
  -  1 -  --------------------------------------------------------------------------- شرح ا�ربعين النووية 

 www.alathariyah.net/ا�ثرية



  -  2 -  --------------------------------------------------------------------------- شرح ا�ربعين النووية 

 www.alathariyah.net/ا�ثرية

 

لرحيمبسم اهللا الرمحن ا  

 

 

احلمد هللا رب العاملني قيوم السموات واألرضني مدبر اخلالئق أمجعني باعث الرسل صلواته وسالمه 

عليهم إىل املكلفني هلدايتهم وبيان شرائع الدين بالدالئل القطعية وواضحات الرباهني أمحده على مجيع 

 نعمه وأسأله املزيد من فضله وكرمه

القهار الكرمي الغفار وأشهد أن ال إله إال اهللا الواحد  

أفضل املخلوقني املكرم بالقرآن العزيز املعجزة : وأشهد أن سيدنا حممدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله 

املستمرة على تعاقب السنني وبالسنن املستنرية للمسترشدين املخصوص جبوامع الكلم ومساحة الدين 

وآل كل وسائر الصاحلنيصلوات اهللا وسالمه عليه وعلى سائر النبيني واملرسلني   

فقد روينا عن علي بن أيب طالب وعبداهللا بن مسعود ومعاذ بن جبل وأيب الدرداء وابن عمر : أما بعد 

وابن عباس وأنس بن مالك وأيب هريرة وأيب سعيد اخلدري رضي اهللا تعاىل عنهم من طرق كثريات 

من حفظ على أميت أربعني حديثا من  : [أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : بروايات متنوعات 

ويف ] بعثه اهللا فقيها عاملا : [ ويف رواية ] أمر دينها بعثه اهللا يوم القيامة يف زمرة الفقهاء والعلماء 

قيل له ادخل : [ ويف رواية ابن مسعود ] وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا : [ رواية أيب الدرداء 

] كتب يف زمرة العلماء وحشر يف زمرة الشهداء [ اية ابن عمر ويف رو] من أي أبوب اجلنة شئت 

 واتفق احلفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه

وقد صنف العلماء رضي اهللا تعاىل عنهم يف هذا الباب ماال حيصى من املصنفات فأول من علمته 

 احلسن بن سفيان النسائي عبداهللا ابن املبارك مث حممد بن أسلم الطوسي العامل الرباين مث: صنف فيه 

وأبو بكر اآلجري وأبو بكر بن إبراهيم األصفهاين والدارقطين واحلاكم وأبو نعيم وأبو عبدالرمحن 

السلمى وأبو سعيد املالىي وأبو عثمان الصابوين وعبداهللا بن حممد األنصاري وأبو بكر البيهقي وخالئق 

 ال حيصون من املتقدمني واملتأخرين

 تعاىل يف مجع أربعني حديثا اقتداء ؤالء األئمة األعالم وحفاظ اإلسالم وقد اتفق وقد استخرت اهللا
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العلماء على جواز العمل باحلديث الضعيف يف فضائل األعمال ومع هذا فليس اعتمادي على هذا 

ليبلغ الشاهد منكم الغائب [ احلديث بل على قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم يف األحاديث الصحيحة 

مث من ] نضر اهللا امرءا مسع مقاليت فوعاها فأداها كما مسعها [ وقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم  ]

العلماء من مجع األربعني يف أصول الدين وبعضهم يف الفروع وبعضهم يف اجلهاد وبعضهم يف الزهد 

قد رأيت وبعضهم يف اآلداب وبعضهم يف اخلطب وكلها مقاصة صاحلة رضي اهللا تعاىل عن قاصديها 

مجع أربعني أهم من هذا كله وهي أربعون حديثا مشتملة على مجيع ذلك وكل حديث منها قاعدة 

عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار اإلسالم عليه أو هو نصف اإلسالم أو ثلثه أو حنو 

وأذكرها  ذلك مث ألتزم يف هذه األربعني أن تكون صحيحة ومعظمها يف صحيحي البخاري ومسلم

حمذوفة األسانيد ليسهل حفظها ويعم اإلنتفاع ا إن شاء اهللا تعاىل مث أتبعها بباب يف ضبط خفي 

 ألفاظها

وينبغي لكل راغب يف اآلخرة أن يعرف يف هذه األحاديث ملا اشتملت عليه من املهمات واحتوت 

تمادي وإليه تفويضي واستنادي عليه من التنبيه على مجيع الطاعات وذلك ظاهر ملن تدبره وعلى اهللا اع

 وله احلمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة

 

 

 احلديث األول

مسعت رسول اهللا صلى اهللا : عن أمري املؤمنني أيب حفص عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه قال  ]

جرته إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى فمن كانت ه: تعاىل عليه وعلى آله وسلم يقول 

إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إىل 

 [ ما هاجر إليه

أبو عبداهللا حممد ابن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبه البخاري وأبو : رواه إماما احملدثني 

يف صحيحيهما اللذين مها أصح الكتب : وري احلسني مسلم ابن احلجاج بن مسلم القشريي النيساب

 املصنفة

هذا حديث صحيح متفق على صحته وعظيم موقعه و جاللته وكثرة فوائده رواه اإلمام أبو عبداهللا 
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 البخاري يف غري موضع من كتابه ورواه أبو احلسني مسلم بن احلجاج يف آخر كتاب اجلهاد

يدخل يف : ال اإلمام أمحد والشافعي رمحهما اهللا وهو أحد األحاديث اليت عليها مدار اإلسالم وق

حديث األعمال بالنيات ثلث العلم قاله البيهقي وغريه وسبب ذلك أن كسب العبد يكون بقلبه 

يدخل : ولسانه وجوارحه والنية أحد األقسام الثالثة وروى عن الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه أن قال 

هذا احلديث ثلث اإلسالم: ال مجاعة من العلماء هذا احلديث يف سبعني بابا من الفقه وق  

اإلمام أبو عبداهللا : واستحب العلماء أن تستفتح املصنفات ذا احلديث وممن ابتدأ به يف أول كتابه 

ينبغي لكل من صنف كتابا أن يبتدئ فيه ذا احلديث تنبيها : البخاري وقال عبد الرمحن ابن مهدي 

 للطالب على تصحيح النية

حديث مشهور بالنسبة إىل آخره غريب بالنسبة إىل أوله ألنه مل يروه عن النيب صلى اهللا عليه  وهذا

وسلم إال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ومل يروه عن عمر إال علقمة بن أيب وقاص ومل يروه عن 

اري مث اشتهر علقمة إال حممد بن إبراهيم التيمي ومل يروه عن حممد بن إبراهيم إال حيىي بن سعيد األنص

 بعد ذلك فرواه عنه أكثر من مائيت إنسان أكثرهم أئمة

تثبت املذكور وتنفي ما عداه وهي تارة تقتضي احلصر املطلق وتارة تقتضي : للحصر ) إمنا ( ولفظة 

فظاهره احلصر يف النذارة } إمنا أنت منذر { حصرا خمصوصا ويفهم ذلك بالقرائن كقوله تعاىل 

إمنا { كالبشارة وغريها وكذلك قوله تعاىل :  ذلك بل له أوصاف كثرية مجيلة والرسول ال ينحصر يف

احلصر باعتبار من آثرها وأما بالنسبة إىل ما يف نفس  - فظاهره واهللا أعلم } احلياة الدنيا لعب وهلو 

ن األمر فقد تكون سببا إىل اخلريات ويكون ذلك من باب التغليب فإذا وردت هذه اللفظة فاعتربها فإ

فقل به وإال فامحل احلصر على اإلطالق : دل السياق واملقصود من الكالم احلصر يف شئ خمصوص 

األعمال الشرعية: واملراد باألعمال ] إمنا األعمال بالنيات [ ومن هذا قوله صلى اهللا عليه وسلم   

الزكاة والصوم ال يعتد باألعمال بدون النية مثل الوضوء والغسل والتيمم وكذلك الصالة و: ومعناه 

واحلج واإلعتكاف وسائر العبادات فأما إزالة النجاسة فال حتتاج إىل نية ألا من باب الترك والترك ال 

إمنا [ حيتاج إىل نية وذهب مجاعة إىل صحة الوضوء والغسل بغري نية ويف قوله صلى اهللا عليه وسلم 

صحة األعمال : ذين اشترطوا النية قدروا فال: حمذوف واختلف العلماء يف تقديره ] األعمال بالنيات 

كمال األعمال بالنيات: بالنيات والذين مل يشترطوها قدروا   
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قال اخلطايب يفيد معىن خاصا غري األول وهو تعيني العمل بالنية ] وإمنا لكل امرئ ما نوى [ وقوله 

لى إنسان صالة مقضية أن تعيني املنوى شرط فلو كان ع: وقال الشيخ حمي الدين النووي فائدة ذكره 

ال يكفيه أن ينوي الصالة الفائتة بل يشترط أن ينوي كوا ظهرا أو عصرا أو غريمها ولو ال اللفظ 

 الثاين القتضى األول صحة النية بال تعيني أو أهم ذلك واهللا أعلم

أن : ربية املتقرر عند أهل الع] فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله [ وقوله 

فمن كانت هجرته إىل [ الشرط واجلزاء واملبتدأ واخلرب ال بد أن يتغايرا وههنا قد وقع اإلحتاد وجوابه 

حكما وشرعا وهذا احلديث ورد على سبب ] فهجرته إىل اهللا ورسوله [ نية وقصدا ] اهللا ورسوله 

ال يريد بذلك ] أم قيس [ هلا أن رجال هاجر من مكة إىل املدينة ليتزوج امرأة يقال : ألم نقلوا 

واهللا أعلم] مهاجر أم قيس [ فضيلة اهلجرة فكان يقال له   

 

 

 احلديث الثاين

بينما حنن جلوس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم : عن عمر رضي اهللا تعاىل عنه أيضا قال  ]

ليه أثر السفر وال يعرفه ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ال يرى ع

منا أحد حىت جلس إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إىل ركبتيه ووضع كفيه على 

اإلسالم أن : يا حممد أخربين عن اإلسالم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم : فخذيه وقال 

الة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وتقيم الص

فأخربين عن اإلميان قال أن تؤمن : صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال : إن استطعت إليه سبيال قال 

فأخربين عن : صدقت قال : باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره قال 

فأخربين عن الساعة قال ما : ه فإن مل تكن تراه فإنه يراك قال اإلحسان قال أن تعبد اهللا كأنك ترا

فأخربين عن أماراا قال أن تلد األمة ربتها وأن ترى احلفاة : املسئول عنها بأعلم من السائل قال 

العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان مث انطلق فلبثت مليا مث قال يا عمر أتدري من السائل ؟ 

رواه مسلم] هللا ورسوله أعلم قال فإنه جربيل أتاكم يعلمكم دينكم ا: قلت   

هذا حديث عظيم قد اشتمل على مجيع وظائف األعمال الظاهرة والباطنة وعلوم الشريعة كلها راجعة 
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أم القرآن ملا : إليه ومتشعبة منه ملا تضمنه من مجعه علم السنة فهو كاألم للسنة كما مسيت الفاحتة 

عها معاين القرآن وفيه دليل على حتسني الثياب واهليئة والنظافة عند الدخول على العلماء تضمنته من مج

 والفضالء وامللوك فإن جربيل أتى معلما للناسب حباله ومقاله

مبنيا ملا مل يسم فاعله ورواه بعضهم ] يرى [ املشهور ضم الياء من ] ال يرى عليه أثر السفر [ وقوله 

مها صحيحبالنون املفتوحة وكال  

هكذا هو املشهور الصحيح ورواه النسائي مبعناه ] يا حممد : ووضع كفيه على فخذيه وقال [ وقوله 

فارتفع اإلحتمال الذي يف لفظ كتاب ] فوضع يده على ركبيت النيب صلى اهللا عليه وسلم [ وقال 

أن اإلسالم : ديث وهو حمتمل وقد استفيد من هذا احل] فوضع كفيه على فخذيه [ مسلم فإنه قال فيه 

واإلميان حقيقتان متباينتان لغة وشرعا وهذا هو األصل يف األمساء املختلفة وقد يتوسع فيهما الشرع 

 فيطلق أحدمها على اآلخر على سبيل التجوز

إمنا تعجبوا من ذلك ألن ما جاء به النيب صلى اهللا عليه وسلم ال ] فعجبنا له يسأله ويصدقه [ قوله 

هته وليس هذا السائل ممن عرف بلقاء النيب صلى اهللا عليه وسلم وال بالسماع منه مث يعرف إىل من ج

 هو قد سأل سؤال عارف حمقق مصدق فتعجبوا من ذلك

هو التصديق بأنه سبحانه موجود موصوف : اإلميان باهللا ] أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه [ قوله 

ه واحد حق صمد فرد خالق مجيع املخلوقات بصفات اجلاللة والكمال منزه عن صفات النقص وأن

 متصرف فيما يشاء يفعل يف ملكه ما يريد

هو التصديق بأم عباد مكرمون ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون: واإلميان باملالئكة   

هو أم صادقون فيما أخربوا به عن اهللا تعاىل أيدهم باملعجزات الدالة على : واإلميان برسل اهللا 

م وأم بلغوا عن اهللا رساالته وبينوا للمكلفني ما أمرهم اهللا به وأنه جبب احترامهم وأن ال يفرق صدقه

 بني أحد منهم

هو التصديق بيوم القيامة وما اشتمل عليه من اإلعادة بعد املوت واحلشر : واإلميان باليوم اآلخر 

ابه وجزائه للمحسنني واملسيئني إىل غري والنشر واحلساب وامليزان والصراط واجلنة والنار وأما دار ثو

 ذلك مما صح من النقل

واهللا خلقكم وما { هو التصديق مبا تقدم ذكره وحاصله ما دل عليه قوله تعاىل : واإلميان بالقدر 
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وحنو ذلك ومن ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم يف } إنا كل شيء خلقناه بقدر { وقوله } تعملون 

أن األمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشئ مل ينفعوك إال بشئ قد كتبه اهللا واعلم [ حديث ابن عباس 

لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشئ مل يضروك إىل بشئ قد كتبه اهللا عليك رفعت األقالم وجفت 

أن من صدق ذه األمور تصديقا جازما ال ريب فيه وال : ومذهب السلف وأئمة اخللف ] الصحف 

قا سواء كان ذلك عن براهني قاطعة أو عن اعتقادات جازمةكان مؤمنا ح: تردد   

حاصله راجع إىل إتقان العبادات ومراعاة حقوق ] أن تعبد اهللا كأنك تراه اخل [ وقوله يف اإلحسان 

 اهللا ومراقبته واستحضار عظمته حال العبادات

[ ههنا اجلارية املستولدة و ] األمة [ العالمة و : بفتح اهلمزة واألمارة ] فأخربين عن أماراا [ قوله 

أنا بعلها : وقد روي أن أعرابيا سئل عن هذه الناقة قال ] بعلها [ سيدا وجاء يف رواية ] ربتها 

] أن تلد األمة ربتها [ بالتأنيث واختلف يف قوله ] ربتها [ بعال وهو يف احلديث : ويسمى الزوج 

الكفر فيكثر التسري فيكون ولد األمة من سيدها مبنزلة املراد به أن يستويل املسلمون على بالد : فقيل 

سيدها لشرفه بأبيه وعلى هذا فالذي يكون من أشراط الساعة استيالء املسلمني على املشركني وكثرة 

معناه أن تفسد أحوال الناس حىت يبيع السادة أمهات أوالدهم ويكثر ترددهن : الفتوح والتسري وقيل 

: شتراها ولدها وال يشعر بذلك فعلى هذا الذي يكون من أشراط الساعة يف أيدي املشترين فرمبا ا

أن يكثر العقوق يف األوالد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته : غلبة اجلهل بتحرمي بيعهن وقيل معناه 

وهو الفقري: مجع عائل : بتخفيف الالم ] العالة [ من اإلهانة والسب و :   

عو احلاجة إليه من تطويل البناء وتشييده وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه ويف احلديث كراهة ما ال تد

ومات رسول اهللا صلى اهللا ] يؤجر ابن آدم يف كل شئ إال ما وضعه يف هذا التراب : [ وسلم أنه قال 

أي مل يشيد بناءه وال طوله وال تأنق فيه: عليه وسلم ومل يضع حجرا على حجر وال لبنة على لبنة   

إمنا خص رعاء الشاء بالذكر ألم أضعف أهل البادية معناه أم من ضعفهم ] رعاه الشاء [  وقوله

] فلبث مليا [ وبعدهم عن أسباب ذلك خبالف أهل اإلبل فإم يف الغالب ليسوا عالة وال فقراء وقوله 

يب صلى اهللا عليه أقام الن: بغري تاء يعين ] فلبث [ قد روي بالتاء يعين لبث عمر رضي اهللا عنه وروي 

هو بتشديد الياء أي زمانا كثريا وكان ذلك ] مليا [ وسلم بعد انصرافه وكالمها صحيح املعىن وقوله 

 ثالثا هكذا جاء مبينا يف رواية أيب داود وغريه
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أي قواعد دينكم أو كليات دينكم قاله الشيخ حمي الدين يف شرحه ] أتاكم يعلمكن دينكم [ وقوله 

صحيح مسلم هلذا احلديث يف  

أهم ما يذكر يف هذا احلديث بيان اإلسالم واإلميان واإلحسان ووجوب اإلميان بإثبات قدر اهللا تعاىل 

وذكر يف بيان اإلسالم واإلميان كالما طويال وحكى فيه أقوال مجاعة من العلماء منها ما حكاه عن 

عة أهل السنة من سلف األمة مذهب مجا: اإلمام أيب احلسني املعروف بابن بطال املالكي أنه قال 

وحنوها } ليزدادوا إميانا مع إميام { أن اإلميان قول وعمل يزيد وينقص بدليل قوله تعاىل : وخلفها 

نفس التصديق ال يزيد وال ينقص واإلميان الشرعي يزيد وينقص بزيادة : من اآليات قال بعض العلماء 

توفيق بني ظواهر النصوص اليت جاءت بالزيادة وبني ويف هذا : مثراته وهي األعمال ونقصاا قالوا 

أصل وضعه يف اللغة وهذا الذي قاله هؤالء وإن كان ظاهرا فاألظهر واهللا أعلم أن التصديق يزيد 

بكثرة النظر لظاهر األدلة وهلذا يكون إميان املصدقني أقوى من إميان غريهم حبيث ال يغرم السفه وال 

 تزال قلوم منشرحة منرية وإن اختلفت عليهم األحوال فأما غريهم من يتزلزل إميام بعارض بل ال

املؤلفة ومن قارم فليسوا كذلك وهذا ال ميكن إنكاره وال يشك يف نفس تصديق أيب بكر الصديق 

: رضي اهللا عنه أن ال يساويه آحاد تصديق الناس وهلذا قال البخاري يف صحيحه قال ابن أيب مليكة 

رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلهم خياف النفاق على نفسه ما أدركت ثالثني 

 منهم أحد يقول إن إميانه كإميان جربيل وميكائيل عليهم السالم

وأما إطالق اسم اإلميان على األعمال فمتفق عليه عند أهل احلق ودالئله أكثر من أن حتصر قال اهللا 

أي صالتكم وحكي عن الشيخ أيب عمرو بن الصالح يف قوله } م وما كان اهللا ليضيع إميانك{ تعاىل 

مث ] اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وتقيم الصالة إخل [ صلى اهللا عليه وسلم 

هذا بيان أصل اإلميان وهو : قال رمحه اهللا ] أن تؤمن باهللا تعاىل ومالئكته إخل [ فسر اإلميان بقوله 

الباطن وبيان أصل اإلسالم وهو اإلستسالم واإلنقياد الظاهر وحكم اإلسالم يف الظاهر ثبت  التصديق

يف الشهادتني وإمنا أضاف إليها الصالة والزكاة والصوم واحلج لكوا أظهر شعائر اإلسالم وأعظمها 

ث وسائر وبقيامه ا يصح استسالمه مث إن اسم اإلميان يتناول ما فسر به اإلسالم يف هذا احلدي

