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ﭑ ﭒﭓﭔ

الحسنى ،والصفات الكاملة العظيمة
على ما َل ُه من األسماء
ٰ
الحمد هلل المحمود ٰ
على سيد المرسلين؛
وعلى آثارها الشاملة
العليا،
لألولى واألخرى ،ون ِّ
ُصلي ونُس ِّلم ٰ
ٰ
ٰ
وعلى آله وأصحابه
وخلق رشيد ،وقول سديد،
أجمع الخلق لكل وصف حميدُ ،
ٰ
وأتباعه من جميع العبيد.
أما بعد:
تعالى أصدق وال أنفع وال أجمع لخير الدنيا واآلخرة من
فليس بعد كالم اهلل
ٰ
كالم رسوله وخليله محمد ^  ،إذ هو أعلم الخلق ،وأصدقهم حديث ًا ،وأعظمهم
نصح ًا وإرشاد ًا ،وأبلغهم بيان ًا ،وأحسنهم تعليم ًا ،وقد أوتي جوامع الكلم ،واختصر
له الكالم اختصار ًا.
إلى معرفة الرسول ^ وما جاء به ،وتصديقه فيما
ومن هنا نعلم
َ
اضطرار العباد ٰ
تعالى إال بما
نهى عنه وزجر ،وأال ُيعبد اهلل
ٰ
أخبر ،وطاعته فيما أمر ،واجتناب ما ٰ
نبيها ^
إلى السعادة والفالح لهذه األمة المرحومة إال باتباع ِّ
شرع؛ فإنه السبيل ٰ
والس َّنة.
إلى اهلل والجنة إال بهدي الكتاب ُّ
ظاهر ًا وباطن ًا ،إذ ال طريق ٰ
على من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه
ولذلك يجب ٰ
وسيرته وشأنه المبارك ما يخرجه عن الجاهلين به ،و ُيدخله في عداد أتباعه وأهل
ّ
ومستقل ومستكثر ،والفضل بيد اهلل يؤتيه من يشاء
سنته .والناس في هذا بين محروم
واهلل ذو الفضل العظيم.
على معرفة ذلك العناية بالكتب الجامعة ،النافعة ،المختصرة ،في
وإن مما يعين ٰ
وس َننه ،ومنها:
معرفة هدي النبي ^ ُ
كتاب (رياض الصالحين من أحاديث سيد المرسلين) تصنيف العلاَّ مة الزاهد
تعالى ــ جمع فيه
يحيى بن شرف النووي ( 631ــ 676هـ) ــ رحمه اهلل
أبي زكريا
ٰ
ٰ
مختصر ًا من األحاديث الصحيحة ،مشتم ً
إلى اآلخرة،
على ما يكون زاد ًا لصاحبه ٰ
ال ٰ
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ومحص ً
ال آلدابه الباطنة والظاهرة ،جامع ًا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب
السالكين؛ من أحاديث الزهد ،ورياضات النفوس ،وتهذيب األخالق ،وطهارات
القلوب وعالجها ،وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها ،وغير ذلك من المقاصد.
وقد عظمت وصية العلماء بالكتاب ،واعتنوا به شرح ًا وتدريس ًا لعموم المسلمين.

وهذا ٌّ
وعلى حاجة ا لناس لمثل هذا الكتاب النافع الجامع.
على إخالص مؤلفه،
ٰ
دال ٰ
على صالح فعالهم ،كانت هذه المشاركة في تيسير
ً
واقتداء بطريقة علمائنا وجري ًا ٰ

كتاب (رياض الصالحين) لعموم الراغبين ،قصدنا من ورائها:
 )1أن تكون نصيحة للمؤمنين في امتثال هدي سيد المرسلين ^ ،فإنه خير الهدي.
تعالى ،وأمر رسوله
 )2أن ّ
إلى تعظيم أمر اهلل ٰ
نتأس ٰى بصحابة رسول اهلل ^ في مسارعتهم ٰ
رسل ^.
الم َ
^ ،فالصحابة هم الجيل األمثل الذي صدق في اتِّباع هدي ال َّن ِّبي ُ
العا َل َم،
 )3أن يعلم العباد عظمة هذه الشريعة
السمحة التي أغاث اهلل بها َ
الحنيفية َّ
ّ
وخص ُ
األمة المحمدية ببركات ورحمات وتيسيرات
َف َع َّم خيرها البشرية ك َّلها،
َّ
والس َّنة.
تنالها األمة ببركة اقتدائها بهدي الكتاب ُّ
وقد ت َّلخص سعينا في خمس نقاط:
 1ــ توضيح الكلمات التي ال يفهمها القارئ من الحديث ،مما تركه المؤلف ولم
ُي َّبين معناه ،وهو ما يسمى( :غريب الحديث).
ٍ
هداية من األبواب وأدلة الكتاب ،نرجو منها أن تكون رسائل نصح وإرشاد
استخراج
 2ــ
ُ
في امتثال هدي سيد العباد عليه الصالة والسالم .وحرصنا أن تكون وقفات
الهداية بما يناسب أدلة كل باب ،وقد أفردنا فوائد مهمات ،وتنبيهات نافعات،
لبعض األدلة ،وجاءت بلفظ «فائدة» أو «تنبيه» لتتميز عن كالم المصنف.
 3ــ عند تكرار األحاديث في األبواب أعدنا شرح غريبها واستخراج هدايتها بما
على هدي القرآن الكريم ﴿ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
يتناسب مع الباب ،جري ًا ٰ
ﭭ ﭮ﴾ [الزمر ]23 :أي تُث َّن ٰى فيه األخبار والقصص واألحكام وجميع
المواضيع النافعة ِ
كم عظيمة ،منها :تثبيت هذه المعاني في قلوب العباد بتكرارها،
لح ٍ
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ألن الشيء إذا تكرر تقرر ،فأعدنا معاني األحاديث المكررة لتثبت في األفئدة.علم ًا
أن في كتاب (رياض الصالحين) مئة وثماني وستين ( )168حديث ًا مكرر ًا.
ضعفها أهل العلم في هذا الكتاب
على جملة األحاديث التي ّ
 4ــ َّنبهنا القارئ الكريم ٰ
إلى
المبارك ،وهي قليلة بالنسبة لمجموع أحاديثه ،حيث ٰ
يرى الناظر اإلشارة ٰ
ضعف الحديث ،في حاشية الكتاب ،وقد اعتمدنا في ذلك على مطبوعة محققة
الريان،
جودة للكتاب اعتنى بها الشيخ عصام هادي ،وصدرت عن مؤسسة َّ
ُم َّ
ومن رغب في بيان سبب الضعف فلينظر كتب التخريج المختصة بذلك.

رب
على عموم المسلمين التعبد هلل ِّ
ٌ
ومعلوم أخي ــ هدانا اهلل وإياك ــ أن الواجب ٰ
العالمين بما صح من أخبار رسوله ^؛ ففي الصحيح ما يغني عن الضعيف ،وما
يذكره بعض األئمة في كتبهم من الحديث الضعيف ــ اليسير ضعفه ــ ؛ فألن لهذه
األحاديث أصو ً
ال صحيحة من الكتاب والسنة ،فهي صحيحة المعاني وإن كانت
ضعيفة اإلسناد.
ولذلك جعلنا جملة األحاديث الضعيفة مع عموم أحاديث الكتاب في شرح
غريبها ،واستخراج هدايتها ،ألن لها ما يقوي معانيها ،إال النادر اليسير مما يكون
معناه منكر ًا ف ُنعرض عنه( ،والنادر ال حكم له).
 5ــ ألحقنا الكتاب بثالثة فهارس معينة للقارئ ،وهي:
أو ًال :فهرس األحاديث واآلثار ،وفيه:
على الناظر
ذكر أطراف األحاديث النبوية ،واآلثار المروية عن الصحابة؛ َلي ْس ُهل ٰ
إلى أي حديث أو أثر في الكتاب.
الوصول ٰ
ثاني ًا :فهرس األحاديث المكررة ،وفيه:
على
إلى موضع تكرار الحديث في الكتاب ،والغاية منه أن يقف القارئ ٰ
اإلشارة ٰ
تعالى ــ في جعل الحديث الواحد ألبواب كثيرة،
حسن صنيع المؤلف ــ رحمه اهلل
ٰ
نبينا عليه الصالة والسالم ،حيث
وبذلك ُيعلم
معنى جوامع الكلم الذي اخ ُت ّ
ص به ُّ
ٰ
يتكلم بالكالم القليل ُ
عدة.
لفظه ،الكثير معناه ،فيصلح الحديث الواحد لمناسبات َّ
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ثالث ًا :فهرس موضوعات الكتاب ،وفيه:

على أبواب بلغت ( )372باب ًا ،يحوي كل باب
حصر موضوعات الكتاب مرتبة ٰ
جمل ًة من األدلة الشرعية ،ويندرج في أغلب األبواب آيات قرآنية ،وأحاديث نبوية،
على المشهور من طبعات
بلغ مجموع األحاديث في تلكم األبواب ( )1896حديث ًا ٰ
الكتاب.
اعتنى
على المطبوعة التي
ٰ
هذا ،وقد اعتمدنا في إخراج كتاب (رياض الصالحين) ٰ
بها الشيخ المحقق شعيب األرناؤوط ،وصدرت عن مؤسسة الرسالة ،مع تصحيح
إلى الكتب األصول.
أخطاء يسيرة وقعت فيها ،بالرجوع ٰ
تعالى ــ ،ونبذة
وقد قدمنا بين يدي الكتاب ترجمة مختصرة للنووي ــ رحمه اهلل
ٰ
يسيرة من كالم العلماء في منزلة كتاب (رياض الصالحين) ،ووصيتهم به.
الص ِ
(ر ْو ٌح َو َر َي ِ
ين َش ْرح ِر َي ِ
ين).
الح َ
اح ُ
اض َّ
وختام ًا :فهذا نصحنا أسميناهَ :
نهديه لكل مؤمن راغب في امتثال هدي سيد المرسلين ^ ،وسبيل السابقين
األولين ،رضي اهلل عنهم أجمعين .ونسأل اهلل سبحانه أن ينفع به ويبارك ،كما نفع
تعالى وتوفيقه ،وما كان من خطأ فهو
بأصله وبارك .وما كان فيه من صواب فمن اهلل
ٰ
من تقصيرنا وجهلنا وذنوبنا ،التي حالت بيننا وبين كرامات ر ِّبنا.
بشر ما
فنسأل اهلل
تعالى العظيم ،رب العرش الكريم ،أال يحرمنا خير ما عندهِّ ،
ٰ
عندنا إنه جواد كريم.
والحمد هلل الذي هدانا لهذا ،وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل.
وعلى آله وصحبه وسلم.
نبينا محمد،
على ِّ
ٰ
وصلى اهلل ٰ
ٰ
المبارك
الشام ُ
دمشق

الطبعة الثالثة/رجب1434 /هجرية

()

() صدر كتاب (روح ورياحين شرح رياض الصالحين) أول مرة عام 1426هـ ،ثم أعدنا طبعه
محب
مصحح ًا مزيد ًا في محرم عام 1427هـ  ،وهذه الطبعة الثالثة بإضافات نافعة ،يفرح بها كل
ٍّ
للتوحيد والس َّنة ،واهلل المسؤول أن يبارك عليها ،ويهدي بها ،إنه سميع الدعاء.
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ترجمة م ؤ�لف كتاب (ريا�ض ال�صالحين)
العالمة يحيى بن �شرف النووي رحمه اهلل تعالى
( 631ــ  676هـ)
ن�سبه:

يحيى بن شرف بن ُم ِري بن حسن
هو العالمة الفقيه الزاهد أبو زكريا محيي الدين
ٰ
نوى ــ وهي قرية من
إلى ٰ
ابن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام ،النووي نسبة ٰ
قرى حوران في سورية ــ  ،ثم الدمشقي ،الشافعي ،شيخ المذهب ،وكبير الفقهاء
ٰ
في زمانه.

َمولد ُه ون� أش�ته:

نوى من أبوين
ولد النووي ــ رحمه اهلل
تعالى ــ في المحرم من 631هـ في قرية ٰ
ٰ
على بعض
صالحين ،ولما بلغ العاشرة من عمره بدأ في حفظ القرآن وقراءة الفقه ٰ
أهل العلم هناك ،وصادف أن مر بتلك القرية الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي،
على اللعب وهو يهرب منهم ويبكي إلكراههم ويقرأ
ٰ
فرأى الصبيان ُيكرهونه ٰ
إلى والده ونصحه أن يفرغه لطلب العلم ،فاستجاب له .وفي سنة
القرآن ،فذهب ٰ
إلى دمشق الستكمال تحصيله العلمي في مدرسة دار الحديث،
649هـ قدم مع أبيه ٰ
وسكن المدرسة الرواحية ،وهي مالصقة للمسجد األموي من جهة الشرق ،وفي
إلى دمشق.
عام 651هـ َح َّج مع أبيه ثم رجع ٰ

َح َياته العلم ّية:

حتى تُوفي ،وكان عمره
تولى مشيخة دار الحديث والتدريس بها ٰ
في سنة 665هـ ٰ
إلى دمشق بثالثة أمور:
 45سنة .وقد تميزت حياة النووي العلمية بعد وصوله ٰ

األول :الجد في طلب العلم والتحصيل في أول نشأته وفي شبابه ،وقد أخذ العلم
منه كل مأخذ ،وأصبح يجد فيه لذة ال تعدلها لذة ،وقد كان جاد ًا في القراءة والحفظ؛
فقد حفظ (التنبيه) في أربعة أشهر ونصف ،وحفظ (ربع العبادات من المهذب)
في باقي السنة ،واستطاع في فترة وجيزة أن ينال إعجاب وحب أستاذه أبي إبراهيم
إسحق بن أحمد المغربي ،فجعله معيد الدرس في حلقته.
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إلى جانب الجد في الطلب غزارة العلم
الثاني :سعة علمه وثقافته ،فقد جمع ٰ
والثقافة المتعددة ،وقد حدث تلميذه عالء الدين بن العطار عن فترة التحصيل
على المشايخ شرح ًا وتصحيح ًا،
والطلب ،أنه كان يقرأ كل يوم اثني عشر درس ًا ٰ
درسين في الوسيط ،وثالث ًا في المهذب ،ودرس ًا في الجمع بين الصحيحين ،
وخامس ًا في صـحيح مسلم ،ودرس ًا في اللمع البن جني في النحو ،ودرس ًا في
الس ِّكيت في اللغة ،ودرس ًا في الصرف ،ودرس ًا في أصول
إصالح المنطق البن ِّ
الفقه ،وتارة في اللمع ألبي إسحاق ،وتارة في المنتخب للفخر الرازي ،ودرس ًا في
أسماء الرجال ،ودرس ًا في أصول الدين ،وكان يكتب جميع ما يتعلق بهذه الدروس
من شرح مشكل وإيضاح عبارة وضبط لغة.
اعتنى بالتأليف وبدأه عام 660هـ ،وكان قد بلغ الثالثين
الثالث :غزارة إنتاجه،
ٰ

من عمره ،وقد بارك اهلل له في وقته وأعانه ،فأذاب عصارة فكره في كتب ومؤلفات

عظيمة ومدهشة ،تلمس فيها سهولة العبارة ،وسطوع الدليل ،ووضوح األفكار،
تحظى باهتمام كل
حتى اآلن
ٰ
واإلنصاف في عرض آراء الفقهاء ،ومازالت مؤلفاته ٰ
مسلم ،واالنتفاع بها في سائر البالد.

ومن أهم كتبه :شرح صحيح مسلم ،والمجموع شرح المهذب ،ورياض الصالحين ،

واألذكار ،وتهذيب األسماء واللغات ،واألربعون النووية ،والمنهاج في الفقه.

خالقه َو�صفاته:
أ�
ُ

أجمع أصحاب كتب التراجم أن النووي كان رأس ًا في الزهد ،وقدوة في الورع،
وعديم النظير في مناصحة الحكام واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،ويطيب لنا
في هذه العجالة عن حياة النووي أن نتوقف قلي ً
ال مع هذه الصفات المهمة في حياته:
الزهد :وجد النووي في لذة العلم ِعوض ًا عن اللذائذ الفانية ،فتغرغر بحالوة العلم

إلى دمشق حيث الخيرات
واإليمان .والذي يلفت النظر أنه انتقل من بيئة بسيطة ٰ
والنعيم ،وكان في سن الشباب حيث قوة الغرائز ،ومع ذلك فقد أعرض عن جميع

المتع والشهوات وبالغ في التقشف وشظف العيش.
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على ورع شديد ،منها أنه كان ال يأكل من
الورع :في حياته أمثلة كثيرة تدل ٰ
فواكه دمشق ،ولما ُسئل عن سبب ذلك قال :إنها كثيرة األوقاف ،واألمالك لمن
على وجه الغبطة والمصلحة،
تحت الحجر شرع ًا ،وال يجوز التصرف في ذلك إال ٰ
جوزها قال
على وجه المساقاة ،وفيها اختالف بين العلماء ،ومن ّ
والمعاملة فيها ٰ
على جزء
بشرط المصلحة والغبطة لليتيم والمحجور عليه ،والناس ال يفعلونها إال ٰ
من ألف جزء من الثمرة للمالك ،فكيف تطيب نفسي؟ واختار النزول في المدرسة
على غيرها من المدارس ،ألنها كانت من بناء بعض التجار.
الرواحية ٰ
وكان لدار الحديث راتب كبير فما أخذ منه فلس ًا ،بل كان يجمعها عند ناظر
على دار الحديث ،أو
حق َس َنة
المدرسة ،وكلما صار له ّ
ٰ
اشترى به ملك ًا ووقفه ٰ
على خزانة المدرسة ،ولم يأخذ من غيرها شيئ ًا .وكان ال يقبل
ٰ
اشترى كتب ًا فوقفها ٰ
إلى شيء وجاءه ممن تحقق دينه.
من أحد هدية وال عطية إال إذا كانت به حاجة ٰ
وكان ال يقبل إال من والديه وأقاربه ،فكانت أمه ترسل إليه القميص ونحوه ليلبسه،
وكان أبوه يرسل إليه ما يأكله ،وكان ينام في غرفته التي سكن فيها يوم نزل دمشق في
المدرسة الرواحية ،ولم يكن يبتغي وراء ذلك شيئ ًا.
الحكام :لقد توفرت في النووي صفات العالم الناصح الذي يجاهد في
ُم
َ
ناصح ُته ُ

سبيل اهلل بلسانه ،ويقوم بفريضة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،فهو مخلص

يخشى
في مناصحته ،وليس له أي غرض خاص أو مصلحة شخصية ،وشجاع ال
ٰ
في اهلل لومه الئم ،وكان يملك البيان والحجة لتأييد دعواه.
وكان الناس يرجعون إليه في الملمات والخطوب ويستفتونه ،فكان ُيقبل عليهم
على بساتين الشام:
ويسعى لحل مشكالتهم ،كما في قضية الحوطة ٰ
ٰ
لما ورد دمشق من مصر السلطان الملك الظاهر بيبرس بعد قتال التتار وإجالئهم
عن البالد ،زعم له وكيل بيت المال أن كثير ًا من بساتين الشام من أمالك الدولة ،فأمر
على شيء منها إثبات
الملك بالحوطة عليها [أي بحجزها] ،وتكليف واضعي اليد ٰ
إلى الملك
إلى الشيخ في دار الحديث  ،فكتب ٰ
ملكيته وإبراز وثائقه ،فلجأ الناس ٰ

12

ترجمـة امل�صنف النووي

على أمالكهم أنواع من
كتاب ًا جاء فيه« :ولقد لحق المسلمين بسبب هذه الحوطة ٰ
الضرر ال يمكن التعبير عنهاُ ،
وطلب منهم إثبات ال يلزمهم ،فهذه الحوطة ال تحل
عند أحد من علماء المسلمين ،بل من في يده شيء فهو ملكه ال يحل االعتراض عليه
وال يكلف إثباته» ،فغضب السلطان من هذه الجرأة عليه وأمر بقطع رواتبه وعزله
رأى الشيخ
عن مناصبه ،فقالوا له :إنه ليس للشيخ راتب وليس له منصب .ولما ٰ
مشى بنفسه إليه وقابله وك ّلمه كالم ًا شديد ًا ،وأراد السلطان أن
أن الكتاب لم يفدٰ ،
وحمى الشيخ منه ،وأبطل السلطان أمر الحوطة،
يبطش به ،فصرف اهلل قلبه عن ذلك
ٰ
وخلص اهلل الناس من شرها.

َو َفاته:

نوى بعد أن رد الكتب المستعارة من األوقاف ،وزار
إلى ٰ
في سنة 676هـ رجع ٰ
وبكى ،وزار أصحابه األحياء وودعهم ،وبعد أن زار والده
مقبرة شيوخه ،فدعا لهم
ٰ
نوى فمرض بها وتوفي في  24رجب .ولما
إلى ٰ
زار بيت المقدس والخليل ،وعاد ٰ
إلى دمشق ارتجت هي وما حولها بالبكاء ،وتأسف عليه المسلمون أسف ًا
بلغ نعيه ٰ
إلى
شديد ًا ،وتوجه قاضي القضاة عز الدين محمد بن الصائغ وجماعة من أصحابه ٰ
نوى للصالة عليه في قبره ،ورثاه جماعة .وهكذا انطوت صفحات َع َلمِ من أعالم
ٰ
المسلمين ،بعد جهاد في طلب العلم ،ترك للمسلمين كنوز ًا من العلم ،ال يزال العالم

تعالى أن تناله رحماته ورضوانه.
اإلسالمي يذكره بخير ،ويرجو له من اهلل
ٰ

رحم اهلل النووي رحمة واسعة ،وحشره مع الذين أنعم اهلل عليهم من النبيين
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ًا().

() هذه الترجمة منقولة عن مقدمة كتاب (نزهة المتقين شرح رياض الصالحين) بتصرف يسير.
ومن رغب يف التوسع ،فلينظر:

ــ البداية والنهاية البن كثير (.)278/13
ــ تذكرة الحفاظ للذهبي ( 1470/4ــ .)1474
ــ طبقات الشافعية للسبكي ( 165/5ــ .)168
ــ شذرات الذهب البن العماد ( 354/5ــ .)356
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منزلة (ريا�ض ال�صالحين) عند أ�هل العلم

ــ كتاب (رياض الصالحين) كتاب جليل ،عظمت وصية العلماء به ،فانتشر في
إلى عدة أمور ،أهمها أمران:
البالد ،وعم النفع به بين العباد .وذلك راجع ٰ
تعالى ــ فكان من ثمرة
األول :ما ُعلم من إخالص جامعه الشيخ النووي ــ رحمه اهلل
ٰ
إخالصه أن بارك اهلل في كتابه ونفع ،وقد قال ابن عباس رضي اهلل عنهما« :إنما يدرك
على قدر َّنيـتـه».
الرجل ٰ
إلى كتاب في األخالق واآلداب والترغيب
الثاني :الحاجة الملحة لعموم األمة ٰ

والترهيب ،مثل( :رياض الصالحين) ،ذلك ألن الكالم في هذه األبواب مما تأنس
به ِ
الفطر السليمة ،ويتلقاه الناس بالقبول .فوقع الكتاب موقع ًا عظيم ًا ،فكان كالعافية

املعنى ما قاله مصنفه:
للبدن ،وكالشمس للدنيا ،ما عنهام من عوض .ويؤكد هذا
ٰ
إلى الخيرات ،حاجز ًا له
«وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائق ًا للمعتني به ٰ

عن أنواع القبائح والمهلكات».
* وقال الحافظ الذهبي (ت 748هـ):
«نسأل اهلل علم ًا نافع ًا ،تدري ما العلم النافع؟ هو ما نزل به القرآن وفسره الرسول ^
قو ً
َ
ال وفع ً
فعليك
ال؛ ولم يأت نهي عنه ،قال َ « :من رغب عن سنتي فليس مني».
بتدبر كتاب اهلل ،وبإدمان النظر في الصحيحين وسنن النسائي ورياض النواوي
يا أخي ّ
(سيرة أعالم النبالء)340/19 :
					
وأذكاره تفلح وتنجح».

* وقال العالمة ابن الوزير اليماني (ت  840هـ):
«القسم الثاني من العلم :ما يحتاج إليه في الدين ،وهو قسمان :قسم لم يختلف
في حسنه مثل النصوص في الحديث ،واإلجماع من تفسير اإلسالم ،واإليمان
على
الواجب ،وعلم الزهد .ومن أنفس كتبه رياض الصالحين للنووي ،القتصاره ٰ
على الخلق ص)33
الحديث القوي ،وهو من الكتب الخالية من البدع»( .إيثار الحق ٰ
* وقال الحافظ السخاوي (ت 902هـ):

ستغنى عنه».
«رياض الصالحين كتاب جليل ال ُي
ٰ

(ترجمة النووي ص)12
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* وقال الشيخ ابن ِعلاَّ ن الصدِّ يقي (ت 1057هـ):

على ما ينبغي التخلق به
«قد جمع ما حيتاج إليه السالك في سائر األحوال ،واشتمل ٰ
من األخالق ،والتمسك به من األقوال ،واألفعال ،مغترف ًا له من ُعباب الكتاب والسنة

النبوية ،ناق ً
السنية».
ال لتلك اجلواهر من تلك املعادن َّ

(مقدمة دليل الفالحين)4/1 :

على الوصية بكتاب رياض الصالحين.
وعامة العلماء المعاصرين متفقون ٰ
فمن ذلك:

وص ٰى به الشيخ فيصل بن مبارك النجدي ( ت 1376هـ) ،قال موصي ًا طالب
* ما َّ

العلم:
إلى آخره؛
«ويقرأ كتاب (رياض الصالحين) ويحفظ آخره من كتاب الفضائل ٰ
ِّ
ومرغب له في الطاعات».
فإنه جامع للمأمورات والمنهيات  ،ومؤدب لقاريه

(وصية جامعة ص)76

تعالى ــ:
* وقال الشيخ شعيب األرناؤوط ــ حفظه اهلل
ٰ
«ومن أجود ما ألف في هذا الباب كتاب (رياض الصالحين)؛ فإنه أوسع كتب
الحديث انتشار ًا ،وأكثرها تداو ً
ال ،فقد طبقت شهرته اآلفاق ،واحتل منزلة سامقة في
نفوس العلماء ُ
(مقدمة تحقيق رياض الصالحين ص)6
والك َّتاب والخطباء والعامة».
اعتنى بالكتاب في تحقيقه وإخراجه من أهل العلم وطالبه
وبالجملة :فكل من
ٰ

على علو منزلة الكتاب وعظيم فائدته.
مجمعون ٰ

نسأل اهلل العلي العظيم أن ُيعلي منزلة جامعه في درجات النعيم ،وأن ُيعظم له

على إخالص التوحيد واتِّباع
الجزاء األوفى ،ويختم لنا وللمسلمين بالحسنىٰ ،
الس َّنة.
ُّ

والحمد هلل رب العالمين.
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مقدمة الم�صنف النووي ــ رحمه اهلل تعالى ــ

ﭑ ﭒﭓﭔ

ا ْل َحم ُد هلل ا ْلو ِ
اح ِد ا ْل َق َّها ِر ،ا ْل َع ِزي ِز ا ْلغَ َّفا ِرُ ،م َك ِّو ِر ال َل ْي ِل َع َل ٰى ال َّن َها ِر ،ت َْذ ِك َر ًة ُألولِي
َ
ْ
ِِ
ِ
ِ
اب َو ْ ِ
ِ ِ
ا ْل ُق ُل ِ َ
األلب ِ
اص َط َفا ُه
االعت َبا ِر ،ا َّلذي َأ ْي َق َظ م ْن َخ ْلقه َم ِن ْ
وب َواأل ْب َصا ِرَ ،وت َْبص َر ًة ل َذ ِوي َ
الزَ َم ِة االتِّع ِ
َف َز َّهدَ ُهم ِفي ِ
هذ ِه الدَ ا ِرَ ،و َشغَ َل ُهم بِمرا َقبتِ ِه وإِ َدا َم ِة َ
األف َْكا ِرَ ،و ُم َ
اظ َواال ِّد َكا ِر،
َ
ْ ُ َ َ
ْ
ب لِدَ ا ِر ا ْل َق َرا ِرَ ،وا ْل َح َذ ِر ِم َما ُيس ِخ ُط ُه َو ُي ِ
اعتِ ِهَ ،وال َت َأ ُّه ِ
لد ِ
وج ُب َد َار
َو َو َّف َق ُه ْم لِ َّ
أب ِفي َط َ
ْ
ال َو َ
ا ْلب َوا ِرَ ،وا ْلم َحا َف َظ ِة َع َلى ذلِ َك َم َع تَغَ ا ُي ِر َ
األ ْح َو ِ
أح َمد ُه َأ ْب َلغَ َح ْم ٍد َو َأ ْز َكا ُه،
األ ْط َوا ِرْ .
ُ
َ
ٰ
وف ِ
َو َأشْ َم َله َو َأن َْماهَ .و َأشْ َه ُد َأنْ َ
يمَ ،و َأشْ َه ُد َأ َن
الرح ُ
ال إ َله إِلاَّ اهلل ا ْل َب ُّر ا ْل َك ِر ُ
يمَ ،
الرؤُ ُ َّ
الد ِ
ادي إِ َلى ِصر ٍ
ُم َحمد ًا َعب ُد ُه َورسو ُل ُهَ ،و َحبِيب ُه َو َخ ِلي ُل ُه ،ا ْل َه ِ
اعي إِ َل ٰى ِد ٍ
ين
اط ُم ْس َت ِقيمٍ َ ،و َّ
َ ُ
َّ
ٰ َ
ُ
ْ
ِ
ينَ ،و ِ
ات اهلل َو َس َ
ين.
َق ِويمٍَ .ص َل َو ُ
الصالِ ِح َ
ال ُم ُه َع َل ْي ِهَ ،و َع َل ٰى َسائِ ِر ال َّنبِ ّي َ
آل ُك ٍّل َو َسائ ِر َّ
أ َما َب ْع ُدَ :ف َق ْد َق َ
ال اهلل ت ََعا َلى﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
هذا تَص ِريح َبأن َُّهم ُخ ِل ُقوا ِ
للع َبا َد ِة،
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [الذاريات 56 :ــ َ ]57و َ ْ
ْ
اض َع ْن ُح ُظ ِ
اإلع َر ُ
بالز َها َد ِةَ ،فإِن ََّها َد ُار
وظ ُّ
الدن َْيا َّ
االعتِ َن ُاء بِ َما ُخ ِل ُقوا َل ُهَ ،و ْ
َف َح َّق َع َل ْي ِه ُم ْ
ال َم َح ُّل إِ ْخ ٍ
َن َف ٍ
اد َ
طن َد َوامٍ.
الد ،و َم ْر َك ُب ُع ُبو ٍر ال َم ْن ِز ُل ُح ُبو ٍر ،و َمشْ َر ُع ان ِْف َصا ٍم ال َم ْو ُ
ان َ
األ ْي َق ُ
َف ِل َ
اظ ِم ْن َأ ْه ِل َها ُه ُم ا ْل ُع َّبا َدَ ،و َأ ْع َق ُل ال َن ِ
هذا َك َ
تعالى:
الز َّها َدَ .قال اهلل
اس ِف َيها ُه ُم ُ
ٰ
﴿ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
قد َأ ْح َس َن ا ْل َقائِ ُل:
واآليات في هذا
ﯾ ﯿ﴾ [يونس]24 :
المعنى َكثِيرةٌ .و َل ْ
ُ
ٰ
ِ
������ب������اد ًا ُف َ
���ط��� َن���ـ���ا
إنَّ هلل ع َ
ن َ
��م��ا َع ِ��ل ُ��م��وا
���روا ِف َ
��ي��ه��ا َف�� َل َّ
َ���ظ ُ
���خ ُ
���ج��� ًة وا َّت َ
���ذوا
��ع�� ُل َ
َج َ
��وه��ا ُل َّ

ال��دن َْ��ي��ا َو َخ���ا ُف���وا ا ْل ِف َت َنا
َط�� َّل ُ��ق��وا ُ
���ت لِ
���ح���ي َو َط�� َن��ـ��ا
���س ْ
أن َ
���ي َ
َّ���ه���ا َل ْ
ٍّ
ِ
��ح َ
���م ِ
���ال ِفيها ُس ُفنـَا
َص��ال َ
األ ْع َ
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فإِذا َكان حا ُلها ما وص ْف ُت ُه ،وحا ُلنا و َما ُخ ِلقْنـا َل ُه َما َق َّدم ُت ُه َف َح ّق َع َلى ا ْلم َك َّل ِ
ف َأنْ َي ْذ َهب
ٰ ُ
َ
رت إِ َليهِ،
ِ
َ
َ
بِ َن ْف ِس ِه َم ْذ َه َب ْ
األخ َيا ِر ،و َي ْس ُل َك َم ْس َل َك ُأولِي ال ُّن َه ٰى َواأل ْب َصا ِرَ ،و َي َتأ َّهب لما َأ َش ُ
يق ُله ِفي ذلِ َكَ ،و َأر َش ُد َما َيس ُل ُك ُه ِم َن ا ْلمسالِ ِ
َو َي ْه َت َّم بِ َما َّنب ْه ُت َع َل ْي ِهَ .و َأ ْص َو ُب َط ِر ٍ
ك:
ْ
َ َ
ْ
ال ِ
َ
التأ ُّد ُب بِ َما َصح َع ْن َنبِي َنا َسي ِد َ
ين َواآلخ ِر َ َ
ين َوال َ
ات
ين َص َل َو ُ
حق َ
السابِ ِق َ
األ َّولِ َ
َّ
ِّ َ
ينَ ،وأكْ َر ِم َّ
ِ
ينَ .و َق ْد َق َ
اهلل َو َس َ
ال اهلل ت ََعا َل ٰى ﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾
لى َسائِ ِر ال َنبِ ّي َ
ال ُم ُه َع َل ْيه َو َع ٰ
[المائدةَ ]2 :و َق ْد َص َّح َع ْن َر ُس ِ
«وا ُ
أنه َق َ
هلل ِفي َع ْو ِن ا ْل َع ْب ِد َما َك َ
ان ا ْل َع ْب ُد ِفي
ول اهلل ^ ُ
الَ :
الَ « :م ْن َد َّل َع َلى َخي ٍر َف َل ُه ِم ْث ُل َأج ِر َف ِ
اع ِل ِه»َ ،و َأن ُّه َق َ
َع ْو ِن َأ ِخ ُيه»َ ،وأن َُّه َق َ
الَ « :م ْن َد َعا إِ َل ٰى
ْ
ٰ ْ
ان َل ُه ِم َن َ
ص ذلِ َك ِم ْن ُأ ُجو ِر ِه ْم َش ْي َئ ًا» َوأن َُه َق َ
دى َك َ
ال
ُه ٰ
األ ْج ِر ِم ْث ُل ُأ ُجو ِر َم ْن َتبِ َع ُه ال َي ْن ُق ُ
ال َو ِ
لِ َع ِلي رضي اهلل عنهَ « :فواهلل َ
هلل بِ َك َر ُج ً
احد ًا َخ ْي ٌر َل َك ِم ْن ُح ْم ِر ال َّن َعمِ ».
ألنْ َي ْه ِدي ا ُ
ٍّ
يث الص ِح َ ِ
األ َح ِ
ِ
َفر َأي ُت َأنْ َأ ْج َم َع ُم ْخ َت َصر ًا ِم َن َ
ال َع َلى َما َ
يك ِّو ُن َط ِريق ًا
اد ِ َّ
َ ْ
يحةُ ،م ْش َتم ً ٰ
اهر ِةَ ،ج ِ
اط َن ِة َو َّ ِ
احبِ ِه إِ َلى ِ
لِ َص ِ
آلدابِ ِه ا ْلب ِ
يب َوال َّت ْر ِه ِ
امع ًا لِل َّت ْر ِغ ِ
اآلخ َر ِةَ ،و ُم َح ِّص ً
يب
ال َ
َ
الظ َ
ٰ
ينِ :م ْن َأ َح ِ
اض ِ
وسَ ،وت َْه ِذ ِ
َو َسائِ ِر َأن َْواعِ َآد ِ
ات ال ُن ُف ِ
الز ْه ِدَ ،و ِر َي َ
اد َ
يب
يث ُ
السالِ ِك َ
اب َّ
ال ِقَ ،و َط َهار ِ
َ
ال ِج َهاَ ،و ِ
اع ِو َج ِ
ات ا ْل ُق ُل ِ
وب َو ِع َ
األ ْخ َ
اج َهاَ ،و َغ ْي ِر
ص َيان َِة ا ْل َج َوا ِرحِ َوإزَ ا َل ِة ْ
َ
ذلِ َك ِم ْن َم َق ِ
ين.
اص ِد ا ْل َعا ِر ِف َ
َو َأ ْل َت ِز ُم ِف ِ
اض َح ِ
يه َأنْ َ َ
ذكر إِال َح ِديث ًا َص ِحيح ًا ِم َن ا ْل َو ِ
اتُ ،م َضاف ًا إِ َل ٰى ا ْل ُك ُت ِ
ب
ال أ ُ َ
ِ
يح ِة ا ْلم ْش ُهور ِ
آيات َك ِريم ٍ
آن ا ْل َع ِزي ِز بِ ٍ
اتَ ،و ُأ َصدِّ َر َ
اب ِم َن ا ْل ُقر ِ
اتَ ،و ُأ َو ِّش َح
األ ْب َو َ
َّ
َ
َ
الصح َ َ
ْ
اتَ .وإِ َذا ُق ْل ُت ِفي ِ
ِ
ِ
يه ِ
ٍ َ
َما َي ْح َت ُ َ
آخ ِر
س ِم َن ال َت ْنبِ َ
نى َخف ّي بِ َن َفائ َ
اج إِل ٰى َض ْبط أ ْو َش ْرحِ َم ْع ٰ
ِ
ِ ٍ
البخا ِر ّي َو ُم ْس ِلم.
َحديثُ :م َّت َف ٌق َع َل ْيهَ ،ف َم ْع َنا ُهَ :ر َوا ُه ُ
ون سائِق ًا لِ ْلمع َتنِي بِ ِه إِ َلى ا ْل َخير ِ
اتَ ،ح ِ
َو َأ ْر ُجو إِنْ ت ََّم َ
اجز ًا َل ُه َع ْن
هذا ا ْل ِك َت ُ
اب َأنْ َي ُك َ َ
ُ ْ
َْ
ٰ
َأنْواعِ ا ْل َقبائحِ َوا ْلمه ِل َك ِ
اتَ .و َأنَا َسائِ ٌل َأخ ًا ا ْن َت َف َع بِ َش ْي ٍء ِم ْن ُه أنْ َي ْد ُع َو لِيَ ،ولِ َوالِدَ َّي،
ُ ْ
َ
َ
اعتِم ِ
اديَ ،وإ َل ْي ِه
ين َأ ْج َم ِع َ
َو َم َشايِ ِخيَ ،و َسائِ ِر َأ ْح َبابِ َناَ ،وا ْل ُم ْس ِل ِم َ
لى اهلل ا ْل َك ِريمِ ْ َ
ينَ ،و َع ٰ
َت ْف ِويضي َواستِ َن ِ
ال َح ْو َل َو َ
يلَ ،و َ
اديَ ،و َح ْسبِ َي اهلل ونِ ْع َم ا ْل َو ِك ُ
ال ُق َو َة إِلاَّ بِاهلل ا ْل َع ِزي ِز
ْ
ا ْل َح ِكيمِ.

17

الخال�ص و�إح�ضار الن ّية
باب إ

ﭑ ﭒﭓﭔ

الخال�ص و�إح�ضار النية
 1ــــ باب إ
العمال أ
في جميع أ
والقوال البارزة والخفية
َق َ
ال اهلل ت ََعا َلى﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ [البينةَ ،] 5 :و َق َ
ال ت ََعا َل ٰى﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [الحجَ ]37 :و َق َ
ال ت ََعا َل ٰى﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ﴾ [آل عمران.]29 :

هداية آ
اليات:

 )1النية :هي القصد ،ومحلها القلب ،وال محل لها في اللسان في جميع األعمال؛ ألن
ال َّنبي ^ ــ وهو قدوتنا وأسوتنا ــ َك َ
يتوضأ ويص ِّلي ويصوم ويتصدق ويحج،
ان َّ
ولم يكن ينطق بالنية.
على العبد أن يستحضر النية في جميع العبادات؛ فينوي نية العبادة ،ونية أن تكون
ٰ )2
هلل ،ونية أنه قام بها امتثا ً
تعالى .وهذا أكمل ما يكون ،فينوي مث ً
ال:
ال ألمر اهلل
ٰ
الوضوء ،وأنه توضأ هلل ،وأنه توضأ امتثا ً
تعالى.
ال ألمر اهلل
ٰ
اب ب ِن ُن َفي ِل ب ِن َع ِ
ين َأبِي َح ْف ٍ
بد ا ْل ُع َّز ٰى ْب ِن
1/1ــ و ََع ْن َأ ِمي ِر ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ص ُع َم َر ْب ِن ا ْل َخ َّط ِ ْ ْ ْ
ِر َياحِ ْب ِن َع ْب ِد اهلل ْب ِن ُق ْر ِط ْب ِن رزَ احِ ْب ِن َع ِد ِّي ْب ِن َك ْع ِ
بن َغالِ ٍ
ب ْب ِن ُل َؤي ِ
ب ا ْل ُق َر ِش ّي ا ْل َعدَ ِو ِّي
ال بِال ِّنـي ِ
ول« :إِن ََّما َ
عت َر ُس َ
رضي اهلل عنهَ ،ق َ
األ ْع َم ُ
ول اهلل ^ ُيق ُ
اتَ ،وإِن ََّما لِ ُك ِّل
الَ :س ِم ُ
َّ
ىء َما نَوىَ ،فم ْن َكان َْت ِهجرت ُُه إِ َلى اهلل َورسولِ ِه َف ِهجرت ُُه إ َلى اهلل َورس ِ
ام ِر ٍ
ولهَ ،و َم ْن
َ ُ
َ ُ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ٰ
ٰ
اج َر إِ َل ْي ِه»ُ .مت َف ٌق َع َل ٰى
َكان َْت ِه ْج َرت ُُه لِ ُدن َْيا ُي ِص ُيب َها ،أ ِو ْام َر َأ ٍة َي ْن ِك ُح َها َف ِه ْج َرت ُُه إِ َل ٰى َما َه َ
ِ
مد ب ُن إِسم ِ
ِ
اع َ
الم ِغ َير ِة
ِص َّحتِ ِهَ .ر َوا ُه إِ َماما ا ْل ُم َحدِّ ثِ َ
ينَ :أ ُبو َع ْبد اهلل ُم َح ُ ْ ْ َ
يم ْب ِن ُ
يل ْب ِن إِ ْب َراه َ
ِ
في ا ْل ُب َخا ِر ُّيَ ،و َأ ُبو ا ْل ُح َس ْي ِن ُم ْس ِل ُم ْب ُن ا ْل َح َّجاجِ ْب ِن ُم ْس ِلمٍ ا ْل ُقشَ ْي ِر ُّي
ْاب ِن َب ْرد ْز َب َة ا ْل ُج ْع ُّ
ال َّن ْي َسا ُبو ِر ُّي رضي اهلل عنهما ِفي ِك َتابي ِهما ال َّل َذ ْي ِن ُه َما َأ َص ُّح ا ْل ُك ُت ِ
ب ا ْل ُم َص َّن َف ِة.
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غريب الحديث:

إلى بلد اإلسالم.
الهجرة :االنتقال من بلد الكفر ٰ
ينكحها :يتزوجها.

هداية الحديث:

تعالى أم ال؟.
 )1الحديث ميزان يزن العبد به كل أعماله الباطنة ،هل هو مخلص فيها هلل
ٰ
 )2تفاوت الناس باألعمال بحسب تفاوتهم في النيات؛ ِ
فمن الناس َمن نيته قد بلغت
غاية في اإلخالص والمتابعة من أعمال الخير والصالحِ ،
ومنهم َمن نيته دون ذلك.
على كل قادر ،كما هو حال
إلى بالد اإلسالم واجبة ٰ
 )3االنتقال من بالد الكفر ٰ
إلى المدينة قبل أن
المؤمنين األوائل من الصحابة الكرام ،الذين هاجروا من مكة ٰ
تصبح مكة دار إسالم وإيمان.

فائدة:
الهجرة تكون للعمل ،وللعامل ،وللمكان.
األول :هجرة العمل ،أن يهجر العبد ما نهاه اهلل َع ْن ُه ورسوله من أنواع المعاصي،
نهى اهلل َع ْن ُه» رواه البخاري.
كما في الحديث« :المهاجر من هجر ما ٰ
الثاني :هجرة العامل ،مثل هجر الرجل المجاهر والمعلن بالمعاصي ،فإن َك َ
ان
نهى اهلل َع ْن ُه ،فإنه ُي ْه َجر.
في هجرته مصلحة ومنفعة :كأن يترك ما ٰ
الثالث :هجرة المكان ،بأن ينتقل اإلنسان من مكان تكثر فيه المعاصي والفسوق
إلى بلد ال توجد فيه ،أو توجد بق َّلة؛ ألن العبد يتأثر بالمكان المحيط به ،إما خير ًا
ٰ
أو شر ًا.
فائدة:
إلى بالد الكفار؟
ما حكم سفر المسلم ٰ
إلى بالد الكفار غير جائز؛ وهو حرام إلاَّ إذا توفرت شروط خاصة
سفر المسلم ٰ
فيجوز ،وهي:
 )1أن يكون عند المسلم علم راسخ يدفع به الشبهات عن نفسه؛ ألن الكفار قد
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يوردون عليه إشكاالت ومسائل صعبة في أمر الدين ،والكتاب ،والرسول،
ونحو ذلك ،وال يعرف لها جواب ًا.
وتقوى تحميه من الشهوات المحرمة المنتشرة ،كالخمر
 )2أن يكون عنده دين
ٰ
والزنى والسهر المحرم ونحو ذلك.
ٰ
إلى ذلك السفر .أما مجرد الذهاب للسياحة فال يجوز.
 )3أن يكون محتاج ًا ٰ

ومثال الحاجة :أن يكون مسافر ًا لطلب عالج ،أو طلب علم ،ال يوجد في بالد
المسلمين ،أو تجارة ،فيها منفعة له ولعامة المؤمنين.
ومن السفر المستحب أو الواجب :ما يكون في حق الدعاة وأهل العلم إذا سافروا
تعالى.
إلى دين اهلل
ٰ
لدعوة الناس ٰ
ين ُأ ِّم َع ْبد اهلل َعائِشَ َة رضي اهلل عنها َقا َل ْتَ :ق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^:
 2/2ــ َو َع ْن ُأ ّم ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ض ي ْخس ُف بِ َأولِ ِهم َو ِ
ِ َ
آخ ِر ِه ْم»َ .قا َل ْت:
« َيغْ ُزو َج ْي ٌش ا ْل َك ْع َب َةَ ،فإِ َذا َكانُوا بِ َب ْيدَ ا َء م َن األ ْر ِ ُ َ
َّ ْ
ِ
ِ ِ
ف ي ْخس ُف ِ
َ
ُق ْل ُت َ :يا َر ُس َ
يس
َّ
بأول ِه ْم وآخ ِره ْم َوفي ِه ْم أ ْس َوا ُق ُه ْم َو َم ْن َل َ
ول اهلل َ ،ك ْي َ ُ َ
أولِ ِهم َو ِ
ِم ْن ُه ْم!؟ َق َ
ُون َع َل ٰى نِ َّياتِ ِه ْم»ُ .،م َت َف ٌق َع َل ْي ِهَ ،
آخ ِر ِه ْمُ ،ث َّم ُي ْب َعث َ
هذا
الُ « :ي ْخ َس ُف بِ َ ْ
َل ْف ُظ ا ْل ُب َخا ِر ِّي.

غريب الحديث:

بيداء :أرض واسعة.
يخسفُ :يقال خسفت بهم األرض :إذا ذهبوا وغابوا فيها.
أسواقهم :الذين جاؤوا للبيع والشراء.

هداية الحديث:

تعم.
 )1من شارك أهل الباطل وأهل البغي والعدوان فهو معهم في العقوبة؛ ألن العقوبة ُّ
وضح حديث« :إنما األعمال بالنيات»؛ ٌ
 )2هذا الحديث مما يوافق و ُي ِّ
فكل ُي َجازَ ٰى
بحسب نيته.
فعلى
 )3العقوبة إذا وقعت ُّ
على نياتهمٰ .
تعم الصالح والفاسدُ ،ث َّم يوم القيامة يبعثون ٰ
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أهل اإليمان أن يتواصوا فيما بينهم بالحق؛ لئال تنزل بهم العقوبات ،فإن الطاعات
سبب لرفع البالء والعقوبات ،والمعاصي سبب لحلول النكبات والمصيبات.
ِ
َ
َ
بي ^« :ال ِه ْج َر َة َب ْعدَ ا ْل َف ْتحِ ،
 3/3ــ َو َع ْن َعائشَ َة رضي اهلل عنها َقال ْتَ :قال ال َّن ُّ
ِ
ِ
اس ُت ْن ِف ْرت ُْم َفان ِْف ُروا»ُ .مـ َّتـ َف ٌق َع َل ْي ِه.
َولك ْن ِج َه ٌاد َون َّي ٌةَ ،وإِ َذا ْ
ِ
ِ
ار ْت َد َار إِ ْس َ
المٍ.
َو َم ْع َنا ُه :ال ه ْج َر َة م ْن َم َّك َة ،ألن ََها َص َ

غريب الحديث:

تعالى.
استنفرتمُ :طلب منكم النفير ،وهو الخروج للجهاد في سبيل اهلل
ٰ

هداية الحديث:

إلى أن
بشرى للمؤمنين أن مكة المكرمة لن تعود بالد كفر ،بل
)1
ٰ
ستبقى بالد إسالم ٰ
ٰ
تقوم الساعة.
 )2المسلم يدافع عن دين اهلل ،ويجاهد أعداء اهلل ،لتكون كلمة اهلل هي العليا ،فيدافع
عن وطنه؛ ألنه بلد إسالمي ،فدفاعه عنه؛ حماي ًة لإلسالم ،ودفاع ًا عن حرمات
المسلمين.
فائـدة:

ــ المراد من قوله ^« :ال هجرة بعد الفتح» لمن لم يكن قد هاجر ِق َب َله ^ ،أما

إلى البلد الذي
إلى قيام الساعة ،ألن المسلم يهاجر ٰ
الهجرة من بالد الكفر فباقية ٰ
تعالى﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ
على دينه ،قال
ٰ
يستطيع فيه إقامة شعائر اهلل ،والمحافظة ٰ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮝ ﮞ﴾ [النساء.]97 :
متى يكون الجهاد فرض عين؟
ــ ٰ
في حاالت:
 )1إذا استنفر ولي األمر الناس للجهاد في سبيل اهلل .
على كل أحد قاد ٍر من أهلها
 )2إذا حصر العدو بلدة صار الجهاد فرض عين ،ووجب ٰ
أن يقاتل؛ ألن هذا القتال دفاع عن الحرمات.
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ُّ
التقى الصفان ـ ُّ
وصف المسلمين ـ فال يجوز ألحد أن ينصرف
صف الكفار
 )3إذا
ٰ

﴿ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾ [األنفال.]15 :

بي ^ «التولي يوم الزحف من السبع الموبقات» .متفق عليه.
وقد جعل ال َّن ُّ
 )4إذا َك َ
ان اإلنسان محتاج ًا إليه في الجهاد ،بحيث ال يكون غيره قائم ًا بالواجب،
حتاج إليه في معرفة سالح معين ،فإنه
فإنه يتعين عليه أن يجاهد ،كحال رجل ُم ٌ
يتعين عليه أن يجاهد.
األنصا ِر ِّي رضي اهلل عنهما َق َ
الُ :كـ َّنا َم َع
وع ْن َأبِي َع ْب ِد اهلل َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد اهلل
 4/4ــ َ
َ
ال َق َط ْع ُت ْم َو ِادي ًا إِ َ
ال َما ِس ْرت ُْم َم ِسير ًاَ ،و َ
ال َّنبِ ِّي ^ ِفي َغ َز ٍاةَ ،ف َق َ
ال« :إِنَّ بِا ْل َم ِدي َن ِة َل ِر َجا ً
ال
ال َشر ُك ُ ِ
ِ
ٍ
َكانُوا َم َع ُك ْم َح َب َس ُه ُم ا ْل َم َر ُ
األج ِر»َ .ر َوا ُه ُم ْس ِل ٌم.
وك ْم في ْ
ض»َ .وفي ِر َوا َية« :إ َ َ
الَ :ر َج ْع َنا ِم ْن َغ ْز َو ِة ت َُب َ
وك َم َع ال َّنبِ ِّي ^ َف َق َ
َس رضي اهلل عنه َق َ
َو َر َوا ُه ا ْل ُب َخا ِر ُّي َع ْن أن ٍ
ال:
الم ِدي َن ِة َما َس َل ْك َنا ِش ْعب ًا َو َ
ال َو ِادي ًا إِلاَّ َو ُه ْم َم َع َناَ ،ح َب َس ُه ُم ا ْل ُع ْذ ُر».
«إنَّ َأق َْوام ًا َخ ْل َف َنا بِ َ

هداية الحديث:

 )1من خرج في سبيل اهلل في الغزو والجهاد فإن له أجر ممشاه  ،وهذا من فضل اهلل
أن يكون لوسائل العمل مثل أجر العمل ،فالوسائل لها أحكام المقاصد.
كتب له أجر ما نوى.
 )2إذا ٰ
س َع ْن ُه ،فإنه ُي َ
نوى اإلنسان العمل الصالحُ ،ث َّم ُحبِ َ
 5/5ــ َو َع ْن َأبِي َي ِزيدَ َمع ِن ب ِن َي ِزيدَ ب ِن َ
س رضي اهلل عنهمَ ،و ُه َو َ
األ ْخ َن ِ
وأ ُبو ُه
ْ
ْ ْ
ِ
ونَ ،ق َ
الَ :ك َ
ابي َ
ير َي َت َص َّد ُق بِ َها َف َو َض َع َها ِع ْندَ َر ُج ٍل
ان َأبِي َي ِز ُ
يد ْ
َو َج ُّد ُه َص َح ِّ
أخ َر َج َدنَان َ
الَ :واهللِ َما إِ َّي َ
أخ ْذت َُهاَ ،ف َأت َْي ُت ُه بِ َهاَ ،ف َق َ
اص ْم ُته
ِفي ا ْل َم ْس ِج ِدَ ،ف ِج ْئ ُت َف َ
اك َأ َر ْد ُتَ ،ف َخ َ
إِ َلى َر ُس ِ
ول اهلل ^َ ،ف َق َ
يدَ ،و َل َك َما َأ َخ ْذ َت َيا َم ْع ُن»َ .ر َوا ُه
الَ « :ل َك َما ن ََو ْي َت َيا َي ِز ُ
ٰ
ا ْل ُب َخا ِر ُّي.

هداية الحديث:

على خالف ما
 )1األعمال بالنيات؛ فاإلنسان يكتب له أجر ما نوى ،وإن وقع األمر ٰ
نوى.
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 )2جواز أن يتصدق الرجل عالنية ،إذا كان في إظهار الصدقة مصلحة.
 )3يجوز لألب أن يعطي ولده من الزكاة إن كان االبن من مستحقي الزكاة ،بشرط
أال يقصد األب بهذا العطاء إسقاط أمر النفقة الواجبة عليه نحو ابنه.
ك ب ِن ُأ َهيب ب ِن َعب ِد َم َن ِ
اق َسع ِد ب ِن أبِي َو َّق ٍ ِ ِ
َ
اف
اص َمال ْ
 6/6ــ َو َع ْن أبِي إِ ْس َح َ ْ ْ
ْ ْ ْ
ب ْب ِن ُم َّر َة ْب ِن َك ْع ِ
ال ِ
بن زَ ْه َر َة ْب ِن ِك َ
الز ْه ِر ّي رضي اهلل
ب ْب ِن ُل َؤ ّي ْب ِن َغالِب ا ْل ُق َر ِش ِّي ُ
عنهَ ،أ َح ِد ا ْل َعشَ ر َة ا ْلمشْ ُه ِ
ود َل ُه ْم بِا ْل َج َّنة ،رضي اهلل عنهمَ ،ق َ
«جاءني َر ُس ُ
ول اهلل
الَ :
َ َ
تد بِي َف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول اهلل إِنِّي َق ْد َب َلغَ بِي
ودنِي َع َام َح َّج ِة ا ْل َو َداعِ ِم ْن َو َج ٍع اشْ َّ
^ َي ُع ُ
ِم َن ا ْل َو َج ِع َما تَرىَ ،وأنَا ُذو َم ٍ
ال َو َ
ال َي ِر ُثنِي إِلاَّ ْاب َن ٌة لِيَ ،أ َف َات ََص َّد ُق بِ ُث ُلثَي َمالِي ؟ َق َ
ال:
َ
ْ
ول اهلل؟ َق َ
ال :الُ ،ق ْل ُتَ :فال ُّث ُل ُث َيا َر ُس َ
ول اهلل؟ َف َق َ
الش ْط ُر َيا َر ُس َ
ال :ال ُّث ُل ُث
الُ ،ق ْل ُتَ :ف َّ
َوال ُّث ُل ُث َكثِ ٌير ــ َأ ْو َكبِ ٌير ــ ،إِن ََّك إنْ ت ََذ َر َو َرث َت َك َأغْ نِ َيا َء َخ ْي ٌر ِم ْن َأنْ ت ََذ َر ُه ْم َعا َل ًة َي َ
تك َّف ُف َ
ون
ِ
ِ
ُ
جر َت بِ َهاَ ،ح َّت ٰى َما ت َْج َع ُل ِفي ِف ِّي
ال َن َ
اسَ ،وإِن ََّك َل ْن ُت ْنفقَ َن َف َق ًة ت َْب َتغي بِ َها َو ْج َه اهلل إلاَّ أ ْ
ول اهلل ُأ َخ َّل ُف َب ْعدَ َأ ْص َحابِي؟ َق َ
الَ :ف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ْام َر َأتِكَ .ق َ
ال :إِن ََّك َل ْن ت َُخ َّل َ
ف َف َت ْع َم َل
َع َم ً
ال ت َْب َت ِغي بِ ِه َو ْج َه اهلل إِال ْاز َد ْد َت بِ ِه َد َر َج ًة َو ِرف َْع ًةَ ،و َل َع َّل َك َأنْ ت َُخ َّل َ
ف َح َت ٰى َي ْن َت َف َع بِ َك
ض َ
هج َرت َُهمَ ،و َ
ون .اللهم َأ ْم ِ
آخ ُر َ
ال ت َُر َّد ُه ْم َع َل ٰى َأ ْع َقابِ ِه ْم،
َأق َْو ٌام َو ُي َض َّر بِ َك َ
أل ْص َحابِي ْ
ِ
ائس َس ْع ُد ْب ُن َخ ْو َل َة» ـ َي ْرثي َل ُه َر ُس َ
ات بِ َم َّك َة ــ ُمت َف ٌق َع َل ْي ِه.
ول اهلل ^ َأنْ َم َ
لكن ا ْل َب ُ

غريب الحديث:

يتكففون :أي يسألون بأكفهم عطا َء الناس.
عالة :فقراء ،جمع عائل.
ُأ َخ ّلف بعد أصحابي؟ :هل أتأخر عنهم؟.
تُخ ّلف :ت َُع َّمر في الدنيا.
يرثي له :يحزن لحاله.

هداية الحديث:

بي ^ َم َع أصحابه؛ يزورهم ،ويتفقد أحوالهم ،ويدعو لهم.
 )1حسن خلق ال َّن ِّ
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 )2مشروعية عيادة المريض واستحبابه ،لما في ذلك من الهداية للزائر والمريض.
ُ )3يستحب للعبد مشاورة أهل العلم ،ألن سعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنه استشار
بي ^ حينما أراد أن يتصرف بشيء من ماله ،وهذه من طرق توثيق الصلة بين
ال َّن َّ
العامة وعلماء ُ
األمة.
َّ
 )4ما من إنسان يعمل عم ً
حتى النفقة
ال يبتغي به وجه اهلل إال ازداد به رفعة ودرجةٰ ،
إلى اهلل في كل ما
فعلى العبد أن يستحضر نية التقرب ٰ
على أهله وزوجته ونفسهٰ .
ٰ
حتى يكون له تمام األجر.
ينفق ٰ
ِ
َ
الَ :ق َ
الر ْحمن ْب ِن َص ْخ ٍر رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل
 7/7ــــ َو َع ْن أبِي ُه َر ْي َر َة َع ْبد َ
ال إِلى ُصو ِر ُكمَ ،و ِ
ِ
َ
لك ْن َي ْن ُظ ُر إِ َل ٰى ُق ُلوبِ ُك ْم».
^« :إِنَّ اهلل ال َي ْن ُظ ُر إِ َل ٰى أ ْج َسام ُك ْمَ ،و َ ٰ َ ْ
َر َوا ُه ُم ْس ِلم.

هداية الحديث:

ِ
على األعمال الصالحة ،والنيات الصادقة ،فهما ميزان
 )1العبرة في الحب والرضا ٰ
ور َّب عمل كثير تصغره النية.
فر ّب عمل صغير تكثره النيةُ ،
َقبول العبد عند ربهُ ،
 )2من دالئل توفيق اهلل للعبد :سعيه في إصالح نيته ،وتطهير قلبه بصالح األعمال.
س َ
ري رضي اهلل عنه َق َ
وس ٰى َع ْب ِد اهلل ْب ِن َق ْي ٍ
الُ :سئِ َل
األشْ َع ِّ
 8/8ــ َو َع ْن َأبِي ُم َ
َر ُس ُ
اع ًةَ ،وي َقاتِ ُل َح ِم َّي ًةَ ،وي َقاتِ ُل ِر َيا ًءَ ،أ ُّي ذلِ َك
الر ُج ِل ُي َقاتِ ُل َش َج َ
ول اهلل ^ َع ِن َّ
يل اهلل؟ َف َق َ
ول اهلل ^َ « :م ْن َقات ََل لِ ُ
ال َر ُس ُ
ِفي َسبِ ِ
تك َ
ون َك ِل َم ُة اهلل ِه َي ا ْل ُع ْل َيا َف ُه َو ِفي
َسبِ ِ
يل اهلل»ُ .م َتـ َف ٌق َع َل ْي ِه.

غريب الحديث:

حمية :عصبية لقومه أو بلده.

هداية الحديث:

 )1بيان تفاوت الناس في النيات عند القتال ،فأصلحهم نية من قاتل لتكون كلمة اهلل
هي العليا.
تعالى لسلوك
 )2سبيل اهلل واحد ،وسبل الشيطان كثيرة ،والمهتدي من هداه اهلل
ٰ
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سبيله .كما قال سبحانه ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾.

بكر َة ُن َفي ِع ب ِن ا ْل َحا ِر ِ
َ
ث ال َث َق ِف ِّي رضي اهلل عنه َأنَّ ال َّنبِي ^ َق َ
ال:
9/9ــ َو َع ْن أبِي ْ َ ْ ْ
َّ
«إِ َذا ا ْل َت َقى ا ْل ُمس ِل َم ِ
ول ِفي ال َّنا ِر» ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ان بِ َس ْي َف ْي ِه َما َفا ْل َقاتِ ُل َوا ْل َم ْق ُت ُ
ول اهلل َ ،
هذا
ْ
ٰ
ان َح ِريص ًا َع َلى َق ْت ِل َص ِ
ال ا ْل َم ْق ُت ِ
ول ّ؟ َق َ
ا ْل َقاتِ ُل َف َما َب ُ
ال« :إِن َُه َك َ
احبِ ِه»ُ .م َّت َفق َع َل ْي ِه.
ٰ

هداية الحديث:

نوى قتل صاحبه ،وعمل
لما ٰ
على القاعدة العظيمة« :األعمال بالنيات»؛ فإن هذا ّ
 )1التنبيه ٰ
تفو ُق اآلخر عليه ،صار كالفاعل للقتل.
السبب الموصل إليه ،وحال دون ذلك ُّ

على الفرق بين من قاتل دفاع ًا ليصد المعتدي الصائل ،وبين من قاتل
 )2التنبية ٰ
ينوي قتل صاحبه.
 )3الترهيب من عظم القتل ،فهو من أسباب دخول النار.
 )4طريقة الصحابة رضي اهلل عنهم في طلب العلم ،أنهم كانوا يوردون اإلشكال
على رسول اهلل ^ ،فيجيبهم عنه .وليس في الكتاب أو السنة شيء مشتبه إال
ٰ
على سؤال.
ُوجد ح ّله ابتدا ًء ،أو جواب ًا ٰ

ال َر ُس َ
الَ :ق َ
10/10ــ َو َع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
«ص َ
الر ُج ِل
ول اهلل ^َ :
ال ُة َّ
التِ ِه ِفي بيتِ ِه َو َصالتِ ِه ِفي س ِ
ماع ٍة َت ِز ُيد َع َل ٰى َص َ
ين َد َر َج ًة؛ َوذلِ َك
ِفي َج َ
وق ِه بِ ْضع ًا َو ِعشْ ِر َ
ُ
َْ
َأنَّ َأ َحدَ ُهم إِ َذا تَو َّض َأ َف َأحس َن ا ْلو ُض ِ
الص َ
الةُ ،ال ُي ِر ُيد
وءُ ،ث َّم أت َٰى ا ْل َم ْس ِجدَ ال َي ْن َه ُز ُه إلاَّ َ
َ
ُ
ْ َ
ْ
الص َ
الةََ ،ل ْم َي ْخ ُط َخ ْط َو ًة إلاَّ ُر ِف َع َل ُه بِ َها َد َر َج ٌةَ ،و ُح َّط َع ْن ُه بِ َها َخ ِطي َئ ٌة َح َت ٰى َي ْد ُخ َل
إلاَّ َّ
ا ْلمس ِجدَ َ ،فإِ َذا َد َخ َل ا ْلمس ِجد َك َ ِ
ال ِة َما َكان ِ
ال ُة ِه َي ت َْحبِ ُس ُهَ ،وا ْل َم َ
الص َ
الص َ
الئِ َك ُة
َت َّ
ان في َّ
َ ْ
َ ْ
ون َع َلى َأ َح ِد ُكم َما َد َام ِفي َمج ِل ِس ِه ا َّلذي َص َّلى ِف ِ
يه َي ُقو ُل َ
ون :اللهم ْار َح ْم ُه ،اللهم
ْ
ْ
ٰ
ُي َص ُّل َ ٰ
يهَ ،ما َلم يح ِد ْث ِف ِ
اغْ ِفر َل ُه ،اللهم تُب َع َلي ِهَ ،ما َلم ي ْؤ ِذ ِف ِ
يه»ُ .مـ َّت َف ٌق َع َل ْي ِهَ ،و َ
هذا َل ْف ُظ
ْ ُ
ْ ُ ْ
ْ ْ
ْ
ُم ْس ِلم.
اء َوا ْل َه ِ
َو َقو ُل ُه ^ « :ي ْن َه ُزه» ُهو بِ َف ْتحِ ا ْلي ِ
بالز ِ
أي ُي ْخ ِر ُج ُه َو ُي ْن ِه ُض ُه.
اء َو َّ
ايْ :
َ
َ
ْ
َ
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غريب الحديث:

ِ
إلى العشرة.
بضع ًا :البضع بكسر الباء من الثالثة ٰ

هداية الحديث:

 )1فضيلة شهود الجماعة في المسجد .
 )2استحباب وضوء الرجل في بيته لشهود الجماعة ليعظم األجر.
 )3اعتبار النية في حصول هذا األجر العظيم؛ فمن لم يستحضر النية الخالصة نقص
أجره.
 )4العبد في خير ما انتظر الخير.
فائدة:

على كل مسلم سمع
اعلم أخي المسلم ــ وفقك اهلل ــ أن صالة الجماعة فرض عين ٰ

تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
النداء وليس له عذر ،وأدلة وجوبها كثيرة ،فمن ذلك :قوله
ٰ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾ [النساء ]102 :فأوجب اهلل الجماعة

أولى وأحرى.
في حال القتال َم َع وجود الخوف ،ففي حال األمن والسلم من باب ٰ
على
على الرجل
األعمى الضرير ،فكيف تكون ٰ
ٰ
وفي السنة ورد وجوب الجماعة ٰ
البصير؟
اس َع ْب ِد اهلل ْب ِن َع َّباس ْب ِن َع ْب ِد ا ْل ُم َّط ِل ِ
 11/11ــ َو َع ْن أبِي ا ْل َع َّب ِ
ب رضي اهلل عنهما،
ِ
ِ
هلل َك َت َب ا ْل َحس َن ِ
َع ْن َر ُس ِ
ار َك َوت ََعا َلى َق َ
ات
ال« :إِنَّ ا َ
يما َي ْر ِوي َع ْن َر ِّبه ،ت ََب َ
ول اهلل ^ ،ف َ
َ
ٰ
اتُ ،ثم بي َن ذلِ َكَ :فم ْن َهم بِ َحس َن ٍة َف َلم يعم ْل َها َكتب َها اهللُ ِع ْندَ ُه َحس َن ًة َك ِ
َوالسـيـ َئ ِ
ام َل ًة،
ْ َْ َ
َ
َ
َ
َ
َّ ِّ
َّ
َّ َ َّ
ف إِ َلى َأ ْض َع ٍ
ات إ َلى سب ِعمائ َِة ِضع ٍ
هلل َعشْ ر َحس َن ٍ
ِ
اف َكثِ َير ِة،
ٰ َْ َ
ْ
َوإِنْ َه َّم بِ َها َف َعم َل َها َك َتب َها ا ُ َ َ
ٰ
هلل ِع ْندَ ُه َحس َن ًة َك ِ
َوإنْ َهم بِسي ٍ
الله
ام َل ًةَ ،وإِنْ َه َّم بِ َها َف َع ِم َلها َك َتب َها ُ
ئة َف َل ْم َي ْع َم ْل َها َك َتب َها ا ُ
َ
َّ ِّ
سي َئ ًة َو ِ
احدَ ةً»ُ .مـ َت َف ٌق َع َل ْي ِه.
َ ِّ

هداية الحديث:

إلى الخير.
 )1إن النية الصالحة توصل صاحبها ٰ
على اإلخالص والمتابعة؛ فكلما َك َ
ان العبد أخلص هلل،
 )2تفاوت الحسنات مبني ٰ
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على متابعة الرسول ^ كانت عبادته أكمل ،وثوابه أكثر.
وأحرص ٰ
ُ
مفسر ًا في حديث:
على ذلك ،كما جاء َّ
 )3من ترك فعل المعصية خوف ًا من اهلل أثيب ٰ
جرائي» .رواه مسلم عن أبي هريرة.
«إنما تركها من َّ
تعالى أن يجازي العاصي بعدله ،والطائع بفضله وكرمه.
 )4من رحمة اهلل
ٰ
ِ
َ
الر ْحمن عبد اهلل ْب ِن ُع َم َر ْب ِن ا ْل َخ َّط ِ
اب رضي اهلل عنهما
 12/12ــ َو َع ْن أبِي َع ْبد َّ
الَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
َق َ
ول اهلل ^ َي ُق ُ
ول« :ان َْط َلقَ َث َ
ال َث ُة َن َف ٍر ِم َّم ْن َك َ
ان َق ْب َل ُك ْم َح َّت ٰى َآو ُاه ُم
ِ
ارَ .ف َقا ُلوا:
ا ْل َمبِ ُ
هم ا ْلغَ َ
لى َغا ٍر َفدَ َخ ُلو ُه ،فان َْحدَ َر ْت َص ْخ َر ٌة م َن ا ْل َج َب ِل َف َس َّد ْت َع َل ْي ُ
يت إِ ٰ
ِِ
إِن َُّه ال ي ْن ِج ُ ِ
الص ْخ َر ِة إِلاَّ َأنْ ت َْد ُعوا اهلل بِ َصالِحِ َأ ْع َمالِ ُك ْمَ ،ق َ
ال َر ُج ٌل ِم ْن ُه ْم:
يك ْم م ْن هذه َّ
ُ
ان َكبِير ِ
ان َشي َخ ِ
ان لِي َأ َب َو ِ
انَ ،و ُك ْن ُت َ
ال َوال ما ً
ال َأغْ بِ ُق َق ْب َلهما َأ ْه ً
اللهم َك َ
ال َ ،ف َن َأ ٰى
َ
ْ
الش َج ِر َي ْوم ًا َف َل ْم ُأ ِر ْح َع َل ْي ِه َما َح َّت ٰى نَا َماَ ،ف َح َل ْبت َل ُه َما َغ ُبو َق ُه َما َف َو َج ْدت ُُه َما
بِي َط َل ُب َّ
ال َأ ْو َما َ
َائم ْي ِنَ ،ف َك ِر ْه ُت َأنْ ُأ َ
وقظ ُه َما َوأنْ أغْ بِقَ َق ْب َل ُه َما َأ ْه ً
الَ ،ف َلبِ ْث ُت ـ َوا ْل َقدَ ُح َع َل ٰى
ن َ
ِ
ِ
ِ
استِي َق َ
والص ْب َي ُة َي َت َض َ
فاس َت ْي َق َظا
اظ ُه َما َح َت ٰى َب َر َق ا ْل َف ْج ُرِّ ،
اغ ْو َن ع ْندَ َقدَ ميْ ،
َيدي ـ أ ْن َتظ ُر ْ
َفشَ ِربا َغبو َق ُهما .اللهم إِنْ ُك ْن ُت َفع ْل ُت ذلِ َك ابتِغَ ا َء َوج ِه َك َف َفرج َع َّنا َما نَح ُن ِف ِ
يه ِم ْن
َ
ْ
َ ُ َ
ْ
ْ
ِّ ْ
ِ
ِِ
وج ِم ْن ُهَ .ق َ
طيع َ
َت
ال
اآلخر :اللهم إِن َُّه َكان ْ
هذه َّ
الص ْخ َرةَ ،فا ْن َف َر َج ْت َش ْيئ ًا ال َي ْس َت ُ
ون ا ْل ُخ ُر َ
ُ
ِ
ِ
ُ
الر َج ُ
َت َأ َح َّب ال َّن ِ
حب َها َ
ال
لِ َي ْاب َن ُة َع ٍّم َكان ْ
كأشدِّ َما ُيح ُّب ِّ
اس إِ َل َّيَ ،وفي ِر َوايةُ :ك ْن ُت أ ُّ
ِ
ِ
َ
َ
ين َف َجاء ْتنِي،
السنِ َ
ال ِّن َسا َءَ ،فأ َر ْدت َُها َع َل ٰى َن ْف َسها َف ْام َت َن َع ْت م ِّنيَ ،ح َّت ٰى أ َل َّم ْت بِها َس َن ٌة م َن ِّ
ين َو َمائ َة ِدي َنا ٍر َع َل ٰى َأنْ َ
تخ ِّل َي َب ْينِي َو َب ْي َن َن ْف ِس َها َف َف َع َل ْتَ ،ح َّت ٰى إِ َذا َقدَ ْر ُت
َف َأ ْع َط ْي ُت َها ِعشْ ِر َ
او ِفي ِر َوا َي ٍةَ :ف َل َّما َق َع ْد ُت َبي َن ِر ْج َلي َهاَ ،قا َل ْت :ا َّت ِق ا َ
هلل َو َ
ض ا ْل َخات ََم إِلاَّ بِ َح ِّق ِه،
ال ت َُف َّ
َع َل ْي َه َ
ْ
ْ
اس إِ َل ّيَ ،وت ََركْ ُت َّ
ْت َع ْن َها َو ِه َي َأ َح ُّب ال َّن ِ
الذ َه َب ا َّل ِذي َأ ْع َط ْي ُت َها ،اللهم إِنْ ُك ْن ُت
َفان َْص َرف ُ
َفع ْل ُت ذلِ َك ابتِغَ ا َء َوج ِه َك َفافْرج َع َّنا َما نَح ُن ِف ِ
يه ،فا ْن َفر َج ِ
الص ْخ َر ُة َغ ْي َر َّأ ُنه ْم ال
ت َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ ْ
َ
َ
ُ
ال الثَّالِ ُث :اللهم ْ ْ
ون ا ْل ُخ ُروج ِم ْن َهاَ .و َق َ
َي ْس َت ِط ُيع َ
هم َأ ْج َر ُه ْم،
اس َتأ َج ْر ُت أ َج َرا َء َوأ ْع َط ْي ُت ْ
َغير ر ُجل َو ِ
اح ٍد تَر َك ا َّلذي َل ُه َو َذ َه َبَ ،فثَمر ُت َأ ْجر ُه َح َّتى َكثُر ْت ِم ْن ُه َ
األ ْم َو ُ
الَ ،ف َجاءنِي
َْ َ
ٰ َ
َ
َ
َّ ْ
َب ْعدَ ِحين َف َق َ
أج ِريَ ،ف ُق ْل ُتُ :ك ُّل َما ت ََر ٰى ِم ْن َأ ْج ِر َك؛ ِم َن اإلبِ ِل َوا ْلب َق ِر
الَ :يا َع ْبدَ اهلل َأ ِّد إِ َل َّي ْ
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يقَ ،ف َق َ
الر ِق ِ
الَ :يا َع ْبدَ اهلل ال ت َْس َت ْه ِز ْئ بِي! َف ُق ْل ُت ال َأ ْس َت ْه ِز ُئ بِ َكَ ،ف َأ َخ َذ ُه ُك َّل ُه
َوا ْلغَ َنمِ َو َّ
ِ
شيئ ًا ،اللهم إِنْ ُك ْن ُت َف َع ْل ُت ذلِ َك ْابتِغَ ا َء َو ْج ِه َك َفاف ُْر ْج َع َّنا َما
ْ
فاس َتا َق ُه َف َل ْم َي ْت ُر ْك م ْن ُه ْ
نَح ُن ِف ِ
يهَ ،فا ْن َفر َج ِ
الص ْخ َر ُة َف َخ َر ُجوا َي ْم ُش َ
ون»ُ .م َت َف ٌق َع َل ْي ِه.
ت َّ
ْ
َ

غريب الحديث:

نفر :الجماعة من الرجال.
المبيت :المكان الذي يبيت فيه اإلنسان.
أغبق :الغبوق :ما يشرب مسا ًء.
نأى :أبعد.
ٰ

أرح :أرجع.

يتضاغون :يصيحون من شدة الجوع.

َس َنة :جدب وقحط.

الزنى.
ال تفض الخاتم :التحذير من ارتكاب
ٰ

هداية الحديث:

 )1اإلخالص من أسباب تفريج الكربات؛ ألن كل واحد منهم يقول« :اللهم إن
كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه».
 )2األعمال الصالحات سبب لتفريج الكربات.
الزنى ،وفضل األمانة وإصالح العمل للغير.
 )3فضيلة بر الوالدين ،والعفة عن
ٰ
ِ
على
 )4إن اهلل سميع الدعاء ،ال يخيب دعاء من صدق في دعواهَ ،ف ْل
يحرص المؤمن ٰ
إخالص الدعاء هلل .
إلى اهلل باألعمال الصالحة الخالصة.
 )5إن من أنواع التوسل المشروع :التوسل ٰ
فائـدة:

تعالى ــ :
طرف بن عبد اهلل الشِّ ِّخير ــ رحمه اهلل
قال اإلمام الزاهد ُم ِّ
ٰ
«صالح القلب بصالح العمل ،وصالح العمل بصالح النية».

ذكره الحافظ ابن رجب في كتابه (جامع العلوم والحكم).
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باب التوبـة

 2ــ باب التوبة

اجب ٌة ِم ْن ُك ِّل َذنْبَ ،فإِنْ َكان ِ
َ
َت ا ْل َم ْع ِص َي ُة َب ْي َن ا ْل َع ْب ِد َو َب ْي َن اهلل
الع َل ُ
قال ُ
ماء :ال َّت ْو َب ُة َو ِ َ
ت ََعا َلى ــ ال َت َت َع َّل ُق بِ َحقِّ آ َد ِمي ــ َف َل َها َثال َث ُة ُشر ٍ
وط:
ُ
ٰ
ّ
الم ْع ِص َي ِة.
َأ َحدُ َهاَ :أنْ ُيق َ
ْلع َع ْن َ
والثَّانِيَ :أنْ َي ْندَ َم َع َل ٰى ِف ْع ِل َها.
ِ َ
َ
َ
َ
ال َث ِة َلم ت ِ
َص َّح ت َْو َب ُت ُه.
والثالث :أنْ َي ْع ِز َم أنْ ال َي ُعو َد إِ َل ْي َها أ َبد ًاَ .فإِنْ ُفقدَ أ َح ُد ال َّث َ ْ
وط َها َأربع ٌةِ :
ِ
ِ
هذ ِه ال َّث َ
ال َث ُةَ ،و َأنْ َي ْب َر َأ ِم ْن َحقِّ
الم ْع ِص َي ُة َت َت َع َّل ُق بآ َدمي َف ُش ُر ُ ْ َ َ
وإِنْ َكانَت َ
َص ِ
َت َح َّد َق ْذ ٍ
َت َما ً
ف َون َْح َو ُه َم َّك َن ُه ِم ْن ُه َأ ْو
ال َأو ن َْح َو ُه َر َّد ُه إِ َل ْيهَ ،وإِنْ َكان ْ
احبِهاَ ،فإنْ َكان ْ
َط َل َب َع ْفو ُهَ ،وإنْ َكان ْ ِ
اس َت َح َّل ُه ِم ْن َهاَ .و ِ
الذن ِ
يع ُّ
ُوب ،فإنْ
وب ِم ْن َج ِم ِ
يج ُب َأنْ َي ُت َ
َ
َت غ َيب ًة ْ
ِ
ِ
الذن ِ
الحقِّ ِم ْن ذلِ َك َّ
الباقيَ .و َق ْد
ت َ
َاب ِم ْن َب ْع ِض َها َص َّح ْت ت َْو َب ُت ُه ِع ْندَ َأ ْه ِل َ
ْبَ ،وبقي َع َل ْيه َ
اب َوالس َّن ِة وإجم ُ ُ ِ
اهر ْت َدالئِ ُل ِ
لى ُو ُج ِ
الك َت ِ
وب ال َّت ْو َب ِة:
ْ َ
ت ََظ َ َ
ُّ
اع األ َّمة َع ٰ
َق َ
ال اهلل ت ََعا َلى﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾ [النور، ] 31 :
ال ت ََعا َلى﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﴾ [هودَ ، ]3 :و َق َ
و َق َ
ال ت ََعا َل ٰى﴿ :ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾ [التحريم.] 8 :

فائدة:
تعالى ــ:
إلى شروط التوبة الثالثة التي ذكرها المصنف ــ رحمه اهلل
ٰ
ُيضاف ٰ
أن تكون التوبة في زمن تُقبل فيه ،وذلك نوعان:
النوع األول :باعتبار كل إنسان بحسبه ،فالبد أن تكون قبل حلول الموت.
النوع الثاني :باعتبار عموم الناس ،فإن الرسول عليه الصالة والسالم قال« :ال
ُ
ُ
مس من َمغربِ َها»
تنقطع
التوبة ،وال
تنقطع
حتى
َطلع َّ
حتى ت َ
َ
ُ
ُ
الش ُ
التوبة ٰ
تنقطع الهجر ُة ٰ
رواه أحمد .فإذا طلعت الشمس من مغربها لم تنفع التوبة.

هداية آ
اليات:

التوابين.
 )1وجوب التوبة من المعاصي ،وبيان فضلها وأجرها ،فاهلل يحب ّ
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إلى باب من أبواب الفالح
سعى ٰ
 )2التوبة سبب للفالح ،والموفْق من عباد اهلل من ٰ
فلزمه.
ول« :واهللِ
معت َر ُس َ
13/1ــ َو َع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ول اهلل ^ َي ُق ُ
الَ :س ُ
هلل َوأت ُ ِ ِ
إِنِّي َ
الب َخا ِر ّي.
أل ْس َتغْ ِف ُر ا َ
الي ْو ِم أكْ ث ََر ِم ْن َس ْب ِع َ
ُوب إِ َل ْيه في َ
ين َم َّرةً»َ .ر َوا ُه ُ
َ
الَ :ق َ
ني رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^« :يا
 14/2ــ َو َع ْن األ َغ ِّر ْب ِن َي َسا ٍر ُ
الم َز ِّ
ُوب إليه ِفي ا ْل َي ْو ِم ما َئ َة َم َّر ٍة»َ .ر َوا ُه ُم ْس ِلم.
اس تُو ُبوا إِ َل ٰى اهلل واستغفروهَ ،فإنِّي أت ُ
ّأيها ال َّن ُ

هداية أ
الحاديث:

َ
إلى اهلل » ،وكان
بي ^ أمر بهاَ ،ف َقال« :يا أيها الناس توبوا ٰ
 )1وجوب التوبة؛ ألن ال َّن َّ
تعالى وأمر رسوله ^  ،والتأسي به.
إلى التوبة دوم ًا ،وهذا فيه امتثال أمر اهلل
ٰ
يبادر ٰ
 )2بيان عظم تعبد الرسول ^ لر ِّبه ،وإخالصه التوبة له.
 )3من هدي رسول اهلل ^ أنه يعلم الناس بلسان مقاله ،ولسان حاله.
 )4من آداب الداعي إذا أمر الناس بأمر أن يكون أول من يمتثل هذا األمر ،وإذا
نهاهم عن شيء فليكن أول من ينتهي َع ْن ُه.
األنصا ِر ِّي ــ َخ ِ
نس بن َم ٍ
وع ْن َأبي َح ْمز َة َأ ِ
اد ِم رسول اهلل ^ ــ
الك
15/3ــ َ
َ
ُ
أح ِد ُك ْم َس َق َط َع َل ٰى
رضي اهلل عنه قال :قال
رسول اهلل ^« :لهلَ ُ َأف َْر ُح بِ َت ْو َب ِة َع ْب ِد ِه ِم ْن َ
رض َف ٍ
أض َّل ُه في َأ ٍ
َب ِعي ِر ِه وقد َ
متفق عليه.
الة»ٌ .
وب إ َل ِيهِ ،م ْن َأ َح ِد ُك ْم كان
وفي رواية ُلم ْسلمٍ  « :هللُ َأ َش ُّد َف َرح ًا بِ َت ْو َب ِة َع ْب ِد ِهِ ،ح َ
ين َي ُت ُ
على ر ِ
ض َف ٍ
َ
اح َل ِته َبأ ْر ٍ
وع َل ْي َها َط َع ُام ُه َ
س ِم ْن َهاَ ،ف َأت َٰى َش َج َر ًة
الةَ ،فان َف َل َت ْت ِم ْن ُه َ
ٰ َ
وش َرا ُب ُه فأيِ َ
اض َط َجع في ِظ ِّل َها ،وقد َأيِس ِم ْن ر ِ
اح َلتِ ِهَ ،ف َب ْي َن َما ُه َو َك َ
ذلك إذا ُه َو بِها َقائِ َم ًة ِع ْندَ ُهَ ،ف َأ َخ َذ
َف ْ
َ
َ
َ
أنت َع ِ
خط ِ
بدي َ
ام َهاُ ،ث َّم َق َ
وأنا َر ُّب َكَ ،أ َ
بِ َ
خط َأ ِم ْن ِش َّد ِة ال َف َرحِ ».
ال ِمن ِش َّد ِة ال َف َرحِ  :اللهم َ

غريب الحديث:

فالة  :الصحراء الواسعة ال ماء فيها.

الخطام :الحبل الذي ُيقاد به البعير.
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هداية الحديث:

على التوبة؛ ألن اهلل يحبها من عبده ويرضاها.
 )1الحث ٰ
تعالى لتوبة عبده من مصلحة العبد ،فإنه سبحانه يحب أن يعفو ويغفر،
 )2محبة اهلل
ٰ
والعفو أحب إليه من العقوبة ،ولهذا يفرح بتوبة عبده.
وتعالى ــ فهو سبحانه يفرح ويغضب ويحب ويكره
 )3إثبات الفرح هلل سبحانه
ٰ
﴿ ﭡ ﭢ ﭣ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [الشورى ]11 :ــ فهو فرح يليق
بعظمته وجالله ،ال يماثل فرح المخلوقين.
فائـدة:

ال يؤاخذ اإلنسان بالقول الذي هو كفر إذا صدر منه عن خطأ أو سبق لسان ،ولم

يقصد معناه ،بخالف القاصد أو المستهزئ إذا قال كلمة الكفر ،وهذا من رحمة اهلل

سبحانه بعباده ،كحال الرجل الذي قال« :اللهم أنت عبدي وأنا ربك».
وعن أبي موسى َع ِ
بد اهلل ِ
األشع ِر ِّي رضي اهلل عنه عن ال َّنبِ ِّي ^:
بن َقيس
 16/4ــ َ
َ
ُ ٰ
«إنَّ ا َ
يء
هلل
يء ال َّن َها ِر ،و َي ْب ُسط َيدَ ُه بال َّن َها ِر َلي ُت َ
تعالى َي ْب ُس ُط َيدَ ُه بال َّل ْي ِل َلي ُت َ
وب ُم ِس ُ
وب ُم ِس ُ
ٰ
س ِم ْن َمغْ ِربِها» .رواه مسلم.
ال َل ْي ِلَ ،ح َت ٰى ت َْط ُلع َّ
الش ْم ُ

هداية الحديث:

تعالى بعبده
تعالى يقبل التوبة من العبد وإن تأخرت ،وهذا من رحمة اهلل
 )1اهلل
ٰ
ٰ
المذنب.
تعالى للتوبة ،ولهذا قبلها من العبد ،وبسط يده لها.
 )2محبة اهلل
ٰ
إلى التوبة والتعجيل بها من أسباب رضا اهلل عن عبده.
 )3إن المبادرة ٰ
َاب َق ْب َل َأنْ
17/5ــ َ
وع ْن َأبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ^َ « :م ْن ت َ
هلل َع َل ْي ِه» .رواه مسلم.
ت َْط ُل َع َّ
َاب ا ُ
مس ِم ْن َمغْ ِربِها ت َ
الش ُ

هداية الحديث:

حتى
 )1من شروط التوبة أن تقع في وقتها الشرعي العام؛ لحديث« :ال تنقطع التوبة ٰ
تطلع الشمس من مغربها» .رواه أحمد.
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 )2طلوع الشمس من مغربها من أشراط الساعة الكبرى ،وبعدها ال ينفع نفس ًا إيمانها
لم تكن آمنت من قبل ،أو كسبت في إيمانها خير ًا.
 )3اإليمان النافع هو اإليمان االختياري ،أما اإليمان الصادر بعد مجيء اآليات
تعالى عن فرعون﴿ :ﭭ
المنذرة فإنه ال ينفع؛ ألنه إيمان اضطراري ،كما قال
ٰ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﴾ [يونس.]90 :
ِ
 18/6ــ َ َ
حمن َع ْب ِد اهلل بن ُع َم َر بن َ
الخ َّطاب رضي اهلل عنهما عن
الر ْ
وع ْن أبي َع ْبد َّ
ال َّنبي ^ قال«:إنَّ ا َ
ٌ
حديث
الع ْب ِد َما َل ْم ُيغَ ْر ِغ ْر» .رواه الترمذي و َقال:
هلل يق َْب ُل ت َْو َب َة َ
ِّ
حسن.

غريب الحديث:

يغرغر :تبلغ روحه الحلقوم.

هداية الحديث:

 )1حضور الموت هو الوقت الذي ال تنفع التوبة معه ،ولهذا البد أن تقع التوبة في
وقتها الشرعي الخاص بالعبد قبل حضور األجل.
 )2اإليمان االضطراري عند حضور الموت ال ينفع العبد ،ألنه شاهد الموت أمامه.
ِ
على اغتنام حياته قبل أن يفجأه الموت.
َف ْل
يحرص المؤمن ٰ
ان ْب َن َعس ٍ
ش َق َ
19/7ــ َو َع ْن ِز ِّر ْبن ُح َبـ ْي ٍ
الَ :أ ْتي ُت َص ْف َو َ
ال رضي اهلل عنه َأ ْس َأ ُل ُه َعن
َّ
فقال :إنَّ ا ْل َم َ
الَ :ما َجا َء بِ َك َيا ِز ُّر؟ َف ُق ْل ُتْ :ابتغَ اء ا ْل ِع ْلمِ َ ،
ا ْل َم ْسحِ َع َلى ا ْل ُخ َّف ْي ِنَ ،ف َق َ
الئك َة
ٰ
أجنِ َح َت َها لِ َطالِ ِ ِ ِ
بما َي ْط ُل ُبَ ،ف ُق ْل ُت :إنَّه َق ْد َح َّك في َص ْد ِري ا ْل َم ْس ُح
ت ََض ُع ْ
ضى َ
ب ا ْلع ْلمِ ر ٰ
ِ
ِ ِ
أص َح ِ
اب ال َّنبِ ِّي ^َ ،ف ِج ْئ ُت َأ ْسأ ُل َك:
َع َل ٰى ا ْل ُخ َّف ْي ِن َب ْعدَ ا ْلغَ ائط َوا ْل َب ْو ِلَ ،و ُك ْن َت ْام َرء ًا م ْن ْ
ان يأمرنَا إ َذا ُك َّنا س ْفر ًا ـ َأو مس ِ
َه ْل َسمع َت ُه َي ْذ ُك ُر في ذلِ َك َش ْيئ ًا؟ َق َ
ين ـ أنْ
اف ِر َ
ال :ن ََع ْمَ ،ك َ َ ُ
َ
ْ ُ َ
يهن إلاَّ ِم ْن َجناب ٍةِ ،
لك ْن ِم ْن َغ ٍ
ائط َو َب ْو ٍل َون َْومٍَ ،ف ُق ْل ُت:
ال َن ْن ِز َع ِخ َفا َف َنا َثال َث َة َأ َّيا ٍم َو َل َيالِ َّ
َ
َه ْل َس ِم ْع َت ُه َي ْذ ُكر في ا ْل َه َو ٰى َش ْيئ ًا؟ َ
قال :ن ََع ْمُ ،ك َّنا َم َع رسول اهلل في َس َف ٍرَ ،ف َب ْي َنا ن َْح ُن
ُ
رسول اهلل ^ ن َْحو ًا ِم ْن
ريَ :يا ُم َح َّم ُدَ ،فأ َجا َب ُه
بص ْوت َل ُه َج ْه َو ٍّ
ابي َ
ِع ْندَ ُه إ ْذ نَا َدا ُه ْ
أع َر ّ
ِ
ِ
لت َل ُهَ :وي َح َك اغْ ُض ْ ِ
بي ^َ ،و َق ْد
(هاؤُ ُم)َ ،ف ُق ُ
َص ْوتِ ِهَ :
ْ
ض م ْن َص ْوت َك َفإن ََّك ع ْندَ ال َّن ِّ
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َ َ
يت َع ْن هذاَ ،
ابي :ا ْل َم ْر ُء ُي ِح ُّب ا ْل َق ْو َم َو َل َّما َي ْل َح ْق
فقالَ :واهلل ال أغْ ُض ُ
ُن ِه َ
ضَ ،قال األ ْع َر ُّ
ال ال َّنبِي ^« :ا ْل َم ْر ُء َم َع َم ْن َأ َح َّب َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة»َ .ف َما زَ َ
بِ ِه ْم ؟ َق َ
ال ُي َحدِّ ثنا َح َّت ٰى َذ َك َر َباب ًا
ُّ
ب َم ِسير ُة َعر ِضه َأو ي ِسير الر ِ
ين َعام ًاَ .ق َ
ِم َن ا ْل َمغْ ِر ِ
ال
أو َس ْب ِع َ
اك ُب في َع ْر ِض ِه َأ ْر َب ِع َ
ين ْ
ْ َ ُ َّ
َ ْ
ماوات َو َ
ُس ْف َي ُ
األ ْر َ
ض َم ْف ُتوح ًا
الر َو ِاةِ :ق َب َل َّ
ان َ
الس َ
الشامَِ ،خ َل َق ُه اهلل ت ََعا َل ٰى َي ْو َم َخ َلقَ َّ
أح ُد ُّ
ِ ِ
س ِم ْن ُه .رواه الترمذي وغيره وقال :حديث حسن
لل َّت ْو َبة  ،ال ُيغْ َل ُق َح َت ٰى ت َْط ُل َع الشَ ْم ُ
صحيح.

غريب الحديث:

بمعنى خذ ،والمراد :اإلجابة لمن ناداه.
هاؤم:
ٰ

هداية الحديث:

 )1فضيلة العلم وطلبه ،والعلم النافع :هو علم ما جاء في الكتاب والسنة النبوية،
تعالى.
وطلبه من الجهاد في سبيل اهلل
ٰ
على ظاهره؛
« )2وضع المالئكة أجنحتها لطالب العلم
رضى بما يصنع» :نؤمن به ٰ
ٰ
ونصدق دون
على الرأس والعين ،نؤمن به،
ّ
ألنه إذا صح الخبر عن الرسول ^ فإنه ٰ
على خالف اآلراء واألهواء.
تردد أو شك ،وكثير ًا ما تأتي السنن ووجوه الحقٰ ،

على الخفين من شعار أهل السنة ،وهو ثابت بالسنة المتواترة عن
 )3المسح ٰ
رسول اهلل ^.
قصر به عمله.
 )4المؤمن إذا أحب قوم ًا من أهل اإليمان صار معهم ،وإن ّ
فواجب محبة أهل العلم
 )5الترغيب في الوصية العظيمة« :المرء َم َع من أحب»،
ٌ
واإليمان ،وبغض أهل الكفر والعدوان.
تعالى ِق َبل الشام.
 )6من بركة أرض الشام أن باب التوبة خلقه اهلل
ٰ
 20/8ــ َو َع ْن َأبي س ِع ٍ
ِ
مالك ب ِن ِس َن ٍ
ان ا ْل ُخ ْد ِر ِّي رضي اهلل عنه عن
يد َس ْع ِد ْب ِن
َ
ْ
«ك َ ِ
َنبِ ِّي اهلل ^ قالَ :
يم ْن َك َ
عين َن ْفس ًاَ ،ف َس َأ َل َع ْن
ان َق ْب َل ُك ْم َر ُج ٌل َق َت َل تِ ْس َع ًة َوتِ ْس َ
ان ف َ
ِ
ضَ ،ف ُد َّل َع َلى ر ِ
اه ٍ َ
أه ِل َ
األ ْر ِ
فه ْل َل ُه
وتس ِع َ
ين َن ْفس ًاَ ،
أع َلم ْ
ْ
ٰ َ
بَ ،فأتَا ُه فقال :إن َُّه َق َت َل ت ْس َع ًة ْ
ِم ْن تَو ٍ
فقال :الَ ،ف َق َت َل ُه َف َك َّم َل بِ ِه َما َئ ًةُ .ث َّم َس َ
بة ؟ َ
األر ِ
ضَ ،ف ُد َّل َع َل ٰى
أل َع ْن َأ ْع َلم ْ
أه ِل ْ
ْ
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سَ ،ف َه ْل َل ُه ِم ْن تَو ٍ
بة ؟ َ
َر ُج ٍل َعالِمٍ َ
فقال :ن ََع ْمَ ،و َم ْن َي ُح ُ
فقال :إن َُّه َق َت َل َما َئ َة َن ْف ٍ
ول َب ْي َن ُه
ْ
َو َب ْي َن ال َّت ْو َبة؟ ان َْط ِل ْق إِ َل ٰى َأ ْر ِ
ض َك َذا َو َك َذاَ ،فإنَّ َبها أناس ًا َي ْع ُب ُد َ
اع ُب ِد اهلل
ون اهلل
تعالى َف ْ
ٰ
ضس ٍ
ف َّ
وء ،فان َْط َلقَ َح َّت ٰى إ َذا ن ََص َ
ريق أتَا ُه
الط ُ
َم َع ُه ْمَ ،وال ت َْر ِج ْع إِ َل ٰى َأ ْر ِض َك َفإن ََّها َأ ْر ُ ُ
فاخ َت َصم ْت ِ
اب ،فقا َل ْت َم َ
الر ْح َم ِة و َم َ
فيه َم َ
الئك ُة ا ْل َع َذ ِ
الر ْح َم ِة:
ا ْل َم ْو ُتَ ْ ،
الئك ُة َّ
الئك ُة َّ
ال بِ َق ْلبِ ِه إ َلى اهلل تعالى ،وقا َل ْت َم َ
الئك ُة ا ْل َع َذ ِ
َجا َء تَائِب ًا ُم ْقبِ ً
اب :إن َُه َل ْم َي ْع َم ْل َخ ْير ًا َق ُّط،
ٰ
ٰ
فقال :قيسوا ما َبين َ
ور ِة آ َد ِم ِّي َف َج َع ُلو ُه َب ْي َن ُه ْم َ
األ ْر َض ْي ِن َفإ َل ٰى
َف َـأت ُ
َاه ْم َم َل ٌك في ُص َ
ُ
ْ
ِ
َ
ض ا َّلتِي َأ َرا َدَ ،ف َق َب َض ْت ُه َم َ
األر ِ
هما َك َ
الئك ُة
ان َأ ْدن َٰى َف ْهو َل ُهَ ،ف َق ُ
َأ َّيت َ
إلى ْ
اسوا َف َو َج ُدو ُه أ ْدن َٰى ٰ
الر ْح َمة» .متفق عليه.
َّ
ان إ َلى ا ْل َقري ِة الصالِ َح ِة َأقْر َب ِ
ٍ
َ
بش ْب ٍرَ ،ف ُج ِع َل ِم ْن
َْ
َّ
َ
وفي رواية في الصحيحَ « :فك َ ٰ
اع ِدي ،وإ َلى ِ
الله تَعا َلى إ َلى ِ
َ ِ
َ
ِ
هذ ِه
هذ ِه أنْ ت ََب َ
ٰ
أ ْهل َها» وفي رواية في الصحيحَ « :فأ ْو َح ٰى ُ َ ٰ ٰ
الِ :قيسوا َما بي َن ُهماَ ،فو َج ُدو ُه إ َلى ِ
َأنْ َت َق َّربِي ،و َق َ
هذه َأق َْر َب بِ ِش ْب ٍرَ ،فغُ ِف َر َل ُه» .وفي
َْ َ َ
ُ
ٰ
ٍ
وها».
أى بِ ْ
صد ِر ِه ن َْح َ
روايةَ « :ف َن ٰ

هداية الحديث:

تعالى،
 )1فضيلة العلم وأهله ،فالعالِم يرشد الناس؛ وال يق ّنطهم من رحمة اهلل
ٰ
بخالف العابد الراهب الذي ال علم عنده.
على
على اإلنسان صالح ًا وفساد ًا ،فأرض الطاعة
ّ
تحض المؤمن ٰ
 )2أثر المكان ٰ
الخير ،وأرض السوء تضعف المؤمن أو ُتق ِْعده عن فعل الخير.
 )3النية الصادقة تكمل عمل المؤمن ،وإن لم يباشره.
 )4سعة رحمة اهلل بعباده؛ فقد فتح للمسرفين باب التوبة ،و َقـبِل توبتهم.
على صحة توبته ،لقوله ^« :الندم
على ارتكابه ،فندمه دليل ٰ
 )5من فعل ذنب ًا ُث َّم ندم ٰ
توبة» رواه أحمد.
فائـدة:
ُ
القاتل تعلق به ثالثة حقوق:
إذا َق َتل
الحق األول :هلل ،والثاني :للمقتول ،والثالث :ألولياء المقتول.
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أما حق اهلل ،فاهلل يغفره بالتوبة.
إلى استحالله،
أما حق المقتول ،فإن توبة القاتل ال تنفعه؛ ألنه ال يمكن الوصول ٰ
ُ
القاتل ُمطا َلب ًا به ،واهلل يفصل بينهم يوم القيامة.
يبقى
فهذا الحق ٰ
إلى أولياء
حتى يس ّلم نفسه ٰ
وأما حق أولياء المقتول ،فإنها ال تصح توبة القاتل ٰ
المقتول ،فإما أن يعفوا َع ْن ُه أو يطلبوا القصاص أو الدية.
ب رضي اهلل عنه ِمن بنِ ِ
بن َم ٍ
بن َك ْع ِ
ان قائِدَ َك ْع ٍ
ب ِ
وع ْن َع ْب ِد اهلل ِ
الكَ ،
وك َ
يه
 21/9ــ َ
َ
بن َم ٍ
ين َع ِم َيَ ،ق َ
ين ت ََخ َّل َ
ف
بح ِديثِ ِه ِح َ
الَ :س ِم ْع ُت َك ْع َب َ
ِح َ
الك رضي اهلل عنه ُي َحدِّ ُث َ
عن رسول اهلل ^ في َغ ْز َو ِة ت َُب َ
وكَ .ق َ
ال َك ْع ٌبَ :ل ْم أت ََخ َّلف َعن رسول اهلل ^ في
ِ
َغ ْز َو ٍة َغ َز َاها َق ُّط إلاَّ في َغ ْز َو ِة ت َُب َ
َب
وكَ ،غ ْي َر أنِّي َق ْد ت ََخ َّل ْف ُت في َغ ْز َوة َب ْد ٍرَ ،و َل ْم ُي َعات ْ
ريد َ ِ
قر ْي ٍ
أحدٌ ت ََخ َّل َ
لم َ
ش َح َّت ٰى
ون ُي ُ
َ
والم ْس ُ
ف َع ْن ُه ،إن ََّما َخ َر َج رسول اهلل ^ ُ
ون ع ْي َر َ
ِ
ميع ٍ
ِ
رسول اهلل ^
هد ُت َم َع
اد .و َل َق ْد َش ْ
َج َم َع اهلل ت ََعا َل ٰى َب ْي َن ُه ْم و َب ْي َن َع ُد ّوه ْم َع َل ٰى َغ ْي ِر َ
َت
اإلسالمِ ،و َما ُأ ِح ُّب َأنَّ لِي بِ َها َمشْ َهدَ َب ْد ٍر ،وإنْ كان ْ
الع َق َب ِة ِح َ
َل ْي َل َة َ
ين ت ََوا َث ْق َنا َع َل ٰى ْ
ِ
َب ْد ٌر أ ْذ َك َر في ال َّن ِ
اس ِم ْن َهاَ .
وك َ
رسول اهلل ^ في َغ ْز َو ِة
ين ت ََخ َّل ْف ُت َع ْن
ان ِمن َخ َب ِري ِح َ
ت َُب َ
ين ت ََخ َّل ْف ُت َع ْن ُه في تِ ْل َك ا ْلغَ ْز َو ِةَ ،واهللِ َما
وك؛ أنِّي َل ْم َأ ُك ْن َق ُّط أق ٰ
ْوى َوال َأ ْي َس َر ِم ِّني ِح َ
َجمع ُت َقب َل َها ر ِ
ُ
رسول اهلل ^
اح َل َت ْي ِن َق ُّط َح َّت ٰى َج َم ْع ُت ُه َما في تِ ْل َك ا ْلغَ ْز َو ِةَ ،و َل ْم َي ُك ْن
ْ َ
َ ْ
ُ
رسول اهلل ^ في َح ٍّر
َت تِ ْل َك ا ْلغَ ْز َوةَُ ،فغَ َز َاها
ور ٰى بِغَ ْي ِر َهاَ ،ح َّت ٰى َكان ْ
ُي ِر ُيد َغ ْز َو ًة إلاَّ َّ
ِ
ِ ٍ
ين َأ ْم َر ُه ْم
اس َتق َْب َل َعدَ د ًا َكثِير ًاَ ،ف َج َّل ٰى ل ْل ُم ْس ِل ِم َ
اس َتق َْب َل َس َفر ًا َبعيد ًا َو َم َفاز ًاَ ،و ْ
َشديدَ ،و ْ
ِ
ريدَ ،وا ْل ُم ْس ِل ُم َ
رسول اهلل
ون َم َع
أه ُبوا ُأ ْه َب َة َغ ْز ِو ِه ْمَ ،ف َأ ْخ َب َر ُه ْم َبو ْج ِه ِه ُم ا َّلذي ُي ُ
لي َت َّ
اب َح ِاف ٌظ (ي ُ ِ
ان)َ .
يو َ
قال َك ْع ٌبَ :ف َق َّل َر ُج ٌل ُي ِر ُيد
كثِ ٌير َوال َي ْج َم ُع ُه ْم ِك َت ٌ
ُ
ريد بذل َك الدِّ َ
َأنْ ي َتغَ ي َب إلاَّ َظ َّن َأنَّ ذلِ َك سي ْخ َفى بِ ِه َما َلم ي ْن ِزل ِ
ُ
رسول اهلل
فيه َو ْح ٌي ِم َن اهلل َ ،و َغ َزا
ْ َ
َ َّ
ََ ٰ
ين َطا َبت الث ََم ُار ِّ
ُ
والظ ُ
رسول اهلل ^
أص َع ُرَ .ف َت َج َّه َز
^ تِ ْل َك ا ْلغَ ْز َو َة ِح َ
اللَ ،فأنَا إِ َل ْي َها ْ
ِ
ْض َش ْيئ ًاَ ،و َأ ُق ُ
جع َو َل ْم َأق ِ
َوا ْل ُم ْس ِل ُم َ
ول في
ون َم َع ُهَ ،و َط ِفق ُ
ْت َأغْ ُدو ل َك ْي َأت ََج َّهز َم َع ُهَ ،فأ ْر ُ
َن ْفسي :أنَا َق ِ
اد ٌر َع َل ٰى َ
اس َت َم َّر بال َّن ِ
اس ا ْل ِج ُّد،
ذلك إ َذا َأر ْد ُتَ ،ف َل ْم َي َز ْل َي َت َما َد ٰى بي َح َّت ٰى ْ
رسول اهلل ^ َغ ِ
ُ
ون َم َع ُهَ ،و َل ْم أق ِ
ادي ًا َوا ْل ُم ْس ِل ُم َ
ْض ِم ْن ِج َها ِزي َش ْيئ ًاُ ،ث َّم َغدَ ْو ُت
َفأ ْص َب َح
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َف َر َج ْع ُت َو َل ْم أق ِ
ار َط ا ْلغَ ْز ُوَ ،ف َه َم ْم ُت
أس َر ُعوا َو َت َف َ
ْض َش ْيئ ًاَ ،ف َل ْم َي َز ْل َي َت َما َد ٰى بي َح ّت ٰى ْ
ْت إ َذا َخ َر ْج ُت في
َأنْ ْأرت َِح َل َف ُأ ْد ِر َك ُه ْمَ ،ف َيا َل ْي َتني َف َع ْل ُتُ ،ث َّم َل ْم ُي َق َّد ْر َذلِ َك لِيَ ،ف َط ِفق ُ
اس َب ْعدَ ُخ ُروجِ رسول اهلل ^ َي ْح ُزنُنِي َأنِّي ال َأر ٰى لِي ُأ ْس َوةً ،إال َر ُج ً
ال َّن ِ
ال َمغْ ُموص ًا
الضع َف ِ
ِ
َع َليه في ال ِّن َف ِ
ُ
أو َر ُج ً
رسول اهلل
اءَ ،و َل ْم َي ْذ ُك ْرني
ال ِم َّم ْن َع َذ َر ا ُ
هلل تعا َل ٰى م َن ُّ َ
اقْ ،
ْ
ِ
ٍ
فقال َو ُه َو َجال ٌس في ال َق ْو ِم بِ َت ُب َ
^ َح َّتى َب َلغَ ت َُب َ
وكَ ،
وك« :ما َف َع َل َك ْع ُب ْب ُن َمالك؟»
ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رسول اهلل َح َب َس ُه ُب ْر َدا ُهَ ،وال َّن َظ ُر في ع ْط َف ْيهَ ،
َ
َ
فقال َل ُه ُم َع ُاذ
فقال َر ُج ٌل م ْن َبني َسل َم َة :يا
َ
رسول اهلل َما َع ِل ْم َنا َع َل ْي ِه إلاَّ َخ ْير ًا،
س ما ُق ْل َت! َواهللِ يا
ْاب ُن َج َب ٍل رضي اهلل عنه :بِ ْئ َ
ال مبيِض ًا ي ُز ُ ِ
ابَ ،
ُ
فقال
َف َس َك َت
رسول اهلل ^َ .ف َب ْي َنا ُه َو َع َل ٰى ذلِ َك َر ٰ
الس َر ُ
أى ُ
َ
ول به َّ
رج ً ُ ْ
«ك ْن أ َبا َخيث ََم َة»َ ،فإ َذا ُه َو أ ُبو َخيث ََم َة َ
ُ
رسول اهلل ^ُ :
األن َْصا ِر ُّيَ ،و ُه َو ا َّلذي ت ََص َّد َق
ْ
ْ
َ
ونَ ،ق َ
ين َل َمز ُه الم َن ِاف ُق َ
ال َك ْع ٌبَ :ف َل َّما َب َلغَ نِي أنَّ
رسول اهلل ^ َق ْد ت ََو َّج َه
بِ َصاعِ ال َّت ْم ِر ِح َ
َ
ال ِم ْن ت َُب َ
ْت َأت ََذ َّك ُر ا ْل َك ِذ َب َوأ ُق ُ
َق ِاف ً
خر ُج ِم ْن َس َخ ِط ِه
وك َح َض َرني َبثِّيَ ،ف َط ِفق ُ
ول :بِ َم أ ُ
َ
ين َع َل ٰى َ
ذلك بِ ُك ِّل ِذي َر ْأ ٍي ِم ْن َأ ْه ِليَ ،ف َل َّما ِق َ
يل :إنَّ
رسول اهلل ^ َق ْد
َغد ًا؟ َو َأ ْس َت ِع ُ
قادم ًا زَ اح َع ِّني ا ْلب ِ
َأ َظ َّل ِ
ْت أنِّي َلم َأن ُْج ِم ْن ُه بِشَ ْي ٍء َأ َبد ًاَ ،ف َأ ْج َم ْع ُت ِص ْد َق ُه،
اط ُلَ ،ح َّت ٰى َع َـرف ُ
َ
َ
ان إذا َق ِد َم ِم ْن س َف ٍر بدَ َأ با ْلمس ِج ِد َفر َكع ِف ِ
رسول اهلل ^ َق ِ
ُ
ادم ًاَ ،
وك َ
يه َركْ َع َت ْي ِن
َو َأ ْص َب َح
َ َ
َ َ
َ ْ
س لِل َّن ِ
ون إ َل ْي ِه َو َي ْح ِل ُف َ
اسَ ،ف َل َّما َف َع َل ذلِ َك َجا َء ُه ا ْل ُم َخ َّل ُفون َي ْع َت ِذ ُر َ
ون َل ُهَ ،و َكانُوا
ُث َّم َج َل َ
ِ
ِ
ين َر ُج ً
اس َتغْ َف َر َل ُه ْمَ ،و َو َك َل َس َرائِ َر ُه ْم
بِ ْض َع ًا َو َث َمانِ َ
الَ ،فقبِ َل م ْن ُه ْم َعالن َي َت ُه ْمَ ،و َبا َي َع ُه ْم َو ْ
ال :ت ََع َ
بُ ،ث َّم َق َ
إ َل ٰى اهلل ت ََعا َل ٰى َح َّت ٰى ِج ْئ ُتَ .ف َل َّما َس َّل ْم ُت ت ََب َّس َم ت ََب ُّس َم ا ْل ُمغْ َض ِ
الَ ،ف ِج ْئ ُت
َأم ِشي َح َّتى َج َلس ُت بي َن يدَ ي ِهِ َ ،
ألم ُ
تك ْن َق ِد ْاب َت ْع َت َظ ْه َر َك!»
ْ
ْ َْ َ ْ
فقال ليَ « :ما َخ َّل َف َك؟ ْ
ٰ
رسول اهلل إنِّي واهللِ َل ْو َج َل ْس ُت ِع ْندَ َغ ْي َ
َ
َق َ
الدن َْيا َل َر َأ ْي ُت َأنِّي
الُ :ق ْل ُتَ :يا
رك ِم ْن َأ ْه ِل ُّ
الَ ،و ِ
يت َجدَ ً
لك َّننِي َواهللِ َل َق ْد َع ِل ْم ُت َلئِ ْن َح َّد ْث ُت َك
من َس َخ ِط ِه بِ ُع ْذ ٍر ؟ َل َق ْد ُأ ْع ِط ُ
َس َأ ْخ ُر ُج ْ
ذب تَر َضى بِه َع ِّني َلي ِ
وش َك َّن اهللُ ُي ْس ِخ ُط َك َع َل َّيَ ،وإنْ َح َّد ْث ُت َك َح ِد َ
يث
ا ْل َي ْو َم َح ِد ُ
ُ
يث َك ٍ ْ ٰ
ألر ُجو ِف ِ
ِ ِ
َ
ِ
يه ُعق َْب ٰى اهلل َ ،واهللِ َما َك َ
ان لِي ِم ْن ُع ْذ ٍرَ ،واهللِ َما
ص ْد ٍق ت َِج ُد َع َل َّي فيه إنِّي ْ
ين ت ََخ َّل ْف ُت َع ْن َك.
ُك ْن ُت َق ُّط َأق َْو ٰى َوال َأ ْي َس َر ِم ِّني ِح َ
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رسول اهلل ^َ :
قالَ :
َ
ُ
«أ َّما َ
الله َ
ار
فقال
ْضي ُ
فيك» َو َس َ
هذا َف َق ْد َصدَ َقَ ،ف ُق ْم َح َّت ٰى َيق َ
رجال ِم ْن َبنِي َس ِلم َة فا َّت َب ُعونيَ ،ف َقا ُلوا لِيَ :واهللِ َما َع ِل ْم َن َ
ٌ
اك َأ ْذن َْب َت َذنْب ًا َق ْب َل َ
هذاَ ،ل َق ْد
ون اع َت َذر َت إ َلى رسول اهلل ^ بما ْاع َت َذر ِ
ون ف َق ْد َ
إليه ا ْل ُم َخ َّل ُف َ
َع َج ْز َت في َأنْ ال ت َُك َ
كان
َ
َ
ْ
ٰ
استِغْ َف ُار رسول اهلل ^ َل َكَ .ق َ
الَ :فواهللِ ما زَ ا ُلوا ُي َؤن ُِّبونَنِي َح َّت ٰى َأر ْد ُت َأنْ
افي َك َذن َْب َك ْ
َك َ
ِ
رسول اهلل ^ َف ُأ َك ِّذ َب َن ْف ِسيُ ،ث َّم ُق ْل ُت َل ُه ْمَ :ه ْل َل ِق َي َ
هذا َم ِع َي ِم ْن َأ َح ٍد ؟
َأ ْر ِج َع إ َل ٰى
يل َل َكَ ،ق َ
َقا ُلوا :ن ََع ْم َل ِق َي ُه َم َع َك َر ُج َ
قيل َل ُه َما ِم ْث ُل َما ِق َ
ال ِن َقاال ِم ْث َل َما ُق ْل َتَ ،و َ
ال ُق ْل ُت:
َم ْن ُهما؟ َقا ُلوا :مرار ُة ب ُن ربيعة ا ْلعم ِر ُّيِ ،
الل ْب ُن ُأ َم َّي َة ا ْل َو ِاق ِفيَ .
وه ُ
قالَ :ف َذ َكروا لِي
َ
َُ َ ْ
َ ُ ْ
ُّ
َر ُج َل ْي ِن َصالِ َح ْي ِن َق ْد َش ِهدَ ا َب ْدر ًا ِفي ِه َما ُأ ْس َوةٌَ .
روه َما لِيَ .ون ََه ٰى
ين َذ َك ُ
قالَ :ف َم َض ْيت ِح َ
رسول اهلل ^ َع ْن َك ِ
ف َع ْن ُهَ ،
ُ
الم َنا ـ َأ ُّيها الثَّال َث ُة ـ ِم ْن َب ْي ِن َم ْن ت ََخ َّل َ
اس ـ
فاج َت َنب َنا ال َّن ُ
قالْ :
ضَ ،ف َما هي َ
َنكر ْت لي في َن ْف ِسي َ
أو َ
باأل ْر ِ
األ ْر ُ
ض ا َّلتي َأ ْع ِر ُف،
ْ
قال :تَغَ َّي ُروا َل َنا ـ َح َّت ٰى ت ّ َ
َ
َ
ِ
وتهما َيبكي ِ
اس َ
ان،
احب َ
اي َف ْ
تكانَا َو َق َعدَ ا في ُب ُي َ ْ َ
َف َلب ْث َنا َع َل ٰى َذل َك َخ ْمسين َل ْي َل ًةَ .ف َّأما َص َ
الص َ
مين،
ال َة َم َع ا ْل ُم ْس ِل َ
َو َأ َّما أنا َف ُك ْن ُت َأ َش َّب ا ْل َق ْو ِم َو َأ ْج َلدَ ُه ْمَ ،ف ُك ْن ُت َأ ْخ ُر ُج َف َأشْ َه ُد َّ
وف في َ
األ ْس َو ِ
َ
َو َأ ُط ُ
رسول اهلل ^ َف ُأ َس ِّل ُم َع َل ْي ِهَ ،و ُه َو في
اق َوال ُي َك ِّل ُمنِي َأ َحدٌ َ ،وآتِي
ِ
َمج ِل ِس ِه بعدَ الص ِ
الةَ ،ف َأ ُق ُ
السال ِم َأ ْم ال ؟ ُث َّم ُأ َص ِّلي
َّ
ْ
َْ
ول في َن ْفسيَ :ه ْل َح َّر َك َش َف َت ْيه َب َر ِّد َّ
فت ن َْح َو ُه َأ ْع َر َ
ض
َقريب ًا ِم ْن ُه َو ُأ َسا ِر ُق ُه ال َّن َظ َرَ ،فإ َذا أق َْب ْل ُت َع َل ٰى َصالتِي ن ََظ َر إِ َل َّيَ ،وإ َذا ا ْل َت ُّ
َع ِّنيَ ،ح َّت ٰى إ َذا َطال َ
مين َمشَ ْيت َح َّت ٰى ت ََس َّو ْرت جدَ َار َحائط
ذلك َع َل َّي ِم ْن َج ْف َو ِة ا ْل ُم ْس ِل َ
ِ
ِ
أح ُّب ال َّن ِ
الم،
أبي َق َتادةََ ،و ُه َو ْاب ُن َع ِّمي َو َ
الس َ
اس إ َل َّيَ ،ف َس َّل ْمت َع َل ْيه َف َواهلل َما َر َّد َع َل َّي َّ
حب ا َ
َف ُقلت َلهَ :يا َأ َبا َق َتا َد َة أن ُْش َ
رسو َله ^ ؟ َف َس َك َت،
هلل َو ُ
دك باهلل َه ْل ت َْع َل ُمني ُأ ُّ
اش ْدتهَ ،ف َق َ
اش ْدتُه َف َس َك َتَ ،ف ُع ْدت َف َن َ
َف ُع ْدت َف َن َ
الله َو َر ُسو ُل ُه َأ ْع َل ُمَ ،ف َف َ
اي،
اض ْت َع ْي َن َ
الُ :
ِ
َ َ ِ
ِ
من ن ََب ِط
َوت ََو َّل ْي ُت َح َّت ٰى ت ََس َّو ُ
طي ْ
رت ا ْلجدَ َارَ ،ف َب ْي َنما أنَا أ ْمشي في ُسوق ا ْل َمدي َنة إ َذا ن ََب ٌّ
ٍ
بيع ُه با ْل َم ِدي َن ِة ُيق ُ
ولَ :م ْن َي ُد ُّل َع َل ٰى َك ْع ِ
الشام ِم َّمن َق ِد َم َّ
ب ِ
مالك ؟
ابن
أهل َّ
ْ
بالط َعا ِم َي ُ
ِ
من َم ِل ِ
انُ ،
ك َغ َّس َ
شير َ
وك ْن ُت
ون َل ُه إ َل َّيَ ،ح َّت ٰى َجاءني َفدَ َف َع إ َل َّي ك َتاب ًا ْ
َف َطفقَ ال َّن ُ
اس ُي ُ
فيه :أما بع ُد َفإن َُّه َق ْد ب َلغَ َنا َأنَّ َص ِ
َكاتِب ًا َف َقر ْأت ُُه َفإ َذا ِ
اكَ ،و َل ْم َي ْج َع ْل َك ا ُ
اح َب َك َق ْد َج َف َ
هلل
َ
َّ َ ْ
َ
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هذ ِه أيض ًا ِم َن ا ْلب ِ
ين َقرأت َُهاَ :و ِ
ِ
ِ
ٍ
بدَ ا ِر َه َو ٍ
ان َو َ
الء
ْ
َ
ال َم ْض َي َعةَ ،فا ْل َح ْق بِ َنا ن َُواس َكَ ،ف ُق ْل ُت ح َ َ
ور َف َس َج ْرت َُهاَ ،ح َّت ٰى إ َذا َم َض ْت ْأر َب ُع َ
اس َت ْل َب َث ا ْل َو ْح ُي
ون ِم َن ا ْل َخ ْم ِس َ
َف َت َي َّم ْم ُت بِ َها ال َّتـ ُّن َ
ين َو ْ
رسول َر ِ
َ
سول اهلل ^ َي ْأتِينِيَ ،ف َق َ
ُ
رسول اهلل ^ َي ْأ ُم ُر َك َأن ت َْعت ِز َل ْام َر َأت َ
ال :إنَّ
َك،
إ َذا
ال َتقْرب َّن َهاَ ،وأرس َل إ َلى َص ِ
َف ُق ْل ُتُ :أ َط ِّل ُق َهاَ ،أ ْم َما َذا أف َْع ُل ؟ َق َ
اح َب َّي
ال :الَ ،بل ْاع َت ِز ْل َها َف َ َ َ
ْ َ
ٰ
بِ ِم ْث ِل ذلِ َكَ ،ف ُق ْل ُت المر َأتِي :ا ْل َح ِقي بِ َأ ْه ِل ِ
كَ ،ف ُكوني ِع ْندَ ُهم َح َتى َيق ِ
هلل في َ
هذا
ْض َي ا ُ
َْ
ْ ٰ
األم ِرَ ،ف َجا َء ِ
َ
ت ْامر َأ ُة ِه ِ
رسول اهلل إنَّ ِه َ
َ
َ
الل ْب َن
رسول اهلل ^َ ،ف َقا َل ْت َل ُه:يا
الل ْب ِن ُأ َم َّي َة
ْ
َ
ال« :الَ ،و ِ
ُأ َمي َة َشي ٌخ َضائِع َليس َل ُه َخ ِ
لك ْن ال َيقْر َب َّن ِ
أخ ُد َم ُه؟ َق َ
ك»،
اد ٌمَ ،ف َه ْل ت َْك َر ُه أنْ ْ
ٌ ْ َ
َ
َّ ْ
َف َقا َل ْت :إن َُّه َواهللِ َما بِ ِه ِم ْن َح َر َك ٍة إ َلى َشي ٍءَ ،و َواهللِ َما زَ َ
ال َي ْب ِكي ُم ْن ُذ َك َ
ان ِم ْن ْأم ِر ِه َما
ٰ ْ
ال لِي بع ُ َ ِ
َ
هذاَ .ف َق َ
ان إ َل ٰى َي ْو ِم ِه َ
َك َ
رسول اهلل ^ في ْام َر َأتِ َك،
اس َت ْأ َذن َْت
َْ
ض أ ْهليَ :ل ِو ْ
الل بن ُأ َمي َة أنْ ت َْخ ُد َم ُه ؟ َف ُق ْل ُت :ال َأس َت ِ
َف َق ْد َ ِ َ ِ ِ ِ
َ
رسول اهلل ^َ ،و َما
أذ ُن ِف َيها
ْ
أذن ال ْم َرأة ه ْ َّ
ُ
ُي ْدريني َما َذا َي ُق ُ
اب ! َف َلبِ ْث ُت بِذلِ َك
ول
اس َت ْأ َذ ْن ُت ُه ِف َيها َوأنَا َر ُج ٌل َش ٌ
رسول اهلل ^ إ َذا ْ
َعشْ ر َلي ٍ
الَ ،ف َك ُم َل َل َنا َخ ْم ُس َ
حين ن ََه ٰى َع ْن َكال َمنا.
من َ
ون َل ْي َل ًة ْ
َ َ
سين َلي َل ًة َع َلى َظ ْه ِر َب ٍ
من ُب ُيوت َناَ ،ف َب ْي َنما أنَا
يت ْ
ُث َّم َص َّل ْي ُت َصال َة ا ْل َف ْج ِر َص َب َ
اح َخ ْم َ ْ
ٰ
ال ا َّلتي َذ َكر اهللُ ت ََعا َلى م َّناَ ،ق ْد َضا َق ْت َع َلي ن ْف ِسي َو َضا َق ْت َع َلي َ
َجالس َع َلى ا ْل َح ِ
األ ْر ُ
ض
ٌ
َ
َّ
َّ
ٰ
ٰ
ِ
أو َفى على َس ْل ٍع َي ُق ُ
ول َبأ ْع َل ٰى َصوتِ ِهَ :يا َك ْع َب ْب َن
َ
بما َر ُح َب ْتَ ،س ْ
مع ُت َص ْو َت َصارخٍ ْ ٰ ٰ
َمالِ ٍ
ك َأ ْب ِشرَ ،ف َخ َر ْر ُت َس ِ
ُ
اس
اجد ًاَ ،و َع َرفْت َأن َُّه َق ْد َجا َء َف َر ٌج ،فآ َذ َن
رسول اهلل ^ ال َّن َ
ْ
اس ُي َبشِّ ُرو َن َناَ ،ف َذ َه َب ِق َب َل
بِ َت ْو َبـ ِة اهلل َ ع َل ْي َنا ِح َ
ين َص َّل ٰى َصال َة ا ْل َف ْج ِرَ ،ف َذ َه َب ال َّن ُ
َص ِ
اح َب َّي ُم َبشِّ ُر َ
ونَ ،و َر َك َ
ض َر ُج ٌل إ َل َّي َف َرس ًاَ ،و َس َع ٰى َسا ٍع ِم ْن َأ ْس َل َم ِق َب ِلي َو َأ ْو َف ٰى َع َل ٰى
الص ْو ُت َأ ْس َر َع ِم َن ا ْل َف َر ِ
ا ْل َج َب ِلَ ،و َك َ
سَ ،ف َل َّما َجا َءنِي ا َّلذي َس ِم ْع ُت َص ْوت َُه ُي َبشِّ ُرني
ان َّ
ِ َ ِ
ِ
ٍِ
اس َت َع ْر ُت
ن ََز ْع ُت َل ُه َث ْو َب َّي َف َك َس ْوت ُُه َما َّإيا ُه
َ
ببشارتهَ ،واهلل َما أ ْمل ُك َغ ْي َر ُه َما َي ْو َمئذَ ،و ْ
ِ
َ
اس َف ْوج ًا َف ْوج ًا ُي َه ِّنـ ُئونني
ْت َأت ََأ َّم ُم
َث ْو َب ْي ِن َف َلبِ ْس ُت ُه َماَ ،وان َْط َلق ُ
رسول اهلل ^ َي َت َلقَّاني ال َّن ُ
بال َّتوب ِة َوي ُقو ُل َ ِ ِ ِ
ُ
رسول اهلل ^
الم ْس ِجدَ َفإ َذا
َْ َ
ون لي :ل َت ْهن َك ت َْو َب ُة اهلل َع َل ْي َكَ ،ح َّت ٰى َد َخ ْل ُت َ
ِ
اسَ ،ف َق َام َط ْل َح ُة ْب ُن ُع َب ْي ِد اهلل رضي اهلل عنه ُي َه ْر ِو ُل َح َّت ٰى َصا َف َحنِي
َجال ٌس َح ْو َل ُه ال َّن ُ
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َو َه َّنأنِي ،واهللِ َما َق َام َر ُج ٌل ِم َن ا ْل ُم َه ِ
اها لِ َط ْل َح َةَ .ق َ
ين َغ ْي ُر ُهَ ،ف َك َ
ال
ان َك ْع ٌب ال َي ْن َس َ
اج ِر َ
ِ
ِ ِ
الس ُرورَ :أ ْب ِش ْر َ
بخ ْي ِر
َك ٌ
عبَ :ف َل َّما َس َّل ْم ُت َع َل ٰى رسول اهلل ^ قال َو ُه َو َي ْب ُر ُق َو ْج ُه ُه م َن ُ
رسول اهلل َأ ْم ِم ْن ِع ْن ِد اهلل؟ َق َ
َ
ال:
َي ْو ٍم َم َّر َع َل ْي َك ُم ْذ َو َلدَ ْت َك ُأ ُّم َكَ ،ف ُق ْل ُت َأ ِم ْن ِع ْن ِد َك يا
ُ
الَ ،ب ْل ِم ْن ِع ْند اهلل َ ،و َك َ
ار َو ْج ُه ُه َح َّت ٰى َك َأنَّ َو ْج َه ُه
ان
اس َت َن َ
رسول اهلل ^ إ َذا ُس َّر ْ
َ
رسول اهلل إنَّ ِم ْن
ِق ْط َع ُة َق َم ٍرَ ،و ُك َّنا ن َْع ِر ُف َذلِ َك ِم ْن ُهَ ،ف َل َّما َج َل ْس ُت َب ْي َن َيدَ ْي ِه ُق ْل ُت :يا
ِ
لع ِم ْن َمالِي َصدَ َق ًة إ َلى اهلل َوإ َلى َر ُسولِ ِهَ ،ف َق َ
ال رسول اهلل ^َ :أ ْم ِسك
ت َْو َبتي أنْ َأن َْخ َ
ٰ
ٰ
فقلت :إنِّي ُأ ْم ِس ُك َس ْه ِمي ا َّلذي َ
َع َل ْي َك َب ْع َ
بخ ْي َب َرَ ،و ُق ْل ُتَ :يا
ض َمالِ َك َف ُه َو َخ ْي ٌر َل َك،
ُ
َر ُس َ
بالص ْد ِق ،وإنَّ ِم ْن ت َْو َبتي َأنْ ال ُأ َحدِّ َث إلاَّ
صدق ًا
ْ
ول اهلل إنَّ اهلل ت ََعا َل ٰى إن ََّما َأن َْجانِي ِّ
أحد ًا ِم َن ا ْلم ِ
هلل تعالى في ِص ْد ِق ا ْل َح ِد ِ
يث ُم ْن ُذ
َما َب ِق ُ
سل ِم َ
يتَ .ف َواهلل َما َع ِل ْم ُت َ
ين ْأبال ُه ا ُ
ُ
ٰ
َذ َكر ُت ذلِ َك لِر ُس ِ
تعالىَ ،واهللِ ما ت ََع َّم ْد ُت ِك ْذب ًة ُ
منذ
الله
ول اهلل ^ َأ ْح َس َن ِم َّما َأ ْبالنِي ُ
َ
ْ
ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
قلت ذل َك لرسول اهلل ^ إ َل ٰى َي ْومي َ
فيما
هلل
ُ
هذا ،وإنِّي أل ْر ُجو أنْ َي ْح َف َظن َي ا ُ
تعالى َ
ٰ
تعالى﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
َب ِق َي ،قالَ :فأن َْز َل اهلل
ٰ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾ َح َّت ٰى َب َلغَ ﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ َح َّت ٰى َب َلغَ ﴿ :ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ﴾ [التوبة117 :ــ َ ]119ق َ
لي ِمن
ال َك ْع ٌب :واهللِ ما َأن َْع َم ُ
الله َع َّ
ِ
َ
لإلسالم َأ ْع َظ َم في َن ْف ِسي ِم ْن ِص ْد ِقي
رسول اهلل ^ َأنْ
عم ٍة َق ُّط َب ْعدَ إ ْذ َهدانِي ا ُ
ن َ
هلل ْ
ذين َك َذ ُبوا؛ إنَّ ا َ
ون َك َذ ْب ُت ُهَ ،ف َأ ْه ِل َك كما َ
ال َأ ُك َ
ين
هلل
ين َك َذ ُبوا ِح َ
تعالى قال لِ َّل ِذ َ
هلك ا َّل َ
ٰ
قال َ
أل َح ٍدَ ،
َأن َْز َل ا ْل َو ْحي َش َّر َما َ
تعالى﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
فقال اهلل
ٰ
ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ﴾ [التوبة 95:ــ .]96
َ
ُ
رسول اهلل
ذين َقبِ َل م ْن ُه ْم
قال َك ْع ٌبُ :ك َّنا ُخ ِّل ْف َنا ــ َأ ُّي َها الثَّال َث ُة ــ َع ْن َأ ْم ِر ُأولئِ َك ا َّل َ
ين َح َل ُفوا َل ُهَ ،فبا َي َع ُهم واس َتغْ َفر لهمَ ،
ُ
رسول اهلل ^ ْأم َرنَا َح َّت ٰى َ
رج َأ
^ ِح َ
وأ َ
قض ٰى اهللُ
َ
ْ ْ َ
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س ا َّلذي َ
ذك َر ِم َّما
تعا َل ٰى فيه بذلِ َك قال اهلل
تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﴾ َو َل ْي َ
ٰ
ِ
وإرجاؤُ ُه ْأم َرنَا َع َّم ْن َح َل َ
ُخ ِّل ْف َنا َ
واع َت َذ َر
ف له ْ
تخ ُّل َف َنا َع ِن الغَ ْز ِو ،وإن ََّما ُه َو ت َْخل ُيف ُه َّإيانَاْ ،
إ َل ْي ِه َفقبِ َل ِم ْن ُه .متفق َعليه.
ٍ
ِ
رواية «أنَّ ال َّنبي ^ َخ َر َج في َغ ْز َو ِة ت َُب َ
الخم ِ
يسَ ،
وكان ُي ِح ُّب أنْ َي ْخ ُر َج
وك َي ْو َم
وفي
َّ
ِ
الخم ِ
َ
الضحى ،فإ َذا َق ِد َم َبدَ َأ
«وكان ال يقْدَ ُم ِمن َس َف ٍر إلاَّ ن ََهار ًا في
يس» وفي رواية:
َي ْو َم
َ
يه ركْ ع َتي ِن ُثم َج َلس ِف ِ
ِ ِ
يه».
بالمس ِجد َ
فص َّل ٰى ف َ َ ْ َّ
ْ

غريب الحديث:

المحم َلة		.
ِع ْير :اإلبل
ّ
مفاز ًا :األرض الطويلة البعيدة.
أصعر :أميل			.
مغموص ًا :مطعون ًا فيه.

ورى :أوضح أنه يريد غيرها.
َّ
أهبة :ما يتزود به المسافر.
تفارط :فات وسبق.

حبسه برداه والنظر في عطفيه :التفاخر بالثياب والتباهي بها.
بثي :الحزن الشديد.
		
مبيض ًا :البس ًا البياض.
			
ابتعت :اشتريت.

حائط :بستان.

		
فسجرتها :أوقدتها بالنار.

استلبث :تباطأ.

نبطي :فالح			.
		
سلع :اسم جبل بالمدينة.
			
أنخلع :أخرج.

هداية الحديث:

فطفق :أصبح.

أتأمم :أقصد.

أخ َر.
أرجأَّ :

 )1جواز إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة اهلل ورسوله ،وما آل إليه
أمره ،وفي ذلك التحذير والنصيحة ،وبيان طرق الخير ليسلكها ،وطرق الشر
ليحذرها.
 )2الرجل إذا حضرت له فرصة الطاعة ،فالحزم كل الحزم في اغتنامها والمبادرة
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إليها ،ألن اهلل سبحانه قد يعاقب َم ْن ُفتح له باب الخير فلم يدخله أال يو ِّفقه لغيره،
يبتلى باالشتغال بما يضره.
بل قد ٰ
على من أحدث حدث ًا؛ تأديب ًا له ،بحسب المصلحة .وجواز
 )3مشروعية ترك السالم ٰ
معاتبة الرجل أصحابه بقصد تأديبهم.
 )4المعاصي سبب للتنكر والوحشة في قلب العبد ،ولكن بحسب مادة الحياة في
قلب المؤمن يكون اإلحساس بذلك.
خشى منه المضرة في الدين ،فالنصيحة للمؤمن أن يخرج ما عنده من
 )5إتالف ما ُي
ٰ
المنكرات في بيته ،لئال تضعف نفسه فيواقعها.
على اإلطالق وأفضلها يوم توبة اهلل عليه ،وقبول توبته.
 )6خير أيام العبد ٰ
على الذنب وفقه اهلل للتوبة وأعانه عليها.
 )7من ندم ٰ
الح َصي ِن ا ْل ُخ َز ِ
ٍ
بضم ال ُّن ِ
ون وف ْتحِ ِ
الجيم ـ ِع ْم َر َ
اع ِّي
22/10ــ َو َع ْن أبي ن َُج ْيد ـ َ ِّ
ان ْب ِن ُ ْ
َ
الزنى ،فقا َل ْت:
َت
رسول اهلل ^ َو ِه َي ُح ْب َل ٰى ِم َن ِّ
رضي اهلل عنهما أنَّ ْام َرأ ًة ِم ْن ُج َه ْي َن َة أت ْ
أصب ُت َح ّد ًا ِ
فأق ْم ُه َع َليَ ،فدَ عا نَبي اهلل ^ َو َّليهاَ ،
َ
«أح ِس ْن إ َل ْي َها،
يا
فقالْ :
رسول اهلل َ ْ
َّ
ُّ
َ
بها نَـبِ ُّي اهلل ^َ ،ف ُش َّد ْت َع َل ْي َها ثِ َيا ُب َهاُ ،ث َّم َأم َر بِ َها
فأم َر َ
فإذا َو َض َع ْت َف ْأتِـنِي» َف َف َع َلَ .
َت؟ َ
َف ُر ِج َم ْتُ ،ث َّم َص َّلى َع َل ْي َهاَ ،
قال:
ُص ِّلي َع َل ْي َها يا رسول اهلل و َق ْد زَ ن ْ
فقال َل ُه ُع َم ُر :ت َ
ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أه ِل المدي َنة َل َوس َع ْت ُه ْمَ ،و َه ْل َو َج ْد َت َأ َ
فضل
« َل َق ْد تَا َب ْت ت َْو َب ًة َل ْو ُقس َم ْت َب ْي َن َس ْبع َ
ين م ْن ْ
اد ْت ب َن ْف ِس َها هلل ؟!» .رواه مسلم.
ِمن أن َج َ

غريب الحديث:

الحد.
أصبت ّ
حد ًا :أي أصبت شيئ ًا يوجب ّ
ُش ّدتُ :لفت ثيابها وربطت.

هداية الحديث:

متزوج ،فإنه ُيرجم وجوب ًا .وقد رجم رسول اهلل ^
زنى وهو ُمحصن ّ
 )1الزاني إذا ٰ
تعالى بعبده ليطهره
ورجم الخلفاء الراشدون من بعده  ،وهذا الحد رحمة من اهلل
َ
ٰ
من الذنب.
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 )2الجزاء من جنس العمل ،ألن الزاني تلذذ جميع جسده بالحرام ،فكان من الحكمة
أن ينال هذا الجسد من العذاب بقدر ما نال من اللذة.
على نفسه بالزنى ،من أجل تطهيره بالحد ،ال من أجل فضح
 )3جواز إقرار اإلنسان ٰ
نفسه والمجاهرة بالمعاصي.
رسول اهلل ^ قالَ « :لو َأنَّ ِ
َ
 23/11ــ َو َع ِن ْاب ِن َع َّب ٍ
اس رضي اهلل عنهما أنَّ
ال ْب ِن
ْ
ون َل ُه َو ِاد َي ِ
انَ ،و َل ْن َي ْم َ
آ َد َم َو ِادي ًا ِم ْن َذ َه ٍ
ب َأ َح َّب َأنْ َي ُك َ
هلل
ابَ ،و َي ُت ُ
أل َفا ُه إلاَّ ال ُّت َر ُ
وب ا ُ
متفق عليه.
َاب»ٌ .
َع َل ٰى َم ْن ت َ

هداية الحديث:

زك ٰى نفسه ّ
 )1طبيعة اإلنسان أنه يحب التكاثر بالمال؛ إال من ّ
وذكرها لقاء اهلل
تعالى.
ٰ
تعالى سبب لالنكفاف عن المحرمات ،والرضا بما قسم اهلل للعبد
إلى اهلل
ٰ
 )2التوبة ٰ
من الرزق.
 )3التوبة يمحو اهلل بها السيئات ،ولو كانت متعلقة بالحقوق المالية ،بشرط أن
إلى أهلها.
يؤديها ٰ
َ
24/12ــ َو َع ْن َأبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ
رسول اهلل ^ قالَ « :ي ْض َح ُك ا ُلله
اآلخر َي ْد ُخ ِ
الن ا ْل َج َّن َة؛ ُي َقاتِ ُل َ
هذا في
ُس ْب َحان َُه َوت ََعا َل ٰى إ َل ٰى َر ُجـ َل ْي ِن َي ْق ُت ُل َ
أح ُد ُه َما َ َ
َسبِ ِ
متفق عليه.
وب َع َل ٰى ا ْل َقاتِ ِلَ ،ف ُي ْس ِلم َف ُي ْس َتشْ َه ُد»ٌ .
يل اهلل َف ُي ْق َت ُلُ ،ث َّم َي ُت ُ

هداية الحديث:

حتى إن القاتل والمقتول كليهما يدخالن
 )1أهل الجنة يطهرون من الغل والحقدٰ ،
الجنة ،من غير غل وال حقد ،وهذا هو وجه الضحك من هذين الرجلين.
ِ
على تجديد
تجب ما قبلها»َ ،ف ْل
« )2اإلسالم يهدم ما قبله» ،و«التوبة ُّ
يحرص المؤمن ٰ
توبته دوم ًا.
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تعالى﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [آل عمران ،]200 :وقال
قال اهلل
ٰ

تعالى﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ
ٰ
تعالى﴿ :ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ﴾
ﭫ ﭬ ﴾ [البقرة ،]155 :وقال
ٰ
تعالى﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﴾ [الشورى،]43 :
[الزمر ،]10 :وقال
ٰ

تعالى:
تعالى﴿ :ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾ [البقرة ،]153 :وقال
وقال
ٰ
ٰ
﴿ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [محمد .]31 :واآليات
في األمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة.

فائدة:
على طاعة اهلل،
على ثالثة أمور ،األولٰ :
الصبر لغ ًة :الحبس ،وشرع ًا :حبس النفس ٰ
على أقدار اهلل المؤلمة.
الثاني :عن محارم اهلل ،الثالثٰ :

هداية آ
اليات:

والرضى بقضائه
على طاعته ،وترك المعاصي،
ٰ
 )1أمر اهلل سبحانه المؤمنين بالثبات ٰ
وقدره.
على صبرهمٌّ ،
كل بحسب ما
 )2ال يزال البالء بالمؤمنين اختبار ًا لهم ،ولمجازاتهم ٰ
عنده من اإليمان والصبر.
 )3الصبر من مكارم األخالق واألفعال الحميدة واألمور المشكورة ،التي ال يقدر
عليها إال فحول الرجال.
الك ا ْل َحا ِر ِ
 25/1ــ َو َعن أبي َم ٍ
ث ْب ِن َع ِ
الَ :ق َ
اصمٍ األشْ َع ِر ِّي رضي اهلل عنه َق َ
ال
يمانَ ،وا ْل َح ْم ُد هلل ت َْم ُ
ُ
ور َش ْط ُر ا ِ
رسول اهلل ^ُّ :
انَ ،و ُس ْب َح َ
أل ا ْل ِم َيز َ
ان اهلل
«الط ُه ُ
إل َ
ِ
َوا ْل َحم ُد هلل تَم ِ
أو ت َْم ُ
األر ِ
الصدَ َق ُة
ُورَ ،و َّ
ضَ ،و َّ
الصال ُة ن ٌ
آلن ــ ْ
الس َماوات َو ْ
ْ
ْ
أل ــ َما َب ْي َن َّ
أو َع َل ْي َكُ .ك ُّل ال َّن ِ
ُب ْر َه ٌ
الص ْب ُر ِض َي ٌاءَ ،وا ْل ُق ْر ُ
ائع َن ْف َس ُه
انَ ،و َّ
اس َيغْ ُدوَ ،ف َب ٌ
آن ُح َّج ٌة َل َك ْ
ِ
أو ُموبِ ُق َها» .رواه مسلم.
َف ُم ْعت ُق َهاْ ،
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غريب الحديث:

يغدو :يروح ويسعى.
معتقها :يخ ّلص نفسه من العذاب.
موبقها :يوقع نفسه في الهالك.

هداية الحديث:

حتى كانت نصف اإليمان.
 )1فضل الطهارة في اإلسالمٰ ،
 )2بيان فضل ذكر اهلل  وعظمة أجره.
والص َ
راط في اآلخرة.
 )3الصالة تضيء لصاحبها طريقَ الحق في الدنياِّ ،
 )4بيان فضل الصبر؛ فهو أمر محمود يضيء للعبد عندما تشتد به الكربات .وقد
ُوصف بالضياء ،ألن فيه إحراق ًا وإشراق ًا ،لمشقته وصعوبته.
 )5االهتمام والعناية بكتاب اهلل  ؛ تالوةً ،وفهم ًا ،وعم ً
ال ،ودعوةً ،واستغنا ًء
تعالى.
على كتاب اهلل
ٰ
بالوحي عما سواه ،فهذا حظ المؤمن الذي يحرص ٰ
26/2ــ َو َع ْن أبي َسعيد َسعد ب ِن َم ِ
الك ب ِن ِس َن ٍ
ري رضي اهلل عنهما أنَّ
ان ا ْل ُخ ْد ِّ
ْ
ْ ْ
َ
اه ْمَ ،ح َّت ٰى ن َِفدَ َما
من األن َْصا ِر َسأ ُلوا
أع َط ُ
أع َط ُ
نَاس ًا َ
اه ْمُ ،ث َّم َسأ ُلو ُه َف ْ
رسول اهلل ^ َف ْ
ِع ْندَ هَ ،ف َق َ
ين أ ْن َفقَ ُك َّل َشي ٍء بِ َي ِد ِهَ « :ما َي ُك ْن ِع ْن ِدي ِمن َخ ْي ٍر َف َلن َّأد ِخ َر ُه َع ُ
نك ْم،
ال َل ُه ْم ِح َ
ْ
َو َم ْن يس َتع ِف ْ ِ
أحدٌ
هلل َ ،و َم ْن َي ْس َتغْ ِن ُيغْ نِ ِه اهللَُ ،و َم ْن َي َت َص َّب ْر ُي َص ِّب ْر ُه اهللَُ ،و َما ُأ ْع ِط َي َ
ف ُيع َّف ُه ا ُ
َْ ْ
ِ
متفق عليه.
الص ْب ِر»ٌ .
أو َس َع م َن َّ
َع َطا ًء َخ ْير ًا َو ْ

هداية الحديث:

وحمى أهله من هذه المحرمات
 )1إذا استعف العبد عن الحرام أع ّفه اهلل  ،وحماه
ٰ
وفتنتها.
استغنى العبد بما عند اهلل عما في أيدي الناس أغناه اهلل عن الناس ،وجعله
 )2إذا
ٰ
عزيز النفس بعيد ًا عن السؤال.
على العبد أن يكون صابر ًا في كل أموره.
 )3من أفضل النعم ٰ
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ب ب ِن ِس َن ٍ
ان رضي اهلل عنه َق َ
الَ :ق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^:
 27/3ــ َو َع ْن أبِي َي ْح َي ٰى ُص َه ْي ِ ْ
ِ
أصا َب ْت ُه
َ
ألح ٍد إِلاَّ لِ ْل ُم ْؤ ِمن :إِنْ َ
س ذلِ َك َ
ألم ِر ُ
«ع َجب ًا ْ
الم ْؤم ِن إِنَّ ْأم َر ُه ُك َّل ُه َل ُه َخ ْي ٌرَ ،و َل ْي َ
أصا َب ْت ُه َض ّر ُاء َص َب َر َف َك َ
َس َّر ُاء َش َـك َر َف َك َ
ان َخ ْير ًا َل ُه» .رواه ُم ْس ِلم.
ان َخ ْير ًا َل ُهَ ،وإِنْ َ

هداية الحديث:

على الشكر عند السراء ،فهو من أسباب زيادة النعم.
 )1الحث ٰ
على
 )2المؤمن الذي َك ُمل إيمانه ،وخلص يقينه ،يشكر اهلل في السراء ،ويصبر ٰ
الضراء.
 )3فضيلة الصبر؛ فهو من أخص صفات المؤمنين.
َس رضي اهلل عنه َق َ
 28/4ــ َو َع ْن أن ٍ
الَ :ل َّما َث ُق َل ال َّنبِ ُّي ^ َج َع َل َي َتغَ َّشاه ا ْل َك ْر ُب،
ِ
الَ « :ليس َع َلى أبِ ِ
يك َك ْر ٌب َب ْعدَ ا ْل َي ْومِ»
َف َقا َل ْت َفاط َم ُة رضي اهلل عنهاَ :و َاك ْر َب أ َبتاهَ ،ف َق َ ْ َ
ٰ
اب َر ّب ًا َد َعاهَ ،يا أ َبتاه َج َّن ُة ا ْل ِفر َد ْو ِ ْ
لى
َف َل َّما َم َ
أج َ
ات َقا َل ْتَ :يا أ َب َتاه َ
ْ
س َمأ َوا ُهَ ،يا أ َب َتاه إِ ٰ
ريل َن ْن َعاهَ ،ف َلما ُد ِف َن َقا َل ْت َف ِ
اط َم ُة رضي اهلل عنهاَ :
ِج ْب َ
أطا َب ْت أن ُْف ُس ُك ْم أنْ ت َْحثُوا َع َل ٰى
َّ
َر ُس ِ
الب َخا ِر ّي.
ول اهلل ^ ال ُّت َر َ
اب؟ َر َوا ُه ُ

غريب الحديث:

يتغشاه الكرب :تنزل به الشدة من سكرات الموت.
ننعاه :من النعي ،وهو اإلخبار بالوفاة.

هداية الحديث:

 )1إن رسول اهلل ^ كغيره من البشر؛ ُيمرض ويجوع ويعطش ،فال يجوز االستغاثة
إلى تحقيق التوحيد
أو االستنجاد به ،كما يفعل ذلك بعض الجاهلين هداهم اهلل ٰ
واإلخالص لرب العالمين.
على اهلل  ،وإنما سببه الحزن
 )2ال بأس بالندب اليسير ،إذا لم يكن سببه التسخط ٰ
الشديد.
على لزوم الصبر عند المصائب وعدم التسخط.
 )3الحث ٰ
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 29/5ــ َو َع ْن أبي زَ ْي ٍد ُأ َسا َم َة ْب ِن زَ ْي ِد ْب ِن َحا ِر َث َة َمو َلى َر ُس ِ
ول اهلل ^ َو ِح ِّب ِه َو ْاب ِن
ْ ٰ
ِح ِّب ِه رضي اهلل عنهما َق َ
اح ُت ِض َر َفاشْ َه ْدنَا،
الْ :أر َس َل ْت بِ ْن ُت ال َّنبِ ِّي ^ :إِنَّ ْابني َقد ْ
أج ٍل
الم َو َي ُقول« :إِنَّ هلل َما َ
أخ َذَ ،و َل ُه َما ْ
أع َطىَ ،و ُك ُّل َش ْيء ِع ْندَ ُه بِ َ
الس َ
َف ْ
أر َس َل ُي ْق ِرئ َّ
ِ
أر َس َل ْت إِ َل ْي ِه ُتق ِْس ُم َع َل ْي ِه َل َي ْأتِ َي َّن َهاَ .ف َق َام َو َم َع ُه َس ْع ُد ْب ُن
ُم َس َّم ًىَ ،ف ْل َت ْصبِ ْر َو ْل َت ْح َتس ْب» َف ْ
بَ ،وزَ ي ُد ب ُن َثابِ ٍ
تَ ،و ِر َج ٌ
ُع َبا َدةََ ،و ُم َع ُاذ ْب ُن َج َب ٍلَ ،و ُأ َبـ ُّي ْب ُن َك ْع ٍ
ال رضي اهلل عنهم،
ْ ْ
َفر ِف َع إِ َلى َر ُس ِ
بيَ ،فأق َْعدَ ُه في ِح ْج ِر ِهَ ،و َن ْف ُس ُه َت َق ْع َق ُعَ ،ف َف َ
اض ْت َع ْي َنا ُه،
ول اهلل ^ َّ
ُ
ٰ
الص ُّ
ِ
ِِ
وب ِعب ِ
رسول اهلل َما هذا؟ َف َق َ
َ
َف َق َ
اد ِه»
ال َس ْعدٌ َ :يا
ال« :هذه َر ْح َم ٌة َج َع َل َها ا ُ
هلل ت ََعا َل ٰى في ُق ُل ِ َ
اد ِه َ ،وإِنَّما ير َحم ا ِ ِ ِ ِ
وب َمن َشا َء ِم ْن ِعب ِ
وفي ِرواية« :في ُق ُل ِ
الر َح َما َء»ُ .م َّت َف ٌق
َ َْ ُ ُ
َ
هلل م ْن ع َباده ُّ
َع َل ْي ِه.
َو َم ْع َن ٰى ( َت َق ْع َق ُع)َ :ت َت َح َّر ُك َوت َْض َط ِر ُب.

هداية الحديث:

 )1وجوب الصبر عند المصائب وعدم الجزع.
بي ^  ،واهتمامه بأمور الصحابة رضي اهلل عنهم ،فكان يفرح لفرحهم،
 )2تواضع ال َّن ِّ
ويحزن لحزنهم.
 )3جواز البكاء رحم ًة بالمصاب ،لكن من غير نياحة؛ وذلك بأن تجتمع النساء ،ثم
على الميت ،فإن هذا محرم.
يبالغن في البكاء ،ورفع الصوت ٰ
تعالى في الدنيا
 )4الراحمون الذين يتراحمون فيما بينهم في الدنيا يرحمهم اهلل
ٰ
ِ
الخلق ِ
ِ
بعضهم بعض ًا.
رحمة اهلل  رحم َة
واآلخرة ،ألن من أسباب
«ك َ ِ
ول اهلل ^ َق َ
ب رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
 30/6ــ َو َع ْن ُص َه ْي ٍ
الَ :
فيم ْن
ان َمل ٌك َ
ِ
ال ل ْلم ِل ِ
َق ْب َل ُك ْمَ ،و َك َ
ك :إِنّي َق ْد َكبِ ْر ُت َف ْاب َع ْث إِ َل َّي ُغالم ًا ُأ َع ِّل ْم ُه
ان َل ُه َساح ٌرَ ،ف َل َّما َك َبر َق َ َ
يق ِه إِ َذا س َل َك ر ِ
ان ِفي َط ِر ِ
الس ْح َر؟ َف َب َع َث إِ َل ْي ِه ُغالم ًا ُي َع ِّل ُم ُهَ ،و َك َ
اه ٌبَ ،ف َق َعدَ إِ َل ْي ِه َو َس ِم َع
َ
َ
ِّ
ب َو َقعدَ إِ َلي ِهَ ،فإِ َذا أتَى الس ِ
احر َمر بِ ِ
ِ
َك َ
أع َج َب ُهَ ،و َك َ
اح َر َض َر َب ُه،
ال َم ُه َف ْ
الس َ َّ َ
ٰ َّ
ان إِ َذا أت َٰى َّ
الراه ِ َ ْ
يت الس ِ
ِ
َفشَ َكا ذلِ َك إِ َلى الر ِ
أهليَ ،وإِ َذا َخ ِش َ ِ
ب َف َق َ
اه ِ
يت
اح َر َف ُق ْلَ :ح َب َسنِي ْ
ال :إِ َذا َخش َ َّ
ٰ َّ
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ِ
ِ
احرَ .فبي َنما ُهو َع َلى ذلِ َك إِ ْذ أتَى َع َلى َداب ِة َع ِظيم ٍة َق ْد َحبس ِ
ت
ْ
َ
ٰ ٰ َّ
ََ
أه َل َك َف ُق ْلَ :ح َب َسني َّ
الس ُ َ ْ َ َ ٰ
احر أف َْض ُل أ ِم الر ِ
ِ
أخ َذ َح َجر ًاَ ،ف َق َ
اسَ ،ف َق َ
ال:
اه ُب أف َْض ُل ؟ َف َ
ال :ا ْل َي ْو َم ْ
ال َّن َ
الس ُ
أع َل ُم َّ
َّ
أحب إِ َلي َك ِم ْن أم ِر الس ِ
ان أمر الر ِ
اه ِ
اح ِر َفا ْق ُت ْل َه ِذ ِه الدَ َّاب َة َح َّت ٰى َي ْم ِض َي
ْ َّ
اللهم إِنْ َك َ ْ ُ َّ
ب َ َّ ْ
ال َل ُه الر ِ
اها َف َق َت َلها َو َم َضى ال َّناسَ ،فأتَى الر ِ
أخ َب َر ُهَ .ف َق َ
أي
اه َب َف ْ
اسَ ،ف َر َم َ
اه ُبْ :
ُ
ال َّن ُ
َّ
ٰ َّ
ٰ
يت َف َ
ُب َن ًي أن َْت ا ْل َي ْو َم أف ُ
ال
ْضل ِم ِّنيَ ،ق ْد َب َلغَ ِم ْن ْأم ِر َك َما َأرىَ ،وإن ََّك َس ُت ْب َت َلىَ ،فإِ ِن ْاب ُت ِل َ
ان ا ْلغُ َ
ت َُد َّل َع َل َّي َ .و َك َ
اس ِم ْن َسائِ ِر األ ْد َو ِاء.
األب َر َ
ال ُم ُي ْب ُ
صَ ،و ُيدَ ا ِوي ال َّن َ
رىء األكْ َم َه َو ْ
ان َق ْد َع ِميَ ،فأتَاه بِ َهدَ ايا كثِ ٍ
َفس ِم َع َج ِليس لِ ْلم ِل ِ
يرةَ ،ف َق َ
ك َك َ
أج َم ُع إِنْ
الَ :ما َه ُ
َ
اه َنا َل َك ْ
ٌ َ
َ
َ
أن َْت َش َف ْيتنِيَ ،ف َق َ
أحد ًا ،إن ََّما َيشْ ِفي اهللُ ت ََعا َلىَ ،فإِنْ آ َم ْن َت بِاهلل ت ََعا َل ٰى
ال :إنِّي ال أشْ ِفي َ
ِ
َد َع ْو ُت الل َه َفشَ َف َ
س إ َل ْي ِه َك َما
اك ،فآ َم َن بِاهلل ت ََعا َل ٰى َفشَ َفا ُه اهلل ت ََعا َلىَ ،فأت َٰى ا ْل َمل َك َف َج َل َ
َك َ ِ
الَ :ر ِّبيَ ،ق َ
ال َل ُه ا ْل َم ِل ُكَ :م ْن َر َّد َع َل ْي َك َب َص َر َك؟ َق َ
س َف َق َ
الَ :و َل َك َر ٌّب َغ ْي ِري؟!
ان َي ْجل ُ

َق َ
أخ َذ ُه َف َل ْم َي َز ْل ُي َع ّذ ُب ُه َح َّت ٰى َد َّل َع َل ٰى ا ْلغُ المَِ ،ف ِجي َء بِا ْلغُ المِ،
الله َ ،ف َ
الَ :ر ِّبي َو َر ُّب َك ُ
َف َق َ
صَ ،و َت ْف َع ُل
ال َل ُه ا ْل َم ِل ُكْ :
األب َر َ
أي ُب َن َّي! َق ْد َب َلغَ ِم ْن ِس ْح ِر َك َما ت ُْب ِر ُ
ىء األكْ َم َه َو ْ
َو َت ْف َع ُلَ ،ف َق َ
أخ َذ ُه َف َل ْم َي َز ْل ُي َع ِّذ ُب ُه َح َت ٰى
الله ت ََعا َلىَ ،ف َ
أحد ًا ،إن ََّما َيشْ ِفي ُ
ال :إِنِّي ال أشْ ِفي َ
بَ ،ف ِجي َء بِالر ِ
َد َّل َع َلى الر ِ
يل َل ُه :ار ِجع َع ْن ِدينِ َكَ ،فأ َبىَ ،فدَ َعا ِ
اه ِ
اه ِ
ب َف ِق َ
بالم ْنشَ ا ِر،
ْ ْ
َّ
ٰ َّ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يس ا ْلم ِ
ِ
لكَ ،
فقيل
َف ُو ِض َع ا ْلم ْنشَ ُار في َم ْف ِر ِق َر ْأسهَ ،فشَ ق َُّه َح َّت ٰى َو َق َع شقَّا ُهُ ،ث َّم ِجي َء بِ َجل ِ َ
َل ُه :ارجع َع ْن ِدينِ َك َفأ َبىَ ،فو ِض َع ِ
الم ْنشَ ُار في َم ْف ِر ِق َر ْأ ِس ِهَ ،فشَ ق ُّه بِ ِه َح َّت ٰى َو َق َع ِشقَّا ُه،
ُ
ْ ْ
ِ
ِ ِ
أص َحابِ ِهَ ،ف َق َ
ُث َّم ِجي َء با ْلغُ َ
المَِ ،ف ِق َ
ال:
يل َل ُهْ :ار ِج ْع َع ْن دين َكَ ،فأ َبىَ ،فدَ َف َع ُه إِ َل ٰى َن َف ٍر م ْن ْ
فاصع ُدوا بِ ِه ا ْل َج َب َلَ ،فإِ َذا َب َلغْ ُت ْم ِذ ْر َوت َُه َفإِنْ َر َج َع َع ْن ِدينِ ِه
ا ْذ َه ُبوا بِ ِه إِ َل ٰى َج َب ِل َك َذا َو َك َذا
َ
ِ
صع ُدوا بِ ِه ا ْل َج َب َلَ ،ف َق َ
َوإلاَّ ْ
ال :اللهم اكْ ِفنِي ِه ْم بِ َما ِش ْئ َتَ ،ف َر َج َ
ف
فاط َر ُحو ُهَ ،ف َذ َه ُبوا بِه َف َ
ِ
ِ
بِ ِهم ا ْل َجب ُل َفس َق ُطواَ ،و َجا َء َيم ِشي إِ َلى ا ْلم ِل ِ
كَ .ف َق َ
بأص َحابِ َك ؟
ال َل ُه ا ْل َمل ُكَ :ما ُفع َل ْ
ٰ َ
ُ
ْ
َ َ
ِ
أص َحابهَ ،
َف َق َ
فاح ِم ُلو ُه في
الله
الَ :ك َفانِي ِه ُم ُ
إلى َن َف ٍر م ْن ْ
فقال :ا ْذ َه ُبوا به ْ
تعالىَ ،فدَ َف َع ُه ٰ
ٰ
ُق ْر ُقو ٍر َوت ََو َّس ُطوا به ا ْل َب ْح َرَ ،فإِنْ َر َج َع َع ْن ِدينِ ِه َوإلاَّ فاق ِْذ ُفو ُهَ ،ف َذ َه ُبوا بهَ ،
فقال :اللهم
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ِ
ِِ
أت ب ِهم الس ِفي َن ُة َفغَ ِر ُقواَ ،و َجا َء َيم ِشي إ َلى ا ْلم ِل ِ
كَ .
فقال
ٰ َ
اكْ فني ِه ْم َ
ْ
بما ش ْئ َت ،فان َْك َف ْ ُ َّ
ِ
ِ
ال لِ ْلم ِل ِ
بأص َحابِ َك ؟ َف َق َ
ك :إن ََّك َل ْس َت
الَ :ك َفانِي ِه ُم اهللُ
َل ُه ا ْل َمل ُكَ :ما ُفع َل ْ
تعالىَ ،ف َق َ َ
ٰ
ال :تَجمع ال َّناس في َص ِعيد َو ِ
بِ َقاتِ ِلي َح َتى َت ْف َع َل َما ُآم ُر َك بِ ِهَ ،ق َ
اح ٍد،
َ
الَ :ما ُه َو؟ َق َ ْ َ ُ
ٰ
الس ْه َم في َكبِ ِد ا ْل َق ْو ِ
سُ ،ث َّم
َوت َْص ِل ُبني َع َل ٰى َج ْذعٍُ ،ث َّم ُخ ْذ َس ْهم ًا ِم ْن ِك َنانَتيُ ،ث َّم ِ
ضع َّ
ِ
ِ
ِ
اس ِفي
ُق ْل :بِ ْسمِ اهلل َر ِّب ا ْلغُ المُِ ،ث َّم ْارمنيَ ،فإِن ََّك إِ َذا َف َع ْل َت ذل َك َق َت ْل َتنيَ .ف َج َم َع ال َّن َ
ِ ِ ِِ
يد َو ِ
َص ِع ٍ
الس ْه َم في َكبِ ِد
اح ٍدَ ،و َص َل َب ُه َع َل ٰى ِج ْذعٍُ ،ث َّم َ
أخ َذ َس ْهم ًا م ْن ك َنانَتهُ ،ث َّم َو َض َع َّ
سُ ،ث َّم َق َ
ا ْل َق ْو ِ
الس ْه ُم في ُص ْد ِغ ِهَ ،ف َو َض َع َيدَ ُه
ال  :بِ ْسـمِ اهلل َر ِّب ا ْلغُ المُِ ،ث َّم َر َما ُه َف َو َق َع َّ
اتَ .ف َق َ
اس :آ َم َّنا بِ َر ِّب ا ْلغُ َ
المَِ .ف ُأتِ َي ا ْل َم ِل ُكَ ،ف ِق َ
يل َل ُهَ :أر ْأي َت َما
ِفي ُص ْد ِغ ِه َف َم َ
ال ال َّن ُ
باأل ْخ ُد ِ
ود بِأفْو ِاه الس َك ِ
اسَ .فأ َمر ُ
ك
ُك ْن َت ت َْح َذ ُر َق ْد َواهلل ن ََز َل بِ َك َح َذ ُر َكَ ،ق ْد آ َم َن ال َّن ُ
َ
ِّ
َ
ِ
ِ ِِ ِ
َف ُخ َّد ْتَ ،و ُأ ْض ِر َم ِف َيها ال ِّن َير ُانَ ،و َق َ
أو ِق َ
يل َل ُه:
جع َع ْن دينه َفأقْح ُمو ُه فيها ـ ْ
الَ :م ْن َل ْم َي ْر ْ
ِ
اع َس ْت أنْ َت َق َع ِف َيهاَ ،ف َق َ
ال َل َها
بي َل َهاَ ،ف َت َق َ
ا ْق َتح ْم ـَ ،ف َف َع ُلواَ .ح َّت ٰى َجا َءت ْام َرأ ٌة َو َم َع َها َص ٌّ
المَ :يا ُأما ُه اصبِ ِري َفإِن ِ
َّك َع َل ٰى ا ْل َحقِّ »َ .ر َوا ُه ُم ْس ِلم.
ا ْلغُ ُ
َّ ْ
ِ
ِ
الذ ِ
أع َ
ال ُهَ ،و ِه َي بِ َك ْس ِر َّ
ور) بِ َض ِّم
(ذ ْر َو ُة ا ْل َج َب ِل)ْ :
الـم ْع َج َمة َو َض ِّم َهاَ .و(ا ْل ُق ْر ُق ُ
ال ُ
ِ
يد) ُهـ َناَ :
ُ
الش ُق ُ
األ ْر ُ
وق في
ض ا ْل َبا ِرزَ ةُ.
ود)ُّ :
(الص ِع ُ
و(األ ْخ ُد ُ
الس ُف ِنَ .و َّ
ا ْل َقا َف ْين :ن َْو ٌع م َن ُ
َ
األ ْر ِ
اع َس ْت):
(و َت َق َ
ضَ ،كال َّن ْه ِر َ
(وان َْك َف َأ ْت) أي :ا ْن َق َل َب ْتَ .
(و ُأ ْض ِر َم)ُ :أ ِو ِقدَ َ .
الص ِغي ِرَ .
ت ََو َّق َف ْت َو َج ُبـ َن ْت.

غريب الحديث:

األكمه :الذي ُولِد أعمى .األبرص :من في جلده بياض يظهر في ظاهر البدن.
األدواء :األمراض واألسقام.
في كبد القوس :في وسطه ،وهو مقبضها عند الرمي.

إلى شحمة األذن.
ُص ْدغه :بضم الصاد وسكون الدال ،وهو ما بين العين ٰ
بأفواه السكك :بأبواب الطرق.

		
خدتُ :شقَّت.

فأقحموه :ألقوه.
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هداية الحديث:

 )1استحباب التع ُّلم في الصغر ،فإنه كالنقش في الحجر.
تعالى ،ولهم كرامات من اهلل
﴿ )2ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ هم أولياء اهلل
ٰ
تعالى لفضلهم عنده.
ٰ
 )3من رحمة اهلل ؛ أنه يجيب دعوة المضطر إذا دعاه.
إلى اهلل  وإظهار الحق.
على التضحية في سبيل الدعوة ٰ
 )4الحث ٰ
أذى أهل الكفر والبدع والمعاصي باب من أبواب الجهاد في
على ٰ
 )5إن الصبر ٰ
سبيل اهلل  ،وهو من أعظم األعمال الصالحة وقت الفتن.
على العباد جميع ًا،
 )6توحيد اهلل  وإخالص العمل له من أعظم حقوق اهلل
تعالى ٰ
ٰ
وهو ميزان القرب والبعد من اهلل ؛ فالعبد كلما قوي إيمانه ،وعظم شأن التوحيد
في قلبه فإنه يزداد قرب ًا وكرامة عند اهلل  ،وكلما ضعف ذلك اإليمان والتوحيد
فإنه يزداد بعد ًا وذل ًة.
الناس إليه هو توحيد اهلل  ،والنهي عن الشرك بجميع
العالم
 )7أعظم ما يدعو
َ
ُ
أشكاله وأنواعه .فهل عرفنا أول ما ندعو الناس إليه؟!
الَ :مر ال َّنبِي ^ بام ٍ
رأة ت َْب ِكي ِع ْندَ َق ْب ٍرَ ،ف َق َ
َس رضي اهلل عنه َق َ
 31/7ــ َو َع ْن أن ٍ
ال:
ْ
َّ ُّ
«ا َّت ِقي ا َ
صيبتي! َو َل ْم ت َْع ِرف ُْهَ ،ف ِق َ
يل
هلل َو ْ
اصبِري» َف َقا َل ْت :إِ َل ْي َك َع ِّني ؟ َفإِن ََّك َل ْم ت َُص ْب بِ ُم َ
أع ِرف َ
ْك،
َل َها :إن َُّه ال َّنبِ ُّي ^َ ،فأت ْ
اب ال َّنبِ ِّي ^َ ،ف َل ْم ت َِج ْد ِع ْندَ ُه َب َّوابِ َ
َت َب َ
ينَ ،ف َقا َل ْتَ :ل ْم ْ
ِ
الص ْد َم ِة ُ
َف َق َ
فق َع َل ْي ِه.
األو َلى»ُ .م َّت ٌ
الص ْب ُر ع ْندَ َّ
ال« :إن ََّما َّ
َو ِفي ِر َو ٍ
اية لِ ُم ْس ِلمٍ « :ت َْب ِكي َع َل ٰى َصبِ ٍّي َل َها».

هداية الحديث:

إلى الحق ،ورحمته بالخلق.
 )1حسن خلق ال َّن ِّ
بي ^ في دعوته ٰ
 )2الصبر الذي ُيحمد فاعله؛ هو الصبر عند الصدمة األولى.
ول اهلل ^ َق َ
 32/8ــ َو َع ْن أبِي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
ال « َي ُق ُ
الله ت ََعالى:
ول ُ
ِ ِ
اح َت َس َب ُه إلاَّ
أه ِل ُّ
الـم ْؤ ِم ِن ِع ْن ِدي َج َز ٌاء إِ َذا َق َب ْض ُت َص ِف َّي ُه ِم ْن ْ
الدن َْيا ُث َّم ْ
َما ل َع ْبدي ُ
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غريب الحديث:

الصفي :الحبيب ،وما يختاره من ولد أو أم أو أب أو أخ أو عم أو صديق.
َّ

هداية الحديث:

على اهلل فله الجنة.
على قبض َّ
الصفي من الدنيا؛ فالعبد إذا احتسب أجره ٰ
 )1فضيلة الصبر ٰ
على الصبر ،
على عباده؛ فإنه ّ
يعوضهم عظيم األجر ٰ
 )2إظهار فضل اهلل  وكرمه ٰ
فليهنأ الصابرون.
اع ِ
 33/9ــ َو َع ْن َعائِشَ َة رضي اهلل عنها أن َّها َسأ َل ْت َر ُس َ
ول اهلل ^ َعن َّ
ون،
الط ُ
أخ َب َر َها «أن َُّه َك َ
هلل ت ََعا َل ٰى َر ْح َم ًة
َف ْ
هلل ت ََعا َل ٰى َع َل ٰى َم ْن َيشَ ُاءَ ،ف َج َع َل ُه ا ُ
ان َعذاب ًا َي ْب َعث ُُه ا ُ
س ِم ْن َع ْب ٍد َي َق ُع ِفي َّ
اعونَ ،ف َي ْم ُك ُث ِفي َب َل ِد ِه َصابِر ًا ُم ْح َت ِسب ًا َي ْع َل ُم أن ُّه
الط ُ
لِ ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ينَ ،ف َل ْي َ
الش ِه ِ
ال ي ِصيب ُه إلاَّ َما َك َت َب اهلل َل ُه إِلاَّ َك َ ِ
يد»َ .ر َوا ُه ا ُلب َخا ِر ّي.
أج ِر َّ
ُ
ان َل ُه م ْث ُل ْ
ُ ُ
ول«:إنَّ ا َ
هلل َ ق َ
الَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
أنس رضي اهلل عنه َق َ
ول اهلل ^ َي ُق ُ
 34/10ــ َو َع ْن ٍ
ال:
بحبِيب ِ
ِ
الب َخا ِر ّي.
الج َّن َة» ُي ُ
تيهَ ،ف َص َب َرَ ،ع َّو ْض ُّت ُه ِم ْن ُه َما َ
إِ َذا ْاب َت َل ْي ُت َعبدي َ َ
ريد َع ْي َن ْيهَ ،ر َوا ُه ُ

هداية أ
الحاديث:

على الصبر
 )1فضل الصبر واالحتساب ،فهما متالزمان ،وإذا أراد ُ
العبد نيل األجر ٰ
فالبد أن يكون صبره هلل  ال لمصالح دنيوية.
على من نزلت به مصيبة الطاعون أن يلزم بلده ويصبر ويحتسب؛ لقوله
 )2ينبغي ٰ
^« :إذا سمعتم به بأرض فال َتقْدَ ُموا عليه ،وإذا وقع بأرض وأنتم بها فال تخرجوا
فرار ًا منه» رواه البخاري.
تعالى ابتاله؛ ليدفع َع ْن ُه مكروه ًا ،أو يك ّفر عنه ذنب ًا ،أو يرفع له درج ًة
 )3من أحبه اهلل
ٰ
في الدنيا واآلخرة.
 )4الجنة أعظم العوض؛ ألن نعيمها ٍ
ِ
يطلب
باق ببقائها ،فكلما أصاب العبدَ مكرو ٌه َف ْل
الجنة عوض ًا.
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 35/11ــ َو َع ْن َع َط ِ
الَ :ق َ
اء ْب ِن أبِي َر َباحٍ َق َ
ال لِي ْاب ُن َع َّب ٍ
اس رضي اهلل عنهما  :أال
الج َّنة ؟ َف ُق ْل ُت :ب َلىَ ،ق َ ِ ِ
ِ
ُأ ِر َ
بي ^
يك ْام َرأ ًة ِمن ْ
أه ِل َ
َ
ال :هذه َ
الم ْرأ ُة َّ
الس ْو َد ُاء أتَت ال َّن َّ
ت َصبر ِ
ت َو َل ِ
ال« :إنْ ِش ْئ ِ
َف َقا َل ْت :إِنِّي ُأ ْص َر ُعَ ،وإِنِّي َ
أتك َّش ُفَ ،فا ْد ُع اهللَ ت ََعالى لِيَ .ق َ
ك
َْ
ٰ
ِ ِ
ا ْل َج َّن ُةَ ،وإِنْ ِش ْئ ِ
أصبِ ُرَ ،ف َقا َلت :إِنِّي َ
أتك َّش ُف،
ت َد َع ْو ُت ا َ
الى أنْ ُي َعاف َيك» َف َقا َل ْتْ :
هلل ت ََع ٰ
هلل أنْ ال َ
أتك َّش َ
فَ ،فدَ َعا َل َهاُ .م َّت َف ٌق َع َل ْي ِه.
َف ُ
ادع ا َ

هداية الحديث:

 )1فضيلة الصبر؛ فهو سبب لدخول الجنة.
 )2إمكانية الشهادة بالجنة لمن شهد لهم رسول اهلل ^ بها.
فعلى نساء المسلمين اليوم التمثل بهن،
 )3شدة حياء الصحابيات رضي اهلل عنهنٰ ،
وااللتزام بالحجاب الساتر لعوراتهن ،فإن اهلل قد َم َّن عليهن بذلك.
ِ
من َعب ِد اهلل ب ِن َمسع ٍ
ود رضي اهلل عنه َق َ
الَ :كأنِّي أن ُْظ ُر
ْ ْ ُ
 36/12ــ َو َع ْن أبي َع ْبد َّ
الر ْح ِ ْ
ول اهلل ^ يح ِكي نَبيـ ًا ِم َن األ ْنبِي ِ
إ َلى َر ُس ِ
ات اهلل َو َس َ
ال ُم ُه َع َل ْي ِه ْمَ ،ض َر َب ُه َق ْو ُم ُه
اءَ ،ص َل َو ُ
َ ْ
َ
ّ
ٰ
الد َم َع ْن َو ْج ِه ِهَ ،ي ُق ُ
ول« :اللهم اغْ ِف ْر لِ َق ْومي َفإن َُّه ْم ال َي ْع َل ُم َ
ون».
َفأ ْد َم ْوه َُ ،و ُه َو َي ْم َس ُح َّ
ُم َّت َف ٌق َع َل ْي ِه.

غريب الحديث:

جرى
جرى له مثل ما
بي السابق؛ الذي
ٰ
ٰ
يحكي نبي ًا :يماثله ،ويفعل مثل فعل ال َّن ِّ
لنبينا يوم ُأ ٍ
حد صلوات اهلل وسالمه عليهم.
ِّ

هداية الحديث:

األذى في سبيل تبليغ الدعوة للناس.
وتحملهم
 )1االقتداء بصبر األنبياء
ٰ
ّ
أذى
 )2عدم معاملة الجاهلين بمثل أعمالهم ،بل حال المؤمن الصفح الجميل عن ٰ
الجاهلين.
 )3عدم استعجال العذاب بالمخالفين وأعداء الدين.
 37/13ــ َو َع ْن أبِي س ِع ٍ
يد َوأبِي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنهما َع ِن ال َّنبِ ِّي ^ َق َ
الَ « :ما
َ
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ال َح َز ٍن َو َ
ال َه ٍّم َو َ
ب َو َ
يب ا ْل ُم ْس ِل َم ِم ْن ن ََصب َو َ
ال َو َص ٍ
الش ْو َك ُة
أذى َوال َغ ٍّمَ ،ح َّت ٰى َّ
ال ٰ
ُي ِص ُ
ُيشَ ُاك َها إِلاَّ َك َّف َر اهللُ بِ َها ِم ْن َخ َطا َيا ُه»ُ .م َّت َف ٌق َع َل ْيه.
(وا ْل َو َص ُب) :ا ْل َم َر ُ
ض.
َ
 38/14ــ َو َع ْن اب ِن َمسع ٍ
ود رضي اهلل عنه َق َ
الَ :د َخ ْل ُت َع َل ٰى ال َّنبِ ِّي ^َ ،و ُه َو
ْ ُ
ْ
ُوع ُك َو ْعك ًا َش ِديد ًاَ ،ق َ
وع ُكَ ،ف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
وع ُك َك َما
«أج ْل ،إِنِّي ُأ َ
ول اهلل إِن ََّك ت َ
ُي َ
الَ :
ِ
وع ُك َر ُج ِ
أج َر ْي ِن؟ َق َ
الن ِم ُ
«أج ْل َذلِ َك َكذلِ َكَ ،ما ِم ْن
ُي َ
الَ :
نك ْم»ُ ،ق ْل ُت :ذل َك أنَّ َل َك ْ
هلل بِ َها َس ِّيئاتِ ِهَ ،و ُح َّط ْت َع ْن ُه ُذنُو ُب ُه َك َما
ُم ْس ِلمٍ ُي ِص ُيب ُه ً
أذىَ ،ش ْو َك ًة َف َما َف ْو َق َها إلاَّ َك َّف َر ا ُ
الش َج َر ُة َو َر َق َها»ُ .م َّت َف ٌق َع َل ْي ِه.
تح ُّط َّ
ُ
و(الو ْع ُك)َ :مغْ ُث ا ْل ُح َّمىَ ،و ِق َ
يل :ا ْل ُح َّمى.
َ

غريب الحديث:
نصب :تعب.

هداية أ
الحاديث:

 )1من رحمة اهلل بعبده المؤمن ،أنه يكفر َع ْن ُه بما يصيبه من الهم والغم ،والتعب
والمرض ،وغير ذلك.
واألذى بالعبد المؤمن فصبر ،ضاعف اهلل له األجر وكفر َع ْن ُه
 )2كلما اشتد المرض
ٰ
الخطايا.
على اإلنسان أ ّ
األذى وتفويت الثواب ،فالواجب عند
على نفسه بين
ٰ
ال يجمع ٰ
ٰ )3
المصيبة لزوم الصبر وعدم التسخط.
ِ
الَ :ق َ
 39/15ــ َو َع ْن أبِي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
هلل بِ ِه
ول اهلل ^ « َم ْن ُي ِرد ا ُ
ِ ِ
الب َخا ِر ّي.
َخ ْير ًا ُيص ْب م ْن ُه» َر َواه ُ
الص ِ
اد َو َك ْس ِر َها.
َو َض َب ُطوا ( ُي ِص ْب) :ب َف ْتحِ َّ

غريب الحديث:

قدر عليه المصائب.
ُيصب منه :أي أن اهلل ُي ّ
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هداية الحديث:

 )1إن مقابلة االبتالء بالصبر واالحتساب ،يرفع اهلل به الدرجات ،ويكفر الخطيئات.
على أن اهلل يحبه ،ويريد به الخير.
 )2المصائب التي تنزل بالمؤمن دليل ٰ
ول اهلل ^َ « :
الَ :ق َ
َس رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
 40/16ــ َو َع ْن أن ٍ
أح ُ
دك ُم
ال َي َت َم َّن َي َّن َ
ان الب َّد َف ِ
ال َف ْل ُيقل :اللهم أحيِني َما َكان ِ
اع ً
َت ا ْل َح َيا ُة َخ ْير ًا
ا ْل َم ْو َت ُ
لض ٍّر َ
أصا َب ُهَ ،فإِنْ َك َ ُ
ْ
لِيَ ،وتَو َّفني إ َذا َكان ِ
َت ا ْل َو َفا ُة َخ ْير ًا لِي»ُ .م َّت َف ٌق َع َل ْي ِه.
َ

هداية الحديث:

 )1النهي عن تمني الموت عند الفتن والمصائب؛ ألن هذا يخالف واجب الصبر،
على جزع صاحبها.
ويدل ٰ
وخير الناس من
إلى اهللَ ،م َع حب لقاء اهلل .
ُ
 )2العبد المؤمن يفوض جميع أموره ٰ
طال عمره وحسن عمله.
األر ِّت رضي اهلل عنه َق َ
 41/17ــ َو َع ْن أبِي َع ْب ِد اهلل َخ َّب ِ
الَ :ش َك ْونَا إِ َل ٰى
اب ْب ِن َ
َر ُس ِ
ال ت َْس َت ْن ِص ُر َل َنا؟ أ َ
ول اهلل ^َ ،و ُه َو ُم َت َو ِّسدٌ ُب ْر َد ًة َل ُه ِفي ِظ ِّل ا ْل َك ْع َب ِةَ ،ف ُق ْل َنا :أ َ
ال ت َْد ُعو
ِ
َل َنا؟ َف َق َ
األر ِ
الَ « :ق ْد َك َ
ض َف ُي ْج َع ُل ِفيها،
الر ُج ُلَ ،ف ُي ْح َف ُر َل ُه في ْ
ان َم ْن َق ْب َل ُك ْم ُي ْؤ َخ ُذ َّ
اط ا ْل َح ِد ِ
وضع َع َلى ر ْأ ِس ِه َفيجع ُل نِص َفي ِنَ ،ويمشَ ُط بِأمشَ ِ
يد َما
ُ ْ َ
ُث َّم ُي ْؤت َٰى با ْل ِم ْنشَ ا ِر َف ُي َ ُ ٰ َ
ْ
ُْ
ْ ْ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ُد َ
األم َر َح َّت ٰى َي ِس َير
ون َل ْح ِمه َو َع ْظ ِمهَ ،ما َي ُص ُّد ُه ذل َك َع ْن دينهَ ،واهللِ ُليت َّم َّن ا ُ
هلل َه َذا ْ
الذ ْئ َب َع َلى َغ َن ِم ِهَ ،و ِ
الر ِ
اك ُب ِم ْن َص ْن َعا َء إِ َلى َح ْض َر َم ْو َت َ
هلل َو ِّ
ال َي َخ ُ
لك َّن ُك ْم
اف إِلاَّ ا َ
َّ
ٰ
ٰ
ت َْس َت ْع ِج ُل َ
الب َخا ِر ّي.
ون»َ .،ر َوا ُه ُ
ين ِش َّدةً».
«و ُه َو ُم َت َو ِّسد ُب ْر َد ًة َو َق ْد َل ِقي َنا ِم َن ا ْل ُمشْ ِر ِك َ
َو ِفي ِروا َيةَ :

غريب الحديث:

متوسد بردة :جعلها تحت رأسه كالوسادة.

هداية الحديث:

على أذية أعداء المسلمينَ ،م َع األخذ بأسباب النصر والفرج.
 )1وجوب الصبر ٰ
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 )2من دالئل النبوة :صدق ما أخبر به ^؛ حيث َك َ
ان عاقبة الصبر ما َب َّشر به من إتمام
أمر الدين.
 42/18ــ َو َع ْن اب ِن َمسع ٍ
ود رضي اهلل عنه َق َ
ان َي ْو ُم ُح َن ْي ٍن آ َث َر َر ُس ُ
الَ :ل َّما َك َ
ول اهلل
ْ ْ ُ
أع َط ٰى األق َْر َع ْب َن َحابِ ٍ
أع َط ٰى ُع َي ْي َن َة ْب َن
س ما َئ ًة ِم َن اإلبِ ِلَ ،و ْ
^ نَاس ًا في ا ْل ِق ْس َم ِةَ ،ف ْ
ِ
ِ
ِ
أع َطى نَاس ًا ِمن أشْ ر ِ
اف ا ْل َع َربَ ،وآ َث َر ُه ْم َي ْو َمئِ ٍذ ِفي ا ْل ِق ْس َم ِةَ .ف َق َ
ال
َ
ح ْص ٍن م ْث َل ذل َكَ ،و ْ ٰ
َر ُج ٌلَ :واهللِ َ
إن َه ِذ ِه ِق ْس َم ٌة َما ُع ِد َل ِف َيهاَ ،و َما ُأ ِريدَ ِف َيها َو ْج ُه اهلل َ ،ف ُق ْل ُتَ :واهللِ ُأل ْخبِ َرنَّ
الص ِ
رفُ .ث َّم َق َ
أخ َب ْرت ُُه بِ َما َق َ
َر ُس َ
غي َر َو ْج ُه ُه َح َت ٰى َك َ
ال:
ول اهلل ^َ ،فأت َْي ُت ُه َف ْ
ان َك ِّ
الَ ،ف َت َّ
« َف َم ْن َي ْع ِد ُل إِ َذا َل ْم َي ْع ِد ِل اهللُ َو َر ُسو ُل ُه»؟ ُث َّم َق َ
وسىَ ،ق ْد ُأ ْو ِذي بِأكْ ث ََر
الَ « :ي ْر َح ُم اهللُ ُم َ
ِم ْن َ
هذا َف َص َب َر»َ .ف ُق ْل ُت :ال َج َر َم ال ْأر َف ُع إِ َل ْي ِه َب ْعدَ َها َح ِديث ًاُ .م َّت َف ٌق َع َل ْي ِه.
ِ
ف) ُهو بِ َكس ِر َّ ِ
الصر ِ
َو َق ْو ُل ُهَ :
أح َمر.
الصاد ا ْل ُم ْه َم َلةَ :و ُه َو ِص ْبغٌ ْ
َ ْ
(ك ِّ ْ

غريب الحديث:

بمعنى تحقق الشيء.
ال جرم :ح ّق ًا،
ٰ

هداية الحديث:

رى في إعطائه المصلحةَ ،كأنْ يكون في ذلك
 )1جواز أن يعطي ولي األمر من َي ٰ
تأليف ًا للقلوب.
على األذى ،وأن يحتسب األجر عند اهلل
على العبد أن يقتدي باألنبياء في الصبر ٰ
ٰ )2
تعالى ،فإن أوذي فإنه يسلي نفسه بما أصاب األنبياء َق ْبلنا صلوات اهلل وسالمه
ٰ
عليهم.
الَ :ق َ
أنس رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
 43/19ــ َو َع ْن ٍ
هلل بِ َع ْب ِد ِه
ول اهلل ^« :إِ َذا َأرا َد ا ُ
الدن َْياَ ،وإِ َذا َأرا َد اهللُ بِ َع ْب ِد ِه الشَ َّر ْأم َس َك َع ْن ُه بِ َذ ْنبِ ِه َح َّت ٰى ُي َو ِاف َي
َخ ْير ًا َع َّج َل َل ُه ا ْل ُع ُقو َب َة ِفي ُّ
بِ ِه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة».
ال ال َّنبِي ^« :إِنَّ ِع َظم ا ْل َج َز ِاء َمع ِع َظمِ ا ْلب ِ
َو َق َ
أح َّب َق ْوم ًا
الءَ ،وإنَّ الل َه ت ََعا َل ٰى إِ َذا َ
َ
َ
َ
ُّ
ِ
ِ
الس ْخ ُط»َ .ر َوا ُه ال ّترمذي َو َق َ
ال:
ْاب َت ُ
الهمَ ،ف َم ْن َرض َي َف َل ُه ِّ
الرضىَ ،و َم ْن َسخ َط َف َل ُه ُّ
َح ِديث َح َس ٌن.
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هداية الحديث:

 )1العقوبات تك ّفر السيئات.
الرضى من اهلل .
حتى يكتب له
ٰ
على المصائبٰ ،
على العبد أن يصبر ٰ
ٰ )2
ٍ
ٍ
وموعد
لحكمة
 )3إن إمهال اهلل  للعاصين هو استدراج لهم ،فالعقوبة تؤخر
تعالى﴿ .ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﴾.
قدره اهلل
ّ
ٰ
فائدة:

أقوى إيمان ًا ،ازداد
على أن المؤمن كلما كان
ٰ
في هذه األحاديث داللة صريحة ٰ
على
ابتال ًء وامتحان ًا ،وكلما ضعف إيمانه ،خف ابتالؤه وامتحانه ،ففي هذا ٌّ
رد ٰ

ضعفاء العقول واألحالم الذين يظنون أن المؤمن إذا أصيب ببالء فإنه غير مرضي
الرضى في اآلخرة ،بالسعة والرخاء
عند ربه ،وهو ظن باطل ومقاييس فاسدة ،لربط
ٰ

في الدنيا﴿ .ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯶ ﯷ ﯸ ﴾.
َس رضي اهلل عنه َق َ
 44/20ــ َو َع ْن أن ٍ
الَ :ك َ
ان ْاب ٌن ألبي َط ْل َح َة رضي اهلل عنه
يشْ ِ
تكيَ ،ف َخ َر َج أ ُبو َط ْل َح َةَ ،ف ُقبِ َ
ض الصبِ ُّيَ ،ف َل َّما َر َج َع أ ُبو َط ْل َح َة َقالَ :ما َف َع َل ْابنِي؟
َ
أس َك ُن َما َك َ
انَ ،ف َق َّر َب ْت إِ َل ْي ِه ا ْل َعشَ ا َء َف َت َع َّشىُ ،ث َّم
َقا َل ْت ُأ ُّم ُس َل ْيمٍ َو ِه َي ُأ ُّم َ
بيُ :ه َو ْ
الص ِّ
أص َ ِ
أص َب َح أ ُبو َط ْل َح َة أتى َر ُس َ
ول اهلل ^
َ
اب م ْن َهاَ ،ف َل َّما َف َر َغ َقا َل ْتَ :و ُاروا َّ
الصبِ َّيَ ،ف َل َّما ْ
ٰ
ال :ن ََعمَ ،ق َ
«أع َر ْس ُت ُم ال َّل ْي َل َة؟» َق َ
أخ َب َر ُهَ ،ف َق َ
ال« :اللهم َبا ِر ْك َل ُه َما؟» َف َو َلدَ ْت ُغالم ًا،
َف ْ
الَ :
ال لِي أ ُبو َط ْل َح َة :اح ِم ْل ُه َح َّتى ت َْأتِي بِ ِه ال َّنبِي ^َ ،و َب َع َث َم َع ُه بِ َتمر ٍ
اتَ ،ف َق َ
َف َق َ
ال« :أ َم َع ُه
ْ
َ َ
َّ
ٰ
أخ َذ َها ِم ْن ِف ِ
َشي ٌء؟» َق َ
يه َف َج َع َل َها ِفي
أخ َذها ال َّنبِ ُّي ^ َف َم َضغَ َهاُ ،ث َّم َ
اتَ ،ف َ
ال :ن ََع ْم ،ت ََم َر ٌ
ْ
ِ
بيُ ،ث َّم َح َّن َك ُهَ ،و َس َّما ُه َع ْبدَ اهللُ .م َّت َفق َع ْليه.
في َّ
الص ِّ
ال ر ُج ٌل ِم َن األن َْصا ِرَ :فرأي ُت تِس َع َة أو ٍ
َو ِفي ِر َوا َي ٍة ل ْل ُب َخا ِر ِّيَ :ق َ
الد
ال ْاب ُن ُع َي ْي َن َةَ :ف َق َ َ
ْ
َ ْ
ْ
الد َعب ِد اهلل ا ْلمو ُل ِ
آنَ ،يعنِي ِم ْن أو ِ
ود.
ْ
ُك َّل ُه ْم َق ْد َق َرؤُ وا ا ْل ُق ْر َ ْ
َ ْ
ْ
أله ِل َها :ال ت َُحدِّ ُثوا
َو ِفي ِر َوا َي ٍة لِ ُم ْس ِلمٍ َ :م َ
ات ْاب ٌن ألبي َط ْل َح َة ِم ْن ُأ ِّم ُس َل ْيمٍ َ ،ف َقا َل ْت ْ
ون أنا ُأ َحدِّ ُث ُهَ ،ف َجا َء َف َق َّر َب ْت إِ َل ْي ِه َعشَ ا ًء َف َ
أ َبا َط ْل َح َة بابنِ ِه َح َّت ٰى ُأك َ
أك َل َو َش ِر َبُ ،ث َّم ت ََص َّن َع ْت
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اب ِم ْن َها
َت ت ََص َّن ُع َق ْب َل ذلِ َكَ ،ف َو َق َع بِ َهاَ ،ف َل َّما أنْ َر ْ
أح َس َن َما َكان ْ
أص َ
أت أن ُّه َق ْد َشبِ َع َو َ
َل ُه ْ
أه َل َبي ٍ
ت َف َط َل ُبوا َعا ِر َي َت ُه ْمَ ،أ َل ُهم
َقا َل ْتَ :يا أ َبا َط ْل َح َةَ ،أر ْأي َت َل ْو أنَّ َق ْوم ًا َ
أع ُاروا َعا ِر َي َت ُه ْم ْ ْ
الَ :فغَ ِض َبُ ،ث َّم َق َ
ب ْاب َن َكَ .ق َ
وه ْم ؟ َق َ
اح َت ِس ِ
ال :ت ََركْ تِني َح َّت ٰى
أنْ َي ْم َن ُع ُ
ال :الَ ،ف َقا َل ْتَ :ف ْ
إ َذا َت َل َّط ْخ ُت ُثم ْ ِ
انَ ،ف َق َ
بابني! َفان َْط َلقَ َح َّتى أتَى َر ُس َ
أخ َب َر ُه بِ َما َك َ
ال
ول اهلل ^ َف ْ
أخ َب ْرتني ْ
َّ
ٰ ٰ
ان َر ُس ُ
َر ُس ُ
الله في َل ْي َلتِ ُكما» َقالَ :ف َح َم َل ْتَ ،قالَ :و َك َ
ول اهلل ^ في
ار َك ُ
ول اهلل ^َ « :ب َ
ُ
َس َف ٍر َو ِه َي َم َع ُهَ ،و َك َ
أتى ا ْل َم ِدي َن َة ِم ْن َس َف ٍر ال َي ْط ُر ُق َها ُط ُروق ًا َفدَ ن َْوا
ان َر ُسول اهلل ^ إ َذا ٰ
س َع َل ْي َها أ ُبو َط ْل َح َةَ ،وان َْط َلقَ َر ُس ُ
ِم َن ا ْل َم ِدي َن ِةَ ،ف َض َر َب َها ا ْل َم َخ ُ
ول اهلل ^،
اضَ ،ف ْ
اح َت َب َ
ِ
أخر َج َم َع َر ُس ِ
َق َ
الَ :ي ُق ُ
ول اهلل ^ إذا
ول أ ُبو َط ْل َح َة :إِن ََّك َل َت ْع َل ُم َيا َر ِّب أن ُّه ُي ْع ِج ُبني أنْ ْ ُ
اح َتب ْس ُت بِ َما ت ََرى ،ت َُق ُ
ول ُأ ُّم ُس َل ْيمٍ َ :يا أ َبا َط ْل َح َة َما
َخ َر َجَ ،وأ ْد ُخ َل َم َع ُه إ َذا َد َخ َلَ ،و َقد ْ
أج ُد الذي ُك ْن ُت ِ
ِ
أج ُد ،ان َْط ِل ْقَ ،
الم َخ ُ
ين َق ِد َما َف َو َلدَ ْت ُغالم ًا.
اض ِح َ
فانط َل ْق َناَ ،و َض َر َب َها َ
ِ ُ
أحدٌ َح َّتى تَغْ ُد َو بِ ِه َع َلى َر ُس ِ
أص َب َح
َس ال ُي ْر ِض ُع ُه َ
ول ^َ ،ف َل َّما ْ
َف َقا َل ْت لي أ ِّميَ :يا أن ُ
ٰ
ٰ
ول اهلل ^ َو َذ َكر تَم َام ا ْل َح ِد ِ
ْت بِ ِه إ َلى َر ُس ِ
يث.
اح َت َم ْل ُته َفان َْط َلق ُ
ْ
َ َ
ٰ

غريب الحديث:

أع ّرستم الليلة؟ :أعرس الرجل :دخل بامرأته عند بنائه بها.
َ
تلطخت :كناية عن التلوث بالجماع.
ال يطرقها طروق ًا :ال يأتيها لي ً
ال.

هداية الحديث:

عنهن في صبرهن؛
على النساء اليوم اتخاذ القدوات من الصحابيات رضي اهلل
ّ
ٰ )1
كأم سليم رضي اهلل عنها.
 )2من فقه العبد أن يختار ألبنائه وبناته أحسن األسماء.
 )3من صبر واحتسب عند المصيبة أبدله اهلل  خير ًا مما أصابه في نفسه وأهله.
ِ
ول اهلل ^ َق َ
 45/21ــ َو َع ْن أبِي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
الشد ُيد
س
الَ « :ل ْي َ
بالصر ِ
ديد ا َّل ِذي َي ْم ِل ُك َن ْف َس ُه َع ْندَ ا ْلغَ َض ِ
ب»ُ .م َّت َف ٌق َع َل ْيه.
عة ،إن ََّما َّ
الش ُ
ُّ َ
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ِ
«والصر َع ُة» بِ َضم َّ ِ
أص ُل ُه ِع ْندَ ا ْل َع َر ِ
اس َكثِير ًا.
ب َم ْن َي ْص َر ُع ال َّن َ
الراءَ ،و ْ
ِّ
َ ُّ َ
الصاد َو َف ْتحِ َّ
مان ْب ِن ُص َرد رضي اهلل عنه َق َ
 46/22ــ َو َع ْن ُس َل ْي َ
الُ :ك ْن ُت َجالِس ًا َم َع ال َّنبِ ِّي ^،
ِ
َو َر ُجالن َيس َتب ِ
اج ُهَ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^:
انَ ،و َ
أو َد ُ
أح ُد ُه َما َقد ْ
اح َم َّر َو ْج ُه ُهَ ،وا ْن َت َف َخ ْت ْ
ْ َّ
ِ
لم ًة َل ْو َقا َل َها َل َذ َه َب َع ْن ُه َما َي ِج ُدَ ،ل ْو َق َ
الُ :أع ُ
وذ بِاهلل ِم َن َّ
الر ِجيمِ
«إنِّي ْ
ألع َل ُم َك َ
الش ْي َطان َّ
ِ
َذ َه َب ع ْن ُه َما َي ِج ُد»َ .ف َقا ُلوا َل ُه :إِنَّ ال َّنبِي ^ َق َ
الر ِجيمِ ».
ال« :ت ََع َّو ْذ باهلل ِم َن َّ
الش ْي َطان َّ
َّ
ُم َّت َف ٌق َع َل ْيه.

هداية أ
الحاديث:

على أن يملك اإلنسان نفسه عند الغضب.
 )1الحث ٰ
هوى النفس؛
على الصبر ورد ٰ
 )2االستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم ،مما يعين العبد ٰ
حتى يقول المنكر،
ألن الشيطان أصل كل شر ،وال يزال ينفخ في نفس الغضبانٰ ،
ويفعل ما يخالف رضا الرحمن.
تعالى من نزغ الشيطان ،وأما الغضب النتهاك حرمات اهلل
 )3إن الغضب لغير اهلل
ٰ
فهو عالمة صحة اإليمان.
أنس رضي اهلل عنه أنَّ ال َّنبِي ^ َق َ
 47/23ــ َو َع ْن ُم َعاذ ْب ِن ٍ
الَ « :م ْن َك َظ َم َغ ْيظ ًاَ ،و ُه َو
َّ
َق ِ
اد ٌر َع َل ٰى أن ُي ْن ِف َذ ُهَ ،د َعا ُه اهلل ُس ْب َحان َُه َوت ََعا َل ٰى َع َل ٰى ُرؤُ ِ
وس ا ْل َخالئِ ِق َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َح َّت ٰى
ي َخير ُه ِم َن ا ْل ُحو ِر ِ
ذي َو َق َ
الع ِ
الَ :ح ٌ
سن.
ديث َح ٌ
ين َما َشا َء»َ .روا ُه أ ُبو َد ُاو َدَ ،وال ِّت ْر ِم ُّ
ُ ِّ َ
أو ِصنيَ ،ق َ
ال َق َ
 48/24ــ َو َع ْن أبِي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه ،أنَّ َر ُج ً
ال:
ال لل َّنبِ ِّي ^ْ :
ضب» َف َر َّد َد ِم َرار ًاَ ،ق َ
اري.
الب ُخ ّ
ال« :ال تَغْ ْ
«ال تَغْ ْ
ضب»َ .ر َوا ُه ُ
الَ :ق َ
 49/25ــ َو َع ْن أبِي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ول اهلل ^َ « :ما َي َز ُ
ال َر ُس ُ
الء
ال ا ْل َب ُ
ِِ
ِ ِ َِ
ِ ِ ِ
ِ
الى َو َما َع َل ْي ِه َخ ِطي َئ ٌة».
با ْل ُمؤم ِن َوا ْل ُم ْؤم َنة في َن ْفسه َو َولده َو َمالهَ ،ح َّت ٰى َي ْل َق ٰى اهلل ت ََع ٰ
ِ
ذي َو َق َ
الَ :ح ِد ٌ
يح.
يث
ٌ
َر َوا ُه ال ِّت ْر ِم ُّ
حسن صح ٌ

غريب الحديث:

كظم غيظ ًا :احتمل سببه وصبر عليه.
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هداية أ
الحاديث:

وصى به
إلى اهلل  ،ومن أهم ما ُي ٰ
 )1فضيلة الصبر؛ فهو من أعظم ما ُيتقرب به ٰ
العبد.
تعالى ك ّفر اهلل َع ْن ُه سيئاته.
 )2إذا صبر العبد واحتسب األجر عند اهلل
ٰ
 )3من رحمة اهلل  بعباده المؤمنين؛ أن يك ِّفر عنهم ذنوبهم بما يبتليهم من مصائب
الدنيا وآفاتها.
 50/26ــ َو َع ْن ْابن َع َّب ٍ
اس رضي اهلل عنهما َقالَ :ق ِد َم ُع َي ْي َن ُة ْب ُن ِح ْص ٍن َف َن َز َل َع َل ٰى
ان ِم َن ال َّن َف ِر ا َّل ِذ َ ِ
أخ ِ
اب ِن ِ
يه ا ْل ُح ِّر ْب ِن َق ْي ٍ
يهم ُع َم ُر رضي اهلل عنهَ ،و َك َ
سَ ،و َك َ
ان
ْ
ين ُي ْدن ْ
أو ُش َّبان ًاَ ،ف َق َ
او َرتِ ِه ُك ُهو ً
اب َم ْج ِل ِ
ال
أص َح َ
ومشَ َ
س ُع َم َر رضي اهلل عنه ُ
ا ْل ُق َّر ُاء ْ
ال َكانُوا ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اس َت ْأ َذ َن،
ُع َي ْي َن ُة ْ
الب ِن أخيهَ :يا ْاب َن أخي َل َك َو ْج ٌه ع ْندَ َه َذا األمي ِر َفاس َت ْأذنْ لي َع َل ْيهَ ،ف ْ
َف ِ
أذ َن َل ُه ُع َم ُرَ .ف َل َّما َد َخ َل َق َ
الِ :هي َيا ْاب َن ا ْل َخ َّط ِ
ابَ ،ف َواهلل َما ت ُْع ِطي َنا ا ْل َج ْزلَ ،وال ت َْح ُك ُم
ال َل ُه ا ْل ُحر :يا ِ
ِفي َنا بِا ْلع ْد ِلَ ،فغَ ِض َب ُعمر رضي اهلل عنه َح َّتى َهم أنْ ي ِ
وق َع بهَ ،ف َق َ
أم َير
َ
ُّ َ
ٰ َّ ُ
َُ
نين إِنَّ اهلل ت ََعالى َق َ
ال لِ َنبِ ِّي ِه ^﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾
ا ْل ُم ْؤ ِم َ
ٰ
الج ِ
[األعرافَ ،]199 :وإِنَّ َ
َالهاَ ،و َك َ
ان َو َّقاف ًا
ين ت َ
اوزَ ها ُع َم ُر ِح َ
اه ِل َ
هذا ِم َن َ
ينَ ،واهللِ َما َج َ
ِع ْندَ ِك َت ِ
اب اهلل ت ََعالىَ .ر َوا ُه ا ُلب َخا ِر ّي.

غريب الحديث:

ِه ْي :كلمة تهديد.

ما تعطينا الجزل :أي ما تعطينا العطاء الكثير.

هداية الحديث:

على اإلنسان إذا أصابه الغضب أو الغيظ أن يتذكر كالم اهلل  ،وكالم رسول اهلل
ٰ )1
تعالى.
^ ،وفعل الصحابة رضي اهلل عنهم وصبرهم ،ليكون و ّقاف ًا عند حدود اهلل
ٰ
 )2عظيم فضل الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه؛ فقد َك َ
ان و ّقاف ًا
فعلى المسلمين اليوم اتخاذ القدوات من أمثال الصحابة،
عند حدود اهلل .
ٰ
رضي اهلل عنهم ويجانب أمثال أهل الكفر والفسوق والغفلة.
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على ولي األمر أن يختار ُجلساء من أهل العلم واإليمان.
 )3الواجب ٰ
 51/27ــ َو َعن اب ِن َمسع ٍ
َ
رسول اهلل ^ قال« :إن ََّها َس ُ
تك ُ
ود رضي اهلل عنه أنَّ
ون
ْ ْ ُ
ِ
ِ
رس َ
ول اهلل َف َما ت َْأ ُم ُرنَا ؟ قال :ت َُؤ ُّد َ
ون ا ْل َح َّق ا َّلذي
َب ْعدي أ َث َر ٌة َو ُأ ُم ٌ
ور تُنك ُرون ََها ! َقا ُلواَ :يا ُ
ون ا َ
َع َل ْي ُك ْمَ ،وت َْسأ ُل َ
متفق عليه.
هلل الذي َل ُك ْم»ٌ .
بالشي ِء َعم ْن َل ُه ِ
فيه َح ّق.
«واأل َث َرة» :االن ُ
ْفراد َّ ْ َّ
 52/28ــ َو َعن أبي َي ْح َي ٰى ُأ َس ْي ِد ْبن ُح َض ْي ٍر رضي اهلل عنه أنَّ َر ُج ً
ال ِم َن األن َْصا ِر
ِ
اس َت ْع َم ْل َت ُفالن ًا؟ َف َق َ
َ
ال« :إن َُّك ْم َس َت ْل َق ْو َن َب ْع ِدي
قال :يا
رسول اهلل ،أال ت َْس َت ْعم ُلني َك َما ْ
فاصبِ ُروا ح َّت ٰى َت ْل َقوني َع َل ٰى ا ْل َح ْو ِ
متفق عليه
ض»ٌ .
أثرةًْ ،
َ
ٍ
اء ُمهم َل ٍة َم ْضمو َم ٍة َو َض ٍ
وح ٍة،
عج َم ٍة َم ْف ُت َ
اد ُم َ
«و ُأ َس ْيدٌ » بِ َض ِّم ا ْل َه ْم َز ِةَ .
َ
«و ُح َض ْي ٌر» :بِ َح ْ َ
ُ
َواهلل ْأع َل ُم.

هداية أ
الحاديث:

على ظلم والة األمور في حقوق الرعية ،وأداء ما عليهم
ّ )1
على الصبر ٰ
حث العباد ٰ
من السمع والطاعة بالمعروف.
 )2إن سؤال اهلل  من فضله من أعظم األسباب لحصول المطلوب ودفع
المرهوب.

بي ^ .والمؤمن إن فاته
 )3من جزاء الصابرين يوم القيامة الشرب من حوض ال َّن ِّ
شيء من حظوظ الدنيا َف ْل ّ
يتذك ْر ما في اآلخرة من الثواب العظيم.
ِ
َ
أو َف ٰى رضي اهلل عنهما أنَّ
رسول اهلل
هيم َع ْبد اهلل ْبن أبي ْ
 53/29ــ َو َع ْن أبي ْإب َر َ
ِ
ض أي ِ
ام ِه ا َلتِي َل ِقي ِف َيها ا ْل َع ُدو ،ا ْن َت َظر َح َتى إ َذا َم ِ
يهمَ ،ف َقال:
الت َّ
َّ
^ في َب ْع ِ َّ
الش ْم ُ
س َق َام ف ْ
َ
َ ٰ
ِ
اصبِ ُروا،
الع ِاف َي َةَ ،فإ َذا َل ِقي ُت ُم ُ
اسأ ُلوا ا َ
هلل َ
وه ْم َف ْ
« َيا ُّأيها ال َّن ُ
اس ال َت َت َم َّن ْوا ل َقا َء ا ْل َع ُد ِّوَ ،و ْ
ِ
ِ ِ
بي ^« :اللهم ُم ْن ِز َل ا ْل ِك َت ِ
اب،
َو ْاع َل ُموا أنَّ ا ْل َج َّن َة ت َْح َت ظالل ُّ
الس ُيوف» ُث َّم قال ال َّن ُّ
األح َز ِ
الس َح ِ
متفق َعليه .وباهلل
ابْ ،اه ِز ْم ُه ْم َوان ُْص ْرنَا َع َل ْي ِه ْم»ٌ .
ابَ ،و َها ِز َم ْ
َو ُم ْج ِر َي َّ
فيق.
ال َّت ْو ُ
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هداية الحديث:

يتمنى لقاء العدو ،وإذا لقيه فالواجب أن يصبر ،ويسأل اهلل  أن
 )1نهي العبد أن
ٰ
على هذه الوظيفة.
يعينه ٰ
إلى اهلل
على األعداء بالهزيمة ،فحال المجاهد هو اللجوء ٰ
 )2استحباب الدعاء ٰ
على أعدائه.
تعالى أن ينصره ٰ
ٰ
فائدة:

إن النهي عن تمني لقاء العدو ال يعني كراهية الجهاد ،وعدم تحديث النفس

بالغزو أو تمني الشهادة في سبيل اهلل ،فإن ذلك كله مما رغّ ب الشرع به ،وجعله من
الصدِّ يقين.
صفات المتقين ومنازل ِّ
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 4ــ باب ال�صدق
تعالى﴿:ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾ [التوبة، ]119 :
قال اهلل
ٰ

تعالى﴿ :ﭷ ﭸ
تعالى ﴿:ﮩ ﮪ﴾ [األحزاب ، ]35 :وقال
وقال
ٰ
ٰ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [محمد.]21 :

هداية آ
اليات:

وتعالى عبا َده المؤمنين أن يصدقوا ،وأن َيلزموا الصدق ليكونوا
 )1يأمر اهلل سبحانه
ٰ
من أهله.
 )2الصدق خصلة محمودة مطلوبة من المؤمنين عامة ،رجا ً
ال ونسا ًء.
خير ومنجاة ،وهو الذي يعطي األقوال ،واألعمال ،واألحوال ،قيمتها.
 )3الصدق ٌ

وأما األحاديث:

ٍ
الص ْد َق
بي ^ قال« :إنَّ َ
 54/1ــ َف َّ
األو ُلَ :عن ْابن َم ْس ُعود رضي اهلل عنه عن ال َّن ِّ
ِ
ِ
ِ
الر ُج َل َل َي ْص ُد ُق َح َّت ٰى ُي ْك َت َب ِع ْندَ اهلل
َي ْهدي إ َل ٰى ا ْلبِ ِّر َ ،وإنَّ ا ْلبِ َّر َي ْهدي إ َل ٰى الج َّنةَ ،وإنَّ َّ
ِ
ِ
ِ
ِصدِّ يق ًاَ ،و َ
الر ُج َل
إن ا ْل َكذ َب َي ْهدي إ َل ٰى ا ْل ُف ُجو ِرَ ،وإنَّ ا ْل ُف ُج َ
ور َي ْهدي إ َل ٰى ال َّنا ِرَ ،وإنَّ َّ
متفق عليه.
َل َي ْك ِذ ُب َح َّت ٰى ُي ْـك َت َب ِع ْندَ اهلل َك َّذاب ًا»ٌ .

غريب الحديث:

البِ ّر :اسم جامع لكل الخيرات.

الفجور :األعمال السيئة.

هداية الحديث:

 )1الترغيب في الصدق وتحريه؛ ألنه سبب كل خير .والتحذير من الكذب والتساهل
فيه؛ ألنه سبب كل شر.
 )2الكذب حرام ،وال يجوز لإلنسان أن يكذب مطلق ًا ،ولو من أجل الضحك أو
يسمى عند العامة (الكذبة البيضاء) فحرام؛ إذ الكذب كله أسود،
المزاح .وما
ٰ
وعلى صاحبه ،إلاَّ ما استثناه الشارع من الكذب المباح.
على الناس
ٰ
وشر ٰ
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فائـدة:
بي ^ أشياء أبيح فيها الكذب للمصلحة ،وهي الكذب:
ورد عن ال َّن ِّ
 )1في الحرب.
 )2وفي اإلصالح بين الناس.
 )3وفي حديث المرأة زوجها وحديثه إياها.
ِ
الكذب في
بي ^ ِم َن
كما في حديث أم كلثوم بنت عقبة قالتّ :
«رخص ال َّن ُّ
ٍ
ثالث :في الحرب ،وفي اإلصالح بين الناس ،وقول الرجل المرأته» .وفي رواية:
ِ
ِ
ِ
ِ
زوج َها» .رواه أحمد.
وحديث
الرجل امرأت َُه،
«وحديث
المرأة َ
 55/2ــ الثَّانيَ :ع ْن أبي ُم َح َّم ٍد ا ْل َح َس ِن ْب ِن َع ِل ِّي ْبن أبي َطالِ ٍ
ب رضي اهلل عنهما،
ِ
ِ
الص ْد َق
ريب َكَ ،فإنَّ ِّ
ريب َك إ َل ٰى َما ال َي ُ
قالَ :حف ْظ ُت ،م ْن رسول اهلل ^َ « :د ْع َما َي ُ
ٌ
صحيح.
حديث
ُط َم ْأني َن ٌةَ ،وا ْل َك ِذ َب ِر َيب ٌة» .رواه ال ِّت ْرمذي وقال:
ٌ

َقو ُل ُه« :ي ِريب َك» ُهو بفتحِ ِ
واع ِد ْل إ َل ٰى
الياء
وضمهاَ ،و َم ْع َنا ُه :ا ْت ُر ْك ما ت َُش ُّك في ِح ِّلهْ ،
َ
ّ
ْ
َ ُ
َما ال ت َُش ُّك فيه.

غريب الحديث:

يريبك :يوقعك في الريب وهو الشك.

هداية الحديث:

إلى الصدق؛ ألن الكذب ريبة ،والصدق
على اإلنسان أن يدع الكذب ٰ
 )1يجب ٰ
طمأنينة.
 )2من مقام الورع وقوف العبد عند الشبهات والمشتبهات وتركها.
ب رضي اهلل عنه في حديثه َّ
ان َص ْخ ِر ْب ِن َح ْر ٍ
الط ِ
 56/3ــ الثَّالِ ُثَ :ع ْن أبي ُس ْف َي َ
ويل
في ِق ِ
قال ِه َرق ُْلَ :ف َما َذا َي ْأ ُم ُر ُك ْم ـ َي ْعني ال َّنبي ^ ـ َ
صة ِه َرق َْلَ ،
قال أ ُبو ُس ْف َيانُ :ق ْل ُت:
َّ
«اع ُب ُدوا اهلل َو ْحدَ ُه وال تُشْ ِر ُكوا بِ ِه َش ْيئ ًاَ ،وا ْت ُر ُكوا َما َي ُق ُ
ُ
ول آباؤُ كمَ ،و َي ْأ ُمرنَا
يقولْ :
بالص ِ
والص ْد ِق ،وا ْل َع َف ِ
متفق عليه.
والص َل ِة»ٌ .
افِّ ،
الةِّ ،
َّ
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هداية الحديث:

فعلى جميع المسلمين
تعالى؛ ألنه منبع الفضائل.
 )1رأس هذا الدين توحيد اهلل
ٰ
ٰ
ُدخل الجنات
إعطاء التوحيد كبير االهتمام؛ ألنه ال تُص َلح األعمال إال به ،وال ت َ
إال به ،فهو مفتاح دار السالم.
األعمى لآلباء أو السادة والكبراء ،وبخاصة في أمور الدين؛
 )2التحذير من التقليد
ٰ
فإن الشرع ُيؤخذ من نبعه األصيل ،وهو الكتاب والسنة ،و ُيفهم بهدي سلف
جعل شرع ًا متبع ًا.
الم َّنزل ــ فال ُي َ
األمة .وأما ما اعتاده الناس ــ مما يخالف الدِّ ين ُ
 )3الصدق من أهم األخالق التي يجب التحلي بها ،وهو من صفات األنبياء والرسل
عليهم الصالة والسالم.
قيل :أبي ا ْلو ِ
يل :أبي س ٍ
 57/4ــ الرابعَ :ع ْن أبي َثابِ ٍ
ليدَ ،س ْه ِل ِ
عيدَ ،و َ
تَ ،و ِق َ
بن
َ
َ
َّ
ُحنـي ٍ
ف ــ َو ُه َو َب ْد ِري ــ رضي اهلل عنه ،أنَّ ال َّنبي ^ قالَ « :م ْن َس َ
الش َها َد َة
هلل
تعالى َّ
أل ا َ
َْ
ٰ
َّ
ات َع َلى ِفر ِ
اش ِه» .رواه مسلم.
هلل َم َنا ِز َل ُّ
الش َهدَ ِاء ،وإنْ َم َ
بِ ِص ْد ٍق َب َّلغَ ُه ا ُ
ٰ َ

هداية الحديث:

نوى شيئ ًا من أعمال البر ُأثيب عليه،
 )1صدق القلوب سبب لبلوغ المطلوب ،ومن ٰ
وإن لم يقدر عليه أو عجز عن إتمامه.
 )2استحباب طلب الشهادة ،واإلخالص في ذلك.
ِ
سَ :ع ْن أبي ُه َر ْي َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ^َ :
«غ َزا
 58/5ــ الخام ُ
ِِ
َنبِي ِم َن األ ْنبِي ِ
الم ُه َع َل ْي ِه ْمَ ،ف َق َ
تبع ِّني َر ُج ٌل َم َل َك ُب ْض َع
اء َص َل ُ
ال ل َق ْومه :ال َي َ
وات اهلل َو َس ُ
َ
ٌّ
ٍ
أحدٌ َب َن ٰى ُب ُيوت ًا َل ْم َي ْر َف ْع ُس ُقو َف َهاَ ،وال
ني َبها َو َل َّما َي ْب ِن بِ َهاَ ،وال َ
ْام َرأة َو ُه َو ُي ِر ُيد أنْ َي ْب َ
ِ
ِ ٍ
أوال َد َهاَ .فغَ َزاَ ،فدَ نَا ِم َن ا ْل َق ْر َي ِة َصال َة ا ْل َع ْص ِر
َ
أو َخل َفات َو ُه َو َي ْن َتظ ُر ْ
أحدٌ اشْ َت َر ٰى َغ َنم ًا ْ
س :إن ِ
ذلكَ ،ف َق َ
أو َقريب ًا ِم ْن َ
لش ْم ِ
احبِ ْس َها َع َل ْي َنا،
ال لِ َّ
َّك َم ْأ ُم َ
ور ٌة َوأنَا َم ْأ ُم ٌ
ور ،اللهم ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ار ــ لِ َت ْأ ُك َل َها َف َل ْم
َف ُحبِ َست َح َّت ٰى َف َت َح اهلل َع َل ْيهَ ،ف َج َم َع ا ْلغَ َنائمَ ،ف َجا َء ْت ــ َي ْعني ال َّن َ
ت َْط َع ْم َهاَ ،ف َق َ
يك ْم ُغ ُلو ً
ال :إنَّ ِف ُ
من ُك ِّل َقبِي َل ٍة َر ُج ٌلَ ،ف َل ِز َق ْت َي ُد َر ُج ٍل بِ َي ِد ِه،
الَ ،ف ْل ُي َبايِ ْعنِي ْ
ِ
ال َث ٍة بِ َي ِد ِه َف َق َ
َف َق َ
الِ :ف ُ
الِ :ف ُ
يك ُم ا ْلغُ ُل ُ
أو َث َ
يك ُم
ولَ ،ف ْل ُت َبايِ ْعني َقبِي َل ُت َكَ ،ف َل ِز َق ْت َي ُد َر ُج َل ْي ِن ْ
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ا ْلغُ ُل ُ
الذ َه ِ
أس َب َق َر ٍة ِم َن َّ
س ِم ْث ِل َر ِ
ولَ .ف َجاؤُ وا بِ َر ْأ ٍ
بَ ،ف َو َض َع َهاَ ،ف َجا َءت ال َّن ُار َف َ
أك َل ْت َها،
أح َّل َها
هلل ل َنا ا ْلغَ َنائِ َم َل َّما َر ٰ
أى ضع َف َنا َو َع ْج َزنَا َف َ
ألح ٍد َق ْب َل َناُ ،ث َّم َ
َف َل ْم ت َِح َّل ا ْلغَ َنائِ ُم َ
أح َّل ا ُ
متفق عليه.
َل َنا»ٌ .
ِ
ِ
الحام ُل.
المعجمة وكس ِر الالمَِ :ج ْم ُع َخ ِل َف ٍةَ ،و ِه َي ال َّنا َق ُة
ات بفتح الخاء
«ا ْل َخ ِل َف ُ
»

غريب الحديث:

على الفرج والنكاح والجماع.
ُبضع :يطلق ٰ

الغلول :الخيانة في الغنائم؛ بأن تُؤخذ قبل قسمتها.

هداية الحديث:

حتى يأتيها وهو مشتاق إليها،
على اإلنسان إذا أراد طاعة أن ُي ّ
فرغ قلبه وبدنه لهاٰ ،
ٰ )1
على مهل وطمأنينة وانشراح صدر.
ويؤديها ٰ
على من سبقنا
على هذه األمة؛ فقد أحل لها الغنائم ،في حين ُح ِّرمت ٰ
 )2نعمة اهلل ٰ 
من األمم ،وهذا من رحمة اهلل بهذه األمة المرحومة.
 )3بيان عاقبة الكذب الوخيمة ،وأهمية الصدق وعاقبته الحميدة.
فائدة:

ال َّنبي المذكور في الحديث هو (يوشع بن نون) ،لقول رسول اهلل ^ في الحديث
ِ
المق ِْد ِ
على بشر ،إال لِ ُي َ
س».
ليالي َ
إلى َب ْيت َ
وش َع َ
سار ٰ
الصحيح« :إن الشمس لم تُحبس ٰ

رواه أحمد عن أبي هريرة رضي اهلل عنه.
ٍ
ِ
ُ
رسول اهلل
حزا ٍم رضي اهلل عنه قال :قال
س :عن أبي
 59/6ــ
خالد حكيم بن َ
الساد ُ
ِ
وبينا ُبو ِرك َل ُهما في بيع ِه َما ،وإن َك َذبا
^« :ا ْل َب ِّي َعان بالخ َيا ِر ما لم َي َت َف َّرقا ،فإن َصدَ قا َّ
وك َتما ُم ِح َق ْت َ
َ
متفق عليه.
برك ُة َب ْي ِع ِهما»ٌ .

غريب الحديث:

الب ِّي َعان :البائع والمشتري.
َ
بالخيارٌ :
كل منهما يختار ما يريد.
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محقت :ذهبت وزالت.

هداية الحديث:

 )1وجوب إظهار العيب في السلعة وحرمة إخفائها .فأين أهل السوق من هدي هذا
الحديث؟
 )2الصدق في التجارة مطلب ٍ
عال ال يصبر عليه إال ذو حظ عظيم.
 )3الصدق في البيع والشراء مصدر البركة والنماء.
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 5ــ باب الـمراقبة
تعالى﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ [الشعراء 218 :ـ ،]219
قال اهلل
ٰ

تعالى﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
تعالى﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾ [الحديد ، ]4 :وقال
وقال
ٰ
ٰ

تعالى﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ﴾
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾ [آل عمران ، ]5 :وقال
ٰ
تعالى﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ [غافر، ]19 :
[الفجر ، ]14 :وقال
ٰ
واآليات في الباب كثير ٌة معلومة.

هداية آ
اليات:

ربه ،وأن يعلم أن اهلل رقيب عليه.
على العبد أن يراقب َّ
ٰ )1
إلى أنواع:
إلى نفسه في القرآن الكريم تنقسم ٰ
 )2المعية التي أضافها اهلل ٰ
بمعنى اإلحاطة بالخلق علم ًا وقدرة وسلطان ًا وتدبير ًا ،كقوله﴿ :ﭮ
أو ًال ــ تكون
ٰ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾ .
ثاني ًا ــ يكون المراد بها التهديد واإلنذار ،كما في قوله﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ﴾ [النساء.]108 :

تعالى﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ثالث ًا ــ ُيراد بها النصر والتأييد والتثبيت ،كقوله
ٰ

ﰅ ﰆ﴾ [النحل .]128 :ومن مقتضيات هذه المعية :أنك تراقب اهلل

وتخافه ،فتقوم بطاعته ،وتترك مناهيه ،وتصدق أخباره.
ُ
األحاديث:
َوأ َّما
الخط ِ
َّ
األو ُلَ :ع ْن ُع َم َر ِ
وس
بن
 60/1ــ َف َّ
اب رضي اهلل عنه قالَ « :ب ْي َن َما ن َْح ُن ُج ُل ٌ
ِ
ياض الث َِّي ِ
ديد َب ِ
شديد َس َو ِاد
اب،
ِع ْندَ
ُ
ات َي ْو ٍم إ ْذ َط َل َع َع َل ْي َنا َر ُج ٌل َش ُ
رسول اهلل ^َ ،ذ َ
ِ َ
َّ
فأس َندَ
الس َف ِرَ ،وال َي ْع ِر ُف ُه م َّنا َ
بي ^ ْ
أحدٌ َ ،ح َّت ٰى َج َل َ
الش ْع ِر ،ال ُي َر ٰى َع َل ْيه أ ُثر َّ
س إ َل ٰى ال َّن ِّ
ُركْ َب َت ْي ِه إ َلى ُركْ َب َت ْي ِهَ ،و َو َض َع َك َّفيـ ِه َع َلى َف ِخ َذ ْي ِه َ ،
اإلسالمِ،
وقالَ :يا ُم َح َّم ُد ْ
أخبِ ْرني َعن ْ
ٰ
ٰ
ْ
َ
ُ
ُ
ُقيم
الم أنْ تَشْ َهدَ أنْ ال إل َه إلاَّ اهللُ َ ،وأنَّ ُم َح َّمد ًا
فقال
اإلس ُ
رسول اهلل ^ْ :
رسول اهللَ ،وت َ
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ِ
الَ ،
اس َت َط ْع َت إ َل ْي ِه َسبي ً
وم َر َم َض َ
قال:
الصالةََ ،وت ُْؤتِ َي َّ
الزكاةََ ،وت َُص َ
َّ
انَ ،وت َُح َّج ا ْل َب ْي َت إن ْ
اإليم ِ
انَ ،
ْتَ ،ف َع ِج ْب َنا َل ُه َي ْسأ ُل ُه َو ُي َصدِّ ُق ُه! َ
قال :أنْ ت ُْؤ ِم َن باهلل،
قالَ :ف ْ
َصدَ ق َ
أخبِ ْرني َعن َ
َو َمالئِ َكتِ ِهَ ،و ُك ُتبِ ِهَ ،ورس ِل ِه ،وا ْليو ٍِم ِ
اآلخ ِرَ ،وت ُْؤ ِم َن با ْل َقدَ ِر َخ ْي ِر ِه َو َش ِّر ِهَ .
ْت.
قالَ :صدَ ق َ
ُ ُ
َْ
اإلحس ِ
تك ْن ت ََرا ُه فإن َُّه َي َر َ
انَ ،
َ
قال :أنْ ت َْع ُبدَ اهلل َكأن ََّك ت ََرا ُه  ،فإنْ َل ْم ُ
اك.
قالَ :ف ْ
أخبِ ْرني َع ِن ْ َ
عنها ْ ِ
السائِ ِلَ ،
اع ِةَ .
َ
المس ُ
فأخ ْبرني َع ْن
قالْ :
قالْ :
الس َ
ؤول َ
بأع َلم من َّ
فأخبِ ْرني َع ِن َّ
قالَ :ما ْ
الش ِ
أ َم َاراتِ َهاَ ،
او ُل َ
ون في
الح َفا َة ا ْل ُع َرا َة ا ْل َعا َل َة ِر َعا َء َّ
اء َي َت َط َ
قال :أنْ ت َِلدَ األ َم ُة َر َّب َت َهاَ ،وأنْ ت ََر ٰى ُ
ِ
ِ
الس ُ
ورسو ُل ُه
ائل ؟ ُ
قلت :ا ُ
هلل ُ
ا ْل ُب ْن َيانُ .ث َّم ان َْط َلقَ َ ،ف َل َب ْث ُت َمل ّي ًاُ ،ث َّم قال :يا ُع َم ُر أت َْد ِري َم ِن َّ
أع َل ُمَ ،
قال :فإنَّه ِج ْب ِر ُ
يل أت ُ
َاك ْم ُي َع ِّل ُم ُك ْم ْأم َر ِدينِ ُك ْم» .رواه مسلم.
ْ
الس َرا ِري َح َت ٰى تَلدَ األ َم ُة
َو َم ْع َنى« :ت َِل ُد األ َم ُة َر َّب َت َها» ْ
أيَ :س ِّيدَ ت ََها ،ومعنا ُه أنْ تكث َُر َّ
ِ
ِ ِ
السي ِدَ ،و ِق َ
يل َغ ْي ُر ذلكَ .و«ا ْل َعا َل ُة» :ا ْل ُف َق َر ُاء.
الس ِّيد في َم ْع َن ٰى ِّ
الس ِر َّي ُة بِ ْنت ًا ل َس ِّيد َهاَ ،وب ْن ُت َّ
أي :زَ َمن ًا طوي ً
الَ ،و َك َ
ان ذلك َثالث ًا.
وقو ُل ُهَ « :م ِلي ًا» ْ

غريب الحديث:

رعاء الشاء :رعاة الغنم.

