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 تفرٌغ الدرس األول 

اإلٯتاف قوؿ وفعل يزيد ابلطاعة وينقص اب١تعصية وىو قوؿ أىل السنة واٞتماعة خبلفاً للجهمية وا١تعتزلة وغَتىم، وشعب اإلٯتاف  
تناب أذى كثَتة ومراتبها متفاوتة فأعبلىا ال إلو إال هللا وأدانىا إماطة األذى عن الطريق، ومن أعماؿ اإلٯتاف إطعاـ الطعاـ واج

 ا١تسلم وحب ا٠تَت لكل ا١تسلمُت وغَت ذلك.

 
 كتاب اإلٌمان

 

 

 اٟتمد هلل رب العا١تُت، والصبلة والسبلـ على أشرؼ األنبياء وا١ترسلُت نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 أما بعد: فاللهم إان نسألك العلم النافع، والعمل الصاٌف.

 رٛتنا هللا وإايه: ] كتاب اإلٯتاف [. أبو عبد هللا البخاري قاؿ اإلماـ

رٛتو هللا ابتدأ كتابو بكتاب بدء الوحي، إشارة إىل اعتماده على الوحي من   البخاري قوؿ ا١تصنف رٛتو هللا: )كتاب اإلٯتاف(
لعقيدة فيو بياف أل٫تيتها، وجبللة قدرىا، كبلـ هللا عز وجل وكبلـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، مث جاء بعد ذلك كتاب اإلٯتاف، وابتداؤه اب

، ومعرفة مسائل اإلٯتاف تتعلق  ؛ وذلك أف شرؼ العلم بشرؼ ا١تعلـو وأ٫تية التفقو والتبصر ٔتسائلها، وتقدٯتها على سائر العلـو
أوىل لئلنساف أف  يف الغالب ابلبواطن، وكذلك ٔتعرفة حق هللا سبحانو وتعاىل على عبده، وتتعلق أيضاً أبصوؿ الدين، واألصوؿ

 يتفقو وأف يتبصر فيها من الفروع.

وقولو ىنا رٛتو هللا: )كتاب اإلٯتاف(، الكتاب: ىو مصدر كتب يكتب كتاابً، وا١تراد منو اٞتمع؛ و٢تذا يسمى الكتاب كتاابً؛ ألف 
كتيبة الجتماع أفرادىا،   أوراقو قد اجتمعت وكذلك ا١تسائل فيو، وتقوؿ العرب: تكتب بنو فبلف إذا ٕتمعوا، وتسمى الكتيبة

 ويسمى ا١تكتوب كتاابً الجتماع اٟتروؼ فيو، وأصل الكتابة اٞتمع؛ و٢تذا يقوؿ الشاعر:

 ال أتمنن فزارايً خلوت بو على قلوصك واكتبها أبسيار

 ا١تراد بذلك: اٚتعها.

ب، وىو قوؿ القلب، وعمل القلب، واإلٯتاف ا١تراد بو التصديق، ولكن من جهة االصطبلح الشرعي ا١تراد بذلك التصديق ابلقل
وقوؿ اللساف، وعمل اٞتوارح، وال بد من توفر ىذه األربع يف اإلٯتاف، أو٢تا: قوؿ القلب وىو التصديق، وعمل القلب وىو 

اإلخبلص هلل جل وعبل، الثاين: قوؿ اللساف وىو فعلو وعملو، والقوؿ يسمى فعل، وىذا يعضده ظاىر الدليل من كبلـ هللا جل 
[، فسماه قواًل مث وصفو أبنو 111]األنعاـ:زُْخُرَؼ اْلَقْوِؿ ُغُرورًا َوَلْو َشاَء رَبَُّك َما فَػَعُلوهُ  يف قوؿ هللا سبحانو وتعاىل: وعبل
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فعل، وعمل اٞتوارح على الصفة وا٢تيئة اليت أمر هللا عز وجل هبا، وىذا ىو اإلٯتاف، وىذه ىي أجزاؤه، وأييت الكبلـ عليو إبذف 
 هللا.

 

 
 باب اإلٌمان وقول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: )بنً اإلسالم على خمس(

 

 

 ( [. بٍت اإلسبلـ على ٜتس قاؿ رٛتو هللا: ] ابب اإلٯتاف، وقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: )

ىنا ذكر الباب على ما ذكر فيو الكتاب، والباب: ىو ما يدخل منو وٮترج منو، أي أنو ابب على ىذه ا١تسألة وىي مسألة، 
(، ا١تصنف رٛتو هللا ىنا ذكر حديث النيب عليو الصبلة والسبلـ، وىو  بٍت اإلسبلـ على ٜتس اإلٯتاف، وقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: )

بٍت  يف قوؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ: ) عبد هللا بن عمر عن عكرمة بن خالد عن حنظلة الذي يرويو عبد هللا بن عمر حديث
وإيتاء الزكاة، وصـو رمضاف، وحج البيت من اإلسبلـ على ٜتس: شهادة أف ال إلو إال هللا، وأف دمحماً رسوؿ هللا، وإقاـ الصبلة، 

(، ىنا أراد أف يبُت اإلٯتاف ببياف أجزائو، وأجزاؤه ىنا قد ذكرىا على سبيل اإلٚتاؿ واالختصار يف حديث  استطاع إليو سبيبلً 
(، فذكر شهادة أف ال إلو إال هللا وأف دمحماً رسوؿ هللا وىي ابللساف، وىي مقتضية لتصديق القلب،  بٍت اإلسبلـ على ٜتس )

موع الدين وتصديق القلب ٦تا ال ٮتتلف فيو عند أىل اإلسبلـ، وذكر النيب عليو الصبلة والسبلـ ىنا اإلسبلـ، وا١تراد بو ٣ت
ّتميع مراتبو، سواء كاف ذلك اإلسبلـ أو اإلٯتاف أو اإلحساف، وىي من ا١تعاين اليت بينها عمـو وخصوص، فإذا جاء واحد منها 

 دؿ على الباقي، وإذا اجتمعت تباينت، وأييت الكبلـ على ىذا إبذف هللا تعاىل.

(، وشبو اإلسبلـ ابلبناء، وىو نوع من بياف ا١تعلومات ابألشياء احملسوسة لتقريب العلـو  بٍت اإلسبلـ والنيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ ىنا: )
رٛتو هللا يًتجم كثَتًا، ويبُت ا١تسائل ابلًتاجم وقرهنا ابألدلة من كبلـ هللا  البخارياب١تثاؿ، حىت يتصور ويفهم اإلنساف ا١تسألة، و 

اً ما يدرج يف الًتاجم واألبواب ايآايت واألحاديث؛ إشارة إىل أررية وسلفية ىذا اإلماـ اٞتليل وكبلـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وكثَت 
 وتعظيمو للوحي الشريف.

 اإلٯتاف قوؿ وفعل ويزيد وينقص 
 

 

ْزَداُدوا ِإٯتَااًن َمَع ِإٯتَاهِنِمْ  قاؿ رٛتو هللا: ] وىو قوؿ وفعل، ويزيد وينقص، قاؿ هللا تعاىل: َوزِْداَنُىْم ُىًدى [،4تح:]الفلِيػَ
ُ الهِذيَن اْىَتَدْوا ُىًدى [،11]الكهف: َوالهِذيَن اْىَتَدْوا زَاَدُىْم ُىًدى َوآََتُىْم تَػْقواُىمْ  [،76]مرًن:َوَيزِيُد اَّلله

ِه ِإٯتَااًن فََأمها الهِذيَن آَمُنوا فَػَزاَدتْػُهْم ِإٯتَاانً َأيُُّكْم زَاَدْتُو َىذِ  [، وقولو:11]ا١تدرر:َويَػْزَداَد الهِذيَن آَمُنوا ِإٯتَاانً  [،17]دمحم:
َوَما زَاَدُىْم ِإاله ِإٯتَااًن  [، وقولو تعاىل:171]آؿ عمراف:فَاْخَشْوُىْم فَػَزاَدُىْم ِإٯتَاانً  [، وقولو جل ذكره:114]التوبة:
 [ [.11]األحزاب:َوَتْسِليًما

اف: )وىو قوؿ وفعل، ويزيد وينقص(، ىنا ذكر )وىو قوؿ وفعل( ابعتبار أف الوصف الذي قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا يف بياف اإلٯت
أطلق عليو أصبلً ىو اإلٯتاف، ومقره القلب، و١تا ٖتقق وصف العمل القليب فاحتاج بياف ما ىو زائد عن ذلك ٦تا وقع فيو 
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ا يتعلق ٔتسائل األقواؿ واألعماؿ، ورٔتا خالفوا يف ا٠تبلؼ، سواء عند مرجئة الفقهاء أو عند غبلة ا١ترجئة من اٞتهمية، وىو م
بعض أعماؿ الباطن، وسيأيت الكبلـ عليو، فاإلٯتاف: ىو عمل الباطن، وىو عمل القلب وقولو، وكذلك أيضاً قوؿ اللساف 

عد ذلك قوؿ وعمل اٞتوارح، وىو مكوف منها وىي ماىيتو، وال يقاؿ إف ىذه تتباين أو ٢تا مراتب، األىم الباطن، مث يليو ب
اللساف، أو يليو بعد ذلك اٞتوارح، ال ٯتكن أف يقاؿ ىذا إال ابعتبار العباد ال ابعتبار رب العباد، إ٪تا قلنا ابعتبار العباد يعٍت 

 ابعتبار ا١تؤاخذة، فنحن نؤاخذ الناس بظواىرىم بعمل اٞتوارح والبواطن إىل هللا.

عمل القلب وقوؿ اللساف واٞتوارح سواء، إذا ٖتقق اإلٯتاف هبذه الثبلرة  أما من جهة ٖتقق أصل اإلٯتاف فبل بد أف نقوؿ إف
ٖتقق اإلٯتاف، وإذا ٖتقق ضد اإلٯتاف ونقيضو بنقض أحد ىذه األجزاء انتقض حينئٍذ اإلٯتاف؛ ٢تذا نقوؿ إف اإلٯتاف أجزاء، 

واحد منها اختل اإلٯتاف، وإذا انتفى وىذه األجزاء ىي عمل الباطن وقولو، وقوؿ اللساف، وكذلك عمل اٞتوارح، إذا اختل 
واحد منها انتفى اإلٯتاف ابلكلية، كقولنا دمحم بن زيد، فػمحمد بن زيد ىو دمحم وىو ابن زيد وىو دمحم بن زيد، سواء نسبناه 

مرض ابن زيد، حملمد، أو نسبناه ألبيو، أو نسبناه لنفسو وأبيو، فقلنا دمحم بن زيد أو ابن زيد أو دمحم، فإذا مرض دمحم فالذي 
وإذا مرض ابن زيد فالذي مرض دمحم، وإذا مرض دمحم وابن زيد فالذي مرض دمحم بن زيد، وإذا مات دمحم بن زيد فالذي مرض 
ىذا وىذا ومات ىذا وىذا، فإذا ربت الكفر ابلفعل فيثبت الكفر بعمل القلب، وكذلك بقوؿ اللساف، وال ننتظر ربوت ذلك 

 ابلقلب أو اإلفصاح عنو.

ذا نقوؿ: كما أف اإلٯتاف يتحقق بقوؿ اللساف وعمل اٞتوارح وعمل القلب كذلك أيضاً فإف الكفر يتحقق أبحد ىذه و٢ت
األجزاء، وىذا الـز إذا قلنا إف اإلٯتاف متكوف من ىذه األجزاء، فبل بد أف يثبت الكفر بورود ا١تكفر على أحد ىذه األعماؿ، 

 ضبلؿ، والبدعة يف ذلك متباينة، والطوائف يف ذلك متباينوف.ومن خالف يف ذلك فقد وقع يف البدعة وال

وقولو ىنا أنو )قوؿ وفعل، ويزيد وينقص(، القوؿ معلـو وىو قوؿ اللساف، ويسمى ابلكبلـ أو اللفظ و٨تو ذلك، وأما ابلنسبة 
مع مع القوؿ ىنا خرج إىل للفعل، وىو عمل اٞتوارح فيسمى عمبلً ويسمى فعبًل، أما القوؿ فإنو يسمى فعبلً، ولكن ١تا اجت

عمل اٞتوارح، ويدخل أيضاً عمل القلب وفعلو يف ىذا اإلطبلؽ؛ و٢تذا قاؿ وىو )قوؿ وفعل(؛ ألف القلب فيو قوؿ وفعل، 
والقوؿ ىو التصديق، وأما الفعل فهو اإلخبلص، وللساف قوؿ، وللجوارح قوؿ وفعل، و٢تذا يصح يف لغة العرب أف يوصف 

قاؿ فبلف بيده كذا، وىو إ٪تا فعل، وىذا سائغ؛ و٢تذا اقتصر على قولو: )وىو قوؿ وفعل، ويزيد  الفعل ابلقوؿ، فتقوؿ:
 وينقص(.

وقولو أنو )يزيد وينقص(، أوالً ابلنسبة ألصل اإلٯتاف كما تقدـ أف عقيدة أىل السنة واٞتماعة والذي عليو السلف الصاٌف 
معوف على أف اإلٯتاف قوؿ وفعل واعتقاد، أو قوؿ وعمل واعتقاد على ما قاطبة من الصحابة والتابعُت وأئمة اإلسبلـ أهنم ٬ت

تقدـ تفصيلو، وأنو يزيد وينقص، وأف انتفاء اإلٯتاف يف أحد ىذه األجزاء انتفاء لئلٯتاف ابلكلية على ما تقدـ الكبلـ عليو، وأما 
لنسبة للجوارح فهذا ليس من اإلٯتاف، وإ٪تا ىو ما يورده البعض من قو٢تم إف اإلٯتاف ىو اعتقاد القلب وقوؿ اللساف، وأما اب

من متمماتو، أو من كمالو، أو شرط صحة، أو ٨تو ذلك، فهذا من ا٠تطأ، وإ٪تا نقوؿ: إف االعتقاد والقوؿ أو عمل اٞتوارح  
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تتوفر ىذه  كلها إٯتاف، ال ىذا شرط ٢تذا، وليس ىذا شرط لذاؾ، وإ٪تا نقوؿ: إف اإلٯتاف ىو قوؿ وفعل واعتقاد، فبل بد أف
حىت يوصف اإلٯتاف، وإذا انتفى واحد منها فقد وقع االنتفاء عليها كلها، كأف أييت شخص ويقوؿ: مات دمحم بن زيد، وأتى 
آخر وقاؿ: مات ابن زيد، أو جاء آخر ويقوؿ: مات دمحم فهو واحد، فإذا ابشر اإلنساف الكفر بفعلو وقع يف الكفر، وإذا 

كفر، وإذا ابشر الكفر ابعتقاده وقع يف الكفر، ولو كاف يعمل الطاعة؛ و٢تذا اإلنساف يكفر بورود ابشر الكفر بقولو وقع يف ال
شعبة الكفر فيو إذا ٖتققت على سبيل العمد، وأما ابلنسبة لئلٯتاف فبل بد من توفر ٣تموع الشعب حىت يتحقق بذلك اإلٯتاف 

 أو قوة اإلٯتاف، وتنتفي بذلك ا١توانع.

تنوعة فمنهم طائفة ا١ترجئة وغبلهتم يقولوف: إف اإلٯتاف ىو تصديق القلب فقط، وىم اٞتهمية، وقد جاءوا والطوائف يف ذلك م
ّتملة من البدع، ومن ىذه البدع أهنم لزموا بقو٢تم وقالوا ابٞترب، ونفوا صفات هللا عز وجل، وقالوا بفناء النار؛ ألف الـز اٞترب 

النار لعدـ ورود العقاب من هللا سبحانو وتعاىل، ويلـز من ذلك أيضاً أف اإلٯتاف ال  والقوؿ أبف اإلٯتاف تصديق القلب ىو فناء
يزيد وال ينقص؛ ألف مقره القلب، والزايدة إ٪تا تطرأ على قوؿ اللساف وعمل اٞتوارح فهي اليت يستقل منها اإلنساف 

مية، والـز قو٢تم ٚتلة من ا١تفاسد، ومن ٚتلة ويستكثر، وىذا منتٍف، فيجعلوف الناس على إٯتاف واحد، وىؤالء ىم غبلة اٞته
ىذه ا١تفاسد أهنم يقولوف: إنو ال يوجد ضبلؿ، وال يوجد أخيار وال ىداة، وال كفار وال مؤمنوف، كل يعبد هللا جل وعبل، فمن 

وا: إنو ال يوجد عبد اٟتجر عبد هللا، ولـز من ذلك أهنم نفوا صفات هللا عز وجل، وقالوا: إف هللا حاؿ يف كل مكاف، بل قال
خالق و٥تلوؽ، وال يوجد عابد ومعبود، فكل ما يعبد ويتوجو إليو يتوجو إىل هللا، وهللا حاؿ يف العبد، وٖتَتوا يف ذلك ٖتَتاً 

 ابلغاً، فكلما استحضروا شيئاً التزموه حىت قاؿ قائل:

 العبد رب والرب عبد فيا ليت شعري من ا١تكلف

كما ىو ظاىر -ـ الفاسدة من قو٢تم إبٯتاف فرعوف وإٯتاف إبليس، فإف إبليس يصدؽ بقلبو وىؤالء التزموا بكثَت من اللواز 
َعُثوفَ  أف هللا جل وعبل رب وىو ا١تالك وا١تتصرؼ؛ و٢تذا سأؿ هللا جل وعبل اإلنظار: -القرآف قَاَؿ َربِّ فَأَْنِظْرين ِإىَل يَػْوـِ يُػبػْ

سأؿ ذلك إال عامل أبف هللا قادر على اإلنظار، وىذا يلـز منو أف يقاؿ [، فأنظره هللا سبحانو وتعاىل، وال ي16]اٟتجر:
بصحة إٯتاف إبليس وعدـ ورود العذاب عليو، وأما آايت العذاب وأحاديث العذاب الواردة على إبليس وفرعوف فقد أتولوىا 

قَاَؿ آَمْنُت َأنهُو ال ِإلََو  ذا ١تا أدركو الغرؽٔتعاٍف فاسدة. كذلك ابلنسبة لػفرعوف فإنو يؤمن بقلبو ْتق هللا جل وعبل ابلعبادة؛ و٢ت
[، فهو آمن إذاً ابهلل سبحانو وتعاىل، وال ٯتكن أف يتحقق اإلٯتاف يف ذلك إال 99]يونس:ِإاله الهِذي آَمَنْت بِِو بَػُنوا ِإْسَرائِيلَ 

 وىو كامن يف القلب، فصرح بو عند إدراؾ الغرؽ لو.

ن أظهروا أمثاؿ ىذه األقواؿ عطلوا أحكاـ الشريعة ابلكلية، ومل يفرقوا بُت فاسد وطائع، وكذلك وىؤالء الغبلة الزاندقة الذي
عطلوا األمر اب١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر؛ ألف ا١تعطل عابد هلل ٔتجرد بقائو ومكثو ألف هللا حاؿ فيو، وكذلك عباد األصناـ، 

فلماذا قاتل وجاىد وفعل إذا كاف ىذه األمور اليت أخربمت عنها ويلـز من ذلك إلغاء أحواؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ، 
موجودة؟ فإذا كاف هللا عز وجل منتفي الصفات وحاؿ يف كل مكاف فهو حاؿ قبل وبعد النبوة فبل قيمة للنبوة حينئٍذ، وال 
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 ف بعضاً ويدعوف بعضاً.قيمة أيضاً للعقاب وإقامة اٟتدود والتأديب وغَت ذلك، وكثَت من األمور وا١تفاسد اليت يلتزمو 

قاؿ: )ويزيد وينقص(، ٙتة طائفة من الطوائف ا١ترجئة يسموف ٔترجئة الفقهاء، وىم على مذىبُت يف ابب اإلٯتاف، وىي روايتاف 
 رٛتو هللا: أيب حنيفة يف مذىب

عليو رٛتة هللا، أيب حنيفة الطائفة األوىل الذين يقولوف: إف اإلٯتاف ىو تصديق القلب وقوؿ اللساف، وىذه أشهر الرواايت عن
 وعليها أكثر أصحابو.

الرواية الثانية الذين يقولوف: إف اإلٯتاف ىو تصديق القلب، وأما ابلنسبة لعمل اٞتوارح فهو شرط صحة خارج عن اإلٯتاف، أو 
الرأي على ىذا القوؿ، وىو  شرط كماؿ أو ركن، وىذه أقواؿ أىل اإلرجاء، ويسلك ىذا ا١تسلك ا١تاتريدية الذين وافقوا أىل

٥تالف لعقيدة أىل السنة واٞتماعة والسلف الصاٌف يف ذلك، والذي عليو اإلٚتاع أف اإلٯتاف ىو قوؿ واعتقاد وعمل نص 
سعيد بن و  سليماف بن يسارو  اٟتسنو  ٣تاىدو سعيد بن جبَت  على ذلك ٚتاعة من األئمة، كما جاء عن

وغَتىم من أئمة السلف، وكذلك ىو قوؿ أئمة اإلسبلـ من التابعُت وأتباع التابعُت، وحكي اإلٚتاع على  عكرمةو  ا١تسيب
 رٛتو هللا وغَته. النووي رٛتو هللا، ونص على ىذا اإلٚتاع ٚتاعة كاإلماـ الشافعي ىذا كما حكاه اإلماـ

١تعصية، ويف النقصاف ينقص اإلٯتاف حىت يتبلشى من العبد، وأما الزايدة فبل حد ٢تا والزايدة تكوف ابلطاعة، والنقصاف يكوف اب
َأِرين َكْيَف ُٖتِْي اْلَمْوَتى قَاَؿ َأَومَلْ تُػْؤِمْن قَاَؿ بَػَلى  حىت يف النيب ا١ترسل؛ و٢تذا يف قوؿ هللا سبحانو وتعاىل حينما قاؿ إبراىيم:

: يعٍت ليزداد إٯتاين، وىذا يف مقاـ  سعيد بن جبَت [، قاؿ بعض ا١تفسرين وىو قوؿ169رة:]البقَوَلِكْن لَِيْطَمِئنه قَػْليب 
لك أنو يرتقي من علم اليقُت إىل عُت اليقُت، وىي مرتبة علية للمراتب العليا فيما إبراىيم إماـ اٟتنيفية السمحة، وا١تراد بذ

 فوؽ الصديقية، وىي ١تراتب األنبياء، والناس يتباينوف يف ذلك بقدر ربوت أسباب اليقُت واإلٯتاف يف قلوهبم.

وإذا ربت أف اإلٯتاف يزيد فيلـز من ذلك وذكر ا١تصنف رٛتو هللا ٚتلة من األدلة من كبلـ هللا جل وعبل على زايدة اإلٯتاف، 
ربوت النقصاف؛ ألف الزايدة جاءت على نقص، وكذلك فإف الزايدة ٢تا سبب، فإذا زاؿ ذلك السبب زاؿ ذلك اإلٯتاف، فإف 

اف، الطاعة والعبادة اليت يؤديها اإلنساف ىي اليت تسببت يف زايدة اإلٯتاف، فإذا زالت زالت تلك الزايدة ونقص حينئٍذ اإلٯت
لِيػَْزَداُدوا ِإٯتَااًن َمَع ِإٯتَاهِنِمْ  وىذا مقتضى النص والـز ا١تعٌت، وقد أورد ا١تصنف يف ذلك ٚتلة من ايآايت كقوؿ هللا جل وعبل:

ُ الهِذيَن اْىَتَدْوا ُىًدى [،11]الكهف:َوزِْداَنُىْم ُىًدى [،4]الفتح:  [ .76]مرًن:َوَيزِيُد اَّلله
  

 
 والبغض فً هللا من اإلٌمانالحب فً هللا 

 

 

 قاؿ رٛتو هللا تعاىل: ] واٟتب يف هللا، والبغض يف هللا من اإلٯتاف [.

يقوؿ ىنا: )واٟتب يف هللا والبغض يف هللا من اإلٯتاف( حينما نقوؿ: إف اٟتب يف هللا والبغض يف هللا من اإلٯتاف فهذا إشارة إىل 
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وىنا يورد ا١تصنف رٛتو هللا تعاىل ٚتلة من معاين اإلٯتاف فيقوؿ: )ابب إطعاـ الطعاـ من وجود شيء من األعماؿ يزيد يف اإلٯتاف، 
اإلسبلـ( إشارة إىل زايدة اإلسبلـ هبذه األعماؿ، سواء بعمل اٞتوارح، أو أقواؿ اللساف، أو عمل القلب، ومقصده يف ذلك ىو 

 .ٖتقق ىذا األصل، وربوت أٝتاء اإلسبلـ واإلٯتاف واإلحساف أيضاً 

  

 شرح أرر عمر بن عبد العزيز: إف لئلٯتاف فرائض وشرائع 
 

 

: إف لئلٯتاف فرائض وشرائع وحدوداً وسنناً، فمن استكملها عدي بن عدي إىل عمر بن عبد العزيز قاؿ رٛتو هللا: ] وكتب
ىت تعملوا هبا، وإف أمت فما أان على استكمل اإلٯتاف، ومن مل يستكملها مل يستكمل اإلٯتاف، فإف أعش فسأبينها لكم ح

 صحبتكم ْتريص [.

عمر بن عبد  عن عدي بن عدي عن عيسى وغَتىم من حديث ابن أيب شيبة ورواه أبو بكر ا٠تبلؿ ىذا اٟتديث قد رواه
: )إف لئلٯتاف فرائض وشرائع عدي بن عديأنو كتب إليو، وكاف عامبلً لو، وإ٪تا أورد ا١تصنف رٛتو هللا يف ىذا أنو قاؿ لػ العزيز

وحدوداً وسنناً(، أراد من ىذا أف يبُت أف ٙتة شرائع مستفيضة قد بينها هللا سبحانو وتعاىل، )فمن استكملها فقد استكمل 
الكفر على اإلنساف، اإلٯتاف( يعٍت: أف اإلٯتاف موجود ولكنو يزيد وينقص، وقد ينتفي أبحد موجبات انتفاء اإلٯتاف وورود 

كتاب كتاب ىو إماـ سلفي َتبعي فقيو، وكتابتو يف ذلك كتابة داللة وبياف لذلك اٟتكم الشرعي، وىذا ال عمر بن عبد العزيزو 
 مشهور يستدؿ بو األئمة على مسألة زايدة اإلٯتاف ونقصانو.

واإلٯتاف يزيد وينقص ْتسب العمل، والعمل ال بد أف يتحقق ابلقوؿ، وكذلك أيضاً ابالعتقاد وبعمل اٞتوارح، فإذا أصبحت 
ب حاضر، وكاف عمل اٞتوارح َتماً، ىذه حاضرة يف كل عمل زاد اإلٯتاف ولو كاف العمل قليبًل، فإذا أدى اإلنساف ركعتُت بقل

وىو -وكذلك قوؿ اللساف، فإنو أقرب إىل هللا عز وجل ٦تن يصلي عشر ركعات والقلب حينئٍذ منصرؼ؛ ألف عمل القلب 
 قصر عن اٟتضور. -أيضاً إٯتاف

 سبحانو وتعاىل، و٢تذا قلنا: إف القلب لو قوؿ ولو عمل، القوؿ ىو التصديق أف ىذا اٟتكم شريعة، وأف ىذه الصبلة من هللا
أما ابلنسبة للعمل فهو اإلخبلص، واإلخبلص ىو الذي يزيد العمل وينقصو من جهة الثواب عند هللا سبحانو وتعاىل؛ و٢تذا 
نقوؿ: كلما كاف القلب حاضراً يف حاؿ عمل اٞتوارح وقوؿ اللساف فإنو يزيد من اإلٯتاف، كذلك إذا زادت ا١توافقة يف عمل 

فجاء عن اتباع وىدى زاد؛ و٢تذا أجزاء اإلٯتاف من عمل اٞتوارح وقوؿ اللساف وكذلك عمل القلب كلما اإلنساف ّتوارحو 
 توفرت فيها القوة زاد ذلك العمل من إٯتاف اإلنساف.
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 [ [.169]البقرة:َوَلِكْن لَِيْطَمِئنه قَػْليب  قاؿ رٛتو هللا: ] وقاؿ إبراىيم:

 يف كتابو التفسَت. ابن جرير الطربي فيما رواه سعيد بن جبَت ا جاء ذلك عنوالطمأنينة ا١تراد هبا ىي الزايدة كم
 

 شرح أرر معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة 
 

 

 : اجلس بنا نؤمن ساعة [. معاذ قاؿ رٛتو هللا: ] وقاؿ

يف كتابو ا١تصنف من  ابن أيب شيبة ديث قد رواهعليو رضواف هللا تعاىل: )اجلس بنا نؤمن ساعة( ىذا اٟت معاذ بن جبل يف قوؿ
بنا نؤمن ساعة(، ومراده بػذلك أف اإلنساف  عليو رضواف هللا تعاىل قاؿ: )اجلس معاذ بن جبل عن شداد بن ىبلؿ حديث

يزداد ّتلوسو يف حلق العلم إٯتاانً، فينبغي لو أف يزداد من اإلٯتاف ابالستكثار من أمر الطاعة، وأعماؿ الطاعة منها اٞتلوس يف 
ىل أف الزايدة يف التلبس حلق الذكر فيزداد اإلٯتاف، فقولو: )اجلس بنا نؤمن ساعة( أي: نزداد إٯتاانً، وىذا أيضاً فيو إشارة إ

ابلعمل تزيد اإلٯتاف، فالساعة ٗتتلف عن الساعتُت، والثبلث ٗتتلف عن األربع وىكذا، وٙتة أيضاً ما ىو أبعد من ذلك ٦تا ال 
صبلة الرجل إىل الرجل أزكى من صبلتو  يتلبس بو اإلنساف بذاتو وإ٪تا لو عبلقة بغَته، كقولو النيب عليو الصبلة والسبلـ: )

 (، وىكذا فإف األعماؿ تزيد ْتسب ما يقًتف هبا. وحده, وصبلة الرجل إىل الرجلُت أزكى من صبلتو إىل الرجل
 

 اليقُت اإلٯتاف كلو شرح أرر ابن مسعود: 
 

 

 : اليقُت اإلٯتاف كلو [. ابن مسعود قاؿ رٛتو هللا: ] وقاؿ

أنو  عبد هللا بن مسعود عن علقمة عن أيب ظبياف عن األعمش من حديث اٟتاكمو  الطرباين قد رواه عبد هللا بن مسعود قوؿ
ف كلو. وا١تراد من ىذا اليقُت ىو ما يقع يف قلب اإلنساف من تصديق هلل سبحانو وتعاىل، وما يتبعو من عمل قاؿ: اليقُت اإلٯتا

اٞتوارح وقوؿ اللساف؛ ألف اإلنساف إذا ٖتقق فيو يقُت القلب َتماً فإف عمل اٞتوارح وقوؿ اللساف سيصبح َتماً إال ١تانع 
نوعُت: موانع داخل اإلنساف، وموانع خارجة عنو، فا١توانع الداخلة: ىي  خارج عن اإلنساف ال داخل فيو؛ ألف ا١توانع على

اليت تتعلق ابألعماؿ القلبية، وأقواؿ اللساف، وعمل اٞتوارح، ومعٌت ا١تانع يف ذاتو، أنو ال يريد بنفسو كالعلل النفسية من ا١تلل 
منها ما يعذر بو اإلنساف، ويكتب لو األجر يف  والسآمة والكره وغَت ذلك، أو العلل البدنية كالعرج أو العمى و٨تو ذلك،

حاؿ ورود العذر إذا وردت النية، ومنها ما ال يعذر هبا اإلنساف لكوهنا قاصرة عن عذره، أو لكونو قد تسبب يف وجودىا، 
من ٖتقق فيو  فاإلنساف الذي يقوؿ إنٍت أمل من العبادة وال أحب العبادة فهذا سبب داخل فيو، ىذا مل يتحقق فيو اليقُت، أما

 اليقُت وىو داخل فيو ال بد أف يتحقق فيو القوؿ والفعل لورود اإلٯتاف؛ ٢تذا قاؿ على سبيل التفسَت: )اليقُت ىو اإلٯتاف كلو(.

وأما األمور ا٠تارجة عن اإلنساف: وىي اإلكراه الذي ٯتنع اإلنساف، وىو على نوعُت: إكراه ملجئ، وإكراه غَت ملجئ، ومنها 
 اإلنساف، ومنها ما ال يرخص على خبلؼ يف نوع ا١تسألة، وكذلك نوع اإلكراه. ما يرخص فيو
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 شرح أرر ابن عمر: ال يبلغ حقيقة التقوى حىت يدع ما حاؾ يف الصدر 
 

 

 : ال يبلغ العبد حقيقة التقوى حىت يدع ما حاؾ يف الصدر [. ابن عمر قاؿ رٛتو هللا: ] وقاؿ

هنع هللا يضر: )ال يبلغ العبد حقيقة التقوى حىت يدع ما حاؾ يف الصدر( إشارة إىل التبلـز بُت عمل اٞتوارح  ن عمرعبد هللا ب يف قوؿ
وعمل القلب، وىو أف اإلنساف ال ٯتكن أف يصل إىل حقيقة التقوى الظاىرة من اتقاء أعماؿ أو اإلتياف أبعماؿ خشية عقاب 

لباطل؛ ٢تذا اإلٯتاف متبلـز إذا وجد يف القلب ال بد أف يوجد يف اٞتوارح، وإذا وجد هللا جل وعبل إال وقد لـز من ذلك ورود ا
 يف اٞتوارح وكاف صحيحاً فبل بد أف يوجد يف القلب، والكفر إذا وجد يف اٞتوارح فبل بد أف يوجد يف القلب وىكذا.

وال نطلب لو يقيناً، فمن سجد لصنم ال نطلب  و٢تذا إذا ورد الكفر يف أحد ىذه األجزاء ال بد أف يتحقق يف األجزاء األخرى،
بياانً لسجوده يف ابطنو ىل استحل ذلك أو استباحو أـ ال؟ ألف اإلٯتاف قوؿ واعتقاد وعمل، فإذا ورد ما ينافيو يف أي شيء 

ىي متبلزمة إذا من ىذه األجزاء ربت ذلك الكفر ابطناً وظاىرًا، كما أف اإلٯتاف يتحقق يف ربوتو ابلقوؿ واالعتقاد والعمل، و 
 ربت ىذا ربت ىذا ،كذلك أيضاً يف مسألة الكفر.

 

 تفسَت ٣تاىد يف قولو تعاىل: )شرع لكم( 
 

 

 [ أوصيناؾ اي دمحم وإايه ديناً واحداً [.11]الشورى:َشرََع َلُكمْ  : ٣تاىد قاؿ رٛتو هللا: ] وقاؿ

ابن جرير  كما روى ذلك ٣تاىد بن جرب شرعة هللا سبحانو وتعاىل لعباده ا١تراد هبا: اإلعبلـ واإلشهار والظهور؛ و٢تذا فسرىا
َشرََع َلُكمْ  أنو قاؿ يف قوؿ هللا جل وعبل: ٣تاىد بن جرب عن يحابن أيب ٧ت عن ورقاء وغَته من حديث الطربي

 [: أوصيناؾ اي دمحم وإايه ديناً واحدًا.11]الشورى:

ٯتاف دين واحد ال ينفك بعضو عن بعض، فبل نقوؿ إف عمل اٞتوارح شيء، وقوؿ اللساف شيء، وعمل القلب أي: أف اإل
شيء، بل ىو دين واحد كلو، إذا أصيب بو علة فإف العلة يف اإلٯتاف كلو، إذا جاءت علة يف اٞتوارح فإف العلة يف القلب، 

؛ ٢تذا ٝتى الدين واحداً، وفسر قوؿ هللا جل وإذا جاءت العلة يف اللساف فإف العلة يف القلب واٞتوار  ح، وىكذا فإنو متبلـز
 [: أوصيناؾ اي دمحم وإايه ديناً واحداً.11]الشورى:َشرََع َلُكمْ  وعبل:

، وما عدا ذلك ىي أجزاء تزيد يف اإلنساف وال تنقص أجره،  وأما أف نقوؿ: إف الدين ىو ما يف القلب وما عدا ذلك ىي لواـز
رجئة، إذاً ىذه ليست من الدين الواحد، الدين الواحد ىو ا١تتبلـز وىو التاـ الذي بو ٭تِت اإلٯتاف وٯتوت يف فهذا قوؿ ا١ت

 قلب اإلنساف وجوارحو.
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 أرر ابن عباس يف قولو تعاىل: )شرعة ومنهاجاً( 
 

 

َهاًجا ابن عباس قاؿ رٛتو هللا: ] وقاؿ  [ سبيبلً وسنة [.48]ا١تائدة:ِشْرَعًة َوِمنػْ

َهاًجا(( قد رواه ابن عباس قوؿ قاؿ:  عبد هللا بن عباس عن التميمي عن أيب إسحاؽ من حديث ابن جرير ىنا ))ِشْرَعًة َوِمنػْ
َهاًجا(( سبيبلً وسنة. ويظهر ىنا أف رٛتو هللا أورد ىذه ايآاثر كلها بصيغة اٞتـز لصحة أسانيدىا؛ وألف  البخاري ))ِشْرَعًة َوِمنػْ

لك إال ما ىو ىذه ايآاثر من جهة االستدالؿ هبا تتعلق ٔتسائل يف أصوؿ الدين متعلقة ٔتسائل اإلٯتاف، فينبغي أال يورد يف ذ
ليست على شرطو يف كتابو الصحيح كما ىو معلـو  البخاري صحيح َتـ الصحة، وإ٪تا أوردىا رٛتو هللا معلقة؛ ألف موقوفات

 ابلسرب، كذلك أيضاً كما ىو يف عنواف كتابو اٞتامع الصحيح ا١تسند من حديث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننو وأايمو.
  

 
 باب )دعاؤكم( إٌمانكم

 

 

 [ إٯتانكم.77]الفرقاف:ُدَعاؤُُكمْ  قاؿ رٛتو هللا: قاؿ رٛتو هللا: ] ابب

رضي هللا عنهما قاؿ: قاؿ  ابن عمر ، عنعكرمة بن خالد ، عنحنظلة بن أيب سفياف ، قاؿ: أخربانعبيد هللا بن موسى حدرنا
بٍت اإلسبلـ على ٜتس: شهادة أف ال إلو إال هللا، وأف دمحماً رسوؿ هللا، وإقاـ الصبلة، وإيتاء الزكاة، واٟتج،  رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )
 ( [. وصـو رمضاف

[ إٯتانكم(، الدعاء ىو شامل للدين كلو؛ و٢تذا 77]الفرقاف:ُدَعاؤُُكمْ  يف إيراد ا١تصنف رٛتو هللا ٢تذه الًتٚتة بقولو: )ابب
(، وحينما نقوؿ اإلٯتاف فهو شامل لكل عمل نعملو من قوؿ أو فعل أو اعتقاد،  الدعاء ىو العبادة هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )قاؿ رسوؿ 

بنوعيو -دعاء كذلك ىو شامل لسائر ىذه األجزاء؛ و٢تذا جعل الدعاء مرادفاً لئلٯتاف، وجعل اإلٯتاف مرادفاً للدعاء، والدعاء وال
 كلها دعاء يتوجو بو اإلنساف إىل هللا سبحانو وتعاىل.  -دعاء ا١تسألة ودعاء العبادة

بٍت اإلسبلـ على ٜتس شهادة: أف ال إلو إال هللا، وأف دمحماً رسوؿ هللا،  يف قولو: ) عبد هللا بن عمر مث أورد ا١تصنف حديث
(، وإيراد ا١تصنف رٛتو هللا ٢تذا اٟتديث فيو ٘تثيل النيب عليو الصبلة والسبلـ  وإقاـ الصبلة، وإيتاء الزكاة، واٟتج، وصـو رمضاف

وىذه األركاف إذا اختل واحد منها اختل البناء وسقط،  أبشياء ٤تسوسة تقريباً للفهم، وأف اإلسبلـ كالبناء يتكئ على أركاف،
 ومن ىذه األركاف ما يسقط بو البناء، ومنها ما ٮتتل توازنو ويبقى ينتفع بشيء منو، ومرد ذلك إىل الدليل.

يف قوؿ النيب و٢تذا ٕتد األبنية فيها أركاف إذا سقطت اختل البناء بكاملو، وفيها أركاف لو سقطت ضعف البناء ومل ٮتتل ايآخر، و 
د واإلٯتاف، وىذا ( ا١تراد التوحي بٍت اإلسبلـ على ٜتس: شهادة أف ال إلو إال هللا، وأف دمحماً رسوؿ هللا عليو الصبلة والسبلـ: )

التوحيد واإلٯتاف وما يدخل معو يف ىذا ا١تعٌت ىو يف قوؿ شهادة أف ال إلو إال هللا وأف دمحماً رسوؿ هللا، فالشهادَتف ٫تا التوحيد، 
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إىل اليمن فقاؿ:  معاذاً  يف الصحيحُت وغَت٫تا حينما بعث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عبد هللا بن عباس وقد جاء ىذا مفسراً يف حديث
رٛتو  البخاري (، وقد أورد إنك أتيت قوماً أىل كتاب فليكن أوؿ ما تدعوىم إليو: شهادة أف ال إلو إال هللا وأف دمحماً رسوؿ هللا )

فليكن  رواية: ) عبد هللا بن عباس عن أيب معبد عن ٭تِت بن عبد هللا بن صيفي هللا يف موضع آخر يف كتابو الصحيح من حديث
(، فجاء يف معٌت الشهادتُت التوحيد، فجعل الشهادتُت توحيد هللا سبحانو وتعاىل، فشهادة  أوؿ ما تدعوىم إليو أف يوحدوا هللا

 ال تصح إال بو ٦تا خصو الدليل. أف ال إلو إال هللا وأف دمحماً رسوؿ هللا ىي التوحيد، ويدخل فيها ما يتبعها من أعماؿ اٞتوارح ٦تا

والشهادة ىنا ا١تراد منها ىو اإلخبار عما يف القلب؛ و٢تذا يقاؿ تشهد بكذا أي ٗترب عما يف قلبك، وليس ا١تراد بذلك القوؿ 
و اجملرد، فالشهادة شيء والكبلـ العاـ شيء، فإذا استشهد اإلنساف فكبلمو أخطر من الكبلـ ا١ترٕتل ببل استشهاد، وإ٪تا ى
 استدعاء ١تا يف القلب أف ٮترج على اللساف؛ و٢تذا نقوؿ: إف الشهادة ابللساف عظيمة القدر؛ ألهنا إخبار عما يف الباطن.

( الشهادَتف شهادة أف ال إلو إال هللا وأف دمحماً  بٍت اإلسبلـ على ٜتس: شهادة أف ال إلو إال هللا وأف دمحماً رسوؿ هللا إذاً قولو: )
رٛتو  ابن جرير الطربي رسوؿ هللا ٫تا التوحيد، ومعٌت ال إلو إال هللا: أي ال معبود ْتق إال هللا، أوؿ من ٛتلو على ىذا ا١تعٌت ىو

 هللا، أي: قاؿ: ال معبود ْتق إال هللا، وا١تعٌت يف ذلك متقرر، وأف دمحماً رسوؿ هلل وىي ٘تاـ الشهادة فبل تصح األوىل إال ابلثانية،
 ثانية إال ابألوىل، و٫تا متبلزمتاف.وال ال

اً رسوؿ تتضمن االعتقاد وكذلك قوؿ ( شهادة أف ال إال هللا وأف دمحم وإقاـ الصبلة، وإيتاء الزكاة، واٟتج، وصـو رمضاف قاؿ: )
اللساف، وبقية األركاف ىي عمل اٞتوارح يف الظاىر البلـز لئلخبلص والبلـز أيضاً للتصديق، فبل بد أف يتوفر يف ىذه األركاف 

ف ا١تشرع أجزاء اإلٯتاف وىو عمل القلب، وكذلك أيضاً قوؿ اللساف وعمل اٞتوارح، فبل بد أف يتوفر يف إقامة الصبلة تصديق أب
 وا١توجب والفارض ىو هللا، وكذلك أيضاً عمل اٞتوارح، وقوؿ اللساف فيما أمره هللا سبحانو وتعاىل أف يقوؿ إذا أمر.

والصبلة ىي الركن الثاين من أركاف اإلسبلـ، وقد دلت األدلة على أ٫تيتها وركنيتها، وأمر هللا جل وعبل هبا يف كتابو الكرًن يف 
عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث يف ذلك، وأمر هللا جل وعبل فيما ىو متعٍد يف حا٢تا ٦تا يدؿ على أ٫تيتها يف مواضع عديدة، وجاءت 

 ذاهتا، فأمر هللا جل وعبل ابلركوع مع الراكعُت ٦تا يدؿ على أف األمر هبا بذاهتا آكد من األمر متعدايً إبتياهنا ٚتاعة.

أف رسوؿ  جابر من حديث مسلم  بياف منزلتها، وكذلك جاء عنو كفر َتركها كما جاء يف صحيحوالصبلة جاء عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
قاؿ عليو الصبلة والسبلـ:  بريدة (، وكذلك جاء يف السنن من حديث بُت الرجل وبُت الشرؾ ترؾ الصبلة هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: )

قاؿ عليو الصبلة والسبلـ:  عبد هللا بن عمرو (، وجاء أيضاً يف حديثالعهد الذي بيننا وبينهم الصبلة، فمن تركها فقد كفر )
من حافظ على ىذه الصلوات حيث ينادى هبا كن لو ٧تاة وبرىاانً يـو القيامة، ومن مل ٭تافظ عليها حيث ينادى هبا مل تكن لو  )

 (. أيب بن خلفو  قاروفو  ىامافنوراً وال ٧تاة وال برىاانً يـو القيامة، وحشر مع فرعوف و 

قولو: ما كاف أصحاب  عبد هللا بن شقيق وجاء أيضاً عن الصحابة عليهم رضواف هللا تعاىل بياف كفر َتركها، كما جاء يف حديث
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عنو،  اٞتريري عن بشر بن ا١تفضل من حديث الًتمذي رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يروف شيئاً من األعماؿ تركو كفر إال الصبلة. كما رواه
أنو قاؿ: ترؾ  أيوب بن أيب ٘تيمة السختياين عن ٛتاد بن زيد من حديث دمحم بن نصر وكذلك جاء أيضاً عن التابعُت كما رواه

الهِذيَن ُىْم َعْن  * فَػَوْيٌل لِْلُمَصلُِّتَ  الصبلة كفر ال ٩تتلف فيو. كذلك جاء عند ابن جرير وغَته يف تفسَت قوؿ هللا جل وعبل:
 أنو قاؿ يف قوؿ هللا جل وعبل: سعد بن أيب وقاص عن مصعب بن سعد [ من حديث5-4:]ا١تاعوفَصبلهِتِْم َساُىوفَ 

[ قاؿ: ليس تركاً إنو إف كاف تركاً كاف كفرًا. وقد حكي اإلٚتاع على ىذا، وبعض 5]ا١تاعوف:الهِذيَن ُىْم َعْن َصبلهِتِْم َساُىوفَ 
دمحم بن  ال اإلٚتاع على كونو كفرًا أكرب، وىذا قد ذكره غَت واحد كما أشار إليوالعلماء يقوؿ: إ٪تا ىو إٚتاع على وصفو ابلكفر 

عبد هللا بن  كفَت يف بقية األركاف عن ٚتاعة من السلف، وىو يروى عنيف كتابو تعظيم قدر الصبلة، وحكي القوؿ ابلت نصر
، وقاؿ أٛتد ، وىو رواية عن اإلماـاٟتكم ، وجاء عنانفع ، وجاء عنسعيد بن جبَت ويف إسناده ضعف، وجاء أيضاً عن مسعود

أاب  رٛتو هللا، بل إفأبو داود ، وماؿ إليو فيما يظهرإسحاؽ بن راىويو من ا١تالكية وٚتاعة، ويقوؿ بو ابن حبيبو  إسحاؽ بو
رٛتو هللا يف كتابو السنن يظهر من صنيعو أنو يرى أف من مل يكفر َترؾ الصبلة فهو مرجئ، وكذلك أيضاً ىو ظاىر  داود
يرى أف من مل يكفر َترؾ األركاف ا٠تمسة أنو مرجئ أيضاً، وىذا  ن راىويوإسحاؽ ب رٛتو هللا، بل إف إسحاؽ بن راىويو صنيع

عليو  عمر بن ا٠تطاب قوؿ قاؿ بو ٚتاعة من السلف، وقل من يقوؿ بو من ا١تتأخرين، وجاء مثل ذلك يف قضية اٟتج عن
أنو قاؿ: لقد ٫تمت أف أبعث أقواماً فينظروف من كاف عنده  البيهقي وغَته، وجاء عند اإلٝتاعيلي رضواف هللا تعاىل كما رواه

عليو رضواف هللا تعاىل من وجوه، وىو  عمر بن ا٠تطاب جدة فلم ٭تج أف يضربوا عليهم اٞتزية، ما ىم ٔتسلمُت. وىذا جاء عن
 صحيح عنو.

 

 
 باب أمور اإلٌمان

 

 

لَْيَس اْلرِبه َأْف تُػَولُّوا ُوُجوَىُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِؽ َواْلَمْغِرِب َوَلِكنه اْلرِبه َمْن آَمَن  قاؿ رٛتو هللا: ] ابب أمور اإلٯتاف، وقوؿ هللا تعاىل:
ْوـِ ايآِخِر َواْلَمبلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنهِبيَُِّت َوآَتى اْلَماَؿ َعَلى ُحبِِّو َذِوي اْلُقْرََب َوا َتاَمى َواْلَمَساِكُتَ اِبَّللِه َواْليػَ  َواْبَن السهِبيِل َوالسهائِِلَُت ْليػَ

ـَ الصهبلَة َوآَتى الزهَكاَة َواْلُموُفوَف ِبَعْهِدِىْم ِإَذا َعاَىُدوا َوالصهاِبرِيَن يف اْلَبأْ  َساِء َوالضهرهاِء َوِحَُت اْلَبْأِس ُأْولَِئَك الهِذيَن َويف الّرِقَاِب َوَأقَا
 [ ايآية.1]ا١تؤمنوف:َقْد َأفْػَلَح اْلُمْؤِمُنوفَ  [،177]البقرة:ُقوفَ َصَدُقوا َوُأْولَِئَك ُىُم اْلُمتػه 

أيب  عن أيب صاٌف عن عبد هللا بن دينار عن سليماف بن ببلؿ ، قاؿ: حدرناأبو عامر العقدي ، قاؿ: حدرناعبد هللا بن دمحم حدرنا
 ( [. اإلٯتاف بضع وستوف شعبة، واٟتياء شعبة من اإلٯتاف  قاؿ: )هنع هللا يضر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ىريرة

ا١تراد بذلك أحوالو، وكذلك أيضاً أنواعو وصوره وأجناسو، وأورد ا١تصنف رٛتو  يف قوؿ ا١تصنف رٛتو هللا: )ابب أمور اإلٯتاف(
ـِ ايآِخرِ لَْيَس اْلرِبه َأْف تُػَولُّوا ُوُجوَىُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِؽ َواْلَمْغِرِب َوَلِكنه اْلرِبه َمْن آَمَن اِبَّللِه َواْليػَوْ  هللا قوؿ هللا جل وعبل:

أف ينفي فعل اإلٯتاف عن بعض الصور إذا كانت متجردة من عمل القلب، وإرباهتا إذا كانت  [، يريد بذلك177]البقرة:
مصاحبة لعمل القلب، ألنو ال بد من توفر عمل القلب وقوؿ اللساف وعمل اٞتوارح يف األعماؿ فيما مل يستثن فيو الدليل يف 
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ـ من ذلك قوؿ اللساف؛ ألنو مل يشرع، كبعض األعماؿ بعض الصور من اإلتياف بعمل اٞتوارح وعمل القلب، ففي بعضها ال يلز 
اليت يفعلها اإلنساف كالصدقة و٨تو ذلك، فإف النية يف ذلك يف عمل القلب، وأف يبادر اإلنساف بعمل اٞتوارح، وأما قوؿ 

 ٯتاف يف ىذا اٞتزء.اللساف فإنو ال ٤تل لو يف بعض األعماؿ، ولكنو لو وجد وجب أف يكوف ىو اإلٯتاف، وإذا انتفى مل يكن ٙتة إ

[(، يعٍت: أنو مع ٖتقق اإلٯتاف فيهم فإهنم يفلحوف ويزيدوف يف الفبلح، ورٔتا 1]ا١تؤمنوف:َقْد َأفْػَلَح اْلُمْؤِمُنوفَ ويف قولو ىنا: )
يف  أيب ىريرة يقصروف فيو، وأورد يف ذلك ما يدؿ على ىذا ا١تعٌت لتعدد األعماؿ، وتعدد أررىا على اإلنساف، فأورد فيو حديث

إلٯتاف بضع ا (.ىذا اٟتديث جاء بعدة ألفاظ، فجاء بلفظ ) اإلٯتاف بضع وستوف شعبة، واٟتياء شعبة من اإلٯتاف قولو: )
أيب  عن عبد هللا بن دينار عن سهيل رٛتو هللا يف كتابو الصحيح من حديث مسلم ( وىو عند اإلماـ وسبعوف ( وجاء ) وستوف
(  سبعوف ( أو ) ارناف وسبعوف ( وجاء ) سبعوف ( أو ) اإلٯتاف وبضع وستوف عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ) أيب ىريرة عن صاٌف

 ( . بضع وستوف شعبة واب يف ذلك أنو )( وفيو نظر، والص ربلروف وىو أيضاً يف الصحيح، وجاء )

وإال لو عددان شعب اإلٯتاف واألعماؿ  وذكر ىذا العدد ليس ا١تراد بو اٟتصر، وإ٪تا ا١تراد بو بياف التكثَت، بياف شعب اإلٯتاف،
اليت تنطبق على الصور اليت جاءت يف اٟتديث ٞتاءت كثَتة جدًا، وال ٯتكن لئلنساف أف ٭تصرىا بعدد معُت، وإ٪تا ا١تراد بذلك 

، وليس ىو التكثَت، فالعرب تذكر أمثاؿ ىذه األعداد كالسبعُت والستُت والتسعُت والسبعمائة والتسعمائة على سبيل التكثَت
 ا١تراد بذلك التقييد.

(، والبضع ىنا  بضع وستوف شعبة (، اإلٯتاف ىو ما تقدـ الكبلـ عليو يف تعريفو، وقولو: ) اإلٯتاف بضع وستوف شعبة ويف قولو: )
د بذلك اٟتصر لوجب علينا إ٪تا أورده مع الستُت، ألف بعض العلماء ٛتلو على أنو أريد بذلك اٟتصر، ولكننا نقوؿ: إنو لو أري

أف نقوؿ أريد بذلك حصر الشعب ال حصر أنواعها وأجناسها وأصنافها، وإال فهي متعددة، فنستطيع أف نقوؿ مثبلً ما يتعلق 
أببواب الصلة، يدخل فيو صلة األبناء، وصلة الزوجات، وصلة اٞتَتاف، وصلة الضيف، وصلة البعيد والقريب كلها داخلة يف 

ولو أردان أف ٧تزئها ٞتعلنا صلة اٞتار واإلحساف إليو شيئاً، وصلة الوالدين شيئاً، واإلحساف إىل الزوجة شيئاً،  أبواب الصلة،
واإلحساف إىل األبناء شيء، وىذه شعب ٕتمعها شعبة واحدة وىي أصل صلة الناس، و٭تتمل أف نقوؿ ا١تراد بذلك ىي أنواع 

 ىا على ىذا ا١تعٌت.الشعب، ويدخل ٖتت ذلك أنواع كثَتة لو ٛتلنا

ولكن الذي يظهر وهللا أعلم أف ا١تراد بذلك ىي الكثرة، ودليل ذلك وأماراتو أنو لو كانت ىذه الشعب مضبوطة بعدد معُت 
(  ارناف وسبعوف ( ) بضع وستوف ( و) بضع وسبعوف لضبطها الرواة ومل يفوتوىا وىم أئمة حفاظ؛ و٢تذا تباينت فيها الرواايت: )

و٨تو ذلك، وىذا يدؿ على أهنم ما قصدوا العدد بعينو، وإال فالصحابة أضبط الناس ألمثاؿ ىذه الشرائع، ٦تا يدؿ على أف 
 راد من ذلك أف الشريعة أعداد، وىذه األعداد يستكثر منها، وإحصاؤىا يشق على اإلنساف.ا١ت

ما تفرع عن أصل؛ و٢تذا الشجرة ٢تا أصل، ويتفرع عنها شعب، وكذلك أيضاً أنساب ( ا١تراد ابلشعب: ىي  شعبة ويف قولو: )
الناس ٢تا أصل ويتفرع عنها ما يسمى بشجرة النسب، وكذلك الطرؽ واألودية ىي أصوؿ ويتفرع عنها شعب، وىذه الشعب 
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ت الشعبة عظيمة وىي كأصل الشجرة بقدر صغرىا يكوف أررىا على اإلنساف، وبقدر عظمها يكوف أررىا على اإلنساف، فإذا كان
وساقها و٨تو ذلك فإف أررىا على اإلنساف عظيم وىو التوحيد وأركاف اإلسبلـ و٨تو ذلك، مث يكوف بعد ذلك شعباً عظيمة  

 كأغصاف الشجر، مث بعد ذلك يكوف أغصاانً يسَتة أو أوراقاً يسَتة وكبَتة، ويكوف يف ذلك أجزاء من األعماؿ.

