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٨٣

اﳊمد ﷲ ﳎزل ال َعطاء ومسبغ النﱢعم ،وأشهد أن ﻻ إله إﻻﱠ اﷲ وحده ﻻ
ﴍيك له ذو الفضل واﻹحسان واﳉود والكرم ،وأشهد ﱠ
أن ﳏمد ًا عبده

هم ﱢ
صل
ورسوله س ﱢيد العرب والعجم ،اﳌخصوص من ر ﱢبه بجوامع الكلم ،ال ﱠل ﱠ
وس ﱢلم وبارك عليه وعﲆ آله أهل اﳌكارم ﱢ
والش َيم ،وعﲆ أصحابه مصابيح

الدﱡ َجى وال ﱡظ َلم ،الذين أكرمهم اﷲ فجعلهم خﲑ أ ﱠمة هي خﲑ اﻷمم ،وعﲆ كل
َمن جاء بعدهم مقتفي ًا آثارهم ،وقد خﻼ قل ُبه من ﱢ
الغل للمؤمنﲔ وسلِم.

أ ﱠما بعد ،ﱠ
فإن من اﳌوضوعات التي أ ﱠلف فيها العلﲈء ﰲ حديث رسول اﷲ
أحاديث اﻷربعﲔ ،وهي ﲨع أربعﲔ حديث ًا من أحاديث رسول اﷲ ؛
ﳊديث ورد ﰲ فضل حفظ أربعﲔ حديث ًا من أحاديث رسول اﷲ  ،ذكر
النووي ﰲ مقدمة اﻷربعﲔ له وروده عن تسعة من أصحاب رسول اﷲ
سﲈهم ،وقال )) :واتﱠفق اﳊفاظ عﲆ أنﱠه حديث ضعيف وإن ك ُثرت طر ُقه ((،
ﱠ
وذكر ﱠ
أن اعتﲈ َده ﰲ تأليف اﻷربعﲔ ليس عليه ،بل عﲆ أحاديث أخرى ،مثل
نﴬ اﷲ امرء ًا سمع
قوله  )) :ليب ﱢلغ الشاهد منكم الغائب (( ،وقوله )) :ﱠ
مقالتي فوعاها (( اﳊديث ،وذكر ثﻼثة عﴩ من العلﲈء أ ﱠلفوا ﰲ اﻷربعﲔ ،أوﳍم
عبد اﷲ بن اﳌبارك ،وآخرهم أبو بكر البيهقي ،وقال بعد ذكرهم )) :وخﻼئق ﻻ
ُﳛصون من اﳌتقدﱢ مﲔ واﳌتأخرين (( ،وقال )) :ثم ِمن العلﲈء َمن ﲨع اﻷربعﲔ ﰲ
أصول الدﱢ ين ،وبعضهم ﰲ الفروع ،وبعضهم ﰲ اﳉهاد ،وبعضهم ﰲ الزهد،
وبعضهم ﰲ اﻵداب ،وبعضهم ﰲ اﳋطب ،وك ﱡلها مقاصد صاﳊة رﴈ اﷲ
رأيت ﲨع أربعﲔ أهم من هذا ك ﱢله ،وهي أربعون
تعاﱃ عن قاصدﳞا ،وقد
ُ
حديث ًا مشتملة عﲆ ﲨيع ذلك ،ﱡ
وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد
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الدﱢ ين ،قد وصفه العلﲈء ﱠ
مدار اﻹسﻼم عليه ،أو هو نصف اﻹسﻼم أو
بأن َ
التزمت ﰲ هذه اﻷربعﲔ أن تكون صحيحة ،ومعظمها
ثلثه أو نحو ذلك ،ثم
ُ
ﰲ صحيحي البخاري ومسلم ،وأذكرها ﳏذوفة اﻷسانيد ليسهل حفظها ويعم
اﻻنتفاع ﲠا إن شاء اﷲ  ...وينبغي ﱢ
لكل راغب ﰲ اﻵخرة أن يعرف هذه
ِ
اﳌهﲈت ،واحتوت عليه من التنبيه عﲆ ﲨيع
اﻷحاديث َﳌا اشتملت عليه من ﱠ
الطاعات ،وذلك ظاهر َﳌِن تد ﱠبره ((.
واﻷحاديث التي ﲨعها النووي

اثنان وأربعون حديث ًا ،قد أطلق

عليها أربعﲔ تغليب ًا مع حذف الكﴪ الزائد ،وقد ُرزق هذا الكتاب للنووي مع

كتابه )) رياض الصاﳊﲔ (( القبول عند الناس ،وحصل اشتهارﳘا والعناية ﲠﲈ،

وأو ُل كتاب ينقدح ﰲ اﻷذهان ُي َ
رشد اﳌبتدئون ﰲ اﳊديث إليه هذه اﻷربعون
ﱠ
لﻺمام النووي

 ،وقد زاد ابن رجب اﳊنبﲇ

عليها ثﲈنية أحاديث من

جوامع الكلم ،فأكمل ﲠا العدﱠ ة ﲬسﲔ ،وﴍحها بكتاب َس ﱠﲈه )) :جامع العلوم
واﳊكم ﰲ ﴍح ﲬسﲔ حديث ًا من جوامع الكلم (( ،وقد كثرت ﴍوح

واﳌطول ،وأوسع ﴍوحها ﴍح ابن
اﻷربعﲔ لﻺمام النووي ،وفيها اﳌختﴫ
ﱠ

رجب اﳊنبﲇ

رأيت ﴍح هذه اﻷربعﲔ مع زيادة ابن رجب ﴍح ًا
 ،وقد ُ

متوسط ًا قريب ًا من اﻻختصار ،يشتمل ﴍح ﱢ
كل حديث عﲆ فقرات ،وﰲ ختامه
ﱢ
ذكر ﳾء ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث ،وقد استفدت ﰲ هذا الﴩح من ﴍوح

النووي وابن دقيق العيد وابن رجب وابن عثيمﲔ لﻸربعﲔ ،ومن فتح الباري

وتتمة
ﻻبن حجر العسقﻼﲏ،
وسميتُه :فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ
ﱠ
عز
اﳋمسﲔ للنووي وابن رجب رﲪهﲈ اﷲ ،واﳌتﲔ من أسﲈء اﷲ ،قال اﷲ ﱠ
ﱠ
 ،ومعناه:
وجل ﰲ سورة الذاريات:
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٨٥

وإﲏ أوﴆ طلبة العلم بحفظ هذه
شديد القوة ،كﲈ جاء ﰲ كتب التفسﲑ ،ﱢ

اﻷحاديث اﳋمسﲔ ،التي هي من جوامع كلم الرسول الكريم عليه أفضل

عز ﱠ
وجل أن ينفع ﲠذا الﴩح كﲈ نفع بأصله،
الصﻼة وأتم التسليم ،وأسأل اﷲ ﱠ

إنﱠه سميع ﳎيب ،وصﲆ اﷲ وسلم وبارك عﲆ عبده ونب ﱢيه ﳏمد وعﲆ آله
وصحبه أﲨعﲔ.
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سمعت رسول اﷲ
قال:
ُ

عن أمﲑ اﳌؤمنﲔ أﰊ حفص عمر بن اﳋطاب
يقول )) :إنﱠﲈ اﻷعﲈل بالن ﱠيات ،وإنﱠﲈ ﱢ
فمن كانت هجرتُه
لكل امرئ ما نوىَ ،

إﱃ اﷲ ورسوله فهجرتُه إﱃ اﷲ ورسوله ،ومن كانت هجرته لدنيا ُيصيبها أو

امرأة ينكحها فهجرته إﱃ ما هاجر إليه ((.

إماما اﳌحدﱢ ثﲔ أبو عبد اﷲ ﳏمد بن إسﲈعيل بن إبراهيم بن اﳌغﲑة بن
رواه َ

بردزبه البخاري ،وأبو اﳊسﲔ مسلم بن اﳊجاج بن مسلم القشﲑي النيسابوري

أصح الكتب اﳌصنﱠفة.
ﰲ صحيحيهﲈ اللذين ﳘا ﱡ

تفرد بروايته
وغﲑهم ،وقد ﱠ
 ١ـ أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن ُ

وتفرد به عنه ﳏمد بن إبراهيم التيمي،
عن عمر :علقمة ُ
بن وقاص الليثي ،ﱠ

وتفرد عنه ﳛيى بن سعيد اﻷنصاري ،ثم كثر اﻵخذون عنه ،فهو من غرائب
ﱠ
صحيح البخاري ،وهو فاﲢته ،ومثله ﰲ ذلك خاﲤته ،وهو حديث أﰊ هريرة

)) كلمتان حبيبتان إﱃ الرﲪن  (( ...اﳊديث ،وهو أيض ًا من غرائب الصحيح.

 ٢ـ افتتح النووي أحاديث اﻷربعﲔ ﲠذا اﳊديث ،وقد افتتح ﲨاعة من

أهل العلم كت َبهم به ،منهم اﻹمام البخاري افتتح صحيحه به ،وعبد الغني

اﳌقدﳼ افتتح كتابه عمدة اﻷحكام به ،والبغوي افتتح كتابيه مصابيح السنة
وﴍح السنة به ،وافتتح السيوطي كتابه اﳉامع الصغﲑ به ،وعقد النووي ﰲ
أول كتابه اﳌجموع ﴍح اﳌهذب فص ً
ﻼ قال فيه ) )) :(٣٥/١فصل ﰲ اﻹخﻼص

والصدق وإحضار النية ﰲ ﲨيع اﻷعﲈل البارزة واﳋفية (( ،أورد فيه ثﻼث

آيات من القرآن ،ثم حديث )) إنﱠﲈ اﻷعﲈل بالن ﱠيات (( ،وقال )) :حديث صحيح
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متفق عﲆ صحته ،وﳎمع عﲆ عظم موقعه وجﻼلته ،وهو إحدى قواعد
اﻹيﲈن وأول دعائمه وآكد اﻷركان ،قال الشافعي

 :يدخل هذا اﳊديث

غﲑه،
ﰲ سبعﲔ باب ًا من الفقه ،وقال أيض ًا :هو ثلث العلم ،وكذا قاله أيض ًا ُ
وهو أحد اﻷحاديث التي عليها مدار اﻹسﻼم ،وقد اختلف ﰲ عدﱢ ها ،فقيل:

ثﻼثة ،وقيل :أربعة ،وقيل :اثنان ،وقيل :حديث ،وقد ﲨعتها ك ﱠلها ﰲ جزء

ﻷﳖا ك ﱠلها
اﻷربعﲔ ،فبلغت أربعﲔ حديث ًا ،ﻻ يستغني متد ﱢين عن معرفتها؛ ﱠ

صحيحة ،جامعة قواعد اﻹسﻼم ،ﰲ اﻷصول والفروع والزهد واﻵداب

بأئمتنا ومتقدﱢ مي
ومكارم اﻷخﻼق وغﲑ ذلك ،وإنﱠﲈ بدأت ﲠذا اﳊديث تأسيا ﱠ

أسﻼفنا من العلﲈء

 ،وقد ابتدأ به إمام أهل اﳊديث بﻼ مدافعة أبو عبد اﷲ

البخاري صحيحه ،ونقل ﲨاعة ﱠ
أن السلف كانوا يستح ﱡبون افتتاح الكتب ﲠذا

اﳊديث؛ تنبيه ًا للطالب عﲆ تصحيح الن ﱠية وإرادته وجه اﷲ تعاﱃ بجميع أعﲈله
وروينا عن اﻹمام أﰊ سعيد عبد الرﲪن بن مهدي
البارزة واﳋف ﱠيةُ ،

قال:

لو صنﱠفت كتاب ًا بدأت ﰲ ﱠأول ﱢ
وروينا عنه أيض ًا قال:
كل باب منه ﲠذا اﳊديثُ ،

َمن أراد أن يصنﱢف كتاب ًا فليبدأ ﲠذا اﳊديث ،وقال اﻹمام أبو سليﲈن ﲪد بن
ﳏمد بن إبراهيم بن اﳋطاب اﳋطاﰊ الشافعي اﻹمام ﰲ كتابه اﳌعاﱂ

تعاﱃ :كان اﳌتقدﱢ مون من شيوخنا يستح ﱡبون تقديم حديث )اﻷعﲈل بالنيات( أمام
ﱢ
كل ﳾء ُينشأ و ُيبتدأ من أمور الدﱢ ين؛ لعموم اﳊاجة إليه ﰲ ﲨيع أنواعها ((.

وقال ابن رجب ﰲ جامع العلوم واﳊكم ) )) :(٦١/١واتﱠفق العلﲈء عﲆ

ﳋطبة
صحته وتلقيه بالقبول ،وبه صدﱠ ر البخاري كتا َبه الصحيح ،وأقامه مقام ا ُ
ﱠ
أن ﱠ
له؛ إشارة منه إﱃ ﱠ
كل عمل ﻻ ُيراد به وجه اﷲ فهو باطل ،ﻻ ثمرة له ﰲ الدنيا

وﻻ ﰲ اﻵخرة ((.
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 ٣ـ قال ابن رجب )) :وهذا اﳊديث أحد اﻷحاديث التي يدور الدﱢ ين

عليها ،فروي عن الشافعي أنﱠه قال :هذا اﳊديث ثلث العلم ،ويدخل ﰲ
سبعﲔ باب ًا من الفقه ،وعن اﻹمام أﲪد قال :أصول اﻹسﻼم عﲆ ثﻼثة
أحاديث :حديث عمر )اﻷعﲈل بالنيات( ،وحديث عائشة )من أحدث ﰲ

أمرنا ما ليس منه فهو رد( ،وحديث النعﲈن بن بشﲑ) :اﳊﻼل ﱢبﲔ واﳊرام
ﱢبﲔ( ((.

وقال أيض ًا ) (٧١/١ﰲ توجيه كﻼم اﻹمام أﲪد )) :ﱠ
فإن الدﱢ ين ك ﱠله يرجع
إﱃ فعل اﳌأمورات وترك اﳌحظورات ،والتوقف عن الشبهات ،وهذا ك ﱡله

يتم ذلك بأمرين:
تضمنه حديث النعﲈن بن بشﲑ ،وإنﱠﲈ ﱡ
ﱠ

أحدﳘا :أن يكون العمل ﰲ ظاهره عﲆ موافقة السنﱠة ،وهذا هو الذي

تضمنه حديث عائشة) :من أحدث ﰲ أمرنا ما ليس منه فهو رد(.
ﱠ

عز ﱠ
تضمنه
والثاﲏ :أن يكون العمل ﰲ باطنه ُيقصد به وجه اﷲ ﱠ
وجل ،كﲈ ﱠ

حديث عمر) :اﻷعﲈل بالنيات(.

وأورد بن رجب نقوﻻً ) ٦١/١ـ  (٦٣عن بعض العلﲈء ﰲ اﻷحاديث
التي يدور عليها اﻹسﻼم ،ﱠ
وأن منهم من قال :ﱠإﳖا اثنان ،ومنهم َمن قال:

أربعة ،ومنهم من قال :ﲬسة ،واﻷحاديث التي ذكرها عنهم باﻹضافة إﱃ
إن أحدكم ُﳚمع ُ
الثﻼثة اﻷوﱃ حديث )) :ﱠ
خلقه ﰲ بطن أ ﱢمه (( ،وحديث )) :من

حسن إسﻼم اﳌرء تركه ما ﻻ يعنيه (( ،وحديث )) :ﱠ
إن اﷲ ط ﱢيب ﻻ يقبل إﻻﱠ ط ﱢيب ًا ((،

ﳛب لنفسه (( ،وحديث )) :ﻻ
ﳛب ﻷخيه ما ﱡ
وحديث )) :ﻻ يؤمن أحدكم حتى ﱠ

ﴐر وﻻ ﴐار (( ،وحديث )) :إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ((،
وحديث )) :ازهد ﰲ الدنيا ﳛبك اﷲ ،وازهد فيﲈ عند الناس ﳛبك الناس ((،
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٨٩

وحديث )) :الدﱢ ين النصيحة ((.

 ٤ـ قوله )) :إنﱠﲈ اﻷعﲈل بالن ﱠيات (() ،إنﱠﲈ( :أداة حﴫ ،و)الـ( ﰲ )اﻷعﲈل(
الق َرب ،وقيل :ﱠإﳖا للعموم ﰲ ﱢ
قيل :ﱠإﳖا خاصة ﰲ ُ
كل عمل ،فﲈ كان منها ُقربة
أثيب عليه فاعله ،وما كان منها من أمور العادات كاﻷكل والﴩب والنوم ﱠ
فإن

التقوي عﲆ الطاعة ،واﻷلف والﻼﱠم بـ)النيات(
َصاح َبه ُيثاب عليه إذا نوى به ﱢ
بدﻻً من الضمﲑ )ها( ،أي :اﻷعﲈل بن ﱠياﲥا ،ومتعلق اﳉار واﳌجرور ﳏذوف

تقديره معتﱪة ،أي :ﱠ
أن اﻷعﲈل معتﱪة بن ﱠياﲥا ،والن ﱠية ﰲ اللغة :القصد ،وتأﰐ

للتمييز بﲔ العبادات ،كتمييز فرض عن فرض ،أو فرض عن نفل ،وﲤييز
ﱪد والتن ﱡظف.
العبادات عن العادات ،كالغسل من اﳉنابة والغسل للت ﱡ

 ٥ـ قوله )) :وإنﱠﲈ ﱢ
إخبار
لكل امرئ ما نوى (( ،قال ابن رجب ))) :(٦٥/١
ٌ
أنﱠه ﻻ ﳛصل له من عمله إﻻﱠ ما نواه ،فإن نوى خﲑ ًا حصل له خﲑ ٌ ،وإن نوى
ﴍ ،وليس هذا تكرير ًا َﳏض ًا للجملة اﻷوﱃ ،ﱠ
فإن اﳉملة اﻷوﱃ
ﴍا حصل له ﱞ
د ﱠلت عﲆ ﱠ
صﻼح العمل وفسا َده بحسب النية اﳌقتضية ﻹﳚاده ،واﳉملة
أن
َ
ثواب العامل عﲆ عمله بحسب ن ﱠيتِه الصاﳊة ،ﱠ
الثانية د ﱠلت عﲆ ﱠ
وأن عقابه
أن َ
ُ
ً
العمل مباح ًا ،فﻼ
مباحة فيكون
عليه بحسب ن ﱠيته الفاسدة ،وقد تكون ن ﱠيتُه
ُ
فالعمل ﰲ نفسه :صﻼحه وفساده وإباحته
ثواب وﻻ عقاب،
ﳛصل له به
ٌ

وثواب العامل وعقا ُبه وسﻼمته
بحسب النية اﳊاملة عليه اﳌقتضية لوجوده،
ُ
بحسب نيته التي ﲠا صار ا ُ
لعمل صاﳊ ًا أو فاسد ًا أو مباح ًا ((.
فمن كانت هجرته إﱃ اﷲ ورسوله فهجرته إﱃ اﷲ ورسوله،
 ٦ـ قولهَ )) :

و َمن كانت هجرته لدُ نيا ُيصيبها أو امرأة ينكحها فهجرتُه إﱃ ما هاجر إليه ((.

اﳍجرة من اﳍَجر وهو الﱰك ،وتكون بﱰك بلد اﳋوف إﱃ بلد اﻷمن،

٩٠

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

كاﳍجرة من مكة إﱃ اﳊبشة ،وتكون من بﻼد الكفر إﱃ بﻼد اﻹسﻼم ،كاﳍجرة
من مكة إﱃ اﳌدينة ،وقد انتهت اﳍجرة إليها بفتح مكة ،واﳍجرة من بﻼد
الﴩك إﱃ بﻼد اﻹسﻼم باقية إﱃ قيام الساعة.

فمن كانت هجرته إﱃ اﷲ ورسوله فهجرته إﱃ اﷲ ورسوله (( ﱠاﲢد
وقولهَ )) :

فيه الﴩط واﳉزاء ،واﻷصل اختﻼفهﲈ ،واﳌعنى :من كانت هجرته إﱃ اﷲ
ورسوله ن ﱠية وقصد ًا ،فهجرته إﱃ اﷲ ورسوله ثواب ًا وأجر ًا ،فافﱰقا ،قال ابن
رجب )َ )) :(٧٢/١ﱠﳌا ذكر

َ
وأن ﱠ
اﻷعﲈل بحسب الن ﱠيات ،ﱠ
ﱠ
حظ العامل
أن

ﴍ ،وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كل ﱠيتان ،ﻻ
من عمله نيته من خﲑ أو ﱟ
صورﲥا واحدة،
ﳜرج عنهﲈ ﳾء ،ذكر بعد ذلك مثاﻻً من أمثال اﻷعﲈل التي
ُ
صﻼحها وفسا ُدها باختﻼف الن ﱠيات ،وكأنﱠه يقول :سائر اﻷعﲈل عﲆ
وﳜتلف
ُ

حذو هذا اﳌثال ((.

ﱠ
أن هذه اﳍجرة ﲣتلف باختﻼف

ﱠبي
وقال أيض ًا ) )) :(٧٣/١فأخﱪ الن ﱡ
ً
ورغبة ﰲ
فمن هاجر إﱃ دار اﻹسﻼم حبا ﷲ ورسوله،
الن ﱠيات واﳌقاصد ﲠاَ ،
تعلم دين اﻹسﻼم وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه ﰲ دار الﴩك ،فهذا هو

ﴍف ًا وفخر ًا أنﱠه حصل له ما نواه من
ُ
اﳌهاجر إﱃ اﷲ ورسوله حقا ،وكفاه َ
هجرته إﱃ اﷲ ورسوله ،وﳍذا اﳌعنى اقتﴫ ﰲ جواب هذا الﴩط عﲆ إعادته

َ
حصول ما نواه ﲠجرته ُ
بلفظه؛ ﱠ
ﳖاية اﳌطلوب ﰲ الدنيا واﻵخرة.
ﻷن

و َمن كانت هجرتُه من دار الﴩك إﱃ دار اﻹسﻼم لطلب دنيا ُيصيبها أو

فاﻷول
امرأة ينكحها ﰲ دار اﻹسﻼم ،فهجرته إﱃ ما هاجر إليه من ذلك،
ﱠ

تاج ٌر ،والثاﲏ خاطب ،وليس واحد منهﲈ بمهاجر.
ﲢقﲑ َﳌِا طلبه من أمر الدنيا واستهانة به،
وﰲ قوله) :إﱃ ما هاجر إليه(
ٌ

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

٩١

حيث ﱂ يذكره بلفظه ،وأيض ًا فاﳍجر ُة إﱃ اﷲ ورسوله واحدةٌ ،فﻼ تعدﱡ َد فيها،

اﳉواب فيها بلفظ الﴩط ،واﳍجر ُة ﻷمور الدنيا ﻻ َتنحﴫ ،فقد
فلذلك أعاد
َ
ُ
وﳏرمة أخرى ،وأفراد ما ُيقصد باﳍجرة
ﳞاجر
اﻹنسان لطلب دنيا مباحة تارة ﱠ
ُ

من أمور الدنيا ﻻ تنحﴫ ،فلذلك قال )فهجرته إﱃ ما هاجر إليه( يعني كائن ًا

ما كان ((.

أن َ
 ٧ـ قال ابن رجب ) ٧٤/١ـ  )) :(٧٥وقد اشتهر ﱠ
قصة مهاجر ﱢأم قيس
سبب ِ
قول الن ﱠب ﱢي ) :من كانت هجرته إﱃ دنيا يصيبها أو امرأة
هي كانت َ
كثﲑ من اﳌتأخرين ﰲ ُكتُبهمَ ،
وﱂ َنر لذلك أص ً
ﻼ بإسناد
ينكحها( وذكر ذلك ٌ
صح ،واﷲ أعلم ((.
َي ﱡ

أي ُقربة
 ٨ـ الن ﱠية ﳏ ﱡلها القلب ،والتل ﱡفظ ﲠا بدعة ،فﻼ ﳚوز التل ﱡفظ بالن ﱠية ﰲ ﱢ
من ُ
سمي ﰲ تلبيته ما نواه من قران أو
الق َرب ،إﻻﱠ ﰲ ﱢ
اﳊج والعمرة ،فله أن ُي ﱢ
إفراد أو ﲤتﱡع ،فيقول :ل ﱠبيك عمرة وحجا ،أو ل ﱠبيك حجا ،أو ل ﱠبيك عمرة؛
لثبوت السنﱠة ﰲ ذلك دون غﲑه.
 ٩ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:
 ١ـ أنﱠه ﻻ عمل إﻻﱠ بن ﱠية.
٢ـ ﱠ
أن اﻷعﲈل معتﱪة بن ﱠياﲥا.

٣ـ ﱠ
أن ثواب العامل عﲆ عمله عﲆ حسب ن ﱠيته.
 ٤ـ ﴐب العاﱂ اﻷمثال للتوضيح والبيان.

ﱠبي ﲠا ،وقد جاء ﰲ صحيح مسلم )(١٩٢
 ٥ـ فضل اﳍجرة لتمثيل الن ﱢ
علمت ﱠ
اﻹسﻼم ﳞدم
أن
ﱠبي قال )) :أ َما
َ
َ
عن عمرو بن العاص  ،عن الن ﱢ
وأن اﳍجر َة ﲥدم ما كان قبلها ،ﱠ
ما كان قبله ،ﱠ
اﳊج ﳞدم ما كان قبله؟ ((.
وأن ﱠ

٩٢

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

َ
٦ـ ﱠ
ؤجر أو يؤزر أو ُﳛرم بحسب ن ﱠيته.
أن
اﻹنسان ُي ُ

٧ـ ﱠ
أن اﻷعﲈل بحسب ما تكون وسيلة له ،فقد يكون الﴚء اﳌباح ﰲ
ً
طاعة إذا نوى به اﻹنسان خﲑ ًا ،كاﻷكل والﴩب إذا نوى به
اﻷصل يكون

التقوي عﲆ العبادة.
ﱢ

٨ـ ﱠ
أن العمل الواحد يكون ﻹنسان أجر ًا ،ويكون ﻹنسان حرمان ًا.

***
جلوس عند رسول اﷲ
أيض ًا قال )) :بينﲈ نحن
ٌ

ذات يوم

عن عمر
إذ َط َل َع علينا ٌ
أثر
رجل شديد بياض الثياب ،شديد سواد الشعر ،ﻻ ُيرى عليه ُ
 ،فأسنَد ركبتيه إﱃ ركبتيه،

ﱠبي
السفر وﻻ يعرفه منﱠا أحدٌ  ،حتى جلس إﱃ الن ﱢ
ووضع ك ﱠفيه عﲆ فخذيه ،وقال :يا ﳏمد أخﱪﲏ عن اﻹسﻼم؟ فقال رسول اﷲ
وأن ﳏمد ًا رسول اﷲ ،وتقيم الصﻼة،
 :اﻹسﻼ ُم أن تشهدَ أن ﻻ إله إﻻ اﷲ ﱠ
استطعت إليه سبيﻼً ،قال:
وتؤﰐ الزكاة ،وتصوم رمضان ،وﲢج البيت إن
َ

تؤمن
صدقت ،فعجبنا له يسأله ويصدﱢ قه ،قال :فأخﱪﲏ عن اﻹيﲈن؟ قال :أن
َ
باﷲ ومﻼئكته وكُتبه ورسله واليوم اﻵخر ،وتؤمن بالقدر خﲑه وﴍه ،قال:
صدقت ،فأخﱪﲏ عن اﻹحسان؟ قال :أن تعبدَ اﷲ كأنﱠك تراه ،فإن َﱂ تكن تراه
َ

بأعلم من السائل،
فإنﱠه يراك ،قال :فأخﱪﲏ عن الساعة؟ قال :ما اﳌسئول عنها
َ
قال :فأخﱪﲏ عن َأم ِ
اراﲥا؟ قال :أن تلدَ اﻷَ َم ُة ر ﱠبتَها ،وأن ترى ُ
اﳊفا َة ال ُعراة
ِ
ثم انطلق فلبث مليا ثم قال :يا عمر
العالة ِرعاء الشاء يتطاولون ﰲ ال ُبنيان ،ﱠ

٩٣

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

أتدري َمن السائل؟ قلت :اﷲ ورسوله أعلم ،قال :فإنﱠه جﱪيل أتاكم يع ﱢل ُمكم
دينَكم (( رواه مسلم.

 ١ـ حديث جﱪيل هذا عن عمر

انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري،

واتﱠفقا عﲆ إخراجه من حديث أﰊ هريرة

 ،واﻹمام النووي

بدأ

أحاديث اﻷربعﲔ بحديث عمر )) إنﱠﲈ اﻷعﲈل بالنيات (( ،وهو ﱠأول حديث ﰲ
،

ﱠبي
صحيح البخاري ،وثنﱠى بحديث عمر ﰲ قصة ﳎيء جﱪيل إﱃ الن ﱢ
وهو ﱠأول حديث ﰲ صحيح مسلم ،وقد سبقه إﱃ ذلك اﻹمام البغوي ﰲ كتابيه
ﴍح السنة ومصابيح السنﱠة ،فقد افتتحهﲈ ﲠذين اﳊديثﲔ.

وقد أفردت هذا اﳊديث بﴩح مستقل أوسع من ﴍحه هنا.

 ٢ـ هذا اﳊديث هو ﱠأول حديث ﰲ كتاب اﻹيﲈن من صحيح مسلم ،وقد

حدﱠ ث به عبد اﷲ بن عمر ،عن أبيه ،ولتحديثه به قصة ذكرها مسلم بﲔ يدي
هذا اﳊديث بإسناده عن ﳛيى بن َيعمر قال )) :كان أول من قال ﰲ القدر

حاجﲔ أو
بالبﴫة معبد اﳉهني ،فانطلقت أنا وﲪيد ابن عبد الرﲪن اﳊمﲑي ﱠ
عﲈ يقول
معتمرين ،،فقلنا :لو لقينا أحد ًا من أصحاب رسول اﷲ فسألناه ﱠ

فو ﱢفق لنا عبد اﷲ بن عمر بن اﳋطاب داخ ً
ﻼ اﳌسجد ،فاكتنفته
هؤﻻء ﰲ القدرُ ،
أنا وصاحبي ،أحدنا عن يمينه واﻵخر عن شﲈله ،فظننت ﱠ
أن صاحبي سيكل

ناس يقرؤون القرآن
إﱄ ،فقلت :أبا عبد الرﲪن! إنﱠه قد ظهر قبلنا ٌ
الكﻼم ﱠ
وأﳖم يزعمون أن ﻻ َقدر ﱠ
وأن اﻷمر ُأنُف،
ويتق ﱠفرون العلم ،وذكر من شأﳖم ،ﱠ
وأﳖم ُبرآء منﱢي ،والذي
ﱪهم ﱢأﲏ بريء منهم ،ﱠ
قال :فإذا لقيت أولئك فأخ ْ
ﳛلف به عبد اﷲ بن عمر! لو ﱠ
أن ﻷحدهم مثل ُأ ُحد ذهب ًا فأنفقه ما قبل اﷲ منه

حتى يؤم َن بالقدر ،ثم قال :حدﱠ ثني أﰊ عمر بن اﳋطاب (( ،وساق اﳊديث من

٩٤

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

أجل اﻻستدﻻل به عﲆ اﻹيﲈن بالقدر ،وﰲ هذه القصة ﱠ
أن ظهور بدعة القدرية
،

كانت ﰲ زمن الصحابة ،ﰲ حياة ابن عمر ،وكانت وفاته سنة )٧٣هـ(
ﱠ
ﰲ معرفة أمور الدﱢ ين ،وهذا
وأن التابعﲔ يرجعون إﱃ أصحاب الرسول

عز ﱠ
هو الواجب ،وهو الرجوع إﱃ أهل العلم ﰲ ﱢ
وجل:
كل وقت؛ لقول اﷲ ﱠ
َ
 ،ﱠ
بدعة القدرية من أقبح البدع؛
وأن
وذلك لشدﱠ ة قول ابن عمر فيها ،ﱠ
وأن اﳌفتي عندما يذكر اﳊكم يذكر معه دليله.

َ
 ٣ـ ﰲ حديث جﱪيل دليل عﲆ ﱠ
اﳌﻼئكة تأﰐ إﱃ البﴩ عﲆ شكل البﴩ،
أن

ومثل ذلك ما جاء ﰲ القرآن من ﳎيء جﱪيل إﱃ مريم ﰲ صورة بﴩ ،وﳎيء
عز ﱠ
وجل
يتحولون بقدرة اﷲ ﱠ
اﳌﻼئكة إﱃ إبراهيم ولوط ﰲ صورة بﴩ ،وهم ﱠ

عز ﱠ
وجل ﰲ خلق
عن اﳍيئة التي ُخلقوا عليها إﱃ هيئة البﴩ ،وقد قال اﷲ ﱠ
اﳌﻼئكة:

ومسلم ) (٢٨٠ﱠ
ﱠبي
أن الن ﱠ

 ،وﰲ صحيح البخاري )،(٤٨٥٧

رأى جﱪيل وله ستﲈئة جناح.

 ٤ـ ﰲ ﳎيء جﱪيل إﱃ رسول اﷲ

وجلوسه بﲔ يديه بيان ﳾء من

َ
آداب طلبة العلم عند اﳌع ﱢلم ،ﱠ
السائل ﻻ يقتﴫ سؤاله عﲆ أمور ﳚهل
وأن

حكمها ،بل ينبغي له أن يسأل غﲑه وهو عاﱂ باﳊكم ليسمع اﳊاﴐون
اﳉواب ،وﳍذا نسب إليه الرسول

ﰲ آخر اﳊديث التعليم ،حيث قال:

ﱠبي
)) فإنﱠه جﱪيل أتاكم يع ﱢلمكم دينكم (( ،والتعليم حاصل من الن ﱢ
اﳌباﴍ له ،ومضاف إﱃ جﱪيل؛ لكونه اﳌتس ﱢبب فيه.

ﻷنﱠه

 ٥ـ قوله )) :قال :يا ﳏمد! أخﱪﲏ عن اﻹسﻼم .فقال رسول اﷲ
اﻹسﻼم أن تشهدَ أن ﻻ إله إﻻ اﷲ ﱠ
وأن ﳏمد ًا رسول اﷲ ،وتقيم الصﻼة،
ُ
:

٩٥

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

استطعت إليه سبي ً
ﻼ (( ،أجاب
وتؤﰐ الزكاة ،وتصوم رمضان ،وﲢج البيت إن
َ

ﱠبي جﱪيل عندما سأله عن اﻹسﻼم باﻷمور الظاهرة ،وعندما سأله عن
الن ﱡ
اﻹيﲈن ،أجابه باﻷمور الباطنة ،ولف َظا اﻹسﻼم واﻹيﲈن من اﻷلفاظ التي إذا

ُﲨع بينها ﰲ ﱢ
الذكر ُف ﱢرق بينها ﰲ اﳌعنى ،وقد اجتمعا هنا ،ف ُف ﱢﴪ اﻹسﻼم
باﻷمور الظاهرة ،وهي مناسبة ﳌعنى اﻹسﻼم ،وهو اﻻستسﻼم واﻻنقيا ُد ﷲ
وفﴪ اﻹيﲈن باﻷمور الباطنة ،وهي اﳌناسبة ﳌعناه ،وهو التصديق
تعاﱃ ،ﱢ
واﻹقرار ،وإذا ُأفرد أحدُ ﳘا عن اﻵخر شمل اﳌعنيﲔ ﲨيع ًا :اﻷمور الظاهرة

عز ﱠ
وجل:
والباطنة ،ومن ﳎيء اﻹسﻼم مفرد ًا قول اﷲ ﱠ
عز ﱠ
وجل:
قول اﷲ ﱠ

 ،ومن ﳎيء اﻹيﲈن مفرد ًا

 ،ونظﲑ ذلك كلمتَا الفقﲑ واﳌسكﲔ ،والﱪ والتقوى وغﲑ ذلك.

وأول اﻷمور التي ُف ﱢﴪ ﲠا اﻹسﻼم شهادة أن ﻻ إله إﻻﱠ اﷲ ،وشهادة ﱠ
أن
ﱠ

ﳏمد ًا رسول اﷲ  ،وهاتان الشهادتان متﻼزمتان ،وﳘا ﻻزمتان ﱢ
إنﴘ
لكل ﱟ
كان من
فمن ﱂ يؤمن به
وجني من حﲔ بعثته
إﱃ قيام الساعةَ ،
ﱟ

أصحاب النار؛ لقوله  )) :والذي نفس ﳏمد بيده! ﻻ يسمع ﰊ أحدٌ من هذه
اﻷ ﱠمة ﳞودي وﻻ نﴫاﲏ ،ثم يموت وﱂ يؤمن بالذي ُأرسلت به إﻻﱠ كان من
أصحاب النار (( رواه مسلم ).(٢٤٠

حق إﻻﱠ اﷲ ،وكلمة اﻹخﻼص
وشهادة أن ﻻ إله إﻻﱠ اﷲ معناها ﻻ معبود ﱞ

تشتمل عﲆ ركنﲔ :نفي عام ﰲ أوﳍا ،وإثبات خاص ﰲ آخرها ،ففي ﱠأوﳍا نفي
العبادة عن ﱢ
كل من سوى اﷲ ،وﰲ آخرها إثبات العبادة ﷲ وحده ﻻ ﴍيك له،

وخﱪ )) ﻻ (( النافية للجنس تقديره )) حق (( ،وﻻ يصلح أن ُيقدﱠ ر )) موجود ((؛

٩٦

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

اﳌنفي اﻷلوهية ﱠ
ﱠ
فإﳖا منتف َي ٌة عن
ﻷن اﻵﳍة الباطلة موجود ٌة وكثﲑة ،وإنﱠﲈ
اﳊقة ،ﱠ
ﱡ
ﱢ
كل من سوى اﷲ ،وثابتة ﷲ وحده.
ب فوق ﳏ ﱠبة ﱢ
ومعنى شهادة ﱠ
كل ﳏبوب من
أن ﳏمد ًا رسول اﷲ ،أن ُﳛ ﱠ
كل ما يأمر به ،و ُينتهى عن ﱢ
اﳋلق ،وأن ُيطاع ﰲ ﱢ
كل ما ﳖى عنه ،وأن تُصدﱠ ق

ً
ماضية أو مستقبل ًة أو موجودةً ،وهي غﲑ مشاهدة
أخباره ك ﱡلها ،سواء كانت
اﳊق واﳍدى.
وﻻ معاينة ،وأن ُيعبد اﷲ طبق ًا َﳌِا جاء به من ﱢ
ﳘا مقتﴣ شهادة أن

وإخﻼص العمل ﷲ واتّباع ما جاء به رسول اﷲ
ُ
وأن ﳏمد ًا رسول اﷲ ،ﱡ
ﻻ إله إﻻﱠ اﷲ ﱠ
تقرب به إﱃ اﷲ ﻻ بدﱠ أن يكون
وكل عمل ُي ﱠ

خالص ًا ﷲ ومطابق ًا لسنة رسول اﷲ
عز ﱠ
وجل:
لقول اﷲ ﱠ

اﻹخﻼص ﱂ ُيقبل العمل؛
 ،فإذا ُفقد
ُ
،

وقوله تعاﱃ ﰲ اﳊديث القدﳼ )) :أنا أغنى الﴩكاء عن الﴩكَ ،من عمل
عم ً
ﻼ أﴍك فيه معي غﲑي تركته وﴍكه (( رواه مسلم ) ،(٢٩٨٥وإذا ُفقد
اﻻتﱢباع ُر ﱠد العمل؛ لقوله

َ )) :من أحدث ﰲ أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

((

رواه البخاري ) ،(٢٦٩٧ومسلم ) ،(١٧١٨وﰲ لفظ ﳌسلم )) :من عمل عم ً
ﻼ

ﻷﳖا تشمل َمن فعل
أعم من اﻷوﱃ؛ ﱠ
ليس عليه أمرنا فهو رد (( ،وهذه اﳉملة ﱡ
البدعة وهو ُﳏ ٌ
دث ﳍا ،و َمن فع َلها متابع ًا لغﲑه فيها.
وستأﰐ اﻹشارة إﱃ ﳾء ِﳑﱠا يتع ﱠلق بالصﻼة والزكاة والصيام واﳊج ﰲ
حديث ابن عمرُ )) :بني اﻹسﻼم عﲆ ﲬس (( ،وهو اﳊديث الذي يﲇ هذا
اﳊديث.

التعجب ﱠ
أن
 ٦ـ قوله )) :قال :صدقت ،فعجبنا له يسأله ويصدﱢ قه! (( وجه
ﱡ
الغالب عﲆ السائل كونه غﲑ ِ
عاﱂ باﳉواب ،فهو يسأل ليصل إﱃ اﳉواب،
َ

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

٩٧

السائل إذا صدﱠ ق اﳌسئول ﱠ
َ
صدقت؛ ﱠ
دل
ﻷن
ومثله ﻻ يقول للمسئول إذا أجابه:
َ
ُ
عﲆ ﱠ
الصحابة من هذا التصديق من هذا
تعجب
أن عنده جواب ًا من قبل ،وﳍذا ﱠ

السائل الغريب.

تؤمن باﷲ ومﻼئكته وكُتبه
 ٧ـ قوله )) :قال :فأخﱪﲏ عن اﻹيﲈن؟ قال :أن
َ
ٌ
مشتمل عﲆ
ورسله واليوم اﻵخر ،وتؤمن بالقدر خﲑه وﴍه (( ،هذا اﳉواب

وأول هذه اﻷركان اﻹيﲈن باﷲ ،وهو أساس لﻺيﲈن ﱢ
بكل
أركان اﻹيﲈن الستة ،ﱠ
ما ﳚب اﻹيﲈن به ،وﳍذا ُأضيف إليه اﳌﻼئكة والكتب والرسل ،و َمن َﱂ يؤمن

باﷲ ﻻ يؤمن ببق ﱠية اﻷركان ،واﻹيﲈن باﷲ يشمل اﻹيﲈن بوجوده وربوب ﱠيته
ﱠصف ﱢ
بكل كﲈل يليق به،
وألوه ﱠيته وأسﲈئه وصفاته ،وأنﱠه سبحانه وتعاﱃ مت ٌ
من ﱠَز ٌه عن ﱢ
كل نقص ،فيجب توحيده بربوب ﱠيته وألوه ﱠيته وأسﲈئه وصفاته.

ﳋلق
وتوحيده بربوب ﱠيته
اﻹقرار بأنﱠه واحد ﰲ أفعاله ،ﻻ ﴍيك له فيها ،كا َ
ُ
والتﴫف ﰲ الكون ،وغﲑ ذلك ِﳑﱠا
والرزق واﻹحياء واﻹماتة ،وتدبﲑ اﻷمور
ﱠ
ّ
يتع ﱠلق بربوب ﱠيته.
والرجاء
وتوحيد اﻷلوه ﱠية توحيده بأفعال العباد ،كالدعاء واﳋوف ﱠ
والتوكﱡل واﻻستعانة واﻻستعاذة واﻻستغاثة ﱠ
والذبح والنﱠذر ،وغﲑها من أنواع

مقرب ًا
العبادة التي ﳚب إفراده ﲠا ،فﻼ ُيﴫف منها ﳾء لغﲑه ،ولو كان م َلك ًا ﱠ

مرسﻼً ،فض ً
عمن سواﳘا.
ﻼ ﱠ
أو نبيا َ

وأ ﱠما توحيد اﻷسﲈء والصفات ،فهو إثبات ﱢ
كل ما أثبته لنفسه وأثبته له

رسوله من اﻷسﲈء والصفات عﲆ وجه يليق بكﲈله وجﻼله ،دون تكييف
أو ﲤثيل ،ودون ﲢريف أو تأويل أو تعطيل ،وتنزﳞه عن ﱢ
كل ما ﻻ يليق به ،كﲈ
عز ﱠ
وجل:
قال اﷲ ﱠ

 ،فجمع ﰲ

٩٨

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

هذه اﻵية بﲔ اﻹثبات والتنزيه ،فاﻹثبات ﰲ قوله:

والتنزيه ﰲ قوله:

،

 ،فله سبحانه وتعاﱃ سمع ﻻ كاﻷسﲈع،

وبﴫ ﻻ كاﻷبصار ،وهكذا ُيقال ﰲ ﱢ
كل ما ثبت ﷲ من اﻷسﲈء والصفات.

ُ
بأﳖم َخ ٌلق من خلق اﷲُ ،خلقوا من نور ،كﲈ ﰲ
واﻹيﲈن باﳌﻼئكة
اﻹيﲈن ﱠ
ُ
صحيح مسلم ) (٢٩٩٦ﱠ
اﳌﻼئكة من نور،
قالُ )) :خلقت
أن رسول اﷲ
ﱡ
اﳉان من مارج من نارُ ،
ُ
وخلق آدم ِﳑﱠا ُوصف لكم (( ،وهم ذوو أجنحة
وخلق
كﲈ ﰲ اﻵية اﻷوﱃ من سورة فاطر ،وجﱪيل له ستﲈئة جناح ،كﲈ ثبت ذلك عن
عز ﱠ
وجل،
رسول اﷲ وتقدﱠ م قريب ًا ،وهم ٌ
كثﲑ ﻻ يعلم عد َدهم إﻻﱠ اﷲ ﱠ
خلق ٌ

البيت اﳌعمور ـ وهو ﰲ السﲈء السابعة ـ يدخله ﱠ
ﱡ
ويدل لذلك ﱠ
كل يوم
أن
َ
سبعون ألف م َلك ﻻ يعودون إليه ،رواه البخاري ) ،(٣٢٠٧ومسلم )،(٢٥٩

قال :قال
وروى مسلم ﰲ صحيحه ) (٢٨٤٢عن عبد اﷲ بن مسعود
رسول اﷲ ُ )) :يؤتَى بجهنﱠم يومئذ ﳍا سبعون ألف زمام ،مع ﱢ
كل زمام
ﳚروﳖا ((.
سبعون ألف م َلك ﱡ

ُ
اﳌوكﱠلون بالوحي ،واﳌوكﱠلون بالقطر ،واﳌوكﱠلون باﳌوت،
واﳌﻼئكة منهم َ

واﳌوكﱠلون باﻷرحام ،واﳌوكﱠلون باﳉنﱠة ،واﳌوكﱠلون بالنار ،واﳌوكﱠلون بغﲑ
ذلك ،وك ﱡلهم مستسلمون منقادون ﻷمر اﷲ ،ﻻ يعصون اﷲ ما أمرهم

ويفعلون ما يؤ َمرون ،وقد ُس ﱢمي منهم ﰲ الكتاب والسنة جﱪيل وميكائيل
بمن ُس ﱢمي منهم و َمن َﱂ
وإﴎافيل ومالك ومنكر ونكﲑ ،والواجب اﻹيﲈن َ

يسم ،والواجب أيض ًا اﻹيﲈن والتصديق ﱢ
بكل ما جاء ﰲ الكتاب العزيز
ﱠ
وصحت به السنﱠة من أخبار عن اﳌﻼئكة.
ﱠ
واﻹيﲈن بالكتب التصديق واﻹقرار ﱢ
ُ
بكل كتاب أنزله اﷲ عﲆ رسول من

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

٩٩

وأﳖا مشتملة عﲆ ما فيه
رسله ،واعتقاد ﱠأﳖا ﱞ
وأﳖا من ﱠَزلة غﲑ ﳐلوقة ،ﱠ
حق ،ﱠ
سعادة من ُأنزلت إليهم ،ﱠ
وأن َمن أخذ ﲠا سلم وظفر ،ومن أعرض عنها خاب

سم ،والذي ُس ﱢمي
وخﴪ ،ومن هذه الكتب ما ُس ﱢمي ﰲ القرآن ،ومنها ما ﱂ ُي ﱠ
وصحف إبراهيم وموسى ،وقد جاء
منها ﰲ القرآن التوراة واﻹنجيل والزبور ُ

سورﰐ النجم
ذكر صحف إبراهيم وموسى ﰲ موضعﲔ من القرآن ،ﰲ
َ
واﻷعﲆ ،وزبور داود جاء ﰲ القرآن ﰲ موضعﲔ ،ﰲ النساء واﻹﴎاء ،قال اﷲ
عز ﱠ
 ،وأ ﱠما التوراة واﻹنجيل فقد جاء ذكرﳘا
وجل فيهﲈ:
ﱠ
ﰲ كثﲑ من ُس َور القرآن ،وأكثرﳘا ذكر ًا التوراة ،ف َلم ُيذكر ﰲ القرآن رسول
مثل ما ُذكر موسى ،وﱂ ُيذكر فيه كتاب مثل ما ُذكر كتاب موسى ،ويأﰐ ذكره

بلفظ )) التوراة (( ،و)) الكتاب (( ،و)) الفرقان (( ،و)) الضياء (( ،و)) ﱢ
الذكر ((.
ِ
وﳑﱠا يمتاز به القرآن عﲆ غﲑه من الكتب السابقة كونه اﳌعجزة اﳋالدة،
مفرق ًا.
وتك ﱡفل اﷲ بحفظه ،وسﻼمته من التحريف ،ونزوله ﱠ
منج ًﲈ ﱠ
واﻹقرار ﱠ
ُ
رس ً
ﻼ
بالرسل التصديق
بأن اﷲ اصطفى من البﴩ ُ
ُ
واﻹيﲈن ﱡ
عز
الناس إﱃ ﱢ
وﳜرجوﳖم من الظلﲈت إﱃ النور ،قال اﷲ ﱠ
اﳊقُ ،
وأنبياء ﳞدون َ
ﱠ
.
وجل:
عز ﱠ
وجل:
رسل ،بل فيهم الن ُﱡذر ،كﲈ قال اﷲ ﱠ
ﱡ
واﳉن ليس فيهم ُ

١٠٠

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

 ،فلم يذكروا رس ً
ﻼ منهم ،وﻻ كتب ًا أنزلت عليهم ،وإنﱠﲈ ذكروا

الكتابﲔ اﳌنزلﲔ عﲆ موسى وﳏمد عليهﲈ الصﻼة والسﻼم ،وﱂ يأت ذكر
اﻹنجيل مع أنﱠه من ﱠَز ٌل من بعد موسى؛ وذلك ﱠ
أن كثﲑ ًا من اﻷحكام التي ﰲ

اﻹنجيل قد جاءت ﰲ التوراة ،قال ابن كثﲑ ﰲ تفسﲑ هذه اﻵيات )) :وﱂ
يذكروا عيسى؛ ﱠ
ﻷن عيسى عليه السﻼم أنزل عليه اﻹنجيل فيه مواعظ

كاﳌتمم لﴩيعة
وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم ،وهو ﰲ اﳊقيقة
ﱢ
((.
التوراة ،فالعمدة هو التوراة ،فلهذا قالوا:

عز ﱠ
ُ
وجل:
والرسل هم اﳌك ﱠلفون بإبﻼغ ﴍائع أنزلت عليهم ،كﲈ قال اﷲ ﱠ
 ،والكتاب اسم
جنس ُيراد به الكتب ،واﻷنبياء هم الذين أوحي إليهم بأن ُيب ﱢلغوا ﴍيعة
عز ﱠ
وجل:
سابقة ،كﲈ قال اﷲ ﱠ
اﻵية ،وقد قام الرسل واﻷنبياء بتبليغ ما ُأمروا بتبليغه عﲆ التﲈم والكﲈل،
عز ﱠ
 ،وقال:
وجل:
كﲈ قال اﷲ ﱠ
عز ﱠ
وجل
 ،قال الزهري )) :من اﷲ ﱠ
البﻼغ ،وعلينا التسليم (( أورده البخاري ﰲ
الرسالة ،وعﲆ رسول اﷲ
عز ﱠ
وجل:
صحيحه ﰲ كتاب التوحيد ،باب قول اﷲ ﱠ
ِر َساﻻَتِه ) ٥٠٣/١٣ـ مع الفتح(.
ُ
عز
ص ﰲ القرآن ،ومنهم من ﱂ ُيقصص ،كﲈ قال اﷲ ﱠ
والرسل منهم من ُق ﱠ
ﱠ
،
وجل:

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

عز ﱠ
وجل:
وقال اﷲ ﱠ

١٠١

 ،والذين ُقصوا ﰲ القرآن ﲬسة وعﴩون ،منهم ثﲈنية

عﴩ جاء ذكرهم ﰲ سورة اﻷنعام ﰲ قوله تعاﱃ:

.

والسبعة الباقون :آدم ،وإدريس ،وهود ،وصالح ،وشعيب ،وذو الكفل،

وﳏمد صلوات اﷲ وسﻼمه وبركاته عليهم أﲨعﲔ.

التصديق واﻹقرار ﱢ
ُ
بكل ما جاء ﰲ الكتاب والسنﱠة
واﻹيﲈن باليوم اﻵخر
ُ

عن ﱢ
ور دارين :دار الدنيا والدار
كل ما يكون بعد اﳌوت ،وقد جعل اﷲ الدﱡ َ

اﻵخرة ،واﳊدﱡ الفاصل بﲔ هاتﲔ الدارين اﳌوت والنفخ ﰲ الصور الذي ﳛصل

به موت َمن كان حيا ﰲ آخر الدنيا ،ﱡ
وكل َمن مات قامت قيامته ،وانتقل من

دار العمل إﱃ دار اﳉزاء ،واﳊياة بعد اﳌوت حياتان :حياة برزخية ،وهي ما بﲔ

اﳌوت والبعث ،واﳊياة بعد اﳌوت ،واﳊياة الﱪزخية ﻻ يعلم حقيقتها إﻻﱠ اﷲ،
ﻷن ﰲ ﱟ
وهي تابعة للحياة بعد اﳌوت؛ ﱠ
كل منهﲈ اﳉزاء عﲆ اﻷعﲈل ،وأهل

السعادة منعمون ﰲ القبور بنعيم اﳉنﱠة ،وأهل الشقاوة ﱠ
معذبون فيها بعذاب النار.

ويدخل ﰲ اﻹيﲈن باليوم اﻵخر اﻹيﲈن بالبعث واﳊﴩ والشفاعة
واﳊوض واﳊساب واﳌيزان والﴫاط واﳉنة والنار وغﲑ ذلك ِﳑﱠا جاء ﰲ
الكتاب والسنﱠة.

١٠٢
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بأن اﷲ قدﱠ ر ﱠ
اﻹيﲈن ﱠ
ُ
كائن إﱃ يوم القيامة ،وله
واﻹيﲈن بالقدر
كل ما هو ٌ

مراتب أربعة:

ـ علم اﷲ أزﻻً ﱢ
بكل ما هو كائن.

ـ وكتابته اﳌقادير قبل خلق السموات واﻷرض بخمسﲔ ألف سنة.
ـ ومشيئته ّ
كل مقدﱠ ر.

ـ وخلق اﷲ وإﳚاده ﱢ
لكل ما قدﱠ ره طبق ًا َﳌِا علمه وكتبه وشاءه.

أن ﱠ
اﻹيﲈن ﲠذه اﳌراتب واعتقاد ﱠ
ُ
كل ﳾء شاءه اﷲ ﻻ بدﱠ من
فيجب
وأن ﱠ
وجوده ،ﱠ
كل ﳾء ﱂ يشأه اﷲ ﻻ ُيمكن وجوده ،وهذا معنى قوله :
)) واعلم ﱠ
أن ما أصابك ﱂ يكن ل ُيخطئك ،وما أخطأك ﱂ يكن ل ُيصيبك ((،
وسيأﰐ ﰲ اﳊديث التاسع عﴩ.