 الطاعات لكوا مثرات التصديق الباطن الذي هو أصل اإلميان

وهلذا ال يقع اسم املؤمن املطلق على من ارتكب كبرية أو ترك فريضة ألن اسم الشئ مطلقا يقع على 
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الكامل منه وال يستعمل يف الناقص ظاهرا إال بنية وكذلك جاز إطالق نفيه عنه يف قوله صلى اهللا عليه 

واسم ]  يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن ال[ وسلم 

اإلسالم يتناول أيضا ما هو أصل اإلميان وهو التصديق الباطن ويتناول أصل الطاعات فإن ذلك كله 

فخرج مبا ذكرناه أن اإلميان واإلسالم جيتمعان ويفترقان وأن كل مؤمن مسلم وليس : استسالم قال 

فهذا التحقيق واف بالتوفيق ونصوص الكتابة والسنة الواردة يف اإلميان : لم مؤمنا وقال كل مس

واإلسالم اليت طاملا غلط فيها اخلائضون وما حققناه من ذلك موافق ملذهب مجاهري العلماء من أهل 

 احلديث وغريهم واهللا أعلم

 

 

 احلديث الثالث

مسعت رسول اهللا صلى : ب رضي اهللا تعاىل عنهما قال عن أيب عبد الرمحن عبداهللا بن عمر بن اخلطا ]

شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا : بين اإلسالم على مخس : اهللا عليه وآله وسلم يقول 

رواه البخاري ومسلم] وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان   

أن هذه اخلمس أساس دين اإلسالم وقواعده اليت عليها  يعين: قال أبو العباس القرطيب رمحه اهللا تعاىل 

بين وا يقوم وإمنا خص هذه بالذكر ومل يذكر معها اجلهاد مع أنه يظهر الدين ويقمع عناد الكافرين 

ألن هذه اخلمس فرض دائم واجلهاد من فروض الكفايات وقد يسقط يف بعض األوقات وقد وقع يف 

مي احلج على الصوم وهو وهم واهللا أعلم ألن ابن عمر ملا مسع بعض الروايات يف هذا احلديث تقد

هكذا مسعته : [ املستعيد يقدم احلج على الصوم زجره واه عن ذلك وقد قدم الصوم على احلج وقال 

بين اإلسالم على أن تعبد اهللا وتكفر مبا [ ويف رواية البن عمر ] من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إين : أال نغزو ؟ فقال : أن رجال قال لعبد اهللا بن عمر : ويف رواية أخرى ] ة إخل سواه وإقام الصال

[ ووقع يف بعض الطرق ] إن اإلسالم بين على مخس [ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

باهلاء ويف بعضها بال هاء وكالمها صحيح وهذا احلديث أصل عظيم يف معرفة الدين ] على مخسة 

اعتماده فإنه قد مجع أركانهوعليه   
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 احلديث الرابع

حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : عن أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال  ]

إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوما نطفة مث يكون علقة : وسلم وهو الصادق املصدوق 

بكتب : ل إليه امللك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات مثل ذلك مث يكون مضغة مثل ذلك مث يرس

رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فو اهللا الذي ال إله غريه إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما 

يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل 

يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة  بعمل أهل النار حىت ما

رواه البخاري ومسلم] فيدخلها   

أي الصادق يف قوله املصدوق فيما يأتيه من الوحي الكرمي قال بعض ] وهو الصادق املصدوق [ قوله 

رحم متفرقا فيجمعه اهللا أن املين يقع يف ال] إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه [ معىن قوله : العلماء 

 تعاىل يف حمل الوالدة من الرحم يف هذه املدة

إن النطفة إذا وقعت يف الرحم فأراد اهللا تعاىل أن خيلق منها : وقد جاء عن ابن مسعود يف تفسري ذلك 

بشرا طارت يف بشر املرأة حتت كل ظفر وشعر مث متكث أربعني ليلة مث تصري دما يف الرحم فذلك 

وإن [ يعين امللك املوكل بالرحم قوله ] مث يرسل إليها امللك [ وقت كوا علقة قوله مجعها وهو 

أن هذا العامل كان عمله صحيحا وأنه قرب من : ظاهر احلديث ] أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة اخل 

اجلنة بسبب عمله حىت بقي له على دخوهلا ذراع وإمنا منعه من ذلك سابق القدر الذي يظهر عند 

إمنا [ امتة فإذا األعمال بالسوابق لكن ملا كانت السابقة مستورة عنا واخلامتة ظاهرة جاء يف احلديث اخل

يعين عندنا بالنسبة إىل اطالعنا يف معىن األشخاص ويف بعض األحوال وأما ] األعمال باخلواتيم 

[ ليه وسلم قال أن رسول اهللا صلى اهللا ع: احلديث الذي ذكره مسلم يف صحيحه يف كتاب اإلميان 

فإنه مل يكن عمله صحيحا يف ] إن الرجل ليعمل بعمل أهل اجلنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار 

نفسه وإمنا كان رياء ومسعة فيستفاد من ذلك احلديث ترك اإللتفات إىل األعمال والركون إليها 

] بكتب رزقه وأجله : كلمات ويؤمر بأربع [ والتعويل على كرم اهللا تعاىل ورمحته وقوله قبل ذلك 

مرفوع ألنه خرب ] شقي أو سعيد [ وقوله ] أربع كلمات [ هو بالباء املوحدة يف أوله على البدل من 
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وهو شقي أو سعيد: مبتدأ حمذوف تقديره   

فيعمل : فوالذي ال إله غريه إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة إىل قوله [ وقوله صلى اهللا عليه وسلم 

أن هذا قد يقع يف نادر من الناس ال أنه غالب فيهم وذلك من : املراد ] النار فيدخلها بعمل أهل 

لطف اهللا سبحانه وسعة رمحته فإن إنقالب الناس من الشر إىل اخلري كثري وأما إنقالم من اخلري إىل 

ويف ]  إن رمحيت سبقت غضيب[ الشر ففي غاية الندور وهللا احلمد واملنة على ذلك وهو جتوز وقوله 

ويف هذا احلديث إثبات القدر كما هو مذهب أهل السنة وأن مجيع الواقعات ] تغلب غضيب [ رواية 

ال يسأل عما يفعل وهم يسألون { بقضاء اهللا تعاىل وقدره خريها وشرها نفعها وضرها قال اهللا تعاىل 

: سبيل معرفة هذا الباب : وال اعتراض عليه يف ملكه يفعل يف ملكه ما يشاء قال اإلمام السمعاين } 

التوفيق من الكتابة والسنة دون حمض القياس وجمر العقول فمن عدل عن التوفيق منه ضل وتاه يف جمال 

احلرية ومل يبلغ شفاء النفس وال يصل إىل ما يطمئن به القلب ألن القدر سر من أسرار اهللا تعاىل 

ق ومعارفهم ملا علمه من احلكمة ضربت دونه األستار واختص سبحاه به وحجبه عن عقول اخلل

وواجب علينا أن نقف حيث حد لنا فال نتجاوزه وقد حجب اهللا تعاىل علم القدر عن العامل فال يعلمه 

إن سر القدر ينكشف هلم إذا دخلوا اجلنة وال ينكشف قبل ذلك وقد : ملك وال نيب مرسل وقيل 

من القدر بل جتب األعمال والتكاليف اليت  ثبتت األحاديث بالنهي عن ترك العمل اتكاال على ما سبق

ورد ا الشرع وكل ميسر ملا خلق له ال يقدر على غريه فمن كان من أهل السعادة يسره اهللا لعمل 

أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة يسره اهللا لعمل أهل الشقاوة كما يف احلديث وقال اهللا تعاىل 

رىفسنيسره للعس} { فسنيسره لليسرى { :   } 

كل ذلك مما جيب اإلميان به وأما كيفية ذلك وصفته : وكتاب اهللا تعاىل ولوحه وقلمه : قال العلماء 

واهللا أعلم} ال حييطون بشيء من علمه إال مبا شاء { فعلمه إىل اهللا تعاىل   

 

 

 احلديث اخلامس

: اهللا عليه وآله وسلم  قال رسول اهللا صلى: عن أم املؤمنني أم عبداهللا عائشة رضي اهللا عنها قالت  ]

رواه البخاري ومسلم] من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد   
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من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد[ ويف رواية ملسلم   ] 

يعىن ] ليس عليه أمرنا [ أي فهو باطل غري معتد به وقوله : الرد هنا مبعىن املردود : قال أهل اللغة 

 حكمنا

ظيمة من قواعد الدين وهو من جوامع الكلم اليت أوتيها املصطفى صلى اهللا عليه هذا احلديث قاعدة ع

وسلم فإنه صريح يف رد كل بدعة وكل خمترع ويستدل به على إبطال مجيع العقود املمنوعة وعدم 

من [ وجود مثراا واستدل بعض األصوليني على أن النهي يقتضي الفساد والرواية األخرى وهو قوله 

صرحية يف ترك كل حمدثة سواء أحدثها فاعلها أو سبق إليها فإنه ] ليس عليه أمر نا فهو رد  عمل عمال

ما أحدثت شيئا فيحتج عليه ذه الرواية: قد حيتج به بعض املعاندين إذا فعل البدعة فيقول   

ما تفريغ وهذا احلديث مما ينبغي حفظه وإشاعته واستعماله يف إبطال املنكرات فإنه يتناول ذلك كله فأ

األصول اليت ال خترج عن السنة فال يتناوهلا هذا الرد ككتابة القرآن العزيز يف املصاحف وكاملذاهب 

اليت عن حسن نظر الفقهاء اتهدين يردون الفروع إىل األصول اليت هي قول رسول اهللا صلى اهللا 

العلوم مما مرجعه ومبناه عليه وسلم وكالكتب املوضوعة يف النحو واحلساب والفرائض وغري ذلك من 

 على أقوال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأوامره فإن ذلك ال يدخل يف هذا احلديث

 

 

 احلديث السادس

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم : عن أيب عبد اهللا النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما قال  ]

مور مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس فمن اتقى إن احلالل بني وإن احلرام بني وبينهما أ: يقول 

الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام كالراعي يرعى حول احلمى 

يوشك أن يرتع فيه أال وإن لكل ملك محى أال وإن محى اهللا حمارمه أال وإن يف اجلسد مضغة إذا 

رواه البخاري ومسلم] د كله أال وهي القلب صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلس  

اإلسالم يدور على أربعة : هذا احلديث أصل عظيم من أصول الشريعة قال أبو داود السجستاين 

 أحاديث ذكر منها هذا احلديث وأمجع العلماء على عظيم موقعه وكثري فوائده

فما نص :  أن األشياء ثالثة أقسام يعين] إن احلالل بني وإن احلرام بني وبينهما أمور مشتبهات [ قوله 
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} أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم { اهللا على حتليله فهو احلالل كقوله تعاىل 

وحنو ذلك وما نص اهللا على حترميه فهو احلرام البني مثل قوله } وأحل لكم ما وراء ذلكم { وكقوله 

وكتحرمي } حرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرما و} { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم { تعاىل 

الفواحش ما ظهر منها وما بطن وكل ما جعل اهللا فيه حدا أو عقوبة أو وعيدا فهو حرام وأما 

الشبهات فهي كل ما تتنازعه األدلة من الكتاب والسنة وتتجاذبه املعاين فاإلمساك عنه ورع وقد 

: النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذا احلديث فقالت طائفة  اختلف العلماء يف املشتبهات اليت أشار إليها

ومن مل يستربئ لدينه وعرضه فقد وقع يف احلرام وقال : قالوا ] استربأ لدينه وعرضه [ هي حرام لقوله 

] كالراعي يرعى حول احلمى [ هي حالل بدليل قوله صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث : اآلخرون 

املشتبهات املذكور يف هذا احلديث : ن تركه ورع وقالت طائفة أخرى فيدل على أن ذلك حالل وأ

ال نقول إا حالل وال إا حرام فإنه صلى اهللا عليه وسلم جعلها بني احلالل البني واحلرام البني فينبغي 

أن نتوقف عنها وهذا من باب الورع أيضا وقد ثبت يف حديث الصحيحني من حديث عائشة رضي 

يا رسول اهللا هذا ابن : اختصم سعد بن أيب وقاص عبد بن زمعة يف غالم فقال سعد :  اهللا عنها قالت

أخي عتبة بن أيب وقاص عهد إيل أنه إبنه أنظر إىل شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول اهللا 

هو [ ولد على فراش أيب من وليدته فنظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة فقال 

فلم تره سودة قط فقد حكم ] لك ياعبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر احلجر واحتجيب منه يا سودة 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالولد للفراش وأنه لزمعة على الظاهر وأنه أخو سودة زوج النيب صلى 

مث أمر سودة اهللا عليه وسلم ألا بنت زمعة وذلك على سبيل التغليب ال على سبيل القطع 

باإلحتجاب منه للشبهة الداخلة عليه فاحتاط لنفسه وذلك من فعل اخلائفني من اهللا عز وجل إذ لو 

كان الولد ابن زمعة يف علم اهللا عز وجل ملا أمر سودة باإلحتجاب منه كما مل يأمرها باإلحتجاب من 

اهللا إين أرسل كليب وأمسي  يا رسول: عبد وغريه ويف حديث عدى بن حامت أنه قال : سائر إخواا 

فأفتاه ] ال تأكل إمنا مسيت على كلبك ومل تسم على غريه [ عليه فأجد معه على الصيد كلبا آخر قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالشبهة أيضا خوفا من أن يكون الكلب الذى قتله غري مسمى عليه 

فكان يف فتياه صلى اهللا عليه وسلم } وإنه لفسق  {فكأنه أهل لغري اهللا به وقد قال اهللا تعاىل يف ذلك 

داللة على اإلحتياط يف احلوادث والنوازل احملتملة للتحليل والتحرمي الشتباه أسباا وهذا معىن قوله 
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: املشتبهات ثالثة أقسام : وقال بعض العلماء ] دع ما يريبك إىل ما ال يريبك [ صلى اهللا عليه وسلم 

أنه حرام مث يشك فيه هل زال حترميه أم ال ؟ كالذى حيرم على املرء أكله قبل  منها ما يعلم اإلنسان

الذكاة إذا شك يف ذكاته مل يزل التحرمي إال بيقني الذكاة واألصل يف ذلك حديث عدي املتقدم ذكره 

وعكس ذلك أن يكون الشئ حالال فيشك يف حترميه كرجل له زوجة فشك يف طالقها أو أمة فيشك 

ما كان من هذا القسم فهو على اإلباحة حىت يعلم حترميه واألصل يف هذا احلديث عبداهللا يف عتقها ف

بن زيد فيمن شك يف احلدث بعد أن تيقن الطهارة القسم الثالث أن يشك يف شئ فال يدري أحالل 

عليه أم حرام ؟ وحيتمل األمرين مجيعا وال داللة على أحدمها فاألحسن التنزه كما فعل النيب صلى اهللا 

] لو ال أين أخشى أن تكون من الصدقة ألكلتها [ وسلم يف التمرة الساقطة حني وجدها يف بيته فقال 

وأما إن جوز نقيض ما ترجح عنده بأمر موهوم ال أصل له كترك استعمال ماء باق على أوصافه خمافة 

ه بول قد جف أو تقدير جناسة وقعت فيه أو كترك الصالة يف موضع ال أثر فيه خمافة أن يكون في

كغسل ثوب خمافة إصابة جناسة مل يشاهدها وحنو ذلك فهذا جيب أن ال يلتفت إليه فإن التوقف ألجل 

 التجويز هوس والورع منه وسوسة شيطان إذ ليس فيه من معىن الشبهة شئ واهللا أعلم

ليل والتحرمي أي ال يعلم حكمهن من التح] ال يعلمهن كثري من الناس [ وقوله صلى اهللا عليه وسلم 

وإال فالذي يعلم الشبهة يعلمها من حيث إا مشكلة لترددها بني أمور حمتملة فإذا علم بأي أصل 

يلتحق زال كوا شبهة وكانت إما من احلالل أو من احلرام وفيه دليل على أن الشبهة هلا حكم خاص 

 ا يدل عليه دليل شرعي ميكن أن يصل إليه بعض الناس

ومن وقع يف الشبهات [ مما يشتبه وأما قوله ] قى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه فمن ات[ وقوله 

أن من مل يتق اهللا وجترأ على الشبهات أفضت به إىل : فذلك يكون بوجهني أحدمها ] وقع يف احلرام 

ة الصغرية جتر الكبري: احملرمات وحيمله التساهل يف أمرها على اجلرأة على احلرام كما قال بعضهم 

أن من أكثر من مواقعة : الوجه الثاين ] املعاصي بريد الكفر [ والكبرية جتر الكفر وكما روي 

الشبهات أظلم عليه قلبه لفقدان نور العلم ونور الورع فيقع يف احلرام وهو ال يشعر به وقد يأمث بذلك 

يوشك أن يقع فيه  كالراعي يرعى حول احلمى[ إذا تسبب منه إىل تقصري وقوله صلى اهللا عليه وسلم 

هذا مثل ضربه حملارم اهللا عز وجل وأصله أن العرب كانت حتمي مراعي ملواشيها وخيرج بالتوعد ] 

بالعقوبة ملن قرا فاخلائف من عقوبة السلطان يبعد مباشيته عن ذلك احلمى ألنه إن قرب منه فالغالب 
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أن جيعل بينه وبني ذلك احلمى : ذر الوقوع فيه ألنه قد تنفرد الفاذة وتشذ الشاذة وال ينضبط فاحل

مسافة يأمن فيها وقوع ذلك وهكذا حمارم اهللا عز وجل من القتل والربا والسرقة وشرب اخلمر 

] يوشك [ و : ال ينبغي أن حيوم حوهلا خمافة الوقوع فيها : والقذف والغيبة والنميمة وحنو ذلك 

أكل : بفتح التاء معناها ] يرتع [ قاربة و بفتحها وهي من أفعال امل) أوشك ( بكسر الشني مضارع 

أال وإن يف اجلسد [ املاشية من املرعى وأصله إقامتها فيه وبسطها يف األكل وقوله صلى اهللا عليه وسلم 

القطعة من اللحم وهي قدر ما ميضغه ) املضغة ( احلديث و ] مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله 

يف ] القلب [ وريناه بفتح الالم و ] صلحت [ ها و املاضغ يعين بذلك صغر جرمها وعظيم قدر

 األصل مصدر ومسي به هذا العضو الذي هو أشرف األعضاء لسرعة اخلواطر فيه وترددها عليه

 : وأنشد بعضهم يف هذا املعىن

فاحذر على القلب من قلب وحتويل... ما مسي القلب إىل من تقلبه  )  ) 

و وأودع فيه تنظيم املصاحل املقصودة فتجد البهائم على وخص اهللا تعاىل جنس احليوان ذا العض

اختالف أنواعها تدرك به مصاحلها ومتيز به مضارها من منافعها مث خص اهللا نوع اإلنسان من سائر 

أفلم يسريوا يف األرض فتكون هلم قلوب يعقلون ا أو { احليوان بالعقل وأضافه إىل القلب فقال تعاىل 

د جعل اهللا اجلوارح مسخرة له ومطيعة فما استقر فيه ظهر عليها وعملت على وق} آذان يسمعون ا 

إن خريا فخري وإن شرا فشر: معناه   

أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح [ فإذا فهمت هذا ظهر لك قوله صلى اهللا عليه وسلم 

لح فساد قلوبنا يا نسأل اهللا العظيم أن يص] اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب 

 مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إىل طاعتك

 

 

 احلديث السابع

عن أيب رقية متيم بن أوس الداري رضي اهللا تعاىل عنه أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال الدين  ]

رواه مسلم]  وعامتهم ملن ؟ قال هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني: النصيحة قلنا   

كلمة جامعة معناها إرادة مجلة اخلري ] النصيحة [ ليس لتميم الداري رضي اهللا عنه غري هذا احلديث و 
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وحيازة حلظ املنصوح له وهي من وجيز األمساء وخمتصر الكالم وليس يف كالم العرب كلمة مفردة 

ليس يف كالم العرب كلمة أمجع : فالح يستويف ا العبارة عن معىن هذه الكلمة وكما قالوا يف ال

 خلريي الدنيا واآلخرة منها

أي عماده ] احلج عرفة [ النصيحة كقوله : أي عماد الدين وقوامه ] الدين النصيحة [ ومعىن قوله 

