
 1 

فَ َقاَل َأرَأَْيَت ِإَذا َصلَّْيُت الصََّلَواِت اْلَمْكُتوبَاِت َوُصْمُت َرَمَضاَن َوَأْحَلْلُت اْلَْاَلَل  َأنَّ رَُجاًل َسَأَل َرُسوَل اَّللَِّ ) َعْن َجابٍِر  -181
 ( . قَاَل َواَّللَِّ الَ َأزِيُد َعَلى َذِلَك َشْيًئا«. َعْم ن َ » َوَحرَّْمُت اْْلََراَم َوََلْ َأزِْد َعَلى َذِلَك َشْيًئا أََأْدُخُل اْْلَنََّة قَاَل 

---------- 
 . هو النعمان بن قوقل كما يف الرواية األخرى( َأنَّ رَُجالً ) 
 أخربين .( َأرَأَْيَت ) 
 أي : اعتقدُت ِحّله .( َوَأْحَلْلُت اْلَْاَلَل ) 
 تنابه .أي : اعتقدت حرمته مع اج(  َوَحرَّْمُت اْْلََرامَ ) 
 هبذا املعىن ، أو احملرَّمات ، دخَل اجلنة ، وقد تواترِت األحاديُث َعِن النبِّ  على أنَّ من قام بالواجبات ، وانتهى عناحلديث دليل -1

 ه .ما هو قريٌب من
الرَّْأِس ُيْسَمُع َدِويُّ َصْوتِِه ، َواَل يُ ْفَقُه َما يَ ُقوُل َحَّتَّ َدنَا فَِإَذا ِمْن أَْهِل ََنٍْد ثَائُِر  َجاَء َرُجٌل ِإََل َرُسوِل هللِا  قال )طَْلَحة ْبن ُعبَ ْيِد هللِا عن 

ُرَها ؟ قَاَل : اَل ، ِإالَّ أَْن َتطَ  ُهَو َيْسَأُل ، َعِن اإِلْساَلِم ، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا  َلِة ، فَ َقاَل : َهْل َعَليَّ َغي ْ وََّع قَاَل ََخُْس َصَلَواٍت يِف اْليَ ْوِم َواللَّي ْ
رُُه قَاَل : الَ :  َرُسوُل هللِا  ُرَها ؟ قَاَل :  ، ِإالَّ أَْن َتَطوََّع قَاَل َوذََكَر َلُه َرُسوُل هللِا  َوِصَياُم َرَمَضاَن قَاَل َهْل َعَليَّ َغي ْ الزََّكاَة قَاَل َهْل َعَليَّ َغي ْ

 ( متفق عليه . : أَفْ َلَح ِإْن َصَدقَ  َوُهَو يَ ُقوُل َواَّللَِّ اَل أَزِيُد َعَلى َهَذا ، َوالَ أَنْ ُقُص قَاَل َرُسوُل هللِا اَل ، ِإالَّ أَْن َتَطوََّع قَاَل فََأْدبَ َر الرَُّجُل 
تَ ْعُبُد اَّللََّ الَ ُتْشرُِك بِِه » ِمَن النَّاِر. قَاَل  َباِعُدين ِمَن اجْلَنَِّة َوي ُ  َعَلى َعَمٍل أَْعَمُلُه يُْدنِيِن  فَ َقاَل ُدلَِّن   َجاَء َرُجٌل ِإََل النَِّب ) َعْن َأِِب أَيُّوَب قَاَل و 

َك  ا أَْدبَ َر قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ « َشْيًئا َوتُِقيُم الصَّاَلَة َوتُ ْؤِتى الزََّكاَة َوَتِصُل َذا َرِِحِ َك ِبَا أُِمَر بِِه َدَخَل اجْلَنَّةَ :  فَ َلمَّ  ( متفق عليه . ِإْن ََتَسَّ
تَ ْعُبُد اَّللََّ الَ ُتْشرُِك بِِه » َعَلى َعَمٍل ِإَذا َعِمْلُتُه َدَخْلُت اجْلَنََّة. قَاَل  فَ َقاَل يَا َرُسوَل اَّللَِّ ُدلَِّن  َأنَّ أَْعرَابِيًّا َجاَء ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ ) َأِِب ُهَريْ َرَة  َعنْ و 

اَلَة اْلَمْكُتوبََة َوتُ َؤدِّى قَاَل َوالَِّذى نَ ْفِسى بَِيِدِه اَل أَزِيُد َعَلى َهَذا َشْيًئا أَبًَدا َواَل أَنْ ُقُص ِمْنُه.  ،الزََّكاَة اْلَمْفُروَضَة َوَتُصوُم َرَمَضاَن  َشْيًئا َوتُِقيُم الصَّ
ا َوَلَّ قَاَل النَِّب   ا ( متفق عليه .ِإََل َهذَمْن َسرَُّه أَْن يَ ْنظَُر ِإََل َرُجٍل ِمْن أَْهِل اجْلَنَِّة فَ ْليَ ْنظُْر :   فَ َلمَّ

َمْن َعبَد هللا، ال ُيشرُك به، وأقاَم الصَّالَة، وآتى الزَّكاة، وصاَم رمضان، واجتنَب الكبائَر، فله ل )قا ، عن النَّبِّ أيب أيوب األنصاريوعن 
  رواه النسائي . (اجلنُة، أو دخل اجلنة

ا سأله َعِن األعمالرَّماتاجتناب احملوهذه األحاديُث مل يذكر فيها :  قال ابن رجب )جامع  .اليت يدخل هبا عاِمُلها اجلنَّة ؛ ألنَّ السائل إَّنَّ
 العلوم( 

 وهذه األعمال سبب لدخول اجلنة إما ابتداء وإما باملصري إليها انتهاء ، حبسب اجتماع الشروط وانتفاء املوانع .
 األحاديث السابقة : أن اجلنة هي اهلدف لكل مسلم ، ولذلك يفاحلديث دليل على  -2

 ِمَن النَّاِر.  ِمَن اجْلَنَِّة َويُ َباِعُدين  َعَلى َعَمٍل أَْعَمُلُه يُْدنِيِن  فَ َقاَل ُدلَِّن   َجاَء َرُجٌل ِإََل النَِّب 
 . ِمْلُتُه َدَخْلُت اجْلَنَّةَ َعَلى َعَمٍل ِإَذا عَ  فَ َقاَل يَا َرُسوَل اَّللَِّ ُدلَِّن  َأنَّ أَْعرَابِيًّا َجاَء ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ 

قلت يا رسول هللا أخربين بعمل يدخلن اجلنة ويباعدين من النار ، قال : لقد سألت عن عظيم ، وإنه ليسري على من ويف حديث معاذ : 
 يسره هللا تعاَل عليه .

لنار ، ألن من دخل اجلن  ة وَنا من النار أن أعظم ما يسأل عنه هو أسباب دخول اجلنة ، وأسباب االبتعاد عن ااحلديث دليل على -3
 فقد فاز الفوز العظيم .

 ز ( .فمن زحزح عن النار وأدخل اجلنة فقد فا ) قال تعاَل
 اً ( .يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذاهبا كان غرامن ) والذين وقد قال تعاَل يف صفات عباد الرِح

 دنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار ( .) ربنا آتنا يف ال وكان أكثر دعاء النب 
 يدعو ) اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم ( . وكان 
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 وهذا السؤال يعترب سؤال عظيم .
 م .ويف حديث معاذ : قلت يا رسول هللا أخربين بعمل يدخلن اجلنة ويباعدين من النار ، قال : لقد سألت عن عظي

لرجل:   ، وقال النب جله أنزل هللا الكتب وأرسل الرسل، وألوالنجاة من النار أمر عظيم جداً  جلنةوذلك ألن دخول ا :قال ابن رجب
 .ن: حوهلا ندند، فقال النب وال أحسن دندنتك وال دندنة معاذ ،كيف تقول إذا صليت؟ قال: أسأل هللا اجلنة، وأعوذ به من النار

 السؤال عن العلم سبب من أسباب حتصيله .أن -4
 د قال تعاَل ) فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون ( .وق

 وقد قيل : السؤال نصف العلم .
 ِبا بلغت العلم ؟ قال : بلسان سؤول ، وقلب عقول . قيل البن عباس :و 

 العلم خزانة مفتاحها املسألة .وقال الزهري : 
 ة الشرود .وسئل األصمعي : ِبا نلت ما نلت ؟ قال : بكثرة سؤايل ، وتلقفي احلكم

 وهناك أمثلة كثرية تدل على حرص الصحابة على السؤال الذي ينتفعون به :
 فقد سأله صحايب : أي اإلسالم خري ؟

 وسأله آخر : أي العمل أفضل ؟
 وسأله آخر : أي العمل أحب إَل هللا ؟

 وسأله آخر : أي الصالة أفضل ؟
 وقال له آخر : علمن دعاء أدعو به يف صاليت ؟

 يسألون ليستفيدوا ويطبقوا ويعملوا ، خبالف كثري من الناس يف هذه األزمان .وكانوا 
 أن اإلنسان إذا اقتصر على األركان ومل يفعل املستحبات فال لوم عليه .-5
 عظم منزلة هذه العبادات : الصالة ، والصيام .-6

 عليه ( رواه البخاري .ه ) قال تعاَل : وما تقرب إيّل عبدي بشيء أحب إيّل مما افرتضت قال قد و 
 يف هذا احلديث الزكاة وال احلج ؟ مل يذكر النب تنبيه : 

 علم من حاله أنه فقري وال يستطيع عليها . مل يذكر الزكاة ، لعل النب واْلواب :
 وأما احلج ، فلعله مل يفرض بعد .

 تحب .حكمة هللا يف التشريع ، حيث أن من األعمال ما هو واجب ومنها ما هو مس-7

عمال تنقسم إَل أن األ، و جوب إقامة الصالةو و ، ن سؤال الصحابة كان للعلم والعملأ، و سؤال املرء عما ينفعه: ومن فوائد احلديث-8
 .لى درجة واحدةأن شرائع اإلسالم ليست ع، و ومن أسباب حصول اخلري حسن السؤال، جواز ترك التطوعات، و واجبات ومسنونات

 :قَاَل  ,َحَّتَّ َهمَّ بَِنْحِر بَ ْعِض ََحَائِِلِهمْ  : قَالَ  ,فَ َنِفَدْت َأْزَواُد اْلَقْومِ  :قَاَل  ,َمِسرٍي  ِف   ُكنَّا َمَع النَِّب ) َرَة قَاَل َعْن َأِِب ُهَري ْ  -182
َها. قَالَ ِمْن َأْزَواِد اْلَقْوِم َفَدَعْوَت اَّللََّ  يَ َلْو ََجَْعَت َما بَقِ  ؛يَا َرُسوَل اَّللَِّ  :فَ َقاَل ُعَمرُ  َوُذو التَّْمِر  ةِ َفَجاَء ُذو اْلبُ رِ  بِبُ ر ِ  :قَاَل  ,فَ َفَعَل  :َعَلي ْ

قَاَل َفَدَعا  َكانُوا ََيُصُّونَُه َوَيْشَربُوَن َعَلْيِه اْلَماَء.  :قَالَ  ؟َوَما َكانُوا َيْصنَ ُعوَن بِالن ََّوى :قُ ْلتُ  , ةَوقَاَل ُُمَاِهٌد َوُذو الن ََّواِة بِنَ َوا :قَالَ  , ةِ بَِتْمرِ 
َها  َر  َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ َوَأن ِ : فَ َقاَل ِعْنَد َذِلَك  :قَاَل  ,َحَّتَّ َمأَل اْلَقْوُم َأْزِوَدتَ ُهْم  :قَاَل  ,َعَلي ْ َرُسوُل اَّللَِّ اَل يَ ْلَقى اَّللََّ ِِبَِما َعْبٌد َغي ْ

 . (َشاكٍ  ِفيِهَما ِإالَّ َدَخَل اْْلَنََّة 
---------- 

 ويف الرواية األخرى ) ملا كان غزوة تبوك أصاب الناس جماعة ( .( َمِسرٍي  ِف   ُكنَّا َمَع النَِّب ) 
 أي : فنيت وفرغت .( فَ َنِفَدْت )  
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 األزواد مجع زاد وهو طعام املسافر املتخذ لسفره .( َأْزَواُد اْلَقْوِم ) 
أن يأمرهم بنحر بعض ِحائلهم ، ليستعينوا بذلك على دفع اجلوع ،  ، أي : حَّت هّم النب  لنب قيل : الضمري ل(  قَاَل َحَّتَّ َهمَّ ) 

 وقيل : الضمري للقوم ، ويؤيده الرواية األخرى ) قالوا : يا رسول هللا لو أذنَت لنا فنحرنا نواضحنا ( .
 اليت حتمل عليها األثقال .يعن ما حيمل أثقاهلم ، وهي اإلبل  (بَِنْحِر بَ ْعِض ََحَائِِلِهْم  )

 يف أن ينحروا بعض ِحائلهم . أي : بعد أن أذن هلم النب (  فَ َقاَل ُعَمرُ ) 
َها  يَا َرُسوَل اَّللَِّ َلْو ََجَْعَت َما بَِقَى ِمْن َأْزَواِد اْلَقْومِ )   َ َعَلي ْ  أي : على األزواد .(  َفَدَعْوَت اَّللَّ

 ما أشار عليه عمر من مجع أزواد القوم .  أي : فعل النب( قَاَل فَ َفَعَل ) 
 الظاهر أن الضمري أليب هريرة .( قَاَل ) 
َها )   على ما أتوا به من بقّية األزواد . أي : دعا رسول هللا ( َفَدَعا َعَلي ْ
ى  هكذا الرواية ، وصوابُُه : َمزَاِوَدُهمْ :  قال القرطب  (َحَّتَّ َمأَل اْلَقْوُم َأْزِوَدتَ ُهْم  )  ؛ فإّّنا هي اليت َُتََْلُ باأَلْزِودة ، وهي مجُع زاد ، فسمَّ

ا ُُتَْعُل فيها ؛ على عادهتم يف َتْسِمَيِتِهُم الشيَء باسِم الشيء : إذا جاوره أو كان منه بسبب  ، وقد عربَّ عنها يف املزاوَد أزودًة بامسها ؛ ألّنَّ
 املفهم ( . )                .الرواية األخرى ب  اأَلْوِعَيةِ 
زودة غري األوعية كما قال مجيع أصول شيوخنا، واأل كذا الرواية فيه يف  (حَّت مَل القوم أزوَدهَتم): وىف هذا احلديث: وقال القاضي عياض 

، حتملها  إلبل اليت: أوعيتهم ، ولعله مزاودهم ، أو مسى األوعية ِبا فيها كما مُسيت األسقية روايا حبامليها ، وإَّنا الروايا ااحلديث االخر يف
 . ِحلت فيها ن باسم اهلوادج اليتئومسى النساء ظعا

 . عند معاينته ظهور الربكة على ما دعا فيه من الربكة من بقّية األزواد أي : قال ( فَ َقاَل ِعْنَد َذِلَك ) 
ُ َوَأّن ِ َرُسوُل اَّللَِّ اَل يَ ْلَقى اَّللََّ  )  ( أي : بكلميت الشهادة .  ِِبَِماَأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

 احلديث دليل على فضل التوحيد ، وأن من مات على التوحيد دخل اجلنة .-1
 وإدخال اجلنة للموحد ينقسم إَل قسمني : 

 إدخال كامل مل يُسبق بعذاب ملن أمت العمل . األول :
 إدخال ناقص مسبوق بعذاب ملن نقص العمل .  والثان :

 يق التوحيد ، وحتقيق التوحيد ينقسم إَل قسمني باعتبار احلكم : احلرص على حتق-2
  .حتقيق واجب  األول :

 وهو ختليصه من الشرك والبدع واملعاصي، وهذا جيب على املكلف أن يسعى فيه.
 :والدليل على هذا التحقيق  

 .اْلُمْشرِِكنَي(  ِمنَ  َيكُ  ملَْ وَ  َحِنيًفا َّلِلِّ  قَانًِتا أُمَّةً  َكانَ  ِإبْ رَاِهيمَ  )ِإنَّ قول هللا تعاَل 

 ( .ُيْشرُِكونَ  اَل  ِبَرهبِِّمْ  ُهم )َوالَِّذينَ  وله تعاَلوق
 .حتقيق مستحب  والثان :

 وهو ختليص القلب من التعلق باملخلوقني وسؤال ما فيه مذلة أو منة . 
 وحكم هذا التحقيق مستحب. (لونال يسرتقون وال يكتوون وال يتطريون وعلى رهبم يتوك)وهذا دليله حديث ابن عباس 

 : أن يرتك استعطاف الناس وسؤاهلم األمور املباحة. فترتك احلاجة إَل املخلوقني . وضابطه
 سؤال املخلوقني فيه ثالث مفاسد : قال ابن تيمية : -

 األوَل : مفسدة االفتقار إَل غري هللا وهي نوع من الشرك . 
 نوع من ظلم اخللق .والثانية : مفسدة إيذاء املسؤول وهي  
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 والثالثة : فيه ذل لغري هللا وهو ظلم للنفس ، فهو مشتمل على أنواع الظلم الثالثة .                        
 . أن من شروط ال إله إال هللا اليقني وعدم الشك. ( .غري شاك . قوله )-3

 وال إله إال هللا هلا شروط :
 األول : اإلخالص :

 ( . َّلِلَِّ الدِّيُن اخْلَاِلصُ َأاَل قال تعاَل ) 
يَن وقال تعاَل ) َ ُُمِْلصاً لَُّه الدِّ  ( .فَاْعُبِد اَّللَّ

 ) أسعد الناس بشفاعيت من قال : ال إله إال هللا خالصاً من قلبه ( رواه البخاري . وقال 
  ( متفق عليه .) إن هللا تعاَل حرم على النار من قال : ال إله إال هللا يبتغي بذلك وجه هللا  وقال 

 العلم . الثان :
 ( أي : ب  ال إله إال هللا   وهم يعلمون  بقلوهبم .إال من شهد باحلق وهم يعلمون  قال تعاَل )

 ) من مات وهو يعلم أن ال إله إال هللا دخل اجلنة ( رواه مسلم . وقال 
 الثالث : اليقني .

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آقال تعاَل )  ( . َمُنوا بِاَّللَِّ َوَرُسولِِه ُُثَّ مَلْ يَ ْرتَابُواِإَّنَّ
 .عبد غري شاٍك فيها إال دخل اجلنة(، ال يلقى هللا هبما ال إله إال هللا وأين رسول هللا أشهد أن) حلديث الباب قال 

ً هبا قلبه، فبشره باجلنة(. إله إال هللا، فمن لقيَت من وراء هذا احلائط يشهد أن ال أليب هريرة )اذهب بنعلي هاتني وقال  رواه ، مستيقنا
 مسلم 

 رابعاً : االنقياد هلا املناف للرتك .
 ( . اأْلُُمورِ َوَمْن ُيْسِلْم َوْجَهُه ِإََل اَّللَِّ َوُهَو ُُمِْسٌن فَ َقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقى َوِإََل اَّللَِّ َعاِقَبُة قال تعاَل )

 اف للرد .خامساً : القبول املن
ُ َيْسَتْكربُونَ قال تعاَل )  ( . ِإن َُّهْم َكانُوا ِإَذا ِقيَل هَلُْم ال إَِلَه ِإالَّ اَّللَّ

 سادساً : الصدق .
ًدا َرُسوُل اَّللَِّ ِصْدقاً ِمْن قَ ْلِبِه ِإالَّ حَ حلديث الباب )  ُ َوأَنَّ ُُمَمَّ ُ َعَلى النَّاِر َما ِمْن َأَحٍد َيْشَهُد أَْن الَ إِلََه ِإالَّ اَّللَّ  ( .رََّمُه اَّللَّ

 سابعاً : احملبة هلا .
 ( . يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ تَِّخُذوا اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى أَْولَِياءَ قال تعاَل ) 
ُد قَ ْوماً يُ ْؤِمُنوَن بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلِخِر يُ َوادُّوَن َمْن َحادَّ اَّللََّ وقال تعاَل )  ( .  َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا آبَاَءُهْم أَْو أَبْ َناَءُهْم أَْو ِإْخَوانَ ُهْم أَْو َعِشريَتَ ُهمْ ال ُتَِ

 احلديث دليل على فضل التوحيد ، وأنه من أسباب دخول اجلنة .-4
 وللتوحيد فضائل :

 :  أنه أكرب دعامة للرغبة يف الطاعة . أوالً 
د يعمل هلل سبحانه و   ً وعالنية ، أما غري املوحد كاملرائي مث اًل ، فإنه يتصدق ويصلي ويذكر هللا إذا  ألن املَوحِّ تعاَل ، وعليه فهو يعمل سرا

 كان عنده من يراه فقط ، وهل ذا قال بعض الس لف : ) إين ألود أن أتقرب إَل هللا بطاعة ال يعلمها إال ه و ( .
 :  أن املوحدين هلم األمن وهم مهتدون . ثانياً 

 ن ( .الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياّنم بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدو قال تعاَل )  كما  
 م ( الظلم هنا مقابل اإلميان وهو الشرك .بظل ا ( أي مل خيلطوا ، قوله تعاَل )مل يلبسو  قوله تعاَل )

 :  أن التوحيد يكفر الذنوب . ثالثاً 
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هللا تعاَل : يا ابن آدم لو أتيتن بقراب األرض خطايا ، ُث لقيتن ال تشرك يب شيئاً يقول : )قال  قال : مسعت رس ول هللا  عن أنس 
 ألتيتك بقراهبا مغفرة( . رواه الرتمذي 

 ألن حسنة التوحيد عظيمة تكفر اخلطايا الكبرية إذا لقي هللا وهو ال يشرك به شيئاً . 
 أن التوحيد سبب لدخول اجلنة . رابعاً :

 وهو يعلم أن ال إله إال هللا دخل اجلنة ( . ) من مات كما قال 
 أليب هريرة: )من لقيت وراء هذا احلائط يشهد أن ال إله إال هللا مستيقناً هبا قلبه فبشره باجلنة(.   وقال 

 :  أن من فضل التوحيد أنه سبب لدخول اجلنة بغري حساب . خامساً 
، ومعهم سبعون ، فقيل يل هذه أمتكالنب...فنظرت فإذا سواد عظي فرأيت عرضت علي األمم: )أنه قال حلديث ابن عباس عن النب 

 متفق عليه . ن وال يتطريون وعلى رهبم يتوكلون(: هم الذين ال يسرتقون وال يكتوو ون اجلنة بغري حساب وال عذاب...ُث قالألفاً يدخل
 : أن التوحيد سبب للنجاة من عذاب هللا . سادساً 

ُ َوَرُسولُُه أَْعَلُم قَاَل أَْن اَل يُ َعذِّ حلديث معاذ ) َهْل َتدْ   بَ ُهم ( .رِي َما َحقُّ اْلِعَباِد َعَلى اَّللَِّ ِإَذا فَ َعُلوا َذِلَك قَاَل قُ ْلُت اَّللَّ
 : أن هللا أثىن على األنبياء بتوحيدهم وسالمتهم من الشرك . سابعاً 

 . َحِنيفاً ومََلْ َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكنَي( )ِإنَّ إِبْ رَاِهيَم َكاَن أُمًَّة قَانِتاً َّلِلَِّ قال تعاَل : 
 وقال تعاَل ) والذين هم برهبم ال يشركون ( .

فَأَْبطَأَ  ِمْن بَ نْيِ َأْظُهرِنَا نَ َفٍر فَ َقاَم َرُسوُل اَّللَِّ  َمَعَنا أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر ِف  ُكنَّا قُ ُعوًدا َحْوَل َرُسوِل اَّللَِّ   ) ُهَريْ َرَة قَالَ يب أَ عن  -183
َنا َوَخِشيَنا َأْن يُ ْقَتَطَع ُدونَ َنا َوَفزِْعَنا فَ ُقْمَنا َفُكْنُت َأوََّل َمْن َفزَِع َفَخَرْجُت أَبْ َتِغى َرُسولَ  َحَّتَّ أَتَ ْيُت َحاِئطًا ِلألَْنَصاِر لَِبِِن  اَّللَِّ  َعَلي ْ

فَاْحتَ َفْزُت َكَما  -َوالرَّبِيُع اْْلَْدَوُل  -َجْوِف َحاِئٍط ِمْن بِْئٍر َخارَِجٍة  فَِإَذا رَبِيٌع َيْدُخُل ِف  النَّجَّاِر َفُدْرُت بِِه َهْل َأِجُد َلُه بَابًا فَ َلْم َأِجدْ 
. قَاَل «. أَبُو ُهَريْ َرَة » فَ َقاَل  ََيَْتِفُز الث َّْعَلُب َفَدَخْلُت َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ  قُ ْلُت ُكْنَت بَ نْيَ «. ْأُنَك َما شَ » فَ ُقْلُت نَ َعْم يَا َرُسوَل اَّللَِّ

َنا َفَخِشيَنا َأْن تُ ْقَتَطَع ُدونَ َنا فَ َفزِْعَنا َفُكْنُت َأوََّل َمْن َفزَِع فَأَ  تَ ْيُت َهَذا اْْلَاِئَط فَاْحتَ َفْزُت َكَما ََيَْتِفُز الث َّْعَلُب َأْظُهرِنَا فَ ُقْمَت فَأَْبطَْأَت َعَلي ْ
َهاتَ نْيِ َفَمْن َلِقيَت ِمْن َورَاِء َهَذا اْْلَاِئِط َيْشَهُد َأْن الَ  يَّ اْذَهْب بِنَ ْعلَ » نَ ْعَلْيِه قَاَل  َوَأْعطَاِن «. يَا أَبَا ُهَريْ َرَة » اَل فَ قَ  يَوَهُؤاَلِء النَّاُس َورَائِ 

ُ ُمْستَ ْيِقًنا ِِبَا قَ ْلُبُه فَ َبشِ ْرُه بِاْْلَنَِّة  ِقيُت ُعَمُر فَ َقاَل َما َهاتَاِن الن َّْعاَلِن يَا أَبَا ُهَريْ َرَة. فَ ُقْلُت َهاتَاِن نَ ْعالَ َرُسوِل َفَكاَن َأوََّل َمْن لَ « ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
 ْسِت َفَخَرْرُت الِ  يَّ بَِيِدِه بَ نْيَ َثْديَ ُعَمُر ِِبَِما َمْن َلِقيُت َيْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ ُمْستَ ْيِقًنا ِِبَا قَ ْلُبُه َبشَّْرتُُه بِاْْلَنَِّة. َفَضَرَب  بَ َعَثِن  اَّللَِّ 

َما »:  َرُسوُل اَّللَِّ  ُعَمُر فَِإَذا ُهَو َعَلى أَثَِرى فَ َقاَل ِل  فََأْجَهْشُت ُبَكاًء َورَِكَبِن  فَ َقاَل اْرِجْع يَا أَبَا ُهَريْ َرَة فَ َرَجْعُت ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ 
قَاَل اْرِجْع. فَ َقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ  ْسِت َضْربًَة َخَرْرُت الِ  يَّ بِِه َفَضَرَب بَ نْيَ ثَْديَ  بَ َعْثَتِن  يَلِقيُت ُعَمَر فََأْخبَ ْرتُُه بِالَّذِ  قُ ْلتُ «. َلَك يَا أَبَا ُهَريْ َرَة 

 :«أَ  يأَْنَت َوُأم ِ  قَاَل يَا َرُسوَل اَّللَِّ بَِأيب  «َما فَ َعْلتَ  يَا ُعَمُر َما ََحََلَك َعَلى ُ بَ َعْثَت أَبَا ُهَريْ َرَة بِنَ ْعَلْيَك َمْن َلِقَى َيْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
َها َفَخلِ ِهْم يَ ْعَمُلوَن. قَ  قَاَل َفاَل تَ ْفَعْل فَِإن   «نَ َعمْ »َبشََّرُه بِاْْلَنَِّة. قَاَل ُمْستَ ْيِقًنا ِِبَا قَ ْلُبُه  :  اَل َرُسوُل اَّللَِّ َأْخَشى َأْن يَ تَِّكَل النَّاُس َعَلي ْ

 ( .مَفَخلِ هِ 
--------- 

َنا )   أي : تأخر من الرجوع إلينا .( فَأَْبطََأ َعَلي ْ
 أي : أن يصاب ِبكروه من عدو .(  َوَخِشيَنا َأْن يُ ْقَتَطَع ُدونَ َنا) 

 : أن حيال بيننا وبينه بأخذ أو هالك . قال القرطب
 .أي : لطلبه والبحث عنه (  فَ ُقْمَنا )
 أي : بستاناً .(  أَتَ ْيُت َحاِئطًا حَّت   (
 . بضم الدال ، أي : طاف بذلك احلائط( َفُدْرُت بِِه  )
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 وهو النهر الصغري .(  فَِإَذا رَبِيعٌ )  
 أي : بستان .(  َجْوِف َحاِئطٍ  يَْدُخُل ِف  )
 هي من خارجه . أي : إن تلك البئر ليست من داخل البستان ، وإَّنا( ِمْن بِْئٍر َخارَِجٍة )  
 أي : تضاممُت وتداخلُت لَيسعن املدخل .( فَاْحتَ َفْزُت َكَما ََيَْتِفُز الث َّْعَلُب  )
ِعْندهْم يَ ْعرُِفوَن هِبَا أَنَُّه  َوأَمَّا ِإْعطَاُؤُه الن َّْعَلنْيِ فَِلَتُكوَن َعاَلَمة ظَاِهَرة َمْعُلوَمة. : ..( قال النووي نَ ْعَلْيِه  َوَأْعطَاِن «. يَا أَبَا ُهَريْ َرَة  :فَ َقاَل )  

 .ه َمْقُبواًل ِمْن َغرْي َهَذا. َواَل يُ ْنَكر َكْون ِمْثل َهَذا يُِفيد تَْأِكيًدا َوِإْن َكاَن َخربَ َوَيُكون أَْوَقع يِف نُ ُفوسهْم ِلَما خُيْربُهْم بِِه َعْنُه  َلِقَي النَِّبَّ 
 أي : ال إله حبق إال هللا .(  َيْشَهُد َأْن الَ ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ  )
 قال القرطب : اليقني هو العلم الراسخ يف القلب الثابت فيه .(  ُمْستَ ْيِقًنا ِِبَا )

أي : لريجع عما هو عازم عليه من تبشري الناس ِبا أرسل به ، ال بقصد سقوطه وإيذائه ، وإَّنا ضرب بيده يف (  َفَضَرَب ُعَمُر بَِيِدهِ ) 
 . أبلغ يف زجرهصدره ليكون 

 ست املراد حلقة الدبر .أي : على اسيت ، فالالم ِبعىن ) على ( واالِ  ( َفَخَرْرُت اِلْسِت  يَّ  َثْديَ بَ نْيَ  ) 
 أْي : أّي شيء ِحلك على منع أيب هريرة من التبليغ .( ا ََحََلَك َعَلى َما فَ َعْلَت يَا ُعَمُر مَ  فَ َقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ ) 
َها  ن ِ فَإِ )    أي : على هذه الشهادة ويرتكوا األعمال .(  َأْخَشى َأْن يَ تَِّكَل النَّاُس َعَلي ْ

  اجلنة إما ابتداء وإما انتهاء كما تقدم يف احلديث السابق .احلديث على فضل التوحيد ، وأن املوحد مصريه إَل-1
 للشك . احلديث دليل على أن من شروط : ال إله إال هللا اليقني املنايف-2
 احلديث دليل على جواز كتمان العلم للمصلحة ، أما كتمانه على سبيل اإلطالق فال جي وز . -3

 : ) من ُسِئل عن علٍم فكتمه ُأجلم بلجاٍم من نار ( . لقول النب 
 وأما كتمه أحياناً أو عن بعض األشخاص فجائ ز إذا ترتب على إظهاره مفس دة متحققة .

