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 المقدمة 
شاء من عباده لتحصيل ا٤بكاسب ا٢بمد هلل الرب الغفور، العفو الرؤكؼ الشكور، الذم كفق من 

كاألجور، كجعل شغلهم بتحقيق اإلٲباف كالعمل الصاّب، يرجوف ٘بارة لن تبور، كأشهد أف ال إلو 
إال اهلل كحده ال شريك لو، الذم بيده تصاريف األمور، كأشهد أف ٧بمدا عبده كرسولو، أفضل 

صحابو كالتابعْب ٥بم بإحساف آمر كأجل مأمور، اللهم صل كسلم كبارؾ على ٧بمد، كعلى آلو كأ
إٔب يـو البعث كالنشور 

خصو ببدائع فإف اهلل سبحانو كتعأب بعث ٧بمدا صلى اهلل عليو كسلم ٔبوامع الكلم، ك: أما بعد
قاؿ « بعثت ٔبوامع الكلم: " النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ»عن أيب ىريرة، عن ؼ ، ا٢بكم
اهلل ٯبمع لو األمور الكثّبة الٍب كانت تكتب ُب أف  -فيما بلغنا  -جوامع الكلم : الزىرم

. الكتب قبلو ُب األمر الواحد كاألمرين، ك٫بو ذلك
فيو ٝبع " األحاديث الكلية " ٦بلسا ٠باه أملى اإلماـ ا٢بافظ أبو عمرك بن الصالح  إف

ا١بامعة إف مدار الدين عليها، كما كاف ُب معناىا من الكلمات  األحاديث ا١بوامع الٍب يقاؿ
 الورع الزاىدالعآب إف الفقيو اإلماـ ، ٍب  يثاالوجيزة، فاشتمل ٦بلسو ىذا على ستة كعشرين حد

القدكة أبا زكريا ٰبٓب النوكم رٞبة اهلل عليو أخذ ىذه األحاديث الٍب أمالىا ابن الصالح، كزاد 
األربعوف الٍب ٝبعها،  ، كاشتهرت ىذه"باألربعْب " عليها ٛباـ اثنْب كأربعْب حديثا، ك٠بى كتابو 

، كُب ىذا الكتاب  ية جامعها، كحسن قصده رٞبو اهللككثر حفظها، كنفع اهلل هبا بربكة ف
أعددت شرحا ٥بذه االحاديث النبوية الشريفة الٍب ٝبعها اإلماـ النوكم رٞبو اهلل تعأب كأسألو 

 . تعأب أف ينفع بو ا٤بسلموف 
شرح األربعوف حديثا اطنا على إهناء العمل هبذا الكتاب ٘ب أٞبد اهلل أكال كآخرا كظاىرا كبكإ

ىذه األحاديث  حشرأعد ردت أف كقد أعظيمة يدكر عليها الدين ، فهي أحاديث النوكية ، 
يـو الدين يـو ال ينفع ماؿ كال بنوف إال من أتى اهلل  ذا العملراجيا من اهلل أف ينفعِب بوالنبوية 

 . بقلب سليم
ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، كالصالة كالسالـ على سيدنا ٧بمد كعلى آلو كصحبو كآخر دعوانا أف 

. كالتابعْب ٥بم بإحساف إٔب يـو الدين
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مقدمة المؤلف 
صلواتو  -باعث الرسل . مدبر ا٣بالئق أٝبعْب. ا٢بمد هلل رب العا٤بْب قيـو السموات كاألرضْب

ف بالدالئل القطعية، ككاضحات إٔب ا٤بكلفْب ٥بدايتهم كبياف شرائع الدم -كسالمو عليهم
كأشهد أف ال إلو إال اهلل الواحد ،  يد من فضلو ككرموكأسألو ا٤بز. أٞبده على ٝبيع نعمو. الرباىْب
الكرٙب الغفار كأشهد أف سيدنا ٧بمدان عبده كرسولو كحبيبو كخليلو أفضل ا٤بخلوقْب، . القهار

السنْب، كبالسنن ا٤بستنّبة للمسَبشدين ا٤بكـر بالقرآف العزيز ا٤بعجزة ا٤بستمرة على تعاقب 
ا٤بخصوص ٔبوامع الكلم ك٠باحة الدين صلوات اهلل كسالمو عليو كعلى سائر النبيْب كا٤برسلْب 

. كآؿ كل كسائر الصا٢بْب
فقد ركينا عن علي بن أيب طالب، كعبد اهلل بن مسعود، كمعاذ بن جبل، كأيب الدرداء، : أما بعد

كابن عمر، كابن عباس، كأنس بن مالك، كأيب ىريرة، كأيب سعيد ا٣بدرم رضي اهلل تعأب عنهم 
من حفظ على : "أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: من طرؽ كثّبات بركايات متنوعات

بعثو : "ركايةكُب " أربعْب حديثان من أمر دينهابعثو اهلل يـو القيامة ُب زمرة الفقهاء كالعلماءأمٍب 
كُب ركاية ابن ". ككنت لو يـو القيامة شافعا كشهيدا: "كُب ركاية أيب الدرداء،  "اهلل فقيها عا٤با

مرة العلماء كيًتب ُب ز"كُب ركاية ابن عمر " ادخل من أم أبوب ا١بنة شئت: "قيل لو: مسعود
كقد صٌنف ،  على أنو حديث ضعيف كإف كثرت طرقوكاتفق ا٢بفاظ ". كحشر ُب زمرة الشهداء

صى من ا٤بصٌنفات فأكؿ من علمتو صنف . العلماء رضي اهلل تعأب عنهم ُب ىذا الباب ما ال ٰبي
اف النسائي، عبد اهلل بن ا٤ببارؾ، ٍب ٧بمد بن أسلم الطوسي العآب الربا٘ب، ٍب ا٢بسن بن سفي: فيو

كأبو نعيم، كأبو عبد  اآلجرم، كأبو بكر بن إبراىيم األصفها٘ب، كالدارقطِب، كا٢باكم، كأبو بكر
كأبو . ٧بمد األنصارم الرٞبن السلمٌي، كأبو سعيد ا٤باليِب، كأبو عثماف الصابو٘ب، كعبد اهلل بن

اهلل تعأب ُب ٝبع بكر البيهقي، كخالئق ال ٰبصوف من ا٤بتقدمْب كا٤بتأخرين، كقد استخرت 
كقد اتفق العلماء على جواز العمل . أربعْب حديثان اقتداء هبؤالء األئمة األعالـ كحفاظ اإلسالـ

كمع ىذا فليس اعتمادم على ىذا ا٢بديث، بل على ،  ُب فضائل األعماؿ با٢بديث الضعيف
كقولو صلى " ليبلغ الشاىد منكم الغائب: "قولو صلى اهلل عليو كسلم ُب األحاديث الصحيحة

ٍب من العلماء من ٝبع ،  "قالٍب فوعاىا فأٌداىا كما ٠بعهانضر اهلل امرأن ٠بع ـ: "اهلل عليو كسلم
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األربعْب ُب أصوؿ الدين، كبعضهم ُب الفركع، كبعضهم ُب ا١بهاد، كبعضهم ُب الزىد، كبعضهم 
. يهاككلها مقاصة صا٢بة رضي اهلل تعأب عن قاصد ُب اآلداب، كبعضهم ُب ا٣بطب،

قد رأيت ٝبع أربعْب أىم من ىذا كلو، كىي أربعوف حديثان مشتملة على ٝبيع ذلك، ككل 
حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد كصفو العلماء بأف مدار اإلسالـ عليو، أك ىو 

ٍب ألتـز ُب ىذه األربعْب أف تكوف صحيحة، كمعظمها ُب ،  لكنصف اإلسالـ أك ثلثو أك ٫بو ذ
كأذكرىا ٧بذكفة األسانيد، ليسهل حفظها، كيعم االنتفاع هبا إف ،  لبخارم كمسلمصحيحي ا

كينبغي لكل راغب ُب اآلخرة أف يعرؼ . شاء اهلل تعأب، ٍب أيتبعها بباب ُب ضبط خفي ألفاظها
ىذه األحاديث، ٤با اشتملت عليو من ا٤بهمات، كاحتوت عليو من التنبيو على ٝبيع الطاعات 

تدبٌره، كعلى اهلل اعتمادم، كإليو تفويضي كاستنادم كلو ا٢بمد كالنعمة، كبو كذلك ظاىر ٤بن 
. التوفيق كالعصمة
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الحديث األول 
سمعت رسول : عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي اهلل تعالى عنو قال»

وإنما لكل امرئ ما إنما األعمال بالنيات، : اهلل صلى اهلل تعالى عليو وعلى آلو وسلم يقول
نوى، فمن كانت ىجرتو إلى اهلل ورسولو فهجرتو إلى اهلل ورسولو، ومن كانت ىجرتو لدنيا 

 .ركاه البخارم كمسلم  . «يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرتو إلى ما ىاجر إليو

 إ٭با األعماؿ بالنيات معناه أف صحة األعماؿ ككجوب أحكامها إ٭با يكوف بالنية  كال ينفع عمل
 كتابو الصحيح، كأقامو مقاـ ا٣بطبة لو؛ -رٞبو اهلل  -البخارم ر كهبذا ا٢بديث صد،  بغّب نية

 راد بو كجو اهلل تعأب فهو باطل ال ٜبرة لو ُب الدنيا كال ُب اآلخرةإشارة منو إٔب أف كل عمل ال م
. 

. الوجو الذم ييذىب فيو: قىصىده؛ فالنػٌِّية ىي: نول الشيء يػىٍنويو نًٌية: القٍصد، يقاؿ لغة كالنية
كىي أصل عظيم من أصوؿ اإلسالـ، كعلى مدار صٍدقها كاإلخالص فيها يكوف الثواب 

. كالعقاب
ـى }: ، قاؿ تعأب-سبحانو كتعأب-كىي أمره مستوره خفٌي ال يعلىمو إالٌ اهلل  ا ُب قيٍل ًإٍف ٚبيٍفيوا 

. { قىًديره صيديكرًكيٍم أىٍك تػيٍبديكهي يػىٍعلىٍموي اللَّلوي كىيػىٍعلىمي مىا ُب السَّلمىاكىاًت كىمىا ُب األىٍرًض كىاللَّلوي عىلىى كيلِّ شىٍيءو 
اًت الصُّصديكرً كىاتػَّلقيوا اللَّلوى ًإفَّل اللَّل }: كقاؿ تعأب ائًنىةى األىعٍ }: كقاؿ تعأب.{قى عىًليمه ًبذى ييًن كىمىا يػىٍعلىمي خى

اًت الصُّصديكرً كىأىًسرُّصكا قػىٍولىكيٍم أىًك اٍجهىريكا ًبًو ًإفَّل }: كقاؿ تعأب.{ٚبيًٍفي الصُّصديكري  كقاؿ .{قي عىًليمه ًبذى
ىذه اآليات كغّبىا تؤكِّد ُب كضوح .{كىًإفَّل رىبَّلكى لىيػىٍعلىمي مىا تيًكنُّص صيديكريىيٍم كىمىا يػيٍعًلنيوفى }: تعأب

يٍعلىم حقيقة اإلنساف، كيطٌلع على ما توسوس بو نفسو،  -جٌلٍت قدرتو -أٌف اهلل: كجالء على
ٍبًل كىلىقىٍد خىلىٍقنىا اإًلٍنسىافى كىنػىٍعلىمي مىا تػيوىٍسًوسي ًبًو نػىٍفسيوي كى٫بىٍني أىقػٍرىبي إً }: قاؿ تعأب لىٍيًو ًمٍن حى
ؽ الٌنية كاإلخالص فيها، قاؿ فًصٌحة األعماؿ كقبو٥بيا أك عدـ قبو٥ًبا ميتوقِّف على صدٍ .{اٍلوىرًيدً 
كىمىا أيًمريكا ًإالَّل لًيػىٍعبيديكا }: كقاؿ تعأب.{لًلَّلًو الدِّيني ا٣ٍبىاًل ي  أىالى * فىاٍعبيًد اللَّلوى ٨بيًٍلصان لىوي الدِّينى }: تعأب

كعن تعٌلق .{ًلكى ًديني اٍلقىيِّمىةً كىذى  اللَّلوى ٨بيًٍلًصْبى لىوي الدِّينى حينػىفىاءى كىييًقيميوا الصَّلالةى كىيػيٍؤتيوا الزَّلكىاةى 
فاألعماؿ تتحٌدد قيمتيها بقيمة النػٌِّيات الباعثة عليها، أٌما مظاىر ،  األعماؿ كصٍدؽ الٌتوٌجو بالٌنية
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أصوؿ اإلسالـ على : )كعن اإلماـ أٞبد قاؿ .األعماؿ ا٤بادِّيٌة، فال قيمة ٥با دكف صٍدؽ الٌنية
من أحدث )، كحديث عائشة رضي اهلل عنها (النياتاألعماؿ ب)حديث عمر : ثالثة أحاديث

ا٢بالؿ بْب كا٢براـ )، كحديث النعماف بن بشّب رضي اهلل عنهما (ُب أمرنا ما ليس منو فهو رد
((. بْب

ما يتعٌلق بالنية الباعثة " األخالؽ"كقد كٌضح ا٤برحـو الشيخ عبد الرٞبن ا٤بيدا٘ب ُب كتابو القيِّم 
: نتائج التالية، كاستخل  اؿ"على األعماؿ

إٌف األعماؿ ال يينظر إليها عند اهلل إالٌ من ًخالؿ النػٌِّيات الباعثة عليها، كًٕبىسب الٌنية ٯبرم   -1
. -تبارؾ كتعأب-ا٢بساب كا١بزاء على األعماؿ عند اهلل 

الفةن لظواىر األعماؿ، أيلًغيىت األعماؿ، كجرل ا٢بساب كا١بزاء على   -2 إذا كانت الٌنياتي ٨بي
رائْبا

ي
. لنػٌِّيات فقط، كأعماؿ ا٤بنافقْب كا٤ب

إذا كيًجدت النِّيات ا١بازمات، كٓب يقف دكف تنفيذ األعماؿ إالٌ عقبات أك أعذاره خارجة   -3
عن إرادة اإلنساف، فإٌف مناط ا٤بسؤكلية حينئذو ىو الٌنيات كٍحدىا، كٯبرم ا٢بساب عليها كما لو 

ما ركاه اإلماـ البخارم عن أيب موسى : ليل على ذلككالد. ًٌب تنفيذ األعماؿ الٍب تقتضيها
إذا مىًرض العٍبد أك سافىر، كيتب لو : ))-صلى اهلل عليو كسلم-قاؿ رسوؿ اهلل : األشعرم، قاؿ

((. ٗبًٍثل ما كاف يعمل ميقيمان صحيحان 
 -ـصلى اهلل عليو كسل-كٌنا مع النيب : كركل اإلماـ مسلم عن جابر بن عبد اهلل األنصارم، قاؿ

كإٌف با٤بدينة لىرجاالن ما ًسٍرًبي مسّبان كال قطٍعتيم كاديان إالٌ كانوا معكم، حىبىسىهم : ))ُب غزاة، فقاؿ
((. إالٌ شركوكم ُب األٍجر))، كُب ركاية ((ا٤برض
إذا كيجدت الٌنيات ا١بازمات، كلكن ٓب يتٌم التنفيذ لألعماؿ الٍب تقتضيها بسبب يرجع إٔب   -4

فإذا كاف ذلك خوفان من اهلل . ف سٌيئاهتا ال تيكتب عليو، كيتجاكز اهلل عنهااإلنساف نفسو، فإ
كأٌما حسناهتا فتيكتب لو ُب صحيفة على . كابتغاء مرضاتو، فإف اهلل يكتب لو بذلك حسنة

. مقدارىا دكف مضاعفة ٖبالؼ ما لو فعىلها؛ فإهنا تيضاعف لو أضعافان، فضالن من اهلل ككرىمان 
ساكس معفوه عنها، كال تدخل ُب حدكد العمل ا٤براد ما ٓب تًصٍل إٔب مستول ا٣بواطر كالو  -5

كلكن قد ييثاب اإلنساف على خواطر ا٣بّب إذا كانت ٜبرة توٌجهو . النٌػٌية ا٤بقَبنة باإلرادة ا١بازمة
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إف اهلل : ))-صلى اهلل عليو كسلم-قاؿ رسوؿ اهلل : قاؿ -رضي اهلل عنو-كإرادتو؛ فعن أيب ىريرة 
. ، ركاه الشيخاف((ز عن أٌمٍب ما كسوسىٍت بو صدكريىا، ما ٓب تىعمٍل بو أك تػىتىكٌلم٘باك
ا٥بٌم بالعمل إذا كاف ٮبان بفٍعل حسىنة فاهلل ييثيب عليو من غّب مضاعفة، إذا ٓب يتٌم تنفيذه،   -6

كا٣بواطر ا٤بعفٌو كإذا كاف ٮبان بفٍعل سيِّئةو فلىو حيكم الوساكس . كمع ا٤بضاعفة الكثّبة إذا ًٌب تنفيذه
ما ركل : كالدليل على ذلك. عنها؛ فإف اهلل يتجاكز عنو كال ييسجِّلو على صاحبو، فضالن ككرمان 

يقوؿ اهلل : ))-صلى اهلل عليو كسلم-قاؿ رسوؿ اهلل : ، قاؿ-رضي اهلل-الشيخاف عن أيب ىريرة 
عًملها، كتبتيها لو عٍشرى حسىنات إذا ىٌم عٍبدم ٕبسىنة كٓب يعمٍلها، كتٍبتيها لو حسىنة؛ فإٍف : تعأب

كإذا ىٌم بسيِّئة فلم يعمٍلها، ٓب أكتب عليو؛ فإٍف عًملها كتٍبتيها سيِّئةن . إٔب سبعمائة ًضعف
((. كاحدة

نياهتم، كأم  يعامل عباده حسب -عز كجل  -كالنية مطلوبة ُب ٝبيع العبادات كالقربات، كاهلل 
لو شرط  أم عمل يبذلو ا٤بكلف، ؼ على صاحبوعمل صاّب ٱبلو من النية كالقصد فهو رد 
ف ، كإ "النية"كىذا الشرط أصل من أصوؿ الدين، كىو  عظيم ُب ٛبييزه حٌب يؤٌب ٜبرتو ا٤برجوة منو

عبادة  صالح النية كإخالص الفؤاد لرب العا٤بْب يرتفعاف ٗبنزلة العمل الدنيوم البحت، فيجعالنو
نئة؛ فال يناؿ ا٤برء منها بعد ىا معاصي شالبؽاحملضة ُبة يهبط بالطاعات متقبلة، كإف خبث الطوم

ارف أعماؿ الناس من فاإلسالـ يرقب بعناية فائقة ما يقالتعب ُب أدائها إال الفشل كا٣بسارة،
البسها من عواطف كانفعاالت، كقيمة العمل ُب اإلسالـ ترجع قبل كل شيء إٔب نيات كما م

طي اإلنساف ىبة جزيلة؛ ألنو يريد بصنائع ا٤بعركؼ طبيعة البواعث الٍب ٛبخضت عنو، قد م ي ع
ا من سبقوا، كأسدكا إليو خّب ن ا،  أف يستميل إليو القلوب، كقد يعطيها ألنو يريد أف ٯبز م خّب ن

 علماء النفس، كلكن كما يعربا أكإٯباب دفع إليو شعور ا٤برء بنفسو سلباككال ا٤بسلكْب كـر 
كحده  -عز كجل  -ت من شوائب النفس، كٛبخضت هلل اإلسالـ ال يعتدٌ  بالصدقة إال خل 

ًإ٭بَّلىا نيٍطًعميكيٍم ًلوىٍجًو اللَّلًو الى نيرًيدي ًمٍنكيٍم جىزىاءن كىالى }: على ٫بو قوؿ اهلل سبحانو حكاية عن األبرار
الَّلًذم يػيٍؤٌب }: -رضي اهلل عنو-ككما قاؿ عن سيد الصحابة أيب بكر (. 9: اإلنساف){ شيكيورنا
هي ًمٍن نًٍعمىةو ٘بيٍزىل * قي يػىتػىزىكَّلى مىاؿى  { ٍكؼى يػىٍرضىىكىلىسى * ًإالَّل اٍبًتغىاءى كىٍجًو رىبًِّو اأٍلىٍعلىى * كىمىا أًلىحىدو ًعٍندى
 -صلى اهلل عليو كسلم-حدث ُب غزكة العسرة أف تقدـ إٔب رسوؿ اهلل ، ك (21  -81: الليل)
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صلى -ا بأنفسهم ُب سبيل اهلل غّب أف رسوؿ اهلل رجاؿ يريدكف أف يقاتلوا الكفار معو، كأف ٯبودك
٤بيستطع ٘بهيزىم للخركج معو، فعادكا يبكوف حزف ن اعلى عدـ قدرهتم على  -اهلل عليو كسلم

عنهم ا٢برج، كأنزؿ فيو  -تبارؾ كتعأب  -صلى اهلل عليو كسلم، فرفع اهلل -ا٣بركج مع رسوؿ اهلل 
أىتػىٍوؾى لًتىٍحًملىهيٍم قػيٍلتى الى أىًجدي مىا أىٞبًٍليكيٍم عىلىٍيًو تػىوىلَّلٍوا كىأىٍعيػينػيهيٍم تىًفيضي  كىالى عىلىى الَّلًذينى ًإذىا مىا}: قولو

ديكا مىا يػيٍنًفقيوفى   -صلى اهلل عليو كسلم-، ؼ ٤با انتهى النيب (92: التوبة){ ًمنى الدَّلٍمًع حىزىننا أىالَّل ٯبًى
ـن : ))إٔب تبوؾ قاؿ للجيش الذم خرج معو ا خلفنا با٤بدينة ما سلكنا شعب ن اكال كادم ن إف أقوا

((. اإال كىم معنا، حبسهم العذر
ين، كلئن كانت النية الصا٢بة إف النية الصادقة سج َّل لت ٥بم ثواب اجملاىدين؛ ألهنم قعدكا راغم

ضفي على صاحبها ىذا القبوؿ الواسع، فإف النية ا٤بدخوؿ ة تنضم إٔب العمل الصاّب ُب ت
الَّلًذينى * فػىوىٍيله لًٍلميصىلِّْبى }: يل هبا إٔب معصية تستجلب الويل، كما قاؿ اهلل تعأبصورتو؛ فيستح

هًتًٍم سىاىيوفى  ٍنػىعيوفى اٍلمىاعيوفى * الَّلًذينى ىيٍم يػيرىاءيكفى * ىيٍم عىٍن صىالى (. 7  -4: ا٤باعوف){ كىٲبى
كرة ميتة ال خّب فيها، إف الصالة مع الرياء أمست جرٲبة، كبعدما فقدت ركح اإلخالص باءت ص

بلت منو، كيدخر عنده صدقتو ؽ -عز كجل -ككذلك الزكاة إهنا إف صدرت عن قلب يسخو هلل 
قىاًتكيٍم بًاٍلمىنِّ }: كإال فهي عمل باطل كما قاؿ اهلل تعأب ا الَّلًذينى آمىنيوا الى تػيٍبًطليوا صىدى يىا أىيػُّصهى

الَّلًذم يػيٍنًفقي مىالىوي رًئىاءى  ثىًل صىٍفوىافو عىلىٍيًو تػيرىابه  كىاأٍلىذىل كى ثػىليوي كىمى النَّلاًس كىالى يػيٍؤًمني بًاللَّلًو كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر فىمى
ا الى يػىٍقًدريكفى عىلىى شىٍيءو ٩بَّلا كىسىبيوا إف القلب ا٤بقفرَّل من ( 264: البقرة){ فىأىصىابىوي كىاًبله فػىتػىرىكىوي صىٍلدن

ا، كالقشور ا٣بادعة ال تغِب رج زرعيخكسوٌ  بالَباب ال آب اإلخالص ال م ي نبت قبوؿ ن اكا٢بجر
حٌب يزف ق فس اإلخالص، كأغزر بركتو إنو ٱبالط القليل فينميأال ما أف ااب الردمء شيئعن اللب

: قاؿ -رضي اهلل عنو-عن أيب ىريرة ،  ا١بباؿ، كٱبلو منو الكثّب؛ فال يزف عند اهلل مثقاؿ ذرة
إف أكؿ الناس م ي قضى يـو القيامة عليو : ))يقوؿ -صلى اهلل عليو كسلم-٠بعت رسوؿ اهلل 

قاتلت فيك حٌب : فما عملت فيها؟ قاؿ: رجل استشهد، فأٌب بو فعرَّلفو نعمو فعرفها قاؿ
بو فسحب على  جرئ، فقد قيل، ٍب أمر: كذبت، كلكنك قاتلت ألف يقاؿ: استشهدت، قاؿ

فما : قاؿ. كجو فألقي ُب النار، كرجل تعلم العلم كعلمو كقرأ القرآف، فأ ي ٌب بو فعرفو نعمو فعرفها
كذبت، كلكنك تعلمت : قاؿ. تعلمت العلم كعلمتو، كقرأت فيك القرآف: عملت ؼ يها؟ قاؿ
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على كجو ىػ حٌب ىو قارئ، فقد قيل، ٍب أمر بو فسحب : العلم ليقاؿ عآب، كقرأت القرآف ليقاؿ
أ ي لقي ُب النار، كرجل كسع اهلل عليو كأعطاه من أصناؼ ا٤باؿ كلو فأٌب بو فعرفو نعمو فعرفها، 

: قاؿ. ما تركت من سبيل ٙبب أف ينفق فيها إال أنفقت فيها لك: ما عملت فيها؟ قاؿ: فقاؿ
ُب  كلكنك فعلت ليقاؿ ىو جواد، فقد قيل، ٍب أمر بو فسحب على كجو فألقي. كذبت
((. النار

ر ىذه األمة بالثناء بش: ))-صلى اهلل عليو كسل ـ  -قاؿ رسوؿ اهلل: كعن أيب بن كعب قاؿ
كالرفعة كالدين كالنصر كالتمكْب ُب األرض، فمن عمل منهم عمل اآلخرة للدنيا ٓب يكن لو ُب 

يا رسوؿ أنو قاؿ حْب بيعث إٔب اليمن  -رضي اهلل عنو  -كعن معاذ بن جبل ،  ((اآلخرة نصيب
كركل ابن أىب الدنيا ،  (ركاه ا٢باكم" )يك العمل القليل أخل  دينك يكف: قاؿ. اهلل أكصُب

 "لو كال أجر ٤بن ال حسبة لو  ال عمل ٤بن ال نية: قاؿ -رضي اهلل عنو  -بسند منقطع عن عمر 
إال ال ينفع قوؿ إال بعمل، كال ينفع قوؿ كعمل : قاؿ -رضي اهلل عنو  -كعن ابن مسعود ، 

 .بنية، كال ينفع قوؿ كعمل كنية إال ٗبا كافق السنة 
فمن كانت ىجرتو إٔب اهلل : )كُب ا٢بديث مثل للذين يعملوف بنية العبادة كنية غّب العبادة، كىو

كمن )الصحابة الذين ىاجركا من مكة إٔب ا٤بدينة، : يعِب( كإٔب رسولو فهجرتو إٔب اهلل كإٔب رسولو
، فهذا مثاؿ غّب نية (يبها أك امرأة ينكحها فهجرتو إٔب ما ىاجر إليوكانت ىجرتو إٔب دنيا ي 

العبادة، فهذا الرجل ىاجر من مكة إٔب ا٤بدينة بنية تزكج امرأة تسمى أـ قيس، فسمي مهاجر أـ 
ٓب تقبل بو زكجان حٌب ىاجر فكاف  ىاجر من أجل امرأة تدعى أـ قيس أف رجالن كىو   قيس

ىجرتو ٓب تكن فهذا الرجل ؛  لعلماء ٯبعلو ىو سبب ا٢بديثيسمى مهاجر أـ قيس، كبعض ا
االنتقاؿ من بالد كا٥بجره ىي  ،  يوم، فالبد من النية ُب العباداتعبادة، كإ٭با ىاجر ألمر دف

الكفر إٔب بالد اإلسالـ، كىي كاجبة إٔب قياـ الساعة، حكمها باقي إٔب قياـ الساعة، كأما 
 . فإ٭با ا٤براد بو من مكة؛ ألهنا صارت دار إسالـ(( ال ىجرة بعد الفتح: ))حديث

ُب النية من جوامع كلمو صلى اهلل عليو كسلم، كىو قاعدة عظيمة رضي اهلل عنو حديث عمر 
كقد عظم العلماء ىذا  .إنو ثلث العلم: من قواعد اإلسالـ، كأكؿ دعائم اإلٲباف، حٌب قيل

افتتح النوكم أحاديث األربعْب هبذا ، كقد  ا٢بديث تعظيمان كبّبان حٌب رأكا البداءة بو ُب مصنفاهتم
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( صحيحو)ا٢بديث، كقد افتتح ٝباعة من أىل العلم كتبهم بو، منهم اإلماـ البخارم، فقد افتتح 
، ك (مصابيح السنة)، ُب كتابيو ، كالبغوم(عمدة األحكاـ)بو، كعبد الغِب ا٤بقدسي ُب كتابو 

. بو( ا١بامع الصغّب)بو، كافتتح السيوطي كتابو ( شرح السنة)
 
 

الحديث الثاني 
بينما نحن جلوس عند رسول اهلل صلى اهلل عليو : عن عمر رضي اهلل تعالى عنو أيضاً قال»

رى وآلو وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ال ي
عليو أثر السفر وال يعرفو منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم فأسند 

فقال رسول  يا محمد أخبرني عن اإلسالم،: ركبتيو إلى ركبتيو ووضع كفيو على فخذيو وقال
اإلسالم أن تشهد أن ال إلو إال اهلل وأن محمداً رسول اهلل، : اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم

: وتقيم الصالة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليو سبيالً قال
فأخبرني عن اإليمان، قال أن تؤمن باهلل ومالئكتو : قال .ويصدقو صدقت، فعجبنا لو يسألو

فأخبرني عن : صدقت، قال: وكتبو ورسلو واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال
فأخبرني عن : قال بد اهلل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنو يراك،اإلحسان، قال أن تع

فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد : الساعة، قال ما المسئول عنها بأعلم من السائل، قال
ثم انطلق فلبثت  األمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان

إنو جبريل أتاكم اهلل ورسولو أعلم، قال ف: ي من السائل؟ قلتملياً ثم قال يا عمر أتدر
. رواه مسلم.« يعلمكم دينكم

حديث جربيل حديث عظيم اشتمل على ٝبيع كظائف األعماؿ الظاىرة كالباطنة، كعلـو 
الشريعة كلها راجعة إليو، كمتشعبة منو؛ ٤با تضمنو من مراتب الدين، فهو كاألـ للسنة، كما 

قاؿ القاضي عياض رٞبو اهلل ىذا ،  ا تضمنتو من ٝبعها معا٘ب القرآفأـ القرآف؛ ٓب٠بٌيت الفاٙبة 
ا٢بديث قد اشتمل على شرح ٝبيع كظائف العبادات الظاىرة كالباطنة من عقود اإلٲباف كأعماؿ 
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ا١بوارح كإخالص السرائر كالتحفظ من آفات األعماؿ حٌب إف علـو الشريعة كلها راجعة إليو 
 .كمتشعبة منو

أف ىذا الرجل ليس معركفان إٔب أف يستنكر األمر، رضي اهلل عنو الذم دعا عمر بن ا٣بطاب ك   
عندىم ُب ا٤بدينة، فهو ليس من أىل ا٤بدينة كال ٩با جاكرىا، كىو ال تبدك عليو عالمات ا٤بسافر، 
 فإف ا٤بسافر يكوف ُب الغالب أشعث أغرب متسخ ا٤بالبس، كىذا الرجل الذم دخل عليهم كاف

ليس على شعره تراب، بل مرجل الشعر، كشديد بياض الثياب، كمعلـو : شديد سواد الشعر، أم
. أف ا٤بسافر يكوف على غّب ىذه ا٥بيئة كالصفة

معناه أف الرجل الداخل كضع كفيو على فخدم نفسو كجلس على ( ككضع كفيو على فخديو) 
ق كضع يديو على فخذيو ىو، كليس أف: الضمّب ىنا يعود على جربيل نفسو، أمؼ ، ىيئة ا٤بتعلم

على فخذم النيب صلى اهلل عليو كسلم، كإال لكاف كضعان من أكضاع سوء األدب بْب التلميذ 
كشيخو، فهذا جربيل عليو السالـ جلس إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم ٗبحاذاتو كقبالة كجهو، ٍب 

. ق كأستاذهكضع يديو على فخذم نفسو على ىيئة جلسة ا٤بتعلم بْب يدم شيخ
ما اإلسالـ : قل ٕب: أم-أخرب٘ب عن اإلسالـ؟ ! يا ٧بمد: ٍب قاؿ للنيب صلى اهلل عليو كسلم) 

 (... اإلسالـ أف تشهد أف ال إلو إال اهلل: فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم -كما فرائضو كأركانو؟ 
، 

 ىيأركاف اإلسالـ ، ك اإلسالـ أركافاهلل عليو كسلم عدد لو ىنا  كالنيب صلى
(. ال معبود ٕبق إال اهلل، ك٧بمد مبلغ عن اهلل)شهادة أف ال إلو إال اهلل كأف ٧بمدا رسوؿ اهلل  -1 
( . أداؤىا بأركاهنا كشركطها كا٣بشوع فيها: )كإقاـ الصالة  -2
 5. 2غراما ذىبا أك ما يعاد٥با من النقود يدفع منها  85إذا ملك ا٤بسلم : )كإيتاء الزكاة  -3

( . ُب ا٤بئة بعد سنة، كغّب النقود ٥با مقدار معْب
( . من استطاع إليو سبيال با٤باؿ كالصحة كاألمن)كحج البيت   -4
االمتناع عن الطعاـ كالشراب، كشهوة الفرج كٝبيع ا٤بفطرات، من الفجر : )كصـو رمضاف  -5
. ( الغركب مع النيةحٌب
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ىذا خالؼ عادة السائل ا١باىل إ٭با ىذا كالـ سبب تعجبهم أف ( فعجبنا لو يسألو كيصدقو)ك
 ك. خبّب با٤بسئوؿ عنو كٓب يكن ُب ذلك الوقت من يعلم ذلك غّب النيب صلى اهلل عليو كسلم

ألف ىذا أمر مثّب للعجب؛ ألف السائل من شأنو أنو يسأؿ ليتعلم، كال يسأؿ ألجل أف يصدؽ 
. على كالـ اجمليب

أف تؤمن باهلل، كمالئكتو، ككتبو، كرسلو، كاليـو اآلخر، : ؟ قاؿأخرب٘ب عن اإلٲباف: ٍب قاؿ الرجل)
 :فهذه ىي أركاف اإلٲباف كىي ،  (كبالقدر خّبه كشره

اإلٲباف باهلل تعأب بأنو كاحد أحد فرد صمد ٓب يلد كٓب يولد كٓب يكن لو كفوا أحد، كاإلٲباف ( 1)
شيء كقدرتو على كل شيء، كاإلٲباف  بأمره كهنيو ككعده ككعيده كثوابو كعقابو كعلمو احمليط بكل

بربوبيتو كألوىيتو كأ٠بائو كصفاتو كأهنتعأب يرانا كيسمعنا كيعلم سرنا كعالنيتنا قاؿ تعأب ُب سورة 
ال إلو [ 4: ا٢بديد]{ كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كيٍنتيٍم كىاللَّلوي ٗبىا تػىٍعمىليوفى بىًصّبه }( : 4)ا٢بديد من اآلية 
كاإلٲباف بو تعأب يستلـز ٧ببتو كخوفو كرجاءه كطاعتو بامتثاؿ أكامره كاجتناب . سواهغّبه كال رب 

. نواىيو
( جربيل كميكائيل كإسرافيل كملك ا٤بوت)اإلٲباف ٗبالئكتو الكراـ الربرة عموما، كخصوصا ( 2)

من  كمع كل إنساف أربعة مالئكة ال يفارقونو اثناف يكتباف ا٢بسنات كالسيئات كاثناف ٰبرسانو
كمالئكة موكلوف بإيقاد النار كتعذيب أىلها، قاؿ . كمالئكة موكلوف بإعداد ا١بنة ألىلها. اآلفات

اده الى يػىٍعصيوفى اللَّلوى مىا أىمىرىىيٍم }( : 6)تعأب ُب سورة التحرٙب من اآلية  ظه ًشدى ًئكىةه ًغالى عىلىيػٍهىا مىالى
ُب السماكات السبع موضع قدـ كال كف كال شرب إال كليس [ 6: التحرٙب]{ كىيػىٍفعىليوفى مىا يػيٍؤمىريكفى 

{ ييسىبِّحيوفى اللَّلٍيلى كىالنػَّلهىارى الى يػىٍفتػيريكفى }كفيو ملك قائم أك ملك راكع أك ملك ساجد هلل تعأب 
[ . 20آية : سورة األنبياء[ ]20: األنبياء]
سى كاإل٪بيل على عيسى اإلٲباف بكتب اهلل ا٤بنزلة على األنبياء كا٤برسلينكالتوراة على مو( 3)

كالزبور على داكد كالقرآف على ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم، كىو أفضل الكتب السماكية كا٤بهيمن 
الى يىٍأتًيًو اٍلبىاًطلي ًمٍن }عليها كناسخها كفيو تبياف لكل شيء كىدل كرٞبة كشفاء ٤با ُب الصدكر 
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ٍلًفًو تػىٍنزًيله ًمٍن حى  ٍيًو كىالى ًمٍن خى يدو بػىٍْبً يىدى ، [ 42آية : سورة فصلت[ ]42: فصلت]{ ًكيمو ٞبًى
. كمن الـز اإلٲباف بو تالكتو كتدبره كالعمل بو فما آمن بالقرآف من استحل ٧بارمو

( 5)كأكلو العـز منهم ( 313)كالرسل منهم ( 124000)اإلٲباف بأنبياء اهلل كعددىم ( 4)
كأكؿ ( 1( )ت اهلل كسالمو عليهمنوح، كإبراىيم ا٣بليل، كموسى، كعيسى، ك٧بمد صلوا: )ىم

 الرسل نوح كآخرىم ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم كمن الـز اإلٲباف بو ٧ببتو كتصديقو كامتثاؿ أمره
ال يؤمن أحدكم حٌب »: كاجتناب هنيو كٙبكيم شرعو كالعمل بسنتو قاؿ صلى اهلل عليو كسلم

. قاؿ النوكم حديث صحيح« يكوف ىواه تبعا ٤با جئت بو
كخركج الدجاؿ كدابة األرض : اإلٲباف باليـو اآلخر كيدخل فيو اإلٲباف بأشراط الساعة( 5)

كيأجوج كمأجوج كطلوع الشمس من مغرهبا كنزكؿ عيسى ابن مرٙب عليو السالـ ٍب اإلٲباف بفتنة 
القرب كعذابو كنعيمو ككونو ركضة من رياض ا١بنة أك حفرة من حفر النار ٍب اإلٲباف بالبعث بعد 

ت كا١بزاء كا٢بساب كالثواب كالعقاب كا٢بوض كا٤بيزانوالصراط كا١بنة كالنار كذبح ا٤بوت بينهما ا٤بو
ٍب ا٣بلود الدائم ُب نعيم أك عذاب، فيقاؿ يا أىل ا١بنة خلود كال موت كيا أىل النار خلود كال 

. موت فاخَب لنفسك أم ا٤بنزلتْب ما دمت على قيد ا٢بياة
ره كأف اهلل تعأب علم أعماؿ عباده كمقادير خلقو قبل أف ٱبلقهم اإلٲباف بالقدر خّبه كش( 6)

ككتب ذلك ُب اللوح احملفوظ كشاءىا منهم كخلقها كأكجدىا ُب أكقاهتا احملددة بال تقدـ كال 
تأخر فما أصاب اإلنساف ٓب يكن ليخطئو كما أخطأه ٓب يكن ليصيبو رفعت األقالـ كجفت 

اتًًو كىىيوى السَّلًميعي اٍلعىًليمي  كىٛبىَّلٍت كىًلمىتي رىبِّكى }الصحف  : األنعاـ]{ ًصٍدقنا كىعىٍدالن الى ميبىدِّؿى ًلكىًلمى
[ . 115آية : سورة األنعاـ[ ]115
ىي : حديث عظيم اشتمل على مراتب الدين، كدؿ على أف الدين لو مراتب ثالثىذا ك

 كالصالة كالزكاة الشهادتْب: ، فاإلسالـ لو أركاف ظاىرة مثلاإلسالم واإليمان واإلحسان
اإلٲباف باهلل كمالئكتو ككتبو كرسلو كاليـو اآلخر : كالصياـ كا٢بج، كاإلٲباف لو أركاف باطنة كىو

كالقدر خّبه كشره، كالبد من اجتماعهما ظاىران كباطنان، فمن أتى بأركاف اإلسالـ الظاىرة 
رة كٓب يأت بأركاف اإلٲباف الباطنة كالباطنة فهو مؤمن باطنان كظاىران، كمن أتى بأركاف اإلسالـ الظاه

فهو منافق ُب الدرؾ األسفل من النار، فمن نطق بالشهادتْب ظاىران كصلى كصاـ كزكى كحج كٓب 
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يؤمن ُب الباطن باهلل كمالئكتو ككتبو كرسلو كاليـو اآلخر كالقدر فهو منافق ُب الدرؾ األسفل من 
كتو ككتبو كرسلو كامتنع عن النطق بالشهادتْب، النار، كمن ادعى أنو مؤمن ُب الباطن باهلل كمالئ

كعن الصالة كالزكاة كالصـو كا٢بج، فليس بصادؽ؛ ألنو ٓب يتحقق إٲبانو؛ ألنو البد لإلٲباف 
الباطن من عمل ظاىر يتحقق بو، كإال صار كإٲباف إبليس كفرعوف، فال بد من انقياد ُب الظاىر، 

. عوفكعمل يتحقق بو، كإال صار كإٲباف إبليس كفر
كما أف اإلسالـ الظاىر الشهادتْب كالصالة كالزكاة كالصـو كا٢بج البد لو من إٲباف ُب الباطن 

يصححو، كإال صار كإسالـ ا٤بنافقْب، فا٤بنافقوف ينطقوف بالشهادتْب كيصلوف كٰبجوف 
كٯباىدكف، كلكنهم ليس عندىم إٲباف ُب الباطن يصحح ىذا اإلسالـ، فصاركا ُب الدرؾ 

ًإذىا جىاءىؾى اٍلمينىاًفقيوفى قىاليوا نىٍشهىدي ًإنَّلكى لىرىسيوؿي اللَّلًو }: النار كالعياذ باهلل، قاؿ سبحانو األسفل من
اًذبيوفى  : ، كقاؿ سبحانو[1:ا٤بنافقوف]{ كىاللَّلوي يػىٍعلىمي ًإنَّلكى لىرىسيوليوي كىاللَّلوي يىٍشهىدي ًإفَّل اٍلمينىاًفًقْبى لىكى

، فالبد من األمرين [8:البقرة]{ كؿي آمىنَّلا بًاللَّلًو كىبًاٍليػىٍوـً اآلًخًر كىمىا ىيٍم ٗبيٍؤًمًنْبى كىًمنى النَّلاًس مىٍن يىقي }
. ٝبيعان 

كاإلسالـ إذا اقَبف مع اإلٲباف افَبؽ عنو، ككاف لو مدلوؿ خاص، ككذلك اإلٲباف، كإذا انفرد عن 
اإلسالـ كسكتنا فهذا : اإلسالـ  لو، كما أف اإلسالـ إذا انفرد عن اإلٲباف  لو، فلو قلنا مثالن 

عن اإلٲباف  اإلٲباف فقط فإننا نتكلم: يدؿ على أننا سنتكلم عن اإلسالـ كاإلٲباف، كإذا قلنا
مدلولو الذم يغاير مدلوؿ كاإلسالـ، كإذا ٝبعنا بْب اللفظْب اإلسالـ كاإلٲباف فيكوف لكل منهما 

. الثا٘ب
اجتمع اإلسالـ كاإلٲباف، فقد سألو عن اإلسالـ  -حديث عمر بن ا٣بطاب -كُب ىذا ا٢بديث 

ٗب اإلسالـ كفرائضو، ٍب سألو عن اإلٲباف، كقد أجاب النيب عليو الصالة كالسالـ ٗبدلوؿ ٤بع
اإلسالـ كاإلٲباف إذا اجتمعا : كأجاب ٗبدلوؿ آخر ٤بعُب اإلٲباف كفرائضو، كلذلك يقوؿ أىل العلم

إذا اجتمع مصطلح اإلسالـ كاإلٲباف دال على أف كل كاحد : افَبقا، كإذا افتقرا اجتمعا، يعِب
عن اآلخر فإف كل كاحد  منهما لو مدلوؿ ٱبتلف عن ا٤بدلوؿ اآلخر، كأما إذا انفرد أحدٮبا

. منهما يشمل اآلخر ُب طياتو
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أف تعبد اهلل كأنك : )ا٤برتبة األكٔب: أف يعبد اهلل على ا٤بشاىدة، كلو مرتبتاف: كركن اإلحساف ىو
، ك٥بذا قاؿ (فإف ٓب تكن تراه فإنو يراؾ: )، فإف ضعف عن ىذه ا٤برتبة انتقل إٔب ا٤برتبة الثانية(تراه

أتاكم يعلمكم : )دالئلو، كُب لفظ آخر: يعِب( تاكم يعلمكم معآب دينكمأ: )ُب هناية ا٢بديث
. إسالـ كإٲباف كإحساف: فجعل الدين مراتب ثالث( يعلمكم دينكم: )، كُب لفظ(أمر دينكم

علم السائل كعلم ا٤بسئوؿ : يعِب( ما ا٤بسئوؿ عنها بأعلم من السائل: )ك٤با سألو عن الساعة قاؿ
يىٍسأىليونىكى عىًن السَّلاعىًة أىيَّلافى }: اص اهلل سبحانو كتعأب، قاؿ تعأبسواء؛ ألف ىذا من اخت 

ا ًلوىٍقًتهىا ًإالَّل ىيوى  ا ًعٍندى رىيبِّ ال ٯبيىلِّيهى ، كقاؿ ُب اآلية [187:األعراؼ]{ ميٍرسىاىىا قيٍل ًإ٭بَّلىا ًعٍلميهى
  -42:النازعات]{ ـى أىٍنتى ًمٍن ذًٍكرىاىىاُب * يىٍسأىليونىكى عىًن السَّلاعىًة أىيَّلافى ميٍرسىاىىا }: األخرل
ا ًعٍندى اللَّلًو كىمىا ييٍدرًيكى لىعىلَّل }: ، كقاؿ ُب آية ثالثة[43 يىٍسأىليكى النَّلاسي عىًن السَّلاعىًة قيٍل ًإ٭بَّلىا ًعٍلميهى

قاؿ فأخرب٘ب عن الساعة، : قاؿ)  ٍب سأؿ عن األمارات [.63:األحزاب]{ تىكيوفي قىرًيبناالسَّلاعىةى 
فأخرب٘ب عن أماراهتا، قاؿ أف تلد األمة ربتها، كأف ترل : ما ا٤بسئوؿ عنها بأعلم من السائل، قاؿ

سيدىا معناىا كربتها فاألماره ىي العالمة ،  ( ا٢بفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاكلوف ُب البنياف
كالعيلة الفقر كعاؿ الرجل يعيل لعالة فهم الفقراء كالعائل الفقّب ، أما ا كمالكها كسيدهتا كمالكتها

عيلة أم افتقر كالرعاء كيقاؿ فيهم رعاة كمعناه أف أىل البادية كأشباىهم من أىل ا٢باجة كالفاقة 
كللساعة  كقد ظهر ىذا ُب البالد العربية كاإلسالمية ، تبسط ٥بم الدنيا حٌب يتباىوف ُب البنياف

من قيامها، كبعض األشراط تكوف قبل  ، فبعض أشراطها تكوف قريبةكعالمات كثّبة  أشراط
أف  -أيضان -كمن ذلك ذلك، كىذه األشراط الٍب قبل ذلك منها ما قد مضى، كمنها ما ٓب يأت، 

النيب صلى اهلل عليو كسلم كاف جالسان بْب أصحابو ٰبدثهم، فجاء رجل ككقف على ا٢بلقة 
ليو كسلم، كاستمر فيما ىو مٌب الساعة؟ فأعرض عنو الرسوؿ صلى اهلل ع! يا رسوؿ اهلل: كقاؿ

،  أنا يا رسوؿ اهلل: الساعة؟ فقاؿ أين السائل عن: )فيو من ٙبديث أصحابو، فلما فرغ قاؿ
مر إٔب غّب إذا كسَّلد األ: ككيف إضاعتها؟ قاؿ: قاؿ،  إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة: فقاؿ

 تكوف بْب يديها، مثل طلوع ككل ىذا قبل أف تأٌب العالمات الكربل الٍب ، (أىلو فانتظر الساعة
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الشمس من مغرهبا، كخركج الدابة، كخركج يأجوج كمأجوج، كنزكؿ عيسى بن مرٙب، ككذلك 
. خركج ا٤بهدم، فهذه من األشراط الٍب ىي قريبة من قياـ الساعة

 يا عمر: فلبثت مليان، ٍب قاؿ)كُب بعض الركايات ( فلبث مليان : )رضي اهلل عنو  ٍب قاؿ عمر
، كجاء ُب (ىذا جربيل أتاكم يعلمكم دينكم: قاؿ،  اهلل كرسولو أعلم: السائل؟ قلت أتدرم من

: فذىبوا فلم ٯبدكه، فقاؿ،  ردكا السائل: ) عليو كسلم قاؿبعض الركايات أف الرسوؿ صلى اهلل
(. ىذا جربيل أتاكم يعلمكم دينكم

ناؾ أحكاـ، فشهادة كىذا فيو بياف أف كل ما مضى ذكره يدخل ٙبت الدين، فهناؾ أخبار كه
أف ال إلو إال اهلل كأف ٧بمدان رسوؿ اهلل، كإقاـ الصالة، كإيتاء الزكاة، كصـو رمضاف، كحج البيت؛ 
كل ىذه أحكاـ يفعلها اإلنساف، كأركاف اإلٲباف أمور تعتقد، كىي إخبار عن اهلل كعن مالئكتو، 

كتب كاليـو اآلخر كالقدر، كذلك من الغيب الذم ٯبب اإلٲباف بو ككذلك اإلٲباف بالرسل كاؿ
كاإلحساف عمل، كقد كصفو  .ؽ هبا ىي أخبار ٯبب التصديق هبافكل ما جاء عنها كما يتعل

كأما ما سأؿ بو عن الساعة كعن أماراهتا؛ فإف  .النيب صلى اهلل عليو كسلم بالوصف الذم بينو
ٓب؛ ألف العالمات كاإلخبار تلك من األمور ا٤بغيبة الٍب ٯبب التصديق هبا، كأال يتكلم فيها إال بع

عن أمور مستقبلة ىي من علم الغيب الذم ال يعلمو إال اهلل سبحانو كتعأب، كال يعرؼ شيء 
كا٢باصل  .هلل عليو كسلم ُب الكتاب كالسنةمنو إال ما جاء بو الوحي عن اهلل كعن رسولو صلى ا

ٔب أصوؿ عظيمة ُب أف حديث جربيل ا٤بشهور حديث عظيم مشتمل على أمور كثّبة مهمة كع
العبادات، كفيما يتعلق ٗبا يقـو بالقلوب، كٗبا يقـو با١بوارح، كٗبا يقـو باللساف، كفيو إخبار عن 

ىذا جربيل : )ك٥بذا قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم،  غيبة ال تعرؼ إال عن طريق الوحيأمور ـ
ظيم شأنو كأٮبيتو، كأنو كقد أثُب العلماء على ىذا ا٢بديث كبينوا ع( أتاكم يعلمكم دينكم

مشتمل على أصوؿ عظيمة كلذا فإف اإلماـ مسلم رٞبو اهلل صدر بو صحيحو، فكاف أكؿ 
. حديث عنده ُب كتاب اإلٲباف
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الحديث الثالث 
سمعت : عن أبي عبد الرحمن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب رضي اهلل تعالى عنهما قال»

شهادة أن ال إلو إال : بني اإلسالم على خمس: سلم يقولرسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو و
رواه .« اهلل وأن محمداً رسول اهلل، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان

. البخاري ومسلم
ا٤ببِب اإلسالـ، كا٤ببِب عليو ىي الدعائم ك يعِب ُب البناء ا٢بسي (بُني اإلسالم على خمس)

ال معبود ٕبق إال اهلل، فالعبادة معناىا  (ال إلو إال اهلل وأن محمداً رسول اهلل )معُب ك ، كاألركاف
ٯبب أف تكوف خالصة هلل، كإذا أشرؾ مع اهلل غّبه فيها فإنو ال عربة هبا، كال قيمة ٥با، كترد على 
صاحبها، فال بد أف يكوف العمل خالصان هلل حٌب يكوف معتربان، كمقتضى شهادة أف ٧بمدان رسوؿ 

أال يعبد اهلل إال طبقان ٤با جاء بو عليو الصالة كالسالـ، فال يعبد بالبدع : اهلل عليو الصالة كالسالـ
كاحملدثات كا٤بنكرات الٍب ما أنزؿ اهلل هبا من سلطاف، كالٍب ىي ٨بالفة ٤با كاف عليو رسوؿ اهلل 
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 إال بشهادة أف ٧بمدان ال تتم شهادة أف ال إلو إال اهلل، ك عليو الصالة كالسالـ كأصحابو الكراـ
رسوؿ اهلل، كال تتم ٧ببة اهلل إال ٗبحبة رسولو، فالشهادتاف متالزمتاف، كال يكفي فيهما النطق 

يلـز من شهادة أف ٧بمدان ؼ،  اجملرد باللساف، بل البد من العلم ٗبعناٮبا كالقبوؿ كاالنقياد ٤بقتضاٮبا
شركط  د رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلماهلل ٧بملقوؿ ال إلو إال ، ك رسوؿ اهلل تصديقو فيما أخرب

: القبول، والرابع، االنقياد، والخامس: والثالث: اليقين: العلم، والثاني: األولسبعة ىي ، 
 .المحبة: اإلخالص، والسابع: الصدق، والسادس

، ىذا أكؿ شرط فيمن يوحد اهلل عز كجل، فالبد أف يوحد اهلل عز كجل لعلما: الشرط األكؿ 
ٗبعُب ال إلو إال اهلل ٧بمد رسوؿ اهلل، كال شك أف : بالعلم أم: ل علم ال جهل فيو، كا٤بقصودعل

أنك البد كأف تعلم يقينان أف اإللو ا٢بق ىو اهلل عز كجل كحده، كما : العلم بال إلو إال اهلل معناه
. عداه فإ٭با ىي آ٥بة باطلة كطواغيت من دكف اهلل عز كجل

ا ا٤براد منها نفيان كإثباتان؛ ألف الكلمة ُب حد ذاهتا تشمل النفي كاإلثبات، كال بد من العلم ٗبعناه
ادعى أنو إلو من ال إلو نفي ١بميع اآل٥بة، كإال اهلل إثبات إللو كاحد كرب ١بميع من : فقولك

، بال إلو إال اهلل: ، أم[86:الزخرؼ]{ ًإالَّل مىٍن شىًهدى بًا٢بٍىقِّ }: كقاؿ تعأب،  دكف اهلل عز كجل
يعلموف بقلوهبم : ، أم[86:الزخرؼ]{ كىىيٍم يػىٍعلىميوفى }: فشهادة ا٢بق ىي ال إلو إال اهلل، قاؿ

شىًهدى اللَّلوي أىنَّلوي ال إًلىوى ًإالَّل ىيوى }: كقاؿ تعأب،  ق إال اهلل، كما نطقت بو ألسنتهممعُب ال إؿ
ا بًاٍلًقٍسًط ال إً  ، فاهلل عز [18:آؿ عمراف]{ لىوى ًإالَّل ىيوى اٍلعىزًيزي ا٢بٍىًكيمي كىاٍلمىالًئكىةي كىأيٍكليوا اٍلًعٍلًم قىاًئمن
قيٍل ىىٍل }: كقاؿ تعأب،  نو ال إلو إال ىو العزيز ا٢بكيمكجل كا٤بالئكة كأكلو العلم ٝبيعان شهدكا بأ

: كقاؿ تعأب،  [9:الزمر]{ بىابً أيٍكليوا األىؿٍ يىٍستىًوم الَّلًذينى يػىٍعلىميوفى كىالَّلًذينى ال يػىٍعلىميوفى ًإ٭بَّلىا يػىتىذىكَّلري 
، فكلما ازداد العبد علمان باهلل عز كجل كلما [28:فاطر]{ ًإ٭بَّلىا ٱبىٍشىى اللَّلوى ًمٍن ًعبىاًدًه اٍلعيلىمىاءي }

 إ٭با العآب من ٱبشى اهلل: قاؿ !ازداد منو خشية، كلذلك ٤با نودم األعمش، أك شعبة أيها العآب
كىتًٍلكى األىٍمثىاؿي نىٍضرًبػيهىا }: كقاؿ تعأب،  عز كجل خشيتو عز كجللعلم باهلل كأعلى مراتب ا، 

كُب الصحيح عن عثماف رضي اهلل عنو ،  [43:العنكبوت]{  اٍلعىاًلميوفى لًلنَّلاًس كىمىا يػىٍعًقليهىا ًإالَّل 
 . (من مات كىو يعلم أف ال إلو إال اهلل دخل ا١بنة: )قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: قاؿ



19 
 

اليقْب ا٤بناُب للشك، كاليقْب الذم ال شك فيو : من شركط ال إلو إال اهلل: اليقْب : لشرط الثا٘ب ا
. ىو االعتقاد ا١باـز أف اهلل تعأب إلو كاحد، ٕبيث ال يساكر قائلها ريب كال شك ٗبدلو٥با

اٍلميٍؤًمنيوفى الَّلًذينى آمىنيوا بًاللَّلًو ًإ٭بَّلىا }: كاإلٲباف ال ينفع فيو إال علم اليقْب ال علم الظن، قاؿ اهلل تعأب
ٓب يشكوا ُب اإلٲباف باهلل تعأب كبرسولو صلى اهلل : ، أم[15:ا٢بجرات]{ كىرىسيولًًو ٍبيَّل ٓبٍى يػىٍرتىابيوا

ًبيًل اللَّلًو أيٍكلىًئكى ىيمي الصَّلاًدقيوفى }عليو كسلم،  [. 15:راتا٢بج]{ كىجىاىىديكا بًأىٍموىا٥بًًٍم كىأىنفيًسًهٍم ُب سى
فاشَبط اهلل عز كجل ُب صدؽ إٲباهنم باهلل كرسولو كوهنم ٓب يرتابوا كٓب يشكوا؛ ألف االرتياب 

ُب : ، أم[45:التوبة]{ ًإ٭بَّلىا يىٍستىٍأًذنيكى }: صفة ا٤بنافقْب كالعياذ باهلل تعأب، قاؿ اهلل تعأب
ـً اآلًخًر كىاٍرتىابىٍت قػيليوبػيهيٍم فػىهيٍم ُب رىٍيًبًهٍم الَّلًذينى ال يػيٍؤًمنيوفى بًاللَّلًو كىاٍليػىوٍ }التخلف عن ا١بهاد، 

. ُب شكهم يتحّبكف كيتيهوف: ، أم[45:التوبة]{ يػىتػىرىدَّلديكفى 
: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: كُب الصحيح من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ

(. عبد غّب شاؾ فيهما إال دخل ا١بنة أشهد أف ال إلو إال اهلل كأ٘ب رسوؿ اهلل، ال يلقى اهلل هبما)
القبوؿ ٤با : الشرط الثالث من شركط قوؿ ال إلو إال اهلل ٧بمد رسوؿ اهلل: القبوؿ : الشرط الثالث 

أف يتوافق لسانك كقلبك سويان : اقتضتو ىذه الكلمة بقلبو كلسانو، كموافقة القلب للساف، يعِب
عناىا كاليقْب ٗبدلو٥با، كقد ق  اهلل عز كجل علينا على النطق هبذه الكلمة كعلى قبو٥با كمعرفة ـ

كىكىذىًلكى مىا }: من أنباء ما قد سبق من إ٪باء من قبلها، كانتقامو ٩بن ردىا كأباىا، كما قاؿ تعأب
ٍدنىا آبىاءىنىا عىلىى أي  ا ًإنَّلا كىجى مَّلةو كىًإنَّلا عىلىى آثىارًًىٍم أىٍرسىٍلنىا ًمٍن قػىٍبًلكى ُب قػىٍريىةو ًمٍن نىًذيرو ًإالَّل قىاؿى ميتػٍرىفيوىى

اًفريكفى * ميٍقتىديكفى  * قىاؿى أىكىلىٍو ًجٍئتيكيٍم بًأىٍىدىل ٩بَّلا كىجىٍدًبيٍ عىلىٍيًو آبىاءىكيٍم قىاليوا ًإنَّلا ٗبىا أيٍرًسٍلتيٍم ًبًو كى
[. 25  -23:الزخرؼ]{ فىانتػىقىٍمنىا ًمنػٍهيٍم فىانظيٍر كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي اٍلميكىذًِّبْبى 

االنقياد لكل ما : االنقياد كاإلذعاف كاالستسالـ هلل عز كجل، يعِب:  اإلنقياد : الشرط الرابع 
أمر اهلل عز كجل بو، كاالنتهاء عن كل ما هنى اهلل عنو؛ فال ٯبدؾ اهلل عز كجل حيث هناؾ، كال 

كارجعوا إٔب : ، أم[54:الزمر]{ كىأىنًيبيوا ًإٔبى رىبِّكيمٍ }: يفقدؾ حيث أمرؾ، قاؿ اهلل عز كجل
كىمىٍن أىٍحسىني ًديننا ٩بَّلٍن أىٍسلىمى كىٍجهىوي لًلَّلًو كىىيوى }: كقاؿ تعأب،  [54:الزمر]{ كىأىٍسًلميوا لىوي } ربكم،
، {أىٍسلىمى كىٍجهىوي لًلَّلوً }: كىو موحد، كمعُب: أم{ كىىيوى ٧بيًٍسنه }: كمعُب[ 125:النساء]{ ٧بيًٍسنه 
. ىو موحدانقاد هلل عز كجل ك: أم
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الصدؽ ُب ىذه الكلمة؛ فتكوف صادقان مع اهلل عز : الشرط ا٣بامس من شركط ال إلو إال اهلل
كجل كمع نبيك ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم، كمع نفسك ُب إٲبانك كذلك، فيكوف نطقك ٥بذه 

. الكلمة بكل صدؽ كإخالص
عو أدٗب كذب، الصدؽ الذم ليس ـ: الصدؽ ا٤بناُب للكذب، أم: فمن شركط ىذه الكلمة

يتفق ما ٱبرج من لسانو مع ما يعتقده : كىو أف يقو٥با صدقان من قبلو، كيوافق قلبو لسانو، يعِب
أىحىًسبى النَّلاسي أىٍف يػيتػٍرىكيوا أىٍف يػىقيوليوا آمىنَّلا كىىيٍم ال * آب }: كيستقر ُب قلبو، قاؿ اهلل عز كجل

حٌب يعلم اهلل عز كجل الصادؽ من الكاذب، ، فالبد من الفتنة [2  -1:العنكبوت]{ يػيٍفتػىنيوفى 
قيوا كىلىيػىٍعلىمىنَّل }كحٌب ٲبيز ا٣ببيث من الطيب،  كىلىقىٍد فػىتػىنَّلا الَّلًذينى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم فػىلىيػىٍعلىمىنَّل اللَّلوي الَّلًذينى صىدى

اًذًبْبى  . ، إٔب آخر اآليات[3:العنكبوت]{ اٍلكى
كىًمنى النَّلاًس مىٍن يػىقيوؿي آمىنَّلا بًاللَّلًو }: كذبان كزكران كهبتانان كقاؿ تعأب ُب شأف ا٤بنافقْب الذين قالوىا 

[. 8:البقرة]{ كىبًاٍليػىٍوـً اآلًخًر كىمىا ىيٍم ٗبيٍؤًمًنْبى 
اإلخالص، كىو تصفية العمل : الشرط السادس من شركط قوؿ ال إلو إال اهلل ٧بمد رسوؿ اهلل

ؿ إال إذا توفر ز كجل، كاهلل تعأب ال يقبل العمبصاّب النية، فالبد أف تكوف نيتك خالصة هلل ع
 تغي بالعمل إال كجو اهلل عز كجلأف يكوف خالصان هلل عز كجل، ٕبيث ال يب: األكؿ: فيو شرطاف

 . متابعة النيب عليو الصالة كالسالـ ُب ىذا العمل: الثا٘ب، ك
٥بذه الكلمة ك٤با اقتضتو كدلت احملبة : احملبة، أم: الشرط السابع كاألخّب من شركط ال إلو إال اهلل

حب اهلل عز : عليو، كألىلها كالعاملْب هبا من ا٤بلتزمْب لشركطها، كبغض ما ناقض ذلك، أم
. كجل كحب رسولو صلى اهلل عليو كسلم، كعقد الوالء على ا٢بب كالبغض ُب اهلل عز كجل

بُّصونػىهيٍم كىحيبِّ اللَّلًو كىالَّلًذينى آمىنيوا  كىًمنى النَّلاًس مىٍن يػىتَّلًخذي ًمٍن ديكًف اللَّلوً }: قاؿ اهلل عز كجل ادنا ٰبًي أىندى
[. 165:البقرة]{ أىشىدُّص حيبًّبا لًلَّلوً 
بُّصوفى }: كقاؿ تعأب بػُّصهيٍم كىٰبًي ا الَّلًذينى آمىنيوا مىٍن يػىٍرتىدَّل ًمٍنكيٍم عىٍن ًديًنًو فىسىٍوؼى يىٍأٌب اللَّلوي ًبقىٍوـو ٰبًي قي يىا أىيػُّصهى
ًبيًل اللَّلًو كىال ٱبىىافيوفى لىٍومىةى الًئمو أىًذلَّلةو عىلى  اًفرًينى ٯبيىاًىديكفى ُب سى { ل اٍلميٍؤًمًنْبى أىًعزَّلةو عىلىى اٍلكى

[. 54:ا٤بائدة]
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 ،  جعلها قوٲبة: لسنة، اإلقامة يعِبا٤براد بإقامة الصالة ا٤بأمور هبا ُب الكتاب كا ( وإقام الصالة) 
،  كشركطها ، بأركاهنا ، -عليو الصالة كالسالـ -اد رسولو مرمستقيمة على مراد اهلل ك،  قائمة

كىي تنهى عن الفحشاء كا٤بنكر، كىي من  ،عمود اإلسالـ، كالصالة ىي  ككاجباهتاكسننها ، 
آخر ما أكصى بو الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم، كىي آخر ما ييفقد ُب ىذه ا٢بياة، كأكؿ ما 

،  لٍب تتعلق بالصالةٰباسب عليو العبد يـو القيامة، كغّب ذلك من ا٤بزايا الكثّبة ا٤بتعددة ا
كثيقة بْب العبد كربو، كتكرر ُب اليـو فقيٌدمت الصالة؛ ألهنا أىم من غّبىا، حيث إهنا صلة 

كالليلة ٟبس مرات، ٖبالؼ األعماؿ األخرل، فإف منها ما يكوف كاجبان ُب السنة كالزكاة 
 . كالصياـ، كمنها ما يكوف كاجبان ُب العمر كا٢بج، كأما الصالة فهي ُب اليـو كالليلة ٟبس مرات

ا نفوسهم كاملة بدكف نق  يبتغوف بذلك بأف يعطوىا إٔب مستحقيها طيبة بو(  إيتاء الزكاة)و
فضال من اهلل كرضوانا، فيزكوف بذلك أنفسهم كيطهركف أموا٥بم كينفعوف إخواهنم من الفقراء 

غراما ذىبا أك ما يعاد٥با من النقود  85إذا ملك ا٤بسلم ، ؼ كا٤بساكْب كغّبىم من ذكم ا٢باجات
جابر بن عبد اهلل رضي ، كعن  مقدار معْب ُب ا٤بئة بعد سنة، كغّب النقود ٥با 5. 2يدفع منها 
أرأيت إف أدل الرجل زكاة مالو؟ فقاؿ صلى اهلل عليو ! يا رسوؿ اهلل: قاؿ رجل: )اهلل عنو قاؿ

فكأف ا٤باؿ فيو خّب كفيو شر، كبأدائك لزكاة ( من أدل زكاة مالو فقد ذىب عنو شره: كسلم
إذا أديت زكاة مالك فقد أذىبت عنك ): كُب ركاية .ا٤باؿ تطهر ىذا ا٤باؿ فتذىب عنك شره

(. شره
كقد فرض النيب صلى اهلل عليو كسلم زكاة الفطر بأمر ربو سبحانو طهرة للصائم من الرفث 

كاللغو، كزكاة الفطر تطهّب بد٘ب لإلنساف، فاإلنساف قد يلغو بلسانو، كقد يلهو، كقد يقع ُب 
زكاة الفطر، فهي   يدرم، ففيوالرفث كُب الفاحش من القوؿ من حيث يدرم أك من حيث ال

 (وحج البيت )  . تطهر بدف ىذا اإلنساف ٩با عساه كقع فيو ُب شهر رمضاف من لغو كرفث
جعل اهلل البيت العتيق مثابة ، كقد إليو سبيال با٤باؿ كالصحة كاألمن من استطاع كحج البيت 

ابا زيارتو كالطواؼ بو حج للناس كأمنا، كأكرمو بالنسبة إٔب نفسو تشريفا كٙبصينا كمنا، كجعل
كا٢بج من بْب أركاف اإلسالـ كمبانيو عبادة العمر كٛباـ اإلسالـ ككماؿ  ،بْب العبد كبْب العذاب 
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كأذف ُب الناس با٢بج يأتوؾ رجاال كعلى كل ضامر يأتْب من كل : )قاؿ اهلل عز كجل،   الدين
أف  -عليو السالـ  " -إبراىيم  "٤با أمر اهلل عز كجل ": قتادة " قاؿ [ 27: ا٢بج( ]فج عميق

كقاؿ صلى اهلل " يا أيها الناس إف اهلل عز كجل بُب بيتا فحجوه : " يؤذف ُب الناس با٢بج نادل
: " كيركل" من حج البيت فلم يرفث كٓب يفسق خرج من ذنوبو كيـو كلدتو أمو : " عليو كسلم

رىا يسعوف حو٥با حٌب تدخل إف الكعبة ٙبشر كالعركس ا٤بزفوفة، ككل من حجها متعلق بأستا
أف صدقة درىم فيها ٗبائة ألف، ككذلك كل  -رضي اهلل عنو  " -ا٢بسن البصرم " كعن . ا١بنة

ك٤با عاد رسوؿ اهلل . إف السيئات تضاعف هبا كما تضاعف ا٢بسنات: كيقاؿ. حسنة ٗبائة ألف
اهلل عز كجل كأحب إنك ٣بّب أرض : " إٔب مكة استقبل الكعبة كقاؿ -صلى اهلل عليو كسلم  -

". بالد اهلل تعأب إٕب، كلوال أ٘ب أخرجت منك ٤با خرجت 
فاألعماؿ فيها أيضا . كما بعد مكة بقعة أفضل من مدينة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

صالة ُب مسجدم ىذا خّب من ألف صالة فيما سواه إال : " قاؿ صلى اهلل عليو كسلم مضاعفة
تو األرض ا٤بقدسة فإف الصالة فيها ٖبمسمائة صالة فيما سواه إال كبعد مدين" ا٤بسجد ا٢براـ 
كما بعد ىذه البقاع الثالث فا٤بواضع فيها متساكية إال الثغور فإف ا٤بقاـ هبا . ا٤بسجد ا٢براـ