 ومعظمه

النصيحة هللا تعاىل معناها منصرف إىل : وأما تفسري النصيحة وأنواعها فقال اخلطايب وغريه من العلماء 

ان به ونفي الشرك عنه وترك اإلحلاد وصفاته ووصفه بصفات الكمال واجلالل كلها وتنزيهه عن اإلمي

مجيع النقائص والقيام بطاعته واجتناب معصيته واحلب فيه والبغض فيه وجهاد من كفر به واإلعتراف 

ث عليها بنعمته والشكر عليها واإلخالص يف مجيع األمور والدعاء إىل مجيع األوصاف املذكورة واحل

وحقيقة هذه األوصاف راجعة إىل العبد يف نصحه نفسه فإن اهللا : والتلطف بالناس قال اخلطايب 

 سبحانه غين عن نصح الناصح

وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعاىل فباإلميان أن كالم اهللا تعاىل وتنزيله ال يشبهه شئ من كالم الناس 

ه وتالوته حق تالوته وحتسينها واخلشوع عندها وإقامة وال يقدر على مثله أحد من اخللق مث تعظيم

حروفه يف التالوة والذب عنه لتأويل احملرفني والتصديق مبا فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه 

وأمثاله واإلعتبار مبواضعه والتفكر يف عجائبه والعمل مبحكمه والتسليم ملتشاه والبحث عن عمومه 

نا من نصيحتهوالدعاء إليه وإىل ما ذكر  

فتصديقه على الرسالة واإلميان جبميع ما جاء به وطاعته : وأما النصيحة لرسوله صلى اهللا عليه وسلم 

يف أمره ويه ونصرته حيا وميتا ومعاداة من عاداه ومواالة من وااله وإعظام حقه وتوقريه وإحياء 

ار علومها والتفقه يف معانيها والدعاء طريقته وسنته وإجابة دعوته ونشر سنته ونفي التهمة عنها واستئث

إليها والتلطف يف تعليمها وإعظامها وإجالهلا والتأدب عند قراءا واإلمساك عن الكالم فيها بغري علم 

وإجالل أهلها النتسام إليها والتخلق بأخالقه والتأدب بآدابه وحمبة أهل بيته وأصحابه وجمانبة من 

أصحابه وحنو ذلك ابتدع يف سنته أو تعرض ألحد من  

فمعاونتهم على احلق وطاعتهم وأمرهم به وتنبيههم وتذكريهم برفق : وأما النصيحة ألئمة املسلمني 

ولطف وإعالمهم مبا غفلوا عنه وتبليغهم من حقوق املسلمني وترك اخلروج عليهم بالسيف وتأليف 
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الحقلوب الناس لطاعتهم والصالة خلفهم واجلهاد معهم وأن يدعو هلم بالص  

فإرشادهم ملصاحلهم يف آخرم ودنياهم  -وهم من عدا والة األمر  -وأما نصيحة عامة املسلمني 

وإعانتهم عليها وستر عورام وسد خالم ودفع املضار عنهم وجلب املنافع هلم وأمرهم باملعروف 

م باملوعظة ويهم عن املنكر برفق وإخالص والشفقة عليهم وتوقري كبريهم ورمحة صغريهم وختوهل

احلسنة وترك غشهم وحسدهم وأن حيب هلم ما حيب لنفسه من اخلري ويكره هلم ما يكره لنفسه من 

املكروه والذب عن أمواهلم وأعراضهم وغري ذلك من أحواهلم بالقول والفعل وحثهم على التخلق 

 جبميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة واهللا أعلم

من يكفى سقط عن غريه وهي الزمة على قدر الطاقة والنصيحة يف والنصيحة فرض كفاية إذا قام ا 

نصحت العسل إذا صفيته وقيل غري ذلك واهللا أعلم وتأليف قلوب الناس : اإلخالص يقال : اللغة 

 لطاعتهم والصالة خلفهم واجلهاد معهم وأن يدعو هلم بالصالح

هم ملصاحلهم يف آخرم ودنياهم فإرشاد -وهم من عدا والة األمر  -وأما نصيحة عامة املسلمني 

وإعانتهم عليها وستر عورام وسد خالم ودفع املضار عنهم وجلب املنافع هلم وأمرهم باملعروف 

ويهم عن املنكر برفق وإخالص والشفقة عليهم وتوقري كبريهم ورمحة صغريهم وختوهلم باملوعظة 

ن اخلري ويكره هلم ما يكره لنفسه من احلسنة وترك غشهم وحسدهم وأن حيب هلم ما حيب لنفسه م

املكروه والذب عن أمواهلم وأعراضهم وغري ذلك من أحواهلم بالقول والفعل وحثهم على التخلق 

 جبميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة واهللا أعلم

والنصيحة فرض كفاية إذا قام ا من يكفى سقط عن غريه وهي الزمة على قدر الطاقة والنصيحة يف 

نصحت العسل إذا صفيته وقيل غري ذلك واهللا أعلم: اإلخالص يقال : ة اللغ  

 

 

 احلديث الثامن

عن ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وعلى آله وسلم قال أمرت  ]

: الزكاة  أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا

رواه البخاري ] فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحسام على اهللا تعاىل 
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 ومسلم

حىت يشهدوا أن ال إله [ هذا حديث عظيم وقاعدة من قواعد الدين وقد روى هذا احلديث أنس وقال 

لوا ذبيحتنا وأن يصلوا صالتنا فإذا فعلوا إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأك

وجاء يف ] ذلك حرمت علينا دماؤهم وأمواهلم إال حبقها هلم ما للمسلمني وعليهم ما على املسلمني 

وذلك موافق ] حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا ويؤمنوا مبا جئت به [ صحيح مسلم من رواية أيب هريرة 

 لرواية عمر يف املعىن

ملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واستخلف أبو : ذا احلديث فقال العلماء بالسري وأما معاين ه

بكر الصديق رضي اهللا عنه بعده وكفر من كفر من العرب عزم أبو بكر على قتاهلم وكان منهم من 

إله  كيف تقاتل الناس وقد قالوا ال: منع الزكاة ومل يكفر وتأول يف ذلك فقال له عمر رضي اهللا عنه 

] أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إىل اهللا [ إىل اهللا وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

: ويف رواية  - واهللا لو منعوين عناقا : إن الزكاة حق املال وقال : إىل آخر احلديث فقال الصديق 

لى منعه فتابعه عمر على قتال كانوا يؤدونه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقاتلهم ع - عقاال 

 القوم

أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فمن قال ال إله إال اهللا فقد عصم مين ماله [ قوله 

 [ ونفسه إال حبقه وحسابه على اهللا

املراد ذا أهل األوثان ومشركو العرب ومن ال يؤمن دون أهل الكتاب ومن يقر : قال اخلطايب وغريه 

لتوحيد فال يكتفى يف عصمته بقوله ال إله إال اهللا إذ كان يقوهلا يف كفره وهي من اعتقاده وكذلك با

وقال الشيخ حمي الدين ] وأين رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة [ جاء يف احلديث اآلخر 

لم كما جاء يف وال بد مع هذا من اإلميان جبميع ما جاء به رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: النووي 

[ ومعىن قوله ] حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا ويؤمنوا يب ومبا جئت به [ الرواية األخرى أليب هريرة 

أي فيما يسترونه وخيفونه دون ما خيلون به يف الظاهر من األحكام الواجبة ذكر ] وحسام على اهللا 

 ذلك اخلطايب

قبل إسالمه يف الظاهر وهذا قول أكثر أهل العلم وذهب وفيه أن من أظهر اإلسالم وأسر الكفر ي: قال 

أمرت أن أقاتل الناس حىت [ مالك إىل أن توبة الزنديق ال تقبل وهي رواية عن اإلمام أمحد ويف قوله 
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داللة ظاهرة ملذهب احملققني واجلماهري من السلف ] يشهدوا أن ال إله إال اهللا ويؤمنوا يب ومبا جئت به 

ن إذا اعتقد دين اإلسالم اعتقادا جازما ال تردد فيه كفاه ذلك وال جيب عليه تعلم واخللف أن اإلنسا

أدلة املتكلمني ومعرفة اهللا ا خالفا ملن أوجب ذلك وجعله شرطا يف حنو أهل القبلة وهذا خطأ ظاهر 

به ومل فإن املراد التصديق اجلازم وقد حصل ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم اكتفى بالتصديق مبا جاء 

يشترط املعرفة بالدليل وقد تظاهرت ذا أحاديث يف الصحيح حيصل مبجموعها التواتر بأصلها والعلم 

 القطعي واهللا أعلم

 

 

 احلديث التاسع

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : عن أيب هريرة عبد الرمحن بن صخر رضي اهللا تعاىل عنه قال  ]

وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإمنا أهلك الذين من قبلكم وسلم يقول مايتكم عنه فاجتنبوه 

رواه البخاري ومسلم] كثرة مسائلهم واختالفهم على أنبيائهم   

: خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال : لفظ هذا احلديث يف كتاب مسلم عن أيب هريرة قال 

أكل عام يا رسول اهللا ؟ فسكت : ال رجل فق] يا أيها الناس قد فرض اهللا احلج عليكم فحجوا [ 

ذروين [ مث قال ] لو قلت نعم لوجبت وملا استطعتم [ حىت قاهلا ثالثا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ما تركتكم فإمنا أهلك من كان قبلكم كثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشئ فائتوا 

كذا جاء : والرجل الذي سأله هو األقرع بن حابس ] فدعوه  منه ما استطعتم وإذا يتكم عن شئ

مبينا يف غري هذه الرواية واختلف األصوليون يف األمر هل يقتضي التكرار ؟ فاختار أكثر الفقهاء 

ال حيكم باقتضائه وال منعه بل يتوقف فيما زاد على : واملتكلمني أنه ال يقتضي التكرار وقال آخرون 

أكل عام ؟ ولو : فإنه سأل فقال : احلديث قد يستدل به من يقول بالتوقف  مرة على البيان وهذا

لو قلت نعم لوجبت وملا [ كانت مطلقة يقتضي التكرار أو عدمه مل يقل له النيب صلى اهللا عليه وسلم 

بل ومل يكن حاجة إىل السؤال بل مطلقه حممول على كذا وأمجعت األمة على أن احلج ال ] استطعتم 

فهو ظاهر يف أن األمر ال ] ذروين ما تركتكم [ لعمر إال مرة واحدة بأصل الشرع وأما قوله جيب يف ا

 يقتضي التكرار
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ويدل هذا اللفظ أيضا على أن األصل عدم الوجوب وأنه ال حكم قبل ورود الشرع وهو الصحيح 

لى اهللا عليه دليل للمذهب الصحيح يف أنه ص] لو قلت نعم لوجبت [ عند كثري من األصوليني وقوله 

وسلم كان له أن جيتهد يف األحكام وأنه ال يشترط يف حكمه أن يكون بوحي وقوله صلى اهللا عليه 

هذا من قواعد اإلسالم املهمة ومما أوتيه صلى اهللا عليه ] وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم [ وسلم 

إذا عجز عن بعض أركاا  وسلم من جوامع الكلم ويدخل فيه ما ال حيصى من األحكام كالصالة

أوبعض شروطها أتى بالباقي وإذا عجز عن غسل بعض أعضاء الوضوء غسل املمكن وكذلك إذا 

وجبت فطرة مجاعة ممن يلزمه نفقتهم وكذلك أيضا يف إزالة املنكرات إذا مل ميكنه إزالة مجيعها فعل 

فاتقوا اهللا { ديث كقوله تعاىل املمكن وأشباه ذلك مما ال ينحصر وهو مشهور يف كتب الفقه وهذا احل

 { ما استطعتم

اتقوا اهللا ما { : فقيل منسوخة بقوله } يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته { : وأما قوله تعاىل 

 { استطعتم

وحق : والصحيح أا ليست منسوخة ا بل هي مفسرة هلا ومبينة للمراد منها قالوا : قال بعضهم 

ال { : أمره واجتناب نواهيه واهللا سبحانه مل يأمر إال باملستطاع فإن اهللا تعاىل قال  تقاته وهو امتثال

وأما قوله عليه } وما جعل عليكم يف الدين من حرج { وقال تعاىل } يكلف اهللا نفسا إال وسعها 

يتة فهذا على إطالقه لكن إن وجد عذر يبيحه كأكل امل] وما يتكم عنه فاجتنبوه [ الصالة والسالم 

عند الضرورة وحنوه فهذا ال يكون منهيا عنه يف هذا احلال وأما يف غري حال العذر فال يكون ممتثال 

ملقتضى النهي حىت يترك كل ما ى عنه وال خيرج عنه بترك فعل واحد خبالف األمر وهذا األصل إذا 

الواحدة أو التكرار ؟  هل حيمل على الفور أو على التراخى على املرة: فهم فهو مسألة مطلق األمر 

 ففى هذا احلديث أبواب من الفقه واهللا أعلم

[ وذكر ذلك بعد قوله ] فإمنا أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختالفهم على أنبيائهم [ وقوله 

التكثروا السؤال فرمبا يكثر اجلواب عليه فيضاهي ذلك قصة بىن إسرائيل ملا : أراد ] ذرىن ما تركتكم 

فإم لو اقتصروا على ما يصدق عليه اللفظ وبادر إىل ذبح أي بقرة كانت ] اذحبوا بقرة [  قيل هلم

أجزأت عنهم لكن ملا أكثروا السؤال وشددوا شدد عليهم وذموا على ذلك فخاف النىب صلى اهللا عليه 

 وسلم مثل ذلك على أمته
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 احلديث العاشر

إن اهللا تعاىل : سول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال ر: عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال  ]

يا أيها الرسل كلوا من { طيب ال يقبل إال طيبا وإن اهللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني فقال تعاىل 

مث ذكر } يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم { وقال تعاىل } الطيبات واعملوا صاحلا 

يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام : شعث أغرب ميد يديه إىل السماء الرجل يطيل السفر أ

رواه مسلم] وغذي باحلرام فأىن يستجاب له   

يف صفات اهللا مبعىن املنزه عن النقائص] الطيب [ قيل   

وهذا احلديث أحد األحاديث اليت عليها قواعد اإلسالم ومباين األحكام وفيه احلث على اإلنفاق من 

النهى عن اإلنفاق من غريه وأن املأكول واملشروب وامللبوس وحنوها ينبغى أن يكون حالال احلالل و

خالصا ال شبهة فيه وأن من أراد الدعاء كان أوىل باإلعتناء بذلك من غريه وفيه أن العبد إذا أنفق نفقة 

يقبل اهللا عمله طيبة فهي اليت تزكو وتنمو وأن الطعام اللذيذ غري املباح يكون وباال على آكله وال  

يطيل السفر يف  -واهللا أعلم  -معناه : إىل آخره ] مث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب [ وقوله 

حلج وجهاد وغري ذلك من وجوه الرب ومع هذا فال يستجاب له لكون مطعمه : وجوه الطاعات 

أو من الغافلني عن ومشربه وملبسه حراما فكيف هو مبن هو منهمك يف الدنيا أو يف مظامل العباد 

 ! أنواع العبادات واخلريات ؟

هو بضم الغني ] وغذي باحلرام [ أى يرفعهما بالدعاء هللا مع خمالفته وعصيانه قوله ] ميد يديه [ وقوله 

] فأىن يستجاب لذلك [ ويف رواية ] فأىن يستجاب له ؟ [ املعجمة وختفيف الذال املكسورة وقوله 

صفته فإنه ليس أهال لإلجابة لكن جيوز أن يستجيب اهللا تعاىل له  يعين من أين يستجاب ملن هذه

 تفضال ولطفا وكرما واهللا أعلم

 

 

 احلديث احلادي عشر
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عن أيب حممد احلسن بن علي بن أيب طالب سبط رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ورحيانته  ]

لم دع ما يريبك إىل ما ال يريبكحفظت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وس: رضي اهللا عنهما قال   

] 

حديث حسن صحيح: رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي   

رابىن الشئ وأرابىن : يروى بفتح الياء وضمها والفتح أفصح وأشهر وجيوز الضم يقال ] يريبك [ قوله 

س وهو أترك ما شككت فيه واعدل إىل ما ال تشك فيه هذا راجع إىل معىن احلديث الساد: ومعناه 

وقد جاء يف حديث آخر أن النىب صلى ] إن احلالل بني وإن احلرام بني وبينهما أمور مشتبهات [ قوله 

] ال يبلغ العبد أن يكون من املتقني حىت يترك ما ال بأس به خمافة ما به بأس [ اهللا عليه وسلم قال 

 وهذه درجة أعلى من ذلك

 

 

 احلديث الثاىن عشر

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من حسن إسالم :  تعاىل عنه قال عن أيب هريرة رضي اهللا ]

 [ املرء تركه ما ال يعنيه

 حديث حسن رواه الترمذي وغريه وهكذا

وقد رواه قرة بن عبد الرمحن عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة وصحح طرقه مث قال يف 

اجلليلة يف األلفاظ القليلة وحنو ذلك قول أيب ذر يف هذا من الكالم اجلامع للمعاىن الكثرية : احلديث 

ومن حسب كالمه من عمله قل كالمه فيما يعنيه وذكر مالك أنه بلغه أنه قيل للقمان : بعض حديثه 

صدق احلديث وأداء األمانة وترك ما ال يعنيىن: ؟ فقال  -يريدون الفضل  -ما بلغ بك ما نرى :   

قال : عراض اهللا تعاىل عن العبد أن جيعل شغله فيما ال يعنيه قال من عالمة إ: وروي عن احلسن قال 

أصول السنن يف كل فن أربعة أحاديث وذكر منها هذا احلديث: أبو داود   

 

 

 احلديث الثالث عشر
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عن أيب محزة أنس بن مالك رضي اهللا تعاىل عنه خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عن النيب  ]

رواه البخاري ] له وسلم قال ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه صلى اهللا عليه وآ

 ومسلم

أو  - حىت ألخيه [ من غري شك وجاء يف صحيح مسلم ] ألخيه [ هكذا جاء يف صحيح البخارى 

على الشك] جلاره   

: ة واملراد قال العلماء يعين ال يؤمن من اإلميان التام وإال فأصل اإلميان حيصل ملن مل يكن ذه الصف

حىت حيب ألخيه : [ حيب ألخيه من الطاعات واألشياء املباحات ويدل عليه ما جاء يف رواية النسائى 

وهذا قد يعد من الصعب املمتنع وليس : قال الشيخ أبو عمرو بن الصالح ] من اخلري ما حيب لنفسه 

حيب لنفسه والقيام بذلك ال يكمل إميان أحدكم حىت حيب ألخيه يف اإلسالم ما : كذلك إذ معناه 

حيصل بأن حيب له حصول مثل ذلك من جهة ال يزامحه فيها حبيث ال ينقص عليه شئ من النعمة 

 وذلك سهل قريب على القلب السليم وإمنا يعسر على القلب الدغل عافانا اهللا تعاىل وإخواننا أمجعني

ن اإلنسان حيب أن يكون أفضل ظاهر هذا احلديث التساوى وحقيقته التفضيل أل: وقال أبو الزناد 

الناس فإذا أحب ألخيه مثله فقد دخل هو يف مجلة املفضولني أال ترى أن اإلنسان حيب أن ينتصف من 

حقه ومظلمته ؟ فإن أكمل إميانه وكان ألخيه عنده مظلمة أو حق بادر إىل إنصافه من نفسه وإن كان 

 عليه فيه مشقة

إن كنت تريد أن يكون الناس مثلك فما أديت : بن عيينة  وحيكى أن الفضيل بن عياض قال لسفيان

 هللا الكرمي النصيحة فكيف وأنت تود أم دونك ؟

يف هذا احلديث من الفقه أن املؤمن مع املؤمن كالنفس الواحدة فينبغى أن حيب : وقال بعض العلماء 

ؤمنون كاجلسد الواحد امل[ له ما حيب لنفسه من حيث إما نفس واحدة كما جاء يف احلديث اآلخر 

 [ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر

 

 