 كما يف هذا احلديث :
 وكذا يف حديث معاذ :

« . يَا ُمَعاذُ »اَّللَِّ َوَسْعَدْيَك . قَاَل  قَاَل لَب َّْيَك يَا َرُسولَ « . ْبَن َجَبلٍ  يَا ُمَعاذُ » َوُمَعاٌذ َرِديُفُه َعَلى الرَّْحِل قَالَ   أَنَّ النَِّبَّ )أََنس ْبن َماِلٍك  عن
ًدا َرُسوُل اَّللَِّ ِصْدقًا ِمْن قَ ْلِبِه ِإالَّ حَ )َثالَثًا . قَاَل قَاَل لَب َّْيَك يَا َرُسوَل اَّللَِّ َوَسْعَدْيَك .  ُ َما ِمْن َأَحٍد َيْشَهُد أَْن اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَُّ َوأَنَّ ُُمَمَّ رََّمُه اَّللَّ

اً َوَأْخبَ َر هِبَا ُمعَ « . ِإذاً يَ تَِّكُلوا»نَّاَس فَ َيْسَتْبِشُروا قَاَل . قَاَل يَا َرُسوَل اَّللَِّ ، أََفاَل ُأْخربُ بِِه ال (َعَلى النَّارِ   ( .اٌذ ِعْنَد َمْوتِِه تََأُّثُّ
 تنبيه :

اً قوله )  وإَّنا خشي معاذ من اإلُث ، وقد أخرب هبا معاذ عند موته متأُّثًا ، أي : حترجًا من اإلُث ( أي :  َوَأْخبَ َر ِِبَا ُمَعاٌذ ِعْنَد َمْوتِِه تََأُّثُّ
 لم .املرتتب على كتمان الع

 له ؟ : ملاذا أخرب هبا معاذ مع ّني النب  فإن قيل 
 مل ينهه عن اإلخبار هبا ّني حترمي . : أنه علم أن النب  قيل

: حيمل النهي على إذاعته ، وهذا الوجه ظاهر، وقد اختاره الشيخ أبو عمرو بن الصالح رِحه هللا فقال: منعه من التبشري العام خوفاً  وقيل
 لك من ال خربة له وال علم فيغرت ويتكل .من أن يسمع ذ

ُثْ : تََأُثََّ الرَُّجل ِإَذا فَ َعَل ِفعْ ا( قَاَل أَْهل اللَُّغةفََأْخبَ َر هِبَا ُمَعاذ ِعْند َمْوته تََأُّثًُّ قَ ْوله: ):  قال النووي . رََّج أَزَاَل َعْنُه احلَْرَج. َوحتََ اًل خَيْرُج بِِه ِمْن اإْلِ
َكَتَم ِعْلًما َوممَّْن ملَْ مَيَْتِثل أَْمر . َوَمْعىَن تََأُثُِّ ُمَعاٍذ أَنَُّه َكاَن حَيَْفظ ِعْلًما خَيَاف فَ َواته َوَذَهابه ِبَْوتِِه َفَخِشَي أَْن َيُكون ممَّْن  َعْنُه احْلِْنث نََّث أَزَالَ َوحتََ 

ُْث َوَعِلَم أَنَّ النَِّبّ يِف تَ ْبِليغ ُسنَّته فَ َيُكون آُّثًا فَاْحَتاَط َوَأخْ  َرُسول اَّللَّ  نَّة َُمَاَفًة ِمْن اإْلِ َهُه َعْن ا بَ َر هِبَِذِه السُّ ْخَبار هِبَا نَ ْهي حَتْرميملَْ يَ ن ْ  .إْلِ
ا  : َلَعلَّ ُمَعاًذا ملَْ يَ ْفَهم ِمْن النَِّبّ ْلَقاِضي ِعَياض َرِِحَُه اَّللَّ قَاَل ا  َعَرَض لَُه ِمْن ُبْشرَاُهْم ِبَدلِيِل َحِديث َأيب ُهَريْ رَة الن َّْهي َلِكْن َكَسَر َعْزَمُه َعمَّ
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  َ ْرُه بِاجْلَنَِّة " قَالَ " َمْن َلِقيت َيْشَهد أَْن اَل إَِله ِإالَّ اَّللَّ ُمْستَ ْيِقًنا قَ ْلبه ف َف أِلَيب ُهَريْ َرة َوَخا : أَْو َيُكون َمْعَناُه بَ لِّْغُه بَ ْعد َذِلَك أَْمر النَِّبّ َبشِّ
ْيخ أَبُو َعْمرو ْبن الَِحَل الن َّْهي َعَلى ِإَذاَعته. َوَهَذا اْلَوْجه ظَاِهر َأْن َيْكُتم ِعْلًما َعِلَمُه فَ َيْأَُث أَْو َيُكون : صَّاَلح َرِِحَُه اَّللَّ فَ َقالَ . َوَقْد ِاْخَتارَُه الشَّ

َرة لَُه وَ َمنَ َعُه ِمْن التَّْبِشري اْلَعاّم َخْوفًا ِمْن أَْن َيْسَمع َذلِ  َعَلى اخْلُُصوص َمْن أَِمَن َعَلْيِه ااِلْغرتَار  . َوَأْخبَ َر بِِه اَل ِعْلم فَ يَ ْغتَ ّر َويَ تَِّكلَك َمْن اَل ِخب ْ
 )شرح مسلم( ك .  اخْلَاصَّة َمْن َرآُه أَْهاًل ِلَذلِ  َوااِلتَِّكال ِمْن أَْهل اْلَمْعرَِفة . فَِإنَُّه َأْخبَ َر بِِه ُمَعاًذا َفَسَلَك ُمَعاذ َهَذا اْلَمْسَلك َفَأْخبَ َر بِِه ِمنْ 

 احلديث دليل على جواز ختصيص قوم بالعلم إذا أِمن منهم االتكال والرتخص دون من مل يأمن منهم .-4
 م .قال ابن مسعود : ) إنك لن حتدث قوماً حبديث ال تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة ( رواه مسل

 ي .ا الناس ِبا يعرفون ، أحتبون أن يكذب هللا ورسوله ( رواه البخار : ) حدثو  وقال علي 
 استحباب جلوس العامل ألصحابه ولغريهم من املستفتني يعلمهم ويفيدهم ويفتيهم -5
 وإكرامه والشفقة عليه . فيه بيان ما كانت الصحابة عليه من القيام حبقوق رسول هللا -6
 م ، واالعتناء بتحصيل مصاحله ودفع املفاسد عنه .فيه اهتمام األتباع حبقوق متبوعه-7
 جواز دخول اإلنسان ملك غريه بغري إذنه إذا علم أنه يرضى بذلك ملودة بينهما أو غري ذلك .-8
 وفيه إرسال اإلمام واملتبوع إَل أتباعه بعالمة يعرفوّنا ليزدادوا هبا طمأنينة .-9

 ر البد فيه من االعتقاد والنطق .وفيه أن اإلميان املنجي من اخللود يف النا-10
 وفيه جواز إمساك بعض العلوم اليت ال حاجة إليها للمصلحة أو خوف املفسدة .-11
 وفيه إشارة بعض األتباع على املتبوع ِبا يراه مصلحة وموافقة املتبوع له إذا رآه مصلحة ورجوعه عما أمر به بسببه .-12
 مشروعية تبشري املسلم .-13
 ستعمال الكناية عند ذكر قبيح األمساء ، وهذا أدب جاء به القرآن والسنة .املستحب ا-14

َياِم الرََّفُث ِإََل ِنَسآِئُكمْ قل تعاَل ) َلَة الصِّ  ( . ُأِحلَّ َلُكْم لَي ْ
 ( .وََكْيَف تَْأُخُذونَُه َوَقْد أَْفَضى بَ ْعُضُكْم ِإََل بَ ْعٍض وقال تعاَل )
وُهنَّ َوِإن طَلَّْقُتُموهُ وقال تعاَل )  ( . نَّ ِمن قَ ْبِل أَن ََتَسُّ

الزَّانَِيُة َوالزَّاين فَاْجِلُدوا  وقد يستعملون صريح االسم ملصلحة راجحة وهي إزالة اللبس أو االشرتاك أو نفي اجملاز أو حنو ذلك كقوله تعاَل )
ُهَما ِمَئَة َجْلَدةٍ  ن ْ  هريرة هنا لفظ االست من هذا القبيل .) أنكتها ( ، واستعمال أيب  ( وكقوله  ُكلَّ َواِحٍد مِّ

ه وفيه أن اإلمام والكبري مطلقاً إذا رأى شيئاً ورأى بعض أتباعه خالفه أنه ينبغي للتابع أن يعرضه على املتبوع لينظر فيه ، فإن ظهر ل-15
 ئد ذكرها النووي[ هذه الفوامجيع ]بع جواب الشبهة اليت عرضت له . أن ما قاله التابع هو الصواب رجع إليه ، وإالّ بنّي للتا

، وأنه ينبغي أن أكيد األخبار خاصة إذا كانت مهمة، وإثبات اجلنة، استحباب تفضل عمر بن اخلطاب وفطنته وحرصه :ويف احلديث-16
لك من ، وفيه فضل مالزمة أهل العلم وأن ذمقال، وفيه فضل أيب بكر وعمر ، فإن لكل مقاملداعية ذكيًا فيما حيدث به الناسيكون ا

 أسباب السعادة .
اْلَمْوِت فَ َبَكْيُت فَ َقاَل َمْهاًل َلَ تَ ْبِكى فَ َواَّللَِّ لَِئِن  َدَخْلُت َعَلْيِه َوُهَو ِف ) َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت أَنَُّه قَاَل  ي ِ َعِن الصَُّناِبِ  -184

ْعُتُه ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ  :َلَك َولَِئِن اْسَتطَْعُت ألَنْ َفَعنََّك ُثَّ قَالَ  اْسُتْشِهْدُت أَلْشَهَدنَّ َلَك َولَِئْن ُشفِ ْعُت أَلْشَفَعنَّ   َواَّللَِّ َما ِمْن َحِديٍث َسَِ
ُثُكُموُه اْليَ ْوَم َوَقْد ُأِحيَط بِنَ فْ  ثْ ُتُكُموُه ِإالَّ َحِديثًا َواِحًدا َوَسْوَف ُأَحدِ  ٌر ِإالَّ َحدَّ ْعُت رَ  يسِ َلُكْم ِفيِه َخي ْ َمْن َشِهَد : يَ ُقوُل  ُسوَل اَّللَِّ َسَِ

ُ َعَلْيِه النَّاَر  ُ َوَأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَِّ َحرََّم اَّللَّ  ( .َأْن الَ ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
---------- 

الطريق ، وهو باجلحفة ، قبل أن فوجده قد مات وهو يف  عبدالرِحن بن ُعَسيَلة ، من كبار التابعني ، رحل إَل النب ي ( َعِن الصَُّناِبِ ) 
 يصل إَل املدينة خبمس ليال .



 8 

 الصحايب اجلليل .(  َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمتِ ) 
َعة َحَسَنة َوتَ ْقِديره َعْن الصَُّناحِبِيِّ أَنَُّه حَ قال النووي : (  َدَخْلُت َعَلْيهِ : أَنَُّه قَاَل  ) َث َعْن ُعَباَدَة حِبَِديٍث قَاَل فَ َهَذا َكِثري يَ َقع ِمْثله َوِفيِه َصن ْ دَّ

ميَان يِف َحِديث ، ِفيِه : َدَخْلت َعَلْيِه   .َثاَلث يُ ْؤتَ ْوَن َأْجرهْم َمرَّتَ نْيِ  :َوِمْثله َما َسَيْأيت َقرِيًبا يِف ِكَتاب اإْلِ
 ه أماراته .أي : واحلال أن عبادة بن الصامت يف حال املوت ، أي : ظهرت علي( اْلَمْوِت  َوُهَو ِف  )

 تأسفاً على ما فقده من االنتفاع به .( فَ َبَكْيُت ) 
 ( أي : أنظرين . فَ َقاَل َمْهالً ) 
 أنك من أهل اخلري والصالح .( َلَ تَ ْبِكى فَ َواَّللَِّ لَِئِن اْسُتْشِهْدُت أَلْشَهَدنَّ َلَك  )

 عن لك .أي : قُبلْت شفاعيت ألشف( َولَِئْن ُشفِ ْعُت أَلْشَفَعنَّ َلَك ) 
 احلديث دليل على فضل التوحيد ، وأن املوحد ال يدخل النار .-1

 وقد جاء يف الصحيحني :
ْيَك يَا َرُسوَل اَّللَِّ َوَسْعَدْيَك .« . يَا ُمَعاُذ ْبَن َجَبلٍ » َوُمَعاٌذ َرِديُفُه َعَلى الرَّْحِل قَالَ   أَنَّ النَِّبَّ )أََنس ْبن َماِلٍك  عن . «يَا ُمَعاذُ » قَالَ  قَاَل لَب َّ

ًدا َرُسوُل اَّللَِّ ِصْدقًا ِمْن قَ ْلِبِه ِإالَّ حَ  )َثالَثًا . قَاَل ، َرُسوَل اَّللَِّ َوَسْعَدْيَك  قَاَل لَب َّْيَك يَا ُ َما ِمْن َأَحٍد َيْشَهُد أَْن اَل إِلََه ِإالَّ اَّللَُّ َوأَنَّ ُُمَمَّ رََّمُه اَّللَّ
اً َوَأْخبَ َر هِبَا ُمعَ « . ِإذاً يَ تَِّكُلوا»نَّاَس فَ َيْسَتْبِشُروا قَاَل وَل اَّللَِّ ، أََفاَل ُأْخربُ بِِه ال. قَاَل يَا َرسُ  (َعَلى النَّارِ   ( .اٌذ ِعْنَد َمْوتِِه تََأُّثُّ

ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه َوأَنَّ ِعيَسى  َمْن قَاَل َأْشَهُد أَْن اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَُّ ) قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  : ُعَباَدة ْبن الصَّاِمِت قَالَ وعن  َوْحَدُه اَل َشرِيَك لَُه َوأَنَّ ُُمَمَّ
ُ ِمْن أَ َعْبُد اَّللَِّ َواْبُن أََمِتِه وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإََل َمْرمَيَ َوُروٌح ِمْنُه َوأَنَّ اجْلَنََّة َحقٌّ َوأَنَّ النَّا   متفق عليه .(اجْلَنَِّة الثََّمانَِيِة َشاءَ أَبْ َواِب  يِّ َر َحقٌّ أَْدَخَلُه اَّللَّ

 وحترمي التوحيد ألهله على النار نوعان : -
 حترمي دخول . أحدمها :

 وهذا حظ من كُمل توحيده . 
 حترمي خلود . واآلخر :

 ار أبداً .وهذا حظ من استحق التطهري بالنار من أهل التوحيد ، فيدخلها ُث خُيرج منها ويُدخل اجلنة فال خيلد يف الن 
 س .نَّ املرَء ال حُيدُِّث إال ِبا فيه اخلرُي للنَّاأ-2

َع َرُسوَل اَّللَِّ  -185 َذاَق طَْعَم اإِلَيَاِن َمْن َرِضَى بِاَّللَِّ رَبًّا َوبِاإِلْساَلِم ِديًنا َوِبَُحمٍَّد  )يَ ُقوُل  َعِن اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب أَنَُّه َسَِ
 . (َرُسوالً 

---------- 
بسنتني ، وحضر  ، ولد قبل الرسول  بن هاشم بن عبد مناف القرشي اهلامشي ، عم رسول هللا (  َعِن اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلبِ ) 

 ( ه   32بيعة العقبة مع األنصار قبل أن يسلم ، وثبت يوم حنني ، مات باملدينة سنة ) 
 ( أي وجد وأدرك . ) ذاق

 ( أي وجد حالوته ، كما يف حديث أنس ) ثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإلميان ... ( . إلَيان) طعم ا
الرضا: طيب النفس ِبا يصيبه :  وقيل.  قال احملاسب رِحه هللا تعاَل: "الرضا: سكون القلب حتت جماري األحكام( الرضا :  ) من رضي

  .ويفوته مع عدم التغري
 يستلذه ويستمتع به ، من انشراح صدره ، وتنويره ِبعرفة هللا تعاَل .ميان لذة وحالوة ، احلديث دليل على أن لإل-1

 قال ابن تيمية : إن يف الدنيا جنة من مل يدخلها ال يدخل جنة اآلخرة .
 وقال بعض العارفني : لو علم امللوك وأبناء امللوك ما حنن فيه جلالدونا عليه بالسيوف .

 لقلب أوقاٌت يرقص فيها طرباً .وقال آخر : إنه لتمر با
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 وقال آخر : إنه لتمر يب أوقات أقول : إن كان أهل اجلنة يف مثل هذا إّنم لفي عيش طيب .
 يف هذا احلديث أسباب ذوق طعم اإلميان ، وهي الرضا هبذه الثالثة :-2

 : الرضا باهلل تعاَل . األول
َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اَّللَُّ َوَرُسولُُه أَْمرًا أَن َيُكوَن هَلُُم اخْلِيَ رَُة ِمْن ) أن يرضى بأوامره وأحكامه ويستسلم لذلك كما قال تعاَل

 ( .أَْمرِِهْم َوَمن يَ ْعِص اَّللََّ َوَرُسوَلُه فَ َقْد َضلَّ َضاَلالً مُِّبيناً 
 وأن يرضى بقضائه وقدره .

 ن إعطاء ومنع ، وخفض ورفع ، وضر ونفع ، ووصل وقطع .والرضا بكل أفعاله يف شؤون خلقه ، م
نَابََة إِلَْيِه، َوا:  قال ابن القيم ُن الّرَِضا ِبََحبَِّتِه َوْحَدُه، َوَخْوَفُه، َوَرَجائَُه، َواإْلِ رَاَدِة َواحلُْبِّ  فَالّرَِضا بِِإهَلِيَِّتِه يَ َتَضمَّ َذاَب قُ َوى اإْلِ ُكلَِّها لتََّبتَُّل إِلَْيِه، َواَنِْ

ْخاَلَص َلُه. ُن ِعَباَدتَُه َواإْلِ  ِإلَْيِه. فَ َعَل الرَّاِضي ِبَْحُبوبِِه ُكلَّ الّرَِضا. َوَذِلَك يَ َتَضمَّ
ِل َعَلْيهِ  ُن ِإفْ رَاَدُه بِالت َّوَكُّ ُن الّرَِضا بَِتْدِبريِِه لَِعْبِدِه. َويَ َتَضمَّ َعانَِة بِِه، َوالثَِّقِة بِِه، َوااِلْعِتَماِد َعَلْيِه. َوأَْن َيُكوَن رَاِضًيا . َوااِلْستِ َوالّرَِضا بِرُبُوبِيَِّتِه: يَ َتَضمَّ

 ِبُكلِّ َما يَ ْفَعُل بِِه.
ُن رَِضاُه ِبَا يَ ْقِدُر َعَلْيِه. ُن رَِضاُه ِبَا يُ ْؤَمُر بِِه. َوالثَّاين: يَ َتَضمَّ ُل: يَ َتَضمَّ  فَاأْلَوَّ

 : الرضا باإلسالم ديناً . الثان
 اخلاصة.عناه : أن يتمسك بأوامره ويبتعد عن نواهيه ، ويستسلم ألحكامه ، ولو كان يف ذلك ُمالفة هلوى نفسه ومعارضة ملصاحلة م

قَ ْلِبِه َحرٌَج ِمْن ُحْكِمِه. َوَسلََّم َلُه  : فَِإَذا قَاَل، أَْو َحَكَم، أَْو أََمَر، أَْو نَ َهى: َرِضَي ُكلَّ الرَِّضا. وملَْ يَ ْبَق يف  َوأَمَّا الّرَِضا ِبِديِنهِ :  قال ابن القيم
 َتْسِليًما. َوَلْو َكاَن ُُمَالًِفا ِلُمرَاِد نَ ْفِسِه أَْو َهَواَها، أَْو قَ ْوِل ُمَقلِِّدِه َوَشْيِخِه َوطَائَِفِتِه.

 رسواًل . : الرضا بالنب ُممد  الثالث
ً ملا جاء ومعناه : أن يتخذ شخصيته مثاًل أعلى وأسوة حسنة ، فيت بع هديه ، ويقتفي أثره ، ويتحلى بسنته ، وجياهد هواه حَّت يكون تبعا

 به ، وحَّت يكون أحب إليه من والده وولده ونفسه والناس أمجعني .
ُن َكَماَل ااِلْنِقَياِد لَُه. َوالتَّْسِليَم اْلُمْطلَ :  قال ابن القيم َق إِلَْيِه، حِبَْيُث َيُكوُن أَْوََل بِِه ِمْن نَ ْفِسِه. َفاَل يَ تَ َلقَّى َوأَمَّا الّرَِضا بَِنِبيِِّه َرُسواًل: فَ َيَتَضمَّ

رُُه، َواَل يَ ْرَضى  اِء الرَّبِّ َوِصَفاتِِه حِبُْكِم َغرْيِِه أَْلَبتََّة. اَل يِف َشْيٍء ِمْن َأمسَْ اهْلَُدى ِإالَّ ِمْن َمَواِقِع َكِلَماتِِه. َواَل حُيَاِكُم ِإالَّ إِلَْيِه. َواَل حَيُْكُم َعَلْيِه َغي ْ
ميَاِن َوَمَقاَماتِِه. َواَل يف َشْيٍء ِمْن َأْحَكاِم ظَاِهرِهِ   َوبَاِطِنِه. اَل يَ ْرَضى يِف َذِلَك حِبُْكِم َغرْيِِه. َواَل يَ ْرَضى َوأَفْ َعالِِه. َواَل يف َشْيٍء ِمْن أَْذَواِق َحَقائِِق اإْلِ

 لسالكني ( .) مدارج ا     ِإالَّ حِبُْكِمِه. 
 فمن حتلى بالرضا باهلل تعاَل رباً ، وباإلسالم ديناً ، وِبحمد رسوالً ، ذاق طعم اإلميان ، ووجد حالوة اليقني .

َد طَْعَم َحِقيَقِة اإِلميَاِن َحَّتَّ تَ ْعَلَم أَنَّ مَ  ملَْ َيُكْن لُِيْخِطَئَك َوَما َأْخطََأَك ملَْ َيُكْن ا َأَصاَبَك قاَل ُعَباَدُة ْبُن الصَّاِمِت اِلبِْنِه يَا بُ ىَنَّ إِنََّك َلْن ُتَِ
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  َل َما َخَلَق اَّللَُّ اْلَقَلَم فَ َقاَل َلُه اْكُتْب قَاَل َربِّ َوَماَذا َأْكُتُب قَاَل اْكُتْب َمَقاِديرَ  لُِيِصيَبَك مسَِ ٍء َحَّتَّ يْ  ُكلِّ شَ يَ ُقوُل:ِإنَّ أَوَّ

اعَ  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  ُة يَا بُ ىَنَّ ِإيّنِ تَ ُقوَم السَّ   ( رواه أبو داود .يَ ُقوُل َمْن َماَت َعَلى َغرْيِ َهَذا فَ َلْيَس ِمنِّ  مسَِ
املخلص هلل ذاق من حالوة عبوديته هلل ما مينعه من عبوديته لغريه، إذ ليس يف القلب السليم أحلى وال   : فإنرِحه هللا قال ابن تيمية

لذ وال أسر وال أنعم من حالوة اإلميان املتضمن عبوديته هلل وُمبته له وإخالص الدين له، وذلك يقتضي اَنذاب القلب إَل هللا أطيب وال أ
 اً .                 ) العبودية ( .فيصري القلب منيباً إَل هللا خائفاً منه راغباً راهب

 فضل الرضا ، والرضا له فضائل : -3
 هللا أغىن الناس . أوالً : الراضي بقضاء

 ) اتق احملارم تكن أعبد الناس ، وارض ِبا قسم هللا لك تكن أغىن الناس ( رواه الرتمذي ] ُمتلف يف صحته [ . قال 
 ثانياً : الرضا سبب عظيم من أسباب السعادة .
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 ) من سعادة ابن آدم رضاه ِبا قضى هللا له ( رواه الرتمذي . قال 
 ضي هللا عنه .ثالثاً : من رضي باهلل ر 

   ود .) من قال إذا أصبح وأمسى : رضينا باهلل رباً ، وباإلسالم ديناً ، وِبحمد رسوالً ، كان حقاً على هللا أن يرضيه ( رواه أبو دا قال 
 . أن من مل يرضى بأوامر هللا ودينه فهو يف قلق واضطراب ومهوم وغموم ، خصوصاً حني حيل به البالء ، وتنزل به املصيبة-4
 أن اإلميان يزيد وينقص .-5
 أن اإلميان يتبعض ويتجزأ .-6
 اإلميان بالقضاء والقدر خريه وشره .-7
 الرد على من يعتقد أن السعادة يف غري اإلميان من ملهيات وشهوات الدنيا .-8

 ( .يَْأَمُن َجارُُه بَ َوائَِقُه  الَ يَْدُخُل اْْلَنََّة َمْن الَ  )قَاَل  َعْن َأِِب ُهَريْ َرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  -186
---------- 

 :جوابان جَيريان يف كّل ما أشبه هذاة ( ال يدخل اجلن ) يف معىن : ل النووي  اق( .  ال يدخل اْلنة ....) 
 .أنه ُمموٌل على من استحّل اإليذاء، مع علمه بتحرميه، فهذا كافٌر ال يدخلها أصاًل أحدمها : 

، أن ال يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فُتحت أبواهبا هلم، بل يؤّخر، ُث قد جُياَزى، وقد يُعفى عنه، فيدخلها أّواًل معناه: جزاؤه ثانيها : 
ألنا قّدمنا أن مذهب أهل احلّق أن من مات على التوحيد مصرًّا على الكبائر، فهو إَل هللا تعاَل، إن شاء  :  وإَّنا تأّولنا هذين التأويلني

 م .  ) شرح  مسلم ( . أدخله اجلنة، وهللا تعاَل أعلاجلّنة أّواًل، وإن شاء عاقبه، ُث عفا عنه، فأدخله
مجع بائقة: وهي الغائلة، والداهية، والفتك، قاله النووّي ، وقال القرطّب: هي الداهية اليت توبق صاحبها، ( َمْن اَل يَْأَمُن َجارُُه بَ َوائَِقُه )  

 د .ازلة، وهي الداهية، والشّر الشديومّي: البائقة: النوقال الفيّ  ،أي هُتلكه. انتهى 
 تنبيه :

ُن َواَّللَِّ اَل يُ ْؤِمُن َواَّللَِّ اَل يُ ْؤِمُن َواَّللَِّ الَ يُ ْؤِمُن ِقيَل ، َوَمْن يَا َرُسوَل هللِا قَاَل الَِّذي الَ يَْأمَ  )قَاَل  َعْن َأيب ُشَرْيٍح َأنَّ النَِّبَّ جاء عند البخاري : 
 ( . ارُُه بَ َوايَِقهجَ 
 ان .ضعف اإلميعدم دخول اجلنة ، وأيضاً من عالمات من عالمات  هاحلديث دليل على حترمي إيذاء اجلار ، وأن -1
 احلديث دليل على أن إيذاء اجلار من الكبائر . -2
 يف حديث أيب شريح دليل على نفي اإلميان عمن ال يأمن جاره بوائقه . -3

على ذلك، وتكريره اليمني ثالث مرات، وفيه نفُي اإلميان عمن يؤذي  هذا احلديث تأكيُد َحقِّ اجلار؛ لقسمه  : يف لقال ابُن بطا
 .جاره بالقول أو الفعل، ومراده اإلميان الكامل، وال شّك أن العاصي غري كامل اإلميان

 ن .اإلميااحلقوق يكون مؤمًنا كامل  من ُيْكرِم جاره، ويقوم ِبصاحله، مع مراعاة سائر-4
 آثار إيذاء اجلار : -5

 إيذاء اْلار ليس من اإلَيان .
 حلديث أيب شريح السابق ) وهللا ال يؤمن من ال يأمن جاره بوائقه ( .

 عدم إيذاء اْلار من اإلَيان .و 
 : ) من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جاره (  متفق عليه . قال 

 نة .إيذاء اْلار سبب ف عدم دخول اْلو 
 ه ( .الَ يَْدُخُل اجْلَنََّة َمْن اَل يَْأَمُن َجارُُه بَ َوائِقَ حلديث الباب )

 أذى اْلار سبب ف دخول النار .و 
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رواه ( ال: هي يف النار؟ قبلساّنا ! إن فالنة تكثر من صالهتا وصيامها غري أّنا تؤذي جرياّناعن أيب هريرة . قال )قال رجل: يا رسول هللا
 أِحد .

 ىن قوله ) وهللا ال يؤمن ... ( .مع -6
ْن  قَاَل بن َبطَّاٍل يف َهَذا احلَِْديِث تَْأِكيُد َحقِّ اجْلَاِر لَِقَسِمِه :  قال ابن حجر ميَاِن َعمَّ َعَلى َذِلَك َوَتْكرِيرِِه اْلَيِمنَي َثاَلَث َمرَّاٍت َوِفيِه نَ ْفُي اإْلِ

ميَاِن يُ ْؤِذي َجارَُه بِاْلَقْوِل أَِو اْلِفْعِل  ُر َكاِمِل اإْلِ ميَاُن اْلَكاِمُل َواَل َشكَّ أَنَّ اْلَعاِصي َغي ْ  .َوُمرَاُدُه اإْلِ
ميَاِن يف ِمْثِل َهَذا َجَوابَاِن   . ًنا َكاِماًل اهأَنَّ َمْعَناُه لَْيَس ُمْؤمِ :  َوالثَّاِن ، أَنَُّه يِف َحقِّ اْلُمْسَتِحلِّ  : َأَحُدمُهَاَوقَاَل الن ََّوِويُّ َعْن نَ ْفِي اإْلِ

ُر ُمرَاٍد َثاًل أَْو أَنَّ َهَذا َخرََج َُمْرََج الزَّْجِر َوالت َّْغِليِظ َوظَاِهرُ َوحُيَْتِمُل أَْن َيُكوَن اْلُمرَاُد أَنَُّه اَل جُيَاَزى جُمَازَاَة اْلُمْؤِمِن ِبُدُخوِل اجْلَنَِّة ِمْن أَوَِّل َوْهَلٍة مَ  ُه َغي ْ
ُ أعل  الفتح ( . م .   )َواَّللَّ

 جاءت األحاديث الكثرية يف احلث على اإلحسان إَل اجلار . -7
َها ، َعِن النَِّبِّ  ُ َعن ْ  متفق عليه .ه ( َما زَاَل يُوِصيِن ِجرْبِيُل بِاجْلَاِر َحَّتَّ ظَنَ ْنُت أَنَُّه َسيُ َورِّثُ  )قَاَل  َعْن َعاِئَشَة ، َرِضَي اَّللَّ

رًا أَْو لَِيْصُمْت َوَمْن َكاَن يُ ْؤِمُن بِاَّللَِّ َواْليَ وْ  )قَاَل  َرُسوِل اَّللَِّ َعْن َأِِب ُهرَيْ رََة َعْن و  ِم اآلِخِر فَ ْلُيْكرِْم َمْن َكاَن يُ ْؤِمُن بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآلِخِر فَ ْليَ ُقْل َخي ْ
َفهُ   ( متفق عليه . َجاَرُه َوَمْن َكاَن يُ ْؤِمُن بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآلِخِر فَ ْلُيْكرِْم َضي ْ

 ( . َمْن َكاَن يُ ْؤِمُن بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآلِخِر َفالَ يُ ْؤِذى َجارَهُ ويف رواية ) 
 رواه مسلم . ...(َمْن َكاَن يُ ْؤِمُن بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآلِخِر فَ ْلُيْحِسْن ِإََل َجارِِه  )قَاَل   أَنَّ النَِّبَّ  يِّ َعْن َأِِب ُشَرْيٍح اخْلُزَاعِ ويف رواية 

 ( رواه مسلم .يَا أَبَا َذرٍّ ِإَذا طََبْخَت َمَرَقًة فََأْكِثْر َماَءَها َوتَ َعاَهْد ِجريَاَنَك )  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  : َعْن َأِِب َذرٍّ قَالَ و 
 : ) حسن األخالق وحسن اجلوار يزيدان يف األعمار ( رواه أِحد . قال و 

 م :إُث إيذاء اجلار يزيد على إُث العمو ن أ أخرب ر : ولعظم حق اْلا
ٌر ِمْن أَْن يَ ْزينَ بِاْمَرأَِة َجارَه ( . ) أَلنْ  فقال   يَ ْزينَ الرَُّجُل ِبَعْشِر ِنْسَوٍة َخي ْ

ا َوْهَو َخَلَقكَ " :أّي ذنب أعظم؟ قال وقال عبد هللا بن مسعود: سألت النب  حِبَِليَلِة  َأْن تُ زَاينَ " :؟ قَالَ يٌّ أَ  قُ ْلُت: ُُثَّ  ."َأْن َُتَْعَل َّلِلَِّ نِدًّ
 َأْن تَ ْقُتَل َوَلَدَك َخْشَيَة أَْن يَْطَعَم َمَعك ." :، قُ ْلُت: ُُثَّ أّي؟"َجارِكَ 

 فضل اإلحسان إَل اجلار :-8
 اإلحسان إَل اْلار من اإلَيان .

 ( . فَ ْلُيْحِسْن ِإََل َجارِهِ  َمْن َكاَن يُ ْؤِمُن بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآلِخرِ حلديث أيب شريح السابق )
 احملسن إَل اْلار من خري الناس .و 

 ) خري األصحاب عند هللا خريهم لصاحبه ، وخري اجلريان عند هللا خريهم جلاره ( رواه الرتمذي . قال 
 اْلار الصاحل من السعادة .و 

 ء ، واملسكن الواسع ( رواه ابن حبان .ملركب اهلن) من سعادة املرء : اجلار الصاحل ، وا عن نافع بن احلارث . قال : قال 
 اإلحسان إَل اْلار من كمال اإلَيان .و 

 ) وأحسن إَل جارك تكن مؤمناً ( رواه الرتمذي . عن أيب هريرة . قال : قال 
 اإلحسان إَل اْلار سبب حملبة هللا .و 

 ، وأحسنوا جوار َمن جاوركم ( . وا إذا حدثتم، واصُدق ؛ فأدوا إذا ائتمنتم ) إن أحببتم ُمبة هللا ورسوله قال 
 اإلحسان إَل اْلار سبب لدخول اْلنة .و 

 ن .أثىن عليك جريانك فأنت ُمس ل : إنقا اً ؟مَّت أكون ُمسنقال: اً ، كن ُمسنال :  عن عمل يُدخل اجلنة فق سأل رجل النب 
 حسن اْلوار سبب لعمار الديار وطول األعمار .و 
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 . َوِصَلُة الرَِّحِم، َوُحْسُن اخْلُُلِق، َوُحْسُن اجلَِْواِر، يَ ْعُمرَاِن الدِّيَاَر، َويَزِيَداِن يف اأَلْعَمار ( ... )  تقدم قوله 
 :أقسام اجلريان -9

 اجلريان إَل ثالثة أقسام : -رِحهم هللا-قسم الفقهاء 
 جار له حق واحد ، وهو الذمي األجنب . -أ

 األجنب ، له حق اجلوار ، وحق اإلسالم .جار له حقان ، وهو املسلم  -ب
 جار له ثالثة حقوق ، وهو املسلم القريب ، له حق اإلسالم ، وحق اجلوار ، وحق القرابة . -ج

 على أقوال :اختلفت عبارات أهل العلم اختلفت يف حد اجلوار املعترب شرًعا، ر : حدود اجلوا-10
 ربعون دارًا من كل جانب .: إن حد اجلوار املعترب شرًعا: أ القول األول

 وقد جاء ذلك عن عائشة رضي هللا عنها كما جاء ذلك عن الزهري واألوزاعي.
 ) حق اجلار أربعون داراً هكذا وهكذا وهكذا ... ( رواه أبو يعلى وهو ضعيف . حلديث أيب هريرة . قال : قال 

 : اجلار هو املالصق فقط . القول الثان
 .وبه قال أبو حنيفة وزفر 

 قة .قالوا : ألن اجلار من اجملاورة وهي املالصقة حقيقة ، واالتصال بني امللكني بال حائل بينهما ، فأما مع احلائل فال يكون جماوراً حقي
 : أن اجلار هو املالصق وغريه ممن جيمعهم املسجد إذا كانوا أهل ُملة واحدة . القول الثالث

 سن الشيباين .وبه قال القاضي أبو يوسف ، وُممد بن احل
 اجلار هو من قاربت داره دار جاره ، ويرجع يف ذلك إَل العرف . القول الرابع :

 وهذا اختيار ابن قدامة ، وصوبه يف اإلنصاف .
 وهذا القول هو الراجح .