 ٨ـ قوله )) :فأخﱪﲏ عن اﻹحسان؟ قال :أن تعبدَ اﷲ كأنﱠك تراه ،فإن ﱂ
تكن تراه فإنﱠه يراك (( ،اﻹحسان أعﲆ الدرجات ،ودونه درجة اﻹيﲈن ،ودون
وكل ﳏسن مؤمن مسلم ،وليس ﱡ
وكل مؤمن مسلم ،ﱡ
ذلك درجة اﻹسﻼم ،ﱡ
كل
مسلم مؤمن ًا ﳏسن ًا ،وﳍذا جاء ﰲ سورة اﳊجرات:
 ،وجاء ﰲ هذا
علو درجة اﻹحسان ﰲ قوله )) :أن تعبد اﷲ كأنﱠك تراه (( أي:
اﳊديث بيان ﱢ
واقف بﲔ يديه تراه ،و َمن كان كذلك فإنﱠه يأﰐ بالعبادة عﲆ التﲈم
تعبدَ ه كأنﱠك
ٌ
والكﲈل ،وإن َﱂ يكن عﲆ هذه اﳊال فعليه أن يستشعر ﱠ
لع عليه ﻻ
أن اﷲ م ﱠط ٌ
أمره.
ﳜفى منه خافية،
فيحذر أن يراه حيث ﳖاه ،ويعمل عﲆ أن يراه حيث َ
َ

 ٩ـ قوله )) :قال :فأخﱪﲏ عن الساعة؟ قال :ما اﳌسئول عنها بأعلم من
اختص اﷲ بعلم الساعة ،فﻼ يعلم متى تقوم الساعة إﻻﱠ اﷲ سبحانه
السائل ((،
ﱠ

١٠٣

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

عز ﱠ
وجل:
وتعاﱃ ،قال اﷲ ﱠ
،

 ،وقال تعاﱃ:

ومنها علم الساعة ،ففي صحيح البخاري ) (٤٧٧٨عن عبد اﷲ بن عمر قال:

ﱠبي
قال الن ﱡ
وقال تعاﱃ:

((،

)) :
مفاتيح الغيب ﲬسة ،ثم قرأ
ُ

.

َ
وجاء ﰲ السنﱠة ﱠ
أي شهر
أن
أي سنة؟ وﰲ ﱢ
الساعة تقوم يوم اﳉمعة ،أ ﱠما من ﱢ
أي ﲨعة من الشهر؟ فﻼ يعلم ذلك إﻻﱠ اﷲ ،ففي سنن أﰊ داود
من السنة؟ وﰲ ﱢ
 )) :خﲑ يوم طلعت فيه

) (١٠٤٦عن أﰊ هريرة قال :قال رسول اﷲ
الشمس يوم اﳉمعة ،فيه ُخلق آدم ،وفيه ُأهبط ،وفيه تيب عليه ،وفيه مات،

وفيه تقوم الساعة ،وما من دابة إﻻﱠ وهي مسيخة يوم اﳉمعة من حﲔ تصبح
حتى تطلع الشمس؛ شفق ًا من الساعة إﻻﱠ
اﳉن واﻹنس (( اﳊديث ،وهو
ّ

حديث صحيح رجاله رجال الكتب الستة ،إﻻﱠ القعنبي فلم ﳜرج له ابن ماجه.

وقوله )) :ما اﳌسئول عنها بأعلم من السائل (( معناه أ ﱠن اﳋلق ﻻ يعلمون
متى تقوم ،ﱠ
وأي مسئول سواء ﰲ عدم العلم ﲠا.
وأن أي سائل ﱠ
 ١٠ـ قوله )) :قال :فأخﱪﲏ عن أم ِ
اراﲥا؟ قال :أن تلدَ اﻷَ َم ُة ر ﱠبتَها ،وأن
َ
ِ
الشاء يتطاولون ﰲ ال ُبنيان (( ،أماراﲥا :عﻼماﲥا،
ﳊفا َة ال ُعراة العالة ِرعاء
ترى ا ُ
وعﻼمات الساعة تنقسم إﱃ قسمﲔ :عﻼمات قريبة من قيامها ،كخروج
الدجال ،وخروج يأجوج ومأجوج ،ونزول
الشمس من مغرﲠا ،وخروج
ﱠ

١٠٤

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

عيسى بن مريم عليه الصﻼة والسﻼم من السﲈء وغﲑها ،وعﻼمات قبل
ذلك ،ومنها العﻼمتان اﳌذكورتان ﰲ هذا اﳊديث.

ومعنى قوله )) :أن تلد اﻷَ َمة ر ﱠبتها (( ُف ﱢﴪ بأنﱠه إشارة إﱃ كثرة الفتوحات

اﳌسبيات َمن يطؤها س ﱢيدُ ها فتلد له ،فتكون ﱠأم ولد،
وكثرة السبي ،وأن من ْ

وفﴪ بتغﲑ اﻷحوال وحصول العقوق من
ويكون ولدها بمنزلة س ﱢيدها ،ﱢ
كأﳖم سادة
اﻷوﻻد ﻵبائهم وأ ﱠمهاﲥم وتس ﱡلطهم عليهم ،حتى يكون اﻷوﻻد ﱠ

ﻵبائهم وأ ﱠمهاﲥم.

ِ
الشاء يتطاولون ﰲ
ﳊفا َة ال ُعراة العالة ِرعاء
ومعنى قوله )) :وأن ترى ا ُ
ال ُبنيان (( ﱠ
تتغﲑ
أن الفقراء الذين يرعون الغنم وﻻ ﳚدون ما َيكتسون به ﱠ
أحواﳍم وينتقلون إﱃ سكنى اﳌدن ويتطاولون فيها بالبنيان ،وهاتان العﻼمتان

قد وقعتَا.

ثم انطلق فلبث مليا ثم قال :يا عمر أتدري َمن السائل؟
 ١١ـ قوله )) :ﱠ

قلت :اﷲ ورسوله أعلم ،قال :فإنﱠه جﱪيل أتاكم يع ﱢل ُمكم دينَكم (( معنى مليا:

ﱠبي
زمان ًا ،فقد أخﱪ الن ﱡ
وجاء أنﱠه أخﱪ عمر بعد ثﻼث ،وﻻ تناﰲ بﲔ ذلك؛ ﱠ
أخﱪ
ﱠبي
ﻷن الن ﱠ
معهم ،بل يكون انﴫف من اﳌجلس ،واتﱠفق له
اﳊاﴐين وﱂ يكن عمر
أصحا َبه عن السائل بأنﱠه جﱪيل عقب انطﻼقه،

بعد ثﻼث فأخﱪه.

ﱠبي
أنﱠه لقي الن ﱠ
 ١٢ـ ِﳑﱠا ُيستفا ُد من اﳊديث:

َ
١ـ ﱠ
السائل كﲈ يسأل للتع ﱡلم ،فقد يسأل للتعليم ،فيسأل َمن عنده علم
أن

بﴚء من أجل أن يسمع اﳊاﴐون اﳉواب.

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

١٠٥

َ
٢ـ ﱠ
تتحول عن ِخلقتِها ،وتأﰐ بأشكال اﻵدم ﱢيﲔ ،وليس ﰲ هذا
أن
اﳌﻼئكة ﱠ

نوع من الكذب ،وما
دليل عﲆ جواز التمثيل الذي اشتهر ﰲ هذا الزمان؛ فإنﱠه ٌ
حصل ﳉﱪيل فهو بإذن اﷲ وقدرته.

 ٣ـ بيان آداب اﳌتع ﱢلم عند اﳌع ﱢلم.

فﴪ اﻹسﻼم باﻷمور الظاهرة،
 ٤ـ أنﱠه عند اجتﲈع اﻹسﻼم واﻹيﲈن ُي ﱠ

واﻹيﲈن باﻷمور الباطنة.

فاﻷهم؛ ﻷنﱠه ُبدىء بالشها َدتﲔ ﰲ تفسﲑ اﻹسﻼم،
باﻷهم
 ٥ـ البدء
ﱢ
ﱢ
وبدىء باﻹيﲈن باﷲ ﰲ تفسﲑ اﻹيﲈن.
َ
أن أركان اﻹسﻼم ﲬسة ،ﱠ
٦ـ ﱠ
أصول اﻹيﲈن ستة.
وأن

 ٧ـ أ ﱠن اﻹيﲈن بأصول اﻹيﲈن الستة من ﲨلة اﻹيﲈن بالغيب.
 ٨ـ بيان التفاوت بﲔ اﻹسﻼم واﻹيﲈن واﻹحسان.
علو درجة اﻹحسان.
 ٩ـ بيان ﱢ
 ١٠ـ ﱠ
أن علم الساعة ِﳑﱠا استأثر اﷲ بعلمه.
 ١١ـ بيان ﳾء من أمارات الساعة.
 ١٢ـ قول اﳌسئول َﳌِا ﻻ يعلم :اﷲ أعلم.

***

١٠٦

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

قال :سمعت رسول اﷲ
عن أﰊ عبد الرﲪن عبد اﷲ بن عمر بن اﳋطاب
وأن ﳏمد ًا رسول
يقولُ )) :بني اﻹسﻼم عﲆ ﲬس :شهادة أن ﻻ إله ﱠإﻻ اﷲ ،ﱠ

وحج البيت ،وصوم رمضان (( رواه البخاري
اﷲ ،وإقام الصﻼة ،وإيتاء الزكاة،
ﱢ
ومسلم.

 ١ـ قولهُ )) :بني اﻹسﻼم عﲆ ﲬس (( :فيه بيان عظم شأن هذه اﳋمس،
معنوي بالبناء اﳊﴘ ،فكﲈ ﱠ
ﱠ
أن البنيان
مبني عليها ،وهو تشبيه
ﱞ
وأن اﻹسﻼم ﱞ

اﳊﴘ ﻻ يقوم ﱠإﻻ عﲆ أعمدته ،فكذلك اﻹسﻼم إنﱠﲈ يقوم عﲆ هذه اﳋمس،

واﻻقتصار عﲆ هذه اﳋمس لكوﳖا اﻷساس لغﲑها ،وما سواها فإنﱠه يكون
تابع ًا ﳍا.
ٌ
مشتمل عﲆ هذه
 ٢ـ أورد النووي هذا اﳊديث بعد حديث جﱪيل ـ وهو
ِ
وأﳖا
اﳋمس ـ َﳌا اشتمل عليه هذا اﳊديث من بيان أﳘ ﱠية هذه اﳋمس ،ﱠ

اﻷساس الذي ُبني عليه اﻹسﻼم ،ففيه معنى زائد عﲆ ما جاء ﰲ حديث جﱪيل.

 ٣ـ هذه اﻷركان اﳋمسة التي ُبني عليها اﻹسﻼم ،أوﳍا الشهادتان ،وﳘا
اﻷسس ،وبقية اﻷركان وغﲑها تابع ﳍا ،فﻼ تنفع هذه اﻷركان وغﲑها
ﱡ
أس ُ
من اﻷعﲈل إذا ﱂ تكن مبن ﱠي ًة عﲆ هاتﲔ الشهادتﲔ ،وﳘا متﻼزمتان ،ﻻ بدﱠ من
شهادة ﱠ
أن ﳏمد ًا رسول اﷲ مع شهادة أن ﻻ إله ﱠإﻻ اﷲ ،و مقتﴣ شهادة )أن ﻻ
إله ﱠإﻻ اﷲ( أﻻﱠ ُيعبد ﱠإﻻ اﷲ ،ومقتﴣ شهادة ﱠ
)أن ﳏمد ًا رسول اﷲ( أن تكون
ِ
أي
العباد ُة وفق ًا َﳌا جاء به رسول اﷲ  ،وهذان أصﻼن ﻻ بدﱠ منهﲈ ﰲ قبول ﱢ
عمل يعمله اﻹنسان ،فﻼ بدﱠ من ﲡريد اﻹخﻼص ﷲ وحده ،وﻻ بدﱠ من ﲡريد
اﳌتابعة لرسول اﷲ .

١٠٧

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

 ٤ـ قال اﳊافظ ﰲ الفتح ) )) :(٥٠/١فإن قيل :ﱂ يذكر اﻹيﲈن باﻷنبياء
ِ
جيب ﱠ
بأن اﳌراد
تضمنه سؤال جﱪيل عليه السﻼم؟ ُأ َ
واﳌﻼئكة وغﲑ ذلك ﳑﱠا ﱠ

بالشهادة تصديق الرسول فيﲈ جاء به ،فيستلزم ﲨيع ما ذكر من اﳌعتقدات،
وقال اﻹسﲈعيﲇ ما ﳏصله :هو من باب تسمية الﴚء ببعضه ،كﲈ تقول:

قرأت اﳊمد ،وتريد به ﲨيع الفاﲢة ،وكذا تقول مثﻼً :شهدت برسالة ﳏمد،

وتريد ﲨيع ما ذكر ،واﷲ أعلم ((.

أهم أركان اﻹسﻼم اﳋمسة بعد الشهادتﲔ الصﻼة ،وقد وصفها
٥ـ ﱡ

رسول اﷲ

ﳌعاذ بن جبل،

بأﳖا عمو ُد اﻹسﻼم ،كﲈ ﰲ حديث وص ﱠيته
ﱠ

وهو اﳊديث التاسع والعﴩون من هذه اﻷربعﲔ ،وأخﱪ ﱠأﳖا آخر ما ُيفقد من
اسب عليه العبد يوم القيامة ،انظر :السلسلة الصحيحة
الدﱢ ين ،ﱠ
وأول ما ُﳛ َ
لﻸلباﲏ ) ،(١٧٤٨) ،(١٣٥٨) ،(١٧٣٩ﱠ
وأن ﲠا التمييز بﲔ اﳌسلم والكافر،

رواه مسلم ) ،(١٣٤وإقامتها تكون عﲆ حالتﲔ :إحداﳘا واجبة ،وهو أداؤها
عﲆ ﱢ
أقل ما ﳛصل به فعل الواجب وتﱪأ به ﱢ
الذ ﱠمة ،ومستح ﱠبة ،وهو تكميلها

وتتميمها باﻹتيان ﱢ
مستحب فيها.
بكل ما هو
ﱞ

 ٦ـ الزكاة هي قرينة الصﻼة ﰲ كتاب اﷲ وسنة رسوله

ﱠ
وجل:

عز
 ،كﲈ قال اﷲ ﱠ

 ،وقال:

 ،وقال:

 ،وهي عباد ٌة مالية نفعها متعدﱟ  ،وقد أوجبها اﷲ ﰲ أموال اﻷغنياء

ﻷﳖا ﳾء يسﲑ من مال كثﲑ.
الغني؛ ﱠ
يﴬ ﱠ
عﲆ وجه ينفع الفقﲑ وﻻ ﱡ

ﴎ بﲔ العبد وبﲔ ر ﱢبه ،ﻻ ي ﱠطلع عليه
 ٧ـ صو ُم رمضان عبادة بدنية ،وهي ﱞ

١٠٨

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

ﱠإﻻ اﷲ سبحانه وتعاﱃ؛ ﱠ
وغﲑه
ﻷن من الناس َمن يكون ﰲ شهر رمضان مفطر ًا ُ
ُ
يظن أنﱠه ُمفطر ،وﳍذا
اﻹنسان صائ ًﲈ ﰲ نفل
يظن أنﱠه صائم ،وقد يكون
وغﲑه ﱡ
ﱡ
ُ

َ
ورد ﰲ اﳊديث الصحيح ﱠ
اﻹنسان ُﳚ َازى عﲆ عمله ،اﳊسنة بعﴩ أمثاﳍا،
أن
وجل )) :ﱠ
عز ﱠ
إﻻ الصوم فإنﱠه ﱄ ،وأنا أجزي به ((
إﱃ سبعﲈئة ضعف ،قال اﷲ ﱠ
رواه البخاري ) ،(١٨٩٤ومسلم ) ،(١٦٤أي :بغﲑ حساب ،واﻷعﲈل ك ﱡلها
عز ﱠ
عز ﱠ
وجل:
وجل ،كﲈ قال اﷲ ﱠ
ﷲ ﱠ

ص
 ،وإنﱠﲈ ُخ ﱠ
الصوم ﰲ هذا اﳊديث بأنﱠه ﷲ َﳌِا فيه من خفاء هذه العبادة ،وأنﱠه ﻻ ي ﱠطلع عليها
إ ﱠﻻ اﷲ.

مرة
٨ـ ﱡ
حج بيت اﷲ اﳊرام عبادة مال ﱠية بدنية ،وقد أوجبها اﷲ ﰲ العمر ﱠ
البيت ف َلم يرفث وﱂ
حج هذا
َ
ﱠبي فض َلها بقوله َ )) :من ﱠ
وبﲔ الن ﱡ
واحدة ،ﱠ
يفسق رجع كيوم ولدته أ ﱡمه (( رواه البخاري ) ،(١٨٢٠ومسلم )،(١٣٥٠
واﳊج اﳌﱪور ليس له جزاء ﱠإﻻ
وقوله  )) :العمرة إﱃ العمرة ك ﱠفارة ﳌِا بينهﲈ،
ﱡ
اﳉنﱠة (( رواه مسلم ).(١٣٤٩
اﳊج عﲆ الصوم ،وهو ﲠذا
 ٩ـ هذا اﳊديث ﲠذا اللفظ جاء فيه تقديم ﱢ
اللفظ أورده البخاري ﰲ أول كتاب اﻹيﲈن من صحيحه ،وبنى عليه ترتيب
كتابه اﳉامع الصحيح ،فقدﱠ م كتاب اﳊ ﱢج فيه عﲆ كتاب الصيام.

اﳊج،
وقد ورد اﳊديث ﰲ صحيح مسلم ) (١٩بتقديم الصيام عﲆ ﱢ
اﳊج عﲆ الصيام ،وﰲ الطريق اﻷوﱃ تﴫيح ابن عمر ﱠ
بأن الذي
وتقديم ﱢ
اﳊج ،وعﲆ هذا يكون تقديم
سمعه من رسول اﷲ
تقديم الصوم عﲆ ﱢ
تﴫف بعض الرواة والرواية
ﱢ
اﳊج عﲆ الصوم ﰲ بعض الروايات من قبيل ﱡ
قالُ )) :بني
ﱠبي
باﳌعنى ،وسياقه ﰲ صحيح مسلم عن ابن عمر عن الن ﱢ

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

١٠٩

يوحد اﷲ ،وإقام الصﻼة ،وإيتاء الزكاة ،وصيام
اﻹسﻼم عﲆ ﲬسة :عﲆ أن ﱠ
واﳊج ،فقال رجل :اﳊج وصيام رمضان؟ قال :ﻻ! صيام رمضان
رمضان،
ﱢ
واﳊج ،هكذا سمعته من رسول اﷲ ((.

 ١٠ـ هذه اﻷركان اﳋمسة وردت ﰲ اﳊديث مرتﱠبة حسب أﳘ ﱠيتها،
وبدىء فيها بالشهادتﲔ ال ﱠلتﲔ ﳘا أساس ﱢ
عز
تقرب به إﱃ اﷲ ﱠ
لكل عمل ُي ﱠ
ﱠ
مرات ،فهي صلة وثيقة
تتكرر ﰲ اليوم والليلة ﲬس ﱠ
وجل ،ثم بالصﻼة التي ﱠ
بﲔ العبد وبﲔ ر ﱢبه ،ثم الزكاة التي ﲡب ﰲ اﳌال إذا مﴣ عليه َح ٌ
ول؛ ﱠ
ﻷن نف َعها
متعدﱟ  ،ثم الصيام الذي ﳚب شهر ًا ﰲ السنة ،وهو عبادة بدن ﱠية نفعها غﲑ متعدﱟ ،
مرة واحدة.
ثم اﳊج الذي ﻻ ﳚب ﰲ العمر ﱠإﻻ ﱠ
 ١١ـ ورد ﰲ صحيح مسلم ﱠ
حدﱠ ث باﳊديث عندما سأله
أن ابن عمر
رجل ،فقال له :أﻻ تغزو؟ ثم ساق اﳊديث ،وفيه اﻹشارة إﱃ ﱠ
أن اﳉهاد ليس
أن هذه اﳋمس ﻻزمة باستمرار ﱢ
من أركان اﻹسﻼم ،وذلك ﱠ
لكل مك ﱠلف،
بخﻼف اﳉهاد ،فإنﱠه فرض كفاية وﻻ يكون ﰲ ﱢ
كل وقت.
 ١٢ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:
 ١ـ بيان أﳘ ﱠية هذه اﳋمس لكون اﻹسﻼم ُبني عليها.

 ٢ـ تشبيه اﻷمور اﳌعنوية باﳊس ﱠية لتقريرها ﰲ اﻷذهان.
باﻷهم فاﻷهم.
 ٣ـ البدء
ﱢ

٤ـ ﱠ
أن الشهادتﲔ أساس ﰲ نفسهﲈ ،وﳘا أساس لغﲑﳘا ،فﻼ ُيقبل عمل
ﱠإﻻ إذا ُبني عليهﲈ.
ﻷﳖا صلة وثيقة بﲔ العبد وبﲔ
 ٥ـ تقديم الصﻼة عﲆ غﲑها من اﻷعﲈل؛ ﱠ
ر ﱢبه.

١١٠

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

عن أﰊ عبد الرﲪن عبد اﷲ بن مسعود رﴈ اله تعاﱃ عنه قال :حدﱠ ثنا

إن أحدَ كم
رسول اﷲ صﲆ اﷲ عليه وآله وسلم وهو الصادق اﳌصدوق )) :ﱠ
ُﳚمع خل ُقه ﰲ بطن ﱢأمه أربعﲔ يوم ًا نطفة ،ثم يكون علقة مثل ذلك ،ثم يكون

مضغة مثل ذلك ،ثم ُيرسل إليه اﳌ َلك فينفخ فيه الروح ،و ُيؤمر بأربع كلﲈت:
إن أحدكم
بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ،فواﷲ الذي ﻻ إله غﲑه ،ﱠ
ليعمل بعمل أهل اﳉنﱠة ،حتى ما يكون بينه وبينها ﱠإﻻ ذراع ،فيسبق عليه

الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ،وإن أحدَ كم ليعمل بعمل أهل النار،
حتى ما يكون بينه وبينها ﱠإﻻ ذراع ،فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اﳉنة

فيدخلها (( رواه البخاري ومسلم.

 ١ـ قوله )) :وهو الصادق اﳌصدوق (( معناه الصادق ﰲ قوله ،اﳌصدﱠ ق فيﲈ
جاء به من الوحي ،وإنﱠﲈ قال ابن مسعود هذا القول؛ ﱠ
ﻷن اﳊديث عن أمور
الغيب التي ﻻ تُعرف ﱠإﻻ عن طريق الوحي.

 ٢ـ قولهُ )) :ﳚمع خلقه ﰲ بطن أ ﱢمه (( ،قيلُ :ﳚمع ماء الرجل مع ماء اﳌرأة
عز ﱠ
،
وجل:
الرحم ،ف ُيخلق منهﲈ اﻹنسان ،كﲈ قال اﷲ ﱠ
ﰲ ﱠ
 ،واﳌراد بخلقه
وقال:
ما يكون منه خلق اﻹنسان ،وقد جاء ﰲ صحيح مسلم ) )) :(١٤٣٨ما من ﱢ
كل
اﳌني يكون الولد ((.
ﱢ
 ٣ـ ﰲ هذا اﳊديث ذكر أطوار خلق اﻹنسان ،وهي :ﱠأوﻻً :النطفة ،وهي
متجمد ،وثالث ًا :اﳌضغة ،وهي
اﳌاء القليل ،وثاني ًا :العلقة ،وهي دم غليظ
ﱢ

القطعة من اللحم عﲆ قدر ما يمضغه اﻵكل ،وقد ذكر اﷲ هذه الثﻼث ﰲ

١١١

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

قوله:

 ،ومعنى

عز
مصورة ،وأكثر ما جاء فيه بيان أطوار خلق اﻹنسان قول اﷲ ﱠ
مصورة وغﲑ ﱠ
ﱠ
وجل ﰲ سورة اﳌؤمنون:

.

مﴤ هذه اﻷطوار الثﻼثة ـ وقدرها مائة وعﴩون
 ٤ـ ﰲ اﳊديث أنﱠه بعد ﱢ
يوم ًا ـ تُنفخ فيه الروح ،فيكون إنسان ًا حيا ،وقبل ذلك هو ميت ،وقد جاء ﰲ
عز ﱠ
َ
القرآن الكريم ﱠ
وجل عن
أن
اﻹنسان له حياتان وموتتان ،كﲈ قال اﷲ ﱠ
 ،فاﳌوتة اﻷوﱃ ما كان قبل نفخ
الك ﱠفار:
الروح ،واﳊياة اﻷوﱃ من نفخ الروح إﱃ بلوغ اﻷجل ،واﳌوتة الثانية من بعد
اﳌوت إﱃ البعث ،وهذه اﳌوتة ﻻ تناﰲ اﳊياة الﱪزخية الثابتة بالكتاب والسنة،
ومستمرة إﱃ غﲑ ﳖاية ،وهذه
واﳊياة الثانية اﳊياة بعد البعث ،وهي حياة دائمة
ﱠ
اﻷحوال اﻷربع لﻺنسان ب ﱠينها اﷲ بقوله:
 ،وقوله:
 ،وإذا ُولد بعد
نفخ الروح فيه ميت ًا ﲡري عليه أحكام الوﻻدة ،من تغسيله والصﻼة عليه
واﳋروج من العدة وكون اﻷ َمة أم ولد ،وكون أ ﱢمه نفساء ،وإذا سقط قبل ذلك
فﻼ ﲡري عليه هذه اﻷحكام.
 ٥ـ بعد كتابة اﳌ َلك رزقه وأجله وذكر أو أنثى وشقي أو سعيد ،ﻻ تكون
ﳜتص اﷲ تعاﱃ به؛ ﱠ
ﻷن اﳌ َلك
معرفة الذكورة واﻷنوثة من علم الغيب الذي ﱡ

١١٢

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

قد علم ذلك ،فيكون من اﳌمكن معرفة كون اﳉنﲔ ذكر ًا أو أنثى.

قدر اﷲ سبق ﱢ
بكل ما هو كائن ،ﱠ
٦ـ ﱠ
ﱪ ﰲ السعادة والشقاوة ما
وأن اﳌعت َ
أن َ

يكون عليه اﻹنسان عند اﳌوت.

 ٧ـ أحوال الناس بالنسبة للبدايات والنهايات أربع:
اﻷوﱃَ :من بدايتُه حسنة ،وﳖايته حسنة.

الثانيةَ :من كانت بدايتُه س ﱢيئة ،وﳖايتُه س ﱢيئة.

الثالثةَ :من كانت بدايتُه حسنة ،وﳖايته س ﱢيئة ،كالذي نشأ عﲆ طاعة اﷲ،

وقبل اﳌوت ارتدﱠ عن اﻹسﻼم ومات عﲆ الر ﱠدة.

الرابعةَ :من بدايتُه س ﱢيئة ،وﳖايتُه حسنة ،كالسحرة الذين مع فرعون ،الذين
ﱠبي
ﱠبي
آمنوا ﱢ
وعاده الن ﱡ
برب هارون وموسى ،وكاليهودي الذي ﳜدم الن ﱠ
ﱠبي  )) :اﳊمد ﷲ
ﰲ مرضه ،وعرض عليه اﻹسﻼم فأسلم ،فقال الن ﱡ
الذي أنقذه من النار (( ،وهو ﰲ صحيح البخاري ).(١٣٥٦
واﳊالتان اﻷخﲑتان ﱠ
دل عليهﲈ هذا اﳊديث.

َ
٨ـ ﱠ
َ
دل اﳊديث عﲆ ﱠ
العمل الذي فيه سعادته أو شقاوته
اﻹنسان يعمل
أن
ﳐﲑ باعتبار
بمشيئته وإرادته ،وأنﱠه بذلك ﻻ ﳜرج عن مشيئة اﷲ وإرادته ،وهو ﱠ ٌ
ومسﲑ بمعنى أنﱠه ﻻ ﳛصل منه ﳾء ﱂ يشأه اﷲ ،وقد ﱠ
دل
أنﱠه يعمل باختياره،
ﱠٌ
عﲆ اﻷمرين ما جاء ﰲ هذا اﳊديث من أنﱠه قبل اﳌوت يسبق عليه الكتاب،
فيعمل بعمل أهل اﳉنﱠة أو يعمل بعمل أهل النار.
اﻹنسان ﳚب أن يكون عﲆ خوف ورجاء؛ ﱠ
َ
٩ـ ﱠ
ﻷن من الناس َمن
أن

يعمل اﳋﲑ ﰲ حياته ثم ﳜتم له بخاﲤة السوء ،وأنﱠه ﻻ ينبغي له أن يقطع
الرجاء؛ ﱠ
من اﷲُ عليه باﳍدى
فإن اﻹنسان قد يعمل باﳌعاﴆ طويﻼً ،ثم َي ﱡ

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

١١٣

فيهتدي ﰲ آخر عمره.

 ١٠ـ قال النووي ﰲ ﴍح هذا اﳊديث )) :فإن قيل :قال اﷲ تعاﱃ:

،

َ
ظاهر اﻵية ﱠ
العمل الصالح من اﳌخلص ُيقبل ،وإذا حصل القبول بوعد
أن

الكريم أمن مع ذلك من سوء اﳋاﲤة ،فاﳉواب من وجهﲔ:

وﳛتمل
أحدﳘا :أن يكون ذلك مع ﱠلق ًا عﲆ ﴍوط القبول وحسن اﳋاﲤةُ ،
أن من آمن وأخلص العمل ﻻ ُﳜتم له دائ ًﲈ ﱠإﻻ بخﲑ.
ثانيهﲈ :ﱠ
حق من أساء العمل أو خلطه بالعمل
أن خاﲤة السوء إنﱠﲈ تكون ﰲ ﱢ
ﱡ
ويدل عليه اﳊديث اﻵخر :ﱠ
)إن
الصالح اﳌشوب بنوع من الرياء والسمعة،

أحدكم ليعمل بعمل أهل اﳉنة فيﲈ يبدو للناس( ،أي فيﲈ يظهر ﳍم من إصﻼح

ظاهره مع فساد ﴎيرته وخبثها ،واﷲ تعاﱃ أعلم ((.
 ١١ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:
 ١ـ بيان أطوار خلق اﻹنسان ﰲ بطن أ ﱢمه.

٢ـ ﱠ
أن نفخ الروح يكون بعد مائة وعﴩين يوم ًا ،وبذلك يكون إنسان ًا.
٣ـ ﱠ
موكﱠل باﻷرحام.
أن من اﳌﻼئكة َمن هو َ
 ٤ـ اﻹيﲈن بالغيب.

 ٥ـ اﻹيﲈن بالقدر ،وأنﱠه سبق ﰲ ﱢ
كل ما هو كائن.
 ٦ـ اﳊلف من غﲑ استحﻼف لتأكيد الكﻼم.
٧ـ ﱠ
أن اﻷعﲈل باﳋواتيم.

 ٨ـ اﳉمع بﲔ اﳋوف والرجاء ،ﱠ
وأن عﲆ من أحسن أن ﳜاف سوء اﳋاﲤة،

١١٤

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

ﱠ
وأن َمن أساء ﻻ يقنط من رﲪة اﷲ.

َ
٩ـ ﱠ
سبب دخول اﳉنة أو النار.
أن
اﻷعﲈل ُ

 ١٠ـ ﱠ
أن َمن كُتب شقيا ﻻ ُيعلم حاله ﰲ الدنيا ،وكذا عكسه.

***
عن أم اﳌؤمنﲔ أم عبد اﷲ عائشة

قالت :قال رسول اﷲ

َ )) :من

أحدث ﰲ أمرنا هذا ما ليس منه فهو ر ﱞد (( رواه البخاري ومسلم ،وﰲ رواية
ﳌسلمَ )) :من عمل عم ً
ﻼ ليس عليه أمرنا فهو ر ﱞد ((.

 ١ـ هذا اﳊديث أصل ﰲ وزن اﻷعﲈل الظاهرة ،وأنﱠه ﻻ ُيعتدﱡ ﲠا ﱠإﻻ إذا
أن حديث )) إنﱠﲈ اﻷعﲈل بالنيات (( ٌ
كانت موافقة للﴩع ،كﲈ ﱠ
أصل ﰲ اﻷعﲈل
كل ٍ
وأن ّ
الباطنة ،ﱠ
يتقرب فيه إﱃ اﷲ ﻻ بدﱠ أن يكون خالص ًا ﷲ ،وأن يكون
عمل ّ
معتﱪ ًا بن ّيته.

 ٢ـ إذا ُفعلت العبادات كالوضوء والغسل من اﳉنابة والصﻼة وغﲑ
فإﳖا تكون مردودة عﲆ صاحبها غﲑ
ذلك ،إذا ُفعلت عﲆ خﻼف الﴩع ﱠ

وأن اﳌأخوذ بالعقد الفاسد ﳚب ر ّده عﲆ صاحبه وﻻ ُيملك ،ﱡ
معتﱪة ،ﱠ
ويدل
د عليك ((
ﱠبي ﻷبيه )) :أ ﱠما الوليدة والغنم فر ﱞ
لذلك قص ُة العسيف الذي قال الن ﱡ
رواه البخاري ) (٢٦٩٥ومسلم ).(١٦٩٧

٣ـ ﱡ
اﳊديث عﲆ ﱠ
ُ
أن من ابتدع بدعة ليس ﳍا أصل ﰲ الﴩع فهي
ويدل

ﱠبي
مردودة ،وصاحبها مستحق للوعيد ،فقد قال الن ﱡ

ﰲ اﳌدينة )) :من

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

١١٥

أحدث فيها حدَ ث ًا أو آوى ﳏدث ًا فعليه لعنة اﷲ واﳌﻼئكة والناس أﲨعﲔ (( رواه
البخاري ) (١٨٧٠ومسلم ).(١٣٦٦

أعم من الرواية التي ﰲ الصحيحﲔ؛
 ٤ـ الرواية الثانية التي عند مسلم ّ
ﻷﳖا تشمل من عمل البدعة ،سواء كان هو اﳌحدث ﳍا أو مسبوق ًا إﱃ إحداثها
ّ

وتابع من أحدثها.

 ٥ـ معنى قوله ﰲ اﳊديث )) :ر ّد (( أي مردو ٌد عليه ،وهو من إطﻼق
اﳌصدر وإرادة اسم اﳌفعول ،مثلَ :خ ْلق بمعنى ﳐلوق ،ون َْسخ بمعنى منسوخ،
واﳌعنى :فهو باطل غﲑ معتد به.

 ٦ـ ﻻ يدخل ﲢت اﳊديث ما كان من اﳌصالح ﰲ حفظ الدين ،أو موص ً
ﻼ

إﱃ فهمه ومعرفته ،كجمع القرآن ﰲ اﳌصاحف ،وتدوين علوم اللغة والنحو،
وغﲑ ذلك.

ٍ
كل ٍ
يدل بإطﻼقه عﲆ ر ﱢد ﱢ
 ٧ـ اﳊديث ّ
عمل
ﳐالف للﴩع ،ولو كان قصدُ
قصة الصحاﰊ الذي ذبح أضحيته قبل صﻼة العيد،
صاحبه حسن ًا ،ويدل عليه ّ
 )) :شاتُك شاة ﳊم (( رواه البخاري ) (٩٥٥ومسلم ).(١٩٦١

ﱠبي
وقال له الن ﱡ
أن ﱠ
 ٨ـ هذا اﳊديث يدل بمنطوقه عﲆ ﱠ
كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو
أن ﱠ
كل عمل عليه أمره فهو غﲑ مردود ،واﳌعنى ﱠ
مردود ،ويدل بمفهومه عﲆ ﱠ
أن
من كان عمله جاري ًا ﲢت أحكام الﴩع موافق ًا ﳍا فهو مقبول ،ومن كان
خارج ًا عن ذلك فهو مردود.
 ٩ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:
 ١ـ ﲢريم اﻻبتداع ﰲ الدين.

٢ـ ﱠ
أن العمل اﳌبني عﲆ بدعة مردود عﲆ صاحبه.

١١٦

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

٣ـ ﱠ
أن النهي يقتﴤ الفساد.

٤ـ ﱠ
أن العمل الصالح إذا ُأﰐ به عﲆ غﲑ الوجه اﳌﴩوع ،كالتنفل ﰲ وقت

النهي بغﲑ سبب ،وصيام يوم العيد ،ونحو ذلك ،فإنﱠه باطل ﻻ ُيعتدﱡ به.

٥ـ ﱠ
غﲑ ما ﰲ باطن اﻷمر؛ لقوله )) :ليس عليه أمرنا ((.
أن حكم اﳊاكم ﻻ ُي ّ

٦ـ ﱠ
أن الصلح الفاسد باطل ،واﳌأخوذ عليه مستحق الرد ،كﲈ ﰲ حديث

العسيف.

***
قال :سمعت رسول اﷲ صﲆ اﷲ

عن أﰊ عبد اﷲ النعﲈن بن بشﲑ
َ
أمور مشتبهات
إن
اﳊﻼل ﱢبﲔ ،ﱠ
عليه وآله وسلم يقول )) :ﱠ
وإن اﳊرا َم ﱢبﲔ ،وبينهﲈ ٌ

فمن اتﱠقى الشبهات فقد استﱪأ لدينه وعرضه،
ﻻ
ﱠ
كثﲑ من الناسَ ،
يعلمهن ٌ
ومن وقع ﰲ الشبهات وقع ﰲ اﳊرام ،كالراعي يرعى حول ِ
اﳊ َمى يوشك أن
َ
وإن ﱢ
وإن ﰲ اﳉسد
وإن ِﲪى اﷲ ﳏارمه ،أﻻ ﱠ
لكل ملِك ِﲪى ،أﻻ ﱠ
يرتع فيه ،أﻻ ﱠ
ُمضغة ،إذا صلحت صلح اﳉسد ك ﱡله ،وإذا فسدت فسد اﳉسد ك ﱡله ،أﻻ وهي

القلب (( رواه البخاري ومسلم.

َ
اﳊﻼل ﱢبﲔ ،ﱠ
 ١ـ قوله )) :ﱠ
أمور مشتبهات ﻻ
وإن
إن
اﳊرام ﱢبﲔ ،وبينهﲈ ٌ
َ

كثﲑ من الناس (( ،فيه تقسيم اﻷشياء إﱃ ثﻼثة أقسام:
يعلمه ﱠن ٌ

ُ
البﲔ ،كاﳊبوب والثﲈر وﲠيمة اﻷنعام ،إذا ﱂ تصل إﱃ
اﻷول:
اﳊﻼل ﱢ

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

١١٧

اﻹنسان بطريق اﳊرام.

البﲔ ،كﴩب اﳋمر وأكل اﳌيتة ونكاح ذوات اﳌحارم،
الثاﲏ:
اﳊرام ﱢ
ُ
اﳋاص والعام.
وهذان يعلمهﲈ
ُ

الثالث :اﳌشتبهات اﳌﱰ ﱢددة بﲔ ﱢ
البﲔ
اﳊل واﳊرمة ،فليست من اﳊﻼل ﱢ
بعضهم.
البﲔ ،وهذه ﻻ يعلمها كثﲑ من الناس ،ويعلمها ُ
وﻻ من اﳊرام ﱢ

فمن اتﱠقى الشبهات فقد استﱪأ لدينه وعرضه ،و َمن وقع ﰲ
 ٢ـ قولهَ )) :
الشبهات وقع ﰲ اﳊرام ،كالراعي يرعى حول ِ
اﳊ َمى يوشك أن يرتع فيه ،أﻻ
وإن ﱢ
لكل ملِك ِﲪى ،أﻻ ﱠ
ﱠ
وإن ِﲪى اﷲ ﳏارمه (( ،هذا يرجع إﱃ القسم الثالث،
ُ
اﻹنسان ،وﰲ ذلك السﻼمة لدينه فيﲈ بينه وبﲔ اﷲ،
وهو اﳌشتبهات ،فيتجنﱠبها

والسﻼمة لعرضه فيﲈ بينه وبﲔ الناس ،فﻼ يكون ﳍم سبيل إﱃ النﱠيل من

ﳚره ذلك إﱃ
عرضه بسبب ذلك ،وإذا تساهل ﰲ الوقوع ﰲ اﳌشتبهات قد ﱡ
لذلك اﳌثل بالراعي

ﱠبي
اﳌحرمات الواضحات ،وقد ﴐب الن ﱡ
الوقوع ﰲ ﱠ
يرعى حول ِ
اﳊمى ،فإنﱠه إذا كان بعيد ًا من اﳊمى سلم من وقوع ماشيته ﰲ
اﳊمى ،وإذا كان قريب ًا منه أوشك أن تقع ماشيته فيه وهو ﻻ يشعر.
وغﲑهم من اﻷراﴈ اﳌخصبة ،و َيمنعون
واﳌراد باﳊمى ما ﳛميه اﳌلوك
ُ

غﲑهم من قرﲠا ،فالذي يرعى حوﳍا يوشك أن يقع فيها ،فيعرض نفسه
َ
للعقوبةِ ،
عز ﱠ
حرمها ،فيجب عﲆ اﳌرء اﻻبتعاد
وﲪى اﷲ ﱠ
وجل اﳌحارم التي ﱠ

عنها ،وعليه أن يبتعد عن اﳌشتبهات التي قد تؤ ﱢدي إليها.

 ٣ـ قوله )) :أﻻَ ﱠ
وإن ﰲ اﳉسد ُمضغة ،إذا صلحت صلح اﳉسد ك ﱡله ،وإذا
فسدت فسد اﳉسد ك ﱡله ،أﻻ وهي القلب (( ،اﳌضغة :القطعة من اللحم عﲆ

قدر ما يمضغه اﻵكل ،وﰲ هذا بيان عظم شأن القلب ﰲ اﳉسد ،وأنﱠه ملك
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وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

وأﳖا تصلح بصﻼحه ،وتفسد بفساده.
اﻷعضاء ،ﱠ
 ٤ـ قال النووي )) :قوله

ﳛتمل أمرين:

)فمن وقع ﰲ الشبهات وقع ﰲ اﳊرام(
َ :

يظن أنﱠه ليس بحرام.
أحدﳘا :أن يقع ﰲ اﳊرام وهو ﱡ

والثاﲏ :أن يكون اﳌعنى قد قارب أن يقع ﰲ اﳊرام ،وكﲈ قال :اﳌعاﴆ
بريد الكفر؛ ﱠ
تدرجت من مفسدة إﱃ أخرى
ﻷن
َ
النفس إذا وقعت ﰲ اﳌخالفة ﱠ
أكﱪ منها ،قيل :وإليه اﻹشارة بقوله تعاﱃ:

تدرجوا باﳌعاﴆ إﱃ قتل اﻷنبياء ،وﰲ
 ،يريد ﱠأﳖم ﱠ

اﳊديث) :لعن اﷲ السارق يﴪق البيضة فتُقطع يده ،ويﴪق اﳊبل فتقطع

يتدرج من البيضة واﳊبل إﱃ الﴪقة ((.
يده( ،أي :ﱠ

من صغار الصحابة ،وقد توﰲ رسول اﷲ
 ٥ـ النعﲈن بن بشﲑ
وعمره ثﲈن سنوات ،وقد قال ﰲ روايته هذا اﳊديث )) :سمعت رسول اﷲ
يقول (( ،وهو ﱡ
ﲢمل الصغﲑ اﳌم ﱢيز ،ﱠ
ﲢمله ﰲ حال
يدل عﲆ ﱠ
وأن ما ﱠ
صحة ﱡ
ﲢمل ﰲ حال كفره،
صغره ،وأ ﱠداه ﰲ حال كﱪه ،فهو مقبول ،ومثله الكافر إذا ﱠ
وأ ﱠدى ﰲ حال إسﻼمه.
 ٦ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:

 ١ـ بيان تقسيم اﻷشياء ﰲ الﴩيعة إﱃ حﻼل ﱢبﲔ ،وحرام ﱢبﲔ ،ومشتبه
مﱰ ّدد بينهﲈ.
أن اﳌشتبه ﻻ يعلمه كثﲑ من الناس ،ﱠ
٢ـ ﱠ
حكمه بدليله.
بعضهم يعلم
وأن َ
َ
 ٣ـ ترك إتيان اﳌشتبه حتى ُيعلم ح ﱡله.

 ٤ـ ﴐب اﻷمثال لتقرير اﳌعاﲏ اﳌعنوية بتشبيهها باﳊس ﱠية.
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وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

َ
٥ـ ﱠ
اﻹنسان إذا وقع ﰲ اﻷمور اﳌشتبهة هان عليه أن يقع ﰲ اﻷمور
أن

الواضحة.

 ٦ـ بيان عظم شأن القلب ،ﱠ
وأن اﻷعضا َء تابع ٌة له ،تصلح بصﻼحه وتفسد

بفساده.

أن فسا َد الظاهر ٌ
٧ـ ﱠ
دليل عﲆ فساد الباطن.

٨ـ ﱠ
أن ﰲ اتﱢقاء الشبهات ﳏافظة اﻹنسان عﲆ دينه من النقص ،وعرضه من

العيب والثلب.

***
عن أﰊ رقية ﲤَ يم بن أوس الداري
وﻷئمة اﳌسلمﲔ
ين النصيحة ،قلناَ :ﳌِن؟ قال :ﷲ ولكتابه ولرسوله
قال )) :الدﱢ ُ
ﱠ
وعامتهم (( رواه مسلم.
ﱠ
ﱠبي صﲆ اﷲ عليه وآله وسلم
ﱠ
أن الن ﱠ

 ١ـ قوله )) :الدﱢ ين النصيحة (( ،هذه كلمة جامعة ﱡ
تدل عﲆ أﳘ ﱠية النصيحة

وأﳖا أساسه وعﲈده ،ويدخل ﲢتها ما جاء ﰲ حديث جﱪيل من
ﰲ الدﱢ ين ،ﱠ
سمى ذلك دين ًا ،وقال:
تفسﲑ الرسول اﻹسﻼم واﻹيﲈن واﻹحسان ،وأنﱠه ﱠ

اﳊج
)) هذا جﱪيل أتاكم يع ﱢلمكم دينكم (( ،ويشبه هذه اﳉملة قوله  )) :ﱡ
اﳊج بفواته.
اﳊج ،الذي يفوت ﱡ
عرفة ((؛ وذلك ﻷنﱠه الركن اﻷعظم ﰲ ﱢ

 ٢ـ جاء ﰲ مستخرج أﰊ عوانة ﱠ
كرر هذه اﳉملة )) :الدﱢ ين
ﱠبي
ﱠ
أن الن ﱠ
النصيحة (( ثﻼث ًا ،وهي ﰲ صحيح مسلم بدون تكرار ،و َﱠﳌا سمع الصحابة هذه
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وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

وأﳖا ﲠذه اﳌنزلة العظيمة ،قالواَ :ﳌِن يا رسول اﷲ؟
العناية واﻻهتﲈم بالنصيحة ،ﱠ

فأجاﲠم باﳋمس اﳌذكورة ﰲ اﳊديث ،وقد جاء عن ﲨاعة من أهل العلم

تفسﲑ هذه اﳋمس ،ومن أحسن ذلك ما جاء عن أﰊ عمرو بن الصﻼح ﰲ

كتابه صيانة صحيح مسلم من اﻹخﻼل والغلط ،وﲪايته من اﻹسقاط
تتضمن قيام
والسقط ،قال )ص ٢٢٣:ـ  )) :(٢٢٤والنصيحة كلم ٌة جامع ٌة
ﱠ
ﱠ
الناصح للمنصوح له بوجوه اﳋﲑ إراد ًة وفعﻼً ،فالنصيحة ﷲ تبارك وتعاﱃ:

عﲈ ُيضا ﱡدها وﳜالفها،
توحيدُ ه ووصفه بصفات الكﲈل واﳉﻼل ﲨع ،وتنزﳞه ﱠ

واﳊب فيه
وﳏا ﱢبه بوصف اﻹخﻼص،
وﲡنﱡب معاصيه ،والقيام بطاعاته َ
ﱢ
والبغض فيه ،وجهاد َمن َك َف َر به تعاﱃ ،وما ضاهى ذلك ،والدعاء إﱃ ذلك
ُ
ﱢ
حق
واﳊث عليه ،والنصيحة لكتابه:
اﻹيﲈن به وتعظيمه وتنزﳞه ،وتﻼوته ﱠ
وتفهم علومه وأمثاله ،وتد ﱡبر آياته
تﻼوته ،والوقوف مع أوامره ونواهيه،
ﱡ

وذب ﲢريف الغالﲔ وطعن اﳌلحدين عنه ،والنصيحة لرسوله
والدعاء إليه ،ﱡ
ُ
والتمسك
اﻹيﲈن به وبﲈ جاء به ،وتوقﲑه وتبجيله،
قريب من ذلك:
ﱡ
بطاعته ،وإحياء سنﱠته ،واستشارة )كذا وفيﲈ نقله عنه ابن رجب :استثارة(

علومها ونﴩها ،ومعاداة َمن عاداه وعاداها ،ومواﻻة من واﻻه وواﻻها،
ُ
وﳏبة آله وصحابته ونحو ذلك ،والنصيحة
والتخ ﱡلق بأخﻼقه ،والتأ ﱡدب بآدابه،
اﳊق وطاعتُهم فيه،
ﻷئمة اﳌسلمﲔ ،أي ﳋلفائهم وقادﲥم :معاونتُهم عﲆ ﱢ
وتنبيههم وتذكﲑهم برفق ولطف ،وﳎانبة اﳋروج عليهم ،والدعا ُء ﳍم
ﱡ
وحث اﻷغيار عﲆ ذلك ،والنصيحة لعامة اﳌسلمﲔ ،وهم ها هنا َمن
بالتوفيق،

عدا أوﱃ اﻷمر منهم :إرشا ُدهم إﱃ مصاﳊهم ،وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم،
وسﱰ عوراﲥم ،وسدﱡ خﻼﲥم ،ونﴫﲥم عﲆ أعدائهم ،ﱠ
والذ ﱡب عنهم ،وﳎانبة
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وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

ِ
ب ﳍم ما ُﳛب لنفسه ،ويكره ﳍم ما يكرهه لنفسه،
الغش واﳊسد ﳍم ،وأن ُﳛ ﱠ

وما شابه ذلك ((.
 ٣ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:

 ١ـ بيان عظم شأن النصيحة وعظيم منزلتها من الدﱢ ين.
 ٢ـ بيان َﳌِن تكون النصيحة.

٣ـ ﱡ
اﳊث عﲆ النصيحة ﰲ اﳋمس اﳌذكورة ﰲ اﳊديث.

 ٤ـ حرص الصحابة عﲆ معرفة أمور الدﱢ ين ،وذلك بسؤاﳍم َﳌِن تكون

النصيحة.

٥ـ ﱠ
سمى النصيحة دين ًا.
أن الدﱢ َ
ين ُيطلق عﲆ العمل؛ لكونه ﱠ

***
أن رسول اﷲ صﲆ اﷲ تعاﱃ عليه وآله
عن ابن عمر رﴈ اﷲ تعاﱃ عنهﲈ :ﱠ
وأن ﳏمد ًا
وسلم قالُ )) :أ ُ
مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ﻻ إله ﱠإﻻ اﷲ ،ﱠ
رسول اﷲ ،و ُيقيموا الصﻼةَ ،ويؤتوا الزكاةَ ،فإذا فعلوا ذلك عصموا منﱢي
وحساﲠم عﲆ اﷲ تعاﱃ (( رواه البخاري
بحق اﻹسﻼم،
دماءهم وأمواﳍم ﱠإﻻ ﱢ
ُ
ومسلم.
 ١ـ قولهُ )) :أمرت ((
اﻵمر لرسول اﷲ
ُ
وإذا قال الصحاﰊُ :أمرنا بكذا ،أو ُﳖينا عن كذا ،فاﻵمر والناهي ﳍم رسول اﷲ

هو اﷲ؛ ﻷنﱠه ﻻ آمر له غﲑه،

.
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وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

 ٢ـ َﱠﳌا توﰲ رسول اﷲ  ،واستُخلف أبو بكر  ،وارتدﱠ َمن ارتدﱠ من
عﲆ قتاﳍم؛ بنا ًء
العرب ،وامتنع َمن امتنع من دفع الزكاة ،عزم أبو بكر
عﲆ ﱠ
حق الشهادتﲔ أداء الزكاة ،وﱂ يكن عنده اﳊديث بإضافة الصﻼة
أن من ﱢ
والزكاة إﱃ الشهادتﲔ ،كﲈ ﰲ هذا اﳊديث ،فناظره عمر ﰲ ذلك ،وجاءت
اﳌناظرة بينهﲈ ﰲ حديث أﰊ هريرة ﰲ صحيح مسلم ) ،(٢٠قال  )) :توﰲ
رسول اﷲ  ،واستُخلف أبو بكر بعده ،وكفر من كفر من العرب ،قال عمر
الناس وقد قال رسول اﷲ ُ ) :أمرت أن
بن اﳋطاب ﻷﰊ بكر :كيف تقاتل َ
أقاتل الناس حتى يقولوا ﻻ إله ﱠإﻻ اﷲ ،فمن قال ﻻ إله ﱠإﻻ اﷲ فقد عصم منﱢي
ما َله ونفسه ﱠإﻻ ﱢ
ﻷقاتلن
بحقه ،وحساﲠم عﲆ اﷲ تعاﱃ( ،فقال أبو بكر :واﷲ!
ﱠ
حق اﳌال ،واﷲ! لو َمنَعوﲏ عقاﻻً
َمن ﱠفرق بﲔ الصﻼة والزكاة؛ ﱠ
فإن الزكاة ﱡ
لقاتلتهم عﲆ منعه ،فقال عمر بن اﳋطاب:
كانوا يؤ ﱡدونه إﱃ رسول اﷲ
عز ﱠ
وجل قد ﴍح صدر أﰊ بكر للقتال ،فعرفت
فواﷲ! ما هو ﱠإﻻ أن رأيت اﷲ ﱠ
اﳊق ((.
أنﱠه ﱡ
َ
قوم صحته ﱠ
اﳊديث لو
بأن
قال اﳊافظ ﰲ الفتح ) )) :(٧٦/١وقد استبعد ٌ
كان عند ابن عمر َﳌا ترك أباه ينازع أبا بكر ﰲ قتال مانعي الزكاة ،ولو كانوا

قر عمر عﲆ اﻻستدﻻل بقوله عليه الصﻼة والسﻼم:
يعرفونه َﳌا كان أبو بكر ُي ﱡ
)أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ﻻ إله ﱠإﻻ اﷲ( وينتقل عن اﻻستدﻻل ﲠذا
ﻷﳖا قرينتُها
النص إﱃ القياس؛ إذ قال:
ﱠ
ﻷقاتلن َمن ﱠفرق بﲔ الصﻼة والزكاة؛ ﱠ

ﰲ كتاب اﷲ ،واﳉواب :أنﱠه ﻻ يلزم من كون اﳊديث اﳌذكور عند ابن عمر أن
يكون استحﴬه ﰲ تلك اﳊالة ،ولو كان مستحﴬ ًا له فقد ﳛتمل أن ﻻ يكون
ﱠ
ذكره ﳍﲈ بعدَ ،
يستدل أبو بكر
وﱂ
َح َﴬ اﳌناظر َة اﳌذكورة ،وﻻ يمتنع أن يكون َ
ﰲ قتال مانعي الزكاة بالقياس فقط ،بل أخذه أيض ًا من قوله عليه الصﻼة

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ
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بحق اﻹسﻼم( ،قال أبو بكر :والزكاة
والسﻼم ﰲ اﳊديث الذي رواه ) :ﱠإﻻ ﱢ
حق اﻹسﻼمَ ،
وﱂ ينفرد ابن عمر باﳊديث اﳌذكور ،بل رواه أبو هريرة أيض ًا
ﱡ
بزيادة الصﻼة والزكاة فيه ،كﲈ سيأﰐ الكﻼم عليه إن شاء اﷲ تعاﱃ ﰲ كتاب
القصة ٌ
دليل عﲆ ﱠ
أن السن َﱠة قد ﲣفي عﲆ بعض أكابر الصحابة
الزكاة ،وﰲ ﱠ

وي ﱠطلع عليها آحا ُدهم ،وﳍذا ﻻ ُيلتفت إﱃ اﻵراء ولو قويت مع وجود سنة
ﲣالفها ،وﻻ يقال كيف َخفي ذا عﲆ فﻼن ،واﷲ اﳌوفق ((.
 ٣ـ ُيستثنى من عموم مقاتلة الناس حتى اﻹتيان بﲈ ذكِر ﰲ اﳊديث :أهل
الكتاب إذا دفعوا اﳉزية لدﻻلة القرآن ،وغﲑهم إذا دفعها لدﻻلة السنﱠة عﲆ
ذلك ،كﲈ ﰲ حديث بريدة بن اﳊُصيب الطويل ﰲ صحيح مسلم )،(١٧٣١
وأوله )) :كان رسول اﷲ إذا أ ﱠمر أمﲑ ًا عﲆ جيش أو ﴎ ﱠية أوصاه ﰲ خاصته
بتقوى اﷲ ،و َمن معه من اﳌسلمﲔ خﲑ ًا  (( ..اﳊديث.