 احلديث الرابع عشر

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ال حيل دم امرئ : عن ابن مسعود رضي اهللا تعاىل عنه قال  ]
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رواه البخاري ] ق للجماعة الثيب الزاين والنفس بالنفس والتارك لدينه املفار: مسلم إال بإحدى ثالث 

 ومسلم

الحيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا إال : [ ويف بعض الروايات املتفق عليها 

وكذا ] مسلم [ كالتفسري لقوله ] يشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا [ فقوله ] بإحدى ثالث 

وهؤالء الثالثة مباحو الدم بالنص واملراد ] التارك لدينه [ ه كالتفسري لقول] املفارق للجماعة [ قوله 

املسلمون وإمنا فراقهم بالردة عن الدين وهي سبب إلباحة دمه: باجلماعة   

عام يف كل مرتد عن اإلسالم بأي ردة كانت فيجب قتله ] التارك لدينه املفارق للجماعة : [ وقوله 

 إن مل يرجع إىل اإلسالم

تناول أيضا كل خارج عن اجلماعة ببدعة أو بغي أو غريمها واهللا أعلموي: قال العلماء   

والظاهر أن هذا عام خيص منه الصائل وحنوه فيباح قتله يف دفع أذاه وقد جياب عن هذا بأنه داخل يف 

ال حيل تعمد قتله قصدا إال يف هؤالء الثالثة واهللا أعلم: املفارق للجماعة ويكون املراد   

على أن تارك الصالة يقتل لتركها ألن تركها يسمى من هذه الثالثة ويف املسألة  وقد استدل بعضهم

منهم من يكفر تارك الصالة ومنهم من ال يكفره واستدل بعض من يكفره : خالف بني العلماء 

أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا : [ باحلديث اآلخر وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم 

فوجه الدليل أنه وقف العصمة على جمموع : قال ] رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة  وأين

الشهادتني وإقام الصالة وإيتاء الزكاة واملرتب على أشياء ال حيصل إال مبجموعها وينتفى بانتفائها 

ه يقتضي األمر فإن] أمرت أن أقاتل الناس اخل : [ وهو قوله  - وهذا إن قصد به اإلستدالل باملنطوق 

فقد ذهل وسهى ألنه فرق بني املقاتلة على الشئ والقتل عليه فإن املقاتلة  -بالقتال إىل هذه الغاية 

مفاعلة تقتضي احلصول من اجلانبني وال يلزم من وجوب املقاتلة على الصالة وجوب القتل عليها إذا 

 تركها من غري أن يقاتلنا واهللا أعلم

هو احملصن ويدخل فيه الذكر واألنثى وهو حجة على ما اتفق عليه املسلمون ] الثيب الزاين [ وقوله 

موافق لقوله ] النفس بالنفس [ من أن حكم الزاين الرجم بشروطه املذكورة يف أبواب الفقه وقوله 

ويعين به النفوس املكتافئة يف اإلسالم واحلرية بدليل } وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس { تعاىل 

وكذلك احلرية شرط يف املكافأة عند مالك ] ال يقتل مسلم بكافر [ صلى اهللا عليه وسلم  قوله
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والشافعي وأمحد وذهب أصحاب الرأي إىل أن املسلم يقتل بالذمى وأن احلر يقتل بالعبد وقد يستدلون 

 ذا احلديث واجلمهور على خالف ذلك

 

 

 احلديث اخلامس عشر

من كان يؤمن باهللا : عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل  ]

واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن 

رواه البخاري ومسلم] باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه   

ان يؤمن اإلميان الكامل املنجي من عذاب اهللا يعين من ك] من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر [ قوله 

ألن من آمن باهللا حق إميانه خاف وعيده ورجا ] فليقل خريا أو ليصمت [ املوصل إىل رضوان اهللا 

ضبط جوارحه اليت هي : ثوابه واجتهد يف فعل ما أمر به وترك ما ي عنه وأهم ما عليه من ذلك 

} إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال { رعاياه وهو مسئول عنها كما قال تعاىل 

وآفات اللسان كثرية} ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد { وقال تعاىل   

هل يكب الناس يف النار على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم[ وكذلك قال النيب صلى اهللا عليه وسلم   

] 

فمن علم ذلك ]  وأمر مبعروف وي عن منكر كل كالم ابن آدم عليه إال ذكر اهللا تعاىل: [ وقال 

 وآمن به حق إميانه اتقى اهللا يف لسانه فال يتكلم إال خبري أو يسكت

ذكر منها قوله صلى اهللا عليه وسلم : مجاع آداب اخلري يتفرع من أربعة أحاديث : قال بعض العلماء 

 -يقال صمت يصمت : هل اللغة قال أ] من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت [ 

إذا أراد اإلنسان أن يتكلم : صمتا وصموتا وصماتا وقال بعضهم يف معىن هذا احلديث  -بضم امليم 

فإن كان ما يتكلم به خريا حمققا يثاب عليه فليتكلم وإال فليمسك عن الكالم سواء ظهر أنه حرام أو 

بتركه مندوبا إىل اإلمساك عنه خمافة أن ينجر إىل  مكروه أو مباح فعلى هذا يكون الكالم املباح مأمورا

ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد{ احملرم أو املكروه وقد يقع ذلك كثريا قال اهللا تعاىل   } 

واختلف العلماء يف أنه هل يكتب على اإلنسان مجيع ما يلفظ به وإن كان مباحا أو ال يكتب عليه إىل 
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اب ؟ وإىل القول الثاين ذهب ابن عباس وغريه فعلى هذا تكون اآلية ما فيه اجلزاء من ثواب أو عق

ما يلفظ من قول يترتب عليه جزاء: الكرمية خمصوصة أي   

فيه تعريف حلق اجلار والضيف وبرمها ] فليكرم جاره فليكرم ضيفه [ وقوله صلى اهللا عليه وسلم 

ن إىل اجلار وقال صلى اهللا عليه وحث على حفظ اجلوارح وقد أوصى اهللا تعاىل يف كتابه باإلحسا

والضيافة من اإلسالم ] ما زال جربيل عليه السالم يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثه [ وسلم 

وخلق النبيني والصاحلني وقد أوجبها بعض العلماء وأكثرهم على أا من مكارم األخالق وقال 

ان أن إكرام الضيف عبادة ال ينقصها أن يف هذا احلديث من الفقه أن يعتقد اإلنس: صاحب اإلفصاح 

يضيف غنيا وال يغريها أن يقدم إىل ضيفه اليسر مما عنده فإكرامه أن يسارع إىل البشاشة يف وجهه 

ويطيب احلديث له وعماد أمر الضيافة إطعام الطعام فينبغي أن يبادر مبا فتح اهللا من غري كلفة وذكر 

فإنه يدل على أن قول اخلري خري من ] فليقل خريا أو ليصمت [ وأما قوله : كالما يف الضيافة مث قال 

الصمت والصمت خري من قول الشر وذلك أنه أمره بالم األمر لقول اخلري وبدأ به على الصمت ومن 

اإلبالغ عن اهللا تعاىل وعن رسوله صلى اهللا عليه وسلم وتعليم املسلمني واألمر باملعروف : قول اخلري 

نكر عن علم واإلصالح بني الناس وأن يقول للناس حسنا ومن أفضل الكلمات عن علم وإنكار امل

 كلمة حق عند من خياف ويرجى يف ثبات وسداد

 

 

 احلديث السادس عشر

أوصين قال ال : عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه أن رجال قال للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم  ]

خاريرواه الب] تغضب فردد مرارا قال ال تغضب   

من اجلائز أن النيب صلى اهللا عليه وسلم علم من هذا الرجل كثرة الغضب : قال صاحب اإلفصاح 

ليس [ فخصه ذه الوصية وقد مدح النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي ميلك نفسه عند الغضب فقال 

لغيظ ومدح اهللا تعاىل الكاظمني ا] الشديد بالصرعة إمنا الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضب 

من كظم غيظه وهو يستطيع أن [ والعافني عن الناس وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

وقد جاء يف ] ينفذه دعاه اهللا عز وجل على رؤوس اخلالئق يوم القيامة حىت خيربه من احلور ما شاء 
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تكلم بالباطل ويرتكب وهلذا خيرج به اإلنسان من اعتدال حاله وي] إن الغضب من الشيطان [ احلديث 

املذموم وينوي احلقد والبغضاء وغري ذلك من القبائح احملرمة كل ذلك من الغضب أعاذنا اهللا منه وقد 

وذلك أن ] إن اإلستعاذة باهللا من الشيطان الرجيم تذهب الغضب [ جاء يف حديث سليمان بن صرد 

فإنه الشيطان يغويه ويبعده من الشيطان هو الذي يزين الغضب وكل من حرص على ما حتمد عاقبته 

 رضى اهللا عز وجل فاإلستعاذة باهللا منه من أقوى السالح على دفع كيده

 

 

 احلديث السابع عشر

عن أيب يعلى شداد بن أوس رضي اهللا تعاىل عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال إن اهللا  ]

وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة وليحد أحدكم كتب اإلحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة 

رواه مسلم] شفرته ولريح ذبيحته   

بكسر الذال ويضم وقد جاء يف بعض ] الذحبة [ وهي اهليئة واحلالة و : بكسر القاف ] القتلة  ]

اهليئة واحلالة : مصدر وباهلاء والكسر : بغري هاء وهو بالفتح ] فأحسنوا الذبح [ رويات هذا احلديث 

أحد السكني وحدها وإستحدها قوله : هو بضم الياء من أحد يقال ] وليحد أحدكم شفرته [ وقوله 

عام يف القتل من الذبائح والقتصل قصاصا أو يف حد وحنو ذلك وهذا احلديث من ] فأحسنوا القتلة [ 

سان أن جيتهد يف ذلك وال يقصد التعذيب وإح: األحاديث اجلامعة لقواعد كثرية ومعىن إحسان القتل 

أن يرفق بالبهيمة وال يصرعها بغتة وال جيرها من موضع إىل موضع وأن يوجهها إىل : الذبح يف البهائم 

القبلة ويسمى وحيمد ويقطع احللقوم والودجني ويتركها إىل أن تربد واإلعتراف هللا تعاىل باملنة والشكر 

ا لو شاء حلرمه عليناعلى نعمه فإنه سبحانه سخر لنا ما لو شاء لسلطه علينا وأباح لنا م  

 

 

 احلديث الثامن عشر

عن أيب ذر جندب بن جنادة وأيب عبد الرمحن معاذ بن جبل رضي اهللا تعاىل عنهما عن رسول اهللا  ]

إتق اهللا حيثما كنت وأتبع السيئة احلسنة متحها وخالق الناس خبلق : صلى اهللا عليه وآله وسلم قال 
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حسن صحيح: ويف بعض النسخ حديث حسن : رواه الترمذي وقال ] حسن   

مناقب أيب ذر كثرية أسلم ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة وأمره أن يلحق بقومه فلما رأى 

إتق [ حرصه على املقام معه مبكة وعلم أنه ال يقدر على ذلك قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إن احلسنات يذهنب السيئات { فق لقوله تعاىل وهذا موا] اهللا حيثما كنت وأتبع السيئة احلسنة متحها 

عامل الناس مبا حتب أن يعاملوك به واعلم أن أثقل ما : معناه ] وخالق الناس خبلق حسن [ وقوله } 

إن أحبكم إيل وأقربكم مين [ يوضع يف امليزان اخللق احلسن وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ال : وحسن اخللق من صفات النبيني واملرسلني وخيار املؤمنني  ]جملسا يوم القيامة أحاسنكم أخالقا 

 جيزون بالسيئة السيئة بل يعفون ويصفحون وحيسنون مع اإلساءة إليهم

 

 

 احلديث التاسع عشر

كنت خلف النيب صلى اهللا عليه وآله : عن أيب العباس عبداهللا بن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما قال  ]

إحفظ اهللا حيفظك إحفظ اهللا جتده جتاهك إذا سألت : إين أعلمك كلمات وسلم يوما فقال يا غالم 

فاسأل اهللا وإذا استعنت فاستعن باهللا واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشئ مل ينفعوك إال 

بشئ قد كتبه اهللا لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشئ مل يضروك إال بشئ قد كتبه اهللا عليك 

رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح] فت الصحف رفعت األقالم وج  

إحفظ اهللا جتده أمامك تعرف إىل اهللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة واعلم أن [ ويف رواية غري الترمذي 

ما أخطأك مل يكن ليصيبك وما أصابك مل يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصرب وأن الفرج مع 

 [ الكرب وأن مع العسر يسرا

اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما أكثر من أن حتصر وقد دعا له النيب صلى اهللا عليه وسلم مناقب عبد 

ودعا له بأن يؤتى احلكمة مرتني وثبت عنه أن رأى ] اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل [ فقال 

مع  وقد رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهال للوصية: جربيل مرتني وهو حبر هذه األمة وحربها 

كن مطيعا لربك مؤمترا بأوامره منتهيا عن نواهيه وقوله : ومعناه ] إحفظ اهللا حيفظك [ صغره فقال له 

أي اعمل له بالطاعة وال يراك يف خمالفته فإنك جتده جتاهك يف الشدائد ] إحفظ اهللا جتده جتاهك [ 
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أنظروا : قت عليهم فقالوا كما جرى للثالثة الذين أصام املطر فأووا إىل غار فاحندرت صخرة فانطب

ما عملتم من األعمال الصاحلة فاسألوا اهللا تعاىل ا فإنه ينجيكم فذكر كل واحد منهم سابقة سبقت 

له مع ربه فاحندرت عنهم الصخرة فخرجوا ميشون وقصتهم مشهورة يف الصحيح وقوله صلى اهللا عليه 

أرشده إىل التوكل على مواله وأن ال يتخذ ] إذا سألت فاسأل اهللا وإذا استعنت فاستعن باهللا [ وسلم 

ومن يتوكل على اهللا { إليها سواه وال يتعلق بغريه يف مجيع أموره ما قل منها وما كثر وقال اهللا تعاىل 

فبقدر ما يركن الشخص إىل غري اهللا تعاىل بطلبه أوبقلبه أو بأمله فقد أعرض عن ربه مبن } فهو حسبه 

واعلم [ خلوف من غري اهللا وقد أكد النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك فقال ال يضره وال ينفعه وكذلك ا

وكذلك يف الضر ] أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعونك بشئ مل ينفعوك إال بشئ قد كتبه اهللا لك 

وهذا هو اإلميان بالقدر واإلميان به واجب خريه وشره وإذا تيقن املؤمن هذا فما فائدة سؤال غري اهللا 

عانة به ؟ وكذلك إجابة اخلليل عليه الصالة والسالم جربيل عليه السالم حني سأله وهو يف واإلست

هذا تأكيد أيضا ] رفعت األقالم وجفت الصحف [ أما إليك فال وقوله : ألك حاجة ؟ قال : اهلواء 

أي ال يكون خالف ما ذكرت لك بنسخ وال تبديل: ملا تقدم   

فنبهه على أن ] وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا  واعلم أن النصر مع الصرب[ مث قال 

ولنبلونكم بشيء { معرضون للمصائب لقوله عز وجل  -وال سيما الصاحلون  -اإلنسان يف الدنيا 

الذين إذا أصابتهم مصيبة * من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات وبشر الصابرين 

وقال } أولئك عليهم صلوات من رم ورمحة وأولئك هم املهتدون * ن قالوا إنا هللا وإنا إليه راجعو

إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب{ تعاىل   } 

 

 

 احلديث العشرون

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أيب مسعود عقبة بن عمرو األنصاري البدري رضي اهللا عنه قال  ]

رواه البخاري] إذا مل تستح فاصنع ما شئت : بوة األوىل إن مما أدرك الناس من كالم الن: وآله وسلم   

أن احلياء مل يزل ممدوحا مستحسنا مأمورا به مل ينسخ يف شرائع ] من كالم النبوة األوىل [ معىن قوله 

أن يكون خرج بلفظ األمر على معىن : فيه وجهان أحدمها ] فاصنع ما شئت [ األنبياء األولني وقوله 
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ألنه قد بني هلم ما يأتونه وما : فإنه وعيد ] اعملوا ما شئتم [ مل يرد به األمر كقوله الوعيد والتهديد و

مل يكن يف هذا إباحة ] من باع اخلمر فليشقص اخلنازير [ يتركون وكقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

و هذا قوله ائت كل ما مل يستحيا منه إذا ظهر فاعله وحن: أن معناه : تشقيص اخلنازير الوجه الثاين 

أنه ملا كان مينع صاحبه من الفواحش وحيمل على : معناه ] احلياء من اإلميان [ صلى اهللا عليه وسلم 

الرب واخلري كما مينع اإلميان صاحبه من ذلك وحيمله على الطاعات صار مبنزلة اإلميان ملساواته له يف 

 ذلك واهللا أعلم

 

 

 احلديث احلادي والعشرون

قلت يا رسول اهللا قل يل : سفيان ابن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال  -قيل أيب عمرة و -عن أيب عمرو  ]

رواه مسلم] يف اإلسالم قوال ال أسال عنه أحدا غريك قال قل آمنت باهللا مث استقم   

أي علمين قوال جامعا ملعاين اإلسالم ] قل يل يف اإلسالم قوال ال أسأل عنه أحدا غريك [ معىن قوله 

فسه حبيث ال حيتاج إىل تفسري غريك أعمل عليه وأتقي به فأجابه صلى اهللا عليه وسلم واضحا يف ن

هذا من جوامع الكلم اليت أوتيها صلى اهللا عليه وسلم فإنه مجع هلذا ] قل آمنت باهللا مث استقم [ بقوله 

انه متذكرا بقلبه السائل يف هاتني الكلمتني معاين اإلسالم واإلميان كلها فإنه أمره أن جيدد إميانه بلس

إذ ال تأيت اإلستقامة مع شئ : وأمره أن يستقيم على أعمال الطاعات واإلنتهاء عن مجيع املخالفات 

أي آمنوا : اآلية } إن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا { : من اإلعوجاج فإا ضده وهذا كقوله تعاىل 

توفاهم اهللا عليها قال عمر بن اخلطاب رضي  باهللا وحده مث استقاموا على ذلك وعلى الطاعة إىل أن

اعتدلوا على أكثر طاعة اهللا : استقاموا واهللا على طاعته ومل يروغوا روغان الثعلب ومعناه : اهللا عنه 

عقدا وقوال وفعال وداموا على ذلك وهذا معىن قوله أكثر املفسرين وهي معىن احلديث إن شاء اهللا 

ما نزل على رسول اهللا صلى اهللا : قال ابن عباس } قم كما أمرت فاست{ تعاىل وكذلك قوله سبحانه 

: [ عليه وسلم يف مجيع القرآن آية كانت أشق عليه من هذه اآلية لذلك قال صلى اهللا عليه وسلم 

اإلستقامة درجة ا كمال : قال األستاذ أبو القاسم القشريى رمحه اهللا تعاىل ] شيبتين هود وأخواا 

وبوجودها حصول اخلريات ونظامها ومن مل يكن مستقيما يف حال سعيه ضاع سعيه  األمور ومتامها
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وقيل اإلستقامة ال يطيقها إال األكابر ألا اخلروج عن املعهودات ومفارقة الرسول : وخاب جده قال 

: [ والعادات والقيام بني يدي اهللا تعاىل على حقيقة الصدق ولذلك قال النىب صلى اهللا عليه وسلم 

: اخلصلة اليت ا كملت احملاسن وبفقدها قبحت احملاسن : وقال الواسطي ] ستقيموا ولن حتصوا ا

 اإلستقامة واهللا أعلم

 

 

 احلديث الثاىن والعشرون

عن أيب عبد اهللا جابر بن عبد اهللا األنصاري رضي اهللا عنهما أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا  ]

ليت املكتوبات وصمت رمضان وأحللت احلالل وحرمت احلرام أرأيت إذا ص: عليه وآله وسلم فقال 

رواه مسلم] ومل أزد على ذلك شيئا أدخل اجلنة ؟ قال نعم   

فعلته معتقدا حله: اجتنبته ومعىن أحللت احلالل : ومعىن حرمت احلرام   

فعلته معتقدا حله] : أحللت احلالل [ اجتنبته ومعىن ] : حرمت احلرام [ ومعىن   

قال الشيخ أبو عمرو بن الصالح رمحه  -بقافني مفتوحتني  - السائل هو النعمان بن قوقل هذا الرجل 