بأربعني  ه عنه ( ، وكل ما جاء حتديد367/  10: وقد اختلف العلماء يف حد اجلوار على أقوال ذكرها يف "الفتح" ) قال األلبان
 ضعيف ال يصح ، فالظاهر أن الصواب حتديده بالعرف .

الَّ إِ  ِإالَّ ُمْؤِمٌن َواَل يُ ْبِغَضِن  ِإََلَّ َأْن اَل َيُِبَِّن   ي ِ األُم ِ  َوالَِّذى فَ َلَق اْْلَبََّة َوبَ َرَأ النََّسَمَة ِإنَُّه َلَعْهُد النَِّب ِ ي ) قَاَل َعلِ : َعْن زِرٍ  قَاَل  -187
 ( . ُمَناِفقٌ 

----------- 
اْبِن ُحبَ ْيٍش ابن أَْوس بن بالل، وقيل: هالل األسدّي، أبو مرمي، ويقال: أبو ُمَطّرف الكويّف، ثقة  -بكسر الزاي، وتشديد الراء ( َعْن زِرٍ  ) 

 ة .جليٌل ُمضرٌم، أدرك اجلاهلي
 أي : شقها بالنبات .(  َوالَِّذى فَ َلَق اْْلَبَّةَ ) 
 خلق .( َرأَ َوب َ ) 
 كل دابة يف جوفها روح فهي نسمة .ة ( النََّسمَ ) 
 النب . فتح فسكون: أي وصّيُة وميثاقُ ( بِإنَُّه َلَعْهُد ) 
 األمي هو الذي ال يكتب .(   ي ِ اأُلم ِ  النَِّب ِ ) 

 لى وجه اإلفراط .( أي خالص اإلميان من النفاق . واملراد حببه احلب الالئق به ، ال ع ) ال َيبن إال مؤمن
بسبب أمر دنيوي بفضي إليه بالطبع كما  ئ( املراد بالبغض هو البغض ألجل مزاياه الدينية ، وأما البغض الناش ) وال يبغضن إال منافق

 جيري يف التعامل فليس نفاقاً أصالً .
له  ذلك على أنه مؤمن بشهادة النّب  دلّ  هو أن اإلنسان إذا أحّب عليًّا فضل حب علي بن أيب طالب ، و احلديث دليل على -1
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 ث .بذلك يف هذا احلدي
 ، وملكانته من النب  من أحب عليًا لسابقته يف اإلسالم ، وقدمه يف اإلميان ، وعنائه فيه ، وذْوده عنه وعن النب  قال القرطب :

، ومن أبغضه لشيء من ذلك كان  ويقينه وُمبته للنب  وقرابته ومصاهرته وعلمه وفضائله ، كان ذلك منه دلياًل قاطعاً على صحة إميانه
 ذلك على العكس .

 : وله فضائل كثرية منهافضل عظيم لعلي بن أيب طالب ، -2

 . فأعطاها علي ( متفق عليه . ورسوله وحيبه هللا ورسوله ، ..) ألعطني الراية غداً رجالً حيب هللا  قال
 زلة هارون من موسى إال أنه ال نب بعدي ( متفق عليه .له ) أال ترضى أن تكون من ِبن وقال  

 . زوج فاطمة ابنة النب 
 رابع اخللفاء الراشدين .

 . وبغض من يبغضه النب  فضل حب من حيبه النب -3
ما نالوا الفضائل  وغريه من أفاضل الصحابة  فضل السبق إَل اإلسالم، وفضل بذل املال والنفس يف نشره والّذّب عنه، فإن عليًّا -4

َذِلَك َفْضُل اَّللَِّ يُ ْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواَّللَُّ ُذو اْلَفْضِل ) العظيمة، واملناقب اجلسيمة إال بسبب مسارعتهم إَل اإلسالم، وإبالئهم فيه بالًء حسًنا
 ( .ماْلَعِظي

 أن اإلميان له عالمات ، وللنفاق عالمات .-5
 أمهية أعمال القلوب .-6
 نصر الدين وسبق إَل اإلميان وبذل نفسه وماله يف نشر الدين .فضل من -7
 فضل حب الصحابة .-8
 فضل حب أيب بكر وعمر وعثمان ، ألن هؤالء أفضل من علي .-9

 الرد على اخلوارج الذين خرجوا عليه .-10
 الرد على الناصبة الذين يسبون علي .-11
 إهدار منزلته كما تفعل ، والفعه فوق منزلته كما تفعل الرافضة، فال جيوز ر قيقةلالئق به وإنزاله منزلته احلب حب علي احلب اجي -12

 .الناصبة
 املؤمنني . فضل حب قرابة النب -13
 أن اإلميان يزيد وينقص .-14
 جواز احللف بصفة من صفات هللا تعاَل .-15

 ي  ( .األُم ِ  ِإنَُّه َلَعْهُد النَِّب ِ قوله )  فائدة :
 . مّتفٌق عليه ب (ا أُمة أُمّية ال نكتب وال حنسُ إن)  األمّي": هو الذي ال َيكُتُب، كما قال " القرطب قال 

نت وهو منسوب إَل األّم؛ ألنه باق على أصل والدهتا؛ إذ مل يتعّلم كتابًة وال حسابًا. وقيل: يُنسب إَل معظم أّمة العرب؛ إذ الكتابة كا
ومدحه هبا، وإَّنا كانت صفة نقص يف غريه؛  اليت جعلها هللا تعاَل من أوصاف كمال النّب فيهم نادرًة، وهذا الوصف من األوصاف 

فلّما خّص هللا  ألن الكتابة والدراسة والدْربة على ذلك هي الطرق املوصلة إَل العلوم اليت هبا تشرف نفس اإلنسان، ويعُظم قدرها عادًة،
من غري كتابة وال ُمدارسة، كان ذلك خارقًا للعادة يف حّقه، ومن أوصافه اخلاّصة به الدالّة  بعلوم األولني واآلخرين تعاَل نبيّنا ُممًدا 

يَّ الَِّذي جيَُِدونَُه )على صدقه اليت نُِعت هبا يف الكتب القدمية، وُعرف هبا يف األمم السابقة، كما قال تعاَل:  الَِّذيَن يَ تَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبَّ اأْلُمِّ
، فقد صارت األّمّية يف حّقه من أعظم معجزاته، وأجّل كراماته، وهي يف حّق غريه نقٌص ظاهٌر، وعجٌز حاضٌر، فسبحان (وبًا ِعْنَدُهمْ َمْكتُ 

 .        ) املفهم ( .الذي صرّي نقصنا يف حّقه كمااًل، وزاده تشريًفا وجالاًل 
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قَاَل رَُجٌل ِإنَّ الرَُّجَل «. قَ ْلِبِه ِمثْ َقاُل َذرٍَّة ِمْن ِكْْبٍ  اَل يَْدُخُل اْْلَنََّة َمْن َكاَن ِف  )قَاَل   ْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد َعِن النَِّب ع -188
ُر بََطُر اْْلَقِ  َوغَ  :ًنا َونَ ْعُلُه َحَسَنًة. قَاَل َيُِبُّ َأْن َيُكوَن ثَ ْوبُُه َحسَ  يٌل َيُِبُّ اْْلََماَل اْلِكب ْ َ َجَِ  ( .ْمُط النَّاِس ِإنَّ اَّللَّ

---------- 
 قيل : ال يدخلها مع أول الداخلني ، وقيل : هذا جزاؤه إن جازاه .ة ( الَ َيْدُخُل اْْلَنَّ ) 

 ( وزن . ) مثقال
 ( واحد الذر وهو صغار النمل . ) ذرة

 الِكرْب : االرتفاع عن الناس واحتقارهم .( ِمْن ِكْْبٍ ) 
 أنه من الكبائر :احلديث دليل على حترمي الكرب و -1

  .هو استعظام النفس ورؤية قدرها فوق قدر الغري يل قال الغزاوالتكرب : 
هو استعظام اإلنسان نفسه واستحسان ما فيه من الفضائل واالستهانة بالناس واستصغارهم والرتفع على من جيب  لكربضهم : اوقال بع 

 ه .التواضع ل
 وللكرب آثار خطرية :

 ار .فهو من صفات أهل الن
ْهِل َأاَل ُأْخربُُكْم بَِأْهِل اجْلَنَِّة ُكلُّ َضِعيٍف ُمَتَضاِعٍف َلْو أَْقَسَم َعَلى هللِا ألَبَ رَُّه َأاَل ُأْخربُُكْم بِأَ  )قَاَل  َعْن َحارِثََة ْبِن َوْهٍب اخْلُزَاِعيِّ ، َعِن النَِّبِّ 

 عليه .( متفق  النَّاِر ُكلُّ ُعُتلٍّ َجوَّاٍظ ُمْسَتْكربٍ 
 ) احتجت اجلنة والنار ، فقالت النار : يدخلن اجلبارون واملتكربون ( رواه مسلم . وقال 

 وصاحبه ال يدخل اْلنة .
 حلديث الباب .

 ) العظمة إزاري والكربياء ردائي فمن نازعن واحداً منهما ألقيته يف جهنم وال أبايل ( رواه مسلم . وقال 
 يامة .وعقوبته يطأه الناس يوم الق

 ) املتكربون حيشرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم ( رواه مسلم . قال 
 وهللا ال َيب املستكْب .

 قال تعاَل ) إنه ال حيب املستكربين ( .
 ال ينظر هللا للمتكْب ف إزاره .و 

 ) ال ينظر هللا إَل رجل جير إزاره بطراً ( متفق عليه . قال 
 السلف :من أقوال  -2

 قال مسروق : كفى باملرء جهالً أن يعجب بعمله .
 وقال بعضهم : إذا رأيت الرجل جلوجاً ممارياً معجباً برأيه فقد َتت خسارته .

 من الكرب شيء إال نقص من عقله مقدار ذلك . ئوعن ُممد بن علي قال : ما دخل قلب امر 
 أحب إيّل من أن أبيت قائماً وأصبح معجباً . قال مطرف بن عبد هللا : ألن أبيت نائماً وأصبح نائماً 

 قال الذهب : ال أفلح وهللا من زكى نفسه أو أعجبته .
 قال أبو سليمان الداراين : من رأى لنفسه قيمة مل يذق حالوة اخلدمة .

 قال أبو بكر : ال حيقرن أحٌد أحداً من املسلمني ، فإن صغري املسلمني عند هللا كبري .
 قيس : ما تكرب أحد إال من ذلة جيدها يف نفسه . وقال األحنف بن
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 وقال مالك بن دينار : كيف يتكرب من أوله نطفة مِذرَة ، وآخره جيفة َقِذَرة ، وهو فيما بني ذلك حامل َعِذرة .
 وقال حامت األصم : أصل املصيبة ثالثة أشياء : الكرب ، واحلرص ، واحلسد .

 أقِصْر فإنك مأكوٌل ومشروُب .                         يا ابَن الرتاِب ومأكوَل الرتاِب غداً 
 وقال عمر بن عبد العزيز : إنه ليمنعن من كثري من الكالم ُمافة املباهاة .

 درجات التكرب :-3
 األول : التكْب على هللا .

ن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون وهو أفحش أنواع الكرب ، مثل فرعون حني استكرب وقال : أنا ربكم األعلى ولذلك قال تعاَل ) إ
 جهنم داخرين ( .

 ثانياً : التكْب على الرسل .
 كما فعلت األقوام املكذبة مع رسلها ، فرتفعت عن االنقياد هلم كما حكى هللا عنهم ) أنؤمن لبشرين مثلنا ( وقال تعاَل عنهم ) إن أنتم

 إال بشر مثلنا ( .
 ن دونه .وهذا الكرب قريب من األول ، وإن كا

 الثالث : التكْب على العباد .
 وذلك بأن يستعظم نفسه ويستحقر غريه .

 وهذا دون األول والثاين بكثري ، لكنه عظيم ألمرين :
 أن الكرب والعز والعظمة ال تليق إال بامللك القادر ، فأما العبد الضعيف اململوك العاجز ال يليق به إال الذل هلل واالنكسار . -أ

 عو إَل ُمالفة هللا يف أوامره ، ألن املتكرب إذا مسع احلق من عباد هللا استنكف عن قبوله .أنه يد -ب
 من الكبائر . أن التكرب-4
 تفسري الكرب .-5
 من الشر أن حيقر أخاه املسلم ( . ئحترمي احتقار الناس ويف احلديث ) حبسب امر -6

 .وقال ابن مسعود : لو سخرت من كلب خلشيت أن أكون كلباً 
 أن اإلميان يزيد وينقص .-7
 وجوب قبول احلق وهذا من عالمات التواضع .-8
 فضل التواضع .-9

 أن احلق غاية املؤمن حَّت لو كان من كافر .-10
 إثبات صفة اجلمال هلل .-11
 إثبات اسم من أمساء هللا وهو اجلميل .-12
 ) كل واشرب من غري ُميل وإسراف ( .  لبس املالبس اجلميلة لكن بشرط عدم اإلسراف واملخيلة كما قال-13
 أن اإلسالم دين النظافة .-14
 إثبات صفة احلب هلل تعاَل .-15
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َنا السِ اَلَح فَ َلْيَس ِمنَّا َوَمْن َغشََّنا فَ َلْيَس ِمنَّا ( . َعْن َأِِب ُهَريْ َرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  -189  قَاَل ) َمْن ََحََل َعَلي ْ
َنا السَّْيَف فَ َلْيَس ِمنَّا  )قَاَل   َعِن النَِّب  بن األكوع . ةَسَلمَ  عن -190  ( .َمْن َسلَّ َعَلي ْ
َرِة طََعاٍم فََأْدَخَل يََدُه ِفيَها فَ َناَلْت َأَصابُِعُه بَ َلاًل فَ َقاَل  َعْن َأِِب ُهَريْ َرَة. ) َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  -191 َب َما َهَذا يَا َصاحِ » َمرَّ َعَلى ُصب ْ

. قَاَل «. الطََّعاِم   . يَ َراُه النَّاُس َمْن َغشَّ فَ َلْيَس ِمِنِ  ( يْ َأَفالَ َجَعْلَتُه فَ ْوَق الطََّعاِم كَ » قَاَل َأَصابَ ْتُه السََّماُء يَا َرُسوَل اَّللَِّ
 ---------- 
َنا السِ اَلَح (   ) من سّل علينا السيف ( . ويف حديث سلمة بن األكوع أي : املسلمني ،  ) َمْن ََحََل َعَلي ْ

 ر .أي : ليس على طرقتنا وهدينا وليس معناه أنه كاف) فَ َلْيَس ِمنَّا ( 
َرِة طََعام (  بضم الصاد وإسكان الباء هي : الكومة من الطعام . ) َمرَّ َعَلى ُصب ْ
 بلل كان مستوراً بالطعام اليابس .أي أدركت ، والبَ َلل ، الرطوبة والنداوة ، وهذا ال ) فَ َناَلْت َأَصابُِعُه بَ َلالً (

 غالباً عن الغش . ئ( استفهام إنكاري ، أي : ما هذا البلل املنب هذا ؟ ) ما
حيتمل أنه ترك نداءه بامسه لعدم العلم به ، أو أنه للتسجيل عليه بإضافته إَل ما غش به من زيادة يف زجره ) َهَذا يَا َصاِحَب الطََّعام ( 

 وتوبيخه .
 أي : املطر .َصابَ ْتُه السََّماء ( ) قَاَل أَ 

 استفهام يراد به النصح واإلرشاد ، أي : لتسلم من الغش الذي هو من أقبح األوصاف .) َأَفالَ َجَعْلَتُه فَ ْوَق الطََّعام ( 
 تعليل ملا قبله . ) َكي يَ َراُه النَّاس ( 

 عم ، والغش : املراد به هنا : كتم عيب املبيع أو الثمن .( ويف الرواية األخرى ) من غشنا ( واللفظ األول أ ) َمْن َغشَّ 
 ) ليس منا ( أي : ليس على طريقتنا وهدينا وسنتنا ، وليس املراد إخراجه عن اإلسالم .ويف حديث أيب هريرة فَ َلْيَس ِمن  ( ) 
 احلديث دليل على حترمي الغش وأنه من الكبائر .-1

 .: هو كتم عيب املبيع أو الثمن  والغش
 قال ابن عرفة: يف حدوده: إبداء البائع ما يوهم كماالً يف مبيعه كاذباً أو كتم عيبه. 

 وقال يف لسان العرب: الغش نقيض النصح.
 وهو من الكبائر :

 حلديث الباب ) .. من غش فليس من ( .-أ
َنا فَ َلْيَس ِمنَّا (  )وقد جاء بلفظ عام ، يف حديث َأِِب ُهرَيْ رََة   .َوَمْن َغشَّ

 فيدخل فيه كل أنواع الغش . 
 قال اخلطَّايب: معناه ليس على سريتنا ومذهبنا، يريد أنَّ من غشَّ أخاه وترك مناصحته، فإنَّه قد ترك اتباعي والتمسك بسنَّيت  .

م، ونصبه ملصلحتهم يف قال القاضي عياض: معناه بنيَّ يف التحذير من غش املسلمني، ملن قلده هللا تعاَل شيًئا من أمرهم، واسرتعاه عليه
 دينهم أو دنياهم .

، وهو جُمَمع عليه .  قال العظيم آبادي: واحلديث دليٌل على حترمي الغشِّ
 . : يدل على حترمي الغشالغزايل وقال

 متفق عليه  .(اجلنة هللا رعية ميوت يوم ميوت وهو غاش لرعيته إال حرم هللا عليه همن عبد يسرتعي ما) : قال وعن معقل بن يسار قال -ب

: معناه: بَ نيِّ يف التحذير من غشِّ املسِلمني ِلَمن قلَّده هللا تعاَل شيًئا من أمرهم، واسرتعاه عليهم، ونصبه ملصلحتهم يف دينهم قال النووي
م به، وإمَّا بالِقيام ِبا يتعنيَّ أو دنياهم، فإذا خاَن فيما اؤَتُِن عليه فلم ينصح فيما قلَّده، إمَّا بتضييعه تعريَفهم ما يلزمهم من دينهم، وأخذه

 . جلنَّةعلى أنَّ ذلك من الكبائر املوبقة املبعدة من ا عليه، من حفظ شرائعهم، والذبِّ عنها... وقد نبَّه النب 
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غاش لرعيته إال حرم : فإنَّ فيه التحذير من غش الرعيَّة، وأنَّه ما من عبد يسرتعيه هللا على رعيته ُث ميوت يوم ميوت، وهو وقال ابن عثيمني
 هللا عليه اجلنة، وأنَّه إذا مل حيطهم بنصيحته فإنه ال يدخل معهم اجلنَّة .

رد معها صاًعا من طعام، ال من اشرتى شاة مصراة فهو باخليار ثالثة أيام، فإن ردها ) قال: قال رسول هللا  عن أيب هريرة  -ج
 ( .مسراء

النهي عن الغش، وأصل فيمن دلَّس عليه بعيب، أو وجد عيًبا ِبا ابتاعه، أنه باخليار يف قال ابن عبد الرب: وهذا احلديث أصل يف 
 االستمساك أو الرد .

 الصنعاين: احلديث أصل يف النَّهي عن الغش، ويف ثبوت اخليار ملن دلَّس عليه . وقال
 ؟ ( من غشنا فليس منا( ويف الرواية الثانية )  من غش فليس منما معىن قوله )  -2

 أي : ليس على طريقنا وهدينا .
رِحه هللا يف شرح مسلم : ومعناه عند أهل العلم أنه ليس ممن اهتدى هبدينا، واقتدى بعلمنا وعملنا وحسن طريقتنا... وهكذا  قال النووي

 من غش فليس منا وأشباهه . القول يف كل األحاديث الواردة بنحو هذا القول، كقوله 
ن أاملسلم ان ينصره ويقاتل دونه ال أي ليس على طريقتنا أو ليس متبعا لطريقتنا ألن من حق املسلم على منا ( : ) ليس  وقال ابن حجر

وهذا يف حق ( وليس منا من ضرب اخلدود وشق اجليوب ( ) من غشنا فليس منا ) يرعبه حبمل السالح عليه إلرادة قتاله أو قتله ونظريه
إنه يكفر باستحالل احملرم بشرطه ال جمرد ِحل السالح واألوَل عند كثري من السلف إطالق لفظ من يستحله ف أماف، من ال يستحل ذلك 

اخلرب من غري تعرض لتأويله ليكون أبلغ يف الزجر وكان سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول معناه ليس على طريقتنا 
 ويرى ان اإلمساك عن تأويله أوَل ملا ذكرناه .

 الغش له صور كثرية :عض صور الغش ، ب  -3
 منها : غش الراعي لرعيته .

 ) ما من عبد يسرتعيه هللا رعية ميوت يوم ميوت وهو غاش لرعيته إال حرم هللا عليه اجلنة ( متفق عليه . قال النب  
 ومنها : الغش ف البيوع واملعامالت .

 كما يف حديث الباب .
ً هذا النوع  الغش احملرم أن يعلم ذو السلعة من حنو بائع، أو مشرت فيها شيًئا، لو اطلع عليه مريد أخذها من الغش : يقول ابن حجر مبينا

 ما أخذها بذلك املقابل .
 ومنها : الغش ف النصيحة . 

 وذلك بعدم اإلخالص فيها ، وعدم الصدق .
 ) الدين النصيحة ( رواه مسلم . قال 

 م الصالة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم ( رواه مسلم .على إقا وقال جرير  ) بايعت النب 
 والغش يف الصناعة، والغش يف النكاح، بأن تصل املرأة شعرها بشعر غريها، أو تدعي أّنا بكر وحنو ذلك،  

 أن الصدق والبيان والنصح يف البيع سبب للربكة ، حلديث ) فإن صدقا وبيّنا بورك هلما يف بيعهما ( . -4
 ظهار العيب ، وحترمي كتمه ، ليكون املشرتي على علم وبصرية . وجوب إ -5
 الغش يناقض اإلميان ، ألن من مقتضى اإلميان أن حتب ألخيك ما حتب لنفسك ، والغش ينايف ذلك . -6
 حرص الشريعة على إبعاد كل ما يؤدي إَل الضرر باملسلم . -7
 وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر . -8
 يل األمر إنكار املنكرات ووعظ أصحاهبا .على و  -9
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َنا السِ اَلَح, فَ َلْيَس ِمنَّا ( .)  قوله  -10  َمْن ََحََل َعَلي ْ
 حترمي قتال املسلمني وُماربتهم ، ألن ِحل السالح عليهم معناه قتاهلم وترويعهم . فيه

 م لقوله ) ليس منا ( .فاحلديث فيه الوعيد الشديد ملن ِحل السالح على املسلمني لقتاهلم وترويعه
: معىن احلديث ِحل السالح على املسلمني لقتاهلم به بغري حّق؛ ملا يف ذلك من ختويفهم، وإدخال الرعب عليهم، ال من  قال ابن حجر

 ِحله حلراستهم مثالً ،  فإنه حيمله هلم، ال عليهم .
: حيتمل أن يراد باحلمل ما ُيضاّد -رِحه اَّللَّ تعاَل-ل ابن دقيق العيد قال: وكأنه كىن باحلمل عن املقاتلة، أو القتل للمالزمة الغالبة. قا

له الوضع، ويكون كنايًة عن القتال به، وحيتمل أن يُراد باحلمل ِحلها؛ إرادة القتال به لقرينة قوله ) علينا ( وحيتمل أن يكون املراد ِح
 والتشديد فيه . للضرب به، وعلى كّل حال ففيه داللة على حترمي قتال املسلمني،

 :قوله ) ليس منا ( و 
وليس املراد به إخراجه عن الدين، ولكن فائدة  ) ليس منا ( أي : من أهل سنتنا وطريقتنا ، يف الفتح يف شرح قوله  ابن حجر قال

ج من فرع من فروع الدين وإن  إيراده هبذا اللفظ املبالغة يف الردع عن الوقوع يف مثل ذلك ، وقيل املعىن ليس على ديننا الكامل أي أنه خر 
 كان معه أصله .

: مل يرد به نفيه عن دين اإلسالم ، إَّنا أراد إنه ترك إتباعي، إذ ليس هذا من أخالقنا وأفعالنا، أو ليس هو على سنيت و وقال البغوي 
 سبحانه وتعاَل إخبارًا عن إبراهيم  طريقيت يف مناصحة اإلخوان، هذا كما يقول الرجل أنا منك، يريد به املوافقة واملتابعة قال هللا

 ( . ) شرح السنة ( .)فمن تبعن فإنه من
 هل من َيمل السالح علينا كافر ؟ 

 إن كان ِحله مستحالً لقتال املؤمنني فهو كافر ، وإن كان باغياً ليس مستحالً لقتال املسلمني فإنه ليس بكافر .
) ليس  حٌد من املسلمني بارتكاب كبرية ما عدا الشرك ، وما عدى هذا فُيحمل قوله : مذهب أهل احلّق أنه ال ُيكّفر أقال القرطب  

منّا ( يف ِمثِل هذا على معىن : ليس على طريقتنا، وال على شريعتنا ، إذ سّنة املسلمني، وشريعتهم التواصل، والرتاحم، ال التقاطع، 
( ونظائره، وتكون فائدته الردع، والزجر عن الوقوع يف مثل ذلك، كما يقول ) من غّشنا فليس مّنا  والتقاتل، وجَيري هذا جَمرى قوله 

 الوالد لولده إذا سلك غري سبيله: لسُت منك، ولسَت من . ) املفهم ( .
: مذهب أهل السنة والفقهاء أن من ِحل السالح على املسلمني بغري حق وال تأويل ومل يستحله فهو عاص وال يكفر  وقال النووي

فإن استحله كفر، فقيل هذا احلديث ُممول على املستحل بغري تأويل فيكفر، وخيرج من امللة، وقيل: معناه ليس على سريتنا بذلك، 
الكاملة، وهدينا ، وكان سفيان بن عيينة رِحه هللا يكره من يفسره بليس على هدينا ، ويقول: بئس هذا القول. يعن بل ميَسك عن تأويله 

 .، وأبلغ يف الزجر. وهللا أعلم. اه  كالم النوويليكون أوقع يف النفوس
 تدل على حترمي ترويع املسلم  وقد جاءت نصوص كثرية: 

ْيطَاَن يَ ْنزُع يِف يَِدِه ، فَ يَ َقع يف  ، عن رسوِل هللِا  عن أيب هريرة  الِح ، فَإنَُّه اَل يَْدرِي َلَعلَّ الشَّ  قال ) اَل ُيِشْر أَحدُُكْم إََل أِخيِه بِالسِّ
 ُحْفرٍَة ِمَن النَّار ( متفق عليه .

الَِئَكَة تَ ْلَعُنُه َحَّتَّ يَ ْنزَع ، َوإنْ ) ويف رواية ملسلم قال : قال أبو القاسم 
َ

ه  َمْن أَشاَر إََل أِخيِه حِبَِديَدٍة ، فَإنَّ امل  ( .َكاَن أَخاُه ألَبِيِه َوأُمِّ
ي ، وبالغني املعجمة مع فتحها، ومعنامها ُمتَ َقاِرٌب، َوَمعَناُه باملهملِة يَ ْرِمي ، وباملعجمِة ( ُضِبَط بالعني املهملة مع كسر الزا: )يَ ْنزع قوله 

 أيضاً يَ ْرِمي َويُ ْفِسُد . َوأْصُل الن َّزِْع : الطَّْعُن َوالَفَساُد .     ) نووي ( .
ْيُف َمْسُلوالً ( روا قال ) ّنى رسوُل هللِا  وعن جابر   ه أبو داود .أْن يُ تَ َعاَطى السَّ

 أن ِحل السالح على املسلمني من الكبائر .-11
 حترمي قتال املسلمني بعضهم بعضاً .-12
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إلرادة قتاله، أو قتله، ونظريه قال يف الفتح : من حّق املسلم على املسلم أن ينُصره، ويُقاتل دونه، ال أن يُرعبه حيمل السالح عليه -13
( وهذا يف حّق من ال يستحّل ذلك، فأما من يستحقه، فإنه يكفر ضرب اخلدود، وشّق اجليوبمنّا من ليس ن غّشنا فليس مّنا( و)م)

باستحالل احملرّم بشرطه، ال جُمّرد ِحل السالح. واألوَل عند كثري من السلف إطالق لفظ اخلرب من غري تعرض لتأويله؛ ليكون أبلغ يف 
هره، فيقول: معناه ليس على طريقتنا، ويرى أن اإلمساك عن تأويله أوَل ملا الزجر. وكان سفيان بن ُعيينة يُنكر على من يصرفه عن ظا

 ذكرناه. والوعيد املذكور ال يتناول من قاتل البغاة من أهل احلّق، فُيحمل على البغاة، وعلى من بدأ بالقتال ظاملاً .  ) الفتح ( .
ِسَياَقِة اْلَمْوِت. فَ َبَكى َطوِياًل َوَحوََّل َوْجَهُه ِإََل اْلَِْداِر َفَجَعَل  و ْبَن اْلَعاِص َوُهَو ِف َحَضْرنَا َعْمرَ ) قَاَل  ي ِ َعِن اْبِن ََشَاَسَة اْلَمْهرِ  -192

َقاَل ِإنَّ َأْفَضَل َما نُِعدُّ َشَهاَدُة ِبَكَذا قَاَل فََأقْ َبَل ِبَوْجِهِه. ف َ  ِبَكَذا َأَما َبشََّرَك َرُسوُل اَّللَِّ  ابْ ُنُه يَ ُقوُل يَا أَبَ َتاُه َأَما َبشََّرَك َرُسوُل اَّللَِّ 
ِمِنِ  َواَل َأَحبَّ  َوَما َأَحٌد َأَشدَّ بُ ْغًضا ِلَرُسوِل اَّللَِّ  َقْد ُكْنُت َعَلى َأْطَباٍق َثاَلٍث َلَقْد رَأَيْ ُتِن  َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ َوَأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَِّ ِإن ِ 

 أَتَ ْيُت النَِّبَّ  قَ ْلِب  اَّللَُّ اإِلْساَلَم ِف  ُكوَن َقِد اْسَتْمَكْنُت ِمْنُه فَ َقتَ ْلُتُه فَ َلْو ُمتُّ َعَلى تِْلَك اْْلَاِل َلُكْنُت ِمْن َأْهِل النَّاِر فَ َلمَّا َجَعلَ ِإََلَّ َأْن أَ 
  قَاَل قُ ْلُت َأَرْدُت َأْن َأْشرَتَِط.«. َما َلَك يَا َعْمُرو » َبْضُت َيِدى. قَاَل فَ قَ  -قَاَل  -فَ ُقْلُت اْبُسْط ََيِيَنَك َفألُبَايِْعَك. فَ َبَسَط ََيِيَنُه 

لَ » . قَاَل قُ ْلُت َأْن يُ ْغَفَر ِل «. َتْشرَتُِط ِبَاَذا » قَاَل  َلُه َوأَنَّ اهلِْْجرََة تَ ْهِدُم َما َكاَن قَ ب ْ َها َوأَنَّ احلَْجَّ أََما َعِلْمَت أَنَّ اإِلْساَلَم يَ ْهِدُم َما َكاَن قَ ب ْ
َلهُ  َنَّ  َعْيِن  َواَل َأَجلَّ ِف  َوَما َكاَن َأَحٌد َأَحبَّ ِإََلَّ ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ «.  يَ ْهِدُم َما َكاَن قَ ب ْ ِمْنُه ِإْجاَلاًل َلُه  ِمْنُه َوَما ُكْنُت ُأِطيُق َأْن َأْمأَل َعي ْ

َنَّ َوَلْو ُسِئْلُت َأْن َأِصَفُه َما َأَطْقُت ألَ  ِمْنُه َوَلْو ُمتُّ َعَلى تِْلَك اْْلَاِل َلَرَجْوُت َأْن َأُكوَن ِمْن َأْهِل اْْلَنَِّة ُثَّ َولِيَنا َأْشَياَء َما  ّن ِ ََلْ َأُكْن َأْمألُ َعي ْ
َقْدَر َما  يَفُشنُّوا َعَلىَّ الت َُّراَب َشنًّا ُثَّ َأِقيُموا َحْوَل قَ ْبِْ  وِن نَاِئَحٌة َواَل نَاٌر فَِإَذا َدفَ ْنُتمُ  ِفيَها فَِإَذا أَنَا ُمتُّ َفاَل َتْصَحْبِن  َأْدِرى َما َحاِل 

  ( .َذا ُأرَاِجُع بِِه ُرُسَل َريب  تُ ْنَحُر َجُزوٌر َويُ ْقَسُم ْلَُْمَها َحَّتَّ َأْسَتْأِنَس ِبُكْم َوأَْنظَُر َما
---------- 

 لرِحن بن مشاسة بن ُذؤيب ، أبو عمرو األنصاري ، تابعي ثقة . هو عبد ا (  ي  َعِن اْبِن ََشَاَسَة اْلَمْهرِ ) 
( بن وائل بن هاشم القرشي السهمي ، أمري مصر ، أسلم قبل الفتح سنة ُّثان ، وقيل : بني احلديبية وخيرب ، صحايب  ) عمرو بن العاص

 ه  . 43عليه بقوله : أسلم الناس ، وآمن عمرو بن العاص ،  مات :  جليل ، أثىن النب 
 أي : حال حضور املوت . ت (ِسَياَقِة اْلَموْ  َوُهَو ِف ) 
 أي : خوفاً من هللا .(  فَ َبَكى َطوِيالً ) 
 عبد هللا بن عمرو ، ويف رواية أِحد ) فقال له ابنه عبد هللا : مل تبكي ، أجزعاً من املوت ، فقال: ال ، ولكن مما بعُد (. ( َفَجَعَل ابْ ُنهُ ) 
ُ َوَأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَِّ  َما نُِعدُّ  ِإنَّ َأْفَضلَ )   أي : أفضل العمل الذي ّنيئه للقاء هللا . ( َشَهاَدُة َأْن الَ ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

ًة لِِلَقاِء هللا : اإلمياُن باهلل تعاَل ، وتوحيُدُه ، وتص :  قال القرطب  م أنَّ ،  ، والنطُق بذلك ديق رسولهأي : أفضُل ما نتخذه ُعدَّ وقد تقدَّ
ُد أمُر النطق بالشهادتَ نْيِ عند املوت ؛ ليكوَن ذلك َخاَتََة أمره ، وآِخَر كالمه  . اإلمياَن أفضُل األعماِل كلِّها ، ويتأكَّ

 أي : أحوال ثالثة ومنه قوله تعاَل ) لرتكنب طبقاً عن طبق ( .(  َقْد ُكْنُت َعَلى َأْطَباٍق َثاَلثٍ ) 
 أي : أشرتط أن يغفر هللا ذنويب اليت ارتكبتها قبل هذا .  (ِل َأْن يُ ْغَفَر ) 
 أي : يسقطه وميحو أثره . ( َأنَّ اإِلْساَلَم يَ ْهِدمُ ) 
 أي امرأة صائحة تبكي . (  نَاِئَحةٌ  فَِإَذا أَنَا ُمتُّ َفالَ َتْصَحْبِن ) 
 أي : للمباهاة والرياء . ( َوالَ نَارٌ ) 
 ( أي : صبوه صباً بسهولة . ُشنُّوا َعَلىَّ الت َُّراَب َشنًّافَ  فَِإَذا َدفَ ْنُتُموِن ) 
 استحباب تنبيه احملتضر على إحسان الظن باهلل . -1

 ) ال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن الظن باهلل ( رواه مسلم . كما قال 
، ألجل أن حيمله خوفه على في عند املوت أن يغلب جانب الرجاء، ويف حال الصحة يغلب جانب اخلو : ينبغالعلماء قال بعض
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 االستقامة .
 وقال بعضهم : يف حال الطاعة يغلب جانب الرجاء ، ويف حال اهلّم باملعصية يغلب جانب اخلوف .