 ٤ـ يكفي للدخول ﰲ اﻹسﻼم الشهادتان ،وﳘا ﱠأول واجب عﲆ اﳌك ﱠلف،
وﻻ التفات ﻷقوال اﳌتك ﱢلمﲔ ﰲ اﻻعتﲈد عﲆ أمور أخرى ،كالنﱠظر أو القصد
إﱃ النظر ،قال ابن دقيق العيد ﰲ ﴍح هذا اﳊديث )) :وفيه دﻻلة ظاهرة
َ
ﳌذهب اﳌحققﲔ واﳉﲈهﲑ من السلف واﳋلف ﱠ
اﻹنسان إذا اعتقد دين
أن
اﻹسﻼم اعتقاد ًا جازم ًا ،ﻻ تر ﱡدد فيه كفاه ذلك ،وﻻ ﳚب عليه تع ﱡلم أد ﱠلة
اﳌتك ﱢلمﲔ ومعرفة اﷲ ﲠا ((.
 ٥ـ اﳌقاتلة عﲆ منع الزكاة تكون َﳌِن امتنع منها وقاتل عليها ،أ ﱠما إذا ﱂ
فإﳖا تؤخذ منه قهر ًا.
يقاتل ﱠ
 ٦ـ قوله )) :وحساﲠم عﲆ اﷲ (( ،أي :ﱠ
اﻹسﻼم وأتى
أن َمن أظهر
َ
بالشهادتﲔ فإنﱠه ُيعصم ماله ودمه ،فإن كان صادق ًا ظاهر ًا وباطن ًا نفعه ذلك عند
اﷲ ،وإن كان الباطن خﻼف الظاهر وكان أظهر ذلك نفاق ًا ،فهو من أهل
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الدﱠ رك اﻷسفل من النار.
 ٧ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:

 ١ـ اﻷمر باﳌقاتلة إﱃ حصول الشهادتﲔ والصﻼة والزكاة.

 ٢ـ إطﻼق الفعل عﲆ القول؛ لقوله )) :فإذا فعلوا ذلك ((ِ ،
وﳑﱠا ذكِر قبله

الشهادتان وﳘا قول.

 ٣ـ إثبات اﳊساب عﲆ اﻷعﲈل يوم القيامة.

٤ـ ﱠ
أن َمن امتنع عن دفع الزكاة قوتل عﲆ منعها حتﱠى يؤ ﱢدﳞا.
٥ـ ﱠ
ووكل أمر باطنه إﱃ اﷲ.
أن َمن أظهر
اﻹسﻼم ُقبل منهُ ،
َ
 ٦ـ التﻼزم بﲔ الشهادتﲔ وأ ﱠنه ﻻ بدﱠ منهﲈ مع ًا.

حق اﳌال.
 ٧ـ بيان عظم شأن الصﻼة والزكاة ،والصﻼة حق البدن ،والزكاة ﱡ

***
سمعت
عن أﰊ هريرة عبد الرﲪن بن صخر رﴈ اﷲ تعاﱃ عنه قال:
ُ
رسول اﷲ صﲆ اﷲ عليه وآله وسلم يقول )) :ما ﳖيتُكم عنه فاجتنبوه ،وما
أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم؛ فإنﱠﲈ أهلك َمن كان قبلكم كثرة سؤاﳍم
واختﻼفهم عﲆ أنبيائهم (( رواه البخاري ومسلم.
 ١ـ اتﱠفق الشيخان عﲆ إخراج هذا اﳊديث ،وهو ﲠذا اللفظ عند مسلم ﰲ

كتاب الفضائل ) ،(١٧٣٧وقد جاء بيان سبب اﳊديث عنده ﰲ كتاب اﳊج

) (١٣٣٧عن أﰊ هريرة قال )) :خطبنا رسول اﷲ

فقال :ﱡأﳞا الناس! قد
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فح ﱡجوا ،فقال رجل :ﱠ
أكل عام يا رسول اﷲ؟ فسكت،
اﳊج ُ
فرض اﷲ عليكم ﱠ
حتى قاﳍا ثﻼث ًا ،فقال رسول اﷲ  :لو قلت نعم لوجبت ،و َﳌا استطعتم ،ثم
قال :ذروﲏ ما تركتُكم؛ فإنﱠﲈ هلك َمن كان قبلكم بكثرة سؤاﳍم واختﻼفهم

عﲆ أنبيائهم ،فإذا أمرتكم بﴚء فأتوا منه ما استطعتم ،وإذا ﳖيتُكم عن ﳾء

فدعوه ((.

 ٢ـ قوله )) :ما ﳖيتُكم عنه فاجتنبوه ،وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم
فيه تقييد امتثال اﻷمر باﻻستطاعة دون النهي؛ وذلك ﱠ
النهي من باب
أن
َ
ُ
مستطيع أﻻﱠ يفعل ،وأ ﱠما اﻷمر فقد ُق ﱢيد
فاﻹنسان
الﱰوك ،وهي مستطاعة،
ٌ
((

باﻻستطاعة؛ ﻷنﱠه تكليف بفعل ،فقد يستطاع ذلك الفعل ،وقد ﻻ ُيستطاع،
فاﳌأمور يأﰐ باﳌأمور به حسب استطاعته ،فمث ً
ﻼ َﱠﳌا ﳖي عن ﴍب اﳋمر،
واﳌنهي مستطيع عدم ﴍﲠا ،والصﻼة مأمور ﲠا ،وهو يصليها عﲆ حسب
استطاعته من قيام وإﻻﱠ فعن جلوس ،وإﻻﱠ فهو مضطجعِ ،
وﳑﱠا يوضحه ﰲ
اﳊس ﱠيات ما لو قيل ﻹنسان :ﻻ تدخل من هذا الباب ،فإنﱠه مستطيع أﻻﱠ يدخل؛

ﻷنﱠه ترك ،ولو قيل له :اﲪل هذه الصخرة ،فقد يستطيع ﲪلها وقد ﻻ يستطيع؛
ﻷنﱠه فعل.

 ٣ـ ترك اﳌنهيات باق عﲆ عمومه ،وﻻ ُيستثنى منه ﱠإﻻ ما تدعو الﴬورة

الغصة بﴩب قليل من اﳋمر.
إليه ،كأكل اﳌيتة ﳊفظ النفس ،ودفع ﱠ

 ٤ـ النهي الذي ﳚب اجتنابه ما كان للتحريم ،وما كان للكراهة ﳚوز

فعله ،وتركه أوﱃ من فعله.

 ٥ـ اﳌأمور به يأﰐ به اﳌك ﱠلف عﲆ قدر طاقته ،ﻻ يك ﱢلف اﷲ نفس ًا ﱠإﻻ

وسعها ،فإذا كان ﻻ يستطيع اﻹتيان بالفعل عﲆ اﳍيئة الكاملة ،أتى به عﲆ ما
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دوﳖا ،فإذا ﱂ يستطع أن يصﲇ قائ ًﲈ ﱠ
صﲆ جالس ًا ،وإذا ﱂ يستطع اﻹتيان
بالواجب كام ً
ﻼ أتى بﲈ يقدر عليه منه ،فإذا َﱂ يكن عنده من اﳌاء ما يكفي

توضأ بﲈ عنده وت َي ﱠمم للباقي ،وإذا ﱂ يستطع إخراج صاع لزكاة
للوضوء ﱠ
الفطر ،وقدر عﲆ إخراج بعضه أخرجه.
 ٦ـ قوله )) :فإنﱠﲈ أهلك َمن كان قبلكم كثرة سؤاﳍم واختﻼفهم عﲆ
اﳌنهي عنه ﰲ اﳊديث ما كان من اﳌسائل قي زمنه يﱰتﱠب عليه ﲢريم
أنبيائهم ((
ﱡ
ﳾء عﲆ الناس بسبب مسألته ،وما يﱰتﱠب عليه إﳚاب ﳾء فيه مش ﱠقة كبﲑة

كاﳊج ﱠ
واﳌنهي عنه بعد زمنه ما كان فيه تك ﱡلف
كل عام،
وقد ﻻ ُيستطاع،
ﱢ
ﱡ
عﲈ هو أهم منه.
وتن ﱡطع واشتغال به ﱠ
 ٧ـ قال ابن رجب ﰲ جامع العلوم واﳊكم ) ٢٤٨/١ـ  )) :(٢٤٩وقد
ِ
باب
انقسم الناس ﰲ هذا الباب أقسام ًا :فمن أتباع أهل اﳊديث َمن َسدﱠ َ

وعلمه بحدود ما أنزل اﷲ عﲆ رسوله ،وصار َ
حامل فقه
فقهه
اﳌسائل حتى ﱠقل ُ
ُ
ِ
توس َع ﰲ توليد اﳌسائل قبل وقوعها ،ما
غﲑ فقيه ،ومن فقهاء أهل الرأي َمن ﱠ
َ
يقع ﰲ العادة منها وما ﻻ يقع ،واشتغلوا بتك ﱡلف اﳉواب عن ذلك وكثرة
ُ
ويستقر
افﱰاق القلوب
اﳋصومات فيه واﳉدال عليه ،حتى يتو ﱠلد من ذلك
ﱠ

فيها بسببه اﻷهوا ُء والشحناء والعداوة والبغضاء ،ويقﱰن ذلك كثﲑ ًا بن ﱠية
العلو واﳌباهاة وﴏف وجوه الناس ،وهذا ِﳑﱠا ذ ﱠمه العلﲈ ُء
اﳌغالبة وطلب
ﱢ
الر ﱠبان ﱡيون ،ود ﱠلت الس ﱠن ُة عﲆ ُقبحه َ
وﲢريمه ،وأما فقها ُء أهل اﳊديث العاملون
عز ﱠ
به ،ﱠ
يفﴪه من
فإن
ﳘهم البحث عن معاﲏ كتاب اﷲ ﱠ
وجل وما ﱢ
معظم ﱢ
َ
السنن الصحيحة وكﻼم الصحابة والتابعﲔ ﳍم بإحسان ،وعن سنﱠة رسول اﷲ

وتفهمها والوقوف عﲆ
ومعرفة صحيحها وسقيمها ،ثم التفقه فيها
ﱡ
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معانيها ،ثم معرفة كﻼم الصحابة والتابعﲔ ﳍم بإحسان ﰲ أنواع العلوم من

التفسﲑ واﳊديث ومسائل اﳊﻼل واﳊرام ،وأصول السنة والزهد والرقائق
وغﲑ ذلك ،وهذا هو طريقة اﻹمام أﲪد و َمن وافقه ِمن علﲈء اﳊديث
ٌ
الربان ﱢيﲔ ،وﰲ معرفة هذا ٌ
شاغل عن التﱠشاغل بﲈ أحدث من الرأي ِﳑﱠا ﻻ
شغل
يورث الت ُ
ُ
ﱠجادل فيه اﳋصومات واﳉدال ،وكثرة القيل
ينتفع به وﻻ يقع ،وإنﱠﲈ

والقال ،وكان اﻹمام أﲪد كثﲑ ًا إذا ُسئل عن ﳾء من اﳌسائل اﳌو ﱠلدات التي ﻻ

تقع يقول :دعونا من هذه اﳌسائل اﳌحدثة ((.

إﱃ أن قال )) :و َمن سلك طريقة طلب العلم عﲆ ما ذكرناه َﲤكﱠن من فهم

جواب اﳊوادث الواقعة غالب ًا؛ ﱠ
َ
أصوﳍا توجد ﰲ تلك اﻷصول اﳌشار
ﻷن
ُ
سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله اﳌجمع عﲆ
إليها ،وﻻ بدﱠ أن يكون

هدايتهم ودرايتهم ،كالشافعي وأﲪد وإسحاق وأﰊ عبيد و َمن سلك
مسلكهم ،ﱠ
فإن َمن ا ﱠدعى سلوك هذا الطريق عﲆ غﲑ طريقهم وقع ﰲ مفاوز

ُ
ُ
العمل به ،ومﻼك اﻷمر
ﳚب
ومهالك ،وأخذ بﲈ ﻻ ﳚوز
اﻷخذ به ،وترك ما ُ
والتقر َب إليه ،بمعرفة ما أنزل عﲆ رسوله،
ك ﱢله أن يقصد بذلك وج َه اﷲ
ﱡ
وسلوك طريقه والعمل بذلك ودعاء اﳋلق إليه ،و َمن كان كذلك و ﱠفقه اﷲ

وسدﱠ ده ْ
وأﳍ َ َمه رشدَ ه وع ﱠلمه ما َﱂ يكن يعلم ،وكان من العلﲈء اﳌمدوحﲔ ﰲ

الكتاب ﰲ قوله تعاﱃ:
العلم ((.

فمن امتثل ما أمر به النبي
إﱃ أن قال )) :وﰲ اﳉملة َ

ومن الراسخﲔ ﰲ

ﰲ هذا اﳊديث،

عﲈ ﳖى عنه ،وكان مشتغ ً
ﻼ بذلك عن غﲑه ،حصل له النجا ُة ﰲ الدنيا
وانتهى ﱠ
واﻵخرة ،و َمن خالف ذلك ،واشتغل بخواطره وما يستحسنه ،وقع فيﲈ ﱠ
حذر
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منه النبي

من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختﻼفهم

عﲆ أنبيائهم ،وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسلهم ((.
 ٨ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:
 ١ـ وجوب ترك ﱢ
حرمه اﷲ ورسول اﷲ .
كل ما ﱠ
 ٢ـ وجوب اﻹتيان ﱢ
بكل ما أوجبه اﷲ ورسوله

.

 ٣ـ التحذير من الوقوع فيﲈ وقع فيه أهل الكتاب ِﳑﱠا كان سبب ًا ﰲ هﻼكهم.
 ٤ـ أنﱠه ﻻ ﳚب عﲆ اﻹنسان أكثر ِﳑﱠا يستطيع.
٥ـ ﱠ
أن َمن عجز عن بعض اﳌأمور كفاه أن يأﰐ بﲈ قدر عليه منه.

 ٦ـ اﻻقتصار ﰲ اﳌسائل عﲆ ما ُﳛتاج إليه ،وترك التن ﱡطع والتك ﱡلف ﰲ اﳌسائل.

***
عن أﰊ هريرة رﴈ اﷲ تعاﱃ عنه قال :قال رسول اﷲ صﲆ اﷲ عليه وآله
وإن اﷲ أمر اﳌؤمنﲔ بﲈ أمر به
إن اﷲ تعاﱃ ط ﱢيب ﻻ يقبل ﱠإﻻ ط ﱢيب ًا ،ﱠ
وسلم )) :ﱠ
 ،وقال تعاﱃ:
اﳌرسلﲔ ،فقال:
َ
الرجل يطيل
 ،ثم ذكر ﱠ
ومطعمه حرام،
رب!
رب! يا ﱢ
السفر ،أشعث أغﱪَ ،يمدﱡ يديه إﱃ السﲈء :يا ﱢ
ُ
وملبسه حرامُ ،
وغذي باﳊرام ،فأنﱠى ُيستجاب له (( رواه مسلم.
ومﴩ ُبه حرام،
ُ

إن اﷲ تعاﱃ ط ﱢيب ﻻ يقبل ﱠإﻻ ط ﱢيب ًا (( ﱡ
يدل عﲆ ﱠ
 ١ـ قوله )) :ﱠ
أن من أسﲈء اﷲ
الط ﱢيب ،ويقبل من اﻷعﲈل ما كان موصوف ًا بال ﱢطيب ،وهو عام ﰲ ﲨيع
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اﻷعﲈل ،ومنها الكسب ،فﻼ يعمل اﳌرء ﱠإﻻ صاﳊ ًا ،وﻻ يكتسب ﱠإﻻ ط ﱢيب ًا ،وﻻ
ينفق ﱠإﻻ من الط ﱢيب.
 ٢ـ قوله )) :ﱠ
اﳌرسلﲔ ،فقال:
وإن اﷲ أمر اﳌؤمنﲔ بﲈ أمر به َ
 ،وقال تعاﱃ:
واﳌرسل إليهم باﻷكل من الط ﱢيبات،
اﳌرسلﲔ
َ
(( ﰲ اﻵيتﲔ أمر َ
اﳌرسلﲔ ﻻ يأكلون ﱠإﻻ الط ﱢيب ،ﱠ
وكﲈ ﱠ
فإن عﲆ أتباعهم أﻻﱠ يأكلوا ﱠإﻻ ط ﱢيب ًا.
أن َ

الرجل يطيل السفر ،أشعث أغﱪَ ،يمدﱡ يديه إﱃ السﲈء:
 ٣ـ قوله )) :ثم ذكر ﱠ
وملبسه حرام ،و ُغذي باﳊرام،
ومطعمه حرام ،ومﴩ ُبه حرام،
رب!
رب! يا ﱢ
يا ﱢ
ُ
ُ
أن اﷲ ﻻ يقبل ﱠإﻻ ط ﱢيب ًا ،ﱠ
ﱠ
وأن اﳌرسلﲔ
ﱠبي
فأنﱠى ُيستجاب له ((َ ،ﱠﳌا ﱠبﲔ الن ﱡ
واﳌؤمنﲔ ُأمروا باﻷكل من الط ﱢيبات ،ﱠبﲔ ﱠ
أن من الناس َمن ﳜالف هذا
اﳌسلك ،فﻼ يكون أكله ط ﱢيب ًا ،بل يعمد إﱃ اكتساب اﳊرام واستعﲈله ﰲ ﲨيع
شؤونه من مأكل وملبس وغذاء ،ﱠ
وأن ذلك من أسباب عدم قبول دعائه ،مع
كونه أتى بأسباب قبول الدعاء ،وهي ﰲ هذا اﳊديث أربعة :السفر مع إطالته،
وكونه أشعث أغﱪ ،وكونه َيمدﱡ يديه بالدعاء ،وكونه ينادي اﷲ بربوب ﱠيته ،مع
إﳊاحه عﲆ ر ﱢبه بتكرار ذلك ،ومعنى قوله )) :فأنﱠى ُيستجاب لذلك (( استبعاد
حصول اﻹجابة لوجود اﻷسباب اﳌانعة من قبول الدعاء.
 ٤ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:
أن من أسﲈء اﷲ الط ﱢيب ،ومعناه اﳌن ﱠَزه عن النقائص ،ﱠ
١ـ ﱠ
وأن من صفاته
مشتقة ،ﱡ
وتدل عﲆ صفات ﱠ
ﻷن أسﲈء اﷲ ك ﱠلها ﱠ
الطيب؛ ﱠ
مشتقة منها.
٢ـ ﱠ
أن عﲆ اﳌسلم أن يأﰐ بالطيب من اﻷعﲈل واﳌكاسب.

٣ـ ﱠ
ﱠبي أنﱠه قال:
أن الصدقة ﻻ تُقبل ﱠإﻻ من مال حﻼل ،وقد ثبت عن الن ﱢ
)) ﻻ يقبل اﷲ صﻼة بغﲑ طهور ،وﻻ صدقة من غلول (( رواه مسلم ).(٢٢٤

١٣٠

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

تفضل اﷲ عﲆ عباده بالنﱢعم ،وأ ْمرهم بأن يأكلوا من الطيبات.
٤ـ ﱡ
٥ـ ﱠ
أن أكل اﳊرام من أسباب عدم قبول الدعاء.

٦ـ ﱠ
أن من أسباب قبول الدعاء السفر ،وكون الداعي أشعث أغﱪ.
٧ـ ﱠ
أن من أسباب قبوله أيض ًا رفع اليدين بالدعاء.
٨ـ ﱠ
أن من أسبابه أيض ًا التوسل باﻷسﲈء.
٩ـ ﱠ
أن من أسبابه اﻹﳊاح عﲆ اﷲ فيه.

***
عن أﰊ ﳏمد اﳊسن بن عﲇ بن أﰊ طالب سبط رسول اﷲ
قال :حفظت من رسول اﷲ

ورﳛانته

َ )) :دع ما يري ُبك إﱃ ما ﻻ يريبك (( رواه

الﱰمذي والنسائي ،وقال الﱰمذي )) :حديث حسن صحيح ((.

تطمئن إليه نفسه،
اﻷمر بﱰك ما يرتاب اﳌر ُء فيه وﻻ
ّ
 ١ـ هذا اﳊديث فيه ُ
وتطمئن إليه
وﳛدث قلق ًا واضطراب ًا ﰲ النفس ،وأن يصﲑ إﱃ ما يرتاح إليه قل ُبه
ّ
نفسه.

وهذا اﳊديث شبيه بﲈ تقدﱠ م ﰲ حديث النعﲈن بن بشﲑ )) :فمن اتﱠقى
الشبهات فقد استﱪأ لدينه وعرضه ،ومن وقع ﰲ الشبهات فقد وقع ﰲ اﳊرام ((،
وﳘا يدﻻﱠن عﲆ ﱠ
أن اﳌتﱠقي ينبغي له أﻻﱠ يأكل اﳌال الذي فيه شبهة ،كﲈ ﳛرم عليه
أكل اﳊرام.
 ٢ـ قال ابن رجب ﰲ جامع العلوم واﳊكم ) )) :(٢٨٠/١ومعنى هذا

١٣١

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

َ
اﳊديث يرجع إﱃ الوقوف عند الشبهات واتﱢقائها؛ ﱠ
اﳌحض ﻻ
اﳊﻼل
فإن
َ
ُ
ﳛصل للمؤمن ﰲ قلبه منه ريب ،والريب بمعنى القلق واﻻضطراب ،بل

ويطمئن به القلب ،وأ ﱠما اﳌشتبهات فيحصل ﲠا للقلوب
تسكن إليه النفس،
ّ
ﱢ
للشك ((.
القلق واﻻضطراب اﳌوجب

أمر ينبغي التف ﱡطن له ،وهو ﱠ
أن التدقيق ﰲ
وقال أيض ًا ) )) :(٢٨٣/١وها هنا ٌ
التوقف عن الشبهات إنﱠﲈ يصلح َﳌِن استقامت أحواله ك ﱡلها ،وتشاﲠت أعﲈله

اﳌحرمات الظاهرة ،ثم يريد أن
ﰲ التقوى والورع ،فأ ﱠما َمن يقع ﰲ انتهاك
ﱠ

يتورع عن ﳾء من دقائق ﱡ
الش َبه ،فإنﱠه ﻻ ﳛتمل له ذلك ،بل ُينكر عليه ،كﲈ قال
ﱠ
ِ
ابن عمر َﳌن سأله عن دم البعوض من أهل العراق) :يسألوﲏ عن دم البعوض

ﱠبي
وقد قتلوا اﳊسﲔ ،وسمعت الن ﱠ
 ٣ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:

يقول :ﳘا رﳛانتاي من الدنيا( ((.

 ١ـ ترك ما يكون فيه ريبة ،واﻷخذ بﲈ ﻻ ريبة فيه.

أن َ
٢ـ ﱠ
ترك ما ُيرتاب فيه فيه راحة للنفس وسﻼمتها من القلق.

***
عن أﰊ هريرة رﴈ اﷲ تعاﱃ عنه قال :قال رسول اﷲ

ِ )) :من ُحسن

إسﻼم اﳌرء تركه ما ﻻ يعنيه (( حديث حسن ،رواه الﱰمذي وغﲑه هكذا.

 ١ـ معنى هذا اﳊديث ﱠ
ﳞمه من أمر الدﱢ ين والدنيا ﰲ
أن
اﳌسلم يﱰك ما ﻻ ﱡ
َ

اﻷقوال واﻷفعال ،ومفهومه أنﱠه ﳚتهد فيﲈ يعنيه ﰲ ذلك.

١٣٢

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

 ٢ـ قال ابن رجب ﰲ جامع العلوم واﳊكم ) ٢٨٨/١ـ  )) :(٢٨٩ومعنى
هذا اﳊديث ﱠ
أن َمن َح ُس َن إسﻼ ُمه ترك ما ﻻ يعنيه من قول وفعل ،واقتﴫ عﲆ
ما يعنيه من اﻷقوال واﻷفعال ،ومعنى )يعنيه( أنﱠه تتعلق عنايته به ،ويكون من
اهتم به
مقصده ومطلوبه ،والعناية شدﱠ ة اﻻهتﲈم بالﴚءُ ،يقال عناه يعنيه إذا ﱠ
وطلبه ،وليس اﳌراد أنﱠه يﱰك ما ﻻ عناية له وﻻ إرادة بحكم اﳍوى وطلب
النفس ،بل بحكم الﴩع واﻹسﻼم ،وﳍذا جعله ِمن حسن اﻹسﻼم ،فإذا
إسﻼم اﳌرء ترك ما ﻻ يعنيه ﰲ اﻹسﻼم من اﻷقوال واﻷفعال ،ﱠ
فإن
َح ُسن
ُ
اﻹسﻼم يقتﴤ َ
فعل الواجبات كﲈ سبق ذكره ﰲ ﴍح حديث جﱪيل عليه
َ
السﻼم ،ﱠ
اﳌحرمات ،كﲈ قال :
وإن
اﻹسﻼم الكامل اﳌمدوح يدخل فيه ترك ﱠ
َ
)اﳌسلم َمن سلم اﳌسلمون من لسانه ويده( ،وإذا حسن اﻹسﻼم اقتﴣ ترك
ما ﻻ يعني ك ﱠله من اﳌحرمات واﳌشتبهات واﳌكروهات وفضول اﳌباحات التي
ﻻ ﳛتاج إليها ،ﱠ
كمل إسﻼ ُمه وبلغ إﱃ درجة
فإن هذا ك ﱠله ﻻ يعني اﳌسلم إذا ُ
فمن
اﻹحسان ،وهو أن يعبد اﷲ تعاﱃ كأنﱠه يراه ،فإن ﱂ يكن يراه فإن اﷲ يراهَ ،
ع َبدَ اﷲ عﲆ استحضار قربه ومشاهدته بقلبه ،أو عﲆ استحضار قرب اﷲ منه
واطﻼعه عليه ،فقد حسن إسﻼمه ،ولزم من ذلك أن يﱰك ﱠ
كل ما ﻻ يعنيه ﰲ
اﻹسﻼم ،ويشتغل بﲈ يعنيه فيه ،فإنﱠه يتو ﱠلد من هذين اﳌقامﲔ اﻻستحياء من
اﷲ ،وترك ﱢ
كل ما ُيستحيى منه ((.
 ٣ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:
 ١ـ ترك اﻹنسان ما ﻻ يعنيه ﰲ أمور الدﱢ ين والدنيا.
 ٢ـ اشتغال اﻹنسان بﲈ يعنيه من أمور دينه ودنياه.

أن ﰲ ترك ما ﻻ يعنيه ً
٣ـ ﱠ
راحة لنفسه وحفظ ًا لوقته وسﻼمة لعرضه.
 ٤ـ تفاوت الناس ﰲ اﻹسﻼم.

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

عن أﰊ ﲪزة أنس بن مالك رﴈ اﷲ تعاﱃ عنه خادم رسول اﷲ

ﱠبي
الن ﱢ
البخاري ومسلم.

١٣٣

 ،عن

ﳛب لنفسه (( رواه
ﳛب ﻷخيه ما ﱡ
ؤمن أحدُ كم حتى ﱠ
قال )) :ﻻ ُي ُ

ﳛب ﻷخيه
نفي كﲈل اﻹيﲈن الواجب عن اﳌسلم حتى ﱠ
 ١ـ ﰲ هذا اﳊديث ُ
ب لنفسه ،وذلك ﰲ أمور الدنيا واﻵخرة ،ويدخل ﰲ ذلك أن
اﳌسلم ما ُﳛ ﱡ
ُي َ
ﳛب أن ُيعاملوه به ،فقد جاء ﰲ صحيح مسلم )(١٨٤٤
الناس بمثل ما ﱡ
عامل َ
أحب أن
فمن
عن عبد اﷲ بن عمرو بن العاص
ﱠ
ﰲ حديث طويلَ )) :
ُيزحزح عن النار و ُيدخل اﳉنﱠة ،فلتأته من ﱠيتُه وهو يؤمن باﷲ واليوم اﻵخر،
عز ﱠ
وجل:
ﳛب أن ُيؤتَى إليه (( ،وقال اﷲ ﱠ
وليأت إﱃ الناس الذي ﱡ
.

 ٢ـ قال اﳊافظ ابن رجب ﰲ جامع العلوم واﳊكم ) )) :(٣٠٦/١وحديث
أنس ﱡ
يدل عﲆ ﱠ
يﴪ أخاه اﳌؤمن ،ويريد ﻷخيه اﳌؤمن ما
أن
َ
ﴪه ما ﱡ
اﳌؤمن َي ﱡ

يريده لنفسه من اﳋﲑ ،وهذا ك ﱡله إنﱠﲈ يأﰐ من كﲈل سﻼمة الصدر من ﱢ
الغل
ِ
والغ ﱢش واﳊسد ،ﱠ
فإن اﳊسدَ يقتﴤ أن يكره اﳊاسدُ أن يفو َقه أحدٌ ﰲ خﲑ ،أو

ب أن َيمتاز عﲆ الناس بفضائله ،وينفرد ﲠا عنهم ،واﻹيﲈن
يساويه فيه؛ ﻷنﱠه ُﳛ ﱡ
خﻼف ذلك ،وهو أن يﴩكه اﳌؤمنون ك ﱡلهم فيﲈ أعطاه اﷲ من اﳋﲑ،
يقتﴤ
َ
من غﲑ أن ينقص عليه منه ﳾء (( ،وقال ) )) :(٣٠٨/١وﰲ اﳉملة فينبغي

ب لنفسه ،ويكره ﳍم ما يكره لنفسه ،فإن رأى
ب للمؤمنﲔ ما ُﳛ ﱡ
للمؤمن أن ُﳛ ﱠ
ﰲ أخيه اﳌسلم نقص ًا ﰲ دينه اجتهد ﰲ إصﻼحه ((.

١٣٤

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

 ٣ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:

ﳛب لنفسه ،ويكره له ما يكره ﳍا.
ﳛب
اﳌسلم ﻷخيه اﳌسلم ما ﱡ
 ١ـ أن ﱠ
ُ

 ٢ـ الﱰغيب ﰲ ذلك؛ لنفي كﲈل اﻹيﲈن الواجب عنه حتى يكون كذلك.
٣ـ ﱠ
أن اﳌؤمنﲔ يتفاوتون ﰲ اﻹيﲈن.

 ٤ـ التعبﲑ بـ )) أخيه (( فيه استعطاف للمسلم ْ
ﻷن ﳛصل منه ﻷخيه ذلك.

***
عن ابن مسعود رﴈ اﷲ تعاﱃ عنه قال :قال رسول اﷲ  )) :ﻻ ﱡ
دم
ﳛل ُ
ُ
والتارك لدينه
والنفس بالنفس،
امرئ مسلم ﱠإﻻ بإحدى ثﻼث :الث ﱢيب الزاﲏ،
ُ
اﳌفارق للجﲈعة (( رواه البخاري ومسلم.

الرجم كﲈ ثبتت به
 ١ـ قوله )) :الث ﱢيب الزاﲏ (( الث ﱢيب هو
َ
اﳌحصن ،وحكمه ﱠ
السنﱠة عن رسول اﷲ  ،وكﲈ د ﱠلت عليه ُ
آية الرجم التي نُسخت تﻼوﲥا
وبقي حكمها.
عز ﱠ
وجل:
 ٢ـ قوله )) :والنفس بالنفس (( ،أي :القتل قصاص ًا ،كﲈ قال اﷲ ﱠ
اﻵية ،وقال:
.

ُ
ُ
اﳌفارق للجﲈعة (( واﳌراد به اﳌرتدﱡ عن اﻹسﻼم؛
التارك لدينه
 ٣ـ قوله)) :
لقوله َ )) :من بدﱠ ل دينه فاقتلوه (( رواه البخاري ).(٣٠١٧
 ٤ـ ذكر اﳊافظ ابن رجب قتل ﲨاعة غﲑ َمن ذكِر ﰲ اﳊديث ،وهم القتل

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

١٣٥

ﰲ اللواط ،و َمن أتى ذات ﳏرم ،والساحر ،و َمن وقع عﲆ ﲠيمة ،و َمن ترك

الصﻼة ،وشارب اﳋمر ﰲ اﳌرة الرابعة ،والسارق ﰲ اﳌرة اﳋامسة ،وقتل
ِ
السﻼح ،واﳉاسوس اﳌسلم إذا
اﻵخر من اﳋليفتﲔ اﳌبا َيع ﳍﲈ ،و َمن َش َهر ﱢ
ﲡسس للكفار عﲆ اﳌسلمﲔ.
ﱠ
٥ـ ِ
وﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:
ُ
عصمة دم اﳌسلم ﱠإﻻ إذا أتى بواحدة من هذه الثﻼث.
١ـ
٢ـ ﱠ
حكم الزاﲏ اﳌحصن القتل رﲨ ًا باﳊجارة.
أن
َ

 ٣ـ قتل القاتل عمد ًا قصاص ًا إذا تو ﱠفرت ﴍوط القصاص.
 ٤ـ قتل اﳌرتدﱢ عن دين اﻹسﻼم ،سواء كان ذكر ًا أو أنثى.

***
قالَ )) :من كان يؤمن باﷲ واليوم
أن رسول اﷲ
عن أﰊ هريرة  :ﱠ
ومن كان يؤمن باﷲ واليوم اﻵخر فل ُي ِ
كرم
اﻵخر فل َي ُقل خﲑ ًا أو ليصمتَ ،
ومن كان يؤمن باﷲ واليوم اﻵخر فل ُي ِ
كرم ضي َفه (( رواه البخاري ومسلم.
جارهَ ،
َ

 ١ـ ﲨع رسول اﷲ بﲔ ذكر اﻹيﲈن باﷲ واﻹيﲈن باليوم اﻵخر ﰲ هذه
اﻷساس ﰲ ﱢ
اﻹيﲈن به ،ﱠ
ُ
َ
اﻷمور الثﻼثة؛ ﱠ
فإن
كل ﳾء ﳚب
اﻹيﲈن باﷲ هو
ﻷن
ُ
ُ
اﻹيﲈن باليوم اﻵخر ففيه
تابع لﻺيﲈن باﷲ ،وأ ﱠما
أي ﳾء ﳚب اﻹيﲈن به ٌ
ﱠ
فخﲑْ ،
فﴩ.
وإن ﴍا ﱞ
التذكﲑ باﳌ َعاد واﳉزاء عﲆ اﻷعﲈل ،إن خﲑ ًا ٌ
 ٢ـ قولهَ )) :من كان يؤمن باﷲ واليوم اﻵخر فل َي ُقل خﲑ ًا أو ليصمت ((،

١٣٦

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

ٌ
جامعة من جوامع كَلِمه
هذه كلم ٌة
الكﻼم ﱠإﻻ ﰲ خﲑ ،قال النووي ﰲ ﴍح هذا اﳊديث )) :قال الشافعي

 ،مقتضاها وجوب حفظ اللسان من

تعاﱃ :معنى اﳊديث إذا أراد أن يتك ﱠلم فل ُيفكﱢر ،فإن ظهر أنﱠه ﻻ ﴐر عليه
تك ﱠلم ،وإن ظهر ﱠ
ﱠ
وشك فيه أمسك ،وقال اﻹمام اﳉليل أبو ﳏمد
أن فيه ﴐر ًا
تتفرع من أربعة
ابن أﰊ زيد إمام اﳌالكية باﳌغرب ﰲ زمنهُ :
ﲨيع آداب اﳋﲑ ﱠ
ﱠبي ) :من كان يؤمن باﷲ واليوم اﻵخر فليقل خﲑ ًا أو
أحاديث :قول الن ﱢ
ليصمت( ،وقوله

) :من حسن إسﻼم اﳌرء تركه ما ﻻ يعنيه( ،وقوله

ب
للذي اختﴫ له الوص ﱠية) :ﻻ تغضب( ،وقوله) :ﻻ يؤمن أحدُ كم حتﱠى ُﳛ ﱠ
ب لنفسه( (( ،ونقل النووي عن بعضهم أنﱠه قال )) :لو كنتم تشﱰون
ﻷخيه ما ُﳛ ﱡ
الكا َغد للحفظة لسكتﱡم عن كثﲑ من الكﻼم ((.
اسم ُيقابله الﴩ ،ويأﰐ أيض ًا )) خﲑ (( أفعل تفضيل حذفت منه
 ٣ـ اﳋﲑ ٌ
عز ﱠ
وجل:
اﳍمزة ،وقد جاء اﳉمع بينهﲈ ﰲ قول اﷲ ﱠ
.

 ٤ـ قوله )) :و َمن كان يؤمن باﷲ واليوم اﻵخر فل ُي ِ
حق اﳉار
جاره (( ،ﱡ
كرم َ

من اﳊقوق اﳌؤكﱠدة عﲆ جاره ،وقد جاءت أحاديث كثﲑة ﰲ الﱰغيب ﰲ إكرام
اﳉار والﱰهيب من إيذائه وإﳊاق الﴬر به ،ومنها حديث عائشة

 )) :ما

ورثه (( رواه البخاري )،(٦٠١٤
زال جﱪيل يوصيني باﳉار حتى
ُ
ظننت أنﱠه س ُي ﱢ

ومسلم ) ،(٢٦٢٤وحديث )) :واﷲ ﻻ يؤمن! واﷲ ﻻ يؤمن! قالواَ :من يا رسول

جاره بوائ َقه (( رواه البخاري ) ،(٦٠١٦ومسلم ).(٧٣
اﷲ؟ قال :الذي ﻻ يأمن ُ

ﴍه،
وإكرا ُمه يكون بأن يصل إليه ﱡبره ،وأن ﲢصل له السﻼم ُة من ﱢ
واﳉﲑان ثﻼثة:

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

١٣٧

جار مسلم ذو قربى ،له ثﻼثة حقوق :حق اﳉوار ،وحق القرابة ،وحق
ـ ٌ

اﻹسﻼم.

وجار مسلم ليس بذي ُقربى ،له حق اﻹسﻼم واﳉوار.
ـ
ٌ

حق اﳉوار فقط.
ـ وجار ليس بمسلم وﻻ ذي ُقربى ،له ﱡ

أقرﲠم باب ًا؛ ﳌشاهدته ما يدخل ﰲ بيت
وأوﱃ اﳉﲑان باﻹحسان َمن يكون َ
جاره ،فيتط ﱠلع إﱃ إحسانه إليه.

 ٥ـ قوله )) :و َمن كان يؤمن باﷲ واليوم اﻵخر فل ُي ِ
إكرام
كرم ضي َفه ((،
ُ
الضيف من اﳊقوق التي للمسلمﲔ عﲆ اﳌسلمﲔ ،وهو من مكارم اﻷخﻼق،
سمعت أذناي
وﰲ صحيح البخاري ) (٦٠١٩من حديث أﰊ ُﴍيح قال:
ْ

ﱠبي  ،فقالَ )) :من كان يؤمن باﷲ واليوم
ْ
وأبﴫت عيناي حﲔ تك ﱠلم الن ﱡ
جاره ،و َمن كان يؤمن باﷲ واليوم اﻵخر فل ُي ِ
اﻵخر فل ُي ِ
كرم ضي َفه جائزته،
كرم َ
يوم وليلة ،والضيافة ثﻼثة أيام ،وما وراء
قيل :وما جائزته يا رسول اﷲ؟ قالٌ :

ذلك فهو صدقة عليه ((.
 ٦ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:

 ١ـ الﱰغيب ﰲ الكﻼم فيﲈ هو خﲑ.

 ٢ـ الﱰغيب ﰲ الصمت إذا ﱂ يكن التك ﱡلم بخﲑ.

 ٣ـ التذكﲑ عند الﱰغيب والﱰهيب باليوم اﻵخر؛ ﱠ
ﻷن فيه اﳊساب عﲆ

اﻷعﲈل.

 ٤ـ الﱰغيب ﰲ إكرام اﳉار ،والتحذير من إيذائه.
٥ـ ﱡ
اﳊث عﲆ إكرام الضيف واﻹحسان إليه.

١٣٨

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

أن رج ً
ﱠبي
عن أﰊ هريرة  :ﱠ
ﻼ قال للن ﱢ
فر ﱠدد مرار ًا قال :ﻻ تغضب (( رواه البخاري.

ِ :
أوصني ،قال )) :ﻻ تغضب،

 ١ـ قال اﳊافظ ﰲ الفتح ) )) :(٥٢٠/١٠قال اﳋطاﰊ :معنى قوله) :ﻻ
تتعرض َﳌِا ﳚل ُبه ،وأ ﱠما نفس الغضب فﻼ
اجتنب
َ
تغضب( ْ
أسباب الغضب وﻻ ﱠ
أمر طبيعي ﻻ يزول من ِ
اﳉب ﱠلة (( ،وقال أيض ًا )) :وقال ابن
يتأتﱠى النهي عنه؛ ﻷنﱠه ٌ
خﲑ الدنيا واﻵخرة؛ ﱠ
الغضب يؤول
ﻷن
َ
التﲔ :ﲨع ﰲ قوله) :ﻻ تغضب( َ
الرفق ،ور ﱠبﲈ آل إﱃ أن يؤذي اﳌغضوب عليه فينتقص ذلك
إﱃ التقاطع ومنع ﱢ
من الدﱢ ين ((.
ﱠبي أنﱠه:
 ٢ـ مدح اﷲ الكاظمﲔ الغيظ والعافﲔ عن الناس ،وأخﱪ الن ﱡ
نفسه عند الغضب (( رواه
بالﴫعة ،إنﱠﲈ الشديد الذي َيملك َ
)) ليس الشديد ﱡ
البخاري ) ،(٦١١٤وعﲆ اﳌرء إذا غضب أن يكظم غيظه ،وأن يستعيذ باﷲ
من الشيطان الرجيم ،كﲈ ﰲ البخاري ) ،(٦١١٥وأن ﳚلس أو يضطجع ،كﲈ
ﰲ سنن أﰊ داود ) (٤٧٨٢عن أﰊ ذر ﱠ
قال )) :إذا غضب
أن رسول اﷲ
أحدُ كم وهو قائم فليجلس ،فإن ذهب عنه الغضب وإﻻﱠ فليضطجع (( ،وهو
حديث صحيح ،رجاله رجال مسلم.
 ٣ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:

حرص الصحابة عﲆ اﳋﲑ؛ لطلب هذا الصحاﰊ الوص ﱠية من رسول
١ـ
ُ
اﷲ .
 ٢ـ التحذير من أسباب الغضب واﻵثار اﳌﱰتﱢبة عليه.

 ٣ـ تكرار الوصية بالنهي عن الغضب ﱞ
دال عﲆ أﳘ ﱠية تلك الوصية.

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

١٣٩

إن اﷲ كتب
قال )) :ﱠ

عن أﰊ يعﲆ شدﱠ اد بن أوس  ،عن رسول اﷲ
كل ﳾء ،فإذا قتلتُم فأحسنوا ِ
اﻹحسان عﲆ ﱢ
الق ْت َلة ،وإذا ذبحتُم فأحسنوا
َ
ﱢ
ولﲑح ذبيحتَه (( رواه مسلم.
شفرتَهُ ،
الذ ْبحة ،وليحدﱠ أحدُ كم َ

اﻹحسان عﲆ ﱢ
ُ
َ
 ١ـ قوله )) :ﱠ
اﻹحسان ضدﱡ اﻹساءة،
كل ﳾء ((،
إن اﷲ كتب
وكتب بمعنى ﴍع وأوجب ،فالكتابة دينية ﴍع ﱠية ،واﻹحسان فيها يكون
عاما لﻺنسان واﳊيوان.
 ٢ـ ثم أمر الرسول بإحسان ِ
القتلة ﱢ
والذبحة ،وإحداد الشفرة وإراحة
ﱠ
اﳌستحق للقتل
الذبيحة ،وهذا مثال من أمثلة إيقاع اﻹحسان عند قتل اﻹنسان
ﱢ
وذبح اﳊيوان ،وذلك بسلوك أسهل الطرق التي يكون ﲠا إزهاق النفس من
غﲑ تعذيب.
 ٣ـ قال ابن رجب ﰲ جامع العلوم اﳊكم ) ٣٨١/١ـ  )) :(٣٨٢وهذا
كل ﳾء من اﻷعﲈل ،لكن إحسان ﱢ
يدل عﲆ وجوب اﻹحسان ﰲ ﱢ
اﳊديث ﱡ
كل

ُ
ُ
اﻹتيان ﲠا عﲆ
فاﻹحسان ﰲ اﻹتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة
ﳾء بحسبه،

وجه كﲈل واجباﲥا ،فهذا القدر من اﻹحسان فيها واجب ،وأ ﱠما اﻹحسان فيها
ُ
اﳌحرمات ،اﻻنتها ُء عنها
بإكﲈل مستح ﱠباﲥا فليس بواجب،
واﻹحسان ﰲ ترك ﱠ

و ُ
ترك ظاهرها وباطنها ،كﲈ قال تعاﱃ:

 ،فهذا

ُ
اﻹحسان ﰲ الصﱪ عﲆ اﳌقدورات ،فأن
واجب ،وأ ﱠما
القدر من اﻹحسان فيها
ٌ
ُ
ُ
واﻹحسان الواجب
يأﰐ بالصﱪ عليها عﲆ وجهه ،من غﲑ ت ََس ﱡخط وﻻ َج َزعٍ،

ﰲ معاملة اﳋَلق ومعاﴍﲥم ،القيا ُم بﲈ أوجب اﷲ من حقوق ذلك ك ﱢله،
ﳋلق وسياستهم ،القيا ُم بواجبات الوﻻية ك ﱢلها،
واﻹحسان الواجب ﰲ وﻻية ا َ

١٤٠

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

ٌ
إحسان ليس بواجب ،واﻹحسان ﰲ
والقدر الزائد عﲆ الواجب ﰲ ذلك ك ﱢله
ُ
ُ
إزهاق نفسه عﲆ أﴎع الوجوه
قتل ما َﳚوز قتله من الناس والدﱠ واب،
إيﻼم ﻻ
وأسهلِها وأوحاها ـ يعني أﴎعها ـ من غﲑ زيادة ﰲ التعذيب ،فإنﱠه
ٌ
ﱠبي ﰲ هذا اﳊديث ،ولع ﱠله ذكَره
حاجة إليه ،وهذا
ُ
النوع هو الذي ذكره الن ﱡ

عﲆ سبيل اﳌثال ،أو ﳊاجته إﱃ بيانه ﰲ تلك اﳊال ،فقال) :إذا قتلتم فأحسنوا
الذبحة(ِ ،
ِ
تلة ﱢ
والق ُ
القتْلة ،وإذا ذ َبحتم فأحسنوا ﱢ
والذبحة بالكﴪ ،أي :اﳍيئة،

وهيئة القتل ،وهذا ﱡ
َ
واﳌعنى :أحسنوا َهيئة ﱠ
يدل عﲆ وجوب اﻹﴎا ِع ﰲ
الذبح
إزهاق النفوس التي ُيباح إزها ُقها عﲆ أسهل الوجوه ((.
ُ
اﻹحسان ﰲ القتل مطلوب بدون تعذيب أو ﲤثيل ،سواء كان ﰲ قتال
٤ـ
الكفار أو القتل قصاص ًا أو حدا ،ﱠإﻻ أنﱠه عند القتل قصاص ًا ُيفعل بالقاتل كﲈ

ﱠبي
َف َع َل باﳌقتول ،كﲈ جاء عن الن ﱢ
بﲔ َحجرين ،رواه البخاري ) ،(٢٤١٣ومسلم ) ،(١٦٧٢وكﲈ جاء ﰲ قصة
ال ُعرن ﱢيﲔ ،رواه البخاري ) ،(٦٨٠٢ومسلم ) ،(١٦٧١وأ ﱠما ما جاء ﰲ حدﱢ
الرجم ،فهو إ ﱠما مستثنَى من عموم هذا اﳊديث ،أو
الزاﲏ ا ُﳌ َ
حصن ،وهو ﱠ
رض رأس جارية
ﰲ قتل
اليهودي الذي ﱠ
ﱢ

َ
ﳏمول عﲆ ﱠ
اﳌحصن منه.
اﻹحسان يكون ﰲ موافقة الﴩع ،ورجم
أن
َ
 ٥ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:
 ١ـ وجوب اﻹحسان ﰲ ﱢ
كل ﳾء.

 ٢ـ وجوب اﻹحسان عند القتل بسلوك أيﴪ سبيل ﻹزهاق النفس.
 ٣ـ وجوب اﻹحسان عند ذبح اﳊيوان كذلك.
 ٤ـ تفقد آلة ﱠ
الذبح قبل مباﴍته؛ لقوله

ذبيحتَه ((.
ولﲑح َ
ُ

 )) :ول ُيحدﱢ أحدُ كم شفرته،

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

١٤١

عن أﰊ ذر ُجندب بن ُجنادة وأﰊ عبد الرﲪن معاذ بن جبل رﴈ اﷲ تعاﱃ
َ
اﳊسنة
قال )) :اتﱠق اﷲ حيثﲈ كنت ،وأتْبع الس ﱢي َئة
عنهﲈ ،عن رسول اﷲ
ِ
الناس بخُ ُلق حسن (( رواه الﱰمذي ،وقال )) :حديث حسن ((،
َﲤ ُحها ،وخالق َ
وﰲ بعض النسخ )) :حسن صحيح ((.
بجملِه الثﻼث عﲆ ما هو مطلوب من اﳌسلم لر ﱢبه
 ١ـ هذا اﳊديث اشتمل ُ
ولنفسه ولغﲑه.

 ٢ـ قوله )) :اتﱠق اﷲ حيثﲈ كنت ((ُ ،
أصل التقوى ﰲ اللغة :أن ﳚعل بينه وبﲔ
الذي ﳜافه وقاية تقيه منه ،مثل ﱢاﲣاذ النﱢعال واﳋفاف للوقاية ِﳑﱠا يكون ﰲ
ﱢ
وكاﲣاذ البيوت واﳋيام ﻻتﱢقاء حرارة الشمس ،ونحو
اﻷرض من ﴐر،
ذلك ،والتقوى ﰲ الﴩع :أن َ
ُ
اﻹنسان بينه وبﲔ غضب اﷲ وقاية تقيه
ﳚعل
منه ،وذلك بفعل اﳌأمورات وترك اﳌنهيات ،وتصديق اﻷخبار ،وعبادة اﷲ
ٌ
مطلوبة ﰲ ﲨيع اﻷحوال
وفق ًا للﴩع ،ﻻ بالبدع واﳌحدثات ،وتقوى اﷲ
الﴪ والعلن ،وبروزه للناس واستتاره عنهم،
واﻷماكن واﻷزمنة ،فيتﱠقي اﷲ ﰲ ﱢ
كﲈ جاء ﰲ هذا اﳊديث )) :اتﱠق اﷲ حيثﲈ كنت ((.
َ
اﳊسنة َﲤ ُحها (( ،عندما يفعل اﳌر ُء س ﱢي ًئة فإنﱠه يتوب
 ٣ـ قوله )) :وأتْبع الس ﱢيئة
ُ
ﲡب ما قبلها من الكبائر والصغائر ،ويكون أيض ًا
منها،
والتوبة حسنة ،وهي ﱡ
فإﳖا ﲤحو الصغائر ،وأ ﱠما الكبائر فﻼ يمحوها ﱠإﻻ التوبة منها.
بفعل اﳊسنات ،ﱠ
ِ
الناس ُ
بخ ُلق حسن (( ،فإنﱠه مطلوب من اﻹنسان أن
 ٤ـ قوله )) :وخالق َ
ﳛب أن ُيعاملوه به؛ لقوله
الناس ﲨيع ًا معاملة حسنة ،ف ُيعاملهم بمثل ما ﱡ
ُيعامل َ
ب لنفسه (( ،وقوله
ﳛب ﻷخيه ما ُﳛ ﱡ
 )) :ﻻ يؤمن أحدُ كم حتى ﱠ

فمن
َ )) :

١٤٢

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

أحب أن ُيزحزح عن النار و ُيدخل اﳉنﱠة ،فلتأته من ﱠيتُه وهو يؤمن باﷲ واليوم
ﱠ
ﳛب أن ُيؤتَى إليه (( ،فقد وصف اﷲ نب ﱠيه
اﻵخر ،وليأت إﱃ الناس الذي ﱡ
أن َ
ﱠ
خلقه القرآن ،رواه مسلم
بأنﱠه عﲆ ُخ ُلق عظيم ،وجاء عن عائشة

) ،(٧٤٦أي :أنﱠه يقوم بتطبيق ما فيه ،وجاء ﰲ السنة أحاديث كثﲑة ﱡ
تدل عﲆ
وﲢث عﲆ التخ ﱡلق باﻷخﻼق اﳊسنة ،ﱢ
ﱡ
وﲢذر من اﻷخﻼق
ﳋ ُلق،
فضل حسن ا ُ
الس ﱢيئة.