عماؿ ما رواهبا عظيم، وىناؾ ما رواهبا قليل، وىناؾ من ايآاثـ ما عقاهبا عظيم، وىناؾ ما ىي دوف ذلك، وىذا و٢تذا ىناؾ من األ
ْتسب ما يقًتف هبا من تعظيم أو ٖتقَت، ومرد ذلك إىل أمرين: األمر األوؿ: الدليل، وما كل ما عظمو الدليل فهو معظم يف 

يف ذاتو عظمو الدليل، ولكن ضعفو بضعف عمل قلبو أو بضعف جوارحو، اإلنساف بكل حاؿ، فقد يعمل اإلنساف عمبلً ىو 
فهو ضعيف يف حقو، ولكنو قوي يف أصلو، كحاؿ الصبلة مثبلً، فحُت يؤدي اإلنساف الصبلة الفريضة فيذىب إىل صبلة الفجر 

عتُت انفلة يف غَت الفجر وتكوف ويؤديها ولكنو بقلب ساه اله منصرؼ، مقصر ابإلتياف ابألركاف والواجبات، ورٔتا غَته يؤدي رك
أعظم عند هللا عز وجل من تلك اليت قصر فيها تقصَتاً عظيماً، ورٔتا مل يكسب منها إال أنو أسقط الفرض عن نفسو؛ ٢تذا ال بد 

قلب من النظر إىل اٞتانبُت من جهة تعظيم األعماؿ: النظر إليها من جهة النص، الثاين: النظر إليها من جهة العمل، وعمل ال
وقوؿ اللساف وعمل اٞتوارح واستيفاء الشروط فيها، وىذا كما أنو يف أبواب الطاعات واإلٯتاف، كذلك ىو أيضاً يف أبواب 

 ا١تعاصي والكفر؛ و٢تذا ذكر رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص الشعب.

( إشارة إىل وجود ا١تراتب اليت  أعبلىا ال إلو إال هللا، وأدانىا إماطة األذى عن الطريق ويف قوؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ: )
ر ىنا الفقو؛ ٢تذا يقوؿ العلماء: النية ٕتارة عظمها الشارع، وأنو ينبغي لئلنساف أف يقصد ما يقربو إىل هللا سبحانو وتعاىل، ويظه

العلماء، وىو الذي يربح بعمل قليل يفعلو يف زمن يسَت رواابً جزيبلً عند هللا؛ و٢تذا األعماؿ ليست ابلنصب، فقد ينصب 
ن: النظر إىل اإلنساف يف عمل ليلو وهناره، وغَته يعمل عمبًل يسَتاً لكنو يثاب يف ذلك أعظم، وذلك ْتسب النظر إىل األمري
 تقدير الشارع لذات العمل، وكذلك النظر لعمل اإلنساف يف ذاتو ْتضور القلب وقوؿ اللساف وعمل اٞتوارح.

١تا خرج النيب عليو الصبلة  جويرية يف قصة عبد هللا بن عباس ٢تذا النيب عليو الصبلة والسبلـ كما جاء يف الصحيح من حديث
أما إين قلت أربع كلمات ربلث مرات، لو  رجع بعد ارتفاع الشمس وىي جالسة يف مصبلىا قاؿ: )والسبلـ لصبلة الفجر و 
ساعات؛ ومع ذلك جعل ذلك القوؿ أعظم منها؛ ألف ىذا مرده إىل تعظيم الشارع (، وىي جلست  وزنت فيما قلت لوزنتهن

لو، والنيب عليو الصبلة والسبلـ اكتمل فيو حضور القلب وقوؿ اللساف وكذلك عمل اٞتوارح، وكذلك أيضاً ا١ترجو يف 
 أـ ا١تؤمنُت، ولكن ١تا غاب عنها معرفة تقدير الشارع وقع حينئٍذ التباين. جويرية حاؿ

٢تذا العامل الفقيو ىو الذي يعرؼ ا١تواضع اليت تنجيو واليت تقربو إىل هللا أعظم، كحاؿ التاجر الذي يعرؼ مواضع التجارة ىنا 
ضعفها وىنا ال، وىنا أكثر وىنا أدىن؛ و٢تذا يقاؿ إف العلماء يسبقوف العامة ٔتعرفتهم ٔتواضع العبادة اليت يتقربوف هبا إىل  يربح

 هللا عز وجل أكثر.

وهبذا نعلم أف اإلٯتاف يقوى ويضعف بتوفر ىذه الشعب، والشعب كما تقدـ ال تتكافأ، قد أتيت واحدة توازي عشرًا أو عشرين 
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 كأركاف اإلسبلـ والتوحيد و٨تو ذلك، ومن الشعب من إذا فقد ال تنفع بقية الشعب كتوحيد هللا سبحانو وتعاىل، ومن أو ربلرُت
الشعب من توازيها شعبتُت و٨تو ذلك وىكذا؛ ٢تذا ينبغي لئلنساف أف يعلم أف اإلٯتاف واالستقامة وااللتزاـ يكوف بتوفر ٣تموع 

 وال ينظر إىل شعب بعينها دوف شعب.الشعب، وقد تنقص شعبة يف اإلنساف، 

لذكر من دوف شعب اإلٯتاف إشارة إىل أ٫تيتو، وأنو (، وٗتصيصو اب واٟتياء شعبة من اإلٯتاف وأما ابلنسبة للحياء فقد قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: )
شعبة يتفرع عنها شعب، وىي خصلة تدؿ اإلنساف على مبلزمة ا٠تَت والبعد عن خواـر ا١تروءة ولزـو حسن ا٠تلق، و١تا كاف 

يسرؽ،  اٟتياء ىو أصل جملموع الشعب خصو عليو الصبلة والسبلـ ابلذكر، فإف اإلنساف يستحي أف يكذب، وأف ٮتوف، وأف
 وأف يزين، و٭ترص على القياـ ٔتكاـر األخبلؽ، واإلتياف ابلطاعات، وٮتشى أف يقع الناس يف عرضو.

 

 
 باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه وٌده

 

 

 قاؿ رٛتو هللا: ] ابب ا١تسلم من سلم ا١تسلموف من لسانو ويده.

رضي هللا عبد هللا بن عمرو  عن الشعيب عن إٝتاعيلو  عبد هللا بن أيب السفر عن شعبة ، قاؿ: حدرناآدـ بن أيب إايس حدرنا
 (. ا١تسلم من سلم ا١تسلموف من لسانو ويده، وا١تهاجر من ىجر ما هنى هللا عنو عنهما عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: )

:  عبد األعلى عن النيب، وقاؿ عبد هللا قاؿ: ٝتعت عامر عن داود : حدرنا أبو معاوية : وقاؿ أبو عبد هللا قاؿ
 عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص [. عبد هللا عن رعام عن داود عن

ف يورد أجزاء وأنواعاً ألعماؿ داخلة يف وقوؿ ا١تصنف رٛتو هللا )ابب ا١تسلم من سلم ا١تسلموف من لسانو ويده( يريد بذلك أ
اإلٯتاف، ويريد أف يثبت األصل الذي افتتح بو الباب وىو زايدة اإلٯتاف ونقصانو، وأف يذكر أف األعماؿ من اإلٯتاف أايً كاف 

ا يقع على ذات نوعها فهي إٯتاف، ولكن ال يلـز من انتفاء ذلك العمل أف ينتفي أصل اإلٯتاف إال بدليل خصو الشارع، فالنفي ىن
العمل ال على ذات اإلٯتاف، وأما إذا انتفى ٤تلو وىو عمل القلب وقوؿ اللساف وعمل اٞتوارح فإف ىذا دليل على انتفاء 

اإلٯتاف؛ و٢تذا قاؿ: )ابب ا١تسلم من سلم ا١تسلموف من لسانو ويده( وأشار إىل كف األذى، وىنا مسألة وىي ىل الًتوؾ من 
ف األعماؿ واألفعاؿ من اإلٯتاف، نقوؿ: كذلك الًتوؾ من اإلٯتاف، إذا ترؾ اإلنساف األذى وأخلص أريب اإلٯتاف؟ استقر لدينا أ

على ذلك، وىذا قدر زائد عن الفعل، وىذا من لطف هللا جل وعبل وٚتيل إحسانو أف اإلنساف يثاب على الًتؾ، وىذا على 
على اإلقداـ على عمل سوء، مث كبح نفسو عن اإلقداـ على  مراتب ْتسب دوافع النفس، فإذا وجد اإلنساف دافعاً يف نفسو

ذلك ككتم الغيظ وكظمو عن أف ينتقم ٦تن لو حق االنتقاـ، فصرب عمن آذاه، فأجره عند هللا عز وجل أعظم، ٓتبلؼ الذي 
الغصب، أو الضرب،  يكف األذى وال يستحضر شيئاً يف قلبو يدفعو إليو، كحاؿ اإلنساف الذي ال حاجة لو مثبلً إىل السرقة، أو

 و٨تو ذلك، ىذا ال يثاب على ذلك، ويظهر الثواب عند ورود الدافع القليب، أو الدافع الظاىر، وىذا يف أبواب الًتوؾ.
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وإذا استحضر اإلنساف نية الًتؾ يف ذلك يثاب عليها، ويعظم األجر عند هللا عز وجل ويضعف ْتسب الدافع وحضور النية، 
عن ايآخرين ٯتر بو يف اليـو مائة شخص ومائتاف، ىل يؤجر على تركو ٢تؤالء؟ ال يؤجر حىت يستحضر  فاإلنساف الذي يكف أذاه

النية، ويعظم األجر إذا اعتدى عليو أحد بعينو من ىؤالء ا١تائة، وكف أذاه عنو لوجود الدافع يف قلبو أعظم من تركو للمائة 
 ايآخرين ْتسب ورود الدافع.

 عز وجل إذا ضعف الدافع ٢تا، فالذي يسرؽ وىو غٍت أعظم إٙتاً عند هللا من السارؽ الفقَت، الشي  و٢تذا تعظم السيئة عند هللا
الذي يزين أعظم عند هللا عز وجل من زان الشاب؛ و٢تذا ذكر النيب عليو الصبلة والسبلـ الثبلرة الذين ال ينظر هللا إليهم وذكر 

(، والعائل ا١تستكرب ىو الفقَت الذي يستكرب؛ ألف الكرب يتبع الغٌت  ا١تلك الكذاب، واألشيمط الزاين، والعائل ا١تستكرب منهم )
دليل على سوء طوية، وضعف متمكن يف اإلٯتاف، كذلك أيضاً األشيمط الزاين ويتبع السؤدد والرائسة، ووجود الكرب من الفقَت 

وىو الشي  الكبَت دوافع الزان فيو ضعيفة، فإذا أقدـ على ذلك فهذا دليل على شدة ضعف اإلٯتاف، فانتشلو إىل ىذا اٞتـر 
 شهوة ضعيفة، فدؿ ىذا على ضعف قلبو.

فما كذب إال لضعف يف إٯتانو، كلما كاف الدافع يف قلب اإلنساف للعمل كذلك ا١تلك الكذاب ال يرجو الناس وال ٮتافهم 
السيئ أقل كاف اإلمث عند هللا أعظم، وكلما كاف يف أبواب الًتوؾ أيضاً الدافع للعمل أعظم كاف الًتؾ عند هللا عز وجل أعظم 

ل أف يثيبو على ذلك ولو مل يكن ٙتة دافع يف لئلنساف؛ و٢تذا ينبغي لئلنساف أف يستحضر كثَتاً من أمور الًتوؾ عّل هللا عز وج
 ذلك قلبياً، وفضل هللا سبحانو وتعاىل واسع.

ا١تسلم من سلم ا١تسلموف من  وأورد ا١تصنف ىنا أبواب السبلمة من الوقيعة يف الناس سواء يف ذلك ابللساف أو ابليد، قاؿ: )
 (، وىذا يدخل فيو األمر ا٠تاص وكذلك العاـ. لسانو ويده

 

 
 باب أي اإلسالم أفضل

 

 

 قاؿ رٛتو هللا: ] ابب أي اإلسبلـ أفضل.

أيب  ، عنأيب بردة ، عنأبو بردة بن عبد هللا بن أيب بردة ، قاؿ: حدرنا أيب، قاؿ: حدرناسعيد بن ٭تِت بن سعيد القرشي حدرنا
 ( [ؿ هللا، أي اإلسبلـ أفضل؟ قاؿ: من سلم ا١تسلموف من لسانو ويدهقالوا اي رسو  هنع هللا يضر قاؿ: ) موسى

ىنا أراد أف يبُت ما تقدـ اإلشارة إليو ضمناً، وىو تباين ىذه الشعب من جهة أوليتها ومراتبها، وذكران فيما تقدـ أف األعماؿ 
ا يف الشرع ليس لك أف تعظم عمبلً تتباين من جهتُت: جهة مقدارىا يف الشرع، وجهة ٖتققها يف الشخص، من جهة مقدارى

صغَتاً مل يعظمو الشارع، فليس لك أف ٕتعل بذؿ السبلـ كأداء الصبلة مثبلً، وليس لك أف ٕتعل برؾ وإحسانك ٞتارؾ  
 كإحسانك لوالديك، وليس لك أف ٕتعل إحسانك ألبيك كإحسانك ألمك وىكذا؛ ألف ىذا أمر قد قدره الشارع.
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على مراتب، وما يعظمو اإلنساف رٔتا يكوف ضعيفاً، ولكنو مع ذلك ال يوازي ما كاف معظماً عند  ٢تذا نقوؿ: إف شعب اإلٯتاف
هللا لو اكتملت شروطو يف قلب اإلنساف، فاإلنساف قد يعظم بره ألبيو على بره ألمو؛ لضعف فيو ال يف تقدير الشارع؛ ألف 

ص َتـ بربه ألبيو، وال يكوف حاضر القلب بربه ألمو، فيضعف الشارع عظم بر األـ على بر األب، ولكن رٔتا يقبل بعضهم إبخبل
 بره ألمو أجراً، ويعظم بره ألبيو عند هللا عز وجل لتحقق ذلك األمر فيو.

و٢تذا نقوؿ: إف ىذه ا١تسألة مسألة موازنة، وال بد لئلنساف أف يستحضر األمرين، وىنا إ٪تا يورد رٛتو هللا األحاديث عن رسوؿ 
( إشارة إىل أف  أي اإلسبلـ أفضل  فيما ىو مقدر شرعاً ال فيما يتحقق يف ذات اإلنساف، فأورد ىنا التباين يف قولو: )هللا ملسو هيلع هللا ىلص

أي اإلسبلـ  اإلسبلـ فيو فاضل ومفضوؿ عند ا١تقارنة، وكلو فاضل عند االنفراد، وعند ا١تقارنة فثمة فاضل ومفضوؿ، فقاؿ: )
( يعٍت: أف أبواب الًتوؾ تفوؽ أبواب األعماؿ يف بعض األحياف، وإ٪تا النيب  اؿ: من سلم ا١تسلموف من لسانو ويدهأفضل؟ ق

أي العمل  عليو الصبلة والسبلـ خص ىذا الرجل هبذا اٟتكم مع تباين اٞتواب، فالنيب عليو الصبلة والسبلـ سئل قاؿ: )
أي العمل أفضل؟ قاؿ:  (، وأييت عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو سئل: ) أفضل؟ قاؿ: إٯتاف ابهلل. قيل: مث ماذا؟ قاؿ: جهاد يف سبيلو

(، فتباين اٞتواب يف ذلك، وذلك الختبلؼ حاجة السائل، فلما اختلفت حاجة السائل اختلف تبعاً لذلك الصبلة على وقتها
ائل حىت ٬تيبو ٔتا ينفعو ال ٔتا ينفع غَته، فالعامل ا١تتبصر يف ذاتو يكوف جوابو اٞتواب، وىذا من فقو اجمليب، أف يعلم حاؿ الس

قاصراً إذا مل يعرؼ موضع اٞتواب، فيجاوب الناس على نسق واحد، فإذا سئل أي العمل أفضل؟ قاؿ: إٯتاف ابهلل، قيل: مث 
من أىل اٞتهاد، بل رجل قاعد، أو رجل مريض، ماذا؟ قاؿ: جهاد يف سبيلو، ويستمر على ىذا اٞتواب، ورٔتا الذي يسألو ليس 

أو رٔتا امرأة، أو رٔتا صيب، أو شي  كبَت، أو رٔتا مقصر بشيء ال يتحقق اٞتهاد إال إب٘تاـ ذلك، فالرجل الذي ال يؤدي الصبلة 
للعامل أف يضع العلم  ومقصر فيها ال يقاؿ لو: إٯتاف ابهلل مث جهاد يف سبيلو، وإ٪تا يقاؿ لو: الصبلة على وقتها؛ و٢تذا ينبغي

 موضعو من السائل ال موضعو من الشريعة فقط، وىذا من الفقو واٟتكمة.

(؛ ألف سبلمة اليد َتبعة لسبلمة اللساف،  ا١تسلم من سلم ا١تسلموف من لسانو ويده وىنا إ٪تا قدـ اللساف على اليد فقاؿ: )
ووقوع األذى من اللساف أظهر من وقوع األذى من اليد، وال يقع األذى من اليد إال وسبقو األذى من اللساف، فاإلنساف يسب 

 ويشتم ويضرب وىكذا وإال ال.
 

 
 باب إطعام الطعام من اإلسالم

 

 

 قاؿ رٛتو هللا: ] ابب إطعاـ الطعاـ من اإلسبلـ.

رضي هللا عنهما أف رجبًل سأؿ النيب  عبد هللا بن عمرو عن أيب ا٠تَت عن يزيد عن الليث ، قاؿ: حدرناعمرو بن خالد حدرنا
 ( [.أ السبلـ على من عرفت ومن مل تعرؼأي اإلسبلـ خَت؟ قاؿ: تطعم الطعاـ، وتقر  ملسو هيلع هللا ىلص: )

وىذا فيو ما تقدـ يف تلك الداللة من بياف شعب اإلٯتاف، وكذلك أيضاً ما يزيد اإلٯتاف ويتممو للعبد، وأيضاً فيو حرص أصحاب 
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ن األمت، وأف يسأؿ عن الفاضل، رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف السؤاؿ عن األعماؿ وعن ا١تراتب العلية، وفيو أنو ينبغي للمعتٍت أف يسأؿ ع
وأف يدع ا١تفضوؿ، وأف يعرؼ ا١تراتب اليت ٕتعلو يسبق الناس، اإلنساف إذا أراد أف يسلك طريقاً يوصلو إىل بلد من مكة إىل 

ا١تدينة يسأؿ ما ىو أخصر طريق؟ كذلك أيضاً من جهة العمل حينما يقوؿ أي اإلسبلـ أفضل؟ أي ما ىو أخصر طريق يوصلٍت 
أي اإلسبلـ أفضل؟ قاؿ: تطعم الطعاـ، وتقرأ السبلـ على من عرفت ومن مل  ؟ ١تاذا؟ ألنو يريد أف أيخذ الزاد، قاؿ: )إىل هللا
 ذكر إطعاـ الطعاـ، وإقراء السبلـ على من عرفت ومن مل تعرؼ؛ ٟتاجة السائل إىل ذلك.( ف تعرؼ

 

 
 باب من اإلٌمان أن ٌحب ألخٌه ما ٌحب لنفسه

 

 

 قاؿ رٛتو هللا: ] ابب من اإلٯتاف أف ٭تب ألخيو ما ٭تب لنفسو.

، قاؿ: حسُت ا١تعلم هنع هللا يضر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وعن أنس عن قتادة عن شعبة عن ٭تِت ، قاؿ: حدرنامسدد حدرنا
 ( [. ال يؤمن أحدكم حىت ٭تب ألخيو ما ٭تب لنفسو عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ) أنس عن قتادة حدرنا

أورد ا١تصنف رٛتو هللا قولو: )ابب من اإلٯتاف أف ٭تب ألخيو ما ٭تب لنفسو(، و٤تبة اإلنساف ألخيو ما ٭تبو لنفسو ىي ضد ما 
بة القلبية ليس ا١تراد هبا ا١تبادرة العملية، و٢تذا ربط يسمى ابلطمع واٞتشع والشح، وما يسميو أىل العصر ابألاننية، وىذه احمل

اإلٯتاف ابحملبة، و٤تل احملبة القلب، وال يلـز من ذلك أال يتحقق اإلٯتاف حىت يعمل، فإذا اشًتى اإلنساف طعاماً لنفسو اشًتى 
، بل نقوؿ: ا١تراد بذلك ىو عمل ٞتاره وإال ال يتحقق لو اإلٯتاف، أو شرب أعطى جاره، أو اشًتى سيارة اشًتى ١تن حولو ال

يكوف لفبلف بستاانً، ٖتقق لو (، يعٍت: ٭تب إذا اشًتى سيارة أف يكوف لفبلف سيارة، اشًتى بستاانً أف  حىت ٭تب ألخيو القلب )
 ا٠تَت ٭تب أف يكوف لو مثلو، ىذه احملبة القلبية عبلمة على اإلٯتاف، وأما األمر ايآخر وىو اإليثار فهو مسألة أخرى.

رٛتو  ريالبخا ( بعد قولو: )ابب من اإلٯتاف(، يظهر من ىذا أف ال يؤمن أحدكم حىت ٭تب ألخيو ما ٭تب لنفسو وقولو ىنا: )
هللا فسر اٟتديث أف ا١تراد بنفي اإلٯتاف نفي ٘تامو ونفي الكماؿ، فجعل ٖتقق احملبة ىو ٖتقق زايدة اإلٯتاف؛ ألف انتفاء احملبة ال 
يعٍت من ذلك ٘تٍت زواؿ النعمة؛ ألف ذلك ىو اٟتسد، فاإلنساف قد ال ٭تب لفبلف ا٠تَت، ال ٭تب أف فبلانً يشًتي سيارة، لكن 

سيارتو ٖتًتؽ، أو بستانو يهلك، بل يقوؿ: يبقى على ما ىو عليو، وإال ال؟ فهل يكوف ىذا من ٚتلة من انتفى إٯتانو؟ ال ٭تب أف 
ال، ال نقوؿ من انتفى إٯتانو، ولكن نقوؿ: إذا ٘تٌت أف يهلك اإلنساف فهل يتحقق فيو اإلٯتاف؟ نقوؿ: إذا كاف ذلك يتوجو إىل 

ف مؤمن أبداً، لكن شخص بعينو نقوؿ: ىذا نقص يف اإلٯتاف؛ ٢تذا يف قوؿ النيب عليو الصبلة ا١تؤمنُت عامة فهذا ال ٯتكن أف يكو 
( ا١تراد من ذلك ىي احملبة القلبية، وا١تراد من ذلك ىو نفي كماؿ  و ما ٭تب لنفسوال يؤمن أحدكم حىت ٭تب ألخي والسبلـ )

اإلٯتاف ال نفي اإلٯتاف ابلكلية، وإذا توجو ذلك إىل ا١تؤمنُت عامة فصار اإلنساف ال ٭تب ٢تم ما ٭تب لنفسو انتفى اإلٯتاف 
 وإ٪تا يقصد ما اشًتكوا فيو وىو اإلٯتاف.ابلكلية؛ ألنو مع التعدد ال ٯتكن أف يقوؿ إين أقصد فبلانً بعينو، 
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 األسئلة

 

 

 شعب الكفر 
 

 

 لكفر بضع وستوف شعبة؟( ىل ا اإلٯتاف بضع وستوف شعبة السؤاؿ: قولو )

اٞتواب: ذكران حفظك هللا أف ىذا العدد ليس ا١تراد بو اٟتصر يف اإلٯتاف، وكذلك أيضاً ال يلـز معو اٟتصر بنقيضو وىو 
الكفر، والكفر شعب وصور كثَتة جدًا، كذلك اإلٯتاف والطاعة؛ ٢تذا نقوؿ إف ىذا القدر من الشعب مراد منو التكثَت، وكل 

ليو أنو شعبة من اإلٯتاف فنقيضو شعبة من الكفر، ولكن ال يكفر بو اإلنساف، كل معصية يفعلها اإلنساف ولو  ما دؿ الدليل ع
كاف الكذب أو الغيبة والنميمة ىي من الكفر وإف مل ينص الشارع عليها؛ ألف الشارع قد بُت أف اإلنساف يتخذ إ٢تو ىواه، 

ويشرب ا٠تمر ىذه ليست ذاهتا مكفرة، ومل يرد الدليل فيها بذاهتا أف من  فاإلنساف الذي يتخذ إ٢تو ىواه فينهب ويسرؽ ويزين
 فعلها كافر، ولكن ىي شعب منو ال يكفر هبا اإلنساف.

 

 كيفية التعامل مع أسانيد التفسَت 
 

 

 السؤاؿ: ] كيف نتعامل مع أسانيد التفسَت؟ [

التقرير يف علم أسانيد التفسَت لدى دار ا١تنهاج كتبنا فيها  اٞتواب: فيو رسالة ستطبع وستنزؿ السوؽ بعد أايـ، ىي بعنواف
 إجابة على ىذا السؤاؿ، وما يتعلق ابلتعامل مع أسانيد التفسَت صحة وضعفاً ومناىج العلماء يف ذلك.

 

 الفرؽ بُت مرجئة الفقهاء ومرجئة ا١تتكلمُت 
 

 

 السؤاؿ: ما الفرؽ بُت مرجئة الفقهاء ومرجئة ا١تتكلمُت؟

 رٛتو هللا لو قوالف يف اإلٯتاف: أاب حنيفة واب: أواًل ذكران أفاٞت

 قوؿ قاؿ بو ٚتاعة من أصحابو.القوؿ األوؿ: أف اإلٯتاف ىو اعتقاد القلب وقوؿ اللساف، وىذا ال

القوؿ الثاين: أف اإلٯتاف ىو اعتقاد القلب، وأما والنسبة للعمل وقوؿ اللساف فإف ىذا متمم لئلٯتاف، أو ركن منفصل عنو، 
وىذا يقوؿ بو طوائف من ا١تتكلمُت ٦تن يذىب مذىب أىل الرأي، ومن غبلة اٞتهمية من أيخذ هبذا، وىذا ا١تذىب شبو 

٭تيا يف زماننا مذىب الذين يقولوف أف ا١تراد بذلك ىو التصديق ابلقلب ظهر على اٞتوارح أو مل يظهر؛ و٢تذا  مندرر، وبدا
ابن و  ابن سبعُت ينظروف إىل شعب ظاىرة تدؿ على وجود أصل التصديق بوجود خالق، وىؤالء الذين سلكوا مسلك
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الذين قالوا: إف كل الطرؽ تؤدي إىل هللا سبحانو وتعاىل، وأما مرجئة الفقهاء وىم أقرب الطوائف إىل أىل  التلمساينو  ىود
، وأربتوا عمل اٞتوارح، ولكنهم خالفوا يف صياغتو، فقالوا: إف عمل السنة ابعتبار أهنم أربتوا عمل القلب، وأربتوا قوؿ اللساف

اٞتوارح إ٪تا يزيد عمل اإلنساف، ولكن ال يثبت بو الكفر، ومنهم من يقوؿ: إنو يثبت بو الكفر ولكنو شرط صحة، ومنهم من 
 يقوؿ: إنو شرط كماؿ، وكل ىذه العبارات على منهج أىل السنة ليست صحيحة.

 

 نية يف ابب الًتوؾاستحضار ال 
 

 

 السؤاؿ: ] ىل يلـز النية يف ابب الًتوؾ للمعاصي؟ [.

اٞتواب: وأما ابلنسبة ألبواب الًتوؾ للمعاصي فبل بد أان نستحضر النية مطلقاً ولو مل يكن ٙتة موقف؟ فيؤجر على النية ولو مل 
جائع أو فقَت وهتيأ لو السرقة ومل يسرؽ ٭تتسب  يكن ٙتة موقف، وإذا كاف ٙتة موقف أعظم عند هللا جل وعبل، فمثبًل شخص

 ىذا الًتؾ هلل؛ ألنو عظيم، ولكنو يف حاؿ غناه أخف، وإذا استحضر أجر ولو كاف غنياً بعيدا مقتدراً على نفسو.

 وصلى هلل وسلم وابرؾ على نبينا دمحم.
  

 الدرس الثانً

، وأعظم الثبلرة احملبة، ومن أعظم احملاب ٤تبة رسوؿ هللا، ألنو ا١تخرب عن هللا العبد يف سَته إىل هللا يكوف بُت احملبة وا٠توؼ والرجاء
يوجد منها  سبحانو والسبب يف إٯتاف ا٠تلق، وىذه احملبة منها ما يتعلق بذاتو ملسو هيلع هللا ىلص أو قولو أو فعلو أو صفتو، وىي ٤تبة واجبة، وقد

١تؤمنُت، وتكوف ْتسب اإلٯتاف، ومن ٖتققت فيو ىذه احملاب ذاؽ حبلوة اإلٯتاف  ما ىو مستحب، ومن احملاب العظيمة أيضاً ٤تبة ا
 كما أخرب ذلك ملسو هيلع هللا ىلص

 
 باب حب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من اإلٌمان

 

 

 ُت.اٟتمد هلل رب العا١تُت، والصبلة والسبلـ على أشرؼ األنبياء وا١ترسلُت، نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أٚتع

 أما بعد: فاللهم فقهنا يف الدين وعلمنا التأويل.

  من اإلٯتاف[.رٛتنا هللا وإايه: ] ابب حب الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص أبو عبد هللا البخاري قاؿ اإلماـ
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 شرح حديث أيب ىريرة: )فوالذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حىت أكوف أحب إليو من والده وولده( 
 

 

هنع هللا يضر أف رسوؿ هللا  أيب ىريرة عن األعرج عن أبو الزاند ، قاؿ: حدرناشعيب ، قاؿ: أخربانأبو اليماف قاؿ رٛتو هللا: ] حدرنا
 ( [. فوالذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حىت أكوف أحب إليو من والده وولده ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: )

اٟتب و أعظم يف قوؿ ا١تصنف رٛتو هللا: )ابب حب الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص من اإلٯتاف( اٟتب تقدـ الكبلـ عليو، وحب الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ى
احملبة  على اإلطبلؽ؛ وذلك لتعلق العبادة اب١تخرب عليو الصبلة والسبلـ، والنيب ملسو هيلع هللا ىلص ىو ا١تبلغ عن رب العا١تُت، فإذا نقص قدر

فيو نقص قدر ببلغو للناس، وكذلك اتباعو، وهللا جل وعبل قد أمران ابتباعو عليو الصبلة والسبلـ واالقتداء بو، وكذلك توقي 
 توقاه عليو الصبلة والسبلـ، وال تتحقق الطاعة مع قصور احملبة، وتتحقق مع كما٢تا.ما 

كوف فيها يقوؿ العلماء عليهم رٛتة هللا: إف احملبة اليت شرعها هللا عز وجل لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، على نوعُت: ٤تبة واجبة، أي: ما ي
وتعاىل بو رسولو ملسو هيلع هللا ىلص أف يبلغو لعباده فهذه ال بد أف تنشأ عن ٤تبة واجبة للنيب  اإلتياف ابلتكليف الواجب، فما أمر هللا سبحانو

عليو الصبلة والسبلـ، وىو ما يلـز معو اإلتياف ابلواجبات واجتناب احملرمات. النوع الثاين: احملبة ا١تستحبة: وىي اليت ينشأ 
وافل وكثَت من القرابت، فإف اإلنساف ال بد أف ينشأ فعلو ذلك عن ٤تبة يف عنها فعل ٤تبوابت ٭تبها احملبوب، مثل السنن، والن

قلبو، وىذه احملبة تًتد بُت تلك احملبتُت، ومن أطاع غَته من غَت ٤تبة فبل بد أف يكوف أطاعو لسبب آخر وىو ا٠توؼ منو أو 
أما الطاعة الناشئة عن خوؼ والناشئة عن الرجاء فيو مع البغض لو، وأعلى مراتب الطاعات ىي الطاعات الناشئة عن ٤تبة، و 

 رجاء فإهنا زائلة بزواؿ قوة الذي ٮتاؼ منو، وكذلك بزواؿ قدرتو على اإلنعاـ.

فاإلنساف يتقلب يف طاعة هللا سبحانو وتعاىل بُت ربلرة أمور، فَتكب أمرًا ولو جناحاف، يركب احملبة على سبيل الدواـ، واٞتناح 
: ىو جناح الرجاء، فيخاؼ من هللا عز وجل ويرجوه، وأما احملبة فهي مبلزمة لو على الدواـ؛ و٢تذا األٯتن جناح ا٠توؼ، والثاين

يقوؿ العلماء: إف اإلنساف بُت ا٠توؼ والرجاء كحاؿ الطائر ابلنسبة للجناحُت، فإذ اختل أحد٫تا اختل جانب العبادة معو، 
تكوف احملبة كحاؿ قلبو، وا٠توؼ والرجاء كحاؿ اٞتناحُت، ومن عبد وإذا فقدت احملبة فإنو ال يتحقق لو حياة على اإلطبلؽ، ف

هللا جل وعبل ابحملبة ٣تردة من غَت خوؼ وال رجاء فهذه عقائد الزاندقة، ومن عبد هللا جل وعبل اب٠توؼ ٣ترداً فهذه عبادة 
 اٟترورية ا٠توارج، ومن عبد هللا ابلرجاء ٣ترداً فقد عبد هللا على طريقة ا١ترجئة.

 نساف يتوسط بُت ىذين، فيلتـز احملبة ويتوسط بُت الرجاء وا٠توؼ، وال يغلب جانباً على جانب إال يف حالُت:فاإل

،  النعماف بن بشَت اٟتالة األوىل: يقدـ فيها ا٠توؼ على الرجاء، وذلك يف حاؿ ورود ا١تتشاهبات، والدليل على ذلك حديث
اٟتبلؿ بُت، واٟتراـ بُت، وبينهما أمور مشبهات، ال يعلمهن كثَت  كما جاء يف الصحيحُت وغَت٫تا يف قوؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )

(، فقد أمر النيب عليو  من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينو وعرضو، ومن وقع يف الشبهات فقد وقع يف اٟتراـ
حاؿ وورد الشبهة، فإذا أراد اإلنساف أف يقدـ على شيء من األعماؿ الصبلة والسبلـ بتغليب جانب اٟتيطة، وىي ا٠توؼ يف 
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ا١تًتددة بُت اٟتل والتحرًن فعليو أف يغلب جانب التحرًن، وىو تقدًن ا٠توؼ على الرجاء، والذي يقدـ الرجاء على اإلطبلؽ 
 يف كل متشاهبات ال بد أف يقع يف اٟتراـ ويفرط.

ء على ا٠توؼ، وىذا يكوف يف حاؿ عجز اإلنساف عن العمل، أبف يكوف اإلنساف قد وأما اٟتالة الثانية: وىي تقدًن الرجا
حضره ا١توت، أو أصابو هللا جل وعبل بعاىة ٘تنعو من العمل، كحاؿ اإلنساف ا١تقعد الذي ال يستطيع اٟتج وال اٞتهاد وال 

شرع، بل ٬تعلو يقنط من رٛتة هللا، واألفضل يف اإلتياف ابلصبلة قائماً، فمخاطبتو بفرضية الصبلة وفرضية اٞتهاد ىذا ٦تا ال ي
ذلك أف تبُت لو رٛتة هللا سبحانو وتعاىل، فيغلب ىنا جانب الرجاء ابهلل جل وعبل؛ ألف اإلنساف العاجز ال ٯتكن أف يعمل، 

يفرغ ما يف وتعليم العمل للعاجز يدفعو إىل العمل وىو ال يستطيع، وىذا ٭تملو على القنوط؛ ألف اإلنساف ال يستطيع أف 
ابطنو من ىم لذلك ا١تأمور بو إال ابلعمل، فإذا مل يفرغو ابلعمل انعكس عليو وأوررو ذلك قنوطاً، ٢تذا ال يعلم وال ٮتوؼ 

العاجز عن العمل؛ ألف اإلنساف ٯتتثل أمر ا١تأمور ابتقاء عقابو، ورجاء ما عنده بذلك العمل، وإذا علم أنو عاجز عن العمل 
 ط.ٛتلو ذلك على القنو 

بلـ، ومن أعظم أنواع احملبة ا١توصلة إىل هللا ىي ٤تبة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنو انقل الوحي وىو سيد ولد آدـ عليو الصبلة والس
فكل ٤تبة واجبة ١تؤمن وجب أف تكوف للنيب عليو الصبلة والسبلـ أكثر منها، وذلك أنو سبب ٤تبة أىل اإلٯتاف، وإف تقسم 

عباد فإنو ٣تتمع يف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فوجب على ىذين الوجهُت أف ٭تب عليو الصبلة والسبلـ أكثر من غَته، وقد اإلٯتاف يف ال
اي رسوؿ هللا! إين ألحبك أكثر من نفسي، فقاؿ  : ) عمر بن ا٠تطاب جاء يف الصحيح أف النيب عليو الصبلة والسبلـ قاؿ لو

حىت أكوف أحب إليك من نفسك. فقاؿ: اي رسوؿ هللا! إنك ألحب إيل حىت من  عمر : ال والذي نفسي بيده ايرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
! ( يعٍت: أف اإلنساف ال ٯتكن أف يتحقق فيو اإلٯتاف حىت ٭تب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أكثر من أىلو وولده  عمر يآف اينفسي، فقاؿ: ا

 .ونفسو

 على أمر (، وىذا إقساـ من رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وىو عادة ال يقسم إال فوالذي نفسي بيده وقوؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ: )
٭تب  ال يؤمن أحدكم حىت ٭تب ألخيو ما عظيم مهم، وتقدـ معنا أف النيب عليو الصبلة والسبلـ بُت ٤تبة العبد ألخيو، وقاؿ: )

( من غَت قسم، و١تا كاف األمر يتعلق ٔتحبة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذكر القسم فيو؛ أل٫تيتو وجبللة قدره، وتقدمو كذلك على  لنفسو
 أنواع احملبوابت.

وصفو عليو و٤تبة رسوؿ هللا صلى هللا وعليو وسلم على أقساـ منها: ٤تبة متعلقة بذاتو، و٤تبة متعلقة بعملو، و٤تبة متعلقة ب
الصبلة والسبلـ، سواء كاف ذاتياً وىي الصفات ا٠تلقية، أو مكتسباً ابلصفات ا٠تلقية اليت رابه هللا جل وعبل وعلمو إايىا، 
 وىذه فرع عن أفعاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اليت يقسمها العلماء إىل أفعاؿ عبادة، وأفعاؿ جبلة، وأفعاؿ عادة، ومنها ما يستوجب

ثاؿ ٦تا يكوف على سبيل االستحباب، وىذا يف أفعاؿ العبادة، ومنها ما يكوف فيو االقتداء ٟتب الفاعل، ويؤجر اإلنساف االمت
على حب الفاعل ٢تا ال على ذات العمل، ٓتبلؼ أفعاؿ العبادة فإف اإلنساف يؤجر على ٤تبتو للمقتدى بو وىو النيب عليو 

عل، و٢تذا نقوؿ: إف اإلنساف ينافق إذا كره فعل العبادة، وال ينافق إذا كره فعل اٞتبلة؛ الصبلة والسبلـ، وحملبتو أيضاً لذلك الف
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ألف اإلنساف قد يكره شيئاً من األمور اليت ٬تبل عليها، فبل يكوف ذلك دافعاً إىل اهتامو ابلنفاؽ؛ ألف اإلنساف ٬تبل على ىذا، 
كالدابء، فكراىة اإلنساف ٢تذا الطعاـ مع كوف النيب عليو الصبلة فالنيب عليو الصبلة والسبلـ قد ٭تب طعاماً من األطعمة،  

والسبلـ ٭تبو ليس ىذا أمارة على النفاؽ، ولكن إذا كره عبادة أتى هبا النيب عليو الصبلة والسبلـ فهذا من أمارات النفاؽ، 
مسألة احملبة ىي احملبة الشرعية  و٢تذا يفرؽ بُت األشياء ا١تكتسبة واألشياء اليت يفطر عليها اإلنساف، وا٠تطاب ىنا يف

أيب  ا١تكتسبة، واألمور الشرعية ا١تكتسبة، و٢تذا يقوؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ، كما جاء يف الصحيحُت وغَت٫تا من حديث
 ( . ما من مولود إال ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانو أو ينصرانو أو ٯتجسانو : ) ىريرة

( ىذا ال ٮترج نفس اإلنساف، ولكن  ال يؤمن أحدكم حىت أكوف أحب إليو من والده وولده ليو الصبلة والسبلـ: )ويف قولو ع
ولد دؿ اجتماع ىذه األشياء اليت يفديها اإلنساف بنفسو ومالو على أف نفسو كذلك من ابب أوىل، ٢تذا رٔتا ١تا ذكر الوالد وال

يزىد اإلنساف بفرد من أفراد أىلو ولكنو ال يزىد ٔتجموعهم، فلما ذكر اجملموعة دؿ على دخوؿ النفس من ابب أوىل كما 
 عليو رضواف هللا تعاىل. عمر بن ا٠تطاب أفاده حديث

ونفي اإلٯتاف ىنا ىل ىو نفي صحة أو نفي كماؿ؟ ابلنسبة ٢تذا النفي ىو نفي صحة، فإذا قاؿ اإلنساف: أان أحب أيب وأمي 
حبة  ملسو هيلع هللا ىلص يلـز من ذلك تقدًن طاعة الوالدين على طاعة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وتقدـ معنا اإلشارة فيما يتعلق ٔتأكثر من رسوؿ هللا

(، أهنا احملبة القلبية، وليس التساوي أبمر الظاىر، بل ىو يف العمل  ٭تب ألخيو ما ٭تب لنفسو اإلنساف، وأف معٌت قولو: )
أيكم ماؿ واررو أحب إليو من مالو؟ قالوا: اي رسوؿ  الباطن، والدليل على ىذا ما جاء يف الصحيح من قوؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )

(، وىذا دليل على اإلقرار، فلما كانت األمور حسية كاف ٙتة افًتاؽ، ولكن يف  هللا! ما منا إال ومالو أحب إليو من ماؿ واررو
ر القلبية ٬تب أف يكوف ٙتة تساوي، فأحب لك أف تكتسب مثلما أكتسب، ولكن مقاٝتة ا١تاؿ على السوية ىذا أمر األمو 

زائد عن ذلك؛ ٢تذا اإلنساف مالو أحب إليو من ماؿ واررو، فإذا كاف ىذا يف ماؿ واررو فإنو يف غَت ماؿ واررو من األجانب عنو 
 ٤تبة ايآخرين. من ابب أوىل، وىذه ىي احملبة القاصرة وىي

 ( يدخل يف ذلك أىل اإلٯتاف، وٮترج من ذلك غَتىم. ألخيو وقولو: )

( يدخل يف الوالد: األب واألـ، وذلك على سبيل اإلٚتاؿ، وإف كاف الوالد  حىت أكوف أحب إليو من والده وولده وقولو: )
يدخل يف ذلك األبناء والبنات؛ و٢تذا أوصاان هللا عز وجل أبوالدان يسمى والداً، والوالدة تسمى والدة، وأما يف األوالد ف

ُ يف َأْوالدُِكْم لِلذهَكِر ِمْثُل َحظِّ األُنثَػيػَُْتِ  فقاؿ: [، فيدخل يف ذلك الذكر واألنثى، وىذا على 11]النساء: يُوِصيُكُم اَّلله
، وينفق عليو، فهو وليو، وغلب ذلك على األـ ال سبيل التغليب، فلما كاف األب ينسب إليو اإلنساف، ويتكسب من جهتو

من جهة االستحقاؽ فإف األـ تقدـ على األب من جهة اٟتق، ولكن الغلبة يف االصطبلح واٟتادث يف أمر الدنيا، وىذا أمر 
، كما يف قو٢تم: األسوداف، وكذلك القمراف ابلنسبة للشمس والقمر، وللتمر واللنب.  معلـو
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 ال يؤمن أحدكم حىت أكوف أحب إليو من والده وولده والناس أٚتعُت(شرح حديث أنس: ) 
 

 

عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ح،  أنس عن عبد العزيز بن صهيب عن ابن علية ، قاؿ: حدرنايعقوب بن إبراىيم قاؿ رٛتو هللا: ] حدرنا
ال يؤمن أحدكم حىت أكوف أحب إليو من والده  قاؿ: قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: ) أنس عن قتادة عن شعبة ، قاؿ: حدرناآدـ وحدرنا

 ( [. وولده والناس أٚتعُت

( فيدخلوف فيو من ابب  الناس أٚتعُت ىذا ذكر زايدة على حديث أيب ىريرة وىي قولو: ) أنس بن مالك النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث
 أوىل، ويدخل يف ىذا من كاف ال يتصل اإلنساف بو نسباً، كالزوجة أو األقربُت من ذوي األرحاـ وغَتىم، وذلك دفعاً ٟتظ

الناس  النفس ا١تتعلق بشيء من لذائذ الدنيا ومتاعها، فينبغي لئلنساف أال يقدـ ذلك على ٤تبة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وإ٪تا ذكر )
(؛ ألنو يدخل تبعاً يف أمر الناس وما يتعلق أبموا٢تم، وأحوا٢تم من وجاىة، وما يلحق أيضاً بو من سبب ونسب، فإف  أٚتعُت

ذلك ينبغي أف يدخل فيو، وذلك أيضاً فيو دفع للتوىم؛ ألنو رٔتا يظن بعض الناس أف ٙتة أحد من ا١تعظمُت ٦تن ٮتتص 
العلم، وكذلك أىل الطاعة وأىل الداينة أهنم يقدموف على الوالدين أو الوالد و٨تو ذلك، ٓتصيصة، كأىل الفضل من أىل 

 ىذا دفع للتوىم أف يدخل يف ذلك سائر الناس مهما كاف فضلو.
  

 
 باب حالوة اإلٌمان

 

 

 قاؿ رٛتو هللا: ] ابب حبلوة اإلٯتاف.

هنع هللا يضر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:  أنس عن أيب قبلبة عن أيوب ، قاؿ: حدرناب الثقفيعبد الوىا ، قاؿ: حدرنادمحم بن ا١تثٌت حدرنا
ربلث من كن فيو وجد حبلوة اإلٯتاف: أف يكوف هللا ورسولو أحب إليو ٦تا سوا٫تا، وأف ٭تب ا١ترء ال ٭تبو إال هلل، وأف يكره أف  )

 ( [. يكره أف يقذؼ يف النار يعود يف الكفر كما

يف قوؿ ا١تصنف رٛتو هللا: )ابب حبلوة اإلٯتاف( لئلٯتاف حبلوة، وىي اللذة اليت ٬تدىا اإلنساف يف عملو؛ ٢تذا رٔتا يعمل اإلنساف 
صاحب  عمبلً من األعماؿ يف ذىابو و٣تيئو وغدوه ورواحو، ورٔتا أيضاً يف طعامو وشرابو و٬تد من حبلوة ذلك العمل ما ٬تده

و على اٟتق ولكن مل يذؽ ( يعٍت: أنو رٔتا يكوف اإلنساف ٦تن يدعي أن وجد حبلوة اإلٯتاف اإلٯتاف؛ و٢تذا يف قوؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )
ا سوا٫تا، وأف ٭تب ا١ترء ال ٭تبو إال هلل، أف يكوف هللا ورسولو أحب إليو ٦ت طعم اإلٯتاف، وإ٪تا ذكر النيب ملسو هيلع هللا ىلص ىذه الثبلرة وىو: )

(، وذلك للتوطن على العبادة، وىذا ال ٯتكن أف يتحقق لئلنساف إال  وأف يكره أف يعود يف الكفر كما يكره أف يقذؼ يف النار
 مع توطن واستمرار يف العبادة.

أيضاً ما يفسد عليو دنياه، و٬تب عليو كما يتقي ذلك و٢تذا اإلنساف يتوقى كرابت الدنيا وأذاىا ويتقي النار ويتقي اٟتر، ويتقي 
أف يتقي الكفر، وإ٪تا ذكر الكفر يف ذلك وما ذكر الذنوب وا١تعاصي؛ ألف الكفر ىو أقصى ما يصل إليو اإلنساف من ظلمو 
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اصي تتباين لنفسو وتعديو على حق رب العا١تُت، وأما ذكر ا١تعاصي والذنوب ففي ذكرىا مشقة على اإلنساف؛ وذلك أف ا١تع
وتتفاوت منها ما ىي صغائر ومنها ما ىي كبائر، فإذا قيل: إف اإلنساف ال ٬تد حبلوة اإلٯتاف حىت يكره أف يقع يف معصية ولو  
كانت صغَتة كما يكره أف يقذؼ يف النار، لشق ذلك على بٍت آدـ، وهللا عز وجل رحيم بعباده، وإ٪تا قدـ ٤تبة هللا جل وعبل 

إهنا ٤تبة  على ٤تبة غَت٫تا هلل جل وعبل؛ ألف ٤تبة غَت٫تا ولو كانت يف هللا إذا مل تكن من غَت واسطة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فو٤تبة رسولو ملسو هيلع هللا ىلص
ا قد مشوبة، كالذي ٭تب الناس هلل جل وعبل ولكن على غَت شريعة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، إما على يهودية أو على نصرانية و٨تو ذلك فهذ
 حىت اتبع غَت سبيل ا١تؤمنُت، وىذه احملبة ليست ىي احملبة ا١تقصودة، و٢تذا جاء يف ٤تبة األخ يف هللا بعد ٤تبة هللا ورسولو ملسو هيلع هللا ىلص

وإ٪تا كاف ٙتة  يتفرع عنها ٤تبة الغَت، ٢تذا يقاؿ: إف أعظم احملبوابت يف ذلك ىو أف ٭تب اإلنساف ربو جل وعبل ورسولو ملسو هيلع هللا ىلص،
لسبلـ؛ وذلك تبلـز بُت ٤تبة هللا و٤تبة رسولو ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنو ال ٯتكن أف يصل اإلنساف إىل ٤تبة هللا إال بواسطة النيب عليو الصبلة وا

الصبلة والسبلـ، أو بواسطة من  أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ىو ا١تبلغ عن رب العا١تُت، ومن راـ قصدًا حملبة هللا من غَت ٤تبة نبيو عليو
 غَت واسطة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فهو يرـو ٤تاالً، ويقصد يف ذلك و٫تاً.

واإلٯتاف كما تقدـ أنو: قوؿ اللساف، واعتقاد القلب، وكذلك عمل اٞتوارح، وأف للقلب قوؿ وفعل، وكذلك أيضاً للساف قوؿ، 
ٯتاف، وىذه اٟتبلوة ىي داخلة يف ىذه األنواع األربعة، يف فعل القلب، ويف وللجوارح عمل، وىذه ال بد من توفرىا يف حق اإل

قوؿ القلب، ويف قوؿ اللساف، وعمل اٞتوارح، ومن أراد لذة اإلٯتاف فبل بد أف توجد فيو ىذه األعماؿ، وإ٪تا ذكر ٤تبة غَت 
ي، والبلـز يف ذات اإلنساف أف ٭تب هللا جل وعبل ورسولو ملسو هيلع هللا ىلص، رسوؿ هلل ملسو هيلع هللا ىلص بعد ٤تبة هللا إشارة إىل األمر البلـز وا١تتعد

 وا١تتعدي يف عبلقتو مع الناس حىت ال يكوف عمل اإلنساف ألمر الدنيا فقط، بل أيخذ ويعطي هلل، فيجد يف ذلك اٟتبلوة.

نو مل يعمل لفبلف وإ٪تا عمل هلل، و١تا كانت فاإلنساف إذا أعطى هلل ومنع هلل، مل يغضب ومل يتذمر إذا مل يشكر على عملو؛ أل
العبلقة بُت الناس مًتددة بُت العطاء وا١تكافأة كاف ٙتة بذؿ ومراقبة للمكافأة، ولكن إذا كانت احملبة هلل وجد اللذة؛ ألف الغالب 

انو ومل ٭تبو هلل فإف عطاءه يف أحواؿ الناس أهنم يكفروف شكر ا١تنعم وال يؤدونو وال يبذلونو لو، ومن بذؿ الفضل لغَته من إخو 
وال بد من ذلك من ا٠تلق؛ ألف نفوس كثَت من ا٠تلق ٣تبولة على -وأداءه مل يكن هلل، فبل بد أف ينتظر شكرًا، فإذا منع الشكر 

ناس فحينئٍذ ال ٬تد حبلوة العمل فاضطرب، وورد لديو كثَت من ا١تشقة يف عملو، ٢تذا وجب على ا١تؤمن أف يقدـ احملبة لل -ا١تنع
 قبل بذ٢تم وعطائهم، ألنو الذي يغرس اإلٯتاف يف نفس اإلنساف، ويوجد اٟتبلوة لديو.

( فالكفر على نوعُت: كفر أكرب، وكفر أصغر، وإ٪تا ٝتي كفراً كما يكره أف يقذؼ يف النارأف يكره أف يعود يف الكفر   وأما قولو: )
لتغطيتو لذنب اإلنساف وإحباطو لعملو، ويغلب استعمالو ىنا إذا عرؼ أبؿ للكفر األكرب ا١تخرج من ا١تلة، والكفر: ىو ما أخرج 

الكفر من غَت قصد لو بذاتو، وسبب وقوعو فيو أنو قصر يف اإلنساف من ا١تلة شعر بو أو مل يشعر، واإلنساف رٔتا يقع يف 
االحتياط منو، كالذي يذىب يف طريق ومل يتوؽ، وىذا الطريق يف الغالب أنو ٤تاط أبذى، فيذىب ويهيم على وجهو يبحث عن 

بلئمة عليو؛ ألف بلدة كذا وكذا، فهذا إف وقع يف أذى فتاه يف األرض، أو أدركو العطش و٨تو ذلك قصر، فالناس يلحقوف ال
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 السؤاؿ بُت يديو، والناس الذين يدلونو عن ٯتينو ومشالو.

٢تذا اإلنساف رٔتا يقع من غَت قصد يف األذى فيحاسب على ذلك؛ ألنو قصر يف التحقق من ٣تموع األذى ال من ذات األذى 
(، يف عدـ  إف الرجل ليتكلم بكلمة من سخط هللا ال يلقي ٢تا اباًل هتوي بو يف النار سبعُت خريفاً  بعينو؛ و٢تذا يقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: )

يف ذلك من غَت توقي، وىذا ال بد أف أييت بشيء من الكبلـ  اإللقاء ٢تا اباًل: أف اإلنساف يتكلم، ويكثر من الكبلـ، ويسهب
الذي يغضب هللا ٦تا يؤاخذ بو، وىذا دليل على عدـ علمو بعُت الشيء الذي يغضب هللا جل وعبل فبل يرفع عنو التكليف؛ ألنو 

 قصر يف التعلم واٟتيطة يف ذلك، وأسرؼ يف القوؿ والعمل.