 شدة خشية الصحابة وخوفهم .-2
 فضل كلمة التوحيد : شهادة أن ال إله إال هللا ، وأن ُممداً رسول هللا .-3
 أن اإلسالم يهدم ما قبله .-4

 ( .ُقل لِلَِّذيَن َكَفُرواْ ِإن يَنتَ ُهواْ يُ َغَفْر هَلُم مَّا َقْد َسَلَف َوِإْن يَ ُعوُدواْ فَ َقْد َمَضْت ُسنَُّة اأَلوَِّلنِي قال تعاَل )كما 
 ) من أحسن منكم يف اإلسالم مل يؤاخذ ِبا عمل يف اجلاهلية ( . وقال 

 فضل اهلجرة يف سبيل هللا إذا كانت خالصة هلل .-6
 ) من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه ( متفق عليه . ضل احلج إذا كان مربوراً أنه يهدم ما قبله ، كما قال ف-7

 ومجهور العلماء : على أن احلج يكفر الصغائر فقط .
 ) الصلوات اخلمس واجلمعة إَل اجلمعة كفارات ملا بينهن إذا اجتنبت الكبائر ( رواه مسلم . لقوله 

 صالة ال تكفر إال الصغائر فغريها من باب أوَل ، وذهب بعض العلماء إَل أن ذلك يشمل الصغائر والكبائر .فال
 . بغض الكفار لإلسالم وللرسول -8
 وإجالله وإكرامه . ما كان عليه الصحابة من توقري الرسول -9

 أن اهلداية بيد هللا .-10
 ولِينا .... ( .أن الواليات تستوجب احملاسبة لقوله ) ُث -11
 حترمي النياحة .-12
 استحباب الوصية .-13
 استحباب أن يكون يف الوصية التحذير من شركيات أو بدع يتوقع أن حتدث بعده .-14

ما ِمْن َعَمِل اجلاهليَّة ، ولِنَ ْهِي النبِّ :  قال القرطب ا وصَّى باجتناِب هَذْين األمرَْين ؛ ألّنَّ  عن ذلك. إَّنَّ
 صحابة على إنكار املنكر حَّت بعد موهتم . حرص ال-15
 اإلميان بفتنة القرب ) وهي سؤال امللكني ( .-16
 حترمي اتباع اجلنائز ِبا خيالف الشريعة .-17

 قال عمرو يف وصيته ) فإذا أنا مت فال تصحبن نائحة وال نار ( .كما 
 ت وال نار ( رواه أبو داود .) ال تتَّ بع اجلنازة بصو  وعن أيب هريرة . قال : قال رسول هللا 

 وقال أبو هريرة حني حضره املوت ) ال تضربوا علي فسطاطاً ، وال تَتبعوين ِِبْجمر ] ويف رواية : بنار [ ( رواه أِحد .
َوَقْد » َما يَ تَ َعاَظُم َأَحُدنَا َأْن يَ َتَكلََّم بِِه. قَاَل  أَنْ ُفِسَنا َفَسأَُلوُه ِإنَّا ََنُِد ِف   َجاَء نَاٌس ِمْن َأْصَحاِب النَِّب ِ ) َعْن َأِِب ُهَريْ َرَة قَاَل  -193

 ( .َذاَك َصرِيُح اإِلَيَاِن » قَاُلوا نَ َعْم. قَاَل «. َوَجْدُُتُوُه 
 ( .تِْلَك َُمُْض اإِلَيَاِن » َعِن اْلَوْسَوَسِة قَاَل   ُسِئَل النَِّب ) َعْن َعْبِد اَّللَِّ قَاَل  -194

---------- 
 أي : مجاعة . ( اَء نَاسٌ جَ ) 
 فسرته األحاديث اليت بعده ، أي َند يف قلوبنا أشياء قبيحة ، أي من خلق هللا ؟ وكيف هو ؟ ا (أَنْ ُفِسنَ  ِإنَّا ََنُِد ِف ) 
 أي : يستعظم غاية االستعظام . م (َما يَ تَ َعاظَ ) 
 وسوسة .أي : ذلك يف نفوسكم ، أي هذه ال(  َوَقْد َوَجْدُُتُوهُ » قَاَل ) 
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 ( أي وجدانكم . ) ذاك
بيت اخلايل ، ( أي خالصه ، قيل املعىن : أن الوسوسة أمارة وجود اإلميان الصادق يف القلب ، ألن اللص ال يدخل ال ) َصرِيُح اإِلَيَانِ 

 .والشيطان لص القلب 
لشيطاُن يف صدور املؤمنني ، تَ ْنِفُر منها قلوبُ ُهْم ، ويَ ْعُظُم ومعىن هذا احلديِث : أنَّ هذه اإللقاءاِت والوساوَس اليت يُ ْلقيها ا قال القرطب : 

ا باطلة ، ومن إلقاءاِت الشيطان ، ولوال ذلك ِة إمياّنم ويقيِنِهْم ومعرفِتِهْم بأّنَّ ، لركنوا إليها ،  عليهم وقوُعَها عندهم ، وذلك دليٌل على ِصحَّ
 وسوسًة . َوَلَقِبلوها ، ومل تَ ْعُظْم عندهم ، وال مَسَّْوَها

 أي حكمها ، فهل تضر باإلميان أم ال ؟ .(  عن الوسوسة) 
 أي الوسوسة . ( تلك) 
 أي استعظامكم هلا وشدة خوفكم منها ، ومن التكلم هبا خالص اإلميان . ( ُمض اإلَيان) 
 ( . َصرِيُح اإِلَيَانِ ذاك  قوله ) -1

ميَان ، َوُمَْ  قوله : قال النووي   ة ) َذِلَك َصرِيح اإْلِ ميَان ، فَِإنَّ ِاْسِتْعظَام َهَذا َوِشدَّ ميَان ( َمْعَناُه ِاْسِتْعظَاُمُكْم اْلَكاَلم بِِه ُهَو َصرِيح اإْلِ ض اإْلِ
ميَان ِاْسِتْكَمااًل ُمَُ  َا َيُكون ِلَمْن ِاْسَتْكَمَل اإْلِ ُكوك . َواْعَلْم َأنَّ قًَّقا وَ اخْلَْوف ِمْنُه َوِمْن النُّْطق ِبِه َفْضاًل َعْن ِاْعِتَقاده ِإَّنَّ انْ تَ َفْت َعْنُه الرِّيَبة َوالشُّ

َم ُمْسِلم الّرَِوايَة الثَّانَِية َوِإْن ملَْ َيُكْن ِفيَها ذِْكر ااِلْسِتْعظَام فَ ُهَو ُمرَاد َوِهَي ُُمَْتَصرَة ِمْن الّرَِوايَة اأْلُ   .الّرَِوايَة اأْلُوََل  -َرِِحَُه اَّللَّ  -وََل َوهِلََذا َقدَّ
َا يُ َوْسِوس ِلَمْن أَِيَس ِمْن ِإْغَوائِِه فَ يُ َنكِّد َعَلْيِه بِاْلَوْسَوَسِة لِ   ْيطَان ِإَّنَّ َعْجزِِه َعْن ِإْغَوائِِه ، َوأَمَّا اْلَكاِفر فَِإنَُّه يَْأتِيه ِمْن َحْيُث َوِقيَل : َمْعَناُه أَنَّ الشَّ

ميَان ، أَْو اْلَوْسوَ َشاَء َواَل يَ ْقَتِصر يِف َحّقه َعَلى اْلَوْسَوسَ  َسة ة بَْل يَ َتاَلَعب بِِه َكْيف أَرَاَد . فَ َعَلى َهَذا َمْعىَن احلَِْديث : َسَبب اْلَوْسَوَسة َُمْض اإْلِ
ميَان . َوَهَذا اْلَقْول ِاْخِتَيار اْلَقاِضي ِعَياض .  ) شرح مسلم ( . َعاَلَمة َُمْض اإْلِ

لص الصايف، وأصله يف اللنب، ومعىن احلديث أن هذه اإللقاءات، والوساوس اليت تُلقيها الشياطني : والصريح، واحملض: اخلا وقال القرطب  
ات يف صدور املؤمنني تنفر منها قلوهبم، َويعُظم عليهم وقوعها عندهم، وذلك دليل صّحة إمياّنم ويقينهم ومعرفتهم بأّنا باطلة، ومن إلقاء

 ها، ومل تَعُظم عندهم، وال مسّوها وسوسًة.الشيطان، ولوال ذلك لركنوا إليها، ولقبلو 
ْفرة ناشًئا عن ذلك اإلميان، عربَّ عن ذلك بأنه خالص اإلميان، وُمض اإلميان، وذلك من باب تسمية  وَلّما كان ذلك التعاظم، وتلك الن َّ

 ) املفهم ( .    الشيء باسم الشيء؛ جملاورته، أو لكونه سبًبا له.
 احلذر من سوسة الشيطان .-2
 أن هللا هو الذي يعصم من الشيطان .-3
 احلذر من خطوات الشيطان .-4
 اخلوف من هذه الوسوسة دليل على صريح اإلميان .-5
 بيان ما كان عليه الصحابة من شدة اهتمامهم بقلوهبم وما يُنقص اإلميان .-6
 االبتالء بالشيطان .-7
 سؤال أهل العلم عما أشكل .-8

َفاَل تُ ْعِطِه »قَاَل  فَ َقاَل يَا َرُسوَل اَّللَِّ َأرَأَْيَت ِإْن َجاَء رَُجٌل يُرِيُد َأْخَذ َماِل  َجاَء رَُجٌل ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ ) قَاَل  َعْن َأِِب ُهَريْ َرةَ  -195
 ( . «النَّارِ  ُهَو ِف »أَْيَت ِإْن قَ تَ ْلُتُه قَاَل قَاَل َأرَ «. َشِهيدٌ  فَأَْنتَ »قَاَل  قَاَل َأرَأَْيَت ِإْن قَ تَ َلِن «. قَاتِْلهُ »قَاَل  قَاَل َأرَأَْيَت ِإْن قَاتَ َلِن «. َماَلكَ 

---------- 
 غصباً .: أي  ( أخذ مال) 
 ال يلزمك أن تعطه وليس املراد حترمي اإلعطاء .: أي  ( فال تعطه) 
  .من الكرامة مسي بذلك قيل : ألنه مشهود له باجلنة ، وقيل : ألنه يشاهد ما أعده هللا له ( شهيد ) 
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 .جواز قتل القاصد ألخذ املال بغري حق سواء كان املال قليالً أو كثرياً لعموم احلديث احلديث دليل على  -1
 وهو قول اجلماهري من العلماء

 هو التعدي على النفس أو املال أو العرض . والصائل :
رَ املوسوعة الفقهية جاء يف )  يًّا أَْم َعْبًدا أَْم ُحرًّا أَْم َصِبيًّا أَْم جَمُْنونًا أَْم ( َوالصَّاِئل ُهَو َمْن َقَصَد َغي ْ ُه ِبَشرٍّ َسَواٌء َأَكاَن الصَّاِئل ُمْسِلًما أَْم ِذمِّ

مَ  َفَعٍة ، َوَعِن اْلُبْضِع ، َوُمَقدِّ  َوَعِن اْلَمال َوِإْن َقل . اتِِه ، هَبِيَمًة ، فَ َيُجوُز َدفْ ُعُه َعْن ُكل َمْعُصوٍم ِمْن نَ ْفٍس ، أَْو طََرٍف ، أَْو َمن ْ
 .إال بقتله فال ضمان ال شيء عليه فإذا صال على اإلنسان يعىن أراد نفسه أو ماله أو عرضه فإنه يدفعه باألسهل فاألسهل ، فإن مل يندفع  
 ك ( .َفالَ تُ ْعِطِه َمالَ : ِإْن َج اَء َرُجٌل يُرِيُد َأْخ َذ َمايل قَاَل  حلديث الباب )  -أ

 قَاَل ) َمْن قُِتَل ُدوَن َمالِِه فَ ُهَو َشِهيٌد ( متفق عليه . ن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعْمرٍو أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ وع -ب
  ث .:َ ِفيِه َجَواز قَ ْتل اْلَقاِصد أِلَْخِذ اْلَمال بَِغرْيِ َحّق َسَواء َكاَن اْلَمال قَِلياًل أَْو َكِثريًا ِلُعُموِم احلَِْدي قال النووي

 َوَهَذا قَ ْوٌل جِلََماِهري اْلُعَلَماء . 
 َوالصََّواب َما قَاَلُه اجلََْماِهري . َوقَاَل بَ ْعض َأْصَحاب َماِلك اَل جَيُوز قَ ْتله ِإَذا طََلَب َشْيًئا َيِسريًا َكالث َّْوِب َوالطََّعام َوَهَذا لَْيَس ِبَشْيءٍ 

هيم النخعي وقتادة ومالك والشافعي وأِحد وإسحاق والنعمان، وهبذا يقول عوام : مذهب ابن عمر واحلسن البصري وإبرا القرطب وقال
مل خيص وقتاً دون وقت، وال حاالً  أهل العلم أن للرجل أن يقاتل عن نفسه وأهله وماله إذا أريد ظلماً، لَلخبار اليت جاءت عن النب 

من مل ميكنه أن مينع عن نفسه وماله إال باخلروج على السلطان  دون حال إال السلطان. فإن مجاعة أهل احلديث كاجملتمعني على أن
 وُماربته أنه ال حياربه وال خيرج عليه .              ) التفسري ( .

بِِقَصاٍص َوالَ ِديٍَة  -ْنَد اجلُْْمُهوِر عِ  -( ِإْن قَ َتل اْلَمُصول َعَلْيِه الصَّائِل ِدفَاًعا َعْن نَ ْفِسِه َوحَنِْوَها َفالَ َضَماَن َعَلْيِه  املوسوعة الفقهيةوجاء يف ) 
ارٍَة َوالَ ِقيَمٍة ، َوالَ ِإُْثَ َعَلْيِه ، أِلنَُّه َمْأُموٌر ِبَذِلَك .  َواَل َكفَّ

 كيفية مقاتلة الصائل :-2
يندفع إال بالقتل فليقتله ،  : ال يقتله ِبجرد طلبه ، بل يدافع باألسهل فاألسهل ، فإن دفع باألسهل مل جيز ما فوقه ، وإن مل قال العلماء

فإن كان يندفع بقطع يديه ، بأن يكون مع املعتدى عليه سيف يستطيع أن يبرت به يديه ، فإنه ال جيوز أن يقتله ، ألن قطع اليدين أهون 
 من القتل .

 فقد جاء يف رواية ) فانشده باهلل ( ويف رواية ) ذّكره باهلل ( .
 قليالً أو كثرياً لعموم احلديث وهو قول اجلماهري من العلماء ، كما تقدم .أنه ال فرق بني أن يكون املال -3

 وقال بعض أصحاب مالك ال جيوز قتله إذا طلب شيئاً يسرياً كالثوب والطعام ، وهذا ليس بشيء والصواب ما قاله اجلماهري .
ُمَقاتَ َلُة َمْن أَرَاَد َأْخَذ َماِل إْنَساٍن ِمْن َغرْيِ فَ ْرٍق بَ نْيَ اْلَقِليِل َواْلَكِثرِي إَذا َكاَن اأْلَْخُذ  : َوَأَحاِديُث اْلَباِب ِفيَها َدلِيٌل َعَلى أَنَُّه َُتُوزُ  قال الشوكان

 ِبَغرْيِ َحقٍّ َوُهَو َمْذَهُب اجلُْْمُهوِر َكَما َحَكاُه الن ََّوِويُّ َواحْلَاِفُظ يِف اْلَفْتح .
 هل دفع الصائل واجب أم ال ؟ -4

 أكثر العلماء على أنه مباح غري واجب .:  ن املالالدفاع ع
 فاملعتدى عليه ُمري بني أن يدفع عن ماله، وبني أن يعطيه املال .

 : َواْلُمَدافَ َعة َعْن اْلَمال َجائَِزة َغرْي َواِجَبة . قال النووي
 . واجب: الدفاع عن العرض 

) َمْن قُِتَل ُدوَن َمالِِه فَ ُهَو َشِهيٌد، َوَمْن قُِتَل ُدوَن أَْهِلِه فَ ُهَو َشِهيٌد، َوَمْن قُِتَل ُدوَن ِديِنِه فَ ُهَو   حلديث َسِعيِد ْبِن َزْيٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ 
 َشِهيٌد، َوَمْن قُِتَل ُدوَن َدِمِه فَ ُهَو َشِهيٌد ( رواه النسائي .

 ِباَل ِخاَلف . : َوأَمَّا اْلُمَدافَ َعة َعْن احلَْرمي فَ َواِجَبة قال النووي
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 اختلف العلماء فيه .: الدفاع عن النفس 
ْفِس َوَما ُدونَ َها.  اْختَ َلَف اْلُفَقَهاُء يِف ُحْكِم َدْفِع الصَّاِئل َعَلى الن َّ

 فقيل : جيب ، وقيل : جيب إال يف وقت الفتنة ، وقيل : ال جيب إذا كان الصائل مسلماً .
ْفِس َوَما ُدونَ َها. ( اْختَ َلفَ  املوسوعة الفقهيةجاء يف )   اْلُفَقَهاُء يف ُحْكِم َدْفِع الصَّائِل َعَلى الن َّ

أَْو  ِإََل ُوُجوِب َدْفِع الصَّاِئل َعَلى الن َّْفِس َوَما ُدونَ َها، َواَل فَ ْرَق بَ نْيَ َأْن َيُكوَن الصَّائِل َكاِفرًا -َوُهَو اأْلَصحُّ ِعْنَد اْلَماِلِكيَِّة  -َفَذَهَب احْلََنِفيَُّة 
ِم، آَدِميًّا أَْو  َر َمْعُصوِم الدَّ ِم أَْو َغي ْ رَُه ...ُمْسِلًما، َعاِقالً أَْو جَمُْنونًا، بَالًِغا أَْو َصِغريًا، َمْعُصوَم الدَّ  . َغي ْ

 َواْسَتَدل َأْصَحاُب َهَذا الرَّْأِي :
 ( . ِبَقْولِِه تَ َعاََل ) َواَل تُ ْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإََل الت َّْهُلَكةِ -أ

َها َواِجًبا.  ْفِس لِلت َّْهُلَكِة، ِلَذا َكاَن الدِّفَاُع َعن ْ  فَااِلْسِتْساَلُم لِلصَّائِل إِْلَقاٌء بِالن َّ
َنٌة َوَيُكوَن الدِّيُن َّلِلَِّ فَِإِن انْ تَ َهْوا َفاَل ُعْدَوا-ب   ى الظَّاِلِمنَي ( .َن ِإالَّ َعلَ َولَِقْولِِه تَ َعاََل ) َوقَاتُِلوُهْم َحَّتَّ اَل َتُكوَن ِفت ْ

أَْهِلِه، قَاَل ) َمْن قَاَتَل ُدوَن َمالِِه فَ ُقِتَل فَ ُهَو َشِهيٌد، َوَمْن قَاَتَل ُدوَن َدِمِه فَ ُهَو َشِهيٌد، َوَمْن قَاَتَل ُدوَن  وَعْن َسِعيِد ْبِن زَْيٍد، َعِن النَِّبِّ -ج
 فَ ُهَو َشِهيد ( .

ِم َفالَ ُه ِإْن َكاَن الصَّائِل َكاِفرًا، َواْلَمُصول َعَلْيِه ُمْسِلًما َوَجَب الدِّفَاُع ... أمَّا ِإْن َكاَن الصَّائِل ُمْسِلًما غَ ِإََل أَنَّ َهَب الشَّاِفِعيَُّة َوذ َر َمْهُدوِر الدَّ ي ْ
ُب َدفْ ُعُه يف اأْلْظَهِر، بَل جَيُوُز ااِلْسِتْساَلُم َلُه، َسَواٌء َكاَن الصَّائِل َصبِيًّا أَ   ْو جَمُْنونًا، َوَسَواٌء أَْمَكَن َدفْ ُعُه بَِغرْيِ قَ ْتِلِه أَْو مَلْ مُيِْكْن ....جيَِ

َنِة ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن: َأْشَهُد أَنَّ َرُسولَ  َنةٌ   اَّللَِّ عن ُبْسِر ْبِن َسِعيٍد، أَنَّ َسْعَد ْبَن َأيب َوقَّاٍص قَاَل ِعْنَد ِفت ْ الَقاِعُد ِفيَها  قَاَل ) إِن ََّها َسَتُكوُن ِفت ْ
اِعي ٌر ِمَن السَّ اِشي َخي ْ

َ
اِشي، َوامل

َ
ٌر ِمَن امل ٌر ِمَن الَقائِِم، َوالَقائُِم َخي ْ ُكْن  »قَاَل: أَفَ رَأَْيَت ِإْن َدَخَل َعَليَّ بَ ْييِت َوَبَسَط يََدُه ِإيَلَّ لِيَ ْقتُ َلِن؟ قَاَل: « َخي ْ

 َكاْبِن آَدَم ( .
َنِة، فَاْستَ ْقبَ َلِن أَبُو َبْكرََة، فَ َقاَل: أَْيَن تُرِيُد؟ قُ ْلُت: أُرِيُد ُنْصرََة اْبِن وَعِن احَلَسِن، قَاَل: َخَرجْ  قَاَل: قَاَل  َعمِّ َرُسوِل اَّللَِّ ُت ِبِساَلِحي لََيايلَ الِفت ْ

َفْيِهَما َفِكاَلمُهَا ِمْن أَْهِل ال: »َرُسوُل اَّللَِّ  ْسِلَماِن ِبَسي ْ
ُ

ْقُتوِل؟ قَاَل: « نَّارِ ِإَذا تَ َواَجَه امل
َ

 ( .إِنَُّه أَرَاَد قَ ْتَل َصاِحِبه»ِقيَل: فَ َهَذا الَقاتُِل، َفَما بَاُل امل
اِر َوقَال: وَكَ  - تَ َرَك اْلِقَتال َمَع ِإْمَكانِِه، َوَمَع ِعْلِمِه بِأَن َُّهْم يُرِيُدوَن نَ ْفَسُه، َوَمَنَع ُحرَّاَسُه ِمَن الدِّفَاِع َعْنهُ  َوأِلنَّ ُعْثَماَن  انُوا أَْربَ َعِمائٍَة يَ ْوَم الدَّ

َحابَِة  ، َواْشُتِهَر َذِلَك يف الصَّ  .فَ َلْم يُ ْنِكْر َعَلْيِه َأَحدٌ  َمْن أَْلَقى ِساَلَحُه فَ ُهَو ُحرٌّ
َنِة .َوَذَهَب اْْلََنابَِلُة   ِإََل ُوُجوِب َدْفِع الصَّائِل َعِن الن َّْفِس يف َغرْيِ َوْقِت اْلِفت ْ

 ِلَقْولِِه تَ َعاََل ) َوالَ تُ ْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإََل الت َّْهُلَكِة ( .
 َوأِلنَُّه َكَما حَيُْرُم َعَلْيِه قَ ْتل نَ ْفِسِه حَيُْرُم َعَلْيِه إِبَاَحُة قَ ْتِلَها . 

َنِة َفالَ يَ ْلَزُمُه الدِّفَاُع َعْن نَ ْفِسِه :  أَمَّا يف َزَمِن اْلِفت ْ
ْيِف، فَأَْلِق ثَ ْوَبَك َعَلى َوْجِهَك ( . )  لَِقْولِِه   َهَرَك ُشَعاُع السَّ  فَِإْن َخِشيَت أَْن يَ ب ْ

َرُه ِقَتاهَلُْم ، َوَصبَ َر َعَلى َذِلَك وَ  َوأِلنَّ ُعْثَماَن  َكَر الصََّحابَُة َعَلْيِه َلْو ملَْ جَيُْز ألَنْ تَ َرَك اْلِقَتال َعَلى َمْن بَ َغى َعَلْيِه َمَع اْلُقْدَرِة َعَلْيِه، َوَمَنَع َغي ْ
 ... اه   ) املوسوعة الفقهية ( . َذِلكَ 

 :إن قتل املصول عليه الصائل  حكم-5
اَرٍة َواَل ِقيَمٍة، َواَل ِإُْثَ بِِقَصاٍص َواَل ِديٍَة َواَل َكفَّ  -ِعْنَد اجلُْْمُهوِر  -ِإْن قَ َتل اْلَمُصوُل َعَلْيِه الصَّائِل ِدفَاًعا َعْن نَ ْفِسِه َوحَنِْوَها َفاَل َضَماَن َعَلْيِه 

 َعَلْيِه، أِلنُه َمْأُموٌر ِبَذِلَك.
َن الصَّائِل ِمْن قَ ْتل اْلَمُصول َعَلْيِه فَ َيِجُب َعَلْيِه اْلِقَصاُص.  أَمَّا ِإَذا ََتَكَّ

 كيف يدفع الصائل ؟ -6
 تقدم أنه يدفع باألخف فاألخف .
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رْ ( يُْدَفُع ال املوسوعة الفقهيةجاء يف )  ُب، أَْو صَّائِل بِاأْلَخفِّ فَاأْلَخفِّ ِإْن أَْمَكَن، فَِإْن أَْمَكَن َدفْ ُعُه ِبَكالٍَم أَِو اْسِتَغاثٍَة بِالنَّاِس َحُرَم الضَّ
ُروَرِة، َوالَ أَْمَكَن َدفْ ُعُه ِبَضْرٍب بَِيٍد َحرَُم ِبَسْوٍط، أَْو ِبَسْوٍط َحرَُم بَِعًصا، أَْو أَْمَكَن َدفْ ُعُه بَِقْطع ُعْضٍو َحرُ  َم َدفْ ُعُه بَِقْتٍل، أِلنَّ َذِلَك ُجّوَِز لِلضَّ

.  َضُرورََة يِف اأْلثْ َقل َمَع ِإْمَكاِن حَتِْصيل اْلَمْقُصوِد بِاأْلَخفِّ
َعَلى َمايل ؟ قَاَل: " اْنُشِد هللَا ، قَاَل: فَِإْن أَبَ ْوا  فَ َقاَل: يَا َرُسوَل هللِا، أَرَأَْيَت ِإْن ُعِديَ  َعْن َأيب ُهَريْ َرَة، قَاَل: ) َجاَء َرُجٌل ِإََل َرُسوِل هللِا 

 ، ، قَاَل: " فَاْنُشِد هللَا "، قَاَل: فَِإْن أَبَ ْوا َعَليَّ ، قَاَل: " اْنُشِد هللَا "، قَاَل: فَِإْن أَبَ ْوا َعَليَّ َت قَاَل: " فَ َقاتِْل، فَِإْن قُِتْلَت َفِفي اجْلَنَِّة، َوِإْن قَ تَ لْ َعَليَّ
 َفِفي النَّاِر ( رواه أِحد .

بإنشاد  قال الشوكاين : ولكنه ينبغي تقدمي األخف فاألخف فال يعدل املدافع إَل القتل مع امكان الدفع بدونه ويدل على ذلك امره 
 هللا قبل املقاتلة .

 هل يستثىن من ذلك شيء ؟-7
َها:  اْسَتثْ ىَن اْلُفَقَهاُء ِمْن َذِلَك ُصَورًا ِمن ْ

ْيَف فَ لَ لَ  -أ  ْوِط أَِو اْلَعَصا َوحَنْومِِهَا، َواْلَمُصوُل َعَلْيِه اَل جيَُِد ِإالَّ السَّ ْفُع ِإالَّ بِِه، َولَْيَس ْو َكاَن الصَّائِل يَ ْنَدِفُع بِالسَّ ُه الضَّْرُب بِِه، أِلنَُّه اَل مُيِْكُنُه الدَّ
ْوِط َوحَنْوِهِ  ٍر يف تَ ْرِك اْسِتْصَحاِب السَّ  .ِبَُقصِّ

ْبِط فَ َلُه الدِّفَاُع َعْن نَ ْفِسِه ِبَا َلَدْيِه، ُدونَ  -ب  نَ ُهَما، َواْشَتدَّ اأْلْمُر َعِن الضَّ   ُمرَاَعاِة الت َّْرتِيِب اْلَمْذُكوِر.َلِو اْلَتَحَم اْلِقَتال بَ ي ْ
فَ َلُه أَْن يَ ْقتُ َلُه ُدوَن ُمرَاَعاِة الت َّْرتِيِب اْلَمْذُكوِر، وََكَذا ِإْن َخاَف أَْن يَ ْبُدَرُه بِاْلَقْتل ِإْن  ِإَذا َظنَّ اْلَمُصوُل َعَلْيِه أَنَّ الصَّائِل اَل يَ ْنَدِفُع ِإالَّ بِاْلَقْتل -ج 

ُق اْلَمُصوُل َعَلْيِه يف َعَدِم  تََّخلُِّص ِبُدوِن َما َدَفَع بِِه، ِلُعْسِر ِإقَاَمِة اْلبَ يَِّنِة ِإْمَكاِن الملَْ َيْسِبْق ُهَو ِبِه فَ َلُه َضْربُُه ِبَا يَ ْقتُ ُلُه، أَْو يَ ْقَطُع طََرَفُه. َوُيَصدَّ
 َعَلى َذِلَك.

ِم  -د  ِه بَل لَُه اْلُعُدول ِإََل قَ ْتِلِه، لِ  -َكُمْرَتدٍّ َوَحْريبٍّ َوزَاٍن ُُمَْصٍن   -ِإَذا َكاَن الصَّائِل ُمْهَدَر الدَّ ْرتِيِب يِف َحقِّ ُب ُمرَاَعاُة الت َّ  َعَدِم ُحْرَمِتِه.َفالَ ُتَِ
 هل جيب عليه اهلرب إذا أمكنه ذلك ؟-8

اِفِعيَِّة، َوَوْجٌه ِعْنَد احْلََنابَِلِة  -َذَهَب مُجُْهوُر اْلُفَقَهاِء  ِإََل أَنَُّه ِإْن أَْمَكَن اْلَمُصول َعَلْيِه أَْن  -ِمَن احْلََنِفيَِّة َواْلَماِلِكيَِّة، َوُهَو اْلَمْذَهُب ِعْنَد الشَّ
 َمْأُموٌر بَِتْخلِيِص نَ ْفِسِه بِاأْلْهَوِن فَاأْلْهَوِن، َولَْيَس ْهُرَب أَْو يَ ْلَتِجَئ ِإََل ِحْصٍن أَْو مَجَاَعٍة أَْو َحاِكٍم َوَجَب َعَلْيِه َذِلَك، وملَْ جَيُْز َلُه اْلِقَتال، أِلنَّهُ ي َ 

 نَُّه أَْمَكَنُه الدِّفَاُع َعْن نَ ْفِسِه ُدوَن ِإْضرَاِر َغرْيِِه فَ َلزَِمُه َذِلَك.َلُه أَْن يَ ْعِدل ِإََل اأْلَشدِّ َمَع ِإْمَكاِن اأْلْسَهل َوألِ 
 يف احلديث : أن من قتل دون ماله فهو شهيد ، املراد أنه شهيد اآلخرة دون الدنيا ، بل يغسل ويكفن ويصلى عليه .-9

 ألن الشهداء أقسام .
 :  :  اعلم أن الشهيد ثالثة أقسام قال النووي 

 أحدها : املقتول يف حرب الكفار بسبب من أسباب القتال .
 فهذا له حكم الشهداء يف ثواب اآلخرة وىف أحكام الدنيا ، وهو أنه ال يغسل وال يصلى عليه .