 ٥ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:
 ١ـ كﲈل نصح الرسول

ﻷ ﱠمته ،ومن ذلك ما اشتمل عليه هذا اﳊديث

من هذه الوصايا الثﻼث العظيمة اﳉامعة.

 ٢ـ اﻷمر بتقوى اﷲ ﰲ ﲨيع اﻷحوال واﻷمكنة واﻷزمان.
٣ـ ﱡ
اﳊث عﲆ إتباع الس ﱢيئات باﳊسنات.
٤ـ ﱠ
أن اﳊسنات ﲤحو الس ﱢيئات.

٥ـ ﱡ
اﳊث عﲆ ﳐالقة الناس باﻷخﻼق اﳊسنة.

***
عن أﰊ العباس عبد اﷲ بن عباس رﴈ اﷲ تعاﱃ عنهﲈ قال كنت :خلف
ﷲ َﳛفظك،
يوم ًا فقال ﱄ )) :يا غﻼم! ﱢإﲏ أع ﱢلمك كلﲈت :احفظ ا َ
ﱠبي
الن ﱢ
ِ
فاستعن باﷲ،
استعنت
سألت فاسأل اﷲَ ،وإذا
ﷲ َﲡده ﲡاهك ،إذا
احفظ ا َ
َ
َ
اﻷمة لو اجتمعت عﲆ أن ينفعوك بﴚء َﱂ ينفعوك ﱠإﻻ بﴚء قد كتبه
واعلم ﱠ
أن ﱠ
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١٤٣

يﴬوك بﴚء َﱂ يﴬوك ﱠإﻻ بﴚء قد كتبه اﷲ
اﷲ لك ،وإن اجتمعوا عﲆ أن ﱡ
الصحف (( رواه الﱰمذي وقال )) :حديث
عليكُ ،رفعت
وج ﱠفت ﱡ
اﻷقﻼم َ
ُ
تعرف إﱃ
أمامك ،ﱠ
حسن صحيح (( ،وﰲ رواية غﲑ الﱰمذي )) :احفظ اﷲ َﲡده َ
الرخاء يعرفك ﰲ ﱢ
أن ما أخطأك َﱂ يكن ليصي َبك ،وما
الشدﱠ ة ،واعلم ﱠ
اﷲ ﰲ ﱠ
وأن ال َف َر َج مع الك َْر ِ
ب،
أصا َبك َﱂ يكن لِ ُيخطئك،
ﱠﴫ مع الصﱪ ،ﱠ
واعلم ﱠ
ْ
أن الن َ
وأن مع ال ُعﴪ ُيﴪ ًا ((.
ﱠ

 ١ـ قوله )) :احفظ اﷲ ﳛفظك (( ،أي :احفظ حدود اﷲ بامتثال أوامره
واجتناب نواهيه ،وتصديق اﻷخبار ،وعبادته وفق ًا َﳌِا ﴍع ،ﻻ باﻷهواء

والبدع ،ﳛفظك اﷲ ﰲ أمور دينك و ُدنياك جزا ًء وفاق ًا ،أي :ﱠ
أن اﳉزا َء من
ُ
ٌ
فالعمل ٌ
حفظ.
حفظ واﳉزا ُء
جنس العمل،
 ٢ـ قوله )) :احفظ اﷲ ﲡده ﲡاهك (( ُﲡاهك بمعنى أمامك ،كﲈ ﰲ الرواية
اﻷخرى )) :احفظ اﷲ ﲡده أمامك (( ،واﳌعنى :ﲡده ﳛو ُطك ويرعاك ﰲ أمور
دينك ودنياك.

مطابق
 ٣ـ قوله )) :إذا سألت فاسأل اﷲ ،وإذا استعنت فاستعن باﷲ (( ،هذا
ٌ
؛ ﱠ
فإن سؤال اﷲ دعاء ،والدعا ُء
لقوله تعاﱃ:

هو العبادة ،واﳌعنى ﱠ
اﳌسلم يعبد اﷲ وحده ،ويسأله قضاء حاجاته ،ويستعﲔ
أن
َ
به ﰲ ﲨيع أموره الدنيوية واﻷُخروية ،ويأخذ باﻷسباب اﳌﴩوعة ،ويسأل اﷲ

أن ينفع باﻷسباب ،كﲈ قال

تعجز (( رواه مسلم ).(٢٦٦٤

 )) :احرص عﲆ ما ينفعك واستعن باﷲ وﻻ

 ٤ـ قوله )) :واعلم ﱠ
أن اﻷ ﱠمة لو اجتمعت عﲆ أن ينفعوك (( إﱃ قولهُ )) :رفعت
الصحف (( ،بعد أن ذكر ﱠ
أن السؤال ﷲ وحده واﻻستعانة باﷲ
اﻷقﻼم وج ﱠفت ﱡ

١٤٤
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أن ﱠ
كل ﳾء بيده ،وأنﱠه ﻻ مانع َﳌِا أعطى ،وﻻ ُمعطي َﳌِا منع ،ﱠ
ﱪ ﱠ
وأن
وحده ،أخ َ
ﱠ
كل ﳾء ﻻ ﳜرج عن إرادته ومشيئته ،ﱠ
وأن العبا َد ﻻ ُيمكنهم أن ينفعوه بﴚء ﱂ
وأن ﱠ
يﴬوه بﴚء ﱂ ُيقدﱢ ره اﷲ ،ﱠ
كل ﳾء يقع أو ﻻ يقع سبق
ُيقدﱢ ره اﷲ ،وﻻ أن ﱡ
به القضاء والقدر ،وﳍذا قالُ )) :رفعت اﻷقﻼم وج ﱠفت الصحف (( ،أي :ﱠ
أن
ﱠ
كل كائن قد ُفرغ منه وكُتب ،وﻻ بدﱠ من وقوعه ،واﳌراد برفع اﻷقﻼم وجفاف
الص ُحف اﻻنتهاء من ﱢ
كل ﳾء مقدﱠ ر بكتابته ﰲ اللوح اﳌحفوظ ،فﻼ بدﱠ أن يقع
ﱡ
ِ
ﳉ َمل فيها إثبات اﻹيﲈن بالقدر ،وهو أحد أصول اﻹيﲈن
وفق ًا َﳌا ُقدﱢ ر ،وهذه ا ُ

اﳌبيًنة ﰲ حديث جﱪيل اﳌشهور.
الستة ﱠ

الرخاء يعرفك ﰲ الشدﱠ ة (( ،اﳌعنى :ﱠ
أن َمن
تعرف إﱃ اﷲ ﰲ ﱠ
 ٥ـ قوله )) :ﱠ
الﴬ عنه ﰲ
أخلص عم َله ﷲ ﰲ حال رخائه وسعته ﳚدُ
َ
اﳋﲑ من اﷲ ،و َد ْف َع ﱢ
َ
عز ﱠ
وجل:
حال شدﱠ ته وكربه ،كﲈ قال اﷲ ﱠ
 ،وقال:
قصة الثﻼثة الذين آواهم اﳌبيت إﱃ غار،
 ،وكﲈ ﰲ ﱠ
عز ﱠ
وجل بأعﲈل ﳍم
فانحدرت صخر ٌة وسدﱠ ت باب الغار،
وتوسلوا إﱃ اﷲ ﱠ
ﱠ
وتوسل الثاﲏ
ﱪه والديه،
ﱠ
فتوسل أحدُ هم ب ﱢ
صاﳊة عملوها ﰲ حال رخائهم ،ﱠ
وتوسل الثالث بﱰكه الفاحشة من
بحفظه لﻸمانة وتنميتها ور ﱢدها لصاحبها،
ﱠ
أجل اﷲ بعد ُقدرته عليها ،فكشف اﷲ ما ﲠم من كرب ،وأزال ما ﱠ
حل ﲠم من
ﴐر ،فتزحزحت الصخر ُة حتﱠى ﲤكﱠنوا من اﳋروج من ذلك الغار ،رواه
البخاري ) ،(٥٩٧٤ومسلم ).(٢٧٤٣
 ٦ـ قوله )) :واعلم ﱠ
أن ما أخطأك ﱂ يكن ليصيبك ،وما أصابك ﱂ يكن
ل ُيخطئك (( ،اﳌعنى :ﱠ
أن ما قدﱠ ر اﷲ سﻼمتك منه فإنﱠه ﻻ ﳛصل لك ،وما قدﱠ ر
حصوله لك فﻼ بدﱠ من وقوعه؛ ﻷنﱠه ما شاء اﷲ كان ،وما ﱂ يشأ ﱂ يكن ،ﱡ
وكل
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١٤٥

ﳾء قدﱠ ر اﷲ حصو َله ﻻ بدﱠ أن يوجد وﻻ يتخ ﱠلف ،ﱡ
وكل ﳾء ﱂ ُيقدﱠ ر لك ،ﻻ
سبيل إﱃ حصولك عليه ووصولك إليه.

الفرج مع الكرب ،ﱠ
ﱠﴫ مع الصﱪ ،ﱠ
 ٧ـ قوله )) :واعلم ﱠ
وأن مع
وأن َ
أن الن َ
والفرج
ﳉمل الثﻼث بيان حصول النﴫ مع الصﱪ،
َ
ال ُعﴪ يﴪ ًا (( ،ﰲ هذه ا ُ

ينتج عنه النﱠﴫ بإذن اﷲ ،ﱠ
مع الكرب ،وال ُيﴪ مع ال ُعﴪ ،ﱠ
وأن
ﱪ ُ
وأن الص َ
بالفرج الذي يعقبها ،ﱠ
وأن ال ُعﴪ يعقبه اليﴪ من
َ
الكرب والشدﱠ ة يكشفها اﷲ َ
عز ﱠ
وجل.
اﷲ ﱠ
 ٨ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:

١ـ ﱠ
أن َمن حفظ حدو َد اﷲ حفظه ﰲ دينه ودنياه.

ُ
٢ـ ﱠ
اﳊفظ من اﷲ ،كﲈ قال:
أن َمن أضاع حدو َد اﷲ ﻻ ﳛصل له
.

٣ـ ﱠ
أن اﳉزا َء من جنس العمل ،فالعمل حفظ ،واﳉزاء حفظ.
٤ـ ﱠ
ﳜص ر ﱠبه بالعبادة واﻻستعانة.
أن العبدَ ﱡ
 ٥ـ اﻹيﲈن بالقدر.
اﷲ.

٦ـ ﱠ
والﴬر مقدﱠ َرين من
النفع ﱠ
يﴬون ﱠإﻻ إذا كان ُ
أن العبا َد ﻻ ينفعون وﻻ ﱡ
نفع ﱠإﻻ إذا كان مقدﱠ ر ًا ،وﻻ يندفع عنه ﴐر ﱠإﻻ إذا
 ٧ـ أنﱠه ﻻ ﳛصل ﻷحد ٌ

كان مقدﱠ ر ًا ،ما شاء اﷲ كان ،وما ﱂ يشأ ﱂ يكن.
٨ـ ﱠ
أن الصﱪ يعقبه النﴫ.

٩ـ ﱠ
الفرج.
أن الكرب يعقبه َ

١٤٦
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 ١٠ـ ﱠ
ﴪ يعقبه ال ُيﴪ.
أن ال ُع َ
 ١١ـ تواضعه

ومﻼطفته الصغار.

اﳌهم بﲈ ﳛفز النفوس إليه؛ لقوله )) :أﻻَ
 ١٢ـ التقديم بﲔ يدي ذكر اﻷمر ﱢ

أع ﱢلمك كلﲈت ((.

***
قال :قال رسول اﷲ

عن أﰊ مسعود ُعقبة بن عمرو اﻷنصاري البدري
شئت ((
إن ِﳑﱠا أدرك الناس من كﻼم النﱡبوة اﻷوﱃ :إذا َﱂ تستح فاصنع ما َ
 )) :ﱠ

رواه البخاري.

 ١ـ اﳊديث ﱡ
يدل عﲆ ﱠ
ﳑدوح ،وكﲈ هو ﰲ هذه الﴩيعة فهو ﰲ
أن اﳊيا َء
ٌ

الﴩائع السابقة ،وأنﱠه من اﻷخﻼق الكريمة التي توارثتها النبوات حتى انتهت
إﱃ هذه اﻷ ﱠمة ،واﻷمر فيه لﻺباحة والطلب إذا ﱂ يكن اﳌستحيا منه ﳑنوع ًا
ﴍع ًا ،وإن كان ﳑنوع ًا فهو للتهديد ،أو ﱠ
أن مثل ذلك ﻻ ﳛصل ﱠإﻻ ِﳑﱠن ذهب
حياؤه أو ﱠقل ،قال ابن رجب ﰲ جامع العلوم واﳊكم ) )) :(٤٩٧/١فقوله
)إن ِﳑﱠا أدرك الناس من كﻼم النبوة اﻷوﱃ( يشﲑ إﱃ ﱠ
 :ﱠ
مأثور عن
أن هذا
ٌ
اﻷنبياء اﳌتقدﱢ مﲔ ،ﱠ
وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرن ًا بعد قرن،
وهذا ﱡ
يدل عﲆ ﱠ
أن النبو َة اﳌتقدﱢ مة جاءت ﲠذا الكﻼم ،وأنﱠه اشتهر بﲔ الناس

حتى وصل إﱃ ﱠأول هذه اﻷ ﱠمة ((.

إﱃ أن قال )) :وقوله) :إذا ﱂ تستح فاصنع ما شئت( ﰲ معناه قوﻻن:

١٤٧
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الذم
أحدﳘا :أنﱠه ليس بمعنى اﻷمر أن
َ
يصنع ما شاء ،ولكنﱠه عﲆ معنى ﱢ
ُ
أمر بمعنى التهديد
والنهي عنه،
وأهل هذه اﳌقالة ﳍم طريقان ،أحدﳘا :أنﱠه ٌ
شئت ،ﱠ
فإن اﷲ ﳚازيك عليه،
والوعيد ،واﳌعنى :إذا ﱂ يكن لك حيا ٌء فاعمل ما َ
كقوله:

 ،وقوله:

اختيار ﲨاعة منهم أبو العباس ثعلب.
 ...هذا
ُ

أمر ومعناه اﳋﱪ ،واﳌعنى :ﱠ
نع ما
أن َمن ﱂ يستح َص َ
والطريق الثاﲏ :أنﱠه ٌ
ِ
فمن ﱂ يكن له حيا ٌء اﳖمك ﰲ ﱢ
شاء ،ﱠ
كل
فإن َ
اﳌانع من فعل القبائح هو اﳊياءَ ،

فحشاء ومنكر ،وما َيمتنع من مثله َمن له حياء عﲆ حدﱢ قوله ) :من كذب
لفظ اﻷمر ،ومعناه اﳋﱪ ،ﱠ
فإن لف َظه ُ
عﲇ فليتبوأ مقعده من النار( ،ﱠ
وأن َمن
ﱠ
كذب عليه تبوأ مقعده من النار ،وهذا اختيار أﰊ ُعبيد القاسم بن سﻼم

وابن قتيبة وﳏمد بن نﴫ اﳌروزي وغﲑهم ،وروى أبو داود عن اﻹمام أﲪد
ما ﱡ
يدل عﲆ مثل هذا القول ...

أمر بفعل ما
والقول الثاﲏ ﰲ معنى قوله) :إذا ﱂ تستح فاصنع ما شئت( أنﱠه ٌ
يشاء عﲆ ظاهر لفظه ،واﳌعنى إذا كان الذي تريد فعله ِﳑﱠا ﻻ يستحيا ِمن فعله ﻻَ
من اﷲ وﻻ من الناس؛ لكونه من أفعال الطاعات أو ِمن ﲨيل اﻷخﻼق

شئت ،وهذا قول ﲨاعة من اﻷئمة
واﻵداب اﳌستحسنة ،فاصنع منه حينئذ ما َ

منهم أبو إسحاق اﳌروزي الشافعي وحكي مثله عن اﻹمام أﲪد ((.

وقال ) ٥٠١/١ـ  )) :(٥٠٢واعلم ﱠ
أن اﳊياء نوعان  :أحدﳘا ما كان ُخ ُلق ًا
ِ
وجب ﱠل ًة غﲑ مكتسب ،وهو ِمن أجل اﻷخﻼق التي َيمنحها اﷲ العبد وﳚبله

ُف عن ارتكاب
عليها ،وﳍذا قال ) :اﳊيا ُء ﻻ يأﰐ ﱠإﻻ بخﲑ(؛ فإنﱠه َيك ﱡ
وﳛ ﱡث عﲆ استعﲈل مكارم اﻷخﻼق ومعاليها ،فهو
القبائح ودناءة اﻷخﻼقَ ،

١٤٨
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ِمن خصال اﻹيﲈن ﲠذا اﻻعتبار ...
مكتسب ًا ِمن معرفة اﷲ ومعرفة َعظمته وقربه من عباده،
والثاﲏ :ما كان
َ
وا ﱢطﻼعه عليهم وعلمه بخائنة اﻷعﲔ وما ﲣفي الصدور ،فهذا ِمن أعﲆ
خصال اﻹيﲈن بل هو ِمن أعﲆ درجات اﻹحسان ...
وقد يتو ﱠلد اﳊيا ُء من اﷲ ِمن مطالعة نعمه ورؤية التقصﲑ ﰲ شكرها ،فإذا

ُسلب العبدُ اﳊياء اﳌكتسب والغريزي ﱂ يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح
واﻷخﻼق الدنيئة ،فصار كأنﱠه ﻻ إيﲈن له ((.
 ٢ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:
١ـ ﱠ
أن خلق اﳊياء من اﻷخﻼق الكريمة اﳌأثورة عن النبوات السابقة.
٢ـ ﱡ
اﳊث عﲆ اﳊياء والتنويه بفضله.

أن فقدَ اﳊياء يوقع صاح َبه ﰲ ﱢ
٣ـ ﱠ
كل ﴍ.

***
قال :قلت :يا رسول
عن أﰊ َعمرو وقيل أﰊ َعمرة سفيان بن عبد اﷲ
آمنت باﷲ ،ثم
اﷲ! ُقل ﱄ ﰲ اﻹسﻼم قوﻻً ﻻ أسأل عنه أحد ًا غﲑك؟ قال )) :قل ُ
استقم (( رواه مسلم.
أشدﱡ الناس حرص ًا عﲆ معرفة الدﱢ ين ،وهم

أصحاب رسول اﷲ
١ـ
ُ
أسبق إﱃ ﱢ
كل خﲑ ،وهذا السؤال من سفيان بن عبد اﷲ
ُ
ﱠبي
إذ سأل الن ﱠ

واضح ﰲ ذلك؛
ٌ
هذا السؤال العظيم ،الذي يريد جوابه جامع ًا واضح ًا ﻻ

١٤٩
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ﳛتاج فيه إﱃ أحد بعد رسول اﷲ

.

ﰊ بجواب قليل اللفظ واسع اﳌعنى ،وهو
ﱠبي هذا الصحا ﱠ
 ٢ـ أجاب الن ﱡ
آمنت باﷲ ،ثم استقم (( ،فأمره أن ينطق
من جوامع كلمه  ،فقال )) :قل ُ
بلسانه بإيﲈنه باﷲ الشامل لﻺيﲈن به سبحانه وتعاﱃ ،وبﲈ جاء عنه ﰲ كتابه
وسنة رسوله  ،فيدخل ﰲ ذلك اﻷمور الباطنة واﻷمور الظاهرة؛ ﱠ
ﻷن
واﻹسﻼم من اﻷلفاظ التي إذا ُﲨع بينها ﰲ ﱢ
َ
الذكر ُق ﱢسم اﳌعنى بينهﲈ،
اﻹيﲈن
َ
اﻷمور الظاهرة ،وإذا ُأفرد أحدُ ﳘا
اﻷمور الباطنة ،ولﻺسﻼم
وصار لﻺيﲈن
ُ
ُ

اﻷمور الباطنة والظاهرة ،وبعد إيﲈنه ويقينه وثباته
عن اﻵخر ـ كﲈ هنا ـ شمل
َ
عز
ُأمر باﻻستقامة عﲆ هذا ﱢ
اﳊق واﳍُدى واﻻستمرار عﲆ ذلك ،كﲈ قال اﷲ ﱠ
ﱠ
،
وجل:
أي :دوموا عﲆ طاعة اﷲ وطاعة رسوله ،حتى إذا وافاكم اﻷجل يوافيكم
عز ﱠ
وجل ﰲ كتابه ثواب َمن آمن واستقام،
وأنتم عﲆ حال حسنة ،وقد ﱠبﲔ اﷲ ﱠ
فقال:
 ،وقال:
 ٣ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:

.

 ١ـ حرص الصحابة عﲆ السؤال عن أمور دينهم.

 ٢ـ ُحسن السؤال من سفيان بن عبد اﷲ الدﱠ ال عﲆ كﲈل عقله ورغبته ﰲ
الوصية اﳉامعة.
ُ
اﻹيﲈن باﷲ وبﲈ جاء ﰲ كتابه وسنﱠة رسوله .
٣ـ
اﳊق واﳍدى حتى بلوغ اﻷجل.
 ٤ـ مﻼزمة اﻻستقامة عﲆ ﱢ
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أن رج ً
ﻼ سأل رسول اﷲ
 :ﱠ

اﻷنصاري
عن أﰊ عبد اﷲ جابر بن عبد اﷲ
ﱢ
 ،فقال)) :
وأحللت
مت رمضان،
ُ
وص ُ
أرأيت إذا ص ﱠل ُ
َ
يت اﳌكتوباتُ ،
مت اﳊرا َمَ ،
وﱂ أزد عﲆ ذلك شيئ ًا ،أدخل اﳉنﱠة؟ قال :نعم (( رواه
وحر ُ
اﳊﻼل ،ﱠ
حرمت اﳊرام :اجتنبته ،ومعنى أحللت اﳊﻼل :فعلته معتقد ًا ح ﱠله.
مسلم ،ومعنى ﱠ
الرجل
 ١ـ جاء ﰲ بعض طرق اﳊديث ﰲ صحيح مسلم ) (١٥تسمية ﱠ
السائل النعﲈن بن َقو َقل.
 ٢ـ قول السائل )) :أرأيت (( معناه :أخﱪﲏ إذا فعلت هذه اﻷمور أدخل
اﳉنﱠة؟

 ٣ـ اﻷمور التي سأل عن دخوله اﳉنﱠة إذا فعلها :الصﻼة ،والصيام،
وإحﻼل اﳊﻼل ،وﲢريم اﳊرام ،وليس فيها ذكر الزكاة واﳊج ،ف ُيحتمل ﱠ
أن
اﳊج ﱂ ُيذكر ﻷنﱠه ﱂ يكن قد ُفرض ،وﱂ تُذكر الزكاة ﻻحتﲈل أن يكون فقﲑ ًا
ﱠ
واﳊج داخلﲔ ﲢت إحﻼل
ليس عنده مال ُيزكﱠي ،وﳛتمل أن تكون الزكاة
ﱡ
اﳊﻼل وﲢريم اﳊرام.
 ٤ـ ﰲ اﳊديث ذكر القيام بالواجبات ،وليس فيه ذكر اﳌستح ﱠبات ،و َمن

كان كذلك فهو اﳌقتصد ﰲ قوله تعاﱃ:

،

اﳌحرمات سبب ﰲ دخول اﳉنﱠة ،لكن اﻹتيان بالنوافل
وفعل الواجبات وترك ﱠ
يكمل ﲠا الفرائض إذا ﱂ يكن َأﲤﱠها ،وجاء بذلك حديث صحيح
مع الفرائض ﱠ
عن رسول اﷲ  ،رواه أبو داود ) ،(٨٦٤والﱰمذي ) ،(٤١٣وابن ماجه
) ،(١٤٢٥وأيض ًا فالنوافل هي كالسياج للفرائض ،و َمن كان ﳏافظ ًا عليها كان
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ﳚره ذلك إﱃ اﻹخﻼل بالفرائض.
أشدﱠ ﳏافظة عﲆ الفرائض ،و َمن تساهل ﲠا قد ﱡ
 ٥ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:
 ١ـ حرص الصحابة عﲆ معرفة اﻷعﲈل التي ت ِ
ُدخل اﳉنﱠة.
٢ـ ﱠ
أن اﻷعﲈل سبب ﰲ دخول اﳉنﱠة.

 ٣ـ بيان أﳘ ﱠية الصلوات اﳋمس ،وقد جاء ﰲ اﳊديث ﱠأﳖا عمود اﻹسﻼم.
 ٤ـ بيان أﳘ ﱠية صيام رمضان.

َ
٥ـ ﱠ
اﳊﻼل معتقد ًا ح ﱠله ،وﳚتنب اﳊرام معتقد ًا حرمته.
اﳌسلم ُﳛ ﱡل
أن
َ

َ
 ٦ـ بيان بطﻼن قول من زعم من الصوفية ﱠ
اﻹنسان ﻻ يعبد اﷲ رغبة ﰲ
أن
.
اﳉنﱠة وخوف ًا من النار ،وقد قال عن خليله:

***
:

قال :قال رسول اﷲ
عن أﰊ مالك اﳊارث بن عاصم اﻷشعري
هور َش ْط ُر اﻹيﲈن ،واﳊمدُ ﷲ َﲤﻸ اﳌيزان ،وسبحان اﷲ واﳊمد ﷲ َﲤﻶن أو
)) ال ﱡط ُ
َﲤ ُ
والصﱪ ضياء،
ﻸ ما بﲔ السﲈء واﻷرض ،والصﻼ ُة نور ،والصدق ُة برهان،
ُ
حج ٌة لك أو عليك ،ﱡ
فمعتقها أو موبقها
ُ
كل الناس يغدوٌ ،
والقرآن ﱠ
فبائع نفسه ُ
رواه مسلم.

((

ﱢ
والتخﲇ عنها ،و ُف ﱢﴪ
الﴩك والذنوب واﳌعاﴆ
 ١ـ ال ﱡطهور ُف ﱢﴪ بﱰك ﱢ
عز ﱠ
ُ
وجل:
وفﴪ
اﻹيﲈن بالصﻼة ،كﲈ قال اﷲ ﱠ
بالوضوء للصﻼة ،ﱢ
تفسﲑ )) ال ﱡ
ويرج ُح
أي :صﻼتكم إﱃ بيت اﳌقدس،
طهور ((
ﱢ
َ
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بالوضوء رواي ُة الﱰمذي للحديث ) ،(٣٥١٧وفيه بدل )) الطهور (( )) الوضوء ((،
ورواية ابن ماجه ) (٢٨٠بلفظ )) :إسباغ الوضوء (( ،والشطر ُف ﱢﴪ بالنصف،
وفﴪ باﳉزء ،وإن ﱂ يكن نصف ًا ،وﴍط الصﻼة الوضوء كﲈ جاء ﰲ اﳊديث:
ﱢ

)) ﻻ تُقبل صﻼة بغﲑ طهور ،وﻻ صدقة من غلول (( رواه مسلم )،(٢٢٤
اسم للﲈء الذي ُيت ﱠطهر به،
اسم للفعل وهو
وال ﱡطهور
ﱡ
التطهر ،وبالفتح ٌ
بالضم ٌ
ﱢ

ومثل ذلك لفظ الوضوء والسحور والوجور والسعوط.

 ٢ـ قوله )) :واﳊمد ﷲ ﲤﻸ اﳌيزان ،وسبحان اﷲ واﳊمد ﷲ َﲤﻶن أو َﲤﻸ ما
بﲔ السﲈء واﻷرض (( ،اﳌيزان :هو ميزان اﻷعﲈل ،وهو ﱡ
يدل عﲆ فضل التحميد
كل نقص ،والتحميد وص ُفه ﱢ
والتسبيح ،والتسبيح هو تنزيه اﷲ عن ﱢ
بكل كﲈل.

وقوله )) :ﲤﻶن أو ﲤﻸ (( ﳛتمل أن يكون َم ُ
ﻸ ما بﲔ السموات واﻷرض
أن َم َ
وﳛتمل ﱠ
ﻸ ما بﲔ السﲈء واﻷرض ﳍﲈ
للتسبيح والتحميد مع ًا أو ﻷحدﳘاُ ،

ﱢ
الشك من الراوي ،هل هو بالتثنية أو بدوﳖا.
مع ًا ،واﳋﱪ جاء عﲆ

 ٣ـ قوله )) :والصﻼة نور (( يشمل النور ﰲ القلب ،والنور ﰲ الوجه ،ونور

اﳍداية ،والنور يوم القيامة.

 ٤ـ قوله )) :والصدقة برهان (( أي :دليل عﲆ إيﲈن صاحبها ِ
وصدقه؛
ً
وذلك ﱠ
عﻼمة عﲆ
شح نفسه وتصدﱠ ق كان
أن
فمن ُوقي ﱠ
النفوس ﱡ
َ
تشح باﳌالَ ،

ﱠ
وﻷن اﳌنافق قد ُيصﲇ رياء ،وﻻ تسمح نفسه بإخراج الصدقة لبخله
إيﲈنه،
وحرصه عﲆ اﳌال.

 ٥ـ قوله )) :والصﱪ ضياء (( أي :الصﱪ عﲆ الطاعات ولو ﱠ
شقت عﲆ

النفوس ،وعن اﳌعاﴆ ولو مالت إليها النفوس ،وعﲆ أقدار اﷲ اﳌؤﳌة فﻼ
يتسخط ،وحصول ذلك من اﳌسلم ﱡ
ﱠ
يدل عﲆ قوة إيﲈنه ونور بصﲑته،
ﳚزع وﻻ
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وﳍذا ُوصف الصﱪ بأنﱠه ضياء.

َ
حج ٌة لك أو عليك (( ،أي ﱠ
ُ
 ٦ـ قوله)) :
القرآن إ ﱠما ُح ﱠجة
أن
والقرآن ﱠ
لﻺنسان إذا قام بﲈ ﳚب عليه وما هو مطلوب منه ﰲ القرآن ،من تصديق
حق تﻼوته ،وإ ﱠما ُح ﱠجة
اﻷخبار ،وامتثال اﻷوامر ،واجتناب النواهي ،وتﻼوته ﱠ
عليه إذا أعرض عنه وﱂ ي ُقم بﲈ هو مطلوب منه ،ومثل هذا اﳊديث قوله

ﰲ اﳊديث الذي رواه مسلم ﰲ صحيحه ) )) :(٨١٧ﱠ
إن اﷲ يرفع ﲠذا الكتاب
ويضع به آخرين ((.
أقوام ًا َ

 ٧ـ قوله )) :ﱡ
فمعتقها أو موبقها (( ،معناه :ﱠ
أن
كل الناس يغدوٌ ،
فبائع نفسه ُ
نفسه عﲆ اﷲ ،بفعل
َ
الناس يغدون ويسعون ،فينقسمون إﱃ قسمﲔ؛ قسم يبيع َ
الطاعات واجتناب اﳌعاﴆ ،ف ُي ُ
عتقها بذلك من النار ،و ُيبعدها عن إضﻼل
وقسم ُيوبقها بارتكاب الذنوب واﳌعاﴆ؛ وذلك بوقوعه
الشيطان وإغوائه،
ٌ
اﳌحرمة التي توصله إﱃ النار.
ﰲ الشهوات ﱠ
 ٨ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:
 ١ـ بيان فضل ال ﱡطهور.

 ٢ـ بيان فضل التحميد والتسبيح.
 ٣ـ إثبات اﳌيزان ووزن اﻷعﲈل.

نور ﰲ الدنيا واﻵخرة.
وأﳖا ٌ
 ٤ـ فضل الصﻼة ،ﱠ

ٌ
عﻼمة عﲆ إيﲈن صاحبها.
وأﳖا
 ٥ـ فضل الصدقة ،ﱠ
 ٦ـ فضل الصﱪ ،وأنﱠه ضيا ٌء للصابرين.

٧ـ ﱡ
اﳊث عﲆ العناية بالقرآن تع ﱡل ًﲈ وتد ﱡبر ًا وعمﻼً؛ ليكون ُح ﱠجة لﻺنسان.
التحذير من اﻹخﻼل بﲈ ﳚب نحو القرآن؛ لئ ﱠ
حجة عليه.
٨ـ
ﻼ يكون ﱠ
ُ
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اﳊث عﲆ ﱢ
ُ
ﱡ
نفسه به من خزي الدنيا
كل عمل صالح ُيعتق
٩ـ
اﻹنسان َ

وعذاب اﻵخرة.

 ١٠ـ التحذير من ﱢ
ﳼء ﳚعل صاح َبه من أولياء الشيطان،
كل عمل ﱢ
و ُيفﴤ بصاحبه إﱃ النار.

***
فيﲈ يرويه عن ربه ع ﱠز ﱠ
وجل أنﱠه
ﱠبي
عن أﰊ ذر الغ ﱢ
فاري  ،عن الن ﱢ
الظلم عﲆ نفﴘ ،وجعلته بينكم ُﳏ ﱠرم ًا ،فﻼ
مت
حر ُ
َ
قال )) :يا عبادي! ﱢإﲏ ﱠ
تظا َﳌوا ،يا عبادي! ك ﱡلكم ﱞ
ضال ﱠإﻻ َمن َهديته ،فاستهدوﲏ ْأه ِدكم ،يا عبادي!
جائع ﱠإﻻ َمن أطعمته ،فاستطعموﲏ ُأ ْطعمكم ،يا عبادي! ك ﱡلكم ِ
عار ﱠإﻻ
ك ﱡلكم ٌ
َمن كَسوته ،فاستكسوﲏ َأك ُْسكُم ،يا عبادي! إنﱠكم ُﲣطئون بالليل والنهار ،وأنا
ﴐي
أغفر
َ
الذنوب ﲨيع ًا ،فاستغفروﲏ ْ
ُ
أغفر لكم ،يا عبادي! إنﱠكم لن تَب ُلغوا ُ ﱢ
وآخركم
أن ﱠأو َلكم
فتﴬوﲏ ،ولن تبلغوا نفعي فتنفعوﲏ ،يا عبادي! لو ﱠ
َ
وإنسكم ِ
وجنﱠكم كانوا عﲆ أتقى ِ
قلب رجل واحد منكم ،ما زاد ذلك ﰲ ُملكي
َ
وإنسكم ِ
أفجر قلب
أن ﱠأو َلكم
شيئ ًا ،يا عبادي! لو ﱠ
وجنﱠكم كانوا عﲆ َ
وآخركم َ
َ
أن ﱠأو َلكم
رجل واحد منكم ،ما نقص ذلك من ُملكي شيئ ًا ،يا عبادي! لو ﱠ
وإنسكم ِ
فأعطيت ﱠ
كل واحد
وجنﱠكم قاموا ﰲ صعيد واحد فسألوﲏ،
ُ
وآخركم َ
َ
ِ
ِ
مسألتَه ،ما نقص ذلك ﳑﱠا عندي ﱠإﻻ كﲈ ينقص اﳌ ْخ َيط إذا ُأدخل البحر،
فمن َو َجدَ خﲑ ًا
ثم َأو ﱢفيكم إ ﱠياهاَ ،
ياعبادي! إنﱠﲈ هي أعﲈ ُلكم ُأحصيها لكم ،ﱠ
ومن إ ﱠﻻ نفسه (( رواه مسلم.
غﲑ ذلك فﻼ َي ُل ﱠ
فليحمد اﷲَ ،
َ
ومن َو َجدَ َ
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ﱠبي فيﲈ يرويه عن ر ﱢبه (( هذا من اﻷحاديث القدسية،
 ١ـ قوله )) :عن الن ﱢ
عﱪ ﲠا عن اﳊديث القدﳼ ،ومثلها عبارة:
وهذه العبارة من العبارات التي ُي ﱠ
عز ﱠ
(( ،واﳊديث القدﳼ هو ما
وجل فيﲈ يرويه عنه رسوله
)) قال اﷲ ﱠ
إﱃ ر ﱢبه تعاﱃ ويضيفه إليه ،ويشتمل عﲆ ضﲈئر التك ﱡلم
يسنده رسول اﷲ
التي تعود إليه سبحانه وتعاﱃ.

الظلم عﲆ نفﴘ ،وجعلته بينكم ُﳏ ﱠرم ًا،
مت
حر ُ
َ
 ٢ـ قوله )) :يا عبادي! ﱢإﲏ ﱠ
حرمه اﷲ عﲆ نفسه
فﻼ تظا َﳌوا (( ،الظلم
ُ
وضع الﴚء ﰲ غﲑ موضعه ،وقد ﱠ
ومنَعها منه ،مع قدرته عليه وعﲆ ﱢ
كل ﳾء ،فﻼ يقع منه الظلم أبد ًا؛ لكﲈل
عز ﱠ
،
وجل:
عدله سبحانه وتعاﱃ ،قال اﷲ ﱠ
،
 ،وقال:
وقال:
 ،وقال:
وقال:
 ،أي :ﻻ ﳜاف نقص ًا من حسناته وﻻ
عز ﱠ
وجل ﰲ هذه
ونفي الظلم عن اﷲ ﱠ
زيادة ﰲ س ّيئاته ،أو ﲢميله س ﱢيئات غﲑهُ ،
متضم ٌن إثبات كﲈل عدله سبحانه ،قال ابن رجب ﰲ جامع العلوم
اﻵيات
ﱢ
واﳊكم ) )) :(٣٦/٢وكونُه َخ َل َق َ
أفعال العباد وفيها الظلم ﻻ يقتﴤ وصفه
بالظلم سبحانه وتعاﱃ ،كﲈ أنﱠه ﻻ ُيوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد،
ِ
وصف ﱠإﻻ بأفعاله ،ﻻ يوصف بأفعال عباده ،ﱠ
فإن
وهي َخ ْل ُق ُه وتقد ُيره ،فإنﱠه ﻻ ُي َ
َ
أفعال عباده ﳐلوقاته ومفعوﻻته ،وهو ﻻ يوصف بﴚء منها ،إنﱠﲈ يوصف بﲈ
قام به ِمن صفاته وأفعاله ،واﷲ أعلم ((.
غﲑه.
يظلم أحد َ
حرم اﷲ تعاﱃ عﲆ عباده الظلم ،فﻼ ُ
وقد ﱠ
نفسه وﻻ يظلم َ
 ٣ـ قوله )) :يا عبادي! ك ﱡلكم ﱞ
ضال ﱠإﻻ َمن َهديته ،فاستهدوﲏ ْأه ِدكم ((،
بعضهم أنﱠه
ظن ُ
قال ابن رجب ﰲ جامع العلوم واﳊكم ) ٣٩/٢ـ  )) :(٤٠قد ﱠ

١٥٦
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) :يقول اﷲ عز وجل :خلقت

ﱠبي
معارض ﳊديث عياض بن ﲪار عن الن ﱢ
عبادي ُحنفاء ـ وﰲ رواية :مسلمﲔ ـ فاجتالتهم الشياطﲔ( ،وليس كذلك،
ﱠ
فإن اﷲ خلق بني آدم وف َط َرهم عﲆ قبول اﻹسﻼم واﳌيل إليه دون غﲑه،

بالقوة ،لكن ﻻ بدﱠ للعبد من تعليم اﻹسﻼم
والتهيؤ لذلك واﻻستعداد له
ﱠ
ﱠ
ٌ
وجل:
عز
بالفعل ،فإنﱠه قبل التعليم
جاهل ﻻ يعلم شيئ ًا ،كﲈ قال ﱠ
 ،وقال لنب ﱢيه

تعاﱃ:

:

 ،واﳌراد وجدَ ك غﲑ ِ
عاﱂ بﲈ ع ﱠلمك من الكتاب واﳊكمة ،كﲈ قال
َ َ
َ

ُ
اﳊق ،فإن هداه اﷲ س ﱠبب له َمن
،
فاﻹنسان ُيو َلد مفطور ًا عﲆ قبول ﱢ
يع ﱢلمه اﳍدى ،فصار مهتدي ًا بالفعل ،بعد أن كان مهتدي ًا بالقوة ،وإن خذله اﷲ

يغﲑ فطرتَه ،كﲈ قال
ق ﱠيض له َمن يع ﱢلمه ما ﱢ

فأبواه ُ َﳞ ﱢودانه و ُين ﱢَﴫانه و ُي َم ﱢجسانه( ((.

 :ﱡ
)كل مولود يولد عﲆ الفطرة،

وﰲ هذا اﳊديث اﻷمر بسؤال اﷲ اﳍداية ،وهي تشمل هداية الدﻻلة

واﻹرشاد وهداية التوفيق والتسديد ،وحاجة العباد إﱃ اﳍداية أشدﱡ من
حاجتهم إﱃ الطعام والﴩاب ،وقد جاء ﰲ سورة الفاﲢة:

عز ﱠ
وجل أن ُيث ﱢبتَهم عﲆ اﳍداية اﳊاصلة ،وأن
 ،فهم يسألون اﷲ ﱠ

يزيدهم هدى عﲆ هدى.

جائع ﱠإﻻ َمن أطعمته ،فاستطعموﲏ
 ٤ـ قوله )) :يا عبادي! ك ﱡلكم
ٌ
فاستكسوﲏ َأك ُْسكُم (( ،ﰲ
ُأ ْطعمكم ،يا عبادي! ك ﱡلكم عار ﱠإﻻ َمن كَسوتهْ ،

رﲠم ،وحاجتهم إليه ﰲ ﲢصيل
هاتَﲔ اﳉملتﲔ بيان شدﱠ ة افتقار العباد إﱃ ﱢ
أرزاقهم وكسوﲥم ،ﱠ
وأن عليهم أن يسألوه سبحانه وتعاﱃ طعامهم وكسوﲥم.

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

١٥٧

الذنوب
أغفر
َ
 ٥ـ قوله )) :يا عبادي! إنﱠكم ُﲣطئون بالليل والنهار ،وأنا ُ
عز ﱠ
وجل عﲆ العباد امتثال اﻷوامر
أغفر لكم (( ،أوجب اﷲ ﱠ
ﲨيع ًا ،فاستغفروﲏ ْ
واجتناب اﳌنهيات ،والعباد ﳛصل منهم التقصﲑ ﰲ أداء ما وجب عليهم،
والوقوع ﰲ ﳾء ِﳑﱠا ُﳖوا عنه ،وطريق السﻼمة من ذلك رجوعهم إﱃ اﷲ،
وجل أن يغفرها ﳍم ،وﰲ اﳊديث )) :ﱡ
عز ﱠ
كل
وتوبتهم من ذنوﲠم ،وسؤال اﷲ ﱠ
التوابون (( حديث حسن ،أخرجه ابن ماجه
بني آدم خ ﱠطاء ،وخﲑ اﳋ ﱠطائﲔ ﱠ
وغﲑه.
)ُ (٤٢٥١

ﴐي فتﴬوﲏ ،ولن تبلغوا نفعي
 ٦ـ قوله )) :يا عبادي! إنﱠكم لن تَب ُلغوا ُ ﱢ
فتنفعوﲏ (( ،قال ابن رجب ) )) :(٤٣/٢يعني ﱠ
أن العبا َد ﻻ يقدرون أن يوصلوا
نفع ًا وﻻ ﴐا؛ ﱠ
فإن اﷲ تعاﱃ ﰲ نفسه غن ﱞي ﲪيد ،ﻻ حاجة له بطاعات العباد،
يتﴬر بمعاصيهم ،وإنﱠﲈ هم
وﻻ يعود نفعها إليه ،وإنﱠﲈ هم ينتفعون ﲠا ،وﻻ
ﱠ
يتﴬرون ﲠا ،قال اﷲ تعاﱃ:
ﱠ
((.
 ،وقال:
أن ﱠأو َلكم وآخركم وإنسكم ِ
 ٧ـ قوله )) :يا عبادي! لو ﱠ
وجنﱠكم كانوا عﲆ
َ
َ
أتقى ِ
قلب رجل واحد منكم ،ما زاد ذلك ﰲ ُملكي شيئ ًا ،يا عبادي! لو ﱠ
أن
ﱠأو َلكم وآخركم وإنسكم ِ
وجنﱠكم كانوا عﲆ أفجر قلب رجل واحد منكم ما
َ
َ
عز ﱠ
وجل،
نقص ذلك من ملكي شيئ ًا (( ،ﰲ هاتﲔ اﳉملتﲔ بيان كﲈل ملك اﷲ ﱠ
وكﲈل غناه عن خلقه ،ﱠ
وأن العبا َد لو كانوا ك ﱡلهم عﲆ أتقى ما يكون أو أفجر ما
وأن تقوى ّ
يكونَ ،ﱂ يزد ذلك ﰲ ملكه شيئ ًا ،وﱂ ينقص شيئ ًا ،ﱠ
كل إنسان إنﱠﲈ
وفجور ّ
تكون ً
ﴐره عليه.
نافعة لذلك اﳌتﱠقي،
كل فاجر إنﱠﲈ يكون ُ
َ
أن ﱠأو َلكم وآخركم وإنسكم ِ
 ٨ـ قوله )) :يا عبادي! لو ﱠ
وجنﱠكم قاموا ﰲ
َ
َ
فأعطيت ﱠ
كل واحد مسألتَه ،ما نقص ذلك ِﳑﱠا عندي ﱠإﻻ
صعيد واحد فسألوﲏ،
ُ

١٥٨
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كﲈ ينقص اﳌِ ْخ َيط إذا ُأدخل البحر (( ،هذا ي ﱡ
دل عﲆ كﲈل غنى اﷲ سبحانه
وتعاﱃ وافتقار عباده إليه ،ﱠ
وآخرهم،
واﻹنس لو اجتمعوا ﱠأو ُﳍم
اﳉن
وأن
َ
ﱠ
ُ
وسأل ﱞ
كل ما يريد ،ﱠ
وحقق اﷲ ﳍم ذلك ،ﱂ ينقص ذلك ِﳑﱠا عند اﷲ ﱠإﻻ كﲈ
ِ
نقص أصﻼً؛ ﱠ
ﻷن ما يعلق
ينقص اﳌخ َيط إذا ُأدخل البحر ،واﳌعنى أنﱠه ﻻ ﳛصل ٌ
عتﱪ شيئ ًا ،ﻻ ﰲ الوزن وﻻ ﰲ رأي العﲔ.
باﳌخ َيط ـ وهو اﻹبرة ـ من اﳌاء ﻻ ُي َ
ثم َأو ﱢفيكم إ ﱠياها،
 ٩ـ قوله )) :ياعبادي! إنﱠﲈ هي أعﲈ ُلكم ُأحصيها لكم ،ﱠ
ومن ﱠإﻻ نفسه ((،
فمن َو َجدَ خﲑ ًا
غﲑ ذلك فﻼ َي ُل ﱠ
َ
َ
فليحمد اﷲ ،و َمن َو َجدَ َ

الناس ﰲ هذه اﳊياة مك ﱠلفون بامتثال اﻷوامر واجتناب النواهي ،ﱡ
وكل ما
ُ
ﳛصل منهم من عمل خﲑ ًا أو ﴍا فهو ُﳏ ًﴡ عليهم ،وسيجدُ ﱞ
كل أمامه ما
عز ﱠ
وجل:
قدﱠ م ،إن خﲑ ًا فخﲑ ،وإن ﴍا فﴩ ،قال اﷲ ﱠ

فمن قدﱠ م خﲑ ًا وجد ثوابه
َ ،

أمامه ،والثواب من فضل اﷲ عﲆ العبد ،وفعل اﳋﲑ ﰲ الدنيا هو من توفيق اﷲ
عز ﱠ
وجل للعبد ،فله الفضل ﱠأوﻻً وآخر ًا ،و َمن َو َجدَ أمامه غﲑ اﳋﲑ فإنﱠﲈ ُأﰐ
ﱠ
العبد من قبل نفسه ومعصيته لر ﱢبه وجنايته عﲆ نفسه ،فإذا وجد أمامه العذاب
يلومن ﱠإﻻ نفسه.
فﻼ
ﱠ
 ١٠ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:
١ـ ﱠ
أن من اﻷحاديث ما يرويه الرسول
التك ﱡلم ترجع إﱃ اﷲ ،و ُيقال له اﳊديث القدﳼ.

عن ر ﱢبه يشتمل عﲆ ضﲈئر

 ٢ـ ﲢريم اﷲ الظلم عﲆ نفسه وتنزﳞه عنه ،مع إثبات كﲈل ضدﱢ ه وهو

العدل.

 ٣ـ ﲢريم اﷲ الظلم عﲆ العباد ﻷنفسهم ولغﲑهم.
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١٥٩

رﲠم اﳍُدى والطعام والكسوة وغﲑ ذلك
 ٤ـ شدﱠ ة حاجة العباد إﱃ سؤال ﱢ
من أمور دينهم ودنياهم.

ﳛب من عباده أن يسألوه ﱠ
٥ـ ﱠ
كل ما ﳛتاجون إليه من أمور الدنيا
أن اﷲ ﱡ
والدﱢ ين.

عز ﱠ
وجل ،ﱠ
وﴐه ،بل يعود
 ٦ـ كﲈل ملك اﷲ ﱠ
وأن العبا َد ﻻ يبلغون نفعه ﱠ
وﴐهم إﱃ أنفسهم.
نف ُعهم ﱡ

أن العباد ﻻ يسلمون من اﳋطأ ،ﱠ
 ٧ـ ﱠ
وأن عليهم التوبة من ذلك
واﻻستغفار.

٨ـ ﱠ
أن التقوى والفجور يكونان ﰲ القلوب؛ لقوله )) :عﲆ أتقى قلب رجل ((،
و)) عﲆ أفجر قلب رجل ((.
٩ـ ﱠ
أن َ
ملك اﷲ ﻻ تزيده طاعة اﳌطيعﲔ ،وﻻ تنقصه معاﴆ العاصﲔ.

وآخرهم ﱠ
كل
 ١٠ـ كﲈل غنى اﷲ وكﲈل ملكه ،وأنﱠه لو أعطى عبا َده ﱠأو َﳍم
َ
عز ﱠ
وجل وخزائنه شيئ ًا.
ما سألوه ﱂ ينقص من ملك اﷲ ﱠ
وأن ﱠ
حث العباد عﲆ الطاعة ،وﲢذيرهم من اﳌعصية ،ﱠ
 ١١ـ ﱡ
كل ذلك ﳏﴡ
عليهم.
 ١٢ـ ﱠ
أن من و ﱠفقه اﷲ لطريق اﳋﲑ ظفر بسعادة الدنيا واﻵخرة ،والفضل
ﷲ للتوفيق لسلوك سبيل اﳍُدى ،وﳊصول الثواب عﲆ ذلك.
 ١٣ـ ﱠ
أن َمن ﱠفرط وأساء العمل ظفر باﳋﴪان ،وندم حيث ﻻ ينفع النﱠدم.

***
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ﱠبي
أن أناس ًا من أصحاب رسول اﷲ
عن أﰊ ذر
أيض ًا :ﱠ
قالوا للن ﱢ
أهل الدﱡ ثور باﻷجورُ ،يص ﱡلون كﲈ ﱢ
 )) :ذهب ُ
نصﲇ ،ويصومون كﲈ نصوم،

إن
ويتصدﱠ قون بفضول أمواﳍم ،قال :أوليس قد جعل اﷲ لكم ما تصدﱠ قون؟ ﱠ
وكل ﲢميدة صدقة ،ﱢ
وكل تكبﲑة صدقة ،ﱢ
بكل تسبيحة صدقة ،ﱢ
ﱢ
وكل ﲥليلة

صدقة ،وأمر بمعروف صدقة ،وﳖي عن اﳌنكر صدقة ،وﰲ ُبضع أحدكم
صدقة ،قالوا :يا رسول اﷲ! أيأﰐ أحدُ نا شهوتَه ويكون له فيها أجر؟ قال:
أرأيتم لو وضعها ﰲ حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها ﰲ اﳊﻼل كان

له أجر (( رواه مسلم.

أصحاب رسول اﷲ
١ـ
ُ

أحرص الناس عﲆ ﱢ
كل خﲑ ،وأسبقهم إﱃ
ُ

ﱢ
بعضهم أن يلحق ﰲ اﻷجر
كل خﲑ ،يتنافسون ﰲ اﻷعﲈل الصاﳊة،
وﳛب ُ
ﱡ
بمن سبقه منهم ،وﳍذا ذكر ﲨاعة من فقراء أصحاب رسول اﷲ

مشاركتهم لﻸغنياء بالصﻼة والصيام ،وكون اﻷغنياء ﲤ ﱠيزوا عليهم بالصدقة

إﱃ ﱠ
أن هناك أنواع ًا من الصدقات

ﱠبي
بفضول أمواﳍم ،وقد أرشدهم الن ﱡ
يقدر الفقراء عﲆ اﻹتيان ﲠا ،كاﻷذكار واﻷمر باﳌعروف والنهي عن اﳌنكر.
ﱠبي
 ٢ـ الصدقات التي أرشد الن ﱡ
قسمﲔ:

الفقراء إﱃ اﻹتيان ﲠا تنقسم إﱃ

قسم يقتﴫ نفعه عليهم ،وهو التسبيح والتكبﲑ والتحميد والتهليل،

وقسم يتعدﱠ اهم إﱃ غﲑهم ،يكون نفعه ﳍم ولغﲑهم ،وهو اﻷمر باﳌعروف
والنهي عن اﳌنكر واﳉﲈع.

١٦١
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حظ للنفس تكون ً
أن ما يأتيه اﻹنسان من اﳌباحات التي فيها ﱡ
٣ـ ﱠ
قربة

بالن ﱠية الصاﳊة ،مثل قضاء اﻹنسان شهوته إذا قصد بذلك إعفاف نفسه
وإعفاف أهله وﲢصيل اﻷوﻻد.
 ٤ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:
 ١ـ حرص الصحابة عﲆ فعل اﻷعﲈل الصاﳊة والتنافس ﰲ اﳋﲑات.

٢ـ ﱠ
أن الصدقة ﻻ تقتﴫ عﲆ الصدقة باﳌال ،وإن كانت أص ً
ﻼ ﰲ ذلك.

اﳊث عﲆ التسبيح والتكبﲑ والتحميد والتهليل ،ﱠ
٣ـ ﱡ
وأن ذلك صدقة من

اﳌسلم عﲆ نفسه.

٤ـ ﱠ
أن َمن عجز عن فعل ﳾء من الطاعات لعدم قدرته عليه ،فإنﱠه ُيكثر

من الطاعات التي يقدر عليها.

٥ـ ﱡ
اﳊث عﲆ اﻷمر باﳌعروف والنهي عن اﳌنكر ،وأنﱠه صدق ٌة من اﳌسلم

عﲆ نفسه وعﲆ غﲑه.

٦ـ ﱠ
أن قضا َء اﻹنسان شهوته بن ﱠية صاﳊة يكون صدقة منه عﲆ نفسه وعﲆ

غﲑه.

 ٧ـ مراجعة ِ
العاﱂ فيﲈ قاله للتث ﱡبت فيه.

