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ْعُت َرُسوَل اَّللهى -61 َا يـُْعَبُد مىْن ُدونى اَّللهى َحُرَم َماُلُه  َعْن َأِبى َمالىٍك َعْن أَبىيهى قَاَل َسَى يـَُقوُل ) َمْن قَاَل اَل إىَلَه إىاله اَّللهُ وََكَفَر ِبى
َسابُُه َعَلى اَّلله ( .  َوَدُمُه َوحى

---------- 
 امسه : سعد بن طارق ، كويف ثقة ، مات يف حدود األربعني ومائة . َمالىٍك () َعْن َأِبى 

 األشجعي صحايب له أحاديث . قال مسلم : مل يرو عنه غري ابنه . –على وزن أمحر  –أبوه هو طارق بن أْشَيم ) َعْن أَبىيهى ( 
 أي : ال إله حبق إال هللا .) َمْن قَاَل اَل إىَلَه إىاله اَّللهُ ( 

َا يـُْعَبُد مىْن ُدونى اَّللهى  )  ( أي : من أصنام أو أحجار أو غريها مما يعبد من دون هللا .وََكَفَر ِبى
 العصمة يف هذا احلديث بأمرين : علق النيب  -1

 قول : ال إله إال هللا ، عن علم ويقني كما هو مقيد يف أحاديث أخرى . األول :
 لم يكتف باللفظ اجملرد عن املعىن ، بل ال بد من قوهلا والعمل هبا .الكفر مبا يعبد من دون هللا ، ف الثاين :

َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِ  َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويُ ْؤِمن بِا -2 يِن َقد ت َّبَ نيَّ ّللِ  فَ َقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة يف احلديث معىن )اَل ِإْكرَاَه يف الدِ 
 ا َواّللُ  مسَِيعع َعِليمع ( .اْلُوثْ َقَى اَل انِفَصاَم هلََ 

 يف احلديث : معىن ال إله هللا : -3
فإنه مل جيعل التلفظ هبا عاصمًا للدم واملال ، بل وال معرفة معناها مع لفظها ، بل وال اإلقرار بذلك ، بل وال كونه ال يدعو إال 

ا يعبد من دون هللا ، فإن شك أو توقف مل حيرم هللا وحده ال شريك له ، بل ال حيرم ماله ودمه حىت يضيف إىل ذلك الكفر مب
 ماله ودمه ، فيا هلا من مسألة ما أجلها ، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع . ] قاله يف كتاب التوحيد [ .

 يف احلديث معىن التوحيد . -4
 أمهية معرفة حقيقة التوحيد خالفاً للكثري ممن جيهل ذلك . -5
 شرك حىت يتجنبه ، فما وقع من وقع بالشرك إال جبهله حبقيقة التوحيد .البد من معرفة ال -6
 أن التوحيد نفي وإثبات ، وهذا معىن ال إله إال هللا ، فال بد من النفي واإلثبات يف التوحيد . -7

 ه القيام ووحدته .مثال : لو قلت زيد قائم ، أثبت لزيد القيام ، لكن مل توحده به ، لكن إذا قلت : ال قائم إال زيد ، أثبت ل
 كما قال تعاىل عن إبراهيم ) إنين برآء مما تعبدون إال الذي فطرين .. ( .

عظمة هذا احلديث ألنه يفسر التوحيد ، وهو حجة للموحدين على أصحاب الشبه املشركني ، الذين يقولون : من قال ال  -8
 القبور ، والذبح لألولياء والصاحلني .إله إال هللا فهو املسلم حقاً ولو فعل ما فعل من الشركيات كعبادة 

قال الشيخ الفوزان : فهذا احلديث على اختصاره منهج عظيم ، يبني معىن أن ال إله إال هللا ، وأهنا ليست جمرد لفظ يقال 
شركني ، ولو كان باللسان ويردد باألذكار واألوراد ، وإمنا هي حقيقة تقتضي منك أن تكفر مبا يُعبد من دون هللا ، وأن تتربأ من امل

 أقرب الناس إليك ، كما تربأ اخلليل من أبيه .
 أن احلكم يف الدنيا على الظاهر دون الباطن . -9

 قال تعاىل ) فإن تابوا وأقاموا الصالة فخلوا سبيلهم ( .
هللا ، ويقيموا ) أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا ، وأن حممدًا رسول  وحلديث ابن عمر . قال : قال 

 الصالة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحساهبم على هللا ( متفق عليه .
 وحلديث الباب .
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 ) إمنا أقضي لكم بنحو ما أمسع ... ( متفق عليه . وقال 
، وإن الوحي قد انقطع ، وإمنا نأخذكم اآلن مبا ظهر لنا   وقال عمر : ) إن ناسًا كانوا يُؤخذون بالوحي يف عهد رسول هللا

 من أعمالكم ، فمن أظهر لنا خريًا أمَّنَّاه وقرَّبْناه ، وليس لنا من سريرته شيء ، هللا حياسبه يف سريرته ، ومن أظهر لنا سوءًا مل
 نأمْنه ومل ُنصدقه وإن قال : إن سريرته حسنة ( رواه البخاري .

َنَة  يف  بَ َعثَ َنا َرُسوُل اّللَِّ )ْبِن زَْيٍد قَاَل  وَعْن ُأَساَمةَ  [َ قَاَل ]فلما غشيناه[ فََأْدرَْكُت َرُجاًل ]فهزمناهمَسرِيٍَّة َفَصبَّْحَنا احْلَُرقَاِت ِمْن ُجَهي ْ
قَاَل قُ ْلُت يَا « . َه ِإالَّ اّللَُّ َوقَ تَ ْلَتهُ أَقَاَل اَل إِلَ » فَ َقاَل َرُسوُل اّللَِّ   ِمْن َذِلَك َفذََكْرتُُه لِلنَّيب ِ  ينَ ْفسِ  اَل ِإَلَه ِإالَّ اّللَُّ . َفَطَعْنُتُه فَ َوَقَع يف 

َا قَاهَلَا خَ  ا َعَلىَّ َحىتَّ ََتَن َّْيُت َأّنِ  َفَمازَاَل ُيَكر ُِرهَ « . أََفاَل َشَقْقَت َعْن قَ ْلِبِه َحىتَّ تَ ْعَلَم أَقَاهَلَا أَْم الَ »ْوفاً ِمَن السِ اَلِح . قَاَل َرُسوَل اّللَِّ ِإمنَّ
ُت قبل ذلك اليوم[ ]ويف رواية : َفَكْيَف َتْصَنُع ملعلي  حىت َتنيُت أين مل أكْن أس َأْسَلْمُت يَ ْوَمِئٍذ ]ويف رواية : قال فما زال يكررها

 قَالَ  ،َوأَنَا َواّللَِّ اَل أَقْ ُتُل ُمْسِلمًا َحىتَّ يَ ْقتُ َلُه ُذو اْلُبَطنْيِ . يَ ْعىِن ُأَساَمَة قَالَ  ِباَل ِإَلَه ِإالَّ اّللَُّ ِإَذا َجاَءْت يَ ْوَم اْلِقَياَمِة[ . قَاَل فَ َقاَل َسْعدع 
َنةع َويَ َرُجلع َأملَْ يَ ُقِل اّللَُّ ) يُن ُكلُُّه ّلِلَِّ َوقَاتُِلوُهْم َحىتَّ اَل َتُكوَن ِفت ْ َنةع َوأَْنَت َوَأْصَحاُبَك  َقْد قَاتَ ْلَنا َحىتَّ  :( فَ َقاَل َسْعدع ُكوَن الدِ  اَل َتُكوَن ِفت ْ

َنةع تُرِيُدوَن َأْن تُ قَ   ( .اتُِلوا َحىتَّ َتُكوَن ِفت ْ
 وجوب الرباءة من الكفر وأهله ، والرباءة من الكفر أقسام : -11

 أواًل : الرباءة القلبية :
 هود واهلندوس .وهي أن تبغض املشركني والشرك بقلبك وتكرههم وتتمىن زواهلم كبغض النصارى والي 

 وحكم هذا القسم فرض الزم وال ميكن أن يسقط عن املسلم .
والدليل على ذلك حديث أيب مالك األشجعي ) من قال ال إله إال هللا وكفر مبا يعبد من دون هللا حرم ماله ودمه ، وحسابه على 

 هللا تعاىل ( . 
 ثانياً : براءة اللسان :

 والتصريح أن دينهم باطل وأهنم كفار .وذلك بالتصريح بأنك تبغض الكفار  
 قل : أي بلسانك . (قل يا أيها الكافرون . ال أعبد ما تعبدون  )والدليل قوله تعاىل : 

 . (وإذ قال إبراهيم ألبيه وقومه إنين براء مما تعبدون  )وقوله تعاىل : 
 ب عليه اهلجرة إن استطاع .وجي (فاتقوا هللا ما استطعتم  )وهذا القسم واجب مع القدرة لقوله تعاىل : 

 ثالثاً : براءة اجلوارح .
 وذلك مبجاهدهتم باجلوارح ، وتكسري معبوداهتم ومساجدهم وقتلهم . 

 . (يا أيها النيب جاهد الكفار واملنافقني واغلظ عليهم  )والدليل قوله تعاىل : 
 : ) من رأى منكم منكراً فليغريه بيده ... ( . رواه مسلم  وقوله 

 ا القسم جيب مع القدرة ويسقط مع العجز .وهذ
 ) َمْن َماَت َوُهَو يـَْعَلُم أَنهُه الَ إىَلَه إىاله اَّللهُ َدَخَل اجْلَنهَة ( . قَاَل َرُسوُل اَّللهى  :َعْن ُعْثَماَن قَالَ و -62

---------- 
 ة بأدلة أخرى وشروط ال بد حتققها :احلديث دليل على أن األحاديث اليت فيها االكتفاء بالنطق بالشهادتني مقيد-1

 قال الشيخ عبد الرمحن بن حسن :  ال بد يف شهادة أن ال إله إال هللا من سبعة شروط ، ال تنفع قائلها إال باجتماعها ،
 شروط ال إله إال هللا : -2
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 اإلخالص : األول :
يُن اخْلَاِلُص ( .  قال تعاىل ) َأاَل ّلِلَِّ الدِ 

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

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

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

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا بِاّللَِّ َوَرُسولِِه ُُثَّ ملَْ يَ ْرتَابُوا ( .  قال تعاىل )ِإمنَّ
 ) أشهد أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا ، ال يلقى هللا هبما عبد غري شاٍك فيها إال دخل اجلنة ( . وقال 
أليب هريرة ) اذهب بنعلي هاتني ، فمن لقيَت من وراء هذا احلائط يشهد أن ال إله إال هللا ، مستيقنًا هبا قلبه ، فبشره  وقال 

 باجلنة ( رواه مسلم .
 النقياد هلا املنايف للرتك .: ا رابعاً 

 َعاِقَبُة اأْلُُموِر ( . قال تعاىل )َوَمْن ُيْسِلْم َوْجَهُه ِإىَل اّللَِّ َوُهَو حُمِْسنع فَ َقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقى َوِإىَل اّللَِّ 
 : القبول املنايف للرد . خامساً 

ُ َيْسَتْكربُوَن ( . قال تعاىل )ِإن َُّهْم َكانُوا ِإَذا ِقيَل هَلُمْ   ال ِإلََه ِإالَّ اّللَّ
 الصدق . سادساً :

  ِإالَّ َحرََّمُه اّللَُّ َعَلى النَّاِر ( .حلديث الباب ) َما ِمْن َأَحٍد َيْشَهُد َأْن اَل إِلََه ِإالَّ اّللَُّ َوأَنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل اّللَِّ ِصْدقاً ِمْن قَ ْلِبهِ 
 احملبة هلا . سابعاً :

 قال تعاىل ) يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ تَِّخُذوا اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى أَْولَِياَء ( .
ُهْم أَْو ِإْخَوانَ ُهْم أَْو انُوا آبَاَءُهْم أَْو أَبْ َناءَ وقال تعاىل )ال َتَُِد قَ ْومًا يُ ْؤِمُنوَن بِاّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلِخِر يُ َوادُّوَن َمْن َحادَّ اّللََّ َوَرُسوَلُه َوَلْو كَ 

 َعِشريَتَ ُهْم ( .
َْيُتُه َكالثـهَغاَمةى -63 َ بىَأِبى ُقَحاَفَة يـَْوَم فـَْتحى َمكهَة َورَْأُسُه َوِلى ًًا فـََقاَل َرُسوُل اَّللهى َعْن َجابىرى ْبنى َعْبدى اَّللهى قَاَل ) ُأِتى ُوا   بـََيا : َغّيِى

 سهَواد ( .َهَذا بىَشْيٍء َواْجَتنىُبوا ال
---------- 

 ) َ بالبناء للمفعول ، والذي أتى به هو أبو بكر الصديق ولده ، كما ُبني ذلك يف حديث أنس قال ) جاء أبو بكر بأبيه أيب ) ُأِتى
 ( . قحافة إىل رسول هللا 

ن عامر بن عمرو بن كعب القرشي بضم القاف وختفيف احلاء ، هو والد أيب بكر الصديق ، وامسه : عثمان ببىَأِبى ُقَحاَفَة (  )
 ( ه   . 14التيمي ، مات يف احملرم سنة ) 

ًًا ( )  َْيُتُه َكالثـهَغاَمةى بـََيا  قال يف النهاية : هو نبت أبيض الزهر والثمر .َورَْأُسُه َوِلى
ُوا َهَذا بىَشْيٍء (  فـََقاَل َرُسوُل اَّللهى )    أي : هذا الشيب .: َغّيِى



 4 

 استدل به من قال بتحرمي الصبغ بالسواد .السهَواد ( َواْجَتنىُبوا ) 
 احلديث دليل على استحباب صبغ الشيب ، وقد جاءت أحاديث تدل على استحباب ذلك : -1
 حلديث الباب .-أ

 متفق عليه . قَاَل ) ِإنَّ اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى الَ َيْصبُ ُغوَن َفَخالُِفوُهْم ( وَعْن َأِِب ُهَريْ َرَة َأنَّ النَِّبَّ -ب
 ) غريوا الشيب ، وال تشبهوا باليهود (  وعن أيب هريرة . قال : قال  -ج
روا وَصفِ روا يا معشر األنصار، مَح ِ : »على مشيخٍة من األنصار بِيضع حِلَاهم. فقال قال ) خرج رسول هللا  وعن أيب أمامة  

 .وخالفوا أهل الكتاب ( 
 فائدة :

خضب شعره أم ال ، قال ابن القيم رمحه هللا : ) واختلف الصحابة  لشعره فقد اختلف يف كونه  أما بالنسبة لصبغ النيب 
يف خضابه فقال أنس : مل خيضب ، وقال أبو هريرة : خضب ، وقد روى محاد بن سلمة عن محيد عن أنس قال : رأيت شعر 

 . عند أنس بن مالك ُمضوب : رأيت شعر رسول هللا ين عبد هللا بن حممد بن عقيل قال: وأخرب ، قال محادرسول هللا ُمضوباً 
وقالت طائفة : كان رسول هللا مما يكثر الطيَب قد امحر شعره فكان يُظن ُمضوبا ومل خيضب . وقال أبو رِمثة : أتيت رسول هللا 

 لشيب أمحر ، قال مع ابن يل فقال أهذا ابنك ؟ قلت نعم أشهد به فقال " ال َتين عليه وال جيين عليك " قال ورأيت ا
الرتمذي : هذا أحسن شيء روي يف هذا الباب وأفسره ألن الروايات الصحيحة أن النيب مل يبلغ الشيب . قال محاد بن سلمة 
عن مساك بن حرب قيل جلابر بن مسرة أكان يف رأس النيب شيب ؟ قال: مل يكن يف رأسه شيب إال شعرات يف مفرق رأسه إذا 

 1/169نتهى من زاد املعاد ادهن وأراهن  الدهن ( ا
 املسألة على أقوال :احلديث دليل على حترمي صبغ الشعر بالسواد ، وقد اختلف العلماء يف هذه  -2

 حترير حمل النزاع :
 اتفق الفقهاء على جواز استعمال الصبغ بالسَّواد يف اجلهاد. أواًل :

، فقال: "وال خالف أنه ال بأس للغازي أن خيتضب يف دار وقد نفى السرخسي خالف العلماء يف جواز الصبغ بالسَّواد للمجاهد
 احلرب، ليكون أهيب يف عني قرنه .

 قال احلافظ ابن حجر: وُيستثىن من ذلك )أي من النهي عن الصبغ بالسَّواد( اجملاهد اتفاقاً .
ه الرجل تدليسًا عندما يريد الزواج، اتفق الفقهاء على عدم جواز استعمال الصبغ بالسَّواد للتلبيس واخلداع، كَأن يفعل ثانيًا :

 عند الفقهاء.فَ ُيوِهم املرأة اليت يريد الزواج هبا أنه ال يزال شاباً، وكذلك تفعله املرأة عند الزواج تدليساً، فهذا متفقع على َمنِعِه وذمِ ه 
ة الكبرية تَ ُغرُّ الزوج والسيد بذلك، قال ابن القيم: "اخلضاب بالسَّواد املنهي عنه خضاب التدليس، كخضاب َشعر اجلارية واملرأ

 وخضاب الشيخ يغر املرأة بذلك، فإن ه من الغش واخلداع .
 وقال املباركفوري: "اخلضب به )بالسَّواد( لغرض التلبيس واخلداع... هو حرام باالتفاق . 

 وقد اختلف العلماء يف غري ذلك على أقوال :
 : التحرمي . القول األول

 صو به النووي . وهذا قول الشافعية
والبغوى يف التهذيب وآخرون من حياء ة بالسواد، ُث قال الغزايل يف اإلاتفقوا على ذم خضاب الرأس أو اللحي  قال يف اجملموع :

 نه كراهة تنزيه: والصحيح بل الصواب انه حرام .حاب هو مكروه: وظاهر عباراهتم أصاأل
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ِخَضاب الشَّْيب لِلرَُّجِل َواْلَمْرأَة ِبُصْفرٍَة أَْو مُحْرَة ، َوحَيُْرم ِخَضابه بِالسََّواِد َعَلى اأْلََصح  ،  َوَمْذَهبَنا ِاْسِتْحَباب:  وقال يف شرح مسلم
 : ) َواْجَتِنُبوا السََّواد ( َهَذا َمْذَهبَنا . َوِقيَل : ُيْكرَه َكرَاَهة تَ ْنزِيه ، َواْلُمْخَتار التَّْحرمي لَِقْولِِه 

 . حلديث الباب -أ
) َيُكوُن قَ ْومع خَيِْضُبوَن يف آِخِر الزََّماِن بِالسََّواِد ، َكَحَواِصِل احلََْماِم ، اَل يَرحُِيوَن  وحلديث اْبِن َعبَّاس . قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا -ب

 رَاِئَحَة اجْلَنَّة ( رواه أبو داود .
 : الكراهة . القول الثاين

 واحلنابلة .، وهو قول املالكية 
 وهذا القول باجلواز مع الكراهة، هو قول أكثر أهل العلم.

 ذهب أكثر العلماء إىل كراهة اخلضاب بالسَّواد .قال علي القاري :  
 وجعله ابن عبد الرب قوَل أهل العلم . 
 ، وابن قيم اجلوزية . ، وشيخ اإلسالم ابن تيمية وبه جزم ابن قدامة 

 : اجلواز . القول الثالث
إن أحسن ما اختضبتم به هلذا ) د احلميد بن صيفي عن أبيه عن جده صهيب اخلري، قال: قال رسول هللا حلديث عب -أ

 السَّواد، أرغب لنسائكم فيكم وأهيب لكم يف صدور عدو ِكم  ( .
 أنه قد روي عن كثرٍي من الصحابة والتابعني، أهنم كانوا خيضبون بالسَّواد.-ب

أهنما كانا خيضبان بالسَّواد. ذكر ذلك عنهما ابن جرير يف  -رضي هللا عنهما-واحلسني َصح  عن احلسن قال ابن القيم :  
هتذيب اآلثار، وذكره عن عثمان بن عفان، وعبد هللا بن جعفر، وسعد بن أيب وقاص، وعقبة بن عامر، واملغرية بن شعبة، وجرير 

عمرو بن عثمان وعلي بن عبد هللا بن عباس، وأبو سلمة  بن عبد هللا، وعمرو بن العاص. وحكاه عن مجاعة من التابعني، منهم:
بن عبد الرمحن، وعبد الرمحن بن األسود، وموسى بن طلحة، والزهري، وأيوب، وإمساعيل بن معدي كرب. وحكاه ابن اجلوزي 

بن جامع، ونافع عن حمارب بن دثار، ويزيد، وابن جريج، وأيب يوسف، وأيب إسحاق، وابن أيب ليلى، وزياد بن عالقة، وغيالن 
 بن جبري، وعمرو بن علي املقدمي، والقاسم بن سال م .

 بل قد ُروي عن مجاعة كثرية من السلف أهنم كانوا َيْصبغون بالسواد .  رمحه هللا يف ) املفهم ( قال القرطيب
 فائدة :

الصبغ بالسواد( هلا دون الرجل، واختاره  قال احلافظ : ومنهم )أي من العلماء( من فَ رَّق يف ذلك بني الرجل واملرأة، فأجازه )أي
 احلليمي .

َرَة َأنه َرُسوَل اَّللهى -64 َا َيْكَرُه » قَاَل ) أََتْدُروَن َما اْلغىيَبُة ( . قَاُلوا اَّللهُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم. قَاَل  وعْن َأِبى ُهَريـْ «. ذىْكُرَك َأَخاَك ِبى
 إىْن َكاَن فىيهى َما تـَُقوُل فـََقدى اْغَتْبَتُه َوإىْن ََلْ َيُكْن فىيهى فـََقْد بـََهتهُه ( .» ي َما َأُقوُل قَاَل قىيَل َأفـََرأَْيَت إىْن َكاَن ِفى َأخى 

---------- 
 وهي قوله : ذِْكُرَك َأَخاَك مبَا َيْكَرُه  . احلديث فيه تعريف للغيبة من النيب  -1

 فإنه غيبة .فكل قول أو فعل ذكرته يف أخيك وهو يكرهه وهو غائب 
 كأن يتكلم فيه جبرح وذم ، أو يقلده يف حركاته ومشيه مستهرتاً به .

 لقد جاءت النصوص الكثرية اليت تدل على حرمة الغيبة وأهنا من الكبائر . -2
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 وُه ( .قال تعاىل )َواَل يَ ْغَتب ب َّْعُضُكم بَ ْعضاً َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم أَن يَْأُكَل حلََْم َأِخيِه َمْيتاً َفَكرِْهُتمُ 
ينهى تعاىل عن الغيبة ، وهي ذكرك أخاك مبا يكره ، ُث ذكر مثاًل منفرًا عن الغيبة ، فقال : ) أحيب أحدكم أن يأكل حلم أخيه 
ميتًا فكرهتموه ( َتثياًل لشناعة الغيبة وقبحها مبا ال مزيد عليه من القبيح ، أي هل حيب الواحد منكم أن يأكل حلم أخيه املسلم 

 فكرهتموه ( أي فكما تكرهون هذا طبعاً فاكرهوا الغيبة شرعاً ، فإن عقوبتها أشد من هذا . وهو ميت )
 شبه تعاىل الغيبة بأكل حلم األخ حال كونه ميتاً ، وهذا أمر مستقبح .

  ، املشبه  وهلذا التشبيه أوجه عدة بنيوهذا التشبيه التمثيلي من أروع األساليب القرآنية وأشدها تأثريًا يف نفس املكلف
 واملشبه به :

 أن الذي يُغتاب ال يعلم أن أخاه يغتابه َتاماً ، كما أن امليت ال يعلم من يأكل حلمه .أوهلا : 
 أن الذي يَغتاب أخاه احلي قد هتك حرمة أخيه َتاماً كما أن آكل حلم أخيه ميتاً قد هتك حرمته .ثانياً : 

 يمة َتاماً كما أن أكل حلم امليت أمر مستقذر طبعاً أن الغيبة أمر مستقذر يف الطبائع السلثالثها : 
 َمْسُؤوالً ( .وقال تعاىل ) َواَل تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلمع ِإنَّ السَّْم َع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُول ِئَك َكاَن َعْنُه 

 خيرج مما قال ( رواه أبو داود .        ) من قال يف مؤمن ما ليس فيه أسكنه هللا ردغة اخلبال حىت وقال النيب 
 . : عصارة أهل النار من صديد وقيح والعياذ باهلل(ردغة اخلبال)

قال ) من أكل حلم أخيه يف الدنيا قرب إليه يوم القيامة ، فيقال له كله ميتًا كما أكلته حياً  وعن أيب هريرة : أن رسول هللا 
 بن حبان بسند صحيح .فيأكله فيكلح ويصيح " رواه أبو يعلي وا

 متفق عليه  .) إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا يف شهركم هذا ( وقال 
 فإهنا تأكل اِلسنات :

» ِفيَنا َمْن اَل ِدْرَهَم َلُه َواَل َمَتاَع . فَ َقاَل  قَاُلوا اْلُمْفِلسُ « . أََتْدُروَن َما اْلُمْفِلُس » قَاَل  كما يف حديث َأِِب ُهَريْ َرَة أَنَّ َرُسوَل اّللَِّ 
َقْد َشَتَم َهَذا َوَقَذَف َهَذا َوَأَكَل َماَل َهَذا َوَسَفَك َدَم َهَذا َوَضَرَب  يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِبَصالٍَة َوِصَياٍم َوزََكاٍة َويَْأِت  يَْأِت  ِإنَّ اْلُمْفِلَس ِمْن أُمَّيِت 

ايَاُهْم َفطُرَِحْت َعَلْيِه ُُثَّ َهَذا ِمْن َحَسَناتِِه َوَهَذا ِمْن َحَسَناتِِه فَِإْن فَِنَيْت َحَسَناتُُه قَ ْبَل َأْن يُ ْقَضى َما َعَلْيِه ُأِخَذ ِمْن َخ طَ  َهَذا فَ يُ ْعَطى
 النَّاِر ( رواه مسلم . طُرَِح يف 

 وهي من أسباب عذاب القرب .
بقربين فقال : ) إهنما ليعذبان وما يعذبان يف كبري أما أحدمها فكان ال  النيب كما جاء يف حديث ابن عباس قال ) مر 

 يستنزه من بوله وأما اآلخر فكان ميشي بالنميمة وجاء يف رواية ) بالغيبة ( .
 وهي ذنب عظيم كبّي .

ل : لقد قلت كلمة لو فقا : حسبك من صفية كذا وكذا . قال بعض الرواة : تعين قصرية قلت للنيب  قالت ) عن عائشة .
 ملزجته ( رواه أبو داود . مزجت مباء البحر

 وهي سبب من أسباب دخول النار .
ُ َما ِفيَها يَ ْهِوى هِبَا يِف  ل )قَا كما يف حديث َأِِب ُهَريْ َرَة َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ  َما بَ نْيَ  النَّاِر أَبْ َعدَ  ِإنَّ اْلَعْبَد لََيَتَكلَُّم بِاْلَكِلَمِة َما يَ َتبَ نيَّ

 اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب ( .
ويف رواية ) وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط هللا ما كان يظن أن تبلَغ ما بلغت ، يكتُب هللا له هبا سخطه إىل يوم يلقاه ( 

 رواه مالك .
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 وهي سبب للعذاب قبل اآلخرة .
 ! رت بقوم هلم أظفار من حناس خيمشون وجوههم وصدورهم) ملا عرج يب مر  كما يف حديث أنس . قال : قال رسول هللا 

 حلوم الناس ، ويقعون يف أعراضهم ( رواه أبو داود . فقلت : من هؤالء يا جربيل ؟ قال : هؤالء الذين يأكلون
 وهي سبب للفضيحة .

عوراهتم ، فإنه من اتبع عوراهتم يتبع تتبعوا  ) يا معشر من آمن بلسانه ومل يدخل اإلميان قلبه ، ال تغتابوا املسلمني ، وال قال 
 عورته ، ومن يتبع هللا عورته يفضحه يف بيته ( . هللا

 قال حييي بن معاذ : ليكن حظ املؤمن منك ثالثاً : إن مل تنفعه فال تضره ، وإن مل تفرحه فال تغمه ، وإن مل َتدحه فال تذمه .
 ا وضع على عينيك .واغتاب رجل عند معروف الكرخي فقال له : اذكر القطن إذ

 وقيل للربيع بن خثيم : ما نراك تغتاب أحداً ؟ فقال : لست عن نفسي راضياً فأتفرغ لذم الناس .
أقواماً ليس هلم عيوب فعابوا الناس فصارت هلم عيوب ، وأدركت هبذه  –يعين املدينة  –وقال اإلمام مالك : أدركت هبذه البلدة 

 سكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوهبم .البلدة أقواماً كانت هلم عيوب ، ف
 إن اللسان ال يسكت البتة ، فإما لسان ذاكر وإما لسان الٍغ وال بد من أحدمها . -3

 فهي النفس إن مل تشغلها باحلق شغلتك بالباطل .
 وهو القلب إن مل تسكنه حمبة هللا سكنْته حمبة املخلوقني وال بد .

