َ
وم فَ َق َ
ب يَ ُق ُ
ال ََنْ فَ نَ َ
َّر َداء يَ ُق ُ
ُْ َ َ ُ ْ
َ
ام ُُثَّ َذ َه َ
َ َ
َِّب
صلَّيَا فَ َق َ
اآل َن قَ َ
ك َعلَْي َ
ك َح ًّقا َوأل َْهلِ َ
ك َعلَْي َ
ك َح ًّقا َولِنَ ْف ِس َ
ك عَلَْي َ
ال لَهُ َسل َْما ُن إِ َّن لَِربِر َ
ك َح ًّقا فَأَ ْع ِط ُك َّل ِذي َح ٍرق َح َّقهُ فَأَتَى النِ َّ
ال فَ َ
اخلَِْري) .
ب ْ
الس َوائِ ُّي ،يُ َق ُ
ك لَهُ؛ فَ َق َ
ب ُّ
 فَ َذ َك َر ذَلِ َ
ال النِ ُّ
َِّب َ : 
ص َد َق َسل َْما ُن ) ( .أَبُو ُج َح ْي َفةََ :و ْه ٌ
الَ :و ْه ُ
---------َشار بِّ َذلِّ َ ِّ ِّ ٍ
ف لِّلضَّي ِّ
يث ي روى َعن س ْلما َن ِّيف الن َّْه ِّي َع ِّن التَّ َكلُّ ِّ
َخَر َجهُ أ ْ
فأْ
ْ
َمحَ ُد َوغَْي ُرهُ
( باب صنع الطعام والتكلف للضيف ) أ َ َ
ك إ َىل َحد ُْ َ ْ َ َ
بِّسنَ ٍد لَِّ ٍ
ني .
َ
ِ
َّر َداء ) عند قدوم النيب  املدينة .
( َ
آخى النِ ُّ
َِّب  بَ َْ
 ن َسل َْما َن َوأَِيب الد ْ
َّيب  فَ َو َج َد أَبَا الد َّْرَد ِّاء َغائِّبًا .
َّر َد ِاء ) ي ْع ِّين ِّيف َع ْه ِّد النِّ ِّ
( فَ َز َار َسل َْما ُن أَبَا الد ْ
ِّ ِّ
( فَرأَى أُمَّ الد ِ ِ
الذ ِّال الْمعجم ِّة الْمكْسورةِّ أَي َالبِّسةً ثِّياب الْبِّ ْذلَ ِّة بِّ َكس ِّر الْمو َّح َدةِّ وس ُك ِّ
ون َّ
الذ ِّال َوِّه َي الْ ِّم ْهنَةُ َوْزنًا
ْ
َّر َداء ُمتَبَ رذلَةً ) بتَ ْرديد َّ ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ
ْ َُ َ ُ
َ
ِّ
س ثِّي ِّ
وَم ْع ًَن والْمر ُاد أَن ََّها تَ ِّ
اب ِّ
الزينَ ِّة .
ارَكةٌ للُْب ِّ َ
َ َ َُ
قال العيِن  :متبذلة يعين البسة ثياب البذلة واخلدمة بال َتمل وتكلف مبا يليق بالنساء من الزينة وحنوها .
ون التَّحتَانِّيَّ ِّة بِّْنت أَِّيب ح ْدرٍد ْاأل ِّ
قال احلافظ  :وأ ُُّم الدَّرد ِّاء ه ِّذهِّ ِّهي خي رةُ بَِّفْت ِّح الْمعجم ِّة وس ُك ِّ
ص َح ٍِّ
ايب َو َح ِّديثُ َها َع ِّن
ص َحابِّيَّةٌ بِّْن ُ
ُ
َ َْ َ
َ َ ْ
ْ
ت َ
َسلَميَّةُ َ
ُْ ََ َ ُ
َ ََْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
امسُ َها
النِّ ِّ
ضا ْامَرأَةٌ أُ ْخَرى يُ َق ُ
ال َهلَا أ ُُّم الد َّْرَداء تَابِّعِّيَّةٌ ْ
َّيب ِّ يف ُم ْسنَ ِّد أ ْ
ت أ ُُّم الد َّْرَداء َهذه قَ ْب َل أَِّيب الد َّْرَداء َوِّألَِّيب الد َّْرَداء أَيْ ً
َمحَ َد َو َغ ِّْريه َوَماتَ ْ
ِّ
ت َعْنهُ وقَ ْد تَ َقدَّم ِّذ ْكرَها ِّيف كِّتَ ِّ
الص َالة .
اب َّ
يمةُ َع َ
ت بَ ْع َدهُ َد ْهًرا َوَرَو ْ
اش ْ
َ
َهج َ
َ ُ
ال َهلَا ما َشأْنُ ِ
ك) زاد الرتمذي ( يَا أُمَّ الد َّْرَداء أ َُمتَبَ ِّذلَةً ) .
( فَ َق َ َ
ت أَخو َ أَبو الد ِ
ٍ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
آخَر َع ْن َج ْع َف ِّر بْ ِّن َع ْو ٍن ( ِّيف نِّ َس ِّاء الدُّنْيَا ) َوَز َاد فِّ ِّيه
س لَهُ َح َ
( قَالَ ْ ُ ُ ْ
َّارقُطِِّّْين م ْن َو ْجه َ
اجةٌ ِِف الدُّنْ يَا ) يف رَوايَة الد َ
َّر َداء ل َْي َ
ٍ
وم اللَّْي َل ) .
وس َ
َّه َار َويَ ُق ُ
صوُم الن َ
وسى َع ْن َج ْع َف ِّر بْ ِّن َع ْون ( يَ ُ
ف بْ ِّن ُم َ
بن ُخَزْميَةَ َع ْن يُ ُ
قال العيِن  :عممت بلفظ يف الدنيا لالستحياء من أن تصرح بعدم حاجته إىل مباشرهتا .
( فَجاء أَبو الدَّرد ِاء فَصنع لَه طَعاما ) زاد ِّ ِّ ِّ
ي ( فَر َّح ِّ
ب إِّلَْي ِّه طَ َع ًاما ) .
َ َ ُ ْ َ ََ َ ُ َ ً َ ْ
ب ب َس ْل َما َن َوقَ َّر َ
الرتمذ ُّ َ َ
صائِ ٌم ) القائل ( ُكل ) سلمان .
( فَ َق َ
ال ُك ْل فَِإِرِن َ
ال َما أَنَا بِآكِ ٍل َح ََّّت تَأْ ُكل ) ِّيف ِّروايَِّة الْبَ َّز ِّار َع ْن ُحمَ َّم ِّد بْ ِّن بَرَّا ٍر َشْي ِّخ الْبُ َخ ِّ
ت َعلَْيك لتفطرن ) .
( قَ َ
ار ِّي فِّ ِّيه ( فَ َق َ
ال أَقْ َس ْم ُ
َ
َ
ِّ
ِِّّ
َّ
ات عِّْن َدهُ ) .
َي ِّ :يف أ ََّوله َوِّيف ِّرَوايَة بن ُخَزْميَةَ َو َغ ِّْريه ( ُمثَّ بَ َ
( فَأَ َك َل فَ لَ َّما َكا َن الل ْي ُل ) أ ْ
( ذَهب أَبو الد ِ
ٍ
ٍ ِّ
ِّ ِّ
ال لَهُ أَبُو
وم فَ َق َ
آخَر ُم ْر َس ٍل ( فَ َق َ
الرتِّم ِّذ ِّي َو َغ ِّْريهِّ ( فَ َق َ
ال ََْن فَ نَ َ
َّر َداء يَ ُق ُ
َ َ ُ ْ
سلمان من ) َزاد بن َس ْعد م ْن َو ْجه َ
ام ) ِّيف ِّرَوايَة ْ
ال لَهُ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ُصل َي لَرِّيب ) .
وم لَرِّيب َوأ َ
َص َ
الد َّْرَداء أَمتَْنَ ُع ِّين أَ ْن أ ُ
ِّ
ِّ ِّ
ِ َّ
الصْب ِّح ) ولِّلد َارقُطِِّّْين ( فَلَ َّما َكا َن
الرتِّم ِّذ ِّي ( فَلَ َّما َكا َن ِّعْن َد ُّ
َي  :عِّْن َد َّ
الس َح ِّر َوَك َذا ُه َو ِّيف ِّرَوايَة بن ُخَزْميَةَ َوعْن َد ْ
( فَ لَ َّما َكا َن آخ ُر الل ْي ِل ) أ ْ
الصْب ِّح ) .
ِّيف َو ْج ِّه ُّ
صلَّيَا ) ِّيف ِّرَوايَِّة الطَّبَ َرِِّّ
الص َالة ) .
ال َسل َْما ُن قُ ِم اآل َن قَ َ
( قَ َ
اين ( فَ َق َاما فَتَ َوضَّآ ُمثَّ َرَك َعا ُمثَّ َخَر َجا إِّ َىل َّ
ال فَ َ
ك ح ًّقا ) زاد ِّالرتِّم ِّذي وابن خزْميةَ ( ولِّ ِّ
ك حقًّا ) زاد الدَّارقُطِّْين ( فَصم وأَفْ ِّطر وص ِّل وَمن وائْ ِّ
ك).
( َوأل َْهلِ َ
ت أ َْهلَ َ
ضْيف َ
َُ َ َ َ
ك َعلَْي َ َ َ ْ
ك َعلَْي َ َ َ َ َ ُّ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ
ال النَِِّب  ص َد َق سلْما ُن ) يف ِّرواي ِّة ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
َّارقُطِِّّْين ( ُمثَّ َخَر َجا إِّ َىل
َِّب  فَ َذ َك َر ذَلِ َ
ك لَهُ فَ َق َ ُّ
( فَأَتَى النِ َّ
ََ ْ
َ َ َ
الرتمذ ِّي ( فَأَتَيَا ) بالتَّثْنيَة َويف رَوايَة الد َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َّ ِّ
ال َس ْل َما ُن ) فَ ِّفي
ك َحقًّا ِّمثْ َل َما قَ َ
ال لَهُ َس ْل َما ُن فَ َق َ
َّيب  بِّالَّ ِّذي قَ َ
ال لَهُ يَا أَبَا الد َّْرَداء إِّ َّن ِّجلَ َسد َك َعلَْي َ
الص َالة فَ َدنَا أَبُو الد َّْرَداء ليُ ْخِّ َرب النِّ َّ
َن النَِّّيب  أَشار إِّلَي ِّهما بِّأَنَّه علِّم بِّطَ ِّر ِّيق الْوح ِّي ما دار ب ي ن هما ولَي ِّ
ه ِّذهِّ ِّ ِّ
ني ْاأل َْمَريْ ِّن
ك ِّيف ِّرَوايَِّة ُحمَ َّم ِّد بْ ِّن بَرَّا ٍر فَيَ ْحتَ ِّم ُل ْ
س َذل َ
الرَوايَة أ َّ َّ
اجلَ ْم ُع بَ ْ َ
َ
ََ ْ َ ََُ
َ ْ َ َ َ َْ َ ُ َ َ ْ َ
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ِّ
ِّ
ص َد َق َس ْل َما ُن .
ص َورةِّ ْ
احلَ ِّال فَ َق َ
أَنَّهُ َك َ
اش َف ُه َما بِّ َذل َ
ال لَهُ َ
ك أ ََّوًال ُمثَّ أَطْلَ َعهُ أَبُو الد َّْرَداء َعلَى ُ
-1احلديث دليل على صنع الطعام للضيف والتكلف له حسب احلاجة .

قال العيِن  :قوله (باب صنع الطعام والتكلف للضيف) أي هذا باب يف بيان صنع الطعام ألجل الضيف والتكلف ملن قدر عليه ألجل

الضيف ألنه من سنن املرسلني أال يرى أن إبراهيم اخلليل صلوات هللا عليه وسالمه ذبح لضيفه عجالً مسيناً فقال أهل التأويل :كانوا ثالثة
جربائيل وميكائيل وإسرافيل عليهم السالم فتكلف هلم ذبح عجل وقربه إليهم وقصته مرهورة .
ٍ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ال ُكل فَِإِرِن ِ
ول لَهُ أَبو الدَّرَد ِّاء وُهو الْم ِّج ِّ
صائِّ ٌم َوِّيف ِّرَوايَِّة
َ
يب بأِّين َ
 -2قوله ( فَ َق َ ْ
صائ ٌم ) َك َذا يف رَوايَة أَِّيب ذَر َوالْ َقائ ُل ُك ْل ُه َو َس ْل َما ُن َوالْ َم ُق ُ ُ ْ َ َ ُ ُ
ِّ
صائِّ ٌم َو َعلَى َه َذا فَالْ َقائِّ ُل أَبُو َّ
ول لَهُ َس ْل َما ُن َوكِّ َال ُمهَا ُْحيتَ َم ُل .
الد ْرَد ِّاء َوالْ َم ُق ُ
الرتِّم ِّذ ِّي فَ َق َ
ْ
ال ُك ْل فَإِِّّين َ
ِّ
ِِّّ ِّ
ِّ
وا ْحل ِ
اص ُل  :أ َّ
صنَعُهُ ِّم ْن َج ْه ِّد
ف أ ََِب أَ ْن يَأْ ُك َل م ْن طَ َع ِّام أَِّيب الد َّْرَداء َح َّىت يَأْ ُك َل َم َعهُ َو َغَر ُ
َن َس ْل َما َن َوُه َو الضَّْي ُ
يما يَ ْ
ضهُ أَ ْن يَ ْ
َ
ص ِّرفَهُ َع ْن َرأْيه ف َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ك ممَّا َش َكْتهُ إِّلَْيه ْامَرأَتُه .
نَ ْف ِّسه ِّيف الْعبَ َادة َو َغ ِّْري َذل َ
اّللِّ وِّزيارةُ ِّْ ِّ
-3احلديث دليل على َم ْرروعِّيَّةُ الْم َؤ َ ِّ ِّ
يت ِّعْن َد ُه ْم
اإل ْخ َوان َوالْ َمبِّ ُ
اخاة يف َّ َ َ َ
ُ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
َّ
السائ ِّل .
صلَ َحةُ َوإ ْن َكا َن يف الظاهر َال يَتَ َعل ُق ب َّ
َجنَبِّيَّ ِّة َو ُّ
ب عليه الْ َم ْ
َ -4ج َو ُاز ُخمَاطَبَة ْاأل ْ
الس َؤ ُال َع َّما يَتَ َرتَّ ُ
ِّ ِّ
ُّص ُح لِّْل ُم ْسلِّ ِّم َوتَْنبِّيهُ َم ْن أَ ْغ َف َل .
َ -5وفيه الن ْ
ضل قِّي ِّام ِّ
ِّ ِّ
آخ ِّر اللَّْي ِّل .
-6فيه فَ ْ ُ َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ك
وت َح ِّق الْ َم ْرأَةِّ َعلَى َّ
وت َحق َها ِّيف الْ َو ْطء ل َق ْول ِّه ( َوِّأل َْهل َ
الزْو ِّج ِّيف ُح ْس ِّن الْع ْرَرةِّ َوقَ ْد يُ ْؤ َخ ُذ منْهُ ثُبُ ُ
-7فيه َم ْرُروعيَّةُ تَ َزيُّ ِّن الْ َم ْرأَة لَزْوج َها َوثُبُ ُ
ك َحقًّا ) .
َعلَْي َ
-8وفِّ ِّيه جواز النَّه ِّي ع ِّن الْمستحبَّ ِّ
الس ِّ
احل ُق ِّ
ِّ
َن َذلِّ َ ِّ ِّ
ات إِّ َذا َخ ِّري أ َّ
الر ِّاج ِّح
وق الْ َمطْلُوبَِّة الْ َو ِّاجبَ ِّة أ َِّو الْ َمْن ُدوبَِّة َّ
آمة َوالْ َملَ ِّل َوتَ ْف ِّويت ُْ
ك يُ ْفضي إ َىل َّ َ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َْ َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ب الْم ْذ ُك ِّ
ور .
ف ْعلُ َها َعلَى ف ْع ِّل الْ ُم ْستَ َح َ
-9وفيه وكراهية التردد يف العبادة وأن األفضل التوسط .
-10وفيه منقبة لسلمان حيث صدقه رسول هللا . 
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ب وا ْْل َز ِع ِع ْن َد الض َّْي ِ
ف
 -87باب َما يُ ْك َرهُ ِم َن الْغَ َ
ضِ َ َ
ِ
الر ْمحَ ِن ب ِن أَِيب ب ْك ٍر  ،ر ِ
اَّللُ َع ْن ُه َما ( أ َّ
ك
ض َي َّ
ف َرْهطًا فَ َق َ
ال لِ َعبْ ِد َّ
ضيَّ َ
الر ْمحَ ِن ُدونَ َ
َن أَبَا بَ ْك ٍر تَ َ
َ -6140ع ْن أَِيب عُثْ َما َن َ ،ع ْن َع ْبد َّ ْ
َ
َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ضيَافَ َ ِِ
ب
اه ْم ِِبَا ِع ْن َدهُ فَ َق َ
ال اط َْع ُموا فَ َقالُوا أَيْ َن َر ُّ
يء فَانْطَلَ َق َع ْب ُد َّ
أَ ْ
الر ْمحَ ِن فَأَتَ ُ
َِّب  فَافْ ُر ْ م ْن ق َر ُ
اه ْم قَ ْب َل أَ ْن أَج َ
ك فَإ رِن ُم ْنطَل ٌق إ ََل النِ ِر
ِِ
ِ
ِ ِ
ت
ب َم ْن ِزلِنَا قَ َ
َم ْن ِزلِنَا قَ َ
اء َوَملْ تَط َْع ُموا لَنَ ْل َق َ َّ
 ن َح ََّّت َِجييءَ َر ُّ
 ن ِم ْنهُ فَأَبَ ْوا فَ َع َرفْ ُ
ال اط َْع ُموا قَالُوا َما َْْن ُن بِآكل َ
ال اقْبَ لُوا َعنَّا ق َرا ُك ْم فَإنَّهُ إ ْن َج َ
ِ
س َك ُّ
س َك ُّ
ال يَا
ت فَ َق َ
ت ُُثَّ قَ َ
صنَ ْعتُ ْم فَأَ ْخبَ ُروهُ فَ َق َ
ت َع ْنهُ فَ َق َ
ال يَا َع ْب َد َّ
ال يَا َع ْب َد َّ
اء تَنَ َّح ْي ُ
ال َما َ
أَنَهُ َجي ُد عَلَ َّي فَ لَ َّما َج َ
الر ْمحَ ِن فَ َ
الر ْمحَ ِن فَ َ
ال فَِإ َّمنَا انْ تظَرَتُُ ِوِن و َِّ
اَّلل
ص َد َق أَتَانَا بِ ِه قَ َ
ْت َس ْل أَ ْ
ضيَافَ َ
ت َعلَْي َ
ت فَ ُقل ُ
ت فَ َخ َر ْج ُ
ص ْوِِت ل ََّما ِج ْئ َ
ك إِ ْن ُك ْن َ
ْس ْم ُ
ك فَ َقالُوا َ
ت تَ ْس َم ُع َ
َ ْ
َ
غُْنثَ ُر أَق َ
اآلخرو َن و َِّ
الش ِر َكاللَّي لَ ِة وي لَ ُكم ما أَنْتُم ِمل الَ تَ ْقب لُو َن َعنَّا قِرا ُكم َه ِ
ات
اَّلل الَ نَط َْع ُمهُ َح ََّّت تَط َْع َمهُ قَ َ
الَ أَطْ َع ُمهُ اللَّْي لَةَ فَ َق َ
َ
ال َملْ أ ََر ِِف َّ ر ْ َ ْ ْ َ ْ َ
َ ْ
ال َ ُ َ
ال بِاس ِم ِ
هللا األ َ ِ
لشيطَ ِ
ان فَأَ َك َل َوأَ َكلُوا.
طَ َع َام َ
اءهُ فَ َو َ
ُوَل ل َّ ْ
ض َع يَ َدهُ فَ َق َ ْ
ك فَ َج َ
[ م . ] 2057 :

ف لِص ِ
احبِ ِه الَ آ ُك ُل َح ََّّت تَأْ ُك َل
 -88باب قَ ْو ِل الض َّْي ِ َ
َِّب . 
فِ ِيه َح ِد ُ
يث أَِيب ُج َح ْي َفةَ َ ،ع ِن النِ ِر
ف لَه  ،أَو بِأَ ْ ٍ
ِ
اَّلل َع ْن ُهما جاء أَبو ب ْك ٍر بِ َ ٍ
سى ِع ْن َد
َ -6141ع ْن أَِيب ُعثْ َما َن ( قَ َ
ال َع ْب ُد َّ
ض ْي ُ ْ
الر ْمحَ ِن بْ ُن أَِيب بَ ْك ٍر َ ،رض َي َُّ َ َ َ ُ َ
ضيَاف لَهُ فَأ َْم َ
َِّب  فَ لَ َّما جاء قَال ْ ِ
ال َما َع َّ
ضنَا َعلَْي ِه  ،أ َْو َعلَْي ِه ْم فَأَبَ ْوا،
ك  -اللَّْي لَةَ قَ َ
َت َع َر ْ
ش ْيتِ ِه ْم فَ َقال ْ
ك ،أ َْو أَ ْ
ضيَافِ َ
ض ْي ِف َ
ت َع ْن َ
احتَبَ ْس َ
َت أُ رمي ْ
ََ
النِ ِر
ِ
ال يا غُْنثَر فَحلَ َف ِ
ف
س َّ
ت ال َْم ْرأَةُ الَ تَط َْع ُمهُ َح ََّّت يَط َْع َمهُ فَ َحلَ َ
َّع َو َحلَ َ
ف الَ يَط َْع ُمهُ فَا ْختَبَأ ُ
ب َو َجد َ
ْت أَنَا فَ َق َ َ ُ َ
أ َْو  -فَأ َََب فَ غَض َ
ب أَبُو بَ ْك ٍر فَ َ
ال أَبو ب ْك ٍر َكأ َّ ِ ِ ِ
الشيطَ ِ
ان فَ َد َعا بِالطَّ َع ِام فَأَ َك َل َوأَ َكلُوا
ضيَ ُ
ف  ،أَ ِو األَ ْ
الض َّْي ُ
َن َهذه م َن َّ ْ
اف  -أَ ْن الَ يَط َْع َمهُ  ،أ َْو يَط َْع ُموهُ َح ََّّت يَط َْع َمهُ فَ َق َ ُ َ
ِ
ت بَِِن فِ َر ٍ
َت َوقُ َّرةِ َع ْي ِِن إِنَّ َها اآل َن ألَ ْكثَ ُر قَ ْب َل أَ ْن
َس َفلِ َها أَ ْكثَ ُر ِم ْن َها فَ َق َ
اس َما َه َذا فَ َقال ْ
ال يَا أُ ْخ َ
فَ َج َعلُوا الَ يَ ْرفَعُو َن لُْق َمةً إِالَّ َربَا م ْن أ ْ
نَأْ ُكل فَأَ َكلُوا َوبَ َع َ ِ ِ
َِّب  فَ َذ َك َر أَنَّهُ أَ َك َل ِم ْن َها ) .
َ
ث ِبَا إ ََل النِ ِر
[ م . ] 2057 :
----------

تنبيه  :احلديث تقدم شرحه .

ت ) بضم الغني املعجمة والنون الساكنة وفتح الثاء املثلثة وبالراء ومعناه اجلاهل وقيل اللئيم وقيل الثقيل .
( فَ َق َ
ْس ْم ُ
ال يَا غُْنثَ ُر أَق َ
ضِ
ب َوا ْْلََز ِع ِع ْن َد الض َّْيف ) مطابقته للرتمجة تؤخذ من قوله ( إنه َيد علي ) أي  :يغضب علي وَيد
 -1قوله ( باب َما يُ ْك َرهُ ِم َن الْغَ َ
من املوجدة وهي الغضب ووقع التصريح بالغضب يف الطريق الذي بعد هذا  ( .العمدة ) .
ِّ
ف الَ يَطْ َع ُمهُ ) .
ب أَبُو بَ ْك ٍر فَ َس َّ
َّع َو َحلَ َ
ب َو َجد َ
يريد قوله ( فَأ ََِب فَغَض َ

 -89باب إكرام الكبري ويبدأ األكب بالكالم والسؤال
َن عب َد ِ
هللا بْ َن َس ْه ٍل
صا ِر َع ْن َرافِ ِع بْ ِن َخ ِد ٍ
 6142وَ -6143ع ْن بُ َ
يج َو َس ْه َل بْ َن أَِيب َحثْ َمةَ أَنَّ ُه َما َح َّدثَاهُ ( أ َّ َ ْ
سا ٍر َم ْو ََل األَنْ َ
ش ِْري بْ ِن يَ َ
ِ
الر ْمحَ ِن بن س ْه ٍل وحويِصةُ و ُحمَيِصةُ اب نَا مسع ٍ
ٍ
ِ
ود إِ ََل
صةَ بْ َن َم ْسعُود أَتَيَا َخ ْيبَ َر فَ تَ َف َّرقَا ِِف النَّ ْخ ِل فَ ُقت َل َع ْب ُد هللا بْ ُن َس ْه ٍل فَ َجاءَ َع ْب ُد َّ ْ ُ َ َ ُ َ ر َ َ ر َ ْ َ ْ ُ
َو ُحمَيِر َ
َِّب  فَ ت َكلَّموا ِِف أَم ِر ص ِ
ال َْحي ََي لِيَلِ َي الْ َكالَ َم األَ ْكبَ ُر
َِّب َ كِرِب الْ ُك ْب َر -قَ َ
َصغَ َر الْ َق ْوِم فَ َق َ
احبِ ِه ْم فَبَ َدأَ َع ْب ُد َّ
ال النِ ُّ
الر ْمحَ ِن َ ،وَكا َن أ ْ
ْ َ
َ ُ
النِ ِر
ول ِ
ال ِ
 فَ ت َكلَّموا ِِف أَم ِر ص ِِ ِ
ِ
ِ
هللا أ َْم ٌر
 ن ِم ْن ُك ْم قَالُوا  :يَا َر ُس َ
احبِ ِه ْم فَ َق َ
ال النِ ُّ
صاحبَ ُك ْم  -بِأ َْميَان َِْس َ
َِّب  أَتَ ْستَح ُّقو َن قَتيلَ ُك ْم  ،أ َْو قَ َ َ
ْ َ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت
ول هللا  م ْن قبَله قَ َ
اه ْم َر ُس ُ
 ن م ْن ُه ْم قَالُوا  :يَا َر ُس َ
َملْ نَ َرهُ قَ َ
ال َس ْه ٌل فَأَ ْد َرْك ُ
ال فَ تُ ِْبئُ ُك ْم يَ ُه ُ
ار فَ َو َد ُ
ود ِِف أ َْميَان َِْس َ
ول هللا قَ ْوٌم ُك َّف ٌ
ض ْت ِِن بِ ِر ْجلِ َها ) .
ْك ا ِإلبِ ِل فَ َد َخلَ ْ
ت ِم ْربَ ًدا َهلُ ْم فَ َرَك َ
نَاقَةً ِم ْن تِل َ
[ م . ] 1669 :

--------ٍ
وحمَيِصةَ بن مسعو ٍد َخرجا إِ ََل َخيب ر ِمن جه ٍد أَصاب هم ) ويف رواية (خرج عبد َِّّ
ِ
( أ َّ
صةُ بْ ُن
َ َ َ َْ ُ
َن َع ْب َد اَ ََّّلل بْ َن َس ْه ٍل ُ ر َ ْ َ َ ْ ُ َ َ
َْ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ
اّلل بْ ُن َس ْه ِّل بْ ِّن َزيْد َوُحمَيِّ َ
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ِّ
مسع ِّ
ود بْ ِّن َزيْ ٍد َح َّىت إِّ َذا َكانَا ِّخبَْيبَ َر تَ َفَّرقَا ِّيف بَ ْع ِّ
ك) ،وجاء يف رواية يف املسند( :أتيا خيرب يف حاجة هلما) وللبخاري( :وخيرب
ض َما ُهنَال َ
َ ُْ
ٍ
ٍ
يومئذ صلح وأهلها يهود) ويف رواية (خرج عبد هللا بن سهل يف أصحاب له ميتارون متراً) وملسلم (يف زمن رسول هللا  وهي يومئذ صلح

وأهلها يهود) .
ِ
ِ
ح ِِف َع ْ ٍ
ِ
ب أ َّ
اّللِّ بْ َن َس ْه ٍل قَتِّيالً فَ َدفَنَهُ ) ويف
صةُ ََِّي ُد َعْب َد َّ
( فَأُِِتَ َحمَيِر َ
َن َع ْب َد اَ ََّّلل بْ ِن َس ْه ِل قَ ْد قُت َلَ ،وطُ ِر َ
 ن ) ويف رواية ( ُمثَّ إِّ َذا ُحمَيِّ َ
صةُ فَأُ ْخ َ
رواية ( وهو يتشحط ِف دمه قتيالً ) أي  :مضطرب فيتمرغ يف دمه .

( فَأَقْبَ َل ُه َو ) أي  :حميصة .
( َو َع ْب ُد اَ َّلر ْمحَ ِن بْ ُن َس ْه ٍل ) أخو عبد هللا بن سهل املقتول ويف رواية ( وكان أصغر القوم ) .
( َكِرْب َكِرْب ) أمر من التكبري أي  :قدم األكرب عليك سناً يف الكالم وعند مسلم ( :فبدأ عبد الرمحن يتكلم وكان أصغر القوم) وملسلم

أيضاً ( :يف أمر أخيه) .
( إِ َّما أَ ْن ي ُدوا ص ِ
احبَ ُك ْم ) أي  :يدفع اليهود دية .
َ َ
ِ
ِ
ِ
صاحبَ ُك ْم ؟ ) ويف رواية ( فيُدفع إليكم برمته ) وجاء يف رواية للبخاري ( فقال هلم  :تأتون بالبينة على من
( أ ََحتْل ُفو َنَ ،وتَ ْستَح ُّقو َن َد َم َ
قتله ؟ قالوا  :ما لنا بينة ) .

( كيف نأخذ بأميان قوم كفار ) جاء يف رواية  ( :ال نرضى بأميان اليهود ) ويف رواية  ( :ليسوا مبسلمني ) .
ول اَ َِّ
ث إِل َْي ِه ْم َمائَةَ نَاقَ ٍة ) أي  :أعطى ديته جاء يف رواية ( فكره رسول هللا  أن يطل ) بضم أوله
( فَ َو َداهُ َر ُس َ
َّلل ِ م ْن ِع ْن ِدهِ ،فَ بَ َع َ
وفتح الطاء وترديد الالم  :أي يهدر ويف رواية ( فوداه مبائة من إبل الصدقة ) .
-1احلديث دليل على استحباب تقدمي األكرب سناً يف األمور .
وقد جاء يف احلديث ( من َل يرحم صغرينا ويعرف حق كبرينا فليس منا ) .
وألنه من آداب اإلسالم وحماسن األخالق .

ولكن ليس هذا على العموم :
ألنه إَّنا يبدأ األكرب به فيما إذا استوى فيه علم الصغري والكبري وإذا علم الصغري ما َيهل الكبري فالصغري يقدم حينئذ وال يكون هذا
سوء أدب وال نقص يف حق الكبري .
وقوله ( والسؤال ) أي  :ويبدأ األكرب أيضا بالسؤال وهذا أيضا إذا استوى الكبري مع الصغري وإذا كان الصغري أعلم يقدم على الكبري وكان
( العمدة ) .
ابن عباس رضي هللا عنهما يسأل وهو صيب وهناك مريخة .
قال الشيخ ابن عثيم ن رمحه هللا  :هذا إذا تساوى الرخصان يف البيان والتعريف وأما إذا كان الكبري ال يكاد يبني فإنه يقدم الصغري

عند احلكومة واخلصومة ألنه إذا تكلم الكبري وهو ال يكاد يبني ضاع احلق .
 -2احلديث دليل على مرروعية القسامة فهذا احلديث أصل يف مسألة القسامة .
ومجهور العلماء على العمل بالقسام ة .
قال السمرقندي  :القسامة مرروعة يف القتيل الذي يوجد به عالمة القتل من اجلراح وغريها وَل يعلم له قاتل باألحاديث الصحيحة
وقضاء عمر  وإمجاع الصحابة يف خالفة عمر بن عبد العزيز . 
وقال القاضي عياض  :وهذه األميان هي أميان القسامة وهي أصل من أصول الررع وقاعدة من قواعد أحكامه وركن من أركان مصاحل
العباد أخذ به علماء األمة وفقهاء األمصار من احلجازيني والراميني والكوفيني وإن اختلفوا يف كيفية األخذ به .
وقال حممد بن رشد  :أما وجوب احلكم هبا على اجلملة فقال به مجهور فقهاء األمصار  :مالك والرافعي وأمحد وسفيان وداود
وأصحاهبم وغري ذلك من فقهاء األمصار .
وقال الرافعي بعد ذكره حلديث حميصة وحويصة  :وهبذا نقول .
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ما تعريف القسامة ؟

هي شرعاً  :أميان مكررة يف دعوة قتل معصوم .
قال ابن قدامة  :واملراد بالقسامة ها هنا األميان املكررة يف دعوى القتل .



مَّت تشرع القسامة ؟



اذكر شروطها ؟

تررع القسامة يف القتيل إذا وجد وَل يُعلم قاتله و ُّاهتم به شخص وَل تكن بينة وقامت القرائن على صدق املدعي.
يل الْ َقتِّ ِّيل قَ ْت لَه علَى و ِّ
ف قَاتِّلُه وَال تَ ُقوم علَي ِّه ب يِّنَةٌ ويد ِّ
ِّ
ِّ
قال ابن دقيق العيد ِّ :
ِّ
اح ٍد أ َْو
َّعي َوِّ ُّ
ُ َ ْ َ ََ
وم ْوض ُع َجَريَان الْ َق َس َامة  :أَ ْن يُ َ
َ
ُ َ َ
يل َال يُ ْعَر ُ ُ َ
وج َد قَت ٌ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ف
اع ٍة َويَ ْق َِّرت ُن بِّ ْ
احلَ ِّال َ :ما يُ ْرعُر بِّص ْدق الْ َوِِّّيل َعلَى تَ ْفص ٍيل ِّيف الرُُّروط عْن َد الْ ُف َق َهاء أ َْو بَ ْعض ِّه ْم َويُ َق ُ
ال لَهُ  " :اللَّ َو ُ
ث " ؛ فَيَ ْحل ُ
َمجَ َ
علَى ما يد ِّ
َّعيه  ( .إحكام األحكام ) .
َ َ َ
أوالً  :أمجعها وجود اللوث .

وهو العداوة الظاهرة بني القتيل واملتهم بقتله كالقبائل اليت يطلب بعضها بعضاً بالثأر وكل من بينه وبني املقتول ضغن يغلب على
الظن أنه قتله من أجله فلألولياء ٍ
حينئذ أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله وإن كانوا غائبني .
كما وقع يف حديث الباب فإنه من املعلوم أن بني األنصار واليهود عداوة .
ث) وهي القرينة املرعرة بصدق أهل القتيل كوجود العداوة
جاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية :فمن أهم شروط القسامة :وجود (اللَّ ْو َ
الظاهرة بني القتيل وأهل احمللة اليت وجد فيها مقتوالً أو وجود هتديد سابق من املتهم بالقتل أو حنو ذلك من القرائن اليت تتفاوت بتفاوت
األحوال .
ثانياً  :إمكان القتل من املدعى عليه فإن َل ميكن منه القتل لبعده عن مكان احلادث وقت وقوعه َل تسمع الدعوى عليه .

ما صفة القسامة ؟

إذا توفرت شروط إقامتها يبدأ باملدعني فيحلفون مخسني مييناً توزع على قدر إرثهم من القتيل أن فالناً هو الذي قتله ويكون ذلك
حبضور املد َعى عليه فإن أِب الورثة أن حيلفوا أو امتنعوا من تكميل اخلمسني مييناً فإنه حيلف املد َعى عليه مخسني مييناً إذا رضي املد ُعون
بأميانه فإذا حلف برئ وإن َل يرض املدعون بتحليف املد َعى عليه فدى اإلمام القتيل بالدية من بيت املال ألن األنصار ملا امتنعوا
من قبول أميان اليهود فدى النيب  القتيل من بيت املال وألنه َل يبق سبيل إلثبات الدم على املد َعى عليه فوجب الغرم من بيت
املال لئال يضيع دم املعصوم هدراً بال مربر إلهداره .
قوم أن ِّ
مورثَهم قتله فالن وحيلفون على أنه هو القاتل ويكررون األميان فإذا فعلوا
قال الريخ ابن عثيمني  :صفة القسامة أن يدعي ٌ
َّعى عليه هلؤالء يقتلونه فليس فيها بيِّنة وإَّنا فيها هذه األميان فقط .
ذلك ومتت شروط القسامة  :أُعطي املد َ
هل يشرتط ِف املدعى عليه ِف القسامة أن يكون معيناً أم ال ؟

اختلف العلماء رمحهم هللا يف املدعى عليه يف القسامة  :هل يررتط أن يكون معيناً أم ال ؟
ني فَلَو َكانَت الدَّعوى علَى أَه ِّل م ِّدينَ ٍة أَو حملَّ ٍة أَو و ِّ
اح ٍد َغ ِّْري ُم َع َّ ٍ
ني أ َْو
قال ابن قدامة رمحه هللا َ :وَال تُ ْس َم ُع الد ْ
َّع َوى َعلَى َغ ِّْري الْ ُم َع َّ ِّ ْ ْ ْ َ َ ْ َ
ْ َ ْ َ
ِِّّ
َمج ٍ ِّ
ال الرَّافِّعِّ ُّي .
َّع َوى َوِّهبَ َذا قَ َ
اعة مْن ُه ْم بِّغَ ِّْري أ َْعيَاُن ْم ََلْ تُ ْس َم ْع الد ْ
ََ
الرأ ِّ
ف مخَْ ُسو َن ِّمْن ُهم  ( .املغين ) .
َوقَ َ
اب َّ
ْي  :تُ ْس َم ُع َويُ ْستَ ْحلَ ُ
ال أ ْ
َص َح ُ
مث وقع اخلالف بني من يررتط التعيني فيما إذا كانت دعوى القتل على مجاعة معينني:
فقيل  :ال تصح الدعوى سواء كانت بقتل عمد أو غريه وهو مذهب احلنابلة.
وقيل :تصح الدعوى سواء كانت بقتل عمد أو غريه فإذا متت القسامة برروطها  :قُتلت اجلماعة املعينة إذا كان عمداً مستوفيا
شروط القصاص قاله بعض الرافعية.
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وقيل :إن كانت الدعوى بقتل عمد َ:ل تصح إال على واحد  .وإن كانت بغريه  :صحت على اجلماعة فتجب الدية عليهم ؛ وهو قول
مالك والرافعي .
ِّ
الدعاوي
وإىل إمكان إقامة الدعوى على أكثر من واحد مييل الريخ ابن عثيمني رمحه هللا حيث قال :ولو قال قائل  :جنعلها كغريها من
مبعَن إن ادعى على واحد أجرينا عليه القسامة وإن ادعى على اثنني فأكثر  :أجرينا عليهم القسامة ؛ ألنه من املمكن أن يدعي املدعون
أن شخصني قتاله مع التواطؤ  ( .الررح املمتع ) .



هل يرتتب على القسامة قصاص أم ال ؟

الراجح من أقوال العلماء أنه َيري فيها القصاص .
فإذا وجد القتيل اجملهول القاتل ووجدت القرائن على قاتله وحلف أولياء املقتول مخسني مييناً على صحة دعواهم فإُنم يستحقون دم
املدَّعى عليه إذا كان القتل عمداً حمضاً .
لقوله  ( يقسم مخسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته )  .والرمة  :احلبل الذي يربط به عليه القود .

ويف رواية ملسلم ( فيُ َسلم إليكم ) .
ويف لفظ ( وتستحقون دم صاحبكم ) فأراد دم القاتل ألن دم القتيل ثابت هلم قبل اليمني .

قال ابن قدامة  :إن األولياء إذا حلفوا استحقوا ال َق َود إذا كانت الدعوى عمداً .
روي ذلك عن ابن الزبري وعن عمر بن عبد العزيز وبه قال مالك وأبو ثور وابن املنذر .
لقول النيب  ( يقسم مخسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته ) .
ويف رواية مسلم ( فيسلم إليكم ) ويف لفظ ( وتستحقون دم صاحبكم ) وأراد دم القاتل ؛ ألن دم القتيل ثابت هلم قبل اليمني وألُنا
حجة يثبت هبا العمد فيجب هبا القود كالبينة .
وقد روى األثرم بإسناده عن عامر األحول ( أن النيب  أقاد بالقسامة الطائفة ) وهذا نص .
وألن الرارع جعل القول قول املدعي مع ميينه احتياطاً للدم فإن َل َيب القود سقط هذا املعَن  ( .املغين ) .
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
صاص ِّهبَا ؟
اختَ لَ َ
وقال النووي َ :و ْ
يما إِّ َذا َكا َن الْ َقْتل َع ْم ًدا َه ْل ََيب الْق َ
ف الْ َقائلُو َن هبَا ف َ
الزنَاد ومالِّك وأَصحابه واللَّيث و ْاألَوز ِّ
احلِّ َج ِّ
َمحَد َوإِّ ْس َحاق َوأَِّيب ثَ ْور َوَد ُاود
ال ُم ْعظَم ْ
فَ َق َ
ني ََِّ :يب َوُه َو قَ ْول ُّ
اع ِّي َوأ ْ
الزْه ِّري َوَربِّ َيعة َوأَِّيب ِّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ
ازيِّ َ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ال أَبُو ِّ
َص َحاب َر ُسول ا َّّلل ُ متَ َوافُِّرو َن إِِّّين
الزبَ ْري َو ُع َمر بْن َعْبد الْ َع ِّزيز قَ َ
ي َع ْن اِّبْن ُّ
الزنَاد  :قُ ْلنَا هبَا َوأ ْ
َوُه َو قَ ْول الرَّافعي يف الْ َقدمي َ .وُرِّو َ
ِّ
ف ِّمْن ُه ْم اِّثْنَان  ( .شرح مسلم ) .
َأل ََرى أَن َُّه ْم أَلْف َر ُجل فَ َما ا ْختَلَ َ
وقال احلافظ ابن حجر  :واستدل به على القود يف القسامة لقوله (فتستحقون قاتلكم) ويف الرواية األخرى (دم صاحبكم) .

وقال بن دقيق العيد  :االستدالل بالرواية اليت فيها (فيدفع برمته) أقوى من االستدالل بقوله (دم صاحبكم) ألن ق وله (يدفع برمته) لفظ
مستعمل يف دفع القاتل لألولياء للقتل .

هل تكون القسامة فيما دون النفس ؟

ال فال قسامة فيما دون النفس من األطراف واجلوارح وعلى هذا فيررتط يف القسامة أن تكون اجلناية قتالً .
من الذي يبدأ بالقسامة ؟

القسامة تُبدأ بأميان أولياء املقتول .
قال القرطيب :قوله للمدَّعني (أحتلفون مخسني ميينًا) دليل على أن القسامة يبدأ فيها املدَّعون باألميان وهو قول معظم القائلني :بأن
القسامة يُستوجب هبا الدَّم  .قال مالك :الذي أمجعت عليه األمة يف القدمي واحلديث :أن املدَّعني يبدؤون يف القسامة.
كم عدد احلالف ن ِف القسامة ؟

َيب أن يكون عدد احلالفني مخسيناً .
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لقوله  ( يقسم مخسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته ) .
قال احلافظ ابن حجر  :وفيه أن أميان القسامة مخسون مييناً واختلف يف عدد احلالفني فقال الرافعي ال َيب احلق حىت حيلف الورثة
مخسني مييناً سواء قلوا أم كثروا فلو كان بعدد األميان حلف كل واحد منهم مييناً وإن كانوا أقل أو نكل بعضهم ردت األميان على
الباقني فإن َل يكن إال واحد حلف مخسني مييناً واستحق حىت لو كان من يرث بالفرض والتعصيب أو بالنسب والوالء حلف واستحق.
(الفتح)

املدعى عليه فداه اإلمام من بيت املال .
-3إذا َل حيلف املدعون وَل يرضوا بيمني َ
كما يف حديث الباب فإن النيب  فداه من بيت املال ففي قصة حديث الباب َل يرض املدعون بيمني اليهود .
-4إن َل حيلف املدعون حلف املدعى عليه مخسني مييناً وبرئ .

قال يف املغين  :هذا ظاهر املذهب وبه قال حيي وسعيد األنصاري وربيعة وأبو الزناد ومالك والليث والر افعي وأبو ثور .

لقوله  ( فتربئكم يهود بأميان مخسني منهم ) أي يتربؤون منكم .
ويف لفظ ( فيحلفون مخسني مييناً ويربؤون من دمه ) .
-5الصحابة يف احلديث َل حيلفوا تورعاً ولذلك ملا قال هلم الرسول ( :أحتلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا  :وكيف حنلف
وَل نر وَل نرهد ) .
-6أنه إذا قتل شخص وَل يعلم عني قاتله وليس هناك عداوة توجب التهمة فإنه ال قسامة .
-7أن مرجع الصحابة يف األحكام إىل رسول هللا . 
-8قال ابن قدامة :يف أنه إذا وجد قتيل يف موضع فادعى أولياؤه قتله على رجل أو مجاعة وَل تكن بينهم عداوة وال لوث فهي كسائر
الدعاوى إن كانت هلم بينة حكم هلم هبا وإال فالقول قول املنكر وهبذا قال مالك والرافعي وابن املنذر .
حلديث عبد هللا بن سهل وقول النيب ( لو أعطي الناس بدعواهم الدعى قوم دماء قوم وأمواهلم ولكن اليمني على املدعى عليه) رواه
مسلم .

وقول النيب  ( البينة على املدعي واليمني على من أنكر ) .
وألن األصل يف املدعى عليه براءة ذمته وَل يظهر كذبه فكان القول قوله كسائر الدعاوى  ( .املغين ) .
ول ِ
َ -6144ع ِن اب ِن ُعمر  ،ر ِ
هللا  ( أَ ْخِ ِ
ش َجرةٍ َمثَلُ َها َمثَل ال ُْم ْسلِ ِم تُ ْؤِِت أُ ُكلَ َها ُك َّل ِح ٍ
 ن
ض َي َّ
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
اَّللُ َع ْن ُه َما  ،قَ َ
ْ ََ َ
ب ِوِن ب َ َ
ُ
ُ
ِ
بِِإ ْذ ِن َرِرِبَا َ ،والَ َحتُ ُّ
َِّب صلى هللا
ت أَ ْن أَتَ َكلَّ َم َو َُثَّ أَبُو بَ ْك ٍر َو ُع َم ُر فَلَ َّما َملْ يَتَ َكلَّ َما قَ َ
ت َوَرقَ َها فَ َوقَ َع ِِف نَ ْفسي أَنَّ َها النَّ ْخلَةُ فَ َك ِرْه ُ
ال النِ ُّ
ت قُلْتَ َها َكا َن
ْت يَا أَبَتَا ْه َوقَ َع ِِف نَ ْف ِسي أَنَّ َها النَّ ْخلَةُ قَ َ
ال َما َمنَ َع َ
ك أَ ْن تَ ُقوَهلَا ل َْو ُك ْن َ
ت َم َع أَِيب قُل ُ
عليه وسلم ِه َي النَّ ْخلَةُ فَ لَ َّما َخ َر ْج ُ
ت).
ِل ِم ْن َك َذا َوَك َذا قَ َ
َح َّ
ب إِ ََّ
ال َما َمنَ َع ِِن إِالَّ أَِرِن َملْ أ ََر َ َ ،والَ أَبَا بَ ْك ٍر تَ َكلَّ ْمتُ َما فَ َك ِرْه ُ
أَ
[ م . ] 2811 :
---------تنبيه  :احلديث تقدم شرحه .

احلديث فيه توقري الكبري .

قال ابن حجر  :وَكأَنَّه أَشار بِِّّإير ِّاد ِّه إِّ َىل أ َّ ِّ
اوي أ ََّما لَو َكا َن ِّعْن َد َّ ِّ ِّ
ث يَ َق ُع التَّس ِّ
س ِّعْن َد الْ َكبِّ ِّري فَ َال ميُْنَ ُع ِّم َن
َن تَ ْقدميَ الْ َكبِّ ِّري َحْي ُ
ْ
َ
َ ُ ََ َ
الصغري َما لَْي َ
ِّ
ِِّّ ِّ
ض ِّ
ض ِّ
ضَرةِّ الْ َكبِّ ِّري ِّأل َّ
ك تأسف على َكونه
َن ُع َمَر تَأ َّ
الْ َك َالِّم ِّحبَ ْ
ف َحْي ُ
ور أَِّيب بَ ْك ٍر َوَم َع ذَل َ
ورهِّ َو ُح ُ
ث ََلْ يَتَ َكلَّ ْم َولَ ُدهُ َم َع أَنَّهُ ْاعتَ َذ َر لَهُ بِّ َك ْونه حبُ ُ
َس َ
َل يتَ َكلَّم .
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ِ
ِ
ش ْع ِر َو َّ
وز ِم َن ال ِر
 -90باب َما َجيُ ُ
الر َج ِز َوا ْحلُ َداء َوَما يُ ْك َرهُ م ْنهُ
الشعراء ي تَّبِعهم الْغَاوو َن أََمل تَر أَنَّهم ِِف ُك ِل و ٍاد ي ِهيمو َن وأَنَّهم ي ُقولُو َن ما الَ ي ْفعلُو َن إِالَّ الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ
ِِ
احل ِ
ات
َ َ َ
الص َ
ر َ َ ُ َ ُْ َ
َوقَ ْوله َ ( :و ُّ َ َ ُ َ ُ ُ ُ ُ ْ َ ُ ْ
َ َ َ
ِ
َّ ِ
ِ ِ
وذَ َكروا َّ ِ
َي ُم ْن َقلَ ٍ
ب يَ ْن َقلِبُو َن).
ين ظَلَ ُموا أ َّ
ريا َوانْ تَ َ
ص ُروا م ْن بَ ْعد َما ظُل ُموا َو َسيَ ْعلَ ُم الذ َ
اَّللَ َكث ً
َ ُ
ال ابْ ُن َعبَّ ٍ
وضو َن.
قَ َ
اس ِِف ُك ِرل لَ ْغ ٍو َخيُ ُ
ول ِ
ُيب بْ َن َك ْعب أ َّ
ش ْع ِر ِح ْك َمةً ) .
هللا  قَ َ
َن َر ُس َ
ال ( إِ َّن ِم َن ال ِر
 -6145عن أ ََّ
ِ
صب ٌع َد ِم ِ
ِ
يت َوِِف
صبَ عُهُ فَ َق َ
َصابَهُ َح َج ٌر فَ َعثَ َر فَ َد ِميَ ْ
 -6146عن ُج ْن َدب قال ( بَ ْي نَ َما النِ ُّ
ت إِ ْ
َِّب  ميَْشي إِ ْذ أ َ
ال َ :ه ْل أَنْت إِالَّ إِ ْ َ
يل ِ
َسبِ ِ
هللا َما ل َِقيت ) .
[ م . ] 1796 :
ال النَِِّب  ( أَص َد ُق َكلِم ٍة قَا َهلا َّ ِ
يد  :أَالَ ُك ُّل َشي ٍء ما َخالَ َّ ِ
اعرَ ،كلِمةُ لَبِ ٍ
اد أ َُميَّةُ بْ ُن
َ -6147ع ْن أَِيب ُه َريْ َرةَ  قَ َ ُّ
اَّللَ بَاط ُل َ ،وَك َ
َ َ
ْ
ْ َ
الش ُ َ
الصل ِ
ْت أَ ْن يُ ْسلِم ) .
أَِيب َّ
[ م . ] 2256 :
---------َص َد ُق َكلِ َم ٍة ) ويف رواية ( أشعر كلمة ) .
(أ ْ
الش ِ
( قَا َهلَا َّ
اع ُر ) ويف رواية ( إن أصدق بيت قاله الراعر ) .
( َكلِمةُ لَبِ ٍ
يد ) هو ابن ربيعة بن عامر بن مالك وقد أسلم لبيد .
َ
وقال لعمر لَما سأله عما قاله من الرعر يف اإلسالم :قد أبدلين هللا بالرعر "سورة البقرة" مث سكن الكوفة ومات هبا يف خالفة عثمان
وعاش مائة ومخسني سنة وقيل :أكثر وهو القائل [من الكامل]:
ِّ
احلَيَاةِّ َوطُوِّهلَا َ ...و ُس َؤ ِّال َه َذا الن ِّ
يد؟
ت ِّم َن ْ
ف لَبِّ ُ
َّاس َكْي َ
َولَ َق ْد َسئ ْم ُ
قال احلافظ :وهذا ي ع ُكر على من قال :إنه َل يقل شعرا منذ أسلم إال أن يريد ِّ
القطَ َع املطولة ال البيت والبيتني .
َْ
ً
ِ
اَّللَ بَاط ُل ) سيأِت معناها إن شاء هللا .
( أَالَ ُك ُّل َش ْي ٍء َما َخالَ َّ
الص ْلت يف شعره ٍ
الصل ِ
معان صحيحةٌ ال تصدر يف الغالب إال
اد أ َُميَّةُ بْ ُن أَِيب َّ
ْت أَ ْن يُ ْسلِم ) املراد أن املعاين اليت أتى هبا أمية بن أيب َّ
( َوَك َ
يسلم ولكن َل يوفق له .
من رجل مسلم فكاد أمية ُ
 -1هذه األحاديث فيها جواز الرعر .
ِّ ِّ ِّ ِّ
ْمةً ) أي  :قوالً صادقاً مطابقاً للحق .
أ (-إ َّن م َن الر ْع ِّر حك َ
ِّ
ب-عن أيب هريرة (أ َّ
ك) ُمتَّ َف ٌق َعلَْي ِّه.
ظ إِّلَْي ِّه فَ َق َ
َن ُع َمَر ُمَّر ِّحبَ َّسا َن يَْن ُر ُد ِّيف اَلْ َم ْس ِّج ِّد فَلَ َح َ
ت أَنْ ُر ُد َوف ِّيه َم ْن ُه َو َخْي ٌر ِّمْن َ
ال" :قَ ْد ُكْن ُ
اّللِّ  يضع ِّحل َّسا َن ِّمْنب را ِّيف الْمس ِّج ِّد ي ُقوم علَي ِّه قَائِّما ي َف ِّ
ِّ
ال يُنَافِّ ُح َع ْن
اّللِّ  أ َْو قَ َ
اخُر َع ْن َر ُسوِّل َّ
ول َّ
ت ( َكا َن َر ُس ُ
ج-وعن َعائ َرة قَالَ ْ
َ ْ َ ُ َْ ً ُ
َ َُ َ
ًَ
رس ِّ
اّللِّ  ) رواه الرتمذي.
ول َّ
َُ
د -وقد استنرد النيب  الرريد بن سويد مائة قافية من شعر أمية بن أيب الصلت.
يد عن أَبِّ ِّيه قَ َ ِّ
عن عم ِّرو ب ِّن الر ِّ ِّ
ك ِّمن ِّشع ِّر أُميَّةَ ب ِّن أَِّيب َّ ِّ
ت :نَ َع ْم
ول هللاِّ  يَ ْوًما فَ َق َ
ت َر ُس َ
الص ْلت َشيءٌ ؟ " قُ ْل ُ
الَ :
الَ :ردفْ ُ
"ه ْل َم َع َ ْ ْ َ ْ
َ ْ َْ ْ
َّر َ ْ
ِّ
ِّ
قَ َ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
أنر ْدتُهُ مائَةَ بَْيت) رواه مسلم .
أنر ْدتُهُ بَْيتًا فَ َق َ
َنر ْدتُهُ بَْيتًا فَ َق َ
ال" :هيه" َح َّىت َ
ال" :هيه" ُمثَّ َ
ال" :ه ِّيه" فَأ َ
النووي -رمحه هللا :-مقصود احلديث أن النيب  استحسن شعر أمية واستزاد من إنراده؛ لِّ َما فيه من اإلقرار بالوحدانية والبعث
قال
ر
ففيه جواز إنراد الرعر الذي ال فُحش فيه ومساعه سواء شعر اجلاهلية وغريهم وأن املذموم من الرعر الذي ال فُحش فيه إَّنا هو
اإلكثار منه وكونه غالبًا على اإلنسان فأما يسريه فال بأس بإنراده ومساعه وحفظه ( .شرح مسلم ) .
دليال على جواز حفظ األشعار واالعتناء هبا َّإَّنا املكروه أن يغلب االشتغال هبا على
وقال القرطِب  :أن يف استنراده  لرعر أمية ً
247

اإلنسان ويُكثر منها كثرة تصده عن أهم منها أو تفضي به إىل تعاطي أحوال ُجمان الرعراء وسخفائهم َّ
فإن الغالب من أحوال من
انصرف إىل الرعر بكليته وأكثر منه؛ أن يكون كذلك واستقراء الوجود حيققه وأما حفظ فصيح الرعر وجيده املتضمن ِّ
للح َكم
ْما باملندوب إليه وعلى اجلملة فال أحسن ِّممَّا قاله اإلمام الرافعي:
واملعاين
املستحسنة ً
شرعا ً
وطبعا فجائز بل رمبا يُلحق ما كان منه ُحك ً
َ
كالم َح َسنُه حسن وقبيحه قبيح  ( .املفهم ) .
الرعر ٌ
ُ
ه-ومسع قصيدة كعب.
و-ومتثل الصديق بالرعر ومتثلت به الصديقة ابنته.
قال ابن قدامة رمحه هللا :ليس يف إباحة الرعر خالف وقد قاله الصحابة والعلماء  ( .املغين ) .

وقال ابن عبد الب :ليس أحد من كبار الصحابة إال وقد قال الرعر أو متثل به أو مسعه فرضيه.
فالرعر نوع من الكالم حسنه حسن وقبيحه قبيح فال ميدح لذاته وال يذم لذاته ولكن النظر إىل مضمون الرعر
وقد قاله الصحابة والعلماء واحلاجة تدعو إليه ملعرفة اللغة العربية واالسترهاد به يف التفسري وتعرف معاين كالم تعاىل وكالم رسوله صلى
هللا عليه وسلم ويستدل به أيضاً على النسب والتاريخ وأيام العرب" ا.ه
وقد أنرد كثري من الصحابة الرعر حبضرة الرسول  وأحاديثهم يف الصحيحني وغريمها وهي كثرية .
بل أمر النيب  حساناً وغريه بإنراد الرعر.
قال احلافظ  :وأخرج البخاري يف "األدب املفرد" عن َعمرو بن الر ِّ
َّريد عن أبيه قال ( استنردين النيب  من شعر أمية بن أيب
الصلت فأنردته حىت أنردته مائة قافية.
ِّ
شعرا.
وعن ُمطَرف قال :صحبت عمران بن حصني من الكوفة إىل البصرة فقل منزل نزله إال وهو ينردين ً
وأسند الطربي عن مجاعة من كبار الصحابة ومن كبار التابعني أُنم قالوا الرعر وأنردوه واستنردوه.
وأخرج البخاري يف "األدب املفرد" عن خالد بن كيسان قال ( كنت عند ابن عمر فوقف عليه إياس بن خيثمة فقال :أال أُنردك من
شعري؟ قال :بلى ولكن ال تُنردين إال َح َسناً ) .
وأخرج ابن أيب شيبة بسند حسن عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال ( َل يكن أصحاب رسول هللا  منحرفني وال متماوتني وكانوا
يد أحدهم على شيء من دينه دارت محاليق عينيه ) .
يتناشدون األشعار يف جمالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم فإذا أر َ
ومن طريق عبد الرمحن بن أيب بكرة قال ( كنت أجالس أصحاب رسول هللا  مع أيب يف املسجد فيتناشدون األشعار ويذكرون حديث
اجلاهلية ) .
وأخرج أمحد وابن أيب شيبة والرتمذي وصححه من حديث جابر بن مسرة قال ( كان أصحاب رسول هللا  يتذاكرون الرعر
وحديث اجلاهلية عند رسول هللا  فال ينهاهم ورمبا يتبسم ) .
وذهب بعض العلماء  :إىل كراهته .

نقل هذا عن بعض السلف كإبراهيم النخعي واحلسن البصري ومسروق.
أ-حلديث عمر قال :قال رسول هللا ( ألن ميتلئ جوف أحدكم قيحاً خري له من أن ميتلئ شعراً) متفق عليه.
ب-وحلديث أيب أمامة مرفوعاً (إن إبليس ملا أهبط إىل األرض قال :رب اجعل يل مزماراً .قال :قرآنك الرعر) رواه الطرباين.

والصحيح قول اْلمهور .