: أن يعتقد كونه حراما والثاين : أمرين أحدمها ] وحرمت احلرام [ الظاهر أنه أراد بقوله : اهللا تعاىل 

مل يذكر النىب :  أن ال يفعله خبالف حتليل احلالل فإنه يكفي فيه جمرد اعتقاده حالال قال صاحب املفهم

صلى اهللا عليه وسلم للسائل يف هذا احلديث شيئا من التطوعات على اجلملة وهذا يدل على جواز 

ترك التطوعات على اجلملة لكن من تركها ومل يفعل شيئا فقد فوت على نفسه رحبا عظيما وثوابا 

الته كان تركه اونا جسيما ومن داوم على ترك شئ من السنن كان ذلك نقصا يف دينه وقدحا يف عد

لو أن أهل بلدة تواطئوا على ترك سنة : ورغبة عنها كان ذلك فسقا يستحق به ذما قال علماؤنا 

لقوتلوا عليها حىت يرجعوا ولقد كان صدر الصحابة رضى اهللا عنهم ومن بعدهم يثابرون على فعل 

اغتنام ثواا وإمنا احتاج أئمة  السنن والفضائل مثابرم على الفرائض ومل يكونوا يفرقون بينهما يف

الفقهاء إىل ذكر الفرق ملا يترتب عليه من وجوب اإلعادة وتركها وخوف العقاب على الترك ونفيه 

إن حصل ترك بوجه ما وإمنا ترك النىب صلى اهللا عليه وسلم تنبيهه على السنن والفضائل تسهيال 

لك تنفريا له وعلم أنه إذا متكن يف اإلسالم وتيسريا لقرب عهده باإلسالم لئال يكون اإلكثار من ذ
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وشرح اهللا صدره رغب فيما رغب فيه غريه أو لئال يعتقد أن السنن والتطوعات واجبة فتركه لذلك 

أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الصالة فأخرب أا مخس : وكذلك يف احلديث األخري 

مث سأله عن الصوم واحلج والشرائع فأجابه مث قال ] وع ال إال أن تط[ هل علي غريها ؟ قال : فقال 

إن [ ويف رواية  -] أفلح إن صدق [ واهللا ال أزيد على هذا وال أنقص منه فقال : يف آخر ذلك 

مبحافظته على فرائضه وإيقامها واإلتيان ا يف أوقاا من  -وهذا يسمى ] متسك مبا أمر به دخل اجلنة 

ثري الفالح والنجاح وليتنا وفقنا كذلك ومن أتى بالفرائض وأتبعها النوافل فالحا ك -غري إخالل ا 

كان أكثر فالحا منه وإمنا شرعت لتتميم الفرائض فهذا السائل والذي قبله إمنا تركهما النىب صلى اهللا 

عليه وسلم تسهيال عليهما إىل أن تنشرح صدورمها بالفهم عنه واحلرص على حتصيل املندوبات 

يهمافيسهل عل  

 

 

 احلديث الثالث والعشرون

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم : عن أيب مالك احلارث بن األشعري رضي اهللا عنه قال  ]

ما بني السماء  - أو متأل  -الطهور شطر اإلميان واحلمد هللا متأل امليزان وسبحان اهللا واحلمد هللا متآلن 

: ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو  واألرض والصالة نور والصدقة برهان والصرب

رواه مسلم] فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها   

هذا احلديث أصل من أصول اإلسالم وقد اشتمل على مهمات من قواعد اإلسالم والدين أما الطهور 

على املختار -وهو بضم الطاء  -فاملراد به هنا الفعل   

املراد باإلميان هنا الصالة : فيه ينتهى إىل نصف أجر االميان وقيل  إن األجر: فقيل : واختلف يف معناه 

والطهارة شرط يف صحة الصالة فصارت كالشطر وال } وما كان اهللا ليضيع إميانكم { قال تعاىل 

أا : فمعناه ] واحلمد هللا متأل امليزان [ يلزم يف الشطر أن يكون نصفا حقيقيا وقيل غري ذلك وأما قوله 

رها متأل ميزان احلامد هللا تعاىل وقد تظاهرت نصوص القرآن والسنة على وزن األعمال وثقل لعظم أج

وسبب ] ما بني السماء واألرض  -وسبحان اهللا واحلمد هللا متآلن [ املوازين وخفتها وكذلك قوله 

ضبطه بعضهم ] متآلن أو متأل [ عظم فضلها ما اشتملت عليه من التنزيه هللا تعاىل واإلفتقار إليه وقوله 
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 بالتاء املثناة فوق وهو صحيح فاألول ضمري مثىن والثاين ضمري هذه اجلملة من الكالم

بالتذكري والتأنيث أما التأنيث فعلى ما تقدم وأما التذكري فعلى إرادة ] ميآلن [ جيوز : وقال بعضهم 

والصالة : [  عليه وسلم فيذكر على إرادة الذكر وأما قوله صلى اهللا] متأل [ النوعني من الكالم وأما 

فمعناه أا متنع من املعاصي وتنهي عن الفحشاء واملنكر ودي إىل الصواب كما أن النور ] نور 

إا تكون نورا ظاهرا على : معناه أن يكون آخرها نورا لصاحبها يوم القيامة وقيل : يستضاء به وقيل 

بهاء خبالف من مل يصل واهللا أعلموجهه يوم القيامة ويكون يف الدنيا أيضا على وجهه ال  

معناه أنه يفزع إليها كما : فقال صاحب التجريد ] الصدقة برهان : [ وأما قوله صلى اهللا عليه وسلم 

يفزع للرباهني كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت له صدقاته براهني يف جواب 

ه أن الصدقة حجة على إميان فاعلها ألن املنافق ميتنع معنا: تصدقت به وقال غريه : هذا السؤال فيقول 

 منها لكونه ال يعتقدها فمن تصدق استدل بصدقته على قوة إميانه واهللا أعلم

الصرب احملبوب يف الشرع وهو الصرب على : فمعناه ] والصرب ضياء [ وأما قوله صلى اهللا عليه وسلم 

ا على النائبات وأنواع املكاره يف الدنيا واملراد أن طاعة اهللا تعاىل والصرب على معصيته والصرب أيض

 الصرب حممود ال يزال صاحبه مستضيئا به مهتديا مستمرا على الصواب

الصرب هو الوقوف مع البالء : الصرب هو الثبات على الكتاب والسنة وقيل : قال إبراهيم اخلواص 

 يعترض على املقدور فأما إظهار البالء أن ال: الصرب : حبسن األدب وقال أبو علي الدقاق رمحه اهللا 

إنا وجدناه صابرا نعم { : على وجه الشكوى فال ينايف الصرب قال اهللا تعاىل يف حق أيوب عليه السالم 

واهللا أعلم} أين مسين الضر وأنت أرحم الرامحني { : مع أنه قال } العبد إنه أواب   

فمعناه ظاهر أي تنتفع به إن تلوته ] أو عليك والقرآن حجة لك [ وأما قوله صلى اهللا عليه وسلم 

أن : معناه ] كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها [ وعملت به وإال فهو حجة عليك وقوله 

إن { كل إنسان يسعى لنفسه فمنهم من يبيعها هللا بطاعته له فيعتقها من العذاب كما قال اهللا تعاىل 

ومن يبيعها للشيطان واهلوى باتباعها فيوبقها } وأمواهلم بأن هلم اجلنة اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم 

 أي يهلكها اللهم وفقنا للعمل بطاعتك وجنبنا أن نوبق أنفسنا مبخالفتك
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 احلديث الرابع والعشرون

عن أيب ذر الغفاري رضي اهللا تعاىل عنه عن النيب صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه  ]

ز وجل أنه قال يا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا يا عبادي ع

كلكم ضال إال من هديته فاستهدوين أهدكم يا عبادي كلكم جائع إال من أطعمته فاستطعموين 

يا عبادي إنكم ختطئون بالليل : أطعمكم يا عبادي كلكم عار إال من كسوته فاستكسوين أكسكم 

نهار وأنا أغفر الذنوب مجيعا فاستغفروين أغفر لكم ياعبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروين ولن وال

تبلغوا نفعي فتنفعوين يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل 

يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا : واحد منكم ما زاد ذلك يف ملكي شيئا 

يا عبادي لو أن أولكم وآخركم : لى أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا ع

وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد فسألوين فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي 

إال كما ينقص املخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم مث أوفيكم إياها فمن 

رواه مسلم] خريا فليحمد اهللا ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه  وجد  

معناه ال ينبغي يل : قال بعض العلماء ] إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما : [ قوله 

فالظلم حمال يف حق اهللا تعاىل } وما ينبغي للرمحن أن يتخذ ولدا { : وال جيوز علي كما قال تعاىل 

ال يسوغ ألحد أن يسأل اهللا تعاىل أن حيكم له على خصمه إىل باحلق : يف هذا احلديث  قال بعضهم

فهو سبحانه ال يظلم عباده فكيف يظن ظان أنه ] إين حرمت الظلم على نفسي : [ بقوله سبحانه 

املظلوم يقتص له من الظامل وحذفت إحدى : املعىن ] فال تظاملوا [ يظلم عباده لغريه ؟ وكذلك قال 

كلكم ضال إال من هديته وكلكم عار إال من كسوته : [ فال تتظاملوا وقوله : لتاءين ختفيفا أصله ا

تنبيه على فقرنا وعجزنا عن جلب منافعنا ودفع مضارنا إال أن يعيننا ] وكلكم جائع إال من أطعمته 

د أنه إذا رأى آثار ال حول وال قوة إال باهللا وليعلم العب: اهللا سبحانه على ذلك وهو يرجع إىل معىن 

هذه النعمة عليه أن ذلك من عند اهللا ويتعني عليه شكر اهللا تعاىل وكلما ازداد من ذلك يزيد يف احلمد 

أي اطلبوا مين اهلداية أهدكم واجلملة يف ذلك أن ] فاستهدوين أهدكم : [ والشكر هللا تعاىل وقوله 

إمنا أوتيته على : قبل أن يسأله مل يبعد أن يقول يعلم العبد أنه طلب اهلداية من مواله فهداه ولو هداه 

إىل آخره يعين أنه خلق اخللق كلهم ذوي فقر إىل الطعام فكل ] كلكم جائع [ علم عندي وكذلك 
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طاعم كان جائعا حىت يطعمه اهللا بسوق الرزق إليه وتصحيح اآلالت اليت هيأها له فال يظن ذو الثروة 

 فيه أطعمه إياه أحد غري اهللا تعاىل وفيه أيضا أدب للفقراء كأنه أن الزرق الذي يف يده وقد رفعه إىل

فاستطعموين [ ال تطلبوا الطعام من غريي فإن هؤالء الذين تطلبون منهم أنا الذي أطعمهم : قال 

يف هذا الكالم من التوبيخ ما ] إنكم ختطئون بالليل والنهار [ وكذلك مابعده وقوله ] أطعمكم 

وكذلك أن اهللا خلق الليل ليطاع فيه ويعد باإلخالص حيث تسلم األعمال يستحي منه كل مؤمن 

فيها غالبا من الرياء والنفاق أفال يستحي املؤمن أن ال ينفق الليل والنهار فإنه خلق مشهودا من الناس 

فينبغي من كل فطن أن يطيع اهللا فيه أيضا وال يتظاهر بني الناس باملخالفة وكيف حيسن باملؤمن أن 

فذكر الذنوب ] وأنا أغفر الذنوب مجعيا : [ ئ سرا أو جهرا ألنه سبحانه وتعاىل قد قال بعد ذلك خيط

وإمنا قال ذلك قبل أمره إبانا باإلستغفار لئال يقنط ] مجيعا [ باأللف والالم اليت للتعريف وأكدها بقوله 

 أحد من رمحة اهللا لعظم ذنب ارتكبه

فيه ما يدل على أن تقوى : إىل آخره ] كم وإنسكم وجنكم يا عبادي لو أن أولكم وآخر: [ قوله 

لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم : [ املتقني رمحة هلم وأا ال تزيد يف ملكه شيئا وأما قوله 

إىل آخره ففيه تنبيه اخللق على أن يعظموا املسألة ويوسعوا الطلب وال يقتصر ] قاموا يف صعيد واحد 

إن ما عند اهللا ال ينقص وخزائنه ال تنفد فال يظن ظان أن ما عند اهللا يغيضه سائل وال خيتصر طالب ف

يد اهللا مألى ال يغيضها نفقة سحاء الليل [ اإلنفاق كمال قال صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث اآلخر 

وسر ذلك أن قدرته ] والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات واألرض فإنه مل يغض ما يف ميينه 

إال كما [ حلة لإلجياد دائما ال جيوز عليها عجز وال قصور واملمكنات ال تنحصر وال تتناهى وقوله صا

هذا مثل قصد به التقريب إىل األفهام مبا نشاهده] ينقص املخيط إذا أدخل البحر   

 هو:  -بكسر امليم وإسكان اخلاء وفتح الياء  -أن ذلك ال ينقص مما عنده شيئا واملخيط : واملعىن 

يعين ال ] إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم مث أوفيكم إياها فمن وجد خريا فليحمد اهللا : [ اإلبرة وقوله 

ومن وجد [ يسند طاعته وعبادته من عمله لنفسه بل يسندها إىل التوفيق وحيمد اهللا على ذلك وقوله 

فسه أكد ذلك بالنون ومن وجد غري األفضل فال يلومن إال ن: مل يقل ومن وجد شرا يعين ] غري ذلك 

 جتذيرا أن خيطر يف قلب عامل أن اللوم تستحقه غري نفسه واهللا أعلم

 



  -  36 -  --------------------------------------------------------------------------- شرح ا�ربعين النووية 

 www.alathariyah.net/ا�ثرية

 

 احلديث اخلامس والعشرون

عن أيب ذر رضي اهللا عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قالوا للنيب  ]

يصلون كما نصلي : دثور باألجور يا رسول اهللا ذهب أهل ال: صلى اهللا تعاىل وعليه وآله وسلم 

إن : أوليس قد جعل اهللا لكم ما تصدقون : ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أمواهلم قال 

بكل تسبيحة صدقة وكل تكبرية صدقة وكل حتميدة صدقة وكل ليلة صدقة وأمر مبعروف صدقة 

 أحدنا شهوته ويكون له فيها يا رسول اهللا أيأيت: وي عن منكر صدقة ويف بضع أحدكم صدقة قالوا 

] أجر ؟ قال أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له أجر 

 رواه مسلم

أوليس قد جعل اهللا لكم ما : [ مجع دثر بفتحها وهو املال الكثري وقوله :  -بضم الدال  -الدثور 

ال مجيعا وجيوز يف اللغة ختفيف الصادالرواية فيها بتشديد الصاد والد] تصدقون   

ويف هذا احلديث فضيلة التسبيح وسائر األذكار واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وإحضار النية يف 

املباحات وإمنا تصري طاعات بالنيات الصادقات وفيه دليل على جواز سؤال املستفيت عن بعض ما خيفى 

أنه ال يكره ذلك ومل يكن فيه سوء أدب وذكر العامل  علمه من الدليل إذا علم من حال املسؤول

 الدليل على بعض ما خيفى على السائل

إشارة إىل ثبوت حكم الصدقة يف كل فرد من ] وأمر مبعروف صدقة وي عن منكر صدقة [ وقوله 

ف ألن األمر باملعرو: أفراد األمر باملعروف والنهي عن املنكر آكد منه يف التسبيح وما ذكر بعده 

والنهي عن املنكر فرض كفاية وقد يتعني خبالف األذكار اليت تقع نوافل وأجر الفرائض أكثر من أجر 

رواه ] وما تقرب إيل عبدي بشئ أحب إيل مما افترضته عليه [ النفل كما دل عليه قوله عز وجل 

 البخاري

ه حبديث وأما قوله يزيد ثواب الفرض على ثواب النفل سبعني درجة واستأنس ل: قال بعض العلماء 

هو بضم الباء ويطلق على اجلماع وعلى الفرج نفسه ] يف بضع أحدكم صدقة [ صلى اهللا عليه وسلم 

وكالمها يصح إرادته ها هنا وقد تقدم أن املباحات تصري بالنيات طاعات فاجلماع يكون عبادة إذا 

حل أو إعفاف نفسه أو زوجته نوى به اإلنسان قضاء حق الزوجة ومعاشرا باملعروف أو طلب ولد صا
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يا رسول اهللا أيأيت أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أو غري ذلك من املقاصد الصاحلة وقوهلم 

فيه جواز القياس وهو مذهب العلماء ومل : إىل آخره ] أرأيتم لو وضعها يف احلرام أكان عليه وزر ؟ [ 

لتابعني وحنوهم من ذم القياس فليس املراد به القياس الذي خيالف فيه إال أهل الظاهر وأما املنقول عن ا

يعهده الفقهاء اتهدون وهذا القياس هو قياس العكس واختلف األصوليون يف العمل به واحلديث 

 دليل ملن عمل به

 

 

 احلديث السادس والعشرون

وسلم كل سالمى من قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال  ]

تعدل بني اثنني صدقة وتعني الرجل يف دابته فتحمله : الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس 

عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة متشيها إىل الصالة صدقة 

رواه البخاري ومسلم] ومتيط األذى عن الطريق صدقة   

وهي املفاصل واألعضاء وقد ثبت يف صحيح : بضم السني املهملة وختفيف الالم  ]سالمى : [ قوله 

وأصله عظام الكف واألصابع واألرجل مث استعمل يف : مسلم أا ثالمثائة وستون قال القاضي عياض 

 سائر عظام اجلسد ومفاصله

عدل بني اإلثنني صدقة ي: [ وقوله : املراد صدقة ترهيب وترغيب ال إجياب وإلزام : قال بعض العلماء 

أي يصلح بينهما بالعدل]   

يصبح على كل سالمى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة [ ويف حديث آخر من رواية مسلم 

وكل حتميدة صدقة وكل ليلة صدقة وكل تكبرية صدقة وأمر باملعروف صدقة وي عن املنكر صدقة 

من هذه الصدقات عن هذه األعضاء أي يكفي ] وجيزى من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى 

 ركعتان فإن الصالة عمل جلميع أعضاء اجلسد فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته واهللا أعلم

 

 

 احلديث السابع والعشرون
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عن النواس بن مسعان رضي اهللا تعاىل عنه عن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم قال الرب حسن  ]

رواه مسلم] وكرهت أن يطلع عليه الناس اخللق واإلمث ما حاك يف نفسك   

: أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال : [ وعن وابصة بن معبد رضي اهللا تعاىل عنه قال 

إستفت قلبك الرب ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب : نعم وقال : جئت تسأل عن الرب ؟ قلت 

حديث حسن رويناه يف مسندي ] وإن أفتاك الناس وأفتوك  واإلمث ما حاك يف النفس وتردد يف الصدر

 اإلمامني أمحد بن حنبل والدرامي بإسناد حسن

[ أن حسن اخللق أعظم خصال الرب كمال قال : يعين ] الرب حسن اخللق [ قوله صلى اهللا عليه وسلم 

ز وجلأما الرب فهو الذي يرب فاعله ويلحقه باألبرار وهم املطيعون هللا ع] احلج عرفة   

اإلنصاف يف املعاملة والرفق يف احملاولة والعدل يف األحكام والبذل يف اإلحسان : واملراد حبسن اخللق 

إمنا املؤمنون الذين إذا { وغري ذلك من صفات املؤمنني الذين وصفهم اهللا تعاىل فقال يف سورة األنفال 

الذين يقيمون * على رم يتوكلون ذكر اهللا وجلت قلوم وإذا تليت عليهم آياته زادم إميانا و

التائبون العابدون احلامدون { وقال تعاىل } أولئك هم املؤمنون حقا * الصالة ومما رزقناهم ينفقون 

: وقال } أولئك هم الوارثون { إىل قوله } قد أفلح املؤمنون { وقال } وبشر املؤمنني { إىل قوله } 

إىل آخر السورة فمن أشكل عليه حاله فليعرض } ونا وعباد الرمحن الذين ميشون على األرض ه{ 