 لغو وال بد .وهو اللسان إن مل تشغله بالذكر شغلك بال
ْرَداءى قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهى  -65 يهى بىظَـْهرى اْلَغْيبى إىاله قَاَل اْلَمَلُك َوَلَك ِبىىْثٍل(. وَعْن َأِبى الده  )َما مىْن َعْبٍد ُمْسلىٍم َيْدُعو أَلخى

---------- 
 احلديث دليل على فضل الدعاء للمسلم بظهر الغيب . -1

 : ) ِبَظْهِر اْلَغْيب ( َفَمْعَناُه : يف َغْيَبة اْلَمْدُعو  َلُه ، َويِف ِسر ه ؛ أِلَنَُّه أَبْ َلغ يف اإْلِْخاَلص . قال النووي : قَ ْوله 
ْتِحَها أَْيًضا ، يُ َقال : ُهَو ِمْثله َناُه ِبفَ قَ ْوله : ) مبِْثٍل ( ُهَو ِبَكْسِر اْلِميم َوِإْسَكان الثَّاء ، َهِذِه الر َِوايَة اْلَمْشُهورَة ، قَاَل اْلَقاِضي : َوَرَوي ْ 

َوَلْو َدَعا جلََِماَعٍة ِمْن اْلُمْسِلِمنَي َوَمِثيله ِبزِيَاَدِة اْلَياء ، َأْي : َعِديله َسَواء ، َويف َهَذا َفْضل الدَُّعاء أِلَِخيِه اْلُمْسِلم ِبَظْهِر اْلَغْيب ، 
ْمَلِة اْلُمْسِلِمنَي فَالظَّاِهر ُحُصوهلَا أَْيًضا ، وََكاَن بَ ْعض السََّلف ِإَذا أَرَاَد َأْن َيْدُعو لِنَ ْفِسِه يَْدُعو َحَصَلْت َهِذِه اْلَفِضيَلة ، َوَلْو َدَعا جلُِ 

 أِلَِخيِه اْلُمْسِلم بِِتْلَك الدَّْعَوة ؛ أِلَن ََّها ُتْسَتَجاب ، َوحَيُْصل َلُه ِمْثلَها .
 احلكمة من ذلك : -2

 ) ِبَظْهِر اْلَغْيب ( َفَمْعَناُه : يف َغْيَبة اْلَمْدُعو  َلُه ، َويِف ِسر ه ؛ أِلَنَُّه أَبْ َلغ يف اإْلِْخاَلص .:  قال النووي : قَ ْوله 
 شِ ْرك .بْ َعُد َعْن الوقال ابن تيمية : َوُدَعاُء اْلَغاِئِب لِْلَغاِئِب أَْعَظُم إَجابًَة ِمْن ُدَعاِء احْلَاِضِر أِلَنَُّه َأْكَمُل إْخاَلًصا َوأَ 

 إَجابة ُدعاُء َغائٍب لغائب . أْسرُع الدُّعاءوقال رمحه هللا : 
 ( . 527/  3وقال املناوي : إن دعاء السر أقرب إىل اإلخالص وأبعد عن الرياء . ) فيض القدير : 

 احلث على الدعاء . -3
 أن من دعاء ألخيه بظهر الغيب فكأمنا دعا لنفسه . -4
 كرب ويعظم على حسب إخالص العامل ، فكلما كان العمل خالصاً كان أعظم .احلث على اإلخالص ، وأن العمل ي -5

 . نقل عن الدعاء صيد الفوائد : السالح املعطل
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 احلث على التعاون على اخلري . -6
 طهارة القلب إلخوانك املسلمني . -7
 الدعاء من أعظم األسلحة . -8

َع َرُسوَل اَّللهى  وَعْبَد اَّللهى ْبَن َعْمرىو ْبنى اْلَعاصى يـَُقوُل أَنههُ -66 آَدَم ُكلهَها بـَنْيَ إىْصبَـَعنْيى مىْن َأَصابىعى  يـَُقوُل ) إىنه قـُُلوَب َبنى  َسَى
ٍد ُيَصرِىفُُه َحْيُث َيَشاُء   اَعتىَك ( .) اللهُهمه ُمَصرِىَف اْلُقُلوبى َصرِىْف قـُُلوبـََنا َعَلى طَ  ُثُه قَاَل َرُسوُل اَّللهى «. الرهْْحَنى َكَقْلٍب َواحى

---------- 
 احلديث دليل على استحباب الدعاء هبذا الدعاء )اللَُّهمَّ ُمَصرِ َف اْلُقُلوِب َصرِ ْف قُ ُلوبَ َنا َعَلى طَاَعِتَك ( . -1

 وعند الرتمذي :
فَ ُقْلُت يَا َرُسوَل اّللَِّ آَمنَّا ِبَك «. َعَلى ِديِنَك  ْليب يَا ُمَقلِ َب اْلُقُلوِب ثَ بِ ْت ق َ » ُيْكِثُر َأْن يَ ُقوَل  َعْن أََنس قَاَل ) َكاَن َرُسوُل اّللَِّ 

َنا قَاَل   نَ َعْم ِإنَّ اْلُقُلوَب بَ نْيَ َأْصبُ َعنْيِ ِمْن َأَصاِبِع اّللَِّ يُ َقلِ بُ َها َكْيَف َيَشاء ( .» َومبَا ِجْئَت بِِه فَ َهْل خَتَاُف َعَلي ْ
 يضلْله، ومن يشأ وهي أن قلوب العباد بني إصبعني من أصابعه، من يشأ لسبب دعوته  :قلوب ( تعلياًل  قوله ) إن -2

  .يهديه، فينبغي للعبد اإلكثار من هذه الدعوات املهمة اليت تتعلق بأجل مقامات العبودية
 أسباب الثبات على الطاعة : -3

 . اإلقبال على القرآن العظيم حفظًا وتالوة وعماًل أواًل : 
 ياًل ( .يَن َكَفُروا َلْواَل نُ ز َِل َعَلْيِه اْلُقْرآُن مُجَْلًة َواِحَدًة َكَذِلَك لُِنثَبِ َت ِبِه فُ َؤاَدَك َورَت َّْلَناُه تَ ْرتِ َوقَاَل الَّذِ  ) ىلقال تعا

 كيف يكون القرآن مصدرًا للتثبيت؟
 .ألنه يزرع اإلميان ويزكي النفس بالصلة باهلل *
 .ق ل ب املؤمن الذي تعصف به رياح الفتنة، فيطمئن قلبه بذكر هللاألن ت ل ك اآليات ت ن زل برداً وسالماً على  *
 ألنه يزود املسلم بالتصورات والقيم الصحيحة اليت يستطيع من خالهلا أن يقو م األوضاع من حوله، و املوازين اليت هتيئ له *

 .احلكم على األمور،فال يضطرب حكمه،وال تتناقض أقواله
 .يثريها أعداء اإلسالم من الكفار واملنافقني ألنه يرد على الشبهات اليت *

  .اإلميان باهلل والعمل الصاحل ثانًيا:
نْ َيا َويف اآْلِخَرِة َوُيِضلُّ اّللَُّ الظَّ  ىل )قال تعا  ء ( .اِلِمنَي َويَ ْفَعُل اّللَُّ َما َيَشايُ ثَبِ ُت اّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا بِاْلَقْوِل الثَّاِبِت يِف احْلََياِة الدُّ

 .أما احلياة الدنيا فيثبتهم باخلري والعمل الصاحل، ويف اآلخرة يف القرب :قتادة قال
 ."، أي على احلقاً هلَُّْم وَأَشدَّ تَ ْثِبيتاً ( أَن َّه ُْم ف َع َل ُوا َما يُوَعُظوَن ِبِه َلَكاَن َخريْ  وقال سبحانه ) ولو

 .حب العمل إليه أدومه وإن قل، وكان أصحابه إذا عملوا عماًل أثبتوهيداوم على األعمال الصاحلة، وكان أ وكان النيب 
 ل .تدبر قصص األنبياء ودراستها للتأسي والعم ثالثًا:

َمْوِعَظةع َوذِْكَرى وَُكالا نَ ُقصُّ َعَلْيَك ِمْن أَنْ َباِء الرُُّسِل َما نُ ثَبِ ُت بِِه فُ َؤاَدَك َوَجاَءَك يف َهِذِه احلَْقُّ وَ  ىل )والدليل على ذلك قوله تعا
 ني ( .لِْلُمْؤِمنِ 
 ء .الدعا رابًعا:

رَب ََّنا اَل تُزِْغ قُ ُلوبَ َنا بَ ْعَد ِإْذ  ول )فإن من صفات عباد هللا املؤمنني أهنم يتوجهون إىل هللا بالدعاء أن يثبتهم كما علمنا سبحانه أن نق
 ا ( .َهَديْ تَ نَ 
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 ك ( رواه أمحد .يا مقلب القلوب ثبت قليب على دين" :كان يكثر أن يقول أن النيب  )عن عائشة و 
 اهدنا الصراط املستقيم ( .واملسلم يف كل صالة ال بد أن يدعو فيها : )

لذهب والفضة ) يا شداد بن أوس إذا رأيت الناس قد اكتنزوا ا قال : قال يل رسول هللا  عن شداد بن أوس وروى الطرباين 
 .، وأسألك موجبات رمحتك وعزائم مغفرتك ... ( بات يف األمر والعزمية على الرشدأسألك الث : اللهم إينفاكنز هؤالء الكلمات

 . وكان من دعائه ) اللهم اهدين ويسر اهلدى يل (
 اللهم يسرين لليسرى وجنبين العسرى ( .) يدعو –رضي هللا عنهما  -وكان ابن عمر 
يدك السهم، وباهلدي هدايتك )اذكر بالسداد تسداد واهلدى، وقال له السد -عز وجل  -علًيا أن يسأل هللا  وقد أمر النيب 

 الطريق ( .
 . قصر األملخامساً : 

ومعناه العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة احلياة، وهو من أنفع األمور للثبات على الطاعات، فإنه يبعث على انتهاز فرصة 
 دار البقاء، وحيث على قضاء جهاز سفره وتدارك الفائت، ويزهد يف الدنيا، احلياة اليت َتر مر السحاب، ويثري ساكن عزماته إىل

ُر أنه ميوت اليوم فيستعد استعداد ميت، فإذا أمسي شكر هللا  ويرغب يف اآلخرة. فكلما قصر األمل جد العمل، ألن العبد يقدِ 
شرع باحلث على العمل واملبادرة إليه، فقد أوصى تعاىل على السالمة، وقدر أن ميوت تلك الليلة فيبادر إىل العمل، وقد ورد ال

 .(كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيلابن عمر فقال له: ) النيب 
وقد اتفقت على ذلك وصايا األنبياء وأتباعهم، قال تعاىل حاكًيا عن مؤمن آل فرعون: )يا قوم إمنا هذه احلياة الدنيا متاع وإن 

 [39اآلخرة هي دار القرار(]غافر: 
مجاعة من  (، ووصى ح وتركهاما يل وما للدنيا ما أنا يف الدنيا إال كراكب استظل حتت شجرة ُث را يقول: ) وكان النيب 

 .الصحابة أن يكون بالغهم من الدنيا كزاد الراكب
 . ذكر هللا خامًسا:

 َأال ِبذِْكِر اّللَِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوب ( .   (قال جل شأنه 
 الذي يذكر ربه والذي ال يذكر ربه مثل احلي وامليت ( . ) مثل  وقال 

ُهَو الَِّذي  . َوَسبِ ُحوُه ُبْكَرًة َوَأِصيالً  .آَمُنوا اذُْكُروا اّللََّ ذِْكرًا َكِثريا  يَا أَي َُّها الَِّذينَ  وقد أمر هللا تعاىل عباده باإلكثار من ذكره فقال) 
 الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر وََكاَن بِاْلُمْؤِمِننَي َرِحيماً ( . ْخرَِجُكْم ِمنَ ُيَصلِ ي َعَلْيُكْم َوَمالِئَكُتُه لِيُ 

وتأمل يف هذا ،   الظلمات إىل النور كثرياً وتسبيحه كثرياً سبب لصالته سبحانه وصالة مالئكته اليت خيرج هبا العبد من فذكر هللا
فجعله من أعظم ما يعني  وا ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة فَاثْ بُُتوا َواذُْكُروا اّللََّ َكِثريًا َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحون ( ،يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُ  االقرتان يف قوله عز وجل )

 على الثبات يف اجلهاد .
 . الصرب سادساً:

 الصَّاِبرِين ( .قال تعاىل ) يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا بِالصَّرْبِ َوالصَّاَلِة ِإنَّ اّللََّ َمَع 
 ) من يتصرب يصربه هللا، وما أعطي أحد عطاء خريًا وال أوسع من الصرب ( . وقال 
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َرَة قَاَل َكاَن َرُسوُل اَّللهى -67 َ الهذىي ُهَو عىْصَمُة َأْمرىي َوَأْصلىْح ِلى ُدنـَْياَي الهِتى  وعْن َأِبى ُهَريـْ يـَُقوُل ) اللهُهمه َأْصلىْح ِلى دىينى
َرِتى الهِتى فىيَها َمَعادىى َواْجَعلى اِْلََياَة زىيَاَدًة ِلى ِفى ُكلِى َخّْيٍ َواْجَعلى  ي َوَأْصلىْح ِلى آخى  اْلَمْوَت رَاَحًة ِلى مىْن ُكلِى َشرٍِ(. فىيَها َمَعاشى

---------- 
 .احلديث دليل على استحباب الدعاء هبذا الدعاء اجلامع  -1

  الدنيا واآلخرة والدين والدنيا .م مجع خريقال القرطيب : هذا دعاء عظي
دعا بإصالح الدين أواًل ،ألنه أعظم املقاصد، وأهم املطالب؛ ألن من اللَّهم أصلح يل ديين الذي هو عصمة أمري ( قوله: ) -2

ق هدي فسد دينه فقد خاب وخسر الدنيا واآلخرة، وسؤال اّللَّ إصالح الدين هو أن يوفق إىل التمسك بالكتاب والسنة وف
 السلف الصاحل من الصحابة والتابعني يف كل األمور، وذلك يقوم على ركنني عظيمني:

 : اإلخالص ّللَّ وحده يف كل عبادة . األول
 (.بأن يكون )خالصاً صواباً   : واملتابعة للرسول والثاين

ا، ومن مضالت الفنت، واحملن، والضالالت فإن التمسك هبذين األصلني عصمة للعبد من الشرور كلها، أسباهبا، ونتائجها وهناياهت
 اليت تضيع الدين والدنيا .

 فنسأل اّللَّ أن يصلح لنا ديننا الذي حيفظ لنا مجيع أمورنا .
أي أصلح يل عيشي يف هذه الدار الفانية القصرية، بأن أُْعَطى الكفاف  (وأصلح يل دنياي اليت فيها معاشي) قوله: -3

يكون حالاًل ُمعينًا على طاعتك، وعبادتك على الوجه الذي ترضاه عين، وأسألك صالح  والصالح، فيما أحتاج إليه، وأن
َعِمَل َصاحِلًا ِمْن ذََكٍر أَْو  األهل، من الزوجة الصاحلة، والذرية واملسكن اهلينء، واحلياة اآلمنة الطيبة، قال جل  شأنه ) من

 َبًة َولََنْجزِيَ ن َُّهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا يَ ْعَمُلون ( .أُنْ َثى َوُهَو ُمْؤِمنع فَ َلُنْحِييَ نَُّه َحَياًة طَي ِ 
: أي يف الدنيا بالقناعة، وراحة البال، والرزق احلالل والتوفيق لصاحل األعمال، ))فاحلياة الطيبة تشمل (فَ َلُنْحِييَ نَُّه َحَياًة طَيِ َبةً ) قوله:

 وجوه الراحة من أي جهة كانت ( .
أي وف قين للعمل الصاحل الذي يرضيك عين، ومالزمة طاعتك، والتوفيق إىل اليت فيها معادي (  صلح يل آخرتوأقوله: ) -4

مل يقل تعاىل  (َوَما نُ َؤخِ رُُه ِإالَّ أِلََج  ٍل َمْعُدودٍ )حسن اخلاَتة حىت رجوعي إليك يوم القيامة، فأفوز باجلنان، قال اّللَّ تعاىل: 
 أي يُعد  عد اً إىل هذا اليوم العظيم، فينبغي لنا أن نعد  الُعد ة إىل هذا اليوم. (َمْعُدودٍ )ممدود، بل قال: 

 أي اجعل يا اّللَّ احلياة سبباً يف زيادة كل خري يرضيك عين من العبادة والطاعة . (واجعل احلياة زيادة يل يف كل خريقوله : ) -5
َمن  ة الرافعة للدرجات العالية يف الدار اآلخرة، كما ُسئل النيب ويُفهم من ذلك أن طول عمر املسلم زيادة يف األعمال الصاحل

 َمْن طَاَل ُعْمرُُه، َوَحُسَن َعَمُله ( .خري الناس؟ فقال ) 
أي : اجعل املوت راحة يل من كل مهوم الدنيا وغمومها من الفنت واحملن، قوله: )و اجعل املوت راحة يل من كل شر (  -6

لة، ويُفهم من ذلك أن املؤمن يسرتيح غاية الراحة ، ويسلم السالمة الكاملة عند خروجه من هذه واالبتالءات باملعصية والغف
(، قَاُلوا: يَا َرُسوَل هللِا، َما ُمْسرَتِيحع، َوُمْستَ رَاحع ِمْنهُ الدار، كما جاء يف الصحيحني: أن رسول اّللَِّ ُمرَّ َعَلْيِه جِبَِنازٍَة فَ َقاَل: )

 
ُ
ْسرَتِيُح َوامل

ُ
نْ َيا َوأََذاَها ِإىَل َرمْحَِة هللِا، َواْلَعْبُد اْلَفاِجُر َيْسرَتِيُح ْستَ رَاُح ِمْنُه؟ قَاَل: )امل ِمْنُه اْلِعَباُد، اْلَعْبُد اْلُمْؤِمُن َيْسرَتِيُح ِمْن َنَصِب الدُّ

 ( .َواْلِباَلُد، َوالشََّجُر، َوالدََّوابُّ 
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) َأَحبُّ اْلَكاَلمى إىََل اَّللهى َأْرَبٌع ُسْبَحاَن اَّللهى َواِْلَْمُد َّللىهى َواَل إىَلَه إىاله اَّللهُ َواَّللهُ  قَاَل َرُسوُل اَّللهى وَعْن ََسَُرَة ْبنى ُجْنَدٍب قَاَل: -68
نَيه ُغاَلَمَك َيَسارًا َواَل رَبَاًحا َواَل َنَىيحً  ا َواَل َأفْـَلَح فَإىنهَك تـَُقوُل َأُثَه ُهَو َفاَل َيُكوُن فـَيَـُقوُل َأْكبَـُر. اَل َيُضرَُّك بَأَيِىهىنه َبَدْأَت. َواَل ُتَسمِى

 اَل ( .
َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهى -69 ا ) أَلْن َأُقوَل ُسْبَحاَن اَّللهى َواِْلَْمُد َّللىهى َواَل إىَلَه إىاله اَّللهُ َواَّللهُ َأْكبَـُر َأَحبُّ إىََله مىه  وَعْن َأِبى ُهَريـْ

 َطَلَعْت َعَلْيهى الشهْمُس ( .
َى رَقىيَقَنا بىَأْربـََعةى َأَْسَاٍء َأفْـَلَح َورَبَاٍح َوَيَساٍر َونَافىٍع ( . وَعْن ََسَُرَة ْبنى ُجْنَدٍب قَاَل ) نـََهانَا َرُسوُل اَّللهى  -70  َأْن ُنَسمِى
71- ُّ َهى َعْن َأْن ُيَسمهى بىيَـْعَلى َوبىبَـرََكَة َوبىَأفْـَلَح َوبىَيَساٍر َوبىَنافىٍع َوبىَنْحوى   وعن َجابىر ْبن َعْبدى اَّللهى . قال ) َأرَاَد النهبى َأْن يـَنـْ

َها فـََلْم يـَُقْل َشْيًئا ُثُه قُبىَض َرُسوُل اَّللهى  ُتُه َسَكَت بـَْعُد َعنـْ َهى َعْن َذلىَك ُثُه  َوَلَْ يـَْنَه َعْن َذلىَك ُثُه َأرَاَد ُعَمُر َأنْ  َذلىَك ُثُه رَأَيـْ يـَنـْ
 تـَرََكُه ( .

---------- 
 من الفالح ، وهو الفوز .َأفْـَلَح ( ) 

 من الربح ، وهو ضد اخلسارة .) َورَبَاٍح ( 
 ( من اليسر ضد العسر .) َوَيَساٍر 

 من النفع .) َونَافىٍع ( 
 . احلديث دليل على استحباب هذا الذكر ، وأنه أحب الكالم إىل هللا 

 ورجحه النووي .،  الكالم ، أي من كالم البشر : أحب  قيل
 ألن القرآن أفضل من التسبيح والتهليل املطلق .

 واختاره القرطيب .، الكالم املتضمن لألذكار والدعاء وقيل : املراد 
فه بكل ما جيب له من مور عظيمة ، وهي تنزيه هللا ، ووصوإمنا كانت هذه الكلمات أحب الكالم إىل هللا ، الشتماهلا على أ -2

 صفات الكمال ، وإفراده بالوحدانية واألكربية .
 من فضائل هذه الكلمات :-3

 أواًل : أهنا أحب الكالم إَل هللا .
 . –مسرة  –كما يف حديث الباب 

 ثانياً : أهنا خّي ما طلعت عليه الشمس .
 . -أيب هريرة  –حلديث الباب 

 عند كثّي من العلماء ( .ثالثاً : أهنا الباقيات الصاِلات ) 
نْ َيا َواْلَباِقَياُت الصَّاحِلَاُت َخي ْرع ِعنَد رَبِ َك ثَ َوابًا َوخَ   ي ْرع أََمالً ( .قال تعاىل ) املال َواْلبَ ُنوَن زِيَنُة احْلََياِة الدُّ

 رابعاً : أهنا غراس اجلنة .
َلَة ُأْسرَِى يب ) َلِقيُت إِ  قَاَل َرُسوُل اّللَِّ  :عِن اْبِن َمْسُعوٍد قَالَ  فَ َقاَل يَا حُمَمَُّد أَْقرِْئ أُمََّتَك ِمىنِ  السَّاَلَم َوَأْخربُْهْم َأنَّ اجْلَنََّة  بْ رَاِهيَم لَي ْ

ُ َواّللَُّ َأْكرَب ( رواه الرتمذي .لََه إِ طَيِ َبُة الت ُّْربَِة َعْذبَُة اْلَماِء َوأَن ََّها ِقيَعانع َوَأنَّ ِغرَاَسَها ُسْبَحاَن اّللَِّ َواحلَْْمُد ّلِلَِّ َوالَ إِ   الَّ اّللَّ
 أن فضلها وحصول ثواهبا ال يقتضي ترتيبها كما جاءت يف احلديث ، بل ال بأس بتقدمي بعضها على بعض .-4
نْ َيا َواْلَباِقَياُت الباقيات الصاحلات يف قوله تعاىل ) املال َواْلبَ ُنوَن زِيَنُة احْلََياِة الدُّ ذهب بعض العلماء إىل هذه الكلمات هي  -5
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 الصَّاحِلَاُت َخي ْرع ِعنَد رَبِ َك ثَ َوابًا َوَخي ْرع أََماًل ( .
 وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال :

ُ َواّللَُّ  القول األول  َأْكرَب .: الباقيات الصاحلات هذه الكلمات : ُسْبَحاَن اّللَِّ َواحلَْْمُد ّلِلَِّ َوالَ ِإَلَه ِإالَّ اّللَّ
 ونسبه بعض املفسرين للجمهور .

 : أن الباقيات الصاحلات هي الصلوات اخلمس . القول الثاين
 : أن الباقيات الصاحلات هي األعمال الصاحلة كلها . القول الثالث

 وهذا اختيار ابن جرير .
ن  مجيع أعمال اخلري ، كالذي ُروي عن وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب : قول من قال : ه -رمحه هللا  –قال اإلمام الطربي 

علي  بن أيب طلحة، عن ابن عباس ؛ ألن ذلك كله من الصاحلات اليت تبقى لصاحبها يف اآلخرة ، وعليها جيازى ويُثاب ، وإن 
يف كتاب ، وال خبرب عن رسول  هللا عز  ذكره مل خيصص من قوله ) َواْلَباِقَياُت الصَّاحِلَاُت َخي ْرع ِعْنَد رَبِ َك ثَ َوابًا ( بعضًا دون بعض

 . هللا 
وقال الشنقيطي : وأقوال العلماء يف الباقيات الصاحلات كلها راجعة إىل شيٍء واحٍد وهو األعمال اليت ترضي هللا سواء قلنا إهنا " 

حبيل ، أو الصلوات اخلمس " كما هو مروي عن مجاعة من السلف منهم : ابن عباس وسعيد بن جبري وأبو ميسرة وعمر بن شر 
العلي العظيم " ، وعلى هذا القول مجهور  أهنا : " سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكرب وال حول وال قوة إال باهلل 

 . العلماء ، وجاءت دالة عليه أحاديث مرفوعة عن أيب سعيد اخلدري وأيب الدرداء وأيب هريرة والنعمان بن بشري وعائشة 
والتحقيق : أن الباقيات الصاحلات : لفظ عام يشمل الصلوات اخلمس والكلمات اخلمس املذكورة  –عفا هللا عنه  –قال مقيده 

 –أيضًا  –وغري ذلك من األعمال اليت ترضي هللا تعاىل ؛ ألهنا باقية لصاحبها غري زائلة وال فانية كزينة احلياة الدنيا ؛ وألهنا 
 هللا تعاىل . ) األضواء ( . صاحلة لوقوعها على الوجه الذي يرضي

وتصدقوا هبا إال كتفها ، فَ َقاَل  أهنم ذحبوا شاة على عهد النيب  ) ويشهد لذلك ما رواه الرتمذي  عن عائشة رضي هللا عنها
َها ِإال َكِتُفَها ، قَاَل: )بَِقَي ُكلُّ  النَّيبُّ  َها ؟ ( قَاَلْت : عائشة : َما بَِقَي ِمن ْ َر َكِتِفه: ) َما بَِقَي ِمن ْ  ا ( .َها َغي ْ

أي : ما تصدقَت به : فهو باق ، وما بقي عندك : فهو غري باق ، إشارة إىل قوله تعاىل ) َما  - :رمحه هللا –قال املباركفوري 
َفُد َوَما ِعْنَد هللِا بَاٍق (   .ِعْندَكم يَ ن ْ

 َوالَ أَفْ َلح .وال نافعاً الَ رَبَاًحا َوالَ َنَِيًحا َيَسارًا وَ هبذه األمساء :  النهي عن تسمية الغالم  يف هذه األحاديث-6
قَاَل : ) اَل ُتَسمِ  ُغاَلَمَك رَبَاحع َواَل أَفْ َلُح َواَل َيَسارع َواَل َنَِيحع ؛ يُ َقاُل : َأَُثَّ ُهَو  َعْن مَسَُرَة ْبِن ُجْنَدٍب َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ وروى الرتمذي 

 .الرتمذي : َهَذا َحِديثع َحَسنع َصِحيحع  ؟ فَ يُ َقاُل : اَل ( . قَالَ 
 وهذا فيه بيان علة الكراهة ، وهو خوف التشاؤم والتطري ، فقد يقال : هل يف البيت نافع ؟ وال يكون الشخص موجوداً ، 

  .فيقال : ال ، فيحصل التشاؤم بأنه ليس هناك ما هو نافع
انت صفاته ُمالفة المسه ، ذمه الناس كلما ذكروا امسه فيقولون: ما وأضاف ابن القيم علة أخرى ، وهي أن املسمى بذلك إذا ك

 ضار ، وما هو بصاحل بل طاحل وهكذا .هو بنافع بل 
 وأما النهي عن تسمية الغالم ب "يسار ، وأفلح ، وَنيح ، ورباح" ، فهذا ملعىن آخر قد أشار إليه يفقال ابن القيم رمحه هللا : 

هل هذه الزيادة من َتام احلديث املرفوع، أو مدرجة  -وهللا أعلم  -قول : أمثت هو؟ فيقال : ال" احلديث ، وهو قوله: " فإنك ت
بصدده ، كما  ي، وبكل حال ، فإن هذه األمساء ملا كانت قد توجب تطريًا تكرهه النفوس ، ويصدها عما همن قول الصحايب
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تطريت أنت وهو من ذلك، وقد تقع الطرية ال سيما على إذا قلت لرجل : أعندك يسار، أو رباح ، أو أفلح ؟ قال : ال ، 
 :املتطريين ، فقل من تطري إال ووقعت به طريته، وأصابه طائره، كما قيل

 تعلم أنه ال طري إال ... على متطري فهو الثبور
وأن يعدل عنها إىل  اقتضت حكمة الشارع، الرءوف بأمته، الرحيم هبم، أن مينعهم من أسباب توجب هلم مساع املكروه أو وقوعه،

أمساء حتصل املقصود من غري مفسدة ، هذا أوىل، مع ما ينضاف إىل ذلك من تعليق ضد االسم عليه، بأن يسمى يساراً من هو 
  . الكذب عليه على هللا من أعسر الناس، وَنيحاً من ال َناح عنده ، ورباحاً من هو من اخلاسرين، فيكون قد وقع يف

وهذا كما أن من املدح  ... لذمه وسبه ه، فال يوجد عنده، فيجعل ذلك سبباً ن يطالب املسمى مبقتضى امسوهو أ وأمر آخر أيضاً 
ده ، فال لسقوط مرتبة املمدوح عند الناس، فإنه ميدح مبا ليس فيه، فتطالبه النفوس مبا مدح به ، وتظنه عن ما يكون ذمًا وموجباً 

، مل حتصل له هذه املفسدة ، ويشبه حاله حال من ويل والية سيئة، ُث عزل ولو ترك بغري مدح َتده كذلك ، فينقلب ذمًا ،
 . ) زاد املعاد ( . عنها، فإنه تنقص مرتبته عما كان عليه قبل الوالية ، وينقص ىف نفوس الناس عما كان عليه قبلها

عمة وما أشبه ذلك ، فإن املعىن الذي كره وقال يف ) حتفة املودود بأحكام املولود ( ويف معىن هذا : مبارك ومفلح وخري وسرور ون
التسمية بتلك األربع موجود فيها ، فانه يقال أعندك خري؟ أعندك سرور؟ أعندك نعمة؟ فيقول: ال ، فتشمئز القلوب  له النيب 

 . من ذلك وتتطري به ، وتدخل يف باب املنطق املكروه " انتهى
  ومل يغري النيب ل على أن هنيه عن ذلك للكراهة ال للتحرميمن امسه رباح وحنوه ، وهذا يد . 