ال تشد الرحاؿ إال إٔب ثالثة : " للمرابطة فيها فيو فضل عظيم، كلذلك قاؿ صلى اهلل عليو كسلم
ألف ا٤بساجد بعد ا٤بساجد الثالثة " ـ كمسجدم ىذا كا٤بسجد األقصى مساجد ا٤بسجد ا٢برا

الصـو ؼ (وصوم رمضان ) ،  جد فال معُب للرحلة إٔب مسجد آخرمتماثلة، كال بلد إال كفيو مس
ـي كىمىا كيًتبى عىلى }إ٭با شرع للتقول، لتحقيق التقول  ا الَّلًذينى آمىنيواٍ كيًتبى عىلىٍيكيمي الصِّيىا ل الَّلًذينى يىا أىيػُّصهى

االمتناع عن الطعاـ كالشراب، ، كالصـو ىو  [سورة البقرة( 183]){ ًمن قػىٍبًلكيٍم لىعىلَّلكيٍم تػىتػَّلقيوفى 
كقد فرض اهلل عز كجل صياـ ،   الغركب مع النيةكشهوة الفرج كٝبيع ا٤بفطرات، من الفجر حٌب

ُب ا٢بديث لعظيمة، كفيو التجارة اموسم عظيم من مواسم اآلخرة، كشهر رمضاف شهر رمضاف 
: إنِب رٕبت رٕبان ما رٕبو أحد من أىل الوادم، قاؿ: )أف رجالن قاؿ للنيب صلى اهلل عليو كسلم

، كا٢بديث ضعيف لكن فيو إشارة إٔب (كٰبك أال أنبئك ٗبا ىو خّب من ذلك ركعتْب بعد الصالة
٤بسلمْب قدـك أف ٘بارة اآلخرة ىي التجارة الرإبة، كال شك أف قدـك شهر رمضاف ا٤ببارؾ على ا

موسم عظيم من مواسم اآلخرة، فهو شهر فرض اهلل صيامو، كسن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
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كسلم قيامو، فعلى ا٤بسلم أف يستقبلو باالرتياح كالبشر كالسركر، كالعـز كالتصميم على أف يصـو 
ـ عن ا٤بعاصي ٝبيع األيا هناره على الوجو الذم يرضي اهلل، كأف يقـو ليلو، كأف يبتعد فيو كُب

كلكن الزماف الفاضل ا٣بطر فيو أكرب، كالضرر فيو أعظم إذا كقع اإلنساف ُب احملذكر، ،  كالفسوؽ
فعلى اإلنساف أف يستقبلو بتوبة صادقة نصوح، كأف يقدـ على العبادة كعلى الطاعة تائبان من 

كيقـو الليل مع  ٝبيع الذنوب كا٤بعاصي، فيصلح ما بينو كبْب اهلل عز كجل كيصـو ىذا الشهر،
األئمة ُب ا٤بساجد، يصلي بصالهتم كينصرؼ عند انصرافهم، سواء صلوا إحدل عشرة ركعة أك 
صلوا ثالثان كعشرين أك صلوا ثالثان كثالثْب، أك أقل أك أكثر؛ ألف ىذا كلو سائغ كجائز، كداخل 

بح أتى بركعة صالة الليل مثُب مثُب، فإذا خشي أحدكم ال : )ٙبت قولو صلى اهلل عليو كسلم
، كال شك أف ما فعلو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ىو األكٔب كاألفضل، كلكن (توتر ما مضى

. الزيادة عليو ال مانع منها؛ ألف ىذا ا٢بديث يدؿ على ذلك
من : )ٍب كوف اإلنساف يصلي مع اإلماـ حٌب ينصرؼ يدخل فيو ٙبت قولو صلى اهلل عليو كسلم

، كا٤بقصود بانصراؼ اإلماـ انصراؼ الناس من (رؼ كتب اهلل لو قياـ ليلةقاـ مع اإلماـ حٌب ين 
الصالة كتفرقهم إٔب بيوهتم، كليس كما يزعمو بعض الناس من أنو إذا كاف األئمة اثنْب، كاألكؿ 
: يصلي ا٣بمس األكٔب كالثا٘ب يصلي ا٣بمس الثانية، فإنو إذا انصرؼ اإلماـ األكؿ انصرؼ، كقاؿ

اإلماـ حٌب انصرؼ؛ ألف اإلماـ األكؿ ٓب ينصرؼ كإ٭با ٙبوؿ من كونو إمامان إٔب إنو قد صلى مع 
. كونو مأمومان كتقدـ غّبه للصالة بدالن منو ُب الركعات الباقية

أف يبقى مع الناس حٌب ينصرفوا إٔب مناز٥بم إذا فرغوا من الصالة، ك٩با : فا٤بقصود باالنصراؼ ىو
ركعتْب لصاركا عشرة أئمة، كمقتضى ىذا القوؿ أنو سيصلي  يوضح ىذا أنو لو صلى بنا كل إماـ

. ركعتْب كٲبشي؛ ألف اإلماـ األكؿ انصرؼ، فهذا ٩با يوضح فساد ىذا الفهم
كينبغي لإلنساف أال ٰبـر نفسو ىذا ا٣بّب كىذا الفضل، كال ينبغي لو أف يَبؾ الصالة مع الناس 

ال ٯبوز : ركعة، فإف الرسوؿ ما قاؿ ٕبجة أف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم صلى إحدل عشرة
،  (صالة الليل مثُب مثُب، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى: )سواىا، بل قاؿ

فإذا صلى اإلماـ إحدل عشرة ركعة كانصرؼ فلينصرؼ معو، كإذا صلى ثالثان كعشرين ركعة 
. ىو الذم ينبغي لإلنساف كانصرؼ فلينصرؼ معو، ككذلك إذا صلى ثالثان كثالثْب ركعة، كىذا
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ٍب ينبغي لإلنساف ُب ىذا الشهر أف ٰبافظ على صيامو، كيبتعد عن كل ما يفسده كينقصو، 
كذلك من ناحية تناكؿ ما ال ٯبوز تناكلو، أك الوقوع ُب األمور الٍب ال ينبغي الوقوع فيها من 

كالرسوؿ ،  عنو اإلنسافذلك، كل ذلك يبتعد  الكالـ الفاحش البذمء كالغيبة كالنميمة كما إٔب
كل : يقوؿ اهلل عز كجل: )صلى اهلل عليو كسلم قاؿ ُب ا٢بديث الصحيح كىو حديث قدسي

، كإ٭با خ  الصياـ (عمل ابن آدـ لو، كا٢بسنة بعشر أمثا٥با، إال الصـو فإنو ٕب كأنا أجزم بو
غّبه؛ فإف الصدقة  ألنو من األمور ا٣بفية الباطنة الٍب ال يطلع عليها إال اهلل عز كجل ٖبالؼ

تعرؼ، كأقل من يعرفها الفقراء الذين تعطى إليهم، كقد يعرفها غّب الفقراء، كا٢بج مشاىد 
معاين، كالصالة يعرؼ الناس من يذىب كٯبيء إليها، كلكن بالنسبة للصـو فإنو خفي ال يطلع 

طران ُب رمضاف عليو أحد، فقد يكوف اإلنساف صائمان كالناس ال يعرفوف أنو صائم، كقد يكوف مف
كالعياذ باهلل كالناس ال يعرفوف أنو مفطر؛ ألف الصياـ من األمور ا٣بفية الٍب ال يطلع عليها إال اهلل 

الصـو جنة من النار كجنة من ، ك (فإنو ٕب كأنا أجزم بو إال الصـو: )عز كجل، ك٥بذا قاؿ
صي ألف الصـو يضعف ا٤بعاصي، فهو جنة من النار ألنو يقي من عذاب النار، كجنة من ا٤بعا

من استطاع منكم الباءة ! يا معشر الشباب: )القوة البدنية، كالنيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ
فالشهوة ( فليتزكج؛ فإنو أحصن للفرج، كأغض للبصر، كمن ٓب يستطع فعليو بالصـو فإنو لو كجاء

، فيجعل اإلنساف ال ٰبتاج إٔب ما ٰبتاج إليو كىو يأكل  الٍب ٙبصل لإلنساف يضعفها الصـو
. كيشرب، فإذان ىو جنة من ا٤بعاصي كجنة من النار
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الحديث الرابع 
حدثنا رسول اهلل صلى اهلل : عن أبي عبد الرحمن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو قال»

إن أحدكم يجمع خلقو في بطن أمو أربعين يوماً : عليو وآلو وسلم وىو الصادق المصدوق
يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليو الملك فينفخ نطفة، ثم 

بكتب رزقو، وأجلو، وعملو، وشقي أو سعيد،فو اهلل الذي : فيو الروح ويؤمر بأربع كلمات
ال إلو غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أىل الجنة حتى ما يكون بينو وبينها إال ذراع فيسبق 

نار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أىل النار حتى ما عليو الكتاب فيعمل بعمل أىل ال
رواه « يكون بينو وبينها إال ذراع فيسبق عليو الكتاب فيعمل بعمل أىل الجنة فيدخلها

. البخاري ومسلم
الصادؽ الذم ال يكذب، كا٤بصدكؽ الذم يصدقو ربو سبحانو كتعأب، ( الصادق المصدوق ) 

، فهو صلى اهلل عليو كعلى آلو كسلمكيصدقو سبحانو فيما ينزؿ عليو من آيات كمن كحي لسنتو 
مصدكؽ من ربو سبحانو كتعأب ال يكذبو، كال ٱبلف كعدان قالو للنيب صلى اهلل عليو كسلم، كىو 

. ليو كعلى آلو كسلمصلى اهلل عصادؽ فيما يقوؿ 
إذان ىو صادؽ ُب نفسو صلى اهلل عليو كسلم ال يكذب، مصدكؽ من اهلل سبحانو كتعأب، 

صلى اهلل عليو كعلى آلو كسلم ، كرسوؿ اهلل  صلى كمصدؽ من ا٤بؤمنْب الذين يصدقوف النيب 
-ف اهلل ُب ٝبيع ما يأٌب بو، سواء كاف فيما ينقلو عاهلل عليو كعلى آلو كسلم صادؽ مصدكؽ 

، كأصلو -عليو الصالة كالسالـ-من القرءاف، أك ما ينطق بو على أنو سنة من كالمو  -جل كعال
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( 4  -3]){ ًإٍف ىيوى ًإالَّل كىٍحيه ييوحىى* كىمىا يىنًطقي عىًن ا٥ٍبىوىل }فالسنة كحي  -جل كعال-من اهلل 
[ سورة النجم

لٍب قدـ هبا حديثو تأكيدا للخرب كقد ركل ٥بذه ا٤بقدمة ا عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنوكقوؿ 
ىذا ا٣برب كإف تضمن ما أحاديث كثّبة ٓب يقدـ فيها بقولو الصادؽ ا٤بصدكؽ إال ُب ىذا ا٢بديث 

صادؽ فيو، كُب كقتهم ال يوجد  -عليو الصالة كالسالـ-تضمن ٩با ٱبفى على البشر إال أنو 
إف : ))الوحي، ما ٲبكن يتنبأ أحد كيقوؿأجهزة تكشف ما ُب البطن، ال يتلقى مثل ىذا إال من 

إٔب أخره، فهو صادؽ مصدكؽ فيما أدركناه، ... (( أحدكم ٯبمع خلقو ُب بط أمو أربعْب يومان 
 .-عليو الصالة كالسالـ-كفيما ٓب ندركو ىو صادؽ على كل حاؿ، كمصدؽ ُب ٝبيع أحوالو 

ناىا ٯبتمع ا٢بيواف ا٤بنوم من مع(  إف أحدكم ٯبمع خلقو ُب بطن أمو أربعْب يومان نطفة) ك
الرجل مع البويضو ُب رحم ا٤برأه ُب بطنها حيث يتكوف مايسمى حديثا بالزاٯبوت كىو البويضة 

ذكر أـ )، كأىم ما يتحدد ُب ىذه ا٤برحلة جنس ا١بنْب ٤بدة أربعْب يوما كىي النطفة ا٤بخصبة 
ا٤بنوم كٙبمل ا٤برأة ثالثة كعشركف ٰبمل الرجل ثالثة كعشركف كركموزـك ُب ا٢بيواف حيث ، (أنثى

كركموزـك ُب البويضة ٰبدد ىذه الكركموزكمات كٙبدث كراثة الطفل الكاملة، حيث أف كل 
ذكر )كركموزـك مسئوؿ عن نقل عدد من الصفات الوراثية، كٖبصوص ٙبديد جنس الطفل 

يضة، أما الرجل داخل البو(  X)٪بد أف األنثى ٙبمل دائمان كركموزكمات كلها من نوع ( كأنثي
، ٗبعُب أف بويضة األنثى ٙبوم دائمان على (Y or X)فالكركموزكمات الٍب ٰبملها نوعْب أما 

(22  +X ) أما ا٢بيواف ا٤بنوم ٰبتوم إما على ، ( X+  22)أك ( X+  22)كركموزـك
، كعند اٙباد ا٢بيواف ا٤بنوم بالبويضة ينتج أنثى إذا كاف ىذا ا٢بيواف ا٤بنوم يح مل كركموزـك

، كينتج  ذكران (XX)حيث يكوف تركيب كركموزكمات ا١بنْب األنثى (  X)كركموزـك من نوع 
حيث يكوف تركيب ا١بنْب الذكر ( Y)إذا كاف ىذا ا٢بيواف ا٤بنوم ٰبمل كركموزـك من نوع 

(XY.) 

X+Y  = ذكر 

X+X  =أنثى 
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نوع الشعر كمظهر كمن النواحي الظاىرة الٍب تتحدد بالوراثة لوف العينْب كلوف الشعر ك 
 ( ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك) ذلك ،  جم كغّباّبشكل كاؿالوجو ك

ك٠بيت علقة ألهنا تتعلق ٔبدار  العلقة مثل الدكدة الٍب تكوف ُب ا٤باء، أك ُب ا٤بزارع أك غّبىاؼ
أثران ُب نفسي ا٤بعجزات الٍب تركت من )حيث قاؿ « كو٠بر»العآب الكندم كأكضح ، الرحم 

، الٍب ذكرىا اهلل ُب القرآف الكرٙب، اف العلقة ىي الٍب تتعلق برحم األـ، كذلك بعدما ( العلقة)
 –كىذا بالفعل ما ذكره القرآف الكرٙب  تتحوؿ ا٢بيوانات ا٤بنوية ُب الرحم إٔب لوف دموم معلق
شفو علماء األجنة ُب من قبل أف يكت -كذكره رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُب ىذا ا٢بديث 

. العصر ا٢بديث، كىذا بياف للكفار كا٤بلحدين
ٍب يكوف مضغة، يعِب يكرب ٕبيث يكوف بقدر ما ٲبضغ من الطعاـ مثل ذلك، فهذه األطوار  (  

 الثالثة أربعْب، ٍب أربعْب، ٍب أربعْب، تساكم مائة كعشرين، يعِب أربعة أشهر ىي مرحلة الغيض
ـي }قاؿ تعأب  الٍب ال يعلمها إال اهلل ا ًإفَّل اللَّلوى }كقاؿ تعأب   [سورة الرعد( 8]){ كىمىا تىًغيضي األىٍرحى

اـً  هي ًعٍلمي السَّلاعىًة كىيػينػىزِّؿي اٍلغىٍيثى كىيػىٍعلىمي مىا ُب اأٍلىٍرحى كٟبس ال يعلمهن  [سورة لقماف( 34]){ ًعندى
هي ًعٍلمي السَّلاعىةً }إال اهلل قاؿ تعأب  اـً كىمىا تىٍدرًم نػىٍفسه  ًإفَّل اللَّلوى ًعٍندى كىيػينػىزِّؿي اٍلغىٍيثى كىيػىٍعلىمي مىا ُب األىٍرحى

ا كىمىا تىٍدرًم نػىٍفسه بًأىمِّ أىٍرضو ٛبىيوتي ًإفَّل اللَّلوى  فإذا ،  [(34:لقماف]{ عىًليمه خىًبّبه  مىاذىا تىٍكًسبي غىدن
غّبه من البشر، ال سيما خرج عن دائرة الغيب بإرساؿ ا٤بلك إليو فإنو باإلمكاف أف يطلع عليو 

، قاؿ تعأب  ، أما قبل ذلك فهو غيبفيحددكف جنسو ذكرا أـ أنثى  باآلالت الدقيقة كاألطباء
ٍبيَّل خىلىٍقنىا النُّصٍطفىةى * ٍبيَّل جىعىٍلنىاهي نيٍطفىةن ُب قػىرىارو مىًكْبو * كىلىقىٍد خىلىٍقنىا اإًلنسىافى ًمٍن سياللىةو ًمٍن ًطْبو }

ٍلقنا آخىرى عىلىقىةن فىخى  ٍأنىاهي خى منا ٍبيَّل أىنشى ـى ٢بٍى { لىٍقنىا اٍلعىلىقىةى ميٍضغىةن فىخىلىٍقنىا اٍلميٍضغىةى ًعظىامنا فىكىسىٍونىا اٍلًعظىا
إذا ًب أربعة أشهر، كلذلك ( ٍب يرسل إليو ا٤بلك، فينفخ فيو الركح)،  [14  -12:ا٤بؤمنوف]

ح ينتج عنو ا٢بركة، قد تكوف ا٢بركة ضعيفة كعشر، ألف نفخ الرك جعلت عدة الوفاة أربعة أشهر
ُب أكؿ يـو كثا٘ب يـو كال ٰبس هبا، لكن إذا ٛبت العشرة اليإب ال بد أف ٰبس هبا، كحينئذ نعرؼ 

يرسل اهلل )ـ ، لة على براءة الرحأف ىناؾ ٞبل، كإذا ٓب يوجد ٞبل ُب ىذه ا٤بدة فهذه دال
ىو ُب بطن أمو يؤمر ا٤بلك بكتابة أربعة ك، (الملك فينفخ فيو الروح ويؤمر بأربع كلمات



28 
 

ىل ىو شقي أك سعيد؟ : يعِب (بكتب رزقو وأجلو وعملو وشقي أو سعيد): أشياء، قاؿ
فيكتب الرزؽ، كيكتب األجل، كيكتب العمل، كيكتب ىل ىو شقي أك سعيد، فقد قضى 

ليعمل بعمل كإف أحدكم : )جاء ُب بعض الركاياتك،  كعلم اهلل سبحانو تبارؾ كتعأب بذلك
يكوف كثّب من الناس فإنو ،  أما ا٣بفي كالنية ا٣بفية فال يعلمها إال اهلل( أىل ا١بنة ُب الظاىر

يعملوف عمالن خّبان لكنو ُب الظاىر، كقلوهبم كبواطن أمورىم ال يعلمها إال اهلل، كيكوف القسم 
اعتقاده بربو قوم، كأملو ُب الثا٘ب يعمل بعمل أىل النار، كلكن نبتة اإلٲباف ُب قلبو رطبة، كحسن 

اهلل كرجاؤه ال زاؿ حيان، فهو على ىذا الرجاء، كعلى ذاؾ اإلٲباف عندما يريد اهلل لو ا٣بّب، كيتوجو 
 .بوجهتو إٔب ا٣بّب يتوب إٔب اهلل سبحانو كتعأب، كىناؾ يدخل ا١بنة كيسبق بسبق الكتاب إليو

نة حتى ما يكون بينو وبينها إال ذراع فوالذي ال إلو غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أىل الج)
إف أحدكم )أم ال يغَب ا٤بسلم ،  ،(فيسبق عليو الكتاب فيعمل بعمل أىل النار فيدخلها

، فال يغَب اإلنساف بنفسو، كٯبد نفسو أفضل من الناس، كٰبتقر غّبه، (ليعمل بعمل أىل ا١بنة
عمل فيما يبدك للناس بعمل أىل كينظر لغّبه بعْب التعإب، فأنت ال تعرؼ مب ٱبتم لك؟ فقد م

إذان اإلنساف ٲبشي ُب الدنيا، كال يضيع الوقت ُب التفكّب ىل أنا الباطن ،  يعلم ا١بنة، كلكن اهلل
 من أىل ا١بنة أك من أىل النار؟ ليس مطلوبان منك التفكر ُب ىذا الشيء، ا٤بطلوب منك العمل

يعمل اإلنسات عمل ا٣بّب لكن ُب الظاىر  بنية خالصو هلل كبباطن متوجو إٔب اهلل عز كجل ، فقد
كعلى العكس  فيسبق عليو الكتاب فيعمل بعمل أىل النار فيدخلهافقط أما باطنو غّب ذلك 

فيسبق عليو الكتاب فيعمل فقد يكوف إنسانا عامال بعمل أىل النار كلكن نيتو كباطنو غّب ذلك 
 .هنا، نعوذ باهلل من سوء ا٣باٛبةك حسكىذا ما يعرؼ بسوء ا٣باٛبة أ،  بعمل أىل ا١بنة فيدخلها

كقد كاف السلف رضواف اهلل تبارؾ كتعأب عليهم ٱبافوف من سوء العاقبة، ككانوا يسألوف اهلل عز 
كلذلك  كجل أف يقيهم فتنة ا٤بمات كسكرات ا٤بوت، حٌب ال يفتنوف ٢بظة خركجهم من ا٢بياة

( اعملوا فكل ميسر ٤با خلق لو: )قاؿالصحابة ٤با سألوا النيب صلى اهلل عليو كسلم عن ذلك 
ال تضيعوا الوقت ُب الكالـ، كالتفكّب ُب ذلك، فليس مطلوبان منك أف تعرؼ الغيب كلكن : يعِب

كإف أحدكم ليعمل : )قاؿ صلى اهلل عليو كسلمالصاّب بالنية الصا٢بو ،  مطلوب منك العمل
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عليو الكتاب فيعمل بعمل أىل ا١بنة بعمل أىل النار حٌب ما يكوف بينو كبينها إال ذراع، فيسبق 
يعلمنا ذلك النيب صلى اهلل عليو كسلم حٌب ال ٫بتقر أحدان من خلق اهلل عز كجل، (: فيدخلها

فادع صاحب ا٤بعصية فلعلو يكوف من أىل السعادة، فيكوف لك الفضل أف دعوتو، فيكوف ذلك 
الشمس؛ أف ىداه على يديك  يـو القيامة خّبان لك من ٞبر النعم، كخّبان لك ٩با طلعت عليو

. كليس على يد غّبؾ
فا٤بؤمن إذا نظر هبذه النظرة الواسعة إٔب ىذا اإلنساف ا٤بؤمن أحبو؛ ألنو صاّب، كىذا اإلنساف 

العاصي دعاه لعلو يكوف من السعداء، كلعلو ينجو يـو القيامة كيكوف ىو السبب ُب ذلك، كألف 
. عت عليو الشمسيهدم اهلل بك رجالن كاحدان خّب لك ٩با طل

كا٤بؤمن إذا ىدل اهلل عز كجل على يده إنسانان يكوف لو أجر عمل ىذا اإلنساف من غّب أف 
ينق  من عملو شيء، فعلى ا٤بؤمن أف يكوف ذكيان كيسان فطنان، فعندما ٯبد إنسانان عاصيان يدعوه 

.  يتوب عليوإٔب اهلل با٢بكمة، كال ينفره فيجعلو يزداد عتوان كعنادان، فندعوه لعل اهلل
ككم من إنساف ىداه اهلل عز كجل على يد إنساف بكلمة طيبة، فإذا هبذا الذم ىداه اهلل على 
يديو عملو قليل، كىذا الذم ىدم عملو كثّب، ٰبفظ القرآف كيتعلم السنة كيصّب عا٤بان من 
ُب العلماء، كيكوف الفضل لإلنساف الذم دعاه إٔب ربو سبحانو بكلمة أك ٗبوعظة حسنة، ؼ

ة من من سن ُب اإلسالـ سنة حسنة كاف لو أجرىا كأجر من عمل هبا إٔب يـو القياـ: )ا٢بديث
فالذم يعمل بعمل أىل ا١بنة فيما يبدك للناس يكوف ظاىره ،  (غّب أف ينق  من أجورىم شيء

، كمثل ىذا ٲبيكر بو ُب -جل كعال-صاّب، كلكن باطن العمل فاسد؛ ألنو ٓب ٱبل  فيو هلل 
 .إف ٓب يتب الغالب
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الحديث الخامس 
قال رسول اهلل صلى اهلل عليو : عن أم المؤمنين أم عبد اهلل عائشة رضي اهلل عنها قالت»

كُب ركاية  .ركاه البخارم كمسلم. «من أحدث في أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد: وآلو وسلم
.  «من عمل عمالً ليس عليو أمرنا فهو رد»٤بسلم 
ا٢بديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين كىو من جوامع الكلم الٍب أكتيها ا٤بصطفى صلى ىذا 

من عمل عمال ليس عليو "، كالركاية األخرل ٤بسلم  اهلل عليو كسلم فإنو صريح ُب رد كل بدعة
ىا فإنو قد ٰبتج بو صرٰبة ُب ترؾ كل ٧بدثة سواء أحدثها فاعلها أك سبق إٕب" أمرنا فهو رد
كعن ،  ما أحدثت شيئان فيحتج عليو هبذه الركاية: ، إذا فعل البدعة فيقوؿاند جاىل أك مع

« إ٭با األعماؿ بالنيات»: حديث عمر: أصوؿ اإلسالـ على ثالثة أحاديث: اإلماـ أٞبد قاؿ
: كحديث النعماف بن بشّب« من أحدث ُب أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد»: كحديث عائشة

« .ا٢بالؿ بْب كا٢براـ بْب»
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ليس عليو : " كقولو. أف من كاف عملو خارجا عن الشرع ليس متقيدا بالشرع، فهو مردكد فا٤بعُب
إشارة إٔب أف أعماؿ العاملْب كلهم ينبغي أف تكوف ٙبت أحكاـ الشريعة، كتكوف أحكاـ " أمرنا 

ىو الشريعة حاكمة عليها بأمرىا كهنيها، فمن كاف عملو جاريا ٙبت أحكاـ الشرع موافقا ٥با، ؼ
رأل النيب صلى اهلل عليو كسلم رجال »فقد ،  مقبوؿ، كمن كاف خارجا عن ذلك، فهو مردكد

، فأمره النيب  قائما ُب الشمس، فسأؿ عنو، فقيل إنو نذر أف يقـو كال يقعد كال يستظل كأف يصـو
فلم ٯبعل قيامو كبركزه ُب الشمس قربة « صلى اهلل عليو كسلم أف يقعد كيستظل، كأف يتم صومو

يوُب بنذرٮبا كقد ركم أف ذلك كاف ُب يـو ٝبعة عند ٠باع خطبة النيب صلى اهلل عليو كسلم كىو 
على ا٤بنرب، فنذر أف يقـو كال يقعد كال يستظل ما داـ النيب صلى اهلل عليو كسلم ٱبطب؛ إعظاما 

توُب لسماع خطبة النيب صلى اهلل عليو كسلم، كٓب ٯبعل النيب صلى اهلل عليو كسلم ذلك قربة 
بنذره، مع أف القياـ عبادة ُب مواضع أخر، كالصالة كاألذاف كالدعاء بعرفة، كالربكز للشمس قربة 
، فدؿ على أنو ليس كل ما كاف قربة ُب موطن يكوف قربة ُب كل ا٤بواطن، كإ٭با يتبع ُب  للمحـر

ىا، ككذلك من تقرب بعبادة هني عنها ٖبصوص،  ذلك كلو ما كردت بو الشريعة ُب مواضعها
كركل ىذا مردكد ،  فعملوأك زاد ُب الصالة ركعو ،  كمن صاـ يـو العيد، أك صلى كقت النهي

ٝبيع أمر اآلخرة ُب  -سلم صلى اهلل عليو ك -ٝبع النيب : عثماف بن سعيد، عن أيب عبيد، قاؿ
إ٭با األعماؿ : )، كٝبع أمر الدنيا كلو ُب كلمة(رد من أحدث ُب أمرنا ما ليس منو فهو): كلمة
،  [103: آؿ عمراف]{ كاعتصموا ٕببل اهلل ٝبيعا}: قاؿ تعأب،  يدخالف ُب كل باب( بالنيات

: " قاؿ النوكم ك،  [7: ا٢بشر]{ كما آتاكم الرسوؿ فخذكه كما هناكم عنو فانتهوا}كقاؿ تعأب 
كقاؿ ،  سالـ، كمن جوامع كلمو صلى اهلل عليو كسلمكىذا ا٢بديث قاعدة عظيمة من قواعد اإل

كُب ىذا ا٢بديث : " كقاؿ أيضان ، صريح ُب رد كل البدع كا٤بخَبعات ( ا٢بديث: أم)فإنو : أيضان 
كىذا ا٢بديث ينبغي : "كقاؿ أيضا،  "دليل ٤بن يقوؿ من األصوليْب إف النهي يقتضي الفساد 

كفيو دليل على أف األصل ُب  ،االستدالؿ بو  حفظو كاستعمالو ُب إبطاؿ ا٤بنكرات كإشاعة
فيو : )قاؿ النوكم أيضان ،  العبادات ا٢بظر، فال يشرع منها كال يزاد فيها إال ما شرعو اهلل كرسولو
كيدؿ عليو أيضا ،  ( دليل على أف ا٤بأخوذ بالعقد الفاسد ٯبب رده على صاحبو كال ٲبلك

يا رسوؿ اهلل، : فقاؿ -اهلل عليو كسلم  صلى -إف رجال من األعراب أتى رسوؿ » ، حديث
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نعم، فاقض بيننا  -كىو أفقو منو  -أنشدؾ اهلل إال قضيت بيننا بكتاب اهلل فقاؿ ا٣بصم اآلخر 
إف ابِب كاف عسيفا : قل، فقاؿ: -صلى اهلل عليو كسلم  -بكتاب اهلل، كأذف ٕب، فقاؿ النيب 

لرجم، فافتديت منو ٗبائة شاة ككليدة، فسألت على ىذا، فزٗب بامرأتو، كإ٘ب أخربت أف على ابِب ا
فقاؿ رسوؿ . أىل العلم فأخربك٘ب أ٭با على ابِب جلد مائة كتغريب عاـ، كأف على امرأة ىذا الرجم

كالذم نفسي بيده ألقضْب بينكما بكتاب اهلل، الوليدة كالغنم رد : -صلى اهلل عليو كسلم  -اهلل 
على امرأة ىذا،  -لرجل من أسلم  -كاغد يا أنيس . عليك كعلى ابنك جلد مائة كتغريب عاـ

 -صلى اهلل عليو كسلم   -فإف اعَبفت فارٝبها، فغدا عليها، فاعَبفت، فأمر هبا رسوؿ اهلل
كفيو دليل على من ابتدع ُب الدين بدعة ال توافق الشرع فإٜبها : " قاؿ النوكم أيضاك، « فرٝبت

يفيد أف كل عمل ليس عليو : قاؿ الصنعا٘ب، ك "د عليو، كعملو مردكد عليو، كأنو يستحق الوعي
أمره صلى اهلل عليو كسلم مردكد، كالذم عليو ىو كل ما دؿ عليو الكتاب كالسنة، كليس ٧بدثان 
. مبدعا ُب الدين، فإنو مردكد على فاعلو ككل أمر كاف عليو أمره صلى اهلل عليو كسلم فإنو مقبوؿ

كلو، إذ منطوقو داؿ على رد كل عمل ٓب يكن عليو فإف ىذا ا٢بديث نصف العلم، بل العلم 
أمره صلى اهلل عليو كسلم، كمفهومو أفاد أف كل عمل كاف عليو أمره صلى اهلل عليو كسلم 

. مقبوؿ
 الحديث السادس

سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليو : عن أبي عبد اهلل النعمان بن بشير رضي اهلل عنهما قال»
بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثير إن الحالل : وآلو وسلم يقول

 من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينو وعرضو، ومن وقع في الشبهات وقع في
الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيو، أال وإن لكل ملك حمى، أال وإن 

 صلح الجسد كلو وإذا فسدت حمى اهلل محارمو، أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت
. رواه البخاري ومسلم،  « فسد الجسد كلو أال وىي القلب

أف ا٢بالؿ احملض بْب ال اشتباه فيو، ككذلك ا٢براـ احملض، كلكن بْب األمرين أمور معُب ا٢بديث 
تشتبو على كثّب من الناس، ىل ىي من ا٢بالؿ أـ من ا٢براـ؟ كأما الراسخوف ُب العلم، فال 
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فمثل أكل الطيبات من : فأما ا٢بالؿ احملض. ليهم ذلك، كيعلموف من أم القسمْب ىييشتبو ع
الزركع، كالثمار كهبيمة األنعاـ، كشرب األشربة الطيبة، كلباس ما ٰبتاج إليو من القطن كالكتاف، 
أك الصوؼ أك الشعر، ككالنكاح، كالتسرم كغّب ذلك إذا كاف اكتسابو بعقد صحيح كالبيع، أك 

مثل أكل ا٤بيتة، كالدـ، ك٢بم ا٣بنزير، كشرب ا٣بمر، : كا٢براـ احملض. أك ىبة، أك غنيمة ٗبّباث،
، كلباس ا٢برير للرجاؿ، كمثل األكساب احملرمة كالربا كا٤بيسر كٜبن ماال ٰبل بيعو،  كنكاح احملاـر

 فمثل بعض ما: كأما ا٤بشتبو. كأخذ األمواؿ ا٤بغصوبة بسرقة أك غصب أك تدليس أك ٫بو ذلك
اختلف ُب حلو أك ٙبرٲبو، إما من األعياف كا٣بيل كالبغاؿ كا٢بمّب، كالضب، كشرب ما اختلف 

ُب ٙبرٲبو من األنبذة الٍب يسكر كثّبىا، كلبس ما اختلف ُب إباحة لبسو من جلود السباع 
ذلك، كبنحو ىذا ا٤بعُب  ك٫بوىا، كإما من ا٤بكاسب ا٤بختلف فيها كمسائل العينة كالتورؽ ك٫بو

كحاصل األمر أف اهلل تعأب أنزؿ على نبيو . ا٤بشتبهات أٞبد كإسحاؽ كغّبٮبا من األئمة فسر
كنزلنا عليك الكتاب }: الكتاب، كبْب فيو لألمة ما ٰبتاج إليو من حالؿ كحراـ، كما قاؿ تعأب

كل شيء أمركا بو أك هنوا : قاؿ ٦باىد كغّبه( 89: النحل[ )89: النحل]{ تبيانا لكل شيء
الٍب بْب فيها كثّبا من أحكاـ األمواؿ ( 176: اآلية)قاؿ تعأب ُب آخر سورة النساء عنو، ك
كما }: كقاؿ تعأب[ 176: النساء]{ يبْب اهلل لكم أف تضلوا كاهلل بكل شيء عليم}: كاألبضاع

{ لكم أال تأكلوا ٩با ذكر اسم اهلل عليو كقد فصل لكم ما حـر عليكم إال ما اضطررًب إليو
كما كاف اهلل ليضل قوما بعد إذ ىداىم حٌب }: ، كقاؿ تعأب( 119: األنعاـ[ )119 :األنعاـ]

كككل بياف ما أشكل من التنزيل إٔب الرسوؿ ( 115: التوبة[ )115: التوبة]{ يبْب ٥بم ما يتقوف
: النحل]{ كأنزلنا إليك الذكر لتبْب للناس ما نزؿ إليهم}: صلى اهلل عليو كسلم كما قاؿ تعأب

كما قبض صلى اهلل عليو كسلم حٌب أكمل لو كألمتو الدين، ك٥بذا أنزؿ ( 44: النحل[ )44
اليـو أكملت لكم دينكم كأٛبمت عليكم نعمٍب كرضيت لكم }: عليو بعرفة قبل موتو ٗبدة يسّبة

تركتكم على بيضاء نقية »كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم ( . 3: ا٤بائدة[ )3: ا٤بائدة]{ اإلسالـ دينا
توُب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كما : كقاؿ أبو ذر. « ىارىا ال يزيغ عنها إال ىالكليلها كن

. طائر ٰبرؾ جناحيو ُب السماء إال كقد ذكر لنا منو علما
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أم أهنا تشتبو على بعض الناس  ( كبينهما أمور مشتبهات) صلى اهلل عليو كسلم معُب قولو ؼ
دكف بعض كليس أهنا ُب ذكات أنفسها مشتبهة ال بياف ٥با ُب ٝبلة أصوؿ الشريعة فاف اهلل تعأب 
ٓب يَبؾ شيئا ٯبب لو فيها حكم إالٌ كقد جعل فيو بيانان كنصب عليو دليال كلكن البياف ضرباف، 

إالٌ ا٣باص من العلماء الذين عنوا بعلم بياف جلي يعرفو عامة الناس كافة، كبياف خفي ال يعرفو 
 األصوؿ فاستدركوا معا٘ب النصوص، كعرفوا طرؽ القياس كاالستنباط كرد الشيء إٔب ا٤بثل كالنظّب

فما ترؾ اهلل كرسولو حالال إال مبينا كال حراما إال مبينا، لكن بعضو كاف أظهر بيانا من بعض، ، 
ركرة من ذلك ٓب يبق فيو شك، كال يعذر أحد ٔبهلو فما ظهر بيانو كاشتهر كعلم من الدين بالض

ُب بلد يظهر فيو اإلسالـ، كما كاف بيانو دكف ذلك، فمنو ما اشتهر بْب ٞبلة الشريعة خاصة، 
فأٝبع العلماء على حلو أك حرمتو، كقد ٱبفى على بعض من ليس منهم، كمنو ما ٓب يشتهر بْب 

منها أنو قد يكوف الن  عليو : ٲبو كذلك ألسبابٞبلة الشريعة أيضا، فاختلفوا ُب ٙبليلو كٙبر
كمنها أنو قد ينقل فيو نصاف، . خفيا ٓب ينقلو إال قليل من الناس، فلم يبلغ ٝبيع ٞبلة العلم

أحدٮبا بالتحليل، كاآلخر بالتحرٙب، فيبلغ طائفة منهم أحد النصْب دكف اآلخر، فيتمسكوف ٗبا 
كمنها ما ليس فيو ،  تاريخ، فيقف لعدـ معرفتو بالناسخؿبلغهم، أك يبلغ النصاف معا من ٓب يبلغو ا

. ن  صريح، كإ٭با يؤخذ من عمـو أك مفهـو أك قياس، فتختلف أفهاـ العلماء ُب ىذا كثّبا
كمنها ما يكوف فيو أمر، أك هني، فتختلف العلماء ُب ٞبل األمر على الوجوب أك الندب، كُب 

كمع ىذا فالبد ُب األمة . ب االختالؼ أكثر ٩با ذكرناٞبل النهي على التحرٙب أك التنزيو، كأسبا
من عآب يوافق ا٢بق، فيكوف ىو العآب هبذا ا٢بكم، كغّبه يكوف األمر مشتبها عليو كال يكوف 
عا٤با هبذا، فإف ىذه األمة ال ٘بتمع على ضاللة، كال يظهر أىل باطلها على أىل حقها، فال 

قاؿ صلى اهلل عليو »ع األمصار كاألعصار، ك٥بذا يكوف ا٢بق مهجورا غّب معموؿ بو ُب ٝبي
فدؿ على أف من الناس من يعلمها، كإ٭با ىي « ال يعلمهن كثّب من الناس: كسلم ُب ا٤بشتبهات

مشتبهة على من ٓب يعلمها، كليست مشتبهة ُب نفس األمر، فهذا ىو السبب ا٤بقتضي الشتباه 
تباه ُب ا٢بالؿ كا٢براـ بالنسبة إٔب العلماء كقد يقع االش. بعض األشياء على كثّب من العلماء

كغّبىم من كجو آخر، كىو أف من األشياء ما يعلم سبب حلو كىو ا٤بلك ا٤بتيقن كمنها ما يعلم 
سبب ٙبرٲبو كىو ثبوت ملك الغّب عليو، فاألكؿ ال تزكؿ إباحتو إال بيقْب زكاؿ ا٤بلك عنو، اللهم 
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ؾ فيو كمالك، أك إذا غلب على الظن كقوعو إال ُب األبضاع عند من يوقع الطالؽ بالش
كأما ما ال يعلم لو . ال يزكؿ ٙبرٲبو إال بيقْب العلم بانتقاؿ ا٤بلك فيو: كإسحاؽ بن راىويو كالثا٘ب

ىل ىو لو أك لغّبه فهذا مشتبو، كال ٰبـر عليو : أصل ملك كما ٯبده اإلنساف ُب بيتو كال يدرم
كو لثبوت يده عليو، كالورع اجتنابو، فقد قاؿ صلى اهلل عليو تناكلو، ألف الظاىر أف ما ُب بيتو مل

إٗب ألنقلب إٔب أىلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها آلكلها، ٍب أخشى أف »: كسلم
المشتبهات معناىا أنها ليست بواضحة الحل وال الحرمة ف،  «تكوف من الصدقة فألقيها

فيكون ، حكمها وأما العلماء فيعرفون حكمها  فلهذا ال يعرفها كثير من الناس وال يدركون
يكون داخال في قولو صلى اهلل عليو وسلم فمن اتقى الشبهات فقد فمن تركها  االورع تركو

أم حصل لو الرباءة لدينو من الذـ الشرعي ( استربأ لدينو كعرضو)،   استبرأ لدينو وعرضو
عليو كسلم مثالن لذلك بالراعي راعي  ٍب ضرب النيب صلى اهلل،  كصاف عرضو عن كالـ الناس فيو

يعِب حوؿ ا٢بمى الذم ٞباه أحد من الناس ال يرعى ( يرعى حوؿ ا٢بمى)غنم أك إبل أك بقر 
فيو أحد، كمعلـو أنو إذا ٞبي؛ ازدىر ككثير عشبو أك كثر زرعو؛ ألف الناس ال ينتهكونو بالرعي، 

لبهائم إذا رأت ا٣بضرة ُب ىذا فالراعي الذم يرعى حوؿ ا٢بمى، يوشك أف يقع فيو؛ ألف ا
كمع ذلك لو الحظ ،  إٔب مالحظة كمراقبة كبّبةاحملمي، كرأت العشب، فإهنا تنطلق إليو كٙبتاج 

كالراعي يرعى )اإلنساف كراقب، فإنو قد يغفل، كقد تغلبو ىذه البهائم، فَبتع ُب ىذا ا٢بمى 
معناه أف ( ٞبى اهلل ٧بارموأال كإف لكل ملك ٞبى كإف )،  (حوؿ ا٢بمى يوشك أف يقع فيو

ملوؾ العرب كغّبىم يكوف لكل ملك منهم ٞبى ٰبميو عن الناس كٲبنعهم دخولو فمن دخلو 
أكقع بو العقوبة كمن احتاط لنفسو ال يقارب ذلك ا٢بمى خوفا من الوقوع فيو كهلل تعأب أيضا 

لقذؼ كا٣بمر كالكذب ٞبى كىي ٧بارمو أم ا٤بعاصي الٍب حرمها اهلل كالقتل كالزٗب كالسرقة كا
كالغيبة كالنميمة كأكل ا٤باؿ بالباطل كأشباه ذلك فكل ىذا ٞبى اهلل تعأب من دخلو بارتكابو 

شيئا من ا٤بعاصي استحق العقوبة كمن قاربو يوشك أف يقع فيو فمن احتاط لنفسو ٓب يقاربو كٓب 
ُب الشبهات كقع  ف كقعـك،  يتعلق بشيء يقربو من ا٤بعصية فال يدخل ُب شيء من الشبهات

ٍب ذكر صلى اهلل ،  ٔب التجاسر إٔب الوقوع ُب ا٢براـأدتو إ إم إذا اعتادىا كاستمر عليها ُب ا٢براـ
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عليو كسلم أف ُب ا١بسد ٢بمة صغّبة لطيفة، بقدر ما ٲبضغ، كأف ىذه القطعة من اللحم، ىي 
ا٤بضغة قدر ما ك٠بيت َب ا٢بديث مضغة إشارة إٔب تصغّب ىذا العضو؛ ألف أصل ،  القلب

،  افتو إٔب سائر ا١بسدتصغّب ىذا العضو هبذا اللفظ إلض. ٲبضغو اإلنساف َب فيو كاألكلة للقمة
عليو مدار كأف ىذا القلب، ىو السلطاف ا٤بدبر ٤بملكة األعضاء كما تأٌب من أعماؿ، كما أف 

ير كسيصلح ا١بسد ٗبا فيو اْبفإف صلح ىذا القلب، فإنو لن يأمر إال ،  فسادىا كما ٘بره من شر
أشار النيب فقد   عكوسة منكوسةكإف فسد، فسيأمر بالفساد كالشر، كتكوف األعماؿ ـ .كلو

صلى اهلل عليو كسلم إٔب أف األعماؿ الظاىرة تدؿ على األعماؿ الباطنة من صالح كفساد فقاؿ 
كارحو إف ُب ا١بسد مضغة كىى القلب يصلح بصالحها كيفسد بفسادىا، فإذا فعل اإلنساف بج

كإذا فعل ا٤بعاصي كارتكب ا٤بنكرات , الطاعات كعمل ا٣بّبات دؿ ذلك على صالح قلبو
 .ك٘بنب الطاعات دؿ ذلك على فساد قلبو، ك٩با قيل ُب إصالح القلب

 : قاؿ الشاعر 
فدـ عليها تفز با٣بّب كالظفر   دكاء قلبك ٟبس عند قسوتو 
تضرع باؾ ساعة السحر        خالء بطن كقرآف تدبره كذا 
كأف ٘بالس أىل ا٣بّب كا٣برب  كذا قيامك جنح الليل أكسطو

: آخركقاؿ 
ككاف عليها للخالؼ طريق   إذا دعتك النفس يوما 

  ىواىا عدك كا٣بالؼ صديق فخالف ىواىا ما استطعت فإ٭با 
كفيو تنبيو . كخٌ  القلب بذلك ألنٌو أمّب البدف، كبصالح األمّب تصلح الٌرعٌية، كبفساده تفسد

كا٤براد . على تعظيم قدر القلب، كا٢بٌث على صالحو، كاإلشارة إٔب أٌف لطيب الكسب أثران فيو
قولو تعأب كيستدٌؿ بو على أٌف العقل ُب القلب، كمنو ،  بو من الفهم الذم رٌكبو اهلل فيوا٤بتعلق 

 قاؿ،  {ُب ذلك لذكرل ٤بن كاف لو قلب إفٌ }كقولو تعأب . {فتكوف ٥بم قلوب يعقلوف هبا}
. كعرٌب عنو بالقلب ألنٌو ٧بٌل استقراره. عٍقل: أم: ا٤بفٌسركف
ليل، قاعدة من قواعد اإلسالـ، كأصل من أصوؿ الشريعة، عليو لوائح اِبعظيم اؿديث اّبفهذا 

. مشكاة الرسالة مضيئة، فهو من جوامع كلم النيب صلى اهلل عليو كسلمأنوار النبوة ساطعة، ك
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الحديث السابع 
عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي اهلل تعالى عنو أن النبي صلى اهلل عليو وآلو »

ولرسولو، وألئمة المسلمين  لمن؟ قال هلل، ولكتابو،: قلنا،  وسلم قال الدين النصيحة
. رواه مسلم .« وعامتهم

معُب نصيحة هلل سبحانو صحة ك النصيحة كلمة يعرب هبا عن ٝبلة ىي إرادة ا٣بّب للمنصوح لو
االعتقاد ُب كحدانيتو كإخالص النية ُب عبادتو كالنصيحة لكتاب اهلل اإلٲباف بو كالعمل ٗبا فيو، 
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ل عنو كالنصيحة ألئمة ا٤بؤمنْب كالنصيحة لرسولو التصديق بنبوتو كبذؿ الطاعة لو فيما أمر بو كنو
مة ا٤بسلمْب أف يطيعهم ُب ا٢بق كأف ال يرل ا٣بركج عليهم بالسيف إذا جاركا كالنصيحة لعا

كال يكوف ناصحنا هلل كلرسولو كألئمة ا٤بسلمْب : قاؿ أبو بكر اآلجرل،  إرشادىم إٔب مصا٢بهم
الفقو، ليعرؼ بو ما ٯبب عليو، كعامتهم إال من بدأ بالنصيحة لنفسو، كاجتهد َب طلب العلم ك

. كيعلم عداكة الشيطاف لو ككيف ا٢بذر منو، كيعلم قبيح ما ٛبيل إليو النفس حٌب ٱبالفها بعلم
قاؿ ا٢بواريوف : كركل الثورل عن عبد العزيز بن رفيع، عن أىب ٜبامة، ككاف يقرأ الكتب، قاؿ

اهلل قبل حق الناس، فإذا عرض لو  الذل يبدأ ٕبق: من الناصح هلل تعأب؟ قاؿ: لعيسى ابن مرٙب
كقاؿ ا٢بسن . أمراف، أمر دنيا كآخرة، بدأ بعمل اآلخرة، فإذا فرغ من أمر اآلخرة تفرغ ألمر الدنيا

ما زاؿ هلل ناس ينصحوف هلل َب عباده، كينصحوف لعباد اهلل َب حق اهلل عليهم، : البصرل
كالنصيحة لرسوؿ : كقاؿ اآلجرل. ألرضكيعملوف لو َب األرض بالنصيحة، أكلئك خلفاء اهلل َب ا

بىوي كشاىده، كنصيحة من ٓب يره: اهلل على كجهْب فأما صحابتو، فإف اهلل . فنصيحة من صىاحى
شرط عليهم أف يعزركه كيوقركه كينصركه، كيعادكا فيو القريب كالبعيد، كأف يسمعوا لو كيطيعوا، 

فأف ٰبفظوا سينَّلتو : كأما نصيحة من ٓب يره. قكينصحوا كل مسلم، فػىوىفُّصوا بذلك كأثُب اهلل عليهم ب
على أمتو كينقلوىا كيعلموا الناس شريعتو كدينو كيأمركىم با٤بعركؼ كينهوىم عن ا٤بنكر، فإذا فعلوا 

فهى على قدر ا١باه كا٤بنزلة عندىم، فإذا : كأما النصيحة ألئمة ا٤بسلمْب .ذلك فهم كرثة األنبياء
أمن من ضرىم فعليو أف ينصحهم، فإذا خشى على نفسو فحسبو أف يغّب بقلبو، كإف علم أنو ال 

كقد قاؿ . يقدر على نصحهم فال يدخل عليهم، فإنو يغشهم كيزيدىم فتنة كيذىب دينو معهم
العآب على ا٤بلك كمعو شىء من دينو فيخرج كليس معو شىء، رٗبا دخل : الفضيل بن عياض

كقد ركل الثورل، عن أىب . يصدقو َب كذبو، كٲبدحو َب كجهو: ككيف ذلك؟ قاؿ: قيل لو
خرج علينا رسوؿ اهلل : حصْب، عن الشعىب، عن عاصم العدكل، عن كعب بن عجرة، قاؿ

فمن صدقهم بكذهبم كأعاهنم على ٛبت إنو سيكوف بعدل أمراء : قاؿ( صلى اهلل عليو كسلم)
ظلمهم فليس مُب، كلست منو، كمن ٓب يصدقهم بكذهبم كٓب يعنهم على ظلمهم فهو مُب، كأنا 

كأما نصيحة العامة بعضهم لبعض، فواجب على البائع أف ينصح . -منو، كسّبد علىَّل ا٢بوض 
 ٰبب لو إال ما ٰبب للمشَبل فيما يبيعو، كعلى الوكيل كالشريك كا٣بازف أف ينصح ألخيو، كال
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كاف جرير إذا أقاـ السلعة بىصَّلرهي عيوهبا، : كركل ابن عجالف عن عوف بن عبد اهلل، قاؿ. لنفسو
إذا فعلت ىذا ٓب ينفذ لك بيع، : إف شئت فاشَب، كإف شئت فاترؾ، فقيل لو: ٍب خّبه، فقاؿ

ٛبت عليكم : جرير كقاؿ ا٤بهلب َب قوؿ. إنا بايعنا رسوؿ اهلل على النصح لكل مسلم: فقاؿ
دليل أنو ٯبب على العىآًب إذا رأل أمرنا ٱبشى منو الفتنة على الناس، أف  -بالسكينة كالوقار 

كالنصيحة فرض كفاية إذا قاـ هبا من يكفى  .يعظهم َب ذلك كيرغبهم َب األلفة كترؾ الفرقة
. سقط عن غّبه كىي الزمة على قدر الطاقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الحديث الثامن 
عن ابن عمر رضي اهلل تعالى عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل تعالى عليو وعلى آلو وسلم »

قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إلو إال اهلل وأن محمداً رسول اهلل، ويقيموا 
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سالم فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءىم وأموالهم إال بحق اإل: الصالة، ويؤتوا الزكاة
 .رواه البخاري ومسلم،  « اهلل تعالىوحسابهم على 

النيب صلى اهلل عليو كسلم مأمور ٔبهاد الكفار إٔب أف يسلموا كيدخلوا ُب دين اهلل سبحانو  إف   
حىٌبَّل يػيٍعطيوا ا١ٍبًٍزيىةى عىٍن يىدو }: كتعأب، أك يعطوا ا١بزية عن يد كىم صاغركف، لقولو سبحانو كتعأب

فإذا التقى ا٤بسلموف مع ا٤بشركْب كاف ٥بم أف يدعوىم إٔب إحدل ،  [29:التوبة]{ كىىيٍم صىاًغريكفى 
إما أف يسلموا فيكف عنهم كيقبل منهم، كإما أف يدفعوا ا١بزية كىم على دينهم، : ثالث خصاؿ

فيقبل منهم كيكف عنهم، كإما أف يصركا على القتاؿ فيقاتلوا كٰباربوا؛ ألهنم إف أسلموا كشهدكا 
كأف ٧بمدان رسوؿ اهلل، كأقاموا الصالة كأدكا الزكاة فقد عصموا دماىم كأموا٥بم، أف ال إلو إال اهلل 

إال : )قولو صلى اهلل عليو كسلم، ك يؤخذ ماؿ مسلم بغّب طيب نفس منوكعند ذلك ال ٯبوز أف 
إال أف يأٌب شيئان فيو القصاص، كمن أسلم ٍب قتل عمدان كعدكانان، فإنو : أم( ٕبق اإلسالـ

: قولو،  أف تقطع يده، كىكذا، أك قطع يد إنساف عمدان كعدكانان، فيستحق يستحق القصاص
أهنم إذا أتوا باألشياء الظاىرة فليس لنا عليهم شيء، كأمرىم إٔب : أم( كحساهبم على اهلل تعأب)

اهلل، كإف كاف من فعل تلك األشياء الظاىرة يبطن النفاؽ كالكفر، فال شأف لنا بو طا٤با أظهر لنا 
كعلى ذلك ،  اهلل عز كجل يتؤب أمره فيوـ، فنعاملو على ما يظهر منو، أما ما أبطنو ؼاإلسال

فاإلنساف ا٤بسلم معصـو الدـ لكونو مسلمان، إال إذا أتى بشيء يستحق عليو أف يقت  منو ُب 
النفس، أك ُب األعضاء، ككذلك ىو معصـو ا٤باؿ، إال إذا أتى بشيء يستحق عليو أف يدفع ٜبن 

الٍب جناىا، أك ٜبن اإلتالؼ كاإلفساد الذم أفسده، فلو أنو أفسد ماؿ غّبه كجب عليو ا١بناية 
. أف يدفع ٜبن ىذا الذم أفسده، كأف يصلح ما أفسده

، كال (ال إلو إال اهلل)تعصم دـ اإلنساف، كأف اإلنساف ال ٯبوز لو أف يستهْب بػ ( ال إلو إال اهلل)
ا فىجىزىاؤيهي }: كاهلل تبارؾ كتعأب يقوؿيقتلو،  الذم يقو٥با، كأف باإلنساف كىمىٍن يػىٍقتيٍل ميٍؤًمننا ميتػىعىمِّدن

ابنا عىًظيمنا ا ًفيهىا كىغىًضبى اللَّلوي عىلىٍيًو كىلىعىنىوي كىأىعىدَّل لىوي عىذى اًلدن كعن أسامة ،  [93:النساء]{ جىهىنَّلمي خى
 -كسلم إٔب ا٢برقة من جهينةبعثنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو : )بن زيد رضي اهلل عنهما قاؿ

فصبحنا القـو على مياىهم، ك٢بقت أنا كرجل من األنصار  -كا٢برقة اسم مكاف ُب قبيلة جهينة
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( ال إلو إال اهلل، فكف عنو األنصارم كطعنتو بر٧بي حٌب قتلتو: رجالن منهم، فلما غشيناه، قاؿ
. أف أسامة قتل ىذا الرجل: أم

أف أسامة قاؿ للنيب : سلم من حديث جندب بن عبد اهللكتوضح ىذه ركاية أخرل ُب صحيح ـ
كاف رجل من ا٤بشركْب إذا شاء أف يقصد إٔب رجل من ا٤بسلمْب قصد لو : )صلى اهلل عليو كسلم

أنو كاف رجالن جباران، ما كاف ٯبد كاحدان من ا٤بسلمْب إال قتلو، فَبصد أسامة كرجل : ، أم(فقتلو
ال إلو إال اهلل، على أنو : ة الرجل، فلما كصال إليو أخذ يقوؿمن األنصار ٥بذا الرجل، فقصدا غفل

ما قاؿ ذلك إال بعدما قتل ٦بموعة من ا٤بسلمْب، فقتلو أسامة كخاؼ األنصارم، ك٤با جاء 
البشّب إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم بالنصر أخربه ٗبا صنع أسامة، فقاؿ لو النيب صلى اهلل عليو 

أكجع ُب ا٤بسلمْب، كقتل فالنان كفالنان ك٠بى لو نفران، كإ٘ب ! ا رسوؿ اهللم: ٓب قتلتو؟ فقاؿ: )كسلم
أقتلتو : ال إلو إال اهلل، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: ٞبلت عليو، فلما رأل السيف قاؿ

كُب ركاية ،  (ال اهلل إذا جاءت يـو القيامة؟فكيف تصنع بال إلو إ! ال إلو إال اهلل: بعدما قاؿ
٘ب ٓب أكن أسلمت ال إلو إال اهلل؟ فما زاؿ يكررىا حٌب ٛبنيت أ: أقتلتو بعدما قاؿ: )قاؿ أسامة

أنو ٛبُب أف إسالمو كاف بعد ىذه القصة؛ ألف اإلسالـ ٯبب ما قبلو، : كا٤بعُب،  (قبل ذلك اليـو
، كعدـ استغفار النيب صلى اهلل عليو كسلم لو نوع من التأنيب لو، كٚبويف لغّبه من ا٤بسلمْب

كإف كاف أسامة ىو حبيب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، إال أنو صلى اهلل عليو كسلم أىب أف 
يا : فقلت: )كيف تصنع بال إلو إال اهلل إذا جاءت يـو القيامة؟ قاؿ: يستغفر لو، كظل يردد

ءت  اهلل، إذا جاكيف تصنع بال إلو إال: استغفر ٕب، فجعل ال يزيد على ذلك، يقوؿ! رسوؿ اهلل
ىذه األحاديث كغّبىا من األحاديث تدؿ على أف اإلنساف ا٤بؤمن ٯبب أف ك،  (يـو القيامة؟

ال إلو إال اهلل، فتأٌب ىذه الكلمة يـو القيامة : ٰبذر من أف يسفك دـ إنساف مسلم يقوؿ
ال إلو إال اهلل فقتلِب : سل ىذا فيم قتلِب، فقد كنت مسلمان أقوؿ: كصاحبها يقوؿ هلل عز كجل

ا؟ كقد ٱبرج اإلنساف بعذر ُب الدنيا كيقبل منو؛ لكنو عند اهلل ال يساكم شيئان، فإف كاف ما ىذ
ارتكبتو بسبب الغضب فإف ا١ببار يغضب عليك يـو القيامة كيدخلك نار جهنم كالعياذ باهلل، 

من , أشهد أف ال إلو إال اهلل،  القيامة، كيأخذ للمظلـو من ظا٤بوكإ٭با ٰبق اهلل عز كجل ا٢بق يـو 
ىذا اإللو , الزمها أف يشهد أف ٧بمدان رسوؿ اهلل؛ ألنو إذا أقر أنو ال إلو إال اهلل كقد أمره اهلل
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مرسل منو، لـز من  -عليو الصالة كالسالـ  -الذم ال غّبه، ال إلو غّبه أمره باالعَباؼ بالنيب 
أف ٧بمدان رسوؿ اهلل  شهادة أف ال إلو إال اهلل شهادة أف ٧بمدان رسوؿ اهلل، كيلـز من شهادة

ال بد مع ذلك من إقامة الصالة، يعِب ُب الدخوؿ ُب اإلسالـ يكتفى ،  تصديقو فيما أخرب
لكن إذا جاء كقت الصالة ال بد أف يصلي، فإذ ٓب يصلي فإنو يقتل؛ ألف إقامة , بالشهادتْب

فال يتم , ت عليها ا٤بقاتلةالصالة جزء من الغاية الٍب ريتبت عليها ا٤بقاتلة، جزء من الغاية الٍب ريتب
: الكف حٌب يقيم الصالة، كا٤براد بإقامة الصالة ا٤بأمور هبا ُب الكتاب كالسنة، اإلقامة يعِب

, ، بأركاهنا-عليو الصالة كالسالـ -مستقيمة على مراد اهلل كمراد رسولو , قائمة, جعلها قوٲبة
 . (صلوا كما رأيتمو٘ب أصلي: )هنابسن: الصالة، كتكمل أيضان  ىذه إقامة, ككاجباهتا, كشركطها

، كافر باإلٝباع، كتارؾ الصالة يقتل؛ ألف ٩با رتب عليو حقن الدـ إقامة  ؾ الشهادتْبتار 
أك يقتل بل يقتل، لكن ىل يقتل كفران , الصالة، فدؿ على أف الذم ال يقيم الصالة ال ٰبقن دمو

مع كونو ُب ، فتارؾ الصالة إف تركها جحودا يقتل كفرا كإف تركها هتاكنا ككسال يقتل حدا حدان 
الذين امتنعوا من دفع الزكاة بعده ك. ككذلك ا٢باؿ ُب شأف الذكاة كالصياـ كا٢بج . دائرة اإلسالـ

 -، اختلف الصحابة ُب شأهنم كُب قتا٥بم، حٌب قاؿ من قاؿ كعمر-عليو الصالة كالسالـ -
كاهلل أليقاتلن من فرؽ : "؟، فقاؿ أبو بكر"ال إلو إال اهلل: كيف تقاتل من يقوؿ: "-م اهلل عنورض

صلى اهلل عليو كسلم  -بْب الصالة كالزكاة، كاهلل لو منعو٘ب عقاالن أك عناقان يؤدكهنا إٔب رسوؿ اهلل 
كما إف , ستدالؿكإذعاف عمر ٥بذا اال -رضي اهلل عنو  -، استدالؿ أيب بكر "لقاتلتهم عليها -

ىذا عمر، , شرح صدر أيب بكر للقتاؿ إال كقد عرؼ أف ا٢بق معو -جل كعال -عرؼ أف اهلل 
كاستدالؿ أيب بكر على قتا٥بم بأهنم فرقوا بْب األختْب، الصالة ال تكاد تذكر إال كيذكر معها 

ادات ا٤بالية، كال يعِب ذكر الصالة ألهنا رأس العبادات البدنية، ٍب الزكاة ألهنا رأس العبك . الزكاة
ذلك أنو ال يطالب بغّبىا، بل ىو مطالب بو، كإ٭با اقتصر عليها ألف من أتى هبا يسهل عليو أف 

يأٌب بغّبىا، فإذا سهل عليو أداء الصالة، كالزكاة، سهل عليو أف يصـو كٰبج كيأٌب باألفعاؿ 
كأف من أتى بو فإنو يأٌب األخرل من باب أكٔب، فإنو ذكر ما ىو أىم كما ىو أكٔب من غّبه، 

بغّبه، كال يعِب ذلك أف ما ٓب يذكر ُب ا٢بديث ليس كذلك، بل كلو مهم، ككل ما جاء بو 
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إنو : الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم من األكامر كالنواىي مطلوب كمتعْب، كال بد منو، كال يقاؿ
. يكتفى هبذه عن غّبىا

ة، فإف من حصل منو ذلك كدخل ٙبت كالية يستثُب من ىذا العمـو ُب ىذا ا٢بديث أخذ ا١بزمك
ا٤بسلمْب كحكمهم، فإنو تؤخذ منو ا١بزية كٲبتنع من قتلو كقتالو، حٌب يكوف دخولو ٙبت كالية 
ا٤بسلمْب كحكمهم، كيرضخ ٤با ىم عليو؛ فيكوف ذلك سببان ُب دخولو اإلسالـ كخركجو من 

. الكفر الذم ىو عليو إٔب دين اهلل عز كجل
يدؿ على أف ما سول الصالة كالزكاة ٩با ىو حق ( إال ٕبق اإلسالـ: )عليو كسلم كقولو صلى اهلل

صلى اهلل عليو  قولو، ك (كحساهبم على اهلل: )معُب قولو،  اإلسالـ حكمو حكم الصالة كالزكاة
أف اإلنساف : ، يعِب(عصموا مِب دماءىم كأموا٥بم إال ٕبق اإلسالـ، كحساهبم على اهلل: )كسلم 

اإلسالـ بالشهادتْب، كىؤالء الذين يشهدكف منهم من تكوف شهادتو ُب الظاىر يدخل ُب 
كالباطن على حد سواء، فيكوف صادقان ُب إٲبانو كإسالمو، كمنهم من ليس كذلك، لكن يقبل 
منو الظاىر، كالسرائر ال يعلمها إال اهلل سبحانو كتعأب، فمن شهد أف ال إلو اهلل كأف ٧بمدان 

عن قتالو، مع أنو قد يكوف ىذا القوؿ صادقان كقد تواطأ لسانو مع قلبو على رسوؿ اهلل كففنا 
ذلك، كقد يكوف قاؿ ذلك خوفان من السيف، فأظهر اإلسالـ كىو مبطن للكفر كما ىو شأف 

أف من أتى هبذه األمور : ، يعِب(كحساهبم على اهلل: )ا٤بنافقْب، ك٥بذا قاؿ عليو الصالة كالسالـ
َب منو هبذا، كأما فيما بينو كبْب اهلل فإف كاف صادقان ككاف ظاىره متفقان مع ُب الظاىر فإنو يكت

فىمىٍن }: باطنو فذلك ينفعو عند اهلل عز كجل؛ ألف اهلل سيحاسبو كسيحصل لو ا٣بّب، قاؿ تعأب
يػٍرنا يػىرىهيػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَّل  ظهر اإلٲباف كإذا كاف ظاىره ٱبالف باطنو، ٗبعُب أنو أ،  [7:الزلزلة]{ ةو خى

كأبطن الكفر، كقاؿ ذلك نفاقان كخوفان من السيف، فإف ىذا كذلك يكف عنو كيعصم دمو كمالو 
. بذلك، كلكنو من أىل الدرؾ األسفل من النار

 
 
 

الحديث التاسع 
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سمعت رسول اهلل صلى : عن أبي ىريرة عبد الرحمن بن صخر رضي اهلل تعالى عنو قال»
نهيتكم عنو فاجتنبوه، وما أمرتكم بو فأتوا منو ما استطعتم، اهلل عليو وآلو وسلم يقول ما

ركاه البخارم .   «فإنما أىلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختالفهم على أنبيائهم
. كمسلم
 ، ك النهى إذا كرد تناكؿ احملـر كا٤بكركه كما أف األمر إذا كرد يتناكؿ الواجب كا٤بندكب    

ا، دكف تقييد باالستطاعة، كاألكامر ال بد من فعلها بشرط النواىي ال بد من الكف عنو
االستطاعة، كالسبب ُب ذلك أف النواىي كف، كالكف ال يعجز عنو أحد، كاألمر إٯباد فعل قد 

 احملرمات أعظم كأكٔب من فعل الواجباتالنواىي كترؾ ، ككقد ال يستطاع, يستطاع ىذا الفعل
فَبؾ , الشرع شيئا كال ٲبكن ٙبقيقو إال بارتكاب ٧بـر، ٗبعُب أنو إذا أكجب عليك كاألكامر

صلى اهلل  -قد حذر اهلل تعأب من ٨بالفة أمر رسوؿ اهلل كاحملرمات أكجب من فعل الواجبات،
نىةه أىٍك ييًصيبى }: فقاؿ -عليو كسلم  ًر الَّلًذينى ٱبيىالًفيوفى عىٍن أىٍمرًًه أىٍف تيًصيبػىهيٍم ًفتػٍ لًيمه ىيٍم عىذىابه أى فػىٍليىٍحذى

إ٭با : "قاؿ -صلى اهلل عليو كسلم  -، عن النيب -رضي اهلل عنو  -كعن أيب موسى ، {(63)
، كإ٘ب أنا إ٘ب رأيتي ا١بيش بعيِبَّل ! يا قـو: مثلي كمثلي ما بعثِب اهلل بو كمثل رجل أتى قومان فقاؿ

، فإذا رأل الع   -النذير العيٍرياف دك قد أقبل نزع ثوبو ىو ربيئة القـو كعينهم يكوف ُب مكافو عاؿو
، فانطلقوا على فأطاعو طائفة من قومو فأد١بوا ، فالنجاء،   -كأالح بو لينذر قومو كيبقى عريانان 

مهلهم فنجوا، ككذبت طائفة منهم، فأصبحوا مكاهنم، فصبحهم ا١بيش فأىلكهم كاجتاحهم، 
،  "من ا٢بقفذلك مثل من أطاعِب فاتبع ما جئت بو، كمثلي من عصا٘ب ككذب ٗبا جئت بو 

خطبنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم : لفظ ىذا ا٢بديث ُب كتاب مسلم عن أيب ىريرة قاؿ
أكل عاـ يا رسوؿ اهلل؟ : فقاؿ رجل" يا أيها الناس قد فرض اهلل ا٢بج عليكم فحجوا: "فقاؿ

" ًبلو قلت نعم لوجبت ك٤با استطع: "فسكت حٌب قا٥با ثالثا، فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم
ذرك٘ب ما تركتكم فإ٭با أىلك من كاف قبلكم كثرة سؤا٥بم كاختالفهم على أنبيائهم، فإذا : "ٍب قاؿ

كالرجل الذم سألو ىو " أمرتكم بشيء فائتوا منو ما استطعتم كإذا هنيتكم عن شيء فدعوه
ال تكثركا السؤاؿ فرٗبا يكثر ا١بواب عليو فيضاىي ذلك قصة بِب إسرائيل ٤با ،  األقرع بن حابس
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فإهنم لو اقتصركا على ما يصدؽ عليو اللفظ كبادركا إٔب ذبح أم بقرة " اذٕبوا بقرة: "قيل ٥بم
كانت أجزأت عنهم لكن ٤با أكثركا السؤاؿ كشددكا شدد عليهم كذموا على ذلك فخاؼ النيب 

سألوا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم »: عن أنس قاؿ .مثل ذلك على أمتو صلى اهلل عليو كسلم
ال تسألو٘ب اليـو عن شيء إال بينتو، فقاـ : حٌب أحفوه ُب ا٤بسألة، فغضب، فصعد ا٤بنرب، فقاؿ
أبوؾ حذافة : " يا رسوؿ اهلل، من أيب؟ قاؿ: رجل كاف إذا الحى الرجاؿ دعي إٔب غّب أبيو، فقاؿ

. « رضينا باهلل ربا، كباإلسالـ دينا، كٗبحمد رسوال، نعوذ باهلل من الفًب: فقاؿ ٍب أنشأ عمر،" 
: ا٤بائدة]{ ياأيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء}ككاف قتادة يذكر عند ىذا ا٢بديث ىذه اآلية 

كاف قـو يسألوف رسوؿ اهلل صلى اهلل : عن ابن عباس قاؿ" صحيح البخارم " كُب [ . 101
أين ناقٍب؟ فأنزؿ اهلل ىذه : من أيب؟ كيقوؿ الرجل تضل ناقتو: استهزاء، فيقوؿ الرجل عليو كسلم