نفسه على هذه اآليات فوجود مجيعها عالمة حسن اخللق وفقد مجيعها عالمة سوء اخللق ووجود 

بعضها دون بعض يدل على البعض دون البعض فليشغل حبفظ ما وجده وحتصيل ما فقده وال يظن 

واحش واملعاصي فقط وأن من فعل ذلك فقد ظان أن حسن اخللق عبارة عن لني اجلانب وترك الف

هذب خلفه بل حسن اخللق ما ذكرناه من صفات املؤمنني والتخلق بأخالقهم ومن حسن اخللق 

أن أعرابيا جذب برد النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت أثرت : احتمال األذى فقد ورد يف الصحيحني 

مد مر يل من مال اهللا الذي عندك فالتفت إليه يا حم: حاشيته يف عاتق النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال 

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث ضحك وأمر له بعطاء

هو الشئ الذي يورث نقرة : يعين ] واإلمث ما حاك يف نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس [ وقوله 

ويكره صاحبه أن  إن اإلمث ما حيوك يف الصدر: يف القلب وهذا أصل يتمسك به ملعرفة اإلمث من الرب 

أماثلهم ووجوههم ال غوغاؤهم فهذا هو اإلمث فيتركه  - واهللا أعلم  -يطلع عليه الناس واملراد بالناس 
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 واهللا أعلم

 

 

 احلديث الثامن والعشرون

وعظنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : عن أيب جنيح العرباض بن سارية رضي اهللا تعاىل عنه قال  ]

يا رسول اهللا كأا موعظة مودع : ا القلوب وذرفت منها العيون فقلنا وسلم موعظة وجلت منه

فأوصنا قال أوصيكم بتقوى اهللا عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم 

فسريي اختالفا كثريا فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليها بالنواجذ وإياكم 

حديث حسن صحيح: رواه أبو داود والترمذي وقال ] ر فإن كل بدعة ضاللة وحمدثات األمو  

لقد تركتكم على [ إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ قال : ويف بعض طرق هذا احلديث 

يعين بلغت إلينا وأثرت يف قلوبنا : موعظة بليغة : قوله ] البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك 

[ كأنه قام مقام ختويف ووعيد وقوله : أي خافت وذرفت منها العيون : ها القلوب ووجلت من

ويف بعض ] وإن تأمر عليكم عبد [ يعىن لوالة األمور ] أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة 

عبد حبشي[ الروايات   ] 

كن كقوله صلى العبد ال يكون واليا ولكن ضرب به املثل على التقدير وإن مل ي: قال بعض العلماء 

ومفحص قطاة ال يكون ] من بىن هللا مسجدا كمفحص قطاة بىن اهللا له بيتا يف اجلنة [ اهللا عليه وسلم 

 مسجدا ولكن األمثال يأيت فيها مثل ذلك

وحيتمل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أخرب بفساد األمر ووضعه يف غري أهله حىت توضع الوالية يف 

وأطيعوا تغليبا ألهون الضررين وهو الصرب على والية من ال جتوز واليته لئال  العبيد فإذا كانت فامسعوا

هذا من بعض ] وإنه من يعش منكم بعدى فسريى اختالفا كثريا [ يفضي إىل فتنة عظيمة وقوله 

أخرب أصحابه مبا يكون بعده من اإلختالف وغلبة املنكر وقد كان : معجزاته صلى اهللا عليه وسلم 

التفصيل ومل يكن بينه لكل أحد إمنا حذر منه على العموم وقد بني ذلك لبعض اآلحاد  عاملا به على

 كحذيفة وأيب هريرة وهو دليل على عظم حملهما ومنزلتهما

وسنة [ السنة الطريقة القومية اليت جترى على السنن وهو السبيل الواضح ] فعليكم بسنيت [ وقوله 
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أبو بكر وعمر وعثمان : ين مشلهم اهلدى وهم األربعة باإلمجاع يعين الذ] اخللفاء الراشدين املهديني 

وعلي رضي اهللا عنهما أمجعني وأمر صلى اهللا عليه وسلم بالثبات على سنة اخللفاء الراشدين ألمرين 

الترجيح ملا ذهبوا إليه عند اختالف الصحابة: التقليد ملن عجز عن النظر والثاين : أحدمها   

حمدث ليس له أصل يف الشريعة : إعلم أن احملدث على قسمني ] ت األمور وإياكم وحمدثا[ وقوله 

( ولفظ ) احملدث ( فهذا باطل مذموم وحمدث حبمل النظري على النظري فهذا ليس مبذموم ألن لفظ 

ال يذمان رد اإلسم بل ملعىن املخالفة للسنة والداعي إىل الضاللة وال يذم ذلك مطلقا فقد ) البدعة 

نعمت البدعة : وقال عمر رضي اهللا عنه } ما يأتيهم من ذكر من الرمحن حمدث { : تعاىل  قال اهللا

 هذه يعين التراويح وأما النواجذ فهي آخر األضراس واهللا أعلم

 

 

 احلديث التاسع والعشرون

قلت يا رسول اهللا أخربين بعمل يدخلين اجلنة ويباعدين عن : عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال  ]

تعبد اهللا ال تشرك به شيئا : لقد سألت عن عظيم وإنه ليسري على من يسره اهللا تعاىل عليه : نار قال ال

: أال أدلك على أبواب اخلري ؟ : وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت مث قال 

{ : ل مث تال الصوم جنة والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار وصالة الرجل يف جوف اللي

مث قال أال أخربك برأس األمر وعموده } يعملون } { حىت إذا بلغ } { تتجاىف جنوم عن املضاجع 

بلى يا رسول اهللا قال رأس األمر اإلسالم وعموده الصالة وذروة سنامه اجلهاد : وذروة سنامه ؟ قلت 

بلسانه وقال كف عليك هذا  بلى يا رسول اهللا فأخذ: أال أخربك مبالك ذلك كله ؟ قلت : مث قال 

يا نيب اهللا وإنا ملؤاخذون مبا نتكلم به ؟ فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس يف النار على : قلت 

إال حصائد ألسنتهم ؟ - أو قال على مناخرهم  -وجوههم   ] 

حديث حسن صحيح: رواه الترمذي وقال   

يعين على من ] على من يسره اهللا عليه لقد سألت عن عظيم وإنه ليسري : [ قوله صلى اهللا عليه وسلم 

] وتقيم الصالة : [ يعبد اهللا ال يشرك به شيئا مث قال : وفقه اهللا له مث أرشده لعبادته خملصا له الدين 

أال : [ اإلتيان ا على أكمل أحواهلا مث ذكر شرائع اإلسالم من الزكاة والصوم واحلج مث قال : إقامتها 
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غري رمضان ألنه قد تقدم ومراده اإلكثار : املراد بالصوم هنا ] الصوم جنة أدلك على أبواب اخلري ؟ 

] والصدقة تطفئ اخلطيئة : [ ان أي الصوم سترة لك ووقاية من النار مث قال ] واجلنة [ من الصوم 

 تتجاىف جنوم عن{ : مث تال ] وصالة الرجل يف جوف الليل : [ أراد بالصدقة هنا غري الزكاة مث قال 

فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني * املضاجع يدعون رم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون 

أن من قام يف جوف الليل وترك نومه ولذته وآثر على ذلك ما : معناه } جزاء مبا كانوا يعملون 

جزاء مبا كانوا فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني { يرجوه من ربه فجزاؤه ما يف اآلية من قوله 

إنظروا إىل : [ أن اهللا تعاىل يباهي بقوام الليل يف الظالم يقوم : وقد جاء يف بعض األخبار } يعملون 

مث ] أشهدكم أين قد أحبتهم دار كراميت : عبادي وقد قاموا يف ظلم الليل حيث ال يراهم أحد غريي 

فحل من اإلبل وجعل اإلسالم رأس هذا جعل األمر كال: إىل آخره ] أال أخربك برأس األمر : [ قال 

عمود الشئ هو الذي يقيمه مما ال ثبات ] وعموده الصالة [ األمر وال يعيش احليوان بغري رأس مث قال 

: وذروة كل شئ أعاله وذورة سنام البعري ] وذروة سنامه اجلهاد : [ له يف العادة بغري عمود وقوله 

جاء رجل إىل رسول : [ عمال كما روى أبو هريرة قال طرف سنامه واجلهاد ال يقاومه شئ من األ

هل تستطيع ] مث قال [ ال أجده ] دلين على عمل يعدل اجلهاد قال : اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

ومن يستطيع ذلك ؟: فقال [ إذا خرج ااهد أن تدخل مسجدك فتقوم وال تفتر وتصوم وال تفطر ؟   

] 

: [ فأخذ بلسانه مث قال : بلى يا رسول اهللا قال : قلت ] لك كله ؟ أال أخربك مبالك ذ: [ وقوله 

حضه أوال على جهاد الكفر مث نقله إىل اجلهاد األكرب وهو جهاد النفس : إىل آخره ] كف عليك هذا 

: وقمعها عن الكالم فيما يؤذيها ويرديها فإنه جعل أكثر دخول الناس النار بسبب ألسنتهم حيث قال 

إال  - أو قال على مناخرهم  - يا معاذ وهل يكب الناس يف النار على وجوههم ثكلتك أمك [ 

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا [ وقد تقدم يف احلديث املتفق عليه ] حصائد ألسنتهم ؟ 

من يضمن يل ما بني حلييه وما بني رجليه أضمن له اجلنة[ ويف حديث آخر ] أو ليصمت   ] 

 

 

ثوناحلديث الثال  
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عن أيب ثعلبة اخلشيب جرثوم بن ناشر رضي اهللا تعاىل عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إن  ]

اهللا تعاىل فرض فرائض فال تضيعوها وحد حدودا فال تعتدوها وحرم أشياء فال تنتهكوها وسكت عن 

هحديث حسن رواه الدارقطين وغري] أشياء رمحة لكم غري نسيان فال تبحثوا عنها   

أي فال تدخلوا فيها وأما النهي عن البحث ] فال تنتهكوها [ أي أوجب وألزم وقوله ] فرض [ قوله 

ذروين ما تركتكم فإمنا أهلك الذين من [ عما سكت اهللا عنه فهو موافق لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

 [ قبلكم كثرة مسائلهم واختالفهم على أنبيائهم

ئيل يسألون فيجابون ويعطون ما طلبوا حىت كان ذلك فتنة هلم كانت بنو إسرا: قال بعض العلماء 

وأدى ذلك إىل هالكهم وكان الصحابة رضي اهللا عنهم قد فهموا ذلك وكفوا عن السؤال إىل فيما ال 

 بد منه وكان يعجبهم أن جييء األعراب يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيسمعون ويعون

جيوز السؤال يف النوازل للعلماء حىت تقع وقد كان السلف يقولون يف  ال: وقد بالغ قوم حىت قالوا 

أصلوا وفرعوا ومهدوا وسطروا: دعوها حىت تنزل إال أن العلماء ملا خافوا ذهاب العلم : مثلها   

أهل هي على احلظر أو على اإلباحة أو الوقف : واختلف العلماء يف األشياء قبل ورود الشرع حبكمها 

اهب وذلك مذكور يف كتب األصول؟ على ثالث مذ  

 

 

 احلديث احلادي والثالثون

عن أيب العباس سهل بن سعد الساعدى رضي اهللا تعاىل عنه قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه  ]

فقال إزهد يف : يا رسول اهللا دلين على عمل إذا عملته أحبين اهللا وأحبين الناس : وآله وسلم فقال 

حديث حسن رواه ابن ماجة وغريه بأسانيد ] زهد فيما عند الناس حيبك الناس الدنيا حيبك اهللا وا

 حسنة

كن [ اعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قد حث على التقلل من الدنيا والزهد فيها وقال 

إن [ ويف حديث آخر ] حب الدنيا رأس كل خطيئة [ وقال ] يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل 

يف الدنيا يريح قلبه يف الدنيا واآلخرة والراغب يف الدنيا يتعب قلبه يف الدنيا واآلخرة الزاهد  ] 

واعلم أن من يف الدنيا ضيف وما يف يده عارية وأن الضيف مرحتل والعارية مردودة والدنيا عرض 
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م أبغضوه حاضر يأكل منها الرب والفاجر وهي مبغضة ألولياء اهللا حمببة ألهلها فمن شاركهم يف حمبو

وقد أرشد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم السائل إىل تركها بالزهد فيها ووعد على ذلك حب اهللا 

تعاىل وهو رضاه عنه فإن حب اهللا تعاىل لعباده رضاه عنهم وأرشده إىل الزهد فيما يف أيدي الناس إن 

غضون عليه ويتنافسون فيه إال أراد حمبة الناس له وترك حب الدنيا فإنه ليس يف أيدي الناس شئ يتبا

 الدنيا

من كانت اآلخرة مهه مجع اهللا مشله وجعل غناه يف قلبه وأتته الدنيا وهي [ وقال صلى اهللا عليه وسلم 

] راغمة ومن كانت الدنيا مهه شتت اهللا مشله وجعل فقره بني عينيه ومل يأته من الدنيا إال ما قدر له 

ا على بالية ال ينفد عذااالسعيد من اختار باقية يدوم نعيمه  

 

 

 احلديث الثاين والثالثون

عن أيب سعيد سعد بن مالك بن سنان اخلدري رضي اهللا تعاىل عنه أن رسول اهللا صلى اهللا وعليه  ]

حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطين وغريمها مسندا ورواه ] ال ضرر وال ضرار : وآله وسلم قال 

و بن حيىي عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فأسقط أبا سعيد مالك يف املوطإ مرسال عن عمر

 وله طرق يقوي بعضها بعضا

يا عبادي إين حرمت [ اعلم أن من أضر بأخيه فقد ظلمه والظلم حرام كما تقدم يف حديث أيب ذر 

إن دماءكم [ وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ] الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا 

ال ضرر وال ضرار[ وأما قوله ] وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام   ] 

مها لفظان مبعىن واحد تكلم ما مجيعا على وجه التأكيد: فقال بعضهم   

أي ال يدخل ] ال ضرار [ فمعىن : الضرر عند أهل العربية اإلسم والضرار الفعل : وقال ابن حبيب 

ال يضار أحد بأحد] ال ضرار [ نفسه ومعىن أحد على أحد ضررا مل يدخله على   

الضرر هو الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة وهذا وجه حسن: وقال احملاسين   

أن تضر : والضرار : الضرر والضرار مثل القتل والقتال فالضرر أن تضر من ال يضرك : وقال بعضهم 

أد [ وهذا حنو قوله صلى اهللا عليه وسلم  من أضر بك من غري جهة اإلعتداء باملثل واإلنتصار باحلق
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ال ختن من خانك بعد أن : وهذا معناه عند بعض العلماء ] األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من خانك 

انتصرت منه يف خيانته لك كأن النهي إمنا وقع على اإلبتداء وأما من عاقب مبثل ما عوقب به وأخذ 

ما ليس له أو أكثر مما له وإمنا اخلائن من أخذ: حقه فليس خبائن   

واختلف الفقهاء يف الذي جيحد حقا عليه مث يظفر احود مبال للجاحد قد ائتمنه عليه أو حنو ذلك 

أد األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من [ ليس له أن يأخذ حقه يف ذلك لظاهر قوله : فقال بعضهم 

ت يده واحتجوا حبديث عائشة يف قصة له أن ينتصر منه ويأخذ حقه من حت: وقال آخرون ] خانك 

هند مع أيب سفيان وللفقهاء يف هذه املسألة وجوه واعتالالت ليس هذا موضوع ذكرها والذي يصح 

أنه ليس ألحد يضر بأخيه سواء ضره أم ال إال أن له أن ينتصر ويعاقب إن قدر مبا أبيح له : يف النظر 

لوجه الذي أباحته السنةباحلق وليس ذلك ظلما وال ضرارا إذا كان على ا  

أسند الدارقطين هذا احلديث من وجوه جمموعها يقوي : وقال الشيخ أبو عمرو بن صالح رمحه اهللا 

الفقه يدور على مخسة : احلديث وحيسنه وقد نقله مجاهري أهل العلم واحتجوا به فعن أيب داود قال 

يشعر بكونه : ن اخلمسة وقوله فيه فعد أيب داود له م: أحاديث وعد هذا احلديث منها قال الشيخ 

[ هو على مثال ضرار وقتال وهو على ألسنة كثري من الفقهاء واحملدثني : عنده غري ضعيف وقال فيه 

مزة مكسورة قبل الضاد وال صحة لذلك] الضرر وال إضرار   

 

 

 احلديث الثالث والثالثون

لو يعطى الناس : ه وآله وسلم قال عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا علي ]

 [ بدعواهم الدعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على املدعى واليمني على من أنكر

 حديث حسن رواه البيهقي وغريه هكذا وبعضه يف الصحيحني

أن : كتب ابن عباس رضي اهللا عنهما : قال ابن أيب مليكة : الذي يف الصحيحني من هذا احلديث 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : صلى اهللا عليه وسلم قضى باليمني على املدعى عليه ويف رواية النيب 

لو يعطى الناس بدعواهم الدعى رجال دماء رجال وأمواهلم ولكن اليمني على املدعى عليه[ قال   ] 

روى هذا احلديث البخاري ومسلم يف صحيحيهما مرفوعا من رواية ابن : قال صاحب األربعني 
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ال يصح رفعه إمنا هو من قول ابن : عباس وهكذا رواه أصحاب كتب السنن وغريهم وقال األصيلي 

 عباس

إذا صح رفعه بشهادة اإلمامني فال يضر من وقفه وال يكون ذلك تعارضا وال اضطرابا : قال املصنف 

كم وهذا احلديث أصل من أصول األحكام وأعظم مرجع عند التنازع واخلصام ويقتضي أن ال حي

 ألحد بدعواه

استدل به بعض الناس على إبطال قول مالك يف مساع ] الدعى رجال دماء رجال وأمواهلم [ قوله 

له عند فالن دينار أو : ألنه إذا مل يسمع قول املريض ) دمي عند فالن ( أو ) فالن قتلين ( قول القتيل 

على مالك يف ذلك ألنه مل يسند دمي عند فالن بطريق األوىل وال حجة هلم : درهم فألن ال يسمع 

دمي عند فالن ( القصاص أو الدية إىل قول املدعي بل إىل القسامة على القتل ولكنه جيعل قول القتيل 

ولكن اليمني على املدعى : [ لوثا يقوى بينة املدعني حىت يربأوا باألميان كسائر أنواع اللوث قوله ) 

فذهب بعضهم : عليه يف األموال واختلفوا يف غري ذلك أمجع العلماء على استحالف املدعى ] عليه 

إىل وجوا على كل مدعى عليه يف حق أو طالق أو نكاح أو عتق أخذا بظاهر عموم احلديث فإن 

حيلف على الطالق والنكاح والعتق وإن : نكل حلف املدعى وثبتت دعواه وقال أبو حنيفة رمحه اهللا 

يف احلدودوال يستحلف : نكل لزمه ذلك كله قال   

 

 

 احلديث الرابع والثالثون

من : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقوم : عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال  ]

رواه ] رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان 

 مسلم

أول من بدأ باخلطبة يوم العيد قبل الصالة مروان : شهاب قال أورد مسلم هذا احلديث عن طارق بن 

أما هذا فقد قضى : قد ترك ما هناك فقال أبو سعيد : الصالة قبل اخلطبة فقال : فقام إليه رجل فقال 

] من رأى منكم منكرا فليغريه إىل آخره : [ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : ما عليه 

ليل على أنه مل يعمل بذلك أحد قبل مروانويف هذا احلديث د  
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حيتمل أن أبا : كيف تأخر أبو سعيد عن تغيري هذا املنكر حىت أنكره هذا الرجل ؟ قيل : فإن قيل 

سعيد مل يكن حاضرا أول ما شرع مروان يف تقدمي اخلطبة وأن الرجل أنكره عليه مث دخل أبو سعيد 

حصول فتنة بسبب إنكاره : خاف على نفسه إن غري  ومها يف الكالم وحيتمل أنه كان حاضرا لكنه

فسقط عنه اإلنكار وحيتمل أن أبا سعيد هم باإلنكار فبدره الرجل فعضده أبو سعيد واهللا أعلم وقد 