َأْن يَ ن َْهى َعْن َأْن ُيَسمَّى بِيَ ْعَلى َوبِبَ رََكَة َوبِأَفْ َلَح َوبَِيَساٍر َوبَِناِفٍع َوبَِنْحِو َذِلَك  قال : أَرَاَد النَّيبُّ )  –حديث الباب  –َجاِبَر حلديث 
َها فَ َلمْ   لََّم وملَْ يَ ْنَه َعْن َذِلَك ... ( .يَ ُقْل َشْيًئا ، ُُثَّ قُِبَض َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى اّللَُّ َعَلْيِه َوسَ  ، ُُثَّ رَأَيْ ُتُه َسَكَت بَ ْعُد َعن ْ

) إن عشت هنيت أميت إن شاء هللا أن يسمي أحدهم بركة ،  قال  وروى البخاري يف األدب املفرد عن جابر، عن النيب 
 ومل ينه عن ذلك ( . افع" أم ال؟   يقال: هاهنا بركة؟ فيقال : ليس ها هنا " !! فُقبض النيب ونافعاً ، وأفلح   وال أدري قال: "ر 

قال القرطيب : هذا هني صحيح عن تسمية العبد هبذه األمساء ، لكنه على جهة التنزيه بدليل قول جابر يف احلديث اآلت : أراد 
لى مبقبل ، وبربكة ، وبأفلح ، وبيسار ، وبنافع ، وحنو ذلك ، ُث سكت ؛ النيب   صلى هللا عليه وسلم   أن ينهى أن ُيسمَّى بيع

أن ترك  يعين : أراد أن ينهى عن ذلك هني حترمي ، وإال فقد صدر النهي عنه على ما تقدَّم ، لكنه على وجه الكراهة اليت معناها :
فإنك يكرهه ، كما نصَّ عليه بقوله: )ع اإلنسان فااًل ما ؛ ألنَّ التَّسمية بتلك األمساء تؤدي إىل أن يسماملنهي عنه أوىل من فعله

النظر إىل هذا املعىن ، فال تكون هذه الكراهة خاصة بالعبيد ، بل : تتعدى بتقول : أُثَّ هو فالن ، فال يكون ؛ فتقول : ال (. و 
ىل هذا أشار جابر يف حديثه بقوله ، إىل األحرار. وال مقصورة على هذه األربعة األمساء ، بل : تتعدى إىل ما يف معناها . وإ

 . وبنحو ذلك
َها نَ ْهي حَتْرمي فَ َلْم يَ ْنَه ، َوأَمَّا  َوأَمَّا قَ ْوله : ) أَرَاَد النَّيب   نووي :قال الو  َهى َعن ْ َهى َعْن َهِذِه اأْلَمْسَاء ( َفَمْعَناُه أَرَاَد َأْن يَ ن ْ َأْن يَ ن ْ

 . ت َّْنزِيه فَ َقْد نَ َهى َعْنُه يِف اأْلََحاِديث اْلَباِقَية " انتهىالن َّْهي الَِّذي ُهَو ِلَكرَاَهِة ال
وقال القاضي عياض رمحه هللا : " وقول جابر : " ُث سكت عنها " : دليل أنه ترك النهى ، وأن هنيه أواًل إمنا كان هني تنزيه 

 . سمى هبذه األمساء من حسن الفألالنفس مما ذكره ، وعكس ما قصده امل يقع يف وترغيب ؛ ُمافة سوء القال ، وما
 ."غالم امسه رباح ، وموىل امسه يسار ، ومسى ابن عمر غالمه نافعاً " انتهى من "إكمال املعلم  وقد كان للنيب

 . واحلاصل : أنه جيوز التسمي بنافع ، مع الكراهة التنزيهية
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َرائىيَل َومىيَكائىيَل َوإىْسَرافىيَل فَاطىَر  إىَذا قَاَم مىَن اللهْيلى  َوَعن عائشة . قَاَلْت ) َكاَن -72   بـْ افْـَتَتَح َصالََتُه : اللهُهمه َربه جى
قِى اْهدىِنى لىَما اْخُتلىَف فىيهى مىَن اِلَْ السهَمَواتى َواأَلْرضى َعاَلىَ اْلَغْيبى َوالشهَهاَدةى أَْنَت ََتُْكُم بـَنْيَ عىَبادىَك فىيَما َكانُوا فىيهى ََيَْتلىُفوَن 

َراٍط ُمْسَتقىيم ( .  بىإىْذنىَك إىنهَك تـَْهدىى َمْن َتَشاُء إىََل صى
---------- 

َرائىيَل َومىيَكائىيَل َوإىْسَرافىيَل )  بـْ ختصيص هؤالء الثالثة باإلضافة مع أنه تعاىل رب كل شيء إظهارًا لشرفهم  (اللهُهمه َربه جى
 وفضلهم على غريهم .

َرائىيَل :  بـْ  بالوحي .املوكل جى
 املوكل بالقطر .َومىيَكائىيَل : 
 املوكل بنفخ بالصور .َوإىْسَرافىيَل : 

 خالقهما على غري مثال سابق .: أي  ( فَاطىَر السهَمَواتى َواأَلْرضى ) 
َ اْلَغْيبى  )  أي : ما غاب عن أعيننا . (َعاَلى

 . أي : ما شاهدناه( َوالشهَهاَدةى ) 
 افتتاح صالة الليل هبذا الدعاء . احلديث دليل على أنه يستحب -1
 مكانة هؤالء املالئكة العظيمة عند هللا . -2
 مشروعية قيام الليل . -3
 اإلميان باملالئكة من علمنا امسه منهم ومن مل نعلم امسه . -4
 أنه ال أحد يعلم الغيب إال هللا . -5
 وجوب سؤال هللا اهلداية والوصول للحق . -6
 لربه . عبودية النيب  -7
 سباب الشرعية للوصول للحق .ينبغي فعل األ -8
 إثبات املشيئة هلل . -9

َرَة َعْن َرُسولى اَّللهى -73 َأَحٌد مىْن َهذىهى األُمهةى يـَُهودىيٌّ َوالَ  أَنهُه قَاَل ) َوالهذىي نـَْفُس ُُمَمهٍد بىَيدىهى اَل َيْسَمُع ِبى  وَعْن َأِبى ُهَريـْ
ٌّ ُثُه ََيُوُت َوََلْ يـُْؤمىْن بى  ْلُت بىهى إىاله َكاَن مىْن َأْصَحابى النهار ( .َنْصَراينى  الهذىي ُأْرسى

---------- 
 ( أي واحد من ذكر وأنثى ، واملراد بالسماع هنا مساعاً يبني به األمر .َأَحدٌ  اَل َيْسَمُع ِبى ) 

وأحيانًا يراد ( الكبائر من أميت بة  أي املسلمون ، كما يف حديث )شفاعيت ألهل( أحيانًا يراد باألمة أمة اإلجا ) من هذه األمة
 ، ومن سيوجد إىل يوم القيامة .، أي املوجودين يف عهده وهو املراد هنا ، أي كل من أرسل إليهم النيب باألمة أمة الدعوة

 ( وهو القرآن وأنه خامت النبيني . ) وَل يؤمن بالذي أرسلت به
 . نسخ امللل كلها برسالة نبينا حممد  -1

 . إال دين اإلسالم الذي بعث به حممد  فال يقبل اآلن
 كما قال تعاىل ) ومن يبتغ غري اإلسالم ديناً فلن يقبل منه ( .

 وقال تعاىل ) إن الدين عند هللا اإلسالم ( .



 15 

 على مجيع الناس من يهودي أو نصراين أو غريمها من ملل الكفر . وجوب الدخول يف دين النيب حممد  -2
ليهودي والنصراين  تنبيهًا على من سوامها ، وذلك ألن اليهود والنصارى هلم كتاب ، فإذا كان هذا قال النووي : وإمنا ذكر ا

 شأهنم مع أن هلم كتاباً فغريهم ممن ال كتاب له أوىل .
 . كفر اليهودي والنصراين إذا مل يؤمن مبحمد  -3
 أن دعوته عامة جلميع الناس . أن من خصائص النيب  -4

 أيها الناس إين رسول هللا إليكم مجيعاً ( . كما قال تعاىل ) قل يا
 وقال تعاىل ) وما أرسلناك إال رمحة للعاملني ( .

 ) بعثت إىل الناس كافة ( . وقال 
 ) وختم يب النبيون ( . وقال 

واألصم مفهوم احلديث أن من مل تبلغه الدعوة فهو معذور ، وقد اختلف العلماء فيمن مل تبلغه الدعوة كأوالد املشركني ،  -5
 واجملنون ، ومن مل تبلغه الدعوة على أقوال ذكرها ابن القيم يف أحكام أهل الذمة ؟

 قال ابن القيم : وأما أطفال املشركني فللناس فيهم مثانية مذاهب :
 أحدها : الوقف ، وترك الشهادة بأهنم يف اجلنة أو يف النار .

 املذهب الثاين : أهنم يف النار .
ممَّا  قَاَل َكاَن َرُسوُل اّللَِّ  م يف اجلنة واحتج هؤالء مبا رواه البخاري يف صحيحه عن مَسَُرُة ْبُن ُجْنَدٍب املذهب الثالث : أهن

ِإنَُّه » ِإنَُّه قَاَل َذاَت َغَداٍة قَاَل فَ يَ ُقصُّ َعَلْيِه َمْن َشاَء اّللَُّ َأْن يَ ُقصَّ ، وَ « . َهْل رََأى َأَحدع ِمْنُكْم ِمْن ُرْؤيَا » ُيْكِثُر َأْن يَ ُقوَل أَلْصَحاِبِه 
َلَة آتَِياِن ، َوِإن َُّهَما ابْ تَ َعثَاين  أَتَاين  َنا َعَلى َرْوَضٍة  اْنطََلْقُت َمَعُهَما ... احلديث : اْنطَِلْق . َوِإين ِ  ، َوِإن َُّهَما قَااَل يل  اللَّي ْ فَاْنطََلْقَنا فَأَتَ ي ْ

السََّماِء ، َوِإَذا َحْوَل الرَُّجِل ِمْن  الرَّْوَضِة َرُجلع َطوِيلع اَل َأَكاُد أََرى رَْأَسُه ُطواًل يف  يِ ِر الرَّبِيِع ، َوِإَذا بَ نْيَ َظْهرَ ُمْعَتمٍَّة ِفيَها ِمْن ُكلِ  نَ وْ 
الرَّْوَضِة  يف  ي، َوأَمَّا الرَُّجُل الطَّوِيُل الَّذِ ِلِق اْنطَِلْق ...اْنطَ  قُ ْلُت هَلَُما َما َهَذا َما َهُؤاَلِء قَاَل قَااَل يل  -قَاَل  -َأْكَثِر ِوْلَداٍن رَأَيْ تُ ُهْم َقطُّ 

قَاَل فَ َقاَل بَ ْعُض اْلُمْسِلِمنَي يَا َرُسوَل اّللَِّ َوأَْوالَُد « . َوأَمَّا اْلوِْلَداُن الَِّذيَن َحْوَلُه َفُكلُّ َمْوُلوٍد َماَت َعَلى اْلِفْطَرِة  فَِإنَُّه إِبْ رَاِهيُم 
 األنبياء وحي . ح صريح يف أهنم يف اجلنة ، ورؤياَوأَْوالَُد اْلُمْشرِِكنَي ( فهذا احلديث الصحي»  ْلُمْشرِِكنَي فَ َقاَل َرُسوُل اّللَِّ ا

 واحتجوا بقوله تعاىل ) وما كنا معذبني حىت نبعث رسواًل ( .
 املذهب الرابع : أهنم يف منزلة بني املنزلتني بني اجلنة والنار .

 ملذهب اخلامس : أهنم حتت مشيئة هللا تعاىل .ا
 املذهب السادس : أهنم خدم أهل اجلنة ومماليكهم .

 املذهب السابع : أن حكمهم حكم آبائهم يف الدنيا واآلخرة .
سول املذهب الثامن : أهنم ميتحنون يف عرصة القيامة ، ويرسل إليهم هناك رسول وإىل كل من مل تبلغه الدعوة ، فمن أطاع الر 

 دخل اجلنة ، ومن عصاه دخل النار .
قال ابن القيم : وقد جاءت بذلك آثار كثري يؤيد بعضهم بعضاً ، فمنها ما رواه أمحد والبزار بإسناد صحيح عن األسود بن سريع 

، أما  قال ) أربعة حيتجون يوم القيامة : رجل أصم ال يسمع ، ورجل أمحق ، ورجل هرم ، ورجل مات يف الفرتة أن النيب 
األصم فيقول : رب لقد جاء اإلسالم وأنا ما أمسع شيئاً ، وأما األمحق فيقول : رب لقد جاء اإلسالم والصبيان حيذفونين بالبعر ، 
وأما اهلرم فيقول : رب لقد جاء اإلسالم وما أعقل ، وأما الذي يف الفرتة فيقول : رب ما أتاين رسول ، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه 



 16 

 م رسوالً أن ادخلوا النار ، فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسالماً ( .فريسل إليه
 جواز احللف من غري استحالف . -6
 احللف يف األمور املهمة . -7

 أن حيلف على البعث يف ثالث آيات كما سبق . وقد أمر هللا نبيه 
 وال َتثيل وال تشبيه .إثبات اليد هلل إثباتاً يليق جبالله من غري حتريف وال تعطيل  -8

 أوَّهلا أهل التعطيل من اجلهمية واملعتزلة واألشاعرة ، أن املراد باليد هي القوة أو النعمة .
 والرد عليهم :

 أن تفسري اليد بالقوة أو النعمة ُمالف لظاهر اللفظ ، وما كان ُمالفاً لظاهر اللفظ فهو مردود إال بدليل . أواًل :
مجاع السلف ، فقد أمجع السلف على إثبات اليدين هلل ، فيجب إثباهتا له بدون حتريف وال تعطيل وال أنه ُمالف إل ثانيًا :

 تكييف وال َتثيل .
أنه ميتنع غاية االمتناع أن يراد باليد النعمة أو القوة يف مثل قوله : ) ملا خلقت بيدي  ( ألنه يستلزم أن تكون النعمة  ثالثًا :

 ال حتصى ، ويستلزم أن تكون القوة قوتان والقوى مبعىن واحد ال تتعدد . نعمتني فقط ونَِعُم هللا
أنه لو كان املراد باليد القوة ، ما كان آلدم فضل على إبليس وال على احلمري والكالب ، ألهنم كلهم خلقوا بقوة هللا ، ولو   رابعاً :

 يقول : ) وأنا يا رب خلقتين بقوتك فما فْضله علي ( .كان املراد باليد القوة ما صح االحتجاج على إبليس ، إذ أن إبليس س
أن يقال إن هذه اليد اليت أثبتها هللا جاءت على وجوه متنوعة ميتنع أن يراد هبا النعمة أو القوة فإن فيها ذكر األصابع  خامسًا :

 ذه األوصاف .والقبض والبسط والكف واليمني ، وكل هذا ميتنع أن يراد هبا القوة ، ألن القوة ال توصف هب
ُ َعَلى َجَنائىزىنَا َأْربـًَعا َوإىنهُه َكبـهَر َعلَ -74 َلى قَاَل ) َكاَن زَْيٌد ُيَكربِى ًََْسا َفَسأَْلُتُه فـََقاَل َكاَن وَعْن َعْبدى الرهْْحَنى ْبنى َأِبى لَيـْ ى َجَنازٍَة 

َُها ( . َرُسوُل اَّللهى   ُيَكربِى
---------- 

َلى) َوَعْن َعْبدى اَلره   ه  . 68( األنصاري املدين مات :  ْْحَنى ْبنى َأِبى لَيـْ
 أي : أربع تكبريات .) َعَلى َجَنائىزىنَا َأْربـًَعا ( 

ًََْسا (   أي : مخس تكبريات .) َوإىنهُه َكبـهَر َعَلى َجَنازٍَة 
عدد ه شهد بدراً ( وليس يف البخاري حنَ ْيف فقال : إنلفظه عند البخاري ) إن علياً كرب على سهل بن ) َوَأْصُلُه ِفى "اَْلُبَخارىيِى ( 

 التكبريات .
 قد وردت عدة صيغ : :عدد التكبّيات على اجلنائز  -1

 فورد أربع تكبريات ، وهذا أكثر ما ورد .
 نعى النجاشي ... وكرب عليه أربع تكبريات ( . كما يف حديث أيب هريرة : ) أن النيب 

 وغريها من األحاديث .
 حديث الباب .كرب مخساً ( كما يف   ت أن النيب ) وثب

 ) وثبت عن علي أنه كرب على سهل بن حنيف ستاً ( كما يف األثر املذكور يف الباب ، وصححه ابن حزم يف احمللى .
 (ساً ، وعلى سائر املسلمني أربعاً مخ يكرب على أهل بدر ستاً ، وعلى أصحاب رسول هللا  كان علي عن عبد خري  قال )

 رواه الدارقطين والبيهقي .
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 فاختلف العلماء ِف ذلك :
 أنه ال يزاد على أربع تكبريات .فالقول األول : 

 وهذا مذهب مجاهري العلماء .
وغريهم يرون التكبري على اجلنازة أربع تكبريات ، وهو  العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النيب  قال الرتمذي : 

 ومالك بن أنس ، وابن املبارك ، والشافعي ، وأمحد ، وإسحاق  .قول سفيان الثوري ، 
 ذهب أكثر أهل العلم إىل أن التكبري أربع  .وقال ابن املنذر : 

 وانعقد اإلمجاع بعد ذلك على أربع .قال ابن عبد الرب : 
نسخه ، وقد سبق أن بن عبد  على اإلمجاعوقال النووي : وهذا احلديث ] يعين حديث زيد بن أرقم [ عند العلماء منسوخ دل 

 أربعاً ، وه ذا دليل على أهنم أمجعوا بعد زيد بن أرقم . إالعلى أنه ال يكرب اليوم  اإلمجاعالرب وغريه نقلوا 
 واستدلوا :

فأخذ   أربعاً ومخساً وستاً وسبعاً ، فجمع عمر أصحاب رسول هللا  عن أيب وائل قال  ) كانوا يكربون على عهد رسول هللا 
 ل رجل منهم مبا رأى ، فجمعهم عمر على أربع تكبريات ( . رواه البيهقي وحسنه احلافظ ابن حجر .ك

 ورجح اجلمهور ما ذهبوا إليه ِبرجحات :
 أهنا ثبتت من طريق مجاعة من الصحابة أكثر عدداً ممن روى منهم اخلمس .أواًل : 
 أهنا يف الصحيحني .ثانياً : 
 هبا الصحابة . أنه أمجع على العملثالثاً : 
على اجلنائز أربع ( لكنه  كما أخرج من حديث ابن عباس بلفظ : ) آخر ما كرب رسول هللا   أهنا آخر ما وقع منه رابعًا : 

 ضعيف ال يصح كما قال البيهقي واحلافظ ابن حجر .
 أنه ال بأس بالزيادة على ذلك .القول الثاين : 

 الباب .يف حديث  أنه كرب مخساً كما ألنه ثبت عن النيب 
 وثبت عن علي أنه كان يكرب أكثر من أربع .

وهذا القول هو الصحيح ، وخاصة إذا كان من أهل العلم والفضل ، أو من كان له أثر كبري يف األمة ، فال مانع أن يكرب عليه 
 مخساً أو ستاً .

 أن السنة إذا وردت على وجوه متنوعة ، فإنه يعمل هبا كلها . -2
 هو التكبريات أربعاً . كثر من فعل النيب أن األ -3
 احلرص على العلم . -4
 السؤال عما يشكل . -5
 أن ما خرج عن األصل ، فإنه حمل للسؤال . -6
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ِنْْبى َواْلُبْخلى َواهْلََرمى يـَُقول ) اللهُهمه إىيِنى َأُعوُذ بىَك مىَن اْلَعْجزى َواْلَكَسلى َواجلُْ   وَعْن زَْيدى ْبنى َأْرَقَم . قال : كان رسول هللا -75
ُر َمْن زَكهاَها أَْنَت َولىيـَُّها َوَمْواَلَها  ي تـَْقَواَها َوزَكِىَها أَْنَت َخيـْ َفُع َوَعَذابى اْلَقرْبى اللهُهمه آتى نـَْفسى اللهُهمه إىيِنى َأُعوُذ بىَك مىْن عىْلٍم اَل يـَنـْ

 َتْشَبُع َومىْن َدْعَوٍة الَ ُيْسَتَجاُب هَلَا ( . َومىْن قـَْلٍب الَ ََيَْشُع َومىْن نـَْفٍس الَ 
--------- 

اْلَعْجِز َواْلَكَسِل َواجلُْْْبِ َواْلُبْخِل َواهْلََرِم ،  احلديث دليل على مشروعية االستعاذة من هذه األشياء اليت استعاذ منها النيب  -1
 . َوَعَذاِب اْلَقرْبِ 

 اهلم واِلزن قرينان:
 .على القلب إن كان من أمر مستقبل يتوقعه أحدث اهلم فإن املكروه الوارد
 والعجز والكسل قرينان :قال ابن القيم : 

 :لف العبد عن أسباب اخلري والفالحفإن خت
 .إن كان لعدم قدرته فهو العجز -
 وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل . -

 واجلِنْب والبخل قرينان:
 .فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو اجلْب

 ) انتهى ( . وإن كان مباله فهو البخل.
  .فالعجز : هو عدم القدرة على فعل الشيء

  .والكسل : التثاقل عن الفعل مع القدرة عليه
إلنسان مندوب إىل استعاذته باهلل تعاىل من العجز والكسل ، فالعجز عدم القدرة على احليلة النافعة ،  : فاقال ابن القيم رمحه هللا

 ( . 3/336من "إعالم املوقعني" )  رادة لفعلها ، فالعاجز ال يستطيع احليلة ، والك سالن ال يريدها" انتهىوالكسل عدم اإل
 ( أهنما " مفتاح كل شر .2/358ووصف ابن القيم هذين اخللقني يف " زاد املعاد " )

َيام حِبُُقوِق اّللَّ تَ َعاىَل، ، َواْلقِ ْقِصري َعْن أََداء اْلَواِجَباتا ِفيِهَما ِمْن الت َّ ، فَِلمَ ِمْن اجلُْْْب َواْلُبْخل : َوأَمَّا ِاْسِتَعاَذته وقال النووي رمحه هللا
ْغاَلظ َعَلى اْلُعَصاة ، َواجلَِْهاد وم، َويَ ُقوم بَِنْصِر اْلَمْظلُ ُمْعَتِدَلة تَِتم  اْلِعَباَدات، َوأِلَنَُّه ِبَشَجاَعِة الن َّْفس َوقُ وَّهتَا الْ َوِإزَالَة اْلُمْنَكر، َواإْلِ

نْ َفاِق َواجلُْ ُبْخل يَ ُقوم حِبُُقوِق اْلَمالَوبِالسَّاَلَمِة ِمْن الْ   .، َومَيَْتِنع ِمْن الطََّمع ِفيَما لَْيَس َلُه" انتهىود َوِلَمَكارِِم اأْلَْخاَلق، َويَ ْنَبِعث ِلْْلِ
  .اهلرم : كرب السن املؤدي إىل ضعف القوى

َها ، ِمْن اهْلََرم ، فَاْلُمرَاد ِبِه ااِلْسِتَعاَذة ِمْن الرَّد  ِإىَل أَْرَذل اْلُعُمر َكَما َجاَء يِف الرِ َوايَة الَّيِت بَ ْعد ا ِاْسِتَعاَذته أَمَّ قال النووي رمحه هللا : 
يه بَ ْعض اْلَمَناِظر ، َواْلَعْجز َعْن َكِثري ِمْن َوَسَبب َذِلَك َما ِفيِه ِمْن اخْلََرف ، َواْخِتاَلل اْلَعْقل َواحلََْواس  َوالضَّْبط َواْلَفْهم ، َوَتْشوِ 

 .الطَّاَعات ، َوالتََّساُهل يف بَ ْعضَها" انتهى
 ة على األخذ يف عمله، والعجز عدموقال ابن حجر يف الفتح: الفرق بني العجز والكسل، أن الكسل ترك الشيء مع القدر 

 القدرة.
 من عذاب القرب . باالستعاذة األمر -2
 ب القرب .إثبات عذا -3

 وهو ثابت بالكتاب والسنة واتفاق أهل السنة .
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 قال تعاىل ) النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ( .
 ومن السنة أدلة كثرية ومتواترة :

يَنِة أَْو َمكََّة ، َفَسِمَع َصْوَت ِإْنَسانَ نْيِ يُ َعذَّبَاِن يف قُ ُبورمِِهَا ، فَ َقاَل النَّيِبُّ حِبَاِئٍط ِمْن ِحيطَاِن اْلَمدِ  اْبِن َعبَّاٍس قَاَل ) َمرَّ النَّيِبُّ عن  -أ
  « ُُثَّ « . ِميَمِة بَ َلى ، َكاَن َأَحُدمُهَا اَل َيْسَترتُ ِمْن بَ ْولِِه ، وََكاَن اآلَخُر مَيِْشى بِالنَّ » ، ُُثَّ قَاَل « يُ َعذَّبَاِن ، َوَما يُ َعذَّبَاِن يف َكِبرٍي

ُهَما ِكْسرًَة . َفِقيَل لَُه يَا َرُسوَل اّللَِّ  َلَعلَُّه َأْن خُيَفََّف »  مِلَ فَ َعْلَت َهَذا قَاَل َدَعا جِبَرِيَدٍة َفَكَسَرَها ِكْسَرتَ نْيِ ، فَ َوَضَع َعَلى ُكلِ  قَ رْبٍ ِمن ْ
ُهَما َما ملَْ تَ ْيَبَسا أَْو ِإىَل َأْن يَ ْيَبَسا (  متفق عليه . َعن ْ

. وذكر منها عذاب اآلخر فليتعوذ باهلل من أربع ..) إذا تشهد أحدكم التشهد  قال رسول هللا  :قال  وعن أيب هريرة -ب
 القرب ( رواه مسلم .

عاهلم أتاه ) إن العبد إذا وضع يف قربه وتوىل عنه أصحابه حىت إنه ليسمع قرع ن  قال رسول هللا  :قال  وعن أنس -ج
. وأما الكافر أو املنافق فيقول : ال أدري ، فيقال : ال دريت وال تليت ، ُث يضرب مبطرقة من حديد ضربة ان فيقوالن له ..ملك

 بني أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إال الثقلني ( متفق عليه
 رواه مسلم . الذي أمسع () لوال أن تدافنوا لدعوت هللا أن يسمعكم من عذاب القرب  ه  وعنه قال : قال رسول هللا 

كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلم السورة من القرآن قولوا : اللهم إنا نعوذ بك من   ) أن رسول هللا  و_ وعن ابن عباس 
 عذاب جهنم ، ونعوذ بك من عذاب القرب ... (  متفق عليه

 ن عذاب القرب، ومن عذاب النار ...(. متفق عليهيقول: اللهم إين أع وذ بك م قال )كان رس ول هللا  وعن أيب هريرة  -ز
 بعض أسباب عذاب القرب : -4

 النميمة وعدم التنزه من البول .أواًل : 
 السابق . حلديث ابن عباس 

 : ) أكثر عذاب القرب من البول ( . رواه ابن ماجه  وقال رسول هللا 
 الغيبة.ثانياً : 

 ر فيعذب بالغيبة ( .فقد جاء يف رواية عند ابن ماجه ) وأما اآلخ
 الغلول من الغنيمة .ثالثاً : 

إىل خيرب ، فلم نغنم ذهباً وال ورقاً ، غنمنا املتاع والطعام والشراب ، ُث انطلقنا  قال ) خرجنا مع رسول هللا  عن أيب هريرة 
ي بسهم فكان فيه حتفه فقلنا : هنيئاً حيل رحله ، فُرم عبد له ... فلما نزلنا قام عبُد رسول هللا  إىل الوادي ومع رسول هللا 

له الشهادة يا رسول هللا ! فقال: كال ، والذي نفس حممد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارًا ، أخذها من الغنائم يوم خيرب مل 
 تصبها املقاسم ، ففزع الناس ... ( متفق عليه .