هداية الحديث:

 )1شهادة التوحيد (ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل) هي أعظم ركن في اإلسالم ،بل
عليها يقوم إسالم العبد.
على طالب العلم إذا جلس َم َع عالِمٍ في مجلس ،أن يسأل مسائل تهم الحاضرين،
ٰ )2
وإن َك َ
ان يعلم حكمها ،من أجل أن ينفع الحاضرين ،ويكون مع ِّلم ًا لهم.
 )3استحضار العبد قرب اهلل  منه ،وأنه مراقب له ،يعلم ما يخفي وما يعلن ،إن
ذلك يوجب الخشي َة ،والخوف ،والهيبة ،والتعظيم ،في قلبه هلل
تعالى ،ويوجب
ٰ
النصح في العبادة ،وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وكمالها.
ِ
وإلى رسوله
إلى اهلل
تعالىٰ ،
ٰ
ُ )4حسن أدب الصحابة َم َع رسول اهلل ^؛ بر ّد العلم ٰ
^ في حياته.
منزل ،فال يجوز أن نقلل من منزلتها في التشريع ،فإننا مأمورون
 )5السنة النبوية وحي َّ

باب املراقبة

67

باتباع الوحيين؛ الكتاب والسنة.
ِ
من ُم َع ِ
 61/2ــ الثانيَ :ع ْن أبي َذ ٍّر ُج ْن ُد ِ
الر ْح ِ
اذ ْب ِن َج َبل
ب ْب ِن ُج َنا َد َة َوأبي َع ْبد َّ
السي َئ َة ا ْل َح َس َن َة
رضي اهلل عنهما َع ْن رسول اهلل ^ قال« :ا َّت ِق الل َه َح ْيث َُما ُك ْن َتَ ،وأ ْت ِ
بع َّ
ِ
اس ُ
ٌ
حسن.
حديث
مذي ،وقال:
ٌ
بخ ُل ٍق َح َس ٍن» .رواه ال ِّت ْر ُّ
ت َْم ُح َهاَ ،و َخال ِق ال َّن َ

هداية الحديث:

تقوى اهلل  ،وهي من ثمرات مراقبة اهلل  في جميع األقوال واألفعال
 )1لزوم
ٰ
في السر والعالنية.
تعالى بعباده.
 )2الحسنات يذهبن السيئات ،وهذا من رحمة اهلل
ٰ
ِ
يجتهد
 )3عظيم قدر األخالق الحسنة؛ فهي سبيل الفالح في الدنيا واآلخرةَ .ف ْل
المؤمن في تحسين خلقه.

 62/3ــ الثالثَ :عن ْاب ِن َع َّب ٍ
اس رضي اهلل عنهما ،قالُ :ك ْن ُت َخ ْل َ
بي ^ َي ْوم ًا،
ف ال َّن ِّ
الم إنّي ُأ َع ِّلم َك َك ِلم ٍ
اح َف ِظ ا َ
َف َق َ
اه َك ،إ َذا
هلل ت َِج ْد ُه ت َُج َ
اح َف ِظ ا َ
اتَ :
الَ « :يا ُغ ُ
هلل َي ْح َف ْظ َكْ ،
َ
ُ
أل اهللََ ،وإ َذا اس َت َع ْن َت َفاس َت ِع ْن باهللَ ،و ْاع َلم :أنَّ ُ
َسأ ْل َت َفاس ِ
اج َت َم َع ْت َع َل ٰى أنْ
األ َّم َة َل ِو ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
الله َل َكَ ،و ِ
اج َت َم ُعوا َع َلى أنْ َي ُض ُّر َ
وك بِشَ ي ٍءَ ،ل ْم ي ْن َف ُع َ
َي ْن َف ُع َ
وك
وك إلاَّ بشَ ْي ٍء َق ْد َك َتب ُه ُ
إن ْ
ٰ
ْ
ْالمَ ،و َج َّف ِ
وك إلاَّ بشَ ي ٍء َقد َكتب ُه اهلل َع َلي َك .ر ِف َع ِ
بِشَ ي ٍء؟ َل ْم َي ُض ُّر َ
الص ُح ُف».
ت األق ُ
ت ُّ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
مذي َو َق َ
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
ال:
ٌ
روا ُه ال ِّت ْر ُّ
ٌ
هلل ت َِج ْد ُه أ َما َم َك ،تَعر ْف إلى اهلل في الر َخ ِ
ِ
اء
وفي
رواية غي ِر ال ِّت ْر ِّ
«اح َف ِظ ا َ
مذيْ :
َّ
َ َّ
ٰ
أخ َط َ
َي ْع ِرف َ
أصا َب َك َل ْم َي ُك ْن
ْك في الشِّ َّد ِةَ ،و ْاع َل ْم أنَّ َما ْ
أك َل ْم َي ُك ْن لِ ُي ِص َيب َكَ ،و َما َ
ِ ِ
الص ْب ِرَ ،وأنَّ ا ْل َف َر َج َم َع ا ْل َك ْر ِ
بَ ،وأنَّ َم َع ا ْل ُعس ِر ُي ْسر ًا».
ل ُي ْخط َئ َكَ ،و ْاع َل ْم أنَّ ال َّن ْص َر َم َع َّ

غريب الحديث:

احفظ اهلل :احفظ دينه بمالزمة تقواه؛ وبحفظ حدوده وحقوقه وحفظ حقوق العباد.
فعت األقالم ،وج ّف ِ
ُر ِ
تقدمت
ت الصحف :تُركت الكتابة بها لفراغ األمر ،فقد ّ

كتابة المقادير كلها.
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هداية الحديث:

تعالى مما ال يقدر عليه إال هو ،كالرزق والشفاء والمغفرة والنصر
 )1تحريم سؤال غير اهلل ٰ
ِ
تعالى ،بأال يدعو غيره .
على تصحيح توحيده هلل
وغيرهاَ .ف ْل
ٰ
يحرص المؤمن ٰ
يدفع العبد أن يتعلق باهلل
إلى اهلل
)2
تعالىُ .
ُ
ٰ
العلم بعجز الخالئق كلهم وافتقارهم ٰ
وحده ال شريك له ،ويقطع العالئق عن الخالئق.
تعالى ،وهذا
 )3ال يستطيع العبد أن يجلب لنفسه نفع ًا وال يدفع عنها ضر ًا إال بإذن اهلل
ٰ
موحد ًا ،به مستعين ًا ،وال يعلق قلبه بأحد من المخلوقين،
يستلزم من العبد أن يكون هلل ِّ
تعالى .
إلى اهلل ٰ
مهما علت مرتبته أو كبر جاهه؛ ألنه ضعيف مثله ،مفتقر ٰ
 )4مراقبة اهلل  وحفظ حدوده في السر والعالنية ،يورث صاحبه حفظ اهلل ورعايته.
فالجزاء من جنس العمل.
َس رضي اهلل عنه َ
أع َما ً
 63/4ــ الرابعَ :ع ْن أن ٍ
قال« :إن َُّك ْم َل َت ْع َم ُل َ
هي أ َد ُّق في
ون ْ
ال َ
ْ ِ ِ
الشع ِرُ ،ك َّنا ن َُع ُّد َها َع َلى َعه ِد رسول اهلل ^ ِم َن ا ْلموبِ َق ِ
ات» .رواه البخاري،
ٰ ْ
ُ
أع ُين ُك ْم م َن َّ ْ
ات.
ات» ا ْل ُم ْه ِل َك ُ
وقال« :ا ْل ُموبِ َق ُ
هلل
بي ^ قال« :إنَّ ا َ
 64/5ــ الخامسَ :ع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنهَ ،ع ِن ال َّن ِّ
ِ
هلل َع َل ْي ِه» .متفق َع َل ْيه.
ت ََعا َل ٰى َيغَ ُارَ ،و َغ ْي َر ُة اهلل ت ََعا َل ٰى أنْ َي ْأت َي ا ْل َم ْر ُء َما َح َّر َم ا ُ
أص ُل َها األن َف ُة.
و«ا ْلغَ ْي َرةُ» :بفتحِ الغينَ ،و ْ

هداية أ
الحاديث:

وعلى العكس؛
تعالى،
على قلة خشية العبد من اهلل
ٰ
ٰ
 )1االستخفاف بالذنب يدل ٰ
تعالى.
على كمال الخشية ،وعظيم المراقبة هلل
ٰ
فاستعظام الذنب يدل ٰ
وتعالى.
على العبد أن يبتعد عن المعاصي؛ ألنها تسبب غضب اهلل سبحانه
ٰ
 )2يجب ٰ
تعالى ،والحذر أن يعصيه ،هذا من كمال اإليمان.
ربه
 )3إن مراقبة العبد َّ
ٰ
تنبيـه:
على تعظيم الصحابة رضي اهلل عنهم لحرمات اهلل ،وخوفهم
في حديث أنس دليل ٰ
تعالى ،وأكملهم ورع ًا ،وأشدهم
على أنهم أعلم الناس باهلل
ٰ
من الذنوب وهذا يدل ٰ
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على العبد أن يقتدي بهم ،وأن يعلم أن فهمهم لكتاب اهلل
خشية بعد األنبياء .فالواجب ٰ
على نهجهم نجا،
وسنة رسول اهلل ^ هو المعتبر؛ ألنه سبيل المؤمنين ،فمن سار ٰ
ومن حاد عن سبيلهم هلك وأهلك.
مع ال َّنبي ^ َي ُق ُ
ول« :إنَّ
 65/6ــ السادسَ :ع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه ُ
أنه َس َ
َّ
ِ ِ
إس َر َ
هلل أنْ َي ْب َت ِل َي ُه ْمَ ،ف َب َع َث إ َل ْي ِه ْم
ائيلْ :أب َر َ
صَ ،وأق َْر َعَ ،و ْ
أع َمىَ ،أرا َد ا ُ
َثال َث ًة م ْن َبني ْ
أح ُّب إ َل ْي َك؟ َق َ
ص َف َق َ
حسنَ ،و ِج ْلدٌ َح َس ٌن،
الَ :ل ْو ٌن
ٌ
الُّ :
األب َر َ
أي َش ْي ٍء َ
َم َلك ًاَ ،فأت َٰى ْ
َوي ْذ َه ُب َع ِّني ا َّلذي َق ْد َق ِ
اسَ ،ف َم َس َحهَ ،ف َذ َه َب َع ْن ُه َق َذ ُر ُهَ ،و ُأ ْع ِط َي َل ْون ًا َح َسن ًا،
َ
َ
ذرني ال َّن ُ
أي ا ْل َم ِ
اإلبل ــ ْأو َق َ
أح ُّب إِ َل ْي َك؟ َق َ
َق َ
الُ :
الرا ِوي ـَ ،ف ُأ ْع ِط َي نَا َق ًة
الَ :ف ُّ
ال َ
ال ا ْل َب َق ُر ــ َش َّك َّ
هلل َل َك ِف َيهاَ .فأتَى األق َْر َع َف َق َ
ُعشَ َرا َءَ ،ف َق َ
أح ُّب إ َل ْي َك ؟ قالَ :ش ْع ٌر
الَ :ب َار َك ا ُ
الُّ :
أي َش ْي ٍء َ
ٰ
ِ
َح َس ٌنَ ،و َي ْذ َه ُب َع ِّني َ
اسَ ،ف َم َس َح ُهَ ،ف َذ َه َب َع ْن ُهَ ،و ُأ ْع ِط َي َش ْعر ًا َح َسن ًا،
هذا الذي َقذرني ال َّن ُ
ال :ا ْلب َقرَ ،ف ُأ ْع ِطي ب َقر ًة َح ِ
أي ا ْل َم ِ
ال ،و َق َ
أح ُّب إِ َل ْي َك؟ َق َ
ام ً
الَ :ب َار َك اهللُ َل َك ِف َيها.
قالَ :ف ُّ
ال َ
َ َ َ
ُ
األع َمى َف َق َ
اس،
الُّ :
أي َش ْي ٍء َ
أح ُّب إ َل ْي َك ؟ قال :أنْ َي ُر َّد اهلل إ َل َّي َب َص ِري َف ُأ ْب ِص َر ال َّن َ
َفأت َٰى ْ ٰ
أي ا ْل َم ِ
أح ُّب إ َل ْي َك؟ قال :ا ْلغَ َن ُمَ ،ف ُأ ْع ِط َي َشا ًة َوالِد ًا.
َف َم َس َح ُهَ ،ف َر َّد اهلل إ َل ْي ِه َب َص َر ُه ،قالَ :ف ُّ
ال َ
هذ ِ
لهذا َو ٍاد ِم َن ا ْلب َق ِرَ ،ولِ َ
لهذا َو ٍاد ِم َن اإلبِ ِلَ ،و َ
ان َ
انَ ،و َو َّلدَ َ
َفأ ْن َت َج َ
هذاَ ،ف َك َ
هذا َو ٍاد ِم َن ا ْلغَ َنمِ.
ورتِ ِه َو َه ْي َئتِ ِهَ ،ف َق َ
ين َق ِد ا ْن َق َط َع ْت بِ َي ا ْل ِح َب ُ
ال
الَ :ر ُج ٌل ِم ْس ِك ٌ
األب َر َ
ص في ُص َ
ُث َم إن َُّه أت َٰى ْ
في س َف ِريَ ،فال ب َ ِ
أع َط َ
اك ال َّل ْو َن ا ْل َح َس َن،
أسأ ُل َك بِا َّلذي ْ
َ
َ
الغ ل َي ا ْل َي ْو َم إلاَّ بِاهلل ُث َّم بِ َكْ ،
وق َكثِ َيرةٌَ .
ال َب ِعير ًا أت ََب َّلغُ بِ ِه في َس َف ِريَ ،
َوا ْل ِج ْلدَ ا ْل َح َس َنَ ،وا ْل َم َ
الح ُق ُ
فقال :كأنِّي
فقالُ :
أع َط َ
اك اهللُ!؟ َ
ألم ُ
فقال :إن ََّما َو ِر ْث ُت َ
هذا
تك ْن ْأب َر َ
اسَ ،فقير ًا َف ْ
ْ
ْذرك ال َّن ُ
ص يق ُ
أع ِر ُف َكْ ،
فقال :إنْ ُك ْن َت َك ِ
المال َكابِر ًا َع ْن كابِرَ ،
هلل إ َل ٰى ما ُك ْن َت.
اذب ًا َف َص َّي َر َك ا ُ
فقال َل ُه ِم ْث َل ما َق َ
ورتِ ِه َو َه ْي َئتِ ِهَ ،
ال لِ َ
رد
هذاَ ،و َر َّد َع َل ْي ِه ِم ْث َل َما َ
َوأت َٰى األق َْر َع في ُص َ
فقال :إنْ ُك ْن َت َك ِ
هذاَ ،
َ
اذب َا َف َص َّي َر َك اهللُ إ َل ٰى َما ُك ْن َت.
ورتِ ِه َو َه ْي َئتِ ِهَ ،
ين َو ْاب ُن َسبِ ٍ
بي
فقالَ :ر ُج ٌل ِم ْس ِك ٌ
َوأت َٰى ْ
األع َم ٰى في ُص َ
يل ا ْن َق َط َع ْت َ
ال في س َف ِريَ ،فال ب َ ِ
ِ
الح َب ُ
أسأ ُل َك با َّلذي َر َّد َع َل ْي َك َب َص َر َك
َ
َ
الغ ل َي ا ْل َي ْو َم إلاَّ باهلل ُث َّم بِ َكْ ،
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أتب َّلغُ بِ َها في َس َفري؟ َ
هلل إ َل َّي َب َصريَ ،ف ُخ ْذ ما ِش ْئ َت،
أع َم ٰى َف َر َّد ا ُ
فقالَ :ق ْد ُك ْن ُت ْ
َشا ًة َ
ِ
ِ
أخ ْذت َُه هلل َ ،
فقالْ :أم ِس ْك ما َل َك فإن ََّما
أج َه ُد َك ا ْل َي ْو َم بِشَ ْي ٍء َ
َو َد ْع َما ش ْئ َتَ ،ف َواهلل ما ْ
رضي اهللُ عنكَ ،وس ِخ َط َع َلى َص ِ
ْاب ُت ِلي ُتمَ ،ف َق ْد ِ
متفق عليه.
اح َب ْي َك»ّ .
َ
ْ
ٰ
ِ
ِ
ِ
الحام ُل .قو ُل ُه« :أ ْن َت َج» .وفي
وبالمدِ :ه َي
الشين
«وال َّنا َق ُة ا ْل ُعشَ َر ُاء» بِضم
العين وفتحِ
ّ
َ
ٍ
اتج لِل َّنا َق ِة كا ْل َقاب َل ِة لِ ْل َم ْر ِأة .وقو ُل ُه «و َّلدَ هذا»
روايةَ « :ف َن َت َج» َم ْع َنا ُه :ت ََو َّل ٰى نِ َت َ
اج َها ،وال َّن ُ
ِ
ُهو بِ َتشْ ِد ِ
والناتج،
فالم َو ِّل ُد،
أي :ت ََو َّل ٰى وال َدت ََهاُ ،
يد الالمِْ :
ُ
وه َو َ
َ
بم ْع َن ٰى ن َت َج في ال َّنا َقةُ .
وذاك لِغَ ي ِر ِه .وقو ُل ُه« :ا ْن َق َطع ْت بي ِ
وال َقابِ َل ُة بمعنى؛ ِ
هذا لِ ْل َحي ِ
الح ُ
لك ْن َ
بال» ُه َو
وان
َ
َ
َ ْ
َ ْ ً
ِ
ِ
ِ
ِ
أشق
أج َه ُد َك» مع َنا ُه :ال ُّ
األس َب ُ
اب :وقو ُل ُه« :ال ْ
بالحاء المهملة والباء الموحدة :أي ْ
ِ
ِ
ِ
ٍ
أح َم ُد َك»
أو ت َْط ُل ُب ُه م ْن َمالي .وفي رواية البخاري« :ال ْ
علي َك في َر ِّد َش ْيء ت َْأ ُخ ُذ ُه ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
س
أح َم ُد َك بِ َت ْرك َش ْيء ت ُ
بالحاء المهملة والميمِ  ،ومعنا ُه :ال ْ
َحتاج إ َل ْيه ،كما قا ُلواَ :ل ْي َ
ِ
أي َع َلى َفو ِ
على ُط ِ
ات ُطولِ َها.
ول الحياة َندَ ٌمَ ٰ ْ ،
ٰ

هداية الحديث:

على العبد من أسباب بقائها ،وزيادتها.
 )1إن شكر نعم اهلل ٰ
على الرفق بالضعفاء ،وإكرامهم ،وتبليغهم حاجاتهم.
 )2فضل الصدقة ،والحث ٰ
 )3البركة إذا حلت في الشيء جعلت القليل كثير ًا ،وإذا ُفقدت من الشيء جعلت
الكثير قلي ً
ال.
ِ
إلى تسخير
 )4تذكر العبد عظيم ن َعم اهلل عليه في حواسه وقضاء حوائجه ،مما يدفعه ٰ
تعالى ،وال
سوى اهلل
هذه النعم في طاعة اهلل والتقرب إليه؛ فال يصرفها ألحد
ٰ
ٰ
ِّ
المتفضل عليه في الدنيا واآلخرة.
سوى ما يرضي اهلل ؛ ألنه
يعمل بها
ٰ
على فعله ليثيبه عليه،
 )5من توفيق اهلل  للعبد أن ييسر له العمل الصالح ،ويعينه ٰ
تعالى قبل الطاعة ،وفي حال الطاعة ،وبعد أدائها.
إلى عون اهلل
ٰ
فالعبد محتاج ٰ
ِ
أو ٍ
بي ^ قال:
66/7ــ السابعَ :ع ْن أبي َي ْع َل ٰى َش َّداد ْبن ْ
س رضي اهلل عنه َع ِن ال َّن ِّ
ان َن ْفس ُه َو َع ِم َل لِما َبعدَ ا ْلمو ِ
تَ ،وا ْل َع ِ
اج ُز َم ْن أ ْت َب َع َن ْف َس ُه َه َو َاهاَ ،وت ََم َّن ٰى
«ا ْل َك ِّيس َم ْن َد َ َ
َ ْ َ ْ
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ذي وقال :حديث َح َسن().
َع َل ٰى اهلل» .رواه ال ِّت ْر ِم ُّ
مذي َو َغير ُه ِم َن ا ْلع َلم ِ
اءَ :م ْع َن ٰى « َد َ
اس َب َها.
ان َن ْف َسه»َ :ح َ
ُ َ
قال ال ِّت ْر ُّ ْ ُ
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غريب الحديث:

َ
الك ِّيس :العاقل الحازم.
دانَ  :حاسب.

هداية الحديث:

على اغتنام الفرص فيما يرضي اهلل .
 )1الحث ٰ
 )2وجوب االستعداد لما بعد الموت بالعمل الصالح.
 )3الكسل والتهاون والتمني من أسباب ضياع األعمال في الدنيا واآلخرة.
رسول اهلل ^ِ :
ُ
«م ْن ُح ْس ِن
 67/8ــ الثامنَ :ع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه قال :قال
رء تَر ُك ُه َما ال يعنِ ِ
ِ
ٌ
مذي َو َغ ْي ُر ُه.
حديث
يه».
حسن رواه ال ّت ْر ُّ
ٌ
َْ
ْ
إسال ِم ا ْل َم ْ
 68/9ــ التاسعَ :ع ْن ُع َم َر رضي اهلل عنه َع ِن ال َّنبِ ِّي ^ أنه قال« :ال ُي ْس ُ
الر ُج ُل
أل َّ
أتـ ُه» .رواه أبو داود وغيره().
َ
ضر َب َ
فيم َ
امر َ

هداية أ
الحاديث:

على العبد أن يشتغل بما فيه صالحه ومنفعته في أمور الدنيا واآلخرة ،ويعرض
ٰ )1
عما عدا ذلك مما ال يحتاجه بل يضره ويؤذيه ،فهذا من حسن إسالم المرء.
على المؤمن مراقبة نفسه في تصرفاته وأقواله وأعماله ،ويستشعر بأن اهلل رقيب
ٰ )2
على سرائرهَ .فيحرص أال يراه اهلل إال فيما يرضيه.
عليه ،مطلع ٰ
فائدة:

تعالى ــ الحديث األخير بعد حديث أبي هريرة
ذكر الشيخ المصنف ــ رحمه اهلل
ٰ

رضي اهلل عنه ،من باب ضرب المثال في األمر الذي ال يعني المرء ،فمن ُحسن

إسالم العبد أال يتدخل بين الرجل وامرأته ،فإن ذلك مما ال يعنيه.
( )1الحديث إسناده ضعيف.
( )2الحديث إسناده ضعيف.
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 6ــ باب التقوى
تعالى﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [آل عمران ، ]102 :وقال
قال اهلل
ٰ

مبينة للمراد من األولى،
تعالى﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ [التغابن ]16 :وهذه اآلية اآلية ّ
ٰ
تعالى﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ [األحزاب ،]70 :واآليات
وقال
ٰ

تعالى﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
بالتقوى كثيرة معلومة .وقال
في األمر
ٰ
ٰ

تعالى﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾ [الطالق 2 :ـ  ، ]3وقال
ٰ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾
[األنفال ، ]29 :واآليات في الباب كثيرة معلومة.

غريب آ
اليات:

التقوى :أن يتخذ العبد ما يقيه من عذاب اهلل ؛ بفعل أوامره ،واجتناب نواهيه.

هداية آ
اليات:

التقوى بقدر ما عنده من االستطاعة ،فإن اهلل ال
إلى كمال
 )1اإلنسان
ٰ
يسعى بأعماله ٰ
ٰ
يكلف نفس ًا إلاَّ وسعها.
 )2من ثمرات التقوى :تفريج الكرب ،وتوسيع الرزق ،وتكفير الذنوب ومغفرتها.
يفرق به المؤمن بين الحق والباطل ،وبين الضار والنافع ،وبين السنة
)3
ٰ
التقوى نور ّ
والبدعة.
األح ِ
اد ُ
يث:
َوأ َّما َ
َ
األو ُلَ :ع ْن أبي ُه َر َير َة رضي اهلل عنه قالِ :ق َ
رسول اهلل َم ْن أكْ َر ُم
يل :يا
 69/1ــ َف َّ

هذا ن َْسأ ُل َكَ ،ق َ
س َع ْن َ
ال َّن ِ
بن
اس؟ قال« :أ ْت َق ُ
َبي اهلل ُ
الَ « :ف ُي ُ
اه ْم» ،ف َقا ُلواَ :ل ْي َ
وس ُف ن ُّ
هذا نَسأ ُل َك ،قالَ « :ف َع ْن َم َع ِ
َبي اهلل ْب ِن َخ ِ
اد ِن ا ْل َع َرب
ليل اهلل» َقا ُلواْ :لي َ
س َع ْن َ ْ
َبي اهلل ْب ِن ن ِّ
ن ِّ
تَسأ ُلونِي ؟ ِخيار ُهم في َ ِ ِ ِ
متفق عليه.
اإلسال ِم إ َذا َف ُق ُهوا»ٌ .
الجاه َّلية خ َي ُار ُه ْم في ْ
َ ُ ْ
ْ
ِ
اف َع َلى ا ْلمشْ ُهو ِرَ ،و ُح ِ
و« َف ُق ُهوا» بِ َضم ا ْل َق ِ
أح َك َام
ـك َي َك ْس ُر َهاْ ،
أيَ :عل ُموا ْ
ٰ َ
ِّ
الش ْرعِ .
َّ

باب التقوى

73

هداية الحديث:

ُ
كرامة اإلنسان وشرفه إنما تحصل بتقواه مواله .
)1
 )2بيان فضيلة نبي اهلل يوسف عليه الصالة والسالم؛ فقد جمع مكارم األخالق ،مع
شرف النبوة والنسب والعلم.
 )3بيان فضل العلم؛ وأنه أفضل من النسب والحسب والجاه والمال.
ِ
بي ^ أنه قال:
 70/2ــ الثَّانيَ :عن أبي َسعيد ا ْل ُخ ْد ِر ِّي رضي اهلل عنه َع ِن ال َّن ِّ
الدن َْيا ُح ْل َو ٌة َخ ِض َرةٌَ ،وإنَّ اهلل ُم ْس َت ْخ ِل ُف ُك ْم ِف َيهاَ ،ف َي ْن ُظ ُر َك ْي َ
ف ت َْع َم ُل َ
الدن َْيا
ونَ ،فا َّت ُقوا ُّ
«إنَّ ُّ
َت في ال ِّنس ِ
ِ ِ ِ
إس َر َ
اء» .رواه مسلم.
ائيل َكان ْ
َوا َّت ُقوا ال ِّن َساءَ ،فإنَّ َّأو َل فت َنة َبني ْ
َ

غريب الحديث:

مستخلفكم :جاعلكم خلفاء.

هداية الحديث:

على الزهد في الدنيا وعدم اللهث وراء حطامها ،وإنما يتخذها العبد زاد ًا
 )1الحث ٰ
إلى اآلخرة ،فيأخذ نصيبه منها مع ابتغاء الدار اآلخرة.
ٰ
 )2الحذر من االفتتان بالدنيا عامة ،وبالنساء خاصة؛ ألنهن من أعظم فتن الدنيا وأشدها.
 71/3ــ الثَّالِ ُثَ :عن اب ِن َمسع ِ
ان َي ُق ُ
ود رضي اهلل عنه أنَّ ال َّنبِ َّي ^ َك َ
ول« :اللهم
ْ ْ ُ
دى َوال ُّتـ َق ٰى َوا ْل َع َف َ
اف َوا ْل ِغ َنى» .رواه مسلم.
أسأ ُل َك ا ْل ُه ٰ
إنِّي ْ

هداية الحديث:

 )1سؤال العبد ربه  إصالح أحواله الدينية والدنيوية من عالمات التوفيق.
بي
 )2بيان فضل هذه الدعوات المباركات الجامعات ،ولذلك كانت دعوات ال َّن ِّ
ِ
ُ
ُ
تعالى،
هلل
على التقوى ،مع
الهداية
فسؤال
^ بها،
الرضى بما َق َس َم ا ُ
ٰ
ٰ
واالستقامة ٰ
عما في أيدي الناس؛ من أعظم الدعاء.
والعفاف ّ
تنبـيـه:

والتقى والعفاف والغنى ،وال يملك لنفسه
الهدى
ربه
ٰ
بي ^ كان يسأل َّ
ٰ
إنَّ ال َّن َّ
نفع ًا وال ضر ًا ،وإنما الذي يملك ذلك ُه َو اهلل سبحانه ،وفي هذا :إبطال للعقيدة

74

باب التقوى

الفاسدة ،لمن تعلقوا باألولياء والصالحين ،في جلب المنافع أو دفع المضار ،ألن
هؤالء المدعوين ــ أنفسهم ــ ال يملكون شيئ ًا ،فال يجوز للعبد أن يع ّلق قلبه بغير اهلل

وتعالى.
سبحانه
ٰ

ابعَ :ع ْن أبي َط ِر ٍ
يف َع ِد ِّي ْبن َحاتمٍ َّ
الطائِ ِّي رضي اهلل عنه قالَ :س ِم ْع ُت
الر ُ
 72/4ــ َّ
أى أ ْت َقى هلل ِم ْن َها َف ْلي ْأ ِ
َ
رسول اهلل ^ َي ُق ُ
ف َع َل ٰى َي ِم ٍ
ولَ « :م ْن َح َل َ
ت ال َّتق َْوى».
ين ُث َّم َر ٰ
َ
ٰ
رواه مسلم.

هداية الحديث:

لى شيء ،وخالف ما حلف عليه وجبت عليه الكفارة،
 )1إ َذا حلف العبد باهلل
تعالى َع ٰ
ٰ
ألفعلن كذا إن شاء اهلل  ،فهذا ال كفارة عليه
إلاَّ أن يقرن يمينه بمشيئة اهلل ،فنقول:
َّ
ولو خالف.
أتقى األعمال ،التي ترفع درجته يوم القيامة،
 )2المو َّف ُق من عباد اهلل؛ َم ْن يختار لنفسه ٰ
فيعمل بها.
الن ا ْلب ِ
ِ
ُ
اه ِل ِّي رضي اهلل عنه قال:
 73/5ــ ا ْل َخام ُ
سَ :ع ْن أبي أ َما َم َة ُصدَ ِّي ْب ِن َع ْج َ َ
معت رسول اهلل ^ َي ْخ ُط ُب في َح َّج ِة ا ْل َو َداعِ َ ،ف َق َ
ال« :ا َّت ُقوا اهللَ َ ،و َص َّلوا َخ ْم َس ُك ْم،
َس ُ
َو ُصوموا َشهر ُكمَ ،و ُّأدوا زَ َكا َة أموالِ ُكمَ ،و ِ
أط ُيعوا ُأ َم َرا َء ُك ْم ،ت َْد ُخ ُلوا َج َّن َة َر ِّب ُك ْم» .رواه
ُ
َْ ْ
َْ ْ
الص ِ
ِ
ٌ
حديث حسن صحيح.
الةَ ،وقال:
ال ِّت ْرمذي في آخر
كتاب َ

هداية الحديث:

التقوى طريق للجنة.
 )1وجوب التزام أركان اإلسالم ،فهي مع
ٰ
ّ
التقوى ــ إلاَّ أن يأمروا
والحكام المسلمين ــ فطاعتهم من
 )2وجوب طاعة الوالة
ٰ
بمعصية اهلل  ،فال طاعة لهم بالمعصية ،وإنما الطاعة في المعروف.
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 7ــ باب اليقيــن والتوكــل
تعالى ﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
قال اهلل
ٰ

تعالى ﴿:ﯶ ﯷ
ﰌ ﰍ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ﴾ [األحزاب ،]22 :وقال
ٰ
ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄﰅ

ﰆ ﰇ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ

تعالى﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾
ﭟ ﭠ﴾ [آل عمران 173 :ـ  ،]174وقال
ٰ
تعالى ﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾ [إبراهيم ، ]11 :وقال
[الفرقان ، ]58 :وقال
ٰ

تعالى﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ [آل عمران . ] 159 :واآليات في األمر بالتوكل كثيرة
ٰ
تعالى:
تعالى ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ [الطالق ،]3 :وقال
معلومة .وقال
ٰ
ٰ
﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ﴾ [األنفال .]2 :واآليات في فضل التوكل كثيرة معروفة.

غريب آ
اليات:

يرى بعينه ما أخبر اهلل
اليقينُ :ه َو قوة اإليمان وثبات القلبَ ،ح َّت ٰى كأن المؤمن ٰ
عنه ورسوله ^ ،لكمال يقينه.
لى ر ِّبه  ،في ظاهره وباطنه ،لجلب المنافع ،ودفع
التوكل :هو :اعتماد العبد َع ٰ
المضار .والتوكل من ثمرات اليقين.

هداية آ
اليات:

تعالى من عالمات صدق اإليمان.
 )1حسن الظن بما عند اهلل
ٰ
تعالى من صفات المؤمنين.
لى اهلل
ٰ
 )2التوكل الصادق َع ٰ
يخيب َمن رجاه ﴿ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾.
لى اهلل كفاه؛ فإنه سبحانه ال ِّ
 )3من توكل َع ٰ

وأما األحاديث:

الَ :ق َ
اس رضي اهلل عنهما َق َ
ال َر ُس ُ
األو ُلَ :ع ْن ْاب ِن َع َّب ٍ
«ع ِر َض ْت
ول اهلل ^ُ :
 74/1ــ َف َّ
ِ
س
الر ُجالنَ ،وال َّنبِ َّي َو َل ْي َ
الر ُجل َو َّ
الر َهيطَ ،وال َّنبِ َّي َو َم َع ُه َّ
َع َل َّي األ َم ُم؛ َف َر ْأيت ال َّنبِ َّي َو َم َع ُه ُّ

76

باب اليقني والتوكل

أحدٌ  .إ ْذ ر ِ
ِ
يل لِيَ :
يم َف َظ َن ْنت أن َُّه ْم ُأ َّمتِيَ ،ف ِق َ
وس ٰى َو َق ْو ُمه،
َم َع ُه َ
ُ َ
هذا ُم َ
فع لي َس َو ٌاد َعظ ٌ
َو ِ
ِ
ِ
ِ
يمَ ،ف ِق َ
اآلخ ِرَ ،فإِ َذا
يل لِي :ان ُْظ ْر إِ َل ٰى
لكن ان ُْظ ْر إِ َل ٰى
األفق َ
األفقَ ،ف َن َظ ْر ُت َفإِ َذا َس َو ٌاد َعظ ٌ
يل لِيِ :
ِ
يمَ ،ف ِق َ
ون أ ْلف ًا َي ْد ُخ ُل َ
هذ ِه ُأ َّم ُت َكَ ،و َم َع ُه ْم َس ْب ُع َ
ون ا ْل َج َّنة بِغَ ْي ِر ِح َساب
َس َو ٌاد َعظ ٌ
َو َ
ال َع َذ ٍ
ين َي ْد ُخ ُل َ
ض َفدَ َخ َل َم ْن ِز َل ُهَ ،ف َخ َ
اب» ُث َّم ن ََه َ
ون ا ْل َج َّن َة
اس في ُأولئِ َك ا َّل ِذ َ
اض ال َّن ُ
اب َو َ
ول اهلل ^َ ،و َق َ
ذين َص ِح ُبوا َر ُس َ
ال َع َذابَ ،ف َق َ
بِغَ ْي ِر ِح َس ٍ
ال
ال َب ْع ُض ُه ْمَ :ف َل َع َّل ُهم ا َّل َ
ِ
بع َض ُهمَ :ف َلع َّل ُهم ا َّل ِذ َ ِ
اإلسالمَِ ،ف َل ْم ُيشْ ِر ُكوا باهلل َش ْيئ ًا ـ َو َذ َك ُروا أشْ َيا َء ـ.
ْ َ
َْ
ين ُول ُدوا في ْ
وضون ِف ِ
أخ َب ُرو ُهَ ،ف َق َ
ول اهلل ^َ ،ف َق َ
َف َخ َر َج َع َل ْي ِه ْم َر ُس َ
َ
«ه ُم
الَ « :ما ا َّل ِذي ت َُخ
يه؟» َف ْ
الُ :
ونَ ،و َ
ين َ
ون»َ .ف َق َام ُع َّك َ
لى َر ِّب ِه ْم َي َت َو َّك ُل َ
ال َي َت َط َّي ُر َ
ونَ ،وال َي ْس َت ْر ُق َ
ال َي ْر ُق َ
اش ُة
ا َّل ِذ َ
ونَ ،و َع ٰ
ال :ا ْد ُع ا َ
هلل أنْ َي ْج َع َلنِي ِم ْن ُه ْمَ ،ف َق َ
ْب ُن ُم ْح ِص ٍنَ ،ف َق َ
آخ ُر،
ام َر ُج ٌل َ
ال« :أن َْت ِم ْن ُه ْم»ُ ،ث َّم َق َ
ال :ا ْد ُع ا َ
هلل أنْ َي ْج َع َلنِي ِم ْن ُه ْمَ ،ف َق َ
َف َق َ
«س َب َق َك بِ َها ُع َّك َ
اش ُة»ُ .م َّت َف ٌق َع َل ْي ِه .
الَ :
األفق» :ال َّن ِ
«الر َه ُ
ون َعشَ َر ِة أن ُْف ٍ
الر ِاء :ت َْص ِغ ُير َرهطَ ،و ُه ْم ُد َ
اح َي ُة
«و ُ
سَ .
يط» بِ َض ِّم َّ
ُّ
اش ُة» بِ َضم ا ْل َعين َوتَشْ ديد ا ْل َك ِ
«و ُع َّك َ
ديد أف َْص ُح.
اف َوبِ َت ْخ ِفيفهاَ ،وال َّتشْ ُ
والجانبَ .
ُ
ِّ ْ

غريب الحديث:

سواد عظيم :أشخاص كثيرون.
خاض :تكلم.
شر ما وقع أو يتوقع.
ال يرقون :ال يقرؤون شيئ ًا يتعوذون به من ّ
وهذه اللفظة «اليرقون» َق َ
ال علماء الحديث :إنها شاذة؛ انفرد بها مسلمُ ،ث َّم هي
مخالفة لما ثبت في الهدي النبوي من استحباب الرقية ،بأن يرقي اإلنسان نفسه ،أو
تعالى أو باألجرة.
يرقي غيره لوجه اهلل
ٰ
يسترقون :يطلبون الرقية من غيرهم .
ال يتطيرون :ال يتشاءمون بالطيور ونحوها.

هداية الحديث:

رضت عليه األمم ورآهاُ ،فأ َّمته أكثر ُ
بي ^ ومنزلته؛ فإنه ُع َ
األمم يوم
 )1فضل ال َّن ِّ
القيامة.
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تعالى ،واالعتماد عليه ،ومن ذلك يتبين ضالل وضياع من
لى اهلل
ٰ
 )2فضل التوكل َع ٰ
تعالى من جلب
على المخلوقين ،ويعتمد عليهم ،فيما ال يقدر عليه إلاَّ اهلل
ٰ
يتوكل ٰ
المنافع ودفع المضار.
 )3اغتنام الفرصة لقطف ثمرة الخير ،كما فعل الصحابي الجليل ُع ّكاشة بن محصن
رضي اهلل عنه.
واقتفى أثرهم اهتدى،
لى نهجهم
ٰ
 )4بيان فضيلة أصحاب رسول اهلل ^؛ فمن سار َع ٰ

وغوى.
الهدى
ومن سلك غير سبيلهم ضل َع ْن
ٰ
ٰ
 75/2ــ الثَّانِيَ :عن ْاب ِن َع َّباس رضي اهلل عنهما ْأيض ًا َأنَّ َر ُس َ
ان َي ُق ُ
ول اهلل ^ َك َ
ول:
اص ْم ُت.
أس َل ْم ُتَ ،وبِ َك آ َم ْن ُتَ ،و َع َل ْي َك ت ََو َّك ْل ُتَ ،وإِ َل ْي َك أن َْب ُتَ ،وبِ َك َخ َ
«اللهم َل َك ْ
عزتك ال إل َه إلاَّ أن َْت أنْ ت ِ
اللهم إِنِّي ُأع ُ
وتَ ،وا ْل ِج ُّن
ُض َّلنِي ،أن َْت ا ْل َح ُّي ا َّلذي ال َي ُم ُ
وذ بِ َّ
ْس َي ُموت َ
ُون»ُ .م َّت َف ٌق َع َل ْي ِه.
َواإلن ُ
َو َ
الب َخا ِر ُّي.
هذا َل ْف ُظ ُم ْس ِلمَ ،و ْ
اخ َت َص َر ُه ُ

غريب الحديث:

لى ما يقرب منك.
إلى عبادتك واإلقبال َع ٰ
إليك أ َن ْب َت :رجعت ٰ
بك خاصمت :حاججت أعداء اهلل مستعين ًا بك ،قاصد ًا وجهك.

هداية الحديث:

تعالى وحده؛ ألنه المتصف بصفات الكمال ،فهو وحده
لى اهلل
ٰ
 )1وجوب التوكل َع ٰ
أي وجه ؛ فإنّا جميع ًا
لى المخلوقين الفقراء من ِّ
ا َّلذي يعتمد عليه ،وال يعتمد َع ٰ
إلى معونته سبحانه.
إلى اهلل ،بحاجة ٰ
مفتقرون ٰ
بي ^ في هذه الكلمات الجامعة ،في الدعاء والنصح والدعوة؛ ألن
 )2التأسي بال َّن ِّ
أفضل الهدي هدي محمد ^.
اس رضي اهلل عنهما ْأيض ًا َق َ
76/3ــ الثَّالِ ُثَ :ع ْن ْاب ِن َع َّب ٍ
ال﴿ :ﰃ ﰄ ﰅ
ين َقا ُلوا ﴿:ﯺ ﯻ
ين ُأ ْل ِق َي ِفي ال َّنا ِرَ ،و َقا َلها ُم َح َّمدٌ ^ ِح َ
ﰆ﴾َ ،قا َل َها إِ ْب َر ِاه ُيم ^ ِح َ
الب َخا ِر ّي.
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾َ .ر َوا ُه ُ
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ِ
«ك َ ِ
ِ
اس رضي اهلل عنهما َق َ
َو ِفي ِر َوا َية َل ُه َعن ْاب ِن َع َّب ٍ
الَ :
يم ^
ان آخ َر َق ْول إِ ْب َراه َ
ين ُأ ْل ِق َي ِفي ال ّنا ِرَ :ح ْسبِ َي اهلل َونِ ْع َم ا ْل َو ِك ُ
يل».
ِح َ

هداية الحديث:

تأس بهم في
فلي َّ
لى اهلل منهج لجميع األنبياء ــ عليهم الصالة والسالم ــ ُ
 )1التوكل َع ٰ
لى اهلل؛ ألنهم أشد الناس بال ًء.
الدعاء والتوكل َع ٰ
تعالى في األمور الصعبة والنوائب.
لى اهلل
ٰ
 )2فضل التوكل َع ٰ

تنبيـه:
تعالى ــ في شدة المصائب والنوازل ــ
بعض الجاهلين الذين علقوا قلوبهم بغير اهلل
ٰ
يذهبون لالستنجاد بالمخلوقين ،ودعاء غير اهلل  في كشف هذه األمور .وهذا
لى بقاء اإليمان
ــ واهلل ــ ُه َو غاية الخذالن ،وعندها ينطفئ اإليمان .فالحريص َع ٰ
تعالى ،ويقطع رجاءه من الخلق.
مضيئ ًا في قلبه ،عليه أن يع ّلق رجاءه باهلل
ٰ
ابعَ :ع ْن أبي ُه َر ْي َرة رضي اهلل عنه َع ْن ال َّنبِ ِّي ^ َق َ
الَ « :ي ْد ُخ ُل ا ْل َج َّن َة
الر ُ
 77/4ــ َّ
أق َْو ٌام أفْئِدَ ت ُُه ْم ِم ْث ُل أفْئِدَ ِة َّ
الط ْير»َ .ر َوا ُه ُم ْس ِلم .
لونَ ،و ِق َ
ِق َ
يلَ :م ْع َنا ُه ُم َت َو ِّك َ
يلُ :ق ُلو ُب ُه ْم َر ِقي َق ٌة .

هداية الحديث:

لى اهلل ،و ِر َّقة القلب ،من أسباب دخول الجنة ،والفوز بنعيمها.
 )1التوكل َع ٰ
 )2بيان صفة أهل الجنة؛ كل صاحب قلب رقيق شفيق.
ِ
سَ :ع ْن َجابِـ ٍر رضي اهلل عنه أن ُّه َغ َزا َم َع ال َّنبِ ِّي ^ ِق َب َل ن َْج ٍدَ ،ف َل َّما
 78/5ــ ا ْل َخام ُ
ول اهلل ^ َق َف َل َمع ُهمَ ،فأ ْدر َك ْت ُهم ا ْل َقائِ َل ُة في َو ٍاد َكثِي ِر ا ْل ِع َض ِ
ُ
َق َف َل َر ُس ُ
رسول اهلل
اهَ ،ف َن َز َل
َ ُ
َ ْ
بالش َج ِرَ ،ون ََز َل َر ُس ُ
اس َي ْس َت ِظ ُّل َ
ول اهلل ^ ت َْح َت َس ُم َر ٍةَ ،ف َع َّلقَ بِ َها
ون َّ
^َ ،و َت َف َّر َق ال َّن ُ
ِ
ِ
أع َرابِيَ ،ف َق َ
ِ
ُ
ال« :إنَّ َ
هذا
َس ْي َفه ،ون ْم َنا ن َْو َم ًةَ ،فإ َذا َر ُسول اهلل ^ َي ْد ُعونَاَ ،وإِ َذا ع ْندَ ُه ْ ٌّ
ِ
ِ
اس َت ْي َق ْظ ُت َو ُه َو ِفي َي ِد ِه َص ْلت ًاَ ،ق َ
الَ :م ْن َي ْم َن ُع َك ِم ِّني؟
ْ
اخ َت َرط َع َل َّي َس ْيفي َوأنَا نَائ ٌمَ ،ف ْ
ِ
سُ .م َّت َف ٌق َع َل ْي ِه.
ُق ْل ُت :اهللَُ .ثالث ًا» َو َل ْم ُي َعاق ْب ُه َو َج َل َ
ِ
ِ
َو ِفي ِر َوا َي ٍةَ :ق َ
الر َقاعَِ ،فإِ َذا أت َْي َنا َع َل ٰى َش َج َر ٍة
ال َجابِ ٌرُ :ك َّنا َم َع َر ُسول اهلل ^ بِ َذات ِّ
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ِ ٍ
كينَ ،و َسي ُف َر ُس ِ
اها لِر ُس ِ
ول اهلل ^ ُم َع َّل ٌق
ول اهلل ^َ ،ف َجا َء َر ُج ٌل ِم َن ا ْل ُمشْ ِر َ
َظلي َلة ت ََركْ َن َ َ
ْ
الَ :ف َم ْن َي ْم َن ُع َك ِم ِّني؟ َق َ
ال :الَ ،ق َ
تخا ُفنِي؟ َق َ
اخ َت َر َط ُهَ ،ف َق َ
الَ :
هلل.
َّ
بالش َج َر ِةَ ،ف ْ
ال :ا ُ
ِ
الَ :م ْن َي ْم َن ُع َك ِم ِّني ؟ َق َ
صحيحه َق َ
َو ِفي ِر َوا َي ِة أبِي ْ
الله.
اعيلي في
اإلسم
بك ٍر
الُ :
َ
ّ
فَ ،ف َق َ
َق َ
أخ َذ َر ُس ُ
الس ْي َ
الَ :م ْن َي ْم َن ُع َك ِم ِّني ؟
الس ْي ُف ِم ْن َي ِد ِهَ ،ف َ
ول اهلل ^ َّ
الَ :ف َس َق َط َّ
ال :الَ ،و ِ
الُ :ك ْن َخير ِ
ول اهلل ؟ َق َ
آخ ٍذَ ،ف َق َ
َف َق َ
ال :تَشْ َه ُد أنْ ال إله إِلاَّ اهلل َ ،وأنِّي َر ُس ُ
لك ِّني
َْ
ِ
ُأ َع ِ
اه ُد َك أنْ ال ُأ َقاتِ َل َكَ ،و َ
ال ُأك َ
أص َحا َب ُه،
ون َم َع َق ْو ٍم ُي َقات ُلون ََكَ ،ف َخ َّل ٰى َسبِي َل ُهَ ،فأت َٰى ْ
َف َق َ
الِ :ج ْئ ُ
تك ْم ِم ْن ِع ْن ِد َخ ْي ِر ال َّن ِ
اس.
أيَ :ر َج َعَ .و«ا ْل ِع َضا ُه»َّ :
«الس ُم َرةُ» بِ َف ْتحِ
َق ْو ُل ُهَ « :ق َف َل» ْ
الش َج ُر ا َّلذي َل ُه َش ْو ٌكَ .و َّ

الس ِ
ين َو َض ِّم الميم :الشجرة من الطلح ،وهي العظام من شجر العضاه .واخترط
ِّ
الص ِ
أيَ :م ْس ُلو ً
اد َو َض ِّم َها.
«ص ْلت ًا» ْ
السيف:أي س َّل ُه .وهو في يده َ
الَ ،و ُه َو بِ َف ْتحِ َّ

غريب الحديث:

القائلة :وقت نوم الظهيرة.

هداية الحديث:

تعالى في الخالص من الشدائد وتفريج الكرب.
لى اهلل
ٰ
 )1أثر التوكل َع ٰ
 )2إظهارعفو ال َّنبي ^ وكر ِم ُخ ُلقه وعد ِم انتقامه لنفسه ،وب ِ
عد نظره في األمور،
ُ
ِّ
ِ
إلى الحق.فعلينا االقتداء بسنته ،واالهتداء بهديه،
وحسن معالجته
َ
النفوس لجلبها ٰ
ألن أفضل الهدي هدي محمد ^ ﴿ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾.
 79/6ــ الس ِ
الَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
سَ :ع ْن ُع َم َر رضي اهلل عنه َق َ
ول اهلل ^ ُيق ُ
ولَ « :ل ْو
اد ُ
َ
ِ
حق ت ََو ُّك ِل ِه َل َرزَ َق ُك ْم َك َما َي ْرزُ ُق َّ
أن َُّك ْم ت َت َو َّك ُل َ
وح
ون َع َل ٰى اهلل َّ
الط ْي َر  ،تَغْ ُدو خ َماص ًا َوت َُر ُ
ذيَ ،و َق َ
الَ :ح ِد ٌ
يث َح َسن.
بِ َطان ًا»َ .ر َوا ُه ال ّتر َم ّ
ون ِم َن ا ْل ُجوعِ َ ،وتَر ِجع ِ
ِ
امر َة ا ْلب ُط ِ
آخ َر
َم ْع َنا ُه :ت َْذ َه ُب َّأو َل ال َّن َها ِر ِخ َماص ًاْ :
ْ ُ
أيَ :ض َ ُ
أيُ :مم َت ِل َئ َة ا ْلب ُط ِ
ون.
ال َّن َها ِر بِ َطان ًاْ ْ :
ُ
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هداية الحديث:

تعالى.
لى اهلل
ٰ
 )1األخذ باألسباب والمشي في طلب الرزق ،من صدق التوكل َع ٰ
 )2حقيقة التوكل معناه :اعتماد القلب ،وتفويض األمر بصدق ويقين ،إليه سبحانه.
الَ :ق َ
ب رضي اهلل عنهما َق َ
ار َة ا ْل َب َر ِاء بن َعا ِز ٍ
ال
السابعَ :ع ْن أبِي ُع َم َ
 80/7ــ َّ
ِ ِ
َر ُس ُ
ول اهلل ^َ « :يا ُف َ
أس َل ْم ُت َن ْف ِسي إِ َل ْي َك،
الن إِ َذا َ
أو ْي َت إ َل ٰى ف َراش َك َف ُق ْل :اللهم ْ
َو َو َّج ْه ُت َو ْج ِهي إ َل ْي َكَ ،و َف َّو ْض ُت ْأم ِري إِ َل ْي َكَ ،وأ ْل َج ْأ ُت َظ ْه ِري إِ َل ْي َكَ ،رغْ َب ًة َو َر ْه َب ًة
إِ َل ْي َك ،ال َم ْل َجأ َو َ
ال َم ْن َج ٰى ِم ْن َك إِلاَّ إ َل ْي َك ،آ َم ْن ُت بِ ِك َتابِ َك ا َّل ِذي أن َْز ْل َتَ ،و َنبِ ِّي َك ا َّل ِذي
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
أص ْب َت َخ ْير ًا».
أص َب ْح َت َ
ْأر َس ْل َتَ .فإِن ََّك إِنْ م َّت م ْن َل ْي َلت َك م َّت َع َل ٰى ا ْلف ْط َرةَ ،وإِنْ ْ
ُم َّت َف ٌق َع َل ْي ِه.
ٍ ِ
ِ
الَ :ق َ
الب َر ِاء َق َ
ال لِي َر ُس ُ
ول اهلل ^« :إِ َذا أت َْي َت
الص ِح َ
َوفي ِر َواية في َّ
يح ْي ِن َع ْن َ
ِ
َم ْض َجع َك َف َتو َّض ْأ و ُض َ ِ
لص َ
األي َم ِنَ ،و ُق ْلَ :و َذ َك َر
ال ِةُ ،ث َّم ْ
َ
ُ
وءك ل َّ
َ
جع َع َل ٰى ش ِّق َك ْ
اض َط ْ
الَ :واجع ْل ُه َّن ِ
ن َْح َو ُهُ ،ث َّم َق َ
آخ َر َما ت َُق ُ
ول».
ْ َ

هداية الحديث:

تعالى في جميع أحوالهم.
إلى اهلل
ٰ
 )1صفة أهل اإليمان أنهم يلجؤون ٰ
 )2تجديد العهد مع اهلل  كل ليلة ،وتوثيق معاني اإليمان قو ً
ال وعم ً
ال.
على طهارة ،وأن تكون هذه الكلمات آخر ما يقوله الذاكر.
 )3استحباب المبيت ٰ
بد اهلل ب ِن ُع ْثمان ب ِن َع ِ
الصدِّ يق َع ِ
 81/8ــ الث ِ
َّام ُنَ :ع ْن أبِي ْ
ام ِر ْب ِن ُع َم َر ْب ِن
بك ٍر ِّ
َ ْ
ْ
بن ُم َّر َة ْب ِن َك ْع ِ
ب ْب ِن ُل َؤ ِّي ْب ِن َغالِ ٍ
َك ْعب ْاب ِن ت َْيم ِ
ب ا ْل ُق َر ِش ِّي ال َّت ْي ِم ِّي رضي اهلل عنه
ــ َو ُه َو َوأ ُبو ُه َو ُأ ُّم ُه َص َحا َب ٌة رضي اهلل عنهم ــ َق َ
ين ون َْح ُن
ال :ن ََظ ْر ُت إِ َل ٰى أ ْقدَ ا ِم ا ْل ُمشْ ِر ِك َ
ِفي ا ْلغَ ا ِر َو ُهم َعلى رؤُ ِ
وس َناَ ،ف ُق ْل ُتَ :يا َر َ
أحدَ ُه ْم ن ََظ َر ت َْح َت َقدَ َم ْي ِه
سول اهلل َل ْو أنَّ َ
ْ ٰ ُ
ألب َص َرنَاَ ،ف َق َ
هلل َثالِث ُُه َما» ُ .م َّت َف ٌق َع َل ْيه.
الَ « :ما َظ ُّن َك َيا أبا َب ْك ٍر با ْث َن ْي ِن ا ُ
ْ

هداية الحديث:

بي ^ وقوة يقينه باهلل .
 )1كمال توكل ال َّن ِّ
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تعالى ،فهذا يورثه اليقين،
لى اهلل
ٰ
لى تمام التوكل َع ٰ
على العبد أن يربي نفسه َع ٰ
ٰ )2
تخشى إلاَّ اهلل  ،وتقول وتفعل
ا َّلذي إِ َذا خالط القلوب أصبحت ال تخاف وال
ٰ
تخشى في اهلل لومة الئم.
الحق وال
ٰ
بي ^،
 )3بيان فضيلة أبي بكر ِّ
الصدِّ يق رضي اهلل عنه؛ فهو أفضل الصحابة بعد ال َّن ِّ
إلى يوم القيامة.
نبيه ^،
حيث اختاره اهلل  لصحبة ِّ
ُتلى ٰ
وأثنى عليه بآيات ت ٰ
ٰ
 82/9ــ ال َّت ِ
اس ُعَ :ع ْن ُأ ِّم ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ ُ
اس ُم َها ِه ْن ُد بِ ْن ُت أبِي ُأ َم َّي َة ُح َذ ْي َف َة
ين أ ِّم َس َل َم َةَ ،و ْ
ا ْلم ْخ ُز ِ
ان إِ َذا َخ َر َج ِم ْن َب ْيتِ ِه َق َ
وم َّي ُة رضي اهلل عنها ،أنَّ ال َّنبِ َّي ^ َك َ
ال« :بِ ْسمِ اهلل ،ت ََو َّك ْل ُت
َ
أض َّل أو ُأ َض َّل ،أو أ ِز َّل أو ُأزَ َّل ،أو ْ ِ
َع َل ٰى اهلل  ،اللهم إنِّي ُأع ُ
أو
أو ُأ ْظ َل َمْ ،
أظل َم ْ
ْ
ْ
ْ
وذ بِ َك أنْ ِ ْ
ِ
ره َما بِأسانِيدَ
ذي َو َغ ْي ُ
يح َر َوا ُه أ ُبو َد ُاودَ ،وال ِّت ْر ِم ُّ
أو ُي ْج َه َل َع َل َّي»َ .حديث َصح ٌ
ْ
أج َه َل ْ
يحةَ .ق َ
ذيَ :ح ٌ
وه َذا َل ْف ُظ أبِي َد ُاود.
حسن
ديث
صحيحَ .
ٌ
ال ال ِّت ْر ِم ّ
َص ِح َ
ٌ
 83/10ــ ا ْل َع ِ
ول اهلل ^َ « :م ْن َق َ
الَ :ق َ
أنس رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
اش ُرَ :ع ْن ٍ
ال
ال َح ْو َل َو َ
ــ َي ْعنِي إِ َذا َخ َر َج ِم ْن َب ْيتِ ِه ــ :بِ ْسمِ اهلل ،ت ََو َّك ْل ُت َع َلى اهلل َ ،و َ
ال ُق َّو َة إِلاَّ بِاهلل،
ٰ
ان» .ر َوا ُه أبو َداو َد َوال ّت ِ
ي َق ُ
ذي
َنح ٰى َع ْن ُه َّ
يت َو ُو ِق َ
يت َو ُك ِف َ
ال َل ُهُ :ه ِد َ
رم ّ
ُ
ُ
الش ْي َط ُ َ
يتَ ،وت َّ
وغ ْيرهمَ .و َق َ
وال ّنسائي َ
سن ،زاد أ ُبو َد ُاو َدَ « :ف َي ُقول :ــ َي ْعنِي
ال ال ِّت ْر ِمذي :حديث َح ٌ
ان لِشَ ي َط ٍ
آخ َر ــَ :ك ْي َ
ف َل َك بِ َر ُج ٍل َق ْد ُه ِد َي َو ُك ِف َي َو ُو ِق َي؟».
ان َ
َّ
الش ْي َط َ ْ

غريب الحديث:

َأ ِضل :أكون سبب ًا في انحراف غيري عن الصراط المستقيم.
ُأ َضل :أنحرف َع ِن الطريق المستقيم.
َأ ِزل :الزلل هو الخطأ.

أجهل :آتي بالسفه.

ُيجهل علي :يسفه علي أحدٌ .

وقيتُ :حفظت.
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هداية أ
الحاديث:

تعالى ،واالعتصام به ،ودعائه جلب المنافع ،ودفع
لى اهلل
ٰ
 )1دوام التوكل َع ٰ
المضار.
يحصن نفسه باألذكار الشرعية ،التي علمنا إياها رسول اهلل ^،
لى العبد أن ِّ
َ )2ع ٰ
ويتج ّنب األذكار التي أحدثها الناس ،ففي اتباع المأثور الخير والبركة.
تنبيــه:

ال يمكن للعبد أن يوظف األذكار النبوية إال إذا علمها .فالعلم قبل القول والعمل،
رب َنا من الشرع المنزل ،ونفرح ونستغني به ،ونهجر ما
فعلينا أن نتعلم ما َأنزل إلينا ُّ

المحدَ ثة وهي الشرع المبدل.
َو ِر ْثناه من األذكار ُ

﴿ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [األعراف.]3 :
أخ َو ِ
َس رضي اهلل عنه َق َ
 84/11ــ َو َع ْن أن ٍ
ان َع َل ٰى َع ْه ِد ال َّنبِ ِّي ^َ ،و َك َ
الَ :ك َ
ان
ان َ
أخا ُه لل َّنبِ ِّي ^َ ،ف َ
قال:
أح ُد ُه َما َي ْأتِي ال َّنبِ َّي ^،
واآلخ ُر َي ْح َت ِر ُفَ ،فشَ َكا ا ْل ُم ْح َت ِر ُف َ
َ
َ
ِ
ٍ ِ
شرط ُم ْس ِلمٍ .
على
« َل َع َّل َك ت ُْرزَ ُق بِ ِه»َ .ر َوا ُه ال ِّت ْر ِم ّ
ذي ْ
بإس َناد صحيح ٰ
« َي ْح َت ِر ُف»َ :ي ْك َت ِس ُب َو َي َت َس َّب ُب.

هداية الحديث:

 )1الترغيب في مساعدة أهل العلم وطالبه.

لى طلبة العلم من مفاتيح الرزق.
 )2اإلنفاق َع ٰ

لى إعانة طائفة في المجتمع لطلب العلم والتفقه في الدين.
 )3الحث َع ٰ
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تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ
تعالى ﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ﴾ [هود ، ]112 :وقال
قال اهلل
ٰ
ٰ

ﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﴾

تعالى﴿ :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
[فصلت 30 :ــ  ، ]32وقال ٰ

ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ﴾ [األحقاف13 :ــ .]14

هداية آ
اليات:

لى دين اهلل البد فيها من االعتدال في كل شيء؛ فال زيادة وال نقصان
 )1االستقامة َع ٰ
وال تبديل وال تغيير.
البشرى العظيمة ألهل االستقامة في الدنيا واآلخرة.
)2
ٰ
ان ْب ِن َع ْب ِد اهلل رضي اهلل عنه َق َ
 85/1ــ َو َع ْن َأبِي َع ْم ٍروَ ،و ِق َ
يلَ :أبي َع ْمرةَُ ،س ْف َي َ
ال:
ِ ِ
ال ال َأ ْس َأ ُل َع ْن ُه َأ َحد ًا َغ ْي َر َكَ ،ق َ
ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ال ِم َق ْو ً
اإلس َ
الُ « :ق ْل:
ول اهللُ ،ق ْل لي في ْ
اس َت ِق ْم»َ .ر َوا ُه ُم ْس ِلم.
آ َم ْن ُت بِاهللُ ،ث َّم ْ

هداية الحديث:

 )1اإليمان ال يكفي فيه نطق اللسان ،ولكن يجب أن يصدقه القيام باألعمال
الصالحة.
 )2االستقامة ال تكون إلاَّ بعد اإليمان باطن ًا وظاهر ًا.
الَ :ق َ
 86/2ــ َو َع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^َ « :قا ِر ُبوا َو َسدِّ ُدوا،
«و َ
نك ْم بِ َع َم ِل ِه»َ ،قا ُلواَ :و َ
ول اهلل ؟ َق َ
ال َأن َْت َيا َر ُس َ
َو ْاع َل ُموا أن َُّه َل ْن َي ْن ُج َو َأ َحدٌ ِم ُ
ال َأنا
الَ :
إِلاَّ َأنْ َي َتغَ َّمدَ نِ َي اهلل بِ َر ْح َم ٍة ِم ْن ُه َو َف ْض ٍل»َ .ر َواه ُم ْس ِلم.
َو«ا ْلم َقارب ُة» :ا ْل َقص ُد ا َّل ِذي ال غْ ُلو ِف ِ
يه َو َ ِ
اإلصا َب ُة،
«السدَ ُاد
»:االستِ َقا َم ُة َو َ
ُ ََ
ْ
ْ
َّ
ال َتقْص َيرَ ،و َّ
بسني َو َي ْس ُترني.
و« َي َتغَ َّمدَ ني» ُي ْل ُ
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َق َ
امع
اع ِة اهلل ت ََعا َلى ،و َقا ُلواَ :و ِه َي ِم ْن َج َو ِ
االستِ َقا َم ِةُ :لزوم َط َ
ال ا ْل ُع َل َم ُاءَ :م ْع َن ٰى ْ
ِ ِ
ِ
األمو ِرَ ،وباهلل ال َّت ْو ِفيق.
ا ْل َكلمِ َ ،وه َي ن َظ ُام ُ

هداية الحديث:

لى حسب االستطاعة ،وال يكلف اهلل نفس ًا إلاَّ وسعها.
 )1االستقامة َع ٰ

 )2إن العبد مهما بلغ من المرتبة والوالية ،فإن عمله وحده لن ينجيه ،ولكن هذا
العمل يكون سبب ًا في تغمد اهلل له برحمته ،ونجاته من النار.
على العبد أن ال يعجب بنفسه وعمله ،وعليه الخضوع هلل  رب العالمين.
ٰ )3

لى العلم ،كانوا ال يتركون
 )4فضل الصحابة رضي اهلل عنهم؛ فهم أحرص الناس َع ٰ
شيئ ًا يحتاجون إليه في أمور دينهم إلاَّ سألوا َع ْن ُه وامتثلوه .فوجب علينا إتباع
سننهم ،واقتفاء آثارهم ،والنظر في أحوالهم ،ومتابعتهم بها.
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باب التفكري يف عظيم خملوقات الله تعاىل

 9ــ باب التفكير في عظيم مخلوقات اهلل تعالى وفناء الدنيا
و أ�هوال آ
الخرة و�سائر أ�مورهما وتق�صير النف�س
وتهذيبها وحملها َعلى اال�ستقامة
تعالى﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ [سبأ:
قال اهلل ٰ

تعالى﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
 ، ]46وقال
ٰ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾ اآليات [آل عمران190 :ــ ، ]191

تعالى﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
وقال ٰ
ﯗ ﯘﯙﯚﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾ [الغاشية17 :ــ ، ]21

تعالى ﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾ [محمد ، ]10 :واآليات في الباب كثيرة.
وقال ٰ
«الكيس َمن َ
دان نفسه».
ومن األحاديث الحديث السابق:
ِّ
فائدة:
ّ
إلى نتيجة ،فالتفكر يثمر
التفكرُ :ه َو أن ُيعمل اإلنسان عقله في األمر َح َّت ٰى يصل ٰ
التذكر والخشية.

هداية آ
اليات:

مدى انتفاعه
لى التفكر في األعمال والطاعات التي يقوم بها العبد ،ليعلم ٰ
 )1الحث َع ٰ
ومدى تحصيله لثوابها وقبولها عند اهلل .
بها،
ٰ
تعالى ،ويورث
 )2الترغيب في التفكر في عظيم مخلوقات اهلل ؛ ألنه يورث الخشية هلل ٰ
ذكر اهلل  وزيادة اليقين بوعده ووعيده ،ويورث العمل مع إخالص النية هلل وحده.
ِّ
المتفكرين في مخلوقاته.
 )3التأمل من صفات عباد اهلل المخلصين ،الذاكرين َل ُه،
ِ
وشهوات
الهوى،
وذم
)4
ُّ
ٰ
على االهتمام باألعمال النافعة في الدنيا واآلخرةُّ ،
الحث ٰ
ِ
وشغلها باألماني دون العمل.
المحرمة،
النفس
َّ
تعالى من
وما أكثر الذين ُيتبعون أنفسهم هواها ،وال يبالون بمخالفة شرع اهلل
ٰ
الحذر أن نكون منهم.
فالحذر
أجل مصالحهم الدنيوية!
َ
َ
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 10ــ باب المبادرة �إلى الخيرات
بالجد من غير تر ّدد
القبال عليه
ّ
وحثّ من توجه لخير على إ
تعالى﴿ :ﭒﭓﭔ
تعالى﴿ :ﮬﮭ﴾ [البقرة ،]148 :وقال ٰ
قال اهلل ٰ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ [آل عمران.]133 :

هداية آ
اليات:

إلى فعل الخيرات ،وعدم تأجيل األعمال الصالحة فإنها تفوت.
 )1المسابقة ٰ
ِ
ِ
ونيل رضوان اهلل ، 
اآلخرة،
إلى الدا ِر
 )2إنّ من صفات المتقين المسارع َة ٰ
باالستغفار ولزوم الطاعات.

وأما األحاديث:

الَ « :ب ِ
 87/1ــ َف َ
ول اهلل ^ َق َ
األ َّولَ :ع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس َ
اد ُروا
ِ
ِ
ِ ِ
َ
الر ُجل ُم ْؤ ِمن ًا َو ُي ْم ِسي َك ِافر ًاَ ،و ُي ْم ِسي ُم ْؤ ِمن ًا
باأل ْع َمال ف َتن ًا َكق َط ِع ال َّل ْي ِل ا ْل ُم ْظلمِ ؛ ُي ْصبِ ُح َّ
ِ
بيع ِدي َنه َبع َر ٍ
الدن َْيا»َ .ر َواه ُم ْس ِلم.
ض ِم َن ُّ
َو ُيصبح َكافر ًاَ ،ي ُ

غريب الحديث:

بادروا باألعمال :أسرعوا إليهاَ .بع َرض :متاع.

هداية الحديث:

إلى العمل الصالح قبل أن تحول الموانع
 )1وجوب التمسك بالدين  ،والمبادرة ٰ
والعوائق دونه.
 )2التحذير من الوقوع في الفتن؛ ألنها تورث العبد شك ًا في الدين ،وضعف ًا في
اإليمان.
لى التزام العلم والعمل؛ ألن بهما العصمة في زمن الفتن.
 )3الحث َع ٰ
ِ
َ
ِ
المهملة وفتحها ــ ُعقْب َة ْب ِن
السين
سر َو َع َة ــ بكسر
 88/2ــ الثَّانيَ :ع ْن أبِي ْ
ا ْل َحا ِر ِ
ث رضي اهلل عنه َق َ
الم ِدي َن ِة ا ْل َع ْص َرَ ،ف َس َّل َمُ ،ث َّم َق َام
الَ :ص َّل ْي ُت َو َرا َء ال َّنبِ ِّي ^ بِ َ
اس إِ َل ٰى َب ْع ِ
اب ال َّن ِ
حجر نِسائِ ِهَ ،ف َف ِز َع ال َّناس ِم ْن ُس ْر َعتِ ِهَ ،ف َخ َر َج
ُم ْس ِرعا ًَ ،ف َت َخ َّط ٰى ِر َق َ
ض َ
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َع َلي ِهمَ ،فر ٰ َ
جبوا ِم ْن ُس ْر َعتهَ ،ق َ
الَ « :ذ َك ْر ُت َش ْيئ ًا ِمن تِ ْب ٍر ِع ْندَ نَاَ ،ف َك ِر ْه ُت
أى أن َُّه ْم َق ْد َع ُ
ْ ْ َ
َأنْ َيح ِ َ
الب َخا ِر ّي.
ْ َ
قس َمته»َ .ر َوا ُه ُ
بسنيَ ،فأ َم ْر ُت بِ ْ
«:ك ْن ُت َخ ّل ْف ُت ِفي ا ْلبي ِ ِ ِ
َو ِفي ِر َوا َي ٍة َل ُه ُ
الصدَ َق ِةَ ،فك ِر ْه ُت َأنْ ُأ ِّبي َته».
ت ت ْبر ًا م َن َّ
َْ
«ال ِّت ْبر» َق َطع َذ َه ٍ
أو ِف َّض ٍة.
ب ْ

هداية الحديث:

إلى فعل الخيرات وأداء الحقوق ألصحابها ،وعدم التهاون في ذلك.
 )1المبادرة ٰ
إلى أداء األمانات ألهلها،
 )2حرص ال َّن ِّ
لى فعل الخيرات ،والمسارعة ٰ
بي ^ َع ٰ
والش َّر كل
نبيك ^،
بس ّنته؛ فإن الخير كل الخير في هداهَّ ،
فالزم ٰ
هدى ِّ
وتمس ْك ُ
ّ
الش ِّر فيمن اتبع هواه.
َّ
 )3اهتمام الصحابة رضي اهلل عنهم بتتبع أقواله وأفعاله ^ ،وهذا من فضائلهم.
الَ :ق َ
 89/3ــ الثَّالثَ :ع ْن َجابِر رضي اهلل عنه َق َ
رج ٌل لل َّنبِ ِّي ^ َي ْو َم ُأ ُح ٍد:
ال ُ
ال« :في ا ْل َج َّن ِة»َ .ف َأ ْل َقى تَم ٍ
َأ َر َأ ْي َت إِنْ ُقت ْل ُت َف َأ ْين َأنا؟ َق َ
رات ُك َّن ِفي َي ِد ِهُ ،ث َّم َقات ََل َح َّت ٰى
ٰ َ
ُقتِ َلُ .م َّت َف ٌق َع َل ْيه.

هداية الحديث:

إلى األعمال الصالحة ،واهتمامهم
 )1حرص الصحابة رضي اهلل عنهم ومبادرتهم ٰ
بأمور دينهم وآخرتهم.
لم ْن ُقتل في سبيل اهلل أنه موعود بالجنة.
)2
ٰ
البشرى َ
فاحرص
إلى النار؟
ْ
ُّ )3
أهم ما ّ
إلى الجنة أو ٰ
يهتم به المسلم ُه َو مصيره يوم القيامة ٰ
يقربك من الجنة ويبعدك َع ِن النار.
على ما ّ
ٰ
الَ :جا َء َر ُج ٌل إ َلى ال َّنبِ ِّي ^َ ،ف َق َ
الرابعَ :ع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال:
 90/4ــ َّ
ٰ
ِ
ِ
الَ :
أجر ًا؟ َق َ
يا َر ُس َ
حيح ت َْخشَ ٰى
ول اهلل! َأ ُّي َّ
يح َش ٌ
«أنْ ت ََص َّد َق َو َأن َْت َصح ٌ
الصدَ َقة َأ ْع َظ ُم ْ
الن َك َذا َولِ ُف ٍ
وم ُق ْل َت :لِ ُف ٍ
ا ْل َفق َْرَ ،وت َْأ ُم ُل ا ْلغ َنىَ ،و َ
الن َك َذا،
ال ت ُْم ِه ُل َح َّت ٰى إِ َذا َب َلغَ ت ا ْل ُح ْل ُق َ
ان لِ ُف ٍ
َو َق ْد َك َ
الن»ُ .م َّت َف ٌق َع َل ْيه.
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الش َر ِ
«ا ْل ُح ْل ُقوم»َ :م ْج َر ٰى ال َّن َف ِ
اب.
الطعا ِم َو َّ
سَ .و«ا ْل َم ِر ُ
يء»َ :م ْج َر ٰى َ

غريب الحديث:

الشّ ّح :البخل مع شدة الحرص.

هداية الحديث:

على العبد أن يبادر باألعمال الصالحة قبل أن يأتيه الموت.
ٰ )1
 )2الصدقة في حال الصحة أفضل من الصدقة في حال المرض.
رسول اهلل ^ َأ َخ َذ سيف ًا َيو َم ُأ ُح ٍ
َ
 91/5ــ الخامس :عن ٍ
أنس رضي اهلل عنه َأنَّ
د،
َْ ْ
هذا؟» َفبس ُطوا َأي ِد َي ُهمُ ،ك ُّل إنْس ٍ
ان م ْن ُه ْم َي ُقول :أنَا أناَ .ق َ
َف َق َ
الَ « :م ْن َي ْأ ُخ ُذ م ِّني َ
ال:
َ
ََ
ْ ْ
بح ِّقه؟» َف َأ ْح َج َم ا ْل َق ْو ُمَ ،ف َق َ
بح ِّق ِه،
دجا َن َة رضي اهلل عنه :أنَا ُ
ال أ ُبو َ
آخ ُذ ُه َ
« َف َم ْن َي ْأ ُخ ُذ ُه َ
َف َأ َخ َذ ُهَ ،ف َف َلقَ ِ
ين .رواه مسلم.
به َه َام ا ْل ُمشْ ِر ِك َ
«:أح َجم ا ْل َقو ُم» :أي :تَو َّق ُفوا َ .و« َف َلقَ ِ
َ
اسم َأبي ُد َجا َن َةِ :س َم ُ
اك ْب ُن َخ َ
به»:
َ
ُ
رش َةَ .ق ْو ُل ُه ْ َ ْ
رؤوس ُه ْم.
كين»َ :أ ْي
َأ ْي َش َّقَ .
«ه َام ا ْل ُمشْ ِر َ
َ

هداية الحديث:

يخص بالسيف أحد ًا منهم ،ولكنه جعل
بي ^ لصحابته؛ ،فلم
ّ
 )1حسن رعاية ال َّن ِّ
حتى يجد الرجل المناسب للمكان المناسب.
األمر تنافس ًا لعموم الصحابةٰ ،
 )2بيان شجاعة أبي دجانة رضي اهلل عنه وتضحيته وصدقه في الجهاد.
لى العبد أال يكسل وال يستعظم العبادة ،بل عليه أن يستعين باهلل ،ويتوكل عليه،
َ )3ع ٰ
إلى فعل الخيرات دون تردد أو شك.
ويبادر ٰ
تنـبـيــه:

لى خوف أو جبن ،وإنما هم أحجموا
موقف الصحابة رضي اهلل عنهم ال يدل َع ٰ
َع ْن أخذ السيف؛ ورع ًا منهم أ ّ
ال يستطيعوا الوفاء بعهدهم مع رسول اهلل ^ ،وهذا

نبيهم عليه
لى ٰ
مدى ورعهم واحترامهم عهو َد وحقوق ِّ
لى شيء فإنه يدل َع ٰ
إن دل َع ٰ
الصالة والسالم.
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الزبي ِر ِ ِ
َ َ
بن َمالك رضي اهلل عنه،
َس َ
بن َعد ٍّي قال :أت َْي َنا أن َ
 92/6ــ َّ
السادس :عن ُّ َ ْ
من ا ْل َح َّجاجِ َ ،ف َق َ
ان إلاَّ
«اص ُبروا؛ َفإنَّه ال َي ْأتي عليكم زَ َم ٌ
َفشَ َك ْونَا إِ َل ْي ِه َما َن ْل َق ٰى َ
الْ :
من ن َِّبي ُك ْم ^ .رواه البخاري.
مع ُته ْ
َوا َّلذي ْبعدَ ه َش ٌّر م ْنهَ ،ح َّت ٰى َت ْل َق ْوا َر ِّب ُكم» َس ْ

هداية الحديث:

لى والة األمور ،وإن ظلموا وجاروا.
 )1وجوب الصبر َع ٰ
 )2لزوم الطاعات زمن الفتن؛ فإنها العاصمة من هذه الفتن.
تنبيه:

فعلى أهل
انيين العاملين،
إن توجيه الناس في زمن الفتن ُه َو بأيدي العلماء ّ
الرب ّ
ٰ

إلى العلماء فيما يقررونه في مسائل الفتن والنوازل؛ ألنهم أعلم الناس
اإليمان الرجوع ٰ

تعالى﴿ :ﮔ ﮕﮖﮗﮘ ﮙ ﮚ
بالشرع وبالواقع وبأحوال الناس ،قال اهلل
ٰ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮛ﴾ [النساء.]83 :

رسول اهلل ^ قالِ :
َ
السابع :عن أبي هرير َة رضي اهلل عنه أنَّ
«باد ُروا
93/7ــ َّ
ِ
ِ
باألع َم ِ
َ
أو
ال َس ْبع ًا؛ َه ْل َت ْن َت
ْ
أو َم َرض ًا ُم ْفسد ًاْ ،
غنى ُم ْطغي ًاْ ،
ظرون إلاَّ َفقْر ًا ُم ْنسي ًاْ ،
أو ٰ
ِ
َ
الد َّج َ
ال َفشَ ُّر َغ ٍ
اع ُة َأ ْد َه ٰى
أو َم ْوت ًا ُم ْج ِهز ًا ،أ ِو َّ
الس َ
الس َ
َه َرم ًا ُم ْفند ًا ْ
اع َة َف َّ
ائب ُي ْن َت َظر ،أ ِو َّ
ٌ
حسن().
حديث
َو َأ َم ُّر!» .رواه الترمذي وقال:
ٌ

غريب الحديث:

لى مجاوزة الحد في المعاصي.
مطغي ًا :يحمل صاحبه َع ٰ
مفند ًا :موقع ًا في الفند ،وهو الكالم المنحرف َع ِن الصحة.
مجهز ًا :مميت ًا بسرعة			.

هداية الحديث:

أدهى :أعظم بلية.

حتى يحذرها
 )1التمثيل بأهم الشواغل التي تصرف العبد عن الخير والطاعةٰ ،
ويقبل على ما ينفعه.

( )1الحديث إسناده ضعيف.
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أوقات الصحة والفراغِ ِ ،
ِ
وقلة الفتن والشواغل ،في تكثير الطاعات وأعمال
اغتنام
)2
ُ
الخير.
الدجال أعظم فتنة ّ
حذر منها األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم.
ّ )3
ِِ
ُ ِ
َ
الرا َي َة َر ُج ً
ال
 94/8ــ الثامن :عنه َأن
رسول اهلل ^ قال َ
يوم َخ ْي َب َر« :أل ْعط َي َّن هذه َّ
ِ
الله َع َلى َيدَ ْي ِه»َ .ق َ
َ
ار َة
ال ُع َمر رضي اهلل عنهَ :ما َأ ْح َب ْب ُت اإل َم َ
ُيح ُّب اهلل َو َر ُسولهَ ،ي ْف َتح ُ ٰ
إال يو َم ٍ
َ ُ
َ
َ
ُ
علي بن َأبي َطالب
ئذَ ،ف َت َ
َ
ساو ْر ُت ل َها َر َجا َء أنْ أ ْد َع ٰى ل َهاَ ،فدَ َعا رسول اهلل ^ َّ
اهاَ ،و َق َ
«ام ِ
ار
رضي اهلل عنهَ ،ف َأ ْع َطاه َّإي َ
ش َوال َت ْل َت ْ
فت َح َّت ٰى َي ْف َت َح اهللُ َع َل ْي َك»َ ،ف َس َ
الْ :
اس؟ َ
َ
على ما َذا ُأ ُ
لي َش ْيئ ًاُ ،ث َّم َو َق َ
قال:
ف َو َل ْم َي ْل َت ْ
قاتل ال َّن َ
فت ؟ َف َص َرخَ :يا رسول اهلل ٰ ،
َع ٌّ
ُ
رسول اهلل َ ،فإ َذا َف َع ُلوا َ
ذلك َف َق ْد
« َقاتِ ْل ُه ْم َح َّت ٰى َيشْ َهدوا َأنْ ال إل َه إلاَّ اهلل َ ،و َأ َن ُم َح َّمد ًا
بح ِّق َهاَ ،و ِح َسا ُب ُه ْم َع َل ٰى اهلل » .رواه مسلم.
َم َن ُعوا م ْن َك ِد َما َء ُه ْم َو َأ ْم َوا َل ُه ْم إلاَّ َ
أي َو َث ْبت ُم َت َط ِّلع ًا.
بالسين المهملةْ :
« َف َت َس َ
او ْرت» ُه َو ِّ

هداية الحديث:

 )1الصحابة رضي اهلل عنهم كانوا يكرهون اإلمارة لما فيها من المسؤولية.
إلى الخيرات
إلى امتثال أمر رسول اهلل ^  ،فهذا من المسارعة ٰ
 )2المبادرة ٰ
والطاعات.
إلى تنفيذها
 )3التزام الصحابة رضي اهلل عنهم بوصايا رسول اهلل ^ ،والمسارعة ٰ
دون كثرة سؤال ومراجعة .فعلينا أن نتبع الرسول ^ مستسلمين هلل  في
ذلك ،طائعين َل ُه ،وأن نتلمس سيرة الصحابة رضوان اهلل عليهم ،ونتبع آثارهم

وأحوالهم مع الكتاب والسنة؛ فهذا عنوان فالح األمة ،ولن يصلح أمر آخر األمة

إال بما صلح به أولها.
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 11ــ باب المجاهدة
تعالى﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾
قال اهلل
ٰ
تعالى﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾ [الحجر ، ]99 :وقال
[العنكبوت ،]69 :وقال
ٰ

تعالى:
تعالى ﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﴾ [المزمل ]8 :أي :انقطع إليه ،وقال
ٰ
ٰ
تعالى ﴿ :ﮗ ﮘ
﴿ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ [الزلزلة ، ]7 :وقال
ٰ
تعالى﴿ :ﯓ ﯔ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾ [المزمل ، ]20 :وقال
ٰ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [البقرة .]273 :واآليات في الباب كثيرة معلومة.
فائـدة:

ِ
المجاهدةُ :
نفسه ،وإصالحِ غيره.
بذل الجهد في إصالحِ العبد َ
ــ ّأما إصالح العبد نفسه؛ فيكون بفعل المأمورات ،وترك المنهيات .وسبيل ذلك
العلم النافع ،والعمل الصالح.

األذى.
وأما إصالح العبد غيره؛ فيكون بالدعوة والبيان ،مع الصبر على
ٰ
ــ ّ
وأما المعاندون والخارجون َع ِن الشريعة؛ فتكون مجاهدتهم بالسالح والسنان
ّ
ِّ
لكف شرهم ،وزجر أمثالهم.

هداية آ
اليات:

لى سلوك طريق المجاهدة؛ ألن الهداية مع أهل المجاهدة ﴿ ﮠ
)1
ّ
الحث َع ٰ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾ [العنكبوت.]69 :
 )2من يعمل خير ًا يلقه وإن َق َّل ،فال يحقرنَّ
العبد من المعروف شيئ ًا.
ُ

وأما األحاديث:

ُ
رسول اهلل ^« :إنَّ اهلل
 95/1ــ فاألول :عن أبي هرير َة رضي اهلل عنه قال :قال
َقر َب إ َل َّي َع ْب ِدي بِشَ ْي ٍء َأ َح َّب
تعالى قالَ :من َعا َد ٰى لي َو ّلي ًا َف َق ْد آ َذ ْن ُت ُه با ْل َح ْربَ .وما ت َ
ٰ
إ َلي ِم َّما ا ْف َت َر ْضت َع َل ْي ِهَ ،و َما َي َز ُ
ال َع ْب ِدي َي َت َق َّر ُب إ َل َّي بال َّن َو ِاف ِل َح َّت ٰى ُأ ِح َّبهَ ،فإ َذا َأ ْح َب ْب ُته
َّ
ُك ْن ُت َس ْم َع ُه ا َّل ِذي َي ْس َم ُع بهَ ،و َب َص َر ُه ا َّل ِذي ُي ْب ِص ُر بِ ِهَ ،و َيدَ ُه ا َّلتي َي ْب ُط ُ
ش بِ َهاَ ،و ِر ْج َل ُه ا َّلتي
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ِ
ِ
َ ِ َ
اس َت َعا َذنِي ُأل ِع َ
يذن َُّه» .رواه البخاري.
َي ْمشي َبهاَ ،وإنْ َسأ َلني أ ْع َط ْي ُت ُه َو َلئ ِن ْ
ِ
َ
ِ
َ
وبالباء.
بالنون
«اس َت َعا َذنِي» ُروي
«آ َذ ْن ُت ُه» :أ ْع َل ْم ُته بِأنِّي ُم َحا ِر ٌب َل ُهْ .

غريب الحديث:

تقي ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ولي ًا:
ّ
الولي ُه َو كل مؤمن ّ
ّ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ [يونس 62 :ــ .]63

تعالى.
استعاذني :من االستعاذة ،وهي طلب اللجوء واالعتصام باهلل
ٰ

هداية الحديث:

تعالى بالفرائض ــ وأعظمها تحقيق توحيد اهلل ــ
إلى اهلل
)1
الولي :هو الذي َّ
ٰ
يتقرب ٰ
ّ
ثم ُيكثر من النوافل.
ويسدد أقوالهم ،وأعمالهم ،ويدافع
 )2إثبات والية أهل اإليمان؛ فالله يحفظهم،
ّ
عنهم ﴿ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾ [الحج.]38 :
تعالى.
إلى اهلل
ٰ
 )3الفرائض أحب ما تقرب بها العبد ٰ
تعالى للعبد.
 )4فعل النوافل مع القيام بالواجبات ،موجب لمحبة اهلل
ٰ

فائـدة:
قوله في الحديث« :فإذا أحببته كنت سمعه ا َّلذي يسمع به  ،وبصره ا َّلذي يبصر
إلى آخره .جاء تفسيره في رواية« :فبي يسمع وبي يبصر».
بهٰ »...
تعالى؛
معناه :أن العبد يكون في جميع أحواله من أقوال وأفعال فيما يرضي اهلل
ٰ
يرى إلاَّ ما أذن َل ُه في النظر إليه ،وال يفعل بيده
فال يسمع إلاَّ ما يحبه اهلل ويرضاه ،وال ٰ
ٍ
عندئذ يكون هذا العبد من أولياء اهلل المقربين.
ورجله إلاَّ ما ُه َو مباح ومشروع،
أنس رضي اهلل عنه َع ِن ال َّنبي ^ فيما ير ِو ِ
 96/2ــ الثاني :عن ٍ
يه َع ْن َر ِّب ِه  قال:
ِّ
َ َْ
َ ِ
َ ِ ِ
ذراع ًا َت َق َّر ْب ُت ِم ْن ُه َباع ًا،
إلي َ
«إ َذا َت َق َّر َب ا ْل َع ْب ُد إل َّي ش ْبر ًا َت َق َّر ْب ُت إل ْيه ذ َراع ًاَ ،وإ َذا َت َق َّر َب َّ
َوإ َذا َأتَانِي َي ْم ِشي َأ َتـ ْيـ ُت ُه َه ْر َو َل ًة» .رواه البخاري.

غريب الحديث:

فيما يرويه َع ْن ربه :هذه الصيغة تكون في األحاديث القدسية (اإللهية).
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باع ًاُ :ه َو مقدار َم ّد اليدين وما بينهما من البدن.
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هرولة :نوع من الجري فيه مسارعة للخطى.

هداية الحديث:

لى ثواب أعمالهم بالمضاعفة.
 )1إكرام اهلل
تعالى ألهل طاعته؛ بأن يجازيهم َع ٰ
ٰ
تعالى في الطاعة ،وفقه سبحانه للمزيد من العبادة.
 )2من َصدَ ق اهلل
ٰ
رسول اهلل ^« :نِع َم َت ِ
ُ
ان
 97/3ــ الثالث :عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :قال
ْ
ون ِفي ِه َما َكثِ ٌير ِم َن ال َّن ِ
َمغْ ُب ٌ
الص َّح ُةَ ،وا ْل َف َر ُاغ» .رواه البخاري.
اسِّ :

غريب الحديث:

مغبون فيهما :مغلوب فيهما ،من الغُ بن ،وهو الشراء بأضعاف الثمن ،أو البيع

دون الثمن.

هداية الحديث:

لى العبد أن يغتنم فرصة الصحة والفراغ بطاعة اهلل  بقدر ما يستطيع.
َ )1ع ٰ
ِ
ِ
لى العبد ـ َبعد اإليمان ـ نعمتا العافية والفراغ
 )2ن َع ُم اهلل تتفاوت ،ومن أكبر ن َعم اهلل َع ٰ
من المشاغل.
 )3مقابلة نِ َعم اهلل  بالطاعات والشكر سبب لحفظها ودوامها؛ فإنه بالشكر تزيد
ال ِّن َعم.
َ
بي ^ َك َ
وم ِم َن ال َّل ْي ِل َح َّت ٰى
ان َي ُق ُ
 98/4ــ الرابع :عن عائش َة رضي اهلل عنها أنَّ ال َّن َّ
هذا َيا َر ُس َ
َت َت َف َّط َر َقدَ َما ُهَ ،ف ُق ْل ُت َل ُه :لِ َم ت َْص َن ُع َ
ول اهلل َ ،و َق ْد َغ َف َر اهللُ َل َك َما َت َق َّد َم ِم ْن
الَ :
َذ ْنبِ َك َو َما ت ََأ َّخ َر؟! َق َ
«أ َفال ُأ ِح ُّب َأنْ َأ ُك َ
متفق عليه .هذا لفظ
ون َع ْبد ًا َش ُكور ًا؟»ٌ .
الـمغيرة بن ُش ْع َب َة.
البخاري ،ونحوه في الصحيحين من رواية ُ

غريب الحديث:

تتفطر قدماه :تتشقق.

هداية الحديث:

تعالى.
تعالى ،ومنه الشكر الفعلي بالتعبد هلل
 )1الشكر ُه َو القيام بطاعة اهلل
ٰ
ٰ
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 )2من خصائص الرسول عليه الصالة والسالم أن اهلل قد غفر َل ُه ما تقدم من ذنبه
وما تأخر.
إلى اهلل.
 )3فضيلة صالة الليل ،مع طول القيام؛ فهما من أحب القربات ٰ
ُ
رسول اهلل ^ إ َذا
 99/5ــ الخامس :عن عائش َة رضي اهلل عنها أنها قالت« :كان
أه َل ُهَ ،و َج َّد َو َش َّد ِ
الم ْئ َز َر» .متفق عليه.
أحيا ال َّل ْي َلَ ،و ْأي َق َظ ْ
َد َخ َل ا ْل َعشْ ُر َ
األ َو ِ
والمراد :ا ْل َعشْ ر َ
َ
«وا ْل ِم ْئ َز ُر» :اإلزَ ُارَ ،و ُه َو ِك َنا َي ٌة عن
اخ ُر من شهر
رمضانَ .
ُ
ال ال ِّنس ِ
هذا َ
ْاعتِ َز ِ
الم َر ُاد تَشْ ِم ُير ُه ل ْل ِع َبا َد ِةُ ،ي َق ُ
الَ :شدَ ْد ُت لِ َ
اءَ ،و َ
أي:
األ ْم ِر ِم ْئ َز ِريْ ،
قيلُ :
َ
تَشَ َّم ْر ُتَ ،و َت َف َّرغْ ُت َل ُه.

هداية الحديث:

بي ^ بها ،وإحياء لياليها ،ووجود
 )1فضيلة العشر األخير من رمضان؛ الهتمام ال َّن ِّ
ليلة القدر فيها.
بي ^ أنه لم يقم ليلة بتمامها إلاَّ في العشر األواخر من رمضان.
 )2من هدي ال َّن ِّ
 )3اعتزال المعتكف أهله حال اعتكافه.
لى العبد أن يجاهد نفسه في األوقات الفاضلةَ ،ح َّت ٰى يستوعبها في
 )4يجب َع ٰ
ص للتجارة الرابحة والفالح ،في الدنيا واآلخرة.
طاعة اهلل
تعالى؛ فإنها ُف َر ٌ
ٰ
ُ
رسول اهلل ^:
 100/6ــ السادس :عن أبي هرير َة رضي اهلل عنه قال :قال
«الم ْؤ ِم ُن ا ْل َق ِو ُّي َخير َو َأ َحب إلى اهلل ِم َن الم ْؤ ِم ِن َّ ِ ِ
ص
اح ِر ْ
الضعيفَ ،وفي ُك ٍّل َخ ْي ٌرْ .
ُ
ُ
ٌْ
ُّ ٰ
َعلى َما َي ْن َف ُع َكَ ،واس َت ِع ْن بِاهلل َو َ
ال ت َْع ِج ْزَ .وإنْ َأ َصا َب َك َش ْي ٌء َف َ
ال ت َُق ْلَ :ل ْو َأنِّي َف َع ْل ُت
ٰ
ِ
الشي َط ِ
َك َ
ان» .رواه
ان َك َذا َو َك َذاَ ،ولك ْن ُق ْلَ :ق َّد َر ا ُ
هلل ،و َما شا َء َف َع َل؛ َفإنَّ َل ْو َت ْف َت ُح َع َم َل َّ ْ
مسلم.

غريب الحديث:

المؤمن القوي :يعني في إيمانه وكثرة طاعاته.
المؤمن الضعيف :يعني في إيمانه وقلة طاعاته.

ال تعجز :العجز معناه عدم القدرة على فعل الخير.
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هداية الحديث:

لى تقوية إيمانه بفعل الطاعات ،وترك المحرمات.
 )1حرص المؤمن َع ٰ
لى ما ينفعه في دينه
 )2اإلنسان العاقل ــ ا َّلذي َقبِل وصية ال َّن ِّ
بي ^ ــ يحرص َع ٰ
ودنياه ،ويترك كل ما ال نفع فيه.
على الشيء اليسير ،وباالستعانة
)3
ُّ
الحث علىٰ االستعانة باهلل في كل األمور ،ولو ٰ
نفى العجز.
ُي ٰ
 )4من هدي الرسول ^ أن يتم المرء عمله وال يكسل ،وأن يبدأ باألهم فاألهم.
 )5إثبات القدر مع وجوب الرضا فيه؛ فكل شيء بقضاء وقدر.

فائدة:
لى المنفعة
لى تقديم المنفعة العليا َع ٰ
لى ما ينفعك» دليل َع ٰ
قوله ^« :احرص َع ٰ
التي دونها ،ومن ذلك إِ َذا تعارضت منفعة الدين ومنفعة الدنيا فإنها تقدم منفعة الدين؛
ألن الدين إِ َذا صلح صلحت معه الدنيا ،أما الدنيا فإنها ال تصلح مع فساد الدين.
ت ال َّنار بِ َ ِ
وح ِجب ِ
«ح ِجب ِ
َ
 101/7ــ السابع :عنه أنَّ
ت
ُ
الشهواتَ ُ ،
رسول اهلل ^ قالَ ُ :
متفق عليه.
الم َكا ِر ِه»ٌ .
ا ْل َج َّن ُة بِ َ
«ح َّفت» َب َ
بم ْع َنا ُه َأ ْيَ :ب ْي َن ُه و َب ْي َن َها َ
هذا
«ح ِج َب ْت» ُ
دل ُ
وفي رواية لمسلمُ :
وه َو َ
ِ
ابَ ،فإذا َف َع َل ُه َد َخ َل َها.
الح َج ُ

هداية الحديث:

إتباع ال َّن ْف ِ
س هواها ،فيما
 )1الشهوات المحرمة باب من أبواب دخول النار؛ وهي ُ
يخالف الشرع.
 )2المكاره سبب لنيل المكارم ،ودخول الجنة.
لى طاعة اهلل أحبت نفسه هذه الطاعة وألفتها.
 )3إن العبد إِ َذا جاهد نفسه َع ٰ
ِ
 102/8ــ الثامن :عن أبي عبد اهلل ُح َذ ْي َف َة ِ
اليمان رضي اهلل عنهما قالَ :ص َّل ْي ُت
بن
ِ
ِ
ٍ
ثم َم َض ٰى َف ُق ْلت:
بي ^ َذ َ
َ
ات َل ْي َلةَ ،فا ْف َت َت َح ا ْل َب َق َرةََ ،ف ُق ْلتَ :ي ْر َكع ع ْندَ المائَةَّ ،
مع ال َّن ِّ
ٍ
َ
ثم ا ْف َت َت َح َ
آل
ُي َص ِّلي َ
ثم ا ْف َت َت َح ال ِّن َسا َء َف َق َرأ َهاَّ ،
بها في َركْ َعةَ ،ف َم َض ٰى َف ُق ْلت َي ْر َك ُع َبهاَّ ،
ٍ ِ
يح َسب َحَ ،وإ َذا َمر بِس َؤ ٍ
ال َس َ
أهاَ ،يق َْر ُأ ُمـ َت َر ِّس ً
ِع ْم َ
أل ،وإ َذا
ران َف َق َر َ
َّ ُ
ال؛ إ َذا َم َّر بآ َية فيها ت َْسبِ ٌ َّ
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ٍ
ان َر ِّب َي ا ْل َع ِظيمِ » َ
ان ُ
فك َ
«س ْب َح َ
وعه ن َْحو ًا
رك ُ
ثم َر َك َع َف َج َع َل َي ُقولُ :
َم َّر بِ َت َع ُّوذ ت ََع َّو َذَّ ،
ِ
ِم ْن ِقي ِ
ِ
ام ِهَ ،ثم َ
ام ِق َيام ًا َط ِوي ً
ال
ثم َق َ
«س َ
قالَ :
َ
مع اهلل ل َم ْن َحمدَ هَ ،ر َّب َنا َل َك ا ْل َح ْمد»َّ ،
ان َر ِّبي َ
َق ِريب ًا ِم َّما َر َك َعَ ،ثم َس َجدَ َف َق َ
األ ْع َلى» َف َك َ
ان ُس ُجوده َق ِريب ًا ِم ْن
الُ :
«س ْب َح َ َ
ِقي ِ
ام ِه .رواه مسلم.
َ

غريب الحديث:

مترس ً
ال :غير مستعجل ،مرت ً
ُعطى حقها.
ال بحيث تَبين الحروف وت ٰ

هداية الحديث:

بي ^ َك َ
لى الطاعة.
ان يعمل عمل المجاهد ،ا َّلذي يجاهد نفسه َع ٰ
 )1إنَّ ال َّن َّ
 )2جواز إقامة الجماعة في صالة الليل أحيان ًا  ،من غير قصد ومداومةّ ،،أما في
الس َّنة أن يقوم الناس في جماعة.
رمضان فإن ُّ

 )3ينبغي للمصلي في صالة الليل أن يجمع بين الذكر والدعاء والتفكر؛ فيسأل في
آية الرحمة ،ويستعيذ في آية الوعيد ،ويسبح في آية التسبيح.

تعالى.
 )4فضيلة طول القيام في صالة الليل؛ فهذا نوع من جهاد النفس في سبيل اهلل ٰ

بي ^ َل ْي َل ًة،
 103/9ــ التاسع :عن ابن مسعود رضي اهلل عنه قالَ :ص َّل ْيت َم َع ال َّن ِّ
َ ِ
ال ا ْل ِقي َام َح َّتى َهمم ُت بِأم ِر س ٍ
وء! قيلَ :و َما َه َم ْم َت بِ ِه؟ َ
َف َ
س
ْ ُ
ٰ َ ْ
قالَ :ه َم ْم ُت أنْ أ ْجل َ
أط َ َ
متفق عليه.
َو َأ َد َع ُهٌ .

غريب الحديث:

اله ّم بالشيء ،وهو العزم عليه.
َه َم ْمت :من َ

هداية الحديث:

الس َّنة أن يقوم العبد في الليل ويطيل القيام.
 )1من ُّ

بي ^ ،فإذا أراد العبد مجاهدة نفسه
 )2القيام الطويل للعبادة في الليل من هدي ال َّن ِّ
َعلى القيام َف ْل ِ
يقتد برسول اهلل ^.
ٰ
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الم ِّي َت
 104/10ــ العاشر :عن أنس رضي اهلل عنه عن رسول اهلل ^ قالَ « :ي ْت ُ
بع َ
ان َويب َقى َو ِ
ِ
َ
ِ
احدٌ َ :ي ْر ِجع َأ ْه ُل ُه َو َما ُل ُهَ ،و َي ْب َق ٰى َع َم ُل ُه».
َثال َث ٌة :أ ْه ُل ُه َو َما ُله َو َع َم ُلهَ ،ف َي ْرجع ا ْث َن َ ْ ٰ
متفق عليه.
ٌ

هداية الحديث:

لى العمل الصالح؛ فهو الذخر الباقي.
لى العبد أن يحرص َع ٰ
َ )1ع ٰ
 )2الترغيب في اجتهاد المؤمن من الطاعات؛ َح َّت ٰى يكون َل ُه عمل صالح يؤنسه في قبره.
فائدة:

مناسبة هذا الحديث لباب (المجاهدة) أن كثرة العمل الصالح توجب مجاهدة النفس.
حتى تصير له عادة ،وتُر ِّقيه إلى رتب السيادة.
على الطاعةٰ ،
فال يزال العبد يدأب ٰ

بي ^:
105/11ــ الحادي عشر :عن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال :قال ال َّن ُّ
«ا ْل َج َّن ُة َأقْر ُب إلى َأ َح ِد ُكم ِم ْن ِشر ِ
اك ن َْع ِل ِهَ ،وال َّن ُار ِم ْث ُل ذلِ َك» .رواه البخاري.
َ
َ
ْ
ٰ

غريب الحديث:

ِ ِ
لى ظهر القدم ،و ُيضرب به المثل في القرب.
ش َراك نعلهُ :ه َو السير ا َّلذي َع ٰ

هداية الحديث:

يظن أنها تبلغ ما
 )1إن العبد قد يتكلم الكلمة ،أو يفعل الفعل من رضوان اهلل ــ ال ّ
إلى جنة النعيم.
بلغت ــ فإذا هي توصله ٰ
وقد يتكلم الكلمة ،أو يفعل الفعل من سخط اهلل ــ ال يظن أنها تبلغ ما بلغت ــ
فإذا هي تهوي به في نار الجحيم.
إلى الفهم.
 )2ضرب المثال عند التعليم أرسخ في النفس ،وأقرب ٰ
األس َل ِمي َخ ِ
بن َكع ٍ َ
 106/12ــ الثاني عشر :عن أبي ِف ٍ
اد ِم رسول اهلل
راس َربِ َيع َة ِ ْ
ب ْ ِّ
يت َمع رسول اهلل ^ ،فآتِ ِ
ِ
الص َّف ِة ،رضي اهلل عنه قالُ :
يه
^َ ،وم ْن َأ ْه ِل ُّ
«ك ْن ُت َأبِ ُ َ
الَ :
الج َّن ِةَ ،ف َق َ
اجتِ ِهَ ،ف َق َ
«أ َو َغ ْي َر
بِ َوضوئه َو َح َ
«س ْلني»َ ،ف ُق ْلتَ :أ ْس َأ ُل َك ُم َرا َف َق َت َك في َ
الَ :
اك ،قالَ « :ف َأ ِع ِّني َعلى َن ْف ِس َك بِ َك ْثر ِة الس ُج ِ
ذلك ؟» ق ْلتُ :ه َو َذ َ
َ
ود» .رواه مسلم.
َ ُّ
ٰ
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غريب الحديث:

مأوى،
إلى المدينة ،وليس لهم
ٰ
ــ أهل ُّ
الص َّفة :هم أضياف اإلسالم ،ممن هاجر ٰ
بوي ،وكانوا أحيان ًا
والسالم في مؤخرة المسجد ال َّن ِّ
بي عليه ّ
الصالة ّ
فأسكنهم ال َّن ُّ
يبلغوا الثمانين ،وأحيان ًا دون ذلك ،وكان الصحابة رضي اهلل عنهم يأتونهم بالطعام

واللبن وغيره مما يتصدقون به عليهم.
والوضوء بضم الواو :فعل الوضوء.
ــ َ
الوضوء :بالفتح ،الماء ا َّلذي يتوضأ بهُ ،
ــ حاجته :كل ما يحتاجه من لباس وغيره.

هداية الحديث:

لو همته؛ حيث سأل َع ْن شيء من أمور اآلخرة.
 )1فضل هذا الصحابي الجليل ُ
وع ّ

لى باقي هيئات الصالة؛ «فإن أقرب ما يكون العبد من ر ِّبه وهو
 )2فضل السجود َع ٰ
ساجد».

 )3إن ال َّنبي ^ اليملك أن ي ِ
دخل أحد ًا الجنة؛ ولهذا لم يضمن الجنة لهذا الرجل وهو
ُ
َّ
ِ
لى مجرد األنساب والمقامات
خادمه ولصيق بهَ .ف ْليحذر المؤمن من االتكال َع ٰ
والجاهات؛ فإن ذلك كله ال ينفع ،إِ َذا لم يصاحبه إيمان صادق ،وعمل صالح.
ِ
َ
الر ْح َم ِن ـ َث ْو َب َ
لى
 107/13ــ الثالث عشر :عن أبي عبد اهلل َو ُي َقال :أ ُبو َع ْبد َّ
ان َم ْو ٰ
«ع َلي َك بِ َك ْثر ِة الس ُج ِ
ِ
ودَ ،فإن ََّك َل ْن
َ ُّ
رسول اهلل ^ قالَ :سم ْع ُت رسول اهلل ^ يقولْ َ :
هلل َبها َد َر َج ًةَ ،و َح َّط َع ْن َك َبها َخ ِطي َئ ًة» .رواه مسلم.
ت َْس ُجدَ هلل َس ْجدَ ًة إلاَّ َر َف َع َك ا ُ

غريب الحديث:
َع َل ْي َك :الزم.

هداية الحديث:

 )1السجود في الصالة واإلكثار منه؛ وصية رسول اهلل ^ ،وهو نوع من المجاهدة.
حصل للعبد بالسجود فائدتان عظيمتان؛ األولى :يرفعه اهلل به درجة ،الثانية:
َ )2ي ُ
يحط َع ْن ُه به خطيئة.
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ان عبد اهلل بن ُبس ٍر َ
 108/14ــ الرابع عشر :عن أبي َص ْف َو َ
األ ْس َل ِم ِّي رضي اهلل عنه
ْ
اس َم ْن َط َ
ُ
«خ ْير ال َّن ِ
ال ُع ُمره َو َح ُس َن َع َم ُله» .رواه الترمذي،
قال :قال
رسول اهلل ^َ :
ٌ
حديث حسنُ «.ب ْسر» :بضم الباء وبالسين المهملة .
وقال:

هداية الحديث:

لى العبد سؤال اهلل أن يجعله ممن طال عمره وحسن عمله.
َ )1ع ٰ
 )2إن مجرد طول العمر ليس خير ًا لإلنسان إلاَّ إِ َذا حسن عمله.

فائـدة:
دعى لإلنسان بطول البقاء دون تقييد ،بل ُيقال :أطال اهلل
كره بعض العلماء أن ُي ٰ
لى طاعته .وقد قالت أم حبيبة زوج النبي ^  :اللهم أمتعني بزوجي
بقاءك َع ٰ
ِ
سألت اهلل
رسول اهلل ^ ،وبأبي أبي سفيان ،وبأخي معاوية ،فقال النبي ^« :قد
آلجال مضروبة ،وأيام معدودة ،وأرزاق مقسومة ،لن ُيعجل شيئ ًا قبل ح ِّله ،أو ُيؤخر
ِ
شيئ ًا عن ح ّله ،ولو ِ
سألت اهلل أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر،
كنت
كان خير ًا أو أفضل» .رواه مسلم.

بن
 109/15ــ الخامس عشر :عن أنس رضي اهلل عنه قالَ :غ َ
َس ُ
اب َع ِّمي أن ُ
ال َّن ْض ِر رضي اهلل عنه عن ِق ِ
رسول اهلل ِغب ُت َعن َّأو ِل ِق َت ٍ
َ
ال َقا َت ْل َت
تال َب ْد ٍر ،فقال :يا
ْ
ينَ ،لئِ ِن اهللُ َأشْ َهدَ ني ِق َت َ
ين َل ُي ِر َي َّن اهللُ َما َأ ْص َن ُعَ .ف َل َّما َك َ
ان َي ْو ُم ُأ ُح ٍد
المشْ ِر ِك َ
المشْ ِر ِك َ
ال ُ
ُ
ال :اللهم َأ ْع َت ِذر إ َلي َك ِمما َص َنع ُ ِ
ونَ ،ف َق َ
ان َْكشَ َ
الم ْس ِل ُم َ
أص َحابه ـَ ،و ْأب َر ُأ
َ
هؤالء ـ َي ْعني ْ
ف ُ
َّ
ُ ْ
هؤ َ ِ
ين ـُ ،ثم َت َق َّد َم َفاس َتقْب َل ُه سع ُد ب ُن ُم َع ٍ
اذَ ،ف َق َ
ال:
إ َل ْي َك ِم َّما َص َن َع ُ
المشْ ِر ِك َ
الء ـ َي ْعني ُ
ْ َ َ ْ ْ
َّ
َيا سع ُد ب َن َم َع ٍ
يح َها ِم ْن ُد ِ
ون ُأ ُح ٍد .قال َس ْعدٌ َ :ف َما
الج َّن ُة َو َر ِّب ال َّن ْض ِر ،إنِّي َأ ِج ُد ِر َ
اذ َ
َ ْ ْ
سول اهلل َما َص َنع ! قال أنسَ :فو َج ْدنَا بِ ِه بِ ْضع ًا َو ِ
ين َضر َب ًة بِالسي ِ
اس َت َط ْع ُت يا َر َ
ف،
َ
َ
ٌ َ
ْ
َّ ْ
ثمان َ ْ
ِ
ِ
المشْ ِر ُك َ
ونَ ،ف َما َع َر َف ُه َأ َحدٌ
َأ ْو َط ْع َن ًة بِ ُر ْمحٍ َ ،أ ْو َر ْم َي ًة بِ َس ْهمٍ َ ،و َو َج ْدنَا ُه َق ْد ُقت َل َو َمث ََّل بِه ُ
فيه َوفي َأشْ ب ِ
هذ ِه اآلية ن ََز َل ْت ِ
إلاَّ ُأ ْخ ُت ُه بِب َنانِ ِه .قال أنسُ :كـ َّنا نَر ٰى أو ن َُظ ُّن أنَّ ِ
اه ِه﴿ :ﭑ
َ
َ ْ
َ
َ
متفق عليه.
إلى آخرهاٌ .
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾ [األحزابٰ ]23 :
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ِ
للناسَ ،و ُر ِو َي
أيَ :ل ُي ْظ ِهرنَّ اهلل ذلِ َك
قولهَ « :ل ُي ِر َي َّن اهلل» ُروي بضم الياء وكسر الراء ْ
بفتحهما ،ومعناه ظاهر ،واهلل أعلم.

غريب الحديث:

ببنانه :بأطراف أصابعه.

هداية الحديث:

ُ
لى
لى فعل الطاعات والخيرات،
ُ )1
واألخذ باألسباب المعينة َع ٰ
عزم اإلنسان َع ٰ
ذلك.
التبرؤ من فعل أهل الكفر والمعاصي ٌ
لى صدق إيمان العبد.
ُّ )2
دليل َع ٰ
 )3فضيلة الصحابي أنس بن النضر رضي اهلل عنه؛ لشجاعته في المعركة ،وإقدامه
في قتال الكفار .
على الثبات في أرض الجهاد ،وإن تخ ّلف األصحاب.
 )4الحث ٰ

 110/6ــ السادس عشر :عن أبي مسعود ُعقْب َة ِ
البدري
األنصاري
بن عم ٍرو
ّ
ّ
ِ
ِ
لى ُظ ُهو ِرنَاَ ،ف َجا َء َر ُج ٌل
رضي اهلل عنه قالَ :ل َّما ن ََز َل ْت آ َي ُة َّ
الصدَ َقة ُك َّنا ن َُحام ُل َع ٰ
َف َت َص َّد َق بِشَ ي ٍء َكثِي ٍرَ ،ف َقالوا :م ٍ
بصاع ،فقا ُلوا :إنَّ اهلل
راء ،وجا َء َر ُجل َ
آخ ُر َف َت َص َّد َق َ
ُ
ْ
َ
ني َع ْن صاعِ َ
هذا! َف َن َز َل ْت﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
لغَ ٌّ

متفق عليه.
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾ اآلية [التوبةٌ .]79 :
ِ
«ون َُح ِ
أيَ :ي ْح ِم ُل َأ َح ُدنَا على َظ ْه ِر ِه ُ
باأل ْج َر ِة،
ام ُل» بضم النون،
وبالحاء المهملة ْ
ٰ
و َيـ َت َص َّد ُق بها.

غريب الحديث:

ــ ُم ٍ
راء :من المراءاة؛ وهي العمل ليراه الناس ،فيكتسب منهم غرض ًا دنيوي ًا.

ــ صاع :أربعة أمداد نبوية؛ والمد :ملء اليدين ال مبسوطتين وال مقبوضتين.

ــ يلمزون :يعيبون .
الم ّطوعين :بتشديد الطاء ،أي المتنفلين.
ُ
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جهدهم :طاقتهم.

هداية الحديث:

على المؤمن إِ َذا بلغه َع ِن اهلل  ورسوله ^ شيء أن يبادر لما يجب
 )1الواجب ٰ
عليه ،من امتثال األمر ،أو اجتناب النهي ،فأصحاب رسول اهلل ^ امتثلوا أمر
الصدقة بما يقدرون عليه.
لى ذلك ،وهذا من
لى استباق الخير ،ومجاهدتهم َ
أنفسهم َع ٰ
 )2حرص الصحابة َع ٰ
فضائلهم رضي اهلل عنهم.
 )3إن اهلل  يدافع َع ِن المؤمنين ،وهذا من ثمرات اإليمان.

السابع عشر :عن سعيد بن عبد العزيز ،عن َربيعة بن يزيد ،عن أبي
 111/17ــ
َ
الخ ْو َ
الني ،عن أبي َذ ٍّر ُج ْن ُد ِ
ب ِ
إدريس َ
بي ^ فيما
بن ُج َنا َد َة رضي اهلل عنه ،عن ال َّن ِّ
َير ِوي َع ِن اهلل تبارك وتعالى أنه قال« :يا ِعب ِ
ادي إنِّي َح َّر ْم ُت ُّ
لى َن ْف ِسي َو َج َع ْل ُت ُه
َ
الظ ْل َم َع ٰ
ٰ
نكم ُم َحرم ًاَ ،فال ت ََظالمواَ ،يا ِعب ِ
ادي ُك ُّل ُك ْم َض ٌّ
أه ِد ُك ْم،
اس َت ْهدوني ْ
ال إلاَّ َم ْن َهدَ ْي ُت ُهَ ،ف ْ
َ
َب ْي ُ ْ
َّ
ادي ُك ُّل ُكم َجائع إلاَّ َم ْن َأ ْط َعم ُت ُه َ ،فاس َت ْط ِعموني ُأ ْط ِعم ُكمَ ،يا ِعب ِ
َيا ِعب ِ
ادي ُك ُّل ُك ْم َعا ٍر إلاَّ
ٌ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
ْ ْ
ْ
تكسوني َأكْ س ُكمَ ،يا ِعب ِ
ادي إن َُّك ْم ت ُْخ ِط ُئ َ
ون بِال َّل ْي ِل َوال َّن َها ِر ـ َوأنَا َأغْ ِف ُر
َم ْن َك َس ْوت ُُهَ ،ف ْ
َ
اس ْ ُ
ُ ْ
ُوب َج ِميع ًا ـَ ،فاس َتغْ ِفروني َأغْ ِفر َل ُكمَ ،يا ِعب ِ
ُّ
ادي إن َُّك ْم َل ْن ت َْب ُلغُ وا ُض ِّري َف َت ُض ُّروني،
الذن َ
َ
ْ ُ
ْ ْ
ادي َلو َأنَّ َأو َل ُكم ِ
َو َل ْن تَب ُلغُ وا َن ْف ِعي َف َت ْن َفعونيَ ،يا ِعب ِ
وآخ َر ُك ْمَ ،وإن َْس ُك ْم َو ِج َّن ُك ْم َكانُوا
ُ
ْ
َ
َّ ْ
ْ
َعلى َأ ْت َقى َق ْلب ر ُج ٍل َو ِ
اح ٍد ِم ْن ُكم َما زَ ا َد ذلِ َك في ُم ْل ِكي َشيئ ًاَ ،يا ِعب ِ
ادي َل ْو َأنَّ َأ َّو َل ُك ْم
َ
َ
ْ
ْ
ٰ
ٰ
ب ر ُج ٍل َو ِ
ِ
اح ٍد ِم ُ
ِ ُ
ُ
ص ذلِ َك
نك ْم َما َن َق َ
لى أف َْج ِر َق ْل ِ َ
وآخ َر ُك ْم َوإن َْسك ْم َوج َّنك ْم كانُوا َع ٰ
ادي َلو َأنَّ َأو َل ُكم ِ
ِم ْن ُم ْل ِكي َشيئ ًاَ ،يا ِعب ِ
وآخ َر ُك ْم َوإن َْس ُك ْم َو ِج َّن ُك ْم َق ُاموا في َص ِعيد
ْ
َ
َّ ْ
ْ
ان َمس َأ َل َت ُهَ ،ما َن َق َ ِ
َو ِ
اح ٍدَ ،فس َأ ُلوني َف َأ ْع َطي ُت ُك َّل إنْس ٍ
ص
مما عندي إلاَّ َك َما َي ْن ُق ُ
ص ذل َك ّ
َ
َ
ْ
ْ
الم ْخي ُط إ َذا ُأ ْد ِخ َل البحرَ ،يا ِعب ِ
ِ
ادي إنَّما ِهي َأ ْع َما ُل ُك ْم ُأ ْح ِص َيها َل ُك ْمُ ،ث َّم ُأ َو ِّف ُ
يك ْم
َ
َ
َ
اهاَ ،ف َم ْن َو َجدَ َخ ْير ًا َف ْل َي ْح َم ِد اهللَ ،و َم ْن َو َجدَ َغ ْي َر ذلِ َك َف َ
ال َي ُلو َم َّن إلاَّ َن ْف َس ُه»َ .قال
َّإي َ
ِ
لى ُركبتيه .رواه مسلم.
سعيدٌ  :كان أبو إدريس إذا َّ
حد َث بهذا الحديث َجثَا َع ٰ
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تعالى ــ قال :ليس ألهل الشام
ور ِّوينا عن اإلمام أحمد بن حنبل ــ رحمه اهلل
ُ
ٰ

حديث أشرف من هذا الحديث.