هناىم أف يسألوا مثل الذم [ 101: ا٤بائدة]{ ياأيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء}اآلية 
سألت النصارل ُب ا٤بائدة، فأصبحوا هبا كافرين، فنهى اهلل تعأب عن ذلك، كقاؿ ال تسألوا عن 

اء إف نزؿ القرآف فيها بتغليظ ساءكم، كلكن انتظركا، فإذا نزؿ القرآف، فإنكم ال تسألوف عن أشي
 فدلت ىذه األحاديث على النهي عن السؤاؿ عما ال ٰبتاج إليو ما يسوء. شيء إال كجدًب تبيانو

يره، السائل جوابو مثل سؤاؿ السائل؛ ىل ىو ُب النار أك ُب ا١بنة، كىل أبوه ما ينسب إليو أك غ
كعلى النهي عن السؤاؿ على كجو التعنت كالعبث كاالستهزاء، كما كاف يفعلو كثّب من ا٤بنافقْب 

كقريب من ذلك سؤاؿ اآليات كاقَباحها على كجو التعنت، كما كاف يسألو ا٤بشركوف . كغّبىم
إف أعظم »: عن سعد عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ" الصحيح " كُب ،  كأىل الكتاب

، فحـر من أجل مسألتو ك٤با سئل ». « ا٤بسلمْب ُب ا٤بسلمْب جرما من سأؿ عن شيء ٓب ٰبـر
النيب صلى اهلل عليو كسلم عن اللعاف كره ا٤بسائل كعاهبا حٌب ابتلي السائل عنو قبل كقوعو بذلك 

 «ؿككاف النيب صلى اهلل عليو كسلم ينهى عن قيل كقاؿ، ككثرة السؤاؿ، كإضاعة ا٤با»، « ُب أىلو
كٓب يكن النيب صلى اهلل عليو كسلم يرخ  ُب ا٤بسائل إال لألعراب ك٫بوىم من الوفود القادمْب ، 

الذين رسخ اإلٲباف ُب قلوهبم،  عليو، يتألفهم بذلك، فأما ا٤بهاجركف كاألنصار ا٤بقيموف با٤بدينة
سوؿ اهلل أقمت مع ر: عن النواس بن ٠بعاف، قاؿ" صحيح مسلم " فنهوا عن ا٤بسألة، كما ُب 

صلى اهلل عليو كسلم با٤بدينة سنة ما ٲبنعِب من ا٥بجرة إال ا٤بسألة، كاف أحدنا إذا ىاجر ٓب يسأؿ 
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هنينا أف نسأؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو : عن أنس، قاؿ»كفيو أيضا . النيب صلى اهلل عليو كسلم
،  «ق ك٫بن نسمعكسلم عن شيء، فكاف يعجبنا أف ٯبيء الرجل من أىل البادية العاقل، فيسأؿ

ؾ فتنة ٥بم قاؿ بعض العلماء كانت بنو إسرائيل يسألوف فيجابوف كيعطوف ما طلبوا حٌب كاف ذؿك
ككاف الصحابة رضي اهلل عنهم قد فهموا ذلك ككفوا عن السؤاؿ إال ،  كأدل ذلك إٔب ىالكهم

 .  فيما ال بد منو
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الحديث العاشر 
إن اهلل : قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: اهلل تعالى عنو قالعن أبي ىريرة رضي »

يا }تعالى طيب ال يقبل إال طيباً، وإن اهلل أمر المؤمنين بما أمر بو المرسلين فقال تعالى 
يا أيها الذين آمنوا كلوا من }وقال تعالى { أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا

يا رب : ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديو إلى السماءثم { طيبات ما رزقناكم
. رواه مسلم.« وملبسو حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لو يا رب، ومطعمو حرام

 منزه عن العيوب، فال يقبل، كال ينبغي أف يتقرب إليو إال ٗبا يناسبو -تعأب  -معُب ا٢بديث أنو 
لن تنالوا الرب حٌب تنفقوا ٩با }: تعأب -ا٢بالؿ كما قاؿ  األمواؿُب ىذا ا٤بعُب، كىو خيار 

أريد بو أنو منزه عن  -تعأب  اهلل تبارؾ ك –إذا كصف بو ب الطيك  [92: آؿ عمراف]{ ٙببوف
أريد بو أنو ا٤بتعرم عن رذائل األخالؽ،  دالنقائ ، مقدس عن اآلفات، كإذا كصف بو العب

، كإذا كصف بو األمواؿ أريد بو الؽ كفضائل األعماؿ أحسن األحكقبائح األعماؿ، كا٤بتحلي ب
يا أيها }كإف اهلل أمر ا٤بؤمنْب ٗبا أمر بو ا٤برسلْب فقاؿ تعأب ) ،  كونو حالال من خيار األمواؿ

لنبيو كخاًب أنبيائو أنو قد سبق أف يقوؿ اهلل  أفمعناىا (  {الرسل كلوا من الطيبات كاعملوا صا٢با
ا الرُّصسيلي كيليوا ًمنى الطَّليِّبىاتً : ))قاؿ لألنبياء السابقْب كلوا ا٢بالؿ الطيب كال تقربوا : أم(( يىا أىيػُّصهى

،  ا٢براـ ٕباؿ، فال تتخذكه مشربان، كال تتخذكه مطعمان، كال تتخذكه متجران، كال تتخذكه ملبسان 
فال يعود فا٤باؿ ا٢براـ مهما بذلو باذلو كمهما صرفو صدقة أك عطاء أك ىدية أك حجان أك نفقة 

عليو إال بالوباؿ، فالفاسد ال ينتج إال فاسدان، كالصاّب ىو الذم ينتج الصاّب، فاهلل ال يقبل إال 
نعم : )طيبان، كال يقبل من األعماؿ إال الصاّب كإال ا٤باؿ الصاّب، كقد قاؿ عليو الصالة كالسالـ

فيتخفف منو من زاؿ عنو، ، كما دكف ذلك فهو ثقل ٰبملو اإلنساف، (ا٤باؿ الصاّب للرجل الصاّب
. كيعذب بو من ابتلي بو
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ا الرُّصسيلي كيليوا ًمنى الطَّليِّبىاًت كىاٍعمىليوا صىا٢بًنا} ككما أمرنا من سبقك : أم[ 51:ا٤بؤمنوف]{ يىا أىيػُّصهى
من األنبياء نأمرؾ كذلك يا ٧بمد، كقد أ٥بم اهلل عبده ٧بمدان صلى اهلل عليو كسلم قبل النبوءة 

ما نيب إال : )كقد ذكر صلى اهلل عليو كسلم ذلك عن نفسو فقاؿ كما ُب الصحيحبرعي الغنم، 
فهو ،  (نعم، كأنا رعيت لقومي على قراريط: يا رسوؿ اهلل كأنت؟ قاؿ: كرعى الغنم، فقيل لو
منذ الطفولة عاش با٢بالؿ كبكد العمل كبعرؽ ا١ببْب، ٍب عندما شب صلى اهلل عليو كسلم 

ما٥با مضاربة، كذىب يتاجر ٥با ُب أرض الشاـ، كبعد ذلك جعل اهلل شارؾ السيدة خدٯبة ُب 
 ماالن كأرضان كُب رزؽ ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم ُب سيفو ُب غنائم الكفار كُب غنائم ا٤بشركْب

[ 7:ا٢بشر] {مىا أىفىاءى اللَّلوي عىلىى رىسيولًًو ًمٍن أىٍىًل اٍلقيرىل فىًللَّلًو كىلًلرَّلسيوؿً }، قاؿ تعأب  كل ما ٲبلكوف
من أىل القرل ا٤بشركة، فملك نبيو صلى اهلل عليو كسلم قراىم كنساءىم كرجا٥بم كأطفا٥بم، : أم

فامًب على من شاء منهم، كاستعبد من استعبد، كقتل من قتل، كغنم ما غنم، كما عليو الصالة 
يىا أىيػُّصهىا ))،  ا٢برب كا١بهاد كالدعوة إٔب اهلل ُب: أم( كجعل رزقي ٙبت ظل ر٧بي: )كالسالـ

أف يكوف طعامهم حالالن : كىذا ما يؤمر بو أتباعهم(( الرُّصسيلي كيليوا ًمنى الطَّليِّبىاًت كىاٍعمىليوا صىا٢بًنا
طيبان، كملبسهم كذلك، كمشرهبم كذلك، كغذاؤىم كذلك، كمسكنهم كمأكاىم كذلك، كأف 

اعة للنيب صلى اهلل عليو يعملوا الصا٢بات، كما الصا٢بات إال الطاعة لإللو جل جاللو، كالط
، فافعل من األكامر ما (ما أمرتكم بو فأتوا منو ما استطعتم، كما هنيتكم عنو فانتهوا)كسلم، 

كذكر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُب ا٢بديث قوؿ اهلل .استطعت، كاترؾ ٝبيع ما هنيت عنو
ا الَّلًذينى آمىنيوا كيليوا ًمٍن طىيِّبىاتً }عز كجل  الرسل مأموركف ؼ،  [172:البقرة]{ مىا رىزىقػٍنىاكيمٍ  يىا أىيػُّصهى

بأف يأكلوا من الطيبات، كأف ا٤بؤمنْب كذلك مأموركف ٗبا أمر بو ا٤برسلوف عليهم الصالة 
 .  كالسالـ، كاهلل ٗبا يعمل ا١بميع عليم سبحانو

! يا رب: ٍب ذكر النيب صلى اهلل عليو كسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ٲبد يديو إٔب السماء
كقد  أف شعره غّب مرتب من طوؿ السفر: ، أم(أشعث)إنساف مسافر سفران طويالن !( يا رب

ىو ال ٯبد ك، يكوف كاهلل أعلم أنو طويل السفر ُب الطاعات من حج كصدقة كأعماؿ بر كخّب 
ئة ٩بتلئ بالَباب كغبار الطريق، فهذا اإلنساف على ىذه ا٥بي: أم( أغرب)كقتان ليمشط فيو شعره، 

ىيئة ا٤بسكْب الذليل التعباف ا٤بنهك الذم يدعو ربو، فهو هبذه ا٢باؿ حرم أف يستجيب اهلل عز 
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كجل لو، كلكن ىذا اإلنساف الذم ذكره النيب صلى اهلل عليو كسلم ال يستجيب اهلل لو؛ كالسبب 
حراـ، كمطعمو ! يا رب! يا رب: ٲبد يديو إٔب السماء: )ىو قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم فيو

إذا كاف ىذا يأكل ا٢براـ : ، أم(كمشربو حراـ، كملبسو حراـ، كغذم با٢براـ، فأٗب يستجاب لو
كٲبد يده على أمواؿ الناس يأخذىا كيأكلها كال يتحرل ا٢بالؿ فيأخذ منو، ككذلك مشربو 
كثيابو، فهو يسرؽ كيلبس كيغتصب كيشَبم الشيء دكف أف يدفع ٜبنو، أك يلبس ا٢برير أك 

فهذا اإلنساف يشبع بطنو : ، إذان (كغذم با٢براـ: )قاؿ،  أك ما حـر اهلل سبحانو كتعأبىب الذ
فأٗب يستجاب : )فهذا بعيد من اهلل سبحانو كتعأب، قاؿ! يا رب! يا رب: من ا٢براـ ٍب يقوؿ

من ك،  كيف ينتظر اإلجابة من اهلل سبحانو كىو قد أبعد نفسو عن ربو هبذا ا٢براـ؟: ، أم(لو
: أف يأمر با٤بنكر كينهى عن ا٤بعركؼ، أك أف يسكت عن ا٤بنكر، كيقوؿ: استجابة الدعاءموانع 

دع الناس كشأهنم، مع قدرتو على تغيّب ا٤بنكر كلو بلسانو، فهذا بعيد عن اإلجابة، فقد جاء ُب 
كالذم : )ا٢بديث الذم ركاه الَبمذم كغّبه عن حذيفة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ

منو ٍب  لتأمرف با٤بعركؼ كلتنهوف عن ا٤بنكر أك ليوشكن اهلل أف يبعث عليكم عقابان  نفسي بيده
فهي عقوبة من اهلل عز كجل يبعثها على العباد من بالء : إذان ،  (تدعونو فال يستجاب لكم

يبتلوف بو كمصائب تعمهم، فإذا دعوا اهلل فال يستجاب ٥بم؛ ألهنم تركوا ا٤بنكر أمامهم فلم يأمركا 
اب كحٌب يستج .كؼ كٓب ينهوا عن منكر، فإذا باهلل عز كجل يبتلي العباد با٤بصائب ٥بذاٗبعر

فعليو أف يطيب مطعمو كمشربو ككسوتو كرزقو الذم يأخذه؛ لكي يستجيب اهلل عز  لإلنساف
إما أف يعطيك اهلل عز كجل ما طلبت، : كجل لدعائو كالدعاء مستجاب للعبد بواحد من ثالثة

ؾ من الشر مثل ىذا الذم سألتو من ا٣بّب، كإما أف يدخر لك ذلك إٔب يـو كإما أف يصرؼ عن
القيامة، كيـو القيامة يـو شديد، كثّب الكركب، ال مهرب من اهلل سبحانو كال منجى منو إال إليو، 
فيعلم اهلل أنك تأتيو ٧بتاجان ٢بسنات، فقد تنفد حسناتك يـو القيامة، فرٗبا أنك ظلمت فالنان، 

نان، كقذفت فالنان، فتأٌب يـو القيامة كقد ضاعت حسناتك ُب ذلك، كاحتجت كشتمت فال
٢بسنات، فأخر لك دعاءن ٓب يستجبو فتنتفع بو ُب يـو القيامة، فتتمُب يومئذو لو أف اهلل عز كجل 

فإطابة ا٤بطعم من شركط  .ٓب يستجب لك دعاءن من أدعيتك، كأنو ادخر ٝبيعها إٔب يـو القيامة
كاف لػ أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو غالـ ٱبرج لو : )ائشة رضي اهلل عنها قالتكعن عالدعاء  
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: ا٣براج، ككاف أبو بكر يأكل من خراجو، فجاء يومان بشيء، فأكل منو أبو بكر، فقاؿ لو الغالـ
كنت تكهنت إلنساف ُب ا١باىلية، كما أحسن : كما ىو؟ قاؿ: تدرم ما ىذا؟ فقاؿ أبو بكر

خدعتو، فلقيِب فأعطا٘ب بذلك ىذا الذم أكلت منو، فأدخل أبو بكر يده فقاء الكهانة إال أ٘ب 
 : آداب منها  ، كللدعاء .ركاه البخارم( كل شيء ُب بطنو

شرطي الدَّلاعي أف يكوفى عا٤بان بأنَّلو ال قادرى على حاجتو إالَّل اهلل، كأفَّل األمرى بيده، : التَّلوحيد  -1
يبي اٍلميٍضطىرَّل ًإذىا دىعىاهي }: ربوبيَّلتو كأ٠بائو كصفاتو؛ قاؿ تعأبكأف يكوف موحِّدنا هلل ُب  أىمَّلٍن ٯبًي

، كأف ال يدعو إالَّل اهلل؛ فال ٯبوز لو أف يىسأؿى غّبى اهلل، أك أف [62: النمل. ]{كىيىٍكًشفي السُّصوءى 
ا كىأىفَّل اٍلمىسىاًجدى لًلَّلًو فىالى تىٍدعيوا مىعى }: يدعوى غّبىه معو؛ قاؿ تعأب [. 18: ا١بن. ]{اللَّلًو أىحىدن

أىكيٍم }: عىزَّل من قائل -كقاؿ:اإلخالص ُب الدعاء  -2 كىاٍدعيوهي ٨بيًٍلًصْبى لىوي الدِّينى كىمىا بىدى
إفَّل اهلل ال يقبل من مسمع، كال : "رضي اهلل عنو -كقاؿ ابني مسعود،  [29: األعراؼ]{ تػىعيوديكفى 

 . "دعاء ثبتان من قلبو مراء، كال العب، كال داع إالَّل داعيان 
فالبدَّل للدَّلاعي أف يكوف حاضرى القلب متفهِّمان ٤با يقوؿ : حضور القلب عند الدُّصعاء  -3

مستشعران عظمة مىن يدعوه؛ إذ ال يليق بالعبد الذَّلليل أف ٱباطبى ربَّلو كمواله بكالـ ال يعيو ىذا 
م على لسانو ىكذا على سبيل العادة الدَّلاعي، كٔبمل قد اعتاد تكراره دكف فهم لفحواىا، أك ٘بر

كاعلموا أفَّل اهللى ال يىستجيب دعاءن من قلب »: -صلى اهلل عليو كسلم  -كاالسَبساؿ؛ قاؿ 
 .«اله
بُّص اٍلميٍعتىًدينى }: قاؿ تعأب: عدـي االعتداء ُب الدُّصعاء  -4 . {اٍدعيوا رىبَّلكيٍم تىضىرُّصعنا كىخيٍفيىةن ًإنَّلوي الى ٰبًي
ىم الذين يىٍدعوف على ا٤بؤمنْب فيما ال : )قاؿ بعضي السَّللىف ُب معُب ا٤بعتدين،  [55: األعراؼ]

 ( .  اللهمَّل اخزىم، اللهمَّل العنهم: ٰبلُّص فيقولوف
 :كيفية الدعاء 

فعن فضالة بن : -صلى اهلل عليو كسلم  -الثَّلناء على اهلل قبل الدُّصعاء كالصَّلالة على النيب  -1
اللهم : قاعد إذ دخل رجل فصلى فقاؿ -صلى اهلل عليو كسلم  -هلل بينما رسوؿ ا: عبيد قاؿ

عجلت أيها ا٤بصلي، إذا »: -صلى اهلل عليو كسلم  -فقاؿ رسوؿ اهلل . اغفر ٕب، كارٞبِب
ٍبَّل صلَّلى رجله آخر بعد ذلك، . «صليت فقعدت فاٞبد اهلل ٗبا ىو أىلو، كصل علي ٍب ادعو
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صلى اهلل عليو كسلم  -، فقاؿ لو النيب -اهلل عليو كسلم صلى  -فحمد اهلل، كصلَّلى على النيب 
 . «أيها ا٤بصلي ادع ٘بب»: -
 . اإلقراري بالذَّلنب كاالعَباؼي با٣بطيئة  -2
{ كىًإٔبى رىبِّكى فىاٍرغىبٍ * فىًإذىا فػىرىٍغتى فىاٍنصىٍب }: قاؿ تعأب: تقدٙب العمل الصاّب قبل الدعاء  -3
. " نفسىك بالدُّصعاء كسلو حاجتىكمن صالتك فاجهد  إذا فرغتى : أم [.8  -7: الشرح]

". إذا أردت أف تدعو فقدِّـ صدقة أك صالة أك خّب ٍب ادع ٗبا شئت: "كقاؿ عبد اهلل بن عمر
 . كىذا من اآلداب؛ أف يقدِّـ بْب يدم ٪بواه صدقة

ثالثا كأكثر كٰبصل اإل٢باح بتكرار الدعاء مرتْب ك: اإل٢باح كالٌتكرار كعدـ الضَّلجر كا٤بلل  -4
للدُّصعاء ثالث مرات؛ فقد  -صلى اهلل عليو كسلم  -للحديث؛ حيث كرد ما يدؿُّص على تكريره 

جبو أف يدعو كاف يع -صلى اهلل عليو كسلم  -أفَّل رسوؿى اهلل  -رضي اهلل عنو -رىكىل ابني مسعود
اهلل عليو  صلى -ُب قصَّلة سحره  -رضي اهلل عنها -ُب حديث عائشةك،  ثالثا كيستغفر ثالثا

 . «فدعا ٍب دعا ٍب دعا»: -كسلم 
إفَّل من شأف العبد الصَّلاّب أف ييالزـى ،  الدعاء ُب الرخاء كاإلكثار منو ُب كقت اليسر كالسَّلعة  -5

الدُّصعاءى ُب حالٍب الرَّلخاء كالشِّدَّلة، كأما غّب الصاّب فإنَّلو ال يلتجئ إٔب اهلل تعأب إالَّل ُب كقت الشِّدَّلة 
كىًإذىا أىنٍػعىٍمنىا عىلىى }: قاؿ جل جاللو،  ينساه؛ كىذا شأف أكثر النَّلاس إالَّل من عصمو اهللٍب 

ٍنسىاًف أىٍعرىضى كىنىأىل ًٔبىانًًبًو كىًإذىا مىسَّلوي الشَّلرُّص فىذيك ديعىاءو عىرًيضو   . [51: فصلت]{ اإٍلً
ينبغي أف يػيتَّلجىوى إليها ُب العبادات، كذلك ألفَّل القبلةى ىي ا١بهة الفاضلة الٍب : استقباؿي القبلة  -6

ا قبلةه للصَّللوات، كقد كىرىدى ُب ذلك عدَّلة أحاديث؛ من ذلك  كىي أيضان قبلةه للدُّصعاء كما أهنَّل
صلى اهلل  -ُب إلقاء قريش األذل على ظهر رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنو -حديث ابن مسعود

الكعبة فدعا على نفر  -ٔب اهلل عليو كسلم ص -استقبل النيب »: كىو يصلِّي؛ كفيو -عليو كسلم 
صلى  -إف النيب »: ُب االستسقاء؛ قاؿ -رضي اهلل عنو -كحديث عبد اهلل بن زيد، « من قريش

خرج إٔب ا٤بصلَّلى يصلِّي، كإنَّلو ٤با دعا أك أراد أف يدعو استقبل القبلة كحوَّلؿ  -اهلل عليو كسلم 
 . «رداءه
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 -دعا النيب : )رضي اهلل عنو -قاؿ أبو موسى األشعرمٌ : ينرفع اليدكالسواؾ ك  الطهارة  –7
 . (ٍب رفع يديو، كرأيت بياضى إبطيو -صلى اهلل عليو كسلم 

 : أوقات وأماكن وأوضاع ُيستجاب فيها الدُّعاء
: ُب كصف عباده ا٤بؤمنْب -تعأب -قاؿ: الدُّصعاء ُب جوؼ اللَّليل ككقت السَّلحىر  -1
اًر ىيٍم مى } [. 18: الذَّلاريات]{ ٍستػىٍغًفريكفى كىبًاأٍلىٍسحى

 -يىنزؿ ربُّصنا »: قاؿ -صلى اهلل عليو كسلم  -أفَّل رسوؿى اهلل  -رضي اهلل عنو -كعن أيب ىريرة
مىن يدعو٘ب : كلَّل ليلة إٔب السَّلماء الدُّصنيا حْب يبقى ثلثي اللَّليل اآلخر يقوؿ -تبارؾ كتعأب

 ( . أخرجو البخارم )  «أغفر لوفأستجيب لو، من يسألِب فأعطيو، من يستغفر٘ب ؼ
يا رسوؿ اهلل، : قيل: قاؿ -رضي اهلل عنو -عن أيب أيمامة الباىليٌ : ديبير الصَّللوات ا٤بكتوبات  -2

 . «جوؼي اللَّليل اآلخر، كديبير الصَّللوات ا٤بكتوبات»: أمُّص الدُّصعاء أ٠بع؟ قاؿ
صلى اهلل  -قاؿ رسوؿ اهلل : ؿقا -رضي اهلل عنو -عن أنس بن مالك: بْب األذاف كاإلقامة  -3

.  « بْب األذاف كاإلقامة فادعوا الدُّصعاءي ال يػيرىدُّص »: -عليو كسلم 
 -قاؿ رسوؿ اهلل : قاؿ رضي اهلل عنو عن سهل بن سعد : عند النِّداء للصَّللوات ا٤بكتوبة  -4

. « ا٢بديث... النِّداء الدُّصعاء عند  -أك قػىلَّلما تػيرىدَّلاف -ثنتاف ال تردَّلاف»: -صلى اهلل عليو كسلم 
صلى اهلل  -قاؿ رسوؿ اهلل : قاؿ -رضي اهلل عنو -فعن سهل بن سعد: عند نزكؿ الغيث  -5

 . «الدعاء عند النداء، كٙبت ا٤بطر: اثنتاف ما تردَّلاف»: -عليو كسلم 
مسلمه  إفَّل ُب اللَّليل ساعة ال يوافقها رجله »: عليو الصَّلالةي كالسَّلالـ -قاؿ: ساعة من الليل  -6

نيا كاآلخرة إالَّل  . «  أعطاه إيَّلاه؛ كذلك كٌل ليلةيسأؿ اهلل خّبان من أمر الدُّص
صلى اهلل عليو  -أفَّل رسوؿى اهلل  -رضي اهلل عنو -عن أيب ىريرة: الٌساعة الٍب ُب يـو ا١بمعة  -7

 -هللفيو ساعةه ال يوافقها عبده مسلمه قائمه يصلِّي يسأؿ ا»: ذكر يـو ا١بمعة فقاؿ -كسلم 
ا بعدى العصر. كأشار بيده يقلِّليها . «شيئان إالَّل أعطاه إيَّلاه -تعأب . كأرجىحي األقواؿ أهنَّل
: قاؿ -صلى اهلل عليو كسلم  -عن النَّليبِّ  -رضي اهلل عنو -عن جابر: عند شرب ماء زمـز  -8
. « ماءي زمـز ٤با شيربى لو»
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أقربي ما يكوف العبدي من ربِّو كىو »: -كسلم  صلى اهلل عليو -قاؿ رسوؿ اهلل : ُب السُّصجود  -9
. « ساجد، فأكثركا الدُّصعاء

. « خّبي الدُّصعاء دعاءي يـو عرفة»: عليو الصَّلالةي كالسَّلالـ -قاؿ: الدُّصعاءي يـو عرفة  -10
قاؿ : قاؿ -رضي اهلل عنو -عن أيب الدَّلرداء: ُب حاؿ دعاء ا٤بسلم ألخيو بظهر الغيب  -11

: ما من مسلم يدعو ألخيو بظهر الغيب إال قاؿ ا٤بلك»: -ل اهلل عليو كسلم صل -رسوؿ اهلل 
. « كلك ٗبثل

يب ا٤بضطرَّل إذا دعاه؛ قاؿ تعأب -تبارؾ كتعأب -فاهلل: دعاء ا٤بضطر  -12 يبي }: ٯبي أىمَّلٍن ٯبًي
[. 62: النمل]{ اٍلميٍضطىرَّل ًإذىا دىعىاهي كىيىٍكًشفي السُّصوءى 

عندما بػىعىثىو  -رضي اهلل عنو -٤بعاذ -صلى اهلل عليو كسلم  -ُب قولو  كما: دعاء ا٤بظلـو  -13
؛ فإنَّلو ليس بينها كبْب اهلل حجاب»: إٔب اليمن . « كاتَّلق دعوة ا٤بظلـو

دعوة : ثالث دعوات مستجابات»: -صلى اهلل عليو كسلم  -لقولو : دعاء ا٤بسافر  -14
، كدعوة ا٤بسافر، كدعوة الوالد على كلده  .«ا٤بظلـو

: كذىكىرى منها. ثالث دعوات ال تػيرىدٌ »: -صلى اهلل عليو كسلم  -قاؿ : دعاء الوالد لولده  -15
. « دعوةى الوالد لولده
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الحديث الحادي عشر 
عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم »

دع ما  من رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلمحفظت : وريحانتو رضي اهلل عنهما قال
. حديث حسن صحيح: ركاه الَبمذم كالنسائي، كقاؿ الَبمذم .« يريبك إلى ما ال يريبك

، كالسبط كلد  صلى اهلل عليو ك آلو كسلم سبط رسوؿ اهلل رضى اهلل عنهما ا٢بسن بن علي 
لثالثة من ا٥بجرة، كمعُب ذلك أنو حفظت، كىو رضي اهلل تعأب عنو كلد ُب السنة ا: البنت، قاؿ

أدرؾ من حياة رسوؿ اهلل سبع سنوات، كُب ىذه ا٢بالة إذا ركل حديثان فإنو ٰبتاج إٔب التثبت 
حفظت من : حفظت، كمن كاف ُب سن السابعة ٰبفظ، كمن ىنا قاؿ: كإٔب التأكد؛ كلذا يقوؿ

كؾ كما فيو الريبة ُب نفسك اترؾ الشككمعُب ا٢بديث . صلى اهلل عليو ك آلو كسلم  رسوؿ اهلل
 ، فإف كنت ان كاضحان ال لبس فيو كال شك فيوإٔب ما ال ريبة كال شك فيو، كعليك ٗبا كاف خال 

كلذا ،  الحتياط كالورع لإلنساف أف يَبكوبْب أف يكوف حالالن كأف يكوف حرامان فا ُب شئ  مَبدد
س خشية أف نقع ُب ا٢براـ؛ ألف النفتركنا تسعة أعشار ا٢بالؿ : يقوؿ ٝبع من سلف ىذه األمة

، كصار فيها شيء من اإلدماف على شيء من األشياء فإنو يصعب إذا تعودت على الشيء 
فطامها عنو، كقد ال يتيسر ُب كل كقت، فقد ٰبتاج إليو اإلنساف فيبحث عنو عن طريق ا٢بالؿ 

نازعو ف نفسو تتوؽ إليو، كتفال ٯبد، قد ٯبده ُب طريقو ملتوو فيو شيء من الشبهة فيقدـ عليو؛ أل
، فهم يَبكوف ا٢بالؿ خشية أف  فيو، كقد يزيد توقانو إليو، فيسعى للحصوؿ إليو، كلو بطريق ٧بـر

، فاإلحتياط كالورع لإلنساف أف يَبؾ ما يريبو إٔب  ٢براـ، كالكالـ ُب الشبهات معركؼيقعوا ُب ا
ف ينظر إٔب أكرع من أدركنا، فلينظر إٔب ٧بمد من أراد أ: )كقاؿ بكر بن عبد اهلل ا٤بز٘ب. مااليريبو 
عن العباس ،  (كاف ٧بمد يتجر، فإذا ارتاب ُب شيء، تركو: كقاؿ ىشاـ بن حساف. بن سّبين

أف امرأة من الصا٢بات أتاىا نعي زكجها كىي تعجن، فرفعت يديها من العجْب، : )بن سهم قاؿ
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الورع من باب كجود النفرة : )ميةقاؿ ابن ٌب، ك (كقالت ىذا طعاـ قد صار لنا فيو شريك
كأما . كالكراىة للمتورع عنو كانتفاء اإلرادة إ٭با يصلح فيما ليس فيو منفعة خالصة أك راجحة

كجود الكراىة فإ٭با يصلح فيما فيو مضرة خالصة أك راجحة فأما إذا فرض ما ال منفعة فيو كال 
ف يراد كال يصلح أف يكره فيصلح مضرة أك منفعتو كمضرتو سواء من كل كجو؛ فهذا ال يصلح أ

فيو الزىد كال يصلح فيو الورع فظهر بذلك أف كل ما يصلح فيو الورع يصلح فيو الزىد من غّب 
فإف ما صلح أف يكره كينفر عنو صلح أال يراد كال يرغب فيو فإف عدـ اإلرادة . عكس كىذا بْب

كليس كل ما صلح . ف غّب عكسأكٔب من كجود الكراىة؛ ككجود الكراىة مستلـز عدـ اإلرادة ـ
أال يراد يصلح أف يكره؛ بل قد يعرض من األمور ما ال تصلح إرادتو كال كراىتو كال حبو كال 

أف الواجبات كا٤بستحبات ال يصلح فيها زىد كال : كهبذا يتبْب. بغضو كال األمر بو كال النهي عنو
كأما ا٤بباحات فيصلح فيها الزىد دكف . كرع؛ كأما احملرمات كا٤بكركىات فيصلح فيها الزىد كالورع

( الورع كىذا القدر ظاىر تعرفو بأدٗب تأمل
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الحديث الثانى عشر 
قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم من : عن أبي ىريرة رضي اهلل تعالى عنو قال»

. كىكذاحديث حسن، ركاه الَبمذم كغّبه .« حسن إسالم المرء تركو ما ال يعنيو
أمر يعنيك فعلو، كأمر ال يعنيك فعلو، : قسم العلماء األعماؿ بالنسبة ٥بذا ا٢بديث أربعة أقساـ

فإذا فعلت ما يعنيك كتركت ما ال يعنيك فقد ٝبعت  .كأمر يعنيك تركو، كأمر ال يعنيك تركو
ما ال يعنيك فهذا فضوؿ،  ا٢بسنيْب، أما إذا تركت فعل ما يعنيك فهذا تقصّب، كإذا فعلت

ُب فعل ما يعنيك كترؾ ما ال يعنيك، كٓب يبق ُب عمل اإلنساف كحياتو قسم خامس  كالكماؿ
. بعد ىذا

كالعاقل ال يضيع كقتو عن أمر يعنيو كال يفعلو، فهذا تفريط ُب حقو كضياع، كالعاقل ال يَبؾ 
لعلماء أف من عالمة سخط اهلل على األمر الذم يعنيو، كال يتبع ما ال يعنيو كيفعلو، كقد ذكر ا

كما اشتغل إنساف ٗبا ال يعنيو إال ضيع ما يعنيو؛ ألف  .يشغلو ٗبا ال يعنيو خذالنان لو العبد أف
العمل إما يكوف ُب ا٢بق كإما الباطل، كليس بعد ا٢بق إال الضالؿ، فإف شغلت كقتك ُب ا٢بق 

ما ال يعنيك فوت كضيعت ما إٔب كما يعنيك ٓب يبق عندؾ كقت ٤با ال يعنيك، كإف ذىبت 
أىم ما يعنيك فعل الواجبات، كأىم ما ال يعنيك فعل احملرمات، فمن : قاؿ العلماء .يعنيك

حسن إسالـ ا٤بسلم تركو ما ال ٯبوز لو فعلو؛ ألنو ال يعنيو، فَبؾ احملرمات كا٤بكركىات، كترؾ 
رمات كالشبهات كا٤بكركىات الكبائر كالصغائر ٩با يعِب اإلنساف تركو، كالشخ  إذا ترؾ ا٤بح

قد خلط عمالن سيئان كآخر يسلم كلو قصر ُب الواجبات، لكن إذا أخذ من ىنا، كمن ىنا، ؼ
من حسن : )ربع اإلسالـ، أك نصفو، أك كلو: ىذا ا٢بديث كما يقوؿ العلماء: إذان  .صا٢بان 

، ككأف ىذا ا٢بديث ( يوفعلو ما يعن: )، ىذا منطوقو، كمفهومو ا٤بقابل( إسالمو تركو ما ال يعنيو
 . ماذا يفعل، كماذا يَبؾ؟: يضع ا٤بقياس لإلنساف ا٤بسلم ُب حياتو، ليعلم
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خلوف ُب حياة أف بعض الناس ال يَبكوف ما ال يعنيهم فَباىم يتد كأخطر ما يكوف ما نراه اليـو
فيفسدكا عليهم حياهتم كتدخل أـ الزكجة ُب خصوصيات زكج بنتها  غّبىم كُب خصوصياهتم
يكوف ! كم من امرأة طلقت من زكجها بسبب أىلها أك أمها أك أخيهاؼ كغّب ذلك من األمثلة 

. األخ بينو كبْب الزكج ٨باصمة ك٧باكمة، فيتدخل ُب شأهنما
لو طبق ىذا ا٢بديث ُب أم ٦باؿ من ٦باالت ا٢بياة؛ لسلم اجملتمع من كل فضوؿ، كلصار كله 

إذا أخذ ما لو ككقف عند حقو، كأدل ما عليو كٓب ُب طريقو يؤدم ما عليو، كيأخذ ما لو، ك
يشمل حٌب الراعي مع  ا٢بديثك،   ٛبع كلو ٦بتمعان سليمان سعيدان يقصر ُب كاجبو؛ كاف ا٤بج
، فصالح الناس ُب  (لو تتبع األمّب الرعية ألفسدىم: )رضي اهلل عنو  الرعية، كما قاؿ معاكية

 . كا٢بديث ال يتعارض مع النصيحو فالنصيحو غّب ذلك كقد تقدـ شرحها . ترؾ ما ال يعِب 
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الحديث الثالث عشر 
عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي اهلل تعالى عنو خادم رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو »

ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيو ما يحب وسلم عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قال 
. ركاه البخارم كمسلم .« لنفسو

فاإلٲباف يزيد  إذا كاف ا٢بديث السابق يبْب حسن اإلسالـ، فهذا ا٢بديث يبْب كماؿ اإلٲباف،
كليس ا٤براد بأخيو ابن أمو كأبيو أك أخوه من الرضاع أك ،  كينق ، يزيد بالطاعة كينق  با٤بعصية

، كقاؿ بعض [ 10:ا٢بجرات]{ ًإ٭بَّلىا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوىةه }بل ا٤براد أخوة اإلسالـ أخوه ألب أك ألـ، 
األخوة ُب اإلنسانية أعم من األخوة ُب اإلسالـ؛ ألف الواجب عليك لو رأيت كافران : العلماء
أف ٙبب لو اإلسالـ لينجو  -كتعلم أف هناية الكفر كالشرؾ إٔب النار كأنت تكره ذلك-مشركان 
النار كما ٙبب ذلك لنفسك، فبعض العلماء كسع نطاؽ األخوة، كجعلها ُب ا١بنس من 

أف ٙبب للناس ما ٙببو ، كمعُب ا٢بديث  ضهم يقصرىا على األخوة اإلسالميةالبشرم، كبع
فإذا كنت ٙبب لنفسك ا٣بّب كأف يرزقك اهلل،  .لنفسك، كأف تكره للناس ما تكره لنفسك

كإذا كنت ٙبب لنفسك أف يرزقك اهلل ماالن حالالن فأحب  كيوفقك للعلم فأحب ألخيك ذلك،
ألخيك ذلك، كإذا كنت ٙبب لنفسك أف يرزقك اهلل زكجة صا٢بة فأحب ىذا ألخيك، كمن ٓب 

كمن عرؼ فضل اإلخوة ُب ،  نو ناق  كٓب يأت باإلٲباف الواجبٰبب ألخيو ما ٰبب لنفسو فإٲبا
صرب ألخيو كشكر لو كحلم عنو كإحتمل لو، ليناؿ ما  اهلل عٌز كجٌل، كعلم درجة احملبة هلل تعأب،

أملو من مؤملو فيو كيبلغ ما طلبو من طالبو بو، فإٌف الصرب ٰبتاج إليو ليتٍم العمل كالشكر، ال بٌد 
لو منو لدكاـ النعمة، كمن طلب نفيسان خاطر بنفيس كمن رغب ُب رغبة بذؿ ٥با مرغوبان، كاهلل عٌز 

قاؿ رسوؿ اهلل صىلَّلى اهللي عىلىٍيًو : ُب حديث ابن مسعود قاؿكب، ا٤بوفق من ٰبب ٤با يح كجلٌ 
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ا٤بتحابوف ُب اهلل عٌز كجٌل على عمود من ياقوتة ٞبراء، ُب رأس العمود سبعوف ألف : كىسىلَّلمى 
غرفة، مشرفوف على أىل ا١بنة، يضيء حسنهم ألىل ا١بنة كما تضيء الشمس ألىل الدنيا، 

ُب  ٙبابوف ُب اهلل عٌز كجٌل، كىؤالء آب: على جباىهم عليهم ثياب سندس خضر، مكتوب
أبشر ٍب : إ٘ب ألحبك ُب اهلل عٌز كجٌل، فقاؿ لو: حديث معاذ، كقد قاؿ لو أبو إدريس ا٣بوال٘ب

ينصب لطائفة من الناس كراسي حوؿ : أبشر، فإ٘ب ٠بعت رسوؿ اهلل صىلَّلى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّلمى يقوؿ
كىهم كالقمر ليلة البدر، يفزع الناس كىم ال يفزعوف، كٱباؼ الناس كال العرش يـو القيامة، ككج

من ىؤالء يا : ٱبافوف، كىم أكلياء اهلل عٌز كجٌل الذين ال خوؼ عليهم كال ىم ٰبزنوف، فقيل
إٌف حوؿ العرش منابر : ىم ا٤بتحابوف ُب اهلل عٌز كجٌل، كركاه أبو ىريرة فقاؿ فيو: رسوؿ اهلل، قاؿ
ا قـو لباسهم نور ككجوىهم نور، ليسوا بأنبياء كال شهداء، يغبطهم األنبياء من نور، عليو

ىم ا٤بتحابوف ُب اهلل عٌز كجٌل، كا٤بتجالسوف ُب : يا رسوؿ اهلل حٌلهم لنا، فقاؿ: كالشهداء، فقالوا
 .اهلل تعأب، كا٤بتزاكركف ُب اهلل تعأب

ـٌ : )قاؿ البنو عبداهلل٤با طعن أمّب ا٤بؤمنْب عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنهما ك اذىب إٔب أ
يقرأ عمر بن ا٣بطٌاب عليك الٌسالـ، ٍبٌ سلها أف أدفن مع : فقل -ا٤بؤمنْب عائشة رضي اهلل عنها

: ما لديك؟ قاؿ: فلٌما أقبل قاؿ لو. قالت كنت أريده لنفسي فألكثرنٌو اليـو على نفسي. صاحيبٌ 
إٌٕب من ذلك ا٤بضجع فإذا قبضت فاٞبلو٘ب،  ما كاف شيء أىمٌ  :قاؿ. أذنت لك يا أمّب ا٤بؤمنْب

يستأذف عمر ابن ا٣بطٌاب فإف أذنت ٕب فادفنو٘ب، كإاٌل فرٌدك٘ب إٔب مقابر : ٍبٌ سٌلموا ٍبٌ قل
كدخل عليها مسكْب فسأ٥با كىي صائمة كليس ُب بيتها إاٌل رغيف، فقالت ٤بوالة ،  .( ا٤بسلمْب

: قالت. ففعلت: قالت. أعطيو إيٌاه: عليو؟ فقالتليس لك ما تفطرين : أعطيو إيٌاه، فقالت: ٥با
فدعتِب عائشة . شاة ككفنها: فلٌما أمسينا أىدل لنا أىل بيت أك إنساف ما كاف يهدم لنا

: كُب غزكة الّبموؾ قاؿ عكرمة بن أيب جهل،  (كلي من ىذا، فهذا خّب من قرصك: فقالت
؟ ٍب نادلقاتلت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُب مواطن كأفر منك من يبايع على : ـ اليـو

ا٤بوت؟ فبايعو عمو ا٢بارث بن ىشاـ، كضرار بن األزكر ُب أربعمائة من كجوه ا٤بسلمْب 
كفرساهنم، فقاتلوا قداـ فسطاط خالد حٌب أثبتوا ٝبيعا جراحا، كقتل منهم خلق منهم ضرار بن 

ء إليهم بشربة ماء فلما فلما صرعوا من ا١براح استسقوا ماء فجي... األزكر رضي اهلل عنهم 
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: ادفعها إليو، فلما دفعت إليو نظر إليو اآلخر فقاؿ: قربت إٔب أحدىم نظر إليو اآلخر فقاؿ
أحد منهم، رضي  ادفعها إليو، فتدافعوىا كلهم من كاحد إٔب كاحد حٌب ماتوا ٝبيعا كٓب يشرهبا

نار، فجعلها ُب صرة، ٍب أخذ عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو أربعمائة دم، ك اهلل عنهم أٝبعْب
اذىب هبا إٔب أيب عبيدة بن ا١براح، ٍب تلكأ ساعة ُب البيت حٌب تنظر ماذا يصنع : قاؿ للغالـ

: اجعل ىذه ُب بعض حاجتك، فقاؿ: يقوؿ لك أمّب ا٤بؤمنْب: فذىب هبا الغالـ إليو فقاؿ. هبا
فالف، كهبذه ا٣بمسة إٔب فالف، تعإب يا جارية اذىيب هبذه السبعة إٔب : كصلو اهلل كرٞبو، ٍب قاؿ

اذىب : كقاؿ. فرجع الغالـ إٔب عمر، فأخربه فوجده قد أعد مثلها ٤بعاذ بن جبل. حٌب أنفدىا
: هبذا إٔب معاذ بن جبل، كتلكأ ُب البيت ساعة حٌب تنظر ماذا يصنع، فذىب هبا إليو فقاؿ

يا جارية، : ككصلو، كقاؿ رٞبو اهلل: اجعل ىذه ُب بعض حاجتك، فقاؿ: يقوؿ لك أمّب ا٤بؤمنْب
ك٫بن كاهلل مساكْب : اذىيب إٔب بيت فالف بكذا كبيت فالف بكذا، فاطلعت امرأة معاذ فقالت

فرجع الغالـ إٔب عمر فأخربه فسر بذلك . كٓب يبق ُب ا٣برقة إال ديناراف فنحا هبما إليها. فأعطنا
( بعضهم من بعض! إهنم إخوة: عمر كقاؿ
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الحديث الرابع عشر 
قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ال : عن ابن مسعود رضي اهلل تعالى عنو قال»

التارك لدينو الثيب الزاني، والنفس بالنفس، و: يحل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث
 .ركاه البخارم كمسلم .« المفارق للجماعة

 إراقة دمو كلو كىو كناية عن قتلو كلو ٓب يرؽ دموأم ال ٰبل معُب ا٢بديث أف دـ ا٤بسلم معصـو 
ا٤براد ، إال ثالث الثيب الزا٘ب ، الذم قامت عليو البينو فإنو يرجم حٌب ا٤بوت ، كالنفس بالنفس 

عاـ ُب كل مرتد عن اإلسالـ بأم ردة   كالتارؾ لدينو ا٤بفارؽ للجماعة،  بو القصاص بشرطو
ـ قاؿ العلماء كيتناكؿ أيضا كل خارج عن ا١بماعة كانت فيجب قتلو إف ٓب يرجع إٔب اإلسال

لقد شرع اهلل فا٤برتد عن الدين إف ٓب يتب فحكمو القتل ، ك ببدعة أك بغي أك غّبٮبا ككذا ا٣بوارج
تعأب لعباده أحكامان، كحد ٥بم حدكدان ٰبفظوف هبا دماءىم كأموا٥بم كأعراضهم؛ كذلك لتستقيم 

كتغريب عاـ، ارين، كمن ىذه ا٢بدكد حد الزنا، كىو ا١بلد للبكر حياهتم، كيفوزكا بالسعادة ُب الد
، كقد جعل اهلل سبحانو ىذه ا٢بدكد كفارة ٤بن تعداىا ثيب الزا٘ب كما جاء ُب ا٢بديث كالرجم لل

ىو : كالثيب .ك٘باكزىا، فمن أقيم عليو ا٢بد فال يلعن كال ينتق ؛ ألف ا٢بدكد كفارات ألصحاهبا
عبيد اهلل بن  ، كعن -بعقد صحيح  احملصن يعِب ا٤بتزكج - أك امرأةسواء كاف رجالن ك احملصن 

قاؿ عمر بن : )عبد اهلل بن عتبة ا٤بسعودم أنو ٠بع عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما يقوؿ
إف اهلل قد بعث ٧بمدان با٢بق : ا٣بطاب كىو جالس على منرب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
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عليو الكتاب، فكاف ٩با أنزؿ عليو آية الرجم قرأناىا ككعيناىا  صلى اهلل عليو كسلم، كأنزؿ
كعقلناىا، فرجم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كرٝبنا بعده، فأخشى إف طاؿ بالناس زماف أف 

ما ٪بد الرجم ُب كتاب اهلل؛ فيضلوا بَبؾ فريضة أنز٥با اهلل عز كجل، كإف الرجم ُب : يقوؿ قائل
 إذا أحصن من الرجاؿ كالنساء إذا قامت البينة أك كاف ا٢ببل أك كتاب اهلل حق على من زٗب

جاء اإلسالـ با٢بفاظ على ا٢برمات، كمن ذلك حرمة العرض، فحـر الزنا كحد ، فقد  (االعَباؼ
لو حدكدان تقاـ على الزا٘ب باإلقرار منو أك البينة عليو، فإذا كاف بكران فإنو ٯبلد مائة كيغرب عامان، 

يرجم، كما ُب كتاب اهلل تعأب، كسنة رسولو، كقد قضى النيب صلى اهلل عليو  كإف كاف ٧بصنان 
نة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بذلك ُب ماعز كالغامدية كاألعراب كاليهود، فالرجم ثابت بس

إف اليهود جاءكا إٔب رسوؿ اهلل صلى : )عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أنو قاؿ،ك كسلم
: ٓب، فذكركا لو أف امرأة منهم كرجالن زنيا، فقاؿ ٥بم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلماهلل عليو كس

: نفضحهم، كٯبلدكف، قاؿ عبد اهلل بن سالـ: ما ٘بدكف ُب التوراة ُب شأف الرجم؟ فقالوا
كذبتم؛ إف فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة فنشركىا، فوضع أحدىم يده على آية الرجم، فقرأ ما 

: ارفع يدؾ، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقاؿ: ما بعدىا، فقاؿ لو عبد اهلل بن سالـقبلها ك
نأ على ا٤برأة فرأيت الرجل يج: صدؽ يا ٧بمد، فأمر هبما النيب صلى اهلل عليو كسلم فرٝبا، قاؿ

 .الرجل الذم كضع يده على آية الرجم ىو عبد اهلل بن صورياك  ينحِب: ٯبنأ،  ( يقيها ا٢بجارة
من األحسن أف يتوب فيما بينو كبْب ربو، يتوب كٰبرص ؼإذا زٗب الشخ  كٓب يعلم أحد، لكن 

على أف يبتعد عن ىذا العمل القبيح، كيندـ على ما قد حصل، كيعـز على أال يعود إليو، كاهلل 
تعأب قد سَبه فعليو أف يستَب كأف يتوب إٔب اهلل عز كجل، فالتوبة ٘بب ما قبلها، كال يفضح 

كُب ىذه األزمنة كثّب من البالد الٍب تنتمي لإلسالـ عطلت فيها ا٢بدكد، بل أبيح فيها  .فسوف
الزنا إذا كاف برضا من الرجل كا٤برأة، فإذا تراضيا فليس عليهما جناح، كال يقاـ عليهما حد، كال 

تعطيل شك أف ىذا إباحة للحراـ، كتغيّب للفطر، ك٨بالفة للشرائع، كإذىاب للحماس كالغّبة، ك
ًإفَّل }: ٢بدكد اهلل تعأب، كسبب ُب ظهور الفواحش كاحملبة ٥با، كقد توعد اهلل على ذلك بقولو

نٍػيىا كىاآلًخرىةً  بُّصوفى أىٍف تىًشيعى اٍلفىاًحشىةي ُب الَّلًذينى آمىنيوا ٥بىيٍم عىذىابه أىلًيمه ُب الدُّص [ 19:النور]{ الَّلًذينى ٰبًي
فاحشة اللواط كمقدماهتا؛ ألف ىذه الفاحشة من أشنع كمن أعظم الفواحش فاحشة الزنا، ك
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نٍػيىا كىاآلًخرىةً : )الفواحش، فالذين ٰببوهنا توعدىم اهلل بقولو ، فإذا عرؼ ( ٥بىيٍم عىذىابه أىلًيمه ُب الدُّص
ككاف اهلل ،  ق أف ٰبرص على تطبيق تلك األحكاـا٤بسلم حكمة اهلل تعأب ُب أكامره كنواىيو، فعلي

أكال ٕببس النساء الزكا٘ب إٔب أف يتوفاىن ا٤بوت أك ٯبعل اهلل ٥بن سبيال، ٍب جعل اهلل  تعأب قد أمر
خذكا عِب »: عن عبادة، عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ" صحيح مسلم " ٥بن سبيال، ففي 

كالثيب بالثيب جلد البكر بالبكر جلد مائة كتغريب عاـ، : خذكا عِب قد جعل اهلل ٥بن سبيال
كقد أخذ بظاىر ىذا ا٢بديث ٝباعة من العلماء، كأكجبوا جلد الثيب مائة، ٍب ،  « مائة كالرجم

جلدهتا بكتاب اهلل، كرٝبتها بسنة رسوؿ اهلل صلى : رٝبو كما فعل علي بشراحة ا٥بمدانية، كقاؿ
يل بْب ثيب كبكر، يشّب إٔب أف كتاب اهلل فيو جلد الزانيْب من غّب تف . اهلل عليو كسلم

 . خاصة مع استنباطو من القرآف أيضاكجاءت السنة برجم الثيب 
نىا عىلىٍيًهٍم ًفيوى }: موافق لقولو تعأب" النفس بالنفس: "كقولو تىبػٍ كيعِب بو . { ا أىفَّل النػَّلٍفسى بًالنػَّلٍفسً كىكى

" يقتل مسلم بكافر ال: "يو كسلمالنفوس ا٤بكتافئة ُب اإلسالـ كا٢برية بدليل قولو صلى اهلل عل
 – كذىب أصحاب الرأم. ككذلك ا٢برية شرط ُب ا٤بكافأة عند مالك، كالشافعي، كأٞبد

النفس ؼ،  كا١بمهور على خالؼ ذلك،  إٔب أف ا٤بسلم يقتل بالذمي  -ا٤بذىب ا٢بنفي 
بالنفس، معناه أف ا٤بكلف إذا قتل نفسا بغّب حق عمدا، فإنو يقتل هبا، كقد دؿ القرآف على 

كقاؿ [ 45: ا٤بائدة[ ]45: ا٤بائدة]{ ككتبنا عليهم فيها أف النفس بالنفس}: بقولو تعأب ذلك
ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ُب القتلى ا٢بر با٢بر كالعبد بالعبد كاألنثى }: تعأب
: ا٤بائدة]{ النفس بالنفس}: كيستثُب من عمـو قولو [ .78: البقرة[ ]178: البقرة]{ باألنثى
كمنها أف يقتل ا٤بسلم ،  منها أف يقتل الوالد كلده، فا١بمهور على أنو ال يقتل بو: صور[ 45

كافرا، فإف كاف حربيا، ٓب يقتل بو بغّب خالؼ، ألف قتل ا٢بريب مباح بال ريب، كإف كاف ذميا أك 
ف عن علي، عكما ذكرنا " صحيح البخارم " معاىدا، فا١بمهور على أنو ال يقتل بو أيضا، كُب 

. « ال يقتل مسلم بكافر»: النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ
كأما التارؾ لدينو ا٤بفارؽ للجماعة، فا٤براد بو من ترؾ اإلسالـ، كارتد عنو، كفارؽ ٝباعة 

ا٤بسلمْب، كإ٭با استثناه مع من ٰبل دمو من أىل الشهادتْب باعتبار ما كاف عليو قبل الردة 
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ذا يستتاب، كيطلب منو العود إٔب اإلسالـ، كُب إلزامو بقضاء كحكم اإلسالـ الـز لو بعدىا، كلو
. ما فاتو ُب زمن الردة من العبادات اختالؼ مشهور بْب العلماء

كأيضا فقد يَبؾ دينو، كيفارؽ ا١بماعة، كىو مقر بالشهادتْب، كيدعي اإلسالـ، كما إذا جحد 
الئكة أك النبيْب أك الكتب شيئا من أركاف اإلسالـ، أك سب اهلل كرسولو، أك كفر ببعض آب

عن ابن عباس، عن النيب صلى اهلل " صحيح البخارم " ا٤بذكورة ُب القرآف مع العلم بذلك، كُب 
. « من بدؿ دينو فاقتلوه»: عليو كسلم قاؿ

ال تقتل ا٤برأة إذا ارتدت : كال فرؽ ُب ىذا بْب الرجل كا٤برأة عند أكثر العلماء، كمنهم من قاؿ
،  نساء أىل ا٢برب ُب ا٢برب، كإ٭با تقتل رجا٥بم، كىذا قوؿ أيب حنيفة كأصحابوكما ال تقتل 

كجعلوا الكفر الطارئ كاألصلي، كا١بمهور فرقوا بينهما، كجعلوا الطارئ أغلظ ٤با سبقو من 
اإلسالـ، ك٥بذا يقتل بالردة عنو من ال يقتل من أىل ا٢برب، كالشيخ الفا٘ب كاألعمى، كال يقتلوف 

. ُب ا٢برب
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الحديث الخامس عشر 
من كان : عن أبي ىريرة رضي اهلل تعالى عنو أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قال»

يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خيراً أو ليصمت، ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم 
. ركاه البخارم كمسلم .« ضيفوجاره، ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم 

أف ىذا حكم من كاف يؤمن باهلل تعأب   معناىا كاهلل أعلم(  من كاف يؤمن باهلل كاليـو اآلخر) 
باهلل كاليـو اآلخر إشارة إٔب ا٤ببدأ كا٤بعاد أم من آمن  كجاء التخصي  كعلم أنو ٯبازل ُب اآلخرة

يدؿ على أف ىذه ، ك باهلل الذم خلقو كآمن بأنو سيجازيو بعملو فليفعل ا٣بصاؿ ا٤بذكورات
كذكر اهلل عز كجل كٞبده كالثناء خّبا ( فليقل خّبا أك ليصمت ) ،  ا٣بصاؿ من خصاؿ اإلٲباف

على رسولو صلى اهلل عليو كسلم كاالستغفار كالدعاء كاألمر عليو كقراءة كتابو كالصالة كالسالـ 
 شك أف القياـ هبا كا٤بداكمة عليها كال ، كغّب ذلك ،ىي عن ا٤بنكر كالدعوة إٔب اهلل با٤بعركؼ كالن
كال ينجو من شر اللساف إال من قيده بلجاـ ،  هنا من أعظم أسباب زيادة اإلٲبافكاإلكثار ـ

كأعصى األعضاء على اإلنساف اللساف، فإنو  .ا ينفعو ُب الدنيا كاآلخرةالشرع، فال يطلقو إال فيم
فخطر اللساف  .ال تعب ُب إطالقو، كال مؤنة ُب ٙبريكو، كأكثر األخطار كالشركر من طريقو

جاء ُب  عظيم، كال ٪باة من خطره إال بالصمت، فلذلك مدح الشرع الصمت كحث عليو كما
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ما ُب الصمت من ٝبع ا٥بمم، كدكاـ الوقار، : أحدٮبا :فضيلة الصمت أمراف كسببا٢بديث 
 .كالفراغ للفكر كالذكر كالعبادة، كالسالمة من تبعات القوؿ ُب الدنيا، كمن حسابو ُب اآلخرة

ٍيًو رىًقيبه عىًتيده }: كما قاؿ سبحانو ما ُب : الثا٘ب [.18: ؽ]{ (18)مىا يػىٍلًفظي ًمٍن قػىٍوؿو ًإالَّل لىدى
اآلفات من ا٣بطأ كالكذب، كالغيبة كالنميمة، كالرياء كالنفاؽ، كالفحش  نطق اللساف من كثرة

صاف، كإيذاء ا٣بلق، كا٤براء، كتزكية النفس، كا٣بوض ُب الباطل، كا٣بصومة كا١بداؿ، كالزيادة كالنق
يػٍرى ُب كىًثّبو ًمٍن ٪بىٍوىاىيٍم ًإالَّل مىٍن أىمىرى ًبصىدى }: قاؿ اهلل تعأب،  كىتك العورات قىةو أىٍك مىٍعريكؼو أىٍك الى خى

حو بػىٍْبى النَّلاًس كىمىٍن يػىٍفعىٍل ذىًلكى اٍبًتغىاءى مىٍرضىاًت اللَّلًو فىسىٍوؼى نػيٍؤتًيًو أىٍجرن  اًإٍصالى : النساء]{ ا عىًظيمن
ٍر قػىٍوـه ًمٍن قػىٍوـو عىسىى أىٍف يىكيونيوا}: كقاؿ اهلل تعأب،  [114 ا الَّلًذينى آمىنيوا الى يىٍسخى يػٍرنا  يىاأىيػُّصهى خى

يػٍرنا ًمنػٍهينَّل كىالى تػىٍلًمزيكا أىنٍػفيسىكيٍم كىالى تػىنىابػىزيكا بًاأٍلى  ٍلقىاًب ًمنػٍهيٍم كىالى ًنسىاءه ًمٍن ًنسىاءو عىسىى أىٍف يىكينَّل خى
ٲبىاًف كىمىٍن ٓبٍى يػىتيٍب فىأي  . [11: ا٢بجرات]{ كلىًئكى ىيمي الظَّلاًلميوفى بًٍئسى ااًلٍسمي اٍلفيسيوؽي بػىٍعدى اإٍلً

كُب حديث آخر (  كمن كاف يؤمن باهلل كاليـو اآلخر فليكـر جاره) كقولو صلى اهلل عليو كسلم 
فا١بار أك ، ( ما زاؿ جربيل يوصيِب با١بار حٌب ظننت أنو سيورثو: )صلى اهلل عليو كسلم قاؿ

صاحب ا٤بكتب جار لصاحب ا٤بكتب الذم مثال ا٤بالصقة ُب السكن أك ٫بوه، ؼا١بوار ىو 
كقد كاف ا١بوار ُب بداية اإلسالـ من أسباب ا٤بّباث كالتعاىد كالتناصر، أم ،  كىكذا ٔبانبو

اـً بػىٍعضيهيٍم }: اإلخوة ُب الدين ٥با دخل با٤بّباث، ٍب نسخت بآية ا٤بواريث للقرىب كىأيكليوا اأٍلىٍرحى
ية كا٢بنابلة أربعوف داران كحد ا١بار كما ذىب الشافع،  [75:األنفاؿ]{  ًكتىاًب اللَّلوً أىٍكٔبى بًبػىٍعضو ُب 

من كل جانب، من األماـ كا٣بلف كاليمْب كالشماؿ، كالدليل على ذلك حديث أيب ىريرة رضي 
،  (حق ا١بار أربعوف داران ىكذا كىكذا كىكذا: )اهلل عنو أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ

ٍيئان كىاٍعبيدي }: قاؿ اهلل سبحانو كتعأبذلك ، ا٤بالصق أكٔب الناس ب كلكن كا اللَّلوى كىال تيٍشرًكيوا ًبًو شى
ٍيًن ًإٍحسىانان كىًبًذم اٍلقيٍرىبى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكًْب كىا١بٍىاًر ًذم اٍلقيٍرىبى كىا١بٍىاًر ا١بٍينيبً  كىالصَّلاًحًب  كىبًاٍلوىاًلدى

بُّص مىٍن كىافى ميخٍ  بًا١بٍىٍنًب كىاٍبًن السَّلًبيًل كىمىا مىلىكىٍت أىٲٍبىانيكيٍم ًإفَّل اللَّلوى ال ،  [36:النساء]{ تىاالن فىخيوران ٰبًي
فأما ا١بار الذم ،  جار لو ثالثة حقوؽ، كجار لو حقاف، كجار لو حق كاحد: ثالثة أنواع ا١بار ك

كأما ا١بار ،  لو ثالثة حقوؽ فهو ا١بار صاحب القرىب، فلو حق القرابة كحق ا١بوار كحق اإلسالـ
كإذا كاف لك ،  ـ غّب القريب، فلو حقاف حق اإلسالـ كحق ا١بوارالذم لو حقاف، فجارؾ ا٤بسل
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من : )قاؿ صلى اهلل عليو كسلم حرمة إيذاء ا١بار، كُب  كافر فلو حق كاحد كىو حق ا١بوار جار
أنو ، ك  كاإليذاء أنواعو كثّبة، كإيذاء ا١بار حراـ( كاف يؤمن باهلل كاليـو اآلخر فال يؤذ جاره

اللهم إ٘ب أعوذ بك من جار السوء : )اف يستعيذ من ا١بار السيء، يقوؿصلى اهلل عليو كسلم ؾ
أذية ا١بار من أسباب دخوؿ ،  ك (  حديث صحيح ) (ُب دار ا٤بقامة، فإف جار البادية يتحوؿ

إف فالنة تكثر من صالهتا كصدقتها كصيامها غّب أهنا ! يا رسوؿ اهلل: )قاؿ رجل ، كقد النار
فإف فالنة يذكر من قلة ! يا رسوؿ اهلل: ىي ُب النار، قاؿ: قاؿ -للسافبا-تؤذم جّباهنا بلساهنا 

اإلقط ىو اللنب اجملفف، كىو من الشيء -صيامها كصالهتا كأهنا تتصدؽ باألثوار من اإلقط 
كقد ثبت عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو ،  (ىي ُب ا١بنة: كال تؤذم جّباهنا، قاؿ -الزىيد
يا رسوؿ اهلل، :قلت)كَب حديث ابن مسعود ،  (ال يأمن جاره بوائقو ال يدخل ا١بنة من: )قاؿ

أف ٘بعل هلل ندا كىو خلقك، كأف تقتل كلدؾ خشية أف يأكل معك، : أل الذنب أعظم؟ قاؿ
ما »: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: عن ا٤بقداد بن األسود قاؿ، ك (كأف تزاٗب ٕبليلة جارؾ
اـ حرمو اهلل كرسولو، فهو حراـ إٔب يـو القيامة، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى حر: تقولوف ُب الزنا؟ قالوا

فما : ألف يز٘ب الرجل بعشر نسوة أيسر عليو من أف يز٘ب بامرأة جاره، قاؿ: اهلل عليو كسلم
ألف يسرؽ الرجل من عشرة : حراـ حرمها اهلل كرسولو، فهي حراـ، قاؿ: تقولوف ُب السرقة؟ قالوا
عن عقبة بن عامر، عن النيب صلى اهلل عليو كسلم ، ك« أف يسرؽ من جارهأبيات أيسر عليو من 

 : حق ا١بار على ا١بار ، كُب  « أكؿ خصمْب يومالقيامة جاراف»: قاؿ
: يقوؿ -صلى اهلل عليو كسلم  -٠بعت رسوؿ اهلل : قاؿ -رضي اهلل عنو  -عن ابن عباس 

قاؿ رسوؿ : يب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿعن أ، "ليس ا٤بؤمن بالذم يشبع، كجاره جائع إٔب جنبو"
. « يا نساء ا٤بسلمات ال ٙبقرف جارة ١بارهتا كلو فرسن شاة»: -صلى اهلل عليو كسلم  -اهلل 

يا أبا »: -صلى اهلل عليو كسلم  -قاؿ رسوؿ اهلل : كعن أيب ذر رضي اهلل عنو قاؿ،  متفق عليو
حق جارؾ عليك أف تسلم عليو إذا  من،  «ماءىا كتعاىد جّبانكذر إذا طبخت مرقة فأكثر 

. لقيتو، كأف تعوده إذا مرض، كتشيعو إذا مات، كتكوف ألكالده بعد كفاتو كما كاف ٥بم ُب حياتو
: كقاؿ رسوؿ اهلل صىلَّلى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّلمى ،  كأف تقف إٔب جانبو ُب السراء كالضراء كالشدة كالرخاء

كأربع من . ٤بسكن الواسع، كا١بار الصاّب كا٤بركب ا٥بِبءا٤برأة الصا٢بة، كا: أربع من السعادة»
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 -عن عبد اهلل بن عمر،  «ا١بار السوء كا٤برأة السوء كا٤بركب السوء كا٤بسكن الضيق: الشقاكة
من أغلق بابو دكف جاره ٨بافة على أىلو »: عن الٌنيٌب صٌلى اهلل عليو كسٌلم قاؿ -رضي اهلل عنهما

إذا : أتدرم ما حٌق ا١بار؟. س ٗبؤمن من ٓب يأمن جاره بوائقوكمالو، فليس ذلك ٗبؤمن، كٕب
استعانك أعنتو، كإذا استقرضك أقرضتو، كإذا افتقر عدت عليو، كإذا مرض عدتو، كإذا أصابو 

خّب ىٌنأتو، كإذا أصابتو مصيبة عزٌيتو، كإذا مات اتٌبعت جنازتو، كال تستطل عليو بالبنياف 
ال تؤذه بقتار ريح قدرؾ إاٌل أف تغرؼ لو منها، كإف اشَبيت فتحجب عنو الرٌيح إاٌل بإذنو، ك

عن أيب ، « فاكهة فأىد لو، فإف ٓب تفعل فأدخلها سرٌا، كال ٱبرج هبا كلدؾ ليغيظ هبا كلده
من يأخذ »: قاؿ رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كسٌلم يوما ألصحابو: قاؿ -رضي اهلل عنو -ىريرة

أنا يا رسوؿ : قلت: قاؿ أبو ىريرة. « ك يعٌلم من يعملبهٌن؟عٌِب ىؤالء الكلمات فيعمل هبٌن، أ
اٌتق احملاـر تكن أعبد الٌناس، كارض ٗبا قسم اهلل لك تكن »: اهلل، فأخذ بيدم فعٌد ٟبسا، فقاؿ

أغُب الٌناس، كأحسن إٔب جارؾ تكن مؤمنا، كأحٌب للٌناس ما ٙبٌب لنفسك تكن مسلما، كال 
« ٛبيت القلبتكثر الٌضحك، فإٌف كثرة الٌضحك 

أف يبدأه بالسالـ إف كاف مسلمنا، كيعوده ُب ا٤برض، كيعزيو ُب ا٤بصيبة، كيهنئو : كٝبلة حق ا١بار
بالفرح، كيظهر الشركة ُب السركر معو، كيصفح عن زالتو، كال يطلع من السطح على عوراتو، كال 

ره، كيسَب ما ينكشف لو يضايقو، كال يضيق طريقو إٔب الدار، كال يتبعو النظر فيما ٰبملو إٔب دا
عن عوراتو، كينعشو من صرعتو إذا نابتو، كال يغفل عن مالحظة داره عند غيبتو، كال يسمع عليو 

من أمر دينو  كالمنا، كيغض بصره عن حرمتو، كيتلطف لولده ُب كلمتو، كيرشده إٔب ما ٯبهلو
 :  (حق ا١بار)من فوائد ، ك كدنياه

. اف كحسن اإلسالـحفظ حٌق ا١بٌار من كماؿ اإلٙب( 1)
. تعظيم حٌق ا١بار( 2)
 -عٌز كجٌل كتسخط الٌشيطاف كسوءىا يسخط اهلل -حسن العالقة بْب ا١بّباف ترضي اهلل( 3)

. كيرضي الٌشيطاف -عٌز كجلٌ 
اسم ا١بار يشمل عمـو أنواع اجملتمع فإذا حسنت العالقة بْب ا١بّباف كسادىم ا٢بٌب كالوئاـ ( 4)

. سعد اجملتمع كٌلو
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. إٌف جار ا٣بّب يعود خّبه عليو كعلى جّبانو كجار الٌسوء يعود سوءه عليو كحده (5)
. ا٤بكافأة على اإلحساف بأحسن منو( 6)
حسن ا١بوار ليس بكٌف أذاؾ عن جّبانك بل بتحٌمل أذاىم كقضاء حوائجهم ككشف ( 7)

. كرهبم
. منك إاٌل خّبا ا٤بلكاف اجملاكراف لك أشٌد ا١بّباف قربا فاحفظ حٌقهما فال يريا( 8)
. حسن ا١بوار باب من أبواب ا١بٌنة كسوءه باب من أبواب الٌنار( 9)

فليقدـ لو أم (  كمن كاف يؤمن باهلل كاليـو اآلخر فليكـر ضيفو) كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم 
معتقدان كاجبو من صنوؼ ما عنده من النعم، ألف اإلٲباف باهلل يدعوه إٔب ا١بود كالسخاء كالبذؿ 

(. سورة سبأ 39" )ٱبلفو كىو خّب الرازقْب كما أنفقتم من شيء فهو: "أف اهلل ٨بلف قاؿ تعأب
كلقد جاءت رسلنا إبراىيم بالبشرل قالوا : "كسيدنا إبراىيم ا٣بليل عليو السالـ، قاؿ اهلل تعأب

كأكجس  ـسالما قاؿ سالـ فما لبث أف جاء بعجل حنيذ فلما رأل أيديهم ال تصل إليو نكره
دخل عليَّل رسوؿ : "كعن عبد اهلل بن عمركو رضي اهلل عنها قاؿ،  (من سورة ىود" )منهم خيفة

أٓب أيٍخبػىٍر أنك تقوـي الليل، كتصوـي النهار؟ قلتي بلى، قاؿ فال : اهلل صلى اهلل عليو كسلم، فقاؿ
كإف لًزىٍكرًؾى عليك حقان،  تفعل، قيٍم كىٖبىٍ كأٍفًطٍر، فإف ١بسدؾ عليك حقان، كإف لعينكى عليك حقان،