 والثاين : شهيد يف الثواب دون أحكام الدنيا .
جاءت األحاديث الصحيحة بتسميته شهيداً ، فهذا يغسل وهو املبطون ، واملطعون ، وصاحب اهلدم ، ومن قتل دون ماله ، وغريهم ممن 

 ويصلى عليه وله يف اآلخرة ثواب الشهداء ، وال يلزم أن يكون مثل ثواب األول .
 والثالث : من غل يف الغنيمة وشبهه ممن وردت اآلثار بنفي تسميته شهيدا إذا قتل يف حرب الكفار .

 ال يصلى عليه وليس له ثواهبم الكامل يف اآلخرة .فهذا له حكم الشهداء يف الدنيا ، فال يغسل و 
 وهللا أعلم  .غسلوا وصلي عليهم باالتفاق واتفقوا على أّنم شهداء  : والدليل للقسم الثاين أن عمر وعثمان وعلياً وقال النووي يف اجملموع

 حترمي مال املسلم بغري حق .-10
 جواز السؤال قبل وقوعه إن غلب على الظن إن يقع .-11
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 وجوب احملافظة على املال .-12
 عظم قتل النفس بغري حق .-13
 أن املال أحد الضروريات اخلمس اليت جيب حفظها وهي :-14

 النفس . –العقل  –املال  –العرض  –الدين 
َفُع نَ ْفًسا إِ )  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  : َعْن َأِِب ُهَريْ َرَة قَالَ  -196 ِإَيَاِِنَا  َيَانُ َها ََلْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن قَ ْبُل َأْو َكَسَبْت ِف َثاَلٌث ِإَذا َخَرْجَن اَل يَ ن ْ

ًرا طُُلوُع الشَّْمِس ِمْن َمْغِرِِبَا َوالدَّجَّاُل َوَدابَُّة اأَلْرِض   ( .َخي ْ
---------- 

 أي : ثالث عالمات من عالمات الساعة .( َثاَلٌث ) 
 . هّن الناسأي: ظهرن يف الدنيا وشاهد ِإَذا َخَرْجَن () 
َفُع نَ ْفًسا)   .أي: كافرًة  ( اَل يَ ن ْ
 .نفًسا مؤمنة مل تكن (  ِإَيَانُ َها ََلْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن قَ ْبُل َأوْ ) 
ًرا)   . أي: يف حال كوّنا مؤمنة مل تعمل عماًل صاحلًا غري اإلميان(  َكَسَبْت ِف ِإَيَاِِنَا َخي ْ
 أي : أحدها طلوع الشمس من مغرهبا .(  طُُلوُع الشَّْمِس ِمْن َمْغِرِِبَا) 
 أي املسيح الدجال ، ومسي بالدجال ألنه كذاب ، يغطي احلق بباطله . َوالدَّجَّاُل ( )
 وسيأيت ما يتعلق هبا إن شاء هللا .َوَدابَُّة اأَلْرِض ( )

 احلديث دليل على إثبات عالمات من عالمات الساعة الكربى .-1
 المات الساعة الكربى : طلوع الشمس من مغرهبا ، والدجال ، والدابة .احلديث دليل على أن من ع-2
 احلديث دليل على أن التوبة ال تقبل إذا طلعت الشمس من مغرهبا . -3

َفُع نَ ْفساً ِإميَانُ َها  كَ لقوله تعاَل ) َهْل يَ ْنظُُروَن ِإالَّ أَْن تَْأتِيَ ُهُم اْلَمالِئَكُة أَْو يَْأيتَ رَبَُّك أَْو يَْأيتَ بَ ْعُض آيَاِت َربِّ  يَ ْوَم يَْأيت بَ ْعُض آيَاِت رَبَِّك ال يَ ن ْ
 ملَْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن قَ ْبُل أَْو َكَسَبْت يف ِإميَاِّنَا َخرْياً ُقِل انْ َتِظُروا إِنَّا ُمْنَتِظُروَن ( .

 .غرهبا ، كما صحت بذلك األحاديث قوله ) أَْو يَْأيتَ بَ ْعُض آيَاِت رَبَِّك ( املراد بذلك : طلوع الشمس من م
)ال تقوم الساعة حَّت تطلع الشمس من مغرهبا، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أمجعون، وذلك ال  عن أيب هريرة . قال : قال رسول هللا 

 ينفع نفساً إمياّنا مل تكن آمنت من قبل( متفق عليه .
ب الشمس إذا غربت ؟ قلت : ال أدري ، قال : إّنا تنتهي دون العرش فتخر ) أتدري أين تذه وعن أيب ذر . قال : قال رسول هللا 

َفُع نَ ْفساً ِإميَا نُ َها ساجدة ، ُث تقوم حَّت يقال هلا : ارجعي ، يوشك يا أبا ذر ! أن يقال هلا : ارجعي من حيث جئت ، وذلك حني )ال يَ ن ْ
 .. ( متفق عليه . ملَْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن قَ ْبلُ 

 ) من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغرهبا تاب هللا عليه ( رواه مسلم .  احلديث عنه وقد جاء يف
) إن هللا تعاَل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء  قال  –عن أيب موسى  –ويف احلديث اآلخر 

 الليل حَّت تطلع الشمس من معرهبا ( رواه مسلم .
 وإَّنا مل ينفع اإلميان والعمل الصاحل حينئذ لظهور اآلية اليت تضطرهم إَل اإلميان . ي :قال ابن اْلوز 
قال العلماء : وإَّنا ال ينفع نفساً إمياُّنا عند طلوعها من مغرهبا ؛ ألنه خلص إَل قلوهبم من الفزع ما خُتَْمُد معه كّل شهوة :  وقال القرطب

قوى البدن ؛ فيصري الناس كلهم إليقاّنم بُدنُو القيامة يف حال من حضره املوت يف انقطاع  من شهوات النفس ، وتَ ْفرُت كّل قّوة من
 ت.الّدواعي إَل أنواع املعاصي عنهم، وبطالّنا من أبداّنم؛ فمن تاب يف مثل هذه احلال مل تُقبل توبته، كما ال تُقبل توبة من حضره املو 
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 فائدة :
 وهو حال االحتضار : وهناك وقت آخر ال تقبل فيه التوبة :

يَِّئاِت َحَّتَّ ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل ِإيّنِ -أ اٌر أُولَِئَك  قال تعاَل ) َولَْيَسِت الت َّْوبَُة لِلَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن السَّ تُ ْبُت اآْلَن َوال الَِّذيَن مَيُوتُوَن َوُهْم ُكفَّ
 أَْعَتْدنَا هَلُْم َعَذاباً أَلِيماً ( .

يَِّئاتِ ) قوله تعاَلف َحَّتَّ ِإَذا )أي: وليس قبول التوبة ممن ارتكب السيئات واملنكرات واستمر عليها، ( َولَْيَسِت الت َّْوبَُة لِلَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن السَّ
أي : قال يف هذه ( تُ ْبُت اآْلنَ  قَاَل ِإيّنِ )،  أي : حَّت إذا فاجأهم املوت وحضرت أسبابه وعالماته وبلغت احللقوم( َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوتُ 

احلال حضور املوت ، واليأس من احلياة ، إين تبت اآلن ، فهؤالء ال تنفعهم توبتهم يف هذه احلال ، ألن توبتهم توبة اضطرار ال اختيار  
ِذي آَمَنْت بِِه بَ ُنو ِإْسرائيَل َوأَنَا ِمَن اْلُمْسِلِمنَي آآْلَن َوَقْد َعَصْيَت كما قال تعاَل عن فرعون )َحَّتَّ ِإَذا أَْدرََكُه اْلَغَرُق قَاَل آَمْنُت أَنَُّه ال إَِلَه ِإالَّ الَّ 

ا رَأَْوا بَْأَسَنا قَاُلوا آَمنَّا بِاَّللَِّ َوْحَدُه وََكَفْرنَا ِبَِ  ا رَأَْوا ا ُكنَّا بِِه ُمْشرِِكنَي . فَ َلْم َيُك ي َ قَ ْبُل وَُكْنَت ِمَن اْلُمْفِسِديَن( وقال تعاَل )فَ َلمَّ َفُعُهْم ِإميَانُ ُهْم َلمَّ ن ْ
 بَْأَسَنا ُسنََّت اَّللَِّ الَّيِت َقْد َخَلْت يف ِعَباِدِه َوَخِسَر ُهَناِلَك اْلَكاِفُروَن( .

أي تبلغ روحه رأس حلقه ، وذلك وقت املعاينة الذي يرى ما مل يغرغر (  إن هللا يقبل توبة العبد)  قال  : ابن عمر قالوحلديث -ب
 يه مقعده من اجلنة أو مقعده من النار ؛ فاملشاهد لطلوع الشمس من مغرهبا مثله.ف

وبوعده  وعلى هذا ينبغي أن تكون توبة كل من شاهد ذلك أو كان كاملشاهد له مردودة ما عاش ؛ ألن علمه باهلل تعاَل وبنبيه صلى
 قد صار ضرورة .

 ( . مباحثه يف حديث ) من حفظ عشر ...، وتقدمت  الدجال من عالمات الساعة الكربىإثبات أن املسيح -4
 إثبات أن خروج الدابة عالمة من عالمات الساعة الكربى .-5

 خروج الدابة عالمة من عالمات الساعة الكْبى .
 ( .لنَّاَس َكانُوا بِآيَاتَِنا ال يُوِقُنوَن َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا هَلُْم َدابًَّة ِمْن اأَلْرِض ُتَكلُِّمُهْم أَنَّ ا قال تعاَل )

أخرجنا هلم من  ،حَّت صاروا من شرار خلقه ،وإعراضهم عن شرع هللا وحكمه ،لتماديهم يف املعاصي والطغيان م ،وإذا وجب العذاب عليه
ودينه  للبعث كانوا بالقرآن وُممد حتدثهم أن الناس املنكرين  ،وهي "الدابة" ،األرض يف آخر الزمان عالمة من عالمات الساعة الكربى

 ال يصدقون وال يعملون.
: عامة  قيلمن هم ؟ ] أخرجنا هلم دابة من األرض [ أي وجب العذاب يف حقهم لكفرهم وطغياّنم .] وإذا وقع القول عليهم [ 

] أن الناس كانوا سيأيت شرحها .[  ] تكلمهم: الكفار ، وهذا الصحيح ، ألن الكفار هم الذين ال يؤمنون بآيات هللا . وقيلالناس ، 
. أي ال يصدقون بآيات هللا وال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخربآياتنا ال يوقنون [ 

 ومن السنة :
إّنا لن تقوم حَّت ترون قبلها عشر آيات : فذكر الدخان ، والدجال ، والدابة ، وطلوع الشمس من .. . حديث حذيفة الذي سبق )

 . سى ابن مرمي ، ويأجوج ومأجوج ، .... ( رواه مسلممغرهبا ، ونزول عي
 : ) بادروا باألعمال ستاً : ... وذكر منها : دابة األرض ( رواه مسلم . وعن أيب هريرة . قال : قال رسول هللا 

 من أي الدواب هي ؟ 
 : كل ما يدب على األرض . لغة الدابة

 لم الناس على أّنم مستحقون للعذاب .: دابة خُيرجها هللا قرب قيام الساعة تك واصطالحاً 
 مكان خروجها وصفتها ؟

 ورد بعض األحاديث أّنا تكون من مكة من احلرم ، وورد غري ذلك ، وال يصح من ذلك شيء .
 وكذلك صفتها : ورد بعض األحاديث يف صفتها ال يصح منها شيء .
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 عملها :
 قال تعاَل ) تكلم الناس ( .

 التكليم : اختلف املفسرون يف معىن هذا
 : أن املراد : تكلمهم كالماً ، أي ختاطبهم ُماطبة ، ويدل هلذا قراءة ) تنبئهم ( . فقيل
 : أن املراد : ُترحهم ، ويؤيد ذلك قراءة ] َتْكَلمهم [ بفتح التاء وسكون الكاف ، من الَكْلم وهو اجلرح ، أي تسمهم ومساً . وقيل

 ( أي املخاطبة والوسم . وروي عن ابن عباس أنه قال : ) كاًل تفعل
 : وهو قول حسن ، وال منافاة . قال ابن كثري

 إشكال :-6
 من املعلوم أن اآلية اليت ال ينفع اإلميان عند خروجها طلوع الشمس من مغرهبا ، ويف هذا احلديث ذكر الدجال والدابة ؟

 : لللعلماء يف ذلك أقوا
 م .: أن ذكر الدجال يف احلديث وه القول األول

يف شرحه هلذا احلديث :  يلزم عليه أن يرتفع التكليف باإلميان وبالتوبة عند خروجه ، واألحاديث اآلتية يف صفة الدجال  القرطب ل قا
 م . ) املفهم ( .تدل على خالف ذلك على ما سنبينه ، فدل على أن ذكر الدجال مع الطلوع وهم من بعض الرواة ، وهللا تعاَل أعل

 .و قريب من األول : أن ذكر الدجال يف احلديث : تصحيف ، والصواب أنه : ) الدخان ( ، وه القول الثان
َفْع نَ ْفًسا ِإميَانُ َها ملَْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن قَ ْبُل ، أَْو كَ    ْمِس كما يف رواية اإلمام أِحد ) َثاَلٌث ِإَذا َخَرْجَن ملَْ يَ ن ْ رًا : طُُلوُع الشَّ َسَبْت يف ِإميَاِّنَا َخي ْ

َخاُن ، َوَدابَُّة اأْلَْرضِ   ( . ِمْن َمْغرهِِبَا ، َوالدُّ
 .: "الدخان "! وال أراه إال تصحيفاً -بدالً من: "الدجال " -وقع يف طبعة "املسند" لكن قال األلباين رِحه هللا يف " الصحيحة " 

يات من عمل ينفعه ، إال إذا كان قد اعتاد مثل ذلك : أن هذا املراد من هذا احلديث : أن أحدا ال جيد عند خروج هذه اآلالقول الثالث 
العمل من قبل ؛ فمنها ما يبهت الناظر فيه عن العمل ، وإن كان لو عمل ، لقبل منه ، لكنه : لدهشته ، وعدم استمساك قدمه يف مقام 

 . وإما ألن وقت العمل قد انقضى ، وباب التوبة قد أغلقه ، العمل من قبل : ال يعمل شيئا ينفع
 . ُث إن تفصيل الفرق بني هذه اآليات ، ما يتعذر معه العمل ، وما ال يقبل معه العمل ، مرجعه إَل النصوص األخرى املبينة لذلك

مْ  ويشهد لذلك ما رواه مسلم يف صحيحه  َعْن َأيب ُهَريْ رََة أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ِس ِمْن َمْغرهِِبَا أَْو قَاَل : ) بَاِدُروا بِاأْلَْعَماِل ِستًّا طُُلوَع الشَّ
ابََّة أَْو َخاصََّة َأَحدُِكْم أَْو أَْمَر اْلَعامَّةِ  اَل أَْو الدَّ جَّ َخاَن أَْو الدَّ  .  ( الدُّ

تِّ الَّيِت ِهَي َتْشَغُلُكْم  : أَ رِحه هللا قال السندي هَ ِي : اْعَمُلوا الصَّاحِلَاِت َواْشَتِغُلوا هِبَا قَ ْبَل جمَِيِء َهِذِه السِّ  ا .َعن ْ
ْنَساَن ، َكَفْقرِِه َوِغَناُه اْلُمرَاُد ِمْن َهَذا َأنَّ َهِذِه اأْلَْشَياَء ُكلََّها تَ ُعوُق َعِن اأْلَْعَماِل ، فَ بَ ْعُضَها َيْشَغُل َعْنُه، ِإمَّا يف : وَ  بوقال ابن رج َخاصَِّة اإْلِ

اِل ، وََكَذِلَك اْلِفْْتُ اْلُمْزِعَجُة َوَمَرِضِه َوَهَرِمِه َوَمْوتِِه ، َوبَ ْعُضَها َعامٌّ ، َكقِ  جَّ اَعِة ، َوُخُروِج الدَّ  .َياِم السَّ
 م ( .َكَما َجاَء يِف َحِديٍث آَخَر: ) بَاِدُروا بِاأْلَْعَماِل ِفتَ ًنا َكِقَطِع اللَّْيِل اْلُمْظلِ   

َفُع بَ ْعَدَها َعَمٌل ، كَ   َفُع نَ ْفًسا ِإميَانُ َها ملَْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن   ) يومَما قَاَل تَ َعاَلَوبَ ْعُض َهِذِه اأْلُُموِر اْلَعامَِّة اَل يَ ن ْ يَْأيت بَ ْعُض آيَاِت رَبَِّك اَل يَ ن ْ
 اً ( .قَ ْبُل أَْو َكَسَبْت يِف ِإميَاِّنَا َخريْ 

اعَ   :قَالَ  َويف " الصَِّحيَحنْيِ " َعْن َأيب ُهَريْ َرَة ، َعِن النَِّبِّ  ْمُس ِمْن َمْغرهِِبَا ، فَِإَذا طََلَعْت َوَرآَها النَّاُس ، آَمُنوا اَل تَ ُقوُم السَّ ُة َحَّتَّ َتْطُلَع الشَّ
َفُع نَ ْفَسا ِإميَاِّنَا مَلْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن قَ ْبُل أَْو َكَسَبْت يِف ِإميَاِّنَا خَ  رًاَأمْجَُعوَن ، َفَذِلَك ِحنَي اَل يَ ن ْ  . ي ْ

َفْع نَ ْفًسا ِإميَانُ َها ملَْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن قَ ْبُل ، أَْو َكَسَبْت يِف ِإميَاِّنَا   :قَالَ  ْنُه َعِن النَِّبِّ َويف " َصِحيِح ُمْسِلٍم " عَ   َثاَلٌث ِإَذا َخَرْجَن، ملَْ يَ ن ْ
اُل ، َوَدابَُّة اأْلَْرضِ  جَّ ْمِس ِمْن َمْغرهِِبَا ، َوالدَّ رًا : طُُلوُع الشَّ  . َخي ْ

ُ َعَلْيهِ   :قَالَ  َعْنُه َعِن النَِّبِّ  َوِفيِه أَْيًضا  ْمُس ِمْن َمْغرهِِبَا تَاَب اَّللَّ  ...  َمْن تَاَب قَ ْبَل أَْن َتْطُلَع الشَّ
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نَ  َها َوحُيَاُل بَ ي ْ ن َ فَاْلَواِجُب َعَلى اْلُمْؤِمِن اْلُمَباَدرَُة بِاأْلَْعَماِل الصَّاحِلَِة قَ ْبَل أَْن اَل يَ ْقِدَر َعَلي ْ َها، ِإمَّا ِبََرٍض أَْو َمْوٍت ، أَْو بَِأْن يُْدرَِكُه بَ ْعُض ُه َوبَ ي ْ
 ل .        ) جامع العلوم ( .َهِذِه اآْليَاِت الَّيِت اَل يُ ْقَبُل َمَعَها َعمَ 

ذنا بذلك، كون إال بتمام هذه الثالث اآليات، وأن خروج الدابة والدجال، وإن كان مؤ ، ال ي: أن عدم االنتفاع بالعمل القول الرابع
، : هو طلوع الشمس من مغرهبااً : أن آخرها خروجوإرهاصا بني يديه، فإنه ال يستتم ذلك الوعيد، إال خبروج الثالث، وظاهر النصوص

 . ، إال من كان عهده باإلميان والعمل سابقا لطلوع الشمسطع النفع بالعمل املستأنف اجلديد، وينقلتوبةوعنده يغلق باب ا
مَ  :  هللاقال القاري رِحه  اُل، َوَدابَُّة اأْلَْرِض ، َوَقدَّ جَّ ْمِس ِمْن َمْغرهِِبَا، َوالدَّ رًا يِف اْلُمرَاُد َهِذِه الثَّاَلُث بَِأْسرَِها : طُُلوُع الشَّ   الطُُّلوَع َوِإْن َكاَن ُمَتَأخِّ

 ح ( .مرقاة املفاتي.          ) ُخُروُج َغرْيِِه إِلَْيِه اْلُوُقوِع ؛ أِلَنَّ َمَداَر َعَدِم قَ ُبوِل الت َّْوبَِة َعَلْيِه ، َوِإْن ُضمَّ 
الَ  :قَاَل  ؟اْْلَاِهِليَِّة َيِصُل الرَِّحَم َويُْطِعُم اْلِمْسِكنَي فَ َهْل َذاَك نَاِفُعهُ  قُ ْلُت يَا َرُسوَل اَّللَِّ اْبُن ُجْدَعاَن َكاَن ِف ) َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت -197

َفُعُه ِإنَُّه َلَْ  يِن  َخِطيَئِت  يَ ُقْل يَ ْوًما َربِ  اْغِفْر ِل  يَ ن ْ  ( .يَ ْوَم الدِ 
---------- 

: قال العلماء وكان ابن جدعان كثري اإلطعام ، وكان اختذ للضيفان جفنة يرقى إليها بسلم ، وكان من بن  قال النووي ن (اْبُن ُجْدَعا) 
 ء قريش وامسه عبد هللا .َتيم بن مرة أقرباء عائشة رضي هللا عنها ، وكان من رؤسا

 ما كان قبل النبوة ، مسوا بذلك لكثرة جهاالهتم .) اْلاهلية ( 
 صلة الرحم : هي اإلحسان إَل األقارب .( ِصُل الرَِّحَم ي) َ 
 أي : هل ذلك ُملصه من عذاب هللا املسَتَحق بالكفر ؟(  فَ َهْل َذاَك نَاِفُعهُ ) 
َفُعهُ )   . ذا العملال يثاب على ه: أي (  الَ يَ ن ْ

( أي يوم اجلزاء واحلساب ، ألن الدين يطلق على أمرين : أواًل : يوم اجلزاء كقوله تعاَل ) مالك يوم الدين ( ويطلق على  ) يوم الدين
 العمل كقوله ) لكم دينكم ويل دين ( .

  .احلديث دليل على أن من شروط قبول العمل اإلميان ، فمن مات كافراً ال ينفعه عمله الصاحل-1
 ة ( .قال تعاَل ) وَمْن يَ ْعَمْل ِمَن الّصاحِلاِت ِمْن ذََكٍر أو أنْثى وهَو ُمؤِمن فأولَِئَك يَدخلوَن اجلنّ 

 . وُهَو ُمؤِمنه : فاهلل تعاَل شَرَط لَِقبول األعمال الصاحلة االمياَن بقول
 ( .ْؤِمٌن َفُأولَِئَك َكاَن َسْعيُ ُهْم َمْشُكورًا َوَمْن أَرَاَد اآْلِخَرَة َوَسَعى هَلَا َسْعيَ َها َوُهَو مُ وقال تعاَل ) 

ميَاِن بِاَّللَِّ :  قال الشنقيطي َفُع ِإالَّ َمَع اإْلِ لِيُل َعَلى أَنَّ اأْلَْعَماَل الصَّاحِلََة اَل تَ ن ْ َفُع َمَعَها َحَسَنٌة ، أِلَنَُّه ، َويف اآْليَِة الدَّ أِلَنَّ اْلُكْفَر َسيَِّئٌة اَل تَ ن ْ
 ( .َوُهَو ُمْؤِمٌن ) يف َذِلَك قَ ْولُُه  َشَرطَ 

ذََكٍر أَْو أُنْ َثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأولَِئَك يَْدُخُلوَن اجْلَنََّة َواَل يُْظَلُموَن  َوَقْد أَْوَضَح تَ َعاََل َهَذا يف آيَاٍت َكِثريٍَة ؛ َكَقْولِِه : َوَمْن يَ ْعَمْل ِمَن الصَّاحِلَاَت ِمنْ 
 ( .نَِقريًا 

 ( .ْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن َمْن َعِمَل َصاحِلًا ِمْن ذََكٍر أَْو أُنْ َثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِييَ نَُّه َحَياًة طَيَِّبًة َولََنْجزِيَ ن َُّهْم َأْجَرهُ  )ْولُُه َوق َ 
 (َصاحِلًا ِمْن ذََكٍر أَْو أُنْ َثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَُأولَِئَك يَْدُخُلوَن اجْلَنََّة يُ ْرزَُقوَن ِفيَها بَِغرْيِ ِحَسابٍ َمْن َعِمَل َسيَِّئًة َفاَل جُيَْزى ِإالَّ ِمثْ َلَها َوَمْن َعِمَل )َوقَ ْولُُه 

 ِإََل َغرْيِ َذِلَك ِمَن اآْليَاِت .
َ بِ  َر اْلُمْؤِمِننَي ِإَذا أَطَاَع اَّللَّ َفُعُه َذِلكَ ِإْخاَلٍص اَل ي َ َوَمْفُهوُم َهِذِه اآْليَاِت أَنَّ َغي ْ  )األضواء(  .ميَاُن بِاَّللَِّ َجلَّ َوَعاَل ؛ لَِفْقِد َشْرِط اْلَقُبوِل الَِّذي ُهَو اإْلِ ن ْ

ً ، وهو معىن قوله  قال النووي :  : معىن احلديث أن ما كان يفعله من الصلة واإلطعام ووجوه املكارم ال ينفعه يف اآلخرة ، لكونه كافرا
 دين ، أي مل يكن مصدقاً بالبعث ، ومن مل يصدق به كافر وال ينفعه عمل .رب اغفر يل خطيئيت يوم ال

: وقد انعقد اإلمجاع على أن الكفار ال تنفعهم أعماهلم، وال يثابون عليها بنعيم، وال ختفيف عذاب، -َرِِحَُه هللُا  - وقال القاضي عياض
 لكن بعضهم أشدُّ عذابًا َمن بعض، حبسب جرائمهم. انتهى.
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: معىن قوهلا: "هل ذلك نافعه؟ " أي: هل ذلك ُُملِّصه من عذاب هللا اْلُمْسَتَحقِّ بالكفر؟ ، فأجاهبا بنفي -َرِِحَُه هللُا  - قرطب  قال الو 
 ن . ) املفهم ( .ذلك، وعلّله بأنه مَلْ يؤمن، وَعرّب عن اإلميان ببعض ما يُدّل عليه، وهو قوله: "مَلْ يقل: رب اغفر يل خطيئيت يوم الدي

 وميكن أن نقسم أعمال الكافر احلسنة إَل أقسام :
 أوالً : حال كفره ال تقبل ومردودة .

ُهْم نَ َفَقاتُ ُهْم ِإالَّ أَن َُّهْم َكَفُروْا بِاَّللِّ َوِبَرُسولِِه قال تعاَل ) ( ، فإذا كانت الصدقة وهي نفع متعدي ال تقبل منه فغريها َوَما َمنَ َعُهْم أَن تُ ْقَبَل ِمن ْ
 فع اخلاص من باب أوَل .من الن

 ثانياً : إذا مات على الكفر فال تقبل وهو خملد ف النار .
ْدُه َشْيئًا وَ قال تعاَل ) ُه َواَّللَُّ َسرِيُع َوَجَد اَّللََّ ِعنَدُه فَ َوفَّاُه ِحَسابَ َوالَِّذيَن َكَفُروا أَْعَماهُلُْم َكَسرَاٍب بِِقيَعٍة حَيَْسُبُه الظَّْمآُن َماء َحَّتَّ ِإَذا َجاءُه ملَْ جيَِ

 ( .احلَِْسابِ 
نْ َيا َواآلِخَرِة وقال تعاَل ) َوأُْولَ ِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َوَمن يَ ْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه فَ َيُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَُأْولَ ِئَك َحِبَطْت أَْعَماهُلُْم يِف الدُّ

 ى الكفر .( . فعلق حبوط العمل ِبوته علَخاِلُدونَ 
 ( .نَّ ِمَن اخْلَاِسرِينَ َوَلَقْد أُوِحَي إِلَْيَك َوِإََل الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكونَ وقال تعاَل )

َفُعُه إِنَُّه مَلْ يَ ُقْل يَ ْوًما َربِّ اغْ  :فَ َهْل َذاَك نَاِفُعُه قَاَل  وحلديث الباب )  ( .يَ ْوَم الدِّيِن  َخِطيَئيِت  ِفْر يل الَ يَ ن ْ
 ثالثاً : أن يسلم وَيسن إسالمه , فهنا يكتب له ما كان يعمله فضاًل من هللا .

ِقنَي ِإََل  قال النووي : ْساَلم يُ ثَاب َعَلى َما ، َوأَنَُّه ِإَذا َأْسَلَم اْلَكاِفر َومَ  أَنَّ احلَِْديث َعَلى ظَاِهرهَوَذَهَب اِْبن َبطَّاٍل َوَغرْيه ِمْن اْلُمَحقِّ اَت َعَلى اإْلِ
رْي يف َحال اْلُكْفرفَ َعَلُه  ِإَذا َأْسَلَم اْلَكاِفر َفَحُسَن ِإْساَلُمُه  : ). قَاَل : قَاَل َرُسول اَّللَّ  ، َواْسَتَدلُّوا حِبَِديِث َأيب َسِعيد اخْلُْدرِّي ِمْن اخلَْ

يَِّئة ِبِْثِلَها ِإالَّ أَْن يَ َتَجاوَ هِلَا ِإََل َسْبِعِماَئِة ِضْعف، َوَُمَا َعْنُه ِبَعْشِر أَْمثَاَلفَهااََل َلُه ُكّل َحَسَنة زَ َكَتَب اَّللَّ تَ عَ  ( ذََكرَُه ز اَّللَّ ُسْبَحانَُه َوتَ َعاََل ، َوالسَّ
اَرُقطْ  ْساَلم ُكّل   ، َوثَ َبَت ِفيَهاَرَواُه َعْنُه ِمْن ِتْسع طُُرق، وَ ِنُّ يف َغرِيب َحِديث َماِلكالدَّ ُكّلَها أَنَّ اْلَكاِفر ِإَذا َحُسَن ِإْساَلمه يُْكَتب َلُه يِف اإْلِ

ْرك . قَاَل اِْبن َبطَّال َرِِحَُه اَّللَّ  اض أِلََحٍد : َوَّلِلَِّ تَ َعاََل أَْن يَ تَ َفضَّل َعَلى ِعَباده ِبَا َشاَء اَل ِاْعرتَِ تَ َعاََل بَ ْعد ذِْكره احلَِْديثَحَسَنة َعِمَلَها يِف الشِّ
 ) شرح مسلم ( .   : " َأْسَلْمت َعَلى َما َأْسَلْفت ِمْن َخرْي " . َوَاَّللَّ أَْعَلم . حِلَِكيِم ْبن ِحزَام  َعَلْيِه قَاَل : َوُهَو َكَقْولِِه 

 وحلديث الباب .
َوَمن يَ ْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه فَ َيُمْت ال تعاَل )ل، وإال ترد، كما ق، إن أسلم تقبعلق بإسالمه، موقوفة على إسالمهفالكافر عمله الصاحل م

 ( فعلق حبوط عمله باملوت على الكفر .... َوُهَو َكاِفرٌ 
لعائشة ملا سألته عن ابن جدعان ما كان يصنعه من اخلري ، هل ينفعه ؟ فقال : إنه مل يقل يومًا رب اغفر يل خطيئيت يوم  وقد قال 

 هلا بعد أن أسلم نفعه ما عمله يف الكفر .الدين ، فدل على أنه لو قا
 .والقرطب وابن املنري من املتأخرين ، وقد جزم ِبا جزم به النووي إبراهيم احلريب وابن بطال وغريمها من القدماء  قال اْلافظ :

ه يف اإلسالم ثواب ما كان قال ابن املنري : املخالف للقواعد دعوى أن يكتب له ذلك يف حال كفره ، وأما أن هللا يضيف إَل حسنات 
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 

 ) الفتح ( .    .قادر ، فإذا جاز أن يكتب له ثواب ما مل يعمل البتة جاز أن يكتب له ثواب ما عمله غري مويف الشروط
 بيه :تن

 ويرتتب على هذا مسألة خالفية فقهية ، وهي أن املسلم إذا حج ُث ارتد ، ُث عاد إَل اإلسالم  فالراجح من أقوال أهل العلم أنه مل حيبط
 حجه ، وال جيب عليه إعادته ، وهذا مذهب اإلمام الشافعي وأحد قويل الليث بن سعد ، واختاره ابن حزم .