غريب الحديث:

صعيد :أرض واحدة ومقام واحد.
ِ
الم ْخ َيط :بكسر فسكون ففتح ،اإلبرة.

هداية الحديث:

إلى ربهم في جميع حوائجهم الدينية والدنيوية ،فالهداية القلبية
 )1افتقار العباد ٰ
تعالى تفض ً
لى
وال ِّن َعم الدنيوية من مأكل ومشرب وحاجة ،كلها من اهلل
ال َع ٰ
ٰ
عباده.
ِ
يجتهد العبد في الدعاء ،وهو موقن
مألى ال تنقصها نفقةَ ،ف ْل
تعالى
 )2خزائن اهلل
ٰ
ٰ
تعالى خير للعبد.
تعالى ،فإن حسن الظن باهلل
بالخير من عند اهلل
ٰ
ٰ
لى نفسه بحكمته وكمال علمه.
 )3إن اهلل سبحانه ّ
لى نفسه ،ويوجب َع ٰ
يحرم َع ٰ
 )4العلم النافع والعمل الصالح غذاء للقلب ،كما أن الطعام والشراب أغذية
للبدن.
فشر.
 )5اإلنسان ُي ٰ
شر ًا ّ
جزى بعمله؛ إن خير ًا فخير ،وإن ّ
لى عمل الخير ،ليجد ثواب ذلك في الدنيا
لى العبد أن يجاهد نفسه َع ٰ
َ )6ع ٰ
واآلخرة.
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12ــ باب الحث َعلى االزدياد من الخير في أ�واخر ال ُعمر
تعالى﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [فاطر.]37 :
قال اهلل
ٰ
قال ابن عباس رضي اهلل عنهما والمحققون :معناه :أولم نعمركم ستين سنة؟
تعالى ،وقيل :معناه :ثماني عشرة سنة.
ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء اهلل
ٰ
وقيل :أربعين سنة ،قاله الحسن والكلبي ومسروق ،ونُقل عن ابن عباس رضي اهلل
عنهما أيض ًا .ونقلوا :أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم أربعين سنة تفرغ للعبادة،
وقيل :هو البلوغ.
تعالى﴿ :ﯮ ﯯ﴾ قال ابن عباس رضي اهلل عنهما والجمهور :هو
وقوله
ٰ
بي ^  ،وقيل :الشيب ،قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما .واهلل أعلم.
ال َّن ُّ

هداية آ
اليات:

ِ
بي ^ أنه
لى آخر العمر؛ فاألعمال بخواتيمها.
َّ
وصح َع ِن ال َّن ِّ
 )1العبرة في الحياة َع ٰ
َق َ
ال« :من َك َ
ان آخر كالمه من الدنيا ال إله إلاَّ اهلل دخل الجنة» .رواه أحمد.
متى يموت.
لى اإلنسان أن يكثر من األعمال الصالحة؛ ألنه ال يدري ٰ
َ )2ع ٰ
مر العبد َك َ
تعالى.
لى لقاء اهلل
 )3كلما طال ُع ُ
ٰ
أولى بالتذكر؛ لقرب إقباله َع ٰ
ان ٰ
وأما األحاديث:

فاألول :عن أبي هرير َة رضي اهلل عنهَ ،ع ِن ال َّنبي ^ قالَ :
الله
 112/1ــ
«أ ْع َذ َر ُ
َّ
ِّ
ٍَ َ
ين َس َن ًة» .رواه البخاري.
حتى َب َلغَ ِس ِّت َ
إلى ْام ِرىء أ َّخ َر أ َج َله ٰ
ٰ
ِِ
َ
قال العلماء :معناهَ :ل ْم َي ْت ْ
الر ُجل :إذا
رك َله ُع ْذر ًا إ ْذ َأ ْم َه َل ُه هذه ُ
الم َّدةَُ .يقال :أ ْع َذ َر َّ

َب َلغَ الغَ اي َة في ا ْل ُع ْذ ِر.

هداية الحديث:

َ
لى عباده؛ فقد أعطاهم العقول والفهوم،
 )1إن اهلل سبحانه
وتعالى ل ُه الحجة التامة َع ٰ
ٰ
وأرسل الرسل ،وأنزل الكتب ،وحفظ الشرائع.
لى العبد اغتنام الفرص في طاعة اهلل ،واستثمار األوقات فيما يرضي اهلل ،والبعد
َ )2ع ٰ
عذر للعبد فيه.
َع ِن الذنوب والمعاصي ،واالستعداد ليو ٍم ال َ

104

باب احلث على االزدياد من اخلري

113/2ــ الثاني :عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قالَ :
كان ُع َم ُر رضي اهلل عنه
ُي ْد ِخ ُلني َم َع َأشْ َياخِ َب ْد ٍرَ ،ف َك َأنَّ َب ْع َض ُه ْم َو َجدَ في َن ْف ِس ِه ،فقال :لِ َم َي ْد ُخ ُل َ
هذا معنا َو َل َنا
ذات َي ْومٍَ ،ف َأ ْد َخ َلني َم َع ُه ْم ،فما
ْأب َن ٌاء ِم ْث ُله؟ فقال عمر :إنَّه َمن َح ْيث َع ِل ْم ُت ْم! َفدَ عاني َ
َ َ
تعالى ﴿ :ﭱ ﭲ
يو َمئِ ٍذ إلاَّ لِ ُي ِر َي ُه ْم ،قال :ما تقولون في قول اهلل
َرأ ْيت أنّه دعاني ْ
ٰ
ﭳ ﭴ ﭵ﴾ [النصر ]1 :؟ فقال بعضهمُ :أ ِم ْرنَا أن ن َْح َمد اهلل َون َْس َتغْ ِفره إ َذا
بعض ُه ْم فلم َي ُق ْل َش ْيئ ًا ،فقال ليَ :أ َكذلك تقول يا ابن
ن ََص َرنَا َو َف َت َح َع َل ْي َناَ ،و َس َك َت ُ
ِ
رسول اهلل ^ َأ ْع َل َمه له ،قال:
عباس؟ فقلت :ال ،قال :فما تقول؟ قلتُ :هو َأ َج ُل
﴿ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ ،وذلك عالمة َأ َج ِلك ﴿ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮄ ﮅ ﮆ﴾ [النصر ، ]3 :فقال عمر رضي اهلل عنه :ما َأ ْع َل ُم منها إال ما ت َُقول.

رواه البخاري.

ُ
رسول اهلل ^ صال ًة
114/3ــ الثالث :عن عائش َة رضي اهلل عنها قالت :ما َص َّل ٰى
ِ
«س ْب َحان ََك َر َّب َنا
َب ْعدَ َأنْ ن ََز َل ْت َع َل ْيه ﴿ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ إال يقول فيهاُ :
بح ْم َ
فر لي» .متفق عليه.
َو َ
دك ،اللهم اغْ ْ
ِ
رسول اهلل ^ ُي ْكثِر َأنْ َي ُق َ
ُ
ركوع ِه
ول في
وفي رواية في (الصحيحين) عنها :كان
ِ
ِِ
بح َ
أول ا ْل ُق َ
رآن.
«س ْب َحان ََك اللهم َر َّب َنا َو َ
وس ُجودهُ :
ُ
مدك ،اللهم اغْ ف ْر لي» َي َت َّ
أي :يعمل َما ُأ ِمر بِ ِه في ا ْل ُقرآن في ِ
معنى ( َي َت َأ َّول ا ْل ُق َ
تعالى﴿ :ﭿ
قوله
رآن) ْ َ ْ َ
َ
ٰ
ٰ
ﮀ ﮁ ﮂ﴾.
رسول اهلل ^ ُي ْكثِر َأنْ َي ُق َ
ُ
«س ْب َحان ََك
وفي رواية لمسلم :كان
ول َق ْب َل أنْ َي ُم َ
وتُ :
رسول اهلل ما ِ
اللهم وبِ َح ِ
مد َكَ ،أ ْس َتغْ ِف َ
َ
ُ
هذ ِه
عائشة :قلت :يا
رك َوأتُوب إ َل ْي َك» .قالت
الك ِل َمات ا َّلتي َأ َر َ
َ
ٌ
عالمة في ُأ َّمتي إ َذا َر ْأي ُتها ُق ْل ُتها
«ج ِع َل ْت لي
أحدَ ْث َتها تَقولها؟ قالُ :
اك ْ
إلى آخر السورة».
﴿ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ ٰ
ان اهلل وبِ َحم ِد ِه ،أس َت ِ
ِ ِ
ُ
«:س ْب َح َ
غفر اهلل
وفي رواية له :كان
رسول اهلل ^ ُي ْكثر م ْن َق ْو ِل ُ
ْ
ْ
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تكثِر ِم ْن َق ِ
رسول اهلل! َأ َر َ
َ
اك ْ
ولُ :س ْب َح َ
بح ْمده،
ُوب إِ َل ْي ِه» .قالت :قلت :يا
َو َأت ُ
ان اهلل َو َ
ُوب إِ َل ْي ِه.
َأ ْس َتغْ ِفر اهلل َو َأت ُ
«أخب َرني َر ِّبي أنِّي َس َأ َر ٰى َع َ
ال َم ًة في ُأ َّمتيَ ،فإذا َر َأ ْي ُتها َأكْ ث َْر ُت ِم ْن َق ْول:
فقال:
َ
ُس ْب َح َ
ُوب إ َل ْيهَ ،ف َق ْد َر َأي ُتها ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
وبح ْم ِد ِه ،أس َتغْ ِف ُر اهلل َو َأت ُ
ان اهلل َ
ﭵ﴾ َف ْت ُح َم َّك َة﴿ ،ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾».

غريب الحديث:

وجد في نفسه :قام في نفسه ما يغضبه.

هداية أ
الحاديث:

 )1علو مكانة عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما بين أبناء الصحابة.
لى تدبر معاني القرآن.
 )2الحث َع ٰ
 )3لزوم االستغفار والتوبة دائم ًا؛ ألن هذا من مفاتيح الخير والعلم.
ُ )4يستحب للمص ِّلي أن يكثر من هذا الذكر في الركوع والسجود« :سبحانك اللهم
ربنا وبحمدك ،اللهم اغفر لي».
لى
115/4ــ الرابع  :عن َأنس رضي اهلل عنه قال:إنَّ اهلل  ت َ
َابع ا ْل َو ْح َي َع ٰ
رسول اهلل ^ َق ْب َل َو َفاتهَ ،ح َّت ٰى تُو ِّف َي َأكْ ث ََر َما َك َ
متفق عليه.
ان ا ْل َو ْح ُيٌ .

غريب الحديث:

تابع الوحي :كثر إنزاله قرب وفاته.

هداية الحديث:

لى قرب أجله.
 )1كثرة نزول الوحي في آخر حياة ال َّن ِّ
بي ^ دليل َع ٰ

لى هذه األمة؛ ببقاء الوحي المتلو فيها ،وهو :القرآن الكريم والسنة
 )2إتمام النعمة َع ٰ
تعالى بين
المطهرة ،وإن انقطع نزوله بعد وفاة رسول اهلل ^ ،ولكن بقي شرع اهلل
ٰ
الناس محفوظ ًا ﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾ [الحجر.]9 :
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ُ
رسول اهلل ^ُ « :ي ْب َع ُث ُك ُّل
 116/5ــ الخامس :عن جابر رضي اهلل عنه قال :قال
ٍ
لى َما َمات َع ْلي ِه» .رواه مسلم.
َع ْبد َع ٰ

هداية الحديث:

لى العمل
 )1العبرة بخواتيم األعمال،
فعلى العبد إحسان العمل؛ َح َّت ٰى ُيبعث َع ٰ
ٰ
الصالح الذي ختم له عليه.
 )2الترغيب في االزدياد من الطاعات سائر األوقات؛ ألن الموت يأتي فجأة.
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13ــ باب بيان كثرة طرق الخير
تعالى:
تعالى ﴿:ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ﴾ [البقرة ، ]215 :وقال
قال اهلل
ٰ
ٰ

تعالى﴿ :ﮇ ﮈ
﴿ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [البقرة ، ]197 :وقال
ٰ
تعالى﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ [الزلزلة ، ]7 :وقال
ٰ

[الجاثية . ]15:واآليات في الباب كثيرة.

هداية آ
اليات:

لى اغتنام أبواب الخيرات كل بحسب حاله ،وأصول طرق الخير
 )1الحث َع ٰ
ثالثة:
الجهد البدني ،والمالي ،والمشترك بينهما.
ــ َّأما الجهد البدني :فهو أعمال البدن؛ مثل :الصالة ،والصيام ،والجهاد.
وأما الجهد المالي :فمثل الزكوات ،والصدقات ،والنفقات.
ــ َّ
وأما المشترك :فمثل الجهاد في سبيل اهلل ،فإنه يكون بالمال ،ويكون بالنفس.
ــ ّ
 )2حكمة الشارع في تنويع طرق الخير؛ ليعظم األجر ،ولئال َّ
تمل النفوس من عبادة
معينة ،فالمستحب للعبد أن يعمل بأنواع العبادات المشروعةٌّ ،
كل بما يستطيع
وبما يفتح اهلل َل ُه من الخير.

وأما األحاديث ،فكثيرة جد ًا وهي غير منحصرة ،فنذكر طرف ًا منها:
ذر ُج ْندَ ِ
ب بن ُجنا َد َة رضي اهلل عنه قال :قلت يا
 117/1ــ َّ
األول :عن أبي ٍّ
األع َم ِ
«اإليمان باهلل َ ،و ِ
َ
ُ
ال َأ َ
أي
فض ُل ؟ قال:
الج َه ُاد في َسبِ ِيل ِه»ُ ،ق ْل ُتُّ :
رسول اهللُّ ،
أي ْ
الر َق ِ
اب َأف ُ
ْضل؟ قال« :أ ْن َف ُس َها ِع ْندَ َأ ْه ِل َهاَ ،و َأكْ ث َُر َها َث َمن ًا»ُ ،ق ْل ُتَ :فإنْ َل ْم َأف َْع ْل؟ قال:
ِّ
ُعين َصانِ َع ًا أو ت َْص َن ُع َ
أل ْخ َر َق»ُ ،ق ْل ُت :يا َر َ
سول اهلل َأ َر َأ ْي َت إنْ َض ُع ْف ُت َع ْن َب ْع ِ
ض
«ت ُ
ْ
ِ
ا ْل َع َم ِل؟ قالُ :
«تك ُّف َش َّر َك َع ِن ال َّن ِ
متفق عليه.
لى َن ْف ِس َك»ٌ .
اسَ ،فإنها َصد َق ٌة م ْن َك َع ٰ
بالصاد المهملة َ
هذا هو المشهورَ ،و ُر ِو َي َ
«ضائع ًا» بالمعجمةَ ،أ ْيَ :ذا
انع» َ
َّ
«الص ُ

َضيا ٍع ِم ْن َف ْق ٍر َأ ْو ِعي ٍ
األخ َرق» :ا َّلذي ال ُيتقن َما ُي َح ُ
ونحو َ
اول ِف ْع َل ُه.
«و ْ
ذلكَ ،
ال ْ
َ
َ
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غريب الحديث:

الرقاب :المماليك.
ــ ِّ
ــ أن َف ِسها :أحبها عند أهلها ،فالنفيس ُه َو الغالي.

هداية الحديث:

لى السؤال َع ْن أفضل األعمال ليعملوا بها،
 )1حرص الصحابة رضي اهلل عنهم َع ٰ
لى
وهذا ُه َو شأن المو ِّفقين من عباد اهلل
لى العبد أن يحرص َع ٰ
تعالى ،فالواجب َع ٰ
ٰ
إلى اهلل  ليعظم أجره.
أفضل األعمال المقربة ٰ
 )2صنائع المعروف للناس من أفضل القربات عند اهلل .
ّ )3
على الجميع التحلي بها.
كف
ٰ
األذى َع ِن الناس من أخالق المسلم ،والواجب ٰ
لى العبد أن يتدرج في الطاعات والقربات بحسب طاقته وجهده ،فيحرص
 )4يجب َع ٰ
إلى اهلل  أدومها وإن ق َّلت.
على األنفع ،وال يكسل ،فإن أحب األعمال ٰ
ٰ
َ
َ
ذر أيض ًا رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
ول اهلل ^ قالُ « :ي ْصبِ ُح
 118/2ــ الثاني :عن أبي ٍّ
يح ٍة َصدَ َق ٌةَ ،و ُك ُل تَح ِم ٍ
لى ُك ِّل ُس َ
يدة َصدَ َق ٌةَ ،و ُك ُّل
ال َم ٰى ِم ْن َأ َح ِد ُك ْم َصدَ َق ٌةَ ،ف ُك ُّل ت َْسبِ َ
ْ
َع ٰ
ٍ
ِ ٍ
ِ
الم ْن َك َر َصدَ َق ٌة،
ت َْهلي َلة َصدَ َق ٌةَ ،و ُك ُّل تكبِ َيرة َصدَ َق ٌةَ ،و َأ ْم ٌر َ
بالم ْع ُروف َصدَ َق ٌةَ ،ون َْه ٌي َع ِن ُ
ذلك َركْ َع َت ِ
َو ُي ْج ِز ُئ ِم ْن َ
الض َحى» .رواه مسلم.
ان َي ْر َك ُع ُهما ِم َن ُّ
«السال َمى» بضم السين المهملة وتخفيف الالم وفتح الميم :الم ْف ُ
صل.
ُّ

هداية الحديث:

لى بدن
 )1صالة
الضحى سنة مستحبة كل يوم ،وهي تجزئ َع ِن الصدقة الواجبة َع ٰ
ٰ
العبد.
لى العباد؛ إذ فتح لهم أبواب الخير الكثيرة .
 )2عظيم فضل اهلل َ ع ٰ
فائدة:

الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح ،يعني بعد تكامل طلوع
وقت صالة
ٰ
إلى ُقبيل الزوال ،وهو انتصاف النهار عندما تكون
قرص الشمس ببضع دقائقٰ ،

إلى أن تميل الشمس ببضع دقائق.
الشمس وسط السماء ،فال صالة ٰ
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«ع ِر َض ْت َع َلي َأ ْع َم ُ
119/3ــ الث ُ
ال ُأ َّمتي َح َس ُن َها
بي ^ُ :
َّ
َّالثَ :ع ُنه قال :قال ال َّن ُّ
َوسي ُئ َهاَ ،فو َج ْد ُت في َم َح ِ
الط ِر ِ
اس ِن َأ ْع َمالِ َها األ َذ ٰى ُي َم ُ
اط َع ِن َّ
يقَ ،و َو َج ْد ُت في
َ
َ ِّ
الم ِ
سجد َ
اع ُة ت َُك ُ
ال ت ُْد َف ُن» .رواه مسلم.
أع َمالِ َها ال َّن َخ َ
َم َسا ِوئ ْ
ون في َ

غريب الحديث:

ُ
يماط :يزال.
النخاعة :النخامة.

هداية الحديث:

رأى ما يؤذي أن يزيله َع ِن الطريق ،فهذا من شعب
ُ )1يستحب لإلنسان إِ َذا ٰ
اإليمان.
 )2عدم احتقار األعمال ولو كانت صغيرة ،فإن ثوابها عند اهلل عظيم.
لى إصالح المساجد وطهارتها؛ لِما في ذلك من األجر العظيم.
 )3الحث َع ٰ
فائدة:
إزالة النخامة وما شابه ذلك من المؤذيات يكون بأي طريق يحصل به المقصود،

كالغسل أو المسح بالمناديل أو غير ذلك من المنظفات.

الد ُثو ِر بِ ُ
رس َ
األ ُجو ِر،
أه ُل ُّ
ول اهلل َ ،ذ َه َب ْ
 120/4ــ الرابع :عنه أنَّ ناس ًا قالوا :يا ُ
ون بِ ُف ُض ِ
ومَ ،و َي َت َص َّد ُق َ
وم َ
ُي َص ُّل َ
«أو
ول ْأم َوالِ ِه ْم ،قالَ :
ون َك َما ن َُص ُ
ون َك َما ن َُص ِّليَ ،و َي ُص ُ
هلل َل ُك ْم َما ت ََص َّد ُق َ
يح ٍة َصدَ َق ًةَ ،و ُك ِّل تكبِ َير ٍة صدق ًة،
س َق ْد َج َع َل ا ُ
ون بِ ِه :إنَّ بِ ُك ِّل ت َْسبِ َ
َل ْي َ
ٍ
وكل تَه ِلي َل ٍة صدق ًةَ ،و َأمر بالمعر ِ
ِّ
ٌ
الم ْن َك ِر
وف
وكل ت َْح ِميدَ ة صدق ًةْ ِّ ،
صدقة ،ون َْه ٌي َع ِن ُ
ٌْ
ُْ
رس َ
ٌ
ٌ
ول اهللَ ،أ َيأتي َأ َح ُدنَا َش ْه َوت َُهَ ،و َي ُك ُ
ون
صدقة ،وفي ُب ْض ِع َأ َح ِد ُك ْم
صدقة» قالوا :يا ُ
َل ُه فيها َأ ْجر؟! قالَ :
َ
«أ َر َأ ْي ُت ْم َل ْو َو َض َع َها في َح َرا ٍم َأ َك َ
فكذلك إذا
ان َع َل ْي ِه فيها ِو ْز ٌر؟
ٌ
الح َ
ال ِل َ
َ
كان َل ُه َأ ْج ٌر» .رواه مسلم.
وض َع َها في َ
األموالِ ،
ُ
واح ُدهاَ :د ْث ٌر.
ور» بالثاء المثلثة:
ُّ
«الد ُث ُ

غريب الحديث:

فضول :الزائد َع ِن الحاجة والكفاية.
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بمعنى الجماع.
ُبضع:
ٰ

هداية الحديث:

تعالى فهو من أعظم الصدقات.
 )1فضيلة ذكر اهلل
ٰ
 )2األمر بالمعروف والنهي َع ِن المنكر من أفضل الصدقات ،وهو عز األمة وسبيل
خيريتها؛ ﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾.
نوي بعمله إصالح الخلق ،ال
لى اآلمر بالمعروف والناهي َع ِن المنكر أن َي َ
َ )3ع ٰ
االنتصار عليهم.
استغنى الرجل بالحالل َع ِن الحرام َك َ
أجر.
 )4إِ َذا
ان َل ُه بهذا االستغناء ٌ
ٰ
تعالى بعباده المؤمنين ،فقد جعل لهم األجر َح َّت ٰى في شهواتهم المباحة.
 )5رحمة اهلل
ٰ
ال تَح ِقرنَّ ِم َن المعر ِ
وف َش ْيئ ًا،
بي ^َ ْ َ « :
َ ُْ
 121/5ــ الخامس :عنه قال :قال لي ال َّن ُّ
و َل ْو َأنْ َت ْل َقى َأ َخ َ
اك بِ َو ْج ٍه َط ِل ٍ
يق» .رواه مسلم.
ٰ

غريب الحديث:

طليق :ضاحك مستبشر.

هداية الحديث:

 )1االستبشار في وجه المؤمن صدقة يؤجر عليها العبد.
ان في نظر الناس قلي ً
ٍ
على فعل المعروف ولو َك َ
عمل
ال حقير ًاَ ،ف ُر َّب
 )2المحافظة ٰ
قليل أورث عز ًا وأجر ًا.
رس ُ
ول اهلل ^ُ :
«ك ُّل
 122/6ــ السادس :عن أبي هرير َة رضي اهلل عنه قال :قال ُ
ُس َ
ال َم ٰى ِم َن ال َّن ِ
س :ت َْع ِد ُل َب ْي َن اال ْث َن ْي ِن َصدَ َق ٌة،
اس َع َل ْي ِه َصدَ َق ٌة ُك َّل َي ْو ٍم ت َْط ُل ُع فيه َّ
الش ْم ُ
ِ
ِِ
ِ
والكل َمة َّ
ٌ
الط ِّي َب ُة
صدقة،
اع ُه
أو ت َْر َف ُع َل ْه َع َل ْي َها َم َت َ
َوت ُِع ُ
الر ُج َل في َد َّابتهَ ،ف َت ْحم ُل ُه َع َل ْي َهاْ ،
ين َّ
ٍ ِ
ُميط َ
الط ِر ِ
ُِ
ال ِة َصدَ َق ٌة ،وت ُ
األ َذ ٰى َع ِن َّ
الص َ
يق َصدَ َق ٌة».
إلى َّ
َصدَ َق ٌةَ ،وبك ِّل َخ ْط َوة ت َْمشيها ٰ
متفق عليه.

رس ُ
ول اهلل ^« :إن َُّه
ورواه مسلم أيض ًا من رواية عائش َة رضي اهلل عنها قالت :قال ُ
ٍ ِ
ِ
ين و َثالثِمائ َِة م ْف ٍ
هلل،
لى ِس ِّت َ
هللَ ،و َح ِمدَ ا َ
صلَ ،ف َم ْن َك َّب َر ا َ
ُخلقَ ُك ُّل إن َْسان م ْن َبني آ َد َم َع ٰ
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هللَ ،و َع َز َل َح َجر ًا َع ْن َط ِر ِ
ِ
الناس َأ ْو َش ْو َك ًة َأ ْو َع ْظم ًا
يق
واس َتغْ َف َر ا َ
هللَ ،و َس َّب َح ا َ
َو َه َّل َل ا َ
هللْ ،
اسَ ،أو َأ َمر بمع ٍ
روف َأ ْو نهى َع ْن ُم َ
َعن َط ِر ِ
ين َوالثَّالثمائ َِةَ ،فإن َُّه
نك ِرَ ،عدَ َد الس ِّت َ
يق ال َّن ِ ْ َ َ ْ
ٰ
ُي ْم ِسي َي ْو َمئِ ٍذ َو َق ْد زَ ْح َز َح َن ْف َس ُه َع ِن ال َّنا ِر».

هداية الحديث:

نوى الخير وفعله ُأ ِج َر عليه ،ولو َك َ
إلى
 )1المؤمن إِ َذا ٰ
ان خطوة واحدة يمشيها ٰ
طاعة.
تعالى بهم
تنوع العبادات والقربات في حياة المؤمنين ،وهذا من رحمة اهلل
ّ )2
ٰ
ليزدادوا أجر ًا ،ورغب ًة في الخير.
ِ
هلل
احَ ،أ َع َّد ا ُ
أو َر َ
إلى َ
الم ْس ِجد ْ
 123/7ــ السابع :عنه عن ال َّن ِّ
بي ^ قالَ « :م ْن َغدَ ا ٰ
الج َّن ِة ن ُُز ً
اح» .متفق عليه.
َل ُه في َ
أو َر َ
ال ُك َّل َما َغدَ ا ْ
للضي ِ
ُ
«ال ُّن ُز ُل»ُ :
ف.
الق ُ
وت ِّ
والر ْز ُق َو َما ُي َه َّيأ َّ ْ

غريب الحديث:

غداَ :ذ َه َب غدوة ،أيَ :ذ َه َب أول النهار.
لى ما بعد الزوال.
راح :الرواح يطلق َع ٰ

هداية الحديث:

 )1فضل الصالة في المسجد ،وفضل كثرة الغدو والرواح إليه.
لى مثل هذه األعمال اليسيرة هذا
لى العبد؛ حيث يعطيه َع ٰ
 )2بيان فضل اهلل َ ع ٰ
الثواب الجزيل.
رسول اهلل ^َ « :يا نِسا َء المس ِلم ِ
ات َ
ُ
تح ِق َرنَّ
 124/8ــ الثامن :عنه قال :قال
ُ ْ َ
ال ْ
َ
َجار ٌة لِ َجارتِ َها َو َلو ِفر ِس َن َش ٍ
اة» .متفق عليه.
َ
َ
ْ ْ
كالحاف ِر ِم َن َّ ِ
ِ
قال الجوهريِ :
اس ُت ِع َير في
الف ْر ِس ُن ِم َن ا ْل َب ِعي ِر:
الدا َبة ،قالُ :
ور َّبما ْ
الش ِ
اة.
َّ

هداية الحديث:

لى الهدية بين المسلمين.
 )1الحث َع ٰ
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ويحسن إليهم ،فهو باب من طرق الخير.
لى العبد أن يهتم بجيرانهُ ،
َ )2ع ٰ
لى أعمال الخير ،وهذا من عناية الشريعة بأحكام
 )3وصية خاصة للنساء في
َّ
حثهن َع ٰ
النساء.
ان بِ ْض ٌع َو َس ْب ُع َ
«اإليم ُ
ونَ ،أ ْو بِ ْض ٌع
بي ^ قال:
َ
125/9ــ التاسع :عنه عن ال َّن ِّ
الط ِر ِ
َاها إ َم َ
اط ُة األ َذ ٰى َع ِن َّ
َو ِس ُّت َ
الح َي ُاء
ون ُش ْع َب ًةَ :ف َأف َْض ُل َها َق ْو ُل لاَ إل َه إلاَّ اهللَ ،و َأ ْدن َ
يقَ ،و َ
ِ
اإليم ِ
متفق عليه.
ان»ٌ .
ُش ْع َب ٌة م َن َ
ِ
الش ْع َب ُة»ْ :
القطعة.
«و ُّ
تحَ .
إلى تسعة ،بكسر الباء وقد ُت ْف ُ
«الب ْض ُع» من ثالثة ٰ

غريب الحديث:

إماطة :إزالة.
ِ
لى ِ
وترك الرذيل.
فعل الجميل
ُ
الحياء :خلق يبعث َع ٰ

هداية الحديث:

ِ
يجتهد
أعلى شعب اإليمان؛ َف ْل
 )1فضل كلمة التوحيد( :ال إله إلاَّ اهلل) ،فهي من
ٰ
العبد في العمل بمضمونها.
ستحيى منه.
حيي ًا ،إلاَّ في الحق فإنه ال ُي
 )2من األخالق الحميدة أن يكون العبد ِّ
ٰ
َ
رسول اهلل ^ قالَ « :ب ْي َن َما َر ُج ٌل َي ْم ِشي َ
 126/10ــ العاشر :عنه أنَّ
تد
بطريق اشْ َّ
َع َل ْي ِه ا ْل َع َط ُ
شَ ،ف َو َجدَ بِ ْئر ًا َف َن َز َل فيها َفشَ ِر َبُ ،ث َّم َخ َر َج فإذا َك ْل ٌب َي ْل َهث َي ْأ ُكل الث ََّر ٰى ِم َن
الر ُجلَ :ل َق ْد َب َلغَ َ
هذا ا ْل َك ْل َب ِم َن ا ْل َع َطش ِم ْث ُل ا َّلذي َك َ
ان َق ْد َب َلغَ ِم ِّني،
ا ْل َع َطش ،فقال َّ
ِ
ِ ِ
َف َن َز َل ا ْلبِ ْئ َر َف َم َ
هلل َله َفغَ َف َر َله»
أل ُخ َّفه َما ًء ُث َّم ْأم َس َكه بِفيهَ ،ح َّت ٰى َرق َي َف َس َق ٰى ا ْل َك ْل َبَ ،فشَ َك َر ا ُ
ِ
ٍ
ٍ
أجر ًا؟ َف َق َ
َ
متفق عليه.
َقا ُلوا :يا
أج ٌر» ٌ
ال :في ُك ِّل َكبِد َر ْط َبة ْ
رسول اهلل إنَّ َل َنا في ا ْل َب َهائمِ ْ
الله َله َفغَ َف َر َلهَ ،ف َأ ْد َخ َله ا ْل َج َّن َة».
وفي رواية للبخاريَ « :فشَ َك َر ُ
ِ
رواية َل ُه َماَ « :ب ْي َنما َك ْل ٌب ُيطيف بِ َر ِك َّي ٍة َق ْد َكا َد َي ْق ُت ُله ا ْل َع َطش ،إ ْذ َرأ ْته َب ِغ ٌّي ِم ْن
وفي
ِ
إس َر َ
اس َت َق ْت َل ُه بِ ِهَ ،ف َس َق ْت ُهَ ،فغُ ِف َر َل َها بِ ِه».
ائيلَ ،ف َن َز َع ْت ُمو َق َهاَ ،ف ْ
َبغَ ا َيا َبني ْ
«وي ِطي ُف»ُ :يدور َحو َل «ر ِك ِ
ية» َو ِه َي ا ْلبِ ْئ ُر.
ُ ْ َ
«ا ْل ُموق» :ا ْل ُخ ُّفْ ُ َ .
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غريب الحديث:

يلهث :يخرج لسانه من شدة العطش.
الثرى :التراب الرطب.
رقي :صعد.
حي.
كبد رطبة :كل ّ

هداية الحديث:

تقبله اهلل  كان سبب ًا لدخول الجنة.
 )1العمل اليسير إِ َذا ّ
 )2إن األعمال الصغيرة مع صالح النية تصبح كبيرة ،وإن األعمال الكبيرة مع الغفلة
على ما يقوم في القلب من النيات.
تصبح صغيرة ،فمدار األعمال ٰ
الذكرى والموعظة.
 )3العبرة من القصص النبوي أن نأخذ
ٰ
فائدة:

قال بعض التابعينَ :من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء ،فإذا ُغ ِف َر ْت ذنوب الذي
موحد ًا وأحياه بذلك!!
سقى مؤمن ًا ّ
سقى كلب ًا ،فما ظنكم بمن ٰ
ٰ
ِ
ِ
بي ^ قالَ « :ل َقد َر ْأي ُت َر ُج ً
ال َي َتق َّل ُب في
 127/11ــ ا ْل َحادي َع َش َرَ :ع ْن ُه َع ِن ال َّن ِّ
ا ْل َج َّن ِة ،في َش َج ٍ
الط ِ
رة َق َط َع َها ِم ْن َظ ْه ِر َّ
ين» .رواه مسلم.
ريق َكان ْ
َت ت ُْؤ ِذي ا ْل ُم ْس ِل ِم َ
يق َف َق َ
وفي روايةَ « :م َّر َر ُجل بِغُ ْص ِن َش َج َر ِة َع َلى َظ ْه ِر َط ِر ٍ
نح َي َّن َ
هذا َع ِن
الَ :واهلل ُأل ِّ
ٰ
ِ
ِِ
يهمُ ،فأ ْد ِخ َل ا ْل َج َّن َة».
ا ْل ُم ْسلمين ال ُي ْؤذ ْ
الط ِ
وفي رواية َلهماَ « :ب ْي َن َما َر ُج ٌل َي ْم ِشي بِ َط ٍ
ريق َو َجدَ ُغ ْص َن َش ْو ٍك َع َل ٰى َّ
ريقَ ،فأ َّخ َر ُه
هلل َل ُهَ ،فغَ َفر َل ُه».
َفشَ َك َر ا ُ

غريب الحديث:

يتقلب :يتنعم.
ُ
ألزيلن.
ين:
ألنح َّ
َّ
ّ

هداية الحديث:

األذى َع ِن الطريق ،فهو سبب لدخول الجنة.
 )1فضيلة إزالة
ٰ
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األذى في أمر حسي بما يؤذيهم في أبدانهم فله هذا
 )2من أزال َع ِن المسلمين
ٰ
يضر بأديانهم.
الثواب العظيم ،فكيف بمن يزيل عنهم
ٰ
األذى المعنوي ا َّلذي ُّ
كاألخالق السيئة ،واألفكار الرديئة ،والعقائد الفاسدة ،والبدع المضلة؟!
الَ :ق َ
 128/12ــ الثَّاني َع َش َرَ :ع ْن ُه َق َ
ُ
رسول اهلل ^َ « :م ْن ت ََو َّضأ َف َأ ْح َس َن
ال
َ
اس َت َم َع َو َأن َْص َتُ ،غ ِف َر َل ُه َما َب ْي َن ُه َو َب ْي َن ا ْل ُج ُم َع ِة َو ِزيا َد ُة َثال َث ِة
ا ْل ُو ُضو َءُ ،ث َم أت َٰى ا ْل ُج ُم َع َةَ ،ف ْ
س ا ْل َح َصا َف َق ْد َلغَ ا» .رواه مسلم.
َّأيامٍَ ،و َم ْن َم َّ

غريب الحديث:

تصير الجمعة ظهر ًا ،كما عند أبي داود وغيره.
بمعنى :أن
لغا :ورد تفسير اللغو
َ
ٰ

هداية الحديث:

إلى
إلى الجمعة ،مع إحسان الوضوء واالستماع واإلنصات ،كفارة ٰ
 )1الحضور ٰ
الجمعة التي تليها وزيادة ثالثة أيام.
إلى الخطبة واإلنصات ليأخذ األجر كام ً
ال.
 )2فضيلة االستماع ٰ
فائدة:
الحصى والعبث به يشبهه اليوم اللعب بالجوال أو الساعة ،أو ما أشبه ذلك .فليحذر
مس
ٰ
المؤمن من العبث أثناء الخطبة ،وليكن حضوره وجلوسه عبادة َح َّت ٰى يفرغ من الصالة.
 129/13ــ الث َ
َّالث َع َش َرَ :ع ْن ُه أنَّ رسول اهلل ^ قال« :إ َذا ت ََو َّض َأ ا ْل َع ْب ُد ا ْل ُم ْس ِل ُم ،
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
أو َم َع
أ ِو ا ْل ُمؤم ُنَ ،فغَ َس َل َو ْج َه ُه َخ َر َج م ْن َو ْج ِهه ُك ُّل َخطي َئة ن ََظ َر إ َل ْي َها بِ َع ْينه َم َع ا ْل َماءْ ،
ان ب َطشَ ْتها يدَ ا ُه َمع الم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء،
آخ ِر َق ْط ِر ا ْل َماءَ ،فإ َذا َغ َس َل َيدَ ْيه َخ َر َج م ْن َيدَ ْيه ُك ُّل ُخطي َئ ٍة َك َ َ
َ
َ َ
اءَ ،فإ َذا َغس َل ِرج َلي ِه َخر َج ْت ُك ُل َخ ِطي َئ ٍة َمشَ ْت َها ِرجال ُه َمع ا ْلم ِ
آخ ِر َق ْط ِر ا ْلم ِ
أو َمع ِ
اء،
ْ َ
ْ
َ َ
َ
َ
ْ ْ َ
آخ ِر َق ْط ِر ا ْلم ِ
أو َمع ِ
الذن ِ
اءَ ،ح َّت ٰى َي ْخ ُر َج ن َِق ّي ًا ِم َن ُّ
ُوب» .رواه مسلم.
ْ َ
َ

هداية الحديث:

 )1الوضوء من مكفرات الذنوب.
 )2التطهير في الوضوء يكون حسي ًا ومعنوي ًا؛ حسي ًا :بنظافة هذه األعضاء ،ومعنوي ًا:
بتطهيرها من الذنوب التي ارتكبتها.
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تعالى بهذه األمة؛ حين شرع لها كفارات الذنوب وموجبات الرحمة.
 )3رحمة اهلل
ٰ
س،
«الص َل َو ُ
الر َ
ابع َع َش َر :عنه عن رسول اهلل ^ قالَّ :
ات ا ْل َخ ْم ُ
 130/14ــ َّ
ان م َك ِّفر ٌ ِ
َوا ْل ُج ُم َع ُة إ َل ٰى ا ْل ُج ُم َع ِةَ ،و َر َم َض ُ
اج ُتنِ َبت ا ْل َك َبائِ ُر».
ات ل َما َب ْي َن ُه َّن إ َذا ْ
ان إ َل ٰى َر َم َض َ ُ َ
رواه مسلم.

غريب الحديث:

ـ مكفرات لما بينهن :أي تمحو الخطايا والذنوب.
ـ الكبائر :جمع كبيرة؛ وهي كل ذنب ُمر ّت ٌب عليه في الشريعة نفي اإليمان ،أو لعن
فاعله ،أو أوجب حد ًا في الدنيا ،أو وعيد ًا بعذاب في اآلخرة.

هداية الحديث:

الجمع ،وصيام رمضان.
 )1أعظم مكفرات الذنوب :الصلوات الخمس ،وحضور ُ
على اإليمان.
 )2الكبائر البد لها من توبة خاصة .لعظيم خطرها ٰ
امس َع َش َر :عنه قال :قال رسولُ اهلل ^« :أال َأد ُّل ُك ْم َع َل ٰى َما
 131/ 15ــ ا ْل َخ َ
ِ
يم ُحو ا ِ
الدر َج ِ
ات؟» قالواَ :ب َلى َيا َر ُس َ
«إس َب ُ
اغ
ُ
هلل بِه ا ْل َخ َطا َياَ ،و َي ْر َف ُع بِه َّ َ
ول اهلل ،قالْ :
َْ
ٰ
ساج ِدَ ،وانْتِ َظار الصالة بعدَ الص ِ
ا ْلو ُض ِ
وء َع َلى ا ْل َم َكا ِر ِهَ ،و َك ْث َر ُة ا ْل ُخ َطا إ َلى ا ْل َم ِ
الة،
َّ
ُ َّ
ُ
َْ
ٰ
ٰ
ِ
الر َب ُ
اط» .رواه مسلم.
َفذل ُك ُم ِّ

غريب الحديث:

لى المكاره :إتمام الوضوء ،وإعطاء كل عضو حقه ،مع وجود
إسباغ الوضوء َع ٰ

المشقة غير المقصودة.

الرباط :المرابطة للجهاد في سبيل اهلل .

هداية الحديث:

 )1من أسباب مكفرات الذنوب ورفع الدرجات :الوضوء ،وكثرة الذهاب للمساجد،
وحضور الصلوات فيها.
لى الطاعات نوع من الجهاد في سبيل اهلل  ،بل هي مقدمة للجهاد
 )2إن المواظبة َع ٰ
تعالى ،فما لم يجاهد العبد نفسه ويصلحها في ذات اهلل
بالسالح ضد أعداء اهلل
ٰ
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تعالى ال يمكنه مجاهدة أعداء اهلل.
ٰ
َ
موسى األشْ َع ِر ِّي رضي اهلل عنه قال :قال
السادس َع َش َر :عن أبي
 132/16ــ
َ
ٰ
ُ
متفق عليه.
رسول اهلل ^َ « :م ْن َص َّل ٰى ا ْل َب ْر َد ْي ِن َد َخ َل ا ْل َج َّن َة»ٌ .
«ا ْلبر َد ِ
الص ْب ُح َوا ْل َع ْص ُر.
ان»ُّ :
َْ

هداية الحديث:

 )1فضيلة صالتَي الفجر والعصر ،فهاتان الصالتان هما أفضل الصلوات.

على هاتين الصالتين ،وإقامتهما من أسباب دخول الجنة.
 )2إن المحافظة ٰ
ُ
رسول اهلل ^« :إ َذا َم ِر َ
أو َسا َف َر
السابع َع َش َر :عنه قال :قال
 133/17ــ
َ
ض ا ْل َع ْب ُد ْ
ُكتِ َب َل ُه ِم ْث ُل َما َك َ
ان َي ْع َم ُل ُم ِقيم ًا َص ِحيح ًا» .رواه البخاري.

هداية الحديث:

لى األعمال الصالحة.
على المؤمن حال الصحة والفراغ أن يحرص َع ٰ
ٰ )1
 )2العمل بالطاعة وقت العافية والرخاء ،يجبر للعبد النقص حال االنشغال،
ِ
لى االستزادة من الباقيات الصالحات ،كلما هبت من
َف ْل
يحرص المؤمن َع ٰ
اإليمان نفحات.

ُ
رسول اهلل ^ُ :
«ك ُّل
َّامن َع َش َرَ :ع ْن َجابِ ٍر رضي اهلل عنه قال :قال
 134/18ــ الث َ
َمعر ٍ
وف َصدَ َق ٌة» .رواه البخاري ،ورواه مسلم ِمن رواية ُح َذ ْي َف َة رضي اهلل عنه.
ُْ

غريب الحديث:

حسنه في الشرع ،وعند الناس.
المعروف :ما ُعرف
ُ

هداية الحديث:

تعالى ،ومكفر للذنوب والخطايا.
إلى اهلل
ٰ
لى فعل المعروف ،فإنه قربة ٰ
 )1الحرص َع ٰ
ِ
واألفعال ،بل األخالق الحسنة
 )2إن المعروف المرغب به أبوابه كثيرة؛ باألقوال
إلى الجنة بأفعالهم
من المعروف ،فأين الدعاة الصامتون؟! الذين يدعون الناس ٰ
وحسن أخالقهم.
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ِ
ِ
ُ
س
اسع َع َش َرَ :ع ْن ُه قال :قال
 135/19ــ ال َّت َ
رسول اهلل ^َ « :ما م ْن ُم ْسلمٍ َيغ ِر ُ
أحدٌ إلاَّ َك َ
َغ ْرس ًا إلاَّ َك َ
ان
ان َما ُأ ِك َل ِم ْن ُه َل ُه َصدَ َق ًةَ ،و َما ُس ِر َق ِم ْنه َله َصدَ َق ًة ،وال َي ْرزَ ؤُ ُه َ
المس ِلم َغ ْرس ًاَ ،ف َي ْأ ُك َل ِم ْنه إن َْس ٌ
ان
َله َصدَ َق ًة» .رواه مسلم .وفي رواية لهَ « :فال َيغْ ِرس ْ
َوال َد َّاب ٌة َوال َط ْي ٌر إلاَّ َك َ
قيا َمة».
ان َله َصدَ َق ًة إ َل ٰى َي ْوم ا ْل َ
وفي رواية له« :ال َيغْ ِرس ُم ْس ِلم َغ ْرس ًاَ ،وال َي ْز َرع زَ ْرع ًاَ ،ف َي ْأ ُك َل ِم ْنه إن َْس ٌ
ان َوال َد َّاب ٌة
َت َله َصدَ َق ًة» َو َر َو َياه َجميع ًا ِم ْن رواية أن ٍ
َس رضي اهلل عنه.
يء إلاَّ َكان ْ
َوال َش ٌ
قو ُل ُهَ « :ي ْرزَ ؤُ ُه» َأ ْيَ :ي ْن ُق ُص ُه.

هداية الحديث:

لى الزرع والغرس؛ لما فيه من المصالح الدينية والدنيوية.
 )1الحث َع ٰ

 )2بيان كثرة طرق الخير وتنوعها.
 )3المصالح والمنافع إِ َذا انتفع الناس بها كانت خير ًا لصاحبها التي تسبب بهاوإن لم
لى خير ﴿ .ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ين ِوها ،فإن ٰ
نوى ازداد خير ًا َع ٰ

ﭪ ﭫ ﭬ ﴾ [النساء.]114 :
 136/20ــ العشْ ُرونَ َ :ع ْن ُه َ
قالَ :أرا َد َب ُنو َس ِل َم َة أن َي ْن َت ِق ُلوا ُق ْر َب ا ْل َم ْس ِج ِدَ ،ف َب َلغَ َ
ذلك
ون أنْ َت ْن َتق ُلوا ُقر َب ا ْلمس ِ
رسول اهلل ^َ ،ف َق َ
َ
ال َل ُه ْم« :إن َُّه َق ْد َب َلغَ نِي َأن َُّك ْم ُت ِر ُيد َ
جد؟»
َ ْ
ْ
ِ
ذلكَ ،ف َق َ ِ
َ
رسول اهللَ ،ق ْد َأ َر ْدنَا َ
تب آ َث ُار ُك ْم،
َف َقا ُلوا :ن ََع ْم َيا
الَ « :بني َسل َم َة ،د َي َ
ار ُك ْم ت ُْك ْ
ِ
ِ
رواية« :إنَّ بِ ُك ِّل َخ ْط َو ٍة َد َر َج ًة» .رواه مسلم.
تب آ َث ُار ُك ْم» .رواه مسلم.وفي
د َي َ
ار ُك ْم ت َْك ْ
ورواه البخاري أيض ًا بِ َم ْع َنا ُه ِم ْن رواية أنَس رضي اهلل عنه.
و« َب ُنو َس ِل َم َه» بكسر الالم :قبيلة معروفة من األنصار رضي اهلل عنهم ،و«آ َث ُار ُه ْم» ُخ َط ُاه ْم.

غريب الحديث:

آثاركم :الزموا منازلكم ،ولو كانت بعيدة َع ِن المسجد ،تكتب
َ
دياركم تُكتب ُ

لكم خطواتكم كل خطوة بحسنة أو درجة.
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هداية الحديث:

إلى المساجد من جملة مكفرات الذنوب ورفع الدرجات.
 )1كثرة
الخطى ٰ
ٰ
بي ^ إياهم قبل أن يحكم.
 )2التثبت في األخبار قبل الحكم ،لسؤال ال َّن ِّ
ِ ُ
بن َك ٍ
بي ِ
عب رضي اهلل عنه قال:
 137/21ــ ا ْل َحادي َوالعشْ ُرونَ َ :ع ْن أبي ا ْل ُم ْنذر أ ِّ
ان ال ت ُْخ ِط ُئ ُه َصالةٌَ ،ف ِق َ
ان َر ُج ٌل ال َأ ْع َل ُم َر ُج ً
ال َأ ْب َعدَ ِم َن ا ْل َم ْس ِج ِد ِم ْن ُهَ ،و َك َ
َك َ
أو
يل َل ُهْ ،
اءَ ،وفي الرم َض ِ
الظ ْلم ِ
ِ
اءَ ،ف َق َ
الَ :ما َي ُس ُّرني أنَّ
َف ُق ْل ُت َل ُهَ :لو اشْ َت َر ْي َت ح َمار ًا ت َْر َك ُب ُه في َّ َ
َّ ْ
اي إ َلى ا ْلمس ِج ِدَ ،ور ُج ِ
ِ
ِ ِ
ُ َ
وعي
ُ
َم ْن ِزلي إ َل ٰى َج ْنب ا ْل َم ْسجد ،إنِّي أ ِر ُيد أنْ ُي ْك َت َب لي َم ْمشَ َ ٰ َ ْ
أهليَ ،ف َق َ
ال رسول اهلل ^َ « :ق ْد َج َم َع اهلل َل َك ذلِ َك ُك َّل ُه» .رواه مسلم.
إ َذا َر َج ْع ُت إ َل ٰى ْ
اح َت َس ْب َت».
وفي رواية« :إنَّ َل َك َما ْ
األر ُ
ديد.
ض التِي َأ َصا َب َها ا ْل َح ُّر َّ
الش ُ
«الر ْم َض ُاء»ْ :
َّ

غريب الحديث:

«ال تخطئه» :ال تفوته.

هداية الحديث:

 )1إن للنية أثر ًا كبير ًا في صحة األعمال وثوابها ،فكلما َك َ
ان اإلنسان أصدق إخالص ًا هلل،
وأقوى اتباع ًا لرسول اهلل ^ َك َ
ان أكثر أجر ًا ،وأعظم مثوبة عند اهلل .
ٰ
إلى المسجد ،فإن اهلل جيمع َل ُه أجر ذلك وال يفوته شيء.
 )2من عمل خير ًا ولو خطوة ٰ
 138/22ــ الثَّاني َوالعشْ رونَ َ :ع ْن َأبي محمد ِ
عبد اهلل ِ
بن عمرو بن العاص
ُ
رسول اهلل ^َ :
ُ
«أ ْر َب ُع َ
يح ُة ا ْل َع ْن ِز،
رضي اهلل عنهما قال :قال
ون َخ ْص َل ًة َأ ْع َ
الها َمنِ َ
َما ِم ْن َع ِ
ام ٍل َيعمل بِ َخص َل ٍة ِم ْن َها ر َجا َء َثوابِ َها َوتَص ِديقَ َمو ُع ِ
ود َها إلاَّ َأ ْد َخ َل ُه اهللُ بِ َها
َ
ْ
ْ
ْ َ
َ
ْ
ا ْل َج َّن َة» .رواه البخاري.
رد َها إ َل ْي ِه.
يحة» :أنْ ُي ْع ِط َي ُه َّإي َ
اها لِ َي ْأ ُك َل َل َب َن َهاُ ،ث َّم َي َّ
«ا ْل َمنِ َ

غريب الحديث:
خصلة :نوع ًا.
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موعودها :ما ورد من الوعد.

هداية الحديث:

 )1تنوع خصال الخير ،وكثرة مفاتيح البر ،فالمو َّفق من وفّقه اهلل ،والمحروم من
ُحرم.

تعالىَ ،ح َّت ٰى ينال العامل أجره.
لى الصدق واإلخالص هلل
ٰ
 )2مدار األعمال َع ٰ

تعالى.
 )3العمل الصالح سبب لدخول الجنة بعد رحمة اهلل
ٰ
َّالث َوالعشْ ُرونَ َ :ع ْن َع ِد ِّي ِ
 139/23ــ الث ُ
بن َحاتِمٍ رضي اهلل عنه قالَ :س ِم ْع ُت
متفق عليه.
ار َو َل ْو بِشقِّ ت َْم َر ٍة»ٌ .
بي ^ يقول« :ا َّت ُقوا ال َّن َ
ال َّن َ
ُ
رسول اهلل ^َ « :ما ِم ْن ُك ْم ِم ْن َأ َح ٍد إلاَّ َس ُي َك ِّل ُمه َر ُّبه
وفي رواية لهما عنه قال :قال
َل ْيس َب ْي َن ُه َو َب ْي َنه ت َْر ُج َم ٌ
انَ ،ف َي ْن ُظر َأ ْي َم َن ِم ْن ُه َفال َي َر ٰى إلاَّ َما َق َّد َمَ ،و َي ْن ُظر َأشْ َأ َم ِم ْن ُه َفال َي َر ٰى
إلاَّ َما َق َّد َمَ ،وي ْن ُظر َبي َن يدَ يه َفال ير ٰى إلاَّ ال َّنار تِ ْل َقا َء َوج ِه ِه ،فا َّت ُقوا ال َّنار َو َلو بِ ِشقِّ تَم ٍ
رة،
َ
َ
ْ
ْ َ ْ
ْ
َ ْ
ََ
جد َفبِ َك ِل َم ٍة َط ِّي َب ٍة».
َف َم ْن َل ْم َي ْ

غريب الحديث:

إلى لغة أخرى.
ترجمان :المترجم :وهو ا َّلذي ينقل الكالم من لغة ٰ
َأشْ َأم :جهة الشمال وهو عكس اليمين.

هداية الحديث:

تعالى ،محيطة به أعماله ،والنار معروضة أمامه .فماذا
 )1سيقف العبد بين يدي اهلل
ٰ
قدم؟!
وتعالى يتكلم يوم القيامة بكالم مسموع
 )2إثبات صفة الكالم هلل  ،وأنه سبحانه
ٰ
إلى ترجمة .هكذا أخبر الصادق المصدوق ^.
مفهوم ،ال يحتاج ٰ
 )3الصدقة ـ وإن ق ّلت ـ فإنها تنجي من النار.

 )4إن قراءة القرآن والذكر ،وتعلم العلم وتعليمه؛ كل ذلك من أعظم الكلم
الطيب.
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ُ
الرابع َوالعشْ رونَ َ :عن ٍ
رسول اهلل ^:
أنس رضي اهلل عنه قال :قال
 140/24ــ َّ
ِ
َ
الش ْر َب َة َف َي ْح َمدَ ُه
أو َيشْ َر َب َّ
«إنَّ اهللَ َل َي ْر َض ٰى َع ِن ا ْل َع ْبد أنْ َي ْا ُك َل األكْ َل َة َف َي ْح َمدَ ُه َع َل ْي َهاْ ،
َع َل ْي َها» .رواه مسلم.
هي ا ْلغَ ْد َوة أ ِو ا ْل َعشْ َوة.
َو«األكْ َلة بفتح الهمزة»َ :و َ

هداية الحديث:

بأدنى سبب.
 )1رضا اهلل  قد ُينال
ٰ
 )2لألكل والشرب آداب فعلية :كاألكل باليمين ،وآداب قولية :كالتسمية في أوله،
بقول« :بسم اهلل» ،والحمد في آخره.

تنبيه:
قلت :الحمد هلل ،ولكن
قوله «أن يأكل األكلة» :ليس المراد أنه كلما
أكلت لقمة َ
َ
بي ^ وأدبه.
المقصود :إِ َذا انتهيت من األكل حمدت اهلل  ،فذلك هو هدي ال َّن ِّ

بي ^ قال:
 141/25ــ ا ْل َخامس َوالعشْ ُرونَ  :عن أبي
موسى رضي اهلل عنه َع ِن ال َّن ِّ
ٰ
جد؟ َ
«ع َلى ُك ِّل ُم ْس ِلمٍ َصدَ َق ٌة» َ
قالَ « :ي ْع َم ُل َبيدَ ْي ِه َف َي ْن َف ُع َن ْف َسه
قالَ :أ َر ْأي َت إنْ َل ْم َي ْ
َ ٰ
وف» َ
طع؟ َ
َو َي َت َص َّد ُق»َ :
اج ِة ا ْل َم ْل ُه َ
قال:
قالُ « :ي ِع ُ
ين َذا ا ْل َح َ
قالَ :أر ْأي َت إنْ َل ْم َي ْس َت ْ
قالَ « :ي ْأ ُمر بِالمع ِ
روف أ ِو ا ْل َخ ْي ِر» َ
طع؟ َ
قالَ :أر ْأي َت إنْ َل ْم َي ْف َع ْل؟
ُ َ ْ
َأر ْأي َت إنْ َل ْم َي ْس َت ْ
َ
متفق عليه.
قالُ « :ي ْم ِس ُك َع ِن َّ
الش ِّر َفإن ََّها َصدَ َق ٌة»ٌ .

غريب الحديث:

الملهوف :من وقع في شدة وكربة ،واحتاج من يساعده.

هداية الحديث:

َّ
المرغب فيه.
لى المرء أو غيره ،فإنه من الخير
 )1كل نفع يعود َع ٰ
 )2اإلمساك َع ِن الشر صدقة ،وهذا من تنوع مفاتيح الخير.
ٍ
على األفرادَ ،ك َ
ان أفضل أجر ًا،
 )3كلما عظم النفع ،وصار عام ًا للناس غير مقصور ٰ
وأحسن أثر ًا.
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14ـ باب االقت�صاد في الطاعة
تعالى ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [طه1 :ــ ،]2وقال
قال اهلل
ٰ

تعالى ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [البقرة.]185 :
ٰ

هداية آ
اليات:

على اليسر ،ورفع الحرج عن العباد.
 )1الشريعة مبناها ٰ
على االقتصاد؛ وهو أن يكون اإلنسان وسط ًا بين الغلو والتفريط.
 )2الحث ٰ
َ
بي ^ َد َخ َل َع َل ْي َها َو ِع ْندَ َها ْام َر َأةٌ،
 142/1ــ وعن عائش َة رضي اهلل عنها أن ال َّن َّ
هذ ِه؟ قالتِ :
قالَ :م ْن ِ
هذ ِه ُفالنَة ت َْذ ُك ُر ِم ْن َصالتِ َهاَ ،
قال« :م ْهَ ،ع َل ْي ُك ْم بِ َما ت ُِط ُيق َ
ون،
اوم َص ِ
ان َأ َح ُّب الدِّ ِ
هلل َح َّت ٰى ت ََم ُّلوا» َو َك َ
اح ُب ُه َع َل ْي ِه .متفق عليه.
ين إ َل ْي ِه ما َد َ
َف َواهلل ال َي َم ُّل ا ُ
ِ
نى «ال َي ُّ
مل اهلل» أي :ال َيق َْط ُع َث َوا َب ُه َع ْن ُك ْم َو َج َزا َء
َ
«و َم ْه» َكل َمة ن َْهي َوزَ ْج ٍرَ .و َم ْع ٰ
َأ ْعمالِ ُكمَ ،ويع ِ
ام ُل ُك ْم ُم َعا َم َل َة ا ْل َم ِّ
ال َح َّت ٰى ت ََم ُّلوا َف َت ْت ُر ُكواَ ،ف َي ْن َب ِغي َل ُك ْم َأنْ ت َْأ ُخ ُذوا َما
َ ْ َُ
ت ُِط ُيق َ
وم َث َوا ُب ُه َل ُك ْم َو َف ْض ُله َع َل ْي ُك ْم.
ون َّ
الد َو َام َع َل ْي ِه ؛ لِ َي ُد َ

هداية الحديث:

على العمل الصالح ،وإن َّ
قل.
 )1هدي ال َّن ِّ
بي ^ المداومة ٰ
ِ ِ
على وجه
 )2الوصية للعباد بلزوم الوسطية وعدم التشديد؛ وذلك بأن يعمل العبادة ٰ
إلى اهلل أدومه وإن َّ
قل.
حتى يتمكن من االستمرار ،فإن أحب العمل ٰ
مقتصدٰ ،
ٍ
ِ
 143/2ــ وعن ٍ
بي
أنس رضي اهلل عنه قالَ :جا َء َثال َث ُة َر ْهط إ َل ٰى ُب ُيوت ْأز َواجِ ال َّن ِّ
ِ ِ
^َ ،ي ْس َأ ُل َ
وها َوقا ُلواْ :أي َن ن َْح ُن ِم َن
بي ^ َ ،ف َلما ُأ ْخبِ ُروا كأن َُّه ْم َت َقا ّل َ
ون َع ْن ع َبا َدة ال َّن ِّ
بي ^؟ َق ْد ُغ ِف َر َل ُه ما َت َق َّد َم ِم ْن َذ ْنبِ ِه و َما ت ََأ َّخ َرَ .
قال َأ َح ُد ُه ْمَّ :أما َأنَا ُفأ َص ِّلي ال َّل ْي َل أبد ًا،
ال َّن ِّ
الد ْه َر وال ُأف ِْط ُرَ ،و َ
َو َ
َزو ُج
قال َ
قال َ
وم َّ
اآلخ ُرَ :و َأنا َأ ْع َت ِز ُل ال ِّن َسا َء َفال أت َ
اآلخ ُرَ :وأنا َأ ُص ُ
همَ ،
ُ
ذين ُق ْل ُت ْم َك َذا َو َك َذا؟! أ َما واهللِ إنِّي
أ َبد ًاَ ،ف َجا َء
فقال « :أ ْن ُت ُم ا َّل َ
رسول اهلل ^ إ َل ْي ْ
أل ْخشَ ُاكم هللَ ،و َأ ْت َق ُاكم َل ُهِ ،
َ
وم َو ُأف ِْط ُرَ ،و ُأ َص ِّلي َو َأ ْر ُق ُدَ ،وأت ََز َّو ُج ال ِّن َسا َءَ ،ف َم ْن
لك ِّني َأ ُص ُ
ْ
ْ
ِ
ِ
س ِم ِّني» .متفق عليه.
َرغ َب َع ْن ُس َّنتي َف َل ْي َ
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غريب الحديث:

َر ْه ٍط :الرهط من الرجال ما دون العشرة  ،وال تكون فيهم امرأة.
تقا ّلوها :من الق َّلة  ،أي :وجدها قليلة.
أرقد :أنام.

هداية الحديث:

بي ^.
 )1االقتصاد في العبادة من سنن ال َّن ِّ
حق،
حق ،وألهله عليه ٌّ
 )2وصية نبوية في مراعاة الحقوق؛ فلنفس العبد عليه ٌّ
أعطى كل ذي حقٍّ حقَّه.
ولزوجه عليه حق .والموفق من
ٰ
إلى اتباع سنته ،فعاش ومات
 )3إن خير الهدي هدي ال َّن ِّ
بي ^ .فالسعيد من ُهدي ٰ
لهوى في
والشقي المحروم من ُحجب عن سنته لجهله ،أو
على الهدي النبوي،
ٰ
ٰ
ُّ
نفسه ،فعاش وأمره فرط ًا.

فائدة:
وتعالى والخشية
تعالى ــ « :إنما يكون القرب إليه سبحانه
قال النووي ــ رحمه اهلل
ٰ
ٰ
ٍ
أعمال لم يأمر بها».
على حسب ما أمر ،ال بمخيالت النفوس وتكلف
له ٰ

(شرح صحيح مسلم).
 144/3ــ َو َع ْن اب ِن َمسع ٍ
«ه َل َك ا ْل ُم َت َن ِّط ُع َ
ون»
ود رضي اهلل عنه َأنَّ ال َّنبِ َّي ^ َقالَ :
ْ ْ ُ
َقا َل َها َث َ
الث ًاَ .ر َوا ُه ُم ْس ِلم.
ون ِفي َغي ِر َمو ِض ِع ال َّتشْ ِد ِ
ون ا ْل ُم َتشَ دِّ ُد َ
عم ُق َ
«ا ْل ُم َت َن ِّط ُع َ
يد.
ون» :ا ْل ُم َت َ
ْ ْ

هداية الحديث:

 )1النهي عن التشديد في المسائل الشرعية؛ لما في ذلك من المفاسد والخسارة في
الدنيا واآلخرة .
 )2الوصية بعدم البحث عن أشياء دقيقة ليس لها فائدة ،ولزوم البحث عن النافع
للعبد في الدنيا واآلخرة.
 145/4ــ َع ْن َأبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َع ِن ال َّنبِ ِّي ^ َق َ
ين ُي ْس ٌرَ ،و َل ْن
ال« :إنَّ الدِّ َ
ِ
ين إال َغ َلب ُهَ ،فسدِّ ُدواَ ،و َقا ِربواَ ،و َأب ِشرواَ ،و ِ
الر ْو َح ِة َو َش ْي ٍء
ُيشَ َّاد الدِّ ُ
ُ
ْ
َ َ
ْ ُ
اس َتعي ُنوا بِا ْلغَ ْد َوة َو َّ
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ِم َن ُّ ِ
الب َخاري.
الد ْل َجة»َ .ر َوا ُه ُ
ِ
ٍ
الد ْل َج ِة ،ا ْل َق ْصدَ
وحواَ ،و َش ْي ٌء ِم َن ُ
«سدِّ ُدواَ ،و َقا ِر ُبواَ ،واغْ ُدواَ ،و ُر ُ
وفي ِر َواية َل ُهَ :
ا ْل َق ْصدَ ت َْب ُلغُ وا».
وع َع َلى َما َلم يسم َف ِ
اع ُلهَ .و ُر ِو َي َم ْن ُصوب ًاَ ،و ُر ِو َيَ « :ل ْن
ين» ُه َو َم ْر ُف ٌ
َقو ْل ُه« :الدِّ ُ
ْ ُ َ َّ
ٰ
ين َأ َحدٌ ».
ُيشَ َّاد الدِّ َ
ِ
الدين
او َم ِة
أيَ :غ َل َب ُه الدِّ ُ
وقو ُل ُه ^« :إِلاَّ َغ َل َب ُه»ْ :
ينَ ،و َع َج َز ذلِ َك ا ْل ُمشَ ُّاد َع ْن ُم َق َ
الد ْل َج ُة»ِ :
«والرو َح ُة»ِ :
آخ ُر
«و ُّ
آخ ُر ال َّن َها ِرَ .
لِ َك ْث َر ِة ُط ُر ِق ِهَ .
«وا ْلغَ ْد َوةُ»َ :س ْي ُر َأ َّو ِل ال َّن َها ِرْ َّ َ .
ال َّلي ِلَ .وهذا ِ
ال ِفي َوق ِ
باألع َم ِ
ار ٌة َوت َْمثِ ٌ
ْت
اس َت ِعي ُنوا َع َل ٰى َط َ
اع ِة اهلل ْ 
است َع َ
يلَ ،و َم ْع َنا ُهْ :
ْ
ْ
نَشَ ِ
ونَ ،وت َْب ُلغُ َ
ون ا ْل ِع َبا َد َة َوال ت َْس َأ ُم َ
اط ُك ْمَ ،و َف َراغِ ُق ُلوبِ ُك ْم؛ بِ َح ْي ُث ت َْس َت ِل ُذ َ
ون َمقْصو َد ُكم،
اذ َق ي ِسير ِفي ِ
َكما َأنَّ ا ْلمس ِافر ا ْل َح ِ
ِ
هذ ِه َ
يح ُه َو َو َد َّاب ُت ُه في َغ ْي ِر َها،
األ ْو َقات َ ،و َي ْس َت ِر ُ
َ
ُ َ َ
َ ُ
ْصو َد بِغَ ْي ِر ت ََع ٍ
أعلم.
َف َي ِص ُل ا ْل َمق ُ
بَ ،واهلل ْ

هداية الحديث:

على وجه السداد واإلصابة ،فإن لم
 )1إن الهدي الصحيح أن يباشر العبد العبادة ٰ
يتيسر له ذلك ف ْليقارب بعمله السداد واإلصابة.
َّ
على العمل ،مع البشارة بالثواب الجزيل من اهلل .
 )2حث الشريعة ٰ
على إخوانه بالبشارة والبشاشة ما استطاع.
على العبد أن يدخل السرور ٰ
ٰ )3
 )4االقتصاد في الطاعات مع المداومة ،هو الطريق الموصل للفالح في الدنيا
واآلخرة.
 )5استغالل ميل القلوب وفراغها في طاعة اهلل  وعبادته.
نس رضي اهلل عنه َق َ
146/5ــ َو َع ْن َأ ٍ
ود
الَ :د َخ َل ال َّنبِ ُّي ^ ا ْل َم ْس ِجدَ َفإِ َذا َح ْب ٌل َم ْم ُد ٌ
السا ِر َي َت ْي ِنَ ،ف َق َ
هذا ا ْل َح ْب ُل؟» َقا ُلواَ :
الَ « :ما َ
هذا َح ْب ٌل لِ َز ْي َن َبَ ،فإِذا َف َت َر ْت ت ََع َّل َق ْت
َب ْي َن َّ
بِ ِهَ ،ف َق َ
«ح ُّلو ُه ،لِ ُي َص ِّل َأ َح ُد ُك ْم نَشَ َ
اط ُهَ ،فإِ َذا َف َت َر َف ْل َي ْر ُق ْد»ُ .م َّت َف ٌق َع َل ْيه.
ال ال َّنبِ ُّي ^ُ :

غريب الحديث:
فترت :تعبت.
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هداية الحديث:

على المؤمن أ ّ
ال يتعمق و ُيكلف نفسه من العبادة ما ال تطيق.
ٰ )1
إلى اهلل
 )2استحباب القصد في العبادة ،وأن يعمل العبد نشاطه؛ فإن أحب العمل ٰ
تعالى ما داوم عليه صاحبه.
ٰ
ول اهلل ^ َق َ
147/6ــ َو َع ْن َعائِشَ َة رضي اهلل عنها أنَّ َر ُس َ
س َأ َح ُد ُك ْم
ال« :إ َذا ن ََع َ
َو ُهو ي َص ِّليَ ،ف ْلير ُق ْد َح َّتى ي ْذ َه َب َع ْن ُه ال َّنو ُمَ ،فإِنَّ َأ َحدَ ُكم إِ َذا َص َّلىَ ،و ُهو ن ِ
َاع ٌس ،ال
ٰ َ
َ ُ
َ
ْ
ْ
َْ
َي ْد ِري َل َع َّل ُه َي ْذ َه ُب َي ْس َتغْ ِف ُر َف َي ُس ُّب َن ْف َس ُه»ُ .م َت َف ٌق َع َل ْيه

غريب الحديث:

ناعس :أصابه النعاس ،وهو مقدمة النوم.

هداية الحديث:

ألزم العبد نفسه العبادة مع المشقة ،فإنه
على الوسطية في العبادة ،أما إذا َ
 )1الحث ٰ
يكون قد ظلم نفسه.
 )2استحباب العبادة مع النشاط والتدبر ،وإعطاء البدن حقه من الراحة.
148/7ــ َو َع ْن َأبِي َع ِ
بد اهلل َجابِر ْب ِن َس ُمر َة رضي اهلل عنهما َق َ
الُ :
«ك ْن ُت ُأ َص ِّلي َم َع
الص َلو ِ
َت َص َ
وخ ْط َب ُت ُه َقصد ًا»َ .روا ُه ُم ْس ِلم.
الت ُُه َق ْصد ًاُ ،
اتَ ،ف َكان ْ
ال َّنبِ ِّي ^ َّ َ
الط ِ
قو ُل ُهَ :قصد َاَ :أ ْي َب ْي َن ُ
ول َوا ْل ِق َص ِر.

هداية الحديث:

بي ^.
 )1التوسط في العبادات والقصد فيها من هدي ال َّن ِّ
بي ^ كانت
على االقتصاد في وعظ الناس وعدم إماللهم؛ ألن ُخطبة ال َّن ِّ
 )2الحث ٰ
بين الطول والقصر.
ب ْب ِن َع ْب ِد اهلل رضي اهلل عنه َق َ
149/8ــ َو َع ْن َأبِي ُج َح ْي َف َة َو ْه ِ
آخ ٰى ال َّنبِ ُّي َب ْي َن
الَ :
الد ْر َد ِاء ُمـ َت َب ِّذ َل ًةَ ،ف َق َ
َس ْل َم َ
الد ْر َد ِاءَ ،ف َز َار َس ْل َم ُ
الَ :ما
الد ْر َد ِاءَ ،ف َر َأ ٰى ُأ َّم َّ
ان َأ َبا َّ
ان َو َأبي َّ
وك أبو َّ ِ
َش ْأن ِ
الد ْر َد ِاءَ ،ف َص َن َع
ُك؟ َقا َل ْتُ :
الدن َْياَ ،ف َجا َء َأ ُبو َّ
اج ٌة ِفي ُّ
س َله َح َ
أخ َ ُ
الد ْر َداء َل ْي َ
الَ :ما أنَا ِ
ال َل ُهُ :ك ْل َفإِنِّي َصائِ ٌمَ ،ق َ
َل ُه َط َعام ًاَ ،ف َق َ
بآكل َح َّت ٰى ت َْأ ُك َلَ ،ف َأ َك َلَ ،ف َل َّما َك َ
ان ال َّل ْي ُل
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ومَ ،ف َق َ
ومَ ،ف َق َ
ال َل ُه :ن َْمَ ،ف َل َّما َك َ
ان ِمن
َذ َه َب أ ُبو َّ
ال َل ُه :ن َْمَ ،ف َن َامُ ،ث َّم َذ َه َب َي ُق ُ
الد ْر َد ِاء َي ُق ُ
ِ
آخ ِر ال َّلي ِ
اآلنَ ،ف َص َّل َيا َجميع ًاَ ،ف َق َ
لَ ،ق َ
انُ :قمِ َ
ال َل ُه َس ْل َم ُ
ال َس ْل َم ُ
ان :إِنَّ لِ َر ّب َك َع َل ْي َك
ْ
َح ّق ًاَ ،وإنَّ لِ َن ْف ِس َك َع َلي َك َح ّق ًاَ ،و َ
أع ِط ُك َّل ِذي َحق َحقَّهَ ،ف َأت َٰى
أل ْه ِل َك َع َل ْي َك َح ّق ًاَ ،ف ْ
ْ
ال َّنبِي ^ َف َذ َك َر ذلِ َك َل ُهَ ،ف َق َ
«صدَ َق َس ْل َم ُ
الب َخا ِر ّي .
ال ال َّنبِ ُّي ^َ :
ان»َ .ر َوا ُه ُ
َّ

غريب الحديث:

ُم َت ِّ
ثياب الزينة.
ثياب المهنة ،تارك ًة َ
بذل ًة :البس ًة َ

هداية الحديث:

 )1كراهة أن يكلف العبد نفسه بالصيام والقيام فوق طاقته.
 )2استحباب زيارة المسلم ألخيه المسلم ،والسؤال عن حاله ،والطمأنينة عليه
وعلى أهل بيته.
ٰ
أعطى كل ذي حقٍّ حقَّه.
 )3وجوب أداء الحقوق ألهلها ،فإن المو َّفق من
ٰ
ِ
اص رضي اهلل عنهما َق َ
الع ِ
ال:
 150/9ــ َو َع ْن َأبِي ُم َح َّم ٍد َع ْبد اهلل ْب ِن َع ْمرو ْب ِن َ
ارَ ،و َ
ُأ ْخبِر ال َّنبِي ^ َأنِّي َأ ُقولَ :واهللِ َ
أل ُقو َم َّن ال َّل ْي َل َما ِعشْ ُتَ ،ف َق َ
ال
أل ُصو َم َّن ال َّن َه َ
َ
ّ
َر ُس ُ
ول اهلل ^« :أن َْت ا َّلذي ت َُقول ذلِ َك؟» َف ُق ْل ُت َل ُهَ :ق ْد ُق ْل ُته بِ َأبي َأن َْت َو ُأ ِّمي َيا
ِ
ول اهللَ .ق َ
َر ُس َ
الش ْه ِر
يع ذلِ َك؟ َف ُص ْم َو َأف ِْط ْرَ ،ون َْم َو ُق ْمَ ،و ُص ْم ِم َن َّ
الَ « :فإِن ََّك ال ت َْس َتط َ
َث َ
الد ْه ِر» ُق ْل ُتَ :فإِنِّي ُأطيق َأف َْض َل
ال َث َة َأ َّيامٍ؛ َفإِنَّ ا ْل َح َس َن َة بِ َعشْ ِر َأ ْمثَا َلهاَ ،وذلِ َك ِم ْث ُل ِص َيا ِم َّ
طيق َأف َْض َل ِم ْن ذلِ َكَ ،ق َ
ِم ْن ذلِ َكَ ،ق َ
ال:
الَ « :ف ُص ْم َي ْوم ًا َوأف ِْطر َي ْو َم ْي ِن»ُ ،ق ْل ُتَ :فإِنِّي ُأ ُ
الص َيامِ»َ .و ِفي ِر َواية:
أعدَ ل ِّ
« َف ُص ْم َي ْوم ًا َو َأف ِْط ْر َي ْوم ًاَ ،فذلِ َك ِص َيام َد ُاو َد ^ َ ،و ُه َو ْ
ْضل ِم ْن ذلِ َكَ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
يق َأف َ
ول اهلل ^« :ال
الص َيامِ» َف ُق ْل ُتَ :فإِنِّي ُأ ِط ُ
ُ
«ه َو َأف َْض ُل ِّ
َ
َ
ُ
َأف َْض َل ِم ْن ذلِ َك»َ .وألنْ ُأك َ
لي
ون َقب ْل ُت الثَّال َث َة َّ
األيا ِم ا َّلتي َقال َر ُسول اهلل ^ أ َح ُّب إِ َّ
ِ
ِ
ٍ
ِ َ
وم ال َّل ْيل؟» ُق ْل ُتَ :ب َل ٰى
ار َوت َُق ُ
«ألم ُأ ْخ َب ْر َأن َّك ت َُص ُ
وم ال َّن َه َ
م ْن أ ْهلي َو َماليَ .وفي ِر َوا َيةْ :
ول اهلل َق َ
َيا َر ُس َ
،ون َْم َو ُق ْم؛ َفإِنَّ لِ َج َس ِد َك َع َل ْي َك َح ّق ًاَ ،وإِنّ
الَ « :فال َت ْف َعلُ .ص ْم َو َأف ِْط ْر َ
لِ َع ْي َن ْي َك َع َل ْي َك َح ّق ًاَ ،وإنّ َلز ْوجك َع َل ْي َك َح ّق ًاَ ،وإنَّ َلز ْو ِر َك َع َل ْي َك َح ّق ًاَ ،وإِنَّ بِ َح ْسبِ َك

126

باب االقت�صاد يف الطاعة

وم ِفي ُك ِّل َش ْه ٍر َث َ
ال َث َة َأ َّيامٍَ ،فإِ َن َل َك بِ ُك َل َح َس َنة عشْ َر َأ ْمثَا َل َهاَ ،فإِنَّ ذلِ َك ِص َي ُام
َأنْ ت َُص َ
ول اهلل إِنِّي ِ
أج ُد ُق َّوةًَ ،ق َ
الد ْهر» َفشَ َّد ْد ُت َف ُشدِّ َد َع َليُ ،ق ْل ُت :يا َر ُس َ
«ص ْم ِص َي َام
َّ
الُ :
َّ
َبي اهلل َد ُاو َد َو َ
داو َد؟ َق َ
الد ْه ِر» َف َك َ
ال َت ِز ْد َع َل ْي ِه» ُق ْل ُتَ :و َما َك َ
ان
ال« :نِ ْص ُف َّ
ان ِص َي ُام ُ
ن ِّ
َع ْب ُد اهلل َي ُقول َب ْعدَ َما َكبِرَ :يا َل ْي َتنِي َقبِ ْل ُت ُر ْخ َصة َر ُسول اهلل ^.
ِ
َ
وم الدَ ْهرَ ،و َتق َْر ُأ ا ْل ُق ْر َ
آن ُك َّل َل ْي َل ٍة؟» َف ُق ْل ُتَ :ب َل ٰى َيا
لم ُأ ْخ َب ْر أن َّك ت َُص ُ
َوفي ِر َوا َية« :أ ْ
ول اهللَ ،و َل ْم ُأ ِر ْد بِذلِ َك إِلاَّ ا ْل َخ ْي َرَ ،ق َ
َر ُس َ
َبي اهلل َد ُاو َدَ ،فإِن َُّه َك َ
ان َأ ْع َبدَ
الَ « :ف ُص ْم َص ْو َم ن ِّ
ال َّن ِ
يق َأف َْض َل ِم ْن ذلِ َك؟ َقال:
اسَ ،واق َْرأ ا ْل ُق ْرآن في ُك ِّل َش ْه ٍر»ُ .ق ْل ُتَ :يا َنبِ َّي اهلل إِنِّي ُأ ِط ُ
ين»ُ .ق ْل ُت :يا َنبِي اهلل إِنِّي ِ
أفض َل ِم ْن ذلِ َك ؟ َق َ
يق َ
الَ « :فاق َْر ْأ ُه
أط ُ
« َفاق َْر ْأ ُه ِفي ُك ِّل ِعشْ ِر َ
َ َّ
ِفي ُك ِّل َعشْ ٍر» ُق ْل ُتَ :يا َنبِي اهلل إِنِّي ُأ ِطيق َأف َْض َل ِم ْن ذلِ َك؟ َق َ
الَ « :فاق َْر ْأ ُه ِفي ُك ِّل َس ْب ٍع
َّ
ال لي ال َّنبِي ^« :إن ََّك َ
َو َ
ال َت ِز ْد َع َلى ذلِ َك» َفشَ َّد ْد ُت َف ُشدِّ َد َع َليَ ،و َق َ
ال تَد ِري َل َع َل َك
َّ
ٰ
ُّ
الَ :ف ِص ْرت إِ َلى ا َّل ِذي َق َ
ول بِ َك ُع ُم ٌر» َق َ
َي ُط ُ
ال لِي ال َّنبِ ُّي ^ َ ،ف َل َّما َكبِ ْر ُت َو ِد ْد ُت أنِّي
ٰ
نبي اهلل ^.
ُك ْنت َقبِ ْلت ْ
رخ َص َة ِّ
ِ
«وإنَّ لِ َو َل ِد َك َع َل ْي َك َح ّق ًا» َو ِفي ِر َوا َي ٍة« :ال َص َام َم ْن َص َام األبدَ » َثالث ًا.
وفي ِر َوا َي ٍةَ :
ِ
«أ َح ُّب الصيا ِم إِ َلى اهلل ت ََعا َلى ِصي ُام َد ُاو َدَ ،
وفي ِر َوا َي ٍةَ :
الص َ
ال ِة إِ َل ٰى اهلل ت ََعا َل ٰى
وأ َح ُّب َّ
ٰ َ
َ
ٰ
َص َ
ان َي َن ُام نِ ْص َ
وم ُث ُلث َُهَ ،و َي َن ُام ُس ُد َس ُهَ ،و َك َ
ال ُة َد ُاو َدَ :ك َ
وم َي ْوم ًا َو ُي ْف ِط ُر
ان َي ُص ُ
ف ال َّل ْي ِلَ ،و َي ُق ُ
َي ْوم ًاَ ،و َ
ال َي ِف ُّر إِ َذا ال َقى».
اه ُد ك َّن َت ُه ــ َأيْ :ام َ
َو ِفي ِر َوا َي ٍة َق َ
ات َح َس ٍ
بَ ،و َك َ
رأ َة
الَ :أن َْك َحنِي َأبي ْام َر َأ ًة َذ َ
ان َي َت َع َ
ِ
َو َل ِد ِه ــ َف َي ْس َأ ُل َها َع ْن َب ْع ِلهاَ ،ف َت ُق ُ
الر ُج ُل ِم ْن َر ُجل َل ْم َي َط ْأ َل َنا ِف َراش ًاَ ،و َل ْم
ول َل ُه :ن ْع َم َّ
ال ذلِ َك َع َل ْي ِه َذ َك َر ذلِ َك لِل َّنبِ ِّي ^َ ،ف َق َ
ش َل َنا َك َنف ًا ُم ْن ُذ َأت َْي َنا ُهَ ،ف َل َما َط َ
ال« :أ ْلقني بِ ِه»
ُي َف ِّت ْ
لتُ :ك َّل َيومَ ،ق َ
َف َل َق ْي ُت ُه َب ْعد ذلِ َكَ ،ف َق َ
«و َك ْي َ
«ك ْي َ
الَ :
ف ت َْختِ ُم؟» ُق ْل ُت:
وم؟» ُق ُ
الَ :
ف ت َُص ُ
ِ
ٍ
ان َيق َْر ُأ َع َل ٰى َب ْع ِ
َحو َما َس َبقَ َ ،و َك َ
قرؤُ ُهَ ،ي ْع ِر ُض ُه
ض َأ ْه ِل ِه
َ
ُك َّل َل ْي َلةَ ،و َذ َك َر ن َ
السبع ا َلذي َي َ
ِم َن ال َّن َها ِر لِ َي ُك َ
ون َأ َخ َّف َع َل ْي ِه بِال َّل ْي ِلَ ،وإِ َذا َأ َرا َد َأنْ َي َت َق َّو ٰى َأف َْط َر َأ َّيام ًاَ ،و َأ ْح َص ٰى َو َص َام
اهي َة َأنْ ي ْتر َك َشيئ ًا َفار َق َع َلي ِه ال َّنبي ^ُ .ك ُّل ِ
ِ
ِ
هذ ِه الر َوا َي ِ
يح ٌة،
ات َص ِح َ
َ
م ْث َل ُه َّن؛ َك َر َ
ِّ
َ ُ
ْ
ْ
َّ
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ِ
يح ْي ِنَ ،و َق ِل ٌ
يل ِم ْن َها ِفي َأ َح ِد ِه َما.
الص ِح َ
ُم ْع َظ ُم َها في َّ
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غريب الحديث:

مفد ٰى بأبي وأمي.
بأبي أنت وأمي :أنت َّ
				
لزورك :لضيفك.
بعلها :زوجها.
عبرت بذلك عن امتناعه عن الجماع ،وأنه لم
لم يطأ لنا فراش ًا ولم يفتش لنا كنف ًاّ :
على ما جرت به عادة الرجل مع زوجته.
يقربها ،ولم يطلع منها ٰ

هداية الحديث:

 )1سعة رحمة اهلل ؛ بأن جعل الحسنة بعشر أمثالها.

 )2كل الكمال والخير في اتباع منهج األنبياء عليهم الصالة والسالم ،علم ًا وعم ً
ال.
بي ^ خير من كثيرها املخالف املنقطع.
 )3قليل العبادة الدائم مع موافقة هدي ال َّن ِّ

 )4اإلسالم دين الوسطية ،وشريعة اليسر ورفع الحرج والمشقة.
األس ِ
ِ
َ
يد ِّي ا ْل َكاتِب َأ َحد ُك َّت ِ
اب
الربِ ِ
يع ُ َ
151/10ــ َو َع ْن أبِي ِر ْبعي َح ْن َظ َل َة ْب ِن َّ
َر ُس ِ
بك ٍر رضي اهلل عنهَ ،ف َق َ
ول اهلل ^ َق َ
الَ :ل ِق َينِي َأ ُبو ْ
الَ :ك ْي َ
ف أن َْت َيا َح ْن َظ َل ُة؟ ُق ْل ُت:
نكون ِع ْندَ َر ُس ِ
نَا َفقَ َح ْن َظ َل ُةَ ،ق َ
ان اهلل َما ت َُق ُ
الُ :س ْب َح َ
ُ
ول اهلل ^ ُي َذ ِّك ُرنَا
ول؟! ُق ْل ُت:
ول اهلل ^ َعا َفس َنا َ
با ْل َج َّن ِة َوال َّنا ِر كأنَّا َر ْأ َي َعي ٍنَ ،فإِ َذا َخر ْج َنا ِم ْن ِع ْن ِد َر ُس ِ
اج
األ ْز َو َ
َ
ْ
ْ
والضي َع ِ
َو َ
األ ْو َ
ات نَسي َنا َكثِير ًاَ ،ق َ
ال أ ُبو َب ْك ٍر رضي اهلل عنهَ :ف َواهلل إنَّا َل َن ْل َق ٰى ِم ْث َل
ال َد
َّ ْ
بك ٍر َح َّتى َد َخ ْل َنا َع َلى َر ُس ِ
َ
ْت َأنا َوأ ُبو ْ
ول اهلل ^ َ ،ف ُق ْل ُت :نَا َفقَ َح ْن َظ َل ُة
هذاَ ،فان َْط َلق ُ
ٰ
ٰ
«و َما َذ َ
اك» ؟ ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول اهللَ ،ف َق َ
َيا َر ُس َ
ول اهلل ُ
ال َر ُس ُ
نك ُ
ون ِع ْندَ َك
ول اهلل ^َ :
ِ
اج َو َ
العي ِنَ ،فإِ َذا َخر ْج َنا ِم ْن ِع ْن ِد َك َعا َفس َنا َ
ْ
األ ْو َ
ال َد
األ ْز َو َ
َ
ْ
ت َُذ ِّك ُر َنـا بال َّنا ِر َوا ْل َج َّنة كأنَّا َرأ َي َ ْ
ِِ
ِ
ول اهلل ^ ِ َ :
والضي َع ِ
ات ن َِسي َنا َكثِير ًاَ .ف َق َ
ال َر ُس ُ
وم َ
ون َع َل ٰى َما
«وا َّلذي َن ْفسي بِ َيدهَ ،ل ْو ت َُد ُ
َّ ْ
تكم المالئِ َك ُة َع َلى ُفر ِش ُكم َو ِفي ُطر ِق ُكمَ ،و ِ
ُ
ُون ِع ْن ِدي َوفي ِّ
تكون َ
لك ْن
الذكْ ِرَ ،
لصا َف َح ُ ُ َ
ُ ْ
ٰ ُ ْ
الث َمر ٍ
اتَ .ر َوا ُه ُمسلم.
اع ًة َو َس َ
َيا َح ْن َظ َل ُة َس َ
اع ًة» َث َ َّ
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ِ
َقو ُل ُهِ « :رب ِعي» بِ َكس ِر الر ِاءِ ُ َ .
الس ِ
ين َو َب ْعدَ ها َي ٌاء
«واأل َس ِّيدي» بِ َض ِّم ا ْل َه ْم َزة َو َف ْتحِ ِّ
ْ
َّ
ْ
ْ ّ
شد َدةٌ.
ور ٌة ُم َّ
َم ْك ُس َ
ين ا ْل ُم ْه َم َل َت ْي ِنَ ،أ ْيَ :عا َل ْج َنا َو َ
الس ِ
ات»:
«و َّ
الض ْي َع ُ
َو َق ْو ُل ُهَ :
ال َع ْب َناَ .
«عا َف ْس َنا» ُه َو بِا ْل َع ْي ِن َو ِّ
ُ
المعايش.

غريب الحديث:

نافق :يعني شابه َع َم َل المنافقين.
نرى الجنة والنار بأعيننا من قوة اليقين.
رأي عين :كأنا ٰ

هداية الحديث:

على صحة إيمانهم ،والخوف من النفاق.
 )1حرص الصحابة رضي اهلل عنهم ٰ
إلى اهلل .
 )2فضيلة الذكر؛ فهو من أحب القربات ٰ
على نفسه ،بل يحفظ حقوق اهلل ،وحقوق العباد ،وأن يعطي
على العبد أال يثقل ٰ
ٰ )3
كل ذي حقٍّ حقَّه.
 )4الترغيب في الجنة ،والترهيب من النار ،مما يقوي اإليمان في قلب العباد.

اس رضي اهلل عنهما َق َ
وع ِن ْاب ِن َع َّب ٍ
الَ :ب ْي َن َما ال َّنبِ ُّي ^ َي ْخ ُط ُب إِ َذا ُه َو
152/11ــ َ
قعدَ َ ،و َ
س َو َ
الش ْم ِ
بِ َر ُج ٍل َقائِمٍ َ ،ف َس َأ َل َع ْن ُهَ ،ف َقا ُلوا :أ ُبو إِ ْس َرائِ َ
ال
وم ِفي َّ
يل ن ََذ َر َأنْ َي ُق َ
ال َي ُ
ال ال ّنبِي ^ُ « :م ُرو ُه َف ْل َي َ
ال َي َ
َي ْس َت ِظ َّل َو َ
ومَ ،ف َق َ
تك َّل ْمَ ،و ْل َي ْس َت ِظ َّلَ ،و ْل َيق ُْع ْد،
تك َّل َمَ ،و َي ُص َ
ُّ
ِ
الب َخا ِري.
َو ْل ُيت َّم َص ْو َم ُه»َ .ر َوا ُه ُ

هداية الحديث:

تعالى عم ً
على الشرع
 )1ال يقبل اهلل
ال لم يشرعه ولم يأذن به؛ فالعبادات مبناها ٰ
ٰ
واالتباع ،والنهي عن االبتداع.
 )2ال طاعة في نذر المعصية ،كأن ينذر أمر ًا محرم ًا أو مكروه ًا أو ال يستطيع أن يفي به.
 )3نذر الطاعة ينبغي أن يتمه الناذر وال ينقضه (كنذر هذا الصحابي الصيام).
 )4النهي عن تكلفة العبد نفسه ما ال تطيق من األعمال.

129

باب املحافظة على ا ألعمال

 15ـ باب المحافظة على أ
العمال
تعالى ﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
قال اهلل
ٰ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾
تعالى ﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
[الحديد ، ]16 :وقال
ٰ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙ ﮚﮛ

تعالى ﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [الحديد ، ]27 :وقال
ٰ

تعالى ﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [النحل ،]92 :وقال
ٰ

[الحجر.]99 :

هداية آ
اليات:

على الرغبة فيها.
على الطاعة دليل ٰ
 )1المحافظة ٰ
على ما
ُ )2ي َ
حتى يستمر ٰ
على العمل ،وعدم الفتور والكسلٰ ،
وص ٰى العبد المحافظة ٰ
هو عليه؛ فقليل دائم ،خير من كثير منقطع.

و أ�ما أ
الحاديث:

فمنها حديث عائشة رضي اهلل عنها« :وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه
عليه» .وقد سبق في الباب قبله.
الَ :ق َ
اب رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
الخ َّط ِ
وع ْن ُع َم َر ْب ِن َ
َام
153/1ــ َ
ول اهلل ^َ « :م ْن ن َ
َع ْن ِح ْزبِ ِه ِم َن ال َّلي َل ،أو َع ْن َش ٍ
ال ِة ا ْل َف ْج ِر َو َص َ
يء ِم ْن ُه َف َق َر َأ ُه َما َب ْي َن َص َ
ال ِة ُّ
الظ ْه ِرُ ،كتِ َب
ْ
ْ
ِ
َل ُه َكأن ََّما َق َر َأ ُه ِم َن ال َّل ْي ِل»َ .ر َوا ُه ُم ْسلم.

غريب الحديث:

حزبه من الليل :صالته من الليل ،فالحزب هو الجزء من الشيء ،ومنه أحزاب
القرآن.

هداية الحديث:

على فعل الخير ،ومن ذلك قيام الليل.
 )1استحباب المداومة ٰ
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على العبد إذا اعتاد شيئ ًا من العبادة أن يحافظ عليها ،ولو بعد فوات وقتها ،إذا
ٰ )2
كانت مما يمكن قضاؤها.
الَ :ق َ
عاص رضي اهلل عنهما َق َ
154/2ــ َو َع ْن َع ْب ِد اهلل ْب ِن َع ْمرو ْب ِن ا ْل ِ
ال لِي
ول اهلل ^َ « :يا َع ْبدَ اهلل ال ُ
َر ُس ُ
تك ْن ِم ْث َل ُفالنَ ،ك َ
وم ال َّل ْي َل َف َت َر َك ِق َي َام ال َّل ْي ِل»ُ .م َّت َف ٌق
ان َي ُق ُ
َع َل ْيه.
ان َر ُس ُ
الص َ
155/3ــ َو َع ْن َعائِشَ َة رضي اهلل عنها َقا َل ْتَ :ك َ
ال ُة
ول اهلل ^ «إ َذا َفا َت ْت ُه َّ
ِم َن ال َّل ِ ِ
أو َغ ْي ِر ِهَ ،ص َّل ٰى ِم َن ال َّن َها ِر ثنـ َت ْي َعشَ َر َة َركْ َع ًة»َ .ر َوا ُه ُم ْس ِلم.
يل م ْن َو َج ٍع ْ

هداية أ
الحاديث:

بي ^.
على الطاعة ودوامها هو منهج ال َّن ِّ
 )1االستقامة ٰ
 )2التحذير من مباشرة العمل الصالح ثم تركه.
ُقضى.
 )3العبادة المؤقتة إذا فاتت العبد لعذر فإنها ت ٰ

ُقضى شفع ًا؛ فمن كان يوتر بثالث في الليل
 )4المشروع في قضاء الوتر نهار ًا أن ت ٰ
َف ْل ُي ِّ
صل في النهار أربع ًا ،وهكذا...
فائدة:

من الحكمة في النصيحة أال نذكر اسم الشخص ،وهذا فيه فائدتان؛ األولى:

على الشخص ،والثانية :أن هذا الشخص ربما تتغير حاله ،فال يستحق الحكم
الستر ٰ
الذي ُحكم عليه في الوقت الحاضر.
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16ـ باب أ
المر بالمحافظة على ال�سنة و آ�دابها
تعالى ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾ [الحشر،]7 :
قال اهلل
ٰ

تعالى ﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ [النجم 3 :ـ  ، ]4وقال
وقال
ٰ

تعالى ﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾ [آل عمران،]31 :
ٰ
تعالى ﴿ :ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
وقال
ٰ

تعالى﴿:ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯽ ﯾ ﯿ ﴾ [األحزاب ، ]21 :وقال
ٰ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾

تعالى ﴿ :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾
[النساء ، ]65 :وقال
ٰ

[النساء]59 :

تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
إلى الكتاب والسنة ،وقال
ٰ
قال العلماء :معناه ٰ

تعالى ﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﴾ [الشورى، ]52 :
ﭖ﴾ [النساء ، ]80 :وقال
ٰ
تعالى ﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
وقال
ٰ

تعالى﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮘ﴾ [النور ، ]63 :وقال
ٰ

ﮚ﴾ [األحزاب . ]34 :واآليات في الباب كثيرة.

فائـدة:
الرسول ^  ،وهي طريقته التي كان عليها ،فتشمل أقواله
ــ ُّ
الس َّنة :يراد بها ُس ّنة َّ
فالس َّنة هي الهدي النبوي المأثور عنه ^.
^ ،وأفعاله ،وتقريراته ،وتروكهُّ .

هداية آ
اليات:

الرسول ^ إال بعد أن يعلمها ،وهذا فيه
على سنة َّ
 )1ال يمكن أن يحافظ اإلنسان ٰ
بي ^ من الهدي.
حث ٰ
على طلب العلم ،ومعرفة ما كان عليه ال َّن ُّ
على ما شرع وال ننقص
 )2إننا مأمورون بأن َّ
نتأس ٰى بال َّن ِّ
بي ^ أسوة حسنة ،بأال نزيد ٰ
عنه؛ ألن الزيادة أو النقص ضد الحسن.
على أنه خاص به.
 )3أفعال النبي ^ حجة شرعية يحتج بها ،إال ما قام الدليل ٰ
وإلى رسوله ^ ،فذلك من مقتضيات اإليمان،
إلى اهلل
تعالى ٰ
ٰ
 )4وجوب الرجوع ٰ
وهو خير لألمة وأحسن عاقبة.
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 )5وجوب تحكيم شريعة اهلل ولزومها؛ فهذا عالمة صحة اإليمان التي من شروطها:
ــ تحكيم الرسول ^.
قضى به رسول اهلل ^.
ــ ألاَّ يجد العبد حرج ًا مما
ٰ
ــ أن يسلم تسليم ًا تام ًا بالغ ًا.
يفرق بين
 )6ما ثبت في السنة هو كالذي ثبت في القرآن أو أكثر ،وال يجوز ألحد أنْ ّ
أحد ُك ْم ُم َّتكئ ًا
والس َّن ِة من حيث االحتجاج ،قال رسول اهلل ^:
«أيحس ُب ُ
َ
الكتاب ُّ
ِ
على َ
القرآن ،أال وإنّي واهللِ! قد
يحر ْم شيئ ًا إال ما في هذا
أريك ٍة قد َي ُّ
ظن أنَّ اهللَ لم ِّ
ٰ
ِ
ْ
ونهي ُت عن أشيا َء إنَّها َل ِم ُ
أكثر» رواه أبو داود.
ثل القرآن أو ُ
وأمر ُت ْ
وعظ ُت ْ
وأما األحاديث:

156/1ــ َ
فاأل َّو ُلَ :ع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َعن ال َّنبِ ِّي ^ َق َ
الَ « :د ُعوني َما
ت ََركْ ُ
تك ْمَ ،فإِنَّما َأ ْه َل َك َم ْن َك َ
ان َق ْب َل ُك ْم َك ْث َر ُة ُسؤالِ ِه ْم ،واختِال ُف ُه ْم َع َل ٰى َأ ْنبِ َيائِ ِه ْمَ ،فإِ َذا
تكم َع ْن َشي ٍء َف ِ
ِ َ ُ ِ
شي ٍء َف ْأتُوا ِم ْن ُه ما اس َت َط ْع ُت ْم»ُ .مـ َّت َف ٌق َع َل ْيه.
ْ
ن ََه ْي ُ ْ
اج َتن ُبو ُهَ ،وإ َذا أ َم ْرتك ْم ب ْ
ْ

هداية الحديث:

على كل مؤمن ،والمنهي عنه هو
 )1السؤال عن الشريعة والتفقه في الدين واجب ٰ
التعمق في المسائل التي تسبب الحرج على األمة.
معفو عنه ،ال يلزمنا فعله وال تركه،
 )2ما سكت عنه سبحانه ،أو رسوله ^ ،فهو
ٌّ
وهذا من رحمة اهلل  بعباده.
بي ^ سبب لالختالف ،والتنازع في األمة.
 )3إن مخالفة هدي ال َّن ِّ
اض ْب ِن َسا ِري َة رضي اهلل عنه َق َ
157/2ــ الثَّانيَ :عن َأبِي ن َِجيحٍ ا ْل ِع ْر َب ِ
وع َظ َنا
الَ :
َر ُس ُ
وبَ ،و َذ َر َف ْت ِم ْن َها ا ْل ُع ُيونَ ،ف ُق ْل َنا:
ول اهلل ^ َم ْو ِع َظ ًة َب ِليغَ ًة َو ِج َل ْت ِم ْن َها ا ْل ُق ُل ُ
ول اهلل َ
ال«ُ :أ ِ
كأن ََّها َم ْو ِع َظ ُة ُم َو ِّد ٍع َف َأ ْو ِص َناَ .ق َ
َيا َر ُس َ
وص ُ
الس ْم ِع َو َّ
اع ِة
الط َ
يك ْم بِ َت َ
قو ٰى اهللَ ،و َّ
ش ِم ُ
اختِالف ًا َكثِير ًاَ ،ف َع َل ْي ُك ْم بِ ُس َّنتِي َو ُس َّن ِة
َوإِنْ َتأ َّم َر َع َل ْي ُك ْم َع ْبدٌ َ ،وإِن َُّه َم ْن َي ِع ْ
نك ْم َف َس َي َر ٰى ْ
ينَ ،ع ُّضوا َع َلي َها بال َّن ِ ِ
اء الر ِ
ِ
ومحد َث ِ
ات ُ
األ ُمو ِر؛ َفإِنَّ
ين ا ْل َم ْه ِد ِّي َ
اش ِد َ
واجذَ ،وإِ َّي ُاك ْم ُ ْ
ا ْل ُخ َل َف َّ
ْ
ُك َّل بِ ْد َع ٍة َضال َل ٌة» .ر َوا ُه أبو َداو َدَ ،وال ِّتر ِ
مذ ّي َو َق َ
الَ :ح ِد ٌ
حس ٌن صحيح.
ُ ُ
َ
يث َ
ْ
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وقيلَ :
المع َج َم ِةَ :
ِ
«ال َّن ِ
ابَ ،
اس.
واج ُذ»
األن َْـي ُ
بالذال َ
األ ْض َر ُ
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غريب الحديث:

وجلت :خافت.
التقوى :اتخاذ وقاية من عذاب اهلل ،بفعل األوامر ،واجتناب النواهي.

هداية الحديث:

تقوى اهلل  في السر والعالنية.
 )1لزوم
ٰ
 )2لزوم طاعة والة األمور؛ ألن فيها حفظ ًا للناس من الفتن ،ولكنها طاعة في
يقره الشرع ،وأما ما ينكره الشرع فال طاعة ألحد في املنكر.
المعروف؛ أي فيما ّ
 )3التمسك التام بسنة الرسول ^ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده.
 )4كل بدعة في دين اهلل ضاللة ،وإن ظن صاحبها أنها خير ،فكل خير في اتباع هدي
بي ^.
ال َّن ِّ
ول اهلل ^ َق َ
 158/3ــ الثَّالثَ :ع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس َ
ال« :كل ُأ َّمتِي
ول اهلل؟ َق َ
يلَ :و َم ْن َيأ َبى َيا َر ُس َ
ون ا ْل َج َّن َة إِال ِم ْن أ َبى»ِ ،ق َ
َي ْد ُخ ُل َ
اعنِي َد َخ َل
الَ « :م ْن َأ َط َ
ٰ
ِ
الب َخا ِر ّي.
َ
الج َّن َةَ ،و َم ْن َع َصاني َف َق ْد أ َبى»َ .ر َوا ُه ُ

هداية الحديث:

تعالى وأمر رسوله ^.
مأوى المطيعين ألمر اهلل
 )1الجنة
ٰ
ٰ
 )2مخالفة الهدي النبوي سبب للحرمان من الجنة.
 )3الحذر من عصيان أمر رسول اهلل ^؛ ألن ذلك عالمة الخذالن واإلعراض.
اس َ ،س َل َم َة ب ِن َعمرو ب ِن َ
ابعَ :ع ْن َأبي ُم ْس ِلمٍ َ ،و َ
قيل :أبي إ َي ٍ
األكْ َوعِ
الر ُ
ْ ْ
ْ
159/4ــ َّ
ال َأ َك َل ِع ْندَ َر ُس ِ
«ك ْل بِ َي ِمينِ َك»َ ،ق َ
ول اهلل ^ بِ ِش َمالِ ِهَ ،ف َق َ
رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُج ً
الُ :
ال :ال
ال« :ال اس َت َطع َت»َ .ما َم َنع ُه إِلاَّ ا ْل ِكبرَ ،فما ر َفع َها إِ َلى ِف ِ
ِ
يعَ ،ق َ
يهَ .ر َوا ُه ُم ْس ِل ٌم.
ُْ َ َ َ
َ
أس َتط ُ
ْ ْ
ْ
ٰ

هداية الحديث:

 )1مخالفة أمر رسول اهلل ^ سبب لنزول العقوبة بالعبد.
حتى ينشأ الجيل
على ذلكٰ ،
على األكل باليد اليمنى ،وتعويد الصغار ٰ
 )2الحث ٰ
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الس َّنة النبوية.
على ُّ
ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
سَ :ع ْن أبِي َع ْبد اهلل ال ُّن ْع َمان ْب ِن َبشير رضي اهلل عنهما َق َ
ال:
160/5ــ ا ْل َخام ُ
ولَ « :ل ُتسونَّ ُص ُفو َف ُكم أو َلي َخالِ َف َّن اهلل بي َن و ُج ِ
َس ِم ْع ُت َر ُس َ
ول اهلل ^ َي ُق ُ
وه ُك ْم».
ُ َْ ُ
َ ُّ
ْ ْ ُ
ُم َّت َف ٌق َع َل ْي ِه.
ول اهلل ^ ُيسوي ُص ُفو َف َنا َح َّتى َ
ان َر ُس ُ
َو ِفي ِر َوا َي ٍة لِ ُم ْس ِلمٍ َ :ك َ
كأن ََّما ُي َس ِّوي بِ َها ا ْل ِقدَ اح،
َ ِّ
ٰ
ال َب ِ
أى َر ُج ً
ادي ًا
َح َّت ٰى إِ َذا َر َأ ٰى َأنّا َق ْد َع َق ْل َنا َع ْن ُهُ .ث َّم َخ َر َج َي ْوم ًاَ ،ف َق َام َح َّت ٰى َكا َد َأنْ ُي َك ِّب َرَ ،ف َر ٰ
«عبا َد اهللَ ،ل ُتسونَّ ُص ُفو َف ُكم أو َلي َخالِ َف َّن اهلل بي َن و ُج ِ
َص ْدر ُهَ ،ف َق َ ِ
وه ُك ْم».
ُ َْ ُ
ُ
َ ُّ
الَ :
ْ ْ ُ

غريب الحديث:

القداح :هي ريش السهم ،وكانوا ُي َسوونها تمام ًا ،و ُيضرب بها المثل في التسوية،
لتمام استوائها واعتدالها.
عقلنا :فهمنا ما أراد.

هداية الحديث:

أثر في استقامة قلوب المؤمنين وعدم
 )1وجوب تسوية الصف في الصالة ،فلهذا ٌ
اختالفها.
بي ^.
على األئمة تفقد الصفوف وتسويتها ،وتنبيه المخالفين ،فهذا من هدي ال َّن ِّ
ٰ )2
أثر
 )3التالزم بين الظاهر والباطن؛ فانظر كيف كان للمخالفة في تسوية الصفوف ٌ
في اختالف قلوب المص ِّلين؟!
161/6ــ الس ِ
وسى رضي اهلل عنه َق َ
َِ
اح َترق َب ْي ٌت بِا ْل َم ِدي َن ِة َع َل ٰى
اد ُ
الْ :
َ
سَ :ع ْن أبي ُم َ ٰ
ول اهلل ^ بِشَ ْأنِ ِه ْم َق َ
َأ ْه ِل ِه ِم َن ال َّل ْي ِلَ ،ف َل َّما ُحدِّ َث َر ُس ُ
ال« :إِنَّ َه ِذ ِه ال َّن ُار َع ُد ٌّو َل ُك ْمَ ،فإِ َذا
وها َع ُ
نك ْم»ُ .م َّت َف ٌق َع َل ْيه.
نِ ْم ُت ْم َف َأ ْط ِف ُئ َ

هداية الحديث:

خشى ضررها (كالغاز والكهرباء).
 )1ال بد لإلنسان أن يحتاط في األمور التي ُي
ٰ
بي ^  ،وهي ما كانت توقد بالنار ،أما
 )2إطفاء األسرجة في الليل من هدي ال َّن ِّ
المصابيح الكهربائية فال يشملها الحكم ،واهلل أعلم.

باب ا ألمر باملحافظة على ال�سنّة و�آدابها

135

 )3يجب االحتراس من نار اآلخرة أعظم مما نحترس من نار الدنيا.
فائدة:
على السنة وآدابها) سبب عظيم
هذا الحديث مثال يوضح كيف أن (المحافظة ٰ
في حفظ صحة العباد ووقايتهم من األذية ،فما أعظم السنة النبوية لو َّ
حكمناها في
حياتنا وبيوتنا!!
ِ
الَ :ق َ
ابعَ :ع ْن ُه َق َ
ال َر ُس ُ
هلل بِ ِه ِم َن ا ْل ُهدَ ٰى
الس ُ
ول اهلل ^« :إنَّ َمث ََل َما َب َعثَني ا ُ
162/7ــ َّ
ت ا ْلما َء َف َأنْب َت ِ
َت ِم ْن َها َطائِ َف ٌة َطـيبـ ٌةَ ،قبِ َل ِ
َوا ْل ِع ْلم َكمث َِل َغي ٍ
ت ا ْل َكأل
اب َأ ْرض ًا؛ َف َكان ْ
ث َأ َص َ
َ
َ
َ
ْ
ِّ َ
ان ِم ْن َها َأ َج ِ
اد ُب َأمس َك ِ
َوا ْل ُعشْ َب ا ْل َكثِ َيرَ ،و َك َ
اس َفشَ ِر ُبوا ِم ْن َها
ت ا ْل َما َءَ ،ف َن َف َع اهللُ بِ َها ال َّن َ
ْ َ
اب َطائِ َف ٌة ِم ْن َها ُأ ْخ َرى ،إِن ََّما ِه َي ِق َيع ٌ
ان ال ت ُْم ِس ُك َما ًء َوال ُت ْنبِ ُت
َو َس َق ْوا َوزَ َر ُعواَ .و َأ َص َ
َك ً
ألَ .فذلِ َك َمثَل َم ْن َفق َه في ِد ِ
ين اهللَ ،ون َف َع ُه بِ َما َب َعثَنِي اهللُ بِ ِهَ ،ف َع ِل َم َو َع َّل َمَ ،و َمث َُل َم ْن
َل ْم َي ْر َف ْع بِذلِ َك َر ْأس ًاَ ،و َل ْم َيق َْب ْل ُهدَ ٰى اهلل ا َّلذي ُأ ْر ِس ْل ُت بِ ِه»ُ .م َّت َف ٌق َع َل ْيه.
« َف ُق َه» بِضم ا ْل َق ِ
شهو ِرَ ،و ِق َ
ار َف ِقيه ًا.
يل :بِ َك ْس ِر َهاْ ،
اف َع َل ٰى ا ْل َم ُ
أيَ :ص َ

غريب الحديث:

الغيث :المطر .
الكأل :ما ينبت في األرض من الزروع واألعشاب.
طائفة :قطعة.
أجادب :جمع أجدب وهي األرض التي ال تنبت.
قيعان :جمع قاع وهي األرض التي ال نبات فيها ،وقيل :المستوية.
لم يرفع بذلك رأس ًا :كناية عن عدم االنتفاع بعلمه ،أو علم غيره ،وعدم العمل به.