واجلواب عن حديث (ألن ميتلئ جوف أحدكم :) ...
أ -أن يغلب عليه الرعر حىت يرغله عن القرآن والعلم.
وبوب البخاري على احلديث :ما يكره أن يكون الغالب على اإلنسان الرعر حىت يصده.
وقال ابن عبد الرب  -رمحه هللا  -وأما قوله ( ألن ميتلئ جوف أحدكم قيحاً حىت يريه خري له من أن ميتلئ شعراً).
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فأحسن ما قيل يف تأويله وهللا أعلم أنه الذي قد غلب الرعر عليه فامتأل صدره منه دون علم سواه وال شيء من الذكر غريه ممن
خيوض به يف الباطل ويسلك به مسالك ال حتمد له كاملكثر من اهلذر واللغط والغيبة وقبيح القول وال يذكر هللا كثرياً وهذا كله مما
اجتمع العلماء على معَن ما قلت منه وهلذا قلنا فيما روي عن ابن سريين والرعيب ومن قال بقوهلما من العلماء" :الرعر كالم فحسنه
حسن وقبيحة قبيح" أنه قول صحيح وباهلل التوفيق.
ب-أن املراد به التنفري عن خاصة الرعر وهو ما كان متضمناً هجاءً وفحراً.
 وأما حديث أيب أمامة فهو حديث ضعيف.قال ابن حجر :والذي يتحصل من كالم العلماء يف حد الرعر اجلائز أنه إذا َل يَكثر منه يف املسجد وخال عن هجو وعن اإلغراق يف
مبعني ال حيل وقد نقل ابن عبد الرب اإلمجاع على جوازه إذا كان كذلك واستَ َدل بأحاديث الباب
املدح والكذب احملض .والتغزل َّ
وغريها.
 -2قال القرطِب َّ :
وإَّنا استكثر النيب  من شعر أميَّة ألنه كان ِّح َك ًما أال ترى قوله " وكاد أميَّة بن أيب الصلت أن يسلم .
ش ْع ِر ِح ْك َمةً ) أي  :قوالً صادقاً مطابقاً للحق .
 -3قوله ( إِ َّن ِم َن ال ِر

وحسنه وابن ماجه
جاء يف الفتح  :وقع يف حديث ابن عباس -رضي هللا عنه -عند البخاري يف "األدب املفرد" وأيب داود والرتمذي
َّ
ِّ
أيضا من حديث بريدة مثله.
بلفظ" :إن من الرعر ح َك ًما" وكذا أخرجه ابن أيب شيبة من حديث ابن مسعود وأخرجه ً
وأخرج ابن أيب شيبة من طريق عبد هللا بن عبيد بن عمري قال :قال أبو بكر :رمبا قال الراعر الكلمة احلكيمة.
ِّ
وتعظيما له ووحدانيتِّ ِّه وإيثار طاعته واالستسالم له فهو حسن ُمَرغب فيه
كرا هلل تعاىل
ً
وقال ابن بطال :ما كان يف الرعر والرجز ذ ً
وهو املراد يف احلديث بأنه حكمة وما كان كذبًا وفُ ْح ًرا فهو مذموم.
وقال الطربي :يف هذا احلديث َرد على من َك ِّره الرعر مطل ًقا .
 -4قوله ( أَ ْش َع ُر َكلِ َم ٍة ) ويف الرواية األخرى ( أصدق كلمة ) وإَّنا كان أصدق كلمة؛ ألنه موافق ألصدق الكالم وهو قوله تعاىل ( ُك ُّل
من علَي ها فَ ٍ
ان ) قاله الطييب -رمحه هللا. -
َ ْ َ َْ
ٍ
ِ
اَّللَ بَاط ُل ) .
 -5قوله ( أَالَ ُك ُّل َش ْيء َما َخالَ َّ
املضم ِّحل ويف هذا احلديث منقبة للبيد وهو
قال
ر
النووي رمحه هللا :املراد بالكلمة هنا :القطعة من الكالم واملراد بالباطل :الفاين َ

صحايب وهو لبيد بن ربيعة  ( . شرح مسلم ) .
ض َم ِّحل املتغري الذي هو بصدد أن يهلك ويتلف وهذا حنو من قوله تعاىلُ ( :ك ُّل َش ْي ٍء
وقال
القرطِب رمحه هللا :الباطل هنا أراد به الْ ُم ْ
ر
َهالِّ ٌ ِّ
عقال
ناظم أو ناثر؛ ألن مقدمتها الكليَّة
مقطوع بصحتها وِشوهلا ً
ٌ
ك إَّال َو ْج َههُ ) وال شك يف أن هذه الكلمات أصدق ما يتكلَّم به ٌ
ونقال  ( .املفهم ) .
ً
الر ُج ِّل قَ ْي ًحا يَِّر ِّيه َخْي ٌر ِّم ْن أَ ْن ميَْتَلِّ َئ ِّش ْعراً ) متفق عليه .
ف َّ
-6معَن قوله  ( ألَ ْن ميَْتَلِّ َئ َج ْو ُ
اجلُْرح ويقال :هو الْ ِّمدَّة اليت ال خيالطها الدم قاله يف
( قَ ْي ًحا) وهو بفتح القاف وسكون التحتانية :الصديد الذي يسيل من الدُّمل و ْ
"العمدة" .
مدحا حقًّا كمدح هللا تعاىل ومدح رسوله  وما اشتَ َمل على
قال يف "الفتح" :ظاهره العموم يف كل شعر لكنه خمصوص مبا َل يكن ً
الذكر والزهد وسائر املواعظ مما ال إفراط فيه" ويؤيده
حديث عمرو بن الر ِّ
َّريد عن أبيه -يعين :املذكور هنا أول الباب ( .-الفتح ) .
فهذا احلديث حممول على ما إذا شغله عن القرآن ِّ
وذكر هللا عزوجل قال البخاري يف "صحيحه"" :باب ما يُكره أن يكون الغالب على
اإلنسان الرعر حىت يصده عن ذكر هللا والعلم والقرآن" .انتهى.
ال أَبو عب يد والْعلَماء َكافَّة  :ه َذا تَ ْف ِّسري فَ ِّ
ِّ ِِّّ
ِّ ِّ ِّ
اسد
ال أَبُو ُعبَ ْيد  :قَ َ
قال النووي  :ق َ
َ
ال بَ ْع ْ
ضهم  :الْ ُمَراد هبَ َذا الر ْعر ش ْعر ُهج َي به النَِّّيب  . قَ َ ُ َُ ْ َ ُ َ
249

احدة ِّمن ِّهجاء النَِّّيب  م ِّ
َمجع الْمسلِّمو َن علَى أ َّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
؛ ِّألَنَّه ي ْقتَ ِّ
ضي أ َّ
وجبَة
َن الْ َم ْذ ُموم م ْن ا ْهل َجاء أَ ْن ميَْتَلئ مْنهُ ُدون قَليله َوقَ ْد أ ْ َ ُ ْ ُ َ
ُ
َن الْ َكل َمة الْ َو َ ْ َ
َُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الص َواب أ َّ
ث يَ ْرغَلهُ َع ْن الْ ُق ْرآن َو َغ ْريه م ْن الْ ُعلُوم الر َّْرعيَّة َوذ ْكر
لِّْل ُك ْف ِّر  .قَالُوا  :بَ ْل َّ
َن الْ ُمَراد أَ ْن يَ ُكون الر ْعر َغالبًا َعلَْيه ُم ْستَ ْوليًا َعلَْيه حبَْي ُ
ِّ
اىل وه َذا م ْذموم ِّمن أَي ِّشعر َكا َن  .فَأ ََّما إِّذَا َكا َن الْ ُقرآن و ْ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ضر ِّح ْفظ
َّ
احلَديث َو َغ ْريمهَا م ْن الْ ُعلُوم الر َّْرعيَّة ُه َو الْغَالب َعلَْيه فَ َال يَ ُ
ْ
اّلل تَ َع َ َ َ َ ُ ْ
ْ َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ َّ
اّللُ أ َْعلَم  ( .شرح مسلم ) .
س ممُْتَلِّئًا ِّ .ش ْعًرا َ .و َّ
الْيَسري م ْن الر ْعر َم َع َه َذا ألَن َج ْوفه لَْي َ
ِّ
احل ِّديث علَى َكراهة ِّ
الر ْعر ُمطْلَ ًقا قَلِّيله َوَكثِّريه َوإِّ ْن َكا َن َال فُ ْحش فِّ ِّيه َوتَ َعلَّ َق بَِّق ْولِِّّه
َ ََ
وقال النووي أيضاً َ :و ْ
استَ َد َّل بَ ْعض الْ ُعلَ َماء هبَ َذا َْ
ال الْ ُعلَ َماء َكافَّة ُ :ه َو ُمبَاح َما ََلْ يَ ُك ْن فِّ ِّيه فُ ْحش َوَْحنوه  .قَالُوا َ :وُه َو َك َالم َح َسنه َح َسن
اّلل َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم ُ " :خ ُذوا الرَّْيطَان " َوقَ َ
صلَّى َّ
َ
ِّ
ضرتِّهِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َوقَبيحه قَبيح َ .وَه َذا ُه َو َّ
استَنْ َر َدهُ َوأ ََمَر به َح َّسان يف ه َجاء الْ ُم ْررك َ
ني َوأَنْ َر َدهُ أ ْ
الص َواب ؛ فَ َق ْد َمس َع النَّيب  الر ْعر َو ْ
َص َحابه حبَ ْ َ
ِّ
َحد ِّمْن ُه ْم َعلَى إِّطْ َالقه َوإََِّّّنَا أَنْ َكُروا الْ َم ْذ ُموم ِّمْنهُ َوُه َو
َس َفار َو َغ ْريَها َوأَنْ َر َدهُ ْ
اخلُلَ َفاء َوأَئِّ َّمة َّ
ض َالء َّ
الص َحابَة َوفُ َ
ِّيف ْاأل ْ
السلَف َوََلْ يُْنكرهُ أ َ
الْ ُف ْحش َوَْحنوه  ( .شرح مسلم ) .
وقال ابن حجر  :مناسبة هذه املبالغة يف ذم الرعر أن الذين خوطبوا بذلك كانوا يف غاية اإلقبال عليه واالشتغال به َفز َجرهم عنه؛
لِّيُقبلوا على القرآن وعلى ِّذكر هللا تعاىل وعبادته فمن أخذ من ذلك ما أُمر به َل يضره ما بقي عنده مما سوى ذلك وهللا أعلم.
-7قد أختُلف يف جواز متثل النيب  بريء من الرعر وإنراده حاكيًا عن غريه والصحيح جوازه .
وقد أخرج البخاري يف "األدب املفرد" والرتمذي وصححه والنسائي من رواية املقدام بن ُشريح عن أبيه قلت لعائرة -رضي هللا
عنها :-أكان رسول هللا  يتمثل بريء من الرعر؟ قالت :كان يتمثل من شعر ابن رواحة:
َخبَ ِّ
ار َم ْن ََلْ تَُزِّوِّد
َويَأْتِّ َ
يك بِّاأل ْ
اخلَطْمي قال :كان رسول هللا 
أيضا من مرسل أيب جعفر ْ
وأخرج ابن أيب شيبة حنوه من حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما -وأخرج ً
يبين املسجد وعبد هللا ين رواحة يقول :أَفْ لَح من ي عالِّج الْمس ِّ
اج َدا .
َ َ ْ َُ ُ َ َ
ِّ
فيقوهلا رسول هللا  فيقول ابن رواحة :يَْت لُو الْ ُق ْرآ َن قَائِّ ًما َوقَاع َدا فيقوهلا رسول هللا  ( . الفتح ) .
ِ
ول ِ
ال ( َخر ْجنَا َم َع ر ُس ِ
هللا  إِ ََل َخ ْيبَ َر فَ ِس ْرنَا ل َْيالً فَ َق َ
َ -6148ع ْن َسلَ َمةَ بْ ِن األَ ْك َو ِع قَ َ
ال َر ُج ٌل ِم َن الْ َق ْوم لِ َع ِام ِر بْ ِن األَ ْك َو ِع أَالَ
َ
َ
ال  :وَكا َن عا ِمر رجالً َش ِ
صلَّْي نَا
اع ًرا فَ نَ َز َل َْحي ُدو بِالْ َق ْوِم يَ ُق ُ
تُ ْس ِم ُعنَا ِم ْن ُهنَ ْي َهاتِ َ
ول  :اللَّ ُه َّم ل َْوالَ أَنْ َ
صدَّقْنَا َ ،والَ َ
ت َما ْاهتَ َديْ نَا َ ،والَ تَ َ
ك قَ َ َ َ ٌ َ ُ
ِ ِ
ت األَقْ َدام إِ ْن الَقَ ي نَا وأَل ِْق َْ ِ
ِ
ِ
َك ما اقْتَ َف ْي نَا وثَبِ ِ
ول
ال َر ُس ُ
اح َع َّولُوا َعلَْي نَا .فَ َق َ
الصيَ ِ
يح بِنَا أَتَ ْي نَا َوبِ ر
َ
َر
فَا ْغف ْر ف َداءٌ ل َ َ
 ن َسكينَةً َعلَْي نَا إِنَّا إِ َذا ص َ
ْ َ
ِ
ت يا نَِِب ِ
ِ
ِ
ال فَأَتَ ْي نَا
ال يَ ْر َمحُهُ َّ
هللا ل َْو أ َْمتَ ْعتَ نَا بِ ِه قَ َ
اَّللُ :فَ َق َ
السائِ ُق؟ قَالُوا َع ِام ُر بْ ُن األَ ْك َو ِع .فَ َق َ
هللا َ : م ْن َه َذا َّ
ال َر ُج ٌل م َن الْ َق ْومَ :و َجبَ ْ َ َّ
ِ
ريانًا
صةٌ َش ِدي َدةٌ ُُثَّ إِ َّن َّ
َّاس الْيَ ْو َم الَّ ِذي فُتِ َح ْ
اص ْرنَ ُ
َصابَ ْت نَا َخمْ َم َ
اه ْم َح ََّّت أ َ
َخ ْيبَ َر فَ َح َ
ت َعلَْي ِه ْم أ َْوقَ ُدوا ن َ
سى الن ُ
اَّللَ فَ تَ َح َها َعلَْي ِه ْم فَ لَ َّما أ َْم َ
ال رس ُ ِ
ِِ ِ
ِ
ي َحلْ ٍم قَالُوا َعلَى َحلْ ِم ُمحُ ٍر إِنْ ِسيَّ ٍة ،
ي َش ْي ٍء تُوقِ ُدو َن قَالُوا َعلَى َحلْ ٍم قَ َ
ريةً  ،فَ َق َ َ ُ
ال َعلَى أَ ِر
ريا ُن َعلَى أَ ِر
ول هللا َ ما َهذه النر َ
َكث َ
ول ِ
ال رس ُ ِ
ِ
ص َّ
ف
هللا  ،أ َْو نُ َه ِري ُق َها َونَغْ ِسلُ َها قَ َ
ال َر ُج ٌل يَا َر ُس َ
وها فَ َق َ
اف الْ َق ْو ُم َكا َن َس ْي ُ
وها َوا ْكس ُر َ
ول هللا  أ َْه ِرقُ َ
ال  ،أ َْو ذَا َ فَ لَ َّما تَ َ
فَ َق َ َ ُ
ول ِ
ِِ
َع ِام ٍر فِ ِيه قِصر فَ ت نَاو َل بِ ِه ي ه ِ
ِ
هللا 
ال َسلَ َمةُ َر ِآِن َر ُس ُ
ات ِم ْنهُ فَ لَ َّما قَ َفلُوا قَ َ
وديًّا لِيَ ْ
اب ُرْكبَةَ َع ِام ٍر فَ َم َ
َُ
اب َس ْيفه فَأ َ
َص َ
ض ِربَهُ َويَ ْرج ُع ذُبَ ُ
ٌَ َ َ
َش ِ
َك أَِيب َوأ ِرُمي َز َع ُموا أ َّ
ُسيْ ُد بْ ُن
ط َع َملُهُ قَ َ
احبًا فَ َق َ
َن َع ِام ًرا َحبِ َ
ْت فِ ًدى ل َ
ال ِِل َما ل َ
ال َم ْن قَالَهُ قُل ُ
َك فَ ُقل ُ
ْت قَالَهُ فُالَ ٌن َوفُالَ ٌن َوفُالَ ٌن َوأ َ
ول ِ
اه ٌد ُجمَ ِ
هللا َ ك َذب من قَالَه إِ َّن لَه ألَجري ِن  -و ََجع ب  ن إِصب عي ِه  -إِنَّه َْل ِ
شأَ ِِبَا
ال َر ُس ُ
ي  ،فَ َق َ
صا ِر ُّ
اه ٌد قَ َّل َع َرِ ٌّ
يب نَ َ
ا ْحلُ َ
َ َ َ َ َْ ْ َ َ ْ
َ َ ْ ُ ُ ْ َْ
ض ِْري األَنْ َ
ُ َ
ِمثْ لَهُ. ) .
[ م . ] 1802 :
---------ول ِ
ال َ :خر ْجنَا َم َع ر ُس ِ
هللا  إِ ََل َخ ْيبَ َر ) أي  :إىل غزوهتا .
َ
( َع ْن َسلَ َمةَ بْ ِن األَ ْك َو ِع قَ َ َ
( فَ ِس ْرنَا ل َْيالً ) أي  :ذهبنا .
ال َر ُج ٌل ِم َن الْ َق ْوِم ) قال احلافظ رمحه هللاَ :ل أقف على امسه صرحيًا .
( فَ َق َ
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( لِ َع ِام ِر بْ ِن األَ ْك َو ِع ) هو :عامر بن سنان بن عبد هللا بن قُرري األسلمي املعروف بابن األكوع عم سلمة بن عمرو بن األكوع .
ك ) مجع ُهنَيهة؛ أي :أراجيزك .
( أَالَ تُ ْس ِم ُعنَا ِم ْن ُهنَ ْي َهاتِ َ
ال َ :وَكا َن َع ِام ٌر ) ابن األكوع .
( قَ َ
( رجالً َش ِ
اع ًرا ) قيل :هذا يدل على أن الرجز من أقسام الرعر؛ ألن الذي قاله عامر حينئذ من الرجز .
َُ
ِ
احلُداء .
َح ُدو َح ْد ًواَ :حثَثْتُها على السري بِّ ْ
( فَ نَ َز َل َْحي ُدو بِالْ َق ْوم ) أي :حيث رواحلهم على السري يقالَ :ح َد ُ
وت باإلبل أ ْ
ت َما ْاهتَ َديْ نَا ) أي :لوال نعمتك علينا باهلداية لَ َما حصل لنا االهتداء .
( يَ ُق ُ
ول  :اللَّ ُه َّم لَ ْوالَ أَنْ َ
( َما اقْتَ َف ْي نَا ) أي  :ما اكتسبنا من اآلثام .
ِِ
ِ
اج ْهنا العدو .
( َوثَبرت األَقْ َد َام إ ْن الَقَ ْي نَا ) بفتح القاف؛ أي :و َ
ِ
يح بِنَا أَتَ ْي نَا ) مبثناة؛ أي :جئنا إذا ُدعينا إىل القتال أو إىل احلق .
( إِنَّا إِذَا ص َ
اح عَ َّولُوا َعلَي نَا ) أيَ :محلوا علينا ِّ
ِ
بالصيَاح ال بالرجاعة قاله يف "العمدة"
الصيَ ِ
ْ
( َوبِ ر
َ
ول ِ
هللا من َه َذا َّ ِ
فج َعل عامر يرَتز ويسوق الركاب ) وهذه كانت عادهتم إذا أرادوا تنريط
ال َر ُس ُ
( فَ َق َ
َْ
السائ ُق ) ويف رواية أمحد ( َ
وحي ُدو يف تلك احلال.
اإلبل يف َّ
السري ينزل بعضهم فيسوقها َْ
اَّللُ ) ويف رواية إياس بن سلمة ( قال :غفر لك ربُّك قال :وما استغفر رسول هللا  إلنسان
ال يَ ْر َمحُهُ َّ
( قَالُوا َع ِام ُر بْ ُن األَ ْك َو ِع فَ َق َ
خيصه إال استُ ْر ِّهد ) وهبذه الزيادة يظهر السر يف قول الرجل" :لوال أمتعتنا به".
ال َر ُج ٌل ِم َن الْ َق ْوِم ) هو عمر بن اخلطاب كما سيأِت يف رواية إياس بن سلمة عن أبيه ولفظه" :فنادى عمر بن اخلطاب وهو على
( فَ َق َ
مجل له يا نيب هللا لوال ما متعتنا بعامر" ويف حديث نصر بن دهر عند ابن إسحاق" :فقال عمر :وجبت يا رسول هللا".
ت يا نَِِب ِ
هللا ) أي  :الرهادة .
َو َجبَ ْ َ َّ
( ل َْو أ َْمتَ ْعتَ نَا بِ ِه ) أي :هال أمتعتنا ببقائه؛ أي :أبقيته لنا لنتمتع به؛ أي :برجاعته والتمتع :الرتفُّه إىل مدة ومنه :أمتعين هللا ببقائك .
معلوما عندهم أن من دعا له النيب  هذا الدعاء
قال
ر
النووي رمحه هللا :معَن "وجبت"؛ أي :ثبتت له الرهادة وسيقع قريبًا وكان هذا ً
يف هذا املوطن استُ ْر ِّهد فقالوا :هال أمتعتنا به؛ أيَ :وِّد ْدنا أنك لو أخرت الدعاء له هبذا إىل وقت آخر؛ لنتمتع مبصاحبته ورؤيته مدةً.

اه ْم ) أي :أحطنا هبم ومنعناهم من املضي حلوائجهم .
( قَ َ
اص ْرنَ ُ
ال فَأَتَ ْي نَا َخ ْيبَ َر فَ َح َ
ِّ
ِ
يدةٌ)  -بفتح امليمني بينهما خاء معجمة
صةٌ َشد َ
َصابَ ْت نَا َخمْ َم َ
( َح ََّّت أ َ
صةٌ َشدي َدةٌ ) غاية ملقدر؛ أي :وطال احلصار حىت أصابتنا (خمَْ َم َ
ساكنة -؛ أي :جماعة .
َّاس ) أي  :دخلوا يف املساء .
( ُُثَّ إِ َّن َّ
سى الن ُ
اَّللَ فَ تَ َح َها َعلَْي ِه ْم فَ لَ َّما أ َْم َ

وها ) أي  :احلمر اإلنسية لنجاستها .
( أ َْه ِرقُ َ
ِ
وها ) أي :اكسروا ال ُق ُدور اليت تُطبخ هبا .
َوا ْكس ُر َ
ول ِ
ال  ،أ َْو ذَا َ ) أيْ :أو تفعلون ذاك؛ أي :اإلهراق والغسل .
هللا  ،أ َْو نُ َه ِري ُق َها َونَ ْغ ِسلُ َها قَ َ
ال َر ُج ٌل يَا َر ُس َ
فَ َق َ
النووي رمحه هللا :هذا حممول على أنه  اجتَ َهد يف ذلك فرأى كسرها مث تغري اجتهاده أو أُوحي إليه بغسلها.
قال
ر
ص َّ
اف الْ َق ْو ُم ) أي :املسلمون والكفار؛ يعين :أُنم وقفوا مصطفني للقتال .
( فَلَ َّما تَ َ
( َكا َن سي ُ ِ ِ ِ ِ
ص ٌر ) أي  :ليس طويالً .
َْ
ف َعام ٍر فيه ق َ
ِّ
ِِّّ
( فَ ت نَاو َل بِ ِه ي ه ِ
اق يَ ُهود ٍي) هو َم ْرِّحب رئيس أهل
وديًّا لِيَ ْ
(س َ
َُ
َ َ
ض ِربَهُ ) (فَتَ نَ َاو َل)؛ أي :أراد أن يُصيب (به)؛ أي :بذلك السيف القصري َ
خيرب (لِّيَ ْ ِّ
قصريا فتناول به ساق يهودي ليضربه" ويف رواية إياس بن سلمة اآلتية" :فلما
ضربَهُ) ويف رواية البخاري" :وكان سيف عامر ً
قَ ِّدمنا خيرب خرج ملكهم َم ْرِّحب َخيْ ِّطر بسيفه يقول [من الرجز]:
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ب
قَ ْد َعل َم ْ
ب َ ...شاكي الس َال ِّح بَطَ ٌل ُجمََّر ُ
ت َخْيبَ ُر أَين َم ْر َح ُ
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ب
إَ َذا ْ
وب أَقْ بَ لَ ْ
احلُُر ُ
ت تَلَ َّه ُ
عامر فقال:
قال :فربز إليه ٌ
قَ ْد علِّمت خيب ر أَِّين ع ِّامر َ ...شاكِّي ِّ
الس َال ِّح بَطَل ُمغَ ِّامُر
َ َ ْ َ َْ ُ َ ُ
أسفل فرجع سيفه -أي :سيف عامر -على نفسه.
فاختلفا ضربتني فوقع سيف مرحب يف تُ ْرس عامر فصار عامر يَ ْس ُفل له؛ أي :يضربه من ُ
ِ
اب َس ْي ِف ِه ) أي :طََرفه األعلى وقيل :حده .
( َويَ ْرج ُع ذُبَ ُ
ات ِمنْهُ) أي :من ذلك الضرب ويف رواية حيىي القطان ( فأصيب عامر بسيف نفسه فمات" ويف رواية إياس
اب ُرْكبَةَ َع ِام ٍر فَ َم َ
( فَأ َ
َص َ
بن سلمة اآلتية عند مسلم ( ف َقطَ َع أَ ْك َحلَه فكانت فيها نفسه ) .

( فَلَ َّما قَ َفلُوا ) أي  :رجع املسلمون من خيرب .
هللا َ ش ِ
ول ِ
احبًا ) أي :متغري اللون ويف رواية إياس عنده ( فأتيت النيب  وأنا أبكي ) .
ال َسلَ َمةُ َر ِآِن َر ُس ُ
( قَ َ
َك أَِيب َوأ ِرُمي َز َع ُموا أ َّ
ط َع َملُهُ ) ويف رواية إياس ( بطل عمل عامر قَتَل نفسه ) وعند ابن
( فَ َق َ
َن َع ِام ًرا َحبِ َ
ْت فِ ًدى ل َ
ال ِِل َما ل َ
َك فَ ُقل ُ
إسحاق ( فكان املسلمون َش ُّكوا فيه وقالوا :إَّنا قتله سالحه ) .
ي ) الصحايب الرهري .
( قَ َ
صا ِر ُّ
ُس ْي ُد بْ ُن ا ْحلُ َ
ال َم ْن قَالَهُ قُل ُ
ض ِْري األَنْ َ
ْت قَالَهُ فُالَ ٌن َوفُالَ ٌن َوفُالَ ٌن َوأ َ
ال رس ُ ِ
ب َم ْن قَالَهُ ) أي  :أخطأ من قال هذا الكالم .
ول هللا َ ك َذ َ
( فَ َق َ َ ُ
اهد َكما سن و ِّضحه ِّيف شرحه فَلَه أَجر بِّ َكونِِّّه ج ِّ
َن ْاألَجري ِّن ثَبتا لَه ؛ ِّألَنَّه جاهد ُجم ِّ
ِّ
اه ًدا
ُ َ ََ َ
( إِ َّن لَهُ أل ْ
َج َريْ ِن ) قال النووي َ ..... :وَْحيتَمل أ َّ ْ َْ ََ ُ
ُ ْ ْ َ
َ َُ َ ُ ُ َ ْ
اىل ش ِّديد ِّاالعتِّناء ِّهبا ولَه أَجر آخر بِّ َكونِِّّه ُجم ِّ
ص َف ْ ِّ
َجَر ِّان .
اه ًدا ِّيف َسبِّيل َّ
اعة َّ
اّلل تَ َع َ َ
َْ َ َُ ْ َ ْ َ
َي ُْجمتَ ِّه ًدا ِّيف طَ َ
اّلل فَلَ َّما قَ َام بَِّو ْ
ني َكا َن لَهُ أ ْ
أْ
ِّ
اه ٌد ُجمَ ِ
( إِنَّه َْل ِ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ض ِّم
اه ٌد ) قال
النووي َ :ه َك َذا َرَواهُ ْ
ين الدَّال ( ُجمَاهد ) بِّ َ
اجلُ ْم ُهور م ْن الْ ُمتَ َقدم َ
ُ َ
ر
ين ( َجلَاه ٌد ) ب َك ْس ِّر ا ْهلَاء َوتَْن ِّو َ
ني َوالْ ُمتَأَخ ِّر َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اّلل وُهو الْغَ ِّ
ِّ
ازي .
ضا َوفَ َّسُروا َجلَاه ٌد ب ْ
اعة َّ
ين الدَّال أَيْ ً
َي َ :جلَاد ِّيف طَ َ
اجلَاد ِّيف ع ْلمه َو َع َمله أ ْ
الْميم َوتَْن ِّو َ
اّلل َوالْ ُم َجاهد يف َسبيل َّ َ َ
يب نَ َ ِ
ِّ
ضبَطْنَا َه ِّذهِّ اللَّ ْفظَة ُهنَا ِّيف ُمسلِّم بِّو ْج َه ْ ِّ
الص ِّحيح الْ َم ْر ُهور الَّ ِّذي َعلَْي ِّه
ضا َّ
( قَ َّل َع َرِ ٌّ
ني َوذَ َكَرُمهَا الْ َقاضي أَيْ ً
شأَ ِِبَا مثْ لَه ) قال النوويَ :
ْ َ
ِّ
ِّ
ِّ
اض ِّمن الْم ْري و ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اهري رواة الْبُ َخ ِّ
(هبَا) َجار َوَْجمُرور َوَم ْعنَاهَُ :م َرى
اري َوُم ْسلم َ
َ
(م َرى هبَا) ب َفْت ِّح الْميم َوبَ ْعد الرني يَاء َوُه َو ف ْعل َم ٍ ْ َ
َمجَ ُ َ
ص َف ِّ
َّاين (م َر ِّاهبا) بِّض ِّم الْ ِّميم وتَْن ِّوين ا ْهلاء ِّمن الْم َراب هة أَي :م َر ِّاهبا لِّ ِّ
بِّ ْاأل َْر ِّ
ات الْ َك َمال ِّيف الْ ِّقتَال أ َْو َغ ْريه ِّمثْله
ض أ َْو ِّيف ْ
احلَْرب َوالث ِّ ُ ً َ
َ ْ ُ ََ ْ ُ ً
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ضبَطَهُ بَ ْعض رواة الْبُ َخ ِّ
اري
صوبًا بِّف ْع ٍل َْحم ُذوف أَ ْيَ :رأَيْته ُم َراهبًا َوَم ْعنَاهُ :قَ َّل َعَرِّيب يُ ْربِّههُ ِّيف َمجيع ص َفات الْ َك َمال َو َ
(م َراهبًا) َمْن ُ
َويَ ُكون ُ
َُ
ال الْ َق ِّ
ِّ ِّ ِّ
اضيَ :ه ِّذهِّ أ َْو ُجه ِّ
الرَوايَات( .شرح
ب َوَكِّ َرب َوا ْهلَاء َعائِّ َدة إِّ َىل ْ
احلَْرب أ َْو ْاأل َْرض أ َْو بِّ َالد الْ َعَرب قَ َ
َيَ :ش َّ
(نَ َرأَ هبَا) بالنُّون َوا ْهلَْمز أ ْ
مسلم)

-1احلديث دليل على جواز الرعر واحلداء .
قال العيِن  :مطابقته للرتمجة ظاهرة الشتماله على الرعر والرجوز واحلداء .
احلُداء يف األسفار؛ لتنريط النفوس والدواب على قطع الطريق وإشغاهلا بسماعه عن اإلحساس بأَل السري.
-2استحباب ْ
كامال .
 -3بيان حكم من قاتل يف سبيل هللا مث ارتد عليه سيفه فقتله وهو أنه ال ينقص ذلك من أجره شيئًا بل له أجره ً
اهدا .
جاهدا ُجم ً
 -4بيان فضل عامر بن األكوع  حيث َش ِّهد له رسول هللا  بأنه مات ً
 - 5اإلنكار على من أخطأ رأيه الصواب والرد عليه بالتكذيب مبعَن التخطئة.
توضيحا للمقصود فقد أشار  بإصبعيه إىل مضاعفة أجر عامر .
 - 6جواز استعمال اإلشارة
ً
 -7حترمي احلمر األهلية وجناستها .
ظ عليهم يف طبخهم ما ُُنِّي عن أكله
-8جوب غسل اإلناء الذي طُبخت به النجاسة قال ابن اجلوزي رمحه هللا :أراد النيب  التغلي َ
صر على غسل األواين .
فلما رأى إذعاُنم اقتَ َ
-9بركة دعاء النيب  حيث قال لعامر بن األكوع " :يرمحه هللا" فاستُرهد بذلك.
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َِّب َ علَى ب ْع ِ ِ
س بْ ِن مالِ ٍ
َ -6149ع ْن أَنَ ِ
شةُ ُرَويْ َد َ َس ْوقًا
سائِِه َوَم َع ُه َّن أ ُُّم ُسلَْي ٍم فَ َق َ
ك  قَ َ
ك يَا أ ََْنَ َ
ال َوْحيَ َ
ال ( أَتَى النِ ُّ
َ
َ
ضنَ
ك بِالْ َق َوا ِري ِر ) .
بِالْ َق َوا ِري ِر قَ َ
وها َعلَيْ ِه قَ ْولُهُ َس ْوقَ َ
َِّب  بِ َكلِ َم ٍة ل َْو تَ َكلَّ َم بَ ْع ُ
ال أَبُو قِالَبَةَ فَ تَ َكلَّ َم النِ ُّ
ض ُك ْم ل َِع ْبتُ ُم َ
[ م . ] 2323 :
----------

( بالقوارير ) القوارير :مجع قارورة وهي الزجاجة ُِّمسيت بذلك؛ الستقرار الرراب فيها وقال الرامهرمزيَ :ك ََن عن النساء بالقوارير؛
وضعف البنية .
لرقتهن وضعفهن عن احلركة والنساء يُ َربَّهن بالقوارير يف الرقة واللطافة َ
َّيب َ علَى بَ ْع ِّ
ك يَا أَ ْجنَ َرةُ ُرَويْ َد َك َس ْوقًا بِّالْ َق َو ِّار ِّير ) .
ض نِّ َسائِِّّه َوَم َع ُه َّن أ ُُّم ُسلَْي ٍم فَ َق َ
ال َوْحيَ َ
 -1قوله ( أَتَى النِّ ُّ
ك بِّالْ َق َو ِّارير ) .
ويف رواية أخرى للبخاري ( كان النيب  يف مس ٍري له فحدا احلادي فَ َق َ
َّيب ْ : ارفُ ْق يَا أ َْجنَ َرةُ َوْحيَ َ
ال النِّ ُّ
َس َف ِّ
اّللِّ ِّ يف بَ ْع ِّ
وع ْن أَنَ ٍ
اّللِّ  : يَا أ َْجنَ َرةُ ُرَويْ َد َك
ول َّ
ال لَهُ َر ُس ُ
ال لَهُ أ َْجنَ َرةُ َْحي ُدو فَ َق َ
َس َوُد يُ َق ُ
ول َّ
س  قَال ( كان َر ُس ُ
َ
ارهِّ َو ُغ َال ٌم أ ْ
ضأْ
َس ْوقًا بِّالْ َق َو ِّارير ) .
ٍ
ول َِّّ
الصو ِّ
اّللِّ  روي ًدا يا أ َْجن َرةُ َال تَك ِّ
س  قَال ( كان لِّرس ِّ
ويف الصحيحني َع ْن أَنَ ٍ
ْس ْر الْ َق َو ِّارير ) .
ال لَهُ َر ُس ُ
ت فَ َق َ
ول َّ ُ َ ْ َ َ
َُ
اّلل َ حاد َح َس ُن َّ ْ
ال لَه أ َْجن َرةُ فَا ْشت َّد ِّيف ِّ
ِّ ِّ ِّ
وع ْن أَنَ ٍ
اّللِّ  يَا أ َْجنَ َرةُ ُرَويْ َد َك َس ْوقًا
ول َّ
ال لَهُ َر ُس ُ
السيَاقَِّة فَ َق َ
س  قَال ( َكا َن َر ُج ٌل يَ ُس ُ
َ
ني يُ َق ُ ُ َ
َ
وق بِّأ َُّم َهات الْ ُم ْؤمن َ
بِّالْ َق َو ِّارير ) رواه أمحد.

 -2معَن قوله ( رفقاً بالقوارير ) .
مهن تَ ْربِّيها بَِّقارورةِّ ُّ ِّ
ال الْعلَماء ُِّ :مسي النِّساء قَو ِّارير لِّ ِّ ِّ
ض ْع ِّف َها َوإِّ ْسَراع ِّاالنْ ِّك َسار إِّلَْي َها .
الز َجاج ل َ
َ
ض ْعف َعَزائ َّ ً ُ َ
قال النووي  :قَ َ ُ َ
َ َ َ
ِّ ِّ
ني ذَ َكرُمها الْ َق ِّ
اضي َو َغ ْريه :
اختَ لَ َ
َو ْ
ف الْعُلَ َماء ِّيف الْ ُمَراد بِّتَ ْسميَت ِّه َّن قَ َو ِّارير َعلَى قَ ْولَ ْ ِّ َ َ
ِّ
ي و ِّ
ِِّّ
أَصح ِّ
ِّ
آخُرو َن أ َّ
الص ْوت
َن َم ْعنَاهُ أَ َّن أ َْجنَ َرة َكا َن َح َسن َّ
َّح ِّرير َو َ
هما عْند الْ َقاضي َو َ
صاحب الت ْ
ين َوُه َو الَّذي َجَزَم به ا ْهلََرِّو ُّ َ َ
َر َ
آخ ِّر َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وهبن ح َد ُاؤهُ فَأ ََمَرهُ بالْ َكف َع ْن
الر َجز َوَما فيه تَ ْربيب فَلَ ْم يَأْ َم ْن أَ ْن يَ ْفتنَ ُه َّن َويَ َقع يف قُلُ َّ
َوَكا َن َْحي ُدو هب َّن َويُْنرد َشْيئًا م ْن الْ َقريض َو َّ
اضي  :ه َذا أَ ْشبه ِّمب ْقص ِّ
ِّ
ال  :وهو الَّ ِّذي ي ُد ُّل علَيهِّ
ال الْ َق ِّ
ودهِّ َ وِّمبُْقتَ َ َّ
ك َ .وَم ْن أ َْمثَ ِّاهلِّ ْم الْ َم ْر ُه َورة ( الْغِّنَا ُرقْ يَة ِّ
الزنَا )  .قَ َ
َذل َ
َ َْ
َ َ َ ُ
ضى الل ْفظ  .قَ َ َ ُ َ
َك َالم أَِّيب قِّ َالبَةَ الْ َم ْذ ُكور ِّيف َه َذا ا ْحلَ ِّديث ِّيف ُم ْسلِّم .
احل َداء أَسرعت ِّيف الْم ْري واست لَ َّذتْه فَأ َْزعجت َّ ِّ
ِّ
ِّ
الس ْري ِّألَ َّن ِّْ
َن الْ ُمراد بِِّّه ِّ
الرفْق ِّيف َّ
ََ ْ
اإلبِّل إِّذَا َمس ْعت ُْ ْ َ َ ْ
الراكب َوأَتْ بَ َعتْهُ
َ َ َْ ُ
َوالْ َق ْول الثَّاين  :أ َّ َ
ِّ
ك ِّأل َّ
ضَرُرُه َّن َو ُس ُقوطُ ُه َّن  ( .شرح مسلم ) .
ض ُع ْف َن ِّعْند ِّشدَّة ْ
احلََرَكة َوُخيَ ُ
َن النِّ َساء يَ ْ
فَنَ َهاهُ َع ْن ذَل َ
اف َ
و ْأجنَ َرةُ املذكور يف احلديث هو خادم لرسول هللا . 
قال احلافظ ابن عبد الرب  :كان يسوق أو يقود نساء النيب  عام حجة الوداع وكان حسن احلداء وكانت اإلبل تزيد يف احلركة حبدائه
رويدا يا أ َْجنَ َرةُ رف ًقا بالقوارير يعين النساء .
فقال له رسول هللا ً :
ِّ
ال أل َْجنَرةَ َوُه َو َْحي ُدو بِّالنِّ َس ِّاءِّ :رفْقاً بال َقوارير ) .
َّيب  قَ َ
وجاء يف ( لسان العرب ) َوِّيف ا ْحلَديث ( أَن النِّ َّ
ِّ
ِّ
؛ أَراد صلَّى َّ ِّ
ض ْع ِّ
الزجاج يُ ْس ِّرع
ف َعَزائِّ ِّم ِّه َّن َوقِّلَّ ِّة َد َو ِّام ِّه َّن َعلَى الْ َع ْه ِّد والقوار ُير ِّم َن ُّ
اّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم بِّالْ َق َو ِّار ِّير الن َساءَ َشبَّ َه ُه َّن بِّالْ َق َو ِّار ِّير ل َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
إِّليها الْ َكسر وَال تَ ْقبَل اجلَْب ر وَكا َن أ َْجنَ َرةُ َْحي ُدو هب َّن ِّركابَ ُه َّن ويَرََتُز بِّنَس ِّ
يب الر ْع ِّر َوا َّلر َج ِّز َوَراءَ ُه َّن فَلَ ْم يُ ْؤَم ْن أَن يُصيبَ ُه َّن َما يَ ْس َم ْع َن م ْن
َْ
ُْ َ
ُ َ َ
ِّ
ِّ
رقِّ ِّيق ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اجلَميل .
صْب َوهتن إىل غَ ْري ْ
الر ْع ِّر فيه َّن أَو يَ َق َع يف قُلُوهب َّن ُحداؤه فأَمر أ َ
ذار َ
َجنرةَ بالْ َكف َع ْن نَريده ُ
وحدائه ح َ
َ
ِّ
ِ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ض ُع ْف َن َع ْن
ك ألَن الن َساءَ يَ ْ
اكب فأَتعبته فَنَ َهاهُ َع ْن ذَل َ
يل :أَراد أَن اإلبل إذا َمس ْعت احلُداء أَسرعت يف الْ َم ْر ِّي َوا ْشتَد ْ
َّت فأَزعجت الر َ
َوق َ
( لسان العرب ) .
احلََرَك ِّة.
ِّشدَّةِّ ْ
وقال ابن بطال  :القوارير كناية عن النساء الالِت ُكن على اإلبل اليت تساق حينئذ فأمر احلادي بالرفق يف احلداء؛ ألنه حيث اإلبل حىت
ويدا أ ُِّمن على النساء السقوط قال :وهذا من االستعارة البديعة ألن
ؤمن على النساء السقوط وإذا مرت ُر ً
تُسرع فإذا أسرعت َل يُ َ
تكسريا فأفادت الكناية من احلض على الرفق بالنساء يف السري ما َل تُفده احلقيقة لو قالْ :ارفُق بالنساء.
القوارير أسرع شيء
ً
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وجوز القرطيب يف "املفهم" األمرين فقالَ :شبههن بالقوارير لسرعة تأثرهن وعدم َتلدهن فخاف عليهن من حث السري بسرعة
َّ
السقوط أو التأَل من كثرة احلركة واالضطراب الناشئ عن السرعة أو خاف عليهن الفتنة من مساع النريد ( .املفهم ) .
لكن جاء عند أمحد فلما حدا أعنقت اإلبل فقال النيب  وحيك "...احلديث فتبني أن السبب هو إسراع اإلبل فخري  بذلك
سقوطهن .
وهذا يرجح قول ابن بطال .
وهذا هو الراجح .

فاملراد باحلديث الرفق بالنساء وشبههن بالقوارير وهذا تربيهٌ بلي ٌغ منه  فاملراد أن يسوق أ َْجنَ َرةُ اإلبل سوقاً لطيفاً حىت ال يؤذي
النساء الراكبات يف اهلوادج على ظهورها ألن اإلبل إذا سارت بسرعة نتيجة طرهبا حبداءه فتؤذي النساء فيخرى عليهن السقوط عنها .
ممدودا :الغناء والرتمن بأراجيز يف مواضعها من َس ْوق اإلبل وقطع األسفار.
احلُ َداء وهو بضم احلاء
-3احلديث دليل على جواز ْ
ً
 - 4جواز إنراد الرقيق من الرعر باألصوات احلسنة.
 - 5بيان جواز السفر بالنساء.
 - 6مباعدة النساء من الرجال ومن مساع كالمهم إال الوعظ وحنوه .
اخلالصة :

أن األمر بالرفق بالقوارير أي النساء قد صح يف السنة النبوية بروايات كثرية منها (روي ًدا يا أ َْجن َرةُ َال تَك ِّ
ْس ْر الْ َق َو ِّار َير) و (يَا أ َْجنَ َرةُ ُرَويْ َد َك
َُ ْ َ َ
ِّ
ك بِّالْ َق َو ِّار ِّير) و(يَا أ َْجنَ َرةُ ِّرفْ ًقا قَ ْوَد َك بِّالْ َق َو ِّار ِّير)وغريها.
)و(ارفُ ْق يَا أ َْجنَ َرةُ َوْحيَ َ
َس ْوقًا بالْ َق َو ِّار ِّير ْ
وأن النيب  شبَّه النساء بالقوارير وهي من الزجاج فالقارورة واحدةُ القوارير من الزجاج والعرب تسمي املرأة القارورة وتكين عنها هبا.
وأنه ال يصح القول بأن القوارير املذكورة يف احلديث مأخوذة من قرة العني وإن كانت املرأة الصاحلة هي قرة العني.
وأن املراد باحلديث على الراجح من أقوال العلماء هو الرفق بالنساء وأمر النيب  أ َْجنَ َرةَ أن يسوق اإلبل سوقاً لطيفاً حىت ال يؤذي
النساء الراكبات يف اهلوادج على ظهورها.
له(رَويْ ًدا
محل احلديث على أنه  أراد أن ال تُفْت النساءُ بصوت أ َْجنَ َرة وحدائه ويرد ذلك ما ورد يف روايات احلديث كقو ُ
وأنه ال يصح ُ
ْسر الْ َقو ِّارير)و(يا أ َْجن َرةُ روي َد َك سوقًا بِّالْ َقو ِّار ِّير)و(فَا ْشت َّد ِّيف ِّ
ِّ
السيَاقَة ) .
َ
يَا أ َْجنَ َرةُ َال تَك ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ
َ
مؤصل يف القرآن الكرمي ويف السنة النبوية.
وأن من مبادئ ديننا العظيم حسن معاملة النساء والرفق هبن وهذا
ٌ
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 -91باب هجاء املشرك ن
ِ ِ
ول ِ
ت رس َ ِ
ِ
ِ
ٍ
اَّلل َع ْن َها  ،قَال ِ
هللا 
ال َر ُس ُ
 ن  ،فَ َق َ
استَأْذَ َن َح َّ
َ -6150ع ْن َعائِ َ
ول هللا ِِ ف ه َجاء ال ُْم ْش ِرك َ
َت ( ْ
شةَ َ ،رض َي َُّ
سا ُن بْ ُن ثَابِ َ ُ
سا ُن ألَسلَّن َ ِ
فَ َك ْي َ ِ
الش َعرةُ ِم َن ال َْع ِج ِ
 ن )
سِِب فَ َق َ
ال َح َّ
ُ
س ُّل َّ َ
َّك م ْن ُه ْم َك َما تُ َ
ف بنَ َ
ول ِ
َت الَ تَسبُّهُ فَِإنَّهُ َكا َن يُنَافِح َع ْن ر ُس ِ
هللا .
ش ِام بْ ِن ُع ْرَو َة َ ،ع ْن أَبِ ِيه  ،قَ َ
َس ُّ
ب َح َّ
شةَ فَ َقال ْ
سا َن ِع ْن َد َعائِ َ
َوَ ،ع ْن ِه َ
ال َذ َه ْب ُ
تأُ
ُ َ
ُ
[ م . ] 2489 :
ول ِ
هللا يَ ْت لُو كِتَابَهُ إِذَا
ال :فِينَا َر ُس ُ
احةَ قَ َ
َخا لَ ُك ْم الَ يَ ُق ُ
ول َّ
الرفَ َ
َِّب  قال ( إِ َّن أ ً
 -6151عن أيب هريرة .عن النِ َّ
ث يَ ْع ِِن بِ َذا َ ابْ َن َرَو َ
وف ِمن الْ َفج ِر س ِ
َن ما قَ َ ِ
يت ُجي ِاِف ج ْنبهُ َعن فِر ِ
ِ
اش ِه إِ َذا
اط ُع  ،أ ََرانَا ا ْهلَُدى بَ ْع َد ال َْع َمى فَ ُقلُوبُنَا بِ ِه ُموقِنَ ٌ
انْ َ
ات أ َّ َ
ش َّق َم ْع ُر ٌ َ ْ َ
ال َواق ُع  :يَب ُ َ َ َ ْ َ
استثْ َقلَ ْ ِ ِ
ضِ
اج ُع ) .
ين ال َْم َ
َْ
ت بالْ َكاف ِر َ
ي.
تَابَ َعهُ ُع َق ْي ٌل َ ،ع ِن ُّ
الزْه ِر ِر
الزْه ِر ِي َ ،عن س ِع ٍ
يد َواألَ ْع َر ِج َ ،ع ْن أَِيب ُه َريْ َرةَ .
َوقَ َ
ال ُّ
الزبَ ْي ِد ُّ
ي َ ،ع ِن ُّ ر ْ َ
الر ْمح ِن ب ِن عو ٍ
ِ
ٍ
ي يَ ْستَ ْش ِه ُد أَبَا ُه َريْ َرةَ فَ يَ ُق ُ
ول يَا أَبَا ُه َريْ َرةَ
صا ِر َّ
ف ( أَنَّهُ َِْس َع َح َّ
سا َن بْ َن ثَابِت األَنْ َ
َ -6152ع ْن أَِيب َسلَ َمةَ بْ ِن َع ْبد َّ َ ْ َ ْ
ول ِ
ت رس َ ِ
ك بِ َِّ
ول يا ح َّ ِ
ِ
ب َع ْن ر ُس ِ
وح الْ ُق ُد ِ
ال أَبُو ُه َريْ َرةَ نَ َع ْم ) .
س قَ َ
هللا اللَّ ُه َّم أَيِر ْدهُ بُِر ِ
نَ َ
ش ْدتُ َ
ول هللا  يَ ُق ُ َ َ
سا ُن أَج ْ
اَّلل َه ْل َْس ْع َ َ ُ
َ
[ م . ] 2485 :
ِ
سا َن ( ْاه ُج ُه ْم  ،أ َْو قَ َ ِ ِ
َ -6153ع ِن الْبَ َر ِاء  أ َّ
ك).
َِّب  قَ َ
ال ِ :حلَ َّ
يل َم َع َ
َن النِ َّ
ال َهاجه ْم َ -وج ِْب ُ

[ م . ] 2486 :
---------(فَ َك ْي َ ِ
يرا مع اجتماعي معهم يف نسب واحد ويف هذا إشارة إىل أن معظم طرق اهلجو العض باآلباء.
سِِب) أي :كيف هتجو قر ً
ف بنَ َ
سا ُن ألَسلَّن َ ِ
ُخلِّصن نَ َسبك من نَ َسبهم حبيث خيتص اهلجو هبم دونك .
(فَ َق َ
ال َح َّ
َّك م ْن ُه ْم) أي :أل َ
ُ
ِّ
ِّ
الش َعرةُ ِم َن ال َْع ِج ِ
ث َال يَْب َقى ُج ْزءٌ ِّم ْن نَ َسبِّك ِّيف نَ َسبِّ ِّه ْم
 ن) قال النووي ََ :م ْعنَاهُ َألَتَلَطََّف َّن ِّيف َختْليص نَ َسبِّك ِّم ْن َه ْج ِّوه ِّحبَْي ُ
س ُّل َّ َ
( َك َما تُ َ
ِّ
ٍ
ِّ
َّ ِّ
ِّ ِّ ِِّّ ِّ
ف ما لَو سلَّ ِّ
ِّ
َن الرَّعرة إِّذَا سلَّ ِّ
ص ْل ٍ
ت
ب فَِّإن ََّها ُرَّمبَا انْ َقطَ َع ْ
ت م ْن الْ َعجني َال يَْب َقى مْن َها َش ْيءٌ فيه خب َال َ ْ ُ ْ
ُ ْ
ت م ْن َش ْيء ُ
الذي نَالَهُ ا ْهلَ ْجو َك َما أ َّ ْ َ
ِّ
ت ِّمْن َها فِّ ِّيه بَِّقيَّة .
فَبَقيَ ْ
( َع ْن أَبِ ِيه) عروة بن الزبري .
َن حسا َن بن ثَابِّ ٍ
ت َكا َن ِّمم َّْن َكث ََّر على عائرة فَ َسبَْبتُهُ) بترديد الثاء املثلثة:
(قَ َ
َس ُّ
ب َح َّ
سا َن ِع ْن َد َعائِ َ
ال َذ َه ْب ُ
تأُ
شةَ) ويف الرواية األخرى (أ َّ َ
َْ
(علَى َعائِّ َرةَ)  -رضي هللا عنها  -يف قصة اإلفك على ما هو املرهور وسيأِت ما فيه( .فَ َسبَْبتُهُ) أي :
من التكثري؛ أي :أكثر يف الطعن َ
شتمته وعريته بذلك .
َت ) عائرة .
( فَ َقال ْ

سبُّهُ ) أي  :ال ترتمه .
( الَ تَ ُ
( فَِإنَّهُ َكا َن يُنَافِح َع ْن ر ُس ِ
ول  ) أي  :فإنه كان يدافع ويناضل عن رسول هللا . 
ُ َ
ِّ
ِّ
ش م َن الْ َق ْوِّل .
َخا لَ ُك ْم الَ يَ ُق ُ
ول َّ
الرفَ َ
ث ) َو َّ
( إِ َّن أ ً
الرفَ ُ
ث الْبَاط ُل أ َِّو الْ ُف ْح ُ
ِّ
َي  :يَْرفَ َعهُ َع ِّن الْ ِّفَر ِّ
ص َالتِِّّه بِّاللَّْي ِّل .
اش َوُه َو كنَايَةٌ َع ْن َ
( جيَ ِاِف َج ْنبَهُ ) أ ْ
الر ْمح ِن ب ِن عو ٍ
ِ
ف) تابعي فقيه.
(عن أ َُيب َسلَ َمةَ بْ ُن َع ْبد َّ َ ْ َ ْ
ٍ
ي) الصحايب اجلليل.
صا ِر َّ
(أَنَّهُ َِْس َع َح َّ
سا َن بْ َن ثَابِت األَنْ َ
(يَ ْستَ ْش ِه ُد أَبَا ُه َريْ َرةَ) أي :يطلب الرهادة واملراد اإلخبار باحلكم الررعي وأطلق عليه الرهادة مبالغة يف تقوية اخلرب.
اَّللَ) أي :سألتك هللا.
ش ُد َ َّ
(أَنْ ُ
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ول ِ
ِ
ب َع ْن ر ُس ِ
هللا  ) واملراد باإلجابة الرد على الكفار الذين هجوا رسول هللا  وأصحابه.
(أَج ْ
َ
(اللَّ ُه َّم أَيِر ْدهُ) هذا دعاء من رسول هللا  حلسان دعا له بالتأييد وهو القوة على الكفار.

وح الْ ُق ُد ِ
س) املراد به هنا جربيل  بدليل حديث الرباء اآلِت (وجربيل معك).
(بُِر ِ
أنر ُد و ِّ
ال :قَ ْد كْنت ِّ
َن عمر مَّر ِّحب َّسا َن وهو يْن ِّر ُد ِّ
فيه َم ْن ُه َو
ظ إِّلَ ِّيه فَ َق َ
الر ْعَر ِّيف الْ َم ْس ِّج ِّد فَلَ َح َ
ُ
وِف احلديث قصة َ :ع ْن أَِّيب ُهَريْ َرَة؛ أ َّ ُ َ َ َ َ
َ
َ َ
ول هللاِّ  ي ُق ُ ِّ
أنر ُد َك هللا أ َِّ
ال :اللَّ ُه َّم
ب َع ِّين اللَّ ُه َّم أي ْدهُ بُِّر ِّ
وح الْ ُق ُد ِّس؟ " قَ َ
ت َر ُس َ
ت إِّ َىل أَِّيب ُهَريْ َرةَ فَ َق َ
الُ :
َخ ْري ِّمْن َ
َمس ْع َ
ك ُمثَّ الْتَ َف َ
َ
َ
ول" :أَج ْ
نَ َع ْم).
قال القرطِب -رمحه هللا :-قوله ( فلحظ إليه ) أي :أومأ إليه بعينيه أن اسكت وهذا ُّ
يدل على أن عمر  كان يكره إنراد الرعر يف
ر
املسجد وكان قد بَن رحبة خارج املسجد وقال :من أراد أن يلغط أو ينرد شعراً فليخرج إىل هذه الرحبة .
أمر ِّمن هجا يهجو هجواً وهو نقيض املدح.
اهجهم ) ٌ
( أو هاجهم) شك من الراوي من املهاجاة ومعناه :جازهم هبجوهم.
( وجبيل معك) يعين  :يؤيدك ويعينك عليه .

 -1هذه األحاديث فيها جواز هجو املررك .
ومن األدلة :
ِّ ِّ
اّللِّ  ي ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اخر َعن رس ِّ
ال يُنَافِّ ُح َع ْن
اّللِّ  أ َْو قَ َ
ول َّ
ول َّ
ت ( َكا َن َر ُس ُ
ََ
حديث َعائ َرة قَالَ ْ
ض ُع حلَ َّسا َن مْنبَ ًرا ِّيف الْ َم ْسجد يَ ُق ُ
وم َعلَْيه قَائ ًما يُ َف ُ ْ َ ُ
رس ِّ
اّللِّ  ) رواه الرتمذي.
ول َّ
َُ
قال العلماء  :ينبغي أن ال يبدأ املرركون بالسب واهلجاء؛ خمافة من سبِّهم اإلسالم وأهله قال تعاىل (وَال تَسبُّوا الَّ ِّذين ي ْدعو َن ِّمن دونِّ
ََ ُ ْ ُ
ُ
َ ُ
اّللَ َع ْد ًوا) ولتنزيه ألسن ة املسلمني عن ال ُف ْح ش إال أن تدعو إىل ذلك ضرورة؛ كابتدائهم به فيكافَؤون كما فعل النَّيب . 
اّللِّ فَيَ ُسبُّوا َّ
َّ
وجاء يف ( املوسوعة الفقهية ) ذهب الفقهاء إىل جواز هجو الكافر غري املعصوم وكذا املرتد ؛ ألن النيب  أمر حسان بن ثابت رضي
هللا عنه هبجو الكفار .

وح ال ُق ُدس) هو جربيل يف ذلك إشارة إىل أن هجو الكفار من أفضل
ويف ( حاشية السندي على صحيح البخاري ) وقوله ( :بُِّر ِّ
ِّ
الذين ي ْدعو َن ِّمن ِّد ِّ
ون هللاِّ) .
(والَ تَ ُسبُّوا َ َ ُ ْ
األعمال وحمله  :إذا كان جواباً كما هنا وإال فهو منهي عنه آلية َ :
تنبيه :
وبالتأمل يف سبب ورود احلديث  :يتبني أن النيب  أمر حسان بن ثابت هبجاء املرركني رداً على طعنهم ال أن ذلك كان ابتداءً.
قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا :ويف احلديث  :جواز سب املررك جواباً عن سبه للمسلمني وال يعارض ذلك مطلق النهي عن سب
املرركني لئال يسبوا املسلمني  :ألنه حممول على البداءة به ال على من أجاب منتصراً .
 -2احلكمة من ذكر جربيل دون غريه من املالئكة :

خص النيب  جربيل وهو روح القدس بنصرة من نصره ونافح عنه ؛ ألن جربيل صاحب
قال ابن رجب احلنبلي رمحه هللا  :وإَّنا َّ
وحي هللا إىل رسله َوُه َو يتوىل نصر رسله وإهالك أعدائهم املكذبني هلم كما توىل إهالك قوم لوط وفرعون يف البحر.
ِّ ِّ
يل
فمن نصر رسول هللا وذب عنه أعداءه ونافح عنه  :كان جربيل معه ومؤيِّداً له كما قال لنبيه ( فَإِّ َّن َّ
َ
اّللَ ُه َو َم ْوَالهُ َوج ْرب ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
( فتح الباري البن رجب ) .
ك ظَهريٌ) .
ني َوالْ َم َالئ َكةُ بَ ْع َد ذَل َ
صال ُح الْ ُم ْؤمن َ
َو َ
ِّ ِّ
ِّ
ٍ
ني ) وسبب هذا االستئذان :
استَأذَ َن َح َّسا ُن بْ ُن ثَابِّت النِّ َّ
َّيب ِّ يف ه َجاء الْ ُم ْر ِّرك َ
 -3قوهلا ( ْ
ما جاء يف رواية عن عائرة قالت :قال رسول هللا  ( اهجوا املرركني فإنَّه أشد عليهم من َر ْشق النبل فأرسل إىل ابن رواحة فقال:
اهجهم فهجاهم  ) ...احلديث.
وروى أمحد من حديث كعب بن مالك قال :قال لنا رسول هللا  ( اهجوا املرركني ِّ
بالرعر فكان املؤمن َياهد بنفسه وماله والذي
ََ
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نفس حممد بيده كأَّنا تنضحوُنم بالنبل ) .
وروى أمحد والبزار من حديث عمار بن ياسر قال ( لَما هجانا املرركون قال لنا رسول هللا  قولوا هلم كما يقولون لكم ) .
-4قال القرطِب -رمحه هللا :-قوله ( فإنه أشد عليها من ر ْشق بالنبل" الضمري يف ( إنه ) عائد على اهلجو الذي ُّ
يدل عليه" :اهجوا
َ
ر
ِّ
ِّ
الرمي ففيه دليل :على أن الكافر ال حرمة لعرضه كما أنه ال حرمة ملاله وال لدمه وأنَّه يُتعرض
يرا" ورشق -بفتح الراء :-وهو َّ
قر ً
لنكايتهم ِّ
بكل ما يؤملهم من القول والفعل.
 -5جواز الرعر يف املسجد .
َن عمر مَّر ِّحب َّسا َن وهو يْن ِّر ُد ِّ
ال . ) ...
ظ إِّلَ ِّيه فَ َق َ
الر ْعَر ِّيف الْ َم ْس ِّج ِّد فَلَ َح َ
لقول أيب هريرة ( أ َّ ُ َ َ َ َ
َ َ

ومما يدل على جواز الرعر يف املسجد:
ِّ ِّ
اّللِّ  ي ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اخر َعن رس ِّ
ال يُنَافِّ ُح َع ْن
اّللِّ  أ َْو قَ َ
ول َّ
ول َّ
ت ( َكا َن َر ُس ُ
ََ
حديث َعائ َرة قَالَ ْ
ض ُع حلَ َّسا َن مْنبَ ًرا ِّيف الْ َم ْسجد يَ ُق ُ
وم َعلَْيه قَائ ًما يُ َف ُ ْ َ ُ
رس ِّ
اّللِّ  ) رواه الرتمذي.
ول َّ
َُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اجلَاهليَّة فَ ُرَّمبَا تَبَ َّس َم
َص َحابُهُ يَتَ َذا َكُرو َن الر ْعَر َوأَ ْشيَاءَ م ْن أ َْمر ْ
وعن َجابر بْن َمسَُرةَ قَ َ
ال َ
(شه ْدت النِّ َّ
َّيب  أَ ْكثَ َر م ْن مائَة َمَّرة يف الْ َم ْسجد َوأ ْ
َم َع ُهم) رواه الرتمذي.
ول َِّّ
ب َعن أَبِّ ِّيه َعن ج ِّدهِّ َعن رس ِّ
اش ِّد ْاألَ ْش َع ِّ
ار ِّيف الْ َم ْس ِّج ِّد
اّلل ( أَنَّهُ نَ َهى َع ْن تَنَ ُ
ْ َُ
ْ َ
فإن قيل :ما اجلواب عن حديث َع ْم ِّرو بْ ِّن ُش َعْي ٍ ْ
َو َع ْن الْبَ ْي ِّع َو ِّاال ْشِّ َرت ِّاء فِّ ِّيه) رواه الرتمذي.
اْلواب األول :أحاديث النهي ناسخة ألحاديث اجلواز وقد قال هبذا القول واحد من الفقهاء ذكره احلافظ ابن حجر يف (الفتح) فقال:
ِّ
ِّ
وأَب ع َد أَبو عبد الْملِّك الْب وِّينُّ فَأ َْعمل أَح ِّاديث النَّه ِّي و َّادعى النَّسخ ِّيف ح ِّد ِّ
ك َح َكاهُ اِّبْن التِّ ِّ
يث ِّْ
ني َعْنه.
اإل ْذ ِّن َوََلْ يُ َواف ْق َعلَى َذل َ
ْ َ َ َْ َ
ََ َ
َْ
ُ
َ ْ َ ُ َْ َ
اْلواب الثاِن :أحاديث اإلذن تدل على اجلواز وأحاديث النهي تدل على الكراهة فيكون إنراد الرعر يف املسجد جائز مع الكراهة.
اْلواب الثالث  :أن حيمل النهي على تناشد أشعار اجلاهلية واملبطلني واملأذون فيه ما سلم من ذلك وقيل :املنهي عنه ما إذا كان

التناشد غالباً على املسجد حىت يتراغل به من فيه (الفتح).
قال القرطِب  :وقد اختُلف يف ذلك ِّ
فمن مانع مطل ًقا ومن جميز مطل ًقا واألَوىل التفصيل وهو أن يُنظر إىل الرعر فإن كان ِّممَّا يقتضي

احلض على اخلري فهو حسن يف املساجد
الذب عنهما كما كان شعر حسان أو يتضمن َّ
الثناء على هللا تعاىل أو على رسوله  أو َّ
وغريها وما َل يكن كذلك َل ََيُز؛ َّ
ألن الرعر يف الغالب ال خيلو عن الفواحش والكذب والتزيني بالباطل ولو َسلِّم من ذلك فأقل ما
فيه اللغو واهلذر واملساجد منزهة عن ذلك؛ لقوله تعاىل ( ِّيف ب ي ٍ
امسُهُ ) ولقوله  : إن هذه املساجد ال
وت أ َِّذ َن َّ
اّللُ أَ ْن تُ ْرفَ َع َويُ ْذ َكَر فِّ َيها ْ
ُُ
يصلح فيها شيء من كالم الناس إَّنا هي لذكر هللا والصالة وقراءة القرآن" وقد تقدَّم هذا املعَن ( .املفهم ) .
 -6بيان فضل الصحايب اجلليل حسان بن ثابت  حيث دعا له النَّيب  بتأييده بروح القدس وحيث كان يدافع عن رسول هللا .
-7بيان فضل املنافحة عن النَّيب  جبميع ما ميلكه الرخص من لسان أو يد أو ِّعرض أو مال أو غري ذلك؛ ألنه  أَوىل باملؤمنني
من أنفسهم كما قال هللا ( النَِّّيب أَوَىل بِّالْمؤِّمنِّ ِّ
ِّ ِّ
اجهُ أ َُّم َهاتُ ُه ْم ) .
ُْ َ
ني م ْن أَنْ ُفسه ْم َوأ َْزَو ُ
ُّ ْ
 -8بيان فضل عائرة  -رضي هللا عنها  -حيث إُنا تركت ما بَلَغها عن حسان يف قصة اإلفك من أجل أنه كان ينافح عن النَّيب 
عمال مبقتضى اآلية املذكورة وهكذا ينبغي للمسلم إذا
وذلك من كمال عقلها ورجاحة فهمها حيث آثرت على ِّعرضها عِّرض النَّيب ً 
ناله شيء يف سبيل الدفاع عن النَّيب  وعن اإلسالم يصرب وحيتسب على هللا سبحانه وتعايل .
وقد جاء يف رواية  :قالت عائرة :فسمعت النَّيب  يقول حلسان ( إن روح القدس ال يزال يؤيدك ما نافحت عن هللا ورسوله" قالت:
فر َفى وا ْشتَ َفى ) .
ومسعته يقول" :هجاهم حسان َ
 -9استحباب الدعاء ملن قال شعراً ينصر به اإلسالم أو ميدح النَّيب  أو القرآن أو يثين على هللا تعاىل مثل قصة حسان .
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ِ ِ
هللا والْعِل ِْم والْ ُقر ِ
 -92باب ما ي ْكرهُ أَ ْن ي ُكو َن الْغَالِب َعلَى ا ِإلنْس ِ
آن
ان ال ِر
ش ْع ُر َح ََّّت يَ ُ
َ ُ َ َ
َ ْ
صدَّهُ َع ْن ذ ْك ِر َ
ُ
َ
َ -6154ع ِن اب ِن عُمر ر ِ
َح ِد ُك ْم قَ ْي ًحا َخ ْي ٌر لَهُ ِم ْن أَ ْن ميَْتَلِ َئ ِش ْع ًرا.
ض َى َّ
َِّب  قَ َ
ال ( ألَ ْن ميَْتَلِ َئ َج ْو ُ
فأَ
ْ ََ َ
اَّللُ َع ْن ُه َما َ ،ع ِن النِ ِر
ول ِ
ف َر ُج ٍل قَ ْي ًحا يَ ِر ِيه َخ ْي ٌر ِم ْن أَ ْن ميَْتَلِ َئ ِش ْع ًرا )
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
َ -6155ع ْن أَِيب ُه َريْ َرةَ  قَ َ
هللا  ( ألَ ْن ميَْتَلِ َئ َج ْو ُ
[ م . ] 2257 :
---------اجلُْرح ويقال :هو الْ ِّمدَّة اليت ال خيالطها الدم قاله يف "العمدة"
ف َر ُج ٍل قَ ْي ًحا ) وهو الصديد الذي يسيل من الدُّمل و ْ
( ألَ ْن ميَْتَلِ َئ َج ْو ُ
ِ
يحا يأكل جوفه ويفسده قالَه
( يَ ِريه ) قال أهل اللغة ،والغريب :بفتح الياء وكسر الراء من الْ َوْري وهو داء يُفسد اجلوف ومعناه :قَ ً
النووي رمحه هللا .
( َخ ْي ٌر ِم ْن أَ ْن ميَْتَلِ َئ ِش ْع ًرا ) املراد الرعر املذموم .
 -1تقدم جواز وإباحة قول الرعر واألدلة على ذلك وما ورد من ذم الرعر – كهذا احلديث – فهو حممول على الرعر املذموم  :وهو
أن يغلب عليه الرعر حىت يرغله عن القرآن والعلم.
وهذا اختيار البخاري كما ذكر يف الرتمجة  :باب ما يكره أن يكون الغالب على اإلنسان الرعر حىت يصده عن ذكر هللا .
قال ابن عبد الب  -رمحه هللا  -وأما قوله ( ألن ميتلئ جوف أحدكم قيحاً حىت يريه خري له من أن ميتلئ شعراً).
فأحسن ما قيل يف تأويله  -وهللا أعلم  -أنه الذي قد غلب الرعر عليه فامتأل صدره منه دون علم سواه وال شيء من الذكر غريه ممن
خيوض به يف الباطل ويسلك به مسالك ال حتمد له كاملكثر من اهلذر واللغط والغيبة وقبيح القول وال يذكر هللا كثرياً وهذا كله مما
اجتمع العلماء على معَن ما قلت منه وهلذا قلنا فيما روي عن ابن سريين والرعيب ومن قال بقوهلما من العلماء" :الرعر كالم فحسنه
حسن وقبيحة قبيح" أنه قول صحيح وباهلل التوفيق.
وقال أبو عبيد ... :ولكن وجهه عندي أن ميتلئ قلبه من الرعر حىت يغلب عليه فيرغله عن القرآن وعن ِّذكر هللا تعاىل فيكون
الغالب عليه فإما إذا كان القرآن والعلم الغالبني عليه فليس جوفه ممتلئًا من الرعر.
وذهب بعض العلماء  :أن املراد هبذا الرعر شعر هجي به الرسول . 

وهذا ضعيف .

ال أَبو عب يد والْعلَماء َكافَّة  :ه َذا تَ ْف ِّسري فَ ِّ
اسد ؛ ِّألَنَّه ي ْقتَ ِّ
ضي أ َّ
َمجَع
َن الْ َم ْذ ُموم ِّم ْن ا ْهلِّ َجاء أَ ْن ميَْتَلِّئ ِّمْنهُ ُدون قَلِّيله َوقَ ْد أ ْ
َ
َُ
قال النووي  :قَ َ ُ َُ ْ َ ُ َ
اّلل علَي ِّه وسلَّم م ِّ
ِّ ِّ ِّ
الْمسلِّمو َن علَى أ َّ ِّ
َن الْمراد أَ ْن ي ُكون ِّ
الر ْعر
وجبَة لِّْل ُك ْف ِّر  .قَالُوا  :بَ ْل َّ
ُْ ُ َ
َن الْ َكل َمة الْ َواح َدة م ْن ه َجاء النَِّّيب َ
َ
صلَّى َّ َ ْ َ َ َ ُ
الص َواب أ َّ ُ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اىل َوَه َذا َم ْذ ُموم م ْن أَي ش ْعر َكا َن .
ث يَ ْرغَلهُ َع ْن الْ ُق ْرآن َو َغ ْريه م ْن الْ ُعلُوم الر َّْرعيَّة َوذ ْكر َّ
اّلل تَ َع َ
َغالبًا َعلَْي ِّه ُم ْستَ ْوليًا َعلَْيه حبَْي ُ
ِ
ك َو َع ْق َرى َح ْل َقى
َِّب  تَ ِربَ ْ
ت َميِينُ َ
 -93باب قَ ْول النِ ِر
ْت و َِّ
ِ
َخا أَِيب الْ ُق َع ْي ِ
َستَأ ِْذ َن
شةَ  ،قَال ْ
َ -6156ع ْن َعائِ َ
َت ( إِ َّن أَفْ لَ َح أ َ
اَّلل الَ آ َذ ُن لَهُ َح ََّّت أ ْ
س ْ
استَأْذَ َن َعلَ َّي بَ ْع َد َما نَ َز َل ا ْحل َج ُ
اب فَ ُقل ُ َ
ول ِ
ول ِ
ضع ِِن ول ِ
ض َع ْت ِِن ْام َرأَةُ أَِيب الْ ُق َع ْي ِ
َخا أَِيب الْ ُق َع ْي ِ
ول
ْت  :يَا َر ُس َ
س فَ َد َخ َل َعلَ َّي َر ُس ُ
َر ُس َ
هللا  ،فَ ُقل ُ
َك ْن أ َْر َ
هللا  فَِإ َّن أ َ
س ُه َو أ َْر َ َ َ
س ل َْي َ
ِ
ضع ِِن ول ِ
ت َميِينُ ِ
ال ائْ َذِِن لَهُ فَِإنَّهُ َع ُّم ِ
ول
شةُ تَ ُق ُ
ك قَ َ
ض َع ْت ِِن ْام َرأَتُهُ قَ َ
هللا إِ َّن َّ
ت َعائِ َ
ك َكانَ ْ
ك تَ ِربَ ْ
ال ُع ْرَوةُ فَبِ َذلِ َ
َك ْن أ َْر َ
س ُه َو أ َْر َ َ َ
الر ُج َل ل َْي َ
ِ
ض َِ
َّسب ) .
َح رِرُموا ِم َن َّ
الر َ
اعة َما َْحي ُرُم م َن الن َ
[ م . ] 1445 :
----------

تنبيه  :احلديث تقدم شرحه .
َخا أَِيب الْ ُق َع ْي ِ
س) أفلح :هو عم عائرة من الرضاعة ألنه أخو أيب القعيس نسباً الذي رضعت عائرة من زوجته.
(أَ ْن أَفْ لَ َح -أ َ
(بَ ْع َد اَ ْحلِ َج ِ
اب) أي :بعد نزول آيات احلجاب وذلك آخر سنة مخس من اهلجرة.
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ت َميِّينُ ِّ
 -1احلديث دليل على قوله ( تربت ميينك ) لقوله ( لَه فَإِّنَّه ع ُّم ِّ
ك).
ك تَ ِّربَ ْ
ُ َُ
ومعَن تربت ميينك  :افتقرت وصارت على الرتاب وهذا من األلفاظ اليت تطلقها العرب عند الزجر وال يراد هبا الدعاء حقيقة .
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ت
ت َولَك َّن الْ َعَرب ا ْعتَ َاد ْ
َصلُ َها افْ تَ َقَر ْ
َصح ْاألَقْ َوى الَّذي َعلَْيه الْ ُم َحق ُقو َن ِّيف َم ْعنَاهُ  :أَن ََّها َكل َمة أ ْ
قال النووي يف معناها َ ... :و ْاأل َ
اصدة ح ِّقي َقة معناها ْاأل ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اّلل َما أَ ْش َجعه َوَال أُم لَهُ َوَال أَب لَك َوثَكِّلَْتهُ أُمه
ت يَ َداك َوقَاتَلَهُ َّ
َصلي فَيَ ْذ ُكُرو َن تَ ِّربَ ْ
ْ
ا ْست ْع َماهلَا غَ ْري قَ َ َ َ ْ َ َ
ِّ
ِّ ِّ
الز ْجر َعْنهُ أ َْو َّ
احلَث َعلَْي ِّه أ َْو
الذم َعلَْي ِّه أ َْو اِّ ْستِّ ْعظَامه أ َْو ْ
َّيء أ َْو َّ
َوَويْل أُمه َوَما أَ ْشبَهَ َه َذا م ْن أَلْ َف ْ
اظهم يَ ُقولُونَ َها عْند إنْ َكار الر ْ
ِّْ
اّللُ أ َْعلَم  ( .شرح مسلم ) .
اإل ْع َجاب بِِّّه َ .و َّ
وذهب بعض العلماء  :إىل أنه دعاءٌ بكثرةِّ املا ِّل .
قال احلافظ املنذري  :واللفظ مررتك بينهما قابل لكل منهما " واستظهر أنه دعاء بالغَِّن ومعناه :اظفر بذات الدين وال تلتفت إىل
اّلل مالك.
املال أكثر َّ
واستحسنه ابن العريب املالكي رمحه هللا وَل يرجحه .
ولكن احلافظ ابن حجر رمحه هللا رده " بأن املعروف أترب إذا استغَن وترب إذا افتقر .