 شرط لقبول العمل . احلديث دليل على أن اإلميان-2
 بيان فضل اإلميان، وأنه هو الركن األساسّي لقبول أعمال العباد. -3
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 مشروعية طلب املغفرة .-4
 أن الكفر ُمبط للعمل .-5
 عظم منزلة التوحيد .-6
 فضل صلة األرحام وإطعام املساكني .-7
 إثبات يوم القيامة واحلساب واجلزاء .-8

َتاَل قَ ْوَل هللِا عز وجل ِف ِإبْ َراِهيَم: }َربِ  ِإن َُّهنَّ َأْضَلْلَن َكِثريًا ِمَن النَّاِس َفَمْن  َأنَّ النَِّبَّ ص ) ْمِرو ْبِن اْلَعاَعْن َعْبِد هللِا ْبِن عَ -198
{ اآلية, َوقَاَل ِعيَسى  بْ ُهْم فَِإن َُّهْم ِعَباُدَك َوِإْن تَ ْغِفْر هلَُ تَِبَعِن فَِإنَُّه ِمنِ  ْم فَِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز اْْلَِكيُم {, فَ َرَفَع يََدْيه, َوقَاَل: : }ِإْن تُ َعذِ 

َما يُ ْبِكيَك؟ فَأَتَاُه ِجْْبِيُل عليه َفَسْلُه  -رَبَُّك َأْعَلُم وَ  -"اللَُّهمَّ أمَِّت أمَِّت", َوَبَكى, فَ َقاَل هللُا عز وجل: يَا ِجْْبِيُل اْذَهْب ِإََل ُُمَمٍَّد 
اَل ِبَا قَاَل, َوُهَو َأْعَلُم, فَ َقاَل هللُا: يَا ِجْْبِيُل اْذَهْب ِإََل ُُمَمٍَّد, فَ ُقْل: ِإنَّا َسنُ ْرِضيَك ِف أم ِتَك, وَ  أَلُه, فََأْخبَ َرُه َرُسوُل هللِا السالم, َفسَ 

 ( . َنُسوُءك
---------- 

 ( أي : ارحم أميت . اللَُّهمَّ أمَِّت أمَِّت ) 
 ة عليهم .شفق (  َوَبَكى) 
 . (  فَ َقاَل هللاُ: يَا ِجْْبِيُل اْذَهْب ِإََل ُُمَمَّدٍ  )

 بإدخاهلم اجلنة .(  فَ ُقْل: ِإنَّا َسنُ ْرِضيَك ِف أم ِتكَ ) 
 أي : ال نفعل ما تكره .(  َواَل َنُسوُءك )

 على أمته واعتنائه ِبصاحلهم واهتمامه بأمرهم . بيان كمال شفقة النب -1
 اليدين يف الدعاء . استحباب رفع-2
البشارة العظيمة هلذه األمة زادها هللا شرفًا ِبا وعدها هللا تعاَل بقوله : سنرضيك يف أمتك وال نسوءك وهذا من أرجى األحاديث هلذه -3

 األمة أو أرجاها .
 . عند هللا تعاَل وعظيم لطفه سبحانه به  بيان عظم منزلة النب -4
 وأنه باحملل األعلى فيسرتضى ويكرم ِبا يرضيه . إظهار شرف النب  ؤاله احلكمة يف إرسال جربيل لس-5
 هذا احلديث موافق لقوله تعاَل ) ولسوف يعطيك ربك فرتضى ( .-6
 حريص علينا رفيق بنا يسعى يف إيصال اخلري . ، ألنه  حب النب -7
 ف أحوال : وبكى النب شفقة على أمته ،  بكاء النب -8

 ا مات ابنه إبراهيم ، دمعت عيناه وبكى رِحة له .مل فبكى 
 وبكى ملا قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء وانتهى إَل قوله تعاَل ) فكيف إذا جئنا من ك ل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيداً  ( .

 وبكى ملا مات عثمان بن مظعون .
 وبكى ملا كسفت الشمس .

 ه .وبكى ملا جلس على قرب إحدى بنات
 تارة رِحة للميت ، وتارة خوفاً على أمته وشفقة عليها ، وتارة من خشية هللا ، وتارة عند مساع القرآن . قال ابن القيم : وكان بكاؤه 

 خطورة الشرك -9
 أمهية التوحيد-10
 أن األنبياء ال ميلكون هداية الناس ، اهلداية بيد هللا .-11
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 اإلميان جبربيل-12
  ليس بإله ، ففيه الرد على النصارى . أن عيسى عبد هلل-13
األدب مع هللا يف الدعاء ، وذلك يف قوله تعاَل عن عيسى ) إن تعذهبم فإّنم عبادك ( قال ابن القيم : وهذا من أبلغ األدب مع هللا -14

ً لغريك مع كوّنم عبيدك  –، فإذا عذبتهم  يف مثل هذا املقام ، أي شأُن السيد رِحة عبيده واإلحسان إليهم ، وهؤالء عبيدك ليسوا عبيدا
فلوال أّنم عبيد سوٍء من أخبس العبيد ، وأعتاهم على سيدهم وأعصاهم له ، مل تعذهبم ، ألن قربة العبودية تستدعي إحسان السيد إَل  –

وإباؤهم عن طاعته ،  عبده ورِحته، فلماذا يعذب أرحم الراِحني وأجود األجودين وأعظم احملسنني إحسانًا عبيده ؟ لوال فرط عتوهم،
 وكمال استحقاقهم للعذاب .

 ( . النَّارِ  ِإنَّ َأِِب َوأَبَاَك ِف  )فَ َلمَّا قَ فَّى َدَعاُه فَ َقاَل « . النَّاِر  ِف » قَاَل  َأنَّ رَُجالً قَاَل يَا َرُسوَل اَّللَِّ أَْيَن َأيب ) َعْن أََنٍس -199
---------- 

 أي : وَل منصرفاً .) قفى ( 
 يف النار . ديث دليل على أن والد النب احل-1

 من أهل الفرتة ؟ فإن قال قائل أليس أبو النب 
  أقوال:  يف أهل الفرتةأهل الفرتة، وألهل العلم  فإنه من  النب  : أن أبا اْلواب

  .قال بعضهم هم يف النار أوالً :
 . (إُّثاً عظيماً  بِاَّللَِّ فَ َقِد افْ تَ َرى َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشرِكْ  َويَ ْغِفُر َما ُدوَن  َأْن يُْشَرَك بِهِ  لقوله تعاَل: )ِإنَّ اَّللََّ ال يَ ْغِفرُ 

  .هم معذورون :وقال آخرون
 لقوله تعاَل ) وما كنا معذبني حَّت نبعث رسوالً ( .

  .النار يف هم جابوا فهم يف اجلنة وإن مل جييبوا فأإّنم ميتحنون يوم القيامة، فإن :  آخرون لوقا
وذكر منهم رجاًل مات يف فرتة فيقول: رب ما أتاين لك …القيامة  يومميتحنون أربعة ل )أنه قا حلديث األسود بن سريع عن النب 

 د ه أِحروا .(اً عليهم برداً وسالم لكانت ليطيعنه، فريسل إليهم أن ادخلوا النار، فوالذي نفس ُممد بيده لو دخلوها  مواثيقهم رسول، فيأخذ 
 . األدلة  وهذا القول األخري هو األقرب, ألن فيه َجعاً بني

 . من أهل الفرتة النار مع أنه  فإن احلديث السابق يدل على أنه يف وأما أبو النب 
 :وقد أجاب العلماء عن ذلك 

 . جييب ن هللا علم أنه ممن ال: أ قيل
ينايف احلديث الوارد عنه من  عن أبويه وجده عبد املطلب بأّنم من أهل النار ال  باره وإخ: رِحه هللا يف البداية والنهاية قال ابن كثري  

متناً يف تفسرينا عند قوله القيامة، كما بسطناه سنداً و  ميتحنون يف العرصات يوم طرق متعددة أن أهل الفرتة واألطفال واجملانني والصم  عدة
 .ةهؤالء من مجلة من ال جييب فال منافا ال جييب، فيكون يكون منهم من جييب ومنهم من ( فحَّت نبعث رسواًل  وما كنا معذبني)  تعاَل: 

 .فال يعذرون  من دين إبراهيم  بلغهم بقايا -ومن معه  -ألنه  وقيل
 . ] وهذا القول أن املراد باألب هو عمه ضعيف جداً [ . األب على العم املراد باألب عمه أبو طالب والعرب تطلق وقيل

كما قال  ال ينطق عن اهلوى، إن أيب وأباك يف النار ( قاله عن علم، فهو ل: حينما قا  والنب) ل الشيخ ابن باز رَحه هللا : وقا
فلوال أن عبد هللا بن ( ىَوَما َغَوى* َوَما يَ ْنِطُق َعِن اهْلََوى*ِإْن ُهَو ِإال َوْحٌي يُوحَ  َهَوى* َما َضلَّ َصاِحُبُكمْ  َوالنَّْجِم ِإَذاهللا سبحانه وتعاَل: )

ما يوجب عليه احلجة من جهة دين إبراهيم  ، فلعله بلغهيف حقه ما قاله ؛ ملا قال النب قامت عليه احلجة قد عبد املطلب والد النب 
األصنام بث  من ،عي، وسار يف الناس ما أحدثه عمروإبراهيم حَّت أحدثوا ما أحدثه عمرو بن حلي اخلزا ، فإّنم كانوا على ملة

عليه قريش من عبادة األصنام باطل فتابعهم ؛ فلهذا قامت عليه  ، فلعل عبد هللا كان قد بلغه ما يدل على أن ماودعائها من دون هللا
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، فهو مل يؤذن له أن يزورها فأذن له ، فاستأذن أنله استأذن أن يستغفر ألمه فلم يؤذن احلديث من أنه  احلجة. وهكذا ما جاء يف
، وال ألن أهل اجلاهلية يعاملون معاملة الكفرة يف أحكام الدنيا، فال يدعى هلم ، أواحلجة ؛ فلعله ألنه بلغها ما يقيم عليهاألمهيستغفر 

 ة .الكفرة وأمرهم إَل هللا يف اآلخر  ، فيعاملون معاملةيستغفر هلم؛ ألّنم يف ظاهرهم كفار، وظاهرهم مع الكفرة
 .هللا تعاَل أحيامها له بعد موهتما وآمنوا به ، وأنالرسول  وياة أبالسيوطي رِحه هللا إَل َن وقد ذهب

 .العلم , وحكموا بأن األحاديث الواردة ف ذلك موضوعة أو ضعيفة جداً  وهذا القول أنكره عامة أهل
 فائدة :

 . ، أو شديدة الضعف ل هلاوعة ال أص         أحاديث موض وإمياّنما فهي وي النب         األحاديث الواردة يف إحياء أب 
،  اجلوزي ، وابن ناصر الدين، وابن ، وابن عساكر ، واخلطيب البغدادي ، وابن شاهني واجلوزقاين ، كالدارقطن: كما قرره أهل العلم   

 والسهيلي، والقرطب، واحملب الطربي، وابن سيد الناس، وغريهم.
الفقه األكرب( أليب حنيفة، ويف رسالة   رسالة مستقلة، والعالمة علي القاري يف )شرحيف املسألة الشيخ إبراهيم احللب يف وقد بسط الكالم

 . خاصة أيضاً 
يف  هللا  رسول خالف مجيع العلماء يف ذلك، وكتب رسالة عنواّنا ) التعظيم واملنة يف أن أبو أما الشيخ جالل الدين السيوطي فقد 

 .(  اجلنة
 للحديث الصحيح، وُمالف ملسلك اجلماهري من علماء املذاهب األربعة، وغريهم من ُمالفضعيف  -غفر هللا له  -وما اختاره 

 . املتقدمني واملتأخرين
 يف النار حلديث الباب . فأبو النب 
تذكر فأذن يل، فزوروا القبور فإّنا  استأذنت ريب أن أستغفر ألمي فلم يأذن يل، واستأذنته أن أزور قربهافقد صح أنه قال: وأما أمه 

 . وأمرها إَل هللا ومل يأذن له باالستغفار هلا؛ ألّنا ماتت يف الفرتة قبل البعثة،  باآلخرة" رواه مسلم  من حديث أيب هريرة
 وليس هذا ِبستغرب :

لما تبني له كان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن موعدة وعدها إياه ف كان من الكافرين بنص القرآن الكرمي "وما   والد سيدنا إبراهيم ف
 وسورة املمتحنة، وغريمها.  . وهكذا جاء هذا املعىن يف سورة مرمي ، منه إن إبراهيم ألواه حليم" أنه عدو هلل تربأ

 ضرب هللا مثاًل للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا حتت عبدين من عبادنا" وامرأة نوح وامرأة لوط كانتا كافرتني بنص القرآن الكرمي

.وابن نوح كان أيضاً كافراً كما يف سورة هود "قال يا نوح " الداخلني فخانتامها فلم يغنيا عنهما من هللا شيئاً وقيل ادخال النار معصاحلني 
 اجلاهلني".  ليس من أهلك إنه عمل غري صاحل فال تسألن ما ليس لك به علم إين أعظك أن تكون من إنه

ولو كانوا أويل قرِب  به بقوله يف سورة التوبة: "ما كان للنب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركنيوأصحا  وقد خاطب هللا تعاَل نبيه ُممداً 
  من بعد ما تبني هلم أّنم أصحاب اجلحيم

 لنفع والديه . الً إذ لو كان يقدر على نفع أحد استقال ال ميلك لنفسه وال ألحد من هللا شيئاً  أن النب -2
 هللا . أنه ال ُماباة ألحد عند-3
 أن الشفاعة ال تقبل يف حق الكافرين .-4
 على بعض الغيب . أن هللا يطلع نبيه -5
 ال ينبغي أن يسال الناس أسئلة غري نافعة .-6
 . حكمة هللا تعاَل يف كفر والد النب -7
 أن دين اإلسالم قائم على اإلميان والعمل الصاحل .-8
 ار ، هو من حسن العشرة للتسلية باالشرتاك يف املصيبة .قال النووي : قوله إن أيب وأباك يف الن-9
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, َوأَنَا َأْكثَ ُر [  أَنَا َأوَُّل َمْن يَ ْقَرُع بَاَب اْْلَنَّةِ ]  أَنَا َأوَُّل النَّاِس َيْشَفُع ِف اْْلَنَّة)  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك, قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا  -200
 اً ( .اأْلَنِْبَياِء تَ َبع

 آِتى بَاَب اْْلَنَِّة يَ ْوَم اْلِقَياَمِة فََأْستَ ْفِتُح فَ يَ ُقوُل اخْلَاِزُن َمْن أَْنَت فََأُقوُل ُُمَمٌَّد . فَ يَ ُقوُل ِبكَ  ) قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  :قَالَ  وعنه -201
َلكَ   ( . ُأِمْرُت اَل َأفْ َتُح أَلَحٍد قَ ب ْ

قُُه ِمْن ُأمَِّتِه  اْْلَنَِّة ََلْ ُيَصدَّْق َنِبي  يٍع ِف أَنَا َأوَُّل َشفِ  ) وعنه . قال : قال  -202 ْقُت َوِإنَّ ِمَن األَنِْبَياِء نَِبيًّا َما ُيَصدِ  ِمَن األَنِْبَياِء َما ُصدِ 
 ( . ِإالَّ رَُجٌل َواِحدٌ 

---------- 
  ويدق . أي : يطرق) يقرع ( 

للعصاة من أميت يف دخول اجلنة ، وقيل : أنا أول شافع يف اجلنة لرفع درجات  ( قيل : أول شافع) أنا أول الناس من يشفع ف اْلنة 
 يشفع حال كونه يف اجلنة كما ورد يف رواية هناد يف حديث الشفاعة الطويل ) فأستأذن على ريب ..( .  الناس فيها ، وقيل : إنه 

 لثا أهل اجلنة ، فإن أكثرية األتباع توجب أفضلية املتبوع .ث مجع تابع ، أي أكثرهم أتباعاً يوم القيامة ، ألن أمته ) تبعاً ( 
 ( أي :مل يصدق نب تصديقاً مثل تصديق أميت إياي ، يعن به كثرة مصدقيه . ) َل يصدق نب من األنبياء ما صدقت

 . ، ومن األمم أمته  احلديث دليل على أن أول من يدخل اجلنة نبينا ُممد -1
 من يقرع باب اجلنة ( . وقول اخلازن ) بك أمرت ال أفتح ألحد قبلك ( . حلديث الباب ) وأنا أول

يف دخول اجلّنة قبل الناس، ويدّل عليه قوله: "وأنا أّوُل من يَقرَع باب اجلّنة"، : نَا أَوَُّل النَّاِس َيْشَفُع يِف اجْلَنَِّة( أي : قوله ) أَ  قال القرطب
قبلك"، وقوله يف احلديث اآلخر: "فأَنطلق معي برجال، فُأدخلهم اجلّنة"، وهذه إحدى شفاعاته وقول اخلازن: "بك أُمرُت ال أفتح ألحد 

  .املفهم ( .  املتقّدمة الذكر ( 
 ) حنن اآلخرون األولون يوم القيامة ، حنن أول الناس دخواًل اجلنة ( متفق عليه . لقوله  ومن األمم أمته 

 ء تابعاً يوم القيامة ، ففيه إشعار : أن أكثرية األتباع توجب أفضلية املتبوع .أكثر األنبيا بيان كون أن نبينا -2
 . بالعكسبيان فضل كثرة األتباع يف اخلري؛ ألنه يؤتى أجور أتباعه، فكلما كثروا كثُر أجره، والعكس -3

ُقص من أجورهم شيًئا، ومن َسّن يف اإلسالم َمن َسنَّ يف اإلسالم سنة حسنة، فله أجرها وأجر َمن َعِمل هبا من غري أن ي َ )  كما قال    ن ْ
 م .أخرجه مسل اً (سنة سيئة، فعليه وزرها، ووزر من عمل هبا من غري أن ينقص من أوزارهم شيئ

الكربى كانت وحياً متلواً خياطب العقول والقلوب، وهي معجزة باقية ُمفوظة  السر يف كثرة من آمن من هذه األمة أن معجزة الرسول و 
ما من األنبياء من نب إال قد أعطي من اآليات :   قيام الساعة، ففي )الصحيحني( عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللاإَل 

 ة .ما مثله آمن عليه البشر، وإَّنا كان الذي أوتيت وحياً أوحى هللا إيل، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيام
 [ . يف دخول اجلنة .] وهذه خاصة به  عته أن من أنواع الشفاعة ، شفا-4
 أن للجنة أبواباً .-5

ُُم اأْلَبْ َواُب كما قال تعاَل )  ( .َجنَّاِت َعْدٍن مَُّفتََّحًة هلَّ
ن ُكلِّ بَاٍب وقال تعاَل ) الَِئَكُة يَْدُخُلوَن َعَلْيِهم مِّ

َ
 ( .َوامل

 ليها .وأخرب تعاَل أن هذه األبواب تفتح عند ما يصل املؤمنون إ
فَاْدُخُلوَها  َخَزنَ تُ َها َساَلٌم َعَلْيُكْم ِطْبُتمْ َوِسيَق الَِّذيَن ات ََّقْوا َرب َُّهْم ِإََل اجْلَنَِّة ُزَمرًا َحَّتَّ ِإَذا َجاُؤوَها َوفُِتَحْت أَبْ َوابُ َها َوقَاَل هَلُْم كما قال تعاَل )

 ( .َخاِلِديَن 
 وعدد أبواِبا ُّثانية .

 ) يف اجلنة ُّثانية أبواب ( رواه البخاري . قال : قال رسول هللا كما يف حديث سهل . 
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 بعض هذه األبواب . وَسى النب 
 فمنها الريان وهو خاص بالصائمني .

  متفق عليهفإذا دخلوا أغلق فلم يدخل غريهم(.  ،بواب، باب منها يسمى الريان، ال يدخله إال الصائمونيف اجلنة ُّثانية أ) كما قال 
 : باب للمكثرين من الصالة ، وباب للمتصدقني ، وباب للمجاهدين .ومنها 

 أن هناك أناساً يدعون من أبواب اْلنة الثمانية وهم : وقد أخْب النب 
: ) ما منكم من أحد يسبغ الوضوء ُث يقول : أشهد أن  قال : قال رسول هللا  من يقول الدعاء الوارد بعد الوضوء ؟ عن عمر  -

 هللا وأن ُممداً عبده ورسوله ، إال فتحت له أبواب اجلنة الثمانية ( . ال إله إال
 وكذلك من شهد أن ال إله إال هللا وأن ُممداً رسول هللا وأن عيسى عبد هللا ورسوله . -

 أن أبواِبا تفتح ف رمضان وف يوم االثنني واخلميس . وأخْب النب 
 .. ( .ة وغلقت .رمضان فتحت أبواب اجلن ) إذا دخل كما قال 

 ) تفتح أبواب اجلنة يف كل اثنني وَخيس ( متفق عليه . وقال 
 أن أبواب اجلنة اآلن مغلقة .-6

الكها أن قال ابن القيم : وأما اجلنة فإّنا دار هللا وكرامته وُمل خواصه ، فإذا انتهوا إليها صادفوا أبواهبا مغلقة ، فريغبون إَل صاحبها وم
 ون بأويل العزم من الرسل .يفتحها هلم ويستشفع

 فضيلة هذه األمة .-7
 فضل الدعوة إَل هللا .-8
 تسلية الدعاة إَل هللا ، حيث إن بعض األنبياء ] وهو نب مرسل يوحى إليه [ مل يصدقه أحد .-9

 اإلميان باجلنة .-10
 أن املالئكة ال تعلم الغيب .-11
 ذكر امسه لقول اخلازن : من أنت ؟ فأقول : ُممد .أن الرجل عند االستئذان إذا قيل من أنت : أن ي-12
 أن للجنة خازناً .-13

 : وخازن اجلنة ملك يقال له رضوان ، جاء مصرحاً به يف بعض األحاديث . قال ابن كثري
اَل يَ َناُم, َواَل يَ ْنَبِغي َلُه َأْن يَ َناَم,  -َوَجلَّ  َعزَّ  -ِبَْمِس كِلَماٍت, فَ َقاَل: "ِإنَّ هللَا  قَاَم ِفيَنا َرُسوُل هللِا ) َعْن َأيب ُموَسى, قَاَل: -203

َوف ِرَوايَِة َأيب َبْكٍر:  -ِل اللَّْيل, ِحَجابُُه النُّوُر ََيِْفُض اْلِقْسَط, َويَ ْرفَ ُعُه, يُ ْرَفُع ِإلَْيِه َعَمُل اللَّْيِل قَ ْبَل َعَمِل الن ََّهار, َوَعَمُل الن ََّهاِر قَ ْبَل َعمَ 
 ( . َلْو كَشَفُه أَلَْحَرَقْت ُسُبَحاُت َوْجِهِه َما انتهى ِإلَْيِه َبَصُرُه ِمْن َخْلِقهِ  -النَّاُر 

---------- 
 . فاملراد بالكلمة هنا اجلملة املركبة املفيدة، وهو إطالق لغوّي، كما يسّمون القصيدة كلمةً أي : خبمس مجل ، (  ِبَْمِس كِلَماتٍ )  

وقوهلم: ال إله إالَّ هللا كلمة اإلخالص، ومنه ما أخرجه  (َربِّ اْرِجُعونِ ) إشارة إَل قوله (َكالَّ إِن ََّها َكِلَمٌة ُهَو قَائُِلَها) -َعزَّ َوَجلَّ -ه قوله ومن
 .ل بَاطِ َأاَل ُكلُّ َشْيٍء َما َخاَل هللاَ  أصدق كلمة قاهلا الشاعر كلمة لَِبيد:: قال: قال النّب  الشيخان يف "صحيحيهما" عن أيب هريرة 

 أي : بالفعل ، ألن النوم من النقائص ، إذ هو انغماس وغلبة على الفعل يسقط به اإلحساس ، وهللا تعاَل منزه عنه .) ال ينام ( 
 أي : يستحيل وميتنع أن ينام .) وال ينبغي له أن ينام ( 

 مسي قسطاً ألن القسط العدل .أي خيفض هللا امليزان ويرفعه ِبا يوزن من أعمال العباد ، و ) َيفض القسط (  
 أي : للعرض عليه .) يرفع إليه ( 

 أي املعمول فيه .) عمل الليل ( 
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أي : قبل أن يؤتى بعمل النهار ، وهو بيان ملسارعة الكرام الكتبة إَل رفع األعمال وسرعة عروجهم إَل ما فوق ) قبل عمل النهار ( 
 السماوات .

 ذي أحجب به من خلقه النور .أي : حجاب هللا ال) حجابه النور ( 
 أي : احلجاب .) لو كشفه ( 

 أي : أنوار وجهه وجالله وهبائه .) ألحرقت سبحات وجهه ( 
 املراد مجيع املخلوقات ، ألن بصره ُميط جبميع املخلوقات .) ما انتهى إليه بصره من خلقه ( 

  ال ينام لكمال قيوميته وحياته .احلديث دليل على إثبات أن هللا ال ينام ومستحيل أن ينام ، وهللا-1
 وكلمة ال ينبغي تستعمل يف املستحيالت .

 .)َوَما يَ ْنَبِغي لِلرَِّْحَِن أَْن يَ تَِّخَذ َوَلداً( كقوله تعاَل 
ْعَر َوَما يَ ْنَبِغي َلُه ِإْن ُهَو ِإالَّ ِذْكٌر َوقُ ْرآٌن ُمِبنٌي( وقوله تعاَل   .)َوَما َعلَّْمَناُه الشِّ

 ألن النوم دليل النقص والعجز . ينام ؟ملاذا ال 
 والنوم من الصفات املنفية عن هللا تعاَل .

 والقاعدة : كل صفة نفاها هللا عن نفسه فإّنا متضمنة لشيئني :
 : انتفاء تلك الصفة . أحدمها

 : ثبوت كمال ضدها . الثان
 قال تعاَل ) وال يظلم ربك أحداً ( نفى الظلم عن نفسه ، لكمال عدله .

 وقال تعاَل ) وما مسنا من لغوب ( فنفى اللغوب والعي لكمال قوته .
 وقال تعاَل ) ال تأخذه سنة وال نوم ( فنفى النوم والسنة لكمال حياته وقيوميته .

 وعلى هذا ُتري الصفات املنفية .
 أن هللا يعز من يشاء ويذل من يشاء .-2

 أن األعمال ترفع إليه كل يوم .-3

 املالئكة لرهبا .سرعة استجابة -4

 أن لكل وقت عمله .-5

 تنزيه هللا عن صفات النقائص .-6

 أن هللا له الصفات العلى .-7
 إثبات علو هللا على خلقه لقوله ) يرفع إليه ... ( .-8

 أوالً : علو هللا ينقسم إَل قسمني :
 : قدر  . القسم األول
 : علو شرف . القسم الثان

 ا أحد ممن ينتسب إَل اإلسالم .وهذان القسمان مل خيالف فيهم
 وهو سبحانه عايل الصفات والقدر ، منزه عن النقائص والعيوب .

 وهذا وقع فيه خالف بني أهل السنة وأهل البدع .القسم الثالث : علو ذات : 
 أن هللا تعاَل عال بذاته فوق مجيع خلقه ، بائن من خلقه مستو على عرشه . فمذهب أهل السنة والسلف :

 أدلة كثرية من الكتاب والسنة والعقل والفطرة . وهلم
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 أما أدلة الكتاب والسنة فقد تنوعت داللتهما بطرق كثرية :
 التصريح بالفوقية .أحدها : 

 كقوله تعاَل ) خيافون رهبم من فوقهم ( .
 وكقوله تعاَل ) وهو القاهر فوق عباده ( .

 التصريح بالعروج إليه .:  الثان
 ج املالئكة والروح إليه ( .كقوله تعاَل ) تعر 

 ) يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهلم . ( . وقوله 
 التصريح بالصعود إليه .الثالث : 

 كقوله تعاَل ) إليه يصعد الكلم الطيب ( .
 التصريح برفعه بعض املخلوقات إليه .الرابع : 

 كقوله تعاَل ) بل رفعه هللا إليه ( .
 . وقوله ) إين متوفيك ورافعك إيل (

 التصريح بالعلو املطلق الدال على مجيع مراتب العلو .اخلامس : 
 كقوله تعاَل ) وهو العلي العظيم ( وقوله ) وهو العلي الكبري ( ) وهو علي حكيم ( .

 التصريح بنزيل الكتاب منه .السادس : 
 ( ) تنزيل من حكيم ِحيد ( . كقوله تعاَل : ) تنزيل الكتاب من هللا العزيز احلكيم  ( ) تنزيل من الرِحن الرحيم

 ) قل نزله روح القدس من ربك ( .) إنا أنزلناه يف ليلة مباركة ( .
 التصريح باختصاص بعض املخ لوقات بأّنا عنده ، وأن بعضها أقرب إليه من بعض ، كقوله : ) إن الذين عند ربك ( .السابع : 

 ) وله من يف السموات واألرض ومن عنده ( .
 صريح بأن هللا تعاَل يف السماء .التالثامن : 

 ) ارِحوا من يف األرض يرِحكم من يف السماء ( . كقوله تعاَل ) ءأمنتم من يف السماء ( وقال الرسول 
 التصريح باالستواء على العرش .التاسع : 

 كقوله ) الرِحن على العرش استوى ( .
 التصريح برفع األيدي إَل هللا تعاَل .العاشر : 

 : ) إن هللا يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردمها صفراً ( . كقوله   
 والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة ، وهذا جيده من نفسه كل داع .

 َل أسفل .التصريح بنزوله كل ليلة إَل السماء الدنيا ، والنزول املعقول عند مجيع األمم ، إَّنا يكون من علو إاْلادي عشر : 
اإلشارة إليه حساً إَل العلو كما أشار إليه من هو أعلم به وِبا جيب له ، ملا كان باجلمع األعظم الذي مل جيتمع ألحد مثله الثان عشر : 

يت يف اليوم األعظم ، يف املكان األعظم ، قال هلم : ) أنتم مسؤولون عن ، فما ذا أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأد
 ونصحت . فرفع إصبعه الكرمية إَل السماء ، رافعاً هلا إَل من هو فوقها وفوق كل شيء ، قائالً : اللهم اشهد ( .

التصريح بلفظ ) األين ( كقول أعلم اخللق به ، وأنصحهم ألمته ، وأفصحهم بيانًا عن املعىن الصحيح ، بلفظ ال يوهم الثالث عشر : 
 باطالً بوجه: ) أين هللا ( .

 ملن قال : إن ربه بالسماء باإلميان .  شهادته الرابع عشر  : 
إخباره تعاَل عن فرعون أنه رام الصعود إَل السماء ليطلع إَل إله موسى ، فيكذبه فيما أخربه من أنه سبحانه فوق اخلامس عشر : 
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إَل إله موسى وإين ألظنه كاذبًا ( فمن نفى  السموات ، فقال : ) يا هامان ابن يل صرحًا لعلي أبلغ األسباب أسباب السموات فأطلع
 العلو من اجلهمية فهو فرعوين ، ومن أثبتها فهو موسوي ُممدي .

 وبني ربه ليلة املعراج بسبب ختفيف الصالة .  أنه تردد بني موسى  إخباره السادس عشر : 
 من العقل :

 وتنزيهه عن ضده . أن العلو صفة كمال والسفل صفة نقص ، فوجب هلل تعاَل صفة العلو
 وأما الفطرة :

قال شارح الطحاوية : وأما ثبوته بالفطرة فإن اخللق مجيعًا بطباعهم وقلوهبم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ، ويقصدون جهة العلو 
 بقلوهبم عند التضرع إَل هللا .

 وأما اإلَجاع :
 اته مستو على عرشه .فقد أمجع الصحابة والتابعون واألئمة على أن هللا فوق مسو 

 تنبيه :
 قوله ) أأمنتم من ف السماء ( .

 قد يتوهم واهم أن هللا تعاَل داخل السماء ، وأن السماء حتيط به ، كما لو قلنا : فالن يف احلجرة ، فإن احلجرة حتيط به .
فاسد ، فإن ) يف ( خيتلف معناها حبسب  ومنشأ الوهم : ظنه أن ) يف ( اليت للظرفية تكون ِبعىن واحد يف مجيع مواردها ، وهذا ظن

 متعلقها .
 فقوله ) أأمنتم من يف السماء ( هذا عند أهل التفسري من أهل السنة على أحد وجهني :

: أن تكون السماء ِبعىن العلو ، فإن السماء يراد هبا العلو ، كما يف قوله تعاَل ) وأنزل لكم من السماء ماء ( واملطر ينزل  الوجه األول
 ن السحاب املسخر بني السماء واألرض ال من السماء نفسها .م

: أن تكون ) يف ( ِبعىن ) على ( ، كما جاءت ِبعناها يف مثل قوله تعاَل ) فسريوا يف األرض ( أي على األرض وقوله عن  الوجه الثان
 فرعون ) وألصلبنكم يف جذوع النخل ( أي على جذوع النخل .

 ه تعاَل ) وهو يف السماء إله ويف األرض ( ؟ وكذلك قوله تعاَل ) وهو هللا يف السموات ويف األرض ( ؟ما اجلواب عن قولفإن قيل 
يف ومهه ،  ئقال ابن تيمية : ليس معنامها أن هللا يف األرض كما أنه يف السماء ، ومن توهم هذا ، أو نقله عن أحد من السلف فهو ُمط

 وكاذب يف نقله .
 : أن هللا مألوه يف السماوات ويف األرض ، كل من فيهما فإنه يتأله ويعبده . وإمنا معِن اآلية األوَل

 : أن هللا إله يف السماء ، وإله يف األرض ، فألوهيته ثابتة فيهما . وأما اآلية الثانية فمعناها

 أن هللا تعاَل ال يراه اآلن أحد وال يقدر على ذلك أحد .-9
 خربية [ . إثبات صفة الوجه هلل تعاَل ] صفة-10

 الوجه ثابت هلل تعاَل بداللة الكتاب والسنة وإمجاع السلف .
 أما الكتاب :

 فقوله تعاَل : ) ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام ( .
 وقوله : ) كل شيء هالك إال وجهه ( .