هداية الحديث:

 )1حسن تعليم الرسول ^  ،وذلك بضرب األمثال؛ فإنها من أحسن طرق التعليم
ووسائله.
على تعلم العلم ونشره بين الناس ،فهذا من إحياء السنة في حياة المسلمين.
 )2الحث ٰ
ِ
وعمل بعلمه ،فهو في أحسن الدرجات.
غيرهُ ،
 )3من َعلم ،وع َّلم َ
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163/8ــ الث ِ
ُ
رسول اهلل ^ َ « :مث َِلي َو َم َث ُل ُكم
َّام ُن :عن جاب ٍر رضي اهلل عنه قال :قال
َكمث َِل ر ُج ٍل َأو َقدَ نَار ًاَ ،ف َج َع َل ا ْل َج َن ِ
اد ُب َوا ْل َف َر ُ
فيها َو ُه َو َي ُذ ُبه َّن َع ْن َهاَ ،و َأنا
اش َي َق ْع َن َ
َ َ
ْ
من يدَ ي» .رواه ِ
ٌ
بح َج ِز ُك ْم َع ِن ال َّنا ِرَ ،و َأ ْن ُت ْم تَف َّل ُت َ
مسلم.
آخذ ُ
ون ْ َ
الج َراد َوا ْل َف َر ِ
اشَ ،ه َذا ُه َو ا ْل َم ْع ُر ُ
وف ا َّلذي َي َق ُع في ال َّنار.
«ا ْل َج َن ُ
َحو َ
ادب» :ن ُ
ِ
ٍ ِ
الس َراويل.
و«ا ْل ُح َج ُز»َ :ج ْم ُع ُح ْج َزةَ ،وه َي َم ْعق ُد اإلزَ ار َو َّ

غريب الحديث:

يذبهن :يمنعهن.
َّ

هداية الحديث:

على حماية أمته من النار.
 )1حرص ال َّن ِّ
بي ^ ٰ
بي ^ وأن يكون لها طائع ًا منقاد ًا ،ألن الهداية ال
على العبد أن ينقاد ُ
لس ّنة ال َّن ِّ
ٰ )2
تتحقق إال بامتثال السنة.
على أمته ،فكان ال يترك جهد ًا في منع األمة عن كل ما يضرها
 )3عظم حق ال َّن ِّ
بي ^ ٰ
نبي ًا عن أمته.
في دينها أو دنياها .فجزاه اهلل خير ما
ٰ
جزى ّ
رسول اهلل ^ َأ َمر بِ َلع ِق َ
الص ْح َف ِةَ ،و َق َ
َ
اسعَ :ع ْن ُه َأنَّ
ال:
األ َص ِ
164/9ــ ال َّت ُ
ابع َو َّ
َ ْ
«إن َُّكم ال ت َْد ُر َ
ون ِفي َأ ِّي َها ا ْل َب َر َك ُة» .رواه مسلم.
وفي رواية َل ُه« :إ َذا َو َق َع ْت ُلق َْم ُة َأ َح ِد ُك ْمَ ،ف ْل َي ْأ ُخ ْذ َهاَ ،ف ْل ُي ِم ْط َما َك َ
ذى،
ان بِ َها ِم ْن َأ ً
ِ
لشي َط ِ
ْ
انَ ،وال َي ْم َس ْح َيدَ ُه بِا ْلم ْن ِد ِ
يل َح َت ٰى َي ْل َعقَ َأ َصابِ َع ُهَ ،فإن َُّه ال
َو ْل َيأ ُك ْل َهاَ ،وال َيدَ ْع َها ل َّ ْ
ي ْد ِري في َأ ّي َطع ِ
ام ِه ا ْل َب َر َك ُة».
َ
َ
الش ْي َط َ
ان َي ْح ُض ُر َأ َحدَ ُك ْم ع ْندَ ُك ِّل َش ْيء ِم ْن َش ْأنِ ِه َح َّت ٰى َي ْح ُض َر ُه
وفي رواية له« :إنَّ َّ
ع ْندَ َطع ِ
أح ِد ُكم اللق َْم ُة َف ُلي ِم ْط َما َك َ
ذىَ ،ف ْل َي ْأ ُك ْل َهاَ ،وال
من َأ ً
ام ِهَ ،فإ َذا َس َق َط ْت ِم ْن َ
ان بِ َها ْ
َ
ِ
لشي َط ِ
ان».
َيدَ ْع َها ل َّ ْ

غريب الحديث:

الصحفة :الوعاء.
ّ
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َف ْل ُي ِم ْطَ :ف ْل ُي ِز ْل.
يلعق :يلحس.
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هداية الحديث:

سواء عرفنا الحكمة في ذلك أم لم
بوي في كل شيء،
 )1وجوب التزام الهدي ال َّن ّ
ٌ
نعرف.
بي ^ ،
 )2التزام آداب األكل والشرب النبوي فيه هداية ،منها :االمتثال ألمر ال َّن ِّ
والتواضع ،وحرمان الشيطان من المشاركة في أكلنا وشربنا.
بي
على األرض ،فيه نوع من التكبر ،والمخالفة لهدي ال َّن ِّ
 )3إن ترك الطعام إذا سقط ٰ
األذى ويأكلها.
^  ،بل المستحب لآلكل أن يمسح ما علق بها من
ٰ
165/10ــ ا ْل َع ِ
ُ
اش ُر :عن ِ
ٍ
رسول اهلل ^
عباس رضي اهلل عنهما قالَ :ق َام في َنا
ابن
ِ ٍ
ون إ َلى اهلل ت ََعالى ُح َفا ًة ُع َرا ًة ُغ ْر ً
ال ﴿ ﭯ
اس إن َُّك ْم َم ْح ُش ُ
بِ َم ْوع َظة ،فقالَ « :يا ُّأي َها ال َّن ُ
ٰ
ور َ ٰ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭸ ﭹ ﭺ ﴾ [األنبياء ، ]104 :أال َوإِنَّ َّأو َل
ِ
ِ ِ
اهيم ^ َ ،أال َوإن َُّه َسي َج ُاء بِ ِر َج ٍ
ِِ
ال ِم ْن َّأمتِيَ ،ف ُي ْؤ َخ ُذ
سى َي ْو َم ا ْلق َيامة ْإب َر ُ
ُ
ا ْل َخالئق ُي ْك ٰ
ات الشِّ ِ
ولَ :يا َر ِّب َأ ْص َحابيَ ،ف ُي َق ُ
مالَ ،فأ ُق ُ
ال :إن ََّك ال ت َْد ِري َما َأ ْحدَ ُثوا َب ْعدَ َك،
بِ ِه ْم َذ َ
َف َأ ُق ُول َكما َق َ
إلى قوله ﴿ :ﯹ
ال ا ْل َع ُ
بد َّ
الص ُ
الح ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ ٰ
ﯺ﴾ [المائدةَ ، ]118 ،117 :ف ُي َق ُ
ين َع َل ٰى َأ ْع َقابِ ِه ْم ُم ْن ُذ
ال لي :إن َُّه ْم َل ْم َي َزا ُلوا ُم ْرتَدِّ َ
».متفق عليه.
ار ْق َت ُه ْم
ٌ
َف َ
«غ ْر ً
ُ
ين.
أيَ :غ ْي َر َم ْخ ُتونِ َ
ال» ْ

هداية الحديث:

قاض أو ٍ
على اإلنسان من ٍ
مفت أو عالم أو داعية ،أن يخطب بالناس ويعظهم فيما
ٰ )1
يحتاجون إليه من بيان الشرع ،مما يعود عليهم بالخير والنفع ،في الدنيا واآلخرة.
يخص اهلل أحد ًا من األنبياء أو غيرهم بخصيصة يتميز بها عن غيره ،وال
 )2قد
ّ
كسى يوم
يوجب ذلك الفضل المطلق ،كما ُخ ّ
ص إبراهيم  بأنه أول من ُي ٰ
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على اإلطالق
على أنه أفضل الرسل ،وإنما أفضل الرسل ٰ
القيامة ،فهذا اليدل ٰ
محمد ^.
نبينا ّ
هو ّ
ِ
ورود حوض
سبب لحرمان العبد من
بي ^ ؛ ألن ذلك ٌ
 )3الحذر من مخالفة ُسنة ال َّن ِّ
بي ^  ،وللحرمان من شفاعته يوم القيامة.
ال َّن ِّ

تنبيــه:
قد تمسك أقوام من المبتدعة الضالين بظاهر هذا الحديث للطعن في الصحابة
بي
رضي اهلل عنهم ،وهذا َي ُن ُّم عن سوء قصدهم وشدة جهلهم بفضل أصحاب ال َّن ِّ
^ .ثم إنَّ هذا كذب وبهتان عظيم؛ ألنّ عامة الصحابة رضي اهلل عنهم لم يرتدوا
بي عليه الصالة والسالم افتتنوا،
بإجماع المسلمين .إال قوم من األعراب لما مات ال َّن ِّ
حتى قاتلهم الخليفة الراشد أبو بكر
على أدبارهم ،وامتنعوا من أداء الزكاةٰ ،
وارتدوا ٰ
على ردتهم هم المقصودون
إلى اإلسالم ،والذين ماتوا ٰ
رضي اهلل عنه ،وعاد أكثرهم ٰ
في الحديث.
على الصحابة ــ رضي اهلل عنهم ــ تضمن طعنهم أربعة محاذير عظيمة:
فالطاعنون ٰ
 )1الطعن في الصحابة.
 )2الطعن في الشريعة؛ ألن الصحابة هم الذين ب ّلغوا الشرع لألمة.
على زعم
 )3الطعن في ال َّن ِّ
على صحابته ،وهم أصحاب ردة ٰ
بي ^؛ كيف يثني ٰ
هؤالء؟!
وتعالى ،كيف يأمر األمة بسلوك سبيل الصحابة،
رب العالمين تبارك
 )4الطعن في ِّ
ٰ
إذا كان هذا حالهم؟!.
سعيد ِ
ٍ
166/11ــ ا ْل َح ِ
عبد اهلل ِ
بن ُمغَ َّف ٍل رضي اهلل عنه قال:
ادي َع َش َرَ :عن َأبي
الخ ْذ ِ
فَ ،
ُ
رسول اهلل ^ َعن َ
الص ْيدَ َ ،وال َي ْن َك ُأ ا ْل َع ُد َّوَ ،وإن َُّه َي ْف َق ُأ
ن ََه ٰى
وقال« :إن َُّه ال َي ْق ُت ُل َّ
ِ
متفق عليه.
الس َّن»ٌ .
ا ْل َع ْي َنَ ،و َي ْكسر ِّ
وفي رواية :أنَّ َقريب ًا ِ
َ
ال ْبن ُمغَ َّف ٍل َخ َذ َفَ ،ف َن َها ُه ،وقال :إنَّ
رسول اهلل ^ ن ََه ٰى عن
الخ ِ
َ
َصيد َص ْيد ًا»ُ ،ث َّم عا َدَ .
ذفَ ،و َ
َ
فقالُ :أ َحدِّ ُث َك َأنَّ
رسول اهلل ^ ن ََه ٰى
قال« :إن ََّها ال ت ُ

باب ا ألمر باملحافظة على ال�سنّة و�آدابها

َع ْن ُهُ ،ث َّم ُع ْد َت ت َْخ ِذ ُف ! ال ُأ َك ِّل ُم َك َأ َبد ًا.
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غريب الحديث:

َ
الخ ْذف :معناه أن يضع اإلنسان حصاة بين السبابة واإلبهام ،ويدفعها بالسبابة ،أو

على السبابة ويدفعها باإلبهام.
يضعها ٰ

هداية الحديث:

السنة والتزامهم بها.
 )1تعظيم الصحابة رضي اهلل عنهم أمر ُّ
تعالى أو حكم رسولِه ^ أن يقول :سمعنا
على اإلنسان إذا جاءه حكم اهلل
ٰ
ٰ )2
وأطعنا ،وال يجعل للشيطان مدخ ً
ال عليه ،بأن يقول :ال نعرف الحكمة من ذلك
الدليل ،فال يلزمنا العمل به!!
األذى للمسلمين .
 )3تجنب كل األسباب التي تجلب
ٰ
على ظ ِّنه أن هذا
 )4جواز هجر المسلم ألخيه المسلم إذا خالف الشرع ،وغلب ٰ
إلى اتباع السنة والحق ،وإال فاألصل أ ّ
ال يهجر
الهجر ينفع المهجور ،ويرده ٰ
المؤمن أخاه المؤمن فوق ثالث .ومن ارتكب ذنب ًا ثم تاب منه تاب اهلل عليه.
ِ
س ِ
167/12ــ وعن عابِ ِ
الخطاب رضي اهلل عنه
بن
بن ربيع َة قالَ :ر َأ ْي ُت ُع َم َر َ
ُي َقب ُل ا ْل َح َجر ـ َيعنِي َ
األ ْس َو َد ـ َو َي ُق ُ
ول :إنِّي َأ ْع َل ُم أن ََّك َح َج ٌر َما َت ْن َف ُع َوال ت َُض ُّرَ ،و َل ْوال
َ ْ
ِّ
َ
متفق عليه.
أنِّي َر َأ ْي ُت
رسول اهلل ^ ي َق ِّب ُل َك َما َق َّب ْل ُت َكٌ .

هداية الحديث:

تعالى في
 )1شرع اهلل  لعباده تقبيل الحجر األسود؛ لكمال الذل والعبودية هلل
ٰ
امتثال شرعه.
سواء عرف السبب والحكمة
تعالى أن ينقاد العبد لألمر الشرعي،
 )2كمال التعبد هلل
ٌ
ٰ
في األمر المشروع أم لم يعرف ذلك.
يضر
 )3إن تقبيل الحجر األسود من صور إتباع ُّ
السنة ال َّنبوية ،وأما الحجر نفسه فال ّ
وال ينفع.
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17ـ باب وجوب االنقياد لحكم اهلل تعالى
وما يقوله من ُدعي �إلى ذلك و أ�ُمر بمعروف أ�و نُهي عن منكر
تعالى ﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
قال اهلل
ٰ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [النساء ، ]65 :وقال

تعالى﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ
ٰ

ﯵ ﯶ ﯷ﴾ [النور.]51 :
َو ِف ِ
األح ِ
اد ِ
ور في َأ َّو ِل ا ْل َب ِ
اب َق ْب َل ُهَ ،و َغ ُير ُه ِم َن
يث َح ِد ُ
يه ِم َن َ
يث َأبي ُه َر ْي َرة ا ْل َم ْذ ُك ُ
األح ِ
اديث فيه.
َ
168/1ــ َع ْن َأبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
الَ :ل َّما ن ََز َل ْت َع َل ٰى رسول اهلل ^ ﴿ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾
ِ
َ
أص َح ِ
رسول اهلل ^ ،
اب رسول اهلل ^ َ ،ف َأت َْوا
اآل َية [البقرة ،]284 :اشْ َت َّد ذل َك َع َل ٰى ْ
األع َم ِ
َ
الر َك ِ
الصال َة
بَ ،ف َقا ُلواَ :أ ْي
ال َما ن ُِط ُ
رسول اهلل ُك ّل ْف َنا ِم َن ْ
يقَّ :
ُث َّم َب َر ُكوا َع َل ٰى ُّ
ُ
رسول
الصدَ َق َةَ ،و َق ْد ُأ ْن ِز َل ْت َع َل ْي َك َه ِذ ِه اآل َي ُة َوال ن ُِط ُيق َها .قال
الص َي َام َو َّ
َوا ْل ِج َها َد َو ّ
^َ :
ون َأن ت َُقو ُلوا َك َما َق َ
«أ ُت ِر ُيد َ
أه ُل ا ْل ِك َتا َب ْي ِن ِم ْن َق ْب ِل ُك ْمَ :س ِم ْع َنا َو َع َص ْي َنا؟ َب ْل ُقو ُلوا:
ال ْ
َس ِم ْع َنا َو َأ َط ْع َناُ ،غ ْف َران ََك َر َّب َنا َوإ َل ْي َك ا ْل َم ِص ُير» ،قالواَ :س ِم ْع َنا َو َأ َط ْع َناُ ،غ ْف َران ََك َر َّب َنا و
إليك املصريَ .ف َل َّما ا ْق َت َر َأ َها ا ْل َق ْو ُمَ ،و َذ َّل ْت بِ َها َأ ْل ِس َن ُت ُه ْم أن َْز َل اهلل ت ََعا َل ٰى في إ ْث ِر َها﴿ :ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ [البقرة،]285 :
الله ت ََعا َلىَ ،ف َأن َْز َل اهلل ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ
َف َل َّما َف َع ُلوا ذلِ َك ن ََس َخ َها ُ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾َ ،ق َ
ال« :ن ََع ْم»
﴿ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾َ ،ق َ
ال« :ن ََع ْم» ﴿ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
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ﰌ ﰍ﴾َ ،ق َ
ال« :ن ََع ْم» .رواه مسلم.

غريب الحديث:

اقترأها :قرأها.
ذ ّلت :أي انقادت باالستسالم.

إصر ًا :أي أمر ًا يثقل علينا حمله.

هداية الحديث:

تعالى وأمر رسوله ^ أن يقابله باالمتثال.
على المسلم إذا سمع أمر اهلل
ٰ
 )1يجب ٰ

بي ^؛ فكانوا ال يقدِّ مون عليه آراءهم
 )2فضيلة الصحابة في امتثال أمر ال َّن ِّ
وأهواءهم.
وعلى المؤمنين ،المتثالهم أوامره وتركهم نواهيه.
على رسوله ^
ٰ
 )3ثناء اهلل ٰ 

يحملهم ما ال طاقة لهم به ،وال يكلفهم إال
 )4من رحمة اهلل
تعالى بعباده أال ّ
ٰ
وسعهم.

تضر.
 )5الخواطر الرديئة في صدورنا إذا لم نركن إليها ولم نأخذ بها فإنها ال ّ
فائــدة:

في الحديث صورة مشرقة لما كان عليه األصحاب ــ رضي اهلل عنهم أجمعين ــ

تعالى ،مع االنقياد للشرع المنزل،
من التربية اإليمانية ،والنفسية المستسلمة هلل
ٰ
فالواجب علين ًا إذا أردنا الفالح والسعادة ،والتمكين والسيادة ،أن نعود لما كان عليه
الرعيل األول.
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18ــ باب النهي عن البدع و ُمحدثات أ
المور
تعالى﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ﴾ [يونس ، ]32 :وقال
قال اهلل
ٰ

تعالى﴿ :ﰀ ﰁ ﰂ
تعالى﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ [األنعام ، ]38 :وقال
ٰ
ٰ
ِ
ِ
الس َّنةَ .و َق َ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾ [النساء ]59 :أي :الك َت ِ
ال ت ََعا َلى﴿ :ﭺ ﭻ
اب َو ُّ

ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾ [األنعام، ]153 :
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾ [آل عمران:

تعالى ﴿:ﭮ ﭯ ﭰ
وقال
ٰ
ات في ا ْل َب ِ
اب َكثِ َير ٌة َم ْع ُلو َم ٌة.
 . ]31واآل َي ُ

هداية آ
اليات:

التحذير من البدع ومحدثات األمور ،ولن يعلم العبد خطورة البدع إال إذا علم
مفاسدها ،فمن مفاسد البدع:
لمعنى (شهادة أن محمد ًا
بي ^  ،ومناقض ًة
 )1إن في البدعة خروج ًا عن اتباع ال َّن ِّ
ٰ
رسول اهلل).
 )2إن في البدعة طعن ًا في اإلسالم؛ وكأن الدِّ ين لم يكتمل بعد!
 )3إن في مضمون البدع الطعن برسول اهلل ^ ،وأنه لم ينقل لنا الدين كام ً
ال.
 )4إن فيها طعن ًا في الصحابة  ،ألنهم ــ وهم خير األمة ــ لم يفعلوها ،فكأنهم قصروا
في العبودية.

 )5إن البدعة إذا انتشرت في األمة غابت السنة النبوية عن حياة المؤمنين.
 )6إن المبتدع ال ُي َح ّكم الكتاب والسنة ،بل يجعل هواه هو الحاكم.

ِ
ِ
األح ُ
ورةٌَ ،ف َن ْق َت ِص ُر َع َل ٰى َط َرف ِم ْن َها:
َو َأ َّما َ
اديثَ :ف َكث َير ٌة ِجد ًاَ ،وه َي َمشْ ُه َ
169/1ــ َع ْن َعائِشَ َة رضي اهلل عنها َقا َل ْتَ :ق َ
ُ
رسول اهلل ^َ « :م ْن َأ ْحدَ َث في
ال
َ
متفق عليه.
س ِم ْن ُه َف ُه َو َر ّد»ٌ .
أ ْم ِرنا َه َذا َما َل ْي َ
وفي رواية لمسلمٍ َ « :م ْن َع ِم َل َع َم ً
رد».
س َع َل ْي ِه َأ ْم ُر َنـا َف ُه َو ٌّ
ال َل ْي َ

غريب الحديث:

على صاحبه غير مقبول منه.
ر ّد :مردود ٰ

باب النهي عن البدع
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هداية الحديث:

 )1العبادة إذا لم نعلم أنها من دين اهلل فهي مردودة.
المتوعد عليها في الحديث تشمل األعمال الشرعية من عبادات
 )2األعمال
َّ
ومعامالت .وأما األمور الدنيوية فاإلحداث فيها جائز ،فيما هو نافع وغير مخالف
لشرعنا الحنيف.
 )3تجنب البدع في الدين؛ ألنها من محبطات األعمال.
بي ^ والتزام ُس ّنته.
 )4وجوب اتباع هدي ال َّن ِّ
ُ
اح َم َّر ْت
170/2ــ وعن جابِ ٍر رضي اهلل عنه قال :كان
رسول اهلل ^ إ َذا َخ َط َب ْ
شَ ،ي ُق ُ
َع ْي َنا ُهَ ،و َعال َص ْوت ُُهَ ،واشْ َت َّد َغ َض ُب ُهَ ،ح َّت ٰى َك َأن َُّه ُم ْن ِذ ُر َج ْي ٍ
«ص َّب َح ُك ْم َو َم َّس ُاك ْم»
ولَ :
ِ
ِ َ
ُ
الس َّبا َبة َوا ْل ُو ْس َطىَ ،و َي ُق ُ
ول:
والس َ
اعة َك َهات َْي ِن» َو َي ْق ِر ُن َب ْي َن أ ْص ُب َع ْيهَّ ،
َو َي ُقولُ « :بع ْث ُت أنَا َّ
«أما َبع ُدَ ،فإنَّ َخير ا ْل َح ِد ِ
اب اهللَ ،و َخير ا ْل َه ْد ِي َه ْد ُي ُم َحم ٍد ^ َ ،و َشر ُ
األ ُمو ِر
يث ِك َت ُ
َّ ْ
َّ
َْ
َْ
َّ
ُم ْحدَ َثات َُهاَ ،و ُك َّل بِ ْد َع ٍة َضال َل ٌة»ُ ،ث َّم َي ُق ُ
ول« :أنَا َأ ْو َل ٰى ُب ُـك ِّل ُم ْؤ ِم ٍن ِم ْن َن ْف ِس ِهَ ،م ْن ت ََر َك
ال َ
َما ً
فأل ْه ِل ِهَ ،و َم ْن ت ََر َك َد ْي َنا َأ ْو َض َياع ًا فإ َل َّي َو َع َل َّي» .رواه مسلم.
ِ
السابِ ُق في َب ِ
اض ِ
وعن ا ْل ِع ْر َب ِ
اب (ا ْل ُم َحا َف َظ ِة َع َل ٰى
بن َسا ِر َي َة رضي اهلل عنه َحديث ُُه َّ
الس َّن ِة).
ُّ

غريب الحديث:

ضياع ًا :أوالد ًا صغار ًا يضيعون.

هداية الحديث:

على أمته،
 )1إن احمرار عينيه ^ ،وعلو صوته ،واشتداد غضبه ،دليل حرصه ٰ
ونذارته لها مما يكون من أمرها.
 )2أجل الدنيا قريب ،فليجتهد العبد في زاد اآلخرة.
الش ّر في
 )3الخير كل الخير في اتباع كتاب اهلل
والش ّر كل ّ
تعالى ،وسنة رسوله ^ّ ،
ٰ
البدع والمحدثات في الدين.
فعلى العبد أال يستدين إال إذا دعت الضرورة
الدين في ذمة اإلنسان،
 )4خطورة َّ
ٰ
على سرعة األداء ،وإبراء الذمة.
إلى ذلك ،مع حرصه ٰ
الملحة ٰ
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19ـ باب فيمن �سن ُ�س ّنة ح�سنة أ�و �سيئة
تعالى﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
قال اهلل
ٰ

تعالى﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﮭ ﮮ ﮯ﴾ [الفرقان ، ]74 :وقال
ٰ

ﭾ﴾ [األنبياء.]73 :

هداية آ
اليات:

قتدى به
إلى الخيرات والطاعات ،وأن يكون إمام ًا ُي ٰ
على العبد أن يسارع ويسابق ٰ
ٰ )1
على عبده.
في أبواب الخيرات .فهذا من أفضل نعم اهلل ٰ
واألذى
على ما سيصيب العبد من التعب
ٰ
 )2اإلمامة في الدين البد معها من الصبر ٰ
والشهوات ،والبد له من اليقين وهو العلم الراسخ فال تزعزعه الشبهات؛ فإنه
(بالصبر واليقين تُنال اإلمامة في الدين).
بن ِ
171/1ــ َع ْن أبي َع ْمر ٍو َج ِري ِر ِ
عبد اهلل رضي اهلل عنه قالُ :ك َّنا في َص ْدر ال َّن َها ِر
ِع ْندَ رسول اهلل ^ َ ،ف َجاء ُه َقو ٌم ُعرا ٌة مج َتابِي ال ِّنما ِرَ ،أو ا ْلعب ِ
اءُ ،م َت َق ِّل ِدي السي ِ
وف،
َ
ْ َ ُ ْ
ََ
ُّ ُ
أى بِ ِه ْم ِم َن
َع َّام ُت ُه ْم ِم ْن ُم َض َرَ ،ب ْل ُك ُّل ُه ْم ِم ْن ُم َض َرَ ،ف َت َم َّع َر َو ْج ُه رسول اهلل ^ لِ َما َر ٰ
قامَ ،ف َص َّلى ُث َّم َخ َط َبَ ،ف َق َ
ال َفا َق ِةَ ،فدَ َخ َل ُث َّم َخ َر َجَ ،ف َأ َم َر بال ً
ال﴿ « :ﭑ
ال َف َأ َّذ َن َو َأ َ
ٰ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ إ َلى ِ
آخ ِر اآلية﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾،
ٰ
األ ْخر ٰى ا ّلتِي في ِ
َواآل َي ُة ُ
آخر ا ْل َحشْ ِر﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
َ
ﭥ ﭦ﴾ ت ََص َّد َق َر ُج ٌل ِم ْن ِدي َنا ِر ِه ِم ْن ِد ْر َه ِم ِه ِم ْن َث ْوبِ ِه ِم ْن َصاعِ ُب ِّر ِه ِم ْن َصاعِ ت َْم ِر ِه،
الَ :و َلو بِ ِشقِّ تَمر ٍة» َف َجا َء َر ُج ٌل ِم َن َ
َح َّتى َق َ
األن َْصا ِر بِ ُص َّر ٍة َكا َد ْت َك ُّف ُه ت َْع ِج ُز َع ْن َهاَ ،بل
ْ
ْ َ
ٰ
اس َح َّت ٰى َر َأ ْي ُت َك ْو َم ْي ِن ِم ْن َط َعا ٍم َوثِ َي ٍ
ابَ ،ح َّت ٰى َر َأ ْي ُت َو ْج َه
ثم َت َتا َب َع ال َّن ُ
َق ْد َع َج َز ْتَّ ،
ِ
ُ
اإلسال ِم ُس َّن ًة
رسول اهلل ^ َي َت َه َّل ُل َك َأن َُّه ُم ْذ َه َب ٌة ،فقال
رسول اهلل ^َ « :م ْن َس َّن في ْ
ص ِم ْن ُأ ُجو ِر ِه ْم َش ْي ٌء،
َح َس َن ًة َف َل ُه َأ ْج ُر َهاَ ،و َأ ْج ُر َم ْن َع ِم َل بِ َها ِم ْن َب ْع ِد ِه ِ ،م ْن َغي ِر َأنْ َي ْن ُق َ
اإلسال ِم ُس َّن ًة َس ِّي َئ ًة َك َ
ان َع َل ْي ِه ِو ْز ُر َها و ِو ْز ُر َم ْن َع ِم َل بِ َها ِم ْن َب ْع ِد ِهِ ،م ْن َغ ْير
َو َم ْن َس َّن في ْ
ص ِم ْن أوزارهم َش ْي ٌء» .رواه مسلم.
َأنْ َي ْن ُق َ
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بالجيمِ وبعد األلِ ِ
«مج َتابي ال ِّن َما ِر» ُه َو ِ
باء ُم َو َّحدَ ةٌ .وال ِّن َم ُارَ :ج ْم ُع ن َِم َر ٍة،
ف ٌ
َق ْو ُل ُهُ :
َو ِهيِ :كس ٌاء ِمن ُص ٍ
وها في
«م ْج َتابيها» أي :البِ ِس َيها َق ْد َخ َر ُق َ
وف ُم َخ َّط ٌطَ ،و َم ْع َن ٰى ُ
َ
َ
رؤُ ِ
وس ِهم.
ُ
وب :ا ْل َق ْط ُعَ ،و ِم ُنه َق ْو ُل ُه ت ََعا َلى﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﴾ َأ ْي :ن ََح ُتو ُه
َوا ْل َج ُ
«ر َأ ْي ُت َك ْو َم ْي ِن» بفتحِ
و َق َط ُعو ُهَ .و َق ْو ُله «ت ََم َّع َر» هو بالعين المهملةَ ،أ ْي :تَغَ َّي َرَ .و َق ْو ُل ُهَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
أيُ :ص ْب َرت َْي ِنَ .و َق ْو ُل ُهَ :
الهاء
بالذال
ذه َب ٌة» هو
الكاف
المعجمة ،وفتحِ
«ك َأن َُّه ُم َ
وضمها ْ
ِّ
ِ
دهنـ ٌة» بِدَ ٍ
اض َو َغ ْي ُر ُهَ .و َص َّح َف ُه َب ْع ُض ُه ْم َف َق َ
والباء الموحدةَ .قا َل ُه ا ْل َقاضي ِع َي ٌ
ال
الُ :
«م ُ َ
ِ
ٍ
ِ
ور ُه َو ُ
األ َّو ُل.
ضب َط ُه ا ْل ُح َم ْي ُّ
حيح ا ْل َمشْ ُ
ديَ ،و َّ
الص ُ
ــه ُ
مهملة وضم الهاء وبالنونَ ،و َك َذا َ
ِ
واالستِ َنارة.
الص َف ُاء
وج َه ْي ِنَّ :
َوا ْل ُمراد بِه َع َل ٰى ا ْل ْ
ْ

غريب الحديث:

صدر النهار :أوله.

الفاقة :شدة الفقر.

هداية الحديث:

على أمته ،واهتمامه لحالهم.
 )1حرص ال َّن ِّ
بي ^ وشفقته ٰ
على والة األمور تفقّد أحوال رعيتهم واالهتمام بمصالحهم.
ٰ )2
فعلى العبد أن يكثر منها؛ ألن فيها منفع ًة له ولغيره.
 )3فضل الصدقاتٰ ،
وهجرت؛ ألن في إحيائها إحياء للس َّنة.
 )4الترغيب في فعل السنن التي تُركت ُ
 )5التحذير من السنن السيئة ،فمن َس َّن سنة سيئة فعليه وزرها ،ووزر من تابعه
عليها.
تنبـيــه:
على جواز
استدل بعض الناس الراغبين في الخير وفعل الحسنات بهذا الحديث ٰ
فعل بعض البدع ،وقالوا :إنها بدع حسنة بدليل قوله ^ في الحديث« :من سن في
بي ^ قد قال قو ً
ال شام ً
ال« :كل
اإلسالم سنة حسنة .»..وهذا غلط في الفهم؛ ألن ال َّن ِّ
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ِ
يستثن من البدع شيئ ًا ،فكلها ضاللة وسيئة وليس فيها حسنة.
بدعة ضاللة» ،ولم

إلى الخيرات ،واإلسراع في فعلها،
على المسابقة ٰ
لكن المراد من الحديث الحث ٰ
كما هو ظاهر في سبب ورود الحديث .فالسنة الحسنة لها أصل في التشريع ،لكن
تخفى أو تغيب أحيان ًا ،فيأتي من ينشرها بين الناس فيكون قد سن سنة حسنة.
قد
ٰ
أما البدعة فليس لها دليل في الشرع أص ً
ال .وما أحسن كلمة قالها إمامنا الشافعي
وأخرى قالها إمام دار الهجرة مالك
تعالى ــ« :من استحسن فقد شرع».
ــ رحمه اهلل
ٰ
ٰ
ٍ
يومئذ دين ًا فال يكون اليوم دين ًا».
تعالى ــ « :وما لم يكن
ابن أنس ــ رحمه اهلل
ٰ
ٍ
َ
بي ^ قال« :ليس ِم ْن َن ْف ٍ
س
172/2ــ وعن ابن مسعود رضي اهلل عنه أنَّ ال َّن َّ
األو ِل ِك ْف ٌل ِمن ِد ِم َها؛ َ
ُت ْق َت ُل ُظ ْلم ًا إ ّ
ال َك َ
ألن ُّه َكان َأ َّول َم ْن َس َّن ا ْل َق ْت َل».
ان َع َل ٰى ْاب ِن آ َدم َّ
م َّت َف ٌق عليه.

غريب الحديث:

ابن آدم األول :هو قابيل لما قتل أخاه هابيل.

كفل :نصيب.

هداية الحديث:

إلى يوم
 )1من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ،ووزر كل َمن عمل بمثل عمله ٰ
القيامة.
على صاحبها إال أن يتوب.
 )2من عقوبة السيئة أن تجر السيئات ٰ
تعالى بها.
 )3القتل بغير حق من الذنوب العظيمة التي ُعصي اهلل
ٰ
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20ــ باب الداللة على خير والدعاء �إلى هدى أ�و �ضاللة
تعالى﴿:ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
تعالى﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ﴾ [القصص ، ]87 :وقال
قال
ٰ
ٰ

تعالى﴿ :ﯭﯮﯯﯰ﴾
ﮪﮫﮬ﴾ [النحل ، ]125 :وقال ٰ

تعالى﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [آل عمران.]104 :
[المائدة ، ]2 :وقال
ٰ

هداية آ
اليات:

إلى الخير ،بقول أو فعل أو خلق حسن.
 )1العبد مأمور بالدعوة ٰ
 )2العلم مطلوب من الداعية؛ ألن اآلمر الناهي البد أن يكون عالم ًا بما يدعو إليه.
على استخدام الحكمة والموعظة الحسنة في دعوة الناس.
 )3الحث ٰ
تعالى لهذه األمة أن تكون فيها الطائفة اآلمرة بالمعروف ،الناهية عن
 )4وصية اهلل
ٰ
المنكر ،فهذا من أمارات الفالح.
173/1ــ وعن َأبي مسعود ُعقْب َة بن َعمروٍ
ري رضي اهلل عنه قال:
األنصا ِر ِّي ا ْل َب ْد ِّ
َ
ْ
َ
رسول اهلل ^َ « :م ْن َد َّل َع َلى َخير َف َل ُه ِم ْث ُل َأج ِر َف ِ
ُ
اع ِل ِه» .رواه مسلم.
قال
ْ
ٰ ْ
وع ْن َأبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس َ
ول اهلل ^ قالَ « :من َد َعا إ َل ٰى
174/2ــ َ
ان َل ُه ِم َن َ
ُهدَ ٰى َك َ
ص ذلِ َك ِم ْن ُأ ُجو ِر ِه ْم َش ْيئ ًاَ ،و َم ْن
األ ْج ِر ِم ْث ُل ُأ ُجو ِر َم ْن َتبِ َع ُه ،ال َي ْن ُق ُ
ص ذلِ َك ِمن آ َث ِ
َد َعا إ َل ٰى َضال َل ٍة َك َ
ام ِه ْم
ان َع َل ْي ِه ِم َن اإل ْثمِ ِم ْث ُل آ َثا ِم َم ْن َتبِ َع ُه ،ال َي ْن ُق ُ
َش ْيئ ًا» .رواه مسلم.

هداية أ
الحاديث:

إلى الضاللة قد تكون بالقول أو بالفعل.
إلى
ٰ
الهدى أو الدعوة ٰ
 )1الدعوة ٰ
 )2إن المتسبب بالشيء كالمباشر له ،فلهذا كان من دعا إلى خير أو شر له مثل
أجرأو وزر من فعله.
إلى الخير واإلصالح ،والنهي عن الشر والفساد.
 )3االهتمام بالدعوة ٰ
سعد الس ِ
بن ٍ
َ
العباس َس ْه ِل ِ
ِ
اع ِد ِّي رضي اهلل عنه أنَّ
رسول اهلل
175/3ــ وعن َأبي
َّ
^ قال َيو َم َخيبرُ :
الرا َي َة َغد ًا َر ُج ً
ال َي ْف َت ُح اهللُ َع َل ٰى َيدَ ْي ِهُ ،ي ِح ُّب اهللَ
«أل ْع ِط َّ
ْ
َْ َ
ين هذه َّ
اس َي ُد ُ
وك َ
اهاَ .ف َل َّما
الله َو َر ُسو ُل ُه»َ .ف َب َ
حب ُه ُ
ون َلي َل َت ُه ْم َأ ُّي ُه ْم ُي ْع َط َ
ات ال َّن ُ
َو َر ُسو َل ُهَ ،و ُي ُّ
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َ
بن
اس َغدَ ْوا َع َل ٰى رسول اهلل ^ُ :ك ُّل ُه ْم َي ْر ُجو َأنْ ُي ْع َط َ
لي ُ
ْ
أص َبح ال َّن ُ
اها ،فقال« :أ ْي َن َع ُّ
رسول اهلل ُهو يشْ ِ
َ
ٍ
طالب؟» َف َ
قيل :يا
َأبي
تكي َع ْي َن ْيه ،قالَ « :ف َأ ْر ِس ُلوا إ َل ْي ِه» َف ُأتِ َي بِ ِهَ ،ف َب َصقَ
َ َ
ُ
الرا َي َة ،فقال
رسول اهلل ^ في َع ْي َن ْي ِهَ ،و َد َعا َل ُهَ ،ف َب َر َأ َح َّت ٰى َك َأنْ َل ْم َي ُك ْن بِ ِه َو َج ٌعَ ،ف ْ
أع َطا ُه َّ
رسول اهلل ُأ َقاتِ ُل ُه ْم َح َّتى َي ُكونُوا ِم ْث َل َنا؟ َف َق َ
َ
ال« :ان ُْف ْذ َع َل ٰى ِر ْس ِل َك
لي رضي اهلل عنه  :يا
ٰ
َع ّ
َح َّتى َت ْن ِزل بس َ ِ
أخبِ ْر ُه ْم بِ َما َي ِج ُب َع َل ْي ِه ْم ِم ْن َحقِّ اهلل
اإلسالمَِ ،و ْ
احت ِه ْمُ ،ث َّم ا ْد ُع ُه ْم إ َل ٰى ْ
َ
ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
هلل بِ َك َر ُج ً
ال َواحد ًا َخ ْي ٌر َل َك م ْن ُح ْم ِر ال َّن َعم» .متفق عليه.
ت ََعا َل ٰى فيهَ ،ف َواهلل ألنْ َي ْهد َي ا ُ
ونَ ،قو ُل ُهِ « :رس ِل َك» بكسر ِ
قولهَ « :ي ُد ُ
وض َ
وك َ
الراء َوب َف ْت ِح َها
أي َي ُخ ُ
ون» ْ
ْ
ون َو َي َت َح َّد ُث َ ْ
ُلغَ َت ِ
انَ ،وا ْل َك ْس ُر َأف َْص ُح.

هداية الحديث:

 )1فضل الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه؛ فهو ممن يحبه اهلل
على يديه .
ورسوله ،وما أجلها من نعمة! ولذا جعل اهلل الفتح ٰ
على بال.
 )2العبد قد يهبه اهلل
تعالى من الفضائل ما لم يخطر له ٰ
ٰ
عطى الشيء مع عدم حرصه عليه.
 )3العبد قد يحرم الشيء مع حرصه عليه ،وقد ُي ٰ
 )4الترغيب في تحري اإلنسان الخير والسبق إليه.
على هداية الناس.
إلى اإلسالم من أهم الواجبات؛ لعظم األجر الذي يترتب ٰ
 )5الدعوة ٰ
176/4ــ وعن أنس رضي اهلل عنه أنَّ َف ِ
رس َ
ول اهلل إنِّي ُأ ِريد
أس َل َم قال :يا ُ
تى م ْن ْ
ً
ال« :ا ْئ ِ
أتجهز بِ ِه ؟ َق َ
ت ُفالن ًا ،فإنه َق ْد َ
تج َّه َزَ ،ف َم ِر َ
ض» َف َأتَا ُه
كان َ
ا ْلغَ ْز َو و َل ْيس َم ِعي َما َّ
ال :إِنَّ َر ُس َ
َف َق َ
ُ
ول اهلل ^ ُي ْق ِر َ
تج َّه ْز َت بِ ِه ،فقال:
السالم،
ويقولَ :أ ْع ِطني ا َّل ِذي َ
ئك َ
ِ ِ
ِ
يا ُفالن َُة َأ ْع ِط ِ
ِ
تحبِ ِسين ِم ْنه َش ْيئ ًا
يه ا َّلذي َ
َ
تحبِسي م ْنه َش ْيئ ًاَ ،فواهلل ال ْ
تج َّه ْز ُت بِه ،وال ْ
ار َك َل ِ
ك ِفيه .رواه مسلم.
َف ُي َب َ

هداية الحديث:

على ذلك.
على الخير فإنه يثاب ٰ
 )1إن العبد إذا دل أحد ًا ٰ
ال صالح ًا ،فحبسه عنه حابس كمرض مث ً
العبد عم ً
ال ،فعليه أن يدفع
 )2إذا أراد
ُ
حتى ُيكتب له تمام األجر وال يفوت النفع.
إلى من يقوم به؛ ٰ
ما بذله للعمل ٰ
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 21ـ باب التعاون على ّ
تعالى﴿ :ﭑ
تعالى﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾ [المائدة ، ]2 :وقال
قال اهلل
ٰ
ٰ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﴾ [العصر 1 :ـ .]3
ِ
قال اإل َمام َّ ِ ِ
أو َأكْ ث ََر ُه ْم في َغ ْف َل ٍة َع ْن
الشافعي ــ َرح َمه اهلل ــ َكلاَ م ًا َم ْع َنا ُه :إنَّ ال َّن َ
اس ْ
ِِ
ور ِة.
الس َ
تَدَ ُّب ِر َهذه ُّ

هداية آ
اليات:

والتقوى خير ما اجتمع عليه أهل اإليمان وتواصوا به.
على البر
ٰ
 )1التعاون ٰ
 )3كل إنسان خاسر إال من اتصف باألوصاف األربعة :أن يكون مؤمن ًا بما يجب
اإليمان به ،وأن يكون عام ً
بمقتضى إيمانه باألعمال الصالحات ،وأن يكون
ال
ٰ
األذى في سبيل هذه الدعوة.
على
ٰ
داعي ًا للحق ،وأن يصبر ٰ
الرحمن ِ
ٍ
قالَ :
خالد ا ْل ُج َهني رضي اهلل عنه َ
زيد ِ
ِ
قال
بن
177/1ــ َع ْن َأبي َع ْب ِد
ُّ
َر ُس ُ
يل اهلل َف َق ْد َغ َزاَ ،و َم ْن َخ َل َ
ول اهلل ^َ « :م ْن َج َّه َز َغا ِزي ًا في َسبِ ِ
ف َغا ِزي ًا في َأ ْه ِل ِه
متفق عليه.
بِ َخ ْي ٍر َف َق ْد َغ َزا»ٌ .
َ
178/2ــ وعن أبي سعيد ُ ِ
َ
إلى
الخ ْدر ِّي رضي اهلل عنه أنَّ رسول اهلل ^ َب َع َث َب ْعث ًا ٰ
يان ِم ْن ُه َذي ٍلِ ِ ِ َ ،
َبني لِ ْح َ
األج ُر َب ْي َن ُه َما» .رواه
فقال« :ل َي ْن َبع ْث م ْن ُك ِّل َر ُج َل ْي ِن َأ َح ُد ُه َما َو ْ
ْ
مسلم.

هداية أ
الحاديث:

 )1كل من أعان شخص ًا في طاعة اهلل فله مثل أجره ،من غير أن ينقص من أجره
شيئ ًا.
 )2من تشاركا في خير ُكتِب لهما األجر جميع ًا .
على التعاون في فعل الخيرات.
 )3حث الناس ٰ
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فائــدة:
على صورتين:
إعانة الغازي تكون ٰ

األولى :أن يعينه في رحله ،ومتاعه ،وسالحه ،وكل ما يتجهز به للغزو.
الثانية :أن يعينه في كونه َخ َلف ًا صالح ًا عنه في أهله.
ِ
وح ِ
رس َ
179/3ــ وعن ِ
ٍ
اء،
ابن
بالر َ
عباس رضي اهلل عنهما أنَّ ُ
ول اهلل ^ َلق َي َركْ ب ًا َّ
ُ
الم ْس ِل ُم َ
«رسول اهلل» َف َر َف َع ْت
ونَ ،ف َقا ُلواَ :م ْن َأن َْت ؟ قال:
فقالَ « :من ا ْل َق ْو ُم ؟» َقا ُلواُ :
إ َلي ِه امر َأ ٌة َصبِي ًا َف َقا َل ْتَ :ألِ َه َذا َحج؟ قال« :ن ََعمَ ،و َل ِ
ك َأ ْج ٌر» .رواه مسلم.
ٌّ
ْ َْ
ْ
ّ

غريب الحديث:

الروحاء :مكان بين مكة والمدينة.

هداية الحديث:

على التفقه ــ أن يغتنم نعمة وجود العالم ،من أجل أن
 )1البد للمؤمن ــ الحريص ٰ
يسأله عما يشكل عليه ،وينفعه من أمر دينه.

وليه ،فاألجر لهما.
حج َّ
بي الصغير ولو لم يكن مميز ًا ،وإذا َّ
يصح ّ
ّ )2
حج مع ّ
الص ِّ
بي ^ أن َُّه قالَ :
«الخا ِز ُن
وع ْن َأبي
180/4ــ َ
موسى األشْ َع ِر ِّي رضي اهلل عنه عن ال َّن ِّ
ٰ
َ ِِ
يه ِ
ين ا َّل ِذي ينـ ِّف ُذ ما ُأ ِمر بِ ِهَ ،فيع ِط ِ
سلم ِ
ِ
كام ً
إلى
األم ُ
ُ
ُْ
الم ُ
َ
ُ َ
ال ُم َو َّفر ًا ،ط ِّي َب ًة به َن ْف ُس ُهَ ،ف َي ْد َف ُع ُه ٰ
ِ
ِ ِ
ين» .متفق عليه.
الم َتصدِّ ِق َ
ا َّلذي ُأم َر َل ُه بِه َأ َح ُد ُ
(الم َتصدِّ َق ْي ِن) بفتح القاف مع كسر
وفي رواية« :ا َّلذي ُي ْع ِطي َما ُأ ِمر بِ ِه»
وضبطوا ُ
َ
ِ
ِ ِ
يح.
الج ْم ِعَ ،و ُ
لى َ
كاله َما َصح ٌ
على ال َّت ْثن َيةَ ،و َع ْك ُس ُه َع ٰ
النون ٰ

هداية الحديث:

ِ
وأداء ما ُو ِّكل به العبد من النفقات.
 )1الترغيب في حفظ األمانة،
على البر والتقوى؛ إذ ُيكتب لمن أعان عليه مثل ما ُيكتب لمن فعله.
 )2التعاون ٰ
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 22ـ باب الن�صيحة
تعالى إخبار ًا عن نوح ^:
تعالى﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [الحجرات ، ]10 :وقال
قال
ٰ
ٰ
وع ْن ُه ٍ
ود ^﴿ :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾ [األعراف.]68 :
﴿ﮒ ﮓ﴾ [األعرافَ ، ]62 :
فائدة:
النصيحة هي :بذل الخير للغير ،والنصح يلزم له أن يحب الناصح ألخيه الخير
ويدعوه إليه ،ويبينه له .وضد النصيحة :المكر ،والغش ،والخيانة ،والخديعة.

هداية آ
اليات:

 )1النصيحة من ثمرات األخوة في الدين ،بل من أهم مستلزمات هذه األخوة.
حتى تتحقق بذلك
على المرء أن يكون من الناصحين إلخوانه ،مبدي ًا لهم الخير؛ ٰ
ٰ )2
األخوة اإليمانية.
وأما األحاديث:
َ
س َّ ِ
األول :عن أبي ُر َق َّي َة تَميمِ ِ
أو ٍ
بي ^
181/1ــ َف َّ
بن ْ
الدار ِّي رضي اهلل عنه أنَّ ال َّن َّ
ِ
ِِ
ِِ ِ ِ
يح ُة»ُ ،ق ْل َنا :لِ َم ْن ؟ َق َ
ين
الم ْس ِل ِم َ
قال« :الدِّ ُ
ين ال َّن ِص َ
ألئمة ُ
ال« :لله َولك َتابِه َول َر ُسوله َو َّ
َو َع َّامتِ ِه ْم» .رواه مسلم.

هداية الحديث:

تعالى ،والتعبد له محبة وتعظيم ًا ،وأن
 )1من النصيحة هلل  :تحقيق اإلخالص هلل
ٰ
تعالى ،ويدعو إليه.
ويذب عن دين اهلل
تعالى،
على حرمات اهلل
ُّ
ٰ
ٰ
يغار ٰ
 )2من النصيحة لكتاب اهلل :أن يقيم العبد حروفه تالو ًة وتدبر ًا ،وينشر معناه الصحيح
بين المسلمين ،ويقوم بامتثاله؛ بفعل واجباته ،واالنتهاء عن محرماته ،وتصديق
أخباره.
 )3من النصيحة لرسوله ^ :اإليمان التام برسالته ،وتصديق خبره ،وصدق االتباع
له ،والدفاع عن شريعته وحمايتها ،ومحاربة البدع وأهلها ،واحترام الصحابة
رضي اهلل عنهم وتعظيمهم ومحبتهم والدفاع عنهم.
على تلقي ما عندهم
 )4من النصيحة ألئمة المسلمين :احترام العلماء ،والحرص ٰ
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من العلم ،وألاَّ تُتبع زالتهم وما يخطئون فيه؛ ألنهم غير معصومين ،وأن يدافع
عنهم .وأما أئمة المسلمين من الحكام فالنصح لهم :بأن يكف عن مساوئهم،
على قدر ما يستطيع.
ويناصحهم ٰ
إلى
 )5ومن النصح لعامة المسلمين :أنْ ت َّ
ُحب لهم ما تحب لنفسك ،وأن ترشدهم ٰ
إلى الحق ،وترحم الخلق.
الخير ،وأن تهديهم ٰ
182/2ــ الثَّانيَ :ع ْن َج ِرير ْب ِن عبد اهلل رضي اهلل عنه قالَ :با َي ْع ُت َر َ
سول اهلل ^
الز َك ِ
الة ،وإي َت ِ
َعلى إ َقا ِم الص ِ
متفق عليه.
اةَ ،وال ُّن ْصحِ لِ ُك ِّل ُم ْس ِلمٌ .
اء َّ
َّ
ٰ
َّالثَ :عن َأ ٍ
183/3ــ الث ُ
بي ^ قال« :ال ُي ْؤ ِم ُن َأ َح ُد ُك ْم
نس رضي اهلل عنه عن ال َّن ِّ
ألخ ِ
َح َّتى ي ِحب ِ
يه َما ُي ِح ُّب لِ َن ْف ِس ِه» .متفق عليه.
ٰ ُ َّ

هداية أ
الحاديث:

 )1الترغيب في بذل النصح لكل مسلم قريب أو بعيد ،صغير أو كبير ،ذكر أو أنثى.
 )2من النصح للمسلمين أن تحب لهم ما تحب لنفسك.
حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه.
 )3ال يكتمل اإليمان عند العبد ٰ
فائدة:

نفي إيمان العبد في الحديث «اليؤمن أحدكم» معناه :نفي كمال اإليمان ،وليس

سعى
نفي أصله .فاإليمان له أصل وفرع .وهو يزيد وينقص ،والمؤمن المسدد َي ٰ
في رعاية إيمانه وازدياده ﴿ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ [إبراهيم:

 24ــ .]25
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 23ـ باب أ
المر بالمعروف والنهي عن المنكر
تعالى﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
قال اهلل
ٰ
تعالى﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ
ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾ [آل عمران ، ]104 :وقال
ٰ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾ [آل عمران،]110 :

تعالى﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ [األعراف، ]199 :
وقال
ٰ
تعالى ﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
وقال
ٰ
تعالى﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﮛ﴾ [التوبة ،]71 :وقال
ٰ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾ [المائدة 78 :ــ  ، ]79وقال
تعالى﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [الكهف ، ]29 :وقال
ٰ
تعالى﴿ :ﭧ ﭨ
تعالى﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾ [الحجر ، ]94 :وقال
ٰ
ٰ
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
اآليات في الباب َكثِ َيرة َمعلو َم ٌة.
ﭷ ﭸ﴾ [األعرافَ ، ]165 :و
ُ
فائدة:
ــ المعروف :ما ُعرف حسنه شرع ًا ،وعق ً
بالع ْرفُ :ع ْرف أهل
ال ،وعرف ًا .والمراد ُ
الخير والصالح ،الذين هم أوساط الناس دون أهل التشديد أو التساهل.
ــ المنكر :ما ُعرف قبحه شرع ًا ،وعق ً
ال ،وعرف ًا .وكل ما أنكره الشرع ومنعه من أنواع
المعاصي ،كالكفر والبدع والفسوق.

هداية آ
اليات:

 )1ال بد عند األمر بالمعروف والنهي عن المنكر من استخدام الحكمة ،وال يكون
ذلك إال بالعلم والحلم والصبر.
 )2وظيفة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست خاص ًة بالرجال فقط ،بل تشمل
النساء أيض ًا.
تعالى.
 )3وجوب التناهي عن المنكر؛ فترك النهي سبب اللعن والطرد عن رحمة اهلل
ٰ
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 )4األمر بالمعروف ،والنهي عن المنكر ،سبب لنجاة األمة وعصمتها ،من النكبات
والعقوبات.
وأما األحاديث:
ٍ
ِ
رس َ
الخ ْد ِر ِّي رضي اهلل عنه َ
سعيد ُ
ول اهلل
فاألو ُل :عن أبي
 184/1ــ َّ
قالَ :سم ْع ُت ُ
ِِ
ولَ « :من َر َأ ٰى ِم ْن ُكم ُم َ
^ َي ُق ُ
طع َفبِ ِل َسانِ ِهَ ،فإن َل ْم َي ْس َت ِط ْع
نكر ًا َف ْل ُيغَ ِّي ْر ُه بِ َيدهَ ،فإنْ َل ْم َي ْس َت ْ
ِ
اإليمان» .رواه مسلم.
فبِ َق ْلبِ ِهَ ،وذلِ َك َأ ْض َع ُف
ابن مسع ٍ
َ
185/2ــ الثانيِ :
ود رضي اهلل عنه أنَّ
رسول اهلل ^ قالَ « :ما ِم ْن
عن ِ ْ ُ
ِِ
ِ
ِ
ٍ
حاب َي َأ ُخ ُذون بِ ُس َّنتِ ِه
أص ٌ
َبي َب َعث َُه اهللُ في َّأمة َق ْـبـلي إلاَّ كـان َلـه مـن ُأ َّمته َحوا ِر ُّيون َو ْ
ن ٍّ
وف َي ُقو ُلون َما َ
تخ ُل ُف ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم ُخ ُل ٌ
ال َي ْف َع ُل َ
ونَ ،و َي ْف َع ُلون
و َي ْق َت ُدون بِ ْأم ِر ِهُ ،ث َّم إنها ْ
يده َف ُهو م ِ
اهدَ ُهم بِ ِ
ده ْم بِ َق ْلبِ ِه َف ُهو ُم ْؤ ِم ٌن ،و َم ْن
ؤم ٌن ،و َمن َج َ
َما ال ُي ْؤ َم ُرونَ ،ف َم ْن َج َ
اه ُ
ُ
ِ
اإليمان َحب ُة َخر ٍ
دل» .رواه مسلم.
ده ْم بِ ِل َسانِ ِه َف ُهو ُم ْؤ ِم ٌن ،وليس وراء ذلِ َك ِمن
َج َ
اه ُ
َّ ْ

غريب الحديث:

حواريون :خلصاء األنبياء وأصفياؤهم وأنصارهم المجاهدون.
خلوف :جمع َخ ْلف بسكون الالم ،وهو :الخالف بِشَ ٍّر ،وأما َخ َل َ
ف بفتح الالم،
فهو :الخالف بخير .والمعنى :تحدث خلوف ِ
بش ّر.
حب صغير معروف.
خردلٌّ :

هداية أ
الحاديث:

 )1إنكار المنكر مراتب ،بحسب االستطاعة والقدرة ،ورعاية المسؤولية.
إلى اهلل .
 )2من أراد النجاة فعليه باتباع منهج األنبياء في الدعوة ٰ
على مجاهدة المخالفين للشرعٌّ ،
كل بما يستطيع؛ ألن ترك ذلك بالكلية
 )3الحث ٰ
على ذهاب اإليمان من قلب المرء.
دليل ٰ
 )4خير الناس بعد األنبياء هم أصحابهم.
 )5الحذر من أن يقول العبد ما ال يعمل ،أو يفعل ماال ُيؤ َمر.
الوليد ُعبـا َد َة بن الص ِ
ِ
ام ِ
ُ
ت رضي اهلل عنه قالَ « :با َي ْع َنا
الثالث :عن أبي
186/3ــ
َّ
َ
ِ
والط َ ِ
ِ
َ
الس ْم ِع َّ
لى أ َث َر ٍة
اعة في ُ
الي ْس ِرَ ،والمنشَ ط َو َ
الع ْس ِر َو ُ
لى َّ
الم ْك َرهَ ،و َع ٰ
رسول اهلل ^ َع ٰ
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ال أنْ تَروا ُك ْفر ًا بواح ًا ِع ْندَ ُكم ِم َن اهلل تَعالى ِف ِ
أه َل ُه إ َ
َع َل ْي َناَ ،و َع َلى َأنْ َ
يه
ال ُن َن َ
األم َر ْ
ََ
َْ
ازع ْ
ْ
َ ٰ
ٰ
َ
َ
ول با ْل َحقِّ أ ْي َن َما ُك َّناَ ،
انَ ،و َع َلى أنْ ن َُق َ
ال ن ُ
ُب ْر َه ٌ
َخاف في اهلل َل ْو َم َة الئمٍ » .متفق عليه.
ٰ
ِ
َ
والص ْع ِ
ب« .واأل َثرةُ»:
الس ْه ِل
«الم ْنشَ ط
َّ
َ
َ
والم ْكره» بِ َف ْتحِ ميميهما :أ ْي :في َّ
ِ
االختِ
ِ
ثم
ْ
ُ
بالمشْ َترك ،و َق ْد َس َبقَ َب َيانُهاَ « .ب َواح ًا» ب َف ْتحِ ا ْل َباء ُ
صاص ُ
الم َو َّحدَ ة َب ْعدَ َها َو ٌاو َّ
َألِ ٌف ُثم َح ٌاء مهم َل ٌةَ :أ ْي َظ ِ
اهر ًا َ
ال َي ْح َت ِم ُل تَأ ِوي ً
ال.
ُْ َ
َّ

هداية الحديث:

 )1وجوب السمع والطاعة لوالة األمور في المنشط والمكره ،والعسر واليسر ،إال
في معصية اهلل فال طاعة لهم.
 )2إن النصح َ
ألئمة المسلمين وهدايتهم بالتي هي أحسن هو هدي النبي ^.
على قول الحق وفعله ،وأ ّال تأخذك في اهلل لومة الئم ،فأين أهل اإليمان اليوم؟!.
 )3الحث ٰ
187/4ــ الرابع :عن النع ِ
مان ِ
بي ^ قالَ « :مث َُل
ْ
َّ
بن َبشير رضي اهلل عنهما عن ال َّن ِّ
ِ
ِ ٍ
ِ
ضه ْم
ار َب ْع ُ
لى َسفي َنةَ ،ف َص َ
ال َقائمِ في ُحدود اهلل َوا ْل َواقع فيها َك َمث َِل َقو ٍم ْ
اس َت َه ُموا َع ٰ
ِ
ِ
ِ
أس َف َل َهاَ ،و َك َ
لى َم ْن
الها َو َب ُ
أع َ
ان ا َّل ِذ َ
ْ
أس َفل َها إ َذا ْ
ين في ْ
عض ُه ْم ْ
اس َت َق ْوا م َن الماء َم ُّروا َع ٰ
َفو َق ُهمَ ،ف َقا ُلواَ :لو أنَّا َخر ْق َنا في ن ِ
وه ْم َو َما
َصيبِ َنا َخ ْرق ًا َو َل ْم ن ُْؤ ِذ َم ْن َف ْو َق َناَ ،فإنْ ت ََر ُك ُ
ْ
َ
ْ ْ
ونج ْوا َجميع ًا» .روا ُه البخاري.
َأر ُادوا َه َل ُكوا َجميع ًا ،وإنْ َ
نج ْوا َ
لى ْأي ِدي ِه ْم َ
أخ ُذوا َع ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
راد
والم ُ
ائم في دفْع َها وإزالت َهاُ ،
ائم في ُح ُدود اهلل تَعالى» َم ْع َنا ُهُ :
الم ْنك ُر لها ،ال َق ُ
«ال َق ُ
بِ ُ ِ
رعوا.
«اس َت َه ُموا» :ا ْق َت ُ
الح ُدود :ما ن ََه ٰى اهلل َع ْن ُهْ .

غريب الحديث:

الواقع فيها :أي الفاعل للمحرم أو التارك للواجب.
استقوا :طلبوا السقيا (سقيا الماء).
خرق ًا :ثقب ًا.

هداية الحديث:

على أيدي الجهال والسفهاء نجوا جميع ًا ،فإن لم
 )1إذا أخذ أهل العلم والدين ٰ
يفعلوا هلكوا جميـع ًا.
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 )2يستحب لمعلم الناس أن يضرب لهم األمثال؛ ليقرب لهم المعقول بصورة
المحسوس.
تعالى عن
 )3إثبات القرعة عند تزاحم الحقوق وال مرجح في تعيينها ،ومنه قوله
ٰ
يونس ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﴾ [الصافات.]141 :
 )4األمر بالمعروف والنهي عن المنكر سفينة النجاة في األمة؛ َمن ركبها نجا ،و َمن
تخ َّلف عنها غرق .وإن حالنا األليم الذي نعانيه اليوم هو عقوبة ترك الهدي
النبوي في األمر والنهي ،فهل من توبة وإنابة!!
ِِ
ِ ٍ َِ
ذي َف َة رضي اهلل
188/5ــ
الخامسَ :ع ْن ُأ ِّم ُ
الم ْؤمنين ُأ ِّم َس َل َم َة ه ْند بنت أبي ُأ َم ّي َة ُح ْ
ُ
ون َو ُت ْن ِك ُر َ
بي ^ أنه قال« :إن َُّه ُي ْس َت ْع َم ُل َع َل ْي ُك ْم ُأ َم َر ُاءَ ،ف َت ْع ِر ُف َ
ونَ ،فمن
عنها عن ال َّن ِّ
َك ِر َه َف َق ْد ب ِرئَ ،و َم ْن َأن َْكر َف َق ْد س ِلمَ ،و ِ
لك ْن َم ْن َر ِض َي َوتَا َب َع» .قالواَ :يا َر ُس َ
ول اهلل َأال
َ
َ َ
َ
ُن َقاتِ ُل ُه ْم ؟ َق َ
ال« :الَ ،ما َأ َق ُاموا ِف ُ
الص َ
الةَ» .رواه مسلم.
يك ُم َّ
َم ْع َنا ُهَ :م ْن َكرِ َه بِ َق ْلبِ ِه َو َلم َيس َتطع إن َْكار ًا بِيد َولاَ لِس ٍ
ان َف َق ْد َب ِرئ ِم َن اإلثمِ َ ،و َأ َّد ٰى
ْ ْ ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
َو ِظي َف َت ُهَ ،و َم ْن َأن َ
بح َس ِ
الم ْعص َيةَ ،و َم ْن َرض َي بِف ْعل ِه ْم
ْـك َر َ
ب َطا َقته َف َق ْد َسل َم م ْن َهذه َ
العاصي.
َوتَا َب َع ُه ْم َف ُه َو َ

هداية الحديث:

على والة األمور بحسب الحال ،مع مراعاة المصالح والمفاسد.
 )1اإلنكار ٰ
 )2مشروعية قتالهم إذا لم يقيموا الصالة ،شريطة انتفاء المفسدة ،وحصول
المصلحة.
 )3تعظيم قدر الصالة ،فمن تركها فقد كفر.
 )4إنكار المنكر سبيل السالمة والنجاة .فأين القائمون بهذه الشعيرة العظيمة؟!
189/6ــ الس ِ
اد ُسَ :عن ُأ ِّم الم ْؤ ِمنِين ُأ ِّم ا ْل َح َكمِ زَ ي َن َب ب ْن ِ
ت َج ْح ٍ
ش رضي اهلل عنها
ُ
ْ
َّ
ِ
ول« :ال إل َه إلاَّ اهللَ ،وي ٌل لِ ْلعر ِ ِ
أنَّ ال َّنبي ^ َد َخ َل َع َل ْي َها َف ِزع ًا َي ُق ُ
تح
شر َقد ا ْق َت َر َبُ ،ف َ
ْ ََ
ب م ْن ٍّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اإلب َها ِم َوا َّلتي تَل َيهاَ ،ف ُق ْل ُت:
وج و َم ْأ ُج َ
ا ْل َي ْو َم من َر ْد ِم ْيأ ُج َ
وج م ْث ُل َهذه» َو َح َّلقَ ْ
بأص ُب َع ْيه ْ
ِ
ِ
الصالِ ُح َ
متفق عليه.
ون؟ قال« :ن ََعم إ َذا َكث َُر ا ْل َخ َب ُث»ٌ .
َيا رسول اهلل ،أن َْهل ُك َوفي َنا َّ
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غريب الحديث:

الردم :السد .تقول :ردمت إذا سددت.
الخبث :الفسوق والفجور وأنواع المعاصي.

هداية الحديث:

 )1الترغيب في ذكر اهلل عند الفزع والخوف  ،تثبيت ًا للتوحيد وتطمين ًا للقلوب.
 )2اإلخبار عن فتنة يأجوج ومأجوج للحذر منها ،فهي من شر الفتن.
 )3إذا كثرت األعمال الفاسدة في المجتمع دون إنكار ،فإن ذلك سبب للهالك ولو
تعالى:
كان الصالحون موجودين؛ ألن العبرة بعمل المصلحين في األمة .قال
ٰ
﴿ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾ [هود.]117 :
«إي ُاك ْم
الس ُ
بي ^ قالَّ :
190/7ــ َّ
ابعَ :ع ْن أبي َسعيد ا ْل ُخ ْد ِر ِّي رضي اهلل عنه عن ال َّن ِّ
الطر َق ِ
ات »َ ،ف َقا ُلواَ :يا َر َ
سول اهلل َما َل َنا ِم ْن َم َجالِ ِس َنا ُب ّد ،ن َت َح َّد ُث ِف َيها،
َوا ْل ُج ُل َ
وس في ُّ ُ
ِ
رسول اهلل ^َ « :فإ َذا أ َب ْي ُتم إ َ
ُ
أع ُطوا َّ
الط ِريقَ َحق َُّه» قالواَ :و َما
فقال
س َف ْ
ال ا ْل َم ْجل َ
َ
الط ِر ِ
َح ُّق َّ
األم ُر
يق َيا
رسول اهلل؟ قالَ «:غ ُّ
السالمَِ ،و ْ
ض ا ْل َب َص ِرَ ،و َك ُّف األ َذىَ ،و َر ُّد َّ
با ْلمعر ِ
متفق عليه.
وفَ ،وال َّن ْه ُي َع ِن ا ْل ُم ْن َكر»ٌ .
َ ُْ

هداية الحديث:

إلى مفاسد واضحة.
 )1النهي عن الجلوس في الطرقات؛ ألنها تؤدي ٰ
 )2غض البصر من العبادات الواجبة في حق من جلس في الطريق.
األذى القولي أو الفعلي.
األذى عن الناس ،سواء
 )3وجوب كف
ٰ
ٰ
 )4إفشاء السالم بين المسلمين يورث المحبة في قلوبهم.
 )5األمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مستلزمات الجلوس في الطرقات.
َ
َّامن :عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنَّ
أى َخاتم ًا ِم ْن
191/8ــ الث ُ
رسول اهلل ^ َر ٰ
ب في َي ِد َر ُج ٍلَ ،ف َن َز َع ُه َف َط َر َح ُهَ ،و َق َ
َذ َه ٍ
أح ُد ُك ْم إ َل ٰى َج ْم َر ٍة ِم ْن نَا ِر َف َي ْج َع ُل َها
الَ « :ي ْع ِم ُد َ
ده!» َف ِق َ ِ
في ي ِ
فع بِ ِهَ ،ق َ
ُ
ال :ال
لر ُج ِل َب ْعدَ َما َذ َه َب
َ
رسول اهلل ^ُ :خ ْذ َخات ََم َك ،ا ْن َت ْ
يل ل َ
آخ ُذ ُه أ َبد ًا َو َق ْد َط َر َح ُه رسول اهلل ^ .رواه مسلم.
َواهللِ ال ُ
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هداية الحديث:

على الرجال؛ وأن ذلك موجب لعذاب النار.
 )1تحريم لبس الذهب ٰ
إلى ذلك.
 )2من الحكمة :استعمال الشدة في تغيير المنكر إذا دعت الحاجة ٰ
فالحكمة وضع الشيء في موضعه المناسب.

 )3تعظيم الصحابة ألوامر الرسول ^ ،وبيان صدق إيمانهم بسرعة امتثالهم .فأين
المقتدون بهم؟
ٍ
الب ْص ِر ِّي أنَّ َعائِ َذ بن َع ْم ٍرو رضي اهلل عنه
192/9ــ ال َّت ُ
اسعَ :ع ْن أبي َسعيد ا ْل َح َس ِن َ
َد َخ َل َع َلى ُعـبي ِد اهلل بن ز َي ٍ
ادَ ،ف َق َ
عت رسول اهلل ^ َي ُق ُ
ول « :إنَّ َش َّر
ني ،إنِّي َس ِم ُ
الْ :
ٰ َْ
أي ُب َّ
ِ
ال َل ُه :اج ِلسَ ،فإنَّما َ ِ
الر َع ِ
الح َط َمة» َف َّإي َ
ون ِم ْن ُه ْمَ ،ف َق َ
اك أن ُ
تك َ
أص َحاب
اء ُ
أنت م ْن ن َُخا َلة ْ
َ
ِّ
ْ ْ
َت َل ُهم ن َُخا َل ٌة ،إنَّما َك ِ
ُم َح َّم ٍد ^ َ ،
انت ال ُّن َخا َل ُة َب ْعدَ ُه ْم َوفي َغ ْي ِر ِه ْم .
َ
فقالَ :و َه ْل َكان ْ ْ
َرواه مسلم.

غريب الحديث:

الرعاء :بكسر الراء والمد ،جمع راع.
الحطمة :العنيف في رعيته ،ال يرفق بها بل يحطمها.
نخالة :نخالة الدقيق هي قشوره ،والمراد :التعبير عن الشيء الذي ال يعبأ به.

هداية الحديث:

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وعدم خوفهم من قول
 )1التزام الصحابة
َ
الحق.
 )2الصحابة كلهم سادة وأفاضل  ،وهم خير قرون األمة.
هين ًا ِّلين ًا ،خاصة إذا كان من أهل المسؤولية.
 )3خير الناس من كان ِّ
اشرَ :عن ُح َذ ْي َف َة رضي اهلل عنه ِ
«وا َّل ِذي نَفسي
بي ^ قالَ :
193/10ــ ا ْل َع ُ
عن ال َّن ِّ
ِِ
ِ
الم َ
أو َل ُي ْو ِش َك َّن اهللُ أنْ َي ْب َع َث َع َل ْي ُك ْم ِع َقاب ًا
بِ َيده َل َت ْأ ُم ُرنَّ با ْل َم ْعروفَ ،و َل َت ْن َه ُونَّ َع ِن ُ
نك ِرْ ،
ٌ
حديث َح َس ٌن.
جاب َل ُك ْم» .رواه الترمذي وقال:
َدع ُ
ِم ْن ُهُ ،ث َم ت ُ
ونه َفال ُي ْس َت ُ
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هداية الحديث:

 )1جواز القسم في األمور ذات األهمية.
 )2األمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أوجب الواجبات.
األمر بالمعروف ،والنهي عن المنكر .فهل عرفنا لِ َم
 )3الوعيد الشديد لترك األمة
َ
َح َّلت بنا النكبات؟!
 )4ترك التواصي باألمر بالمعروف ،والنهي عن المنكر ،سبب لرد الدعوات وعدم
إجابتها.
ِ
بي ^
194/11ــ ا ْل َحادي َع َش َرَ :ع ْن أبي َسعيد ا ْل ُخد ِري رضي اهلل عنه عن ال َّن ِّ
«أفض ُل ا ْل ِج َه ِ
لط ٍ
اد َك ِل َم ُة َع ْد ٍل ع ْندَ ُس َ
قالَ :
ان َجائ ٍر» .رواه أبو داود ،والترمذي وقال:
حسن.
حديث
ٌ

ِ
ِ
اب ا ْلب َج ِلي َ
ِ
األ ْح َم ِس ِّي
195/12ــ ال َثاني َع َش َرَ :ع ْن أبي عبد اهلل َطا ِرق بن ش َه ٍ َ ِّ
ال س َأ َل ال َّنبي ^ َ ،و َق ْد َو َضع ِرج َله في ا ْلغَ ر ِزَ :أ ُّي ا ْل ِج َه ِ
اد
رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُج ً َ
َ ْ
ْ
َّ
ٍ
لم ُة َحقٍّ ِع ْندَ ُس ْل َط ٍ
َأف َْض ُل؟ َق َ
الَ :
بإسناد صحيحٍ .
النسائي
ان جائِر» .رواه
«ك َ
ُّ
وح ٍة ُثم راء س ِ
ٍ
اك َن ِة ُث َّم زَ ٍ
اب َكو ِر ا ْل َج َم ِل إ َذا
ايَ ،و ُه َو ِر َك ُ
«ا ْلغَ ْرز» بِغَ ْي ٍن ُم ْع َج َمة َم ْف ُت َ َّ َ َ
ان ِم ْن ِج ٍ
ص بِ ِج ْل ٍد َو َخشَ ٍ
لد َأ ْو َخشَ ٍ
بَ ،و ِق َ
َك َ
ب.
يل :لاَ ْ
يخ َت ُّ

غريب الحديث:
جائر :ظالم.

هداية أ
الحاديث:

 )1من أعظم الجهاد كلمة الحق عند السلطان الظالم ،فإنها تردعه عن ظلمه.
 )2وجوب مناصحة الحكام الظلمة ،وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر.
فائـدة:
على السلطان له أربع حاالت:
اإلنكار ٰ

 )1كلمة حق عند سلطان عادل ،وهذه سهلة.
 )2كلمة باطل عند سلطان عادل ،وهي خطيرة لفتنتها لهذا السلطان ولقائل الكلمة.
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 )3كلمة حق عند سلطان جائر ،وهذه أفضل الجهاد.
 )4كلمة باطل عند سلطان جائر ،وهذه مضلة لألمة.
196/13ــ الثَّالِ َث َع َشر :عن ابن َمسع ٍ
ُ
رسول اهلل ^:
ود رضي اهلل عنه قال :قال
ْ ُ
َ
ِ
الر ُج َلَ ،ف َي ُق ُ
إس َرائِ َ
يل أنَّه َك َ
ولَ :يا
«إنَّ َأ َّو َل َما َد َخ َل ال َّنق ُ
ْص َع َل ٰى َبني ْ
الر ُج ُل َي ْل َق ٰى َّ
ان َّ
هذا ا َّت ِق ا َ
َ
وهو َع َل ٰى َحالِ ِهَ ،فال
دع َما ت َْص َن ُعَ ،فإن َُّه ال َي ِح ُّل َل َكُ ،ث َّم َي ْل َقا ُه ِم ْن ا ْلغَ ِد ُ
هلل َو ْ
ِ
ِ
يم َنع ُه ذلِ َك َأنْ ي ُك َ ِ
وب َب ْع ِض ِه ْم
هلل ُق ُل َ
َ
ون َأكي َل ُه َو َش ِر َيب ُه َو َقعيدَ ُهَ ،ف َل َّما َف َع ُلوا ذل َك َض َر َب ا ُ
َْ ُ
بِ َب ْع ٍ
ض» ُث َّم قال﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﴾ ،إلى قولِ ِه﴿ :ﮫ ﴾ [المائدة 78 :ــُ ]81ث َّم َق َ
الَ :
«ك َّ
ال،
ٰ
َواهللِ َل َت ْأ ُمرنَّ با ْلمعر ِ
أخ ُذنَّ َع َل ٰى َي ِد َّ
الظالِمِ َ ،و َل َت ْأ ِط ُرنَّه
وفَ ،و َل َت ْن َه ُونَّ َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر ،و َل َت ُ
َ ُْ
ُ
هلل بِ ُق ُل ِ
وب َب ْع ِض ُك ْم َع َل ٰى
َع َل ٰى ا ْل َحقِّ َأ ْطر ًاَ ،و َل َتق ُ
ْص ُرن َُّه َع َل ٰى ا ْل َحقِّ َقصر ًاَ ،أ ْو َل َي ْض ِر َب َّن ا ُ
َب ْعضُ ،ث َّم َل َي ْل َع َن ّن ُك ْم َك َما َل َع َن ُه ْم» .رواه أبو داود ،والترمذي وقال :حديث حسن().
ُ
إس َر َ
ائيل
َهذا لفظ َأبي داودَ ،ولفظ الترمذي :قال
«لـما َو َق َع ْت َب ُنو ْ
رسول اهلل ^َّ :
في ا ْل َم َع ِ
وه ْم
وه ْم في َم َجالِ ِس ِه ْم َو َو َاك ُل ُ
اصي ن ََه ْت ُه ْم ُع َل َماؤُ ُه ْمَ ،ف َل ْم َي ْن َت ُهواَ ،ف َجا َل ُس ُ
ِ
ِ ِ
وه ْمَ ،ف َض َر َب ا ُ
يس ٰى ِ
وب َب ْع ِض ِهم بِ َب ْع ٍ
ابن
ار ُب ُ
هلل ُق ُل َ
َو َش َ
هم َع َل ٰى ل َسان َد ُاو َد َوع َ
ضَ ،و َل َع َن ْ
ان م ِ
ِ
تكئ ًاَ ،ف َق َ
بما َع َص ْوا َو َكانُوا َي ْع َت ُد َ
ال« :ال
س رسول اهلل ^ َ ،و َك َ ُ
َم ْر َي َم ذل َك َ
ون» َف َج َل َ
الحقِّ ْ
وه ْم.
أي ت َْع ِط ُف ُ
َوا َّلذي َن ْفسي بِ َيده َح َّت ٰى ت َْأ ِط ُر ُ
أطر ًا»َ .ق ْو ُل ُه« :ت َْأ ِط ُروهم» ْ
وه ْم َع َل ٰى َ
أيَ :ل َت ْحبِ ُس َّن ُه.
ْص ُرن َُّه» ْ
«و ْل َتق ُ

هداية الحديث:

 )1الحذر من خصال اليهود ،الذين جمعوا بين فعل المنكر والجهر به وعدم التناهي
عنه.

( )1الحديث إسناده ضعيف.
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على فعلها ،وسبب النتشارها .وما
 )2السكوت عن فعل المعاصي هو تحريض ٰ
انتشرت المنكرات في األمة إال بسبب السكوت عنها.
 )3حرمة الجلوس مع من باشر المنكر ،إال ألجل اإلنكار عليه.
على يد الظالمين والعاصين موجب للفالح واجتماع كلمة األمة ،وترك
 )4األخذ ٰ

ذلك موجب للعن اهلل  وللفرقة والشتات.
ِ
المنكر يقتضي البعد عن أهله.
القلب
إنكار
)5
ُ
َ
ابع َع َش َر :عن َأبي ْ
اس إن َُّك ْم
الر َ
بك ٍر ّ
الصدِّ يق رضي اهلل عنه قالَ :يا َأ ُّي َها ال َّن ُ
197/14ــ َّ
ون ِ
َل َتق َْرؤُ َ
هذ ِه اآل َي َة﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾
عت رسول اهلل ^ َ ،ي ُق ُ
اس إ َذا َر ُأوا َّ
الظالِ َمَ ،ف َل ْم
[المائدة ،]105 :وإني َس ِم ُ
ول« :إنَّ ال َّن َ
َي ْأ ُخ ُذوا َع َل ٰى َيدَ ْي ِه َأ ْو َش َك َأنْ َي ُع َّم ُه ُم اهللُ بِ ِع َق ٍ
اب ِم ْن ُه» .رواه َأبو داود ،والترمذي،
ٍ
صحيحة.
والنسائي بأسانيد

هداية الحديث:

نبيه ^ .ففيهما معدن العلم.
 )1وجوب العناية بفهم كتاب اهلل  ،وفهم ُس ّنة ّ
على غير
 )2حرمة القول في القرآن بالرأي ،فكثير من الجهال يستدلون بآيات ٰ
وجهها الصحيح.
 )3عقاب اهلل يشمل الظالم لظلمه ،وغير الظالم إلقراره عليه.
وتتواصى بالحق وبالصبر.
والتقوى،
على البر
ٰ
ٰ
على األمة أن تتعاون فيما بينها ٰ
ٰ )4
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24ـ باب تغليظ عقوبة من أ�مر بمعروف
أ�و نهى عن منكر وخالف قولُه فعلَه
تعالى﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ
قال اهلل
ٰ
تعالى﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮮ﴾ [البقرة ، ]44 :وقال
ٰ
تعالى
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ [الصف 2 :ــ  ،]3وقال
ٰ
إخ َبار ًا َع ْن ُش َع ْي ٍ
ب  ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾ [هود.]88 :
ْ

هداية آ
اليات:

ينهى عن منكر ،ثم
 )1الوعيد من اهلل ،والبغض الشديد ،لمن يأمر بمعروف ،أو ٰ
يخالف فعـ ُله قو َله.
 )2من يفعل ذلك فهو مخالف لطريقة المرسلين عليهم الصالة والسالم.
بن ِ
ٍ
زيد ِ
أسا َم َة ِ
بن َحار َث َة رضي اهلل عنهما قالَ :س ِم ْع ُت
198/1ــ وعن أبي زيد َ
َ
رسول اهلل ^ َ ،ي ُق ُ
اب َب ْطنِ ِه،
بالر ُج ِل َي ْو َم ا ْل ِقيا َم ِة َف ُي ْل َق ٰى في ال َّنارَ ،ف َت ْندَ لِ ُق َأ ْق َت ُ
ولُ « :ي ْؤت َٰى َّ
ِ
أه ُل ال َّنا ِرَ ،ف َي ُقو ُل َ
ونَ :يا ُف ُ
الن َما
مع إ َل ْي ِه ْ
الر َحاَ ،ف َي ْج َت ُ
ور بِ َها َك َما َي ُد ُ
َف َي ُد ُ
ور الح َم ُار في َّ
ولَ :ب َلىُ ،ك ْن ُت ُآمر بالمعر ِ
ِ
الم ْن َكر؟ َف َي ُق ُ
وف
ألم ت َُك ت َْأ ُم ُر َ
بالم ْعروف َو َت ْن َه ٰى َع ِن ُ
ُ َ ُْ
َل َك؟ ْ
َوال آتِيهَ ،و َأن َْهى َع ِن الم ْن َك ِر َوآتِ ِ
يه» .متفق عليه.
ُ
ْ
ٰ
األمع ُاءَ ،و ِ
ِ
املهملةَ ،و َمع َنا ُه ت َْخر ُجَ .و َ
بالد ِ
اح ُد َها ِق ْت ٌب.
ال
قو ُل ُهَ « :ت ْندَ لِ ُق» ُه َو َّ
«األ ْق َت ُ
اب»َ ْ َ :
ْ
ُ

غريب الحديث:

الرحا :حجر الطاحون.
ّ

هداية الحديث:

 )1اإلعالم والترهيب بعقوبة من يخالف فع ُله قو َله.
بي ^ وصف النار وأهلها ،فيجب اإليمان
 )2من المغيبات التي أخبر عنها ال َّن ِّ
باألخبار النبوية وتصديقها.
 )3فعل المعروف وترك المنكر يمنعان من دخول النار.
 )4الوصية النبوية أن يبدأ اإلنسان بإصالح نفسه قو ً
ال وعم ً
ال.
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المر ب أ�داء أ
 25ـ باب أ
المانة
تعالى﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ [النساء ، ]58 :وقال
قال اهلل
ٰ

تعالى﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ٰ

ﯫ ﯬ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾ [األحزاب.]72 :

هداية آ
اليات:

ــ األمانة نوعان:

 )1أمانة في حقوق اهلل ،مثل( :عبادات اهلل  وأجلها :التوحيد والصالة.)...
 )2أمانة في حقوق البشر ،مثل( :بر الوالدين وصلة األرحام وتربية األبناء.)...
رسول اهلل ^ قال« :آي ُة الـمنـ ِ
َ
199/1ــ عن َأبي هرير َة رضي اهلل عنه َأنَّ
الث:
اف ِق َث ٌ
َ ُ َ
إ َذا َح َّد َث َك َذ َبَ ،وإ َذا َو َعدَ َأ ْخ َل َ
فَ ،وإ َذا ْاؤت ُِم َن َخ َ
متفق عليه.
ان»ٌ .
أنه ُم ْس ِل ٌم».
«وإنْ َص َام َو َص َّل ٰى َوزَ َع َم ُ
وفي روايةَ :

غريب الحديث:

آية :عالمة.
أخ َل َف :لم ِ
َ
يف بالوعد.

هداية الحديث:

بي ^ بهذا الحديث تضمن أمرين :معرفة المنافقين وصفاتهم ،والحذر
 )1خبر ال َّن ِّ
من الوقوع في هذه الصفات ،فهو خبر وإرشاد.
 )2الصدق في الحديث ،والوفاء بالوعد ،وأداء األمانة ،من صفات أهل اإليمان.
وهي من األمور الواجبة.
 )3المسلم يطابق فع ُله قو َله ﴿ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾
[الصف.]3 :
بن ا ْلي َم ِ
ُ
رسول اهلل ^
حدثنا
ان رضي اهلل عنه قالَّ :
 200/2ــ وعن ُح َذ ْي َف َة ِ َ
اآلخ َرَ :ح َّد َث َنا أنَّ األ َما َن َة ن ََز َل ْت في َج ْذ ِر ُق ُل ِ
وب
َح ِديث َْي ِن َق ْد َر َأ ْي ُت َأ َحدَ ُه َماَ ،وأنا أ ْن َت ِظ ُر َ
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ِ
ِ
ِ
الر َجالُ ،ثم ن ََز َل ا ْل ُق ُ ِ
الس َّن ِةُ ،ث َّم َح َّد َث َنا َع ْن َرف ِْع
ِّ
َّ
رآن َف َعل ُموا م َن ا ْل ُق ْرآنَ ،و َعل ُموا م َن ُّ
األ َمان َُة ِم ْن َق ْلبِ ِهَ ،في َظ ُّل َأثر َها ِم ْث َل ا ْلوكْ ِ
ض َ
َ
األ َمان َِةَ ،ف َق َ
ت،
الر ُج ُل ال َن ْو َم َة َف ُتق َْب ُ
َ
َ
ُ
الَ « :ي َن ُام َّ
ِ
ِ
ُثم َي َن ُام ال َّنو َم َة َف ُتقْب ُ َ
أثر َها ِم ْث َل َأ َث ِر ا ْل َم ْج ِلَ ،ك َج ْم ٍر َد ْح َر ْج َت ْه
ْ
َ
َّ
ض األ َمان َُة م ْن َق ْلبِهَ ،ف َي َظ ّل ُ
َع َلى ِرج ِل َك َف َن ِفط ََ ،ف َترا ُه م ْن َتبِر ًا َو َليس ِف ِ
يه َش ْي ٌء» ُث َّم َأ َخ َذ َح َصا ًة َفدَ ْح َر َج ُه َع َل ٰى ِر ْج ِل ِه
َ ُ
ٰ ْ
ْ َ
ال :إنَّ في َبنِي ُف ٍ
أحدٌ ُي َؤ ِّدي األ َما َن َة َح َّتى ُي َق َ
اس َي َتبا َي ُع َ
الن
ونَ ،فال َي َك ُاد َ
« َف ُي ْصبِ ُح ال َّن ُ
ٰ
ال َأ ِمين ًاَ ،ح َّتى ي َق َ ِ
لر ُج ِلَ :ما َأ ْج َلدَ ُه! َما َأ ْظ َر َف ُه! َما َأ ْع َق َل ُه! َو َما في َق ْلبِ ِه ِم ْث َق ُ
َر ُج ً
ال َح َّب ٍة
ٰ ُ
ال ل َّ
ِ
ِ
إيم ٍ
ان َو َما ُأ َبالِي َأ ُّي ُك ْم َبا َي ْع ُتَ ،لئِ ْن َك َ
انَ .و َل َق ْد أت َٰى َع َل َّي زَ َم ٌ
ان ُم ْس ِلم ًا
م ْن َخ ْر َد ٍل م ْن َ
اع ِ
ودي ًا َلير َّدن َُّه َع َلي س ِ
ِ
ان نَصرانِي ًا َأو َي ُه ِ
ِ
يهَ ،و َّأما ا ْل َي ْو َم َف َما ُك ْن ُت
َّ َ
َلي ُر َّدن َُّه َع َل َّي دي ُن ُهَ ،و َلئ ْن َك َ ْ َ ّ ْ
َُ
متفق عليه.
ايع ِم ْن ُك ْم إلاَّ ُفالن ًا َو ُفالن ًا»ٌ .
ُأ َب ُ
ال ا ْلمع َجم ِةَ :و ُهو َأص ُل ا ْل ِ
الجيم َوإس َك ِ
«ج ْذ ُر» بفتحِ ِ
ان َّ
شيء .و«ا ْل َوكْ ُت»
قولهَ :
َ ْ
الذ ِ ُ َ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
وإسكان الجيمَ ،و ُه َو
«وا ْل َم ْج ُل» بفتحِ الميم
األثر ا ْل َي ِس ُيرَ .
بال َّتاء ا ْل ُمثَـ َّنـاة م ْن َف ْـو ُقُ :
اع ِ
َت َن ُّف ٌط في ا ْلي ِد َونَح ِوها ِم ْن أ َث ِر َعم ٍل َو َغي ِره .قوله« :م ْن َتبِر ًا» :مرت َِفع ًا .قوله« :س ِ
يه»:
ُ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ُْ
ا ْل َوالي َع َل ْي ِه.

هداية الحديث:

 )1إن األخالق في اإلسالم أعمق من مفهوم اإلنسانية المعاصرة؛ ألنها تتجاوز
إلى أعمال القلوب ،وسرائر النفوس.
المظاهر والمرئيات ٰ
 )2األخالق اإلسالمية تنبع من الكتاب والسنة ،ففيهما كمال الخلق والتربية.
 )3إن األخالق قابلة للتغيير ،وإال لما نفعت التربية.
 )4األخالق واإليمان قرينان ،إذا ُرفع أحدهماُ ،رفع اآلخر.
حتى ُي َخ َّون األمين ،و ُيؤتَمن الخائن.
 )5من أشراط الساعة رفع األمانةٰ ،
201/3ــ وعن ُح َذي َف َة َ
ُ
رسول اهلل ^:
وأبي هرير َة رضي اهلل عنهما قاال :قال
ْ
ون َح َّت ٰى ت ُْز َل َ
ف َل ُه ُم ا ْل َج َّن ُةَ ،ف َي ْأت َ
وم ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
ُون
اسَ ،ف َي ُق ُ
ار َك َوت ََعا َل ٰى ال َّن َ
« َي ْج َم ُع اهلل ت ََب َ
َ
تح َل َنا ا ْل َج َّنةَ ،ف َي ُق ُ
ات اهلل َع َل ْي ِهَ ،ف َي ُقو ُل َ
ولَ :و َه ْل َأ ْخ َر َج ُك ْم
آ َد َمَ ،ص َل َو ُ
اس َت ْف ْ
ونَ :يا أ َبانَا ْ
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ِ
ِ
صاح ِ ِ
يكم ! َلس ُت بِ ِ
ِ
ِ
ِ َ
يم َخ ِل ِ
يل اهلل.
ب ذل َك ،ا ْذ َه ُبوا إ َل ٰى ْابني ْإبراه َ
م َن ا ْل َج َّنة إلاَّ َخطي َئ ُة أبِ ُ ْ ْ
بص ِ
ِ
ِ
يمَ ،ف َي ُق ُ
اح ِ
ب ذلِ َك ،إن ََّما ُك ْن ُت َخ ِلي ً
قالَ :ف َي ْأت َ
ال ِم ْن
يم:
ُ
لست َ
ُون ْإب َراه َ
ول ْإب َراه ُ
وسىَ ،ف َي ُق ُ
وس ٰى ا َّلذي َك َّل َم ُه اهلل ْ
تك ِليم ًاَ .ف َي ْأت َ
ولَ :ل ْس ُت
ُون ُم َ
َو َرا َء َو َرا َءْ ،اع َم ُدوا إ َل ٰى ُم َ
ول ِعيسىَ :لس ُت بِ َص ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اح ِ ِ
بِ َص ِ
اح ِ
ب
يس ٰى َكل َمة اهلل َو ُروحهَ .ف َي ُق ُ َ
ب ذل َك ؟ ا ْذ َه ُبوا إ َل ٰى ع َ
ْ
يؤ َذ ُن ُلهَ ،وتُر َس ُل َ
األ َمان َُة والر ِحمَ ،في ُقو َم ِ
ذلِ َكَ .ف َي ْأت َ
ان َج ْن َب َتي
وم َف ْ
ُون ُم َح َّمد ًا ^ َ ،ف َي ُق ُ
َّ ُ َ
ْ
الصر ِ
اط َي ِمين ًا َو ِش َما ً
الَ ،ف َي ُم ُّر َّأو ُل ُك ْم كا ْل َب ْر ِقُ ،ق ْل ُت :بِ َأبِي َو ُأ ِّميَ ،أ ُّي َش ْي ٍء َك َم ِّر ا ْل َب ْر ِق؟
ِّ َ
ِ
الريحِ ُ ،ث َّم َك َم ِّر َّ
قال :أ َل ْم ت ََر ْوا َك ْي َ
الط ْي ِر وشدِّ
ف َي ُم ُّر َو َي ْر ُ
جع في َط ْر َفة َع ْي ٍن؟ ُثم َك َم ِّر ِّ
الصر ِ
ِ
جال ،ت َْج ِري بِ َ
الر ِ
اط َي ُق ُ
ولَ :ر ِّب َس ِّل ْم َس ِّل ْم،
هم أ ْع َما ُل ُه ْمَ ،ون َُّبي ُك ْم َقائ ٌم َع َل ٰى ِّ َ
ِّ
ْ
ِ
َح َّتى تَع ِج َز َأ ْعم ُ ِ ِ
الس َير إلاَّ زَ ْحف ًاَ ،وفي َحا َف َتي
الر ُج ُل ال َي ْس َتط ُ
َ
ٰ ْ
يع َّ
ال ا ْلع َبادَ ،ح َّت ٰى يجي َء َّ
الصر ِ
بأخ ِذ َم ْن ُأ ِم َر ْت بِ ِهَ ،ف َم ْخ ٌ
وم َك ْر َد ٌس في
ور ٌة ْ
اط َكاللِ ُ
دوش َناجٍ ُ ،
يب ُم َع َّل َق ٌة َم ْأ ُم َ
ِّ َ
س َأبي ُه َر ْي َر َة بِ َي ِد ِه إنَّ َق ْع َر َج َه َّنم َل َس ْب ُعون َخ ِر ْيف ًا .رواه مسلم.
ال َّنا ِر» َوالذي َن ْف ُ
ِ
الض ِّم بِال َت ْن ِ
يهماَ .و َ
وينَ ،و َم ْع َنا ُهَ :ل ْس ُت بتِ ْل َك
قيل :بِ َّ
قولهَ :
«و َرا َء َو َرا َء» ُهو با ْل َف ْتحِ ف َ
َّ ِ
الر ِف َيع ِةَ ،و ِهي َك ِل َم ٌة ت ُْذ َك ُر َع َل ٰى َسبِيل ال َّت َو ُ
اها في َش ْرحِ
اض ِعَ .و َق ْد َب َس ْط ُت َم ْع َن َ
الد َر َجة َّ
صحيحِ مسلمٍ  ،واهلل أعلم.

غريب الحديث:

تقرب .
ت ُْز َل َفَّ :

شد الرجال :الجري السريع.

تعجز أعمال العباد :أي تضعف أعمالهم الصالحة عن المرور بهم.
ِ
عقافة حديد.
كالليب :جمع َك ُّلوب :خشبة في رأسها

على بعض.
مكردس :معناه كون األشياء بعضها ٰ
مخدوش :مجروح وممزق.
الخريف :السنة.
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هداية الحديث:
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 )1الجنة ال تفتح إال باستفتاحٍ من الشفيع عليه الصالة والسالم.
 )2تواضع األنبياء عليهم الصالة والسالمٌّ ،
إلى اآلخر.
فكل منهم يحيل األمر ٰ
على جانبي الصراط.
 )3تعظيم شأن األمانة والرحم ،فإنهما تقومان ٰ
 )4مجاوز ُة العباد الصراط تكون بحسب األعمال الصالحة .ف ْل َي ْس َع امرؤ في أعمال
على الصراط.
صالحة يمر بها ٰ
الخاء المعجمة ـ ِ
ِ
202/4ــ وعن أبي ُخ َب ْي ٍ
عبد اهلل ِ
الز َب ْي ِر رضي اهلل
ب ـ بضم
بن ُّ
الز َب ْي ُر َي ْو َم ا ْل َج َم ِل َد َعانِي َف ُق ْم ُت إ َلى َج ْنبِ ِهَ ،ف َق َ
عنهما قالَ :ل َّما َو َق َ
الَ :يا ُب َن َّي إن َُّه
ف ُّ
ٰ
ومَ ،وإنِّي ال ُأ َرانِي إلاَّ ُ
سأ ْق َت ُل ا ْل َي ْو َم َم ْظ ُلوم ًاَ ،وإنَّ ِم ْن
ال ُي ْق َت ُل ا ْل َي َ
وم إلاَّ َظالِ ٌم َأ ْو َم ْظ ُل ٌ
َأكْ َب ِر َه ِّمي َلدَ ْينِيَ ،أ َف َت َر ٰى َد ْي َن َنا ُي ْبقي ِم ْن َمالِ َنا َش ْيئ ًا ؟ ُث َّم َق َ
بع َما َل َنا َواق ِ
ْض
الَ :يا ُب َن َّي ْ
ث َو ُث ُلثِ ِه لِبنِ ِ
َدينِيَ ،و َأو َصى بال ُّث ُل ِ
الز َب ْير ُث ُل ُث ال ُّث ُلثَ .ق َ
ال:
يهَ ،ي ْعنِي لِ َبنِي َع ْب ِد اهلل بن ُّ
ْ
َ
ْ ٰ
َفإنْ َف َض َل ِم ْن َمالِ َنا بعدَ َق َض ِ
الد ْي ِن َش ْي ٌء َف ُث ُلث ُُه لِ َبنِ َ
َ
ض َو َل ِد
هشام:
يك ،قال
وكان َب ْع ُ
اء َّ
ٌ
َْ
ٍِ ِ
ٍ
نين َوتِس َع َب َن ٍ
الز َب ْي ِر ُخ ٍ
َع ْبد اهلل َق ْد وازَ ٰى َب ْع َ
ات.
ض َبني ُّ
بيب َو َع َّبادَ ،و َل ُه َي ْو َمئذ ت ْس َع ُة َب َ ْ
ٍ ِ
ال َعب ُد اهللَ :ف َج َع َل ُي ِ
وصينِي بدَ ْينِ ِه َو َي ُق ُ
اس َت ِع ْن
ولَ :يا ُب َن َّي إنْ َع َج ْز َت َع ْن َش ْيء م ْن ُه َف ْ
َق َ ْ
ِ
الَ :فواهلل َما َد َري ُت َما َأرا َد َح َتى ُق ْل ُتَ :يا َأ َب ِ
ت َم ْن َم ْو َ
الك؟ َق َ
ال :اهلل.
بم ْو َ
َع َل ْيه َ
اليَ .ق َ َ
ْ
ٰ
الز َب ْي ِر اق ِ
ْض َع ْن ُه َد ْي َن ُه،
فواهلل َما َو َق ْع ُت في ُك ْر َب ٍة ِم ْن َد ْينِ ِه إلاَّ ُق ْل ُتَ :يا َم ْو َل ٰى ُّ
قالَ :
ض َ ِ
ِ
َفيق ِ
الزبير َو َلم َيدَ ْع ِدي َنار ًا َوال ِدر َهم ًا إلاَّ َأر ِ
ْض َي ُهَ .ق َ
إحدَ ٰى
ين ،م ْن َها ا ْلغَ ا َب ُة َو ْ
ْ
َ
الَ :ف ُقت َل ُّ ْ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َع َش َر َة َدار ًا با ْل َمدي َنةَ ،و َد َار ْي ِن با ْل َب ْص َرةَ ،و َد َار ًا با ْل ُكو َفةَ ،و َدار ًا بِم ْص َر .قالَ :وإن ََّما َك َ
ان
ان ي ْأتِ ِ
ِ
بالمالَ ،ف َي ْس َت ْو ِد ُع ُه َّإيا ُهَ ،ف َي ُق ُ
ان َع َل ْي ِه َ
َد ْي ُن ُه ا َّلذي َك َ
الز َب ْي ُر :ال
يه
ول ُّ
الر ُج َل َك َ َ
أن َّ
ِ
َو ِ
ار ًة َق ُّط َوال ِج َبا َي ًة وال َخراج ًا
أخ َش ٰى َع َل ْي ِه َّ
لك ْن ُه َو َس َل ٌف إنِّي ْ
الض ْي َع َةَ .و َما ول َي إ َم َ
أو َم َع أبي َب ْكر َو ُع َم َر َو ُع ْث َم َ
َوال َش ْيئ ًا إلاَّ أنْ َي ُك َ
ان
ون في َغ ْز ٍو َم َع رسول اهلل ^ ْ ،
ِ ِ
الدي ِن َفو َج ْدت ُُه أ ْل َفي أ ْل ٍ
رضي اهلل عنهمَ ،ق َ
ال َع ْب ُد اهللَ :ف َح َس ْب ُت َما َك َ
ف
ان َع َل ْيه م َن َّ ْ َ
ال :يا اب َن ِ
َو َما َئ َتي أ ْل ٍ
أخي َك ْم َع َل ٰى
ف َ .ف َل ِق َي َح ِكيم بن ِح َزا ٍم َع ْبدَ اهلل ْبن ُّ
الز َبـ ْي ِر َف َق َ َ ْ
ِ ِ
الدي ِن ؟ َف َك َتم ُت ُه َو ُق ْل ُتَ :مائ َُة أ ْل ِ
فَ .ف َق َ
َسع
كيمَ :واهلل َما َأر ٰى ْأم َوا َل ُك ْم ت ُ
أخي م َن َّ ْ
ال َح ٌ
ْ
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ِ
ف َو ِما َئ َتي أ ْل ٍ
َت َأ ْل َفي َأ ْل ٍ
ف؟ َق َ
هذ ِهَ ،ف َق َ
الَ :ما َأر ُاك ْم ت ُِط ُيق َ
ون
ال َع ْب ُد اهللَ :أر ْأي َت َك إنْ َكان ْ
ْ
ْ
ٍ ِ
اس َت ِعي ُنوا بيَ .ق َ
الَ :و َك َ
الز َب ْي ُر َق ِد اش َت َر ٰى ا ْلغَ ا َب َة
ان ُّ
َهذاَ ،فإنْ َع َج ْزت ُْم َع ْن َش ْيء م ْن ُه َف ْ
اع َها َعب ُد اهلل بِأ ْل ِ
ف أ ْل ٍ
ين و َمائَة َأ ْل ٍ
ام فقالَ :م ْن َك َ
ان
فَ ،ف َب َ
بِ َس ْب ِع َ
ف َو ِس ِّت َمائ َِة َأ ْلفُ ،ث َّم َق َ
ْ
الزبـي ِر َشي ٌء َف ْلي ِ
واف َنا بِا ْلغَ ا َب ِةَ ،ف َأتَا ُه َع ْب ُد اهلل ْب ُن َج ْع َف ٍرَ ،و َك َ
الز َب ْي ِر
ان َل ُه َع َل ٰى ُّ
ُ
َل ُه َع َل ٰى ُّ َ ْ
ْ
أر َب ُعمائ َِة أ ْل ٍ
لع ْب ِد اهلل :إنْ ِش ْئ ُت ْم ت ََركْ ُت َها َل ُك ْم؟ َق َ
فَ ،ف َق َ
ال َع ْب ُد اهلل :ال ،قالَ :فإنْ ِش ْئ ُت ْم
ال َ
ْ َ
َجع ْل ُت َ ِ
يما ت َُؤ ِّخ ُر َ
أخ ْرت ُْم ،فقال َع ْب ُد اهلل :ال ،قالَ :فاق َْط ُعوا لِي ِق ْط َع ًة ،قال
ون إنْ َّ
َ
موها ف َ
اع َعب ُد اهلل ِم ْن َهاَ ،ف َقضى َع ْن ُه َدي َنهَ ،و َأو َفا ُه َو ِ
بق َي
هاهنا إ َل ٰى ُ
َع ْب ُد اهللَ :ل َك ِم ْن ُ
ْ
ْ
هاهناَ .ف َب َ ْ
ٰ
ِ
أس ُهمٍ َونِ ْص ٌفَ ،ف َق ِد َم َع َل ٰى ُم َعا ِو َي َة َو ِع ْندَ ُه َع ْم ُرو ْبن ُع ْث َم َ
انَ ،وا ْل ُم ْن ِذ ُر ْب ُن
م ْن َها ْأر َب َع ُة ْ
الز َبي ِرَ ،وابن زَ م َع َة ،فقال َل ُه ُم َعا ِو َي ُةَ :كم ُقو َمت ا ْلغَ ا َب ُة ؟ قالُ :ك ُّل س ْهمٍ بِمائ َِة أ ْل ٍ
ف
َ
ْ ِّ
ْ
ْ
ُّ ْ
ِ
ِ ِ
أخ ْذ ُت ِم ْن َها
الز َب ْي ِر َق ْد َ
ذر ْاب ُن ُّ
أس ُهمٍ ون ْص ٌف ،فقال ا ْل ُم ْن ُ
قالَ :ك ْم َبقي م ْن َها؟ قالْ :أر َب َع ُة ْ
س ْهم ًا بِمائ َِة أ ْل ٍ
أخ ْذ ُت ِم ْن َها َس ْهم ًا بِ َمائ َِة َأ ْلف .وقال ْابن
ف ،قال َع ْم ُرو ْب ُن ُع ْث َمانَ :ق ْد َ
َ
ِ ِ
أخ ْذ ُت َس ْهم ًا بِ َمائ َِة أ ْلفَ ،ف َق َ
ونص ُ
ف
زم َع َةَ :ق ْد َ
ال ُم َعا ِو َي ُةَ :ك ْم َبق َي م ْن َها؟ قالَ :س ْه ٌم ْ
ْ
ين ومائ َِة أ ْل ٍ
اع َعب ُد اهلل ْب ُن َج ْع َف ٍر ن ِ
فَ .ق َ
َس ْهمٍ َ ،ق َ
َص َيب ُه ِم ْن
الَ :ق ْد َأ َخ ْذت ُُه بِ َخ ْم ِس َ
ال :و َب َ ْ
الزبي ِر ِم ْن َق ِ
ِ
ِ َ ٍ
ضاء َد ْينِ ِه َق َ
الز َب ْي ِر :اق ِْس ْم َب ْي َن َنا
ال َب ُنو ُّ
ُم َعا ِو َي َة بِس َّت َمائَة أ ْلفَ .ف َل َما َف َر َغ ْاب ُن ُّ َ ْ
أناد َي با ْلم ِ
َ ِ
نكم َح َّتى ِ
ِميرا َث َناَ .ق َ
وسمِ َأ ْر َبع ِسنِينَ :أال َم ْن َكان َل ُه
َ
ال :واهلل ال أقْس ُم َب ْي ُ ْ
ٰ
ِْ
ِ
ِ ِ
ٍ ِ
ضى َأ ْر َب ُع
َع َل ٰى ُّ
الز َب ْي ِر َد ْي ٌن َف ْل َيأت َنا َف ْل َنقْضهَ .ف َج َع َل ُك َّل َس َنة ُي َنادي في ا ْل َموسمِ َ ،ف َل َّما َم ٰ
للز َبي ِر َأر َبع نِس ٍ
ف َأ ْل ٍ
وةَ ،ف َأصاب ُك َّل ْامرأة َأ ْل ُ
فع الث ُلثَ .
ف
نين َقسم َب ْي َن ُه ْم َ
ِس َ
ود َ
وكان ُّ ْ ْ ُ ْ
ون أ ْلف أ ْل ٍ
ٍ
ِ
يع َماله َخ ْم ُس َ
ف و َما َئ َتا َأ ْلف .رواه البخاري.
و َما َئ َتا َأ ْلفَ ،ف َجم ُ

غريب الحديث:

يوم الجمل :وقعة مشهورة بين المسلمين ،كان طرفاها أمير المؤمنين علي بن
أبي طالب وأم المؤمنين عائشة الصديقة رضي اهلل عنهما.
الغابة :أرض شهيرة من عوالي المدينة النبوية.
الضيعة :الضياع والهلكة.
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هداية الحديث:

على أداء األمانات.
 )1الترغيب في المحافظة ٰ
الدين ،واإلسراع في أداء الديون قبل الممات.
 )2شدة أمر َّ
إلى اهلل ،وجعله مواله كفاه وأغناه ،فإنه
 )3من قرع أبواب السماء بالدعاء ،والتجأ ٰ
سبحانه ال يخيب عبد ًا رجاه.

فائــدة:
ما وقع بين الصحابة رضي اهلل عنهم من القتال له توجيه وتأويل صحيح .قال
تعالى ــ في رسالة (العقيدة الواسطية):
اإلمام ابن تيمية ــ رحمه اهلل
ٰ
«ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون :إن هذه اآلثار المروية في مساويهم
منها :ما هو كذب ،ومنها :ما زيد فيه ونقصُ ،
وغ ِّير عن وجهه ،والصحيح منه هم
فيه معذورون ،إما مجتهدون مصيبون ،وإما مجتهدون مخطئون... ،ولهم من
حتى إنه يغفر لهم
السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم ــ إن صدر ــ ٰ
من السيئات ما ال يغفر لمن بعدهم ،ألن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما
ليس لمن بعدهم ...ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه ،أو
أتى بحسنات تمحوه ،أو غفر له بفضل سابقته ،أو بشفاعة محمد ^ ...أو ابتلي
ٰ
ببالء في الدنيا كفر به عنه ...ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور،
في جنب فضائل القوم ومحاسنهم ،من اإليمان باهلل ورسوله ،والجهاد في سبيله،
والهجرة ،والنصرة ،والعلم النافع ،والعمل الصالح ،ومن نظر في سيرة القوم بعلم
وبصيرة ،وما َم َّن اهلل عليهم به من الفضائلَ ،ع ِلم يقين ًا أنهم خير الخلق بعد األنبياء،
وال كان وال يكون مثلهم ،وأنهم الصفوة من قرون هذه األمة ،التي هي خير األمم
انتهى ملخص ًا.
على اهلل».
ٰ
وأكرمها ٰ
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 26ـ باب تحريم الظلم أ
والمر بر ّد المظالم

ال اهلل ت ََعا َلى ﴿:ﭪ ﯧ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ [غافرَ ، ]18 :و َق َ
َق َ
ال ت ََعا َلى:

﴿ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾ [الحج.]71 :

فائدة:
الظلم نوعان:
1ــ ظلم يتعلق بحقوق اهلل  :كالشرك ،والبدع ،والكبائر ،والصغائر.
 2ــ ظلم يتعلق بحقوق العباد :في دمائهم ،وأموالهم ،وأعراضهم.

وأما األحاديث:
ذر رضي اهلل عنه المتقدم في آخر باب المجاهدة.
فمنها حديث أبي ٍّ
ول اهلل ^ َق َ
 203/1ــ َو َع ْن َجاب ٍر رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس َ
ال« :ا َّت ُقوا ُّ
الظ ْل َم؛ َفإِنَّ
ُّ
أه َل َك َم ْن َك َ
ان َق ْب َل ُك ْمَ ،ح َم َل ُه ْم
الش َّح؛ َفإِنَّ ُّ
ات َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ،وا َّت ُقوا ُّ
الظ ْلم ُظ ُل َم ٌ
الش َّح ْ
ِ
َ
اس َت َح ّلوا َم َحا ِر َم ُه ْم»َ .ر َوا ُه ُم ْس ِلم.
َع َل ٰى أنْ َس َف ُكوا د َما َء ُه ْم َو ْ

غريب الحديث:

اتقوا الظلم :احذروه.

على المال مع البخل.
الشح :الحرص ٰ

هداية الحديث:

 )1الظلم والشح من كبائر الذنوب ،التي تسبب الهالك في الدنيا ،والكربات الشديدة
يوم القيامة.
 )2البخل ليس صف ًة ألهل اإليمان ،فإن من صفات المؤمنين الكرم والجود.
ول اهلل ^ َ
 204/2ــ َو َع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس َ
قالَ « :ل ُت َؤ ُّدنَّ ا ْل ُح ُق َ
وق
اة ا ْل َقرن ِ
الش ِ
اة ا ْل َج ْل َح ِ
للش ِ
َاء»َ .ر َوا ُه ُم ْس ِلم.
اء ِم َن َّ
إِ َل ٰى َأ ْه ِل َها َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِةَ ،ح َّت ٰى ُي َقا َد َّ
ْ

غريب الحديث:
ُيقادُ :يقتص.
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الجلحاء :التي القرن لها.

القرناء :التي لها قرن.

هداية الحديث:

 )1وجوب أداء الحقوق ألهلها.
إلى أصحابها.
حتى
ٰ
تؤدى ٰ
 )2حقوق العباد ال يتجاوز عنهاٰ ،
حتى في وفاء الحقوق بين البهائمَ .ف ْل َي َّت ِق اهلل من يظلمِ
 )3كمال عدل اهلل ٰ ،
الناس!
ابن ُع َم َر رضي اهلل عنهما َق َ
 205/3ــ َو َع ْن ِ
الُ :ك َّنا ن َت َح َّد ُث َع ْن َح َّج ِة ا ْل َو َداعِ ،
َوال َّنبِي ^ َب ْي َن َأ ْظ ُه ِرنَاَ ،و َ
ُ
رسول اهلل ^ ،
ال ن َْد ِري َما َح َّج ُة ا ْل َو َداعِ َ ،ح َّت ٰى َح ِمدَ اهللَ
ُّ
ِ
ِ
َ
أط َن َب ِفي ِذكْ ِر ِهَ ،و َق َ
الد َّج َ
ال َو ْ
هلل ِم ْن َنبِ ٍّي
يح َّ
الَ « :ما َب َع َث ا ُ
وأ ْث َن ٰى َع َل ْيهُ ،ث َّم َذ َك َر ا ْل َمس َ
بيون ِم ْن َب ْع ِد ِهَ ،وإِن َُّه إِنْ َي ْخ ُر ْج ِف ُ
إلاَّ َأن َْذ َر ُه ُأ َّم َت ُهَ :أن َْذ َر ُه نُوح وال َّن َ
يك ْم َف َما َخ ِف َي َع َل ْي ُك ْم
ِِ
ِ
أع َو ُر َع ْي ِن ا ْل ُي ْم َنىَ ،ك َأنَّ
س بِ َأ ْع َو َرَ ،وإِن َُّه ْ
س َي ْخ َف ٰى َع َل ْي ُك ْم ،إِنَّ َر َّب ُك ْم َل ْي َ
م ْن َشأنه َف َل ْي َ
َعي َن ُه ِعنب ٌة َط ِ
اف َي ٌةَ ،أال إِنَّ اهلل َح َّر َم َع َل ْي ُك ْم ِد َما َء ُك ْم َو َأ ْم َوا َل ُك ْمَ ،ك ُح ْر َم ِة َي ْو ِم ُك ْم َ
هذاِ ،في
َ
ْ
ِ
هذاَ ،أ َ
ال َه ْل َب َّلغْ ُت؟» َقا ُلوا :ن ََع ْمَ ،ق َ
هذاِ ،في َش ْه ِر ُك ْم َ
بلد ُكم َ
ال« :اللهم ْ
اش َه ْد ــ َثالث ًا ــ
َ
اب َب ْع ٍ
ض».
وي َح ُك ْم ،ان ُْظ ُروا :ال ت َْر ِج ُعوا َب ْع ِدي ُك َّفار ًا َي ْض ِر ُب َب ْع ُض ُك ْم ِر َق َ
َو ْي َل ُك ْم ،أ ْو ْ
الب َخا ِر ّيَ ،و َر َو ٰى ُم ْس ِلم ْبعضه.
َر َوا ُه ُ

غريب الحديث:
أطنب :بالغ.

طافية :بارزة.

هداية الحديث:

على الناس ،وتحذير األنبياء جميع ًا منه.
 )1خطر فتنة الدجال ٰ
 )2تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم ،واالعتداء عليها من الظلم المحرم.
 )3النهي عن االقتتال ،فذلك من أعمال الكفر ،وهو من ظلم العباد بعضهم بعض ًا.
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ول اهلل ^ َق َ
 206/4ــ َو َع ْن َعائِشَ َة رضي اهلل عنها َأنَّ َر ُس َ
الَ « :م ْن َظ َل َم ِقيدَ ِش ْب ٍر
ِم َن َ
األ ْر ِ
ين»ُ .م َّت َف ٌق َع َل ْيه.
ض ُط ِّو َق ُه ِم ْن َس ْب ِع َأ َر ِض َ

غريب الحديث:

قيد شبر :قدر شبر.

خزى به
طوقه من سبع أرضين :أن يجعل له طوق ًا في عنقه ،يحمله أمام الناسُ ،ي ٰ
يوم القيامة.

هداية الحديث:

 )1غصب األرض من الكبائر ،وهو من الظلم المتوعد عليه بالعقوبة.
تعالى من جنس ظلمه.
 )2الجزاء من جنس العمل؛ فمن ظلم عاقبه اهلل
ٰ
فائـدة:
ٍ
ألحد أن يضع نفق ًا تحت
من ملك أرض ًا ملك ًا صحيح ًا ملك ما تحتها ،فليس
أرضه إال بإذنه ،وما وجده في باطن أرضه ،فهو له.
الَ :ق َ
وسى رضي اهلل عنه َق َ
َِ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^« :إنَّ اهللَ َل ُي ْم ِلي
 207/5ــ َو َع ْن أبي ُم َ ٰ
لِ َّ
لظالِمِ َفإِ َذا َأ َخ َذ ُه َل ْم ُي ْف ِل ْت ُهُ ،ث َّم َق َر َأ﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ﴾» [هودُ ]102 :مـ َّت َف ٌق َع َل ْيه.

غريب الحديث:

يملي :يمهل و ُيؤخر.

هداية الحديث:

على الظالم ألاَّ يغتر بنفسه ،وال بإمهال اهلل له.
ٰ )1
 )2يستدرج اهلل الظالمين ليزدادوا إثم ًا ،فيضاعف لهم العذاب.
وع ْن ُم َع ٍ
ول اهلل ^ َف َق َ
اذ رضي اهلل عنه َق َ
الَ :ب َعثَنِي َر ُس ُ
ال« :إن ََّك ت َْأتِي
 208/6ــ َ
اب ،فا ْد ُع ُه ْم إِ َلى َش َها َد ِة َأنْ َ
ال إل َه إِلاَّ اهللَ ،و َأنِّي َر ُس ُ
َق ْوم ًا ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل ِك َت ِ
ول اهللَ ،فإِنْ
ٰ
ض َع َلي ِهم َخمس َص َلو ٍ
اعوا لِذلِ َكَ ،ف َأ ْع ِل ْم ُه ْم َأنَّ اهلل َق ِد ا ْف َت َر َ
ات ِفي ُك ِّل َي ْو ٍم
ُه ْم َأ َط ُ
َ
ْ َ
ْ
ِ
َو َلي َل ٍةَ ،فإِنْ ُهم َأ َط ُ ِ ِ
هلل َق ِد ا ْف َت َر َ
ض َع َل ْي ِه ْم َصدَ َقة ت ُْؤ َخ ُذ ِم ْن
اعوا لذل َكَ ،ف َأ ْعل ْم ُه ْم َأنَّ ا َ
ْ
ْ
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اعوا لِذلِ َكَ ،فإِ َّي َ
اك َو َك َرائِ َم َأ ْم َوالِ ِه ْمَ .وا َّت ِق
أغْ نِ َيائِ ِه ْم َف ُت َر ُّد َع َل ٰى ُف َقرائِ ِه ْمَ ،فإِنْ ُه ْم َأ َط ُ
اب»ُ .م َّت َف ٌق َع َل ْيه.
س َب ْي َن َها َو َب ْي َن اهلل ِح َج ٌ
َد ْع َو َة ا ْل َم ْظ ُلو ِم َفإِن َُّه َل ْي َ

غريب الحديث:

كرائم :نفائس.