ش ﱠبه ثبوت اﻷجر ِلِ َمن قﴣ شهوته ﰲ

 ٨ـ إثبات القياس؛ ﱠ
ﱠبي
ﻷن الن ﱠ
اﳊﻼل بحصول اﻹثم َﳌِن قضاها ﰲ اﳊرام ،والذي ﰲ هذا اﳊديث من قبيل
قياس العكس.
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قال :قال رسول اﷲ  )) :ﱡ
كل ُسﻼمى من الناس عليه
عن أﰊ هريرة
كل يوم تطلع فيه الشمس ،ت ُ
صدقة ﱠ
الرجل ﰲ دا ﱠبته
َعدل بﲔ اثنﲔ صدقة ،وتعﲔ ﱠ
ﱢ
ُ
وبكل
والكلمة الط ﱢيبة صدقة،
متاعه صدقة،
فتحمله عليها أو ترفع له عليها َ
خطوة َﲤشيها إﱃ الصﻼة صدقةُ ،
وﲤيط اﻷذى عن الطريق صدقة (( رواه
البخاري ومسلم.

كل ُسﻼمى من الناس عليه صدقة ﱠ
 ١ـ قوله )) :ﱡ
كل يوم تطلع فيه الشمس
السﻼمى اﳌفاصل ،وهي ستون وثﻼثﲈئة ،جاء تفسﲑها بذلك ﰲ صحيح
أن ﱠ
) ،(١٠٠٧واﳌعنى ﱠ
كل يوم تطلع فيه الشمس
مسلم من حديث عائشة
فعﲆ ﲨيع تلك السﻼمى صدقة ﰲ ذلك اليوم ،ثم ذكر بعد ذلك أمثلة ِﳑﱠا
ﲢصل به الصدقة ،وهي فعلية وقولية ،وقاﴏة ومتعدﱢ ية ،وجاء ﰲ صحيح
وﳚزئ من ذلك ركعتان يركعهﲈ من
مسلم من حديث أﰊ ذر )ُ )) :(٧٢٠
الضحى ((؛ وذلك ﱠ
أن صﻼ َة هاتﲔ الركعيتن ﳛصل ﲠﲈ ﲢرك اﳌفاصل ﰲ هذه
العبادة وهي الصﻼة ،فتكون ﳎزئة عن الصدقات ﰲ هذا اليوم.
((

٢ـ ﱡ
ُ
اﻹنسان سواء كانت قولية أو فعلية فهي صدقة ،وما
كل ُقربة يأﰐ ﲠا
ﰲ هذا اﳊديث هو من قبيل التمثيل ﻻ اﳊﴫ ،فالعدل بﲔ
ﱠبي
ذكره الن ﱡ
وﱄ متعدﱟ ،
اﻻثنﲔ يكون ﰲ اﳊكم أو الصلح بﲔ متنازعﲔ بالعدل ،وهو ق ﱞ
فعﲇ متعدﱟ  ،وقول
وإعانة ﱠ
الرجل ﰲ ﲪله عﲆ دا ﱠبته أو ﲪل متاعه عليها هو ﱞ
الكلمة الط ﱢيبة يدخل ﲢته ﱡ
كل كﻼم ط ﱢيب من ﱢ
الذكر والدعاء والقراءة والتعليم
قاﴏ ومتعدﱟ  ،ﱡ
وكل
واﻷمر واﳌعروف والنهي عن اﳌنكر وغﲑ ذلك ،وهو قو ﱞﱄ
ٌ
فعﲇ
خطوة يمشيها اﳌسلم إﱃ الصﻼة صدقة من اﳌسلم عﲆ نفسه ،وهو ﱞ
قاﴏ ،وإماطة اﻷذى عن الطريق من شوك أو حجر أو زجاج وغﲑ ذلك،

١٦٣

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

فعﲇ متعدﱟ .
وهو ﱞ
 ٣ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:
كل سﻼمى من اﻹنسان ﱠ
أن عﲆ ﱢ
١ـ ﱠ
كل يوم صدقة ،سواء كانت قاﴏة أو

متعدﱢ ية.

٢ـ ﱡ
اﳊث عﲆ اﻹصﻼح بﲔ متنازعﲔ بالعدل.

٣ـ ﱡ
حث اﳌسلم عﲆ إعانة غﲑه بﲈ ﳛتاج إليه ،كحمله عﲆ دا ﱠبته أو ﲪل
متاع عليها.
 ٤ـ الﱰغيب ﰲ ﱢ
كل كﻼم ط ﱢيب من ذكر وقراءة وتعليم ودعوة وغﲑ ذلك.

 ٥ـ فضل اﳌﴚ إﱃ اﳌساجد ،وقد جاء ﰲ حديث آخر أنﱠه ُيكتب له َﳑشاه ﰲ
ذهابه وإيابه ،رواه مسلم ).(٦٦٣
 ٦ـ فضل إماطة اﻷذى عن الطريق ،وقد جاء ﰲ حديث آخر أنﱠه من شعب
اﻹيﲈن ،رواه مسلم ).(٥٨

***
الﱪ ُحسن ُ
اﳋلق،
قال )) :ﱡ

ﱠبي
عن النواس بن سمعان
 ،عن الن ﱢ
وكرهت أن ي ﱠطلع عليه الناس (( رواه مسلم.
واﻹثم ما حاك ﰲ النفس
َ
ُ
وعن وابصة بن مع َبد

قال :أتيت رسول اﷲ

جئت تسأل
 ،فقالَ )) :

الﱪ ما اطمأنت إليه النفس
الﱪ واﻹثم؟ قلت :نعم! قال :استفت قل َبك ،ﱡ
عن ﱢ

واﻹثم ما حاك ﰲ النفس وتر ﱠدد ﰲ الصدر ،وإن أفتاك
واطﲈن إليه القلب،
ﱠ
ُ
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اﻹمامﲔ أﲪد بن حنبل
الناس وأفتوك (( حديث حسن ،رويناه ﰲ مسندي
َ
والدارمي بإسناد حسن.

 ١ـ حديث النواس رواه مسلم ،وحديث وابصة رواه أﲪد والدارمي وﰲ

إسناده مقال ،لكن له شواهد بأسانيد ج ﱢيدة ،ذكرها اﳊافظ ابن رجب ﰲ جامع
العلوم واﳊكم ،وهو ﰲ اﳉملة ُﳑاثل ﳊديث النواس بن سمعان.

ﱪ ٌ
كلمة جامعة تشمل اﻷمور الباطنة التي ﰲ القلب واﻷمور الظاهرة
 ٢ـ ال ﱡ
واضحة

التي تكون عﲆ اللسان واﳉوارح ،وآية
الدﻻلة عﲆ ذلك؛ ﱠ
وآخرها مشتمل عﲆ
فإن ﱠأو َﳍا مشتمل عﲆ اﻷمور الباطنة،
َ
ﱪ عﲆ خصوص ﱢبر الوالدين ،ﻻ سيﲈ إذا ُقرن بالصلة،
اﻷمور الظاهرة ،و ُيطلق ال ﱡ
ﱪ مقرون ًا بالتقوى ،كﲈ ﰲ قول
فإنﱠه ُيراد ﲠﲈ بر الوالدين وصلة اﻷرحام ،ويأﰐ ال ﱡ
عز ﱠ
 ،فعند اجتﲈعهﲈ كﲈ ﰲ هذه اﻵية
وجل:
اﷲ ﱠ
ﱪ بفعل الطاعات ،والتقوى بﱰك اﳌنهيات ،فإذا ُأفرد أحدﳘا عن اﻵخر
فﴪ ال ﱡ
ُي ﱠ
ﱢ
بالذكر شمل اﳌعنيﲔ ﲨيع ًا ،وهذا نظﲑ اﻹسﻼم واﻹيﲈن ،والفقﲑ واﳌسكﲔ.

سن اﳋُ ُلق ﳛتمل أن
وح ُ
ﱪ حسن اﳋلق (( ُ
 ٣ـ جاء ﰲ حديث النواس )) ال ﱡ

يكون اﳌراد به خصوص اﳋلق الكريم اﳌعروف ﲠذا اﻻسم ،ويكون تفسﲑ
اﳊج عرفة ((،
ﱪ به ﻷﳘ ﱠيته وعظيم شأنه ،وهو نظﲑ )) الدﱢ ين النصيحة (( ،و)) ﱡ
ال ﱢ

لكل ما هو خﲑ ،ﱡ
و ُيمكن أن ُيراد به العموم والشمول ﱢ
ويدل عليه وصف ﱢأم
ِ
ﳋلق الرسول بأنﱠه القرآن ،واﳌعنى أنﱠه يتأ ﱠدب بآدابه،
اﳌؤمنﲔ عائشة
ُ

ويمتثل أوامره ،وﳚتنب نواهيه.

واﻹثم ما حاك ﰲ نفسك وكرهت أن ي ﱠطلع عليه الناس (( ،من
 ٤ـ قوله)) :
ُ
اﻹثم ما يكون واضح ًا جليا ،ومنه ما ﳛوك ﰲ الصدر وﻻ تطمئ ﱡن إليه النفس،
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ُ
اﻹنسان أن ي ﱠطلع عليه الناس؛ ﻷنﱠه ِﳑﱠا ُيستحيا من فعله ،فيخشى صاح ُبه
ويكره
َ
فمن
ألسنة الناس ﰲ نيلهم منه ،وهو شبيه بﲈ جاء ﰲ اﻷحاديث الثﻼثة اﳌاضيةَ )) :

اتﱠقى الشبهات فقد استﱪأ لدينه وعرضه (( ،و)) دع ما يري ُبك إﱃ ما ﻻ يريبك ((،
و)) ﱠ
إن ِﳑﱠا أدرك الناس من كﻼم النبوة اﻷوﱃ إذا ﱂ تستح فاصنع ما شئت ((.

واﻹثم ُيراد به عموم اﳌعاﴆ الواضحة واﳌشتبهة ،ويأﰐ مقﱰن ًا بالعدوان،
ُ
عز ﱠ
فﴪ العدوان
وجل:
كﲈ ﰲ قول اﷲ ﱠ
 ،ف ُي ﱠ
باﻻعتداء والظلم ،فيدخل فيه اﻻعتداء عﲆ الناس ﰲ دمائهم وأمواﳍم وأعراضهم.
ﱠ
واطمأن إليه القلب،
ﱪ ﰲ حديث وابصة بﲈ اطمأنﱠت إليه النفس
 ٥ـ ُف ﱢﴪ ال ﱡ
وﻻ يظهر ﱄ ٌ
فرق بينهﲈ ،فقد تكون اﳉملة الثانية مؤكﱢد ًة للجملة اﻷوﱃ؛
ﻻتﱢفاقهﲈ ﰲ اﳌعنى ،و ُف ﱢﴪ فيه اﻹثم بﲈ ُيقابل ذلك ،وهو بمعنى ما ُف ﱢﴪ به اﻹثم
ﰲ حديث النواس.

 ٦ـ قوله ﰲ أول حديث وابصة )) :استفت قلبك (( وﰲ آخره )) :وإن أفتاك
الناس وأفتوك (( ﱡ
يطمئن إليه القلب ،ﱠ
يدل عﲆ ﱠ
أن
أن ما كان فيه شبهة وريبة وﻻ
ﱡ
السﻼمة ﰲ تركه ولو حصل إفتاء الناس به ،واﳌقصود ﱠ
َ
أن من كان من أهل
اﻹيﲈن ﳜاف اﷲ ويتﱠقيه فإنﱠه ﻻ ي ِ
طمئن إليه قلبه ،وقد
قدم عﲆ الﴚء الذي ﻻ ي
ﱡ
ُ
يكون اﻹفتاء ِﳑﱠن ﻻ علم عنده ،وقد يكون ِﳑﱠن عنده علم ،ولكن ليس ﰲ
عول عليه ﰲ الفعل ،أ ﱠما إذا كان ﰲ اﳌسألة دليل من الكتاب
اﳌسألة دليل ﱢبﲔ ُي ﱠ
والسنﱠة فاﳌتعﲔ اﳌصﲑ إليه ،واستفتاء القلب ﻻ يكون من أهل الفجور
واﳌعاﴆ؛ ﱠ
فإن من أولئك َمن قد ُﳚاهر باﳌعاﴆ وﻻ يستحيي من اﷲ وﻻ من
البﲔ ،ومن باب أوﱃ اﳌشتبه.
خلقه ،فمثل أولئك يقعون ﰲ اﳊرام ﱢ
ﱠبي له بالذي جاء يسأل عنه
 ٧ـ ما جاء ﰲ حديث وابصة من إخبار الن ﱢ
ﱠبي باهتﲈم هذا
قبل أن ُيبدي سؤاله ﳏمول ـ واﷲ أعلم ـ عﲆ علم سابق للن ﱢ
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ﱠبي
الصحا ﱢ
ﱪ واﻹثم ،فلع ﱠله حصل له مراجعة الن ﱢ
ﰊ بمعرفة ال ﱢ
ﳾء من ذلك.
 ٨ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:

من قبل ﰲ

 ١ـ بيان عظم شأن حسن اﳋلق.

٢ـ ﱠ
واﻹثم من الكلﲈت اﳉامعة.
ﱪ
َ
أن ال ﱠ
اﳌسلم ُي ْق ِدم ﰲ أمور دينه عﲆ فعل ما هو واضح ﱢ
٣ـ ﱠ
اﳊل دون ما هو مشتبه.
أن
َ
٤ـ ﱠ
أن اﳌؤمن الذي ﳜاف اﷲ ﻻ يفعل ما ﻻ يطمئن إليه قلبه ،ولو ُأفتي به،

ما ﱂ يكن أمر ًا واضح ًا ﰲ الﴩع كالرخص.
 ٥ـ حرص الصحابة

عﲆ معرفة اﳊﻼل واﳊرام والﱪ واﻹثم.

***
ً
موعظة
قال :وعظنا رسول اﷲ
عن أﰊ نجيح العرباض بن سارية
كأﳖا
وذرفت منها العيون ،فقلنا :يا رسول اﷲ! ﱠ
بليغة وجلت منها القلوبَ ،
ِ
ﱠ
ُ
وجل ،والسمع والطاعة
موعظة مو ﱢدع
فأوصنا ،قالُ )) :أوصيكم بتقوى اﷲ عزﱠ
تأمر عليكم عبد ،فإنﱠه َمن َيعش منكم فسﲑى اختﻼف ًا كثﲑ ًا ،فعليكم
وإن ﱠ
عضوا عليها بالنواجذ ،وإ ﱠياكم
بسنﱠتي وسنة اﳋلفاء الراشدين اﳌهد ﱢيﲔ ،ﱡ
فإن ﱠ
كل بدعة ضﻼلة (( رواه أبو داود والﱰمذي ،وقال:
وﳏدثات اﻷمور؛ ﱠ
)) حديث حسن صحيح ((.
 ١ـ قول العرباض )) :وعظنا رسول اﷲ

ً
موعظة بليغة وجلت منها
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وذرفت منها العيون (( ،اﳌوعظة ما كان من الكﻼم فيه ترغيب
القلوبَ ،
وترهيبَ ،يؤ ّثر عﲆ النفوس ويبلغ القلوب ،فتوجل من ﳐافة اﷲ ،وقد وصف
العرباض

هذه اﳌوعظة ﲠذه الصفات الثﻼث ،التي هي البﻼغة ووجل

القلب وذرف العيون ،قال ابن رجب ﰲ جامع العلوم واﳊكم ):(١١١/٢

أقرب إﱃ قبول القلوب واستجﻼﲠا،
ﻷﳖا
ُ
)) والبﻼغة ﰲ اﳌوعظة مستحسنة؛ ﱠ

التوصل إﱃ إفهام اﳌعاﲏ اﳌقصودة وإيصاﳍا إﱃ قلوب السامعﲔ
والبﻼغة هي
ﱡ
بأحسن صورة من اﻷلفاظ الدﱠ الة عليها ،وأفصحها وأحﻼها لﻸسﲈع وأوقعها

ﰲ القلوب ((.

وقد وصف اﷲ اﳌؤمنﲔ بوجل قلوﲠم وذرف عيوﳖم عند ذكر اﷲ ،قال
عز ﱠ
وجل:
اﷲ ﱠ
.

 ،وقال:

كأﳖا موعظة مو ﱢدع فأوصنا (( أي :ﱠ
أن هذه
 ٢ـ قوله )) :قلنا :يا رسول اﷲ! ﱠ

الوصية تشبه موعظة اﳌو ﱢدع ،لذا فقد طلب الصحابة الكرام ـ وهم اﳊريصون
عﲆ ﱢ
كل خﲑ ـ وص ﱠية جامعة يعهد ﲠا إليهم رسول اﷲ

يتمسكون ﲠا
 ،ﱠ

ﱠ
عولون عليها؛ ﱠ
ولعل هذه
ﻷن الوص ﱠية عند الوداع ﳍا وقع ﰲ النفوس،
و ُي ﱢ
اﳌوعظة كان فيها ما يشعر بالتوديع ،لذا طلبوا هذه الوص ﱠية.
عز ﱠ
وجل أن ﳚعل اﳌرء بينه
 ٣ـ قوله )) :أوصيكم بتقوى اﷲ (( ،تقوى اﷲ ﱠ

وبﲔ غضب اﷲ وقاية تقيه منه ،وذلك بفعل الطاعات واجتناب اﳌعاﴆ،
عز ﱠ
وجل:
وتصديق اﻷخبار ،وهي وص ﱠية اﷲ لﻸولﲔ واﻵخرين ،كﲈ قال اﷲ ﱠ
 ،وهي سبب
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ﱢ
كل خﲑ وفﻼح ﰲ الدنيا واﻵخرة ،ويأﰐ اﻷمر بتقوى اﷲ ﰲ كثﲑ من اﻵيات،
 ،وكذلك ﰲ وصايا رسول اﷲ

ﻻ سيﲈ اﻵيات اﳌبدوءة بـ
ﻷصحابه.

 ٤ـ قوله )) :والسمع والطاعة وإن تأ ﱠمر عليكم عبد (( وهي وص ﱠية بالسمع
والطاعة لوﻻة اﻷمور ﰲ غﲑ معصية اﷲ ،ولو كان اﻷمﲑ عبد ًا ،وقد أﲨع
العلﲈء عﲆ ﱠ
أن العبدَ ليس أه ً
وﳛمل ما جاء ﰲ هذا اﳊديث وغﲑه
ﻼ للخﻼفةُ ،

من اﻷحاديث ﰲ معناه عﲆ اﳌبالغة ﰲ لزوم السمع والطاعة للعبد إذا كان
خليفة ،وإن كان ذلك ﻻ يقع ،أو ﱠ
أن ذلك ﳛمل عﲆ تولية اﳋليفة عبد ًا عﲆ
قرية أو ﲨاعة ،أو أنﱠه كان عند التولية حرا ،و ُأطلق عليه عبد باعتبار ما كان ،أو
عﲆ ﱠ
واستتب اﻷمن؛ َﳌِا
واستقرت اﻷمور
أن العبدَ تغ ﱠلب عﲆ الناس بشوكته
ﱠ
ﱠ
ﰲ منازعته من حصول ما هو أنكر من وﻻيته.
 ٥ـ قوله )) :فإنﱠه من ِ
يعش منكم فسﲑى اختﻼف ًا كثﲑ ًا (( ،هذا من دﻻئل
َ
نبوته  ،حيث أخﱪ عن أمر مستق َبل وقع طبق ًا َﳌِا أخﱪ به ؛ ﱠ
فإن الذين
ﱠ
أدركوا اختﻼف ًا كثﲑ ًا وﳐالفة َﳌِا كان
ﱠبي
أعﲈرهم من أصحاب الن ﱢ
طالت ُ

عليه رسول اﷲ

واﳋوارج وغﲑهم.

وأصحابه ،وذلك بظهور بعض فرق الضﻼل ،كالقدرية

عضوا عليها
 ٦ـ قوله )) :فعليكم بسنﱠتي وسنﱠة اﳋلفاء الراشدين اﳌهد ﱢيﲔ ،ﱡ
التفرق وكثرته ،أرشد إﱃ طريق السﻼمة
بالنﱠواجذ ((َ ،ﱠﳌا أخﱪ
بحصول ﱡ

بالتمسك بسنﱠته وسنﱠة خلفائه الراشدين ،وخلفاؤه الراشدون
والنجاة ،وذلك
ﱡ
 ،وقد وصف رسول اﷲ

هم أبو بكر وعمر وعثﲈن وعﲇ
ُ
نبوة ،كﲈ جاء ﰲ حديث سفينة
بأﳖا
خﻼفة ﱠ
ﱠ

خﻼفتَهم

 )) :خﻼفة النبوة ثﻼثون سنة،
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ﷲ َ
وغﲑه ،وهو
اﳌلك أو ملكَه من يشاء (( رواه أبو داود )(٤٦٤٦
ثم يؤﰐ ا ُ
ُ
حديث صحيح ،أورده اﻷلباﲏ ﰲ السلسلة الصحيحة ) ،(٤٦٠ونقل

تصحيحه عن تسعة من العلﲈء ،قال ابن رجب ) )) :(١٢٠/٢والسنﱠة هي

التمسك بﲈ كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون
الطريقة اﳌسلوكة ،فيشمل ذلك
ﱡ

من اﻻعتقادات واﻷعﲈل واﻷقوال ،وهذه هي السنﱠة الكاملة ،وﳍذا كان
السلف قدي ًﲈ ﻻ يطلقون اسم السنﱠة ﱠإﻻ عﲆ ما يشمل ذلك ك ﱠله ،وروي معنى

ذلك عن اﳊسن واﻷوزاعي والفضيل بن عياض ،وكثﲑ من العلﲈء اﳌتأخرين
ﻷﳖا ُ
أصل الدﱢ ين ،واﳌخالف فيها عﲆ
ﱡ
اسم السنﱠة بﲈ يتع ﱠلق باﻻعتقادات؛ ﱠ
ﳜص َ
خطر عظيم ((.

وقد ﱠ
التمسك بسنﱠته وسنﱠة خلفائه الراشدين
عﲆ
حث رسول اﷲ
ﱡ
التمسك ﲠا بقوله:
بقوله )) :فعليكم (( ،وهي اسم فعل أمر ،ثم أرشد إﱃ شدﱠ ة
ﱡ
عضوا عليها بالنﱠواجذ (( ،والنواجذ هي اﻷﴐاس ،وذلك مبالغة ﰲ شدﱠ ة
)) ﱡ
التمسك ﲠا.
ﱡ

فإن ﱠ
 ٧ـ قوله )) :وإ ﱠياكم وﳏدثات اﻷمور؛ ﱠ
كل بدعة ضﻼلة (( ،ﰲ رواية أﰊ
كل ﳏدثة بدعة ،ﱠ
فإن ﱠ
داود ) )) :(٤٦٠٧وإ ﱠياكم وﳏدثات اﻷمور؛ ﱠ
وكل بدعة
ضﻼلة (( ،ﳏدثات اﻷمور ما ُأ ِ
حدث وابتُدع ﰲ الدﱢ ين ِﳑﱠا ﱂ يكن له أصل فيه،
ﱠبي بقوله )) :فإنﱠه
وهو يرجع إﱃ اﻻختﻼف
والتفرق اﳌذموم الذي ذكره الن ﱡ
ﱡ
ﱠ
بأﳖا
ﱠبي
كل البدع ﱠ
َمن َيعش منكم فسﲑى اختﻼف ًا كثﲑ ًا (( ،وقد وصف الن ﱡ
ضﻼل ،فﻼ يكون ﳾ ٌء من البدع حسن ًا؛ لعموم قوله )) :وكل بدعة ضﻼلة ((،
قال:
وقد روى ﳏمد بن نﴫ ﰲ كتابه السنة بإسناد صحيح عن ابن عمر
)) ﱡ
كل بدعة ضﻼلة ،وإن رآها الناس حسنة (( ،وذكر الشاطبي ﰲ اﻻعتصام عن
ابن اﳌاجشون قال :سمعت مالك ًا يقولَ )) :من ابتدع ﰲ اﻹسﻼم بدعة يراها
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أن ﳏمد ًا خان الرسالة؛ ﱠ
حسنة فقد زعم ﱠ
ﻷن اﷲ يقول:
 ،فﲈ ﱂ يكن يومئذ دين ًا فﻼ يكون اليوم دين ًا (( ،وقال أبو عثﲈن
النيسابوريَ )) :من أ ﱠمر السنﱠة عﲆ نفسه قوﻻً وفع ً
ﻼ نطق باﳊكمة ،و َمن أ ﱠمر
اﳍوى عﲆ نفسه قوﻻً وفع ً
ﻼ نطق بالبدعة (( ،انظر :حلية اﻷولياء
) ،(٢٤٤/١٠وأ ﱠما اﳊديث الذي رواه مسلم ﰲ صحيحه )َ )) :(١٠١٧من
ٌ
ﳏمول عﲆ
سن ﰲ اﻹسﻼم سنﱠة حسنة فله أجرها وأجر َمن عمل ﲠا (( فهو
ﱠ
القدوة اﳊسنة ﰲ اﳋﲑ ،كﲈ هو واضح من سبب اﳊديث ،وهو ﱠ
أن رسول اﷲ
حث عﲆ الصدقة ،فأتى ٌ
ﱠ
الناس عﲆ
بﴫة كبﲑة ،فتابعه ُ
رجل من اﻷنصار ُ ﱠ
ٌ
ﳏمول أيض ًا عﲆ َمن
ما قال ،وهو
الصدقة ،فعند ذلك قال رسول اﷲ
ﰲ ﲨع الناس عﲆ
أظهر سنﱠة الرسول وأحياها ،كﲈ حصل من عمر
ﱠ
صﲆ بالناس قيام
إظهار لسنﱠته ؛ ﻷنﱠه
صﻼة الﱰاويح ﰲ رمضان ،فإنﱠه
ٌ
رمضان ﰲ بعض اللياﱄ ،وتركه خشية أن ُيفرض عليهم ،كﲈ ﰲ صحيح
فلﲈ توﰲ رسول اﷲ ذهب ما كان ُﳜشى من الفرض
البخاري ) ،(٢٠١٢ﱠ
ﻻنقطاع التﴩيع بوفاته  ،فبقي اﻻستحباب ،فأظهره عمر  ،وهو أيض ًا
من قوله )) :نعم البدعة (( ،كﲈ ﰲ
من سنﱠة اﳋلفاء الراشدين ،وما جاء عنه
صحيح البخاري ) (٢٠١٠يريد إظهار صﻼة الﱰاويحُ ،يراد به البدعة
اﻷذان يوم اﳉمعة ،وقد وافقه عليه
اللغوية ،ومثل ذلك زيادة عثﲈن
ُ
أنﱠه
 ،فهو من سنﱠة اﳋلفاء الراشدين ،وما جاء عن ابن عمر
الصحابة
ٌ
صح ـ عﲆ البدعة اللغوية.
بدعة ،فهو
ﳏمول ـ إن ﱠ
 ٨ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:
 ١ـ استحباب اﳌوعظة والتذكﲑ ﰲ بعض اﻷحيان؛ َﳌِا ﰲ ذلك من التأثﲑ
عﲆ القلوب.
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 ٢ـ حرص الصحابة

عﲆ اﳋﲑ؛ لطلبهم الوص ﱠية منه

.

عز ﱠ
٣ـ ﱠ
وجل ،وهي طاعته بامتثال أمره
أهم ما يوﴅ به تقوى اﷲ ﱠ
أن ﱠ
واجتناب ﳖيه.
٤ـ ﱠ
أهم ما يوﴅ به السمع والطاعة لوﻻة اﻷمور؛ َﳌِا ﰲ ذلك من
أن من ﱢ
اﳌنافع الدنيوية واﻷخروية للمسلمﲔ.
 ٥ـ اﳌبالغة ﰲ ﱢ
اﳊث عﲆ لزوم السمع والطاعة ،ولو كان اﻷمﲑ عبد ًا.

ﱠبي
 ٦ـ إخبار الن ﱢ
أخﱪ من دﻻئل نبوته

عن وجود اﻻختﻼف الكثﲑ ﰲ أ ﱠمته ،ثم حصوله كﲈ
.

٧ـ ﱠ
أن طريق السﻼمة عند اﻻختﻼف ﰲ الدﱢ ين لزوم سنﱠته
اﳋلفاء الراشدين.

 ٨ـ بيان فضل اﳋلفاء الراشدين ،وهم أبو بكر وعمر وعثﲈن وعﲇ
وأﳖم راشدون مهد ﱡيون.
ﱠ
 ٩ـ التحذير من ﱢ
كل ما ُأحدث ﰲ الدﱢ ين ِﳑﱠا ﱂ يكن له أصل فيه.

وسنﱠة
،

 ١٠ـ ﱠ
أن البدع ك ﱠلها ضﻼل ،فﻼ يكون ﳾء منها حسن ًا.

 ١١ـ اﳉمع بﲔ الﱰغيب والﱰهيب؛ لقوله ﰲ الﱰغيب )) :فعليكم (( ،وﰲ
الﱰهيب )) :وإ ﱠياكم ((.

 ١٢ـ بيان أﳘ ﱠية الوصية بتقوى اﷲ والسمع والطاعة لوﻻة اﻷمور ،واتﱢباع
ﱠبي أوﴅ أصحا َبه ﲠا بعد قوله عن موعظته:
السنن وترك البدع؛ لكون الن ﱢ
كأﳖا موعظة مو ﱢدع فأوصنا ((.
)) ﱠ

***

١٧٢

عن معاذ بن جبل

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

قال :قلت :يا رسول اﷲ! أخﱪﲏ بعمل ُيدخلني

سألت عن عظيم  ،وإ ﱠنه ليسﲑ عﲆ َمن
اﳉنﱠة و ُيباعدﲏ عن النار ،قال )) :لقد
َ
ﷲ ﻻ تﴩك به شيئ ًا ،وتقيم الصﻼة ،وتؤﰐ الزكاة،
يﴪه اﷲ تعاﱃ عليه؛ تعبد ا َ
ﱠ
الصوم
وتصوم رمضان ،وﲢج البيت ،ثم قال :أﻻَ أد ﱡلك عﲆ أبواب اﳋﲑ؟
ُ
اﳌاء النار ،وصﻼ ُة الرجل ﰲ َجوف
ُجنﱠة ،والصدق ُة تطفئ اﳋطيئة كﲈ يطفئ ُ
حتى بلغ

 ،ثم

الليل ،ثم تﻼ:
ِ
وعموده وذروة َسنَامه؟ قلت :بﲆ يا رسول اﷲ!
قال :أﻻَ أخﱪك برأس اﻷمر

اﻹسﻼم ،وعمو ُده الصﻼة ،وذروة َسنَامه اﳉهاد ،ثم قال :أﻻَ
رأس اﻷمر
قالُ :
ُ
بم ِ
أخﱪك ِ
ﻼك ذلك ك ﱢله؟ قلت :بﲆ يا رسول اﷲ! فأخذ بلسانه ،وقال :ك ﱠ
ُف
نبي اﷲ! وإنﱠا ﳌؤاخذون بﲈ نتك ﱠلم به؟ فقال :ثكِلتك ﱡأمك!
عليك هذا ،قلت :يا ﱠ
الناس ﰲ النﱠار عﲆ وجوههم أو قال :عﲆ مناخرهم ﱠإﻻ حصائدُ
كب َ
وهل َي ﱡ

ألسنتهم؟ (( رواه الﱰمذي وقال )) :حديث حسن صحيح ((.

 ١ـ قوله )) :قلت :يا رسول اﷲ! أخﱪﲏ بعمل ُيدخلني اﳉنﱠة و ُيباعدﲏ عن
النار (( ﱡ
يدل عﲆ حرص الصحابة عﲆ اﳋﲑ ومعرفة اﻷعﲈل التي ﲠا حصول

اﳉنﱠة والسﻼمة من النار ،ﱡ
ويدل عﲆ وجود اﳉنﱠة والنار ،ﱠ
وأن أولياء اﷲ يعملون
بعض
الصاﳊات ليظفروا باﳉنﱠة ويسلموا من النار ،وهذا بخﻼف ما يقوله ُ
الصوفية ﱠأﳖم ﻻ يعبدون اﷲ رغبة ﰲ جنﱠته وﻻ خوف ًا من ناره ،وهو باطل؛

ﳊرص الصحابة عﲆ معرفة اﻷعﲈل اﳌوصلة إﱃ اﳉنﱠة واﳌباعدة من النار ،وقد
 ،ﱡ
ويدل أيض ًا عﲆ ﱠ
أن
قال اﷲ عن خليله:
َ
آيات كثﲑة ،منها
اﻷعﲈل الصاﳊة
سبب ﰲ دخول اﳉنﱠة ،وقد جاء ﰲ ذلك ٌ
ٌ
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عز ﱠ
وجل:
قول اﷲ ﱠ

وقوله:

١٧٣
،
 ،وذلك ﻻ ُيناﰲ

ما جاء ﰲ اﳊديث )) :لن يدخل أحدكم بعمله اﳉنﱠة ،قالوا :وﻻ أنت يا رسول
يتغمدﲏ اﷲ برﲪة منه (( رواه البخاري )،(٦٤٦٣
اﷲ! قال :وﻻ أنا ،ﱠإﻻ أن ﱠ

ومسلم ) ،(٢٨١٦ﱠ
فإن البا َء ﰲ اﳊديث للمعاوضة ،وﰲ اﻵيات للسببية،
ودخول اﳉنﱠات ليس عوض ًا عن اﻷعﲈل ،وإنﱠﲈ اﻷعﲈل الصاﳊة أسباب ﳍا،
عز ﱠ
وتفضل باﳉزاء
تفضل بالتوفيق للسبب ،وهو العمل الصالح،
ﱠ
وجل ﱠ
واﷲ ﱠ
الذي هو دخول اﳉنﱠة ،فرجع الفضل ﰲ السبب واﳌسبب إﱃ اﷲ سبحانه
وتعاﱃ.

يﴪه اﷲ تعاﱃ عليه ((،
 ٢ـ قوله )) :لقد سألت عن عظيم ،وإنﱠه ليسﲑ عﲆ َمن ﱠ
فيه بيان عظيم منزلة هذا السؤال وأﳘ ﱠيته والتشجيع عﲆ مثله؛ حيث وصف
ﱠ
ومشقة اﻹتيان به فقد
اﳌسئول عنه فيه بأنﱠه عظيم ،ومع عظمه
الرسول
يﴪه اﷲ عليه ،وهو ﱡ
يدل عﲆ ﱠ
أن
ﴪه عﲆ َمن ﱠ
أتبعه الن ﱡ
ﱠبي بﲈ ُي ﱢبﲔ سهولته و ُي َ
شقت عﲆ النفوس؛ ﱠ
اﳌسلم يصﱪ عﲆ الطاعات ولو ﱠ
ﻷن عاقبة الصﱪ ﲪيدة،
َ
عز ﱠ
 ،وقال :
وجل:
وقد قال اﷲ ﱠ
وح ﱠفت النﱠار بالشهوات (( رواه البخاري )،(٦٤٨٧
)) ُح ﱠفت اﳉنﱠة باﳌكارهُ ،
ومسلم ).(٢٨٢٢
 ٣ـ قوله )) :تعبد اﷲ وﻻ تﴩك به شيئ ًا ،وتقيم الصﻼة ،وتؤﰐ الزكاة،
ﱠ
تقرب به إﱃ اﷲ
ﱠبي
أهم ﳾء ُي ﱠ
أن ﱠ
وتصوم رمضان ،وﲢج البيت (( ،ﱠبﲔ الن ﱡ
وﳛصل به الظفر باﳉنﱠة والسﻼمة من النار أداء الفرائض ،وهي ﰲ هذا
اﳊديث أركان اﻹسﻼم اﳋمسة التي جاءت ﰲ حديث جﱪيل وحديث ابن
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تقرب
عمرُ )) :بني اﻹسﻼم عﲆ ﲬس (( ،وقد جاء ﰲ اﳊديث القدﳼ )) :وما ﱠ
إﱄ ِﳑﱠا افﱰضته عليه (( ،وقوله )) :تعبد اﷲ وﻻ تﴩك به
إ ﱠﱄ عبدي بﴚء ﱡ
أحب ﱠ
ٌ
حق اﷲ ،وهو إخﻼص العبادة ﷲ ،ويدخل ﰲ ذلك
شيئ ًا ((
مشتمل عﲆ بيان ﱢ
أن ﳏمد ًا رسول اﷲ؛ ﱠ
شهادة ﱠ
ﻷن عباد َة اﷲ ﻻ تُعرف ﱠإﻻ بتصديقه  ،والعمل
بﲈ جاء به ،ﱡ
تقرب به إﱃ اﷲ ﻻ ينفع صاح َبه ﱠإﻻ إذا كان خالص ًا ﷲ
وكل عمل ُي ﱠ
ومبنيا عﲆ اتﱢباع سنﱠة رسول اﷲ  ،والشهادتان متﻼزمتان ،ﻻ بدﱠ مع شهادة
أن ﻻ إله ﱠإﻻ اﷲ من شهادة ﱠ
أن ﳏمد ًا رسول اﷲ  ،وقد ذكِرت ﰲ اﳊديث
هذه اﻷركان مرتﱠبة حسب أﳘ ﱠيتها ،و ُقدﱢ مت الصﻼة لكوﳖا صلة وثيقة بﲔ
مرات ،وذكر بعدها الزكاة؛
لتكر ِرها ﰲ اليوم والليلة ﲬس ﱠ
العبد وبﲔ ر ﱢبه؛ ﱡ
مرة واحدة ،ونفعها ﳛصل لدافع الزكاة واﳌدفوعة
ﻷﳖا ﻻ تأﰐ ﰲ العام ﱠإﻻ ﱠ
ﱠ
لتكرره ﰲ ﱢ
كل عام ،وبعده اﳊج؛ ﻷنﱠه ﻻ ﳚب ﰲ
إليه ،ثم بعد ذلك الصيام؛ ﱡ
مرة واحدة.
العمر ﱠإﻻ ﱠ
ُ
والصدقة تطفئ
الصوم ُجنﱠة،
 ٤ـ قوله )) :أﻻَ أد ﱡلك عﲆ أبواب اﳋﲑ؟
ُ

اﳋطيئة كﲈ يطفئ اﳌا ُء النار ،وصﻼ ُة الرجل ﰲ َجوف الليل ،ثم تﻼ:

الفرائض
((  ،ب ﱠﲔ
حتى بلغ
َ
إﱃ ﲨلة من
التي هي سبب ﰲ دخول اﳉنﱠة والسﻼمة من النار ،أرشد

النوافل التي ﳛصل للمسلم ﲠا زيادة اﻹيﲈن وزيادة الثواب وتكفﲑ الذنوب،

وهي الصدقة والصيام وقيام الليل ،وقال عن الصوم)) :
الصوم ُجنﱠة (( ،واﳉُنﱠة
ُ

هي الوقاية ،والصوم وقاية ﰲ الدنيا واﻵخرة ،فهو وقاية ﰲ الدنيا من الوقوع
ﱠ
أن رسول اﷲ قال )) :يا معﴩ
ﰲ اﳌعاﴆ ،فعن عبد اﷲ ابن مسعود

فليتزوج ،فإنﱠه أحصن للفرج وأغض للبﴫ،
الشباب! َمن استطاع منكم الباءة
ﱠ
و َمن ﱂ يستطع فعليه بالصوم؛ فإنﱠه له ِوجاء (( رواه البخاري ) ،(١٩٠٥ومسلم
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١٧٥

) ،(١٤٠٠وهو وقاية ﰲ اﻵخرة من دخول النار ،وقد جاء ﰲ اﳊديثَ )) .:من
صام يوم ًا ﰲ سبيل اﷲ ب ﱠعد اﷲ وجهه عن النار سبعﲔ خريف ًا (( رواه البخاري
).(٢٨٤٠

وقوله )) :والصدقة تطفئ اﳋطيئة كﲈ ُيطفئ اﳌاء النار (( ،فيه بيان عظم شأن
أن اﷲ تعاﱃ ﱡ
الصدقة النافلة ،و ﱠ
النار،
ﳛط ﲠا اﳋطايا و ُيطفئها ﲠا كﲈ ُيطفئ اﳌا ُء َ
إطفاء

ﱠبي
واﳋطايا هي الصغائر ،وكذلك الكبائر مع التوبة منها ،وتشبيه الن ﱢ
الصدقة للخطايا بإطفاء اﳌاء النار ﱡ
يدل عﲆ زوال اﳋطايا ك ّلها؛ ﱠ
فإن اﳌشاهد ﰲ
اﳌاء إذا وقع عﲆ النار أ ﱠنه يزيلها حتى ﻻ يبقى ﳍا وجود.

الرجل ﰲ جوف الليل (( هذا هو اﻷمر الثالث من أبواب
وقوله )) :وصﻼة ﱠ
عز ﱠ
وجل ﲠا ،وقد تﻼ رسول اﷲ عند ذلك قوله
تقرب إﱃ اﷲ ﱠ
اﳋﲑ ،التي ُي ﱠ

تعاﱃ:

،

َ
ﱠ
أفضل الصﻼة بعد اﳌكتوبة صﻼة الليل ،رواه مسلم
أن

ﱠبي
وقد أخﱪ الن ﱡ
لبيان أبواب اﳋﲑ هذه باﻻستفهام ،وذلك ﰲ
ﱠبي
) ،(١١٦٣وقد ﱠ
مهد الن ﱡ
قوله ﳌعاذ )) :أﻻَ أد ﱡلك عﲆ أبواب اﳋﲑ؟ ((؛ َﳌِا ﰲ ذلك من لفت نظر معاذ إﱃ
أﳘ ﱠية ما ُيل َقى عليه ،ليته ﱠيأ لذلك ويستعدﱠ لوعي ﱢ
كل ما ُي َلقى عليه.
 ٥ـ قوله )) :أﻻَ أخﱪك برأس اﻷمر وعموده وذروة َسنامه؟ قلت :بﲆ يا

رسول اﷲ! قال :رأس اﻷمر اﻹسﻼم ،وعموده الصﻼة ،وذروة سنامه اﳉهاد ((،
اﳌراد باﻷمر الشأن الذي هو أعظم الشؤون ،وهو الدﱢ ين الذي ُبعث به رسول اﷲ

 ،رأسه اﻹسﻼم وهو عام ،يشمل الصﻼة واﳉهاد وغﲑﳘا ،وقد ذكر

بأﳖا عمود اﻹسﻼم ،ش ﱠبه ذلك بالبناء الذي يقوم عﲆ
الصﻼة ووصفها ﱠ

١٧٦
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أهم العبادات البدنية القاﴏ نفعها عﲆ صاحبها ،ثم ذكر اﳉهاد
أعمدته ،وهي ﱡ
الذي يشمل جهاد النفس وجهاد اﻷعداء من ك ﱠفار ومنافقﲔ ،ووصفه بأنﱠه
ذروة سنام اﻹسﻼم؛ وذلك ﱠ
وعلوه
وظهور دينهم
أن ﰲ اﳉهاد قو َة اﳌسلمﲔ
ﱠ
َ

عﲆ غﲑه من اﻷديان.

بم ِ
 ٦ـ قوله )) :أﻻَ أخﱪك ِ
ﻼك ذلك ك ﱢله؟ قلت :بﲆ يا رسول اﷲ! فأخذ
نبي اﷲ! وإنﱠا ﳌؤاخذون بﲈ نتك ﱠلم
بلسانه ،ثم قال :ك ﱠ
ُف عليك هذا ،قلت :يا ﱠ
ِ
الناس ﰲ النﱠار عﲆ وجوههم أو قال :عﲆ
كب َ
به؟ فقال :ثكلتك أ ﱡمك! وهل َي ﱡ
مناخرهم ﱠإﻻ حصائدُ ألسنتهم؟! (( ،ﰲ هذا بيان خطر اللسان ،وأنﱠه الذي يوقع
ﰲ اﳌهالك ،ﱠ
وأن ِمﻼَك اﳋﲑ ﰲ حفظه ،حتى ﻻ يصدر منه ﱠإﻻ ما هو خﲑ،
ﳊ َي ْيه ِ
ورجليه أضمن له اﳉنﱠة (( رواه
كﲈ قال َ )) :من يضمن ﱄ ما بﲔ ْ
البخاري ) ،(٦٤٧٤وقال

 )) :من كان يؤمن باﷲ اليوم اﻵخر فليقل خﲑ ًا

أو ليصمت (( ،قال ابن رجب ﰲ ﴍح هذا اﳊديث ﰲ جامع العلوم واﳊكم
بسه هو ُ
) ١٤٦/٢ـ  )) :(١٤٧هذا ﱡ
يدل عﲆ ﱠ
أصل
أن ك ﱠ
َف اللسان وضب َطه َ
وح َ

اﳋﲑ ك ﱢله ،ﱠ
وأحكمه وضب َطه (( ،وقال:
أمره
َ
وأن َمن َم َل َك لسانَه فقد م َل َك َ
اﳌحرم وعقوباته ،ﱠ
فإن اﻹنسان يزرع
واﳌرا ُد بحصائد اﻷلسنة جزا ُء الكﻼم
ﱠ
))

زرع
فمن َ
بقوله وعمله اﳊسنات والس ﱢيئات ،ثم ﳛصد يوم القيامة ما زرعَ ،
َ
الكرامة ،و َمن زرع ﴍا من قول أو عمل حصد
خﲑ ًا ِمن قول أو عمل حصد

وظاهر حديث معاذ ﱡ
يدل عﲆ ﱠ
غد ًا الن َ
النار
أكثر ما يدخل به
ﱠدامة،
ُ
الناس َ
أن َ
ُ
ُ
َ
النطق بألسنتهم ،ﱠ
الﴩك ،وهو أعظم الذنوب
معصية النطق يدخل فيها
فإن
ُ
ُ
القول عﲆ اﷲ بغﲑ علم ،وهو قرين الﴩك،
عند اﷲ عز وجل ،ويدخل فيها
ويدخل فيها شهاد ُة الزور التي عدَ لت اﻹﴍاك باﷲ عز وجل ،ويدخل فيها
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السحر والقذف وغﲑ ذلك من الكبائر والصغائر ،كالكذب والغيبة والنﱠميمة،
ﱢ
وسائر اﳌعاﴆ الفعلية ﻻ ﳜلو غالب ًا من قول يقﱰن ﲠا يكون معين ًا عليها ((.
ُ

وقوله )) :ثكلتك أ ﱡمك (( قال الشيخ ابن عثيمﲔ ﰲ ﴍح هذا اﳊديث:

)) أي :فقدتك حتى كانت ثكﲆ من فقدك ،وهذه اﳉملة ﻻ ُيراد ﲠا معناها،
اﳊث واﻹغراء عﲆ فهم ما ُيقال (( ،بل ﱠ
وإنﱠﲈ ُيراد ﲠا ﱡ
إن ما جاء من ذلك ﰲ هذا
اﳊديث وما ُيﲈثله يكون من قبيل الدعاء َﳌِن أضيف إليه ،ﱡ
ويدل له اﳊديث ﰲ
صحيح مسلم ) (٢٦٠٣عن أنس ،وفيه قول الرسول  )) :يا ﱠأم ُسليم!
أ َما تعلمﲔ ﱠ
رﰊ ،فقلت :إنﱠﲈ أنا بﴩ،
رﰊ ﱢأﲏ
ﱡ
اشﱰطت عﲆ ﱢ
أن ﴍطي عﲆ ﱢ
أرﴇ كﲈ يرﴇ البﴩ ،وأغضب كﲈ يغضب البﴩ ،فأ ﱡيﲈ أحد دعوت عليه من
أ ﱠمتي بدعوة ليس ﳍا بأهل أن ﳚعلها له طهور ًا وزكاة وقربة يقربه ﲠا منه يوم

القيامة (( ،ومن د ﱠقة اﻹمام مسلم
َ
حديث ابن عباس
هذا اﳊديث

فيكون دعا ًء له  ،وليس دعاء عليه.
 ٧ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:
 ١ـ حرص الصحابة
من النار.

وحسن ترتيبه صحيحه أنﱠه أورد عقب

ﰲ قوله ﰲ معاوية )) :ﻻ أشبع اﷲُ بطنَه ((،

عﲆ اﳋﲑ ومعرفة ما يوصل إﱃ اﳉنﱠة و ُيباعد

٢ـ ﱠ
أن اﳉنﱠة والنار موجودتان ،وﳘا باقيتان ﻻ تفنيان.

٣ـ ﱠ
أن عبادة اﷲ ُيرجى فيها دخول اﳉنﱠة والسﻼمة من النار ،وليس كﲈ
يقول بعض الصوفية ﱠ
إن اﷲ ﻻ ُيعبد رغبة ﰲ جنﱠته وﻻ خوف ًا من ناره.
 ٤ـ بيان أﳘ ﱠية العمل اﳌسئول عنه ،وأنﱠه عظيم.

٥ـ ﱠ
الطريق اﳌوصل إﱃ النجاة شاق ،وسلوكه ﳛصل بتيسﲑ اﷲ.
أن
َ

١٧٨
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عز ﱠ
٦ـ ﱠ
وجل ،وقد ُأنزلت الكتب
أهم ﳾء ُك ﱢلف به الثقﻼن عبادة اﷲ ﱠ
أن ﱠ

و ُأرسلت الرسل لذلك.

٧ـ ﱠ
أن عباد َة اﷲ ﻻ تُعتﱪ ﱠإﻻ إذا ُبنيت عﲆ الشهادتﲔ ،وﳘا متﻼزمتان ،وﻻ
ُيقبل العمل ﱠإﻻ إذا كان خالص ًا ﷲ ،ومطابق ًا ﳌِا جاء به رسول اﷲ .

 ٨ـ بيان عظم شأن أركان اﻹسﻼم؛ حيث ﱠ
ﱠبي
دل الن ﱡ
بﲔ الفرائض التي فرضها اﷲ.

معاذ ًا عليها من

٩ـ ﱠ
أن هذه الفرائض مرتﱠبة ﰲ أﳘ ﱠيتها حسب ترتيبها ﰲ هذا اﳊديث.

 ١٠ـ ﱡ
اﳊث عﲆ اﻹتيان بالنوافل مع اﻹتيان بالفرائض.
 ١١ـ ﱠ ِ
تقرب به إﱃ اﷲ بعد أداء الفرائض الصدقة والصوم
أهم ما ُي ﱠ
أن من ﱢ
وقيام الليل.
وأﳖا عمود اﻹسﻼم.
 ١٢ـ بيان عظم شأن الصﻼة ﱠ
 ١٣ـ بيان فضل اﳉهاد ،وأنﱠه ذروة سنام اﻹسﻼم.

 ١٤ـ بيان خطورة اللسان ،وأنﱠه ُيفﴤ إﱃ اﳌهالك و ُيوقع ﰲ النار.

***
إن
عن أﰊ ثعلبة اﳋشني جرثوم بن ناﴍ  ،عن رسول اﷲ قال )) :ﱠ
وحرم أشياء
اﷲ تعاﱃ فرض فرائض فﻼ تض ﱢيعوها ،وحدﱠ حدود ًا فﻼ تعتدوها ،ﱠ
فﻼ تنتهكوها ،وسكت عن أشياء رﲪة لكم غﲑ نسيان فﻼ تبحثوا عنها ((
وغﲑه.
حديث حسن ،رواه الدارقطني ُ

١٧٩
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 ١ـ اﳊديث حسنه النووي ِ
ومن قبله أبو بكر بن السمعاﲏ كﲈ قال ابن
ﱠ

رجب ،وﰲ سنده انقطاع ،لكن ذكر ابن رجب ما يشهد ﳌعناه ،فقال )١٥٠/٢
خرجه البزار
ـ  )) :(١٥١وقد روي معنى هذا اﳊديث مرفوع ًا من وجوه أخر ،ﱠ
 ،قال) :ما ﱠ
أحل اﷲ ﰲ

ﱠبي
ﰲ مسنده واﳊاكم من حديث أﰊ الدرداء ،عن الن ﱢ
حرم فهو حرام ،وما سكت عنه فهو عفو ،فاقبلوا من اﷲ
كتابه فهو حﻼل ،وما ﱠ
عافيته ،ﱠ
فإن اﷲ ﱂ يكن لينسى شيئ ًا ،ثم تﻼ هذه اﻵية:
( ،وقال اﳊاكم :صحيح اﻹسناد ،وقال البزار :إسناده صالح ((.

 ٢ـ قال اﳊافظ ابن رجب ﰲ جامع العلوم واﳊكم ) ١٥٢/٢ـ :(١٥٣

ُ
فحديث أﰊ ثعلبة قسم فيه أحكام اﷲ أربعة أقسام :فرائض ،وﳏارم،
))

وحدود ،ومسكوت عنه ،وذلك ﳚمع أحكام الدﱢ ين ك ﱠلها ،قال أبو بكر ابن
وحكي عن بعضهم
السمعاﲏ :هذا اﳊديث أصل كبﲑ من أصول الدﱢ ين ،قالُ :
ٌ
أﲨع بانفراده ﻷصول
حديث واحد َ

أنﱠه قال ليس ﰲ أحاديث رسول اﷲ
ِ
وحكي عن واثلة اﳌزﲏ أنﱠه قال :ﲨع
العلم وفروعه من حديث أﰊ ثعلبة ،قالُ :
الدﱢ ين ﰲ أربع كلﲈت ،ثم ذكر حديث أﰊ ثعلبة ،قال ابن
رسول اﷲ
فمن عمل ﲠذا اﳊديث فقد حاز الثواب ،وأمن العقاب؛ ﱠ
ﻷن َمن
السمعاﲏَ :

اﳌحارم ،ووقف عند اﳊدود ،وترك البحث عﲈ غاب
الفرائض ،واجتنب
أ ﱠدى
َ
َ

عنه ،فقد استوﰱ أقسا َم الفضل ،وأوﰱ حقوق الدﱢ ين؛ ﱠ
الﴩائع ﻻ ﲣرج
ﻷن
َ

عن هذه اﻷنواع اﳌذكورة ﰲ هذا اﳊديث ،انتهى ((.

 ٣ـ قوله )) :ﱠ
إن اﷲ فرض فرائض فﻼ تض ﱢيعوها (( ،أي :أوجب أشياء
واﳊج ،فيجب عﲆ ﱢ
كل
وجعل فرضها حت ًﲈ ﻻزم ًا ،كالصﻼة والزكاة والصيام
ﱢ
مسلم اﻹتيان ﲠا كﲈ أمر اﷲ ،دون ترك ﳍا أو حصول إخﻼل ﰲ فعلها.

١٨٠
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 ٤ـ قوله )) :وحدﱠ حدود ًا فﻼ تعتدوها (( ،أي :ﴍع أمور ًا هي واجبة أو
مستح ﱠبة أو مباحة ،فﻼ يتجاوز تلك اﳊدود إﱃ غﲑها ،فيقع ﰲ أمر حرام،
عز ﱠ
وجل ﰲ كتابه ،فﻼ ﳚوز ﻷحد أن يتعدﱠ اها
وذلك كاﳌواريث التي ب ﱠينها اﷲ ﱠ

حرم اﷲ ،فيكون الواجب
وأن يأﰐ بقسمة ﲣالفها ،وتأﰐ اﳊدود مراد ًا ﲠا ما ﱠ
عز ﱠ
.
وجل:
يقرﲠا ،كﲈ قال اﷲ ﱠ
عﲆ اﳌسلم أن ﻻ َ

وحرم أشياء فﻼ تنتهكوها (( ،أي :ﱠ
حرمه اﷲ ﻻ ﳚوز
أن ما ﱠ
 ٥ـ قوله )) :ﱠ
يتعﲔ عليهم تركه ،كﲈ قال  )) :ما ﳖيتُكم عنه
للمسلمﲔ أن يقعوا فيه ،بل ﱠ
فاجتنبوه ((.