والراجح األول  :أُنا دعاء عليه بالفقر ولكن ال يراد به احلقيقة .

ولذلك استعملها النيب  يف عدة مواضع :
احلَ ِّق
ت أ َُّم ُسلَْي ٍم رضي هللا عنها إىل النِّ ِّ
ت :يَا َر ُسو َل هللاِّ إِّ َّن هللاَ َال يَ ْستَ ْحيِّي ِّم ْن ْ
ت ( َجاءَ ْ
َّيب  فَ َقالَ ْ
عن أُِّم سلَ َمةَ رضي هللا عنها قال ْ
ول َِّّ
ِّ ِّ
ول هللاِّ !
ت :يَا َر ُس َ
ال َر ُس ُ
ت ؟ فَ َق َ
اّلل ( :نَ َع ْم إِّذَا َرأ ْ
ت أُمُّ َسلَ َمةَ َو ْج َه َها َوقَالَ ْ
َت الْ َماءَ) فَغَطَّ ْ
احتَلَ َم ْ
فَ َه ْل َعلَى املَْرأَة م ْن غُ ْس ٍل إِّذَا ْ
ت يَ َدا ِ ! فَبِّ َم يُ ْربِّ ُه َها َولَ ُد َها ؟) متفق عليه .
َوَْحتتَلِّ ُم الْ َم ْرأَةُ ؟! فَ َق َ
ال ( :تَ ِربَ ْ
وحديث الباب ( فَِّإنَّه ع ُّم ِّ
ت َميِّينُك ) .
ك تَ ِّربَ ْ
َُ
ان فِّ ِّيهم ابن ٍ
ِّ ِّ
عن ِّ
ِّ
ِّ ِّ
صب ي ٍ
صيَّ ٍاد فَ َق َ
عبد هللاِّ رضي هللا عنه ق َ
ال لَهُ
س ابْ ُن َ
ْ ُْ َ
ال ( ُكنَّا َم َع َر ُسول هللا  فَ َمَرْرنَا ب ْ َ
صيَّاد فَ َفَّر الصْب يَا ُن َو َجلَ َ
ول هللاِّ .فقال عمر بن اخلَطَّ ِّ
ول هللاِّ َح َّىت
اب  :ذَ ْرِّين يَا َر ُس َ
ول هللاِّ ؟) فقالَ :ال بَ ْل تَ ْر َه ُد أَِّين َر ُس ُ
ت يَ َد َاك ! أَتَ ْر َه ُد أَِّين َر ُس ُ
َّيب  :تَ ِّربَ ْ
النِّ ُّ
َُ ُ
ِّ
ِّ
فقال ُ ِّ ِّ
يع قَ ْت لَهُ ) متفق عليه .
أَقْ تُلَهُ َ
رسول هللا  إ ْن يَ ُك ْن الَّذي تَ َرى فَلَ ْن تَ ْستَط َ
ٍ
ِّ
ِّ ٍ
وعن املغِّ َريةِّ ِّ
َخ َذ
ت الن َّ
يب َ ذ َ
بن شعبَةَ  قال (ض ْف ُ
ي َوأ َ
ات لَْي لَة -أي :نزلت عليه ضيفاً  -فأ ََمَر جبَْنب  -وهو شق الراة  -فَ ُر ِّو َ
الص َالةِّ
الر ْفرةَ ُفَجعل َحيُّز ِّيل ِّهبا ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ
صلي) .رواه أبو داود
ي
ام
ق
و
؟!
اه
د
ي
ت
ب
ر
ت
ه
ل
ا
م
:
ال
ق
و
ة
ر
ف
الر
ى
ق
ل
أ
ف
:
ال
ق
ب
ه
ن
ذ
آ
ف
ل
ال
ب
اء
ج
ف
ه
ن
م
َّ
ٌ
ْ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َّ َ َ َ َ ُ
َ َ َ ُ َ َ ُ َ ََُ
َ ُ ََ
-2احلديث دليل على ثبوت األبوة من الرضاعة وأن زوج املرضعة يعترب أباً للرضيع من الرضاعة.
ووجهه :أن زوجة أيب القعيس أرضعت عائرة فصارت أماً هلا وصار زوجها أباً هلا من الرضاعة وإخوانه أعمام عائرة من الرضاعة وهلذا
عم لعائرة بقوله" :ائذين له فإنه عمك
قال أخو أيب القعيس لعائرة " :أحتتجبني عين وأنا عمك " رواه البخاري فأقره النيب  على أنه ٌ
تربت ميينك".
وقد ذهب َجهور العلماء إىل أن لنب الفحل حيرم.

قال ابن قدامة( :ولنب الفحل حمرم) معناه أن املرأة إذا أرضعت طفالً بلنب ثاب من وطء رجل حرم الطفل على الرجل وأقاربه كما حيرم
ولده من النسب؛ ألن اللنب من الرجل كما هو من املرأة فيصري الطفل ولداً للرجل والرجل أباه وأوالد الرجل إخوته سواء كانوا من تلك
املرأة أو من غريها وإخوة الرجل وأخواته أعمام الطفل وعماته وآباؤه وأمهاته أجداده وجداته.
قال أمحد :لنب الفحل أن يكون للرجل امرأتان فرتضع هذه صبية وهذه صبياً ال يزوج هذا من هذا وسئل ابن عباس عن رجل له جاريتان
أرضعت إحدامها جارية واألخرى غالما فقال :ال اللقاح واحد.
قال الرتمذي :هذا تفسري لنب الفحل.
وممن قال بتحرميه علي وابن عباس وعطاء وطاوس وجماهد واحلسن والرعيب والقاسم وعروة ومالك والثوري واألوزاعي
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والرافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن املنذر وأصحاب الرأي.

قال ابن عبد الب  :وإليه ذهب فقهاء األمصار باحلجاز والعراق والرام ومجاعة أهل احلديث ورخص يف لنب الفحل سعيد بن املسيب
وأبو سلمة بن عبد الرمحن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والنخعي وأبو قالبة ويروى ذلك عن ابن الزبري ومجاعة من أصحاب
رسول هللا  غري مسمني؛ ألن الرضاع من املرأة ال من الرجل.
مث ذكر  -رمحه هللا  -حديث الباب وقال :وهذا نص قاطع يف حمل النزاع فال يعول على ما خالفه( .املغين).

قال الشيخ الفوزان ::إذا رضع طفل من امرأة الرضاع املعترب شرعاً بأن يكون يف احلولني وأن يكون مخس رضعات فأكثر فإنه يكون ابنًا
للمرضعة وتكون بنات املرضعة كلهن أخوات له وكذلك يكون ابنًا ملن له اللنب وهو زوجها وتكون بنات الزوج كلهن أخوات هلذا
املرتضع سواء كن من املرضعة أو من غريها كما عليه مجهور أهل العلم وهذا ما يسمى بلنب الفحل.
رضعت من امرأة مث تزوج زوجها من أخرى وأجنبت زوجته أبناء فهل هم إخوة يل؟
وسئل الريخ ابن باز رمحه هللا:
ُ
فأجاب :إذا كان الرضاع مخس رضعات فأكثر وكان اللنب منسوباً للزوج لكوُنا أجنبت منه فهم إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاع وأما
أوالده من الزوجة الثانية فهم إخوة لك من أبيك من الرضاع.
 -3األحكام املرتتبة على الرضاع :
إذا أرضعت املرأة طفالً دون احلولني فإنه يصري ولدها يف :النكاح والنظر واخللوة واحملرمية.
يف النكاح [يف حترمي النكاح].
والنظر [يف جوازه].
واخللوة [يف جوازها].
سب لبنها إليه دون بقية األحكام.
واحملرمية يف السفر وحنوه وولد من نُ َ
فال يصري ولداً هلا يف وجوب نفقتها عليه وكوُنا ترثه ويرثها والوالية يف النكاح واملال فهذه ال ترتتب على الرضاع.
قال الريخ ابن عثيمني رمحه هللا ... :فهذه أربعة أحكام من النسب تثبت بالرضاع وغري هذه من األحكام ال يثبت فالنفقة ال تثبت
فال َيب أن ينفق اإلنسان على بنته من الرضاع كما ينفق على بنته من النسب واملرياث ال يثبت فابنته من الرضاع ال ترث منه شيئاً
وحتم ُل الدية يف قتل اخلطأ وشبهه ال يثبت بالرضاع ووجوب صلة األرحام ال يثبت بالرضاع فكل أحكام النسب ال يثبت منها إال أربعة
ُّ
أحكام فقط وهي :النكاح والنظر واخللوة واحملرمية( .املمتع).
ِ
شةَ  ،ر ِ
ِ
ص ِفيَّةَ َعلَى بَ ِ
ت
ض َي َّ
اض ْ
اَّللُ َع ْن َها  -،قَال ْ
اب ِخبَائِ َها َكئِيبَةً َح ِزينَةً ألَنَّ َها َح َ
اد النِ ُّ
َت ( أ ََر َ
َِّب  أَ ْن يَنْف َر فَ َرأَى َ
َ -6157ع ْن َعائ َ َ
ضِ
ال أَ ُك ْن ِ
ال َع ْقرى َحلْ َقى  -لُغَةُ قُريْ ٍ ِ ِ ِ
ال فَانْ ِف ِري إِذًا ) .
َت نَ َع ْم قَ َ
ستُ نَا ُُثَّ قَ َ
َّح ِر يَ ْع ِِن الطََّو َ
ت أَفَ ْ
اف قَال ْ
ت يَ ْو َم الن ْ
َ
فَ َق َ َ
ش  -إنَّك َحلَاب َ
[ م . ] 1211 :
----------

تنبيه  :احلديث تقدم شرحه .
ِ
ص ِفيَّةَ َعلَى بَ ِ
ضنَا يَ ْوَم
ت ) ويف لفظ ( َح َج ْجنَا َم َع النِّ ِّ
اض ْ
اب ِخبَائِ َها َكئِيبَةً َح ِزينَةً ألَنَّ َها َح َ
َّيب  فَأَفَ ْ
اد النِ ُّ
( أ ََر َ
َِّب  أَ ْن يَ ْنف َر فَ َرأَى َ
ول َِّّ
النَّح ِّر .فَحاضت ِّ
ِّ
يد َّ ِّ ِّ ِّ
ض).
ت :يَا َر ُس َ
َّيب ِّ مْن َها َما يُِّر ُ
صفيَّةُ .فَأ ََر َاد النِّ ُّ
اّلل إن ََّها َحائ ٌ
الر ُج ُل م ْن أ َْهله .فَ ُق ْل ُ
ْ َ َ ْ َ
ِ ِ ِ
َحابِّ َستُنَا ِّه َي؟) أي مانعتنا من التوجه من مكة يف الوقت الذي أردنا التوجه فيه ظناً منه  أُنا ما
ستُ نَا ) ويف رواية ( أ َ
( إنَّك َحلَاب َ
طافت طواف اإلفاضة وإَّنا قال ذلك ألنه كان ال يرتكها ويتوجه وال يأمرها بالتوجه معه وهي باقية على إحرامها فيحتاج إىل أن يقيم
حىت تطهر وتطوف وحتل احلل الثاين.
ول َِّّ
ضِ
ال أَ ُك ْن ِ
ال:
( ُُثَّ قَ َ
َّح ِّر قَ َ
َت نَ َع ْم ) ويف لفظ ( قَالُوا :يَا َر ُس َ
َّح ِر يَ ْع ِِن الطََّو َ
ت أَفَ ْ
اف قَال ْ
اّلل إن ََّها قَ ْد أَفَ َ
اض ْ
ت يَ ْو َم الن ْ
ت يَ ْوَم الن ْ
اُ ْخُر ُجوا).
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(ع ْقَرى َح ْل َقى) .
 -1معَن قوله َ
قال احلافظ :معَن عقرى :عقرها هللا أي جرحها وقيل :جعلها عاقراً ال تلد وقيل :عقر قومها.

ومعَن حلقى حلق شعرها وهو زينة املرأة أو أصاهبا وجع يف حلقها أو حلق قومها برؤمها أي أهلكهم.
مث قال احلافظ :فهذا أصل الكلمتني مث اتسع العرب يف قوهلما بغري إرادة حقيقتهما كما قالوا :قاتله هللا وتربت يداه وحنو ذلك.
َصابَ َها بَِّو َج ٍع ِّيف
ال :يَ ْع ِّين َع َقَر َّ
اّلل .قَ َ
(ح ْل َقى) َحلَ َق َها َّ
(ع ْقَرى) َع َقَرَها َّ
وقال النووي  :قَ َ
اّلل تَ َع َ
ال أَبُو ُعبَ ْيدَ :م ْع ََن َ
اّلل َج َس َ
دها َوأ َ
اىل َو َ
قها .
َح ْل َ
-2احلديث دليل على ركنية طواف اإلفاضة وأنه ال يسقط حبال.
قال يف املغين :طواف اإلفاضة ركن للحج ال يتم احلج إال به ال نعلم فيه خالفاً ألن هللا تعاىل قال( :ولْيطََّّوفُوا بِّالْب ي ِّ
ت الْ َعتِّ ِّيق).
َْ
ََ
قال ابن عبد الرب :هو من فرائض احلج ال خالف يف ذلك بني العلماء.
واألفضل يف فعله :أن يكون يوم النحر ضحى.
قال جابر يف صفة حج النيب  ... ( حىت أتى اجلمرة اليت عند الرجرة فرماها بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة منها مث انصرف إىل
املنحر فنحر مث ركب رسول هللا  فأفاض رسول هللا  إىل البيت فصلى مبكة الظهر) رواه مسلم.
وَيوز تأخريه وفعله يف أيام الترريق.
اء ِِف َز َع ُموا
 -94باب َما َج َ
ت إِ ََل رس ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت
سلَّ ْم ُ
ول هللا َ ع َ
 -6158عن أَمَّ َهان ٍئ بِْنت أَِيب طَالب قالت ( ذَ َه ْب ُ َ ُ
ام الْ َف ْت ِح فَ َو َج ْدتُهُ يَغْتَس ُل َوفَاط َمةُ ابْ نَتُهُ تَ ْستُ ُرهُ فَ َ
ِ
ِِ
ََاِن رَكع ٍ
ِ
ت أَِيب طَالِ ٍ
ات ُملْتَ ِح ًفا ِِف
ب فَ َق َ
َعلَْي ِه فَ َق َ
ْت أَنَا أُمُّ َهانِ ٍئ بِْن ُ
ال َم ْن َه ِذهِ فَ ُقل ُ
صلَّى ِث ِ َ َ َ
ام فَ َ
ال َم ْر َحبًا بِأِرُم َهان ٍئ فَ لَ َّما فَ َر َ م ْن غَ ْسله قَ َ
ال رس ُ ِ
ِ
ْت يا رس َ ِ
ثَو ٍ ِ ٍ
ِ
َج ْرنَا
ص َر َ
ب َواحد فَ لَ َّما انْ َ
ول هللا  : قَ ْد أ َ
ول هللا َز َع َم ابْ ُن أ رُمي أَنَّهُ قَات ٌل َر ُجالً قَ ْد أ َ
َج ْرتُهُ فُالَ ُن بْ ُن ُهبَ ْي َرةَ  ،فَ َق َ َ ُ
ف قُل ُ َ َ ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ض ًحى ) .
َج ْرت يَا أ َُّم َهان ٍئ قَال ْ
َت أُمُّ َهان ٍئ َوذَا َ ُ
َم ْن أ َ
[ م . ] 336 :
---------( عن أ رُم َهانِ ٍئ بِْنت أََِب طَالِ ٍ
ب) اهلاِشية امسها فاختة وقيل :هند.
ول َِّ
ت إِ ََل ر ُس ِ
ام الْ َف ْت ِح) املراد فتح مكة وكان يف رمضان من السنة الثامنة للهجرة وسبب ذهاهبا إليه  ما ذكرته
اَّلل َ ع َ
(قالت ذَ َه ْب ُ َ
ِّ
ِّ
ول ا َّّللِّ َ وُه َو ِّيف قُبَّتِّ ِّه بِّاألَبْطَ ِّح بِّأ َْعلَى َم َّكةَ ...
ت َر ُس َ
َج ْرتُ ُه َما فَ َجاءَ َعل ٌّي يُِّر ُ
يد قَْت لَ ُه َما فَأَتَْي ُ
هي قالت :أَتَ ِّاين يَ ْوَم الْ َفْت ِّح محَْ َوان ِّيل فَأ َ
اّللِّ  فَ َق ْد أَجرنَا من أ ِّ
ت وأ ََّمنَّا من أ ََّمنْ ِّ
ت).
ول َّ
ال َر ُس ُ
احلديث وفيه :فَ َق َ
َج ْر َ َ ْ
َْ َ ْ َ
( وفَ ِ
اط َمةُ ابْ نَتُهُ تَ ْستُ ُرهُ ) أي :عن أعني الناس.
َ
ِ
َج ْرتُهُ ) أي  :أمنته .
( أَنَّهُ قَات ٌل َر ُجالً قَ ْد أ َ
َمحَائِّي ) .
يل َر ُج َال ِّن ِّم ْن أ ْ
( فُالَ ُن بْ ُن ُهبَ ْي َرةَ ) أي  :هو فالن قال النووي َ :وقَ ْوهلَا ( فَُالن بْن ُهبَ ْي َرة ) َ .و َجاءَ ِّيف َغ ْري ُم ْسلِّم ( فَ َّر إِّ ََّ
احلا ِّرث بن ِّه َرام الْمخز ِّ
اّلل بْن أَِّيب ربِّ َيعة  .وِّيف تَ ِّ
الزبَ ْري بْن بَ َّكا ٍر أ َّ
اريخ
آخُرو َن ُ :ه َو َعْبد َّ
ومي َ .وقَ َ
َوُرِّوينَا ِّيف كِّتَاب ُّ
ال َ
َن فُ َالن بْن ُهبَ ْي َرة ُه َو َْ ْ
َ ُْ
َ
َ
ِّ ِّ
ت ر ُجلَ ْ ِّ
احلَ ِّ
ارث بْن ِّه َرام بْن الْ ُمغِّ َرية َوُمهَا ِّم ْن بَِّين خمَُْزوم
اّلل بْن أَِّيب َربِّ َيعة بْن الْ ُمغِّ َرية َوالثَّاِّين ْ :
َحدمهَا َ :عْبد َّ
ني  :أ َ
َم َّكة ل ْأل َْزَرق ِّي أَن ََّها أ َ
َج َار ْ َ
ِّ
وَه َذا الَّ ِّذي ذَ َكرهُ ْاأل َْزرقِّي يُو ِّضح ِّاال ْمسَ ْ ِّ
ك  ( .شرح مسلم ) .
ني َوََْي َمع بَ ْني ْاألَقْ َوال ِّيف ذَل َ
َ
َ َ َ
ِّ
 -1معَن قوهلا ( َز َع َم ابْ ُن أُمي  ) ...أي  :ادعى .
ِّ
ٍ ِّ
ال قِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ول ِّيف َز َعم وا قَ َ ِّ
اّللِّ  يَ ُق ُ
ول َّ
ت َر ُس َ
س َم ِّطيَّةُ
يل ألَِّيب َم ْس ُعود َما َمس ْع ُ
ُ
قال ابن حجر َ :كأَنَّهُ يُر ُري إ َىل َحديث أَِّيب ق َالبَةَ قَ َ َ
ال ( بْئ َ
َمحد وأَبو داود وِّرجالُه ثَِّقات إَِّّال أ َّ ِّ ِّ ِّ
اعا .
َّ
َخَر َجهُ أ ْ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ ٌ
الر ُج ِّل ) أ ْ
َن فيه انْقطَ ً
ِّ
يث بِِّّإخر ِّاج ِّه ح ِّديث أم هانِّئ وفِّيه قَوهلا زعم بن أ ُِّمي فَِّإ َّن أُمَّ هانِّ ٍئ أَطْلَ َق ِّ
احل ِّد ِّ
َشار إِّ َىل َ ِّ
وَكأَ َّن الْبُ َخ ِّ
ار َّ
ت ذَل َ
ْ
َ
َ َ َْ
ك ِّيف َح ِّق َعل ٍي َوََلْ
َْ َ
ض ْعف َه َذا َْ
يأََ
َ
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يث أَِّيب مسع ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ال بن بطَّ ٍال معَن ح ِّد ِّ
ود أ َّ
َن َم ْن
َص ُل ِّيف َز ْع ِّم أَن ََّها تُ َق ُ
ال ِّيف ْاأل َْم ِّر الَّذي َال يُوقَ ُ
يُْنك ْر َعلَْي َها النِّ ُّ
َّيب َ و ْاأل ْ
َ ُْ
ف َعلَى َحقي َقته َوقَ َ َ َ ْ َ َ
ِّ ِّ
ِّ
يث ِّمبَا َال ي تَحق ِّ
احل ِّد ِّ
( الفتح ) .
ب.
َ َ ُ
َّق ص َّحتُهُ ََلْ يُ ْؤَم ْن َعلَْيه الْ َكذ ُ
أَ ْكثَ َر م َن َْ
الزعم قَ ِّريب ِّمن الظَّن أَي أَسوأ عادة لِّ َّلرج ِّل أَ ْن ي ت ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َّخذ لَْفظ
س َم ِّطيَّة َّ
(ز َع ُموا) ْ َّ :
الر ُجل )  :الْ َمطيَّة مبَْع ََن الْ َم ْرُكوب َ
َ
ْ َْ َ َ ُ
ْ
قال العظيم آبادي  ( :بْئ َ
ِّ
زعموا مرَكبا إِّ َىل م َق ِّ
يدا ِّم ْن َغ ْري تَثَبُّت فَيُ ْخ ِّطئ َوَُيََّرب َعلَْي ِّه الْ َك ِّذب قَالَهُ الْ َمنَ ِّ
ي.
او ُّ
اصده فَيُ ْخِّرب َع ْن أ َْمر تَ ْقل ً
َ َ ُ َْ ً َ
ِّ
قال النووي يف شرح حديث ضمام قَ ْوله ( َز َع َم َر ُسولك أَنَّك تَ ْز ُعم أ َّ
صديق
اىل أ َْر َسلَك قَ َ
َن َّ
اّلل تَ َع َ
ص َد َق ) فَ َق ْوله َ :ز َع َم َوتَ ْز ُعم َم َع تَ ْ
ال َ
وك فِّ ِّيه بل ي ُكون أَيضا ِّيف الْ َقول الْمحقَّق و ِّ
ب والْ َقوِّل الْم ْر ُك ِّ
اّلل  إِّيَّاه َدلِّيل َعلَى أَ ْن َز َعم لَْيس خمَْص ِّ ِّ ِّ
الص ْدق الَّ ِّذي
َر ُسول َّ
ًْ
َ َ ُ ً
ْ َُ
َْ َ
َ
وصا بالْ َكذ َ ْ َ
ُ ٌ
ِّ
ِّ
َال َش َّ ِّ ِّ
ال َ :ز َع َم ِّج ِّْربيل َك َذا َوقَ ْد أَ ْكثَ َر ِّسيبَ َويْ ِّه َوُه َو إِّ َمام الْ َعَربِّيَّة ِّيف كِّتَابه الَّ ِّذي
َح ِّاديث َو َع ْن النَِّّيب  قَ َ
ك فيه َ .وقَ ْد َجاءَ م ْن َه َذا َكث ٌري ِّيف ْاأل َ
ِّ
ِّ
اعات ِّم ْن أ َْهل اللُّغَة
اخلَلِّيل َز َع َم أَبُو ْ
ُه َو إِّ َمام ُكتُب الْ َعَربِّيَّة ِّم ْن قَ ْوله َ :ز َع َم ْ
ك الْ َق ْو َل الْ ُم َح َّق َق َ .وقَ ْد نَ َق َل َذل َ
اخلَطَّاب يُِّريد بِّ َذل َ
ك َمجَ َ
ِّ
و َغريهم ونَ َقلَه أَبو عمر َّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ني ( .شرح مسلم)
ص ِّريِّ َ
الزاهد ِّيف َش ْرح الْ َفصيح َع ْن َشْيخه أَِّيب الْ َعبَّاس ثَ ْعلَب َع ْن الْ ُعلَ َماء بِّاللُّغَة م ْن الْ ُكوفيِّ َ
ني َوالْبَ ْ
َ ْ ْ َ ُ ُ َُ
 -2احلديث دليل على استحباب التسرت عند االغتسال وهو ينقسم إىل قسمني:
األول :التسرت الذي حيصل به سرت العورة فهذا واجب.
الثاين :التسرت بكامل بدنه فهذا أفضل وليس بواجب.
 - 3جواز اغتسال الرجال حبضرة امرأة من حمارمه.
 - 4جواز السالم على من يغتسل ألن أم هانئ سلمت عليه.
 - 5جواز كالم ِّ
املغتسل.
 - 6أن من سئل عن امسه َييب بصريح امسه كما فعلت أم هانئ وال يقول :أنا فقد ورد اإلنكار على من قال ذلك
ومما يدل على أن ذلك هو املستحب:
(مثَّ صعد يب ِّجربيل إِّ َىل َّ ِّ
ِّ
يلَ :م ْن ه َذا؟
ال :قَ َ
عن أنس  يف حديثه املرهور يف اإلسر ِّاء قَ َ
ال رسول هللا َ َ َ ُ 
الس َماء الدُّنْيَا فَ ْ
استَ ْفتَ َح فق َ
ْ ُ
الِّ :جرب ِّ
ك  ) ..متفق عليه.
يلَ :وَم ْن َم َع َ
يل ق َ
قَ َ ْ ُ
ِّ
ِّ
وعن أَيب ٍ
ت ْأم ِّري ِّيف ِّ
ال:
ت فَ َرآِّين فَ َق َ
ذر  قَ َ
القم ِّر فَالْتَ َف َ
ت لَْي لَةً م َن اللَّيَ ِّايل فَإذَا رسول هللا  ميَْري َو ْح َدهُ فَ َج َع ْل ُ
(خَر ْج ُ
ال َ
ظل َ
متفق َعلَْي ِّه.
فقلت :أَبُو َذ ٍر) ٌ
(م ْن َه َذا؟) ُ
َ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
فقلت :أنا أ ُُّم َهاناء) .
َّيب َ وُه َو يَ ْغتَس ُل َوفَاط َمةُ تَ ْستُ ُرهُ فَ َق َ
(أتيت الن َّ
(م ْن هذه؟) ُ
وعن أُِّم هان ٍئ رضي هللا عنها قالت ُ
الَ :
متفق عَلَْي ِّه.
لت :أَنَا فَ َق َ
اب فَ َق َ
وعن جابر  قَ َ
ت َّ
ال( :أنَا أنَا!) َكأنَّهُ َك ِّرَه َها) ٌ
(م ْن َه َذا؟) فَ ُق ُ
النيب  فَ َدقَ ْق ُ
ال (أتَْي ُ
ت البَ َ
الَ :
وال يقول أنا فقد ورد اإلنكار على ذلك فعن جابر قال (أتيت النيب  فدعوت فقال النيب  :من هذا؟ قلت :أنا قال :فخرج
يقول وهو يقول :أنا أنا) متفق عليه.
 - 7استدل باحلديث من قال باستحباب صالة الضحى وسبقت مباحثها .
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ف فِّ ِّيه
قال النووي  :قَ ْوهلَا َ ( :وذَل َ
ك ُ
ُّحى َمثَان َرَك َعات َوتَ َوقَّ َ
ض ًحى ) ا ْستَ َد َّل بِّه أ ْ
َص َحابنَا َو َمجَاهري الْ ُعلَ َماء عَلَى ا ْست ْحبَاب َج ْعل الض َ
ِّ
ِّ
ِّ
اىل َعلَى الْ َفْتح
ص َالة ُشكْر َّ
اّلل تَ َع َ
َخبَ َر ْ
ص َالته َال َع ْن نيَّ َتها فَلَ َعلَّ َها َكانَ ْ
الْ َقاضي َو َغ ْريه َوَمنَ ُعوا َدَاللَته قَالُوا  :ألَن ََّها إََِّّّنَا أ ْ
ت َ
ت َع ْن َوقْت َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
وه َذا الَّ ِّذي قَالُوه فَ ِّ
ت َع ْن أُم َهانِّئ أ َّ
الض َحى َمثَان
صلَّى ُسْب َحة ُّ
اسد بَ ْل َّ
الص َواب ص َّحة اال ْست ْدَالل بِّه فَ َق ْد ثَبَ َ
ََ
ُ
َن النَِّّيب  يَ ْوم الْ َفْتح َ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
رَك َعات يُسلم م ْن ُكل رْك َعتَ ْ ِّ
صحيح َعلَى َشرط الْبُ َخ ِّ
اري  ( .شرح مسلم ) .
ني َ .رَواهُ أَبُو َد ُاوَد ِّيف ُسنَنه هبَ َذا اللَّ ْفظ بِّإ ْسنَاد َ
ْ
َ
َ
َ
 - 8استدل حبديث الباب من قال :إن أكثر صالة الضحى مثان ركعات وسبقت املسألة .
 - 9اختلف العلماء يف صالته يوم الفتح هل هي صالة شكر أم صالة الضحى؟
فقيل :إُنا صالة فتح شكراً هلل تعاىل.

قال حممد بن نصر املروزي :وأما الصالة والسجود عند حوادث النعم شكراً هلل عز وجل فمن ذلك :أن هللا ملا أنعم على نبيه  بفتح
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مكة اغتسل وصلى مثان ركعات شكراً هلل عز و جل " .انتهى من " تعظيم قدر الصالة" (.)240 /1
وقال ابن حجر :فيه مرروعيه صالة للركر.
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية :وكانوا يستحبون عند فتح مدينة أن يصلي اإلمام مثاين ركعات شكراً هلل ويسموُنا :صالة الفتح.
وقال ابن القيم رمحه هللا :مث دخل رسول هللا  دار أم هانئ بنت أيب طالب فاغتسل وصلى مثان ركعات يف بيتها وكانت ضحى
فظنها من ظنها صالة الضحى وإَّنا هذه صالة الفتح.
وكان أمراء اإلسالم إذا فتحوا حصناً أو بلداً صلوا عقيب الفتح هذه الصالة اقتداء برسول هللا  ويف القصة ما يدل على أُنا بسبب
الفتح شكراً هلل عليه فإُنا قالت :ما رأيته صالها قبلها وال بعدها " انتهى من " زاد املعاد " (.)361 /3
وقيل :إُنا صالة الضحى.

ويدل لذلك :أن أم هانئ بنت أيب طالب وهي اليت روت هذا احلديث صرحت يف لفظ حديثها بأُنا كانت صالة الضحى وهو
خالف ما ذهب إليه ابن القيم رمحه هللا يف كالمه السابق.
اّللِّ  إِّ َىل غُ ْسلِّ ِّه
ول َّ
اّللِّ َ وُه َو بِّأ َْعلَى َم َّكةَ قَ َام َر ُس ُ
ول َّ
ت َر ُس َ
ففي حديث الباب يف صحيح مسلم عنها قالت( :لَ َّما َكا َن َع ُام الْ َفتْ ِّح أَتَ ْ
ٍ
اطمةُ ُمثَّ أَخ َذ ثَوبه فَالْتح ِِّّ
ِّ ِّ
ُّحى).
فَ َستَ َر ْ
َ ْ َُ َ َ َ
ف به ُمثَّ َ
صلَّى َمثَا َن َرَك َعات ُسْب َحةَ الض َ
ت َعلَْيه فَ َ
ُّحى) َه َذا اللَّ ْفظ فِّ ِّيه فَائِّ َدة لَ ِّطي َفة َوِّهي أ َّ
ُّحى َمثَان َرَك َعاتَ .وَم ْو ِّضع
قال النووي :قَ ْوهلَا ُ
َن َ
(مثَّ َ
ص َالة الض َ
صلَّى َمثَان َرَك َعات ُسْب َحة الض َ
َ
َن ه َذا سنَّة م َقَّررة معروفَة وص َّالها بِّنِّيَّ ِّة الضُّحى ِِّّخب َال ِّ
ت( :سْبحة الضُّحى) وَه َذا تَ ْ ِّ ِّ
ف ِّ
(صلَّى
الرَوايَة ْاأل ْ
ََ َ
ُخَرى َ
َ
َ
الدََّاللَة َك ْوُنَا قَالَ ْ ُ َ
َ
صريح بأ َّ َ ُ ُ َ َ ْ ُ
ِّ
الص َواب فَيَ ُقول :لَْيس ِّيف َه َذا َدلِّيل َعلَى أ َّ
ُّحى َمثَان َرَك َعات
ض ًحى) فَِّإ َّن ِّم ْن النَّاس َم ْن يَتَ َوَّهم ِّمنْهُ ِّخ َالف َّ
َمثَان َرَك َعات َوذَل َ
ك ُ
َن الض َ
َ
ِّ ِّ
صلَّى ِّيف َه َذا الْوقْت َمثَان رَك َعات بِّسبَ ِّ
َويَْز ُعم أ َّ
اخلَيَال الَّ ِّذي يَتَ َعلَّق بِِّّه َه َذا الْ َقائِّل ِّيف
ُّحى فَ َه َذا ْ
َن النَِّّيب َ 
ب فَ ْتح َم َّكة ال ل َك ْوُنَا الض َ
َ
َ
َ
ُّحى).
(سْب َحة الض َ
َه َذا اللَّ ْفظ َال يَتَأَتَّى لَهُ ِّيف قَ ْوهلَاُ :
وََل تَزْل النَّاس قَ ِّدميا وح ِّديثا َحيت ُّجو َن ِّهب َذا ْ ِّ
ِّ
اّللُ أَ ْعلَم.
ُّحى َمثَان َرَك َعاتَ .و َّ
ً َ َ ً َْ
َْ َ
َ
احلَديث َعلَى إثْبَات الض َ
فائدة:
هل هناك صالة شكر؟
قال الريخ ابن باز :ال أعلم أنه ورد شيء يف صالة الركر وإَّنا الوارد يف سجود الركر.
وقال الريخ ابن عثيمني :ال أعلم يف السنة صالة تسمى :صالة الركر ولكن فيها سجوداً يسمى :سجود الركر.
وقال :الركر ليس له صالة ذات ركوع وقيام وإَّنا له سجود فقط.
فاملرروع للمسلم إذا حدث له ما سره أن يسجد شكراً هلل تعاىل أما صالة الركر فال أصل هلا.
 - 10استعانة األب بابنته املتزوجة يف شؤونه يف بيته.
اّللُ :-أمجع أهل العلم على جواز أمان املرأة إال شيئًا ذكره عبد
-11فيه جواز أمان املرأة فال َيوز ألحد نقضه قال ابن املنذر َ -رِّمحَهُ َّ
امللك -يعين املاجرون صاحب مالك -ال أحفظ ذلك عن غريه .
 - 12مرروعية الرتحيب بالقادم بقوله مرحباً وقد حدث هذا من النيب عدة مرات:
فقال لفاطمة :مرحبا بابنيت.
وقال ألم هانئ :مرحباً بأم هانئ .
وقال لعكرمة :مرحباً بالراكب املهاجر.
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ك
اء ِِف قَ ْو ِل َّ
الر ُج ِل َويْ لَ َ
 -95باب َما َج َ
س  ( أ َّ
َ -6159ع ْن أَنَ ٍ
ال ْارَك ْب َها
ال إِنَّ َها بَ َدنَةٌ قَ َ
ال ْارَك ْب َها قَ َ
ال إِنَّ َها بَ َدنَةٌ قَ َ
ال ْارَك ْب َها قَ َ
سو ُق بَ َدنَةً فَ َق َ
َن النِ َّ
َِّب َ رأَى َر ُجالً يَ ُ
َويْ لَك ) .

[ م . ] 1323 :
ول ِ
َن رس َ ِ
ك
هللا إِنَّ َها بَ َدنَةٌ قَ َ
ال يَا َر ُس َ
ال لَهُ ْارَك ْب َها قَ َ
سو ُق بَ َدنَةً فَ َق َ
ال ْارَك ْب َها َويْ لَ َ
َ -6160ع ْن أَِيب ُه َريْ َرةَ  ( أ َّ َ ُ
ول هللا َ رأَى َر ُجالً يَ ُ
ِِف الثَّانِيَ ِة  ،أ َْو ِِف الثَّالِثَة ) .
[ م . ] 1322 :

ول ِ
ال ( َكا َن رس ُ ِ
س بْ ِن مالِ ٍ
هللا
ال لَهُ َر ُس ُ
شةُ َْحي ُدو فَ َق َ
َس َو ُد يُ َق ُ
ك  ،قَ َ
ال لَهُ أ ََْنَ َ
ول هللا ِِ ف َس َف ٍر َ ،وَكا َن َم َعهُ غُالَ ٌم لَهُ أ ْ
َ -6161ع ْن أَنَ ِ َ
َُ
شةُ ُرَويْ َد َ بِالْ َق َوا ِري ِر ) .
ك يَا أ ََْنَ َ
َ وْحيَ َ

[ م . ] 2323 :
ت عنق أ ِ
ِ
يك  -ثَالَثًا  -من َكا َن ِم ْن ُكم م ِ
اد ًحا
َِّب  فَ َق َ
 -6162عن أَِيب بَ ْك َرة قَ َ
َخ َ
ال َويْ لَ َ
ك قَطَ ْع َ ُُ َ
َْ
َْ
ال ( أَثْ َىن َر ُج ٌل َعلَى َر ُج ٍل ع ْن َد النِ ِر
ِ
ِ
الَ َحمَالَةَ فَلْي ُقل أَح ِسب فُالَنًا  -و َّ ِ
َح ًدا إِ ْن َكا َن يَ ْعلَم ) .
اَّللُ َحسيبُهُ َ ،والَ أُ َزركي َعلَى هللا أ َ
َ
َ ْ ْ ُ
[ . ] 3000
َ -6163عن أَِيب س ِع ٍ
اخلُوي ِ
ص َرةِ َ -ر ُج ٌل ِم ْن بَِِن ََتِ ٍ
ول
يد ْ
يم  -يَا َر ُس َ
ات يَ ْوٍم قِ ْس ًما فَ َق َ
ي قَ َ
َِّب  يَ ْق ِس ُم َذ َ
ال ( بَ ْي نَا النِ ُّ
ال ذُو ْ َ ْ
ْ
َ
اخلُ ْد ِر ِر
ِ
ِ
صالَتَهُ َم َع
ب ُعنُ َقهُ قَ َ
ك َم ْن يَ ْع ِد ُل إِذَا َملْ أَ ْع ِد ْل فَ َق َ
هللا ا ْع ِد ْل قَ َ
ال ُع َم ُر ائْ َذ ْن ِِل فَألَ ْ
ال َويْ لَ َ
ال  :الَ إِ َّن لَهُ أ ْ
ض ِر ْ
َح ُد ُك ْم َ
َص َحابًا َْحيق ُر أ َ
وق َّ ِ
ِِ
الرِميَّ ِة ي ْنظَر إِ ََل نَ ِ ِ
ِ
ِِ ِ
صي ِام ِهم ميَْرقُو َن ِمن ال رِدي ِن َكمر ِ
صافِ ِه فَالَ
ْ
وج ُد فيه َش ْيءٌ ُُثَّ يُ ْنظَُر إِ ََل ِر َ
َ
صله فَالَ يُ َ
َ
الس ْه ِم م َن َّ ُ ُ
ُُ
صالَِت ْم َوصيَ َامهُ َم َع َ ْ ُ
ِِ
ِِ
ِِ
ِِ
َّم َخيْر ُجو َن َعلَى ِح ِ
 ن
وج ُد فِ ِيه َش ْيءٌ َسبَ َق الْ َف ْر َ
وج ُد فيه َش ْيءٌ ُُثَّ يُ ْنظَُر إِ ََل قُ َذذه فَالَ يُ َ
وج ُد فيه َش ْيءٌ ُُثَّ يُ ْنظَُر إِ ََل نَضيِره فَالَ يُ َ
يُ َ
ث َوالد َ ُ
يد أَ ْشه ُد ل ِ ِ
ٍِ
ال أَبو س ِع ٍ
َّاس آي ت هم رجل إِح َدى ي َدي ِه ِمثْل ثَ ْد ِي الْمرأَةِ  ،أَو ِمثْل الْب ْ ِ
َِّب َ وأَ ْش َه ُد
ْ ُ َ
ض َعة تَ َد ْر َد ُر قَ َ ُ َ
َْ
َ َ
فُ ْرقَة م َن الن ِ َ ُ ُ ْ َ ُ ٌ ْ َ ْ ُ
َسم ْعتُهُ م َن النِ ِر
ِ ِ
ِ
َّع ِ
ِ
َِّب . ) 
ت الَّ ِذي نَ َع َ
َِن ُك ْن ُ
ت النِ ُّ
أِر
س ِِف الْ َق ْت لَى فَأُِِتَ بِه َعلَى الن ْ
ت َم َع َعل ٍري ح َ
 ن قَاتَلَ ُه ْم فَالْتُم َ
[ م . ] 1064 :
ول ِ
ول ِ
َ -6164ع ْن أَِيب ُه َريْ َرةَ  ( أ َّ
ضا َن
ك قَ َ
ت قَ َ
ال يَا َر ُس َ
هللا  فَ َق َ
َن َر ُجالً أَتَى َر ُس َ
ت َعلَى أ َْهلِي ِِف َرَم َ
ال َوْحيَ َ
ال َوقَ ْع ُ
هللا َهلَ ْك ُ
ال  :الَ أ ِ
ال فَأَطْعِم ِستِر ِ ِ
ال ما أ ِ
ال ما أ ِ
قَ َ ِ
ص ْم َش ْهريْ ِن ُمتَتَابِ َع ْ ِ
ال
َج ُد فَأُِِتَ بِ َع َر ٍق فَ َق َ
يع قَ َ
 ن قَ َ
َج ُد َها قَ َ
ْ َ
ْ
ال فَ ُ
 ن م ْسكينًا قَ َ َ
ال أَ ْعت ْق َرقَ بَةً قَ َ َ
َستَط ُ
َ
ال يا رس َ ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُخ ْذهُ فَ تصد ْ ِ
َِّب َ ح ََّّت
ض ِح َ
ج ِم ِرِن فَ َ
ك النِ ُّ
 ن طُنُ َِِب الْ َمدينَة أ ْ
ول هللا أَعَلَى غَ ِْري أ َْهلي فَ َوالَّذي نَ ْفسي بِيَده َما بَ َْ
ََ
َّق بِه فَ َق َ َ َ ُ
َح َو ُ
ك.
يَ .وقَ َ
ت أَنْ يَابُهُ قَ َ
الر ْمحَ ِن بْ ُن َخالِ ٍد َ ،ع ِن ُّ
س َ ،ع ِن ُّ
ال َع ْب ُد َّ
بَ َد ْ
ي َويْلَ َ
الزْه ِر ِر
الزْه ِر ِر
ال ُخ ْذهُ ) تَابَ َعهُ يُونُ ُ
[ م . ] 1111 :
---------تنبيه  :هذه األحاديث تقدم شرحها .
ك)
اء ِِف قَ ْو ِل َّ
الر ُج ِل َويْ لَ َ
 -1قوله باب ( باب َما َج َ
كل من وقع يف َهلَ َكة دعا بالويل ومعَن النداء فيه :يا حزين ويا
قال ابن األثري رمحه هللا :الويل :احلزن واهلالك واملرقةُ من العذاب و ُّ
احضر فهذا وقتك وأوانك قاله يف "النهاية" .
هالكي ويا عذايب ُ
اخلُوي ِ
ص َرةِ َ -ر ُج ٌل ِم ْن بَِِن ََتِ ٍ
يم ) .
 -2قوله يف حديث أيب سعيد ( فَ َق َ
ال ذُو ْ َ ْ
جاء يف رواية ( فَجاء رجل َك ُّ ِّ ِّ
اجلَبِّ ِّ
ني َغائِّر الْ َعْي نَ ْ ِّ
ف الْو ْجنَتَ ْ ِّ
ِّ
الرأ ِّ
ْس ) .
ني نَاتِّ ُئ ْ
وق َّ
ني َْحملُ ُ
ث الل ْحيَة ُم ْرر ُ َ
َ َ َُ ٌ
ُ
ومعَن ( َغائِّر الْ َعْي نَ ْ ِّ
احلَ َدقة وهو ضد
ني ) بِّالغني املعجمة والتحتانية من اْلَ ْغور واملراد أن عينيه داخلتان يف َحمَاجرمها الصقتني بقعر ْ
ُ
اجلحوظ.
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اجلَبِّ ِّ
ني) هبمز ناتئ :أي مرتفع اجلبني .
ومعَن (نَاتِّ ُئ ْ
ويف رواية للبخاري عن أيب سعيد  ( قيل :ما سيماهم؟ قال :سيماهم التحليق ) .
قال يف "الفتح" :وكان السلف يُ َوفِّرون شعورهم ال َحيلقوُنا وكانت طريقة اخلوارج حلق مجيع رؤوسهم.
صيامهُ مع ِ
َصحابا َْحي ِقر أَح ُد ُكم صالَتَهُ مع ِِ ِ
صيَ ِام ِه ْم ) .
 -3قوله ( قَ َ
ال  :الَ إِ َّن لَهُ أ ْ َ ً ُ َ ْ َ َ َ َ
صالَِت ْم َو َ َ َ َ
اوز حن ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ويف لفظ ( يقرأون الْ ُق ْرآ َن َال َُيَ ِّ
اجَرُهم ) .
اب هللا َرطْبًا َال َُيَ ُِّ َ َ
اوُز َحنَاجَرُه ْم ) ويف لفظ (يَْت لُو َن كتَ َ
ِّ
اب هللاِّ َرطْبًا) .
قوله (يَْت لُو َن كتَ َ
القرطِب َرِّمحَهُ هللاُ :فيه ثالثة أقوال:
قال
ر
احلِّ ْذق بالتالوة واملعَن أُنم يأتون به على أحسن أحواله.
أحدها  :أنه ْ
والثاين  :يواظبون على تالوته فال تزال ألسنتهم رطبة به.
والثالث  :أن يكون من حسن الصوت بالقراءة ( .املفهم ) .
اوز حن ِّ
اجَرُهم ) .
وقوله ( َال َُيَ ُِّ َ َ
ال الْ َق ِ
اضي  :فِّ ِّيه تَأْ ِّو َيال ِّن :
قَ َ
احلُُروف .
احلَْلق إِّ ْذ ِّهبِّ َما تَ ْق ِّطيع ْ
احلَْن َجَرة َو ْ
وهبم َوَال يَْنتَ ِّف ُعو َن ِّمبَا تَلَ ْوا ِّمْنهُ َوَال َهلُ ْم َحظ ِّس َوى تَِّال َوة الْ َفم َو ْ
أَ
َحدمهَا َ :م ْعنَاهُ َ :ال تَ ْف َق ُههُ قُلُ ْ
الث ِ
ص َعد َهلُ ْم َع َمل َوَال تَِّال َوة َوَال يُتَ َقبَّل  ( .شرح مسلم ) .
َّاِن َ :م ْعنَاهُ َ :ال يَ ْ
 -4وقوله ( ميَْرقُو َن ِمن ال رِدي ِن َكمر ِ
الرِميَّ ِة ) .
الس ْه ِم ِم َن َّ
وق َّ
َ
ُُ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ال الْ َق ِّ
اإل ْس َالم ) َ .وِّيف ِّ
ُخرى  ( :ميَْرقُو َن م ْن ِّْ
ِّ ِّ
الس ْهم
ُخَرى  ( :ميَُْرقُو َن م ْن الدين ) قَ َ
اضي َ :م ْعنَاهُ َ :خيُْر ُجو َن مْنهُ ُخُروج َّ
الرَوايَة ْاأل ْ
ُ
َويف الرَوايَة ْاأل ْ َ
إِّذَا نَ َف َذ َّ ِّ ِّ
ُخَرى َوََلْ يَتَ َعلَّق بِِّّه َش ْيء ِّمْنهُ .
الصْيد م ْن ج َهة أ ْ
اىل ( إِّ َّن ِّ
ال  :و( ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
الدين ) ُهنَا ُهو ِّْ
الدين ِّعْند
اإل ْس َالم َك َما قَ َ
ال ُسْب َحانه َوتَ َع َ
الرْميَة ) ِّه َي َّ
َو( َّ
الصْيد الْ َم ْرمي َوه َي فَعيلَة مبَْع ََن َم ْف ُعولَة  .قَ َ َ
َ
اّلل ِّْ
( شرح مسلم ) .
اإل ْس َالم ) .
َّ
وقال احلافظ  :وقوله ( خيرجون من ِّْ
اإل ْس َالِّم) َرٌّد على من أ ًَّو َل الدين هنا بالطاعة وقال :إن املراد أُنم خيرجون من طاعة اإلمام كما
الرِّمية وهذه صفة اخلوارج الذين كانوا ال يُطيعون اخللفاء والذي يظهر أن املراد بالدين اإلسالم كما فسرته الرواية
خيرج السهم من َّ
األخرى وخرج الكالم خمرج الزجر وأُنم بفعلهم ذلك خيرجون من اإلسالم الكامل.
ِّ
َّه ْم قَ ْت َل َع ٍاد ) .
 -5جاء يف الرواية األخرى ( لَئ ْن أ َْد َرْكتُ ُه ْم َألَقْ تُلَن ُ
مستأصال كما قال تعاىل ( فَ َه ْل تَ َرى َهلُ ْم ِّم ْن بَاقِّيَ ٍة ) .
عاما
ً
أي ً :
قتال ًّ
ويف الرواية التالية ( :قتل مثود ) .
اآلخر ومعَن هذا أنه كان
قال
اآلخر َ
القرطِب رمحه هللا :ووجه اجلمع أن يكون النيب  قال كليهما فذكر أحد الرواة أحدمها وذكر ُ
ر
ِّ
أحدا يف وقت واحد ال يؤخر قتل بعضهم عن ٍ
أحدا منهم كما فَ َعل هللا بعاد
يقتلهم ً
قتال ًّ
بعض وال يُقيل ً
عاما حبيث ال يُبقي منهم ً
بالصْي َحة ( .املفهم ) .
حيث أهلكهم بالريح العقيم وبثمود حيث أهلكهم َّ
خالدا عن قتل أصلهم.
وقال يف "الفتح" :وقد استُركل قوله ( لئن أدركتهم ألقتلنهم ) مع أنه ُنى ً
وأجيب بأنه أراد إدراك خروجهم واعرتاضهم على املسلمني بالسيف وَل يكن ظهر ذلك يف زمانه  وأول ما ظهر يف زمان علي 
كما هو مرهور .
ِِ
 -6قوله ( ي ْنظَر إِ ََل نَصلِ ِه فَالَ يوج ُد ِف ِيه َشيء ُُثَّ ي ْنظَر إِ ََل ِرصافِ ِه فَالَ ي ِ ِ
وج ُد فِ ِيه َش ْيءٌ ُُثَّ يُ ْنظَُر
ْ
َ
وج ُد فيه َش ْيءٌ ُُثَّ يُ ْنظَُر إِ ََل نَضيِره فَالَ يُ َ
ُ َ
ُ َ
ٌْ ُ ُ
ُ ُ
ِِ
ِ
ِ
َّم )
وج ُد فيه َش ْيءٌ َسبَ َق الْ َف ْر َ
ث َوالد َ
إِ ََل قُ َذذه فَالَ يُ َ
صلِ ِه) أي حديدة السهم .
قوله( :إِ ََل نَ ْ
265

(إِ ََل ِر ِ ِ
صبه الذي يكون فوق َم ْد َخل النصل.
َ
صافه) -بكسر الراء مث مهملة مث فاءَ :-ع َ
( ُُثَّ ي ْنظَر إِ ََل نَ ِ
ضيِر ِه) ِّلق ْدح -بكسر فسكون -كما فُسر يف نفس احلديث؛ أي عود السهم قبل أن يراش ويُنصل .
ُ ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
( ُُثَّ يُ ْنظَُر إ ََل قُ َذذه) بضم القاف مجع قُذة وهي ريش السهم .
َّم) أي سبق السهم حبيث َل يَتَ َعلق به شيء من الفرث والدم وَل يظهر أثرمها فيه
( َسبَ َق الْ َف ْر َ
ث َوالد َ
قوي الساعد فأصاب ما رماه فنفذ منه بسرعة حبيث
وحاصل معىن احلديث أُنم خيرجون من اإلسالم بغتةً كخروج السهم إذا رماه رٍام ُّ

ال يَ ْعلَق بالسهم وال بريء منه من املرمي شيء فإذا التمس الرامي سهمه وجده وَل َيد الذي رماه فينظر يف السهم ليعرف هل
ِّ
"سبَ َق الفرث
أصاب أو أخطأ؟ فإذا َل يره َعل َق فيه شيء من الدم وال غريه ظَن أنه َل يصبه والفرض أنه أصابه واىل ذلك أشار بقولهَ :
الدم"؛ أي جاوزمها وَل يَتَ َعلَّق فيه منهما شيء بل خرجا بعده.
و َ
ووقع يف رواية أيب نضرة عن أيب سعيد ( فضرب النيب  هلم مثالً لرجل يرمي الرمية  ) ...احلديث.
ويف رواية أيب املتوكل الناجي عن أيب سعيد عند الطربي ( َمثَلُهم كمثل رجل َرَمى َرِّميَّةً فتوخى السهم حيث وقع فأخذه فنظر إىل
دما َل يتعلق به شيء من الدسم والدم" كذلك هؤالء َل يتعلقوا بريء من اإلسالم ) .
فُوقه فلم ير به َد َمسًا وال ً
وعنده يف رواية عاصم بن ِشخ بعد قوله" :من ِّ
الرميَّة" ( :يذهب السهم فينظر يف النصل فال يرى شيئًا من الفرث والدم  .) ...احلديث
وفيه ( :يرتكون اإلسالم وراء ظهورهم وجعل يديه وراء ظهره ) .
ويف حديث أنس عن أيب سعيد عند أمحد وأيب داود والطربي ( ال يرجعون إىل اإلسالم حىت يرتد السهم إىل فُوقه ) .
سيخرج قوم من اإلسالم
وجاء عن ابن عباس -رضي هللا عنهما -عند الطربي وأوله يف ابن ماجه بسياق أوضح من هذا ولفظه( :
ُ
ضت للرجال فرموها فاَّنرق سهم أحدهم منها فخرج فأتاه فنظر إليه فإذا هو َل يتعلق بنصله من الدم
خروج السهم من الرمية َعَر َ
أصبت فإن بالريش وال ُفوق شيئًا من الدم فنظر فلم ير شيئًا تعلق
شيء مث نظر إىل الْ ُق َذذ فلم يره تعلق من الدم بريء فقال :إن كنت
ُ
بالريش وال ُفوق قال :كذلك خيرجون من اإلسالم ) .
القرطِب َرِّمحَهُ هللاُ :مقصود هذا التمثيل أن هذه الطائفة خرجت من دين اإلسالم وَل يتعلق هبا منه شيء كما خرج هذا السهم من
قال
ر
وسرعة السهم سبق خروجه خروج الدم حبيث ال يتعلق به شيء ظاهر كما قال" :سبق الفرث والدم".
هذه الرمية الذي لردة النزع ُ
ض َع ِة تَ َد ْر َدر ) .
 -7قوله ( آيَتُ ُه ْم َر ُج ٌل إِ ْح َدى يَ َديْ ِه ِمثْ ُل ثَ ْد ِي ال َْم ْرأَةِ  ،أَ ْو ِمثْ ُل الْبَ ْ
( آيَتُ ُه ْم ) أي عالمتهم .
ِِ
ِ
عض َد ِّيه ) .
َر ُج ٌل إِ ْح َدى يَ َديْه مثْ ُل ثَ ْد ِي ال َْم ْرأَة ) ويف رواية ( إحدى ُ
( أَو ِمثْل الْب ْ ِ
ات ( تَ َد ْر َدر ) تضطرب وتتحرك وتذهب وَتيء .
ض َع ٌ
ض َعة تَ َد ْر َدر ) أي  :القطعة من اللحم واجلمع بَ َ
ْ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َِّب . ) 
َّعت الذي نَ َع َ
َِن ُك ْن ُ
ت النِ ُّ
 -8قوله ( َوأَ ْش َه ُد أِر
س ِِف الْ َق ْت لَى فَأُِِتَ به َعلَى الن ْ
ت َم َع َعل ٍري ح َ
 ن قَاتَلَ ُه ْم فَالْتُم َ
جاء يف رواية ( وحضرت مع علي يوم قتلهم بالنهروان ) .
ونسبة قتلهم لعلي ؛ لكونه كان القائم يف ذلك وسيأِت من رواية ُس َويد بن َغ َفلة عن علي  أمر النيب  بقتلهم ولفظه" :فأينما
لقيتموهم فاقتلوهم .
قال يف "الفتح" :وله شواهده  :ومنها حديث نصر بن عاصم عن أيب بكرة رفعه" :إن يف أميت أقو ًاما يقرؤون القرآن ال َياوز تراقيهم
فإذا لقيتموهم فأنيموهم"؛ أي فاقتلوهم أخرجه الطربي وتقدم يف حديث أيب سعيد" :لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد ومثود".
املخدج؟ قلت :علي قالت :فأين قتله؟ قلت :على ُنر يقال ألسفله:
وأخرج الطربي من رواية مسروق قال :قالت يل عائرةَ :من قَتَل َ
نفسا شهدوا أن عليًّا قتله بالنهروان .أخرجه أبو يعلى والطربي.
الن َّْهروان قالت :ائتين على هذا ببينة فأتيتها خبمسني ً
وأخرج الطرباين يف "األوسط" من طريق عامر بن سعد قال :قال عمار لسعد" :أما مسعت رسول هللا  يقول :خيرج أقوام من أميت
ميرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلهم علي بن أيب طالب"؟ قال :إي وهللا.
266

-9مرروعية قتال اخلوارج سواء قلنا :إُنم مرتدون عن اإلسالم أو قلنا :إُنم بُغَاة خرجوا على أهل العدل.
 -10أن فيه َعلَ ًما من أعالم النبوة .
ٍ ٍ
دليال من أدلة نبوته  وذلك أُنم لَما َح َكموا
قال
حنو ما أخرب عنه فكان ً
القرطِب رمحه هللا :هذا منه  إخبار عن أمر غيب وقع َ
ر
وع َدلُوا عن قتال املرركني واشتغلوا بقتال
بكفر َمن َخَر ُجوا عليه من املسلمني استباحوا دماءهم وتركوا أهل الذمة وقالوا :نفي بذمتهم َ
املسلمني عن قتال املرركني.
صف الرارع الرريعة بأُنا سهلة مسحة وإَّنا ندب إىل الردة على الكفار
-11التحذير من الغلو يف الديانة والتنطع يف العبادة وقد َو َ
والرأفة باملؤمنني فعكس ذلك اخلوارج فقتلوا املؤمنني وتركوا الكفار.
ول ِ
َ -6165عن أَِيب س ِع ٍ
ي  ( أ َّ
َك
يد ْ
هللا أَ ْخِ ْبِِن َ ،ع ِن ا ْهلِ ْج َرةِ فَ َق َ
ال يَا َر ُس َ
َن أَ ْع َرابِيًّا قَ َ
ك إِ َّن َشأْ َن ا ْهلِ ْج َرةِ َش ِدي ٌد فَ َه ْل ل َ
ال َوْحيَ َ
ْ
َ
اخلُ ْد ِر ِر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال فَا ْعمل م ْن وراء الْبِ َحا ِر فَِإ َّن ا ََّّللَ ل ْ ِ
ك َش ْيئًا ) .
ص َدقَ تَ َها قَ َ
ال نَ َع ْم  ،قَ َ
ِم ْن إِبِ ٍل قَ َ
رت َ م ْن َع َمل َ
ال  :فَ َه ْل تُ َؤ ردي َ
َن يَ َ
ال نَ َع ْم قَ َ َ ْ َ َ
[ م . ] 1865 :
---------ال يا رس َ ِ
( أ َّ
تأييدا وتقويةً للنيب  واملسلمني
ول هللا أَ ْخِ ْبِِن َع ِن ا ْهلِ ْج َرةِ ) أي :تَ ْرك الوطن واالنتقال من بلده إىل املدينة ً
َن أَ ْع َرابِيًّا قَ َ َ َ ُ
وإعانةً هلم على قتال الكفرة .

ك ) قال يف "النهاية"َ :ويْ َح كلمة ترحم وتوج ٍع تقال ملن وقع يف هلكة ال يستحقها وقد يقال مبعَن املدح والتعجب .
( فَ َق َ
ال َوْحيَ َ
( إِ َّن َشأْ َن ا ْهلِ ْج َرةِ َش ِدي ٌد ) إن أمرها صعب وشروطها عظيمة .
ِ
ص َدقَ تَ َها ) أي  :زكاهتا .
ال نَعَ ْم  ،قَ َ
َك ِم ْن إِبِ ٍل قَ َ
( فَ َه ْل ل َ
ال  :فَ َه ْل تُ َؤ ردي َ
ِّ
فس َقوا احملتاجني
( قَ َ
ال نَ َع ْم ) زاد يف رواية ( هل حتلُبها يوم وْردها؟ ) يعين :أُنم كانوا إذا اجتمعوا عند ورود املياه َحلَبُوا مواشيهم َ
والفقراء اجملتمعني على املياه.
ال فَا ْع َم ْل ِم ْن َوَر ِاء الْبِ َحا ِر ) أي :فات باخلريات كلها وإن كنت وراء القرى وسكنت أقصى األرض فال يضرك بُعدك عن
( قَ َ
املسلمني.
قال النووي :قال العلماء :واملراد بالبحار هنا :القرى والعرب تسمي القرى :البحار والقريةُ :البحرية .انتهى.
وقال يف "الفتح" :هذا مبالغة يف إعالمه بأن عمله ال يضيع يف أي موضع كان.
ِّ
اَّللَ ل ْ ِ
صك .
( فَِإ َّن َّ
َن يَ َ
رت َ ) لن ينق َ
ك شيئاً ) أي :من ثواب عملك شيئًا حيث كنت.
( ِم ْن َع َملِ َ
 -1معَن احلديث :

النووي  -رمحه هللا  :-قال العلماء :واملراد باهلجرة اليت سأل عنها هذا األعرايب مالزمة املدينة مع النيب  وتَ ْرك أهله ووطنه
قال
ر
فخاف عليه النيب  أن ال يَ ْق َوى هلا وال يقوم حبقوقها وأن يَنْ ُكص على عقبيه فقال له :إن شأن اهلجرة اليت سألت عنها لرديد
ولكن اعمل باخلري يف وطنك وحيثما كنت فهو ينفعك وال يُنقصك هللا منه شيئًا وهللا أعلم .انتهى .
وقال القرطيب  -رمحه هللا  :-سؤال األعرايب عن اهلجرة إَّنا هو عن وجوهبا عليه فأجابه النيب  بقوله" :إن شأُنا لرديد"؛ أي :إن أمرها
خاصا بذلك األعرايب لِّ َما
وحيتَ ِّمل أن يكون ذلك ًّ
صعب وشروطها عظيمة مث أخربه بعد ذلك مبا يدل على أُنا ليست بواجبة عليهَْ .
ٌ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يما )  ( .املفهم ) .
َعلم من حاله وضعفه عن املقام باملدينة فأشفق عليه َورمحَه ( َوَكا َن بالْ ُم ْؤمن َ
ني َرح ً
وقال يف ( الفتح ) واهلجرة املسئول عنها مفارقة دار الكفر إذ ذاك والتزام أحكام املهاجرين مع النيب  وكأن ذلك وقع بعد فتح مكة؛

ألُنا كانت إذ ذاك فرض َع ْني مث نُسخ ذلك بقوله  ال هجرة بعد الفتح .
-2بيان شدة شأن اهلجرة وأُنا ال تصلح لكل أحد فرمبا يقع الرخص يف صعوبة أمر فيندم على هجرته كما وقع أن أعرابيًّا بايع النيب
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ك  -أيُ :ح َّم  -فقال" :يا رسول هللا أقلين بيعيت" احلديث.
 مث ُو ِّع َ
 - 3التنويه برأن اهلجرة وأُنا من أفضل األعمال ولذا كانت واجبة يف أول اإلسالم وقد أخرج النسائي عن أيب فاطمة أنه قال :يا
رسول هللا حدثين بعمل أستقيم عليه وأعمله قال له رسول هللا " :عليك باهلجرة فإنه ال ِّمثْل هلا".
 - 4فضل أداء زكاة اإلبل ومعادلة إخراج حق هللا تعاىل منها لفضل اهلجرة فإن يف احلديث إشارةً إىل أن استقراره بوطنه إذا أدى زكاة
إبله يقوم مقام ثواب هجرته وإقامته باملدينة .قاله يف "الفتح" .
 -5قوله ( فهل لك من إبل قال نعم قال فهل تؤدي صدقتها ) أي زكاهتا .

قال العيِن  :وَل يسأل عن غريها من األعمال الواجبة عليه ألن حرص النفوس على املال أشد من حرصها على األعمال البدنية .

-6أنه إذا قام اإلنسان مبا يتعني عليه من احلقوق ومبا يفعله من اخلري فإن هللا تعاىل يُثيبه على ذلك وال يضيع شيئًا من عمله أينما كان
حيصل له ثواب من هاجر حبسن نيته وفعله اخلري .
من األرض وال بُعد يف أن ُ
َ -6166ع ِن اب ِن عُمر  ،ر ِ
ال ُش ْعبَةُ َش َّ
ك ُه َو  -الَ تَ ْرِجعُوا بَ ْع ِدي ُك َّف ًارا
ض َي َّ
ال ( َويْ لَ ُك ْم  ،أ َْو َوْحيَ ُك ْم قَ َ
َِّب  قَ َ
ْ ََ َ
اَّللُ َع ْن ُه َما َ ،ع ِن النِ ِر
اب بَ ْع ٍ
ال ُع َم ُر بْ ُن ُحمَ َّم ٍد َ ،ع ْن أَبِ ِيه َويْلَ ُك ْم  ،أ َْو َوْحيَ ُك ْم.
ض ُر َ ،ع ْن ُش ْعبَةَ َوْحيَ ُك ْمَ .وقَ َ
ض ) َوقَ َ
ال النَّ ْ
يَ ْ
ب بَ ْع ُ
ض ُك ْم ِرقَ َ
ض ِر ُ
[ م . ] 66 :
----------

تنبيه  :احلديث تقدم شرحه .