كإف لزكرؾ ) : كقولو.ا٢بديث ركاه البخارم كاللفظ لو، كمسلم كغّبٮبا" كإف لزكجكى عليك حقان 
تح الزام سواء فيو زكر بف: أم كإف لزكَّلارؾ كأضيافك عليك حقان، يقاؿ للزائر: ( عليك حقان 

ق أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعن أيب شيريحو خيويلد بن عمركو رضي اهلل عن،  الواحد كا١بمع
من كاف يؤمن باهلل كاليـو اآلخر فليكـر ضيفو، جائزتوي يوـه كليلةه، كالضيافةي ثالثةي أياـ : "قاؿ كسلم

ركاه مالك كالبخارم " ، كال ٰبلُّص لوي أف يػىٍثًومى عنده حٌب ٰبيٍرًجىوي بعد ذلك فهو صدقةه  فما كاف
ال يقيم حٌب يشتد على : كمعُب ال يثوم: قاؿ الَبمذم .كمسلم كأبو داكد كالَبمذم كابن ماجة

معناه ال ٰبل للضيف أف يقيم عنده بعد ثالثة : كقاؿ ا٣بطايب،  الضيق: حب ا٤بنزؿ، كا٢برجصا
يتكلف لو ُب اليـو : كقاؿ أبو عبيد .أياـ من غّب استدعاء منو حٌب يضيق صدره، فيبطل أجره

الث يقدـ لو ما حضره كال يزيده على عادتو، ٍب يعطيو ما األكؿ بالرب كاإللطاؼ، كُب الثا٘ب كالث
 .  ق مسافة يـو كليلة، كتسمى ا١بيزةٯبوز ب



70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الحديث السادس عشر 
أوصني، : عن أبي ىريرة رضي اهلل تعالى عنو أن رجالً قال للنبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم»

. ركاه البخارم. «قال ال تغضب فردد مرارًا، قال ال تغضب
يريد كاهلل أعلم ال ٛبض ما يبعثك عليو « ال تغضب» -صلى اهلل عليو كسلم  -معُب قولو 

غضبك كامتنع منو ككف عنو، كأما نفس الغضب فال ٲبلك اإلنساف دفعو، كإ٭با يدفع ما يدعوه 
طلبا  ،رج الطبع عن حد االعتداؿغلياف دـ القلب طلبا لالنتقاـ، كذلك يخكالغضب ىو  إليو، 

لدفع ا٤بؤذم عند خشية كقوعو، أك طلبا لالنتقاـ ٩بن حصل لو منو األذل بعد كقوعو، كينشأ من 
ذلك كثّب من األفعاؿ احملرمة كالقتل كالضرب كأنواع الظلم كالعدكاف؛ ككثّب من األقواؿ احملرمة 

، ككاألٲباف  كالقذؼ كالسب كالفحش، كرٗبا ارتقى إٔب درجة الكفر، كما جرل ١ببلة بن األيهم
رسوؿ أف ، كقصة جبلة بن األيهم ، ككطالؽ الزكجة الذم يعقب الندـالٍب ال ٯبوز التزامها شرعا

، فأسلم ككتب كتب إليو يدعوه لإلسالـ كىو ملك غساف  –صلى اهلل عليو كسلم  -اهلل 
كاف كأىدل لو ىدية، ٍب ٓب يزؿ مسلما حٌب  -صلى اهلل عليو كسلم  -بإسالمو إٔب رسوؿ اهلل 
، فبينا ىو ُب سوؽ دمشق إذ كطيء رجال من مزينة، فوثب رضي اهلل عنو  زمن عمر بن ا٣بطاب

. فليلطمو: قاؿ. ىذا لطم جبلة: ا٤بز٘ب فلطمو، فأخذ فانطلق بو إٔب أيب عبيدة بن ا١براح، فقالوا
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: ، قاؿ جبلةال، إ٭با أمر اهلل بالقود: أفما تقطع يده؟ قاؿ: ال، فقالوا: أك ما يقتل؟ قاؿ: قالوا
ٍب ارتد نصرانيا، ! أتركف أ٘ب جاعل كجهي ندا لوجو جدم جاء من عمق؟ بئس الدين ىذا

عجز عن ا٢بكم لعقلو على ىواه عجز عن ا٢بكم  من، ؼ كترحل بقومو حٌب دخل أرض الرـك
يو ، كالنيب صلى اهلل عل( أكصِب) ىذه ا٤بسألة عليو مراراا٤بذكور ُب ا٢بديث  الرجل ٍب ردد ، لغّبه

كسلم يردد عليو ىذا ا١بواب، فهذا يدؿ على أف الغضب ٝباع الشر، كأف التحرز منو ٝباع 
أيب الدرداء كعن درداء، كلعل ىذا الرجل الذم سأؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم ىو أبو اؿ. ا٣بّب
كقد ،  «ال تغضب كلك ا١بنة: يا رسوؿ اهلل دلِب على عمل يدخلِب ا١بنة، قاؿ: قلت»: قاؿ
صلى اهلل عليو  -كإ٭با أراد النيب  ،  أنو قاؿ لست ٕبليم كلكِب أٙبآب عن األحنف بن قيسركم 
امتناعو من الغضب ُب معا٘ب دنياه كمعاملتو، كأما فيما يعاد إٔب القياـ با٢بق فالغضب  -كسلم 

 فيو قد يكوف كاجبا كىو الغضب على الكفار كا٤ببالغة فيهم با١بهاد ككذلك الغضب على أىل
كقد يكوف مندكبا إليو، كىو الغضب على ا٤بخطئ إذا علمت ،  باطل كإنكاره عليهم ٗبا ٯبوزاؿ

أف رسوؿ »كقد ركل زيد بن خالد ا١بهِب ،  ؾ عليو ردعا لو كباعثا على ا٢بقأف ُب إبداء غضب
٤با سألو رجل عن ضالة اإلبل غضب حٌب اٞبرت كجنتاه أك اٞبر  -صلى اهلل عليو كسلم  -اهلل 
٤با شكا إليو رجل معاذ  -صلى اهلل عليو كسلم  -كقاؿ مالك ك٥با كغضب رسوؿ اهلل »« كجهو

صلى اهلل عليو  -، كٰبتمل أف يكوف ىذا الذم قاؿ النيب « بن جبل أنو يطوؿ هبم ُب الصالة
أنو كاف كثّب الغضب قليل ا٤بلك  -صلى اهلل عليو كسلم  -قد علم النيب « ال تغضب» -كسلم 

ف كاف ما كاف يدخل عليو نق  ُب دينو كحالو من جهة الغضب فخصو بالنهي لنفسو عنده، كإ
من ا١بائز أف النيب صلى اهلل عليو كسلم علم من ىذا الرجل كثرة الغضب فخصو ؼ عن ذلك،

ليس : "هبذه الوصية كقد مدح النيب صلى اهلل عليو كسلم الذم ٲبلك نفسو عند الغضب فقاؿ
كىاٍلكىاًظًمْبى }: كمدح اهلل تعأب ،  "ذم ٲبلك نفسو عند الشدائدد اؿالشديد بالصرعة إ٭با الشدم

من كظم غيظو : "كقد ركم عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ. { كىاٍلعىاًفْبى عىًن النَّلاسً  اٍلغىٍيظى 
ا٢بور  ُب أم قيررؤكس ا٣بالئق يـو القيامة حٌب يخكىو يستطيع أف ينفذه دعاه اهلل عز كجل على 

استب رجالف عند النيٌب صلى اهلل : عن سليماف بن صرد رضي اهلل عنو قاؿ .كاهلل أعلم " شاء
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عليو كسلم فجعل أحدٮبا يغضب، كٰبمر كجهو كتنتفخ أكداجو فنظر إليو النيٌب صلى اهلل عليو 
 .....".أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم: إ٘ب ألعلم كلمة لو قا٥با لذىب عنو: "كسلم فقاؿ

 
 
 
 
 
 
 
 

الحديث السابع عشر 
اهلل تعالى عنو عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم  رضيعن أبي يعلى شداد بن أوس »

قال إن اهلل كتب اإلحسان على كل شئ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا 
   .ركاه مسلم. «الذبحة، وليحد أحدكم شفرتو وليرح ذبيحتو

إف اهلل يأمر بالعدؿ }: إلحساف، كقد أمر اهلل تعأب بو، فقاؿىذا ا٢بديث ن  ُب كجوب ا
: البقرة]{ أحسنوا إف اهلل ٰبب احملسنْب}: كقاؿ[ 90: النحل[ ]90: النحل]{ كاإلحساف

كىذا األمر باإلحساف تارة يكوف للوجوب كاإلحساف إٔب الوالدين [ . 195: البقرة[ ]195
كاإلحساف إٔب الضيف بقدر ما ٰبصل بو قراه على ما كاألرحاـ ٗبقدار ما ٰبصل بو الرب كالصلة 

كىذا ا٢بديث يدؿ على كجوب . كتارة يكوف للندب كصدقة التطوع ك٫بوىا. سبق ذكره
اإلحساف ُب كل شيء من األعماؿ، لكن إحساف كل شيء ٕبسبو، فاإلحساف ُب اإلتياف 

فهذا القدر من اإلحساف فيها بالواجبات الظاىرة كالباطنة اإلتياف هبا على كجو كماؿ كاجباهتا، 
كاإلحساف ُب ترؾ ا٢برمات ،   كاجب، كأما اإلحساف فيها بإكماؿ مستحباهتا فليس بواجب

: األنعاـ]{ كذركا ظاىر اإلٍب كباطنو}: االنتهاء عنها، كترؾ ظاىرىا كباطنها، كما قاؿ تعأب
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كأما اإلحساف ُب الصرب ،  فهذا القدر من اإلحساف فيها كاجب[ . 120: األنعاـ[ ]120
كاإلحساف . على ا٤بقدكرات، فأف يأٌب بالصرب عليها على كجهو من غّب تسخط كال جزع

الواجب ُب معاملة ا٣بلق كمعاشرهتم القياـ ٗبا أكجب اهلل من حقوؽ ذلك كلو، كاإلحساف 
ُب ذلك  كلها، كالقدر الزائد على الواجب كم، القياـ بواجبات اّبالسياسة كا٢بكم الواجب ُب 

كقولو صلى اهلل عليو كسلم فأحسنوا القتلة عاـ ُب كل قتيل من ،  كلو إحساف ليس بواجب
ىذا ا٢بديث من األحاديث ا١بامعة لقواعد اإلسالـ ؼالذبائح كالقتل قصاصا كُب حد ك٫بو ذلك 

كضع أف يرفق بالبهيمة كال يصرعها بغتة كال ٯبرىا من ـ كإحساف الذبح ُب البهائم،  كاهلل أعلم
. اإلحداد أف ٯبعلها حادة سريعة ُب القتلة( كليحد شفرتو)إٔب موضع كأف يوجهها إٔب القبلة 

اإلحساف ُب ، ؼ كيسمي كٰبمد كيقطع ا٢بلقـو كالودجْب كيَبكها إٔب أف تربد،  كالشفرة السكْب 
غّب قتل ما ٯبوز قتلو من الناس كالدكاب إزىاؽ نفسو على أسرع الوجوه كأسهلها كأكحاىا من 

كىذا النوع ىو الذم ذكره النيب صلى اهلل عليو . زيادة ُب التعذيب، فإنو إيالـ ال حاجة إليو
: كسلم ُب ىذا ا٢بديث، كلعلو ذكره على سبيل ا٤بثاؿ، أك ٢باجتو إٔب بيانو ُب تلك ا٢باؿ فقاؿ

أم ا٥بيئة، كالقتلة كالذٕبة بالكسر، « إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، كإذا ذٕبتم فأحسنوا الذٕبة»
أحسنوا ىيئة الذبح، كىيئة القتل كىذا يدؿ على كجوب اإلسراع ُب إزىاؽ النفوس الٍب : كا٤بعُب

ابن حـز اإلٝباع على كجوب اإلحساف ُب الذبيحة،  ذكريباح إزىاقها على أسهل الوجوه كقد 
إذا لقيتم ؼ}: كأسهل كجوه قتل اآلدمي ضربو بالسيف على العنق، قاؿ اهلل تعأب ُب حق الكفار

سألقي ُب قلوب الذين }: ، كقاؿ تعأب[ 4: ٧بمد[ ]4: ٧بمد]{ الذين كفركا فضرب الرقاب
إنو عْب ا٤بوضع : كقد قيل[ 12: األنفاؿ[ ]12: األنفاؿ]{ كفركا الرعب فاضربوا فوؽ األعناؽ

الذم يكوف الضرب فيو أسهل على ا٤بقتوؿ كىو فوؽ العظاـ كدكف الدماغ، ككصى دريد بن 
كىو شيخ كبّب مسن  يـو حنْب كاف مع ا٤بشركْب كدريد بن الصمة .مة قاتلو أف يقتلو كذلكال 
، فأخذ ٖبطاـ ٝبلو كىو يظن أنو امرأة، فإذا برجل، رضي اهلل عنوربيعة بن رفيع يـو حنْب أدركو 

: قىاؿى  ماذا تريد يب؟: فأناخ بو فإذا شيخ كبّب، كإذا ىو دريد، كال يعرفو الغالـ، فػىقىاؿى لو دريد
: قىاؿى . أنا ربيعة بن رفيع السلمي، ٍب ضربو بسيفو فلم يغن شيئا: كمن أنت؟ قىاؿى : قىاؿى . أقتلك

بئسما سلحتك أمك، خذ سيفي ىذا من مؤخر الرحل، ٍب اضرب بو، كارفع عن العظم، 
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كاخفض عن الدماغ، فإ٘ب كذلك كنت أضرب الرجاؿ، فإذا أتيت أمك فأخربىا أٗب قتلت دريد 
٤با ضربتو : فزعمت بنو سليم أف ربيعة قىاؿى . لصمة، فرب كاهلل يـو قد منعت فيو نساءؾابن ا

أم كاف يركب ا٣بيل )  تكشف فإذا عجانو كبطوف فخذيو مثل القرطاس من ركوب ا٣بيل أعراء
أما كاهلل لقد أعتق أمهات : فلما رجع ربيعة إٔب أمو أخربىا بقتلو إياه، فقالت. (من غّب سرج 

 . لك ثالثا
 
 
 
 
 
 

الحديث الثامن عشر 
عن أبي ذر جندب بن جنادة، وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي اهلل تعالى عنهما عن »

إتق اهلل حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة : رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قال
: النسخحديث حسن، كُب بعض : ركاه الَبمذم كقاؿ.« تمحها، وخالق الناس بخلق حسن

. حسن صحيح
إف تفعل ما أمرؾ اهلل بو إخالصا ! تقوم اهلل ىي اجتناب احملاـر كفعل األكامر، ىذه ىي التقول

عز _ هلل، كاتباعا لرسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم كاف تَبؾ ما هني اهلل عنو امتثاال لنهي اهلل
لَّلٍيسى اٍلربَّل أىف تػيوىلُّصواٍ }: تعأبقد ذكر اهلل خصاؿ التقول ُب قولو ،  كتنزىها عن ٧باـر اهلل_ كجل

ًة كىاٍلكً  تىاًب كيجيوىىكيٍم ًقبىلى اٍلمىٍشرًًؽ كىاٍلمىٍغًرًب كىلىًكنَّل اٍلربَّل مىٍن آمىنى بًاهلًل كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر كىاٍلمى ًئكى
سىاًكْبى كىاٍبنى السَّلًبيًل كىالسَّلآئًًلْبى كىُب الرِّقىاًب كىالنَّلًبيِّْبى كىآتىى اٍلمىاؿى عىلىى حيبًِّو ذىًكم اٍلقيٍرىبى كىاٍليىتىامىى كىآبٍى 

ـى الصَّلالةى كىآتىى الزَّلكىاةى كىاٍلميوفيوفى ًبعىٍهًدًىٍم ًإذىا عىاىىديكاٍ كىالصَّلاًبرًينى ُب اٍلبىٍأسىاء كالضَّلرَّلاء كىًحْبى اٍلبىٍأًس  كىأىقىا
قيوا كىأيكلىًئكى ىيمي آبٍي  كىسىارًعيواٍ ًإٔبى مىٍغًفرىةو مِّن }: كُب قولو, [ 177:البقرة]{ تػَّلقيوفى أيكلىًئكى الَّلًذينى صىدى
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نَّلةو عىٍرضيهىا السَّلمىاكىاتي كىاألىٍرضي أيًعدَّلٍت لًٍلميتَّلًقْبى  فوصف ا٤بتقْب ،  [133:آؿ عمراف]{ رَّلبِّكيٍم كىجى
كالعبادات ا٤بالية، باإلٲباف بأصولو كعقائده كأعمالو الظاىرة كالباطنة كبأداء العبادات البدنية 

كالصرب ُب البأساء كالضراء كحْب البأس، كبالعفو عن الناس، كاحتماؿ أذاىم، كاإلحساف إليهم، 
كٗببادرهتم إذا فعلوا فاحشة أك ظلموا أنفسهم باالستغفار كالتوبة، فأمر صٌلى اهلل عليو كسلم 

ٍب ٤با ،  لة من أحوالوككصى ٗبالزمة التقول حيثما كاف العبد ُب كل كقت ككل مكاف، ككل حا
كاف العبد ال بد أف ٰبصل منو تقصّب ُب حقوؽ التقول ككاجباهتا أمر صٌلى اهلل عليو كسلم ٗبا 

اسم جامع لكل ما يقرب إٔب اهلل " كا٢بسنة" ا٢بسنة ،  كىو أف يتبع السيئة. يدفع ذلك كٲبحوه
كاإلنابة إٔب اهلل بذكره كحبو، كأعظم ا٢بسنات الدافعة للسيئات التوبة النصوح كاالستغفار  تعأب

كمن ذلك الكفارات ا٤بالية كالبدنية الٍب حددىا . كخوفو كرجائو، كالطمع فيو كُب فضلو كل كقت
العفو عن الناس، كاإلحساف إٔب ا٣بلق من اآلدميْب : كمن ا٢بسنات الٍب تدفع السيئات. الشارع

قاؿ . الضرر كا٤بشقة عن ٝبيع العا٤بْب كغّبىم، كتفريج الكربات، كالتيسّب على ا٤بعسرين، كإزالة
الصَّللىوىاتي : "كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم, [ 114:ىود]{ ًإفَّل ا٢بٍىسىنىاًت ييٍذًىنٍبى السَّليِّئىاتً }: تعأب

، كىا١بٍيميعىةي ًإٔبى ا١بٍيميعىًة، كىرىمىضىافي ًإٔبى رىمىضىافى ميكىفِّرىاته ًلمىا بينهن ما اجتنبت الكبائر  1"ا٣ٍبىٍمسي
: ك٩با يكفر اهلل بو ا٣بطايا،  يب ا٤بغفرة على كثّب من الطاعاتككم ُب النصوص من ترت

ا٤بصائب؛ فإنو ال يصيب ا٤بؤمن من ىىمٍّ كال غم كال أذل، حٌب الشوكة يشاكها، إال كفر اهلل عنو 
كىي إما فوات ٧ببوب، أك حصوؿ مكركه بد٘ب أك قليب، أك مإب، داخلي أك . هبا خطاياه
 .فلهذا أمره ٗبا ىو من فعلو، كىو أف يتبع السيئة ا٢بسنة. لكن ا٤بصائب بغّب فعل العبد خارجي،

: قاؿ النيب عليو الصالة كالسالـذكرت ُب ا٢بديث األعماؿ الصا٢بة تكفر السيئات، كما ك
إذا اجتنب الصلوات ا٣بمس، كا١بمعة إٔب ا١بمعة، كرمضاف إٔب رمضاف، مكفرات ما بينهن )

فا٢بسنات  (رة إٔب العمرة كفارة ٤با بينهماالعم)صلى اهلل عليو كآلو كسلم : كقاؿ( . الكبائر
.  يذىنب السيئات
الوصيتاف األكليتاف ُب معاملة ؼ (خالق الناس ٖبلق حسنك)ُب ىذا ا٢بديث   الوصية الثالثة

در هبا على صدكر األفعاؿ حسن ا٣بلق ملكة بالنفس يقتؼ ا٣بالق، كالثالثة ُب معاملة ا٣بلق،
إف »: عن عبد اهلل بن عمرك أٌف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كاف يقوؿؼ ا١بميلة بسهولة،
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يطلق على  ا٣بلق ك.« من خّبكم أحسنكم خلقا إفٌ »: ، كُب ركاية« خياركم أحسنكم أخالقا
در عنو كل صفة راسخة ُب النفس تصدر عنها األفعاؿ بسهولة من غّب تكلف كالكـر ي 

اإلعطاء بال عناء، كا٢بلم يستدعي مصابرة السفيو كالعفوعن ا٤بسيء، كا٢بكمة تقتضي كزف كل 
فتعود العـز على منازلة . بأنو العادة ُب اإلرادة: كعرؼ بعضهم ا٣بلق،  عمل ٗبيزاف ا٤بصلحة

سفو كاؿكالبخل . كا٣بلق يقاؿ للمكاـر كللمساكم. العدك كلما أكقد حربا يسمى خلق الشجاعة
بْب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم أف خيار ا٤بسلمْب من حسنت ك ، كا١بنب كغّبىا من الرذائل

أخالقهم ككرمت صفاهتم، أما من ساءت منهم األخالؽ كقبحت الصفات فأكلئك األشرار، 
كإف كانوا يصلوف، كيصوموف كٰبجوف، فإف صالهتم ليست بصالة ا٣باشعْب، كصيامهم ٦باراة، 

كلو كاف ذلك منهم بإخالص ألٜبر بال مراء كـر األخالؽ فإف الصالة ا٢بقة تنهى  كحٌجهم رياء،
كا٢بج ا٤بربكر ينمي خلق الصرب . كالصياـ ا٣بال  داعية الصرب كالكـر. عن الفحشاء كا٤بنكر

كآية التقصّب . كحسن العشرة، كا٤بعونة فربىاف الصدؽ ُب العبارات كاإلخالص فيها كـر األخالؽ
كىًإنَّلكى لىعىلى خيليقو : كألف حسن ا٣بلق من العلو ٗبكاف مدح اهلل بو خّب خلقو فقاؿفيها سوءىا 

فكاف . عىًظيمو  ، ككاف خلقو صلى اهلل عليو كسلم القرآف كما قالت زكجو عائشة رضي اهلل عنها
... من صرب كحلم، ككـر كعفو، كإخالص كشجاعة، كعدؿ كحكمة . كخلقو أخالقو. أدبو آدابو

. إْب
٩با يثمره حسن ا٣بلق ُب ىذه ا٢بياة تيسر األمور لصاحبو، كموافاة الرغائب، كحب ا٣بلق  كأف

كاطمئناف نفسو، . كاإلبتعاد عن أذاه كقلة مشاكلو ُب ا٢بياة. لو، كثناءىم عليو، كمعونتهم لو
. كطيب عيشو، كرضاء ربو، أما الثمرة ُب ا٢بياة اآلخرة فجنة نعيم، كقرب من رب العا٤بْب

إف من أحبكم إٌٕب؛ »: لَبمذم من حديث جابر أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿركل ا
، كقد كردت أحاديث كثّبة ُب ا٢بث على « كأقربكم مِب ٦بلسا يـو القيامة أحسنكم أخالقا

ما : كحديث أيب الدرداء ،« الرب حسن ا٣بلق»: منها حديث النواس بن ٠بعاف. مكاـر األخالؽ
من حسن ا٣بلقالَبمذم كابن حباف كصححاه، كركاه أبو داكد ، كحديث شيء أثقل ُب ا٤بيزاف 

 « -إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم كلكن يسعهم منكم بسط الوجو، كحسن ا٣بلق»: أيب ىريرة
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ركاه أٞبد،  « -إ٭با بعثت ألٛبم صاّب األخالؽ»: ركاه البزار بسند حسن، كحديث أيب ىريرة
، بدؿ : ككذلك البزار بلفظ . صاّبمكاـر
الصدؽ، كالشهامة؛ كالنجدة كعزة النفس كالتواضع؛ كالتثبت، كعلو ا٥بمة، :كمن ٧باسن األخالؽ

كالعفو، كالبشر، كالرٞبة كا٢بكمة، كالشجاعة، كالوقار ، كالصيانة، كالدماثة  ، كالدعة، كالصرب، 
. كالورع، كا٢بياء، كالسخاء، كالنزاىة ، كحفظ السر، كالقناعة كالعفة، كاإليثار

، كالغدر،  (  ترؾ التصوف كالتحرز) السفو، كالرياء، كالغيبة، كالنميمة، كالتبذؿ:كمن مساكيها
، كا٢بمق، كالكذب، كا١بهل، كا٤بكر، كا٣ببث، كالطيش، كا٢بقد، كالقحة  ( ا١بهل ) كا٣برؽ 

، كا٢بسد، كالشراسة، كالعجب، كا١بنب، كضعف ا٥بمة، كالكرب،  ( كقح الرجل أم قل حياؤه)
ا٣بوؼ )، كالغضب، كالذعر  ( ٝبع جلد ما بْب عينيو كجلد جبهتو ك٘بٌهم: عبس)كالعبوس 
قٌل : ٦بن فالف ٦بونا ك٦بانة)، كالكسل، كا٥بزء، كالزىو، كا٢برص، كالشماتة، كاجملوف  (  كالفزع
إٌف »: عن عائشة أٌف الٌنيٌب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ، ؼ الفجوركإفشاء السر، كالشره ك ،( حياؤه

على مكاـر  أحرصؼ،  « كو أك كدعو الٌناس اتٌقاء شرٌهشٌر الٌناس عند اهلل منزلة يـو القيامة من تر
 . األخالؽ كاٚبذىا حليتك؛ ك٘بنب سفسافها لتكوف من ا٣بيار الذين يألفوف كيؤلفوف

كىو بذؿ الندل، كاحتماؿ األذل، ككف  -كاهلل أعلم  – كخالق الناس ٖبلق حسن معناىا
، [ 199:األعراؼ]{ خذ العفو كأمر بالعرؼ كأعرض عن ا١باىلْب}: األذل، كما قاؿ تعأب

كال تستوم ا٢بسنة كال السيئة ادفع بالٍب ىي أحسن فإذا الذم بينك كبينو عداكة كأنو كٕب }
[ .  35، 34:فصلت]{ ا إال ذك حظ عظيمكما يلقاىا إال الذين صربكا كما يلقاه* ٞبيم 

يا أبا ذر، ال عقل : "قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: عن أيب ذر الغفارم رضي اهلل عنو قاؿ
رضي اهلل عنو  -كعن النواس بن ٠بعاف ،  "كالتدبّب، كال كرع كالكف، كال حسب كحسن ا٣بلق

ما حاؾ ُب نفسك، : ا٣بلق، كاإلٍبحسن : الرب»: قاؿ -صلى اهلل عليو كسلم  -عن النيب  -
التخلق باألخالؽ ا٢بميدة، : أم. « الرب حسن ا٣بلق»: قولو«ككرىت أف يطلع عليو الناس

 .  فق، كالعدؿ، كاإلنصاؼ، كاإلحسافكطالقة الوجو، ككف األذل، كبذؿ الندل، كالر
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الحديث التاسع عشر 
كنت خلف النبي صلى : اهلل تعالى عنهما قالعن أبي العباس عبد اهلل بن عباس رضي »

إحفظ اهلل يحفظك، إحفظ : اهلل عليو وآلو وسلم يوماً فقال يا غالم، إني أعلمك كلمات
اهلل تجده تجاىك، إذا سألت فاسأل اهلل، وإذا استعنت فاستعن باهلل، واعلم أن األمة لو 

وإن اجتمعوا على أن ،  لك اجتمعت على أن ينفعوك بشئ لم ينفعوك إال بشئ قد كتبو اهلل
 .« ليك، رفعت األقالم وجفت الصحفيضروك بشئ لم يضروك إال بشئ قد كتبو اهلل ع

 .ركاه الَبمذم كقاؿ حديث حسن صحيح
إحفظ اهلل تجده أمامك، تعرف إلى اهلل في الرخاء يعرفك في » كُب ركاية غّب الَبمذم

الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن 
. « النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً 
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، لذا قاؿ  عشر سنْب إنتقل إٔب الرفيق األعلى كعمر إبن عباس –صلى اهلل عليو كسلم  -النيب  
احفظ حدكد : ، أم"احفظ اهلل ٰبفظك: "قولو، ( ياغالـ ) لو النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم 

اهلل بامتثاؿ أكامره كاجتناب نواىيو، كتصديق األخبار، كعبادتو كفقا ٤با شرع، ال باألىواء كالبدع، 
من جنس العمل، فالعمل حفظ أف ا١بزاء : ٰبفظك اهلل ُب أمور دينك كدنياؾ جزاء كفاقا، أم

حفظو لو ُب مصاّب دنياه، كحفظو ُب بدنو : أحدٮبا: نوعافكحفظ اهلل لعبده ،  كا١بزاء حفظ
لو معقبات من بْب يديو كمن خلفو ٰبفظونو من }: -عز كجل  -ككلده كأىلو كمالو، قاؿ اهلل 

كقد ،  جاء القدر خلوا عنوىم ا٤بالئكة ٰبفظونو بأمر اهلل، فإذا : قاؿ ابن عباس. {  أمر اهلل
أهنما {  ككاف أبوٮبا صا٢با}: ٰبفظ اهلل العبد بصالحو بعد موتو ُب ذريتو كما قيل ُب قولو تعأب

ألزيدف ُب صالٌب من أجلك، رجاء أف : قاؿ سعيد بن ا٤بسيب البنو. حفظا بصالح أبيهما 
 ُب صباه كقوتو، حفظو كمن حفظ اهلل ،{  ككاف أبوٮبا صا٢با}أحفظ فيك، ٍب تال ىذه اآلية 

كاف بعض العلماء قد ،  بسمعو كبصره كحولو كقوتو كعقلو اهلل ُب حاؿ كربه كضعف قوتو، كمتعو
ىذه : جاكز ا٤بئة سنة كىو ٩بتع بقوتو كعقلو، فوثب يوما كثبة شديدة، فعوتب ُب ذلك، فقاؿ

ىذا أف بعض  كعكس. ُب الكرب  لناجوارح حفظناىا عن ا٤بعاصي ُب الصغر، فحفظها اهلل 
كمن ،  هلل ُب صغره، فضيعو اهلل ُب كربهإف ىذا ضيع ا: السلف رأل شيخا يسأؿ الناس، فقاؿ

عجيب حفظ اهلل ٤بن حفظو أف ٯبعل ا٢بيوانات ا٤بؤذية بالطبع حافظة لو من األذل، كما جرل 
أل حيث كسر بو ا٤بركب، كخرج إٔب جزيرة، فر -صلى اهلل عليو كسلم  -لسفينة مؤب النيب 

األسد، فجعل ٲبشي معو حٌب دلو على الطريق، فلما أكقفو عليها، جعل يهمهم كأنو يودعو، ٍب 
كرؤم إبراىيم بن أدىم نائما ُب بستاف كعنده حية ُب فمها طاقة نرجس، فما زالت ،  رجع عنو 

كعكس ىذا أف من ضيع اهلل، ضيعو اهلل، فضاع بْب خلقو حٌب يدخل ،  تذب عنو حٌب استيقظ
 إ٘ب ألعصي: ـ، كما قاؿ بعض السلفالضرر كاألذل ٩بن كاف يرجو نفعو من أىلو كغّبه عليو

حفظ : النوع الثا٘ب من ا٢بفظ، كىو أشرؼ النوعْبك  اهلل، فأعرؼ ذلك ُب خلق خادمي كدابٍب 
اهلل للعبد ُب دينو كإٲبانو، فيحفظو ُب حياتو من الشبهات ا٤بضلة، كمن الشهوات احملرمة، كٰبفظ 

٘بد عنايتو كرأفتو  معناىا( إحفظ اهلل ٘بده ٘باىك ) ف ، موتو، فيتوفاه على اإلٲبا دينو عندعليو 
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دائما برأفتو كعنايتو ت، كيسعدؾ قريبا منك يراعيك ُب ٝبيع ا٢باالت، كينقذؾ من ٝبيع ا٤بضرا
(  إذا سألت فاسأؿ اهلل) كلطفو ، كينقذؾ عند الشدائد كيرعاؾ كٱبرجك منها سا٤با معافا  ، 

كاهلل سبحانو ٰبب أف يسأؿ كيرغب إليو ُب ا٢بوائج، كيلح ُب سؤالو كدعائو،  كىو الدعاء ، 
كيغضب على من ال يسألو، كيستدعي من عباده سؤالو، كىو قادر على إعطاء خلقو كلهم 

يكره أف يسأؿ ، كٰبب : سؤ٥بم من غّب أف ينق  من ملكو شيء، كا٤بخلوؽ ٖبالؼ ذلك كلو
كىًإٍف ٲبىٍسىٍسكى اللَّلوي ًبضيرٍّ فىالى كىاًشفى لىوي ًإالَّل ىيوى ) :، قاؿ تعأب  زه كفقره كحاجتوأف ال يسأؿ، لعج

 (كىًإٍف ييرًٍدؾى ًٖبىٍّبو فىالى رىادَّل لًفىٍضًلوً 
 : كقاؿ شاعر 

( أنت صحيح ٓب ٚبنك األصابع ك  عالـ سؤاؿ الناس كالرزؽ كاسع  )
( ب الرزؽ ُب األرض كاسعكللعيش أككار كُب األرض مذىب عريض كبا)
( كخل سؤاؿ الناس فاهلل صانع     فكن طالبا للرزؽ من رازؽ الغُب )

{ كإياؾ نستعْب}مأخوذ من قولو (  إذا استعنت فاستعن باهلل: )صلى اهلل عليو كآلو كسلم  كقولو
ُب  أف يستعْب باهلل كحده -صلى اهلل عليو كسلم  -أمره . أم نفردؾ باالستعانة[ 5: الفاٙبة]

تقالؿ بنفسو ُب الطاعات، العبد عاجز عن االسؼنة على ما يريده كل أموره أم إفراده باالستعا
أنو ال معْب لو على مصاّب دينو كدنياه إال اهلل عز كجل فمن أعانو اهلل فهو ا٤بعاف، كمن خذلو ك

 -ـ كعل« احرص على ما ينفعك كاستعن باهلل كال تعجز»كُب ا٢بديث الصحيح . فهو ا٤بخذكؿ
كعلم معاذا أف »ا٢بمد هلل نستعينو " العباد أف يقولوا ُب خطبة ا٢باجة  -صلى اهلل عليو كسلم 

فالعبد أحوج إٔب مواله ُب « يقوؿ دبر الصالة اللهم أعِب على ذكرؾ كشكرؾ كحسن عبادتك
 –سيدنا يعقوب قاؿ . طلب إعانتو على فعل ا٤بأمورات كترؾ احملظورات كالصرب على ا٤بقدكرات

: يوسف]{ كاهلل ا٤بستعاف على ما تصفوف}: ُب الصرب على ا٤بقدكر  -عليو الصالة كالسالـ
وما ذكر من ىذه الوصايا النبوية ال ينافي القيام باألسباب فإنها من جملة سؤالو [ 18

من جهتو فهو منو  فإف من طلب رزقو بسبب من أسباب ا٤بعاش ا٤بأذكف فيها رزؽ واالستعانة بو
،  حـر فهو ٤بصلحة ال يعلمها كلو كشف الغطاء لعلم أف ا٢برماف خّب من العطاءتعأب كإف 

فقاؿ يا رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم  -جاء رجل إٔب النيب »: كعن سهل بن سعد قاؿ
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ازىد ُب الدنيا ٰببك اهلل كازىد فيما : دلِب على عمل إذا عملتو أحبِب اهلل كأحبِب الناس فقاؿ
كاعلم أف األمة لو اجتمعت على أف ينفعوؾ بشئ ) ،  ركاه ابن ماجو« الناسعند الناس ٰببك 

كإف اجتمعوا على أف يضركؾ بشئ ٓب يضركؾ إال بشئ ،  ٓب ينفعوؾ إال بشئ قد كتبو اهلل لك
ا ُب ىذ_ عليو الصالة كالسالـ_ بْب النيب(  قد كتبو اهلل عليك، رفعت األقالـ كجفت الصحف

لو اجتمعت كلها علي إف ينفعوؾ بشيء ٓب ينفعوؾ إال  -ا٣بلق  ٝبيع –األمة  أف ا٢بديث
فإذا كقع منهم نفع لك فاعلم انو من اهلل، ألنو ىو الذم كتبو، فلم يقل ! بشيء قد كتبو اهلل لك

ٓب : ))بل قاؿ. لو اجتمعت علي إف ينفعوؾ بشيء ٓب ينفعوؾ: النيب صلي اهلل عليو كسلم
فالناس بال شك ينفع بعضهم بعضا، كيعْب بعضهم (( . ينفعوؾ إال بشيء قد كتبو اهلل لك

بعضا، كيساعد بعضهم بعضا، لكن كل ىذا ٩با كتبو اهلل لإلنساف، فالفضل هلل فيو أكال عز 
كجل، ىو الذم سخر لك من ينفعك كٰبسن إليك كيزيل كربتك، ككذلك بالعكس، لو اجتمعوا 

كاإلٲباف هبذا يستلـز إف يكوف . عليك علي إف يضركؾ بشيء ٓب يضركؾ إال بشيء قد كتبو اهلل
اإلنساف متعلقا بربو كمتكال عليو ال يهتم بأحد، ألنو يعلم اهنم لو اجتمع كل ا٣بلق علي إف 

كحيئذ يعلق رجاءه باهلل كيعتصم بو، كال . يضركه بشيء ٓب يضركه إال بشيء قد كتبو اهلل عليو
سلف ىذه األمة ٤با اعتمدكا علي اهلل كتوكلوا يهمو ا٣بلق كلو اجتمعوا عليو، ك٥بذا ٪بد الناس ُب 
ٍيئان  كىًإٍف تىٍصربيكا: )عليو ٓب يضرىم كيد الكائدين كال حسد ا٢باسدين ٍيديىيٍم شى كىتػىتػَّلقيوا ال يىضيرُّصكيٍم كى

يطه  عنك، ألف  رأف تدفع الضركال حرج ، ( 120من اآلية: ؿ عمرافآ( )ًإفَّل اللَّلوى ٗبىا يػىٍعمىليوفى ٧بًي
: كالسالـليو الصالة عٍب قاؿ  .( 40اآلية: الشورل( )كجزاء سيئة سيئة مثلها)تعأب يقوؿ اهلل 
يعِب أف ما كتبو اهلل عز كجل قد انتهى فاألقالـ رفعت  (رفعت األقالـ كجفت الصحف)

(  احفظ اهلل ٘بده أمامك): كُب ركاية غّب الَبمذم،  فت كال تبديل لكلمات اهللكالصحف ج
يعِب قم ٕبق (  تعرؼ إٔب اهلل ُب الرخاء يعرفك ُب الشدة)،  احفظ اهلل ٘بده ٘باىك"كىذا ٗبعُب 
الغُب يعرفك  ُب حاؿ الرخاء كُب حاؿ الصحة كُب حاؿمن أكامر كترؾ احملظورات اهلل عز كجل 

ُب الشدة إذا زالت عنك الصحة كزاؿ عنك الغُب كاشتدت حاجتك عرفك ٗبا سبق لك أك ٗبا 
كاعلم أف ما أخطأؾ ٓب يكن ليصيبك، كما ). لذم تعرفت بو إٔب اهلل عز كجلاسبق فعل ا٣بّب 
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ما أصاب من مصيبة ُب األرض كال ُب }: ىو راجع إٔب قولو تعأب(  بك ٓب يكن ليخطئكأصا
قد فرغ ٩با أصابك أك أخطأؾ : أم[ 22: ا٢بديد]{ أنفسكم إال ُب كتاب من قبل أف نربأىا
اإلصابة متحتمة فال ٲبكن ا٣بطأ، كما أخطأؾ فالسالمة منو  من خّب أك شر، فما أصابك كانت

من علم أنو لن يصيبو إال ما كتب لو من خّب كشر، كنفع ، كعلى ىذا  ٧بتومة فما ٲبكن اإلصابة
علم أف اهلل سبحانو كتعأب ،  ؼ ا٤بقدكر ال يفيد شيئا ألبتةكضر، كأف اجتهاد ا٣بلق كلهم ٖبال

م ا٤بانع، فأفرده بالطاعة، كحفظ حدكده، كخافو، كرجاه، كأحبو، كحده ىو الضار النافع، ا٤بعط
رضا كقدـ طاعتو على طاعة خلقو كلهم، كأفرده باالستعانة بو، كالسؤاؿ لو، كالتضرع إليو، كاؿ

كاعلم أف النصر مع الصرب، كأف الفرج مع الكرب، كأف مع ) ،  بقضائو ُب حاؿ الشدة كالرخاء
ُب ىذه الدار كال سيما الصا٢بوف معرضوف للمحن كا٤بصائب، أف اإلنساف  ،(  العسر يسران 

كلنبلونكم بشيء من ا٣بوؼ كا١بوع كنق  من }: كطركؽ ا٤بنغصات كا٤بتاعب؛ قاؿ اهلل تعأب
اآليات، فينبغي لإلنساف أف يصرب كٰبتسب، { األمواؿ كاألنفس كالثمرات كبشر الصابرين

من اهلل سبحانو ( أف النصر)بالثواب العظيم ، ظر كعد اهلل تعأب لو كيرضى بالقضاء كالقدر، كينت
على طاعتو كعن معصيتو، فهو ( مع الصرب)كتعأب للعبد على ٝبيع أعداء دينو كدنياه إ٭با يوجد 

كم من فئة قليلة غلبت فئة كثّبة }، {كلئن صربًب ٥بو خّب للصابرين}: سبب للنصر؛ قاؿ تعأب
، {لصابرينبإذف اهلل كاهلل مع ا
مع كل ضيق يعِب أف (   كأف الفرج مع الكرب، كأف مع العسر يسران  )،  إف اهلل ينصر الصابر

ُب ىذا ا٢بديث الوصية العظيمة من ، { ًإفَّل مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسران }كأف الكرب ال يدـك كفرجا ك٨برجا 
كأف اهلل ٰبفظ . كاىيوالرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم حيث أرشد ٕبفظ أكامر اهلل تعأب كاجتناب ف

من قاـ بذلك ُب حركاتو كسكناتو، كُب دنياه كآخرتو، كأف اهلل سبحانو أماـ العبد يعلم ما ىو 
بل يستعْب باهلل كيتوكل عليو ُب ٝبيع أحوالو . عليو، فال يعلق العبد أموره كحاجاتو بغّب اهلل

طف عليو قلوهبم لينفعوه ٗبا فيسأؿ اهلل سبحانو بأف يع. كأموره إال ما كاف يقدر عليو ا٣بلق
يقدركف عليو، كأف الناس لو اجتمعوا كلهم كحاكلوا بأقوا٥بم كأفعا٥بم على أف ٯبلبوا لو نفعا أك 

كأف اإلنساف . يدفعوا عنو ضررا أك ٱبربكه ٓب يستطيعوا ضرره كال نفعو إال بأمر كتبو اهلل لو أك عليو
كلّبض كل عبد ٗبا قدره اهلل , الشدة فرجا ك٨برجا إذا أطاع اهلل ُب الرخاء فإف اهلل ٯبعل لو عند
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ًإفَّل مىعى }كمع الشدائد كاحملن يلتـز العبد الصرب، فإف الصرب مفتاح الفرج . عليو من خّب كشر
{ كىمىٍن يػىتَّلًق اللَّلوى ٯبىٍعىٍل لىوي ٨بىٍرىجان , }.{ اٍلعيٍسًر ييٍسران 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الحديث العشرون 
قال رسول اهلل صلى : بن عمرو األنصاري البدري رضي اهلل عنو قالعن أبي مسعود عقبة »

إذا لم تستح فاصنع ما : إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األولى: اهلل عليو وآلو وسلم
. ركاه البخارم.« شئت
يشّب إٔب أف « إف ٩با أدرؾ الناس من كالـ النبوة األكٔب»: -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -قولو 
أثور عن األنبياء ا٤بتقدمْب، كأف الناس تداكلوه بينهم، كتوارثوه عنهم قرنا بعد قرف، كىذا ىذا ـ
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يدؿ على أف النبوات ا٤بتقدمة جاءت هبذا الكالـ، كأنو اشتهر بْب الناس حٌب كصل إٔب أكؿ 
. ىذه األمة

أنو أعلم  فمعناه كاهلل  «إذا ٓب تستحي، فاصنع ما شئت»: -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -قولو 
إذا ٓب يكن لك حياء، فاعمل ما شئت، فإف اهلل ٯبازيك : أمر ٗبعُب التهديد كالوعيد، كا٤بعِب

فاعبدكا ما شئتم }: ، كقولو(40:فصلت){ اعملوا ما شئتم إنو ٗبا تعملوف بصّب}: عليو، كقولو
تستحي،  إذا ٓب»: -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -معُب قولو أك أف  ،  (15:الزمر){ من دكنو

إذا كاف الذم تريد فعلو : أنو أمر بفعل ما يشاء على ظاىر لفظو، كأف ا٤بعُب:«فاصنع ما شئت
٩با ال يستحٓب من فعلو، ال من اهلل كال من الناس، لكونو من أفعاؿ الطاعات، أك من ٝبيل 

. األخالؽ كاآلداب ا٤بستحسنة، فاصنع منو حينئذ ما شئت
عن ابن ( الصحيحْب)ا٢بياء من اإلٲباف كما ُب  -كآلو كسلم  صلى اهلل عليو -كقد جعل النيب 

: مر على رجل كىو يعاتب أخاه ُب ا٢بياء يقوؿ -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -أف النيب : عمر
: -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -قد أضر بك، فقاؿ رسوؿ اهلل : إنك لتستحيي، كأنو يقوؿ

اتركو : أم« دعو» -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -ق النيب فقاؿ ؿ،  «دعو، فإف ا٢بياء من اإلٲباف»
على ىذا ا٣بلق السِب، ٍب زاده ُب ذلك ترغيبا ٢بكمو بأنو من اإلٲباف، كإذا كاف ا٢بياء ٲبنع 

صاحبو من استيفاء حق نفسو جر لو ذلك ٙبصيل أجر ذلك ا٢بق، ال سيما إذا كاف ا٤بَبكؾ لو 
. مستحقا

ياء ٲبنع صاحبو من ارتكاب ا٤بعاصي كما ٲبنع اإلٲباف، فسمي إٲبانا معناه أف اّب: كقاؿ ابن قتيبة
حقيقة ا٢بياء خوؼ الذـ بنسبة الشر : أحدىمكقاؿ ،  ما يسمى الشيء باسم ما قاـ مقاموؾ

إف كاف ُب ٧بـر فهو كاجب، كإف كاف ُب مكركه فهو مندكب، كإف كاف ُب : إليو، كقاؿ غّبه
. «ا٢بياء ال يأٌب إال ٖبّب»لو قومباح فهو العرُب، كىو ا٤براد ب
ىو ا٣بلق الذم ٰبث على فعل  -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -كا٢بياء ا٤بمدكح ُب كالـ النيب 

ا١بميل، كترؾ القبيح، فأما الضعف كالعجز الذم يوجب التقصّب ُب شيء من حقوؽ اهلل أك 
. كعجز كمهانةىو من ا٢بياء، إ٭با ىو ضعف حقوؽ عباده، فليس 
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كال ينبغي أف يكوف ا٢بياء حائال عن . سلم عفيف حيي، يفعل ا١بميل، كٯبتنب القبيحإف آب
. طلب العلم أك مانعا من قوؿ ا٢بق كاألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر

بل لقد قرر أىل العلم أف من امتنع عن مواجهة ا٢بق كأخل بالواجبات على زعم منو أف ىذا من 
إال عجز كخور، كضعف كاستكانة، بل خنوع كتقصّب  ا٢بياء، فقد ضل السبيل، فما ىذا

. فحقيقة ا٢بياء ما بعث على ترؾ القبيح، كمنع من التقصّب ُب حق كل ذم حق. كمهانة
ركاه البخارم )أشد حياء من العذراء ُب خدرىا  -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -لقد كاف 
(. كمسلم

 سَبىا، كأخرج البزار من حديث ابن أم ُب( ُب خدرىا)أم البكر، ( أشد حياء من العذراء)
يغتسل من كراء ا٢بجرات، كما رأل  -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -كاف رسوؿ اهلل »: عباس قاؿ

. كإسناده حسن« أحد عورتو قط
ُب غّب حدكد اهلل لكن ٓب ٲبنعو أف يقوؿ  -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -ك٧بل كجود ا٢بياء منو 

(. ركاه البخارم كمسلم)« من حدكد اهلل أتشفع ُب حد»: ٢ببو أسامة
 -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -ٓب ٲبنع ا٢بياء أـ سليم األنصارية من أف تأٌب إٔب رسوؿ اهلل 

. «يا رسوؿ اهلل إف اهلل ال يستحيي من ا٢بق فهل على ا٤برأة من غسل إذا احتلمت»: فقالت
(. ركاه البخارم كمسلم)« ت ا٤باءنعم، إذا رأ»: -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -قاؿ النيب 

 
 
 
 
 

الحديث الحادي والعشرون 
قلت يا رسول : سفيان ابن عبد اهلل رضي اهلل عنو قال -وقيل أبي عمرة  -عن أبي عمرو »

ركاه . «اهلل قل لي في اإلسالم قوالً ال أسال عنو أحداً غيرك، قال قل آمنت باهلل، ثم استقم
. مسلم
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قل ٕب ُب اإلسالـ قوال ال أسأؿ عنو أحدا : " للنيب صلى اهلل عليو كسلمقوؿ سفياف بن عبد اهلل 
طلب منو أف يعلمو كالما جامعا ألمر اإلسالـ كافيا حٌب ال ٰبتاج بعده إٔب غّبه، فقاؿ " بعدؾ 

، فالنيب صلى اهلل عليو كآ لو كسلم   «قل آمنت باهلل، ٍب استقم: لو النيب صلى اهلل عليو كسلم
، كىي إجابو كافيو شافية ،   ائل ُب ىاتْب الكلمتْب معا٘ب اإلسالـ كاإلٲباف كلهاٝبع ٥بذا الس
إف الذين قالوا ربنا اهلل ٍب استقاموا تتنزؿ عليهم ا٤بالئكة أف ال }: قولو عز كجلكىذا موافق ؿ

إف الذين }: ، كقولو عز كجل[ 30: فصلت]{ ٚبافوا كال ٙبزنوا كأبشركا با١بنة الٍب كنتم توعدكف
أكلئك أصحاب ا١بنة خالدين فيها  -الوا ربنا اهلل ٍب استقاموا فال خوؼ عليهم كال ىم ٰبزنوف ؽ

ىي سلوؾ الصراط ا٤بستقيم، ، كاإلستقامة [ 14  -13: األحقاؼ]{جزاء ٗبا كانوا يعملوف
كىو الدين القيم من غّب تعريج عنو ٲبنة كال يسرة، كيشمل ذلك فعل الطاعات كلها، الظاىرة 

كُب قولو ،  ق الوصية جامعة ٣بصاؿ الدين كلهانة، كترؾ ا٤بنهيات كلها كذلك، فصارت ىذكالباط
إشارة إٔب أنو البد من تقصّب ُب االستقامة ا٤بأمور { فاستقيموا إليو كاستغفركه} -عز كجل  -

 صلى اهلل  -هبا، فيجرب ذلك باالستغفار ا٤بقتضي للتوبة كالرجوع إٔب االستقامة، فهو كقوؿ النيب
كما ذكرنا عند شرح ىذا  (كنت، كأتبع السيئة ا٢بسنة ٛبحهااتق اهلل حيثما ): ٤بعاذ -عليو كسلم 
ليس ا٤براد بذلك ٦برد القوؿ  ،ك أم ٔبميع ما ٯبب اإلٲباف بو( قل آمنت باهلل: قاؿ)ا٢بديث ، 

راد بذلك كلكن آب. آمنت باهلل كاليـو اآلخر، كما ىم ٗبؤمنْب: باللساف، فاف من الناس من يقوؿ
بلسانو، بعد أف يقر ذلك ُب قلبو، كيعتقده  أف يقوؿ اإلنساف: أم. قوؿ القلب كاللساف أيضا

اعتقادا جازما ال شك فيو، ألنو ال يكفي اإلٲباف بالقلب، كال اإلٲباف باللساف، ال بد من اإلٲباف 
أك نقوؿ آمنت باهلل ،  يعِب على امتثاؿ األكامر، كاجتناب الزكاجر (ٍب استقم) بالقلب كاللساف

ٍب استقم ٧بموؿ على الثبات : شامل لإلتياف بكل الطاعات كاالجتناب عن كل ا٤بنهيات، كقولو
؛ ألنو نزؿ ( « شيبتِب سورة ىود»: ) السالـ الصالة ك فيهما، كلعظمة أمر االستقامة قاؿ عليو

فاستقم كما }: قاؿ ابن عباس ُب قولو تعأب،  [112: ىود]{ فاستقم كما أمرت}: فيها
ُب ٝبيع القرآف آية  -صلى اهلل عليو كسلم  -ما نزؿ على رسوؿ اهلل [ 112: ىود]{ أمرت

قد : ٤با قالوا لو -عليو الصالة كالسالـ  -كلذا قاؿ . كانت أشد كال أشق عليو من ىذه اآلية
عب االستقامة أمر ص: كقاؿ الفخر الرازم، ( « شيبتِب ىود كأخواهتا»: ) شيبأسرع إليك اؿ
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شديد لشمو٥با العقائد بأف ٯبتنب التشبيو كالتعطيل، كاألعماؿ بأف ٰبَبز عن التغيّب كالتبديل، 
االستقامة على الصراط ُب الدنيا : كقاؿ الغزإب. كاألخالؽ بأف يبعد عن طرُب اإلفراط كالتفريط

 . كأحد من السيفـ، ككل كاحد منهما أدؽ من الشعر،صعب كا٤بركر على صراط جهن
األمر باالستقامة، كىي اإلصابة ُب ٝبيع األقواؿ كاألفعاؿ صة ذلك أف ا٢بديث فيو كخال

إف : )كأصلها استقامة القلب على التوحيد الٍب فسر هبا أبو بكر الصديق قولو تعأب. كا٤بقاصد
 فمٌب استقاـ القلب على معرفة اهلل كخشيتو، كإجاللو، كمهابتو،( الذين قالوا ربنا اهلل ٍب استقاموا

ك٧ببتو، كإرادتو، كرجائو، كدعائو، كالتوكل عليو، كاإلعراض عما سواه، استقامت ا١بوارح كلها 
، كأف  على طاعتو، فإف القلب ملك األعضاء كىي جنوده، فإذا استقاـ ا٤بلك استقامت جنوده
ليـو إذا التعبّب بكلمة االستقامة دكف التعبّب ا٤بشهور عند الناس اآلف بكلمة االلتزاـ، فإف الناس ا

، كالصواب أف يقاؿ: أرادكا أف يثنوا على شخ  بالتمسك بالدين قالوا فالف : فالف ملتـز
من قصر ُب الواجبات فما استقاـ، بل حصل عنده  ، كأف مستقيم كما جاء ُب القرآف كالسنة

أنو ينبغي ، ك ا٫براؼ، كاال٫براؼ تكوف شدتو بقدر ما ترؾ من الواجبات أك فعل من احملرمات
ىل ىو مستقيم أك غّب مستقيم؟ فإف كاف مستقيما ٞبد اهلل : نساف أف يتفقد نفسو دائمالإل

كأثُب عليو كسأؿ اهلل الثبات، كإف كاف غّب مستقيم كجب عليو االستقامة كأف يعدؿ سّبه إٔب 
كمن منع ،  فمن أخر الصالة عن كقتها فهو غّب مستقيم، ألنو أضاع الصالة،  اهلل عز كجل
كرجل يعتدم على الناس ُب أعراضهم فغّب مستقيم، ،  غّب مستقيم ألنو أضاع الزكاة الزكاة فهو
كرجل يغش الناس كٱبادعهم ُب البيع كالشراء كاإلجارة كالتأجّب كغّب ذلك فهذا ،  لفعل احملـر
_ إذا قاـ بعمل_ ينبغي لإلنسافؼ،  فاالستقامة كصف عاـ شامل ١بميع األعماؿ،  غّب مستقيم
بأنو قاـ بو هلل، كانو يقـو بو باهلل، كانو يقـو بو ُب اهلل، ألنو ال يستقيم علي دين اهلل إال أف يشعر 

فيشعر بأنو يقـو بو هلل، أم ٨بلصا، كباهلل، أم مستعينا، كُب اهلل، أم . بعد اإلٲباف باهلل عز كجل
 . متبعا لشرعو

 الحديث الثانى والعشرون
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ألنصاري رضي اهلل عنهما أن رجالً سأل رسول اهلل عن أبي عبد اهلل جابر بن عبد اهلل ا»
أرأيت إذا صليت المكتوبات، وصمت رمضان، وأحللت : صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقال

. رواه مسلم .« الحالل، وحرمت الحرام، ولم أزد على ذلك شيئاً، أدخل الجنة؟ قال نعم
. تقداً حلوفعلتو مع: اجتنبتو، ومعنى أحللت الحالل: ومعنى حرمت الحرام

النعماف بن   –رضي اهلل عنو  -بقافْب مفتوحتْب    -ىذا الرجل السائل ىو النعماف بن قوقل
قاؿ يـو أحد أقسمت عليك يا رب أف ال تغيب الشمس حٌب أطأ بعرجٍب رضي اهلل عنو قوقل 

األمور الٍب    -ُب ا١بنة فاستشهد ذلك اليـو فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم لقد رأيتو ُب ا١بنة
الصالة، كالصياـ، كإحالؿ ا٢بالؿ، كٙبرٙب ا٢براـ، كليس فيها : سأؿ عن دخولو ا١بنة إذا فعلها

ذكر الزكاة كا٢بج، فيحتمل أف ا٢بج ٓب يذكر ألنو ٓب يكن قد فرض، كٓب تذكر الزكاة الحتماؿ أف 
إحالؿ ا٢بالؿ ٙبت  يكوف فقّبا ليس عنده ماؿ يزكي، كٰبتمل أف تكوف الزكاة كا٢بج داخلْب

إ٭با ترؾ النيب صلى اهلل عليو كسلم تنبيو ىذا السائل على السنن كالفضائل ك،  كٙبرٙب ا٢براـ
تسهيال كتيسّبا لقرب عهده باإلسالـ، لئال يكوف اإلكثار من ذلك تنفّبا لو، كعلم أنو إذا ٛبكن 

السنن كالتطوعات يعتقد أف  ُب اإلسالـ، كشرح اهلل صدره، رغب فيما رغب فيو غّبه أك لئال
،  األجر العظيم جواز ترؾ التطوعات  لكن من تركها فقد فوت على نفسو، كُب ا٢بديث  كاجبة

ٍب أكرثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا }: كمن كاف كذلك فهو ا٤بقتصد ُب قولو تعأب
كلقد كاف الصحابة رضي  {فمنهم ظآب لنفسو كمنهم مقتصد كمنهم سابق با٣بّبات بإذف اهلل

على الفرائض كٓب  كالتطوعات حرصهم اهلل عنهم كمن بعدىم يثابركف على فعل السنن كالفضائل 
إعتقدت : حرمت ا٢براـ)كمعُب بتغاء األجر العظيم من اهلل عز كجل ، يكونوا يفرٌقوف بينهما ُب ا

،  نو حالال كإف ٓب يفعلوفإنو يكفي فيو ٦برد اعتقاد كو أحللت ا٢بالؿ ) ،( اجتنبتوحرمتو ك 
من غّب : أم( أأدخل ا١بنة؟)كقولو  (.معُب أحللت ا٢بالؿ اعتقدت حلو سواء فعلو أك ٓب يفعلوؼ

أف رجال سأؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم عن الصالة فأخرب أهنا كُب حديث آخر ،  عقاب
ٍب سألو عن الصـو كا٢بج كالشرائع , "ال إال أف تطوع: "ىل علي غّبىا؟ قاؿ: فقاؿ, ٟبس
". أفلح إف صدؽ: "فقاؿ. كاهلل ال أزيد على ىذا كال أنق  منو: ٍب قاؿ ُب آخر ذلك. فأجابو
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فهذا السائل كالذم قبلو إ٭با تركهما النيب صلى  ، "ا١بنة إف ٛبسك ٗبا أمر بو دخل: "كُب ركاية
ٔب ٙبصيل ، كا٢برص ع اهلل عليو كسلم تسهيالن عليهما إٔب أف تنشرح صدكرٮبا بالفهم عنو

سنة  لو أف أىل بلدة تواطئوا على ترؾ، كقد قاؿ علماؤنا رٞبهم اهلل  ا٤بندكبات فيسهل عليهما
 . يعِب تدخل ا١بنة( نعم ) صلى اهلل عليو كآلو كسلم  ، كقولو  لقوتلوا عليها حٌب يرجعوا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الحديث الثالث والعشرون 
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رسول اهلل صلى اهلل  قال: عن أبي مالك الحارث بن عاصم األشعري رضي اهلل عنو قال
الطهور شطر اإليمان، والحمد هلل تمؤل الميزان، وسبحان اهلل والحمد هلل )  :عليو وسلم

ما بين السماء واألرض، والصالة نور، والصدقة برىان، والصبر ضياء،  -أو تمؤل  -تمآلن 
 .ركاه مسلم (نفسو فمعتقها أو موبقها والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع 

 يتمالطهور شطر اإلٲباف معناه أف األجر فيو ، ك  اء من اإلحداثبآب التطهر ىنا معناهالطهور 
باإلٲباف ىنا الصالة كما قاؿ اهلل تعأب  معُب، كُب قوؿ آخر أف تضعيفو إٔب نصف أجر اإلٲباف 

، [ 143: البقرة]{  ليضيع إٲبانكمكما كاف اهلل}: كقد ٠بى اهلل عز كجل الصالة إٲبانا بقولو
 صالتكم إٔب بيت ا٤بقدس، فإذا كاف ا٤براد باإلٲباف الصالة، فالصالة ال تقبل إال بطهور معناهك

شرط ُب كما ىو معلـو كالطهارة ،   ، فصار الطهور شطر الصالة هبذا االعتباركىو الوضوء 
كا٢بمد هلل ٛبأل ) ،  صحة الصالة فصارت كالشطر كليس يلـز ُب الشطر أف يكوف نصفا حقيقيا

التحميد إثبات  ( ما بْب السماء كاألرض -أك ٛبأل  -كسبحاف اهلل كا٢بمد هلل ٛب ف  ا٤بيزاف،
دخل ُب ذلك إثبات صفات الكماؿ كنعوت ا١بالؿ كلها، كالتسبيح ىو تنزيو كماحملامد كلها هلل، 

اهلل عن النقائ  كالعيوب كاآلفات، كاإلثبات أكمل من السلب، ك٥بذا ٓب يرد التسبيح ٦بردا، 
سبحاف اهلل كٕبمده : مقركنا ٗبا يدؿ على إثبات الكماؿ، فتارة يقرف با٢بمد، كقوؿلكن 

سبحاف : كسبحاف اهلل، كا٢بمد هلل، كتارة باسم من األ٠باء الدالة على العظمة كا١بالؿ، كقولو
قد أل ا٤بيزاف، كًب اعلى أنوجاءت أحاديث كثّبة ا٢بمد هلل،  ( كا٢بمد هلل ٛبأل ا٤بيزاف) اهلل العظيم،

 -عز كجل  -بل اهلل : لو كاف ا٢بمد جسما ٤بأل ا٤بيزاف، كقيل: إنو ضرب مثل، كأف ا٤بعُب: قيل
كمعُب ملء كا٢بمد هلل ٛبأل ا٤بيزاف ،  ٲبثل أعماؿ بِب آدـ كأقوا٥بم صورا ترل يـو القيامة كتوزف

يوضع ا٤بيزاف : ؿأنو قا -رضي اهلل عنو  -صح عن سلماف ك ، ا٤بيزاف اف ذاكرىا ٲبتلئ ميزانو ثوابا
يا رب ٤بن تزف ىذا؟ : يـو القيامة، فلو كزف فيو السماكات كاألرض لوسعت، فتقوؿ ا٤بالئكة

كأما  .سبحانك ما عبدناؾ حق عبادتك: ٤بن شئت من خلقي، فتقوؿ ا٤بالئكة: فيقوؿ اهلل تعأب
، (السماء كاألرضما بْب  -أك ٛب ف  -سبحاف اهلل كا٢بمد هلل ٛبأل )ففي ا٢بديث  سبحاف اهلل،

قاؿ النوكم ،  ىل ىو الكلمتاف أك إحداٮبا فشك الراكم ُب الذم ٲبأل ما بْب السماء كاألرض
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ٰبتمل أف يقاؿ لو قدر ثواهبما جسما ٤بأل ما بْب السماكات كاألرض كسبب عظم فضلهما ما 
 لكن،  لو ا٢بمد هللاشتمال عليو من التنزيو هلل بقولو سبحاف اهلل كالتفويض كاالفتقار إٔب اهلل بقو

 ا٤بيزاف أكسع ٩با بْب السماء كاألرض، فما ٲبأل ا٤بيزاف ىو أكرب ٩با ٲبأل ما بْب السماء كاألرض
كسبب ذلك أف التحميد إثبات احملامد كلها هلل،  كبكل حاؿ فالتسبيح دكف التحميد ُب الفضل

زيو اهلل عن النقائ  فدخل ُب ذلك إثبات صفات الكماؿ كنعوت ا١بالؿ كلها، كالتسبيح ىو تن
كالعيوب كاآلفات  ، كاإلثبات أكمل من السلب، ك٥بذا ٓب يرد التسبيح ٦بردا، لكن مقركنا ٗبا 

سبحاف اهلل كٕبمده، كسبحاف اهلل كا٢بمد : يدؿ على إثبات الكماؿ، فتارة يقرف با٢بمد، كقوؿ
كالصالة .)  ف اهلل العظيمسبحا: هلل، كتارة باسم من األ٠باء الدالة على العظمة كا١بالؿ، كقولو

نور، كالصدقة برىاف، كالصرب ضياء، كالقرآف حجة لك أك عليك، كل الناس يغدك فبائع نفسو 
فمعناه أهنا ٛبنع من ا٤بعاصي كتنهى عن الفحشاء كا٤بنكر ( الصالة نور)( فمعتقها أك موبقها 

ا بالبهاء ُب الدنيا ألهنا تكوف نورا لصاحبوك كهتدم إٔب الصواب كما أف النور يستضاء بو
نورىم يسعى بْب }كباألنس ُب القرب كنورا ظاىرا على كجهو يـو القيامة حٌب توصلو للجنة 

قاؿ صاحب التحرير معناه يفزع إليها كما ، ك حجة على إٲباف فاعلها( كالصدقة برىاف) {أيديهم
صدقاتو براىْب ُب يفزع إٔب الرباىْب كأف العبد إذا سئل يـو القيامة عن مصرؼ مالو كانت 

فمعناه الصرب احملبوب ُب الشرع كىو ( كالصرب ضياء)جواب ىذا السؤاؿ فيقوؿ تصدقت بو 
الصرب على طاعة اهلل كالصرب عن معصيتو كالصرب أيضا على النائبات كأنواع ا٤بكاره ُب الدنيا 

 -كعن صهيب ،  كا٤براد أف الصرب ٧بمود كال يزاؿ صاحبو مستضيئا مهتديا مستمرا على الصواب
كاف ملك فيمن كاف قبلكم »: ، قاؿ-صلى اهلل عليو كسلم  -أف رسوؿ اهلل : -رضي اهلل عنو 

إ٘ب قد كربت فابعث إٕب غالما أعلمو السحر؛ فبعث إليو : ككاف لو ساحر فلما كرب قاؿ للملك
أتى غالما يعلمو، ككاف ُب طريقو إذا سلك راىب، فقعد إليو ك٠بع كالمو فأعجبو، ككاف إذا 
إذا : الساحر، مر بالراىب كقعد إليو، فإذا أتى الساحر ضربو، فشكا ذلك إٔب الراىب، فقاؿ

فبينما ىو  حبسِب الساحر: فقلحبسِب أىلي، كإذا خشيت أىلك، : خشيت الساحر، فقل
اليـو أعلم الساحر أفضل أـ : على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقاؿ

اللهم إف كاف أمر الراىب أحب إليك من أمر الساحر : جرا، فقاؿالراىب أفضل؟ فأخذ ح
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فقاؿ لو . فاقتل ىذه الدابة حٌب ٲبضي الناس، فرماىا فقتلها كمضى الناس، فأتى الراىب فأخربه
كإنك ستبتلى، فإف ابتليت فال  أفضل مِب قد بلغ من أمرؾ ما أرلأم بِب أنت اليـو : الراىب

فسمع جليس . األكمو كاألبرص، كيداكم الناس من سائر األدكاءتدؿ علي؛ ككاف الغالـ يربلء 
إ٘ب : ما ىا ىنا لك أٝبع إف أنت شفيتِب، فقاؿ: للملك كاف قد عمي، فأتاه هبدايا كثّبة، فقاؿ

ال أشفي أحدا إ٭با يشفي اهلل تعأب، فإف آمنت باهلل تعأب دعوت اهلل فشفاؾ، فآمن باهلل تعأب 
من رد عليك بصرؾ؟ : ا٤بلك فجلس إليو كما كاف ٯبلس، فقاؿ لو ا٤بلكفشفاه اهلل تعأب، فأتى 

ريب كربك اهلل، فأخذه فلم يزؿ يعذبو حٌب دؿ على : كلك رب غّبم؟ قاؿ: ريب، قاؿ: قاؿ
أم بِب، قد بلغ من سحرؾ ما تربئ األكمو كاألبرص : الغالـ، فجيء بالغالـ، فقاؿ لو ا٤بلك

فأخذه فلم يزؿ يعذبو حٌب دؿ . حدا، إ٭با يشفي اهلل تعأبإ٘ب ال أشفي أ: فقاؿ! كتفعل كتفعل
ارجع عن دينك، فأىب، فدعا با٤بنشار فوضع ا٤بنشار ُب : على الراىب؛ فجيء بالراىب فقيل لو

ارجع عن دينك، فأىب، : مفرؽ رأسو، فشقو حٌب كقع شقاه، ٍب جيء ٔبليس ا٤بلك فقيل لو
ارجع عن : قع شقاه، ٍب جيء بالغالـ فقيل لوفوضع ا٤بنشار ُب مفرؽ رأسو، فشقو بو حٌب ك
اذىبوا بو إٔب جبل كذا ككذا فاصعدكا بو ا١ببل، : دينك، فأىب، فدفعو إٔب نفر من أصحابو، فقاؿ
اللهم : فذىبوا بو فصعدكا بو ا١ببل، فقاؿ. فإذا بلغتم ذركتو فإف رجع عن دينو كإال فاطرحوه
ما فعل : جاء ٲبشي إٔب ا٤بلك، فقاؿ لو ا٤بلكأكفنيهم ٗبا شئت، فرجف هبم ا١ببل فسقطوا، ك

اذىبوا بو فاٞبلوه ُب : كفانيهم اهلل تعأب، فدفعو إٔب نفر من أصحابو فقاؿ: أصحابك؟ فقاؿ
اللهم أكفنيهم ٗبا : فذىبوا بو، فقاؿ. رجع عن دينو كإال فاقذفوه كتوسطوا بو البحر، فإف قرقور

ما فعل أصحابك؟ : فقاؿ لو ا٤بلك. شي إٔب ا٤بلكشئت، فانكفأت هبم السفينة فغرقوا، كجاء ٙب
ما : قاؿ. إنك لست بقاتلي حٌب تفعل ما آمرؾ بو: فقاؿ للملك. كفانيهم اهلل تعأب: فقاؿ

خذ سهما من كنانٍب، ٍب ضع  ٘بمع الناس ُب صعيد كاحد كتصلبِب على جذع، ٍب: ىو؟ قاؿ
٘ب، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتِب، فجمع بسم اهلل رب الغالـ، ٍب اـر: السهم ُب كبد القوس ٍب قل