 ٦ـ قوله )) وسكت عن أشياء رﲪة لكم غﲑ نسيان ،فﻼ تبحثوا عنها ((،
النص عليها ﰲ الكتاب والسنﱠة ،فﻼ ُيشتغل ﰲ البحث
أي :هناك أمور ﱂ يأت ﱡ
اﳊج ﰲ ﱢ
كل عام الذي أنكره
عنها والسؤال عنها ،وذلك مثل السؤال عن ﱢ
عﲆ السائل ،وقال )) :ذروﲏ ما تركتكم؛ فإنﱠﲈ أهلك َمن كان
الرسول
قبلكم كثرة مسائلهم واختﻼفهم عﲆ أنبيائهم (( ،وكالسؤال عن ﲢريم ﳾء ﱂ
ﳛرم ،فيﱰتﱠب عليه التحريم بسبب السؤال ،كﲈ ثبت بيان خطورته ﰲ اﳊديث
عن رسول اﷲ  ،وبعد زمنه ﻻ يسأل اﻷسئلة التي فيها تن ﱡطع وتك ﱡلف،
واﳌعنى سكت عن أشياء فلم يفرضها وﱂ يوجبها وﱂ ﳛرمها ،فﻼ ُيسأل عنها،
وقد قال اﷲ تعاﱃ:
.

حكمه
اﳌسكوت عنه ،فهو ما ﱂ ُيذكر
قال ابن رجب ) )) :(١٦٣/٢وأ ﱠما
ُ
ُ
بتحليل وﻻ إﳚاب وﻻ ﲢريم ،فيكون معفوا عنه ﻻ حرج عﲆ فاعله ،وعﲆ هذا
د ﱠلت هذه اﻷحاديث اﳌذكورة ههنا ،كحديث أﰊ ثعلبة وغﲑه ((.
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 ٧ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:

١ـ ﱠ
أن من ﴍيعة اﷲ ما هو فرض ﻻزم ،ﳚب فعله وعدم إضاعته.

 ٢ـ أنﱠه ﳚب الوقوف عند الواجبات واﳌستح ﱠبات واﳌباحات ،فﻼ تتجاوز

اﳌحرمات.
إﱃ ﱠ

أن ﱠ
٣ـ ﱠ
يتعﲔ عﲆ اﳌسلم تركه واﻻبتعاد عنه.
حرمه اﷲ ﱠ
كل ما ﱠ
٤ـ ﱠ
عفو ﻻ ُيسأل عنه.
أن ما ﱂ يأت فيه ﲢريم وﻻ ﲢليل فهو ٌ

***
قال )) :جاء ٌ
ﱠبي
عن أﰊ العباس َسهل بن َس ْعد الساعدي
رجل إﱃ الن ﱢ
الناس،
 ،فقال :يا رسول اﷲ! ُد ﱠلني عﲆ عمل إذا عملته أح ﱠبني اﷲ وأح ﱠبني ُ
فقال )) :ازهد ﰲ الدنيا ُﳛ ّبك اﷲ ،وازهد فيﲈ عند الناس ُﳛ ّبك الناس (( حديث
حسن ،رواه ابن ماجه وغﲑه بأسانيد حسنة.

أحرص الناس عﲆ ﱢ
وأسبق الناس
كل خﲑ،
أصحاب رسول اﷲ
١ـ
ُ
ُ
ُ
إﱃ ﱢ
ﳚلب له ﳏ ﱠب َة اﷲ وﳏ ﱠبة
ﰊ عﲆ معرفة ما
ُ
كل خﲑ ،وقد حرص هذا الصحا ﱡ
ﱠبي
الناس ،فسأل الن ﱠ

هذا السؤال.

عز ﱠ
ﱠ
وجل
أن ﳏ ﱠبة اﷲ ﱠ

 ٢ـ قوله )) :ازهد ﰲ الدنيا ُﳛ ّبك اﷲ (( ،ﱠبﲔ
ُﲢ ﱠص ُل بالزهد ﰲ الدنيا ،وأحسن ما قيل ﰲ بيان اﳌراد بالزهد ﰲ الدنيا ترك
اﻹنسان ﱠ
كل ما يشغله عن اﷲ ،كﲈ نقله اﳊافظ ابن رجب ﰲ ﴍحه جامع
العلوم اﳊكم ) (١٨٦/٢عن أﰊ سليﲈن الداراﲏ ،فقال )) :وقال أبو سليﲈن

١٨٢

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

الداراﲏ :اختلفوا علينا ﰲ الزهد بالعراق ،فمنهم َمن قال :الزهد ﰲ ترك لقاء

الناس ،ومنهم َمن قال :ﰲ ترك الشهوات ،ومنهم َمن قال :ﰲ ترك ﱢ
الشبع،
بعضه من بعض ،قال :وأنا أذهب إﱃ ﱠ
أن الزهدَ ﰲ ترك ما
وكﻼمهم قريب ُ
عز ﱠ
وجل .وهذا الذي قاله أبو سليﲈن حسن؛ وهو ﳚمع ﲨيع
يشغلك عن اﷲ ﱠ

معاﲏ الزهد وأقسامه وأنواعه ((.

الناس حريصون عﲆ
 ٣ـ قوله )) :وازهد فيﲈ عند الناس ُﳛ ّبك الناس ((ُ ،
ُ
إمساك ما ﰲ أيدﳞم وعدم اﳉود
اﳌال واﳌتاع ﰲ اﳊياة الدنيا ،والغالب عليهم

به ،قال اﷲ تعاﱃ:

 ،وﻻ ُيعجبهم َمن

ُ
اﻹنسان عنهم نال إعجاﲠم
يطمع فيﲈ عندهم أو يتط ﱠلع إليه ،فإذا استغنى

ﴍهم.
وظفر بمح ﱠبتهم ،وإذا ظفر بمح ﱠبتهم سلم من ﱢ
 ٤ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:

 ١ـ حرص الصحابة عﲆ ما ﳚلب ﳍم ﳏ ﱠبة اﷲ وﳏ ﱠبة الناس.
عز ﱠ
وجل.
 ٢ـ إثبات صفة اﳌح ﱠبة ﷲ ﱠ

٣ـ ﱠ
اﳋﲑ للعبد ﰲ ﳏ ﱠبة اﷲ إ ﱠياه.
أن َ
٤ـ ﱠ
أن ِﳑﱠا ﳚلب ﳏ ﱠبة اﷲ الزهدَ ﰲ الدنيا.

٥ـ ﱠ
خﲑهم
سبب ﰲ ﳏ ﱠبتهم إ ﱠياه،
ﱢ
أن زهدَ اﳌرء فيﲈ ﰲ أيدي الناس ٌ
فيحصل َ

ﴍهم.
ويسلم من ﱢ

***

١٨٣

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

أن رسول اﷲ
 :ﱠ

عن أﰊ سعيد َسعد بن مالك بن سنان اﳋدري
قال )) :ﻻ ﴐر وﻻ ِﴐار (( حديث حسن ،رواه ابن ماجه والدارقطني
وغﲑﳘا مسند ًا ،ورواه مالك ﰲ اﳌوطأ مرس ً
ﻼ عن عمرو بن ﳛيى ،عن أبيه ،عن
بعضها بعض ًا.
يقوي ُ
 ،فأسقط أبا سعيد ،وله طرق ﱢ

ﱠبي
الن ﱢ
ٌ
مشتمل عﲆ قاعدة من قواعد الﴩيعة ،وهي رفع الﴬر
 ١ـ هذا اﳊديث
والﴬ ُر قد ﳛصل من
ﱪ بمعنى النهي عن الﴬر والﴬار ،ﱠ
والﴬار ،وهو خ ٌ
اﻹنسان بقصد أو بغﲑ قصد ،والﴬار يكون مع القصد ،قال اﳊافظ ابن رجب
ﰲ جامع العلوم واﳊكم ) )) :(٢١٢/٢واختلفوا هل بﲔ ال ﱠلفظتﲔ ـ أعني

الﴬر والﴬار ـ فرق أم ﻻ؟ فمنهم َمن قال :ﳘا بمعنى واحد عﲆ وجه
َ
أن بينهﲈ فرق ًا ،ثم قيل :ﱠ
التأكيد ،واﳌشهور ﱠ
والﴬار
إن الﴬر هو اﻻسم،
َ
الفعل ،فاﳌعنى ﱠ
حق
أن
الﴬ َر نفسه منتف ﰲ الﴩع ،وإدخال الﴬر بغﲑ ﱟ
َ
الﴬر أن ُيدخل عﲆ غﲑه ﴐر ًا بﲈ ينتفع هو به ،والﴬار أن
كذلك ،وقيل:
ُ
يﴬه ،ويتﴬر به
ُيدخل عﲆ غﲑه ﴐر ًا بﲈ ﻻ منفعة له بهَ ،
كمن منع ما ﻻ ﱡ
َ
ٌ
طائفة منهم ابن عبد الﱪ وابن الصﻼح ،وقيل:
القول
ورجح هذا
اﳌمنوع ،ﱠ

أﴐ به عﲆ وجه غﲑ
يﴬ َ
ُ
يﴬ بمن قد ﱠ
بمن ﻻ يﴬه ،والﴬار أن ﱠ
الﴬر أن ﱠ
إنﱠﲈ نفي الﴬر ِ
ُ
ﱢ
إدخال
حق ،فأ ﱠما
وبكل حال فالنبي
جائز،
والﴬ َار بغﲑ ﱟ
َ َ
َ

بحق ،إ ﱠما لكونه تعدﱠ ى حدو َد اﷲ ،ف ُيعا َقب بقدر جريمته ،أو
الﴬر عﲆ أحد ﱟ
غﲑ مراد قطع ًا،
نفسه
كونه َظ َلم َ
وغﲑه ،فيطلب اﳌظلوم مقابلته بالعدل ،فهذا ُ
َ

حق ،وهذا عﲆ نوعﲔ:
وإنﱠﲈ اﳌراد إﳊاق الﴬر بغﲑ ﱟ

رض سوى الﴬر بذلك الغﲑ ،فهذا ﻻ
أحدﳘا :أن ﻻ يكون ﰲ ذلك َغ ٌ

١٨٤

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

اﳌضارة ﰲ مواضع ،منها
النهي عن
ريب ﰲ ُقبحه وﲢريمه ،وقد ورد ﰲ القرآن
ﱠ
ُ
((.

ﰲ الوصية ،قال اﷲ تعاﱃ:

إﱃ أن قال ) )) :(٢١٧/٢والنوع الثاﲏ :أن يكون له غرض آخر صحيح،

يتﴫف ﰲ ملكه بﲈ فيه مصلحة له ،فيتعدﱠ ى ذلك إﱃ ﴐر غﲑه ،أو
مثل أن ﱠ
فيتﴬر اﳌمنوع بذلك ((.
غﲑه من اﻻنتفاع بملكه توفﲑ ًا له،
ﱠ
يمنع َ
 ٢ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:
 ١ـ بيان كﲈل الﴩيعة وحسنها ﰲ رفع الﴬر واﻹﴐار.
٢ـ ﱠ
يﴬ غﲑه وﻻ يضاره.
أن عﲆ اﳌسلم أﻻﱠ ﱠ

***

 ،عن رسول اﷲ

الناس بدعواهم،
قال )) :لو ُيع َطى ُ

عن ابن عباس
َ
ٌ
أموال قوم ودماءهم ،لكن الب ﱢينة عﲆ اﳌدﱠ عي ،واليمﲔ عﲆ َمن
رجال
ﻻ ﱠدعى

أنكر (( حديث حسن ،رواه البيهقي وغﲑه هكذا ،وبعضه ﰲ الصحيحﲔ.

 ١ـ حديث ابن عباس هذا أخرجه البخاري ) ،(٤٥٥٢ومسلم )،(١٧١١
وأكثره ﰲ الصحيحﲔ ،والذي ليس فيهﲈ  )) :الب ﱢينة عﲆ اﳌدﱠ عي (( ،لكن ثبتت
هذه اﳉملة فيهﲈ من حديث اﻷشعث بن قيس عند البخاري )،(٤٥٥٠
ﱠبي  )) :ب ﱢينتك أو َيمينه ((.
عم له ،قال له الن ﱡ
ومسلم ) (١٣٨ﰲ قصة له مع ابن ﱟ

 ٢ـ قال ابن دقيق العيد ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ )) :وهذا اﳊديث أصل من
أصول اﻷحكام ،وأعظم مرجع عند التنازع واﳋصام ،ويقتﴤ أن ﻻ ُﳛكم

١٨٥

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

فيه أنﱠه لو أجيب ﱡ
كل مدﱠ ع عﲆ غﲑه شيئ ًا
ﱠبي
ﻷحد بدعواه (( ،وقد ﱠبﲔ الن ﱡ
أوضح ما يكون
ﱠبي
ﻷ ﱠدى ذلك إﱃ ا ﱢدعاء أموال الناس ودمائهم ،لكن الن ﱠ
فيه الفصل بﲔ الناس ﰲ ذلك ،وهو طلب الب ﱢينة من اﳌدﱠ عي ،وهي ﱡ
كل ما يبﲔ
اﳊق ﱡ
ويدل عليه ،من شهود أو قرائن أو غﲑها ،فإذا أتى بالب ﱢينة ُقﴤ ﲠا عﲆ
ﱠ
اﳌدﱠ َعى عليه ،وإن ﱂ توجد الب ﱢينة ُطلب من اﳌدﱠ َعى عليه اليمﲔ ،فإن حلف
برئت ساحتُه ،وإن نكل عن اليمﲔ ُقﴤ عليه بالنﱡكول ،و ُألزم بﲈ ا ﱠدعاه عليه
خصمه ،وقال النووي ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ )) :إنﱠﲈ كانت الب ﱢينة عﲆ اﳌدﱠ عي؛ ﻷنﱠه
ُ
يدﱠ عي خﻼف الظاهر ،واﻷصل براءة ﱢ
الذ ﱠمة (( ،ثم ذكر أنﱠه ُيستثنى مسائل كثﲑة
ُيقبل فيها قول اﳌدﱠ عي بﻼ ب ﱢينة ،منها دعوى اﻷب حاجته إﱃ اﻹعفاف،
ودعوى السفيه الت َﱠوقان إﱃ النكاح مع القرينة ،ودعوى خروج اﳌرأة من العدﱠ ة
باﻷقراء ووضع اﳊمل ،ودعوى الطفل البلوغ باﻻحتﻼم ،ودعوى اﳌودع
تلف الوديعة أو ضياعها بﴪقة ونحوها ،واﳌدﱠ عي هو الطالب الذي لو سكت
تُرك ،واﳌدﱠ َعى عليه هو اﳌطلوب الذي لو سكت ﱂ ُيﱰك ،قال ابن اﳌنذر كﲈ ﰲ
جامع العلوم واﳊكم ) )) :(٢٣٠/٢أﲨع أهل العلم عﲆ ﱠ
أن الب ﱢينة عﲆ اﳌدﱠ عي
واليمﲔ عﲆ اﳌدﱠ َعى عليه ،قال :ومعنى قوله) :الب ﱢينة عﲆ اﳌدﱠ عي( يعني:
ﻷﳖا واجبة عليه يؤخذ ﲠا ،ومعنى قوله) :اليمﲔ عﲆ
ﱡ
يستحق ﲠا ما ا ﱠدعى؛ ﱠ
ﻷﳖا واجبة عليه ،يؤخذ ﲠا عﲆ ﱢ
كل حال ((.
اﳌدﱠ َعى عليه( ،أي :يﱪأ ﲠا؛ ﱠ
أن اﳌدﱠ عي عليه الب ﱢينة فيﲈ يدﱠ عيه من اﻷمور الدنيوية ،ﱠ
 ٣ـ وكﲈ ﱠ
فإن عﲆ
يكون
فمن ا ﱠدعى ﳏ ﱠب َة اﷲ ورسوله
اﳌدﱠ عي الب ﱢينة ﰲ اﻷمور اﻷخرو ﱠيةَ ،

صادق ًا ﰲ دعواه إذا اتﱠبع الرسول

عز ﱠ
وجل:
 ،كﲈ قال اﷲ ﱠ

 ،قال ابن كثﲑ ﰲ تفسﲑ

حاكمة عﲆ ﱢ
ٌ
كل َمن ا ﱠدعى ﳏ ﱠبة اﷲ وليس هو
هذه اﻵية )) :هذه اﻵية الكريمة

١٨٦

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

اﳌحمدي
اﳌحمدية ،فإنﱠه كاذب ﰲ نفس اﻷمر ،حتى يتبع الﴩع
عﲆ الطريقة
ﱠ
ﱠ

والدﱢ ين النبوي ﰲ ﲨيع أقواله وأفعاله ،كﲈ ثبت ﰲ الصحيح عن رسول اﷲ
أنﱠه قالَ ) :من عمل عم ً
ﻼ ليس عليه أمرنا فهو رد( ،وﳍذا قال:

 ،أي :ﳛصل لكم فوق ما طلبتم من ﳏ ﱠبتكم

إ ﱠياه ،وهو ﳏ ﱠبته إ ﱠياكم ،وهو أعظم من اﻷول ،كﲈ قال بعض العلﲈء اﳊكﲈء:
ِ
وغﲑه من
ب ،وقال اﳊسن البﴫي
ليس الشأن أن ُﲢب ،إنﱠﲈ الشأن أن ُ َﲢ ﱠ
ُ

قوم ﱠأﳖم ُﳛ ﱡبون اﷲ ،فابتﻼهم اﷲ ﲠذه اﻵية ((.
السلف :زعم ٌ
 ٤ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:
 ١ـ اشتﲈل الﴩيعة عﲆ حفظ أموال الناس ودمائهم.
 ٢ـ بيان الرسول

فصل فيها بﲔ اﳌتخاصمﲔ.
الطرق التي ُي َ

قر اﳌدﱠ عى عليه ،ﱠ
فإن عﲆ اﳌدﱠ عي إقامة الب ﱢينة عﲆ دعواه.
 ٣ـ إذا ﱂ ُي ﱠ

 ٤ـ إذا ﱂ تُقم الب ﱢينة ُح ﱢلف اﳌدﱠ عى عليه وبرئت ساحتُه ،وإن ﱂ ﳛلف ُقﴤ
عليه بالنﱡكول.

***
سمعت رسول اﷲ
قال:
ُ

عن أﰊ سعيد اﳋدري
غﲑه بيده ،فإن ﱂ يستطع فبلسانه ،فإن ﱂ يستطع فبقلبه ،وذلك
منكم منكر ًا فل ُي ﱢ
أضع ُ
ف اﻹيﲈن (( رواه مسلم.

يقولَ )) :من رأى

ٌ
مشتمل عﲆ درجات إنكار اﳌنكر ،ﱠ
وأن َمن قدر عﲆ
 ١ـ هذا اﳊديث

١٨٧

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

تعﲔ عليه ذلك ،وهذا يكون من السلطان ونوابه ﰲ الوﻻيات
التغيﲑ باليد ﱠ
العامة ،ويكون أيض ًا من صاحب البيت ﰲ أهل بيته ﰲ الوﻻيات اﳋاصة،

ورؤية اﳌنكر ﳛتمل أن يكون اﳌراد منها الرؤية البﴫية ،أو ما يشملها ويشمل

الرؤية العلمية ،فإذا ﱂ يكن من أهل التغيﲑ باليد ،انتقل إﱃ التغيﲑ باللسان،
أضعف
حيث يكون قادر ًا عليه ،وإﻻﱠ فقد بقي عليه التغيﲑ بالقلب ،وهو
ُ
اﻹيﲈن ،وتغيﲑ اﳌنكر بالقلب يكون بكراهة اﳌنكر وحصول اﻷثر عﲆ القلب

بسبب ذلك ،وﻻ تناﰲ بﲔ ما جاء ﰲ هذا اﳊديث من اﻷمر بتغيﲑ اﳌنكر،
عز ﱠ
وجل:
وقول اﷲ ﱠ

 ،ﱠ
فإن اﳌعنى :إذا قمتم بﲈ هو مطلوب منكم من اﻷمر باﳌعروف
وﻻيﴬكم بعد ذلك ضﻼل َمن ﱠ
ضل
والنهي عن اﳌنكر ،فقد أ ﱠديتم ما عليكم،
ﱡ

إذا اهتديتم ،ولشيخنا الشيخ ﳏمد اﻷمﲔ الشنقيطي

عند الكﻼم عﲆ هذه

اﻵية ﰲ كتابه أضواء البيان ﲢقيقات ج ﱢيدة ﰲ مسائل اﻷمر باﳌعروف والنهي
عن اﳌنكر ،من اﳌناسب الرجوع إليها لﻼستفادة منها.
 ٢ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:

 ١ـ وجوب اﻷمر باﳌعروف والنهي عن اﳌنكر ،ﱠ
وأن به صﻼح العباد

والبﻼد.

تعﲔ عليه
 ٢ـ أن تغيﲑ اﳌنكر يكون عﲆ درجات ،من قدر عﲆ ﳾء منها ﱠ

ذلك.

 ٣ـ التفاوت ﰲ اﻹيﲈن ،ﱠ
القوي والضعيف واﻷضعف.
وأن منه
ّ

***

١٨٨

عن أﰊ هريرة

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

قال :قال رسول اﷲ

 )) :ﻻ ﲢاسدوا ،وﻻ تناجشوا،

بعضكم عﲆ بيع بعض ،وكونوا عباد اﷲ
وﻻ تباغضوا ،وﻻ تدابروا ،وﻻ يبع ُ
اﳌسلم أخو اﳌسلم ،ﻻ يظلمه وﻻ ﳜذله ،وﻻ يكذبه ،وﻻ ﳛقره ،التقوى
إخوان ًا،
ُ

قر أخاه
الﴩ أن َﳛ َ
ههنا ،ويشﲑ إﱃ صدره ثﻼث ﱠ
مرات ،بحسب امرئ من ﱢ
اﳌسلم ،ﱡ
كل اﳌسلم عﲆ اﳌسلم حرام :دمه وماله وعرضه (( رواه مسلم.
 ١ـ قوله )) :ﻻ ﲢاسدوا ،وﻻ تناجشوا ،وﻻ تباغضوا ،وﻻ تدابروا ،وﻻ يبع

بعضكم عﲆ بيع بعض (( ،اﳊسدُ يكون ﰲ اﻷمور الدنيوية واﻷخروية،
ُ
ويدخل ﲢته كراهة اﳊاسد النعمة التي أنعم اﷲ ﲠا عﲆ غﲑه ،ويدخل فيه َﲤنﱢي
زوال هذه النعمة عنه ،وسواء َﲤنﱠى انتقاﳍا إليه أو عدم انتقاﳍا ،وأ ﱠما إذا َﲤنﱠى
َ
مثل ما أنعم اﷲ به عﲆ غﲑه دون كراهية حصوﳍا لغﲑه ،ودون َﲤنﱢي زواﳍا
السلعة عند
عنه ،فهذا هو الغبطة ،وليس بمذموم ،والن ْﱠج ُش :أن يزيد ﰲ ثمن ﱢ
اﳌناداة عليها ،وهو ﻻ يريد ﴍاءها ،بل يريد نفع البائع بزيادة الثمن له ،أو

اﻹﴐار باﳌشﱰي بزيادة الثمن عليه ،والتباغض هو تعاطي أسباب البغضاء
ﳛب أن يلقى أخاه ،بل
واﻹتيان بﲈ ﳚلبها ،والتدابر اﳌقاطعة والتهاجر؛ فﻼ ﱡ
يوﱄ ﱡ
ﱢ
كل واحد منهم ُد َبره بسبب ما يكون بينهﲈ من تباغض ،والبيع عﲆ بيع

غﲑه أن يتبايع اثنان سلعة وﳘا ﰲ مدﱠ ة اﳋيار ،فيأﰐ آخر إﱃ اﳌشﱰي فيقول له:
اترك هذه السلعة وأنا أبيعك سلعة مثلها أو أحسن منها بثمن أرخص ِﳑﱠا
اشﱰيت به ،وهذا العمل يس ﱢبب التباغض.
 ٢ـ قوله )) :وكونوا عباد اﷲ إخوان ًا ،اﳌسلم أخو اﳌسلم ،ﻻ يظلمه وﻻ

مرات،
ﳜذله وﻻ يكذبه وﻻ ﳛقره ،التقوى ههنا ويشﲑ إﱃ صدره ثﻼث ﱠ

١٨٩

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

ﳛقر أخاه اﳌسلم (( ،بعد ﳖيه
الﴩ أن َ
بحسب امرئ من ﱢ

فيها التباغض بﲔ اﳌسلمﲔ وتعاطي أسبابه ،أرشد

ﳏرمة،
عن أمور ﱠ

إﱃ ما هو مطلوب من

اﳌسلمﲔ أن يكونوا عليه ،وهو أن يكونوا إخو ًة متحا ﱢبﲔ متآلفﲔ ،يرفق

بعضهم إﱃ بعض ،بإيصال النفع إليه ودفع الﴬر
وﳛسن ُ
بعضهم ببعضُ ،
عنه ،وأكﱠد ذلك بقوله )) :اﳌسلم أخو اﳌسلم (( ،أي :ﱠ
ﳛب
أن مقتﴣ اﻷخوة أن ﱠ
ﳛب لنفسه ،ويكره له ما يكره ﳍا ،فﻼ يظلم غﲑه بأن يعتدي عليه ،أو
لغﲑه ما ﱡ

أي ﴐر به ،وﻻ ﳜذله عند حاجته إﱃ نﴫته وهو قادر عﲆ أن ينﴫه،
يلحق ﱠ

وﻻ ﳛدﱢ ثه بحديث هو كاذب فيه ،وﻻ ﳛقره بأن يستهﲔ به ويستصغره ،ثم ﱠبﲔ
ﳛقر أخاه
الﴩ أن َ
قبح احتقار اﳌسلم أخاه بقوله )) :بحسب امرئ من ﱟ

ووسط
ﴍ غﲑه ،ﱠ
الﴩ احتقار أخيه لو ﱂ يكن عنده ﱞ
اﳌسلم (( ،أي :يكفيه من ﱢ
ﴍه قوله  )) :التقوى ههنا (( مشﲑ ًا
بﲔ النهي عن اﻻحتقار وبيان َ
عظم ﱢ
مرات ،أي إﱃ القلب؛ لبيان ﱠ
أن العﱪة بﲈ يقوم ﰲ القلوب من
إﱃ صدره ثﻼث ﱠ
قلب
قلب َمن احتُقر معمور ًا بالتقوى ،ويكون ُ
اﻹيﲈن والتقوى ،وأنﱠه قد يكون ُ

بعض َمن يقع ﰲ اﳌعاﴆ
َمن احتقره
وتكﱪ عليه بخﻼف ذلك ،وأ ﱠما ما يقوله ُ
ﱠ

الظاهرة إذا ن ﱢبه عﲆ ﳾء منها أشار إﱃ صدره ،وقال )) :التقوى ههنا (( ،ف ُيقال
له :ﱠ
أثرها عﲆ اﳉوارح باﻻستقامة وترك
إن التقوى إذا صارت ﰲ القلب ظهر ُ
اﳌعصية ،وقد قال  )) :أﻻ ﱠ
إن ﰲ اﳉسد ُمضغة إذا صلحت صلح اﳉسد ك ﱡله
وإذا فسدت فسد اﳉسد ك ﱡله ،أﻻ وهي القلب (( ،وقال  )) :ﱠ
إن اﷲ ﻻ ينظر
صوركم وأموالكم ،ولكن ينظر إﱃ قلوبكم وأعﲈلكم
إﱃ َ
) ،(٢٥٦٤وجاء عن بعض السلف أنﱠه قال )) :ليس اﻹيﲈن بالتمنﱢي وﻻ
((

ﱢ
بالتحﲇ ،ولكن ما وقر ﰲ القلوب وصدﱠ قته اﻷعﲈل ((.

رواه مسلم

١٩٠

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

 ٣ـ قوله )) :ﱡ
كل اﳌسلم عﲆ اﳌسلم حرام :دمه وماله وعرضه (( ،ﳛرم

اﻻعتداء عﲆ النفس بالقتل أو ما دونه ،واﻻعتداء عﲆ اﳌال بالﴪقة والغصب
وغﲑ ذلك ،واﻻعتداء عﲆ ِ
بالسب والشتم والغيبة والنميمة وغﲑ
العرض
ﱢ
حجة الوداع ،قارن ًا حرمتها
ﱠبي
ﲢريم هذه الثﻼثة ﰲ ﱠ
ذلك ،وقد أكﱠد الن ﱡ
بحرمة الزمان واﳌكان ،حيث قال

 )) :ﱠ
وأعراضكم
إن دما َءكم وأموا َلكم
َ

عليكم حرام ،كحرمة يومكم هذا ،ﰲ شهركم هذا ،ﰲ بلدكم هذا ((.
 ٤ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:

 ١ـ ﲢريم التحاسد والتناجش والبيع عﲆ بيع أخيه ،وكذا الﴩاء عﲆ

ﴍائه ،وكذا ﱡ
كل ما ﳚلب العداوة والبغضاء بﲔ اﳌسلمﲔ.

 ٢ـ النهي عن تعاطي أسباب البغضاء ،وكذا ﱡ
كل ما يﱰتﱠب عﲆ ذلك من

تقاطع وﲥاجر بﲔ اﳌسلمﲔ.

٣ـ ﱡ
حث اﳌسلمﲔ ﲨيع ًا عﲆ أن يكونوا إخو ًة متحا ﱢبﲔ متآلفﲔ.

َ
٤ـ ﱠ
إيصال اﳋﲑ إليهم ودفع الﴬر عنهم.
اﻷخو َة بﲔ اﳌسلمﲔ تقتﴤ
أن
ﱠ

 ٥ـ أنﱠه ﳛرم عﲆ اﳌسلم ﻷخيه ظلمه وخذﻻنه واحتقاره والكذب عليه.
ِ
ٍ
الﴩ،
 ٦ـ بيان خطورة احتقار اﳌسلم ﻷخيه ،وأ ﱠن ذلك كاف للمحتقر من ﱢ
ﴍ سواه.
وإن ﱂ يكن عنده ﱞ
عز ﱠ
َ
٧ـ ﱠ
وجل:
أن
اﳌيزان ﰲ التفاضل بﲔ الناس التقوى ،كﲈ قال اﷲ ﱠ
.

٨ـ ﱠ
أن التقوى ﳏ ﱡلها القلب ،كﲈ ﰲ هذا اﳊديث ،وكﲈ ﰲ قوله تعاﱃ:
.

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

١٩١

٩ـ ﱠ
آثارها عﲆ اﳉوارح ،وبصﻼح القلوب
أن التقوى ﰲ القلوب تظهر ُ

يصلح بق ﱠية اﳉسد.

 ١٠ـ ﲢريم اﻻعتداء عﲆ اﳌسلمﲔ ﰲ دمائهم وأمواﳍم وأعراضهم.

***
قالَ )) :من َن ﱠفس عن مؤمن ك ً
ُربة ِمن
ﱠبي
عن أﰊ هريرة  ،عن الن ﱢ
ومن َي ﱠﴪ عﲆ ُم ْع ِ ٍ
ﷲ عنه كُرب ًة من ك َُر ِ
ﴪ
ك َُرب الدنيا َن ﱠفس ا ٌ
ب يوم القيامةَ ،
ﴪ َي ﱠ َ

ﷲﰲ
ﷲ ﰲ الدنيا واﻵخرة ،وا ُ
ﱰ مسل ًﲈ سﱰه ا ُ
ا ُ
ﷲ عليه ﰲ الدنيا واﻵخرةَ ،
ومن َس َ َ
ومن َس َل َ
ك طريق ًا َيلتمس فيه عل ًﲈ َس ﱠه َل
َعون العبد ما كان العبدُ ﰲ عون أخيهَ ،

كتاب اﷲ
ا ُ
ﷲ له به طريق ًا إﱃ اﳉنة ،وما اجتمع قو ٌم ﰲ بيت من بيوت اﷲ يتلون َ
ُ
ويتدارسونه بينهم ﱠإﻻ نزلت عليهم السكين ُةَ ،
الرﲪة ،وح ﱠفتهم اﳌﻼئك ُة،
وغشيتهم
ومن َب ﱠط َأ به عم ُله َﱂ ُيﴪع به نس ُبه (( رواه مسلم ﲠذا
يمن عندهَ ،
وذك ََرهم اﷲ ف َ
اللفظ.

ﷲ عنه ك ً
 ١ـ قولهَ )) :من َن ﱠفس عن مؤمن ك ً
ُربة
ُربة ِمن ك َُرب الدنيا َن ﱠفس ا ٌ
من ك َُر ِ
ب يوم القيامة (( ،الك ُ
ُربة هي الشدﱠ ة والضيق ،وتنفيسها إزالتُها ،واﳉزاء
عﲆ تنفيس كربة ﰲ الدنيا أن ين ﱠفس عنه كُربة من كُرب يوم القيامة ،واﳉزا ُء من

شك ﱠ
جنس العمل ،وﻻ ﱠ
أن اﳉزا َء فيه أعظم؛ لشدﱠ ة ك َُرب يوم القيامة وعظم
الفائدة للمكروب ﰲ تنفيسها.

 ٢ـ قوله )) :و َمن َي ﱠﴪ عﲆ ُم ْع ِ ٍ
ﷲ عليه ﰲ الدنيا واﻵخرة (( ،وهذا
ﴪا ُ
ﴪ َي ﱠ َ

١٩٢

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

أيض ًا اﳉزا ُء فيه من جنس العمل ،والعمل هو التيسﲑ عﲆ ا ُﳌعﴪ ،وذلك
بإعانته عﲆ إزالة ُعﴪته ،فإن كان َمدين ًا ساعده بإعطائه ما يقﴤ به دينه ،وإن
عز
خﲑ من اﻹنظار؛ لقول اﷲ ﱠ
كان الدﱠ ين له أنظره إن ﱂ ُي ْﱪئه منه ،واﻹبراء ٌ
ﱠ
وجل:
ﱠ
تيسﲑ ﳛصل ﰲ الدنيا
أن اﳉزا َء عﲆ التيسﲑ
 ،وقد ﱠبﲔ
ٌ
واﻵخرة.

 ٣ـ قوله )) :و َمن سﱰ مسل ًﲈ سﱰه اﷲ ﰲ الدنيا واﻵخرة (( ،وهذا أيض ًا

ﱰ هو
ﱰ ﰲ الدنيا واﻵخرة ،والس ُ
العمل فيه سﱰ ﰲ الدنيا ،واﳉزاء عليه س ٌ
فمن كان معروف ًا باﻻستقامة وحصل منه الوقوع
إخفاء العيب وعدم إظهارهَ ،
ِ
وسﱰ عليه ،و َمن كان معروف ًا بالفساد واﻹجرام ،ﱠ
ﱰ
فإن الس َ
ﰲ اﳌعصية نوص َح ُ
ﳞون عليه إجرامه ،فيستمر عليه ويتﲈدى فيه ،فاﳌصلح ُة ﰲ مثل هذا
عليه قد ﱢ
عدم السﱰ عليه؛ ليحصل له العقوبة التي تزجره عن ال َع ْود إﱃ إجرامه
وعدوانه.

 ٤ـ قوله )) :واﷲ ﰲ عون العبد ما كان العبدُ ﰲ عون أخيه (( ،هذا فيه ﱡ
اﳊث
ﳛصل
عﲆ إعانة اﳌسلم أخاه اﳌسلم ،وأنﱠه ك ﱠلﲈ حصل منه العون ﻹخوانه فإنﱠه ﱢ
بذلك عون اﷲ وتسديده ،وهي كلمة جامعة من جوامع كلم الرسول

.

سهل اﷲ له به طريق ًا إﱃ
 ٥ـ قوله )) :و َمن سلك طريق ًا
يلتمس فيه عل ًﲈ ﱠ
ُ
ﱡ
الﴩعي وسلوك الطرق اﳌوصلة إﱃ
اﳊث عﲆ طلب العلم
اﳉنﱠة (( ،فيه
ﱢ
ﲢصيله ،سواء كان ذلك بالسفر لطلبه؛ أو باﻷخذ بأسباب ﲢصيله ،من اقتناء

الكتب اﳌفيدة وقراءﲥا واﻻستفادة منها ،ومﻼزمة العلﲈء واﻷخذ عنهم وغﲑ
ذلك ،واﳉزاء عﲆ ذلك من اﷲ تسهيل الطريق التي يصل ﲠا طالب العلم إﱃ

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

١٩٣

ﳏص ً
ﻼ للعلم،
اﳉنﱠة ،وذلك يكون بإعانته عﲆ ﲢصيل ما قصد ،فيكون بذلك ﱢ
ويكون أيض ًا بإعانته عﲆ العمل بﲈ علمه من أحكام الﴩيعة ،وذلك يفﴤ به
إﱃ دخول اﳉنﱠة.

 ٦ـ قوله )) :وما اجتمع قوم ﰲ بيت من بيوت اﷲ يتلون كتاب اﷲ

الرﲪة ،وح ﱠفتهم
ويتدارسونه بينهم ﱠإﻻ نزلت عليهم السكينة ،وغشيتهم ﱠ
بيوت اﷲ هي اﳌساجد ،وإضافتها إﱃ اﷲ
فيمن عنده ((ُ ،
اﳌﻼئكة ،وذكرهم اﷲ َ
أحب البﻼد إﱃ اﷲ؛ لقوله
إضافة تﴩيف ،واﳌساجد هي ﱡ

أحب البﻼد
 )) :ﱡ

إﱃ اﷲ مساجدها ،وأبغض البﻼد إﱃ اﷲ أسواقها (( رواه مسلم ) ،(٦٧١وفيه

ﱡ
اﳊث عﲆ اﻻجتﲈع ﰲ اﳌساجد لتﻼوة القرآن وتدارسه ،ويكون ذلك بقراءة
بعضهم بعض ًا
ليقوم ُ
أحد اﳌجتمعﲔ والباقون يسمعون ،وبقراءﲥم بالتناوب ﱢ

ﰲ القراءة ،ويستفيد ﱡ
ﳛصل به إجادة القراءة
كل واحد منهم من غﲑه ما ﱢ
وتدارك اﳋطأ إن ُوجد ،وإذا كان فيهم عاﱂ بتفسﲑه ع ﱠلمهم ،وإن كانوا من
أهل العلم فيه تدارسوا معانيه ،ورجعوا ﰲ ذلك إﱃ كتب التفسﲑ ﰲ الرواية

والدراية اﳌبنية عﲆ ما كان عليه سلف هذه اﻷ ﱠمة ،واﳉزاء عﲆ اﻻجتﲈع ﰲ
اﳌساجد لتﻼوة القرآن وتدارسه أربعة أمور ،هي :نزول السكينة عليهم

الرﲪة تغشاهم ،أي تشملهم وتغ ﱢطيهم ،ﱠ
َ
والطمأنينة ،ﱠ
وأن اﳌﻼئكة ﲢ ﱡفهم
وأن

أي :ﲢيط ﲠم ،ﱠ
وأن اﷲ تعاﱃ يذكرهم عند اﳌﻼئكة.

 ٧ـ قوله )) :و َمن ب ﱠطأ به عمله ﱂ يﴪع به نسبه (( ،اﳌعنىَ :من ﱠ
أخره عم ُله
عن دخول اﳉنﱠة ﱂ يﴪع به نسبه إﱃ دخول اﳉنﱠة؛ ﱠ
اﳌعتﱪ ﰲ ذلك اﻹيﲈن
ﻷن َ

عز ﱠ
وجل:
والتقوى ،كﲈ قال اﷲ ﱠ

 ،قال ابن

َ
رجب ﰲ جامع العلوم واﳊكم ) )) :(٣٠٨/٢معناه ﱠ
العمل هو الذي يبلغ
أن

١٩٤
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فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

بالعبد درجات اﻵخرة ،كﲈ قال تعاﱃ:

فمن
َ ،

أبطأ به عمله أن يبلغ به اﳌنازل العالية عند اﷲ تعاﱃ ﱂ يﴪع به نسبه فيبلغه تلك
الدرجات؛ ﱠ
فإن اﷲ رتﱠب اﳉزا َء عﲆ اﻷعﲈل ﻻ عﲆ اﻷنساب ،كﲈ قال تعاﱃ:
قال )) :وﰲ هذا اﳌعنى يقول بعضهم:

(( ،إﱃ أن

لعمرك ما اﻹنسان ﱠإﻻ بــدينـه فﻼ تﱰك التقوى ا ﱢتكاﻻً عﲆ النسب
ٍ
َ
النسيب أبا ﳍـب ((.
فارس وقد وضع الﴩك
سلﲈن
لقد رفع اﻹسﻼ ُم
َ
 ٨ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:
 ١ـ الﱰغيب ﰲ تنفيس الكرب ﰲ الدنيا ،ﱠ
وأن اﷲ تعاﱃ ين ﱢفس ﲠا كرب يوم

القيامة.

٢ـ ﱠ
أن اﳉزاء من جنس العمل ،فالعمل تنفيس كربة ،واﳉزاء تنفيس كربة.

 ٣ـ الﱰغيب ﰲ التيسﲑ عﲆ اﳌعﴪين ،ﱠ
وأن اﳉزاء عليه تيسﲑ ﰲ الدنيا واﻵخرة.

 ٤ـ الﱰغيب ﰲ سﱰ العيوب حﲔ تكون اﳌصلحة ﰲ سﱰها ،ﱠ
وأن اﳉزاء
عليها سﱰ ﰲ الدنيا واﻵخرة.

ﱡ
اﳊث عﲆ إعانة اﳌسلم أخاه اﳌسلم ،وأنﱠه ك ﱠلﲈ حصل منه العون
٥ـ
ﳛصل بذلك عون اﷲ وتسديده.
ﻹخوانه فإنﱠه ﱢ
 ٦ـ بيان فضل طلب العلم الﴩعي.

 ٧ـ فضل اﻻجتﲈع ﰲ اﳌساجد لتﻼوة القرآن وتدارسه.

َ
٨ـ ﱠ
اﻹيﲈن والعمل الصالح سبب دخول اﳉنﱠة وبلوغ الدرجات العالية
أن
عز ﱠ
وجل.
عند اﷲ ﱠ
٩ـ ﱠ
أن ﴍف النﱠسب بدون عمل صالح ﻻ يفيد صاح َبه عند اﷲ.

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

١٩٥

فيﲈ يرويه عن ر ﱢبه تبارك وتعاﱃ
 ،عن رسول اﷲ
عن ابن عباس
فمن َه ﱠم بحسنة ف َلم
قال )) :ﱠ
إن اﷲ كتب اﳊسنات والس ﱢيئات ،ثم ﱠبﲔ ذلكَ ،

ً
هم ﲠا فعملها كتبها اﷲ عنده عﴩ
يعملها كتبها اﷲ عنده
حسنة كاملة ،وإن ﱠ
هم بس ﱢيئة ف َلم يعملها
حسنات إﱃ سبعﲈئة ضعف ،إﱃ أضعاف كثﲑة ،وإن ﱠ

هم ﲠا فعملها كتبها اﷲ س ﱢيئة واحدة (( رواه
كتبها اﷲ عنده حسنة كاملة ،وإن ﱠ
البخاري ومسلم ﰲ صحيحهﲈ ﲠذه اﳊروف.

 ١ـ قوله )) :ﱠ
إن اﷲ كتب اﳊسنات والس ﱢيئات ،ثم ﱠبﲔ ذلك  (( ...إلخ،
عز ﱠ
وجل لﻸعﲈل واﳉزاء عليها عﲆ
ُﳛتمل أن يكون اﳌراد بالكتابة تقدير اﷲ ﱠ
وﳛتمل أن ُيراد به كتابة اﳌﻼئكة للحسنات والس ﱢيئات بأمر اﷲ
هذا التفصيلُ ،
 ،ﱡ
عز ﱠ
ويدل ﳍذا ما
وجل ،كﲈ قال:
ﱠ
جاء ﰲ حديث أﰊ هريرة ﰲ كتاب التوحيد من صحيح البخاري )) :إذا أراد
عبدي أن يعمل س ﱢيئة فﻼ تكتبوها عليه حتى يعملها ،فإن عملها فاكتبوها له
بمثلها ،وإن تركها من أجﲇ فاكتبوها له حسنة (( ،وﻻ تناﰲ بﲔ الكتا َبتﲔ؛ ﱠ
فإن
كﻼ منهﲈ حاصل.
ً
حسنة كاملة ،وإن
فمن َه ﱠم بحسنة ف َلم يعملها كتبها اﷲ عنده
 ٢ـ قولهَ )) :

هم ﲠا فعملها كتبها اﷲ عنده عﴩ حسنات إﱃ سبعﲈئة ضعف ،إﱃ أضعاف
ﱠ

بأﳖا كاملة؛ لئ ﱠ
توهم
ﻼ ُي ﱠ
هم ﲠا وﱂ يعملها ﱠ
كثﲑة (( ،أكﱠد كتابة اﳊسنة إذا ﱠ
وبﲔ ﱠ
أن اﳌضاعفة ﰲ الفعل إﱃ عﴩة
اﳍم ﻻ ﰲ العمل ،ﱠ
ﻷﳖا ﰲ ﱢ
نقصاﳖا؛ ﱠ
عز ﱠ
وجل وإحسانه إﱃ
أضعاف ،وإﱃ ما هو أكثر من ذلك ،وذلك من فضل اﷲ ﱠ
اﳍم ،وهو واضح،
عباده ،وفيه مضاعفة اﳉزاء عﲆ العمل ،دون اﳉزاء عﲆ ﱢ

١٩٦

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

خﲑ من عمله (( فهو ضعيف ،ذكر ذلك اﳊافظ ﰲ
وأ ﱠما حديث )) :ن ﱠي ُة اﳌؤمن ٌ
الفتح ) ،(٢١٩/٤وانظر السلسلة الضعيفة لﻸلباﲏ ).(٢٧٨٩

هم
هم بس ﱢيئة فلم يعملها كتبها اﷲ عنده حسنة كاملة ،وإن ﱠ
 ٣ـ قوله )) :وإن ﱠ
ُ
اﳊسنة عﲆ ترك اﳌعصية اﳌهموم
ﲠا فعملها كتبها اﷲ س ﱢيئة واحدة ((ُ ،وصفت
ووصفت الس ﱢيئة اﳌعمولة بواحدة؛ لئ ﱠ
بأﳖا كاملة؛ لئ ﱠ
ﻼ
ﻼ ُي ﱠ
توهم نقصاﳖاُ ،
ﲠا ﱠ
هم
ُي ﱠ
توهم زيادﲥا ،وهذا من فضل اﷲ وعدله ،والثواب عﲆ ترك الس ﱢيئة التي ﱠ
ﲠا ﳛصل إذا كان تركها من أجل اﷲ ،أ ﱠما إذا كان حريص ًا عﲆ فعل الس ﱢيئة
صمم عﲆ فعلها لو قدر عﲆ ذلك ،فهو َ
مؤاخ ٌذ عﲆ
وقلبه متع ﱢلق ﲠا ،وهو ُم ﱢ
ذلك ،قال ابن كثﲑ ﰲ تفسﲑه عند تفسﲑ قوله تعاﱃ من سورة اﻷنعام:
أن َ
 )) :واعلم ﱠ
تارك الس ﱢيئة الذي ﻻ يعملها عﲆ ثﻼثة أقسام :تارة
يﱰكها ﷲ ،فهذا تُكتب له حسنة عﲆ ك ﱢفه عنها ﷲ تعاﱃ ،وهذا عمل ون ﱠية ،وﳍذا
جاء أنﱠه ُيكتب له حسنة ،كﲈ جاء ﰲ بعض ألفاظ الصحيح) :فإنﱠه تركها من
جرائي( ،أي :من أجﲇ ،وتارة يﱰكها نسيان ًا وذهوﻻً عنها ،فهذا ﻻ له وﻻ
عليه؛ ﻷنﱠه ﱂ َين ِْو خﲑ ًا وﻻ َف َع َل ﴍا ،وتارة يﱰكها َعجز ًا وكس ً
ﻼ عنها بعد
السعي ﰲ أسباﲠا والتل ﱡبس بﲈ يقرب منها ،فهذا بمنزلة فاعلها ،كﲈ جاء ﰲ
ﱠبي أنﱠه قال) :إذا التقى اﳌسلﲈن بسيفيهﲈ فالقاتل
اﳊديث الصحيح عن الن ﱢ
واﳌقتول ﰲ النار ،قالوا :يا رسول اﷲ! هذا القاتل ،فﲈ بال اﳌقتول؟ قال :إنﱠه
كان حريص ًا عﲆ قتل صاحبه ((.
 ٤ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:
 ١ـ إثبات كتابة اﳊسنات والس ﱢيئات.

عز ﱠ
٢ـ ﱠ
وجل مضاعفة ثواب اﳊسنات.
أن من فضل اﷲ ﱠ

١٩٧

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

عز ﱠ
وجل أﻻﱠ ُيزاد ﰲ الس ﱢيئات.
 ٣ـ من عدل اﷲ ﱠ

اﳍم باﳊسنة إذا ﱂ يعملها بكتابتها حسنة كاملة.
 ٤ـ أ ﱠن اﷲ ُيثيب عﲆ ﱢ

٥ـ ﱠ
هم بس ﱢيئة وتركها من أجل اﷲ يكتب له بﱰكها حسنة كاملة.
أن َمن ﱠ
 ٦ـ الﱰغيب ﰲ فعل اﳊسنات والﱰهيب من فعل الس ﱢيئات.

***
إن اﷲ تعاﱃ قالَ :من عادى
عن أﰊ هريرة
قال :قال رسول اﷲ  )) :ﱠ
إﱄ ِﳑﱠا افﱰضته،
ﱄ وليا فقد آذنتُه باﳊرب ،وما ﱠ
إﱄ عبدي بﴚء أحب ﱠ
تقرب ﱠ
كنت سم َعه الذي
إﱄ بالنوافل حتى أح ﱠبه ،فإذا أح َب ْبتُه ُ
وﻻ يزال عبدي ﱠ
يتقرب ﱠ
بطش ﲠاِ ،
وبﴫه الذي ُيبﴫ به ،ويدَ ه التي َي ُ
ورج َله التي َيمﴚ ﲠا،
َيسمع به،
َ
ولئن سألني ﻷعطينﱠه ،ولئن استعاذﲏ ﻷعيذنﱠه (( رواه البخاري.

 ١ـ قوله )) :من عادى ﱄ وليا فقد آذنتُه باﳊرب (( ،هذا اﳊديث من

عن ر ﱢبه ،وقد أفرد الشوكاﲏ
اﻷحاديث القدسية التي يروﳞا الرسول
عز ﱠ
وجل
الو ْﱄ بﴩح حديث الوﱄ (( ،وأولياء اﷲ ﱠ
سﲈه )) قطر َ
ﴍحه ﰲ كتاب ﱠ
هم اﳌؤمنون اﳌتﱠقون ،كﲈ قال تعاﱃ:

 ،ومعنى )) آذنتُه باﳊرب

((

ﳏارب له ،وهو ﱡ
يدل عﲆ خطورة معاداة أولياء اﷲ ،وأنﱠه من الكبائر.
أعلمته أنﱠني
ٌ
أحب إ ﱠﱄ ِﳑﱠا افﱰضت عليه (( ﰲ
إﱄ عبدي بﴚء ﱠ
تقرب ﱠ
 ٢ـ قوله )) :وما ﱠ
هذه اﳉملة وما بعدها بيان ﱠ
بالتقرب إليه بأداء
أن وﻻية اﷲ إنﱠﲈ ﲢصل
ﱡ

١٩٨

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

ل عﲆ ﱠ
التقر َب بأداء الفرائض
الفرائض ،واﻹتيان مع ذلك بالنوافل ،وهو يد ﱡ ٌ
أن ﱡ
أحب إﱃ اﷲ من النوافل؛ ﱠ
حرم اﷲ،
ﱡ
ﻷن ﰲ ذلك فعل ما أوجب اﷲ وترك ما ﱠ
للمحرمات هو اﳌقتصد ،و َمن أتى ﲠا وأتى بالنوافل
واﻵﰐ بالواجبات التارك
ﱠ

معها فهو السابق باﳋﲑات.

إﱄ بالنوافل حتى أح ﱠبه (( إلخ ،النوافل
يتقرب ﱠ
 ٣ـ قوله )) :وﻻ يزال عبدي ﱠ
هي اﻹتيان باﻷعﲈل الصاﳊة زيادة عﲆ الفرائض ،وفعلها مع اﻻستمرار عليها
عز ﱠ
وجل ،وإذا حصلت له اﳌح ﱠبة ظفر بتسديد اﷲ ﰲ تﴫفاته،
ﳚلب ﳏ ﱠبة اﷲ ﱠ
فﻼ يسمع ﱠإﻻ ما هو حق ،وﻻ يرى ﱠإﻻ ما هو حق ،وﻻ ينال ﱠإﻻ ما هو حق ،وﻻ
َيمﴚ ﱠإﻻ إﱃ ما هو حق ،وأكرمه اﷲ بإجابة دعوته إذا دعاه ،وإعاذته ِﳑﱠا
استعاذه منه.
 ٤ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:
 ١ـ بيان فضل أولياء اﷲ ،وشدﱠ ة خطر معاداﲥم.

عز ﱠ
َ
٢ـ ﱠ
وجل ﲢصل بأداء الفرائض وفعل النوافل.
أن
وﻻية اﷲ ﱠ
عز ﱠ
٣ـ ﱠ
وجل به أداء الفرائض.
تقرب إﱃ اﷲ ﱠ
أن ﱠ
أحب ما ُي ﱠ
عز ﱠ
وجل.
 ٤ـ إثبات صفة اﳌح ﱠبة ﷲ ﱠ

 ٥ـ تفاوت اﻷعﲈل ﰲ ﳏ ﱠبة اﷲ إ ﱠياها.

عز ﱠ
٦ـ ﱠ
وجل.
أن فعل النوافل بعد أداء الفرائض ﳚلب ﳏ ﱠبة اﷲ ﱠ

عز ﱠ
٧ـ ﱠ
وجل سدﱠده ﰲ سمعه وبﴫه وبطشه ومشيه.
أن من ظفر بمح ﱠبة اﷲ ﱠ
عز ﱠ
٨ـ ﱠ
وجل ﲡلب للعبد إجابة دعائه وإعاذته ِﳑﱠا ﳜاف.
أن ﳏ ﱠبة اﷲ ﱠ
عز ﱠ
٩ـ ﱠ
وجل للعبد يكون بإجابة مطلوبه والسﻼمة من
أن
ثواب اﷲ ﱠ
َ

مرهوبه.

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

١٩٩

إن اﷲ ﲡاوز ﱄ عن ﱠأمتي
عن ابن عباس
أن رسول اﷲ قال )) :ﱠ
 :ﱠ
اﳋطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه (( حديث حسن ،رواه ابن ماجه والبيهقي
وغﲑﳘا.