 -1حترمي االقتتال بني املسلمني وأنه كبرية من الكبائر.
 - 2حرمة املسلم.
 - 3جواز التذكري بالريء قبل وقوعه.
 - 4حرص الداعية على دعوته ولو بعد موته.
 - 5شفقة النيب  على أمته.
 - 6حرص العاَل على الدعوة إىل اخلري والنهي عن احلرام يف حياته وبعد موته.
-7وصية القائد ألتباعه برتك املعاصي والتحذير منها بعد فراقه وموته.
ول ِ
َن رجالً ِمن أ َْه ِل الْب ِ
َ -6167ع ْن أَنَ ٍ
ال َما
ت َهلَا قَ َ
اعةُ قَائِ َمةٌ قَ َ
ال يَا َر ُس َ
َِّب  فَ َق َ
هللا َم ََّت َّ
ك َوَما أَ ْع َد ْد َ
ال َويْ لَ َ
اديَِة أَتَى النِ َّ
الس َ
َ
س ( أ َّ َ ُ ْ
ت َهلا إِالَّ أَِِن أ ِ
ك قَا َل نَ َع ْم فَ َف ِر ْحنَا يَ ْوَمئِ ٍذ فَ َر ًحا َش ِدي ًدا فَ َم َّر غُالَ ٌم
ب َّ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ قَ َ
ُح ُّ
ت فَ ُقلْنَا َوَْْن ُن َك َذلِ َ
ال إِنَّ َ
َحبَْب َ
ر
أَ ْع َد ْد ُ َ
ك َم َع َم ْن أ ْ
ِ
لِل ِ
اعةُ ) .
ريةِ َ ،وَكا َن ِم ْن أَق َْر ِاِن فَ َق َ
وم َّ
الس َ
ال إِ ْن أُ رخ َر َه َذا فَلَ ْن يُ ْد ِرَكهُ ا ْهلََرُم َح ََّّت تَ ُق َ
ُ
ْمغ َ
ِ
َِّب . 
ادةَ َْس ْع ُ
ص َرهُ ُش ْعبَةُ َ ،ع ْن قَ تَ َ
َوا ْختَ َ
ت أَنَ ً
سا َ ،ع ِن النِ ِر
[ م . ] 2953 :
سيأِت شرحه يف الباب اآلِت إن شاء هللا .
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ب ِ
ِ
هللا َع َّز َو َج َّل
 -96باب َعالَ َمة ُح ِر
اَّللُ).
اَّللَ فَاتَّبِعُ ِوِن ُْحيبِْب ُك ُم َّ
لِ َق ْولِ ِه ( :إِ ْن ُك ْنتُ ْم ُِحتبُّو َن َّ
ِ ِ
ب).
َِّب  أَنَّهُ قَ َ
َح َّ
ال ال َْم ْرءُ َم َع َم ْن أ َ
َ -6168ع ْن َع ْبد هللا َ ،ع ِن النِ ِر
[ م . ] 2640 :

ول ِ
ول ِ
ِ
هللا بن مسع ٍ
ود  قال ( َجاء ر ُجل إِ ََل ر ُس ِ
ف تَ ُق ُ
ال يَا َر ُس َ
هللا  فَ َق َ
َح َّ
هللا َكيْ َ
ب قَ ْوًما َوَملْ
 -6169عن َع ْبد ْ َ ْ ُ
ول ِِف َر ُج ٍل أ َ
ََ ٌ َ
ال رس ُ ِ
ي ل ِِ
ب).
َح َّ
ول هللا  ال َْم ْرءُ َم َع َم ْن أ َ
َ َ
ْح ْق ِب ْم  ،فَ َق َ َ ُ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
تَابَ َعهُ َج ِر ُير بْ ُن َحا ِزم َو ُسلَْي َما ُن بْ ُن قَ ْرم َ ،وأَبُو َع َوانَةَ َ ،ع ِن األَ ْع َم ِ
َِّب . 
ش َ ،ع ْن أَِيب َوائ ٍل َ ،ع ْن َع ْبد هللا َ ،ع ِن النِ ِر
[ م ] 2640 :
ال ( قِ ِ
ب).
ْح ْق ِبِِ ْم قَ َ
وسى قَ َ
َح َّ
الر ُج ُل ُِحي ُّ
َِّب َّ 
ال ال َْم ْرءُ َم َع َم ْن أ َ
ب الْ َق ْو َم َول ََّما يَل َ
َ -6170ع ْن أَِيب ُم َ
َ
يل للنِ ِر
تَابَ َعهُ أَبُو ُم َعا ِويَةَ َو ُحمَ َّم ُد بْ ُن ُعبَ ْي ٍد.
[ م . ] 2641 :

ول ِ
س بْ ِن مالِ ٍ
ك ( أ َّ
ت َهلَا ِم ْن َكثِ ِري
ت َهلَا قَ َ
هللا قَ َ
اعةُ يَا َر ُس َ
َِّب َ م ََّّت َّ
ال َما أَ ْع َد ْد ُ
ال َما أَ ْع َد ْد َ
َن َر ُجالً َسأ ََل النِ َّ
الس َ
َ -6171ع ْن أَنَ ِ َ
صالةٍ  ،وال ٍ
َك ِِن أ ِ
ٍ ِ
ت).
ب َّ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ قَ َ
ُح ُّ
َحبَْب َ
ال  :أَنْ َ
ت َم َع َم ْن أ ْ
ص َدقَة َول ر
ص ْوم َ ،والَ َ
َ َ ََ َ
[ م . ] 2639 :
------------َن رجالً ِمن أ َْه ِل الْب ِ
ال لِّرس ِّ
َن ْ ِّ
اديَِة ) ويف الرواية األخرى ( أ َّ
اعةُ؟ ) .
ول هللاِّ َ م َىت َّ
الس َ
َ
( أ َّ َ ُ ْ
أعَرابيًّا قَ َ َ ُ
ول ِ
اعةُ قَائِ َمةٌ ) ويف رواية" :مىت تقوم الساعة؟ .
ال يَا َر ُس َ
ِب  فَ َق َ
هللا َم ََّت َّ
( أَتَى النَِّ َّ
الس َ
ت َهلَا ) ما" استفهامية؛ أي :أي شيء هيأت للساعة؟ .
( قَ َ
ك َوَما أَ ْع َد ْد َ
ال َويْ لَ َ
قال الكرماِنر رمحهُ هللاُ :سلك النيب  مع السائل أسلوب احلكيم وهو تلقي السائل بغري ما يَطْلُب مما يُِّهمه أو هو أهم .انتهى .

الطيِب رمحهُ هللاُ :سلك مع السائل طريق األسلوب احلكيم؛ ألنه سأل عن وقت الساعة وإبان إرسائها فقيل له :فيم أنت من
وقال
ر
ذكراها؟ وإَّنا يُهمك أن هتتم بأُهبتها وتعتين مبا ينفعك عند إرسائها من العقائد احلقة واألعمال الصاحلة فأجاب بقوله" :ما أعددت هلا
إال أين أحب هللا ورسوله".
ت َهلا إِالَّ أَِِن أ ِ
َمحَ ُد َعلَْي ِّه نَ ْف ِّسي" ويف
ب َّ
( قَ َ
اَّللَ َوَر ُسولَه)  ويف الرواية األخرى ( أَنَّهُ قَ َ
ُح ُّ
ت َهلَا ِّم ْن َكثِّ ٍري أ ْ
ر
ال َما أَ ْع َد ْد ُ َ
الَ :ما أ َْع َد ْد ُ
ِّ
اَل ب ِّن أَِّيب ا ْجلع ِّد ( حدَّثَنَا أَنَس بن مالِّ ٍ
ار َج ْ ِّ
ول هللاِّ َ خ ِّ
ني ِّم َن الْ َم ْس ِّج ِّد فَلَ ِّقينَا َر ُج ًال عِّْن َد ُسدَّةِّ الْ َم ْس ِّج ِّد
ال :بَْي نَ َما أَنَا َوَر ُس ُ
ك قَ َ
رواية َس ْ
ُ ُْ َ
َْ َ
ال :يا رس َ ِّ
ال رس ُ ِّ
ال :فَ َكأ َّ
ت َهلَا
ت َهلَا؟ " قَ َ
ال :يَا َر ُس َ
فَ َق َ
َن َّ
ول هللاِّ َم َىت َّ
الس َ
ول هللا َما أ َْع َد ْد ُ
ول هللا َ ما أ َْع َد ْد َ
الر ُج َل ْ
استَ َكا َن ُمثَّ قَ َ َ َ ُ
اعةُ؟ قَ َ َ ُ
َكبِّري ٍ
ِّ ٍ
ب هللاَ َوَر ُسولَهُ ." ...
ص َدقَ ٍة َولَكِّ ِّين أ ُِّح ُّ
ص َالة َوَال صيَام َوَال َ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ني
( قَ َ
ين أَنْ َع َم َّ
ال إِنَّ َ
َحبَْب َ
ت ) أيُ :م ْل َح ٌق هبم حىت تكون من زمرهتم قال تعاىل ( فَأُولَئ َ
ك َم َع َم ْن أ ْ
اّللُ َعلَْي ِّه ْم م َن النَّبِّيِّ َ
ك َم َع الذ َ
الص ِّد ِّيقني والرُّه َد ِّاء و َّ ِِّّ
و ِّ
ك َرفِّي ًقا ) .
ني َو َح ُس َن أُولَئِّ َ
الصاحل َ
ََ َ َ
َ
ِ
ٍ
ِّ
ِ
ِّ
( فَ َف ِر ْحنَا يَ ْوَمئذ فَ َر ًحا َشدي ًدا ) ويف الرواية األخرى ( قَ َ
س :فَأَنَا أُح ُّ
ب هللاَ َوَر ُسولَهُ َوأَبَا بَ ْك ٍر َوعُ َمَر فَأ َْر ُجو أَ ْن ُكو َن َم َع ُه ْم َوإ ْن ََلْ
ال أَنَ ٌ
أ َْع َم ْل بِّأ َْع َم ِّاهلِّ ْم).
ِ
( فَم َّر غُالَمٌ لِل ِ
اعةُ ) .
ريةِ َ ،وَكا َن ِم ْن أَق َْر ِاِن فَ َق َ
وم َّ
الس َ
ال إِ ْن أُ رخ َر َه َذا فَ لَ ْن يُ ْد ِرَكهُ ا ْهلََرُم َح ََّّت تَ ُق َ
ُ
َ
ْمغ َ
 -1احلديث دليل على فضل حب هللا تعاىل ورسوله  والصاحلني وأهل اخلري األحياء واألموات فإنه يكون معهم يف اجلنة.
وقد أخرج الطرباين عن عائرة -رضي هللا عنها -قالت :جاء رجل إىل النيب  فقال :يا رسول هللا إنك ألحب إيل من نفسي وإنك
ألحب إيل من ولدي وإين ألكون يف البيت فأذكرك فما أصرب حىت آِتَ فأنظر إليك وإذا ذكرت موِت وموتك عرفت أنك إذا
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دخلت اجلنة ُرفعت مع النبيني وإين إذا دخلت اجلنة خريت أن ال أراك فلم يَُرد عليه النيب  شيئًا حىت نزل جربيل؛ هبذه اآلية ( َوَم ْن
ِّ ِّ ِّ
َّ ِّ
ِّ
ني
ين أَنْ َع َم َّ
الر ُس َ
يُ ِّط ِّع َّ
اّللَ َو َّ
ول فَأُولَئِّ َ
ني َوالصديق َ
اّللُ َعلَْي ِّه ْم م َن النَّبِّيِّ َ
ك َم َع الذ َ
والرُّه َد ِّاء و َّ ِِّّ
ني ) .
الصاحل َ
َ َ َ
 -2قال النووي  :أن من فضل حمبة هللا تعاىل ورسوله  امتثال أمرمها واجتناب ُنيهما والتأدب باآلداب الررعية .

وقال القاضي عياض رمحهُ هللاُ :فيه أن حمبة هللا تعاىل وحمبة رسوله  االستقامة على طاعتهما وترك خمالفتهما وإذا أحبهما تأدب
ومْيله بقلبه إليهم إَّنا ذلك كله هلل تعاىل وطاعة
بآداب شريعتهما ووقف عند حدودمها وأن حبه هلل ولنبيه  وملن أحبه من الصاحلني َ
وش ْرح قلبه وهو من أعظم الدرجات وأرفع منازل الطاعات ومن أعمال القلوب اليت األجر عليها أعظم من أجر
له ومثرة صحة إميانه َ
أعمال اجلوارح وإثابة هللا على ذلك أن ُرفع إىل منزلة من أحبه فيه وإن َل يكن له أعمال مثل أعماله
وهو فضل هللا تعاىل يؤتيه من يراء وهللا ذو الفضل العظيم .انتهى .

وقال القاري رمحهُ هللاُ :ومن عالمة احملبة الصادقة أن خيتار أمر احملبوب وُنيه على مراد غريه ولذا قالت رابعة العدوية [من البسيط]:
اإللَه وأَنْت تُظْ ِّهر حبَّه  ...ه َذا لَعم ِّري ِّيف الْ ِّقي ِّ ِّ
ِّ
يع
اس بَد ُ
َ
تَ ْعصي ِّْ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ ْ
لَو َكا َن حبُّك ِّ
ب لِّمن ُِّحي ُّ ِّ
ِّ
ِّ
يع .
ُ َ َ
ب ُمط ُ
صادقًا َألَطَ ْعتَهُ  ...إ َّن الْ ُمح َّ َ ْ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ني
ين أَنْ َع َم َّ
َحبَْب َ
 -3قوله ( أَنْ َ
ت ) أيُ :م ْل َح ٌق هبم حىت تكون من زمرهتم قال تعاىل ( فَأُولَئ َ
ت َم َع َم ْن أ ْ
اّللُ َعلَْي ِّه ْم م َن النَّبِّيِّ َ
ك َم َع الذ َ
الص ِّد ِّيقني والرُّه َد ِّاء و َّ ِِّّ
و ِّ
ك َرفِّي ًقا ) .
ني َو َح ُس َن أُولَئِّ َ
الصاحل َ
ََ َ َ
َ
قال احلافظ :وهبذا يندفع إيراد أن منازهلم متفاوتة فكيف تصح املعية؟
فيقال :إن املعية حتصل مبجرد االجتماع يف شيء ما وال تلزم يف مجيع األشياء فإذا اتَّ َفق أن اجلميع دخلوا اجلنة صدقت املعية وإن
تفاوتت الدرجات .
 -4قول أنس ( فَ َف ِر ْحنَا يَ ْوَمئِ ٍذ فَ َر ًحا َش ِدي ًدا ) .
ب هللاَ َوَر ُسولَهُ َوأَبَا بَ ْك ٍر َوعُ َمَر فَأ َْر ُجو أَ ْن ُكو َن َم َع ُه ْم َوإِّ ْن ََلْ أ َْع َم ْل بِّأ َْع َم ِّاهلِّ ْم).
ويف الرواية األخرى ( قَ َ
س :فَأَنَا أ ُِّح ُّ
ال أَنَ ٌ
قال القرطِب  :إَّنا كان فَر ُحهم بذلك أشد؛ َّ
ألُنم َل يسمعوا أن يف أعمال الرب ما حيصل به ذلك املعَن من القرب من النيب  والكون
َ
ِّ
ِّ
معه إال حب هللا تعاىل ورسوله  فأ َْعظ ْم بأمر يُلحق املقصر باملرمر واملتأخر باملتقدم .
ت َهلَا ) .
 -4قوله ( قَ َ
ك َوَما أَ ْع َد ْد َ
ال َويْ لَ َ

قال الكرماِنر رمحهُ هللاُ :سلك النيب  مع السائل أسلوب احلكيم وهو تلقي السائل بغري ما يَطْلُب مما يُِّهمه أو هو أهم .انتهى .
الطيِب رمحهُ هللاُ :سلك مع السائل طريق األسلوب احلكيم؛ ألنه سأل عن وقت الساعة وإبان إرسائها فقيل له :فيم أنت من
وقال
ر
ذكراها؟ وإَّنا يُهمك أن هتتم بأُهبتها وتعتين مبا ينفعك عند إرسائها من العقائد احلقة واألعمال الصاحلة فأجاب بقوله" :ما أعددت هلا
إال أين أحب هللا ورسوله".
ِّ
ِّ
احلِّني أَ ْن ي عمل عملهم؛ إِّ ْذ لَو ع ِّملَه لَ َكا َن ِّمْن هم وِّمثْلهم وقَ ْد ص ِّرح ِّيف ْ ِّ
َ-5ال ي ْرت رط ِّيف ِّاالنْتِّ َفاع ِّمبحبَّ ِّة َّ ِّ
ك
احلَديث الَّذي بَ ْعد َه َذا بِّ َذل َ
ْ َ ُ
ََ
ُْ َ ْ َ ُ َ
الص َ َ ْ َ َ َ ْ
ُ ََ
احلالِِّّ .خب َال ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ف
ب قَ ْوًما َولَ َّما يَلْ َحق ِّهبِّ ْم  .قَ َ
فَ َق َ
َح َّ
ال أَ ْهل الْ َعَربِّيَّة ( :لَ َّما) نَ ْفي ل ْل َماضي الْ ُم ْستَمر فَيَ ُدل َعلَى نَ ْفيه ِّيف الْ َماضي َوِّيف َْ
ال :أ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
لهم ِّم ْن ُكل َو ْجه ( .قاله النووي)
( ََلْ) فَإن ََّها تَ ُدل َعلَى الْ َماضي فَ َق ْط ُمثَّ إنَّهُ َال يَْلَزم م ْن َك ْونه َم َع ُه ْم أَ ْن تَ ُكون َمْن ِّزلَته َو َجَز ُاؤهُ مثْ ْ
ِّ
ِّ
دخله وإن قصر عن عمله وهذا معَن
 -6دل احلديث على أن من أحب ً
ومدخله َم َ
عبدا يف هللا فإن هللا جامع بينه وبينه يف جنته ُ
قوله" :وَل يلحق هبم"؛ يعين يف العمل واملنزلة وبيان هذا املعَن -وهللا أعلم -أنه ملا كان احملب للصاحلني إَّنا أحبهم من أجل طاعتهم هلل
اعتقادا هلا أثاب هللا معتقد ذلك ثواب الصاحلني؛ إذ النية هي األصل والعمل تابع هلا وهللا يُؤِت
وكانت احملبة ً
عمال من أعمال القلوب و ً
فضله من يراء ( .قاله ابن بطال ) .
ال :يا رس َ ِّ
ال رس ُ ِّ
ِّ
ال :يَا َر ُس َ
 -7جاء يف الرواية األخرى ( فَ َق َ
ول هللاِّ َم َىت َّ
الس َ
ول هللا َما أ َْع َد ْد ُ
ول هللا َ ما أ َْع َد ْد َ
ت َهلَا؟ قَ َ َ َ ُ
اعةُ؟ قَ َ َ ُ
ت َهلَا َكبريَ
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ٍ
ِّ ٍ
ت").
ب هللاَ َوَر ُسولَهُ قَ َ
ص َدقٍَة َولَكِّ ِّين أ ُِّح ُّ
َحبَْب َ
ال" :فَأَنْ َ
ت َم َع َم ْن أ ْ
ص َالة َوَال صيَام َوَال َ
َ
ٍ
ص َالة  )...يعين بذلك :النوافل من الصالة والصيام والصدقة؛ ألن الفرائض ال بد
قال
القرطِب رمحهُ هللاُ :قوله ( َما أ َْع َد ْد ُ
ت َهلَا َكبِّ َري َ
ر
له ولغريه من فعلها فيكون معناه :أنه َل يأت منها بالكثري الذي يُعتمد عليه ويُرجى دخول اجلنة بسببه هذا ظاهره.
كثريا فإنه حمت َقر بالنسبة إىل ما عنده من حمبة هللا تعاىل ورسوله  فإنه
َْ
وحيتَمل أن يكون أراد :أن الذي فَ َعله من تلك األمور وإن كان ً
عدته وهللا تعاىل أعلم( .املفهم)
ظهر له أن حمبة هللا تعاىل ورسوله  أفضل األعمال وأعظم ال ُقَرب فجعلها ُع ْمدته واختذها ُ
ِ
 -8قوله ( فَم َّر غُالَ ٌم لِل ِ
اعةُ ) .
ريةِ َ ،وَكا َن ِم ْن أَق َْر ِاِن فَ َق َ
وم َّ
الس َ
ال إِ ْن أُ رخ َر َه َذا فَ لَ ْن يُ ْد ِرَكهُ ا ْهلََرُم َح ََّّت تَ ُق َ
ُ
َ
ْمغ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ال «إ ْن
َح َدث إنْ َسان مْن ُه ْم فَ َق َ
اب إذَا قَد ُموا َعلَى َر ُسول َّ
اعة َم َىت َّ
اّلل َ سأَلُوهُ َع ِّن َّ
َع ْن َعائ َرةَ قَالَ ْ
الس َ
الس َ
اعةُ فَنَظََر إ َىل أ ْ
ت ( َكا َن األ َْعَر ُ
ِّ
اعتُ ُكم) متفق عليه .
ش َه َذا ََلْ يُ ْد ِّرْكهُ ا ْهلََرُم قَ َام ْ
ت َعلَْي ُك ْم َس َ
يَع ْ
ول َِّّ
ول َِّّ
ِّ
ِّ
ِّ
ص ِّ
و َع ْن أَنَ ٍ
س ( أ َّ
ش َه َذا
ال َر ُس ُ
ال لَهُ ُحمَ َّم ٌد فَ َق َ
ار يُ َق ُ
َن َر ُجالً َسأ ََل َر ُس َ
وم َّ
الس َ
اّلل  : إِّ ْن يَع ْ
اعةُ َوعْن َدهُ غُالَ ٌم م َن األَنْ َ
اّلل َ م َىت تَ ُق ُ
اعةُ ) رواه مسلم .
وم َّ
الس َ
الْغُالَ ُم فَ َع َسى أَ ْن الَ يُ ْد ِّرَكهُ ا ْهلََرُم َح َّىت تَ ُق َ
اعةُ) .متفق عليه
ويف رواية قال أنس ( َمَّر غُالَ ٌم لِّْل ُمغِّ َريةِّ بْ ِّن ُش ْعبَةَ َوَكا َن ِّم ْن أَقْ َرِّاين فَ َق َ
وم َّ
ال النِّ ُّ
الس َ
َّيب « إِّ ْن يُ َؤ َّخ ْر َه َذا فَلَ ْن يُ ْد ِّرَكهُ ا ْهلََرُم َح َّىت تَ ُق َ
ول َِّ
اب إِذَا قَ ِد ُموا َعلَى ر ُس ِ
ال ِّمن األ َْعر ِّ
ِّ
َّيب  فَيَ ْسأَلُونَهُ ) .
اب ُج َفاةً يَأْتُو َن النِّ َّ
( َكا َن األَ ْع َر ُ
َ
اَّلل  ) ويف رواية ( َكا َن ر َج ٌ َ َ
اعةُ ) أي :القيامة وكان ذلك ملا طرق أمساعهم من تكرار اقرتاهبا يف القرآن فأرادوا أن يعرفوا تعيني وقتها.
اع ِة َم ََّت َّ
( َسأَلُوهُ َع ِن َّ
الس َ
الس َ
ث إِنْ ٍ ِ
( فَ نَظَر إِ ََل أَح َد ِ
َصغَ ِّرِّه ْم)
ْ
سان م ْن ُه ْم ) ويف رواية (فَ َكا َن يَنْظُُر إِّ َىل أ ْ
َ
َ
ِّ
ِ
ال ه َر ٌام يَ ْع ِّين َم ْوتَ ُهم ويف حديث أنس (إِّ َّن ُع َمر َه َذا ََلْ يُ ْد ِّركهُ ا ْهلََرم
( فَ َق َ
اعتُ ُكم ) ق َ
ش َه َذا َملْ يُ ْد ِرْكهُ ا ْهلََرُم قَ َام ْ
ت َعلَْي ُك ْم َس َ
ال إِ ْن يَع ْ
اعة) .
َح َّىت تَ ُقوم َّ
الس َ
قال عياض :حديث عائرة هذا يفسر حديث أنس وان املراد ساعة املخاطبني وهو نظري قوله (أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة
سنة منها ال يبقى على وجه األرض ممن هو عليها اآلن أحد) وقد تقدم بيانه يف كتاب العلم وأن املراد انقراض ذلك القرن وأن من كان
يف زمن النيب  إذا مضت مائة سنة من وقت تلك املقالة ال يبقى منهم أحد ووقع األمر كذلك فإن آخر من بقي ممن رأى النيب 
أبو الطفيل عامر بن واثلة كما جزم به مسلم وغريه وكانت وفاته سنة عرر ومائة من اهلجرة.
وقد تقدم معنا  :أن الساعة عند اإلطالق يراد هبا يوم القيامة ألن الساعة تطلق على عدة إطالقات:
اإلطالق األول :القيامة.

كقوله تعاىل (اقرتبت الساعة).
اع ِّة).
َّاس َع ِّن َّ
وقوله تعاىل (يَ ْسأَلُ َ
الس َ
ك الن ُ

اإلطالق الثاِن :موت اإلنسان.
فمن مات فقد قامت قيامته لدخوله عاَل الربزخ الذي هو أول عواَل اآلخرة.

اإلطالق الثالث :تطلق أحياناً ويراد ِبا موت أهل القرن.
ِّ
اعتُ ُكم) .
ش َه َذا ََلْ يُ ْد ِّرْكهُ ا ْهلََرُم قَ َام ْ
ت َعلَْي ُك ْم َس َ
كما يف هذا احلديث (إِّ ْن يَع ْ
َّاس َع ِّن
ك َع ِّن َّ
اع ِّة) وكقوله تعاىل (يَ ْسأَلُ َ
لكن إذا أطلقت الساعة يف القرآن فاملراد هبا القيامة الكربى كقوله تعاىل (يَ ْسأَلونَ َ
الس َ
ك الن ُ
الساع ِّة) وكقوله تعاىل (اقْ تَرب ِّ
اعةُ َوانْ َر َّق الْ َق َمُر) .
ت َّ
الس َ
َّ َ
ََ
فائدة :

ال ِم َن األَ ْعر ِ
قوله ( َكا َن ِر َج ٌ
اب ُج َفاةً ) .قال احلافظَ :ل أقف على أمسائهم .
َ
وقوله" :جفاة" يف رواية األكثر باجليم ويف رواية بعضهم باملهملة وإَّنا وصفهم بذلك :أما على رواية اجليم فألن سكان البوادي يغلب
عليهم الرظَف وخرونة العيش فتجفو أخالقهم غالبًا وأما على رواية احلاء فلقلة اعتنائهم باملالبس ( .الفتح ) .
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 -97باب قول الرجل للرجل اخسأ
ال رس ُ ِ
ِ
اس ،ر ِ
ال الد ُّ
سأْ ) .
ض َي َّ
ُّخ قَ َ
َك َخبِيئًا فَ َما ُه َو قَ َ
ْت ل َ
ص ائِ ٍد قَ ْد َخبَأ ُ
ول هللا  ( البْ ِن َ
 -6172عن ابْن َعبَّ ٍ َ
اَّللُ َعنْ ُه َما ،قَ َ َ ُ
ال ا ْخ َ
ول ِ
هللا ِِ ف رْه ٍط ِمن أَصحابِ ِه قِبل اب ِن ٍ
اب انْطَلَ َق َم َع ر ُس ِ
اخلَطَّ ِ
 -6173عن ابن عمر ( أ َّ
ب َم َع
َن ُع َم َر بْ َن ْ
ْ ْ َ ََ ْ َ
َ
َ
صيَّاد َح ََّّت َو َج َدهُ يَل َْع ُ
ول ِ
ان ِِف أُطُ ِم ب ِِن مغَالَةَ وقَ ْد قَارب ابن صيَّ ٍ
الْغِلْم ِ
َِن
هللا  ظَ ْه َرهُ بِيَ ِدهِ ُُثَّ قَ َ
ب َر ُس ُ
اد يَ ْوَمئِ ٍذ ا ْحلُلُ َم فَلَ ْم يَ ْش ُع ْر َح ََّّت َ
ال أَتَ ْش َه ُد أِر
َ َ ُْ َ
ض َر َ
َ َ َ
َ
ت بِ َِّ
اد أَتَ ْشه ُد أَِِن رس ُ ِ
ك رس ُ ِ
ول ِ
ال ابن صيَّ ٍ
اَّلل
َِّب ُُ ثَّ قَ َ
هللا فَ نَظََر إِل َْي ِه فَ َق َ
َر ُس ُ
آم ْن ُ
ول هللا فَ َرضَّهُ النِ ُّ
ول األ رُميِر َ
 ن ُُثَّ قَ َ ْ ُ َ
ال َ
َ ر َُ
ال أَ ْش َه ُد أَنَّ َ َ ُ
ول ِ
ول ِ
ِ
ال يأْتِ ِيِن ِ
ال  :الَب ِن ٍ
هللا  : إِِرِن
ال َر ُس ُ
ك األ َْم ُر قَ َ
ال َر ُس ُ
ب قَ َ
َوُر ُسلِ ِه ُُثَّ قَ َ
هللا ُ : خلِر َ
ط َعلَْي َ
صاد ٌق َوَكاذ ٌ
َ
ْ َ
صيَّاد َماذَا تَ َرى قَ َ َ
ول ِ
ول ِ
ال ُه َو الد ُّ
هللا : 
ال َر ُس ُ
ب ُعنُ َقهُ قَ َ
ال ُع َم ُر يَا َر ُس َ
سأْ فَ لَ ْن تَ ْع ُد َو قَ ْد َر َ قَ َ
ُّخ قَ َ
َك َخبِيئًا قَ َ
هللا أَتَأْ َذ ُن ِِل فِ ِيه أَ ْ
ْت ل َ
َخبَأ ُ
ض ِر ْ
ال ا ْخ َ
ِ
َك ِِف قَ ْتلِه ) .
سلَّ ُ
ط َعلَْي ِه َوإِ ْن َملْ يَ ُك ْن ُه َو فَالَ َخ ْي َر ل َ
إ ْن يَ ُك ْن ُه َو الَ تُ َ
[ م . ] 2930 :
 -6174قَ َ ِ
ول ِ
ت عب َد ِ
ي ي ُؤَّم ِ
ُيب بْ ُن َك ْع ٍ
ان النَّ ْخ َل الَِِّت فِ َيها
ك َر ُس ُ
هللا بْ َن ُع َم َر يَ ُق ُ
هللا َ وأ َُّ
ول انْطَلَ َق بَ ْع َد َذلِ َ
س ِم ْع ُ َ ْ
ب األَنْ َ
صا ِر ُّ َ
ال َساملٌ فَ َ
ول ِ
ول ِ
وع النَّ ْخ ِل و ْهو َخيْتِل أَ ْن يسمع ِم ِن اب ِن صيَّ ٍ
ابن صيَّ ٍ
اد َش ْيئًا قَ ْب َل أَ ْن يَ َراهُ،
هللا  طَِف َق َر ُس ُ
اد َح ََّّت إِذَا َد َخ َل َر ُس ُ
هللا  يَت َِّقي ِِبُ ُذ ِ
ْ َ
ُْ َ
َ َ ُ َََْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َت
ضطَج ٌع َعلَى ف َراشه ِِف قَطي َفة لَهُ ف َيها َرْم َرَمةٌ ،أ َْو َزْم َزَمةٌ فَ َرأ ْ
صيَّاد ُم ْ
َِّب َ و ْه َو يَتَّقي ِبُ ُذو ِع النَّ ْخ ِل فَ َقال ْ
صيَّاد النِ َّ
َت أ ُُّم ابْ ِن َ
َوابْ ُن َ
ال رس ُ ِ
ِالب ِن صيَّا ٍد أَي ص ِ
اْسُهُ  -ه َذا ُحمَ َّم ٌد فَ ت نَاهى ابن ٍ
 ن ) .
افَ ،و ْه َو ْ
َ
ول هللا  : ل َْو تَ َرَك ْتهُ بَ َّ َ
َ َ ُْ َ
ْ َ
ْ َ
صيَّاد قَ َ َ ُ
[ م . ] 2931 :
---------ٍ ِ
اب انْطَلَق مع رس ِ ِ
اخلَطَّ ِ
( عن ابن عمر  :أ َّ
َص َحابِ ِه ) الرهط ما دون العررة .
َن ُع َم َر بْ َن ْ
ول هللا ِِ ف َرْهط م ْن أ ْ
َ ََ َُ
( قِبل اب ِن صيَّ ٍ
اد ) أي  :جهته .
ََ ْ َ
ِ
ِ
ب َم َع الْغل َْمان ِِف أُطُ ِم بَِِن َمغَالَةَ ) بفتح امليم والغني املعجمة ونُقل :معاوية بالضم والعني املهملة وهم بطن من
( َح ََّّت َو َج َدهُ يَل َْع ُ
األنصار "واألطم" بضم وبضمتني :القصر وكل حصن مبين حبجارة وكل بيت مربع مسطح واجلمع :آطام وأطوم كذا يف
"القاموس" .
وقال النووي رمحه هللا :قوله" :عند أطم بين مغالة" هكذا هو يف بعض النسخ "بين مغالة" ويف بعضها" :ابن مغالة" واألول هو املرهور
و"املغالة" بفتح امليم وختفيف الغني املعجمة وذكر مسلم يف رواية احلسن احللواين اليت بعد هذه أنه "أطم بين معاوية" بضم امليم وبالعني
كل ما كان على ميينك إذا وقفت آخر البالط مستقبل
املهملة قال العلماء :املرهور املعروف هو األول قال القاضي" :وبنو مغالة" ُّ
مسجد رسول هللا  و"األطم" بضم اهلمزة والطاء :هو احلصني مجَْعه :آطام.
( وقَ ْد قَارب ابن صيَّ ٍ
اد يَ ْوَمئِ ٍذ ا ْحلُلُ َم ) أي :البلوغ باالحتالم وغريه .
َ َ ُْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول هللا  ظَ ْه َرهُ بيَده ) الكرمية .
ب َر ُس ُ
( فَلَ ْم يَ ْش ُع ْر َح ََّّت َ
ض َر َ
ول ِ
ال ابن صيَّ ٍ
هللا ) ويف حديث أيب سعيد عند الرتمذي" :فقال :أترهد أنت أين رسول هللا؟ .
َِن َر ُس ُ
اد أَتَ ْش َه ُد أِر
( ُُثَّ قَ َ ْ ُ َ
ول هللاِّ . ) قال النووي :وَيوز أن يكون معَن "رفضه" باملعجمة؛ أي :ترك سؤاله اإلسالم؛
ضهُ َر ُس ُ
( فَ َرضَّهُ النِ ُّ
َِّب  ) ويف لفظ ( فَ َرفَ َ
ليأسه منه ٍ
حينئذ مث شرع يف سؤاله عما يرى .
وقال يف "الفتح" :قوله" :فرفضه" لألكثر بالضاد املعجمة؛ أي :تركه .
ال  :الَب ِن صيَّ ٍ
ت بِ َِّ ِ ِ
اد َماذَا تَ َرى ) أي  :ما تبصر وتُكاشف من األمر الغييب؟ .
( ُُثَّ قَ َ
آم ْن ُ
اَّلل َوُر ُسله ُُثَّ قَ َ ْ َ
ال َ
ِّ
ِ
ال يأْتِ ِيِن ِ
ب) أو خمرب كاذب وقال القاري:
صاد ٌق َوَكاذ ٌ
َ
( قَ َ َ
(و) تارة يأتيين خرب ( َكاذ ٌ
ب ) أي :تارة يأتيين خرب صادق أو خمرب صادق َ
أي خرب صادق تارًة وكاذب؛ أي :أخرى أو َملِّك صادق وشيطان كاذب وقيل :حاصل السؤال أن الذي يأتيك ما يقول لك؟ وجممل
اجلواب أنه حيدثين بريء قد يكون صادقًا وقد يكون كاذبًا .
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ول ِ
ك األ َْم ُر ) ببناء الفعل للمفعول مرد ًدا للمبالغة والتكثري وَيوز ختفيفه؛ أيُ :شبِّه عليك األمر؛ أي:
ال َر ُس ُ
( قَ َ
هللا ُ : خلِر َ
ط َعلَْي َ
الكذب بالصدق قال النووي رمحه هللا :أي ما يأتيك به شيطانك خملَّط قال اخلطايب :معناه أنه كان له تارات يصيب يف بعضها وخيطئ
يف بعضها فلذلك التبس عليه األمر.
ول ِ
َك ) أي  :أخفيت وأضمرت لك يف نفسي .
ال َر ُس ُ
( قَ َ
ْت ل َ
هللا  إِِرِن َخبَأ ُ
ِ
ضمًرا لتخربين به ويف رواية ( إين قد خبأت لك ِّخْبئًا ) قال يف "الفتح"" :خبئًا" بكسر اخلاء املعجمة
( َخبيئًا ) أي :شيئًا ُم َ
وبفتحها وسكون املوحدة بعدها مهز وبفتح املعجمة وكسر املوحدة بعدها حتتانية ساكنة مث مهز؛ أي :أخفيت لك شيئًا.
ال ُه َو الد ُّ
وح َكى صاحب "احملكم" الفتح ووقع عند
( قَ َ
ُّخ ) أي  :قال ابن صياد  :هو الدخ بضم الدال املهملة بعدها خاء معجمة َ

"الزخ" بفتح الزاي بدل الدال وفسره باجلماع واتفق األئمة على تغليطه يف ذلك ويرده ما وقع يف حديث أيب ذر" :فأراد أن
احلاكمَّ :
يقول الدخان فلم يستطع فقال الدخ" .وللبزار والطرباين يف "األوسط" من حديث زيد بن حارثة قال ( كان النيب  خبأ له سورة
الدخان ) وكأنه أطلق السورة وأراد بعضها فإن عند أمحد عن عبد الرزاق يف حديث الباب" :وخبأت له :يوم تأِت السماء بدخان مبني
وأما جواب ابن صياد بالدخ فقيل :إنه اندهش فلم يقع من لفظ الدخان إال على بعض .
اجلُ ْم ُهور َعلَى أ َّ
ُّخان َوأَن ََّها لُغَة فِّ ِّيه .
َن الْ ُمَراد بِّالد ِّ
وقال النووي َ :و ْ
ُّخ ُهنَا الد َ
اخلُ ُسوء وهو زجر الكلب.
حقريا واسكت
( قَ َ
مزجورا من ْ
صاغرا أو ُ
ال ا ْخ َ
ً
ابعد ً
سأْ ) كلمة زجر واستهانة؛ أي :امكث ً
( فَلَ ْن تَ ْع ُد َو قَ ْد َر َ ) أي :قدر مثلك من الكهان الذين حيفظون من إلقاء شياطينهم ما حيفظونه خمتلطًا صدقه بكذبه.

قال القرطِب رمحه هللا :قوله ( لن تعدو قدرك ) أي :لن َُتاوز حالة الكهان املتخرصني الكذابني ال يليق بك إال ذلك َّ
وإَّنا اختربه النيب
ر
ِّ
 بذلك؛ لينظر هل طريقته طريقة الكهان أو ال؟ فظهر أنه كذلك وأن الرياطني تلعب به وتُلَبس عليه .انتهى .
ول ِ
ب ُعنُ َقهُ ) أي  :أقتله .
ال ُع َم ُر يَا َر ُس َ
( قَ َ
هللا أَتَأْذَ ُن ِِل فِ ِيه أَ ْ
ض ِر ْ
ول ِ
هللا  إِ ْن يَ ُك ْن ُه َو ) الدجال .
ال َر ُس ُ
( قَ َ
ط َعلَْي ِه ) يعين :أنك ال تقدر على إهالكه؛ ألن املقدَّر أن قاتله عيسى  ويف حديث جابر ( فلست بصاحبه إَّنا صاحبه
سلَّ ُ
( الَ تُ َ
عيسى ابن مرمي ) .
َك ِِف قَ ْتلِه ) سيأِت شرحها إن شاء هللا .
( َوإِ ْن َملْ يَ ُك ْن ُه َو فَالَ َخ ْي َر ل َ
( قَ َ ِ
ت عب َد ِ
ك ) بعد ما تقدم ِّذكره من اجتماع النيب  بابن صياد ومناقرته له وتبني
هللا بْ َن عُ َم َر يَ ُق ُ
ول انْطَلَ َق بَ ْع َد ذَلِ َ
س ِم ْع ُ َ ْ
ال َساملٌ فَ َ
كذبه.
ول ِ
ي ي ُؤَّم ِ
ُيب بْ ُن َك ْع ٍ
ان النَّ ْخ َل ) أي :فيما بينها أو يف بستاُنا .
( َر ُس ُ
هللا َ وأ َُّ
ب األَنْ َ
صا ِر ُّ َ
ول ِ
ول ِ
( الَِِّت فِيها ابن صيَّ ٍ
هللا  ) أي  :شرع وأخذ رسول هللا . 
هللا  طَِف َق َر ُس ُ
اد َح ََّّت إِذَا َد َخ َل َر ُس ُ
َ ُْ َ
ِّ
ِ ِ
عن ابن صياد؛ ليأخذه على غرة وغفلة فإن تلك احلالة أدل
( يَتَّقي ِبُ ُذو ِع النَّ ْخ ِل ) أي  :يسترت واملعَن :أنه  يتخبأ ويسرت نفسه َ
على بطالن الرهبان.
( َو ْه َو َخيْتِ ُل ) قال النووي  :أي خيدع ابن صياد ويستغفله؛ ليسمع شيئًا من كالمه حىت يعلم هو والصحابة حاله يف أنه كاهن أم
ساحر وحنومها وفيه َك ْرف أحوال َمن ُختاف مفسدته وفيه كرف ِّ
اإلمام األمور املهمة بنفسه.
ِ
صيَّا ٍد َش ْيئًا قَ ْب َل أَ ْن يَ َراهُ ) ابن صياد .
( أَ ْن يَ ْس َم َع م ِن ابْ ِن َ
ضطَ ِجع عَلَى فِر ِ
( وابن ٍ
النووي رمحه هللا :قد وقعت هذه اللفظة يف معظم
اش ِه ِِف قَ ِطي َف ٍة لَهُ فِ َيها َرْم َرَمةٌ  ،أ َْو َزْم َزَمةٌ ) قال
صيَّاد ُم ْ ٌ
َ ُْ َ
ر
َ
نُسخ مسلم" :زمزمة" بزاءين معجمتني ويف بعضها براءين مهملتني ووقع يف البخاري بالوجهني ونقل القاضي عن مجهور رواة مسلم أنه
ِّ
وح ْذف امليم الثانية وهو صوت خفي ال يكاد يُفهم أو ال يُفهم.
آخرا َ
باملعجمتني وأنه يف بعضها" :رمزة" براء أوًال وزاي ً
َت ِالب ِن صيَّا ٍد أَي ص ِ
َت أ ُُّم اب ِن صيَّ ٍ
اْسُهُ ) ويف حديث جابر ( فقالت :يا
َِّب َ و ْه َو يَت َِّقي ِِبُ ُذ ِ
اف َ ،و ْه َو ْ
اد النِ َّ
ْ َ
وع النَّ ْخ ِل فَ َقال ْ ْ َ
( فَ َرأ ْ ْ َ
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عبد هللا هذا أبو القاسم قد جاء ) وكأن الراوي َعرب بامسه الذي تسمى به يف ِّ
اإلسالم وأما امسه األول فهو صاف .
ال رس ُ ِ
( ه َذا ُحمَ َّم ٌد فَ ت نَاهى ابن ٍ
 ن ) أي :أظهر لنا من حاله ما نطلع به على حقيقته والضمري ألم ابن
َ
ول هللا  ل َْو تَ َرَك ْتهُ بَ َّ َ
َ َ ُْ َ
صيَّاد قَ َ َ ُ
صياد؛ أي :لو َل تُعلمه مبجيئنا لتمادى على ما كان فيه فسمعنا ما نستكرف به أمره .
-1أن النيب  كان يف أول أمره ملتبساً عليه أمر ابن صياد هل هو الدجال أم ال ؟
صته ُم ْر ِّكلَة َوأ َْمره ُم ْرتَبَه ِّيف أَنَّهُ َه ْل ُه َو الْ َم ِّسيح َّ
الد َّجال الْ َم ْر ُهور أ َْم َغ ْريه؟ َوَال َشك ِّيف أَنَّهُ َد َّجال ِّم ْن
قال النووي  :قَ َ
ال الْعُلَ َماءَ :وقِّ َّ
ِّ
الدَّج ِّ
ص َف ِّ
ِّ
ُوحي إِّلَي ِّه بِّ ِّ
َح ِّاديث أ َّ
َّجال
اجلَة .قَ َ
ات الد َّ
وح إِّلَْي ِّه بِّأَنَّهُ الْ َم ِّسيح الد َّ
َّجال َوَال َغ ْريه َوإََِّّّنَا أ َ ْ
ال الْ ُعلَ َماءَ :وظَاهر ْاأل َ
َ
َن النَِّّيب ََ لْ يُ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ال لعُ َمر " إ ْن يَ ُك ْن ُه َو فَلَ ْن تَ ْستَطيع
َّجال َوَال َغ ْريه َوهلََذا قَ َ
ك َكا َن النَِّّيب َ ال يَ ْقطَع بأَنَّهُ الد َّ
صيَّاد قَ َرائن ُْحمتَملَة فَل َذل َ
َوَكا َن يف ابْن َ
لد َّج ِّال وقد ولِّد لَه هو وأَ ْن َال يدخل م َّكة والْم ِّدينة وأ َّ ِّ
َّجال َكافِّر َوبِّأَنَّهُ َال يُولَد لِّ َّ
صيَّاد
قَ ْتله" َوأ ََّما اِّ ْحتِّ َجاجه ُه َو بِّأَنَّهُ ُم ْسلِّم َوالد َّ
َن ابْن َ
َْ ُ َ َ َ َ َ
ََْ ُ َ ُ َُ َ
َد َخ َل الْ َم ِّدينَة َوُه َو ُمتَ َوِّجه إِّ َىل َم َّكة فَ َال َدَاللَة لَهُ فِّ ِّيه ِّأل َّ
صته
َخبَ َر َع ْن ِّص َفاته َوقْت فِّْت نَته َو ُخُروجه ِّيف ْاأل َْرض َوِّم ْن اِّ ْشتِّبَاه قِّ َّ
َن النَِّّيب  إََِّّّنَا أ ْ
وَكونه أَحد الد ِّ
ني .
َّجاجلَة الْ َك َّذابِّ َ
َ
َْ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
ِّ
الص َالة
ال ْ
ُث قال  :قَ َ
ات بالْ َمدينَة َوأَن َُّه ْم لَ َّما أ ََر ُادوا َّ
اخلَط ِ ُّ
ف ا َّ
اب م ْن ذَل َ
اختَ لَ َ
ايب َ :و ْ
ك الْ َق ْول َوَم َ
ي َعنْهُ أَنَّهُ تَ َ
لسلَف يف أ َْمره بَ ْعد ك َربه فَ ُرو َ
ان أ َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ال :وَكا َن اِّبن عمر وجابِّر فِّيما رِّوي عْن هما َحيلِّ َف ِّ
َّجال
صيَّاد ُه َو الد َّ
َ ُ َ َ َُ ْ
َن ابْن َ
يل َهلُ ْم :ا ْش َه ُدوا .قَ َ َ ْ ُ َ َ َ
َعلَْيه َك َر ُفوا َع ْن َو ْجهه َح َّىت َرآهُ النَّاس َوق َ
ِّ
ان فِّ ِّيه فَِّق ِّ
َال ي ُر َّك ِّ
الَ :وإِّ ْن َد َخ َل َوَرَوى أَبُو َد ُاوَد ِّيف
يل :إِّنَّهُ َد َخ َل َم َّكة َوَكا َن ِّيف الْ َم ِّدينَة فَ َق َ
َسلَ َم فَ َق َ
الَ :وإِّ ْن أ ْ
يل جلَابِّ ٍر :إِّنَّهُ أ ْ
َ
َسلَ َم .فَق َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
صلي َعلَْيهَ .وقَ ْد َرَوى ُم ْسلم
صيَّاد يَ ْوم ْ
احلََّرة َوَه َذا يُ َعطل رَوايَة َم ْن َرَوى أَنَّهُ َم َ
ات بالْ َمدينَة َو َ
صحيح َع ْن َجابر قَا َل :فَ َق ْدنَا ابْن َ
ُسنَنه بإ ْسنَاد َ
اىل أ َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َح ِّاديث أ َّ
ك عِّْند النَِّّيب 
َن َجابِّر بْن َعْبد َّ
ف بِّاَ َّّللِّ تَ َع َ
صيَّاد ُه َو الد َّ
َّجال َوأَنَّهُ َِّمس َع ُع َمر َْ حيلف َعلَى ذَل َ
اّلل َحلَ َ
َن ابْن َ
ِّيف َهذه ْاأل َ
ف لَم ي نكِّره النَِّّيب  .وروى أَبو داود بِِّّإسن ٍاد ص ِّحيح عن اِّبن عمر أَنَّه َكان ي قول :وا َّّلل ما أَشك أ َّ ِّ
ال
َّجال .قَ َ
صيَّاد ُه َو الْ َم ِّسيح الد َّ
َ ْ ْ ُ َ ُ َ َ ُ ََ َ ُ
َ ْ ُْ ُ
َن ابْن َ
َََ ُ َ ُ َ ْ َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّجال؟ ومن َذهب إِّ َىل أَنَّه َغريه اِّحتَ َّج ِّحب ِّديثِّ
الْبَ ْي َهق ُّي ِّيف كتَابه الْبَ ْعث َوالن ُ
ُّرور :ا ْختَ لَ َ
ُ ْ ْ َ
ف النَّاس ِّيف أ َْمر ابْن َ
صيَّاد ا ْخت َالفًا َكث ًريا َه ْل ُه َو الد َّ َ َ ْ َ َ
ِّ
ِّ
ال :وََيوز أَ ْن تُوافِّق ِّص َفة اِّبن صيَّاد ِّ
َمتِّيم الد ِّ
الص ِّحيح أ َّ
َن
صة ْ
ت ِّيف َّ
َّاري ِّيف قِّ َّ
ص َفة الد َّ
َّجال َك َما ثَبَ َ
اسة الَّذي ذَ َكَرهُ ُم ْسلم بَ ْعد َه َذا .قَ َ َ ُ
ْ َ
اجلَ َّس َ
َ
ِّ ِّ
ِّ
اّلل تَع َ ِّ ِّ
أَ ْشبه النَّاس بِّالد َّ ِّ
اىل ِّمْن َها
ص َم َّ
س َك َما قَ َ
اّلل تَ َع َ
اىل هبَا عبَاده فَ َع َ
صيَّاد فْت نَة ابْتَ لَى َّ َ
الَ .وَكا َن أ َْمر ابْن َ
َ
َّجال َعْبد الْعَُّزى بْن قَطَن َولَْي َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
س يف َحديث َجابر أَ ْكثَر م ْن ُس ُكوت النَِّّيب  ل َق ْول ُع َمر فَيُ ْحتَ َمل أَنَّهُ َ كا َن َكالْ ُمتَ َوقف يف أ َْمره
اه ْم َشرَها  .قَ َ
الْ ُم ْسلم َ
ني َوَوقَ ُ
ال َ :ولَْي َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ص َّح َع ْن ُع َمر َو َع ْن اِّبْن ُع َمر
صَّر َح بِّه ِّيف َحديث َمتيمَ .ه َذا َك َالم الْبَ ْي َهق ِّي َوقَ ْد ا ْختَ َار أَنَّهُ َغ ْريه َوقَ ْد قَد ْ
َّمنَا أَنَّهُ َ
ُمثَّ َجاءَهُ الْبَ يَان أَنَّهُ َغ ْريه َك َما َ
َّجالَ .واَ َّّلل أ َْعلَم .
َو َجابِّر  أَنَّهُ الد َّ
ِّ
ِ ِ
ضَرتِِّّه النُّبُ َّوة ؟
يل َ :كْيف ََلْ يَ ْقتُلهُ النَِّّيب َ م َع أَنَّهُ ا َّد َعى ِّحبَ ْ
 -2فَإ ْن ق َ
اجلَواب ِّم ْن و ْج َه ْ ِّ
ني ذَ َكَرُمهَا الْبَ ْي َه ِّق ُّي َو َغ ْريه :
َ
فَ ْ َ
أَحدمها  :أَنَّه َكا َن َغري بالِّغ واختَار الْ َق ِّ
اجلََواب .
اضي ِّعيَاض َه َذا ْ
َ َ ُ
ْ َ
َ ْ َ
والث ِّ
َّاين  :أَنَّهُ َكا َن ِّيف أَيَّام ُم َه َادنَة الْيَ ُهود َو ُحلَ َفائِّ ِّه ْم .
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
ال :أل َّ
ص ْلح َعلَى أَ ْن َال
السنَن هبَ َذا ْ
َو َجَزَم ْ
اجلََواب الثَّاين قَ َ
ايب يف َم َعاَل ُّ
اخلَط ُّ
ب بَْينه َوبَ ْني الْيَ ُهود كتَاب ُ
َن النَِّّيب  بَ ْعد قُ ُدومه الْ َمدينَة َكتَ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ال ْ
صيَّاد ِّمْن ُه ْم أ َْو َد ِّخ ًيال فِّ ِّيه ْم .قَ َ
اخلَطَّ ِّ ُّ
ايبَ :وأ ََّما ا ْمت َحان النَِّّيب  مبَا َخبَّأَهُ لَهُ م ْن آيَة الد َ
ُّخان فَألَنَّهُ
رهم َوَكا َن ابْن َ
يُ َه ُ
اجواَ .ويُْت َرُكوا َعلَى أ َْم ْ
لصحاب ِّة وأَنَّه َك ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
اهن
َكا َن يَْب لُغهُ َما يَدَّعيه م ْن الْك َهانَة َويَتَ َعاطَاهُ م ْن الْ َك َالم ِّيف الْغَْيب فَ ْامتَ َحنَهُ ليُ ْعلم َحقي َقة َحاله َويُظْ ِّهر إِّبْطَال َحاله ل َّ َ َ َ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
السماء بِّ ُدخ ٍ
ِِّّ
ِّ ِّ
ِّ
ضم ِّ
ان
ار قَ ْول َّ
اّلل تَ َع َ
َ
اىل (فَ ْارتَق ْ
ب يَ ْوم تَأِْت َّ َ
َساحر يَأْتيه الرَّْيطَان فَيُ ْلقي َعلَى ل َسانه َما يُْلقيه الرَّيَاطني إ َىل الْ َك َهنَة فَ ْامتَ َحنَهُ بإ ْ َ
ِّ
َي َال َُتَ ِّ
اوز
ُّخان َوِّه َي لُغَة فِّ ِّيه فَ َق َ
"خبَّأْت لَك َخبِّيئًا "فَ َق َ
ُمبِّني) َوقَ َ
َي الد َ
الَ :
ال لَهُ النَِّّيب ( :ا ْخ َسأْ فَلَ ْن تَ ْع ُدو قَ ْدرك) أ ْ
الُ :ه َو الدُّخ أ ْ
َّ ِّ
ِّ ِِّّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اّلل َو َس َالمه َعلَْي ِّه ْم؛
صلَ َوات َّ
ين َْحي َفظُو َن م ْن إِّلْ َقاء الرَّْيطَان َكل َمة َواح َدة م ْن مجُْلَة َكث َرية خب َالف ْاألَنْبِّيَاء َ
قَ ْدرك َوقَ ْدر أ َْمثَالك م ْن الْ ُك َّهان الذ َ
ضحا َك ِّام ًال وِِّّخب َال ِّ
ِّ
اّلل تَع َ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اّلل ْاأل َْولِّيَاء ِّم ْن الْ َكَر َاماتَ .واَ َّّلل أ َْعلَم.
ف َما يُْل ِّهمهُ َّ
فَِّإن َُّه ْم يُوحي َّ َ
اىل إلَْيه ْم م ْن ع ْلم الْغَْيب َما يُوحي فَيَ ُكون َوا ً
َ
( شرح مسلم ) .
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-3قال القرطيب رمحه هللا :ويقال :ابن صائد وامسه صاف وكل ذلك يف احلديث .قال الواقدي :نَ َسبه يف بين النجار وقيل :هو من
مرة ويكذب مر ًارا مث إنه أسلم ملا َكِّرب وظهرت منه عالمة
اليهود وكانوا حلفاء بين النجار وكانت حاله يف صغره حالة الكهان يصدق َ
ومسعت منه أقوال ترعر بأنه الدجال وبأنه كافر فقيل :إنه تاب ومات
اخلري من احلج واجلهاد مع املسلمني مث ظهرت منه أحوال ُ
ووقف على عينه هناك وقيل :بل فُقد يف يوم احلرة وَل يوقف عليه وكان جابر وابن عمر  حيلفان أنه الدجال ال يركان
باملدينة ُ
فيه وعلى اجلملة فأمره كله ُم ْر ِّكل على األمة وهو فتنة وحمنة.
فائد :

ك رس ُ ِ
ول ِ
 ن ) قال القاضي رمحه هللا :يريد هبم العرب؛ ألن أكثرهم
هللا فَ نَظََر إِل َْي ِه فَ َق َ
َِن َر ُس ُ
قوله ( ُُثَّ قَ َ
ال أَتَ ْش َه ُد أِر
ول األ رُميِر َ
ال أَ ْش َه ُد أَنَّ َ َ ُ
كانوا ال يكتبون وال يقرؤون وما ذكره وإن كان حقًّا من قِّبَل املنطوق لكنه يرعر بباطل من حيث املفهوم وهو أنه خمصوص بالعرب
غري مبعوث إىل املعجم كما زعمه بعض اليهود وهو إن قصد به ذلك فهو من مجلة ما يُلقي إليه الكاذب الذي يأتيه وهو شيطانه.
انتهى.

وميكن أن يكون مسموعه من اليهود؛ ألنه منهم أو هذا منه على طريقة احلكماء يف زعمهم أُنم يستغنون عن األنبياء قاله القاري رمحه
هللا .
وقال يف "الفتح" :فيه إشعار بأن اليهود الذين كان ابن صياد منهم كانوا معرتفني ببعثة رسول هللا  لكن يدعون أُنا خمصوصة بالعرب
تعني
وفساد حجتهم واضح جدًّا؛ ألُنم إذا أقروا بأنه رسول هللا استحال أن يكذب على هللا فإذا ادعى أنه رسوله إىل العرب وإىل غريها َّ
( الفتح ) .
ِّصدقه فوجب تصديقه.
ِّ
اخلاء وِّهي لُغَة ِّيف الدُّخان َكما قَدَّمنَاه  .وح َكى ص ِّ
خ ) قال النووي ُ :هو بِّ َ ِّ
قَ ْوله ُ ( :ه َو ُّ
احب ُِّنَايَة الْغَ ِّريب فِّ ِّيه
الد ر
َ
َ َ ْ ُ ََ
َ
ضم الدَّال َوتَ ْرديد َْ َ َ
فَ ْتح الدَّال وضمها والْم ْرهور ِّيف ُكتب اللُّغة و ْ ِّ
اجلُ ْم ُهور َعلَى أ َّ
ُّخان َوأَن ََّها لُغَة فِّ ِّيه َ .و َخالََف ُه ْم
َن الْ ُمَراد بِّالد ِّ
ضم َها فَ َق ْط َو ْ
ُ
احلَديث َ
ُّخ ُهنَا الد َ
ََ َ َ َ ُ
َ َ
ِّ
ال َ :ال معَن لِّلد ِّ
ال  :إَِّّال
ْ
ال بَ ْل الدُّخ بَْيت َم ْو ُجود بَ ْني النَّ ِّخيل َوالْبَ َساتِّني قَ َ
س َما ُخيَبَّأ ِّيف َكف أ َْو ُكم َك َما قَ َ
ايب فَ َق َ
اخلَطَّ ِّ ُّ
ََْ َ
ُّخان ُهنَا ؛ ألَنَّهُ لَْي َ
ِّ
ِّ
ب
ُّخان َوِّه َي قَ ْوله تَ َع َ
ُّخان فَيَ ُجوز َو َّ
الص ِّحيح الْ َم ْر ُهور أَنَّهُ  أ ْ
أَ ْن يَ ُكون َم ْع ََن َخبَّأْت أ ْ
َض َمَر لَهُ آيَة الد َ
َض َم ْرت لَك ا ْسم الد َ
اىل ( :فَ ْارتَق ْ
ِّ
ال الدَّاوِّد ُّ ِّ
ِّ
السماء بِّ ُدخ ٍ
ِّ
ِّ
ب ْاآليَة ِّيف يَده .
ان ُمبِّني) قَ َ
يل َ :كانَ ْ
ت ُس َورة الد َ
َ
ال الْ َقاضي  :قَ َ ُ
يَ ْوم تَأِْت َّ َ
يل َكتَ َ
ُّخان َمكْتُوبَة يف يَده َ وق َ
ي َ :وق َ
ِّ
ِّ
َض َمَر النَِّّيب  إَِّّال ِّهلََذا اللَّ ْفظ النَّاقِّص َعلَى َع َادة الْ ُك َّهان إِّ َذا أَلْ َقى الرَّْيطَان إِّلَْي ِّه ْم
قَ َ
َصح ْاألَقْ َوال أَنَّهُ ََلْ يَ ْهتَد ِّم ْن ْاآليَة الَِّّيت أ ْ
ال الْ َقاضي َ :وأ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َي الْ َق ْدر الَّ ِّذي يُ ْد ِّرك الْ ُك َّهان ِّم ْن ِّاال ْهتِّ َداء إِّ َىل
ب َق ْد ِّر َما َخيْطَف قَ ْبل أَ ْن يُ ْد ِّركهُ الر َهاب َويَ ُدل َعلَْيه قَ ْوله  " :ا ْخ َسأْ فَلَ ْن تَ ْع ُدو قَ ْدرك " أ ْ
ب عض الرَّيء وما َال ي ب ِّني ِّمن َْحت ِّقيقه وَال ي ِّ
صل بِِّّه إِّ َىل بَيَان َوَْحت ِّقيق أ ُُمور الْغَْيب  ( .شرح مسلم ) .
َْ
َ َ
ْ َ َ َُ ْ
فائدة :
َك ِِف قَ ْتلِه ) .
قوله ( َوإِ ْن َملْ يَ ُك ْن ُه َو فَالَ َخ ْي َر ل َ
قال القرطيب  :ال القرطيب :أي ألنه صيب ٍ
حينئذ وقيل :ألنه كان لقومه عهد من النيب  كما عاهد يهود املدينة أو ألنه من حلفاء
بين النجار كما تقدَّم.
 -6175قَ َ ِ
َّاس فَأَثْ ىن علَى ِ
هللا قَام رس ُ ِ
ال عب ُد ِ
ال إِِرِن أُنْ ِذ ُرُك ُموهُ َوَما ِم ْن
ال فَ َق َ
َّج َ
هللا ِِبَا ُه َو أ َْهلُهُ ُُثَّ ذَ َك َر الد َّ
ول هللا ِِ ف الن ِ َ َ
ال َساملٌ قَ َ َ ْ
َ َُ
نَِ ٍِب إِالَّ وقَ ْد أَنْ َذر قَ ومهُ لَ َق ْد أَنْ َذرهُ نُوح قَومهُ ول ِ
ول لَ ُك ْم فِ ِيه قَ ْوالً َملْ يَ ُق ْلهُ نَِِبٌّ لِ َق ْوِم ِه تَ ْعلَ ُمو َن أَنَّهُ أَ ْع َوُرَ ،وأ َّ
س بِأَ ْع َوَر ) .
َن َّ
َك ِرِن َسأَقُ ُ
َ َْ
َ ٌ َْ َ
ر َ
اَّللَ ل َْي َ
[ م . ] 2931 :
---------( إِِرِن أُنْ ِذ ُرُك ُموهُ ) أي :ألحذركم أن تغرتوا به ومبا يظهر على يديه من خوارق العادات؛ ابتالء من هللا تعاىل لعباده .
ِ
ِب ) قبلي .
( َوَما م ْن نَِ ٍر
( إِالَّ َوقَ ْد أَنْ َذ َر قَ ْوَمهُ ) من فتنته .
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( تَ ْعلَ ُمو َن أَنَّهُ أَ ْع َوُر ) ويف رواية ( أعور العني اليمَن ) .

 -1شدة فتنة املسيح الدجال .
 -2من شدة فتنته أنه ما من نيب إال أنذر قومه فتنته .
ويف حديث أيب عبيدة بن اجلراح عند أيب داود والرتمذي وحسنه ( َل يكن نيب بعد نوح إال وقد أنذر قومه الدجال ) .
وعند أمحد ( لقد أنذره نوح أمته والنبيون من بعده ) .

وقد استُشكل إنذار نوح قومه بالدجال مع أن األحاديث قد ثبتت أنه خيرج بعد أمور ذُكرت وأن عيسى يقتله بعد أن ينزل من
فيحكم بالرريعة احملمدية.
السماء
َ
وقت خروجه أُخفي على نوح؛ ومن بعده فكأُنم أُنذروا به وَل يُذكر هلم وقت خروجه فحذروا قومهم من فتنته.
واجلواب :أنه كان ُ
ويؤيده قوله  يف بعض طرقه ( إن خيرج وأنا فيكم فأنا حجيجه ) فإنه حممول على أن ذلك كان قبل أن يتبني له وقت خروجه
وعالماته فكان َُيَ ِّوز أن خيرج يف حياته  مث بُني له بعد ذلك حاله ووقت خروجه فأخرب به فبذلك َتتمع األخبار.
وقال ابن العريب :إنذار األنبياء عليه السالم قومهم بأمر الدجال حتذير من الفْت وطمأنينة هلا حىت ال يزعزعها عن حسن االعتقاد
وكذلك تقريب النيب  له زيادةٌ يف التحذير وأشار مع ذلك إىل أُنم إذا كانوا على اإلميان ثابتني َدفَعوا الرُّبَهَ باليقني  ( .الفتح ) .
ول لَ ُك ْم فِ ِيه قَ ْوالً َملْ يَ ُقلْهُ نَِِبٌّ لَِق ْوِم ِه ) قيل :إن السر يف اختصاص النيب  بالتنبيه املذكور مع أنه أوضح األدلة
 -3قوله ( َولَ ِك ِرِن َسأَقُ ُ
يف تكذيب الدجال أن الدجال إَّنا خيرج يف أمته دون غريها ممن تقدم من األمم ودل اخلرب على أن ِّعلم كونه خيتص خروجه هبذه
ي عن غري هذه األمة كما طُ ِّوي عن اجلميع ِّعلم وقت قيام الساعة.
األمة كان طُ ِّو َ
-4احلديث دليل على اإلميان باملسيح الدجال وأنه من عالمات الساعة الكربى.
عن ح َذي َفةَ ب ِّن أ َِّس ٍ
يد الْغِّ َف ِّ
وم َح َّىت
اعةَ .قَ َ
َّيب َ علَْي نَا َوَْحن ُن نَتَ َذا َكُر فَ َق َ
ار ِّي قَ َ
ال « َما تَ َذا َكُرو َن» .قَالُوا نَ ْذ ُكُر َّ
ال ( اطَّلَ َع النِّ ُّ
الس َ
َْ ُ ْ ْ
ال «إِّن ََّها لَ ْن تَ ُق َ
ٍ
س ِّمن م ْغ ِّرِّهبا ونُز َ ِّ
َّج َ
ُّخا َن َوالد َّ
وج َوثَالَثَةَ
ال َوالدَّابَّةَ َوطُلُ َ
تَ َرْو َن قَ ْب لَ َها َع ْرَر آيَات» .فَ َذ َكَر الد َ
َّم ِّ ْ َ َ َ ُ
وع الر ْ
وج َوَمأْ ُج َ
يسى ابْ ِّن َم ْرَميَ َ ويَأْ ُج َ
ول ع َ
ب وخس ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ٍ
ك نَار َختْر ِّ
َّاس إِّ َىل َْحم َر ِّرِّهم ) رواه مسلم.
ف بِّالْ َم ْغ ِّر ِّ َ َ ْ ٌ
ف بِّالْ َم ْر ِّرِّق َو َخ ْس ٌ
ُخ ُسوف َخ ْس ٌ
ف جبَ ِّز َيرة الْ َعَرب َوآخُر ذَل َ ٌ ُ ُ
ج م َن الْيَ َم ِّن تَطُْرُد الن َ
-5عالمات تدل على كذب الدجال:
أوالً :أنه أعور وهللا تبار وتعاَل ليس بأعور.

حلديث الباب .

ثانياً :أنه يرى ِف الدنيا ،وهللا ال يرى ِف الدنيا.

كما يف احلديث ( واعلموا أنكم لن تروا ربكم حىت متوتوا ) رواه مسلم .
قال ابن حجر  :وفيه تنبيه على أن دعواه الربوبية كذب ألن رؤية هللا تعاىل مقيدة باملوت والدجال يدعي أنه هللا ويراه الناس مع ذلك.