الناس ُب صعيد كاحد، كصلبو على جذع، ٍب أخذ سهما من كنانتو، ٍب كضع السهم ُب كبد 
بسم اهلل رب الغالـ، ٍب رماه فوقع ُب صدغو، فوضع يده ُب صدغو فمات، : القوس، ٍب قاؿ
ذر قد كاهلل نزؿ بك أرأيت ما كنت تح: آمنا برب الغالـ، فأٌب ا٤بلك فقيل لو: فقاؿ الناس
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من ٓب : فأمر باألخدكد بأفواه السكك فخدت كأضـر فيها النّباف كقاؿ. قد آمن الناس. حذرؾ
اقتحم ففعلوا حٌب جاءت امرأة كمعها صيب ٥با، : يرجع عن دينو فأقحموه فيها، أك قيل لو
 .ق مسلمركا. « !يا أمو اصربم فإنك على ا٢بق: فتقاعست أف تقع فيها، فقاؿ ٥با الغالـ

معناه ظاىر أم تنتفع بو إف تلوتو كعملت بو كإال فهو حجة ( كالقرآف حجة لك أك عليك)
فمعناه كل إنساف يسعى بنفسو فمنهم من يبيعها اهلل بطاعتو ( كل الناس يغدك اْب)عليك 

يع ا٤براد بالب،  فيعتقها من العذاب كمنهم من يبيعها للشيطاف كا٥بول بإتباعها فيوبقها أم يهلكها
الشراء بقرينة قولو معتقها إذ اإلعتاؽ إ٭با يصح من ا٤بشَبم فا٤براد من ترؾ الدنيا كآثر اآلخرة 
اشَبل نفسو من ربو بالدنيا فيكوف معتقها كمن ترؾ اآلخرة كآثر الدنيا اشَبل نفسو باآلخرة 

 . فيكوف مهلكها
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الحديث الرابع والعشرون 
اهلل تعالى عنو عن النبي صلى اهلل تعالى عليو وآلو وسلم فيما  عن أبي ذر الغفاري رضي»

يرويو عن ربو عز وجل أنو قال يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلتو بينكم 
يا عبادي، كلكم ضال إال من ىديتو فاستهدوني أىدكم، يا عبادي،  محرماً فال تظالموا،

يا عبادي، كلكم عار إال من كسوتو  كلكم جائع إال من أطعمتو فاستطعموني أطعمكم،
يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً : فاستكسوني أكسكم

فاستغفروني أغفر لكم، ياعبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي 
جل فتنفعوني، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب ر

يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم  :واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً 
يا عبادي، لو أن : كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً 

أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألتو 
ما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي، إنما ىي ما نقص ذلك مما عندي إال ك

د غير ذلك وج أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياىا فمن وجد خيراً فليحمد اهلل ومن
. ركاه مسلم.« فال يلومن إال نفسو

ا٢بديث يسمى  أم عن اهلل عز كجل، كىذا" عن ربو"الركاية نقل ا٢بديث (  فيما يركيو) قولو "
كل ما ركاه النيب صلى اهلل عليو كسلم عن ربو : قدسيا، كا٢بديث القدسي ديثعلماء اّبعند 

ا٢بديث القدسي معناه من عند ، ؼ ألنو منسوب إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم تبليغا،  عز كجل
إ٘ب حرمت الظلم على نفسي  يا عبادم)، كقولو  اهلل كلفظو لفظ النيب صلى اهلل عليو كسلم

كال ٯبوز  لو ال ينبغي كأنو منع نفسو من الظلم لعباده، : يعِب (٧برمان فال تظا٤بواكجعلتو بينكم 
كما  .فالظلم ٧باؿ ُب حق اهلل تعأب ،{ كىمىا يػىٍنبىًغي لًلرَّلٍٞبىًن أىٍف يػىتَّلًخذى كىلىدان }: كما قاؿ تعأب قعلي

 يريد ظلما كما اهلل}: ، كقاؿ[ 29: ؽ[ ]29: ؽ]{ كما أنا بظالـ للعبيد}: قاؿ عز كجل
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[ 108: آؿ عمراف]{ كما اهلل يريد ظلما للعا٤بْب}، كقاؿ [ 31غافر [ ]31: غافر]{ للعباد
: ، كقاؿ[ 46: فصلت[ ]46: فصلت]{ كما ربك بظالـ للعبيد}، كقاؿ [ 108: آؿ عمراف]
إف اهلل ال يظلم مثقاؿ }، كقاؿ [ 44: يونس[ ]44: يونس]{ إف اهلل ال يظلم الناس شيئا}
كمن يعمل من الصا٢بات كىو مؤمن فال ٱباؼ }: ، كقاؿ[ 40: النساء[ ]40: النساء]{ ذرة

أنو تعأب حـر الظلم على عباده، كهناىم أف ، ك [112: طو[ ]112: طو]{ ظلما كال ىضما
: ٧بـر مطلقا، كىو نوعاف الظلمكعلى كل عبد أف يظلم غّبه،  يتظا٤بوا فيما بينهم، فحراـ

، فإف ا٤بشرؾ  {إف الشرؾ لظلم عظيم}: تعأب عظمو الشرؾ، كما قاؿظلم النفس، كأ: أحدٮبا
جعل ا٤بخلوؽ ُب منزلة ا٣بالق، فعبده كتأ٥بو، فوضع األشياء ُب غّب موضعها، كأكثر ما ذكر ُب 

كالكافركف ىم } -عز كجل -القرآف من كعيد الظا٤بْب إ٭با أريد بو ا٤بشركوف، كما قاؿ اهلل 
. اصي على اختالؼ أجناسها من كبائر كصغائر، ٍب يليو ا٤بع{ الظا٤بوف
 -صلى اهلل عليو كسلم  -ظلم العبد لغّبه، كىو ا٤بذكور ُب ىذا ا٢بديث، كقد قاؿ النيب : كالثا٘ب

ذا، إف دماءكم كأموالكم كأعراضكم عليكم حراـ، كحرمة يومكم ق: )ُب خطبتو ُب حجة الوداع
خطب بذلك ُب يـو عرفة، كُب يـو النحر، كُب كركم عنو أنو ،  (ُب شهركم ىذا، ُب بلدكم ىذا

ا٠بعوا مِب تعيشوا، أال ال تظلموا، أال ال : )ٍب قاؿ: اليـو الثا٘ب من أياـ التشريق، كُب ركاية
كعن ابن عمر، ، ( رئ مسلم إال عن طيب نفس منوتظلموا، أال ال تظلموا، إنو ال ٰبل ماؿ اـ

عن أيب موسى، عن ، ك( الظلم ظلمات يـو القيامة: أنو قاؿ -صلى اهلل عليو كسلم  -عن النيب 
: ، ٍب قرأ( إف اهلل ليملي للظآب حٌب إذا أخذه ٓب يفلتو: )، قاؿ-صلى اهلل عليو كسلم  -النيب 
عن أيب ىريرة، عن النيب ك. { ىي ظا٤بة إف أخذه أليم شديدككذلك أخذ ربك إذا أخذ القرل ك}
عنده مظلمة ألخيو، فليتحللو منها، فإنو ليس ٍب من كانت : )، قاؿ-صلى اهلل عليو كسلم  -

أخذ من سيئات  دينار كال درىم من قبل أف يؤخذ ألخيو من حسناتو، فإف ٓب يكن لو حسنات
. (أخيو فطرحت عليو

تائهان، أم ال يعرؼ ا٢بق، : ضاؿ يعِب) كلكم ضاؿ إال من ىديتو فاستهدك٘ب أىدكم) كقولو 
: فالناس ُب الضالؿ قسماف غاكيان ال يقبل ا٢بق،: ضاؿ يعِبك
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النصارل، فإف النصارل ضالوف، تائهوف، ال يعرفوف ا٢بق إال بعد  مثل ال يعرؼ ا٢بق: قسم تائو
أف بعث النيب صلى اهلل عليو كسلم، فإهنم عرفوا ا٢بق لكنهم استكربكا عنو، فلم يكن بينهم كبْب 

. اليهود فرؽ ُب أهنم علموا ا٢بق كٓب يتبعوه
أم اختار الغي على الرشد بعد أف علم بالرشد، كىؤالء مثل كٓب يتبعوه ا ا٢بق عرفو: كقسم غاك

. اليهود، فإف اليهود عرفوا ا٢بق كلكنهم ٓب يقبلوا، بل ردكه
أف يبْب اهلل ٥بم ا٢بق كيد٥بم : ىداية القسم األكؿ، ك لناس كلهم ضالوف إال من ىدل اهللفا 

اهلل أكجبو اهلل على نفسو، فكل ا٣بلق قد ىداىم اهلل عليو، كىذه ا٥بداية حق على اهلل، حق على 
نىا لىٍلهيدىل: )هبذا ا٤بعُب، يعِب ٗبعُب البياف، قاؿ اهلل تعأب : ، كقاؿ تعأب( 12: الليل( )ًإفَّل عىلىيػٍ

. ، ىدل للناس عمومان ( 185: البقرة( )شىٍهري رىمىضىافى الَّلًذم أيٍنزًؿى ًفيًو اٍلقيٍرآفي ىيدلن لًلنَّلاسً )
لكن ا٥بداية الثانية، ىي ىداية التوفيق لقبوؿ ا٢بق، ىذه ىي الٍب ٱبت  اهلل هبا من يشاء من ك

عباده، فا٥بداية ىديتاف ىداية بياف ا٢بق، كىذه عامة لكل أحد، كقد أكجبها اهلل على نفسو، 
 الباطل، كىداية توفيق لقبوؿ ا٢بق كالعمل بو، تصديقان للخرب كقيامان  كبْب لعباده ا٢بق من
كالناس ُب ىذا الباب ينقسموف إٔب ،  ٱبت  اهلل هبا من يشاء من عباده بالطلب، كىذه خاصة

: أقساـ
. من ىدم ا٥بدايتْب، أم علمو اهلل ككفقو للحق كقبولو: القسم األكؿ
. من حـر ا٥بدايتْب، فليس عنده علم، كليس لو عبادة: كالقسم الثا٘ب
كاإلرشاد، كلكنو ٓب يهد ىداية التوفيق، كىذا شر األقساـ، من ىدم بالداللة : كالقسم الثالث
  .كالعياذ باهلل

أك كلكم ال يقبل . ، أم كلكم ال يعرؼ ا٢بق( كلكم ضاؿ: )كا٤بهم أف اهلل ػ عز كجل ػ يقوؿ
اطلبوا ا٥بداية مِب، فإذا طلبتموىا؛ فإنِب أجيبكم : يعِب( فاستهدك٘ب أىدكم)ا٢بق، إال من ىديتو 

. ا٢بق، فمٌب طلبت ا٥بداية من اهلل بصدؽ كافتقار إليو، كإ٢باح، فإف اهلل يهديك كأىديكم إٔب
يا عبادم، كلكم جائع إال من أطعمتو، : )ٍب قاؿ صلى اهلل عليو كسلم فيما يركيو عن ربو

يا عبادم، ،   فإستطعمو٘ب أطعمكم، يا عبادم كلكم عارو إال من كسوتو، فاستكسو٘ب أكسكم
  (كالنهار كأنا أغفر الذنوب ٝبيعان فاستغفرك٘ب أغفر لكم إنكم ٚبطئوف بالليل
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ا يقتضي أف ٝبيع ا٣بلق مفتقركف إٔب اهلل تعأب، ُب جلب مصا٢بهم، كدفع مضارىم ُب أمور  ىىذى
دينهم كدنياىم، كأف العباد ال ٲبلكوف ألنفسهم شيئان مٍن ذلك كلو، كأف مٍن ٓب يتفضل اهلل عليو 

مهما ُب الدنيا، كمن ٓب يتفضل اهلل عليو ٗبغفرة ذنوبو، أكبقتو خطاياه ُب با٥بدم كالرزؽ، فإنو ٰبر
دى لىوي كىلًيًّبا ميٍرًشدنا}: اآلخرة، قىاؿى اهلل تعأب { مىٍن يػىٍهًد اللَّلوي فػىهيوى اٍلميٍهتىًد كىمىٍن ييٍضًلٍل فػىلىٍن ٘بًى

ا كثّب ُب القرآف، كىقىاؿى تعأب[17: الكهف] فػٍتىًح اللَّلوي لًلنَّلاًس ًمٍن رىٍٞبىةو فىالى مىا مى }: ، كمثل ىىذى
ًإفَّل اللَّلوى }: ، كىقىاؿى [2: فاطر]{ ٩بيًٍسكى ٥بىىا كىمىا ٲبيًٍسٍك فىالى ميٍرًسلى لىوي ًمٍن بػىٍعًدًه كىىيوى اٍلعىزًيزي ا٢بٍىًكيمي 

اآلية { ًعٍندى اللَّلًو الرٍِّزؽى كىاٍعبيديكهي فىابٍػتػىغيوا }: ، كىقىاؿى [58: الذاريات]{ ىيوى الرَّلزَّلاؽي ذيك اٍلقيوَّلًة اٍلمىًتْبي 
، كىقىاؿى [6: ىود]{ كىمىا ًمٍن دىابَّلةو ُب اأٍلىٍرًض ًإالَّل عىلىى اللَّلًو رًٍزقػيهىا}: ، كىقىاؿى [17: العنكبوت]

ٍر لىنىا رىبػَّلنىا ظىلىٍمنىا أىنٍػفيسىنىا كىًإٍف ٓبٍى تػىٍغفً }: تعأب حاكيا عن آدـ كزكجو عليهما السالـ، أهنما قاال
كىًإالَّل }: ، كعن نوح عليو الصالة كالسالـ أنو قىاؿى [23: األعراؼ]{ كىتػىٍرٞبىٍنىا لىنىكيونىنَّل ًمنى ا٣ٍبىاًسرًينى 

، كىقىٍد استدؿ إبراىيم ا٣بليل عليو السالـ بتفرد [47: ىود]{ تػىٍغًفٍر ٕب كىتػىٍرٞبىًٍِب أىكيٍن ًمنى ا٣ٍبىاًسرًينى 
قىاؿى أىفػىرىأىيٍػتيٍم }: أنو ال إلو غّبه، كأف كل ما أيشرًؾ معو باطل، فػىقىاؿى لقومواهلل هبذه األمور، عىلىى 

( 77)فىًإنػَّلهيٍم عىديكٌّ ٕب ًإالَّل رىبَّل اٍلعىالىًمْبى ( 76)أىنٍػتيٍم كىآبىاؤيكيمي اأٍلىٍقدىميوفى ( 75)مىا كيٍنتيٍم تػىٍعبيديكفى 
كىًإذىا مىًرٍضتي فػىهيوى يىٍشًفًْب ( 79)م ىيوى ييٍطًعميًِب كىيىٍسًقًْب كىالَّلذً ( 78)الَّلًذم خىلىقىًِب فػىهيوى يػىٍهًديًن 

ًيتيًِب ٍبيَّل ٰبيًٍيًْب ( 80) : الشعراء]{ كىالَّلًذم أىٍطمىعي أىٍف يػىٍغًفرى ٕب خىًطيئىًٍب يػىٍوـى الدِّينً ( 81)كىالَّلًذم ٲبي
75-  82 .]

تتو ُب الدنيا، كٗبغفرة ذنوبو ُب اآلخرة، فإف مٍن تفرد ٖبلق العبد، كهبدايتو كبرزقو كإحيائو كإما
اللَّلوي الَّلًذم }: مستحق أف ييفرىد باإل٥بية كالعبادة كالسؤاؿ كالتضرع كاالستكانة لو، قىاؿى اهلل عز كجل

اًئكيٍم مىٍن يػىٍفعىلي ًمٍن ذىًلكي  ًيتيكيٍم ٍبيَّل ٰبيًٍييكيٍم ىىٍل ًمٍن شيرىكى انىوي خىلىقىكيٍم ٍبيَّل رىزىقىكيٍم ٍبيَّل ٲبي ـٍ ًمٍن شىٍيءو سيٍبحى
[. 40: الرـك]{ كىتػىعىأبى عىمَّلا ييٍشرًكيوفى 

كُب ا٢بٍىًديث دليل عىلىى أف اهلل ٰبب أف يسألو العباد، ٝبيع مصاّب دينهم كدنياىم، مٍن        
ليسأؿ أحدكم : "الطعاـ كالشراب كالكسوة كغّب ذلك، كما يسألونو ا٥بداية كا٤بغفرة، كُب ا٢بٍىًديث

ككاف بعض السلف يسأؿ اهلل ُب صالتو كل ". حاجتو كلها حىٌبَّل شسع نعلو إذا انقطع ربو
.  حىٌبَّل ملح عجينو، كعلف شاتوحوائجو، 
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كأما االستغفار مٍن الذنوب، فهو طلب ا٤بغفرة، كالعبد أحوج شيء إليو؛ ألنو ٱبطيء بالليل       
أنس  كعن. فار، كاألمر هبما، كا٢بث عليهماكالنهار، كىقىٍد تكرر ُب القرآف ذكر التوبة كاالستغ

كل بِب آدـ خطاء، كخّب ا٣بطائْب : "قىاؿى  -صلى اهلل عليو كسلم-رضي اهلل عنو، عن النيٌب 
كاهلل إ٘ب : "قىاؿى  -صلى اهلل عليو كسلم-، عن النيٌب -رضي اهلل عنو-أيب ىريرة ، كعن " التوابوف

: ، كأخرجو النسائٌي كابن ماجو، كلفظهما"سبعْب مرٌة ألستغفر اهلل كأتوب إليو ُب اليـو أكثر منٍ 
صلى اهلل عليو -األغر ا٤بز٘ب، ٠بع النيٌب  كعن ". إ٘ب ألستغفر اهلل، كأتوب إليو كل يـو مائة مرة"

كأخرجو ". يا أيها النَّلاس توبوا إٔب ربكم، فإ٘ب أتوب إليو ُب اليـو مائة مرة: "يقوؿ -كسلم
يا أيها النَّلاس توبوا إٔب ربكم، كاستغفركه، فإ٘ب أتوب إٔب اهلل، : "لفظو، ك"الكربل"النسائٌي ُب 

كىافى ُب لسا٘ب ذىرىب عىلىى : ، قىاؿى -رضي اهلل عنو-حذيفة  كعن ". كأستغفره كل يـو مائة مرة
أين أنت مٍن : "، فػىقىاؿى -صلى اهلل عليو كسلم-أىلي ٓب أىٍعديهي إٔب غّبه، فذكرت ذلك للنيب 

صلى اهلل -أيب موسى، عن النيٌب  كعن" يا حذيفة، إ٘ب ألستغفر اهلل كل يـو مائة مرةاالستغفار 
كنا : قىاؿى : كأخرج مٍن حديثو". إ٘ب ألستغفر اهلل مائة مرة، كأتوب إليو: "قىاؿى  -عليو كسلم

ما أصبحت غداة قط، إال استغفرت اهلل : "قىاؿى  -صلى اهلل عليو كسلم-جلوسا، فجاء النيٌب 
ُب اجمللس الواحد  -صلى اهلل عليو كسلم-إف كنا لىنػىعيدُّص لرسوؿ اهلل : ابن عمر قىاؿى كعن  "مائة مرة

رضي اهلل -أيب ىريرة ، كعن  "رب اغفر ٕب كتب عىلىى إنك أنت التواب الرحيم: "مائة مرة، يقوؿ
 -ليو كسلمصلى اهلل ع-أستغفر اهلل كأتوب إليو مٍن رسوؿ اهلل : ٓب أر أكثر أف يقوؿ: ، قىاؿى -عنو
اللَّلهم اجعلِب : "، أنو كىافى يقوؿ-صلى اهلل عليو كسلم-عائشة رضي اهلل عنها، عن النيٌب  كعن

". مٍن الذين إذا أحسنوا استبشركا، كإذا أساءكا استغفركا
يعِب أف العباد ال ": يا عبادم إنكم لن تبلغوا ضرم فتضرك٘ب، كلن تبلغوا نفعي فتنفعو٘ب: "كقولو

ٞبيد، ال حاجة لو  لوا إٔب اهلل نفعا كال ضرا، فإف اهلل تعأب ُب نفسو غِبيقدركف أف يوص
كال يتضرر ٗبعاصيهم، كإ٭با ىم , بطاعات العباد، كال يعود نفعها إليو، كإ٭با ىم ينتفعوف هبا

ٍيئنا}: يتضرركف هبا، قىاؿى اهلل تعأب { كىالى ٰبىٍزيٍنكى الَّلًذينى ييسىارًعيوفى ُب اٍلكيٍفًر ًإنػَّلهيٍم لىٍن يىضيرُّصكا اللَّلوى شى
ٍيئنا}: قىاؿى ، كى [176: آؿ عمراف]اآلية  آؿ ]اآلية { كىمىٍن يػىنػٍقىًلٍب عىلىى عىًقبػىٍيًو فػىلىٍن يىضيرَّل اللَّلوى شى
كمن يع  اهلل كرسولو، : "يقوؿ ُب خطبتو -صلى اهلل عليو كسلم-ككاف النيٌب [. 144: عمراف
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فىًإفَّل لًلَّلًو مىا  كىًإٍف تىٍكفيريكا}: ، قىاؿى اهلل عز كجل"فقد غىوىل، كال يضر إال نفسو، كال يضر اهلل شيئا
ا يدن ، كىقىاؿى حاكيا عن موسى [131: النِّساء]{ ُب السَّلمىاكىاًت كىمىا ُب اأٍلىٍرًض كىكىافى اللَّلوي غىًنيًّبا ٞبًى

يده }: عليو السالـ يعنا فىًإفَّل اللَّلوى لىغىًِبٌّ ٞبًى : اىيمإبر]{ كىقىاؿى ميوسىى ًإٍف تىٍكفيريكا أىنٍػتيٍم كىمىٍن ُب اأٍلىٍرًض ٝبًى
لىٍن يػىنىاؿى اللَّلوى }: ، كىقىاؿى [97: آؿ عمراف]{ كىمىٍن كىفىرى فىًإفَّل اللَّلوى غىًِبٌّ عىًن اٍلعىالىًمْبى }: ، كىقىاؿى [8

أنو تعأب ٰبب مٍن : كا٤بعُب [.37: ا٢بجٌ ]اآلية { ٢بييوميهىا كىالى ًدمىاؤيىىا كىلىًكٍن يػىنىاليوي التػَّلٍقوىل ًمٍنكيمٍ 
طيعوه، كما أنو يكره منهم أف يعصوه، ك٥بذا يفرح بتوبة التائبْب أشد مٍن فرح عباده أف يتقوه كم

مٍن ضلت راحلتو، الٍب عليها طعامو كشرابو بفالة مٍن األرض، كطلبها حىٌبَّل أعٓب كأيس منها، 
كاستسلم للموت، كأيس مٍن ا٢بياة، ٍب غلبتو عينو فناـ، فاستيقظ كىي قائمة عنده، كىذا أعلى 

ا كلو مع غناه عن طاعات عباده، كتوباهتم إليو، كإنو إ٭با يعود ما يتصوره  ا٤بخلوؽ مٍن الفرح، ىىذى
ا مٍن كماؿ جوده كإحسانو إٔب عباده، ك٧ببتو لنفعهم، كدفع الضر  نفعها إليهم دكنو، كلكن ىىذى
أف عنهم، فهو ٰبب مٍن عباده أف يعرفوه كٰببوه، كٱبافوه كيتقوه كيطيعوه، كيتقربوا إليو، كٰبب 

رضي اهلل -عن أيب ذر ك، نو قادر عىلىى مغفرة ذنوب عبادهيعلموا أنو ال يغفر الذنوب غّبه، كأ
كُب ". مٍن علم منكم أ٘ب ذك قدرة عىلىى ا٤بغفرة، ٍب استغفر٘ب غفرت لو كال أبإب" -عنو
ذنبا يا رب إ٘ب فعلت : أف عبدا أذنب ذنبا فػىقىاؿى : "-صلى اهلل عليو كسلم-عن النيٌب " الصحيح"

، "علم عبدم أف لو ربا يغفر الذنب، كيأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدم: فاغفر ٕب، فػىقىاؿى اهلل
، أنو ٤با ركب -صلى اهلل عليو كسلم-كُب حديث علٌي بن أيب طالب رضي اهلل عنو، عن النيٌب 

ال يغفر  سبحانك إ٘ب ظلمت نفسي فاغفر ٕب، فإنو: "دابتو، ٞبد اهلل ثالثان، ككرب ثالثان، كىقىاؿى 
رب اغفر ٕب ذنويب، : إف ربك ليعجب مٍن عبده إذا قىاؿى : "، ٍب ضحك، كىقىاؿى "الذنوب إال أنت

عن " الصحيح"كُب . ، أخرجو اإًلماـ أٞبد، كالَبمذم كصححو"يعلم أنو ال يغفر الذنوب غّبم
يا عبادم؛ )كقولو  ".كاهلًل هللي أرحم بعباده مٍن الوالدة بولدىا: "قىاؿى  -صلى اهلل عليو كسلم-النيٌب 

أنو قد قاـ اإلٝباع   ( ، كلن تبلغوا نفعي فتنفعو٘بإنكم لن تبلغوا ضرم فتضرك٘ب
كالربىاف على أنو تعأب منزة مقدس غِب بذاتو، ال ٲبكن أف يلحقو ضرر كال نفع، فهو تعأب كاف 

، كإطعامهم، إجابة دعائهم، كىدايتو ٥بم أحسن إٔب عباده بغاية كجوه اإلحساف الٍب ذكرىا من
: غّب ٧بتاج إٔب مكافأهتم ٔبلو ب نفع أك دفع ضر، كمن ٍب قاؿ تعأب. . ككسوهتم، كغفر ذنوهبم
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ما أريد منهم من رزؽ كما أريد أف يطعموف ( 56)كما خلقت ا١بن كاإلنس إال ليعبدكف }
لن يضركا  كال ٰبزنك الذين يسارعوف ُب الكفر إهنم}، {إف اهلل ىو الرزاؽ ذك القوة ا٤بتْب( 57)

لن يناؿ اهلل ٢بومها كال دماؤىا كلكن ينالو }، {كمن كفر فإف اهلل غِب عن العا٤بْب}، {اهلل شيئا
أف اهلل تعأب ٰبب من عباده أف يطيعوه؛ كيكره منهم أف يعصوه؛ ك٥بذا يفرح : أم{ التقول منكم

يعود إليهم، كلكن بتوبة عبده فرحا عظيما مع غناه ا٤بطلق عن طاعات عباده، كأف نفعها إ٭با 
. ىذا من كماؿ رأفتو هبم، ك٧ببتو لنفعهم كدفع ضررىم

يا عبادم لو أف أكلكم كآخركم، كإنسكم كجنكم، كانوا على أتقى قلب رجل ": كلو بعد ىذاكؽ
كاحد منكم، ما زاد ذلك ُب ملكي شيئا، كلو كانوا على أفجر قلب رجل كاحد منكم، ما نق  

إٔب أف ملكو ال يزيد بطاعة ا٣بلق، كلو كانوا كلهم بررة أتقياء، ك إشارة ق "ذلك من ملكي شيئا
قلوهبم على قلب أتقى رجل منهم، كال ينق  ملكو ٗبعصية العاصْب، كلو كاف ا١بن كاإلنس 

كلهم عصاة فجرة، قلوهبم على قلب أفجر رجل منهم، فإنو سبحانو الغِب بذاتو عمن سواه، كلو 
فعالو، فملكو ملك كامل، ال نق  فيو بوجو من الوجوه، على الكماؿ ا٤بطلق ُب ذاتو كصفاتو كأ

. أم كجو كاف
لو أف أكلكم كآخركم، كإنسكم كجنكم قاموا ُب صعيد كاحد، فسألو٘ب فأعطيت كل : "كقولو

ا٤بخيط ىو ".البحر ا٤بخيط إذا أدخل إنساف مسألتو، ما نق  ذلك ٩با عندم، إال كما ينق 
٥بية ال ص من البحر شيئا، فكذلك اإلعطاء من ا٣بزائن اإلكىو ُب رأم العْب ال ينقاإلبره 

فا١بامع بْب إدخاؿ ا٤بخيط ُب  ، هناية ٥با، كالنق  ٩با ال يتناىى ٧باؿ ينقصها شيئا ألبتة؛ إذ ال
سعة ملك اهلل ػ عز كىذا ا٢بديث يدؿ على ،  البحر كاإلعطاء من تلك ا٣بزائن عدـ النق 

عأب ػ لو أف األكلْب كاآلخرين، كاألنس كا١بن، قاموا كلهم ُب كجل ػ كعلى كماؿ غناه ػ تبارؾ كت
صعيد كاحد، فسألوا اهلل ما تبلغو نفوسهم، من أس مسألة كإف عظمت، فأعطي اهلل كل إنساف 
ما سأؿ، بل أعطي اهلل كل سائل ما سأؿ، فإف ذلك ال ينق  من ملك اهلل شيئان؛ ألف اهلل 

. ء ػ عز كجلجواد، كاجد، عظيم الغِب، كاسع العطا
يا عبادم، إ٭با ىي أعمالكم أحصيها لكم ٍب أكفيكم إياىا فمن كجد خّبان فليحمد اهلل )كقولو 
أم ما ىي إال أعمالكم أحصيها لكم أم أضبطها (  كجد غّب ذلك فال يلومن إال نفسو كمن
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ُب الدنيا فقط، أم ُب الدنيا كاآلخرة، كقد يكوف " ٍب أكفيكم إياىا" ٛباما بالعد الزيادة كالنقصاف
فإف الكافر ٯبازل على عملو ا٢بسن لكن : قد يكوف ُب الدنيا فقطك.كقد يكوف ُب اآلخرة فقط

ُب الدنيا ال ُب اآلخرة، كا٤بؤمن قد يؤخر لو الثواب ُب اآلخرة، كقد ٯبازل بو ُب الدنيا كُب 
يريد حرث الدنيا  من كاف يريد حرث اآلخرة نزد لو ُب حرثو كمن كاف: )اآلخرة، قاؿ اهلل تعأب

من كاف يريد العاجلة : )كقاؿ عز كجل(20: الشورل( )ُب اآلخرة من نصيبنؤتو منها كما لو 
كمن أراد اآلخرة كسعى : )كقاؿ عز كجل( 18اآلية: االسراء( )عجلنا لو فيها ما نشاء ٤بن نريد

تكوف ُب الدنيا إذا فالتوفية  (19: االسراء)( ٥با سعيها كىو مؤمن فأكلئك كاف سعيهم مشكورا
فمن كجد "  .اآلخرة ٝبيعا، أك ُب اآلخرة فقطدكف اآلخرة للكافر، أما ا٤بؤمن فتكوف ُب الدنيا ك

لعمل علىتوفيقو ؿ: أم من كجد خّبا من أعمالو فليحمد اهلل على األمرين" خّبا فليحمد اهلل
" يلومن إال نفسو فال"أم كجد شرا أك عقوبة " كمن كجد غّب ذلك".الصاّب، كعلى ثواب اهلل لو

 مناسب، كرٗبا ينطق أف يشعر اإلنساف بقلبو بأف ىذا فعل غّب الئق كغّب: ألنو ٓب يظلم، كاللـو
الشأف كلو أف اإلنساف بعملو ػ ٰبصى اهلل أعمالو، ٍب إذا كاف يـو القيامة كفاه ، ك بذلك بلسانو

ـى . )إياىا فمن )، ( 8، 7: الزلزلة( )ٍف يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَّلةو شىرٌان يػىرىهي فىمىٍن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَّلةو خىٍّبان يػىرىهي كى
؛ ألنو ىو الذم أخطأ، كىو ( كجد خّبان فليحمد اهلل، كمن كجد غّب ذلك فال يلومن إال نفسو

الذم منع نفسو ا٣بّب، أما إذا كجد خّب فليحمد اهلل؛ ألف اهلل تعأب ىو الذم من عليو أكالن 
مىٍن جىاءى بًا٢بٍىسىنىًة فػىلىوي عىٍشري أىٍمثىا٥ًبىا )كالن بالعمل، ٍب من عليو ثانيان با١بزاء الوافر كأخران، من عليو أ

( . 160: األنعاـ( )كىمىٍن جىاءى بًالسَّليِّئىًة فىال ٯبيٍزىل ًإالَّل ًمثٍػلىهىا
فهذا ا٢بديث حديث عظيم، تناكلو العلماء بالشرح كاستنباط الفوائد كاألحكاـ منو، فعلى 

اإلنساف أف يتدبر ىذا ا٢بديث كيتأملو، كال سيما ا١بملة األخّبة منو، كىي أف اإلنساف ٯبزل 
بعملو، إف خّب فخّب، كإف شران فشر، كىذا ىو كجو كضع ا٤بؤلف ٥بذا ا٢بديث ُب باب اجملاىدة، 

. ران أف اإلنساف ينبغي لو أف ٯباىد نفسو، كأف يعمل ا٣بّب حٌب ٯبد ما عند اهلل خّبان كأعظم أج
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الحديث الخامس والعشرون 
عن أبي ذر رضي اهلل عنو أيضاً أن ناساً من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم »

: يا رسول اهلل، ذىب أىل الدثور باألجور: قالوا للنبي صلى اهلل تعالى وعليو وآلو وسلم
أوليس قد جعل : قال .أموالهما نصوم، ويتصدقون بفضول يصلون كما نصلي ويصومون كم

تحميدة صدقة،  إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل: اهلل لكم ما تصدقون
وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم 

يا رسول اهلل، أيأتي أحدنا شهوتو ويكون لو فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها : صدقة، قالوا
 .ركاه مسلم .« ا وضعها في الحالل كان لو أجرحرام أكان عليو وزر؟ فكذلك إذفي 

ىذا ا٢بديث يتضمن شكول الفقراء كالدثور بضم الداؿ ٝبع دثر بفتحها كىو ا٤باؿ الكثّب 
كغبطتهم لألغنياء، كيف ينالوف األجر بالصدقة، كىم ال يقدركف، فأخربىم أهنم يثابوف على 

دليل على أف  كُب ا٢بديث  .كأفعا٥بم ا٣بّب كما يثاب أكلئك على الصدقةتسبيحهم كٙبميدىم 
الصحابة رضي اهلل عنهم لشدة حرصهم على األعماؿ الصا٢بة، كقوة رغبتهم ُب ا٣بّب كانوا 
ٰبزنوف على ما يتعذر عليهم فعلو من ا٣بّب ٩با يقدر عليو غّبىم، فكاف الفقراء ٰبزنوف على 

ُب ا١بهاد،   يقدر عليها األغنياء، كٰبزنوف على التخلف عن ا٣بركجفوات الصدقة باألمواؿ الٍب
كال على الذين إذا ما أتوؾ }: لعدـ القدرة على آلتو، كقد أخرب اهلل عنهم بذلك ُب كتابو، فقاؿ

لتحملهم قلت ال أجد ما أٞبلكم عليو تولوا كأعينهم تفيض من الدمع حزنا أال ٯبدكا ما 
أف فقراء ا٤بهاجرين : عن أيب صاّب، عن أيب ىريرة" الصحيحْب " ُب ك،  [92: التوبة]{ ينفقوف
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ذىب أىل الدثور بالدرجات العلى كالنعيم ا٤بقيم، : ، فقالوا-صلى اهلل عليو كسلم  -أتوا النيب 
، كيتصدقوف كال نتصدؽ، : قالوا(( كما ذاؾ؟: ))فقاؿ يصلوف كما نصلي، كيصوموف كما نصـو

تدركوف بو  أفال أعلمكم شيئا: ))-عليو كسلم صلى اهلل  -كؿ اهلل كيعتقوف كال نعتق، فقاؿ رس
أفضل منكم إال من صنع مثل ما  بعدكم، كال يكوف أحد من قد سبقكم، كتسبقوف بو من

تسبحوف كتكربكف كٙبمدكف دبر كل صالة ثالثا : ))بلى يا رسوؿ اهلل، قاؿ: ـ؟ قالواصنعت
 -صلى اهلل عليو كسلم  -ا٤بهاجرين إٔب رسوؿ اهلل  فرجع فقراء: صاّب ، قاؿ أبو(( كثالثْب مرة

-كسلم  صلى اهلل عليو -٠بع إخواننا أىل األمواؿ ٗبا فعلنا ففعلوا مثلو، فقاؿ رسوؿ اهلل : فقالوا
ك٥بذا ذكر ٝباعة من فقراء أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل ،  {يشاء ذلك فضل اهلل يؤتيو من}: 

ة كالصياـ، ككوف األغنياء ٛبيزكا عليهم بالصدقة بفضوؿ عليو كسلم مشاركتهم لألغنياء بالصال
أموا٥بم، كقد أرشدىم النيب صلى اهلل عليو كسلم إٔب أف ىناؾ أنواعا من الصدقات يقدر الفقراء 

. على اإلتياف هبا، كاألذكار كاألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر
قسم  :اإلتياف هبا تنقسم إٔب قسمْبالصدقات الٍب أرشد النيب صلى اهلل عليو كسلم الفقراء إٔب 

يقتصر نفعو عليهم، كىو التسبيح كالتكبّب كالتحميد كالتهليل، كقسم يتعداىم إٔب غّبىم، يكوف 
. نفعو ٥بم كلغّبىم، كىو األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر كا١بماع

أف ك.ا٣بّباتحرص الصحابة على فعل األعماؿ الصا٢بة كالتنافس ُب كخالصة معُب ا٢بديث 
ا٢بث على التسبيح كالتكبّب ك الصدقة ال تقتصر على الصدقة با٤باؿ، كإف كانت أصال ُب ذلك

أف من عجز عن فعل شيء من ك كالتحميد كالتهليل، كأف ذلك صدقة من ا٤بسلم على نفسو
ا٢بث على األمر ك  .الطاعات لعدـ قدرتو عليو، فإنو يكثر من الطاعات الٍب يقدر عليها

. ركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، كأنو صدقة من ا٤بسلم على نفسو كعلى غّبهبا٤بع
كُب ا٢بديث دليل  أف قضاء اإلنساف شهوتو بنية صا٢بة يكوف صدقة منو على نفسو كعلى غّبهك

إثبات القياس؛ ألف النيب صلى اهلل عليو كسلم شبو ك  مراجعة العآب فيما قالو للتثبت فيوعلى 
ق ُب ا٢بالؿ ٕبصوؿ اإلٍب ٤بن قضاىا ُب ا٢براـ، كالذم ُب ىذا ثبوت األجر ٤بن قضى شهوت
 . ا٢بديث من قبيل قياس العكس
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ا٢بديث داؿ على أف ٙبسْب النيات ُب أعماؿ ا٣بّب يتنزؿ منزلة الصدقات كاألجور، كال سيما ُب 
حق من ال يقدر على الصدقة، كيفهم منو أف الصدقة ُب حق القادر عليها أفضل من سائر 

اؿ القاصرة على فاعلها، كسؤا٥بم سؤاؿ منافسة ال حسد، فلما ٠بع األغنياء ذلك فعلوا األعم
كالفقراء نالوا الرتبة ٕبسرة الفوت أال ٯبدكا ما " ذلك فضل اهلل يؤتيو من يشاء: "مثلو فقاؿ الشارع

 . ينفقوف، فقامت مقاـ النفقة، فنية ا٤بؤمن أبلغ من عملو
 
 
 

الحديث السادس والعشرون 
قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم كل : أبي ىريرة رضي اهلل تعالى عنو قال عن»

تعدل بين اثنين صدقة، وتعين : سالمى من الناس عليو صدقة كل يوم تطلع فيو الشمس
لو عليها متاعو صدقة، والكلمة الطيبة صدقة،  الرجل في دابتو فتحملو عليها أو ترفع

ركاه البخارم .« ، وتميط األذى عن الطريق صدقةصدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصالة
 .كمسلم
ىي ا٤بفاصل كاألعضاء كقد ثبت ُب صحيح مسلم أهنا ثالٜبائة كستوف،  بضم السْب سالمىاؿ

كأصلو عظاـ الكف كاألصابع كاألرجل ٍب استعمل ُب سائر عظاـ ا١بسد : قاؿ القاضي عياض
معُب ىذا ا٢بديث ك ترىيب كترغيب ال إٯباب كإلزاـا٤براد صدقة : قاؿ بعض العلماء. كمفاصلو

عن أيب ىريرة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم،  ك.أف كل عظم أك مفصل من ابن آدـ عليو صدقة
: قالوا" لإلنساف ثالٜبائة كستوف عظما، أك ستة كثالثوف سالمى، عليو ُب كل يـو صدقة »: قاؿ

يرفع : " فمن ٓب يستطع؟ قاؿ: قالوا" ا٤بنكر  يأمر با٤بعركؼ كينهى عن: " فمن ٓب ٯبد؟ قاؿ
فمن ٓب يستطع ذلك؟ : قالوا" فليعن ضعيفا : " فمن ٓب يستطع؟ قاؿ: قالوا" عظما عن الطريق 

كخرج مسلم من حديث عائشة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم . « فليدع الناس من شره: قاؿ
اهلل، كٞبد اهلل، كىلل اهلل، كسبح  خلق ابن آدـ على ستْب كثالٜبائة مفصل، فمن ذكر»: قاؿ
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اهلل، كعزؿ حجرا عن طريق ا٤بسلمْب، أك عزؿ شوكة، أك عزؿ عظما، أك أمر ٗبعركؼ، أك هنى 
 ك «عن منكر عدد تلك الستْب كالثالٜبائة السالمى أمسى من يومو كقد زحزح نفسو عن النار

المى من أحدكم صدقة، يصبح على كل س»: عن أيب ذر، عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ
فكل تسبيحة صدقة، ككل ٙبميدة صدقة، ككل هتليلة صدقة، ككل تكبّبة صدقة، كأمر با٤بعركؼ 

كا٤براد ،   «صدقة، كهني عن ا٤بنكر صدقة، كٯبزئ من ذلك ركعتاف يركعهما من الضحى
فجعل النيب ،  (تعدؿ بْب االثنْب: )بالصدقة نوافل الطاعات ال الصدقة ا٤بالية فقط بدليل قولو

صلى اهلل عليو كسلم العدؿ بْب اثنْب صدقة، فمن عدؿ بْب اثنْب ُب القضاء بينهما، أك عدؿ 
{ ًإ٭بَّلىا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوىةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍْبى أىخىوىٍيكيمٍ } ، قاؿ تعأب ينهما، فأصلح بينهما فهو لو صدقةب
يػٍرى }كأخرب أف ذلك ىو ا٣بّب [ 10: ا٢بجرات] قىةو أىٍك الى خى ُب كىًثّبو ًمٍن ٪بىٍوىاىيٍم ًإالَّل مىٍن أىمىرى ًبصىدى

حو بػىٍْبى النَّلاًس كىمىٍن يػىٍفعىٍل ذىًلكى اٍبًتغىاءى مىٍرضىاًت اللَّلًو فىسىٍوؼى نػيٍؤتًيًو أىٍجرنا عىًظي { منامىٍعريكؼو أىٍك ًإٍصالى
ىم فهو لو صدقة، كمن ، كمن عدؿ بْب أكالده فيما ٯبب العدؿ عليو فيو بْب [114: النساء]

عدؿ بْب زكجتيو ُب القسم فهو لو صدقة، كجعل النيب صلى اهلل عليو كسلم إعانة الرجل ُب 
دابتو صدقة، فمن كجد رجال ال يستطيع الركوب على دابتو، فأمسكها حٌب يركب، أك ٞبلو 
أك  عليها فذلك صدقة، كمن كجد شخصا يريد أف ٰبمل على دابتو شيئا، فساعده على ٞبلو،

أمسك دابتو فهو صدقة، كجعل النيب صلى اهلل عليو كسلم الكلمة الطيبة صدقة، كالكلمة الطيبة 
تشمل كل قوؿ يقرب إٔب اهلل تعأب، فاألمر با٤بعركؼ صدقة، كالنهي عن ا٤بنكر صدقة، كبكل 
ة، تسبيحة أك تكبّبة أك هتليلة صدقة، كتعليم العلم النافع صدقة، كابتداء السالـ، كرده صدؽ
كجعل النيب صلى اهلل عليو كسلم بكل خطوة ٱبطوىا العبد إٔب الصالة صدقة، ككلما بعدت 

طريق الصالة كانت الصدقات أكثر، كىذا من أكرب فضائل صالة ا١بماعة ُب ا٤بساجد، كجعل 
النيب صلى اهلل عليو كسلم إزالة األذل عن الطريق صدقة، فمن عزؿ حجرا أك شوكة أك عظما 

اس، فذلك صدقة يثاب عليها، كيؤجر كُب الصحيح من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عن طريق الن
كاهلل : مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فقاؿ»: عنو أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ

يتقلب ُب ا١بنة  لقد رأيت رجال»: كُب ركاية« أل٫بْب ىذا عن ا٤بسلمْب ال يؤذيهم فأدخل ا١بنة
، كُب « مء كما شاء من شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذم الناسكيج: يركح فيها: أم
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، « بينما رجل ٲبشي بطريق كجد غصن شوؾ على الطريق، فأخره، فشكر اهلل لو، فغفر لو»ركاية 
كيدخل ُب إماطة األذل عن الطريق تسهيل الطرقات الصعبة الٍب تشق على من سلكها، 

لة ألذاىا كمشقتها، فمن ساىم ُب ذلك ٗبالو أك بدنو، كتؤذيهم فإف ُب إصالحها كتسهيلها إزا
فقد فعل خّبا، كمن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة اهلل كاإلحساف إٔب عباد اهلل، فسوؼ يلقى الذكر 

 . الطيب ُب الدنيا كالثواب ا١بزيل ُب األخرل إف شاء اهلل
 
 
 
 
 

الحديث السابع والعشرون 
عن النبي صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم قال  عن النواس بن سمعان رضي اهلل تعالى عنو»

 ركاه مسلم.« البر حسن الخلق، واإلثم ما حاك في نفسك وكرىت أن يطلع عليو الناس
أتيت رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم »: وعن وابصة بن معبد رضي اهلل تعالى عنو قال

اطمأنت إليو النفس  ماإستفت قلبك، البر : نعم، وقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: فقال
 « واطمأن إليو القلب، واإلثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك

. ركيناه ُب مسندم اإلمامْب أٞبد بن حنبل كالدرامي بإسناد حسن .حديث حسن،
الرب حسن : )كلمة ٘بمع ٝبيع كجوه ا٣بّب، كحصرىا النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب قولو لربا

فإذا حسنت خلقك كنت من أىل  .ا٤بعُب أف خّب خصاؿ الرب كأعظمها حسن ا٣بلقك (ا٣بلق
الرب، إف من حسن ا٣بلق أف ٰبسن اإلنساف خلقو ُب معاملتو مع ربو، كُب معاملتو مع الناس، 

كحسن  .ير كالطفل الصغّب، كمع أىل بيتوأىل العلم، كُب معاملتو مع الشيخ الكبكُب معاملتو مع 
ا٣بلق ٯبعل اإلنساف متواضعان، فإذا تواضع لن يستكرب على طلب العلم، فيطلب العلم من 

الصغّب كمن الكبّب كمن أىلو، فهو يريد كجو اهلل، فإذا بو ٕبسن خلقو يكوف قريبان من الناس، 
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ىذا خطأ؛ ٯبتنب ىذا ا٣بطأ، كإذا كجدكه على شيء من األمور : كقالوافإف أخطأ ُب شيء 
 .٧ببوب من اهلل ٧ببوب عند ا٣بلق الذم قد ينحرؼ هبا سرعاف ما يرشدكنو؛ ألهنم ٰببونو، فهو

فبحسن خلقو يرشده اهلل عز كجل، كيدلو على ا٣بّب، كيتقرب الناس إليو، كيدعوف لو كينصحونو 
فحسن ا٣بلق ٝبع كل ا٣بّب، فصار كرٲبان مع الناس؛ ألف الكـر من  كيفيدكنو كيستفيدكف منو،

حب الناس حسن ا٣بلق، كصار رحيمان شفوقان عطوفان على الناس، فيكوف أنفع الناس للناس، كأ
كحسن ا٣بلق يدفع اإلنساف إٔب أف يبحث عن كجوه ا٣بّب ليفعلها؛ ألنو  .إٔب اهلل أنفعهم للناس

يكوف جوادان، ككرٲبان كشجاعان، كأف يكوف متقدمان على غّبه ُب طلب يريد أف يكوف رحيمان، كأف 
حسن ا٣بلق ىو ك .العلم رضان هلل سبحانو، كأف يتنافس ُب فعل ا٣بّب، فحسن ا٣بلق مفتاح الرب

{ ًكنَّل اٍلربَّل لىٍيسى اٍلربَّل أىٍف تػيوىلُّصوا كيجيوىىكيٍم ًقبىلى اٍلمىٍشرًًؽ كىاٍلمىٍغًرًب كىؿى }: الرسالة احملمدية، قاؿ اهلل
ًة كىاٍلًكتىاًب } -حسن ا٣بلق: الذم ىو[-177:البقرة] مىٍن آمىنى بًاللَّلًو كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر كىاٍلمىالًئكى

لرِّقىاًب  كىُب اكىالنَّلًبيِّْبى كىآتىى اٍلمىاؿى عىلىى حيبًِّو ذىًكم اٍلقيٍرىبى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكْبى كىاٍبنى السَّلًبيًل كىالسَّلائًًلْبى 
ـى الصَّلالةى كىآتىى الزَّلكىاةى كىاٍلميوفيوفى ًبعىٍهًدًىٍم ًإذىا عىاىىديكا كىالصَّلاًبرًينى ُب اٍلبىٍأسىاًء كىالضَّلرَّلا ًء كىًحْبى اٍلبىٍأًس كىأىقىا

قيوا كىأيٍكلىًئكى ىيٍم اٍلميتػَّلقيوفى  قوا ُب ، شهادة من اهلل بأهنم صد[ 177:البقرة]{ أيٍكلىًئكى الَّلًذينى صىدى
آمىنى بًاللَّلًو كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر كىاٍلمىالًئكىًة }: إٲباهنم، كصدقوا ُب أعما٥بم، كصدقوا ُب أقوا٥بم، فقاؿ

، فأركاف اإلٲباف كلها ُب ىذا الرب، ٍب ذكر فركع كأركاف [ 177:البقرة]{ كىاٍلًكتىاًب كىالنَّلًبيِّْبى 
ساء كالضراء كحْب البأس، ٍب تأٌب شهادة اهلل اإلسالـ، ٍب ذكر مكاـر األخالؽ من الصرب ُب البأ

إٔب آخر تلك الصفات [ 177:البقرة]{ كىلىًكنَّل اٍلربَّل مىٍن آمىنى بًاللَّلوً }: ٥بم بالصدؽ، فهذه اآلية
 .، كقد تقدـ الكالـ عن حسن ا٣بلق  الرب حسن ا٣بلق: ىي الرب، فإذان 

ق النفس، كاإلٍب ما حاؾ ُب الصدر، استفت قلبك، الرب ما اطمأنت إٕب: )كقاؿ ُب حديث كابصة
، فذكر ىذا ا٤بيزاف، كىذا ا٤بقياس، فاطمئناف النفس يدؿ على حل ( ككرىت أف يطلع عليو الناس

الشيء، كعدـ الطمأنينة بالشيء يدؿ على اإلٍب، كقد يشكل ىذا ا٢بديث على بعض الناس 
كس؟ كأم تلك النفوس؟ كأم مقياس ىل نرجع ُب بياف ا٢بالؿ كا٢براـ كالرب كاإلٍب إٔب النف: فيقوؿ

إف ا٢بالؿ بٌْب، كإف ا٢براـ بٌْب، كبينهما : )ال، ال تنس ا٢بديث الذم تقدـ: ٥با؟ قاؿ العلماء
،  طلب طمأنينة القلب كالنفس عند عدـ الركوف إٔب أحد ا١بانبْب: ، إذان ( أمور متشاهبات
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، أما قولو  الستفتاء القلب ٧بل حينما يكوف األمر فيو ن  من كتاب أك سنة رسوؿ اهلل، فليسؼ
فكل ما داريتو ُب نفسك كأردت أف (  كاإلٍب ما حاؾ ُب نفسك ككرىت أف يطلع عليو الناس) 

تريد أف تعملو كحاؾ ُب نفسك  أمرفأم ،  كإف كنت تزعم أنو من ا٤بتشاهبات ال تظهره فهو إٍب
الشيء الذم تفعلو ، ؼ كتردد، أك كرىت أف يراؾ الناس على ذلك، فهو إٍبه ينبغي لك أف ٘بتنبو

كقولو ُب  ، أماـ الناس كأنت ُب غّب حرج فهذا ليس من اإلٍب، طا٤با أف الفطرة نقية كالقلب سليم
ق القلب، كاإلٍب ما حاؾ ُب النفس كتردد اطمأنت إليو النفس كاطمأف إٕب الرب ما) ا٢بديث الثا٘ب 

بو ككاف ُب قلبك منو شيء،  دركىو إذا ٓب ينشرح ال ( ُب الصدر كإف أفتاؾ الناس كأفتوؾ 
  -يعِب ما حز ُب صدرؾ كحاؾ " اإلٍب حزاز القلوب: "-صلى اهلل عليو كسلم-ككذلك قولو 

يث فيو حكاية ذكرىا اإلماـ أٞبد كىذا ا٢بد،  كٓب يطمئن عليو القلب فاجتنبو -حاؾ يعِب تردد 
أف الرجل ذىب إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم كالناس مزدٞبوف حولو، فأراد : ُب مسنده، فيها

اإلقباؿ على النيب صلى اهلل عليو كسلم، فنهاه الناس أف يفعل ىذا أماـ النيب صلى اهلل عليو 
ان شديدان يدفعو لذلك، فقاؿ النيب كسلم، فالرجل علل بأنو ٰبب النيب صلى اهلل عليو كسلم حب

فجاء كابصة يريد أف يسأؿ النيب صلى اهلل عليو  (.أفسحوا لػ كابصة: )صلى اهلل عليو كسلم ٥بم
بل أخرب٘ب يا : قاؿ( تسأؿ أـ أخربؾ؟: )كسلم، كقبل أف يسأؿ قاؿ لو النيب صلى اهلل عليو كسلم

نعم، فقاؿ صلى : تسأؿ عن الرب؟ قاؿ جئت: )فقاؿ لو النيب صلى اهلل عليو كسلم! رسوؿ اهلل
األمر الذم يشكل عليك لعلك تسأؿ عا٤بان من العلماء : يعِب ،(استفت قلبك: اهلل عليو كسلم

كٕبسب صيغة السؤاؿ يعطي ا١بواب، فا٤برء قد يسأؿ بطريقة معينة كيفٍب العآب بأف ذلك حالؿ 
لب ا١بواب؛ ألنو حراـ ليس حالالن، ليس فيو شيء، فإذا بالعآب اآلخر يعطي تفاصيل أكثر كينق

كإذا اطمأف قلبك لشيء فافعل ىذا ،  فعلى ىذا ا٤برء أف يستفٍب قلبو كيأخذ بأحد األمرين
الشيء، كإذا شككت فيو كحاؾ ُب قلبك كُب صدرؾ فاترؾ ىذا الشيء، كاإلنساف أدرل ٗبا ُب 

شيئان فا٢براـ حراـ كإف أجاب  الفتول كحكم ا٢باكم ال تغّب من حقيقة األمر، ك  قلبو كٗبا يريد
إذان من ا٤بمكن أف يسأؿ اإلنساف ا٤بفٍب عن شيء أىو حالؿ ،  ا٤بفتوف على سؤالك بأنو حالؿ

أك حراـ؟ كعلى حسب سؤاؿ ا٤بستفٍب يكوف جواب ا٤بفٍب بأنو حالؿ أك حراـ، فاإلنساف ٲبكن 
رؼ أف ىذا حراـ أك أف يعمي على من ٯبيب عنو ٕبيث يأخذ منو ما يريد، كىو ُب نفسو يع
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: حالؿ، لكن كثّبان من الناس ٘بد أحدىم يريد أف يأخذ فتول تربر موقفو، كلساف حالو يقوؿ
العآب لن يتحمل إال ما أفٌب بو كٗبا استباف لو،  ىذاالعآب كليس أنا، ؼيتحمل عبء ىذه الفتول 

فهو إف أصاب فلو أجراف، كإف أخطأ فلو أجر كاحد، لكن أنت الذم عميت عليو، كأنت الذم 
  .خدعتو ُب السؤاؿ، فعليك الوزر ُب كل أحوالك

 
 
 
 
 
 
 

الحديث الثامن والعشرون 
وعظنا رسول اهلل صلى اهلل : عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي اهلل تعالى عنو قال»

يا رسول اهلل كأنها : عليو وآلو وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا
موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى اهلل عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم 

الراشدين  فإنو من يعش منكم فسيري اختالفاً كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء عبد،
ركاه أبو  .« ثات األمور فإن كل بدعة ضاللةالمهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحد

  .حديث حسن صحيح: داكد كالَبمذم كقاؿ
كاف النيب صلى اهلل عليو كسلم كثّبا ما يعظ أصحابو ُب غّب ا٣بطب الراتبة، كخطب ا١بمع 

: النساء]{ ىم كقل ٥بم ُب أنفسهم قوال بليغاكعظ}: كاألعياد، كقد أمره اهلل تعأب بذلك، فقاؿ
[ 125: النحل]{ ادع إٔب سبيل ربك با٢بكمة كا٤بوعظة ا٢بسنة}: ، كقاؿ[ 63: النساء[ ]63
" الصحيحْب " ، كلكنو كاف ال يدٙب كعظهم، بل يتخو٥بم بو أحيانا، كما ُب [ 125: النحل]

يا أبا عبد : ـك ٟبيس، فقاؿ لو رجلكاف عبد اهلل بن مسعود يذكرنا كل م: عن أيب كائل، قاؿ
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، فقاؿ ما ٲبنعِب أف أحدثكم : الرٞبن، إنا ٫بب حديثك كنشتهيو، كلوددنا أنك حدثتنا كل يـو
إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كاف يتخولنا با٤بوعظة كراىة السآمة »إال كراىة أف أملكم، 

«  علينا
لوصفاف هبما مدح اهلل ا٤بؤمنْب عند ٠باع ىذاف ا ( ذرفت منها العيوف ككجلت منها القلوب)

: األنفاؿ[ ]2: األنفاؿ]{ إ٭با ا٤بؤمنوف الذين إذا ذكر اهلل كجلت قلوهبم}: الذكر كما قاؿ تعأب
: ا٢بج[ ]35  -34: ا٢بج]{ الذين إذا ذكر اهلل كجلت قلوهبم -كبشر ا٤بخبتْب }: كقاؿ[ 2
{ لوهبم لذكر اهلل كما نزؿ من ا٢بقأٓب يأف للذين آمنوا أف ٚبشع ؽ}: كقاؿ[ 35  -34
اهلل نزؿ أحسن ا٢بديث كتابا متشاهبا مثا٘ب تقشعر }: ، كقاؿ[ 16: ا٢بديد[ ]16: ا٢بديد]

[ 23: الزمر[ ]23: الزمر]{ منو جلود الذين ٱبشوف رهبم ٍب تلْب جلودىم كقلوهبم إٔب ذكر اهلل
{ ؽـ تفيض من الدمع ٩با عرفوا من اّبكإذا ٠بعوا ما أنزؿ إٔب الرسوؿ ترل أعينو}: ، كقاؿ تعأب

يدؿ " « يا رسوؿ اهلل، كأهنا موعظة مودع، فأكصنا»: " كقو٥بم،  [ 83: ا٤بائدة[ ]83: ا٤بائدة]
على أنو كاف صلى اهلل عليو كسلم قد أبلغ ُب تلك ا٤بوعظة ما ٓب يبلغ ُب غّبىا، فلذلك فهموا 

غّبه ُب القوؿ كالفعل، كلذلك أمر النيب  أهنا موعظة مودع، فإف ا٤بودع يستقصي ما ٓب يستق 
صلى اهلل عليو كسلم أف يصلي صالة مودع، ألنو من استشعر أنو مودع بصالتو، أتقنها على 

لذا  كلرٗبا كاف قد كقع منو صلى اهلل عليو كسلم تعريض ُب تلك ا٣بطبة بالتوديع،. أكمل كجوىها
 ال أدرم، لعلي ال ألقاكم»: داع، كقاؿكما عرض بذلك ُب خطبتو ُب حجة الو طلبوا الوصية ، 

ىذه حجة الوداع، ك٤با رجع من حجو إٔب ا٤بدينة، : بعد عامي ىذا كطفق يودع الناس، فقالوا
يا أيها الناس، إ٭با أنا بشر مثلكم : ٝبع الناس ٗباء بْب مكة كا٤بدينة يسمى ٟبا، كخطبهم، كقاؿ
، « بكتاب اهلل، ككصى بأىل بيتويوشك أف يأتيِب رسوؿ ريب فأجيب ٍب حض على التمسك 

. خرجو مسلم
تقول اهلل عز كجل أف ٯبعل ا٤برء بينو كبْب غضب (  قاؿ أكصيكم بتقول اهلل عز كجل) كقولو 

اهلل كقاية تقيو منو، كذلك بفعل الطاعات كاجتناب ا٤بعاصي، كتصديق األخبار، كىي كصية اهلل 
كصينا الذين أكتوا الكتاب من قبلكم كإياكم كلقد }: لألكلْب كاآلخرين، كما قاؿ اهلل عز كجل

ُب القرآف مر بتقول اهلل ، كىي سبب كل خّب كفالح ُب الدنيا كاآلخرة، كيأٌب األ{ أف اتقوا اهلل
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اهلل صلى ، ككذلك ُب كصايا رسوؿ { يا أيها الذين آمنوا}، ال سيما اآليات ا٤ببدكءة ب الكرٙب 
يستحق بو العقوبة من فعل أك  يقي نفسو تعاطي ما الذم، ك التقي  اهلل عليو كسلم ألصحابو

ىم الذين ٰبذركف : )قاؿ( ىيدلن للميتَّلقْبى : )عن ابن عباس، رضي اهلل عنهما ُب قولو تعأب،  ترؾ
كقاؿ ،  ( رٞبتو ُب التصديق ٗبا جاء منومن اهلل عقوبتو ُب ترؾ ما يعرفوف من ا٥بدل أك يرجوف 

؟ قاؿ: ما التقول؟ قاؿأبو ىريرة رضي اهلل عنو ٤با سئل  : قاؿ. نعم: ىل كجدت طريقان ذا شوؾو
كقاؿ  .ذاؾ التقول: قٌصرت عنو قاؿ إذا رأيتي الشوؾ عدلت أك جاكزتو أك: فكيف صنعت؟ قاؿ

ٛباـ التقول أف يتقي اهلل العبد حٌب يتقيو من مثقاؿ الذرة حٌب يَبؾ بعض ما يرل : أبو الدرداء
يا أىيػُّصهىا : )اهلل تعأب ، كقاؿ  يكوف حجابان بينو كبْب ا٢براـ أنو حالؿه خشية أف يكوف حرامان 

ٌفٍر عىٍنكيٍم سىيِّئىاًتكيٍم كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم كىاهللي ذ ك الفىٍضًل اٌلًذينى آمىنيوا ًإٍف تػىتَّلقوا اهللى ٯبىٍعىٍل لىكيٍم فػيٍرقانان كىييكى
عن ، ك ( قي ًمٍن حىٍيثي ال ٰبىٍتىًسبي كىيػىٍرزيؽٍ . لىوي ٨بىٍرىجان كىمىٍن يػىتَّلًق اهللى ٯبىٍعىٍل : )، كقولو تعأب( اٍلعىًظيمً 

ال يبلغ العبد أف يكوف من : )قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: عطية السعدم قاؿ
قاؿ رسوؿ اهلل صلى : كعن أيب ىريرة قاؿ،  ( ال بأس هبذ حذران ٤با بو بأسي  ا٤بتقْب حٌب يدع ما
كالظن فإف الظن أكذب ا٢بديث، كال ٘بسسوا كال ٙبسسوا كال تنافسوا  إياكم: )اهلل عليو كسلم

التقول . كال ٙباسدكا كال تباغضوا كال تدابركا، ا٤بسلم أخو ا٤بسلم ال يظلمو كال ٱبذلو كال ٰبقره
ىهنا، التقول ىهنا، كيشّب إٔب صدره، ٕبسب امرئو من الشر أف ٰبقر أخاه ا٤بسلم، كل ا٤بسلم 

ـه  كأخرج ابن ماجو بإسناد صحيح، . ركاه البخارم كمسلم( . دمو كعرضو كمالو: على ا٤بسلم حرا
التقي النقي ال : )كالبيهقي أنو سئل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم عن أفضل الناس فقاؿ

كعن ابن عباس، رضي اهلل عنهما، عنو صلى اهلل عليو كآلو ،  ( فيو كال بغي كال غلَّل كال حسدإٍب 
كىمىٍن : )نزلت ىذه اآلية: )كعن جابر قاؿ،  ( يكوف أكـر الناس فليتًق اهللى  سرَّله أفمن : )كسلم

ُب رجلو من أشجع كاف فقّبان خفيف ذات ( كىيػىٍرزيٍقوي ًمٍن حىٍيثي الى ٰبىٍتىًسبي . يػَّلتًِّق اهللى ٯبىٍعىٍل لىوي ٨بىٍرىجان 
اتق اهلل كاصرب، فلم يلبث : )فقاؿ اليد، كثّب العياؿ، فأتى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فسألو

بغنمو كاف العدكُّص أصابوه فأتى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فسألو  إال يسّبان حٌب جاء ابنه لوي 
جعل رسوؿ اهلل : )كعن أيب ذر رضي اهلل عنو، قاؿ،  ( كلها فنزلت: أخربه خربىا فقاؿعنها ك

فجعل يرددىا حٌب ( يػىتَّلًق اهللى ٯبىٍعىٍل لىوي ٨بىٍرىجان  كىمىنٍ : )صلى اهلل عليو كآلو كسلم يتلو ىذه اآلية
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كالتقول على : قاؿ البيضاكم،  ( الناس كلهم أخذكا هبا لكفتهم يا أبا ذر لو أف: تعب فقاؿ
زىمىهيٍم كىأىؿٍ : )التقول عن العذاب ا٤بخلد بالتربم عن الشرؾ، كعليو قولو تعأب: األكٔب: ثالث مراتب
التجنب من كل مأٍب من فعل أك ترؾ حٌب الصغائر، كىو ا٤بعِب بقولو : كالثانية، ( كىًلمىةى التػَّلٍقوىل

أف يتٌنزه عما يشغل سره عن ا٢بق، كىو : كالثالثة،  ( القيرىل آمنيوا كىاتػَّلقىٍوا كىلىٍو أىفَّل أىٍىلى : )تعأب
كالسمع كالطاعة كإف تأمر ) ق كقوؿ،   (اتػَّلقيوا اهللى حىقَّل تيقاتًوً : )التقول ا٢بقيقي ا٤بطلوب بقولو تعأب

 "عبد حبشي"كُب بعض الركايات " كإف تأمر عليكم عبد"يعُب لوالة األمور (  عليكم عبد
: قولوك. ُب غّب معصية اهلل  األمر، ليفهم كيعرؼ، ك٘بب طاعتو فيجب اإلصغاء إٔب كالـ كٕب

 عليو كسلم، حيث ، ىذا من دالئل نبوتو صلى اهلل"فإنو من يعش منكم فسّبل اختالفا كثّبا"
أخرب عن أمر مستقبل كقع طبقا ٤با أخرب بو صلى اهلل عليو كسلم؛ فإف الذين طالت أعمارىم من 
أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم أدركوا اختالفا كثّبا ك٨بالفة ٤با كاف عليو رسوؿ اهلل صلى اهلل 

 ، كقد ارج كغّبىمعليو كسلم كأصحابو، كذلك بظهور بعض فرؽ الضالؿ، كالقدرية كا٣بو
أم " فعليكم بسنٍب: "أرشدىم صلى اهلل عليو كسلم إٔب ما يلزمونو عند ىذا االختالؼ، فقاؿ

الطريقة الٍب ىو عليها، فال تبتدعوا ُب دين اهلل عز كجل ما ليس : الزموا سنٍب، كا٤براد بالسنة ىنا
ا٣بلفاء الذين ٱبلفوف رسوؿ اهلل صلى " كسنة ا٣بلفاء الراشدين" ،  قمنو، كال ٚبرجوا عن شريعت

فعليكم بسنٍب : "قولو. اهلل عليو كسلم ُب أمتو، كعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو
، ٤با أخرب صلى اهلل عليو كسلم ٕبصوؿ "كسنة ا٣بلفاء الراشدين ا٤بهديْب، عضوا عليها بالنواجذ

طريق السالمة كالنجاة، كذلك بالتمسك بسنتو كسنة خلفائو الراشدين، التفرؽ ككثرتو، أرشد إٔب 
فإف أبا بكر الصديق رضي  كخلفاؤه الراشدكف ىم أبو بكر كعمر كعثماف كعلي رضي اهلل عنهم

اهلل عنو ىو ا٣بليفة األكؿ ٥بذه األمة، ن  النيب صلى اهلل عليو كسلم على خالفتو نصا يقرب من 
أتتو امرأة ُب حاجة ٥با فوعدىا : مثاؿ ذلك،  شّب إٔب أنو ا٣بليفة بعدهكر تاليقْب، كعاملو بأـ

رسولو يأىب اهلل ك: "كقاؿ " ائٍب أبا بكر: "ٓب أجدؾ؟ قاؿيا رسوؿ اهلل إف : كعدا، فقالت
،  ة على ا٤بسجد إال باب أيب بكركأمر أف تسد ٝبيع األبواب ا٤بشرع "كا٤بؤمنوف إال أبا بكر

، كىذه إمامة صغرل، يشّب بذلك إٔب أنو يتؤب  ة با٤بسلمْب حْب مرضُب الصال كجعلو خليفتو
فهو ا٣بليفة بالن  الذم . اإلمامة الكربل، كجعلو أمّبا على ا٢بجيج ُب السنة التاسعة خلفا عنو



113 
 

ٍب ا٣بليفة من بعده عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو ألنو أكٔب الناس با٣بالفة .يقرب من اليقْب
رضي اهلل عنو فإهنما صاحبا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ككاف كثّبا ما  بعد أيب بكر الصديق

ذىبت أنا كأبو بكر كعمر، كجئت أنا كأبو بكر كعمر، فرأل أبو بكر رضي اهلل عنو أف : يقوؿ
كخالفة عمر رضي اهلل عنو ثابتة شرعا ألهنا كقعت من ،  لناس با٣بالفة عمر رضي اهلل عنوأحق ا

٣بالفة لعثماف رضي اهلل عنو ٗبشورة معركفة رتبها عمر رضي اهلل عنو، ٍب خليفة، ٍب صارت ا
: كقولو،  ا٣بلفاء الراشدكف ال إشكاؿ فيهمصارت بعد ذلك لعلي رضي اهلل عنو ىؤالء ىم 

صفة مؤكدة ٤با سبق، ألنو يلـز من كوهنم راشدين أف يكونوا مهديْب، إذ ال ٲبكن " ا٤بهديْب"
الصفة ىنا ليست صفة احَباز كلكنها صفة توكيد كبياف علة، يعِب أهنم رشد إال هبداية، كعليو ؼ

، كقد كصف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم خالفتهم بأهنا خالفة نبوة، . رشدكا ألهنم مهديوف
خالفة النبوة ثالثوف سنة، ٍب يؤٌب اهلل ا٤بلك أك ملكو : "كما جاء ُب حديث سفينة رضي اهلل عنو

كىي أقصى األضراس كمن " بالنواجذ"أم على سنٍب كسنة ا٣بلفاء " ليهاعضوا ع"،  "من يشاء
ا٤بعلـو أف السنة ليست جسما يؤكل، لكن ىذا كناية عن شدة التمسك هبا، أم أف اإلنساف 