هداية الحديث:

دعى إليه الناس هو :شهادة أن ال إله إال اهلل .فالتوحيد أول واجب
 )1إن أول ما ُي ٰ
على العبيد.
ٰ
 )2أهمية الصالة والزكاة ،فهما أفضل أركان اإلسالم بعد الشهادتين.
على الزكاة أن يأخذ أكثر من الواجب.
 )3تحريم الظلم؛ فال يجوز للساعي ٰ
حرم الظلم بين العباد.
 )4دعوة المظلوم مستجابة ،مسلم ًا كان أو كافر ًا ،ألن اهلل َّ
سعد الس ِ
ِ
ٍ
َ
اع ِد ِّي رضي اهلل عنه َق َ
ال:
الر ْحمن ْب ِن
َّ
 209/7ــ َو َع ْن أبِي ُح َم ْيد َع ْبد َّ
ِ
ال ِم َن َ
الصدَ َق ِةَ ،ف َل َّما َق ِد َم َق َ
األ ْزد ي َق ُ
الَ :
اس َت ْع َم َل ال َّنبِ ُّي ^ َر ُج ً
هذا
ال َل ُهْ :اب ُن ال ُّل ْتبِ َّية َع َل ٰى َّ
ْ
ول اهلل ^ َع َلى ا ْل ِم ْنب ِرَ ،ف َح ِمدَ اهلل َو َأ ْث َنى َع َل ْي ِهُ ،ث َّم َق َ
هذا ُأ ْه ِد َي إِ َليَ ،ف َق َام َر ُس ُ
َل ُك ْمَ ،و َ
ال:
ٰ
ٰ
َّ
ِ
َ
هللَ ،ف َي ْأتِي َف َي ُق ُ
ولَ :
الر ُج َل ِم ْن ُك ْم َع َل ٰى ا ْل َع َم ِل ِم َّما و َّ
هذا َل ُك ْم،
النِي ا ُ
«أ َّما َب ْع ُد َفإِنِّي ْ
أس َت ْعم ُل َّ
ت َأبِ ِ
ان َص ِ
ال َج َلس ِفي بي ِ
َو َ
هذا َهد َي ٌة ُأ ْه ِد َي ْت إِ َل َّيَ ،أ َف َ
يه َأ ْو ُأ ِّم ِه َح َّت ٰى ت َْأتِ َي ُه َه ِد َي ُت ُه إِنْ َك َ
ادق ًا؟
َ
ْ
َواهللِ ال َي ْأ ُخ ُذ َأ َحدٌ ِم ُ
هلل ت ََعا َلىَ ،ي ْح ِم ُل ُه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِةَ ،فال َأ ْع ِر َف َّن
نك ْم َش ْيئ ًا بِغَ ْي ِر َح ِّق ِه إِلاَّ َل ِق َي ا َ
َأ َحد ًا ِم ْن ُك ْم َل ِق َي اهلل َي ْح ِم ُل َب ِعير ًا َل ُه ُر َغ ٌاءَ ،أو َب َق َر ًة َل َها ُخ َو ٌارَ ،أ ْو َشا ًة ت َْي َع ُر»ُ ،ث َّم َر َف َع َيدَ ْي ِه
رؤي ُع ْف َر ُة إِ ْب َط ْي ِه َف َ
قال« :اللهم َه ْل َب َّلغْ ت» ثالث ًاُ .مـ َّت َف ٌق َع َل ْيه.
َح َّت ٰى َ

غريب الحديث:

رغاء :صوت اإلبل.
خوار :صوت البقرة.
ت َْي َعر :تصيح ،واليعار هو صوت الشاة.

عفرة إبطيه :بياضهما الذي ليس بالناصع.
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هداية الحديث:

 )1هدايا العمال غلول ورشوة ،وال يحق للعامل أن يستغل منصبه لمنفعة خاصة.
 )2ما من ظالم إال ويأتي بما ظلم به يوم القيامة ،فالظلم مرتع مبتغيه وخيم.
 )3األسلوب النبوي في النصيحة والتذكير هو التعميم ال التشهير؛ ألن هذا أبلغ في
عموم الفائدة ،وعدم افتضاح الناس.
 210/8ــ َو َع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َع ِن ال َّنبِ ِّي ^ َق َ
َت ِع ْندَ ُه
الَ « :م ْن َكان ْ
أل ِخ ِ
لم ٌة َ
ون ِدي َن ٌار َو َ
يهِ ،م ْن ِع ْر ِض ِه َأ ْو ِم ْن َش ْي ٍءَ ،ف ْل َي َت َحلله ِم ْن ُه ا ْل َي ْو َم َق ْب َل َأنْ ال َي ُك َ
ال
َم ْظ َ
ِ ِ
ِد ْر َه ٌم ،إِنْ َك َ
ات ُأ ِخ َذ
لمتِ ِه ،وإِنْ َل ْم َي ُك ْن َل ُه َح َس َن ٌ
ان َل ُه َع َم ٌل َص ٌ
الح ُأخ َذ م ْن ُه بِ َق ْد ِر َم ْظ َ
ات َص ِ
ِم ْن سي َّئ ِ
احبِ ِه َف ُح ِم َل َع َل ْي ِه»َ .ر َوا ُه ا ْل ُب َخا ِر ّي.
َ

هداية الحديث:

على العبد أن يتحلل من ظلم أخيه ،مهما كان الظلم يسير ًا.
 )1يجب ٰ
 )2أمر الظلم خطير ،وحقوق الناس البد أن ت َ
ُعط ٰى لهم ،إما في الدنيا وإما في
اآلخرة.
فائدة:
قال بعض العلماء في مسألة الطعن في العرض :إن كان المظلوم لم يبلغه الطعن
الطاعن له،
يستغفر
ولكن
على اإلخبار مفسدة.
ُ
ْ
ُ
فال حاجة أن يعلمه ،لئال يترتب ٰ
ويدعو له ،ويثني عليه بالخير في المجالس التي كان يسبه فيها ،وبذلك يتحلل منه.
 211/9ــ َو َع ْن َع ْبد اهلل ْب ِن َع ْمرو ْب ِن ا ْل َعاص رضي اهلل عنهما َع ِن ال َّنبِ ِّي ^ َق َ
ال:
ون ِم ْن لِ َسانِ ِه َو َي ِد ِهَ ،وا ْل ُم َه ِ
«ا ْل ُم ْس ِل ُم َم ْن َس ِل َم ا ْل ُم ْس ِل ُم َ
هلل َع ْن ُه».
اج ُر َم ْن َه َج َر َما ن ََه ٰى ا ُ
ُم َّت َف ٌق َع َل ْيه.

هداية الحديث:

يسبهم ،وال يلعنهم ،وال
 )1المسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده؛ فال ُّ
يغتابهم ،وال يعتدي عليهم بالضرب أو األذية أو ما أشبه ذلك.
على خطر عظيم.
 )2الظلم يكون باللسان والجوارح ،وصاحبه ٰ
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َ
ان َع َلى َث َقل ال َّنبِ ِّي ^ َر ُج ٌل ُي َق ُ
ال َل ُه ِك ْر ِك َرةُ،
 212/10ــ َو َع ْن ُه رضي اهلل عنه َقالَ :ك َ ٰ
اتَ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
«ه َو ِفي ال َّنا ِر»َ ،ف َذ َه ُبوا َي ْن ُظ ُر َ
ون إ َل ْي ِهَ ،ف َو َج ُدوا َع َبا َء ًة َق ْد
َف َم َ
ول اهلل ^ُ :
الب َخا ِري.
َغ َّل َهاَ .ر َوا ُه ُ

غريب الحديث:

ثقل :ما يثقل حمله من األمتعة والعيال.

الغلول :الخيانة ،وهو األخذ من الغنائم قبل قسمتها.

هداية الحديث:

 )1تحريم قليل الغلول وكثيره ،وهو ما أخذ من األموال بغير حق.
سواء كانت قليلة أم كثيرة.
 )2خيانة أموال المسلمين العامة من كبائر الذنوب،
ٌ
الحا ِر ِ
ث رضي اهلل عنه َع ِن ال َّنبِ ِّي ^ َق َ
ال:
 213/11ــ َو َع ْن َأبي َب ْك َر َة ُن َف ْي ِع ْب ِن َ
ِِ
الز َم َ ِ
الله السمو ِ
ات َو َ
األ ْر َ
الس َن ُة ا ْث َنا َعشَ َر
«إِنَّ َّ
اس َتدَ َار َك َه ْي َئته َي ْو َم َخ َلقَ ُ َّ َ
ان َقد ْ
ضَّ :
اتُ :ذو ا ْل َق ْعدَ ةَ ،و ُذو ا ْل ِح َّج ِةَ ،وا ْل ُم َح َّرمَ ،و َر َج ُب
َش ْهر ًاِ ،م ْن َها ْأر َب َع ٌة ُح ُر ٌمَ :ث ٌ
الث ُم َت َوالِ َي ٌ
أي َش ْه ٍر َ
ُم َض َر ،ا َّل ِذي َب ْي َن ُج َما َد ٰى َو َش ْع َب َ
هذا؟» ُق ْل َنا :اهللُ َو َر ُسو ُل ُه َأ ْع َل ُمَ ،ف َس َك َت
انُّ ،
ِ
س َذا ا ْل ِح َّج ِة؟» ُق ْل َناَ :ب َلىَ .ق َ
اس ِم ِهَ ،ق َ
الَ « :ف َأ ُّي َب َلد
َح َّت ٰى َظ َن َّنا ُ
أنه َس ُي َس ِّميه بِغَ ْي ِر ْ
ال« :أ َل ْي َ
ِ
يه بِغَ ي ِر اس ِم ِهَ ،ق َ َ
َ
َ
َ
س
هذا؟» ُق ْل َنا :اهللُ َو َر ُسو ُل ُه أ ْع َل ُمَ ،ف َس َك َت َح َّت ٰى َظ َن َّنا أن ُّه َس ُي َس ِّم ْ ْ
ال« :أ ْلي َ
ا ْل َب ْلدَ ةَ؟» ُق ْل َناَ :ب َلىَ .ق َ
الَ « :ف َأ ُّي َي ْو ٍم َ
هذا؟» ُق ْل َنا :اهللُ َو َر ُسو ُل ُه َأ ْع َل ُمَ ،ف َس َك َت َح َّت ٰى َظ َن َّنا
َأ ُنه سيسم ِ
يه بِغَ ي ِر اس ِم ِهَ ،ق َ َ
س َي ْو َم ال َّن ْح ِر؟» ُق ْل َناَ :ب َلىَ .ق َ
الَ « :فإِنَّ ِد َما َء ُك ْم َو
َ ُ َ ِّ
ْ ْ
ال« :أ ْلي َ
اض ُك ْم َع َل ُ
هذاِ ،في َب َل ِد ُك ْم َ
يك ْم َح َر ٌامَ ،ك ُح ْر َم ِة َي ْو ِم ُك ْم َ
َأ ْم َوا َل ُك ْم َو َأ ْع َر َ
هذاِ ،في َش ْه ِر ُك ْم
َ
َ
عمالِ ُك ْمَ ،أال َفال ت َْر ِج ُعوا َب ْع ِدي ُك َّفار ًا َي ْض ِر ُب
هذاَ ،و َس َت ْل َق ْو َن َر َّب ُك ْم َف َي ْسأ ُل ُك ْم َع ْن َأ َ
الش ِ
َب ْع ُ
اب َب ْع ٍ
ض َم ْن َي ْب ُلغُ ه َأنْ َي ُك َ
اه ُد ا ْلغَ ائِ َبَ ،ف َل َع َّل َب ْع َ
ون َأ ْو َع ٰى
ضَ ،أال لِ ُي َب ِّل ِغ َّ
ضك ْم ِر َق َ
الَ :
ض َم ْن َس ِم َعه» ُث َّم َق َ
َله ِم ْن َب ْع ِ
«أال َه ْل َب َّلغْ ت؟ َأال َه ْل َب َّلغْ ُت؟» ُق ْل َنا :ن ََع ْمَ ،قال:
«اللهم اشْ َه ْد»ُ .م َّت َف ٌق َع َل ْيه.

غريب الحديث:

استدار :فسرت االستدارة بقوله« :السنة اثنا عشر شهر ًا».
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على
إلى قبيلة مضر؛ ألنها كانت أكثر القبائل محافظة ٰ
رجب مضر :أضيف ٰ
حرمته.

هداية الحديث:

بي ^ أمته من قتال بعضهم بعض ًا.
 )1تحذير ال َّن ِّ
 )2إشهار المشهد العظيم يوم حجة الوداع ،وفيه :الوصية بأداء الحقوق ،والكف
عن الظلم .والمو َّفق من حفظ وصية رسول اهلل ^.
على أخيه المسلم  ،وانتهاك هذا الحق من الظلم
 )3دم المسلم وماله وعرضه حرام ٰ
الكبير.
اس ْب ِن َث ْع َلب َة ا ْل َحا ِرثِ ِّي رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس َ
 214/12ــ َو َع ْن َأبِي ُأ َما َم َة إِ َي ِ
ول اهلل
ِِ
ٍ ِ
^ َق َ
ارَ ،و َح َّر َم َع َل ْي ِه
الَ « :م ِن ا ْق َت َط َع َح َّق ْام ِرىء ُم ْسلمٍ بِ َي ِمينه َف َق ْد َأ ْو َج َب اهللُ َل ُه ال َّن َ
«وإِنْ َق ِضيب ًا ِم ْن َأر ٍ
ول اهلل؟ َف َق َ
ان َش ْيئ ًا َي ِسير ًا َيا َر ُس َ
ا ْل َج َّن َة» َف َق َ
ال َر ُج ٌلَ :وإِنْ َك َ
اك».
الَ :
َ
َر َوا ُه ُم ْس ِلم.

غريب الحديث:

أراك :شجر معروف يستاك بأعواده.

هداية الحديث:

على أدائها ألهلها ،ولو كانت شيئ ًا
 )1حرمة اغتصاب حقوق العباد ،والحرص ٰ
يسير ًا.
إلى أصحابها.
حتى
ٰ
تؤدى ٰ
 )2حقوق العباد تمنع مغتصبها من دخول الجنةٰ ،
عت َر ُس َ
 215/13ــ َو َع ْن َع ِدي ْب ِن ُع َم ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ول اهلل ^
الَ :س ِم ُ
ان ُغ ُلو ً
اس َت ْع َم ْل َنا ُه ِم ْن ُك ْم َع َل ٰى َع َم ٍلَ ،ف َك َت َم َنا ِم ْخ َيط ًا َف َما َف ْو َق ُهَ ،ك َ
ال َي ْأتِي بِ ِه
َي ُقول« :من ْ
َيو َم ا ْل ِقيا َم ِة»َ ،ف َق َام إِ َلي ِه َر ُج ٌل َأس َو ُد ِم َن َ
الَ :يا َر ُس َ
األن َْصا ِرَ ،كأنِّي َأن ُْظ ُر إِ َل ْي ِهَ ،ف َق َ
ول اهلل
ْ
ْ
َ
ْ
ول َك َذا َو َك َذاَ ،ق َ
اق َْب ْل َع ِّني َع َم َل َكَ ،ق َ
«و َما َل َك؟» قالَ :س ِم ْع ُت َك ت َُق ُ
«وأنَا َأ ُقو ُله
الَ :
الَ :
اآلنَ :م ِن اس َتعم ْل َنا ُه َع َلى َعم ٍل َف ْلي ِجىء بِ َق ِل ِيل ِه َو َكثِ ِ
َ
يرهَ ،ف َما ُأوتِ َي ِم ْن ُه َأ َخ َذَ ،و َما ُن ِه َي
ٰ َ
ْ ْ َ
َ ْ
َع ْن ُه ا ْن َت َهى»َ .ر َوا ُه ُم ْس ِلم.
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غريب الحديث:

مخيط ًا :اإلبرة الغليظة.
اقبل عني عملكَ :أ ْع ِفني من العمل الذي و ّليتني عمله.

هداية الحديث:

إلى
على أموال المسلمين ،فعليه أن يحافظ عليها ،ويوصلها ٰ
 )1من أؤتمن ٰ
مستحقيها.
على البعد عن اإلمارة والوظائف العامة ،فإنها مظنة التقصير.
 )2الحرص ٰ
اب رضي اهلل عنه َق َ
الخ َّط ِ
الَ :ل َّما َك َ
 216/14ــ َو َع ْن ُع َم َر ْب ِن َ
ان َي ْو ُم َخ ْي َب َر َأق َْب َل
َن َف ٌر ِم ْن َأ ْص َح ِ
الن َش ِهيدٌ  ،و ُف ٌ
اب ال َّنبِ ِّي ^َ ،ف َقا ُلواُ :ف ٌ
الن َش ِهيدٌ َ ،ح َّت ٰى َم ُّروا َع َل ٰى
الن َش ِهيدٌ َ ،فقال ال َّنبِ ُي ^َ :
َر ُج ٍلَ ،ف َقا ُلواُ :ف ٌ
«كلاَّ  ،إِنِّي َر َأ ْي ُت ُه ِفي ال َّنا ِر ِفي ُب ْر َد ٍة َغ َّل َها
أو َع َبا َء ٍة ــ»َ .ر َوا ُه ُم ْس ِلم.
ــ ْ

غريب الحديث:
غ ّلها :كتمها.

هداية الحديث:

تعالى هو
على شخص معين؛ ألن الشهيد عند اهلل
ٰ
 )1ال يجوز إطالق لفظ الشهيد ٰ
على ما في القلوب إال اهلل .
من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا ،وال يطلع ٰ
 )2القتل في سبيل اهلل ال يكفر حقوق العباد.
 217/15ــ َو َع ْن َأبِي َق َتا َد َة ا ْل َحا ِر ِ
ث ْب ِن ِر ْب ِعي رضي اهلل عنه َع ْن َر ُس ِ
ول اهلل ^
ٍّ
ان بِاهلل َأف َْض ُل َ
األ ْع َم ِ
َأن ُّه َق َام ِفي ِه ْمَ ،ف َذ َك َر َل ُهم أنَّ ا ْل ِج َها َد ِفي َس ِ
اإليم َ
الَ ،ف َق َام
بيل اهلل َو َ
اي؟ َف َق َ
َر ُج ٌل َف َقالَ :يا َر ُس َ
ول اهلل َأ َر َأ ْي َت إِنْ ُقتِ ْل ُت ِفي َسبِ ِ
ال َل ُه
يل اهلل ،تك َّف ُر َع ِّني َخ َطا َي َ
َر ُس ُ
ول اهلل ^« :ن ََع ْم إِنْ ُقتِ ْل َت ِفي َسبِ ِ
يل اهللَ ،و َأن َْت َصابِ ٌر ُم ْح َت ِس ٌبُ ،م ْقبِ ٌل َغ ْي ُر ُم ْدبِ ٍر»
الَ :أ َر َأ ْي َت إِنْ ُقتِ ْل ُت ِفي َسبِيل اهللَ ،أ َ
ف ُق ْل َت؟» َق َ
ُث َّم َق َ
ال َر ُس ُ
«ك ْي َ
ول اهلل ^َ :
يك َّف ُر َع ِّني
اي؟ َف َقال َر ُس ُ
ول اهلل ^« :ن ََع ْمَ ،وأن َْت َصابِ ٌر ُم ْح َت ِس ٌبُ ،م ْقبِ ٌل َغ ْي ُر ُم ْدبِ ٍر ،إِلاَّ
َخ َطا َي َ
يل َق َ
الد ْي َن َفإِنَّ ِج ْب ِر َ
ال لِي ذلِ َك»َ .ر َوا ُه ُم ْس ِلم.
َّ
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هداية الحديث:

 )1الشهيد هو من مات في سبيل اهلل صابر ًا ،مخلص ًا ،مقب ً
رجى له
ال غير مدبر ،فهذا ُي ٰ
الدين.
تكفير خطاياه إال َّ
 )2االهتمام بحقوق العباد وأدائها ،فإنَّ م ْن َعها يحول بين العبد وتكفير خطاياه.
الَ :
ول اهلل ^ َق َ
 218/16ــ َو َع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس َ
«أت َْد ُر َ
ون َما
ِ
ِ
ِ
ال ِد ْر َه َم َل ُه َو َ
س ِف ْي َنا َم ْن َ
ال َم َتاعَ ،ف َق َ
س ِم ْن ُأ َّمتِي
ال« :إِنَّ ا ْل ُم ْفل َ
س؟» َقالوا :ا ْل ُم ْفل ُ
ا ْل ُم ْفل ُ
الة َو ِصيا ٍم َوزَ َك ٍ
َم ْن ي ْأتِي يو َم ا ْل ِقيا َم ِة بِ َص ٍ
هذاَ ،و َأ َك َل َم َ
هذاَ ،و َق َذ َف َ
اةَ ،و َي ْأتِي َق ْد َش َت َم َ
ال
َ َْ
َ
َ
هذا ِم ْن َح َس َناتِ ِهَ ،و َ
هذاَ ،و َض َر َب هذاَ ،ف ُي ْع َط ٰى َ
وس َف َك َد َم َ
َ
هذا ِم ْن َح َس َناتِ ِهَ ،فإِنْ
هذاَ ،
َفنِي ْت َحس َنات ُُه َقب َل َأنْ َيق ِ
اه ْم َف ُط ِر َح ْت َع َل ْي ِهُ ،ث َّم ُط ِر َح ِفي
ْض َي َما َع َل ْي ِهُ ،أ ِخ َذ ِم ْن َخ َطا َي ُ
َ
َ
ْ
ال َّنا ِر»َ .ر َوا ُه ُم ْس ِلم.

غريب الحديث:

بالزنى وما يقدح في عرضه.
قذف :رماه
ٰ

هداية الحديث:

على َ
الخ ْل ِق وظلمهم ،ووجوب أداء هذه الحقوق قبل الممات.
 )1التحذير من العدوان ٰ
على العدل مع المسيء ،والفضل مع المحسن.
 )2معاملة اهلل للخلق قائمة ٰ
ِ
على حفظ
 )3الوعيد الشديد بذهاب الحسنات بظلم العبادَ .ف ْل
يحرص المؤمن ٰ
حسناته ليوم َمعاده.
ول اهلل ^ َق َ
 219/17ــ َو َع ْن ُأ ِّم َس َل َم َة رضي اهلل عنها َأنَّ َر ُس َ
ال؟ «إن ََّما َأنَا َبشَ ٌر،
ضَ ،ف َأق ِ
ون َأ ْل َح َن بِ ُح َّجتِ ِه ِم ْن َب ْع ٍ
ون إِ َل َّيَ ،و َل َع َّل َب ْع َض ُك ْم َأنْ َي ُك َ
َوإِن َُّكم ت َْخ َت ِص ُم َ
ْض َي َل ُه
بِ َنح ِو َما َأسمعَ ،فم ْن َق َضي ُت َل ُه بِ َحقِّ َأ ِخ ِ
يه َفإِن ََّما َأق َْط ُع َل ُه ِق ْط َع ًة ِم َن ال َّنا ِر»ُ .م َّت َف ٌق َع َل ْيه.
ْ َ ُ َ
ْ
ْ
َ
«أ ْل َح َن» َأ ْيَ :أ ْع َل َم.

غريب الحديث:

ألح َن :من ال َّل ْحن ،وهو الميل عن جهة االستقامة ،وأراد في الحديث :إن بعضكم
ــ َ
يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره.
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هداية الحديث:

 )1الوعيد الشديد لمن يأكل حقوق العباد ظلم ًا وعدوان ًا.

 )2الرسول ^ بشر ال يعلم الغيب؛ فال يجوز لنا أن ندعوه أو نرجوه لكشف الضر
أو لجلب الخير .فهذا ينافي شهادة التوحيد؛ ألن اهلل  هو المتفرد بعلم الغيب،
فال نسأل إال اهلل ،وال نرجو جلب الخير ودفع الضر إال من عنده سبحانه.

 )3إن حكم الحاكم ال يبيح الحرام ،وال يحرم الحالل.

على السواء.
على القاضي أو الحاكم أال يحكم قبل سماع الخصمين ٰ
 )4يجب ٰ

ول اهلل ^َ « :ل ْن َي َز َ
الَ :ق َ
 220/18ــ َو َعن ْاب ِن ُع َم َر رضي اهلل عنهما َق َ
ال َر ُس ُ
ال
ٍ ِ ِ ِِ
ِ ِ
ِ
الب َخا ِري.
ا ْل ُم ْؤم ُن في ُف ْس َحة م ْن دينه َما َل ْم ُيص ْب َدم ًا َح َرام ًا»َ .ر َوا ُه ُ

هداية الحديث:

 )1إصابة الدم الحرام من كبائر الذنوب.
على دماء المسلمين من أعظم الظلم ،وهو مستوجب لفساد دين
 )2االعتداء ٰ
العبد.
ت َع ِ
 221/19ــ َو َع ْن َخو َل َة بِ ْن ِ
األنصا ِر َّي ِةَ ،و ِهي ْام َ
رأ ُة َح ْمز َة رضي اهلل عنهما،
ام ٍر
َ
ْ
َ
ون ِفي َم ِ
َقا َلتَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ول« :إِنَّ ِر َجا ً
ول اهلل ^ َي ُق ُ
ال َي َت َخ ّو ُض َ
ال اهلل بِغَ ْي ِر َحقٍّ ،
ِ ِ
الب َخاري.
َف َل ُه ُم ال َّن ُار َي ْو َم ا ْلق َيا َمة»َ .ر َواه ُ

غريب الحديث:

على أصول شرعية.
يتخوضون :يتصرفون تصرف ًا سفيه ًا غير مبني ٰ

هداية الحديث:

 )1تحريم التصرف في األموال العامة بغير أصول شرعية؛ ألنه من الظلم.
والتخوض فيه ،فهذا مما يوجب الوعيد
 )2التحذير من بذل المال في غير ما ينفع
ّ
يوم القيامة.
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27ـ باب تعظيم حرمات الم�سلمين
وبيان حقوقهم وال�شفقة عليهم ورحمتهم
ال اهلل ت ََعا َلى﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾ [الحجَ ، ]30 :و َق َ
َق َ
ال
ت ََعا َلى﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﴾ [الحجَ ، ]32 :و َق َ
ال ت ََعا َلى:
﴿ﯱ ﯲ ﯳ﴾ [الحجرَ ، ]88 :و َق َ
ال ت ََعا َلى﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ [المائدة.]32 :

هداية آ
اليات:

 )1وجوب تعظيم حرمات المسلمين ،وتنزيلهم منازلهم.
هين ًا ِّلين ًا بالقول والفعل.
 )2المؤمن مأمور بالتواضع إلخوانه ،وأن يكون ِّ
 )3إن انتهاك حرمة شخص من المسلمين هو انتهاك لحرمة جميع المسلمين.
الَ :ق َ
وسى رضي اهلل عنه َق َ
َِ
ال َر ُس ُ
«الم ْؤ ِم ُن
ول اهلل ^ُ :
 222/1ــ َو َع ْن أبي ُم َ ٰ
ل ْل ُم ْؤ ِم ِن َكالب ْني ِ
بعض ُه َب ْعض ًا» َو َش َّب َك َب ْي َن َأ َصابِ ِع ِهُ .م َّت َف ٌق َع َل ْيه.
ان َي ُش ُّد ُ
ُ َ

هداية الحديث:

والتقوى.
على البر
ٰ
 )1وجوب التعاون بين المؤمنين ٰ
يقوى ،فأهل اإليمان يكمل بعضهم بعض ًا.
 )2المؤمن في حاجة إخوانه؛ ألنه بهم
ٰ
ول اهلل ^َ « :م ْن َمر ِفي َشي ٍء ِم ْن َم َس ِ
الَ :ق َ
 223/2ــ َو َع ْن ُه َق َ
ال َر ُس ُ
اج ِدنَاَ ،أ ْو
َّ
ْ
يب َأحد ًا ِم َن
َأ ْس َو ِاق َناَ ،و َم َع ُه ن َْب ٌل َف ْل ُي ْم ِس ْكَ ،أ ْولِ َي ْقبِ ْ
ض َع َل ٰى نِ َصالِ َها بِ َك ِّف ِه َأنْ ُي ِص َ
ين ِم ْن َها بِشَ ْي ٍء»ُ .م َّتـ َف ٌق َع َل ْيه.
ا ْل ُم ْس ِل ِم َ

غريب الحديث:

ٌ
رمى بها.
نبل :السهام التي ُي ٰ

النصال :حديدة الرمح والسهم والسكين.

هداية الحديث:

أذى معنوي ًا
على اإلنسان أن يتجنب كل شيء يسبب أذية للمسلمين،
سواء أكان ٰ
ٌ
ٰ )1
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أذى حسي ًا ،كأن يطعن في أعراضهم ،أو يغشهم في أموالهم.
أم ً
بي ^ فيه الرفق والرحمة بعموم المؤمنين.
 )2هدي ال َّن ِّ
 224/3ــ َو َع ْن ال ُّنع َم ِ
الَ :ق َ
ان ْب ِن َب ِشي ٍر رضي اهلل عنهما َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^َ « :مث َُل
ْ
ِ
اح ِم ِه ْم َوت ََع ُ ِ ِ
تكى ِم ْن ُه ُع ْض ٌو تَدَ َاع ٰى
ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ين ِفي ت ََوا ِّد ِه ْم َوت ََر ُ
اطفه ْمَ ،مث َُل ا ْل َج َسد إ َذا اشْ ٰ
الح ّمى»ُ .م َّت َفق َع َل ْيه.
َل ُه َسائِ ُر ا ْل َج َس ِد
َ
بالسه ِر َو ُ

غريب الحديث:

بمعنى استجاب وأقبل.
تداعى:
ٰ

هداية الحديث:

على تعاونهم ،ومالطفة بعضهم
إلى تعظيم حقوق المسلمين،
ّ
والحض ٰ
 )1الدعوة ٰ
بعض ًا ،ونشر المحبة والتراحم بينهم.
 )2المجتمع الذي يسوده التآلف والتعاون مجتمع قوي متماسك.
على اهتمام المسلم بأحوال المسلمين وتفقد أخبارهم.
 )3الحث ٰ
 225/4ــ َو َع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
الَ :ق َّب َل ال َّنبِ ُّي ^ ا ْل َح َس َن ْب َن َع ِل ٍّي
سَ ،ف َق َ
رضي اهلل عنهماَ ،و ِع ْندَ ُه األق َْر ُع ْب ُن َحابِ ِ
ْرع :إِنَّ لِي َعشَ َر ًة ِم َن ا ْل َو َل ِد َما َق َّب ْل ُت
ال األق ُ
الَ « :م ْن ال َي ْر َح ْم َ
ول اهلل ^ َ ،ف َق َ
ِم ْن ُه ْم َأ َحد ًاَ ،ف َن َظ َر إِ َل ْي ِه َر ُس ُ
ال ُي ْر َح ْم»ُ .م َّت َف ٌق َع َل ْيه.

هداية الحديث:

 )1إن استعمال الرحمة في معاملة الصغار ونحوهم ،من هدي النبي ^.
 )2إن من أسباب رحمة اهلل  لعباده رحم ُتهم ألنفسهم.
بي ^ وتوجي ِه ِه ّأم َته.
)3
ُ
حسن تعليم ال َّن ِّ
ِ
َاس ِم َن َ
األ ْع َر ِ
اب َع َل ٰى
 226/5ــ َو َع ْن َعائشَ َة رضي اهلل عنها َقا َل ْتَ :قدم ن ٌ
َر ُس ِ
انك ْم؟ َف َق َ
ون ِص ْب َي ُ
ول اهلل ^َ ،ف َقا ُلوا :أت َق ِّب ُل َ
ال« :ن ََع ْم»َ ،قا ُلوا :لك َّنا َواهللِ َما ُن َق ّب ُل!
ِ
ول اهلل ^َ :
َف َق َ
ال َر ُس ُ
«أ َو َأ ْم ِل ُك إِنْ َك َ
الر ْح َم َة؟»ُ .مـ َّت َف ٌق
ان ُ
الله ن ََز َع م ْن ُق ُلوبِ ُك ُم َّ
َع َل ْيه.
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الَ :ق َ
 227/6ــ َو َع ْن َج ِرير ْب ِن َع ْب ِد اهلل رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^َ « :م ْن ال
اس َ
ال َي ْر َح ْم ُه الله»ُ .م َّت َف ٌق َع َل ْيه.
َي ْر َحمِ ال َّن َ

هداية أ
الحاديث:

بي ^.
 )1تقبيل الصبيان شفقة عليهم ورحمة بهم ،هو من ُس َّنة ال َّن ِّ
تعالى
تعالى في قلب اإلنسان الرحمة ،فهذا من أسباب رحمته
 )2إذا جعل اهلل
ٰ
ٰ
بالعبد.
ول اهلل ^ َق َ
 228/7ــ َو َع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس ُ
ال« :إِ َذا َص َّل ٰى َأ َح ُد ُك ْم
ِ
لل َّن ِ
الض ِع َ
اس َف ْل ُي َخ ِّف ْ
يم َوا ْل َكبِ َيرَ ،وإِ َذا َص َّل ٰى َأ َح ُد ُك ْم لِ َن ْف ِس ِه
فَ ،فإِنَّ ِفي ِه ُم َّ
والسق َ
يف َّ
َف ْل ُي َط ِّو ْل َما َشا َء»ُ .م َّت َف ٌق َع َل ْيه.
َو ِفي ِر َو ٍ
اج ِة».
«وذا ا ْل َح َ
ايةَ :

غريب الحديث:

السقيم :المريض.

هداية الحديث:

على اإلمام مراعاة حال إخوانه المصلين ،وأن يص ِّلي بهم صالة أضعفهم.
ٰ )1
بي ^ ،وتخفيف طارئ:
 )2التخفيف نوعان :تخفيف دائم :وهو ما وافق هدي ال َّن ِّ
صبي وأمه تص ِّلي).
يكون أخف من األول ،وهو مادعت إليه الحاجة(كبكاء ّ
تنبيـه:
بي ^ ،وليس المراد ما وافق أهواء الناس ،فقد وردت
التخفيف ما وافق ُس َّنـة ال َّن ِّ

بي ^ كقراءة سورتي السجدة واإلنسان في يوم الجمعة،
األحاديث في صفة قراءة ال َّن ِّ
وأمره معاذ ًا رضي اهلل عنه بأن يقرأ بسبح اسم ربك األعلى والغاشية .فليست ِ
العبرة
ٰ
في التخفيف بقلة القراءة وسرعة الحركات ،بل هو تخفيف موافق للسنة النبوية.
ان َر ُس ُ
 229/8ــ َو َع ْن َعائِشَ َة رضي اهلل عنها َقا َل ْت :إِنْ َك َ
ول اهلل ^ َل َيدَ ُع ا ْل َع َم َل،
ِ
ِ
ِ
اس َف ُي ْف َر َ
ض َع َل ْي ِه ْمُ .م َّت َفق َع َل ْيه.
َو ُه َو ُيح ُّب َأنْ َي ْع َم َل بِهَ ،خشْ َي َة َأنْ َي ْع َم َل بِه ال َّن ُ
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اهم ال َّنبِي ^ َع ِن ا ْل ِو َص ِ
ال َر ْح َم ًة َل ُه ْم،
 230/9ــ َو َع ْن َها رضي اهلل عنها َقا َل ْت :ن ََه ُ ُ
ُّ
َف َقا ُلوا :إِن ََّك ت َُو ِ
اص ُل؟ َق َ
يت ُي ْط ِع ُمني َر ِّبي َو َي ْس ِقيني».
ال« :إِنِّي َل ْس ُت َك َه ْي َئتِ ُك ْم ،إنِّي َأبِ ُ
م َّت َفق َع َل ْيه.
في ُق َّو َة َم ْن َأ َكل َو َش ِر َب.
َم ْع َنا ُه َي ْج َع ُل َّ

غريب الحديث:

الوصال :أن يصل الصائم يومين فأكثر في الصيام من غير فطر.

هداية أ
الحاديث:

على أمته.
 )1رحمة ال َّن ِّ
بي ^ وشفقته ٰ
أعلى له
على العبد أن يترك بعض األمورالمستحبة ،من أجل تحقيق مصالح
ٰ
ٰ )2
وللمسلمين.
همه وانشغاله بأحوال المسلمين ،فيفعل ما يكون خير ًا
على المسلم أن يكون ُّ
ٰ )3
شر ًا عليهم.
لهم ،ويتجنب ما يكون ّ
 231/10ــ َو َع ْن َأبِي َق َتا َد َة ا ْل َحا ِر ِ
الَ :ق َ
ث ْب ِن ِر ْب ِع ٍّي رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل
ِ
وم إِ َلى الص َ ِ
^« :إنِّي َ
الصبِ ِّيَ ،ف َأت ََج َّوزَ ِفي
الةَ ،و ُأ ِر ُيد َأنْ ُأ َط ِّو َل ف َيهاَ ،ف َأ ْس َم َع ُب َكا َء َّ
أل ُق ُ ٰ َّ
َص َ ِ
ُ ِ
ِ َ َ
الب َخا ِر ّي.
التي َك َراه َي َة أنْ أ ُش َّق َع َل ٰى أ ِّمه»َ .ر َوا ُه ُ

غريب الحديث:

أتجوز :أخفف.
َّ

هداية الحديث:

 )1جواز حضور النساء المساجد ــ أحيان ًا ــ ليصلين مع الجماعة ،وجواز شهود
الصبيان الجماعة.
إلى تقصير أو بالعكس.
 )2يجوز للمصلي أن ّ
يغير ّنيته ،من تطويل ٰ
الَ :ق َ
ب ْب ِن َع ْب ِد اهلل رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
 232/11ــ َو َع ْن ُج ْن ُد ِ
ول اهلل ^َ « :م ْن
الله ِم ْن ِذمتِ ِه بِشَ ٍ
َص َّل ٰى َص َ
يءَ ،فإِن َُّه َم ْن َي ْط ُل ْب ُه
الص ْبح َف ُه َو ِفي ِذ َّم ِة اهللَ ،فال َي ْط ُل َبـ َّن ُك ُم ُ
ال َة ُّ
َّ
ِم ْن ِذ َّمتِ ِه بِشَ ْي ٍء ُي ْد ِركْ ُهُ ،ث َّم َي ُك ُّب ُه َع َل ٰى َو ْج ِه ِه ِفي نَا ِر َج َه َّن َم»َ .ر َوا ُه ُم ْس ِلم.
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غريب الحديث:

تعالى ورعايته.
ذمة اهلل :حفظ اهلل
ٰ

هداية الحديث:

 )1بيان أهمية صالة الصبح ،وفضيلة شهودها مع الجماعة.

على حدود اهلل وحرماته سبب في حفظ اهلل لعبده وعونه.
 )2إن الحفاظ ٰ
تعالى عن حفظه ،فهو في ضياع وهلكة.
تخلى اهلل
 )3من
ٰ
ٰ
َ
 233/12ــ وعن ِ
مر رضي اهلل عنهما أنَّ
«الم ْس ِل ُم َأ ُخو
رسول اهلل ^ قالُ :
ابن ُع َ
اج ِة َأ ِخ ِ
يه َك َ
مهَ ،وال ُي ْس ِل ُم ُهَ ،م ْن َك َ
اجتِ ِهَ ،و َم ْن َف َّر َج
ا ْل ُم ْس ِلمِ  ،ال َي ْظ ِل ُ
ان اهللُ ِفي َح َ
ان ِفي َح َ
ِ
هلل َع ْن ُه بِ َها ُك ْر َب ًة ِم ْن ُك َر ِ
هلل
ب َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِةَ ،و َم ْن َس َت َر ُم ْس ِلم ًا َس َت َر ُه ا ُ
َع ْن ُم ْسلمٍ ُك ْر َب ًة َف َّر َج ا ُ
متفق عليه.
َي ْو َم ا ْل ِقيا َم ِة»ٌ .

غريب الحديث:

إلى عدوه أو مبغضه ،ينال منه في حضرته أو غيبته ،ثم ال
ال ُيسلمه :ال يتركه ٰ
ينصره.
فرج :أزال.
ّ

هداية الحديث:

إلى اهلل ،وسبب
 )1إن السعي لقضاء حاجة المسلمين ،وتفريج همومهم ،هو قربة ٰ
غمه.
همه وكشف ّ
في قضاء حاجة العبد ،وتفريج ّ
على المسلم أن يدافع عن أخيه في عرضه ،وبدنه ،وماله.
 )2يجب ٰ
 )3الجزاء من جنس العمل.
ُ
«الم ْس ِل ُم َأ ُخو
 234/ 13ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه قال :قال
رسول اهلل ^ُ :
ا ْل ُم ْس ِلم ،ال َي ُخونُهَ ،وال َي ْك ِذ ُب ُهَ ،وال َي ْخ ُذ ُل ُهُ ،ك ُّل ا ْل ُم ْس ِلمِ َع َل ٰى ا ْل ُم ْس ِلمِ َح َر ٌام ِع ْر ُض ُه
ب ام ِر ٍ
المسلم» .رواه
الش ِّر أنْ َي ْح ِق َر َأ َخا ُه
ىء ِم َن َّ
َو َما ُله َو َد ُم ُه ،ال َّتق َْو ٰى ُ
هاه َنا ،بِ َح ْس ِ ْ
َ
الترمذي وقال :حديث حسن.
ُّ
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غريب الحديث:

ال يكذبه :يخبره بالكذب.

بحسب امرئ من الشر :كافيه من الشر.

هداية الحديث:

ِ
ِ
شر كله.
على الك ْبر ،والك ْبر ٌّ
 )1إن احتقار المسلمين أمارة ٰ
شرعي يبيح ذلك.
سبب
 )2حرمة دم المسلم وعرضه وماله ،إال أن يكون هناك ٌ
ٌّ
تقوى اهلل تمنع من الظلم ِ
والك ْبر والبطر ،وما وقعت المظالم بين العباد إال يوم
)3
ٰ
التقوى.
ضعفت
ٰ
تنبيه:
بعض الناس يغلط في فهم هذا الحديث؛ فإذا أمرته بالمعروف أو نهيته عن منكر
ِ
النية) ،والصحيح في معناه :أن
قال:
ٰ
على ّ
التقوى ههنا ،أو بعبارة عام ّية (الضرب ٰ
اتقى القلب اتقت الجوارح ،وإذا انغمس القلب في
القلب هو أساس التقوى ،وإذا ٰ
على الجوارح.
معصية اهلل تبعته الجوارح ،فالبد أن يظهر أثر عمل القلب ٰ

ُ
اج ُشواَ ،وال
 235/14ــ وعنه قال :قال
اس ُدواَ ،وال ت َن َ
رسول اهلل ^« :ال ت ََح َ
ت ََب َ
إخ َوان ًا.
بع َب ْع ُض ُك ْم َع َل ٰى َب ْي ِع َب ْعضَ ،و ُكونُوا ِع َبا َد اهلل ْ
اغ ُضواَ ،وال تَدَ ا َب ُرواَ ،وال َي ْ
ا ْل ُم ْس ِل ُم َأخو ا ْل ُم ْس ِلمِ  :ال َي ْظ ِل ُمه َوال َي ْح ِق ُر ُهَ ،وال َي ْخ ُذ ُل ُه .ال َّتق َْو ٰى هاه َنا ــ َو ُي ِش ُير إ َل ٰى
ب ام ِر ٍ
ٍ
َص ْد ِر ِه َث َ
ىء ِم َن َّ
الش ِّر َأنْ َي ْح ِق َر َأ َخا ُه ا ْل ُم ْس ِل َمُ .ك ُّل ا ْل ُم ْس ِلمِ
الث َم َّرات ــ بِ َح ْس ِ ْ
َع َلى ا ْلمس ِلمِ َحر ٌام َدم ُه َو َما ُل ُه َو ِعر ُضه» .رواه ِ
مسلم.
َ ُ
ٰ ُ ْ
ْ
ِ
ِ ٍ
َ
ادى َع َلي َها ِفي الس ِ
وق َون َْح ِوهَ ،وال َرغْ َب َة َله
ُّ
«ال َّن َجش» :أنْ َي ِزيدَ في َثمن س ْل َعة ُي َن ٰ ْ
ض َعن اإلنْس ِ
ِفي ِشرائِ َهاَ ،ب ْل يق ِ
ْصد َأنْ َيغُ َّر َغ ْي َر ُهَ ،و َ
«وال َّتدَ ا ُب ُر»َ :أنْ ُي ْع ِر َ
ان
هذا َح َر ٌامَ .
َ
َ
الد ُب ِر.
فج َر ُه َو َي ْج َع َل ُه َك َّ
الش ْي ِء ا َل ِذي َو َرا َء الظه ِر َو ُّ
َو َي ُ

هداية الحديث:

على الغش والخداع والضرر.
 )1تحريم بيع النجش؛ ألنه يقوم ٰ
إلى التدابر والتقاطع.
 )2تحريم الهجر بين المسلمين ألجل حظ الدنيا فهو يؤدي ٰ
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 )3أكرم الخلق عند اهلل أهل التقوى.
بأي وجه من الوجوه من قول أو فعل.
 )4حرمة إيصال
إلى المسلم ِّ
ٰ
األذى ٰ
فائدة:
إن الحسد من أعظم األدواء واآلفات ،وهو يثمر لصاحبه خمسة أشياء مذمومة:
 1ــ إفساد الطاعة ألن الحاسد يأتي يوم القيامة وهو مفلس ،قد أوقد نار ًا في قلبه
صالح عمله.
وجعل حطبها
َ
 2ــ فعل المعاصي والشرور ،ألن الحاسد له ثالث عالمات :يتم ّلق إذا شهد ،ويغتاب
إذا غاب ،ويشمت بالمصيبة.
 3ــ التعب والهم من غير فائدة.
عمى القلب وسوء النية.
 4ــ ٰ
 5ــ الحرمان والخذالن ألن الحاسد ال يكاد يصيب مراده من زوال نعم اهلل عن
المؤمنين.
وأما المحسود فإنه ال ضرر عليه في أمر دينه ودنياه.
 236/15ــ وعن ٍ
بي ^ قال« :ال ُي ْؤ ِم ُن َأ َح ُد ُك ْم َح َّت ٰى
أنس رضي اهلل عنه عن ال َّن ِّ
أل ِخ ِ
ُي ِح َّب َ
متفق عليه.
يه َما ُي ِح ُّب لِ َن ْف ِس ِه»ٌ .

هداية الحديث:

 )1من عالمات صحة اإليمان أن يحب المؤمن ألخيه ما يحب لنفسه من الخير.
على عامة المؤمنين ،وبحسب صدق اإليمان تظهر آثار
 )2اإليمان الصحيح له أثر ٰ
المحبة.
رسول اهلل ^« :ان ُْص ْر َأ َخ َ
اك َظالِم ًا َأ ْو َم ْظ ُلوم ًا» َف َق َ
ُ
ال
237/16ــ وعنه قال :قال
ان َظالِم ًا َك ْي َ
ان َم ْظ ُلوم ًاَ ،أ َر َأ ْي َت إنْ َك َ
َر ُج ٌلَ :يا رسول اهلل أن ُْص ُر ُه إ َذا َك َ
ف أن ُْص ُر ُه؟ قال:
أو ت َْم َن ُع ُه ــ ِم َن ُّ
الظ ْلمِ َفإنَّ ذلِ َك ن َْص ُر ُه» .رواه البخاري.
«ت َْح ُج ُز ُه ــ ْ

هداية الحديث:

بي ^.
على هذا الوجه الذي ذكره ال َّن ِّ
 )1وجوب نصرة المظلوم والظالمٰ ،
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 )2القيام بحق األخوة اإليمانية من لوازم اإليمان.
على البر والتقوى.
 )3المجتمع المسلم هو الذي تظهر فيه معاني التناصر ٰ
َ
 238/17ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه أنَّ
«ح ُّق ا ْل ُم ْس ِلمِ
رسول اهلل ^ قالَ :
ِ
السالمَِ ،و ِع َيا َد ُة ا ْل َم ِر ِ
الد ْع َو ِة،
إجا َب ُة َّ
يضَ ،وا ّت َب ُ
اع ا ْل َج َنائِ ِز َ ،و َ
َع َل ٰى ا ْل ُم ْسلمِ َخ ْم ٌسَ :ر ُّد َّ
يت ا ْل َع ِ
اط ِ
متفق عليه.
س»ٌ .
َوتَشْ ِم ُ
ست :إ َذا َل ِقي َت ُه َف َس ِّلم َع َل ْي ِهَ ،وإ َذا َد َع َ
اك َف َأ ِج ْب ُه،
«ح ُّق ا ْل ُم ْس ِلمِ ٌّ
وفي رواية لمسلمٍ َ :
انص ْح َل ُهَ ،وإ َذا َع َطسَ ،ف َح ِمدَ اهللَ ،فشَ ِّم ْت ُهَ ،وإ َذا َم ِر َ
ض َف ُعد ُهَ ،وإ َذا
اس َت ْن َص َح َك َف َ
َوإ َذا ْ
ات َفا ْت َب ْع ُه».
َم َ

غريب الحديث:

تشميت العاطس :الدعاء له بالرحمة؛ بأن نقول له« :يرحمك اهلل».

هداية الحديث:

على أخيه :السالم ابتدا ًء ور ّد ًا.
 )1من حقوق المسلم ٰ
على المسلمين.
 )2عيادة المريض من حق المسلم ٰ
 )3أداء حقوق المسلمين بعضهم لبعض ُيورث المودة واأللفة ،و ُيزيل ما في القلوب
من الضغائن واألحقاد.
فائـدة:
على المدعو أن يحضر؟ الجواب:
إذا كان في حضور الدعوة منكر ،فهل يجب ٰ
على التغيير ،وجبت عليه اإلجابة من وجهين ،الوجه األول:
إن كان اإلنسان قادر ًا ٰ
إزالة المنكر ،والثاني :إجابة دعوة أخيه.
وأما إذا كان المنكر ال يمكن تغييره ،أو تخفيفه فإنه ال يجوز أن يجيب الدعوة.
ّ
ُ
ٍ
رسول اهلل
عازب رضي اهلل عنهما قالَ :أ َم َرنَا
ار َة ا ْل َب َر ِاء بن
 239/18ــ وعن أبي ُع َم َ
يت ا ْل َع ِ
يضَ ،واتّباعِ ا ْل ِج َنازَ ِةَ ،وتَشْ ِم ِ
اط ِ
بس ْب ٍعَ ،ون ََهانَا َع ْن َس ْب ٍعَ :أ َم َرنَا بِ ِع َيا َد ِة ا ْل َم ِر ِ
س،
^ َ
ِ
إجاب ِة َّ ِ
ِ
السالمَِ .ون ََهانَا َع ْن َخ َواتِيمٍ
الم ْظ ُلومَِ ،و َ َ
َو ْإب َرا ِر ا ْل ُمقسمِ َ ،ون َْص ِر َ
الداعيَ ،وإفْشَ اء َّ
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بَ ،و َع ْن ُشر ٍ ِ ِ
الذ َه ِ
َأ ْو ت ََّختمٍ بِ َّ
الح ْم ِرَ ،و َع ِن ا ْل َق ِّس ِّيَ ،و َع ْن ُل ْب ِ
س
الم َياثِ ِر ُ
ب بِا ْلف َّضةَ ،و َع ِن َ
ْ
الح ِري ِر َوا ِ
إل ْس َت ْب َر ِق َوالدِّ َيباجِ  .متفق عليه.
َ
ٍ
روايةَ :وإنشَ ِ
الضا َل ِة ِفي السب ِع ُ
األ َول.
وفي
اد َّ
َّ ْ
ِ
فَ ،و َث ٍ
ٍ
ٍ
األلِ ِ
اة َقب َل َ
اء ُم َث َّلث ٍَة َب ْعدَ َهاَ ،و ِه َي َج ْم ُع ِم ْيث ََر ٍةَ ،و ِه َي َش ْي ٌء
َ
«المياث ِر» َبياء ُم َث َّن ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
س َع َل ْي ِه
السرجِ َو ُكو ِر ا ْل َبعي ِر َي ْجل ُ
ُي َّت َخ ُذ م ْن َح ِري ٍر َو ُي ْحشَ ٰى ُق ْطن ًا أ ْو َغ ْي َر ُهَ ،و ُي ْج َع ُل في ْ
الر ِ
ِ
اب ُت ْن َس ُج ِم ْن
السين المهملة
اك ُب« .ا ْل َق ِّس ُّي» بفتحِ القاف وكس ِر
ّ
المشد َد ِةَ :و ِه َي ثِ َي ٌ
َّ
الضا َّلة» :ت َْع ِر ُيف َها.
«وإ ْنشَ ُاد َّ
َح ِري ٍر َو َك َّتان ُم ْخ َت ِل َط ْي ِنَ .

غريب الحديث:

بار ًا بهذا اليمين.
على فعل ما حلف ،ليصير ّ
إبرار المقسم :تمكينه وإعانته ٰ

إفشاء السالم :نشره بين المسلمين ،وبذله لمن تعرف ولمن ال تعرف.
اإلستبرق والديباج :أنواع من الثياب الفاخرة.

هداية الحديث:

بي ^ فك ُّله خير ،وما
 )1الشريعة تأمر بالمصالح،
ٰ
وتنهى عن المفاسد؛ فما أمر به ال َّن ُّ
شر.
نهى عنه فك ُّله ّ
ٰ
على القادر؛ بر ّد حقه إليه وزجر ظالمه عنه.
 )2وجوب نصرة المظلوم ٰ
 )3تحريم استعمال آنية الذهب والفضة.
على الرجال.
 )4تحريم الحرير والتخ ُّتم بالذهب ٰ
 )5إن النهي عن إنشاد الضالة مخصوص في المساجد دون غيرها.
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 28ـ باب �ستر عورات الم�سلمين والنهي عن �إ�شاعتها لغير �ضرورة
تعالى﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
قال اهلل
ٰ

ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾ [النور.]19 :

فائـدة:

حسية ،وعورة معنوية.
العورة نوعان :عورة ّ
الحسية :هي ما يحرم النظر إليه ُ
والدبر ،وما أشبه ذلك.
ــ فالعورة
كالقبل ُّ
ّ
ــ والعورة المعنوية :وهي العيب والسوء ُ
الخ ُلقي أو العملي.
فالمطلوب من العبد؛ ستر عورات المسلمين عموم ًا.
وأما (محبة انتشار الفاحشة في الذين آمنوا) فتشمل:
ــ محبة انتشار الفاحشة في المجتمع المسلم.
معين.
ــ ومحبة أن تنتشر في شخص ّ

بي ^ قال« :ال َي ْس ُت ُر َع ْبدٌ َع ْبد ًا ِفي
 240/1ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه عن ال َّن ِّ
الله َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة» .رواه مسلم.
ُّ
الدن َْيا إلاَّ َس َت َر ُه ُ

هداية الحديث:

تعالى بالستر يوم القيامة.
 )1الجزاء من جنس العمل؛ فمن ستر مسلم ًا جازاه اهلل
ٰ
 )2الستر يتبع المصالح؛ فإن كانت المصلحة في الستر سترنا ،أو كانت في الكشف
كشفنا.
فائـدة:
الستر نوعان:
النوع األول :ستر محمود؛ ويكون في حق اإلنسان المستقيم ،فهذا يجب أن ُيستر
عليه و ُينصح له.
على عباد اهلل؛ فهذا ال
والنوع الثاني :ستر شخص مستهتر في الحرمات معتد ٰ
يستر ،بل ُيكشف و ُيفضح.
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«ك ُّل أمتِي معا َفى إلاَّ الم َج ِ
َ
ين،
سمع ُت
اه ِر َ
رسول اهلل ^ يقولَّ ُ :
ُ
241/2ــ وعنه قالْ :
َ ٰ
ِ
الم َج َ ِ َ
هلل َع َل ْي ِهَ ،ف َي ُق ُ
الر ُجل بِال َّل ْي ِل َع َم ً
ول:
الُ ،ث َّم ُي ْصبِ َح َو َق ْد َس َت َر ُه ا ُ
وإنَّ م َن ُ
اه َرة أنْ َي ْع َم َل َّ
َيا ُف ُ
ات َي ْس ُت ُر ُه َر ُّب ُهَ ،و ُي ْصبِ ُح َي ْك ِش ُف َس ْت َر اهلل عنه».
الن َع ِم ْل ُت ا ْل َبا ِر َح َة َك َذا َو َك َذاَ ،و َق ْد َب َ
متفق عليه.

غريب الحديث:

المجاهرين :المجاهرون؛ هم الذين ُيظهرون دوم ًا معصية اهلل  عالنية.

هداية الحديث:

 )1النفس أمانة عندك؛ يجب عليك أن ترعاها حق رعايتها ،وال تعرضها لسخط اهلل
تعالى.
ٰ
 )2يدخل في المجاهرة ُّ
سن سنة سيئة.
كل َم ْن َّ
242/3ــ وعنه َع ِن ال َّنبي ^ قال «:إ َذا زَ ن ِ
الح َّد،
َت األ َم ُة َف َت َب َّي َن ِزن َ
َاها َف ْل َي ْج ِل ْد َها َ
ِّ
الح َّد َوال ُيثَر ْب َع َلي َهاُ ،ثم إنْ زَ ن ِ
َوال ُيثَر ْب َع َلي َهاُ ،ثم إنْ زَ ن ِ
َت
َت الثَانِ َي َة َف ْل َي ْج ِل ْد َها َ
ِّ
ِّ
َّ
َّ
ْ
ْ
ِ
يخ.
التوبِ ُ
الثَّالِ َث َة َف ْل َيبِ ْع َها َو َل ْو بِ َح ْب ٍل م ْن َش َع ٍر » متفق عليه« .ال َّت ْث ِر ُ
يب»ْ :

غريب الحديث:

األمة :هي المملوكة التي تباع وتشترى.

هداية الحديث:

على النصف من حد الحرة.
 )1بيان حد المملوكة وأنها ٰ
 )2النهي عن تعنيف المملوكة الزانية؛ لئال تستهين بالمعصية لكثرة اللوم.
على الذنب ،وهذا فيه بيان سبق
 )3إرشاد ال َّن ِّ
إلى الطريق الصحيح في العقاب ٰ
بي ^ ٰ
الهدي النبوي للطرق التربوية الحديثة؛ من ذم التعنيف وكثرة اللوم.
«اض ِر ُبو ُه» ،قال
 243/4ــ وعنه َقالُ :أتِ َي ال َّنبِ ُّي ^ بِ َر ُج ٍل َق ْد َش ِر َب َخ ْمر ًا ،قالْ :
الضا ِر ُب بِث َْوبِ ِهَ .ف َل َّما ان َْص َر َف
الضا ِر ُب بِ َي ِد ِه،
والضا ِر ُب بِ َن ْع ِل ِهَ ،و َّ
َّ
َأ ُبو ُه َر ْي َرةََ :ف ِم َّنا َّ
ض ا ْل َق ْومَِ :أ ْخ َز َ
هلل ،قال« :ال ت َُقو ُلوا َ
َق َ
الش ْي َط َ
ان» .رواه
ال َب ْع ُ
هك َذا ،ال ت ُِعي ُنوا َع َل ْيه َّ
اك ا ُ
البخاري.
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غريب الحديث:

بمعنى :أذ ّلك اهلل.
الخزي :العار والذل ،فقوله :أخزاك اهلل
ٰ

هداية الحديث:

وعوقب عليه في الدنيا فهو كفارته ،فالواجب أ ّ
ندعو عليه
ال
 )1العبد إذا فعل ذنب ًا ُ
َ
بالخزي والعار ،بل نسأل اهلل له الهداية والمغفرة.
على أخيه المسلم.
على العبد أال يكون عون ًا للشيطان ٰ
ٰ )2
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 29ـ باب ق�ضاء حوائج الم�سلمين
تعالى﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [الحج.]77 :
قال اهلل
ٰ

هداية آ
اليات:

 )1إن قضاء حوائج المسلمين من الخير المأمور به.
 )2فعل الخير من أعظم أسباب الفالح.
244/1ــ وعن ِ
«الم ْس ِل ُم َأ ُخو
مر رضي اهلل عنهما أنَّ رسول اهلل ^ قالُ :
ابن ُع َ
اج ِة َأ ِخ ِ
يه َك َ
الم ْس ِلم ال َي ْظلمه َوال ُي ْس ِل ُم ُهَ .م ْن َك َ
اجتِ ِهَ ،و َم ْن َف َّر َج
ان ا ُ
هلل في َح َ
ان في َح َ
ُ
هلل َع ْن ُه بِ َها ُك ْر َب ًة ِم ْن ُك َر ِ
هلل
ب َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِةَ ،و َم ْن َس َت َر ُم ْس ِلم ًا َس َتر ُه ا ُ
َع ْن ُم ْس ِلمٍ ُك ْر َب ًة َف َّر َج ا ُ
َي ْو َم ا ْل ِقيا َم ِة» .متفق عليه.
بي ^ َ
س َع ْن ُم ْؤ ِم ٍن
قالَ « :من َن َّف َ
 245/2ــ وعن أبي ُه َ
رير َة رضي اهلل عنه عن ال َّن ِّ
س اهللُ َع ْن ُه ُك ْر َب ًة ِم ْن ُك َر ِ
ُك ْر َب ًة ِم ْن ُك َر ِ
ب َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِةَ ،و َم ْن َي َّس َر َع َل ٰى ُم ْع ِس ٍر
ب ُّ
الدن َْياَ ،ن َّف َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
هلل
هلل في ُّ
هلل َع َل ْي ِه في ُّ
الدن َْيا َواآلخ َرةَ ،وا ُ
الدن َْيا َواآلخ َرةَ ،و َم ْن َس َت َر ُم ْسلم ًا َس َت َر ُه ا ُ
َي َّس َر ا ُ
يهَ ،و َم ْن س َل َك َط ِريق ًا ي ْل َت ِم ِ ِ ِ
ان ا ْلعب ُد في َعو ِن َأ ِخ ِ
ِ
ِ
هلل
س فيه ع ْلم ًا َس َّه َل ا ُ
َ
ْ
َ ُ
في َع ْون ا ْل َعبد َما َك َ َ ْ
ت ِم ْن ُبي ِ
الج َّن ِةَ .و َما اج َتم َع َقو ٌم في َبي ٍ
وت اهلل ت ََعا َلى؛ َي ْت ُل َ
اب اهلل،
ون ِك َت َ
َل ُه َط ِريق ًا إ َل ٰى َ
ْ َ ْ
ُ
ْ
ِ
َو َي َتدَ َار ُسون َُه َب ْي َن ُه ْم إ َّ
المالئِ َك ُة،
الر ْح َم ُةَ ،و َح َّف ْت ُه ُم َ
ال ن ََز َل ْت َع َل ْي ِه ُم َّ
السكي َن ُةَ ،و َغشي ْت ُه ُم َّ
َو َذ َكر ُهم ا ِ
رع بِه ن ََس ُب ُه» .رواه مسلم.
يم ْن ِع ْندَ ُهَ ،و َم ْن َب َّط َأ بِ ِه َع َم ُل ُه َل ْم ُي ْس ْ
َ ُ ُ
هلل ف َ

غريب الحديث:

ِ
إلى أعدائه.
ال ُي ْسل ُمه :ال يوصله ٰ
الشدة العظيمة.
كربة :هي ّ

هداية أ
الحاديث:

على تفريج كربات المسلمين وقضاء حوائجهم ،فمن فعل ذلك أثابه اهلل
)1
ّ
الحث ٰ
بمثل ذلك في الدنيا و يوم القيامة.
على التعاون فيما بينهم ﴿ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾.
ّ )2
حض أهل اإليمان ٰ
 )3المؤمنون ّ
يكمل بعضهم بعض ًا في قضاء حوائجهم.
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باب ال�شفاعـة

 30ـ باب ال�شفاعة
تعالى﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ [النساء.]85 :
قال اهلل
ٰ

بي ^ إ َذا َأتَا ُه
246/1ــ وعن أبي
ٰ
موسى األشعري رضي اهلل عنه قال :كان ال َّن ُّ
ِ
ْضي اهللُ َع َلى لِس ِ
اج ٍة َأقْب َل َع َلى ُج َلسائِ ِه ،فقال« :اشْ َف ُعوا ت ُْؤ َجروا َو َيق ِ
ان َنبِ ِّي ِه
ٰ َ
َ
َطال ُب َح َ َ
ُ
ٰ
متفق عليه.
حب»ٌ .
َما َأ َّ
وفي روايةَ « :ما َشا َء».

جها قال :قال َل َها
 247/2ــ وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما في ِق َّص ِة َب ِر َير َة َوزَ ْو َ
اج ْعتِ ِه ؟» َقا َل ْتَ :يا َر ُس َ
ول اهلل ت َْأ ُم ُرني ؟ قال« :إن ََّما َأشْ َف ُع»َ ،قا َل ْت :ال
بي ^َ « :ل ْو َر َ
ال َّن ُّ
اج َة لي ِف ِ
يه .رواه البخاري.
َح َ

غريب الحديث:

الشفاعة :هي التوسط للغير ،لجلب منفعة ،أو دفع مضرة ،والمراد بالشفاعة في

كالم المؤلف :الشفاعة في الدنيا.

هداية أ
الحاديث:

ٍ
على
 )1الشفاعة في
َّ
على اإلثم والعدوان ،مثل أن يشفع إلنسان معتد ٰ
المحرم تعاون ٰ
اآلخرين.
إلى الغير ،وفيها أجر للشافع.
 )2الشفاعة في أمر غير محرم من اإلحسان ٰ

لما قال لها
إلى بريرة ّ
 )3تعظيم الصحابة رضي اهلل عنهم ألمر رسول اهلل ^؛ فانظر ٰ
بي ^« :لو راجعته»؟ فسألت رسول اهلل ^ :إن كان يأمرها ،فسمع ًا وطاع ًة.
ال َّن ُّ
تعالى ،وأمر رسوله ^.
إلى فعل أمر اهلل
ٰ
وهذا هو شأن المؤمن؛ المسارعة ٰ
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ال�صالح بين النا�س
 31ـ باب إ
تعالى ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
قال اهلل
ٰ
تعالى ﴿ :ﭡ ﭢ﴾ [النساء،]128 :
ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [النساء ،]114 :وقال
ٰ
تعالى﴿ :ﯜ
تعالى ﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾ [األنفال ، ]1 :وقال
وقال
ٰ
ٰ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾ [الحجرات.]10:
فائدة:
النجوى :الكالم الخفي بين الرجل وصاحبه.

رف حسنه شرع ًا و عق ً
وع َ
ال وعرف ًا.
المعروف :كل ما أمر به الشرع ورغّ ب فيهُ ،

هداية آ
اليات:

 )1الخير حاصل لمن أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بين الناس.
تعالى،
على الساعي في الصلح أو الصدقة أو المعروف أن يبتغي بذلك ثواب اهلل
ٰ )2
ٰ
حتى يعظم أجره.
ال ريا ًء وال سمعة؛ ٰ
 )3وصية الرحمن ألهل اإليمان في اإلصالح فيما بينهم.
ُ
رسول اهلل ^ُ :
«ك ُّل ُسال َم ٰى
 248/1ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه قال :قال
يه َصدَ َق ٌةُ ،ك َّل يو ٍم ت َْط ُلع ِف ِ
اس َع َل ِ
ِم َن ال َّن ِ
س :ت َْع ِد ُل َب ْي َن اال ْث َن ْي ِن َصدَ َق ٌة،
يه َّ
ُ
َْ
الش ْم ُ
ِِ
ِ
اع ُه َصدَ َق ٌةَ .وا ْل َك ِل َم ُة
أو ت َْر َف ُع َل ُه َع َل ْي َها َم َت َ
َوت ُِع ُ
الر ُج َل في َد َّابته َف َت ْحم ُل ُه َع َل ْي َهاْ ،
ين َّ
الطيب ُة َصدَ َق ٌةَ ،وبِ ُك ِّل َخ ْطو ٍة تَم ِشيها إ َلى الص ِ
الط ِر ِ
الة َصدَ َق ٌةَ ،وت ُِم ُ
يط األ َذ ٰى َع ِن َّ
يق
ٰ َّ
َ ْ َ
َّ ِّ َ
متفق عليه.
َصدَ َق ٌة»ٌ .
ِ
لح َب ْي َن ُه َما بِا ْل َع ْد ِل.
ومعنى «ت َْعد ُل َب ْي َن ُه َما» :ت ُْص ُ
ٰ

غريب الحديث:

السالمى :هي العظام والمفاصل.
ٰ

بالمعنى العام.
إلى اهلل فهو صدقة
الصدقة :كل ما ّ
ٰ
يقرب ٰ

ِّ
فنحوالذكر،
الكلمة الطيبة :إما طيبة بذاتها ،أو طيبة بغايتها؛ ّأما الطيبة بذاتها:
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وأفضل الذكر قراءة القرآن .وأما الطيبة في غايتها :فهي الكلمة المباحة؛ كالتحدث
مع الناس ،إذا قصدت بهذا إيناسهم وإدخال السرور عليهم.

هداية الحديث:

تعالى ّ
على صدق صاحبه
إلى اهلل
 )1الصدقة ال
ّ
تختص بالمال؛ ألن كل ما ّ
يدل ٰ
ٰ
يقرب ٰ
في طلب رضوان اهلل .
 )2كل ما وافق الشرع فهو عدل ،وكل ما خالف الشرع فهو ظلم وجور ،فالصلح بين
الناس من العدل المأمور به.
الم ْصلح أن يبتعد في الصلح
بد عند الصلح من المسامحة ال
 )3ال َّ
ّ
فعلى ُ
المشاحة؛ ٰ
عن أهواء النفوس وأمراض القلوب.
بنت ُعقْب َة بن َأبي ُم َع ٍ
يط رضي اهلل عنها قالتِ :
249/2ــ وعن ُأ ِّم ُك ْلثُو ٍم ِ
سم ْع ُت
ولَ « :ليس ا ْل َك َّذ ُ ِ
اس َفي ِ
َ
نمي َخ ْير ًاَ ،أ ْو َي ُق ُ
ول
اب ا َلذي ُي ْص ُ
رسول اهلل ^ َي ُق ُ ْ َ
لح َب ْي َن ال َّن ِ َ
متفق عليه.
َخ ْير ًا»ٌ .

ٍ ِ
اس إلاَّ
وفي رواية مسلمٍ زيادة ،قالتَ :و َل ْم َأ ْس َم ْع ُه ُي َر ِّخ ُ
ص في َش ْيء مما َي ُقو ُل ُه ال َّن ُ
في َث ٍ
الح َب ْي َن ال َّن ِ
الر ُج ِل ْام َرأت َُهَ ،و َح ِد َ
وح ِد َ
يث
اسَ ،
الث ،ت َْعنِيَ :
اإلص َ
الح ْر َبَ ،و ْ
يث َّ
الم َ
رأ ِة زَ ْو َج َها.
َ

غريب الحديث:

َيـ ْن ِمي :يب ّلغ خبر ًا وينقله.

هداية الحديث:

على المصلح بين المسلمين أن يكذب إذا دعت الحاجة لذلك ،ليزيل
 )1ال حرج ٰ
الشقاق ويوصل األرحام ،ويرد المظالم.
 )2إن الكذب في الحرب جائز ،لترخيص النبي ^ بذلك ،رفق ًا بالمسلمين لحاجتهم
إليه ،وإليقاع النكاية في الكفار وإغاظتهم.
 )3الكذب في حديث الرجل زوجته ،وحديث المرأة زوجها ،جائز ،إذا كان بقصد
اإلصالح ،وال يكون فيه إفساد للغير أو غيبة ونميمة.
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فائدة:

على المصلح أال يتوسع في الكذب المأذون به عند اإلصالح ،لئال يجره التوسع
ٰ

تتعدى مواضعها.
إلى ما ال يجوز من الكذب .فالرخصة ال
ٰ
ٰ

ُ
رسول اهلل ^ َص ْو َت ُخ ُصو ٍم
سمع
250/3ــ وعن عائش َة رضي اهلل عنها قالتَ :
اآلخر َويس َتر ِف ُق ُه في َش ٍ
َ
بِا ْلب ِ ِ َ
ِ
يءَ ،و ُه َو
َ
اب َعال َي ًة أ ْص َوات ُُه َما ،وإذا أ َح ُد ُه َما َي ْس َت ْوض ُع َ َ َ ْ ْ
رسول اهلل ^  ،فقالَ :
ُ
َي ُق ُ
«أ ْي َن ا ْل ُم َت َأ ِّلي َع َل ٰى اهلل ال
ول :واهللِ ال َأف َْع ُلَ ،ف َخ َر َج َع َل ْي ِه َما
َ
الم ْع ُر َ
متفق عليه.
وف» ،فقالَ :أنَا َيا
رسول اهللَ ،ف َل ُه َأ ُّي ذلِ َك َأ َح َّبٌ .
َي ْف َع ُل َ
ِ
َ
معنى « َي ْس َت ْو ِض ُع ُه»َ :ي ْس َأ ُل ُه َأنْ َي َض َع َع ْن ُه َب ْع َ
الر ْفقَ .
ض َد ْينِ ِهَ .
«و َي ْس َت ْرف ُق ُه»َ :ي ْسأ ُله ِّ
ٰ
الحالِ ُف.
«وا ْل ُم َت َأ ِّلي»َ :
َ
سعد الس ِ
بن ٍ
َ
سهل ِ
ِ
اع ِد ِّي رضي اهلل عنه َأنَّ
رسول اهلل
 251/4ــ وعن أبي العباس
َّ

ُ
^ َب َلغَ ُه أنَّ َبني َع ْم ِرو بن َع ْوف َك َ
لح َب ْي َن ُه ْم
ان َب ْي َن ُه ْم َش ٌّرَ ،ف َخ َر َج
رسول اهلل ^ ُي ْص ُ
رسول اهلل ^ َو َحان ِ
الصالةَُ ،ف َجا َء بِ ٌ
ُ
الل إ َل ٰى أبِي ْ
ٍ
بك ٍر
س
في
َت َّ
أناس َم َعهَ ،ف ُحبِ َ
رسول اهلل ^ َق ْد ُحبِسَ ،و َحان ِ
َ
رضي اهلل عنهما ،فقالَ :يا َأ َبا َب ْك ٍر إنَّ
الصالةَُ ،ف َه ْل
َت َّ
َ
اس؟ قال :ن ََع ْم إنْ ِش ْئ َتَ ،ف َأ َق َام بِ ٌ
الصالةََ ،و َت َق َّد َم أ ُبو َب ْك ٍرَ ،ف َك َّب َر
الل َّ
َل َك َأنْ ت َُؤ َّم ال َّن َ
ِ
الص ُف ِ
ُ
الص ِّ
فَ ،ف َأ َخ َذ
اسَ ،و َجا َء
وف َح َّت ٰى َق َام في َّ
رسول اهلل ^ َي ْمشي في ُّ
َو َك َّب َر ال َّن ُ
اس في ال َّت ْص ِف ِ
ان أ ُبو ْ
يقَ ،و َك َ
بك ٍر رضي اهلل عنه ال َي ْل َت ِف ُت في َصالتِ ِهَ ،ف َل َّما َأكْ ث ََر
ال َّن ُ
ُ
ُ
رسول اهلل ^ َ ،ف َر َف َع أ ُبو َب ْك ٍر
ار إ َل ْي ِه
اس ال َّت ْص ِفيقَ ا ْل َت َف َت َفإ َذا
رسول اهلل ^َ ،ف َأ َش َ
ال َّن ُ
رضي اهلل عنه َيدَ ُه َف َح ِمدَ ا َ
الص ِّ
فَ ،ف َت َق َّد َم
هللَ ،و َر َج َع ا ْل َق ْه َق َر ٰى َو َرا َء ُه َح َّت ٰى َق َام في َّ
اس ،فقالَ :
ُ
اسَ .ف َل َّما َف َر َغ َأق َْب َل َع َل ٰى ال َّن ِ
رسول اهلل ^ َ ،ف َص َّل ٰى لل َّن ِ
اسَ ،ما َل ُك ْم
«أ ُّي َها ال َّن ُ
يق لِل ِّنس ِ
َابكم َشي ٌء في الص ِ
الة َأ َخ ْذت ُْم في ال َّت ْص ِف ِ
ِح َ ُ
اءَ ،م ْن نَا َب ُه
يق؟! إن ََّما ال َّت ْص ِف ُ
َّ
َ
ين ن ْ ْ
ين َي ُق ُ
ان اهلل ،إلاَّ
ولُ :س ْب َح َ
َش ْي ٌء في َصالتِ ِه َف ْل َي ُق ْلُ :س ْب َح َ
ان اهللَ ،فإن َُّه ال َي ْس َم ُع ُه َأ َحدٌ ِح َ
ين َأ َش ْر ُت إ َل ْي َك ؟» فقال أ ُبو ْ
بك ٍرَ :ما
ا ْل َت َف َتَ .يا أ َبا َب ْكرَ :ما َم َن َع َك َأنْ ت َُص ِّل َي بِال َّناس ِح َ
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ِ
الب ِن أبي ُقحا َف َة َأنْ ُي َص ِّل َي بِال َّن ِ
متفق عليه.
ين َيدَ ْي رسول اهلل ^ٌ .
اس َب َ
َكان َي ْن َبغي ْ
س»َ :أ ْم َس ُكو ُه لِ ُي ِض ُيفوه.
معنى ُ
«حبِ َ
ٰ

هداية أ
الحاديث:

سر ًا
على اإلنسان أن يتدخل في النزاع بين اثنين ،إذا لم يكن ذلك ّ
 )1ال حرج ٰ
بينهما.

إلى ما يحبه اهلل ويرضاه ،وترك
إلى العودة ٰ
 )2مسارعة الصحابة رضي اهلل عنهم ٰ
التمادي في المنكر.

على الصلح بقوله
بي ^ في اإلصالح بين المتنازعين،
ّ
 )3بيان هدي ال َّن ِّ
والحث ٰ
وفعله عليه الصالة والسالم.

 )4توثيق الصلة بين الناس وعلماء األمة ،من خالل سعي أهل العلم لحل خصومات
يسعى للصلح بين بني عمرو بن عوف!
الناس ،فهذا إمام العلماء رسول اهلل ^
ٰ

 )5الحث والترغيب في إصالح ذات البين واجتناب فسادها ،ألن اإلصالح رحمة
وعصمة ومنجاة .وفساد ذات البين هو حالقة الدِّ ين.
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 32ــ باب ف�ضل �ضعفة الم�سلمين والفقراء الخاملين
تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
قال اهلل
ٰ

ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ [الكهف.]28 :

هداية آ
الية:

ُ
يعده الناس ضعف ًا؛
)1
تسلية الضعيف في بدنه ،أو عقله ،أو ماله ،أو غير ذلك مما ّ
أن يكون قوي ًا بما عند اهلل  من األجر والثواب.
بي ^ مع َض َع َف ِة المسلمين وفقرائهم؛ فهو معهم يجالسهم ،ويقضي
 )2بيان هدي ال َّن ِّ
حوائجهم.
َ
رسول اهلل ^ ُ
 252/1ــ عن َحا ِر َث َة ْب ِن َو ْه ٍ
يقول:
سمع ُت
ب رضي اهلل عنه قالْ :
الج َّن ِة؟ ُك ُّل َض ِعيف ُمتـ َضع ٍ
َ
فَ ،ل ْو َأق َْس َم َع َل ٰى اهلل أل َب َّر ُهَ .أال ُأ ْخبِ ُر ُك ْم
«أال ُأ ْخبِ ُر ُك ْم َبأ ْه ِل َ
َ َّ
بِ َأ ْه ِل ال َّنا ِر؟ ُك ُّل ُع ُت ٍّل َجو ٍ
اظ ُم ْس ْ
تكبِ ٍر».متفق عليه.
َّ
يد الوا ِو وبِ ِ
وتشد ِ
ِ
«ا ْل ُع ُت ُّل» ا ْلغَ ِل ُ
الج َّو ُ
الظاء المعجمة:
اظ» بفتح الجيم
«و َ
يظ َ
الج ِافيَ .
الم ْخ َت ُ
ال في ِمشْ َيتِ ِهَ ،و َ
وعَ ،و َ
ين.
قيلَّ :
الم ُن ُ
الج ُم ُ
قيل :ا ْل َق ِص ُير ا ْل َب ِط ُ
َو ُه َو َ
وع َ
الض ْخ ُم ُ

غريب الحديث:

َ
متض َّعف :بفتح العين المشددة ،أي :يستضعفه الناس ويحتقرونه ويفتخرون
عليه.
ألبره :أي لو حلف طمع ًا في كرم اهلل لحصل له ما أقسم عليه.
ّ

المستكبر :هو الذي جمع بين وص َف ْين ذميمين :غمط الناس :يعني احتقارهم،
وبطر الحق :يعني ر ّده.

هداية الحديث:

 )1من عالمات أهل الجنة والدار اآلخرة أنهم ال يهتمون بما يفوتهم من حظ الدنيا،
إن جاءهم نصيب الدنيا قبلوه ،وإن فاتهم شيء تركوه.
َّ
َ
المعذبين.
أوصاف
 )2من عالمات أهل النار االستكبار والتفاخر .فليحذر العبد
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ِ
على اهلل ألبره ثق ًة ورجا ًء لما عند اهلل .
 )3إنّ من عباد اهلل َمن لو أقسم ٰ
ِ
ٍ
سهل ِ
ِ
الساعد ِّي رضي اهلل عنه قالَ :م َّر
سعد
بن
 253/2ــ وعن أبي العباس
سَ « :ما َر ْأ ُي َك في َ
بي ^  ،فقال َلر ُج ٍل ِع ْندَ ُه َجالِ ٍ
هذا؟» فقالَ :ر ُج ٌل
ُ
على ال َّن ِّ
رج ٌل ٰ
ِم ْن َأشْ ر ِ
ري إنْ َخ َط َب أنْ ُي َ
اسَ ،
اف ال َّن ِ
نك َحَ ،وإنْ َش َف َع َأنْ ُيشَ َّف َعَ .ف َس َك َت
هذا َواهللِ َح ٌّ
َ
ُ
ُ
رسول اهلل ^َ « :ما َر ْأ ُي َك في َ
هذا؟» فقال:
آخ ُر ،فقال له
رسول اهلل ^ ُ ،ث َّم َم َّر َر ُج ٌل َ
ِ
ِ
َ
ينَ ،
يا
هذا َح ِر ٌّي إنْ َخ َط َب َأنْ ال ُي ْن َك َحَ ،وإنْ
الم ْس ِل ِم َ
رسول اهلل ،هذا َر ُج ٌل م ْن ُف َق َراء ُ
َش َف َع َأنْ ال ُيشَ َّف َعَ ،وإنْ َق َ
ُ
رسول اهلل ^َ :
«هذا َخ ْي ٌر ِم ْن
ال َأنْ ال ُي ْس َم َع لِ َق ْولِ ِه .فقال
ِم ْل ِء َ
ض ِم ْث ِل َ
األ ْر ِ
متفق عليه.
هذا»ٌ .
الراء وتشديد ِ
الحاء وكسر ِ
ِ
يق .وقولهَ :
«ش َف َع»
«ح ِر ٌّي » هو بفتحِ
أي َح ِق ٌ
الياءْ :
قولهَ :
بفتح ِ
الفاء.

غريب الحديث:
ُينكحُ :ي َز َّوج.

هداية الحديث:

تعالى.
 )1الرجل قد تكون له المنزلة العالية في الدنيا ،ولكنه ليس له قدر عند اهلل
ٰ
 )2العبرة بحقائق األعمال وبما في القلوب من اإليمان ،وليس بصور األجسام.
ٍ
ري رضي اهلل عنه عن ال َّنبي ^ قال« :اح َت َّج ِ
سعيد ُ
ت
254/3ــ وعن أبي
الخ ْد ِّ
ْ
ِّ
ونَ ،و َقا َل ِ
ِ
الم َ
تك ِّب ُر َ
الج َّب ُار َ
ت الج َّن ُةِ :ف َّي ُض َع َف ُاء
الج َّن ُة َوال َّن ُار،
فقالت ال َّن ُارِ :ف َّي َ
َ
ون َو ُ
ِ
ك َم ْن َأ َش ُاءَ ،وإِن ِ
الج َّن ُة َرحمتِيَ ،أر َحم بِ ِ
هلل َبي َن ُهما :إن ِ
ال َّن ِ
َّك
َّك َ
ْ َ
اس َو َم َساكي ُن ُه ْمَ ،ف َق َض ٰى ا ُ ْ َ
ْ ُ
ال َّنار َع َذابِيُ ،أ َع ِّذب بِ ِ
ك َم ْن َأ َش ُاءَ ،ولِ ِك َل ْي ُك َما َع َل َّي ِم ْل ُؤ َها» .رواه مسلم.
ُ

غريب الحديث:

احتجت الجنة والنار :تخاصمت الجنة والنار.

إنك الجنة رحمتي :يعني أنها الدار المخلوقة التي نشأت من رحمة اهلل ،وأما
تعالى التي هي صفة من صفاته فليست مخلوقة.
رحمة اهلل
ٰ
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هداية الحديث:

 )1وجوب اإليمان بهذه األمور الغيبية ،وإن استبعدتها العقول ،فإن المؤمن يس ّلم
تعالى وأمر رسوله ^.
ألمر اهلل
ٰ
على نفسه أن
 )2فضل اهلل سبحانه
وتعالى ورحمته أوسع من غضبه ،فاهلل  أوجب ٰ
ٰ
يمأل الجنة والنار ،لكن رحمته سبقت غضبه.
 )3الفقراء والضعفاء هم أهل الجنة؛ ألنهم في الغالب هم الذين ينقادون للحق،
والجبارون أهل النار؛ ُمستكبرون عن الحق ال ينقادون له.
ِْ
الر ُج ُل
 255/4ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه عن رسول اهلل ^ قال« :إن َُّه َل َيأتي َّ
ِ
ين ا ْلع ِظيم ي َ ِ ِ
اح َب ُع َ
وض ٍة» .متفق َع َل ْي ِه.
الس ِم ُ َ ُ َ
وم ا ْلق َيا َمة ال َي ِز ُن ع ْندَ اهلل َج َن َ
َّ

هداية الحديث:

 )1إثبات الوزن يوم القيامة ،وهو وزن عدل ليس فيه ظلم.
على العبد أن يهتم
 )2التحذير من كون اإلنسان ال يهتم إال بتنعيم جسده ،والواجب ٰ
بتنعيم قلبه بالعلم واإليمان ،وإذا ن ُّعم القلب ن ُّعم البدن.
تنبيه:
سبب إدراج الحديث في باب (فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين) ألنَّ
ُ
َ
على
الغالب في السمنة أنْ تأتي من البطنة ،أي كثرة األكل ،وكثرة األكل تدل أحيان ًا ٰ
كثرة المال والغنى ،وحال البطر واألشر ،وكفر النعمة ،ونسيان ضعفة المسلمين.
فائـدة:
ما الذي ُيوزَ ن في الميزان؟
ظاهر الحديث أن الذي ُيوزَ ن هو (اإلنسان) ،وأنه يخف ويثقل بحسب أعماله،

وقال بعض العلماء :بل الذي ُيوزَ ن (صحائف األعمال) ،لحديث البطاقة« :فتخرج
بطاقة فيها :أشهد أن الإله إال اهلل وأن محمد ًا عبده ورسوله ف ُت َ
وضع البطاقة في كفة»،
تعالى ﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
وقال آخرون :بل الذي ُيوزَ ن (العمل) ،لقول اهلل
ٰ

بي ^« :كلمتان ثقيلتان في الميزان» ،فجعل الوزن للعمل،
ﭮ﴾ اآلية .وقال ال َّن ُّ
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العمال ،وتُوزَ ن
وال تعارض بين هذه األقوال؛ فيمكن أن ُيوزَ ن الجميع ،أي ُيوزَ ن ّ
الصحائف ،واألعمال .واهلل أعلم.
ُ
رسول اهلل
الم ْس ِجدَ َ ،أ ْو َش ّاب ًاَ ،ف َف َقدَ َها
 256/5ــ وعنه َأنَّ ْام َر َأ ًة َس ْو َدا َء َكان ْ
َت ت َُق ُّم َ
ات .قال« :أفال ُك ْن ُت ْم آ َذ ْن ُت ُموني»َ .ف َك َأن َُّه ْم َصغَّ ُروا
^َ ،ف َس َأ َل َع ْن َها َأ ْو َع ْن ُه ،فقالواَ :م َ
ِِ
ِ
ور
َأ ْم َر َهاَ ،أو ْأم َر ُه ،فقالُ :
«د ُّلوني َع َل ٰى َق ْب ِره» َفدَ ُّلو ُه َفص َّل ٰى َع َل ْي َهاُ ،ث َّم قال« :إنَّ هذه ا ْل ُق ُب َ
َمم ُلو َء ٌة ُظ ْلم ًة َع َلى ْ ِ
متفق عليه.
هلل
بصالتِي َع َل ْي ِه ْم»ٌ .
تعالى ُي َنـ ِّو ُر َها ُله ْم َ
أهل َهاَ ،وإنَّ ا َ
َ
ْ
ٰ
ٰ
قوله« :ت َُقم» هو بفتحِ ال َت ِ
اء َو َضم ا ْل َق ِ
افَ :أ ْي ْ
اس ُة.
سَ .
«وا ْل ُق َما َم ُة» :ا ْل ُك َن َ
ِّ
تك ُن ُ
ُّ
اله ْم َز ِةَ :أ ْيَ :أ ْع َل ْم ُت ُمونِي.
«وآ َذ ْن ُتموني» بِ َمد َ

هداية الحديث:

على خير.
 )1تعظيم قدر المؤمنين بحسب أعمالهم؛ فكل من يعمل خير ًا فهو ٰ
 )2استحباب تنظيف المساجد وإزالة القمامة عنها ،دون زخرفتها وتنقيشها ،بما
يشوش المصلين ويشغلهم.
ّ
على قبرها» .فإذا كان ال
بي ^ ال يعلم الغيب ،ولهذا قالُ :
«د ُّلوني ٰ
 )3بيان أنَّ ال َّن َّ
يعلم الشيء المحسوس القريب منه ،فالغائب من باب أولى!.
بي ^ ألصحابه ،فكان يتفقدهم ويسأل عنهم.
ُ )4حسن رعاية ال َّن ِّ
َ
رسول اهلل ^َ ُ :
ُ
باألب َو ِ
ابَ ،ل ْو
 257/6ــ وعنه قال :قال
«ر َّب أشْ َع َث أغْ َب َر َم ْد ُفو ٍع ْ
َأق َْس َم َع َل ٰى اهلل أل َب ّره» .رواه مسلم.
بي ^ قالُ « :ق ْم ُت َع َل ٰى َب ِ
اب ا ْل َج َّن ِة،
258/7ــ وعن َ
أسا َم َة رضي اهلل عنه عن ال َّن ِّ
َفإ َذا َعام ُة َم ْن َد َخ َل َها ا ْلمس ِ
وس َ
اب ال َّنا ِر َق ْد
ونَ ،غ ْي َر َأنَّ َأ ْص َح َ
اك ُ
ينَ ،و َأ ْص َح ُ
اب َ
الجدِّ َم ْح ُب ُ
َّ
َ َ
ُأ ِم َر بِ ِه ْم إ َل ٰى ال َّنا ِرَ .و ُق ْم ُت َع َل ٰى َب ِ
اب ال َّنا ِر َفإ َذا َع َّام ُة َم ْن َد َخ َل َها ال ِّن َس ُاء» .متفق عليه.
ِ
وس َ
ون» َأ ْيَ :ل ْم ُي ْؤ َذنْ َل ُه ْم َب ْع ُد
الج ُّد» بفتحِ الجيمَ :
«و َ
َ
الح ُّظ َوا ْلغنى .وقولهَ « :م ْح ُب ُ
الج َّن ِة.
ِفي ُد ُخول َ

غريب الحديث:

أشعث :يعني منفوش الشعر ،ليس عنده ما يحسن به شعره.
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أغبر :يعني متغير اللون ،وذلك لشدة فقره.

هداية أ
الحاديث:

أتقى فهو عنده أكرم.
)1
ٰ
تقوى اهلل هي الميزان؛ فمن كان هلل ٰ
تعالى
 )2عامة أهل النار من النساء؛ ألنهن أصحاب فتنة ،إال من عصمها اهلل
ٰ
بالتقوى.
إلى
على العبد أن يحترز من فتنة الغنى ،فإن
الغنى قد ُيطغي ،وقد يؤدي بصاحبه ٰ
ٰ
ٰ )3
الهالك والفساد .فالصبر مطلوب من العبد عند الفقر وعند الغنى.
بي ^ قالَ « :ل ْم َي َ
الم ْه ِد
تك َّل ْم في َ
259/8ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه عن ال َّن ِّ
إلاَّ َثال َث ٌةِ :عيسى اب ُن َمريمَ ،و َص ِ
ان ُج َر ْي ٌج َر ُج ً
اح ُب ُج َر ْيجَ ،و َك َ
ال َعابِد ًاَ ،فا َّت َخ َذ َص ْو َم َع ًة
ٰ ْ ََْ
َف َكان ِف َيهاَ ،ف َأ َت ْت ُه ُأ ُّم ُهَ ،و ُه َو ُي َص ِّليَ ،ف َقا َل ْتَ :يا ُج َر ْي ُج ،فقالَ :يا َر ِّب ُأ َّمي َو َصالتِي!
َف َأق َْب َل َع َل ٰى َصالتِ ِه َفان َْص َر َف ْتَ .ف َل َّما َك َ
ان ِم َن ا ْلغَ ِد َأ َت ْت ُهَ ،و ُه َو ُي َص ِّليَ ،ف َقا َل ْتَ :يا ُج َر ْي ُج،
فقالَ :أ ْي َر ِّب ُأ ِّمي َو َصالتِي! َف َأق َْب َل َع َل ٰى َصالتِ ِهَ ،ف َل َّما َك َ
ان ِم َن ا ْلغَ ِد َأ َت ْت ُهَ ،و ُه َو ُيص ِّلي،
َف َقا َل ْتَ :يا ُج َر ْي ُج ،فقالَ :أ ْي َر ِّب ُأ ِّمي َو َصالتِي! َفأق َْب َل َع َل ٰى َصالتِ ِهَ ،ف َقا َلت :ال َّلهم ال
ِ
ِ ِ
ِ
يل ُج ِريج ًا َو ِعبا َدت َُهَ ،و َكان ِ
إس َرائِ ِ
َت
تُم ْت ُه َح َّت ٰى َي ْن ُظ َر إ َل ٰى ُو ُجوه ُ
الموم َساتَ .ف َت َذ َاك َر َب ُنو ْ
َ
امر َأ ٌة َب ِغي ُي َت َمث َُّل بِ ُحسنِ َهاَ ،ف َقا َل ْت :إنْ ِش ْئ ُتم َ
ألفْتِ َن َّن ُهَ ،ف َت َع َّر َض ْت َل ُهَ ،ف َل ْم َي ْل َت ِف ْت إ َل ْي َها،
َْ
ْ
ْ
ٌّ
َت ر ِ
اعي ًا َك َ
ان َي ْأوي إ َل ٰى َص ْو َم َعتِ ِهَ ،ف َأ ْم َك َن ْت ُه ِم ْن َن ْف ِس َها َف َو َق َع َع َل ْي َها َف َح َم َل ْتَ ،ف َل َّما
َف َأت ْ َ
ِ
َ
اس َت ْن َز ُلو ُه َو َهدَ ُموا َص ْو َم َع َت ُهَ ،و َج َع ُلوا َي ْض ِر ُبون َُه،
َو َلدَ ْت َقا َل ْتُ :ه َو م ْن ُج َر ْيجٍ َ ،فأت َْو ُه َف ْ
فقالَ :ما َشأن ُُكم ؟ قالوا :زَ نَي َت بِ ِ
هذ ِه ا ْل َب ِغ ِّي َف َو َلدَ ْت ِم َ
الصبِ ُّي؟ َف َجاؤُ وا
نك ،قالَ :أ ْي َن َّ
ْ
ْ
ِ
بي َف َط َع َن ِفي َب ْطنِ ِه،
بِه ،فقالَ :د ُعوني َح َّت ٰى ُأ َص ِّل َيَ ،ف َص َّلىَ ،ف َل َّما ان َْص َر َف َأت َٰى َّ
الص َّ
الن الر ِ
الم َم ْن َأ ُب َ
َو َ
اعيَ ،ف َأق َْب ُلوا َع َل ٰى ُج َر ْيجٍ ُي َق ِّب ُلون َُه َو َي َت َم َّس ُح َ
ون
قالَ :يا ُغ ُ
وك؟ قالُ :ف ٌ َّ
بِ ِهَ ،و َقا ُلوا :ن َْبنِي َل َك َص ْو َم َع َت َك ِمن َذ َه ٍ
وها ِم ْن ِط ٍ
َت،
ب ،قال :الَ ،أ ِع ُ
يد َ
ين َك َما َكان ْ
َف َفع ُلواَ .وبي َنما َصبِي ير َضع ِم ْن ُأ ِّم ِهَ ،فمر ر ُجل ر ِ
ٍ
اك ٌب َع َلى ٍ
ار ٍة َح َس َن ٍة،
َ
دابة َفا ِر َهة َو َش َ
َ
َ َّ َ
ّ َْ ُ
ٰ َّ
َْ
اج َع ِل ْابنِي م ْث َل َ
هذاَ ،ف َت َر َك الث َّْد َي َو َأق َْب َل إ َل ْي ِه َف َن َظ َر إ َل ْي ِه ،فقال :ال َّلهم
فقالت ُأ ُّم ُه :ال َّلهم ْ
ال ت َْج َع ْلنِي ِم ْث َل ُهُ ،ثم َأقْبل َع َلى َث ْديِ ِه َف َج َع َل َيرت ِ
َض ُع» َ ،ف َك َأنِّي َأن ُْظ ُر إ َل ٰى رسول اهلل ^
َّ َ
ْ
ٰ
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اع ُه بِ ُأصب ِعه السباب ِة في ِف ِ
َو ُهو ي ِ
«و َم ُّروا بِ َجا ِر َي ٍة
حكي ْارتِ َض َ
يهَ ،ف َج َع َل َي ُم ُّص َها ،قالَ :
َّ َّ َ
َ َ
ْ ُ
تَ ،سرق ِ
ون :زَ نَي ِ
ْتَ ،و ِهي ت َُق ُ
هلل َونِ ْع َم ا ْل َو ِك ُ
يل،
ولَ :ح ْسبِ َي ا ُ
َ
َو ُه ْم َي ْض ِر ُبون ََهاَ ،و َي ُقو ُل َ ْ
ِ ِ
ُ
اج َع ْلنِي
الر َض َ
اع َون ََظ َر إ َل ْي َها ،فقال :ال َّلهم ْ
فقالت أ ُّم ُه :ال َّلهم ال ت َْج َع ِل ْابني م ْث َل َهاَ ،ف َت َر َك َّ
الحديث ،فقالتَ :مر ر ُج ٌل َحس ُن َ ِ
َ
اج َع ِل
اج َعا
ِم ْث َل َهاَ .ف ُه َنالِ َك ت ََر َ
َّ َ
اله ْي َئةَ ،ف ُق ْل ُت :ال َّلهم ْ
َ
ابنِي ِم ْث َل ُهَ ،ف ُق ْل َت :ال َّلهم ال تَجع ْلنِي ِم ْث َل ُهَ ،و َمروا بِ ِ
هذ ِه َ
األ َم ِة َو ُه ْم َي ْض ِر ُبون ََها َو َي ُقو ُل َ
ون:
ْ َ
ْ
ُّ
ِ ِ
ِ
ِ
اج َع ْلنِي ِم ْث َل َها؟!
زَ ن َْيتَ ،س َرقْتَ ،ف ُق ْل ُت :ال َّلهم ال ت َْج َع ِل ْابني م ْث َل َهاَ ،ف ُق ْل َت :ال َّلهم ْ
ان َجبار ًاَ ،ف ُق ْل ُت :ال َّلهم ال تَجع ْلنِي ِم ْث َل ُهَ ،وإنَّ ِ
ِ
َ
هذ ِه َي ُقو ُل َ
ون لها:
ْ َ
الر ُج َل َك َ َّ
قال :إنَّ ذل َك َّ
ِ
ِ
متفق عليه.
اج َع ْلنِي ِم ْث َل َها»ٌ .
زَ ن َْيتَ ،و َل ْم ت َْز ِنَ ،و َس َرقْتَ ،و َل ْم ت َْس ِر ْقَ ،ف ُق ْل ُت :ال َّلهم ْ
ِ
ِ
ِ
ات» بضم الميمِ ُ
الثانية وبالسين
وإسكان الوا ِو وكس ِر الميم
األو َلى،
«و
الموم َس ُ
َ
ِّ
المهم َلةَ ،و ُه َّن َّ ِ
الزانِي ُة .وقولهَ « :داب ٌة َفا ِر َه ٌة» بِا ْل َف ِ
ِ
أي َح ِ
اذ َق ٌة
اءْ :
َّ
الز َوانيَ ،و ُ
الموم َس ُةَ َّ :
الظ ِ
ِ
ِ
ِ
الج َم ُ
ال َّ
ارةُ» بِالشِّ ِ
اله ْي َئ ِة
«و َّ
اه ُر في َ
الر ِاءَ :و ِه َي َ
يس ٌةَ .
الش َ
ين ُ
نَف َ
الم ْع َج َمة َوت َْخفيف َّ
أيَ :ح َّد َث ِ
الم ْل َب ِ
الصبِ َّي َو َح َّد َث َها ،واهلل أعلم.
اج َعا الحديث» ْ
سَ .و َم ْع َن ٰى «ت ََر َ
ت َّ
َو َ

غريب الحديث:

الصومعة :البناء المرتفع المحدد أعاله ،وهو مكان تعبد للرهبان.
الزنى.
تتعاطى
بغي :زانية
ٰ
ٰ

هداية الحديث:

 )1صبر هذا العابد ـ جريج ـ حين لم ينتقم لنفسه ،بل رضي بالقناعة ،وأن يكون مع
الضعفاء والفقراء.
الرخاء عرفه في الشدة ،فالصادق في إيمانه ال
على اهلل
تعالى في ّ
 )2العبد إذا ّ
ٰ
تعرف ٰ
تضره الفتن ،ومن رحمة اهلل أن يجعل ألوليائه عند ابتالئهم مخارج ،وإنما يتأخر
ّ
ذلك تهذيب ًا وزيادة لهم في الثواب.
 )3حرص العبد أن يكون مع عامة الناس دون المتكبرين الجبارين.
على صالة التطوع.
 )4الترغيب في إيثار إجابة األم ٰ
إلى الصالة عند زول الشدائد.
 )5من فقه العبد أن يفزع ٰ
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 33ــ باب مالطفة اليتيم والبنات و�سائر ال�ضعفة والم�ساكين
والح�سان �إليهم وال�شفقة عليهم
والمنك�سرين إ
والتوا�ضع معهم وخف�ض الجناح لهم
تعالى ﴿ :ﭑ
تعالى ﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ﴾ [الحجر ، ]88 :وقال
قال اهلل
ٰ
ٰ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
تعالى ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾ [الكهف ، ]28 :وقال
ٰ

تعالى ﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﮜ ﮝ ﮞ ﴾ [الضحى 9 :ـ  ، ]10وقال
ٰ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﴾ [الماعون1 :ــ.] 3

هداية آ
اليات:

إلى المنكسرة قلوبهم ،ومن فقدوا المعيل ،كاأليتام
)1
ّ
على اإلحسان ٰ
الحض ٰ
واألرامل وغيرهم.
 )2إن العناية بالفقراء بمواساتهم ،وإطعامهم ،وقضاء حوائجهم ،هي من خصال
أهل اإليمان.
على الصبر مع ضعفة المسلمين ،وخفض الجناح لهم والتواضع معهم.
)3
ّ
الحث ٰ
260/1ــ وعن سعد بن أبي َو َّق ٍ
بي ^ ِس َّت َة
اص رضي اهلل عنه قالُ :ك َّنا َم َع ال َّن ِّ
بي ^ْ :
المشْ ُ
هؤالء ال َي ْج َت ِرئ َ
رك َ
ُون َع َل ْي َناَ ،وك ْن ُت أنا َو ْاب ُن
اط ُر ْد ُ
َن َف ٍر ،فقال ُ
ون لل َّن ِّ
َمسع ٍ
الل َو َر ُج ِ
ود َو َر ُج ٌل ِم ْن ُه َذ ْي ٍل َوبِ ٌ
الن َل ْس ُت ُأ َس ِّمي ِه َماَ ،ف َو َق َع في َن ْف ِ
س رسول اهلل
ْ ُ
َ
تعالى ﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
َفس ُهَ ،ف َأن َْز َل اهلل
^ َما َشا َء اهللُ أنْ َي َق َعَ ،ف َح َّد َث ن َ
ٰ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾ [األنعام ]52 :رواه مسلم.

غريب الحديث:

ال يجترئون علينا :أي :لئال يحصل منهم الجرأة علينا.
فوقع في نفس رسول اهلل ^ :أي من طرد أولئك عنه.

هداية الحديث:

على العبد أن يكون جلساؤه من أهل الخير والرغبة في الطاعة ،وألاَّ يجلس مع
ٰ )1
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وص ُفهم التكبر والتعالي.
األكابر واألشراف الذين ْ
قبل به عمل العبد ،أو ُي َر ّد؛ فالله
 )2اإلخالص لوجه اهلل
تعالى هو الميزان الذي ُي َ
ٰ
إلى صورته وشكله.
إلى إخالص العبد وعمله ،ال ٰ
تعالى ينظر ٰ
ٰ
ِِ
أهل َب َيع ِة الر ْض َو ِ
نيَ ،و ُه َو ِم ْن ِ
ان،
 261/2ــ وعن أبي ُه َبـ ْي َر َة َعائذ بن َع ْم ٍرو ُ
ِّ
الـم َز ّ
ب َوبِ ٍ
ان َو ُص َه ْي ٍ
ان َأت َٰى َع َل ٰى َس ْل َم َ
رضي اهلل عنهَ ،أنَّ أبا ُس ْف َي َ
الل في َن َف ٍر ،فقالواَ :ما
ون َ
وف اهلل ِم ْن َع ُد ِّو اهلل َم ْأ َخ َذ َها ،فقال أ ُبو ْ
َأ َخ َذ ْت ُس ُي ُ
بك ٍر رضي اهلل عنه َ :أت َُقو ُل َ
هذا
ِ ِ
َ
َ
لِشَ ْيخِ ُق َر ْي ٍ
خب َر ُه ،فقالَ « :يا أ َبا َب ْك ٍر َل َع َّل َك َأغْ َض ْب َت ُه ْم؟
بي ^َ ،فأ َ
ش َو َس ِّيده ْم ؟ َفأت َٰى ال َّن َّ
ِ
َ
َ
إخ َوتَا ُه ،أغْ َض ْب ُ
تك ْم ؟ قالوا:
َاه ْم فقالَ :يا ْ
ضب َت َر َّب َك»َ ،ف َأت ُ
َلئ ْن ُك ْنت أغْ َض ْب َت ُه ْم َل َق ْد أغْ ْ
ُ
الَ ،يغْ ِف ُر ا ُ َ
خي .رواه مسلم.
هلل ل َك َيا أ َّ
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
َ َ
الهمزة
خي» ُر ِوي بفتحِ
قو ُل ُه « َمأ َخ َذ َها» أ ْي :ل ْم ت َْس َت ْوف َحق ََّها م ْن ُه .وقو ُل ُهَ « :يا أ َّ
الياء ،ور ِوي بضم الهمزة وفتحِ الخاء وتشديد ِ
وتخفيف ِ
ِ
ِ
الياء.
الخاء
وكسر
ُ

هداية الحديث:

على الفقراء والمساكين ،ومن ليس لهم قيمة معتبرة في
 )1ال يجوز للعبد أن يترفع ٰ
تعالى.
عرف الناس؛ ألن القيمة الحقيقية هي قيمة اإلنسان عند اهلل
ٰ
على العبد
على إبراء ذمته .فالواجب ٰ
 )2إظهار ورع أبي بكر رضي اهلل عنه ،وحرصه ٰ
على أحد بقول أو فعل أو غير ذلك أن يستحله في الدنيا ،قبل أن ُيقتص
إذا
ٰ
اعتدى ٰ
منه في اآلخرة.
فائدة:
مناسبة الحديث في هذا الباب ،أن سلمان وصهيب ًا وبال ً
ال ــ رضي اهلل عنهم ــ
بي ^
كلهم من الموالي ،فيجب الرفق بهم ،واإلحسان إليهم ،ولذلك دافع عنهم ال َّن ُّ
بقوله« :يا أبا بكر لعلك أغضبتهم».
 262/3ــ وعن سهل بن ٍ
رسول اهلل ^َ :
ُ
«أنَا َو َك ُ
افل
سعد رضي اهلل عنه قال :قال
الج َّن ِة َ
الس َبـا َب ِة َوا ْل ُو ْس َطىَ ،و َف َّر َج َب ْي َن ُه َما ،رواه البخاري.
ا ْل َيتِيمِ في َ
هك َذا» َو َأ َش َ
ار بِ َّ
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ُ
رسول اهلل ^َ :
 263/4ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه قال :قال
«ك ِاف ُل ا ْل َيتِيمِ
الراوي َو ُه َو َمالِ ُك ْبن أن ٍ
الج َّن ِة»َ .و َ
الس َّبا َب ِة
َل ُه َأ ْو لِغَ ْي ِر ِه َأنَا َو ُه َو َك َهات َْي ِن في َ
أش َ
َس بِ َّ
ار َّ
َوا ْل ُو ْس َطى .رواه مسلم.
وقوله ^« :ا ْليتِ َ َ ِ ِ
َ َ
يب ِم ْث ُل َأنْ
بي ِم ْن ُهَ ،فا ْل َق ِر ُ
َ ُ
يم ل ُه أ ْو لغَ ْي ِره» َم ْع َنا ُهَ :ق ِر ُيب ُه ،أ ْو األ ْج َن ُّ
ْ
أع َل ُم.
تك ُف َل ُه ُأ ُّم ُه َأ ْو َج ُّد ُه َأ ْو َأ ُخو ُه َأ ْو َغ ْي ُر ُه ْم ِم ْن َقرا َبتِ ِه ،والله ْ

غريب الحديث:

ُسمى السبابة؛ ألن اإلنسان يشير بها
السبابة :األصبع التي بين
الوسطى واإلبهام ،وت ٰ
ٰ
السباحة؛ ألن اإلنسان يشير بها أيض ًا عند التسبيح.
عند
ّ
ُسمى ّ
السب ،وت ٰ

هداية أ
الحاديث:

على كفالة اليتيم ،وكفالته تكون بالقيام بما يصلحه في دينه ودنياه.
 )1الحث ٰ
 )2بيان ثواب من قام بشؤون اليتيم وإصالحه ،فهو رفيق رسول اهلل ^ في الجنة،
وكفى بهذا رتبة َع ِل َّية.
ٰ
على المسكين أن يصبر وينتظر الفرج من اهلل ،وأ ّ
ال يتكفف الناس أعطوه أو
ٰ )3
ِ
إلى الخلق
منعوه؛ ألن اإلنسان إذا علق قلبه بالخلق ُوكل إليهم ،وإذا ُوكلت ٰ
إلى ضياع.
ُو َ
كلت ٰ
رسول اهلل ^َ « :ليس ِ
ُ
ين ا َّل ِذي ت َُر ُّده ال َّت ْم َر ُة
 264/5ــ وعنه قال :قال
الم ْس ِك ُ
ْ َ
ان إنَّما ِ
َوال َّتمرت ِ
ين ا َّل ِذي َي َت َع َّف ُف» .متفق عليه.
الم ْس ِك ُ
َانَ ،وال ال ُّلق َْم ُة َوال ُّلق َْم َت ِ َ
ْ َ
وفي رواية في (الصحيحين)َ « :ليس ِ
يطوف َع َل ٰى ال َّن ِ
ُ
اس ت َُر ُّد ُه
كين ا َّلذي
الم ْس ُ
ْ َ
َانَ ،و ِ
لك َّن ِ
ال ُّلق َْم ُة َوال ُّلق َْم َتانَ ،وال َّتمر ُة َوال َّتمرت ِ
ِ
غنى ُيغْ نِيهَ ،وال
الم ْس ِك َ
ْ
ْ َ
ين ا َّلذي ال َيج ُد ٰ
اس».
ُي ْف َط ُن بِ ِه َف ُي َت َص َّد َق َع َل ْي ِهَ ،وال َي ُق ُ
وم َف َي ْس َأ َل ال َّن َ

غريب الحديث:

يتعفف :يترك سؤال الناس مع فقره.
ال يفطن به :ال ينتبه له.

206

باب مالطفة اليتيم والبنات و�سائر ال�ضعفة

هداية الحديث:

تعالى دون مسألة.
 )1بيان صفة المسكين المحتاج حقيقة ،وهو من ينتظر فرج اهلل
ٰ
تعالى؛ ألن العبد إذا ع ّلق رجاءه
حتى يأتي رزق اهلل
ٰ
على العبد الفقير الصبر ٰ
 )2الواجب ٰ
بالخالق كفاه اهلل حاجته ،وإذا ع ّلق رجاءه بالمخلوقين لم يزدد إال فقر ًا وحاجة.
ين َكالم َج ِ
َ ِ ِ ِ
ِ
اه ِد في
«الساعي َع َل ٰى األ ْر َم َلة َوالم ْسك ِ ُ
بي ^َّ :
 265/6ــ وعنه عن ال َّن ِّ
ِ
َس ِ
متفق عليه.
الصائِمِ ا َّلذي ال ُي ْف ِط ُر»ٌ .
بيل اهلل» َو َأ ْح َس ُب ُه قالَ :
«و َكا ْل َقائمِ ا َّلذي ال َي ْف ُت ُرَ ،و َك َّ

غريب الحديث:

ال يفتر :ال يدع القيام.

هداية الحديث:

على المنقطعين والمحتاجين يعادل أجر العبادات العظيمة في
 )1أجر القيام ٰ
اإلسالم ،كالجهاد في سبيل اهلل.
يكمل بعضهم
ّ )2
على التعاون فيما بينهم ،فاألغنياء والفقراء ّ
حث أهل اإليمان ٰ
بعض ًا.
«ش ُّر َّ
بي ^ قالَ :
ليمة؛ ُي ْم َن ُع َها َم ْن َي ْأتِ َيها،
الط َعا ِم َط َع ُام ا ْل َو َ
 266/7ــ وعنه عن ال َّن ِّ
اهاَ ،و َم ْن َل ْم ُي ِج ِ
الد ْع َو َة َف َق ْد َع َص ٰى اهللَ َو َر ُسو َل ُه» .رواه مسلم.
ب َّ
َو ُي ْد َع ٰى إ َل ْي َها َم ْن َي ْأ َب َ
ِ
س َّ
يم ِة؛
الط َع ُام َط َع ُام ا ْل َول َ
وفي رواية في (الصحيحين) عن أبي هرير َة من قوله« :بِ ْئ َ
ُي ْد َعى إ َلي َها َ
األغْ نِ َي ُاءَ ،و ُي ْت َر ُك ا ْل ُف َق َر ُاء».
ٰ ْ

غريب الحديث:

الوليمة :المراد بها طعام العرس.

هداية الحديث:

الغنى
أولى بها من أهل
ٰ
إلى الوليمة ،فهم ٰ
على دعوة الفقراء والمساكين ٰ
 )1الحث ٰ
والمال.
 )2إجابة دعوة الوليمة واجبة؛ ألن المعصية ال تكون إال بترك ما هو واجب ،وذلك
عصى اهلل ورسوله».
والسالم« :ومن لم يجب الدعوة فقد
من قوله عليه َّ
الصالة َّ
ٰ
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فائـدة:

دعى الناس إليه بمناسبة الزواج حصر ًا.
دعوة الوليمة :هي الطعام الذي ُي ٰ
أما شروط وجوب إجابة دعوة الوليمة:

فالشرط األول :أن يكون الداعي مسلم ًا ،فإن لم يكن مسلم ًا لم تجب اإلجابة،

إلى اإلسالم ،أو
ولكن تجوز إجابة دعوة الكافر ،إذا كان في هذا مصلحة :كدعوته ٰ
للدفاع عن الدين.

الشرط الثاني :أن يكون ماله حال ً
ال ،فإن كان ماله حرام ًا فال تجب إجابة دعوته.

الشرط الثالث :أال يكون في الدعوة منكر ًا ،فإن كان فيها منكر ًا فال تجب اإلجابة،
على تغيير المنكر أو تخفيفه.
إال إذا كان المدعو قادر ًا ٰ
إلى حضور وليمة
الشرط الرابع :أن ُي ِّ
عين المدعو ،أي أن يقول :يا فالن ،أدعوك ٰ

يعين بأن دعا دعوة عامة ،فإنه ال يجب الحضور بل يستحب.
العرس ،فإن لم ِّ

بي ^ قالَ « :م ْن َع َ
ال َجا ِر َي َت ْي ِن َح َّت ٰى
 267/8ــ وعن أنس رضي اهلل عنه عن ال َّن ِّ
تَب ُلغَ ا َجا َء يو َم ِ
أصابِ َع ُه .رواه مسلم.
الق َيا َم ِة َأنَا َو ُه َو َك َهات َْي ِن» َو َض َّم َ
َْ
ْ
أي :بِ ْن َت ْي ِن.
(جا ِر َي َت ْي ِن) ْ
َ

غريب الحديث:

عال :العول معناه القيام بما ُيحتاجُ ،يقالَ :
ُ
الرجل عيا َله يعولهم ،إذا قام بما
عال

يحتاجون إليه من قوت وكسوة وغيرها ،والعول يكون بالقيام بحاجة البدن ،والقيام
بحاجة الروح ،فهو شامل لمؤونة البدن والروح (التربية الجسدية والقلبية).
حتى تصال سن البلوغ ،بظهور عالماته المعهودة عند النساء.
ٰ
حتى تبلغاٰ :

هداية الحديث:

 )1فضل رعاية اإلنسان للبنات ،وذلك أن البنت قاصرة ضعيفة ،والغالب أن أهلها
ال يعتنون بها كالذكور.
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تعالى ،وخاصة في تربية الجيل
إلى اهلل
ٰ
على العبد أن يهتم باألمور التي تقربه ٰ
ٰ )2
المسلم وإعداده ،وإن من أبرز أسباب ضعف األمة اإلسالمية غياب التربية
اإليمانية للجيل!.
268/9ــ وعن عائش َة رضي اهلل عنها قالتَ :د َخ َل ْت َعلي ْامر َأ ٌة َو َم َع َها اب َن َت ِ
ان َل َها
ْ
َّ َ
تَس َأ ُلَ ،ف َلم ت َِج ْد ِع ْن ِدي َشيئ ًا َغير تَمر ٍة َو ِ
اهاَ ،ف َق َس َم ْت َها َب ْي َن ْاب َن َت ْي َها
احدَ ٍةَ ،ف َأ ْع َط ْي ُت َها َّإي َ
ْ َْ ْ َ
ْ
ْ
ِ
َ ْ
بي ^ َع َل ْي َناَ ،ف َأ ْخ َب ْرت ُُه ،فقالَ « :م ِن
َول ْم تَأ ُك ْل م ْن َهاُ ،ث َّم َقا َم ْت َف َخ َر َج ْتَ ،فدَ َخ َل ال َّن ُّ
اب ُت ِلي ِم ْن ِ
ات بِشَ ٍ
هذ ِه الب َن ِ
متفق عليه.
يءَ ،ف َأ ْح َس َن إ َل ْي ِه َّنُ ،ك َّن َل ُه ِس ْتر ًا من ال َّنا ِر»ٌ .
َ
ْ َ
 269/10ــ وعن عائش َة رضي اهلل عنها قالتَ :جاءتني ِم ْس ِكي َن ٌة ت َْح ِم ُل ْاب َن َت ْي ِن
ِ ٍ ِ
الث ت َ ٍ َ َ
لهاَ ،ف َأ ْط َع ْم ُتها َث َ
إلى ِفيها ت َْم َر ًة
َمراتَ ،فأ ْعط ْت ُك َّل َواحدَ ة م ْن ُه َما ت َْم َرةًَ ،و َر َف َع ْت ٰ
ُريد َأنْ ت َْأ ُك َل َها َب ْي َن ُه َماَ ،ف َأ ْع َج َبني
َت ت ُ
طع َم ْت َها ْاب َن َت َ
اهاَ ،فشَ قَّت ال َّت ْم َر َة ا َّلتي َكان ْ
اس َت َ
ل َت ْأ ُكـ َل َهاَ ،ف ْ
الج َّن َة،
َش ْأن َُهاَ ،ف َذ َك ْر ُت ا َّلذي َص َن َع ْت لرسول اهلل ^ ،فقال« :إنَّ الل َه َق ْد ْأو َج َب َلها بِ َها َ
َأ ْو َأ ْع َت َق َها بِ َها ِم َن ال َّنا ِر» .رواه مسلم.