ثالثاً :مكتوب عليه (كافر) يقرؤها كل مسلم.
ول َِّّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ َّ
ني َعْي نَ ْي ِّه
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
عن أَنَس قَ َ
وب بَ ْ َ
س بِّأ َْع َوَر َوَمكْتُ ٌ
اّلل َ ( ما م ْن نَِّ ٍيب إالَّ َوقَ ْد أَنْ َذ َر أ َُّمتَهُ األ َْع َوَر الْ َك َّذ َ
اب أَالَ إنَّهُ أ َْع َوُر َوإن َربَّ ُك ْم لَْي َ
ك ف ر ) متفق عليه .
ِّ ِّ
ال ممَْسوح الْ َع ْ ِّ
اها ك ف ر « يَ ْقَرُؤهُ ُكلُّ ُم ْسلِّم ) .
ويف لفظ ( الد َّ
وب بَ ْ َ
ني َعْي نَ ْيه َكافٌر »ُ .مثَّ تَ َه َّج َ
ني َمكْتُ ٌ
َّج ُ ُ ُ
َن ه ِّذهِّ الْ ِّكتابة علَى ظَ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
قال النووي ِّ َّ :
اّلل آيَة َو َع َال َمة ِّم ْن مجُْلَة الْ َع َال َمات
اه َرها َوأَن ََّها كِّتَابَة َح ِّقي َقة َج َعلَ َها َّ
ََ َ
الصحيح الَّذي َعلَْيه الْ ُم َحق ُقو َن أ َّ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اّلل تَع َ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ك
اىل ل ُك ِّل ُم ْسلم َكاتِّب َو َغ ْري َكاتِّب َوُخيْف َيها َع َّم ْن أ ََر َاد َش َقا َوته َوفْت نَته َوَال ا ْمتِّنَاع ِّيف ذَل َ
الْ َقاط َعة ب ُك ْف ِّرهِّ َوَكذبه َوإِّبْطَاله َويُظْ ِّه َرها َّ َ
وذَ َكر الْ َق ِّ
احلُ ُدوث َعلَْي ِّه
ال ِّه َي َجمَاز َوإِّ َش َارة إِّ َىل ِّمسَات ْ
ال ِّ :ه َي كِّتَابَة َح ِّق ِّيقيَّة َك َما ذَ َك ْرنَا َ .وِّمْن ُه ْم َم ْن قَ َ
اضي فِّ ِّيه ِّخ َالفًا ِّ :مْن ُه ْم َم ْن قَ َ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ضعيف .
احتَ َّج ب َق ْوله  " :يَ ْقَرأهُ ُكل ُم ْؤمن َكاتب َو َغ ْري َكاتب " َوَه َذا َم ْذ َهب َ
َو ْ
 -6قال ابن حجر :قوله ( إنه أعور وإن هللا ليس بأعور ) إَّنا اقتصر على ذلك مع أن أدلة احلدوث يف الدجال ظاهرة لكون العور أثر
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حمسوس يدركه العاَل والعامي ومن ال يهتدي إىل األدلة العقلية فإذا ادعى الربوبية وهو ناقص اخللقة واالله يتعاىل عن النقص علم أنه
كاذب.
-7احلديث دليل ألهل السنة على أن هلل عينني اثنتني.
قال الغنيمان يف شرح كتاب التوحيد من البخاري :قوله ( إن هللا ليس بأعور ) هذه اجلملة هي املقصودة من احلديث ويف هذا الباب
فهذا يدل على أن هلل عينني حقيقة؛ ألن العور فقد أحد العينني أو ذهاب نورها.

وقال ابن خزمية  :جنن نقول :لربنا خالقنا عينان يبصر هبما ما حتت الثرى وحتت األرض السابعة السفلى وما يف السماوات العلى.

وقال الشيخ ابن عثيم ن :وهذا احلديث يدل على أن هلل تعاىل عينني اثنتني فقط.
ووجه الداللة :أنه لو كان هلل أكثر من اثنتني لكان البيان به أوضح من البيان بالعور ألنه لو كان هلل أكثر من عينني لقال :إن ربكم له
أعني ألنه إذا كان له أعني أكثر من ثنتني صار وضوح أن الدجال ليس برب أبني.
وأيضاً :لو كان هللا عز وجل أكثر من عينني لكان ذلك من كماله وكان ترك ذكره تفويتاً للثناء على هللا ألن الكثرة تدل على القوة
والكمال والتمام فلو كان هلل أكثر من عينني لبينها الرسول عليه الصالة والسالم لئال يفوتنا اعتقاد هذا الكمال وهو الزائد على العينني
الثنتني.
فعقيدتنا اليت ندين هلل هبا :أن هلل تعاىل عينني اثنتني ال زيادة( ... .شرح الواسطية).
 -3كيفية الوقاية من فتنة الدجال :

أوالً  :حفظ أول سورة الكهف .
ٍ ِّ
ف ع ِّ
َع ْن أَِِّب الد َّْرَد ِّاء أ َّ
َّج ِّال ) رواه مسلم .
َّيب  قَ َ
ال ( َم ْن َح ِّف َ
ص َم ِّم َن الد َّ
َن النِّ َّ
ظ َع ْرَر آيَات م ْن أ ََّوِّل ُس َورِّة الْ َك ْه ِّ ُ
ثانياً  :االستعاذة منه ِف الصالة .
ك ِّمن َع َذ ِّ
ِّ
ِّ
ك ِّم ْن فِّْت نَ ِّة
َعوذُ بِّ َ
اب الْ َق ِّْرب َوأ ُ
عن أم املؤمنني عائرة زوج النيب  أن رسول هللا  كان يدعو يف الصالة ( اللَّ ُه َّم إِّين أَعُوذُ ب َ ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ك ِّم ْن الْ َمأْ َِّمث َوالْ َم ْغَرم ) متفق عليه .
الْ َم ِّس ِّ
يح الد َّ
ك ِّم ْن فْت نَ ِّة الْ َم ْحيَا َوفْت نَ ِّة الْ َم َمات اللَّ ُه َّم إِِّّين أَعُوذُ بِّ َ
َعوذُ بِّ َ
َّج ِّال َوأ ُ
ول  :اللَّه َّم إِِّّين أَعوذُ بِّ َ ِّ
ِّ
ِّ
َّم
اّللِّ ِّم ْن أ َْربَ ٍع يَ ُق ُ
َح ُد ُك ْم فَ ْليَ ْستَعِّ ْذ بِّ َّ
ُ
ُ
وعن أيب هريرة  قال  :قال رسول هللا  ( إ َذا تَ َر َّه َد أ َ
ك م ْن َع َذاب َج َهن َ
اب الْ َق ِّرب وِّمن فِّْت نَ ِّة الْمحيا والْمم ِّ
وِّمن َع َذ ِّ
َّج ِّال ) رواه مسلم .
ات َوِّم ْن َش ِّر فِّْت نَ ِّة الْ َم ِّس ِّ
يح الد َّ
ْ َ ْ
َ ْ
َ َْ َ َ َ

ثالثاً  :الفرار منه واالبتعاد عنه .
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ص ِّاد ٌق ِّمبَا
عن عمران بن حصني  عن النيب  قال ( َم ْن َِّمس َع بِّالد َّ
َّج ِّال فَ ْليَ ْنأَ  -يبتعد ِّ -مْنهُ فَِّإ َّن َّ
ب أَنَّهُ َ
الر ُج َل يَأْتيه يَتَّبعُهُ َوُه َو َْحيس ُ
ث بِِّّه ِّم ْن الرُّبُ َهات ) رواه أبو داود .
يُْب َع ُ
واألفضل سكَن مكة واملدينة واألماكن اليت ال يدخلها الدجال فينبغي للمسلم إذا خرج الدجال أن يبتعد منه وذلك ملا معه من
الربهات واخلوارق العظيمة اليت َيريها هللا على يديه فتنة للناس فإنه يأتيه الرجل وهو يظن يف نفسه اإلميان والثبات فيتبع الدجال
نسأل هللا أن يعيذنا من فتنته ومجيع املسلمني.
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الر ُج ِل َم ْر َحبًا
 -98باب قَ ْو ِل َّ
َِّب  لَِف ِ
السالَ ُمَ " :م ْر َحبًا بِابْ نَ ِِت" .
شةُ :قَ َ
اط َمةَ َعلَْي َها َّ
َت َعائِ َ
َوقَال ْ
ال النِ ُّ
َت أ ُُّم َهانِ ٍئِ :ج ْئ ُ ِ
الَ " :م ْر َحبًا بِأِرُم َهانِ ٍئ" .
َِّب  فَ َق َ
َوقَال ْ
ت إ ََل النِ ِر
ِ ِ َّ ِ
اس  ،ر ِ
ال ( ل ََّما قَ ِد َم َوفْ ُد َع ْب ِد الْ َق ْي ِ
ين َجا ُؤوا غَْي َر
ض َي َّ
َِّب  قَ َ
اَّللُ َع ْن ُه َما  ،قَ َ
ال َ :م ْر َحبًا بال َْوفْد الذ َ
َ -6176ع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ َ
س َعلَى النِ ِر
ول ِ
ضر وإِنَّا الَ نَ ِ
ك إِالَّ ِِف َّ
ص ٍل
َخ َزايَا َ ،والَ نَ َد َامى فَ َقالُوا يَا َر ُس َ
ص ُل إِل َْي َ
هللا إِنَّا َح ٌّي ِم ْن َربِ َيعةَ َوبَ ْي نَ نَا َوبَ ْي نَ َ
الش ْه ِر ا ْحلََر ِام فَ ُم ْرنَا بِأ َْم ٍر فَ ْ
ك ُم َ ُ َ
ِ
ِِ
ِِ
الصالَةَ َوآتُوا َّ
اءنَا ،فَ َق َ
يموا َّ
س َما غَنِ ْمتُ ْم َ ،والَ
ص ْوُموا َرَم َ
الزَكاةَ َو َ
ال :أ َْربَ ٌع َوأ َْربَ ٌع :أَق ُ
نَ ْد ُخ ُل به ا ْْلَنَّةَ َونَ ْدعُو به َم ْن َوَر َ
ضا َن َوأَ ْعطُوا ُُِ َ
تَ ْش َربُوا ِِف ُّ
الدبَّ ِاء َوا ْحلَْنتَ ِم َ ،والنَّ ِق ِري َ ،وال ُْم َزفَّت ) .
[ م . ] 17 :
-------تنبيه  :احلديث تقدم شرحه .

 -1احلديث فيه قول الرجل ملن قدم مرحبا .
صادفت رحباً وسعة.
ومعناها:
َ
ففي احلديث مرروعية الرتحيب بالقادم بقوله مرحباً وقد حدث هذا من النيب عدة مرات:
فقال َ : م ْر َحبًا بِّالْ َوفْ ِّد .
وقال لفاطمة :مرحبا بابنيت .
وقال ألم هانئ :مرحباً بأم هانئ .
وقال لعكرمة :مرحباً بالراكب املهاجر.

قال احلافظ ابن حجر عند شرح احلديث  ... :وفيه دليل على استحباب تأنيس القادم وقد تكرر ذلك من النيب  ففي حديث أم

هانئ مرحبا بأم هانئ ويف قصة عكرمة بن أيب جهل مرحبا بالراكب املهاجر ويف قصة فاطمة مرحبا بابنيت وكلها صحيحة وأخرج
النسائي من حديث عاصم بن برري احلارثي عن أبيه أن النيب قال له ملا دخل فسلم عليه :مرحبا وعليك السالم .انتهى.
َّاس بِآبَائِ ِه ْم
 -99باب َما يُ ْد َعى الن ُ
ال ( الْغَ ِ
ِ
ال َه ِذهِ غَ ْد َرةُ فُالَ ِن بْ ِن فُالَ ٍن ) .
اد ُر يُ ْرفَ ُع لَهُ لِ َواءٌ يَ ْو َم ال ِْقيَ َام ِة يُ َق ُ
َِّب  قَ َ
َ -6177ع ِن ابْ ِن ُع َم َر َرض َى ا ََّّللُ َع ْن ُه َما َ ،ع ِن النِ ِر
[ م . ] 1735 :
ول ِ
ِ
َ -6178ع ِن ابْ ِن ُع َم َر أ َّ
ال َه ِذهِ غَ ْد َرةُ فُالَ ِن بْ ِن فُالَ ٍن ) .
ب لَهُ لِ َواءٌ يَ ْو َم ال ِْقيَ َام ِة فَ يُ َق ُ
هللا  قَ َ
َن َر ُس َ
ال ( إِ َّن الْغَاد َر يُ ْن َ
صُ
[ م . ] 1735 :
---------( الْغَ ِ
ال أ َْهل اللُّغَة :الْغَ ْدر :تَ ْرُك الْ َوفَاء (لواء) أي راية.
اد ُر ) الغادر هو الذي يواعد على أمر وال يفي به قَ َ
ِ
تبعا له .
( ل َواءٌ ) قال أهل اللغة" :اللواء" :الراية العظيمة ال ميسكها إال صاحب جيش احلرب أو صاحب دعوة اجليش ويكون الناس ً
 -1احلديث دليل على أن اإلنسان ينسب إىل أبيه يف املوقف العظيم يوم القيامة .
احلَ ِّديث أَنَّهُ يُْن َسب إِّ َىل أَبِّ ِّيه ِّيف الْ َم ْوقِّف ْاألَ ْعظَم  ( .الفتح ) .
قال احلاف ُ
ض َّم َن ْ
ابن حجر  :فَتَ َ
ظ ُ
ِّ
ِِّّ
ِّ
ِّ
ال اِبن بطَّال ِّ :يف ه َذا ْ ِّ
ِّ
َشد ِّيف
ُّعاء بِّ ْاآلبَاء أ َ
احلَديث َردٌّ ل َق ْوِّل َم ْن َز َع َم أَن َُّه ْم َال يُ ْد َع ْو َن يَ ْوم الْقيَ َامة إَِّّال بِّأ َُّم َهاهت ْم َسْت ًرا َعلَى آبَائ ِّه ْم َ ...والد َ
َ
قَ َ ْ َ
الت َّْع ِّريف َوأَبْلَغ ِّيف الت َّْميِّيز .
ال  :إِّ َّن النَّاس يَ ْوم الْ ِّقيَ َامة إََِّّّنَا يُ ْد َع ْو َن بِّأ َُّم َه ِّاهتِّ ْم َال آبَائِّ ِّه ْم
ابن القيم يف "هتذيب السنن" َ " :وِّيف َه َذا ْ
احلَ ِّديث َ :رد َعلَى َم ْن قَ َ
وقال اإلمام ُ
ِّ ِّ
وقَ ْد تَر َجم الْبُ َخ ِّ
ال "بَاب يُ ْد َعى النَّاس بِّآبَائِِّّه ْم" َوذَ َكَر فِّ ِّيه َح ِّديث نَافِّع َع ْن اِّبْن ُع َمر "...
ك فَ َق َ
ص ِّحيحه ل َذل َ
اري ِّيف َ
َ ْ َ
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ففي احلديث رد ملن قال :إُنم ينسبون ألمهاهتم سرتاً عليهم  .انتهى .
وقد ورد حديث يف هذا الرأن رواه الطرباين وهو قوله  ( إن الناس يدعون باسم أمهاهتم يوم القيامة سرتاً عليهم ) وهو حديث ضعيف
جداً كما قال احلافظ ابن حجر.

تنبيه :
ورد تفسري شاذ لقوله تعاىل ( يَ ْوَم نَ ْد ُعو ُك َّل أُنَ ٍ
اس بِِّّإ َم ِّام ِّهم ) .
فقالوا املقصود  " :يَ ْوَم نَ ْد ُعو ُك َّل أُنَ ٍ
مجع " أٍُم " وقد رده أئمة التفسري لرذوذه.
اس بأمهاهتم " ُ
ِّ
احلِّك ِّ
ٍ ِّ
ال ُحم َّم ُد بن َكع ٍ ِِّّ ِّ
مام ِّهم" بِّأ َُّمه ِّاهتِّم .وإِّمام مجَْع ٍآم .قَالَ ِّ
َح ُد َها-
ت ْ
احلُ َك َماءَُ :وِّيف ذَل َ
قال القرطِب َ ... :وقَ َ َ ْ ُ ْ
ْمة أ َ
ب ":بإ ْ َ ْ َ َ ٌ ُ
ك ثََالثَةُ أ َْو ُجه م َن ْ َ
َّاين -إِّظْهار لِّرر ِّ
ِّ
احلُس ْ ِّ
َج ِّل ِّعيسى .والث ِّ
ني .والثالث -لئال يفتضح أوالد الزّن.
ف ْ
أل ْ
َ َ
احلَ َس ِّن َو ْ َ
َ ٌ ََ
اّللِّ ( إِّ َذا مجع َّ ِّ
ِّ
احل ِّد ِّ
ِّ
ِّ
ين يَ ْوَم القيام
الص ِّح ِّ
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
يح َع ِّن ابْ ِّن ُع َمَر قَ َ
يث َّ
اّللُ ْاأل ََّول َ
قُ ْل ُ
ََ َ
تَ :وِّيف َه َذا الْ َق ْول نَظٌَر فَإ َّن ِّيف َْ
ني َو ْاآلخ ِّر َ
ِّ
ال َه ِّذهِّ َغ ْدرةُ فَُال ِّن بْ ِّن فَُال ٍن) َخَّر َجهُ ُمسلِّم والْبُ َخ ِّ
يل َعلَى أ َّ
َّاس
يُْرفَ ُع لِّ ُك ِّل َغ ِّاد ٍر لَِّواءٌ فَيُ َق ُ
ار ُّ
َ
ْ ٌَ
َن الن َ
ي .فَ َق ْولُهُ (هذه غدرة فالن ابن فالن) َدل ٌ
َمس ِّاء أ َُّمه ِّاهتِّم ِّأل َّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
َمسَائِّ ِّهم وأ َْمسَ ِّاء آبائِّ ِّهم وَه َذا ي رُّد َعلَى من قَ َ ِّ
ك َسْت ًرا َعلَى آبَائِّ ِّهم  ( .التفسري ) .
َن ِّيف ذَل َ
َْ
ال :إََّّنَا يُ ْد َع ْو َن بأ َْ َ ْ
يُ ْد َع ْو َن يف ْاآلخَرة بأ ْ ْ َ
َ ْ َ َُ
ال :يا فَُال ُن ابن فُ َالنٍَة  -قَوٌل ب ِّ
ال :إِّ َّن الْمر َاد بِّ بِّإِّ َم ِّام ِّهم َكم َح َّم ِّد بْ ِّن َك ْع ٍ
اط ٌل
وقال العالمة الشنقيطي َ :وقَ ْو ُل َم ْن قَ َ
ْ َ
َي يُ َق ُ َ
ب «أ َُّم َهاتُ ُه ْم» أ ْ
َْ
ْ ُ
َُ
الص ِّح ِّ ِّ ِّ ِّ
ٍ
ال َه ِّذهِّ َغ ْد َرةُ فُ َال ِّن ابْ ِّن فُ َال ٍن» .
وعا« :يُْرفَ ُع يَ ْوَم الْ ِّقيَ َام ِّة لِّ ُك ِّل َغ ِّاد ٍر لَِّواءٌ فَيُ َق ُ
ت ِّيف َّ
يح م ْن َحديث ابْ ِّن ُع َمَر َم ْرفُ ً
بِّ َال َشك َ .وقَ ْد ثَبَ َ
 -2احلديث دليل على حترمي الغدر وهو حرام باالتفاق.
النووي :وأما الغادر فهو الذي يواعد على أمر وال يَِّفي به يُقالَ :غ َد َر يَ ْغ ِّدر بكسر الدال يف املضارع .
وتعريفه  :قال
ر
وهو حرام وهو من صفات املنافقني .
ال (أَربع من ُك َّن فِّ ِّيه َكا َن منَافِّقاً خالِّصاً ومن َكانَت فِّ ِّيه خصلَةٌ ِّمْن ه َّن َكانَت فِّ ِّيه خصلَةٌ ِّمن النِّ َف ِّ
اّللِّ بْ ِّن َع ْم ٍرو أ َّ
اق
َع ْن َعْب ِّد َّ
ْ
ََ ْ ْ
َن النِّ َّ
َ
َ ْ ُ
ُ
َّيب  قَ َ ْ َ ٌ َ ْ
َ ْ َ
اص َم فَ َجَر) متفق عليه .
َح َّىت يَ َد َع َها :إِّذَا ْاؤُمتِّ َن َخا َن َوإِّذَا َحد َ
ب َوإِّذَا َع َ
اه َد َغ َد َر َوإِّذَا َخ َ
َّث َك َذ َ
 -3قوله (لكل غادر لواء) .

قال النووي :معناه لكل غادر عالمة يرهر هبا يف الناس ألن موضوع اللواء الرهرة مكان الرئيس عالمة له وكانت العرب تنصب األلوية
يف األسواق احلفلة لغدرة الغادر لترهريه بذلك.

وقال القرطِب  :هذا خطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعل ألُنم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاء وللغدر راية سوداء ليلوموا الغادر
ويذموه فاقتضى احلديث وقوع مثل ذلك للغادر ليرتهر بصفته يف القيامة فيذمه أهل املوقف ".
ِ
يلَ :ه ِذهِ غَ ْد َرةُ فُ َال ِن بْ ِن فَُال ٍن) "الْغَ ْد َرة" بفتح فسكون :املرة من الغدر؛ يعين :أُنا عالمة غدرته واملراد بذلك ترهريه وأن
 -4قوله (ق َ
يفتضح بذلك على رؤوس األشهاد وفيه تعظيم الغدر سواء كان من قِّبَل اآلمر أو املأمور قاله يف "الفتح" .
وقال الطييب رمحه هللا :قوله" :هذه غدرة فالن"؛ أي :هذه عالمة غدرة فالن؛ ليرتهر بني الناس ويَفتضح على رؤوس األشهاد ويؤيده
قوله" :يُرفع له بقدر غدره".
القرطِب رمحه هللا :قوله (بقدر غدرته) يعين :أنه إن كانت غدرته كبرية عظيمة ُرفِّع له لواء كبري عظيم مرتفع حىت يعرفه بذلك من
وقال
ر

قَ ُرب منه ومن بَ ُعد.
 -5ويف احلديث غلظ حترمي الغدر ال سيما من صاحب الوالية العامة ألن غدره يتعدى ضرره إىل خلق كثري وألنه غري مضطر إىل الغدر
لقدرته على الوفاء.
 -6وملا كان الغدر من األمور اخلفية ناسب أن تكون عقوبته بالرهرة ونصب اللواء أشهر األشياء عند العرب.
ِّ ِّ
اه ُدوا ) .
-7أنه يُفهم منه مدح من وِف بالعهد كما جاء صرحيًا يف قوله عز وجل ( َوالْ ُموفُو َن بِّ َع ْهده ْم إِّذَا َع َ
 -8بيان ما عليه الرريعة السمحة من العدالة ومراعاة حقوق العباد ولو كانوا غري مسلمني .
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ت نَ ْف ِسي
 -100باب الَ يَ ُق ْل َخبُثَ ْ
ِ ِ
ِ
َن أَح ُد ُكم َخبثَ ْ ِ
شةَ  ،ر ِ
ِ
ت نَ ْف ِسي ) .
ض َي َّ
َِّب  قَ َ
س ْ
ال ( الَ يَ ُقول َّ َ ْ ُ
َ -6179ع ْن َعائ َ َ
ت نَ ْفسي َولَك ْن ليَ ُق ْل لَق َ
اَّللُ َع ْن َها َ ،ع ِن النِ ِر
[ م . ] 2250 :
ِ ِ ِ
َن أَح ُد ُكم َخبثَ ْ ِ
ِِ
ت نَ ْف ِسي ) .
َِّب  قَ َ
س ْ
ال ( الَ يَ ُقول َّ َ ْ ُ
ت نَ ْفسي َولَك ْن ليَ ُق ْل لَق َ
َ -6180ع ْن أَِيب أ َُم َامةَ بْ ِن َس ْه ٍل َ ،ع ْن أَبيه َ ،ع ِن النِ ِر
[ م . ] 2251 :
---------ت ) بفتح اخلاء املعجمة وضم الباء قال الراغب :اخلبث يُطلق على الباطل يف االعتقاد والكذب
( الَ يَ ُقول َّ
َح ُد ُك ْم َخبُثَ ْ
َن أ َ

يف املقال والقبيح يف الفعال قال احلافظ :وعلى احلرام والصفات املذمومة القولية والفعلية .
ِ ِ
ِ
ت نَ ْف ِسي ) سيأِت معناها يف كالم اخلطايب .
س ْ
( َولَك ْن ليَ ُق ْل لَق َ
( َع ْن أَبِ ِيه ) هو سهل بن ُحنيف بن واهب األنصاري األوسي صحايب .
 -1احلديث دليل على النهي أن يقول اإلنسانَ :خبُثت نفسي وإَّنا ينبغي أن يقال :لَِّق َست نفسي.
 -2احلكمة من النهي :
ِّ
وخبُثَت مبعَن واحد وإَّنا َك ِّره  من ذلك اسم اخلبث فاختار اللفظة الساملة من ذلك وكان من
قال
تبعا أليب عبيد :لَق َست َ
اخلطايب ً
ر
ِّ
أيضا إىل معَن َخبُثت وقيل:
ت -بغني معجمة مث مثلثة -وهو يرجع ً
ُسنَّته تبديل االسم القبيح باحلسن وقال غريه :معَن لَقستَ :غثَ ْ
َّعة.
معناه :ساء ُخلُقها وقيل :مالت به إىل الد َ
تعليما لألدب
وقال ابن القيم  :فكره رسول هللا  لفظ اخلبث؛ لبراعته وأرشدهم إىل العدول إىل لفظ هو أحسن منه وإن كان مبعناه ً
وإرشادا إىل استعمال احلسن وهجر القبيح من األقوال كما أرشدهم إىل ذلك يف األخالق واألفعال .
يف املنطق
ً
وقال رمحه هللا  :أنه نَ َهى أن يقول الرجلَ :خبُثت نفسي ولكن ليقل :لَ ِّق َست نفسي سدًّا لذريعة اعتياد اللسان للكالم الفاحش
وسدًّا لذريعة اتصاف النفس مبعَن هذا اللفظ فإن األلفاظ تتقاضى معانيها وتطلبها باملراكلة واملناسبة اليت بني اللفظ واملعَن وهلذا قَ َّل
أيضا من ألطف الباب( .اعالم املوقعني)
َمن َتده يعتاد لفظًا إال ومعناه غالب عليه فَ َس َّد رسول هللا  ذريعةَ اخلبث لفظًا ومعَن وهذا ً
َّ
س وإن كان املعَن املراد يتأدى بكل
-3بيان استحباب جمانبة األلفاظ القبيحة واألمساء والعدول إىل ما ال قُبح فيه و ْ
اخلُْبث والل َق ُ
أمورا زائدة على املراد خبالف اللَّ َقس فإنه خيتص بامتالء املعدة قاله ابن أيب مجرة -رمحه هللا. -
منهما لكن لفظ اخلبث قبيح َ
وَيمع ً
( الطرق احلكمية ) .

 -4قال ابن عبد البر -رمحه هللا -ما حاصله :قد زعم قوم أن يف هذا احلديث ما يعارض قوله " :وإال أصبح خبيث النفس
صفه بكونه خبيث النفس قال :وليس ذلك عندي كذلك؛ ألن النهي إَّنا ورد عن إضافة املرء ذلك إىل نفسه؛ كراهيةً
كسالن" حيث َو َ
وتراؤما هلا إذا أضافها اإلنسان إىل نفسه واحلديث الثاين إَّنا هو خرب عن حال من َل يذكر هللا تعاىل يف ليله وال توضأ
لتلك اللفظة
ً
ذما لفعله وعيبًا له ولكل واحد من اخلربين وجه فال معَن أن َُيعال متعارضني؛ ألن من شأن أهل
وال صلى فأصبح خبيث النفس ًّ
سبيال.
العلم أن ال َيعلوا شيئًا من القرآن وال من السنن
معارضا لريء منها ما وجدوا إىل استعماهلا وختريج الوجوه هلا ً
ً
القرطِب -رمحه هللا :-وال يعرتض هذا بقوله ( فأصبح خبيث النفس كسالن) َّ
ألن حمل النهي أن يضيف املتكلم اخلبث إىل
وقال
ر
معني جاز وال سيما يف معرض التحذير والذم للكسل والتثاقل عن الطاعات
نفسه ال أن يتكلم باخلبيث مطل ًقا فإذا أخرب به عن غري َّ
أحب
أحب العقوق ولكن إذا َّ
كما قد جاء يف هذا احلديث ومن أوضح ما يف هذا الباب قوله  حني ُسئل عن العقيقة فقال" :ال ُّ
أحدكم أن ينسك عن ولده براةٍ فليفعل" ف َكره اسم العقوق.
تعرف مواقع األلفاظ واستعمال األَوىل منها واألحسن ما أمكن من غري إَياب ذلك واجتناب
قال :ومقصود الررع اإلرشاد إىل ُّ
املررتك من األلفاظ وما يُستكره منها وما ال تواضع فيه؛ كعبدي وأميت من غري حترمي ذلك وال حترَيه .انتهى كالم القرطيب ا-رمحه هللا. -
َ
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َّه َر
سبُّوا الد ْ
 -101باب الَ تَ ُ
ول ِ
َّهر وأَنَا الد ْ ِ
ار ) .
ال َّ
هللا  ( قَ َ
ال َر ُس ُ
 -6181عن أيب هريرة  .قال  :قَ َ
س ُّ
ب بَنُو َ
َّه ُر بِيَدي اللَّْي ُل َوالن َ
َّه ُ
آد َم الد ْ َ َ
اَّللُ  :يَ ُ
[ م . ] 2246 :
ِ
َّه ُر ) .
َّه ِر فَِإ َّن َّ
َِّب  قَ َ
اَّللَ ُه َو الد ْ
ب الْ َك ْرَم َ ،والَ تَ ُقولُوا َخ ْيبَةَ الد ْ
س ُّموا الْعنَ َ
ال ( الَ تُ َ
َ -6182ع ْن أَِيب ُه َريْ َرَة َ ،ع ِن النِ ِر
[ م . ] 2247 :
----------

َّه َر ) ومعناه  :قال الرافعي وأبو عبيد وغريهم من األئمة " :كانت العرب يف جاهليتهم إذا أصابتهم شدة أو بالء
س ُّ
آد َم الد ْ
ب بَنُو َ
( يَ ُ

قالوا :يا خيبة الدهر فيسندون األفعال إىل الدهر ويسبونه وإَّنا فاعلها هو هللا فكأُنم سبوا هللا سبحانه وتعاىل ألنه فاعل ذلك يف
احلقيقة .
َّه ُر ) أي  :مدير الدهر ومصرفه وهلذا قال ( وأنا الدهر بيدي األمر أقلب الليل والنهار ).
( َوأَنَا الد ْ
َّه ِر ) اخليبة  :احلرمان واخلسران.
( َخ ْيبَةَ الد ْ

 -1احلديث دليل على حترمي سب الدهر .
ب ب نو آدم الدَّهر وأَنَا الد ِّ ِّ
َّه ُار ) .
ال َّ
لقوله ( قَ َ
ْ
َّهُر بيَدي اللَّْي ُل َوالن َ
اّللُ  :يَ ُس ُّ َُ َ َ ْ َ َ
يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار).
ويف رواية (قال هللا تعاىل :يؤذيين ابن آدم ُّ
ويف رواية ( :ال تسبوا الدهر فإن هللا هو الدهر). .
َن الْعرب َكا َن شأُْنَا أَ ْن تَسب الدَّهر عِّْند النَّو ِّازل و ْ ِّ
صائِّب الن ِّ
َّازلَة ِّهبَا ِّم ْن
قال النووي  :ق َ
َ
ْ
احلََوادث َوالْ َم َ
َ َ
ُ
ال الْ ُعلَ َماء َ :وُه َو َجمَاز َو َسبَبه أ َّ َ َ
ِّ
ِّ
َّهر
َّهر فَ َق َ
َم ْوت أ َْو َهَرم أ َْو تَلَف َمال أ َْو َغ ْري ذَل َ
ال النَِّّيب َ" : ال تَ ُسبُّوا الد ْ
َّهر َوَْحنو َه َذا م ْن أَلْ َفاظ َسب الد ْ
ك فَيَ ُقولُو َن  :يَا َخْيبَة الد ْ
ِّ
اّلل تَع َ ِّ
اّلل هو الدَّهر" أَي َال تَسبُّوا فَ ِّ
ِّ
َّهر
اعل الن ََّو ِّازل فَإِّنَّ ُك ْم إِّ َذا َسبَْبتُ ْم فَاعِّ َلها َوقَ َع َّ
اىل ؛ ألَنَّهُ ُه َو فَاع َلها َوُمْن ِّزهلَا َ .وأ ََّما الد ْ
السب َعلَى َّ َ
فَإ َّن َّ ُ َ ْ ْ
ُ
اّلل هو الدَّهر " أَي فَ ِّ
اعل الن ََّو ِّازل َوا ْحلََو ِّادث َو َخالِّق
الزَمان فَ َال فِّ ْعل لَهُ بَ ْل ُه َو خمَْلُوق ِّم ْن مجُْلَة َخلْق َّ
الَّ ِّذي ُه َو َّ
اّلل تَ َع َ
اىل َ .وَم ْع ََن " فَِّإ َّن َّ ُ َ ْ
ْ
اّللُ أ َْعلَم  ( .شرح مسلم ) .
الْ َكائِّنَات َ .و َّ
ويذمونه إذا َل حتصل أغراضهم
وقال القرطيب  ... :وإذا ثبت ذلك فاعلم :أنه ملا كان اعتقاد اجلاهلية أن الدَّهر هو الذي يفعل األفعال ُّ
َّ
فكأُنم سبُّوا هللا تعاىل
أعلمهم النيب  أن هللا هو الذي يفعل كل شيء فإذا سبُّوا الدَّهر من حيث إنه الفاعل وال فاعل إال هللا
"يسب ابن آدم الدَّهر وأنا الدَّهر"؛ أي :أنا الذي أفعل ما ينسبونه للدَّهر ال الدَّهر فإنَّه ليل وُنار وأنا أقلبهما؛
فلذلك قال هللا تعاىل:
ُّ
تصرف فيه ال يصلح ألن يَفعل وهذا املعَن
أي :أتصرف فيهما باإلطالة واإلقصار واإلضاءة واإلظالم وفيه تنبيه على أن ما يُفعل ويُ َّ
فعال حقيقيًّا وهللا تعاىل أعلم ( .املفهم ) .
هو الذي َّ
عرب عنه احلكماء بقوهلم :ما له طبيعة عدميَّة يستحيل أن يفعل ً
قال احلافظ ابن كثري  -عند قول هللا تعاىل ( وقالوا ما هي إال حياتنا الدنيا َّنوت وحنيا وما يهلكنا إال الدهر ) .
قال الرافعي وأبو عبيدة وغريمها يف تفسري قوله  ( ال تسبوا الدهر فإن هللا هو الدهر ) كانت العرب يف جاهليتها إذا أصاهبم شدة أو
بالء أو نكبة قالوا  " :يا خيبة الدهر " فيسندون تلك األفعال إىل الدهر ويسبونه وإَّنا فاعلها هو هللا تعاىل فكأُنم إَّنا سبوا هللا عز وجل
ألنه فاعل ذلك يف احلقيقة فلهذا ُنى عن سب الدهر هبذا االعتبار ألن هللا تعاىل هو الدهر الذي يصونه ويسندون إليه تلك األفعال.
وهذا أحسن ما قيل يف تفسريه وهو املراد  ( .التفسري ) .
وقال الشيخ حممد بن عثيم ن رمحه هللا  :وسب الدهر ينقسم إىل ثالثة أقسام :

القسم األول :أن يقصد اخلرب احملض دون اللوم مثل أن يقول :تعبنا من شدة حر هذا اليوم فهذا جائز.

القسم الثاِن :أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل كأن يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب األمور إىل اخلري والرر .
فهذا شرك أكرب ألنه اعتقد مع هللا خالقاً ألنه نسب احلوادث إىل غري هللا.
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القسم الثالث :أن يسب الدهر ال العتقاد أنه هو الفاعل بل يعتقد أن هللا هو الفاعل لكن يسبه ألنه حمل هلذا األمر املكروه .
فهذا حمرم وال يصل إىل درجة الكفر .
 -2قال ابن القيم " :ويف هذا ثالث مفاسد عظيمة:

األوَل :سبه من ليس أهالً للسب فإن الدهر خلق مسخر من خلق هللا منقاد ألمره.
الثانية :أن سبه متضمن للررك فإَّنا إَّنا سبه ألنه ينفع ويضر وأنه مع ذلك ظاَل قد ضر من ال يستحق العطاء.

الثالثة :أن السب مفهم إَّنا يقع على من فعل هذه األفعال اليت لو اتبع احلق فيها أهواءهم لفسدت السموات واألرض وإذا وافقت

أهواءهم محدوا الدهر وأثنوا عليه " .أ.
 -3قوله (يؤذيين ابن آدم) أي يُْل ِّح ُق يب األذى فاألذية ثابتة هلل وال يلزم من األذية الضرر فاإلنسان يتأذى بسماع القبيح ومراهدته
ولكنه ال يتضرر.
وهلذا أثبت هللا األذية يف القرآن قال تعاىل( :إن الذين يؤذون هللا ورسوله لعنهم هللا يف الدنيا واآلخرة وأعد هلم عذاباً مهيناً).
وهذا خبالف الضرر فقد أخرب سبحانه أن العباد ال يضرونه كما قال تعاىل( :وال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر إُنم لن يضروا هللا
شيئاً).
فبني سبحانه أن اخللق ال يضرونه وقال تعاىل يف احلديث القدسي( :يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروين) .رواه مسلم
 -4قوله ( وأنا الدهر ) جاء يف رواية ألمحد( :بيدي الليل والنهار أُجده وأُبليه وأذهب بامللوك).

وهبذا يتبني خطأ ابن حزم رمحه هللا يف عده الدهر اسم من أمساء هللا احلسَن وهذا غلط فاحش ولو كان كذلك لكان الذين قالوا( :وما
يهلكنا إال الدهر) مصيبني.
قال الشيخ حممد بن عثيم ن رمحه هللا يف القواعد املثلى " :الدهر ليس من أمساء هللا تعاىل ألنه اسم جامد ال يتضمن معَن يلحقه

باألمساء احلسَن وأما قوله( :أنا الدهر) فأفسره بقوله( :بيدي األمر أقلب الليل والنهار) فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه.
-5أن ما َيري يف هذا الكون من خري وشر فهو بإرادة هللا وتدبريه بعلم منه سبحانه وتعاىل وحكمة ال يراركه يف ذلك غريه ما شاء
كان وما َل يرأ َل يكن فالواجب عند ذلك محده يف احلالتني وحسن الظن به سبحانه حبمده والرجوع إليه بالتوبة واإلنابة كما قال
تعاىل( :وبلوناهم باحلسنات والسيئات لعلهم يرجعون) وقال تعاىل( :ونبلوكم بالرر واخلري فتنة وإلينا ترجعون).
-6أن سب الدهر يؤذي هللا.
-7حترمي سب الدهر.
 -8نفي الفاعلية عن الدهر.
 -102باب قَ ْو ِل النِ ِ ِ
ْب ال ُْم ْؤِم ِن
َِّب  إ َّمنَا الْ َك ْرُم قَ ل ُ
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وقَ ْد قال إِ َّمنَا الْم ْفلِ َّ ِ
ِ
َّ
ِ
ضِ
س يَ ْو َم ال ِْقيَ َام ِة َك َق ْولِ ِه إِ َّمنَا ُّ
ب َك َق ْوله الَ ُمل َ
سهُ ع ْن َد الْغَ َ
الص َر َعةُ الذي ميَْل ُ
ص َفهُ
ْك إالَّ ََّّلل فَ َو َ
َ
ك نَ ْف َ
س الذي يُ ْفل ُ
ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضا فَ َق َ ِ
وها).
بِانْت َهاء ال ُْملْك ُُثَّ ذَ َك َر ال ُْملُو َ أَيْ ً
س ُد َ
ال ( :إ َّن ال ُْملُو َ إذَا َد َخلُوا قَ ْريَةً أَفْ َ
ال رس ُ ِ
ِ
ْب ال ُْم ْؤِمن ) .
َ -6183ع ْن أَِيب ُه َريْ َرةَ  قَ َ
ال  :قَ َ َ ُ
ول هللا َ ( ويَ ُقولُو َن الْ َك ْرُم إ َّمنَا الْ َك ْرُم قَ ل ُ
[ م . ] 2247 :
---------

بالكرم .
 -1يف احلديث النهي عن تسمية العنب ْ

قال العلماء :سبب كراهة ذلك أن لفظة ال َك ْرم كانت العرب تُطلقها على شجر العنب وعلى العنب وعلى اخلمر املتخذة من العنب
الكرم والسخاء ف َك ِّره الررع إطالق هذه اللفظة على العنب وشجره؛ ألُنم إذا مسعوا
َمسَّوها ً
كرما؛ لكوُنا متخذة منه وألُنا َحتمل على َ
وهيَّجت نفوسهم إليها فوقعوا فيها أو قاربوا ذلك وقال :إَّنا يستحق هذا االسم الرجل املسلم أو قلب
اللفظة رمبا تذكروا هبا اخلمر َ
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اّللِّ أَتْ َقا ُك ْم ) .
الكرم بفتح الراء وقد قال هللا تعاىل ( إِّ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم ِّعْن َد َّ
املؤمن؛ ألن ال َك ْرم مرتق من َ
فس ِّمي قلب املؤمن َك ْرًما؛ لِّ َما فيه من اإلميان واهلدي والنور والتقوى والصفات املستحقة هلذا االسم وكذلك الرجل املسلم قال أهل
ُ
رجل َك ْرٌم بإسكان الراء وامرأة َك ْرٌم ورجالن َك ْرٌم ورجال َك ْرٌم وامرأتان َك ْرٌم ونسوة َك ْرٌم كله بفتح الراء وإسكاُنا مبعَن
اللغة :يقالٌ :
وع ْدل ذكره النووي .
كرمي وكرميان وكِّر ٌام وكرميات
ٌ
وصف باملصدر كضيف َ
وهناك قول آخر كما ذكره البخاري :
كرما
قال احلافظ َ :غَرض البخاري أن احلصر ليس على ظاهره وإَّنا املعَن أن األحق باسم الكرم قلب املؤمن وَل يُِّرد أن غريه ال يسمى ً
الصَرعةُ" كذلك وكذا قوله" :ال
مفلسا وبقوله" :إَّنا ُّ
كما أن املراد بقوله" :إَّنا املفلس" من ذَ َكر وَل يرد أن من يفلس يف الدنيا ال يسمى ً
َملِّك إال هللا" َل يُِّرد أنه ال َيوز أن يسمى غريه َملِّ ًكا وإَّنا أراد امللِّك احلقيقي وإن ُمسي غريه َملِّ ًكا واسترهد لذلك بقوله تعاىل( :إِّ َّن
ِّ َ
ك) [يوسف ]43 :يف صاحب يوسف وغريه  ( .الفتح ) .
وك) ويف القرآن من ذلك عدة أمثلة كقوله تعاىلَ ( :وقَ َ
الْ ُملُ َ
ال الْ َمل ُ
بالصرعة وإَّنا
ورجحه القرطِب فقال  :وإَّنا حممل احلديث عندي حممل قوله ( ليس املسكني بالطَّواف عليكم) و(ليس الرديد ُّ
الرديد الذي ميلك نفسه عند الغضب) أي :األحق باسم الكرم املسلم أو قلب املسلم وذلك لِّ َما حواه من العلوم والفضائل
واألعمال الصاحلات واملنافع العامة فهو أحق باسم الكرمي والكرم من العنب ( .املفهم ) .
 -2قال القرطيب رمحه هللا :هذا النهي على جهة اإلرشاد؛ لِّ َما هو األَوىل يف اإلطالق .
أيضا للكراهية.
كرما وعن تسمية شجرها ً
وقال النووي  :النهي يف هذا احلديث عن تسمية العنب ً
 -3بيان سبب النهي عن ذلك وهو أن هذا الوصف الرريف ال يليق أن يسمى به إال قلب املؤمن؛ لِّ َما مجع من اإلميان واإلخالص
والتقوى والورع وغريها من الصفات احلميدة .
 -103باب قَ ْو ِل ا َّلر ُج ِل فَ َدا َ أَِيب َوأ ِرُمي
َِّب . 
فِ ِيه ُّ
الزبَ ْي ُر َ ،ع ِن النِ ِر
هللا  ي َف ِدي أَحدا غَي ر سع ٍد ِْسعته ي ُق ُ ِ
ِ
ول ِ
ُح ٍد) .
ت َر ُس َ
َ -6184ع ْن َعلِ ٍري  قَ َ
ال ( َما َِْس ْع ُ
ول ْارم فَ َدا َ أَِيب َوأ رُمي أَظُنُّهُ يَ ْو َم أ ُ
ُ ر َ ً ْ َ َ ْ َ ُْ ُ َ
[ م . ] 2411 :
---------ول هللاِّ  أَب وي ِّه أل ٍ
ت رس َ ِ
ِ
ِ
مجيعا .
َح ًدا ) ويف الرواية األخرى ( َما َمجَ َع َر ُس ُ
َحد ) أي :ما فدى ً
ول هللا  يُ َف ردي أ َ
( َما َْس ْع ُ َ ُ
أحدا بأبويه ً
ََ ْ َ
( غَْي َر َس ْع ٍد ) بن أيب وقاص .
ول ارِم فَ َدا َ أَِيب وأ ُِمي أَظُنُّه ي وم أ ٍ
ِ
احلََزَّور" وقال الزهري :رمى سعد يومئذ ألف
"ارِّم أيها الغالم ْ
َر
ُ َْ َ ُ
( َْس ْعتُهُ يَ ُق ُ ْ
ُحد ) ويف رواية الرتمذيْ :
سهم .
-1احلديث دليل على جواز قول الرجل  :فداك أيب وأمي .
وهي تنقسم إىل قسمني :
القسم األول  :أن تقال للنِب . 
فهذه جائزة باإلمجاع .
وقد نقل اإلمجاع ابن امللقن واألحاديث يف ذلك كثرية .
القسم الثاِن  :أن تقال للمسلم .

الراجح جوازه .

ال َمج ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
اخلَطَّاب َو ْ
اهري الْ ُعلَ َماء َوَك ِّرَههُ ُع َمُر بْ ُن ْ
ص ِّري َر ِّض َي َّ
قال النووي  :فيه َج َو ُاز التَّ ْفديَة بِّ ْاألَبَ َويْ ِّن َوبِّه قَ َ َ
احلَ َسن الْبَ ْ
اّلل َعْن ُه َما َوَك ِّرَههُ
اجلواز مطْلَ ًقا ؛ ِّألَنَّه لَي ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ب عضهم ِّيف التَّ ْف ِّدية بِّالْمسلِّ ِّم ِّمن أَب وي ِّه  .و َّ ِّ
س فيه َحقي َقةُ ف َداء َوإََِّّّنَا ُه َو َك َالم َوأَلْطَاف َوإِّ ْع َالم مبَ َحبَّته لَهُ
الصحيح ََْ ُ
َْ ْ
َ ُ ْ ْ ََ ْ َ
ُ ْ َ
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ومْن ِّزلَته وقَ ْد وردت ْاألَح ِّاديث َّ ِّ
يحة بِّالتَّ ْف ِّديَِّة ُمطْلَ ًقا  ( .شرح مسلم ) .
الصح َ
َ َََ ْ َ
ََ
وقال ابن امللقن  :وهل َيوز تفدية غريه من املؤمنني فيه ثالثة مذاهب :
أصحها  :نعم بال كراهة .
ثانيها  :املنع وذلك خاص بالنيب . 
ثالثها َ :يوز تفدية العلماء الصاحلني األخيار دون غريهم  ( .اإلعالم بفوائد عمدة األحكام ) .
وقد استعمل هذا اللفظ الصحابة والتابعون فيما بينهم :
فعن عائرة رضي هللا عنها أُنا قالت  :قال أبو بكر الصديق يوم أحد :كن طلحة فداك أيب وأمي.
وعن علقمة قال :قرأت على عبد هلل فقال :رتل فداك أيب وأمي فإنه زين القرآن.
-2احلديث دليل على فضل سعد بن أيب وقاص حيث إن النيب  فداه بأبيه وأمه.
قال اخلطايب :التفدية من رسول هللا  دعاء وأدعيته خليق أن تكون مستجابة و َّاد َعى املهلب أن هذا مما ُخص به سعد وليس كذلك
ففي "الصحيحني" أنه فَ َدى الزبري بذلك ولعل عليًّا َ ل يسمعه وهللا تعاىل .

أيضا فيُ ْح َمل
-2قال
النووي -رمحه هللا :-أما قوله" :ما مجع أبويه لغري سعد" وذكر ُ
بعد أنه َمجَعهما للزبري وقد جاء مجَْعهما لغريمها ً
ر
قول علي  على نفي علم نفسه؛ أي :ال أعلمه مجعهما إال لسعد بن أيب وقاص وهو سعد بن مالك.
خريا.
 -3بيان فضيلة الرمي واحلث عليه والدعاء ملن فعل ً
الر ُج ِل َج َعلَ ِِن َّ
اَّللُ فِ َدا َ
 -104باب قَ ْو ِل َّ
ٍِ
َِّب  فَ َديْ نَا َ بِآبَائِنَا َوأ َُّم َهاتِنَا.
َوقَ َ
ال أَبُو بَ ْكر للنِ ِر
َِّب  ص ِفيَّةُ مرِدفَها علَى ر ِ
ٍِ
احلَتِ ِه فَ لَ َّما َكانُوا بِبَ ْع ِ
َ -6185ع ْن أَنَ ِ
ض
س بْ ِن َمالك أَنَّهُ أَقْبَ َل ُه َو َ ،وأَبُو طَل َ
َ ُْ َ َ َ
َِّب َ وَم َع النِ ِر
ْحةَ َم َع النِ ِر
ال يا نَِِب ِ
ال أَح ِسب  -اقْتحم عن بعِ ِريهِ فَأَتَى رس َ ِ
ِ
َِّب َ وال َْم ْرأَةُ َ ،وأ َّ
هللا
ول هللا  فَ َق َ َ َّ
ِع النِ ُّ
صر َ
الطَّ ِر ِيق َعثَ َرت النَّاقَةُ فَ ُ
َََ َْ َ
َن أَبَا طَل َ
َُ
ْحةَ -قَ َ ْ ُ
ِ
جعلَ ِِن َّ ِ
ِ
ال  :الَ ول ِ
ك ِم ْن َش ْي ٍء قَ َ
َك ْن َعلَْي َ
َصابَ َ
ص َد َها فَأَلْ َقى ثَ ْوبَهُ
ص َد قَ ْ
ْحةَ ثَ ْوبَهُ َعلَى َو ْج ِهه فَ َق َ
اَّللُ ف َدا َ َه ْل أ َ
ََ
ك بِال َْم ْرأَة فَأَلْ َقى أَبُو طَل َ
َ
ِ
ِ ِ
َعلَْي َها فَ َقام ِ
ال أَ ْش َرفُوا عَلَى ال َْم ِدينَ ِة -قَ َ
اروا َح ََّّت إِذَا َكانُوا بِظَ ْه ِر ال َْم ِدينَ ِة  ،أ َْو قَ َ
ت ال َْم ْرأَةُ فَ َ
ال النَِِّبُّ
َ
سُ
ش َّد َهلَُما َعلَى َراحلَت ِه َما فَ َركبَا فَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 آيِبُو َن تَائبُو َن َعاب ُدو َن ل َربرنَا َحام ُدو َن فَلَ ْم يَ َز ْل يَ ُقوُهلَا َح ََّّت َد َخ َل ال َْمدينَةَ ) .
[ م . ] 1345 :
---------َِّب  ) أي  :من غزوة خيرب .
( أَنَّهُ أَقْبَ َل ُه َو َ ،وأَبُو طَل َ
ْحةَ َم َع النِ ِر
َِّب  ص ِفيَّةُ مرِدفَ ها علَى ر ِ
احلَتِ ِه ) أي :راكبة خلفه وهي أم املؤمنني صفية بنت ُحيي بن أخطب اإلسرائيلية تزوجها النيب 
َ ُْ َ َ َ
َوَم َع النِ ِر
بعد خيرب وماتت سنة ( )36وقيل :يف خالفة معاوية .
ِ
( فَلَ َّما َكانُوا بِبَ ْع ِ
وصفيَّةُ . 
صرِعَ النِ ُّ
َِّب َ وال َْم ْرأَةُ ) أيَ :س َقط الن ُّ
ض الطَّ ِر ِيق َعثَ َرت النَّاقَةُ فَ ُ
َّيب َ 
ِ ِ
ال أ ِ
( َوأ َّ
نفسه ِّمن غري َرِّويَّة .
ْحةَ -قَ َ ْ
َن أَبَا طَل َ
َحس ُ
ب  -اقْتَ َح َم َع ْن بَع ِريه ) أيَ :رَمى َ
ال يا نَِِب ِ
( فَأَتَى رس َ ِ
اَّللُ فِ َدا َ ) بكسر الفاء .
هللا َج َعلَ ِِن َّ
ول هللا  فَ َق َ َ َّ
َُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك بال َْم ْرأَة ) فاحفظها وانظر يف أمرها .
ك م ْن َش ْيء قَ َ
ال  :الَ َولَك ْن َعلَْي َ
َصابَ َ
( َه ْل أ َ
ْحةَ ثَ ْوبَهُ َعلَى َو ْج ِه ِه ) حىت ال يرى صفية .
( فَأَلْ َقى أَبُو طَل َ
ص َد َها ) أي  :حنا حنوها ومرى إىل جهتها .
ص َد قَ ْ
( فَ َق َ

( فَأَلْ َقى ثَ ْوبَهُ َعلَْي َها ) ليسرتها به .
( فَ َقام ِ
ت ال َْم ْرأَةُ ) صفية .
َ
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ش َّد َهلما علَى ر ِ
احلَتِ ِه َما فَ َركِبَا ) أي  :النيب  وصفية .
( فَ َ َُ َ َ
اروا َح ََّّت إِذَا َكانُوا بِظَ ْه ِر ال َْم ِدينَ ِة ) أي  :بظاهرها .
سُ
( فَ َ
َِّب  آيِبُو َن ) راجعون إىل هللا .
( قَ َ
ال النِ ُّ
( تَائِبُو َن ) من املعصية إىل الطاعة .
( َعابِ ُدو َن ) خاضعون متذللون .
( لَِربِرنَا َح ِام ُدو َن ) مثنون عليه تعاىل بصفات كماله وجالله وشاكرون عوارف أَفْضاله .
( فَلَ ْم يَ َز ْل يَ ُقوُهلَا ) أي  :هذه الكلمات .
 -1احلديث دليل على جواز قول آلخر  :جعلين هللا فداك .
اص ٍم ِّيف أ ََّوِّل كِّتابِِّّه آداب ْ ِّ
ِّ
ِّ
ْر بن أَِّيب ع ِّ
ال
َخبَ َار الدَّالَّةَ َعلَى ْ
ك فَ َق َ
احلُ َك َماء َو َجَزَم ِّجبَ َو ِّاز َذل َ
ب ْاأل ْ
اجلََو ِّاز أَبُو بَك ِّ ْ ُ َ
قال احلافظ َ ... :وقَد ْ
َ َ ُ
استَ ْو َع َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ول ذَلِّ ِّ ِِّّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َح َّ
ب ِّم ْن إِّ ْخ َوانِِّّه َغْي َر َْحمظُوٍر َعلَْي ِّه ذَل َ
ل ْل َم ْرء أَ ْن يَ ُق َ َ
ص َد تَ ْوق َريهُ
اب َعلَْيه إِّ َذا قَ َ
ك بَ ْل يُثَ ُ
ك ل ُس ْلطَانه َول َكب ِّريه َول َذ ِّوي الْع ْل ِّم َول َم ْن أ َ
واستِّعطَافَه ولَو َكا َن ذَلِّك حمظُورا لَن هى النَِّّيب  قَائِّل ذَلِّك وَألَعلَمه أ َّ ِّ
ك َغي ر جائٍِّز أَ ْن ي َق َ ِّ
َح ٍد َغْي َرهُ .
ُّ
َ َ َ ْ َُ
َ َْ ً َ َ
ال أل َ
ُ
َن ذَل َ ْ ُ َ
َ ْ ْ َُْ
ٍ
ِّ
ِ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ٍ
ني َما
وقَ ْولُهُ ( َوقَ َ
ف م ْن َحديث ألَِّيب َسعيد َرفَ َعهُ ( إ َّن َعْب ًدا َخيَّ َرهُ َّ
َِّب  فَ َديْ نَا َ بآبَائنَا َوأ َُّم َهاتنَا ) ُه َو طََر ٌ
ني الدُّنْيَا َوبَ ْ َ
اّللُ بَ ْ َ
ال أَبُو بَ ْكر للنِ ِر
اك بِّآبائِّنا وأ َُّمهاتِّنا ) ْ ِّ
ِّ
يث .
اختَ َار َما ِّعْن َدهُ فَ َق َ
احلَد َ
ال أَبُو بَ ْك ٍر فَ َديْنَ َ َ َ َ َ َ
عْن َدهُ فَ ْ
اّللِّ جعلَِّين َّ ِّ
مث ذكر حديث أنس ِّيف إرداف ِّ
ِّ
ك َش ْيءٌ ) .
َصابَ َ
صفيَّة َوالْ ُمَر ُاد مْنهُ قَ ْو ُل أَِّيب طَْل َحةَ ( يَا نَِّ َّ
اّللُ ف َد َاك َه ْل أ َ
يب َّ َ َ
َ
اّلل فِّد َاك ْ ِّ
وقَ ْد تَرجم أَبو داود َحنو ه ِّذهِّ التَّر َمج ِّة وس َ ِّ
َخر َجهُ الْبُ َخ ِّ
ي
ت لِّلنِّ ِّ
ار ُّ
ك َج َعلَِّين َُّ َ
احلَد َ
اق َحد َ
ك َو َس ْع َديْ َ
َّيب  لَبَّ ْي َ
يث أَِّيب ذَ ٍر قُ ْل ُ
َ ْ َ َ ُ َ ُ َ َْ َ
ْ َ ََ
يث َوَك َذا أ ْ َ
ِّ
ال الطَّب رِّاينُّ ِّيف ه ِّذهِّ اْأل ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ك  ( .الفتح ) .
يل َعلَى َج َو ِّاز قَ ْوِّل ذَل َ
َ
َ
َحاديث َدل ٌ
يف ْاأل ََدب الْ ُم ْفَرد يف الت َّْر َمجَة قَ َ َ َ
 -2جواز إِّ ُ ِّ
الر ِّ
وس ُرتها عن النَّاس.
ف َّ
رداف املرأة خ ْل َ
جل َ
الو ْجه عنه.
-3ويف احلديث َس ُرت َمن ال ُ
َيوز رؤيَتُه وسرتُ َ
ِّ
املسافر هللِّ تعاىل ِّ ِّ ِّ
ِّ
وسؤالُه هللاَ التوبَةَ والعِّبَادةَ.
 -4وفيه محَْ ُد
َ
عند إتيانه سال ًما إىل أهله ُ
َْس ِاء إِ ََل ِ
هللا َع َّز َو َجلَّ
ب األ ْ َ
 -105باب أ َ
َح ِر
 -6186عن جابِ ٍر  قَ َ ِ ِ ِ
يك أَبا الْ َق ِ
ِ
ِ
ال َس ِرم
َِّب  فَ َق َ
اس ِم َ ،والَ َك َر َامةَ فَأَ ْخبَ َر النِ َّ
س َّماهُ الْ َقاس َم فَ ُقلْنَا الَ نَ ْكن َ َ
َْ َ
ال ( ُول َد ل َر ُج ٍل منَّا غُالَ ٌم فَ َ
الر ْمحَ ِن ) .
ك َع ْب َد َّ
ابْ نَ َ

[ م . ] 2133 :
----------1احلديث دليل على فضل اسم عبد الرمحن .
ول َِّّ
ِّ
الر ْمحَ ِّن ) .
اّللِّ َعْب ُد َّ
َمسَائِّ ُك ْم إِّ َىل َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
وقد جاء يف صحيح مسلم َ :ع ِّن ابْ ِّن عُ َمَر قَ َ
َح َّ
بأْ
اّللِّ َو َعْب ُد َّ
اّلل  ( إ َّن أ َ
فهذا احلديث دليل على أن أفضل األمساء على اإلطالق  :عبد هللا وعبد الرمحن .
وهذا مذهب مجهور العلماء .
قال النووي  :فِّ ِّيه الت ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
يلهما َعلَى َسائِّر َما يُ َس َّمى بِِّّه .
ْ
َّسميَة هبَ َذيْ ِّن اال ْمسَ ْني َوتَ ْفض َ
ِّ
ِّ
ِّ
اّللِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
َمسَاء إ َىل َّ
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
ص ْحبَةٌ قَ َ
َح ُّ
ب األ ْ
اّلل  ( تَ َس َّم ْوا بأ ْ
وروى أبو داود َع ْن أَِّيب َوْهب ا ْجلُ َرم ِّي َوَكانَ ْ
ت لَهُ ُ
َمسَاء األَنْبيَاء َوأ َ
َص َدقُ َها َح ِّ
ب َوُمَّرةُ ) .
َعْب ُد َّ
اّللِّ َو َعْب ُد َّ
ار ٌ
الر ْمحَ ِّن َوأ ْ
ث َوَمهَّ ٌام َوأَقْ بَ ُح َها َح ْر ٌ
وذهب بعض العلماء إىل أن أفضل األمساء حممد .
ألن هللا ال خيتار لنبيه إال األفضل .

والصحيح القول األول .
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وأما تسمية هللا تعاىل لنبيه  ب (حممد) فإنه ال يستلزم تفضيله على امسي عبد هللا وعبد الرمحن ألن االسم املفضول قد يقدم حلكمة
وهي هنا :اإلمياء إىل حيازته  مقام احلمد على أن من أوصافه  يف القرآن الكرمي :عبد هللا كما يف قوله تعاىل (وأنه ملا قام .)...

تنبيه  :ذهب بعض العلماء الرافعية إىل أن التسمية بعبد هللا أفضل من التسمية بعبد الرمحن ألن تقدميه على اسم عبد الرمحن يف

احلديث يؤذن مبزيد االهتمام وألنه أخص يف النسبة من عبد الرمحن ألن الرمحة قد يتصف هبا اخللق فالتسمي به أفضل وأحب إىل هللا
مطلقاً .
-2احلكمة يف ذلك :
وإَّنا كانت األمساء املعبدة هلل تعاىل أحب إىل هللا من غريها ؛ ألن فيها إقراراً هلل تعاىل بوصفه الالئق به سبحانه والذي ال يليق بغريه
وليس ألحد من اخللق فيه حق وال نصيب ؛ وهو ألوهيته خللقه سبحانه.
وفيها مع ذلك اإلقرار  :إقر ٌار من العبد بوصفه الالئق به والذي ال يليق به غريه وال خيرج عنه طرفة عني من حياته أو أقل وهو
ف املسمى بإضافته إىل عبودية ربه جل وعال فحصلت الْ َف ِّ
ضيلَة هلذه األمساء.
ص َدق االسم على مسماه َو ُش ِّر َ
وصف العبودية لربه  .فَ َ
تضمنت ما هو وصف واجب للحق تعاىل وهو  :اإلهلية والرمحانية
أحب إىل هللا تعاىل ؛ ألُنا َّ
قال القرطِب  :إَّنا كانت هذه األمساء ُّ
وما هو وصف اإلنسان وواجب له وهو  :العبودية واالفتقار مثَّ قد أضيف العبد الفقري لإلله الغين إضافة حقيقيَّة .فصدقت أفراد هذه
األمساء األصلية وشرفت هبذه اإلضافة الرتكيبية فحصلت هلما هذه األفضلية األحبيَّة  .ويلحق هبذين االمسني ما كان مثلهما مثل :
عبد امللك وعبد الصمد وعبد الغين.

وقال املناوي  :ألنه َل يقع يف القرآن عبد إىل اسم من أمسائه تعاىل غريمها وألُنما أصول األمساء احلسَن من حيث املعَن فكان كل منهما
يرتمل على الكل وألُنما َل يسم هللا هبما أحد غريه .
 -3يأِت بعد امسي عبد هللا وعبد الرمحن يف الفضل :بقية األمساء املعبدة هلل على حسب تفاضلها يف املرتبة التفاق العلماء على استحباب
التسمية هبا .
قال ابن حزم  :اتفقوا على استحسان األمساء املضافة إىل هللا كعبد الرمحن وما أشبه ذلك .
مث التسمي بأمساء األنبياء .
حلديث ( تسموا بأمساء األنبياء ) .
ولفعله . 
اّللِّ  ( ولِّد ِّيل اللَّي لَةَ غُالَم فَس َّميته بِّ ِّ ِّ ِّ
س ب ِّن مالِّ ٍ
يم ) متفق عليه .
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ك قَ َ
ٌ َ ُْ ُ ْ
َُ َ ْ
عن أَنَ ِّ ْ َ
ْ
اسم أَِِّب إبْ َراه َ
ومسى ابن عبد هللا بن سالم باسم يوسف .
قال يوسف بن عبد هللا بن سالم ( مساين رسول هللا  يوسف ) رواه البخاري يف األدب املفرد قال ابن حجر  :وسنده صحيح .

فائدة :
حديث ) خري األمساء ما محد وما عبد ) .
هذا احلديث ال يصح وال أصل له.
وعبد"  :قال النجم  :ال يُعرف. .
قال يف "كرف اخلفاء" )" : )468/1خري األمساء ما ُمحد ُ
وروي بلفظ  ( :أحب األمساء إىل هللا ما عبد ومحد ) قال السيوطي َ :ل أقف عليه " انتهى بتصرف.
وقال يف "املقاصد احلسنة" (ص  " : )87وأما ما يذكر على األلسنة من  ) :خري األمساء ما محد وما عبد ) فما علمته ) انتهى.
وقال األلباين رمحه هللا (" :أحب األمساء إىل هللا ما عبد ومحد)  :ال أصل له كما صرح به السيوطي وغريه  .انتهى من "السلسلة الضعيفة"
( )595/1رقم (. (411
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 -106باب قَ و ِل النَِّ ِِب َْ سُّوا بِ ِْ
اْسي َ ،والَ تَ ْكتَ نُوا بِ ُك ْن يَ ِِت
ْ
ر

َِّب . 
قَالَهُ أَنَ ٌ
س َ ،ع ِن النِ ِر
ال ( ولِ َد لِرج ٍل ِمنَّا غُالَم فَس َّماهُ الْ َق ِ
ال َْسُّوا بِ ِْ
َِّب  فَ َق َ
اْسي َ ،والَ
اس َم فَ َقالُوا الَ نَ ْكنِ ِيه َح ََّّت نَ ْسأ ََل النِ َّ
َ -6187ع ْن َجابِ ٍر  قَ َ ُ َ ُ
ٌ َ
تَ ْكتَ نُوا بِ ُك ْن يَ ِِت ) .
[ م . ] 2133 :

ال أَبو الْ َق ِ
اس ِم َْ ( سُّوا بِ ِْ
اْسي َ ،والَ تَ ْكتَ نُوا بِ ُك ْن يَ ِِت ) .
 -6188عن أيب ُه َريْ َرةَ قَ َ ُ
[ م . ] 2134 :

يك بِأَِيب الْ َق ِ
اَّلل َع ْن هما ( ولِ َد لِرج ٍل ِمنَّا غُالَم فَس َّماهُ الْ َق ِ
ِ ِ ِ
ك
اس ِم َ ،والَ نُ ْن ِع ُم َ
اس َم فَ َقالُوا الَ نَ ْكنِ َ
 -6189عن َجابِر بْن َع ْبد هللا َ ،رض َي َُّ ُ َ ُ َ ُ
ٌ َ
الر ْمحَ ِن ) .
ك لَهُ فَ َق َ
ك َع ْب َد َّ
َس ِم ابْ نَ َ
َِّب  فَ َذ َك َر ذَلِ َ
َع ْي نًا فَأَتَى النِ َّ
ال أ ْ

[ م . ] 2133 :
---------( َْسُّوا بِ ِْ
اْسي ) أي :حممد وأمحد .
( َوالَ تَ ْكتَ نُوا بِ ُك ْن يَ ِِت ) هو أبو القاسم .
-1قوله ( َوالَ تَ ْكتَ نُوا بِ ُك ْن يَ ِِت ) قال يف ( الفتح ) الكنية بضم الكاف وسكون النون مأخوذة من الكناية تقول :كنيت عن األمر
بكذا :إذا ذكرته بغري ما يُستدل به عليه صرحيًا وقد اشتَ َهرت الكَن للعرب حىت رمبا غلبت على األمساء؛ كأيب طالب وأيب هلب
مجيعا فاالسم والكنية واللقب َيمعها الْ َعلَ ُم  -بفتحتني -
وغريمها وقد يكون للواحد كنية واحدة فأكثر وقد يرتهر بامسه وكنيته ً
ص ِّدرت باب أو أم وما عدا ذلك فهو اسم.
وتتغاير بأن اللقب ما أشعر مبدح أو ذم والكنية ما ُ
َْن أبا القاسم بولده القاسم وكان أكرب أوالده واختُلِّف هل مات قبل البعثة أو بعدها؟ وقد ُولد له إبراهيم يف املدينة
وكان النيب  يُك َ
( الفتح ) .
من مارية ويف حديث أنس أن جربيل  قال للنيب : السالم عليك يا أبا إبراهيم .
 -2وقد اختلف العلماء يف التكين بأيب القاسم على أقوال :
قال ابن القيم :وَل يثبت عنه  أنه ُنى عن ُكنية إال الكنية بأيب القاسم فصح عنه  أنه قال (تسموا بامسي وال تكن ْوا ب ُكنييت)
فاختلف الناس يف ذلك على أربعة أقوال:

أحدها :أنه ال َيوز التكين بكنيته مطلقاً سواء أفردها عن امسه أو قرُنا به وسواء حمياه وبعد مماته.
وعمدهتم هذا احلديث الصحيح وإطالقه.
القول الثاِن :أن النهي إَّنا هو عن اجلمع بني امسه وكنيته فإذا أفرد أحدمها عن اآلخر فال بأس.