فطرية، فاحملبة الفطرية ٦تا يغلب على اإلنساف عدـ ا١تؤاخذة عليها، وكذلك الكره الفطري،  تقدـ معنا أف احملبة إما مكتسبة وإما
وأما الكره ا١تكتسب فهو الذي ٭تاسب عليو اإلنساف، فاإلنساف ٬تبل على أشياء من احملبة ومن الكراىة فبل يعاقبو هللا جل 

يعات ويضيف الكراىة إليها، كما يف قولو عليو الصبلة والسبلـ وىو يف وعبل عليهما؛ و٢تذا يذكر النيب ملسو هيلع هللا ىلص بعض التشر 
اف يف حاؿ برد و٨تو ذلك، فهذا الفعل يفعلو اإلنساف وىو كاره؛ (، كأف يتوضأ اإلنس وإسباغ الوضوء على ا١تكاره الصحيح: )

لشدة برودة ا١تاء وميل اٞتسم إىل الدؼء، فحُت يضيف ا١تاء على جسده وىو كاره فهذا أعظم أجراً عند هللا، وإربات الكره 
أو اإلحجاـ عن شيء أمر هللا عز  ىنا ال ينايف اإلٯتاف، ولكن الكره الفطري إذا دفع اإلنساف عن اإلقداـ على عمل يغضب هللا،

ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُؿ َوُىَو   وجل بعدـ اإلحجاـ عنو فإف ىذا ٦تا ٭تاسب هللا جل وعبل عليو عبده؛ ٢تذا قاؿ هللا سبحانو وتعاىل:
كل ىذا كره فطري، [، أي: أف اإلنساف يكره أف يقتل، أو يفقد مالو، أو يفقد أىلو و٨تو ذلك، و 116]البقرة: ُكْرٌه َلُكمْ 

ولكن ما منعو ىذا من ا٠تروج إىل اٞتهاد والذب عن دين هللا سبحانو وتعاىل، كذلك أيضاً حُت يقـو اإلنساف ابألمر اب١تعروؼ 
 والنهي عن ا١تنكر يقع الناس يف عرضو فيذىب وىو كاره، وىذا الكره ىو أمر فطري لكن ال ٭تجزه عن القوؿ وكذلك العمل.

(؛ ألف جزاء الكافر ىو دخوؿ النار، ودخوؿ انر ايآخرة أعظم من دخوؿ انر الدنيا؛ وذلك أف  أف يقذؼ يف النار وإ٪تا ذكر )
فإنو يقدـ العقاب األدىن خوفاً من العقاب األعلى، وخوؼ اإلنساف أف يقذؼ يف انر الدنيا، وأف ٭تب  اإلنساف إذا وعد بعقاب

 دخو٢تا انر الدنيا قبل أف يقع يف الكفر وىذا أمارة إٯتاف، فإذا كاف ىذا يف أمر الدنيا فإنو يكوف كذلك يف أمر ايآخرة.

اف، وكذلك كراىية بعض األعماؿ فهذه ٮتتلف ويتباين يف الناس ْتسب وأما ابلنسبة ١تا يتعلق بتوطُت النفس على حبلوة اإلٯت
حىت يتوطن اإلنساف عليو، مث بعد ذلك  -خاصة عند ٥تالفة الناس-اإلٯتاف، كلما يقدـ اإلنساف على عمل ابتداء يشق عليو 

 اابً عند هللا.٭تب العمل وال ٬تد فيو كراىة، وكلما كاف اإلنساف كارىاً للعمل وأقدـ عليو فإنو أعظم رو 

 وإذا أقدـ اإلنساف على عمل من األعماؿ وىو ٤تب ٢تذا العمل، فنقوؿ: إف ىذا ال ٮتلو من حالُت:

اٟتالة األوىل: أف تكوف احملبة قد جاءت بعد كره طويل حىت توطن اإلنساف على ىذا العمل فهذا روابو كثوابو األوؿ؛ ألف ىذا ما 
د، وىذا كمقاـ كثَت من العباد، وكحاؿ األنبياء والصديقُت، فالنيب عليو الصبلة والسبلـ جاء إال بعد كره مديد ورقل على اٞتس
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غفر هللا عز وجل لو ما تقدـ من ذنبو وما أتخر، فأمنو هللا جل وعبل من العقاب، ومع ذلك جعل هللا قرة عينو يف الصبلة؛ ألنو 
، مث بعد ذلك أصبح ذلك األمر قرة عُت رسوؿ هلل ملسو هيلع هللا ىلص، فجاء قد تقدـ قبل ذلك كلفة ابإلتياف ابلعبادة وأبمر هللا جل وعبل

 ذلك من جهة الثواب على درجة التماـ والكماؿ.

والنوع الثاين: إذا أقدـ اإلنساف على شيء من غَت كلفة فإنو يصبح عملو يف ذلك قاصرًا؛ ألف اإلنساف إذا أطاع هللا جل وعبل 
أعظم رواابً عند هللا؛ و٢تذا ذكر النيب ملسو هيلع هللا ىلص أجر الذين أيتوف يف آخر الزماف يؤمنوف بصحف  يف زمن الناس على خبلفو فهو

(؛  ر العامل منهم كأجر ٜتسُت من أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، والقابض على دينو منهم كالقابض على اٞتمرأج يقرءوهنا، فقاؿ: )
وذلك لورود ا١تخالفة، إذا وجد اإلنساف يف بلد أو بيئة يهودية أو نصرانية ويؤدي العبادة فإنو أعظم من الذي يؤديها يف أوساط 

 ال ٬تد سبيبًل إىل ا٢تجرة. ا١تؤمنُت، خاصة إذا كاف اإلنساف
 

 
 باب عالمة اإلٌمان حب األنصار

 

 

 قاؿ رٛتو هللا: ] ابب عبلمة اإلٯتاف حب األنصار [.

 شرح حديث أنس: )آية اإلٯتاف حب األنصار وآية النفاؽ بغض األنصار( 
 

 

عن النيب  أنساً  ، قاؿ: ٝتعتعبد هللا بن عبد هللا بن جرب ين، قاؿ: أخرب شعبة ، قاؿ: حدرناأبو الوليد قاؿ رٛتو هللا: ]حدرنا
 ( [. آية النفاؽ بغض األنصارآية اإلٯتاف حب األنصار، و  ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: )

ايآية ىي: األمارة والعبلمة، وقد جعل هللا جل وعبل عبلمات معنوية وعبلمات حسية، والعبلمات اٟتسية ٬تعل هللا منها ما ىو 
و يف السماء وما ىو يف األرض، وما ىو يف السماء، كالنجـو واألفبلؾ، وكذلك السحب فإهنا أمارة على نزوؿ ا١تطر أو قربو، أ
احتماؿ وقوعو، وكذلك أيضاً بعض األمارات يف األرض، كاٞتباؿ واألودية تسمى منارات األرض؛ و٢تذا يقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: 

(، وىذه عبلمات ٬تد هبا اإلنساف شيئاً، كوجود األرر، فإنو أمارة على وجود مسَت، وإذا وجد  لعن هللا من غَت منار األرض )
 اإلنساف أرراً فهو عبلمة على وجود أقواـ.

اؽ واإلٯتاف، وا١تراد ابلنفاؽ: ىو أف يبطن فالنيب ملسو هيلع هللا ىلص أشار إىل وجود أمارة على النفاؽ، وأمارة على اإلٯتاف، وٙتة تضاد بُت النف
اإلنساف شيئاً ٮتالفو يف ظاىره، لكن ىل ىذا التعريف دقيق أـ ال؟ فإف اإلنساف قد يبطن اإلٯتاف ويظهر ا١تخالفة يف زمن 

 خوؼ، ىل يسمى ىذا منافقاً أو ليس ٔتنافق؟ نقوؿ: إنو ال يسمى منافقًا.

١تنافق الذي يضمر الشر ويظهر ا٠تَت، وأما ابلنسبة ١تا يبطنو اإلنساف من معاين ا٠تَت فالتعريف الدقيق للنفاؽ أف يقاؿ: إف ا
ويظهر الشر تقية يف بعض ا١تواضع اليت رخص هللا عز وجل فيها فهذا ٦تا عفا هللا عز وجل عنو، وإ٪تا جعل النفاؽ مقاببلً 

قلب، وأوؿ ما يقع من اإلنساف ىو اإلقرار بقلبو، مث أييت لئلٯتاف، والنفاؽ ٤تلو القلب ابعتبار أف أصل اإلٯتاف وجذوتو ىو ال
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بعد ذلك قوؿ اللساف، مث أييت بعد ذلك عمل اٞتوارح، وأما من تلفظ بشيء من غَت إقرار يف قلبو فإف ذلك ال يسمى إٯتاانً، 
يف قلب اإلنساف ومل يتمكن من وإذا فعل اإلنساف شيئاً من غَت إقرار بقلبو ال يسمى إٯتاانً؛ و٢تذا نعلم أف اإلٯتاف إذا وقع 

القوؿ والعمل بو فهو مؤمن، كاإلنساف الذي يؤمن ابهلل، ولكن ال يدري كيف يدخل اإلٯتاف؛ ألنو ال يعرؼ الشهادتُت وال 
 النطق هبما، فمات قبل ذلك، ىل ىو مؤمن أـ ال؟ اختلف أىل السنة يف ذلك على قولُت:

 ـ حىت ينطق ابلشهادتُت، وأف إٯتانو ابلقلب ال ينفعو.القوؿ األوؿ: قالوا: إنو ال يدخل يف اإلسبل

وىو أف اإلنساف إذا وقع اإلٯتاف يف قلبو ومل يتمكن رٛتو هللا،  ابن تيمية القوؿ الثاين: وذىب إليو ٚتاعة من العلماء واختاره
من النطق ابلشهادتُت لعدـ وجود ا١تلقن، أو عدـ معرفة حقيقة الدخوؿ يف القوؿ أو العمل، فهذا يدخل يف اإلسبلـ، وحكمو 

 يدخل يف اإلٯتاف؛ حكم أىل اإلسبلـ، وأما ضده فبل، فالذي ينطق ابلشهادتُت وال يعلم معناىا، أو مل يعمل ٔتقتضاىا فهذا ال
و٢تذا ذكر اإلٯتاف؛ ألنو ٮتفيو، وجعلو يف مقابل النفاؽ، وذكر أيضاً احملبة؛ ألف ٤تلها من جهة األصل يف القلب، فلما مل 

ال يؤمن أحدكم  يستطيع أحد أف يظهر ٙترة احملبة لكل أحد خوطب القلب بذلك؛ ٢تذا يقوؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ: )
(، ألف اإلنساف ٯتلك احملبة القلبية للجميع، ولكن ال يستطيع أف يبذؿ احملبة  ألخيو (، قاؿ: ) حىت ٭تب ألخيو ما ٭تب لنفسو

البدنية بنفع الناس ّتسده؛ ألف ىذا ٦تا ال يطيقو أحد من ا٠تلق، أما احملبة القلبية، فيستطيع أف ٭تب أىل اإلٯتاف من الشرؽ 
ف هلل جل وعبل ابلتوحيد، فخوطب ابحملبة القلبية ومل يؤمر بذلك ابٞتوارح؛ ألف تطبيقو متعذر؛ و٢تذا قاؿ والغرب؛ ألهنم يدينو 

 (، فيكتفى بوجوده ذلك يف القلب. آية اإلٯتاف حب األنصار النيب عليو الصبلة والسبلـ: )

تهم، وإ٪تا كانت منزلتهم كذلك ١تقاـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيهم، (، وذلك لفضل األنصار ومنزل وآية النفاؽ بغض األنصار قاؿ: )
واألنصار كانوا قبل قدـو النيب عليو الصبلة والسبلـ على قسمُت: ورنيُت وىم األوس وا٠تزرج، وأىل كتاب وغالبهم من 

، فيدخلوف يف ىذه الدائرة، وغلب على اليهود، سواء كانوا من بٍت قريظة أو من بٍت النظَت ٦تن أسلم مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
٠تزرج أهنم األوس وا٠تزرج أهنم انصروا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لدخوؿ ٣تموعهم يف طاعة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فأطلق على األوس وا

، وٟتب النيب عليو الصبلة والسبلـ ٢تم، األنصار، وحب ىؤالء من اإلٯتاف؛ وذلك لعملهم وطاعتهم واقتدائهم برسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
فالواجب على اإلنساف أف ٭تب ٤تبوبو، و٭تب ما ٭تبو من األشخاص، وكذلك أيضاً من ا١تعاين، فاإلنساف يستطيع أف ٭تكم 

والسبلـ وكره ما ٭تبو ذلك  على أحد ابإلٯتاف بوجود القرينة ا١تتعدية ٟتبو ١تا ٭تبو احملبوب، فمن ادعى ٤تبة النيب عليو الصبلة
احملبوب فهذا أمارة على كذبو، وىذا من ٚتلة النفاؽ؛ ألف انصراؼ احملبة للمجموع إ٪تا يقع على حب ما يشًتكوف فيو، وما 
يشًتؾ فيو األنصار يتباينوف فيو من جهة ا١تاؿ، ويتباينوف من جهة اٞتماؿ، ويتباينوف من جهة اٟتسب، ويتباينوف من جهة 

ويشًتكوف بشيء واحد وىو نصرة النيب عليو الصبلة والسبلـ، فمن كره ٣تموعهم كره ما اشًتكوا فيو، وىو ما اختص النسب، 
 بو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص من الصحبة، فدؿ ىذا على أف ٤تبتهم ىي ٤تبة للنيب عليو الصبلة والسبلـ، وأف كرىهم ىو كره لرسوؿ هللا

 دعى الكره لغَت ذلك فإنو كاذب يف ىذا لتباينهم يف تلك ا١ترتبة.ملسو هيلع هللا ىلص، وإف ا

يل ٢تذا نقوؿ: يدخل يف ىذا أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فمن كره واحدًا منهم بعينو فإف ىذا ال يدخل يف الكفر إال من ربت الدل
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وهللا جل وعبل قد زكاه، أو  أاب بكر كفر، كالذي يكره  فيو متواتراً بتزكية وبياف ٤تبتو، فنقوؿ حينئٍذ أبف كراىة ذلك الصحايب
يف ذاهتا و٨تو ذلك فهذا كفر وإف كاف واحداً، ال لذات  ، أو يتهمهاعائشة عليو رضواف هللا تعاىل، أو يلعن أاب بكر يسب

 الشخص، وإ٪تا لقوة الدليل الذي زكاه، وتبع ذلك تزكيتو بذاتو، وبياف منزلتو اليت وجب أف نعمل هبا.

ؿ: ىذا وقع يف وأما ما مل يرد فيو الدليل متواترًا وإ٪تا دخل ضمن ٣تموع فضل أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فكرىو بذاتو، نقو 
البدعة، ١تاذا قلنا: وقع يف البدعة؟ ألنو غلب جانباً مادايً على جانب الدين وىو القرب من النيب عليو الصبلة والسبلـ، 
نظر فينبغي أف تغلب تلك احملبة الشرعية لو؛ لقربو من رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص على خلقتو، أو على ىيئتو، أو على شيء بدر منو، فمن 

 إىل شيء معُت من صحايب فكأنو ما مؤل قلبو ذلك الفضل الذي كاف من ذلك الصحايب مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

ىذا   وأما من طعن يف ٚتهور الصحابة فهذا ال ٯتكن أف يقبل منو إال ما اشًتكوا فيو وىو صحبة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٢تذا نقوؿ: إف
عند العلماء أف من طعن يف الصحابة كلهم أو يف ٣تموعهم فهو طاعن برسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وىو كافر يف كفر وردة، وال خبلؼ 

 ذلك، وقد حكى اإلٚتاع على ىذا غَت واحد من العلماء.
 

 شرح حديث عبادة بن الصامت: )ابيعوين على أال تشركوا ابهلل شيئاً وال تسرقوا وال تزنوا...( 
 

 

أبو إدريس عائذ هللا بن عبد  ، قاؿ: أخربينالزىري ، عنشعيب ، قاؿ: أخربانأبو اليماف و هللا: ] ابب: حدرناقاؿ رٛت
هنع هللا يضر وكاف شهد بدراً وىو أحد النقباء ليلة العقبة: أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ وحولو عصابة من أصحابو:  عبادة بن الصامت أف هللا
ابيعوين على أال تشركوا ابهلل شيئاً، وال تسرقوا، وال تزنوا، وال تقتلوا أوالدكم، وال أتتوا ببهتاف تفًتونو بُت أيديكم وأرجلكم،  )

صاب وال تعصوا يف معروؼ، فمن وىف منكم فأجره على هللا، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب يف الدنيا فهو كفارة لو، ومن أ
 ( فبايعناه على ذلك [. من ذلك شيئاً مث سًته هللا فهو إىل هللا، إف شاء عفا عنو وإف شاء عاقبو

عبادة بن  قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: )ابب( وإ٪تا مل يذكر ترٚتو ٢تذا الباب؛ للحوقو ابألبواب السابقة، ففي قولو: )أف
عليو رضواف هللا تعاىل وكاف شهد بدرًا( أراد بذلك بياف منزلتو وتقدمو يف اإلسبلـ، ومعلـو أف أصحاب النيب عليو  الصامت

ويقدموف على األنصار، وكذلك أيضاً من شهد بيعة  الصبلة والسبلـ السابقُت األولُت يقدموف على غَتىم من ا١تهاجرين
الشجرة وشهد بدرًا؛ فإهنم يقدموف على غَتىم، ومن آمن وأسلم قبل الفتح فإنو أفضل من الذي أسلم وآمن بعد الفتح، قاؿ 

( فا١تبايعة مشتقة من الباع وىو: أف ٯتد  ابيعوين على أال تشركوا ابهلل شيئاً  رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وحولو عصابة من أصحابو: )
ضها ا١تبتاع حىت يبايعو على اإلنساف يده يريد قبض مبايعو، ويسمى البيع بيعاً من ىذا االشتقاؽ؛ و٢تذا يقدـ اإلنساف يده ليقب

 ما يريد، سواء كاف سلعة أو شيئاً من ا١تعاين.

فرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص  فالنيب ملسو هيلع هللا ىلص إذا أراد أف يبايع قوماً قبض أيديهم، وال يصافح النساء وإ٪تا يبايعهن عليو الصبلة والسبلـ قواًل؛ و٢تذا
د واإللزاـ، فإف التأكيد يف أمر اإلسبلـ أعظم وأظهر من التأكيد يف قضااي األمواؿ قاؿ: ابيع أصحابو قبضاً إشارة إىل التأكي

(، وإ٪تا كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يبايع أمتو على التوحيد ابتداء؛ ألنو ال يقبل من  ، وال تسرقواابيعوين على أف ال تشركوا ابهلل شيئاً  )
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أحد عمل إال بعد التوحيد، وال يقبل هللا جل وعبل عمل مشرؾ، وىذا ٦تا ال خبلؼ فيو، إال إذا وقع من ا١تشرؾ عمل، مث بعد 
منو ما فعلو خالصاً هلل عز وجل يف أمر جاىليتو، واإلشراؾ مع هللا عز وجل إ٪تا  ذلك دخل يف اإلٯتاف فإف هللا عز وجل يقبل

ٝتي شركاً؛ ألف اإلنساف قد شرؾ يف فعلو ىذا غَت هللا جل وعبل معو فيما ىو من حق هللا، فوقع يف أعظم ما ٭تذر هللا عز 
الشرؾ على غَته ٞتملة من األمور منها: أف الشرؾ وجل منو وىو أعظم الظلم، وهللا جل وعبل ال يغفر لعبد شركاً، وإ٪تا عظم 

٭تبط سائر األعماؿ، ومنها: أف صاحبو ٥تلد يف النار، ومنها: أف هللا عز وجل ال يقبل للمشرؾ عدالً وال صرفاً حىت يتوب 
ف من الكذب والسرقة بنفسو، وال يكفر هللا عز وجل عنو شركو إال اب١تبادرة ابلتوبة، ٓتبلؼ بقية ا١تعاصي اليت يقًتفها اإلنسا

والزان وغَت ذلك فإف هللا عز وجل يغفر لو ذنبو ببعض ا١تكفرات، وذلك يدخل ٖتت مشيئة هللا سبحانو وتعاىل، كذلك فإف 
َوَمْن َيْكُفْر  الشرؾ ليس ٦تا يقابلو كفة أخرى، فبل يوجد كفة للحسنات وإ٪تا ىي كفة للسيئات؛ و٢تذا قاؿ هللا جل وعبل:

 [ .5]ا١تائدة: فَػَقْد َحِبَط َعَمُلوُ اِبإِلٯتَاِف 

ذكر النيب ملسو هيلع هللا ىلص ٚتلة من األحكاـ الشرعية اليت ٭تتاج إليها يف زمنو، وإ٪تا خص منها السرقة، وأخذ أمواؿ الناس، وقطع 
خاصة الزان ابإلماء، بل   الطريق، وكذلك الوقوع يف الزان، واالستهانة ابألعراض؛ الشتهارىا عندىم، فإف الزان ٦تا يشتهر عندىم

كاف ألشراؼ قريش وسادهتم إماء يتاجروف هبا ويكسبوف منها األمواؿ؛ و٢تذا هنى النيب عليو الصبلة والسبلـ عن كسب 
 األمة؛ ألف غالب كسبها يف ذلك الزمن ىو من األمر اٟتراـ.

(، وإ٪تا خص النيب عليو الصبلة والسبلـ قتل األوالد؛ الشتهاره، ومل يذكر القتل فيما عداه؛  وال تقتلوا أوالدكم قاؿ: )
والنيب ملسو هيلع هللا ىلص سئل عن أي الذنب أعظم؟ قاؿ: أف ٕتعل هلل ندًا وىو خلقك. قيل  الستقرار ذلك األمر وشناعة قتل األوالد، )

يطعم مع اإلنساف أو لغَت لذلك ىذا ال  (، وقتل األوالد خشية أف لو: مث ماذا؟ قاؿ: أف تقتل ولدؾ خشية أف يطعم معك
شك أنو من أكرب الكبائر، وإ٪تا ذكر األوالد ىنا ومع أف غالب ما يفعلو اٞتاىليوف من العرب ىو قتل اإلانث، فهم يقتلوف 

، وأما اإلانث للمعرة والفاقة، ويقتلوف الذكور خشية الفاقة فقط، إذًا: فقتل الذكور ىنا ليس للمعرة، وإ٪تا ىو خوؼ الفقر
 ابلنسبة للبنات فإهنم يقتلوىن للفقر وخشية ا١تعرة.

ا ذكر بُت األيدي، وىو ما يتعلق بشهادة الزور، وبُت األرجل (، إ٪ت وال أتتوا ببهتاف تفًتونو بُت أيديكم وأرجلكم وقولو ىنا: )
وىو ما يتعلق ابلزان، وذلك أتكيد لتحرًن الزان وبياف جرمو وغلظ ٖترٯتو، والنهي إذا تكرر ووقع على فعل بذاتو فهذا دليل 

ا تتكرر النصوص أتكيدًا للنهي، على أتكيد ٖترٯتو؛ و٢تذا احملرمات يف الشريعة يعلم قدرىا بكثرة النصوص الواردة فيها، فإ٪ت
وإذا قل النهي عن فعل بعينو فهذا دليل على عدـ أتكيد الشارع عليو، وإف كاف يدخل يف ٚتلة ا١تنهيات؛ و٢تذا ٧تد 

ا١تكروىات اليت ينهى الشارع عنها كراىة تنزيو يرد فيها نص أو نصاف، وأما ما كاف من احملرمات فإنو يرد فيها أكثر من نص 
ف من الكبائر فالنصوص فيها متواترة، وىذا أيضاً لو وجو آخر، وىو أف الشارع إذا هنى عن شيء وكاف متأكداً فإنو وما كا

أيمر بضده، وإذا أمر بشيء وكاف متأكدًا فإنو ينهى عن ضده؛ و٢تذا أمر ابلتوحيد وهنى عن الشرؾ، وأمر ابلصبلة وهنى عن 
 تركها، وأمر ابلزكاة وبُت عقوبة َتركها.
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زلتو، (، وىذا فيو أمر عظيم جليل القدر، وىو أف النيب عليو الصبلة والسبلـ مع علو من وال تعصوا يف معروؼ اؿ ملسو هيلع هللا ىلص: )ق
(،  وال تعصوا يف معروؼ و٘تاـ سيادتو، وعصمة هللا جل وعبل لو وىو سيد ولد آدـ إال أنو عليو الصبلة والسبلـ قاؿ: )

 بايع للصحابة ىو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وىذا ا٠تطاب إذا توجو يف مبايعة النيب لرعيتو وأتباعو فإنو يف غَته من ابب أوىل منوا١ت
اٟتكاـ والسادة والوجهاء وا١تلوؾ وغَتىم أال يطاعوا إال اب١تعروؼ، وأما طاعتهم يف ا١تعصية فهذا ضبلؿ، ومن قاؿ: إف اٟتاكم 

يف ا١تعصية، وأف ذلك جائز فذلك كفر؛ ألنو قد جعل ذلك مشرعاً ٔتجرد أمره، فحلل ما حرمو هللا؛ و٢تذا  والسلطاف يطاع
 [ .11]التوبة: اٗتهَُذوا َأْحَبارَُىْم َورُْىَبانَػُهْم َأْراَباًب ِمْن ُدوِف اَّللهِ  قاؿ هللا جل وعبل يف كتابو العظيم:

اي رسوؿ هللا! إان مل نعبدىم، فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أليسوا إذا  عليو رضواف هللا تعاىل قاؿ: ) عدايً  و٢تذا جاء يف السنن: أف
(، فمن قاؿ: إنو يسوغ  حرموا شيئاً أحلو هللا حرمتموه، وإذا أحلوا شيئاً حرمو هللا أحللتموه؟ قاؿ: نعم، قاؿ: فتلك عبادهتم

ولو حـر ما أحل هللا أو العكس فإف ذلك كافر ابهلل العظيم، وال أعلم يف ذلك خبلفاً عند  ٟتاكم أو لنظاـ أف يشرع تشريعاً 
 سائر أئمة اإلسبلـ من السلف وا٠تلف من أئمة السنة، وىذه مسألة خارجة عن مسألة حكم اإلنساف.

لتشريع، فتلك مسألة منفكة، ومن و٢تذا العلماء حينما يذكروف يف مسألة اٟتكم بغَت ما أنزؿ هللا أف ذلك ال يلـز منو صحة ا
ِإِف  قاؿ: إف لو التشريع فذلك انزع هللا عز وجل يف حقو؛ ألف هللا جل وعبل جعل حكمو عبادة، قاؿ هللا سبحانو وتعاىل:

هُ  د ذلك العمل، وبُت اٟتكم [، وينبغي أف يفرؽ بُت التشريع، وىو تسوي49]يوسف: اْٟتُْكُم ِإاله َّلِلِه َأَمَر َأاله تَػْعُبُدوا ِإاله ِإايه
وبُت التحكيم، واٟتكم يقع من السلطاف، والتحكيم يقع من ا١تتحاكم وىو الراعي، فالتحاكم يكوف من اإلنساف؛ و٢تذا قاؿ 

نػَُهمْ  هللا جل وعبل يف كتابو العظيم: : الناس [، أي65]النساء: َفبل َورَبَِّك ال يُػْؤِمُنوَف َحىته ٭ُتَكُِّموَؾ ِفيَما َشَجَر بَػيػْ
يتحاكموف إىل السلطاف، واٟتكم يكوف من السلطاف، والتشريع يكوف منو ولكن يرتبط بو ٖتليل وٖترًن، وىذا ىو الذي ال 

 ٮتالف العلماء فيو.

(، أي: من وىف فيما أمر هللا جل وعبل بو فقد وقع أجره على هللا، وهللا سبحانو  فمن وىف منكم فأجره على هللا مث قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: )
وعظمو،  وتعاىل ٬تزيو يف ذلك رواابً جزيبًل، وينبغي أف يعلم أف الثواب إذا أضمر يف الدليل فإف ذلك دليل على فضلو ومنزلتو

وإذا ذكر بعينو فإف ذلك دليل على قصوره عليو، وإذا أضمر العقاب فهذا دليل على عظمو عند هللا؛ و٢تذا أضمر الشارع 
كل عمل ابن آدـ لو اٟتسنة بعشر أمثا٢تا إال الصـو  رواب الصائم، فقاؿ رسوؿ هللا صل هللا عليو وسلم عن ربو جل وعبل: )

( ما ىو الثواب؟ وكيف يكوف التضعيف؟ أمره إىل هللا، فإذا أضمر فإف ىذا دليل على تعظيمو، وفضل  فإنو يل وأان أجزي بو
 هللا عز وجل يف ذلك واسع.

(، اإلنساف إذا وقع يف شيء من الذنوب وا١تعاصي فنزؿ  ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب يف الدنيا فهو كفارة لو قاؿ: )
وىو غَت ٤تصن فجلد، أو عزر على شيء من الذنوب وقع فيها فإف ذلك كفارة لو، وىذا عند ٚتاىَت عليو عقاب، مثبًل: زان 

 العلماء.
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ووقع يف ىذه ا١تسألة خبلؼ ىل لو كفارة ٔتجرد وقوع ذلك العقاب، أو يلـز من ذلك التوبة؟ اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة 
(، وذىب بعض العلماء إىل أف ىذا  فهو كفارة لو ىذا اٟتديث، قاؿ: ) على قولُت: ذىب ٚتهور العلماء إىل أنو كفارة لظاىر

(، يعٍت:  ال أدري أيكفر هللا عز وجل لئلنساف ذنبو أـ ال؟ يف قوؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ) أيب ىريرة ليس بكفارة، واستدلوا ْتديث
عليو رضواف هللا تعاىل  أبو ىريرة إذا عوقب على ذلك، وىذا غايتو أنو ال يعلم مىت ورد الدليل السابق من البلحق، وإف كاف

٦تن أتخر إسبلمو، إال أنو يقاؿ: إف يف ىذا اٟتديث ظهوراً وىو األليق أف ٭تمل عليو فضل هللا عز وجل أف ينزؿ على عبده 
 نو وتعاىل.عقابُت، ومعلـو أف العقاب الذي نزؿ على اإلنساف ىو من هللا سبحا

نو وتعاىل، فإذا أنزؿ (، الذي شرع اٟتدود ىو هللا سبحا ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب يف الدنيا فهو كفارة لو قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: )
العقاب على عبد لذنب وقع فيو فرٛتة هللا عز وجل ولطفو يقتضي أال ينزؿ عليو العقاب مرة أخرى، وأما ابلنسبة للتوبة فإف 
التوبة تقع من النفس الزكية ا١تقبلة على هللا عز وجل، وىي اليت تزيل الذنب إذا صدؽ اإلنساف يف توبتو تلك، فإف هللا عز 

 ها من عبده، فالتائب من الذنب كمن ال ذنب لو.وجل يقبل

، وىذا دليل على أف اإلنساف إذا وقع يف الذنب فهو على ( ومن أصاب من ذلك شيئاً مث سًته هللا فهو إىل هللا قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: )
حالُت: إما أف يعاقب على ذلك يف أمر الدنيا فذلك كفارة لو، وإما أنو مل يعاقب وسًته هللا، فهذا نقوؿ: ال ٮتلو من حالُت: 

مل يتب فأمره إىل هللا، وإذا َتب  إما أف يتوب إىل هللا ويصدؽ يف توبتو، فا١ترجو من هللا عز وجل أف هللا يقبل توبة عبده، وإذا
اإلنساف فقبل هللا عز وجل توبتو فهو كمن ال ذنب لو، ومن العلماء من قاؿ: إهنا ال ٘تحى من صحيفتو ويقر هبا يـو القيامة 

 ولكن ال يعذب عليها.

، وما قاؿ: فليبادر إىل إقامة الكفارة عليو، وإ٪تا أرشده إىل التوبة،  ( فهو إىل هللا (، مث قاؿ: ) مث سًته هللا وىنا قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: )
كذلك أيضاً فيو اإلشارة إىل أ٫تية وفضل سًت هللا، ومن سًته هللا عز وجل فيجب عليو أف يسًت نفسو، وأال يبدي ذنبو، فإف 

فقد أضاؼ إىل ذنبو ذنباً؛ ألف هللا عز  وقوع اإلنساف يف الذنب إمث، ووقوع اإلنساف يف اإلعبلف واجملاىرة بذنبو ذنب آخر،
 وجل توعد الذين ٭تبوف إشاعة الفاحشة يف الذين آمنوا.

(، ىذا يف كل الذنوب إال الشرؾ، فاهلل عز وجل مل ٬تعلو ٖتت مشيئتو سبحانو  شاء عفا عنو وإف شاء عاقبو إف مث قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: )
ِإفه اَّللهَ ال يَػْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ ِبِو َويَػْغِفُر َما ُدوَف  وتعاىل من جهة الغفراف أو عدمو، وإ٪تا قضى هللا عز وجل فيو العقاب فقاؿ:

 [، أي: ٬تب على ا١تشرؾ أف يتوب يف الدنيا، فإف مات على كفره فهو من أىل النار.48]النساء: َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ 
  

 
 باب من الدٌن الفرار من الفتن

 

 

 قاؿ رٛتو هللا: ] ابب من الدين الفرار من الفنت.

أيب سعيد  عن أبيو عن عبد الرٛتن بن عبد هللا بن عبد الرٛتن بن أيب صعصعة عن مالك عن عبد هللا بن مسلمة حدرنا
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ؿ ا١تسلم غنم يتبع هبا شعف اٞتباؿ ومواقع القطر، يفر بدينو يوشك أف يكوف خَت ما أنو قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ) ا٠تدري
 ( [. من الفنت

يقوؿ: )ابب من الدين الفرار من الفنت( يعٍت: الوقاية ٦تا ٮتدش الدين من الدين؛ و٢تذا جاءت الشريعة اب١تدافعة، وىذه ا١تدافعة 
شياطُت اٞتن، ىؤالء ىم أعداء اإلنساف، فعلى اإلنساف ألعداء اإلنساف، وىم ربلرة: نفسو األمارة ابلسوء، وشياطُت اإلنس، و 

 أف يتوقى من ىؤالء ا٠تصـو يف ىذه األرض.

وقوؿ ا١تصنف رٛتو هللا: )من الدين الفرار من الفنت (، إ٪تا ذكر الفرار ىنا؛ ألف اإلنساف يف أمر دينو ٭تتاط ويفزع ويوجل،  
الدين فهو أوىل من حفظ النفس، والفنت من جهة األصل يف  كحاؿ الذي يفر من القتل؛ ألف أىم ما ٭توطو اإلنساف ىو

َنَة ِمْن قَػْبُل َوقَػلهُبوا َلَك  حقيقتها ىي: االضطراب، أو ما أدى إىل عدـ معرفة اٟتق؛ ٢تذا قاؿ هللا جل وعبل: َغُوا اْلِفتػْ َلَقِد ابْػتػَ
نت، فكل سبب يفضي إىل ىذا ا١تعٌت فهو فتنة؛ و٢تذا [، فتقليب األمور وعدـ معرفة موازينها ىذا من الف48]التوبة: األُُمورَ 

جعل هللا عز وجل األبناء واألزواج واألمواؿ فتنة؛ ألهنا تفقد اإلنساف شيئاً من معاين اٟتق، وىذا اإلدراؾ ٢تذه ا١تعاين يتباين 
يقدماف ويعثراف  اٟتسُتو  اٟتسن  ١تا رأىالناس فيو: منو ما ىو معاين ال يدركو إال من كاف يف مقاـ النبوة؛ و٢تذا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

َنةٌ  صدؽ هللا: بثوبيهما نزؿ من منربه عليو الصبلة والسبلـ، فقاؿ: ) َا َأْمَواُلُكْم َوَأْوالدُُكْم ِفتػْ  [ (.15]التغابن: ِإ٪ته

يف وىذا ا١تقدار من الفتنة يدركو مثل مقاـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وىذا التباين حىت يف تقدًن بعض ا١تتفاضبلت اليسَتة على بعض 
يدرؾ األمور ا١تتفاضلة اليت ىي كأمثاؿ اٞتباؿ، فتجد األمر شيء من أمر الدنيا يدركو اإلنساف بقوة إٯتانو، ومن الناس من ال 

 الفاضل كأمثاؿ اٞتباؿ، وٕتد ما ىو دونو كحاؿ اٟتصى، وال يدرؾ أف ىذا فاضل على ىذا؛ لقصور وضعف اإلٯتاف يف قلبو.

ة اٟتق بذاتو، والفنت ال يكاد ٢تذا كلما كاف اإلنساف قوايً يف إٯتانو مستمسكاً بو أدرؾ مواضع الفتنة اليت ٖتوؿ بينو وبُت معرف
يسلم منها أحد يف ىذا ا١تعٌت العاـ، وإ٪تا ٝتيت ىذه الوسائل فتناً؛ ألهنا تؤدي إىل اضطراب اإلنساف يف رأيو، يف عقيدتو، كذلك 

 .يف عملو، فالفتنة تصرؼ اإلنساف عن العبادة، وتصرفو عن إصابة اٟتق والقوؿ بو، فينبغي لئلنساف أف يبتعد ويفر عنها

 والفرار على نوعُت: ىو فرار بدف، وفرار نفس.

وفرار النفس يكوف عن النظر والرؤية يف إطبلؽ البصر يف ما يعطي هللا عز وجل الناس من متع الدنيا ولذائذىا، فإذا وجد يف 
 انصراؼ القلب عن قلبو ضعفاً، ورٔتا يتشرب ىذا الشيء ويصرفو عن الزىد يف الدنيا، ويتعلق هبذا األمر، ورٔتا دفعو ذلك إىل

أمر ايآخرة و٨تو ذلك، فهذا مل يفر من الفنت، وأطلق بصره يف ذلك، كذلك أيضاً السمع، فإذا أطلق ٝتعو لكل قائل فهذا رٔتا 
 وقع يف الفنت.

اإلنساف وأما الفرار ابلبدف فينبغي لئلنساف أف يبتعد ببدنو عن ٥تالطة الناس حىت يبتعد، والثانية الزمة لؤلوىل، فإذا انصرؼ 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000021&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000021&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7013538&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7013538&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000374&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000375&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7001703&spid=2102


34 
 

ببدنو فإنو ال ٮتالط الناس ببصره وٝتعو إال يف زمننا، فاإلنساف رٔتا يبتعد مثبلً عن بلد ويكوف بينو وبينها آالؼ الكيلومًتات 
ولديو الدش أييت أبخبار الشرؽ  -وىو بيت شعر-لكنها موجودة يف القنوات الفضائية؛ و٢تذا رٔتا ٕتد يف الرب أعرابياً يف خيمة 

جلب الفتنة إليو، ىل فر بدينو؟ ىذا فر ّتسده، وأما نفسو فهي يف الفنت، أو كاف اإلنساف مثبًل ٦تن يقرأ يف  والغرب، ىذا
مدوانت أىل الضبلؿ والزيف ويف شبههم ولو كاف يف أرض قفر، فهذا قد وقع يف الفتنو ولو انفرد ّتسده، فمسألة الفرار من 

إ٪تا صبلحيتها يف ذلك الزمن، أما يف زماننا ىذا فاألسلم لو الفرار بسمعو وبصره؛ الفنت اليت ذكرىا النيب عليو الصبلة والسبلـ 
ألف الفنت تتبع اإلنساف أينما حل وأينما ذىب، فإذا مل ٯتلك اإلنساف نفسو فإنو يقع فيما ٮتشى منو لزوماً؛ و٢تذا قاؿ رسوؿ هللا 

غنم يتبع هبا  (، وإ٪تا ذكر رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ) يوشك أف يكوف خَت ماؿ ا١تسلم غنم يتتبع هبا شعف اٞتباؿ ومواطن القطر ملسو هيلع هللا ىلص: )
(، ألنو يستحيل عند ذلك ٦تارسة التجارة، وإ٪تا اإلنساف منفرد، وأمر التجارة وا١تضاربة يف األسواؽ إ٪تا يكوف مع  شعف اٞتباؿ

نفرد هبا اإلنساف ويتقوت منها، ويدخل يف ذلك غَتىا وإ٪تا ذكر الغنم على سبيل ا١تثاؿ، أو االحتكاؾ ابلناس، والغنم ىي اليت ي
ألف ذلك ىو األمر السائد، أو األمر الذي يدركو كل أحد من تلك البهائم، وقد يقاؿ: إف ىذا أيضاً تفضيل ٢تا فقد جاء يف 

 (، وىو يف ا١تسند.عليكم ابلغنم فإهنا بركة أف النيب عليو الصبلة والسبلـ قاؿ: ) أـ ىاينء حديث

( فيو تفضيل  سلم غنم يتبع هبا شعف اٞتباؿيوشك أف يكوف خَت ا١ت ٢تذا قد يقاؿ: إف النيب عليو الصبلة والسبلـ يف قولو: )
يس حااًل ايآف، وإ٪تا أييت بعد ذلك، ولعل ( وىذا ل يوشك أف يكوف للتجارة على الغنم؛ ألف النيب عليو الصبلة والسبلـ قاؿ: )

تسعة أعشار الرزؽ يف التجارة، والعشر الباقي يف  يف قوؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ) نعيم بن عبد الرٛتن ىذا يعضده ما جاء يف حديث
 (. سائر ا٠تلق

(، أي: من أسباب الفنت، سواء كاف يف  يتبع هبا شعف اٞتباؿ ومواقع القطر يفر بدينو من الفنت قاؿ عليو الصبلة والسبلـ: )
 ذلك.فنت الدين، أو فتنة ا١تاؿ، أو فتنة األىل، أو فتنة األعراض، و٨تو 

 

 
 باب قول النبً ملسو هيلع هللا ىلص )أنا أعلمكم باهلل(

 

 

َوَلِكْن يُػَؤاِخذُُكْم ٔتَا   ( وأف ا١تعرفة فعل القلب؛ لقوؿ هللا تعاىل: ان أعلمكم ابهللأ قاؿ رٛتو هللا: ] ابب قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: )
 [ .115]البقرة: َكَسَبْت قُػُلوبُُكمْ 

كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا أمرىم، أمرىم من  ، قالت: )عائشة ، عن أبيو، عنىشاـ ، عنعبدة ، قاؿ: أخرباندمحم بن سبلـ حدرنا
، فيغضب حىت يعرؼ األعماؿ ٔتا يطيقوف، قالوا: إان لسنا كهيئتك اي رسوؿ هللا! إف هللا قد غفر لك ما تقدـ من ذنبك وما أتخر

 ( [. الغضب يف وجهو، مث يقوؿ: إف أتقاكم وأعلمكم ابهلل أان

(، وأف ا١تعرفة فعل القلب (، وإ٪تا أخذ ذلك من قوؿ النيب  أان أعلمكم ابهلل يف قوؿ ا١تصنف رٛتو هللا: )ابب قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: )
(، فقد أحاؿ إىل العمل الظاىر، وحينما أراد أصحابو عليهم رضواف هللا تعاىل أف  مكم ابهللأان أعل عليو الصبلة والسبلـ: )
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 ٮتالفوه أحا٢تم إىل شيء من أمر الباطن ال يعلمونو، وأنو يدرؾ من معرفة هللا جل وعبل ما ال يدركونو.

٢تذا ال ٮتلو من شعب النفاؽ غالباً إال من كاف وىنا ٙتة أمر: وىو أف اإلنساف يقع يف قلبو ما ىو أقوى ٦تا يظهر على اٞتوارح؛ 
ر؛ ألف النيب عليو يف مقاـ النبوة، كرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألف ما كاف لدى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص من علم يف الباطن أعظم من أمر الظاى

صبلة الفجر مثبًل أكثر من ركعتُت، ولكن النيب عليو  الصبلة والسبلـ ٤تكـو أبمر ظاىره العبادة والتشريع، فبل يستطيع أف ٬تعل
الصبلة والسبلـ يؤدي عبادتو فيما يرخص هللا عز وجل بو من أمر قياـ الليل، ويف القلب من اليقُت ما لو فاض لكاف أعظم أرراً 

النفاؽ، وكذلك أيضاً العكس  من ذلك العمل، ولكن العباد يف غَت مقاـ النبوة أعما٢تم قاصرة عما يف قلوهبم، وىذا فيو نوع من
 فيما يفعلو اإلنساف وليس يف قلبو يقُت ٦تا يشَت إىل شيء من التصنع أو أبواب الرايء والسمعة.

هللا ملسو هيلع هللا ىلص  (، فيو رٛتة رسوؿ كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا أمرىم، أمرىم من األعماؿ ٔتا يطيقوف عليها رضواف هللا تعاىل: ) ئشةعا وقوؿ
اب٠تلق فهو هبم رءوؼ رحيم، وكذلك أيضاً فإف ىذه الشريعة ٝتحة ٢تذه األمة؛ و٢تذا جاء يف ا١تسند وغَته وأصلو يف الصحيح 

(، وا١تراد بذلك ىو  ا بعثت ْتنيفية ٝتحةإ٪ت ، أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: )عبد هللا بن عباس ، عنعكرمة ، عنداود بن اٟتصُت عن
اليسر، أي: أف اإلنساف يطيق اإلتياف هبا، والشريعة إ٪تا نزلت ٔتا يطيقو ٣تموع البشر ال ما يطيقو األفراد؛ و٢تذا ال عربة بقوة 

 فأرادوا أف أيتوا ابلعبادة ألف أفراد معينُت، ألف التشريع ال ٮتتص هبم بل يتعدى إىل غَتىم، فإذا جاء أحد إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
التشريع ما نزؿ ٢تم التشريع نزؿ لؤلمة كلها؛ و٢تذا النيب عليو الصبلة والسبلـ رٔتا ٗتفى ببعض العبادة خشية أف تفرض على 

هللا صلى هللا  ا٠تلق، كما ٗتفى بعبادة قياـ الليل ابتداء خشية أف تفرض عليهم؛ ألنو يطيق بذاتو وىم ال يطيقوف، مث إف رسوؿ
 عليو وسلم راجع ربو يف فرض الصبلة من ٜتسُت حىت أصبحت ٜتساً رٛتة ابألمة، وإف كاف يطيق لذلك، فهي قرة عينو.

ويف ىذا إشارة إىل أ٫تية رأفة ايآمر وا١تسئوؿ والقائم أبمر هللا ولطفو ورٛتتو اب٠تلق، وتكليفهم ٔتا يطيقوف، وكذلك إيصاؿ 
 ن غَت قسوة مهما كاف ا٠تطاب قوايً وكاف اإلنساف أيضاً على يقُت.ا٠تطاب إليهم ابللُت م

اي رسوؿ هللا! إان لسنا كهيئتك، إف هللا قد غفر لك ما تقدـ من  و٢تذا حينما جاء بعض أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إليو وقالوا: )
(، ويف ىذا إشارة إىل أف النيب عليو الصبلة والسبلـ إ٪تا غفر هللا عز وجل لو ما تقدـ من ذنبو وما أتخر لتماـ  ذنبك وما أتخر

سبحانو وتعاىل ودوامها، وفيو أيضاً أف النيب عليو الصبلة  عمل القلب الذي ال يؤرر فيو ورود التكليف عليو، لقوة احملبة للخالق
والسبلـ اختص بغفراف ما أتخر من الذنب، ومل يرد عمل من األعماؿ يف الشريعة يغفر هللا بو ذنب اإلنساف الذي يتأخر على 

(، وكذلك أيضاً يف  افعلوا ما شئتم ألىل بدر: )اإلطبلؽ إال ما كاف يف ىذا ا١توضع، وما كاف من إ١تاحة يف قوؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ما فعل بعد اليـو ( إشارة إىل أف رٛتة هللا عز وجل تغلب عليو، وإف وقع اإلنساف فإف هللا عز  عثماف ما ضر : ) عثمافقولو لػ

جاء عن النيب عليو الصبلة والسبلـ رتب هللا فيو  وجل رحيم، ولكن ىذا من غَت يقُت وقطع بعدـ ا١تؤاخذة؛ و٢تذا كل حديث
 غفراف الذنب ا١تتأخر على عمل من األعماؿ فهو خرب منكر، وال يثبت عنو عليو الصبلة والسبلـ.

(، النيب عليو الصبلة والسبلـ يغضب، وال يغضب إال إذا انتهكت ٤تاـر  فيغضب حىت يعرؼ الغضب يف وجهو ويف قولو ىنا: )
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عليها رضواف هللا  عائشة هللا، أو أرد اإلنساف شيئاً من الدين وىو من أمور اإلحداث واالبتداع ْتسن قصد أو غَت قصد؛ و٢تذا
ما انتقم رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لنفسو إال أف تنتهك فيو حرمات هللا سبحانو وتعاىل، وإف النيب عليو الصبلة والسبلـ أيضاً  تعاىل تقوؿ: )

 (. مل يضرب بيده أحدًا إال أف ٬تاىد يف سبيل هللا

(، أي: أنكم ما تروف من عمل فإين أعلم بو منكم، وأعلم أف ىذا ىو التماـ، فالنيب عليو  إف أتقاكم وأعلمكم ابهلل أان مث قاؿ: )
لو كاف يطيق، إذا وجد من الناس من يقتدي بو ٦تن الصبلة والسبلـ مشرع عن ربو، ينبغي للقدوة أف يرأؼ اب٠تلق قوالً وعمبلً و 

حولو و٨تو ذلك ينبغي أال يظهر العمل الزائد الذي توطن عليو؛ ألف الناس يشق عليهم ىذا األمر، فرٔتا أوررهم ذلك قنوطاً أو 
 يرحم أصحابو وأمتو.ٛتلهم ذلك على التكلف وىم ال يطيقوف، فينبغي لو الرٛتة اب٠تلق كما كاف النيب عليو الصبلة والسبلـ 

 نتوقف عند ىذا اٟتد، ونكمل فيما أييت إبذف هللا عز وجل، وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم وابرؾ على نبينا دمحم.
 

 
 األسئلة

 

 

 ضابط النصح للحاكم سراً وعبلنية 
 

 

 السؤاؿ: ما الضابط يف نصح اٟتاكم سرًا أو عبلنية؟

اً أو عبلنية نقوؿ: إف ذلك النصح ال بد أف يقع على شيء نصح ألجلو وىو ا٠تطأ، وا٠تطأ اٞتواب: ابلنسبة لنصح اٟتاكم سر 
ال ٮتلو من حالُت: خطأ قد وقع فيو اإلنساف جهاراً هنارًا، وذلك ٔتخالفة أمر هللا، وذلك ينكر بقدره عبلنية؛ ألف ا١تقصود 

، ولكن يلتـز اإلنساف ابللُت واٟتكمة والشفقة والرٛتة، وال ليس ىو إقبلع الفرد بعينو، وإ٪تا ىو ٛتاية الناس من ذلك ا١تنكر
حينما قدمت  أيب سعيد ا٠تدري يكوف ا١تراد بذلك التشفي، أو الوقيعة، أو الًتبص أو غَت ذلك، وىذا ظاىر يف حديث

: أما ىذا فقد بو سعيد ا٠تدريأ ا٠تطبة على الصبلة، قاـ رجل فقاؿ: الصبلة قبل ا٠تطبة، قاؿ لو: قد ترؾ ما ىنا لك، فقاؿ
ذا أنكره عبلنية مع أنو إبمكانو إذا انتهت (، ى من رأى منكم منكراً فليغَته بيده أدى ما عليو ٝتعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ: )

الصبلة أف يذىب إليو ويكلمو سراً، ولكن نقوؿ: يف ا١تنكرات العبلنية ينكر عبلنية، ولكن ابلرٛتة واللُت والشفقة غَت تشفي، 
فإذا فعلو عند  أما ا١تنكرات اليت يقع فيها اإلنساف ٓتاصتو أو بدائرة ضيقة فينبغي أف يكوف ا١تنكر على ٨تو تلك الدائرة،

ٜتسة فبل يشهره عند عشرة، وإذا فعلو عند واحد ال يشهره عند االرنُت، وإذا فعلو عند قـو أو يف موضع معُت مل يره أحد 
فبل يشهره عند ايآخرين، فإف ذلك من األمور ا١تنكرة اليت ال ٕتوز، وىذا من إشاعة الفاحشة اليت رٔتا يقع فيها البعض ْتسن 

 أعلم، وصلى هللا وسلم وابرؾ على نبينا دمحم.قصد، ىذا وهللا 
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 الدرس الثالث

الناس يتفاضلوف يف اإلٯتاف، فمنهم من يكوف إٯتانو يف أعبل ا١تقامات، وىؤالء ىم أشد الناس حياًء، وأسرعهم مبادرة إىل األعماؿ 
وب وا١تعاصي، وىؤالء ٭تفزوف حىت يسارعوا يف الصاٟتة، ومنهم من يضعف إٯتانو حىت يكوف كالذرة، وذلك بسبب إقبالو على الذن

العمل سواء ابلعطاء أو بغَته، وىناؾ طائفة ليست من أىل اإلٯتاف، فهؤالء يقاتلوف عليو حىت يشهدوا أال إلو إال هللا وأف دمحماً 
 رسوؿ هللا.

 
 باب من كره أن ٌعود فً الكفر كما ٌكره أن ٌلقى فً النار من اإلٌمان

 

 

 رب العا١تُت، والصبلة والسبلـ على أشرؼ األنبياء وا١ترسلُت نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.اٟتمد هلل 

 أما بعد: فاللهم فقهنا يف الدين وعلمنا التأويل.

سليماف بن  رٛتنا هللا وإايه: ] ابب من كره أف يعود يف الكفر كما يكره أف يلقى يف النار من اإلٯتاف حدرنا البخاري قاؿ اإلماـ
ربلث من كن فيو وجد حبلوة اإلٯتاف: من كاف هللا  هنع هللا يضر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ) أنس عن قتادة عن شعبة ، قاؿ: حدرناحرب

بعد إذ أنقذه هللا كما يكره أف يلقى ورسولو أحب إليو ٦تا سوا٫تا، ومن أحب عبدًا ال ٭تبو إال هلل، ومن يكره أف يعود يف الكفر 
 ( [. يف النار

قوؿ ا١تصنف رٛتو هللا: )ابب من كره أف يعود يف الكفر كما يكره أف يلقى يف النار من اإلٯتاف(، ىذا اٟتديث تقدـ معنا يف ابب 
واحملبة، وأف الكره واحملبة على حبلوة اإلٯتاف، وذكران مسألة كره اإلنساف أف يعود إىل الكفر، وأشران إىل شيء من معٌت الكره 

معنيُت: كره فطري، أي: موجود يف اإلنساف، وكره مكتسب ٯتكن أف يكتسبو اإلنساف، وذلك كالكره الذي يتدين بو اإلنساف 
ويتعبد بو، ورٔتا يلتـز اإلنساف ذلك الكره مع طوؿ مراسو، حىت يسًتوح ذلك الكره ويصبح كالكره الفطري، وإ٪تا ذكر العودة 

الكفر إشارة إىل أف اإلنساف كاف على الكفر، وىذا إ٪تا خاطب بو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عامة أصحابو؛ ألهنم كانوا على جاىلية  يف
 وكفر، مث أنقذىم هللا عز وجل منها.

اىلية أخطر وأعظم ٦تن مل ويف ىذا فائدة ومسألة وىي: أف اإلنساف إذا كاف عارفاً ابٞتاىلية، مث جاء إىل اٟتق، فإف رجوعو إىل اٞت
اإلسبلـ ومل يعرؼ  عليو رضواف هللا تعاىل أنو قاؿ: إ٪تا يضل يف اإلسبلـ من عرؼ عمر بن ا٠تطاب يعرؼ اٞتاىلية، وقد جاء عن

 اٞتاىلية، وجاء ٔتعٌت ىذا أيضاً عنو، لكن بغَت ىذا اللفظ.

إىل  وا١تراد بذلك أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص شدد الوعيد على من كاف على ابطل، مث بعد أف عرؼ الباطل انتقل إىل اٟتق، مث أراد أف يرجع
الغالب أهنا ال تكوف إال ١تن يف قلبو جذوة من النفاؽ؛ و٢تذا ذكر  الباطل الذي كاف عليو، فإف عقابو يف ذلك أعظم، وىذه يف

[، أي: أف 117]النساء:ِإفه الهِذيَن آَمُنوا مثُه َكَفُروا مثُه آَمُنوا مثُه َكَفُروا مثُه اْزَداُدوا ُكْفًرا هللا سبحانو وتعاىل حاؿ أولئك فقاؿ:
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اف ال يكوف إال من منافق، وىذا متوعد ابلعقوبة الشديدة اليت ٗتتلف عن غَته، تقلب اإلنساف بُت اٟتق والباطل والكفر واإلٯت
وىذا يرجعنا إىل أصلو، وىو أنو كلما قامت اٟتجة على اإلنساف واتضحت كاف العقاب عليو أشر، وإذا ضعفت اٟتجة كاف 

َعَث َرُسواًل َوَما ُكنها ُمَعذِّ  العقاب عليو أقل، وىذا رٔتا يكوف مقتضى قوؿ هللا جل وعبل: [، وا١تراد 15]اإلسراء:ِبَُت َحىته نَػبػْ
بذلك أف العذاب يلحق اإلنساف بقدر وضوح اٟتجة وبياهنا وخلوصها لديو، ويعظم ىذا األمر يف اإلنساف إذا عرؼ الشيء 

 بضده.