 إين أسألك اهلدى والتقى ... ( . ) اللهم سؤال هللا اهلداية للتقوى ، وقد تقدم حديث ابن مسعود -5
 احلرص على تزكية النفس والدعاء بذلك ، فينبغي للمسلم أن يسعى يف تزكية نفسه . -6
 كما قال تعاىل : )َقْد أَفْ َلَح َمن زَكَّاَها( .  

َها . َواللَّْيِل ِإَذا يَ ْغَشاَها . َوالسََّماء َوَما بَ َناَها . فقد أقسم هللا مثان أقسام )َوالشَّْمِس َوُضَحاَها . َواْلَقَمِر ِإَذا َتاَلَها . َوالن ََّهاِر ِإَذا جَ  الَّ
.فينبغي على املسلم أن حيمل نفسه  َواأْلَْرِض َوَما َطَحاَها . َونَ ْفٍس َوَما َسوَّاَها . فََأهْلََمَها ُفُجوَرَها َوتَ ْقَواَها . َقْد أَفْ َلَح َمن زَكَّاَها (

 ن من زكى نفسه فقد أفلح.وجياهدها على تزكية نفسه ، أل
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 يدعو بذلك كما يف حديث الباب ) اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خري من زكاها ( . وكان النيب  
 وهللا هو الذي يتوىل تزكية الناس .

 قال تعاىل ) ولوال فضل هللا عليكم ورمحته ما زكى منكم ... ( .
 ُء َوالَ يُْظَلُموَن فَِتياًل ( .وقال تعاىل : )َبِل اّللُ  يُ زَكِ ي َمن َيَشا

 وهلذا هنى هللا العبد أن يزكي نفسه ، كما قال تعاىل : )َفاَل تُ زَكُّوا أَنُفَسُكْم ُهَو أَْعَلُم مبَِن ات ََّقى ( .
 وتزكية النفوس من كربى مقاصد الرساالت اإلهلية وبعث الرسل .

 ْوَن ِإنَُّه َطَغى * فَ ُقْل َهْل َلَك ِإىَل أَْن تَ زَكَّى * َوأَْهِدَيَك ِإىَل رَبِ َك فَ َتْخَشى ( .: ) اْذَهْب ِإىَل ِفْرعَ فقد قال هللا تعاىل ملوسى  
ُلو َعَلْيِهْم َآيَ   يِهْم َويُ َعل ِ وقال تعاىل ) َلَقْد َمنَّ اّللَُّ َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ بَ َعَث ِفيِهْم َرُسواًل ِمْن أَنْ ُفِسِهْم يَ ت ْ ُمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة اتِِه َويُ زَكِ 

 َوِإْن َكانُوا ِمْن قَ ْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمِبنٍي ( .
َا بُِعْثُت أِلُ  وقال   ( رواه أمحد .ََتِ َم َصاِلَح اأْلَْخاَلقِ ) ِإمنَّ

 ومن أسباب تزكية النفس غض البصر عن احملرمات وحفظ الفرج .
 وا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوحَيَْفُظوا فُ ُروَجُهْم َذِلَك أَزَْكى هَلُْم ِإنَّ اّللََّ َخِبريع مبَا َيْصنَ ُعون ( .قال تعاىل ) ُقل ل ِْلُمْؤِمِننَي يَ ُغضُّ 

 وحفظ الفرج يكون بأمرين :قوله ) وحيفظوا فروجهم ( 
 : مينعه من الزنا . األول

ُر َمُلوِمنَي( .كما قال تعاىل : )َوالَِّذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحاِفُظوَن . ِإالَّ عَ   َلى أَْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت أمَْيَانُ ُهْم فَِإن َُّهْم َغي ْ
 وتارة حبفظه من االنكشاف أمام الناس .ثانياً : 

 : ) احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت ميينك ( . كما قال 
سيلة إىل حفظ الفرج ، وإطالق البصر قدم غض البصر على حفظ الفرج ، ألن غض البصر و قوله ) يغضوا من أبصارهم ( 

 سبب لعدم حفظ الفرج .
  ) أي أظهر وأتقى من دنس الذنوب واملعاصي .قوله ) ذلك أزكى هلم 

 وبالتزكية يُذاق طعم اإلميان .
 .( رواه الطرباين وصححه األلباينان((، وذكر منها: ) وزك ى نفسهثالث من فعلهن فقد َطِعم َطْعم اإلمي رسول قال 
 جات اجلنة العلى جزاء من تزكى .ودر 

َرَجاُت اْلُعاَل * َجنَّاُت َعْدٍن َتَْ   رِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَهاقال تعاىل )َوَمْن يَْأتِِه ُمْؤِمًنا َقْد َعِمَل الصَّاحِلَاِت فَُأولَِئَك هَلُُم الدَّ
 . َوَذِلَك َجزَاُء َمْن تَ زَكَّى

 واملستحبة من سبل تزكية النفس .والصدقة الواجبة 
يِهْم هِبَا ( .-تعاىل  -يقول هللا   ُرُهْم َوتُ زَكِ   : )ُخْذ ِمْن أَْمَواهلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِ 

 وغض البصر عن رؤية احلرام مما تزكو به النفس .
 َذِلَك أَزَْكى هَلُْم ِإنَّ اّللََّ َخِبريع مبَا َيْصنَ ُعوَن( . قال تعاىل )ُقْل لِْلُمْؤِمِننَي يَ ُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوحَيَْفُظوا فُ ُروَجُهمْ 

 والدعاء سبب قوي حلصول التزكية .
ُر َمْن زَكَّاَها، أَْنَت َولِي َُّهاذه الدعوات ويعلِ مها أصحابه: )يدعو هب فقد كان النيب   َها أَْنَت َخي ْ  اللُهمَّ آِت نَ ْفِسي تَ ْقَواَها، َوزَكِ 

 .رواه مسلم (َوَمْواَلَها
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 واستحضار قربه مما تزك ى به النفوس . -جل وعال  -ومراقبة هللا 
رواه  (معه حيث كان - عز وجل - أن يعلم أن هللاه رجل: وما تزكية النفس؟ فقال: )تزكية النفس به؛ فقد سأل بل فس ر النيب 

 الطرباين وصححه األلباين
 وحماسبة النفس سبيل لتزكيتها .

: الَّ مبَُحاَسَبِتَها. قَاَل احلََْسُن م : ِإنَّ زََكاتَ َها َوَطَهارَتَ َها َمْوُقوفع َعَلى حُمَاَسَبِتَها؛ َفاَل تَ زُْكو َواَل َتْطُهُر َواَل َتْصُلُح أَْلَبتََّة إِ يقول ابن القي
ِبَكِلَمِة َكَذا؟ َما أََرْدُت بَِأْكَلٍة؟ َما أََرْدُت مبَْدَخِل َكَذا َوَُمْرَِج َكَذا؟ َما  اَل تَ رَاُه ِإالَّ قَائًِما َعَلى نَ ْفِسِه: َما أََرْدتُ  -َواّللَِّ  -"ِإنَّ اْلُمْؤِمَن 

ِصَها، فَ ُيْمِكُنُه السَّْعُي َونَ َقائِ  طَِّلُع َعَلى ُعُيوهِبَاأََرْدُت هِبََذا؟ َما يل َوهِلََذا؟ َواّللَِّ اَل أَُعوُد ِإىَل َهَذا. َوحَنُْو َهَذا ِمَن اْلَكاَلِم". فَِبُمَحاَسَبِتَها يَ 
يًعا أَي َُّها   ن ( .اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحو يف ِإْصاَلِحَها". والتوبة إىل هللا واإلنابة إليه جادة التزكية، يقول هللا تعاىل: ) َوُتوبُوا ِإىَل اّللَِّ مجَِ

 االستعاذة من علم ال ينفع ، وسؤال هللا العلم النافع .-7
 علم ينقسم إىل قسمني : علم نافع ، وعلم غري نافع .فال

 العلم إىل نافع وإىل غري نافع. واالستعاذة من العلم الذي ال ينفع. وسؤال العلم قال ابن رجب : ولذلك جاءت السنة بتقسيم
 .النافع 

ومن قلب ال خيشع ومن نفس إين أعوذ بك من علم ال ينفع  كان يقول ) اللهم  ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النيب 
 . هلا( وخرجه أهل السنن من وجوه متعددة عن النيب  ال تشبع ومن دعوة ال يستجاب

  ال يسمع. دعاء ويف بعضها ومن
 ويف بعضها ) أعوذ بك من هؤالء األربع ( .

 ال ينفع( . علم كان يقول )اللهم إين أسألك علماً نافعاً وأعوذ بك من  النيب  وخرج النسائي من حديث جابر أن
 .كان يقول ) اللهم انفعين مبا علمتين وعلمين ما ينفعين وزدين علماً(   وخرجه الرتمذي من حديث أيب هريرة أن النيب 

 وارزقين علماً تنفعين به( . كان يدعو )اللهم انفعين مبا علمتين وعلمين ما ينفعينأن النيب  وخرج النسائي من حديث أنس
 عرف به العبد ربه، ودل عليه حىت عرف ربه ووحده وأنس به واستحى من قربه، وعبده كأنه يراه...فالعلم النافع ما 

تفع به؛ ألنه مل خيشع وحجة عليه، فلم ين صار علمه وباالً :    األربع اليت استعاذ منها النيبومن فاته هذا العلم النافع وقع يف
ومل ُيسمع دعاؤه لعدم امتثاله ألوامر ربه. وعدم اجتنابه ملا ،  يها حرصًا وهلا طلباً د علومل تشبع نفسه من الدنيا بل ازدا،  قلبه لربه

 يسخطه ويكرهه...
وعالمة هذا العلم الذي ال ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر واخليالء وطلب العلو والرفعة يف الدنيا، واملنافسة فيها، وطلب 

 : إن من طلب العلم لذلك فالنار النار.  الناس إليه، وقد ورد عن النيب  مباهاة العلماء، ومماراة السفهاء، وصرف وجوه
ورمبا ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة هللا وطلبه، واألعراض عما سواه وليس غرضهم بذلك إال طلب التقدم يف قلوب 

 ..الناس من امللوك وغريهم، وإحسان ظنهم هبم وكثرة اتباعهم. والتعاظم بذلك على الناس.
ومن عالمات ذلك عدم قبول احلق واالنقياد إليه، والتكرب على من يقول احلق خصوصًا إن كان دوهنم يف أعني الناس، واإلصرار 

 على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إىل احلق ...
  ُث قال ابن رجب :

 ومن عالمات أهل العلم النافع :
 . كية واملدح، وال يتكربون على أحدوال مقاماً ، ويكرهون بقلوهبم التز  أهنم ال يرون ألنفسهم حاالً  
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 قال احلسن: إمنا الفقيه الزاهد يف الدنيا الراغب يف اآلخرة البصري بدينه املواظب على عبادة ربه ... 
 ومن عالمات العلم النافع :

فالتباعد عن ذلك واالجتهاد يف جمانبته من عالمات ،  أنه يدل صاحبه على اهلرب من الدنيا وأعظمها الرئاسة والشهرة واملدح 
 العلم النافع.

فإذا وقع شيء من ذلك من غري قصد واختيار كان صاحبه يف خوف شديد من عاقبته حبيث أنه خيشى أن يكون مكراً 
 واستدراجاً كما كان اإلمام أمحد خياف ذلك على نفسه عند اشتهار امسه وبعد صيته.

 النافع :ومن عالمات العلم 
العلم، وال يفخر به على أحد، وال ينسب غريه إىل اجلهل إال من خالف السنة وأهلها فإنه يتكلم فيه غضباً  ييدع أن صاحبه ال 

 ّللَّ ال غضباً لنفسه وال قصداً لرفعتها على أحد.
ونسبتهم إىل اجلهل وتَ نَ قُّصهم وأما من علمه غري نافع فليس له شغل سوى التكرب بعلمه على الناس وإظهار فضل علمه عليهم 

  م وهذا من أقبح اخلصال وأرداها.لريتفع بذلك عليه
وأهل العلم النافع : يسيئون الظن بأنفسهم، وحيسنون الظن مبن سلف من العلماء ويقرون بقلوهبم وأنفسهم بفضل من سلف 

 عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها ...
يف العلوم أو الدرجة  وتشقق الكالم ظن لنفسه عليهم فضالً على من تقدمه يف املقال  ه فضالً ري نافع إذا رأى لنفسومن علمه غ

وال يعلم املسكني أن قلة كالم من سلف إمنا كان ، عند اّلَل لفضل خص به عمن سبق فاحتقر من تقدمه واجرتأ عليه بقلة العلم 
، ولو أراد    طالته ملا عجز عن ذلك.الكالم وإورعا وخشية ّللَّ

فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوهتم عما سكتوا عنه من ضروب الكالم وكثرة اجلدال واخلصام والزيادة يف البيان على 
 عما ال ينفع مبا ينفع . ّللَّ واشتغاالً  وخشيةً  وال قصوراً وإمنا كان ورعاً  مقدار احلاجة مل يكن عياً وال جهالً 

  خيشع .االستعاذة من قلب ال-8
إين أعوذ بك من علم ال ينفع ومن قلب  اللهمأنه كان يقول ) قال ابن رجب : ويف صحيح مسلم عن زيد بن أرقم عن النيب 

 ) انتهى ( . ... ( وهذا يدل على أن العلم الذي ال يوجب اخلشوع للقلب فهو علم غري نافع . ال خيشع
 .دة ن يف األطراف يالئم مقصود العباعنه سكو معىن يقوم بالنفس يظهر  عرف بعضهم اخلشوع : أنه

واحلاصل أن اخلشوع هو تذلل القلب وخوفه من احلق تبارك وتعاىل، وإذا حصل التذلل واخلوف للقلب خشعت اجلوارح فه ي تب ع 
 للقلب.

 . وتظهر آثاره على اجلوارح باخلشوع هو القل وحمل
 على أن اخلشوع حمله القلب ومثرته على اجلوارح وهي تظهره . : وأمجع العارفون-رمحه هللا-يقول العالمة ابن القيم 

وقال ابن رجب : فأصل اخلشوع خشوع القلب ، وهو انكساره هلل وخضوعه وسكونه عن التفاته إىل غري من هو بني يديه ، فإذا 
وبصري وُمي وعظمي  يقول يف ركوعه : خشع لك مسعي خشع القلب خشعت اجلوارح كلها تبعاً خلشوعه ، وهلذا كان النيب 

 وما استقل به قدمي .
 : فضائل اخلشوع 

 يسهل فعل الطاعة . أواًل :
 ( ِإالَّ َعَلى اخْلَاِشِعنيَ   َوِإن ََّها َلَكِبريَةع هلذه اآلية )
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 من عالمات املؤمنني املفلحني . ثانياً :
 ( . اِشُعونَ الَِّذيَن ُهْم يف َصالهِتِْم خَ  . َقْد أَفْ َلَح اْلُمْؤِمُنونَ قال تعاىل )

 من صفات األنبياء . ثالثاً :
رَاِت َويَْدُعونَ َنا َرَغباً َوَرَهباً وََكانُوا لََنا َخاِشِعنيَ قال تعاىل )  ( . ِإن َُّهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن يف اخْلَي ْ

 هلم مغفرة وأجراً عظيماً . رابعاً :
ْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقانِِتنَي َواْلَقانَِتاِت َوالصَّاِدِقنَي َوالصَّاِدقَاِت َوالصَّاِبرِيَن َوالصَّاِبرَاِت نَّ اْلُمْسِلِمنَي َواْلُمْسِلَماِت َواْلمُ قال تعاىل ) إ

قَاِت َوالصَّائِِمنَي َوالصَّائَِماِت َواحْلَاِفِظنَي فُ ُرو  ِقنَي َواْلُمَتَصدِ  احْلَاِفظَاِت َوالذَّاِكرِيَن اّللََّ َكِثرياً َجُهْم وَ َواخْلَاِشِعنَي َواخْلَاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِ 
 ( . َوالذَّاِكَراِت أََعدَّ اّللَُّ هَلُْم َمْغِفَرًة َوَأْجراً َعِظيماً 

 هو أول ما يرفع . خامساً :
 ) يوشك أن تدخل مسجد مجاعة فال ترى خاشعاً ( . قال 

 عاتب هللا الصحابة به . سادساً :
 ( . لَِّذيَن آَمُنوا َأْن خَتَْشَع قُ ُلوبُ ُهْم ِلذِْكِر اّللَِّ َوَما نَ َزَل ِمَن احلَْق ِ َأملَْ يَْأِن لِ قال تعاىل )

 على اخلشوع . حث النيب   سابعاً :
 ) هل ترون قبليت ههنا ، فوهللا ما خيفى علي ركوعكم وال خشوكم ( متفق عليه . قال 

 اخلشوع من أسباب دخول اجلنة . ثامناً :
 يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله : ... ورجل ذكر هللا خالياً ففاضت عيناه ( متفق عليه .) سبعة  قال 

 أثىن هللا على من آمن من أهل الكتاب خبشوعه . تاسعاً :
 ( .ْم َخاِشِعنَي ّلِلَِّ ال َيْشتَ ُروَن ِبآيَاِت اّللَِّ مَثَناً قَِليالً  هِ َوِإنَّ ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َلَمْن يُ ْؤِمُن بِاّللَِّ َوَما أُْنزَِل ِإلَْيُكْم َوَما أُْنزَِل ِإلَيْ قال تعاىل )

 اخلشوع من أسباب قبول العمل . عاشرًا :
 )من توضأ حنو وضوئي هذا، ثن صلى ركعتني ال حيدث فيهما نفسه بشيء إال غفر له ما تقدم من ذنبه( متفق عليه . قال 

 ه الشيطان .قال سهل : من خشع قلبه مل يقرب من
 وقال أبو يزيد املدين : إن أول ما يرفع من هذه األمة اخلشوع .

 وقال الفضيل بن عياض : كان يكره أن يُرَي الرجل من اخلشوع أكثر مما يف قلبه .
وا َأن خَتَْشَع قُ ُلوبُ ُهْم لِذِْكِر أملَْ يَْأِن لِلَِّذيَن آَمنُ قال ابن رجب : وقد قب ح هللا من ال خيشع قلبه لسماع كتابه وتدبره ، فقال سبحانه ) 
ُهْم فَاِسُقوَن اّللَِّ َوَما نَ َزَل ِمَن احلَْقِ  َوال َيُكونُوا َكالَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمن قَ ْبُل َفطَاَل َعَلْيِهُم اأَلَمُد فَ َقسَ   ( .ْت قُ ُلوبُ ُهْم وََكِثريع مِ ن ْ

 عوتبنا هبذه اآلية إال أربع سنني . رواه مسلم . وقال ابن مسعود : ما كان بني إسالمنا وبني أن
ويروى عن كعب األحبار قال : مكتوب يف اإلَنيل : يا عيسى ، قلب ال خيشع عمله ال ينفع ، وصوته ال يسمع ، ودعاؤه ال 

 يرفع .
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َم َويُْطعىُم اْلمىْسكىنَي فـََهْل َذاَك نَافىُعُه قـُْلُت يَا َرُسوَل اَّللهى اْبُن ُجْدَعاَن َكاَن ِفى اجْلَاهى ) وَعْن َعائىَشَة قَاَلْت -76 ُل الرهحى لىيهةى َيصى
َفُعُه ، إىنهُه ََلْ يـَُقْل يـَْوًما َربِى اْغفىْر ِلى َخطىيَئِتى يـَْوَم الدِىين ( .  قَاَل ) الَ يـَنـْ

---------- 
م ، وكان اختذ للضيفان جفنة يرقى إليها بسلم ، وكان قال النووي : قال العلماء وكان ابن جدعان كثري اإلطعا) اْبُن ُجْدَعاَن ( 

 من بين َتيم بن مرة أقرباء عائشة رضي هللا عنها ، وكان من رؤساء قريش وامسه عبد هللا .
 صلة الرحم هي اإلحسان إىل األقارب . ( يصل الرحم) 
 ما كان قبل النبوة ، مسوا بذلك لكثرة جهاالهتم . (اجلاهلية ) 
 أي هل ذلك ُملصه من عذاب هللا املسَتَحق بالكفر ؟ ( ههل ذلك نافع) 
أي يوم اجلزاء واحلساب ، ألن الدين يطلق على أمرين : أواًل : يوم اجلزاء كقوله تعاىل ) مالك يوم الدين ( ويطلق  ( يوم الدين) 

 على العمل كقوله ) لكم دينكم ويل دين ( .
الصلة واإلطعام ووجوه املكارم ال ينفعه يف اآلخرة ، لكونه كافراً ، وهو معىن  : معىن احلديث أن ما كان يفعله منقال النووي  -1

 : رب اغفر يل خطيئيت يوم الدين ، أي مل يكن مصدقاً بالبعث ، ومن مل يصدق به كافر وال ينفعه عمل . قوله 
 فمن شروط قبول العمل اإلميان .  ) نووي ( .

 حِلَاِت ِمن ذََكٍر أَْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمنع فَُأْولَِئَك يَْدُخُلوَن اجْلَنََّة َواَل يُْظَلُموَن نَِقريًا ( .قال تعاىل ) َوَمن يَ ْعَمْل ِمَن الصَّا
 َأْحَسِن َما َكانُوْا يَ ْعَمُلوَن ( .ُهْم َأْجَرُهم بِ وقال تعاىل ) َمْن َعِمَل َصاحِلًا مِ ن ذََكٍر أَْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمنع فَ َلُنْحِييَ نَُّه َحَياًة طَيِ َبًة َولََنْجزِيَ ن َّ 

 وقال تعاىل )  َوَمن يَ ْعَمْل ِمَن الصَّاحِلَاِت َوُهَو ُمْؤِمنع َفال خَيَاُف ظُْلًما َوال َهْضًما ( .
اجْلَاِهِليَِّة ِمْن َصَدَقٍة أَْو َعَتاَقٍة أَْو  نَُّث هِبَا يِف َرُسوَل اّللَِّ ) أَرَأَْيَت أُُمورًا ُكْنُت َأحتََ  يْ أَ  وعن َحِكيَم ْبَن ِحَزاٍم  أَنَُّه قَاَل لَِرُسوِل اّللَِّ 

 :  َأْسَلْمَت َعَلى َما َأْسَلْفَت ِمْن َخرْيٍ ( . ِصَلِة َرِحٍم أَِفيَها َأْجرع فَ َقاَل َرُسوُل اّللَِّ 
 : فأعمال الكافر احلسنة تنقسم إىل أقسام 

 : حال كفره ال تقبل ومردودة . أوالً 
ُهْم نَ َفَقاتُ ُهْم ِإالَّ أَن َُّهْم َكَفُروْا بِاّللِ  َوِبَرُسولِِه ( ، فإذا كانت الصدقة  قال تعاىل وهي نفع متعدي ال تقبل منه )َوَما َمنَ َعُهْم َأن تُ ْقَبَل ِمن ْ

 فغريها من النفع اخلاص من باب أوىل .
 : إذا مات على الكفر فال تقبل وهو ُملد يف النار . ثانياً 

ُ الَِّذيَن َكَفُروا أَْعَماهُلُْم َكَسرَاٍب ِبِقيَعٍة حَيَْسُبُه الظَّْمآُن َماء َحىتَّ ِإَذا َجاءُه ملَْ جيَِْدُه َشْيئاً َووَ قال تعاىل )وَ  َجَد اّللََّ ِعنَدُه فَ َوفَّاُه ِحَسابَُه َواّللَّ
 َسرِيُع احلَِْساِب ( .

نْ َيا َواآلِخَرِة َوأُْولَ ِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم وقال تعاىل )َوَمن يَ ْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه فَ َيمُ  ْت َوُهَو َكاِفرع فَُأْولَ ِئَك َحِبَطْت أَْعَماهُلُْم يِف الدُّ
 ِفيَها َخاِلُدوَن ( . فعلق حبوط العمل مبوته على الكفر .

 ْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِيَن ( .وقال تعاىل )َوَلَقْد أُوِحَي إِلَْيَك َوِإىَل الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلَك لَِئْن أَ 
 وحلديث الباب .

 : أن يسلم وحيسن إسالمه ، فهنا يكتب له ما كان يعمله فضاًل من هللا . ثالثاً 
ت على اإلسالم يثاب قال النووي : وذهب ابن بطال وغريه من احملققني إىل أن احلديث على ظاهره ، وأنه إذا أسلم الكافر ، وما

: إذا أسلم الكافر ، فحسن إسالمه ،  على ما فعله من اخلري يف حال كفره ، واستدلوا حبديث أيب سعيد اخلدري قال : قال 
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، نة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف، وكان عمله بعد ذلك ، احلسلَفها، وحما عنه كل سيئة زلفهاكتب هللا تعاىل له كل حسنة زَ 
 ثلها إال أن يتجاوز هللا عنها .والسيئة مب

 وحلديث حكيم بن حزام السابق .
ن فالكافر عمله الصاحل معلق بإسالمه ، موقوفة على إسالمه ، إن أسلم تقبل ، وإال ترد ، كما قال تعاىل )  َوَمن يَ ْرَتِدْد ِمنُكْم عَ 

 ر .ِديِنِه فَ َيُمْت َوُهَو َكاِفرع ... ( فعلق حبوط عمله باملوت على الكف
لعائشة ملا سألته عن ابن جدعان ما كان يصنعه من اخلري ، هل ينفعه ؟ فقال : إنه مل يقل يومًا رب اغفر يل  وقد قال 

 خطيئيت يوم الدين ، فدل على أنه لو قاهلا بعد أن أسلم نفعه ما عمله يف الكفر .
 ، ُث عاد إىل اإلسالم  فالراجح من أقوال أهل العلم  ويرتتب على هذا مسألة خالفية فقهية ، وهي أن املسلم إذا حج ُث ارتد

 أنه مل حيبط حجه ، وال جيب عليه إعادته ، وهذا مذهب اإلمام الشافعي وأحد قويل الليث بن سعد ، واختاره ابن حزم .
 أن اإلميان شرط لقبول العمل . -2
 مشروعية طلب املغفرة . -3
 أن الكفر حمبط للعمل . -4
 عظم منزلة التوحيد . -5
 األرحام وإطعام املساكني . فضل صلة -6
 إثبات يوم القيامة واحلساب واجلزاء . -7

َرَة َأنه َرُسوَل اَّللهى -77 قَاَل ) اتـهُقوا اللهعهانـَنْيى ( . قَاُلوا َوَما اللهعهانَانى يَا َرُسوَل اَّللهى قَاَل ) الهذىي يـََتَخلهى ِفى َطرىيقى  وعْن َأِبى ُهَريـْ
 لِىهىم ( .النهاسى َأْو ِفى ظى 

---------- 
:  املراد باللعانني األمرين اجلالبني للعن احلاملني عليه الداعني إليه ، وذلك أن من فعلهما شتم  ) اتـهُقوا اللهعهانـَنْيى ( قال اخلطاِب
 ولعن ، يعين عادة الناس لعنه .

 عون فاعلهما .وقد يكون الالعن مبعىن امللعون ، وعلى هذا التقدير : اتقوا األمرين املل
 املراد الطريق املسلوك ال املهجور . (  ) َطرىيقى النهاسى 

 املراد مستظل الناس الذي اختذوه مقياًل ومناخاً ينزلونه ويقعدون فيه .) َأْو ِفى ظىلِىهىم ( .
 التخلي يف طريق الناس أو ظلهم ، ملا يف ذلك من إيذاء املسلمني ، وإيذاء املسلمني حرام . احلديث دليل على حترمي -1
 د احتملوا هبتاناً وإمثاً مبيناً ( .إن الذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغري ما اكتسبوا فق كما قال تعاىل ) -2
 إليه الناس من األفنية واحلدائق وامليادين العامة . حترمي قضاء احلاجة يف هذه األماكن ، ويقاس عليها ما أشبهها مما حيتاج -3
 أن يف احلديث كمال الشريعة اإلسالمية ومسوها من حيث النظافة والنزاهة . -4
 يف هذه األحاديث أن كل ما يؤذي املسلمني فهو حرام . -5
ل النافع الذي يستظل به الناس ، املراد بالظل الذي ال جيوز التخلي فيه الظل النافع ، فاحملرم هو التبول أو التغوط حتت الظ -6

 لقوله ) أو ظلهم ( .
وإضافة الظل يف احلديث إليهم دليل على إرادة الظل املنتفع به ، الذي هو حمل جلوسهم ، فلو بال أو تغوط يف ظل ال جُيلس 

 فيه فال يقال بالتحرمي .
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 َجْعَفٍر قَاَل ) كان َأَحبَّ َما اْسَتتَ َر بِِه َرُسوُل اّللَِّ  عند حائش خنل وله ظل بال شك ، فعن َعْبِد اّللَِّ ْبنِ  وقد قعد النيب 
 حِلَاَجِتِه َهَدفع أَْو َحاِئُش خَنٍْل ( رواه مسلم .