غريب الحديث:

من ابتلي :االبتالء هو االختبار أي :اخ ُتبر وام ُتحن.
فاستطعمتها :طلبت الطعام.

هداية أ
الحاديث:

 )1بيان ما كان عليه الصحابة رضي اهلل عنهم من اإليثار؛ فإن عائشة رضي اهلل عنها
ليس عندها إال تمرات ،ومع ذلك آثرت بها هذه المسكينة.
إلى البنات بالمال والكسوة ،وطيب الخاطر ،ألنهن عاجزات
 )2فضل من أحسن ٰ
قاصرات.
صاحبه ِص ْد ُق القلب ،فالعمل القليل قد يوجب للعبد األجر
 )3فضل العمل اليسير إذا
َ
الكبير.
 )4مالطفة الصبيان والرحمة بهم من أسباب دخول الجنة ،والنجاة من النار.
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الخ َز ِ
270/11ــ وعن أبي ُش َر ْي ٍِح ُخ َو ْي ِل ِد ْبن َع ْم ٍرو ُ
اع ِّي رضي اهلل عنه قال :قال
ِ
ِ
الم ْرأة» .حديث حسن رواه
بي ^« :ال َّل ُه َّـم إنِّـي ُأ َح ِّر ُج َح َّق الضعي َف ْي ِن :ا ْل َيتيمِ َو َ
ال َّن ُّ
النسائي بإسناد ٍ
جيد.
ومعنى(ُ :أ َحرج)ُ :أ ِ
من ذلِ َك
لح ُق َ
الح َر َجَ ،و ُه َو اإل ْث ُم بِمن َض َّي َع َحق َُّه َماَ ،و ُأ َح ِّذ ُر ْ
ِّ ُ
تَح ِذير ًا ب ِليغ ًاَ ،و َأ ْز ُجر َع ْن ُه زَ جر ًا ِ
أكيد ًا.
َ
ْ
ْ
ُ
بن ِ
271/12ــ وعن ُم ْص َع ِ
سعد ِ
ب ِ
بن أبي َو َّق ٍ
اص رضي اهلل عنهما قالَ :ر َأ ٰى َس ْعدٌ
َأنَّ َل ُه َف ْض ً َ
ون َوت ُْرزَ ُق َ
«ه ْل ُت ْن َص ُر َ
ون إلاَّ بِ ُض َع َفائِ ُك ْم».
بي ^َ :
ال َعل ٰى َم ْن ُدون َُه ،فقال ال َّن ُّ
ِ
ٍ
رواه البخاري َ
هك َذا ُم ْر َس ً
الحاف ُظ أبو بكر
سعد تَابِ ِع ٌّي ،ورواه
الَ ،فإنَّ ُم ْص َع َب بن
صح ِ
ا ْلبر َقانِي في ِ
يح ِه ُم َّت ِص ً
ال عن ُم ْص َعب عن أبيه رضي اهلل عنه.
َْ
الدر َد ِاء ُعوي ِم ٍر رضي اهلل عنه قالِ :
َ
رسول اهلل ^
سم ْع ُت
َْ
 272/13ــ وعن أبي َّ ْ
ون َوت ُْرزَ ُق َ
الضع َفا َءَ ،فإن ََّما ُت ْن َص ُر َ
بض َع َفائِ ُك ْم» .رواه أبو داود
ون ُ
«ابغُ ونِي ُّ
يقولْ :
بإسناد جيد.

غريب الحديث:

فض ً
رأى رفعة ومنزلة زائدة.
ال :الفضل هو الزيادة ،أي ٰ

ْابغُ وني :اطلبوا لي.

هداية أ
الحاديث:

على
على األعداء ،وجلب الرزق ٰ
 )1الضعفاء من المؤمنين سبب لجلب النصر ٰ
العباد.
ِ
األرض
حموا َمن في
 )2الرحمة بالفقراء سبب لنيل رحمة اهلل
«ار ُ
تعالى ،لقوله ^ْ :
ٰ
يرحم ُكم َمن في الس ِ
ماء» رواه أحمد.
َْ ْ ْ
َّ
على المو َّفق من
 )3بيان شفقة رسول اهلل ^ ورحمته بالمستضعفين .والواجب ٰ
الصالة والسالم في أبواب الخير.
عباد اهلل
تعالى االقتداء برسول اهلل عليه َّ
ٰ
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تعالى﴿ :ﭲ
تعالى ﴿ :ﯢ ﯣ﴾ [النساء ، ]19 :وقال
قال اهلل
ٰ
ٰ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ [النساء.]129 :

هداية آ
اليات:

على الرفق بالنساء ومعاشرتهن بالتي هي أحسن ،وذلك بأ ّ
ال يطلب
ّ )1
حث األزواج ٰ
الزوج حقه كام ً
على وجه الكمال ،كما أنه ال
ال ،ألنه ال يمكن أن تأتي به المرأة ٰ
على وجه الكمال.
يمكن أن يعطي الحق الواجب عليه ٰ
 )2المعاشرة الشرعية هي التي تكون بالمعروف ،وهو ما تعارف عليه أوساط الناس
في عرفهم.
ُ
«اس َت ْو ُصوا
273/1ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه قال :قال
رسول اهلل ^ْ :
بِال ِّنس ِ
الم َ
اء َخ ْير ًا؛ َف َ
رأ َة ُخ ِل َق ْت ِم ْن ِض َل ٍعَ ،وإنَّ َأ ْع َو َج َما في ِّ
الض َل ِع َأ ْعال ُهَ ،فإنْ َذ َه ْب َت
إن َ
َ
ت ُِقيم ُه َكسرت َُهَ ،وإنْ تَركْ َت ُه َلم ي َزل َأ ْعوجَ ،فاس َتو ُصوا بِال ِّنس ِ
متفق عليه.
اء»ٌ .
ْ َ
َ َ
َ
ْ ْ
َ
ُ َ ْ
ٍ
«الم َ
ِ
َ
ِ
رأ ُة َك ِّ
اس َت ْم َت ْع َت
رواية في
وفي
(الصحيحين)َ :
الض َل ِع؛ إنْ أ َق ْم َت َها َك َس ْرت ََهاَ ،وإن ْ
ِ
عو ٌج».
اس َت ْم َت ْع َت َوف َيها َ
بِ َها ْ
ِ
َ ِ
ِ ِ
يم َل َك َع َل ٰى َط ِري َق ٍةَ ،فإنْ
وفي رواية لمسلمٍ « :إنَّ َ
المرأ َة ُخل َق ْت م ْن ض َل ٍعَ ،ل ْن ت َْس َتق َ
ِ
ِ
يم َها َك َس ْرت ََهاَ ،و َك ْس ُر َها
اسـ َت ْـمـ َت ْع َت بِ َـها َوف َيهـا َع َـو ٌجَ ،وإنْ َذ َه ْب َت تُق ُ
اس َت ْم َت ْع َت بِ َها ْ
ْ
َطال ُق َها».

ِ
العين والوا ِو.
«ع َو ٌج» هو بفتحِ
قو ُل ُهَ :

غريب الحديث:

استوصوا بالنساء :اقبلوا هذه الوصية التي أوصيكم بها.

هداية الحديث:

فعلى الزوج أن يأخذ
)1
ٌ
إلى حسن معاشرة الرجل ألهلهٰ ،
توجيه من رسول اهلل ^ ٰ
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منهن العفو وما تيسر.
ْ
فقابل هذا بهذا ،مع الصبر
رضيت منها خلق ًا آخر،
هت من زوجتك ُخ ُلق ًا
َ
 )2إن َك ِر َ
حتى تستقيم األمور.
والتوجيهٰ ،
على العفو
إلى إبقاء المودة الزوجية وجلب كل ما يقويها ،بالحث ٰ
 )3سعي الشارع ٰ
والصفح ،ودوام النصح.

بي ^ َي ْخ ُط ُبَ ،و َذ َك َر
274/2ــ وعن عبد اهلل بن زَ ْم َع َة رضي اهلل عنه أنه َس َ
مع ال َّن َّ
ال َّنا َق َة َوا َل ِذي َع َق َر َها ،فقال رسول اهلل ^ ﴿« :ﭾ ﭿ ﮀ ﴾ ان َْب َع َث َلها َر ُج ٌل
مني ٌع في َرهطه» ُث َّم َذ َك َر ال ِّن َسا َءَ ،ف َو َع َظ ِفي ِه َّنَ ،ف َق َ
الَ « :ي ْع ِمد َأ َح ُد ُك ْم
َع ِز ٌيزَ ،عا ِر ٌم َ
اجع َها من ِ
ِ
ِ
آخ ِر َي ْو ِم ِه»ُ ،ث َّم َو َع َظ ُه ْم في َض ِح ِك ِه ْم
َف َي ْجل ُد ْام َر َأت َُه َج ْلدَ ا ْل َع ْبدَ ،ف َل َع َّل ُه ُي َض ِ ُ
الض ْر َط ِة ،وقال« :لِ َم َي ْض َح ُك َأ َح ُد ُك ْـم ِم َّما َي ْف َع ُ
متفق عليه.
ِم َن َّ
ـل؟»ٌ .
ِ
ِ
الم ْف ِسد ،وقو ُل ُه« :ان َْب َع َث»َ ،أ ْيَ :ق َام
َ
«وا ْل َعا ِر ُم» بالعين المهملة والراءُ :ه َو الشِّ ِّر ُير ُ
رع ٍة.
بس َ
ُ

غريب الحديث:

جلد العبد :يعني يجلدها كأنها عبد أسير.
يضاجعها :يجامعها.

هداية الحديث:

على المحبة واأللفة.
 )1السعادة األسرية بين الرجل وأهله مبنية ٰ
 )2إن الشريعة وإن أباحت ضرب الرجل لزوجته ،فإنما هو ضرب تأديب وموعظة،
ال ضرب عقوبة ومهانة.
فائـدة:
َ
على نوعين :خطب دائمة ،وخطب عارضة.
ُخط ُب الرسول عليه الصالة والسالم ٰ
ــ فالخطب الدائمة :كخطب يوم الجمعة والعيدين واالستسقاء والكسوف وما

أشبه ذلك.
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بي ^ فيخطب
ــ والخطب العارضة :هي التي يكون لها سبب طارئ ،فيقوم ال َّن ُّ
الناس ويعظهم ويبين لهم.
ُ
رسول اهلل ^« :ال َي ْف َر ْك ُم ْؤ ِم ٌن
 275/3ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه قال :قال
ِ
ِ
آخ َر» َأ ْو َق َ
الَ :
«غ ْي َر ُه» .رواه مسلم.
ضي ِم ْن َها َ
ُم ْؤم َن ًة؛ إنْ َك ِر َه م ْن َها ُخ ُلق ًا َر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضُ ،
يقال:
وإسكان
الياء
الراء ،معناهُ :ي ْب ِغ ُ
الفاء وفتحِ
وقو ُل ُهَ ( :ي ْف َرك) هو بفتحِ
الراء ،ي ْفر ُك َها ِ
ِ
ِ
بفتحهاَ ،أ ْيَ :أ ْبغَ َض َها،
الم ْر َأ ُة زَ ْو َج َهاَ ،و َف ِر َك َها زَ ْو ُج َها ،بكسر
َف ِر َكت َ
َ َ
واهلل أعلم.

هداية الحديث:

على العبد أن يكون حاكم ًا بالعدل وبالقسط؛ فإن أساءت إليك زوجتك فال
ٰ )1
إلى الماضي بما فيه من العشرة
إلى اإلساءة في الوقت الحاضر ،ولكن انظر ٰ
تنظر ٰ

على الصفح والعفو.
الطيبة ،فهذا يحمل الزوج ٰ
إلى العدل ،والعدل في الحياة الزوجية أن ُيوازَ ن بين السيئات
 )2إن الشريعة دعت ٰ
والحسنات ،وينظر ُّأيهما أعظم وقع ًاُ ،فيغَ ّلب ما كان أكثر وأشد تأثير ًا.
بي ^ في التعامل مع المرأة يكون مع غيرها أيض ًا ،ممن يكون بينك
 )3ما ذكره ال َّن ُّ
وبينه معاملة أو صداقة أو ما أشبه ذلك.
األح َو ِ
بي ^
ص ُ
الجشَ ِم ِّي رضي اهلل عنه أن َُّه َس َ
 276/4ــ وعن َع ْم ِرو بن ْ
مع ال َّن َّ
في َح َّج ِة ا ْل َو َداعِ َي ُ
تعالى َو َأ ْث َن ٰى َع َل ْي ِهَ ،و َذ َّك َر َو َو َع َظُ ،ث َّم قال:
قول َب ْعدَ أنْ َح ِمد اهلل
ٰ
ٍ ِ
ِ
َ
س ت َْم ِل ُك َ
ون ِم ْن ُه َّن َش ْيئ ًا َغ ْي َر
«أال َو ْ
اس َت ْو ُصوا بال ِّن َساء َخ ْير ًاَ ،فإن ََّما ُه َّن َع َوان ع ْندَ ُك ْمَ ،ل ْي َ
ين بِ َف ِ
اح ٍ
الم َض ِ
وه َّن
اج ِعَ ،و ْ
اض ِر ُب ُ
اهج ُر ُ
ذلِ َك إلاَّ َأنْ َيأتِ َ
شة ُم َب ِّي َن ٍة ،فإن َف َع ْل َن َف ُ
وه َّن في َ
َض ْرب ًا َغ ْي َر ُم َب ِّرحٍ  ،فإنْ َأ َط ْع ُ
نك ْم َفال ت َْبغُ وا َع َل ْي ِه َّن َسبي ً
ال؟ َأال إنَّ َل ُك ْم َع َل ٰى نِ َسائِ ُك ْم
َح ّق ًاَ ،ولِنِسائِ ُكم َع َلي ُكم َح ّق ًا ؟ َف َحقُّ ُكم َع َلي ِه َّن َأال ي ِ
وط ْئ َن ُف ُر َش ُك ْم َم ْن ْ
تك َر ُه َ
ونَ ،وال
ُ
َ ْ ْ ْ
ْ ْ
قه َّن َع َلي ُكم َأنْ ت ِ
َي ْأ َذنَّ في ُب ُيوتِ ُك ْم لِ َم ْن ْ
تك َر ُه َ
هن ِفي ِك ْس َوتِ ِه َّن
ُحس ُنوا إ َل ْي َّ
ونَ ،أال َو َح ُّ
ْ ْ
َو َطع ِ
صحيح.
ام ِه َّن» .رواه الترمذي وقال :حديث حسن
َ
ٌ
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«عوان» َأ ْيِ :
أسيراتَ ،جم ُع َعانِي ٍة ،بِا ْل َعي ِن الم ْه َم َل ِةَ ،و ِهي َ
األ ِس َيرةُ،
قوله ^َ َ :
ُ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َوا ْلعانِيِ :
األس ُير.
َ
ِ
الم َ
ُ
الض ْر ُب
َش َّب َه
«و َّ
الز ْوجِ
رأ َة في ُد ُخولها ت َْح َت ُح ْكم َّ
باألسي ِرَ ،
رسول اهلل ^ َ
الش ِد ُيد ،وقوله ^َ « :فال ت َْبغُ وا َع َل ْي ِه َّن َسبي ً
الش ُّ
ال» َأ ْي :ال ت َْط ُل ُبوا
اق َّ
رح»ُ :ه َو َّ
ُ
الم َب ُّ
َطريق ًا ت َْح َت ُّج َ
ون بِ ِه َع َل ْي ِه َّن َوت ُْؤ ُذون َُه َّن بِ ِه ،واهلل أعلم.

غريب الحديث:

تعالى بعد ذلك ﴿ :ﭱ
الفاحشة :هنا عصيان الزوجة لزوجها ،بدليل قوله
ٰ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾.
أال يوطئن فرشكم من تكرهون :أ ّ
كرمن أحد ًا تكرهونه.
ال ُي ْ

هداية الحديث:

على المرأة أال تدخل أحد ًا فراش النوم ،وزوجها كاره لذلك ،وال تكرم أحد ًا
ٰ )1
على زوجته.
يكرهه ،وال تأذن في بيتها لمن يكره ،وهذا كله من ّ
حق الزوج ٰ
على زوجته وإن كانت غنية؛ ألن للزوج حق القوامة بما
 )2الزوج هو الذي ينفق ٰ
تعالى.
ينفق مما رزقه اهلل
ٰ
فائدة:
تعالى بقوله ﴿:ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
مراتب تأديب المرأة ذكرها اهلل
ٰ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ فهي ثالث مراتب:

إلى المرتبة الثانية.
 )1أن يعظها بالحسنى ،فإن لم تتعظ انتقل ٰ

 )2أن يهجرها في المضجع ،وال يغادره ،ويكون الهجر فيه بأن يوليها ظهره أو ال
المعنى ،فإن لم
يك ِّلمها ،ومن فهم أن يغادر مكان النوم فقط فقد غلط في فهم
ٰ
إلى الثالث.
ينفع هذا األسلوب انتقل ٰ

على العصيان.
 )3أن يضربها ضرب ًا غير مبرح إن هي استمرت ٰ
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َ
 277/5ــ وعن ُم َعاوي َة ِ
حق
بن َح ْيدَ َة رضي اهلل عنه قال :قلت يا
رسول اهلل  ،ما ُّ
أح ِدنَا َع َلي ِه؟ قالَ :
سي َتَ ،وال ت َْض ِر ِ
«أنْ ت ُْط ِع َم َها إ َذا َط ِع ْم َتَ ،و ْ
ب
زَ ْو َج ِة َ
تك ُس َو َها إ َذا اكْ َت ْ
ْ
ا ْلوج َهَ ،وال ُت َقبحَ ،وال ت َْه ُجر إلاَّ في ا ْلبي ِ
ٌ
معنى
حديث
ت»
ٌ
َ ْ
ِّ ْ
َْ
ْ
حسن رواه أبو داود وقالٰ :
«ال ُت َقبح» أي :ال ت َُق ْلَ :قب َح ِ
ك اهلل.
ِّ ْ
َّ

هداية الحديث:

على الزوجة
على نفسه ،فالنفقة ٰ
على زوجته كما ُينفق ٰ
على الزوج أن ينفق ٰ
 )1يجب ٰ
على الزوج.
حق واجب ٰ
على الوجه؛ ألن الوجه أشرف ما في اإلنسان،
 )2اإلذن بالضرب غير المبرح اليكون ٰ
نهى الشارع عن ضرب الوجه.
وقد ٰ
يعيرها بعيب َخلقي فيها ،أو يقول:
 )3النهي عن التقبيح الحسي ،والمعنوي ،مثل أن ّ
أنت من عائلة سيئة ،أو غير ذلك.
 )4الهجر اليكون إال في البيت ،أي التهجرها علن ًا وتُظهر أنك هجرتها ،بل الحكمة
إلى ما ُيرام ،دون
حتى إذا اصطلحا رجع كل شيء ٰ
أن تكون حال الزوجين مستورةٰ ،
أن يطلع عليه أحد من الناس ،وهذا هو حال ُ
الم ْؤ ِمنة الموفّقة.
األسر ُ
رسول اهلل ^َ :
ُ
«أكْ َم ُل
 278/6ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه قال :قال
ين ْإي َمان ًا َأ ْح َس ُن ُه ْم ُخ ُلق ًاَ ،و ِخ َي ُار ُك ْم ِخ َي ُار ُك ْم لِـنِ َسائِ ِه ْم» .رواه الترمذي وقال:
الم ْؤ ِمنِ َ
ُ
ٌ
حسن صحيح.
حديث
ٌ

هداية الحديث:

تعالى ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ ،وكلما
 )1اإليمان يتفاوت ويتفاضل ،كما قال اهلل
ٰ
على قوة إيمانه.
عظم ُخ ُلق العبد دل ٰ
 )2خير الناس هم خيارهم ألهلهم.

أولى بالمعروف؛ فإذا كان فيك خير فليكن أهلك هم أول
 )3األقربون هم
ٰ
المستفيدين من هذا النفع.
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فائـدة:
العبد
حسن الخلق يكون مع اهلل ،ومع عباده ،فحسن اخللق مع اهلل  ،بأن
يرضى ُ
ٰ
وحسن
بشريعة اهلل ،وينقاد إليها مسلم ًا راضي ًا مطمئن ًا بها ،وأن
يرضى بقدر اهلل ُ ،
ٰ
الخلق مع الناس؛ ّ
على األذى.
بكف
ٰ
األذى ،وبذل الندى ،والصبر ٰ
ُ
 279/7ــ وعن إياس بن عبد اهلل بن أبي ُذ ٍ
رسول اهلل
باب رضي اهلل عنه قال :قال
^« :ال ت َْض ِر ُبوا إ َماء اهلل»َ ،ف َجاء ُع َم ُر رضي اهلل عنه إلى رسول اهلل ^َ ،ف َق َ
الَ :ذئِ ْر َن
ٰ
ِ
اف بِ ِ
ال ِّن َس ُاء َع َلى َأ ْز َو ِ
ص في َض ْربِ ِه َّنَ ،ف َأ َط َ
رسول اهلل ^ نِ َس ٌاء َكثِ ٌير
آل
اج ِه َّنَ ،ف َر َّخ َ
ٰ
آل َبي ِ
أط َ ِ
اج ُه َّن ،فقال رسول اهلل ^« :ل َق ْد َ
َيشْ ُك َ
ت ُم َح َّم ٍد نِ َس ٌاء َكثِ ٌير
ون َأ ْز َو َ
اف بِ ْ
اج ُه َّنَ ،ليس ُأولئِ َك ِ
ٍ
َيشْ ُك َ
بإسناد صحيح.
بخ َيا ِر ُك ْم» .رواه أبو داود
ون َأ ْز َو َ
ْ َ
وح ٍة ُثم َهم َز ٍة َمكسور ٍة ُثم راء س ِ
ٍ
اك َن ٍة ُثم ن ٍ
رن» ُه َو َ
قولهَ « :ذئِ َ
ُون،
ُ َ َّ َ َ
بذال ُم ْع َج َمة َم ْف ُت َ َّ ْ
َّ
أن ،قولهَ :
أح َ
«أ َط َ
اج َت َر َ
اط.
اف» َأ ْيَ :
َأ ْيْ :

غريب الحديث:

إماء اهلل :يريد بذلك النساءُ ،فيقال :أمة اهلل كما ُيقال :عبد اهلل ،و ُيقال :إماء اهلل كما
ُيقال :عباد اهلل.

هداية الحديث:

سبب يقتضي الضرب وإال
على اإلنسان أال
ٰ
يتمادى في ضرب أهله ،فإن ُوجد ٌ
ٰ )1
فال يضرب ،فيكون الضرب آخر العالج.
 )2من اعتاد ضرب أهل بيته ّ
على نقصان الخيرية فيه؛ ألن خيار الناس خيارهم
دل ٰ
لنسائهم.
َ
 280/8ــ وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما َأنَّ
رسول اهلل ^
ِ
الصالِ َح ُة» .رواه مسلم.
قال ُّ
«الدن َْيا َم َت ٌ
الم ْر َأ ُة ّ
اعَ ،و َخ ْي ُر َم َتاع َها َ

غريب الحديث:

متاع :شيء يتمتع به ،كما يتمتع المسافر بزاده.

216

باب الو�صية بالن�ساء

هداية الحديث:

 )1إذا ُو ِّفق العبد المرأة صالحة في دينها وعقلها ،فهذا خير متاع الدنيا.
إلى آخرته.
 )2المرأة الصالحة خير زاد ُي َب ِّلغ العبدَ ٰ
فائـدة:

على عبده زكريا عليه الصالة والسالم قال﴿ :ﯢ
لما أراد اهلل
تعالى أن َّ
يمتن ٰ
ٰ
ﯣ ﯤ﴾ ِ
يسعى في أسباب صالح زوجته؛ ألن ذلك يصلح
فمن فقه العبد أن
ٰ
البيت كله .ويتحقق ذلك بأمور ،منها:
تعالى ،فصالح الزوج سبب لصالح الزوجة.
على طاعة اهلل
ٰ
 1ــ أن يستقيم هو ٰ

قال ^« :أقيموا الصالة ،وآتوا الزكاة ،وحجوا واعتمروا ،واستقيموا يستقم

بكم» .رواه الطبراني في (المعاجم الثالثة) عن سمرة.
تعالى﴿ .ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
 2ــ أن يع ِّلمها ويربيها في ظالل العبودية هلل
ٰ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ [النحل.]97 :

 3ــ أن يديم الدعاء بأن يصلح اهلل زوجه﴿ .ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﴾ [الفرقان.]74 :

على سوء الخلق العارض من الزوجة ﴿ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
 4ــ أن يصبر ٰ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [النساء.]19 :

ويتحرى الحالل ،فهو سبب للبركة والصالح ،والتوفيق
 5ــ أن يطيب مكسبه،
ٰ
والفالح﴿ .ﮡﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾ [المؤمنون.]51 :
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تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
قال اهلل
ٰ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾

[النساء.]34 :

هداية آ
الية:

تعالى به ،ومن ذلك أن الرجل
اختصهم اهلل
على النساء؛ لِ َما
ّ
 )1الرجال هم ّ
ٰ
القوامون ٰ
على المرأة.
هو الذي ُينفق ٰ
تعالى ،وتديم عبادة
سر الرجل وغيبته بما حفظ اهلل
 )2كرامة المرأة في بيتها ،فتحفظ َّ
ٰ
ربها ،وطاعة زوجها.
األح ِ
َ
اد ُ
يث:
وأ َّما َ
األح َو ِ
السابق في ا ْل َباب َق ْب َل ُه.
َف ِم ْن َها َح ِد ُ
يث َع ْمرو بن ْ
ص َّ

ُ
الر ُج ُل
 281/1ــ وعن َأبي هرير َة رضي اهلل عنه قال :قال
رسول اهلل ^« :إ َذا َد َعا َّ
امر َأت َُه إ َلى ِفر ِ
ات َغ ْض َب َ
متفق
المالئِ َك ُة َح َّت ٰى تُصبِ َح»ٌ .
اش ِه َف َل ْم ت َْأتِ ِهَ ،ف َب َ
ان َع َل ْي َهاَ ،ل َع َن ْت َها َ
ٰ َ
َْ
عليه.
ِ
المر َأ ُة َه ِ
اج َر ًة ِف َر َ
المالئِ َك ُة َح َّت ٰى
اش زَ ْو ِج َها َل َع َن ْت َها َ
وفي رواية لهما« :إذا َباتَت َ ْ
تُصبِ َح».
رسول اهلل ^« :وا َّل ِذي َن ْف ِسي بِي ِ
ُ
ده َما ِم ْن َر ُج ٍل َي ْد ُعو ْام َر َأت َُه إ َل ٰى
وفي رواية :قال
َ
اء س ِ
ِ
اش ِه َ ،ف َتأبى َع َلي ِه  ،إال َ ِ ِ
ِفر ِ
اخط ًا َع َل ْي َها َح َّت ٰى َي ْر َض ٰى َع ْن َها».
الس َم َ
َ
كان ا َّلذي في َّ
َٰ ْ

غريب الحديث:

على هذه المرأة باللعنة ،واللعنة هي الطرد واإلبعاد من
لعنتها المالئكة :تدعو ٰ

رحمة اهلل.

تأبى :تمتنع.
ٰ
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هداية الحديث:

 )1دليل صريح لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن اهلل  في السماء ،مست ٍو
على عرشه ،وعرشه فوق سبع سمواتَّ ،
على هذا نصوص الشرع واإلجماع.
دل ٰ
ٰ
على زوجته ،ويتأكد هذا في حق الزوج القائم بحق
 )2بيان عظم حق الزوج ٰ
زوجته.
على المرأة ،التي تمتنع عن فراش
 )3الترهيب من سخط اهلل
تعالى ،ولعنة المالئكة ٰ
ٰ
زوجها ،بقصد المخالفة والعصيان من غير سبب شرعي.
َ
 282/2ــ وعن َأبي هرير َة رضي اهلل عنه أيض ًا َأنَّ
رسول اهلل ^ قال« :ال َي ِح ُّل

ِ
وم َوزَ و ُج َها َش ِ
ِ ٍ
اهدٌ إلاَّ بِإ ْذنِ ِهَ ،وال ت َْأ َذ َن ِفي َب ْيتِ ِه إلاَّ
متفق عليه،
بإذنه»ٌ .
ال ْم َر َأة َأنْ ت َُص َ ْ
َ
وهذا لفظ البخاري.

غريب الحديث:

شاهد :حاضر.

هداية الحديث:

 )1الزوج إذا كان غائب ًا فللمرأة أن تصوم ماشاءت.
 )2الزوج يحكم في أهله بالمعروف ،فله أن يمنع من يخاف الضرر من وجودهم
في بيته.
فائـدة:
هل حكم صالة النفل مثل صيام النفل البد فيها من اإلذن؟

قال العلماء :إن صالة التطوع ليست كالصوم ،ألن وقت الصالة قصير؛ بخالف
الصوم فإنه يستغرق كل النهار ،فلها أن تص ِّلي ولو كان زوجها حاضر ًا ،إال أن يمنعها،
على الزوج أ ّ
اليحرم زوجته الخير ،بل يحثها عليه.
لكن ٰ
فائـدة:
اإلذن في إدخال البيت نوعان:

عنى به ُعرف أوساط الناس وعادتهم ،مثل دخول امرأة الجيران
ــ اإلذن العرفيُ :ي ٰ
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والقريبات وما أشبه ذلك.

ِ
ِ
مضرة ،فال
رأيت فيه
شئت إال َمن
ــ اإلذن اللفظي :يأن يقول لها :أدخلي َمن
ّ
تُدخليه ،فيتقيد األمر بإذنه.

 283/3ــ وعن ِ
بي ^ قالُ :
«ك ُّل ُك ْم َراعٍ َ ،و ُك ُّل ُك ْم
ابن ُع َ
مر رضي اهلل عنهما عن ال َّن ِّ
األ ِمير راعٍ َ ،والر ُج ُل راعٍ َع َلى َأ ْه ِل بيتِ ِهَ ،و َ ِ
ِ ِِ
اعي ٌة َع َلى َبي ِ
َم ْس ُؤ ٌ
ت
َ
ول َع ْن َرعيتهَ ،و َ ُ َ
َ
الم ْرأ ُة َر َ
َّ
ٰ ْ
َْ
ٰ
زَ و ِجها َو َو َل ِ
سـؤ ٌ
ـد ِهَ ،ف ُك ُّل ُ
متفق عليه.
ول َع ْن َر ِع َّيتِ ِه»ٌ .
ـك ْم َراعٍ َ ،و ُكـ ُّل ُك ْم َم ُ
ْ

غريب الحديث:

ويرعى مفاسده
هيئها له،
على الشيء ،بأن
يرعى مصالحه ُفي ِّ
ٰ
ٰ
الراعي :هو الذي يقوم ٰ
فيج ّنبه إياها.

هداية الحديث:

 )1الخطاب لألمة جميع ًا ،يبين فيه الرسول ^ مراتب المسؤولية الواجب أداؤها
لتحقيق المصالح.
 )2الرعاة تتنوع رعايتهم ،ما بين مسؤولية كبيرة واسعة ،ومسؤولية صغيرة ضيقة.
على زوجته ،فهو حق عظيم يجب عليها أن تقوم به.
 )3عظم حق الزوج ٰ
َ
َ
لي ِ
طلق ِ
علي رضي اهلل عنه َأنَّ
رسول اهلل ^ قال« :إ َذا
بن ٍّ
284/4ــ وعن أبِي َع ٍّ
َت َع َل ٰى ال َّت ُّنور» .رواه الترمذي والنسائي،
اجتِ ِه َف ْل َت ْأتِ ِه َوإنْ َكان ْ
الر ُج ُل زَ ْو َج َت ُه لِ َح َ
َد َعا َّ
وقال ِ
الترم ِذي :حديث حسن صحيح.
285/5ــ وعن َأبي هرير َة رضي اهلل عنه عن ال َّنبي ^ قالَ « :لو ُك ْن ُت ِ
آمر ًا َأ َحد ًا
ْ
ِّ
أل َح ٍد َ
أنْ َيس ُجدَ َ
الم ْر َأ َة َأنْ ت َْس ُجدَ لِ َز ْو ِج َها» .رواه الترمذي وقال :حديث
أل َم ْر ُت َ
ْ
حسن صحيح.

غريب الحديث:

لحاجته :موضع قضاء الرجل شهوته من زوجته ،ويحتمل أن المراد حاجة الرجل
مطلق ًا.
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التنور :الموضع الذي يخبز فيه.

هداية أ
الحاديث:

على وجوب مبادرة المرأة لطاعة زوجها ،ولو كانت في أصعب
 )1التأكيد العظيم ٰ
الظروف.
 )2سد الشريعة باب فتنة الرجل بالمرأة؛ فأباحت له زوجته ،ورغّ بت الزوجة بوجوب
طاعته.
 )3تعظيم حق الزوج ،وترغيب الزوجة في طاعة زوجها بالمعروف.
رسول اهلل ^َ :
ُ
«أ ُّي َما ْام َر َأ ٍة
 286/6ــ وعن ُأ ِّم َس َل َم َة رضي اهلل عنها قالت :قال
اض َ ،د َخ َل ِ
َتَ ،وزَ ْو ُج َها َع ْن َها َر ٍ
الج َّنة» .رواه الترمذي وقال حديث حسن().
َمات ْ
ت َ

هداية الحديث:

 )1طاعة الزوج سبب لدخول الجنة.
 )2تكريم الشريعة للمرأة؛ حين هيأت لها عم ً
ال تدخل به الجنة ،إنْ هي صبرت
وأطاعت بالمعروف.
 )3إذا مات الزوج وهو غير ٍ
على خطر عظيم ومتوعدة
راض عن زوجته ،فإنها ٰ
بالعقوبة.
بي ^ قال« :ال ت ُْؤ ِذي ْام َر َأ ٌة
 287/7ــ وعن معاذ بن جبل رضي اهلل عنه عن ال َّن ِّ
ين :ال ت ُْؤ ِذ ِ
يه َقا َت َل ِ
الحو ِر ا ْل ِع ِ
ك اهلل ! َفإنَّما ُه َو
زَ ْو َج َها في ُّ
الدن َْيا إلاَّ َقا َل ْت زَ ْو َج ُت ُه ِم َن ُ
يل ي ِ
ِ ِ ِ
وش ُك أنْ ُي َفا ِر َق ِ
ك إ َل ْي َنا» .رواه الترمذي وقال :حديث حسن.
ع ْندَ ك َدخ ٌ ُ

هداية الحديث:

على خطورة
 )1الحور العين ّ
تقبح المرأة التي تؤذي زوجها في الدنيا ،وهذا دليل ٰ
العصيان.
ممر ال دار
على حسن الصحبة؛ ألن هذه الدنيا دار ٍّ
 )2حث األزواج والزوجات ٰ
مقر.
ٍّ

( )1الحديث إسناده ضعيف.
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ٍ
بي ^ قالَ «:ما ت ََركْ ُت
 288/8ــ وعن أسا َم َة بن زيد رضي اهلل عنهما عن ال َّن ِّ
ال ِم َن ال ِّنس ِ
َب ْع ِدي ِف ْت َن ًة ِهي َأ َضر َع َلى الر َج ِ
اء» .متفق عليه.
َ
ُّ ٰ ِّ
َ

هداية الحديث:

بي ^ بهذه الفتنة ،إنما هو للتحذير من فتنة النساء.
 )1إخبار ال َّن ِّ

سد كل طريق يوجب الفتنة بالمرأة ،ومن ذلك تحريم االختالط بين الرجال
ّ )2
والنساء.
فائدة:

تعالى ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ــ قال اهلل
ٰ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ [آل عمران:

ُّ ، ]14
فكل هذه مما زُ ِّين للناس في دنياهم ،وصارت سبب ًا لفتنتهم ،لكن أشدها فتنة
النساء؛ ولهذا بدأ اهلل بها فقال﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﴾.

على زوجته ويؤذيها،
ــ بعض الرجال يفهم هذه األحاديث فهم ًا خاطئ ًا فيتسلط ٰ
وما عرف أن هذه األحاديث ال تفتح له باب ًا للظلم والعدوان ،بل عليه أن يكون عاد ً
ال
منصف ًا لزوجته ،ويقابلها باإلحسان ،وأن يؤدي ما عليه من الحقوق ﴿ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾ [البقرة ]228 :فالزوج العاقل يبني عالقته مع أهله
حتى ينال الفالح والصالح ،ويكون قدوته
على المودة والرحمة ،والصفح والنصحٰ ،
ٰ
في ذلك بيت النبوة وحاله ^ مع زوجاته وأهله ،واهلل الموفق.
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 36ـ باب النفقة على العيال
تعالى:
تعالى﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ [البقرة ، ]233 :وقال
قال اهلل
ٰ
ٰ

﴿ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

تعالى﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾ [سبأ.]39 :
ﮊ ﮋ﴾ [الطالق ،]7 :وقال
ٰ

فائــدة:
األدنى ،واألب األعلى ،كالجد ومن فوقه.
المولود له :هو األب ،ويشمل األب
ٰ

هداية آ
اليات:

تشق
على العيال بما يقدر عليه الرجل ،من غير ُكلفة زائدة ُّ
على النفقة ٰ
 )1الحث ٰ
عليه.
َـك َّف َل اهلل تعالى باإلخالف على ِ
 )2ت َ
ضيع له.
ٰ ُ
على عياله ،ومن تك َّفل اهلل به فال ُم ِّ
المنفق ٰ
ٰ
فائــدة:
شروط اإلنفاق:
ِ
على اإلنفاق ،فإن كان عاجز ًا فإنه اليجب
الشرط األول :أن يكون ُ
المنفق قادر ًا ٰ
عليه اإلنفاق إال بما يستطيعه.
نفق وارث ًا للم ْن َفق عليه ،فإن كان الم ِ
الشرط الثاني :أن يكون الم ِ
نفق قريب ًا اليرث،
ُ
ُ
ُ
فإنه اليجب عليه اإلنفاق.
رسول اهلل ^ِ :
ُ
«دي َن ٌار َأ ْن َف ْق َت ُه
 289/1ــ وعن َأبي هرير َة رضي اهلل عنه قال :قال

ْت بِ ِه َع َل ٰى ِم ْس ِك ٍ
في َسبِ ِ
ينَ ،و ِدي َن ٌار َأ ْن َف ْق َت ُه
يل اهللَ ،و ِدي َن ٌار أ ْن َف ْق َت ُه في َر َق َب ٍةَ ،و ِدي َن ٌار ت ََص َّدق َ
َع َل ٰى َأ ْه ِل َكَ ،أ ْع َظ ُم َها َأ ْجر ًا ا َّل ِذي أ ْن َف ْق َت ُه َع َل ٰى َأ ْه ِل َك» .رواه مسلم.
ِ
 290/2ــ وعن َأبي عبد اهلل َوي َق ُ
الر ِ
حمن ـ َث ْو َب َ
ان ْبن ُب ْج ُد َد َم ْو َل ٰى
ال له :أبو عبد َّ
ِ
«أف ُ ِ
رسول اهلل ^َ :
ُ
الر ُج ُل دي َن ٌار ُي ْن ِف ُق ُه َع َل ٰى
رسول اهلل ^ قال :قال
ْضل دي َنا ٍر ُي ْنف ُق ُه َّ
ِ
ِ
أص َحابِ ِه في َسبِ ِ
ِع َيالِ ِهَ ،و ِدي َن ٌار ُي ْن ِف ُق ُه َع َل ٰى َد َّابتِ ِه في َس ِ
يل اهلل».
بيل اهللَ ،ودي َن ٌار ُينف ُق ُه َع َل ٰى ْ
رواه مسلم.
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هداية أ
الحاديث:

على األهل؛ فهو أفضل النفقات الواجبة لما يترتب عليه من البر.
 )1فضيلة اإلنفاق ٰ
على من سواهم فرض كفاية ،وفرض
على األهل فرض عين ،واإلنفاق ٰ
 )2اإلنفاق ٰ
العين أفضل من فرض الكفاية عند أكثر أهل العلم.
َ
َ
جر في
قلت يا
 291/3ــ وعن ِّأم َس َل َم َة رضي اهلل عنها قا َل ْتُ :
رسول اهللَ ،ه ْل لي أ ٌ
ِ
َ َ ِ
هك َذا َو َ
هم َ
ني؟ فقال:
َبني أبي َس َل َم َة أنْ أنْفقَ َع َل ْي ِه ْمَ ،و َل ْس ُت بِ َتا ِر َكت ْ
هك َذا ،إن ََّما ُه ْم َب َ
«ن ََعم َل ِ
ك َأجر َما َأ ْن َفق ِ
متفق عليه.
ْت َع َل ْي ِه ْم»ٌ .
ْ ُ
ْ

اص رضي اهلل عنه في ِ
292/4ــ وعن ِ
حديثِ ِه َّ
سعد بن َأبي َو َّق ٍ
الط ِو ِ
يل الذي َق َّد ْم َنا ُه
َ
اب في ( َب ِ
في َأ َّو ِل ا ْل ِك َت ِ
اب ال ِّن َّي ِة) َأنَّ
«وإن ََّك َل ْن ُت ْن ِفقَ َن َف َق ًة ت َْب َت ِغي
رسول اهلل ^ قال لهَ :
ُ ِ
متفق عليه.
في ْام َر َأتِ َك»ٌ .
بِ َها َو ْج َه اهلل إلاَّ أج ْر َت بِ َها َح َّت ٰى َما ت َْج َع ُل في ِّ
ٍ
بي ^ قال « :إ َذا َأ ْن َفقَ
293/5ــ وعن أبي َم ْس ُعود ا ْل َب ْد ِر ِّي رضي اهلل عنه عن ال َّن ِّ
ِ
َ ِِ
متفق عليه.
هي َل ُه َصدَ َق ٌـة»ٌ .
َّ
الر ُج ُل َع َل ٰى أ ْهله َن َف َق ًة َي ْح َتس ُب َها َف َ

غريب الحديث:

لست بتاركتهم هكذا وهكذا :أي :يتفرقون في طلب القوت يمين ًا وشما ً
ال.

في امرأتك :أي :في فمها.
في ِّ

تعالى والتقرب إليه.
يحتسبها :أي يقصد بها وجه اهلل
ٰ

هداية أ
الحاديث:

َّ
على األهل والعيال.
 )1من أبواب الطاعات
المرغب فيها؛ النفقة ٰ
على أهل
إلى النفقة المعتادة ٰ
 )2العادات تصبح عبادات بحسن نية العبد؛ فانظر ٰ
ِ
على
لما احتسبها في سبيل اهللَ .ف ْل
الرجل ،كيف صارت صدقة ّ
يحرص المنفقون ٰ
تصحيح النيات.
ُ
رسول اهلل
 294/6ــ وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما قال :قال
^َ :
ٌ
صحيح رواه أبو داود وغيره.
حديث
وت».
الم ْر ِء إ ْثم ًا َأنْ ُي َض ِّي َع َم ْن َي ُق ُ
ٌ
«ك َف ٰى بِ َ
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ِ
َ
ورواه مسلم في صحيحه بِ َم ْع َنا ُه قالَ :
س َع َّم ْن َي ْم ِل ُك
«ك َف ٰى بِ َ
الم ْرء إ ْثم ًا أن َي ْحبِ َ
ُقوت َُه».

غريب الحديث:

يقوت :من ينفق عليه.

هداية الحديث:

ضيع من ينفق عليه ،وهو شامل لإلنسان وغيره مما
على َمن ّ
 )1التهديد والوعيد ٰ
تلزمه النفقة عليه.
 )2وجوب رعاية من ألزمك اهلل باإلنفاق عليهم.
َ
َ
بي ^ قالَ « :ما ِم ْن َي ْو ٍم ُي ْصبِ ُح
 295/7ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه أنَّ ال َّن َّ
باد ِف ِ
ان َي ْن ِز ِ
يه إلاَّ َم َل َك ِ
ول َأ َح ُد ُه َما :ال َّلهم َأ ْع ِط ُم ْن ِفق ًا َخ َلف ًاَ ،و َي ُق ُ
النَ ،ف َي ُق ُ
اآلخ ُر:
ول َ
ا ْل ِع ُ
متفق عليه.
ال َّلهم َأ ْع ِط ُم ْم ِسك ًا َت َلف ًا»ٌ .

غريب الحديث:

خلف ًا :عوض ًا عما أنفقه.

تلف ًا :هالك ًا عما حبسه ومنعه عن مستحقيه.

هداية الحديث:

 )1الترغيب في الدعاء للكريم بمزيد العوض ،وأن يخلفه اهلل خير ًا مما أنفق ،والدعاء
على البخيل بتلف ماله الذي منعه وكنزه.
ٰ
 )2استجابة اهلل دعاء العبد ألخيه بظهر الغيب.
على
 )3دعاء المالئكة للمؤمنين الصالحين المنفقين بالخير والبركة ،وفي هذا حث ٰ
اإلنفاق.
 )4اإلنفاق في سبيل اهلل من شكر النعم ،وهو سبب في المزيد ﴿ :ﭰ ﭱ
ﭲ﴾.
ِ
ِ
الس ْف َلىَ ،و ْابدَ أ بِ َم ْن
بي ^ قال « :ا ْل َي ُد ا ْل ُع ْل َيا َخ ْي ٌر م َن ا ْل َيد ُّ
 296/8ــ وعنه عن ال َّن ِّ
ان َع ْن َظه ِر ِغنىَ ،و َم ْن يس َتع ِف ْ ِ
ت َُع ُ
الصدَ َق ِة َما َك َ
هللَ ،و َم ْن َي ْس َتغْ ِن
ولَ ،و َخ ْي ُر َّ
ف ُيع َّف ُه ا ُ
ْ
َْ ْ
ً

باب النفقة على العيـال

ِِ
هلل» .رواه البخاري.
ُيغْ نه ا ُ
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غريب الحديث:

اليد العليا :اليد المنفقة المعطية.
اليد السفلى :اليد اآلخذة.

ظهر غنى :غير محتاج إليها ،أي :بعد أن يستغني بقدر الكفاية ألهله وعياله.
ُّ
الكف عن الحرام.
يستعفف :يطلب من اهلل العفة ،وهي:
يستغن :يقنع بما قسم اهلل له.

هداية الحديث:

الغنى للرجل الصالح الذي يقوم بحق المال ،فنِ ْعم المال الصالح للعبد
 )1تفضيل
ٰ
الصالح.

 )2كراهية السؤال والتنفير عنه ،فال يجوز إال لضرورة أوحاجة أو سبب شرعي.
 )3الع َّفة والقناعة من صفات أهل اإليمان.

على استكمال األعمال الصالحة التي نواها في نفسه ،أعانه اهلل
 )4من استعان باهلل ٰ
وب ّلغه مراده وكفاه.
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النفاق مما يحب ومن الجيد
 37ـ باب إ
تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾ [آل عمران ، ]92 :وقال
قال اهلل
ٰ

تعالى﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ٰ

ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾ [البقرة.]267 :

هداية آ
اليات:

على صدق إيمان العبد.
ُ )1س ِّميت الصدقة صدقة لداللتها ٰ

 )2اإلشارة إلى طبع العبد؛ فهو اليرضى أن يأخذ الرديء بد ً
ال عن الطيب ،فكيف
ٰ
ٰ
يرضى أن يعطي الرديء بد ً
ال عن الطيب؟!.
ٰ
على العبد أن يكون ذا همة عالية في الخيرُ ،فينفق من أطيب ماله ومما يحب،
ٰ )3
ٍ
فعندئذ تزكو نفسه وتطيب.
297/1ــ عن أنس رضي اهلل عنه قالَ :ك َ
ان َأ ُبو َط ْل َح َة رضي اهلل عنه َأكْ ث ََر األن َْصا ِر
الم ِدي َن ِة َما ً
ال ِم ْن ن َْخ ٍلَ ،و َك َ
الم ْس ِج ِد،
ان َأ َح ُّب َأ ْم َوالِ ِه إ َل ْي ِه َب ْي َر َح ُاءَ ،و َكان ْ
مس َتقْب َل َة َ
بِ َ
َت ْ
رسول اهلل ^ ي ْد ُخ ُل َها َويشْ ر ُب ِم ْن َم ٍ
بَ .ق َ َ
ُ
اء ِف َيها َط ِّي ٍ
َو َك َ
َسَ :ف َل َّما ن ََز َل ْت هذه
ان
َ
ال أن ٌ
َ َ
َ
َ
إلى رسول اهلل ^،
اآل َي ُة﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾ قام أ ُبو ط ْل َح َة ٰ
رسول اهلل إنَّ ا َ
َ
هلل ت ََعا َل ٰى َأن َْز َل َع َل ْي َك﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾
فقال :يا
تعالى،
َوإنَّ َأ َح َّب َمالي إ َل َّي َب ْي َر َح ُاءَ ،وإن ََّها َصدَ َق ٌة هلل ت ََعا َل ٰى َأ ْر ُجو بِ َّر َها َو ُذ ْخ َر َها ِع ْندَ اهلل
ٰ
رسول اهلل َح ْي ُث َأ َر َ
َ
رسول اهلل ^َ « :بخٍ ! ذلِ َك َم ٌ
ُ
ابح ،ذلِ َك
اك اهللُ ،فقال
َف َض ْعها يا
ال َر ٌ
َم ٌ
ين» فقال أ ُبو َط ْل َح َة:
ابحَ ،و َق ْد َس ِم ْع ُت َما ُق ْل َتَ ،وإنِّي َأ َر ٰى َأنْ ت َْج َع َل َها في األق َْربِ َ
ال َر ٌ
َ
متفق عليه.
َأف َْع ُل يا
رسول اهللَ ،ف َق َّس َم َها أ ُبو َط ْل َح َة في َأ َقا ِربِ ِه َو َبني َع ِّم ِهٌ .
ِ
ِ
قو ُل ُه ^َ « :م ٌ
ِ
الموحدة
بالباء
ايح»
ابح» ُر ِو َي في
و«ر ٌ
«ر ٌ
ال َر ٌ
ابح» َ
الصحيحينَ :
المثناةَ ،أي :رايح َع َلي َك َن ْفع ُه ،و«بير َح ُاء» َح ِدي َق ُة ن َْخ ٍل ،وروي بكس ِر ِ
ِ
ِ
الباء
وبالياء
ُ
َْ َ
َ ٌ ْ
َو ِ
فتحها.
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غريب الحديث:

مستقبلة المسجد :في قبلة المسجد النبوي.

ُذخرها :أجرها.

َبخٍ  :كلمة تقال لتفخيم األمر واإلعجاب به.

هداية الحديث:

إلى الخير ،فقد عرفوا قدر الدنيا
 )1مبادرة الصحابة رضي اهلل عنهم ومسارعتهم ٰ
تعالى من األجر الباقي.
اليقارن بما عند اهلل
وقدر المال ،وأنه
َ
ٰ
وإما أنت زائل
 )2ما ُلك الحقيقي هو ما تقدمهّ ،أما ما تتمسك به فهو ّإما زائل عنكّ ،
ِ
إلى اهلل والدار اآلخرة.
عنهَ .ف ْل
على أن يكون له زاد يوصله ٰ
يحرص العبد ٰ
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 38ــ باب وجوب أ�مر أ�هله و أ�والده المميزين و�سائر من في رعيته
بطاعة اهلل تعالى ونهيهم عن المخالفة وت أ�ديبهم
منهي عنه
ومنعهم من ارتكاب ّ
تعالى:
تعالى﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ [طه ، ]132 :وقال
قال اهلل
ٰ
ٰ

﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾ [التحريم.]6 :

هداية آ
اليات:

تعالى ــ لما
 )1وجه المناسبة بين هذا الباب وما سبق قبله ،أن المؤلف ــ رحمه اهلل
ٰ
ذكر مايجب لألهل من غذاء الجسم ،ذكر لهم ما يجب من غذاء الروح ،فأول ما
يؤمرون به إقامة التوحيد والصالة.
تعالى ،وطاعة رسوله ^ سبب للوقاية من عذاب اهلل في
 )2إن أمر األهل بطاعة اهلل
ٰ
الدنيا واآلخرة.

علي رضي اهلل
 298/1ــ عن أبي هرير َة رضي اهلل عنه قال :أخذ
الحسن ُ
ُ
بن ٍّ
رسول اهلل ^ِ :
عنهما تَمر ًة ِم ْن تَم ِر الصدَ َق ِةَ ،ف َجع َل َها في ِف ِ
ُ
«ك ْخ ِك ْخْ ،ار ِم
يه  ،فقال
َ
َّ
ْ
ْ َ
ِ
الصدَ َق َة!؟» .متفق عليه.
بِ َهاَ ،أ َما َعل ْم َت َأنّا ال ن َْأ ُك ُل َّ
الخ ِ
ِ ِ
ِ
ال بإس َك ِ
ان َ
اء،
وفي رواية« :إنّا ال تَح ُّل َل َنا َّ
الصدَ َق ُة» وقوله( :ك ْخ ك ْخ) ُي َق ُ ْ
ال بِ َكس ِر َها َمع ال َّت ْن ِو ِ ِ ِ
للصبي َع ِن المس َتق َْذر ِ
اتَ ،و َ
الح َس ُن
كان َ
َ
ُ ْ َ
َو ُي َق ُ ْ
ين ،وه َي َكل َم ُة زَ ْج ٍر َّ ِّ
رضي اهلل عنه صبِ ّي ًا.

هداية الحديث:

ُّ
بي ^؛ وذلك ألنهم رضي اهلل عنهم أشرف الناس،
 )1الصدقة
التحل آلل ال َّن ِّ
والصدقات والزكوات هي أوساخ الناس ،وال يتناسب ألشراف الناس أن يأخذوا
أوساخ الناس.
على ترك المحرمات ،كما يجب
على المربي الناجح أن يؤدب أوالده وطالبه ٰ
ٰ )2
على فعل الواجبات.
عليه أن يؤدبهم ٰ
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ِ
ص ُعمر بن أبي س َلم َة عبد اهلل بن ِ
األسد َر ِ
بيب
عبد
َ َ
 299/2ــ وعن أبي َح ْف ٍ َ َ
ِ
ِ
ُ
َت َي ِدي ت َِط ُ
يش في
قال:ك ْن ُت ُغالم ًا في ِح ْج ِر
رسول اهلل ^
رسول اهلل ^َ ،و َكان ْ
ُ
تعالىَ ،و ُك ْل بِ َي ِمينِ َكَ ،و ُك ْل ِم َّما
هلل
الص ْح َف ِة ،فقال لي
الم َس ِّم ا َ
رسول اهلل ^َ « :يا ُغ ُ
َّ
ٰ
َي َ
متفق عليه.
ليك» َف َما زَ ا َل ْت تِ ْل َك ِط ْع َمتِي َب ْع ُدٌ .
ِ
«وت َِط ُ
الص ْح َف ِة.
َ
ور في ن ََواحي َّ
يش» :ت َُد ُ

غريب الحديث:

ربيب رسول اهلل :ابن زوجته أم سلمة رضي اهلل عنها.

في حجر رسول اهلل :في كنفه وحمايته ^.
ِط ْعمتي :بكسر الطاء ،أي صفة أكلي.

هداية الحديث:

على كيفية األكل والشرب ،وغيرها من اآلداب
على الولي أن يؤ ِّدب أوالده ٰ
ٰ )1
النبوية واألخالق الشرعية.

بي ^ وتعلميه ،فلم يزجر الغالم حين أساء أدب الطعام ،ولكن
 )2حسن خلق ال َّن ِّ
مه برفق.
ع َّل ُ
 )3إن تعليم الصغا ِر ِم َ
الينسى ما تعلمه
ثل هذه اآلداب من أحسن التعليم ،فالطفل
ٰ
وهو صغير.
فائــدة:
الغالم في الحديث ثالثة:
بي ^
َ
اآلداب التي ع ّلمها ال َّن ُّ
 )1يجب عند ابتداء األكل أن يقول« :بسم اهلل» ،ولو ترك التسمية شاركه الشيطان
في أكله ،فإن نسي قال أثناء الطعام« :بسم اهلل أوله وآخره».
 )2قولهُ :
على اإلنسان أن يأكل
على سبيل الوجوب؛ فيجب ٰ
«وك ْل بيمينك» أمر ٰ
نهى أن يأكل أو يشرب الرجل بشماله ،وقال« :إن
بي ^ ٰ
ويشرب بيمينه،ألن ال َّن َّ
الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله».
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 )3قوله« :وكل مما يليك» يعني :التأكل من جانب غيرك ،فإن اعتديت وتجاوزت
إلى حد حافة غيرك فهذا من سوء األدب.
ٰ
فائدة:
هل يجوز األكل باليد اليسرى؟ أو أخذ الطعام من غير ما يلي ِ
اآلكل؟:

 )1إذا كان هناك ضرورة لألكل باليد اليسرى ،كعذر من مرض ونحوه فال بأس
بذلك.
تنوع الطعام وتعددت أطباقه ،فال بأس أن يأكل الجالس من غير ما يليه من
 )2إذا ّ
األطباق.
َ
 300/3ــ وعن ِ
رسول اهلل ^ُ :
«ك ُّل ُك ْم
مر رضي اهلل عنهما قال :سمعت
ابن ُع َ
ِ ِِ
ِ ِِ
َراعٍَ ،و ُك ُّل ُك ْم َم ْس ُؤ ٌ
والر ُج ُل َرا ٍع في
ول َع ْن َرع َّيته؛ اإل َم ُام َراعٍَ ،و َم ْس ُؤول َع ْن َرع َّيتهَّ ،
رأة ر ِ
ِ ِِ
اع ٌية في َب ِ
َأ ْه ِل ِه َو َم ْس ُؤ ٌ
يت زَ ْو ِج َها َو َم ْس ُؤو َل ٌة َع ْن َر ِع َّيتِ َها،
الم َ َ
ول َع ْن َرع َّيتهَ ،و َ
َوا ْل َخ ِ
اد ُم َرا ٍع في َم ِ
ول َع ْن َر ِع َّيتِ ِهَ ،ف ُك ُّل ُك ْم َرا ٍع َو َم ْس ُؤ ٌ
ال َس ِّي ِده َو َم ْس ُؤ ٌ
ول َع ْن َر ِع َّيتِ ِه».
متفق عليه.

هداية الحديث:

ٍ
على الوجه
على كل
شخص في المجتمع اإلسالمي مسؤولية يجب أن يؤديها ٰ
ٰ )1
تعالى.
يرضى به اهلل
الذي
ٰ
ٰ
يكمل
 )2بتوزيع المسؤوليات والرعايات تكمل األمور وتستقيم ،فأهل اإليمان ّ
بعضهم بعض ًا.

فائــدة:

إلى أهل العلم ،والصدور عنهم ،واالهتداء
في هذا الحديث وصية عظيمة بالرجوع ٰ
بهديهم ،ووجه ذلك ما قاله العلاَّ مة الطاهر بن عاشور (ت1393هـ) ــ رحمه اهلل

تعالى ــ في فقه الحديث« :لم يجعل العلماء رعاة لألمة وال مسؤولين عن الرعية ألنهم
ٰ
َمرجع يرجع إليه الراعون».
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وقال أيض ًا« :إن كوارث هذه األمة ومصائبها ما طلع قرنها إال حين أخذت عامتها

تحيد عن هدي العلماء ،وعن اللجوء في مشاكل األمور إليهم ،فلما تجرأت عامة
على االرتماء بأنفسهم في مضايق التدبير لألمور ،دون هدي من علماء
المسلمين ٰ

الشريعة؛ وصاروا أتباع الناعقين من دعاة الضاللة ...حاق بالمسلمين الفشل وأصبح
هاديهم السيف واألسل» .ا هـ ملخص ًا( .أصول النظام االجتماعي في اإلسالم).

 301/4ــ وعن عمرو بن ُش َع ْيب عن أبيه عن َجدِّ ِه رضي اهلل عنه قال :قال
رسول اهلل ^ «مروا َأوال َد ُكم بالص ِ
ُ
وه ْم َع َل ْي َها
ينَ ،و ْ
اض ِر ُب ُ
الة َو ُه ْم َأ ْب َن ُاء َس ْب ِع ِسنِ َ
َّ
ْ
ُُ
ْ
ٍ
الم َض ِ
بإسناد
حسن .رواه أبو داود
اج ِع» .حديث
ٌ
َو ُه ْم َأ ْب َن ُاء َعشْ ٍرَ ،و َف ِّر ُقوا َب ْي َن ُه ْم في َ
ٍ
حسن.
ُ
رسول اهلل
الج َهنِ ِّي رضي اهلل عنه قال :قال
 302/5ــ وعن أبي ُث َر َّي َة َس ْب َر َة بن َم ْع َب ٍد ُ
ٌ
حديث
ين».
ينَ ،و ْ
^َ :
اض ِر ُبو ُه َع َل ْي َها ْاب َن َعشْ ِر ِسنِ َ
الصال َة لِ َس ْب ِع سنِ َ
الصبِ َّي َّ
«ع ِّل ُموا َّ
ِ
والترمذي وقال :حديث حسن.
حسن رواه أبو داود،
ٌ
َو َل ْف ُظ أبي َداو َد« :مروا الصبي بِالص ِ
ين».
الة إ َذا َب َلغَ َس ْب َع ِسنِ َ
َّ َّ َّ
ُُ

غريب الحديث:

واضربوهم :المراد بالضرب الذي يحصل به التأديب بال ضرر.

هداية أ
الحاديث:

على آبائهم؛ أن يأمروهم بالصالة إذا بلغوا سبع سنين ،وأن
 )1بيان حق األوالد ٰ
على تركها إذا بلغوا عشر ًا.
يضربوهم ٰ
فمقتضى
بي ^ أمر بضرب األبناء لتأديبهم وتقويمهم  ،ال إليالمهم وتعذيبهم،
ٰ
 )2ال َّن ُّ
على التقوى.
الرحمة أن يتعلم الولد طاعة اهلل
تعالى لينشأ ٰ
ٰ
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 39ـ باب حق الجار والو�صية به
تعالى﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
قال اهلل
ٰ

ﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ [النساء.]36 :

هداية اآلية:

تعالى
تعالى لعباده؛ فقد جمع بين القيام بالعبودية هلل
 )1القيام بحق الجار وصية اهلل
ٰ
ٰ
والوصية بالجار.
األذى عنه.
 )2حفظ حق الجار يكون باإلحسان القولي والفعلي ،وكف
ٰ
ُ
 303/1ــ وعن ِ
رسول اهلل ^َ « :ما
مر وعائش َة رضي اهلل عنهما قاال :قال
ابن ُع َ
بريل ُي ِ
زَ َ
ال ِج ُ
متفق عليه.
الجا ِر َح َّت ٰى َظ َن ْن ُت َأن َُّه َس ُي َو ِّر ُث ُه»ٌ .
وصينِي بِ َ

غريب الحديث:

سيورثه :سينزل الوحي بتوريثه لشدة العناية.

هداية الحديث:

 )1للجار حق عظيم ،فيجب حفظ جواره ،ومراعاته باإلحسان إليه ،ودفع الضرر
عنه.
 )2جواز التحدث بما يقع في النفس من أمور الخير.
ُ
ذر ،إذا
ذر رضي اهلل عنه قال :قال
رسول اهلل ^َ « :يا أ َبا ٍّ
 304/2ــ وعن أبي ٍّ
اه ْد ِج َيران ََك» .رواه مسلم.
َط َب ْخ َت َم َر َق ًة َف َأكْ ثِ ْر ما َءهاَ ،وت ََع َ
ذر قال :إن خليلي ^ َأ ْو َصاني« :إذا َط َب ْخ َت َم َرق ًا َف َأكْ ثِ ْر
وفي رواية له عن أبي ٍّ
ت ِم ْن ِجيرانِ َكَ ،ف َأ ِصب ُهم ِم ْن َها بِمعر ٍ
َما َءهُ ،ثم ان ُْظر َأ ْه َل َبي ٍ
وف».
َ
َ ُْ
ْ ْ
ْ
َّ ْ

هداية الحديث:

 )1استحباب التهادي بين الجيران؛ ألن ذلك يورث المحبة ،ويزيد المودة.
 )2عدم احتقار شيء من أفعال الخير وإن ق ّلت ،فإنها كلها من المعروف.
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على كل ما يقوي الصلة بين المؤمنين.
بي ^ فقد َّ
 )3كمال هدي ال َّن ِّ
حث ٰ
 305/3ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه أنّ ال َّنبي ^ قال« :واهللِ ال ُي ْؤ ِم ُنَ ،واهللِ
َّ
ِ
ِ
ْ
قال« :ا َّلذي َ
َ
رسول اهلل؟ َ
َ
ال ُي ْؤ ِم ُنَ ،واهللِ ال ُي ْؤ ِم ُن»ِ .ق َ
ال َيأ َم ُن َج ُار ُه َب َوائ َق ُه».
يلَ :م ْن َيا
متفق عليه.
ٌ
ٍ
الج َّن َة َم ْن ال َي ْأ َم ُن َج ُار ُه َب َوائِ َق ُه».
وفي
رواية لمسلم« :ال َي ْد ُخ ُل َ
ور.
«ا ْل َب َوائِق» :ا ْلغَ وائِل َو ُّ
الش ُر ُ

غريب الحديث:

نفي لكمال اإليمان.
ال يؤمن :هذا ٌّ

هداية الحديث:

على الجار ،سواء كان ذلك بالقول؛ بأن يسمع منه مايزعجه
 )1تحريم العدوان ٰ
و ُيحزنه ،أو بالفعل بإلقاء مايؤذي عند بيته ،ونحو ذلك.

األذى والعدوان عن الجيران من كمال اإليمان ،والموفق من عباد اهلل
 )2إن كف
ٰ
سعى في تكميل إيمانه.
تعالى من ٰ
ٰ

ِ
ِ
ِ ِ
ار ٌة
الم ْسل َمات ال ت َْحق َرنَّ َج َ
 306/4ــ وعنه قال :قال رسول اهلل ^َ « :يا ن َسا َء ُ
لِ َجار َتها َو َلو ِف ِ
رس َن َش ٍ
متفق عليه.
اة»ٌ .
َ
ْ

غريب الحديث:

ِفرسن :هو بمثابة الحافر للدابة ،والقدم لإلنسان.

هداية الحديث:

ٌ
على صحة
تعالى  ،وهو
 )1مهما َق َّل المعروف وصغر فإنه عظيم عند اهلل
عالمة ٰ
ٰ
إيمان العبد.

إلى الجيران.
على وعظ النساء وترغيبهن في اإلحسان ٰ
 )2الحث ٰ
َ
 307/5ــ وعنه أنَّ
ار ُه َأنْ َيغْ ِرزَ َخشَ َب ًة
رسول اهلل ^ قال« :ال َي ْم َن ْع َج ٌار َج َ
ضين! واهللِ َ
في ِجدَ ا ِر ِه»ُ .ث َّم ُيق ُ
أل ْر ِم َي َّن بِ َها َب ْي َن
ول َأ ُبو ُه َر ْي َرةََ :ما لي َأ َر ُاك ْم َع ْن َها ُم ْع ِر َ
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َأكْ َت ِ
اف ُـك ْم .متفق عليه.
«خشَ َب ًة» بال َّت ْن ِو ِ
َ
لى اإلف َْر ِاد .وقوله:
«خشَ َب ُه»
والج ْم ِعَ ،و ُر ِو َي َ
ُر ِوي َ
باإلضا َف ِة َ
ين َع ٰ
ِِ
الس َّن ِة.
ما لي َأ َر ُاك ْم َع ْن َها ُم ْع ِر ِض َ
ينَ ،ي ْعني َع ْن هذه ُّ

هداية الحديث:

 )1اليحل للجار أن يمنع جاره من فعل ما ُيصلح بيته ،من غير ضر ٍر يلحقه.

 )2التعاون بين الجيران والتسامح بينهم من حقوق الجار.
إلى
على من ترك أمر ًا شرعي ًا بما يناسب المقام ،إذ تعليم الناس ،والدعوة ٰ
 )3اإلنكار ٰ
الخير ،من أحسن األعمال.
ان ي ْؤ ِم ُن بِاهلل َوا ْليو ِم ِ
َ
 308/6ــ وعنه َأنَّ
اآلخ ِرَ ،فال ُي ْؤ ِذ
رسول اهلل ^ قالَ « :م ْن َك َ ُ
َْ
من بِاهلل َوا ْليو ِم ِ
اآلخ ِرَ ،ف ْل ُي ْك ِر ْم َض ْي َف ُهَ ،و َم ْن َك َ
ار ُهَ ،و َم ْن َك َ
ان ُي ْؤ ِم ُن بِاهلل َوا ْل َي ْو ِم
ان ْ
يؤ ُ
َج َ
َْ
ِ
أو لِ َي ْس ُك ْت» .متفق عليه.
اآلخ ِرَ ،ف ْل َي ُق ْل َخ ْير ًا ْ
 309/7ــ وعن َأبي ُشريحٍ ُ ِ
بي ^ قالَ « :م ْن َك َ
ان
َْ
الخزاع ِّي رضي اهلل عنه أنَّ ال َّن َّ
ان ي ْؤ ِم ُن بِاهلل واليو ِم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اآلخ ِر،
إلى َجا ِره ،و َم ْن َك َ ُ
َْ
ُي ْؤم ُن بالله َوا ْل َي ْو ِم اآلخ ِرَ ،ف ْل ُي ْحس ْن ٰ
ان ي ْؤ ِم ُن باهلل َوا ْليو ِم ِ
اآلخ ِرَ ،ف ْل َي ُق ْل َخ ْير ًا َأ ْو لِ َي ْس ُك ْت» .رواه
َف ْل ُي ْك ِر ْم َض ْي َف ُهَ ،و َم ْن َك َ ُ
َْ

وروى البخاري بعضه.
مسلم بهذا اللفظ،
ٰ

هداية األحاديث

ٍ
ال ُم ٍ
 )1إن إلحاق الضرر بالجار قو ً
ال أو فع ً
ومناف لصفات عباد
ناف لكمال اإليمان،
الرحمن.
 )2القيام بحق الضيف من خصال المؤمنين.
على العبد مراقبة لسانه ،فإما أن يقول خير ًا فيغنم أو يسكت فيسلم ،فالخير كله
ٰ )3
في إمساك اللسان عن اللغو .ومن الحكم المأثورة« :البالء موكل بالقول».
َ
ار ْي ِن،
 310/8ــ وعن عائش َة رضي اهلل عنها قالت :قلت :يا
رسول اهلل إنَّ لي َج َ
َفإلى َأيـهما ُأ ْه ِدي ؟ قال« :إلى َأقْرب ِهما ِم ْن ِ
ك َباب ًا» .رواه البخاري.
ٰ َ َ
ٰ ِّ َ
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هداية الحديث:

 )1الوصية النبوية بمراعاة شعور الجار األقرب.
على جاره ،والقرب المعتبر هو قرب األبواب.
 )2كلما قرب الجار زاد حقه ٰ
على تعلم العلم قبل العمل ،وهذا هو شأن
 )3حرص الصحابة رضي اهلل عنهم ٰ
المو َّفق َ :ي ْع َل ُم ثم يعمل.
 311/9ــ وعن ِ
ُ
عبد اهلل ِ
«خ ْي ُر
مر رضي اهلل عنهما قال :قال
رسول اهلل ^َ :
بن ُع َ
لص ِ
َ
الجير ِ
األ ْص َح ِ
لجا ِر ِه».
ان ِع ْندَ اهلل
احـبِ ِهَ ،
اب ِع ْندَ اهلل َخ ْي ُر ُه ْم َ
تعالى َخ ْي ُر ُه ْم َ
وخ ْي ُر ِ َ
ٰ
رواه الترمذي وقال :حديث حسن.

هداية الحديث:

على تعظيم الصحبة اإليمانية؛ فإن خير األصحاب أكثرهم نفع ًا لصاحبه.
 )1الحث ٰ
تعالى.
َ )2من قام بحفظ الجار واإلحسان إليه ،فهو من خير الجوار عند اهلل
ٰ

تعالى:
بي ^ فيه كل الخير والمحبة واأللفة بين أهل اإليمان ،قال
 )3اتباع هدي ال َّن ِّ
ٰ
﴿ﭡ ﭢ ﭣ﴾.
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 40ـ باب بر الوالدين و�صلة أ
الرحام
تعالى﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
قال اهلل
ٰ

ﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫ

تعالى ﴿:ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ [النساء ، ]36 :وقال
ٰ

تعالى﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾ اآلية
ﭧ ﭨ﴾ [النساء ، ]1 :وقال
ٰ

تعالى:
تعالى﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [العنكبوت ،]8 :وقال
[الرعد ]21 :وقال
ٰ
ٰ
﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﴾ [اإلسراء 23 :ـ  ، ]24وقال

تعالى﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ٰ
ﮂ ﮃ ﮄ ﴾ [لقمان.]14 :

هداية آ
اليات:

تعالى بين حقه الخاص بالعبودية
 )1تعظيم حق الوالدين فاألقربين؛ فقد جمع اهلل
ٰ
وحقهمّ ،
على عظم مرتبتهم.
فدل ٰ
تعالى في المنزلة« .فإن
 )2أحق الناس بصحبة العبد والداه ،فحقهما بعد حق اهلل
ٰ
الوالدين هما سبب وجود اإلنسان ،ولهما عليه غاية اإلحسان ،فالوالد باإلنفاق
تعالى﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ﴾)
والوالدة باإلشفاق»( .تفسير ابن كثير ،عند قوله
ٰ

لت
 312/1ــ عن أبي عبد الرحمن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قالَ :س َأ ُ
لى َوقْتِ َها»ُ ،ق ْل ُتُ :ث َّم َأ ُّي؟
بي ^َ :أ ُّي ا ْل َع َم ِل َ
إلى اهلل ت ََعالى؟ قالَّ :
«الصال ُة َع ٰ
أح ُّب ٰ
ال َّن َّ
قلتُ :ث َّم َأ ُّي؟ قالِ :
«الج َه ُاد في َسبِ ِ
يل اهلل» .متفق عليه.
قال« :بِ ُّر ا ْل َوالِدَ ْي ِن»ُ ،

هداية الحديث:

 )1أفضل حقوق اهلل الواجبة بعد التوحيد الصالة.
والبر هو اإلحسان إليهما بالقول والفعل.
 )2فضل ِّبر الوالدينُّ ،
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 )3التقصير في تقديم اإلحسان القولي أو الفعلي للوالدين نوع من العقوق.
إلى البر ،وسؤالهم عن جوامع
على أبواب الخير ،والمسابقة ٰ
 )4تنافس الصحابة ٰ
المسائل النافعة.
تعالى؛ لما فيه من المصالح العظيمة كحماية ديار
 )5منزلة الجهاد في سبيل اهلل
ٰ
المسلمين ،وظهور اإلسالم في مشارق األرض ومغاربها.
ُ
 313/2ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه قال :قال
رسول اهلل ^« :ال َي ْج ِزي َو َلدٌ
َوالِد ًا إلاَّ َأنْ َي ِجدَ ُه َم ْم ُلوك ًا َف َيشْ َت ِر َي ُهُ ،في ْعتِ َق ُه» .رواه مسلم.

غريب الحديث:

جزي :ال يكافئ.
ال َي ْ

هداية الحديث:

تعالى.
 )1عظم حق الوالدين في اإلسالم ،فحقهم بعد القيام بحق العبودية هلل
ٰ
ّ
يسترق أبويه أو أحدهما ،فإذا حدث ذلك ،فهو من أمارات
 )2اليجوز للولد أن
ِ
المنذرة بالشرور عند فساد الناس.
الساعة
 )3عتق الوالد الرقيق يكون بمجرد شراء ولده له ،فالشراء سبب للعتق ،واليحتاج
أن يقول الولد :أعتقته أو أعتقتها.
َ
رسول اهلل ^ قالَ « :م ْن َك َ
 314/3ــ وعنه أيض ًا رضي اهلل عنه أنّ
ان ُي ْؤ ِم ُن بِاهلل
َوا ْليو ِم ِ
اآلخ ِرَ ،ف ْل ُي ْك ِر ْم َض ْي َفهَ ،و َم ْن َك َ
ان ُي ْؤ ِم ُن بِاهلل َوا ْليو ِم اآلخرَ ،ف ْل َي ِص ْل َر ِح َم ُهَ ،و َم ْن
َْ
ان ي ْؤ ِم ُن بِاهلل َوا ْليو ِم ِ
فق عليه.
اآلخ ِرَ ،ف ْل َي ُقل َخ ْير ًا َأ ْو لِ َي ْص ُم ْت» .م َّت ٌ
َك َ ُ
َْ

هداية الحديث:

على الشخص ـ من خصال اإليمان.
 )1صلة الرحم ـ وهم من لهم قرابة ٰ
 )2هدي اإلسالم فيه تقوية لعالقات القرابة وتوثيق لها ،وتحذير من البعد عن كل
ما يضعف هذه العالقة أو يفسدها.
رسول اهلل ^« :إنَّ ا َ
ُ
هلل ت ََعا َل ٰى َخ َلقَ َ
الخ ْلقَ َ ،ح َّت ٰى إذا
 315/4ــ وعنه قال :قال
ِ
ِ
الر ِح ُمَ ،ف َقا َل ْت :هذا ُم َق ُام ا ْل َعائِ ِذ بِ َك ِم َن ا ْل َق ِط َيع ِة ،قال :ن ََع ْم أ َما
َ
فر َغ م ْن ُه ْم َقا َمت َّ
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ك؟ قالتَ :ب َلى ،قالَ :فذلِ َك َل ِ
قط َع َمن َق َط َع ِ
تَر َضي َن َأنْ َأ ِص َل َم ْن َو َص َل ِ
كَ ،و َأ َ
ك ،ثم
ْ ْ
ِ
ُ
رسول اهلل ^ :اق َْرؤُ وا إنْ ش ْئ ُت ْم﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
قال
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾ [محمد 22 :ـ

متفق عليه.
ٌ .»]23

وفي رواية للبخاري« :فقال اهلل تعالىَ :م ْن َو ِ
ك َو َص ْل ُت ُهَ ،و َم ْن َق َط َع ِ
صل ِ
ك َق َط ْع ُت ُه».
ُ
ٰ

غريب الحديث:

العائذ :الملتجئ إليك والمستعين بك.

هداية الحديث:

على حرمة قطيعة الرحم.
 )1الترغيب في صلة الرحم ،والتأكيد ٰ
 )2االستعاذة تكون باهلل وحده الشريك له ،فال يجوز االستعاذة بالمخلوقين ،ولو
تعالى.
كان لهذا المخلوق منزلة عند اهلل
ٰ
 )3صلة الرحم سبب في رحمة اهلل لعباده ،وظهور الخير بين الناس ،وقطيعة الرحم
سبب في التولي ،والفساد ،واإلفساد.
فائدة:
معنى كالم اهلل
إن من أحسن ما ُي َّ
فسر به القرآن الكريم وخير ما ُيستشهد به لبيان ٰ

تعالى،
 هو كالم رسول اهلل ^ ،فالقرآن الكريم والحديث النبوي وحي من اهلل
ٰ

قال سبحانه﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﴾ أي :أنزلنا إليك السنة
على ذلك.
لتبين للناس القرآن المنزل ،والحديث المتقدم مثال ٰ
ِ
َ
رسول اهلل
رسول اهلل ^ فقال :يا
إلى
 316/5ــ وعنه رضي اهلل عنه قالَ :جا َء َر ُج ٌل ٰ
َم ْن َأ َح ُّق ال َّن ِ
بحس ِن َص َحا َبتِي ؟ قال«ُ :أ ُّم َك» ،قالُ :ث َّم َم ْن ؟ قال«ُ :أ ُّم َك» ،قالُ :ث َّم
اس ْ
َم ْن ؟ قال«ُ :أ ُّم َك» ،قالُ :ثم َم ْن ؟ قالَ :
«أ ُب َ
وك» .متفق عليه.
َّ
َ
الص ْح َب ِة ؟ قال«ُ :أ ُّم َكُ ،ث َّم ُأ ُّم َكُ ،ث َّم
وفي رواية :يا
رسول اهللَ ،م ْن َأ َح ُّق بِ ُح ْس ِن ُّ
َاك َأ ْدن َ
اكُ ،ث َّم َأ ْدن َ
ُأ ُّم َكُ ،ث َّم َأ َب َ
َاك».
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الص ْح َب ِة .وقولهُ « :ث َّم َأ َب َ
اك» َ
ٍ
بفعل
هك َذا هو منصوب
َ
«و َّ
الص َحا َب ُة» بمعنىُّ :
ٍ
وك » وهذا ِ
محذوف ،أي :ثم بِ َّر َأباك .وفي روايةُ « :ث َّم َأ ُب َ
واضح.

غريب الحديث:

أدناك أدناك :األقرب فاألقرب.

هداية الحديث:

 )1أحق الناس بحسن العشرة هي األم؛ لضعفها وحاجتها ،وألن األم حصل لها من
العناء والمشقة ما لم يحصل لغيرها ،ثم إنها ضعيفة عند أصل ِ
الخلقة ،فكيف
عند تقدم العمر!.

على أن ُيحسن العبد صحبة أمه ،وصحبة أبيه بقدر المستطاع؛ ألنهما
 )2الحث ٰ
تعالى .فلهما حق الوالدة ،والرعاية ،واإلفادة.
السبب في إيجاده بعد اهلل
ٰ

 )3إن ترتيب الحقوق ووضعها في مواضعها ،هو العدل الذي دعت إليه الشريعة.

على معرفة مراتب الخير ومعرفة الحقوق.
 )4بيان حرص الصحابة رضي اهلل عنهم ٰ
ْفُ ،ث َّم َر ِغ َم َأن ُ
ْفُ ،ث َّم َر ِغ َم َأن ُ
«ر ِغ َم َأن ُ
ْف َم ْن
بي ^ قالَ :
 317/6ــ وعنه عن ال َّن ِّ
الج َّن َة» .رواه مسلم.
َأ ْد َر َك أ َب َو ْي ِه ِع ْندَ ا ْل ِك َب ِرَ ،
أو ِك َل ْي ِهماَ ،ف َل ْم َي ْد ُخ ِل َ
أحدَ ُه َما ْ

غريب الحديث:

معنى
بالرغام ــ وهو تراب يختلط برمل ــ واستعمل في
رغم أنف :أي ألصق ّ
ٰ
على كره.
الذل والعجز واالنقياد ٰ

هداية الحديث:

 )1بر الوالدين سبب عظيم لدخول الجنة.

إلى البِ ِّر لضعفهما .وبرهما يكون بكل إحسان
 )2الوالدان عند الكبر أحوج مايكونان ٰ
قولي أو فعلي.

إغالق ٍ ِ
ِ
إلى
 )3عقوق الوالدين سبب لدخول النار .فليحذر العبد من
باب ُفت َح له ٰ
ِ
الجنة ،ومن فتحِ ٍ
إلى النار.
باب ُيوص ُله ٰ
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َ
 318/7ــ وعنه رضي اهلل عنه أنَّ رج ً
رسول اهلل إنَّ لي َق َرا َب ًة َأ ِص ُل ُه ْم
ال قال :يا
إليَ ،و َأ ْح ُل ُم َع ْن ُه ْم َو َي ْج َه ُل َ
َو َيق َْط ُعونيَ ،و ُأ ْح ِس ُن إ َل ْي ِه ْم َو ُي ِس ُيؤ َ
ون َع َل َّي ،فقالَ « :لئِ ْن
ون َّ
ِ
َ
الم َّلَ ،وال َي ُ
زال َم َع َك ِم َن اهلل ظ ِه ٌير َع َل ْي ِه ْم َما ُد ْم َت
ُك ْن َت َك َما ُق ْل َتَ ،ف َكأن ََّما تُس ُّف ُهم َ
لى َذلِ َك» .رواه مسلم.
َع ٰ
وتشديد ِ
ِ
ِ
الم ُّل» بفتحِ الميمِ ،
المهملة
«وت ُِس ّف ُه ْم» بضم التاء وكسر السين
الفاءَ .
َ
«و َ
ِ
َ
َ
ارَ ،و ُه َو تَشْ بِيه
الر َما َد َ
الر َم ُاد َ
الح ّ
الح ُّار ،أ ْيَ :كأن َِّما ت ُْطع ُم ُه ُم َّ
وتشديد الالم ،وهو َّ
الح ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
لى َه َذا
الر َماد َ ِّ
ل َما َي ْل َح ُق ُهم م َن اإل ْثمِ بِ َما َي ْل َح ُق آك َل َّ
ار م َن األلمِ َ ،وال َش ْي َء َع ٰ
ْصي ِر ِهم في َح ِّق ِه ،وإ ْد َخالِ ِهم َ
الم ْح ِس ِن إ َلي ِهمَ ،ل ِك ْن َي َنا ُل ُهم إ ْثم َع ِظيم بِ َتق ِ
األ َذ ٰى َع َل ْي ِه.
ُ
ٌ
ْ ٌ
ُ
ْ
ْ ْ
َواهلل أعلم.

غريب الحديث:
ظهير :معين.

هداية الحديث:

إلى الصلة دون انتظار مقابلة.
على المبادرة ٰ
 )1صلة الرحم قائمة ٰ
 )2الحظ العظيم للعبد هو الذي يدفع اإلساءة باإلحسان ،والقطيعة بالوصل ﴿ ،ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ﴾ ولكن ﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾.
 )3امتثال أمر اهلل سبب لعون العبد ،فالموفق من عباد اهلل من أحسن امتثال شرع اهلل
إلى تقصير الخلق ،بل يحتسب العمل عند اهلل سبحانه.
تعالى ،ولم يلتفت ٰ
ٰ
 )4ا ّدخار ثواب الصبر خير من تحصيل الحق في الدنيا ،أحيان ًا ،بحسب مصلحة
العفو أو األخذ بالحق ﴿ .ﮱ ﯓ ﯔ﴾.
َ
 319/8ــ وعن َأ ٍ
نس رضي اهلل عنه أنَّ
رسول اهلل ^ قالَ « :م ْن َأ َح َّب أنْ ُي ْب َس َط
له في ِر ْز ِق ِهَ ،وي ْنس َأ َل ُه في َأ َث ِر ِهَ ،ف ْلي ِص ْل ِ
رح َم ُه» .متفق عليه.
ُ َ
َ
أج ِ
وع ُم ِر ِه.
له ُ
نى « ُي ْن َس َأ َل ُه في أ َث ِر ِه»ْ :
أيُ :ي َؤ َّخ َر له في َ
و َم ْع ٰ

هداية الحديث:

 )1صلة األرحام سبب عظيم في زيادة الرزق وطول العمر.
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إلى قرابته بالصلة أحسن اهلل إليه بالصلة في رزقه
 )2الجزاء من جنس العمل؛ فمن أحسن ٰ
وعمره.

فائدة:
جعل اهلل سبحانه بحكمته صلة الرحم سبب ًا شرعي ًا لطول العمر وسعة الرزق ،وال
ينافي هذا ما هو معلوم من أن ذلك مقدر مكتوب.

فكما أن اإليمان والهداية ،والكفر والضاللة قد قدرت ،ولكل ذلك أسباب،
إلى أسبابه .ولذلك وردت اآلثار
فكذلك العمر والرزق ،يزيد وينقص ،بالنظر ٰ
على طول العمر مع بسط الرزق،
بالدعاء بطول العمر وسعة الرزق ،فيا َمن حرصت ٰ
إلى ذلك.
تقوى اهلل
إلى
ٰ
تعالى وصلة األرحام ،فهذا خير سبيل ٰ
ٰ
سارع ٰ
ان أ ُبو َط ْل َح َة َأكْ ثَر َ
بالم ِدي َن ِة َما ً
ال ِم ْن ن َْخ ٍلَ ،
وك َ
 320/9ــ وعنه قالَ :ك َ
ان
األن َْصا ِر َ
َ
ُ
الم ْس ِج ِدَ ،
أح ُّب َأ ْم َوالِ ِه إ َل ْي ِه ْبي َر َحا َءَ ،
وك َ
رسول اهلل ^ َي ْد ُخ ُل َها،
ان
وكان ْ
َ
َت ُم ْس َت ْقبِ َل َة َ
ويشْ ر ُب ِم ْن َم ٍ
اء ِفيها َط ِّي ٍ
بَ ،ف َل َّما ن ََز َل ْت َه ِذ ِه اآل َي ُة﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
َ َ
ِ
َ
َ
رسول اهلل
رسول اهلل ^ فقال :يا
إلى
ﭗ﴾ [آل عمرانَ ]92 :ق َام أبو ط ْل َح َة ٰ
وتعالى يقول﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾ َوإنَّ َأ َح َّب َمالي
ار َك
إنَّ ا َ
هلل ت ََب َ
ٰ
تعالىَ ،ف َض ْع َها يا
تعالىَ ،أ ْر ُجو بِ َّر َها َو ُذ ْخ َر َها ِع ْندَ اهلل
إلي َب ْي َر َح ُاء ،وإن ََّها َصدَ َق ٌة هلل
ٰ
ٰ
َّ
ِ
ِ
رسول اهلل َح ْي ُث َأ َر َ
َ
ال َرابِ ٌح ،ذل َك َم ٌ
رسول اهلل ^َ « :بخٍ ! ذل َك َم ٌ
ُ
ال
اك اهلل ،فقال
َرابِ ٌح! و َق ْد َس ِمع ُت ما ُق ْل َتَ ،وإنِّي َأ َر ٰى َأنْ ت َْج َع َل َها في َ
ين»َ ،ف َق َ
ال َأ ُبو َط ْل َح َة:
األق َْربِ َ
ْ
َ
متفق عليه.
َأف َْع ُل َيا
رسول اهللَ ،ف َق َس َم َها َأ ُبو َط ْل َح َة في َأ َقا ِربِ ِه َو َبني َع ِّم ِهٌ .
ان َأ ْل َف ِ
اب :اإل ْن َف ِ
اظ ِه في ( َب ِ
َو َس َبقَ َب َي ُ
اق ِم َّما ُي ِحب).

هداية الحديث:

 )1أحق الناس باإلكرام والصلة هم القرابات.
 )2النفقة في القرابة صلة وصدقة.
 )3استحباب استشارة العالم في المهمات ،فالعلماء هم ورثة األنبياء.
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َ
قال:أق َْب َل َر ُج ٌل
 321/10ــ وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما
إلى َنبِي اهلل ^ ،فقالُ :أ َبايِع َك َعلى ال ِهجر ِة َو ِ ِ
اد أب َت ِغي َ
تعالى،
األ ْج َر َم َن اهلل
ُ
الج َه ْ
ْ َ
ٰ ِّ
ٰ
ٰ
ِ
األج َر
قالَ « :ف َه ْل َل َك ِمن َوالِدَ ْي َك َأ َحدٌ َح ٌّي ؟» قال :ن ََع ْمَ ،ب ْل ِك ُ
اله َما ،قالَ « :ف َت ْب َتغي ْ
ِم َن اهلل تَعالى؟» قال :ن ََع ْم ،قالَ « :ف ْ ِ
متفق
إلى َوالِدَ ْي َكَ ،ف َأ ْح ِس ْن ُص ْح َب َت ُه َما»ٌ .
ارج ْع ٰ
عليه .وهذا َل ْف ُظ ِ
مسلم.
ٍ
الج َه ِ
اد ،فقالَ :
اس َت ْأ َذن َُه في ِ
«أ َحي َوالِدَ َ
اك؟» قال:
وفي رواية َل ُه َماَ :جا َء َر ُج ٌل َف ْ
ٌّ
نعم،قالَ « :ف ِفي ِهما َف َج ِ
اه ْد».
َ

هداية الحديث:

 )1وجوب ترتيب األولويات في حياة العبد؛ فيبدأ بمن تأكد حقه ثم من يليه ،فهذا
تعالى له.
من فهم العبد ،وحسن توفيق اهلل
ٰ
 )2بر الوالدين من أوجب الواجبات ،فهو آكد من الجهاد إذا كان فرض كفاية.

كبر
 )3الجهاد مراتب وشعب؛ فكل من قام بطاعة يبتغي بها مرضاة اهلل
تعالىِّ ،
ٰ
الوالدين مث ً
تعالى.
عد من الجهاد في سبيل اهلل
ال ،فإنه ُي ُّ
ٰ
ِ
الو ِ
 322/11ــ وعنه عن ال َّنبي ^ قالَ « :ليس ا ْل َو ِ
ِ
اص َل
اص ُل
بالمكافئَ ،ولك َّن َ
ْ َ
ِّ
ا َّل ِذي إ َذا َق َط َع ْت َر ِح ُم ُه َو َص َل َها» .رواه البخاري.
اف َو َّ ِ
َو« َق َط َع ْت» بِ َف ْتحِ ال َق ِ
وع.
«ر ِح ُم ُه» َم ْر ُف ٌ
الطاءَ .و َ

غريب الحديث:

المكافئ :الذي يصل رحمه مقابل صلتهم وإحسانهم.

هداية الحديث:

 )1الواصل لرحمه هو الذي يبدأ في صلة أرحامه ،ولو لم يقابلوا صنيعه باإلحسان
والوصل.
تعالى ،فآثاره خير دائم للعبد في الدنيا واآلخرة.
 )2وجوب إخالص األعمال هلل
ٰ
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ِ
ش ت َُق ُ
ُ
الع ْر ِ
ول:
 323/12ــ وعن عائش َة قالت :قال
«الرح ُم ُم َع َّل َق ٌة بِ َ
رسول اهلل ^َّ :
متفق عليه.
َم ْن َو َص َلني َو َص َل ُه اهللَُ ،و َمن َق َط َعني َق َط َع ُه اهللُ»ٌ .

هداية الحديث:

 )1تعظيم شأن الرحم وصلتها ،فهي لعظم مكانتها تحت العرش قريبة من الرحمن
جل جالله.
تعالى بالخير والرحمة ،ومن قطع رحمه قطعه اهلل
 )2من وصل رحمه وصله اهلل
ٰ
تعالى.
ٰ
ِِ
الحا ِر ِ
ين َميمو َن َة بِ ْن ِ
ث رضي اهلل عنها َأن َّها َأ ْع َت َق ْت
ت َ
 324/13ــ َو َع ْن ُأ ِّم ا ْل ُم ْؤمن َ ْ ُ
ان يوم َها ا َّل ِذي ي ُدور َع َلي َها ِف ِ
ِ
يه َقا َل ْتَ :أ َش َع ْر َت
َوليدَ ةًَ ،و َل ْم ت َْس َت ْأ ِذ ِن ال َّنبِ َّي ^َ ،ف َل َّما َك َ َ ْ ُ
َ ُ ْ
«أما إِن ِ
«أ َو َف َع ْل ِ
الَ :
الَ :
ت؟» َقا َل ْت :ن ََع ْمَ ،ق َ
ْت َولِيدَ تي؟ َق َ
َيا َر ُس َ
َّك َل ْو
ول اهلل َأنِّي َأ ْع َتق ُ
َأ ْع َطيتِ َها َأ ْخوا َل ِ
ان َأ ْع َظم َ
ك َك َ
أل ْج ِر ِك»ُ .مـ َّت َف ٌق َع َل ْيه.
َ
َ
ْ

غريب الحديث:
وليدةَ :أ َمة.

هداية الحديث:

القربى أفضل وأعظم؛ ألنه صدقة وصلة.
على ذوي
ٰ
 )1الصدقة ٰ
حتى يضع األمور مواضعها.
 )2من فقه العبد أن يستشير أهل العلم والذكرٰ ،
325/14ــ َو َع ْن َأسما َء بِ ْن ِ
الص ّد ِ
يق رضي اهلل عنهما َقا َل ْتَ :ق ِد َم ْت
ت َأبِي َب ْك ٍر ِّ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
فاس َت َف َت ْي ُت َر ُس َ
ول اهلل ^ُ ،ق ْل ُت:
َع َل َّي أ ِّميَ ،وه َي ُمشْ ِر َك ٌة ،في َع ْهد َر ُسول اهلل ^ْ ،
َق ِد َم ْت َع َلي ُأ ِّميَ ،و ِهي ر ِ
ال« :ن ََعمِ ،صلي ُأم ِ
اغ َب ٌةَ ،أ َف َأ ِص ُل ُأ ِّمي ؟ َق َ
ك»ُ .م َّت َف ٌق َع َل ْيه.
َ َ
َّ
ْ
َّ
اغب ٌة»َ ،أ ْيَ :ط ِ
َو َقو ُل َهاِ :
َت ُأ َّم َها ِم َن ال َّن َس ِ
ام َع ٌة ِع ْن ِدي ت َْس َأ ُلني َش ْيئ ًاِ ،ق َ
ب،
يل َكان ْ
َ
ْ
«ر َ
ِ
يلِ :م َن الر َض َ ِ
يح َ
َو ِق َ
األ َّو ُل.
اعةَ ،و َّ
الصح ُ
َّ

غريب الحديث:

في عهد رسول اهلل ^ :أيام معاهدته مع مشركي قريش في صلح الحديبية.
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هداية الحديث:

على العبد أن يصل أقاربه ولو كانوا كفار ًا ،ألن لهم حق القرابة.
 )1يجب ٰ
 )2صلة الرحم الكافرة ليست من مواالة الكفار المنهي عنها ،بل هي نوع من البر
والقسط غير المحرم.
 )3كمال عدل اإلسالم في إعطاء كل ذي حق حقه ،دون ظلم أو إسراف ،فالقريب
حق صلته؛ ألن له رحم ًا!
الكافر ــ مع كفره ــ ال ُي َتر ُك ُّ
 321/15ــ َو َع ْن زَ ي َن َب ال َّث َق ِفي ِة امر َأ ِة َعب ِد اهلل ب ِن َمسع ٍ
ود رضي اهلل عنهما َقا َل ْت:
ْ ْ ُ
ْ
ّ َْ ْ
ول اهلل ^« :ت ََص َّدق َْن يا َمعشَ ر ال ِّنس ِ
َق َ
ال َر ُس ُ
اء َو َل ْو ِم ْن ُح ِل ِّي ُك َّن» َقا َل ْتَ :ف َر َج ْع ُت إ َل ٰى
َ ْ َ َ
َعب ِد اهلل ب ِن َمسع ٍ
ِ
الي ِد  ،وإِنَّ َر ُس َ
ود َ ،ف ُق ْل ُت َل ُه :إن ََّك َر ُج ٌل َخ ِف ُ
ول اهلل ^ َق ْد
ْ ْ ُ
يف َذات َ
ْ
ِ ِِ
اس َأ ْل ُهَ ،فإِن َك َ
ىء َع ِّني َوإِلاَّ َص َرف ُت َها إِ َل ٰى َغ ْي ِر ُك ْم.
ان ذلِ َك ُي ْج ِز ُ
َأ َم َرنَا بِ َّ
الصدَ َقة َف ْأتهَ ،ف ْ
بل ائتِ ِه َأن ِ
ْتَ ،فإِ َذا امر َأ ٌة ِم َن َ
اب َر ُس ِ
َف َق َ
األن َْصا ِر بِ َب ِ
ال َع ْب ُد اهللِ :
ول اهلل ^
ْت ،فان َْط َلق ُ
َْ
ِ
ِ
المها َب ُةَ ،ف َخ َر َج َع َل ْي َنا بِ ٌ
ان َر ُس ُ
اج ُت َهاَ ،و َك َ
الل،
اجتي َح َ
َح َ
ول اهلل ^ َق ْد ُألق َي ْت َع َل ْيه َ
ِ
َف ُق ْل َنا َل ُه :ا ْئ ِ
َ
َ
َ
ت َر ُس َ
الب ِ
الصدَ َق ُة
اب ت َْسأالن َك :أت ُْج ِز ُئ َّ
ول اهلل ^ ،فأ ْخبِ ْر ُه أنَّ ْام َرأت َْي ِن بِ َ
َع ْن ُه َما َع َ ِ ِ
نحنَ ،فدَ َخ َل بِ ٌ
الل
لى َأ ْي َتا ٍم ِفي ُح ُجو ِر ِه َما؟ َوال ت ُْخبِ ْر ُه َم ْن ُ
لى أ ْز َواجه َماَ ،و َع ٰ
ٰ
ال :امرأ ٌة ِم َن َ
َع َلى َر ُس ِ
ول اهلل ^َ ،ف َس َأ َل ُهِ ،ف َق َ
ال َل ُه َر ُس ُ
األن َْصا ِر
ول اهلل ^ « َم ْن ُه َما؟» َق َ ْ
ٰ
سول اهلل ^ َ
هي؟» َقالْ :ام َر َأ ُة َع ْبد اهللَ ،ف َق َ
َوزَ ْي َن ُبَ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
ال َر ُ
الز َيانِ ِ
ول اهلل
«أ ُّي َّ
ب َ
ِ
^َ « :ل ُه َما َأ ْجر ِ
الصدَ َق ِة»ُ .مـ َّت َف ٌق َع َل ْيه.
انَ :أ ْج ُر ال َق َرا َبة َو َأ ْج ُر َّ
َ

غريب الحديث:

خفيف ذات اليد :قليل المال.
في حجورهما :في واليتهما.

هداية الحديث:

 )1صلة األقارب بالصدقة يحصل بها أجران؛ أجر الصدقة ،وأجر الصلة.
على أهل بيتها.
 )2جواز صدقة الزوجة ٰ
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 )3جواز خروج المرأة من بيتها لحاجتها والسؤال عن أمر دينها ،بشرط إذن الزوج.
 )4إن طلب العلم والسؤال عن المسائل النافعة من أهم األمور الواجبة.
ب رضي اهلل عنه ِفي َح ِديثِ ِه َ
ان َص ْخر ْب ِن َح ْر ٍ
عن َأبِي ُس ْف َي َ
الط ِويل
 327/16ــ َو ْ
ِفي ِق ِ
قل َأنَّ ِه َرق َْل َق َ
صة ِه َر َ
ال ألبي ُس ْف َيانَ :ف َما َذا َي ْأ ُم ُر ُك ْم بِ ِه ــ َي ْعني ال َّنبِ َّي ^ ــ؟
هلل َو ْحدَ ُهَ ،و َ
َق َ
ال تُشْ ِر ُكوا بِ ِه َش ْيئ ًاَ ،وا ْت ُر ُكوا َما َي ُق ُ
لتُ :يق ُ
ول آباؤُ ُك ْم،
الُ :ق ُ
«اعب ُدوا ا َ
ولُ :
َوي ْأمرنا بِالص ِ
الع َف ِ
والص َل ِة» .م َّتـ َف ٌق َع َل ْيه.
افِّ ،
الةِّ ،
والص ْد ِقَ ،و َ
َّ
َ ُُ

هداية الحديث:

على اإلحسان في عبادة اهلل ،بإفراده بالتوحيد ،وفي اإلحسان
 )1بعثة ال َّن ِّ
بي ^ قامت ٰ
إلى الخلق بالصلة وأداء الحقوق.
ٰ
 )2األمر بصلة الرحم من أوائل مانزل تشريعه في الدين اإلسالمي ،وهذا مما َيد ُّلك
على أهميته.
ٰ
الَ :ق َ
 328/17ــ َو َع ْن َأبي َذ ٍّر رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^« :إِن َُّك ْم َس َت ْف َت ُح َ
ون
َأرض ًا يذكر ِف َيها ِ
الق َير ُ
اط».
ُ ُ
اطَ ،فاس َتو ُصوا بِ َأ ِ
ض يسمى ِف َيها ِ
َو ِفي ِر َواي ٍة« :س َت ْف َت ُح َ ِ
ِ َ
الق َير ُ
هل َها
َ
َ
ْ ْ
ون م ْص َرَ ،وه َي أ ْر ٌ ُ َ َّ ٰ
َخ ْير ًاَ ،فإِنَّ َل ُه ْم ِذ َّم ًة َو َر ِحم ًا».
وها َف َأ ْح ِس ُنوا إِ َل ٰى َأ ْه ِل َهاَ ،فإِ َن َل ُه ْم ِذ َّم ٍة َو َر ِحم ًا»َ ،أ ْو َقال:
َو ِفي ِر َوا َي ٍة« :فإِ َذا ا ْف َت َت ْح ُت ُم َ
«ذم ًة َو ِص ْهر ًا»َ .ر َواه ُم ْس ِلم.
َّ
اجر ُأ ِّم إِسم ِ
ال ا ْلعلماءِ :
اع َ
«والص ْه ُر»َ :ك ْو ُن
يل ^ ِم ْن ُه ْم.
ِّ
َق َ ُ
ْ َ
الرح ُم ا َّلتي َل ُه ْم َك ْو ُن َه َ َ
َّ
ِ
ُ
بن َر ُس ِ
يم ِ
ول اهلل ^ ِم ُنهم.
َما ِر َي َة أ ِّم إِ َبراه َ

غريب الحديث:

القيراط :اسم لنوع من النقود يتعامل بها.

ذمة :الحق والحرمة.

صهر ًا :أهل بيت المرأة يقال لهم أصهار.
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هداية الحديث:

 )1الرحم لها حق الصلة ولو كانت بعيدة ،فمفهوم الرحم أوسع من القرابة القريبة.
 )2صلة الرحم من جهة األم كصلة الرحم من جهة األب.
القربى والرحم والصهر ولوكانوا مشركين ،مالم
 )3استحباب اإلحسان لذوي
ٰ
تعالى ورسوله ^ ،وتحصل منهم العداوة الظاهرة.
يحاربوا اهلل
ٰ
الَ :لما ن ََز َل ْت ِ
 329/18ــ َ َ
هذ ِه اآل َي ُة﴿ :ﭿ
وع ْن أبِي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ َّ

ﮀ ﮁ﴾ [الشعراءَ ]214 :د َعا َر ُس ُ
ص،
اج َت َم ُعواَ ،ف َع َّم َو َخ َّ
ول اهلل ^ ُق َر ْيش ًاَ ،ف ْ
ِ
َ ِ َ
سَ ،يا َبني َك ْع ِ
َو َقال َ « :يا بني َع ْب ِد َش ْم ِ
مر َة
ب ْب ِن ُل َؤ ٍّي ،أنْق ُذوا أن ُْف َس ُك ْم م َن ال َّنا ِرَ ،يا َبني َ
بَ ،أن ِْق ُذوا َأ ُنفس ُكم ِم َن ال َّنا ِرَ ،يا َبني عب ِد َم َن ٍ
ْب ِن َك ْع ٍ
افَ ،أن ِْق ُذوا َأن ُْف َس ُك ْم ِم َن ال َّنا ِرَ ،يا
َ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
الم َّط ِل ِ
بَ ،أن ِْق ُذوا َأن ُْف َس ُك ْم ِم َن ال َّنا ِر،
َبني َهاشمٍ  ،أنْق ُذوا َأن ُْف َس ُكم م َن ال َّنا ِرَ ،يا َبني َع ْبد ُ
ِ
اطم ُة َأن ِْق ِذي َن ْفس ِ
ك ِم َن ال َّنا ِرَ ،فإِنِّي ال َأ ْم ِل ُك َل ُك ْم ِم َن اهلل َش ْيئ ًاَ ،غ ْي َر َأنَّ َل ُك ْم َر ِحم ًا
َيا َف َ
َ
َس َأ ُب ُّل َها بِبِاللِ َها»َ .ر َوا ُه ُم ْس ِلم.
اللِ َها» هو بفتح ِ
«والبِ ُ
َقو ُل ُه «بب َ
نى الحديث:
الباء الثَّانِ َي ِة َو َكس ِر َهاَ ،
الل»َ :
الم ُاء .و َم ْع ٰ
اءَ ،و ِ
الحرار ِة ت ُْط َف ْأ بِالم ِ
ِ
َ ِ
الص َل ِة.
هذ ِه ت َُـب َّر ُد بِ ِّ
شب َه َقط َيع َت َها بِ َ َ َ
َ
َسأص ُل َهاَّ ،

غريب الحديث:

األدنى فاألدنى.
عشيرتك األقربين :قرابتك
ٰ

فع َّم َ
القوية.
ص بعضهم لقرابتهم
ص :دعاهم بما َي ُع ُّمهم جميع ًا ،ثم َخ َّص َ
َ
وخ َّ
ّ

هداية الحديث:

إلى الخير.
 )1وجوب صلة األرحام واالعتناء بهم ،ومداومة إصالحهم ،وتوجيههم ٰ
فهذا من ثمرات صلة الرحم.
أولى بالخير من
إلى اهلل إنذار أهله ،ثم عشيرته؛ ألنهم ٰ
على الداعي ٰ
 )2أول مايجب ٰ
يعم الخير الناس جميع ًا.
حتى َّ
غيرهم ،ثم الذين يلونهمٰ ،
على هداية الناس من عالمات الداعية الموفق ،فهو يظهر حبه للناس
 )3الحرص ٰ
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على إيصال الخير لهم.
وحرصه ٰ

على النسب أو التفاخر به.
 )4الترغيب في العمل الصالح ،وعدم االتكال ٰ
اص رضي اهلل عنهما َق َ
 330/19ــ َو َع ْن َأبِي َع ْب ِد اهلل َع ْمر ِو ْب ِن ا ْل َع ِ
الَ :س ِم ْع ُت
ِ
ِ
آل َبني ُف ٍ
ول« :إِنَّ َ
َر ُس َ
ول اهلل ^ ِج َهار ًا َغ ْي َر ِس ٍّر َي ُق ُ
هلل
الن َل ْي ُسوا بِ َأ ْوليائي ،إن ََّما َول ِّي َي ا ُ
ِ
ِ
ِ َ
للب َخا ِري.
الح ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
َو َص ُ
ينَ ،ولك ْن َل ُه ْم َرح ٌم أ ُب ُّل َها بِـبِالل َها»ُ .م َّت َف ٌق َع َل ْيه .وال َّل ْف ُظ ُ

غريب الحديث:

وليـي :ناصري الذي أتواله في جميع األمور.
ِّ

هداية الحديث:

فعلى المؤمن أن
الحب في اهلل ،والبغض في اهلل؛
أهم خصال اإليمان:
ّ
 )1إنَّ من ّ
ٰ
يتبرأ من المودة الدينية للكافرين ،إذ ال والية بين المسلم والكافر.
 )2القريب الكافر له حق الصلة ،لكن ليس له الوالية التي هي المحبة والنصرة.
 )3أخوة الدين ورابطة اإلسالم أعظم من روابط الدم والنسب والمصلحة.
فائدة:
الرحم التي توصل ،عامة وخاصة:

ــ فالعامة :رحم اإليمان والعلم ،فهذه تجب صلتها بالتواد والتناصح ،والتواصي
بالحق والتواصي بالصبر ،والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة.
ــ وأما الرحم الخاصة :فهي للقرابة التي بينك وبينهم نسب ،أو مصاهرة ،أو

رضاعة.

والمعنى الجامع لصلتهم :إيصال ما أمكن من الخير ،ودفع ما أمكن من الشر،
ٰ

بحسب الحال.

ال َق َ
رج ً
الَ :يا
وب َخالِ ِد ْب ِن زَ ْي ٍد
 331/20ــ و ََع ْن َأبِي َأ ُّي َ
َ
األنصا ِر ّي رضي اهلل عنه َأنَّ ُ
الج َّن َةَ ،وي ِ
باع ُدني ِم َن ال َّنا ِرَ ،ف َ
َر ُس َ
قال ال َّنبِ ُّي ^« :ت َْع ُب ُد اهلل
ول اهلل َأ ْخبِ ْرني بِ َع َم ٍل ُي ْد ِخ ُلنِي َ
ُ
ِ
ِ
ِ
الر ِح َم»ُ .مـ َّت َف ٌق َع َل ْيه.
الصالةََ ،وت ُْؤتِي َّ
يم َّ
َوال تُشْ ِر ُك بِه َش ْيئ ًاَ ،وتُق ُ
الز َكاةََ ،وتَص ُل َّ
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هداية الحديث:

على القيام بالواجبات الشرعية .ومن ذلك صلة الرحم ،فهي من األسباب
 )1الحث ٰ
الموجبة لدخول الجنة والبعد عن النار.
يسعى في الزحزحة عن النار ،ودخول الجنة والفوز برضوان اهلل
 )2من فقه العبد أن
ٰ
تعالى.
ٰ

ان ب ِن َع ِ
امر رضي اهلل عنه َع ِن ال َّنبِ ِّي ^ َق َ
ال« :إ َذا َأف َْط َر
 332/21ــ َو َع ْن َس ْل َم َ ْ
ِ
ور» َو َق َ
ال:
الم ُاءَ ،فإِن َُّه َط ُه ٌ
َأ َح ُد ُك ْم َف ْل ُي ْفط ْر َع َل ٰى ت َْم ٍرَ ،فإِن َُّه َب َر َك ٌةَ ،فإِنْ َل ْم َي ِج ْد ت َْمر ًا َف َ
«الصدَ َق ُة َع َلى ِ
ين َصدَ َق ٌةَ ،و َع َلى ِذي الر ِحمِ ثِ ْن َت ِ
الم ْس ِك ِ
انَ :صدَ َق ٌة َو ِص َل ٌة»َ .ر َوا ُه
َّ
َّ
ٰ
ٰ
ال ّت ِ
رم ِذ ّي َو َق َ
الَ :حديث حسن.

هداية الحديث:

 )1بيان الشريعة لتفاضل الصدقات بحسب محلها ،فكلما كان محل الصلة أقرب
كانت الصدقة أحسن.
وعلى ذي القرابة اثنتان؛ صدقة وصلة.
على الفقير صدقة،
ٰ
 )2الصدقة ٰ
تنبيـه:

بي ^ ،وإنما ثبت من فعله ^ ،مما رواه الترمذي
هذا الحديث ال يصح من قول ال َّن ِّ
ُ
على
عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال :كان رسول اهلل ^ ُيفط ِر قبل أن يص ِّل َي ٰ
سوات من ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
طبات ،فإن لم تكن ر ٍ
ر ٍ
ماء.
ُميرات حسا َح
ميرات ،فإن لم يكن ت
طبات ف ُت
ُ
ُ
ابن ُع َم َر رضي اهلل عنهما َق َ
 333/22ــ َو َع ْن ِ
َت ت َْحتِي ْام َر َأةٌَ ،و ُك ْن ُت ُأ ِح ُّب َها،
الَ :كان ْ
َ
َ
َ ِ َ
َو َك َ
تى ُع َم ُر رضي اهلل عنه ال َّنبِ َّي ^،
ان ُع َم ُر َي ْك َر ُه َهاَ ،ف َقال لي :ط ِّلق َْهاَ ،فأ َب ْي ُتَ ،فأ ٰ
ذي َو َق َ
كر ذلِ َك َل ُه ،ف َق َ
ال ال َنبِي ^َ :
الَ :ح ِد ٌ
يث
«ط ِّلق َْها»َ .ر َوا ُه َأ ُبو َد ُاو َد ،وال ّت ْر ِم ّ
َف َذ ً
ُّ
حس ٌن ِ
صحيح.
َ

هداية الحديث:

حتى فيما تكرهه النفوس.
 )1وجوب طاعة الوالدٰ ،
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 )2طاعة الوالدين تكون بالمعروف ،فلو أمر أحدهما بما يفسد حال الولد في دينه،
فال طاعة له.
ال َأتَا ُهَ ،ف َق َ
الدر َد ِاء رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُج ً
ال :إنَّ لي ْام َر َأةً،
 334/23ــ َو َع ْن َأبِي َّ
ِ
َوإِنَّ ُأ ِّمي ت َْأمرنِي بِ َط ِ
الق َها ؟ َف َقالَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
أو َس ُط
ول اهلل ^ َي ُقول« :ا ْل َوال ُد ْ
ُُ
ابَ ،أ ِو اح َف ْظ ُه» .ر َوا ُه ال ّت ِ
ذي َو َق َ
َأ ْب َو ِ
ال:
الج َّن ِةَ ،فإِنْ ِش ْئ َت َف َأ ِض ْع ذلِ َك ا ْل َب َ
رم ّ
اب َ
َ
ْ
ٌ
حس ٌن صحيح.
حديث َ

غريب الحديث:

أوسط أبواب الجنة :خير أبوابه.

هداية الحديث:

على إرضاء الزوجة.
 )1إرضاء الوالدين مقدم ٰ
 )2بيان طريقة الصحابة عند الفتوى؛ بذكر أقوال رسول اهلل ^ ،دون أن يتك ّلفوا
آراءهم.