 ال أجرت عليها ( . متفق عليهلسعد بن أيب وقاص : ) إنك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجه هللا تعاَل إ أما السنة فقول النب 
 وأمجع السلف على إثبات الوجه هلل تعاَل فيجب إثباته له بدون حتريف وال تعطيل وال تكييف وال َتثيل،وهو وجه حقيقي يليق باهلل. 

 املخالفون ألهل السنة :



 38 

 ال ثواب هللا .أوّل أهل التحريف الوجه هلل ، قالوا : املراد بالوجه يف اآليات الثواب ، وكل شيء يفىن إ
 والرد عليهم :

 أنه ُمالف إلمجاع السلف ، فلم يقل أحد منهم أن املراد بالوجه الثواب .أوالً : 
 أنه ُمالف لظاهر اللفظ ، فإن ظاهر اللفظ أن هذا وجه خاص وليس هو الثواب .ثانياً : 
 رام ( هذا ال ميكن .هل ميكن أن يوصف الثواب هبذه الصفات العظيمة : ) ذو اجلالل واإلكثالثاً : 
  : ) حجابه النور ، لو كش فه ألحرقت ُسُبحاُت وجهه ما انتهى إليه بص ره من خلقه ( . رواه مسلم ما تقولون يف قول الرسول رابعاً : 

 فهل الثواب له هذا النور الذي حيرق ما انتهى إليه بصر هللا من اخللق ، ال ميكن .
أنه استعاذ بوجه هللا تعاَل ، فقال : ) أعوذ بوجهك الكرمي أن تضلن ال إله إال أنت  ح عن النب أن الثواب ُملوق ، وقد صخامسًا : 

 احلي الذي ال ميوت واجلن واإلنس ميوتون ( . رواه أبو داود
 األمر بالعدل والقسط .-11

َهاانْ ُتِهَي بِِه إِ  َلمَّا ُأْسِرَي ِبَرُسوِل هللِا  ) ْن َعْبِد هللا, قَالَ عَ  -204 يَ ْنَتِهي َما  ََل ِسْدرَة اْلُمْنتَ َهى, َوِهَي ِف السََّماِء السَّاِدَسة, ِإلَي ْ
َها,  َها يَ ْنَتِهي َما يُ ْهَبُط ِبِه ِمْن فَ ْوِقَها, فَ يُ ْقَبُض ِمن ْ َها, َوِإلَي ْ , قَاَل:  (ِإْذ يَ ْغَشى السِ ْدرََة َما يَ ْغَشى )  قَالَ يُ ْعَرُج بِِه ِمَن اأْلَْرض, فَ يُ ْقَبُض ِمن ْ

َثاَلثًا: ُأْعِطَي الصََّلَواِت اخْلَْمَس, َوُأْعِطَي َخَواتِيَم ُسورِة اْلبَ َقَرة, َوُغِفَر ِلَمْن ََلْ ُيْشِرْك بِاهلِل  فَ َراٌش ِمْن َذَهٍب, قَاَل: فَُأْعِطَي َرُسوُل هللِا 
 ِمْن أُمَِّتِه َشْيًئا اْلُمْقِحَماُت(.

---------- 
 إن شاء هللا .سيأيت ملا مسيت بذلك (  انْ ُتِهَي بِِه ِإََل ِسْدرَة اْلُمْنتَ َهى بَِرُسوِل هللِا َلمَّا ُأْسِرَي ) 
 ( ويف حديث أنس الذي تقدم أّنا يف السماء السابعة، واختلف يف الرتجيح ، وسيأيت إن شاء هللا . َوِهَي ِف السََّماِء السَّاِدَسة) 
 أنه يقف عندها كل ما ُيصعد به من األرض من أعمال العباد واألرواح .: أي  ( إليها ينتهي ما يُعرج به من األرض) 
 تقبضه املالئكة فتوصله إَل ما أمرت به .: أي  ( فُيقبض منها) 
 يغشاها فراش من ذهب ، والَفراش : الطري الذي يلقي نفسه يف ضوء السراج .: أي (  فَ َراش من ذهب) 
أي: عند سدرة املنتهى )َثاَلثًا( أي: ثالث خصال، وزاد  ا (فأعطاه هللا عندهي ) ويف رواية الرتمذ(  اَلثًاثَ  فَُأْعِطَي َرُسوُل هللِا ) 

 ه .الرتمذّي: "مل يُ ْعِطهّن نبيًّا كان قبل
 ... ( .ِبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون قوله تعاَل ) آمن الرسول : أي  (خواتيم سورة البقرة ) 
َها( يف هذا احلديث سبب تسميتها بذلك : اْلُمْنتَ َهى ِإََل ِسْدرَةقوله ) -1 َها يَ ْنَتِهي  إِلَي ْ َها، َوإِلَي ْ يَ ْنَتِهي َما يُ ْعرَُج بِِه ِمَن اأْلَْرض، فَ يُ ْقَبُض ِمن ْ

هَ   ا .َما يُ ْهَبُط بِِه ِمْن فَ ْوِقَها، فَ يُ ْقَبُض ِمن ْ
 ليها ، ومل جياوزها أحد إال رسول هللا .: مسيت سدرة املنتهى ، ألن علم املالئكة ينتهي إ وقال النووي
 : وهذا ال يعارض حديث ابن مسعود ، لكن حديث ابن مسعود ثابت يف الصحيح فهو أوَل باالعتماد . قال اْلافظ

 ( . َوِهَي ِف السََّماِء السَّاِدَسة )قوله -2
َماءَ . ).. وجاء يف حديث مالك بن صعصعة يف الصحيحني قال  َنا السَّ ٌد  فَأَتَ ي ْ ابَِعَة ِقيَل َمْن َهَذا قِيَل ِجرْبِيُل ِقيَل َمْن َمَعَك ِقيَل ُُمَمَّ السَّ

يلَ اْلبَ ْيُت اْلَمْعُموُر  َقاَل َمْرَحًبا ِبَك ِمِن اْبٍن َوَنِبٍّ فَ رُِفعَ ِقيَل َوَقْد أُْرِسَل ِإلَْيِه َمْرَحًبا بِِه َونِْعَم اْلَمِجيُء َجاَء َفأَتَ ْيُت َعَلى ِإبْ رَاِهيَم َفَسلَّْمُت َعَلْيِه ف َ 
ُعوَن أَْلَف َمَلٍك ِإَذا َخَرُجوا  ملَْ يَ ُعوُدوا إِلَْيِه أِخَر َما َعَلْيِهْم َورُِفَعْت يل ِسْدرَُة َفَسأَْلُت ِجرْبِيَل فَ َقاَل َهَذا اْلبَ ْيُت اْلَمْعُموُر ُيَصلِّي ِفيِه ُكلَّ يَ ْوٍم َسب ْ

 ( .ىاْلُمْنتَ هَ 
ابَِعِة فَاْستَ ْفَتَح ِجرْبِيُل َفِقيَل َمْن َهَذا قَاَل ِجرْبِيُل. ِقيَل َوَمْن ..) . يف صحيح مسلم قال  وجاء يف حديث أنس َماِء السَّ ُُثَّ َعرََج بَِنا ِإََل السَّ

ٌد  ُمْسِنًدا َظْهرَُه ِإََل اْلبَ ْيِت اْلَمْعُموِر َوِإَذا ُهَو يَْدُخُلُه   نَا بِِإبْ رَاِهيَم ِقيَل َوَقْد بُِعَث إِلَْيِه قَاَل َقْد بُِعَث إِلَْيِه. فَ ُفِتَح لََنا فَِإَذا أَ  . َمَعَك قَاَل ُُمَمَّ



 39 

ُعوَن أَْلَف َمَلٍك الَ يَ ُعوُدوَن إِلَْيِه ُُثَّ َذَهَب يب  ْدرَِة اْلُمْنتَ َهى َوِإَذا َوَرقُ َها َكآَذاِن اْلِفيَ َلةِ  ُكلَّ يَ ْوٍم َسب ْ  .. ( . ِإََل السِّ
 ينهما :واجلمع ب

 إن أصلها يف السماء السادسة ، ومعظمها كأغصاّنا وفروعها يف السماء السابعة . قيل :
ابَِعة فَ َقْد ُعِلَم أَن ََّها يف :  قال النووي اِدَسة َوُمْعَظمَها يف السَّ نَ ُهَما فَ َيُكون َأْصلَها يِف السَّ  ِّنَايَة ِمْن اْلِعَظم .َومُيِْكن أَْن جُيَْمع بَ ي ْ

اِدَسة ما:  ابن حجروقال  ابَِعَة أِلَنَُّه حُيَْمُل  َواَل يُ َعاِرُض قَ ْوله اّنا يف السَّ َماَء السَّ َها بَ ْعَد أَْن َدَخَل السَّ دلت َعَلْيِه بَِقيَُّة اأْلَْخَباِر أَنَُّه َوَصَل إِلَي ْ
اِدَسِة َوأَْغَصانَ َها َوفُ ُروَعهَ  َماِء السَّ َها ِإالَّ َأْصُل َساِقهَ َعَلى أَنَّ َأْصَلَها يف السَّ اِدَسِة ِمن ْ ابَِعِة َولَْيَس يِف السَّ  ا . ) الفتح ( .ا يِف السَّ

 إّنا يف السابعة . وقيل :
 ورجحه ابن العريب ، والقاضي عياض ، والقرطب ، وابن رجب .

ابَِعِة لَِقْولِِه بَ عْ  : قَاَل اْلُقْرُطِب  ْدَرة َويِف َحِديث بن َمْسُعوٍد أَن ََّها يف ظَاِهُر َحِديِث أََنٍس أَن ََّها يِف السَّ ابَِعِة ُُثَّ ذهب يب ِإََل السِّ َماِء السَّ َد ذِْكِر السَّ
اِدَسِة َوَهَذا تَ َعاُرٌض اَل َشكَّ ِفيِه َوَحِديُث أََنٍس ُهَو قَ ْوُل اأْلَْكثَِر َوُهَو الَِّذي يَ ْقَتِضيِه َوْصُفَها  َها ِعْلُم ُكلِّ َنِبٍّ ُمْرَسٍل بِأَن ََّها الَّيِت يَ ْنَتهِ السَّ ي إِلَي ْ

 .... .    ) املفهم ( . وَُكلُّ َمَلٍك ُمَقرَّبٍ 
 قالوا : أن رواة كوّنا يف السابعة أكثر .-أ

 قالوا : إن األحاديث الدالة على أّنا يف السابعة مرفوعة ، وأما حديث ابن مسعود موقوف عليه ، واملرفوع مقدم على املوقوف . -ب
 الوا : إن كوّنا يف السابعة هو الذي يقتضيه وصفها وتسميتها .ق -ج
 ( . َثاَلثًا: ُأْعِطَي الصََّلَواِت اخْلَْمسَ  فَُأْعِطَي َرُسوُل هللِا  قوله ) -3

 فيه أن الصلوات اخلمس فرضت عليه اإلسراء واملعراج ، وأّنا يف فرضت يف أعلى مكان ، وهذا يدل على فضلها وحب هللا هلا .
 ( . َوُأْعِطَي َخَواتِيَم ُسورِة اْلبَ َقَرةقوله )  -4

 . ه اخلواتيم من ذلك احملّل األعلىأنه أُعطي هذأي : 
  رواه أِحد .(يّب قبلأُعطيُت خواتيم سورة البقرة من كنز حتت العرش، مل يُعَطهّن ن) قال: قال رسول هللا  عن أيب ذرّ  ما يدّل على ذلك  
 رواه أِحد  .(شفإين أُعطيتهما من كنز حتت العر  اقرأ اآليتني من آخر سورة البقرة،) اجُلَهّن، قال: قال رسول هللا  عن ُعقبة بن عامر وعن 

 وقد جاء يف فضل هاتني اآليتني :
 ) من قرأ باآليتني من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه ( متفق عليه . عن أيب مسعود . قال : قال رسول هللا -أ

 لقيم : الصحيح أن معناه كفتاه من شر ما يؤذيه ، وقيل : كفتاه من قيام الليل ، وليس بشيء .قال ابن ا
َنَما ِجرْبِيُل قَاِعٌد ِعْنَد النَِّب ) َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل -ب َماِء فُِتَح الْ   بَ ي ْ َع نَِقيًضا ِمْن فَ ْوِقِه فَ َرَفَع رَْأَسُه فَ َقاَل َهَذا بَاٌب ِمَن السَّ يَ ْوَم ملَْ يُ ْفَتْح مسَِ

َلَك  َفَسلََّم َوقَاَل أَْبِشْر بُِنورَْيِن أُوتِيتَ ُهَما ملَْ يُ ْؤتَ ُهَما َنِبٌّ  َقطُّ ِإالَّ اْليَ ْوَم فَ نَ َزَل ِمْنُه َمَلٌك فَ َقاَل َهَذا َمَلٌك نَ َزَل ِإََل اأَلْرِض ملَْ يَ ْنزِْل َقطُّ ِإالَّ اْليَ ْومَ  قَ ب ْ
ُهَما ِإالَّ أُْعِطيَتهُ فَاحِتَُة اْلِكَتاِب   ( رواه مسلم . َوَخَواتِيُم ُسورَِة اْلبَ َقرَِة َلْن تَ ْقرَأَ حِبَْرٍف ِمن ْ

إن هللا َكَتب كتابًا قبل أن خَيُلق السموات واألرض بألفي عام، أنزل ل ) قا عن النب  -رضي هللا عنهما  -عن النعمان بن بشري  -ج
 ان ( رواه الرتمذي .وال يقرآن يف دار ثالث ليال، فيَ ْقَرهَبا شيط منه آيتني َخَتم هبما سورة البقرة،

 َوُغِفَر ِلَمْن ََلْ ُيْشِرْك بِاهلِل ِمْن أُمَِّتِه َشْيًئا اْلُمْقِحَماُت(. قوله )-5
كبائر اليت تُ ْهِلك أصحاهبا، ومعناه: الذنوب العظام ال -بضم امليم، وإسكان القاف، وكسر احلاء  -ال النووّي رِحه هللا: "اْلُمْقِحَماُت": ق

ُم: الوقوع يف امل َقحُّ  . هالكوتوردهم النار، وتُ ْقِحمهم إيّاها، والت َّ
بغفراّنا أنه ال خُيَلَّد يف النار،  -وهللا أعلم  -: من مات من هذه األّمة، غري ُمشرِك باهلل، ُغِفر له املقحمات، واملراد  ومعِن الكالم 

ب أصاًل،خبالف املشركني، وليس املرا فقد تقرَّرت نصوص الشرع، وإمجاع أهل السنة على إثبات عذاب بعض الُعَصاة من  د أنه ال يُ َعذَّ
 املوحدين.
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ْقِحماُت، وهذا َيْظَهر على مذهب َمن يقول: إّن ل
ُ

فظة "َمْن" ال َوحَيَْتِمل أن يكون املراد هبذا ُخُصوًصا من األمة، أي: يُ ْغَفر لبعض األمة امل
 وم مطلًقا، وعلى مذهب من يقول: ال تقتضيه يف اإلخبار، وإن اقتضته يف األمر والنهي.تقتضي العم

ومُيِْكن تصحيحه على املذهب املختار، وهو كوّنا للعموم مطلًقا؛ ألنه قد قام دليل على إرادة اخلصوص، وهو ما ذكرناه من النصوص 
 ) شرح مسلم ( .واإلمجاع. 

 ر فضلها [ .فضل الصلوات اخلمس . ] وسبق ذك-6
 أن الصلوات املفروضة عددها َخس .-7
 فضل خواتيم سورة البقرة وحفظها وتعاهدها . -8
 فضل التوحيد ، وأن من مات عليه ال خيلد يف النار .-9

 ذم الشرك وأنه حيرم أهله اخلري كله .-10
 فضل هذه األمة .-11
 يده بالنار [ .الرد على اخلوارج ] الذين يقولون بكفر فاعل الكبرية وختل-12

َنَما ِجْْبِيُل قَاِعٌد ِعْنَد النَِّب ) َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل -205 َع نَِقيًضا ِمْن فَ ْوِقِه فَ َرَفَع رَْأَسُه فَ َقاَل َهَذا بَاٌب ِمَن السََّماِء فُِتَح   بَ ي ْ َسَِ
ُهَما َقاَل َهَذا َمَلٌك نَ َزَل ِإََل اأَلْرِض َلَْ يَ ْنِزْل َقطُّ ِإالَّ اْليَ ْوَم َفَسلََّم َوقَاَل أَْبِشْر بُِنورَْيِن ُأوتِيت َ اْليَ ْوَم ََلْ يُ ْفَتْح َقطُّ ِإالَّ اْليَ ْوَم فَ نَ َزَل ِمْنُه َمَلٌك ف َ 

ُهَما ِإالَّ  ََلْ يُ ْؤتَ ُهَما َنِبي  َلَك فَاحِتَُة اْلِكَتاِب َوَخَواتِيُم ُسورَِة اْلبَ َقَرِة َلْن تَ ْقَرأَ ِبَْرٍف ِمن ْ  ( . ُأْعِطيَتهُ  قَ ب ْ
---------- 

َع نَِقيضاً ِمْن فَ ْوِقِه )   أي : صوتاً كصوت الباب إذا فتح . (َسَِ
 جربيل . (فَ َقاَل  )

 أي : يف زمن من األزمنة املاضية . (َهَذا بَاٌب ِمَن السََّماِء فُِتَح اْليَ ْوَم ََلْ يُ ْفَتْح َقطُّ ) 
 ليوم .أي : إال يف هذا ا (ِإالَّ اْليَ ْوَم  )

 أي : من ذلك الباب .( فَ نَ َزَل ِمْنُه ) 
 يا ُممد .( َوقَاَل أَْبِشْر ) 
 أعطيتهما . (بُِنورَْيِن ُأوتِيتَ ُهَما  )
 من األنبياء . ( ََلْ يُ ْؤتَ ُهَما َنِبي )  

 مسيت بذلك ألنه افتتح هبا الكتاب العظيم .( فَاحِتَُة اْلِكَتاِب ) 
 اآليات الثالث من آخر سورة البقرة . (َقَرِة َوَخَواتِيُم ُسورَِة اْلب َ ) 
 أنت يا ُممد وال أمتك . (َلْن تَ ْقَرأَ  )

ُهَما )   بكلمة من كلماهتا .( ِبَْرٍف ِمن ْ
 أي : إال أعطيت ِبعىن ذلك احلرف ، أي ِبقتضى تلك الكلمة وأجبت به . (ِإالَّ ُأْعِطيَتُه ) 
 يم سورة البقرة .احلديث دليل على فضل سورة الفاحتة وخوات-1

اَفرْح بسبب نورين أعطيتهما، قيل: مسامها نورين؛ ألن كالًّ منهما يكون لصاحبه نورًا يسعى أمامه، وألنه : أي ن ( أَْبِشْر بُِنوَريْ لقوله ) 
 يُرَشُد، ويهتدي بالتأّمل فيهما إَل الطريق القومي، واملنهج املستقيم. 

ين مبيِّنني لقارئهما، ومنّورين له، وُخّصت "الفاحتة" هبذا؛ لتضّمنها مجلة معاين : أي ن ( بنوريه ) قول :  قال القرطب بأمرين عظيمني نَ ريِّ
 اإلميان واإلسالم واإلحسان، فهي آخذة بأصول القواعد الدينّية، واملعاقد املعارفّية.

جبميل انقيادهم ملقتضاها، وتسليمهم ملعناها،   وعلى أصحابه وُخّصت خواتيم سورة البقرة بذلك؛ ملا تضّمنته من الثناء على النب 
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ف عنهم، وغَ  ا َحَصل فيها من إجابة دعواهتم بعد أن َعِلموها، فَخفَّ
َ

َفَر هلم، وابتهاهلم إَل اَّللَّ تعاَل، ورجوعهم إليه يف مجيع أمورهم، ومل
 ) املفهم ( .    ونصرهم، وفيها غري ذلك مما يطول تتّبعه. 

 فضل سورة الفاحتة ، وهلذه السورة فضائل :احلديث دليل على  -2
 أعظم سورة ف القرآن . فهي 

فَ َلْم ُأِجْبُه ، فَ ُقْلُت : يَا َرُسوَل هللِا ِإيّنِ ُكْنُت ُأَصلِّي فَ َقاَل  َعْن َأيب َسِعيِد ْبِن اْلُمَعلَّى قَاَل : ُكْنُت ُأَصلِّي يِف اْلَمْسِجِد َفَدَعاين َرُسوُل هللِا 
َوِر يِف اْلُقْرآِن قَ ْبَل أَْن خَتْرَُج ِمَن اْلَمْسِجِد ُُثَّ ُقِل اَّللَُّ : }اْسَتِجيُبوا َّلِلَِّ َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم{ ُُثَّ قَاَل يل أُلَعلَِّمنََّك ُسوَرًة ِهَي أَْعَظُم السُّ َأملَْ ي َ 

ا أَرَاَد َأْن خَيْرَُج قُ ْلُت َلُه أملَْ  ْبُع  تَ ُقلْ  َأَخَذ بَِيِدي فَ َلمَّ أُلَعلَِّمنََّك ُسوَرًة ِهَي أَْعَظُم ُسوَرٍة يف اْلُقْرآِن قَاَل }احلَْْمُد َّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي{ ِهَي السَّ
 ( رواه البخاري . اْلَمثَاين َواْلُقْرآُن اْلَعِظيُم الَِّذي أُوتِيُتهُ 

 ة ؟وَل يرد أفضل منها ف الكتب السماوي
 . والذي نْفسي بَيِده، ما أُنزَِل يف التوراِة، وال يف اإلَنيِل، وال يف الزَّبوِر، وال يف الُفرقاِن ِمثُلها ( رواه الرتمذي)  قال رسول هللا 

 وهي ركن من أركان الصالة , ال تصح الصالة إال ِبا .
 ب ( متفق عليه .مَلْ يَ ْقرَأْ ِبَفاحِتَِة اْلِكَتا اَل َصاَلَة ِلَمنْ ل ) قَا أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت  

 السبع املثان . وهي
ًعا ِمْن اْلَمثَاين َواْلُقْرآَن اْلَعِظيا ) اليت قال هللا فيه َناَك َسب ْ  م ( .َوَلَقْد آتَ ي ْ

ة َأْي تُ َعاد ، َوِقيَل أِلَن ََّها يُ ثْ ىَن هِبَا َعَلى اَّللَّ تَ َعاََل ، َوِقيَل أِلَن ََّها اْخُتِلَف يِف َتْسِمَيتَها " َمثَاين " َفِقيَل أِلَن ََّها تُ ثَ ىنَّ ُكّل رَْكعَ :  فظقال اْلا
 . اُْسُتْثِنَيْت هِلَِذِه اأْلُمَّة مَلْ تَ ْنزِل َعَلى َمْن قَ ْبلَها ، " انتهى

 .متضمنة ألنفع الدعاءوهي 
ل العون على مرضاته ، ُث رأيته يف الفاحتة يف : )إياك نعبد وإياك قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : "تأملت أنفع الدعاء ، فإذا هو سؤا

 . نستعني(" انتهى
 . فسورة الفاحتة مفتاح كل خري وسعادة يف الدارين وباْلملة :

ح وحافظة القوة فاحتة الكتاب وأم القرآن والسبع املثاين والشفاء التام والدواء النافع والرقية التامة ومفتاح الغىن والفال:  قال ابن القيم
ودافعة اهلم والغم واخلوف واحلزن ملن عرف مقدارها وأعطاها حقها وأحسن تنزيلها على دائه وعرف وجه االستشفاء والتداوي هبا والسر 

 د ( .زاد املعالك .                             ) كذ  الذي ألجله كانت
 فاحتة الكتاب وهلا أمساء :، و ( هذا اسم من أمسائها  فَاحِتَُة اْلِكَتابِ  قوله )-3

 .: فاحتة الكتاب  منها
 كما يف حديث الباب .

 ألنه يفتتح هبا القرآن كتابة وقراءة.
 .: الصالة  ومنها

 رواه مسلم  .(بين وبني عبدي، فإذا قال العبد: احلمد هلل رب العاملني، قال: ِحدين عبدي ...قس مت الص الة كما يف احلديث القدسي )
 .أم الكتاب :  ومنها

 . وما رقيت إال بأم الكتاب ( متفق عليه .كما يف حديث أيب سعيد ) ..
 .: السبع املثاين  ومنها

 لقوله  ) أم القرآن هي السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيته ( رواه البخاري . 
 .: الرقية  ومنها
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 ألن أبا سعيد َرقى هبا . 
 .: الشافية  ومنها

 َي هبا بإذن هللا .ألن اللديغ شف 
 قال العلماء: كثرة األمساء يدل على شرف املسمى.

 احلديث دليل على فضل خواتيم سورة البقرة ، وقد تقدم ذلك .-4
 قرة ، وهذا مذهب مجاهري العلماء .جواز قول سورة الب-5

ديث ) ال تقولوا سورة البقرة وال سورة آل عمران وذهب البعض إَل كراهة ذلك ، وأنه يقول السورة اليت يذكر فيها كذا وكذا ، واستدلوا حب 
 وال سورة النساء ( لكنه حديث ال يصح .

 :واألدلة على اجلواز كثرية جداً منها 
 حديث الباب .

 .... تقدمه سورة البقرة وآل عمران ( ) يؤتى بالقرآن يوم القيامة   وقال 
 ة البقرة ( .) إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سور  وقال 

 أن القرآن بعضه أفضل من بعض . -6
َلِف.  َوَهَذا قَ ْوُل اأْلَْكثَرِيَن ِمْن اخْلََلِف َوالسَّ

يِل َواَل الزَّبُوِر وَ  قوله ل-أ َنِْ ُلَها( فَ نَ َفى أَْن َيُكوَن هَلَا ِمْثٌل اَل اْلُقْرآِن ِمث ْ يف احلَِْديِث الصَِّحيِح يف اْلَفاحِتَِة )أَنَُّه ملَْ يَ ْنزِْل يف الت َّْورَاِة َواَل يف اإْلِ
 َفَكْيَف جَيُوُز أَْن يُ َقاَل: إنَُّه ُمَتَماثٌِل؟

 إَلَه إالَّ ُهَو احلَْيُّ اَّللَِّ أَْعَظُم؟ قَاَل )اَّللَُّ اَل  َوَقْد ثَ َبَت َعْنُه يف الصَِّحيِح )أَنَُّه قَاَل أليب ْبِن َكْعٍب: يَا أَبَا اْلُمْنِذِر؛ أََتْدرِي َأيُّ آيٍَة يف ِكَتابِ  -ب
َ أَنَّ َهِذِه اآْليَ  َ أَنَّ بَ ْعَض اآْليَاِت اْلَقيُّوُم( َفَضَرَب بَِيِدِه يِف َصْدرِِه َوقَاَل َلُه ليهنك اْلِعْلُم أَبَا اْلُمْنِذِر( فَ َقْد بَ نيَّ َة أَْعَظُم آيٍَة يِف اْلُقْرآِن َوَهَذا بَ نيَّ

 أَْعَظُم ِمْن بَ ْعٍض.
بَ ُر َيْشُرُف ِبَشَرِف اْلُمْخربِ َوِبَشَرِف اْلُمْخرَبِ َعْنُه، ًضا فَِإنَّ اْلُقْرآَن َكاَلُم اَّللَِّ َواْلَكاَلُم َيْشُرُف بِاْلُمَتَكلِِّم بِِه َسَواٌء َكاَن َخبَ رًا أَْو أَْمرًا، فَاخلَْ َوأَيْ -ج

ُ بِِه عَ َواأْلَْمُر َيْشُرُف ِبَشَرِف اآْلِمُر َوِبَشَرِف اْلَمْأُموِر  ْن نَ ْفِسِه َوِمْنُه َما بِِه، فَاْلُقْرآُن َوِإْن َكاَن ُكلُُّه ُمْشرَتًِكا فَِإنَّ اَّللََّ َتَكلََّم بِِه َلِكنَّ ِمْنُه َما َأْخبَ َر اَّللَّ
ميَاِن َون َ  ْيِن َونَ َهاُهْم ِفيِه َعْن َأْخبَ َر بِِه َعْن َخْلِقِه َوِمْنُه َما أََمَرُهْم بِِه، َفِمْنُه َما أََمَرُهْم ِفيِه بِاإْلِ ْرِك، َوِمْنُه َما أََمَرُهْم ِبِه ِبِكَتابَِة الدَّ َهاُهْم ِفيِه َعْن الشِّ

ُ َأَحٌد( أَْعَظُم ممَّا َأْخبَ َر ِبِه َعْن خَ  ميَاِن َوَما نَ َهى ْلِقِه: )تَ بَّْت يََدا َأيب الرِّبَا، َوَمْعُلوٌم َأنَّ َما َأْخبَ َر ِبِه َعْن نَ ْفِسِه: )ُقْل ُهَو اَّللَّ  هَلٍَب( َوَما أََمَر ِفيِه بِاإْلِ
ْيِن َونَ َهى ِفيِه َعْن الرِّبَا.  ْرِك أَْعَظُم ممَّا أََمَر ِفيِه ِبِكَتابَِة الدَّ  ) ابن تيمية ( .ِفيِه َعْن الشِّ

 مر هللا بن إسرائيل بذحبها لتكون آية .إثبات اسم البقرة لسورة البقرة ، ومسيت بذلك : ألّنا انفردت بذكر قصة البقرة اليت أ -7
 .ا الزهراوين البقرة وآل عمران ( و ومن أمسائها : الزهراء ، فقد اشتهرت هبذا االسم مع سورة آل عمران للحديث : ) اقرؤ 

 للعلماء يف تسمية البقرة وآل عمران بالزهراوين أوجه : : قال القرطب
 أّنا النرّيتان ، هلدايتهما قارئهما .

 ثاين : ملا يرتتب على قراءهتما من النور التام يوم القيامة .ال
 فضل القرآن الكرمي . -8
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َوُهَو يَ ْلَعُب َمَع اْلِغْلَمان, فََأَخَذُه, َفَصَرَعُه, َفَشقَّ َعْن قَ ْلِبه,  أَتَاُه ِجْْبِيُل  عْن أََنِس ْبِن َماِلك ) َأنَّ َرُسوَل هللِا  -206
زَْمَزَم, ُثَّ أَلََمُه, ُثَّ َأَعاَدُه  ْلَب, فَاْسَتْخَرَج ِمْنُه َعَلَقًة, فَ َقاَل: َهَذا َحظُّ الشَّْيطَاِن ِمْنَك, ُثَّ َغَسَلُه ِف َطْسٍت ِمْن َذَهٍب, ِبَاءِ فَاْسَتْخَرَج اْلقَ 

َرُه  -ِف َمَكانِه, َوَجاَء اْلِغْلَماُن, َيْسَعْوَن ِإََل أُمِ ِه  اُلوا: ِإنَّ ُُمَمًَّدا َقْد قُِتَل, فَاْستَ ْقبَ ُلوُه, َوُهَو ُمْنتَ َقُع اللَّْون, قَاَل أََنٌس: فَ قَ  -يَ ْعِن: ِظئ ْ
 َوَقْد ُكْنُت َأَرى أَثَ َر َذِلَك اْلِمْخَيِط ِف َصْدرِِه (.

---------- 
 أي : ألقاه على األرض .) فََأَخَذُه, َفَصَرَعُه ( 
 به .أي : ُمل قل) َفَشقَّ َعْن قَ ْلِبه ( 

 أي : من القلب .) فَاْسَتْخَرَج اْلَقْلَب, فَاْسَتْخَرَج ِمْنُه ( 
 أي : قطعة دم .) َعَلَقًة ( 

 َلك .املفَ َقاَل ( 
 أي: نصيبه الذي يستطيع إيصال الوسوسة إليك منه .َهَذا َحظُّ الشَّْيطَاِن ِمْنَك ( ) 

ة عنه، هي القابلة للوساوس واحملرّكة للشهوات، فُأزيل ذلك عنه، وبذلك أعني على شيطانه وهذه الَعَلقُة املنتزع -َرِِحَُه هللُا  -قال القرطّب  
 حَّت سلم منه. 

 : إناء معروف .-بفتح الطاء، وإسكان السني املهملتني  -: "الطَّست" -َرِِحَُه هللاُ  -قال النووّي ُثَّ َغَسَلُه ِف َطْسٍت ِمْن َذَهٍب (  )
ح الالم، وبعدها مهزة، على وزن َضرَبه، وفيه لغة أُخرى الءمه باملد، على وزن آذنه، ومعناه: مجعه وألزقه، وضّم بعضه إَل بفت ) ُثَّ أَلََمُه (

 بعض حَّت التأم .
: وليس يف هذا ما يوهم جواَز استعمال إناء الذهب لنا، فإن هذا فعل املالئكة واستعماهلم، وليس بالزم أن يكون قال النووي      

 أوايَن الذهب والفضة. انتهى . حكمنا، وألنه كان أّول األمر قبل حترمي النّب حكمهم 
 . أي: أعاد امللُك القلَب إَل مكانه األولُثَّ َأَعاَدُه ِف َمَكانِه (  )

 . ين يلعبون معه َوَجاَء اْلِغْلَماُن ( الذ) 
َرُه  -َيْسَعْوَن ِإََل أُمِ ِه )  رُ يَ ْعِن: ِظئ ْ ئ ْ  . " بكسر الظاء املعجمة، بعدها مهزة ساكنة: هي املرضعةِ ( و"الظِّ

بكسر املعجمة،  -، وهي بنت أيب ذؤيب، وامسه عبد هللا بن احلارث بن ِشْجنة املراد ب  "ِظْئره" هنا هي حليمة السعديّة، مرضعة النّب 
 سعد بن بكر بن هوازن.ابن ناضرة بن  -بكسر الراء، بعدها زاي  -ابن رِزَام  -وسكون اجليم، بعدها نون 

 . ، ورأت له بُرهانًا، تركنا ذكره لشهرته: أرضعت النّب -َرِِحَُه هللاُ  -قال أبو عمر بن عبد الرّب 
 أي : متغري اللون .وُه, َوُهَو ُمْنتَ َقُع اللَّْون ( فَ َقاُلوا: ِإنَّ ُُمَمًَّدا َقْد قُِتَل, فَاْستَ ْقبَ لُ ) 
 . حّظ الشيطان حَّت ال يتسّلط عليه حيث أخرج منه بنبّيه  -سبحانه وتعاَل  - احلديث دليل على عناية هللا-1
: ما دّل عليه احلديث من الشّق، واإلخراج فهو ُمموٌل على ظاهره وحقيقته؛ إذ ال إحالة يف متنه عقاًل، وال -َرِِحَُه هللُا  - قال القرطب   

خارقًة للعادة، إما   لموت، فإن ذلك أمر عادّي، وكانت جّل أحوال النّب ُيستبعد من حيث إّن شّق الصدر وإخراج القلب موجب ل
 معجزًة، وإما كرامًة. 