 قال النووي ) أَْو َحاِئُش خَنٍْل ( يعين حائط خنل أما اهلدف فبفتح اهلاء والدال وهو ما ارتفع من األرض .
 جة فيها :بعض األماكن اليت ال جيوز قضاء احلا -7
 املساجد .-أ
فَ َلمَّا َقَضى بَ ْولَُه أََمَر  قَاَل: ) َجاَء أَْعرَايبٌّ فَ َباَل يِف طَائَِفِة اَْلَمْسِجِد، فَ َزَجَرُه اَلنَّاُس، فَ نَ َهاُهْم اَلنَّيبُّ  حلديث أََنِس ْبِن َماِلٍك  

 ت ََّفقع َعَلْيه .ِبَذنُوٍب ِمْن َماٍء؛ فَُأْهرِيَق َعَلْيِه. ( مُ  اَلنَّيبُّ 
 اجُلحر .-ب

 أن يبال يف اجلحر ( . رواه أبو داود  حلديث عبد هللا بن سرجس قال : ) هنى رسول هللا 
 على جواد الطريق .-ج

قال ابن حجر : ويف ابن ماجه عن جابر بإسناد حسن مرفوعاً  ) إياكم والتعريس على جواد الطريق فإهنا منازل احليات والسباع 
 اجة عليها فإهنا املالعن ( .وقضاء احل

 والقاعدة : كل جمتمعات الناس ألمر ديين أو دنيوي ال جيوز لْلنسان أن يتبول فيها أو يتغوط .
 حتت األشجار املثمرة .-د

 لئال تسقط الثمرة على ما خرج منه فتتنجس به ، أو يتنجس من أراد أخذ ما فيها .
 ت األشجار غري املثمرة ، أو أشجار ال يؤخذ مثرها ، ما مل تكن مقصودة للجلوس ونستفيد باملفهوم : أنه جيوز قضاء احلاجة حت

 ونستفيد من قوهلا ) حتت ( أنه ال بد أن يكون قريباً منها ، وليس بعيداً .
 كمال الشريعة اإلسالمية ومسوها من حيث النظافة والنزاهة . -8
 رمي كل ما يؤذي املسلمني .حت -9

َدَخَل َعَلى ُعبَـْيدى اَّللهى ْبنى زىيَاٍد فـََقاَل َأْي بـَُنه إىيِنى  - وََكاَن مىْن َأْصَحابى َرُسولى اَّللهى  -َذ ْبَن َعْمٍرو َأنه َعائى  عن اِلََْسنو -78
ْعُت َرُسوَل اَّللهى  ُهْم » يـَُقوُل  َسَى نـْ َا أَْنَت مىْن ُُنَاَلةى َأْصَحابى فـََقاَل َلُه اجْ «. إىنه َشره الرِىَعاءى اِْلَُطَمُة فَإىيهاَك َأْن َتُكوَن مى لىْس فَإىَّنه

َا َكاَنتى النَُّخاَلُة بـَْعَدُهْم َوِفى َغّْيىهىْم. ُُمَمهٍد   . فـََقاَل َوَهْل َكاَنْت هَلُْم ُُنَاَلٌة إىَّنه
---------- 

، وحفظ كتاب هللا يف خالفة عثمان ، كان فصيحاً، نشأ يف املدينة،ة التابعنيق، رأس طباإلمام شيخ اإلسالم( وعن اِلََْسن  )
 ه    . 111مات سنة : 

 . وكان من أصحاب رسول هللا (  ) أن عائىَذ بن عمرو 
( ه ، وكانت فيه جرأة ، وإقدام على  66هو عبيد هللا بن زياد بن عبيد املعروف ، قتل سنة ) ) دخل َعَلى ُعبَـْيدى هللاى بنى زياد ( 

 سفك الدماء .
 بكسر الراء مجع راع ، وهو املراعي للشيء ، والقائم حبفظه .لرِىَعاءى ( ) إنه َشره ا

حَيِْطمَها يِف بضم احلاء وفتح الطاء ، قال النووي : قَاُلوا : ُهَو اْلَعِنيف يف َرِعيَّته اَل يَ ْرُفق هِبَا يِف ُسوقَها َوَمْرَعاَها ، بَْل ) اِلَُطَمة ( 
 . َويَ ْزَحم بَ ْعضَها بِبَ ْعٍض حِبَْيُث يُ ْؤِذيَها َوحَيِْطمَهاَذِلَك َويف َسْقيَها َوَغرْيه ، 

يعين به : الذي يشق على رعيته ، ويُ ْلقي بعًضا على بعض ، ومنه مُسيت جهم م احلطمة . وأصله من احلَْْطِم ؛ وقال القرطب : 
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 وهو : كسر احلطام . وقيل : هو األكول ؛ يقال : رجل حطمة ، إذا كان كثري األكل .
ُهْم (  نـْ  أي : ُأحذ ُرَك من كونك من هؤالء احلكمة .) فَإىيهاَك أْن َتُكوَن مى

 عبيد هللا .) فـََقاَل ( 
 أي : لعائذ .) َلُه ( 

َا أْنَت مىْن ُُنَاَلةى أْصَحابى ُُمَمهد  َلَمائِِهْم أي : من سفلتهم ، قال النووي : يَ ْعيِن : َلْست ِمْن ُفَضاَلئِِهْم َوعُ (  ) اجلىْس فَإىَّنه
ُهْم ، َبْل ِمْن َسْقطهْم ، َوالنَُّخاَلة ُهَنا ِاْسِتَعارَة ِمْن خُنَاَلة الدَِّقيق ، َوِهَي ُقُشوره ، َوالنَُّخاَلة َواحْلَُقاَلة َواحْلُثَالَة مبَْعىًن  َوأَْهل اْلَمرَاِتب ِمن ْ

 َواِحد .
 الصحايب راداً عليه :) فـََقاَل ( 

 . أي : ألصحاب الرسول ) وهل َكاَنْت هَلُم ( 
 االستفهام إنكاري ، أي : ليست فيهم خنالة أصاًل .) ُُنَاَلٌة ( 

َا َكاَنتى النَُّخاَلُة بـَْعَدُهْم (   أي : بعد موهتم .) إىَّنه
 ممن ال صحبة له .) َوِف َغّْيىهىْم ( 

 حسب الطريقة املناسبة . احلديث دليل على األمر باملعروف والنهي عن املنكر ولو املأمور رئيساً ، لكن -1
 وهذا من اجلهاد يف سبيل هللا .

 ) أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر ( رواه الرتمذي . كما قال 
 وأيضاً هو من صفة الذين ال خيافون يف هللا لومة الئم .

يَْأِت اّللَُّ ِبَقْوٍم حيُِب ُُّهْم َوحيُِبُّونَُه أَِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِننَي أَِعزٍَّة َعَلى  قال تعاىل ) يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َمن يَ ْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَسْوفَ 
 اْلَكاِفرِيَن جُيَاِهُدوَن يف َسِبيِل اّللَِّ َواَل خَيَاُفوَن َلْوَمَة ( .

 ته وشدته .بيان فضيلة هذا الصحايب ، حيث واجه هذا األمري بالوعظ والتذكري ، مع أنه يعلم غلظ -2
 أن الصحابة كلهم عدول فضالء . -3

َا َكاَنْت النَُّخالَة بَ ْعَدُهْم َويف َغرْيهْم (  قال النووي : قَ ْوله  ) َوَهْل َكاَنْت هَلُْم خُنَاَلة ؟ ِإمنَّ
َقاد لَُه ُكل  ُمْسِلم ، فَِإنَّ الصََّحابَة  ُكل هْم ُهْم َصْفَوة النَّاس ِوَساَدات اأْلُمَّة ،   َهَذا ِمْن َجْزل اْلَكاَلم َوَفِصيحه َوِصْدقه الَِّذي يَ ن ْ

َا َجاَء التَّْخِليط ممَّْن بَ ْعدهْم   ، َوِفيَمْن بَ ْعدهْم َكاَنْت النَُّخالَة .َوأَْفَضل ممَّْن بَ ْعدهْم ، وَُكل هْم ُعُدول ، ُقْدَوة اَل خُنَاَلة ِفيِهْم ، َوِإمنَّ
 يته .جيب على الوايل أن يعدل وأن يرفق برع -4

 . ًئا فَ َرَفَق هِبِْم فَاْرُفْق بِِه () اللَُّهمَّ َمْن َويلَ أَْمر أُمَّيِت َشْيًئا َفَشقَّ َعَلْيِهْم فَاْشُقْق َعَلْيِه ، َوَمْن َويلَ ِمْن أَْمر أُمَّيِت َشيْ  قَال 
 .، َوَقْد َتظَاَهَرْت اأْلََحاِديث هِبََذا اْلَمْعىَن م احلَْث  َعَلى الر ِْفق هِبِمْ ْعظَ ، َوأَ َعْن اْلَمَشقَّة َعَلى النَّاس : َهَذا ِمْن أَبْ َلغ الزََّواِجرقال النووي

 التحذير من ظلم الرعية . -5
 من النصيحة ألئمة املسلمني . بيان ما كان عليه أصحاب رسول هللا  -6

َرَة َأنه َرُسوَل اَّللهى -79  االَ فـََعَلى اْلَبادىئى َما ََلْ يـَْعَتدى اْلَمْظُلوم ( .قَاَل ) اْلُمْسَتبهانى َما قَ  َعْن َأِبى ُهَريـْ
---------- 

 .أي : املتشاَتان ، ومها اللذان سب كل منهما اآلخر اْلُمْسَتبهانى ( )
 أي : إُث قوهلما من السب والشتم .( َما قَاالَ ) 
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 .دى املظلوم صار عليه اإلُث، واملراد باعتدائه: َتاوزه حد االنتصارذا اعت، فإأي: مدة عدم اعتداء املظلومَما ََلْ يـَْعَتدى اْلَمْظُلوم ( ) 
ُهَما ُكل ه ِإالَّ َأْن يَ َتَجاَوز الثَّاين َقْدر  معىن احلديث : -1 َباب اْلَواِقع ِمْن اِثْ نَ نْيِ ُُمَْتص  بِاْلَباِدِئ ِمن ْ ااِلنِْتَصار ، فَ يَ ُقول َأنَّ ِإُْث السِ 

 اَل لَُه . لِْلَباِدِئ َأْكَثر ممَّا قَ 
 حترمي سباب املسلم . -2
 َويف َهَذا َجَواز ااِلنِْتَصار ، َواَل ِخاَلف يف َجَوازه ، َوَقْد َتظَاَهَرْت َعَلْيِه َداَلِئل اْلِكَتاب َوالسُّنَّة . -3
 َك َما َعَلْيِهْم ِمْن َسِبيل ( .َوَلَمْن اِنْ َتَصَر بَ ْعد ظُْلمه فَُأولَئِ  تَ َعاىَل ) قَاَل اّللَّ  
 اْلبَ ْغي ُهْم يَ ْنَتِصُروَن ( . َواَلَِّذيَن ِإَذا َأَصابَ ُهمْ  َوقَاَل تَ َعاىَل ) 

 وقال تعاىل ) فمن اعتدى عليكم ... ( .
 أن العفو أفضل . -4

 َذِلَك َلِمْن َعْزم اأْلُُمور ( .َوَلَمْن َصبَ َر َوَغَفَر ِإنَّ  قَاَل اّللَّ تَ َعاىَل )
 عن الناس ( .( .وقال تعاىل ) والعافني  وقال تعاىل ) ولئن صربمت .... ( وقال تعاىل ) فمن عفا وأصلح ... 

 ( .  ِعزاا ...َما زَاَد اّللَّ َعْبًدا ِبَعْفٍو ِإالَّ  )  ولقوله 
 إذا زاد اجمليب املنتصر يف جمازاته وآذى الظامل بأكثر مما قاله صار ظاملاً ويتحمل إُث زيادته . -5

َنَما ََنُْن عىْنَد َرُسولى اَّللهى وعن ُعَمر ْبن اخْلَطها-80 َنا رَُجٌل َشدىيُد بـََياضى الثِىَيابى َشدىيُد  ب قَاَل ) بـَيـْ َذاَت يـَْوٍم إىْذ َطَلَع َعَليـْ
ِى  ًََع َكفهْيهى َعَلى  فََأْسَندَ  َسَوادى الشهَعرى اَل يـَُرى َعَلْيهى أَثـَُر السهَفرى َواَل يـَْعرىفُُه مىنها َأَحٌد َحَّته َجَلَس إىََل النهبى رُْكَبتَـْيهى إىََل رُْكَبتَـْيهى َوَو

. فـََقاَل َرُسوُل اَّللهى  ْساَلمى ْينى َعنى اإلى َذْيهى َوقَاَل يَا ُُمَمهُد َأْخربى ْساَلُم َأْن َتْشَهَد َأْن اَل إىَلَه إىاله اَّللهُ َوَأنه ُُمَمهًدا َرُسوُل اَّللهى »  َفخى اإلى
َنا َلُه َيْسأَلُُه  اَلَة َوتـُْؤتىَى الزهَكاَة َوَتُصوَم رََمَضاَن َوََتُجه اْلبَـْيَت إىنى اْسَتَطْعَت إىلَْيهى َسبىيالً. قَاَل َصَدْقَت. قَالَ َوتُقىيَم الصه  بـْ فـََعجى

. قَاَل  ْينى َعنى اإلىَيَانى قُُه. قَاَل فََأْخربى رى َوتـُْؤمىَن بىاْلَقَدرى َخّْيىهى َوَشرِىهى َأْن تـُْؤمىَن بىاَّللهى َوَمالَئىَكتىهى وَ » َوُيَصدِى «. ُكُتبىهى َوُرُسلىهى َواْليَـْومى اآلخى
. قَاَل  ْحَسانى ْينى َعنى اإلى ْينى «. َأْن تـَْعُبَد اَّللهَ َكأَنهَك تـََراُه فَإىْن َلَْ َتُكْن تـََراُه فَإىنهُه يـََراَك » قَاَل َصَدْقَت. قَاَل فََأْخربى َعنى قَاَل فََأْخربى

َها بىَأْعَلَم مىَن السهائىلى » السهاَعةى. قَاَل  َا. قَاَل «. َما اْلَمْسُئوُل َعنـْ ْينى َعْن َأَماَرِتى َأْن تَلىَد اأَلَمُة رَبـهتَـَها َوَأْن تـََرى اِْلَُفاَة » قَاَل فََأْخربى
َيانى  قـُْلُت «. يَا ُعَمُر أََتْدرىى َمنى السهائىُل » قَاَل ُثُه اْنطََلَق فـََلبىْثُت َملىيًّا ُثُه قَاَل ِلى  «.اْلُعَراَة اْلَعاَلَة رىَعاَء الشهاءى يـََتطَاَوُلوَن ِفى اْلبُـنـْ

رْبىيُل أَتَاُكْم يـَُعلِىُمُكْم دىيَنُكم ( .» اَّللهُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم. قَاَل   فَإىنهُه جى
---------- 

َنا رجل)   السالم . ( هو جربيل عليه إْذ َطَلَع َعَليـْ
 (  أي ال يرى عليه عالمة السفر وهيئته . اَل يـَُرى َعَلْيهى أَثـَُر السهَفرى ) 

 احلديث دليل على وجوب مراقبة هللا، وأن ذلك من أسباب إحسان العمل لقوله ) اإلحسان أن تعبد هللا ....( . -1
 ملراقبة .فاإلحسان : فهو إتقان الباطن والظاهر بعبادة هللا على وجه املشاهدة أو ا

 العبادة . قال ابن قدامة : أراد بذلك   أي اإلحسان   استحضار عظمة هللا، ومراقبته يف حال
 وقال ابن األثري : أراد باإلحسان اإلشارة إىل املراقبة، وحسن الطاعة .

تبارك وتعاىل   يف إَتام ربه    النووي يف شرحه للحديث : فمقصود الكالم احلث على اإلخالص يف العبادة، ومراقبة العبد وقال
 اخلشوع واخلضوع .

 اإلخالص فيها واخلشوع، وفراغ البال حال التلب س هبا، ومراقبة املعبود . وقال ابن حجر: وإحسان العبادة
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 اإلحسان حني سأله جربيل، صلوات اّلل  عليهما وسالمه، فقال ) هو أن تعبد اّلل  كأن ك تراه، قال ابن منظور : فس ر الن يب  
 فإن مل تكن تراه فإن ه يراك ( أراد باإلحسان اإلشارة إىل املراقبة وحسن الط اعة فإن  من راقب اّلل  أحسن عمله .

اإلحسان بقوله ملا سأله جربيل ما اإلحسان ؟ ) أن تعبد هللا كأنك تراه ، فإن مل تكن تراه فإنه  وقال الشنقيطي : فسر النيب 
 يراك ( رواه مسلم .

معىن اإلحسان ، وأن إحسان العمل إمنا يكون ملن راقب هللا وعلم يقينيًا أن هللا  ل هذا ليعلم أصحاب النيب وسؤال جربي
 مطلع عليه .

 ألن اإلحسان هو الغاية اليت من أجلها خلق اخللق ، وأنه سبحانه خيترب عباده يف إحساهنم للعمل . 
َق السََّماَواِت َواأْلَْرَض يِف ِستَّ ِة أَيَّاٍم وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء ( ُث بني  احلكمة فقال كما قال تعاىل يف أول سورة هود )َوُهَو الَِّذي َخلَ 

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل ( ومل يقل أيكم أكثر عماًل .  )  لَِيب ْ
ُلَوُهْم أَي ُُّهْم َأْحَسُن َعَماًل ( .وقال تعاىل يف أول سورة الكهف )ِإنَّا َجَعْلَنا َما َعَلى اأْلَْرِض زِيَنًة هلََ   ا ( ُث بني  احلكمة بقوله ) لَِنب ْ

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن عَ   َماًل(. )أضواء البيان(.وقال تعاىل يف أول سورة امللك )الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلََياَة( ُث بني  احلكمة فقال )لَِيب ْ
 متقناً ال نقص فيه وال تقصري ، وإحسان العمل ال ميكن إال مبراقبة خالق هذا الكون .فاإلحسان : أن يأت بالعمل حسناً 

تراه ( هذا هو املقام األول ، وهكذا جاء بيانه عن  مقامان : وهو ) أن تعبد هللا كأنك قال ابن القيم : ولكن ركن اإلحسان له
ما يكون من  اين، )فإنه يراك(، وانظر كيف بدأ بأعلىجربيل، )فإن مل تكن تراه ( هذا هو املقام الث يف حديث النيب 

حال الذي يعبد هللا وهو يشاهده وينظر إليه، وكيف  اإلحسان، وهو أن يعبد العبد ربه سبحانه وتعاىل كأنه يراه، يعين: وحاله
السماوات  لناظر إىل ربعباداته، ويف ذهابه وإيابه، ويف معامالته ومجيع شئونه يتصرف وهو كا تكون احلال إذا كان العبد يف

يف أعلى درجات اإلميان، وأعلى درجات الدين  واألرض فوق مساواته مستٍو على عرشه، يراه ويراقبه ويطلع عليه ؟ تكون حاله
إىل  اإلحسان، وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، فهذا املقام كبري وشأنه عظيم، وحيتاج وهي درجة اإلحسان، بل أعلى املقامني يف

وحيتاج إىل زيادة العناية مبطالعة ما ذكره هللا عن  تحضار تام وشهود متواصل، وأن يعلم العبد أنه ال ختفى على هللا منه خافية،اس
عن ربه قوي قلبه،   القلب إذا تواىل عليه ما أخرب هللا به عن نفسه، وما أخرب به رسوله  نفسه من األمساء والصفات؛ فإن

تصرفه، ويف عمله، ويف قيامه وقعوده وخروجه، ويف عبادته، وهذا  أي: يكون كالذي يشاهد ربه بعينه يفوأصبح العلم كاملشاهدة، 
 .يغفلون عنه املعىن أكثر الناس

يراك ( وهو استحضار مراقبة هللا عز وجل واطالعه سبحانه وتعاىل  املقام الثاين : هو منزلة دون املنزلة األوىل) فإن مل تكن تراه فإنه
 عليك .

واخلوف، والرجاء، ما ال  اشتدت هذه املراقبة أوجبت له من احلياء، والسكينة، واحملبة، واخلضوع، واخلشوع، قال ابن القيِ م : وكلما
الذي قياُمها به، ولقد مجَع النيب أصوَل أعمال القلب وفروَعها كلها  حيصل بدوهنا، فاملراقبة أساس األعمال القلبية كلها، وعمودها

الدين، وكل عمل من أعمال  وهي قوله يف اإلحسان: ) أن تَ ْعُبَد هللا كأنك تراه ( فتأمل كلَّ مقام من مقامات حدة،يف كلمة وا
 القلوب، كيف َتد هذا أصله ومنبعه .

َفَعِة، ُدنْ ًيا  وقال رمحه هللا : َوال رَيَب أَنَّ جُمَرََّد الِقَياِم بَِأْعَماِل اجَلَوارِِح، ِمْن َغرِي ُحُضوٍر َوال ُمرَاقَ َبٍة، َن ْ
َوال ِإقْ َباٍل َعَلى اّلل  قَِليُل امل

ؤنَِة. فَِإنَُّه 
ُ
 ُمْتِعبع َغرُي ُمِفيد . -َوِإْن َكثُ َر  -َوُأْخَرى، َكِثرُي امل

 َوهِلََذا قَاَل اّلل  تعاىل ) الَِّذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عماًل ( .
ُلَوُهْم أَي ُُّهْم َأْحَسُن َعَماًل ( .َوقَاَل ) إِنَّا َجَعْلَنا َما عَ   َلى اأْلَْرِض زِيَنًة هَلَا لَِنب ْ
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 ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل ( .َوقَاَل تَ َعاىَل ) َوُهَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض يِف ِستَِّة أَيَّاٍم وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء لَِيب ْ  
لُ فَ ُهَو ُسْبَحا َها لَِيب ْ ْوَت َواحلََياَة، َوزَيََّن اأَلْرَض مبَا َعَلي ْ

َ
َا َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض، َوامل َو ِعَباَدُه أَي ُُّهم َأْحَسُن َعَماًل، اَل َأْكثَ ُر نَُه َوتَ َعاىَل ِإمنَّ

 َعَماًل.
َعاين اجلَِليَلِة، ملَْ تُ ْغِن الصَّاحِلِنَي َكثْ َرةُ 

َ
 اأَلْعَماِل بِالظَّاِهِر، َوقَاُلوا: الشَّْأُن يف الصَّْفَوِة اَل يف الَكثْ َرِة. َوهِلَِذِه امل

َفُع َرْفُع السُُّقوِف وملَْ حتُْ   َكْم َمَبانِيَها؟!َوأَمَّا الَِّذيَن أَْغَفُلوا َما يِف الُقُلوِب، فَ َغرَُّهُم الَعَدُد َوالَكْثرُة، َوَما يَ ن ْ
رَاقَ بَ 

ُ
ِه الرَِّقيِب الشَِّهيِد، َفَمىَت َعِلَم العَ وقال رمحه هللا: امل ِه بِامسِْ بُد َأنَّ َحرََكاتِِه الظَّاِهَرَة ُة الَّيت ِهَي ِمْن أَعَلى أَْعَماِل الُقُلوِب ِهَي الت ََّعبُُّد ِلال 

ُه ِبِعلِمَها، َواْسَتْحَضَر َهَذا الِعْلَم يف ُكلِ  َأْحَوالِهِ  ، أَوَجَب لَُه َذِلَك ِحرَاَسَة بَاِطِنِه َعْن ُكلِ  ِفْكٍر َوَهاِجٍس يُ ْبِغُضُه َوالَباِطَنَة َقد َأَحاَط الال 
، َوَحِفَظ ظَاِهَرُه َعْن ُكلِ  َقوٍل أَو ِفْعٍل ُيْسِخُط هللا، َوتَ َعبََّد مبََقاِم اإِلْحَساِن فَ َعَبَد اّلل  َكأنَّهُ   رَاه. يَ رَاُه، فَِإْن ملَْ َيُكْن يَ رَاُه فَِإنَُّه ي َ اّلل 

 اإلحسان يف الشرع له معنيان على حسب تصريفه اللغوي :فائدة : 
 إيصال النفع ، وحمله املخلوق ال اخلالق . ويشمل مجيع أنواع الرب والعطف . احدمها :
 إتقان العمل وإجيادة الشيء ، وحمله اخلالق واملخلوق معىن ، فهو نوعان : والثاين :

يف هذا احلديث ، وحقيقته كما سبق : إتقان الظاهر والباطن على  ده ما ذكره النيبأحدمها : اإلحسان مع اخلالق : وح
 املشاهدة واملراقبة .

 واآلخر : اإلحسان إىل املخلوق بأداء حقوقه إليه .
 فضائل مراقبة هللا : -2

 مراقبة هللا يف السر توجب للعبد اإلخالص واخلالص من الكبائر . فضل أواًل :
 ) ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال إين أخاف هللا( متفق عليه. كما ورد يف احلديث 

 النصح يف العبادة  ثانياً :
 )إذا كان أحدكم يصلي فال يبصق ِقَبل وجهه فإن هللا ِقَبل وجهه إذا صلى( متفق عليه . كما قال رسول هللا 

 تورث القلب خشية وخشوعاً وبكاء . ثالثاً :
 كر هللا خالياً ففاضت عيناه ( .كما يف احلديث ) ورجل ذ 

 ومن قدر على معصية هللا يف سره ُث راقب هللا فرتكها خوفاً من هللا له ثواب عظيم وينفرج مهه وينفس كربه . رابعاً : 
ال كما يف قصة صاحب الغار الذي خال بابنة عمه وَتكن منها ُث قالت : اتق هللا وال تفض اخلامت إال حبقه فقام وتركها وترك امل

 الذي أرادته خوفاً من هللا تعاىل فانفرج الغار لعمله.
: من راقب هللا يف السر حسن عمله وعظم يقينه ، ووجد حالوة اإلميان ، واطمأن قلبه ، وقذف هللا نورًا يف قلبه وضياء خامسًا 

ك على حياته بالتوفيق والرضا يف وجهه ، ووجد سعة يف رزقه وبركة يف أهله وألفة وحمبة فيما بينه وبني اخللق وانعكس ذل
 والسعادة.
عبادة السر من أجل الطاعات ، ألهنا مبنية على حسن املراقبة هلل واإلخالص احملض واليقني التام وعدم التفات القلب سادسًا : 

 للمخلوقني وثواهبم .
ِهي َوِإن خُتُْفوَها َوتُ ْؤُتوَها اْلُفَقرَاء فَ ُهَو َخي ْرع لُُّكْم  ولذلك أثىن هللا عز وجل على صدقة السر فقال: )ِإن تُ ْبُدوْا الصََّدقَاِت فَِنِعمَّا

ُ مبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبري ( .  َوُيَكفِ ُر َعنُكم مِ ن َسيِ َئاِتُكْم َواّلل 
 تعلم اماله ما وجاء يف الس بعة الذي ن يظل هم هللا يوم ال قيامة ف ي ظله يوم ال ظلَّ إال ظل ه: )رج ل تصدق بص دقة فأخفاها حىت ال 
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 تن فق ميينه(. 
 ) أسألك خشيتك يف الغيب والشهادة ( . وكان من دعاء النيب 

أكثر الناس قد خيشى هللا يف العالنية ويف الشهادة، ولكن الشأن خشية هللا  أن العبد خيشى هللا سراً وعالنية ، ظاهراً وباطناً ، فإن 
  من خافه بالغيب .إذا غاب عن أعني الناس فقد مدح هللا يف الغيب

 : أهنا من أفضل الطاعات وأعالها .ثامناً 
األمر باإلنفاق يف سبيل هللا يف سائر وجوه  قوله تعاىل ) َوَأْحِسُنوْا ِإنَّ اّللََّ حيُِبُّ اْلُمْحِسِنني ( ومضمون اآلية قال ابن كثري يف تفسري

 الطاعة . ء... يف عطف باألمر باإلحسان وهو أعلى مقاماتاألموال يف قتال األعدا القربات، ووجوه الطاعات، وخاصة صرف
 .سبحانه وتعاىل عنه أن هبا يكسب العبد رضا هللا ثامناً :

 .الطاعات أهنا من أعظم البواعث على املسارعة إىل تاسعاً :
 .أن هبا حيصل العبد على معي ة هللا وتأييده عاشرًا :

 .املنكراتتعينه على ترك املعاصي و  أهنا اِلادي عشر :
الناظر لكفوا  اجلهال تستشعر البُ ْعد؛ ولذلك تقع منهم املعاصي، إذ لو حتققت مراقبتهم للحاضر : فقلوب قال ابن اجلوزي

 عن االنبساط . األُكفَّ عن اخلطايا، واملتيقظون علموا قربه فحضرهتم املراقبة، وكفتهم
ملعاصي، فإن من عبد هللا كأنه يراه مل يكن ذلك إال الستيالء ذِكره : فإن اإلحسان إذا باشر القلب منعه من ا وقال ابن القيم

 مواقعتها . قلبه، حبيث يصري كأنه يشاهده، وذلك حيول بينه وبني إرادة املعصية، فضالً عن وحمبته وخوفه ورجائه على
 وعالنيته . وقال أيضاً: فمن راقب هللا يف سره حفظه هللا يف حركاته يف سره

 .أهنا من خصال اإلميان ومثراته الثاين عشر :
 احلديث دليل على استحباب السؤال يف العلم . -3

 قال تعاىل ) فاْسأَلوا أَْهَل الذ ِْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال تَ ْعَلُموَن ( .
 وقد قيل : السؤال نصف العلم .