أن أبا : جاء يف احلديث اآلخر الذي اتفق عليه البخاري ومسلم وأخرجاه يف باب صالة العيدين 

أن يصعد املنرب وكانا مجيعا فرد عليه مروان مبثل ما رد هنا  سعيد هو الذي جذب بيد مروان حني أراد

فهو أمر إجياب بإمجاع األمة وقد تطابق ] فليغريه [ على الرجل فيحتمل أما قضيتان وأن قوله 

الكتاب والسنة على وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر وهو أيضا من النصيحة اليت هي الدين 

فليس خمالفا ملا ذكرنا ألن } ليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم ع{ : وأما قوله تعاىل 

املذهب الصحيح عند احملققني يف معىن اآلية الكرمية أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به ال يضركم تقصري 

وإذا كان كذلك فمما كلف به املسلم األمر } وال تزر وازرة وزر أخرى { : غريكم مثل قوله 

عن املنكر فإذا فعله ومل ميتثل املخاطب فال عتب بعد ذلك فإمنا عليه األمر والنهي ال  باملعروف والنهي

 القبول واهللا أعلم

مث إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي وإذا تركه 

موضع ال يعلم به إال هو أو ال اجلميع أمث كل من متكن منه بال عذر مث إنه قد يتعني كما إذا كان يف 

وال : يتمكن من إزالته إال هو وكمن يرى زوجته أو ولده أو غالمه على منكر ويقصر قال العلماء 

{ يسقط األمر باملعروف والنهي عن املنكر لكونه ال يقبل يف ظنه بل جيب عليه فعله قال اهللا تعاىل 

ه أن يأمر وينهى وليس عليه القبول قال اهللا تعاىل وقد تقدم أن علي} وذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنني 

وال يشترط يف اآلمر باملعروف والناهى عن املنكر أن : قال العلماء } ما على الرسول إال البالغ { 

يكون كامل احلال ممتثال ما يأمر به جمتنبا ما ينهى عنه بل عليه األمر وإن كان مرتكبا خالف ذلك 

يأمر نفسه وينهاها وأن يأمر غريه وينهاها فإذا أخذ بأحدمها ال يسقط عنه أن : ألنه جيب عليه شيئان 

وال خيتص األمر باملعروف والنهى عن املنكر بأصحاب الوالية بل ذلك ثابت آلحاد : اآلخر قالوا 

املسلمني وإمنا يأمر وينهى من كان عاملا مبا يأمر به وينهى عنه فإن كان من األمور الظاهرة مثل 

الصوم والزنا وشرب اخلمر وحنو ذلك فكل املسلمني علماء ا وإن كان من دقائق األفعال الصالة و
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واألقوال وما يتعلق باإلجتهاد ومل يكن للعوام فيه مدخل فليس هلم إنكاره بل ذلك للعلماء والعلماء 

ل جمتهد مصيب أن ك: إمنا ينكرون ما أمجع عليه أما املختلف فيه فال إنكار فيه ألن على أحد املذهبني 

أن املصيب واحد واملخطئ غري متعني لنا : وهو املختار عند كثري من احملققني وعلى املذهب اآلخر 

 واإلمث موضوع عنه لكن على جهة النصيحة للخروج من اخلالف فهو حسن مندوب إىل فعله برفق

ملنكر قد ضيع أكثره من واعلم أن باب األمر باملعروف والنهي عن ا: قال الشيخ حمي الدين رمحه اهللا 

أزمان متطاولة ومل يبق منه يف هذه األزمان إال رسوم قليلة جدا وهو باب عظيم به قوام األمر ومالكه 

وإذا كثر اخلبث عم العقاب الصاحل والطاحل وإذا مل يأخذوا على يد الظامل أوشك أن يعمهم اهللا 

} أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فليحذر الذين خيالفون عن أمره { بعذاب قال اهللا تعاىل 

فينبغى لطالب اآلخرة والساعي يف حتصيل رضى اهللا عز وجل أن يعتين ذا الباب فإن نفعه عظيم ال 

ولينصرن اهللا { : سيما وقد ذهب معظمه وال يهابن من ينكر عليه الرتفاع مرتبته فإن اهللا تعاىل قال 

فإن الصديق : نصب وال يتركه أيضا لصداقته ومودته واعلم أن األجر على قدر ال} من ينصره 

لإلنسان هو الذي يسعى يف عمارة آخرته وإن أدى ذلك إىل نقص يف دنياه وعدوه من يسعى يف 

 ذهاب آخرته أو نقصها وإن حصل بسببه نفع يف دنياه

املقصود  وينبغى لآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن يكون من ذلك برفق ليكون أقرب إىل حتصيل

من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه ومن وعظه عالنية فقد : فقد قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل 

 فضحه وشانه

ما إذا رأوا إنسانا يبيع متاعا أو حيوانا فيه عيب وال يبينه فال : ومما يتساهل الناس فيه من هذا الباب 

ون عن ذلك فإن الدين النصيحة ومن مل ينصح ينكرون ذلك وال يعرفون املشتري بعيبه وهم مسؤول

] فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه : [ فقد غش وقوله صلى اهللا عليه وسلم 

وذلك أضعف اإلميان [ فلينكره بقلبه وليس ذلك بإزالة وتغيري لكنه هو الذي يف وسعه وقوله : معناه 

أقله مثرة -واهللا أعلم  -معناه ]   

وليس لآلمر باملعروف والناهي عن املنكر البحث والتفتيش والتجسس واقتحام الدور بالظنون بل إن 

ليس له أن يقتحم ويتجسس إال أن خيربه من يثق بقوله أن رجال : عثر على منكر غريه وقال املاوردى 

على الكشف  خال برجل ليقتله أو امرأة ليزىن ا فيجوز له يف مثل هذه احلال أن يتجسس ويقدم
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 والبحث حذرا من فوات ما ال يستدركه

وليس وراء ذلك [ قد ذكر أن معناه أقله مثرة وقد جاء يف رواية أخرى ] وذلك أضعف اإلميان [ قوله 

أي مل يبق وراء ذلك مرتبة أخرى واإلميان يف هذا احلديث مبعىن اإلسالم] من اإلميان حبة خردل   

اف القتل أو الضرب سقط عنه التغيري وهو مذهب احملققني سلفا ويف هذا احلديث دليل على أن من خ

 وخلفا وذهبت طائفة من الغالة إىل أنه ال يسقط وإن خاف ذلك

 

 

 احلديث اخلامس والثالثون

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ال حتاسدوا وال : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  ]

ا وال يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد اهللا إخوانا املسلم أخو تناجشوا وال تباغضوا وال تدابرو

 -ويشري إىل صدور ثالث مرات  -املسلم ال يظلمه وال خيذله وال يكذبه وال حيقره التقوى ههنا 

رواه ] دمه وماله وعرضه : حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم كل املسلم على املسلم حرام 

 مسلم

إياكم واحلسد فإن [ متين زوال النعمة وهو حرام ويف حديث آخر : احلسد ] اسدوا ال حت[ قوله 

فأما الغبطة فهي متين حال املغبوط من غري ] احلسد يأكل احلسنات كما تأكل النار احلطب أو اخلشب 

ال  : [أن يريد زوهلا عنه وقد يوضع احلسد موضع الغبطة لتقارما كما قال النىب صلى اهللا عليه وسلم 

أي ال غبطة] حسد إال يف اثنتني   

ألنه خيتل الصيد ) ناجش ( وهو اخلداع ومنه قيل للصائد : أصل النجش اخلتل ] وال تناجشوا [ قوله 

 وحيتال له

ألن احلب والبغض معان قلبية ال قدرة : أي ال تتعاطوا أسباب التباغض ] وال تباغضوا [ قوله 

هذا قسمي فيما [ رف فيها كما قال النىب صلى اهللا عليه وسلم لإلنسان على اكتساا وال ميلك التص

املعاداة وقيل املقاطعة ألن : يعين احلب والبغضاء والتدابر ] أملك فال تؤاخذين فيما متلك وال أملك 

 كل واحد يؤتى صاحبه دبره

افسخ هذا : معناه أن يقول ملن اشترى سلعة يف مدة اخليار ] وال يبع بعضكم على بيع بعض [ قوله 
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البيع وأنا أبيعك مثله أو أجود بثمنه أو يكون املتبايعان قد تقرر الثمن بينهما وتراضيا به ومل يبق إال 

[ العقد فيزيد عليه أو يعطيه بأنقص وهذا حرام بعد استقرار الثمن وأما قبل الرضى فليس حبرام ومعىن 

إلخوة ومعاشرم يف املودة والرفق والشفقة أي تعاملوا وتعاشروا معاملة ا] وكونوا عباد اهللا إخوانا 

 واملالطفة والتعاون يف اخلري مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال

إذا : ترك اإلعانة والنصرة ومعناه : اخلذالن ] املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله وال حيقره [ قوله 

يكن له عذر شرعياستعان به يف دفع ظامل أو حنوه لزمه إعانته إذا أمكنه ومل   

أي ال يتكرب عليه ويستصغره قال القاضي عياض ورواه : هو باحلاء املهملة والقاف ] وال حيقره [ قوله 

أي ال يغدر بعهده وال ينقض أميانه والصواب املعروف هو : بعضهم بضم الياء وباخلاء املعجمة وبالفاء 

 األول

إن اهللا ال : [  إىل صدره ثالث مرات ويف رواية ويشري] التقوى ها هنا [ قوله صلى اهللا عليه وسلم 

معناه أن األعمال الظاهرة ال حتصل ] ينظر إىل أجسادكم وال إىل صوركم ولكن ينظر إىل قلوبكم 

أي  -التقوى وإمنا تقع التقوى مبا يف القلب من عظمة اهللا تعاىل وخشيته ومراقبته ونظر اهللا تعاىل 

جمازاته وحماسبته وأن اإلعتبار يف هذا كله بالقلب: واهللا أعلم  - ث رؤيته حميطة بكل شئ ومعىن احلدي  

فيه حتذير عظيم من ذلك ألن اهللا تعاىل مل حيقره ] حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم [ قوله 

إذ خلقه ورزقه مث أحسن تقومي خلقه وسخر ما يف السموات وما يف األرض مجيعا ألجله وإن كان له 

من ذلك حصة مث إن اهللا سبحانه مساه مسلما ومؤمنا وعبدا وبلغ من أمره إىل أن جعل  ولغريه فله

الرسول منه إليه حممدا صلى اهللا عليه وسلم فمن حقر مسلما من املسلمني فقد حقر ما عظم اهللا عز 

إذا أن ال يسلم عليه إذا مر وال يرد عليه السالم : وجل وكافيه ذلك فإن من احتقار املسلم للمسلم 

أن يراه دون أن يدخله اهللا اجلنة أو يبعده من النار وأما ما ينقمه العاقل على اجلاهل : بدأه به ومنها 

والعدل على الفاسق فليس ذلك احتقارا يعىن املسلم بل ملا اتصف به اجلاهل من اجلهل والفاسق من 

 الفسق فمىت فارق ذلك راجعه إىل احتفاله به ورفع قدره

 

 

س والثالثوناحلديث الساد  
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عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من  ]

كرب الدنيا نفس اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر اهللا عليه يف الدنيا 

د ما كان العبد يف عون أخيه واآلخرة ومن ستر مسلما ستره اهللا يف الدنيا واآلخرة واهللا يف عون العب

ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت 

اهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة 

رواه مسلم ذا اللفظ] نسبه  وذكرهم اهللا فيمن عنده ومن بطأ به عمله مل يسرع به  

هذا احلديث عظيم جامع ألنواع من العلوم والقواعد واآلداب فيه فضل قضاء حوائج املسلمني ونفعهم 

مبا يتيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة مبصلحة أو نصيحة أو غري ذلك ومعىن تنفيس الكربة 

زالته واملراد به الستر على ذوي اهليئات وحنوهم الستر عليه أن يستر ] من ستر مسلما [ إزلتها قوله 

ممن ليس معروفا بالفساد وهذا يف ستر معصية وقعت وانقضت أما إذا علم مصيته وهو متلبس ا 

فيجب املبادرة باإلنكار عليه ومنعه منها فإن عجز لزمه رفعها إىل ويل األمر إن مل يترتب على ذلك 

ألن الستر على هذا يطمعه يف الفساد واإليذاء وانتهاك احملرمات مفسدة فاملعروف بذلك ال يستر عليه 

وجسارة غريه على مثل ذلك بل يستحب أن يرفعه إىل اإلمام إن مل خيف من ذلك مفسدة وكذلك 

القول يف جرح الرواة والشهود واألمناء على الصدقات واألوقاف واأليتام وحنوهم فيجب جترحيهم 

يهم إذا رأى منهم ما يقدح يف أهليتهم وليس هذا من الغيبة احملرمة بل عند احلاجة وال حيل الستر عل

هذا اإلمجال ال يسع ] واهللا يف عون العبد ما دام العبد يف عون أخيه : [ من النصيحة الواجبة قوله 

تفسريه إىل أن منه أن العبد إذا عزم على معاونة أخيه ينبغي أن ال جينب عن إنفاذ قول أو صدع حبق 

فضل التيسري على املعسر وفضل السعي يف طلب العلم : ا بأن اهللا تعاىل يف عونه ويف احلديث إميان

ويلزم من ذلك فضل اإلشتغال بالعلم واملراد العلم الشرعي ويشترط أن يقصد به وجه اهللا تعاىل إن 

 يتلون وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا: [ كان شرطا يف كل عبادة قوله صلى اهللا عليه وسلم 

[ هذا دليل على فضل اإلجتماع على تالوة القرآن يف املساجد و ] كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم 

السكينة : املراد ا الرمحة وهو ضعيف لعطف الرمحة عليها وقال بعضهم : ها هنا قيل ] السكينة 

: جنسها كأنه يقول  هذا نكرة شائعة يف] وما اجتمع قوم [ الطمأنينة والوقار وهذا أحسن ويف قوله 

أي قوم اجتمعوا على ذلك كان هلم ما ذكره من الفضل كليه فإنه مل يشترط صلى اهللا عليه وسلم هنا 
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أي حافتهم من قوله ] حفتهم املالئكة [ فيهم أن يكونوا علماء وال زهادا وال ذوي مقامات ومعىن 

وانبه فكأن املالئكة قريب منهم أي حمدقني حميطني به مطفني جب} حافني من حول العرش { عز وجل 

إال يف ) غشي ( ال يستعمل ] وغشيتهم الرمحة [ قربا حفتهم حىت مل تدع فرجة تتسع لشيطان قوله 

واملعىن يف هذا فيما أرى أن : شئ مشل املغشى من مجيع أجزائه قال الشيخ شهاب الدين بن فرج 

وذكرهم اهللا فيمن عنده [  تعاىل قوله غشيان الرمحة يكون حبيث يستوعب كل ذنب تقدم إن شاء اهللا

يقتضي أن يكون ذكر اهللا تعاىل هلم يف األنبياء وكرام املالئكة واهللا أعلم]   

 

 

 احلديث السابع والثالثون

عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك  ]

والسيئات مث بني ذلك فمن هم حبسنة فلم يعملها كتبها اهللا عنده  وتعاىل قال إن اهللا كتب احلسنات

حسنة كاملة وإن هم ا فعملها كتبها اهللا عنده عشر حسنات إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية 

 [ وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها اهللا عنده حسنة كاملة وإن هم ا فعملها كتبها اهللا سيئة واحدة

سلم يف صحيحيهما ذه احلروف فانظر يا أخي وفقنا اهللا وإياك إىل عظيم لطف اهللا رواه البخاري وم

تعاىل وتأمل هذه األلفاظ وقوله عنده إشارة إىل اإلعتناء ا وقوله كاملة للتأكيد وشدة اإلعتناء ا 

ن عملها وإ) كاملة ( وقال يف السيئة اليت هم ا مث تركها كتبها اهللا عنه حسنة كاملة فأكدها بـ 

فلله احلمد واملنة سبحانه ) كاملة ( ومل يؤكدها بـ ) واحدة ( كتبها سيئة واحدة فأكد تقليلها بـ 

 ال حنصي ثناء عليه وباهللا التوفيق

رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما ذه احلروف فانظر يا أخي وفقنا اهللا وإياك إىل عظيم لطف اهللا 

للتأكيد وشدة ] كاملة [ إشارة إىل اإلعتناء ا وقوله ] عنده [ تعاىل وتأمل هذه األلفاظ وقوله 

) كاملة ( فأكدها بـ ] كتبها اهللا عنه حسنة كاملة [ اإلعتناء ا وقال يف السيئة اليت هم ا مث تركها 

فلله احلمد ) كاملة ( ومل يؤكدها بـ ) واحدة ( وإن عملها كتبها سيئة واحدة فأكد تقليلها بـ 

انه ال حنصي ثناء عليه وباهللا التوفيقواملنة سبح  

هذا حديث شريف عظيم بني فيه النىب صلى اهللا عليه وسلم مقدار تفضل : قال الشراح هلذا احلديث 
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بأن جعل هم العبد باحلسنة وإن مل يعملها حسنة وجعل مهه بالسيئة وإن مل : اهللا عز وجل على خلقه 

احلسنة كتبها اهللا عشرا وهذا الفضل العظيم بأن  يعملها حسنة وإن عملها سيئة واحدة فإن عمل

ضاعف هلم احلسنات ومل يضاعف عليهم السيئات وإمنا جعل اهلم باحلسنات حسنة ألن إرادة اخلري هو 

 فعل القلب لعقد القلب على ذلك

أن يكتب ملن هم بالسيئة ومل يعملها سيئة ألن اهلم بالشئ : فكان يلزم على هذا القول : فإن قيل 

ليس كما تومهت فإن من كف عن الشر فقد فسخ اعتقاده للسيئة : ل من أعمال القلب أيضا قيل عم

باعتقاد آخر نوى به اخلري وعصى هواه املريد للشر فجوزى على ذلك حبسنه وقد جاء يف حديث آخر 

ة على كل مسلم صدق: [ أى من أجلى وهذا كقوله صلى اهللا عليه وسلم ] إمنا تركها من جرائى : [ 

ذكره البخارى يف كتاب األدب فأما ] فليمسك عن الشر فإنه صدقة : [ فإن مل يفعل ؟ قال : قالوا ] 

 إذا ترك السيئة مكرها على تركها أو عاجزا عنها فال تكتب له حسنة وال يدخل يف معىن هذا احلديث

العبد من حسنة  إن احلفظة تكتب ما يهم به: ويف هذا احلديث تصحيح مقالة من قال : قال الطربى 

أو سيئة وتعلم اعتقاده لذلك ورد ملقالة من زعم أن احلفظة إمنا تكتب ما ظهر من أعمال العبد أو مسع 

أن امللكني املوكلني بالعبد يعلمان ما يهم به بقلبه وجيوز أن يكون قد جعل اهللا تعاىل هلم : واملعىن 

 كثري من علم الغيب وقد قال اهللا يف حق سبيال إىل علم ذلك كما جعل لكثري من األنبياء سبيال يف

ونبينا } وأنبئكم مبا تأكلون وما تدخرون يف بيوتكم { : عيسى عليه السالم أنه قال لبين إسرائيل 

صلى اهللا عليه وسلم قد أخرب بكثري من علم الغيب فيجوز أن يكون قد جعل اهللا للملكني سبيال إىل 

إن ذلك بريح تظهر هلما من : يكتبانه إذا عزم عليه وقد قيل علم ما يف قلب بين آدم من خري أو شر ف

ذكر القلب أو ذكر العالنية ؟ هذا كله قول ابن : القلب وللسلف اختالف يف أى الذكرين أفضل 

وإن اهللا تعاىل ملا صرم هذه األمة : خلف املعروف بابن بطال وقال صاحب اإلفصاح يف كالم له 

بتضعيف أعماهلا فمن هم حبسنة احتسب له بتلك اهلمة حسنة كاملة أخلفها على ما قصر من أعمارها 

فبني : ألجل أا مهة مفردة وجعلها كاملة لئال يظن ظان أن كوا جمرد مهة تنقص احلسنة أو ضمها 

وإن هم باحلسنة وعملها فقد أخرجها من اهلمة إىل ديوان العمل ] حسنة كاملة [ ذلك بأن قال 