يتسم بامسي) .رواه أبو داود
يتكن بكنييت ومن َّ
حلديث جابر قال :قال ( من تسمى بامسي فال َّ
تكن بكنييت فال َّ
قالوا :فهذا مقيِّد مفسر ملا يف الصحيحني من ُنيه عن التكين بكنيته.
قالوا :وألن يف اجلمع بينهما مراركة يف االختصاص باالسم والكنية فإذا أفرد أحدمها عن اآلخر زال االختصاص.
القول الثالث :جواز اجلمع بينهما.

وهو املنقول عن مالك.
واحتج أصحاب هذا القول مبا رواه أبو داود والرتمذي من حديث حممد بن احلنفية عن علي قال (قلت يا رسول هللا! إ ْن ولد يل ول ٌد من
ِّ
بعدك أ ِّ
ُمسيه بامسك وأكنيه بكنيتِّك؟ قال :نعم).
قالوا :وأحاديث املنع منسوخة هبذا احلديث.
القول الرابع :إن التكين بأيب القاسم كان ممنوعاً منه يف حياة النيب  وهو جائز بعد وفاته.
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قالوا :وسبب النهي إَّنا كان خمتصاً حبياته فإنه قد ثبت يف الصحيح من حديث أنس قال ( نادى رجل بالبقيع :يا أبا القاسم فالتفت
إليه رسول هللا  فقال :يا رسول هللا! إين َل ِّ
تسموا بامسي وال تكنوا بكنييت).
ْ
أعنك إَّنا دعوت فالناً فقال رسول هللا ْ 
ولد يل من بعدك ولد وَل يسأله عمن يولد له يف حياته ( .الزاد ) .
قالوا :وحديث علي فيه إشارة إىل ذلك بقوله :إن َ

قال الشيخ ابن باز رمحه هللا :الصواب يف هذا والثابت عن النيب  أنه قال( :تسموا بامسي وال تكتنوا بكنييت) وهذا عند العلماء يف
حياته  ألنه إذا نودي أبا القاسم قد يرتبه على الناس أو قد رمبا التفت إذا كان يسمع  يظن أنه هو املدعو واملدعو غريه أما
التسمي بامسه فال حرج فيه يف حياته وبعد وفاته  وقد مسى الصديق  يف حياة النيب  ابنه حممداً يف حجة الوداع مساه حممداً
وكان يف الصحابة حممد بن مسلمة وَل يغريه النيب  فالتسمي بامسه ال حرج فيه وإَّنا ُنى عن كنيته أيب القاسم مث أذن فيها بعد
وفاته  لعلي واإلذن لعلي إذن للناس ألن احملذور زال ملا تويف . 

 -107باب اسم احلزن
َن أَبَاهُ َج ِ
ِ
سيَّ ِ
ب َ ،ع ْن أَبِ ِيه ( أ َّ
اْسًا
ت َس ْه ٌل قَ َ
ال َح ْز ٌن قَ َ
ك قَ َ
َِّب  فَ َق َ
ري ْ
ال َما ْ
اْسُ َ
ال  :أَنْ َ
َ
ال  :الَ أُغَ رُ
َ -6190ع ِن ابْ ِن ال ُْم َ
اء إ ََل النِ ِر
ب فَما َزال ِ
َت ا ْحلُُزونَةُ فِينَا بَ ْعد ) .
َْسَّانِ ِيه أَِيب قَ َ
سيَّ ِ َ
ال ابْ ُن ال ُْم َ
 6190م -حدَّثَنا علِي بن عب ِد ِ
الرز ِ
سيَّ ِ
ب َ ،ع ْن
َّاق  ،أَ ْخبَ َرنَا َم ْع َم ٌر َ ،ع ِن ُّ
هللا َ ،و َْحم ُمو ٌد  ،قَاالَ َ :حدَّثَنَا َع ْب ُد َّ
َ َ َ ُّ ْ ُ َ ْ
الزْه ِر ِر
ي َ ،ع ِن ابْ ِن ال ُْم َ
أَبِ ِيه َ ،ع ْن َج رِدهِ ِِبَ َذا.
----------

( باب اسم احلزن ) بفتح احلاء املهملة وسكون الزاي بعدها نون ضد السهل واستعمل يف اخللق يقال يف فالن حزونة أي يف خلقه غلظ

وقساوة.
سيَّ ِ
ب ) هو سعيد التابعي الكبري .
( َع ِن ابْ ِن ال ُْم َ
( َع ْن أَبِ ِيه ) املسيب ممن بايع حتت الرجرة .
( أ َّ
َن أَبَاهُ ) ح ْزن بن أيب وهب القرشي املخزومي من املهاجرين .
ِ
ت َس ْه ٌل ) وعند اإلمساعيلي بل امسك سهل .
ال َح ْز ٌن قَ َ
ك قَ َ
َِّب  فَ َق َ
ال َما ْ
اْسُ َ
ال  :أَنْ َ
( َجاءَ إ ََل النِ ِر
اْسًا َْسَّانِ ِيه أَِيب ) ويف رواية أمحد بن صاحل عند أمحد ( فقال :ال السهل يوطأ وميتهن ومجع بينهما يف الفتح أن كالًّ منهما
( قَ َ
ال  :الَ أُغَِرريُ ْ
فنقل بعض الرواة ما َل ينقله اآلخر .
ب فَما َزالَ ِ
ت ا ْحلُُزونَةُ فِينَا بَ ْعد ) أي  :الصعوبة .
( قَ َ
سيَّ ِ َ
ال ابْ ُن ال ُْم َ

 -1استحباب اختيار االسم احلسن وترك االسم القبيح .
ال الد ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّاودي :يُِّريد الصعوبة َويُ َقال :يُ ِّرري
يما يرونه َوقَ َ
قَ َ
ال ابْن التني :معَن قَول ابْن الْمسيبَ :ما َزالَت فينَا احلزونة يُِّريد ْامتنَاع التسهيل ف َ
َخ َالقهم َوذكر أهل الن َسب أَن ِّيف َولَده سوء خلق َم ْعُروف فيهم َال ي َكاد ْيعدم ِّمْن ُهم.
بذلك إِّ َىل الردَّة الَِّّيت بقيت ِّيف أ ْ

وقال ابن القيم  :ملا كانت األمساء قوالب للمعاين ودالة عليها اقتضت احلكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب وأن ال يكون املعَن
معها مبنزلة األجنيب احملض الذي ال تعلق له هبا ؛ فإن حكمة احلكيم تأِب ذلك والواقع يرهد خبالفه بل لألمساء تأثري يف املسميات
وللمسميات تأثر عن أمسائها يف احلسن والقبح واخلفة والثقل واللطافة والكثافة كما قيل:
( زاد املعاد ) .
وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إال ومعناه إن فكرت يف لقبه .
-2سوء عدم مساع كالم النيب . 
الس ِّ
َّ -3
نن ولو َل ت ُكن واجبةً.
اخلري يف اتِّباع ُّ
أن َ
 -4أن الصعوبة والردة ليست مقصودة يف ديننا .
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 -108باب حتويل االسم إَل اسم أحسن منه
َِّب ِ ح ِ
ضعه علَى فَ ِخ ِذهِ  ،وأَبو أ ٍ ِ
ال ( أُِِت بِال ُْم ْن ِذ ِر بْ ِن أَِيب أ َ ٍ ِ
َِّب 
َ -6191ع ْن َس ْه ٍل قَ َ
س فَ لَ َها النِ ُّ
 ن ُول َد فَ َو َ َ ُ َ
َ
َُ َ
ُسيْد َجال ٌ
َ
ُس ْيد إ ََل النِ ِر
شي ٍء ب  ن ي َدي ِه فَأَمر أَبو أُسي ٍد بِابنِ ِه فَ ِ ِ ِ ِ
ول
ُس ْي ٍد قَلَْب نَاهُ يَا َر ُس َ
ِب فَ َق َ
َِّب  فَ َق َ
ال أَيْ َن َّ
الصِ ُّ
استَ َفا َق النِ ُّ
بِ َ ْ َ َْ َ ْ َ َ ُ َ ْ ْ ْ
َِّب  فَ ْ
ال أَبُو أ َ
احتُم َل م ْن فَخذ النِ ِر
ِ
َكن أ ِْ ِ ِ
ال فُالَ ٌن قَ َ ِ
س َّماهُ يَ ْوَمئِ ٍذ ال ُْم ْن ِذ َر ) .
اْسُهُ قَ َ
هللا قَ َ
ال َما ْ
ال َول ْ
َْسه ال ُْم ْنذ َر فَ َ
[ م . ] 2149 :
اْسها ب َّرةَ فَِقيل تُ َزركِي نَ ْفسها فَس َّماها رس ُ ِ
َ -6192ع ْن أَِيب ُه َريْ َرةَ ( أ َّ
ب).
ب َكا َن ْ ُ َ َ
ََ َ َ َ ُ
ول هللا َ زيْ نَ َ
َن َزيْ نَ َ
َ
[ م . ] 2141 :

ِ
ال ِْ
َّ
اْسًا
ت َس ْه ٌل قَ َ
اْسي َح ْز ٌن قَ َ
ك قَ َ
َِّب  فَ َق َ
ال َما أَنَا ِِبُغَِرٍري ْ
ال َما ْ
اْسُ َ
ال بَ ْل أَنْ َ
 -6193عن سعيد ( أَن َجدَّهُ َح ْزنًا قَد َم َعلَى النِ ِر
سيَّ ِ
َت فِينَا ا ْحلُُزونَةُ بَ ْع ُد ) .
َْسَّانِ ِيه أَِيب قَ َ
ب فَ َما َزال ْ
ال ابْ ُن ال ُْم َ
 -1هذه األحاديث دليل على استحباب تغيري االسم القبيح إىل االسم احلسن  .وأن ذلك هو هدي النيب . 
ِّ ِّ
ِّ
يح إىل احلسن  .رواه الرتمذي .
عن عائرة قالت ( كان النيب  يُغَ ُري اال ْس َم الْ َقب َ
امسها ب َّرةَ فَِّقيل تَُزكِّي نَ ْفسها فَس َّماها رس ُ ِّ
حديث أَِّيب ُهَريْ َرةَ ( أ َّ
ب).
ََ َ َ َ ُ
ب َكا َن ُْ َ َ
ول هللا َ زيْنَ َ
َن َزيْنَ َ
َ
عن ابن عمر( :أ َّ ِّ
اّللِّ َِّ 
ِّ
مجيلَةَ) رواه مسلم .
ول َّ
اها َر ُس ُ
ت يُ َق ُ
َن ابْنَةً ل ُع َمَر َكانَ ْ
ال َهلَا َ :عاصيَةُ فَ َس َّم َ
َع ِّن ابْ ِّن َعبَّ ٍ
ال َخَر َج ِّم ْن ِّعْن ِّد بََّرَة ) رواه مسلم .
امسَ َها ُج َويْ ِّريَةَ َوَكا َن يَكَْرهُ أَ ْن يُ َق َ
ول َّ
امسُ َها بََّرَة فَ َح َّو َل َر ُس ُ
اس قَ َ
اّللِّ ْ 
ت ُج َويْ ِّريَةُ ْ
ال ( َكانَ ْ
ول َِّّ
ِّ
وعن زي نَب بِّْنت أُم سلَمةَ قَالَت ( َكا َن ِّْ
ت َج ْح ٍ
اها
امسى بََّرَة فَ َس َّم ِّاّن َر ُس ُ
ش َو ْ
ت َوَد َخلَ ْ
ب .قَالَ ْ
ْ
امسُ َها بََّرةُ فَ َس َّم َ
ب بِّْن ُ
َْ
ََ
ت َعلَْيه َزيْنَ ُ
اّلل َ زيْنَ َ
ب) رواه مسلم .
َزيْنَ َ
َخ َد ٍ
ك؟ "
رسول هللا 
فقال ُ
َ
أتوا َ
ري الصحايب ( أن ً
رسول هللا " : ما ْ
امسُ َ
وعن أُسامة بن أ ْ
رجال يُ َقال له أصرم كان يف الن َفر الذين ْ
ت ُزْر َعة ) رواه أبو داود .
َصَرم قال" :بَ ْل أنْ َ
قال :أ ْ
عن أيب ُشري ٍح ( أَنَّه لَ َّما وفَ َد إِّ َىل رس ِّ
احلَ َك ُم
اّللَ ُه َو ْ
ول هللاِّ َ م َع قَ ْوِّم ِّه َِّمس َع ُه ْم يَكْنُونَهُ بِّأَِّيب ْ
ال  :إِّ َّن َّ
ول هللاِّ  فَ َق َ
احلَ َك ِّم فَ َد َعاهُ َر ُس ُ
َْ
َُ
ُ َ
ٍ
ول هللاِّ
ِّ
ِّ
ت بَْي نَ ُهم فَر ِّضي كِّالَ الْ َف ِّري َق ْ ِّ
َْن أَبَا ْ
َوإِّلَْي ِّه ْ
ال َر ُس ُ
ني فَ َق َ
احلَ َك ِّم ؟ فَ َق َ
ال  :إِّ َّن قَ ْومي إِّ َذا ْ
اختَلَ ُفوا ِّيف َش ْيء أَتَ ْوِّين فَ َح َك ْم ُ
ْم فَل َم تُك َ
احلُك ُ
ْ َ َ
ت أَبُو
ت ُ :شَريْ ٌح قَ َ
ال ِّ :يل ُشَريْ ٌح َوُم ْسلِّ ٌم َو َعْب ُد هللاِّ قَ َ
ك ِّم َن الْ َولَ ِّد ؟ قَ َ
َح َس َن َه َذا فَ َما لَ َ
ال  :فَأَنْ َ
ال  :فَ َم ْن أَ ْكبَ ُرُه ْم ؟ قُ ْل ُ
َ : ما أ ْ
ُشَريْ ٍح ) رواه أبو داود .
ٍ
اب و ِّشه ٍ
اب وحب ٍ
احل َك ِّم و ُغر ٍ
اس َم الْ َع ِّ
اب فَ َس َّماهُ ِّه َر ًاما َو َمسَّى
قَ َ
ال أَبُو َد ُاو َد َ :و َغيَّ َر النِّ ُّ
َّيب ْ 
َ َ
َ َُ
اص َو َع ِّزي ٍز َو َعتَلَةَ َو َشْيطَان َو َْ
َ َ
ِّ
حربا س ْلما و َمسَّى الْم ِّ
الضالَلَ ِّة َمسَّاه َشعب ا ْهل َدى وب نُو ِّ ِّ
ِّ
اه ْم
ب َّ
ُ ْ
ضطَج َع الْ ُمْنبَعِّ َ
ث َوأ َْر ً
الزنْيَة َمسَّ ُ
ُ ْ َ ُ
ضا تُ َس َّمى َعفَرةَ َمسَّ َ
ََ
َ ًْ َ ً َ
اها َخضَرةَ َو َش ْع َ
ِّ
بَِّين ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الر ْش َدةِّ َو َمسَّى بَين ُم ْغويَةَ بَين ر ْش َدةَ.
ال أَبو داود  :تَرْكت أَسانِّ َ ِّ ِّ ِّ
ص ِّ
ار.
يد َها لال ْخت َ
قَ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ
( اجملموع ) .
قال النووي رمحه هللا  :السنة تغيري االسم القبيح .

وقال ابن القيم رمحه هللا :وهذا باب عجيب من أبواب الدين  :وهو العدول عن االسم الذي تستقبحه العقول وتنفر منه النفوس إىل
االسم الذي هو أحسن منه والنفوس إليه أميل وكان النيب  شديد االعتناء بذلك  ( .التحفة ) .

وقال ابن القيم  :وكما أن تغيري االسم يكون لقبحه وكراهته فقد يكون ملصلحة أخرى مع حسنه كما غري اسم برة بزينب كراهة
التزكية وأن يقال  :خرج من عند برة أو يقال  :كنت عند برة ؟ فيقول  :ال كما ذكر يف احلديث " انتهى.
 -2ان احلكم –أعين تغيري االسم إىل اسم حسن -على سبيل االستحباب واألفضلية وليس على سبيل الوجوب واإللزام.
والدليل على ذلك  :ما رواه البخاري َع ْن ابْ ِّن الْمسيَّ ِّ
ب َع ْن أَبِّ ِّيه أ َّ
ت
َن أَبَاهُ َجاءَ إِّ َىل النِّ ِّ
ال َ :ح ْز ٌن  .قَ َ
ك ؟ قَ َ
َّيب  فَ َق َ
ال َ :ما ْ
امسُ َ
ال  :أَنْ َ
َُ
ِّ
ال  :ال أُ َغِّري ْ ِّ ِّ
ال ابْن الْمسيَّ ِّ
احلُُزونَةُ فينَا بَ ْع ُد.
ت ْ
َس ْه ٌل  .قَ َ
ب  :فَ َما َزالَ ْ
ُ
امسًا َمسَّانيه أَِّيب  .قَ َ ُ ُ َ
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واحلزونة هي الصعوبة وشدة اخلُلُق.
قال ابن بطال :فيه أن األمر بتحسني األمساء وبتغيري االسم إىل أحسن منه ليس على سبيل الوجوب .اه من فتح الباري.
َْسَ ِاء األَنْبِيَ ِاء
 -109باب َم ْن َْسَّى بِأ ْ
ال أَنَس قَ بَّل النِ ُّ ِ ِ
يم يَ ْع ِِن ابْ نَهُ.
َِّب  إبْ َراه َ
َوقَ َ ٌ َ
ِ ِ
ْت ( ِالب ِن أَِيب أَو ًَف رأَي َ ِ ِ
ات ص ِغريا ولَو قُ ِ
ِب
َِّب  قَ َ
ض َي أَ ْن يَ ُكو َن بَ ْع َد ُحمَ َّم ٍد  نَِ ٌّ
ْ َْ
يل قُل ُ ْ
ال َ :م َ َ ً َ ْ
ت إبْ َراه َ
 -6194عن إ ْْسَاع ُ
يم ابْ َن النِ ِر
َعاش اب نُهُ ول ِ
ِب بَ ْع َده ) .
َك ْن الَ نَِ َّ
َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال ( ل ََّما َم َ ِ
ول هللا  إِ َّن لَهُ ُم ْرض ًعا ِِف ا ْْلَنَّة ) .
ال َر ُس ُ
يم  قَ َ
اءقَ َ
 -6195عن الْبَ َر َ
ات إبْ َراه ُ
ول ِ
ِ ِ
اسم أَق ِ
ِ
هللا َْ ( سُّوا بِ ِْ
ِ
ْس ُم بَ ْي نَ ُك ْم ).
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
ي قَ َ
َ -6196ع ْن َجابِ ِر بْ ِن َع ْبد هللا األَنْ َ
اْسيَ ،والَ تَ ْكتَ نُوا ب ُك ْن يَ ِِت فَِإ َّمنَا أَنَا قَ ٌ
صا ِر ِر
َِّب . 
َوَرَواهُ أَنَ ٌ
س َ ،ع ِن النِ ِر
[ م . ] 2133 :
ال ( َْسُّوا بِ ِْ
اْسي َ ،والَ تَ ْكتَ نُوا بِ ُك ْن يَ ِِت َ ،وَم ْن َر ِآِن ِِف ال َْمنَ ِام فَ َق ْد َر ِآِن فَِإ َّن َّ
َِّب  قَ َ
الش ْيطَا َن الَ
َ -6197ع ْن أَِيب ُه َريْ َرَة َ ع ِن النِ ِر
ب َعلَ َّي ُمتَ َع ِرم ًدا فَ لْيَتَبَ َّوأْ َم ْق َع َدهُ ِم َن النَّار ) .
َّل ُ
ورِِت َ ،وَم ْن َك َذ َ
صَ
يَتَ َمث ُ
[ . ] 2134

ِ ِ
ِل َ ،وَكا َن
وسى قَ َ
يم فَ َحنَّ َكهُ بِتَ ْم َرةٍ َو َد َعا لَهُ بِالْبَ َرَك ِة َو َدفَ َعهُ إِ ََّ
ال ( ُولِ َد ِِل غُالَ ٌم فَأَتَ ْي ُ
ت بِ ِه النِ َّ
َ -6198ع ْن أَِيب ُم َ
س َّماهُ إبْ َراه َ
َِّب  فَ َ
ِ
وسى ) .
أَ ْكبَ َر َولَد أَِيب ُم َ
[ م . ] 2145 :
الشمس ي وم م َ ِ ِ
ِ
ال :انْ َك ِ
يم.
رية بْ َن ُش ْعبَةَ قَ َ
س َفت َّ ْ ُ َ ْ َ َ
ات إبْ َراه ُ
 -6199عن ال ُْمغ َ
َ
َِّب . 
َرَواهُ أَبُو بَ ْك َرةَ َ ،ع ِن النِ ِر
--------- -1هذه األحاديث فيها دليل على جواز التسمي بأمساء األنبياء .
قال النووي  :أمجع العلماء على جواز التسمية بأمساء األنبياء .

وقال العيِن  :وقد تقرر اإلمجاع على إباحة التسمية بأمساء األنبياء .
واألدلة على ذلك كثرية :
ِّ ِّ
ال ( ولِّ َد ِّيل ُغالَم فَأَتَي ِّ
يم ) .
ت بِّه النِّ َّ
ٌ ُْ
أ-حديث أيب ُم َ
وسى قَ َ ُ
َّيب  فَ َس َّماهُ إبْ َراه َ
ال رس ُ ِّ
أنس ب ِّن مالِّ ٍ
ِّ ِّ
اس ِّم أَِّيب إِّبْ َر ِّاهيم ) رواه مسلم .
ك قَ َ
يل اللَّْي لَةَ غُ َال ٌم فَ َس َّمْيتُهُ بِّ ْ
ال :قَ َ َ ُ
ب -وعن ِّ ْ َ
ول هللا ُ ( ول َد َ
ج -وعن يوسف بن عبد هللا بن سالم قال ( أجلسين رسول هللا  يف حجره ومسح على رأسي ومساين يوسف ) رواه أمحد .
ِّ
ِّ
ِّ
ت
د -ع ِّن الْ ُمغِّ َريةِّ بْ ِّن ُش ْعبَةَ قَ َ
ت َْجنَرا َن َسأَلُ ِّوين فَ َقالُوا إِّنَّ ُك ْم تَ ْقَرءُو َن يَا أ ْ
يسى بِّ َك َذا َوَك َذا .فَلَ َّما قَد ْم ُ
ُخ َ
ال ( لَ َّما قَد ْم ُ
ت َه ُارو َن َوُم َ
وسى قَ ْب َل ع َ
ِّ
ول َِّّ
ال « إِّنَّهم َكانُوا يس ُّمو َن بِّأَنْبِّيائِِّّهم و َّ ِِّّ
َعلَى رس ِّ
ني قَ ْب لَ ُه ْم ) رواه مسلم .
ك فَ َق َ
اّلل َ سأَلْتُهُ َع ْن ذَل َ
الصاحل َ
َُ
ُْ
َ َْ
َُ

قال النووي  :استدل به مجاعة على جواز التسمية بأمساء األنبياء .
ول هللاِّ  ( تس َّموا بِّأ ْ ِّ ِّ ِّ
ب ْ ِّ
هَ -ع ْن أَِّيب وْه ٍ
َمسَ ِّاء إِّ َىل هللاِّ َعْب ُد هللاِّ َو َعْب ُد
ال  :قَا َل َر ُس ُ
ص ْحبَةٌ قَ َ
َح ُّ
ب األ ْ
اجلُ َرم ِّي َوَكانَ ْ
ت لَهُ ُ
َمسَاء األَنْبيَاء َوأ َ
ََ ْ
َ
َص َدقُ َها َح ِّ
ب َوُمَّرةُ ) رواه أبو داود .
َّ
ار ٌ
الر ْمحَ ِّن َوأ ْ
ث َوَمهَّ ٌام َوأَقْ بَ ُح َها َح ْر ٌ
و -أن يف الصحابة خالئق مسمني بأمساء األنبياء وَل يغري النيب  أمساءهم وإقراره كاف يف اجلواز .
ِّ
ف ْاأل ِّ
َمسَ ِّاء
ف ْاأل ْ
َمسَ ُاؤُه ْم أَ ْشَر َ
ت أَ
َصح ْاأل َْع َم ِّال َكانَ ْ
َخ َالقُ ُه ْم أَ ْشَر ُ ْ
آد َم َوأ ْ
قال ابن القيم َ :ولَما َكا َن ْاألَنْبِّيَاءُ َس َادات بَِّين َ
َخ َالق َوأ َْع َما ُهلُ ْم أ َ
َمس ِّاء ْاألَنْبِّياء ولَو ََل ي ُكن ِّيف َذلِّ َ ِّ
ِّ
ب النِّيب  أُمتَهُ َإىل التسمي بِّأ ْ ِّ ِّ
صالِّ ِّح
"سنَ ِّن أَِّيب َد ُاود" َوالن َسائي َعْنهُ تَ َسم ْوا بِّأ َْ
ك م ْن الْ َم َ
فَنَ َد َ
َ َْ َْ ْ
َمسَائه ْم َك َما ِّيف ُ
َ
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ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ك ِّم ْن ِّح ْف ِّظ أ َْمسَ ِّاء ْاألَنْبِّيَ ِّاء َوِّذ ْك ِّرَها َوأَ ْن َال تُْن َسى َوأَ ْن
صلَ َحةً َم َع َما ِّيف َذل َ
إال أَن اال ْس َم يُ ْذ َكُر مبُ َسماهُ َويَ ْقتَضي الت َعل َق مبَْعنَاهُ لَ َك َفى بِّه َم ْ
َمساؤهم بِّأَو ِّ
َح َو ِّاهلِّ ْم  ( .الزاد ) .
صاف ِّه ْم َوأ ْ
تُ َذكَر أ ََ ُ ُ ْ ْ َ
الس َالم .
قال العيِن َ :وقد قَ َ
ال سعيد بن الْمسيب :أحب ْاأل ْ
َمسَاء إِّ َىل هللا أَمسَاء ْاألَنْبِّيَاء َعلَْي ِّهم َّ
اخلطاب  من طَ ِّريق قَتَ َادة َعن
َّس ِّميَة بأمساء ْاألَنْبِّيَاء َوِّهي ِّرَوايَة َجاءَت َعن عمر بن ْ
َوقد قَ َ
ال ( مسوا بامسي) َوَه َذا يرد قَول من كره الت ْ
حجة َه َذا ال َق ْول َح ِّديث احلكم بن َع ِّطيَّة َعن ثَابت َعن أنس َرفعه (تسمون أ َْوَالد ُكم ُحمَ َّم ًدا مثَّ
َساَل بن أيب ْ
اجلَ ْعد َوذكر الطََِّّربي َو َّ
ضعِّيف ذكره البُ َخ ِّ
الَ :وَكا َن أَبُو الْ َولِّيد يُضعفهُ.
تلعنوُنم؟) َو ْ
ُّع َفاء قَ َ
احلكم َه َذا َ
اري ِّيف الض َ
ِ ِ
ْت ( ِالب ِن أَِيب أَو ًَف رأَي َ ِ ِ
ات ص ِغريا ولَو قُ ِ
َِّب  قَ َ
ض َي أَ ْن يَ ُكو َن بَ ْع َد ُحمَ َّم ٍد  نَِِبٌّ
ْ َْ
يل قُل ُ ْ
ال َ :م َ َ ً َ ْ
ت إبْ َراه َ
 -2قوله ( عن إ ْْسَاع ُ
يم ابْ َن النِ ِر
َعاش اب نُهُ ول ِ
ِب بَ ْع َده ) .
َك ْن الَ نَِ َّ
َ ْ َ
ِّ
ِّ
الس َؤ ِّال
الص َح ِّايب ( َرأَيْت إِّبْ َراهيم بن النِّ ِّ
َّيب  قَ َ
الص َح ِّايب بن َّ
ت ِّ :البْ ِّن أَِّيب أ َْو َِف ) ُه َو عبد هللا َّ
اب ُّ
صغ ًريا ) تَ َ
ال َم َ
( قُ ْل ُ
ات َ
ض َّم َن َك َال ُمهُ َج َو َ
ِّ ِّ
ِّ
ٍ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
صَّر َح بِّ ِّ
بِّ ِّْ
يل َع ْن
الزيَ َادةِّ َعلَْي ِّه َكأَنَّهُ قَ َ
صغِّ ًريا ُمثَّ ذَ َكَر َّ
ب ِّيف ذَل َ
ال نَ َع ْم َرأَيْتُهُ لَك ْن َم َ
ات َ
اإل َش َارةِّ إِّلَْيه َو َ
السبَ َ
ك َوقَ ْد َرَواهُ إبْ َراه ُ
يم بْ ُن ُمحَْيد َع ْن إ ْمسَاع َ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ٍ ِّ ِّ
َّاس بِِّّه مات وهو ِّ
يل َسأَلت بن أيب أوِف
أَِّيب َخالِّ ٍد بِّلَ ْف ِّظ قَ َ
ال نَ َع ْم َكا َن أَ ْشبَهَ الن ِّ َ َ َ ُ َ َ
صغ ٌري أخرجه بن َمْن َد ْه َو ْاإل ْمسَاعيل ُّي م ْن طَريق َجرير َع ْن إ ْمسَاع َ
َّيب ِّ مثل أ ِّ ٍ
ِّ
صبِّيًّا  ( .الفتح ) .
َعن إِّبْ َر ِّاهيم بن النِّ ِّ
ات قَ َ
ني َم َ
َي َش ْيء َكا َن ح َ
ال َكا َن َ
ُْ
ضي أَ ْن ي ُكو َن ب ع َد ُحمَ َّم ٍد  نَِِبٌّ َعاش اب نُهُ ول ِ
ِب بَ ْع َده ) .
َك ْن الَ نَِ َّ
 -3قوله ( َول َْو قُ ِ َ َ َ ْ
َ ْ َ
الرأ ِّ
ْي .
اّللِّ بْ ُن أَِّيب أ َْو َِف َوِّمثْ ُل َه َذا َال يُ َق ُ
قال ابن حجر َ :ك َذا َجَزَم بِِّّه َعْب ُد َّ
ال بِّ َّ
ِّ
اعة :
َوقد توارد َعلَْيه مجَ َ
ال إِّ َّن لَه مر ِّضعا ِّيف ْ ِّ
اش لَ َكا َن ِّص ِّدي ًقا
ات إِّبْ َر ِّاهيم بن النِّ ِّ
صلَّى َعلَْي ِّه َوقَ َ
أخرج بن ماجة من َح ِّديث بن َعبَّاس قَ َ
فَ ْ
ال ( ملا َم َ
اجلَنَّة لَ ْو َع َ
ُ ُْ ً
َّيب َ 
َخ َواله القبط ) .
تأْ
نَبِّيًّا َوَأل َْعتَ ْق ُ
ِّ ِّ
ِّ
ال َكا َن قَ ْد َم َألَ الْ َم ْه َد َولَ ْو بَِّقي لَ َكا َن نَبِّيًّا َولَ ِّك ْن ََلْ يَ ُك ْن لِّيَْب َقى ِّأل َّ
َن
يم قَ َ
وروى أ ْ
َمحد وبن َمْن َده من طَريق السدي ( َسأَلت أنساكم بَلَ َغ إبْ َراه ُ
َ
نَبِّيَّ ُكم ِّ
آخُر ْاألَنْبِّيَ ِّاء ) .
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
صةَ .
اش إِّبْ َراهيم بن النِّ ِّ
َّيب  لَ َكا َن صدي ًقا نَبِّيًّا ) َوََلْ يَ ْذ ُك ِّر الْق َّ
َولَ ْف ُ
ظأْ
َمحَ َد ( لَو َع َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
فَه ِّذهِّ ِّع َّدةُ أ ِّ
يث ِّ
ور ِّمن كِّتَ ِّ
ك فَ َال أ َْد ِّري َما الَّ ِّذي َمحَل النَّوِّو ُّ ِّ
اب
يحةٌ َع ْن َه ُؤَال ِّء َّ
الص َحابَِّة أَن َُّه ْم أَطْلَ ُقوا َذل َ
َحاد َ َ
َ
يم الْ َم ْذ ُك ِّ ْ
صح َ
َ
َ َ
ي يف تَ ْر َمجَة إبْ َراه َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ُّ
ال ُه َو بَاط ٌل َو َج َس َارةٌ يف الْ َك َالم َعلَى الْ ُمغَيَّبَات .
ث قَ َ
تَ ْهذيب ْاأل ْ
ك َوُمبَالَغَته َحْي ُ
استنْ َكار ذَل َ
َمسَاء َواللغَات َعلَى ْ
ول ِ
 -4قوله ( ل ََّما م َ ِ ِ
هللا  إِ َّن لَهُ مر ِ
ض ًعا ِِف ا ْْلَن َِّة ) .
ال َر ُس ُ
يم  قَ َ
َ
ُْ
ات إبْ َراه ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
يل إََِّّّنَا
ات َكا َن بن ستَّةَ َع َرَر َش ْهًرا أ َْو َمثَانيَةَ َع َرَر َش ْهًرا َعلَى ْ
قال ابن حجر َ ... :والْ َم ْع ََن تكمل إرضاعه ألَنَّهُ ملا َم َ
اخت َالف الرَوايَتَ ْني َوق َ
ِّ
ني يَ ْوًما .
اش َسْبع َ
َع َ
فائدة :
كَن والطاهر والطيب ويقال :إن الطاهر هو الطيب وإبراهيم وزينب
قال العيِن  :جمموع أوالد النيب  مثانية :القاسم وبه كان يُ َ
ورقَية وأم كلثوم زوجا عثمان وفاطمة زوجة علي بن أيب طالب -رضي هللا عنهم -ومجيع أوالده من خدَية -
زوجة ابن أيب العاص ُ
رضي هللا عنها -إال إبراهيم فإنه من مارية القبطية ( .العمدة ) .
وقال أيضاً  :واتفقوا على أن مولده كان يف ذي احلجة سنة مثان واختلفوا يف وقت وفاته فالواقدي جزم بأنه مات يوم الثالثاء لعرر ليال
شهرا ومثانية أيام وقيل :سبعة
خلون من شهر ربيع األول سنة عرر وقال ابن حزم :مات قبل النيب  بثالثة وقيل :بلغ ستة عرر ً
يوما وعن حممود بن لبيد :تويف وله مثانية عرر
شهرا وقيل :سنة وعررة أشهر وستة أيام ويف "سنن أيب داود" :تُ ُويف وله سبعون ً
عرر ً
شهرا ويف "صحيح مسلم" :قال عمرو" :فلما تويف إبراهيم قال رسول هللا  :إن إبراهيم ابين وإنه مات يف الثدي وإن له لظئرين
ً
ِّ
مرضعا يف اجلنة ( .العمدة)
يُكْمالن إرضاعه يف اجلنة" وعند ابن سعد بسند صحيح عن الرباء بن عازب يرفعه" :أما إن له ً
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 -110باب تسمية الوليد
ال اللَّه َّم أَنْ ِج الْولِي َد بن الْولِ ِ
َِّب  رأْسهُ ِمن َّ ِ
اش بْ َن أَِيب
َ -6200ع ْن أَِيب ُه َريْ َرةَ قَ َ
يد َو َسلَ َمةَ بْ َن ِه َ
الرْك َعة قَ َ ُ
ش ٍام َو َعيَّ َ
ال ( ل ََّما َرفَ َع النِ ُّ َ َ َ
َ َْ َ
ربِيعةَ والْمست ْ ِ
ضر اللَّه َّم اجعلْها َعلَي ِهم ِسنِ ِ
ف).
وس َ
 ن ِِبَ َّكةَ اللَّ ُه َّم ا ْش ُد ْد َوطْأَتَ َ
َ َ َ ُ َْ
ك َعلَى ُم َ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ
ض َعف َ
 ن َكس ِِن يُ ُ
[ م . ] 675 :
---------ال اللَّ ُه َّم أَنْ ِج ) أي  :خلص .
( قَ َ
( الْولِي َد بن الْولِ ِ
ِّ
بدرا مع املرركني وأ ُِّسَر
يد ) وهو الوليد بن الوليد بن املغرية بن عبد َّ
َ َْ َ
اّلل املخزومي أخو خالد بن الوليد وكان ممن َشهد ً
اّلل بن َج ْحش وفَ َدى نف َسهُ مث أسلم فقيل له :هال أسلمت قبل أن تفتدي فقال :كرهت أن يُظَن يب أين أسلمت
هبا أسره عبد َّ
جَز ًعا ِّ
وهَربُوا من املرركني فعلم النيب  مبخرجهم فدعا هلم أخرجه عبد
س مبكة مث تواعد هو وسلمة وعياش املذكوران معه َ
ُ
َ
فحب َ
ِّ
الرزاق بسند مرسل ومات الوليد املذكور ملا قَد َم على النيب . 
ش ٍام ) أي  :أنج سلمة بن هرام بن املغرية وهو ابن عم الذي قبله وهو أخو أيب جهل وكان من السابقني إىل اإلسالم
( َو َسلَ َمةَ بْ َن ِه َ
اّلل ومنعوه أن يهاجر إىل املدينة واستُ ْر ِّهد يف خالفة أيب بكر  بالرام سنة أربع عررة.
وع ِّذب يف َّ
ُ
ِّ
وع َّذبوه مث هاجر بعد اخلندق وشهد ُم ْؤتة
قال احلافظ الذهيب َ -رِّمحَهُ َّ
اّللُ :-هاجر إىل احلبرة مث قَد َم مكة فمنعوه من اهلجرة َ
واستُ ْر ِّهد مبَْرج الصفرة وقيل :بأجنادين .
أيضا ألمه وكان من السابقني إىل اإلسالم
أيضا وهو أخو أيب جهل ً
اش بْ َن أَِيب َربِ َيعةَ ) وهو عمرو بن املغرية فهو عم الذي قبله ً
( َو َعيَّ َ
أيضا وهاجر اهلجرتني مث خدعه أبو جهل فرجع إىل مكة فحبسه مث فر مع رفيقيه املذكورين وعاش إىل خالفة عمر  فمات
ً
اّلل تعاىل أعلم .
قيل :سنة مخس عررة وقيل :قبل ذلك و َّ
( والْمست ْ ِ
 ن ِِبَ َّكةَ ) أي  :وأنج املستضعفني من املؤمنني مبكة الذين حبسهم الكفار عن اهلجرة وآذوهم فكانوا يُ َع َّذبوُنم بأنواع
َ ُ َْ
ض َعف َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يل ) .
العذاب وهو من عطف العام على اخلاص عكس قوله ( َوَم َالئ َكته َوُر ُسله َوج ْرب َ
ك ) أي  :بأسك ،وعذابك .
( اللَّ ُه َّم ا ْش ُد ْد َوطْأَتَ َ
ض َر ) بضم امليم وفتح الضاد املعجمة :-اسم قبيلة ُمسيت باسم مضر بن نَِّزار بن َم َعد بن عدنان .
( َعلَى ُم َ
( اللَّه َّم اجعلْها َعلَي ِهم ِسنِ ِ
َج َدبُوا وأُقْ ِّحطُوا.
وس َ
ُ َْ َ ْ ْ َ
 ن َكس ِِن يُ ُ
ب يقال :أخذهتم السنة :إذا أ ْ
ف ) "سنني" :مجع سنة وهي اجلَ ْد ُ
اّلل َ -عَّز َو َج َّل -يف قولهُ ( :مثَّ يَأِِّْت ِّم ْن بَ ْع ِّد
واملعَن :اجعلها عليهم كالسنني السبع الرداد اليت كانت يف زمن يوسف  اليت ذكرها َّ
ِّ
ك َسْب ٌع ِّش َد ٌاد يَأْ ُك ْل َن َما قَد َّْمتُ ْم َهلُ َّن ) ووجه الربه امتداد زمان احملنة والبالء والبلوغ غاية الردة والضراء.
ذَل َ
ِّ
ِّ
وسف َوجه
مراد هبَا ُهنَا اإلهالك أَي :خذهم أخذا َشديدا َوُمضر قَبيلَة قُ َريْش .قَ ْولهَ ( :كس ِّين يُ ُ
قال العيِن َ :والْ َوطْأَةُ الدوس بالقدم َوالْ َ
ِّ
وسف لإلضافة.
وسف ُه َو ِّيف امتداد الْ َق ْحط واحملنة َوالْبَ َالء والردة َوالضََّّراء َو َس َقطت النُّون من سين يُ ُ
التَّ ْربيه بسين يُ ُ
-1احلديث دليل على جواز التسمية باسم الوليد .
وقد جاءت بعض األحاديث بالنهي عن التسمي ب "الوليد" ولكنها كلها فيها مقال وَل تثبت عن النيب . 
ِّ
ِّ ِّ
ال  :ولِّ َد ِّأل ِّ
ب َعن ُعمر بْ ِّن ْ ِّ
ِّ
ال
َخي أُِّم َسلَ َمةَ َزْو ِّج النِّ ِّ
يد فَ َق َ
َّيب ُ غ َال ٌم فَ َس َّم ْوهُ الْ َول َ
اخلَطَّاب  قَ َ ُ
منها ما رواه أمحد َع ْن َسعيد بْ ِّن الْ ُم َسيَّ ْ َ َ
ِّ
َمس ِّاء فَر ِّ
ِّ
يد" َهلَُو َشٌّر َعلَى َه ِّذهِّ ْاألَُّم ِّة ِّم ْن فِّْر َع ْو َن لَِّق ْوِّمه ) .
اعنَتِّ ُك ْم لَيَ ُكونَ َّن ِّيف َه ِّذهِّ ْاأل َُّم ِّة َر ُج ٌل يُ َق ُ
َّيب َ 
ال لَهُ " :الْ َول ُ
النِّ ُّ
(مسَّْيتُ ُموهُ بأ َْ َ
ليدا ) عند الطرباين وسنده ضعيف جدًّا.
ومنها  :عن ابن مسعود ( ُنى رسول هللا  أن يسمي الرجل عبده أو ولده حربًا أو برة أو و ً
ِّ ِّ
امسه الْولِّيد وملا َل يكن َه َذ ِّان احلديثان وأمثاهلما على َشرط البُ َخ ِّ
اري َل يذكر
قال العيين َ :وإََِّّّنَا قَ َ
ال :أَمسَاء فرا عينكم ألَن ف ْر َع ْون ُم َ
َ
وسى ْ َ
َشْيئا ِّمْن ُه َما َوأورد ِّيف الْبَاب احلَ ِّديث الَّ ِّذي يدل على ا ْجلََواز.
قال ابن القيم  :وحديث عدد اخللفاء من ولد العباس كذب وكذلك أحاديث ذم الوليد .
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-111باب من دعا ِ
احبهُ فَ نَ َقص ِم ِن ِْ
اْس ِه َح ْرفًا
َْ ََ َ
ص َ
َ
َِّب  يَا أَبَا ِه رٍر.
ال أَبُو َحا ِزٍم َ ،ع ْن أَِيب ُه َريْ َرةَ قَ َ
َوقَ َ
ال ِِل النِ ُّ
ول ِ
شة ر ِ
ِ
هللا  ( يا َعائِش َه َذا ِج ِْبيل ي ْق ِرئُ ِ
ْت َ ،و َعلَْي ِه
ض َي َّ
ال َر ُس ُ
َت قَ َ
ك َّ
َِّب  قَال ْ
السالَ َم قُل ُ
َ
ُُ
َ
اَّللُ َع ْن َها َ ،زْو َ
-6201عن َعائ َ َ
ج النِ ِر
السالَم ور ْمحةُ ِ
َت َو ْه َو يَ َرى َما الَ نَ َرى ) .
هللا قَال ْ
َّ ُ َ َ َ
[ م . ] 2447 :
َ -6202ع ْن أَنَ ٍ
ك
سو ُق ِبِِ َّن فَ َق َ
س  قَ َ
ت أ ُُّم ُسلَْي ٍم ِِف الثَّ َق ِل َوأ ََْنَ َ
ال ( َكانَ ْ
ش ُرَويْ َد َ َس ْوقَ َ
ال النِ ُّ
َِّب  يَا أ ََْنَ َ
َِّب  يَ ُ
شةُ غُالَ ُم النِ ِر
بِالْ َق َوا ِرير ) .
[ م . ] 2323 :
---------تنبيه  :هذه األحاديث تقدم شرحها .
( ي ْق ِرئُ ِ
السالَ َم ) أي  :يسلم عليك .
ك َّ
ُ
ِّ
دليل على جواز الرتخيم وهو َح ْذف أواخر الكلم يف النداء حنو :يا سعا واألصل :يا
-1قوله ( يَا َعائ ُ
ش) هذا من الرتخيم وفيه ٌ
سعاد .
قال العيين  :قوله ( باب من دعا ِ
احبهُ فَ نَ َقص ِم ِن ِْ
اْس ِه َح ْرفاً ) .
َْ ََ َ
ص َ
َ
امسه حرفا مثل قَ ْولك :يَا َمال ِّيف َمالكَ .وَه َذا عب َارة َعن الت َّْرِّخيم
صاحبه بِّأَن خاطبه بالنداء فنقص من ْ
أَيَ :ه َذا بَاب ِّيف بَيَان من َد َعا َ
ِّ
تص بِّ ْاآل ِّ
خر ِّألَنَّهُ َحمل التَّ ْغيِّري ِّيف حذفه ِّيف جزم املعتل َوشرط الت َّْرِّخيم ِّيف املنادى أَن َال
اخ َّ
َوُه َو حذف آخر املنادى ألجل التَّ ْخفيف َوإََِّّّنَا ْ
لضُر َورة الر ْعر.
ضافا َوَال مستغاثاً َوَال مجلَة َوِّيف غري املنادى َال َيوز إَِّّال َ
يكون ُم َ
َِّب  يَا أَبَا ِه رٍر ) وَه َذا الت َّْعلِّيق وصله البُ َخ ِّ
اري ِّيف ْاألَطْعِّ َمة :وأوله أصابين جهد َش ِّديد احلَ ِّديث َوفِّيه :فَإِّذا
( َع ْن أَِيب ُه َريْ َرَة قَ َ
ال ِِل النِ ُّ
َ
َ
ال :يَا أَبَا هر .
َر ُسول هللا  قَائِّم على َرأ ِّْسي فَ َق َ
ال رس ُ ِ
ِ
ِ
يل . ) ...
ول هللا  ( يَا َعائ َ
( قَ َ َ ُ
ش َه َذا ج ِْب ُ
قَ ْوله( :يَا عائش) ترخيم َعائِّ َرة َيوز فِّ ِّيه الْ َفْتح َو َعلِّ ِّيه ْاألَ ْكثَر َوالضم .
ش . ) ...
( قَ َ
ال النِ ُّ
َِّب  يَا أ ََْنَ َ
مطابقته للت َّْر َمجَة ِّيف قَ ْوله( :يَا أجنش) فَإِّنَّهُ مرخم َوأَصله :يَا أ َْجنَ َرة .
 -2يف احلديث فضيلة ظاهرة لعائرة  -رضي هللا عنها  -حيث سلم عليها جربيل . 
 -3بيان استحباب بعث السالم وقد جاء يف صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك ( أن فىت من أسلم قال :يا رسول هللا إين أريد
السالم ويقول :أعطين
الغزو وليس معي ما أَتهز قال" :أنت فالنًا فإنه قد كان َتهز فمرض" فأتاه فقال :إن رسول هللا  يُقرئك
َ
الذي َتهزت به قال :يا فالنة أعطيه الذي َتهزت به وال حتبسي عنه شيئًا فوهللا ال حتبسي منه شيئًا فيبارَك ِّ
لك فيه ) .
َ
قال النووي َ -رِّمحَهُ هللاُ  :-وَيب على الرسول تبليغه؛ ألنه أمانة وتُ ُع ِّقب بأنه بالوديعة أشبه والتحقيق أن الرسول إن التزمه أشبه األمانة
وإال فوديعة والودائع إذا ََلْ تُقبل ََلْ يلزمه شيء قاله يف "الفتح"
-4أنه يستحب أن يرد على املبلِّغ لِّ َما أخرجه النسائي عن رجل من بين متيم أنه بَلَّغ النيب  سالم أبيه فقال له" :وعليك وعلى أبيك
السالم" وقالت خدَية  لَما بَلَّغها النيب  عن جربيل سالم هللا عليها :إن هللا هو السالم ومنه السالم وعليك وعلى جربيل
السالم.
قال احلافظ َ -رِّمحَهُ هللاُ  :-وَل أر يف شيء من طرق حديث عائرة -رضي هللا عنها-؛ َّأُنا ردت على النيب  فدل على أنَّه غري واجب.
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 -112باب الكنية للصِب وقبل أن يولد للرجل
ال أ ِ ِ
ِ
س َن الن ِ
َ -6203ع ْن أَنَ ٍ
خ يُ َق ُ
س قَ َ
َّاس ُخلُ ًقا َ ،وَكا َن ِِل أَ ٌ
ال ( َكا َن النِ ُّ
ال لَهُ أَبُو عُ َم ٍْري -قَ َ ْ
َِّب  أ ْ
َحسبُهُ فَط ٌ
يم َ ،وَكا َن إذَا َجاءَ
َح َ
الصالَةَ وهو ِِف ب يتِنَا فَ يأْمر بِالْبِ ِ َّ ِ
ح ُُثَّ
قَ َ
س َويُ ْن َ
ب بِ ِه فَ ُرَِّبَا َح َ
ضُ
ال يَا أَبَا ُع َم ٍْري َما فَ َع َل النُّ غَْي ُر نُغٌَر َكا َن يَل َْع ُ
ض َر َّ َ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َ
ساط الذي َحتْتَهُ فَ يُ ْكنَ ُ
صلِري بِنَا ) .
وم َخ ْل َفهُ فَ يُ َ
وم َونَ ُق ُ
يَ ُق ُ
[ م . ] 2150 :
--------تنبيه  :احلديث تقدم شرحه .
 -1احلديث دليل على جواز تكنية الصغري وتكنية الرجل قبل أن يولد له

قال النووي  :ويف هذا احلديث فوائد كثرية جداً منها  :جواز تكنية من َل يولد له وتكنية الطفل وأنه ليس كذباً .
وجاء يف ( املوسوعة الفقهية ) قال العلماء  :كانوا يكنون الصيب تفاؤالً بأنه سيعيش حىت يولد له ؛ ولألمن من التلقيب.
وقال ابن حجر يف قوله البخاري (باب الكنية للصيب وقبل أن يولد للرجل ) أَشار بِّ َذلِّك إِّ َىل َّ ِّ
ِّ
َ
الرد َعلَى َم ْن َمنَ َع تَكْنيَةَ َم ْن ََلْ يُولَ ْد لَهُ
ََ
ف الْ َواقِّ ِّع .
ُم ْستَنِّ ًدا إِّ َىل أَنَّهُ ِّخ َال ُ
ي وص َّححه ْ ِّ ِّ ِّ ِّ
َمحَ ُد َوالطَّ َح ِّ
ال إِّ َّن
ك َولَ ٌد قَ َ
ص َهْيب أَن عمر قَ َ
اج ْه َوأ ْ
س لَ َ
او ُّ َ َ َ ُ
احلَاك ُم م ْن َحديث ُ
فَ َق ْد أخرج بن َم َ
ال لَهُ َمالك تُ َك ََّن أَبَا َْحي َىي َولَْي َ
َّيب َ كن ِّ
َّاين .
النِّ َّ
يد بن مْن ِّ
ِّ
ت ِِّّإلبْر ِّاهيم إِِّّين أُ َك ََّن أَبَا الن ْ ِّ
ٍ
ِّ
س
صوٍر م ْن طَ ِّر ِّيق فُ َ
َوأ ْ
َخَر َج َسع ُ ْ ُ َ ُ
س ِّيل َولَ ٌد َوأ َْمسَ ُع الن َ
ضْي ِّل بْ ِّن َع ْمرو ( قُ ْل ُ َ َ
َّاس يَ ُقولُو َن َمن ا ْكتَ ََن َولَْي َ
َّضر َولَْي َ
ِّ
لَه ولَ ٌد فَهو أَبو جع ٍر فَ َق َ ِّ ِّ
ِّ
يما َال يُولَ ُد لَهُ ) .
ُ َ َُ ُ َ ْ
يم َكا َن َعلْ َق َمةُ يُ َك ََّن أَبَا شْب ٍل َوَكا َن َعق ً
ال إبْ َراه ُ
ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
وأَخرج الْم ِّ
ِّ
ِّ
اّلل بْ ُن َم ْس ُعود قَْب َل أَ ْن يُولَ َد ِّيل َوقَ ْد َكا َن ذَلك ) .
ف ِّيف ْاأل ََدب الْ ُم ْفَرد َع ْن َع ْل َق َمةَ قَال ( َكنَّاين َعْب ُد َّ
صن ُ
َْ َ ُ َ
ِّ
ٍ
ِّ
َخَر َج الطَّبَ َرِّاينُّ َع ْن َع ْل َق َمةَ َعن ابن َم ْس ُعود ( أ َّ
يح .
َّيب َ كنَّاهُ أَبَا َعْبد َّ
َن النِّ َّ
َوأ ْ
الر ْمحَ ِّن قَ ْب َل أَ ْن يُولَ َد لَهُ ) َو َسنَ ُدهُ َ
صح ٌ
يب ِّأل َّ ِّ
ِّ
ِّ
يش َح َّىت يُولَ َد لَهُ ولِّ ْأل َْم ِّن ِّمن التَّ ْل ِّق ِّ
ب أ َّ
صا فَيُ َع ِّظ ُمهُ أَ ْن َال
قَ َ
ال الْ ُعلَ َماءُ َ :كانُوا يُ َكنُّو َن َّ
الصِّ َّ
َن َم ْن يذكر َش ْخ ً
يب تَ َف ُاؤًال بأَنَّهُ َسيَع ُ
َ
َ
َن الْغَال َ
ِّ
ِّ
اص بِِّّه فَِّإذَا َكانَت لَه ُكْن يةٌ أ َِّمن ِّمن تَ ْل ِّقيبِّ ِّه وِّهل َذا قَ َ ِّ
ي ْذ ُكره بِّ ِّْ
ِّ
اخلَ ِّ
ب َعلَْي َها ْاألَلْ َقاب  ( .الفتح )
امس ِّه ْ
ََ
َ َُ
ْ ُ َ َ ْ
ال قَائلُ ُه ْم بَاد ُروا أَبْنَاءَ ُك ْم بالْ ُك ََن قَ ْب َل أَ ْن تَ ْغل َ
ومما يدل على اجلواز :
اّللِّ ُك ُّل صو ِّ
ِّ
ال  :فَا ْكتَِّين بِّابنِّ ِّ
اّللِّ"
ت تُ ْد َعى بِّ "أُِّم َعْب ِّد َّ
ك َعْب ِّد َّ
احِّيب َهلَا ُكْن يَةٌ َغ ِّْريي قَ َ
ول َّ
ت :يَا َر ُس َ
اّللِّ بْ ِّن ُّ
الزبَ ِّْري) فَ َكانَ ْ
حديث َعائ َرةَ أَن ََّها قَالَ ْ
ْ
ََ
َح َّىت َماتَت ) رواه أمحد .

 -113باب التكِن بأيب تراب وان كانت له كنية أخرى
ح أَ ْن يُ ْد َعى ِِبَا َوَما َْسَّاهُ أَبُو تُر ٍ
َْسَ ِاء َعلِ ٍي  إِل َْي ِه ألَبُو تُر ٍ
اب
َ -6204ع ْن َس ْه ِل بْ ِن َس ْع ٍد قَ َ
َح َّ
ب أْ
ال ( إِ ْن َكانَ ْ
تأَ
اب َوإِ ْن َكا َن لَيَ ْف َر ُ
َ
َ
ر
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ضطَ ِج ٌع ِِف ا ْْلِ َدا ِر
ِب  يَ ْتبَ ُعهُ فَ َق َ
ال ُه َو ذَا ُم ْ
ج فَا ْ
َِّب  غَ َ
اءهُ النَِّ ُّ
إِالَّ النِ ُّ
ب يَ ْوًما فَاط َمةَ فَ َخ َر َ
ضطَ َج َع إ ََل ا ْْل َدا ِر إ ََل ال َْم ْسجد فَ َج َ
اض َ
اجلِس يَا أَبَا تُر ٍ
اب ) .
اب عَ ْن ظَ ْه ِرهِ يَ ُق ُ
َِّب َ و ْامتَألَ ظَ ْه ُرهُ تُ َرابًا فَ َج َع َل النِ ُّ
فَ َجاءَهُ النِ ُّ
ُّر َ
َ
س ُح الت َ
َِّب  ميَْ َ
ول ْ ْ
[ م . ] 2309 :

--------َْسَ ِاء َعلِ ٍي  إِل َْي ِه ألَبُو تُر ٍ
اب ) يعين أن هذا االسم أحب األمساء إليه .
َح َّ
بأْ
( إِ ْن َكانَ ْ
تأَ
َ
ر
ح أَ ْن يُ ْد َعى ِِبَا ) أي  :هبذه الكنية .
( َوإِ ْن َكا َن لَيَ ْف َر ُ
ِ
اضبَِّين)
( غَ َ
ت) فاطمة ( َكا َن بَْيين َوبَْي نَهُ َشيءٌ)؛ أي :من املخاصمة (فَغَ َ
ب يَ ْوًما فَاط َمةَ ) ويف الرواية األخرى ( فَ َقالَ ْ
اض َ
من باب املفاعلة املقتضية للمراركة (فَ َخَر َج) من البيت (فَلَ ْم يَِّق ْل عِّنْ ِّدي) بكسر القاف من القيلولة .
اب َع ْن ظَ ْه ِرهِ ) أي  :شرع النيب  يفعل ذلك .
( فَ َج َع َل النِ ُّ
ُّر َ
سُ
ح الت َ
َِّب  ميَْ َ
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اب قُم أَبا التُّر ِّ
اب ) ويف الرواية األخرى ( قُم أَبا التُّر ِّ
اجلِس يَا أَبَا تُر ٍ
اب ) .
( يَ ُق ُ
َ
ْ
ْ
ول ْ ْ
َ
َ
 -1احلديث دليل على أنه ال يلزم من التكنية أن تكون بأمساء األوالد بل قد تكون نسبة جلماد أو حيوان.
ومثال اجلماد  :كنية " أبو تراب " ومثال احليوان  :كنية " أبو هر " أو " أبو هريرة" .
فائدة :

ال يلزم من التكنية باألمساء أن تكون نسبة ألحد أوالد صاحب الكنية.
ومثاله  " :أبو بكر ِّ
الصديق " وليس له من أوالده من امسه " بكر" .
وال يلزم من التكنية أن تكون نسبة ألكرب أوالد صاحب الكنية وإن كان هو األفضل.
َعن هانِّ ٍئ أَنَّه لَ َّما وفَ َد إِّ َىل رس ِّ
ْم
احلَ َك ُم َوإِّلَْي ِّه ْ
اّللَ ُه َو ْ
اّللِّ َ م َع قَ ْوِّم ِّه َِّمس َع ُه ْم يَكْنُونَهُ بِّأَِّيب ْ
ال( :إِّ َّن َّ
اّللِّ  فَ َق َ
ول َّ
احلَ َك ِّم فَ َد َعاهُ َر ُس ُ
ول َّ
ْ َ
َُ
ُ َ
احلُك ُ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ت بَْي نَ ُهم فَرضي كالَ الْ َف ِّري َق ْ ِّ
َح َس َن
َْن أَبَا ْ
ول َّ
ال َر ُس ُ
ني فَ َق َ
احلَ َك ِّم ؟) فَ َق َ
ال :إِّ َّن قَ ْومي إِّ َذا ْ
اختَ لَ ُفوا ِّيف َش ْيء أَتَ ْوِّين فَ َح َك ْم ُ
اّلل َ ( :ما أ ْ
فَل َم تُك َ
ْ َ َ
ت أَبُو ُشَريْح) رواه أبو داود .
تُ :شَريْ ٌح قَ َ
اّللِّ قَ َ
الِّ :يل ُشَريْ ٌح َوُم ْسلِّ ٌم َو َعْب ُد َّ
ك ِّم َن الْ َولَ ِّد؟) قَ َ
َه َذا فَ َما لَ َ
ال( :فَأَنْ َ
ال( :فَ َم ْن أَ ْكبَ ُرُه ْم؟) قُ ْل ُ
 -2جواز دخول الرجل يف بيت ابنته بغري إذن زوجها حيث يَعلم رضاه.
 -3بيان أن أهل الفضل قد يقع بني الكبري منهم وبني زوجته ما طُبع عليه البرر من الغضب وقد يدعوه ذلك إىل اخلروج من بيته وال
يعاب عليه قاله ابن بطال -رمحه هللا.-
وحيتَ ِّمل أن يكون سبب خروج علي خرية أن يبدو منه يف حالة الغضب ما ال يليق جبناب فاطمة -رضي هللا عنهما-
وقال احلافظَْ :
فحسم مادة الكالم بذلك إىل أن تسكن فورة الغضب من كل منهما .
 - 4استدل باحلديث من قال جبواز النوم يف املسجد وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني:
القول األول :جواز النوم يف املسجد.

وهذا مذهب اجلمهور( .قاله ابن حجر).
أ -حلديث الباب يف نوم علي يف املسجد .
َّيب  ) رواه البخاري .
ب الَ أ َْه َل لَهُ ِّيف َم ْس ِّج ِّد النِّ ِّ
ب-وعن َعْب ُد َّ
اّللِّ (أَنَّهُ َكا َن يَنَ ُام َوْه َو َش ٌّ
اب أ َْعَز ُ
ج -وعن عائرة ( أ َّ ِّ
ت سوَداء ِّحل ٍى ِّمن الْعر ِّ
َمحَُر ِّم ْن ُسيُوٍر
اح أ ْ
َن َول َ
ت فَ َخَر َج ْ
ت َم َع ُه ْم قَالَ ْ
وها فَ َكانَ ْ
ب فَأ َْعتَ ُق َ
ت َ
صبِّيَّةٌ َهلُ ْم َعلَْي َها ِّو َش ٌ
يد ًة َكانَ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
ِّ
ِّ
قَالَت فَوضعْته أَو وقَع ِّمْن ها فَمَّر ِّ
ت
ْ َ ََ ُ ْ َ َ َ َ ْ
ت فَات ََّه ُم ِّوين بِّه قَالَ ْ
ت فَالْتَ َم ُسوهُ فَلَ ْم ََِّي ُدوهُ قَالَ ْ
ت بِّه ُح َديَّاةٌ َوْه َو ُم ْل ًقى فَ َحسبَْتهُ َحلْماً فَ َخطََفْتهُ قَالَ ْ
ِّ
اّللِّ إِِّّين لَ َقائِّمةٌ معهم إِّ ْذ مَّر ِّ
ت َه َذا الَّ ِّذى
ت ْ
ت َو َّ
فَطَف ُقوا يُ َفتِّ ُرو َن َح َّىت فَت ُ
ت فَ َوقَ َع بَْي نَ ُه ْم قَالَ ْ
احلُ َديَّاةُ فَأَلْ َقتْهُ قَالَ ْ
َّروا قُبُلَ َها قَالَ ْ
ت فَ ُق ْل ُ
َ
َ ََُ ْ
ول َِّّ
ِّ
ِّ
ت إِّ َىل رس ِّ
ت َعائِّ َرةُ فَ َكا َن َهلَا ِّخبَاءٌ ِّيف الْ َم ْس ِّج ِّد
ت .قَالَ ْ
َسلَ َم ْ
ات ََّه ْمتُ ُم ِّوين بِّه َ -ز َع ْمتُ ْم َ -وأَنَا مْنهُ بَِّريئَةٌ َوُه َو ذَا ُه َو قَالَ ْ
اّلل  فَأ ْ
ت فَ َجاءَ ْ َ ُ
ِّ
أَو ِّح ْفش قَالَت فَ َكانَت تَأْتِّ ِّيين فَتحدَّث ِّعْن ِّدي قَالَت فَالَ ََتلِّ ِّ ِّ ِّ
يب ربِّنا أَالَ إِّنَّه ِّمن ب ْل َدةِّ
ت َويَ ْوَم الْ ِّو َش ِّ
اح ِّم ْن أ ََعاج ِّ َ َ
ََ ُ
س عْندي َْجملساً إِّالَّ قَالَ ْ
ْ
ْ
ٌ ْ
ُ ْ َ
ْ
ْ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
احلَديث).
ت فَ َحدَّثَْت ِّين هبَ َذا ْ
ين َمعي َم ْق َعداً إِّالَّ قُ ْلت َه َذا قَالَ ْ
الْ ُك ْف ِّر أ َْجنَ ِّاّن قَالَ ْ
ت َعائ َرةُ :فَ ُق ْل ُ
ت َهلَا َما َشأْنُك الَ تَ ْق ُعد َ
د-وحلديث أنس  قال( :قدم رهط من عكل على النيب  فكانوا يف الصفة) وقال عبد الرمحن بن أيب بكر :كان أصحاب الصفة
الفقراء .رواه البخاري
القول الثاِن :يكره.

وهو مروي عن ابن عباس وابن مسعود وجماهد وسعيد بن جبري وإسحاق.
تنب هلذا).
لقوله ( إن املساجد َل َ
والراجح القول األول.
تنب هلذا.
لكن ينهى أن يتخذ املسجد مسكناً ألن املساجد َل َ
وقد ذكر شيخ اإلسالم  يف الفتاوى املصرية إَّنا يرخص يف النوم يف املساجد لذوي احلاجة مثل ما كان أهل الصفة كان الرجل يأِت
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مهاجراً إىل املدينة ليس له مكان يأوي إليه فيقيم بالصفة إىل أن يتيسر له أهل أو مكان يأوي إليه مث ينتقل ومثل املسكينة اليت كانت
تأوي إىل املسجد وكانت تقمه ومثل ما كان ابن عمر  يبيت يف املسجد وهو عزب ؛ ألنه َل يكن له بيت يأوي إليه حىت تزوج ومن
هذا الباب أن علي بن أيب طالب  ملا تقاول هو وسيدتنا فاطمة رضي هللا عنها ذهب إىل املسجد فنام فيه.
َْس ِاء إِ ََل ِ
 -114باب أَبْ غَ ِ
هللا
ض األ ْ َ
هللا  ( أَ ْخىن األ ْ ِ
ِ ِِ ِ
ول ِ
ك األ َْمالَ ) .
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
َ -6205ع ْن أَِيب ُه َريْ َرَة قَ َ
س َّمى َملِ َ
َ
َْسَاء يَ ْو َم الْقيَ َامة ع ْن َد هللا َر ُج ٌل تَ َ
[ م . ] 2143 :
َْس ِاء ِع ْن َد ِ
ال ( أَ ْخنع اس ٍم ِع ْن َد ِ
ٍ
هللا  -رجل تَس َّمى ِِبَلِ ِ
ك
هللا َ -وقَ َ
َ -6206ع ْن أَِيب ُه َريْ َرةَ ِرَوايَةً قَ َ
ال ُس ْفيَا ُن غَْي َر َم َّرة أَ ْخنَ ُع األ ْ َ
َُ ْ
َُ ٌ َ
ِ
اها ْن َشا ْه ) .
ال ُس ْفيَا ُن يَ ُق ُ
األ َْمالَ ِ قَ َ
ريهُ َش َ
ول غَْي ُرهُ تَ ْفس ُ
[ م . ] 2143 :
---------( إن أخنع ) أي أوضع اسم واملراد باالسم املسمى.

أذل واخلنوع :اخلضوع و ُّ
قال القرطِب رمحه هللا :وقوله" :إن أخنع اسم عند هللا" :أيَّ :
الذل يقال :أخنعتين إليك احلاجة ومنه يف دعاء
ر
ِّ
ِّ
القنوت" :وَننع لك"؛ أي :نَذل لك وَنضع وقد يقال على الفجور والريبة يقال :رجل خانع؛ أيُ :مريب فاجر .