ما، ومل يسأل عنها أحد، أن ينبغي ملن حضر جملس علم، ورأى أن احلاضرين حباجة إىل معرفة مسألة  احلديث دليل على أنه -4
من أسئلته ه ذه أن يتعلم  يسأل هو عنها   وإن كان هو يعلمها   لينتف ع أهل اجمللس باجلواب ، فقد كان غرض جربيَل 

اري ومسلم : َهَذا بقوله : فَِإنَُّه ِجرْبِيُل أتاكم يُ َعلِ ُمُكْم ِديَنُكم ، ويف رواية أيب هريرة عند البخ املسلمون ، وهذا ما بينه النيبُّ 
 ِجرْبِيُل أَرَاَد َأْن تَ َعلَُّموا ِإْذ ملَْ َتْسأَلُوا .

 احلديث دليل على أنه ينبغي للس ائل حسن األدب بني يدي معلمه ، وأن يرفق يف سؤاله . قاله النووي . -5
فدنا ُث قام فتعجبنا لتوقريه رسول و يشهد هلذا ما يف رواية عطاء بن السائب عن حيىي بن يعمر فقال أدنو يا رسول هللا قال نعم 

 . هللا ُث قال أدنو يا رسول هللا قال نعم فدنا حىت وضع فخذه على فخذ رسول هللا 
 من هذا . ويف رواية علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ابن عمر عند أمحد : ما رأينا رجاًل أشد توقرياً لرسول هللا 

أحد بامللك وعزة النفس فيفلح ، لكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلم  قال الشافعي : ال يطلب هذا العلم
 وتواضع النفس أفلح .

 وقال عبد هللا بن املعتز : املتواضع يف طلب العلم أكثرهم علماً كما أن املكان املنخفض أكثر البقاع ماء . 
 َكفَّْيِه َعَلى َفْخَذْيه ( .  قوله ) فََأْسَنَد رُْكَبتَ ْيِه إىَل رُْكَبتَ ْيِه، َوَوَضعَ  -6
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 معناه أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخذي نفسه وجلس على هيئة املتعلم .  قيل :
 . معناه وضع كفيه على فخذي النيب  وقيل :

ثيابه مل وهذا الصحيح حلديث أيب هريرة وأيب ذر عند النسائي ) ... إذ أقبل رجل أحسن الناس وجهاً ، وأطيب الناس رحياً، كأن 
ميس ها َدَنس، حىت سلم يف طرف البساط ، فقال : السالم عليك يا حممد، فرد عليه السالم، قال: أْدنو يا حممد ؟ قال : اْدنُْه ؟ 

 (  . فما زال يقول : ادنو ؟ مراراً ويقول له : ادن ، حىت وضع يده على ركبيت رسول هللا 
 حيح أن احلامل له على ذلك : اإليغال يف التعمية لئال يعرف ، فإن هذا واختلف العلماء يف احلامل له على ذلك : والص

 فعل جفاة األعراب ، وأما قول من قال : إنه فعل ذلك كحال املؤدب ، فإن ذلك ليس حال املؤدب .
بن  فرياه ، ويتكلم حبضرته وهو يسمع ، وقد ثبت عن عمران على أن املَلك جيوز أن يتمثل لغري النيب  احلديث دليل -7

 حصني أنه كان يسمع كالم املالئكة .
 احلديث دليل جلمهور أهل السنة على أن اإلسالم غري اإلميان ، ) وهذا عند االجتماع ( . -8

 فاإلسالم هو األعمال الظاهرة ، واإلميان هو األعمال الباطنة .
ميَاُن يف قُ ُلوِبُكْم ( .لقوله تعاىل )قَاَلِت اأْلَْعرَاُب آَمنَّا ُقْل ملَْ تُ ْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقولُ   وا َأْسَلْمَنا َوَلمَّا يَْدُخِل اإْلِ

 فهذه اآلية أثبت هلم اإلسالم ونفت عنهم اإلميان مما يدل على أن مرتبة اإلميان أعلى .
سالم وليس فاملراد بقوله ) أسلمنا ( أي : دخلنا يف اإلسالم على القول الصحيح يف معىن اآلية ، والدليل على أن املراد به اإل

ورسوله مع هذا اإلسالم ، االستسالم قوله ) وِإْن ُتِطيُعوا اّللََّ َوَرُسوَلُه ال يَِلْتُكْم ِمْن أَْعَماِلُكْم َشْيئًا ( فدل على أهنم إذا أطاعوا هللا 
 آجرهم هللا على الطاعة .

 أهل السنة واجلماعة .قال ابن كثري : استفيد من هذه اآلية أن اإلميان أخص من اإلسالم كما هو مذهب 
 وحلديث الباب ، فهو من أهم األدلة على ذلك .

 وجوب اإلميان بالقدر . -9
 ومن األدلة على وجوبه وأنه من أركان اإلميان :

 قوله تعاىل ) ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر( .
 وقوله تعاىل ) َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فَ َقدَّرَُه تَ ْقِديراً ( .

َرأََها( . له تعاىل  )َوَقو   َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة يف اأْلَْرِض َوال يف أَنْ ُفِسُكْم ِإالَّ يِف ِكَتاٍب ِمْن قَ ْبِل أَْن نَ ب ْ
 رَُه َضيِ قاً َحَرجاً ( .َفَمْن يُرِِد اّللَُّ َأْن يَ ْهِديَُه َيْشرَْح َصْدرَُه ِلِْلْسالِم َوَمْن يُرِْد َأْن ُيِضلَُّه جَيَْعْل َصدْ  ) َوقَاَل تَ َعاىَل:

  يف قوله وأن تؤمن بالقدر خريِه وشره ( فهل يف القدر شر ؟ ( 
قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا : ليس يف القدر شر ، وإمنا الشر يف املقدور ، يعين ليس فعل هللا وتقديره شرًا ، الشر يف 

  خلري .مفعوالت هللا ال يف فعله ، وهللا مل يقدر هذا الشر إال
 كما قال تعاىل ) ظهر الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس ( هذا بيان سبب الفساد .

 وأما احلكمة فقال ) ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ( ، إذاً هذه مصائب مآهلا اخلري .
 أن حسن السؤال من أسباب حتصيل العلم . احلديث دليل على -11

 بلغت العلم ؟ قال : بلسان سؤول ، وقلب عقول . :  مبا قيل البن عباس
 :  العلم خزانة مفتاحها املسألة . وقال الزهري
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 : مبا نلت ما نلت ؟ قال : بكثرة سؤايل ، وتلقفي احلكمة الشرود . وسئل األصمعي
 احلديث دليل على مشروعية الرحلة يف طلب احلديث . -11

 .ورحل جابر بن عبد هللا شهراً كاماًل يف مسألة 
 وكان سعيد بن املسيب يقول : إن كنت ألسهر الليايل واأليام يف طلب احلديث الواحد .

 ال يعلم الغيب . احلديث دليل على  أن النيب  -12
 احلديث دليل على أنه ينبغي ملن سئل عما ال يعلم أن يقول : ال أعلم . -13

 ئكة ) سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا ( .عن أحب البقاع إىل هللا ؟ فقال : ال أدري .وقد قالت املال وقد سئل 
 كما يف حديث جربيل : ما املسؤول عنها بأعلم من السائل .  وقال 

 وقال ابن مسعود : من كان عنده علم فليقل ، ومن مل يكن عنده علم فليقل : هللا أعلم .
 ي وأنت فقيه العراقني ؟وسئل الشعيب عن شيء فقال : ال أدري ، فقيل له : أال تستحيي من قولك ال أدر  

 فقال : لكن املالئكة مل تستح حني قالت سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا .
 وقال الرباء : لقد رأيُت ثالمثائة من أهل بدر ما منهم أحد إال وهو حيبُّ أن يكفَيه صاحُبه الفتوى .

اب رسول هللا يسأل أحدهم عن املسألة فريدها إىل وقال عبد الرمحن بن أيب ليلى : أدركُت عشرين ومائة من األنصار من أصح
 هذا، وهذا إىل هذا حىت ترجع إىل األول .

 كثرياً ما يقول : ال أدري ، ولو كتبنا عن مالك ال أدري ملألنا األلواح .  –أي مالكاً  –وقال ابن وهب : وكنت أمسعه 
 وقال ابن عباس : إذا ترك العامل ال أدري أصيبت مقاتله .

 شعيب : ال أدري نصف العلم .وقال ال
وعن عقبة بن مسلم قال : صحبت ابن عمر أربعًة وثالثني شهرًا فكان كثريًا ما ُيسأل فيقول : ال أدري ، ُث يلتفت فيقول : 

 أتدري ما يريدون هؤالء ؟ يريدون أن جيعلوا ظهورنا جسراً إىل جهنم .
 قال ابن عيينة : أجسر الناس على الفتيا أقلهم علماً .

 وقال مالك : ما أفتيت حىت شهد يل سبعون من أهل املدينة .
 قال ابن القيم : وقد حرم هللا القول عليه بغري علم يف الفتيا والقضاء وجعله من أعظم احملرمات بل جعله يف املرتبة العليا، قال هللا

َها َوَما َا َحرََّم َريبِ َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ  َبَطَن َواإِلُْثَ َواْلبَ ْغَي ِبَغرْيِ احلَْقِ  َوَأن ُتْشرُِكوْا بِاّللِ  َما ملَْ يُ نَ ز ِْل ِبِه ُسْلطَاناً َوأَن تَ ُقوُلواْ  تعاىل )ُقْل ِإمنَّ
 َعَلى اّللِ  َما الَ تَ ْعَلُموَن ( .

 وقيل : ينبغي للعامل أن يورث أصحابه ال أدري لكثرة ما يقوهلا .
ال أدري ( ال يضع من قدر العامل كما يظنه بعض اجلهلة ، بل هي رفعة له ، ألنه دليل على  قال ابن مجاعة : واعلم أن قول )

 عظم حمله وعلى ورعه وعلى تقواه وعلى طهارة قلبه ، إمنا يأنف من قول ) ال أدري ( من ضعفت ديانته وقلت معرفته .
 هللا تعاىل ملا سئل : هل أح د يف األرض أعلم منك ؟وقد أدب هللا العلماء بقصة موسى مع اخلضر حيث مل يرد موسى العلم إىل 

 احلديث دليل على إجابة السائل بأكثر مما سأل .  -14
ملا أجاب السائل عن الساعة ؟ جبواب جامع  ما املسؤول عنها بأعلم من السائل ، مل يكتف بذلك وإمنا زاده أن  فإن النيب 

َياِن ، يِف مَخٍْس  بني له بعض أماراهتا ، فقال : َوَسُأْخربَُك َعنْ  َأْشرَاِطَها ِإَذا َوَلَدْت اأَلَمُة رَبَّتَها ، َوِإَذا َتطَاَوَل ُرَعاُة اإِلِبِل اْلبُ ْهُم يف اْلبُ ن ْ
 ) ِإنَّ اّللََّ ِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعة ( . ال يَ ْعَلُمُهنَّ ِإالَّ اّللَُّ "، ُُثَّ َتال النَّيِبُّ 
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 ي أحد مىت الساعة ، وقد استأثر هللا بعلمها ، فلم يطلع على ذلك ملكاً مقرباً وال نبياً مرسالً.احلديث دليل على أنه ال يدر  -15
َا ِعْلُمَها ِعْنَد َريبِ  ال جُيَلِ يَها ِلَوْقِتَها َواأْلَْرِض ال  ِإالَّ ُهَو ثَ ُقَلْت يِف السََّماَواتِ  قال تعاىل ) َيْسأَلوَنَك َعِن السَّاَعِة أَيَّاَن ُمْرَساَها ُقْل ِإمنَّ

َا ِعْلُمَها ِعْنَد اّللَِّ َوَلِكنَّ َأْكثَ َر  َها ُقْل ِإمنَّ  النَّاِس ال يَ ْعَلُموَن ( .تَْأتِيُكْم ِإالَّ بَ ْغَتًة َيْسأَلوَنَك َكأَنََّك َحِفيٌّ َعن ْ
 اَها . ِإىَل رَبِ َك ُمْنتَ َهاَها ( .وقال تعاىل ) َيْسأَلوَنَك َعِن السَّاَعِة أَيَّاَن ُمْرَساَها . ِفيَم أَْنَت ِمْن ذِْكرَ 

 : أي ليس علمها إليك، وال إىل أحد من اخللق، بل مردها ومرجع ها إىل هللا، فهو الذي يعلم وقتها على التعيني . قال ابن كثّي
 قال تعاىل ) اقْ تَ َرَب لِلنَّاِس ِحَسابُ ُهْم َوُهْم يف َغْفَلٍة ُمْعرُِضوَن ( .لكن هي قريبة : 

 تعاىل ) اقْ تَ َرَبِت السَّاَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمُر ( . وقال
 أن للساعة عالمات تدل على قرهبا . -16

 وعالمات الساعة تنقسم إىل قسمني :
 أشراط صغرى .

وهي اليت تتقدم الساعة بأزمان متطاولة ، وتكون من نوع املعتاد ، كقبض العلم ، وظهور اجلهل ، وشرب اخلمر ، والتطاول يف 
 ن .البنيا

 أشراط كربى .
وهي األمور العظام اليت تظهر قرب قيام الساعة ، وتكون غري معتادة الوقوع ، كظهور الدجال ، ونزول عيسى، وخروج يأجوج 

 ومأجوج ، وطلوع الشمس من مغرهبا .
 قوله )أَْن تَِلَد اأْلََمُة رَب َّتَ َها ( اختلف يف معناها ؟ -17

يف أخرى : بعلها ، قال األكثرون من العلماء : هو إخبار عن كثرة السراري وأوالدهن ، : جاء يف رواية : رهبا ، و  قال النووي
 فإن ولدها من سيدها مبنزلة سيدها .

وهذا أقوى األقوال : أن يكثر التسري ) اختاذ اإلماء ( فيكون ولد األَمة من سيدها مبنزلة سيدها لشرفه بأبيه، وقيل : أن تستخدم 
 افظ ابن حجر .األم كاألَمة ورجحه احل

 هاتني العالمتني فقط ؟ فائدة : اختلف ملا خص النب 
 قيل : ألهنما من أول ما يظهر يف الناس .

 وقيل : حتذيراً للحاضرين .
 وقيل : ألن البلية تقع هبما فيتسع هذا األمر يف اخللق .

َياِن( .قوله )َوَأْن تَ َرى احْلَُفاَة اْلُعرَاَة اْلَعاَلَة رَِعاَء الشَّاِء ي َ  -18  َتطَاَوُلوَن يِف اْلبُ ن ْ
( مجع عائل،  ) العالة ( مجع عار، وهو من ال ثياب على جسده. العراة( مجع حاف، وهو من ال نعل له يف رجليه )  ) اِلفاة

ر ( مجع راع ، وهو احلافظ ، والشاء : مجع شاة ، وهي واحدة الضأن ، وإمنا خص رعاء الشاء بالذكرعاء الشاء وهو الفقري ) 
 ألهنم أضعف أهل البادية وقد جاء يف حديث أيب هريرة ) إذا رأيت الرعاء البهم ( وعند البخاري ) وإذا تطاول اإلبل البهم ( .

:  املقصود اإلخبار عن تبدل احلال ، فاستوىل أهل البادية على األمر ، وَتلكوا البالد بالقهر ، فتكثر أمواهلم  قال القرطب
ييد البنيان والتفاخر به ، وقد شاهدنا ذلك يف هذه األزمان . فمن عالمات الساعة : أي يتفاخرون يف وتنصرف مهومهم إىل تش

طول بيوهتم ورفعتها ، يعين من عالمات القيامة أن ترى أهل البادية ممن ليس هلم لباس وال نعل بل كانوا رعاء اإلبل والشاء 
 والقصور املرتفعة .يتوط نون البالد ، ويتخذون العقار ، ويبنون الدور 
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 . واإلحسان تسمى كلها ديناً   ) أتاكم يعلمكم دينكم ( فيه أن اإلميان واإلسالم قوله  -19
 : هذا احلديث يصلح أن يقال له أم السنة ، ملا تضمنه من مجل علم السنة . فائدة : قال القرطب

ن قال يكره قول ) رمضان ( من غري إضافة كلمة جواز إطالق رمضان على الشهر وأنه ال يلزم قول : شهر رمضان ، خالفاً مل -21
 ) شهر ( ويدل جلواز ذلك :

 ) من صام رمضان إمياناً ... ( متفق عليه . قوله 
 ) ال تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومني ... ( متفق عليه . وقوله 
 ) إذا جاء رمضان فتحت ... ( متفق عليه . وقوله 

 ال رمضان على انفراده حبال ، وإمنا يقال شهر رمضان .وذهب بعض العلماء إىل أنه ال يق
 وهذا قول أصحاب مالك .

 واستدلوا حبديث ) ال تقولوا رمضان ، فإن رمضان اسم من أمساء هللا ، ولكن قولوا شهر رمضان ( .
 ضعيف .: قوهلم أنه اسم من أمساء هللا ليس بصحيح ، ومل يصح فيه شيء ، وإن كان قد جاء به أثر  قال النووي

 :  أخرجه ابن عدي يف الكامل وضعفه بأيب معشر . وقال ابن حجر
 أن العامل قد ينتقل باملسؤول إىل ما ينفعه ، ألنه سأله عن الساعة ، فأخربه بأشراطها . -21

 ) اْلعىَباَدُة ِفى اهْلَْرجى َكهىْجَرٍة إىََله ( . وعن َمْعقىل ْبن َيَسار . قال : قال -81
---------- 

 أي : وقت الفنت واختالط األمور .اهْلَْرج (  ) ِفى 
 احلديث دليل على فضل العبادة زمن الفنت واختالط األمور وانشغال الناس . -1

َها ، َواَل يَ تَ َفرَّغ هلََ  قال النووي َها ، َوَيْشَتِغُلوَن َعن ْ   أَفْ رَاد .ا ِإالَّ : َوَسَبب َكثْ َرة َفْضل اْلِعَباَدة ِفيِه أَنَّ النَّاس يَ ْغُفُلوَن َعن ْ
: سبب ذلك أن الناس يف زمن الفنت يتبعون أهواءهم وال يرجعون إىل دين، فيكون حاهلم شبيهاً حبال اجلاهلية،  وقال ابن رجب

فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع مراضيه ، وجيتنب مساخطه ، كان مبنزلة من هاجر من بني أهل اجلاهلية 
 مؤمناً به ، متبعاً ألوامره ، جمتنباً لنواهيه . إىل رسول هللا 

كأن يف احلديث إشارة إىل أن الفنت واملشقة البالغة ستقع حىت خيف أمر الدين ويقل االعتناء القرطيب :   : قال وقال ابن حجر
 أيام الفتنة .بأمره وال يبقى ألحد اعتناء إال بأمر دنياه ومعاشه نفسه وما يتعلق به ، ومن ُث عظم قدر العبادة 

: وجه َتثيله باهلجرة أن الزمن األول كان الناس يفرون فيه من دار الكفر وأهله ، إىل دار اإلميان وأهله ، فإذا  وقال ابن العرِب
 وقعت الفنت تعني على املرء أن يفر بدينه من الفتنة إىل العبادة ، ويهجر أولئك القوم وتلك احلالة ، وهو أحد أقسام اهلجرة .

: اهلرج : القتال واالختالط ، وإذا عمت الفنت اشتغلت القلوب ، وإذا تعبد حيئنٍذ متعبد ، دل على قوة  ال ابن اجلوزيوق
 فيكثر أجره . –عز وجل  –اشتغال قلبه باهلل 

 أنه كلما قل  املعني عظم األجر . -2
 فضل العبادة يف آخر الزمان . -3
 خطر الفنت . -4
 االبتعاد عن الفنت . -5
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َرَة َأنه َرُسوَل اَّللهى وَعْن أَ -82 َرُه َوَعالَنىَيَتُه   ِبى ُهَريـْ لهُه َوَأوهَلُه َوآخى َكاَن يـَُقوُل ِفى ُسُجودىهى ) اللهُهمه اْغفىْر ِلى َذْنبى ُكلهُه دىقهُه َوجى
رهه ( .  َوسى

---------- 
له)   أي قليله وكثريه . ( ذنب كله دىقه وجى

 ل هذا الدعاء يف السجود ، ومن األدعية اليت تقال يف السجود :احلديث دليل على استحباب قو  -1
 ) سبحان ريب األعلى ( وتقدم يف حديث حذيفة .

ْمِدَك ، اَللَُّهمَّ يَ ُقوُل: يف رُُكوِعِه َوُسُجوِدِه : ُسْبَحاَنَك اَللَُّهمَّ]رَب ََّنا[  َوحِبَ  قَاَلت ) َكاَن َرُسوُل َاّللَِّ  -َرِضَي َاّللَُّ َعن َْها-َعْن َعاِئَشَة و 
 ِاْغِفْر يل ( ُمت ََّفقع َعَلْيِه .

 كان يقول ) سبوح قدوس رب املالئكة والروح ( رواه مسلم   وعنها . أن النيب 
 ( . هُ وما جاء يف حديث الباب ) اللَُّهمَّ اْغِفْر يل َذْنيب ُكلَُّه ِدقَُّه َوِجلَُّه َوأَوََّلُه َوآِخَرُه َوَعالَنَِيَتُه َوِسرَّ 

َلًة ، فَ َقاَم فَ َقَرَأ ُسورََة اْلبَ َقرَِة ، ...يَ ُقوُل يف رُُكوِعِه : ُسْبَحاَن  وعن َعْوِف ْبِن َماِلٍك اأَلْشَجِعيِ  ، قَاَل : ُقْمُت َمَع َرُسوِل هللِا  لَي ْ
 َل يِف ُسُجوِدِه ِمْثَل َذِلَك( رواه أبو داود .ِذي اجْلَبَ ُروِت َواْلَمَلُكوِت َواْلِكرْبِيَاِء َواْلَعَظَمِة ، ُُثَّ َسَجَد ُُثَّ قَا

لِلَِّذي َخَلَقُه  وما جاء يف حديث علي قال ) ... َوِإَذا َسَجَد قَاَل : اللَُّهمَّ َلَك َسَجْدُت َوِبَك آَمْنُت َوَلَك َأْسَلْمُت َسَجَد َوْجِهي
 ُن اخْلَالِِقني ( رواه مسلم .َوَصوَّرَُه َوَشقَّ مَسَْعُه َوَبَصَرُه تَ َباَرَك اّللَُّ َأْحسَ 

 احلديث دليل وجوب استغفار هللا تعاىل . -2
 احلديث دليل على أن هللا سبحانه وتعاىل حيب املدح والثناء واإلكثار منه . -3

أَنَا َواَّللهى َذاُت النِىطَاقـَنْيى بـََلَغنى أَنهَك تـَُقوُل لَُه يَا اْبَن َذاتى النِىطَاقـَنْيى  . أهنا قالت للحجاج ) ...أِب بكر وعن َأَْسَاء بىْنت -83
اَل َتْستَـْغنى َعْنُه  َوَطَعاَم َأِبى َبْكٍر مىَن الدهَوابِى ، َوَأمها اآلَخُر فَنىطَاُق اْلَمْرَأةى الهِتى  َأمها َأَحُدمُهَا َفُكْنُت َأْرَفُع بىهى َطَعاَم َرُسولى اَّللهى 

َناُه َوَأمها اْلُمبىُّي َفاَل إىَخاُلَك إىاله إى َحدهثـَنَ  َأَما إىنه َرُسوَل اَّللهى   -قَاَل  -يهاُه ا ) َأنه ِفى ثَقىيٍف َكذهابًا َوُمبىّيًا ( فََأمها اْلَكذهاُب فـََرأَيـْ
ْعَها ( . َها َوََلْ يـَُراجى  فـََقاَم َعنـْ

---------- 
 اْلُمْهِلك .( اْلُمبىّي ) 

  َكْسرَها ، َوُهَو َأْشَهر ، َوَمْعَناُه َأظُن ك .فَِبَفْتِح اهْلَْمَزة َو  ) إىَخاُلك (
َناُه (  ى اّللَّ تَ ْعيِن ِبِه اْلُمْخَتار ْبن َأيب ُعبَ ْيد الث ََّقِفي  ، َكاَن َشِديد اْلَكِذب ، َوِمْن أَقْ َبحه ِادََّعى أَنَّ ِجرْبِيل َصلَّ ) فََأمها اْلَكذهاُب فـََرأَيـْ

 ن يُوُسف . َوات ََّفَق اْلُعَلَماء َعَلى َأنَّ اْلُمرَاد بِاْلَكذَّاِب ُهَنا اْلُمْخَتار ْبن َأيب ُعبَ ْيد ، َوبِاْلُمِبرِي احلَْجَّاج بْ َعَلْيِه َوَسلََّم يَْأتِيه . 
 ، حيث أخرب بذلك ووقع . علم من أعالم نبوته  -1

املذكور يف هذا احلديث، وقد كان يظهر الرفض قال ابن كثري : احلديث ) إن يف ثقيف كذابًا ومبرياً ( وكان املختار هو الكذاب 
أواًل ويبطن الكفر احملض، وأما املبري فهو احلجاج بن يوسف هذا، وقد كان ناصبيًا يبغض عليًا وشيعته يف هوى آل مروان بين 

 أمية، وكان جباراً عنيداً ، مقداماً على سفك الدماء بأدّن شبهة.
 . ظهور الكذابني مدعي النبوة كما أخرب  -2
 ظلم وطغيان احلجاج بن يوسف . -3

وتسعني كهالً ،  وكان ظلوماً ، جباراً ، ناصبياً ،  قال الذهيب عنه يف سري أعالم النبالء : احلجاج أهلكه هللا يف رمضان سنة مخس



 37 

 .شجاعة وإقدام ومكر ودهاء، وفصاحة وبالغة، وتعظيم للقرآن خبيثاً ، سفاكاً للدماء ، وكان ذا
وإذالله ألهل احلرمني، ُث واليته  ته يف تارخيي الكبري، وحصاره البن الزبري بالكعبة، ورميه إياها باملنجنيق،سري  قد سقت من سوء

 .له، وتأخريه للصلوات إىل أن استأصله هللا األشعث على العراق واملشرق كله عشرين سنة، وحروب ابن
 .ذنوبه ، وله حسنات مغمورة يف حبر اناإلمييف هللا ، فإن ذلك من أوثق عرى  فنسبه وال حنبه، بل نبغضه

 وأمره إىل هللا ، وله توحيد يف اجلملة ... اخل .   ) السري ( .
 فضل أمساء بنت أيب بكر . -4

84- ُّ فَإىيِنى إىًذا » ا اَل. قَاَل فـَُقْلنَ «. ٌء يْ َهْل عىْندَُكْم شَ » َذاَت يـَْوٍم فـََقاَل  وَعْن َعائىَشَة ُأمِى اْلُمْؤمىنىنَي قَاَلْت ) َدَخَل َعَلىه النهبى
 فََأَكَل( .« َأرىينىيهى فـََلَقْد َأْصَبْحُت َصائىًما»ُثُه أَتَانَا يـَْوًما آَخَر فـَُقْلَنا يَا َرُسوَل اَّللهى ُأْهدىَى لََنا َحْيٌس. فـََقاَل «. َصائىٌم 

---------- 
 ومسن وأقط .بفتح احلاء ، هو شيء يُتخذ من َتر ) ُأْهدىَي لََنا َحْيٌس ( 

 احلديث دليل على أن صوم النافلة جيوز من النهار . -1
 قَاَل: فَِإين ِ ِإًذا َصائِمع ( .لقوله )

 : احلديث دليل ملذهب اجلمهور أن صوم النافلة جيوز بنية يف النهار قبل الزوال . ] قاله النووي [  قال النووي
 النهار .وذهب بعض العلماء إىل أنه ال يصح صوم التطوع بنية من 

: هل عندكم شيء ؟ لكونه ضعف عن الصوم وكان نواه من الليل ، فأراد  :  ويتأوله اآلخرون على أن سؤاله  قال النووي
 الفطر للضعف ، وهذا تأويل فاسد وتكلف بعيد  .