الثانية: ٔتعرفة ضدىا، وأكمل  وتقدمت اإلشارة معنا إىل أف حقائق األشياء تعرؼ ّتهتُت: اٞتهة األوىل: ٔتعرفتها بذاهتا، اٞتهة
ىذه الوجوه أف يعرؼ اإلنساف اٞتهتُت، وأما إذا عرؼ جهة وقصر يف اٞتهة ا١تقابلة، فقد أصبح علمو قاصرًا ْتسب جهلو 
أبجزاء ما يقابل ذلك العلم، وىذا يف سائر العلـو سواء ما كاف من العلـو الشرعية وغَت الشرعية، أو ما كاف من العلـو 

 وأيضاً من غَت احملسوسة. احملسوسة

ويف قولو: )من اإلٯتاف(، أي: أف اإلنساف يثاب على ىذا الكره القليب ولو مل يتلبس بشيء؛ ألف ىذا ينعقد عليو عمل القلب، 
وعمل القلب يثاب عليو اإلنساف ٣ترداً ولو مل يتلبس بشيء من القوؿ والعمل؛ وذلك أف اإلٯتاف قوؿ وعمل يف القلب، وقوؿ 

، وعمل اٞتوارح، وإذا وجد العمل يف أحد ىذه األشياء يؤجر اإلنساف على ذلك، وعمل القلب ال يلـز منو عمل اللساف
اٞتوارح، وعمل اٞتوارح يلـز منو عمل القلب، واإلنساف إذا توطنت جوارحو على عمل اٟتق بعد طوؿ مراس، فيثاب على عمل 

نايف ذلك الظاىر، وىذا مثالو: أف اإلنساف رٔتا يلهم التسبيح ويكثر من الظاىر ولو مل يصاحبو ابطن، شريطة أال يوجد ابطن ي
التسبيح والتهليل واالستغفار يف قيامو وقعوده، ورٔتا يراه الناس يسبح وىو ال يشعر، وذلك لكثرة تسبيحو، فيثاب على عملو 

اومة على ىذا؛ و٢تذا أظهر هللا جل وعبل ولو مل تصاحبو نية؛ ألف ىذه ا١ترحلة ما وصلت إال بعد طوؿ مراس وقوة إخبلص، ومد
منتو على أىل اٞتنة أبهنم يلهموف التسبيح كما يلهموف النفس، وإظهار ا١تنة يف ذلك إشارة إىل التعبد ومدح تلك اٟتاؿ، وإ٪تا 

 نشًتط: عدـ وجود ا١تنايف؛ ألف عمل القلب أقوى من عمل اٞتوارح، فهو يلغيها.

القلب، بل إف السيئة رٔتا تقع من اإلنساف وتنقلب حسنة لعمل القلب؛ وذلك أف اإلنساف  وأما عمل اٞتوارح فبل يلغي عمل
ة، اليت رٔتا يتعبد هلل جل وعبل بعمل مل يثبت عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فهو يف دائرة البدعة، لكنو إذا مل يقصر يف ٘تحيص تلك البدع

خالص يف قلبو، وإخبلص هلل جل وعبل انقلب ذلك أجرًا، وىذا ظاىر يف قوؿ  ىي يف ذاهتا ٥تالفة ومعصية، ولكن صاحبها عمل
[، وىذا فيو إشارة 195]آؿ عمراف:ال ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْػَثى بَػْعُضُكْم ِمْن بَػْعضٍ  هللا سبحانو وتعاىل:

 إىل أف هللا عز وجل ال يضيع عمل العاملُت.

اي  ١تا دخل يف اإلسبلـ، وجاء إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ: ) حكيم بن حزاـ أيضاً ما جاء يف الصحيح يف حديث ويدؿ على ذلك
رسوؿ هللا، إين كنت أٖتنث وأتعبد يف اٞتاىلية فهل يل يف ذلك من أجر، فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أسلمت على ما أسلفت من 

(، أي: أف هللا عز وجل يتقبل من اإلنساف عملو السابق ولو عملو يف حاؿ شركو إذا دخل يف اإلسبلـ، وأخلص النية بعد  خَت
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أصبح معلقاً حىت يصح عمل الباطل، فلما صح عمل الباطل تبع عمل الظاىر عمل الباطن، وأما  بن حزاـحكيم  ذلك، فعمل
ابلنسبة لعمل الباطن فإنو ال يتعلق حىت يصح عمل الظاىر؛ وذلك أف الظاىر يتبع الباطن، والباطن ال يتبع الظاىر على الدواـ، 

.  وإف كاف بينهما تبلـز

( تقدمت اإلشارة إىل ىذا، والكره الذي ٬تده اإلنساف يف قلبو للعمل، وكذلك  ربلث من كن فيو وجد حبلوة اإلٯتاف قولو: )
يها تعظيم العمل، وىو على جهتُت تقدمت اإلشارة إليهما، واإلنساف يصح منو العمل ولو  احملبة يف الغالب ىي اليت يدور عل

كرىو يف قلبو، وكذلك أيضاً يقبل منو الًتؾ فيما أمر هللا عز وجل بًتكو ولو أحب العمل؛ و٢تذا جاء رجل إىل رسوؿ هللا صلى 
(، يعٍت: أف اإلنساف رٔتا  إين أريد أف أسلم، فقاؿ: أسلم، قاؿ: وأان كاره؟ قاؿ: أسلم، وإف كنت كارىاً  هللا عليو وسلم فقاؿ: )

ي، أو ا١تلحد، ويريد أف يدخل يف اإلسبلـ فيقوؿ: ولكٍت يرغب يف قبوؿ اٟتق كاليهودي، أو الورٍت، أو النصراين، أو البوذ
منقبض من ىذه الشريعة، فقل: ادخل ولو كنت منقبضاً، فإنك على اٟتق. وىذا االنقباض ىو شيء من بقااي الفطرة ا١تنقلبة، 

 وىذه الفطرة ا١تنقلبة ٕتعل اإلنساف ال يتقبل اٟتق حىت يتوطن عليو.

ثبًل يف جو ا٨تراؼ أو ا٨تبلؿ و٨تو ذلك، فينكمش من بيئة الفضيلة حىت يدخل فيها مث يلُت وىذا كحاؿ اإلنساف الذي يكوف م
قلبو، وكذلك جسده بعد ذلك، وىذا يشبو اإلنساف الذي يعيش يف برودة فإذا دخل يف جو اعتداؿ ٬تد يف ذلك حرارة، فيقاؿ: 

ك تلُت وتتوطن نفسك، كذلك اإلنساف الذي يكوف ادخل معنا، فيقوؿ: إين أجد حرارة وعرؽ، يقاؿ: ادخل معٌت مث بعد ذل
عند انر حامية، فإذا قيل لو: ادخل إىل مثل ىذا اٞتو، فإنو سيقوؿ: إين أجد برودة، نقوؿ: ادخل ولو وجدت الربودة ستتوطن 

يف أبواب بعد ذلك، كذلك أيضاً نقوؿ: إف ىذا الكره قد ٬تده اإلنساف يف بدنو أو يف قلبو من قبوؿ اٟتق، وكذلك أيضاً 
على  رٛتو هللا ىذا اٟتديث ألنو ترٚتو يف البداية البخاري الباطل، وىنا ذكر ما تقدـ اإلشارة إليو يف ىذا اٟتديث، وإ٪تا كرر

 حبلوة اإلٯتاف، وىنا ذكر أنو من اإلٯتاف.
 

 
 باب تفاضل أهل اإلٌمان فً األعمال

 

 

 قاؿ رٛتو هللا: ] ابب تفاضل أىل اإلٯتاف يف األعماؿ.

يدخل هللا  عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ) هنع هللا يضر أيب سعيد ا٠تدري عن أبيو عن عمرو بن ٭تِت ا١تازين عن مالك ، قاؿ: حدرٍتإٝتاعيل حدرنا
بو مثقاؿ حبة من خردؿ من إٯتاف، فيخرجوف منها قد أىل اٞتنة اٞتنة، وأىل النار النار، مث يقوؿ هللا تعاىل: أخرجوا من كاف يف قل

يف جانب السيل، أمل تَر أهنا ٗترج صفراء ملتوية فينبتوف كما تنبت اٟتبة  - مالك شك -أسودوا، فيلقوف يف هنر اٟتياء أو اٟتياة 
 : اٟتياة، وقاؿ: خردؿ من خَت [.عمرو : حدرناوىيب ( قاؿ:

قوؿ ا١تصنف رٛتو هللا: )ابب تفاضل أىل اإلٯتاف يف األعماؿ( تفاضل أىل اإلٯتاف يف األعماؿ دليل تفاضلهم يف اإلٯتاف؛ ألف 
واعتقاد يف القلب، فإذا تباينوا من جهة تلك األنواع، تباينوا من جهة قوة اإلٯتاف، واإلتياف ابلعمل اإلٯتاف إ٪تا ىو أعماؿ وأقواؿ 
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يف الغالب كثرة وقلة وقوة وضعفاً لو أرر على تباين اإلٯتاف، ولكن ذلك ليس على سبيل الدواـ، وقد ٮتتلف يف ذلك الناس، 
الزكاة، وليس من أىل اٟتج، وليس لديو من أداء العبادات إال ما  فرٔتا يكوف اإلنساف ليس من أىل الصياـ، وليس من أىل

قل، كاإلتياف ابلصبلة وبعض النوافل، وغَته يكثر من تلك العبادات، من الصياـ، والزكاة، واٟتج؛ ألنو من أىلها، نقوؿ: إذا 
ا وجب عليو بذاتو، فإذا كاف من أىل سقط الواجب عن اإلنساف ومل يكن من أىل تلك الواجبات ال يقارف بغَته، وإ٪تا يقارف ٔت

العـز على الصياـ ال يدخل الصياـ يف أبواب ا١تقارنة، وإذا مل يكن من أىل الزكاة، أو الغٌت، وإ٪تا ىو من أىل الفقر، فبل تدخل 
 أبواب النفقة يف أبواب ا١تفاضلة، وإ٪تا يدخل العمل ايآخر فَتتفع حىت يساوي غَته.

بلة والسبلـ أىل التسبيح والتهليل يوازوف أىل الدرور الذين ينفقوف من أموا٢تم، حينما قاؿ أصحاب و٢تذا جعل النيب عليو الص
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: سبق أىل الدرور ابألجور، وذلك وإف كاف فضل هللا جل وعبل يؤتيو من يشاء إال أف هللا جل وعبل قد جعل 

بذلك العمل، وما ٭تـر هللا جل وعبل عبدًا من عمل من األعماؿ إال وجعل لو بدائل لئلنساف حىت يستطيع أف يفاضل غَته 
(،  رب درىم سبق ألف دينار عوض، فالفقَت الذي ينفق الدينار يساوي نفقة الغٍت أبلف دينار؛ و٢تذا جاء عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )

وذلك ١تقاـ الدرىم عند صاحبو، والنيب ملسو هيلع هللا ىلص فرؽ بُت نفقة اإلنساف وىو صحيح شحيح، ٮتاؼ الفقر، ويرجو الغٌت وبُت نفقة 
ذي أيخذ ويغرؼ من ْتر، فنفقتو يف ذلك تساوي نفقة الفقَت، ولو  الشخص الذي يرمي اب١تاؿ، وىو غٍت ال ٮتاؼ الفقر، كال

 كاف در٫تاً من مالو، فهي مسألة تناسب، وىذا مقتضى عدؿ هللا جل وعبل بُت عباده.

وقولو رٛتو هللا: )تفاضل أىل اإلٯتاف يف األعماؿ(، ا١تصنف رٛتو هللا من دقة عبارتو جعل التفاضل يف األعماؿ، ومل يقل: 
يف اإلٯتاف الـز لتفاضل األعماؿ؛ وذلك أنو ال يلـز من تفاضل األعماؿ تفاضل اإلٯتاف على اإلطبلؽ، وأما تفاضل التفاضل 

 اإلٯتاف يف ذاتو فإنو يلـز منو تفاضل األعماؿ، إما كثرة وقلة، وإما قوة وضعفاً من جهة النوع.

 ن خردؿ...(شرح حديث أيب سعيد ا٠تدري: )أخرجوا من كاف يف قلبو مثقاؿ حبة م 
 

 

يدخل أىل اٞتنة اٞتنة،  عن النيب عليو الصبلة والسبلـ قاؿ: ) أيب سعيد ا٠تدري وذكر ا١تصنف رٛتو هللا يف ذلك حديث
(، ا٠تطاب ىنا يتوجو إىل خزنة النار،  وأىل النار النار، مث يقوؿ هللا جل وعبل: أخرجوا من كاف يف قلبو مثقاؿ حبة من خردؿ

ىذا من رٛتة هللا سبحانو وتعاىل بعباده، وىو مقتضى سبق رٛتة هللا لغضبو، وروابو لعقابو سبحانو وتعاىل، وىذا إ٪تا يكوف يف و 
مسائل اإلٯتاف، ومعلـو لدينا أف ما كاف من حق هللا جل وعبل أي حق هللا احملض ٦تا مل ٬تعلو هللا ٖتت ا١تشيئة، فإف اإلنساف 

ىل اٞتنة والنار، وأما ما كاف من حق العباد فإف الناس ٭تاسبوف عليو بعد خروجهم من النار، إذًا: ٭تاسب عليو قبل دخولو إ
 لدينا حقاف:

النوع األوؿ: حق هللا وىو الذي يكوف قبل الفصل، وذلك كتفريط اإلنساف وتقصَته ابلواجبات، من الصلوات ومن صياـ 
لى اإلنساف، فإذا مل ٬تعل هللا عز وجل لصاحبو رٛتة عاقبو عليو وأدخلو رمضاف، ومن شرب ا٠تمر، و٨تو ذلك ٦تا كاف الزماً ع
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 النار.

أما النوع الثاين: وىو حق ايآدميُت فيما بينهم، وىذا يكوف بعد ا٠تروج من النار، فيقتصوف حقوقاً كانت بينهم، والدليل على 
ٮترج أىل النار من النار فيوقفوف على قنطرة  أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ) أيب سعيد ا٠تدري ذلك ما جاء يف الصحيح من حديث

(، يعٍت: أف القصاص يكوف بعد ا٠تروج من النار؛ ٢تذا نستطيع أف نقوؿ: إف  بُت اٞتنة والنار، فيقتصوف حقوقاً كانت بينهم
ذا يكوف قبل الفصل، وأىل جنة مع أىل انر اٟتقوؽ اليت كانت بُت بٍت آدـ أىلها على نوعُت: أىل جنة مع أىل جنة، وى

وىذا يكوف قبل الفصل، وأما أىل النار مع أىل النار فيكوف بعد ا٠تروج من النار، فأىل النار الذين كتب هللا ٢تم اٞتنة، 
اٞتنة، أو  يتقاضوف اٟتقوؽ وا٠تصومات اليت كانت بينهم على قنطرة بُت اٞتنة والنار؛ وذلك ألف ىذه اٟتقوؽ ترفعهم منزلة يف

تنز٢تم منزلة من اٞتنة، وأما أىل اٞتنة فيقتصوف قبل دخو٢تم اٞتنة، وقبل الفصل، وأما أىل اٞتنة مع حقهم الذي على أىل 
النار فيقتصوف قبل دخو٢تم للنار؛ ألهنم يرتفعوف يف ذلك منزلة من اٞتنة، وينزؿ أولئك منزلة يف النار، فينبغي ضبط ىذه 

 ا١تراتب.

وتعاىل حينما بُت دخوؿ بُت والنيب عليو الصبلة والسبلـ حينما بُت دخوؿ أىل اٞتنة اٞتنة، وأىل النار النار، بُت  وهللا سبحانو
أف هللا سبحانو وتعاىل ٮترج طائفة من النار ٦تن يف قلبو مثقاؿ حبة من خردؿ من إٯتاف، وىذا فيو ٚتلة من ا١تسائل: منها أف 

وىم قلة يف النار ٦تن مل يغفر هللا عز وجل ٢تم ذنوهبم، وىذا ٟتكمة أرداىا هللا سبحانو  هللا عز وجل يعذب بعض أىل اإلسبلـ
وتعاىل، وأف من كتب عليو النار من أىل اإلٯتاف فإنو ال ٮتلده فيها، وإ٪تا ٬تعلو يف النار إىل أمد، وليس إىل األبد، وا٠تردلة 

 دقيق.قيل: ىي الذرة، وقيل: ىي حبة اٟتنطة، أو الشعَت، أو ال

بذلك ىو هنر ا١تطر يف  (، هنر اٟتياء قيل إف ا١تراد  فيخرجوف منها قد أسودوا، فيلقوف يف هنر اٟتياء أو هنر اٟتياة قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: )
كبلـ العرب، وقيل إف ا١تراد بذلك: ىو ما ٖتيا بو األجساد، وقيل: إنو كالنهر، أو كقطر ا١تطر الذي ينزلو هللا جل وعبل عند 

 نشور ا٠تلق، والذي ينبت بو عجب الذنب عند احملشر، وىذا الذي يضع فيو هللا عز وجل من خرج من النار إىل اٞتنة.

اىل (، يف ىذا إشارة إىل أف هللا سبحانو وتع فينبتوف كما تنبت اٟتِبة يف جانب السيل، أمل تر أهنا ٗترج صفراء ملتوية : )قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص
ال ٮتلد يف النار من كاف يف قلبو مثقاؿ ذرة من إٯتاف، وذلك لفضل اإلٯتاف ومنزلتو، وأنو سبحانو ال ٮترج من النار من كاف  

كافراً ليس يف قلبو مثقاؿ ذرة من إٯتاف، ومن وجد يف قلبو مثقاؿ ذرة من كفر، فهل ىذا يدخل اٞتنة أصبًل؟ نقوؿ: إف وجود 
َوَمْن َيْكُفْر اِبإِلٯتَاِف فَػَقْد َحِبَط َعَمُلوُ  ود اإلٯتاف أصبًل؛ وذلك لعمـو قوؿ هللا جل وعبل:ذرة الكفر األكرب ينفي وج

[، وال خبلؼ عند العلماء يف أف الكافر ليس لو إال كفة واحدة، وأما ذرة الكفر األصغر أو شوائب الكفر أبنواعو، 5]ا١تائدة:
أطلق الشارع عليو كفر، ككفراف ا١ترأة لعشَتىا، أو كفر اإلنساف الكفر األصغر  سواء من ا٢توى، أو الذنوب وا١تعاصي، أو ما 

ذلك ٦تا ٝتاه الشارع كفرًا، فإف ىذا لو عاقب هللا عز وجل صاحبو مل ٯتنعو ذلك من دخوؿ  (، وغَت وقتالو كفر كقولو ملسو هيلع هللا ىلص: )
 اٞتنة، وا٠تبلؼ إ٪تا ىو يف دخوؿ أنواع الشرؾ األصغر يف ا١تشيئة، أما الكفر األصغر فيدخل ٖتت ا١تشيئة.
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ابن   ىذا ٚتاعة و٫تا قوالف عنداختلف العلماء يف الشرؾ األصغر ىل يدخل ٖتت ا١تشيئة أـ ال؟ على قولُت، وذىب إىل
فه اَّللهَ ال يَػْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ إِ  رٛتو هللا، قوؿ أبف الشرؾ األصغر ال يدخل ٖتت ا١تشيئة؛ وذلك لعمـو قوؿ هللا جل وعبل: تيمية

[، قالوا: ويدخل يف ذلك عمـو أنواع الشرؾ، ولكن القوؿ الثاين رٔتا يناقضو 48]النساء:ِبِو َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ 
يف ذلك الشرؾ األصغر،  بوجو؛ وذلك أف هللا سبحاف وتعاىل إذا أطلق الشرؾ يف كتابو فَتيد بذلك الشرؾ األكرب، وال يدخل

بداللة أف هللا سبحانو وتعاىل حـر اٞتنة على ا١تشرؾ، وٖترًن اٞتنة على ا١تشرؾ يلـز منو أف يدخل يف ذلك ا١تشرؾ شركاً 
أصغر، وىذا ال ٯتكن أف نقوؿ بو، إما أف ندين الشرؾ األكرب على ٚتيع ا١تواضع أبنو الشرؾ األكرب، وإما أف نعممو يف كل 

 ذا مشكل، وىذاف القوالف ذىب إليهما طوائف من أىل السنة، وكلها ٤تتملة.ا١تواضع وى

وإخراج من كاف يف قلبو مثقاؿ ذرة من إٯتاف إشارة إىل أف اإلنساف ال يسلب وصف اإلٯتاف مهما كثرت معاصيو، ومهما كثرت 
إسراؼ على نفسو، و٢تذا التفاضل ذنوبو، فهو يواىل ْتسب ما لديو من إٯتاف ولو قل، ويعادى ْتسب ما لديو من معاصي و 

بُت أىل اإلٯتاف يف األعماؿ أرر على رواهبم وعقاهبم، فيعاقب هللا جل وعبل منهم ابلنار مدة معينة، ومنهم من يطوؿ عقابو، 
 ومن التفاضل يف ذلك من ينزع منو اإلٯتاف ابلكلية بعد أف كاف عليو فيخلد يف النار.

من يف قلبو مثقاؿ حبة من خردؿ من إٯتاف، وىذا دليل على البوف الشاسع بينو  أيب سعيد ا٠تدري وقد ذكر ا١تصنف حديث
داف دؿ على وجود تفاضل بينهما، وكأنو ذكر أقصى النقص وىو ذرة، وبُت من كمل إٯتانو، فإذا وجد ىذاف الطرفاف البعي

وذكر أقصى التماـ ٦تن مل يدخل النار أصبًل، فكتب هللا عز وجل لو ا١تنزلة العلية يف اٞتنة، ٦تا يدؿ على وجود مراتب عديدة 
لذرة الـز لوجود ما ىو أعلى منو من بينهما، ولو ذكر مرتبة أعلى من ذلك ١تا كاف الزماً وجود إٯتاف الذرة، فوجود إٯتاف ا

 مراتب ضعف اإلٯتاف، وىذا دليل على زايدة اإلٯتاف ونقصانو، وىو ما صدر بو ا١تصنف ىذا الكتاب.
 

 شرح حديث أيب سعيد ا٠تدري: )بينا أان انئم رأيت الناس يعرضوف علي وعليهم قمص...( 
 

 

أنو  أيب أمامة بن سهل ، عنابن شهاب ، عنصاٌف ، عنإبراىيم بن سعد ، قاؿ: حدرنادمحم بن عبيد هللا قاؿ رٛتو هللا: ] حدرنا
بينا أان انئم رأيت الناس يعرضوف علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثُِدي،  يقوؿ: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ) أاب سعيد ا٠تدري ٝتع

 ، وعليو قميص ٬تره، قالوا: فما أولت ذلك اي رسوؿ هللا؟ قاؿ: الدين ( [.عمر بن ا٠تطاب ومنها ما دوف ذلك، وعرض علي

ورؤاي األنبياء حق، ويؤخذ منها التشريع، وأراد ا١تصنف رٛتو هللا أف يبُت تباين الناس يف اإلٯتاف كتباينهم يف رؤاي رسوؿ هللا 
 ة من ا١تسائل منها:ملسو هيلع هللا ىلص، ويف ىذا ٚتل

 اإلشارة إىل تباين الناس يف اإلٯتاف، وكذلك تباين الناس يف األعماؿ، وتباين الناس أيضاً يف ا١تنزلة عند هللا سبحانو وتعاىل.

وفيو أيضاً: أنو يستحب لئلنساف إذا رأى خَتاً لصاحبو أف ٮتربه بذلك، إذا غلب على ظنو أنو ال يفنت ٓترب ا٠تَت، ومن كاف  
٦تن ىو قوي اإلٯتاف، وسرب النيب عليو الصبلة والسبلـ حالو، وعرؼ واخترب قوة إٯتانو وصدقو ويقينو،  عمر بن ا٠تطاب ؿكحا

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000002&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000002&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000002&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000021&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1002476&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1001542&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1001727&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000175&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1003628&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000021&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002568&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002568&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000042&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000042&spid=2102


43 
 

 ال يؤرر عليو، وىذا ٮتتلف فيو الناس.وأف مثل ذلك 

وكذلك فإف النيب عليو الصبلة والسبلـ إ٪تا أوؿ الرؤاي ١تعرفتو اب١ترئي، وأما إذا كاف ال يُعرؼ ا١ترئي فالغالب أف الرؤاي ال ٖتمل 
ـ إذا ُسئل عن رؤاي، وكاف يعرؼ أف النيب عليو الصبلة والسبل : )أٛتد على وجو إال بعد ا١تعرفة، وقد جاء يف مسند اإلماـ

(؛ ألف معرفتو ٢تا أرر بضبط الرؤاي، وىذا ما يقصر فيو كثَت من الناس؛ و٢تذا ٕتد من  الرائي عربىا، وإذا كاف ال يعرفو سأؿ عنو
أو صغَت،  يعرب الرؤاي عرب ا٢تواتف، ويف الصحف واجملبلت، أو عرب وسائل اإلعبلـ، ال يدري من السائل، رجل أو امرأة، كبَت

مؤمن أو كافر، فاسق أو صاٌف، أو غَت ذلك، وينز٢تا عليهم، وىذا من ا٠تطأ، فإذا كاف العلم الشرعي التاـ وىو الوحي، ال 
، وال ينزؿ على قـو آخرين، لوجود بعض  ينزؿ على كل أحد، فاهلل سبحانو وتعاىل أنزؿ الشرائع فمنها ما ينزؿ على قـو

ا، وعدـ توفر األسباب، وعدـ توفر ٣تموع الشروط، فقد ينزؿ اٟتكم على قـو قاصراً، وليس ا١توانع، وعدـ وجود ا١توجب ٢ت
بقاصر على قـو آخرين، فإذا كانت الرؤاي جزءاً من ربلرُت جزءاً من النبوة، فإنو يلـز من ذلك أف يقتدي ىذا اٞتزء ابألصل، 

 على كل راٍء وال يعلم حالو، ىذا كالذي يفيت وال يعلم حاؿ وىو النبوة والعلم الشرعي والوحي؛ و٢تذا فإف الذي ينزؿ الرؤاي
وما بُت غَته، و٢تذا النيب عليو الصبلة  عمرالسائل؛ ٢تذا ينبغي لو أف يسأؿ عن حالو؛ فالنيب عليو الصبلة والسبلـ بُت الرؤاي لػ

، وفيو عمر بن ا٠تطاب يو الصبلة والسبلـ، وإ٪تا ذكر(، وىؤالء الناس ما ذكرىم النيب عل إين رأيت الناس والسبلـ قاؿ: )
ىي الرؤاي يراىا الرجل أو  [، وجاء يف ا٠ترب: )64]يونس:ا٢َتُُم اْلُبْشَرى يف اْٟتََياِة الدُّنْػيَ  بشرى؛ و٢تذا قاؿ هللا جل وعبل:

 (. ُترى لو

(، يف ىذا أف النيب عليو الصبلة والسبلـ يعلم من سرائر الناس ما ال يعلمو الناس منو،  يعرضوف علي وعليهم قمص وقولو: )
كانت الظواىر معتربة ويعرؼ اإلنساف هبا الفرؽ بُت الناس ١تا وفيو كذلك أيضاً أنو ينبغي لئلنساف أف ال أيخذ ابلظواىر، ولو  

١تا مر عليو رجل فسأؿ النيب عليو الصبلة  احتاج النيب إىل الرؤاي؛ و٢تذا جاء يف الصحيحُت وغَت٫تا أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص )
والسبلـ أصحابو عنو، فقالوا: ىذا يوشك إذا غاب أف يسأؿ عنو، وإذا سأؿ أف يعطى، وإذا خطب أف يزوج، فمر عليو رجل 

وإذا خطب أال يزوج، وإذا سأؿ أال  آخر، فسأؿ عنو، فقاؿ أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: يوشك إذا غاب أف ال يسأؿ عنو،
(، وىذا دليل على وجود البوف الشاسع،  يعطى، فقاؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ: ىذا خَت من ملئ األرض من ذاؾ

والسبب يف ذلك ىو البوف يف عمل القلب، فيحتاج ذلك إىل شيء من الرؤى، أو لشيء من اإلخبار ابلوحي؛ ٢تذا ينبغي 
ابٟتكم على البواطن ٣ترداً ابلظواىر، وأما ابلنسبة لؤلحكاـ الشريعة وإقامتها فالعربة يف ذلك ابلظواىر؛  لئلنساف أال أيخذ

 و٢تذا ما ظهر للناس يؤخذ.

(، الُثِدي: ىو ٚتع َردي، ويكوف يف الغالب للمرأة، وقيل أف الثدي للمرأة، والثندوة  منها ما يبلغ الثُِدي ويف قولو ملسو هيلع هللا ىلص: )
للرجل، والصواب أهنا تطلق للرجل وا١ترأة كما يف ىذا ا٠ترب، و٭تتمل أف الذين رآىم النيب عليو الصبلة والسبلـ رجااًل ونساء؛ 

( يدخل يف ذلك الذكر واألنثى، وىذا من األمور ا١تسلمة يف لغة العرب؛ ويف اصطبلح الشارع؛ و٢تذا النيب عليو  الناس ألف )
، قيل لو: من الرجاؿ؟ قاؿ: أبوىا (، فلعل النيب عليو الصبلة عائشة من أحب الناس إليك؟ قاؿ: ة والسبلـ سئل: )الصبل

والسبلـ رأى الرجاؿ والنساء فذكر ىذا اللفظ على سبيل التغليب، والذي يظهر وهللا أعلم أف الثدي يطلق على الرجاؿ 
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الرؤى ال ٖتمل على ما كاف من أمور الظواىر، فإف جر القميص يف الظواىر معصية، وأما يف والنساء، وكذلك أيضاً فإف أمور 
الرؤاي فهو دليل على الداينة؛ و٢تذا رٔتا يرى اإلنساف غَته قد حلق ٟتيتو، أو يرآه مثبلً أسبل ريابو، أو عليو رياب حرير، أو 

 م شرعاً.٨تو ذلك، فهذا ال يلـز منو أف يفسره على ما استقر بو اٟتك
  

 
 باب الحٌاء من اإلٌمان

 

 

 قاؿ رٛتو هللا: ] ابب اٟتياء من اإلٯتاف.

أف رسوؿ هللا صلى هللا  ، عن أبيو )سامل بن عبد هللا ، عنابن شهاب ، عنمالك بن أنس ، قاؿ: أخربانعبد هللا بن يوسف حدرنا
 ( [. عليو وسلم مر على رجل من األنصار وىو يعظ أخاه يف اٟتياء، فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: دعو فإف اٟتياء من اإلٯتاف

ن اإلٯتاف(، اٟتياء ىو خصلة يف اإلنساف ٖتملو على مبلزمة ا٠تَت واألخبلؽ اٟتميدة، و٣تانبة يف قولو رٛتو هللا: )ابب اٟتياء م
 األخبلؽ السيئة، واشتق من اٟتياة؛ وذلك أف اإلنساف ال تتم لو حياة بطمأنينة ورغد عيش إال بتوفر ذلك.

اإلنساف من خجلو مثبًل أف تبدو عورتو، أو واٟتياء على نوعُت: حياء فطري، وحياء مكتسب، فاٟتياء الفطري كالذي يوجد يف 
خجلو من أف يتكلم بكبلـ فاحش، و٨تو ذلك، ىذا يفطر عليو الناس، ويتباينوف يف قدر ذلك اٟتياء، أما ابلنسبة للمكتسب، 

 وىو الذي يكتسبو اإلنساف من معلومات، فيخجل مثبلً أف يبدي ما ال يرضاه غَته عند غَته.

فالنيب عليو الصبلة والسبلـ مر على رجل من األنصار وىو يعظ  اف رٔتا ينصح وىو على خطأ، )ويف ىذا اٟتديث أف اإلنس
الناصح ابلنصح ال ينبغي أف ٕتعلو معصوماً يف اإلنكار عليو إف كاف يف موضع نصحو خطأ؛ (؛ و٢تذا فإف منزلة  أخاه يف اٟتياء

كأنو قد أضر بك، فقاؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ: دعو فإف اٟتياء  و٢تذا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ١تا رآه ينصح أخاه يف اٟتياء، فقاؿ: )
 (. ال أييت إال ٓتَت

ويف ىذا أيضاً إشارة إىل أف األصوؿ الشرعية واألصوؿ الفطرية ينبغي أال تلغى ٔتصاٌف األفراد، فقد يكوف يف اإلنساف حياء 
دة اٟتياء لديو، ولكن من اٟتياء ما ٭تـر اإلنساف حقو، ومثالو: أف بعض الناس مثبًل يستحي حياء شديد، فينبغي أال تكسر قاع

شديدًا حىت يفوت مصاٟتو، ويسلب الناس حقوقو، وتضعف حالو وذريتو و٨تو ذلك، والدافع يف ذلك اٟتياء، ويستغلو الناس، 
أف يفرز األصل عما ىو فيو، ويقاؿ: إف فيك قدر زائد ينبغي  وىذا أمر سيء يف ذاتو، لكن ال ينبغي أف يلغي أصل اٟتياء، بل

( يعٍت عموماً،  يعظ أخاه يف اٟتياء أف يعاًف؛ و٢تذا النيب عليو الصبلة والسبلـ إ٪تا أنكر عليو إنكاره لذلك األصل، ١تا قاؿ: )
(، وىنا يف ىذه  لسبلـ: دعو فإف اٟتياء ال أييت إال ٓتَتإنو قد أضر بك، فقاؿ النيب عليو الصبلة وا وقد جاء يف لفظ قاؿ: )

بلزمة اٟتياء الذي فطر هللا عز وجل اإلنساف عليو لئلٯتاف، ( ويف ذلك إشارة إىل أف مدعو فإف اٟتياء من اإلٯتاف الرواية قاؿ: )
 وعدـ ا٠تروج عما أمر هللا سبحانو وتعاىل بو.

 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1002473&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000045&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000175&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1001146&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002577&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002577&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002577&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002577&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002579&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002579&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002580&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002579&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002582&spid=2102


45 
 

 
 باب )فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبٌلهم(

 

 

 [.5]التوبة:ِبيَلُهمْ فَِإْف ََتبُوا َوَأقَاُموا الصهبلَة َوآتَػُوا الزهَكاَة َفَخلُّوا سَ  قاؿ رٛتو هللا: ] ابب:

قاؿ: ٝتعت أيب واقد بن دمحم ، عنشعبة ، قاؿ: حدرناأبو روح اٟترمي بن عمارة ، قاؿ: حدرناعبد هللا بن دمحم ا١تسندي حدرنا
هدوا أف ال إلو إال هللا، وأف دمحماً رسوؿ هللا، ويقيموا أمرت أف أقاتل الناس حىت يش أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ) ابن عمر ٭تدث عن

 ( [. الصبلة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مٍت دماءىم وأموا٢تم إال ْتق اإلسبلـ، وحساهبم على هللا

ال إلو إال هللا، وأف دمحماً رسوؿ أمرت أف أقاتل الناس حىت يشهدوا أف  يف قوؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ: ) ابن عمر حديث
( ىذا األمر ىو للمشركُت من غَت أىل الكتاب، أما أىل الكتاب فإهنم يقبل منهم غَت ذلك ولو مل يدخلوا  هللا، ويقيموا الصبلة

( ىو عاـ، وىذا من ا١تسائل  أمرت أف أقاتل الناس يف اإلسبلـ، وذلك أف ىذا اإلطبلؽ يف قوؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ: )
ىته يُػْعُطوا اٞتِْْزيََة ِمَن الهِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب حَ  النادرة أف اٟتديث ٮتصصو القرآف، وذلك أف هللا جل وعبل قاؿ يف كتابو العظيم:

[، فأىل الكتاب البد أف يعلم أف هللا عز وجل قد خصهم ْتكم شرعي وىو أف ا١تقاتلة ٢تم 19]التوبة:َعْن يٍَد َوُىْم َصاِغُروفَ 
د ال تكوف حىت يدخلوا يف اإلسبلـ، وإ٪تا حىت يعطوا اٞتزية عن يد وىم صاغروف، وال يلزموف ابإلسبلـ، أما الورنيوف وعبا

 األصناـ فإهنم يقاتلوف حىت يشهدوا أف ال إلو إال هللا، ال يقبل منهم غَت ذلك، وىذا فيو خبلؼ يسَت عند العلماء.

[ إشارة إىل أف اإلنساف ينسل  من اإلٯتاف 5]التوبة:فَِإْف ََتبُوا َوَأقَاُموا الصهبلَة َوآتَػُوا الزهَكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهمْ  ويف قولو تعاىل:
قع يف الكفر بًتكو ٢تذه األشياء، ودخولو يف ىذه األعماؿ الظاىرة أمارة على دخولو يف اإلسبلـ؛ ٢تذا أمر بتخلية السبيل، وي

أمرت أف أقاتل الناس حىت يشهدوا أف ال إلو إال هللا،  فالعربة يف ذلك ىو بعمل الظاىر؛ ٢تذا قاؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ: )
( وقد ذكر ىنا ا١تقاتلة، وا١تقاتلة تكوف من طرفُت، أما القتل فيكوف من طرؼ واحد؛ ألف  وأف دمحماً رسوؿ هللا، ويقيموا الصبلة

يريد القتل لصاحبو، أما ا١تقاتلة فهي من ا١تدافعة على وزف مفاعلة، أي: كل منهما حريص على قتل  ا١تقتوؿ قد يقتل وىو ال
 صاحبو.

( فيو أنو ال ٬توز للمسلم أف يغدر أبحد، بل يعلمو أبف بينو  أمرت أف أقاتل الناس حىت يشهدوا أف ال إلو إال هللا وقولو ملسو هيلع هللا ىلص: )
(، وا١تقاتلة فيها إشارة إىل  أمرت أف أقاتل الناس وبينو حرب؛ و٢تذا ذكر ىنا أمر ا١تقاتلة، ما قاؿ: أمرت أف أقتل الناس، وإ٪تا: )

ىته َيْسَمَع َكبلـَ َوِإْف َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكَُت اْسَتَجاَرَؾ فََأِجْرُه حَ  وجود اٟترب واالستعداد ٢تا، و٢تذا قاؿ هللا جل وعبل لرسولو ملسو هيلع هللا ىلص:
[، أي: اجعل بينك وبينو أماف إىل أمد، مث أعلمو أنو بعد زواؿ ىذا الشهر أو الشهرين ال يوجد 6]التوبة:اَّللِه مثُه أَبِْلْغُو َمْأَمَنوُ 

دعة فإف ذلك لك؛ أماف بيٍت وبينك، وإ٪تا ىي اٟترب، وبعد ذلك إف أتيتو ليبًل أو هنارًا، سرًا أو جهارًا، ٮتدعة أو من غَت خ
 ألنك أعلمتو بذلك، وىذا داخل يف ابب ا١تقاتلة.

(، يشهدوا أف ال إلو إال هللا، أي: ال معبود ْتق إال  ويقيموا الصبلة حىت يشهدوا أف ال إلو إال هللا، وأف دمحماً رسوؿ هللا، قاؿ: )
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، كما يف هللا، وأف دمحماً رسوؿ هللا الـز لثبوت شهادة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وىذا ىو الذي رفع هللا عز وجل بو ذكر رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 بذكر هللا عز وجل، وجعل الشهادة لنبيو مقًتنة ابلشهادة لوحدانيتو، واستحقاقو سورة الشرح، أي: قرف اسم رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 للعبادة.

(، تقدـ معنا البياف يف مسأليت الصبلة والزكاة ووجوهبما، واألدلة على ركنيتهما،  ويقيموا الصبلة، ويؤتوا الزكاة قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: )
عبد هللا بن  والكبلـ على كفر َترؾ الصبلة، وخبلؼ العلماء يف ىذه ا١تسألة، وكذلك مسألة الزكاة، واٟتج، والصياـ يف حديث

 عليو رضواف هللا تعاىل السابق. عمر

 إال هللا، وعنو اشتهر ىذا اللفظ. رٛتو هللا، على أف معناىا: ال معبود ْتق ابن جرير الطربي ( نص ال إلو إال هللا ويف قولو ملسو هيلع هللا ىلص: )

(، أي: أف اإلنساف أيخذ الناس  هبم على هللافعلوا ذلك عصموا مٍت دماءىم وأموا٢تم إال ْتق اإلسبلـ وحسا ويف قولو ملسو هيلع هللا ىلص: )
(، ويف ىذا إشارة إىل أف القوؿ  عصموا مٍت دماءىم وأموا٢تم ( ىذه األعماؿ وقالوىا، ) فإذا فعلوا ذلك بظواىر األمور، قاؿ: )

(، والشهادة  أمرت أف أقاتل الناس حىت يشهدوا أف ال إلو إال هللا، وأف دمحماً رسوؿ هللا فعل، فالنيب عليو الصبلة والسبلـ قاؿ: )
( إشارة إىل ما  فإف فعلوا ذلك ( وتكوف ابٞتوارح، قاؿ: ) الزكاةويؤتوا ( وتكوف ابٞتوارح، ) ويقيموا الصبلة تكوف ابلقوؿ، )

مى؟ الصواب أنو يسمى فعبًل؛ و٢تذا قاؿ هللا جل وعبل يف كتابو سبق، والعلماء قد اختلفوا يف القوؿ، ىل يسمى فعبلً أـ ال يس
[، فسماه قواًل مث ٝتاه فعبًل، ويف ىذا الباب مسائل 111]األنعاـ:زُْخُرَؼ اْلَقْوِؿ ُغُرورًا َوَلْو َشاَء رَبَُّك َما فَػَعُلوهُ  العظيم:

من أمور الًتوؾ، ىل الًتوؾ تسمى أعمااًل؟ لعل ٢تا مناسبة منها ما يتعلق ابلقوؿ، ىل يسمى القوؿ عمبلً أـ ال؟ وأيضاً ما كاف 
 ترد فنتكلم عليها.

 (، يدخل يف ذلك أيضاً عصمة األعراض من ابب أوىل. موا٢تمعصموا مٍت دماءىم وأ وقولو ملسو هيلع هللا ىلص: )

وف فيو من تقصَت، وكذلك ما يقعوف فيو من خلل، فإنو ٬تب أف يؤتى ْتق (، حق اإلسبلـ ما يقع إال ْتق اإلسبلـ وقولو ملسو هيلع هللا ىلص: )
 اإلسبلـ ىذا.

(، أي: اٟتساب على هللا سبحانو وتعاىل ال على غَته، وىو احملاسب وحده وا١تؤاخذ يف ىذا  وحساهبم على هللا وقولو ملسو هيلع هللا ىلص: )
 الباب.

 وىو ا١تعبود سبحانو وتعاىل؛ و٢تذا يقوؿ الشاعر: ( مشتقة من اإللو هللا و )

 هلل در الغانيات ا١تده سبحن واسًتجعن من أتلو
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 وقيل: إف اإللو مشتقة من ألو أي ارتفع؛ و٢تذا يقوؿ الشاعر:

 تروحنا من الدىناء عصرًا وأعجلنا اإل٢تة أف تغيب

 وا١تراد ابإل٢تة الشمس؛ ألف العرب تسمي الشمس إ٢تة الرتفاعها.

 قيل: ا١تراد بذلك ىو البقاء والدواـ من غَت تغَت؛ و٢تذا يقوؿ الشاعر:و 

 أ٢تنا بدار ال تبُت رسومها كأف بقاايه وشاـ على اليد

وقيل: ا١تراد بذلك أف هللا عز وجل ال ٭تيط بو العباد من حيث رؤيتو وإدراؾ حقيقتو سبحانو وتعاىل، فقيل: إف االشتقاؽ يف 
 ؤية عباده لو، إال ما أيذف هللا عز وجل بو يـو القيامة، ويستدلوف بقوؿ الشاعر:ذلك من اله أي اختفى عن ر 

 الىت فما رؤيت يوماً ٓتارجة اي ليتها برزت حىت رأيناىا

 وىذا قوؿ الشاعر يف معشوقتو، يعٍت: أهنا اختفت.

 ويظهر أهنا جامعة ٢تذه ا١تعاين كلها، وىو أقرب إىل قوؿ الشاعر:

 ه سبحن واسًتجعن من أتلوهلل در الغانيات ا١تد

 أي: من تعبد هلل سبحانو وتعاىل.
 

 
 باب من قال: اإلٌمان هو العمل لقوله تعالى: )وتلك الجنة التً أورثتموها بما كنتم تعملون(

 

 

 قاؿ رٛتو هللا: ] ابب من قاؿ: إف اإلٯتاف ىو العمل.

 [.71]الزخرؼ:وَىا ٔتَا ُكنُتْم تَػْعَمُلوفَ َوتِْلَك اْٞتَنهُة الهيِت أُورِرْػُتمُ  لقوؿ هللا تعاىل:

[ عن قوؿ ال إلو 91-91]اٟتجر:َعمها َكانُوا يَػْعَمُلوفَ  * فَػَورَبَِّك لََنْسأَلَنػهُهْم َأْٚتَِعُتَ  وقاؿ عدة من أىل العلم يف قولو تعاىل:
ْعَمِل اْلَعاِمُلوفَ  إال هللا.  [.61]الصافات:ِلِمْثِل َىَذا فَػْليػَ

، سعيد بن ا١تسيب ، عنابن شهاب قاؿ: حدرنا إبراىيم بن سعد ، قاال: حدرناموسى بن إٝتاعيل، و أٛتد بن يونس حدرنا
أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص سئل: أي العمل أفضل؟ فقاؿ: إٯتاف ابهلل ورسولو. قيل: مث ماذا؟ قاؿ: اٞتهاد يف سبيل هللا.  ) أيب ىريرة عن
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 ( [. قيل: مث ماذا؟ قاؿ: حج مربور

ائو ىو قوؿ القلب، وعمل القلب، وقوؿ قوؿ ا١تصنف رٛتو هللا: )ابب من قاؿ: إف اإلٯتاف ىو العمل(، اإلٯتاف من جهة أجز 
اللساف، وعمل اٞتوارح، فهو أربعة، وقوؿ اللساف ىو الشهادَتف، وما أييت من توابع اإلٯتاف من تسبيح وهتليل، ىذا إٯتاف 
 اللساف، وىو القوؿ، وىو متنوع ْتسب ما جاء يف ذلك من الدليل، وأما ابلنسبة للقلب فالقلب لو قوؿ ولو عمل، أما قولو

فهو التصديق، أف يصدؽ اإلنساف ويؤمن أبف هللا جل وعبل واحد يف ربوبيتو وألوىيتو وأٝتائو وصفاتو، أما ابلنسبة لعمل القلب 
فهو اإلخبلص، واإلنساف يقوى عملو ويضعف ْتسب ما يف قلبو من قوؿ القلب وعملو، وقوؿ اللساف ىل يسمى فعبلً أـ ال؟ 

 أـ ال؟ سيأيت الكبلـ على ىذا. تقدـ اإلشارة إليو، وىل يسمى عمبلً 

يف قولو: )إف اإلٯتاف ىو العمل( ال خبلؼ عند العلماء يف أف العمل إٯتاف، وأف اإلٯتاف عمل، وإ٪تا التباين يف ذلك بُت منهج 
من أىل السنة واٞتماعة وىم أىل اٟتق ومنهج أىل الضبلؿ فأف العلماء ٬تعلوف اإلٯتاف قوؿ وعمل واعتقاد، فيجعلونو مركب 
ىذه األجزاء، فإذا انتفى واحد منها انتفى اٞتميع، وإذا وجد سبب مكفر يف أحد ىذه األجزاء فإنو أييت على الباقي، وىنا 

الذي ىو التصديق الذي أوؿ ما ينصرؼ إىل عمل -يستدؿ ّتملة من ا١تعاين من األقواؿ واألعماؿ، اليت تدؿ على أف اإلٯتاف 
َوتِْلَك اْٞتَنهُة الهيِت  مل اٞتوارح، واستدؿ ّتملة من ايآايت، من ذلك قوؿ هللا جل وعبل:يدخل فيو قوؿ اللساف، وع -القلب

[، العمل الذي ذكره هللا عز وجل يف ايآية، جاء تفسَت ذلك أبنو ال إلو إال هللا، فقد 71]الزخرؼ:ُأورِرْػُتُموَىا ٔتَا ُكنُتْم تَػْعَمُلوفَ 
 (. مفتاح اٞتنة: ال إلو إال هللا أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ) معاذ بن جبل يف مسنده من حديث أٛتد جاء عند اإلماـ

َعمها َكانُوا يَػْعَمُلوفَ  * فَػَورَبَِّك لََنْسأَلَنػهُهْم َأْٚتَِعُتَ  )وقاؿ عدة من أىل العلم يف قوؿ هللا جل وعبل:ويف قولو رٛتو هللا: 
بشَت بن  عن ليث بن أيب سليم [ [ عن قوؿ: ال إلو إال هللا(، ىذا جاء مرفوعاً وموقوفاً، فقد ورد من حديث91-91]اٟتجر:
فَػَورَبَِّك  عليو رضواف هللا تعاىل عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وجاء موقوفاً أيضاً أف قوؿ هللا جل وعبل: أنس بن مالك عن هنيك
و في ليث بن أيب سليم[ عن ال إلو إال هللا. والصواب يف ذلك الوقف و 91-91]اٟتجر:َعمها َكانُوا يَػْعَمُلوفَ  * ُهْم َأْٚتَِعُتَ لََنْسأَلَنػه 

 ، وعن غَتىم من ا١تفسرين من السلف.٣تاىد بن جرب، و عبد هللا بن عمر ضعف، وجاء تفسَته أيضاً عن

ْعَمِل اْلَعاِمُلوفَ  وقولو كذلك: [، العمل ينصرؼ إىل القوؿ بظاىر تفسَت السلف يف ذلك، 61]الصافات:ِلِمْثِل َىَذا فَػْليػَ
عمل اٞتوارح، وينصرؼ كذلك إىل عمل القلب، وأما ابلنسبة ىل يوصف القوؿ أبنو إىل  -وىو األصل-وينصرؼ أيضاً بداىة 

رٛتو هللا  أٛتد عمل؟ مل يكن موجوداً عند السلف أهنم ٬تعلوف القوؿ عمبًل، وإ٪تا يفردونو بذلك على سبيل التجوز؛ و٢تذا اإلماـ
 فإنو يقوؿ: إف اإلٯتاف قوؿ وعمل، والعمل ىو القوؿ. وارشبابة بن س ينكر وصف القوؿ ابلعمل، ومن أوائل من ذكر ذلك

ىذا، قاؿ: ىذا قوؿ خبيث، يشبو قوؿ ا١ترجئة؛ والسبب يف ىذا أنو قاؿ: قوؿ وعمل،  شبابة عن قوؿ أٛتد و٢تذا ١تا سئل اإلماـ
 لب وقوؿ اللساف، وال يصح ىذا.وجعل العمل ىو القوؿ وليس عمل اٞتوارح، إذًا: ال يوجد عمل جوارح، فجعلو عمل الق
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اٞتوارح؛ و٢تذا ٧تد يف أبواب رٛتو هللا يف ظاىر أقوالو ال يدخل األقواؿ يف أبواب األعماؿ، بل ٬تعلها مقتصرة على  أٛتد واإلماـ
فقاؿ: أنت طالق، أف ىذا ال يرجع فيو إىل نيتو، وال يستدؿ على ىذا بقولو  -والطبلؽ قوؿ-الطبلؽ أف الرجل إذا طلق زوجتو 

ذا قوؿ، ال يسأؿ عن ذلك قاؿ: ىذا ليس بعمل، ى أٛتد (؛ و٢تذا ١تا سئل اإلماـ إ٪تا األعماؿ ابلنيات عليو الصبلة والسبلـ: )
تدخل يف  رٛتو هللا ٯتضي الطبلؽ ٔتجرد ورود اللفظ؛ ألف النية يرجع فيها إىل العمل، واألقواؿ أٛتد عن النية، وكأف اإلماـ

أبواب األفعاؿ كما تقدـ على سبيل التجوز، واألصل ا١تفارقة بُت عمل القلب وقوؿ اللساف وعمل اٞتوارح، حىت ال تشتبو ىذه 
ا١تسائل أبقواؿ ا١ترجئة، وإف كاف ذلك سائغاً يف لغة العرب، بل رٔتا يوصف الفعل أبنو قوؿ، فيقوؿ اإلنساف: قاؿ فبلف كذا، 

 ك اإلشارة أبهنا قوؿ، وىذا على سبيل التجوز، ال على سبيل الغلبة.وأشار بيده، فوصف تل

(، وىذا جاء  أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص سئل: أي العمل أفضل؟ قاؿ: إٯتاف ابهلل ورسولو عليو رضواف هللا تعاىل: ) أيب ىريرة ويف حديث
لسبلـ أجاب أبف اإلٯتاف ىو العمل، والعمل ىنا ىو تصديق القلب وقولو، بعد السؤاؿ عن العمل، وكأف النيب عليو الصبلة وا

آخر، وكذلك قوؿ اللساف وعمل اٞتوارح، فهذا كلو عمل، فضرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص ألحد أمثلتو وىو إٯتاف ابهلل ورسولو، مث ذكر مثااًل 
( فجعل عمل اٞتوارح، وعمل القلب، وقوؿ اللساف، الذي ىو إٯتاف ابهلل ورسولو وشهادة أف ال إلو  اٞتهاد يف سبيل هللا قاؿ: )

 ( أي: أف كل ىذه الصور داخلة يف مسمى ومعٌت اإلٯتاف. اٟتج ا١تربور إال هللا، كلو من اإلٯتاف، مث ذكر )
 

 
 باب إذا لم ٌكن اإلسالم على الحقٌقة، وكان على االستسالم، أو الخوف من القتل

 

 

 قاؿ رٛتو هللا: ] ابب إذا مل يكن اإلسبلـ على اٟتقيقة، وكاف على االستسبلـ، أو ا٠توؼ من القتل.

[، فإذا كاف على اٟتقيقة فهو على قولو 14]اٟتجرات:قَاَلِت اأَلْعَراُب آَمنها ُقْل مَلْ تُػْؤِمُنوا َوَلِكْن قُوُلوا َأْسَلْمَنا لقولو تعاىل:
 [ [.19]آؿ عمراف:ِعْنَد اَّللِه اإِلْسبلـُ  ِإفه الدِّينَ  جل ذكره:

اإلسبلـ من جهة إطبلقو على ٨توين: إسبلـ على اٟتقيقة، وإسبلـ على الصورة ببل حقيقة، إسبلـ اٟتقيقة ىو الذي يقًتف فيو 
يزيد وينقص يف ابب الباطن ابلظاىر، وأما على غَت اٟتقيقة فهو اإلسبلـ الظاىر من غَت ابطن، وىو إسبلـ ا١تنافقُت، واإلنساف 

 النفاؽ، وكلما زاد التباين بُت الباطن والظاىر زاد جانب النفاؽ لدى اإلنساف.

هنع هللا يضر  سعد ، عنعامر بن سعد بن أيب وقاص ، قاؿ: أخربينالزىري ، عنشعيب ، قاؿ: أخربانافأبو اليم قاؿ رٛتو هللا: ] حدرنا
هللا، ما لك عن  جالس، فًتؾ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رجبًل وىو أعجبهم إيل، فقلت: اي رسوؿ سعدرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أعطى رىطاً، و أف  )

فبلف، فوهللا إين ألراه مؤمنًا؟ فقاؿ: أو مسلماً؟ فسكت قليبًل، مث غلبٍت ما أعلم منو، فعدت ١تقاليت، فقلت: ما لك عن فبلف، 
، إين ألعطي سعد فوهللا إين ألراه مؤمنًا؟ فقاؿ: أو مسلماً، مث غلبٍت ما أعلم منو، فعدت ١تقاليت، وعاد رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، مث قاؿ: اي

 الرجل وغَته أحب إيل منو، خشية أف يكبو هللا يف النار (.
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 [. الزىري ، عنالزىري وابن أخي معمرو  صاٌفو  يونس ورواه

الصبلة والسبلـ  وىذا داخل فيما تقدـ من معٌت أف اإلنساف قد يشكل عليو بعض الظواىر، فَتبط هبا البواطن، والنيب عليو
يعلمو هللا عز وجل ببواطن بعض األشخاص ٦تا ال يعرفو أصحابو عليهم رضواف هللا، فرٔتا فعل شيئاً يتعلق اب١توازنة بُت أمر 

كأنو متأكد، لذا عاد على سعد ىنا، و  سعد الباطن والظاىر، و٭تملو بعض الناس على ما يعلمونو من الظاىر، كما جاء يف قوؿ
اي رسوؿ هللا، ما لك عن فبلف، فوهللا إين ألظنو  : )سعد وؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حينما أعطى رىطاً ورجل عنده مل يعطو شيئاً، فقاؿرس

(، أي: لعلو مسلم فهو دوف ىذه ا١ترتبة اليت تظنها أنت، وىذا الفارؽ بُت  مؤمناً، فقاؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ: أو مسلماً 
اإلسبلـ واإلٯتاف إشارة إىل أنو قد يتحقق يف ذات اإلنساف اإلسبلـ على اٟتقيقة، واإلسبلـ على غَت اٟتقيقة يف شخص واحد، 

 وذلك للتباين بُت عمل الباطن وبُت عمل الظاىر.