اجع للمعَن األول؛ َّ
فسر أبو عمرو :أخنع بأوضع؛ أي :أذل وأخس وأراد
ألن الفاجر املريب خانع ذليل ولذلك َّ
قال القرطيب :وهذا ر ٌ
املسمى بدليل ما قال يف الرواية األخرى" :أغيظ رجل وأخبثه  ( .املفهم ) .
باالسم هناَّ :

مقصورا  -وهو
قال ابن حجر  :قول ( أخَن ) كذا يف رواية شعيب بن أيب محزة لألكثر من اخلنا  -بفتح املعجمة وختفيف النون
ً
وحيتَ ِّمل أن يكون من قوهلم :أخَن عليه الدهر؛ أي :أهلكه ووقع عند الرتمذي يف آخر احلديث" :أخنع :أقبح"
الفحش يف القول َْ
َّخع الذبح والقتل الرديد ووقع يف رواية
وذكر أبو عبيد أنه ورد بلفظ" :أَنع" بتقدمي النون على املعجمة وهو مبعَن أ َْهلَك؛ ألن الن ْ
مهام" :أغيظ " بغني وظاء معجمتني ويؤيده" :اشتد غضب هللا على من زعم أنه َملِّك األمالك" أخرجه الطرباين.
قال احلافظ :ووقع يف شرح شيخنا ابن ِّ
"أفحش األمساء" وَل أرها وإَّنا ذكر ذلك بعض الرراح يف تفسري
امللقن أن يف بعض الروايات:
ُ
"أخَن" ( .الفتح ) .
اّلل ي وم الْ ِّقيامة وأَخبثه وأَ ْغيظه علَي ِّه رجل َكا َن يس َّمى ملِّك ْاألَم َالك) ه َك َذا جاءت ه ِّذهِّ
ََْ َ
َ
ْ
َُ َ
وقال النووي َ :وِّيف ِّرَوايَة (أَ ْغيَظ َر ُجل َعلَى َّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ
ِّ
صغَ ًارا يَ ْوم
َخبَث) َوَه َذا التَّ ْف ِّسري الَّذي فَ َّسَرهُ أَبُو َع ْمرو َم ْر ُهور َعْنهُ َو َع ْن َغ ْريه قَالُواَ :م ْعنَاهُ أ َ
َخنَع) َو(أَ ْغيَظ) َو(أ ْ
ْاألَلْ َفاظ ُهنَا ( :أ ْ
َشد ذًُّال َو َ
الْ ِّقيامة .والْمراد ص ِّ
ال الْ َق ِّ
احب ِّاال ْسمَ .ويَ ُدل َعلَْي ِّه ِّ
اضيَ :وقَ ْد يُ ْستَ َدل بِِّّه َعلَى أ َّ
َن ِّاال ْسم ُه َو الْ ُم َس َّمى َوفِّ ِّيه
الرَوايَة الثَّانِّيَة (أَ ْغيَظ َر ُجل) قَ َ
َ َ َ َُ َ
ِّ
ِّ
ِّْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َي
َخنَع مبَْع ََن أَفْ َجر يُ َقالَ :خنَ َع َّ
يل :أ ْ
َي َد َع َ
اها إ َىل الْ ُف ُجور َوُه َو مبَْع ََن أَ ْخبَث أ ْ
الر ُجل إ َىل الْ َم ْرأَة َوالْ َم ْرأَة إلَْيه أ ْ
اخل َالف الْ َم ْر ُهورَ .وق َ
ِّ
َمسَاء وقِّيل :أَقْ بَح .وِّيف ِّروايَة الْبُ َخ ِّ
ك
َي أَفْ َحش َوأَفْ َجر َو ْ
اخلَ ََن الْ ُف ْحش َوقَ ْد يَ ُكون ِّمبَْع ََن أَ ْهلَ َ
اري (أ ْ
َخنَأ) َوُه َو مبَْع ََن َما َسبَ َق أ ْ
َ َ
أَ ْك َذب ْاأل ْ َ َ
ال أَبو عب يد :ورِّوي (أ ََْنع) أَي أَقْ تل والنَّخع الْ َقْتل الر ِّ
ِّ
لِّص ِّ
َّديد( .شرح
احبِّ ِّه الْ ُم َس َّمىْ .
َخ ََن َعلَْيه الد ْ
اخلَ ََن ا ْهلََالك يُ َقال :أ ْ
َي أ َْهلَ َكهُ .قَ َ ُ َُ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ
َ
َّهر أ ْ
مسلم)

( رجل تسمى ) بصيغة اجملهول أي يدعى بذلك ويرضى به.

(ملك األمال ) األمالك مجع ملك.

(ال مالك إال هللا) املالك هو املتصرف.

(أغيظ) من الغيظ وهو مثل الغضب والبغض فيكون بغيضاً إىل هللا مغضوباً عليه.

(وأخبثه) وهذا يدل على أن هذا خبيث عند هللا فاجتمعت يف حقه هذه األمور لتعاظمه يف نفسه وتعظيم الناس له فصار أخبث اخللق
وأبغضهم إىل هللا وأحقرهم ألن اخلبيث البغيض عند هللا يكون يوم القيامة أحقر اخللق وأخبثهم لتعاظمه على خلق هللا بنعم هللا.
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 -1احلديث دليل على حترمي التسمي مبلك األمالك ألن ذلك شرك مع هللا يف ربوبيته.
 -2احلكمة من النهي :
ألن هذا اللفظ يصدق على هللا تعاىل فهو ملك األمالك ال ملك أعظم وال أكرب منه مالك امللك ذو اجلالل واإلكرام وكل ُملك يؤتيه
هللا من يراء من عباده فهو عارية يُسرع ردها إىل املعري وهو هللا ينزع امللك من ملكه تارة وينزع امللك منه تارة فيصري ال حقيقة له
سوى اسم زال مسماه.
وأما رب العاملني فملكه دائم كامل ال انتهاء له بيده القسط خيفضه ويرفعه.
أن الذي تسمى هبذا االسم( :ملك األمالك) قد كذب وفجر وارتقى إىل ما ليس له بأهل بل هو حقيق برب العاملني فإنه امللك يف
احلقيقة فلهذا كان أذل الناس عند هللا يوم القيامة.
أن امللك والتدبري واخللق كله هلل.
قال تعاىل( :هل من خالق غري هللا يرزقكم من السماء واألرض).
وقال تعاىل( :إن ربك هو اخلالق العليم).
وقال تعاىل( :تبارك الذي بيده امللك).
وقال تعاىل( :قل من بيده ملكوت كل شيء وهو َيري وال َيار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون هللا).
-2استُ ِّدل هبذا احلديث على حترمي التسمي هبذا االسم؛ لورود الوعيد الرديد ويَلتحق به ما يف معناه مثل :خالق اخللق وأحكم
أيضا من تسمى بريء من أمساء هللا اخلاصة به؛ كالرمحن والقدوس .
احلاكمني وسلطان السالطني وأمري األمراء وقيل :يلتحق به ً
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 -115باب ُك ْن ي ِة الْم ْش ِر ِ
َ ُ
ول إِالَّ أَ ْن يُ ِري َد ابْ ُن أَِيب طَالِ ٍ
ب.
َِّب  يَ ُق ُ
َوقَ َ
ال ِم ْس َوٌر َِْس ْع ُ
ت النِ َّ
ِ
َن رس َ ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
ادةَ ِِف ب ِِن حا ِر ِ
ث
اءهُ يَ ُع ُ
ود َس ْع َد بْ َن ُعبَ َ َ َ
ب َعلَى محَا ٍر َعلَْيه قَطي َفةٌ فَ َدكيَّةٌ َوأ َ
ُس َامة بْ َن َزيْد ( أ َّ َ ُ
 -6207عن أ َ
ُس َامةُ َوَر َ
ول هللا َ رك َ
ِ
ِ
ِ
اخلَزر ِج قَ بل وقْع ِة ب ْد ٍر فَسارا ح ََّّت م َّرا ِِبَجلِ ٍ ِ ِ
ُيب فَِإ َذا ِِف
ُيب ابْ ُن َسلُ َ
ول َ ،و َذلِ َ
ََ َ َ ْ
بْ ِن ْ ْ َ ْ َ َ َ َ
ك قَ ْب َل أَ ْن يُ ْسل َم َع ْب ُد هللا بْ ُن أ ٍَر
س فيه َع ْب ُد هللا بْ ُن أ ٍَر
ِ
س أَ ْخالَ ٌ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ال َْم ْجلِ ِ
اجةُ
 ن َعبَ َدة األ َْوثَان َوالْيَ ُهود َوِِف ال ُْم ْسل ِم َ
 ن َوال ُْم ْش ِرك َ
ط م َن ال ُْم ْسل ِم َ
س َع َج َ
 ن َع ْب ُد هللا بْ ُن َرَو َ
احةَ فَلَ َّما غَشيَت ال َْم ْجل َ
ف فَ ن ز َل فَ َدعاهم إِ ََل ِ
ال  :الَ تُغَِبوا علَي نا فَسلَّم رس ُ ِ
ِ
هللا َوقَ َرأَ َعلَْي ِه ُم الْ ُق ْرآ َن
ُيب أَنْ َفهُ بِ ِر َدائِِه َوقَ َ
ول هللا َ علَْي ِه ْم ُثَّ َوقَ َ َ َ
رُ َ ْ َ َ َ َ ُ
َ ُْ
الدَّابَّة َََِّر ابْ ُن أ ٍَر
ِ
ِِ
ِ ِِ
َحس َن ِِمَّا تَ ُق ُ ِ
ص َعلَْي ِه
ُيب ابْ ُن َسلُ َ
فَ َق َ
ْص ْ
اء َ فَاق ُ
ول إ ْن َكا َن َح ًّقا فَالَ تُ ْؤذنَا به ِِف َجمَالسنَا فَ َم ْن َج َ
ول أَيُّ َها ال َْم ْرءُ الَ أ ْ َ
ال لَهُ َع ْب ُد هللا بْ ُن أ ٍَر
ول ِ
ِ
ِ
ادوا
احةَ بَلَى يَا َر ُس َ
قَ َ
استَ َّ
شنَا ِِف َجمَالِ ِسنَا فَِإنَّا ُِْن ُّ
هللا فَا ْغ َ
ب ذَلِ َ
ود َح ََّّت َك ُ
ب ال ُْم ْسل ُمو َن َوال ُْم ْش ِرُكو َن َوالْيَ ُه ُ
ك فَ ْ
ال َع ْب ُد هللا بْ ُن َرَو َ
ضهم ح ََّّت س َكتوا ُُثَّ ركِب رس ُ ِ
ي تثاورو َن فَلَم ي ز ْل رس ُ ِ
ِ
ال
ادةَ  ،فَ َق َ
س َار َح ََّّت َد َخ َل َعلَى َس ْع ِد بْ ِن ُعبَ َ
ول هللا َ خيْف ُ ُ ْ َ َ ُ
َ َ َُ
ْ ََ َ ُ
َََ َ ُ
ول هللا َ دابَّتَهُ فَ َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ول هللا بِأَِيب
َي َر ُس َ
ال َك َذا َوَك َذا فَ َق َ
ُيب -قَ َ
َي َس ْع ُد أََملْ تَ ْس َم ْع َما قَ َ
َر ُس ُ
ال َس ْع ُد بْ ُن عُبَ َ
ادةَ أ ْ
ول هللا  أ ْ
ال أَبُو ُحبَاب  -يُ ِري ُد َعبْ َد هللا بْ َن أ ٍَر
اَّلل بِا ْحل ِرق الَّ ِذي أَنْ ز َل َعلَي َ ِ
ف َع ْنهُ واص َفح فَ والَّ ِذي أَنْ ز َل َعلَي َ ِ
اصطَلَ َح أ َْه ُل َه ِذهِ الْبَ ْح َرةِ َعلَى أَ ْن
ت ا ْع ُ
أَنْ َ
ك َولَ َقد ْ
َ ْ
َ ْ
ك الْكتَ َ
اب لَ َق ْد َجاءَ َُّ َ
َ ْ ْ َ
ول ِ
ِ
ِ
هللا ، 
صابَِة فَلَ َّما َر َّد َّ
ت فَ َع َفا َع ْنهُ َر ُس ُ
ك فَ َذلِ َ
ك بِا ْحلَ ِرق الَّ ِذي أَ ْعطَا َ َش ِر َق بِ َذلِ َ
اَّللُ َذلِ َ
ك فَ َع َل بِ ِه َما َرأَيْ َ
يُتَ رِو ُجوهُ َويُ َع ر
صبُوهُ بِالْع َ
ول ِ
هللا  وأَصحابهُ ي ع ُفو َن َع ِن الْم ْش ِركِ ن وأ َْه ِل ال ِ
ْكتَ ِ
اَّللُ َويَ ْ ِ
اَّللُ تَ َع َاَل َ ( :ولَتَ ْس َم ُع َّن
ال َّ
اب َك َما أ ََم َرُه ُم َّ
بو َن َعلَى األَذَى قَ َ
َوَكا َن َر ُس ُ
َ ْ َ ُ َْ
ُ َ َ
صُ
ول ِ
ِ َّ ِ
ال ( :و َّد َكثِري ِمن أ َْه ِل ال ِ
ِ
ْكتَ ِ
اَّللُ بِ ِه َح ََّّت أ َِذ َن
هللا  يَتَأ ََّو ُل ِِف ال َْع ْف ِو َع ْن ُه ْم َما أ ََم َرهُ َّ
اب) فَ َكا َن َر ُس ُ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
اب) اآليَةَ َوقَ َ َ ٌ ْ
م َن الذ َ
ش فَ َق َفل رس ُ ِ
لَه فِي ِهم فَ لَ َّما غَزا رس ُ ِ
اد ِ
اَّلل ِِبا من قَ تل ِمن صنَ ِ
ادةِ قُ َريْ ٍ
يد الْ ُك َّفا ِر َو َس َ
َص َحابُهُ
ول هللا َ وأ ْ
ول هللا  بَ ْد ًرا فَ َقتَ َل َُّ َ َ ْ َ َ ْ َ
َ َُ
َ َُ
ُ ْ
اد ِ
م ْنصوِرين غَ ِامنِ ن معهم أُسارى ِمن صنَ ِ
ول  ،ومن معهُ ِمن الْم ْش ِركِ ن َعب َدةِ األَوثَ ِ
ادةِ قُ َريْ ٍ
ان َه َذا
ش قَ َ
يد الْ ُك َّفا ِر َو َس َ
َ ََُ ْ َ َ ْ َ
ْ
ُيب ابْ ُن َسلُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ
َ ُ َ
ال ابْ ُن أ ٍَر
ِ
ِ
ِ
َسلَ ُموا ) .
أ َْم ٌر قَ ْد تَ َو َّجهَ فَ بَايعُوا َر ُس َ
ول هللا َ علَى ا ِإل ْسالَم فَأ ْ
[ م . ] 1798 :
ب بِ َ ٍ
ول ِ
ت أَبَا طَالِ ٍ
اس بْ ِن َع ْب ِد ال ُْمطَّلِ ِ
َ -6208ع ْن َعبَّ ِ
ال نَ َع ْم ُه َو
َك قَ َ
ال يَا َر ُس َ
ب ( قَ َ
بلَ
ك َويَغْ َ
ش ْيء فَِإنَّهُ َكا َن َحيُوطُ َ
هللا َه ْل نَ َف ْع َ
ضُ
اح ِمن نَا ٍر لَوالَ أَنَا لَ َكا َن ِِف الد ِ
َس َف ِل ِم َن النَّار ) .
ض ْح َ
ِِف َ
َّر األ ْ
ضٍ ْ
ْ
َ
[ م . ] 209 :
---------ِ
ِّ
َن رس َ ِ
ِ ِ
ِّ
ِ
ِ
اجلمع:
( أ َّ َ ُ
ب َعلَى محَا ٍر َعلَْيه قَطي َفةٌ فَ َدكيَّةٌ ) "ال َقطيفة"  -بفتح القاف وكسر الطاء املهملة  :-دثَ ٌار له مخَْل و ٌ
ول هللا َ رك َ
ف بضمتني  .و(فدكية) منسوبة إىل البلدة املسماة بفدك وهو بفتح الفاء والدال املهملة آخره كاف وهي على
قَطائف وقُطُ ٌ
مرحلتني أو ثالث من املدينة قاله النووي .
وقال يف "الفتح" :قوله" :على قطيفة فدكية"؛ أي :كساء غليظ منسوب إىل فدك  -بفتح الفاء والدال  -وهي بلد مرهور على
مرحلتني من املدينة.
اءهُ ) أسامة بن زيد .
( َوأ َ
ُس َامةُ َوَر َ

اخلَزرجي  سيد اخلزرج .
ادةَ ) األنصاري ْ
ود َس ْع َد بْ َن ُعبَ َ
( يَ ُع ُ
( ِِف ب ِِن حا ِر ِ
اخلَْزَر ِج ) متعلق حبال مقدر؛ أي :حال كونه ساكنًا يف منازهلم وبنو احلارث بن اخلزرج هم قوم سعد بن عبادة.
ث بْ ِن ْ
َ َ
ْع ِة بَ ْد ٍر ) أي  :قبل غزوهتا .
( قَ ْب َل َوق َ
ِ
( فَسارا ح ََّّت م َّرا ِِبَجلِ ٍ ِ ِ
وسلُول  -بفتح السني املهملة وضم الالم  -اسم أم عبد
ُيب ابْ ُن َسلُ َ
ََ َ َ ْ
ول ) رأس املنافقني َ
س فيه َع ْب ُد هللا بْ ُن أ ٍَر
"ابن َسلُول" بالرفع؛ ألنه صفة ل "عبد هللا" ال صفة ل "أ َُيب" .
هللا فال بُد أن يُقرأُ :
ِ
ِ
ِّ
استُ ْر ِّهد مبؤتة
( َوِِف ال ُْم ْسل ِم َ
 ن َع ْب ُد هللا بْ ُن َرَو َ
بدرا و ْ
احةَ ) بن ثَ ْعلبة بن امرئ القيس اخلزرجي األنصاري الراعر أحد السابقني َشهد ً
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وكان ثالث األمراء هبا يف مجادى األوىل سنة مثان من اهلجرة .
( فَلَ َّما غَ ِشي ِ
ت ) أي  :غطى .
َ
ِ
اجةُ الدَّابَِّة ) وهي ما ارتفع من غبار حوافرها .
س َع َج َ
( ال َْم ْجل َ
( َََِّر ) أي  :غطى .

ُيب أَنْ َفهُ ) ويف رواية ( وجهه ) .
( ابْ ُن أ ٍَر
ِ
بوا َعلَْي نَا ) أي  :ال تثريوا الغيار علينا .
( بِ ِر َدائِِه َوقَ َ
ال  :الَ تُغَ رُ
ِ
ول ) قال العيين  :لفظ "أحسن" أفعل تفضيل و"من" يف "مما" زائدة
س َن ِِمَّا تَ ُق ُ
ُيب ابْ ُن َسلُ َ
( فَ َق َ
ول أَيُّ َها ال َْم ْرءُ الَ أ ْ
َح َ
ال لَهُ َع ْب ُد هللا بْ ُن أ ٍَر
ُح ِّس ُن" بلفظ فعل املتكلم من
قال التيمي؛ أي :ليس
ويرَوى" :ال أ ْ
أحسن مما تقول؛ أي :إَّنا تقول حسن جدًّا قال ذلك استهزاءً ْ
ُ
املضارع .
ص َعلَْي ِه ) أي  :حدثه .
ْص ْ
اء َ فَاق ُ
( فَ َم ْن َج َ
ِ
ود ) أي  :شتم بعضهم بعضاً .
استَ َّ
ب ال ُْم ْسل ُمو َن َوال ُْم ْش ِرُكو َن َوالْيَ ُه ُ
( فَ ْ
ِّ
ب بعضهم على بعض فيقتتلوا يقال :ثار :إذا قام بسرعة
( َح ََّّت َك ُ
ادوا يَتَثَ َاوُرو َن ) "يتثاورون" مبثلثة؛ أي :يتواثبون؛ أي :قاربوا أن يَث َ
وانزعاج.

ِ
ال رس ُ ِ
ٍ
ُيب ) وهي كنية عبد هللا بن أيب .
َي َس ْع ُد أََملْ تَ ْس َم ْع َما قَ َ
ول هللا  أ ْ
( فَ َق َ َ ُ
ال أَبُو ُحبَاب  -يُ ِري ُد َع ْب َد هللا بْ َن أ ٍَر
ِ
اصطَلَ َح ) أي  :اتفق .
( َولَ َقد ْ
( أ َْه ُل َه ِذهِ الْبَ ْح َرةِ ) هذا اللفظ يُطلق على ال قرية وعلى البلد واملراد به هنا :املدينة النبوية ونقل ياقوت أن البحرة من أمساء املدينة
النبوية .انتهى.
وقال يف "العمدة" :قوله" :البحرة"  -بفتح الباء املوحدة وسكون احلاء املهملة  :-البلدة يقال :هذه حبرتنا؛ أي :بلدتنا.
( َعلَى أَ ْن يُتَ رِو ُجوهُ ) أيَ :يعلوا التاج على رأسه وهو كناية عن امللك؛ أيَ :يعلونه َملِّ ًكا .
ُ
ِّ
صبوهُ بِال ِْع ِ
ِ
صابة السيادة على رأسه وقال النووي  -رمحه هللا  :-معناه :اتفقوا على أن َيعلوه َملِّكهم وكان
َ
( َويُ َع ر ُ
صابَة ) أي :يَ ُردوا ع َ
من عادهتم إذا ملكوا إنسانًا أن يُتوجوه ويعصبوه.
احلَ َسد .
( فَلَ َّما َر َّد َّ
ك ) بفتح املعجمة وكسر الراء -؛ أي :غُص به وهو كناية عن ْ
ك بِا ْحلَ ِرق الَّ ِذي أَ ْعطَا َ َش ِر َق بِ َذلِ َ
اَّللُ ذَلِ َ
آخرا
( َح ََّّت أ َِذ َن لَهُ فِي ِه ْم ) أي :يف قتاهلم؛ أي :فرتك العفو عنهم وليس املراد أنه تركه ً
أصال بل بالنسبة إىل ترك القتال أوًال ووقوعه ً
وص ْفحه عن املنافقني مرهور يف األحاديث والسري.
وإال فعفوه  عن كثري من املرركني واليهود باملن والفداء َ
( فَ لَ َّما غَزا رس ُ ِ
اد ِ
اَّلل ِِبا من قَ تل ِمن صنَ ِ
ادةِ قُ َريْ ٍ
ش ) "صناديد" باملهملة مث نون خفيفة :مجع
يد الْ ُك َّفا ِر َو َس َ
ول هللا  بَ ْد ًرا فَ َقتَ َل َُّ َ َ ْ َ َ ْ َ
َ َُ
ِّصنديد بكسر مث سكون وهو الكبري يف قومه.
ول  ،ومن معهُ ِمن الْم ْش ِركِ ن َعب َدةِ األَوثَ ِ
ان َه َذا أ َْم ٌر قَ ْد تَ َو َّجهَ ) أي  :ظهر وجهه .
( قَ َ
ْ
ُيب ابْ ُن َسلُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ
ال ابْ ُن أ ٍَر
( فَ بايِعوا رس َ ِ
وحيتَ ِّمل أن يكون بلفظ األمر .
ول هللا َ علَى ا ِإل ْسالَِم فَأ ْ
َسلَ ُموا ) "فبايِّعُوا" بلفظ املاضي َْ
َ ُ َُ

( هل نفعت أبا طالب ) امسه عبد مناف وكان شقيق عبد هللا والد رسول هللا  مات بعد خروجهم من الرعب وذلك يف
آخر السنة العاشرة من املبعث وكان يذب عن النيب  ويرد عنه كل ما يؤذيه وهو مقيم مع ذلك على دين قومه[ .قاله يف الفتح]
( حيوطك ) هو بفتح الياء وضم احلاء قال أهل اللغة  :يقال حاطه حيوطه حوطاً وحياطه إذا صانه وحفظه وذب عنه .
( ويغضب لك ) يرري إىل ما كان يرد به عنه من قول وفعل .

( ضحضاح من نار ) الضحضاح ما رق من املاء على وجه األرض إىل حنو الكعبني .
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( ِف الدر األسفل ) أي قعر جهنم وأقصى أسفلها .

ال رس ُ ِّ
ال أَبو حب ٍ
يد َعْب َد هللاِّ بْ َن أ ٍَ
ُيب ) .
اب  -يُِّر ُ
َي َس ْع ُد أَ ََلْ تَ ْس َم ْع َما قَ َ ُ ُ َ
 -1يف هذه األحاديث تكنية املرركة لقوله (فَ َق َ َ ُ
ول هللا  أ ْ
يف الْمو َّح َدةِّ و ِّ
ض ِّم الْم ْهملَ ِّة وَختْ ِّف ِّ
ٍ ِّ
اّللِّ بْ ِّن
آخُرهُ ُم َو َّح َدةٌ َوِّه َي ُكْن يَةُ َعْب ِّد َّ
ض ِّمْنهُ قَ ْولُهُ ( أَ ََلْ تَ ْس َم ْع َما قَ َ
قال ابن حجر َ :والْغََر ُ
َُ َ
ال أَبُو ُحبَاب ) ب َ ُ َ َ
ِّ
اق ْ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ٍ
اهر ِّيف ِّ
اإلس َالم َكما هو ب ِّني ِّمن ِّسي ِّ
ِّ
اس بْ ِّن َعْب ِّد الْمطَّلِّ ِّ
يث الْ َعبَّ ِّ
أ ٍَ
ول
ال يَا َر ُس َ
ب قَ َ
آخره مثَّ ذَ َكَر َحد َ
ُيب َوَكا َن حينَئذ ََلْ يُظْه ِّر ِّْ ْ َ َ ُ َ َ ٌ ْ َ
احلَديث َوظَ ٌ
ُ
َِّّ
ت أَبَا طَالِّ ٍ
َّيب َ وَه َذا َِّمس َعهُ َوأَقَ َّرهُ .
ب بِّ َر ْي ٍء َوَكأَنَّهُ أ ََر َاد بِِّّإ َير ِّادهِّ ْاأل ََّو َل ِّألَنَّهُ ِّم ْن لَ ْف ِّظ النِّ ِّ
اّلل َه ْل نَ َف ْع َ
تكنية ال َكافِّر واملبتدع والفاسق إذا كان ال يعرف إال هبا أو ِّخيف من ِّذ ْكره ِّ
وقال النووي يف كتابه األذكر (باب جواز ِّ
بامسه فتنة)
َ
ُ
ُ ََ
ت يَ َدا أيب َهلَ ٍ
حيث ُجعل عبداً للصنم.
ب) وامسه عبد العزى قيل :ذكر بكنيته ألنه يُعرف هبا وقيل :كراهةً المسه ُ
قال هللا تعاىل( :تَبَّ ْ
دخل على سعد بن عبادة فقال النيب : 
وروينا يف " صحيحي البخاري ومسلم " عن أُسامة بن زيد رضي هللا عنهما  ...احلديث حىت َ
قال أبو ح ٍ
قالَ :ك َذا وَك َذا  " ...وذكر احلديث.
باب  -يُريد عبد هللا بن أُيب َ -
أي َس ْع ُد أ ََلْ تَ ْس َم ْع إىل ما َ ُ ُ
" ْ
عبد مناف ويف الصحيح "ه َذا قَب ر أيب ِّر ٍ
تكرر يف احلديث تكنيةُ أيب ٍ
غال" ونظائر هذا كثرية هذا كله إذاً وجد الررط
قلتَّ :
طالب وامسُه ُ
َ ُْ
الذي ذكرناه يف الرتمجة فإن َل يُوجد َل يزد على االسم ( .األذكار ) .
قال احلافظ :وقد تُ ُع ِّقب كالمه بأنه ال حصر فيما ذَ َكر بل قصة عبد هللا بن أ َُيب يف ذكره بكنيته دون امسه وهو بامسه أشهر ليس خلوف
الفتنة فإن الذي ذُكِّر بذلك عنده كان قويًّا يف اإلسالم فال ُخيرى معه أن لو ذُكر عبد هللا بامسه أن ََيُر بذلك فتنة وإَّنا هو حممول على
التألُف كما جزم به ابن بطال فقال :فيه جواز تكنية املرركني على وجه التألُّف إما رجاءَ إسالمهم أو لتحصيل منفعة منهم.
وأما تكنية أيب طالب فالظاهر أنه من القبيل األول وهو اشتهاره بكنيته دون امسه( .الفتح ) .
ُث قال احلافظ  :وأما تكنية أيب هلب .

ٍ
ثعلب
فقد أشار النووي يف "شرحه" إىل احتمال راب ٍع وهو اجتناب نسبته إىل عبودية الصنم؛ ألنه كان امسه عبد العزى وهذا َسبَق إليه ٌ
ونقله عنه ابن بطال
نارا ذات هلب .
وقال غريه :إَّنا ذُكر بكنيته دون امسه؛ لإلشارة إىل أنه سيصلى ً
وقيل :وإن تكنيته بذلك من جهة التجنيس؛ ألن ذلك من مجلة البالغة أو للمجازاة أشري إىل أن الذي يفخر به يف الدنيا من اجلمال
والولد كان سببًا يف خزيه وعقابه.
مث قال احلافظ  :وإمنا املعتمد ما قاله غريه أن النكتة يف ذكره بكنيته أنه ملا َعلِّم هللا تعاىل أن مآله إىل النار ذات اللهب ووافقت كنيته
( الفتح ) .
حاله َح ُسن أن يُذكر هبا.
-2بيان ما كان عليه النيب  من التواضع حيث كان يُردف خلفه.
-3بيان جواز اإلرداف على احلمار وغريه من الدواب إذا كانت الدابة تطيق ذلك.
-4بيان مرروعية عيادة املريض وعيادة الكبري بعض أتباعه يف داره.
 -5جواز العيادة راكبًا.
 -6أن ركوب احلمار ليس بنقص يف حق العظماء.
-7جواز االبتداء بالسالم على قوم فيهم مسلمون وكفار قال النووي :وهذا جممع عليه قال القرطيب  -رمحه هللا  :-وينبغي أن ينوي
املسلمني .
-8ما كان يلقاه النيب  وأصحابه  من املنافقني من األذى ولكنهم يعفون عنهم ويصفحون .
ول ِ
ت أَبَا طَالِ ٍ
اس بْ ِن َع ْب ِد ال ُْمطَّلِ ِ
-9ومن فوائد حديث ( ال َعبَّ ِ
ش ْي ٍء فَِإنَّهُ َكا َن . ) ...
ال يَا َر ُس َ
ب  :قَ َ
ب بِ َ
هللا َه ْل نَ َف ْع َ
أن أبا طالب مات على الررك .
والرد على الرافضة يف قوهلم يف إسالم أيب طالب .
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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 .
وأن الكافر إذا مات على كفره ال ينفعه عمله يف اآلخرة ألن من شروط قبول العمل اإلميان .
وأما ختفيف العذاب عن أيب طالب فليس من أجل عمله بل بسبب شفاعته  ولذلك يف احلديث ( ولوال أنا [ أي شفاعته ]
لكان يف الدرك األسفل من النار ) وكل ذلك كرامة للنيب  أكرمه ربه تبارك وتعاىل .
قال احلافظ ابن حجر  :من عجائب االتفاق أن الذين أدركهم اإلسالم من أعمام النيب  أربعة َ :ل يسلم منهم اثنان وأسلم اثنان

وكان اسم من َل يسلم ينايف أسامي املسلمني ومها أبو طالب وامسه عبد مناف وأبو هلب وامسه عبد العزى خبالف من أسلم ومها
محزة والعباس .
وحةٌ َ ،ع ِن الْ َك ِذ ِ
ب
 -116باب ال َْم َعا ِري ُ
ض َم ْن ُد َ
ِ
اح َوظَ َّن أَنَّ َها
ْحةَ فَ َق َ
َوقَ َ
ف الْغُالَ ُم قَالَ ْ
ال َك ْي َ
سا َم َ
ال إِ ْس َحا ُق َِْس ْع ُ
سهُ َوأ َْر ُجو أَ ْن يَ ُكو َن قَد ْ
ات ابْ ٌن ألَِيب طَل َ
استَ َر َ
ت أ ُُّم ُسلَْي ٍم َه َدأَ نَ َف ُ
ت أَنَ ً
صِ
ادقَةٌ .
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ -6209ع ْن أَنَ ِ
ك بِالْ َق َوا ِرير ) .
َِّب ِِ ف َمس ٍري لَهُ فَ َح َدا ا ْحلَادي فَ َق َ
س بْ ِن َمالك قَ َ
َِّب ْ ارفُ ْق يَا أ ََْنَ َ
شةُ َوْحيَ َ
ال النِ ُّ
ال ( َكا َن النِ ُّ
[ م . ] 2323 :
س  ( أ َّ
َ -6210ع ْن أَنَ ٍ
ك
شةُ فَ َق َ
َِّب َ كا َن ِِف َس َف ٍر َ ،وَكا َن غُالَ ٌم َْحي ُدو ِبِِ َّن يُ َق ُ
َِّب ُ رَويْ َد َ يَا أ ََْنَ َ
ال لَهُ أ ََْنَ َ
شةُ َس ْوقَ َ
ال النِ ُّ
َن النِ َّ
بِالْ َق َوا ِري ِر ) .
قَ َ ِ
ِ
سا َء.
ال أَبُو قالَبَةَ يَ ْع ِِن النر َ
[ م . ] 2323 :
ِ
َِّب  ح ٍ
الصو ِ
ت فَ َق َ
اد يُ َق ُ
 -6211عن أَنَس بْن َمالِك قَ َ
شةُ
َِّب ُ رَويْ َد َ يَا أ ََْنَ َ
ال لَهُ أ ََْنَ َ
ال لَهُ النِ ُّ
َ
س َن َّ ْ
شةُ َ ،وَكا َن َح َ
ال ( َكا َن للنِ ِر
الَ تَ ْك ِس ِر الْ َق َوا ِر َير ) .
ِ
سا ِء.
قَ َ
ادةُ يَ ْع ِِن َ
ال قَ تَ َ
ض َع َفةَ النر َ
[ م . ] 2323 :
ٍ
ِ
ال ( َكا َن بِالْم ِدين ِة فَ زعٌ فَ ركِب رس ُ ِ
س بْ ِن مالِ ٍ
ْحةَ فَ َق َ
ك قَ َ
ال َما َرأَيْ نَا م ْن َش ْيء َوإِ ْن َو َج ْدنَاهُ
ول هللا  فَ َر ًسا ألَِيب طَل َ
َ -6212ع ْن أَنَ ِ َ
َ َ َ َ َ َُ
لَبَ ْحراً ) .

[ . ] 2307

----------

تنبيه  :هذه األحاديث تقدم شرحها .
 -1يف هذه األحاديث ذكر املعاريض .

قال ابن حجر  :قوله ( باب املعاريض ) ِّمن التَّع ِّر ِّ ِّ ِّ
يح .
َّص ِّر ِّ
يض خ َالف الت ْ
َ ْ
ٍ
ٍ ِّ ٍ
وقَولُه مْن ُد ِّ ِّ
َّس ٌع .
َُْ َ
وحةٌ ب َوْزن َم ْف ُعولَة بنُون َوُم ْه َملَة  :أ ْ
َي فُ ْس َحةٌ َوُمت َ
ِّ
ِّ
ِّ
مع ََن  :أَن يف املعاريض من االتساع َما يُ ْغ ِّين َع ِّن الْ َكذب .
َوالْ ْ
ف ب ِّن عب ِّد َِّّ
ِّ
ِِ
ال ص ِّحب ِّ
ِّ ِّ
يث أَخرجه الْم ِّ
ظ ح ِد ٍ
ف ِّيف ْاأل ََد ِّ
صْ ٍ
ني ِّم َن
صن ُ
اّلل قَ َ َ ْ ُ
َو َهذه الت َّْر ََجَةُ لَْف ُ َ
ب الْ ُم ْفَرد م ْن طَ ِّر ِّيق قَتَ َادةَ َع ْن ُمطَ ِّر ْ َْ
ت ع ْمَرا َن بْ َن ُح َ
َْ َ ُ ُ َ
ِّ
يض الْ َك َالِّم مْن ُدوحةً َع ِّن الْ َك ِّذ ِّ
ال ( إِّ َّن ِّيف َم َع ِّ
ار ِّ
ب).
صَرةِّ فَ َما أَتَى َعلَْي ِّه يَ ْوٌم إَِّّال أَنْ َر َدنَا فِّ ِّيه ِّش ْعًرا َوقَ َ
الْ ُكوفَة إِّ َىل الْبَ ْ
َ َ
ولِّْلمصنِّ ِّ
يض ما ي ْك ِّفي الْمسلِّم ِّمن الْ َك ِّذ ِّ
ف ِّيف ْاأل ََد ِّ
ال ( أ ََما ِّيف الْم َع ِّ
ب).
ب الْ ُم ْفَرِّد ِّم ْن طَ ِّر ِّيق أَِّيب ُعثْ َما َن الن َّْه ِّد ِّي َع ْن ُع َمَر قَ َ
َ ُ َ
ار ِّ َ َ
ُْ َ َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يض والْم َع ِّ
ِّ
اض م َن الت َّْع ِّر ِّ
َّم مجَْ ُع م ْعَر ٍ
يض بالْ َق ْول .
ار ُ
ض بإثْبَات الْيَاء أ َْو حبَ ْذف َها َك َما تَ َقد َ
َوالْ َم َعار ُ َ َ
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ِّ
َح ُد ُمهَا َوالْ ُمَر ُاد َال ِّزُمهُ .
وهو  :أَ ْن يُ َق َ
ال َك َال ٌم لَهُ َو ْج َهان يُطْلَ ُق أ َ
ذكر املصنف – رمحه هللا – عدة أدلة على املعاريض :
ِّ
ِّ
اح ) .
يف الرتمجة  :قَ ْو ُل أُم ُسلَْي ٍم ( َه َدأَ نَ َف ُسهُ َوأ َْر ُجو أَ ْن قَد ْ
استَ َر َ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
الصِّيب الْم ِّريض تَع َ ِّ
َن قَوَهلَا َه َدأَ مبعَن سكن والنَّ َف ِّ
ك أ َّ
يل إِّذَا نَ َام أَ ْش َعَر
فَِّإ َّن أَبَا طَلْ َحةَ فَ ِّه َم ِّم ْن ذَل َ
َن َّ َّ َ َ َ
اِف أل َّ ْ
س ب َفْت ِّح الْ َفاء ُم ْرعٌر بالن َّْوم َوالْ َعل ُ
َ ُ
ِّ ِّ
ِّ
ض ِّه أَو ِّخفَّتِّ ِّه وأَراد ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
اح ِّم َن الْ َمَر ِّ
ض بِّالْ َعافِّيَ ِّة
ت ه َي أَنَّهُ انْ َقطَ َع بِّالْ ُكليَّ ِّة بِّالْ َم ْوت َو َذل َ
َََ ْ
اح ) فُ ِّه َم مْنهُ أَنَّهُ ْ
ك قَ ْوُهلَا ( َوأ َْر ُجو أَنَّهُ ْ
بَزَوال َمَر ْ
استَ َر َ
استَ َر َ
ِّ
ض فَ ِّهي ص ِّادقَةٌ بِّاعتِّب ِّ ِّ
ِّ
ومرادها أَنَّه است ر ِّ
ك َغْي ُر ُمطَابِّ ٍق لِّ ْأل َْم ِّر الَّ ِّذي فَ ِّه َمهُ أَبُو طَْل َحةَ فَ ِّم ْن َمثَّ
ار ُمَراد َها َو َخبَ ُرَها بِّ َذل َ
اح م ْن نَ َكد الدُّنْيَا َوأَ ََِّل الْ َمَر ِّ َ َ
َْ
َ َُ ُ َ ُ ْ ََ َ
ال الَّر ِّاوي وظَ َّن أَنَّها ِّ
اعتِّبَ ِّ
ار َما فَ ِّه َم .
قَ َ
َي بِّ ْ
َ َ
صادقَةٌ أ ْ
َ
ِّ
ك َع ِّن النِّ َس ِّاء .
وقصة أجنرة واملراد منه  :قوله ( ِّرفْ ًقا بِّالْ َق َو ِّار ِّير ) فَِّإنَّهُ َك ََّن بِّ َذل َ
ِّ
ِّ ِّ
يث أَنَ ٍ
َي لِّ ُس ْر َع ِّة َج ْر ِّيه  ( .الفتح ) .
َو َحد ُ
س ِّيف فَ َر ِّس أَِّيب طَْل َحةَ َوالْ ُمَر ُاد مْنهُ ( إنَّا َو َج ْدنَاهُ لَبَ ْحًرا ) أ ْ
قال النووي  :اعلم َّ
أن هذا الباب من أهم األبواب فإنه مما يكثر استعماله وتعم به البلوى فينبغي لنا أن نعتين بتحقيقه وينبغي للواقف
عليه أن يتأمله ويعمل به .
أيضا :واعلم أن التورية والتعريض معنامها :أن تطلق لفظًا هو ظاهر يف معَن وتريد به معَن آخر يتناوله ذلك اللفظ لكنه خالف
وقال ً
ظاهره وهذا ضرب من التغرير واخلداع.
قال العلماء :فإن دعت إىل ذلك مصلحة شرعية راجحة على خداع املخاطب أو حاجة ال مندوحة عنها إال بالكذب فال بأس
بالتعريض وإن َل يكن شيء من ذلك فهو مكروه وليس حبرام إال أن يتوصل به إىل أخذ باطل أو دفع ٍ
حق فيصري حينئذ حر ًاما هذا
( األذكار ) .
ضابط الباب .
ِّ
احل ِّ ِّ
وقال رمحه هللا يف حديث أم سليم  :وفِّ ِّيه اِّستِّعمال الْمع ِّ ِّ
ص ِّحيح َم َع أ َّ
َن
اجة ل َق ْوهلَا ُ ( :ه َو أ ْ
َس َك ُن ممَّا َكا َن ) فَِّإنَّهُ َك َالم َ
َ ْ َْ ََ
اريض عْند َْ َ
ِّ
ِّ
احلَيَاة  .و َشرط الْم َع ِّ
احة أََّال يَضيع هبَا َحق أحد  ( .شرح مسلم ) .
الْ َم ْف ُهوم ِّمْنهُ أَنَّهُ قَ ْد َها َن َمَرضه َو َس ُه َل َوُه َو ِّيف ْ
اريض الْ ُمبَ َ
َ ْ َ
قول إبراهيم اخلليل  يف
قال ابن قُتَ ْيبة رمحه هللا  :جاءت الرخصة يف املعاريض وقيل :إن فيها عن الكذب مندوحةً فمن املعاريض ُ
امرأته :إُنا أخيت يريد أن املؤمنني إخوة
وه ْم إِّ ْن َكانُوا يَْن ِّط ُقون ) أراد :بل فعله كبريهم هذا إن كانوا ينطقون فجعل النطق شرطًا للفعل وهو ال
اسأَلُ ُ
وقولُه ( بَ ْل فَ َعلَهُ َكبِّ ُريُه ْم َه َذا فَ ْ
ينطق وال يفعل .
ِّ
أس َق ُم؛ ألن من ُكتب عليه املوت والفناء فال بد من أن يس َقم  ( .تأويل خمتلف احلديث ) .
وقوله ( إِِّّين َسقْيم ) يريد َس ْ

 -117باب قول الرجل للشيء ليس بشيء وهو ينوي أنه ليس ِبق
ول هللاِ
ال َهلم رس ُ ِ
شة قالت ( سأ ََل أُنَاس رس َ ِ
ِ
ش ْي ٍء قَالُوا  :يَا َر ُس َ
سوا بِ َ
 -6213عن َعائِ َ
ول هللا َ ع ِن الْ ُكهَّان فَ َق َ ُ ْ َ ُ
ٌ َُ
َ
ول هللا  ل َْي ُ
هللا  تِل َ ِ ِ
ول ِ
ِ
ِن فَ ي ُق ُّرها ِِف أُذُ ِن ولِيِ ِه قَ َّر الدَّجاجةِ
َحيَانًا بِ َّ
ال َر ُس ُ
الش ْي ِء يَ ُكو ُن َح ًّقا  ،فَ َق َ
ْك الْ َكل َمةُ م َن ا ْحلَ ِرق َخيْطَُف َها ا ْْلِِرُّ َ َ
فَِإنَّ ُه ْم ُحيَ ردثُو َن أ ْ
َر
َ َ
فَ يَ ْخلِطُو َن فِ َيها أَ ْكثَ َر ِم ْن ِمئَ ِة َك ْذبٍَة ) .
[ م . ] 2228 :
---------ول ِ
هللا َ ع ِن الْ ُكه ِ
َّان ) أي  :عن إتياُنن وسؤاهلم عن أشياء .
اس َر ُس َ
( عن َعائِ َ
شة قالت ( َسأ ََل أُنَ ٌ
والكاهن :هو الذي خيرب عن املغيبات يف املستقبل.
ال َهلم رس ُ ِ
ش ْي ٍء ) سيأِت معناها إن شاء هللا .
سوا بِ َ
( فَ َق َ ُ ْ َ ُ
ول هللا  ل َْي ُ
( قَالُوا  :يا رس َ ِ
ِ
َحيَانًا بِ َّ
إشكاال على عموم قوله" :ليسوا بريء"؛ ألنه فَ ِّهم
الش ْي ِء يَ ُكو ُن َح ًّقا ) هذا أورده السائل
ً
ول هللا فَِإنَّ ُه ْم ُحيَ ردثُو َن أ ْ
َ َُ
خالصا بل يروبه بالكذب .
ص ُدقون ً
أصال فأجابه  عن سبب ذلك الصدق وأنه إذا اتفق أن ُ
منه أُنم ال يَ ْ
يصدق َل يرتكه ً
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ول ِ
هللا  ) جميباً عن هذا اإلشكال .
ال َر ُس ُ
( فَ َق َ
( تِل َ ِ ِ
اجلِّ ِّن) كذا يف نُسخ بالدنا
ك الْ َكلِّ َمةُ ِّم َن ْ
ْك الْ َكل َمةُ م َن ا ْحلَ ِرق ) أي :الكلمة املسموعة اليت تقع حقًّا قال النووي :قوله( :تِّْل َ
باجليم والنون؛ أي :الكلمة املسموعة من اجلن أو اليت تصح مما نقلته اجلن قال :وذكر عياض يف "املرارق" أنه ُروي هكذا وروي
أيضا" :من احلق" باحلاء والقاف .ا
ً
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الراء ( َوقَر
ضم الْ َقاف َوتَ ْرديد َّ
( َخيْطَُف َها ا ْْلِِرُّ
اجة ) قال النووي  :قَ ْوله  ( :فَيَ ُقرَها ) فَ ُه َو بَِّفْت ِّح الْيَاء َو َ
َّج َ
ِن فَ يَ ُق ُّرَها ِِف أُذُن َوليِره قَ َّر الد َ
الدَّجاجة ) بَِّفْت ِّح الْ َقاف  .والدَّج ِّ ِّ
ال أ َْهل اللُّغَة َوالْغَ ِّريب  :الْ َقر تَ ْرِّديد الْ َك َالم ِّيف أُذُن الْ ُم َخاطَب َح َّىت
اجة الْ َم ْعُروفَة  .قَ َ
َّج َ
اجة بالدَّال الد َ
َ َ َ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ال
ت قَ ْرقَ َرة  .قَ َ
ت تَ ُقر قَ ًّرا َوقَر ًيرا فَإ ْن َرَّد َدتْهُ قُ ْلت  :قَ ْرقَ َر ْ
ص ْوهتَا إذَا قَط َعْتهُ يُ َقال  :قَ َّر ْ
اجة َ
َّج َ
يَ ْف َهمهُ يَ ُقول  :قَ َرْرته فيه أَقُره قَ ًّرا َ .وقَر الد َ
اجلِِّّين ي ْق ِّذف الْ َكلِّمة إِّ َىل ولِّيه الْ َك ِّ
اطني َكما تُؤِّذن الدَّجاجة بِّصوِّهتَا صو ِّ
اهن فَتسمعها الرَّي ِّ
ايب َو َغ ْريه َ :م ْعنَاهُ أ َّ
اح َبها فَتَتَ َج َاوب .
ْ
اخلَطَّ ِّ ُّ
َ َ
ََْ َ َ
َن ْ َ
َ
َ
َ َ َْ ََ
قَ َ ِّ ِّ
اجة ) تَ ُدل َعلَْي ِّه ِّروايَة الْبُ َخ ِّ
آخر َوِّهي أَ ْن تَ َك ُّون ِّ
اري ( فَيَ ُقرَها ِّيف أُذُنه َك َما تَ ُقر الْ َق ُار َورة ) قَا َل  :فَ ِّذ ْكر
الرَوايَة ( َك َق ِّر ُّ
ال َ :وفيه َو ْجه َ
الز َج َ
َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
الرواية فِّ ِّيه أَنَّه الدَّجاجة بِّالد ِّ
الرَوايَة يَ ُدل َعلَى ثُبُوت ِّ
الْ َق ُار َورة ِّيف َه ِّذهِّ ِّ
َّال لَكِّ َّن ِّرَوايَة
اج ِّة قَ َ
الرَوايَة بِّ ُّ
ُ َ َ
ال الْ َقاضي  :أ ََّما ُم ْسلم فَلَ ْم َختْتَلف َِّ َ
الز َج َ
ِّ
ال الْ َق ِّ
اضي َ :م ْعنَاهُ يَ ُكون لِّ َما يُلْ ِّقيه إِّ َىل َولِّيه ِّحس َك ِّح ِّ
ص َفا .
اجة  .قَ َ
ص ِّحح ُّ
يكها َم َع الْيَد أ َْو َعلَى َ
س الْ َق ُار َورة عْند َْحت ِّر َ
الْ َق ُار َورة تُ َ
الز َج َ
( فَ يَ ْخلِطُو َن فِ َيها أَ ْكثَ َر ِم ْن ِمئَ ِة َك ْذبٍَة ) هذا يدل على أن ذكر املائة للمبالغة ال لتعيني العدد ويف الرواية املاضية" :ويزيدون فيها مائة
كذبة".
ش ْي ٍء ) .
سوا بِ َ
 -1معَن قوله ( ل َْي ُ
باطال.
قال
النووي  :معناه بطالن قوهلم وأنه ال حقيقة له وفيه إطالق هذا اللفظ على ما كان ً
ر
وقال يف ( الفتح ) أي :ليس قوهلم بريء يُعتمد عليه والعرب تقول ملن َع ِّمل شيئًا وَل ُْحي ِّك ْمه :ما َع ِّمل شيئًا .

اخلطايب :معَن قوله" :ليسوا بريء" فيما يتعاطونه من علم الغيب؛ أي :ليس قوهلم بريء صحيح يُعتمد كما يُعتمد قول النيب 
وقال
ر
قوال غري سديد :ما َع ِّملت أو ما قلت شيئًا .
عمال غري ُمْت َق ٍن أو قال ً
الذي خيرب عن الوحي وهو كما يقال ملن َع ِّمل ً
 -2حترمي إتيان الكهان .
والكاهن :هو الذي خيرب عن املغيبات يف املستقبل.
قال يف فتح اجمليد " :الكاهن هو الذي يأخذ عن مسرتق السمع وكانوا قبل املبعث كثرياً أما بعد املبعث فإُنم قليل ألن هللا سبحانه
وتعاىل حرس السماء بالرهب ".
قال الريخ ابن باز رمحه هللا تعاىل " :الكاهن هو الذي له رأي من اجلين أي صاحب ".
اهن ؛ ِّألَنَّهم ي ت َكلَّمو َن ِّيف مغيَّبات قَ ْد ي ِّ
ال الْعلَماء  :إََِّّّنَا ُُنِّي عن إِّتْ يان الْ َك ِّ
ضها ِّْ
صابَة ؛ فَيُ َخاف الْ ِّفْت نَة َعلَى
اإل َ
صادف بَ ْع َ
َُ
ََُ
َ َْ َ
ُ ْ ََ ُ
قال النووي  :قَ َ ُ َ
اإلنْسان بِّسب ِّ ِّ
ك ؛ ِّألَنَّهم ي لَبِّسو َن علَى النَّاس َكثِّريا ِّمن أَمر الرَّرائِّع وقَ ْد تَظَاهرت ْاألَح ِّاديث َّ ِّ
يحة بِّالن َّْه ِّي َع ْن إِّتْ يَان الْ ُك َّهان
ب ذَل َ
ُْ ُ ُ َ
ً ْ ْ
الصح َ
ََ ْ َ
ِّْ َ َ َ
َ
َ
ِّ ِّ
وتَص ِّديقهم فِّيما ي ُقولُو َن وَْحت ِّرمي ما ي عطُو َن ِّمن ْ ِّ
ني َوقَ ْد نَ َقل ِّْ
اعة ِّمْن ُه ْم أَبُو ُحمَ َّمد
اإل ْمجَاع ِّيف َْحت ِّرميه َمجَ َ
احلُلْ َوان َوُه َو َحَرام بِِّّإ ْمجَ ِّاع الْ ُم ْسلم َ
َ َ ُْ
ْ
َ ْ ْ َ َ
َ
اّلل تَ َعا َىل  ( .شرح مسلم ) .
ي َرِّمحَ ُه ْم َّ
الْبَ غَ ِّو ُّ
اجل ِّ
ال :قُ ْلت :يا رس َ ِّ
ع ْن ُم َع ِّ
ال:
اويَةَ بْن ْ
ال" :فَ َال تَأَتُوا الْ ُك َّها َن" قَ َ
اهلِّ ِّية ُكنَّا نأِت الْ ُك َّها َن قَ َ
السلَ ِّم ِّي قَ َ
احلَ َك ِّم ُّ
ول هللا أ ُُم ًورا ُكنَّا نَ ْ
صنَ ُع َها ِّيف َْ
ُ َ َُ
ِّ ِّ
ِّ
ص َّدنَّ ُكم ) رواه مسلم .
تُ :كنَّا نتطَيَّ ُر قَ َ
قُ ْل ُ
َح ُد ُك ْم يف نَ ْفسه فَ َال يَ ُ
ال" :ذَ َاك َش ْيءٌ ََي ُدهُ أ َ
وعن بعض أزواج النيب  قال (من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه َل تقبل له صالة أربعني يوماً) .رواه مسلم .
وعن أيب هريرة  عن النيب  قال(:من أتى كاهناً فصدقه مبا يقول كفر مبا أنزل على حممد ) رواه الرتمذي .
قال الريخ ابن عثيمني  :والذي يأِت الكاهن ينقسم إىل ثالثة أقسام:
القسم األول :أن يأِت الكاهن فيسأله من غري أن يصدقه فهذا حرام وعقوبة فاعله :أن ال تقبل له صالة أربعني يوماً.
فر باهلل ألنه صدقه يف دعوى علمه بالغيب وتصديق البرر يف دعوى
القسم الثاِن :أن يأِت الكاهن فيسأله ويصدقه مبا أخرب به فهذا ك ٌ
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علم الغيب تكذيب لقوله تعاىل( :قل ال يعلم من يف السموات واألرض الغيب إال هللا).

القسم الثالث  :أن يأِت إىل الكاهن فيسأله ليبني حاله للناس وأُنا كهانة ومتويه وتضليل فهذا ال بأس به " .أ .ه
الس َم ِاء
ص ِر إِ ََل َّ
 -118باب َرفْ ِع الْبَ َ
ت).
ت َوإِ ََل َّ
ف ُرفِ َع ْ
الس َم ِاء َك ْي َ
ف ُخلِ َق ْ
َوقَ ْولِ ِه تَ َع َاَل ( :أَفَالَ يَ ْنظُُرو َن إِ ََل ا ِإلبِ ِل َك ْي َ
الس َم ِاء.
َوقَ َ
ْسهُ إِ ََل َّ
وب َ ،ع ِن ابْ ِن أَِيب ُملَْي َكةَ َ ،ع ْن َعائِ َ
شةَ َرفَ َع النِ ُّ
ال أَيُّ ُ
َِّب َ رأ َ
ول ( ُُثَّ فَ ت ر ع ِِن الْوحي فَ ب ي نا أَنَا أَم ِشي َِْسعت صوتًا ِمن َّ ِ
ول ِ
 -6214عن جابِر بن عب ِد ِ
ت
هللا  يَ ُق ُ
هللا أَنَّهُ َِْس َع َر ُس َ
الس َماء فَ َرفَ ْع ُ
ََ َ ر َ ْ ُ ََْ
ْ
َ ْ ُ َْ
ْ ُ َْ َ
ِ
ٍ
بص ِري إِ ََل َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
الس َماء َواأل َْر ِ
ض).
 ن َّ
الس َماء فَِإ َذا ال َْملَ ُ
ك الَّذي َجاءَِِن ِب َراء قَاع ٌد َعلَى ُك ْرس ٍري بَ َْ
ََ
[ م . ] 161 :
ث اللَّي ِل ِ
ِ
اس  ،ر ِ
ت ِِف ب ْي ِ
ض َي َّ
اَّللُ َع ْن ُه َما  ،قَ َ
اآلخ ُر  ،أ َْو بَ ْع ُ
ت َم ْي ُمونَةَ َوالنِ ُّ
ضهُ
َِّب  ع ْن َد َها فَ لَ َّما َكا َن ثُلُ ُ ْ
ال ( بِ ُّ َ
َ -6215ع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ َ
ض وا ْختِالَ ِ
ف اللَّي ِل والنَّها ِر آلي ٍ
السم ِاء فَ َقرأَ ( إِ َّن ِِف َخل ِْق َّ ِ
ُوِل األَلْبَ ِ
ات أل ِ
اب ) .
ْ َ َ َ
الس َم َاوات َواأل َْر ِ َ
قَ َع َد فَ نَظََر إِ ََل َّ َ
َ
[ م . ] 763 :
---------تنبيه  :هذه األحاديث شرحها .
الس َم ِاء )
ص ِر إِ ََل َّ
 -1قوله ( باب َرفْ ِع الْبَ َ
الس َماء خترعاً وتذلالً هلل
الرد على من قَ َ
الَ :ال يَنْبَغِّي النظر إِّ َىل َّ
الس َماء َوفِّيه َّ
صر إِّ َىل َّ
قال العيِن  :أيَ :ه َذا بَاب ِّيف بَيَان َج َواز رفع الْبَ َ
اىل َوُه َو بعض الزهاد .
تَ َع َ
السم ِّاء َكما أَخرجه الطَّ ِّرب ُّ ِّ ِّ
ال بن التِّ ِّ
ض الْبُ َخ ِّ
يم الت َّْي ِّم ِّي َو َع ْن
وقال ابن حجر َ :وقَ َ
ار ِّي َّ
ني َغَر ُ
صَرهُ إِّ َىل َّ َ َ ْ َ َ ُ َ
الرُّد َعلَى َم ْن َك ِّرَه أَ ْن يَْرفَ َع بَ َ
ي َع ْن إبْ َراه َ
السلَ ِّم ِّي أَنَّه م َك َ ِّ
الس َم ِّاء َختَرُّعاً .
ني َسنَةً َال يَنْظُُر إِّ َىل َّ
َعطَ ٍاء ُّ
ث أ َْربَع َ
َُ
وذكر املصنف – رمحه هللا – بعض األدلة الدالة على اجلواز :
ٍ
ِّ
ِّ
ض
َع ْن َعائِّ َرةَ َر ِّض َي َّ
ني َس ْح ِّري َوَْحن ِّري َوَكانَ ْ
اّللُ َعْن َها قَالَ ْ
يف النِّ ُّ
َّيب ِّ يف بَْي ِّيت َوِّيف يَ ْومي َوبَ ْ َ
ت إِّ ْح َدانَا تُ َع ِّوذُهُ بِّ ُد َعاء إِّ َذا َم ِّر َ
ت ( تُ ُو َ
الرفِ ِ
الرفِّ ِّيق األ َْعلَى ) متفق عليه .
الس َم ِاء َوقَ َ
ال ِِف َّ
ْسهُ إِ ََل َّ
يق األَ ْعلَى ِّيف َّ
فَ َذ َهْب ُ
ت أ َُع ِّوذُهُ فَ َرفَ َع َرأ َ
وحديث جابر يف قوله ُ ... ( مثَّ فَت ر ع ِّين الْوحي فَب ي نا أَنا أَم ِّري ِّمسعت صوتا ِّمن َّ ِّ
الس َماء ) .
ص ِّري إِّ َىل َّ
الس َماء فَ َرفَ ْع ُ
ت بَ َ
ََ َ َ ْ ُ ََْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ً َ
ِّ
ِّ
الس َم ِّاء ) .
ال ( بِّ ُّ
وحديث ابن عباس قَ َ
ضهُ قَ َع َد فَنَظََر إِّ َىل َّ
َّيب ِّ عْن َد َها فَلَ َّما َكا َن ثُلُ ُ
ث اللَّْي ِّل اآلخُر أ َْو بَ ْع ُ
ت ِّيف بَْيت َمْي ُمونَةَ َوالنِّ ُّ
 -2نعم ثبت النهي عن رفع البصر إىل السماء حال الصالة كما تقدم يف كتاب الصالة .
لص َالةِّ أ َْو َال تَ ْرِّج َع إِّلَْي ِّه ْم) َرَواهُ ُم ْسلِّ ٌم.
ول اَ َّّللِّ ( لَيَ ْنتَ ِّه َ َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
أ-حلديث َجابِّ ِّر بْ ِّن َمسَُرةٍ  قَ َ
لس َم ِّاء ِّيف اَ َّ
ص َارُه ْم إِّ َىل اَ َّ
ني قَ ْوٌم يَْرفَ ُعو َن أَبْ َ
الصالَةِّ إِّ َىل َّ ِّ
ِّ
ِّ
وع ْن أَِِّب ُهَريْ َرةَ أ َّ
ص ُارُه ْم)
ال (لَيَنْتَ ِّه َ َّ
اّللِّ  قَ َ
ول َّ
َن َر ُس َ
ُّع ِّاء ِّيف َّ
ص َارُه ْم عْن َد الد َ
بَ -
الس َماء أ َْو لَتُ ْخطََف َّن أَبْ َ
ني أَقْ َو ٌام َع ْن َرفْع ِّه ْم أَبْ َ
رواه مسلم.

ِّ
السم ِّاء ِّيف ِِّّ
ال أَقْ و ٍام ي رفَ ُعو َن أَبْ َ ِّ
ال لَيَ ْنتَ ُه َّن
ك َح َّىت قَ َ
ال :قَ َ
ج -وعن أَنَس بْن َمالِّك .قَ َ
صالَهت ْم فَا ْشتَ َّد قَ ْولُهُ ِّيف ذَل َ
ال النِّ ُّ
َ
َّيب َ 
(ما بَ ُ َ َْ
ص َارُه ْم إ َىل َّ َ
ِّ
ص ُارُهم) رواه البخاري.
َع ْن ذَل َ
ك أ َْو لَتُ ْخطََف َّن أَبْ َ
 -3اختلف العلماء يف حكم رفع البصر حال الدعاء خارج الصالة على قولني:
القول األول :أنه جائز.

قال ابن حجر :واختاره األكثرون ألن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصالة.

جاء يف ( املوسوعة الفقهية ) نص الرافعية على أن األوىل يف الدعاء خارج الصالة رفع البصر إىل السماء وقال الغزايل منهم :ال يرفع
الداعي بصره إليها .
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ِّ ِّ
وقال النووي  :قَ َ
ُّعاء ِّيف َغ ْري َّ
صر إِّ َىل َّ
ال الْ َقاضي عيَاضَ :و ْ
الس َماء ِّيف الد َ
الص َالة فَ َك ِّرَههُ ُشَريْح َو َ
آخُرو َن َو َج َّوَزهُ
اختَلَ ُفوا ِّيف َكَر َاهة َرفْع الْبَ َ
( شرح مسلم ) .
ْاألَ ْكثَ ُرو َن .
ودل على جواز رفع البصر إىل السماء يف الدعاء خارج الصالة:
ِّ
ف َعْنهُ فَلَ ْم ََِّي ْد
ما رواه مسلم يف قصة شرب املقداد  لرراب النيب  دون علمه وفيهُ :
صلَّى ُمثَّ أَتَى َشَرابَهُ فَ َك َر َ
(مثَّ أَتَى الْ َم ْسج َد فَ َ
فِّ ِّيه شيئا فَرفَع رأْسه إِّ َىل َّ ِّ
ِّ
ِّ
َس َق ِّاين).
ك .فَ َق َ
تْ :اآل َن يَ ْد ُعو َعلَ َّي فَأ َْهل ُ
الس َماء فَ ُق ْل ُ
َس ِّق َم ْن أ ْ
ال :اللَّ ُه َّم أَطْع ْم َم ْن أَطْ َع َم ِّين َوأ ْ
َ ًْ َ َ َ َ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وروى أبو داود َع ْن ابْ ِّن َعبَّ ٍ
ال:
ك فَ َق َ
الرْك ِّن قَ َ
ول َّ
ت َر ُس َ
اس رضي هللا عنهما قَ َ
صَرهُ إِّ َىل َّ
ضح َ
اّلل َ جال ًسا عْن َد ُّ
الس َماء فَ َ
(رأَيْ ُ
ال :فَ َرفَ َع بَ َ
ال َ
ِّ
اّللَ إِّذَا َحَّرَم َعلَى قَ ْوٍم أَ ْك َل َش ْي ٍء َحَّرَم َعلَْي ِّه ْم َمثَنَهُ) واحلديث
وها َوأَ َكلُوا أَْمثَانَ َها َوإِّ َّن َّ
ود ثََالثًا إِّ َّن َّ
لَ َع َن َّ
اّللُ الْيَ ُه َ
وم فَبَ ُ
اع َ
ُّح َ
اّللَ َحَّرَم َعلَْيه ْم الر ُ
صححه النووي يف اجملموع.
القول الثاِن :أنه مكروه.

ورجحه الريخ ابن باز وقال :الصواب أن قبلة الدعاء هي قبلة الصالة لوجوه:

أوهلا :أن هذا القول ال دليل عليه من الكتاب والسنة وال يعرف عن سلف األمة.
الثاين :أن الرسول  كان يستقبل القبلة يف دعائه كما ثبت ذلك عنه  يف مواطن كثرية.
الثالث :أن قبلة الريء هي ما يقابله ال ما يرفع إليه بصره.

 -119باب من نكت العود ِف املاء والط ن
ِ ٍِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ض ِر ِ
 ن ال َْم ِاء َوال ِطر ِ
 ن
ب بِه بَ َْ
َِّب ُ عو ٌد يَ ْ ُ
َ -6216ع ْن أَِيب ُم َ
َِّب ِ ف َحائط م ْن حيطَان ال َْمدينَة َوِف يَد النِ ِر
وسى ( أَنَّهُ َكا َن َم َع النِ ِر
ِ
ِ
ت لَهُ َوبَ َّ
آخ ُر
ح فَ َق َ
َِّب  افْ تَ ْح لَهُ َوبَ ِر
استَ ْفتَ َح َر ُج ٌل َ
ت فَِإذَا أَبُو بَ ْك ٍر فَ َفتَ ْح ُ
ش ْرهُ بِا ْْلَن َِّة فَ َذ َهبْ ُ
ال النِ ُّ
ش ْرتُهُ بِا ْْلَنَّة ُُثَّ ْ
فَ َجاءَ َر ُج ٌل يَ ْستَ ْفت ُ
ِ
ِ
ت لَهُ َوبَ َّ
س فَ َق َ
فَ َق َ
ال افْ تَ ْح (لَهُ) َوبَ ِر
ال افْ تَ ْح لَهُ َوبَ ِر
استَ ْفتَ َح َر ُج ٌل َ
ش ْرهُ بِا ْْلَن َِّة فَِإذَا ُع َم ُر فَ َفتَ ْح ُ
ش ْرهُ
ش ْرتُهُ بِا ْْلَنَّة ُُثَّ ْ
آخ ُر َ ،وَكا َن ُمتَّكئًا فَ َجلَ َ
بِا ْْلن َِّة َعلَى ب لْوى تُ ِ
ت لَهُ َوبَ َّ
اَّللُ ال ُْم ْستَ َعان ) .
ال َّ
ال  :قَ َ
ش ْرتُهُ بِا ْْلَن َِّة فَأَ ْخبَ ْرتُهُ بِالَّ ِذي قَ َ
ت فَِإذَا ُعثْ َما ُن فَ َفتَ ْح ُ
صيبُهُ  ،أ َْو تَ ُكو ُن فَ َذ َه ْب ُ
َ
ََ
[ م . ] 2403 :
--------( أَنَّهُ َكا َن مع النَِّ ِِب ِِ ف حائِ ٍط ِمن ِحيطَ ِ
ان ال َْم ِدينَ ِة ) أي  :بستان من بساتينها .
ْ
َ
ََ ر
ِ
ح ) أي  :يطلب أن يفتح له .
( فَ َجاءَ َر ُج ٌل يَ ْستَ ْفت ُ
ت فَِإذَا أَبُو بَ ْك ٍر ) الصديق .
( فَ َق َ
َِّب  افْ تَ ْح لَهُ َوبَ ِر
ش ْرهُ بِا ْْلَن َِّة فَ َذ َه ْب ُ
ال النِ ُّ
ش ْرهُ بِا ْْلَن َِّة فَِإذَا ُع َم ُر ) ابن اخلطاب .
آخ ُر فَ َق َ
ال افْ تَ ْح لَهُ َوبَ ِر
استَ ْفتَ َح َر ُج ٌل َ
( ُُثَّ ْ
ِ
ش ْرهُ بِا ْْلَن َِّة ) فإذا هو عثمان .
س فَ َق َ
ال افْ تَ ْح لَهُ َوبَ ِر
استَ ْفتَ َح َر ُج ٌل َ
( ُُثَّ ْ
آخ ُر َ ،وَكا َن ُمتَّكئًا فَ َجلَ َ
( َعلَى ب لْوى تُ ِ
صيبُهُ ) أي  :حتصل له وهي قتله يف الدار .
ََ
ِّ
صربا وأعين على ما
ال َّ
ال  :قَ َ
( قَ َ
صربا وهللا املستعان"؛ أي :اللهم صربين ً
اَّللُ ال ُْم ْستَ َعان ) قال القرطيب رمحهُ هللاُ :قول عثمان" :اللهم ً
قَدرت علي .
 -1قوله (باب من نكت العود ِف املاء والط ن ) .