كإياكم ك٧بدثات األمور فإف كل ) كقولو  .يتمسك هبذه السنة حٌب يعض عليها بأقصى أضراسو
فإف كل ٧بدثة بدعة، ككل بدعة ضاللة، ككل "ا٢بديث  كُب بعض ركايات ىذا(  بدعة ضاللة

الكتاب كالسنة كال أصل  ٧بدثات األمور ما ٓب يكن معركفا ُبأياكم للتحذير ك  "ضاللة ُب النار
حسب  ةكإما مذمـو ةأما ُب الدنيا إما مطلوبكىي البدع ،كالبدعة تكوف دينية كدنيوية   لو فيهما

ىي ما ٓب يقم عليها دليل من  ك البدعة الدينيةُب ا٢بديث د ا٤بقصو ك .تائجفؤدم إليو من تما 
كل بدعة ال يساعدىا دليل  يعِب كل بدعة ضاللةكىي ضاللو كىالؾ كخسراف  الكتاب كالسنة

الشرع ضاللة؛ ألف ا٢بق فيما جاء بو الشرع، فما ال يرجع إليو بوجو يكوف ضاللة، إذ ليس بعد 
، كتكوف ىذه البدعة ُب العبادات كالدين، كىذا النوع من البدع ىو الذم  ا٢بق إال الضالؿ

أىـٍ ٥بىيٍم شيرىكىاءي }: قاؿ تعأب منكرا على ا٤بشركْب ابتداعهم. أنكره اإلسالـ، كحكم عليو بالضالؿ
يًن مىا ٓبٍى يىٍأذىٍف ًبًو اللَّلوي  كقاؿ صلى .  21سورة الشورل آية [ 21: الشورل]{ شىرىعيوا ٥بىيٍم ًمنى الدِّ

ركاه مسلم ( " مردكد غّب مقبوؿ: رد)« من عمل عمال ليس عليو أمرنا فهو رد»: اهلل عليو كسلم
أم )« إف اهلل حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حٌب يدعها»: كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم ،"
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ٞبو اهلل ر -كقاؿ مالك . كل بدعة ضاللة كإف رآىا الناس أهنا حسنة: كقاؿ ابني عمر( . يَبكها
من ابتدع ُب اإلسالـ بدعة، يراىا حسنة، فقد زعم أف ٧بمدا خاف الرسالة، ألف اهلل تعأب : -

ـى ًديننا}: يقوؿ ٍسالى : ا٤بائدة]{ اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم كىأىٍٛبىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىًٍب كىرىًضيتي لىكيمي اإٍلً
كقاؿ سفياف رٞبو اهلل  .يومئذ دينا، فال يكوف اليـو دينا فما ٓب يكن.3آية " سورة ا٤بائدة [ 3

كلكن   -يتاب منها، كالبدعة ال يتاب منهاالبدعة أحٌب إٔب إبليس من ا٤بعصية، ا٤بعصية : أيضنا
إف البدع تقضي على الدين   - التوبة منو ٩بكنة ككاقعة بأف يهديو اهلل كيرشده حٌب يتبْب لو ا٢بق

: فقد ركل اإلماـ أٞبد بسنده عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿالصحيح كٙبل ٧بل السنن 
، كُب البدع مفاسد عظيمة، منها أهنا « ما ابتدع قـو بدعة إال نزع اهلل عنهم من السنة مثلها»

ٙبل ٧بل السنن كما سبق، فكلما جاءت بدعة تركت سنة كىكذا حٌب يقضى على الدين 
ٰبرصوف عليها أكثر ٩با ٰبرصوف على السنن ألف الشيطاف  ك٥بذا ٘بدكف أصحاب البدع. بالكلية

أم من ابتدأ " من سن ُب اإلسالـ سنة حسنة: "معُب قولو صلى اهلل عليو كسلمأما  .يزينها ٥بم
العمل بالسنة، كيدؿ ٥بذا أف النيب صلى اهلل عليو كسلم ذكره بعد أف حث على الصدقة للقـو 

فجاء الصحابة كل ٗبا تيسر لو، كجاء رجل من األنصار  الذين كفدكا إٔب ا٤بدينة كرغب فيها،
من سن ُب اإلسالـ : "بصرة قد أثقلت يده فوضعها ُب حجر النيب صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ

أم ابتدأ العمل سنة ثابتة، كليس أنو " سنة حسنة فلو أجرىا كأجر من عمل هبا إٔب يـو القيامة
بو  ق إذا ابتدأ العمل سن الطريق للناس كتأسوايأٌب ىو بسنة جديدة، بل يبتدئ العمل ألف

 .كأخذكا ٗبا فعل
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الحديث التاسع والعشرون 
قلت يا رسول اهلل أخبرني بعمل يدخلني الجنة : عن معاذ بن جبل رضي اهلل عنو قال»

: عليولقد سألت عن عظيم وإنو ليسير على من يسره اهلل تعالى : ويباعدني عن النار، قال
تعبد اهلل ال تشرك بو شيئاً، وتقيم الصالة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت ثم 

الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء : أال أدلك على أبواب الخير؟ : قال
حتى إذا { }تتجافى جنوبهم عن المضاجع}: ثم تال النار، وصالة الرجل في جوف الليل

بلى يا رسول : ة سنامو؟ قلتثم قال أال أخبرك برأس األمر وعموده وذرو{ يعملون}{ بلغ
أال أخبرك : ثم قال قال رأس األمر اإلسالم، وعموده الصالة، وذروة سنامو الجهاد .اهلل
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يا نبي : بلى يا رسول اهلل، فأخذ بلسانو وقال كف عليك ىذا قلت: بمالك ذلك كلو؟ قلت
ا نتكلم بو؟ فقال ثكلتك أمك، وىل يكب الناس في النار على اهلل، وإنا لمؤاخذون بم

حديث : ركاه الَبمذم كقاؿ .« إال حصائد ألسنتهم؟ -مناخرىم أو قال على  -وجوىهم 
 .حسن صحيح

على شدة اىتماـ معاذ رضي اهلل عنو باألعماؿ الصا٢بة، كفيو دليل على أف ا٢بديث يدؿ 
{ كتلك ا١بنة الٍب أكرثتموىا ٗبا كنتم تعملوف}: تعأباألعماؿ سبب لدخوؿ ا١بنة، كما قاؿ 

يدؿ على حرص الصحابة على ا٣بّب كمعرفة األعماؿ الٍب هبا حصوؿ ا١بنة ، ك [72: الزخرؼ]
كالسالمة من النار، كيدؿ على كجود ا١بنة كالنار، كأف أكلياء اهلل يعملوف الصا٢بات ليظفركا 

ٔب أف األعماؿ الصا٢بة سبب ُب دخوؿ ا١بنة، كقد جاء كيدؿ أيضا ع،  با١بنة كيسلموا من النار
، { كتلك ا١بنة الٍب أكرثتموىا ٗبا كنتم تعملوف}: ُب ذلك آيات كثّبة، منها قوؿ اهلل عز كجل

إف الذين قالوا ربنا اهلل ٍب استقاموا فال خوؼ عليهم كال ىم ٰبزنوف أكلئك أصحاب }: كقولو
لن يدخل : "، كذلك ال يناُب ما جاء ُب ا٢بديث{ ملوفا١بنة خالدين فيها جزاء ٗبا كانوا يع

" كال أنا، إال أف يتغمد٘ب اهلل برٞبة منو: قاؿ! كال أنت يا رسوؿ اهلل: أحدكم بعملو ا١بنة، قالوا
كدخوؿ ا١بنات ليس عوضا عن األعماؿ، كإ٭با األعماؿ الصا٢بة أسباب ٥با، ، ارم ركاه البخ

، كىو العمل الصاّب، كتفضل با١بزاء الذم ىو دخوؿ كاهلل عز كجل تفضل بالتوفيق للسبب
أف العمل بنفسو ال يستحق ، ك كا٤بسبب إٔب اهلل سبحانو كتعأب ا١بنة، فرجع الفضل ُب السبب
سببا لذلك كالعمل بنفسو من رٞبة اهلل  -بفضلو كرٞبتو  -بو أحد ا١بنة لوال أف اهلل جعلو 

لقد سألت عن عظيم، كإنو "، كقولو  ؿ اهلل كرٞبتوكأسباهبا كل من فضكفضلو على عبده، فا١بنة 
، فيو بياف عظيم منزلة ىذا السؤاؿ كأٮبيتو كالتشجيع على "ليسّب على من يسره اهلل تعأب عليو

مثلو؛ حيث كصف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ا٤بسئوؿ عنو فيو بأنو عظيم، كمع عظمو كمشقة 
كسلم ٗبا يبْب سهولتو كيسره على من يسره اهلل عليو،  اإلتياف بو فقد أتبعو النيب صلى اهلل عليو

كىو يدؿ على أف ا٤بسلم يصرب على الطاعات كلو شقت على النفوس؛ ألف عاقبة الصرب ٞبيدة، 
: ، كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم{ كمن يتق اهلل ٯبعل لو من أمره يسرا}: كقد قاؿ اهلل عز كجل

ركاه البخارم  " تحفت ا١بنة با٤بكاره، كحفت النار بالشهوا"
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لئن كنت أكجزت ا٤بسألة، لقد »: أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ لرجل سألو عن مثل ىذا، ك
، كذلك ألف دخوؿ ا١بنة كالنجاة من النار أمر عظيم جدا، كألجلو أنزؿ اهلل « أعظمت كأطولت

: صليت؟ قاؿكيف تقوؿ إذا : كقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم لرجل»الكتب، كأرسل الرسل، 
أسأؿ اهلل ا١بنة، كأعوذ بو من النار، كال أحسن دندنتك كال دندنة معاذ، يشّب إٔب كثرة دعائهما 

ىل تصّب دندنٍب : حو٥با ندندف كُب ركاية: كاجتهادٮبا ُب ا٤بسألة فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم
إنو ليسّب على من يسره اهلل ك: كقولو، « كنعوذ بو من النار كدندنة معاذ إال أف نسأؿ اهلل ا١بنة،

إشارة إٔب أف التوفيق كلو بيد اهلل عز كجل، فمن يسر اهلل عليو ا٥بدل اىتدل، كمن ٓب  عليو
 -كصدؽ با٢بسُب  -فأما من أعطى كاتقى }: ييسره عليو، ٓب ييسر لو ذلك؛ قاؿ اهلل تعأب

 5: الليل] {للعسرلفسنيسره  -ككذب با٢بسُب  -كأما من ٖبل كاستغُب  -فسنيسره لليسرل 
اعملوا فكل ميسر ٤با خلق لو، أما أىل السعادة : كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم»،  [10 -

فييسركف لعمل أىل السعادة، كأما أىل الشقاكة فييسركف لعمل أىل الشقاكة، ٍب تال صلى اهلل 
كيسر ا٥بدل  كاىد٘ب: ككاف النيب صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ ُب دعائو». « عليو كسلم ىذه اآلية

كيسر  -رب اشرح ٕب صدرم }: ، كأخرب اهلل عن نبيو موسى عليو السالـ أنو قاؿ ُب دعائو« ٕب
٥بم يسر٘ب اؿ: ، ككاف ابن عمر يدعو[ 26  -25: طو[ ]26  -25: طو]{ ٕب أمرم

ق، إٔب عبادة اهلل كحدففيو إرشاد (  تعبد اهلل ال تشرؾ بو شيئان )، كقولو  لليسرل، كجنبِب العسرل
ألف العبادة توحيد كإخالص، كألف الشرؾ منقصة للرب كإسفاؼ؛ توحيد . كنفى الشرؾ عنو

الَّلًذينى آمىنيواٍ كىٓبٍى يػىٍلًبسيواٍ ًإٲبىانػىهيم }: قاؿ تعأب. يرتفع بو العبد إٔب أعال درجات القرب كالرضواف
الذين أخلصوا توحيدىم هلل، ىم : أم[ . 82:: األنعاـ]{ ًبظيٍلمو أيٍكلىًئكى ٥بىيمي األىٍمني كىىيم مُّصٍهتىديكفى 

كىمىن }: كشرؾ يهوم بو ا٤برء إٔب ا٢بضيض. اآلمنوف يـو القيامة، ا٤بهتدكف ُب الدنيا كاآلخرة
 :ا٢بج]{  مىكىافو سىًحيقو ييٍشرًٍؾ بًاللَّلًو فىكىأى٭بَّلىا خىرَّل ًمنى السَّلمىاء فػىتىٍخطىفيوي الطَّليػٍري أىٍك تػىٍهًوم ًبًو الرِّيحي ُب 

يدرس :" -صلى اهلل عليو كسلم  -قاؿ رسوؿ اهلل : عن حذيفة رضي اهلل عنو، قاؿ، ك [ 31
اإلسالـ كما يدرس كشي الثوب، حٌب ال يدرل ما صياـ كال صدقة كال نسك، كيسرل على 

كتاب اهلل ُب ليلة فال يبقى ُب األرض منو آية، كيبقى طوائف من الناس الشيخ الكبّب كالعجوز 
قاؿ صلة بن زفر " ال إلو إال اهلل فنحن نقو٥با : أدركنا آباءنا على ىذه الكلمة: لوفالكبّبة، يقو
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فما تغِب عنهم ال إلو إال اهلل، كىم ال يدركف ما صياـ كال صدقة كال نسك؟ فأعرض : ٢بذيفة
يا »: عنو حذيفة، فرددىا عليو ثالثا كل ذلك يعرض عنو حذيفة، ٍب أقبل عليو ُب الثالثة، فقاؿ

ٍب أرشده إٔب بقية أركاف اإلسالـ؛ كىي جزء ال يتجزأ، من فرط ُب  ، «٪بيهم من النارصلة ت
احملافظة على أدائها كا٤بداكمة على فعلها ُب  (كتقيم الصالة)، فقد فرط ُب ا١بميع: جزء منها

كىالَّلًذينى ىيٍم عىلىى صىلىوىاهًتًٍم }: أكقاهتا من صفات ا٤بؤمنْب، قاؿ اهلل تعأب ُب سورة ا٤بؤمنوف
هًتًٍم دىاًئميوفى * ًإالَّل اٍلميصىلِّْبى }: كقاؿ ُب سورة ا٤بعارج{ ٰبيىاًفظيوفى  فقد أثُب { الَّلًذينى ىيٍم عىلىى صىالى

جاء ُب حديث جابر بن عبد ،   على صلواهتم كا٤بداكمْب لفعلهاهلل جل جاللو على احملافظْبا
بْب العبد كبْب الكفر ترؾ : "قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: اهلل عند ابن ماجة قولو

فاحملافظة على الصالة ،  "حظ ُب اإلسالـ ٤بن ترؾ الصالة ال: "كقاؿ عمر رضي اهلل عنو" الصالة
على فعلها كأدائها  -ا٤بصلي  -ير ا٤بداكمة عليها، ذلك أف ا٤بداكمة على الصالة ىي استمراره غ

ُب أكقاهتا، من غّب إخالؿ بأم شيء منها، كال يشغلو عنها أم شاغل، كأف يؤديها على كل 
حاؿ، كال ٱبرجها عن كقتها ُب كقت الصحة كَب كقت ا٤برض، على حسب ما يتيسر لو كما ىو 

َب اللحظات األخّبة من حياتو، بل  كتب الفقو، من قياـ أك جلوس أك استناد، كلو مبسوط ُب
حٌب ُب أكقات ا٢برب كمواجهة العدك، فإنو يصليها كلو كاف كسط ا٤بعمعة كا٤بعركة كالقتاؿ، فإف 
القرآف بْب لنا كيف يؤدم ا٤بقاتلوف صالهتم ُب كقتها كال ينتظركف هناية ا٤بعركة، فإف احملاربْب 

كانوا معوف بْب طاعتهم هلل موالىم كالواجب عليهم ٫بوه، كبْب الدفاع عن الدين كالوطن إذا يج
ةى فػىٍلتػىقيٍم }: قاؿ اهلل تعأب،  ُب حرب مع خصومهم كأعدائهم كىًإذىا كيٍنتى ًفيًهٍم فىأىقىٍمتى ٥بىيمي الصَّلالى
تػىهيمٍ طىائًفىةه ًمنػٍهيٍم مىعىكى كىٍليىٍأخيذيكا أى  أما احملافظة عليها فهذا يرجع ،  سورة النساء ( 102){ ٍسًلحى

إٔب ىيأهتا، كذلك بالقياـ بشركطها ا٤بقررة ٥با كأركاهنا الواجبة ٥با، كالطهارة كاستقباؿ القبلة كقت 
أدائها كالقراءة الواجبة فيها كترؾ كل ما ٚبدش فيها كُب سالمتها من كل نق  ٱبل هبا كٯبعلها 

اطلة كٯبعلها غّب مقبولة، ألف الصالة ُب الشريعة اإلسالمية ناقصة عن الكماؿ، أك فاسدة كب
كالعمود الذم يرفع ا٣بيمة فإذا كاف العمود قائما ارتفعت ا٣بيمة كظهرت من بعيد كإنتفع هبا 

 اإلسالـ  فالثالث ـ لركناؼ(  كتؤٌب الزكاة) ، كقولو ت ا٣بيمة صاحبها، كإذا سقط العمود سقط
النمو كالزيادة ُب الشيء كالتطهّب، فا٤باؿ الذم ٚبرج منو الزكاة ينمو كيزيد، كىذا كتعِب الزكاة 
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كتطهر ا٤بزكي من مرض الشح كىي قاعدة معتربة ُب الشريعة اإلسالمية . بالشاىدة كالتجريب
الرحيمة باألمة احملمدية الكرٲبة، فقد فرضها ا٣بالق ا٢بكيم على ذكم الثراء كا٤باؿ ليقاـك هبا 

ق كجربكتو على الضعفاء كالعجزة كاحملاكيج من عباد اهلل، كما يقاـك هبا الفقر الذم كاد أف طغياف
يكوف كفرا، ٗبعُب أحد أسباب الكفر، ألنو يدخل القنوط كاليأس من الرزؽ كمن اهلل الرازؽ على 
 قلوب الفقراء كليجعل للفقراء حظوظا كسهاما كقسمة ُب أمواؿ األغنياء، حٌب ال يبقى الفقّب

٧بركما من كسائل العيش الشريف، ُب حْب يرل الغِب متمتعا ُب حياتو الدنيوية، كأيضا حٌب ال 
تستوٕب األحقاد كالضغائن كا٢بسد على قلوب الفقراء، فيقاكموا األغنياء على غناىم كما ىم فيو 

فاسد، من كالكراىية، كما ينشأ عن ىذا اال الشركر كآب من رغد العيش كالبذخ، فيناصبوىم العداء
السرقات كاالعتداءات، كليصفو ا١بو بْب كل أبناء الشريعة اإلسالمية، كتتحسن العالقات 

كيسود بينهم جو األخوة الدينية ا٢بقيقية الٍب جعلها اهلل بْب ا٤بسلمْب، ككي ال تكوف ا٣بصومات 
ير فيما كالعداكات، من أجل حطاـ الدنيا الفانية، فأكجب اهلل على الغِب أف يشرؾ معو الفق

أعطاه اهلل من رزؽ كماؿ، من غّب من عليو، كال ظلم لو كال احتقار، فقد أشركو معو بنصيب من 
مالو ال ٯبحف بو كال يضر ٗبصلحتو، بل كال يشعر بثقلو عليو، ُب الوقت الذم ينتفع بو الفقّب 

هلل بو كالعاجز عن الكسب كالعمل على ٙبصيل ماؿ ينفقو على ضركرياتو ا٤بعيشية، كليمحو ا
آثار الفقر كذؿ السؤاؿ من كسط اجملتمع اإلسالمي، فكل ا٤بسلمْب تسود بينهم ركح ا٤بودة 

كاألخوة كالصفاء كالعطف على بعضهم بعضا، فإذا أدل ا٤بسلموف الزكاة ا٤بفركضة عليهم فقد 
سدكا منفذا عظيما كاف ينفذ منو الشيطاف الفساد ذات بينهم بوساكسو الشعاؿ نار الفتنة 

ىم، حٌب ال يَبب  فقّبىم بغنيهم الدكائر، كما شاىدنا ىذا ُب األكقات الٍب عطل فيها بعض بْب
ا٤بسلمْب أحكاـ اهلل تعأب، فمنعوا الفقراء كا٤بساكْب من حقهم الذم منحهم إياه ا٣بالق ا٢بكيم 

كحكمة فرضها على ا٤بسلمْب ،  {ـً لًلسَّلاًئًل كىاٍلمىٍحريك* كىالَّلًذينى ُب أىٍموىا٥بًًٍم حىقٌّ مىٍعليوـه }: كما قاؿ
ُب القمة من مزايا كحسنات شريعتنا اإلسالمية الٍب سوت بْب الناس، كفرض الزكاة كإخراجها 

كقت التقدـ  -يعرب عن الرٞبة كالتعاطف كا٤بواساة لكل أبناء ا٤بلة اإلسالمية، كأب ىذا الوقت 
مهما بلغت ما  -من دكلو  -ية دكلة ٓب تشرع فيو أ -العلمي كاالقتصادم كا٢بضارة اإلنسانية 

بلغت من ا٢بضارة كاالزدىار كالرقي ا٤بادم ككفرة ا٤باؿ كا٤بشاريع كالشركات ما شرعتو الشريعة 
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لو فعلوا ما شرعتو ٥بم  -اإلسالمية ُب باب مقاكمة الفقر كالتسوؿ كاالحتياج للمسلمْب 
ف بدين اإلسالـ، كاعتربكه من كقد أعجب هبذا التشريع ا٢بكيم بعض من ال يدينو -شريعتهم 

أفضل ما دعت اليو شريعتنا، فهو كسيلة من كسائل ٚبفيف آالـ الفقر كا٢برماف، كما ىو ُب 
ذات الوقت نعم العوف على مقاكمة الشركر كا٤بفاسد كالسرقة كغّبىا، ىذه ىي الشريعة العادلة، 

اإلسالـ  صـو ركن من أركاف كاؿ( كتصـو رمضاف ) ، كقولو زادىا اهلل حبا ُب قلوب ا٤بسلمْب 
ىو صياـ شهر رمضاف، كىو فرض كركن عظيم من أركاف اإلسالـ ا٣بمسة الٍب بِب عليها، كقد ك

فرضو ُب  -كما فرضو على األمم ا٤بتقدمة عليها ُب الوجود  -فرضو اهلل على ىذه األمة احملمدية 
احبها الصالة كالسالـ، كالصـو شهر شعباف من السنة الثانية من ا٥بجرة النبوية الشريفة، على ص

٧بك ٛبتحن بو النفوس، فتظهر على حقيقتها ككإقعها، قوية االٲباف برهبا مطيعة ألحكامو، أك 
ضعيفة خوارة، فاألكٔب تستجيب لنداء خالقها، كاآلخرة تعرض عنو كتنسحب من ميداف السباؽ 

فالنفوس ا٤بؤمنة تستجيب ( مةمهزك)إٔب الفضائل كما يزكي النفوس، إٔب ساحة الشهوات كالرذائل 
ألمر ا٣بالق العليم، فتؤديو برغبة صادقة مؤمنة بوعد خالقها، هتوف عليها الدنيا كلها ٗبلذاهتا، فال 

شىٍهري رىمىضىافى الَّلًذم }: رغبة ٥با فيها كال يرضيها اال االستجابة ألمر اهلل العلي العظيم ُب قولو
ىذا  {ـي الشَّلٍهرى فػىٍليىصيٍموي اًس كىبػىيػِّنىاتو ًمنى ا٥ٍبيدىل كىاٍلفيٍرقىاًف فىمىٍن شىًهدى ًمٍنكي أيٍنزًؿى ًفيًو اٍلقيٍرآفي ىيدنل لًلنَّل 

رض عن منافق خبيث سيئى الطوية، منكر للجميل، مع األمر الذم ال يعصيو اال جاحد أك
إلرادات، إف الصـو عبادة هلل، كرياضة للنفوس، كامتحاف للعزائم كا،  أكامر خالقو كرازقو كمواله

كاف يقـو بو كل من يرغب ُب طاعة ربو كمعبوده ا٢بق، كتقربو إليو، كىو ٩با تعود الناس أف 
يقوموا بو لكسر شهوات كرغبات النفوس ا١با٧بة، كاف ىذا ُب األمم الغابرة، كما ذكره من كتبوا 

ا الَّلًذينى }: عن عبادات األمم السابقة عنا، قبل أمتنا، كقد صرح القرآف هبذا ُب قولو تعأب يىا أىيػُّصهى
ـي كىمىا كيًتبى عىلىى الَّلًذينى ًمٍن قػىٍبلً  كالصـو الذم شرعو  .{كيٍم لىعىلَّلكيٍم تػىتػَّلقيوفى آمىنيوا كيًتبى عىلىٍيكيمي الصِّيىا

اهلل كأمر عباده بو ىو ترؾ األكل كالشرب ككل الشهوات النفسية من مالذ ا٢بياة الدنيا مدة 
ق من طلوع الفجر إٔب غركب الشمس من كل يـو طيلة ىذا الشهر شهر قمرم يبتدئي العمل ب

،  رسلو ٧بمد عليو الصالة كالسالـ الكرٙب الذم أنزؿ اهلل فيو القرآف على أشرؼ خلقو كأكمل
ففي ىذا الشهر ا٤بفضل يشتد تعلق ا٤بسلم بدينو ا٢بق الذم ليس لديو ُب حياتو ما ىو أحق 
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صائما ٩بسكا عن كل ما يفسد عنو صومو كطاعتو هلل مواله،  بالعناية كاالىتماـ منو، فيظل يومو
تتهذب بو نفسو كتَبفع عن  كيعرض إعراضا كامال عن كل ما ٱبل بو أك ينقصو عن الكماؿ،

النقائ  الٍب تقدح ُب كرامة ا٤بسلم، كتتحلى ٕبلية األخالؽ اإلسالمية كاإلنسانية العالية، فيكف 
يئ األعماؿ، فال رفث كال لغو كال فحش كال بذاءة، ال لسانو كجوارحو عن خسيس األقواؿ كس

ينطق اال بطيب القوؿ كٞبيد الكالـ، كال يفعل اال ما يرضي اهلل كرسولو كصاّب ا٤بؤمنْب، بْب 
ذكر هلل تعأب، كتالكة لكتابو العزيز، إٔب احملافظة على الصلوات ُب أكقاهتا، كخاصة قياـ الليل 

ُب ا٤بساجد الٍب يسرع إليها عمارىا ُب كل ليلة منو يستمعوف إٔب الذم يتمثل ُب صالة الَباكيح 
كالـ اهلل، كيتعظوف كيتزكدكف من كالـ خالق األكواف كمدبر شؤكف ىذا العآب الواسع االرجاء، 
كالذم يدؿ على قدرة الصانع العليم ا٣ببّب، كمهيئى ىذه الفرصة لعباده ا٤بؤمنْب، ليقوموا بشكره 

العمل ٗبا ُب شرع اهلل القوٙب، كىديو كصراطو ا٤بستقيم كليهظركا للناس بأهنم  كطاعتو ا٤بتمثلة ُب
أشبو ٗبالئكتو ا٤بكرمْب العابدين لو الطائعْب ألكامره الراكعْب الساجدين لو ُب كل كقت كحْب 
ليس ٥بم ما يشغلهم عن ذلك، كىنا يظهر ا٤بسلم أنو مثل ا٤بلك النورا٘ب ُب غُب عن األكل 

 ة الرٞبنكحو كتطهرت بصيامو هلل، كإمساكو عن كل ما يفسد عنو تشبهو ٗبالئككالشرب زكت ر
حج بيت اهلل ا٢براـ، قصد بيت اهلل ا٢براـ ُب بلدة مكة ا٤بكرمة من ؼ( كٙبج البيت ) ، كقولو 

أرض ا٢بجاز، كا٢بج ا٤بذكور كاف مشركعا كمقررا لدل العرب من القدٙب، من زمن إبراىيم ا٣بليل 
ة بيت اهلل العتيق رٰبجوف إٔب مكة لزيا نوا ُب ا١باىليةأم قبل اإلسالـ، فقد كا عليو السالـ،

كإبراىيم خليل الرٞبن عليهما السالـ  كلكنهم كانوا يعبدكف األصناـ كقد الذم بناه ا٠باعيل 
كىًإٍذ }: نصبوىا ُب بيت اهلل العتيق حٌب جاء اإلسالـ فطهر بيت اهلل من األصناـ ، قاؿ تعأب 

ا٢بج إٔب ، ك {ـي يػىٍرفىعي ًإبٍػرىاًىيمي اٍلقىوىاًعدى ًمنى اٍلبػىٍيًت كىًإ٠ٍبىاًعيلي رىبػَّلنىا تػىقىبَّلٍل ًمنَّلا ًإنَّلكى أىٍنتى السَّلًميعي اٍلعىًلي
بيت اهلل ا٢براـ فرض فرضو اهلل على من توفرت فيو الشركط من ا٤بسلمْب القادرين، كما جاء ُب 

ًفيًو آيىاته بػىيػِّنىاته * ٍيتو كيًضعى لًلنَّلاًس لىلَّلًذم بًبىكَّلةى ميبىارىكنا كىىيدنل لًٍلعىالىًمْبى ًإفَّل أىكَّلؿى بى }: قولو تعأب
ـي ًإبٍػرىاًىيمى كىمىٍن دىخىلىوي كىافى آًمننا كىلًلَّلًو عىلىى النَّلاًس ًحجُّص اٍلبػىٍيًت مىًن اٍستىطىاعى إًلىٍيًو سىًبيالن  : كقاؿ{ مىقىا

شهادة أف ال : بِب اإلسالـ على ٟبس: "كقاؿ عليو الصالة كالسالـ{ كىاٍلعيٍمرىةى لًلَّلوً كىأىٛبُّصوا ا٢بٍىجَّل }
،  " إلو إال اهلل، كأف ٧بمدا رسوؿ اهلل، كإقاـ الصالة، كإيتاء الزكاة، كحج البيت، كصـو رمضاف
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 إٔب اإلزالؼ إٔب اهلل النيب صلى اهلل عليو كسلم معاذ بن جبل رضي اهلل عنو  ٍب أرشدكمن 
سَب ككقاية  أم « -ٔب أبواب ا٣بّب؛ الصـو جنةأال أدلك ع»: بالنوافل، بعد أداء الفرائض؛ فقاؿ

ما من عبد يصـو يومنا ُب سبيل »: -صلى اهلل عليو كسلم  -يقوؿ رسوؿ اهلل . للعبد من النار
كما  كالصدقة تطفئ ا٣بطيئة» « -اهلل، إال باعد اهلل بذلك الصـو كجهو عن النار سبعْب خريفنا

تػىتىجىاَبى جينيوبػيهيٍم عىًن }: ؛ ٍب تال قولو تعأب« يطفئ ا٤باء النار، كصالة الرجل ُب جوؼ الليل
ٍوفان كىطىمىعان كى٩بَّلا رىزىقػٍنىاىيٍم يينًفقيوفى فىالى تػىٍعلىمي نػىٍفسه مَّلا أيٍخًفيى لىوي  ـ مِّن قػيرَّلًة اٍلمىضىاًجًع يىٍدعيوفى رىبػَّلهيٍم خى

و جىزىاءن  انيوا يػىٍعمىليوفى أىٍعْبي أال أخربؾ برأس األمر كعموده، »: ؛ ٍب قاؿ[ 17: السجدة]{ ٗبىا كى
رأس األمر اإلسالـ، كعموده الصالة، كذركة »: قاؿ. بلى يا رسوؿ اهلل: ؛ قلت« كذركة سنامو

يعِب الشهادتْب، كىو من باب التشبيو ( اإلسالـ)أم أمر الدين ؛ « سنامو ا١بهاد ُب سبيل اهلل
كب؛ إذ ا٤بقصود تشبيو اإلسالـ برأس األمر؛ ليشعر بأنو من سائر األعماؿ ٗبنزلة الرأس من ا٤بقل

يأت اإلسالـ ىو أصل الدين إال ( : كعموده الصالة)ا١بسد ُب احتياجو إليو كعدـ بقائو دكنو 
أنو ليس لو قوة ككماؿ كالبيت الذم ليس لو عمود، فإذا صلى كداـك قوم دينو كٓب يكن لو رفعة، 

كفيو إشعار إٔب صعوبة ( كذركة سنامو ا١بهاد: )فإذا جاىد حصل لدينو رفعة، كىو معُب قولو
كىو ا٤بشقة، أك  -بالفتح  -ا١بهاد كعلو أمره كتفوقو على سائر األعماؿ، كا١بهاد من ا١بهد 

بالضم كىو الطاقة؛ ألنو يبذؿ الطاقة ُب قتاؿ العدك عند فعل العدك مثل ذلك، أك بضم جهده 
جهد أخيو ُب نصرة دين اهلل كا٤بساعدة، كىي ضم ساعده إٔب ساعد أخيو لتحصيل القوة، إٔب 

كلو أنواع من جهاد األعداء ليكوف الدين كلو هلل، كجهاد النفس ٕبملها على اتباع األحكاـ، 
كترؾ ا٢بظوظ، كتكليف ا٣بصلة ا٤بذمومة ا٤بفرطة خالؼ مقتضاىا، كالعمل بنقيض موجبها حٌب 

أال »: ٍب قاؿ،  سقت قوة العلم كالغضب كالشهوة كالعدؿ، كىو أشد من األكؿاعتدلت كتنا
ا٤بالؾ ما بو إحكاـ الشيء أك تقويتو، من ملك العجْب إذا أحسن  -؛ « أخربؾ ٗبالؾ ذلك كلو

: ؛ قلت« أمسك عليك ىذا»: فأخذ بلسانو، كقاؿ. بلى يا رسوؿ اهلل: قلت  -عجنو كبالغ فيو
كىل يكب الناس ُب النار ! ثكلتك أمك يا معاذ»: ٤بؤاخذكف ٗبا نتكلم بو؟ قاؿيا نيب اهلل؛ كإنا 

أم فقدتك، كىو دعاء عليو با٤بوت على ظاىره، ثكلتك  « كجوىهم إال حصائد ألسنتهم على
( الناس)كىل يكب ، كال يراد كقوعو، بل ىو تأديب كتنبيو من الغفلة، كتعجيب كتعظيم لألمر
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شك من الراكم، ( ُب النار على كجوىهم، أك على مناخرىم ) ىم أم يلقيهم كيسقطهم كيصرع
، خصهما بالكب  ٤براد ىنا األنفثقب األنف، كا -بفتح ا٤بيم ككسر ا٣باء كفتحها  -كا٤بنخر 

كا٤بعُب ال يكب الناس ُب النار إال حصائد ألسنتهم من الكفر،  ، ألهنما أكؿ األعضاء سقوطا
ُب ا٢بديث داللة على التحذير من أذل ك،كغّبىا  ٲبة، كالبهتافكالقذؼ، كالشتم، كالغيبة، كالنم

حها كأضرىا للناس اللساف كمن آفاتو، كآفاتو كثّبة ال تنحصر، كأكثر معاصي ابن آدـ فيو من أقب
عن  أف يذكر اإلنساف غّبه ٗبا يكرىو كإف كاف فيو، حٌب أف قلت كالغيبة،  كأفحشها الغيبة

فالف قصّب، ككاف يكره ذلك فإنو حراـ كيعد غيبة، كىي حراـ  فالف طويل أك عن قصّب: طويل
لو أك كلده سواء بلقبك أك لسانك أك خطك أك إشارتك بعْب كرأس أك ٫بوىا، كسواء كاف ُب ما

 مة قاؿ اهلل تعأب كالذم يدؿ على إهنا ٧برمة الكتاب كالسنة كإٝباع األ،  أك زكجتو أك ٫بو ذلك
مى كىالى يػىٍغتىب بػَّلٍعضيكيم بى ] بُّص أىحىديكيٍم أىف يىٍأكيلى ٢بٍى  [ 12: ا٢بجرات][  أىًخيًو مىٍيتان فىكىرًٍىتيميوهي ٍعضان أىٰبًي

كىالى تػىٍقفي مىا لىٍيسى لىكى ًبًو ًعٍلمه ًإفَّل السَّلٍمعى كىاٍلبىصىرى كىاٍلفيؤىادى كيلُّص أيٍكلىًئكى كىافى عىٍنوي ]، كقاؿ تعأب 
جزاء الكالـ احملـر كعقوباتو؛ فإف اإلنساف  حصائد األلسنة ، كمعُب [ 36: اإلسراء] [مىٍسؤيكالن 

يزرع بقولو كعملو ا٢بسنات كالسيئات، ٍب ٰبصد يـو القيامة ما زرع، فمن زرع خّبا من قوؿ أك 
حديث معاذ يدؿ ، ك من قوؿ أك عمل، حصد غدا الندامة عمل، حصد الكرامة، كمن زرع شرا

لنطق بألسنتهم، فإف معصية النطق يدخل فيها الشرؾ على أف أكثر ما يدخل بو الناس النار ا
كىي أعظم الذنوب عند اهلل عز كجل، كيدخل فيها القوؿ على اهلل بغّب علم، كىو قرين الشرؾ، 
كيدخل فيها شهادة الزكر الٍب عدلت اإلشراؾ باهلل عز كجل، كيدخل فيها السحر كالقذؼ كغّب 

كالنميمة، كسائر ا٤بعاصي الفعلية ال ٱبلو غالبا من ذلك من الكبائر كالصغائر؛ كالكذب كالغيبة 
: كُب حديث أيب ىريرة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم، قاؿ،  قوؿ يقَبف هبا يكوف معينا عليها

" كُب ،  خرجو اإلماـ أٞبد كالَبمذم« لفرجالفم كا: أكثر ما يدخل الناس النار األجوفاف»
بالكلمة ما  إف الرجل ليتكلم»: اهلل عليو كسلم، قاؿعن أيب ىريرة، عن النيب صلى " الصحيحْب 

أف عمر دخل على أيب بكر »«يتبْب ما فيها، يزؿ هبا ُب النار أبعد ما بْب ا٤بشرؽ كا٤بغرب
ىذا : فقاؿ أبو بكر! مو، غفر اهلل لك: الصديق رضي اهلل عنهما كىو ٯببذ لسانو، فقاؿ عمر

كٰبك قل خّبا : ت ابن عباس آخذ بلسانو كىو يقوؿرأم: كقاؿ ابن بريدة.« الذم أكرد٘ب ا٤بوارد
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يا ابن عباس، ٓب تقوؿ : فقيل لو: تغنم، أك اسكت عن سوء تسلم، كإال فاعلم أنك ستندـ، قاؿ
ليس على شيء من جسده أشد حنقا أك غيظا  -أراه قاؿ  -إنو بلغِب أف اإلنساف : ىذا؟ قاؿ

ككاف ابن مسعود ٰبلف باهلل  .أك أملى بو خّباا قاؿ بو خّبا، يـو القيامة منو على لسانو إال ـ
: كقاؿ ا٢بسن .طوؿ سجن من لسافما على األرض شيء أحوج إٔب : الذم ال إلو إال ىو

كقاؿ يونس بن  .اللساف أمّب البدف، فإذا جُب على األعضاء شيئا، جنت، كإذا عف عفت
كقاؿ ٰبٓب بن ،  ئر عملوإال رأيت ذلك صالحا ُب ساما رأيت أحدا لسانو منو على باؿ : عبيد

ما صلح منطق رجل إال عرفت ذلك ُب سائر عملو، كال فسد منطق رجل قط، إال : أيب كثّب
. عرفت ذلك ُب سائر عملو

 .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الحديث الثالثون 
عن أبي ثعلبة الخشبي جرثوم بن ناشر رضي اهلل تعالى عنو عن رسول اهلل صلى اهلل عليو »

تعالى فرض فرائض فال تضيعوىا، وحد حدوداً فال تعتدوىا، وحرم أشياء وسلم قال إن اهلل 
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حديث حسن .« وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فال تبحثوا عنها فال تنتهكوىا،
. ركاه الدارقطِب كغّبه

ألف الرسوؿ صلى اهلل ،  ف أٝبع األحاديث ألحكاـ الشريعةىذا ا٢بديث يعتربه علماء ا٢بديث ـ
كال يوجد حكم ُب ،  كمباحات كنواهو  كحدكد فرائض حكاـ الشريعة كلها إٔبسم أعليو كسلم ؽ
إف اهلل تعأب فرض فرائض فال ) ، كقولو   كىو داخل ٙبت قسم من ىذه األقساـالشرع إال 
 .بَبكها رأسا أك بَبؾ شركطها كأركاهنا أك بالسمعة كالرياء أك بالعجب كالغركرأم ( تضيعوىا 

ما يثاب على فعلو كيعاقب ،   ما أمر بو الشارع  على كجو اإللزاـىو ىو الواجب كالفرض ىو 
كإ٭با يبْب الواجب عن ا٤بستحب . كال ٰبتاج إٔب ذكر الثواب؛ ألف الندب فيو ثواب،  على تركو

ما ال ٯبوز تركو من غّب عـز على فعلو، كىذا بأنو  كالواجب، كيعرؼ  كا٤بباح، ٗبا ُب تركو عقاب
عما ليس بواجب؛ ألف ا٤بستحب ٯبوز تركو من غّب عـز على فعلو، ككذلك  حده الذم ٲبيزه

كأما ما كاف كاجبنا فإنو ال ٯبوز تركو إذا كاف كقتو مضيقنا، كإف كاف كقتو موسعنا ٓب ٯبز . ا٤بباح
ما ال ٯبوز تركو إٔب غّب بدؿ، فإف : الواجب ك .تركو إال بشرط العـز على فعلو ُب آخر الوقت

كز تركو إٔب غّب بدؿ، كتأخّبه عن أكؿ الوقت إٔب آخره فإ٭با ٯبوز بشرط العـز كل كاجب ال يج
كحكي عن أيب بكر بن فورؾ أنو ،  على فعلو ُب الثا٘ب، كالعـز بدؿ من تقدٲبو ُب أكؿ الوقت

ما ال ٯبوز إخراجو عن كقتو من غّب : كقاؿ كثّب من الفقهاء،  الواجب ما ال بدَّل من فعلو: قاؿ
بل ٮبا من  الواجب كالفرض فرؽ بْبكال .  .يعصى بإخراجو عن كقتو من غّب عذر عذر، أك ما

كأصحاب أيب حنيفة اصطلحوا على ٚبصي  اسم الفرض ٗبا ، األلفاظ ا٤بَبادفة كا٢بتم كالالـز 
يقطع بوجوبو كٚبصي  اسم الواجب ٗبا ال يدرؾ إال ظنا، كال ننكر انقساـ الواجب إٔب مقطوع 

   االصطالحات بعد فهم ا٤بعا٘بكمظنوف كال حجر ُب
 : صيغ الواجب

ةى كىآتيوا الزَّلكىاةى : )فعل األمر كقولو تعأب  -1 (. كىأىًقيميوا الصَّلالى
(. كىٍليىطَّلوَّلفيوا بًاٍلبػىٍيًت اٍلعىًتيقً : )الفعل ا٤بضارع اجملزـك بالـ األمر كقولو تعأب  -2
(. أىنفيسىكمعىليكم )اسم فعل األمر كقولو تعأب؛   -3
(. فىًإذىا لىًقيتيمي الَّلًذينى كىفىريكا فىضىٍربى الرِّقىابً : )ا٤بصدر النائب عن فعل األمر، كقولو تعأب  -4
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ًإفَّل اللَّلوى يىٍأميريكيٍم أىٍف تػيؤىدُّصكا اأٍلىمىانىاًت ًإٔبى : )التصريح من الشارع بلفظ األمر كقولو تعأب  -5
ا (. أىٍىًلهى
: ، كقولو(فىرًيضىةن ًمنى اللَّلوً : )إلٯباب أك الفرض، أك الكتب كقولو تعأبالتصريح بلفظ ا  -6
ـي ) (. كيًتبى عىلىٍيكيمي الصِّيىا
(. كىلًلَّلًو عىلىى النَّلاًس ًحجُّص اٍلبػىٍيتً : )كل أسلوب يفيد الوجوب ُب لغة العرب كقولو تعأب  -7
ًر الَّلًذينى ٱبيىالًفيوفى عىٍن أىٍمرًًه أىٍف تيًصيبػىهيٍم فػىٍليىٍحذى : )ترتيب الذـ كالعقاب على الَبؾ كقولو تعأب  -8
نىةه  . . .(. ًفتػٍ

 : أقساـ الواجب 
: تقسيم الواجب بالنظر إٔب ذاتو  -1

. معْب، ك٨بّب: ينقسم الواجب بالنظر إٔب ذاتو قسمْب
٢بج كالزكاة مثل الصالة كالصياـ كا. ما طلبو الشرع بعينو من غّب ٚبيّب بينو كبْب غّبه: فا٤بعْبَّل ىو
. ك٫بو ذلك
مثل كفارة اليمْب فإهنا كاجبة، . الواجب الذم خيّبِّ فيو ا٤بكلف بْب أشياء ٧بصورة: كا٤بخّب ىو

. العتق، أك إطعاـ عشرة مساكْب، أك كسوة عشرة مساكْب: كلكن ا٤بكلف ٨بّب بْب ثالثة أشياء
، كقالوا كيف يسمى كاجبان ٍب كىذا النوع أنكره ا٤بعتزلة؛ لوجود التضاد بْب اإلٯباب كالتخيّب

. يوصف بالتخيّب
: تقسيم الواجب بالنظر إٔب كقتو  -2

: ينقسم الواجب هبذا االعتبار إٔب مؤقت كغّب مؤقت
. مثل الصالة. ىو ما حدد لو الشرع كقتا معينا، لو بداية كهناية: فا٤بؤقت

مثل أداء النذكر . يناىو ا٤بطلق عن التوقيت الذم ٓب ٰبدد لو الشرع كقتا مع: كغّب ا٤بؤقت
. كالكفارات

. مضيق، كموسع: كا٤بؤقت ينقسم قسمْب
مثل الصياـ، فإف . ىو الذم حدد لو الشرع كقتا ال يتسع لغّبه من جنسو معو: فالواجب ا٤بضيق

الصياـ لو كقت ٧بدد يبدأ من طلوع الفجر إٔب غركب الشمس، كىذا الوقت ال يتسع إال لصياـ 
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يوما كاحدا عن القضاء كعن النذر مثال، كلكن ىذا الوقت يتسع لغّب  كاحد، فال ٲبكن أف يصـو
ال يتسع لغّبه من جنسو : الصياـ من الواجبات كا٤بندكبات الٍب ليست صياما، ك٥بذا ا٤بعُب قلنا

. معو
: كمثالو. الذم حدد لو الشرع كقتا يتسع لو كلغّبه من جنسو معو: عكس ا٤بضيق، فهو: كا٤بوسع

قت احملدد لصالة العشاء مثال يبدأ من غركب الشفق األٞبر كٲبتد إٔب نصف الصالة، فإف الو
. فهذا الوقت يتسع لصالة الفرض كلصالة أخرل غّب فرض العشاء. الليل ٤بن ال عذر لو

: تقسيم الواجب بالنظر إٔب ا٤بخاطب بفعلو  -3
: عيِب ككفائي: ينقسم الواجب بالنظر إٔب ا٤بخاطب بفعلو قسمْب

. كىو ما طلب الشرع فعلو من كل مكلف بعينو، كالصالة كالزكاة كا٢بج: يِبالواجب الع
. كىو ما طلب الشرع حصولو من غّب تعيْب فاعلو: الواجب الكفائي

كىذا النوع يدخل فيو ما أكجبو اهلل على األمة ٗبجموعها من غّب ٚبصي  أفراد بأعياهنم 
من يقـو بو منهم بعينو كوجوب غسل  كا١بهاد، كما أكجبو على ٝباعة ٧بصورة من غّب ٙبديد

. ا٤بيت كتكفينو كالصالة عليو، فإف ذلك كاجب على من حولو من ا٤بسلمْب
: انقساـ الواجب إٔب ٧بدد كغّب ٧بدد  -4

. انقساـ الواجب إٔب ٧بدد كغّب ٧بدد ٩با يذكره األصوليوف 
الزكاة، كأركش ما كرد تقديره ُب الشرع ٗبقدار ظاىر لكل أحد، كمقادير : احملدد -

. ا١بنايات، كمدة ا٤بسح
. ما طلب فعلو من غّب ٙبديد مقداره، مثل الطمأنينة ُب الركوع كالسجود: غّب احملدد -

. كىو تقسيم ال يَبتب عليو كبّب فائدة
بْب كعْب حدكدا ُب أم (  كحد حدكدان فال تعتدكىا )أما قولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم 

،  ا٢بد ال بالزيادة كال بالنقصاف ال تتجاكزكا عن أم( فال تعتدكىا)ف القتل كالضرب ا٤بعاصي ـ
ىي ٧بارمو الٍب منع من ارتكاهبا كانتهاكها كالزٗب، كالسرقة ك٫بوٮبا، كحدكده ما حدَّله كحدكد اهلل 

كقدَّلره كا٤بواريث، كا٢بدكد ا٤بقدرة الرادعة عن ٧باـر اهلل كحد الزٗب كالقذؼ ك٫بوٮبا ٩با حده 
ا٢بدكد ىي ٧باـر اهلل تعأب كعقوباهتا الٍب قرهنا ؼ .٘بوز فيو الزيادة كال النقصافالشرع ال 
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بالذنوب، كأصل ا٢بد ا٤بنع كالفصل بْب الشيئْب، فكأف حدكد الشرع فصلت بْب ا٢بالؿ كا٢براـ، 
: البقرة]{ تلك حدكد اهلل فال تقربوىا}: فمنها ما ال يقرب كالفواحش احملرمة، كمنو قولو تعأب

تلك حدكد اهلل }: كمنها ما ال تتعدل كا٤بواريث ا٤بعينة كتزكيج األربعة، كمنو قولو تعأب[ 187
أف حدكد اهلل ما منع من ٨بالفتها بعد أف قدرىا  ملخ  ذلكك[ 229: البقرة]{ تعتدكىا فال

ٗبقادير ٨بصوصة كصفات مضبوطة، كمنو تعيْب الركعات كاألكقات كما كجب إخراجو ُب 
أمر اهلل عز كجل بعبادتو كطاعتو، كفعل ما أمر ، كقد   اهتا ُب ا٢بج كحدكد العقوباتالزكوات كإثب

بو، كاجتناب ما هنى عنو، كحدَّل حدكدان ٤بصاّب عباده، ككعد على االلتزاـ بشرعو ا١بنة، كعلى 
،  اهلل ٥با باب التوبة كاالستغفار٨بالفتو النار، فإذا ٝبحت نفس اإلنساف كقارفت الذنب فتح 

هنا إذا أصرت على معصية اهلل كأبت إال أف تغشى ٞباه، كتتجاكز حدكده كالتعدم على لكك
أمواؿ الناس كأعراضهم فال بد من كبح ٝباحها بإقامة حدكد اهلل تعأب؛ ليتحقق لألمة األمن 

حياة اإلنساف قوامها حفظ ، ك ف اهلل تعأب، كنعمة على ا١بميعكالطمأنينة، كا٢بدكد كلها رٞبة ـ
رات ا٣بمس، كإقامة ا٢بدكد ٙبمي تلك الضركرات، كٙبافظ عليها، فبالقصاص تيصاف الضرك

األنفس، كبإقامة حد السرقة تيصاف األمواؿ، كبإقامة حد الزٗب كالقذؼ تيصاف األعراض، كبإقامة 
امة حد السكر تيصاف العقوؿ، كبإقامة حد ا٢برابة ييصاف األمن كا٤باؿ كاألنفس كاألعراض، كبإؽ

ا٢بدكد زكاجر عن ا٤بعاصي، كجوابر ٤بن أقيمت عليو، تطهره ، ك ٥با يصاف الدين كلوا٢بدكد ؾ
  ( كحـر أشياء فال تنتهكوىا)، كقولو  ردع غّبه عن الوقوع فيما كقع فيومن دنس ا١برٲبة كإٜبها، كت

 أف ما حرمو اهلل ال ٯبوز للمسلمْب أف يقعوا فيو، بل يتعْب عليهم تركو، كما قاؿ صلى اهلل أم
كسكت عن أشياء رٞبة لكم غّب نسياف، فال تبحثوا " ".ما هنيتكم عنو فاجتنبوه: "عليو كسلم

ىناؾ أمور ٓب يأت الن  عليها ُب الكتاب كالسنة، فال يشتغل ُب البحث عنها : ، أم"عنها
كالسؤاؿ عنها، كذلك مثل السؤاؿ عن ا٢بج ُب كل عاـ الذم أنكره الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم 

ذرك٘ب ما تركتكم؛ فإ٭با أىلك من كاف قبلكم كثرة مسائلهم كاختالفهم : "السائل، كقاؿعلى 
، فيَبتب عليو التحرٙب بسبب السؤاؿ، كما ثبت "على أنبيائهم ، ككالسؤاؿ عن ٙبرٙب شيء ٓب ٰبـر

بياف خطورتو ُب ا٢بديث عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كبعد زمنو صلى اهلل عليو كسلم ال 
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ؿ األسئلة الٍب فيها تنطع كتكلف، كا٤بعُب سكت عن أشياء فلم يفرضها كٓب يوجبها كٓب يسأ
يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إف تبد }: ٰبرمها، فال يسأؿ عنها، كقد قاؿ اهلل تعأب

ا لكم تسؤكم كإف تسألوا عنها حْب ينزؿ القرآف تبد لكم عفا اهلل عنها كاهلل غفور حليم قد سألو
{ قـو من قبلكم ٍب أصبحوا هبا كافرين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الحديث الحادي والثالثون 
عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدى رضي اهلل تعالى عنو قال جاء رجل إلى النبي »

يا رسول اهلل، دلني على عمل إذا عملتو أحبني اهلل : صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقال
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. « ىد فيما عند الناس يحبك الناسالدنيا يحبك اهلل، واز فقال إزىد في: وأحبني الناس
. حديث حسن، ركاه ابن ماجة كغّبه بأسانيد حسنة

ىو ترؾ ما ال ينفع ُب ك الزىد  الرغبة عن الدنيا حٌب يستوم عنده جليلها كحقّبىاالزىد ىو 
يبتغي من فضل اهلل، ترؾ ما يضر ُب اآلخرة، فإذا باع اإلنساف كاشَبل بنية أف : اآلخرة، كالورع

بنية أف يستغِب ٗبا أعطاه اهلل عن سؤاؿ الناس كتكففهم، بنية أنو ينفق على أكالده كعلى أىلو، 
بس اإلنساف ثيابان رديئة بنية أنو يتصدؽ ٩با أعطاه اهلل، صار ىذا زىدان، ال تظن الزىد أف يل

ىو ترؾ ما ال ينفع ُب ؿ الزىد ، ب حالو ة كيَبؾ مثالن البيوت الٍب تناسبكيركب على سيارة رديئ
ىو الزىد : زىد فرض، كزىد فضل، كزىد سالمة، فالزىد الفرض: نواع اآلخرة ، الزىد ثالثة أ

كللزىد  .ىو الزىد ُب ا٢بالؿ، كزىد السالمة، ىو الزىد ُب الشبهات ُب ا٢براـ، كالزىد الفضل،
ب منو كال يصٌح الزىد فيو مع إف كاف الشيء موجودنا فالزىد فيو إخراجو كخركج القلمعنياف ؼ

تبقيتو للنفس ألف ذلك دليل الرغبة فيو؛ كىذا زىد األغنياء، كإف ٓب يكن موجودنا ككاف العدـ 
عن ابن عباس رضي اهلل ،  ىوا٢باؿ فالزىد ىو الغبطة بو كالرضا بالفقد؛ كىذا ىو زىد الفقراء

ٍب تال « كال يرغب ُب مفقود منها الزىد أف ال يسكن قلبك إٔب موجود ُب الدنيا،»: عنهما يقوؿ
أف الزىد ال يعِب ، ك اآلية[ 22: ا٢بديد]{ ما أصاب من مصيبة ُب األرض}: قوؿ اهلل عز كجل

كليس ا٤براد رفضها من "رفض الدنيا كالتجاُب عنها بالكلية من طيب الطعاـ، أك الزكاج، أك ا٤باؿ، 
أىل زماهنما، ك٥بما من ا٤باؿ كا٤بلك ا٤بلك فقد كاف سليماف كداكد عليهما السالـ من أزىد 

كالنساء ما٥بما، ككاف نبينا من أزىد البشر على اإلطالؽ كلو تسع نسوة، ككاف علي بن أيب 
زىاد مع ما كاف ٥بم من اؿ -رضي اهلل عنهم-طالب، كعبد الرٞبن بن عوؼ، كالزبّب، كعثماف 

ليس الزىد ُب الدنيا بتحرٙب : ق، كمن أحسن ما قيل ُب الزىد كالـ ا٢بسن، أك غّب من األمواؿ
ا٢بالؿ كال إضاعة ا٤باؿ، كلكن أف تكوف ٗبا ُب يد اهلل أكثق منك ٗبا ُب يدؾ، كأف تكوف ُب 

أرغب منك فيها لو ٓب تصبك فهذا من أٝبع كالـ ُب الزىد  -إذا أصبت هبا-ثواب ا٤بصيبة 
نيا ىانت عليو من زىد ُب الد: -رضي اهلل عنو  -قاؿ علي بن أيب طالب ،  "كأحسنو

: -رضي اهلل عنو  -كقاؿ أبو كاقد الليثي ،  ا٤بصيبات، كمن ارتقب ا٤بوت سارع ُب ا٣بّبات
كعن عبد اهلل بن مسعود  ، تابعنا األعماؿ كٓب ٪بد شيئا أبلغ ُب طلب اآلخرة من الزىد ُب الدنيا
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صلى اهلل   -أنتم أطوؿ صالة كأكثر اجتهادنا من أصحاب رسوؿ اهلل: قاؿ -رضي اهلل عنو  -
ُب الدنيا، إهنم كانوا أزىد : بأم شيء؟ قاؿ: قيل لو. ، كىم كانوا أفضل منكم-عليو كسلم 

استعمل عمر بن ا٣بطاب رضى اهلل عنو : كعن خالد بن معداف قاؿ،  كأرغب ُب اآلخرة منكم
يا أىل ٞب  كيف : ، فلما قدـ عمر ٞب  قاؿ-رضي اهلل عنو  -سعيد بن عامر  ٕبم 

. ككاف يقاؿ ألىل ٞب  الكويفة الصغرل، لشكايتهم العماؿ. املكم؟ فشكوه إليوكجدًب ع
ال ٯبيب : كماذا؟ قالوا: أعظم هبا، قاؿ: ال ٱبرج إلينا حٌب يتعأب النهار، قاؿ: نشكو أربعنا: قالوا

ا بليل  عظيمة،: قاؿ. لو يـو ُب الشهر ال ٱبرج فيو إلينا: كماذا؟ قالوا: كعظيمة، قاؿ: قاؿ. أحدن
: فجمع عمر بينهم كبينو كقاؿ: قاؿ،  الغنظة بْب األياـ أم تأخذه موتةيغنظ : كماذا؟ قالوا: قاؿ

كاهلل إف : قاؿ. ال ٱبرج حٌب يتعأب النهار: ما تشتكوف منو؟ قالوا. اللهم ال تفٌيل رأيي فيو اليـو
بز أخ كنت ألكره ذكره، إنو ليس ألىلي خادـ، فأعجن عجينهم، ٍب أجلس حٌب ٱبتمر، ٍب

ا بليل: ما تشتكوف منو؟ قالوا: فقاؿ .خبزم ٍب أتوضأ ٍب أخرج إليهم ما : قاؿ. ال ٯبيب أحدن
: قاؿ. عزَّل كجلَّل  -إف كنت ألكره ذكره، إ٘ب جعلت النهار ٥بم كجعلت الليل هلل : يقولوف؟ قاؿ

ليس ٕب : ما يقولوف؟ قاؿ: إف لو يومنا ُب الشهر ال ٱبرج إلينا فيو، قاؿ: كما تشكوف منو؟ قالوا
ثياب أبد٥با، فأجلس حٌب ٘بٌف، ٍب أدلكها، ٍب أخرج إليهم من آخر  خادـ يغسل ثيايب، كال ٕب

شهدت : ما يقولوف؟ قاؿ: قاؿ. يغنظي الغىٍنظىة بْب األياـ: ما تشكوف منو؟ قالوا: النهار، قاؿ
أٙبب أف : مصرع خيبيب األنصارم ٗبكة، كقد بضعت قريش ٢بمو، ٍب ٞبلوه على جذع فقالوا

ا مكانك؟ فقاؿ ا شيك بشوكة، فما ذكرت كاهلل ـ: ٧بمدن ا أحب أ٘ب ُب أىلي ككلدم كأف ٧بمدن
، كتركي نصرتو ُب تلك ا٢باؿ، كأنا مشرؾ ال أؤمن باهلل العظيم إال ظننت أف اهلل  عزَّل  -ذلك اليـو

ا، فتصيبِب تلك الغىٍنظة، فقاؿ عمر -كجلَّل  ا٢بمد هلل الذم ٓب : ال يغفر ٕب بذلك الذنب أبدن
 ا٢بمد هلل: فقالت امرأتو. استعن هبا على حاجتك: ق بألف دينار كقاؿيفٌيل فراسٍب، فبعث إٕب

فهل لك ُب خّب من ذلك؟ ندفعها إٔب من يأتينا هبا أحوج : الذم أغنانا عن خدمتك، فقاؿ ٥با
انطلق هبذه إٔب : نعم، فدعا رجالن من أىلو يثق بو، فصٌررىا صررنا، ٍب قاؿ: قالت. ما نكوف إليها

أنفقي : فقاؿ. ٔب مسكْب آؿ فالف، كإٔب مبتلى آؿ فالف، فبقيت منها ذىيبةأرملة آؿ فالف، كإ
سيأتيك أحوج : أال تشَبم لنا خادمنا؟ ما فعل ذلك ا٤باؿ؟ قاؿ: ىذه، ٍب عاد إٔب عملو فقالت
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الزىد ُب الدنيا، كأنو مقتض : إحداٮبا: اشتمل ىذا ا٢بديث على كصيتْب عظيمتْب .ما تكونْب
. الزىد فيما ُب أيدم الناس، فإنو مقتض حملبة الناس: كالثانية. عبدهحملبة اهلل عز كجل ؿ

: فأما الزىد ُب الدنيا، فقد كثر ُب القرآف اإلشارة إٔب مدحو، كإٔب ذـ الرغبة ُب الدنيا، قاؿ تعأب
، كقاؿ [ 17: األعلى[ ]17  -16: األعلى]{ كاآلخرة خّب كأبقى -بل تؤثركف ا٢بياة الدنيا }

كقاؿ تعأب ُب [ 67: األنفاؿ[ ]67: األنفاؿ]{ تريدكف عرض الدنيا كاهلل يريد اآلخرة}: تعأب
فخرج على قومو ُب زينتو قاؿ الذين يريدكف ا٢بياة الدنيا ياليت لنا مثل ما أكٌب }: قصة قاركف

كقاؿ الذين أكتوا العلم كيلكم ثواب اهلل خّب ٤بن آمن كعمل صا٢با  -قاركف إنو لذك حظ عظيم 
تلك الدار اآلخرة ٪بعلها للذين }: إٔب قولو[ 80  -79: القص ]{  يلقاىا إال الصابركفكال

  -79: القص [ ]83: القص ]{ ال يريدكف علوا ُب األرض كال فسادا كالعاقبة للمتقْب
[ 26: الرعد]{ كفرحوا با٢بياة الدنيا كما ا٢بياة الدنيا ُب اآلخرة إال متاع}: ، كقاؿ تعأب[ 83
: النساء]{ القل متاع الدنيا قليل كاآلخرة خّب ٤بن اتقى كال تظلموف فٍب}كقاؿ [ 26 :الرعد]

ياقـو اتبعوف أىدكم }: كقاؿ حاكيا عن مؤمن آؿ فرعوف أنو قاؿ لقومو[ .77: النساء[ ]77
  -38: افرغ]{ ياقـو إ٭با ىذه ا٢بياة الدنيا متاع كإف اآلخرة ىي دار القرار -سبيل الرشاد 

كقد ذـ اهلل من كاف يريد الدنيا بعملو كسعيو كنيتو، كقد سبق ذكر [ .39  -38 :غافر[ ]39
كاألحاديث ُب ذـ الدنيا كحقارهتا عند اهلل ".األعماؿ بالنيات " ـ على حديث ذلك ُب الكال

النيب صلى اهلل عليو كسلم مر بالسوؽ »عن جابر عن " صحيح مسلم " كثّبة جدا، ففي 
أيكم ٰبب أف ىذا لو : أسك ميت، فتناكلو، فأخذ بأذنو، فقاؿكالناس كنفيو، فمر ٔبدم 

كاهلل لو كاف : أٙببوف أنو لكم؟ قالوا: ما ٫بب أنو لنا بشيء، كما نصنع بو؟ قاؿ: بدرىم؟ فقالوا
ا أىوف على اهلل من ىذا كاهلل، للد٘ب: حيا كاف عيبا فيو، ألنو أسك، فكيف كىو ميت؟ فقاؿ

ما الدنيا ُب »: د الفهرم، عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿكفيو أيضا عن ا٤بستور.« عليكم
عن النيب صلى اهلل عليو  ، ك« اآلخرة إال كما ٯبعل أحدكم أصبعو ُب اليم، فلينظر ٗباذا ترجع

عن ك «لو كانت الدنيا تعدؿ عند اهلل جناح بعوضة، ما سقى كافرا منها شربة ماء»: كسلم قاؿ
ادة ُب الدنيا بتحرٙب ا٢بالؿ كال إضاعة ا٤باؿ، كلكن الزىادة ُب ليس الزه: يونس بن ميسرة، قاؿ

ا٤بصيبة كحالك إذا ٓب  الدنيا أف تكوف ٗبا ُب يد اهلل أكثق منك ٗبا ُب يدؾ، كأف تكوف حالك ُب



133 
 

ففسر الزىد ُب الدنيا بثالثة أشياء  .يكوف مادحك كذامك ُب ا٢بق سواء تصب هبا سواء، كأف
حد ال تشهد أل: ال من أعماؿ ا١بوارح، ك٥بذا كاف أبو سليماف يقوؿكلها من أعماؿ القلوب، 
أف يكوف العبد ٗبا ُب يد اهلل أكثق منو ٗبا ُب يد نفسو، : أحدىا .بالزىد، فإف الزىد ُب القلب

كما من }: كىذا ينشأ من صحة اليقْب كقوتو، فإف اهلل ضمن أرزاؽ عباده، كتكفل هبا، كما قاؿ
كُب السماء رزقكم كما }: ، كقاؿ[ 6: ىود[ ]6: ىود]{ اهلل رزقها دابة ُب األرض إال على

{ فابتغوا عند اهلل الرزؽ كاعبدكه}: ، كقاؿ[ 22: الذاريات[ ]22: الذاريات]{ توعدكف
إف من ضعف يقينك أف تكوف ٗبا ُب : كقاؿ ا٢بسن [ .17: العنكبوت][ 17: العنكبوت]

إف أرجى ما أكوف للرزؽ إذا : عن ابن مسعود قاؿكركم  .أكثق منك ٗبا ُب يد اهلل عز كجليدؾ 
ليس ُب : إف أحسن ما أكوف ظنا حْب يقوؿ ا٣بادـ: كقاؿ مسركؽ. قالوا ليس ُب البيت دقيق

 .امي إٕب يـو أصبح كليس عندم شيءأسر أم: كقاؿ اإلماـ أٞبد. البيت قفيز من قمح كال درىم
اهلل، كاليأس ٩با الثقة ب:  أخشى معهما الفقرٕب ماالف ال: ما مالك؟ قاؿ: كقيل أليب حاـز الزاىد

أنا أخاؼ الفقر كموالم لو ما ُب السماكات : أما ٚباؼ الفقر؟ فقاؿ: كقيل لو .ُب أيدم الناس
! كما ُب األرض كما بينهما كما ٙبت الثرل؟ 

أنو  كركم عن النيب صلى اهلل عليو كسلم. الزىد فيما ُب أيدم الناس، كأنو موجب حملبة الناسأما 
كيركل من  .خرجو الطربا٘ب كغّبه« تكن غنيا ايأس ٩با ُب أيدم الناس: كصى رجال، فقاؿ»

كقاؿ  .« شرؼ ا٤بؤمن قيامو بالليل، كعزه استغناؤه عن الناس»: حديث سهل بن سعد مرفوعا
تعاط ما ُب أيديهم، فإذا  ال تزاؿ كرٲبا على الناس، أك ال يزاؿ الناس يكرمونك ما ٓب: ا٢بسن
ال ينبل الرجل : كقاؿ أيوب السختيا٘ب .خفوا بك، ككرىوا حديثك، كأبغضوؾت ذلك، استفعل

ككاف عمر  .الناس، كالتجاكز عما يكوف منهم العفة عما ُب أيدم: حٌب تكوف فيو خصلتاف
إف الطمع فقر، كإف اليأس غُب، كإف اإلنساف إذا أيس من الشيء : يقوؿ ُب خطبتو على ا٤بنرب

. استغُب عنو
يا كعب، من أرباب العلم؟ : أف عبد اهلل بن سالـ لقي كعب األحبار عند عمر، فقاؿ كركم
: فما يذىب بالعلم من قلوب العلماء بعد أف حفظوه كعقلوه؟ قاؿ: الذين يعملوف بو، قاؿ: قاؿ

كقد تكاثرت  .صدقت: ب ا٢باجات إٔب الناس، قاؿيذىبو الطمع، كشره النفس، كتطل
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هلل عليو كسلم باألمر باالستعفاؼ عن مسألة الناس كاالستغناء األحاديث عن النيب صلى ا
عنهم، فمن سأؿ الناس ما بأيديهم، كرىوه كأبغضوه؛ ألف ا٤باؿ ٧ببوب لنفوس بِب آدـ، فمن 

كأما من كاف يرل ا٤بنة للسائل عليو، كيرل أنو لو خرج لو  .كرىوه لذلك طلب منهم ما ٰببونو،
ثيابكم على غّبكم : لو لو كذلتو لو، أك كاف يقوؿ ألىلوعن ملكو كلو، ٓب يف لو ببذؿ سؤا

أحسن منها عليكم، كدكابكم ٙبت غّبكم أحسن منها ٙبتكم، فهذا نادر جدا من طباع بِب 
كأما من زىد فيما ُب أيدم الناس، كعف  .ماف متطاكلةآدـ، كقد انطول بساط ذلك من أز

من سيد : كما قاؿ أعرايب ألىل البصرة لذلك كيسود بو عليهم، عنهم، فإهنم ٰببونو كيكرمونو
احتاج الناس إٔب علمو، كاستغُب ىو عن : ٗبا سادىم؟ قالوا: ا٢بسن، قاؿ: أىل ىذه القرية؟ قالوا

: دنياىم، كما أحسن قوؿ بعض السلف ُب كصف الدنيا كأىلها
عليها كالب ٮبهن اجتذاهبا ... كما ىي إال جيفة مستحيلة 
كإف ٘بتذهبا نازعتك كالهبا ... ىا فإف ٘بتنبها كنت سلما ألىل
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عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي اهلل تعالى عنو أن رسول اهلل صلى »
حديث حسن، ركاه ابن ماجة كالدارقطِب .« ضرر وال ضرار ال: اهلل وعليو وآلو وسلم قال

. كغّبٮبا مسندان 
ما كاف عن قصد، ، فما كاف عن قصد فهو ضرار، كما : غّب قصد، كالضرار ما كاف عن: الضرر

إنساف عنده شجرة ُب بيتو يسقيها : ، مثاؿ ذلكبل ىو ضرر  كاف عن غّب قصد فليس ضراران 
ضرر، كإنساف آخر غرس شجرة كصار : إٔب بيت جاره بدكف قصد، ىذا نقوؿ فيو كصل ا٤باءؼ

ت جاره فيتأذل بو، ىذا ضرار، ككالٮبا منفي شرعان، إٔب يبصل ا٤باء يسقيها من أجل أف م
كمعناه النهي عن الضرر كا٢بديث  .فالضرر يزاؿ كإف ٓب يقصد، كا٤بضارة تزاؿ كعليو إٍب القصد