ل يف اٟتكم على ظواىر الناس فيما ال يلـز معو إنزاؿ اٟتكم الشرعي، وأما اٟتكم الشرعي فإنو ٢تذا ينبغي لئلنساف أال يستعج
يؤخذ من ظواىر الناس، وىذا يف ماذا؟ وىذا يف أمور تزكية الناس، أو الشهادة ٢تم، أو العطاء أو ٨تو ذلك، لذا فإنو ينبغي 

ب، فاإلنساف رٔتا يشاىده أحد من الناس فيقـو بضبط خلقو لئلنساف أف يتوقى فيو؛ ألف حاؿ الشهادة ٗتتلف عن حاؿ الغي
رٛتو هللا: ينبغي للرجل أف يسأؿ عن شهوده   أٛتد وسلوكو و٨تو ذلك، وأما إذا اختفى فإنو يفعل شيئاً آخر؛ ٢تذا يقوؿ اإلماـ

كل قليل، فإف اإلنساف يتغَت من حاؿ إىل حاؿ. وذلك أف اإلنساف يستطيع أف يتصنع ساعة عند الناس، ولكن ال يستطيع أف 
يكوف يتصنع كل يومو؛ و٢تذا فالسفر يسفر عن األخبلؽ؛ بسبب طوؿ الزمن، وأما ٥تالطة الناس فهي شيء عارض، والعارض 

فيو التصنع، بينما الدائم يصعب فيو التصنع، والنيب عليو الصبلة والسبلـ علم من ابطنو، وذلك ٦تا أعلمو هللا جل وعبل، ويف 
ىذا أف كثَتاً من أمور النيب عليو الصبلة والسبلـ وأفعالو ترتبط ذلك ببعض البواطن؛ ٢تذا أمثاؿ ىذه العلل ينبغي أال تربط بعلة 

انت العلة خفية، و٬تب يف ذلك اإلٯتاف والتصديق، وأف توكل العلة إىل العامل هبا، وأف أيخذ اإلنساف ذلك على ظاىرة، فرٔتا ك
 االمتثاؿ.

ويف ىذا أيضاً أف النيب عليو الصبلة والسبلـ كاف قلوب الناس ليخرج جذوة اإلٯتاف يف قلوهبم، ويستثَتىا ابلعطاء، ومعلـو لذي 
لوب من الفساد، وىو أيضاً معلـو عند أىل العقل ا١تتجردين من اإلسبلـ، حيث يسموف التطهَت العقبلء أف العطاء يطهر الق

 اب١تأساة، أي: أف اإلنساف إذا تقلب اب١تأساة من حزف وكرب وفرح فإنو أقرب إىل معرفة اٟتقائق؛ ألف النفس لديو تطهرت.

عيش ال تتطهر لديهم األقواؿ واألفعاؿ؛ ٢تذا النيب عليو الصبلة واإلنساف الذي ال ٘تر عليو ا١تأساة كالذين يعيشوف يف رغد من ال
والسبلـ يطهر قلوهبم بشيء من العطاء حىت يضطرب القلب، وينتفض ويرجع إىل اٟتق، و٢تذا الفبلسفة  

وغَتىم يسموف ىذا التطهَت ابلببلء، الذي يطرأ على اإلنساف فيتجرد، ورسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص طهره هللا  سقراطو  أفبلطوفو  أرسطوكػ
اإلنساف يتجرد يف معرفة جل وعبل من كل شيء ونقاه، وىذه ا١تأساة تكوف ابلنعيم وتكوف بسلب النعيم، والثمرة من ذلك أف 

اٟتق؛ ٢تذا ٕتد اإلنساف إذا نزلت بو مصيبة صقل قلبو وابتعد عن الشوائب وا١تكدرات، وٕترد للحق، فمثبلً: اإلنساف حينما 
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يذىب إىل الطبيب، مث ٮتربه الطبيب أف بك مرض السرطاف، يقع لديو التطهَت ايآف، فيكوف القلب أنقى ما يكوف يف ىذه 
أيتيو الشخص فيقاؿ: فبلف ظلمك. يقوؿ: أحلو هللا. فبلف سرؽ دارؾ؟ يقوؿ: عفا هللا عنو. يتعامل بطيبة َتمة،  اللحظة، فرٔتا

ىذا ىو التطهَت، أما النيب عليو الصبلة والسبلـ فإنو ال يوجد شيء يف قلبو من الشوائب، ويتعامل مع الناس بقلب مطهر ببل 
 مؤررات.

ذي ال يتطهر اب١تأساة ىو القلب الذي يُكشف لو عن اٟتقائق، وكلما كثر التطهَت اب١تأساة يف و٢تذا يقوؿ الفبلسفة: إف القلب ال
 القلب عرؼ اٟتقائق وميزىا من غَت غبش.

فاإلنساف حينما يريد أف ٭تكم على شخص لديو شوائب، كشوائب ا١تاؿ، وشوائب الشهوة، وشوائب اٟتظ، والسمعة، واٞتاه، 
ر اب١تأساة كا١ترض أو ٨تو ذلك ٕترد فيصبح ا١تاؿ ال قيمة لو عنده، السمعة ال قيمة ٢تا عنده، وىو خليط يف عقلو، فإذا تطه

استوى لديو الناس، يقـو للضعيف، ويقـو للكبَت على حد سواء، وىذا ما ٖتقق يف مقاـ النبوة، فكاف النيب عليو الصبلة 
ال ٮتشى الفقر؛ ألف القلب ليس متعلقاً ابلدنيا، وىو على  والسبلـ يدفع ا١تاؿ كما يدفع أحدان كأس ا١تاء، فيعطي عطاء من 

كماؿ و٘تاـ التطهَت، النيب عليو الصبلة والسبلـ يتعامل مع أولئك الصحابة هبذا التطهَت، يطهرىم ابلعطاء، فيعطيهم حىت 
يرجع إىل اٟتق مع أنو ال رابط يرجعوا إىل أنفسهم ويقوموا ابلتأمل؛ ٢تذا كم من الناس إذا نزلت بو مصيبة رجع إىل اٟتق، ١تاذا 

بُت اٟتادث الذي أصابو، وبُت التوبة واإلقبلع عن الذنب؟ فمثبًل كاف يشرب ا٠تمر، فوقع يف حادث فإنو يرجع عن ا٠تمر، 
السبب يف ذلك أف القلب تطهر فرأى األمور على حقيقتها اليت حجبت عنو بشيء من اٟتجب، فجاءت ىذه ا١تصيبة وضربت 

عنو الراف، كذلك أيضاً )إعطاء ا١تاؿ( فإنو يزيل عن القلب شيئاً من الغبش، فيطهره مث يتجرد للحقيقة، وينساؽ القلب وأزالت 
 ٢تا.

 

 
 باب إفشاء السالم من اإلسالم

 

 

 قاؿ رٛتو هللا: ] ابب إفشاء السبلـ من اإلسبلـ.

 : ربلث من ٚتعهن فقد ٚتع اإلٯتاف: اإلنصاؼ من نفسك، وبذؿ السبلـ للعامل، واإلنفاؽ من اإلقتار [.عمار وقاؿ

يلحقها ابإلسبلـ، والسبلـ ا١تراد قوؿ ا١تصنف رٛتو هللا: )ابب إفشاء السبلـ من اإلسبلـ(، ىنا يذكر ٚتلة من أمور الطاعات، و 
بو: التحية اليت جعلها هللا عز وجل خاصة ألىل اإلسبلـ، وىي ٖتية أىل اٞتنة، والسبلـ يبذلو اإلنساف لئلنساف ا١تسلم، وىل 

للسبلـ فإنو  يبذؿ لغَته أـ ال؟ يقاؿ: إنو يبذؿ لغَته التحية بقولو: مرحباً، وأىبلً وسهبًل، و٨تو ذلك من التحااي، وأما ابلنسبة
يبذؿ ألىل اإلٯتاف، فإذا سلم غَت ا١تسلم فإنو يرد عليو إذا سلم سبلماً صحيحاً، فإذا سلم ونطق اٟتروؼ وأخرجها من ٥تارجها 
الصحيحة، فيقاؿ: وعليكم السبلـ، ولكنو ال يضيف: ورٛتة هللا وبركاتو؛ ألف مثل ذلك ال يتحقق إال ألىل اإلٯتاف، وأما إذا 
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  الكبلـ فإنو يقوؿ: وعليكم، كما فعل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.وجد إضماراً يف

وقولو: ] من اإلسبلـ [ أي: من الطاعات، وىنا يظهر أف ا١تصنف رٛتو هللا بدأ يذكر األجزاء اليسَتة اليت ىي من الطاعات، 
قوؿ: السبلـ سنة، ورده واجب، فالسبلـ على خبلؼ عند العلماء: ىل ىو من السنن أو من الواجبات؟ فمن العلماء من ي

 وىذه كلمة شائعة، ولكن ال أعلم ٢تا أصبلً يف كبلـ السلف، والذي يظهر وهللا أعلم.

 إف بذؿ السبلـ واجب يف ذاتو، ورده أوجب.

عبد  : ربلث من ٚتعهن فقد ٚتع اإلٯتاف( اٟتديث، ىذا اٟتديث قد جاء مرفوعاً وموقوفاً، رواهعمار وقولو رٛتو هللا: )وقاؿ
صلة بن  عمار ن، ويرويو ععمار ، وجعلو عنأيب إسحاؽ عن سفياف الثوري يف كتابو ا١تصنف عن ابنو، ورواه غَته عن الرزاؽ
يف   عبد الرزاؽ ، رواه، وجعلو موقوفاً عليو، وروي ىذا اٟتديث من وجو آخر مرفوعاً عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصعمار بن ايسر عن زفر

فوعاً إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وىو غَت ٤تفوظ، مر  عمار بن ايسر عن صلة بن زفر عن أيب إسحاؽ عن معمر كتابو ا١تصنف عن
يف إيراده حىت يف  للبخاري ا١ترفوع، وىذا هنجلو موقوفاً ىو ترجيح للموقوؼ على  البخاري والصواب يف ذلك الوقف، وذكر

 أبواب ا١تعلقات.

فسك، وبذؿ السبلـ للعامل، واإلنفاؽ من اإلقتار( العمل يف قولو رٛتو هللا: )ربلث من ٚتعهن فقد ٚتع اإلٯتاف: اإلنصاؼ من ن
الواحد ال ٬تمع فيو اإلنساف اإلٯتاف، ولكن قد ٕتتمع بعض شعب اإلٯتاف اليت تتبعها شعب أخرى، فيتحقق اإلٯتاف ٔتجموعها 

 لوجود الـز للشعب األخرى.

اإلنساف لربو جل وعبل، وحق اإلنساف لآلخرين،  فهنا ذكر ربلاثً، ذكر )اإلنصاؼ من نفسك(، واإلنصاؼ من النفس يتعلق ْتق
ويغلب الثاين، فاإلنساف إذا أنصف نفسو يف حق الناس، فأدى ما عليو ابلنسبة لوالديو من بر الوالدين، وإكراـ اٞتار، وكذلك 

ف ىذا من يف أبواب ا١تعامبلت مل يسرؽ ومل يغتصب، وأعطى كل ذي حق حقو، ويف البيع مل يغش ومل ٮتادع و٨تو ذلك، فإ
اإلنصاؼ، و٦تا يتعلق أيضاً بذات اإلنساف مل يكن من أىل الشح، ويعطي كل ذي حق حقو، وىذا يتعلق بشيء من أنواع 

 العبادات، كمسألة الزكاة، فإف الزكاة إذا وجبت عليو ليست حقاً لو وإ٪تا ىي حق لغَته.

(، وىذا معناه أف الزكاة إذا وجبت على اإلنساف، مث بقيت  اًل إال أىلكتوما خالطت الزكاة ما قاؿ: ) عائشة وقد جاء يف حديث
يف مالو فهي مفسدة للماؿ؛ و٢تذا من ٬تب عليو الزكاة يف مالو، فحلت عليو ىذا اليـو وجب عليو أف ٮترج الزكاة من مالو فورًا، 

و من عدـ الربكة يف مالو، وزواؿ ا١تاؿ مع كثرتو عنو، وأف يفصلها؛ ألف مبيتها مع ا١تاؿ مفسد للماؿ، وكثَت من أرابب ا١تاؿ يشك
أو عدـ االنتفاع منو، والسبب يف ذلك وجوده ماؿ ليس لو فيو حق وإ٪تا ىو لغَته من األصناؼ الثمانية ابت عنده، وقد جاء 

أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص صلى أبصحابو صبلة العشاء، فقاـ فزعاً ٬تر رداءه، فلما رجع إىل أصحابو، قاؿ: إين تذكرت  يف الصحيح )
بلة والسبلـ أو ابت عند غَته، (، ومعلـو أف ا١تاؿ إذا ابت عند النيب عليو الص ترباً من ذىب فخشيت أف يبيت إال عند أىلو
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فهو سيصل إىل أىلو، ولكن تلك الليلة فارقة؛ ألنو ٬تب أف ينتفع منو أىلو مباشرة؛ ٢تذا ينبغي لئلنساف إذا أخرج الزكاة، أو 
 ٝتى شيئاً أو وقفاً يف مالو وصرفو، ٬تب عليو أف يفرزه مباشرة حىت ال تفسد الصدقة مالو.

لسبلـ للعامل(، ىذا ما يتعلق أبمور ايآخرين، سواء كانت يف السبلـ أو يف غَته، واإلنساف إذا بذؿ ويف قولو رٛتو هللا: )وبذؿ ا
السبلـ للعامل، الصغَت والكبَت، الفقَت والغٍت، أايً كاف من يعرفو ومن ال يعرفو، فإف ذلك دليل على نبل النفس، وإذا بذؿ 

للجميع، فإنو سيحرص فيما ىو أعظم من ذلك وآكد، وىذا دليل على  اإلنساف اٟتق لغَته وحرص عليو يف ابب السبلـ، وبذلو
 نفي الشح.

ـ ال ويف قولو: )للعامل( إشارة إىل بذلو على من يعرؼ ومن مل يعرؼ، وقد جاء عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف من أشراط الساعة أف السبل
 يبذؿ إال للمعرفة.

أف اإلنساف كلما كاف فقَتاً وقع يف الشح، وا٠توؼ من الفقر، واليأس من الغٌت، فإذا ويف قولو: )واإلنفاؽ من اإلقتار(، أي: 
أنفق اإلنساف يف حاؿ اإلقتار فقد ٖتقق يف قلبو اإلٯتاف، أبف الذي أعطاه ىذا سَتزقو ما ىو أكثر منو، وأف الرازؽ ىو هللا، وىذا 

 دليل على وجود اإلٯتاف يف قلبو بعظمة هللا جل وعبل.

(  ٛتهممثل ا١تؤمنُت يف توادىم، وترا يو: ٛتل ىم غَته من أىل اإلٯتاف، وىذا كالًتابط الذي أشار إليو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص )كذلك ف
ا٠ترب، واجتماع ىذه األشياء كحاؿ أغصاف الشجر اليت ٕتتمع وفيها فروع كثَتة من الشعب؛ و٢تذا يستطيع اإلنساف أف ٬تمع 
أغصاف الشجرة، فيأيت إىل أصلها ويقوؿ: ىذه ربلث ىي كل الشجرة؛ و٢تذا النيب عليو الصبلة والسبلـ ذكر ىذه األشياء 

 اف فيها، فيستطيع اإلنساف أف يولد من واحد من ىذه األعماؿ شعباً كثَتة.لًتابط سائر األعماؿ وشعب اإلٯت

أف رجبل سأؿ  ) عبد هللا بن عمرو ، عنأيب ا٠تَت ، عنيزيد بن أيب حبيب ، عنالليث ، قاؿ: حدرناقتيبة قاؿ رٛتو هللا: ] حدرنا
 ( [. ي اإلسبلـ خَت؟ قاؿ: تطعم الطعاـ، وتقرأ السبلـ على من عرفت، ومن مل تعرؼرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أ

( إشارة إىل تفاوت مراتب اإلسبلـ، وقد جاء عن النيب  أي اإلسبلـ خَت ىذا يتضمن شيئاً من ا١تسائل السابقة، ويف قولو: )
 عليو الصبلة والسبلـ أف اإلسبلـ العبلنية، واإلٯتاف السر.

( إشارة إىل أف عمل اٞتوارح، وكذلك قوؿ اللساف داخل يف أبواب اإلسبلـ،  تطعم الطعاـ، وتقرأ السبلـ ويف قولو ملسو هيلع هللا ىلص: )
 واإلسبلـ واإلٯتاف بينهما عمـو وخصوص.

( إشارة إىل حب اإلنساف ألىل اإلٯتاف، ولو مل يعرفهم، وأهنم مشًتكوف يف اٟتق،  على من عرفت ومن مل تعرؼ ويف قولو ملسو هيلع هللا ىلص: )
حضوض الدنيا، أو لشيء من األسباب القدرية،  وأف ا١تعرفة يف ذاهتا ينبغي أف يتجرد منها اإلنساف، فرٔتا كانت ا١تعرفة ٟتض من

فيحب أحداً لكونو جارًا لو، وىذا السبب القدري ال يقدمو على غَته من جهة قوة اإلٯتاف؛ ٢تذا ينبغي أف يتساوى الناس يف 
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 ابب العطاء، وكذلك أيضاً يف ابب بذؿ التحية وا١تعروؼ.
 

 
 باب كفران العشٌر، وكفر دون كفر

 

 

 هللا: ] ابب كفراف العشَت، وكفر بعد كفر.قاؿ رٛتو 

 ، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص.أيب سعيد ا٠تدري فيو عن

أريت النار،  قاؿ: قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: ) ابن عباس ، عنعطاء بن يسار ، عنزيد بن أسلم ، عنمالك ، عنعبد هللا بن مسلمة حدرنا
فإذا أكثر أىلها النساء، يكفرف. قيل: أيكفرف ابهلل؟ قاؿ: يكفرف العشَت، ويكفرف اإلحساف، لو أحسنت إىل إحداىن الدىر مث 

 ( [. نك شيئاً قالت: ما رأيت منك خَتاً قطرأت م

يف قولو عليو الصبلة والسبلـ: )كفراف العشَت وكفر بعد كفر(، ىذا الكفر ا١تراد بو الكفر األصغر، والكفر على نوعُت: كفر 
ذلك يف األقواؿ، أكرب، وكفر أصغر، والكفر األكرب ىو ا١تخرج من ا١تلة، والكفر دوف كفر لو أسباب، ويقع يف أمور العقائد، وك

 ويف األعماؿ.

(، يف  أريت النار، فإذا أكثر أىلها النساء يكفرف : )عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص( مث ذكر قولو ملسو هيلع هللا ىلص أيب سعيد ا٠تدري قاؿ رٛتو هللا: )فيو عن
وعبل ما مل يره أحداً من العباد، وىذا من خصائصو عليو ىذا اٟتديث إشارة إىل أف النيب عليو الصبلة والسبلـ أراه هللا جل 

 الصبلة والسبلـ، والنيب عليو الصبلة والسبلـ كما أنو رأى النار، فإف هللا عز وجل أراه اٞتنة.

( ٚتلة من االحتماالت: إما أف يراد بذلك أهنن أكثر على اٟتقيقة، وإما أف يراد أهنن أكثر  أكثر أىلها النساء ويف قولو ملسو هيلع هللا ىلص: )
ف النساء ابلنسبة إىل ابلنسبة للنار ال ابلنسبة جملموع النساء، والغالب أف النساء أكثر من الرجاؿ؛ و٢تذا يف غالب الدوؿ ٕتد أ

الرجاؿ إىل درجة الثلثُت، ومنها ما ىو أكثر من ذلك، وىذا يف األغلب، وقرأت إحصائيات إلحدى الدوؿ أف النساء ابلنسبة 
للرجاؿ يشكلن تسعُت اب١تائة من نسبة السكاف، حىت قيل أهنم أيتوف برجاؿ من األجانب وٯتنحوهنم اٞتنسية حىت يتزوجوا 

 ىذا ٟتكمة أرادىا هللا سبحانو وتعاىل يف البشر.النساء لديهم، و 

نيب عليو الصبلة والسبلـ سبب كثرة النساء يف النار، وىو أهنن (، ذكر ىنا ال فإذا أكثر أىلها النساء يكفرف ويف قولو ملسو هيلع هللا ىلص: )
يكفرف العشَت، وىذا الكفر ىو كفر النعمة، وكفر النعمة كما أنو يكوف هلل سبحانو وتعاىل يكوف للسبب الذي جعلو هللا عز 

نها إبٯتانو وصدقو ونزاىتو؛ ألف وجل منعماً لئلنساف، وكفر النعمة ىو فطرة وغريزة يغرسها هللا عز وجل يف اإلنساف، يتخلص م
اإلنساف ٭تب أف يستأرر اب٠تَت لو، وىذا أمر معلـو ٬تده اإلنساف يف الصيب، و٬تده يف الكبَت، و٬تده يف الشي ، و٨تو ذلك؛ 

أيكم مالو أحب إليو من ماؿ واررو؟ قالوا: اي رسوؿ هللا ما منا من أحد إال ومالو أحب  و٢تذا قاؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ: )
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 (. إليو من ماؿ واررو. فقاؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ: مالو ما قدـ، وماؿ واررو ما أخر

أي يكفرف ابهلل؟ قاؿ: يكفرف العشَت، ويكفرف اإلحساف، لو أحسنت إىل أحداىن  فقاؿ: ) وىنا ذكر سبب كفراف العشَت
سنة، ولعل ا١تراد بو ىنا ما ىو أوسع من ذلك وىو ا١تدة الطويلة، سواء كانت سنة، أو  (، الدىر: يف لغة العرب يراد بو ال الدىر

كانت أبعد من ذلك، ولكن ال يسمى ما دوف السنة دىرًا، ولكنو السنة، وما كاف أكثر منها، والعرب مل تكن لسنواهتم بداية 
ِإفه ِعدهَة  ـ، وإ٪تا كانوا ٭تسبوف بدوراف ارٍت عشر شهراً،وهناية، مل يكن ٤تـر ىو بداية السنوات ال يف اٞتاىلية وال يف اإلسبل

[، فالسنة عند اٞتاىليُت تبتدئ من أي شهر لديهم، سواء كاف ٤ترماً، أو كاف 16]التوبة:الشُُّهوِر ِعْنَد اَّللِه ارْػَنا َعَشَر َشْهًرا
اٟتوؿ، وأما ضبط ٤تـر يف ابتدائو السنة ا٢تجرية إ٪تا   صفرًا، أو كاف ربيعاً، أو ٚتادى، فإف دارت وأتت على الشهر نفسو قالوا:

مل يكن ٤تـر أوؿ السنة ال يف اٞتاىلية وال يف  :أبو بكر العريب كاف بعد وفاة رسوؿ هللا صلى هللا وعليو وسلم؛ و٢تذا يقوؿ
اإلسبلـ، وإ٪تا كانت ىي دائرة ال يعلم ابتداؤىا، وال أعلم ذكر بداية احملـر يف شيء عن السلف إال ما جاء يف قوؿ هللا سبحانو 

[ 1]الفجر:َولََياٍؿ َعْشرٍ  قاؿ: تادةق عن ابن جرير الطربي [، جاء عند1-1]الفجر:َولََياٍؿ َعْشرٍ  * َواْلَفْجرِ  وتعاىل:
. وىذا يف تفسَت بصري، وانفراده يف مثل ىذا التأويل فيو ما فيو، وتفضيل عشر ٤تـر على  قتادةو  قتادة ىي العشر من ٤تـر

 غَتىا ٭تتاج إىل دليل.

كفر النعم سواء كاف من زوج، أو كاف من   وكفراف العشَت ىو الذي أوجب على النساء دخوؿ النار، وىذا فيو إشارة على عظم
(، وىذا وإف    من ال يشكر الناسال يشكر هللا غَته، فيجب على اإلنساف أف يشكر؛ ٢تذا يقوؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ: )

كاف مرتبطاً ابلبشر إال أف لو رابطاً ما ىو أبعد من ذلك، فإذا مل تشكر يف األمور احملسوسة كالذي يؤدي لك بيده مث تقبض، 
فإنك ستكوف أقل شكراً يف األمور الغَت ٤تسوسة كنزوؿ القطر عليك من السماء من غَت طلب، وكذلك إنبات األرض لك 

ؾ؛ ألف اٟتق يف ذلك مشاعاً فتكوف أقرب إىل كفر ذلك؛ ٢تذا فإف الذين يشكروف الناس على فضلهم الذي يؤديو هللا عز ولغَت 
وجل ويرسلو إليهم بواسطة خلقو فإف ىذا أمارة على شكر ا٠تالق سبحانو وتعاىل، فهؤالء كفروا ا٠تالق... بسبب كفرىم ١تن 

 جعلو هللا عز وجل سبباً يف ذلك اإلنعاـ.

وىذا فيو إشارة إىل أف أكثر دخوؿ النساء النار بسبب ىذا النوع، وليس بسبب ما جاء يف اٟتديث من قوؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
 (. أليست إذا حاضت مل تصل ومل تصـو )

واختلف العلماء يف ا١ترأة اليت ٖتيض ومل تصل ومل تصم ىل يكتب ٢تا صبلهتا يف حاؿ حيضها أـ ال؟ على قولُت: وقد 
رٛتو هللا يف أوائل كتاب ا١تنهاج، وذكر ا٠تبلؼ يف ىذه ا١تسألة، والذي يظهر يل وهللا أعلم أف ا١ترأة يكتب ٢تا  النووي ذكر٫تا

وؿ أجر الصبلة إذا حاضت، وإ٪تا النقصاف يكوف يف العمل والتلبس بو؛ و٢تذا النيب عليو الصبلة والسبلـ ذكر ىنا أف كثرة دخ
النساء للنار ىو بسبب كفراف العشَت، مع أنو لو كاف األجر ال يلحق للمرأة؛ لكاف سبباً أيضاً يف دخوؿ النار؛ ألنو نوع نقص يف 

 الثواب يقابلو ورود السيئة.
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( إشارة أيضاً إىل إنكار اٟتق وكذلك ا٠تَت ابٞتملة، ومثل ىذا األمر ينبغي أف ٭تذر  ما رأيت منك خَتًا قط ويف قولو ملسو هيلع هللا ىلص: )
حسن إليو، فيدعو اإلنساف منو حىت يف نفسو، ففي أبواب اإلنعاـ وشكر ا١تنعم واإلحساف عليو أف يبادر اإلنساف بشكر من أ

لو، ويشكره يف وجهو وعند غَته إف وجد فرصة، فهذا أمارة على شكر ا١تنعم، والنفوس الضعيفة القاصرة أو اليت فيها شح ال 
ؿ: فقايزيدىا اإلنعاـ إال شحاً، وأنفة أف ينسب ا٠تَت إليها، ورسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ضرب يف ذلك أعظم مثاؿ ألمتو، حُت صعد ا١تنرب 

(، وىذا شكر ٢تذا الشخص الذي انصر رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وكاف معو،  أيب بكر ما من أحد من الناس أمن عليه يف مالو وولده من )
 وشكر ا٠تلق أمارة على شكر ا٠تالق سبحانو وتعاىل.

عليو رضواف هللا تعاىل ليس فيو شكر  أاب بكر ـ حينما شكرويف ىذا أيضاً لفتة لطيفة جليلة، وىي أف النيب عليو الصبلة والسبل
َت ١تن ىو دونو أماـ العامة، ومن يطيق ىذا؟ أف الكبَت ١تن ىو دونو فحسب، بل فيو ما ىو أعظم من ذلك، أال وىو شكر الكب

يكوف الرجل سيداً وجيهاً يف قومو يشكر شخصاً بعينو؛ ألف لو فضبلً عليو أماـ العامة كلهم وىذا أمارة على طهارة النفس، 
د، أو مائة، فيقوؿ: وعدـ تعلقها بشيء من جاه الدنيا، وىذا غاية يف التجرد أف يشكر اإلنساف ا١تنعم عليو، سواء كاف أماـ واح

لفبلف فضل جزاه هللا عٍت خَتاً، وىذا ينبغي أف يستحضره اإلنساف، فإنو من أمارات اإلٯتاف، ومن أمارات طهارة النفس، 
 وكذلك أمارة على طاعة ا٠تالق سبحانو وتعاىل.

 وا.نكتفي هبذا القدر، وإذا كاف لدى اإلخواف شيء من األسئلة ٔتا يتعلق يف ىذا الباب فليتفضل
 

 
 األسئلة

 

 

 من يلحقوف ْتكم أىل الكتاب 
 

 

 (؟ ة أىل الكتابسنوا هبم سن السؤاؿ: اٞتزية ذكرت أهنا يف أىل الكتاب، طيب األرر )

اٞتواب: ىذا يف اجملوس؛ ألف اجملوس قيل إهنم من أىل الكتاب؛ أهنم أىل كتاب ٝتاوي، وقيل إهنم مزيج بُت اٟتنيفية وبُت 
 الكتاب فسنوا هبم سنة الكتاب، وجاء ىذا مرفوعاً وموقوفاً.

 

 رد التحية لغَت ا١تسلم 
 

 

 إذا أتى غَت ا١تسلم ابلتحية كاملة السبلـ عليكم ورٛتة هللا وبركاتو.السؤاؿ: يرد: وعليكم السبلـ إذا سلم، طيب 

 اٞتواب: تقوؿ: وعليكم.
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 االستدالؿ بقولو تعاىل: )فحيوا أبحسن منها( مع غَت ا١تسلم 
 

 

َها َأْو رُدُّوَىا السؤاؿ: طيب وايآية:  [.86:]النساءَوِإَذا ُحيِّيُتْم بَِتِحيهٍة َفَحيُّوا أبَِْحَسَن ِمنػْ

اٞتواب: مسألة التحية، وكذلك جزاء ا١تنعم يف شكره أمر الشارع أبف ٬تازي اإلنساف ويكافأ على شكره، وا١تكافأة ال يلـز أف 
تكوف اب١تثل، فقد يكوف لديك نصراين ويزوجك أختو، ىل تزوجو أختك؟ ال، ٬توز لك منو ما ال ٬توز لو منك، وذلك أف اليد 

؛ و٢تذا نقوؿ: إف حق ا١تؤمن على غَته أوىل من حق غَته عليو، وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم العليا ىي فوؽ اليد السفلى
 وابرؾ على نبينا دمحم.

  

  عبارلا سردلا

ُت تعترب ا١تعاصي من الكفر األصغر، وىي من أمور اٞتاىلية اليت تضعف اإلٯتاف، لكنها ال تذىبو، ومنها على سبيل ا١تثاؿ االقتتاؿ ب
أىل اإلٯتاف، وإ٪تا الذي يذىب اإلٯتاف ىو الشرؾ ابهلل سبحانو، وكذلك النفاؽ االعتقادي، أما النفاؽ العملي فهو يضعف اإلٯتاف،  
كإخبلؼ الوعد أو الكذب أو خيانة األمانة وغَتىا، ويقابل ذلك أمور ىي من اإلٯتاف وتزيده كذلك، كاٞتهاد واالعتكاؼ والصبلة 

 اف وغَت ذلك.والزكاة وصياـ رمض

 
 باب المعاصً من أمر الجاهلٌة وال ٌكفر صاحبها بارتكابها إال بالشرك

 

 

 اٟتمد هلل رب العا١تُت، وصلى هللا وسلم وابرؾ على نبينا دمحم وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم إبحساف إىل يـو الدين.

 أما بعد: فاللهم إان نسألك الفقو يف الدين وعلم التأويل.

رٛتنا هللا وإايه: ] ابب ا١تعاصي من أمر اٞتاىلية، وال يكفر صاحبها ابرتكاهبا إال ابلشرؾ؛ لقوؿ النيب صلى  البخاري ماـقاؿ اإل
َ ال يَػْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ ِبِو َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذلِ  (، وقوؿ هللا تعاىل إنك امرؤ فيك جاىلية و وسلم: )هللا علي َك ِلَمْن َيَشاءُ ِإفه اَّلله
 [.48]النساء:

ابلربذة، وعليو حلة، وعلى  أاب ذر قاؿ: لقيت ا١تعرور ، عنواصل األحدب ، عنشعبة ، قاؿ: حدرناسليماف بن حرب حدرنا
أعَتتو أبمو إنك امرؤ فيك  أاب ذر : ايإين ساببت رجبلً فعَتتو أبمو، فقاؿ: يل النيب ملسو هيلع هللا ىلص غبلمو حلة فسألتو عن ذلك، فقاؿ: )

يطعمو ٦تا أيكل، وليلبسو ٦تا يلبس، وال جاىلية، إخوانكم خولكم جعلهم هللا ٖتت أيديكم، فمن كاف أخوه ٖتت يده فل
 تكلفوىم ما يغلبهم، فإف كلفتموىم فأعينوىم ( [.

قوؿ ا١تصنف رٛتو هللا: )ابب ا١تعاصي من أمر اٞتاىلية(، اٞتاىلية إ٪تا ٝتيت جاىلية لغلبة ٥تالفة أمر هللا عز وجل عليها، وهللا 
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هللا سبحانو وتعاىل، فمن عصى هللا جل وعبل بعلم أو عن غَت علم سبحانو وتعاىل قد ذكر من يعمل سوء ّتهالة يعٍت: يعصي 
فقد وقع يف اٞتاىلية و٢تذا اٞتاىليوف أكثرىم أصحاب اٞتهل ا١تنايف للعلم من غَت مكابرة، وإ٪تا وجدوا آابءىم ىكذا، فسميت 

ذا مل يكن عا١تاً فإنو قد أيمث وقد ال تلك جاىلية، فمن خالف أمر هللا سبحانو وتعاىل متعمداً فهو عاصي، وأيمث بفعلو ذلك، وإ
أيمث، إذا مل يكن عا١تاً وقصر يف اٟتصوؿ على العلم أمث يف ىذا، وإذا مل يقصر يف ٖتصيل العلم ٔتا وقع فيو فإنو ال أيمث، وىذا 

ال يسمع يب أحد من ىذه  والذي نفسي بيده : )مسلم ظاىر يف قوؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ، كما جاء يف صحيح اإلماـ
(، يعٍت: أنو ٔتجرد السماع والتقصَت يف تتبع ذلك اٟتق جعل النيب  األمة يهودي وال نصراين، مث ال يؤمن يب إال أدخلو هللا النار

ا شعبة عليو الصبلة والسبلـ ذلك موجباً لدخوؿ النار، ويف قولو عليو رٛتو هللا: )ابب ا١تعاصي من أمر اٞتاىلية( يعٍت: أف فيه
من شعب اٞتاىلية، وكما أف لئلٯتاف شعب فكذلك للكفر شعب، وكما أان للعلم شعب كذلك أيضا فإف للجهل واٞتاىلية 

 شعب.

ويف قولو ىنا: )ال يكفر صاحبها ابرتكاهبا إال ابلشرؾ( ا١تعاصي اليت يقع فيها اإلنساف تنقص من أجره شيئاً فشيئاً، وتوجد شيئاً 
أف صاحبها ال يكفر إال بوجود الشرؾ فيو، وا١تؤمن ال يكفر إال بشي بُت، ويكفر بوجود ا١تكفر فيو  من شعب الكفر فيو إال

ابطناً وظاىرًا، ابطناً: بعمل القلب، وظاىرًا: بقوؿ اللساف وعمل اٞتوارح، وإذا توفرت فيو شعبة واحدة من شعب الكفر األكرب 
اف ال يتحقق فيو اإلٯتاف حىت توجد فيو شعب اإلٯتاف، وينتفي يف ذلك توفر فيو الكفر كلو، وإذا وجدت شعبة من شعب اإلٯت

 ضدىا.

 ويف قولو: )ال يكفر صاحبها( يعٍت: ٭تاؿ بينو وبُت اإلسبلـ، وكأنو غطى بينو وبُت اإلسبلـ، فجعلو حائبًل.

 سبحانو وتعاىل بقولو جل ويف قولو: )إال ابلشرؾ( ا١تراد بذلك: ىو الشرؾ األكرب ا١تخرج من ا١تلة، وىو الذي ذكره هللا
ِإفه اَّللهَ ال يَػْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ ِبِو َويَػْغِفُر َما ُدوَف  [، ويف قولو جل وعبل:5]ا١تائدة:َوَمْن َيْكُفْر اِبإِلٯتَاِف فَػَقْد َحِبَط َعَمُلوُ  وعبل:

(، وإ٪تا ىنا ذكر  إنك امرؤ فيك جاىلية ذكر قولو: )[؛ و٢تذا ذكرىا ا١تصنف رٛتو هللا تعاىل بعد 48]النساء:َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ 
مارات ودالالت على معاٍف فيها، فرٔتا ٚتع زبدة ما قوؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ مع أنو ذكره يف ا٠ترب، وذلك ألف الًتاجم أ

يريد ذكره يف الباب وجعلو يف الًتٚتة، وإ٪تا قاؿ: )ال يكفر صاحبها ابرتكاهبا إال بشرؾ(، يقوؿ: )ارتكاهبا( ارتكاب الذنب يعٍت: 
نساف الدابة، وىذا ال يكوف إال ركوبو، والركوب ال يكوف إال على الدابة، ارتكب فبلف معصية كذا فكأنو امتطاىا كما ٯتتطي اإل

 عن قصد وعمد.

ك، فقاؿ: إين ساببت رجبلً فعَتتو أبمو( ابلربذة وعليو حلة، قاؿ: وعلى غبلمو حلة، فسألتو عن ذل أاب ذر وىنا يف قولو: )لقيت
ا١تراد ابلسب: الذـ والقدح والتعيَت، سواء كاف ذلك ْتق أو بباطل، ويف قولو: )عَتتو أبمو( إشارة إىل شيء من بقااي اٞتاىلية من 

أعَتتو أبمو ( فيما يظهر وهللا أعلم أف النيب عليو   ذرأاباي تعيَت الناس أبحساهبم وكذلك أبنساهبم، والنيب ملسو هيلع هللا ىلص حينما قاؿ لو: )
ؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك، وعادة العرب أهنم ينتقصوف سأؿ رسو  أاب ذر الصبلة والسبلـ إما أف يكوف ٝتع ذلك منو مباشرة، أو أف
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 ا١توايل، وليس عندىم ألعراضهم حرمة، فيقذفوهنم، ويقعوف أيضاً عليهم ابلضرب، ورٔتا سلبوىم ما كاف من حقهم.

بكنيتو مع أنو ٭تاسبو، ويريد أف يلومو على ما ىو  أاب ذر أعَتتو أبمو ( النيب عليو الصبلة والسبلـ اندى أاب ذر اي ويف قولو: )
من الرٛتة واللطف والشفقة فيو؛ وذلك ألنو رٔتا قد وقع يف خطأ من غَت قصد، أو جرى على ما جرى عليو الناس، وىذا 

 ة من شعبها.( أي: مل تقع يف اٞتاىلية، وإ٪تا وقعت يف شيء أو شعب إنك امرؤ فيك جاىلية اب١تخالفُت، ويف قولو: )

واإلماء  ( جعل النيب عليو الصبلة والسبلـ العبيد إخوانكم خولكم، جعلهم هللا ٖتت أيديكم ويف قولو عليو الصبلة والسبلـ: )
من اإلخواف؛ وذلك ألخوة اإلٯتاف، وأف كوهنم ٖتت أيديهم ال يعٍت ذلك أف اإلنساف يتسلط عليهم أبخذ شيء من حقوقهم ولو 

 قل، وهللا جل وعبل قد خوؿ ىؤالء األسياد ما كاف من أمرىم وهنيهم.

( يعٍت: أف هللا جل وعبل جعل أمرىم ٗتويبلً لكم ابألمر والنهي، وقد جعلو هللا عز وجل ٖتت أيديكم، وىذا  خولكم وقولو: )
بة، إشارة إىل ا٩تفاض حا٢تم عنكم، وذلك على سبيل ا١تعٌت، أي: أنكم أتمروهنم وتنهوهنم، ورٔتا أنزلتم عليهم شيئاً من العقو 

أبخذ األمر والنهي، واإلنساف إذا كاف أيمر غَته فإنو يف الغالب ال ٭تب ا١تشاكلة لو ابللباس وا١تركب، وكذلك ا١تسكن، فهو 
يلبسو كما يلبس، ويركبو كما ٭تب أف تكوف منزلتو دونو؛ و٢تذا هنى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف يكوف ذلك بُت السيد وبُت عبده، وإ٪تا 

 يركب، إذا كاف لديو فضل ماؿ، وىذا ابلنسبة للعبد.

أما إذا كاف مثبلً أجَتاً لو فإف إجارتو أف يعطيو حقو فيما قدره لو، سواء كاف ذلك مقيدًا بزمن، أو كاف ذلك مقيدًا بعمل ٤تدود، 
و٬تيء، وأما ابلنسبة للعبد فإنو ال ٯتلك حيلة، وال يهتدي فيعطيو أجره، وما عاد ذلك فإنو حر ٯتلك أمره، يستطيع أف يذىب 

سبيبًل، وىو ٖتت سيده ال ٯتلك لنفسو إعتاقاً وال حرية، وإ٪تا ىو رقيق، وأمره بيد سيده، فلما كانت العبودية يف ذلك َتمة 
 وجب عليو أف يعوضو شيئاً ٦تا فقده من اختياره.

إذا جاء أحدكم  : )-كما جاء يف ا٠ترب وىو يف الصحيح-( النيب عليو الصبلة والسبلـ قاؿ  فليطعمو ٦تا أيكل ويف قولو: )
(، يعٍت: إذا مل تستطع أف ٕتلسو معك لوجود حرج يف ذلك، كأف يكوف  خادمو بطعاـ فإف مل ٬تلسو فليعطو اللقمة واللقمتُت

فعليك أف تعطيو ما يدفع شيئاً يف نفسو، وىذه السياسة من  الطعاـ قليبلً، ودعوت ضيفاً ال يكفيو، أو ضيفُت أو ٨تو ذلك،
ك إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص سياسة عالية ونبوية جليلة القدر، وذلك أف ا٠تادـ وكذلك العبد إذا ٛتل يف نفسو على سيده رٔتا دفعو ذل

إذا مل ٬تد ما يلبس رٔتا دفعو ذلك إىل التكثر من االنتقاـ منو، وكذلك ٛتل الغل واٟتقد عليو، ورٔتا دفعو ذلك إىل اٟتراـ، ف
 سيده بغَت حق، فأخذ من مالو من غَت إذف منو.

كذلك أيضاً يف أمر من كاف ٖتت يدؾ ولو كاف قاصرًا، فإذا مل تعطو حقو، ومل ٘تنع عنو ما منعو هللا عز وجل من االحتقار، أو 
، فإف ىذا رٔتا يدفعو إىل أذيتك، وكذلك رٔتا دفعو ذلك إىل الغل سلبتو ما يتنعم بو من لباس أو ٨تو ذلك، وكاف إبمكانك

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002624&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002624&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000020&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002622&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002622&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002626&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002627&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002628&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002628&spid=2102


60 
 

.  واٟتقد، وىذا أمر ٤تـر

(،  ال ٖتاسدوا وال تباغضوا وال تناجشوا قاؿ: ) أيب ىريرة و٢تذا النيب عليو الصبلة والسبلـ قاؿ كما جاء يف الصحيح من حديث
أتخذوا أبسباب التحاسد والتباغض، والتباغض ىو: ا١تنازعة على شيء من أمر  والنيب عليو الصبلة والسبلـ يريد بذلك أال

من تعيَته ذلك كأنو أشار إىل أف سبب ا٠تصومة اليت أوقعتك فيو ىو أنو  أاب ذر الدنيا، والنيب عليو الصبلة والسبلـ حينما منع
رٔتا أحب شيئاً من ا١تشاكلة بينك وبينو، وىذا حق لو؛ و٢تذا النيب عليو الصبلة والسبلـ ذكر شيئاً من حقو زائداً عن ا١تنع 

و٨تو ذلك، وىذا قدر زائد عن مسألة والعصمة لو يف دمو، فذكر النيب عليو الصبلة والسبلـ اإلطعاـ، وكذلك اإللباس، 
 الضرب، أي: أنو ينبغي لك أف تعطيو حقو من الطعاـ واللباس زايدة عن كف األذى الذي يقع منك إليو.

(، إما أف تعينو بنفسك، وإما أف تعينو آبخر مثلو، إما أف يكوف  وال تكلفوىم ما يغلبهم، فإف كلفتموىم فأعينوىم ويف قولو: )
ماً، وما ما ضرب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص خاد عليها رضواف هللا أهنا قالت: ) عائشة من العبيد، أو يكوف من األجراء؛ و٢تذا جاء عن

خدمت رسوؿ هللا صلى  : )أنس بن مالك (، وىذا إشارة إىل سعة كرمو عليو الصبلة والسبلـ، وكذلك أيضاً قاؿ ضرب امرأة
كاف شاابً  أنس بن مالك (، وىذا مع أف هللا عليو وسلم عشر سنُت، فما قاؿ لشيء فعلتو مل فعلتو، أو لشيء مل أفعلو مل مل تفعلو

صغَتاً، وأوؿ ما خدـ النيب عليو الصبلة والسبلـ كاف عمره عشر سنُت، ويبعد بل ٭تاؿ أنو مل ٮتطئ أو ينس أو يتجاىل وىو 
السن، فرٔتا أمره النيب عليو الصبلة والسبلـ أبمر فتجاوزه إىل غَته، ومع ذلك مل يعنف عليو الصبلة والسبلـ،  صيب يف مثل ىذا

ومل يعتدي، ومل يقبح، وىذا غاية يف الرٛتة اب٠تلق، وكذلك إعانتهم على أنفسهم، وىذا ما يسمى ابلتغافل، وىو اإلعراض عن 
 التغافل والغفلة، فالغفلة: ىي اليت ال يشعر هبا اإلنساف، وتشًتؾ مع التغافل خطأ ا١تخطئ حىت يدرؾ، والعلماء يفرقوف بُت

ابألرر، فاإلنساف يغفل عن شيء وال يكوف لو أرر عليو، وأما التغافل فهذا شطر العافية؛ و٢تذا يقوؿ العلماء: التغافل شطر 
ف يعلم ويرى ا٠تطأ مث يسكت عنو، ويكوف حاضراً يف العافية. وكذلك أيضاً ىو من آاثر العقبلء يف تصرفاهتم، وذلك أف اإلنسا

ذىنو، مث ٬تمع إليو غَته وغَته وغَته وىكذا حىت يتخذ أمراً بعد ذلك، وأما الغفلة: فهي اإلعراض عن خطأ ا١تخطئ حىت يفسد 
 على اإلنساف نفسو، أو يفسد عليو دينو، أو يفسد عليو مالو وولده وعرضو.

 

 
 مؤمنٌن اقتتلوا فأصلحوا بٌنهما(باب )وإن طائفتان من ال

 

 

ُهَما قاؿ رٛتو هللا: ] ابب نػَ ُلوا فََأْصِلُحوا بَػيػْ تػَ  [، فسماىم ا١تؤمنُت.9]اٟتجرات:َوِإْف طَائَِفَتاِف ِمَن اْلُمْؤِمِنَُت اقْػتػَ

قاؿ:  األحنف بن قيس ، عناٟتسن ، عنيونسو  أيوب ، قاؿ: حدرناٛتاد بن زيد ، قاؿ: حدرناعبد الرٛتن بن ا١تبارؾ حدرنا
، فقاؿ: أين تريد؟ قلت: أنصر ىذا الرجل. قاؿ: ارجع فإين ٝتعت رسوؿ هللا صلى أبو بكرة ذىبت ألنصر ىذا الرجل فلقيٍت )

قلت: اي رسوؿ هللا! ىذا القاتل فما ابؿ ا١تقتوؿ؟ هللا عليو وسلم يقوؿ: إذا التقى ا١تسلماف بسيفيهما فالقاتل وا١تقتوؿ يف النار. ف
 قاؿ: إنو كاف حريصاً على قتل صاحبو ( [.
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، فقاؿ: أين تريد؟ قلت: أنصر ىذا الرجل. قاؿ: ارجع أبو بكرة ذىبت ألنصر ىذا الرجل فلقيٍت : )األحنف بن قيس يف قوؿ:
أبو ، و فإين ٝتعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ: إذا التقى ا١تسلماف بسيفيهما ( إشارة إىل الفتنة اليت وقعت بُت أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ٦تن اعتزؿ الفتنة. بكرة

فالنصرة تكوف  (، أنو لقيو ومعو سيف، فسألو: أين تريد؟ فقاؿ: أنصر ىذا الرجل ( جاء يف بعض األخبار ) فلقيٍت ويف قولو: )
، وذلك رٛتة بو وشفقة. ، فأما ابلنسبة للمظلـو فنصرتو على الظامل، وأما ابلنسبة للظامل فبدفع ظلمو عن ا١تظلـو  للظامل وا١تظلـو

(، ترجم ا١تصنف عليو رٛتة هللا يف قولو: قاؿ: ] فسماىم  إذا التقى ا١تسلماف بسيفيهما فالقاتل وا١تقتوؿ يف النار ويف قولو: )
[، الطوائف إ٪تا ٝتيت كذلك ألنو يطاؼ من 9]اٟتجرات:َوِإْف طَائَِفَتاِف ِمَن اْلُمْؤِمِنُتَ  ا١تؤمنُت [ على قوؿ هللا عز وجل:

حو٢تا لكثرهتا، والطواؼ على شيء ىو االستدارة عليو، وكأهنم من قوهتم وعصمتهم وكثرهتم وتضافرىم مع بعضهم يطوؼ 
 طرفهم على وسطهم لوجود أمَت ونظاـ فيهم.

ُلوا ويف قولو: تػَ  [ ذكران أف ا١تقاتلة شيء والقتل شيء، فا١تقاتلة ىي: مفاعلة تكوف بُت ارنُت كل واحد9]اٟتجرات:اقْػتػَ
منهم حريص على قتل صاحبو، أما القتل فهو الذي يكوف من شخص واحد، وايآخر ال يريد القتل، وىذا كقتل النائم، أو قتل 

 الغافل، أو الذي ال يعلم عن ذلك شيئاً.

(، يعٍت: أف ا١تسلمُت يتخاصموف، ورٔتا بلغت تلك  إذا التقى ا١تسلماف بسيفيهما وىنا قاؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ: )
َفَتاِف ِمَن َوِإْف طَائِ  ا٠تصومة إىل التقاتل، وإراقة الدماء، وىذا ال ينزع عنهما اسم اإلسبلـ، و٢تذا ٝتاىم هللا جل وعبل ا١تؤمنُت

ُلوا تػَ [، فذكر اقتتا٢تم سبحانو وتعاىل ومع ذلك ٝتاىم ا١تؤمنُت، وىنا يف تسميتهم ا١تؤمنُت مع أهنم 9]اٟتجرات:اْلُمْؤِمِنَُت اقْػتػَ
على االصطبلح يسموف اب١تسلمُت؛ وذلك لوقوعهم يف شيء من الذنب، ولكن يقاؿ: إف اإلٯتاف إذا انفرد دخل فيو اإلسبلـ، 

[، وىذا فيو إشارة إىل أف 14]اٟتجرات:قَاَلِت اأَلْعَرابُ  حساف، وإذا اجتمعا فإهنما ٮتتلفاف، كما يف قصةوكذلك اإل
 اإلسبلـ واإلٯتاف ٮتتلفاف عند اجتماعهما، ويتفقاف عند افًتاقا٫تا، فيشمل أحد٫تا ايآخر.

( إشارة إىل الغلبة، فقد يكوف ذلك ابلرماح، وقد يكوف ابلنباؿ، أو كذلك أيضاً رٔتا ابٟتجارة و٨تو  بسيفيهما ويف قولو ىنا: )
٭تمل السيف، أما االلتقاء بغَت ذلك فإنو ال  ذلك، ولكن ىذا ىو األغلب، يعٍت: غاية ما ٭ترص عليو اإلنساف يف القتل ىو أف

 يكوف غالباً، كما أنو ليس ا١تراد بو القصر على السيف.

(، وىذا فيو إشارة إىل مسألة تتعلق ابإلٯتاف، وذلك أف القاتل ىو أحرص من ا١تقتوؿ من   النارفالقاتل وا١تقتوؿ يف قاؿ: )
 وجهُت:

(، فلما جاء بسيفو دؿ على أنو  إذا التقى ا١تسلماف بسيفيهما وذلك أنو قد جاء بسيفو؛ ٢تذا قاؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ: )
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حريص بداىة على قتل صاحبو، وإذا مل يكن حريصاً ما جاء ابلسيف، و٭تتمل أنو جاء ابلسيف ليدافع عن نفسو، ويدفع صولة 
لفتنة وجب عليو أال يرفع السيف، خاصة يف قتاؿ الفتنة، ٓتبلؼ الصائل عنو، وىذه الصولة إذا كانت من مؤمن يف مسائل ا

حاؿ الفتنة ومقاتلة طوائف ا١تسلمُت لبعضها فاألوىل  (، أما يف ومن قتل دوف مالو فهو شهيد صولة الفاسق فإهنا تدفع، )
للمسلم يف ذلك أال يرفع السيف؛ ألنو رٔتا ٛتلو شيء من نعرات اٞتاىلية، أو أمر من الشبهات على قتل صاحبو؛ و٢تذا قاؿ: 

(، وفيو ٥تاطبة على عمل القلب، مع أف ا١تقتوؿ ما قتل، وىذا فيو إشارة إىل أف ذنب القلب كذنب  فالقاتل وا١تقتوؿ يف النار )
قع مكفراً يف القلب اٞتوارح، فنقص اإلٯتاف سواء وجد الذنب يف القلب أو وجد يف اٞتوارح، ويتسبب أيضاً بكفر اإلنساف إذا و 

أو وقع يف اٞتوارح، ومن وقع يف مكفر ظاىر استوى ٔتن نوى ذات الفعل يف قلبو ومل يستطع عليو؛ ٢تذا جعل النيب عليو الصبلة 
والسبلـ حكمهما واحدًا، من قتل وابشر، ومن حرص على أف يقتل ولكنو مل يقتل، فهؤالء من جهة اٟتكم واحد؛ و٢تذا ١تا سئل 

(،  فقيل: اي رسوؿ هللا! ىذا القاتل، فما ابؿ ا١تقتوؿ؟ قاؿ: إنو كاف حريصاً على قتل صاحبو ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك، )رسوؿ هللا 
 رص يكوف ابلقلب.واٟت

و٢تذا قلنا: إف اإلٯتاف قوؿ وعمل واعتقاد، فمن كاف معتقدًا لشيء ومل يعملو ّتوارحو ُأخذ بو كما لو عملو أحد، ٢تذا من اعتقد 
شيئاً بقلبو، وعملو ّتوارحو ال ٮتتلف عمن اعتقده بقلبو ومل يعمل ّتوارحو، بل ٫تا على السواء؛ ألف ذلك الناقص لئلٯتاف وجد 

إلنساف، سواء وجد يف قلبو أو وجد يف جوارحو ويكوف ىذا على حد سواء، كذلك أيضاً يف أمر ا١تكفر إذا وجد يف القلب، يف ا
أو وجد يف اٞتوارح، أو وجد كذلك يف اللساف، فإف أرره على اإلنساف واحد، كذلك أيضاً يف أمر العبادة، إذا وجد اعتقاد عمل 

 أداء ذلك فهو من جهة الثواب واحد، وىذا أرر ٤تبة هللا لعباده.واٟترص على عمل، ولكن مل يتيسر لو 

كثَت من الناس ال يظهر منهم أرر العبادة ابإلكثار منها، ولكنو يكوف من القاصدين الذين أيتوف بشيء من العبادة، ويكتفوف 
وف إليها، وىؤالء بعمل القلب بشيء من النوافل مع فرائضهم و٨تو ذلك، ولكن رٔتا ٭ترصوف على شيء من األعماؿ، وال يوفق

يصلوف إىل مراتب غَتىم من جهة القبوؿ يف األرض، وكذلك أيضاً من جهة الفضل وا١تنزلة العلية عند هللا سبحانو وتعاىل؛ ٢تذا 
 جعل النيب عليو الصبلة والسبلـ اٟترص القليب، كحاؿ اٟترص اٞتسدي.