 حادثة شق الصدر : -2
 ني :مرت وقعت حادثة شق صدره 

 يف صغره ، يف بادية بن سعد . األوَل :
 كما يف حديث الباب .

 وحديث الباب مل يصرح ِبكان وقوعها .
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 يف مسند أِحد :  لكن جاء ذلك صرحياً كما
َلِميِّ ) أَنَّ َرُجاًل َسَأَل َرُسوَل هللِا  ُل َشْأِنَك يَا َرُسوَل هللِا ؟ قَاَل :  َعْن ُعْتَبَة ْبِن َعْبٍد السُّ َكاَنْت َحاِضَنِت ِمْن َبِن فَ َقاَل : َكْيَف َكاَن أَوَّ

َنا ، فَاْنطَلَ ، فَاْنطََلْقُت أَنَا َواْبٌن هَلَا يف بَ هْ  َسْعِد ْبِن َبْكرٍ  َق َأِخي ٍم لََنا ، وملَْ نَْأُخْذ َمَعَنا زَاًدا ، فَ ُقْلُت : يَا َأِخي ، اْذَهْب فَْأتَِنا ِبزَاٍد ِمْن ِعْنِد أُمِّ
رَاِن أَبْ َيَضاِن َكأَن َُّهَما َنْسرَاِن ، فَ َقاَل َأَحُدمُهَا ِلَصاِحِبِه :  أَُهَو ُهَو ؟ قَاَل : نَ َعْم ، فَأَقْ َباَل يَ ْبَتِدرَاين ، فََأَخَذاين َوَمَكْثُت ِعْنَد اْلبَ ْهِم ، َفأَقْ َبَل طَي ْ

، يِف َحِديِثهِ  : قَاَل يَزِيدُ  َداَوْيِن ، فَ َقاَل َأَحُدمُهَا ِلَصاِحِبهِ فَ َبَطَحاين ِإََل اْلَقَفا ، َفَشقَّا بَْطِن ، ُُثَّ اْسَتْخَرَجا قَ ْلِب ، َفَشقَّاُه َفَأْخَرَجا ِمْنُه َعَلَقتَ نْيِ َسوْ 
ِكيَنةِ  -اْئِتِن ِبَاِء ثَ ْلٍج  َفذرَّاَها يِف قَ ْلِب ، ُُثَّ قَاَل َأَحُدمُهَا  فَ َغَساَل بِِه َجْويِف ، ُُثَّ قَاَل : اْئِتِن ِبَاِء بَ َرٍد فَ َغَساَل بِِه قَ ْلِب ، ُُثَّ قَاَل : اْئِتِن بِالسَّ

َوُة : يِف َحِديِثِه ِحْصُه َفَحصَُّه َواْخِتْم َعَلْيِه خِبَامتَِ النُّبُ وَِّة  -َتَم َعَلْيِه خِبَامتَِ النُّبُ وَِّة ِلَصاِحِبِه : ِحْصُه ، َفَحاَصُه ، َوخَ  فَ َقاَل َأَحُدمُهَا  -َوقَاَل َحي ْ
ٍة ، فَِإَذا أَنَا أَْنظُ  ٍة ، َواْجَعْل أَْلًفا ِمْن أُمَِّتِه يِف ِكفَّ رَّ َعَليَّ بَ ْعُضُهْم ، فَ َقاَل : َلْو أَنَّ أُمََّتُه ِلَصاِحِبِه اْجَعْلُه يِف ِكفَّ ُر ِإََل األَْلِف فَ ْوِقي ، أُْشِفُق أَْن خيَِ

ي فَ  يُتُه ، َفَأْشَفَقْت َعَليَّ أَْن َيُكوَن أُْلِبَس َأْخبَ ْرتُ َها بِالَِّذي َلقِ ُوزَِنْت بِِه َلَماَل هِبِْم ، ُُثَّ اْنطََلَقا َوتَ رََكاين ، َوَفرِْقُت فَ َرقًا َشِديًدا ، ُُثَّ اْنطََلْقُت ِإََل أُمِّ
ي ، فَ َقاَلتْ َعَلى الرَّْحِل ، َورَِكَبْت َخْلِفي َحَّتَّ بَ لَ  -َوقَاَل يَزِيُد : َفَحَمَلْتِن  -يب ، قَاَلْت : أُِعيُذَك بِاَّللَِّ ، فَ َرَحَلْت بَِعريًا هَلَا َفَجَعَلْتِن  : ْغَنا ِإََل أُمِّ

َها بِالَِّذي َلِقيُت ، فَ َلْم يَ ُرْعَها َذِلَك ، فَ َقاَلْت : ِإيّنِ رَأَْيُت َخرََج أََوأَدَّيْ  ثَ ت ْ ام ( .ُت أََماَنيِت ، َوِذمَّيِت ؟ َوَحدَّ  ِمنِّ نُورًا ، َأَضاَءْت ِمْنُه ُقُصوُر الشَّ
 حني وقعت له هذه احلادثة ألول مرة : اختلف يف سنه -    

 سنوات . 5، وقيل : سنوات  4قيل : كان سنه 
 تكررت حادثة شق الصدر مرة أخرى وقد ُتاوز اخلمسني عند اإلسراء به .-     

َة ، فَ نَ َزَل ِجرْبِيُل فَ َفرَجَ  ُفرَِج َعْن َسْقِف بَ ْييِت » قَاَل  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل ) َكاَن أَبُو َذرٍّ حُيَدُِّث أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ، ُُثَّ  يَصْدرِ  َوأَنَا ِبَكَّ
نْ يَا  فَ َعرََج يب يُُثَّ أَْطبَ َقُه ، ُُثَّ َأَخَذ بَِيدِ  يَصْدرِ  َغَسَلُه ِبَاِء َزْمَزَم ، ُُثَّ َجاَء ِبَطْسٍت ِمْن َذَهٍب مُمَْتِلٍئ ِحْكَمًة َوِإميَاناً ، فَأَفْ َرَغُه يف  َماِء الدُّ ِإََل السَّ

 .. ( متفق عليه ..
ول ، كان الستعداده لنزع العلقة اليت قيل له عندها : هذا حظ الشيطان منك ، والشق الثاين كان الستعداده واحلكمة يف الشق األ -

 . للتلقي احلاصل له يف تلك الليلة
بدليل  -رضي هللا عنهما  -: وهذا الشّق هو خالف الشّق املذكور يف حديث أيب ذّر ومالك بن صعصة -َرِِحَُه هللُا  - قال القرطب  

ند تالف الزمانني واملكانني واحلالني، أما الزمانان؛ فاألول يف ِصَغره والثاين يف ِكرَبه، وأما املكانان؛ فاألول كان ببعض جهات مكة عاخ
 مةً مرضعته والثاين عند البيت، وأما احلاالن؛ فاألول نُزع من قلبه ما كان يضرّه وُغِسل، وهو إشارة إَل عصمته، والثاين ُغِسل، وُملئ حك

 اهدته ما شاء هللا أن ُيْشِهَده .وإميانًا، وهو إشارٌة إَل التهّيؤ إَل مش
وهو صّب يَلعب مع الصبيان وُأخرج منه الَعَلقة،  ُشّق صدُر النّب بعد إخراجه هلذا اْلديث:  -َرَِحَُه هللُا  -وقاله اإلمام ابن حب ان 

صدره ثانًيا وأخرج قلبه فغسله، ُث أعاده مكانه مرّتني يف موضعني، ومها غري متضاّدين.  وَلّما أراد هللا جّل وعال اإلسراء به، أمر جربيل بشقّ 
 انتهى ، وهللا تعاَل أعلم بالصواب، وإليه املرجع واملآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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ِمَن اْلُمْشرِِكنَي َوِإن َُّهُم اْلتَ َقْوا َفَكاَن رَُجٌل ِمَن اْلُمْشرِِكنَي ِإَذا بَ َعَث بَ ْعثًا ِمَن اْلُمْسِلِمنَي ِإََل قَ ْوٍم  َرُسوَل اَّللَِّ عن جرير . ) أن  -207
ْبُن زَْيٍد فَ َلمَّا  َتُه قَاَل وَُكنَّا ُُنَدَُّث أَنَُّه ُأَساَمةُ َشاَء َأْن يَ ْقِصَد ِإََل رَُجٍل ِمَن اْلُمْسِلِمنَي َقَصَد َلُه فَ َقتَ َلُه َوِإنَّ رَُجاًل ِمَن اْلُمْسِلِمنَي َقَصَد َغْفلَ 

ُ. فَ َقتَ َلُه َفَجاَء اْلَبِشرُي ِإََل النَِّب ِ  َفَسأَلَُه فََأْخبَ َرُه َحَّتَّ َأْخبَ َرُه َخبَ َر الرَُّجِل َكْيَف َصَنَع َفَدَعاُه   َرَفَع َعَلْيِه السَّْيَف قَاَل اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
ََحَْلُت َعَلْيِه فَ َلمَّا رََأى  َوِإن ِ  -َوََسَّى َلُه نَ َفًرا  -اْلُمْسِلِمنَي َوقَ َتَل ُفالَنًا َوُفالَنًا  يَا َرُسوَل اَّللََّ َأْوَجَع ِف  قَالَ «. َلَ قَ تَ ْلَتهُ »َلُه فَ َقاَل َفَسأَ 

ُ. قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  «. َذا َجاَءْت يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ َف َتْصَنُع ِباَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ إِ َفَكيْ »قَاَل  قَاَل نَ َعْم.«. َأقَ تَ ْلَتهُ :  السَّْيَف قَاَل اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
ُ إِ ». قَاَل قَاَل يَا َرُسوَل اَّللَِّ اْستَ ْغِفْر ِل  َكْيَف » يَزِيُدُه َعَلى َأْن يَ ُقولَ  قَاَل َفَجَعَل الَ «. َذا َجاَءْت يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ وََكْيَف َتْصَنُع ِباَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

ُ ِإَذا َجاَءْت يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ   ( . «َتْصَنُع ِبالَ ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
---------- 

 أي : أرسل سرية ، وهي السرية الواردة يف قصة أسامة :(  بَ َعَث بَ ْعثًا ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ  َرُسوَل اَّللَِّ أن ) 
َنَة  يِف  ُل اَّللَِّ بَ َعثَ َنا َرُسو )ْن أَُساَمَة ْبِن زَْيٍد قَاَل عَ  قَاَل اَل إَِلَه ِإالَّ [ َ فلما غشيناه]فََأْدرَْكُت َرُجاًل [ ]فهزمناهمَسرِيٍَّة َفَصبَّْحَنا احْلَُرقَاِت ِمْن ُجَهي ْ

َا قَاهَلَا « . َه ِإالَّ اَّللَُّ َوقَ تَ ْلَتهُ اَل إِلَ  أَقَالَ » فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ   نَ ْفِسى ِمْن َذِلَك َفذََكْرتُُه لِلنَِّبِّ  اَّللَُّ . َفطََعْنُتُه فَ َوَقَع يِف  قَاَل قُ ْلُت يَا َرُسوَل اَّللَِّ ِإَّنَّ
اَلِح . قَاَل َخوْ   متفق عليه ( ...َأْسَلْمُت يَ ْوَمِئٍذ َفَمازَاَل يَُكّرُِرَها َعَلىَّ َحَّتَّ ََتَن َّْيُت َأّنِّ « .  تَ ْعَلَم أَقَاهَلَا أَْم الَ أََفالَ َشَقْقَت َعْن قَ ْلِبِه َحَّتَّ »فاً ِمَن السِّ

 وهم احلرقات من جهينة .(  ِإََل قَ ْوٍم ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ ) 
 وهو الذي قتله أسامة كما تقدم .(  َوِإن َُّهُم اْلتَ َقْوا َفَكاَن رَُجٌل ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ  )
 لقوته وشجاعته . (َد َلُه فَ َقتَ َلُه ِإَذا َشاَء َأْن يَ ْقِصَد ِإََل رَُجٍل ِمَن اْلُمْسِلِمنَي َقصَ  )

  .غفلة ذلك الرجل املشرك الذي أكثر القتل يف املسلمني: ي أ( َوِإنَّ رَُجالً ِمَن اْلُمْسِلِمنَي َقَصَد َغْفَلَتُه ) 
 . ضي هللا عنهماالرجل الذي قصد غفلة ذلك املشرك أَُساَمُة ْبُن زيٍد ر : أي (  قَاَل وَُكنَّا ُُنَدَُّث أَنَُّه ُأَساَمُة ْبُن زَْيدٍ ) 
 ذلك املشرك .(  فَ َلمَّا رََفَع َعَلْيِه السَّْيَف قَالَ  )
 بعد أن قاهلا .(  فَ َقتَ َلهُ  الَ ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ  )
 ر .الذي حَيمل البشارة بنصر املسلمني، وهزمية الكّفا: ي أ (َفَجاَء اْلَبِشرُي  )

 .عن خرب احلرب ( َفَسأََلُه   ِإََل النَِّب ِ ) 
 الذي يقال أنه أسامة .(   َأْخبَ َرُه َخبَ َر الرَُّجلِ فََأْخبَ َرُه َحَّتَّ ) 
 أي : بالرجل املشرك الذي قتله بعد قوله : ال إله إال هللا .( َكْيَف َصَنَع ) 
مرُت أن أقاتل الناس حَّت يقولوا: ال إله إال هللا، بعد قوله: ال إله إال هللا، وقد تعلم أين قلت: أُ : أي ( .«َلَ قَ تَ ْلَتُه » َفَدَعاُه َفَسأََلُه فَ َقاَل ) 

 م .فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأمواهل
َ َأْوَجَع ِف )   ل .أحلق هبم الضرر، وآملهم بالضرب والقت: أي  ( اْلُمْسِلِمنيَ  قَاَل يَا َرُسوَل اَّللَّ
 . هشددُت عليه، واجتهدُت يف قتل: أي  ( ََحَْلُت َعَلْيهِ  َوِإن ِ ) 
ُ. قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ )   ر .كّرر عليه تشديًدا لإلنكا (َأقَ تَ ْلَتُه :  فَ َلمَّا رََأى السَّْيَف قَاَل الَ ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
ُ ِإَذا َجاَءْت يَ ْوَم اْلِقَياَمِة » قَاَل  قَاَل نَ َعْم.)   ا .صاحبهلُيخاصمك هبا : أي ( َفَكْيَف َتْصَنُع ِبالَ ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
 احلديث دليل على حترمي قتل الكافر بعد قوله : ال إله إال هللا .-1

 ومن األدلة على ذلك أيضاً :
اِر فَ َقاتَ َلِن  ] وكان ممن شهد بدرًا [ َعِن اْلِمْقَداِد ْبِن اأَلْسَوِد -أ َفَضَرَب ِإْحَدى يََدىَّ  أَنَُّه قَاَل يَا َرُسوَل اَّللَِّ أَرَأَْيَت ِإْن َلِقيُت َرُجاًل ِمَن اْلُكفَّ

ْيِف فَ َقَطَعَها . ُُثَّ اَلَذ ِمىنِّ ِبَشَجَرٍة فَ َقاَل َأْسَلْمُت َّلِلَِّ . أََفأَقْ تُ ُلُه يَا َرُسوَل اَّللَِّ بَ عْ  . قَاَل فَ ُقْلُت  (اَل تَ ْقتُ ْلُه  ) َد أَْن قَاهَلَا قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  بِالسَّ
الَ تَ ْقتُ ْلُه فَِإْن قَ تَ ْلَتُه فَِإنَُّه ِبَْنزِلَِتَك قَ ْبَل أَْن تَ ْقتُ َلُه َوإِنََّك »  ْد َقَطَع يَِدى ُُثَّ قَاَل َذِلَك بَ ْعَد َأْن َقَطَعَها أَفَأَقْ تُ ُلُه قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ يَا َرُسوَل اَّللَِّ إِنَُّه قَ 
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 عليه . ( متفق قَالَ  ِبَْنزِلَِتِه قَ ْبَل أَْن يَ ُقوَل َكِلَمَتُه الَّيِت 

َنَة  يف  بَ َعثَ َنا َرُسوُل اَّللَِّ ) ْن ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد قَاَل عَ  -ب قَاَل ] فلما غشيناه [ َ فََأْدرَْكُت َرُجاًل ] فهزمناهم [ َسرِيٍَّة َفَصبَّْحَنا احْلَُرقَاِت ِمْن ُجَهي ْ
ُ . َفطََعْنُتُه فَ َوَقَع يِف  قَاَل قُ ْلُت يَا َرُسوَل « . أَقَاَل اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَُّ َوقَ تَ ْلَتُه »  فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ   ِلَك َفذََكْرتُُه لِلنَِّبِّ نَ ْفِسى ِمْن ذَ  اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَّ

اَلِح . قَاَل  َا قَاهَلَا َخْوفًا ِمَن السِّ ْيُت َأّنِّ َأْسَلْمُت « . ْم اَل أََفاَل َشَقْقَت َعْن قَ ْلِبِه َحَّتَّ تَ ْعَلَم أَقَاهَلَا أَ » اَّللَِّ ِإَّنَّ َفَمازَاَل يَُكّرُِرَها َعَلىَّ َحَّتَّ ََتَن َّ
 ( متفق عليه .ُت قبل ذلك اليوم علّي حَّت َتنيُت أين مل أكْن أسلم] ويف رواية : قال فما زال يكررها يَ ْوَمِئٍذ 

 ( متفق عليه . قَالَ  َل أَْن تَ ْقتُ َلُه َوِإنََّك ِبَْنزِلَِتِه قَ ْبَل َأْن يَ ُقوَل َكِلَمَتُه الَّيِت الَ تَ ْقتُ ْلُه فَِإْن قَ تَ ْلَتُه فَِإنَُّه ِبَْنزِلَِتَك قَ بْ قوله ) 

الدم؛ إذ قد نطق  : أَنه ِبنزلك يف عصمة-وهللا أعلم  -قال القرطّب رِحه هللا تعاَل: يعن ( زِلَِتَك قَ ْبَل أَْن تَ ْقتُ َلهُ اَل تَ ْقتُ ْلُه فَِإْن قَ تَ ْلَتُه فَِإنَُّه ِبَنْ )
 ِبا يوجب عصمته من كلميت الشهادة. 

، وابن  :قال النووّي (  قَالَ  َوإِنََّك ِبَْنزِلَِتِه قَ ْبَل أَْن يَ ُقوَل َكِلَمَتُه الَّيِت )  اخُتِلف يف معناه، فأحسن ما قيل فيه، وأظهره ما قاله اإلمام الشافعيُّ
صوم الدم، ُُمَرٌَّم قتله بعد قوله: ال إله إال هللا، كما كنت أنت قبل أن تقتله، وإنك بعد قتله غري القصار املالكّي، وغريمها: إن معناه: فإنه مع

  .ال إله إال هللامعصوم الدم، وال ُُمَرَّم القتل، كما كان هو قبل قوله: 
لم صار ُمصان الدم كاملسلم، فإن قَ َتله ال يف "الفتح": قال اخلطايّب: معناه: أن الكافر مباح الدم حبكم الدين قبل أن يسلم، فإذا أسوق

املسلم بعد ذلك صار دمه مباًحا حبق القصاص كالكافر حبق الدين، وليس املراد إحلاقه يف الكفر، كما تقول اخلوارج من تكفري املسلم 
 بالكبرية.

 فضل كلمة التوحيد ، إذ بقوهلا عصم دم من كان كافراً طول حياته .احلديث دليل على  -2
 : "كيف تصنع بال إله إال هللا"؟ .قال ألسامة  ن قدر "ال إله إال هللا"، فإن النّب ياب-3
قال له: "كيف تصنع بال إله إال هللا إذا جاءت يوم القيامة؟ "، وهو نظري  أن "ال إله إال هللا" حُتَاّج عن صاحبها يوم القيامة؛ ألنه  - 4

 عّم قل: ال إله إال هللا، كلمًة ُأحاّج لك هبا عند هللا"، متفّق عليه. "أي ما وقع أليب طالب، حيث قال له النّب 
 على أن احلكم يف الدنيا على الظاهر دون الباطن .احلديث دليل -5

 قال تعاَل ) فإن تابوا وأقاموا الصالة فخلوا سبيلهم ( .
ً رسول هللا ، ويقيموا الصالة ، ويؤتوا  ) أمرت أن أقاتل الناس حَّت يشهدوا أن ال إله إال وعن ابن عمر . قال : قال  هللا ، وأن ُممدا

 الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحساهبم على هللا ( متفق عليه .
م ماله ودمه ، وحسابه يقول ) من قال : ال إله إال هللا ، وكفر ِبا يعبد من دون هللا ، حر  طارق بن أْشَيم قال مسعت رسول هللا  وعن

 على هللا ( رواه مسلم .
 ) إَّنا أقضي لكم بنحو ما أمسع ... ( متفق عليه . وقال 

، وإن الوحي قد انقطع ، وإَّنا نأخذكم اآلن ِبا ظهر لنا من  وقال عمر : ) إن ناسًا كانوا يُؤخذون بالوحي يف عهد رسول هللا 
نَّاه و  قرَّبْناه ، وليس لنا من سريرته شيء ، هللا حياسبه يف سريرته ، ومن أظهر لنا سوءاً مل نأمْنه ومل ُنصدقه أعمالكم ، فمن أظهر لنا خرياً أمَّ

 وإن قال : إن سريرته حسنة ( رواه البخاري .
ا  ذََكْرته لِلنَِّبِّ أَمَّا قَ ْول ُأَساَمة يِف الّرَِوايَة اأْلُوََل  ) َفطََعْنته فَ َوَقَع يف نَ ْفِسي ِمْن َذِلَك فَ :  قال النووي -4 ( ، َويف الّرَِوايَة اأْلُْخَرى : ) فَ َلمَّ

اُه َفَأْخبَ َرُه َخرَب الرَُّجل ، َفَدعَ   فَ َقاَل يل : يَا ُأَساَمة أَقَ تَ َلْتُه ؟ ( َويِف الّرَِوايَة اأْلُْخَرى : ) َفَجاَء اْلَبِشري ِإََل النَِّبِّ  َقِدْمَنا بَ َلَغ َذِلَك النَِّبّ 
قَ ْتله ، َونَ َوى َأْن َيْسَأل َعْنُه ، َفَجاَء اْلَبِشري  يَ ْعِن ُأَساَمة ، َفَسأََلُه ( فَ ُيْحَتَمل أَْن جُيَْمع بَ ْينَها بَِأنَّ أَُساَمة َوَقَع يف نَ ْفسه ِمْن َذِلَك َشْيٌء بَ ْعد

بَ ْعد ُقُدومهْم َفَسَأَل ُأَساَمة َفذََكره َولَْيَس يِف قَ ْوله : ) َفذََكْرته ( َما يَُدّل َعَلى أَنَُّه قَاَلُه اِبِْتَداء  أَْيًضا َفَأْخبَ َر بِِه قَ ْبل َمْقَدم ُأَساَمة ، َوبَ َلَغ النَِّبّ 
م ِعْلِم النَِّبّ   ) شرح مسلم ( .بِِه .  قَ ْبل تَ َقدُّ
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ًفا يَ ْوَم ُأُحٍد فَ قَ  َعْن أََنٍس َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  -208 ُهْم يَ ُقوُل أَنَا «. َمْن يَْأُخُذ ِمِنِ  َهَذا » اَل َأَخَذ َسي ْ فَ َبَسُطوا أَْيِديَ ُهْم ُكلُّ ِإْنَساٍن ِمن ْ
ُه فَ َفَلَق بِِه َهاَم قَاَل فََأْحَجَم اْلَقْوُم فَ َقاَل َِسَاُك ْبُن َخَرَشَة أَبُو ُدَجانََة أَنَا آُخُذُه ِبَقِ ِه. قَاَل فََأَخذَ «. َفَمْن يَْأُخُذُه ِبَقِ ِه » أَنَا. قَاَل 
 ( . اْلُمْشرِِكنيَ 

---------- 
 ( ه  . 3أي : غزوة أحد ، وكانت يف السنة ) ) يَوَم ُأُحٍد ( 

: يعن باحلق هنا: أنه يقاتل بذلك -َرِِحَُه هللاُ -قال القرطّب ، أي : يقاوم أعداء هللا ، وجياهد به حق اجلهاد ) َفَمْن يَأُخُذُه َبقِ ه ؟ ( 
 أن يفتح هللا تعاَل على املسلمني أو ميوت. ف إَلالسي

 الوفاء حبّق سيف رسول هللا  وإَّنا أحجم القوم بعدما كثُر اشتياقهم إَل هذا السيف؛ ألّنم عرفوا أن( أي : تأخروا ،  فََأْحَجَم اْلَقْومُ ) 
يكون فيه اّدعاء  بأّن أْخذه مشروط بأداء حّقه رِباذلك، أو فِهموا أن طلب السيف بعد العلم  أمر خطرٌي، وخافوا أن يلحقهم العجز يف

 م .مذمو 
 َأْي : َشقَّ ُرُءوَسُهْم .) فأخذه فَ َفلَق ِبِه َهاَم املُْشرِِكنَي ( 

 احلديث دليل على املبادرة إَل اخلريات واملسارعة إليها ، حيث أن الصحابة كلهم بادروا ورفعوا أيديهم وبسطوها . -1
رص الصحابة على اخلري ومسارعتهم له ، وإَّنا أحجموا عن أخذ السيف حينما قال ) من يأخذه حبقه ( خوفاً احلديث دليل على ح -2

 منهم أن ال يستطعيوا الوفاء بشرط ه وحقه ، وإَّنا مدوا أيديهم ليأخذوه أوالً ليقاتلوا به جهدهم من غري شرط .
 ية والنكاية بالعدو .للصحابة على مزيد التضح احلديث دليل على ترغيب الرسول  -3
 ألمته . احلديث دليل على حسن رعاية النب  -4
 احلديث دليل على شجاعة أيب دجانة وقوته . -5

وهو مشهور بكنيته، شهد بدراً وُأُحداً، ودافع عن رسول هللا  : هو مساك بن َخَرشة بن لوذان اخلزرجّي األنصارّي،-َرِِحَُه هللاُ - قال القرطب  
 الشجعان، له املقامات احملمودة مع رسول هللا  مصعب بن عمري، وكثرت فيه اجلراحة، وقُِتل مصعب. وكان أبو ُدجانة أحدو  يومئذ هو
 حَّت قُتل، وقيل: إنه شارك  اليمامة، وقال أنس: َرَمى أبو دجانة بنقسه يف احلديقة، فانكسرت رجله، فقاتل يف مغازيه، اسُتشِهد يوم

 . َشِهد مع علي صفِّني قد قيل: إنه عاش حَّتيف قتل مسيلمة، و ياً وحش
ِن قَاَل ) ُعِرَضْت َعَليَّ َأْعَماُل أُمَِّت, َحَسنُ َها َوَسيِ ئُ َها, فَ َوَجْدُت ِف َُمَاِسِن َأْعَماهِلَا اأْلََذى َُيَاُط عَ  َعْن َأيب َذرٍ , َعِن النَِّبِ   -209

 ا النَُّخاَعَة, َتُكوُن ِف اْلَمْسِجِد اَل ُتْدَفُن ( .الطَّرِيِق, َوَوَجْدُت ِف َمَساِوي َأْعَماهلَِ 
 ( .اْعِزِل اأَلَذى َعْن طَرِيِق اْلُمْسِلِمنَي : َشْيًئا أَنْ َتِفُع بِِه قَاَل  اَّللَِّ َعلِ ْمِن  قُ ْلُت يَا َنِبَّ ) بَ ْرزََة قَاَل عن أيب  -210

---------- 
 يزال ، وينحى ذلك األذى عن طريق املسلمني . ( أي : َعِن الطَّريقِ  ) األَذى َُيَاطُ 

 هو كّل ما يُتأذَّى به، من عظم، أو حجر، أو َناسة، أو َقَذر، أو غري ذلك. األذى:  ل القرطبقا
 ( ما نزل من الرأس . النَُّخاَعةَ ) 
َلَعَسى أَْن ََتِْضَي، َوأَبْ َقى بَ ْعَدَك،  يَا َرُسوَل هللِا، ِإيّنِ اَل أَْدرِي  قَاَل: قُ ْلُت ِلَرُسوِل هللاِ ألخرى ) ويف الرواية اه ( َشْيًئا أَنْ َتِفُع بِ  َعلِ ْمِن ) 

َفُعِن هللاُ بِ   ه ( .فَ َزوِّْدين َشْيئاً، يَ ن ْ
 ( أي : أزِل عن طريق املسلمني ما يؤذيهم كشوك ، وحجر . اْعِزِل اأَلَذى َعْن َطرِيِق اْلُمْسِلِمنيَ ) 
 اطة األذى عن طريق ، فمن فضائل ذلك :احلديث دليل على فضل إم-1

 أنه صدقة . أوالً :
ْمُس تَ ْعِدُل بَ نْيَ اثْ نَ نْيِ َصَدَقٌة،  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  حلديث َأيب ُهَريْ َرَة  ) ُكلُّ ُساَلَمى ِمْن النَّاِس َعَلْيِه َصَدَقٌة، ُكلَّ يَ ْوٍم َتْطُلُع ِفيِه الشَّ
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اَلِة َصَدَقٌة، َوَُتِيُط اأْلََذى َعْن الطَّرِيِق َصَدَقة ( رواه البخاري مسلم .َوِبُكلِّ ُخْطَوٍة َتَْ   ِشيَها إََل الصَّ
 من عالمات اإلميان . ثانياً : 

 ) اإلميان بضع وسبعون شعبة ، فأفضلها قول : ال إله إال هللا ، وأدناها إماطة األذى عن الطريق ( رواه مسلم . قال 
 أسباب دخول اجلنة .أنه من  ثالثاً :

 ) لقد رأيت رجالً يتقلب يف اجلنة ، يف شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي املسلمني ( رواه مسلم . عن أيب هريرة . قال : قال 
 من أسباب املغفرة . رابعاً :

 فق عليه .) بينما رجل ميشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق ، فأخره فشكر هللا له ، فغفر له ( مت قال 
 : أنه من ُماسن أعمال هذه األمة . خامساً 

 حلديث الباب .
 احلديث دليل على قبح النخاعة يف املسجد. -2

ارَتُ َها َدفْ نُ َها )  قَاَل : قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  َعْن أََنٍس قد جاء وَ  َفٌق َعَليْ  (اَْلبُ زَاُق يف اَْلَمْسِجِد َخِطيَئٌة وََكفَّ  ه .ُمت َّ
 ختلف العلماء يف حكم البصاق يف املسجد  على أقوال :وقد ا

 : التحرمي مطلقاً . القول األول
 ورجحه النووي .

 ) البصاق يف املسجد خطيئة ( . لقوله 
 : جيوز إذا أراد دفنها . القول الثان

 وهو قول القاضي ، والقرطب ، ومجاعة .
ن أيب وقاص مرفوعًا ) من تنخم يف املسجد فليغيب خنامته أن يصيب جلد ويستدل هلم ِبا رواه أِحد بإسناد حسن من حديث سعد ب

 مؤمن أو ثوبه فتؤذيه ( . 
وأوضح منه يف املقصود ما رواه أِحد أيضاً بإسناد حسن من حديث أيب أمامة مرفوعاً ) من تنخم يف املسجد فلم يدفنه فسيئة ، وإن دفنه 

 ن .فحسنة ( . فلم جيعله سيئة إال بقصد عدم الدف
 ) وجدت يف مساوئ أعمال أميت النخامة تكون يف املسجد ال تدفن ( .وعند مسلم 
 : فلم يثبت هلا حكم السيئة جملرد إيقاعها يف املسجد ، بل به وبرتكها غري مدفونة فيه  . قال القرطب

 وعلة النهي ترشد إَل ذلك ، وهي تأذي املؤمن هبا .
 ُمصوص جواز ذلك يف الثوب ولو كان يف املسجد بال خالف ومما يدل على أن عمومه  : قال ابن حجر
: التوسط بني القولني ، فيحمل اجلواز على إذا ما كان له عذر ، كأن مل يتمكن من اخلروج من املسجد واملنع على ما إذا   القول الثالث

 كان ليس له عذر .
 وهو تفصيل حسن . : قال ابن حجر

 احلرص على نفع املسلمني . -3
 ص الشريعة على التعاون والتكاتف .حر  -4
 عدم احتقار أي عمل ولو كان قليالً . -5
 أن العمل يعظم بالنية . -6

لم .
 والله ا ع