إمنا يكون ذلك على مقدار خلوص النية وإيقاعها يف : مث ضوعفت يعين  وكتب له باهلمة حسنة

هنا نكرة وهي أمشل من املعرفة فيقتضي على هذا ] إىل أضعاف كثرية [ بعد ذلك : مواضعها مث قال 
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إذا تصدق : أن حيسب توجيه الكثرة على أكثر ما يكون مث يقدر ليتناول هذا الوعد الكرمي بأن يقول 

أنه لو بذرت تلك احلبة يف أزكى أرض وكأن : بر فإنه حيسب له ذلك يف فضل اهللا تعاىل اآلدمي حببة 

هلا من التعاهد واحلفظ والري ما يقتضيه حاهلا مث إستحصدت فظهر حاصلها مث قدر لذلك احلاصل أن 

لثالثة يدرس يف أزكى أرض وكان التعاهد له على ما تقدم ذكره مث هكذا يف السنة الثانية مث يف السنة ا

والرابعة وما بعدها مث يستمر ذلك إىل يوم القيامة فتأيت احلبة من الرب واخلردل واخلشخاش أمثال اجلبال 

الرواسي وإن كانت الصدقة مثقال ذرة من جنس اإلميان فإنه ينظر إىل ربح شئ يشتري يف ذلك 

األشياء نفاقا مث  الوقت ويقدر أنه لو بيع يف أنفق سوق يف أعظم بلد يكون ذلك الشئ فيه أشد

وعلى : تضاعف ويتردد هذا إىل يوم القيامة فتأيت الذرة مبا يكون مقدارها على قدر عظم الدنيا كلها 

هذا مجيع أعمال الرب يف معاملة اهللا عز وجل إذا خرجت سهامها عن نية خالصة وأفرغت يف نوع 

 قوس اإلخالص

يف مثل أن يتصدق اإلنسان على فقري بدرهم  أن فضل اهللا تعاىل يتضاعف بالتحويل: ومن ذلك أيضا 

فيؤثر الفقري بذلك الدرهم فقريا آخر هو أشد منه فقرا فيؤثر به الثالث رابعا والرابع خامسا وهكذا 

فيما طال فإن اهللا تعاىل حيسب للمتصدق األول بالدرهم عشرة فإذا حتول إىل الثاين انتقل ذلك الذي 

 عشرة دراهم ولألول عن عشر مئات فإذا تصدق ا الثاين صارت كان لألول إىل الثاين فصار للثاين

له مائة وللثاين ألف ولألول ألف ألف وإذا تصدق ا صارت له مائة وللثاين عشرة آالف فيضاعف 

 إىل ما ال يعرف مقداره إىل اهللا تعاىل

حسناته متفاوتة ومن ذلك أيضا أن اهللا سبحانه وتعاىل إذا حاسب عبده املسلم يوم القيامة وكانت 

فيهن الرفيعة املقدار وفيهن دون ذلك فإنه سبحانه جبوده وفضله حيسب سائر احلسنات بسعر تلك 

احلسنة العليا ألن جوده جل جالله أعظم من أن يناقش من رضى اهللا عنه يف تفاوت سعر بني حسنتني 

نه إذا قال العبد يف كما أ} ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون { : وقد قال جل جالله 

سوق من أسواق املسلمني ال إله إال اهللا وحده ال شريك له إىل آخره رافعا ا صوته كتب اهللا له 

بذلك ألفي ألف حسنة وحما عنه ألفي ألف سيئة وبىن له بيتا يف اجلنة على ما جاء يف احلديث وهذا 

هللا سبحانه وتعاىل فإنه أعظم من أن حيده الذي ذكرناه إمنا هو على مقدار معرفتنا ال على مقدار فضل ا

 أو حيصره خلق
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 احلديث الثامن والثالثون

: إن اهللا تعاىل قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  ]

يزال من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب وما تقرب إىل عبدي بشئ أحب إيل مما افترضته عليه وال 

عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده 

رواه البخاري] اليت يبطش ا ورجله اليت ميشي ا ولئن سألين ألعطينه ولئن استعاذين ألعيذنه   

اإلعذار إىل كل من أن اهللا سبحانه وتعاىل قدم : يف هذا احلديث من الفقه : قال صاحب اإلفصاح 

أنه قد آذنه بأنه حماربه بنفس املعاداة وويل اهللا تعاىل هو الذي يتبع ما شرعه اهللا تعاىل : عادي وليا 

أن يتخذه عدوا وال أرى املعىن إال : فليحذر اإلنسان من إيذاء قلوب أولياء اهللا عز وجل ومعىن املعاداة 

ال تقتضي نزاعا بني وليني هللا حماكمة أو خصومة راجعة من عاداه ألجل والية اهللا أما إذا كانت ألحو

إىل استخراج حق غامض فإن ذلك ال يدخل يف هذا احلديث فإنه قد جرى بني أيب بكر وعمر رضي 

اهللا عنهما خصومة وبني العباس وعلي رضي اهللا عنهما وبني كثري من الصحابة وكلهم كانوا أولياء هللا 

فيه إشارة إىل أنه ال تقدم ] عبدي بشئ أحب إىل مما افترضته عليه وما تقرب إىل : [ عز وجل قوله 

نافلة على فريضة وإمنا مسيت النافلة نافلة إذا قضيت الفريضة وإال فال يتناوهلا إسم النافلة ويدل على 

ألن التقرب بالنوافل يكون بتلو أداء ] وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه : [ ذلك قوله 

فإذا : [ ئض ومىت أدام العبد التقرب بالنوافل أفضى ذلك به إىل أن حيبه اهللا عز وجل مث قال الفرا

إىل آخره فهذه عالمة والية اهللا ملن يكون ] أحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 

ذن الشرع له يف اهللا قد أحبه ومعىن ذلك أنه ال يسمع ما مل يأذن الشرع له بسماعه وال يبصر ما مل يأ

إبصاره وال ميد يده إىل شئ ما مل يأذن الشرع له يف مدها إليه وال يسعى برجله إىل فيما أذن الشرع 

يف السعي إليه فهذا هو األصل إال أنه قد يغلب على عبد ذكر اهللا تعاىل حىت يعرف بذلك فإن خوطب 

توصيال إىل أن يسمع هلم : أهل الذكر بغريه مل يكد يسمع ملن خياطبه حىت يتقرب إليه بذكر اهللا غري 

: [ وكذلك يف املبصرات واملتناوالت واملسعى إليه تلك صفة عالية نسأل اهللا أن جيعلنا من أهلها قوله 

يدل على أن العبد إذا صار من أهل حب اهللا تعاىل مل ميتنع أن يسأل ربه ] ولئن استعاذين ألعيذنه 
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عاىل قادر على أن يعطيه قبل أن يسأله وأن يعيذه قبل أن يستعيذه حوائجه ويستعيذ به ممن خيافه واهللا ت

ضبطوه ] استعاذين : [ ولكنه سبحانه متقرب إىل عباده بإعطاء السائلني وإعاذة املستعيذين وقوله 

أي أعلنته : مزة ممدودة ] فقد آذنته باحلرب [ بالنون والباء وكالمها صحيح وقوله يف أول احلديث 

 أنه حمارب يل

 

 

 احلديث التاسع والثالثون

عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال إن اهللا جتاوز يل عن  ]

حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغريمها] أمىت اخلطأ والنسيان وما اسكترهوا عليه   

أن } أو ختفوه حياسبكم به اهللا  إن تبدوا ما يف أنفسكم{ : وقد جاء يف التفسري يف قوله عز وجل 

هذه اآلية ملا نزلت شق ذلك على الصحابة رضي اهللا عنهم فجاء أبو بكر وعمر وعبد الرمحن بن 

كلفنا من العمل ما ال : عوف ومعاذ بن جبل يف أناس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقالوا 

وأن له الدنيا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم نطيق إن أحدنا ليحدث نفسه مبا ال حيب أن يثبت يف قلبه 

مسعنا وأطعنا واشتد ذلك عليهم : مسعنا وعصينا قولوا : لعلكم تقولون كما قالت بنو إسرائيل : 

ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت { : ومكثوا حوال فأنزل اهللا تعاىل الفرج والرمحة بقوله 

قد فعلت إىل آخرها فنزل : قال اهللا تعاىل } ا إن نسينا أو أخطأنا وعليها ما اكتسبت ربنا ال تؤاخذن

إال من { قال اهللا جل ثناؤه : قال الشافعي رمحه اهللا : التخفيف ونسخت اآلية األوىل قال البيهقي 

 { أكره وقلبه مطمئن باإلميان

األعظم إذا سقط  وللكفر أحكام فلما وضع اهللا عنه الكفر سقطت أحكام اإلكراه عن القول كلها ألن

سقط ما هو أصغر منه مث أسند عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

وأسند عن عائشة رضي اهللا ] إن اهللا جتاوز يل عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه : [ وسلم 

وهو مذهب عمر ] عتاق يف إغالق  ال طالق وال: [ عنها عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال 

وابن عمر وابن الزبري وتزوج ثابت بن األحنف أم ولد لعبد الرمحن بن زيد ابن اخلطاب فأكره 

مل تطلق عليك ارجع إىل : بالسياط والتخويف على طالقها يف خالفة ابن الزبري فقال له ابن عمر 
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أن يرد إليه زوجته وأن يعاقب : لى املدينة أهلك وكان ابن الزبري مبكة فلحق به وكتب له إىل عامله ع

عبد الرمحن بن زيد فجهزا له صفية بنت أيب عبيد زوجة عبداهللا بن عمر وحضر عبد اهللا بن عمر 

 عرسه واهللا أعلم

 

 

 احلديث األربعون

كن يف : أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم مبنكيب فقال : عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال  ]

إذا أمسيت فال : وكان ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما يقول ] لدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ا

تنتظر الصباح وإذا أصبحت فال تنتظر املساء وخذ من صحتك ملرضك ومن حياتك ملوتك رواه 

 البخاري

احلض معىن هذا احلديث : قال أبو الزناد : قال اإلمام أبو احلسن علي بن خلف يف شرح البخاري 

بيان ذلك أن الغريب قليل اإلنبساط : على قلة املخالطة وقلة اإلقتناء والزهد يف الدنيا قال أبو احلسن 

إىل الناس مستوحش منهم إذ ال يكاد مير مبن يعرفه ويأنس به ويستكثر من خمالطته فهو ذليل خائف 

غري متشبث مبا مينعه من قطع  وكذلك عابر السبيل ال ينفذ يف سفره إال بقوته عليه وخفته من األثقال

سفره ليس معه إال زاد وراحلة يبلغانه إىل بغيته من قصده وهذا يدل على إيثار الزهد يف الدنيا ليأخذ 

البلغة منها والكفاف كما ال حيتاج املسافر إىل أكثر مما يبلغه إىل غاية سفره كذلك ال حيتاج املؤمن يف 

عالء الدين بن حيىي بن هبرية رمحه اهللا الدنيا إىل أكثر مما يبلغه وقال العز  : 

يف هذا احلديث ما يدل على أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حض على التشبه بالغريب ألن 

الغريب إذا دخل بلدة مل ينافس أهلها يف جمالسهم وال جيزع أن يراه أحد على خالف عادته يف 

ال يتخذ دارا وال يلج يف اخلصومات مع الناس  امللبوس وال يكون متدابرا معهم وكذلك عابر السبيل

يشاحنهم ناظرا إىل أن لبثه معهم أيام يسرية فكل أحوال الغريب وعابر السبيل مستحبة أن تكون 

 للمؤمن يف الدنيا ألن الدنيا ليست وطنا له ألا حتبسه عن داره وهي احلائلة بينه وبني قراره

ر الصباح وإذا أصبحت فال تنتظر املساء فهو حض منه على إذا أمسيت فال تنتظ: وأما قول ابن عمر 

أي ال تنتظر : أن املؤمن يستعد أبدا للموت واملوت يستعد له بالعمل الصاحل وحض على تقصري األمل 
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بأعمال الليل الصباح بل بادر بالعمل وكذلك إذا أصبحت فال حتدث نفسك باملساء وتؤخر أعمال 

حض على اغتنام صحته فيجتهد فيها خوفا من ] من صحتك ملرضك وخذ [ الصباح إىل الليل قوله 

تنبيه على اغتنام أيام حياته ألن من ] ومن حياتك ملوتك [ حلول مرض مينعه من العمل وكذلك قوله 

مات انقطع عمله وفات أمله وعظمت حسرته على تفريطه وندمه وليعلم أنه سيأيت عليه زمان طويل 

عمال وال ميكنه أن يذكر اهللا عز وجل فيبادر يف زمن سالمته فما أمجع وهو حتت التراب ال يستطيع 

ذرهم يأكلوا { : قد ذم اهللا تعاىل األمل وطوله وقال : هذا احلديث ملعاين اخلري وأشرفه وقال بعضهم 

ارجتلت الدنيا مدبة وارحتلت : وقال علي رضي اهللا عنه } ويتمتعوا ويلههم األمل فسوف يعلمون 

لة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء اآلخرة وال تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم اآلخرة مقب

خط النيب صلى اهللا عليه وسلم : عمل وال حساب وغدا حساب وال عمل وقال أنس رضي اهللا عنه 

] هذا اإلنسان وهذا األمل وهذا األجل فبينما هو كذلك إذ جاءه اخلط األقرب : [ خطوطا فقال 

و أجله احمليط به وهذا تنبيه على تقصري األمل واستقصار األجل خوف بغتته ومن غيب عنه أجله وه

فهو جدير بتوقعه وانتظاره خشية هجومه عليه يف حال غرة وغفلة فلريض املؤمن نفسه على استعمال 

: [ هللا عنهما ما نبه عليه وجياهد أمله وهواه فإن اإلنسان جمبول على األمل قال عبداهللا بن عمر رضي ا

: ما هذا يا عبد اهللا ؟ فقلت : رآين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا أطني حائطا يل أنا وأمي فقال 

نسأل اهللا العظيم أن يلطف بنا ] األمر أسرع من ذلك : يا رسول اهللا قد وهى فنحن نصلحه فقال 

القيامة إنه جواد كرمي غفور رحيم وأن يزهدنا يف الدنيا وأن جيعل رغبتنا فيما لديه وراحتنا يوم  

 

 

 احلديث احلادي واألربعون

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : عن أيب حممد عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال  ]

حديث حسن صحيح رويناه يف كتاب ] ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعا ملا جئت به : وسلم 

 احلجة بإسناد صحيح

فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال { : احلديث كقوله سبحانه وتعاىل  هذا

أن الزبري رضي اهللا عنه كان : وسبب نزوهلا } جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 



  -  58 -  --------------------------------------------------------------------------- شرح ا�ربعين النووية 

 www.alathariyah.net/ا�ثرية

اسق  [بينه وبني رجل من األنصار خصومة يف ماء فتحاكما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

إن كان ابن : حيضه بذلك على املساحمة والتيسري فقال األنصاري ] يا زبري وسرح املاء إىل جارك 

يا زبري احبس املاء حىت يبلغ اجلدر مث : [ عمتك ؟ فتلون وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قال 

فيه مصلحة األنصاري وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان أشار على الزبري مبا ] سرحه 

استوعب للزبري حقه الذي جيب له فنزلت هذه اآلية  -أي أغضبه  -فلما أحفظه األنصاري مبا قال 

والذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم [ وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث آخر أنه قال 

ألنه : هذا من جوامع الكلم :  قال أبو الزناد] حىت أكون أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني 

حمبة إجالل وعظمة كمحبة الوالد : قد مجعت هذه األلفاظ اليسرية معاين كثرية ألن أقسام احملبة ثالثة 

وحمبة شفقة ورمحة كمحبة الولد وحمبة استحسان ومشاكلة كمحبة سائر الناس فحصر أصناف احملبة 

من استكمل اإلميان علم أن حق رسول اهللا صلى أن  -واهللا أعلم  -ومعىن احلديث : قال ابن بطال 

اهللا عليه وسلم وفضله آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أمجعني ألن بالرسول صلى اهللا عليه وسلم 

بذل النفس دونه صلى اهللا عليه : استنقذه اهللا عز وجل من النار وهداه من الضالل واملراد باحلديث 

عنهم يقاتلون معه آباءهم وأبناءهم وإخوام وقد قتل أبو عبيدة  وسلم وقد كانت الصحابة رضي اهللا

أباه إليذائه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتعرض أبو بكر رضي اهللا عنه يوم بدر لولده عبد الرمحن 

 لعله يتمكن منه فيقتله فمن وجد هذا منه فقد صح أن هواه تبع ملا جاء به النيب صلى اهللا عليه وسلم

 

 

الثاين واألربعون احلديث  

قال اهللا تعاىل يابن : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول : عن أنس رضي اهللا عنه قال  ]

آدم إنك ما دعوتين ورجوتين غفرت للك على ما كان منك وال أبايل يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك 

األرض خطايا مث لقيتين ال تشرك يب  عنان السماء مث استغفرتين غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتين بقراب

حديث حسن صحيح: رواه الترمذي وقال ] شيئا ألتيتك بقراا مغفرة   

يف هذا احلديث بشارة عظيمة وحلم وكرم عظيم وما ال حيصى من أنواع الفضل واإلحسان والرأفة 

أحد كم بضالته لو  هللا أفرح بتوبة عبده من[ والرمحة واإلمتنان ومثل هذا قوله صلى اهللا عليه وسلم 
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كنت قد كتمت عنكم شيئا مسعته من : وعن أيب أيوب رضي اهللا عنه ملا حضرته الوفاة قال ] وجدها 

] لو ال أنكم تذنبون خللق اهللا خلقا يذنبون فيغفر هلم [ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسعته يقول 

هذا ] آدم إنك ما دعوتين ورجوتين يا ابن [ وقد جاءت أحاديث كثرية موافقة هلذا احلديث وقوله 

أي : وقد جاء أن العبد إذا أذنب مث ندم فقال ] أنا عند ظن عبدى يب فليظن يب ما شاء [ موافق لقوله 

علم عبدى أن له ربا يغفر : فيقول اهللا تعاىل : ريب أذنبت ذنبا فاغفر يل وال يغفر الذنوب إال أنت قال 

له مث يفعل ذلك ثانية وثالثة فيقول اهللا عز وجل يف كل مرة  الذنب ويأخذ به أشهدكم أين قد غفرت

يعين ملا أذنبت واستغفرت] اعمل ما شئت فقد غفرت لك : [ مثل ذلك مث يقول   

اإلقالع عن املعصية والندم على ما فات والعزم على أن ال يعود وإن : واعلم أن للتوبة ثالثة شروط 

والتحلل منه وإن كانت بينه وبني اهللا تعاىل وفيها كفارة فال كانت حق آدمي فليبادر بأداء احلق إليه 

بد من فعل الكفارة وهذا شرط رابع فلو فعل اإلنسان مثل هذا يف اليوم مرارا وتاب التوبة بشروطها 

 فإن اهللا يغفر له

 يا ابن[ أي وال أبايل بذنوبك قوله ] وال أبايل [ أي من تكرار معصيتك ] على ما كان منك [ قوله 

أي لو كانت أشخاصا متأل ما بني ] آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء مث استغفرتين غفرت لك 

السماء واألرض وهذا اية الكثرة ولكن كرمه وحلمه سبحانه وعفوه أكثر وأعظم وليس بينهما 

لو يا ابن آدم إنك [ مناسبة وال التفضيل له هنا مدخل فتتالشى ذنوب العامل عند حلمه وعفوه قوله 

أي أتيتين مبا يقارب مثل ] أتيتين بقراب األرض خطايا مث لقيتين ال تشرك يب شيئا ألتيتك بقراا مغفرة 

أي مت علي اإلميان ال تشرك يب شيئا وال راحة للمؤمن دون لقاء ربه وقد ] مث لقيتين [ األرض قوله 

وقد قال صلى اهللا عليه } ن يشاء إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك مل{ قال اهللا تعاىل 

قال : وقال أبو هريرة رضي اهللا عنه ] ما أصر من استغفر وإن عاد يف اليوم سبعني مرة [ وسلم 

حسن الظن باهللا من حسن عبادة اهللا[ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   ] 

 