قال ابن بطال رمحهُ هللاُ :من عادة العرب إمساك العصا واالعتماد عليها عند الكالم وغريه وقد عاب ذلك عليهم بعض من يتعصب
مصر ًحا به يف هذا
للعجم ويف استعمال النيب  له احلجةُ البالغةُ وكأن املراد بالعود هنا :الْ ِّم ْخصرة اليت كان النيب  يتوكأ عليها وليس َّ
احلديث.
َن َذلِّك إََِّّّنَا ي قع ِّمن الْعاقِّ ِّل ِّعْند التَّف ُّك ِّر ِّيف الر ِّ
وقال ابن حجر  :وفِّ ْقه التَّر َمج ِّة أ َّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ َ
َن ذَل َ
َ ُ َْ
َّيء ُمثَّ َال يَ ْستَ ْعملُهُ
ك َال يُ َع ُّد م َن الْ َعبَث الْ َم ْذ ُموم أل َّ َ َ َ ُ َ َ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِِّّ ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ني فَيَ ْستَ ْعملُ َها ِّيف َخ َربَة تَ ُكو ُن ِّيف الْبِّنَاء الَّذي ف َيها فَ َس ًادا فَ َذاك ُه َو الْ َعبَث املذموم .
ضُّر تَأْث ُريهُ فيه خب َالف َم ْن يَتَ َف َّكُر َوِّيف يَده سك ٌ
يما َال يَ ُ
فَ
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اخلطْبَة َوِّهي َمأْ ُخو َذة من أصل كرمي
وقال العيِن َ :وَكانَت َع َادة الْ َعَرب أَخذ املخصرة والعصا واالعتماد َعلَْي َها ِّعْند الْ َك َالم واحملافل َو ْ
ِّ
ومعدن ِّ
الس َحَرة املعاندون لَهُ واختذها
صاهُ من الرباهني الْعِّظَام َما آمن بِِّّه َّ
وسى ِّ يف َع َ
شريف َوَال ينكرها إالَّ َجاهل َوقد مجع هللا ملُ َ
صاحب َعصا َر ُسول هللا َ وَكا َن خيْطب بالقضيب
الس َالم خلطبته وموعظته َوطول َ
ُسلَْي َمان بن َد ُاود َعلَْي ِّه َما َّ
صالته َوَكا َن ابْن َم ْس ُعود َ
اخلُلَ َفاء واخلطباء .
وعلى ذَلِّك َكانَت ْ
َوكفى بذلك شرفاً للعصا َ
 -2علم من أعالم نبوته  يف قوله يف عثمان ( َعلَى ب لْوى تُ ِ
صيبُهُ ) حيث وقع كما أخرب .
ََ
أيضا؛ لكون عمر َل ُميتحن مبثل ما امتُ ِّحن عثمان ِّمن تسلط
قال ابن بطال  :إَّنا ُخ َّ
ص عثمان  بذكر البالء مع أن عمر  قُتل ً
القوم الذين أرادوا منه أن ينخلع من اإلمامة بسبب ما نسبوه إليه من اجلور والظلم مع تنصله من ذلك واعتذاره عن كل ما أوردوه عليه
وهْتكهم ِّس ْرت أهله وكل ذلك زيادة على قَ ْتله وحاصله :أن املراد بالبالء الذي ُخص به :األمور الزائدة على
مث هجومهم عليه داره َ
القتل.
قال القرطِب  :قوله" :على بلوى تكون" ويف لفظ" :مع بلوى تصيبه" هذا من النيب  إعالم لعثمان  مبا يصيبه من

البالء واحملنة يف حال خالفته وقد جاء من األخبار ما يدل على تفصيل ما َيري عليه من القتل وغريه.
ِّ
قميصا فإ ْن أرادوك على
فمن ذلك ما َّ
خرجه الرتمذي عن عائرة -رضي هللا عنها -عن النيب  أنه قال ( يا عثمان! لعل هللا يقمصك ً
خلعه فال ختلعه هلم ) .
وفيه عن ابن عمر -رضي هللا عنهما -قال :ذَكر رسول هللا  فتنةً فقال ( يُقتل فيها مظلوماً ) لعثمان .
َورَوى أبو عمر بن عبد الرب عن عائرة -رضي هللا عنها -قالت :قال رسول هللا  ( ادعوا يل بعض أصحايب" فقلت :أبو بكر؟ فقال:
"ال" فقلت :فعمر؟ فقال" :ال" قالت :قلت :ابن عمك عليًّا؟ فقال" :ال" فقلت له :عثمان؟ قال" :نعم" فلما جاءه فقال يل بيده
وحصر قيل له" :أال نقاتل عنك؟ قال :ال إن رسول هللا
فتنحيت فجعل رسول هللا  يساره ولون عثمان َّ
َّ
يتغري فلما كان يوم الدار ُ
صابر عليه ) .
َ ع ِّهد إيل ً
عهدا وأنا ٌ
فهذه األحاديث وغريها مما يطول تتبعه تدل على أن النيب  أخربه بتفصيل ما جرى عليه وأنه سلم نفسه ملا َعلِّم من أن ذلك قَ َدٌر
َسبَق وقضاء َو َجب ولذلك منع كل من أراد القتال دونه والدفع عنه -ممن كان معه يف الدار ويف املدينة -من نصرته  ( .املفهم ) .
-3بيان فضيلة هؤالء الثالثة  وأُنم من أهل اجلنة وبيان فضيلة أليب موسى . 
-4جواز الثناء على اإلنسان يف وجهه إذا أُمنت عليه فتنة اإلعجاب وحنوه.

 -120باب الرجل ينكت الشيء بيده ِف األرض
ال لَي ِ ِ
ٍ
ت األَر ِ ٍ
َح ٍد إِالَّ َوقَ ْد فُ ِر َ ِم ْن
َ -6217ع ْن َعلِ ٍري  قَ َ
َِّب ِِ ف َجنَ َازة فَ َج َع َل يَ ْن ُك ُ ْ َ
س م ْن ُك ْم م ْن أ َ
ض بعُود فَ َق َ ْ َ
ال ( ُكنَّا َم َع النِ ِر
م ْقع ِدهِ ِمن ا ْْلن َِّة والنَّا ِر فَ َقالُوا أَفَالَ نَت ِ
س ٌر (فَأ ََّما َم ْن أَ ْعطَى َواتَّ َقى) اآليَةَ .
َّك ُل قَ َ
ال ا ْع َملُوا فَ ُكلٌّ ُميَ َّ
َ َ َ َ َ
[ م . ] 2647 :
---------َِّب ِِ ف َجنَ َازةٍ ) ويف الرواية األخرى ( ِّيف بَِّق ِّيع الْغَْرقَ ِّد ) وهو مقربة املدينة والغرقد نوع من الرجر وكان بالبقيع فأضيف
( ُكنَّا َم َع النِ ِر
إليه .

ٍ
ًّ
يسريا مرةً بعد مرة
ت  :بفتح الياء وضم الكاف وآخره تاء مثناة ُ
( فَ َج َع َل يَ ْن ُك ُ
ت األ َْر َ
ض بِعُود ) يَْن ُك ُ
فوق أي :خيط باملخصرة خطا ً
وهذا فِّعل املفكر املهموم .
ال لَي ِ ِ
َح ٍد ) ويف الرواية األخرى ( َما ِّم ْن نَ ْف ٍ
وس ٍة ) .
س م ْن ُك ْم م ْن أ َ
س َمْن ُف َ
( فَ َق َ ْ َ
( إِالَّ َوقَ ْد فُ ِر َ ِم ْن َم ْق َع ِدهِ ِم َن ا ْْلَن َِّة َوالنَّا ِر ) ويف الرواية األخرى ( إال وقد ُكتب مقعده من اجلنة ومقعده من النار ) ويف رواية ( َوإَِّّال
وقَ ْد كتِّب ِّ
يدةً ) .
ت َشقيَّةً أ َْو َسعِّ َ
َ َْ
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ِ
(علَى كتَابِّنَا)؛ أي :نعتمد على ما قُدر علينا وهو املكتوب علينا من سعادة أو
( فَ َقالُوا أَفَالَ نَتَّك ُل ) أي :فإذا كان كذلك أفال َّنكث َ
شقاوة َونَ َدعُ الْ َع َم َل؟ .
ال ا ْع َملُوا ) مبا أمرمت به .
( قَ َ
الر َق َاوةِّ فَيُيَ َّسُرو َن لِّ َع َم ِّل أ َْه ِّل
الس َع َادةِّ َوأ ََّما أ َْه ُل َّ
( فَ ُكلٌّ ُميَ َّ
الس َع َادةِّ فَيُيَ َّسُرو َن لِّ َع َم ِّل أ َْه ِّل َّ
س ٌر ) ملا خلق له ويف الرواية األخرى ( أ ََّما أ َْه ُل َّ
الر َق َاوةِّ ) .
َّ
قال ِف ( الفتح ) وحاصل السؤال :أََّال نرتك مرقة العمل فإنا سنصري إىل ما قُدر علينا وحاصل اجلواب :ال مرقة؛ َّ
ألن كل أحد
ميسر لِّ َما ُخلق له وهو يسري على من يسره هللا قال الطييب :اجلواب من األسلوب احلكيم َمنَعهم عن ترك العمل و َأمَرهم بالتزام ما
َّ
ًّ
مستقال لدخول اجلَنَّة والنار بل هي
َيب على العبد من العبودية َوز َجرهم عن التصرف يف األمور املغيبة فال َيعلوا العبادة وتَ ْركها سببًا
عالمات فقط.
-1قوله ( باب الرجل ينكت الشيء بيده ِف األرض ) قال القسطالين  :وهذا الفعل يقع غالبًا ممن يتفكر يف شيء يريد استحضار
معانيه .
 -2وجوب اإلميان بالقدر.
 -3أن هللا علم أهل اجلنة وأهل النار .
عن عمران بن حصني قال ( :قال رجل :يا رسول هللا أَيُ ْعرف أهل اجلنة من أهل النار؟ فقال :نعم .قال :فلم يعملون؟ قال :كلٌّ يعمل ملا
خلق له أو يسر له ) رواه البخاري .
ِّ
اّللِّ ب ِّن عم ِّرو ب ِّن الْع ِّ
ال « أَتَ ْدرو َن ما ه َذ ِّان الْ ِّكتَاب ِّ
اّللِّ  وِِّف ي ِّدهِّ كِّتَاب ِّ
ان » .فَ ُق ْلنَا الَ يَا
ان فَ َق َ
ول َّ
ال ( َخَر َج َعلَْي نَا َر ُس ُ
اصي قَ َ
ُ َ َ
وع ْن َعْبد َّ ْ َ ْ ْ َ
َ
َ
َ َ
َمساء أَه ِّل ْ ِّ
ب الْعالَ ِّم ِّ ِّ
ال لِّلَّ ِّذي ِّيف ي ِّدهِّ الْيمَن « ه َذا كِّت ِّ
َمساء آبائِّ ِّهم وقَبائِّلِّ ِّهم ُمثَّ أ ِّْ
ُمج َل عَلَى
اّللِّ إِّالَّ أَ ْن ُختِّْ َربنَا .فَ َق َ
ول َّ
َر ُس َ
ني فيه أ َْ ُ ْ
اب م ْن َر ِّ َ َ
َ ُْ َ َ َ ٌ
اجلَنَّة َوأ َْ ُ َ ْ َ َ ْ
ِّ
ِّ ِّ
ب الْعالَ ِّم ِّ ِّ
ال لِّلَّ ِّذي ِّيف ِشالِِّّه « ه َذا كِّت ِّ
ِّ ِّ
َمسَاء أ َْه ِّل الن ِّ
َّار َوأ َْمسَاءُ آبَائِّ ِّه ْم
ص ِّمْن ُه ْم أَبَ ًدا »ُ .مثَّ قَ َ
َ
اب م ْن َر ِّ َ َ
َ َ ٌ
آخ ِّره ْم فَالَ يَُز ُاد فيه ْم َوالَ يُْن َق ُ
ني فيه أ ْ ُ
ِّ
ِّ ِّ
اّللِّ إِّ ْن َكا َن أَمر قَ ْد فُ ِّر َ ِّ
وقَبائِّلِّ ِّهم ُمثَّ أ ِّْ
ِّ ِّ
ول َّ
يم الْ َع َم ُل يَا َر ُس َ
ص ِّمْن ُه ْم أَبَ ًدا » .فَ َق َ
ال أ ْ
غ مْنهُ
ُمج َل َعلَى آخ ِّره ْم فَالَ يَُز ُاد فيه ْم َوالَ يُْن َق ُ
ٌْ
ََ ْ
َص َحابُهُ فَف َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّار ُخيْتَم لَهُ بِّ َعم ِّل أ َْه ِّل الن ِّ
صاحب الن ِّ
ال « َسد ُدوا وقَ ِّ
َّار َوإِّ ْن
ب ْ
فَ َق َ
اجلَنَّة ُخيْتَ ُم لَهُ بِّ َع َم ِّل أ َْه ِّل ا ْجلَنَّة َوإِّ ْن َعم َل أَ َّ
اربُوا فَِّإ َّن َ
َ
َ
ي َع َم ٍل َوإ َّن َ َ
صاح َ
ُ
غ ربُّ ُكم ِّمن الْعِّب ِّاد فَ ِّريق ِّيف ْ ِّ
السعِّري ) رواه الرتمذي .
اّللِّ  بِّيَ َديْ ِّه فَنَبَ َذ ُمهَا ُمثَّ قَ َ
ول َّ
ال َر ُس ُ
ي َع َم ٍل »ُ .مثَّ قَ َ
َع ِّم َل أَ َّ
يق ِّيف َّ
اجلَنَّة َوفَ ِّر ٌ
ال « فَ َر َ َ ْ َ َ ٌ
 - 3جو ُاز القعود عند القبور والتحدث عندها بالعلم .
السنَّة يف أن السعادة والرقاء بتقدير هللا القدمي.
-4أن هذا احلديث أصل ألهل ُّ
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 -121باب التكبري والتسبيح عند التعجب
ال سبحا َن ِ
ِ
اَّلل َع ْن َها  ،قَال ِ
اخلََزائِ ِن َوَماذَا أُنْ ِز َل ِم َن ال ِْف َ ِ
َت َم ْن
هللا َماذَا أُنْ ِز َل ِم َن ْ
استَ ْي َق َ
ظ النِ ُّ
َت ْ
 -6218عن أ رُم َسلَ َمة َ ،رض َي َُّ
َِّب  فَ َق َ ُ ْ َ
اسي ٍة ِِف الدُّنْ يا عا ِري ٍة ِِف ِ
ظ ِ
ِ
احب ا ْحلج ِر  -ي ِري ُد بِ ِه أَ ْزواجهُ  -ح ََّّت يصلِر ن ر َّ ِ
اآلخ َرةِ ) .
يُوق ُ َ
َ َ َ
ب َك َ
َ َ
ص َو َ ُ َ ُ
َ َُ َُ
ال ( قُل ُ ِ
َِّب  طَلَّ ْق َ ِ
ال ابْ ُن أَِيب ثَ ْوٍر َ ،ع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر ) .
ْت َّ
اء َ قَ َ
اس َع ْن ُع َم َر  ،قَ َ
6218مَ -وقَ َ
ال  :الَ قُل ُ
سَ
تنَ
ْت للنِ ِر
ت رس َ ِ
 -6219عن َ ِ ِ
ف ِِف ال َْم ْس ِج ِد ِِف ال َْع ْش ِر الْغَ َوابِ ِر ِم ْن
ورهُ َو ْه َو ُم ْعتَ ِك ٌ
اء ْ َ ُ
صفيَّة ب ْنت ُحيَ ٍري َزْو َ
ول هللا  تَ ُز ُ
َِّب  ( أَنَّ َها َج َ
ج النِ ِر
ضا َن فَ تح َّدثَ ْ ِ
ش ِاء ُُثَّ قَام ْ ِ
اب ال َْم ْس ِج ِد الَّ ِذي ِع ْن َد
َِّب  يَ ْقلِبُ َها َح ََّّت إِذَا بَلَغَ ْ
اعةً ِم َن ال ِْع َ
ام َم َع َها النِ ُّ
ت ع ْن َدهُ َس َ
ب فَ َق َ
ت بَ َ
َ
َرَم َ َ َ
ت تَ ْن َقل ُ
ول ِ
ول ِ
ِ ِ
ِِ
صا ِر فَسلَّما َعلَى ر ُس ِ
ِ
هللا َ علَى
ال َهلَُما َر ُس ُ
هللا ُُ ثَّ نَ َف َذا فَ َق َ
َ
َِّب َ م َّر ِب َما َر ُجالَن م َن األَنْ َ َ َ
َم ْس َك ِن أ رُم َسلَ َمةَ َزْو ِج النِ ِر
ِ
ول ِ
ت حي ٍي قَاالَ سبحا َن ِ
ِر ْسلِ ُكما إِ َّمنَا ِهي َ ِ ِ
ال إِ َّن َّ
آد َم َم ْب لَ َغ الدَِّم َوإِِرِن
هللا َوَكبُ َر َعلَْي ِه َما قَ َ
هللا يَا َر ُس َ
الش ْيطَا َن َْجي ِري م ِن ابْ ِن َ
ُْ َ
َ
صفيَّةُ ب ْن ُ ُ َ ر
َ
ِ
ِ
ف ِِف قُلُوب ُك َما ) .
يت أَ ْن يَ ْقذ َ
َخ ِش ُ
[ م . ] 1275 :
--------تنبيه  :هذه األحاديث تقدم شرحها .
 -1يف هذه استحباب التكبري أو التسبيح عند التعجب .

قال ابن حجر  :وكأن البخاري رمز إىل الرد على من منع من ذلك .

وقد وقع ذلك من النيب  مرات كثرية :
كما يف حديث أم سلمة ( سبحان هللا ما ذا أنزل هللا الليلة من الفْت).
عن أيب واقد الليثي قال( :خرجنا مع رسول هللا  إىل حنني وحنن حدثاء عهد بكفر وللمرركني سدرة يعكفون عندها وينوطون هبا
أسلحتهم يقال هلا ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا :يا رسول هللا اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط فقال رسول هللا  : هللا

قوم َتهلون) لرتكنب ُسنن
أكب إُنا َّ
السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل ملوسى( :اجعل لنا إهلاً كما هلم آهلة قال إنكم ٌ
من كان قبلكم ) رواه الرتمذي .
وكما قال ( سبحان هللا! إن املؤمن ال ينجس).
ِّ
ِّ
ِّ
ال «خ ِّذي فِّرصةً ِّمن ِّمس ٍ
َّيب َ ع ْن غُ ْسلِّ َها ِّم َن الْ َم ِّح ِّ
و َع ْن َعائِّ َرةَ (أ َّ
ت
ك فَتَطَ َّه ِّري هبَا» .قَالَ ْ
يض فَأ ََمَرَها َكْي َ
َن ْامَرأَةً َسأَلَت النِّ َّ
ف تَ ْغتَس ُل قَ َ ُ
َْ ْ ْ
ال «سبحا َن َِّّ
ِّ
ت تَتَبَّعِّي ِّهبَا أَثََر الدَِّّم).
ف أَتَطَ َّهُر قَ َ
اجتَبَ ْذتُ َها إِّ ََّ
ال «تَطَ َّه ِّري هبَا» .قَالَ ْ
ت َكْي َ
َكْي َ
يل فَ ُق ْل ُ
اّلل تَطَ َّه ِّري» .فَ ْ
ف قَ َ ُ ْ َ
اّللِّ بِّْئسما جزتْ ها نَ َذر ِّ ِّ
ََّاها َّ
ويف حديث عمران بن حصني يف قصة املرأة اليت نذرت أن تنحر ناقة النيب  فقال ( ُسْب َحا َن َّ َ َ َ َ َ َ ْ
ت َّّلل إِّ ْن جن َ
اّللُ
َعلَْي َها لَتَ ْن َحَرن ََّها  ) ..رواه مسلم .

 -122باب النهي عن اخلذف
 -6220عن عب ِد ِ
اخلَ ْذ ِ
 ن
ِب َ ع ِن ْ
ف َوقَ َ
هللا بْ ِن ُمغَ َّف ٍل ال ُْم َزِِِنر قَ َ
ال إِنَّهُ الَ يَ ْقتُ ُل َّ
ال ( نَ َهى النَِّ ُّ
الص ْي َد َ ،والَ يَ ْن َكأُ ال َْع ُد َّو َوإِنَّهُ يَ ْف َقأُ ال َْع َْ
َ ْ َْ
ِ ِ
الس َّن ) .
َويَ ْكس ُر ر
[ م . ] 1954 :
---------اإلنْسان ِّحب ٍ
ِ
السبَّابَتَ ْ ِّ
ني أ َْو ِّْ
السبَّابَة.
اإلبْ َهام َو َّ
ُصبُ َعْي ِّه َّ
صاة أ َْو نَ َواة َوَْحنومهَا ََْي َع َلها بَ ْني أ ْ
(اخلَ ْذف) وُه َو َرْمي ِّْ َ َ َ
ِّ
اخلَاء و ُس ُكون َّ
ال ابْن
الذال املعجمتني وبالفاء َوُه َو رمي ْ
قال العيِن َ :ه َذا بَاب ِّيف بَيَان الن َّْهي َعن ْ
صى باألصابع َوقَ َ
احلَ َ
اخلذف ب َفْتح ْ َ
الرْمي بالسبابة َو ِّْ
صود الن َّْهي َعن أَذَى الْ ُمسلمني.
بطالُ :ه َو َّ
اإل َيهام َوالْ َم ْق ُ
( َوالَ يَ ْن َكأُ ال َْع ُد َّو ) أيَ :ال يقتل الْ َعدو من النكاية َوُه َو قتل الْ َعدو وجرحه.
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 ن ) بِّالْ َف ِّاء َوالْ َقاف من الفقء بِّا ْهلَْمَزةِّ َوُه َو الْقلع.
( َوإِنَّهُ يَ ْف َقأُ ال َْع َْ
إن رسول هللا  نَهى عن اخل ْذ ِّ
ال( :إنَّها الَ تَ ِّ
وجاء يف رواية ( َّ
عاد
ف َوقَ َ
ف فَنَ َهاهُ َو َ
أن قَريباً البْ ِّن ُمغَفَّل َخ َذ َ
صُ
َ َ َ
صيداً ) ُمثَّ َ
يد َ
َ
قالُ َ َّ :
ِّ
ال :أ ِّ
ك َّ
ك أَبَداً ) .
أن َ
ت َخت ُ
ذف!؟ ال أُ َكل ُم َ
ُحدثُ َ
رسول هللا  نَ َهى َعْنهُ ُمثَّ ُع ْد َ
فَ َق َ َ

اخلَ ْذف .
-1احلديث دليل على النَّ ْهي َع ْن ْ
ِّ
صلَ َحة فِّ ِّيه َوُخيَاف َم ْف َس َدته .
ألَنَّهُ َال َم ْ
بني  ذلك بقوله :
ِ
ص ْي ًدا ) ألنه ليس له نفوذ بل املضروب هبا ( أي باحلصاة ) إن مات فهو وقيذ .
( إِنَّ َها َال تَصي ُد َ
( َوَال تَ ْن َكأُ َع ُد ًّوا ) أي  :ال َترح عدواً ألن العدو إَّنا ينكأ بالسهام ال باحلصى الصغرية .
ِ ِ
ِ
 ن ) وهذا ضرر .
لس َّنَ ،وتَ ْف َقأُ اَل َْع َْ
( َولَكن َ
َّها تَ ْكس ُر اَ ر
صلَ َحة فِّ ِّيه َوُخيَاف َم ْف َس َدته .
فاخلذف َال َم ْ
َ -2ويَْلتَ ِّحق بِِّّه ُكل َما َش َارَكهُ ِّيف َه َذا .

-3أن من مات حبصى اخلذف فإنه ال حيل لكن لو أدركه حياً فذكاه حل .
-4أن إظهار القوة والرجاعة أمام األعداء مطلب مرغوب لإلسالم .
ِّ
الص َالةِّ و ِّْ ِّ
ت أَ ْكثَر ْاألَح ِّاد ِّ
ول ( اللَّه َّم ا ْش ِّ
يث َع ْن النِّ ِّ ِّ
ف َعْب َدك
يضا يَ ُق ُ
اجل َهاد َوَكا َن إذَا َع َاد َم ِّر ً
ُ
قال ابن تيمية َ :وهلََذا َكانَ ْ ُ َ
َّيب  يف َّ َ
ص َال ًة َويَْن َكأُ لَك َع ُد ًّوا ) .
يَ ْر َه ُد لَك َ

َ-5تنب كل ما فيه ضرر .
 - 6بيان تعظيم حديث رسول هللا  والتغليظ على من خالفه.
السنَّة َم َع الْعِّْلمَ .وأَنَّهُ ََيُوز ِّه ْجَرانه َدائِّ ًما َوالن َّْهي َع ْن ا ْهلِّ ْجَران فَ ْوق ثََالثَة أَيَّام إََِّّّنَا
قال النووي :فِّ ِّيه ِّه ْجَران أ َْهل الْبِّ َدع َوالْ ُف ُسوق َوُمنَابِّ ِّذي ُّ
هو فِّيمن هجر ِّحلظ نَ ْفسه ومعايِّش الدُّنْيا وأ ََّما أَهل الْبِّ َدع وَْحنوهم فَ ِّهجراُنم دائِّما وه َذا ا ْحل ِّديث ِّممَّا ي ؤيِّده مع نَظَائِّر لَه َكح ِّد ِّ
يث َك ْعب
َ َ ْ
َََ
ُ َ
َُ ُ َ َ
َ ْ َْ ْ َ ً ََ َ
ُ َ َ ْ َ ََ َ
بْن َمالِّك َو َغ ْريه.
ِّ
السنة :
 موقف سلف األمة ممَّن عارض ُّأ-عن أيب قتادة قال :كنا عند عمران بن حصني يف ٍ
رهط منا وفينا برري بن كعب فحدثنا عمران يومئذ قال :قال رسول هللا :
خري كلُّه» أو قال« :احلياء كلُّه خري» فقال برري بن كعب :إنا لنجد يف بعض الكتب أو احلكمةَّ :
ووقارا هلل وفيه
«احلياء ٌ
أن منه سكينة ً
ضعف .فغضب عمران حىت امحرت عيناه وقال :أال أراين ِّ
أحدثك عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -وتُعارض فيه؟ متفق عليه.
ب -وعن أيب املخارق قال :ذكر عبادة بن الصامت َّ
يدا بيد.
بأسا ً
أن النيب ُ نى عن درمهني بدرهم فقال فالن :ما أرى هبذا ً
أبدا .رواه ابن ماجه.
بأسا؟  ..وهللا ال يظلُّين وإياك سقف ً
فقال عبادة :أقول قال النيب  وتقول :ال أرى به ً
السنة وترك كالمه وال يدخل ذلك يف النهي عن
ج -وكما يف حديث الباب .وقال ابن حجر :ويف احلديث جواز هجران من خالف ُّ
اهلجر فوق ثالث؛ فإنه يتعلَّق ِّمبَن ُه ِّجر ِّحلَ ِّظ نفسه.
د -وعن قتادة قال :حدَّث ابن سريين رجالً حبديث عن النيب  فقال رجل :قال فالن كذا وكذا فقال ابن سريينِّ :
أحدثك عن النيب
أبدا .رواه الدارمي.
 وتقول :قال فالن كذا وكذا؟!  ..ال أكلمك ً
ه  -وعن ساَل بن عبد هللا َّ
أن عبد هللا بن عمر قال :مسعت رسول هللا  يقول« :ال متنعوا نساءكم املساجد إذا استأذنكم إليها» فقال
بالل بن عبد هللا :وهللا لنمنعهن .فأقبل عليه عبد هللا فسبَّه سبًّا سيئًا ما مسعته سبَّه مثله قط وقال :أ ِّ
ُخربك عن رسول هللا  وتقول:
وهللا لنمنعهن؟! .متفق عليه.
السنة واملعارض هلا برأيه.
قال النووي :فيه تعزير املعرتض على ُّ
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قال ابن حجر :أ ُِّخذ من إنكار عبد هللا على ولده تأديب ِّ
السنن برأيه وجواز التأديب باهلجران فقد وقع يف رواية أيب جنيح
املعرتض على ُّ
عن جماهد عند أمحد (فما كلَّمه عبد هللا حىت مات) وهذا  -إن كان حمفوظًا ُ -حيتمل أن يكون أحدمها مات عقب هذه القصة بيسري.
ٍ
يرتد نكريهم وغضبهم على من عارض حديث رسول هللا  برأ ٍي أو ٍ
قال ابن القيم :وقد كان السلف الطيب ُّ
استحسان أو
قياس أو
قول ٍ
أحد من الناس كائنًا من كان ويهجرون فاعل ذلك وينكرون على من يُضرب له األمثال وال يسوغون غري االنقياد له والتسليم
و ِّ
التلقي بالسمع والطاعة وال خيطر بقلوهبم التوقف يف قبوله.

 -123باب احلمد للعاطس
ِ ِ
ت َ ِ
س بْ ِن مالِ ٍ
ال َه َذا َِ
ش ِم ِ
مح َد َّ
يل لَهُ فَ َق َ
ك  قَ َ
َِّب  فَ َ
ش َّم َ
اَّللَ
تأَ
َ -6221ع ْن أَنَ ِ َ
َح َد ُمهَا َوَملْ يُ َ ر
اآلخ َر فَق َ
ال ( َعطَ َ
س َر ُجالَن ع ْن َد النِ ِر
اَّللَ ) .
َو َه َذا َملْ َْحي َم ِد َّ
[ م . ] 2991 :
يت الْع ِ
س إِذَا َِ
 -124باب تَ ْش ِم ِ
اط ِ
مح َد َّ
َ
اَّللَ
يت الْع ِ
َِّب  بِسب ٍع ونَهانَا عن سب ٍع أَمرنَا بِ ِعي ِ
يض واترِب ِاع ا ْْلِنَ َازةِ وتَ ْش ِم ِ
اط ِ
س َوإِ َجابَِة
َ -6222ع ِن الْبَ َر ِاء  قَ َ
ال أ ََم َرنَا ( النِ ُّ
َْ َ َ َ ْ َْ ََ َ َ
َ
ادة ال َْم ِر ِ َ َ
َ
َّاعي ورِد السالِم ونص ِر الْمظْلُ ِ
ِ
ال َح ْل َق ِة َّ
اَت َّ
الذ َه ِ
الذ َه ِ
وم َوإِبْ َرا ِر ال ُْم ْق ِس ِم َونَ َهانَا َع ْن َس ْب ٍع َع ْن َخ َِ
ب َ -و َع ْن ل ُْب ِ
س ا ْحلَ ِري ِر
ب  ،أَ ْو قَ َ
الد َ َ ر َّ َ َ َ ْ َ
السنْ ُد ِ
س َوال َْميَاثِ ِر ) .
َوال رِديبَ ِ
اج َو ُّ
[ م . ] 2066 :
اس َوَما يُ ْكرهُ ِم َن التَّثَا ُؤ ِ
ب ِم َن الْعُطَ ِ
ب
 -125باب َما يُ ْستَ َح ُّ
َ
ب الْعُطَاس َويَ ْكرهُ التَّثَا ُؤ َ ِ
اَّللَ فَ َح ٌّق َعلَى ُك ِرل ُم ْسلِ ٍم
س فَ َح ِم َد َّ
َِّب  قال ( إِ َّن َّ
اَّللَ ُِحي ُّ
َ َ
ب فَإذَا َعطَ َ
َ -6223ع ْن أَِيب ُه َريْ َرةَ َ ع ِن النِ ِر
ش ِمتَهُ وأ ََّما التَّثَاوب فَِإ َّمنَا ُهو ِمن َّ ِ
ِ
ك ِم ْنهُ َّ
الش ْيطَا ُن ) .
اع فَِإذَا قَ َ
ض ِح َ
ال َها َ
استَطَ َ
الش ْيطَان فَ لْيَ ُردَّهُ َما ْ
ُ ُ
َ َ
َْس َعهُ أَ ْن يُ َ ر َ
ِ
ت
ف يُ َ
س َك ْي َ
ش َّم ُ
 -126باب إ َذا َعطَ َ
َخوه  ،أَو ص ِ
ِِ
َِّب  قَ َ ِ
اَّللُ فَِإذَا
ك َّ
احبُهُ يَ ْر َمحُ َ
َح ُد ُك ْم فَ لْيَ ُق ِل ا ْحلَ ْم ُد ََّّلل َولْيَ ُق ْل لَهُ أ ُ ُ ْ َ
سأَ
ال ( إذَا َعطَ َ
َ -6224ع ْن أَِيب ُه َريْ َرةَ َ ع ِن النِ ِر
صلِ ُح بَالَ ُكم ) .
اَّللُ فَلْيَ ُق ْل يَ ْه ِدي ُك ُم َّ
ك َّ
قَ َ
ال لَهُ يَ ْر َمحُ َ
اَّللُ َويُ ْ
ش َّم ُ ِ
س إِذَا َملْ َْحي َم ِد َّ
 -127باب الَ يُ َ
اَّللَ
ت ال َْعاط ُ
ول ِ
ِ ِ
ش ِم ِ
هللا ََش َّ
َّت َه َذا
الر ُج ُل يَا َر ُس َ
اآلخ َر فَ َق َ
ال َّ
َِّب  فَ َ
ت َ
ش َّم َ
تأَ
َح َد ُمهَا َوَملْ يُ َ ر
 -6225عن أنس  قال ( َعطَ َ
س َر ُجالَن ع ْن َد النِ ِر
ال إِ َّن َه َذا َِ
اَّللَ ) .
اَّللَ َوَملْ َحتْ َم ِد َّ
مح َد َّ
ش ِرم ْت ِِن قَ َ
َوَملْ تُ َ
[ م . ] 2991 :

ض ْع يَ َدهُ َعلَى فِ ِيه
ب فَ لْيَ َ
 -128باب إِذَا تَثَ َاو َ
ال ( إِ َّن َّ ِ
ب الْعطَاس وي ْكرهُ التَّثَا ُؤب فَِإ َذا َعطَس أَح ُد ُكم و َِ
اَّللَ َكا َن َح ًّقا َعلَى ُك ِرل
مح َد َّ
َِّب  قَ َ
َ
َ َ َْ
اَّللَ ُحي ُّ ُ َ َ َ َ
َ -6226ع ْن أَِيب ُه َريْ َرةَ َ ،ع ِن النِ ِر
اَّلل وأ ََّما التَّثَا ُؤب فَِإ َّمنَا ُهو ِمن َّ ِ
َح َد ُك ْم إِذَا
ُم ْسلِ ٍم َِْس َعهُ أَ ْن يَ ُق َ
ول لَهُ يَ ْر َمحُ َ
َح ُد ُك ْم فَلْيَ ُردَّهُ َما ْ
الش ْيطَان فَِإذَا تَثَ َاو َ
ُ
استَطَاعَ فَِإ َّن أ َ
ب أَ
َ َ
ك َُّ َ
ك ِم ْنهُ َّ
الش ْيطَا ُن ) .
ض ِح َ
ب َ
اء َ
تَثَ َ
---------ِ ِ
َِّب  ) يف حديث أيب هريرة عند البخاري يف "األدب املفرد" وصححه ابن حبان ( أحدمها أشرف من اآلخر
( عَطَ َ
س َر ُجالَن عنْ َد النِ ِر
وأن الرريف َل َْحيمد ) وللطرباين من حديث سهل بن سعد ( أُنما عامر بن الطفيل وابن أخيه ) .
ول ِ
هللا ََش َّ
َّت َه َذا ) أي  :دعوت له .
الر ُج ُل يَا َر ُس َ
( فَ َق َ
ال َّ
ش ِرم ْت ِِن ) أي َ :ل تدع يل .
( َوَملْ تُ َ
ال إِ َّن َه َذا َِ
اَّللَ ) فاستحق الترميت .
مح َد َّ
( قَ َ
310

اَّللَ ) أي  :وإنك َل حتمد هللا فلم تستحق الترميت .
( َوَملْ َحتْ َم ِد َّ

 -1هذه األحاديث يف أحكام العطاس والتثاؤب .
معىن التشميت .

قال ابن األثري  :الترميت بالرني والسني الدعاء باخلري والربكة .

فيشرع للعاطس أن حيمد هللا .
ِّ
احلَ ْم ُد َِّّّللِّ ) .
َح ُد ُك ْم فَلْيَ ُق ِّل ْ
سأَ
ففي حديث أيب هريرة ( ...إذَا َعطَ َ
ويف حديث أنس (  ...إِّ َّن ه َذا َِّ
اّللَ ) .
اّللَ َوََلْ َْحت َم ِّد َّ
مح َد َّ
َ
ويف حديث أيب موسى األشعري أن النيب  قال ( إذا عطس أحدكم فحمد هللا فرمتوه فإن َل حيمد هللا فال ترمتوه ) رواه مسلم .

احلكمة من احلمد للعاطس .
قال احلليمي َرِّمحَهُ هللاُ :احلكمة يف مرروعية احلمد للعاطس أن العطاس يدفع األذى من الدماغ الذي فيه قوة الفكر ومنه منرأ
األعصاب اليت هي معدن احلس وبسالمته تسلم األعضاء فيظهر هبذا أُنا نعمة جليلة فناسب أن تقابل باحلمد هلل لِّ َما فيه من اإلقرار
هلل باخللق والقدرة وإضافة اخللق إليه ال إىل الطبائع .
اغ ِّه ال ِّيت لَو ب ِّقي ِّ ِّ
َخبرةِّ الْمحت ِّقنَ ِّة ِّيف ِّدم ِّ
اس نِّعمةٌ ومْن َفعةٌ ِّخبر ِّ ِّ
ِّ
اطس قَ ْد حصلَ ْ ِّ
وج ْاأل ْ َ ُ ْ َ
َح َدثَ ْ
ْ ََ ْ
ت لَهُ
ت فيه أ ْ
وقال ابن القيم َ :ولَما َكا َن الْ َع ُ َ َ
َ
ت لَهُ بالْ ُعطَ ِّ ْ َ َ َ َ ُُ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ضائِِّّه َعلَى الْتِّئَ ِّام َها َوَهْيئَتِّ َها بَ ْع َد َه ِّذهِّ الزلَْزلَ ِّة ال ِّيت ِّهي لِّْلبَ َد ِّن َكَزلَْزلَ ِّة ْاأل َْر ِّ
ض َهلَا .
ع لَهُ محَْ ُد اّلل َعلَى َهذه الن ْع َمة َم َع بَ َقاء أ َْع َ
أ َْد َواءً َعسَرةً ُش ِّر َ
َ
وقال ابن هبرية  :إذا عطس اإلنسان استدل بذلك من نفسه على صحة بدنه وجودة هضمه واستقامت قوته فينبغي له أن حيمد هللا .
صيل الْموَّدةِّ والتَّأْلِّيف ب ني الْمسلِّ ِّمني وتَأْ ِّديب الْع ِّ
ال بن َدقِ ِ ِ ِ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
س بِّ َك ْس ِّر النَّ ْف ِّ
اط ِّ
احلَ ْم ِّل
وق َ
س عَ ِّن الْ ِّك ِّْرب َو ْ
يق الْعيد َ :وم ْن فَ َوائد التَّ ْرميت َْحت ُ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َ
الذنْ ِّ
اإل ْش َع ِّ
ار بِّ َّ
الر ْمحَِّة ِّم َن ِّْ
( الفتح ) .
ب الَّ ِّذي َال يعرى َعنهُ أَكثر الْ ُم َكلفني .
اض ِّع لِّ َما ِّيف ِّذ ْك ِّر َّ
َعلَى الت ََّو ُ
كيفية محد هللا بعد العطاس .
احلمد َِّّّللِّ رب الْعالَ ِّم ِّ
احلمد :فَِّقيل :ي ُقولِّ ِّ ِّ ْ :
ِّ
ال اِّبْن َج ِّرير:
يلْ :
احلَ ْمد َِّّّللِّ َعلَى ُكل َحال َوقَ َ
اختَ لَ َ
ْ
َ َ َ
يلْ َْ :
َ َ
ف الْ ُعلَ َماء ِّيف َكْيفيَّة َْ ْ
ني َوق َ
احلَ ْمد َّّللَ .وق َ
َمجَ ُعوا َعلَى أَنَّهُ َمأْ ُمور بِّا ْحلَ ْم ِّد َِّّّللِّ( .نووي).
ُه َو ُخمََّري بَ ْني َه َذا ُكله َوَه َذا ُه َو َّ
الص ِّحيح َوأ ْ
حكم تشميت العاطس إذا محد هللا .
ت ْاأل َُّمة َعلَى أَنَّهُ َم ْرُروع ُمثَّ اِّ ْختَ لَ ُفوا ِّيف إَِّيَابه( ... .نووي).
اجتَ َم َع ْ
قال النوويَ :و ْ
وقد اختلف العلماء يف حكم ترميت العاطس إذا محد هللا على أقوال:
فقيل :واجب.
قال النووي :فَأَوجبه أَهل الظَّ ِّ
اهر َوابْن َم ْرَمي ِّم ْن الْ َمالِّ ِّكيَّة َعلَى ُكل َم ْن َِّمس َعهُ.
ْ ََ ُ ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ص ْح
أ -حلديث أيب هريرة  .قال  :قال  ( ح ُّق امل ْسلم َعلَى امل ْسلم ٌّ
ست :إِّ َذا لَقيتَهُ فَ َسل ْم َعلَيه َوإِّ َذا َد َع َ
ص َح َ
أجبهُ وإِّ َذا ْ
اك فَ ْ
ك فَانْ َ
استَ ْن َ
ُ
ُ
لَه وإِذَا َعطَس فَح ِم َد هللا فَ َ ِ
ِّ
ات فَاتَّبِّ ْعه ) متفق عليه .
م
ا
ذ
إ
و
ه
د
ع
َ
ْ
ض فَ ُ ُ َ َ َ
َ َ
ش رمتْهُ َوإِّذَا َم ِّر َ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الع ِّ
اطس .) ...
ب -وحلديث الرباء قال (أمرنا َر ُسول هللا  بسبع وُنانا عن سبعَ :أمَرنَا بعيَ َادة املَريض َواتبَ ِّاع اجلَنَ َازة وتَ ْرميت َ
ب الْعُطَاس ويكْرهُ التَّثَ ُاؤ ِّ
اّللَ فَ َح ٌّق َعلَى ُك ِرل ُم ْسلِ ٍم َِْس َعهُ أَ ْن
وع ْن أَِّيب ُهَريْ َرَة َ ع ِّن النِّ ِّ
س فَ َح ِّم َد َّ
َّيب  قال (إِّ َّن َّ
اّللَ ُِّحي ُّ
جَ -
َ
َ ََ َ
ب فَإ َذا َعطَ َ
يُ َر ِّمتَهُ . ) ...
قال ابن حجر  :وقد أخذ بظاهرها ابن مزين من املالكية وقال به مجهور أهل الظاهر وقال بن أيب مجرة قال مجاعة من علمائنا إنه فرض
عني وقواه بن القيم يف حواشي السنن فقال :جاء بلفظ الوجوب الصريح وبلفظ احلق الدال عليه وبلفظ على الظاهرة فيه وبصيغة األمر
اليت هي حقيقة فيه وبقول الصحايب أمرنا رسول هللا  قال :وال ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثرية بدون جمموع هذه األشياء.
يث الْمبد ِّ
اهر ْ ِّ
ِّ
ئ تَ ْر ِّميت الْو ِّ
ِّ
ِّ
وء بِِّّه :أ َّ ِّ
يت فَر ُ ٍ
ِّ
اح ِّد
س َْحي َم ُد َّ
اّللَ َوَال َُْي ِّز ُ
احلَد ِّ َ ْ ُ
َن التَّ ْرم َ ْ
ُ َ
وقال ابن القيم :فَظَ ُ
ض َع ْني َعلَى ُكل َم ْن َمس َع الْ َعاط َ
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ِّ
ْر بن الْعرِِّّيب الْمالِّ ِّكيَّ ِّ
ان َوَال َدافِّ َع لَه( .زاد املعاد).
َح ُد قَ ْوَِّيل الْ ُعلَ َماء َو ْ
َعْن ُه ْم َوَه َذا أ َ
اختَ َارهُ ابن أيب زيد َوأَبُو بَك ِّ ْ ُ ََ َ
وقيل :فرض كفاية.
ورجحه أبو الوليد بن رشد وأبو بكر بن العريب وقال به احلنفية ومجهور احلنابلة.

قال ابن مفلح  :ترميت العاطس وجوابه فرض كفاية .

وقيل :مستحب.

وذهب عبد الوهاب ومجاعة من املالكية إىل أنه مستحب وَيزئ الواحد عن اجلماعة وهو قول الرافعية( .الفتح).
ِّ ِّ
س بَِّو ِّاجب.
قال النووي َ :وَم ْذ َهب الرَّافعي َوأ ْ
َص َحابه َو َ
آخ ِّر َ
ين أَنَّهُ ُسنَّة َوأ ََدب َولَْي َ
قال ابن حجر  :والراجح من حيث الدليل القول الثاين واألحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب ال تنايف كونه على الكفاية فإن األمر
بترميت العاطس وإن ورد يف عموم املكلفني ففرض الكفاية خياطب به اجلميع على األصح ويسقط بفعل البعض .

أن التشميت إمنا يُشرع ملن محد هللا .

قال ابن العريب  :وهو جممع عليه.
ِّ
اّللَ فَ َح ٌّق َعلَى ُك ِّل ُم ْسلِّ ٍم َِّمس َعهُ أَ ْن يُ َر ِّمتَهُ).
س فَ َح ِّم َد َّ
أ-حلديث أيب هريرة السابق (فَإ َذا َعطَ َ
ت اآلخر فَ َق َ َّ ِّ
ال (عطَ ِّ
ِّ
َّيب  رجالَ ِّن فَ َر َّمت أَح َد ُمها وََل ي َر ِّم ِّ
ِّ ِّ ِّ ٍ
بَ -
س فُالَ ٌن فَ َر َّمتَّهُ
َ َ َ َُْ
س عْن َد النِّ ِّ َ ُ
ََ
ال الذى ََلْ يُ َرمْتهُ َعطَ َ
وع ْن أَنَس بْن َمالك قَ َ َ َ
ال :إِّ َّن ه َذا َِّ
اّللَ) .
َّك ََلْ َْحت َم ِّد َّ
مح َد َّ
ت أَنَا فَلَ ْم تُ َر ِّمْت ِّين .قَ َ
اّللَ َوإِّن َ
َ
َو َعطَ ْس ُ
ال يشمت من مل حيمد هللا .

حلديث أيب موسى األشعري أن النيب  قال ( إذا عطس أحدكم فحمد هللا فرمتوه فإن َل حيمد هللا فال ترمتوه ) .
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ص ِّريح بِّالن َّْه ِّي َع ْن تَ ْر ِّميته إِّذَا ََلْ َْحي َمدهُ فَيُكَْره تَ ْر ِّميته إِّذَا ََلْ َْحي َمد
ص ِّريح بِّ ْاأل َْم ِّر بِّالتَّ ْرميت إِّذَا َمح َد الْ َعاطس َوتَ ْ
قال النووي َ :ه َذا تَ ْ
فَلَو َِّ
مح َد َوََلْ يَ ْس َمعهُ ِّْ
ال  :فَِّإ ْن َرأَيْت ِّم ْن يَلِّيه َِشَّتَهُ فَ َر ِّمْتهُ .
ال َمالِّك َ :ال يُ َر ِّمتهُ َح َّىت يَ ْس َمع محَْده  .قَ َ
اإلنْ َسان ََلْ يُ َر ِّمتهُ َ .وقَ َ
ْ
وقال ابن حجر  :لكن هل النهي فيه للتحرمي أو للتنزيه ؟ اجلمهور على الثاين .
هل يررع الترميت ملن علم أنه محد هللا لكنه َل يسمعه .
نعم يررع له الترميت لعموم األمر به ملن عطس فحمد.
النووي :املختار أنه يرمته َمن َِّمسعه دون غريه وحكى ابن العريب اختالفًا فيه ورجح أنه يرمته وكذا نقله ابن بطال وغريه عن
وقال
ر
مالك .
حيمد هللا العاطس يف الصالة .
ول َِّّ
ِّ
ف رس ِّ
ب
ت ْ
اعةَ َع ْن أَبِّ ِّيه قَ َ
احلَ ْم ُد َِّّّللِّ محَْ ًدا َكثِّ ًريا طَيِّبًا ُمبَ َارًكا فِّ ِّيه ُمبَ َارًكا َعلَْي ِّه َك َما ُِّحي ُّ
عن ُم َعاذ بْ ِّن ِّرفَ َ
ت فَ ُق ْل ُ
اّلل  فَ َعطَ ْس ُ
صلَّْي ُ
ال ( َ
ت َخ ْل َ َ ُ
ول َِّّ
ال « م ِّن الْمت َكلِّم يف َّ ِّ
َح ٌد ُمثَّ  ) ...رواه الرتمذي .
صلَّى َر ُس ُ
صَر َ
َربُّنَا َويَْر َ
اّلل  انْ َ
ضى .فَلَ َّما َ
الصالَة » .فَلَ ْم يَتَ َكلَّ ْم أ َ
ف فَ َق َ َ ُ َ ُ
دل احلديث على مرروعية احلمد للعاطس يف الصالة ويؤيده عموم األحاديث الواردة مبرروعيته فإُنا َل تفرق بني الصالة وغريها .
وبذلك قال اجل مهور من الصحابة والتابعني وقال به اإلمام مالك والرافعي وأمحد على خالف بينهم  :هل يسر بذلك أو َيهر به
والصحيح من قويل العلماء ومذهب أمحد أنه َيهر بذلك ولكن بقدر ما يسمع نفسه ؛ لئال يروش على املصلني .
لكن من عطس يف الصالة مث محد هللا فإنه ال َيوز ملن مسعه أن يرمته ؛ ألن الترميت من كالم الناس فال َيوز يف الصالة وقد
ثبت عن النيب  أنه أنكر على من ِشت العاطس يف الصالة مث قال له ( :إن هذه الصالة ال حيل فيها شيء من كالم الناس هذا
وإَّنا هو التسبيح والتكبري وقراءة القرآن) أخرجه اإلمام مسلم .
هل يستحب ملن حضر من عطس ومل حيمد هللا أن يذكره أم ال ؟

ثبت ذلك عن إبراهيم النخعي وهو
قال
النووي  :ويستحب ملن حضر من عطس فلم حيمد أن يذكره باحلمد؛ ليحمد فيرمته وقد ٌ
ر
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من باب النصيحة واألمر باملعروف .

وقيل  :ال يستحب .
ألن النيب َ ل يذكِّر الذي عطس فلم حيمد .
وهذا الذي فهمه أبو موسى األشعري  ففعل بعد النيب  مثل ما فعل النيب ِ شت من محد وَل يرمت من َل حيمد.

رد العاطس على املشمت :
ِّ
اّلل وي ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
قال النووي  :و ْ ِّ
ال
اّلل لَنَا َولَ ُك ْم َوقَ َ
يل :يَ ُقول :يَ ْغ ِّفر َّ
يل :يَ ُقول :يَ ْهدي ُك ْم َّ َ ُ ْ
َ
صلح بَال ُك ْم َوق َ
اختَ لَ ُفوا يف َرد الْ َعاطس َعلَى الْ ُم َرمت فَق َ
ِّ
ِّ
ِّ
َحاديث هب َما( .نووي).
َمالِّك َوالرَّافِّعِّيُ :خيََّري بَ ْني َه َذيْ ِّن َوَه َذا ُه َو َّ
ص َّح ْ
الص َواب َوقَ ْد َ
ت ْاأل َ
ص من عموم األمر بتشميت العاطس َجاعة:
قد ُخ ر
أ-من مل حيمد .

كما تقدم.

ب -الكافر .
فقد أخرج أبو داود وصححه احلاكم من حديث أيب موسى األشعري قال ( كانت اليهود يتعاطسون عند النيب  رجاء أن يقول.
يرمحكم هللا فكان يقول :يهديكم هللا ويصلح بالكم ) .

ج -من عطس واإلمام خيطب .

فإن الكالم بأنواعه حرام واإلمام خيطب .

من آداب العاطس أن خيفض بالعطس صوته ،ويرفعه باحلمد ،وأن يغطي وجهه .

ِشاال؛ لئال يتضرر بذلك.
لئال يبدو من فيه أو أنفه ما يؤذي جليسه وال يلوي عنقه ميينًا وال ً
إزعاجا لألعضاء ويف تغطية الوجه أنه لو بدر منه شيء آذى جليسه
قال ابن العريب :احلكمة يف خفض الصوت بالعطاس أن يف رفعه ً
ولو لوى عنقه صيانة جلليسه َل يأمن من االلتواء وقد شاهدنا من وقع له ذلك .
عن أيب هريرة  قال ( كان النيب  إذا عطس وضع يده على فيه وخفض صوته ) رواه أبو داود .
 -2احلديث دليل على أن التثاؤب من الريطان .
مباحث التثاؤب :
التثاؤب من الشيطان .

حلديث أيب هريرة ( ...وأ ََّما التَّثَ ُاؤب فَِّإََّّنَا هو ِّمن الرَّيطَ ِّ
ان ) .
َُ َ ْ
ُ
َ
ونسبته إىل الريطان ألن التثاؤب دليل الكسل والفتور وثقل البدن وامتالئه واسرتخائه والريطان يدعو إىل مثل هذه األمور.
قال النووي  :قوله  ( التَّثَ ُاؤب ِّم ْن الرَّْيطَان )
ِّ
أ ِّ
ِّ
يف إِّلَْي ِّه ِّألَنَّهُ يُر ِّضيه  .وِّيف الْبُ َخ ِّ
اري أ َّ
اىل ُِّحيب الْ ُعطَاس َويَكَْره التَّثَ ُاؤب "
ال  " :إِّ َّن َّ
َن النَِّّيب  قَ َ
اّلل تَ َع َ
يل  :أُض َ
ْ
ْ
َ
َي م ْن َك َسله َوتَ َسبُّبه َوق َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِِّّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
قَالُوا  :أل َّ
اس ْرت َخائه َوَمْيله إ َىل
َن الْ ُعطَاس يَ ُدل َعلَى الن َ
َّراط َوخفَّة الْبَ َدن َوالتَّثَ ُاؤب خب َالفه ألَنَّهُ يَ ُكون َغالبًا َم َع ث َقل الْبَ َدن َو ْامت َالئه َو ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ك َوُه َو الت ََّو ُّسع ِّيف
َّح ِّذير ِّم ْن َّ
السبَب الَّذي يَتَ َولَّد ِّمْنهُ ذَل َ
الْ َك َسل َ .وإِّ َ
َّه َوات َ .والْ ُمَراد الت ْ
ضافَته إِّ َىل الرَّْيطَان ألَنَّهُ الَّذي يَ ْد ُعو إِّ َىل الر َ
الْ َمأْ َكل َوإِّ ْكثَار ْاألَ ْكل َ .و ْاعلَ ْم أ َّ
َن التَّثَ ُاؤب ممَْ ُدود  ( .شرح مسلم ) .
ماذا يفعل من تثاءب :
أوالً  :أن يرده ما استطاع .
ِّ
اع ) .
استَطَ َ
َح ُد ُك ْم فَلْيَ ُرَّدهُ َما ْ
حلديث أيب هريرة (  ...فَإ َذا تَثَ َاو َ
بأَ
أي :يأخذ يف أسباب رده .
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ِّ
وعند مسلم ( التَّثَ ُاؤ ِّ
ِّ ِّ
اع ) .
استَطَ َ
َح ُد ُك ْم فَ ْليَكْظ ْم َما ْ
ب م َن الرَّْيطَان فَإ َذا تَثَاءَ َ
ُ
بأَ
ثانياً  :أن يضع يده على فيه .
ول َِّّ
عن أيب سعِّ ٍ
ِّ
ك بِّيَ ِّدهِّ َعلَى فِّ ِّيه فَإِّ َّن الرَّْيطَا َن يَ ْد ُخ ُل ) رواه مسلم .
يد ْ
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
اخلُ ْد ِّرى قَ َ
َح ُد ُك ْم فَ ْليُ ْم ِّس ْ
اّلل  ( إذَا تَثَ َاو َ
بأَ
َ
التثاؤب ِف الصالة أشد كراهية .
حلديث أيب سعيد السابق جاء يف رواية ( إِّ َذا تَثاوب أَح ُد ُكم ِّيف َّ ِّ
ِّ
اع  ) ...فقيده حال الصالة .
استَطَ َ
الصالَة فَ ْليَكْظ ْم َما ْ
ََ َ َ ْ
العريب َرِّمحَهُ هللاُ :ينبغي كظم التثاؤب يف كل حالة وإَّنا َخص الصالة؛ ألُنا أَوىل األحوال بدفعه؛ لِّ َما فيه من اخلروج عن اعتدال
قال ابن
ر
اهليئة واعوجاج اخللقة.
أمر املتثاوب أن يكظم التثاؤب ألمور:

أوالً :إن َل يفعل دخل الريطان.

قال ( إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الريطان يدخل).
ثانياً :إن َل يفعل فإنه يضحك الريطان منه.

قال ( التثاؤب من الريطان فلريده ما استطاع فإذا قال :ها ضحك منه الريطان) رواه البخاري.

ثالثاً :أن فتح الفم وإخراج صوت منه أمر مستقبح ومستقذر.
ِّ
ِّ
ص َورته َوُد ُخوله فَمه
قال النووي  :قَ َ
ال الْ ُعلَ َماء  :أ ُِّمَر بِّ َكظْ ِّم التَّثَ ُاوب َوَرده َوَو ْ
ضع الْيَد َعلَى الْ َفم لئَ َّال يَْب لُغ الرَّْيطَان ُمَراده م ْن تَ ْر ِّويه ُ
اّللُ أ َْعلَم .
ض ِّح َكهُ ِّمْنهُ َ .و َّ
َو َ
فائدة 1 :
هل األفضل أن يضع على فمه اليد اليسرى أم اليمىن؟

استحب غري واحد من أهل العلم أن يكون باليد اليسرى؛ ألنه من باب دفع األذى وقاعدة الرريعة :تقدمي اليمني يف كل ما كان من
باب الكرامة وتقدمي الرمال يف كل ما كان من باب املهانة.
وذكروا أن ذلك يكون بوضع ظهر كفه اليسرى على فمه؛ ألنه من باب دفع الريطان فيكون دفعه بباطنها فإن كظمه باليمَن حصل
أصل السنة وحينئذ يكون بوضع باطنها على الفم.
قال املناوي رمحه هللا (فليضع يده) أي ظهر كف يسراه كما ذكره مجع ويتجه أنه لألكمل وأن أصل السنة حيصل بوضع اليمني .قيل:
لكنه َيعل بطنها على فيه عكس اليسرى.
ب بِّي ِّدك الْيسرى فَبِّظَ ِّ
ال ِّيل شيخنا التَّ ْغلِِّّيب فَ َّسح َّ ِّ ِِّّ
ِّ
ِّ
َّ
اه ِّرَها َوإِّ ْن َكا َن
وقال السفاريين رمحه هللاَ :وقَ َ َ ْ ُ َ
ُّ َ
اّللُ لَهُ يف قَ ْربه :إ ْن َغطْيت فَ َمك يف التَّثَ ُاؤ َ ُ ْ َ
بِّي ِّدك الْيمَن فَبِّب ِّ
اطنِّ َها.
َ ُْ َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ال و ِّْ
ِّ
ك :أل َّ
ض َع الْيُ ْم ََن فَبَطْنَ َها ؛ ألَنَّهُ أَبْلَ ُغ ِّيف الْغطَاء َوالْيُ ْسَرى ُم َع َّدةٌ
َخبَ َ
َن الْيُ ْسَرى ل َما َخبُ َ
ْمةُ ِّيف ذَل َ
ث م ْن الرَّْيطَان َوإِّ َذا َو َ
ث َوال أ ْ
احلك َ
قَ َ َ
لِّ َدفْ ِّع الرَّيطَ ِّ
ان َوإِّذَا َغطَّى بِّظَ ْه ِّر الْيُ ْسَرى فَبَطْنُ َها ُم َع ٌّد لِّ َّ
لدفْع( .غذاء األلباب).
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
وقال الريخ حممد بن إبراهيم رمحه هللا :وإذا غلبه فإنه ينبغي تغطية فمه بيده اليسرى؛ ألَنه من باب دفع اخلبث؛ فإن الريطان خبيث.
ويكون الذي يلي فمه ظهر كفه؛ ألَنه من باب الدفع واملنع يدفع الريطان ومينعه ال يدخل.
والذي يظهر أن األمر يف هذا واسع وَل تأت السنة بتعيني اليسرى أو اليمَن يف كظم التثاؤب فضالً عن التفصيل املذكور وهو كونه
بباطن اليد أو ظهرها فمىت حصل ذلك باليد اليمَن أو اليسرى حصلت السنة.
• سئل الريخ ابن عثيمني رمحه هللا :هل الرسول  كان عندما يتثاءب يضع يده اليمَن أم يده اليسرى أم يضعهما معاً على فمه
الطاهر؟
فأجاب :ال أعلم أن النيب  كان يضع يده على فمه إذا تثاءب وإَّنا ورد ذلك من قوله حيث أمر  الرجل عند التثاؤب  -يعين :أو
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املرأة  -أن يكظم  -يعين :مينع فتح فمه ما استطاع  -فإن َل يستطع فليضع يده على فمه ويضع اليد اليمَن أو اليسرى املهم أن ال
يبقي فمه مفتوحاً عند التثاؤب( .نور على الدرب).
فائدة 2 :

قال احلافظ ابن حجر :ومن اخلصائص النبوية ما أخرجه ابن أيب شيبة والبخاري يف التاريخ من مرسل يزيد بن األصم قال (ما تثاءب النيب
 قط) وأخرج اخلطايب من طريق مسلمة بن عبد امللك بن مروان قال( :ما تثاءب نيب قط) ومسلمة أدرك بعض الصحابة وهو صدوق
ويؤيد ذلك ما ثبت :أن التثاؤب من الريطان.

فائدة 3 :
هل يررع قول :أعوذ باهلل من الريطان الرجيم عند التثاؤب ؟
قال الريخ ابن عثيمني :إذا َترأ اإلنسان أو تثاءب فليس له ذكر خالفاً للعامة فالعامة إذا َترئوا يقولون :احلمد هلل! واحلمد هلل على
كل حال؛ لكن َل يرد أن التجرؤ سبب للحمد كذلك إذا تثاءبوا قالوا :أعوذ باهلل من الريطان الرجيم وهذا ال أصل له وَل يرد عن
النيب عليه الصالة والسالم أنه كان يفعل ذلك.
لكن قد يقول قائل :أليس التجرؤ نعمة والنعمة يستحق هللا عز وجل عليها احلمد؟ قلنا :بلى.
هو نعمة؛ لكن َل يرد عن النيب  أنه كان حيمد هللا إذا َترأ وإذا َل يرد فإنه ليس مرروعاً بناء على قاعدة معروفة عند العلماء
كل شيء ُوِّجد سببه يف عهد الرسول  فلم يفعله ففعلُه ليس بسنة؛ ألن فعل الرسول سنة وتركه سنة فالتجرؤ موجود وَل
وهي :أن َّ
يكن الرسول  حيمد هللا عليه إذاً :ترك احلمد هو السنة.
(وإِّ َّما
كذلك االستعاذة من الريطان الرجيم عند التثاؤب قد يقول قائل :إن الرسول  قال( :التثاؤب من الريطان) وقد قال هللا تعاىل َ
اّللِّ)! قلنا :إن املراد بقوله تعاىل (وإِّ َّما ينز َغن َ ِّ
ينز َغن َ ِّ
ِّ
ِّ
مهمت مبعصية أو برتك واجب
استَعِّ ْذ بِّ َّ
َّك م ْن الرَّْيطَان نَْزغٌ) أنك إذا َ
َّك م ْن الرَّْيطَان نَْزغٌ فَ ْ
َ ََ
ََ
ِّ
فاستعذ باهلل؛ ألن األمر بالفحراء من الريطان (الرَّْيطَا ُن يَعِّ ُد ُك ْم الْ َف ْقَر َويَأْ ُمُرُك ْم بِّالْ َف ْح َراء) فإذا حصل هذا النزغ فاستعذ باهلل .أما
التثاؤب فإن الرسول عليه الصالة والسالم قال( :التثاؤب من الريطان فإذا تثاءب أح ُدكم فليك ِّ
ْظم ما استطاع فإن عجز فليضع يده
َ
على فيه) وَل يقل :إذا تثاءب أحدكم فليستعذ باهلل مع أنه قال( :التثاؤب من الريطان) فدل هذا على أن االستعاذة باهلل من الريطان
بسنَّة.
الرجيم عند التثاؤب ليست ُ
فائدة 4 :

الشيطان يأكل.
الرم ِّال فَإِّ َّن الرَّيطَا َن يأْ ُكل بِّ ِّ
ِّ ِّ
َعن جابِّ ٍر َعن رس ِّ
الر َم ِّال) رواه مسلم .
اّللِّ  قَ َ
ول َّ
ْ َُ
ْ َ
ال (الَ تَأْ ُكلُوا ب َ
ْ َ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اّللَ عْن َد ُد ُخوله َوعْن َد طَ َعامه قَ َ
الر ُج ُل بَْيتَهُ فَ َذ َكَر َّ
َّيب  يَ ُق ُ
وع ْن َجابِّ ِّر بْ ِّن َعْبد َّ
يت لَ ُك ْم َوالَ
ول (إِّ َذا َد َخ َل َّ
اّلل أَنَّهُ َمس َع النِّ َّ
َ
ال الرَّْيطَا ُن الَ َمبِّ َ
راء) رواه
اّللَ ِّعْن َد طَ َع ِّام ِّه قَ َ
يتَ .وإِّذَا ََلْ يَ ْذ ُك ِّر َّ
اّللَ عِّْن َد ُد ُخولِِّّه قَ َ
َع َراءََ .وإِّذَا َد َخ َل فَلَ ْم يَ ْذ ُك ِّر َّ
يت َوالْ َع َ
ال أ َْد َرْكتُ ُم الْ َمبِّ َ
ال الرَّْيطَا ُن أ َْد َرْكتُ ُم الْ َمبِّ َ

مسلم.

ويبول:

ول َِّّ
ال (ذُكِّر ِّعْن َد رس ِّ
ال «ِّيف
ال الرَّْيطَا ُن ِّيف أُذُنَْي ِّه» .أ َْو قَ َ
ال « َذ َاك َر ُج ٌل بَ َ
َصبَ َح قَ َ
اّلل َ ر ُج ٌل نَ َام لَْي لَةً َح َّىت أ ْ
َُ
كما يف حديث ابن مسعود .قَ َ َ
أُذُنِِّّه ) متفق عليه .

ويضحك.
ال (التَّثَ ُاؤ ِّ
استَطَ َ ِّ
ِّ ِّ
ك
َع ْن أَِّيب ُهَريْ َرةَ َ ع ِّن النِّ ِّ
َح َد ُك ْم إِّ َذا قَ َ
َّيب  قَ َ
ض ِّح َ
ال َها َ
َح ُد ُك ْم فَ ْليَ ُرَّدهُ َما ْ
ب م َن الرَّْيطَان فَإ َذا تَثَاءَ َ
ُ
اع فَإ َّن أ َ
ب أَ
الرَّْيطَا ُن) رواه البخاري.
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ويبكي.
ول َِّّ
ِّ
ول يَا ويْلَهُ -وِِّف ِّروايَِّة أَِِّب ُكريْ ٍ
ب يَا
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َع ْن أَِِّب ُهَريْ َرةَ قَ َ
آد َم َّ
اّلل ( إِّ َذا قَ َرأَ ابْ ُن َ
َ َ
الس ْج َدةَ فَ َس َج َد ْاعتَ َزَل الرَّْيطَا ُن يَْبكى يَ ُق ُ َ
َ
ود فَأَب ي ِّ
اجلنَّةُ وأ ُِّمرت بِّ ُّ ِّ
ويلِّي -أ ُِّمر ابن آدم بِّ ُّ ِّ
َّار) رواه مسلم.
الس ُجود فَ َس َج َد فَلَهُ َْ َ ْ ُ
الس ُج َْ ُ
َْ
َ ْ ُ ََ
ت فَل َي الن ُ
ويهرب.
ِّ ِّ
ال رس ُ ِّ
ودي بِّ َّ ِّ
ضَرا ٌط َح َّىت الَ يَ ْس َم َع األَ َذا َن ) .
َع ْن أَِّيب ُهَريْ َرةَ  قَ َ
الصالَة أ َْدبََر الرَّْيطَا ُن َولَهُ ُ
ال :قَ َ َ ُ
ول هللا ( إ َذا نُ َ
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