 

 
 باب ظلم دون ظلم

 

 

 م دوف ظلم [.قاؿ رٛتو هللا: ] ابب ظل

الظلم ىو: وضع الشيء يف غَت موضعو، فإذا وضعت شيئاً يف غَت موضعو فقد ظلمت نفسك، وظلمت غَتؾ إذا كاف يف حق 
غَتؾ، واإلنساف الذي أيخذ ماؿ أحد غصباً، أو أيخذه سرقة، أو تغريراً وتدليساً عليو، أو أيكل الراب، فهو ظامل؛ ألنو أخذ ماالً 

ضع آخر، فأخذه من حيازة أحد ووضعو يف غَت موضعو، فهذا ظامل، وكذلك أيضاً السارؽ، وكذلك من موضع ووضعو يف مو 
أيضاً من مل يكف يده عن الناس، فقاـ ابلضرب واللطم فهذا ظامل؛ ألنو وضع شيئاً يف غَت موضعو ٦تا أمره هللا، فاهلل وضع اليد 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002640&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002639&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002633&spid=2102


63 
 

 َتة، فإذا تعدت إىل غَتىا فقد ظلم نفسو.يف ا١تباحات، وكذلك يف ا١تستحبات والواجبات، وىي أمور كث

و٢تذا جعل هللا عز وجل الشرؾ ظلماً؛ ألنو وضع للقلب يف غَت موضعو، ىذا إذا كاف يف عمل القلب، وإذا كاف يف عمل 
جل هبا، اٞتوارح، كوضع اٞتوارح ساجداً على صنم فهذا يف غَت ما وضعو هللا لو، أو وضع اٞتوارح مثبلً إىل جهة ما أمر هللا عز و 

فقد وقع يف الظلم، فقد ٝتى هللا عز وجل الشرؾ ظلماً، ويف قولو: )ابب ظلم دوف ظلم( إشارة إىل مراتب الظلم ْتسب مقامو 
 يف الشريعة، وكذلك ْتسب أرره يف الناس.

، سليماف ، عنشعبة ، عندمحم ، قاؿ: حدرنابشر ح، قاؿ: وحدرٍت شعبة ، قاؿ: حدرناأبو الوليد قاؿ رٛتو هللا تعاىل: ] حدرنا
[ قاؿ أصحاب 81]األنعاـ:َن آَمُنوا َومَلْ يَػْلِبُسوا ِإٯتَانَػُهْم ِبظُْلمٍ الهِذي ، قاؿ: ١تا نزلت:عبد هللا ، عنعلقمة ، عنإبراىيم عن

ْرَؾ َلظُْلٌم َعِظيمٌ  رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أينا مل يظلم؟! فأنزؿ هللا:  [ [.11]لقماف:ِإفه الشِّ

[، كما أف اللباس يكوف يف اٟتس فهو كذلك يف 81]األنعاـ:الهِذيَن آَمُنوا َومَلْ يَػْلِبُسوا ِإٯتَانَػُهْم ِبظُْلمٍ  قولو سبحانو وتعاىل:
َومَلْ يَػْلِبُسوا ِإٯتَانَػُهْم ِبظُْلمٍ  ا١تعٌت أيضاً، فمن جهة فعل اإلنساف يكوف لباساً وٕترداً، وكذلك يكوف من جهة أمور ا١تعاين،

قيامة من الفزع، وكذلك ا٢توؿ وا٠توؼ من النار، فاهلل [ الظلم ىنا ا١تراد بو: الشرؾ، واألماف ا١تراد بو: األماف يـو ال81]األنعاـ:
فهو  -أي: الشرؾ  -عز وجل يعطي اإلنساف أماانً من ذلك يـو القيامة، وذلك بورود التوحيد، وا١تؤمن إذا مل يقع يف الظلم 

 آمن، فإف هللا عز وجل حـر على النار من قاؿ: ال إلو إال هللا خالصاً من قلبو.

[ ىنا عرؼ ا١تؤمنُت أبهنم مل يلبسوا إٯتاهنم بظلم، وذلك من 81]األنعاـ:يَن آَمُنوا َومَلْ يَػْلِبُسوا ِإٯتَانَػُهْم ِبظُْلمٍ الهذِ  ويف قولو:
ابب التفسَت، ال من ابب التفصيل، يعٍت: أنو يوجد قسيم ٢تؤالء من ا١تؤمنُت لبسلوا إٯتاهنم بظلم، و٭تتمل أف ا١تراد هبذا الظلم 

 ، سواء كاف الشرؾ األكرب أو الشرؾ األصغر.ٚتيع أنواع الشرؾ

ومعلـو أف الظلم على نوعُت: ظلم العبد لنفسو، وظلم العبد لغَته، وظلم العبد لنفسو أعبله ىو اإلشراؾ مع هللا عز وجل غَته، 
ْرَؾ َلظُْلٌم َعِظيمٌ  وىذا ظاىر يف قوؿ هللا جل وعبل: [، وإ٪تا كاف ظلماً ١تا تقدـ 11]لقماف:اَي بُػٍَته ال ُتْشِرْؾ اِبَّللِه ِإفه الشِّ

اإلشارة إليو بوضع القلب واٞتوارح يف غَت ما أمر هللا عز وجل بو وىو أعلى مراتب الظلم، وىو الذي ال يغفره هللا عز وجل 
 لعبده على اإلطبلؽ إال أف يتوب، كما تقدـ معنا.

َوَأِقِم  طاعات اليت أتيت على اٟتسنات كما يف قوؿ هللا جل وعبل:وعلى ىذا نعلم أف ا١تكفرات اليت بينها الشارع كثَتة منها: ال
[، ىذه حسنات تذىب ابلسيئات، فكل حسنة 114]ىود:الصهبلَة َطَريفِ النػهَهاِر َوزَُلًفا ِمَن اللهْيِل ِإفه اٟتََْسَناِت يُْذِىنْبَ السهيَِّئاتِ 

ت، فإذا اإلنساف بر أابه وبر أمو، أو تصدؽ و٨تو ذلك، فهذا أييت على شيء أييت هبا اإلنساف تكفر شيئاً ٦تا يقابلها من السيئا
٦تا يقابلها من السيئات، وكلما استكثر اإلنساف من الطاعة فإنو أييت على ما يقابلها من السيئات؛ ٢تذا كانت السيئات أيضاً 
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 ٘تحو اٟتسنات.

التوحيد؛ ألنو ال ٬تري القلم عليها، فليست ْتسنات؛ ألنو ومهما أكثر اإلنساف من اٟتسنات وىو مشرؾ فإهنا ال أتيت على 
خارج من ملة اإلسبلـ، ويستثٌت من ذلك إذا وقع اإلنساف يف الشرؾ األصغر، وىو من ظلم اإلنساف لنفسو، فجاء اإلنساف 

ر وهللا أعلم أننا بشيء من اٟتسنات فهذا على قوؿ بعض العلماء أهنا ٕتري عليها بعض ا١تكفرات، وىذا فيو نظر، والذي يظه
إذا قلنا: إف الشرؾ األصغر ال ٮترج اإلنساف من ا١تلة، والكبائر اليت يقع فيها اإلنساف ال ٘تحوىا ا١تكفرات، كالصلوات والصياـ 

رٛتو هللا يف  ابن القيم و٨تو ذلك، فإف الشرؾ األصغر ٬تعلو العلماء يف مرتبة بُت الكبائر وبُت الشرؾ األكرب، كما ذكر ذلك
"إعبلـ ا١توقعُت" قاؿ: إف الشرؾ األصغر بُت الكبائر وبُت الشرؾ األكرب. من قاؿ من العلماء: إف الكبائر ال تكفرىا الطاعات 

 أوىل الشرؾ األصغر؛ ألنو أعلى منها مرتبة. فمن ابب

والنوع الثاين من الظلم: ىو ظلم اإلنساف لغَته، وظلم اإلنساف لغَته على أنواع: ظلم يف أبواب الدماء، وظلم يف أبواب 
دليل ذلك ما األمواؿ، وظلم يف أبواب األعراض، وىذه ا١تظامل ٦تا ال يغفرىا هللا جل وعبل لئلنساف، حىت يعيدىا ألصحاهبا، و 

ـو ال دينار فيو وال من كانت عنده مظلمة ألخيو فليتحللو منها من قبل أف أييت ي جاء يف الصحيح يف قوؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )
عبد  ، وَترة يرويو عنجابر بن عبد هللا عن سعيد بن ا١تسيب عن علي بن زيد (، وأيضاً يدؿ على ىذا ما جاء يف حديث درىم

٭تشر العباد حفاة عراة، فيناديهم هللا جل وعبل بصوت يسمعو من قرب كما يسمعو من  أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ) هللا بن أنيس
ل اٞتنة حق حىت أقصو منو، بعد، فيقوؿ: أان ا١تلك أان الدايف، ال ينبغي ألحد من أىل النار أف يدخل النار ولو عند أحد من أى

حىت اللطمة، وال ينبغي ألحد من أىل اٞتنة أف يدخل اٞتنة وعليو حق ألحد من أىل النار حىت أقصو منو حىت اللطمة. قالوا:  
 (. كيف وإان أنيت هللا جل وعبل حفاة عراة، فقاؿ: ابٟتسنات والسيئات

، فمثبلً: إذا أخذ اإلنساف من أحد من الناس دينارًا أو در٫تاً قرضاً، أو وىذه اٟتقوؽ قلنا: إهنا ال تدخل يف دائرة توبة اإلنساف
مظلمة بينو وبينو عن طريق السرقة أو الغصب فإهنا ال تدخل ٖتت ا١تغفرة؛ ألف وىذا هللا عز وجل أخذ على نفسو أف ىذه 

واالستحبلؿ يف الدنيا. األمر الثاين: أف يكوف  األمور ال يغفرىا للعباد، فبل بد فيها حىت تسقط من أمرين: األمر األوؿ: ا١تسا٤تة
ذلك ابلقصاص يف الدماء وإبعادة اٟتقوؽ إىل أصحاهبا، إف كانت من ا١توادعات، وأما ما يتعلق ابلوقيعة يف أعراض الناس، 

لى اإلنساف أف وكذلك أمور الغيبة، أو ما يتعلق ابلقذؼ و٨تو ذلك، فيقاؿ: االستحبلؿ إف علموا بذلك، وإذا مل يعلموا فإف ع
 يكثر من االستغفار والتوبة إىل هللا أف يتوب عليو.

وليس لئلنساف أف ٮترب غَته أنو ٖتدث بو وىو ال يعلم؛ ألف ىذا ٦تا يدعو إىل الضغينة واٟتقد و٨تو ذلك، فإذا تكلم اإلنساف يف 
وٮتربىم بذلك؛ ألف ذلك يفضي إىل ا٠تصومة ٣تلس ال يسمعو إال واحد، ومل ينقل ذلك ا٠ترب، ليس لو أف أييت إىل من تكلم هبم 

والشقاؽ، لكن يكثر ٢تم من االستغفار والتوبة، وفيما يظهر يل أنو إذا وقع فيهم بباطل أف يقـو بتصحيح الباطل عند من أبطل 
إنو صادؽ، أو  حقو عندىم، كأف يكوف مثبلً قاؿ: فبلف كذاب، فوقع فيو، أييت إليهم ويذكر أنٍت افًتيت على فبلف، وفبلف وهللا
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 فبلف يسرؽ، فيأيت إىل من كذب عنده فيقـو بتصحيح ذلك األمر، وأرى أف ىذا كفارة لو مع االستغفار والتوبة لو.

وأما فيما يتعلق أبمور األمواؿ فإهنا تعاد، وإذا مل يستطع اإلنساف إعادة ا١تاؿ لفقر و٨تو ذلك فاٟتق يف ذلك ابٍؽ، والدليل على 
ما تعدوف ا١تفلس فيكم؟ قالوا: ا١تفلس فينا من ال  يف قوؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ: ) مسلم اإلماـ ىذا ما جاء يف صحيح

دينار لو وال متاع، قاؿ: ا١تفلس من أييت يـو القيامة أبعماؿ كاٞتباؿ، وأييت وقد ضرب ىذا، ولطم ىذا، وأخذ ماؿ ىذا، وسفك 
قوؽ ايآخرين، ال يف حق هللا عز وجل احملض، وىو داخل يف النوع األوؿ، ّتميع أنواعو، (، كل ىذه فيما يتعلق ْت دـ ىذا

فمثبلً: شرب اإلنساف للخمر ال عبلقة لئلنساف فيو، ىو من الكبائر وكبَتة وأـ ا٠تبائث، وهللا عز وجل توعد صاحبها بنوع من 
تعلق بتفريط اإلنساف وتقصَته ابلعبادات، كمن أفطر يوماً من أنواع العذاب، لكنو ٖتت مشيئة هللا جل وعبل، ٢تذا نقوؿ: إف ما ي

رمضاف متعمدًا، أو أخر صبلة، أو شرب مسكرًا، أو وقع يف شيء من احملرمات يف ذاتو، ىذه وإف كانت كبائر إال أف مردىا إىل 
 ا تقدـ.هللا إف شاء عذب العبد، وإف شاء غفر لو، وأما ما يتعلق ْتقوؽ ايآدميُت فإنو البد فيها ٦ت

وحقوؽ ايآدميُت يكوف الفصل فيها بعد ا٠تروج من النار، وىذا على التفصيل السابق، فما كاف من حق أىل النار مع حق أىل 
اٞتنة يف حقوؽ بٍت آدـ فإف ذلك يكوف قبل الفصل؛ ألف أىل اٞتنة سيدخلوهنا، و٭تـر عليهم أف يدخلوا اٞتنة قبل أخذ حق 

نار فيما بينهم فإهنم يتقاضوف اٟتقوؽ بعد ا٠تروج من النار، فإذا خرجوا من النار كانوا على قنطرة أىل النار منهم، وأما أىل ال
ٮترج ا١تؤمنوف من النار،  قاؿ عليو الصبلة والسبلـ: ) أيب سعيد ا٠تدري بُت اٞتنة والنار، كما جاء يف الصحيح من حديث

 (.قتصوف حقوقاً كانت بينهمفيوقفوف على قنطرة بُت اٞتنة والنار، في

٢تذا ينبغي لئلنساف أف يعلم أف أعظم ظلم يقع فيو ىو اإلشراؾ مع هللا عز وجل غَته، ٢تذا ينبغي أف ٭تًتز منو، وقد تقدمت 
اإلشارة معنا ١تاذا كاف الشرؾ من أخطر الذنوب، وذلك أنو ىو الذي ٮترج اإلنساف من ا١تلة، وأف هللا عز وجل ال يغفره 

و إال أف يتوب بنفسو، وكذلك أيضاً ما يتبع ذلك من ا١تواريث، وكذلك أيضاً من االستغفار والصبلة عليو؛ وىذا لعظم لصاحب
 جرمو يف حق هللا سبحانو وتعاىل.

السلف، ىل [ اختلف فيو ا١تفسروف من 81]األنعاـ:الهِذيَن آَمُنوا َومَلْ يَػْلِبُسوا ِإٯتَانَػُهْم ِبظُْلمٍ  والظلم يف قولو جل وعبل:
الظلم ا١تراد يف ىذه ايآية ىو الشرؾ؟ نقوؿ: إف ىذا اٟتديث فاصل يف ذلك، ونستطيع أف نقوؿ: إف ىذا ا٠تبلؼ ال يعوؿ 

، وايآاثر يف ىذا التفسَت ضعيفة، واألحاديث كذلك فيو ضعيفة، والذي عكرمة وجاء عن علي بن أيب طالب عليو؛ ألنو جاء عن
من الصحابة يف ىذا أف ا١تراد بذلك ىو الشرؾ، وقد نقوؿ: إف األحاديث أو ايآاثر عن الصحابة يف تفسَت  ورد عن ا١تفسرين

ْرَؾ َلظُْلٌم َعِظيمٌ  الظلم يف ىذه ايآية ىي يف الشرؾ، ويتفقوف يف ذلك يف األخبار الصحيحة، أما يف قوؿ هللا عز وجل: ِإفه الشِّ
يف ىذا اٟتديث، ويف ىذا أيضاً أف الصحابة قد تغيب عنهم بعض معاين القرآف، [ فهو مفسر لتلك ايآية كما 11]لقماف:

 فإذا غاب عن الصحابة فإف ذلك ١تن بعدىم من ابب أوىل.
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 باب عالمة المنافق

 

 

 قاؿ رٛتو هللا: ] ابب عبلمة ا١تنافق [.

 شرح حديث أيب ىريرة: )آية ا١تنافق ربلث...( 
 

 

انفع بن مالك بن أيب عامر أبو  ، قاؿ: حدرناإٝتاعيل بن جعفر ، قاؿ: حدرناسليماف أبو الربيع حدرناقاؿ رٛتو هللا: ] 
(  آية ا١تنافق ربلث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤ٘تن خاف عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ) أيب ىريرة عن أبيو عن سهيل
.] 

(، وىي اليت ترٚتها وبينها ا١تصنف رٛتو هللا يف قولو: )ابب عبلمة النفاؽ(،  آية ا١تنافق قوؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ: )
( ايآية واألمارة ال بد أف تكوف اثبتة ال أف تكوف  آية ا١تنافق فجعل ايآية ا١تراد هبا: العبلمة، والعبلمة تكوف اثبتة. قولو: )

عارضة، و٢تذا السحب ال تكوف أمارة لشيء يف األرض، فبل تقوؿ: ىذه السحابة فوؽ بلدة كذا وكذا، مث توصف للناس، 
تها أف فوقها سحابة، فإف السحابة تذىب، ولكن تستطيع أف تقوؿ: فيها جبل، أو فيها تل، أو وتقوؿ مثبًل: إف الرايض عبلم

 فيها واٍد، أو عبلمتها من األشجار كذا.

و٢تذا نستفيد من ىذا فائدة وىو أف ا١تراد ابألمارة ىنا: ىو أف يغلب ىذا الشيء على اإلنساف فكأنو اثبت، فإذا كاف دائماً 
الشيء الثابت عنده، ٓتبلؼ الشيء العارض فإنو ال يسمى أمارة، وال يسمى عبلمة، وال يسمى آية؛  ٭تلف ويكذب، فهذا ىو

ألف ىذا شيء عارض، والشيء العارض ال تسميو العرب عبلمة وال أمارة، ٓتبلؼ ما كاف اثبتاً أنو إذا وعد أخلف، وإذا 
 نفاقو، وكذلك أيضاً يف مقامو من أمر األمانة. حدث كذب، اليـو وغداً وبعد غد، فأصبح عبلمة عليو، فهذا آية على

وفيو أيضاً ما تقدـ اإلشارة إليو أف النفاؽ كاإلٯتاف، النفاؽ فيو شعب، وىذه الشعب منها ما تكوف عظيمة، كالكذب فهو 
عراض يدؿ على خبث يف النفس، وعلى احتقار ٟتقوؽ ايآخرين، والغالب أف اإلنساف يكذب يف حق الناس، يف األمواؿ واأل

والدماء و٨تو ذلك، أي: أنو رٔتا يتعدى عليو، إذًا فهو فرع عن ٣تموعة شعب، فإذا اعتاد ذلك األمر فهذا يعٍت: أنو قد قصر 
يف تلك اٟتقوؽ كثَتًا، كذلك أيضاً فيما يتعلق ابلوعد واإلخبلؼ، الغالب أف الوعد يكوف بُت الناس فيما يتعلق ابٟتقوؽ، فإذا 

 وكذلك ألعراضهم ىيبة فإف اإلنساف يقصر يف ذلك. مل تكن ٟتقوقهم ىيبة،

كذلك أيضاً يف أبواب األمانة، فإف اإلنساف إما أف يؤ٘تن على قوؿ، أو يؤ٘تن على شيء من ا١تاؿ، أو يؤ٘تن على عرض، كأف 
الصبلة والسبلـ  يؤ٘تن اٞتار على جاره فإف ذلك أعظم الذنوب يف حاؿ ا٠تيانة؛ ألنو موضع أمانة، و٢تذا ١تا ذكر النيب عليو

يف الذنب (، وىذا فيو إشارة أنو كلما كاف اإلنساف ٤تل رقة وأماف فإف وقوعو  أف تزاين ْتليلة جارؾ أكرب الذنوب قاؿ: )
 أعظم جرماً؛ ألف ىذا يف موضع غفلة، ٓتبلؼ البعيد، فما يغلب على الناس يشدد فيو الشارع احتياطاً من ىذا.
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 شرح حديث عبد بن عمرو: )أربع من كن فيو كاف منافقاً خالصاً...( 
 

 

عبد هللا بن  عن مسروؽ عن عبد هللا بن مرة عن األعمش عن سفياف ، قاؿ: حدرناقبيصة بن عقبة قاؿ رٛتو هللا: ] حدرنا
أربع من كن فيو كاف منافقاً خالصاً، ومن كانت فيو خصلة منهن كانت فيو خصلة  رضي هللا عنهما أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ) عمرو

 ( [. من النفاؽ حىت يدعها: إذا اؤ٘تن خاف، وإذا حدث كذب، وإذا عاىد غدر، وإذا خاصم فجر

أربع من كن فيو كاف منافقاً خالصاً، ومن كانت فيو خصلة منهن كانت فيو خصلة من النفاؽ  وىذا شبيو ٔتا تقدـ، يف قولو: )
اؽ شعب، (، ىذا فيو إشارة إىل زايدة اإلٯتاف ونقصانو، وكذلك أيضاً كما أف لئلٯتاف شعب، فكذلك للكفر والنف حىت يدعها

فتجتمع ىذه الشعب حىت تعطي اإلنساف أمارة على أنو ليس من أىل اإلٯتاف، وىذه األمارات ىي قرائن ودالالت، ولو مل 
يبح اإلنساف، ووجود ىذه األمارات ىل ٕتعل اإلنساف يقطع و٭تكم؟ ٭تكم على اإلنساف يقيناً إذا وجدت ىذه األمارات؟ 

ذلك، فإهنم يسوغ ٢تم أف يقطعوا يف بعض األحواؿ أف فبلانً ال ٯتكن أف يتحقق فيو نقوؿ: قد يقطع أىل العلم العارفوف ب
كاف منافقاً  اإلٯتاف لوجود شعب كثَتة من النفاؽ قد اجتمعت فيو، ومثلو ال ٯتكن أف يتحقق معو إٯتاف؛ و٢تذا قاؿ: )

(، والنفاؽ ا٠تالص: ىو الذي يقع من الكافر األصلي الذي مل يظهر اإلٯتاف يف قلبو إال ألجل اجملاملة واحملاابة،  خالصاً 
 والتماس رضا الناس ومرآهتم.

(، وىذا فيو إشارة كما تقدـ أف اإلنساف ٮتاؼ  ومن كانت فيو خصلة منهن كانت فيو خصلة من النفاؽ حىت يدعها وقولو: )
ألكرب، كذلك أيضاً فإف اإلنساف عليو أف ٭تذر، فإف النفاؽ من خصاؿ النفاؽ لرٔتا ٕتتمع فيو شيئاً فشيئاً، ويقع يف النفاؽ ا

٬تر بعضو بعضاً كما أف أعماؿ الطاعات ٕتر بعضها بعضاً، واإلنساف يف مصارعة ومنازعة ألمثاؿ تلك األعماؿ، فعليو أف 
 يتقلل وأف ٭تذر من ذلك قدر وسعو وإمكانو.

يعلم أف النفاؽ ىو: أف يظهر اإلنساف خبلؼ ما يبطن، وأدؽ من ذلك وفيما يتعلق أبمر النفاؽ وأرره فإنو ينبغي لئلنساف أف 
أف يظهر اإلنساف خَتاً ويضمر شراً ٓتبلؼ ما يبطن؛ ألنو رٔتا يبطن الطاعة ويظهر ا١تعصية على سبيل ا٠توؼ على الدين، 

، فإطبلؽ أنو يظهر خبلؼ ما يبطن واالستتار بذلك، كما كاف ذلك حاصبلً يف الزمن ا١تكي لبعض من كاف مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 ٬تعل وجهاً معاكساً ٟتاؿ ا١تنافقُت ينطبق عليو ىذا التعريف ال يدخل فيو.

وقد كاف أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٮتشوف على أنفسهم من النفاؽ، وكانوا ٭تذروف من ذلك؛ ٢تذا ينبغي لئلنساف أف ٭تذر منو، 
بو من ذلك ىو ما يتعلق بعبادة السر، فكلما أكثر اإلنساف من عبادة السر حيث ال يراه إال هللا كاف وأعظم ما ٭تذر اإلنساف 

ذلك ٦تا يقوي أعماؿ الظواىر، وأكثر الناس الذين يعانوف من الرايء والسمعة سبب ذلك أنو ليس لديهم عبادة يف السر، 
؟ ىل لديك تسبيح وهتليل وصدقة ال يراىا أحد، تسر هبا؟ ىذه ومعٌت عبادة يف السر، يعٍت: ىل لديك صبلة ال يعلم هبا أحد

عليو رضواف هللا  حذيفة ، أنو سأؿعمراف حديثيف َتري  دمشق من  ابن عساكر تقوي أوَتد العمل الظاىر، و٢تذا جاء عند
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 تعاىل فقاؿ: ىل أان من ا١تنافقُت؟ قاؿ: أتصلي إذا خلوت؟ قاؿ: نعم، قاؿ: فما جعلك هللا منافقاً.

 فاإلنساف الذي ليس لو عبادة إال أماـ الناس، ليس لو سنة يتخفى هبا، وليس لو تسبيح وهتليل واستغفار وتضرع هلل ودعاء
وصدقة يف حاؿ ا٠تفاء، ىذا ىو الذي يعاين من النفاؽ، وىذا يقع فيو ال ٤تالة، فعليو أف يقلل النفاؽ الظاىر بعبادة السر، 
وكلما أكثر اإلنساف من عبادة السر قل ابب النفاؽ عنده؛ ٢تذا نقوؿ: فضلت عبادة الليل على عبادة النهار؛ لكوهنا يف 

 غَتىا.ا٠تفاء، وىي أقرب إىل اإلخبلص من 
  

 
 باب قٌام لٌلة القدر من اإلٌمان

 

 

 قاؿ رٛتو هللا: ] ابب قياـ ليلة القدر من اإلٯتاف.

من يقم ليلة  قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ) أيب ىريرة عن األعرج عن أبو الزاند ، قاؿ: حدرناشعيب أخربان، قاؿ: أبو اليماف حدرنا
 ( [. القدر إٯتاانً واحتساابً غفر لو ما تقدـ من ذنبو

وىنا يشَت إىل أف األعماؿ تكوف من اإلٯتاف ولو كانت ظاىرة، ويف قولو: )ابب قياـ ليلة القدر من اإلٯتاف( ىذا استنباطاً من 
وإ٪تا أرد أف يدلل على الشيء من نصوص الشريعة  ىذا اٟتديث، وإال فكل قياـ الليايل من اإلٯتاف، سواء ليلة القدر أو غَتىا،

الذين ٮترجوف األعماؿ من مسمى اإلٯتاف يف  -كما تقدـ-يف نسبة األعماؿ الظاىرة أهنا من اإلٯتاف، وىذا فيو رد على ا١ترجئة 
 قو٢تم: إف اإلٯتاف ىو عمل القلب، وقوؿ اللساف، وٮترجوف عمل اٞتوارح من اإلٯتاف، وىذا ضبلؿ.

(، اإلٯتاف ا١تراد بو: التصديق، وأما االحتساب: فهو رجاء الثواب، وفرؽ بُت اإلٯتاف  من يقم ليلة القدر إٯتاانً واحتساابً  )وقولو: 
االحتساب، فاالحتساب ىو فرع عن اإلٯتاف، واإلٯتاف ال يتفرع عن االحتساب وال يلـز من اإلٯتاف احتساب، ويلـز من و 

االحتساب اإلٯتاف؛ ألف اإلنساف ال يرجو رواابً إال ٦تن آمن بقدرتو على اإلاثبة، ٢تذا أعلى مراتب العمل ىو أف يؤمن اإلنساف 
ره يف الشريعة، حىت يعلم قدر اإلاثبة، فإذا عرؼ قدر اإلاثبة عرؼ سعة علم وفضل وكـر أبف ىذا الشيء تشريع، وأف يعلم قد

الرازؽ والواىب سبحانو وتعاىل، فإذا كاف يعبد إٯتاانً ىكذا دوف معرفة للثواب فإف ذلك فيو نوع قصور يف علمو بذلك ا١تعبود 
فعو إىل أف يعرؼ قدر نعمة ا١تنعم، وفضلو عليو، وسعة سبحانو وتعاىل، وإذا آمن ابلتشريع وعرؼ قدر الثواب، فإف ذلك يد

عطائو، مع كثرت حاجة الناس وسؤا٢تم، وكثرت ا١تصلُت، وكثرت ا١تتعبدين ومع ذلك يعطيو لوحده على ىذا العمل، ىذا يعطي 
و وتعاىل؛ ٢تذا ذكر اإلنساف قوة من اإلٯتاف والتعبد، وكذلك يغرس يف قلب اإلنساف ا٠توؼ والطمع والرجاء يف فضل هللا سبحان

 االحتساب مع اإلٯتاف.

أيضاً فإف اإلنساف كلما زاد إٯتانو  (، من ٖتقق فيو ذلك يغفر لو الذنب على ما سبق، كذلك غفر لو ما تقدـ من ذنبو قاؿ: )
واحتسابو أتى ذلك على ما مضى من عملو، وأما ابلنسبة ١تن ٖتقق فيو اإلٯتاف التاـ واالحتساب التاـ جاء ذلك على ا١تعاصي  
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ينتفي ّتميع  كلها السابقة، وإذا كاف إٯتانو ضعيفاً، واحتسابو ضعيفاً، فذلك أييت على نوع قاصر ابلغفراف، وال يقاؿ: إف الغفراف
أجزائو إال ١تن كاف مؤمناً إٯتاانً َتماً، و٤تتسباً احتساابً َتماً ىذا ال أييت على أصوؿ الشريعة، بل إف كل متعبد ولو قصرت بو 

عبادتو عن ٘تامها على وجو التشريع فإف عملو ذلك أييت على شيء يقابلو، وينبغي أف نعلم أف يف قولو عليو الصبلة والسبلـ: 
( إشارة إىل ما تقدـ أف اٟتسنة تذىب السيئة، كذلك أيضاً فإف السيئات تذىب اٟتسنات، وىذا ما  غفر لو ما تقدـ من ذنبو )

، وكذلك ابن رجب ، وكذلك أيضاً أٛتد العامة وقد أشار إىل ىذا غَت واحد من العلماء، وقد نص عليو اإلماـ ٬تهلو كثَت من
 رٛتهم هللا، واألدلة يف ذلك معلومة. يمابن الق أيضاً 

أخربيو أنو قد أبطل جهاده مع  : )أـ زيد بن أرقمعليها رضواف هللا تعاىل أهنا قالت لػ عائشة وقد جاء يف ا١تسند من حديث
(، وىذا ١تا تبايع ابلعينة، وفيو إشارة إىل أف الذنب إذا وقع فيو اإلنساف أييت على شيء من الطاعات؛ رسوؿ هللا إال أف يتوب

اء كاف ظاىراً أو ابطناً، و٢تذا ٕتد بعض ا١تذنبُت يف وجوىهم ظلمة؛ ألف ظلمة ا١تعصية ونور الطاعة يتصارعاف بُت ظلمة ونور، سو 
وكلما أكثر اإلنساف من ا١تعصية أرر ذلك عليو، و٢تذا فللمعصية أرر على ابطن اإلنساف وظاىره، على ابطنو من جهة الذنوب 
وما يتعلق هبا من ٪تاء وزايدة، وكذلك أيضاً من جهة اٟتسنات فإهنا ٘تحو السيئات، وبُت اٟتسنات والسيئات صراع، ىذه ٘تحو 

 ٘تحو، والغلبة يف ذلك لؤلغلب.وىذه 

 و٢تذا نقوؿ: إف ٤تو السيئات للحسنات على نوعُت:

 ٤تو كلي ابلكامل، وىذا يقع من الشرؾ يف مقابل سائر اٟتسنات، فليس ٙتة حسنة مع الشرؾ.

 النوع الثاين: ىو ٤تو السيئة لبعض اٟتسنات ال لكلها، وىذا على نوعُت:

(، فبيع أخربيو أنو قد أبطل جهاده: )عائشة ذا كحاؿ كثَت من السيئات كما يف قوؿ٤تو سيئة ٟتسنة ليست من جنسها، وى
العينة شيء، واٞتهاد شيء، فقد أبطلت سيئة عمبًل ٮتتلف عنها؛ وذلك ألف العينة راب، والراب ٤تاربة هلل ورسولو، وىو يضاىي يف 

ا كبَتة قابلة كبَتة وعمبلً جليبلً يف عمل الطاعات، فتلك تصارع تلك أبواب اٟتسنات اٞتهاد يف سبيل هللا؛ ٢تذا نقوؿ: إهن
 و٘تحوىا.

أما النوع الثاين: وىو ما كاف من جنسو، أي: يقابلو، وذلك كحاؿ الصدقة، فاإلنساف إذا تصدؽ بشيء، مث قاؿ: أان تصدقت 
[، فإبطاؿ 164]البقرة:َدقَاِتُكْم اِبْلَمنِّ َواأَلَذىال تُػْبِطُلوا صَ  على فبلف، وا١تن يقابل الصدقة؛ و٢تذا قاؿ هللا جل وعبل:

الصدقة اب١تن واألذى أي: أف اإلنساف ٯتن على ذلك الذي تصدؽ بو، فيقوؿ: أعطيتك كذا يف يـو كذا، وىذا فيو قدح 
لصدقة، فهذا ابإلخبلص، كذلك أيضاً األذى للمتصدؽ عليو بذكره عند الناس أنو أعطاه، أو يطلب منو مكافأة لو على تلك ا

ينقص أجر اإلنساف؛ ٢تذا ينبغي لئلنساف أف يعلم أف السيئات ٢تا أرر عليو يف ابطن أو يف ظاىر، وعلمها أو مل يعلمها؛ و٢تذا  
كلما أكثر اإلنساف من السيئات بَػُعد خطوة عن هللا جل وعبل حىت يشعر اإلنساف أنو ليس من أىل اإلٯتاف، وذلك لقوة الظلمة 
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 يف قلبو.
 

 
 باب الجهاد من اإلٌمان

 

 

 قاؿ رٛتو هللا: ] ابب اٞتهاد من اإلٯتاف.

أاب  قاؿ: ٝتعت أبو زرعة بن عمرو بن جرير ، قاؿ: حدرناعمارة ، قاؿ: حدرناعبد الواحد ، قاؿ: حدرناحرمي بن حفص حدرنا
انتدب هللا ١تن خرج يف سبيلو ال ٮترجو إال إٯتاف يب وتصديق برسلي أف أرجعو ٔتا انؿ من أجر أو  عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ) ىريرة

غنيمة، أو أدخلو اٞتنة، ولوال أف أشق على أميت ما قعدت خلف سرية، ولوددت أين أقتل يف سبيل هللا، مث أحيا، مث أقتل، مث 
 ( [. أحيا، مث أقتل

اإلٯتاف(، ا١تراد ابٞتهاد: ىو بذؿ الوسع، وإجهاد النفس يف طلب مرضات هللا سبحانو  قوؿ ا١تصنف رٛتو هللا: )اٞتهاد من
وتعاىل، وىو على نوعُت: جهاد اإلنساف لنفسو، وجهاد اإلنساف لغَته، وجهاد اإلنساف لنفسو يكوف ٔتا يتعلق ٔتحاربة عدوه، 

وىؤالء أعداؤه الثبلرة، وىم الذين ٬تاىدىم اإلنساف، ومعلـو أف أعداء اإلنساف ربلرة: نفسو، وشيطاف اإلنس، وشيطاف اٞتن، 
وجهاد الغَت يكوف ابللساف وابلسناف، وأما ما كاف ابللساف فهو جهاد ا١تنافقُت والعصاة يف أمرىم اب١تعروؼ وهنيهم عن ا١تنكر، 

عظم اٞتهاد، وٝتاه هللا وكذلك إبطاؿ حججهم ونقضها، وبياف شبهاهتم وتفنيدىا حىت ال تتسلل إىل أذىاف الناس، فهذا من أ
[، وا١تراد بذلك ىو: القرآف، 51]الفرقاف:َوَجاِىْدُىْم ِبِو ِجَهاًدا َكِبَتًا جل وعبل جهادًا كبَتًا كما يف قوؿ هللا جل وعبل:

 وجاء عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك خرب اٞتهاد األكرب واألصغر، وليس لو أصل يعتمد عليو.

ا يتعلق ابلسناف، وفضلو ومنزلتو عظيمة وجليلة القدر، ويكفي يف ذلك أف هللا عز وجل يغفر ١تن قُتل يف سبيلو  وبقي اٞتهاد ٔت
كل خطيئة اقًتفها ٯتينو من أوؿ قطرة ٗترج منو، إال الدين، ويكفي يف ذلك أف النيب عليو الصبلة والسبلـ ٘تٌت أف يقتل يف 

ل ١تنزلة اجملاىد والقتيل يف سبيل هللا، كما جاء عنو عليو الصبلة والسبلـ أنو قاؿ: سبيل هللا، وأف ٭تِت ويقتل، وأف ٭تِت ويقت
(، واٞتهاد يف الغالب ٭تتاج إىل الشدة والقسوة على  أحيا، مث أقتل، مث أحيا، مث أقتل وددت أف أقاتل يف سبيل هللا مث أقتل، مث )

ا١تخالفُت يف اٟتق، وسبب ذلك أف كثَتاً من القلوب ٖتتاج إىل ضرب، وىذا الضرب، كحاؿ اإلنساف الذي أييت مثبًل إىل بساط 
وب يكوف عليها من الراف والغشاوة فتحتاج إىل رىبة وٖتتاج قد تراكم عليو الغبار و٨تو ذلك فيضربو حىت يزيل ذلك، كذلك القل

إىل سياط، تسوطها إما ابلسيوؼ أو كذلك ابلكلمات و٨تو ذلك، حىت يوجل اإلنساف؛ و٢تذا النيب عليو الصبلة والسبلـ ١تا دعا 
حساف  انصعة؛ و٢تذا يقوؿ ٔتكة فًتة طويلة ما آمن لو إال قليل، لكن ١تا رفع السيف نفض الغبار الذي على القلوب وأصبحت

 : بن اثبت

 دعا دمحم دىرًا ٔتكة مل ٬تب وقد الف منو جانب وخطاب
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 تسلموا وأانبوافلما دعا والسيف صلت بكفو لو أسلموا واس

١تاذا؟ ألف اٟتقيقة زالت، فكأنو أَتىم بشيء من ا١تنظفات فأصبح الزجاج واضحاً، والسبب يف ذلك أف القلوب ٖتتاج إىل 
ٗتويف، وىذا التخويف يكوف ابلتهديد والوعيد والًتىيب واإلقذاع، ويكوف كذلك أيضاً بضرب السياط الكرٯتات ببياف 

عقاب ٢تؤالء ا١تخالفُت عند هللا سبحانو وتعاىل، وما أعد ٢تم يف النار، وكذلك أيضاً ما أعد ٢تم من اٟتجج، وكذلك أيضاً ببياف ال
 العذاب عذاب الدنيا وعذاب القرب، ىذا ٦تا يعيد القلوب و٬تعلها تتأمل وتتفكر، فهذه القوة مطلوبة، واللُت كذلك مطلوب.

اللُت وا١تسا٤تة والرأفة والرٛتة فإذا لطمك ٓتدؾ األٯتن وجهو إىل  وأما الدعوات العصرية اليت يقوؿ أصحاهبا: ٨تن يف زمن
األيسر، و٨تو ذلك، ودعوى التشديد، وكذلك أيضاً منابذة الناس و٨تو ذلك، ىذه كلمات لطيفة وىي من ا١تعاين اٞتميلة، 

د النيب عليو الصبلة والسبلـ، بل ولكن يراد هبا ابطل، وعلى ىذا هندر كثَت من آايت الوعيد يف القرآف وكذلك يف السنة، وجها
ال ٮترجو إال  إف سائر األنبياء أيضاً كانوا ٬تاىدوف ويقاتلوف، وىذا ظاىر يف ىذا السياؽ يف قوؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ: )

(، يعٍت: يف ىذا األمر أف الدافع لذلك ىو اإلٯتاف ابلنيب عليو الصبلة والسبلـ وأف شريعة سائر األنبياء  إٯتاف يب وتصديق برسلي
 نها دعوة ٣تردة.ىي على ىذا األمر، وٙتة قوؿ أبف اٞتهاد إ٪تا فرض على األمة ا١تتأخرة، ومل يكن من شرائع األمم السابقة، ولك

ساب والطاعة، ( األصل أف ا١تراد بذلك ىو االحت انتدب هللا ١تن خرج يف سبيلو ال ٮترجو إال إٯتاف وتصديق برسلي ويف قولو: )
( أنو  يف سبيل هللا ولكن إذا احتفت بذلك قرينة فإنو ينصرؼ إىل اٞتهاد يف سبيل هللا، وغلب يف اصطبلح العلماء يف قولو: )

 ينصرؼ إىل اٞتهاد، وىي ا١تقاتلة ابللساف، وا١تقاتلة ابلسناف.

( إشارة أنو ال حرج على اإلنساف أف يسعى إىل مرضات هللا  لو اٞتنةأف أرجعو ٔتا انؿ من أجر أو غنيمة، أو أدخ ويف قولو: )
سبحانو وتعاىل، وما جاءه على سبيل االعًتاض من كسب أو رزؽ أو ٨تو ذلك فإف ىذا ال يقدح يف النية، والنيب عليو الصبلة 

١تن أراد أف يعمل عمبلً هلل   والسبلـ قد جعل للراجل سهم وللفارس سهمُت، أي: أنو ال حرج على اإلنساف أف يضرب أجراً 
كمثل العاملُت يف ٣تاؿ اإلمامة واألذاف والدعوة، وكذلك أيضاً للعاملُت يف جوانب االحتساب واألمر اب١تعروؼ والنهي عن 

ا١تنكر، فإف ذلك ٦تا ال حرج فيو، فإف الشارع إذا جعل األجر للمجاىد يف سبيل هللا، وىو أعظم من كثَت من التشريعات اليت 
 خذ الناس عليها أجوراً، فيقاؿ: شريطة أف ذلك ال يؤرر على إٯتاف اإلنساف ونيتو.أي

(، ويف ىذا إشارة إىل  ية، ولو وددت أين أقتل يف سبيل هللا، مث أحيا، مث أقتلولوال أف أشق على أميت ما قعدت خلف سر  قاؿ: )
فضل اٞتهاد يف سبيل هللا، وكذلك القتل، والنيب عليو الصبلة والسبلـ مل يتمَن ميتة على اإلطبلؽ كتمنيو للشهادة، وىو من ىو 

، وكذلك أيضاً يدؿ أيضاً على حرمة اجملاىدين يف سبيل هللا، هبذه ا١تنزلة والعلو يتمٌت مرتبة الشهيد، وىذا يدؿ على تلك ا١ترتبة
وحرمة أيضاً الذين يقتلوف يف سبيل هللا، وأف الوقيعة فيهم تقارب الوقيعة يف األنبياء، فاهلل عز وجل يقوؿ لنبيو عليو الصبلة 

[، ىذا النيب عليو 1]اٟتجرات:ِت النهيبِّ َوال َٕتَْهُروا لَُو اِبْلَقْوؿِ اَي َأيػَُّها الهِذيَن آَمُنوا ال تَػْرفَػُعوا َأْصَواَتُكْم فَػْوَؽ َصوْ  والسبلـ:
الصبلة والسبلـ ٘تٌت منزلة أولئك الذين قضوا يف سبيل هللا، فالوقيعة يف أعراضهم والطعن فيهم، والتهكم فيهم، واالستهزاء هبم، 
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ا ىذا الباب فطمس هللا على قلوهبم، وحرفهم على طريق و٨تو ذلك ىذا من أعظم الشـؤ على العبد، وكم رأينا من الناس دخلو 
 اٟتق.

٢تذا ينبغي لئلنساف أف يعلم أف هللا سبحانو وتعاىل صاف عرض العبد يف ذاتو فا١تتجرد من أعماؿ الطاعات، والذي يقع يف شيء 
  منزلتو.من ا١تخالفات و٨تو ذلك، وىو داخل يف دائرة اإلسبلـ، ىذا أيضاً فيمن زكاه هللا عز وجل وبُت

 

 
 باب تطوع قٌام رمضان من اإلٌمان

 

 

 قاؿ رٛتو هللا: ] ابب تطوع قياـ رمضاف من اإلٯتاف.

من قاـ  أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ) أيب ىريرة عن ٛتيد بن عبد الرٛتن عن ابن شهاب عن مالك حدرنا إٝتاعيل، قاؿ: حدرٍت
 ( [. رمضاف إٯتاانً واحتساابً غفر لو ما تقدـ من ذنبو

من اإلٯتاف( كما قاؿ: )ليلة القدر من  ىنا ذكر ا١تصنف رٛتو هللا )تطوع قياـ رمضاف من اإلٯتاف(، وما قاؿ: )قياـ رمضاف
يف بياف رواب اإلٯتاف(، وإ٪تا ذكر التطوع، زايدة على ما يف ىذا ا٠ترب، وكأنو أشار إىل لطيفة وفائدة أف ما جاء عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

عمل من األعماؿ فإف ىذه ا١تنزلة ال طاعة ٣ترداً أف ىذا من قرائن االستحباب الذي يصرفها عن الوجوب، فإذا جاء بياف منزلة 
( ىذا على ما تقدـ فيو اإلشارة إىل  من قاـ رمضاف إٯتاانً واحتساابً غفر لو ما تقدـ من ذنبو ٕتعل ذلك العمل واجباً، وقولو: )

 أف أعماؿ الظاىرة ىي تكوف من اإلٯتاف، كذلك أيضاً يف غفراف الذنب فإف اٟتسنات تذىب السيئات.
 

 
 باب صوم رمضان احتساباً من اإلٌمان

 

 

 قاؿ رٛتو هللا: ] ابب صـو رمضاف احتساابً من اإلٯتاف.

قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا صلى  أيب ىريرة عن أيب سلمة عن ٭تِت بن سعيد ، قاؿ: حدرنادمحم بن فضيل ، قاؿ: أخربانابن سبلـ حدرنا
 ( [. من صاـ رمضاف إٯتاانً واحتساابً غفر لو ما تقدـ من ذنبو هللا عليو وسلم: )

: اإلمساؾ، أي: أف ٯتسك اإلنساف عن شيء، سواء كاف ع ن كبلـ، أو كاف عن أكل، أو ٨تو ذلك؛ و٢تذا يقوؿ ا١تراد ابلصـو
 الشاعر:

 خيل صياـ وخيل غَت صائمة ٖتت العجاج وأخرى تعلك اللُجَما

ِإيّنِ  وا١تراد بذلك: أف منها ما تصهل، ومنها ما ال تصهل؛ ألهنا تعلك اللجاـ ٟتماسها يف القتاؿ، كذلك يف قوؿ هللا عز وجل:
[، يعٍت: ال أتكلم، فالصياـ ىنا يقع يف اإلمساؾ عن األكل، واإلمساؾ عن الكبلـ، واإلمساؾ 16]مرًن:اَنَذْرُت لِلرهْٛتَِن َصْومً 
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 أيضاً عن ا٠تروج و٨تو ذلك، وىنا ا١تراد بذلك ىو: اإلمساؾ عن األكل والشرب، وعن سائر ا١تفطرات.

( يف ىذا ما تقدـ أبف أبواب الًتوؾ أيضاً من اإلٯتاف، تقدـ  من صاـ رمضاف إٯتاانً واحتساابً غفر لو ما تقدـ من ذنبو وقولو: )
نساف التناوؿ، فإمساكو يف ذلك ىو يف أبواب معنا مسائل العمل، والصياـ من أبواب الًتوؾ، والًتوؾ ىنا ىي: أف يدع اإل

الًتوؾ، كًتؾ اإلنساف عمبلً من األعماؿ مثبًل: تركو للضرب، تركو عن االعتداء، تركو للسرقة، تركو للغصب، و٨تو ذلك ىذا 
ذا يدخل يف من اإلٯتاف إف أخلص هلل عز وجل؛ ٢تذا نقوؿ: إف األعماؿ من اإلٯتاف، سواء كانت أفعااًل، أو كانت تروكاً، وى

وإ٪تا لكل  إ٪تا األعماؿ ابلنيات، ذلك لكن ال بد ٢تا من نية حىت ٭تق األجر لئلنساف، كما يف قوؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ: )
 (، أي: ليس لو إال ما نواه، سواء كاف من أمور األعماؿ، أو كاف من أمور الًتوؾ. امرئ ما نوى

 

 
 باب الدٌن ٌسر

 

 

 قاؿ رٛتو هللا: ] ابب الدين يسر.

 ( . أحب الدين إىل هللا اٟتنيفية السمحة وقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: )

عن  أيب ىريرة عنسعيد بن أيب سعيد ا١تقربي عن معن بن دمحم الغفاري عن عمر بن علي ، قاؿ: حدرناـ بن مطهرعبد السبل حدرنا
إف الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إال غلبو، فسددوا وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا ابلغدوة والروحة وشيء  النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: )

 ( [. من الدٞتة

: )الدين قوؿ ا١تصنف رٛتو هللا: )ابب الدين يسر( أخذ ىذا من اٟتديث، وا١تصنف رٛتو هللا يشتق من األحاديث تراجم، وقولو
(  السمحةأحب الدين إىل هللا اٟتنيفية  يسر( ا١تراد بذلك: ىو السهولة، وأييت الكبلـ عليو، وقوؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ: )

، وقد أخرجو اإلماـ داود بن  عن دمحم بن إسحاؽ من حديث أٛتد ىذا اٟتديث علقو ا١تصنف بصيغة اٞتـز
داود بن  عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وإسناده ال أبس بو، وإف كانت رواية عبد هللا بن عباس عن عكرمة عن حصُت
فإهنا جيدة، وأما ما كاف من غَت  داود بن حصُت عن دمحم بن إسحاؽ فيها كبلـ، إال أف ما كاف من طريق عكرمة عن حصُت
 -عكرمة عن داود بن حصُت عن إبراىيم بن أيب ٭تِت ، فإهنا من طريقعكرمة عن داود بن حصُت كثر مروايتوىو أ-طريقو 
 ا منكرة، كما ذكر ذلك غَت واحد من اٟتفاظ.فإهن

إبراىيم، واٟتنيف: ىو ا١تائل من الباطل إىل  (، ا١تراد ابٟتنيفية السمحة ىي: ملة أحب الدين إىل هللا اٟتنيفية السمحة وقولو: )
اٟتق، وأحب الدين إىل هللا اٟتنيفية السمحة بعيداً عن اجتهاد يف مغاالتو أو تشدده كذلك أيضاً ما كاف من عكس ذلك وىو 

 مبالغتو أو تفريطو يف أمر هللا سبحانو وتعاىل.

( إشارة إىل أنو يوجد من بعض صور الدين ما ىو يف ذاتو ال يطيقو إال أفراد، وارتكاب  أحب الدين إىل هللا اٟتنيفية وقولو: )
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(  أحب الدين إىل هللا اٟتنيفية السمحة نو ديناً؛ و٢تذا قاؿ: )بعض األفراد لو ليس من اٟتنيفية السمحة، وذاؾ ال ٮترجو عن كو 
دين، كما أييت يف بعض التشريعات اليت ال يطيقها اإلنساف، إذًا: يوجد دين عند هللا، ولكن ليس من اٟتنيفية، وىو يف ذاتو 

فمثبلً: هللا عز وجل أمر اب١تتابعة بُت اٟتج والعمرة، ولكن ا١تتابعة بُت اٟتج والعمرة تشق على اإلنساف، نقوؿ يف ىذا: ليس من 
 اٟتنيفية السمحة، وىذا الذي يستطيع ىذا من اٟتنيفية السمحة.

أمثاؿ ىذه األحواؿ وىذا الدين ىو ْتسب فاعلو، والتشريع ٔتجموعو دين اإلسبلـ ىو حنيفية ٝتحة  وعلى ىذا نقوؿ: إف إنزاؿ
للعاملُت هبا، وال يوجد حكم من أحكاـ الشريعة فرضو هللا على العباد ديناً على األعياف ويكوف ليس من اٟتنيفية السمحة، بل 

على األعياف أو جعلها على الكفاية ىي ٦تا يستطيعو الناس وىي يف ذاهتا  يقاؿ: إف ٚتيع األحكاـ الشرعية اليت جعلها هللا فرضاً 
ٝتحة على ٚتيع ا٠تلق، إال من عذره هللا سبحانو وتعاىل، فالقياـ للصبلة جعلو هللا عز وجل فرضاً، فإذا قاـ اإلنساف فيها وىو 

 خصة يف ذلك، وىذا ليس من اٟتنيفية يف شيء.ال يستطيعو ويؤذي نفسو، نقوؿ: قد أخذ ما أوجبو هللا عز وجل عليو وترؾ الر 

اليت وقعت على الدين إ٪تا ىي من األفراد ال ( إشارة إىل أف ا١تشادة  إف الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إال غلبو وقولو ىنا: )
جُت، من الدين اٟتق، وا١تراد ابليسر يف الشريعة ىو: ما جاء بو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ال فيما يظنو اإلنساف، فكثَت من الناس يتخيل منه

تضع نفسك بُت طريف  ويرسم خطُت، ويتوسط بينهما ويقوؿ: ىذه ىي الوسطية، وىذا من ا٠تطأ، الوسطية يف ذلك ال أف
نقيض، مث تتوسط وتقوؿ: أان متوسط، ولو استحضر اإلنساف شيئاً يف ذىنو من العقائد واألفكار مث جاء بينهما لساغ أف ٧تعل  

كل عقيدة يف األرض أهنا وسطية بُت ارنُت، وأتيت بُت إبليس وفرعوف وتتوسط وتقوؿ: ىذه الوسطية، وأتيت مثبًل بُت كفار قريش 
من الوسطيُت. لكن ىذه وسطية أـ يسر؟ نعم وسطية ويسر، فالنيب عليو  أبو طالب يب عليو الصبلة والسبلـ وتقوؿ:وبُت الن

(، فهذه ا٠تطوط ليس خط خطاً وخط خطوطاً عن ٯتينو ومشالو: )عبد هللا بن مسعود اء يف حديثالصبلة والسبلـ كما ج
لئلنساف أف يقف بُت خطُت يقوؿ: أان متوسط. ال وإ٪تا أتيت إىل ا١تنتصف وىذا ىو اٟتق، ا١تنتصف ما ىو؟ ىو الذي قاؿ فيو 

تفًتؽ  (، كما جاء يف قولو عليو الصبلة والسبلـ: ) ىو ما على مثل ما أان عليو اليـو وأصحايب النيب عليو الصبلة والسبلـ: )
 ( إىل آخر ا٠ترب. اليهود على إحدى وسبعُت فرقة

(، اليسر يف الشريعة يؤخذ من معاين، فأصل التشريع  ولن يشاد الدين أحد إال غلبو، فسددوا وقاربوا، وأبشروا ويف قولو: )
ُ ِبُكُم اْلُيْسرَ  يسر، [، فاإلرادة الشرعية اليت أرادىا هللا عز وجل بنا ىي يسر يف سائر التكاليف 185]البقرة:يُرِيُد اَّلله
 عة فامتثا٢تا يسر.الشري

األمر الثاين: التدرج يف حاؿ ا١تخاطبُت، فإذا وجدت أحدًا أراد اإلسبلـ فتتدرج يف ا١تخاطبة لو، فتقوؿ: قل: أشهد أف ال إلو إال 
هللا، وأشهد أف دمحماً رسوؿ هللا، فرض هللا عليك الصلوات ا٠تمس، وال ٗتاطبو ٔتا عدى ذلك، ١تاذا؟ ال أتتيو ابإلسبلـ ٚتلة؛ 

: إنك لن تعطي الناس اإلسبلـ ٚتلة، إال وتركوه ٚتلة، فأنت مثبلً حُت أتيت إىل شخص ملحد ومل عمر بن عبد العزيز و٢تذا يقوؿ
هلل عز وجل، وليس لديو من تعاليم اإلسبلـ شيء، مث تدعوه إىل اإلسبلـ، مث يدخل يف اإلسبلـ، مث أتتيو ابلفقو، وأتتيو يؤمن اب
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، ما أتكل ٙتاف ساعات  اب١تغٍت، وتقوؿ: ىذه شريعة اإلسبلـ، ٬تب عليك أف تصلي الصلوات ا٠تمس، وتصـو رمضاف ربلرُت يـو
ونص يف ا١تائة يف كل سنة، و٬تب عليك أف تفعل كذا وتفعل كذا، ىل يقبل اإلسبلـ؟ أو عشر ساعات، وعليك يف مالك ارنُت 

 ينفر منو، فهذا الذي فرضو هللا عز وجل على نبيو يف أكثر من عشرين سنة تعطيو أنت يف ٟتظة واحدة، ىذا ال يقبلو اإلنساف.