 يشرتط ملن نوى الصيام من النهار يف صوم النفل ، أن ال يكون قد أكل شيئاً من بعد الفجر . -2
  أن تكون النية قبل الزوال ؟ وهل يشرتط 

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :
 : أنه يشرتط أن يكون قبل الزوال . القول األول

 وهذا مذهب أيب حنيفة واملشهور من قويل الشافعي .  
 .قالوا : ألن معظم النهار مضى من غري نية ، خبالف الناوي قبل الزوال ، فإنه قد أدرك معظم العبادة 

 جيوز ولو بعد الزوال . القول الثاين :
 وهذا مذهب احلنابلة .

 حلديث الباب ) فإين إذاً صائم ( . -أ
قد  ، فدلَّ على أن  النيب  وجه االستدالل: أن  حديث عائشة رضي هللا عنها مطلق من غري فصل بني ما قبل الزوال وبعده

 . صام بنية من النهار، وال فرق بني أوَّله وآخره
 عنهم ما خيالفه صرحياً.  رضي هللا -قالوا، إن ه قول معاذ وابن مسعود وحذيفة، ومل ينقل عن أحد من الص حابة  -ب

هل جيزئ التطوُّع بنية بعد الزوال؟ واألظهر صحته، كما نقل عن  -أي الشافعي وأمحد  -قال ابن تيمية: واختلف قوهلما 
 الصحابة .

 الز وال بلحظة . هار، فأشبه وجودها قبلوألن  الن  ي ة وجدت يف جزء الن   -ج
 قال الزركشي: ألن  ما صحَّت النية يف أوله صحَّت يف آخره، كالليل . -د
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 الصحيح .وهذا 
 إن نوى الصوم أثناء النهار ، هل يكتب له أجر الصوم يوماً كاماًل أو يكتب له من نيته ؟  -3

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :
 أنه يكتب له أجر اليوم الكامل .:  القول األول

 قالوا : ألن الصوم الشرعي ال بد أن يكون من أول النهار .
 ال يثاب إال من وقت النية فقط .القول الثاين : 

 فإذا نوى عند الزوال فأجره على هذا القول نصف يوم .
 ه األجر كامالً .حلديث  ) إمنا األعمال بالنيات ( وهذا أول النهار مل ينو الصوم فال يكتب ل

 واختار هذا الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا ، وقال :
إذا نوى الصيام أثناء النهار وهو نفل ومل يأت قبله مبا ينايف الصوم من أكل أو شرب أو غريمها فصومه صحيح، سواء كان قبل 

)إمنا  ه يثاب من النية فقط؛ لقول النيب الزوال أم بعد الزوال، ولكن هل يثاب من أول النهار، أو يثاب من النية؟ الصحيح: أن
األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى (، والفائدة: أنه يكتب له أجر الصيام منذ نوى إىل غروب الشمس . ) لقاء الباب 

 بالراجح  . املفتوح ( .  وهللا أعلم
 حلج والعمرة ( .جيوز قطع صوم النفل ولو من غري عذر . ) باستثناء ااحلديث دليل على أنه  -4

 وهذا مذهب الشافعية واحلنابلة .
، فَ َقاَل: " أَرِيِنيِه، فَ َلَقْد َأْصَبْحُت َصائًِما " فَأَ )  حلديث الباب-أ  َكَل ( .... ُُثَّ أَتَانَا يَ ْوًما آَخَر، فَ ُقْلَنا: أُْهِدَي لََنا َحْيسع

َلًة . بَ نْيَ سَ  َعن َأِِب ُجَحْيفة . قَاَل ) آَخى النَّيبُّ  -ب ْرَداِء ُمَتَبذِ  ْرَداِء ، فَ َرَأى أُمَّ الدَّ ْرَداِء ، فَ زَاَر َسْلَماُن أَبَا الدَّ ْلَماَن ، َوَأِِب الدَّ
ْرَداِء لَْيَس َلُه َحاَجةع يف  ْرَداِء ، َفَصَنَع  فَ َقاَل هَلَا: َما َشْأُنِك؟ قَاَلْت: َأُخوَك أَبُو الدَّ نْ َيا . َفَجاَء أَبُو الدَّ َلُه َطَعاماً . فَ َقاَل ُكْل . قَاَل الدُّ

ْردَ  اِء يَ ُقوُم . قَاَل: ََْ . فَ َناَم ، ُُثَّ َذَهَب فَِإين ِ َصائِمع . قَاَل َما أَنَا ِبآِكٍل َحىتَّ تَْأُكَل . قَاَل: فََأَكَل . فَ َلمَّا َكاَن اللَّْيُل َذَهَب أَبُو الدَّ
ِسَك ْن آِخِر اللَّْيِل قَاَل َسْلَماُن: ُقِم اآلَن . َفَصلََّيا، فَ َقاَل َلُه َسْلَماُن: ِإنَّ لَِربِ َك َعَلْيَك َحقاا، َولِنَ فْ يَ ُقوُم . فَ َقاَل: ََْ . فَ َلمَّا َكاَن مِ 

( . : َصَدَق َسْلَمانُ  فَ َقاَل النَّيبُّ َفذََكَر َذِلَك َلُه،  َعَلْيَك َحقاا، َوأَلْهِلَك َعَلْيَك َحقاا، فََأْعِط ُكلَّ ِذي َحقٍ  َحقَُّه . فَأََتى النَّيبَّ 
 رواه البخاري 

طعاماً فأتاين هو وأصحابه فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إين  وعن أيب سعيد اخلدري أنه قال)صنعت لرسول هللا  -ج
 اه البيهقي.: دعاكم أخوكم وتكلف لكم ُث قال له أفطر وصم مكانه يوماً إن شئت( رو صائم، فقال رسول هللا 

 : ) الصائم املتطوع أمري نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر (. رواه احلاكم وحسنه العراقي    وعن أم هانئ قال رسول هللا  -د
 وألنه نفل فهو إىل خرية اإلنسان يف االبتداء ، وكذا يف الدوام . ] قاله النووي [  -ج

 : لكن هؤالء اتفقوا على استحباب إَتامه . فائدة
 أنه ال جيوز قطعه . القول الثاين :

 وهذا مذهب احلنفية واملالكية .
 لقوله تعاىل ) وال تبطلوا أعمالكم ( .-أ

فبدرتين إليه  وحلديث عائشة قالت: ) كنت أنا وحفصة صائمتني فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه فجاء رسول هللا   -ب
! إنا كنا صائمتني فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، قال اقضيا يومًا آخر  حفصة وكانت ابنة أبيها، فقالت: يا رسول هللا
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 مكانه ( رواه الرتمذي .
 القول األول ، وأما اجلواب عن أدلة القول الثاين : والراجح

العمل يكون أما اآلية ) وال تبطلوا أعمالكم ( فيجاب عنها ؛ بأن اخلروج من صيام التطوع ليس إبطااًل للعمل ، ألن إبطال 
 بالردة ، وقد يكون بالرياء والسمعة .

 وأما حديث عائشة وحفصة ؛ فهو حديث ضعيف ال يصح .
 جيوز قطع الفرض من صالة أو صيام ، إال يف مسألتني : ال -5

 للضرورة ، كما لو كان يف ذلك إنقاذ نفس معصومة من اهلالك . األوَل :
 يقع يف هلكة ، فهنا جيب أن يقطعها لينقذه .كمن شرع يف صالة فريضة ، ورأى طفاًل يريد أن 

 إذا قطع الفرض ليفعله على وجه أكمل . الثانية :
مثال : إنسان دخل يف الصالة لوحده، ويف أثناء صالته دخل مجاعة وشرعوا يف الفريضة ، فهنا جيوز أن يقطع الفريضة ليدخل 

 معهم. ) فهو قطعها ليفعلها على وجه أكمل ( .
َذْرُت ّلِلَِّ ِإْن فَ َتَح ذه املسألة : حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا ) َأنَّ َرُجاًل ، قَاَم يَ ْوَم اْلَفْتِح ، فَ َقاَل : يَا َرُسوَل هللِا ، ِإين ِ نَ والدليل على ه

، ُُثَّ أََعاَد َعَلْيِه ، فَ َقاَل : َصلِ  َهاُهَنا ، ُُثَّ أََعاَد َعَلْيِه ، اّللَُّ َعَلْيَك َمكََّة ، َأْن ُأَصلِ َي يف بَ ْيِت اْلَمْقِدِس رَْكَعتَ نْيِ ، قَاَل : َصلِ  َهاُهَنا 
 فَ َقاَل : َشْأُنَك ِإَذْن ( رواه أبو داود .

 من التقشف . بيان ما كان عليه النيب  -6
 قبول اهلدية وإثابته عليها . مشروعية اهلدية وقبوهلا ، وكان من هدي النيب  -7
 دية .من اهل جواز أكل النيب  -8
 جواز إخبار اإلنسان عن عمله الصاحل للمصلحة . -9

َرَة َأنه َرُسوَل اَّللهى -85 نَـنْيى َويـَْوَم اخْلَمىيسى فـَيُـْغَفُر لىُكلِى َعْبٍد اَل ُيْشرىُك بىاَّللهى  وعْن َأِبى ُهَريـْ ثـْ  قَاَل ) تـُْفَتُح أَبـَْواُب اجْلَنهةى يـَْوَم االى
يهى َشْحَناُء فـَيُـَقاُل أَْنظىُروا َهَذْينى َحَّته َيْصَطلىَحا أَْنظىُروا َهَذْينى َحَّته َيْصَطلىَحا أَ  َشْيًئا إىاله رَُجاًل َكاَنتْ  َنُه َوبـَنْيَ َأخى ْنظىُروا َهَذْينى بـَيـْ

 َحَّته َيْصَطلىحا ( .
ْنُه َمْنزىَلًة َأْعَظُمُهْم ) إىنه إىْبلىيَس َيَضُع َعْرَشُه َعَلى ا وَعْن َجابىٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهى -86 َعُث َسَرايَاُه فََأْدنَاُهْم مى ْلَماءى ُثُه يـَبـْ

َنًة َيَىيُء َأَحُدُهْم فـَيَـُقوُل فـََعْلُت َكَذا وََكَذا فـَيَـُقوُل َما َصنَـْعَت َشْيًئا قَاَل ُثُه َيَىيُء َأَحُدُهْم فَـ  َنُه فىتـْ يَـُقوُل َما تـَرَْكُتُه َحَّته فـَرهْقُت بـَيـْ
 فـَيَـْلَتزىُمُه ( .» قَاَل اأَلْعَمُش ُأرَاُه قَاَل «. فـَُيْدنىيهى مىْنُه َويـَُقوُل نىْعَم أَْنَت  -قَاَل  -نْيَ اْمَرأَتىهى َوبَـ 

ه -87 ْعُت النهبى التهْحرىيشى  بى َوَلكىْن ِفى َجزىيَرةى اْلَعرَ  يـَُقوُل ) إىنه الشهْيطَاَن َقْد أَيىَس َأْن يـَْعُبَدُه اْلُمَصلُّوَن ِفى   وعنه . قَاَل َسَى
نَـُهْم ( .  بـَيـْ

---------- 
 أي : فتحاً حقيقياً ، ألن اجلنة ُملوقة .) تـُْفَتُح أَبـَْواُب اجْلَنهةى ( 

نَـنْيى َويـَْوَم اخْلَمىيسى ( )  ثـْ  فيه بيان فضلهما على غريمها من األيام .يـَْوَم االى
 مسلم .فـَيُـْغَفُر لىُكلِى َعْبٍد ( ) 
 فيه خطر الشرك .ْشرىُك بىاَّللهى َشْيًئا ( اَل يُ  )

يهى َشْحَناُء ( )  َنُه َوبـَنْيَ َأخى  أي : عداوة .إىاله رَُجاًل َكاَنْت بـَيـْ
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 بالفتح ، أي : أخروا وأمهلوا .فـَيُـَقاُل أَْنظىُروا ( ) 
 بالتكرار ثالث مرات للتأكيد .َذْينى َحَّته َيْصَطلىحا ( َهَذْينى َحَّته َيْصَطلىَحا أَْنظىُروا َهَذْينى َحَّته َيْصَطلىَحا أَْنظىُروا هَ ) 

اْلَعْرش ُهَو َسرِير اْلُمْلك ، َوَمْعَناُه : أَنَّ َمرَْكزه اْلَبْحر ، َوِمْنُه يَ ب َْعث  ويف رواية ) على البحر () إىنه إىْبلىيَس َيَضُع َعْرَشُه َعَلى اْلَماء ( 
 َسرَايَاُه يف نَ َواِحي اأْلَْرض .

وعند أمحد: عرش إبليس على البحر يبعث سراياه يف كل يوم يفتنون الناس، فأعظمهم عنده منزلة أفتنهم للناس. قال شعيب  
 األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم .

دراجاً است يعين جعله هللا تعاىل قادرًا عليه والصحيح محله على ظاهره ، ويكون من مجلة َترده ، وطغيانه وضع عرشه على املاء
 . ( املاء على عرشه ليغرت بأن له عرشاً على هيئة عرش الرمحن كما يف قوله تعاىل ) وكان

َعُث َسَرايَاُه (  حنو العدو لتنال منه ، ويف النهاية هي طائفة من اجليش يبلغ  مجع سرية ، وهي قطعة من اجليش توجه) ُثُه يـَبـْ
خالصة العسكر ، وخيارهم من الشيء السري ، وهو النفيس ،  هنم يكونونأقصاها أربعمائة تبعث إىل العدو ، ومسوا بذلك أل

 وقيل : ألهنم يبعثون سراً .
ْعَجاِبِه ِبُصْنِعهِ  ) فـَُيْدنىيهى مىْنُه َويـَُقوُل نىْعَم أَْنَت ( ، َوبُ ُلوغه  ُهَو ِبَكْسِر النُّون َوِإْسَكان اْلَعنْي َوِهَي نِْعَم اْلَمْوُضوَعة لِْلَمْدِح فَ َيْمَدحُه إِلِ

 اْلَغايَة الَّيِت أَرَاَدَها .
نَـُهْم (  ) َوَلكىْن ِفى   :"التحريش : إيقاع اخلصومة واخلشونة بينهم . -رمحه هللا –البغوي  قالالتهْحرىيشى بـَيـْ

 . بني الناس بعضهم ببعض التحريش : اإلغراء -رمحه هللا –وقال اإلمام ابن األثري 
 والتقاطع . احلديث دليل على خطر التشاحن -1

 والتشاحن والتقاطع له أضرار :
 أن هذا يفرح إبليس .أواًل : 

َنًة ... ( .كما   يف حديث جابر ).... فََأْدنَاُهْم ِمْنُه َمْنزَِلًة أَْعَظُمُهْم ِفت ْ
 . ال ترفع أعماهلما: ثانياً 

 حلديث أيب هريرة .
 أنه حرام . ثالثاً :

قَاَل ) اَل حيَِلُّ ِلُمْسِلٍم َأْن يَ ْهُجَر َأَخاُه فَ ْوَق َثاَلِث لََياٍل يَ ْلَتِقَياِن فَ يُ ْعِرُض َهَذا َويُ ْعِرُض  نَّ َرُسوَل اّللَِّ أَ  ي ِ َعْن َأِِب أَيُّوَب األَْنَصارِ 
ُرمُهَا الَّذِ   يَ ْبَدأُ بِالسَّالَم ( متفق عليه . يَهَذا َوَخي ْ

حَتْرمي اهْلَْجر بَ نْي اْلُمْسِلِمنَي َأْكَثر ِمْن َثاَلث لََياٍل ، َوِإبَاَحتَها يف الثَّاَلث اأْلَُول بَِنصِ   قال النووي : قَاَل اْلُعَلَماء : يف َهَذا احلَِْديث
َها يف الثَّاَلث أِلَنَّ اآْلَدِمي  جَمُْبول َعَلى ا َا ُعِفَي َعن ْ خْلُُلق َوحَنْو َذِلَك ؛ فَ ُعِفَي ْلَغَضب َوُسوء ااحلَِْديث ، َوالثَّاين مبَْفُهوِمِه . قَالُوا : َوِإمنَّ

الثَّاَلثَة ، َوَهَذا َعَلى َمْذَهب َمْن َعْن اهلِْْجَرة يِف الثَّاَلثَة لَِيْذَهب َذِلَك اْلَعاِرض . َوِقيَل : ِإنَّ احلَِْديث اَل يَ ْقَتِضي إِبَاَحة اهلِْْجرَة يِف 
 .يَ ُقول : اَل حُيَْتج  بِاْلَمْفُهوِم َوَدلِيل اخلِْطَاب 

َا قُ يِ َد : ) اَل حيَِل  ِلُمْسِلٍم ( َقْد حَيَْتج  ِبِه َمْن يَ ُقول : اْلُكفَّار َغرْي ُُمَاطَِبنَي ِبُفُروِع الشَّرْع ، َواأْلََصح  أَ  قَ ْوله  ن َُّهْم ُُمَاطَُبوَن هِبَا ، َوِإمنَّ
 ِه .بِاْلُمْسِلِم أِلَنَُّه الَِّذي يَ ْقَبل ِخطَاب الشَّرْع ، َويَ ْنَتِفع بِ 

 . : ) يَ ْلَتِقَياِن فَ يُ ْعِرض َهَذا ، َويُ ْعِرض َهَذا ( قَ ْوله 
ِبَضمِ  اْلَعنْي ، َوُهَو َجانِبه ، َويف رَِوايَة ) فَ َيُصد  َهَذا َوَيُصد  َهَذا ( ُهَو ِبَضمِ  الصَّاد ، َوَمْعىَن ) َيُصد  ( يُ ْعِرض ، َأْي يُ َول ِيه ُعْرضه 
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 د ، َوُهَو أَْيًضا اجْلَاِنب َوالنَّاِحَية .َوالصَّد  ِبَضمِ  الصَّا
 . : ) َوَخرْيمهَا الَِّذي يَ ْبَدأ بِالسَّاَلِم ( قَ ْوله 

ُْث ِفيهَ َأْي ُهَو أَْفَضلهَما ، َوِفيِه َدلِيل لَِمْذَهِب الشَّاِفِعي  َوَماِلك َوَمْن َوافَ َقُهَما َأنَّ السَّاَلم يَ ْقَطع اهلِْْجرَ  ا ، َويُزِيلُه ، َوقَاَل ة ، َويَ ْرَفع اإْلِ
َبُه أَْو رَاَسَلُه ِعْند َغْيَبته َعْنُه َهْل َأمْحَد َواْبن اْلَقاِسم اْلَماِلِكي  : ِإْن َكاَن يُ ْؤِذيه ملَْ يَ ْقَطع السَّاَلم ِهْجَرته . قَاَل َأْصَحابَنا : َوَلْو َكات َ 

  يَ ُزول أِلَنَُّه ملَْ ُيَكلِ مُه ، َوَأَصح هَما يَ ُزول لَِزَواِل اْلَوْحَشة . َوَاّللَّ أَْعَلم .يَ ُزول ِإُْث اهلِْْجَرة ؟ َوِفيِه َوْجَهاِن : َأَحدمهَا اَل 
 :من أسباب التشاحن والتباغض  -2

 طاعة الشيطان: أواًل :
نَ ُهْم ِإنَّ ) قال تعاىل   زَُغ بَ ي ْ ْنَساِن  َوُقْل لِِعَباِدي يَ ُقولُوا الَّيِت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ الشَّْيطَاَن يَ ن ْ  َعُدواا ُمِبيًنا ( .الشَّْيطَاَن َكاَن ِلْْلِ

 م ( .إن الشيطان قد أيس أن يعبده املصلون يف جزيرة العرب ولكن يف التحريش بينهوحلديث الباب ) 
 .الغضب: فالغضب مفتاح كل شر  ثانياً :

 ه البخاري .فرددها مرارًا ( روا« ضب ال تغ»رجاًل بالبعد عن الغضب فقال:  وقد أوصى ) 
 فإن الغضب طريق إىل التهكم بالناس والسخرية منهم وخبس حقوقهم وإيذائهم وغري ذلك مما يولد البغضاء والفرقة.

 النميمة . ثالثاً :
 َمشَّاٍء بَِنِميم ( . مَهَّازٍ ذاًما أهل هذه اخلصلة الذميمة )  قال تعاىل

 منام ( . ال يدخل اجلنة)  وقال  
 احلسد . رابعاً :

 .وهو َتين زوال النعمة عن صاحبها وفيه تعد وأذى للمسلمني هنى هللا عنه ورسوله  
 واحلسد يولد الغيبة والنميمة والبهتان على املسلمني والظلم والكرب.

ة التنافس على الدنيا: خاصة يف هذا الزمن حيث كثر هذا األمر واسودت القلوب، فهذا حيقد على زميله؛ ألنه نال راتب خامسًا :
 أعلى، وتلك تغار من أختها ألهنا حصلت على ترقية وظيفية، واألمر دون ذلك فكل ذلك إىل زوال.

 حب الشهرة والرياسة . سادساً :
 يوب الناس،وكره أن يذكر أحد خبري .من أحد أحب الرياسة إال حسد وبغي وتتبع عالفضيل بن عياض : ما قال 

 العداوة والبغضاء والتقاطع بني الناس . إليقاعوأنه يسعى احلديث دليل على عداوة الشيطان لْلنسان ،  -3
 وعند أمحد ) عرش إبليس على البحر يبعث سراياه يف كل يوم يفتنون الناس، فأعظمهم عنده منزلة أفتنهم للناس ( .

 نَ ُهْم ِإنَّ الشَّْيطَاَن َكاَن ِلِْلْنَساِن َعُدواا مُِّبيًنا ( .كما قال تعاىل ) َوُقل ل ِِعَباِدي يَ ُقوُلوْا الَّيِت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ الشَّْيطَاَن يَنزَُغ بَ ي ْ 
َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواأَلْزاَلُم رِْجسع مِ ْن َعَمِل ا َا  .لشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن وقال تعاىل ) يا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإمنَّ ِإمنَّ

َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاء يف اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعن ذِْكِر ا  ّللَِّ َوَعِن الصَّالَِة فَ َهْل أَنُتم مُّنتَ ُهوَن ( .يُرِيُد الشَّْيطَاُن َأن يُوِقَع بَ ي ْ
 وكما يف أحاديث الباب .

ث ِمْن ُمْعِجزَات النُّبُ وَّة ، َوَمْعَناُه : أَِيس أَْن يَ ْعُبدُه أَْهل َجزِيَرة اْلَعَرب ، َوَلِكنَُّه قوله ) يف التحريش بينهم ( قال النووي : َهَذا احلَِْدي
ُصوَماِت َوالشَّْحَناء َواحْلُُروب َواْلِفنَت َوحَنْوَها  . َسَعى يف التَّْحرِيش بَ ْينهْم بِاخلُْ

بني الناس من قتل وخصومة ، واملعىن  لى بعض ، والتحريض بالشرأي : يف إغراء بعضهم ع -رمحه هللا –وقال املال علي قاري 
 على الفنت ، بل له مطمع يف ذلك . لكن الشيطان غري آيس من إغراء املؤمنني ومحلهم
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قال ابن كثري يف البداية والنهاية : وله عرش على وجه البحر وهو جالس عليه ويبعث سراياه يلقون بني الناس الشر والفنت .... 
فعرف أن مادة  : اخسأ فلن تعدو قدرك،البن صياد ما ترى قال أرى عرشا على املاء. فقال له النيب  ا ملا قال النيب وهلذ

مكاشفته اليت كاشفه هبا شيطانية مستمدة من إبليس الذي هو يشاهد عرشه على البحر، وهلذا قال له أخسأ فلن تعدو قدرك 
 ة.أي لن َتاوز قيمتك الدنية اخلسيسة احلقري 
) عرش إبليس يف البحر يبعث سراياه  قال رسول هللا  :عن جابر بن عبد هللا قال  والدليل على أن عرش إبليس على البحر :

 يف كل يوم يفتنون الناس فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة للناس ( .
 ومن عداوته حماولته إيقاع العداوة بني الرجل وزوجته .

يأت إىل فراش أحدكم بعد ما  املفرد عن أزهر بن سعيد قال مسعت أبا أمامة يقول : إن الشيطان وقد روى البخاري يف األدب
ليغضبه على أهله فإذا وجد ذلك فال يغضب على أهله ، قال : ألنه من  يفرشه أهله ويهيئونه فيلقي عليه العود واحلجر أو الشيء

 . عمل الشيطان
نسان منذ أن لُعن وطُرد من رمحة هللا سبحانه وتعاىل ولقد طلب من هللا عز وجل اإلنظار وما يزال الشيطان يعلن العداوة لبين اإل

 وطول احلياة ليضل العباد ويفتنهم عن دينهم
َها َفَما َيُكوُن َلَك َأن تَ َتَكب ََّر ِفيَها فَاْخرُْج ِإنَّ  ولقد توعد العدو باختاذ كافة السبل لذلك قال هللا تعاىل ) قال  َك ِمَن فَاْهِبْط ِمن ْ

نَظرِيَن قَاَل فَِبَما أَْغَويْ َتيِن ألَقْ عُ 
ُ
َعُثوَن قَاَل ِإنََّك ِمَن امل َدنَّ هَلُْم ِصرَاَطَك اْلُمْسَتِقيَم ُُثَّ آلتِيَ ن َُّهم مِ ن بَ نْيِ الصَّاِغرِيَن قَاَل فَأَنِظْرين ِإىَل يَ ْوِم يُ ب ْ

 َوَعن اَمَآئِِلِهْم َوالَ َتَُِد َأْكثَ َرُهْم َشاِكرِين ( .أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أمَْيَاهِنِْم 
 الشيطان قد أيس أن يعبده املصلون يف جزيرة العرب ولكن يف التحريش بينهم ( . ) ويف احلديث عن رسول هللا 

 من أسباب الوقاية من الشيطان اإلخالص . -4
قَاَل فَِبِعزَِّتَك  ) :ته اليت اشرتطها للغواية واإلهالك، فقال تعاىلملا علم إبليس أنه ال سبيل على أهل اإلخالص استثناهم من شرط

ُهُم اْلُمْخَلِصني ( . * أَلُْغوِيَ ن َُّهْم َأمْجَِعنيَ   ِإالَّ ِعَباَدَك ِمن ْ
ِلَك لَِنْصِرَف َعْنُه السُّوَء َواْلَفْحَشاَء ِإنَُّه ِمْن َوَلَقْد مَهَّْت بِِه َوَهمَّ هِبَا َلْواَل أَْن رََأى بُ ْرَهاَن رَب ِِه َكذَ  وقال تعاىل يف حق الصِ دِ يق يوسف )

 ِعَباِدنَا اْلُمْخَلِصني ( .
فاإلخالص هو سبيل اخلالص من الشيطان، وأهل اإلخالص أعماهلم كلها هلل وأقواهلم هلل، وعطاؤهم هلل ومنعهم هلل وحبهم هلل 

 .وبغضهم هلل
لص أن يصرف عنه ما يغار ملؤمن ليطهره من الذنوب واملعايب، ومن رمحته بعبده املخقال شيخ اإلسالم : فاهلل تعاىل يبتلي عبده ا

 . عليه منه
 َكَذِلَك لَِنْصِرَف َعْنُه السُّوَء َواْلَفْحَشاَء ِإنَُّه ِمْن ِعَباِدنَا اْلُمْخَلِصني ( . كما قال تعاىل )  

 السوء: العشق، والفحشاء: الزنا .
 لربه، صرف عنه دواعي السوء والفحشاء، فاإلخالص هو سبيل اخلالص . -م عليه السال -فلما أخلص يوسف 

 التحذير من التحريش بني املسلمني ، وأن من يقوم بذلك فإنه معني للشيطان . -5
) ال يذهب الليل  َجزىيَرةى اْلَعَرب ( ما اجلمع بينه وبني قوله  إىنه الشهْيطَاَن َقْد أَيىَس َأْن يـَْعُبَدُه اْلُمَصلُّوَن ِفى  قوله ) -6

 ؟تعبد الالت والعزى ( رواه مسلم  والنهار حَّت
 قيل : إن املراد أن الشيطان قد أيس أن جيتمعوا كلهم على الكفر .
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 وإىل هذا ذهب ابن رجب .
ال أخرب عما وقع يف نفس الشيطان من اليأس عندما رأى الفتوح ودخول الناس يف دين هللا أفواجًا ، ولكن  وقيل : أن النيب 

يلزم من هذا عدم وقوع الشرك وعبادة سوى هللا تعاىل ، ألن األمر يقع على خالف ما ظنه الشيطان ، كما دلت على ذلك 
 بوقوع الشرك . األحاديث األخرى اليت فيها إخبار النيب 

 .الصحاح أن هلا مثانية أبوابوقد جاء يف اآلثار  ،، وأن هلا أبواباُملوقة اجلنة يف هذا احلديث دليل على أن: الرب قال ابن عبد -7
 ما ويغفر به يشرك أن يغفر ال هللا إن  )باهلل شيئا ، قال هللا عز وجل وفيه أن املغفرة ال تكون إال للعبد املسلم الذي ال يشرك -8

   . يشاء ملن ذلك دون
العظام والسيئات اجلسام ، وإن مل تكن يف الكبائر مذكورة ، أال  وفيه أن املهاجرة والعداوة والشحناء والبغضاء من الذنوب -9