أ ﱠمتان :أ ﱠمة دعوة وأ ﱠمة إجابة ،فأ ﱠمة الدعوة هم ﱡ
كل
 ١ـ أ ﱠم ُة نب ﱢينا ﳏمد
وجني من حﲔ بعثته إﱃ قيام الساعة ،وأ ﱠمة اﻹجابة هم الذين و ﱠفقهم اﷲ
إنﴘ
ﱟ
ﱟ
للدخول ﰲ دينه اﳊنيف وصاروا من اﳌسلمﲔ ،واﳌراد من اﻷ ﱠمة ﰲ هذا
اﳊديث أ ﱠمة اﻹجابة ،ومن أمثلة أ ﱠمة الدعوة قوله  )) :والذي نفس ﳏمد
بيده! ﻻ يسمع ﰊ أحدٌ من هذه اﻷمة ﳞودي وﻻ نﴫاﲏ ،ثم َيموت وﱂ يؤمن
رسلت به ﱠإﻻ كان من أصحاب النار (( رواه مسلم ).(١٥٣
بالذي ُأ
ُ
واﳋطأ :فعل الﴚء من غﲑ قصد ،والنسيان :أن يكون ذاكر ًا لﴚء فينساه
عند الفعل ،واﻹكراه :اﻹﳉاء عﲆ قول أو فعل ،واﻹثم مرفوع ﰲ هذه الثﻼثة؛
عز ﱠ
عز ﱠ
وجل:
وجل عﲆ رفع ذلك ،قال اﷲ ﱠ
وقد جاءت اﻷدلة من كتاب اﷲ ﱠ
 ،قال اﷲ )) :قد فعلت (( أخرجه مسلم
) ،(١٢٦وقال:
 ،وقال:
 ،وأ ﱠما ما أتلفه لغﲑه فهو مضمون ،كالقتل خطأ ﲡب فيه الدية مع
الكفارة ،وإذا ُأكره عﲆ الزنا أو َقتْل معصوم فﻼ ﳚوز له ذلك؛ فﻼ يستبقي
حياته بقتل غﲑه.
 ٢ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:
 ١ـ بيان سعة رﲪة اﷲ وفضله وإحسانه إﱃ عباده؛ حيث رفع عنهم اﻹثم
ﰲ هذه الثﻼثة.

٢٠٠

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

 ٢ـ رفع اﳌؤاخذة عﲆ اﳋطأ ،فإن كان اﳋطأ ﰲ ترك واجب َف َع َله ،وإن كان

حق لغﲑه ضمنه.
ﰲ إتﻼف ﱟ

***
عن ابن عمر

قال )) :أخذ رسول اﷲ

بمنكبي ،فقال :كن ﰲ الدنيا

كأنﱠك غريب أو عابر سبيل ،وكان ابن عمر رﴈ اﷲ تعاﱃ عنهﲈ يقول :إذا

صحتك
أمسيت فﻼ تنتظر الصباح ،وإذا
َ
َ
أصبحت فﻼ تنتظر اﳌساء ،وخذ من ﱠ

ﳌرضك ،ومن حياتك ﳌوتك (( رواه البخاري.

ﱞ
وحث له عﲆ
بمنكب عبد اﷲ بن عمر تنبيه
 ١ـ ﰲ أخذ رسول اﷲ
بذلك ﱡ
يدل عﲆ
وعي ما ُيلقى عليه ﰲ هذه اﳊال ،وإخبار عبد اﷲ بن عمر

ضبطه وإتقانه ما سمعه من رسول اﷲ

عند سﲈعه هذا اﳊديث من رسول اﷲ

؛ ﱠ
ﻷن فيه تذكﱡر اﳊالة التي حصلت

.

 ٢ـ قوله )) :كن ﰲ الدنيا كأنﱠك غريب أو عابر سبيل (( ،الغريب هو اﳌقيم
ﰲ غﲑ بلده لقضاء حاجة ،يستعدﱡ ﳌغادرة ذلك البلد متى َﲤكﱠن من ذلك،
مر بالبﻼد مرور ًا دون إقامة ﲠا حتى ينتهي من
وعابر السبيل هو اﳌسافر الذي َي ﱡ

سفره ،ودار الغربة وعبور السبيل ﰲ هذا اﳊديث هي الدنيا ،والسﲑ فيها

لﻶخرة ،وذلك إنﱠﲈ يكون بتذكﱡر اﳌوت وقﴫ اﻷمل واﻻستعداد فيها لﻶخرة
عز ﱠ
،
وجل:
باﻷعﲈل الصاﳊة ،كﲈ قال اﷲ ﱠ
وقد ذكر البخاري ﰲ صحيحه ) ٢٣٥/١١ـ مع الفتح( عن عﲇ بن أﰊ طالب
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٢٠١

ﱢ
ولكل واحدة
أنﱠه قال )) :ارﲢلت الدنيا مدبرة ،وارﲢلت اﻵخرة مقبلة،
منهﲈ َبنون ،فكونوا من أبناء اﻵخرة وﻻ تكونوا من أبناء الدنيا؛ ﱠ
فإن اليوم عمل

ﱠبي
وﻻ حساب ،وغد ًا حساب وﻻ عمل (( ،وقد أوضح الن ﱡ
وأﳖا ليست بدار قرار بقوله  )) :ما ﱄ وللدنيا ،ما أنا ﰲ
الدنيا وانتهائها ،ﱠ
ﱠ
استظل ﲢت شجرة ثم راح وتركها (( رواه الﱰمذي
الدنيا ﱠإﻻ كراكب
مثل هذه اﳊياة

) (٢٣٧٧وغﲑه ،وقال )) :حديث حسن صحيح ((.

أمسيت فﻼ
 ٣ـ قوله )) :وكان ابن عمر رﴈ اﷲ تعاﱃ عنهﲈ يقول :إذا
َ

تنتظر الصباح ،وإذا أصبحت فﻼ تنتظر اﳌساء (( ،فيه مبادرة أصحاب رسول اﷲ
إﱃ تنفيذ وصايا الرسول

 ،وفيه فضل عبد اﷲ بن عمر ؛ فإنﱠه مع
غﲑه إﱃ تنفيذ ذلك ،واﳌعنى ﱠ
اﳌسلم
أن
َ
يرشد َ

وصاه به رسول اﷲ
تنفيذه ما ﱠ
يكون مﱰ ﱢقب ًا اﳌوت ،فهو يستعدﱡ له بالعمل الصالح دون كسل أو تأخﲑ،

ويعمل الصاﳊات ﰲ ﳖاره كأنﱠه ﻻ ُيدرك اﳌساء ،وﰲ ليله كأنﱠه ﻻ يدرك
الصباح ،وﰲ ترﲨة منصور بن زاذان ﰲ ﲥذيب الكﲈل :قال ُهشيم بن َبشﲑ
الواسطي )) :لو قيل ﳌنصور بن زاذان :ﱠ
إن م َلك اﳌوت عﲆ الباب ما كان عنده

زيادة ﰲ العمل ((.

صحتك ﳌرضك ،ومن حياتك ﳌوتك (( ،اﳌعنى ﱠ
أن
 ٤ـ قوله )) :وخذ من ﱠ

اﳌسلم ُيبادر إﱃ اﻷعﲈل الصاﳊة ،حيث يكون متمكﱢنا منها ،وذلك ﰲ حال
َ

يعمر حياتَه
ﱠ
صحته قبل أن يأتيه ما يعوقه من ذلك كاﳌرض والكﱪ ،وأن ُ
باﻷعﲈل الصاﳊة قبل أن يفجأه اﳌوت ،فينتقل من دار العمل إﱃ دار اﳉزاء.
 ٥ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:
١ـ ﱡ
اﳊث عﲆ استشعار الغربة ﰲ هذه اﳊياة؛ ليستعدﱠ فيها باﻷعﲈل الصاﳊة.

٢٠٢
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 ٢ـ فعل اﳌع ﱢلم ما يلفت نظر اﳌتع ﱢلم إﱃ وعي ما يلقى عليه؛ لقول عبد اﷲ

بن عمر )) :أخذ رسول اﷲ

بمنكبي ((.

 ٣ـ مبادرة الصحابة إﱃ تنفيذ وصايا رسول اﷲ

.

وحث غﲑه عليها.

ﱠبي
 ٤ـ فضل عبد اﷲ بن عمر بأخذه بوصية الن ﱢ
٥ـ ﱡ
اﳊث عﲆ اﳌبادرة إﱃ اﻷعﲈل الصاﳊة دون كسل أو تأخﲑ.

***
قال :قال رسول اﷲ

:

عن أﰊ ﳏمد عبد اﷲ بن عمرو بن العاص
جئت به (( حديث صحيح ،رويناه
)) ﻻ ُيؤمن أحدُ كم حتى يكون هواه َت َبع ًا َﳌ ِا ُ

ﰲ كتاب اﳊجة بإسناد صحيح.

صححه النووي وعزاه إﱃ كتاب اﳊجة ،قال ابن رجب ﰲ
 ١ـ اﳊديث ﱠ

جامع العلوم واﳊكم ) )) :(٢٩٣/٢يريد بصاحب كتاب اﳊجة الشيخ أبا

الفتح نﴫ بن إبراهيم اﳌقدﳼ الشافعي الفقيه الزاهد نزيل دمشق ،وكتابه هذا

يتضمن ذكر أصول الدين عﲆ قواعد
هو كتاب اﳊجة عﲆ تاركي اﳌحجة،
ﱠ

خرج هذا اﳊديث اﳊافظ أبو نعيم ﰲ كتاب
أهل اﳊديث والسنة ،وقد ﱠ
اﻷربعﲔ وﴍط ﰲ أوﳍا أن تكون من صحاح اﻷخبار وجياد اﻵثار ِﳑﱠا أﲨع
وخرجته اﻷئمة ﰲ مسانيدهم (( ،ثم ﱠ
إن اﳊافظ ابن
الناقلون عﲆ عدالة ناقليه ،ﱠ
وبﲔ وجوه تضعيفه ،وأ ﱠما اﳊافظ ابن حجر فقد أشار ﰲ الفتح
رجب ض ﱠعفه ،ﱠ

) (٢٨٩/١٣إﱃ ثبوته ،وجعله من حديث أﰊ هريرة ،فقال )) :وأخرج البيهقي
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٢٠٣

ﰲ اﳌدخل وابن عبد الﱪ ﰲ بيان العلم عن ﲨاعة من التابعﲔ ،كاﳊسن وابن

اﳌجرد،
ذم القول بالرأي
سﲑين ُ
ﱠ
وﴍيح والشعبي والنخعي بأسانيد جياد ّ
ُ
حديث أﰊ هريرة )ﻻ يؤمن أحدُ كم حتى يكون هواه َت َبع ًا َﳌِا
وﳚمع ذلك ك ﱠله

وغﲑه ،ورجاله ثقات ،وقد صححه
جئت به( ،أخرجه اﳊسن بن سفيان
ُ
ُ
النووي ﰲ آخر اﻷربعﲔ ((.
نفي للكﲈل الواجب ،قال النووي ﰲ ﴍح
نفي اﻹيﲈن ﰲ اﳊديث ٌ
٢ـ ُ
اﻷربعﲔ )) :أي :ﱠ
يعرض عم َله عﲆ الكتاب والسنة،
أن
الشخص ﳚب عليه أن َ
َ

وﳜالف هواه ويتبع ما جاء به
عز ﱠ
وجل ورسوله
مع اﷲ ﱠ

 ،وهذا نظﲑ قوله تعاﱃ:

أمر وﻻ هوى ((.

 ،فليس ﻷحد

 ٣ـ قال ابن رجب ﰲ جامع العلوم واﳊكم ) ٣٩٨/٢ـ  )) :(٣٩٩واﳌعروف
عز
ﰲ استعﲈل اﳍوى عند اﻹطﻼق أنﱠه اﳌيل إﱃ خﻼف اﳊق ،كﲈ ﰲ قوله ﱠ
ﱠ
 ،وقال تعاﱃ:
وجل:
 ،وقد يطلق
اﳍوى بمعنى اﳌح ﱠبة واﳌيل مطلق ًا ،فيدخل فيه ُ
اﳊق وغﲑه ،ور ﱠبﲈ
اﳌيل إﱃ ﱢ
وسئل صفوان بن عسال :هل
استعمل بمعنى َﳏبة ﱢ
اﳊق خاصة واﻻنقياد إليهُ ،
القوم
ﰊ عن الرجل ُﳛب
َ
ﱠبي يذكر اﳍوى؟ فقال :سأله أعرا ﱞ
َ
سمعت من الن ﱢ
عز ﱠ
وجل:
أحب( ،و َﱠﳌا نزل قو ُله ﱠ
وﱂ يلحق ﲠم؟ فقال) :اﳌرء مع من ﱠ
) :ما أرى ر ﱠبك ﱠإﻻ
ﱠبي
قالت عائشة للن ﱢ
ُيسارع ﰲ هواك( وقال عمر ﰲ قصة اﳌشاورة ﰲ أسارى بدر) :فهوي رسول اﷲ
ما قال أبو بكرَ ،
قلت( وهذا اﳊديث ِﳑﱠا جاء استعﲈل اﳍوى فيه
وﱂ ﳞو ما ُ
بمعنى اﳌحبة اﳌحمودة ((.

٢٠٤
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 ٤ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:

 ١ـ وجوب اتﱢباع الرسول

 ٢ـ تفاوت الناس ﰲ اﻹيﲈن.

فيﲈ جاء به.

***
يقول )) :قال اﷲ تعاﱃ :يا ابن

سمعت رسول اﷲ
قال:
عن أنس
ُ
غفرت لك عﲆ ما كان منك وﻻ أباﱄ ،يا ابن
آدم! إنﱠك ما دعوتَني ورجوتنِي
ُ

غفرت لك ،يا ابن آدم! إنﱠك لو
آدم! لو بلغت ذنو ُبك َعنان السﲈء ثم استغفرتني
ُ

أتيتني ب ُقراب اﻷرض خطايا ثم لقيتني ﻻ تﴩك ﰊ شيئ ًا ﻷتيتُك ب ُقراﲠا مغفرة

رواه الﱰمذي وقال )) :حديث صحيح ((.

 ١ـ هذا اﳊديث هو آخر اﻷحاديث التي أوردها النووي

((

ﰲ كتابه

اﻷربعﲔ ،وقد زادت عﲆ اﻷربعﲔ حديثﲔ ،فيكون إطﻼق اﻷربعﲔ عليها من

تغليب اللفظ وحذف الكﴪ الزائد ﰲ العدد ،وهو من اﻷحاديث القدسية

التي يروﳞا رسول اﷲ

عن ر ﱢبه تبارك وتعاﱃ.

ٌ
مشتمل عﲆ ﱠ
أن من أسباب مغفرة
اﳋطاب ﰲ اﳊديث لبني آدم ،وهو
٢ـ
ُ

الذنوب دعاء اﷲ ورجاءه مغفر َة الذنوب واﻻستغفار منها واﻹخﻼص ﷲ
والسﻼمة من الﴩك ،ومعنى مغفرة الذنوب سﱰها عن اﳋلق والتجاوز عنها،

فﻼ ُيعاقب عليها.

غفرت لك عﲆ ما كان
 ٣ـ قوله )) :يا ابن آدم! إنﱠك ما دعوتَني ورجوتنِي
ُ

٢٠٥
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منك وﻻ أباﱄ (( ،دعاء العبد ر ّبه مغفرة ذنوبه ،ورجاؤه ذلك منه دون يأس ،مع
التوبة من الذنوب ﳛصل به من اﷲ اﳌغفرة ولو ع ُظمت الذنوب وكثرت

عز
وتكررت ،وﳍذا قال )) :عﲆ ما كان منك وﻻ أباﱄ (( ،ونظﲑ هذا قول اﷲ ﱠ
ﱠ
ﱠ
وجل:
.

غفرت
 ٤ـ قوله )) :يا ابن آدم! لو بلغت ذنو ُبك َعنان السﲈء ثم استغفرتني
ُ
لك (( ،لو كثرت ذنوب العبد حتى بلغت َعنان السﲈء ،أي :بلغت السﲈء أو ما
دون ذلك كالسحاب أو ما يبلغه بﴫ الناظر إﱃ فوق ،ثم حصل من العبد
اﻻستغفار مع التوبة من ﲨيع الذنوب ،ﱠ
فإن اﷲ تعاﱃ يغفر تلك الذنوب

ويتجاوز عنها ،والتوبة تكون باﻹقﻼع من الذنب ،والندم عﲆ ما فات،
والعزيمة ﰲ اﳌستقبل عﲆ أﻻﱠ يعود إليه ،ومع هذه الثﻼثة ،فإن كان الذنب ﰲ
عز ﱠ
وجل وفيه ك ﱠفارة ،أتى بالكفارة ،وإن كان ﰲ حق لﻶدم ﱢيﲔ ،أ ﱠدى
ﱢ
حق اﷲ ﱠ
حقوقهم إليهم أو ﲢ ﱠللهم منها.
 ٥ـ قوله )) :يا ابن آدم! إنﱠك لو أتيتني ُبقراب اﻷرض خطايا ثم لقيتني ﻻ
ُ
عز ﱠ
وجل هو الذنب الذي
تﴩك ﰊ شيئ ًا ﻷتيتُك ب ُقراﲠا مغفرة ((،
الﴩك باﷲ ﱠ

ﻻ يغفره اﷲ ،ﱡ
وكل ذنب دون الﴩك فهو ﲢت مشيئة اﷲ ،إن شاء عفا عن
صاحبه وﱂ يعذبه ،وإن شاء ﱠ
عذبه وأدخله النار ،ولكنه ﻻ ُﳜ ﱠلد فيها خلود
عز ﱠ
وجل:
الكفار ،بل ﻻ بدﱠ أن ﳜرج منها ويدخل اﳉنﱠة ،كﲈ قال اﷲ ﱠ

 ،ﰲ آيتﲔ من سورة النساء،
الذنوب ولو بلغت ﰲ الكثرة ما بلغت ،ﱠ
وﰲ هذا اﳊديث بيان ﱠ
فإن اﷲ
أن
َ
يتجاوز عنها ،بﴩط كون العبد ﳐلص ًا عبادته ﷲ ،سلي ًﲈ من اﻹﴍاك به.

٢٠٦
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 ٦ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:

عز ﱠ
وجل ومغفرة ذنوب عباده.
 ١ـ سعة فضل اﷲ ﱠ

 ٢ـ من أسباب مغفرة الذنوب دعاء اﷲ ورجاؤه من غﲑ يأس.

 ٣ـ فضل اﻻستغفار مع التوبة ،ﱠ
وأن اﷲ يغفر للمستغفر ذنوبه ولو بلغت

ﰲ الكثرة ما بلغت.

َ
الﴩك باﷲ هو الذنب الذي ﻻ ُيغفر ،ﱠ
٤ـ ﱠ
وأن ما سواه ﲢت مشيئة اﷲ.
أن
 ٥ـ فضل اﻹخﻼص ،ﱠ
وأن اﷲ ُيك ﱢفر به الذنوب.

***
عن ابن عباس

قال :قال رسول اﷲ

 )) :أﳊقوا الفرائض بأهلها،

خرجه البخاري ومسلم.
فﲈ أبقت الفرائض فﻸوﱃ رجل ذكَر (( ﱠ

 ١ـ هذا اﳊديث هو ﱠأو ُل اﻷحاديث الثﲈنية التي زادها اﳊافظ ابن رجب
ﰲ اﻷحاديث
 ،فأكمل العدة ﲬسﲔ عﲆ ما ﲨعه اﻹمام النووي
اﻷربعﲔ ،و ُيﻼحظ ﱠ
أن اﳊافظ ابن رجب عند ذكر الذين رووا اﻷحاديث من
عﱪ أيض ًا بـ )) رواه (( ،وأ ﱠما النووي فكان تعبﲑه
خرجه (( ،و ُي ﱢ
عﱪ بـ )) ﱠ
اﻷئمة ُي ّ
بـ )) رواه (( ،وﻻ فرق بﲔ التعبﲑين؛ ﱠ
ﻷن معناﳘا واحد.

 ٢ـ هذا اﳊديث ٌ
أصل ﰲ قسمة اﳌواريث ،واﳌراد بالفرائض الفرائض
اﳌقدﱠ رة ﰲ كتاب اﷲ ،وهي ستة ،وهي :الثلثان ،والثلث ،والسدس ،والنصف،
والربع ،والثمن ،و ُيقال فيها اختصار ًا :الثلثان ،والنصف ،ونصفهﲈ ،ونصف
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٢٠٧

نصفهﲈ ،أو ُيقال :الثمن ،والسدس ،وضعفهﲈ ،وضعف ضعفهﲈ ،أو ُيقال:
الثلث ،والربع ،وضعف ﱟ
كل ،ونصفه ،واﳌراد الفروض اﳌقدﱠ رة وما جاء معها
ﰲ القرآن من اﻹرث بغﲑ تقدير ،ﰲ حال اجتﲈع اﻷوﻻد واﻹخوة لغﲑ أم،
فللذكَر مثل ﱢ
ففي حال اجتﲈع اﻷوﻻد إذا كانوا ذكور ًا وإناث ًا ﱠ
حظ اﻷنثيﲔ ،وإن
معهن ،فللثنتﲔ فأكثر الثلثان ،وللبنت الواحدة النصف،
كانوا إناث ًا ﻻ ذكور
ﱠ
كن ﰲ درجة واحدة ،كالبنات وبنات اﻷبناء ،فإن ك ﱠن ﰲ درجتﲔ وكان
هذا إذا ﱠ
البنات ثنتﲔ فأكثر ﱂ يكن لبنات اﻻبن ﳾء؛ ﻻستيعاب البنات الثلثﲔ ،وإن
كانت البنت واحدة فلها النصف ،وﻻبنة اﻻبن أو بناته السدس تكملة الثلثﲔ؛
لثبوت السنة ﰲ ذلك عن رسول اﷲ  ،رواه البخاري ) ،(٦٧٣٦أ ﱠما إذا كان
اﻷوﻻد ذكور ًا ُخ ﱠلص ًا ،سواء كانوا أبناء أو أبناء بنﲔ عند فقد اﻷبناء ،ﱠ
فإن
الواحدَ منهم ﳛوز اﳌﲑاث ك ﱠله ،واﳉمع يقتسمونه بينهم بالسوية ،و ُيقال أيض ًا

ﰲ مﲑاث اﻹخوة اﻷشقاء واﻹخوة ﻷب ما قيل ﰲ مﲑاث اﻷوﻻد من تقديم
اﻹخوة اﻷ ﱠ
ﳋ ﱠلص اﳌﲑاث بالسوية،
شقاء عﲆ اﻹخوة ﻷب ،فيقتسم الذكور ا ُ
فللذكر مثل ﱢ
فإن كانوا ذكور ًا وإناث ًا ﱠ
منهن ﳍا النصف،
حظ اﻷنثيﲔ ،والواحدة
ﱠ
واﻻثنتان فأكثر ﳍﲈ الثلثان ،ويكون مﲑاث اﻹخوة ﻷب مثل مﲑاث اﻹخوة
اﻷشقاء عند فقدهم ،وإذا ُوجد أخت شقيقة أخذت النصف ،ولﻸخوات
كن واحدة أو أكثر ،وأ ﱠما اﻷبوان
ﻷب معها السدس تكملة الثلثﲔ ،سواء ﱠ
ﱢ
فلكل واحد منهﲈ السدس إذا كان للميت ولد ،وإن كان الولد إناث ًا ﱠ
اﻷب
فإن َ
يأخذ الباقي تعصيب ًا ،وإذا ﱂ يكن للميت ولد ﱠ
فإن اﻷ ﱠم تأخذ الثلث ،والباقي
لﻸب ،ﱠإﻻ أ ﱠنه ﰲ هذه اﳊالة إذا كان مع اﻷبوين أحد الزوجﲔ ﱠ
فإن اﻷ ﱠم تأخذ

ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجﲔ ،و ُيقال ﳍاتﲔ اﳌسألتﲔ ال ُعمريتان؛
بذلك.
لقضاء أمﲑ اﳌؤمنﲔ عمر بن اﳋطاب
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وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

أشقاء أو ﻷب أو ﻷم ،ﱠ
وإذا كان للميت إخوة ،سواء كانوا ﱠ
فإن مﲑاث اﻷم

يكون السدس ،واﳉد أبو اﻷب يرث مﲑاث اﻷب عند فقده ،واﳉدﱠ ة عند فقد
اﻷم ترث السدس ،سواء كانت اﳉدة من قبل اﻷم أو من قبل اﻷب ،وعند

السدُ س ،وأ ﱠما اﻹخوة ﻷم فمﲑاث
اجتﲈع اﳉدﱠ ات الوارثات يشﱰكن ﰲ ُ

السدس إذا ﱂ يكن للميت فرع وارث أو أصل من الذكور
الواحد منهم ُ
وارث ،وإن كانوا أكثر من واحد ،سواء كانوا ذكور ًا خ ﱠلص ًا ،أو إناث ًا خ ﱠلص ًا ،أو

ذكور ًا وإناث ًا ،اشﱰكوا ﰲ الثلث بالسوية ،ﻻ فرق ﰲ ذلك بﲔ ذكورهم
وإناثهم ،وأ ﱠما مﲑاث الزوجﲔ ،فالزوج يرث النصف إذا ﱂ يكن للميت فرع

وارث ،فإن ُوجد كان له الربع ،والزوجة ترث الربع إذا ﱂ يكن للميت فرع

كن أكثر من زوجة اشﱰكن ﰲ الربع أو
وارث ،فإن ُوجد كان ﳍا الثمن ،وإن ﱠ
الثمن.

عز ﱠ
وجل ﰲ كتابه العزيز قسمة اﳌواريث ﰲ ثﻼث آيات :اﻵية
قد ذكر اﷲ ﱠ

اﻷوﱃ قوله تعاﱃ:

اﻵية ،وهي ﰲ مﲑاث

َعمو َدي النسب ،أصول اﳌيت وفروعه ،واﻵية الثانية قوله:

اﻵية ،وهي ﰲ مﲑاث الزوجﲔ واﻹخوة ﻷم ،واﻵية الثالثة

قوله تعاﱃ ﰲ آخر آية من سورة النساء:

اﻵية ،وهي ﰲ مﲑاث اﻹخوة اﻷشقاء واﻹخوة ﻷب.
ِ
يتبﲔ ﱠ
أن اﻷبنا َء وأبنا َء اﻷبناء وإن نزلوا إذا كان معهم إناث
 ٣ـ ﳑﱠا تقدﱠ م ﱠ
للذكر مثل ﱢ
اشﱰكوا ﰲ اﳌﲑاث :ﱠ
حظ اﻷنثيﲔ ،وكذلك اﻹخوة اﻷشقاء
للذكر مثل ﱢ
واﻹخوة ﻷب تشﱰك معهم أخواﲥم :ﱠ
حظ اﻷنثيﲔ ،وأ ﱠما أبناء

اﻹخوة ﻷم فليس ﳍم نصيب ﰲ اﳌﲑاث ،وأ ﱠما أبناء اﻹخوة اﻷشقاء واﻹخوة

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ
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ﻷب وكذلك اﻷعﲈم وإن علوا أو أبناء اﻷعﲈم وإن نزلوا ،ﱠ
ذكورهم
فإن
َ
يستق ﱡلون باﳌﲑاث عن أخواﲥم؛ ﱠ
ﳍن عند اﻻنفراد،
ﻷن اﻹناث منهم ﻻ ُيفرض ﱠ

وﳜتص الذكور منهم باﳌﲑاث؛ لقوله
فكذلك ﻻ مﲑاث ﳍ ﱠن عند اﻻجتﲈع،
ﱡ
 )) :أﳊقوا الفرائض بأهلها ،فﲈ أبقت الفرائض فﻸوﱃ رجل ذكر ((.

وإذا كان للميت بنت أو بنات وأخت شقيقة أو شقيقات وله أيض ًا إخوة
ﻷب ،ﱠ
فإن اﻹخوة ﻷب ﻻ يرثون؛ وترث الشقيقة أو الشقيقات ما زاد عﲆ
فرض البنات تعصيب ًا مع الغﲑ؛ لثبوت السنﱠة بذلك عن رسول اﷲ

 ،رواه

البخاري ) ،(٦٧٤١و) ،(٦٧٤٢فيكون ذلك مستثنى من حديث )) :أﳊقوا
الفرائض بأهلها ،فﲈ أبقت الفرائض فﻸوﱃ رجل ذكر ((؛ ﱠ
أقرب
ﻷن الشقيقات ُ

إﱃ اﳌيت من اﻹخوة ﻷب.
الذكر بعد الرجل ﰲ قوله )) :فﻸوﱃ رجل ذكر (( ﱠ
 ٤ـ فائدة ِذكر ﱠ
الرجل
أن ﱠ
هو الذي يكون كبﲑ ًا وفيه نجدة وقوة ،فأضيف إليه لفظ )) ذكر (( لبيان ﱠ
أن
ٌ
منوط بالذكورة ﻻ بالرجولة والقوة ،فيتساوى ﰲ ذلك َمن يكون كبﲑ ًا
اﳌﲑاث
جدا ومن يكون صغﲑ ًا جدا.
 ٥ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:
 ١ـ كﲈل الﴩيعة واشتﲈﳍا عﲆ قواعد كل ﱠية عامة ،كﲈ جاء ﰲ هذا اﳊديث.
 ٢ـ تقديم من يرث بالفرض ف ُيعطى مﲑاثه ،وما بقي يكون َﳌِن يرث بغﲑ
تقدير.
 ٣ـ بناء عﲆ هذا اﳊديث يكون الراجح ﰲ مسألة اﳉد واﻹخوة

اختصاص اﳉدﱢ باﳌﲑاث دون اﻹخوة؛ ﻷنﱠه أصل ،واﻹخوة يرثون كﻼلة،
ﱡ
فيستقل باﳌﲑاث دوﳖم ،وأيض ًا يكون الراجح تقديم
واﳉدﱡ مثل اﻷب،
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وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

اﳌﴩكة؛ ﱠ
ﻷن اﻹخوة ﻷم يرثون
اﻹخوة ﻷم عﲆ اﻹخوة اﻷشقاء ﰲ مسألة ﱠ
بالفرض ،واﻷشقاء يرثون بالتعصيب ،وصاحب الفرض ُيع َطى فرضه ،ويأخذ

الذين يرثون بالتعصيب ما بقي إن بقي بعد الفروض ﳾء ،وإﻻﱠ سقطوا.

***
ﱠبي
عن عائشة
 ،عن الن ﱢ
خرجه البخاري ومسلم.
ﱠ

ﲢرم الوﻻدة
ﲢرم ما ﱢ
الرضاعة ﱢ
قال )) :ﱠ

((

 ١ـ جاء ﰲ القرآن الكريم ﲢريم اﻷ ﱠمهات اﳌرضعات واﻷخوات من
الرضاعة ﰲ قوله تعاﱃ:
 ،وجاءت السنﱠة ﲠذا اﳊديث وما ﰲ معناه ﱠ
ﲢرم
ﲢرم ما ﱢ
الرضاعة ﱢ
بأن ﱠ

حرم بالنﱠسب ﳛرم بالوﻻدة مث ُله ،فإذا ارتضع ٌ
الوﻻدة ،ﱡ
طفل من امرأة
فكل ما ُ

صارت أما له من الرضاعة وصار أبوها وأجدادها آباء له من الرضاعة ،وأ ﱡمها
ٍ
أمهات له من الرضاعة ،وإخواﳖا أخواﻻً له من الرضاعة ،وأخواﲥا
وجداﲥا
خاﻻت له من الرضاعة ،وأوﻻدها سواء كانوا من زوج واحد أو أزواج إخوة
له من الرضاعة ،وأيض ًا يكون زوج اﳌرأة اﳌرضعة الذي رضع من لبنه أب ًا له من

الرضاعة ،وأبوه وأجداده آباء له من الرضاعة ،وأ ﱡمه وجداتُه أمهات له من
وعﲈت له من الرضاعة ،وأوﻻده من
الرضاعة ،وإخوانه وأخواته أعﲈم ًا ﱠ
زوجات متعددات إخوة له من الرضاعة ،وزوجاته زوجات أب من
الرضاعة ،وهكذا ﱡ
حرم من النسب فإنﱠه ﳛرم ما يﲈثله من الرضاعة.
كل ما ُ

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ
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 ٢ـ الرضاع الذي يكون به التحريم ما بلغ ﲬس رضعات فأكثر ،وكان ﰲ
اﳊولﲔ ،فإن نقص عن اﳋمس فإنﱠه ﻻ ﳛصل به التحريم ،كﲈ ﱠ
أن رضاع الكبﲑ
ﻻ ﳛصل به التحريم ،وما جاء ﰲ قصة ساﱂ موﱃ أﰊ حذيفة أخرجه مسلم
) ،(١٤٥٣فهو مقصور عليه ﻻ يتعدﱠ اه إﱃ غﲑهِ ،
وﳑﱠا يوضح ﱠ
أن رضاع الكبﲑ
أن بإمكان ﱢ
ﻻ ُيعتﱪ؛ ﻷنﱠه ﻻ ﳛصل به التغذية ،ﱠ
كل امرأة تريد أن تتخ ﱠلص من
زوجها أن ﲢلب ﰲ كأس من ثدﳞا ما يبلغ ﲬس رضعات فأكثر ،ثم تسقيه
زوجها وهو ﻻ يشعر ،وتقول له بعد ذلك :أنا ﻻ أحل لك؛ ﻷنﱠك ابني من
الرضاعة.
 ٣ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:
 ١ـ كﲈل الﴩيعة واشتﲈﳍا عﲆ قواعد كل ﱠية عامة ،كﲈ جاء ﰲ هذا اﳊديث.
أن ﱠ
٢ـ ﱠ
حرمت من النسب ﳛرم ما ُيﲈثلها من الرضاعة.
كل امرأة ُ

***

عن جابر بن عبد اﷲ أنﱠه سمع رسول اﷲ عام الفتح وهو بمكة يقول:
حرم بيع اﳋمر واﳌيتة واﳋنزير واﻷصنام ،فقيل :يا رسول اﷲ
)) ﱠ
إن اﷲ ورسوله ﱠ
أرأيت شحوم اﳌيتة ،فإنﱠه ُيطﲆ ﲠا السفن ،و ُيدهن ﲠا اﳉلود ،ويستصبح ﲠا
َ
الناس؟ قال :ﻻ! هو حرام ،ثم قال رسول اﷲ َ :
حرم
قاتل اﷲ اليهو َد؛ ﱠ
إن اﷲ ﱠ
خرجه البخاري ومسلم.
عليهم الشحوم ،فأﲨلوه ،ثم باعوه ،فأكلوا ثمنه (( ﱠ
 ١ـ قوله )) :ﱠ
حرم (( باﻹفراد،
حرم (( ،جاء لفظ الفعل )) ﱠ
إن اﷲ ورسوله ﱠ
وجاء بالتثنية ،وجاء )) ﱠ
حرم (( ،وجاءت التثنية ﰲ الضمﲑ الذي يعود إﱃ
إن اﷲ ﱠ
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فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

كن فيه وجد ﲠ ﱠن حﻼوة اﻹيﲈن :أن يكون
اﷲ ورسوله ﰲ حديث )) :ثﻼث َمن ﱠ
أحب إليه ِﳑﱠا سواﳘا  (( ...اﳊديث أخرجه البخاري )،(١٦
اﷲ ورسوله
ﱠ
حرم (( عﲆ أنﱠه
ومسلم ) ،(٦٧وعﲆ هذا ُﳛمل ما جاء هنا من إفراد الفعل )) ﱠ
يعود إﱃ الرسول  ،ويكون التحريم اﳌضاف إﱃ اﷲ ﳏذوف ًا ،والتقدير :ﱠ
إن

عز ﱠ
وجل:
حرم ،وهو نظﲑ قول اﷲ ﱠ
حرم ورسوله ﱠ
اﷲ ﱠ
الشاعر:

أحق أن يرضوه ،ومثله قول
أحق أن ُيرضوه ،ورسوله ﱡ
 ،أي :واﷲ ﱡ
نحن بﲈ عندنا وأنت بﲈ عنـ

ختلف
دك راض والرأي مـ
ُ

أي :نحن بﲈ عندنا راضون ،وأنت بﲈ عندك راض.
 ٢ـ ﱠبﲔ جابر

أنﱠه سمع رسول اﷲ

ﳛرم هذه اﻷشياء عام الفتح
ﱢ

بمكة ،ويكون هذا البيان ﰲ هذا الوقت وﰲ هذا اﳌكان بمناسبة دخول الكفار

اﳌحرمات ،فأعلمهم ﱠأﳖا حرام ،وهذا ﻻ يمنع
ﰲ اﻹسﻼم ،وهم يتعاطون هذه ﱠ
أن يكون ﲢريمها قد حصل من قبل.

اﳌحرمات اﻷربع اﳋمر ،وهي ﱡأم اﳋبائث؛ ﱠ
شارﲠا
ﻷن
َ
 ٣ـ اﻷول من هذه ﱠ
يسعى بﴩﲠا ﻹﳊاق نفسه باﳌجانﲔ ،فيحصل نتيجة لذلك أنﱠه يقع ﰲ ﱢ
كل

حرام ،وقد يكون من ذلك اﻻعتداء عﲆ اﳌحارم ،وهي ﲡلب ﱠ
ﴍ وتوقع
كل ﱟ
ﰲ ﱢ
كل بﻼء ،وﳍذا ُأطلق عليها أ ﱡم اﳋبائث.
غﲑها،
والثانية اﳌيتة ،فيحرم أكلها ﱠإﻻ لﴬورة إبقاء اﳊياة حيث ﻻ ﳚد َ

و ُيستثنى من ذلك جلدها إذا ُدبغ؛ لثبوت السنﱠة بذلك عن رسول اﷲ
رواه البخاري ) ،(٢٢٢١ومسلم ).(٣٦٦

،

والثالث :اﳋنزير ،فﻼ ﳚوز أكله وﻻ بيعه ،ﱡ
وكل ما ﳛرم أكله من الدواب

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ
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فاﳌيتة واﳌذكﱠى منه سواء.

ﻷﳖا ُصنعت لعبادﲥا ،بل
والرابع :اﻷصنام ،فﻼ ﳚوز بيعها وﻻ اقتناؤها؛ ﱠ

ﳚب ﲢطيمها وكﴪها ،وﻻ بأس باﻻنتفاع ﲠا بعد التكسﲑ ﰲ البناء ونحوه؛
ﻷﳖا ﱂ تبق أصنام ًا.
ﱠ

)أرأيت شحوم اﳌيتة ،فإنﱠه
 ٤ـ قال اﳊافظ ﰲ الفتح ) )) :(٤٢٥/٤قوله:
َ
ُيطﲆ ﲠا السفن ،و ُيدهن ﲠا اﳉلود ،ويستصبح ﲠا الناس؟( أي :فهل ﱡ
ﳛل
ِ
فإﳖا مقتضية لصحة البيع ،قوله) :فقال :ﻻ ،هو
بي ُعها َﳌا ذكر من اﳌنافع؛ ﱠ
فﴪه بعض العلﲈء كالشافعي و َمن اتﱠبعه ،ومنهم من
حرام( ،أي :البيع ،هكذا ﱠ
ﲪل قوله) :هو حرام( عﲆ اﻻنتفاع ،فقال :ﳛرم اﻻنتفاع ﲠا ،وهو قول أكثر
العلﲈء ،فﻼ ُينتفع من اﳌيتة أص ً
ص بالدليل ،وهو اﳉلد
ﻼ عندهم ﱠإﻻ ما ُخ ﱠ

اﳌدبوغ ((.

 ٥ـ قوله )) :قاتل اﷲ اليهود؛ ﱠ
حرم عليهم الشحوم ،فأﲨلوه ،ثم
إن اﷲ ﱠ
باعوه ،فأكلوا ثمنه (( ،هذا من حيل اليهود؛ ﱠ
حرم عليهم الشحوم
فإن اﷲ َﱠﳌا ﱠ
حرم ثمنه،
حرم شيئ ًا ﱠ
أﲨلوها أي :أذابوها ،وباعوها وأكلوا أثﲈﳖا ،واﷲ إذا ﱠ

وﳍذا دعا عليهم رسول اﷲ
 ٦ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:

.

هذه اﻷمور اﻷربعة.

ﱠبي
 ١ـ بيان ﲢريم الن ﱢ
ﱠبي هذا التحريم بمكة عام الفتح؛ ل ُيبادر الذين أسلموا إﱃ
 ٢ـ بيان الن ﱢ
اﻻمتناع من هذه اﻷربعة ،انتفاع ًا وبيع ًا.
٣ـ ﱠ
حرم اﷲ فبي ُعه حرام وثمنه حرام.
أن ما ﱠ

حرم اﷲ.
 ٤ـ ﲢريم اﳊيل التي ُي ﱠ
توصل ﲠا إﱃ استحﻼل ما ﱠ
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وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

 ٥ـ ذ ﱡم اليهود وبيان ﱠأﳖم ُ
أهل ح َيل للوصول إﱃ استباحة اﳊرام.

 ٦ـ ﲢذير هذه اﻷ ﱠمة أن تقع فيﲈ وقعت فيه اليهود من هذه اﳊ َيل.

***
بعثه إﱃ اليمن،

ﱠبي
عن أﰊ ُبردة عن أبيه أﰊ موسى اﻷشعري ﱠ
أن الن ﱠ
فسأله عن أﴍبة تُصنع ﲠا ،فقال )) :ما هي؟ قال :البتْع واﳌِزْر ،فقيل ﻷﰊ بردة:
وما البتْع؟ قال :نبيذ العسل ،واﳌِزر نبيذ الشعﲑ ،فقال :ﱡ
كل مسكر حرام ((

خرجه البخاري.
ﱠ

 ١ـ من اﻷﴍبة التي كانت تُستعمل ﰲ اليمن عندما بعث رسول اﷲ
أبا موسى اﻷشعري إليه :البتع ،وهو نبيذ العسل ،واﳌِزر :وهو نبيذ الشعﲑ،

رسول اﷲ عن هذين الﴩابﲔ ،فأجابه بجواب
وقد سأل أبو موسى
جامع يشملهﲈ ويشمل غﲑﳘا ،فقال )) :ﱡ
ﱠبي
كل مسكر حرام (( ،فأناط الن ﱡ

التحريم باﻹسكار ،ﱠ
فدل عﲆ ﱠ
أن ما أسكر من اﻷﴍبة حرام ،وما ﱂ يسكر فإنﱠه
حﻼل ،وﰲ صحيح البخاري ) (٥٥٩٨عن أﰊ اﳉويرية قال :سألت ابن

الباذق ،فﲈ أسكر فهو حرام ،قال:
عباس عن الباذق؟ فقال :سبق ﳏمد
الﴩاب اﳊﻼل الطيب ،قال :ليس بعد اﳊﻼل الطيب ﱠإﻻ اﳊرام اﳋبيث ((،
وقد ذكر ابن سيده ﰲ اﳌحكم ﱠ
أن الباذق من أسﲈء اﳋمر .الفتح ).(٦٣/١٠

حرم اﻻنتباذ ﰲ أوعية مع ﱠينة ،كﲈ جاء
وقد كان رسول اﷲ ﰲ أول اﻷمر ﱠ
ذلك ﰲ حديث وفد عبد القيس ،رواه البخاري ) ،(٥٣ومسلم ) ،(٢٣ثم إنﱠه
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حيث قال :قال
ﳊصيب
جاء عنه ما ينسخ ذلك ﰲ حديث ُبريدة بن ا ُ
رسول اﷲ  )) :ﳖيتُكم عن زيارة القبور فزروها ،وﳖيتكم عن ﳊوم
اﻷضاحي فوق ثﻼث فأمسكوا ما بدا لكم ،وﳖيتُكم عن النبيذ ﱠإﻻ ﰲ سقاء،
فاﴍبوا ﰲ اﻷسقية ك ﱢلها ،وﻻ تﴩبوا مسكر ًا (( رواه مسلم ).(٩٧٧

ﱡ
وكل ما أسكر فهو حرام ،سواء كان ﴍاب ًا أو طعام ًا ،وسواء كان سائ ً
ﻼ أو
داخل ﲢت قوله  )) :ﱡ
كل ذلك ٌ
فإن ﱠ
جامد ًا أو دقيق ًا أو ورق ًا أو غﲑ ذلك ،ﱠ
كل
مسكر حرام ((.

ٌ
اﳋمر ما خامر العقل وغ ﱠطاه ،ﱡ
داخل ﲢت قوله
فكل ما كان كذلك
٢ـ
ُ
كل مسكر حرام (( ،ﱡ
 )) :ﱡ
كثﲑه فقلي ُله حرام ،وذلك سدا
وكل ﳾء أسكر ُ
للذريعة اﳌوصلة إﱃ اﳌسكر ،وسواء كان ذلك من العنب أو غﲑها ،وقد جاء
عن بعض علﲈء الكوفة ﱠ
أن القليل الذي ﻻ يسكر إذا ﱂ يكن من العنب ،فﴩ ُبه
من حديث جابر
سائغ ،وهذا غﲑ صحيح؛ ﻷنﱠه ثبت عن رسول اﷲ
ﱠ
كثﲑه فقلي ُله حرام (( أخرجه أبو داود
وغﲑه
أن الن ﱠ
ﱠبي قال )) :ما أسكر ُ
) ،(٣٦٨١والﱰمذي ) ،(١٨٦٥وابن ماجه ) ،(٣٣٩٣وهذا لفظ عام يشمل
كل مسكر ،سواء كان من العنب أو غﲑها ،فﻼ ﳚوز تعاطي ﱢ
ﱠ
كل مسكر ﱠإﻻ إذا
غصة.
كان شيئ ًا يسﲑ ًا لدفع ﱠ
 ٣ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:
 ١ـ حرص الصحابة

عﲆ معرفة اﻷحكام الﴩعية.

 ٢ـ كﲈل الﴩيعة واشتﲈﳍا عﲆ قواعد كل ﱠية عامة ،كﲈ جاء ﰲ هذا اﳊديث.
 ٣ـ ﲢريم ﱢ
أي نوع كان.
كل مسكر من ﱢ
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سمعت رسول اﷲ
عن اﳌقدام بن معد يكرب قال:
ُ

يقول )) :ما مﻸ

وعاء ﴍا من بطن ،بحسب ابن آدم أكﻼت ُيقمن صل َبه ،فإن كان ﻻ
آدمي
ﱞ
ً
ٌ
ٌ
ﳏالة ،ف ُث ٌ
وثلث لن َف ِسه (( رواه أﲪد والﱰمذي
وثلث لﴩابه،
لث لطعامه،
والنسائي وابن ماجه ،وقال الﱰمذي )) :حديث حسن ((.

آدمي وعاء ﴍا من بطن (( ،الوعاء هو الظرف الذي
 ١ـ قوله  )) :ما مﻸ ﱞ
وﴍ وعاء ُملئ هو البطن؛ َﳌِا ﰲ ذلك من التﱡخمة ،والتس ﱡبب
ُي َ
وضع فيه الﴚء ،ﱡ
ﰲ حصول اﻷمراضَ ،
وﳌِا يورثه من الكسل والفتور واﻹخﻼد إﱃ الراحة.
 ٢ـ قوله )) :بحسب ابن آدم أكﻼت ُيقمن صل َبه (( ،اﳌعنى :يكفي ابن آدم

عد ٌد من اﻷكﻼت التي ﲢصل ﲠا حياته ،وهو معنى قولهُ )) :يقمن صل َبه ((،

َ
أي :ظهره ،وﰲ ذلك ﱞ
ليحصل
التوسع فيه؛
حث عﲆ التقليل من اﻷكل وعدم ﱡ

التعرض لﻸمراض واﻷسقام التي تنتج
لﻺنسان اﳋ ﱠفة والنشاط والسﻼمة من ﱡ

عن كثرة اﻷكل.

وثلث لﴩابهٌ ،
لث لطعامهٌ ،
 ٣ـ قوله )) :فإن كان ﻻ ﳏالة ،ف ُث ٌ
وثلث لن َف ِسه ((،

ُ
اﻹنسان بأكﻼت ُيقمن صل َبه ،وكان ﻻ ﳏالة زائد ًا عن هذا
اﳌعنى :إذا ﱂ يكتف

اﳌقدار فليكن مقدار ما ُيؤكل و ُيﴩب ﰲ حدود ثلثي البطن؛ ليبقى ٌ
ثلث ُيمكن
معه التنفس بسهولة.
 ٤ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:

 ١ـ بيان اﻷدب الﴩعي الذي ينبغي أن يكون عليه ُ
اﻵكل ﰲ مقدار أكله.
 ٢ـ التحذير من ملء البطن؛ َﳌِا ﳚلبه من اﻷمراض والكسل واﳋمول.
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٣ـ ﱠ
أن الكفاي َة ﲢصل بﲈ يكون به بقاء اﳊياة.

 ٤ـ أنﱠه إن كان ﻻ بدﱠ من الزيادة عﲆ الكفاية ،فليكن ﰲ حدود ثلثي البطن.

***
كن فيه كان
ﱠبي
عن عبد اﷲ بن عمرو
قال )) :أر َب ٌع َمن ﱠ
 ،عن الن ﱢ
ٌ
ٌ
خصلة من النفاق حتى يدَ عها؛
منهن فيه كانت فيه
خصلة
منافق ًا ،وإن كانت
ﱠ
خاصم فجر ،وإذا عاهد غدر
إذا حدﱠ ث كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا
َ
خرجه البخاري ومسلم.
ﱠ

((

ٌ
خصلة منه ﱠن فيه كانت
كن فيه كان منافق ًا ،وإن كانت
 ١ـ قوله )) :أر َب ٌع َمن ﱠ
خصلة من النفاق حتى يدَ عها (( ،اﳌعنى ﱠ
ٌ
أن َمن ُوجدت فيه هذه اﳋصال
فيه

موصوف بالنفاق العمﲇ ،و َمن كان عنده واحدة منها كانت فيه
اﻷربع فهو
ٌ
ٌ
خصلة من النفاق حتى يدَ ع هذه اﳋصلة ،وهذا من كﲈل بيانه ؛ حيث
يذكر العدد ﱠأوﻻً ،ثم يأﰐ بتفصيل اﳌعدود؛ َﳌِا ﰲ ذلك من حفز السامع إﱃ
نفسه
اﻻستعداد والتهيؤ لوعي ما س ُيلقى عليه من هذه اﳋصال ،وليطالب َ
باﳌعدود ،فإن ﱂ ُيطابق علم أنﱠه فاته ﳾء.

غﲑه بحديث هو
 ٢ـ اﳋصلة اﻷوﱃ الكذب ﰲ اﳊديث ،وذلك أن ﳛدﱢ ث َ

كاذب فيه ،فيخﱪ بالﴚء عﲆ غﲑ حقيقته ،وﰲ ذلك إساء ُة صاحب اﳊديث

ﳋلق الذميم ،وإساء ٌة إﱃ َمن ﳛدﱢ ثه بإﳞامه أنﱠه صادق
إﱃ نفسه؛ ﻻتﱢصافه ﲠذا ا ُ
الص َ
بالصدق؛ ﱠ
دق ﳞدي إﱃ الﱪ،
فإن ﱢ
ﰲ حديثه معه ،وقد قال  )) :عليكم ﱢ

٢١٨
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الص َ
ﱠ
دق حتى ُيكتب
الرجل يصدق
ويتحرى ﱢ
ﱠ
ﱪ ﳞدي إﱃ اﳉنﱠة ،وما يزال ﱠ
وإن ال ﱠ
الكذب ﳞدي إﱃ الفجور ،ﱠ
عند اﷲ صديق ًا ،وإ ﱠياكم والكذب؛ ﱠ
الفجور
وإن
فإن
َ
َ
ويتحرى الكذب حتى ُيكتب عند اﷲ
الرجل يكذب
ﱠ
ﳞدي إﱃ النار ،وما يزال ﱠ
ﱠ
كذاب ًا (( رواه مسلم ).(٢٦٠٧
اﳋصل ُة الثانية :إخﻼف الوعد ،وذلك بأن َي ِعدَ ِعد ًة وﰲ ن ﱠيته أﻻﱠ يفي ﲠا،
عازم عﲆ الوفاء بالوعد ،فطرأ له ما َيمنعه من الوفاء فهو
أ ﱠما إذا وعد وهو
ٌ

معذور ،وقد روى أبو داود ) (٤٩٩١عن عبد اﷲ بن عامر أنﱠه قال )) :دعتني
قاعد ﰲ بيتنا ،فقالت :ها ،تعال أعطيك ،فقال ﳍا
أ ﱢمي يوم ًا ورسول اﷲ
ِ
أردت أن تعطيه؟ قالت :أعطيه ﲤر ًا ،فقال ﳍا رسول اﷲ :
رسول اﷲ  :وما

أ َما إنﱠك لو ﱂ تعطه شيئ ًا كُتبت عليك كذبة (( .انظر :الصحيحة لﻸلباﲏ ).(٧٤٨

ُ
ُ
اﻹنسان عند
اﳋصلة الثالثة :الفجور ﰲ اﳋصومة ،واﳌعنى أن يكون

عز ﱠ
وجل:
اﳋصومة مع غﲑه يغضب فيتجاوز العدل إﱃ الظلم ،وقد قال اﷲ ﱠ
 ،وقال:

 ،قال اﳊافظ ﰲ الفتح

والفجور ُ
))) :(٩٠/١
اﳊق واﻻحتيال ﰲ ر ﱢده (( ،وقال ابن رجب ﰲ
اﳌيل عن ﱢ
ُ

جامع العلوم واﳊكم ) )) :(٤٨٦/٢فإذا كان الرجل ذا قدرة عند اﳋصومة

ينتﴫ للباطل ،وﳜ ّيل
ـ سواء كانت خصومته ﰲ الدﱢ ين أو ﰲ الدنيا ـ عﲆ أن
َ

اﳊق وﳜرجه ﰲ صورة الباطل ،كان ذلك من أقبح
للسامع أنﱠه حق ،ويوهن ﱠ

اﳌحرمات ،ومن أخبث خصال النفاق ((.
ﱠ

عز ﱠ
وجل:
اﳋصلة الرابعة :الغدر ﰲ العهد ،قال اﷲ ﱠ
 ،وقال:
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 ،قال ابن رجب ﰲ
والغدر حرام ٌ ﰲ ﱢ
كل عهد بﲔ
جامع العلوم واﳊكم ) ٤٨٧/٢ـ )) :(٤٨٨
ُ
اﳌعاهد كافر ًا ،وﳍذا ﰲ حديث عبد اﷲ بن عمرو عن
اﳌسلم وغﲑه ،ولو كان
َ
حقها ﱂ َي َرح رائحة اﳉنة ،ﱠ
معاهد ًا بغﲑ ﱢ
وإن رﳛها
ﱠبي َ ) :من قتل نفس ًا َ
الن ﱢ
خرجه البخاري ،وقد أمر اﷲ تعاﱃ ﰲ كتابه
ليوجد من مسﲑة أربعﲔ عام ًا( ﱠ
بالوفاء بعهود اﳌﴩكﲔ إذا أقاموا عﲆ عهودهم وﱂ ينقضوا منها شيئ ًا ،وأ ﱠما
أعظم إث ًﲈ ،ومن أعظمها
ونقضها
عهود اﳌسلمﲔ فيﲈ بينهم فالوفاء ﲠا أشد،
ُ
ُ
نقض عهد اﻹمام عﲆ َمن بايعه ورﴈ به ،وﰲ الصحيحﲔ عن أﰊ هريرة عن
ٌ
ﷲ يوم القيامة وﻻ يزكﱢيهم وﳍم عذاب أليم
)ثﻼثة ﻻ يك ﱢلمهم ا ُ
ﱠبي قال:
الن ﱢ
ٌ
)ورجل بايع إمام ًا ﻻ ُيبايعه ﱠإﻻ لدنيا ،فإن أعطاه ما يريد ﱠ
وﰱ
 (...فذكر منهم:
له ،وإﻻﱠ َﱂ ي ِ
الغدر فيها
ف له( ،ويدخل ﰲ العهود التي ﳚب الوفا ُء ﲠا وﳛرم
َ
ُ
ﲨيع عقود اﳌسلمﲔ فيﲈ بينهم إذا تراضوا عليها من اﳌبايعات واﳌناكحات
ُ
وغﲑها من العقود الﻼزمة التي ﳚب الوفاء ﲠا ،وكذلك ما ﳚب الوفا ُء به ﷲ
عز ﱠ
وجل ِﳑﱠا يعاهد العبدُ ر ﱠبه عليه من نذر التﱪر ونحوه ((.
ﱠ
 ٣ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:
١ـ ﱠ
أوقع
أن من حسن التعليم ذكر اﳌع ﱢلم العدد قبل تفسﲑ اﳌعدود؛ ليكون َ
ﰲ ذهن اﳌتع ﱢلم.
 ٢ـ بيان خطورة اجتﲈع خصال النفاق ﰲ الشخص.