{ فىمىٍن فػىرىضى ًفيًهنَّل ا٢بٍىجَّل فىال رىفىثى كىال فيسيوؽى كىال ًجدىاؿى }: كالضرار، كمثلو قوؿ اهلل عز كجل
فال يرفث كال يفسق : بر ٗبعُب النهي عن الرفث كالفسوؽ كا١بداؿ، يعِبفهو خ[ 197:البقرة]

ىو ؼ .صل منو ضرر كال ٰبصل منو إضرارال يح: يعِب( ال ضرر كال إضرار: )كىنا قولو.كال ٯبادؿ
كا٢بديث يدؿ على رفع الضرر كالضرار، كعلى أف الواجب  .هني عن الضرر كهني عن الضرار
ر كال ضرار لغّبه، بل ٰبرص على أال ٰبصل الضرر منو ال بقصد على ا٤بسلم أال ٰبصل منو ضر

ٲبكن أف تدخل ُب ىذا آالؼ ا٤بسائل الٍب فيها الضرر، كآالؼ ا٤بسائل الٍب ك .كال بغّب قصد
ُب عهد أمّب ا٤بؤمنْب عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو : فيها ا٤بضارة دكف أف يػينى َّل عليو، فمثالن 

أحدٮبا لو أرضاف، كبينهما أرض اآلخر، فأراد صاحب األرضىْب  كاف بْب رجلْب خصومة، ككاف
ال ٲبكن أف : ]أف ٯبرم ا٤باء على أرض اآلخر إٔب أرضو األخرل، فأىب صاحب األرض كقاؿ

، فريًفع األمري إٔب أمّب ا٤بؤمنْب عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو، فأمر أف [ ٘برم ا٤باء على أرضي
؛ ألف [ على ظهرؾ: ألجرينو كلو على بطنك، أك قاؿ: ]عليو كقاؿٯبيٍرىل ا٤باء على أرضو قهران 

: ىذا ا١بار الذم أىب أف ٲبر ا٤باء من أرضو إ٭با أراد ا٤بضارة بصاحبو، كإال فا٤بصلحة لو، يعِب
كالقاعده  .يتمكن من أف يغرس على ىذا ا٤باء الذم ٯبرم، أك يزرع عليو فهو مصلحة للطرفْب

. مٌب ثبت اإلضرار كجب رفعو مع عقوبة قاصد اإلضرارمٌب ثبت الضرر كجب رفعو، ك
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لو يعطى : عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قال»
ى المدعى واليمين على الناس بدعواىم الدعى رجال أموال قوم ودماءىم، لكن البينة عل

. البيهقي كغّبه ىكذا، كبعضو ُب الصحيحْبحديث حسن، ركاه .« من أنكر
ىذا ا٢بديث أصل من أصوؿ األحكاـ كأعظم مرجع عند التنازع كا٣بصاـ كيقتضي أف ال ٰبكم 

صلى اهلل  -عن ابن عباس، عن النيب "  الصحيحْب " أصل ىذا ا٢بديث ُب ، ك ألحد بدعواه
رجاؿ كأموا٥بم، كلكن اليمْب لو يعطى الناس بدعواىم، الدعى ناس دماء : )، قاؿ-عليو كسلم 

كاف بيِب كبْب رجل : عن األشعث بن قيس، قاؿ»" الصحيحْب " ُب ، ك(على ا٤بدعى عليو
خصومة ُب بئر، فاختصمنا إٔب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

من : اهلل عليو كسلم إذا ٰبلف كال يبإب، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى: شاىداؾ أك ٲبينو، قلت: كسلم
حلف على ٲبْب يستحق هبا ماال ىو فيها فاجر، لقي اهلل كىو عليو غضباف فأنزؿ اهلل تصديق 

،  [77: آؿ عمراف]{ إف الذين يشَبكف بعهد اهلل كأٲباهنم ٜبنا قليال}: ذلك، ٍب اقَبأ ىذه اآلية
،  ا٤بصلح بْب الناسا٤بعطي ىو من لو حق اإلعطاء كالقاضي مثال ك" لو يعطى: "قولوكمعُب 
أنا  ف يقوؿأ مثاؿ اإلثبات،  الشيء، سواء كاف إثباتا أك نفياأم بادعائهم " بدعواىم: "كقولو

أف ينكر ما ٯبب عليو لفالف، مثل أف يكوف ُب ذمتو  كمثاؿ النفيجنيو  ، أطلب فالنا ألف 
" الدعى رجاؿ"كقولو .لفالف، ٍب يدعي أنو قضاىا، أك ينكر أف يكوف لو عليو شيءجنيو ألف 
الذين ال ٱبافوف اهلل تعأب، كأما من خاؼ اهلل تعأب فلن يدعي ماليس لو من ماؿ أك دـ، عُب آب
ٕب كذا ككذا، فيدعي دينا أك ُب ذمة ىذا الرجل  أف يقوؿ أكأم بأف يقوؿ ىذا ٕب، " ـكأمواؿ ؽ"

كما أشبو ذلك، أك ؿ عمي ، ، ىذا قتا قتل أخي ىذا قتل أيب، ىذ: بأف يقوؿ" كدماءىم"،  عينا
فلو يعطى الناس بدعواىم ،  ، فإف ىذا نوع من الدماءأك ىذا كسر سِب  ذا جرحِبق يقوؿ

ال يهمو أف يدعي الدعى رجاؿ أمواؿ قـو كدماءىم، ألف كل إنساف ال ٱباؼ اهلل عز كجل 
على "بات الدعول ما يبْب بو ا٢بق، كتكوف ُب إث معناىا البينة" لكن البينة"،  األمواؿ كالدماء

عليو : فهنا مدع كمدعى عليو، كا٤بدعي،  "على من أنكر"أم دفع الدعول " ينكاليم" "ا٤بدعي
أم من أنكر دعول " كاليمْب على من أنكر"،  عليو اليمْب ليدفع الدعول: البينة، كا٤بدعى عليو

قاعدة عظيمة ُب ىذا ا٢بديث أصل عظيم ُب القضاء، كىو كقد ذكر إبن عثيمْب أف ،  ا٤بدعي
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صلى اهلل عليو كسلم كالنيب  .القضاء ينتفع هبا القاضي كينتفع هبا ا٤بصلح بْب اثنْب كما إٔب ذلك
أكضح ما يكوف فيو الفصل بْب الناس ُب ذلك، كىو طلب البينة من ا٤بدعي، كىي كل ما يبْب 

على ا٤بدعى عليو، كإف ا٢بق كيدؿ عليو، من شهود أك قرائن أك غّبىا، فإذا أتى بالبينة قضي هبا 
ٓب توجد البينة طلب من ا٤بدعى عليو اليمْب، فإف حلف برئت ساحتو، كإف نكل عن اليمْب 

أمواؿ "أف الدعول تكوف ُب الدماء كاألمواؿ، لقولو ك قضي عليو بالنكوؿ، كألـز ٗبا ادعاه عليو 
فع، كأف يدعي أف ىذا كىو كذلك، كتكوف ُب األمواؿ األعياف، كُب األمواؿ ا٤بنا" قـو كدماءىم

أجره بيتو ٤بدة سنة فهذه منافع، كتكوف أيضا ُب ا٢بقوؽ كأف يدعي الرجل أف زكجتو ال تقـو 
ٕبقو أك بالعكس، فالدعول باهبا كاسع، لكن ىذا الضابط، كذكر ا٤باؿ كالدـ على سبيل ا٤بثاؿ، 

ك  ىم عن التالعبأف الشريعة جاءت ٢بماية أمواؿ الناس كدمائك  كإال قد يدعي حقوقا أخرل
كاستشهدكا شهيدين من : )الشهادة، قاؿ اهلل تعأب: أف البينة على ا٤بدعي، كالبينة أنواع منها

،  (282اآلية: البقرة( )رجالكم فإف ٓب يكونا رجلْب فرجل كامرأتاف ٩بن ترضوف من الشهداء
رجال عليو عمامة رجل ليس عليو عمامة يلحق : ظاىر ا٢باؿ فإهنا بينة، مثاؿ ذلك: كمن البينة

فالرجل الذم ليس عليو عمامة معو ظاىر ا٢باؿ، . يا فالف أعطِب عمامٍب: كبيده عمامة كيقوؿ
نساف ٰبمل عمامة كعلى رأسو ألف ا٤بلحوؽ عليو عمامة كبيده عمامة كٓب ٘بر العادة بأف اإل

أف العمامة الذم ادعى : فاآلف شاىد ا٢باؿ للمدعي، فهو أقول، فنقوؿ ُب ىذه ا٢باؿ،  عمامة
،  مانع من أف ٫بلفو بأهنا عمامتو الٍب ُب يد ا٥بارب لو ىو الذم معو ظاىر ا٢باؿ، لكن ال

األكا٘ب : األكا٘ب ٕب، كقاؿ الزكج: كذلك أيضا لو اختلف الزكجاف ُب أكا٘ب البيت، فقالت الزكجةك
كج، كإذا كانت إذا كانت من األكا٘ب الٍب يستعملها الرجاؿ فهي للز: فننظر حسب األكا٘ب. ٕب

من األكا٘ب الٍب يستعملها النساء فهي للزكجة، كإذا كانت صا٢بة ٥بما فالبد من البينة على 
قصة يوسف عليو السالـ مع كُب . فإذا القرائن بينة، كعليو فالبينات ال ٚبت  بالشهود،  ا٤بدعي

كإف كاف *اذبْبإف كاف قميصو قد من قبل فصدقت كىو من الك: )امرأة العزيز ٤با قاؿ ا٢باكم
فلما رأل قميصو قد من دبر قاؿ إنو من كيدكن *قميصو قد من دبر فكذبت كىو من الصادقْب

القسامة أف يدعي قـو قتل ٥بم قتيل بأف : ُب القسامة، ك (28-26: يوسف( )إف كيدكن عظيم
ق القبيلة قتلت القبيلة الفالنية قتلتو، كبْب القبيلتْب عداكة، فادعت القبيلة الٍب ٥با القتيل أف ىذ
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صاحبهم كعينت القاتل أنو فالف، فهنا مدعي كمدعى عليو، ا٤بدعي أكلياء ا٤بقتوؿ، كا٤بدعى عليو 
البينة على ا٤بدعي كاليمْب على من أنكر كقلنا البينة ليست الشاىد، : فإذا قلنا،  القبيلة الثانية

لقلنا للمدعْب ىاتوا بينة على أف كلو قلنا إف البينة الشاىد ،  بل ما أباف ا٢بق اختلف ا٢بكم
فالنا قتلو كإال فال شيء لكم، كلكن السنة جاءت على خالؼ ىذا، جاءت بأف ا٤بدعْب 
ٰبلفوف ٟبسْب ٲبينا على ىذا الرجل أنو قتل صاحبهم ، فإذا حلفوا فهو كالشهود ٛباما، 

ىكذا،  كقضى هباكىذه كقعت ُب عهد النيب صلى اهلل عليو كسلم ،  فيأخذكنو برمتو كيقتلونو
على أنو إذا حلف ٟبسوف رجال من أكلياء ا٤بقتوؿ فإهنم يستحقوف قتل ا٤بدعى عليو، كىذا ىو 

 . ا٢بق
ككما أف ا٤بدعي عليو البينة فيما يدعيو من األمور الدنيوية، فإف على ا٤بدعي البينة ُب األمور 

صادقا ُب دعواه إذا اتبع األخركية، فمن ادعى ٧ببة اهلل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم يكوف 
قل إف كنتم ٙببوف اهلل فاتبعو٘ب ٰبببكم }: الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم، كما قاؿ اهلل عز كجل

 ، ك على حفظ أمواؿ الناس كدمائهمإشتملت الشريعة  ، كا٣بالصة أف {اهلل كيغفر لكم ذنوبكم
إذا ٓب يقر ا٤بدعى ، ؼ صمْبالرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم الطرؽ الٍب يفصل فيها بْب ا٤بتخا بْب

إذا ٓب تقم البينة حلف ا٤بدعى عليو كبرئت ، ك عليو، فإف على ا٤بدعي إقامة البينة على دعواه
. ساحتو، كإف ٓب ٰبلف قضي عليو بالنكوؿ

 
 
 
 
 
 
 
 

الحديث الرابع والثالثون 
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وسلم هلل صلى اهلل عليو وآلو سمعت رسول ا: عن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنو قال»
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانو، فإن لم يستطع فبقلبو، : ليقو

. ركاه مسلم.« وذلك أضعف اإليمان
 معناه كاهلل أعلم " من رأل: "كقولو،  دليل على كجوب تغيّب ا٤بنكر ٕبسب القدرةىذا ا٢بديث 

غّب ذلك ، كمن بلغو خرب بيقْب  من علم كإف ٓب ير بعينو فيشمل من رأل بعينو كمن ٠بع بأذنو
 ق ٝبيع ا٤بعاصي القولية كالفعليةكل ما هنى اهلل عنو رسولو، فيدخل ُب كا٤بنكر ىو(  منكرا ) 
فهو فرض عْب، كذلك  كجوبا بالشرع على الكفاية إف علم بو أكثر من كاحد، كإال( فليغّبه)

كلتكن منكم أمة يدعوف إٔب ا٣بّب كيأمركف }: للكتاب كالسنة كاإلٝباع أيضا ، قاؿ تعأب
ينقسم إنكاره  كما جاء ُب ا٢بديث ا٤بنكرك.كاآليات ُب ىذا كثّبة{ با٤بعركؼ كينهوف عن ا٤بنكر

لتو كالزكج ُب داره اإلنكار باليد، كذلك حاؿ القدرة على إزا: الدرجة األكٔب :إٔب ثالث درجات
السلطاف إذ جعل اهلل لو القوة ك عليو اإلنكار باليد ،  كٕب األمر، أك من ينيبو عنو،ك،  يزيل ا٤بنكر

فكل من مكنو اهلل ُب األرض لـز  ، قيجب عليو تغّب ا٤بنكر باليد ، كا١باه، كخضوع الرعية لو
ُب جيشو، عليو تغيّب ا٤بنكر باليد، كذلك يشمل حاكم الدكلة، كالقاضي ُب ٧بكمتو، كالقائد 

العلماء كيكوف من اإلنكار باللساف، : الدرجة الثانية،  صلحتو، كاألب ُب منزلوكا٤بدير ُب ـ
هلل، كالدعاة، كيكوف بالقوؿ ا٢بسن، كالكلمة الطيبة، كا٤بوعظة ا٢بسنة، يفعل ذلك ابتغاء مرضاة ا

امرأة متربجة ُب كمن يرل أك كذلك ُب حاؿ تعذر اإلنكار باليد، ،  ال ٱبشى ُب اهلل لومة الئم
اإلنكار بالقلب، كذلك ُب حاؿ : الدرجة الثالثة .ىذا ينكر عليها باللساف با٢بكمةاألسواؽ ؼ

كإنكار ا٣بطيئة بالقلب فرض على . تعذر اإلنكار باليد كاللساف، كىذه أضعف درجات اإلنكار
اتب، كىو آخر ا٤بر نكر بالقلبتغيّب آب، ك  يسقط عن أحد ُب حاؿ من األحواؿكل مسلم ال

يسقط ُب الوقت نفسو مهم جدان، كلذا ٯبب على كل مسلم كمسلمة من العامة كا٣باصة، كال 
، -صلى اهلل عليو كسلم   -ابن مسعود، عن النيب، كعن  عن ا٤بكلف ُب كل زماف كمكاف

ما من نيب بعثو اهلل ُب أمة قبلي، إال كاف لو من أمتو حواريوف كأصحاب يأخذكف بسنتو، ):قاؿ
دكف بأمره، ٍب إهنا ٚبلف من بعدىم خلوؼ يقولوف ما ال يفعلوف، كيفعلوف ماال يؤمركف، كيقت
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فمن جاىدىم بيده، فهو مؤمن، كمن جاىدىم بلسانو، فهو مؤمن، كمن جاىدىم بقلبو، فهو 
صلى اهلل  -عن العرس بن عمّبة، عن النيب ك (مؤمن، ليس كراء ذلك من اإلٲباف حبة خردؿ

إذا عملت ا٣بطيئة ُب األرض، كاف من شهدىا، فكرىها كمن غاب عنها، ) ، قاؿ-عليو كسلم 
، ، ك(كمن غاب عنها، فرضيها، كاف كمن شهدىا األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر كالٮبا الـز

لكن األمر با٤بعركؼ قبل النهي عن ا٤بنكر، كاألمر با٤بعركؼ ىو األصل، كبو يستقيم الناس على 
لفواحش، كغشوا احملرمات، كتركوا الطاعات، كأقبلوا على ا٤بعاصي، الدين، فإذا ركب الناس ا

يػٍرى أيمَّلةو }: قاؿ اهلل تعأبجاء ُب ىذا ا٢بديث ، كقد  كجب تغيّب ىذه ا٤بنكرات كما كيٍنتيٍم خى
لىٍو آمىنى أىٍىلي اٍلًكتىاًب لىكىافى أيٍخرًجىٍت لًلنَّلاًس تىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىتػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىًر كىتػيٍؤًمنيوفى بًاللَّلًو كى 

يػٍرنا ٥بىيٍم ًمنػٍهيمي اٍلميٍؤًمنيوفى كىأىٍكثػىريىيمي اٍلفىا : كقاؿ اهلل تعأب [.110: آؿ عمراف]{ (110)ًسقيوفى خى
اٍلميٍنكىًر كىأيكلىًئكى ىيمي كىٍلتىكيٍن ًمٍنكيٍم أيمَّلةه يىٍدعيوفى ًإٔبى ا٣ٍبىٍّبً كىيىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن }

كٯبب على من يقـو باألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ،  [104: آؿ عمراف]{ (104)اٍلميٍفًلحيوفى 
: ثانيان  .لعلم ٕباؿ ا٤بأمور، كحاؿ ا٤بنهيالعلم با٤بعركؼ كا٤بنكر، كالتمييز بينهما، كا: أكالن  :ا٤بنكر

ُب األمر كلو، كما كاف الرفق ُب شيء إال زانو،  الرفق بالناس حاؿ أدائهما، فاهلل رفيق ٰبب الرفق
ا٢بلم كالصرب : ثالثان  .كال كاف العنف ُب شيء إال شانو، كاللْب يقطع أعظم ٩با يقطع السيف

يالن }: على األذل من الناس كما قاؿ سبحانو { (10)كىاٍصربٍ عىلىى مىا يػىقيوليوفى كىاٍىجيٍرىيٍم ىىٍجرنا ٝبًى
.  العلم قبل األمر كالنهي كالرفق معو كالصرب بعده :من ىذه الثالثة فال بدَّل ،  [10: ا٤بزمل]

كجوب تغيّب ا٤بنكر بكل ما أمكنو ٩با ذكر، فال يكفي الوعظ ٤بن ٛبكنو كخالصة معُب ا٢بديث 
أف اإلنكار إ٭با يتعلق بتحقيق الشيء، كليس ك إزالتو بيده، كال القلب ٤بن ٛبكنو إزالتو باللساف

نوف، إال إذا أخربه من يثق بقولو أف بالظبيوت كالناىي عن ا٤بنكر اقتحاـ اؿ ركؼ،على اآلمر با٤بع
ك  بامرأة ليز٘ب هبا، أك ٫بو ذلك ٩با ال يتدارؾ، فإنو ٯبب عليو البحث خوؼ الفواتال رجال خ
، كما يدؿ عليو أيضا  كفعلها أفضل ٩بن تركها عجزا ف قدر على خصلة من خصاؿ اإلٲبافأف ـ

أما نقصاف دينها فإهنا ٛبكث األياـ كالليإب ال تصلي، فدؿ :  عليو كسلم ُب النساءقولو صلى اهلل
أف عدـ إنكار ك  على أف من قدر على الواجب كفعلو أكٔب، كأفضل ٩بن تركو عجزا، أك معذكرا

ىلك من ٓب : )ا٤بنكر بالقلب دليل على ذىاب اإلٲباف منو، ك٥بذا قاؿ ابن مسعود رضي اهلل عنو
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البد أف يكوف ا٤بنكر منكرا لدل ا١بميع، فإف كاف من ، ككذلك  (بو ا٤بعركؼ كا٤بنكريعرؼ بقل
لقد فخرت ىذه األمة كحق ٥با أف ، ك األمور ا٣بالفية فإنو ال ينكر على من يرل أنو ليس ٗبنكر
كنتم خّب أمة أخرجت للناس }: تفخر ٗبا شهد اهلل ٥با بو كفضلها على غّبىا حيث يقوؿ

فمن حقق ىذه األمور [ 110: آؿ عمراف]{ با٤بعركؼ كتنهوف عن ا٤بنكر كتؤمنوف باهللتأمركف 
اإلٲباف باهلل كاألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، كاف من ىذه األمة الٍب فضلت على : الثالثة

، كا٤بسلموف لن  الناس، كمن ٓب ٰبققها خرج من ىذا الوصف ا١بليل بقدر ما فاتو من التحقيق
هنوا عن ا٤بنكر، كا٤بعركؼ كل ما أمر اهلل مأمركا با٤بعركؼ كمير أمة أخرجت للناس حٌب خ يكونوا

لقد مرضت القلوب ككاد ا٤برض يقضي على ، ك بو كرسولو، كا٤بنكر كل ما هنى اهلل عنو كرسولو
بعضها با٤بوت حٌب نزعت الغّبة الدينية من كثّب منها، فأصبحت ال ترل ا٤بعركؼ معركفا كال 

منكرا، أصبح اإلنساف من ىؤالء ال يتمعر كجهو كال يتغّب من انتهاؾ حرمات اهلل ككأنو ا٤بنكر 
إذا حدث عن انتهاكها ٰبدث عن أمر عادم ال يؤبو لو، كىذا كاهلل ىو الداء العضاؿ الذم ىو 

يا أمة ٧بمد يا خّب أمة أخرجت للناس، اتقوا ربكم . أعظم من فقد النفوس كاألكالد كاألمواؿ
با٤بعركؼ كتناىوا عن ا٤بنكر كتعاكنوا على ا٢بق، كال تأخذكم ُب اهلل لومة الئم كال ٱبوفكم كأمركا 

الشيطاف كال يوىن عزائمكم، فإنكم كاهلل إف صدقتم العزٲبة كأخلصتم النية كاتبعتم ا٢بكمة ُب 
تقوٙب عباد اهلل كإصالحهم فكل شيء يقـو ضدكم سيضمحل كيزكؿ، فالباطل لن تثبت قدماه 

 إف الذم، ك[ 18: األنبياء]{ بل نقذؼ با٢بق على الباطل فيدمغو فإذا ىو زاىق}ا٢بق  أماـ
ينقصنا كثّبا ىو عدـ التعاكف ُب ىذه األمور، فتجد أىل ا٣بّب متفرقْب متباعدين ال ينصر 

بعضهم بعضا كال يقـو بعضهم مع بعض إال أف يشاء اهلل، كغاية الواحد منهم أف يتأٓب ُب نفسو 
كلو أننا اجتمعنا كنظرنا إٔب ٦بتمعنا كما فيو من أمراض كفساد ٍب . اجملالس قوال بال فائدةأك ٲبأل 

ٕبثنا منشأ تلك األمراض كذلك الفساد كقضينا عليو بالطرؽ ا٢بكيمة إف ٛبكنا من ذلك 
بأنفسنا، كإال اتصلنا با٤بسؤكلْب للتعاكف معهم بالقضاء عليو ٢بصل بذلك خّب كثّب كاندرأ شر 

أما إذا ٚباذلنا ككاف الواحد منا أكرب ما يهمو نفسو كال يبإب بالناس صلحوا أـ فسدكا كال  .كثّب
فاحذركا أيها ا٤بسلموف عقاب اهلل . يسعى إلصالحهم فإف ذلك ينذر بالعقوبة العاجلة كاآلجلة

 كسطوتو، احذركا أف تسلب منكم النعم كٙبل بكم النقم، تذكركا عظمة اهلل كقهره تذكركا قولو
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[ 102: ىود]{ ككذلك أخذ ربك إذا أخذ القرل كىي ظا٤بة إف أخذه أليم شديد}: تعأب
لعن الذين كفركا من بِب إسرائيل على لساف داكد كعيسى ابن مرٙب ذلك ٗبا }: ا٠بعوا قولو تعأب

ترل كثّبا منهم  -كانوا ال يتناىوف عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلوف  -عصوا ككانوا يعتدكف 
{ تولوف الذين كفركا لبئس ما قدمت ٥بم أنفسهم أف سخط اهلل عليهم كُب العذاب ىم خالدكفم
كالذم نفس ٧بمد بيده لتأمرف »: كلقد قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم[ 80  -78: ا٤بائدة]

با٤بعركؼ كلتنهوف عن ا٤بنكر كلتأخذف على يد السفيو كلتأطرنو على ا٢بق أطرا أك ليضربن اهلل 
كصعد ذات يـو ا٤بنرب فحمد اهلل كأثُب عليو « بعضكم على بعض ٍب يلعنكم كما لعنهم بقلوب
يا أيها الناس اتقوا ربكم، إف اهلل عز كجل يقوؿ لكم مركا با٤بعركؼ كاهنوا عن ا٤بنكر »: ٍب قاؿ

« قبل أف تدعو٘ب فال أجيبكم كتستنصرك٘ب فال أنصركم كتسألو٘ب فال أعطيكم
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الخامس والثالثون  الحديث
قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ال تحاسدوا، : عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال»

وال تناجشوا وال تباغضوا، وال تدابروا، وال يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد اهلل 
 –ىهنا إخواناً، المسلم أخو المسلم ال يظلمو وال يخذلو وال يكذبو وال يحقره، التقوى 

بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل  -ثالث مرات  رهإلى صد ويشير
 .ركاه مسلم.« دمو ومالو وعرضو: المسلم حرامالمسلم على 

يعِب ال ٰبسد بعضكم بعضا، كا٢بسد « ال ٙباسدكا»: -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -قولو 
،  ق أحد من جنسو ُب شيء من الفضائلمركوز ُب طباع البشر، كىو أف اإلنساف يكره أف يفوؽ

فمنهم من يسعى ُب زكاؿ نعمة احملسود بالبغي عليو بالقوؿ  إٔب أقساـ ُب ا٢بسد ينقسم الناس ك
كمنهم من يسعى ُب إزالتو عن احملسود ،  ٍب منهم من يسعى ُب نقل ذلك إٔب نفسو،  كالفعل

كا٢بسد ا٤بذمـو ا٤بنهي عنو كاف ذنب إبليس ،  فقط من غّب نقل إٔب نفسو، كىو شرٮبا كأخبثهما
٤با رآه قد فاؽ على ا٤بالئكة بأف خلقو اهلل بيده، كأسجد لو  -عليو السالـ  -حيث حسد آدـ 

مالئكتو، كعلمو أ٠باء كل شيء، كأسكنو ُب جواره، فما زاؿ يسعى ُب إخراجو من ا١بنة حٌب 
كد كثّب } :ف كتابو القرآف، كقولو تعأبكقد كصف اهلل اليهود با٢بسد ُب مواضع ـ،  أخرج منها

من أىل الكتاب لو يردكنكم من بعد إٲبانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبْب ٥بم 
(. 54:النساء){ أـ ٰبسدكف الناس على ما آتاىم اهلل من فضلو}: ، كقولو(109:البقرة){ ا٢بق

 : قاؿ الشاعر 
من عاداؾ من حسد  كل العداكة قد ترجى إماتتها إال عداكة

فإف ُب القلب منها عقدة عقدت كليس يفتحها راؽ أب األبد 
كإف أباه فال ترجوه من أحد        إال اإللو فإف يرحم ٙبل بو 

دب »: قاؿ -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -أف النيب  -رضي اهلل عنو  -كعن الزبّب بن العواـ 
ا٢بالقة، ال أقوؿ ٙبلق الشعر، كلكن ٙبلق  ا٢بسد، كالبغضاء، ىي: إليكم داء األمم قبلكم

الدين، كالذم نفسي بيده ال تدخلوا ا١بنة حٌب تؤمنوا، كال تؤمنوا حٌب ٙبابوا، أفال أنبئكم ٗبا 
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أم ُب ( ا٢بسد)أم سرل كمشى ٖبفية ( دب إليكم) .«يثبت ذالكم أفشوا السالـ بينكم
ال أقوؿ )،  بغضاء، أك كل كاحدة منهماأم اؿ( كىي. )أم العداكة ُب الظاىر( كالبغضاء.)الباطن

كضرره عظيم ُب الدنيا ( كلكن ٙبلق الدين)،  أم تقطع ظاىر البدف فإنو أمر سهل( ٙبلق الشعر
أم إٲبانا كامال ( كال تؤمنوا)،  أم البغضاء تذىب بالدين كا٤بوسى تذىب بالشعر. كاآلخرة

 أم التحابب( ذلك)من التثبيت ( بتأفال أنبئكم ٗبا يث)،  أم ٰبب بعضكم بعضا( حٌب ٙبابوا)
أم أعلنوه كعموا بو من عرفتموه كغّبه، فإنو يزيل الضغائن كيورث ( أفشوا السالـ بينكم)، 

. التحابب
 : قاؿ الشاعر 

أيا حاسدا ٕب على نعمٍب أتدرم على من أسأت األدب 
ألنك ٓب ترض ٕب ما كىب     أسأت على اهلل ُب حكمو
سد غّبه، ٓب يعمل ٗبقتضى حسده، كٓب يبغ على احملسود بقوؿ كال كقسم آخر من الناس إذا ح

: فعل، كىذا على نوعْب
. أف ال ٲبكنو إزالة ا٢بسد من نفسو، فيكوف مغلوبا على ذلك، فال يأٍب بو: أحدٮبا
من ٰبدث نفسو بذلك اختيارا، كيعيده كيبديو ُب نفسو مسَبكحا إٔب ٛبِب زكاؿ نعمة : كالثا٘ب

بالعـز ا٤بصمم على ا٤بعصية، كُب العقاب على ذلك اختالؼ بْب العلماء،  أخيو، فهذا شبيو
. لكن ىذا يبعد أف يسلم من البغي على احملسود، كلو بالقوؿ، فيأٍب بذلك

إذا حسد ٓب يتمن زكاؿ نعمة احملسود، بل يسعى ُب اكتساب مثل فضائلو، كيتمُب : كقسم آخر
ال خّب ُب ذلك، كما قاؿ الذين يريدكف ا٢بياة أف يكوف مثلو، فإف كانت الفضائل دنيوية، ؼ

، كإف كانت فضائل دينية، فهو حسن، (79:القص ){ يا ليت لنا مثل ما أكٌب قاركف}: الدنيا
. -عز كجل  -الشهادة ُب سبيل اهلل  -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -كقد ٛبُب النيب 

: -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -قاؿ النيب : قاؿ -رضي اهلل عنو  -كعن عبد اهلل بن مسعود 
ال حسد إال ُب اثنتْب، رجل آتاه اهلل ماال فسلط على ىلكتو ُب ا٢بق، كرجل آتاه اهلل ا٢بكمة »

كىذا ىو الغبطة، ك٠باه حسدا من باب (.ركاه البخارم كمسلم)« فهو يقضي هبا كيعلمها
. االستعارة
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إلحساف إٔب احملسود بإسداء إذا كجد من نفسو ا٢بسد سعى ُب إزالتو، كُب ا: كقسم آخر
اإلحساف إليو، كالدعاء لو، كنشر فضائلو، كُب إزالة ما كجد لو ُب نفسو من ا٢بسد حٌب يبدلو 
ٗبحبة أف يكوف أخوه ا٤بسلم خّبا منو كأفضل، كىذا من أعلى درجات اإلٲباف، كصاحبو ىو 

ال »: -يو كآلو كسلم صلى اهلل عل -ا٤بؤمن الكامل الذم ٰبب ألخيو ما ٰبب لنفسو، كقد قاؿ 
(. ركاه البخارم كمسلم)« يؤمن أحدكم حٌب ٰبب ألخيو ما ٰبب لنفسو

فإف صربؾ قاتلو ... اصرب على حسد ا٢بسود 
ٓب ٘بد ما تأكلو      كالنار تأكل بعضها إف 

فسره كثّب من العلماء بالنجش ُب البيع، :«كال تناجشوا»: -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -قولو ك 
أف يزيد ُب السلعة من ال يريد شراءىا، إما لنفع البائع بزيادة الثمن لو، أك بإضرار ا٤بشَبم : كىو

 -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -عن ابن عمر، عن النيب « الصحيحْب»بتكثّب الثمن عليو، كُب 
ذكره )« آكل ربا خائن: الناجش»: -رضي اهلل عنو  -كقاؿ ابن أيب أكَب . أنو هنى عن النجش

(. ٖبارم ُب صحيحو معلقااؿ
. إذا كاف بالنهي عا٤با -عز كجل  -أٝبعوا أف فاعلو عاص هلل : قاؿ ابن عبد الرب

كٰبتمل أف يفسر التناجش ا٤بنهي عنو ُب ىذا ا٢بديث ٗبا ىو أعم من ذلك، فإف أصل النجش 
ا، كيسمى إثارة الشيء با٤بكر كا٢بيلة كا٤بخادعة، كمنو ٠بي الناجش ُب البيع ناجش: ُب اللغة

. الصائد ُب اللغة ناجشا؛ ألنو يثّب الصيد ٕبيلتو عليو، كخداعو لو، كحينئذ
. ال تتخادعوا، كال يعامل بعضكم بعضا با٤بكر كاالحتياؿ: فيكوف ا٤بعُب

إما بطريق األصالة، كإما اجتالب نفعو : كإ٭با يراد با٤بكر كا٤بخادعة إيصاؿ األذل إٔب ا٤بسلم
. لضرر إليو، كدخولو عليوبذلك، كيلـز منو كصوؿ ا

كُب حديث ابن (.43:فاطر){ كال ٰبيق ا٤بكر السيئ إال بأىلو}: -عز كجل  -كقد قاؿ اهلل 
من غشنا فليس منا، كا٤بكر كا٣بداع ُب »: -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -مسعود عن النيب 

(. حسن ركاه ابن حباف)« النار
ق ٝبيع أنواع ا٤بعامالت بالغش فيدخل على ىذا التقدير ُب التناجش ا٤بنهي عن
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ك٫بوه، كتدليس العيوب، ككتماهنا، كغش ا٤ببيع ا١بيد بالردمء، كغنب ا٤بسَبسل الذم ال يعرؼ 
ا٤بماكسة، كقد كصف اهلل تعأب ُب كتابو الكفار كا٤بنافقْب با٤بكر باألنبياء كأتباعهم، كما أحسن 

: قوؿ من قاؿ
إال مكاـر األخالؽ ػس الدين ... ليس دنيا إال بدين كليػ 

ٮبا من خصاؿ أىل النفاؽ ... إ٭با ا٤بكر كا٣بديعة ُب النار 
صلى اهلل  -كإ٭با ٯبوز ا٤بكر ٗبن ٯبوز إدخاؿ األذل عليو، كىم الكفار احملاربوف، كما قاؿ النيب 

(. ركاه البخارم كمسلم)« ا٢برب خدعة»: -عليو كآلو كسلم 
هنى ا٤بسلمْب عن التباغض بينهم ُب :«كال تباغضوا»: -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -قولو أما 

غّب اهلل، بل على أىواء النفوس، فإف ا٤بسلمْب جعلهم اهلل إخوة، كاإلخوة يتحابوف بينهم، كال 
ال تدخلوف ا١بنة حٌب تؤمنوا، كال تؤمنوا »: -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -يتباغضوف، كقاؿ النيب 

(. ركاه مسلم)« أفشوا السالـ بينكم: إذا فعلتموه ٙباببتمحٌب ٙبابوا، أكال أدلكم على شيء 
إ٭با يريد الشيطاف أف }: كقد حـر اهلل على ا٤بؤمنْب ما يوقع بينهم العداكة كالبغضاء، كما قاؿ

يوقع بينكم العداكة كالبغضاء ُب ا٣بمر كا٤بيسر كيصدكم عن ذكر اهلل كعن الصالة فهل أنتم 
كاذكركا نعمت }: ل عباده بالتأليف بْب قلوهبم، كما قاؿ تعأبكامًب عل(.91:ا٤بائدة){ منتهوف

، (103:آؿ عمراف){ اهلل عليكم إذ كنتم أعداء فألف بْب قلوبكم فأصبحتم بنعمتو إخوانا
ىو الذم أيدؾ بنصره كبا٤بؤمنْب كألف بْب قلوهبم لو أنفقت ما ُب األرض ٝبيعا ما }: كقاؿ

(. 63  -62:األنفاؿ){ ألفت بْب قلوهبم كلكن اهلل ألف بينهم
أبوكا كأخ أبوه أبوؾ قد ٯبفوكا        كم من أخ لك ٓب يلده 

صاؼ الكراـ إذا أردت إخاءىم كأعلم بأف أخا ا٢بفاظ أخوكا 
أبوىم ككأ٭با آباءىم كلدككا            كم إخوة لك ٓب يلدؾ 

، كرخ  ُب الكذب ُب ك٥بذا ا٤بعُب حـر ا٤بشي بالنميمة، ٤با فيها من إيقاع العداكة كالبغضاء
: اإلصالح بْب الناس، كرغب اهلل ُب اإلصالح بينهم، كما قاؿ تعأب

ال خّب ُب كثّب من ٪بواىم إال من أمر بصدقة أك معركؼ أك إصالح بْب الناس كمن يفعل }
كإف طائفتاف من }: ، كقاؿ(114:النساء){ ذلك ابتغاء مرضات اهلل فسوؼ نؤتيو أجرا عظيما
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{ فاتقوا اهلل كأصلحوا ذات بينكم}: ، كقاؿ(9:ا٢بجرات){ اقتتلوا فأصلحوا بينهماا٤بؤمنْب 
(. 1:األنفاؿ)

أال »: -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -قاؿ رسوؿ اهلل : قاؿ -رضي اهلل عنو  -كعن أيب الدرداء 
ف صالح ذات البْب فإ»: بلى، قاؿ: ، قالوا«أخربكم بأفضل من درجة الصياـ كالصالة كالصدقة؟

: -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -كقاؿ  (.صحيح ركاه الَبمذم)« م ا٢بالقةفساد ذات البْب ق
( حسن ركاه الَبمذم. )«ا ا٢بالقةإياكم كسوء ذات البْب فإنو»

صلى اهلل عليو  -كأما البغض ُب اهلل، فهو من أكثق عرل اإلٲباف، كليس داخال ُب النهي؛ قاؿ 
ا٤بواالة ُب اهلل كا٤بعاداة ُب اهلل كا٢بب ُب اهلل كالبغض ُب اهلل : فأكثق عرل اإلٲبا»: -كآلو كسلم 

كلو ظهر لرجل من أخيو شر، فأبغضو عليو، ككاف ،  (صحيح ركاه الطربا٘ب)« -عز كجل  -
رضي اهلل  -الرجل معذكرا فيو ُب نفس األمر، أثيب ا٤ببغض لو، كإف عذر أخوه، كما قاؿ عمر 

بْب أظهرنا، كإذ ينزؿ  -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -سوؿ اهلل إنا كنا نعرفكم إذ ر»: -عنو 
قد انطلق  -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -الوحي، كإذ ينبئنا اهلل من أخباركم أال كإف رسوؿ اهلل 

بو، كانقطع الوحي، فإ٭با نعرفكم ٗبا ٬بربكم، أال من أظهر منكم لنا خّبا ظننا بو خّبا، كأحببناه 
عز كجل  -كم بينكم كبْب ربكم كم شرا، ظننا بو شرا، كأبغضناه عليو، سرائرعليو، كمن أظهر من

لو رأيت رجال يظهر خّبا، كيسر شرا، أحببتو عليو، آجرؾ اهلل على »: كقاؿ الربيع بن خثيم .«-
عليو، آجرؾ اهلل على بغضك حبك ا٣بّب، كلو رأيت رجال يظهر شرا، كيسر خّبا أبغضتو 

. «الشر
ا٤بصارمة كا٥بجراف، مأخوذ من أف : التدابر« كال تدابركا»: -عليو كآلو كسلم  صلى اهلل -كقولو 

 -كركل مسلم من حديث أنس  .، كيعرض عنو بوجهو، كىو التقاطعيوٕب الرجل صاحبو دبره
ال ٙباسدكا، كال تباغضوا، كال »: قاؿ -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -، عن النيب -رضي اهلل عنو 

 -عن النيب  -رضي اهلل عنو  -كعن أيب أيوب  .«اد اهلل إخوانا كما أمركم اهللتقاطعوا، ككونوا عب
ال ٰبل ٤بسلم أف يهجر أخاه فوؽ ثالث؛ يلتقياف فيصد ىذا »: قاؿ -صلى اهلل عليو كآلو كسلم 
-صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -كقاؿ ،  (ركاه البخارم)« ذم يبدأ بالسالـكيصد ىذا، كخّبٮبا اؿ

. «سلم أف يهجر أخاه فوؽ ثالث فمن ىجر فوؽ ثالث فمات دخل النارال ٰبل ٓب»: 
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من ىجر أخاه سنة، »: قاؿ -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -كقاؿ النيب ( صحيح ركاه أبوداكد)
أم ( سنة)أم أخاه ُب اإلسالـ :«من ىجر أخاه»،  (صحيح ركاه أبو داكد. )«سفك دموفهو ؾ

راقة دمو ُب استحقاؽ مزيد اإلٍب ال ُب قدره، أم أم كإ:«فهو كسفك دمو»بغّب عذر شرعي 
مهاجرتو سنة توجب العقوبة كما أف سفك دمو يوجبها، كا٤براد اشَباؾ ا٥باجر كالقاتل ُب اإلٍب ال 

ُب التقاطع ألجل الدين ٘بوز الزيادة على ، كلكن  ـ التساكم بْب ا٤بشبو كا٤بشبو بوُب قدره كال يلز
صلى اهلل عليو  -، كاستدؿ بقصة الثالثة الذين خلفوا، كأمر النيب الثالث، ن  عليو اإلماـ أٞبد

هبجراهنم ٤با خاؼ منهم النفاؽ، كأباح ىجراف أىل البدع ا٤بغلظة كالدعاة إٔب  -كآلو كسلم 
األىواء، كذكر ا٣بطايب أف ىجراف الوالد لولده، كالزكج لزكجتو، كما كاف ُب معُب ذلك تأديبا 

. ىجر نساءه شهرا -ليو كآلو كسلم صلى اهلل ع -ثالث؛ ألف النيب ٘بوز الزيادة فيو على اؿ
 -ينقطع بذلك، فعن عائشة : ىل ينقطع ا٥بجراف بالسالـ؟ فقالت طائفة: كاختلف العلماء
ال يكوف ٤بسلم أف يهجر »: قاؿ -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -أف رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنها 

سن ح)« ليو ثالث مرار كل ذلك ال يرد عليو، فقد باء بإٜبومسلما فوؽ ثالثة، فإذا لقيو سلم ع
كلكن ىذا فيما إذا امتنع اآلخر من الرد عليو، فأما مع الرد إذا كاف بينهما قبل ،  (ركاه أبوداكد
، كسئل عن  ظر ، مودة، كٓب يعودا إليها، ففيو فا٥بجرة  كقد قاؿ اإلماـ أٞبد ُب ركاية األثـر
صلى اهلل عليو كآلو  -النيب : قد يسلم عليو كقد صد عنو، ٍب قاؿ: قاؿيقطع ا٥بجراف؟ ؼ: السالـ
، فإذا كاف قد عوده أف يكلمو أك يصافحو ػ «يلتقياف فيصد ىذا كيصد ىذا»: يقوؿ -كسلم 

كفرؽ بعضهم بْب األقارب ،  ع ا٥بجرة بدكف العود إٔب ا٤بودةككذلك ركم عن مالك ػ أنو ال تنقط
تزكؿ ا٥بجرة بينهم ٗبجرد السالـ، ٖبالؼ األقارب، كإ٭با قاؿ ىذا : بكاألجانب، فقاؿ ُب األجاف

. لوجوب صلة الرحم
صلى اهلل عليو كآلو  -قولو (   كونوا عباد اهلل إخواناك كال يبع بعضكم على بيع بعض،)أما قولو 
قد تكاثر النهي عن ذلك، فعن أيب ىريرة، عن « كال يبع بعضكم على بيع بعض»: -كسلم 
كال يبيع الرجل على بيع أخيو كال ٱبطب على خطبة »: قاؿ -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -النيب 
ل سـو أخيو كال ٱبطب ال يسم ا٤بسلم عل»: كُب ركاية ٤بسلم(. ركاه البخارم كمسلم)، «أخيو

أف يكوف قد اتفق مالك السلعة كالراغب فيها على : معُب السـو على سـو أخيو .«على خطبتو
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كأما السـو ُب ،  يو كىذا حراـ بعد استقرار الثمنأنا أشَب: يعقداه، فيقوؿ اآلخر للبائعالبيع كٓب 
هنى »: كاف يقوؿ -رضي اهلل عنهما  -عن ابن عمر ، ك الٍب تباع فيمن يزيد فليس ٕبراـالسلعة 
أف يبيع بعضكم على بيع بعض، كال ٱبطب الرجل على  -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -النيب 

(. ركاه البخارم كمسلم)« يو حٌب يَبؾ ا٣باطب قبلو أك يأذف لو ا٣باطبخطبة أخ
ىل النهي للتحرٙب، أك للتنزيو؟ 

. أنو للتحرٙب: الصحيح الذم عليو ٝبهور العلماء
أف يكوف قد باع منو شيئا، فيبذؿ للمشَبم سلعتو ليشَبيها، كيفسخ : كمعُب البيع على بيع أخيو

. بيع األكؿ
صلى اهلل عليو  -ىذا ذكره النيب :«ككونوا عباد اهلل إخوانا»: -يو كآلو كسلم صلى اهلل عل -قولو 

كالتعليل ٤با تقدـ، كفيو إشارة إٔب أهنم إذا تركوا التحاسد، كالتناجش، كالتباغض،  -كآلو كسلم 
كفيو أمر باكتساب ما يصّب ا٤بسلموف بو ،  ـ على بيع بعض، كانوا إخواناكالتدابر، كبيع بعضو

على اإلطالؽ، كذلك يدخل فيو أداء حقوؽ ا٤بسلم على ا٤بسلم من رد السالـ، كتشميت إخوانا 
سالـ عند اللقاء، كالنصح العاطس، كعيادة ا٤بريض، كتشييع ا١بنازة، كإجابة الدعوة، كاالبتداء باؿ

كقاؿ (.حسن ركاه أبو يعلى)« كا ٙبابواهتاد»: -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -قاؿ ،  بالغيب
. ا٤بصافحة تزيد ُب الود :ا٢بسن
« ا٤بسلم أخو ا٤بسلم، ال يظلمو، كال ٱبذلو، كال ٰبقره»: -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -كقولو 

{ إ٭با ا٤بؤمنوف إخوة فأصلحوا بْب أخويكم}: -عز كجل  -ىذا مأخوذ من قولو 
كاجتماعها،  ، فإذا كاف ا٤بؤمنوف إخوة، أمركا فيما بينهم ٗبا يوجب تآلف القلوب(10:ا٢بجرات)

كأيضا، فإف األخ من شأنو أف ،  القلوب كاختالفها، كىذا من ذلك كهنوا عما يوجب تنافر
يوصل إٔب أخيو النفع، كيكف عنو الضرر، كمن أعظم الضر الذم ٯبب كفو عن األخ ا٤بسلم 

، -رضي اهلل عنو  -الظلم، كىذا ال ٱبت  با٤بسلم، بل ىو ٧بـر ُب حق كل أحد، فعن أيب ذر 
يا عبادم »: أنو قاؿ -عز كجل  -فيما يركم عن ربو  -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -النيب  عن

: كمن ذلك،  (ركاه مسلم)« رما، فال تظا٤بواإ٘ب حرمت الظلم على نفسي، كجعلتو بينكم مح
قاؿ : قاؿ -رضي اهلل عنو  -خذالف ا٤بسلم ألخيو، فإف ا٤بؤمن مأمور أف ينصر أخاه، فعن أنس 
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يا : فقاؿ رجل،  «انصر أخاؾ ظا٤با أك مظلوما»: -صلى اهلل عليو كآلو كسلم   -رسوؿ اهلل
ٙبجزه أك ٛبنعو من »: قاؿ أفرأيت إذا كاف ظا٤با كيف أنصره؟رسوؿ اهلل أنصره إذا كاف مظلوما، 

ما من »: كقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم،  (ركاه البخارم كغّبه)« ذلك نصره الظلم فإف
امرا مسلما ُب موضع تنتهك فيو حرمتو، كينتق  فيو من عرضو، إال خذلو اهلل ُب  امرئ ٱبذؿ

موطن ٰبب فيو نصرتو، كما من امرئ ينصر مسلما ُب موضع ينتق  فيو من عرضو، كينتهك فيو 
كذب : كمن ذلك،  (حسن ركاه أبو داكد)« ٰبب نصرتومن حرمتو، إال نصره اهلل ُب موطن 

احتقار ا٤بسلم : كمن ذلك،  ق فيكذبو، بل ال ٰبدثو إال صدقاق أف ٰبدثا٤بسلم ألخيو، فال ٰبل ؿ
الكرب بطر »: -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -ألخيو ا٤بسلم، كىو ناشئ عن الكرب، كما قاؿ النيب 

عز كجل  -الطعن عليهم كازدراؤىم، كقاؿ اهلل : ، كغمط الناس(ركاه مسلم)« ا٢بق كغمط الناس
نوا ال يسخر قـو من قـو عسى أف يكونوا خّبا منهم كال نساء من نساء يا أيها الذين آـ}: -

، فا٤بتكرب ينظر إٔب نفسو بعْب الكماؿ، كإٔب غّبه (11:ا٢بجرات){ عسى أف يكن خّبا منهن
بعْب النق ، فيحتقرىم كيزدريهم، كال يراىم أىال ألف يقـو ٕبقوقهم، كال أف يقبل من أحد 

. منهم ا٢بق إذا أكرده عليو
فيو :«كيشّب إٔب صدره ػ ثالث مرات« التقول ىا ىنا»: -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -قولو ك

إشارة إٔب أف كـر ا٣بلق عند اهلل بالتقول، فرب من ٰبقره الناس لضعفو، كقلة حظو من الدنيا، 
كما  كىو أعظم قدرا عند اهلل تعأب ٩بن لو قدر ُب الدنيا، فإف الناس إ٭با يتفاكتوف ٕبسب التقول،

صلى اهلل عليو  -، كسئل النيب (13:ا٢بجرات){ إف أكرمكم عند اهلل أتقاكم}: قاؿ اهلل تعأب
،  (ركاه البخارم كمسلم)« -عز كجل  -أتقاىم هلل »: من أكـر الناس؟ قاؿ:-كآلو كسلم 

{ كمن يعظم شعائر اهلل فإهنا من تقول القلوب}: كالتقول أصلها ُب القلب، كما قاؿ تعأب
(. 32:ا٢بج)

كما قاؿ  -عز كجل  -كإذا كاف أصل التقول ُب القلوب، فال يطلع أحد على حقيقتها إال اهلل 
ٔب قلوبكم إف اهلل ال ينظر إٔب صوركم كأموالكم، كلكن ينظر إ»: -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -

أك  كحينئذ، فقد يكوف كثّب ٩بن لو صورة حسنة، أك ماؿ، أك جاه،،  (ركاه مسلم)« كأعمالكم
رياسة ُب الدنيا، قلبو خرابا من التقول، كيكوف من ليس لو شيء من ذلك قلبو ٩بلوءا من 
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عن ( الصحيحْب)التقول، فيكوف أكـر عند اهلل تعأب، بل ذلك ىو األكثر كقوعا، كما ُب 
كل : أال أخربكم بأىل ا١بنة»: قاؿ -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -حارثة بن كىب، عن النيب 

،  «كل عتل جواظ مستكرب: أىل النارعف لو أقسم على اهلل ألبره، أال أخربكم بضعيف متض
ٙباجت »: -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -قاؿ النيب : قاؿ -رضي اهلل عنو  -كعن أيب ىريرة 

ما ٕب ال يدخلِب إال ضعفاء : أكثرت با٤بتكربين كا٤بتجربين، كقالت ا١بنة: ا١بنة كالنار فقالت النار
أنت رٞبٍب أرحم بك من أشاء من عبادم، : ، قاؿ اهلل تبارؾ كتعأب للجنة«قطهمالناس كس
كعن سهل بن سعد الساعدم ،  «عذايب أعذب بك من أشاء من عبادمإ٭با أنت : كقاؿ للنار

ؿ فقاؿ لرج -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -مر رجل على رسوؿ اهلل : أنو قاؿ -رضي اهلل عنو  -
ف خطب رجل من أشراؼ الناس، ىذا كاهلل حرم إ»: فقاؿ،  «ُب ىذا؟ما رأيك »: عنده جالس

، ٍب مر -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -فسكت رسوؿ اهلل : قاؿ،  «أف ينكح كإف شفع أف يشفع
يا »: ، فقاؿ«ما رأيك ُب ىذا؟»: -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -رجل آخر فقاؿ لو رسوؿ اهلل 

سلمْب، ىذا حرم إف خطب أف ال ينكح، كإف شفع أف ال رسوؿ اهلل، ىذا رجل من فقراء آب
ىذا »: -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -فقاؿ رسوؿ اهلل ،  «شفع، كإف قاؿ أف ال يسمع لقولوم

: كقاؿ ٧بمد بن كعب القرظي ُب قولو تعأب،  (ركاه البخارم)« ىذا خّب من ملء األرض مثل
ٚبفض رجاال كانوا : ، قاؿ(3ػ1:الواقعة){ افعةإذا كقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة ر}

: -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -قولو ،  رجاال كانوا ُب الدنيا ٨بفوضْب ُب الدنيا مرتفعْب، كترفع
يكفيو من الشر احتقار أخيو ا٤بسلم، فإنو : يعِب« ٕبسب امرئ من الشر أف ٰبقر أخاه ا٤بسلم»

عن « صحيح مسلم»خصاؿ الشر، كُب ـ الكرب من أعظسلم لتكربه عليو، كإ٭با ٰبتقر أخاه آب
. «ال يدخل ا١بنة من ُب قلبو مثقاؿ ذرة من كرب»: أنو قاؿ -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -النيب 

أبصر خالءؾ إف ا٤بْب تثريب       ...يا مظهر الكرب إعجابا بصورتو 
ما استشعر الكرب شباف كال شيب ... لو فكر الناس فيما ُب بطوهنم 

(. اإلفساد: الكذب، التثريب: ا٤بْب)
: من قاؿ»: قاؿ -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -عن أيب ىريرة، عن النيب ( صحيح مسلم)كُب 

إذا قاؿ ذلك ٙبزنا ٤با يرل ُب : قاؿ مالك( أم أشدىم ىالكا)« ىلك الناس، فهو أىلكهم
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كتصاغرا للناس، فهو  الناس، يعِب ُب دينهم فال أرل بو بأسا، كإذا قاؿ ذلك عجبا بنفسو،
. ا٤بكركه الذم هني عنو

ىذا «« دمو كمالو كعرضو: كل ا٤بسلم على ا٤بسلم حراـ»: -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -قولو 
ٱبطب بو ُب اجملامع العظيمة، فإنو خطب بو ُب  -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -٩با كاف النيب 

إف دماءكم كأموالكم »: من أياـ التشريق، كقاؿحجة الوداع يـو النحر، كيـو عرفة، كيـو الثا٘ب 
عن ، ك (ركاه البخارم كمسلم)« بلدكم ىذاحراـ عليكم كحرمة يومكم ىذا ُب شهركم ىذا ُب 
أهنم كانوا  -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -عبد الرٞبن بن أيب ليلى قاؿ حدثنا أصحاب ٧بمد 

رجل منهم، فانطلق بعضهم إٔب حبل معو  ، فناـ-صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -يسّبكف مع النيب 
« ال ٰبل ٤بسلم أف يركع مسلما»: -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -فأخذه ففزع، فقاؿ رسوؿ اهلل 

صلى اهلل عليو كآلو  -قاؿ رسوؿ اهلل : كعن السائب بن يزيد قاؿ،  (أبو داكد صحيح ركاه)
« ذ عصا أخيو فلّبدىا إليوال يأخذ أحدكم عصا أخيو العبا أك جادا، فمن أخ»: -كسلم 

(. حسن ركاه الَبمذم)
يعِب أف يأخذ شيئا ال يريد سرقتو، إ٭با يريد إدخاؿ الغيظ عليو، فهو العب ُب : قاؿ أبو عبيد

إذا »: كقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم،  جاد ُب إدخاؿ األذل كالركع عليومذىب السرقة، 
كاه البخارم ر)« حٌب ٚبتلطوا بالناس من أجل أف ٰبزنوكنتم ثالثة فال يتناجى اثناف دكف اآلخر 

ف إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثناف دكف صاحبهما فإ»: كُب لفظ ٤بسلم،  (كمسلم، كلفظو ٤بسلم
صلى اهلل عليو كآلو  -صعد رسوؿ اهلل : قاؿ -رضي اهلل عنهما  -كعن ابن عمر ،  «ذلك ٰبزنو
يا معشر من أسلم بلسانو كٓب يفض اإلٲباف إٔب قلبو ال »: ا٤بنرب فنادل بصوت رفيع فقاؿ -كسلم 

تؤذكا ا٤بسلمْب، كال تعّبكىم، كال تتبعوا عوراهتم؛ فإنو من تتبع عورة أخيو ا٤بسلم تتبع اهلل عورتو، 
كنظر ابن عمر يوما إٔب البيت أك إٔب الكعبة ،  « عورتو يفضحو كلو ُب جوؼ رحلوكمن تتبع اهلل

صحيح ركاه )« حرمتك، كا٤بؤمن أعظم حرمة عند اهلل منك ما أعظمك كأعظم»: فقاؿ
(. الَبمذم

يشَبؾ فيو ا٤بؤمن ( يا معشر من أسلم بلسانو)أم عاؿ ( فنادل بصوت رفيع)أم طلع ( صعد)
أم ( ال تؤذكا ا٤بسلمْب( )إٔب قلبو)أم أصلو ككمالو ( اإلٲباف)أم ٓب يصل ( كٓب يفض)كا٤بنافق 
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من التعيّب كىو ( كال تعّبكىم)ين أسلموا بلساهنم كآمنوا بقلوهبم الكاملْب ُب اإلسالـ كىم الذ
كأما التعيّب ،  لعهد، سواء علم توبتهم منو أـ الالتوبيخ كالتعييب على ذنب سبق ٥بم من قدٙب ا

كرٗبا ٯبب ا٢بد أك التعزير فهو . ُب حاؿ ا٤بباشرة أك بعيده قبل ظهور التوبة فواجب ٤بن قدر عليو
كهنا فيما ٘بهل( عوراهتم)أم ال ٘بسسوا ( كال تتبعوا)ا٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر من باب األمر ب

أم الكامل ( ا٤بسلم)أم ظهور عيب أخيو ( من تتبع عورة أخيو)،  كال تكشفوىا فيما تعرفوهنا
ف أقبحها أم كشف عيوبو ـك( تتبع اهلل عورتو)،  سق فإنو ٯبب ا٢بذر كالتحذير عنوٖبالؼ الفا
كلو ُب جوؼ )،  أم يكشف مساكيو(  عورتو يفضحوكمن يتبع اهلل)،  خ ا٤بسلمتتبع عورة األ

إف الذين ٰببوف أف تشيع }: قاؿ تعأب،  كاف ُب كسط منزلو ٨بفيا من الناسأم كلو ( رحلو
{ الفاحشة ُب الذين آمنوا ٥بم عذاب أليم ُب الدنيا كاآلخرة كاهلل يعلم كأنتم ال تعلموف

(. 19:النور)
فتضمنت ىذه النصوص كلها أف ا٤بسلم ال ٰبل إيصاؿ األذل إليو بوجو من الوجوه من قوؿ أك 

كالذين يؤذكف ا٤بؤمنْب كا٤بؤمنات بغّب ما اكتسبوا فقد }: فعل بغّب حق، كقد قاؿ اهلل تعأب
كا، كإ٭با جعل اهلل ا٤بؤمنْب إخوة ليتعاطفوا كيَباحم،  (58:األحزاب){ تانا كإٜبا مبينااحتملوا بو

مثل »: قاؿ -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -عن النعماف بن بشّب، عن النيب « الصحيحْب»كُب 
ل لو سائر ا١بسد ا٤بؤمنْب ُب توادىم كتراٞبهم كتعاطفهم مثل ا١بسد إذا اشتكى منو عضو تداع

ل لو سائر ا٤بؤمنوف كرجل كاحد إف اشتكى رأسو تداع»: كُب ركاية ٤بسلم،  «بالسهر كا٢بمى
ا٤بسلموف كرجل كاحد إف اشتكى عينو اشتكى »: كُب ركاية لو أيضا،  «سد با٢بمى كالسهراِب

صلى اهلل  -كفيهما عن أيب موسى سدد خطاكم عن النيب « كلو كإف اشتكى رأسو اشتكى كلو
. «ا٤بؤمن للمؤمن كالبنياف، يشد بعضو بعضا»: ، قاؿ-عليو كآلو كسلم 

ا يقبض الكف با٤بعصم كم         كما ا٤برء إال بإخوانو 
كال خّب ُب الكف مقطوعة كال خّب ُب الساعد األجذـ 

ا٤بؤمن »: قاؿ -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -عن رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنو  -عن أيب ىريرة 
 (.حسن ركاه أبو داكد)« من كرائو مرآة ا٤بؤمن كا٤بؤمن أخو ا٤بؤمن يكف عليو ضيعتو كٰبوطو

أم آلة إلراءة ٧باسن أخيو كمعائبو لكن بينو كبينو، فإف النصيحة ُب ا٤بأل  (ا٤بؤمن مرآة ا٤بؤمن)
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فضيحة، كأيضا ىو يرل من أخيو ما ال يراه من نفسو، كما يرسم ُب ا٤برآة ما ىو ٨بتف عن 
يعلم خلل كجهو بالنظر صاحبو فّباه فيها، أم إ٭با يعلم الشخ  عيب نفسو بإعالـ أخيو كما 

: أم ٲبنع تلفو كخسرانو، فهو مرة من الضياع، كقاؿ ُب النهاية( ضيعتويكف عليو ) .ُب ا٤برآة
أم ٯبمع إليو معيشتو  كضيعة الرجل ما يكوف من معاشو كالصنعة كالتجارة كالزراعة كغّب ذلك

قاؿ رجل لعمر ، ك فظو كيصونو كيذب عنو بقدر الطاقةأم يح(: كٰبوطو من كرائو)،  كيضمها لو
، فأم أكلئك ير ا٤بسلمْب عندؾ أبا، كصغّبىم ابنا، كأكسطهم أخااجعل كب»: بن عبد العزيز

إف ٓب : ليكن حظ ا٤بؤمن منك ثالثة»: كمن كالـ ٰبٓب بن معاذ الرازم،  «ٙبب أف تسيء إليو؟
. «تنفعو، فال تضره، كإف ٓب تفرحو، فال تغمو، كإف ٓب ٛبدحو فال تذمو

 
 

الحديث السادس والثالثون 
عنو عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قال من نفس عن مؤمن  عن أبي ىريرة رضي اهلل»

كربة من كرب الدنيا نفس اهلل عنو كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر 
اهلل عليو في الدنيا واآلخرة، ومن ستر مسلماً ستره اهلل في الدنيا واآلخرة، واهلل في عون 

سلك طريقاً يلتمس فيو علماً سهل اهلل لو بو طريقاً  العبد ما كان العبد في عون أخيو، ومن
إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدارسونو بينهم إال 

 وغشيتهم الرحمة وحفتهم المالئكة وذكرىم اهلل فيمن عنده، ومن نزلت عليهم السكينة
. لفظركاه مسلم هبذا اؿ.« بطأ بو عملو لم يسرع بو نسبو

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس اهلل عنو كربة من »: قولو صلى اهلل عليو كسلم
ىذا يرجع إٔب أف ا١بزاء من جنس العمل، كقد تكاثرت النصوص هبذا ا٤بعُب، « كرب يـو القيامة

الذين  إف اهلل يعذب»: كقولو ،« إ٭با يرحم اهلل من عباده الرٞباء»: كقولو صلى اهلل عليو كسلم
ىي الشدة العظيمة الٍب توقع صاحبها ُب الكرب، كتنفيسها  كالكربة،  « يعذبوف الناس ُب الدنيا

أف ٱبفف عنو منها، مأخوذ من تنفيس ا٣بناؽ، كأنو يرخى لو ا٣بناؽ حٌب يأخذ نفسا، كالتفريج 
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التنفيس أعظم من ذلك، كىو أف يزيل عنو الكربة، فتفرج عنو كربتو، كيزكؿ ٮبو كغمو، فجزاء 
ٰبشر الناس يـو القيامة أعرل ما كانوا : عن ابن مسعود قاؿ ، ك التنفيس، كجزاء التفريج التفريج

قط، كأجوع ما كانوا قط، كأظمأ ما كانوا قط، كأنصب ما كانوا قط، فمن كسا هلل عز كجل 
فا هلل كساه اهلل، كمن أطعم هلل عز كجل أطعمو اهلل، كمن سقى هلل عز كجل سقاه اهلل، كمن ع

من كرب الدنيا كاآلخرة كما : ، كٓب يقل« كربة من كرب يـو القيامة»: كقولو. عز كجل أعفاه اهلل
إف الكرب ىي الشدائد العظيمة، كليس كل : قيل ُب التيسّب كالسَب، كقد قيل ُب مناسبة ذلك

ا ال يكاد أحد ٰبصل لو ذلك ُب الدنيا، ٖبالؼ اإلعسار كالعورات احملتاجة إٔب السَب، فإف أحد
ألف كرب الدنيا بالنسبة إٔب كرب : كقيل. ٱبلو ُب الدنيا من ذلك، كلو بتعسر ا٢باجات ا٤بهمة

اآلخرة ال شيء، فادخر اهلل جزاء تنفيس الكرب عنده، لينفس بو كرب اآلخرة، كيدؿ على ذلك 
ىم ٯبمع اهلل األكلْب كاآلخرين ُب صعيد كاحد، فيسمع»: قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم

كالكرب ما ال يطيقوف كال  الداعي، كينفذىم البصر، كتدنو الشمس منهم، فيبلغ الناس من الغم
أال تركف ما بلغكم؟ أال تنظركف من يشفع لكم عند : ٰبتملوف، فيقوؿ الناس بعضهم لبعض

: ٙبشركف حفاة عراة غرال، قالت»: عائشة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم، قاؿ، كعن  «ربكم؟
األمر أشد من أف يهمهم : اؿيا رسوؿ اهلل، الرجاؿ كالنساء ينظر بعضهم إٔب بعض؟ ؽ: فقلت
يـو يقـو الناس لرب }: عن النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب قولو»ابن عمر  عنك،  « ذلك
أيب ىريرة ، كعن  « يقـو أحدىم ُب الرشح إٔب أنصاؼ أذنيو: ، قاؿ[ 6: ا٤بطففْب]{ ينالعآب

يعرؽ الناس يـو القيامة حٌب يذىب عرقهم ُب األرض »: عليو كسلم، قاؿ عن النيب صلى اهلل
: ا٤بقداد، عن النيب صلى اهلل عليو كسلم، قاؿ كعن« سبعْب ذراعا، كيلجمهم حٌب يبلغ آذاهنم

العرؽ  تدنو الشمس من العباد حٌب تكوف قدر ميل أك ميلْب، فتصهرىم الشمس، فيكونوف ُب»
ذه إٔب عقبيو، كمنهم من يأخذه إٔب ركبتيو، كمنهم من يأخذه إٔب قدر أعما٥بم، فمنهم من يأخ

األرض كلها يـو القيامة نار، كا١بنة من : كقاؿ ابن مسعود.« حقويو، كمنهم من يلجمو إ١باما
كرائها ترل أكواهبا ككواعبها، فيعرؽ الرجل حٌب يرشح عرقو ُب األرض قدر قامة، ٍب يرتفع حٌب 

 .٩با يرل الناس يصنع هبم: فمم ذلك يا أبا عبد الرٞبن؟ قاؿ: ب، قاؿيبلغ أنفو، كما مسو ا٢بسا
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" كُب .الشمس فوؽ رءكس الناس يـو القيامة، كأعما٥بم تظلهم أك تضحيهم: كقاؿ أبو موسى
. « كل امرئ ُب ظل صدقتو حٌب يفصل بْب الناس»: مرفوعا" ا٤بسند 
كىذا . «  عليو ُب الدنيا كاآلخرةكمن يسر على معسر، يسر اهلل»: كلو صلى اهلل عليو كسلمكؽ

أيضا يدؿ على أف اإلعسار قد ٰبصل ُب اآلخرة، كقد كصف اهلل يـو القيامة بأنو عسّب كأنو 
ككاف يوما على الكافرين }: على الكافرين غّب يسّب، فدؿ على أنو يسّب على غّبىم، كقاؿ

الدنيا من جهة ا٤باؿ يكوف  كالتيسّب على ا٤بعسر ُب، [ 26: الفرقاف[ ]26: الفرقاف]{ اعسّب
كإف كاف ذك عسرة فنظرة }: إما بإنظاره إٔب ا٤بيسرة، كذلك كاجب، كما قاؿ تعأب: بأحد أمرين
، كتارة بالوضع عنو إف كاف غرٲبا، كإال فبإعطائو ما [ 280: البقرة[ ]280: البقرة]{ إٔب ميسرة

: لنيب صلى اهلل عليو كسلم، قاؿعن أيب ىريرة عن ا،  بو إعساره، ككالٮبا لو فضل عظيم يزكؿ
٘باكزكا عنو، لعل اهلل أف يتجاكز عنا، : كاف تاجر يداين الناس، فإذا رأل معسرا قاؿ لصبيانو»

«  فتجاكز اهلل عنو
ابن عباس، فعن  ، «كمن سَب مسلما، سَبه اهلل ُب الدنيا كاآلخرة»: كقولو صلى اهلل عليو كسلم

من سَب عورة أخيو ا٤بسلم، سَب اهلل عورتو يـو القيامة، » :عن النيب صلى اهلل عليو كسلم، قاؿ
عقبة بن عامر  ، كعن« كمن كشف عورة أخيو ا٤بسلم، كشف اهلل عورتو حٌب يفضحو هبا ُب بيتو

من سَب مؤمنا ُب الدنيا على عورة، سَبه اهلل عز كجل »: ٠بع النيب صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ
أدركت قوما ٓب يكن ٥بم عيوب، فذكركا : لسلف أنو قاؿكقد ركم عن بعض ا،  « يـو القيامة

عيوب الناس، فذكر الناس ٥بم عيوبا، كأدركت أقواما كانت ٥بم عيوب، فكفوا عن عيوب الناس، 
يا معشر »: أيب برزة، عن النيب صلى اهلل عليو كسلم، أنو قاؿ ، كعن فنسيت عيوهبم أك كما قاؿ

لبو، ال تغتابوا ا٤بسلمْب، كال تتبعوا عوراهتم، فإنو من اتبع من آمن بلسانو، كٓب يدخل اإلٲباف ُب ؽ
القسم : كالسَب ثالثة أقساـ،  « تتبع اهلل عورتو يفضحو ُب بيتوعوراهتم، تتبع اهلل عورتو، كمن 

ال يدرل أيكوف خّبا أـ : كالقسم الثالث،  أف يكوف شرا: كالقسم الثا٘ب،  أف يكوف خّبا: األكؿ
 -رأيت رجال صاحب خلق كدين كىيئة: مثالو .خّبا فالسَب ٧بمود كمطلوبأما إذا كاف ،  شرا

فرأيتو ُب خطأ كتعلم أف ىذا الرجل قد أتى ا٣بطأ قضاء كقدرا كأنو  -أم صاحب ٠بعة حسنة 
كالرجل كجدتو على : إذا كاف السَب ضررا: الثا٘ب،  فمثل ىذا سَبه ٧بمود، كسَبه خّب نادـ،
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ناس كإذا سَبتو ٓب يزدد إال شرا كطغيانا، فهنا سَبه مذمـو كٯبب معصية، أك على عدكاف على اؿ
أف يكشف أمره ٤بن يقـو بتأديبو، إف كانت زكجة فَبفع إٔب زكجها، كإف كاف كلدا فّبفع إٔب أبيو، 

أف مثل ىذا ال يسَب كيرفع إٔب من : ا٤بهم،  رفع إٔب مدير ا٤بدرسة، كىلم جراكإف كاف مدرسا م
ؿ كٓب ذىب يفعل ما فع -نسأؿ اهلل السالمة -اف، ألف مثل ىذا إذا سَبيؤدبو على أم كجو ؾ

الثالث أف ال تعلم ىل سَبه خّب أـ كشفو ىو ا٣بّب فاألصل أف السَب خّب، ك٥بذا يذكر ك،  يباؿ
عن عائشة قالت قاؿ  (ألف أخطىء ُب العفو أحب إٕب من أف أخطىء ُب العقوبة)ُب األثر 

ادرءكا ا٢بدكد عن ا٤بسلمْب ما استطعتم فإف كاف لو ٨برج : " ٓبرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كس
فعلى  أخرجو الَبمذم" فخلوا سبيلو، فإف اإلماـ أف ٱبطئ ُب العفو خّب من أف ٱبطئ ُب العقوبة

إذا ترددت ىل السَب خّب أـ بياف أمره خّب، فالسَب أكٔب، كلكن ُب ىذه ا٢باؿ تتبع أمره، ال  ىذا
 . ين بعد ذلك أف ىذا الرجل ليس أىال للسَبهتملو، ألنو رٗبا يتب

، ىذا فيو ا٢بث على إعانة ا٤بسلم أخاه "كاهلل ُب عوف العبد ما كاف العبد ُب عوف أخيو: "قولوك 
اهلل تعأب ، ؼ ا٤بسلم، كأنو كلما حصل منو العوف إلخوانو فإنو ٰبصل بذلك عوف اهلل كتسديده

 بقلبو أك بدنو أك مالو أك غّبىا( ُب عوف أخيو)كونو  مدة دكاـ أم( ُب عوف العبد ما كاف العبد)
كسوت عورتو، أك أشبعت : أفضل األعماؿ إدخاؿ السركر على ا٤بؤمن»: عمر مرفوعا، كعن 

كبعث ا٢بسن البصرم قوما من أصحابو ُب قضاء حاجة لرجل ،  « جوعتو، أك قضيت لو حاجة
أنا معتكف، فرجعوا إٔب ا٢بسن : ابتا، فقاؿمركا بثابت البنا٘ب، فخذكه معكم، فأتوا ث: كقاؿ ٥بم

يا أعمش أما تعلم أف مشيك ُب حاجة أخيك ا٤بسلم خّب لك من : قولوا لو: فأخربكه، فقاؿ
. حجة بعد حجة؟ فرجعوا إٔب ثابت، فَبؾ اعتكافو، كذىب معهم

 كمن سلك طريقا يلتمس فيو علما، سهل اهلل لو بو طريقا إٔب»: قولو صلى اهلل عليو كسلمك
كسلوؾ الطريق اللتماس العلم يدخل فيو سلوؾ الطريق ا٢بقيقي، كىو ا٤بشي باألقداـ  ،« ةا١بن

إٔب ٦بالس العلماء، كيدخل فيو سلوؾ الطرؽ ا٤بعنوية ا٤بؤدية إٔب حصوؿ العلم، مثل حفظو، 
هبا  كدارستو، كمذاكرتو، كمطالعتو، ككتابتو، كالتفهم لو، ك٫بو ذلك من الطرؽ ا٤بعنوية الٍب يتوصل

. إٔب العلم
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قد يراد بذلك أف اهلل يسهل لو العلم الذم طلبو، « سهل اهلل لو بو طريقا إٔب ا١بنة»: كقولو
كلقد يسرنا }: كسلك طريقو، كييسره عليو، فإف العلم طريق موصل إٔب ا١بنة، كىذا كقولو تعأب

طالب العلم إذا أف اهلل ييسر ؿ: كقد يراد أيضا ،[17: القمر]{ مدكر القرآف للذكر فهل من
كقد  .سببا ٥بدايتو كلدخوؿ ا١بنة بذلكقصد بطلبو كجو اهلل االنتفاع بو كالعمل ٗبقتضاه، فيكوف 

من عمل ٗبا : ييسر اهلل لطالب العلم علوما أخر ينتفع هبا، كتكوف موصلة لو إٔب ا١بنة، كما قيل
دىا، كقد دؿ على ذلك قولو ثواب ا٢بسنة ا٢بسنة بع: علم، أكرثو اهلل علم ما ٓب يعلم، ككما قيل

كالذين اىتدكا زادىم ىدل }: ، كقولو[ 76: مرٙب]{ تدكا ىدلكيزيد اهلل الذين اه}: تعأب
كقد يدخل ُب ذلك أيضا تسهيل طريق ا١بنة ا٢بسي يـو ،  [17: ٧بمد]{ كآتاىم تقواىم

 العلم لالنتفاعكما قبلو كما بعده من األىواؿ، فييسر ذلك على طالب  -كىو الصراط  -القيامة 
بو، فإف العلم يدؿ على اهلل من أقرب الطريق إليو، فمن سلك طريقو، كٓب يعرج عنو، كصل إٔب 
اهلل كإٔب ا١بنة من أقرب الطرؽ كأسهلها فسهلت عليو الطرؽ ا٤بوصلة إٔب ا١بنة كلها ُب الدنيا 

 . كاآلخرة
، يتلوف كتاب اهلل، كما جلس قـو ُب بيت من بيوت اهلل»: قولو صلى اهلل عليو كسلمك

كيتدارسونو بينهم، إال نزلت عليهم السكينة، كغشيتهم الرٞبة، كحفتهم ا٤بالئكة، كذكرىم اهلل 
كبيوت اهلل ىي ا٤بساجد، فإف ا٤بساجد ىي بيوت اهلل عز كجل، كما قاؿ اهلل ، « فيمن عنده

رجاؿ ال * كاآلصاؿ ُب بيوت أذف اهلل أف ترفع كيذكر فيها ا٠بو يسبح لو فيها بالغدك: )تعأب
تلهيهم ٘بارة كال بيع عن ذكر اهلل كإقاـ الصالة كإيتاء الزكاة ٱبافوف يوما تتقلب فيو القلوب 

أم طمأنينة القلب، كانشراح " إال نزلت عليهم السكينة"،  كقولو ( 36، 37: النور( )كاألبصار
كحفتهم "، ك ز كجلأم غطتهم، كالرٞبة ىنا يعِب رٞبة اهلل ع" كغشيتهم الرٞبة"،  الصدر
أم أف ىؤالء القـو الذين " كذكرىم اهلل فيمن عنده"، ك أم أحاطت هبم إكراما ٥بم" ا٤بالئكة

اجتمعوا ُب ا٤بسجد يتدارسوف كالـ اهلل عز كجل يذكرىم اهلل فيمن عنده، كىذا كقولو تعأب ُب 
 ُب مأل بقراءة فإذا ذكرت اهلل" من ذكر٘ب ُب مأل ذكرتو ُب مأل خّب منهم: "ا٢بديث القدسي

ىذا يدؿ على ك .القرآف أك غّبه فإف اهلل تعأب يذكرؾ عند مأل خّب من ا٤بأل الذم أنت فيهم
على تعلم القرآف  كيستحب اإلجتماعاستحباب ا١بلوس ُب ا٤بساجد لتالكة القرآف كمدارستو، 
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« لقرآف كعلموخّبكم من تعلم ا»: عن عثماف، عن النيب صلى اهلل عليو كسلم، قاؿ ك،  كتعليمو
فذاؾ الذم أقعد٘ب ُب مقعدم ىذا، ككاف قد علم القرآف ُب : كقاؿ أبو عبد الرٞبن السلمي. 