حقيقة برمتها وتكوف لديو صحيحة؛ ألف فطر الكفار يف  و٢تذا التدرج شيئاً فشيئاً حىت يقبل اإلسبلـ؛ ألف اإلنساف ال يقبل على
الغالب مبدلة، و٭تتاج إىل معاٞتتها شيئاً فشيئاً، يؤمر ابألىم ابلتوحيد، مث يؤمر ابلصبلة، كذلك أيضاً يف حاؿ ا١تخالفُت حىت 

احب صغائر فإنو يدعوه إىل ترؾ الفساؽ والعصاة ينبغي لئلنساف أف يكوف رءوفاً رحيماً هبم، فمثبًل: إذا كاف صاحب كبائر أو ص
أعظم ذنب عنده، فإذا كاف من أىل ا٠تمر ويفرط فيو أو يقع مثبلً يف بعض ا١تخالفات مثل شرب الدخاف أو اإلسباؿ أو ٨تو 
ذلك، دع ىذه كلها وادعو إىل ا١تنكر األعظم حىت يتوطن ويرجع إىل اٟتق، مث بعد ذلك تدرج معو يف معرفة اٟتق كما جاء 

 يف شريعة اإلسبلـ على سبيل التدرج.التيسَت 

أاب و  معاذاً  من معاين التيسَت: إنزاؿ ا٠تطاب على ا١تخاطب ْتسب قدرتو واستطاعتو؛ ٢تذا النيب عليو الصبلة والسبلـ ١تا بعث
(، وا١تراد ابلتعسَت ىنا ليس الذي عند النيب عليو الصبلة والسبلـ  بشرا وال تنفرا، ويسرا وال تعسرا إىل اليمن، قاؿ: ) موسى

غلط، وا١تراد عسر، فقاؿ: خذوه. ال، ا١تراد بذلك ىو: التطبيق، أحياانً يكوف لديك حق، ولكن تطبيقو من جهة ا١تخاطب 
قَاَؿ اَي  بذلك: أنك إذا وجدت رجبًل معاندًا ٗتاطبو بلُت، و٢تذا ا٠تليل إبراىيم عليو السبلـ ١تا رأى أنو يذبح ابنو، ماذا قاؿ؟

وجل ىل يقاؿ فيو  [، يعٍت: ما ىو رأيك؟ حكم هللا عز191]الصافات:بُػٍَته ِإيّنِ َأَرى يف اْلَمَناـِ َأيّنِ َأْذَْتَُك فَانُظْر َماَذا تَػَرى
 لئلنساف: ما ىو رأيك؟ ال يقاؿ ذلك، لكن ىو سيطبق، ولكن عرضو أبسلوب سهل يسَت يدعو اإلنساف إىل فهمو.

و٢تذا بعض الناس إذا تلقى أمر من مديره و٨تو ذلك أييت ويدعو الناس من حولو: لدينا أمر حاـز اليـو ال بد أف يطبق، ومن مل 
ين اللُت واٟتكمة؟ ولكن ينبغي أف يقوؿ ماذا؟ يقوؿ: إف ىذا األمر أَتان وما رأيكم؟ كيف تروف يطبق سيفعل فيو كذا وكذا، أ

وسيلة العمل بو؟ و٨تو ذلك، ال يقاؿ: إان سنفعل كذا، ونفرض العقوبة، ا١ترة األوىل إنذار، الثانية إنذار، مث بعد ذلك يكوف إنزاؿ 
ـ؛ ألنو ٭تمل النفوس على التمرد؛ ألنو أطاعك خوفاً، فالطاعة خوفاً ليس  عقوبة، ىذا ليس من ىدي النيب عليو الصبلة والسبل

 كالطاعة حباً ومودة، والطاعة للمودة ىي اليت تدعو اإلنساف إىل ا١توافقة يف السر والعبلنية.

األمر وحي،  إٝتاعيل إذا خالف أابه إبراىيم عليهما السبلـ، وقاؿ: ال تذْتٍت، ىل سيطيعو يف ذلك؟ لن يطيعو يف ذلك؛ ألف
 فمع كونو حتماً إال أنو يآف معو يف توجيو ا٠تطاب.

(، يسرا يف العرض، والتدرج، ومعرفة أعذار الناس، والتماس  بشرا وال تنفرا، ويسرا وال تعسرا وقولو عليو الصبلة والسبلـ: )
العذر ٢تم، ١تاذا؟ حىت يقبلوا اٟتق؛ و٢تذا النيب عليو الصبلة والسبلـ استعمل الطريقُت: الطريق الثاين، والطريق الثالث معهما،  

إنك أتيت  والسبلـ بعث معاذاً إىل اليمن، فقاؿ: )أف النيب عليو الصبلة  عبد هللا بن عباس عن أيب معبد كما جاء يف حديث
(، أي:  اً رسوؿ هللا، فإف ىم أجابوؾ لذلكقوماً أىل كتاب، فليكن أوؿ ما تدعوىم إليو شهادة أف ال إلو إال هللا، وأف دمحم
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(،  ة، فإف ىم أجابوؾ إىل ذلك فأخربىمفأخربىم أف هللا افًتض عليهم ٜتس صلوات يف اليـو والليل توطنوا على ىذا األمر، )
أي: على التدرج مث جاء على أركاف اإلسبلـ؛ ٢تذا نقوؿ: إف مسألة اليسر أتيت من جهة الدين األصل، فكلو يسر، وأتيت من 

 جهة التدرج، كذلك أيضاً من معرفة أحواؿ ا١تخاطبُت؛ ٢تذا ال بد من توطُت النفس على ا٠تطاب.

(، أي: أف الدين اثبت، ليس لك أف تزيد فيو، وال تنقص فيو، وكما جاء  ولن يشاد الدين أحد إال غلبو ويف قولو: )
(، يعٍت: اإلنساف إذا ركب مطية وأراد  فإف ا١تنبت ال ظهراً أبقى، وال أرضاً قطع يف زايدة يف معٌت ىذا اٟتديث قاؿ: ) البزار عند

لن  أف يسرع هبا، وىو يريد أف يصل إىل الغاية فإف الدابة ستعطب، ومل يقطع ما يقطعو الناس إذا كانوا ٯتشوف بتؤدة، قاؿ: )
 (، يعٍت: أف الذي ينقطع ىو أنت، والدين اثبت على ما ىو عليو. يشاد الدين أحد إال غلبو

( وىذا نوع من االستعارة، أي: كحاؿ  فسددوا وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا ابلغدوة والروحة، وشيء من الدٞتة ويف قولو: )
نهما، فاإلنساف الذي يسافر ويصل اإلنساف يف أمر الدين عليك أف أتخذ ٔتشي النهار، وشيء من مشي الليل، وتسًتيح فيما بي

الليل ابلنهار ىذا ال ظهراً أبقى، وال أرضاً قطع، والنيب عليو الصبلة والسبلـ يشبو حاؿ اإلنساف يف أمر الدين، كحاؿ اإلنساف 
( يعٍت: عليك بشيء من مشي الليل، وشيء من مشي  استعينوا ابلغدوة والروحة، وشيء من الدٞتةيف حاؿ ا١تسَت، فقولو: )

( وا١تراد  سددوا وقاربوا، وأبشروا النهار، مث اسًتح فيما بينهما، حىت ٖتصل على ىدوء؛ ٢تذا النيب عليو الصبلة والسبلـ قاؿ: )
بذلك: يف أنفسكم، واجعلوا غَتكم يستبشر بذلك، كذلك أيضاً فيو أف يعلم اإلنساف أف اليسر فيو البشارة، وأما غلو اإلنساف 

 نفسو، وتشدده عليها، وتشدده أيضاً يف خطاب ايآخرين ىذا ليس من األمور احملمودة. يف

 نقف عند ىذا األمر، ونكمل إف شاء وننتهي يف الغد إبذف هللا. وصلى هللا وسلم وابرؾ على نبينا دمحم.
 

 
 األسئلة

 

 

 معٌت قولو ملسو هيلع هللا ىلص: )سددوا وقاربوا( 
 

 

 (؟ سددوا وقاربوا معٌت: ) السؤاؿ: ما

لشيئُت ىو ما مل يستطع اإلنساف اٞتواب: التسديد وا١تقاربة، التسديد أمت من ا١تقاربة، وا١تقاربة ال تعٍت تسديدًا، والتقارب بُت ا
الوصوؿ إليو، كاإلنساف مثبلً يريد أف يصل إىل فبلف ومل يستطع أف يقرب منو، يريد أف يسلم عليو ومل يتمكن أف يدنو منو، 
فهذا من االقًتاب، وأما التسديد: فهو إصابة الشيء الذي يقصده اإلنساف، كأف النيب عليو الصبلة والسبلـ قاؿ: سدد إف 

( يعٍت: أبشر يف اٟتالُت،  وأبشروا طع أف تسدد وتصيب ا٢تدؼ، أو قاربو، وىذا من رٛتة هللا عز وجل ولطفو، مث قاؿ: )است
 صبت أو مل تصب فأجر هللا عز وجل أيتيك ألنك ٣تتهد، وحريص على ٖتقيق التماـ، وإف تعذر.سواء كنت أ
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 من جاىد مث وقع يف الراب مث َتب 
 

 

السؤاؿ: إذا ذىب اإلنساف إىل اٞتهاد، وكاف ٦تتثبلً الطاعة، مث وقع يف راب، ىل ٯتحى ىذا اٞتهاد، وإذا َتب من الراب، ىل 
 يرجع ي اٞتهاد؟

 اب: ىذا األصل أنو يرجع، فضل هللا واسع.اٞتو 
 

 ذىاب اٟتسنة ابلسيئة 
 

 

 السؤاؿ: ] ىل السيئة تذىب ابٟتسنة؟[.

اٞتواب: نعم السيئة تذىب، واٟتسنة إذا مسحت تذىب أيضاً، ويذىب أررىا وبركتها على اإلنساف، والثواب عليو أيضاً، 
قع فيها اإلنساف إٙتها ابٍؽ على اإلنساف، وإذا وقع يف حسنة، وىذه والسيئة كذلك لو مسحت، أما ابلنسبة للسيئة لو و 

 اٟتسنة كفرت السيئة مسحت السيئة ويذىب شؤمها وإٙتها وتبقى اٟتسنة.
 

 تدرج ا٠تطاب الشرعي مع أىل اإلسبلـ 
 

 

لصبلة والسبلـ، فنخاطبهم السؤاؿ: لو أف أىل قرية أو أىل بلد دخلوا يف اإلسبلـ ىل نتدرج معهم كما تدرج النيب عليو ا
 اب١تنسوخ أـ ال؟

اٞتواب: نقوؿ: ال، ال ٮتاطبوف؛ ألف ىذا األمر نس  وقضي، ولكن نتدرج معهم يف ا٠تطاب، ونعفو عنهم يف بعض الكبائر 
ف الكفار اليت يقعوف فيها، على ٨تو الذي كاف من النيب عليو الصبلة والسبلـ، يعٍت: مثبلً لو أف ا١تسلمُت دخلوا بلدة من بلدا

يف الغرب يدعوىم إىل التوحيد والصبلة، فيأتوهنم ويقولوف مثبًل: ٬تب اٟتجاب، ما يف اختبلط إىل غَت ذلك، ىل ٯتكن ىذا؟ 
ال، ال ٯتكن، دعهم على ما ىم عليو، وادعهم إىل التوحيد، فإف أجابوؾ وتوطنوا على التوحيد فأمرىم ابلصلوات، مث تدرج  

والسبلـ يتدرج، فالنيب عليو الصبلة والسبلـ ما جاء بكثَت من األحكاـ إال متأخرًا، فكأنك تنز٢تا  كما كاف النيب عليو الصبلة
عليهم، ولكن ال ٗتاطبهم هبا فتقوؿ: ىذا مباحة على ا٠تمر، أو تقوؿ: اشربوا ا٠تمر، ال، ىذا تشريع؛ ألف النيب عليو الصبلة 

ؾ، فإذا رأيت الرجاؿ مع النساء اتركهم، وادعهم إىل التوحيد وادعهم والسبلـ ما قاؿ ٢تم ذلك، بل تركهم، فتقـو أنت ابلًت 
 إىل الصبلة، أو تراىم مثبلً يقعوف يف شرب ا٠تمر دعهم، أو يتعاملوف ابلراب دعهم، فالسكوت ال يعٍت ا١توافقة.

ا، ولو كاف يتصورىا كما يتصورىا و٢تذا النيب عليو الصبلة والسبلـ كاف يف قرارة نفسو يعلم أف ىذه األمور ٥تالفة، فلم يقع فيه
ا١تسلموف وكما يتصورىا أصحابو لوقع فيها كما وقعوا، ولكن ال يتكلم فيها، ١تاذا؟ ألنو مل يؤذف لو ابلكبلـ، ألف النيب عليو 
يم؛ الصبلة والسبلـ فطرتو مل تبدؿ ومل يطرأ عليها ذلك، وكاف على تربية هللا عز وجل لو، وجعلو هللا عز وجل على خلق عظ
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 ٢تذا نقوؿ: إف اإلنساف يف ٥تاطبتو للناس يسكت وال يشرع.
 

 براءة األنبياء ومن كاف قريباً من مرتبتهم من النفاؽ 
 

 

 السؤاؿ: ذكرمت يف الدرس ا١تاضي أنو ما من أحد إال وفيو شعبة من النفاؽ، إال األنبياء ومن داانىم؟

ديقُت وأضراهبم فهؤالء ال يقعوف يف النفاؽ؛ ألف اإلٯتاف مت ظاىراً وابطناً، اٞتواب: من كاف قريباً من مرتبة األنبياء كالص
واألصل يف تعريف اإلٯتاف أنو ٮتالف يف ظاىره ما يعتقده يف ابطنو، إما أف يكوف لديو يقُت بعمل لكنو ال يعمل بو؛ ٢تذا ٕتد 

عب النفاؽ، فاألنبياء لديهم من اليقُت يف ابطنهم من بعض الناس يعلم أف الصبلة واجبة، لكنو ال يعمل هبا، وىذا شعبة من ش
أكثر من عملهم الظاىر، وكذلك الصديقوف، لكن ال يستطيعوف أف يعملوا؛ ألف الشريعة ٤تدودة ليست ٢تم، وإ٪تا لؤلمة، فبل 

جهده يف قياـ يستطيع أف يزيد عن ٜتس صلوات، وإ٪تا لديو أبواب دائرة النوافل؛ و٢تذا النيب عليو الصبلة والسبلـ ٬تعل 
الليل، فيقـو حىت تتفطر قدماه؛ ألهنا دائرة مباح، أما ما عدا ذلك فهو مشرع عليو الصبلة والسبلـ، ولو ُأذف لو لتعبد أكثر 
ف ٦تا ىو عليو؛ و٢تذا يف مثل من كاف على حاؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ ومن على ٨توه من أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص نقوؿ: إ

قصورىم يف الظاىر عن يقينهم يف الباطن ال يكوف يف مرتبة النفاؽ؛ ألهنم على التشريع، ورٔتا يؤجروف على ذلك إذا أرادوا أف 
يعملوا، مث ٯتنعهم الشارع فيمتثلوف، وىذا يؤجر عليو الطائع يف أبواب الًتؾ، أما ضده ا١تقصر من العباد الصاٟتُت من 

، يعلم مثبلً السنن الرواتب ال ا١تسلمُت العامة الذي يف قلبو ي قُت يقاؿ لو: اعمل وال يعمل، يعلم فضل قياـ الليل ال يقـو
يصلي، يعلم مثبلً أف الصياـ فريضة وال يصـو رمضاف، ىذا لديو يقُت وأمكنو العمل أف يعمل بو ومل يعمل فهذا أمارة على 

اؽ توازيو وقد تكوف قليلة، اتضح األمر، يعٍت: ال يفهم من  النفاؽ، وكل من كاف لديو يقُت بعمل ومل يؤده ففيو شعبة من النف
كبلمي أين أقوؿ: إف النيب عليو الصبلة والسبلـ حىت الصحابة فيهم نفاؽ، ال، أان أقصد من كاف مقاـ النيب عليو الصبلة 

ليقُت ىو أكثر من ذلك؛ ألف والسبلـ ومن داانه من مرتبة الصديقية و٨توىا الذين أيتوف ابلشريعة بتمامها، وما يف قلبهم من ا
أصل النفاؽ أف يكوف لدى اإلنساف من صوره، أف يكوف لديو شيء من العلم واليقُت ولكنو ال يعمل، وذلك أف ترؾ اٟتق 

 ا١تعلـو بو شعبة من شعب النفاؽ.

 وصلى هللا وسلم وابرؾ على نبينا دمحم.
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 سماخلا سردلا

ابلعمل الصاٌف، كالصبلة والزكاة واتباع اٞتنائز وأداء ا٠تمس وغَت ذلك، وال يزاؿ إٯتاف العبد يزيد حىت اإلٯتاف يزيد وينقص، فيزيد 
٭تسن، فيعظم األجر لصاحبو حينئٍذ، وكما أف اإلٯتاف يزيد ابلطاعة فهو ينقص كذلك اب١تعصية، بل ينقص بكثرة الوقوع يف 

 ٮتاؼ من حبوط عملو.الشبهات، لذا وجب على العبد أف يستربأ لدينو، وأف 

 
 باب الصالة من اإلٌمان

 

 

 اٟتمد هلل رب العا١تُت، وصلى هللا وسلم وابرؾ على نبينا دمحم وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم إبحساف إىل يـو الدين.

 أما بعد: فاللهم إان نسألك الفقو يف الدين وعلم التأويل.

ُ لُِيِضيَع ِإٯتَاَنُكمْ  رٛتنا هللا وإايه: ] ابب الصبلة من اإلٯتاف. وقوؿ هللا تعاىل: البخاري قاؿ اإلماـ [ 141]البقرة:َوَما َكاَف اَّلله
 يعٍت: صبلتكم عند البيت.

أوؿ ما قدـ ا١تدينة نزؿ على  أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص كاف ) الرباء ، عنأبو إسحاؽ ، قاؿ: حدرنازىَت ، قاؿ: حدرناعمرو بن خالد حدرنا
من األنصار، وأنو صلى قبل بيت ا١تقدس ستة عشر شهرًا، أو سبعة عشر شهرًا، وكاف يعجبو أف  -أو قاؿ: أخوالو  -أجداده 

تكوف قبلتو قبل البيت، وأنو صلى أوؿ صبلة صبلىا صبلة العصر، وصلى معو قـو فخرج رجل ٦تن صلى معو، فمر على أىل 
وف، فقاؿ: أشهد ابهلل لقد صليت مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قبل مكة، فداروا كما ىم قبل البيت، وكانت اليهود قد مسجد وىم راكع

أبو  : حدرنازىَت (، قاؿ أعجبهم إذ كاف يصلي قبل بيت ا١تقدس وأىل الكتاب، فلما وىل وجهو قبل البيت أنكروا ذلك
 يف حديثو ىذا أنو مات على القبلة قبل أف ٖتوؿ رجاؿ وقتلوا، فلم ندر ما نقوؿ فيهم، فأنزؿ هللا تعاىل: الرباء ، عنإسحاؽ

ُ لُِيِضيَع ِإٯتَ   [ [.141]البقرة:اَنُكمْ َوَما َكاَف اَّلله

قوؿ ا١تصنف رٛتو هللا يف ىذا الباب: )ابب الصبلة من اإلٯتاف( ىو نظَت ما تقدـ اإلشارة إىل أف العمل من اإلٯتاف، ولكن يف 
قولو ىنا: )ابب الصبلة من اإلٯتاف( مع أف هللا سبحانو وتعاىل قد جعل الصبلة ىي اإلٯتاف، كما يف ايآية اليت ذكرىا يف 

ُ لُِيِضيَع ِإٯتَاَنُكمْ  ًتٚتةال [، يعٍت: أف هللا سبحانو وتعاىل قد جعل الصبلة من اإلٯتاف، وليست 141]البقرة:َوَما َكاَف اَّلله
اإلٯتاف كلو، وىذا ظاىر ترٚتة ا١تصنف رٛتو هللا، وذلك لوجود أعماؿ أخرى أيضاً تشارؾ الصبلة يف ىذا ا١تسمى وىو اإلٯتاف، 

، وجاء أيضاً عن ٚتاعة من أصحاب رسوؿ هللا صلى هلل عليو وسلم الرباء رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كما يف حديث وجاء تفسَت ذلك عن
ُ لُِيِضيَع ِإٯتَاَنُكمْ  اف يف قوؿ هللا عز وجل:أف ا١تراد ابإلٯت  [ يعٍت: الصبلة.141]البقرة:َوَما َكاَف اَّلله

وسببها ما أورد عليو ا١تصنف رٛتو هللا تعاىل ىذا، والنيب عليو الصبلة والسبلـ كاف أوؿ قبلتو إىل بيت ا١تقدس، وكاف يوافق عليو 
ن كانوا يصلوف إىل ا١تسجد األقصى، وأاثروا ذلك يف قو٢تم: إف النيب عليو الصبلة الصبلة والسبلـ أىل الكتاب من اليهود الذي
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http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1001044&spid=2102
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http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000588&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000157&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000157&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000157&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1001044&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1001044&spid=2102
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والسبلـ ٮتالفنا يف أعمالنا وعقيدتنا، مث يستقبل قبلتنا، والنيب عليو الصبلة والسبلـ كاف ٭تب أف يتوجو إىل ا١تسجد اٟتراـ، 
إىل استقباؿ ا١تسجد اٟتراـ، وكاف عليو الصبلة والسبلـ  فنس  هللا سبحانو وتعاىل ما كاف عليو من استقبالو للمسجد األقصى،

يصلي ١تا قدـ ا١تدينة يف مسجده ستة عشر شهرًا، أو سبعة عشر شهرًا، مستقببًل ا١تسجد األقصى، نزؿ األمر بتغيَت القبلة على 
 رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف صبلة العصر.

دليل على أف من تعبد هلل اب١تنسوخ قبل نسخو كمن تعبد هلل عز وجل ابلناس  بعد نس   الرباء ويف ىذا اٟتديث وىو حديث
 ا١تنسوخ، وذلك يف األجر سواء.

 

 
 باب حسن إسالم المرء

 

 

أخربه  أاب سعيد ا٠تدري أخربه أف عطاء بن يسار أف زيد بن أسلم : أخربينمالك قاؿ رٛتو هللا: ] ابب حسن إسبلـ ا١ترء. قاؿ
إذا أسلم العبد فحسن إسبلمو يكفر هللا عنو كل سيئة كاف زلفها، وكاف بعد ذلك القصاص،  أنو ٝتع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ: )

 ( [. اٟتسنة بعشر أمثا٢تا، إىل سبعمائة ضعف، والسيئة ٔتثلها إال أف يتجاوز هللا عنها

  

 ري: )إذا أسلم العبد فحسن إسبلمو يكفر هللا عنو كل سيئة...(شرح حديث أيب سعيد ا٠تد 
 

 

أف اإلسبلـ يكوف حسناً ويتباين يف درجة اٟتسن،  يف حسن اإلسبلـ إشارة إىل أيب سعيد ا٠تدري ىذا اٟتديث ىو حديث
ويكوف العامل أيضاً مسرفاً على نفسو، فلم ٭تسن إسبلمو، فيكوف اإلسبلـ ضعيفاً، وىذا دليل على زايدة اإلسبلـ واإلٯتاف 

بلـ يزيد ْتسب العمل بعمل اإلنساف، ويقوؿ العلماء: كما أف اإلٯتاف يزيد، كذلك فإف اإلسبلـ يزيد أيضاً، فاإلٯتاف يزيد واإلس
خولو اإلسبلـ (، يعٍت: ٔتجرد د إذا أسلم العبد فحسن إسبلموالصادر من اإلنساف؛ ٢تذا قاؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ: )

يتدرج يف العمل، وىذا فيو إشارة إىل أف اإلنساف أوؿ دخولو لئلسبلـ يدخل مقصرًا من جهة العمل الظاىر، وقد جاء عن 
(، يعٍت: اإلٯتاف ما يف القلب، وكذلك  اإلسبلـ العبلنية، واإلٯتاف السر النيب عليو الصبلة والسبلـ كما يف ا١تسند أنو قاؿ: )

اإلسبلـ عبلنية، يكوف اإلنساف أوؿ دخولو لئلسبلـ مقصراً أبنو ال يعلم من األعماؿ شيئاً، أو رٔتا يعمل ويقصر لضعف 
 دة العمل حىت يكتمل و٭تسن إسبلمو.اإلٯتاف ابتداء، فيبدأ بزاي

 جل وعبل يفرؽ بُت اإلسبلـ اٟتسن، وبُت (، يعٍت: أف هللا يكفر هللا عنو كل سيئة كاف زلفها ويف قوؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )
اإلسبلـ مع الريب، فا١تسلم الذي يسلم مع الريب والشك ال يكفر هللا جل وعبل لو ما زلف من سيئاتو اليت كاف عليها، 

، وأمارة ذلك أف اإلنساف إذا كاف على كفر وكاف على إسراؼ كاإلنساف الذي يكوف على النصرانية يكوف على عقيدة نصرانية
أو يكوف على ٚتلة من الكبائر، يشرب ا٠تمر، أو يسرؽ، أو يزين، أو يغتاب، أو ٨تو ذلك، فدخولو يف اإلسبلـ ٣ترداً ال يعٍت 
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 أنو أقلع عن الكبائر.

و٢تذا كثَت من الناس يسلموف ويبقوف على ما ىم عليو، أو تسلم ا١ترأة وتبقى على تربجها وسفورىا واختبلطها ابلرجاؿ وغَت 
احملرمات، إذا دخل الرجل أو ا١ترأة يف اإلسبلـ وبقي على ما ىو عليو من الكبائر أو الذنوب، فهذا أسلم ومل ٭تسن  ذلك من

إسبلمو؛ و٢تذا نقوؿ: دخولو يف اإلسبلـ ال يكفر ما كاف عليو يف اٞتاىلية ٦تا أصر عليو يف اإلسبلـ، وما جاء عن النيب عليو 
اإلسبلـ يهدـ ما قبلو، وا٢تجرة هتدـ ما  يف قوؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ) عمرو من حديث مسلم الصبلة والسبلـ يف صحيح اإلماـ

(، ا١تراد هبدـ اإلسبلـ ١تا قبلو أي: ١تا كاف عليو اإلنساف مث انسل  منو ابلكلية إحساانً ١تا كاف  ـ ما قبلوقبلها، واٟتج يهد
عليو، وأما الكافر إذا دخل يف اإلسبلـ وأصبح على ما كاف عليو من ذنوب، فهذا ال يكفر هللا عز وجل عنو تلك الذنوب 

من أحسن إسبلمو مل  ية واإلسبلـ؛ و٢تذا يقوؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ: )السابقة، فإف شرب ا٠تمر حاؿ كفره أخذ ابٞتاىل
( إشارة إىل أف اإلنساف عند وقوعو يف  ذ ٔتا أساء يف اإلسبلـ واٞتاىليةيؤاخذ ٔتا عمل يف اٞتاىلية، ومن أساء يف اإلسبلـ أخ

الذنوب وا١تعاصي يف حاؿ اٞتاىلية، ال بد أنو يعلم أف ىذه األمور ٤ترمة، ويقع فيها سرفاً على نفسو، كمثل بعض أتباع 
ويعلموف مثبلً أف التعري حراـ ويقعوف فيو، الشرائع ا١تبدلة، أو بعض الكفار من الورنيُت، يعلموف أف الزان حراـ ويقعوف فيو، 

ويعلموف أف الشذوذ ٤تـر ويقعوف فيو، ولكنهم على شيء من شريعة مبدلة، وما وقعوا فيو من ٥تالفة أمر هللا ىو ضعف إٯتاف 
 يف عملهم ابلنسبة لشريعتهم كما يكوف ا١تؤمن ضعيف اإلٯتاف يف دينو.

اإلسبلـ، كذلك يوجد من أىل الكتاب من ٮتالف ما ٬تده من ٤ترمات يف شريعتو فيوجد من ا١تؤمنُت من يشرب ا٠تمر وىو يف 
ا١تبدلة، اليت مل يطرأ على حكمها تبديل، فخالف فيو اٟتق، فيقع يف اإلمث؛ ألنو يعتقد أنو حق فوقع يف ٥تالفتو؛ لذلك يؤاخذ 

 ابٞتاىلية واإلسبلـ.

(، يعٍت: مضى عليها قبل ذلك؛ ٢تذا نقوؿ: إف  يكفر هللا عنو كل سيئة كاف زلفها و٢تذا يقوؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ: )
ٍت: دخل اإلسبلـ بكل ما فيو، حىت لو وقع اإلنساف بعد تكفَت اإلسبلـ ١تا مضى من اإلنساف مشروط ْتسن اإلسبلـ، يع

ذلك يف اإلمث، مثل اإلنساف الذي يدخل اإلسبلـ مث يتوب من ا٠تمر، ويتوب من الكذب والزان والسرقة و٨تو ذلك، مث بعد 
الكبَتة، مث  سنة أو سنتُت يقع يف شرب ا٠تمر، ىل ىذا يرجع عليو ذلك الذنب؟ ال يرجع عليو، كحاؿ ا١تؤمن الذي يقع يف

 يتوب منها، مث يقع فيها مرة أخرى.

على اإلنساف يف أمر القصاص، وىو على ما تقدـ يف ذكر  (، يعٍت: جرايف ما كاف وكاف بعد ذلك القصاص وقولو ملسو هيلع هللا ىلص ىنا: )
 ا١تظامل، ا١تتعلقة ْتقوؽ بٍت آدـ.

(، وىذا من رٛتة هللا بعبادة، عشر أمثا٢تا إىل سبعمائة ضعف، والسيئة ٔتثلها إال أف يتجاوز هللا عنهااٟتسنة ب وقولو ملسو هيلع هللا ىلص: )
وىذا مقتضى أف رٛتة هللا سبقت غضبو جل وعبل، وتضعيف هللا عز وجل للحسنات ٙترتو يف ذلك دخوؿ ا١تؤمنُت اٞتنة، وأف 

أىل اٞتنة مائة  النار؛ و٢تذا جاء عن النيب عليو الصبلة والسبلـ: ) ا١تؤمنُت من ىذه األمة أكثر من يدخلوف اٞتنة وأقل أىل
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أف ىذه األمة يف النار كالشعرة السوداء يف  يو الصبلة والسبلـ )(، وجاء كذلك عن النيب عل وعشروف صفاً، أميت منهم ٙتانوف
هللا عز وجل لؤلمة، فاٟتسنة بعشر أمثا٢تا إىل سبعمائة ضعف،  (، يعٍت لقلتهم، وذلك ٢تذه الربكة اليت جعل جلد الثور األبيض

ما الذي يقدر ىذا التضعيف من جهة األعماؿ؟ هللا سبحانو وتعاىل يقدره ْتسب ما يصدر من العبد من إحساف للعمل؛ ٢تذا 
ابلصبلة ٓتشوع  جاء التحسُت بعد إحساف العمل، إذا أتقن اإلنساف العمل وأخلص ارتفعت اٟتسنة وتضاعفت، فإذا أتى

وإقباؿ على هللا عز وجل زاد التضعيف معو، فكلما أحسن زاد التضعيف حىت يصل إىل الكماؿ، ويقل التضعيف بتقصَت 
 اإلنساف يف أبواب اإلحساف.

 والسيئة تعظم ولكن ال تضاعف، تعظم لورود أسباب منها:

[ إشارة إىل أف إرادة اإلٟتاد يف 15]اٟتج:رِْد ِفيِو إبِِْٟتَاٍد ِبظُْلمٍ َوَمْن يُ  تعظيم ا١تكاف، فمثبل يف ا١تسجد اٟتراـ، لقولو تعاىل:
 ا١تسجد اٟتراـ ٮتتلف عن غَته.

أو ما يتعلق بتعظيم الزمن، فمثبلً يف رمضاف، فالسيئة فيو أعظم من غَته، ويف األشهر اٟتـر السيئة أعظم من غَتىا، ومثلو 
 و٨تو ذلك.أيضاً اليمُت بعد العصر كما جاء يف اٟتديث 

وكذلك تعظم السيئة بعمل القلب وىو الغفلة عن تعظيم هللا سبحانو وتعاىل، فرٔتا تكوف السيئة اليت يفعلها اإلنساف صغَتة 
فتكوف كبَتة عند هللا سبحانو وتعاىل؛ وسبب ذلك أف اإلنساف فعل ىذه السيئة ابستهتار وغَت مباالة ابهلل جل وعبل، فما نظر 

 حانو وتعاىل، وإ٪تا نظر إىل صغر معصيتو.إىل عظمة ا٠تالق سب

رٛتو هللا: أعجب حديثُت ُحدرت هبما عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما حدرٍت  مسلم كما روى اإلماـ ابن شهاب الزىري و٢تذا قاؿ
دخلت امرأة النار يف ىرة حبستها، ال ىي أطعمتها، وال ىي جعلتها أتكل من  أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ) أيب ىريرة عن ٛتيد هبا

فرجل مل يعمل خَتاً قط، فقاؿ ألبنائو: إف أان مت فأحرقوين، مث اطحنوين، مث ذروين يف  (، أما اٟتديث الثاين: ) خشاش األرض
 ( . عا١تُتالريح، فوهللا لئن قدر هللا علي ليعذبٍت عذاابً ما عذبو أحدًا من ال

فعذب هللا تلك ا١ترأة اب٢ترة حبستها، وذاؾ مل يعمل خَتاً قط، لكن ىل بقي صامتًا؟ ال، يعٍت ٙتة أعماؿ عملها لكنها يف 
اٟتراـ، ومن ذلك أنو رٔتا قتل البهائم وحبسها، يعٍت أنو فعل زايدة عما فعلت ا١ترأة ومع ذلك دخل اٞتنة، يعٍت أف الذنب 

انصراؼ قلب اإلنساف عن ىيبة ا٠تالق يف حاؿ وقوع الذنب؛ ٢تذا ا١ترأة اليت حبست ا٢ترة ما فكرت يعظم عند هللا ْتسب 
بعد ساعة ماذا تفعل ىل ستموت أو ٨تو ذلك، فهو ليس حبساً مؤقتاً، ٦تا يعٍت دٯتومة قسوة القلب، وىذا ال يتحقق إال مع 

(،  ال ىي أطعمتها، وال ىي تركتها أتكل من خشاش األرض ؿ: )الغفلة، و٢تذا أشار النيب عليو الصبلة والسبلـ إىل ذلك فقا
ت يف الدقيقة، أو يف الساعة، أو يف الساعتُت، أو يف يعٍت أهنا مل تطلقها حىت أتكل، ومعلـو أف حاجة البهيمة للطعاـ ليس

الثبلث، رٔتا ٖتتاج إىل ما ىو أبعد من ذلك، يعٍت أف ىذا دليل على االستهانة، فاٟتبس ليس حبساً مؤقتاً، وإ٪تا ىو دائم،  
ن جهة الزمن، ومن كذلك أيضاً فإف ذلك التعظيم يرجع فيو إىل ذات اإلنساف من جهة ابطنو، ويرجع إىل ما ىو خارج عنو م
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 جهة ا١تكاف.
 

 شرح حديث أيب ىريرة: )إذا أحسن أحدكم إسبلمو فكل حسنة يعملها تكتب لو بعشر...( 
 

 

قاؿ: قاؿ  أيب ىريرة ، عن٫تاـ ، عنمعمر ، قاؿ: أخربانعبد الرزاؽ ، قاؿ: حدرناإسحاؽ بن منصور قاؿ رٛتو هللا: ] حدرنا
إذا أحسن أحدكم إسبلمو، فكل حسنة يعملها تكتب لو بعشر أمثا٢تا إىل سبعمائة ضعف، وكل سيئة يعملها  رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )
 ( [. تكتب لو ٔتثلها

قن، اإلحساف ىو ابإلتقاف يف العبادة؛ و٢تذا يقاؿ: أحسن اإلنساف عملو إذا أتقنو وجاء بو على وجهو، وفبلف ٤تسن مت
واإلحساف يف كل عبادة إحساف أايً كانت، سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة ونفل، كذلك أيضاً فإنو ينبغي أف نعلم أف 

دائرة اإلحساف تقع يف الغالب على االستحباب أي: اإلتياف ابلتماـ، والفريضة فيها واجبات، وفيها أركاف، وفيها مستحبات، 
اف اب١تستحبات، كاإلتياف اب٠تشوع، والتسبيح إىل درجة الكماؿ ربلث فما فوؽ، وكذلك فقدر اإلحساف يف الصبلة ىو اإلتي

أيضاً القراءة يف ا١تطوؿ يف مواضع ا١تطوؿ، ويف األواسط يف مواضع األواسط، ويف القصار يف مواضع القصار، واإلشارة 
 ابلسبابة، واالفًتاش، والتورؾ، كذلك الطمأنينة يف الصبلة.

ن السنن فهي مرتبة اإلحساف؛ ألف النيب عليو الصبلة والسبلـ ١تا سألو جربيل سألو عن اإلٯتاف، وسألو عن إذًا: ما كاف م
(، اإلنساف إذا كاف  اإلحساف أف تعبد هللا كأنك تراه، فإف مل تكن تراه فإنو يراؾ اإلسبلـ، وسألو عن اإلحساف؛ ٢تذا قاؿ: )

يرى من ٭تاسبو فإنو سيقـو ابلعمل على أحسن وجو، وىذه طبيعة فطرية ٕتدىا عند ا٠تادـ إذا عملت معو، أو عند األجَت، 
أف  ، والنيب عليو الصبلة والسبلـ أشار إىل ىذا ا١تعٌت فقاؿ: )أو عند الشريك، ستجده يقـو ابإلتقاف، وىذه طبيعة فطرية

ـ، ولكن اعلم إف مل تكن تراه أنت فهو يراؾ، يعٍت أف ال ( على ماذا سيكوف خشوعك؟ سيكوف على التما تعبد هللا كأنو يراؾ
 ٮتتل ميزاف اإلحساف عندؾ.

  

 
 باب أحب الدٌن إلى هللا عز وجل أدومه

 

 

 قاؿ رٛتو هللا: ] ابب أحب الدين إىل هللا عز وجل أدومو.

أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص دخل عليها وعندىا امرأة، قاؿ: من  ) عائشة ، قاؿ: أخربين أيب عنىشاـ ، عن٭تِت ، حدرنادمحم بن ا١تثٌت حدرنا
ليكم ٔتا تطيقوف، فوهللا ال ٯتل هللا حىت ٘تلوا، وكاف أحب الدين إليو ماداـ عليو ىذه؟ قالت: فبلنة تذكر من صبلهتا. قاؿ: مو ع

 ( [. صاحبو

يف ىذه الًتٚتة وىي قولو: )ابب أحب الدين إىل هللا أدومو( إشارة إىل أف مراتب الدين تتفاوت، وإذا تفاوتت تفاوت أررىا على 
مو عليكم ٔتا تطيقوف، فوهللا ال  مو، وقصوره، والنيب ملسو هيلع هللا ىلص حينما قاؿ: )اإلنساف، من جهة قوة عملو، وقوة إٯتانو، وكذلك إسبل
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الطاقة ينبغي أف تكوف بطاقة اإلنساف ال على أصل التشريع، وىذا ىو ا١تقياس الشرعي، ( فقد أشار إىل أف  ٯتل هللا حىت ٘تلوا
فمن الناس من ىو ضعيف، ويتكلف إذا جاء ابلقدر التاـ من أمر الدين، فنقوؿ: إف ىذا قد جاء بشيء ٯتلو، فينبغي لو أف 

ابلتماـ، طبعاً بعيدًا عن مسألة التشهي، وإ٪تا عمها   أيخذ من الدين ابلقصد، ومن الناس من يطيق التماـ، وقصده يف ذلك أف أييت
كاف يف ذات اإلنساف من طاقة؛ ٢تذا ينبغي لئلنساف أف يعلم أف ما مقامو من جهة القوة واإلتياف ابلدين كما شرعو هللا، وىو ما 

 يطيقو البدف.

ينظر إىل ذلك، النفوس ا١تتجردة من اٟتق والنفوس ٢تا إقباؿ وإدابر، وكذلك األجساد فيها قوة وضعف، فينبغي لئلنساف أف 
حينما تقبل عليو ينبغي أف تساس، وأف يبدأ معها ابلتدرج شيئاً فشيئاً، وال يبدأ ابألعلى حىت ال ٘تل وتضعف وترجع إىل الوراء، 

اً فشيئاً، وىذا معلـو أف اإلنساف يسوس نفسو كما يسوس صاحب ا٠تيل ا٠تيل، يسوسها من جهة تربيتها، فيبدأ ابلتدرج شيئ
إذا كاف مقصراً يف قياـ الليل يبدأ صبلتو بركعتُت، مث يستمر عليها، مث يصلي بعد ذلك أربعاً، مث بعد ذلك ستاً، مث بعد ذلك 
ٙتاانً، حىت يصل إىل درجة التماـ، مث يثبت عليو، وأما إذا ابتدأ ابألعلى بعد انقطاع سَتجع إىل ما كاف عليو؛ ألف النفوس ٘تل، 

األعلى، و٢تذا حىت تتوطن النفوس جاءت الشريعة أوالً ابلفرائض وما كاف ٙتة سنن مقدرة، مث جاءت السنن شيئاً  وال تقبل
 فشيئاً، مث تباينت من جهة أتكيدىا.

( إشارة إىل أنو ٬توز للمرأة أف تدخل بيت زوجها من تشاء من أىلها ومعارفها  من ىذه؟ ويف قوؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ: )
(، ولو عرفها ١تا سأؿ عنها، وينبغي للزوجة أيضاً أف ال  من ىذه؟ وأصحاهبا من غَت إذف زوجها؛ و٢تذا قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )

 تدخل من النساء يف دارىا إال من تعلم أو يغلب على ظنها أف زوجها لو علم هبا لرضي ولو مل يعلم بعينها.

( أنو ال حرج على ا١ترأة أف تذكر لزوجها أيضاً أحواؿ النساء لتستفيت، أو تعرؼ  قالت: فبلنة تذكر من صبلهتا ويف قولو: )
(، ا١تراد  عليكم ٔتا تطيقوف، فوهللا ال ٯتل هللا حىت ٘تلوا ( وىي كلمة تضجر، ) مو يب عليو الصبلة والسبلـ: )أحوا٢تن، وقوؿ الن

اب١تلل ونسبتو إىل هللا عز وجل ذلك من ابب ا١تقابلة، وىو من الصفات ا٠تربية، والصفات ا٠تربية ٬توز لئلنساف أف يذكرىا على 
ُ َيْستَػْهِزُئ هِبِمْ  [،19]األنفاؿ:َوٯَتُْكُروَف َوٯَتُْكُر اَّللهُ  ٢تذا يقوؿ هللا جل وعبل:سبيل ا١تقابلة؛ و   [،15]البقرة:اَّلله
ْوـَ نَنَساُىمْ  [، يعٍت يكوف النسياف لكن يف مقابل نسياف، وىذا من ابب ا١تقابلة يف اٞتزاء، وىكذا أيضاً يف 51]األعراؼ:فَاْليػَ

لئلنساف أف يولد شيئاً من ذلك؟ نقوؿ: ال حرج عليو أف يولد ما مل يستقبح ا١تعٌت، فإف ىذا ٦تا ال حرج  غَت ىذه ا١تعاين، ىل
 معو.

(، ا١تراد اب١تداومة ىنا أف يداـو اإلنساف على عمل ولو كاف قليبلً خَت من  الدين إليو ما داـو عليو صاحبووكاف أحب  وقولو: )
الكثَت الذي ينقطع، ١تاذا كاف القليل أفضل؟ ألف العربة اب٠تواتيم، فيختم لك على قليل خَت دائم، خَت من أف ٮتتم لك على 

 تنقطع عنو وال أييت بعده، و٘تر عليك السنوات مث ٮتتم لك على عدـ، ىذا أقل قدًن كثَت، فالعمل الذي تؤديو ىذه السنة مث
مرتبة من أف ٮتتم لك ٓتَت قليل، فلو كنت تصلي عاماً َتماً الليل كامبًل، فذلك أىوف وأقل من أف تصلي طوؿ عمرؾ بركعتُت، 
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إ٪تا األعماؿ  قاؿ: ) سهل الصحيح من حديث أو أربع، ٮتتم لك عليها؛ ألف النيب عليو الصبلة والسبلـ يقوؿ كما جاء يف
(، ومعناىا أف اإلنساف إذا ختم لو ابلصبلة وختم لو ابلنوافل والسنن والعبادة ٮتتم لو عمره ا١تاضي كلو على ىذا اليـو  اب٠تواتيم

ر عمره يف السنة األخَتة أو السنتُت أـ ال؟ نقوؿ: نعم، ٮتتم لو ما كاف مضى من عمره على اليـو الذي ختم عليو، رجل يف آخ
األخَتتُت من عمره كاف يقـو الليل كلو، وعمره سبعوف، نقوؿ: يف ىذه السبعُت كلها وىو يقـو الليل، وإذا كاف اإلنساف يف 
ٜتسُت سنة يقـو الليل، ويف أعواـ أخَتة قصر يف دينو، وأسرؼ، أو انتكس ختم لو على ىذا، وما مضى كأنو ما قاـ بذلك 
العمل؛ ألف العربة اب٠تواتيم؛ ألف عمل القلب لو أرر يف ٤تو ما مضى، وما مضى من إنساف ٦تا أخلصو إذا قصر اإلنساف فيو، 
وكاف ٙتة سبب غَت األسباب القدرية اليت يقدرىا هللا عز وجل على اإلنساف، يكوف يف الغالب إشارة إىل عدـ القناعة، وىو 

اف؛ ٢تذا كثَت من الذين ينتكسوف يندموف على اٟتق الذي فعلوه قبل ذلك، من إكثار من شعبة من النفاؽ ٔتا مضى من اإلنس
عبادة وصبلة وصياـ والعياذ ابهلل، أما إذا كاف اإلنساف ينشط يف حاؿ نشاطو، مث طرأ عليو من األسباب القدرية من مرض، أو 

خف من جهة الصبلة، وضعف نظره من جهة قراءة القرآف، إجهاد، أو كرب، فبلغ السبعُت، أو بلغ الثمانُت، أو بلغ التسعُت، ف
والتعبد هلل، و٨تو ذلك، نقوؿ: فضل هللا عز وجل يف ذلك أنو يف حاؿ مرضو آجره كما كاف يف السابق فضبلً عما كاف بعد 

 وفاتو.

ا مرض العبد أو سافر كتب هللا لو ما إذ : )أيب موسى و٢تذا النيب عليو الصبلة والسبلـ يقوؿ كما جاء يف الصحيح من حديث
(، وا٢تـر مرض، والكرب مرض؛ و٢تذا اإلنساف الذي يقرأ مثبلً يف ا١تصحف، ويدًن، مث يصاب ابلعمى،  يعمل وىو صحيح مقيم

ف ٮتتم فلم يستطع القراءة، ومل ٭تفظ شيئاً من القرآف، ٮتتم لو على ما كاف عليو قبل العمى، وكأنو يقرأ ا١تصحف كل يـو إىل أ
 عليو وىو على ىذا األمر، وىذا فضل هللا.

، أو أصبح ٥تتل العقل، أو صار عليو حاداثً، واختل عقلو، وفقد  كذلك أيضاً الشخص الذي يكوف على عبادة، مث جن يف يـو
ذا نعلم قيمة أىليتو يف التكليف، نقوؿ: انتهى أجلو يف ىذا ا١توضع، وما كاف عليو ٭تاسب على ما ىو عليو يف آخر أايمو؛ و٢ت

قل يل يف اإلسبلـ ال أسأؿ عنو أحد  قاؿ: ) الثقفي الثبات على اٟتق، وا١تداومة عليو؛ فالنيب عليو الصبلة والسبلـ حينما سألو
 (، يعٍت: استقم على ما أنت عليو لعل ا١تنية أتتيك على ىذا األمر فيختم لك بو. بعدؾ. قاؿ: قل: آمنت ابهلل فاستقم

 

 
 باب زٌادة اإلٌمان ونقصانه

 

 

َويَػْزَداَد الهِذيَن آَمُنوا ِإٯتَاانً  [،11]الكهف:َوِزْداَنُىْم ُىًدى قاؿ رٛتو هللا: ] ابب زايدة اإلٯتاف ونقصانو. وقوؿ هللا تعاىل:
ْوـَ َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ  [، وقاؿ:11]ا١تدرر:  ن الكماؿ فهو انقص[ .[ فإذا ترؾ شيئاً م1]ا١تائدة:اْليػَ

يف قوؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ] ابب زايدة اإلٯتاف ونقصانو [ استدؿ ّتملة من ايآي، وقد تقدمت معنا اإلشارة إىل زايدة اإلٯتاف يف 
 [ .11]ا١تدرر:َويَػْزَداَد الهِذيَن آَمُنوا ِإٯتَاانً  [، وقولو:11]الكهف:َوِزْداَنُىْم ُىًدى قولو:
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ْوـَ َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْ٘تَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت  تعاىل:وقولو سبحانو و  [، الدين قبل كمالو ىو كامل ْتق أىلو، 1]ا١تائدة:اْليػَ
ومن مات من أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قبل كماؿ الدين فهو على دين َتـ، ومن اختارىم هللا عز وجل على شيء من العبادة 

فرض الشرائع فإف ىؤالء على دين َتـ، ومن تويف قبل أف يفرض الصياـ، أو يفرض اٟتج ومل ٭تجوا فهم على دين َتـ حىت قبل 
ْوـَ َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ  على ما ىم عليو ٮتاطبوف من الشريعة، ويف قولو سبحانو وتعاىل: [، يعٍت من نزؿ عليو 1]ا١تائدة:اْليػَ

النحو، وتقصَته يف ىذه األحكاـ تقصَت يف دينو، فمن قصر يف شيء من األحكاـ فقد قصر يف  ا٠تطاب فدينو كامل على ىذا
 شيء من الكماؿ.

 شرح حديث أنس: )ٮترج من النار من قاؿ: ال إلو إال هللا ويف قلبو وزف شعَتة من خَت...( 
 

 

ٮترج من النار  عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ) أنس عن قتادة ، قاؿ: حدرناىشاـ ، قاؿ: حدرنامسلم بن إبراىيم قاؿ رٛتو هللا: [حدرنا
وزف شعَتة من خَت، وٮترج من النار من قاؿ: ال إلو إال هللا ويف قلبو وزف برة من خَت، وٮترج من قاؿ: ال إلو إال هللا ويف قلبو 

، قاؿ: قتادة ، قاؿ: حدرناأابف : قاؿأبو عبد هللا (، قاؿمن النار من قاؿ: ال إلو إال هللا ويف قلبو وزف ذرة من خَت
 ( [. من إٯتاف مكاف من خَت : )عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنس حدرنا

شارة إىل أف رٛتة هللا عز وجل سبقت غضبو، ( إ مثقاؿ ذرة من خَت ) أيب ىريرة وىذا تقدـ الكبلـ عليو أيضاً، ويف حديث
وفيو أيضاً إشارة إىل أف ا١تؤمن ال ٮتلد يف النار، فبل بد أف ٮترج يف يـو من األايـ، ولكن هللا عز وجل ينقيو من الذنوب إذا  

 كاف ٦تن مل يكتب هللا عز وجل ٢تم الرٛتة، ومل يشأ أف يغفر ٢تم.
 

 من اليهود قاؿ لو: )اي أمَت ا١تؤمنُت آية يف كتابكم...( شرح حديث عمر بن ا٠تطاب: أف رجبلً  
 

 

طارؽ  عن قيس بن مسلم ، قاؿ: أخربانأبو العميس قاؿ: حدرنا جعفر بن عوف ٝتع اٟتسن بن الصباح قاؿ رٛتو هللا: ] حدرنا
: اي أمَت ا١تؤمنُت آية يف كتابكم تقرءوهنا لو علينا معشر اليهود أف رجبًل من اليهود قاؿ لو عمر بن ا٠تطاب عن بن شهاب

ْوـَ َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْ٘تَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْسبلـَ  نزلت الٗتذان ذلك اليـو عيدًا، قاؿ: أي آية؟ قاؿ: اْليػَ
، وا١تكاف الذي نزلت فيو على النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وىو قائم بعرفة يـو ٚتعة [.عمر [، قاؿ1]ا١تائدة:ِديًنا  : قد عرفنا ذلك اليـو

، وىم أيضاً من أعلم الناس بفضائل ىذه األمة، وأكثرىم إدراكاً ١تا خصها هللا عز يف ىذا إشارة إىل حسد اليهود ٢تذه األمة
: آية يف كتابكم لو علينا عمر يف خبلفة عمر بن ا٠تطابوجل بو من ا٠تصائص، وكذلك فإف معرفتهم يف ىذه ايآية وقو٢تم لػ

 معانيو، ولكن منعهم من قبوؿ اٟتق واإلذعاف لو الكرب واٟتسد.أنزلت معشر اليهود. إشارة إىل أهنم يقرءوف القرآف، ويعلموف 

وىذه ايآية من أعظم ايآايت اليت أنزلت على ىذه األمة، فيها ٘تاـ الشريعة، وىي أيضاً تتضمن حفظ ىذا الدين إىل قياـ 
[، ىذا الدين الكامل ٤تفوظ من 9]اٟتجر:َٟتَاِفُظوفَ  ِإانه ٨َتُْن نَػزهْلَنا الذِّْكَر َوِإانه َلوُ  الساعة، كما يف قوؿ هللا سبحانو وتعاىل:

أف يبدؿ، أو يغَت، أو يزاد يف كبلـ هللا عز وجل شيئاً ما ليس منو، وىذا أعظم الفضل؛ ٢تذا نقوؿ: إف من أعظم آي القرآف 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000528&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000456&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000202&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000181&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7006557&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7006557&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7006557&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7006557&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000026&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000701&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000202&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000181&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002706&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000057&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002707&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1002503&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1002504&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1002496&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1002513&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1002109&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1002109&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1002109&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000042&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000042&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000042&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000042&spid=2102


87 
 

ْوـَ َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ  قوؿ هللا جل وعبل:  [.1]ا١تائدة:اْليػَ

[، ىذه من أعظم آايت القرآف؛ وذلك أهنا تعطينا برىاانً أف 9]اٟتجر:٨َتُْن نَػزهْلَنا الذِّْكَر َوِإانه َلُو َٟتَاِفُظوفَ ِإانه  وايآية األخرى
ما يف أيدينا ٤تفوظ ال ٯتكن أف يطرأ عليو تبديل، ومن ظن أف يف كبلـ هللا حرفاً زائدًا، أو حرفاً انقصاً فقد كفر ابهلل سبحانو 

يف ذلك عند أئمة اإلسبلـ، وىنا ٝتى الدين َتماً ابعتبار نزوؿ ايآية وما بعدىا، وكذلك أيضاً ابلنظر إىل  وتعاىل، وال خبلؼ
 اٟتاؿ السابقة، فإف اٟتاؿ البلحقة َتمة، واٟتاؿ السابقة منفردة كاملة قبل ٣تيء ما ٟتق ٢تا.