  . وخصها بذلك ترى أنه استثىن يف هذا احلديث غفراهنا
من قبل هللا عز وجل ،  املغفرة والتجاوز والعفو ، سقطت املطالبة هبافوقعت بينهم فيها  وفيه أن الذنوب إذا كانت بني العباد -11

فإذا اصطلحا غفر هلما ذلك وغريه من صغائر ذنوهبما بأعمال الرب من الطهارة والصالة  أال ترى إىل قوله : حىت يصطلحا ،
  . والصيام والصدقة

ويندب أمته إىل صيامهما ،  يصومهما رسول هللا  وكانفضل يوم االثنني واخلميس على غريمها من األيام ،  وفيه دليل على -11
 .تصومهما تأكيدا على لزوم ذلك ، وهللا أعلم هذا اخلرب إمنا توجه إىل أمة وطائفة كانت وكان يتحرامها بالصيام ، وأظن

ي هللا عنها . قالت ) َكاَن َرُسوُل اَّللهى عن و  -88 رى َما اَل ََيَْتهىُد ِفى َغّْيىهى ( .ََيَْتهىُد ِفى اْلَعْشرى اأَلوَ  َعائىَشة ًر  اخى
---------- 

 احلديث دليل على أنه يستحب االجتهاد يف العشر األواخر من رمضان أكثر من غريه .-1
 وهذه  العشر متيزت بأمور :

 .اعتزال النساء تفرغاً للعبادة  ثالثاً :، إيقاظ األهل للصالة  ثانياً :، إحياء الليل بالعبادة  أواًل :
َها قَاَلْت: ) َكاَن َرُسوُل َاّللَِّ  َزرَُه، َوَأْحَيا  -َأْي: اَْلَعْشُر َاأْلَِخرُي ِمْن َرَمَضانَ -ِإَذا َدَخَل اَْلَعْشُر  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي َاّللَُّ َعن ْ َشدَّ ِمئ ْ

َلُه، َوأَيْ َقَظ أَْهَلُه ( ُمت ََّفقع َعَلْيِه .  لَي ْ
َلُه ( أي استغرقه بالسهر يف الصالة وغريها ، وليس املراد إحياء مجيع الليل وإمنا املراد معظمه ، ويؤيده ما رواه  قوهلا ) َوَأْحَيا لَيـْ

 مسلم عن عائشة أهنا قالت ) ما أعلمه قام ليلة حىت الصباح ( .
 أي أيقظهم للصالة يف الليل ، وجد يف العبادة ، واملراد زوجاته .وقوهلا ) َوأَيـَْقَظ َأْهَلُه ( 

َزرَُه (و  ئـْ  اختلف يف تفسري ذلك على قولني : قوهلا ) َشده مى
 هو كناية عن شدة جده واجتهاده يف العبادة .القول األول : 

 : هو كناية عن اعتزاله النساء . القول الثاين
قدمون، منهم : : الصحيح : أن املراد : اعتزاله النساء وبذلك فسره السلف واألئمة املت وقالورجحه ابن رجب رمحه هللا ، 

سفيان الثوري ، وقد ورد ذلك صرحيًا من حديث عائشة وأنس ، وورد تفسريه بأنه مل يأو إىل فراشه حىت ينسلخ رمضان ، ويف 
غالبًا يعتكف العشر األواخر ، واملعتكف ممنوع من قربان النساء  حديث أنس: وطوى فراشه واعتزل النساء ، وقد كان النيب 

 بالنص واإلمجاع .
 االعتكاف . ابعاً :ر 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1401&idto=1402&bk_no=78&ID=775#docu#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1401&idto=1402&bk_no=78&ID=775#docu#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1401&idto=1402&bk_no=78&ID=775#docu#docu
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، ُُثَّ اْعَتَكَف أَْزَواُجُه ِمْن بَ ْعدِ   عن عائشة . ) َأنَّ اَلنَّيبَّ   ِه ( ُمت ََّفقع َعَلْيِه .َكاَن يَ ْعَتِكُف اَْلَعْشَر َاأْلََواِخَر ِمْن َرَمَضاَن، َحىتَّ تَ َوفَّاُه َاّللَُّ
َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهى و -89  )إىنه اَّللهَ اَل يـَْنُظُر إىََل ُصـَورىُكْم َوَأْمَوالىُكْم َوَلكىْن يـَْنُظُر إىََل قـُُلوبىُكْم َوَأْعَمالىُكم(. عن َأِبى ُهَريـْ

---------- 
 احلديث دليل على أمهية عمل القلب ، وأن العربة مبا يف القلب وليس بالصور واألجسام . -1

 ْنَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوِن ( .كما قال تعاىل ) َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ 
 وقال تعاىل ) ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اّللَِّ أَتْ َقاُكْم ( .

 . قال ابن كثري : أي: إمنا تتفاضلون عند هللا بالتقوى ال باألحساب ، وقد وردت األحاديث بذلك عن رسول هللا 
واحد، وكلهم من ذكر وأنثى، ويرجعون مجيعهم إىل آدم  وقال السعدي : خيرب تعاىل أنه خلق بين آدم، من أصل واحد، وجنس

وحواء، ولكن هللا تعاىل بث منهما رجااًل كثريًا ونساء، وفرقهم، وجعلهم شعوبًا وقبائل أي: قبائل صغارًا وكبارًا، وذلك ألجل أن 
تناصر والتعاون، والتوارث، والقيام يتعارفوا، فإهنم لو استقل كل واحد منهم بنفسه، مل حيصل بذلك، التعارف الذي يرتتب عليه ال

حبقوق األقارب، ولكن هللا جعلهم شعوبًا وقبائل، ألجل أن حتصل هذه األمور وغريها، مما يتوقف على التعارف، وحلوق 
، وال األنساب، ولكن الكرم بالتقوى، فأكرمهم عند هللا، أتقاهم، وهو أكثرهم طاعة وانكفافًا عن املعاصي، ال أكثرهم قرابة وقوًما

أشرفهم نسًبا، ولكن هللا تعاىل عليم خبري، يعلم من يقوم منهم بتقوى هللا، ظاهرًا وباطًنا، ممن يقوم بذلك، ظاهرًا ال باطًنا، 
 فيجازي كال مبا يستحق .

ر القلوب إذا فالقلوب هي حمل النظر والعمل، وأما الصور واألموال فال قيمة هلا إن مل يستعن هبا على طاعة هللا ، ولكن حمل النظ
استقامت على حمبة هللا واإلخالص له وخوفه ورجاءه وصلحت األعمال ، وصارت خالصة هلل موافقة للسنة هذا هو الذي ينفع 

 صاحبه، صالح القلب وصالح األعمال .
 ) التقوى ههنا ( وأشار إىل صدره . وهلذا قال 

) إنَّ هللا ال  عز وجل ، كما قال  -لُع أحدع على حقيقتها إال هللا قال ابن رجب: وإذا كان أصُل التَّقوى يف الُقلوب، فال يطَّ 
ينظُر إىل ُصورُِكم وأمواِلكم ، ولكن ينظُر إىل قلوبكم وأعمالكم ( وحينئذ ، فقد يكوُن كثريع ممَّن له صورةع حسنةع ، أو مالع ، أو 

س له شيء من ذلك قلُبه مملوءاً ِمَن التَّقوى ، فيكون أكرَم عند جاهع ، أو رياسةع يف الدنيا ، قلبه خراباً من التقوى ، ويكون من لي
قال ) أال ُأخربُكم بأهل اجلنَِّة :   هللا تعاىل ، بل ذلك هو األكثر وقوعًا ، كما يف الصحيحني عن حارثَة بن وهٍب ، عن النَّيبِ  

 اِر : كلُّ ُعُتلٍ  َجوَّاٍظ ُمستكربٍ ( .كلُّ ضعيف متضعٍَّف ، لو أقسم على هللا ألبرَُّه ، أال أخربكم بأهل النَّ 
على هللا ألبرَّه؛  ، لو أقسمَ قال ) أمَّا أهُل اجلنَّة، فكلُّ ضعيٍف متضعٍَّف، أشعث، ذي ِطمرين ويف املسند عن أنس عن النَّيبِ  

 ، فكلُّ َجْعَظريٍ  َجوَّاظ مجَّاٍع ، منَّاٍع ، ذي تَ َبع ( .وأمَّا أهُل النَّارِ 
ين ، وقالِت  حيحني  عن أيب هريرة ، عن النَّيبِ  ويف الص يَن واملتجربِ  قال ) حتاجَّت اجلنَُّة والنَّاُر ، فقالِت النَّاُر : أُوثِْرُت باملتكربِ 

لنار : أنت اجلنَُّة : ال يدُخُلين إال ضعفاُء النَّاس وَسَقُطهم ، فقال هللا للجنَِّة : أنت رمحيت أرحُم بك من أشاُء من عبادي ، وقال ل
 عذايب ، أعذِ ُب بِك من أشاء من عبادي ( .

قال ) افتخرت اجلنَُّة والنَّاُر ، فقالت النار : يا ربِ  ، يدُخُلين اجلبابرة  وخرَّجه اإلمام أمحد من حديث أيب سعيٍد عن النَّيبِ  
ون وامللوُك.  واملتكربِ 

 فاء والفقراُء واملساكني ( وذكر احلديث .واألشراُف ، وقالت اجلنَُّة : يا ربِ  يدُخُلين الضُّع
فقال لرجل عنده جالس )ما رأيك يف هذا ؟(  ويف  صحيح البخاري  عن سهل بن سعد، قال : مرَّ رجلع على سوِل هللا 
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وله ، قاَل : فقاَل رجلع مْن أشراف الناس : هذا وهللا حريٌّ إْن خَطب أْن يُنكح ، وإْن شفع أْن يشفََّع ، وإن قاَل أن ُيسَمَع لق
ما رأيك يف هذا ؟ ، قال : يا رسول هللا ، هذا رجلع ِمن فقراء  ، ُُثَّ مرَّ رجلع آخر ، فقاَل لُه رسول هللا  فسكت النَّيبُّ 

: )هذا خريع  املسلمني، هذا حريٌّ إْن خطب أْن ال يُنكَح، وإن شفع أن ال يشفَّع، وإْن قال أْن ال ُيسمع لقوله ، فقال رسول 
 ملِء األرض مثل هذا( . من

قال : خَتِفُض رجااًل كانوا يف  وقال حممد بُن كعب الُقَرظيُّ يف قوله تعاىل )ِإَذا َوقَ َعِت اْلَواِقَعُة لَْيَس ِلَوقْ َعِتَها َكاِذبَةع َخاِفَضةع رَاِفَعةع (،
 الدُّنيا مرتفعني ، وتْرَفُع رجاالً كانوا يف الدُّنيا ُمفوضني .

 : فاجلزاء يوم القيامة على ما يف القلوب ال على جمرد الظواهر .     قال ابن تيمية 
وقال رمحه هللا : فإن األعمال تتفاضل بتفاضل ما يف القلوب من اإلميان واإلخالص ، وإن الرجلني ليكون مقامهما يف الصف  

 .واحداً وبني صالتيهما كما بني السماء واألرض 
عمال وثواهبا ليس جملرد صورها الظاهرة ، بل حلقائقها اليت يف القلوب ، والناس يتفاضلون يف وقال أيضًا : واملقصود أن فضل األ

 ذلك تفاضاًل عظيماً .   
. وهلذا مل يُثن هللا على أحد يف القرآن بنسبه أصاًل : ال على ولد نيب ، وال على أيب نيب ، وإمنا أثىن على الناس بإمياهنم وأعماهلم 

وهم  -ذكرهم يف األنعام  -ىن عليهم ، فلما فيهم من اإلميان والعمل ، ال جملرد النسب ، وملا ذكر األنبياء وإذا ذكر صنفًا وأث
َناُهْم َوَهَديْ َناُهْم ِإىَل ِصرَاٍط ُمْستَ  جتبائه ِقيٍم ( فبهذا حصلت الفضيلة بامثانية عشر ، قال ) َوِمْن آبَائِِهْم َوُذر ِيَّاهِتِْم َوِإْخَواهِنِْم َواْجَتبَ ي ْ

 سبحانه وتعاىل وهدايته إياهم إىل صراط مستقيم ، ال بنفس القرابة .             
    وقال ابن القيم : تتفاضل األعمال عند هللا  بتفاضل ما يف القلوب من اإلميان واإلخالص واحملبة وتوابعها .                         

اص أصحابه بكثرة الصوم والصالة ، بل برب القلوب وطهارهتا وسالمتها وقوة وخو  وقال ابن رجب : مل يكن أكثر تطوع النيب 
 تعلقها باهلل ، خشية له وحمبة ، وإجالاًل وتعظيماً ، ورغبة فيما عنده ، وزهداً فيما يفىن  .

َفُع َمالع َوال بَ ُنوَن . ِإالَّ َمْن أََتى اّللََّ ِبَقْلٍب َسِليٍم   ( .وقد قال تعاىل )يَ ْوَم ال يَ ن ْ
والرئاسة ، فسلم من   قال ابن القيم : القلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل واحلقد واحلسد والشح والكرب وحب الدنيا

تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم  كل آفة تبعده عن هللا، وسلم من كل شبهة تعارض خربه ، ومن كل شهوة
 من كل قاطع يقطع عن هللا .

السنة، وشهوة ختالف األمر،  تتم له سالمته مطلقًا حىت يسلم من مخسة أشياء : من شرك يناقض التوحيد ، وبدعة ختالف وال
اخلمسة حجب عن هللا، وحتت كل واحدة منها أنواع كثرية،  وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد واإلخالص ، وهذه

 تنحصر . تتضمن أفراداً ال
املستقيم، فليس العبد أحوج منه إىل هذه الدعوة،  العبد، بل ضرورته، إىل أن يسأل هللا أن يهديه الصراطولذلك اشتدت حاجة 

 وليس شيء أنفع له منها. 
إن القرآن الكرمي وضع )القلب السليم( مقابل املال والبنني، وهلذا داللته؛ وذلك أن كثريًا ما يكون املال قال بعض العلماء : 

ًا بني اإلنسان وبني سلوك سبيل الرشاد، ويف هذا املعىن جاء قوله تعاىل حمذرًا ومنبهًا ) اْلَماُل َواْلبَ ُنوَن زِيَنُة وكذلك البنون حاجز 
نْ َيا َواْلَباِقَياُت الصَّاحِلَاُت َخي ْرع ِعْنَد رَبِ َك ثَ َواباً َوَخي ْرع أََمالً ( .   احْلََياِة الدُّ

َا أَ   َنةع َوَأنَّ اّللََّ ِعْنَدُه َأْجرع َعِظيمع ( .وقال تعاىل ) َواْعَلُموا أمنَّ  ْمَواُلُكْم َوأَْوالدُُكْم ِفت ْ
 ) إال إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله ، وإذا فسدت فسد اجلسد كله ( متفق عليه . وقد قال 
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مات واتَّقاءه للشُّبهات حبسب صالِح حركِة قال ابن رجب : فيه إشارةع إىل أنَّ صالَح حركاِت العبِد جبوارحه ، واجتنابه للمحرَّ 
 قلِبه .

فإْن كان قلُبه سليمًا ، ليس فيه إال حمبة هللا وحمبة ما حُيبه هللا ، وخشية هللا وخشية الوقوع فيما يكرهه ، صلحت حركاُت اجلوارح 
 احملرَّمات .كل ها ، ونشأ عن ذلك اجتناب احملرَّمات كلها ، وتوقي للشبهات حذراً ِمَن الوقوِع يف 

وإْن كان القلُب فاسدًا ، قِد استوىل عليه ات ِباُع هواه ، وطلب ما حيبُّه ، ولو كرهه هللا ، فسدت حركاُت اجلوارح كلها ، وانبعثت 
 إىل كلِ  املعاصي واملشتبهات حبسب ات ِباع هوى القلب .

 : فعلى املسلم أن يسعى يف إصالح قلبه 
 شوع .وذلك بقراءة القرآن بتدبر وخ -

  لِْلُمْؤِمِننَي ( .قال تعاىل ) يَا أَي َُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَظةع ِمْن رَبِ ُكْم َوِشَفاءع لَِما يف الصُُّدوِر َوُهدًى َوَرمْحَةع 
 واإلكثار من ذكر هللا . -

 ِبذِْكِر اّللَِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب ( .قال تعاىل ) الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قُ ُلوبُ ُهْم ِبذِْكِر اّللَِّ َأال 
 ) مثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكره كمثل احلي وامليت ( رواه مسلم . وقال 

 واالستجابة ألمر هللا ورسوله . -
 ْم َواْعَلُموا َأنَّ اّللََّ حَيُوُل بَ نْيَ اْلَمْرِء َوقَ ْلِبِه َوأَنَُّه ِإلَْيِه قال تعاىل )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ّلِلَِّ َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما حُيِْييكُ 

 حُتَْشُروَن ( .
 وإعمار القلب مبحبة هللا والتعلق به . -

 ) ثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإلميان ... ( . قال 
 -يعين فقر  -مبعرفته ، وفيه فاقة  وفيه حزن ال يُذهب ه إال السرورقال ابن القيم : إن يف القلب وحشة ال يُذهبها إال األنس باهلل ، 

 وما فيها مل تذهب تلك الفاقة أبداً . ال يُذهبه إال صدق اللجوء إليه ، ولو أعطي الدنيا
 ب .وليحذر من مفسدات القلب وهي : اخللطة والتمين والتعلق بغري هللا والشبع واملنام فهذه اخلمسة من أكرب مفسدات القل

وقال ابن القيم مبينًا سبب انقطاع القلب قال : الوقوف عند مدح الناس وذمهم : عالمة انقطاع القلب وخلوه من هللا ، وأنه مل 
 تباشره روح حمبته ومعرفته ومل يذق حالوة التعلق به والطمأنينة إليه .

ب والعمل فبصالح القلب ، صالح العمل والبد ومنه )قُ ُلوِبكْم وأعمالكم ( هذا يدل على أن هناك عالقة وثيقة بني القلقوله  -2
إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب( رواه البخاري  ) قوله 

 ومسلم وقال هللا تعاىل يف حمكم تنزيله ) فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صاحلاً ( .
 ربة حبسن الظاهر وزخرف اللسان مع خبث اجلنان .احلديث دليل على أنه ال ع -3
 احلث على مراقبة هللا . -4

َرَة . أن َرُسوَل اَّللهى -90 ْنرَبىهى ) لَيَـْنَتهىنَيه َأقْـَواٌم َعْن َوْدعىهىُم اجْلُُمَعاتى َأْو  وعن َعْبَد اَّلله ْبن ُعَمَر َوَأَِب ُهَريـْ قال َعَلى َأْعَوادى مى
 َعَلى قـُُلوِبىىْم ُثُه لََيُكوُننه مىَن اْلَغافىلىني ( . لََيْختىَمنه اَّللهُ 

---------- 
ْنرَبىهى (  أي : حال كونه قائمًا على أعواد منربه ، قال الصنعاين : أي منربه الذي كان من عود ال الذي كان من ) َعَلى َأْعَوادى مى

خيطب إىل جذع ، فلما اختذ املنرب حتول إليه ،  كان النيب   الطني وال على اجلذع الذي كان يستند إليه ، وقد جاء يف رواية )
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فضمه إليه ، يئن أنني  فحن اجلزع ، فأتاه فمسح يده عليه ( .ويف رواية ) ... فصاحت النخلة صياح الصيب ، ُث نزل النيب 
نا املنرب فكان عليه فسمع فلما صنع لهانت تسمع من الذكر ( ويف رواية )الصيب ، الذي يسكته ، قال : كان يبكي على ما ك

ويف رواية ) فأتاه فاحتضنه فسكن فقال :  .فوضع يده عليها فسكتت( ، حىت جاءه النيب لذلك اجلذع صوتًا كصوت العشار
ُث  لو مل أفعل ملا سكن ( .والبن خزمية ) والذي نفسي بيده لو مل ألتزمه ملا زال هكذا إىل يوم القيامة حزنًا على رسول هللا 

 به فدفن ( .أمر 
 أي : تركهم اجلمعات والتخلف عنها من غري عذر .) َعْن َوْدعىهىُم َاجْلُُمَعاتى ( 

 اخلتم الطبع ، واالستيثاق من الشيء بوضع اخلتم عليه لئال يعلم به . (ليختمِن ) 
 الالهني . (الغافلني ) 

 م على املنافقني .احلديث دليل على عظم ذنب ترك اجلمعة ، وذلك خيتم على قلبه ، كما خيت -1
 ) من ترك صالة مجعة ختم هللا على قلبه ( . رواه أبو داود وقد قال 

 صالة اجلمعة واجبة ، فإن هذا التهديد ال يكون إال برتك واجب .احلديث دليل على أن  -2
 واجلمعة فرض بالكتاب والسنة واإلمجاع :

لِلصَّالِة ِمْن يَ ْوِم اجْلُُمَعِة فَاَسَعْوا ِإىَل ذِْكِر اّللَِّ َوَذُروا اْلبَ ْيَع َذِلُكْم َخي ْرع َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم  ) يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِديَ  قال تعاىل
 تَ ْعَلُمون ( .

 وحلديث الباب .
 .أمجع املسلمون على وجوب صالة اجلمعة   قال ابن قدامة :واإلمجاع ، 

 وحكى اإلمجاع أيضاً ابن املنذر . 
 :اجلمعة  م حضور ويلز  -3

 ، فال َتب على الكافر باإلمجاع ، وال تصح منه ، وال تقبل منه . املسلم أواًل :
ُهْم نَ َفَقاتُ ُهْم ِإالَّ أَن َُّهْم َكَفُروا بِاّللَِّ َوِبَرُسولِه ( .  لقوله تعاىل ) َوَما َمنَ َعُهْم َأْن تُ ْقَبَل ِمن ْ

 وال يلزمه قضاؤها إذا أسلم .
 ُقْل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِإْن يَ ْنتَ ُهوا يُ ْغَفْر هَلُْم َما َقْد َسَلف ( .لقوله تعاىل ) 

 وحلديث : ) اإلسالم يهدم ما قبله ( .
 وألن يف قضائها مشقة عظيمة .

 فغري البالغ وغري العاقل ال تلزمه .املكلف ) بالغ ، عاقل ( ،  ثانياً :
 يفيق ، وعن الصيب حىت يبلغ ... ( . رواه أبو داود : ) رفع القلم عن ثالثة : عن اجملنون حىت لقوله 

 وألهنما ليسا أهاًل للتكليف .
 فاملرأة ال َتب عليها اجلمعة .ثالثاً : الذكر ، 

 رواه أبو داود . : )اجلمعة حق واجب إال على أربعة: جمنون، أو امرأة، أو صيب، أو مريض( حلديث طارق قال : قال رسول هللا 

 ن خري هلن ( .رواه أبو داود) وبيوهت وقال 
 وألن املرأة ليست من أهل االجتماع .

 أمجعوا على أنه ال مجعة على النساء ، وأمجعوا على أهنن إذا حضرن فصلني اجلمعة أن ذلك جيزئ عنهن .قال ابن املنذر : 
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 فال َتب على العبد .رابعاً : حر ، 
 ؟  وقد اختلف العلماء ، هل َتب اجلمعة على العبد أم ال

 ال َتب .القول األول : 
 وهذا مذهب اجلمهور .

 حلديث طارق بن شهاب السابق .
 وألن العبد حمبوس على أعمال سيده .

 َتب مطلقاً .القول الثاين : 
 وهو قول داود الظاهري ، واختاره ابن تيمية .

 ( . ُنوا ...ا أَي َُّها الَِّذيَن آمَ قالوا ألن حق هللا أوىل ، وهو داخل حتت قوله تعاىل ) يَ 
 َتب إذا أذن سيده .القول الثالث : 

 الراجح .وهذا 
 فال َتب على مسافر .مستوطن ببناء ،  خامساً :

كان يسافر فال يصلي اجلمعة يف سفره ، وكان يف حجة الوداع يوم عرفة يوم مجعة فصلى الظهر   إن النيب  قال ابن قدامة : 
اخللفاء الراشدون كانوا يسافرون يف احلج وغريه فلم يصلِ  أحد منهم اجلمعة يف سفره ، والعصر مجعًا بينهما ومل يصلِ  مجعة ، و 
 ومن بعدهم . وكذلك غريهم من أصحاب رسول هللا 

 احلديث دليل على أنه يستحب أن يكون اخلطيب على منرب . -4
 . لفعل النيب 

ُعوٍد ُهَو َوَمْن  ي ِ أَلْعِرُف ِمْن أَ  ُعوٍد ُهَو فَ َقاَل أََما َواّللَِّ ِإين ِ  ي ِ اْلِمْنرَبِ ِمْن أَ  اَرْوا يف ما روي أَنَّ نَ َفراً َجاُءوا ِإىَل َسْهِل ْبِن َسْعٍد َقْد َتََ  -أ
ثْ َنا . قَاَل أَْرسَ  -قَاَل  -أَوََّل يَ ْوٍم َجَلَس َعَلْيِه  َعِمَلُه َورَأَْيُت َرُسوَل اّللَِّ  ِإىَل اْمَرأٍَة قَاَل  َل َرُسوُل اّللَِّ فَ ُقْلُت َلُه يَا أَبَا َعبَّاٍس َفَحدِ 

يَها يَ ْوَمِئٍذ : اْنظُرِ  َها ، فَ َعِمَل َهِذِه الثَّاَلَث َدَرَجاٍت ُُثَّ أََمَر هِبَا  ُغاَلَمِك النَّجَّاَر يَ ْعَمْل يل  يأَبُو َحازٍِم إِنَُّه لَُيَسمِ  أَْعَواداً ُأَكلِ ُم النَّاَس َعَلي ْ
قَاَم َعَلْيِه َفَكب ََّر وََكب ََّر النَّاُس َورَاَءُه َوُهَو َعَلى  ِمْن َطْرفَاِء اْلَغابَِة . َولََقْد رَأَْيُت َرُسوَل اّللَِّ  يَ ِضَعْت َهَذا اْلَمْوِضَع فَ هْ فَ وُ  َرُسوُل اّللَِّ 

يَا أُي َُّها » اَد َحىتَّ فَ رََغ ِمْن آِخِر َصالَتِِه ُُثَّ أَقْ َبَل َعَلى النَّاِس فَ َقاَل َأْصِل اْلِمْنرَبِ ُُثَّ عَ  اْلِمْنرَبِ ُُثَّ َرَفَع فَ نَ َزَل اْلَقْهَقَرى َحىتَّ َسَجَد يف 
 ( متفق عليه . َولِتَ َعلَُّموا َصاَلِت  َصنَ ْعُت َهَذا لَِتْأََتُّوا يب  النَّاُس ِإين ِ 

 منه . قال احلافظ : وفيه استحباب اختاذ املنرب ، لكونه أبلغ يف مشاهدة اخلطيب والسماع
 حديث الباب . -ب

 قال عنه النووي : ... فيه استحباب اختاذ املنرب .
ْعَنا لِْلِجذِْع ِمْثَل َأْصَواِت اْلِعَشاِر َحىتَّ نَ َزَل   عن َجاِبَر ْبَن َعْبِد اّللَِّ قَاَل ) َكاَن ِجذْعع يَ ُقوُم ِإلَْيِه النَّيبُّ  -ج فَ َلمَّا ُوِضَع َلُه اْلِمْنبَ ُر مسَِ
 فَ َوَضَع يََدُه َعَلْيه ( رواه البخاري .  يبُّ النَّ 
يَ ْقَرُؤَها ُكلَّ يَ ْوِم  عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت ) َوَما َأَخْذُت ) ق َواْلُقْرآِن اْلَمِجيِد ( ِإالَّ َعْن ِلَساِن َرُسوِل اّللَِّ  -د

 ليه .مُجَُعٍة َعَلى اْلِمْنرَبِ ِإَذا َخَطَب النَّاس ( متفق ع
 :. قَاَل الَ . فَ َقاَل  أَرََكْعَت رَْكَعتَ نْيِ  :َعَلى اْلِمْنرَبِ يَ ْوَم اجلُُْمَعِة خَيُْطُب فَ َقاَل َلُه   عن َجاِبَر ْبَن َعْبِد اّللَِّ قال ) َجاَء َرُجلع َوالنَّيبُّ  -ه 

 ارَْكع ( متفق عليه .
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 ي يتحقق به مقصود اخلطبة .ألن اخلطبة على املنرب أبلغ يف إعالم احلاضرين الذ -و
 ز_ أن اإلمام إذا كان على منرب شاهده الناس ، وإذا شاهدوه كان أبلغ يف وعظهم .

 مت حبمد هللا
 ويليه القسم الرابع وأوله :

َاَلِلى اْليَـْوَم ُأظىلُُّهْم ِفى ظىلِىي يـَْوَم الَ  ) إىنه اَّللهَ يـَُقوُل يـَْوَم اْلقىَياَمةى أَْيَن اْلُمَتَحابُّونَ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهى  حديث أِب هريرة . ِبى
 ظىله إىاله ظىلِىي ( .

 الشيخ / سليمان بن ُممد اللهيميد
 رفحاء -السعودية 