كقد كاف النيب صلى اهلل عليو كسلم أحيانا  ،زمن عثماف بن عفاف حٌب بلغ ا٢بجاج بن يوسف
أف أ٠بعو إ٘ب أحب »: يأمر من يقرأ القرآف ليسمع قراءتو، كما كاف ابن مسعود يقرأ عليو، كقاؿ

ككاف عمر يأمر من يقرأ عليو كعلى أصحابو كىم يسمعوف، فتارة يأمر أبا موسى، « من غّبم
. كتارة يأمر عقبة بن عامر

أم العمل أفضل؟ قاؿ ذكر اهلل، كما جلس قـو ُب بيت من بيوت اهلل : كسئل ابن عباس
بأجنحتها، ككانوا أضياؼ اهلل يتعاطوف فيو كتاب اهلل فيما بينهم كيتدارسونو، إال أظلتهم ا٤بالئكة 

صلى اهلل عليو  -عن أيب ىريرة، عن النيب  ، ك ما داموا على ذلك حٌب يفيضوا ُب حديث غّبه
إف هلل مالئكة يطوفوف ُب الطرؽ، يلتمسوف أىل الذكر، فإذا كجدكا قوما : ))، قاؿ-كسلم 

حتهم إٔب السماء الدنيا، ىلموا إٔب حاجتكم، فيحفوهنم بأجن: ، تنادكا-عز كجل  -يذكركف اهلل 
يسبحونك، كيكربكنك، : يقولوف: ما يقوؿ عبادم؟ قاؿ: -كىو أعلم هبم  -فيسأ٥بم رهبم 

كيف لو رأك٘ب؟ : ال كاهلل ما رأكؾ، فيقوؿ: ىل رأك٘ب؟ فيقولوف: كٰبمدكنك، كٲبجدكنك، فيقوؿ
: ؾ تسبيحا، فيقوؿلو رأكؾ، كانوا أشد لك عبادة، كأشد لك ٛبجيدا كٙبميدا، كأكثر ؿ: فيقولوف

ال كاهلل يا رب، ما رأكىا، : كىل رأكىا؟ فيقولوف: يسألونك ا١بنة، فيقوؿ: فما يسألو٘ب؟ قالوا
لو أهنم رأكىا، كانوا أشد عليو حرصا كأشد ٥با طلبا، : كيف لو أهنم رأكىا؟ فيقولوف: فيقوؿ

ال : ؿ رأكىا؟ فيقولوففو: يقوؿ: من النار، قاؿ: فمم يتعوذكف؟ فيقولوف: كأشد فيها رغبة، قاؿ
لو أهنم رأكىا، كانوا أشد منها فرارا، : كيف لو رأكىا؟ فيقولوف: كاهلل يا رب ما رأكىا، فيقوؿ

فيهم : أشهدكم أ٘ب قد غفرت ٥بم، فيقوؿ ملك من ا٤بالئكة: كأشد ٥با ٨بافة، فيقوؿ اهلل تعأب
 . (جليسهمىم ا١بلساء ال يشقى هبم : ٢باجتو، قاؿ فالف ليس منهم، إ٭با جاء

معناه أف العمل ىو الذم  (كمن بطأ بو عملو، ٓب يسرع بو نسبو)قولو  صلى اهلل عليو كسلم ك
، فمن أبطأ بو عملو { عملوا كلكل درجات ٩با}: يبلغ بالعبد درجات اآلخرة، كما قاؿ تعأب

فإف اهلل تعأب  أف يبلغ بو ا٤بنازؿ العالية عند اهلل تعأب، ٓب يسرع بو نسبو، فيبلغو تلك الدرجات،
فإذا نفخ ُب الصور فال أنساب }: رتب ا١بزاء على األعماؿ، ال على األنساب، كما قاؿ تعأب



160 
 

، كقد أمر اهلل تعأب با٤بسارعة إٔب مغفرتو كرٞبتو باألعماؿ، كما { بينهم يومئذ كال يتساءلوف
تقْب الذين كسارعوا إٔب مغفرة من ربكم كجنة عرضها السماكات كاألرض أعدت للم}: قاؿ

إف الذين ىم من خشية رهبم }: تعأب  ، كقاؿ{ ينفقوف ُب السراء كالضراء كالكاظمْب الغيظ
مشفقوف كالذين ىم بآيات رهبم يؤمنوف كالذين ىم برهبم ال يشركوف كالذين يؤتوف ما آتوا 

. { كقلوهبم كجلة أهنم إٔب رهبم راجعوف أكلئك يسارعوف ُب ا٣بّبات كىم ٥با سابقوف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الحديث السابع والثالثون 
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فيما يرويو عن »

ربو تبارك وتعالى قال إن اهلل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن ىم بحسنة فلم 
عنده عشر حسنات إلى يعملها كتبها اهلل عنده حسنة كاملة، وإن ىم بها فعملها كتبها اهلل 

سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن ىم بسيئة فلم يعملها كتبها اهلل عنده حسنة كاملة، 
ركاه البخارم كمسلم ُب صحيحيهما هبذه ا٢بركؼ  «وإن ىم بها فعملها كتبها اهلل سيئة واحدة
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، كقولو عنده إشارة فانظر يا أخي كفقنا اهلل كإياؾ إٔب عظيم لطف اهلل تعأب، كتأمل ىذه األلفاظ
إٔب اإلعتناء هبا، كقولو كاملة للتأكيد كشدة اإلعتناء هبا، كقاؿ ُب السيئة الٍب ىم هبا ٍب تركها 

بػ  كإف عملها كتبها سيئة كاحدة، فأكد تقليلها( كاملة)كتبها اهلل عنو حسنة كاملة فأكدىا بػ 
 .ال ٫بصي ثناء عليو، كباهلل التوفيقفللو ا٢بمد كا٤بنة، سبحانو ( كاملة)كٓب يؤكدىا بػ ( كاحدة)

فانظر يا أخي كفقنا اهلل كإياؾ إٔب عظيم : علق على ىذا ا٢بديث، يقوؿ -رٞبو اهلل-ا٤بؤلف 
إشارة إٔب االعتناء هبا، ىذه حسنة قريبة (( عنده: ))لطف اهلل تعأب، كتأمل ىذه األلفاظ، كقولو

كقاؿ ُب السيئة الٍب ،  تأكيد كشدة االعتناء هبالل(( ملةكا: ))منو، نعم، إٔب االعتناء هبا، كقولو
كإف عملها كتبها سيئة ))فأكدىا بكاملة، (( كتبها اهلل عنده حسنة كاملة))ىم هبا ٍب تركها 

فأكد تقليلها بواحدة، كٓب يؤكدىا بكاملة، فللو ا٢بمد كا٤بنة، ال ٫بصي ثناء عليو كباهلل (( كاحدة
إٔب دقيقة من دقائق العلم، كاهلل ، كلفتة -رٞبو اهلل تعأب-التوفيق، ىذا تعليق نفيس من ا٤بؤلف 

إف اهلل ) نات كالسيئاتعن رب العزة سبحانو أنو كتب ا٢بس قولو صلى اهلل عليو كسلم .ا٤بستعاف
بْب منهجان للمالئكة كيف معناه كاهلل أعلم أف اهلل عز كجل قد ( كتب ا٢بسنات كالسيئات

أعلم ا٤بالئكة كيف تكتب ا٢بسنات  ىنا ٗبعُب( كتب)، ك  .تكتب إذا عمل العبد فعالن أك عزٲبةن 
كالسيئات على بِب آدـ، كما يكوف موقفهم عند عمل العبد فعالن أك عزمو على العمل، كبْب ٥بم 

. ا٥بم بالفعل كالتنفيذ العملي، كعلمهم ماذا تكتب ا٤بالئكة على اإلنساف ُب ىذا كلو
فمن ىم ٕبسنة فلم يعملها كتبها اهلل عنده  ) عن رب العزة سبحانو قولو صلى اهلل عليو كسلمك

حسنة كاملة، كإف ىم هبا فعملها كتبها اهلل عنده عشر حسنات إٔب سبعمائة ضعف إٔب 
أضعاؼ كثّبة، كإف ىم بسيئة فلم يعملها كتبها اهلل عنده حسنة كاملة، كإف ىم هبا فعملها 

ا٥بم : القسم األكؿ :  عة أقساـ ىيبْب النيب صلى اهلل عليو كسلم أرب ( كتبها اهلل سيئة كاحدة
فلو كاملة ،  فإذا كقع من اإلنساف ىم با٢بسنة فلم يعملها تكتب لو حسنةكعدـ فعلها  با٢بسنة

٥بم كالقسم الثا٘ب ا ،  تصل إٔب عشر؛ ألنو ٓب يعمل شيئان أجر ا٥بم كالعـز على ا٢بسنة، لكن ال 
كتب عشر حسنات، كتضاعف إٔب أف يهم با٢بسنة كصاحىبىها عمله، فتبا٢بسنة كفعلها 

أف يعمل شيئان فتصّب ا٢بسنة ، ؼ أضعاؼ كثّبة، ىذا ُب باب ا٢بسناتسبعمائة، أك تضاعف إٔب 
األعماؿ قد ، ك بعمائة ضعف، ٍب إٔب أضعاؼ كثّبةبعشر حسنات، كىي قابلة للمضاعفة إٔب س
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كوف نيتو صادقة كالعمل تفضل إما نية، كإما زمانان، كإما مكانان، كإما شخصان، فاإلنساف قد ت
كزمانان كليإب العشر ُب رمضاف، ،  خر، لكن ذلك نيتو أقل، فيفضل ىذاكاحد مع شخ  آ
، كليلة القدر، فالقياـ ُب ليلة القدر ا١بملة  ف ذم ا٢بجة، كرمضاف من حيثكالعشر األكؿ ـ

ما بْب بيٍب : )كسلمكا٤بكاف كقولو صلى اهلل عليو ،  ، فهذه فضيلة زمافليس كالقياـ ُب غّبىا
، كمعلـو أف ا٤بسجد كلو ىو مسجده، فذٍكر ىذا الكالـ يدؿ (كمنربم ركضة من رياض ا١بنة
ككذلك فضل مكة كا٤بدينة ،  كاف، كإف ٓب يأت الشرع بتحديدىاعلى أف ىناؾ فضيلة ُب ىذا آب

كأما ،  كاففهي بيوت اهلل، فهذا فضل آبكأمثاؿ ذلك، كا٤بسجد إذا ما قورف بغّبه كالسوؽ، 
فمثل النيب صلى اهلل عليو كسلم فإنو ٯبرم عليو ما ٯبرم على غّبه، كاهلل جل كعال : الشخ 
َّل فىال ٚبىٍضىٍعنى }يقوؿ  َّل كىأىحىدو ًمنى النِّسىاًء ًإًف اتػَّلقىٍيًبي  ،[32:األحزاب]{ بًاٍلقىٍوؿً يىا ًنسىاءى النَّليبِّ لىٍسًبي

من الناس كإ٭با فضلو اهلل على ٝبيع خلقو ككرمو كأكرمو فالنيب صلى اهلل عليو كسلم ليس كأحد 
 أف يهم ، كتركها ا٥بم بالسيئةالقسم الثالث  كىو خّبتو من خلقو كإصطفاه كأًب عليو نعمتو ،ك

بالسيئة كيعـز عليها ٍب ال يفعلها، فننظر ما السبب الذم من أجلو ٓب يفعلها، فإف كاف  إنساف
كعـز  سيئةىٌم بأـ من  ا٢بالةليو سيئة، كإ٭با تكتب لو حسنةتركها خوفان من اهلل فال تكتب ع

عليها، كمنعو من أف يفعلها مراقبة الناس لو، أك الرياء، أك خوفان من الناس، فهذا كالعياذ باهلل 
؛ ألنو ترؾ العمل من  تكتب عليو سيئة، لكنو ال تكتب عليو سيئة عمل، كإ٭با سيئة عـز كىم

يهم بالسيئة كيعـز عليها، لكن ال ٲبنعو  ، كأما من  فهذا عمل ٧بـر س ال من أجل اهلل،أجل النا
منها ا٣بوؼ من اهلل، كال مراقبة الناس، كإ٭با منعو منها أنو ٓب يتمكن من فعلها بصارؼو 

، فقد قاؿ (إذا التقى ا٤بسلماف بسيفيهما: )اضطرارم، فهذا تكتب عليو سيئة، كدليلو حديث
، فهذا يأٍب (لقد كاف حريصان على قتل صاحبو: )عن ا٤بقتوؿ قاؿصلى اهلل عليو كسلم ٤با سئل 

ففي ىذه  ـ بالسيئو كفعلهاالو القسم الرابع،  ف الذم منعو شيء غّب اختيارم منوكيؤاخذ؛ أل
ألف القواطع ُب ،  ال تضاعف، كال حٌب ُب مكةا٢بالو تكتب عليو سيئة كاحدة ، ألف السيئات 

 {كىجىزىاءي سىيِّئىةو سىيِّئىةه ًمثٍػليهىا}: تضاعف، قاؿ اهلل جل كعال القرآف قائمة على أف السيئة ال
{ مىٍن جىاءى بًا٢بٍىسىنىًة فػىلىوي عىٍشري أىٍمثىا٥ًبىا كىمىٍن جىاءى بًالسَّليِّئىًة فىال ٯبيٍزىل ًإالَّل ًمثٍػلىهىا}، [40:الشورل]
ـ لشرؼ ا٤بكاف، لكنها إهنا قد تعظ: -كالعلم عند اهلل-باب العلم من لكن ،  [160:األنعاـ]
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ال تتعدد، بل تبقى سيئة كاحدة، لكنها سيئة مغلظة كسيئة عظيمة؛ لشرؼ ا٤بكاف، كا٤بعصية ُب 
، فال  { كىجىزىاءي سىيِّئىةو سىيِّئىةه ًمثٍػليهىا}: ألف اهلل يقوؿتتعدد رمضاف، كا٤بعصية داخل ا٢بـر

[ 40:الشورل]
ا٢بث على فعلو من الواجبات أك من كل ما جاء ُب الشرع بأهنا  ا٢بسنة تعرؼ  ، ك 

كل ىذه األعماؿ من ىم هبا، ،  ا٤بستحبات، من الفركض كمن النوافل، سواء كانت قوالن أك فعالن 
كمثاؿ لذلك إذا أردت أف ٙبرج من بيتك تتصدؽ  كلكن عرض لو عارض أكقف إٛباـ العمل هبا

كجلست مع ضيفك حٌب  على فقّب كفجأة إذا بضيف يطرؽ الباب فَبكت ا٣بركج لكي تتصدؽ
، فحكم ىذه النية ا٢بسنة كا٥بم بتلك ا٢بسنة الطيبة، أف يكتب اهلل لو ُب ذلك فات النهار 

حٌب ال يظن ظاف بأنو ( كاملة) كجاء التأكيد بكلمة،  ر، كيكتبها اهلل عنده حسنة كاملةأج
كاملة، كبْب الفرؽ بْب حسنة ك .يكتبها حسنة دكف ا٢بسنات ا٤بعتادة، بل ىي حسنة بكما٥با

 . سيئة كاحدة، يعِب تعظيم شأف ا٢بسنات
 
 
 
 
 
 
 
 

الحديث الثامن والثالثون 
إن اهلل تعالى : قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال»

من عادى لي ولياً فقد آذنتو بالحرب، وما تقرب إلى عبدي بشئ أحب إلي مما : قال
بالنوافل حتى أحبو، فإذا أحببتو كنت سمعو  وال يزال عبدي يتقرب إليافترضتو عليو، 
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الذي يسمع بو وبصره الذي يبصر بو ويده التي يبطش بها ورجلو التي يمشي بها، ولئن 
. ركاه البخارم.« عطينو، ولئن استعاذني ألعيذنوسألني أل

فقولو ،  ق كسلم عن ربوىذا ا٢بديث من األحاديث القدسية الٍب يركيها الرسوؿ صلى اهلل علي
أىال }: الوٕب ىو ا٤بؤمن ا٤بتقي كما فسره اهلل بذلك ُب قولو( إف اهلل تعأب قاؿ من عادل ٕب كليان )

زىنيوفى  انيواٍ يػىتػَّلقيوفى * ًإفَّل أٍكلًيىاءى اهلًل الى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم ٱبى [ 63، 62: يونس]{ الَّلًذينى آمىنيواٍ كىكى
من يتوٕب اهلل تعإب أمره فال يكلو إٕب كٲبكن تعريف الوٕب بأنو ىو  ، تعأب للوٕبفهذا تفسّبه 

. ، كىو الذم يتوٕب عبادة اهلل تعإب كطاعتو(كىو يتوٕب الصا٢بْب: )نفسو ٢بظة، قاؿ اهلل تعإب
 ليدـك حفظ اهلل تعإب كتوٕب ، ككال الوصفْب شرط ُب كالية الوٕب، فيجب قيامو ٕبقوؽ اهلل تعإب

عاداه من أجل ك اٚبذه عدكنا، : أم{ من عادل لو كلينا}: كمعُب قولو،  ُب السراء كالضراء أموره
إيذاء من ظهرت عليو أمارات الوالية من قيامو ٕبقوؽ : كمعُب معاداتو من أجل كاليتو كاليتو هلل

م لو من اهلل تعأب كحقوؽ عباده؛ إما بإنكارىا عنادا أك حسدا، أك بعدـ ا١برم على ما ينبغ
التأدب معو، أك بنحو سبو أك شتمو أك ٫بو ذلك من أنواع اإليذاء الٍب ال مسوغ ٥با شرعا مع 

علم ما ُب مواالتو  لوٕب من عظيم الوعيد كالتهديدعلم متعاطيها بذلك، كإذا علم ما ُب معاداة ا
اهلل ٧بارب هلل ػ  فالذم يعادم أكلياء ، لتوفيق كا٥بداية كالقرب كالتأييدمن جسيم الثواب كباىر ا

، فإنو يشّب إٔب  ىو مهزـك ٨بذكؿ ال تقـو لو قائمةعز كجل ػ نسأؿ اهلل العافية، كمن حارب اهلل ؼ
ا٢بذر من إيذاء قلوب أكلياء اهلل عز كجل على اإلطالؽ، إال أنو إذا كانت األحواؿ تقتضي نزاعان 

كشف غامض، فإف ىذا ال بْب كليْب هلل ُب ٧باكمة أك خصومة راجعة إٔب استخراج حق أك 
يتناكؿ ىذا القوؿ، لكنو قد جرل بْب أيب بكر كعمر خصومة، كبْب العباس كعلي، كبْب كثّب 
من الصحابة رضي اهلل عنهم ما جرل، ككلهم كانوا أكلياء اهلل عز كجل، إال أف ىذا يتناكؿ من 

أعلمتو أنو ٧بارب ": آذنتو": كمعُب،  ف إيذاء كٕب اهللعادل كلينا هلل مع كونو يشّب إٔب التحذير ـ
 هلل٧باربة العبد ، ك  [279: البقرة]{ ب من اهلل كرسولوفإف ٓب تفعلوا فأذنوا ٕبر}: ٕب، كمنو

الصور  ىذه ٙبصل بأكل الربا، كٗبعاداتو أكلياءه، كبقطع الطريق خصوصا ال بعمـو معاصيو، ك
أف التقرب إٔب اهلل  ، معناه قإٔب آخر" كما تقرب إٕب عبدم: "قولو، ك كردت ُب الكتاب كالسنة

تعأب إما أف يكوف بالفرائض أك بالنوافل، كأحبها إٔب اهلل عز كجل كأشدىا إليو تقريبا الفرائض 
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، كىي تتضمن الثواب على فعلها، كالعقاب على تركها، ٖبالؼ النوافل فاف   ألف األمر هبا جاـز
، كيثاب على فعلها، كال يعاقب على  تركها، فالفرائض أكمل، فكانت إٔب اهلل األمر هبا غّب جاـز

إف النفل جزء من سبعْب جزءا من الفرائض، فركعة الفرض : كيقاؿ،  عز كجل أحب كأشد تقريبا
فالصلوات ا٣بمس مثالن فرض أحب إٔب اهلل عز كجل، مثال بسبعْب من النفل، فبالضركرة يكوف اؿ

ؿ، كصياـ رمضاف أحب إٔب اهلل من صياـ أحب إٔب اهلل من قياـ الليل، كأحب إٔب اهلل من النواؼ
كال : "قولو، ك الفرائض أحب إٔب اهلل من النوافلكل ألياـ الست من شواؿ، كاالثنْب كا٣بميس، كا

إذا »: قاؿ -صلى اهلل عليو كسلم  -عن النيب ،ك " يتقرب إٕب بالنوافل حٌب أحبويزاؿ عبدم 
إف اهلل تعأب ٰبب فالنا، فأحببو، فيحبو جربيل، فينادم ُب : أحب اهلل تعأب العبد، نادل جربيل

. « لو القبوؿ ُب األرضإف اهلل ٰبب فالنا، فأحبوه، فيحبو أىل السماء، ٍب يوضع : أىل السماء
ماؿ الصا٢بة زيادة على الفرائض، كفعلها مع االستمرار النوافل ىي اإلتياف باألعؼ،  متفق عليو

عليها ٯبلب ٧ببة اهلل عز كجل، كإذا حصلت لو احملبة ظفر بتسديد اهلل ُب تصرفاتو، فال يسمع 
،  إال ما ىو حق، كال يرل إال ما ىو حق، كال يناؿ إال ما ىو حق، كال ٲبشي إال إٔب ما ىو حق

 بو كبصره الدم يبصر بو كيده الٍب يبطش هبا كرجلو الٍبفإذا أحببتو كنت ٠بعو الدم يسمع )
ا٤بعُب أف يوفق ك  "كفؤاده الذم يعقل بو كلسانو الذم ينطق هبا: "زاد أٞبد ُب ركاية (ٲبشي هبا

أنو  كذلك يعِب، ككفيما يعتقد كفيما ينطق  ىذا اإلنساف فيما يسمع كيبصر كٲبشي كيبطش
يكوف مسددان لو ُب ىذه األعضاء األربعة؛ ُب السمع، يسدده ُب ٠بعو فال يسمع إال ما يرضي 

، كال ينظر . اهلل كذلك أيضان بصره، فال ينظر إال إٕب ما ٰبب اهلل النظر إليو، كال ينظر إٕب احملـر
رجلو؛ فال ٲبشي إال  نظران ٧برمان؛ كيده؛ فال يعمل بيده إال ما يرضي اهلل، ألف اهلل يسدده، ككذلك

كليس ا٤بعُب أف اهلل يكوف ،  إٔب ما يرضي اهلل، ألف اهلل يسدده، فال يسعى إال إٔب ما فيو ا٣بّب
نفس السمع، كنفس البصر، كنفس اليد، كنفس الرجل ػ حاشا هلل ػ فهذا ٧باؿ، فإف ىذه أعضاء 

ثبت ُب ىذا ا٢بديث ُب كأبعاض لشخ  ٨بلوؽ ال ٲبكن أف تكوف ىي ا٣بالق، كألف اهلل تعأب أ
فأثبت سائالن كمسؤكالن، كعائذان كمعوذان بو، ( كأف سألِب أعطيتو، كلئن استعاذ ٘ب ألعيذنو: )قولو

كُب قوؿ سبحانو ،  نساف ُب ٠بعو كبصره كبطشو كمشيوكلكن ا٤بعُب أنو يسدد اإل. كىذا غّب ىذا
أف ىذا الوٕب الذم تقرب إٔب دليل على ( كإف سألِب أعطيتو: )كتعأب ُب ىذا ا٢بديث القدسي
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بالنوافل إذا سأؿ اهلل أعطاه، فكاف ٦باب الدعوة، كىذا اإلطالؽ يقيد  اهلل تعأب بالفرائض ٍب
باألحاديث األخرل الدالة على أنو يعطي السائل سؤالو ما ٓب يساؿ إٜبان أك قطيعة رحم، فإف 

، ألف الوٕب ىو ا٤بؤمن التقي، كا٤بؤمن ساؿ إٜبان فإنو ال ٯباب، لكن الغالب أف الوٕب ال يسأؿ اإلٍب
يعِب لئن اعتصم يب ك١بأ ( كلئن استعاذ ٘ب ألعيذنو)، كقولو  تقي ال يسأؿ إٜبان كال قطيعة رحماؿ

،  إٔب من شر كل ذم شر ألعيذنو، فيحصل لو بإعطائو مسئولو كإعاذتو ٩با يتعوذ منو ا٤بطلوب
 بفعل ا٤بستحبات، نسأؿ اهلل أف يعيننا على النفس ٙبتاج إٔب جهاد ُب القياـ بالواجبات، ٍبؼ

 .ذكره كشكره كحسن عبادتو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الحديث التاسع والثالثون 
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قال إن اهلل تجاوز »

كالبيهقي حديث حسن ركاه ابن ماجة .« أ والنسيان وما اسكترىوا عليولي عن أمتى الخط
 .كغّبٮبا
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األحاديث الضعيفة ُب ىذا الكتاب  ىذا ا٢بديث ، كقيل إنو من ذكراإلماـ النوكم رٞبو اهلل 
أف : كالقاعدة عند علماء ا٢بديث،  لو شواىد يرتقي هبا إٔب درجة ا٢بسنىذا ا٢بديث  لكن

صحيح، كلكن ا٤بعُب  -أف ُب رجالو من يتكلم فيو: أم-ا٢بديث إذا كاف ضعيف السند، 
كيتقول بنصوص أخرل ىي صحيحة؛ فإهنم ٰبسنونو، كىو ا٤بعركؼ با٢بسن لغّبه، كىذا 

،  ا٢بديث ٩با صح معناه، كشهدت لو نصوص أخرل سواء من القرآف الكرٙب أك من السنة النبوية
أما ا٣بطأ ؼ ىذا ا٢بديث مهما قيل ُب ضعفو فإنو يشهد لو القرآف الكرٙب كالـ رب العا٤بْبك

كقاؿ ( 286اآلية: البقرة( )ربنا ال تؤاخذنا إف نسينا أك أخطأنا: )فقد قاؿ اهلل عز كجل كالنسياف
: األحزاب( )مدت قلوبكمكليس عليكم جناح فيما أخطأًب بو كلكن ما تع: )اهلل عز كجل

من كفر باهلل من بعد إٲبانو إال من أكره كقلبو : )فقاؿ اهلل عز كجل: كأما اإلكراه،  ( 5اآلية
( األٲباف كلكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من اهلل ك٥بم عذاب عظيممطمئن ب

: قولو(   إف اهلل ٘باكز ٕب عن أمٌب ا٣بطأ كالنسياف كما اسكَبىوا عليو)فقولو  ، (106: النحل)
أمة دعوة كأمة إجابة، فأمة : أمة نبينا ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم أمتاف ك ألجليمعناه  (ٕب)

الدعوة ىم كل إنسي كجِب من حْب بعثتو إٔب قياـ الساعة، كأمة اإلجابة ىم الذين كفقهم اهلل 
للدخوؿ ُب دينو ا٢بنيف كصاركا من ا٤بسلمْب، كا٤براد من األمة ُب ىذا ا٢بديث أمة اإلجابة، 

ال يسمع يب أحد من ! كالذم نفس ٧بمد بيده: "دعوة قولو صلى اهلل عليو كسلمكمن أمثلة أمة اؿ
 "ىذه األمة يهودم كال نصرا٘ب، ٍب ٲبوت كٓب يؤمن بالذم أرسلت بو إال كاف من أصحاب النار

ر، ىو أف يقصد بفعلو شيئا، فيصادؼ فعلو غّب ما قصده، مثل أف يقصد قتل كاؼ ا٣بطأ، ك
أف يكوف ذاكرا لشيء، فينساه عند الفعل، ككالٮبا معفو عنو،  سيافكالن. فيصادؼ قتلو مسلما

كما أف من نسي . ٗبعُب أنو ال إٍب فيو، كلكن رفع اإلٍب ال يناُب أف يَبتب على نسيانو حكم
الوضوء، كصلى ظانا أنو متطهر، فال إٍب عليو بذلك، ٍب إف تبْب أنو كاف قد صلى ٧بدثا فإف 

رفع اإلٍب عن ، كمعُب ا٢بديث أنو  ٞبلوا عليو قهرامعناه  عليواستكرىوا ، ك  عليو اإلعادة
ا٤بخطىء كالناسي كا٤بستكره، كأما ا٢بكم فغّب مرفوع، فلو أتلف شيئا خطأ، أك ضاعت منو 

 اف باإلكراه، كيستثُب من النسيافالزٗب كالقتل فال يباح نا ضمن، كيستثُب من اإلكراهالوديعة نسيا
كىًإٍف تػيٍبديكا مىا ُب }: قولو عز كجل ٤با نزؿ ، ك فإنو يأٍب بفعلو لتقصّبهف سببو، ما تعاطى اإلنسا
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أف ىذه اآلية ٤با نزلت شق ذلك على الصحابة رضي اهلل {  أىنٍػفيًسكيٍم أىك ٚبيٍفيوهي ٰبيىاًسٍبكيٍم ًبًو اللَّلوي 
صلى  عنهم فجاء أبو بكر كعمر كعبد الرٞبن بن عوؼ كمعاذ بن جبل ُب أناس إٔب رسوؿ اهلل

كلفنا من العمل ما ال نطيق إف أحدنا ليحٌدث نفسو ٗبا ال ٰبٌب أف : اهلل عليو كسلم كقالوا
لعلكم تقولوف كما قالت بنو : "يثبت ُب قلبو كأف لو الدنيا فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم

هلل تعأب كاشتد ذلك عليهم كمكثوا حوالن فأنزؿ ا, "٠بعنا كأطعنا: قولوا, ٠بعنا كعصينا: إسرائيل
ال ييكىلِّفي اللَّلوي نػىٍفسان ًإالَّل كيٍسعىهىا ٥بىىا مىا كىسىبىٍت كىعىلىيػٍهىا مىا اٍكتىسىبىٍت رىبػَّلنىا ال }: الفرج كالرٞبة بقولو

قد صرح القرآف ك،  فنزؿ التخفيف كنسخت اآلية األكٔب{  تػيؤىاًخٍذنىا ًإٍف نىًسينىا أىٍك أىٍخطىٍأنىا
ربنا ال تؤاخذنا إف نسينا أك }: ، قاؿ اهلل تعأبكما ذكرت آنفا اف ا٣بطأ كالنسي بالتجاكز عن

كليس عليكم جناح فيما أخطأًب بو كلكن ما تعمدت }: ، كقاؿ[ 286: البقرة]{ أخطأنا
عن عمرك بن العاص ٠بع النيب صلى اهلل عليو " الصحيحْب " كُب ،  [5: األحزاب]{ قلوبكم

ٍب أصاب فلو أجراف، كإذا حكم فاجتهد فأخطأ، فلو إذا حكم ا٢باكم، فاجتهد »: كسلم يقوؿ
من كفر باهلل من }: صرح القرآف أيضا بالتجاكز عنو، قاؿ تعأبكما ذكرت كأما اإلكراه . « أجر

ال يتخذ ا٤بؤمنوف }: ، كقاؿ تعأب[106: النحل]{ بعد إٲبانو إال من أكره كقلبو مطمئن باإلٲباف
{ ف يفعل ذلك فليس من اهلل ُب شيء إال أف تتقوا منهم تقاةالكافرين أكلياء من دكف ا٤بؤمنْب ـك

 . [28: آؿ عمراف]
 
 
 
 
 
 
 
 

الحديث األربعون 
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أخذ رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم بمنكبي : عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال»
ككاف ابن عمر رضي اهلل تعأب عنهما « كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل: فقال
من صحتك ا٤بساء، كخذ  إذا أمسيت فال تنتظر الصباح، كإذا أصبحت فال تنتظر: يقوؿ

. ركاه البخارم .٤برضك، كمن حياتك ٤بوتك
صلى اهلل عليو  -أم أمسك النيب (  أخذ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ٗبنكيب)قولو 
٦بمع العضد ا٤بنكب ىو ك  ٗبنكيب، كذلك لتنبيهو إٔب التوجو إليو كاالستماع إٔب حديثو -كسلم 

لو فيها  دائم  قدـ بلدا ال مسكنالغريب ىو الذم ( كن ُب الدنيا كأنك غريب) ، كالكتف 
ألف الغريب قد يسكن ُب بالد الغربة كيقيم فيها ٖبالؼ ( أك عابر سبيل)دائم ،  يؤكيو كال سكن

قطاع الطريق فهل لو أف  كمسافات طويلة ك عابر السبيل القاصد للبلد الشاسع كبينو كبينها أكدية
 س ٔبالسكعابر السبيل أكمل زىدا من الغريب، ألف عابر السبيل ٕب،  يقيم ٢بظة أك يسكن حملة

إذا أمسيت فال " ، كقوؿ إبن عمر رضي اهلل عنو  لكنو غريبكيقيم ، كالغريب ٯبلس كال يقيم 
" من أىل القبور  أم ال تؤخر عمال من الطاعات إٔب الصباح، فلعلك تكوف" تنتظر الصباح 

كخذ "أم فال تؤخر عمل ا٣بّب إٔب ا٤بساء فقد تعاجلك ا٤بنوف " كإذا أصبحت فال تنتظر ا٤بساء 
معناه اغتنم األعماؿ الصا٢بة ُب الصحة قبل أف ٰبوؿ : قاؿ ابن رجب " من صحتك ٤برضك
د موتك، أم كاغتنم ُب حياتك الدنيا ما ينفعك بع" كمن حياتك ٤بوتك " بينك كبينها السقم 
: ا٤بائدة( ]نتم فيو ٚبتلفوففاستبقوا ا٣بّبات إٔب اهلل مرجعكم ٝبيعا فينبئكم ٗبا ؾ)كما قاؿ تعأب 

كىذا ا٢بديث أصل ُب قصر األمل ُب الدنيا، كأف ا٤بؤمن ال ينبغي لو أف يتخذ الدنيا ، [ 48
ىيئ جهازه م: كطنا كمسكنا، فيطمئن فيها، كلكن ينبغي أف يكوف فيها كأنو على جناح سفر

كقد اتفقت على ذلك كصايا األنبياء كأتباعهم، قاؿ تعأب حاكيا عن مؤمن آؿ فرعوف . للرحيل
ككاف » ،[ 39: غافر]{ القرار يا قـو إ٭با ىذه ا٢بياة الدنيا متاع كإف اآلخرة ىي دار}: أنو قاؿ

قاؿ ُب ظل راكب ما ٕب كللدنيا إ٭با مثلي كمثل الدنيا كمثل : النيب صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ
قاؿ لرجل  -صلى اهلل عليو كسلم-ابن عباس عند ا٢باكم أف النيب كعن ، « شجرة ٍب راح كتركها

شبابك قبل ىرمك كصحتك قبل سقمك كغناؾ قبل فقرؾ . اغتنم ٟبسا قبل ٟبس: "كىو يعظو
فالعاقل إذا أمسى ال ينتظر الصباح كإذا أصبح ال " كفراغك قبل شغلك كحياتك قبل موتك



170 
 

نتظر ا٤بساء بل يظن أف أجلو يدركو قبل ذلك فيعمل ما يلقى نفعو بعد موتو كيبادر أياـ صحتو م
فمن زحزح عن النار }: اهلل تعأب قاؿك،  بالعمل الصاّب فإف ا٤برض قد يطرأ فيمنع من العمل 
ٗبباعده، : ٗبزحزحو[ 185: آؿ عمراف]{ كأدخل ا١بنة فقد فاز كما ا٢بياة الدنيا إال متاع الغركر

كمن كصايا » [3: ا٢بجر]{ ذرىم يأكلوا كيتمتعوا كيلههم األمل فسوؼ يعلموف}: كقولو
من ذا »: ، كركم عنو أنو قاؿ« ااعربكىا كال تعمركه: ا٤بسيح عليو السالـ ألصحابو أنو قاؿ ٥بم

كدخل رجل على أيب ذر، . « الذم يبِب على موج البحر دارا، تلكم الدنيا، فال تتخذكىا قرارا
إنو : إف لنا بيتا نوجو إليو، قاؿ: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ قاؿ: فجعل يقلب بصره ُب بيتو، فقاؿ

ككاف علي بن أيب ،  ا فيوال يدعنإف صاحب ا٤بنزؿ : ال بد لك من متاع ما دمت ىاىنا، قاؿ
إف الدنيا قد ارٙبلت مدبرة، كإف اآلخرة قد ارٙبلت مقبلة، كلكل : طالب رضي اهلل عنو يقوؿ

منهما بنوف، فكونوا من أبناء اآلخرة، كال تكونوا من أبناء الدنيا، فإف اليـو عمل كال حساب، 
إٔب الدنيا كال تتخذىا كطنا، كال  معُب ا٢بديث ال تركن: كقاؿ النوكم ،  كغدا حساب كال عمل

الغريب لقلة ،ألف   ال ٗبا يتعلق الغريب ُب غّب كطنوٙبدث نفسك بالبقاء فيها، كال تتعلق منها إ
قليل ا٢بسد، كالعداكة، كا٢بقد، كالنفاؽ، كالنزاع، كسائر الرذائل، منشؤىا االختالط  معرفتو بالناس

م منشأ عة كاألىل كالعياؿ، كسائر العالئق الٍب قبا٣بالئق، كلقلة إقامتو قليل الدار كا٤بزر
ىو أعم من الغريب؛ ألف العابر قد ال يكوف غريبا، ( أك عابر سبيل)،  االشتغاؿ عن ا٣بالق تعأب

كا٤ببالغة فيو أكثر؛ ألف تعلقاتو أقل من تعلقات الغريب، ففيو الَبقي، كفيو الَبغيب ُب اآلخرة، 
غّب ذلك ، نيا، كاالستعداد للموت، كدار القرار، كالزىد ُب الدكالتوجو إليها، كأهنا ا٤برجع، ك

 فالبد من تذكر ا٤بوت دائما كلكن مع حسن الظن باهلل 
،  "ال ٲبوتن أحدكم إال كىو ٰبسن الظن باهلل: "-صلى اهلل عليو كسلم  -كقاؿ رسوؿ اهلل ،  
: صلى اهلل تعأب عليو كسلمقاؿ رسوؿ اهلل : أنو قاؿ -رضي اهلل عنو  -كعن جابر بن عبد اهلل "

ليكن الرجل عند ا٤بوت رجاؤه غالبا على : ؛ يعِب"ال ٲبوتن أحدكم إال كىو ٰبسن الظن باهلل
 . خوفو، كليظن أف اهلل سيغفر لو ذنبو كإف كاف عظيما
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الحديث الحادي واألربعون 
 صلى قال رسول اهلل: عن أبي محمد عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما قال»

حديث حسن .« ال يؤمن أحدكم حتى يكون ىواه تبعاً لما جئت بو: اهلل عليو وآلو وسلم
 .صحيح
أف اإلنساف ال يكوف مؤمنا كامل اإلٲباف الواجب حٌب تكوف ٧ببتو تابعة ٤با  معُب ا٢بديث     

جاء بو الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم من األكامر كالنواىي كغّبىا، فيحب ما أمر بو، كيكره ما 
كما كاف ٤بؤمن كال مؤمنة إذا قضى اهلل كرسولو أمرا أف يكوف ٥بم ا٣بّبة }: قاؿ تعأب،  هنى عنو 
كذـ سبحانو من كره ما أحبو اهلل، أك .  ، كا٥بول ىو احملبة كا٤بيل [36: األحزاب]{ رىممن أـ

، كقاؿ [9: ٧بمد]{ بط أعما٥بمذلك بأهنم كرىوا ما أنزؿ اهلل فأح}: أحب ما كرىو اهلل، قاؿ
 كقاؿ، [ 28: ٧بمد]{ أعما٥بمذلك بأهنم اتبعوا ما أسخط اهلل ككرىوا رضوانو فأحبط }: تعأب

من أحيا سنة من سنٍب قد أميتت بعدم؛ فإف لو من األجر مثل : "عليو كآلو كسلم  صلى اهلل
أجور من عمل هبا من غّب أف ينق  من أجورىم شيئا، كمن ابتدع بدعة ضاللة ال يرضاىا اهلل 

فالواجب  ،  "كرسولو كاف عليو من اإلٍب مثل آثاـ من عمل هبا ال ينق  ذلك من أكزارىم شيئا
ٰبب ما أحبو اهلل ٧ببة توجب لو اإلتياف ٗبا كجب عليو منو، فإف زادت احملبة،  على كل مؤمن أف

فضال، كأف يكره ما كرىو اهلل تعأب كراىة توجب لو الكف  حٌب أتى ٗبا ندب إليو منو، كاف ذلك
 ، كاف ذلك فضال حٌب أكجبت الكف عما كرىو تنزيهاعما حـر عليو منو، فإف زادت الكراىة 

اهلل عنو كاف بينو كبْب رجل من األنصار خصومة ُب ماء فتحاكما إٔب رسوؿ اهلل  أف الزبّب رضيك
اسق يا زبّب كسرح ا٤باء إٔب جارؾ، ٰبضو بذلك على ا٤بسا٧بة : صلى اهلل عليو كسلم، فقاؿ
أف كاف ابن عمتك، فتلوف كجو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ٍب : كالتيسّب فقاؿ األنصارم

كذلك أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  2" س ا٤باء حٌب يبلغ ا١بدر ٍب سرحويا زبّب احب: "قاؿ
كاف أشار على الزبّب ٗبا فيو مصلحة األنصارم فلما أحفظو األنصارم، ٗبا قاؿ أم أغضبو 

فىال كىرىبِّكى ال يػيٍؤًمنيوفى حىٌبَّل ٰبيىكِّميوؾى ًفيمىا } استوعب للزبّب حقو الذم ٯبب لو فنزلت ىذه اآلية
نػىهيمٍ  لقد من اهلل على ا٤بؤمنْب إذ بعث }: قاؿ تعأبك، (  .65اآلية : سورة النساء){ شىجىرى بػىيػٍ
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فيهم رسوال من أنفسهم يتلو عليهم آياتو كيزكيهم كيعلمهم الكتاب كا٢بكمة كإف كانوا من قبل 
ىم ٱبرب تبارؾ كتعأب أنو من على ا٤بؤمنْب إذ بعث ُب[ 164: آؿ عمراف]{ لفي ضالؿ مبْب

كما }: رسوال من أنفسهم حيث أرسلو كأنزؿ عليو كتابا مبينا كأمرنا باتباعو كالعمل بسنتو فقاؿ
) كقد قاؿ صالة اهلل كسالمو عليو [ 7: ا٢بشر]{ آتاكم الرسوؿ فخذكه كما هناكم عنو فانتهوا

ـ ما إف تركت فيك) : كقاؿ( تركتكم على احملجة البيضاء ليلها كنهارىا ال يزيغ عنها إال ىالك 
اعتصمتم بو لن تضلوا كتاب اهلل فيو نبأ ما قبلكم كخرب ما بعدكم ىو حبل اهلل ا٤بتْب ال تنقضي 

من عجائبو كال ٱبلق مع كثرة الرد من قاؿ بو صدؽ كمن عمل بو رشد كمن حكم بو عدؿ ك
ك٨بالفتو ،  أف اتباع الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم فرض، ك(  اعتصم بو ىدم إٔب صراط مستقيم

 ،(  ف ضيع سنٍب حرمت عليو شفاعٍبـ) : صلى اهلل عليو كسلم  كقاؿ،  تعرض اإلسالـ للزكاؿ
لقد جاءكم رسوؿ من أنفسكم عزيز عليو ما عنتم حري  عليكم با٤بؤمنْب }: قاؿ تعأب ك

فكاف صلى اهلل عليو كسلم لينا قريبا من الناس ٦بيبا لدعوة من [ 128: التوبة]{ رءكؼ رحيم
ككاف يقبل من . اه قاضيا ٢باجة من استقضاه جابرا لقلب من سألو ال ٰبرمو كال يرده خائبادع

 .  ٧بسنهم كيعفو عن مسيئهم
ٝبيع ا٤بعاصي إ٭با تنشأ من تقدٙب ىول النفوس على ٧ببة اهلل كرسولو، كقد كصف اهلل ا٤بشركْب 

لك فاعلم أ٭با يتبعوف أىواءىم  فإف ٓب يستجيبوا}: باتباع ا٥بول ُب مواضع من كتابو، كقاؿ تعأب
، فيجب على  [ 50: القص [ ]50: القص ]{ اهلل كمن أضل ٩بن اتبع ىواه بغّب ىدل من

كأما من }: ، قاؿ تعأبا٤بسلم أف يكوف ىواه تبعا ٤با جاء بو النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم 
 . [41  -40: النازعات]{ فإف ا١بنة ىي ا٤بأكل -خاؼ مقاـ ربو كهنى النفس عن ا٥بول 
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الحديث الثاني واألربعون 
قال اهلل : سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقول: عن أنس رضي اهلل عنو قال»

ك على ما كان منك وال أبالي، يا ابن م، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لتعالى يابن آد
استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب  آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم
: ركاه الَبمذم كقاؿ.« ي شيئاً ألتيتك بقرابها مغفرةاألرض خطايا ثم لقيتني ال تشرك ب

. حديث حسن صحيح
ىذا ا٢بديث ىو خاٛبة األربعْب حديثان الٍب اشتملت على التوجيهات النبوية الكرٲبة ٗبا فيها من 

ككما ىو كاضح أف الكتاب ليس فيو  ذا ىو ا٢بديث ا٣بتاميكه  -كتوجيو أخالؽ كمواعظ
لٍب ٝبعها اإلماـ ا  -أربعوف حديثان، بل ىي اثناف كأربعوف حديثان، كلعلو ذكر األربعْب تغليبان 

من ) : قاؿ -صلى اهلل عليو كسلم-أف رسوؿ اهلل  ا١بليل النوكم رٞبو اهلل، كذلك عمالن ٗبا ركم
، كُب  (قيامة ُب زمرة الفقهاء كالعلماءمن أمر دينها بعثو اهلل يـو اؿ حفظ على أمٍب أربعْب حديثان 

،  (لو يـو القيامة شافعان كشهيدان  ككنت): راكية أيب الدرداء كُب ،  (بعثو اهلل فقيهان عا٤بان : )ركاية
كتب )، كُب ركاية ابن عمر  (ادخل من أم أبوب ا١بنة شئت: لو قيل: )كُب ركاية ابن مسعود

كُب ا٣بتاـ كأف النوكم رٞبو اهلل ٱبتم ىذه اجملموعة ،  (العلماء، كحشر ُب زمرة الشهداء ُب زمرة
. كليعلم بسعة فضل اهلل،  هبذا ا٢بديث، ليعظم ُب نفس كل مسلم رجاء رٞبة اهلل

ىذا ا٢بديث من األحاديث القدسية ، كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم فيما يركيو عن اهلل عز 
من آدـ  كل بِب آدـ داخل ُب ىذا النداء الذم يدعوىم بو ا٤بؤب سبحانو ( يابن آدـ)كجل 

كفيهم ا٤بسلم كالكافر، كالرب كالفاجر، كالعاصي الذكر كاألنثى ، عليو السالـ إٔب هناية ذريتو، 
العبد يدعو ربو سبحانو تبارؾ كتعأب ؼ ( إنك ما دعوتِب كرجوتِب غفرت لك) ، كقولو  كالتقي

عصاة أك من أىل الكبائر، بل من أىل الكفر، فإذا تاب كرجع إٔب اهلل تبارؾ كقد يكوف من اؿ
جل -اهلل  ( غفرت لك على ما كاف منك كال أبإب)كقولو ،  كتعأب كدعا ربو فإف اهلل يغفر لو
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ال تػىٍقنىطيوا قيٍل يىا ًعبىاًدمى الَّلًذينى أىٍسرىفيوا عىلىى أىنٍػفيًسًهٍم }،  يقبل التوبة كيغفر ٤بن استغفر لو -كعال
يعنا ًإنَّلوي ىيوى اؿٍ  يعِب ( كال أبإب)،  [53:الزمر]{ غىفيوري الرَّلًحيمي ًمٍن رىٍٞبىًة اللَّلًو ًإفَّل اللَّلوى يػىٍغًفري الذُّصنيوبى ٝبًى

كلهم ُب صعيد كاحد ت األمة ، كلو اجتمع-جل كعال-ألف ىذا ال يثقلو  ، ال أىتم بذلك
، كقد ذكر  ينق  ذلك من ملكو شيئان كما تقدــ، كال كاستغفركا غفر ٥بم، لو طلبوا أعطاه

إلنساف كوف ا: السبب األكؿ: ىذا ا٢بديث مشتمل على ثالثة من أسباب ا٤بغفرةالعباد أف 
: كونو ال يشرؾ باهلل شيئان، يعِب: كالثالث،  كونو يستغفر: كالثا٘ب،  يدعو اهلل كيرجو ا٤بغفرة

سَبىا عن ا٣بلق كالتجاكز معناىا كمغفرة الذنوب ،  رؾُب عملو، كيكوف سا٤بان من الش ٱبل  هلل
لو بلغت ذنوبك عناف السماء ٍب استغفرتِب ! يا ابن آدـ: )قولو،  عنها ٕبيث ال يعاقب عليها

بعناف السماء  عُباف السماء، كٰبتمل أف يكوف آبكثرة الذنوب كأهنا تبلغ عن  ، يعِب(غفرت لك
اب، أهنا تبلغ إٔب السح معناىابالعناف ىو السحاب،  ا٤بعُب أف٠باء بكثرهتا، أك أهنا تصل إٔب اؿ

كبلغت ىذا ا٤ببلغ كعظمت ىذا العظم كتاب اإلنساف  قذنوبكثرت   أك مع العلم أف اإلنساف إذا
ف أيب أيوب رضي اهلل عنو كع،  ف اهلل تعأب يغفر لو كيتوب عليومنها كاستغفر اهلل عز كجل، فإ

د كتمت عنكم شيئان ٠بعتو من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كنت ؽ: ٤با حضرتو الوفاة قاؿ
" لوال أنكم تذنبوف ٣بلق اهلل خلقا يذنبوف فيغفر ٥بم: "٠بعتو يقوؿ

أم مايقارهبا، إما ملئا، أك ثقال، أك " بقراب األرض. "أم جئتِب بعد ا٤بوت" لو أتيتِب: "قولو، ك
ال شركا أصغر كال أكرب،  ( التشرؾ يب شيئاٍب لقيتِب )حجما، خطايا ٝبع خطيئة كىي الذنوب، 

، كمنو ككرمو  كفضلوسبحانو كتعأب كىذا من نعمة اهلل " ألتيتك بقراهبا مغفرة"،  كىذا قيد عظيم
بأف يأٌب اإلنساف ربو ٗبلء األرض خطايا ٍب يأتيو عز كجل بقراهبامغفرة، كإال فمقتضى العدؿ أف 

ف اهلل تعأب يغفر الذنوب فإ.  بالعدؿ كيعطي الفضل يعاقبو على ا٣بطايا، لكنو جل كعال يقوؿ
كأف اإلنساف " السماء ٍب استغفرتِب غفرت لك لوبلغت ذنوبك عناف: "ٝبيعا مهما عظمت لقولو

: مٌب استغفر اهلل عز كجل من أم ذنب كاف عظما كقدرا فإف اهلل تعأب يغفره، كىذا كقولو تعأب
كالذم ،  (110: النساء( )ر اهلل ٯبد اهلل غفورا رحيماكمن يعمل سوءا أك يظلم نفسو ٍب يستغف)

ترؾ الذنب ٨بافة اهلل، كاستشعار قبحو،  ، كالتوبة معناىا ٙبصل بو ا٤بغفرة التوبة إٔب اهلل عز كجل
كندـ على ا٤بعصية من حيث ىي معصية، كالعزٲبة على أال يعود إليها إذا قدر عليها، كتدارؾ ما 
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الرجوع عما يكرىو اهلل إٔب ما ٰببو كيرضاه؛ بأف ، ك  ؿ باإلعادةأمكنو أف يتدارؾ من األعما
يتوب من الذنب ٍب ال يعود إليو كما ال يعود اللنب إٔب الضَّلرع، كيندـ بقلبو كيستغفر بلسانو، 

 :التوبة ٗبعُب الندـ :كرد لفظ التوبة ُب القرآف الكرٙب داالن على معاف عدة منها، ك  كٲبسك ببدنو
: -تعأب  -كقولو ،  [54: البقرة]{ ليوا أىنٍػفيسىكيمٍ فػىتيوبيوا ًإٔبى بىارًًئكيٍم فىاٍقتي }: -عأب ت -كمنو قولو 

ا اٍلميٍؤًمنيوفى لىعىلَّل } يعنا أىيػُّصهى ،  التوبة ٗبعُب التجاكز،  [31: النور]{ كيٍم تػيٍفًلحيوفى كىتيوبيوا ًإٔبى اللَّلًو ٝبًى
، أم [117: التوبة]{ عىلىى النَّليبِّ كىاٍلميهىاًجرًينى كىاأٍلىٍنصىارً  لىقىٍد تىابى اللَّلوي }: -تعأب  -كمنو قولو 
،  [73: األحزاب]{ كىاٍلميٍؤًمنىاتً كىيػىتيوبى اللَّلوي عىلىى اٍلميٍؤًمًنْبى }: -تعأب  -كقولو ،  ٘باكز عنهم

: -عليو السالـ  -على لساف موسى  -تعأب  -كمنو قولو  التوبة ٗبعُب الرجوع عن الشيءك
قد أثُب اهلل على ، ك ، أم رجعت عن سؤإب الرؤية[143: األعراؼ]{ سيٍبحىانىكى تػيٍبتي إًلىٍيكى }

الَّلًذينى يػىقيوليوفى رىبػَّلنىا ًإنػَّلنىا آىمىنَّلا فىاٍغًفٍر لىنىا }: -تعأب  -عباده ا٤بتقْب ا٤بداكمْب علىاالستغفار، فقاؿ 
آؿ ]{ ينى كىالصَّلاًدًقْبى كىاٍلقىانًًتْبى كىاٍلميٍنًفًقْبى كىاٍلميٍستػىٍغًفرًينى بًاأٍلىٍسحىارً الصَّلاًبرً * ذينيوبػىنىا كىًقنىا عىذىابى النَّلاًر 

[. 17، 16: عمراف
كالتائب من ذنبو ٧بل رعاية اهلل كأىله ٢بفظو كرٞبتو، يغدؽ عليو من بركاتو، كٲبتعو بسعة الرزؽ 

ا٤بقيم ُب اآلخرة؛ قاؿ تعأب ُب ثواب  كرغد العيش ُب الدنيا، كينعم عليو بالثواب العظيم كالنعيم
اًلًدينى ًفيهىا كىنًٍعمى }: التائبْب إليو ا اأٍلىنٍػهىاري خى ٍم كىجىنَّلاته ٘بىٍرًم ًمٍن ٙبىًٍتهى أيكلىًئكى جىزىاؤيىيٍم مىٍغًفرىةه ًمٍن رىهبًِّ
للخصب ٍب إف االستغفار مع اإلقالع عن الذنوب سبب ،  [136: آؿ عمراف] {أىٍجري اٍلعىاًمًلْبى 

* فػىقيٍلتي اٍستػىٍغًفريكا رىبَّلكيٍم ًإنَّلوي كىافى غىفَّلارنا }: كالنماء، ككثرة النسل كزيادة العزة كا٤بنعة؛ قاؿ تعأب
ًٍددٍكيٍم بًأىٍموىاؿو كىبىًنْبى كىٯبىٍعىٍل لىكيٍم جىنَّلاتو كىٯبىٍعىٍل ؿى * يػيٍرًسًل السَّلمىاءى عىلىٍيكيٍم ًمٍدرىارنا  { كيٍم أىنٍػهىارناكىٲبي

ففي اإلٲباف رٞبةه بالعباد، كُب االستغفار بركات الدين كالدنيا، كُب ،  [12  -10: نوح]
قاؿ : قاؿ -رضي اهلل عنهما  -ا٢بديث الذم ركاه ابن ماجو ُب سننو عن عبد اهلل بن عباس 

من لـز االستغفار جعل اهلل لو من كل ىم فرجنا، كمن »: -صلى اهلل عليو كسلم  -رسوؿ اهلل 
قد ٌدلت النصوص ا٤بتضافرة على أف ا٤ببادرة بالتوبة «٨برجنا، كرزقو من حيث ال ٰبتسب كلضيق

من الذنب فرضه على الفور، كال ٯبوز تأخّبىا، كأف التوبة عند ا٤بعاينة ال تنفع؛ ألهنا كا٢بالة ىذه 
. تصبح توبة ضركرة ال اختيار
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ىالة ٍب يتوبوف من قريب، قبل أف ٥بذا كاف قبوؿ التوبة حقه على اهلل للذين يعملوف السوء بج
ًإ٭بَّلىا }: تنقطع اآلماؿ كٙبضر اآلجاؿ، كتساؽ األركاح سوقنا، كيغلب ا٤برء على نفسو؛ قاؿ تعأب

الىةو ٍبيَّل يػىتيوبيوفى ًمٍن قىرًيبو فىأيكلىًئكى يػىتيوبي اللَّل  ًىٍم كىكىافى قي عىلىيٍ التػَّلٍوبىةي عىلىى اللَّلًو لًلَّلًذينى يػىٍعمىليوفى السُّصوءى ًٔبىهى
كىلىٍيسىًت التػَّلٍوبىةي لًلَّلًذينى يػىٍعمىليوفى السَّليِّئىاًت حىٌبَّل ًإذىا حىضىرى أىحىدىىيمي اٍلمىٍوتي قىاؿى * اللَّلوي عىًليمنا حىًكيمنا 

،  [18، 17: النساء]{ مناابنا أىٕب ًإ٘بِّ تػيٍبتي اآٍلىفى كىالى الَّلًذينى ٲبىيوتيوفى كىىيٍم كيفَّلاره أيكلىًئكى أىٍعتىٍدنىا ٥بىيٍم عىذى 
 : البد من توفرىا كىي شركط ، كللتوبة  تأخّب التوبة ذنب ٘بب التوبة منوك 
عز كجل   -أف تكوف خالصة هلل : أكالن 
اإلقالع عن ا٤بعصية : ثانينا
الندـ على ما سلف منو ُب ا٤باضي، كاإلقالع عنو ُب ا٢باؿ كالعـز على أال يعاكد الذنب ُب : ثالثنا

ؿ ا٤بستقب
العـز ا١باـز على عدـ معاكدة الذنب : رابعنا

عدـ اإلصرار على ا٤بعصية : خامسنا
أف التوبة كما تكوف بالقلب كاللساف تكوف أيضنابالعمل الصاّب : سادسنا
أف يستمر التائب ُب توبتو كال يأٌب ٗبا ينقضها كٱبالفها؛ إذ االستمرار ُب التوبة شرط ُب : سابعنا

. صحة كما٥با كنفعها
من شركط التوبة أف تصدر ُب زمن قبو٥با؛ كىو ما قبل حضور األجل، كطلوع الشمس من : منناثا

 «إف اهلل يقبل توبة العبد ما ٓب يػيغىٍرغر»: -صلى اهلل عليو كسلم  -قاؿ رسوؿ اهلل ،  مغرهبا
 .رد ا٤بظآب إٔب أىلها : تاسعا 

الذنوب الٍب دكف الشرؾ قسماف : أنواع الذنوب 
. تعأب -ذنوب تتعلق ٕبق اهلل  :القسم األكؿ
. ذنوب تتعلق ٕبقوؽ اآلدميْب: القسم الثا٘ب

: كالقسم األكؿ نوعاف
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أف يكوف الذنب بَبؾ كاجب ٲبكن استدراكو كالصلوات، كالصياـ، كا٢بج، فال بد : النوع األكؿ
ُب ىذه ا٢بقوؽ من التوبة مع القضاء، حيث قدر على ذلك كأمكنو، كُب بعض الذنوب التوبة 

. مع الكفارة؛ كا٢بنث ُب األٲباف، كالظهار كغّب ذلك
أف تكوف بسبب جهل كعدـ معرفة اهلل كما ينبغي، كٙبليل ما أحلو، كٙبرٙب ما : النوع الثا٘ب

حرمو، ك٫بو ذلك، فهذا النوع ٘بزمء فيو التوبة فقط، ٍب إف كاف الذنب ٩با يوجب الكفر فال بد 
. ر، كإنكار ما كاف قد اعتقد ٩با يوجب الكفرمن اإلتياف بالشهادتْب، كإثبات ما أنك

كإف كاف بسبب جهل أك إعراض فال بد فيو أف يطلب العلم كيتعلم من أمر دينو ما يعصمو 
. كٰبصنو من الوقوعفي الذنب مرة أخرل

. ُب الذنب مرة أخرل
: القسم الثا٘ب

. أف تكوف الذنوب بسبب حق يتعلق بآدمي
: كىي نوعاف أيضنا

ف ينجرب ا٢بق ٗبثلو من األمواؿ كا١براحات، كقيم ا٤بتلفات كالسرقات كالغصوبات أ: النوع األكؿ
. إْب... 

إف كاف  -فال بد ُب ىذا النوع من رد كل مظلمة ألىلها، كرد كل حق ٤بستحقو من ماؿ ك٫بوه 
أك رد مثلو إف كاف معدكمنا أك مستهلكنا؛ ألنو ٧بض حق فيجب أداؤه إٔب صاحبو،  -موجودنا 
يوجد أىلها تصدؽ هبا عنهم، كٛبكْب ذم القصاص منو على الوجو ا٤بشركع، فإف ٓب فإف ٓب 

يفعل بردَّل ا٤بظآب إٔب أىلها، كاقتصر على التوبة فقط كندـ كأقلع كعـز أال يعود، فقد تصح توبتو 
فيما بينو كبْب اهلل، كتبقى ُب ذمتو مظلمة اآلدمي، كمطالبتو على حا٥با، كمن ٓب ٯبد السبيل 

اج ما عليو إلعسار فعفو اهلل مأموؿ، كفضلو مبذكؿ، فكم ضمن من التبعات، كبدَّلؿ من إلخر
!! السيئات

 -أف ال ينجرب ا٢بق ٗبثلو؛ بل جزاؤه من غّب جنسو، كالقذؼ فحدُّصه ا١بلد، كالزنا : النوع الثا٘ب
. فحدىالرجم أك ا١بلد –إذا ثبت 
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إف ٓب يستحل من اغتابو ، كاقَباؼ مثل  كأما الغيبة كالنميمة ففاعلهما مذنب كمستحق للعذاب
ىذه الذنوب ما دامت مستورة بْب العبد كبْب ربو ٓب يطلع عليها أحد تكوف توبتو بالندـ عليها 

كاإلقالع عن فعلها ككثرة االستغفار للمغتاب ك٫بوه، كإكذاب نفسو ٩با قذؼ بو، ككثرة 
ب ا٢بق كيستغفر لو، كيذكر ا٤بغتاب اإلحساف ٤بن أفسد عليو زكجتو كزٗب هبا، فيدعو اهلل لصاح

كا٤بقذكؼ ُب مواضع غيبتو كقذفو بضد ما ذكره بو من الغيبة؛ فيبدؿ غيبتو ٗبدحو كالثناء عليو، 
. كاهلل أعلم. كذكر ٧باسنو، كيبدؿ قذفو بذكر عفتو كإحصانو، كيستغفر لو بقدر ما اغتاب بو

التوبة من ترؾ ا٢بسنات 
كف إال من العصاة كمرتكيب الذنوب كا٣بطايا، كىذا ظن ُب غّب يظن بعض الناس أف التوبة ال تك

٩بن ترؾ ا٢بسنات كٓب يستزد من الطاعات، كقد ن  بعض  -أيضنا  -٧بلو؛ فإف التوبة تكوف 
بل إف ،  مكركىناأىل العلم على أف العبد إذا ترؾ فعل ا٤بستحبات رغبة عنها فقد باشر أمرنا 

بلغها إال ا٣بل  من ا٤بؤمنْب، كىي توبة ا٤برء من تقصّبه ُب األمر أبعد من ذلك كىي منزلة ال م
 .ا٢بسنات بعد أف يعملها كخوفو أف ال يكوف قد أتى هبا على الوجو ا٤بطلوب

 
 
 
 
 

 