  

 
 باب الزكاة من اإلسالم

 

 

َفاَء َويُِقيُموا الصهبلَة  سبلـ. وقولو عز وجل:قاؿ رٛتو هللا: ] ابب الزكاة من اإل يَن ُحنػَ ْعُبُدوا اَّللهَ ٥ُتِْلِصَُت َلُو الدِّ َوَما أُِمُروا ِإاله لِيػَ
 [ .5]البينة:َويُػْؤُتوا الزهَكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمةِ 

جاء رجل  يقوؿ: ) طلحة بن عبيد هللا عن أبيو أنو ٝتع أيب سهيل بن مالك عن عمو مالك بن أنس ، قاؿ: حدرٍتإٝتاعيل حدرنا
يسمع دوي صوتو وال يفقو ما يقوؿ، حىت دان، فإذا ىو يسأؿ عن اإلسبلـ، فقاؿ  إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص من أىل ٧تد اثئر الرأس،

: وصياـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ٜتس صلوات يف اليـو والليلة. فقاؿ: ىل علي غَتىا؟ قاؿ: ال إال أف تطوع. قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
قاؿ: وذكر لو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص الزكاة، قاؿ: ىل علي غَتىا؟ قاؿ: ال إال أف  رمضاف، قاؿ: ىل علي غَته؟ قاؿ: ال إال أف تطوع.

 ( [. تطوع. قاؿ: فأدبر الرجل وىو يقوؿ: وهللا ال أزيد على ىذا وال أنقص. قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أفلح إف صدؽ

ابب الزكاة من اإلسبلـ( فيو ما تقدـ من دالالت أف العمل من ىذا اٟتديث أو ما ترجم عليو ا١تصنف رٛتو هللا يف قولو: )
اإلٯتاف أايً كاف، سواء كاف صبلة، أو كاف زكاة، أو صياماً، أو كاف قياماً، كل ذلك من اإلٯتاف إشارة إىل زايدة اإلٯتاف ونقصانو، 

 يف ىذا.وكذلك أيضاً كما أف اإلٯتاف يزيد، فإنو ينقص، ويسلب بسبب عمل اإلنساف، وتقصَته 

ْعُبُدوا اَّللهَ ٥ُتِْلِصَُت َلُو الدِّينَ  ويف ىذا اٟتديث أشار ا١تصنف إىل قوؿ هللا جل وعبل: [، وإيراده ٢تذه 5]البينة:َوَما أُِمُروا ِإاله لِيػَ
 ايآية ومناسبتها للحديث ابعتبار أهنا ذكرت العمل الباطن، وذكرت العمل الظاىر، فذكرت ما يتعلق بعمل القلب وىو

اإلخبلص هلل سبحانو وتعاىل، وتقدـ اإلشارة معنا أف للقلب قوؿ ولو عمل، ابلنسبة للقوؿ ىو التصديق، وابلنسبة للعمل ىو 
َويُِقيُموا الصهبلَة َويُػْؤُتوا الزهَكاَة  اإلخبلص هلل سبحانو وتعاىل، وىي ا١تقصودة، وقد جاءت يف ىذه ايآية، ويف قولو جل وعبل:

 [، يعٍت: الدين التاـ الكامل القيم الذي ال نقص فيو.5]البينة:ْلَقيَِّمةِ َوَذِلَك ِديُن ا

يف قوؿ النيب عليو الصبلة  عبد هللا بن عمر وىنا ذكر يف مسألة الصبلة إ٪تا سأؿ عن اإلسبلـ، وىذا نظَت ما جاء يف حديث
(،  وأف دمحم رسوؿ هللا، وإقاـ الصبلة، وإيتاء الزكاة، وصـو رمضافبٍت اإلسبلـ على ٜتس: شهادة أف ال إلو إال هللا،  والسبلـ: )

ذكر ىنا أركاف اإلسبلـ، وفسرىا ابلصبلة والصياـ، وىذا فيو إشارة إىل أنو يف األغلب أف اإلسبلـ يفسر ابألعماؿ الظاىرة، 
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 واإلٯتاف يفسر ابألعماؿ الباطنة.
 

 
 باب اتباع الجنائز من اإلٌمان

 

 

 و هللا: ] ابب اتباع اٞتنائز من اإلٯتاف.قاؿ رٛت

أف رسوؿ هللا  أيب ىريرة عن دمحمو اٟتسن عن عوؼ ، قاؿ: حدرناروح ، قاؿ: حدرناأٛتد بن عبد هللا بن علي ا١تنجويف حدرنا
من اتبع جنازة مسلم إٯتاانً واحتساابً، وكاف معو حىت يصلى عليها، ويفرغ من دفنها، فإنو يرجع من األجر بقَتاطُت،   ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: )

قاؿ:  عثماف ا١تؤذف (، َتبعوو يرجع بقَتاطكل قَتاط مثل أحد، ومن صلى عليها مث رجع قبل أف تدفن فإن
 عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ٨توه [. أيب ىريرة عن دمحم عن عوؼ حدرنا

ىنا أراد أف يذكر ا١تصنف أيضاً األعماؿ النوافل والطاعات ا١تستحبات أهنا أيضاً من اإلٯتاف، تزيد إٯتاف العبد، وتنقصو أيضاً، 
فيو دليل على أف الزايدة لئلٯتاف تكوف ابلطاعات النوافل، وأف النقص أيضاً يكوف ابلنوافل، وليس ٔتجرد ارتكاب  وىذا

 احملرمات وترؾ الواجبات، بل ينقص اإلٯتاف أيضاً بنقص الطاعات والنوافل.

( ىذا خاص ّتنازة أىل اإلسبلـ، ٓتبلؼ غَتىم، ومن تبع جنازة غَت مسلم ال  من اتبع جنازة مسلم إٯتاانً واحتساابً  وقوؿ ىنا: )
القياـ ٢تا تعظيماً للموت ال تعظيماً  يثاب على ذلك، وأما ما جاء عن النيب عليو الصبلة والسبلـ يف جنازة غَت ا١تسلم فإ٪تا ىو

(، وجاء يف رواية:  إف للموت لفزع للميت؛ و٢تذا ١تا قاـ النيب عليو الصبلة والسبلـ ٞتنازة مشرؾ، قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )
 ( يعٍت: أي ليست نفساً ٘توت. أليست نفساً؟ )

( ىذا تقييد للثواب وضبط لو، أف ا١تراد بذلك ىو أف يصاحبها حىت  وكاف معو حىت يصلى عليها، ويفرغ من دفنها وقولو ملسو هيلع هللا ىلص: )
(، ىناؾ من الناس من يصلي على اٞتنائز وال يتبعها، وىذا لو  فإنو يرجع من األجر بقَتاطُت، كل قَتاط مثل أحد تدفن، )

و فلو قَتاط، ومن تبعها وصلى عليها فلو قَتاطاف، ومن تبعها ومل ٭تضر دفنها، وإ٪تا تبعها حىت قَتاط، ومن تبعها ومل يصل علي
وضعت؛ فهذا يقصر منو روابو بقدر قصور عملو، ١تاذا؟ نقوؿ: أوالً ألف ىذا مقتضى زايدة اإلٯتاف بورود شيء من العمل، وهللا 

 عز وجل ال يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى.

ضاً فإف الشارع إ٪تا شرع حضور اٞتنازة حىت تدفن لسبب ا١تؤانسة والتعزية، فإف اٟتضور حىت تدفن ٢تا أرر على ا١تيت كذلك أي
ابلدعاء، فاإلنساف إذا حضر كاف لذلك أرر على ا١تيت، ابلدعاء لو، واالستغفار، والنظر والتأمل يف حالو، ورٔتا رؽ قلب 

ميت، ولو أرر على أىلو أبف يصربوا، وأال ٬تزعوا، و٢تا أرر أيضاً على الزائر من جهة اإلنساف فاستغفر ودعا لو، وٖتقق ذلك لل
كنت هنيتكم عن زايرة  زايرتو، وىذا كلو أرر على إٯتانو من جهة قربو من ايآخرة؛ و٢تذا يقوؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ: )

(، إذاً فزايرة القبور واتباع اٞتنائز ٢تا أرر على ا١تيت، وتزىد يف الدنيا (، وجاء يف زايدة: ) القبور أال فزوروىا فإهنا تذكر ايآخرة
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 و٢تا أرر على أىلو، و٢تا أرر على الزائر أيضاً، وتعلق اإلنساف ابهلل وتزيده إٯتاانً.
 

 
 باب خوف المؤمن من أن ٌحبط عمله وهو ال ٌشعر

 

 

 ف ٭تبط عملو وىو ال يشعر.قاؿ رٛتو هللا: ] ابب خوؼ ا١تؤمن من أ

: أدركت ربلرُت من أصحاب ابن أيب مليكة : ما عرضت قويل على عملي إال خشيت أف أكوف مكذابً. وقاؿإبراىيم التيمي وقاؿ
 النيب ملسو هيلع هللا ىلص [.

ا لديو من علم، وإذا وجد بوف بُت العلم وىذا إشارة إىل أنو ينبغي للمتعبد وينبغي للصاٌف أف يقرف ما لديو من عبادة ويعملها ٔت
وبُت عملو، فليعلم أف فيو شعب من النفاؽ بقدر البوف الذي  -والعلم ٤تلو القلب، وىو تصديقو هبذا الشيء-الذي لديو 

 رٛتو هللا: ما ازداد الرجل علماً فازداد من الدنيا قرابً إال ازداد من هللا بعدًا. سفياف لديو؛ و٢تذا يقوؿ

٢تذا ا١تعادلة يف ذلك أف اإلنساف كلما ازداد من العلم، ينبغي أف يزداد من ا٠تشية، وإذا ازداد من اإلٯتاف، ينبغي أف يزداد من 
 والـز ا٠تشية العمل، وكلما كثر علمو ويقينو ابهلل وقل عملو فليعلم أف فيو نفاؽ.ا٠تشية، 

قويل على عملي إال خشيت أف أكوف مكذابً. و٢تذا العامل ابهلل ىو الذي ٮتشاه، رٛتو هللا: ما عرضت  إبراىيم التيمي و٢تذا يقوؿ
أعلم لكاف أيسر ٟتزين. يعٍت اإلنساف كلما ازداد من العلم خشي هللا  : كلما ازددت علماً ازددت حزانً، ولو ملسفياف ويقوؿ

 سبحانو وتعاىل، ووجل منو، ونظر يف حكمو العظيمة، فكاف ذلك أعظم العتباره.

: أدركت ربلرُت من أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص كلهم ٮتاؼ النفاؽ على نفسو، ما منهم أحد يقوؿ ابن أيب مليكة قاؿ رٛتو هللا: ] وقاؿ
 إنو على إٯتاف جربيل وميكائيل [.

يو تقصَت يف إٯتانو، وإحساف الظن ٢تذا الذي أيمن يف عملو، ويقبل ويغلب ظنو أف عملو مقبوؿ و٨تو ذلك، ىذا يف الغالب أف ف
ابهلل عز وجل شيء، واألمن من مكر هللا شيء؛ ٢تذا ينبغي لئلنساف أف ٭تسن الظن ابهلل سبحانو وتعاىل، وأف ال أيمن من مكر 

ساف أييت هللا، واألمن من مكر هللا أف اإلنساف يقع يف اإلسراؼ وا١تعاصي، ويغلب جانب الرٛتة، وأما إحساف الظن ابهلل، أف اإلن
ابلطاعات ويغلب جانب قبوؿ ىذه الطاعات من هللا مع عدـ وجود ضدىا من ا١تعاصي، فالذي أيمن مكر هللا ىو غالباً وابع يف 

ا١تعاصي والذنوب، فهو يقع يف الذنوب ويسرؼ على نفسو وأيمن من مكر هللا، أما الذي ٭تسن الظن ابهلل فهو الذي أييت 
ت و٭تسن الظن ابهلل أف هللا سيقبل منو ذلك العمل، ىذا موضع إحساف ظن العبد بربو سبحانو ويعمل الطاعات و٬تتنب السيئا

 وتعاىل.

والصحابة عليهم رضواف هللا تعاىل كانوا أكثر الناس خوفاً من النفاؽ، والنفاؽ كما تقدـ بيانو ىو الفرؽ بُت الباطن والظاىر، 
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ويظهر خَتًا، وما يكوف من بوف يف اإلنساف بُت علمو وعملو فهذا شعبة من الفرؽ بُت الباطن والظاىر أف يضمر اإلنساف شراً 
النفاؽ؛ ٢تذا ينبغي لئلنساف أف يتقلل منو قدر وسعو وإمكانو، وأعظم ما يتقلل بو اإلنساف ىو يف عبادة السر، عبادة السر ىي 

بادة من جنساىا يف السر، إذا كاف يصلي يف اليت تطهر عبادة العلن؛ ٢تذا كل عبادة يكثر من فعلها يف العلن، فليبحث عن ع
العبلنية كثَتاً فعليو أف ٮتص عبادة السر بشيء خفي، ١تاذا؟ حىت تطهر العبلنية، إذا كاف يتصدؽ عبلنية وينفق ٯتنة ويسرة، 

والبعيد عليو أف  ويتحدث عنو الناس، عليو أف ٬تعل نصيباً يف السر، إذا كاف يقرأ القرآف أماـ الناس و٨تو ذلك، ويسمعو القريب
ٮتص السر أيضاً بشيء من قراءة القرآف، ويكثر من ذلك، حىت تطهر عبادة السر عبادة العبلنية وما يطرأ عليها؛ و٢تذا 

 ١تا سأؿ عن النفاؽ قاؿ: أتصلي إذا خلوت؟ قاؿ: نعم. قاؿ: اذىب فما جعلك هللا منافقاً. وتقدـ معنا ىذا. حذيفة يقوؿ

 ما خافو إال مؤمن، وال أمنو إال منافق [. اٟتسن قولو رٛتو هللا: ] ويذكر عن

، واٟتـز أمارة على اليقظة، وكذلك ا٠توؼ ٦تا ال ٮتطر يف ابؿ اإلنساف؛ و٢تذا الكفار  و٢تذا ينبغي لئلنساف أف أيخذ ابٟتـز
عوه؛ ٢تذا ينبغي لئلنساف أف يوجل، وأف ٭تسبوف أهنم ٭تسنوف صنعاً، ولكنهم تفاجئوا بعذاب هللا سبحانو وتعاىل؛ ألهنم ما توق

 يتوقع السوء، وأف يغلب أيضاً إحساف الظن ابهلل جل وعبل.

َومَلْ ُيِصرُّوا َعَلى َما فَػَعُلوا َوُىْم  قولو رٛتو هللا: ] وما ٭تذر من اإلصرار على النفاؽ والعصياف من غَت توبة لقوؿ هللا تعاىل:
 [ [.115]آؿ عمراف:يَػْعَلُموفَ 

يقابل ىؤالء ىم الذين أيمنوف من مكر هللا، ويقعوف يف ا١تعاصي ويصروف عليها، و٭تسنوف الظن ابهلل، فهؤالء الذين أيمنوف ومن 
 من مكر هللا؛ ألهنم علموا اإلمث وما َتبوا.

أف  عبد هللا عن ا١ترجئة، فقاؿ: حدرٍت ائلأاب و  ، قاؿ: سألتزبيد عن شعبة ، قاؿ: حدرنادمحم بن عرعرة قاؿ رٛتو هللا: ] حدرنا
 (. سباب ا١تسلم فسوؽ، وقتالو كفر النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: )

أف رسوؿ هللا  ) عبادة بن الصامت ، قاؿ: أخربينأنس حدرٍت ٛتيد عن إٝتاعيل بن جعفر ، قاؿ: حدرناقتيبة بن سعيد أخربان
ملسو هيلع هللا ىلص خرج ٮترب بليلة القدر، فتبلحى رجبلف من ا١تسلمُت، فقاؿ: إين خرجت ألخربكم بليلة القدر، وإنو تبلحى فبلف وفبلف 

 ( [. فرفعت، وعسى أف يكوف خَتًا لكم، التمسوىا يف السبع والتسع وا٠تمس

 شرح حديث: )سباب ا١تسلم فسوؽ وقتالو كفر( 
 

 

(، سباب ا١تسلم من الكبائر، وقتالو من الكبائر أيضاً،  سباب ا١تسلم فسوؽ، وقتالو كفر : )عبد هللا بن مسعود يف حديث
ولكنو يف قتلو يقع يف الكفر أصغر، وىذا يناسب )ابب كفر دوف كفر( كما تقدـ معنا، وىذا إشارة إىل أف الكفر ٭تبط الشيء 

ا١ترجئة إ٪تا وقعوا يف الضبلؿ؛ ألهنم أمنوا من إحباط عملهم، وأمنوا من مكر هللا، فغلبوا جانب األماف  من عمل اإلنساف، وأف
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عليو رضواف هللا تعاىل عليو،  عبد هللا بن مسعود يف وقوع العقاب على العصاة، فناسب إيراد ىذا اٟتديث يف ىذا الباب؛ ألف
أورد ىذا اٟتديث يف ا١ترجئة؛ ألهنم يروف أف العصاة ال ٭تاسبوف على ذنوهبم، وإذا كانوا ال ٭تاسبوف على ذنوهبم، فهذا يعٍت 

بط اٟتسنات، وأجرىم يف ذلك اثبت؛ ٢تذا ا١ترجئة يروف أف اٟتسنة أف أعماؿ الطاعات ىي اليت تنجيهم، وأف السيئات ال ٖت
اثبتة، ال يبطلها إال الكفر، وال تبطلها السيئة، وىذا من العقائد الفاسدة، بل يقاؿ: إف اإلنساف ابٟتسنة يبطل السيئة، 

 السيئة ١تا يقابلها من حسنات. وابلسيئة أيضاً يبطل اٟتسنة، على القدر الذي يراه سبحانو وتعاىل على عبده، ْتسب مناسبة
 

 شرح حديث عبادة بن الصامت: )أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص خرج ٮترب بليلة القدر...( 
 

 

عليو رضواف هللا تعاىل يف ليلة القدر، أي: أف اإلنساف ٭تـر ا٠تَت ابلذنب يصيبو،  عبادة بن الصامت وما ذكر ىنا يف حديث
فاهلل سبحانو وتعاىل رفع أمر ٖتديد ليلة القدر بسبب ا٠تصومة اليت وقعت بُت الناس؛ ٢تذا من الناس من ٭تـر بركة ا١تاؿ 

 ٭تـر رضا والده ووالدتو، أو رضا زوجتو بسبب ذنب بينو وبُت هللا. بسبب ذنب بينو وبُت هللا، ورٔتا

إنو تبلحى فبلف وفبلف فرفعت، وعسى  و٢تذا النيب عليو الصبلة والسبلـ ١تا خرج إىل أصحابو ليخربىم بليلة القدر فقاؿ: )
(، ىذا فيو ٚتلة من الفوائد منها: أف ما يقع على اإلنساف من حرماف ينبغي أف يربطو ابلذنب، كذلك  أف يكوف خَتاً لكم

ال يتعلق هبذين االرنُت، بل يتعلق أيضاً فيو من ا١تسائل أف األمة قد ٖتـر بعمومها ا٠تَت بسبب أفراد؛ و٢تذا اإلخبار بليلة القدر 
أبمة دمحم، ويتعلق على األقل ابجملتمع الذي كاف يف زمن النيب عليو الصبلة والسبلـ من أىل ا١تدينة وغَتىم، مع ذلك رفع 
اإلخبار بليلة القدر، والسبب يف ذلك ىو تبلحي ارنُت، وىذا يؤكد األخذ على يد السفهاء، وأصحاب الفساد؛ ألف ذلك 

 ا٠تَت على األمة. ٯتنع

وكذلك أيضاً من ا١تسائل يف ىذا اٟتديث أنو ينبغي لئلنساف إف وقع يف شر أو تسبب ذنبو بشر أف ٭تسن الظن ابهلل أف ذلك 
(، يعٍت أف هللا عز وجل يريد ابألمة خَت، ويريد ابلرجل خَت، وإف كاف رفع  وعسى أف يكوف خَتاً  خَت لو أيضاً؛ و٢تذا قاؿ: )

عنو خَتًا، وىذا من إحساف الظن ابهلل، وىو من وجوه التوبة واإلٯتاف، أي: أف اإلنساف إذا نزلت بو مصيبة يعلم أهنا بذنب، 
إف هللا أراد يب خَتًا وىو إيقاظ القلب والرجوع إىل اٟتق، فَتضى ابلعقوبة، و٬تعلها خَتًا،  -ب اإلٯتافمن اب-ولكن يقوؿ 

وىذا من إحساف الظن ابهلل، وأما االنسياؽ خلف الذنوب واالستمرار على ذلك، وعدـ ربط ذلك ابهلل فهذا ٦تا حذر منو 
 .رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وىو األمن من مكر هللا

ويف ىذا اٟتديث أيضاً أف هللا سبحانو وتعاىل ال يلغي ا٠تَت عن العامة بسبب ا٠تاصة، وإ٪تا يضيق أمره؛ و٢تذا هللا عز وجل ما 
رفع ليلة القدر ابلكلية، وإ٪تا رفع ٖتديدىا؛ ألف الذين وقعوا يف الذنب ا٠تاصة، ولو وقع يف الذنب العامة لرفع ا٠تَت كلو؛ 

(، وىذا إشارة إىل أف ا٠تَت مل يرفع ابٞتملة، وإ٪تا التمسوىا يف السبع والتسع وا٠تمس و الصبلة والسبلـ: )و٢تذا قاؿ النيب علي
 ضيق اببو.
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 اب سؤال جبرٌل النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن اإلسالم واإلٌمان واإلحسان وعلم الساعةب

 

 

جاء   لو. مث قاؿ: )قاؿ رٛتو هللا: ] ابب سؤاؿ جربيل النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن اإلٯتاف واإلسبلـ واإلحساف، وعلم الساعة، وبياف النيب ملسو هيلع هللا ىلص
 (، وما بُت النيب ملسو هيلع هللا ىلص لوفد عبد القيس من اإلٯتاف، وقولو تعاىل: جربيل عليو السبلـ يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كلو ديناً 

تَ  َر اإِلْسبلـِ ِديًنا فَػَلْن يُػْقَبَل ِمْنوُ َوَمْن يَػبػْ  [.85]آؿ عمراف:ِغ َغيػْ

كاف النيب صلى  قاؿ: ) أيب ىريرة عن أيب زرعة عن أبو حياف التيمي ، قاؿ: أخربانإٝتاعيل بن إبراىيم ، قاؿ: حدرنامسدد حدرنا
فأَته جربيل، فقاؿ: ما اإلٯتاف؟ قاؿ: اإلٯتاف أف تؤمن ابهلل، ومبلئكتو، وكتبو، وبلقائو، ورسلو، هللا عليو وسلم ابرزاً يوماً للناس، 

وتؤمن ابلبعث، قاؿ: ما اإلسبلـ؟ قاؿ: اإلسبلـ أف تعبد هللا وال تشرؾ بو، وتقيم الصبلة، وتؤدي الزكاة ا١تفروضة، وتصـو 
، فإف مل تكن تراه فإنو يراؾ. قاؿ: مىت الساعة؟ قاؿ: ما ا١تسئوؿ عنها رمضاف، قاؿ: ما اإلحساف؟ قاؿ: أف تعبد هللا كأنك تراه

أبعلم من السائل، وسأخربؾ عن أشراطها، إذا ولدت األمة رهبا، وإذا تطاوؿ رعاة اإلبل البهم يف البنياف يف ٜتس ال يعلمهن إال 
[ ايآية، مث أدبر، فقاؿ: ردوه، فلم يروا شيئاً، فقاؿ: ىذا 14]لقماف:السهاَعةِ ِإفه اَّللهَ ِعْنَدُه ِعْلُم  هللا، مث تبل النيب ملسو هيلع هللا ىلص:

 : جعل ذلك كلو من اإلٯتاف [.أبو عبد هللا جربيل جاء يعلم الناس دينهم (، قاؿ

ويف ىذا اٟتديث ما تقدـ اإلشارة إليو يف الفروؽ بُت اإلٯتاف واإلسبلـ واإلحساف، وفيو أيضاً أنو جعل كل ما تقدـ من الدين، 
أؿ العامل غَته حىت جعل اإلسبلـ واإلٯتاف واإلحساف كلها من الدين، ويف إتياف جربيل إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسؤالو جواز أف يس

يتعلم من كاف حاضرًا، وفيو أيضاً جواز التصنع للمصلحة، أف يتصنع اإلنساف اٞتهل حىت يفهم غَته، وفيو أيضاً جواز التمثل 
امل يعلم بشخصية شخص أو ٨تو ذلك؛ و٢تذا جربيل جاء متمثبلً بصورة رجل إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وفيو أيضاً إجابة الرجل العامل لع

وا١تقصود غَته؛ و٢تذا العامل رٔتا ٮتاطب غَته وا١تقصود مل ينب، سواء من العامة، أو من األفراد، أو ٨تو ذلك، ويف ىذا إشارة أيضاً 
إىل أف علم أشراط الساعة واألمارات من الدين الذي ينبغي أف يضبط؛ و٢تذا جعل ذلك كلو من الدين، فمعرفة التاري  ومعرفة 

عة وأحواؿ األمم البلحقة وكذلك السابقة كل ذلك من الدين، وتقدـ معنا يف أقساـ القرآف أنو قصص وأخبار أشراط السا
 وأخبلؽ وعقائد وأحكاـ.

 

 
 من أسئلة هرقل ألبً سفٌان مما ٌتعلق باإلٌمان

 

 

عبيد هللا بن عبد  عن ابن شهاب عن صاٌف عن إبراىيم بن سعد ، قاؿ: حدرناإبراىيم بن ٛتزة قاؿ رٛتو هللا: ] ابب: حدرنا
قاؿ لو: سألتك ىل يزيدوف أـ ينقصوف؟ فزعمت أهنم  ىرقل أف أبو سفياف أخربه، قاؿ: أخربين عبد هللا بن عباس أف هللا

فيو؟ فزعمت أف ال، وكذلك اإلٯتاف حُت  يزيدوف، وكذلك اإلٯتاف حىت يتم، وسألتك ىل يرتد أحد سخطة لدينو بعد أف يدخل
 ٗتالط بشاشتو القلوب ال يسخطو أحد [.

ىذا فيو ما يتضمن يف مسألة زايدة اإلٯتاف ونقصانو، وفيو إشارة أنو كلما كثر أىل اإلٯتاف زاد اإلٯتاف، فمع العدد يزيد، وىذا أمر 
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إىل اٟتق مع أخيو أقرب منو منفردًا، وىذا يف األغلب، وأراد ا١تصنف رٛتو هللا يف اٞتماعة اليت أمر رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هبم، واإلنساف 
 إيراده ىذا اٟتديث اإلشارة إىل زايدة اإلٯتاف ونقصانو، وأف ىذا موجود حىت يف بٍت إسرائيل يف مسألة زايدة اإلٯتاف ونقصانو.

 

 
 باب فضل من استبرأ لدٌنه

 

 

 استربأ لدينو. قاؿ رٛتو هللا: ] ابب فضل من

اٟتبلؿ بُت  يقوؿ: ٝتعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ: ) النعماف بن بشَت قاؿ: ٝتعت عامر عن زكراي ، قاؿ: حدرناأبو نعيم حدرنا
واٟتراـ بُت، وبينهما مشبهات، ال يعلمها كثَت من الناس، فمن اتقى ا١تشبهات استربأ لدينو وعرضو، ومن وقع يف الشبهات كراع 

اٞتسد مضغة إذا يرعى حوؿ اٟتمى يوشك أف يواقعو، أال وإف لكل ملك ٛتى، أال إف ٛتى هللا يف أرضو ٤تارمو، أال وإف يف 
 ( [. صلحت صلح اٞتسد كلو، وإذا فسدت فسد اٞتسد كلو أال وىي القلب

١تا ذكر ا١تصنف رٛتو هللا فيما سبق ما يزيد اإلٯتاف من الطاعات، وما ينقص اإلٯتاف من ا١تعاصي والتفريط بًتؾ الواجبات، أراد 
 إٯتاف العبد، وأنو كلما أكثر اإلنساف من الوقوع يف ا١تتشاهبات فإف رٛتو هللا أف يبُت يف مسألة ا١تتشاهبات أهنا أيضاً ٢تا أرر يف

ذلك سيجرئو على اٟتراـ حىت ينقص إٯتانو من حيث ال يشعر؛ و٢تذا ذكر أف اٟتبلؿ بُت واٟتراـ بُت، وتقدـ يف ذلك أف مسألة 
واٟتراـ، وىي ا١تتشاهبات اليت ينبغي الواجبات من األركاف وغَت ذلك ىي من األمور البينة، وٙتة قدر يف ذلك بُت اٟتبلؿ 

 لئلنساف أف يقلع عنها.

وتقدـ معنا مسألة ا٠توؼ والرجاء واحملبة، وأنو ينبغي لئلنساف أف يتوسط بُت ا٠توؼ والرجاء على الدواـ، ويكوف ذلك ٦تتطياً 
، قد تكوف شبهات لديك لكنها للمحبة، وىذا لو أرر يف مسألة من اتقى الشبهات فقد استربأ لدينو وعرضو، فالشبهات نسبية

ُتْم ال  ٤تكمة عند غَتؾ؛ ٢تذا ينبغي لئلنساف يف حاؿ الشبهات أف يسأؿ غَته، لقولو سبحانو: فَاْسأَُلوا َأْىَل الذِّْكِر ِإْف ُكنػْ
(، فينبغي لئلنساف إف جهل شيئاً من  إ٪تا شفاء العي السؤاؿ [، وقوؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ: )41]النحل:تَػْعَلُموفَ 

 أحكاـ الدين أف يعلم أف جهلو ذلك دليل على عدـ علمو، وعدـ علمو ال يعٍت عدـ العلم هبا عند غَته، فينبغي أف يسأؿ.

وإذا تردد األمر ا١تتشابو لدى اإلنساف، ال يدري حبلؿ أو حراـ، اختلف فيو العلماء، فينبغي أف يغلب جانب االحتياط يف 
(، تقدـ معنا مسألة االسترباء  فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينو وعرضو دينو؛ ألف النيب عليو الصبلة والسبلـ يقوؿ: )

للعرض، وأف اإلنساف إذا ترؾ احملـر خشية أف يقع الناس يف عرضو ىل ىذا جائز أـ ليس ّتائز؟ فذكران جوازه، وكذلك أيضاً يف 
 اعي يرعى حوؿ اٟتمى، وىذا من ضرب األمثلة يف بياف اٟتق، وليفهم الناس.٘تثيل النيب عليو الصبلة والسبلـ كالر 

(، ىذا إشارة إىل أ٫تية القلب، صلحت صلح اٞتسد كلو، وإذا فسدت فسد اٞتسد كلوأال إف يف اٞتسد مضغة إذا  قولو ملسو هيلع هللا ىلص: )
والذي بو يعي اإلنساف، فينبغي لئلنساف أف يهتم ابألعماؿ القلبية أكثر من األعماؿ الظاىرة؛ و٢تذا يقوؿ النيب عليو الصبلة 
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إىل صوركم وال إىل أجسامكم، وإ٪تا ينظر إىل القلوب اليت يف  إف هللا ال ينظر : )أيب ىريرة والسبلـ كما جاء يف حديث
 (. الصدور

 

 
 باب أداء الخمس من اإلٌمان

 

 

 قاؿ رٛتو هللا: ] ابب أداء ا٠تمس من اإلٯتاف.

٬تلسٍت على سريره، فقاؿ: أقم عندي  ابن عباس كنت أقعد مع ، قاؿ: )أيب ٚترة عن شعبة ، قاؿ: أخربانعلي بن اٞتعد حدرنا
، أو من حىت أجعل لك سهماً من مايل، فأقمت معو شهرين، مث قاؿ: إف وفد عبد القيس ١تا أتوا النيب ملسو هيلع هللا ىلص  قاؿ: من القـو

، أو ابلوفد غَت خزااي وال ندامى، فقالوا: اي رسوؿ هللا، إان ال نستطيع أف أنتيك إال يف  الوفد؟ قالوا: ربيعة. قاؿ: مرحباً ابلقـو
وسألوه عن األشربة، الشهر اٟتراـ، وبيننا وبينك ىذا اٟتي من كفار مضر، فمران أبمر فصل ٩ترب بو من وراءان، وندخل بو اٞتنة، 

فأمرىم أبربع، وهناىم عن أربع، أمرىم: ابإلٯتاف ابهلل وحده، قاؿ: أتدروف ما اإلٯتاف ابهلل وحده؟ قالوا: هللا ورسولو أعلم. قاؿ: 
س، وهناىم شهادة أف ال إلو إال هللا، وأف دمحماً رسوؿ هللا، وإقاـ الصبلة، وإيتاء الزكاة، وصياـ رمضاف، وأف تعطوا من ا١تغنم ا٠تم

 عن أربع عن: اٟتنتم، والدابء، والنقَت، وا١تزفت، ورٔتا قاؿ: ا١تقَت، وقاؿ: احفظوىن، وأخربوا هبن من وراءكم (.

مناسبة ىذا اٟتديث للًتٚتة ظاىرة، وذلك أف النيب عليو الصبلة والسبلـ جعل إعطاء ا٠تمس من اإلٯتاف، وىذا اٟتديث فيو 
، وأنو كاف طالباً عنده يتعلم منو، فأجلسو وأكرمو، وكاف يضرب عبد هللا بن عباس مع أيب ٚترةلق بػٚتلة من ا١تسائل: أو٢تا ما يتع

لو شيئاً من مالو، فجلس عنده مدة شهرين، وأخذ منو ٚتلة من األحاديث، وقد روى عنو شيئاً من ذلك يف الصحيحُت 
 وغَت٫تا.

 من وفد عبد القيس على ا٠تَت، فإهنم كانوا أيتوف ٚتاعات وأحياء وقبائل وقرى إىل ويف ىذا أيضاً حرص أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 رسوؿ هللا صلى هللا عليو يسألونو.

ويف ىذا أيضاً أنو ينبغي ١تن زاره أحد أف يسألو ٦تن ىو؟ و٦تن جاء؟ ومن أي بلد جاء؟ وىذا حىت يتألف اإلنساف القلب، ٓتبلؼ 
و رٔتا يتحرج اإلنساف من طلب شيء و٨تو ذلك، وحينما ابدره ابلسؤاؿ عنو، أخرج ما لديو من سؤاؿ أو عدـ سؤالو؛ وذلك أن

علم، أو حاجة، وإذا وجد جفوة ٦تن زاره فإنو رٔتا ٭تجم عن كثَت من اٟتق الذي أراده، وىذا إضافة إىل استحباب معرفة أحواؿ 
 و ذلك.الناس، وقبائلهم، وأجناسهم، وبلداهنم، وأعراقهم، و٨ت

خرى، فهذا ( إشارة إىل أنو ينبغي لئلنساف أف يرحب أبضيافو مرة تلو أ مرحباً ابلقـو أو ابلوفد غَت خزااي وال ندامى ويف قولو: )
الًتحيب جاء بعد قعودىم وبعد معرفة أحوا٢تم، وأف ٮتصهم إذا عرفهم أبسرىم أو بعوائلهم ٔتزيد ترحيب كي يتألف قلوهبم، وأف 

 يقرهبم إليو، وىذا لقبوؿ اٟتق، وىؤالء ما جاءوا إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال طلباً للحق واتباعاً لو.
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ىم، أهنم ال يستطيعوف أف أيتوا إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال يف الشهر اٟتراـ؛ ألنو ليس فيو قتل، وال قطع وكذلك أيضاً قد بينوا عذر 
، فبل يقطعوف فيها السبيل، وبينوا ذلك بقو٢تم: ) وبيننا وبينك ىذا اٟتي من كفار  طريق، فإف العرب كانت تعظم األشهر اٟتـر

 ( . مضر

اي رسوؿ هللا أخربان  ويف ىذا أنو ينبغي لئلنساف أف يهتم بنوع العلم، إذا كاف ال ٬تد من عمره وقتاً أيخذ األىم؛ و٢تذا قالوا: )
( إشارة إىل أنو ينبغي لئلنساف إذا كاف الوقت ضيقاً، أف أيخذ األىم يف ذلك وا٠تبلصة، وأف يبُت  أبمر فصل ٩ترب بو من وراءان

 حالو.

نزؿ الطالب عند العامل، أف يعرؼ مثبًل مدة إقامتو: أسبوعاً، أو شهرًا، أو سنة، أو سنتُت، أو ٨تو ذلك، أف  وكذلك أيضاً إذا
 ٮتربه أف مدة إقامتو كذا، فما ىو الواجب علي أف آخذ من العلم يف مدة اإلمة.

ك اٟتاؿ حىت يف أمر الدنيا، أف يعلم وىذا فيو أنو ينبغي أف يكوف الطالب والعامل على علم فيما بينهما من جهة اٟتاجة، وكذل
 اإلنساف ما أيخذ من جهة العلم وا١تعرفة، وكذلك ما كاف فضبًل، وما كاف واجباً عليو بعينو.

ويف ىذا أيضاً أنو ينبغي للعامل أف يسأؿ عن بعض اجململ ٦تا يبينو للناس؛ ٢تذا النيب عليو الصبلة والسبلـ ١تا أمرىم ابإلٯتاف قاؿ: 
(، ٮتترب ما لديهم من علم ومعرفة و٨تو ذلك، فالسؤاؿ على سبيل االختبار، ومزيد تفصيل وىو من ىدي  أتدروف ما اإلٯتاف؟ )

 ( . وأف تعطوا من ا١تغنم ا٠تمس ، فذكر ٚتلة من أركاف اإلسبلـ، وقاؿ: )رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ا أف يكوف ذلك مل يفرض، وإما أف يكوف ذلك ٦تا يشق عليهم، وىم قد أرادوا وإ٪تا مل يذكر يف ذلك اٟتج الحتمالُت: إم
ا١تختصر يف أعما٢تم، فأخربىم النيب عليو الصبلة والسبلـ ٔتا ٭تتاجوف، وهناىم عن اٟتنتم والدابء والنقَت وا١تزفت، وىي من 

وهنا من ٤تتواىا، ويضعوف فيها شيء مثبًل من أنواع ا٠تمر الذي يتخذونو من بعض ا٠تضروات، فيأخذوف مثبلً من الدابء ويفرغ
العنب أو التمر، ويكتمونو، مث يتخمر فيو أايماً، وىذا رٔتا كاف مشتهرًا، فعلمو النيب عليو الصبلة والسبلـ من أحوا٢تم؛ ٢تذا 

أو ينتشر الزان، أو ينبغي لئلنساف أف يعرؼ أحواؿ ا١تخاطبُت، وما ىم فيو يف بلدىم، ما الذي ينتشر عندىم؟ ينتشر ا٠تمور، 
 ينتشر مثبًل الكذب، أو ينتشر غَته، مث ينزؿ عليهم النص ٟتاجتهم، وىذا من اٟتكمة ومن الفقو يف الدين.

 ( إشارة إىل أ٫تية اٟتفظ، ورعايتو وصيانتو. احفظوىن ويف قولو: )

قتصر على العامل الكامل، بل حىت على ا١تتعلم علماً يسَتاً أف ( إشارة إىل أف تبليغ الدين ال ي وأخربوا هبن من روائكم قاؿ: )
 يبلغو ١تن وراءه.
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 باب ما جاء أن األعمال بالنٌة والحسبة ولكل امرئ ما نوى 
 

 

 قاؿ رٛتو هللا: ] ابب ما جاء أف األعماؿ ابلنية واٟتسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيو اإلٯتاف، والوضوء، والصبلة، والزكاة،
، واألحكاـ، وقاؿ هللا تعاىل: [ على نيتو، نفقة الرجل على أىلو 84]اإلسراء:ُقْل ُكلٌّ يَػْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتوِ  واٟتج، والصـو

 ( . ولكن جهاد ونية ٭تتسبها صدقة، وقاؿ: )

أف رسوؿ  عمر ، عنعلقمة بن وقاص ، عندمحم بن إبراىيم ، عن٭تِت بن سعيد عن مالك ، قاؿ: أخربانعبد هللا بن مسلمة حدرنا
األعماؿ ابلنية، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت ىجرتو إىل هللا ورسولو فهجرتو إىل هللا ورسولو، ومن كانت  هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: )

 ( [. اجر إليوىجرتو لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها فهجرتو إىل ما ى

  

 شرح حديث عمر: )األعماؿ ابلنية، ولكل امرئ ما نوى...( 
 

 

، والنية مشتقة من النوى، وىو يف جوؼ الثمرة؛ و٢تذا النية ٤تلها القلب، وإخراجها من اٞتوؼ ٮتالف  أمر النية معلـو
بدعة، والنية داخلة يف سائر األعماؿ كما يف  مقصدىا، فمن جهر ابلنية أخرج ا١تعٌت عن حقيقتو وما وضع عليو، واٞتهر ابلنية

٭تتاج إىل نية حىت يثاب وال يعاقب عليو، وأما ابلنسبة (، أي: كل عمل يعملو اإلنساف  إ٪تا األعماؿ ابلنيات قولو ملسو هيلع هللا ىلص: )
األعماؿ  للًتوؾ فيحتاج للنية حىت يكسب اإلنساف األجر، وال ٭تتاج للنية لرفع اإلمث، وإ٪تا ا١تقصود بذلك أف يدع، فقولو: )

( يدخل فيو أيضاً األقواؿ من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبَت، فاإلنساف ٭تتاج للنية، ألف  ابلنية، ولكل امرئ ما نوى
 الذي يناقض ذلك الرايء.

( أي: ليس لو غَت ما نوى، فليس لو، ما يفعلو اإلنساف عفواً وخطأ، أو يفعلو رايء، لقوؿ  ولكل امرئ ما نوى قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: )
قاؿ هللا عز وجل: أان أغٌت الشركاء عن الشرؾ، من أشرؾ معي غَتي  قاؿ: ) أيب ىريرة النيب عليو الصبلة والسبلـ يف حديث

 (. تركو وشركو

(، ا٢تجرة على نوعُت: ىجرة الذنوب وا١تعاصي، وىجرة  إىل هللا ورسولو فهجرتو إىل هللا ورسولوفمن كانت ىجرتو  قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: )
البلداف، وىجرة الذنوب وا١تعاصي أعظم من ىجرة البلداف؛ ألنو يلـز من ىجرة ا١تعاصي ىجرة البلداف، وال يلـز من ىجرة 

اإلنساف مرتكباً لكبَتة وىو وسط مؤمنُت؛ ٢تذا أقوؿ: إنو البلداف ىجرة ا١تعاصي؛ ألف ا١تعصية تصاحب اإلنساف، قد يكوف 
 ينبغي لئلنساف أف يقلع عن النوعُت.

 ( إشارة إىل منزلة ا٢تجرة حيث جعل الثواب وجواب الشرط ىو كالشرط. فهجرتو إىل هللا ورسولو وقولو: )
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دنوىا، وقيل: لقرب منزلتها ابلنسبة لآلخرة؛ و٢تذا تسمى بعض ( الدنيا ٝتيت دنيا ل ومن كانت ىجرتو لدنيا يصيبها قاؿ: )
 األشياء أبهنا دنيا ابلنسبة للقصوى، وقيل لدانءهتا وحقارهتا.

( يعٍت: أف اإلنساف يف مثل ذلك ال يثاب، وإ٪تا أيخذ نصيبو من أمر الدنيا،  أو امرأة يتزوجها فهجرتو إىل ما ىجر إليو قاؿ: )
رٛتو هللا يف رسالة ٝتاىا "بلوغ ايآماؿ يف شرح حديث  السيوطي وىذا اٟتديث لو شروح، منها منفردة، ومنها عامة، وقد شرحو

 ، وغَته من األئمة.ابن حجر إ٪تا األعماؿ"، وتكلم عليو إبسهاب اٟتافظ
 

 شرح حديث أيب مسعود: )إذا أنفق الرجل على أىلو ٭تتسبها فهو لو صدقة( 
 

 

عبد هللا بن  ، قاؿ: ٝتعتعدي بن اثبت ، قاؿ: أخربينشعبة ، قاؿ: حدرناحجاج بن منهاؿ قاؿ رٛتو هللا: ] حدرنا
 ( [. إذا أنفق الرجل على أىلو ٭تتسبها فهو لو صدقة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ) أيب مسعود عن يزيد

إ٪تا نص النيب عليو الصبلة والسبلـ على إنفاؽ الرجل على أىلو، ألنو غالب ما يصدر من الناس على سبيل العادة، وأف 
عز وجل ال يثيب عليو؛ ٢تذا خص قضية األىل؛ ألف اإلنساف يدفعها كرماً من  اإلخبلص ال يستحضرونو، ويظنوف أف هللا

عنده، وىو ما تتشوؼ لديو النفوس يف الغالب، ويغيب فيو النية، وما يدفعو اإلنساف من غَت تشوؼ نفس يستحضر النية؛ 
أنت أخلص فيو حىت تثاب عليو؛ ٢تذا  ألف النية ىي اليت ٗترج؛ ٢تذا النيب عليو الصبلة والسبلـ قاؿ يف عكس ذلك ٦تا هتواه

اإلنساف الذي يسًتوح الطاعات، ويرَتح ٢تا، و٭تب مثبلً أف يذىب إىل مكة، وأف يعتمر كل شهر أو كل شهرين، أو يذىب 
مثبًل إىل زايرة أقاربو، ٬تد متعة وراحة بصلة األرحاـ واالجتماع و٨تو ذلك، نقوؿ: تثاب على ىذا فقط أخلص ولو ارٖتت يف 

 ك؛ ٢تذا ينبغي لئلنساف أف يغلب جانب النية حىت فيما يفعلو يف أمور العادات، أو ما يتحبب إليو من جهة النفس.ذل
 

 شرح حديث سعد: )إنك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجو هللا إال أجرت عليها...( 
 

 

سعد بن أيب  عن عامر بن سعد ، قاؿ: حدرٍتالزىري عن شعيب ، قاؿ: أخرباناٟتكم بن انفع قاؿ رٛتو هللا: ] حدرنا
(  إنك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجو هللا إال أجرت عليها حىت ما ٕتعل يف يف امرأتك أنو أخربه أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ) وقاص
.] 

كبد رطب أجر، فإذا كاف ىذا يف البهائم فبٍت آدـ من ابب أوىل، ينبغي وىذه النفقة عامة، حىت ما كاف يف البهائم، فإنو يف كل  
 . أيب مسعود لئلنساف أف ٭تتسب، ويف ىذا اٟتديث ما تقدـ من حديث

 (.الدين النصيحة هلل ولرسولو وألئمة ا١تسلمُت وعامتهم قاؿ رٛتو هللا: ] ابب قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: )

 [ [.91]التوبة:ِإَذا َنَصُحوا َّلِلِه َوَرُسوِلوِ  :وقولو تعاىل
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الدين النصيحة يعٍت: ٣تموعو وكلو ىو النصيحة، وا١تراد ابلنصح ىو ا٠تلوص و٘تحض الشيء لئلنساف، وىذا اٟتديث وىو 
٘تيم  كتابو الصحيح من حديث  رٛتو هللا يف مسلم ( قد وصلو اإلماـ الدين النصيحة قوؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ: )

 . الداري

يضاً كاف عملهم الذي يبادرونو يف غَتىم  [ أي: أخلصوا العمل هلل عز وجل، وأ91]التوبة:ِإَذا َنَصُحوا َّلِلِه َوَرُسولِوِ  وقولو:
 كاف عن صدؽ وإخبلص، وكذلك حباً ووفاء للناس وإتياهنم اب٠تَت.

 

 شرح حديث جرير: )ابيعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص على إقاـ الصبلة...( 
 

 

، قاؿ: جرير بن عبد هللا عن قيس بن أيب حاـز ، قاؿ: حدرٍتإٝتاعيل عن ٭تِت ، قاؿ: حدرنامسدد قاؿ رٛتو هللا: ] حدرنا
 ( [. ابيعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص على إقاـ الصبلة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم )

ينبغي أف تكوف بيعة وىذا فيو منزلة النصح؛ و٢تذا النيب عليو الصبلة والسبلـ جعل يبايع عليو، وإذا ابيع النيب عليو فإنو 
ا١تسلمُت أيضاً ٟتاكمهم على النصح، والنصح ٢تم ولغَتىم ببياف اٟتق، وذلك أف األمة إذا غاب عنها معٌت التناصح ضلت، 
وبقي ا٠تطأ وانتشر؛ ٢تذا ينبغي للمسلم أال يبايع بيعة على السمع والطاعة ٣ترداً بل والنصح فيها، وفيو إشارة أيضاً أنو إذا  

.كاف ىذا م  ن النيب عليو الصبلة والسبلـ، فإنو لغَته من ابب أوىل، والنيب عليو الصبلة والسبلـ ىو ا١تعصـو

وىذا شامل ٞتميع ا٠تلق مهما كانت منزلتهم، النيب عليو الصبلة والسبلـ يعاف من أصحابو؛ (  والنصح لكل مسلم وقولو: )
(، نيب  بطانة أتمره اب١تعروؼ وتنهاه عن ا١تنكر ( أتملوا اللفظ ) ما من نيب إال ولو بطانتاف: بطانة و٢تذا يقوؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )

١تعروؼ، وتنهاه عن ا١تنكر ىل يعقل ىذا؟ ىذا إذا كاف يف مقاـ نيب، فكيف ابلسلطاف أو األمَت؟! كيف يًتفع لو بطانة أتمره اب
عن ىذا؟ ٬تب عليو أف يؤمر ابٟتق، أَب أو مل أيَب، وىذا من البطانة اليت ينبغي لئلنساف أف يتوجو هبا خلوصاً هلل سبحانو 

أو لقريب أف ٯتتحض لو ابلنصيحة والصدؽ، فإذا كاف ىذا األمر يتوجو لبطانة  وتعاىل، لواٍؿ، أو لعامل، أو لصديق، أو ٞتار،
 النيب فإهنا ١تن دونو من ابب أوىل؛ ٢تذا النيب عليو الصبلة والسبلـ كاف يبايع على ىذا األمر.

ف لو، فاٟتقائق ال تثبت إال وفيو إشارة إىل ٖتقق أمرين أف اٟتق ال يثبت إال أبمرين: ابلدعوة إىل اٟتق الوارد، والنهي عن ا١تخال
بشيئُت: ببياف اٟتق، والنهي عن ضده، فإذا اختل ىذا ا١تيزاف تسلل شيء من ىذا إىل ىذا فاختلط اٟتق ابلباطل؛ ٢تذا نقوؿ: 

 إف مسألة النصيحة ىي كحاؿ السياج الذي يفصل بُت اٟتق والباطل.
 

 لوقار والسكينة...(شرح حديث جرير: )عليكم ابتقاء هللا وحده ال شريك لو وا 
 

 

يقوؿ يـو جرير بن عبد الله ، قاؿ: ٝتعتزايد بن عبلقة عن أبو عوانة ، قاؿ: حدرناأبو النعماف قاؿ رٛتو هللا: ] حدرنا
لو، والوقار والسكينة حىت أيتيكم  عليكم ابتقاء هللا وحده ال شريك قاـ فحمد هللا وأرٌت عليو، وقاؿ: ) ا١تغَتة بن شعبة مات
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أابيعك  أمَت، فإ٪تا أيتيكم ايآف، مث قاؿ: استعفوا ألمَتكم، فإنو كاف ٭تب العفو، مث قاؿ: أما بعد فإين أتيت النيب ملسو هيلع هللا ىلص قلت:
 ( [. ستغفر ونزؿعلى اإلسبلـ، فشرط علي: والنصح لكل مسلم، فبايعتو على ىذا ورب ىذا ا١تسجد إين لناصح لكم، مث ا

يف ىذا اٟتديث أنو ينبغي ألىل العقل والعلم يف حاؿ فزع الناس ونزوؿ مصائب هبم، كموت السلطاف، أو ورود رورات، أو 
قاـ بتسكينهم، قاؿ: عليكم ابلسكينة؛  ا١تغَتة ١تا مات جرير بن عبد هللا ٨تو ذلك، أف يقـو أىل العلم ويسكت الناس؛ و٢تذا

لناس تفزع وتوجل وتضطرب، ورٔتا تتخذ قواًل أو رأايً أو تعمل شيئاً ٦تا ٮتالف أمر هللا سبحانو وتعاىل؛ ٢تذا قاـ وٛتد هللا ألف ا
؛ ٢تذا وأرٌت عليو اعتقاداً أنو يعمل ما أوصاه رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بو يف مبايعتو، وىو النصح لكل مسلم، وىذا استشعار لذلك األمر

 وأرٌت عليو، ويشرع لئلنساف أف ٭تمد هللا وأف يثٍت عليو يف ا٠تطب؛ و٢تذا قاؿ: ] عليكم ابتقاء هللا وحده ال شريك ٛتد هللا
لو، والوقار والسكينة [ وفيو إشارة إىل ربط الناس ابلتقوى، حىت يف حاؿ اضطراب الناس فيما يتعلق يف السياسات و٨تو 

ذلك دعوهتم إىل السكينة، وكذلك اٟترص على ٚتع الناس وأتليفهم واأللفة فيما ذلك، ربطهم ابلتقوى، واإلٯتاف ابهلل، وك
 بينهم.

كذلك فيو إشارة إىل أف األمم ال تصلح إال بسلطاف، ولو كاف ظا١تاً؛ ألنو ٯتنع كثَتًا من ا١تظامل اليت رٔتا ال يستحضرىا 
اً، صورة معينة، لكن ال يعلم كم من ا١تظامل اليت تدفع، اإلنساف، رٔتا اإلنساف يتمٌت زواؿ اٟتكاـ؛ ألنو يستحضر ظلماً معين

والشرور من السرقات، والسطو، والزان، وكذلك القتل، وغَت ذلك من األمور اليت كاف ٯتنعها السلطاف، فيستحضر نوعاً من 
اكم الفبلين مرتبطاً ٔتا يف أنواع ا١تظامل ينشغل ذىنو هبا، فيجعل تلك األمور، أو تلك األمنيات، أو زواؿ السلطاف الفبلين واٟت

 ذىنو؛ ٢تذا العاقل والعامل والعارؼ ابهلل عز وجل ىو الذي يعلم من ا١تصاٌف ما بطن، كما يعلم الناس ما ظهر.

( فيو إشارة إىل مبدأ ا١تسا٤تة والعفو فيما يرد من الناس من أخطاء فيما  استعفوا ألمَتكم فإنو كاف ٭تب العفو و٢تذا قولو: )
 بينهم، وخاصة ما يتعلق بينهم وبُت الوالة، خاصة فيما مضى.

( وفيو إشارة إىل أف اإلنساف يقوؿ: أما بعد كلما فصل، وجاء ٔتعٌت  أما بعد فإين أتيت النيب عليو الصبلة والسبلـ مث قاؿ: )
أنشأ كبلماً أو قاؿ شيئاً أف يبُت مربره يف آخر، فتلك فصل خطاب ولو كاف يف رنااي ا٠تطاب، ويف ىذا أنو ينبغي لئلنساف إذا 

ىذا القوؿ، فهو قاـ فيهم ٣تردًا، فرٔتا ٮتشى أنو يريد بذلك تصدرًا، أو يظنوف أنو رٔتا يريد اإلمارة، أو أف يربز وجهو، أو لَتاه 
فإين أتيت  ـ ىنا قاؿ: )الناس، أو يستغل الظروؼ، و٨تو ذلك، لكن ينبغي لو أف يذكر ا١تربر الذي أخرجو يف مثل ىذا، كما قا

ا، ورب ىذا النيب عليو الصبلة والسبلـ قلت: أابيعك على اإلسبلـ، فشرط علي: والنصح لكل مسلم، قاؿ: فبايعتو على ىذ
(، ويف ىذا إشارة إىل أنو ال حرج على اإلنساف أف يبدي صدقو ونيتو، ويقسم على  ا١تسجد إين لناصح لكم، مث استغفر ونزؿ

ىذا، أين وهللا ما أردت إال النصيحة لك، ولو كاف الذي أمامك يصدؽ ال حرج عليو أف يبدي ما يف قلبو، كذلك أف ٮتتم 
ذا يف ختاـ ىذا الدرس أقوؿ: ورب ىذا ا١تسجد إين لناصح لكم استغفر هللا يل ولكم من كل حديثو اب٠تلوص والنصح؛ و٢ت

 ذنب، وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم وابرؾ على نبينا دمحم.
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