 ٣ـ التحذير من الكذب ﰲ اﳊديث ،وأنﱠه من خصال النفاق.
 ٤ـ التحذير من إخﻼف الوعد ،وأنﱠه من خصال النفاق.

 ٥ـ التحذير من الفجور ﰲ اﳋصومة ،وأنﱠه من خصال النفاق.
 ٦ـ التحذير من الغدر ﰲ العهود ،وأنﱠه من خصال النفاق.

٢٢٠
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ﱠبي قال )) :لو أنﱠكم تو ﱠكلون عﲆ اﷲ
عن عمر بن اﳋطاب  ،عن الن ﱢ
وتروح بطان ًا (( رواه اﻹمام
حق توكله لرزقكم كﲈ يرزق الطﲑ ،تغدو ﲬاص ًا،
ﱠ
ُ

أﲪد والﱰمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان ﰲ صحيحه واﳊاكم ،وقال

الﱰمذي )) :حسن صحيح ((.

عز ﱠ
 ١ـ هذا اﳊديث ٌ
وجل ،مع اﻷخذ باﻷسباب
أصل ﰲ التوكﱡل عﲆ اﷲ ﱠ
َ
التوكل ،ورسول اﷲ س ﱢيدُ اﳌتوكﱢلﲔ قد دخل
اﳌﴩوعة ،واﻷخذ ﲠا ﻻ ُيناﰲ
مكة عام الفتح وعﲆ رأسه اﳌغفر ،وقد أرشد رسول اﷲ

اﻷخذ باﻷسباب واﻻعتﲈد عﲆ اﷲ بقوله

إﱃ اﳉمع بﲔ

ﰲ اﳊديث ﰲ صحيح مسلم

) )) :(٢٦٦٤احرص عﲆ ما ينفعك واستعن باﷲ (( ،وحديث عمر

هذا

فيه اﳉمع بﲔ اﻷخذ باﻷسباب والتوكل عﲆ اﷲ ،واﻷخذ باﻷسباب فيﲈ ذكر
ﻷﳖا تغدو ﲬاص ًا ،أي خالية البطون لطلب الرزق ،وتروح بطان ًا،
عن الطﲑ؛ ﱠ
أي ُﳑتلئة البطون ،ومع أخذ اﳌرء باﻷسباب ﻻ يعتمد عليها ،بل يعتمد عﲆ اﷲ

وﻻ ُﳞمل اﻷخذ باﻷسباب ثم يزعم أنﱠه متوكﱢل ،واﷲ قدر اﻷسباب
واﳌس ﱠببات ،قال ابن رجب ﰲ جامع العلوم اﳊكم ) ٤٩٦/٢ـ  )) :(٤٩٧وهذا
اﳊديث ٌ
أصل ﰲ التوكل  ،وأنﱠه من أعظم اﻷسباب التي يستجلب ﲠا الرزق،

قال اﷲ عز وجل:

ُ
ُ
 (( ...إﱃ أن قال)) :
صدق
وحقيقة التوكل هو

ِ
عز ﱠ
وجل ﰲ استجﻼب اﳌصالح ودفع اﳌضار من أمور
اعتﲈد
القلب عﲆ اﷲ ﱠ
الدنيا واﻵخرة ك ﱢلها ،وكِ َل ُة اﻷمور ك ﱢلها إليه ،وﲢقيق اﻹيﲈن بأنﱠه ﻻ يعطي وﻻ

َيمنع وﻻ يﴬ وﻻ ينفع سواه ((.

وتتمة اﳋمسﲔ
فتح القوي اﳌتﲔ ﰲ ﴍح اﻷربعﲔ ﱠ

 ٢ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:

٢٢١

 ١ـ وجوب التوكل عﲆ اﷲ واﻻعتﲈد عليه ﰲ جلب ﱢ
كل مطلوب ،ودفع

ﱢ
كل مرهوب.

 ٢ـ اﻷخذ باﻷسباب مع التوكل عﲆ اﷲ ،وذلك ﻻ ُيناﰲ التوكل.

***
ٌ
إن
ﱠبي
رجل ،فقال :يا رسول اﷲ! ﱠ
عن عبد اﷲ بن ُبﴪ قال )) :أتى الن ﱠ
نتمسك به جامع؟ قال :ﻻ يزال لسانك
ﴍائع اﻹسﻼم قد ك ُثرت عليناٌ ،
َ
فباب ﱠ
ﱠ
وخرجه الﱰمذي
رطب ًا من ذكر اﷲ عزﱠ
خرجه اﻹمام أﲪد ﲠذا اللفظ ،ﱠ
وجل (( ﱠ
وابن ماجه وابن حبان ﰲ صحيحه بمعناه ،وقال الﱰمذي )) :حسن غريب ((.

مثال من اﻷمثلة الكثﲑة ﰲ سؤال
 ١ـ سؤال هذا الرجل رسول اﷲ
وكل ذلك ﱞ
أصحاب رسول اﷲ عن أمور الدﱢ ين ،ﱡ
دال عﲆ فضلهم ونبلهم

كل خﲑ وحرصهم عﲆ ﱢ
وسبقهم إﱃ ﱢ
كل خﲑ ،واﳌراد بالﴩائع التي كثرت
َ
ﳜصها بمزيد
ﰊ
معرفة طريق من طرق اﳋﲑ ﱡ
النوافل ،وقد أراد هذا الصحا ﱡ

عز ﱠ
فإﳖا مطلوبة ك ﱡلها ،وﳚب
اعتناء لتحصيل ثواب اﷲ ﱠ
وجل ،وأ ﱠما الفرائض ﱠ
ﱠبي باﳌداومة عﲆ ذكر اﷲ ،وأﻻﱠ
عﲆ اﳌسلم
التمس ُك ﲠا ﲨيع ًا ،وقد أجابه الن ﱡ
ﱡ
كر يكون عاما وخاصا ،ﱢ
يزال لسانُه رطب ًا من ذكره ،ﱢ
كر العام يدخل
والذ ُ
والذ ُ

فيه الصلوات وقراءة القرآن وتع ﱡلم العلم وتعليمه وﲪد اﷲ والثناء عليه
وتنزﳞه وتقديسه عن ﱢ
كل ما ﻻ يليق به ،ﱢ
كر اﳋاص ﲪد اﷲ والثناء عليه
والذ ُ

٢٢٢
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وتسبيحه وﲥليله وتكبﲑه وﲢميده ،وهو الذي ُيقرن بالدعاء ،ف ُيقال :ﱢ
الذكر
والدعاء ،أو اﻷدعية واﻷذكار ،وهذا العمل ٌ
سهل عﲆ اﻹنسان ،عظيم اﻷجر

عند اﷲ ،وثبت ﰲ الصحيحﲔ وهو آخر حديث ﰲ صحيح البخاري قوله

 )) :كلمتان حبيبتان إﱃ الرﲪن ،خفيفتان عﲆ اللسان ،ثقيلتان ﰲ اﳌيزان:

سبحان وبحمده ،سبحان اﷲ العظيم ((.
 ٢ـ ِﳑﱠا ُيستفاد من اﳊديث:
 ١ـ حرص الصحابة

عﲆ اﻷسئلة عن أمور دينهم.

عز ﱠ
وجل واﳌدوامة عليه.
 ٢ـ فضل ذكر اﷲ ﱠ
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اﳊمد ﷲ نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باﷲ من ﴍور أنفسنا ومن
س ﱢيئات أعﲈلناَ ،من ﳞده اﷲ فﻼ ُم ﱠ
هادي له ،وأشهد أن
ضل له ،و َمن ُيضلل فﻼ
َ

ﻻ إله ﱠإﻻ اﷲ وحده ﻻ ﴍيك له ،وأشهد ﱠ
أن ﳏمد ًا عبدُ ه ورسو ُله ،أرسله
ِ
َ
َ
اﻷمانة ،ونَصح
الرسالة ،وأ ﱠدى
ظهره عﲆ الدﱢ ين ك ﱢله ،فب ﱠلغ
باﳍدى
ودين ﱢ
اﳊق ل ُي َ
صل وس ﱢلم ِ
اﻷ ﱠم َة ،ال ﱠلهم ﱢ
وبارك عﲆ عبدك ورسولك نب ﱢينا ﳏمد وعﲆ آله
وأصحابه ،و َمن س َلك سبي َله واهتدى ِ ُﲠداه إﱃ يوم الدﱢ ين.
أما بعد:

حات يسﲑ ٌة ﰲ اﻻستفادة من كتب اﳊديث الستة وهي؛ صحيح
فهذه َﳌ ٌ

البخاري ،وصحيح مسلم ،وسنن أﰊ داود ،وسنن النسائي ،وجامع الﱰمذي،
وسنن ابن ماجة.

فأقول :ﱠ
أعظم نعمة أنعم اﷲُ تعاﱃ ﲠا عﲆ أ ّمة ﳏمد
إن
َ
رسو َله الكريم ﳏمد ًا عليه أفضل الصﻼة وأت َّم التسليم ،ل ُيخرجهم به من
أن َبعث فيها

خﲑ قيام ،وأ ﱠدى ما أرسله اﷲ تعاﱃ به عﲆ
الظلﲈت إﱃ النور ،فقام ﲠذه اﳌهمة َ
التﲈم والكﲈل ،فﲈ ترك خﲑ ًا ﱠإﻻ ﱠ
دل اﻷ ّمة عليه ّ
ﴍ ًا ﱠإﻻ
ورغبها فيه ،وما ترك ّ

ﱠ
وﳖاها عنه ،صلوات اﷲ وسﻼمه وبركاته عليه.
حذرها منه َ

حليف صحابته الكرام رﴈ اﷲ تعاﱃ عنهم وأرضاهم؛ إذ
التوفيق
وكان
َ
ُ

أبصارهم ﰲ اﳊياة الدنيا بالنﱠظر إﱃ
وﴍف
َ
اختارهم اﷲ تعاﱃ لصحبته ،ﱠ
طلعته ،ومتﱠع أسﲈ َعهم بسﲈع حديثه الﴩيف ِمن فمه الﴩيف صلوات اﷲ
وسﻼمه عليه ،ف َت َل ﱠقوا عنه القرآن ،ﱠ
ِمن قول أو فعل أو
وكل ما صدر عنه

٢٣٠
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أسبق الناس إﱃ
تقرير ،وأ ّدوه إﱃ َمن بعدهم عﲆ التﲈم والكﲈل ،فصاروا بذلك َ
َ
ﱢ
ثم بعد أن انقرض عﴫ
كل خﲑ،
وأفضل هذه اﻷ ّمة التي هي خﲑ اﻷمم .ﱠ
 ،وتتابع

الصحابة بدأ تدوي ُن اﳊديث وﲨعه بأسانيده إﱃ رسول اﷲ
لتأليف ﰲ تدوين السنة حتى جاءت اﳌائة الثالثة التي ازدهر فيها التأليف،
ا
ُ
ِ
السنﱠة عﲆ اﻹطﻼق؛ صحيح اﻹمام أﰊ
أهم اﳌؤلفات التي ُأ ﱢلفت ﰲ ﱡ
وكان من ﱢ
عبد اﷲ ﳏمد ابن إسﲈعيل البخاري

 ،اﳌولود سنة )١٩٤هـ( واﳌتوﰱ سنة

اﳊجاج النيسابوري ،اﳌولود
)٢٥٦هـ( ،وصحيح اﻹمام أﰊ اﳊسﲔ مسلم بن ّ

سنة )٢٠٤هـ( ـ وهي السنة التي توﰲ فيها اﻹمام الشافعي

ـ واﳌتوﰱ سنة

ثم سنن اﻷئمة اﻷربعة :أﰊ داود سليﲈن بن اﻷشعث السجستاﲏ
)٢٦١هـ( ،ﱠ
اﳌتوﰱ سنة )٢٧٥هـ( ،وأﰊ عبد الرﲪن أﲪد بن شعيب النسائي اﳌتوﰱ سنة

)٣٠٣هـ( ،وأﰊ عيسى ﳏمد بن عيسى الﱰمذي اﳌتوﰱ سنة )٢٧٩هـ( ،وأﰊ

عبد اﷲ ﳏمد بن يزيد بن ماجة القزويني اﳌتوﰱ سنة )٢٧٣هـ(.

ً
ً
خاصة
عناية
الكتب هي التي اشتهرت بالكتب الستة ،وقد َلقيت
وهذه
ُ
واهتﲈم ًا كبﲑ ًا من العلﲈء فيﲈ يتعلق بمتوﳖا ورجاﳍا.

أص ﱡح
وأو ُل هذه الكتب صحيح اﻹمام أﰊ عبد اﷲ البخاري
 ،وهو َ
ﱠ
صحيح اﻹمام مسلم
الكتب اﳌؤ ﱠلفة ﰲ اﳊديث عﲆ اﻹطﻼق ،ويليه ﰲ الصحة
ُ
ً
عناية فائق ًة ،وذلك لعناية مؤ ﱢل ِفيهﲈ بجمع كثﲑ ِﳑﱠا
 ،وهذان الكتابان لقيا
وﱂ ِ
كل صحيحَ ،
يستوع َبا ﱠ
َص ﱠح عن رسول اﷲ َ ،
يلتز َما ذلك ،بل يوجدُ
وﱂ ْ
أحاديث كثﲑ ٌة صحيحة ،ولكن الذي ﰲ الصحيحﲔ ٌ
ُ
ﲨلة
خارج الصحيحﲔ
كبﲑة من اﳊديث الصحيح الثابت عن رسول اﷲ عليه الصﻼة والسﻼم.

ﱠفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ـ رﲪهﲈ اﷲ ـ هو أعﲆ درجة ِﳑﱠا
وما ات َ
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٢٣١

انفرد به أحدﳘا ،وعﲆ ذلك ﱠ
فإن درجات الصحيح بالنسبة ﳌا رواه البخاري
سبع درجات:
ومسلم أو َﱂ َي ْر ِو َياه ُ
اﻷوﱃ :ما اتفق عليه البخاري ومسلم ،والثانية :ما انفرد به البخاري،

والثالثة :ما انفرد به مسلم ،والرابعة :ما كان عﲆ ﴍط البخاري ومسلم وﱂ

ﳜرجاه ،واﳋامسة :ما كان عﲆ شـرط البخاري وﱂ ُﳜ ﱢرجه ،والسادسة :ما كان
ﱢ
ﳜرجه ،والسابعة :ما ﱂ يكن ﰲ الصحيحﲔ وليس عﲆ
عﲆ ﴍط مسلم وﱂ ّ

ﴍطهﲈ وهو صحيح.

درجات سبع للحديث الصحيح ،وأعﻼها كﲈ تقدم ما اتفق عليه
فهذه
ٌ
البخاري ومسلم ،وأحس ُن كتاب ُأ ﱢلف ﰲ ذلك كتاب )) اللؤلؤ واﳌرجان فيﲈ
اتفق عليه الشيخان (( للشيخ ﳏمد فؤاد عبد الباقي اﳌتوﰱ سنة )١٣٨٨هـ(،
وقد رتﱠبه وفق ًا لﱰتيب اﻹمام مسلم ،وأ ّما النص الذي يثبته فمن صحيح
أقرب لفظ ﰲ صحيح البخاري يوافق ما ﰲ صحيح
البخاري ،حيث ﳜتار
َ
مسلم فيثبته ،وإنﱠﲈ أتى به عﲆ ترتيب مسلم؛ ﱠ
ﳚمع
ﻷن اﻹمام مسل ًﲈ
اﻷحاديث اﳌتعلقة بموضوع واحد ﰲ مكان واحد فيﴪدها ،ويذكر حديث ًا
يعتﱪه أص ً
والنقص
ثم يأﰐ بالطرق اﻷخرى واﻷسانيد ويذكر اﻹضافات
َ
ﻼ ﱠ
َ
والفروق التي بينها وبﲔ اﳊديث الذي اعتﱪه أصﻼً ،فيثبت الشيخ ﳏمد فؤاد
عبد الباقي َ
ثم يقول:
لفظ اﳊديث عند البخاري ﰲ موضعه من صحيح مسلم ﱠ

أخرجه البخاري ﰲ كتاب كذا ،باب كذا ،ويذكر رقم الكتاب ورقم الباب،
وإنﱠﲈ ﱂ يثبته عﲆ ترتيب البخاري؛ ﱠ
ويفرقها ﰲ
ﻷن
ﱠ
البخاري ُيق ﱢطع اﻷحاديث ّ
أبواب متعددة لﻼستدﻻل ﲠا عﲆ ما يﱰجم به من اﳌسائل ،ﻷنﱠه أراد أن يكون
كتابه كتاب رواية ودراية ،وقد بلغ ﳎموع اﻷحاديث ﰲ كتاب )) اللؤلؤ
واﳌرجان (( ) (١٩٠٦حديث.
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ويقول العلﲈء عند العزو ﳌا كان ﰲ الصحيحﲔ :رواه البخاري ومسلم ،أو

أخرجه الشيخان ،أو متفق عليه ،وعبارة )) متفق عليه (( ﰲ اﻻصطﻼح اﳌراد ﲠا
اتفاق البخاري ومسلم ،ﱠإﻻ عند اﳌجد ابن تيمية جدّ شيخ اﻹسﻼم ابن تيمية
صاحب )) منتقى اﻷخبار (( الذي ﴍحه الشوكاﲏ ﰲ )) نيل اﻷوطار (( ،فإنه

يريد )) بمتفق عليه (( باﻹضافة إﱃ البخاري ومسلم ،اﻹمام أﲪد ﰲ اﳌسند ،فإذا
قال :متفق عليه ،فإنه يعني الثﻼثة.
 ١ـ صحيح البخاري:

السنﱠة ،وموضو ُعه اﻷحاديث اﳌسندة
صحيح اﻹمام البخاري ﱡ
أصح كتب ﱡ

كتاب دراية،
اﳌرفوعة إﱃ رسول اﷲ  ،وقد أراد البخاري أن يكون كتا ُبه
َ
ً
طريقة
كتاب رواية؛ كتاب حديث وفقه ،من أجل ذلك اتﱠبع
باﻹضافة إﱃ كونه َ

َﲤ ﱠيز ﲠا عن اﻹمام مسلم ﰲ صحيحه ،وذلك بتقطيع اﻷحاديث وتفريقها

وإيرادها ﲢت أبواب ،من أجل اﻻستدﻻل ﲠا عﲆ ما يﱰجم به ،ومع تكرار

اﳌقام من فائدة إسنادية أو متنية .وذلك
اﻷحاديث ﰲ مواضع متعددة ﻻ ﳜﲇ َ
أنﱠه إذا أورد اﳊديث مكرر ًا يورده عن شيخ آخر ،ف ُيستفاد من ذلك تعدﱡ ُد طرق

اﳊديث ،واﻷحاديث التي كررها إسناد ًا ومتن ًا ٌ
قليلة جد ًا تزيد عﲆ العﴩين
قليﻼً ،كﲈ أشار إﱃ ذلك اﳊافظ ﰲ الفتح ) (٣٤٠/١١وكﲈ ﰲ كتاب كشف
الظنون ).(٣٦٣/١

وقد ذكرت مواضع تلك اﻷحاديث ﰲ الفائدة ) (٢٥٤من كتاﰊ )) الفوائد

اﳌنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى ((.

وهذه الطريقة التي اتﱠبعها البخاري ﰲ تفريقه اﻷحاديث عﲆ اﻷبواب

خلو
فظن ُ
بعض العلﲈء ﱠ
ترتﱠب عليها وجو ُد بعض اﻷحاديث ﰲ غﲑ َمظنﱠتها ،ﱠ

٢٣٣
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الكتاب منها كﲈ حصل للحاكم

ﰲ اﳌستدرك حيث استدرك عﲆ

البخاري أحاديث ،وقال إنﱠه ﱂ ﳜرجها مع وجودها ﰲ صحيح البخاري ،ومن

أمثلة ذلك اﳊديث الذي رواه البخاري ) (٢٢٨٤ﰲ كتاب اﻹجارة ﰲ النهي
عن َع ْسب ال َف ْحل ،فقد استدركه اﳊاكم عﲆ البخاري فوهم ،قال اﳊافظ ﰲ

ﴍح اﳊديث )) :وقد وهم ﰲ استدراكه ،وهو ﰲ البخاري كﲈ ترى ،وكأنّه َّﳌا َﱂ
يره ﰲ كتاب البيوع توهم ﱠ
أن البخاري ﱂ ﳜرجه ((.
وأ ﱠما فق ُه البخاري فهو واضح من تراﲨه التي وصفها اﳊافظ ابن حجر ﰲ
َ
واﻷبصار ،وبكوﳖا بعيد َة
العقول
اﻷفكار وأدهشت
حﲑت
َ
َ
مقدمة الفتح بكوﳖا ﱠ
اﳌنال َ
منيعة اﳌثال ،انفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه ،واشتهر بتحقيقه ﳍا عن قرنائه.

ومن أمثلة د ﱠقته ﰲ تراﲨه قوله ﰲ كتاب اﻹجارة )) :باب إذا استأجر أجﲑ ًا
ليعمل له بعد ثﻼثة أيام أو بعد ٍ
شهر أو بعد سنة جاز وﳘا عﲆ ﴍطهﲈ الذي

اشﱰطاه إذا جاء اﻷجل (( واﳌقصو ُد من هذه الﱰﲨة ﱠ
أن مدة اﻹجارة ﻻ يشﱰط
فيها أن تكون تالية لوقت إبرام العقد ،وأورد ﲢت هذه الﱰﲨة حديث عائشة
رج ً
ﻼ من بنِي الدﱢ يل
وأﰊ بكر
) (٢٢٦٤ﰲ استئجار النﱠبِ ﱢي
خريت ًا ودف َعا إليه راحلتيهﲈ ،ووعداه غار ثور بعد ثﻼث ليال.
هادي ًا ﱢ

ومن منهج البخاري ﰲ صحيحه أنه قد يروي اﳊديث ﰲ موضع واحد

بإسنادين عن شيخﲔ فيجعل اﳌتن للشيخ الثاﲏ منهﲈ ،أشار إﱃ ذلك اﳊافظ

ابن حجر ﰲ الفتح ) (٤٣٦/١وقال )) :وقد ظهر باﻻستقراء من صنيع
فإن ال ﱠل َ
اﳊديث عن غﲑ واحد ﱠ
َ
فظ يكون لﻸخﲑ ،واﷲ
البخاري أنﱠه إذا أورد

أعلم ((.

ٌ
مرت به ٌ
غريبة توافق
لفظة
ومن منهج البخاري أيض ًا ﰲ صحيحه أنﱠه إذا ﱠ
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ً
كلمة ﰲ القرآن أتى بتفسﲑ تلك الكلمة التي من القرآن ،فيكون بذلك ﲨع بﲔ

تفسﲑ غريب القرآن واﳊديث ،أشار إﱃ ذلك اﳊافظ ﰲ الفتح ﰲ مواضع
متعددة انظر عﲆ سبيل اﳌثال ).(٣٤٣ ،٣٢٤ ،١٩٦/٣

واﳊافظ ابن حجر ـ عليه رﲪة اﷲ ـ َﲤكﱠن من معرفة اصطﻼحات

ذكرت ﰲ كتاب )) الفوائد اﳌنتقاة من فتح
البخاري ومنهجه ﰲ صحيحه ،وقد
ُ
الباري وكتب أخرى (( ً
ﲨلة كبﲑ ًة من الفوائد اﳌتعلقة بذلك من الفائدة
) (٢٢٦إﱃ ).(٢٨٤

وﻷﳘ ﱠية صحيح البخاري لقي ً
عناية من العلﲈء ﰲ ﳐتلف العصور ،وكان
عﲆ رأس الذين و ﱢف ُقوا للعناية ﲠذا الكتاب اﳊافظ ابن حجر العسقﻼﲏ اﳌتوﰱ
سنة )٨٥٢هـ( ،فقد ﴍحه ﴍح ًا نفيس ًا واسع ًا ﲨع فيه ما اقتبسه من غﲑه ِﳑﱠن
تقدﱠ َمه ،وما و ﱠف َقه اﷲ لفهمه واستنباطه من ذلك الكتاب العظيم ،وذلك ﰲ
كتابه )) فتح الباري (( الذي ُيعتﱪ حد ًا فاص ً
ﻼ بﲔ َمن سبقه و َمن ﳊقه ،فالذين
تقدﱠ موه َﲨع ما عندهم ،والذين تأخروا عنه صار كتا ُبه مرجع ًا ﳍم ،وقد ُطبع
كتاب )) فتح الباري (( ﰲ اﳌطبعة السلفية ﰲ مﴫ ،واشتملت اﻷجزاء الثﻼثة

) ،(١وقد

اﻷوﱃ منه عﲆ تعليقات نفيسة لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز
ُأثبت ﰲ هذه الطبعة ترقيم أحاديث الكتاب التي وضعها الشيخ ﳏمد فؤاد عبد
ذكر اﳊديث أرقا َمه
الباقي .وطريقته ﰲ الﱰقيم أنﱠه ُيثبت ﰲ ﱠأول موضع َي ِر ُد فيه ُ

ﰲ اﳌواضع اﻷخرى التي تأﰐ بعد ذلك ،وعند ورود اﳊديث ﰲ تلك اﳌواضع
ﻻ يشﲑ إﱃ اﳌوضع اﻷول الذي ُذكرت فيه اﻷرقام ،ويمكن اﻻهتداء إﱃ
) (١ألقيت هذه اﳌحاﴐة قبل عﴩين سنة ،وجرى ﲢريرها لطباعتها هذا العام
ﰲ السابع والعﴩين من شهر اﳌحرم عام
)١٤٢٣هـ( ،وكانت وفاة شيخنا
)١٤٢٠هـ(.
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٢٣٥

اﳌوضع اﻷول بالنظر ﰲ ﴍح اﳊافظ ابن حجر للحديث ،فقد يشﲑ فيه إﱃ
اﳌواضع اﳌتقدمة ،ويمكن ذلك أيض ًا بالرجوع إﱃ )) فهارس البخاري ((

لرضوان ﳏمد رضوان ،فإنﱠه عندما يأﰐ للمواضع التي تكرر فيها ذكر اﳊديث
يقول :انظر كذا رقم كذا ،مشﲑ ًا إﱃ الكتاب الذي ورد فيه ذكر اﳊديث أول

مرة ورقمه.

ٌ
سبعة وتسعون كتاب ًا ،وعد ُد أحاديثه
وعد ُد كتب صحيح البخاري
ٍ
حديث ،وﰲ
بالتكرار كﲈ ﰲ ترقيم الشيخ ﳏمد فؤاد عبد الباقي )(٧٥٦٣

صحيح البخاري اثنان وعﴩون حديث ًا ثﻼثي ًا.
 ٢ـ صحيح مسلم:

مسلم
صحيح البخاري ﰲ الصحة ،وقد اعتنى
وصحيح اﻹمام مسلم يﲇ
َ
ُ
ٌ
بﱰتيبه ،فقام بجمع اﻷحاديث اﳌتعلقة بموضوع واحد فأثبتها ﰲ موضع
واحدَ ،
كرر شيئ ًا منها ﰲ مواضع أخرى ،ﱠإﻻ ﰲ أحاديث قليلة بالنسبة
وﱂ ُي ﱢ

ﳊجم الكتابَ ،
وﱂ يضع لكتابه أبواب ًا ،وهو ﰲ حكم ا ُﳌ ﱠبوب؛ ﳉمعه اﻷحاديث

ﰲ اﳌوضوع الواحد ﰲ موضع واحد.
ِ
وﳑﱠا َﲤ ّيز به صحيح اﻹمام مسلم إثبات اﻷحاديث بأسانيدها ومتوﳖا كﲈ
هي من غﲑ تقطيع أو رواية بمعنى ،مع اﳌحافظة عﲆ ألفاظ الرواة ،وبيان َمن

عﱪ منهم بلفظ حدثنا ،وبلفظ أخﱪنا ،وقد أثنى
يكون له اللفظ منهم ،ومن ﱠ
ُ
اﳊافظ ابن حجر ﰲ ترﲨة اﻹمام مسلم ﰲ كتابه )) ﲥذيب التهذيب (( عﲆ
ُحسن عنايته ﰲ وضع صحيحه ،فقال )) :قلت :حصل ﳌسلم ﰲ كتابه ﱞ
حظ
عظيم مفرط َﱂ ﳛصل ﻷحد مثله ،بحيث ﱠ
فضله عﲆ
بعض الناس كان ُي ﱢ
إن َ
ِ
وجودة السياق
َص به من َﲨع الطرق َ
صحيح ﳏمد بن إسﲈعيل ،وذلك َﳌا اخت ﱠ

٢٣٦
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واﳌحافظة عﲆ أداء اﻷلفاظ كﲈ هي ،من غﲑ تقطيع وﻻ رواية بمعنى ،وقد ﳖج
أكثر ِمن
عﲆ منواله َخ ٌلق من النيسابوريﲔ فلم يبلغوا َش ْأ َوه ،وحفظت منهم َ
عﴩين إمام ًا ِﳑﱠن صنف اﳌستخرج عﲆ مسلم ،فسبحان اﳌعطي الوهاب ((.
بالعناية بإخراج صحيح مسلم

وقد قام الشيخ ﳏمد فؤاد عبد الباقي
ووضع فهارس له متعددة مفصلة ،و ُطبع الكتاب بعمله هذا ﰲ أربعة ﳎلدات
وهي ليست من
َأثبت فيها تراجم اﻷبواب التي وضعها اﻹمام النووي
ٍ
حديث،
عمل مسلم ،كﲈ قام بﱰقيم اﻷحاديث اﻷصلية فيه فبلغت )(٣٠٣٣

وبلغ ﳎموع كتب صحيح مسلم أربعة وﲬسﲔ كتاب ًا ،ووضع الشيخ ﳏمد
فؤاد عبد الباقي ﳎلد ًا خامس ًا مشتم ً
ﻼ عﲆ الفهارس اﳌتنوعة اﳌفصلة لصحيح

مسلم

 ،وأعﲆ اﻷسانيد ﰲ صحيح مسلم الرباعيات.

 ٣ـ سنن أﰊ داود:

كتاب ذو شأن عظيمُ ،عنِ َي فيه مؤ ﱢلفه بجمع
كتاب السنن ﻷﰊ داود
ٌ
أحاديث اﻷحكام وترتيبها وإيرادها ﲢت تراجم أبواب ت ﱡ
َدل عﲆ فقهه َ
وﲤَكﱡنه

ﰲ الرواية والدراية ،قال فيه أبو سليﲈن اﳋطاﰊ ﰲ أول كتاب )) معاﱂ السنن ((:

)) وقد َﲨع أبو داود ﰲ كتابه هذا من اﳊديث ﰲ أصول العلم وأمهات السنن
وأحكام الفقه ما ﻻ نعلم متقدﱢ م ًا سبقه إليه وﻻ متأخر ًا ﳊقه فيه ((.
وللحافظ اﳌنذري ﲥذيب لسنن أﰊ داود ولﻺمام ابن القيم تعليقات عﲆ
)) سنن أﰊ داود (( و)) ﲥذيب

هذا التهذيب ،وقد وصف ابن القيم
اﳌنذري وما علقه عليه فقال )) :و َﱠﳌا كان كتاب السنن ﻷﰊ داود سليﲈن بن
((

خصه اﷲ به ،بحيث
من اﻹسﻼم باﳌوضع الذي ﱠ

اﻷشعث السجستاﲏ
صار حك ًﲈ بﲔ أهل اﻹسﻼم ،وفص ً
ﻼ ﰲ موارد النزاع واﳋصام ،فإليه يتحاكم
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اﳌنصفون ،وبِ ُحكمه يرﴇ اﳌحققون ،فإنﱠه ﲨع َش َ
مل أحاديث اﻷحكام،

ورتﱠبها أحسن ترتيب ،ونظمها أحسن نظام ،مع انتقائها أحسن انتقاء،
وا ّطراحه منها أحاديث اﳌجروحﲔ والضعفاء ،وكان اﻹمام العﻼمة اﳊافظ
زكي الدين أبو ﳏمد عبد العظيم اﳌنذري ـ رﲪه اﷲ تعاﱃ ـ قد أحسن ﰲ
ِ
وعزو أحاديثه وإيضاح ع َلله وتقريبه ،فأحسن حتﱠى َﱂ يكد
اختصاره وﲥذيبه،

يدع لﻺحسان موضع ًا ،وسبق حتى جاء من خلفه له تبع ًا :جعلت كتابه من
فهذبتُه نحو ما ﱠ
أفضل الزاد ،واﲣذته ذخﲑة ليوم اﳌعاد .ﱠ
هذب هو به اﻷصل،
ِ
دت عليه من الكﻼم عﲆ ِع َلل سكت عنها أو َﱂ ُيكملها ،والتعرض إﱃ
وز ﱡ
تصحيح أحاديث ﱂ يصححها ،والكﻼم عﲆ متون مشكلة ﱂ يفتح ُمقف َلها،
وزيادة أحاديث صاﳊة ﰲ الباب َﱂ يﴩ إليها ،وبسطت الكﻼم عﲆ مواضع

جليلة ،ﱠ
الناظر اﳌجتهد ﻻ ﳚدها ﰲ كتاب سواه ((.
لعل
َ

وكتاب سنن أﰊ داود مقدﱠ ٌم عﲆ غﲑه من كتب السنن اﻷخرى ،وقد بلغ
ﳎموع كتبه ﲬسة وثﻼثﲔ كتاب ًا ،وبلغ ﳎموع أحاديثه ) (٥٢٧٤حديث.
وأعﲆ اﻷسانيد ﰲ سنن أﰊ داود الرباعيات وهي التي يكون بينه وبﲔ

رسول اﷲ

فيها أربعة أشخاص .ولسنن أﰊ داود عدة ﴍوح من

أشهرها عون اﳌعبود ﻷﰊ الطيب شمس اﳊق العظيم آبادي.
 ٤ـ سنن النسائي:

اﻹمام النسائي ـ عليه رﲪة اﷲ ـ ﰲ السنن كتابﲔ ﳘا؛ السنن
صنﱠف
ُ
الكﱪى ،والصغرى التي اختﴫها منها ،و ُيقال ﳍا اﳌجتبى أي :اﳌختارة من
الكﱪى ،والسنن الصغرى هي التي لقيت ً
عناية خاصة من العلﲈء ،وهي التي
ُﱪت أحد الكتب اﳊديثية الستة ،وهو كتاب عظيم القدر ،كثﲑ اﻷبواب،
اعت ِ َ

٢٣٨
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وتراجم أبوابه تدل عﲆ فقه مؤلفه ،بل ﱠ
إن منها ما تظهر فيه د ﱠق ُة اﻹمام النسائي
ﰲ اﻻستنباط ،ومن أمثلة ذلك :قوله ﰲ أوائل كتاب الطهارة )) :الرخصة ﰲ

السواك بالعﴚ للصائم (( ،وهي مسألة للعلﲈء فيها قوﻻن :أحدﳘا :منع
ﱢ
ﳋ ُلوف
اﻻستياك بعد الزوال ،قالوا :ﻷنﱠه ُيذهب اﳋُ ُلوف الوارد ﰲ قوله ُ َ )) :
ب عند اﷲ ِمن ِ
ريح اﳌسك (( ،والقول الثاﲏ :اﳉواز لدخوله
ف ِم الصائم َأط َي ُ
بالسواك عند كل
ﲢت عموم قوله  )) :لوﻻ أن َأ ُش ﱠق عﲆ ُأ ﱠمتي
ُ
ﻷمرﲥم ﱢ

صﻼة (( ،وقد أورد النسائي هذا اﳊديث ﲢت هذه الﱰﲨة ،وهو أرجح

السندي ﰲ حاشيته عﲆ
القولﲔ ﰲ اﳌسألة لدﻻلة اﳊديث عﲆ ذلك ،قال ﱢ
السنن ُمن ﱢَوه ًا بدقة اﻹمام النسائي قال )) :ومنه يؤخذ ما ذكره اﳌصنف من

الﱰﲨة ،وﻻ ﳜفى ﱠ
دره
أن هذا من اﳌصنف استنباط دقيق وتيقظ عجيب ،فل ﱠله ﱡ
ما ﱠ
أدق وأحدﱠ فهمه ((.

وأعﲆ اﻷسانيد ﰲ سنن النسائي الرباعيات ،وقد بلغ ﳎموع كتبه واحد ًا
ٍ
وﲬسﲔ كتاب ًا وبلغت أحاديثه )) (( ٥٧٧٤
حديث ،وأحسن طبعات هذا
الكتاب الطبعة التي حققها ورقمها ووضع فهارسها مكتب ﲢقيق الﱰاث

اﻹسﻼمي ـ دار اﳌعرفة بﲑوت ،فإنﱠه عند كل حديث يذكر رقمه ،وأرقام

مواضعه اﻷخرى عند النسائي ،ويذكر ﲣريج بقية أصحاب الكتب الستة،
وأرقام اﳊديث عندهم ،ورقمه ﰲ ﲢفة اﻷﴍاف.
 ٥ـ سنن الﱰمذي:

سنن الﱰمذي ويقال له اﳉامعِ ،من أهم كتب اﳊديث وأكثرها فوائد،
اعتنى فيه مؤ ﱢل ُفه بجمع اﻷحاديث وترتيبها ،وبيان فقهها ،وذكر أقوال

الصحابة والتابعﲔ وغﲑهم ﰲ اﳌسائل الفقهية ،ومن ﱂ يذكر أحاديثهم من

٢٣٩
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الصحابة أشار إليها بقوله :وﰲ الباب عن فﻼن وفﻼن ،واعتنى ببيان درجة

اﻷحاديث من الصحة واﳊسن والضعف ،وفيه أحاديث رباعية كثﲑة ،وفيه

حديث ثﻼثي واحد أخرجه الﱰمذي ﰲ كتاب الفتن ) (٢٢٦٠فقال )) :حدثنا

إسﲈعيل بن موسى الفزاري بن ابنة السدي الكوﰲ ،حدثنا عمر بن شاكر ،عن
أنس بن مالك

قال :قال رسول اﷲ

) :يأﰐ عﲆ الناس زمان الصابر

فيهم عﲆ دينه كالقابض عﲆ اﳉمر( .وقال :هذا حديث غريب من هذا الوجه
انتهى.

((

وﰲ إسناده عمر بن شاكر وهو ضعيف ،لكن اﳊديث صحيح بالشواهد،

انظر )) السلسلة الصحيحة (( لﻸلباﲏ رقم ).(٩٥٧

وعد ُد كتب جامع الﱰمذي ﲬسون كتاب ًا ،وعدد أحاديثه )(٣٩٥٦
ٍ
حديث ،وأحسن ﴍوح جامع الﱰمذي كتاب )) ﲢفة اﻷحوذي (( للشيخ عبد

الرﲪن اﳌباركفوري اﳌتوﰱ سنة )١٣٥٣هـ(.
 ٦ـ سنن ابن ماجه:

سنن ابن ماجه سادس الكتب الستة عﲆ القول اﳌشهور وهو أق ﱡلها درجة،

قال اﳊافظ ابن حجر ﰲ ترﲨة ابن ماجه ﰲ ﲥذيب التهذيب )) :كتابه ﰲ السنن
كثﲑ اﻷبواب والغرائب وفيه أحاديث ضعيفة جدا ،حتى بلغني ﱠ
أنً
ٌ
جامع ج ﱢيدٌ ُ

اﻷمر ﰲ ذلك
الﴪي كان يقول :مهﲈ انفرد بخﱪ فيه فهو
ٌ
ﱠ
ضعيف غالب ًا ،وليس ُ
ُ
أحاديث كثﲑ ٌة منكرةٌ ،واﷲ اﳌستعان ((.
عﲆ إطﻼقه باستقرائي ،وﰲ اﳉملة ففيه
سادس الكتب الستة لكثرة زوائده عﲆ الكتب اﳋمسة ،وقيل
وإنﱠﲈ اعت ُِﱪ
ُ
سادسها اﳌوطأ ل ُع ُل ﱢو إسناده ،وقيل السادس سنن الدارمي.
وأحسن طبعاته الطبعة التي أخرجت بعناية الشيخ ﳏمد فؤاد عبد الباقي

٢٤٠
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ٍ
حديث ،وبلغت كتبه سبعة وثﻼثﲔ
التي رقم فيها اﻷحاديث فبلغت )(٤٣٤١
كتاب ًا ،وذكر الشيخ ﳏمد فؤاد عبد الباقي ﰲ كﻼم له ﰲ آخر السنن ﱠ
أن أحادي َثه
ٍ
حديث.
الزائدة عﲆ الكتب اﳋمسة بلغت )(١٣٣٩

وﰲ سنن ابن ماجة ﲬسة أحاديث ثﻼثيات اﻹسناد ،ك ﱡلها من طريق ُجبارة
بن اﳌغ ﱢلس ،عن كثﲑ ابن ُسليم ،عن أنس  ،ثﻼث ٌة منها ﰲ كتاب اﻷطعمة

) ،(٣٣١٠) ،(٣٣٥٧) (٣٣٥٦وﰲ كتاب الزهد واحد ) ،(٤٢٩٢وواحد ﰲ

وجبارة وكَثﲑ انفرد ابن ماجة عن بقية أصحاب
كتاب الطب )ُ ،(٣٤٧٩

الكتب الستة بإخراج حديثهﲈ ،وقال عنهﲈ اﳊافظ ابن حجر ﰲ تقريب

التهذيب ﱠإﳖﲈ ضعيفان ،وهذه اﻷحاديث اﳋمسة من زوائد سنن ابن ماجة
عﲆ الكتب اﳋمسة.

وقد أ ﱠلف الشيخ أﲪد بن أﰊ بكر البوصﲑي اﳌتوﰱ سنة )٨٤٠هـ( كتاب

)) مصباح الزجاجة ﰲ زوائد ابن ماجة (( ،وبلغت أحاديثه ﰲ بعض طبعاته
ٍ
حديث.
)(١٥٥٢

وهذه الكتب الستة َلقيت من العلﲈء ً
عناية ﰲ أطرافها ورجاﳍا ،وأحسن ما

أ ﱢلف ﰲ أطرافها كتاب أﰊ اﳊجاج اﳌزي )) ﲢفة اﻷﴍاف بمعرفة اﻷطراف
 ،وعند ﱢ
كل صحاﰊ َيذكر أسﲈء التابعﲔ
وقد رتﱠبه عﲆ أسﲈء الصحابة
((

ثم يذكر اﻷسانيد من اﻷئمة أصحاب الكتب
الذين رووا عنه عﲆ الﱰتيب ،ﱠ

الستة إﱃ التابعﲔ ،وهذا الكتاب العظيم ُيعتﱪ بالنسبة لﻸسانيد بمثابة ن َُسخ

أخرى لتلك الكتب الستة.

وأحسن ما ُأ ﱢلف ﰲ رجاﳍا بل ﰲ رجال مؤلفات أصحاﲠا كتاب )) ﲥذيب
ُ
ٌ
مشتمل عﲆ أسﲈء رجال
الكﲈل ﰲ أسﲈء الرجال (( ﻷﰊ اﳊجاج اﳌزي ،فإنﱠه
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٢٤١

الكتب الستة ورجال مؤلفات أخرى ﻷصحاب الكتب الستة مثل رجال

اﻷدب اﳌفرد ،وجزء القراءة خلف اﻹمام ،وخلق أفعال العباد للبخاري وغﲑها.

وأ ّما الكتاب اﳌقتﴫ عﲆ رجال الكتب الستة فهو كتاب الكاشف للذهبي.
كل ٍ
وقد اعتنى اﳊافظ أبو اﳊجاج اﳌزي عند ترﲨة ﱢ
راو بذكر شيوخه

ثم يذكر ما قيل ﰲ صاحب
وتﻼميذه مرتﱠبﲔ عﲆ ترتيب حروف اﳍجاء ،ﱠ
خرجوا أحادي َثه من
الﱰﲨة من جرح وتعديل ،وﳜتم الﱰﲨ َة بذكر أسﲈء الذين ﱠ
ثبت الرموز ﳍم.
اﻷئمة الستة ﰲ كتبهم وﰲ ﱠأول الﱰﲨة ُي ُ

وقد ﱠ
هذب كتابه هذا اﳊافظ ابن حجر ﰲ كتابه ﲥذيب التهذيب ،فيذكر
ِ
عند ﱢ
ثم
كل ترﲨة َ
بعض شيوخ الراوي وتﻼميذه وما ذكره اﳌزي ﳑﱠا قيل فيه ،ﱠ
طالب
َﳜتم الﱰﲨ َة بذكر إضافات أخرى مبدوءة بقوله) :قلت( ،وعندما ينظر
ُ
العلم ﰲ ترﲨة الراوي ﰲ ﲥذيب التهذيب وما اشتملت عليه من جرح
وتعديل يتساءل! ما هي النتيجة التي انتهى إليها اﳊافظ ابن حجر ﰲ اﳊكم
عﲆ الراوي؟ واﳉواب عﲆ هذا التساؤل موجود عند اﳊافظ ابن حجر ﰲ
كتابه تقريب التهذيب ،فيقول عنه ثقة أو صدوق أو ضعيف أو غﲑ
ذلك.وكتاب اﳌزي ﲥذيب الكﲈل ّ
هذبه أيض ًا الذهبي ﰲ كتابه تذهيب ﲥذيب
الكﲈلَ ،
وﳋﱠصه اﳋزرجي ﰲ خﻼصة تذهيب ﲥذيب الكﲈل.
والفرق بﲔ ما ﰲ التقريب واﳋﻼصة ﱠ
ُ
أن اﳊافظ ابن حجر ﰲ التقريب
يثبت رأ َيه ﰲ الراوي ويذكر طبقته ،وأما اﳋزرجي ﰲ اﳋﻼصة فإنﱠه يذكر بعض
شيوخ الراوي وبعض تﻼميذه ويذكر بعض ما قيل ﰲ اﳊكم عليه جرح ًا أو
تعديﻼً ،وعند ذكر الصحاﰊ يذكر عد َد اﻷحاديث التي له ﰲ الكتب الستة،
وعد َد ما اتفق عليه البخاري ومسلم منها ،وعد َد ما انفرد به ﱡ
كل واحد منهﲈ
عن اﻵخر.

٢٤٢
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ذكر رواة ليس
وﰲ كتاب ﲥذيب الكﲈل للمزي وما تفرع عنه من الكتب ُ
ﳍم رواية عند أصحاب الكتب الستةُ ،ذكروا لتمييزهم عن رواة مذكورين
قبلهم ﳍم رواية عند أصحاب الكتب الستة ،والرمز ﳍم ﰲ هذه الكتب بكلمة

)ﲤييز( عند الﱰﲨة.

فمثﻼً :كثﲑ بن أﰊ كثﲑ جاء ﰲ هذه الﱰﲨة ﲬسة رواة؛ اﻷول روى له

أبو داود والﱰمذي والنسائي وابن ماجة ﰲ التفسﲑ ،والثاﲏ روى له البخاري
ﰲ اﻷدب اﳌفرد ،والثﻼثة الباقون ليس ﳍم رواية وإنﱠﲈ ُذكروا لتمييزهم عن
اﻻثنﲔ قبلهم.

َ
رجال صحيح البخاري ﰲ مؤ ﱠلف خاص،
وقد ﲨع أبو نﴫ الكﻼباذي
وﲨع أبو بكر بن منجويه اﻷصبهاﲏ رجال صحيح مسلم ﰲ مؤ ﱠلف خاص،
وﲨع بﲔ الكتابﲔ اﳊافظ أبو الفضل ﳏمد بن طاهر اﳌقدﳼ اﳌعروف بابن
القيﴪاﲏ ،واسم كتابه )) اﳉمع بﲔ رجال الصحيحﲔ (( وك ﱡلها مطبوعة،
وكتاب ابن القيﴪاﲏ ﳐتﴫ ،وطريقته فيه أنﱠه عندما يذكر الﱰاجم التي ﲢت
ثم من
اسم واحد كأﲪد مثﻼً :يذكر من اسمه أﲪد عند البخاري ومسلم ،ﱠ
اسمه أﲪد عند البخاري ثم من اسمه أﲪد عند مسلمِ ،
ومن ﱢ
أجل فوائده ﱠ
أن
ﱠ
الراوي إذا كان َ
مواضع أحاديثه ﰲ الصحيحﲔ أو
قليل الرواية ،فإنﱠه يذكر
َ
ﱠ
أحدﳘا ،وذلك بذكر الكتاب الذي ورد فيه اﳊديث.

وقد أ ﱠلف الشيخ ﳛي بن أﰊ بكر العامري اليمني ﰲ الصحابة الذين ﳍم
رواية ﰲ الصحيحﲔ أو أحدﳘا كتاب ًا سﲈه )) الرياض اﳌستطابة ﰲ ﲨلة من

روى ﰲ الصحيحﲔ من الصحابة (( ،وهو كتاب عظيم الفائدة.

ذكره هنا ﱠ
أن للحافظ الذهبي كتاب ًا اسمه )) ميزان اﻻعتدال
ومن اﳌناسب ُ
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٢٤٣

ﰲ نقد الرجال (( اشتمل عﲆ تراجم لرجال ورد ذكرهم ﰲ ﲥذيب الكﲈل وما
كرهم ﻻ ل ِ ْنق ِدهم وإنﱠﲈ
تفرع عنه ،وعﲆ تراجم لرجال غﲑهم ،وفيه ثقات َذ َ

للدفاع عنهم؛ مثل عﲇ بن اﳌديني ،وعبد الرﲪن بن أﰊ حاتم.

وللحافظ ابن حجر كتاب كبﲑ َس ّﲈه )) لسان اﳌيزان (( بناه عﲆ كتاب اﳌيزان

للذهبي مع زيادات كثﲑة عليه ،وقد قﴫه عﲆ تراجم رجال ﻻ ذكر ﳍم ﰲ

كتاب ﲥذيب الكﲈل وما تفرع عنه ،وهو ُيعتﱪ إضافة رجال آخرين إﱃ رجال
أصحاب الكتب الستة.

وقد ﲨع متون الكتب الستة وسادسها اﳌوطأ أبو السعادات ابن اﻷثﲑ ﰲ
ٌ
متداول ،وقد ّ
هذب به كتاب َرزين
مطبوع
كتابه )) جامع اﻷصول (( ،وهو
ٌ

الع ْبدَ ري

))

التجريد للصحاح والسنن (( ،ويرمز عند ﱢ
كل حديث ل ﱠلذين

خرجوه من اﻷئمة الستة ،وفيه أحاديث زائدة عﲆ ما ﰲ الكتب الستة وهذه
ﱠ
الزيادات َلرزين ،وعﻼمتها ﰲ جامع اﻷصول خلوها من الرموز أمامها.

وابن اﻷثﲑ َرتﱠب كتابه )) جامع اﻷصول (( عﲆ كتب مرتبة عﲆ حروف
اﳍجاء ،فيذكر ﰲ ﱢ
كل كتاب ما يتعلق بموضوعه.

طالب العلم الوقوف عﲆ حديث ﰲ الكتب الستة وهو يعرف
وإذا أراد
ُ

متنه فيمكنه ذلك بالبحث عنه ﰲ َمظنته من الكتب التي اشتملت عليها الكتب
ُ
اﳊديث يتعلق باﻹيﲈن مث ً
ﻼ بحث عنه ﰲ كتاب اﻹيﲈن من
الستة؛ فإذا كان
الصحيحﲔ والسنن ،وإذا كان يعرف اسم الصحاﰊ راوي اﳊديث رجع إﱃ
)) ﲢفة اﻷﴍاف (( للحافظ اﳌزي ،فإنه يذكر أماكن وجود اﳊديث ﰲ الكتب
الستة ،أو رجع إﱃ كتاب )) ذخائر اﳌواريث ﰲ الدﻻلة عﲆ مواضع اﳊديث

((

خرجه من
للشيخ عبد الغني النابلﴘ فإنﱠه يذكر طرف اﳊديث ،ويذكر من ﱠ

٢٤٤
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أصحاب الكتب الستة باﻹضافة إﱃ اﻹمام مالك ﰲ اﳌوطأ ،مع ذكر شيخ
اﳌؤلف فيه.

و ُيمكن اﻻهتدا ُء إﱃ موضع اﳊديث ﰲ الكتب الستة بمعرفة بعض
الكلﲈت ﰲ اﳊديث اﳌعﲔ فﲑجع إﱃ كتاب )) اﳌعجم اﳌفهرس ﻷلفاظ اﳊديث

النبوي (( الذي بني عﲆ الكتب الستة واﳌوطأ وسنن الدارمي ومسند اﻹمام
ُ
اﳊديث ﰲ هذه الكتب وجد الدﻻلة عﲆ
أﲪد ،فيبحث عن الكلمة ،فإذا كان

موضعه منها ،وذلك بذكر اسم الكتاب ورقم الباب ،ﱠإﻻ ﰲ صحيح مسلم
وموطأ اﻹمام مالك فإنﱠه يكون بذكر اسم الكتاب ورقم اﳊديث فيه ،وإﻻﱠ ﰲ
مسند اﻹمام أﲪد ﱠ
فإن اﻹشارة فيه إﱃ اﳉزء والصفحة من الطبعة ذات الستة
أجزاء.

ﰲ اﳋتام :أسأل اﷲ عز وجل أن يو ﱢف َقنا ﲨيع ًا ﳌا فيه رضاه ،وأن يو ﱢف َقنا

لتحصيل العلم النافع والعمل به ،إنﱠه سبحانه وتعاﱃ جواد كريم ،وصﲆ اﷲ
وسلم وبارك عﲆ عبده ورسوله ﳏمد ،وعﲆ آله وصحبه أﲨعﲔ.

***