مهم:
تنبيه ّ

إلى حال األب
ليس كل والد يأمر ابنه بطالق زوجته تجب طاعته ،لكن ينظر ٰ
ويرى من المصلحة ما
واستقامته ،فإن كان من أهل الصالح والرأي السديد،
ٰ
ٍ
فعندئذ ُيطاع فيما أمر ،أما إن كان فاسق ًا غير ذي رأي رشيد ،فال يطاع بما
ال يراه ابنه،
فيه مفسدة لولده.
ب رضي اهلل عنهما َع ِن ال َّنبِ ِّي ^ َق َ
الب َر ِاء ْب ِن َعا ِز ٍ
الَ :
«الخا َل ُة
 335/24ــ َو َع ِن َ
األ ِّم» .ر َوا ُه ال ّت ِ
بِ َم ْن ِز َلة ُ
ذي َو َق َ
الَ :ح ٌ
حس ٌن صحيح.
رم ّ
َ
ديث َ
ِ
ِ
الب ِ
أصحاب الغا ِر،
اب َأحاديث كثِيرة في الصحيح مشهورةِ ،منها حديث
وفي َ
وأ ِ
وحديث ُجريجٍ َو َق ْد سب َقاَ ،
اختِ َصار ًاَ ،و ِم ْن
حاد ُ
يث مشهورة في الصحيح َح َذ ْف ُت َها ْ
َْ
َ
َأ َهمها ِ
ِ
يث َع ْم ِرو ْب ِن َع َب َس َة رضي اهلل عنه َّ
الط ِو ُ
لى ُج َم ٍل َكثِيرة ِم ْن
حد ُ
يل ُ
ّ
المشْ َتم ُل َع ٰ
(باب الر َج ِ
ِ ِِ
ِِ
ِ ِ
َ
اإلس َ
اء) ،قال
الى في
َق َواعد ْ
ِ َّ
ال ِم َوآدابهَ ،و َسأ ْذ ُك ُر ُه ب َت َمامه إِنْ َشا َء اهلل ت ََع ٰ
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فيهَ :دخ ْل ُت َع َلى ال َّنبِ ِّي ^ بِ َم َّك َةَ ،ي ْعني ِفي َأ َّو ِل ال ُّن ُبـ َّو ِةَ ،ف ُق ْل ُت َل ُهَ :ما َأن َْت؟ َق َ
ال:
ٰ
الَ :
لتَ :و َما َنبِي؟ َق َ
«أ ْر َس َلني اهلل ت ََعالى»َ ،ف ُق ْل ُت :بِ َأ ِّي َش ْي ٍء َأ ْر َس َل َك؟ َقال:
َبي»َ ،ف ُق ُ
ٌّ
«ن ّ
ِ َ
األو َث ِ
َ
هلل ال ُيشْ َر ُك بِ ِه َش ْي ٌء» َو َذ َك َر ت ََم َام
انَ ،و َأنْ ُي َو َّحدَ ا ُ
«أ ْر َس َلني بِ ِص َلة األ ْر َحامَِ ،و َكس ِر ْ
الحديث .واهلل أعلم.

غريب الحديث:

المنزلة :المرتبة والمقام.

هداية الحديث:

 )1وجوب بر الخالة واإلحسان إليها ،كما يحسن العبد ألمه؛ ألن األم والخالة
بمنزلة واحدة .قال ^« :الخالة بمنزلة األم» .رواه البخاري.

على أبناء أختها ،وهي كذلك في حضانتهم.
 )2الخالة مثل األم في العطف ٰ
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 41ــ باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم
َق َ
ال اهلل ت ََعا َلى﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾ [محمد 22 :ــ  ، ]23و َق َ
ال ت ََعالى:
﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ [الرعدَ ، ]25 :و َق َ
ال ت ََعا َلى﴿ :ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾ [اإلسراء 23 :ــ .]24

هداية آ
اليات:

 )1قطيعة الرحم سبب للعذاب والعقوبة اإللهية العامةَّ .
على أنها من كبائر
فدل ذلك ٰ
الذنوب.
أدنى أذية تلحق الوالدين ،ولو بكلمة تأفف ،فإنها نوع من العقوق.
 )2النهي عن ٰ
بكر َة ُن َفي ِع بن الحا ِر ِ
َ
الَ :
ث رضي اهلل عنه َق َ
قال َر ُس ُ
ول اهلل ^:
336/1ــ َو َع ْن أبِي ْ َ ْ
َ
ال« :اإلشْ َر ُ
ول اللهَ :ق َ
«أال ُأن َِّـبـ ُئ ُـك ْم بِ َأكْ َب ِر ا ْل َك َبائِ ِر؟» ـ َثالث ًا ـ ُق ْل َناَ :ب َلى َيا َر ُس َ
اك بِاهلل،
ٰ
وق ا ْلوالِدَ ي ِن» َو َك َ ِ
الَ :
سَ ،ف َق َ
الزو ِر» َف َما
الزو ِر َو َش َهاد ُة ُّ
«أال َو َق ْو ُل ُّ
َو ُع ُق ُ َ ْ
ان ُم َّتكئ ًا َف َج َل َ

زَ َ
ال ُي َك ِّر ُر َها َح َّت ٰى ُق ْل َناَ :ل ْي َت ُه َس َك َتُ .م َّت َف ٌق َع َل ْيه.
ِ
العاص رضي اهلل عنهما َع ِن ال َّنبِ ِّي ^ َق َ
ال:
 337/2ــ َو َع ْن َع ْبد اهلل ْب ِن َع ْمرو ْب ِن َ
«الك َبائِ ُر :اإلشْ َر ُ
َ
وق ا ْل َوالِدَ ْي ِنَ ،و َق ْت ُل ال َّن ْف ِ
اك بِاهللَ ،و ُع ُق ُ
موس»َ .ر َوا ُه
سَ ،وا ْل َي ِم ُ
ين ا ْلغَ ُ
الب َخا ِري.
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
س
«الي ِم ُ
ين ا ْلغَ ُم ُ
َ
وس» ا َّلتي َي ْحل ُف َها َكاذب ًا َعامد ًاُ ،س ِّم َي ْت َغ ُموس ًا؛ أل َّنـ َها تَغْ م ُ
الحالِ َ
ف ِفي اإل ْثمِ .
َ

غريب الحديث:

قول الزور :يعني الكذب والباطل وجميع الكالم الفاحش ،وشهادة الزور :الذي
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يشهد بالكذب .وشهادة الزور داخلة في قول الزور.

هداية أ
الحاديث:

تعالى.
 )1عقوق الوالدين من أعظم كبائر الذنوب ،لهذا ُقرن مع اإلشراك باهلل
ٰ
أتى
إلى نفسه؛ ألنه ٰ
 )2الترهيب من مفاسد شهادة الزور ،فالذي يشهد الزور قد أساء ٰ
على ما ال يستحقه
إلى المشهود له؛ ألنه س ّلطه ٰ
كبيرة من كبائر الذنوب ،وأساء ٰ
واعتدى عليه .ولهذا كانت
إلى المشهود عليه؛ فإنه ظلمه
ٰ
فأكله بالباطل ،وأساء ٰ
شهادة الزور من أكبر الكبائر.
 )3الحذر من هذه الكبائر :اإلشراك باهلل ،وعقوق الوالدين ،وقول الزور ،وشهادة
الزور؛ لما فيها من المفاسد العظيمة في الدنيا واآلخرة.
الش ِّر ليحذروها.
بي ^ ألمته طرق الخير ليسلكوها ،وطرق َّ
 )4بيان ال َّن ِّ
ِ
ِ
 338/3ــ َو َع ْن ُه َأنَّ َر ُس َ
الر ُج ِل َوالِدَ ْي ِه» َقا ُلوا:
ول اهلل ^َ ،قال« :م َن ا ْل َك َبائ ِر َش ْت ُم َّ
ِ
َ
الر ُج ُل َوالِدَ ْي ِه؟! َق َ
َيا َر ُس َ
الر ُج ِل َف َي ُس ُّب َأ َبا ُه،
ال« :ن ََع ْمَ ،ي ُس ُّب أبا َّ
ول اهللَ ،و َه ْل َيشْ تم َّ
َو َي ُس ُّب ُأ َّم ُه َف َي ُس ُّب ُأ َّم ُه»ُ .م َّت َف ٌق َع َل ْيه.
ِ َ
ِ َ
َ
الر ُج ُل َوالِدَ ْي ِه!» ِق َ
رسول اهللَ ،ك ْي َ
ف
يل :يا
وفي رواية« :إنَّ م ْن أكْ َب َر ا ْل َك َبائ ِر أنْ َي ْل َع َن َّ
ِ ِ
َ
الر ُج ِل َف َي ُس ّب َأ َبا ُهَ ،و َي ُس ُّب ُأ َّم ُه َف َي ُس ُّب
الر ُج ُل أ َبا َّ
الر ُج ُل َوالدَ ْيه؟! قالَ «:ي ُس ُّب َّ
َي ْل َع ُن َّ
ُأ َّم ُه».

هداية الحديث:

 )1التحذير من أن يكون العبد سبب ًا في شتم والديه ،وتعريضهما لإلهانة ،وذلك بأن
يبتدئ الناس بشتم قراباتهم.
 )2المتسبب في فعل الشيء وحصوله ،بمنزلة المباشر له ،فهذا لما تسبب في شتم
والديه كان كمن سبهما مباشرة.

َ
 339/4ــ وعن أبي ُمحمد ُج َب ْي ِر ِ
بن ُم ْط ِعمٍ رضي اهلل عنه أنّ
رسول اهلل ^ قال:
اطع» .قال سفيان في روايتِ ِه :يعنيَ :ق ِ
ِ
متفق عليه.
اطع َر ِحمٌ .
«ال َي ْد ُخ ُل َ
الج َّن َة َق ٌ
َْ
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هداية الحديث:

 )1الترهيب الشديد من قطع األرحام؛ فهو سبب يحول بين المرء ودخول الجنة.
 )2النفي الوارد عن دخول الجنة ،هو من باب الوعيد لهذه العقوبة وليس معناه
الخلود الدائم في النار وعدم دخول الجنة أبد ًا.
فائدة:
تأول تأويلين:
قال النووي ــ رحمه اهلل
تعالى ــ« :هذا الحديث ُي ّ
ٰ

على من يستحل القطيعة بال سبب وال شبهة ،مع علمه بتحريمها،
ــ أحدهما :حمله ٰ
فهذا كافر يخ ّلد في النار ،وال يدخل الجنة أبد ًا.

بتأخره ال َق ْدر
ــ والثاني :معناه :ال يدخلها في أول األمر مع السابقين ،بل ُيعاقب ّ
تعالى»( .شرح صحيح مسلم).
الذي يريده اهلل
ٰ
 340/5ــ وعن َأبي ِعيسى ِ ِ
بي ^ قال:
ٰ ُ
المغ َيرة بن ُش ْع َب َة رضي اهلل عنه عن ال َّن ِّ
وهاتَ ،و َو ْأ َد الب َن ِ
ِ
األم َه ِ
هلل ت ََعا َل ٰى َح َّر َم ع َل ْي ُك ْمُ :ع ُق َ
اتَ .و َك ِر َه َل ُك ْم:
ات ،و َم ْنع ًا
«إنَّ ا َ
وق ُ َّ
َ
الم ِ
وك ْثر َة الس َؤ ِ
يل و َق َ
ِق َ
الَ ،
متفق عليه.
ال»ٌ .
وإض َ
اع َة َ
الُّ َ َ ،
«و ْأ َد الب َن ِ
جب َع َلي ِه َو َ ِ
ات»
«هات»َ :ط َل ُب َما َل ْي َ
س َل ُهَ .و َ َ
قو ُل ُهَ « :م ْنع ًا» َم ْع َنا ُهَ :م ْن ُع َما َو َ ْ
يل َك َذاَ ،و َق َ
«قيل و َق َ
ال» َم ْع َنا ُه :بِ ُك ِّل َما َي ْس َم ُع ُهَ ،ف َي ُق ُ
ولِ :ق َ
الح َي ِاةَ ،و َ
ال
َم ْع َنا ُهَ :د ْف ُن ُه َن في َ
ِ
صح َت ُهَ ،وال َي ُظ َنهاَ ،
بالم ْر ِء َك ِذب ًا َأنْ ُي َحدِّ َث بِ ُك ِّل َما َس ِم َع.
ُفالن َك َذا م َّما ال َي ْع َل ُم َّ
وك َف ٰى َ
اع ُة المال» :تَب ِذير ُه َو َصر ُف ُه في َغي ِر ُ ِ
الم ْأ ُذ ِ
ون ِف َيها ِم ْن م َق ِ
َو َ
اص ِد اآلخرة
الوجوه َ
«إض َ َ
ْ ُ
ْ
ْ
اإللح ِ
ِ ِ ِ
والدنْيا ،وت ُ ِ ِ ِ
«ك ْثر ُة الس َؤ ِ
اج َة إ َل ْي ِه.
ال»:
يما ال َح َ
َ ُ
اح ف َ
ُّ َ
َرك ح ْفظه َم َع ْإم َكان الح ْفظَ .و َ َ ُّ

الباب َأ َح ِ
«وأق َْطع َم ْن َق َط َع ِ
اب َقب َل ُه َك َح ِد ِ
ِ
ك» وحديث
وفي
اد ُ
يث َ ُ
يث َس َب َق ْت في َ
الب ِ ْ
« َم ْن َق َط َعنِي َق َط َع ُه اهلل».

هداية الحديث:

 )1تحريم عقوق األمهات وكذلك اآلباء ،وإنما خص األمهات بالذكر لضعفهن
وشدة حاجتهن.
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باب حترمي العقوق وقطيعة الرحم

 )2المال أمانة عند العبد يجب أن يرعاه ،فال يضعه إال فيما فيه مصلحة دينية أو
دنيوية.

 )3الذي يبذل المال في محرم ،فإنه مرتكب لممنوعين :إضاعة المال ،وارتكاب
المحرمَ .ف ْليحذ ِر العبد من ذلك.
 )4حفظ الشريعة لكل ما يفسد الدين أو العقل أو المال ،وهذا من كمال هذا الدين
العظيم.

فائدة:

رى ثوابه في الدنيا قبل اآلخرة ،وإن قطيعة
إن صلة الرحم واإلحسان للغير مما ُي ٰ

عجل العقوبة لصاحبها في الدنيا قبل اآلخرة ،قال
على حق الغير مما ُي ّ
الرحم والبغي ٰ
ِ
َِ
أعج ُل ِعقاب ًا من
شيء َ
وليس ٌ
«ليس ٌ
شيء ُأ َ
طيع اهللُ فيه أ ْع َج ُل ثواب ًا من صلة الرحمِ َ ،
^َ :
ِ
الكبرى) عن أبي هريرة رضي اهلل عنه.
وقطيعة الرحمِ » ،رواه البيهقي في (السنن
البغْ يِ
ٰ
َ
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والم أ
الب أ
 42ــ باب بر أ��صدقاء أ
والقارب والزوجة
و�سائر من يندب �إكرامه

 341/1ــ عن ِ
بي ^ قال« :إن َأ َب َّر البِ ِّر أنْ َي ِص َل
ابن ُع َ
مر رضي اهلل عنهما أنّ ال َّن َّ
ود َأبِ ِ
يه».
الر ُج َل َّ
َّ
ِ
عمر رضي اهلل عنهما أنَّ َر ُج ً
ال
342/2ــ وعن عبد اهلل بن دينا ٍر عن عبد اهلل بن َ
ِ
األع َر ِ َ ِ ِ َ ِ
لى ِح َما ٍر َك َ
ان
ِم َن ْ
اب لق َي ُه بط ِريق َم َّك َةَ ،ف َس َّل َم َع َل ْيه َع ْب ُد اهلل ْب ُن ُع َم َرَ ،و َح َم َل ُه َع ٰ
َت َعلى ر ْأ ِس ِه ،قال ُ ِ
َير َكب ُهَ ،
أص َل َح َك اهللُ ،إن َُّه ُم
وأ ْع َطا ُه ِع َما َم ًة َكان ْ
ٰ َ
ابن دي َنا ٍرَ :ف ُق ْل َنا َل ُهْ :
ْ ُ
َ
عبد اهلل ْب ُن ُع َم َر :إنَّ َأ َبا َه َذا َك َ
ان ُو ّد ًا لِ ُع َم َر ْب ِن
الي ِسي ِر ،فقال ُ
األ ْع َر ُ
ابَ ،و ُه ْم َي ْر ْ
ضو َن بِ َ
َ
ِ
َ
َ
الر ُج ِل
الخ َّطاب رضي اهلل عنه ،وإنِّي َس ِم ْع ُت
رسول اهلل ^ يقول« :إنَّ أ َب َّر البِ ِّر ص َل ُة َّ
أه َل و ِّد َأبِ ِ
يه».
ْ
كان إ َذا َخرج إلى َم َّك َة َك َ ِ
وفي رواية عن ابن دينا ٍر عن ابن ُع َم َر أن َُّه َ
مارَ ،ي َت َر َّو ُح
ان َل ُه ح ٌ
َ َ ٰ
اح َل ِةَ ،و ِعما َم ٌة ي ُش ُّد بِها ر ْأس ُهَ ،فبي َنما ُهو يوم ًا َعلى ذلِ َك ِ
وب الر ِ
ِ
الح َما ِر،
َ َ
َ َْ
َع َل ْيه إذا َم َّل ُر ُك َ َّ
َ َ َْ
ٰ
الن؟ قال :ب َلى َف َأ ْع َطا ُه ِ
ابن ُف ِ
َ
ِ َ
بن ُف ٍ
الن ِ
الح َم َار ،فقال:
لس َت َ
إذ َم َّر بِه أ ْع َرابِ ٌّي ،فقال :أ ْ
َ ٰ
وأ ْع َطا ُه ِ
ار َك ْب َه َذاَ ،
ض َأ ْص َحابِ ِهَ :غ َف َر اهلل
الع َما َم َة ،وقال :اشْ ُد ْد بِ َها َر ْأ َس َك ،فقال َل ُه َب ْع ُ
ْ
نت تَروح َع َلي ِهِ ،
ِ
َ
َ َ َ
وع َما َم ًة ُك ْن َت ت َُش ُّد بِها َر ْأ َس َك ؟
ابي ح َمار ًا ُك َ َ َّ ُ ْ
لك َ ،أ ْعط ْي َت َه َذا األ ْع َر َّ
«إن ِم ْن َأبر البِر َأنْ ي ِص َل الر ُج ُل َأ ْه َل ِو ِّد َأبِ ِ
َ
رسول اهلل ^َ :
فقال :إنّي َس ِم ْع ُت
يه َب ْعدَ َأنْ
َ ِّ ِّ َ
َّ
روى َه ِذه الر َوا َي ِ
ُي َو ِّل َي» وإنَّ َأ َبا ُه َك َ
ات ُك َّل َها مسلم.
ان َص ِديق ًا لِ ُع َم َر رضي اهلل عنهٰ .
ِّ

غريب الحديث:

أبر البر :أكمله وأبلغه.
ّ

ود :الحب والمودة والصداقة.
يتروح عليه :يستريح عليه.
َّ
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هداية أ
الحاديث:

محبة.
 )1إن من عظيم بر الوالدين أن تُكرم من كان له معهما ّ
 )2امتثال الصحابة رضي اهلل عنهم للسنة النبوية ،ورغبتهم في الخير ،ومسارعتهم
إليه .وكثرة فضائل عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما.
على أصدقاء والدَ ّي الرجل بأخص ماله ومايرضاه
 )3من تمام البر والصلة اإلنفاق ٰ
لنفسه.
 343/3ــ وعن أبي ُأسي ٍد،ـ بضم الهمزة وفتح السين ـ مالِك بن ربِيع َة الس ِ
اع ِد ِّي
َ َ َّ
َْ
ِ
رسول اهلل ^ إذ َجا َءه َر ُج ٌل ِمن َبني َس ِل َم َة،
وس ِع ْندَ
رضي اهلل عنه قالَ :ب ْي َنا ن َْح ُن ج ُل ٌ
َ
َ
بقي ِم ْن بِ ِّر َأ َب َو َّي َش ْي ٌء َأ َب ُّر ُه َما بِ ِه َب ْعدَ َم ْوتِ ِه َما ؟ فقال« :ن ََع ْم،
فقال :يا
رسول اهللَ ،ه ْل َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
الر ِحمِ ا َّلتي ال
َّ
الصال ُة َع َل ْي ِه َماَ ،و ْ
االستغْ َف ُار َل ُه َماَ ،وإ ْن َف ُاذ َع ْهده َما م ْن َب ْعده َماَ ،وص َل ُة َّ
ُوص ُل إلاَّ بِ ِهماَ ،وإكْ ر ُام َص ِد ِ
يق ِهما» .رواه أبو داود().
ت َ
َ
َ

غريب الحديث:

الصالة عليهما :الدعاء لهما.

إنفاذ عهدهما :إنفاذ وصيتهما.

هداية الحديث:

 )1إن من البر الذي يفعله الولد لوالديه بعد موتهما :الدعاء لهما ،واالستغفار لهما،
وإكرام صديقهما ،وإنفاذ وصيتهما ،وصلة الرحم التي الصلة لك إال بهما.
على الوالدين في الحياة
على تربية األوالد تربية صالحة ،تعود بالنفع ٰ
 )2الحرص ٰ
ببرهما ،وبعد الممات بالدعاء لهما.
المسدد هو
على الخير وعدم انقطاعه .والمؤمن
ّ
 )3حرص الصحابة رضي اهلل عنهم ٰ
من يقتدي بصحابة رسول اهلل ^ في خصال الخير.
 344/4ــ وعن عائش َة رضي اهلل عنها قالت َما ِغر ُت على َ ٍ ِ ِ ِ
بي
أحد م ْن ن َساء ال َّن ِّ
ْ
ٰ
لى خديج َة رضي اهلل عنهاَ ،و َما َر َأ ْي ُت َها َق ُّطَ ،و َل ِك ْن َك َ
بي ^ ُي ْكثِ ُر
^ َما ِغ ُ
رت َع ٰ
ان ال َّن ُّ
( )1الحديث إسناده ضعيف.
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يج َةَ ،ف ُر َّب َما
ِذكْ َر َهاَ ،و ُر َّب َما َذ َب َح َّ
الشاةَُ ،ث َّم ي َق ِّط ُع َها َأ ْع َضا ًءُ ،ث َّم َي ْب َعث َُها في َصدَ ائِ ِق َخ ِد َ
ُ
َتَ ،و َك َ
ان لي
ديج ُة!
لت َل ُهَ :ك َأنْ َل ْم َي ُك ْن في ُّ
ُق ُ
َت َو َكان ْ
فيقول« :إن ََّها َكان ْ
الدن َْيا إلاَّ َخ َ
متفق عليه.
ِم ْن َها َو َلدٌ »ٌ .
ٍ
رواية :وإنْ َك َ
الشاةَ ،ف ُي ْه ِدي في َخالئِ ِل َها ِم ْن َها َما َي َس ُع ُه َّن.
وفي
ان َل َي ْذ َب ُح َّ
ول« :أر ِس ُلوا بِ َها إلى َأص ِد َق ِ
ٍ
روايةَ :ك َ
يج َة».
وفي
اء َخ ِد َ
ٰ ْ
ان إ َذا َذ َب َح الشَ ا َة َي ُق ُ ْ
ٍ
ِ
رسول اهلل ^،
لى
اس َت ْأ َذن ْ
َت َها َلة بِ ْن ُت ُخ َو ْي ِل ٍد ُأ ْخ ُت َخ َ
وفي رواية :قالتْ :
ديج َة َع ٰ
َاح لِذلِ َكَ ،
استِ ْئ َذ َ
فقال« :اللهم َها َل ُة بِ ْن ُت ُخ َو ْي ِل ٍد».
ان َخ َ
ارت َ
َف َع َر َف ْ
ديج َةَ ،ف ْ
ِ
ِ
ِ
َاح» هو بِ
َاع»
ارت َ
الحاء ،وفي َ
ارت َ
الج ْم ِع بين الصحيحين ل ْل ُح َم ْيديَ « :ف ْ
قو ُل َهاَ « :ف ْ
بِ ِ
العين ،ومعناهْ :اه َت َم بِ ِه.

غريب الحديث:

صدائق :جمع صديقة.

خالئلها :جمع خليلة ،وهي الصديقة.

للنبي ^ أربع بنات ،وثالثة أوالد ،كلهم من خديجة
وكان لي منها ولد :كان
ّ

رضي اهلل عنها ،إال ولده إبراهيم رضي اهلل عنه ،فكان من مارية القبطية رضي اهلل عنها.

فعرف استئذان خديجة :تذكر عند استئذانها خديجة رضي اهلل عنها ،ألن صوت

هالة يشبه صوت خديجة رضي اهلل عنهما.

هداية الحديث:

وبر ًا به.
 )1إن إكرام صديق اإلنسان بعد موته يعتبر إكرام ًا له ّ

 )2إظهار فضيلة ومنقبة ألم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي اهلل عنها.

ُ )3حسن وفاء رسول اهلل ^ لزوجته األولى ،التي ناصرته وثبتت معه رضي اهلل
عنها ،وهذا فيه وصية عظيمة لألزواج في حفظ حق زوجاتهم بعد الموت،

فكيف حال الحياة؟!.
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ك رضي اهلل عنه قالَ :خرج ُت مع َجري ِر بن ِ
 345/5ــ وعن َأنَس بن َمالِ ٍ
عبد اهلل
َ
َ ْ
ا ْل َب َج ِل ِّي رضي اهلل عنه في َس َف ٍرَ ،ف َك َ
قلت َل ُه :ال َت ْف َع ْل ،فقال :إنِّي َق ْد
ان َي ْخ ُد ُمنيَ ،ف ُ
َر َأي ُت َ
ار ت َْص َن ُع بِر ُس ِ
لى َن ْفسي َأال َأ ْص َح َب َأ َحد ًا ِم ْن ُه ْم
ول اهلل ^ َش ْيئ ًاُ ،
األن َْص َ
ْ
َ
آليت َع ٰ
متفق عليه.
إلاَّ َخدَ ْم ُت ُهٌ .

غريب الحديث:
آليت :حلفت.

هداية الحديث:

ِ
إكرام للرجل ،واحترامهم
الرجل
أصحاب
بي ^؛ فإكرام
ُ
ٌ
 )1إكرام َمن يكرم ال َّن َّ
احترام له.

 )2بيان تواضع الصحابة رضي اهلل عنهم ،ومعرفة فضائل بعضهم .فهذا جرير خدم
أنس ًا رضي اهلل عنهما؛ ألنه من األنصار الذين نصروا رسول اهلل ^.

باب �إكرام �أهل بيت ر�سول الله ^

 43ــ باب �إكرام أ�هل بيت ر�سول اهلل ^ وبيان ف�ضلهم
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تعالى ﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
قال اهلل
ٰ
تعالى﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﮐ﴾ [األحزاب ، ]33 :وقال
ٰ
ﭯ ﭰ ﴾ [الحج.]32 :

هداية آ
اليات:

 )1آل بيت الرسول ^ هم قرابته المؤمنون ،وزوجاته أمهات المؤمنين ،كلهم آل
القربى.
بيته الذين لهم حق
ٰ
 )2أهل بيت الرسول ^ لهم حقان :حق اإليمان ،وحق القرابةّ ،
فنعظمهم ،ونحفظ
لهم هذا الحق ،دون غلو وعصبية كما يقع من بعض الطوائف المبتدعة ،الذين
غلوا في بعض األئمة بما يخالف أصول الشريعة.
 346/1ــ وعن َي ِزيدَ ِ
بن َح َّب َ
وع ْم ُرو ْبن
ان قال :ان َْط َلق ُ
ْت َأنا َو ُح َص ْي ُن ْب ُن َس ْب َر َة َ
ِ
يت
إلى زَ ْي ِد ْب ِن َأ ْر َق َم رضي اهلل عنهمَ ،ف َل َّما َج َل ْس َنا إ َل ْي ِه قال له ُح َص ْي ٌنَ :ل َق ْد َل ِق َ
ُم ْسلمٍ ٰ
َ
وس ِم ْع َت َح ِديث َُهَ ،و َغ َز ْو َت َم َع ُهَ ،و َص َّل ْي َت
َيا زَ ْي ُد َخ ْير ًا َكثير ًاَ ،ر َأ ْي َت
رسول اهلل ^َ ،
ِ
رسول اهلل ^ قال:
يت َيا زَ ْي ُد َخ ْير ًا َكثِير ًاَ ،حدِّ ْث َنا َيا زَ ْي ُد َما َس ِم ْع َت ِم ْن
َخ ْل َف ُهَ ،ل َق ْد َل ِق َ
َسيت َب ْع َ
ض ا َّلذي ُك ْن ُت َأ ِعي ِم ْن
َيا ْب َن َأ ِخيَ ،واهللِ َل َق ْد َكبِ َر ْت ِس ِّنيَ ،و َق ُد َم َع ْه ِديَ ،ون ُ
تك ِّل ُفونِ ِ
ِ
تك ْم َفاق َْب ُلواَ ،و َما ال َفال َ
رسول اهلل ^َ ،ف َما َح َّد ْث ُ
ُ
رسول اهلل
قام
يهُ ،ث َّم قالَ :
اء ي ْد َعى ُخم ًا بي َن َم َّك َة َو ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
نى َع َل ْيه،
َ
^ َي ْوم ًا في َنا َخطيب ًا بِ َم ُ ٰ ّ َ ْ
المدي َنةَ ،ف َحمدَ اهلل َوأ ْث ٰ
«أما بع ُدَ :أال َأي َها ال َّناسَ ،فإنَّما أنا ب َشر ي ِ
َو َو َع َظ َو َذ َّكرُ ،ثم َق َ َ
ُ
رسول
وش ُك َأنْ َي ْأتِ َي
َ ٌ ُ
ُ
َ
ُّ
الْ َ َّ :
َ َّ
اب اهللِ ،ف ِ
يبَ ،وأنا تَا ِر ٌك ِف ُ
ورَ ،ف ُخ ُذوا
اله ٰ
يك ْم َث َق َل ْي ِن؛ َأ َّو ُل ُه َما ِك َت ُ
يه ُ
بي َف ُأ ِج َ
دى َوال ُّن ُ
َر ِّ
اب اهللَ ،ور َّغ َب ِف ِ
يهُ ،ث َّم َق َ
اب اهللَ ،و ْ ِ ُ ِ
لى ِك َت ِ
بِ ِك َت ِ
«و َأ ْه ُل
الَ :
َ
اس َت ْمسكوا به»َ .ف َح َّث َع ٰ
َبيتِيُ ،أ َذ ِّك ُر ُك ُم اهللَ في َأ ْه ِل َبيتيُ ،أ َذ ِّك ُر ُك ْم ا َ
هلل في َأ ْه ِل َب ْيتي»َ ،ف َق َ
ال َل ُه ُح َص ْي ٌنَ :و َم ْن
ْ
ْ
َأ ْه ُل بيتِ ِه يا زَ ي ُد ؟ َألي ِ
قال :نِساؤُ ُه ِم ْن َأ ْه ِل بيتِ ِهَ ،و ِ
ِِ
ِ َ
لك ْن َأ ْه ُل َبيتِ ِه
َْ َ ْ
س ن َساؤُ ُه م ْن أ ْه ِل َب ْيته ؟ َ َ
ْ َ
َْ
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الَ :و َم ْن ُه ْم ؟ َق َ
الصدَ َق َة َب ْعدَ ُهَ ،ق َ
يلَ ،و ُ
آل َع ِل ٍّيَ ،و ُ
الُ :ه ْم ُ
آل َع ِق ِ
آل َج ْع َف ٍر،
َم ْن ُح ِر َم َّ
هؤ ِ
الء ُح ِر َم الصدَ َق َة؟ َق َ
اسَ ،ق َ
َو ُ
آل َع َّب ٍ
ال :ن ََع ْم .رواه مسلم.
الُ :ك ُّل ُ
ٍ
روايةَ :
«أال َوإنِّي تَا ِر ٌك ِف ُ
اب اهللَ ،و ُه َو َح ْب ُل اهللَ ،م ِن
وفي
يك ْم َث َق َل ْينَ :أ َح ُد ُه َما ِك َت ُ
لى َض َ
الهدَ ىَ ،و َم ْن ت ََر َك ُه َك َ
ا َّت َب َعه َك َ
ال َل ٍة».
لى ُ
ان َع ٰ
ان َع ٰ
وع ِن ِ
الصدِّ يق رضي اهلل عنه
 347/2ــ َ
ابن ُع َم َر رضي اهلل عنهما عن أبي َب ْك ٍر ِّ
َم ْو ُقوف ًا َع َل ْي ِه َأن ُّه َق َ
الْ :ار ُق ُبوا ُم َح َّمد ًا ^ في َأ ْه ِل َب ْيتِ ِه .رواه البخاري.
اح َت ِر ُمو ُه َو َأكْ ِر ُمو ُه ،واهلل أعلم.
«ار ُق ُبوا» َر ُاعو ُه َو ْ
َم ْع َنىْ :

غريب الحديث:
أعي :أحفظ.

وسماهما ثقلين :إعظام ًا لحقها ،وتفخيم ًا
ثقلين :كل شيء عظيم نفيس،
ّ
لشأنهما.

هداية أ
الحاديث:

الهدى والنور ،فالهداية التامة ،والنور التام،
 )1وجوب التمسك بكتاب اهلل ،ففيه
ٰ
تعالى.
على العلم والعمل بكتاب اهلل
ٰ
متوقفان ٰ

بي ^؛ وذلك بأن نعرف لهم حقهم ونرعاه ،فلهم حق زائد
 )2الوصية بآل بيت ال َّن ِّ
على حقوق غيرهم من سائر األمة.
ٰ

 )3آل بيته ^ لهم خصائص ليست لغيرهم ،ولهم كرامة وشرف وسيادة ،بما
يناسب منزلتهم ،فال تحل لهم الصدقة وال الزكاة الواجبة؛ ألنها أوساخ الناس،

وأعلى من أن تحل لهم الصدقة.
فهم أشرف
ٰ

بي ^ ــ من أهل بيته ،ومن
 )4إن أمهات المؤمنين رضي اهلل عنهن ــ َّ
وهن نساء ال َّن ِّ
الس َّنـة والجماعة.
زعم غير ذلك فهو ضال منحرف عن طريق ُّ
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 44ــ باب توقير العلماء والكبار و أ�هل الف�ضل وتقديمهم على غيرهم
ورفع مجال�سهم و�إظهار مرتبتهم
تعالى﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾
قال اهلل
ٰ
[الزمر.]9 :

هداية آ
الية:

بي ^ ،فإن العلماء ورثة األنبياء،
 )1المراد بالعلماء علماء الشريعة الذين هم ورثة ال َّن ِّ
وتوقير العلماء سبب توقير الشريعة؛ ألنهم حاملوها ،فإكرامهم إكرام للشريعة.
 )2بيان الفرق بين العالم والجاهل؛ ألن العالم متصف بصفة مدح ،والجاهل
متصف بصفة ذم.
ٍ
مسعود ُعقب َة ِ
األنصاري رضي اهلل عنه
بن عم ٍرو البد ِر ِّي
 348/1ــ وعن أبي
ِّ
ُ
رسول اهلل ^َ « :ي ُؤ ُّم ا ْل َق ْو َم َأق َْرؤُ ُه ْم لِ ِك َت ِ
اب اهللَ ،فإنْ َكانُوا في ا ْل ِق َراءة َس َوا ًء،
قال :قال
ِ
َ
الس َنـ ِة َس َوا ًءَ ،ف َأ ْقدَ ُم ُه ْم ِه ْج َرةًَ ،فإنْ َكانُوا في ال ِه ْج َر ِة
الس َّنةَ ،فإنْ َكانُوا في ُّ
َفأ ْع َل ُم ُه ْم بِ ُّ
ِِ
ِِ
ِ
َ
لى
الر ُج َل في ُس ْل َطانهَ ،وال َي ُ
الر ُج ُل َّ
َس َوا ًءَ ،فأ ْقدَ ُم ُه ْم س ّن ًاَ ،وال َي ُؤ َّم َّن َّ
قع ْد في َب ْيته َع ٰ
ْ
تك ِر َمتِ ِه إلاَّ بِإ ْذنِ ِه» .رواه مسلم.
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
«إسالم ًا».
وفي رواية َل ُهَ « :فأ ْقدَ ُم ُه ْم س ْلم ًا» َبدَ ل «س َّنا» :أ ْو ْ
ٍ
روايةَ « :ي ُؤ ُّم ا ْل َق ْو َم َأق َْرؤُ ُه ْم لِ ِك َت ِ
َت ِق َراءت ُُه ْم
وفي
اب اهللَ ،و َأ ْقدَ ُم ُه ْم ِق َراءةَ ،فإنْ َكان ْ
َس َوا ًءَ ،ف َي ُؤ ُّم ُه ْم َأ ْقدَ ُم ُه ْم ِه ْج َرةًَ ،فإنْ َكانُوا في ال ِه ْج َر ِة َس َوا ًءَ ،ف ْل َي ُؤ َّم ُه ْم َأكْ َب ُر ُه ُم ِس ّن ًا».
ِ
ِِ
ِِ
«و ْ
تك ِر َم ُت ُه» بفتحِ
ص بهَ .
الم ْو ِض ُع ا َّلذي َي ْخ َت ُّ
الم َر ُاد «بِ ُس ْل َطانه» َم َح ُّل وال َيتهَ ،أ ِو َ
َو ُ
التاء وكسر ِ
ِ
الراءَ :و ِه َي َما َي ْن َف ِر ُد بِ ِه ِم ْن ِف َر ٍ
اش َوسري ٍر َون َْح ِو ِه َما.

غريب الحديث:

تكرمته :مكان اإلكرام كصدر المجلس.

هداية الحديث:

على غيره في الوظائف الدينية كاإلمامة في الصالةُ ،فيقدم
 )1صاحب العلم َّ
مقد ٌم ٰ
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األقرأ لكتاب اهلل ،ثم األعلم بسنة رسول اهلل ^.
ِ
يحرص
 )2أعظم العلوم هو العلم بكتاب اهلل جل جالله ،والعلم بالسنة النبويةَ .ف ْل
على العناية باألصلين العظيمين :الكتاب والسنة ،واالستغناء بهما عن
المؤمن ٰ
ما سواهما.
ِ
ال ِة َ ،و َي ُق ُ
ُ
الص َ
ول:
 349/2ــ وعنه قال :كان
رسول اهلل ^ َي ْم َسح َم َناك َب َنا في َّ
ِ ِ ِ
نكم ُأو ُلو َ
األ ْح َ
«اس َت ُووا َوال ت َْخ َت ِل ُفواَ ،ف َت ْخ َت ِل َ
ين
ال ِم َوال ُّن َهىُ ،ث َّم ا َّل ِذ َ
ْ
ف ُق ُلو ُب ُك ْم ،ل َيلني م ُ ْ
َي ُلون َُه ْم ثم الذين َي ُلون َُه ْم» .رواه مسلم.
ِ
بتخفيف ال ُّنون َو َليس َقبلها َي ٌاءَ ،و ُر ِو َي بتشديد ال ُّن ِ
ون
وقوله ^« :لِ َي ِلنِي» ،هو
ْ
ْ
يلَ :أ ْه ُل ِ
َمع ي ٍ
«و ُأو ُلو َ
«وال ُّن َهى» :ا ْل ُع ُق ُ
ونَ ،و ِق َ
األ ْحالم» ُه ُم ا ْل َبالِغُ َ
الح ْلمِ
ولَ :
اء َق ْب َل َهاَ ،
َ َ
َوا ْل َف ْض ِل.

غريب الحديث:

يكن من ورائي.
لِ َي ِلني :لِيدنو مني في الصالةَ ،و ْل ْ

هداية الحديث:

وس ّد ُ
الف َرج ،والتحاذي بالمناكب واألقدام في الصالة.
 )1وجوب تسوية الصفوفَ ،
على تفقد الصفوف وتسويتها ،بقوله وبفعله ،اقتداء بعمل
على اإلمام أن يحرص ٰ
ٰ )2
بي ^.
ال َّن ِّ
الكبار وأهل الفضل والحلم.
إلى اإلمام عند المصا َّفة
ُ
 )3الترغيب في أن ُيقدم ٰ
ٍ
ُ
رسول اهلل ^« :لِ َي ِلنِي
مسعود رضي اهلل عنه قال :قال
 350/3ــ وعن عبد اهلل بن
«وإي ُاكم َو َهيشَ ِ
ات َ
األ ْس َو ِ
ِم ُ
اق».
نك ْم ُأو ُلو األحالم َوال ُّن َهىُ ،ث َّم ا َّل ِذ َ
ين َي ُلون َُه ْم» ثالث ًا َ َّ ْ ْ
رواه مسلم.

غريب الحديث:

هيشات األسواق :ما يكون فيها من اختالط ومنازعة وخصومة وارتفاع األصوات.

هداية الحديث:

 )1للمساجد حقها المحفوظ ،فال يجوز للمصلين إحداث فتن في المساجد من
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الخصومات وارتفاع األصوات؛ ألن ذلك يذهب بالخشوع.
على وقوف الكبار العقالء وراء اإلمام ،ثم يلونهم من هم دونهم.
 )2الحث ٰ
فائـدة (:)1

فهم بعض الناس من الحديث نهي الصبيان عن الوقوف وراء اإلمام ،وهذا خطأ

و َث َّم فرق بين أن تكون العبارة« :اليلني إال أولو األحالم» ،وبين قوله ^« :ليلني
واألولى معناها :أنه
على التقدم،
ٰ
منكم أولو األحالم» .فالثانية :تحث الكبار العقالء ٰ
ينهى أن يلي اإلمام من ليس بالغ ًا ،أوعاق ً
على
ال ،ولكن الرواية النبوية هي الثانية .وبناء ٰ
ٰ

بي
ذلك فال يجوز طرد الصبيان عن الصف المتقدم إال أن يحدث منهم أذية ،ألنَّ ال َّن َّ
على القرب من اإلمام.
^ لم ين َه عن وقوف الصغار وراء اإلمام ،وإنما حث الكبار ٰ
فتدبر الفرق.

فائـدة (:)2
الذين يزجرون الصبيان عن الصف المتقدم وقعوا في مفاسد ،منها:

 )1أخطؤوا من جهة أنهم منعوا ذوي الحقوق حقوقهم؛ فإن الصبي صاحب حق
ولو كان صغير ًا.
بي عن
ينفر َّ
إلى أن َ
 )2أنهم ُي ِّ
كرهون المساجد للصبية الصغار ،وهذا يؤدي ٰ
الص ُّ
المسجد ،ويكره َمن َط َر َده.
 )3لو أننا طردنا الصبيان من أوائل الصفوف لحصل منهم عند تأخرهم من اللعب
مايوجب اضطراب المسجد وأهله.
ِ
 351/4ــ وعن أبي َي ْح َيىَ ،و ِق َ
الحاء
يل :أبي ُم َح َّمدَ ،س ْه ِل بن أبي َح ْث َمة ــ بفتح
ِ
وإسكان ِ
ِ
األنصاري رضي اهلل عنه قال :ان َْط َلقَ َع ْب ُد اهلل بن َس ْه ٍل
المثلثة ــ
الثاء
المهملة
ِّ
ود إلى َخيبرَ ،و ِهي يو َمئِ ٍذ ُص ْلحَ ،ف َت َفر َقا  ،فأتَى م َحي َص ُة إلى ِ
بن َمسع ٍ
عبد اهلل
َو ُم َح ِّي َص ُة ُ ْ ُ
ٌ
َْ
ٰ ُ ِّ
ٰ ََ
َّ
ٰ
الَ ،فدَ َف َن ُهُ ،ثم َق ِد َم ِ
الرح ِ
سهل وهو َي َتشَ َّح ُط في َد ِم ِه َقتِي ً
ِ
ٍ
من
ابن
المدي َن َةَ ،فان َْط َلقَ َع ْب ُد ْ
َ
َّ
ٍ
حمن َي َ
الر ِ
ابن سهل َو ُم َح ِّي َص ُة َو ُح َو ِّي ُ
تك َّل ُم،
بي ^َ ،ف َذ َه َب َع ْب ُد َ
إلى ال َّن ِّ
صة ْاب َنا َم ْس ُعود ٰ
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تك َّل َما ،فقالَ :
«ك ِّب ْر َك ِّب ْر» َو ُه َو َأ ْحدَ ُث ال َق ْومَِ ،ف َس َك َتَ ،ف َ
فقالَ :
ون َوت َْس َت ِحقُّ َ
«أت َْح ِل ُف َ
ون
متفق عليه.
َمام الحديثٌ ،
َقاتِ َل ُك ْم؟»َ ،و َذ َك َر ت َ
تك َّلم َ
وقوله ^َ :
األكْ َب ُر.
«ك ِّب ْر َك ِّب ْر» َم ْع َنا ُهَ :ي َ ُ

غريب الحديث:

يتشحط :يتخبط في دمه.

أحدث القوم :أصغرهم سن ًا.

هداية الحديث:

على تقديم األكبر س ّن ًا في الكالم ،فهذا من األدب النبوي الذي أرشدنا
 )1الحث ٰ
إليه رسول اهلل ^.
 )2إن تعلم اآلداب النبوية من أهم المهمات في حياة العبد المؤمن.
بي ^ َك َ
الر ُج َل ْي ِن ِم ْن َق ْت َل ٰى
ان َي ْج َم ُع َب ْي َن َّ
 352/5ــ وعن جاب ٍر رضي اهلل عنه أنَّ ال َّن َّ
ِ
ُ ٍ ِ
ِ
َ َ
ُ َ
ُ ِ َ
أح ِد ِه َما
إلى َ
أ ُحد َي ْعني في ال َق ْب ِرُ ،ث َّم َي ُقول« :أ ُّي ُه َما أكْ ث َُر أ ْخذ ًا ل ْل ُق ْرآن ؟» َفإ َذا أش َير ل ُه ٰ
َق َّد َم ُه في ال َّل ْح ِد .رواه البخاري.

غريب الحديث:

اللحد :هو ميل في الجدار القبلي للقبر ،يوضع فيه الميت.

هداية الحديث:

بي ^ ،ولكن
 )1يجوز في القبور اللحد والشق؛ لوقوع العمل عليهما في عهد ال َّن ِّ
اللحد أفضل.
 )2جواز دفن الرجلين والثالثة في القبر الواحد ،عند الحاجة أو الضرورة.
 )3تقديم أهل العلم والفضل يكون في حياتهم ،وبعد مماتهم ،وهذا لشرف العلم
الذي حملوه في صدورهم.
ابن عمر رضي اهلل عنهما َأنَّ ال َّنبي ^ قالَ :
 353/6ــ وعن ِ
الم َنا ِم
«أ َراني في َ
َ
َّ
أتسو ُك بِ ِسو ٍ
اك َ
اكَ ،ف َجا َءني َر ُج ِ
الس َو َ
األ ْصغَ َر،
النَ ،أ َح ُد ُه َما َأكْ َب ُر ِمن َ
اآلخ ِرَ ،ف َن َ
َ
َ َّ
او ْل ُت ِّ
األكْ ب ِر ِم ْن ُهما» .رواه مسلم مس َند ًا والبخاري ِ
ِ
يل لِيَ :كبرَ ،فدَ َفع ُت ُه إلى َ
فق َ
تعليق ًا.
َ
ْ
َ
ُ ْ
ِّ ْ
ٰ
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هداية الحديث:

 )1اعتبار كبر السن؛ فيقدم األكبر في إعطاء الشيء إذا كان الحاضرون أمامك.
 )2مراعاة البدء باليمين عند توزِّ ع الحاضرين يمنة ويسرة.
ُ
رسول اهلل ^« :إنَّ ِمن
موسى رضي اهلل عنه قال :قال
 354/7ــ وعن أبي
ٰ
آن َغي ِر ا ْلغَ الِي ِف ِ
الشيب ِة المس ِلمِ َ ،و َح ِ
ِ
ام ِل ا ْل ُقر ِ
إج ِ
الجافي
الل اهلل
يه َو َ
ْ
تعالى إكْ َر َام ذي َّ ْ َ ُ ْ
ْ
ْ
ٰ
َع ْن ُهَ ،وإكْ ر َام ِذي الس ْل َط ِ
ٌ
حس ٌن رواه أبو داود.
المق ِْس ِط».
ان ُ
حديث َ
َ
ُّ

غريب الحديث:

إجالل اهلل :تعظيم اهلل.

الغالي :المتجاوز الحد في التشديد.

الجافي :التارك للعمل به والهاجر له.

المقسط :العادل.

هداية الحديث:

سن ،وتوقيرهم في المجالس اعتراف ًا
 )1استحباب إكرام َمن له فضل ،أو تقدم ّ
بفضلهم وسبقهم.
 )2الغلو في األمر مهلكة ،والجفاء ُبعدٌ وتقصير ،والوسط هو أعدل األمور.
 )3دين اهلل وسط بين الغالي فيه والجافي عنه ،وكل من لزم السنة النبوية ،وهدي
إلى الوسطية.
الصحابة ،وسلف األمة ،في أقواله وأفعاله وأحوالهُ ،و ِّفق ٰ
 355/8ــ وعن َعم ِرو بن ُشعيب َعن أبِ ِ
يه عن جدِّ ه رضي اهلل عنهم قال :قال
ْ
َْ
ُ
ٌ
حديث
س ِم َّنا َم ْن َل ْم َي ْر َح ْم َص ِغ َيرنَا ،و َي ْع ِر ْف َش َر َف َكبِي ِرنَا».
رسول اهلل ^َ « :ل ْي َ
ٌ
صحيح.
حديث حسن
صحيح .رواه أبو داود والترمذي ،وقال الترمذي:
ٌ
ٌ
«ح ّق َكبِي ِرنَا».
وفي رواية أبي داودَ :

غريب الحديث:

ليس منا :ليس من سنتنا وهدينا وطريقتنا.
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هداية الحديث:

 )1استحباب توقير الكبار وإجاللهم ،والرحمة بالصغار وبذلك تتم األمور.
ُ )2
أهل اإليمان يكمل بعضهم بعض ًا في المجتمع المسلم.
 356/9ــ وعن َمي ُم ِ
ون بن َأبي َشبِ ٍ
يب ــ رحمه اهلل ــ ،أنّ َعائشَ َة رضي اهلل عنها َم َّر
ْ
اب َو َه ْي َئ ٌةَ ،ف َأق َْعدَ ْت ُهَ ،ف َأ َك َلَ ،ف ِق َ
يل َل َها
بها َسائِ ٌلَ ،ف َأ ْع َط ْت ُه ِك ْس َرةًَ ،و َم َّر بِ َها َر ُج ٌل َع َل ْي ِه ثِ َي ٌ
«أ ْن ِز ُلوا ال َّناس َم َنا ِز َل ُهم» .رواه أبو داودِ .
رسول اهلل ^َ :
ُ
لك ْن
في ذلِ َك؟ فقالت :قال
َ
ْ
قالَ :م ْي ُمون َل ْم ُي ْد ِرك عائِشَ َة().
َو َق ْد َذ َكر ُه مس ِلم في َأو ِل َص ِح ِ
يح ِه ت َْع ِليق ًا ،فقالَ :و ُذ ِك َر َع ْن َعائِشَ َة رضي اهلل عنها
َّ
َ ُ ْ ٌ
اكم َأبو َع ِ
رسول اهلل ^ َأنْ ُن ْن ِز َل ال َّناس َم َنا ِز َل ُهمَ ،و َذ َكر ُه َ ِ
ُ
بد اهلل في
قالتَ :أمرنا
الح ُ ُ
َ
َ
ْ
ٌ
حديث صحيح.
ِك َتابِ ِه « َم ْع ِر َفة ُع ُلو ِم الحديث» وقال :هو

غريب الحديث:

كسرة :قطعة خبز.

هداية الحديث:

بمقتضى
على مراعاة مراتب الناس ومكانتهم ،من غير ظلم وجور ،بل
ٰ
 )1الحث ٰ
العدل ،فال ُيقصر بالرجل العالي القدر عن درجته ،وال ُيرفع م َّت ِضع القدر فوق
منزلته.
إلى تساوي
قدرها اهلل
 )2تفاوت الناس سنة إلهية َّ
تعالى في أصل الخلق ،وأما الدعوة ٰ
ٰ
الناس في كل شيء ،فهي دعوة جاهلية ،خالية من العلم الرشيد ،والفهم السديد.
ٍ
عباس رضي اهلل عنهما قالَ :ق ِد َم ُع َي ْي َن ُة ْب ُن ِح ْص ٍنَ ،ف َن َز َل
 357/10ــ وعن ابن
أخ ِ
َعلى ابن ِ
الح ِّر ْبن َق ْي ٍ
سَ ،و َك َ
ين ُي ْدنِي ِه ْم ُع َم ُر رضي اهلل عنه ،
ان ِم َن ال َّن َف ِر ا َّل ِذ َ
يه ُ
ٰ ْ
َ
،ك ُهو ً
اب َم ْج ِل ِ
او َرتِ ِه ُ
َو َك َ
ان ُ
الب ِن
الق َّر ُاء َأ ْص َح َ
س ُع َم َر َو ُمشَ َ
ال َكانُوا أ ْو ُش َّبان ًا ،فقال ُع َي ْي َن ُة ْ
ِ
ِ ِ
َِ
ِ
َ ِ
َ ِ ِ
اس َت ْأ َذ َن َل ُهَ ،ف َأ ِذ َن َل ُه
اس َت ْأذنْ لي َع َل ْيهَ ،ف ْ
أخيهَ :يا ْاب َن أخي َل َك َو ْج ٌه ع ْندَ َه َذا األمي ِرَ ،ف ْ
ُع َم ُر رضي اهلل عنه  ،فلما َد َخ َل قالِ :ه ْي َيا ْاب َن َ
الج ْز َل،
الخ َّط ِّ
اب! َف َواهللِ َما ت ُْع ِطي َنا َ

( )1الحديث إسناده ضعيف.
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ِ
وقع بِ ِه ،فقال َل ُه
َوال ت َْح ُك ُم في َنا بِ َ
الع ْد ِلَ ،فغضب ُع َم ُر رضي اهلل عنه َح َّت ٰى َه َّم َأنْ ُي َ
الحر :يا َأ ِمير الم ِ
تعالى قال لِ َنبِ ِّي ِه ^﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ين إنَّ اهلل
ؤمنِ َ
ُ ُّ َ َ ُ
ٰ
الج ِ
ين َت َ
ال َها
اوزَ َها ُع َم ُر رضي اهلل عنه ِح َ
اه ِل َ
ﭻ﴾ وإن َه َذا ِم َن َ
ينَ .واهللِ َما َج َ
َع َل ِ
ان َو َّقاف ًا ِع ْندَ ِك َت ِ
يهَ ،و َك َ
تعالى .رواه البخاري.
اب اهلل
ٰ

غريب الحديث:

يدنيهم :يقربهم.
ِه ْي :كلمة تهديد ووعيد.
الجزل :الجود بالعطاء.

هداية الحديث:

 )1مخاطبة كل إنسان بحسب حاله؛ فال ُي َ
المقدم في الناس كما
خاطب األمير أو
َّ
ُي َ
خاطب العامة.
مر رضي اهلل عنه في تعظيمه آليات اهلل ،فعند سماعه آية العفو واإلعراض
 )2فضيلة ُع َ
عن الجاهلين امتثلها ،فعفا عن الرجل .فأين المقتدون بالفاروق رضي اهلل عنه؟
َ
 358/11ــ وعن أبي َسعيد َس ُم َر َة بن ُج ْن ٍ
لى
دب رضي اهلل عنه قال :ل َق ْد ُك ْن ُت َع ٰ
ِ
رسول اهلل ^ ُغالم ًاَ ،ف ُك ْن ُت َأ ْح َف ُظ َع ْن ُهَ ،ف َما َي ْم َن ُعني ِم َن ال َق ْو ِل إلاَّ أنَّ َه ُهنا
َع ْه ِد
ِر َجا ً
متفق عليه.
ال ُه ْم َأ َس ُّن ِم ِّنيٌ .

هداية الحديث:

 )1كراهة التحديث بالشيء إذا كان في الحاضرين من هو أكثر علم ًا أو أكبر س ّن ًا.

على
 )2إن توقير الكبار وإجاللهم مما يجب أن ُي ٰ
ربى الناشئة عليه؛ ليكبروا ٰ
األدب.
َ
على خير
 )3معرفة صغار صحابة رسول اهلل ^
شرف كبارهم ،فهم يعلمون أنهم ٰ
ما دام العلم يأتيهم من ِق َبل أكابرهم.
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فائــدة:
قال رسول اهلل ^« :البركة مع أكابرهم» رواه الحاكم عن ابن عباس رضي اهلل
عنهما.
وي يجب أن ُيس َلك في جميع نواحي الحياة العلمية والعملية ،فالكبير
هذا منهج ن ََب ٌّ

لما
في العلم والسن يجب أن ُي َّ
على األصاغر .واليوم ما اضطربت أحوالنا إال َّ
قدم ٰ
األحداث القيادة دون الكبار ،ورضي اهلل عن
فتصدر
فقدنا هذا المنهاج العظيم،
ُ
َّ
ومتى فسادهم :
متى صالح الناس،
ٰ
الفاروق عمر بن الخطاب يوم قال« :قد علمت ٰ
استعصى عليه الكبير ،وإذا جاء الفقه من قبل الكبير،
إذا جاء الفقه من قبل الصغير
ٰ
تابعه عليه الصغير ،فاهتديا» .رواه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله).
قالَ :
أنس رضي اهلل عنه َ
ُ
 359/12ــ عن ٍ
اب َش ْيخ ًا
قال
رسول اهلل ^َ « :ما َأكْ َر َم َش ٌّ
لِ ِس ِّن ِه إلاَّ َق َّي َ
هلل َل ُه َم ْن ُي ْك ِر ُم ُه ِع ْندَ ِس ِّنه» .رواه الترمذي وقال :حديث غريب().
ضا ُ

غريب الحديث:
قدر.
َّقيضَّ :

هداية الحديث:

 )1استحباب إكرام شيوخ المسلمين لكبر سنهم ،وتقدم إيمانهم ،فإكرامهم يكون
لهذين الوجهين.
 )2الجزاء من جنس العمل ،واليذهب المعروف ولو َّ
قل.
الس ِّن.
على تعلم اآلداب الشرعية النبوية ،ومن ذلك إكرام كبار ِّ
 )3الحث ٰ

( )1الحديث إسناده ضعيف.
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 45ــ باب زيارة أ�هل الخير ومجال�ستهم و�صحبتهم ومحبتهم
وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة الموا�ضع الفا�ضلة
تعالى﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
قال اهلل
ٰ
تعالى﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
إلى قوله
ٰ
ﯶ ﯷ ﯸ﴾ ٰ

تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﮖ ﮗ﴾ [الكهف 60 :ـ  ، ]66وقال
ٰ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾ [الكهف.]28 :

هداية آ
اليات:

على صلة أهل الخير ،وهم أهل العلم واإليمان والصالح.
 )1الحث ٰ
تعالى لنبيه ^.
على مصاحبة أهل الصالح هي وصية اهلل
ٰ
 )2إن صبر النفوس ٰ
ِ
 360/1ــ وعن أن ٍ
عمر رضي اهلل عنهما
َس رضي اهلل عنه قال :قال أبو َب ْكر ل َ
ِ
ِ
َ ِ ِ
ور َهاَ ،ك َما َك َ
ان
إلى ُأ ِّم َأ ْي َم َن رضي اهلل عنها ن َُز ُ
َب ْعدَ َو َفاة رسول اهلل ^  :انْطل ْق ب َنا ٰ
ال َل َهاَ :ما ُيب ِك ِ
لما ا ْن َت َه َيا إ َل ْي َها َب َك ْتَ ،ف َقا َ
ُ
ين َأنَّ َما
يك؟ َأ َما ت َْع َل ِم َ
رسول اهلل ^ َي ُز ُ
ور َهاَ ،ف َّ
ْ
ول اهلل ^؟ فقالت :إنِّي ال َأب ِكي َأنّي َ
ِع ْندَ اهلل َخير لِر ُس ِ
تعالى َخ ْي ٌر
أل ْع َل ُم َأنَّ ما ِع ْندَ اهلل
ْ
ٌْ َ
ٰ
اءَ ،ف َهي َج ْت ُهما َع َلى الب َك ِ
لك ْن َأب ِكي َأنَّ الوحي َق ِد ا ْن َق َطع ِم َن السم ِ
لرسول اهلل ^َ ،و ِ
ِ
اء،
َ
َ
َّ َ
ْ
ٰ ُ
َّ
َ ْ َ
ال َيب ِكي ِ
ان َم َع َها .رواه مسلم.
َف َج َع َ ْ َ

غريب الحديث:

بي ^ حين كبر.
أم أيمن :موالة رسول اهلل ^ وحاضنته في طفولته أعتقها ال َّن ُّ
على البكاء.
فهيجتهما :أثارتهما ٰ

هداية الحديث:

حتى في تفقُّ ِد ِه
 )1تأسي الصحابة رضوان اهلل عليه بالرسول اهلل ^ في كل أمرٰ ،
وزيارته لذوي الحقوق.
 )2تعظيم الصحابة رضي اهلل عنهم لشأن الوحي (القرآن والسنة)؛ فهم بكوا ألنه
انقطع .فلماذا ال يبكي من أضاعه وهجره؟!
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على فراق الصالحين وانقطاع الخير ليس من النياحة المحرمة.
 )3إن البكاء حزن ًا ٰ
على زيارة أهل الخير ،فهذا من حقوق األخوة اإليمانية.
 )4الحث ٰ
بي ^« :أنَّ َر ُج ً
ال زَ َار َأخ ًا َل ُه في
 361/2ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه عن ال َّن ِّ
ٍ
ُريد؟
هلل
لى َم ْد َر َجتِ ِه َم َلك ًاَ ،ف َل َّما َأت َٰى َع َل ْي ِه قالَ :أ ْي َن ت ُ
َق ْر َية ُأ ْخ َرىَ ،ف َأ ْر َصدَ ا ُ
تعالى َع ٰ
ٰ
قالُ :أ ِر ُيد َأخ ًا لي في َه ِذ ِه ا ْل َق ْر َي ِة ،قالَ :ه ْل َل َك َع َل ْي ِه ِم ْن نِ ْع َم ٍة ت َُر ُّب َها َع َل ْي ِه ؟ قال :ال،
َغ ْي َر أنِّي َأ ْح َب ْب ُت ُه في اهلل تعالى ،قالَ :فإنِّي َر ُس ُ
ول اهلل إ َل ْي َك َبأنَّ اهللَ َق ْد َأ َح َّب َك َك َما َأ ْح َب ْب َت ُه
ٰ
ِف ِ
يه» .رواه مسلم.
ِ
ِ ِ ِ
ِ
يقالَ :
والراءَّ :
ريق،
«الم ْد َر َج ُة» بفتحِ الميمِ
الط ُ
«أ ْر َصدَ ه» ل َكذا :إ َذا َو َّك َل ُه بِح ْفظهَ ،و َ
وم َبهاَ ،وتَسعى في َص ِ
الح َها.
ومعنى «ت َُر ُّب َها» ت َُق ُ
ْ َ ٰ
ٰ
ُ
رسول اهلل ^َ « :م ْن َعا َد َم ِريض ًا َأ ْو زَ َار َأخ ًا َل ُه في اهلل،
 362/3ــ وعنه قال :قال
نَا َداه ُم َن ٍ
اب َم ْمشَ َ
الج َّن ِة َم ْن ِز ً
ال» .رواه الترمذي وقال:
اد :بِ َأنْ ِط ْب َتَ ،و َط َ
اكَ ،وت ََب َّو ْأ َت ِم َن َ
ٌ
غريب.
حسن ،وفي بعض النسخ
حديث
ٌ
ٌ

هداية أ
الحاديث:

 )1استحباب زيارة اإلخوان في اهلل ،فاألخوة اإليمانية فوق روابط الدم والنسب
والمصالح.

فمن أحب في اهلل فقد صدق في محبة مواله.
 )2فضيلة احلب في اهلل ،والتزاور فيهَ ،
 )3التزاور في اهلل سبب لدخول العبد الجنة ،ونيل الثواب العظيم.

 )4ترغيب الشريعة في كل مايجلب المودة بين األخوة ،كالتواصل والتزاور.
َ
بي ^ قال« :إن ََّما
موسى
 363/4ــ وعن أبي
َ
األشع ِر ِّي رضي اهلل عنه أنَّ ال َّن َّ
ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
المس ِ
ِ ِ
ِ
الصالحِ َو َج ِل ِ
الج ِل ِ
ك
َمث َُل َ
يس َّ
يس ُّ
السوء َك َحام ِل الم ْسكَ ،و َنافخِ ا ْلكي ِر؛ َف َحام ُل ْ
َاف ُخ ِ
اع ِم ْن ُهَ ،وإما َأنْ ت َِجدَ ِم ْن ُه ِريح ًا َطيب ًةَ ،ون ِ
الكي ِرَّ ،إما أنْ
َّإما َأنْ ُي ْح ِذ َي َكَ ،و َّإما َأنْ ت َْب َت َ
َّ
َّ
متفق عليه.
ُي ْح ِر َق ثِ َيا َب َكَ ،و َّإما َأنْ ت َِجدَ ِم ْن ُه ِريح ًا منتِ َن ًة»ٌ .
يك»ُ :ي ْع ِط َ
« ُي ْح ِذ َ
يك.
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غريب الحديث:

الكير :ما ينفخ به الحداد النار.
تبتاع :تشتري.

هداية الحديث:

المعنى للسامع.
 )1ضرب األمثال في األحاديث النبويةمن أساليب التعليم؛ لتقريب
ٰ
ُسيء في الدين والدنيا.
 )2النهي عن صحبة أهل السوء والشر؛ فإن مصاحبتهم ت ُ
 )3الترغيب في اتخاذ األصدقاء الصالحين ،فمثلهم كبائع الروائح الطيبة التجد
منهم إال طيب ًا.
الم ْر َأ ُة ألر َب ٍع:
بي ^ قالُ « :ت ْن َك ُح َ
 364/5ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه عن ال َّن ِّ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اظ َفر بِ َذ ِ
ين َت ِر َب ْت َيدَ َ
ات الدِّ ِ
متفق عليه.
اك»ٌ .
ل َمال َهاَ ،ول َح َسبِ َهاَ ،ول َج َمال َهاَ ،ولدين َهاَ ،ف ْ ْ
ون في ا ْلعا َد ِة ِم َن المر َأ ِة َه ِذ ِه ِ
ال َ
اس َيق ِ
الخ َص َ
ْص ُد َ
ص
َ
ومعناهَ :أنَّ ال َن َ
اح ِر ْ
األ ْر َب َعَ ،ف ْ
َ ْ
َأن َْت َعلى َذ ِ
ات الدِّ ِ
ينَ ،و ْ
لى ُص ْح َبتِ َها.
اح ِر ْ
اظ َف ْر بِهاَ ،و ْ
ص َع ٰ
ٰ

غريب الحديث:
له.

بمعنى الدعاء
على الشيء ،وهي
ٰ
تربت يداك :هذه الكلمة تقال عند العرب للحث ٰ

هداية الحديث:

على
 )1خير األمور التي يقصدها الخاطب فيمن يتزوجها هو الدين؛ ألنها تعينه ٰ
وترعى أوالده.
دينه ،وتحفظ أمانته،
ٰ
على الدين.
 )2أكثر النكاح بركة ماكان مبني ًا ٰ
بي ^ لِ ِج ْب ِر َ
ٍ
يل َ « :ما
 365/6ــ وعن ابن
عباس رضي اهلل عنهما قال :قال ال َّن ُّ
ِ
ت﴿ :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
ورنا ؟» َف َن َز َل ْ
ورنَا َأكْ ث ََر م َّما ت َُز َ
َي ْم َن ُع َك َأنْ ت ََز َ

ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ﴾ .رواه البخاري.

هداية الحديث:

إلى بيتك ،من أجل أن تنتفع بصحبتهم.
 )1الترغيب في طلب زيارة أهل الخير ٰ
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الهدى
 )2محبة رسول اهلل ^ لجبريل؛ ألنه يحمل معه الوحي الذي فيه
ٰ
والنور.
 )3المالئكة التتصرف والتنزل إال بأمر اهلل .وهكذا شأن العبد المؤمن؛ اليتصرف
أمره
في األمور الشرعية إال بعد معرفة حكم اهلل
تعالى وحكم رسوله ^ ،ليكون ُ
ٰ
تعالى وأمر رسوله ^.
تابع ًا ألمر اهلل
ٰ
الخ ْد ِر ِّي رضي اهلل عنه عن ال َّنبي ^ قال« :ال ت َُص ِ
ٍ
سعيد ُ
اح ْب
وعن أبي
 366/7ــ ْ
ِّ
ِ
ْ َ
َقي ».
إلاَّ ُم ْؤمن ًاَ ،وال َيأ ُك ْل ط َعا َم َك إلاَّ ت ٌّ
رواه أبو داود ،والترمذي بإس َن ٍ
اد ال بأس بِ ِه.
ْ

هداية الحديث:

حتى
 )1النهي الشديد عن صحبة الكفار والفجار ومودتهم ،والنهي عن إكرامهم ٰ
باألكل والشرب.
بي ^ التي
 )2األمر بمالزمة األتقياء من أهل اإليمان ومخالطتهم ،فهذه وصية ال َّن ِّ
يجب حفظها.
لى ِ
دين
بي ^ قالَّ :
«الر ُج ُل َع ٰ
 367/8ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه أنّ ال َّن َّ
َخ ِل ِيل ِهَ ،ف ْل َي ْن ُظ ْر َأ َح ُد ُك ْم َم ْن ُي َخالِ ُل».
ٍ
ٌ
حسن.
حديث
بإسناد صحيح ،وقال الترمذي:
رواه أبو داود ،والترمذي
ٌ

غريب الحديث:

الخليل :الصديق والصاحب الخالص.

هداية الحديث:

على العبد أن يصحب األخيار؛ ألن للخلطة أثر ًا بين ًا في سلوك العبد.
ٰ )1

 )2المرء يزداد إيمانه بصحبته المؤمنين ،وينقص بصحبة الفاسقين ،فالصاحب

إلى الشر ،والمخالطة تورث المشاكلة.
إلى الخير أو ٰ
ساحب ،إما ٰ
«الم ْر ُء َم َع
 368/9ــ وعن أبي
بي ^ قالَ :
موسى األشْ َع ِر ِّي رضي اهلل عنه أنّ ال َّن َّ
ٰ
متفق عليه.
َم ْن َأ َح َّب»ٌ .
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ِ
في رواية قالِ :ق َ
رء
«الم ُ
لـما َي ْل َح ْق بِ ِه ْم؟ قالَ :
الر ُج ُل ُيح ُّب ا ْل َق ْو َم َو َّ
بي ^َّ :
يل لل َّن ِّ
َم َع َم ْن َأ َح َّب».

هداية الحديث:

على المسلم أن يحب المتقين ليكون معهم؛ فإن المرء يحشر مع من أحب.
ٰ )1
 )2الحب في اهلل طاعة يدرك بها المرء مافاته ،أو َق ُصر عنه من الطاعات.
 )3تفاوت أهل اإليمان في مقامات العبودية ،اليمنع أن يلحق المقصر بالسابق؛
الشتراكهم في أصل المحبة اإليمانية؛ وهي أجل أعمال القلوب .
 )4فضل محبة الصالحين ،من أهل العلم والدِّ ين ،وعلى رأسهم الصحابة رضي اهلل
فبشرى لمن واالهم وأحبهم ،والويل لمن عاداهم
عنهم ،والسلف السابقين،
ٰ
وأبغضهم.
اع ُة؟
الس َ
 369/10ــ وعن أنس رضي اهلل عنه أن أعرابي ًا قال لرسول اهلل ^َ :م َت ٰى َّ
رسول اهلل ^َ « :ما َأ ْعدَ ْد َت َل َها ؟» قالُ :ح ُّب اهلل ورسولِ ِه ،قالَ :
ُ
«أن َْت َم َع َم ْن
قال
َأ ْح َب ْب َت».
متفق عليه ،وهذا لفظ مسلم.
ٌ
الة َوال َصدَ َق ٍةَ ،و ِ
ال َص ٍ
ٍ
رواية لهماَ :ما َأ ْعدَ ْد ُت َل َها ِم ْن َكثِي ِر َص ْو ٍم َو َ
لك ِّني
وفي
ِ
أحبُّ اهلل َورسو َل ُه.

ٍ
ِ
 370/11ــ وعن ِ
رسول اهلل ^،
إلى
ابن مسعود رضي اهلل عنه قال :جا َء َر ُج ٌل ٰ
َ
ُ
ف ت َُق ُ
رسول اهللَ ،ك ْي َ
رسول اهلل
ول في َر ُج ٍل َأ َح َّب َق ْوم ًا َو َل ْم َي ْل َح ْق بِ ِه ْم؟ فقال
فقال :يا
«الم ْر ُء َم َع َم ْن َأ َح َّب» .متفق عليه.
^َ :

هداية أ
الحاديث:

أنبت؟ هل ِ
عملت؟ هل ِ
ِ
تبت؟ فهذا
 )1الشأن في العبد أن يسأل نفسه ويحاسبها :هل
هو المهم ،ال أن ينتظر قدوم الموت دون عمل!
على الذي يهمه وينجيه ،وهو
 )2حكمة رسول اهلل ^ في إجابة السائل؛ فقد َد َّله ٰ
االستعداد لآلخرة بما ينفع.
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ليبقى المرء مستعد ًا متجهز ًا للقاء اهلل
علم الساعة عن العباد،
)3
أخفى اهلل سبحانه َ
ٰ
ٰ
﴿ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ ،فإذا مات العبد قامت ساعته.
وحب رسوله ^ وطاعته ،من أفضل القربات ،وأكمل الطاعات
حب اهلل وطاعته،
ُّ
ُّ )4
المنجية للعبد في الدنيا ويوم القيامة.
فائـدة:
في رواية عند البخاري ومسلم« :قال أنس :فإني أحب النبي ^ وأبا بكر وعمر،
بح ّبي إياهم ،وإن لم أعمل بمثل أعمالهم».
وأرجو أن أكون معهم ُ
تعالى ــ في (الميته):
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ــ رحمه اهلل
ٰ
القربى بهـا أتوسـل
ومــودة
		
حب الصحابة كلهم لي مذهب
ٰ

لكنما الصديق منهم أفضل
		
ولكلـــهم قــدر عــال وفضــائل
اد ٌن َكم َع ِ
 371/12ــ وعن أبي ُهرير َة رضي اهلل عنه عن ال َّنبي ^ قال« :ال َّناس َم َع ِ
اد ِن
ُ
َ
ِّ
الج ِ
ال ِم إ َذا َف ِق ُهواَ ،و َ
اهل َّي ِة ِخ َي ُار ُه ْم في ا ِ
الذ َه ِ
إل ْس َ
َّ
اح
ب َوا ْل ِف َّض ِة؛ ِخ َي ُار ُه ْم في َ
األ ْر َو ُ
ود ُمج َّندَ ةٌَ ،ف َما ت ََع َار َف ِم ْن َها ا ْئ َت َل َفَ ،و َما َت َن َ
اك َر ِم ْن َها اخ َت َل َف» .رواه مسلم.
ُج ُن ٌ
اح» إلخ من رواية عائشة رضي اهلل عنها.
وروى البخاري قوله:
ٰ
«األر َو ُ
ْ

غريب الحديث:

تعالى ورسوله ^.
فقهوا :علموا وصاروا فاهمين عن اهلل
ٰ

هداية الحديث:

على السعي في إصالح النفوس وتكميل ما فيها من الخير.
 )1حث العباد ٰ
 )2العلم والفقه من أعظم ما يهذب نفوس الناس ﴿ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﴾.

 )3تتعارف األرواح بحسب الطباع التي جبلت عليها ،ولكن يجب تهذيب النفس؛
وتفر عن الكافرين والفاسقين.
لتحب وتألف المؤمنين الصالحين ،وتنفر َّ
ِ
 372/13ــ وعن ُأ َس ْي ِر بن َع ْم ٍروَ ،و ُي َق ُ
الْ :اب ُن جابِر ،وهو بضم
الهمزة وفتحِ
الخ َّط ِ
السين المهملة ،قالَ :ك َ
ان ُع َم ُر ْب ُن َ
اب رضي اهلل عنه إذا َأت َٰى َع َل ْي ِه ْأمدَ ُاد َأ ْه ِل
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ِ
ا ْليمن َس َأ َل ُهمَ :أ ِف ُ ُ
لى ُأ َو ْي ٍ
س رضي اهلل عنه  ،فقال له:
َ
يك ْم أ َو ْي ُ
ْ
أتى َع ٰ
س ْب ُن َعام ٍر؟ َح َّت ٰى ٰ
َأن َْت ُأ َويس ب ُن َع ِ
ام ٍر؟ قال :ن ََعم ،قالِ :م ْن ُمر ٍاد ُثم ِمن ٍ
قرن؟ قال :ن ََع ْم ،قالَ :ف َك َ
ان بِ َك
ْ ُ ْ
َ َّ
ْ
صَ ،ف َب َر ْأ َت ِم ْن ُه إلاَّ َم ْو ِض َع ِد ْر َهمٍ ؟ قال :ن ََع ْم ،قالَ :ل َك َوالِدَ ٌة ؟ قال :ن ََع ْم ،قال:
َب َر ٌ
ِْ
ِ
َ ِ َ
ُ
َ
الي َم ِن ِم ْن
َس ِم ْعت
س ْب ُن َعام ٍر َم َع أ ْمدَ اد أ ْه ِل َ
رسول اهلل ^ يقولَ « :يأتي َع َل ْي ُك ْم أ َو ْي ُ
ُم َر ٍادُ ،ث َّم ِم ْن َق َر ٍنَ ،ك َ
صَ ،ف َب َر َأ ِم ْن ُه إلاَّ َم ْو ِض َع ِد ْر َهمٍ َ ،ل ُه َوالِدَ ٌة ُه َو بِ َها َب ٌّرَ ،ل ْو
ان بِ ِه َب َر ٌ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
َ
اس َتغْ َف َر َل ُه،
اس َتغْ ف ْر ليَ ،ف ْ
اس َت َط ْع َت أنْ َي ْس َتغْ ف َر َلك َفاف َْع ْل» َف ْ
لى اهلل أل َب َّر ُهَ ،فإن ْ
أق َْس َم َع ٰ
ال َأكْ ُت ُب َل َك إلى َع ِ
قال :ا ْل ُكو َف َة ،قالَ :أ َ
َفقال له ُع َم ُرَ :أ ْي َن ُت ِر ُيد؟ َ
ام ِل َها؟ قالَ :أ ُك ُ
ون في
ٰ
اس َأ َحب إ َلي ،ف َلما َك َ ِ
َغ ْب َر ِاء ال َّن ِ
الم ْقبِ ِل َح َّج َر ُج ٌل ِم ْن َأشْ َر ِاف ِه ْمَ ،ف َوا َف ٰى
ان م َن ا ْل َعا ِم ُ
َّ
ُّ َّ
ِ
َ
ُع َم َرَ ،ف َس َأ َل ُه َع ْن ُأ َو ْي ٍ
رسول اهلل
الم َتاعِ  ،قالَ :س ِم ْع ُت
س ،فقال :ت ََركْ ُت ُه َر َّث ا ْل َب ْيت َقليل َ
^ يقول« :ي ْأتي َع َلي ُكم َأويس ب ُن َع ِ
ام ٍر َمع َأمدَ ٍاد ِم ْن َأ ْه ِل ا ْليم ِن ِم ْن ُم ٍ
رادُ ،ث َّم ِم ْن
َ
ََ
َ ْ
ْ ْ ْ ُ ْ
ُق َر ٍن َ
،ك َ
ص َف َب َر َأ ِم ْن ُه إلاَّ َم ْو ِض َع ِد ْر َهمٍ َ ،ل ُه َوالِدَ ٌة ُه َو بِ َها َب ٌّرَ ،ل ْو َأق َْس َم َع َل ٰى اهلل
ان بِ ِه َب َر ٌ
ِ
َ
َ
ِ
َ ُ
اس َتغْ ِف ْر ليَ ،
نت
قالَ :أ َ
اس َت َط ْع َت أنْ َي ْس َتغْ ف َر َل َك َفاف َْع ْل» َفأت َٰى أ َو ْيس ًا ،فقالْ :
أل َب َّر ُهَ ،فإن ْ
أحدَ ُث َعهد ًا بِس َف ٍر َصالحٍ َ ،فاس َتغْ ِفر لِي ،قالِ :
اس َتغْ َف َر َل ُه،
لق َ
ْ
ْ
يت ُع َم َر؟ قال :ن ََع ْمَ .ف ْ
َ
ْ ْ
ِ
اسَ ،فان َْط َلقَ َع َل ٰى َو ْج ِه ِه .رواه مسلم.
َف َفط َن َل ُه ال َّن ُ
ٍ
أهل ُ
أس ْير بن جابر رضي اهلل عنه أنَّ َ
الكو َف ِة َو َف ُدوا َع َل ٰى
وفي رواية لمسلمٍ ْأيض ًا عن َ
ُع َم َر رضي اهلل عنه َ ،و ِفي ِهم َر ُج ٌل ِم َّم ْن َك َ
هاه َنا َأ َحدٌ
ان َي ْس َخ ُر بِ ُأ َو ْيسٍ ،فقال ُع َم ُرَ :ه ْل ُ
ِ
َ
الر ُج ُلَ ،
رسول اهلل ^ َقد َقال« :إنَّ َر ُج ً
فقال ُع َم ُر :إنَّ
ال
ِم َن ال َق َرنِ ِّي َ
ين ؟ َف َجا َء ذل َك َّ
ي ْأتِ ُ ِ
ُ
الي َم ِن ُي ُ
الي َم ِن َغ َير ُأ ٍّم َل ُهَ ،ق ْد َ
كان بِ ِه َب َي ٌ
اض َفدَ َعا اهلل
َ
قال َل ُه :أ َو ْي ٌس ،ال َيدَ ُع بِ َ
يك ْم م َن َ
تعالىَ ،ف َأ ْذ َه َب ُه إلاَّ َم ْو ِض َع الدِّ ي َنا ِر َأ ِو الدِّ ْر َهمِ َ ،ف َم ْن َل ِق َي ُه ِم ُ
نك ْم َف ْل َي ْس َتغْ ِف ْر َل ُك ْم».
ٰ
ٍ
ِ
َ
رسول اهلل ^ يقول« :إنَّ َخ ْي َر
وفي رواية له عن عمر رضي اهلل عنه قال :إنِّي َسم ْعت
ين َر ُج ٌل ي َق ُ
ال َل ُهُ :أ َو ْي ٌسَ ،و َل ُه َوالِدَ ةٌَ ،
وك َ
ان بِ ِه َب َي ٌ
اضَ ،ف ُمرو ُهَ ،ف ْل َي ْس َتغْ ِف ْر َل ُك ْم».
ال َّتابِ ِع َ
«غبراء ال َّناس» بِ َف ْتح الغَ ي َن المع ِ
قولهَ :
وه ْم ُفقراؤهم
الباء وبالمدِّ َ ،
ْ ُ ْ َ
جمة ْ
وإس َكان َ
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ِ
ٍ
وهم َ
خالط ِهمِ « ،و َ
األ ْع ُ
وان،
َو َص َعاليكهم و َمن ال ُي ْع َر ُف َع ْي ُنه ِم ْن َأ
األ ُ
مداد » َج ْم ُع َمدَ دُ ُ ،
ْ
ِ
المسلمين في الجهاد.
يمدون
والناصرون الذين كانوا ُّ

غريب الحديث:

موضع درهم :مقدار يسير بحجم الدرهم.

ألبر قسمه.
ّ
على اهلل بأمر من األمور ّ
ألبره :لو حلف ٰ

هداية الحديث:

تعالى ــ  ،فهو خير التابعين ،كما أن خير
 )1فضل أويس بن عامر القرني ــ رحمه اهلل
ٰ
الصحابة الصدِّ يق أبو بكر رضي اهلل عنه .
 )2طلب الدعاء من الصالحين ،وإن كان الطالب أفضل من المطلوب منه .واغتنام
ُرجى إجابته لعلمه وصالحه ،فهذا من أنواع التوسل الشرعي.
دعاء من ت ٰ
ّ )3بر الرجل بوالديه سبب الستجابة الدعاء وتوفيق اهلل له.
على الخير ،وهو يومئذ خليفة
 )4تواضع عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه ،وحرصه ٰ
المسلمين .فرحم اهلل ابن الخطاب ورضي عنه ،لقد أتعب َمن جاء بعده!.
قالْ ْ :
اب رضي اهلل عنه َ
الخط ِ
َّ
 373/14ــ وعن ُع َم َر ِ
بي ^ في
بن
استأ َذن ُْت ال َّن َّ
الع ْم َر ِةَ ،فأ ِذ َن لِيَ ،و َق َ
ال« :ال َت ْن َس َنا َيا ُأ َخ َّي ِم ْن ُد َعائِ َك» فقال َك ِل َم ًة َما َي ُس ُّرنِي َأنَّ لِي
ُ
الدنيا.
بِ َها ُّ
ٍ
رواية قالَ :
«أشْ ِركْ َنا يا ُأ َخ َّي في ُد َعائِ َك».حديث صحيح رواه أبو داود،
وفي
ٌ
حسن صحيح().
حديث
والترمذي وقال:
ٌ

هداية الحديث:

ِ
على تحري أوقات إجابة الدعاء.
 )1دعاء المسافر مستجابَ ،ف ْل
يحرص المؤمن ٰ
 )2جواز طلب الدعاء من الصالحين إذا قصد الطالب نفع الداعي؛ بأن يكون له مثل
دعائه ،لما ورد في الحديث :أنّ َمن دعا ألخيه قال له الملك« :ولك مثله».
ان ال َّنبِي ^ ي ُزور ُقبا َء ر ِ
 374/15ــ وعن ابن ُع َم َر رضي اهلل عنهما قالَ :ك َ
اكب ًا
َ ُ َ َ
ُّ

( )1الحديث إسناده ضعيف.
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اشي ًاَ ،في َص ِّلي ِف ِ
َو َم ِ
يه َركْ َع َت ْي ِن .متفق عليه.
ُ
اكب ًا َو َم ِ
تر ِ
ٍ
اشي ًاَ ،و َك َ
ان ْاب ُن ُع َم َر
وفي رواية :كان ال َّنبِ ُّي ^ َيأتي َم ْس ِجدَ ُق َبا َء ُك ّل َس ْب ٍ َ
َي ْف َع ُل ُه.

غريب الحديث:

حي من أحياء المدينة النبوية ،يبعد حوالي ثالثة كيلو متر
قباء :هو مسجد قباء في ٌّ
عن المسجد النبوي ،وفيه نزلت اآلية ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ﴾.

هداية الحديث:

 )1استحباب زيارة مسجد قباء اقتدا ًء بفعل رسول اهلل ^.
بي ^ ،وهذا هو شأن
على التأسي بال َّن ِّ
 )2حرص عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما ٰ
المو َّفق من المؤمنين؛ سعيه في االقتداء برسول اهلل ^.

فائـدة:
ُ
رسول اهلل
ورد في فضيلة مسجد قباء أحاديث ،منها ما رواه أبو أمامة قال :قال
سجدَ قبا َء فص َّلى فيه ،كان له َك َأج ِر ُعم ٍ
^َ « :م ْن ت ََط َّه َر في َبيتِ ِه ،ثم أتى َم ِ
رة» .رواه
ْ
ْ
ٰ
ٰ
أحمد بسند صحيح.
تعالى ــ في (تفسيره):
قال الحافظ ابن كثير ــ رحمه اهلل
ٰ
على
«حث اهلل َّ
على الصالة في مسجد قباء ،الذي أسس من أول يوم بنائه ٰ
نبيه ٰ

التقوى ...ولهذا قال ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﴾
ٰ
صرح بأنه مسجد قباء جماعة من
والسياق إنما هو في معرض مسجد قباء ...وقد ّ

السلف ...ولكن ورد في الحديث الصحيح« :أن مسجد رسول اهلل الذي في جوف
التقوى» ،وهذا صحيح ،وال منافاة بين اآلية
على
ٰ
المدينة هو المسجد الذي أسس ٰ
ُ
التقوى من أول يوم ،فمسجد
على
ٰ
وبين هذا؛ ألنه إذا كان مسجد قباء قد أسس ٰ
األولى َ
َ
رى».
واأل ْح ٰ
رسول اهلل ^ بطريق ْ ٰ
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 46ــ باب ف�ضل الحب في اهلل والحث عليه ،
و�إعالم الرجل من يحبه أ�نه يحبه  ،وماذا يقول له �إذا أ�علمه
تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ [الفتح]29 :
قال اهلل
ٰ

إلى ِ
تعالى﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
آخ ِر السورة ،وقال
ٰ
ٰ
ﯯ﴾ [الحشر.]9 :

هداية آ
اليات:

 )1محبة المؤمنين بعضهم بعض ًا عالمة صدق اإليمان ،ومن لوازم األخوة في اهلل.
تعالى.
إلى الخلق ،وأنفعهم لعباد اهلل
ٰ
 )2أكمل المؤمنين إيمان ًا أحبهم ٰ
الث َم ْن ُك َّن ِف ِ
 375/1ــ وعن ٍ
بي ^ قالَ « :ث ٌ
يه َو َجدَ
أنس رضي اهلل عنه عن ال َّن ِّ
ِ
ِ ِ ِ
اإليم ِ
بِ ِه َن َح َ
انَ :أنْ َي ُك َ
الم ْر َء
ون اهللُ َو َر ُسو ُل ُه َأ َح َّب إ َل ْيه م َّما س َو ُاهماَ ،و َأنْ ُيح َّب َ
ال َو َة َ
ال ُي ِح ُّب ُه إلاَّ هللَ ،و َأنْ َي ْك َر َه َأنْ َي ُعو َد في ُ
الك ْف ِر َب ْعدَ َأنْ َأ ْن َق َذ ُه اهللُ ِم ْن ُهَ ،ك َما َي ْك َر ُه َأنْ ُيق َْذ َف
متفق عليه.
في ال َّنا ِر»ٌ .

هداية الحديث:

وتعالى ،لقوله في الحديث:
 )1محبة الرسول ^ تابعة ونابعة من محبة اهلل سبحانه
ٰ
«اهلل ورسوله» ،ولم يقل ثم رسوله.
على أهواء
 )2حالوة اإليمان تكون بالشعور بلذة الطاعة والرغبة فيها ،وإيثارها ٰ
النفس.
هلل
«س ْب َع ٌة ُي ِظ ُّل ُه ُم ا ُ
بي ^ قالَ :
 376/2ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه عن ال َّن ِّ
في ِظ ِّل ِه َيو َم ال ِظ َّل إلاَّ ِظ ُّل ُه :إ َم ٌام َع ِ
اب نَشَ َأ في ِع َبا َد ِة اهلل َ ،و َر ُج ٌل َق ْل ُب ُه
اد ٌلَ ،و َش ٌّ
ْ
اج ِدَ ،و َر ُج ِ
الم َس ِ
اج َت َم َعا َع َل ْي ِهَ ،و َت َف َّر َقا َع َل ْي ِهَ ،و َر ُج ٌل َد َع ْت ُه
الن ت ََح َّابا في اهلل ْ
ُم َع َّل ٌق بِ َ
َ
ات ُحس ٍن َو َج َم ٍ
اف ا َ
ال ،فقال :إنِّي َأ َخ ُ
اها
هللَ ،و َر ُج ٌل ت ََص َّد َق بِ َصدَ َق ٍةَ ،ف َأ ْخ َف َ
ْام َرأ ٌة َذ ُ ْ
َح َّتى ال ت َْع َل َم ِش َما ُل ُه َما ُت ْن ِف ُق َي ِمي ُن ُهَ ،و َر ُج ٌل َذ َك َر ا َ
هلل َخالِي ًا َف َف َ
اض ْت َع ْي َنا ُه» .متفق
ٰ
عليه.
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غريب الحديث:

سبعة :ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد ،ولكنهم سبعة أصناف ،ومن كل صنف
عدد ال يحصيهم إال اهلل .
ٌ
اإلمام :من ولي شيئ ًا من أمور المسلمين.
تفرقا عليه :بأجسادهما وأبدانهما لسفر أو موت.

هداية الحديث:

 )1المتحابون في اهلل اليقطع محبتهم في اهلل شيء من أمور الدنيا ،وال يفرقهم إال
الموت.
على مصلحة دنيوية ،بحيث
)2
تبنى هذه المحبة ٰ
المعنى الصحيح للمحبة في اهلل ،أال ٰ
ٰ
إذا زالت أو نقصت هذه المصلحة فاتت المحبة.
ُ
ُ
يقول َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِةَ :أ ْي َن
تعالى
رسول اهلل ^« :إنّ اهلل
 377/3ــ وعنه قال :قال
ٰ
ون بِ َجاللي؟ ا ْل َي ْو َم ُأ ِظ ُّل ُه ْم في ِظ ِّلي َي ْو َم َ
ال ِظ َّل إ ّ
الم َت َح ُّاب َ
ال ِظ ِّلي» .رواه مسلم.
ُ

هداية الحديث:

تعالى.
على التحابب في اهلل
ٰ
 )1فضل الحب في اهلل ،وحث أهل اإليمان ٰ
َعب في
 )2الجزاء من جنس العمل؛ فمن آثر محبة اهلل
على الشهوات ،وت َ
تعالى ٰ
ٰ
تعالى بالظل يوم القيامة.
الطاعة ،آثره اهلل
ٰ
ُ
الج َّن َة
 378/4ــ وعنه قال :قال
«وا َّل ِذي َن ْفسي بِ َي ِد ِه ال ت َْد ُخ ُلوا َ
رسول اهلل ^َ :
ِ
ِ
َ لاَ َ ُ
لى َش ْي ٍء إ َذا َف َع ْل ُت ُمو ُه ت ََحا َب ْب ُت ْم؟
َح َّت ٰى ت ُْؤم ُنواَ ،وال ت ُْؤم ُنوا َح َّت ٰى ت ََح ُّابوا ،أ َو أ ُد ُّلك ْم َع ٰ
َ
الم َبينكم» .رواه مسلم.
الس َ
أف ُْشوا َّ

هداية الحديث:

حتى يحب ألخيه مايحب لنفسه من الخير.
 )1ال يكمل إيمان العبد ٰ
على َمن لقيه ِمن
 )2من أسباب المحبة أن ُيظهر المسلم السالم بين إخوانهُ ،يسلم ٰ
المسلمين ،سواء عرفه أو لم يعرفه.
يسعى لكل سبب يوجب المودة والمحبة بين المسلمين.
على العبد أن
ٰ
ٰ )3
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على المسلمين ،لقوله عليه الصالة والسالم« :بينكم» ،فال
لقى إال ٰ
 )4السالم ال ُي ٰ
على الكافرين.
يجوز البدء بإلقاء السالم ٰ
 379/5ــ وعنه عن ال َّنبي ^َ :
«أنَّ َر ُج ً
هلل
ال زَ َار َأخ ًا َل ُه في َق ْر َي ٍة ُأ ْخ َرىَ ،ف َأ ْر َصدَ ا ُ
ِّ
َل ُه َعلى َم ْدر َجتِ ِه َم َلك ًا» وذكر الحديث إلى قوله« :إنَّ اهلل َق ْد َأ َحب َك َكما َأحبب َت ُه ِف ِ
يه».
ٰ َ
َ َْ
َّ
ٰ
رواه مسلم .وقد سبق بالباب قبله.

غريب الحديث:

مدرجته :طريقه.

هداية الحديث:

تعالى.
أحب ُه اهلل
َ )1من َّ
أحب أهل اإليمان َّ
ٰ
 )2أعظم ٍّ
حظ يناله العبد هو نيل محبة اهلل
تعالى له ،فالحظ العظيم هو أن يحب اهللُ
ٰ
ربه باالدعاء ﴿ﭮ ﭯ
تعالى عبدَ ه باالتباع واالقتداء ،وليس الشأن أن يحب ُ
العبد َّ
ٰ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾.
الب َر ِاء بن َعا ِز ٍ
بي ^ أنه قال في
 380/6ــ وعن َ
ب رضي اهلل عنهما عن ال َّن ِّ
َ
األن َْصا ِر« :ال ُي ِح ُّب ُه ْم إلاَّ ُم ْؤ ِم ٌنَ ،وال ُي ْب ِغ ُض ُه ْم إلاَّ ُم َن ِاف ٌقَ ،م ْن َأ َح َّب ُه ْم َأ َح َّب ُه اهللَُ ،و َم ْن
متفق عليه.
َأ ْبغَ َضهم َأ ْبغَ َض ُه اهللُ»ٌ .

هداية الحديث:

حب األنصار من اإليمان ،وبغضهم من شعب النفاق والكفران ،فهم الذين
ّ )1
ناصروا رسول اهلل ^ والمهاجرين .رضي اهلل عنهم أجمعين.
حب أولياء اهلل سبحانه ونصرتهم سبب في حب اهلل عبدَ ه.
ّ )2
فائدة:
ُحب أصحاب رسول اهلل ^ ،وال نفرط في حب
قال اإلمام الطحاوي ــ رحمه اهلل ــ « :ون ُّ

أحد منهم ،وال نتبرأ من أحد منهم .ونبغض َمن يبغضهم ،وبغير الخير يذكرهم ،وال

نذكرهم إال بخير .وحبهم دين وإيمان وإحسان ،وبغضهم كفر ونفاق وطغيان».
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 381/7ــ وعن ُم َع ٍ
رسول اهلل ^ يقولَ « :ق َ
َ
هلل
عت
اذ رضي اهلل عنه قالَ :س ِم ُ
ال ا ُ
ون في َج َ
اللِيَ ،ل ُه ْم َم َنابِ ُر ِم ْن نُو ٍرَ ،يغْ بِ ُط ُه ُم ال َّنبِ ُّي َ
الم َت َح ُّاب َ
ون َوالشّ َهدَ ُاء» .رواه
ُ :
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
الترمذي وقال:
ٌ
ّ

غريب الحديث:

يغبطهم :يتمنون أن لهم مثلهم من المنزلة والشرف دون زوالها عنهم ،وهو
المسم ٰى :حسد الغبطة.
ّ

هداية الحديث:

على نور في الدنيا ولهم
 )1للمتحابين في جالل اهلل منزلة عظيمة ومقام كريم ،فهم ٰ
منابر من نور يوم القيامة.
 )2التنافس في الخيرات سبيل المؤمنين الصادقين.
ٍ
إدريس َ
الني ــ َر ِح َم ُه اهلل ــ قالَ :د َخ ْل ُت َم ْس ِجدَ ِد َمشْ قَ ،
 382/8ــ وعن أبي
الخ ْو ِّ
ٍ
تى َب َّر ُ
أس َن ُدو ُه إ َل ْي ِهَ ،وصدَ ُروا
اس َم َع ُهَ ،فإ َذا ْ
اق ال َّث َنا َياَ ،وإ َذا ال َّن ُ
اخ َت َل ُفوا في َش ْيء ْ
َفإ َذا َف ٰ
َع ْن َر ْأيِ ِهَ ،ف َس َأ ْل ُت َع ْن ُهَ ،ف ِق َ
بن َج َب ٍل رضي اهلل عنهَ ،ف َل َّما َك َ
ان ِم َن ا ْلغَ ِد
يلَ :ه َذا ُم َع ُاذ ُ
َه َّج ْر ُتَ ،ف َو َج ْدت ُُه َق ْد َس َب َقنِي بِال َّت ْه ِجي ِرَ ،و َو َج ْدت ُُه ُي َص ِّليَ ،فا ْن َت َظ ْرت ُُه َح َّت ٰى َق َض ٰى صالت َُه،
ُث َّم ِج ْئ ُت ُه ِم ْن ِق َب ِل َو ْج ِه ِهَ ،ف َس َّل ْم ُت َع َل ْي ِهُ ،ث َّم ُق ْل ُتَ :واهللِ إنِّي ُأل ِح ُّب َك هللَ ،ف َق َ
ال :آهلل؟
لت :اهللَ ،ف َأ َخ َذنِي بِ َح ْب َو ِة ِر َدائِيَ ،ف َج َب َذني إ َل ْي ِهَ ،ف َق َ
الَ :أ ْب ِشر،
َف ُق ْل ُت :اهلل ،فقال :آهلل؟ َف ُق ُ
َ
ُ
ين ِف َّي،
رسول اهلل ^
َفإنِّي َس ِم ْع ُت
يقول« :قال ا ُ
جب ْت َم َح َّبتِي لِ ْل ُمتحا ِّب َ
هلل تعا َلىَ :و َ
ين ِفيَ ،والمتب ِ
الم َت َجالِ ِس ْي َن ِفيَ ،و ُ ِ ِ
ين ِف َّي» .حديث صحيح رواه مالِك
اذلِ َ
َو ُ
ُ َ
الم َت َزاور َ َّ
َّ
ِِ
الصحيحِ .
الم َو َّطأ
بإسناده َّ
في ُ
«ه َّج ْر ُت» َأ ْي َّ
األو ُل
َق ْو ُل ُهَ :
بك ْر ُتَ ،و ُه َو بتشديد الجيم .قوله« :آهللَ ،ف ُق ْل ُت :اهلل» َّ
ٍ
ٍ
مد.
بهمزة
ممدودة لالستفهامِ ،والثاني بِال ّ

غريب الحديث:

اليرى إال مبتسم ًا.
ّبراق الثنايا :حسن الثغر،
ٰ
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صدروا عن رأيه :رجعوا إليه وأخذوا به.

في :المتعاونين والمنفقين من أجلي.
المتباذلين َّ

هداية الحديث:

 )1استحباب إخبار المحب لمن يحبه ،فيقول له :إني أحبك في الله.
ِ
حتى اليفزع.
 )2من األدب لمن قصد إنسان ًا في حاجة أن يأت َيه من تلقاء وجههٰ ،
 )3البد للناس من عالم يأخذهم بكتاب اهلل وسنة رسوله ^ ،إليه يرجعون ،وعن
فتواه يصدرون.
 )4بيان عظيم فضل المحبة في اهلل ،التي من ثمارها التزاور والتباذل والتعاون،
عرى المحبة في اهلل.
وكلها روابط تقوي ٰ
ِ
ِ
بي ^ قال:
 383/9ــ عن أبي َك ِر َ
يم َة المقْدَ ا ِم ْبن َم ْعد َيك ِر َب رضي اهلل عنه عن ال َّن ِّ
َ
ٌ
حديث
أخا ُه َف ْل ُي ْخبِ ْره أن ُّه ُي ِح ُّب ُه» .رواه أبو داود ،والترمذي وقال:
الر ُج ُل َ
«إذا أ َح َّب َّ

حسن.
ٌ

هداية الحديث:

بي ^.
 )1من أحب أخاه في اهلل فليخبره ،فهذا من هدي ال َّن ِّ
سبب لتوثيق األخوة ،وزيادة األلفة ،وتأكيد
 )2إعالم الرجل أخاه أنه يحبه في اهللٌ :
عرى المودة.
ٰ
 384/10ــ وعن ُم َع ٍ
َ
اذ رضي اهلل عنه أنَّ
رسول اهلل ^ َأ َخ َذ بِ َي ِد ِه  ،وقالَ « :يا
ال تَدَ َع َّن في ُدب ِر ُك ِّل َص ٍ
ُم َع ُاذ ،واهللِ إنِّي ُأل ِحب َكُ ،ثم ُأ ِ
يك َيا ُم َع ُاذَ :
الة ت َُق ُ
وص َ
ول:
ُ
َّ
ُّ
َِ
ٌ
صحيح ،رواه أبو داود
حديث
لى ِذكْ ِر َك َو ُش ْك ِر َكَ ،و ُح ْس ِن ِع َبا َدتِ َك».
ٌ
ال َّلهم أع ِّني َع ٰ
والنسائي بإسناد صحيح.

غريب الحديث:

ُدبر كل صالة :يعني في آخر كل صالة مفروضة قبل السالم.

هداية الحديث:

 )1من السنة إذا أحببت شخص ًا أن تقول له :إني أحبك.
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خصه بهذه الوصية الخالصة
بي ^ ّ
 )2فضل معاذ بن جبل رضي اهلل عنه؛ ألن ال َّن َّ
لمحبته ^ له.
 )3استحباب التزام هذا الدعاء قبل السالم من الصالة.
فائـدة:

«دبر كل صالة» ُينظر في سياقه ،فإن كان من
قال أهل العلم :ما ورد من قوله ^ُ :
باب الثناء والذكر ،كالتسبيح والتحميد والتكبير ،فمحله بعد الصالة .وما كان من
باب الدعاء ،كحديث معاذ فمحله قبل الصالة.
تعالى ــ:
قال العلاَّ مة ابن القيم ــ رحمه اهلل
ٰ

«وبالجملة ...فال ريب أن عامة أدعيته التي كان يدعو بها وعلمها الصدِّ يق إنما هي
تنس أن تقول ُدبر كل صالة ...فدبر
في صلب الصالة ،وأما حديث معاذ بن جبل :ال َ

الصالة ُيراد به آخرها قبل السالم منها ...ويراد به ما بعد السالم كقوله :تسبحون اهلل
وتكبرون وتحمدون دبر كل صالة.»...
وقال أيض ًا« :ودبر الصالة يحتمل قبل السالم وبعده».

(زاد المعاد في هدي خير العباد)

 385/11ــ وعن أنس ٍرضي اهلل عنه أنَّ َر ُج ً
ال َ
كان ِع ْندَ ال َّنبِ ِّي ^ َف َم َّر بِ ِه َر ُج ٌل،
هذا ،فقال له ال َّنبِي ^َ :
ال :الَ ،ق َ
«أ َأع َل ْم َت ُه ؟» َق َ
َ
رسول اهلل إنِّي ُأل ِح ّب َ
ال:
َفقالَ :يا
ُّ
َ
ال :إنِّي ُأ ِح ُّب َك في اهللَ ،
«أ ْع ِل ْم ُه» َف َل ِح َق ُهَ ،ف َق َ
فقالَ :أ َح َّب َك ا َّل ِذي َأ ْح َب ْب َتنِي َل ُه .رواه أبو
ٍ
بإسناد صحيح.
داود

هداية الحديث:

 )1إعالم الشخص بمحبتك له مما يقوي الصلة ويزيد األلفة.
 )2من أخبره أخوه أنه يحبه ،فليخبره ويدعو له بقوله :أحبك اهلل الذي أحببتني له.
 )3ما من خير إال ودل رسول اهلل ^ األمة عليه ،ومن ذلك أنّه ع ّلمهم كيف يحبون
بعضهم ،وكيف تزداد محبتهم .فأين بعض المسلمين اليوم من هدي نبيهم ^؟
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 47ــ باب َعالمات حب اهلل تعالى للعبد
والحث على التخلق بها وال�سعي في تح�صيلها
تعالى﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ
قال اهلل
ٰ

تعالى﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﭻ ﭼ ﴾ [آل عمران ،]31 :وقال
ٰ
ﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾ [المائدة.]54 :

هداية آ
اليات:

تسمى آية المحنة،
األولى ﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﴾.
 )1اآلية
ٰ
ٰ
ادعى محبة اهلل ،فينظر إن كان متابع ًا رسول اهلل عليه الصالة
ُيمتحن بها من
ٰ
على صدق دعواه.
والسالم ،فهذا دليل ٰ
تعالى إذا أحب عبده نال بهذه المحبة سعادة الدنيا واآلخرة.
 )2إن اهلل
ٰ
أولى
تعالى،
 )3من أعرض عن حب اهلل
وتولى عن قربه ،استبدل اهلل به من هو ٰ
ٰ
ٰ
بالمحبة منه.
ُ
رسول اهلل ^« :إنَّ الل َه ت ََعا َل ٰى
 386/1ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه قال :قال
قالَ :م ْن َعا َد ٰى لِي َو َّلي ًا َف َق ْد آ َذ ْن ُت ُه بِا ْل َح ْر ِ
بَ ،و َما َت َق َّر َب إ َل َّي َع ْب ِدي بِشَ ْي ٍء َأ َح َّب إ َل َّي
ِم َّما ا ْف َت َر ْض ُت َع َل ْي ِهَ ،و َما َي َز ُ
ال َع ْب ِدي َي َت َق َّر ُب إ َل َّي بِال َّن َو ِاف ِل َح َّت ٰى ُأ ِح َّب ُهَ ،فإ َذا َأ ْح َب ْب ُت ُه ُك ْن ُت
َس ْم َع ُه ا َّل ِذي َي ْس َم ُع بِ ِهَ ،و َب َص َر ُه ا َّل ِذي ُي ْب ِص ُر بِ ِهَ ،و َيدَ ُه ا َّلتِي َي ْب ِط ُ
ش بِ َهاَ ،و ِر ْج َل ُه ا َّلتي
ِ
ِ
ِ َ
اس َت َعا َذني ُأل ِع َ
يذنَّه» .رواه البخاري.
َي ْمشي بِ َهاَ ،وإنْ َسأ َلني أ ْع َط ْي ُت ُهَ ،و َلئن ْ
ِ
َ
َ
بالباء وروي
«اس َت َعا َذني» روي
معنى «آ َذ ْن ُت ُه»:أ ْع َل ْم ُت ُه بِأنِّي ُم َحا ِر ٌب له .وقولهْ :
ٰ

بالنون.

غريب الحديث:

ولي ًا :الولي ،هو :المؤمن التقي.
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هداية الحديث:

إلى اهلل
إلى اهلل من النوافل ،فكل ماكان في الشرع أوجب ،فهو ٰ
 )1الفرائض أحب ٰ
تعالى أحب.
ٰ
 )2من أسباب نيل محبة اهلل أن تكثر من النوافل والتطوع.

على النوافل ،تُثمر
السداد ثمرة الطاعة ،فالتزام فرائض اهلل
َّ )3
تعالى ،والمحافظة ٰ
ٰ
للعبد السداد ،في األقوال واألفعال وسائر األحوال.
الع ْبدَ نَا َد ٰى ِج ْب ِر َ
بي ^ قال« :إ َذا َأ َح َّب اهلل
يل :إنَّ اهللَ
تعالى َ
 387/2ــ وعنه عن ال َّن ِّ
ٰ
ريلَ ،في َنادي في َأ ْه ِل السم ِ
ِ
َ
هلل ُي ِح ُّب ُفالن ًا
اء :إنَّ ا َ
َّ َ
حبه ِج ْب ُ ُ
تعالى ُيح ُّب ُفالن ًا َفأ ْحبِ ْب ُهَ ،ف ُي ُّ
ٰ
َف َأ ِحبو ُهَ ،في ِحب ُه َأ ْه ُل السم ِ
اءُ ،ث َّم ُي ْو َض ُع له ال َق ُب ُ
األر ِ
متفق عليه.
ض»ٌ .
َّ َ
ول في ْ
ُ ُّ
ُّ
ٍ
تعالى إ َذا َأ َح َّب َع ْبد ًا َد َعا ِج ْب ِر َ
يل،
رواية لمسلمٍ  :قال رسول اهلل ^« :إنَّ اهلل
وفي
ٰ
ادي في السم ِ
ِ
ِ
يلُ ،ثم ي َن ِ
اءَ ،ف َي ُق ُ
هلل
ول :إنَّ ا َ
فقال :إنِّي ُأح ُّب ُفالن ًا َف َأ ْحبِ ْب ُهَ ،ف ُيح ُّب ُه ِج ْب ِر ُ َّ ُ
َّ َ
أه ُل الس ِ
ول في َ
وض ُع له ال َق ُب ُ
األ ْر ِ
ض .وإذا ْأبغَ َ
ماءُ ،ث َّم ُي َ
ض
ُي ِح ُّب ُفالن ًا َف َأ ِح ّبو ُهَ ،ف ُي ِح ُّب ُه ْ
َّ
ِ
ِ
يلُ ،ثم ي َن ِ
فيق ُ
َع ْبد ًا َدعا ِج ْب ِر َ
يلُ ،
ادي في
ول :إنِّي ُأ ْب ِغ ُ
ض ُفالن ًاَ ،ف َأ ْبغ ْض ُهَ ،ف ُي ْبغ ُض ُه ِج ْب ِر ُ َّ ُ
ضه َأ ْه ُل الس ِ
َأ ْه ِل السم ِ
ماءُ ،ث َّم ت َ
ُوض ُع َل ُه
اء :إنَّ اهلل ُي ْب ِغ ُ
ض ُفالن ًاَ ،ف َأ ْب ِغ ُضو ُهَ ،ف ُي ْب ِغ ُ
َّ َ
َّ
البغْ ض َا ُء في َ
األ ْر ِ
ض».
َ

غريب الحديث:

أهل السماء :المالئكة.

هداية الحديث:

 )1من عالمات محبة اهلل أن ُيوضع للعبد ال َقبول في األرض ،بأن يكون مقبو ً
لدى
ال ٰ
المؤمنين ،محبوب ًا إليهم.
 )2المعيار في محبة اإلنسان وبغضه إنما هم أهل الفضل والخير ،واليضر في ذلك
َ
كراهية ُ
الرجل الصالح ،وحبهم الفاسقين أمثالهم.
الف َّساق
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َ
رسول اهلل ^ َب َع َث َر ُج ً
388/3ــ وعن عائش َة رضي اهلل عنها أنَّ
لى َس ِر َّي ٍة،
ال َع ٰ
ان َيقْر ُأ َ
صحابِ ِه في َصالتِ ِه ْمَ ،ف َي ْختِ ُم بـ ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ ،ف َل َّما َر َج ُعوا،
أل َ
َف َك َ َ
ِ
ألي َشي ٍء َي ْص َن ُع ذلِ َك؟» َف َس َأ ُلو ُهَ ،ف َق َ
لرسول اهلل ^  ،فقالُ َ :
ال:
َذ َك ُروا ذلِ َك
«سلو ُه ِّ ْ
رسول اهلل ^َ :
ِ
«أ ْخبِ ُرو ُه َأنَّ ا َ
ُ
هلل
الر ْح َم ِنَ ،ف َأنَا ُأ ِح ُّب َأنْ َأق َْر َأ بِها ،فقال
ألنَّها ص َف ُة َّ
متفق عليه.
تعالى ُي ِح ُّب ُه»ٌ .
ٰ

غريب الحديث:

سرية :القطعة من الجيش.
ّ

هداية الحديث:

إلى رسول اهلل ^ ،يستفتونه في كل ما
 )1كان الصحابة رضوان اهلل عليهم يسارعون ٰ
جد لهم مما لم يعرفوا حكمه ،وهذا من تمام ورعهم وفضلهم رضي اهلل عنهم.
ّ

على ما يجب هلل سبحانه من التوحيد،
 )2فضل سورة اإلخالص؛ ألنها اشتملت ٰ
فهذه السورة في ذكر صفات الرحمن سبحانه.

تعالى.
أحبه اهلل
إلى اهلل بعمل يحبه مواله َّ
َ )3م ْن َّ
ٰ
تقرب ٰ
تعالى ،هو تحقيق التوحيد؛ ولذلك
 )4إنّ ِمن أعظم ما يتقرب به العبد لينال محبة اهلل
ٰ
على العبيد.
كانت هذه السورة في بيان التوحيد الواجب ٰ
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 48ــ باب التحذير من �إيذاء ال�صالحين وال�ضعفة والم�ساكين
تعالى﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
قال اهلل
ٰ
تعالى﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ [األحزاب ، ]58 :وقال
ٰ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [الضحى 9 :ــ .]10

هداية آ
اليات:

 )1النهي عن أذية أهل اإليمان بالقول والفعل.
على المجرم والمعتدي ،فإن
 )2من ٰ
آذى المؤمنين بما اكتسبوا ،كمثل إقامة الحد ٰ
هذا ال يدخل في الوعيد.
وأما األحاديث:
فكثيرة ،منها:حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه في الباب قبل َهذاَ « :م ْن َعا َد ٰى لِي
َولِ ًّيا َف َق ْد َأ َذن ُْته بِا ْل َح ْر ِ
ب».
اليتيِم)
ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنه السابق في (باب مالطفة َ
وقوله ^َ « :يا َأ َبا َب ْك ٍرَ ،لئِ ْن ُك ْن َت َأغْ َض ْب َت ُه ْمَ ،ل َق ْد َأغْ َض ْب َت َر َّب َك».
ُ
 389/1ــ وعن ُج ْن ُد ِ
ب ِ
رسول اهلل ^َ « :م ْن
بن عبد اهلل رضي اهلل عنه قال :قال
الصبح َف ُه َو في ِذ َّم ِة اهللَ ،فال َيط ُل َب َّن ُك ْم اهلل ِم ْن ِذ َّمتِ ِه بِشَ يءَ ،فإن َُّه َم ْن َيط ُل ْب ُه
َص َّل ٰى َصال َة
ْ
ِم ْن ِذمتِ ِه بِشَ ٍ
يء ُي ْد ِركْ ُهُ ،ث َّم َي ُك َّب ُه َع َل ٰى َو ْج ِه ِه في نَا ِر َج َه َّن َم» .رواه مسلم.
َّ

غريب الحديث:

		
ذمة اهلل :حفظ اهلل ورعايته.

هداية الحديث:

يكبه :يلقيه.
ّ

تعالى وأذية رسوله ^  ،فتكون سبب ًا في العقوبة.
 )1إيذاء الصالحين نوع من أذية اهلل
ٰ

مفر له منها إال أن يشاء اهلل ،فإنه سبحانه «يملي للظالم
َ )2م ْن توعده اهلل بالعقوبة فال ّ
حتى إذا أخذه لم يفلته ﴿ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ
ٰ

ﮘ ﮙ ﴾».
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 49ــ باب �إجراء أ�حكام النا�س على الظاهر
و�سرائرهم �إلى اهلل تعالى
تعالى﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾ [التوبة.]5 :
قال اهلل
ٰ

هداية آ
اليات:

العبرة في أحكام الدنيا بما في الظاهر ،اللسان والجوارح ،وفي اآلخرة بما في
سرائر القلوب ﴿ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﴾.
َ
 390/1ــ وعن ِ
رسول اهلل ^ قال«ُ :أ ِم ْر ُت َأنْ أقاتِ َل
مر رضي اهلل عنهما أن
ابن ُع َ
ِ
ُ
الصالةََ ،و ُي ْؤتُوا
اس َح َّت ٰى َيشْ َه ُدوا َأنْ ال إل َه إلاَّ اهللَ ،و َأنَّ ُم َح َّمد ًا
يموا َّ
ال َّن َ
رسول اهللَ ،و ُيق ُ
ِ
ِ ِ
َ
اإلسالمَِ ،و ِح َسا ُب ُه ْم
الهم إلاَّ بِ َحقِّ
َّ
ْ
الز َكاةََ ،فإ َذا َف َع ُلوا ذل َك َع َص ُموا م ِّني د َما َء ُه ْم َوأ ْم َو ْ
متفق عليه.
لى اهلل
تعالى»ٌ .
ٰ
َع ٰ

هداية الحديث:

حتى يدخلوا في اإلسالم ،ودليل دخولهم فيه نطقهم
 )1قتال أهل الكفر قائم ٰ
بالشهادتين ،واإلتيان بشروط كلمة التوحيد.
 )2قبول األعمال الظاهرة والحكم عليها في أحوال الدنيا.
فائدة:

كلمة الدخول في اإلسالم( :ال إله إال اهلل) ،فهي مفتاح اإلسالم .ولكل مفتاح
أسنان؛ وأسنان كلمة التوحيد :هي األعمال الصالحة ،وأجلها :القيام بالواجبات
الشرعية ومكمالت اإليمان ،وترك المنهيات.
 391/2ــ وعن أبي ِ
سمعت َر ُس َ
ول اهلل
عبد اهلل طا ِر ِق بن ُأ َش ْيـمٍ رضي اهلل عنه قال:
ُ
وك َفر بِ َما ُيعـب ُـد ِم ْن ُد ِ
^ َي ُق ُ
ون اهللَ ،ح ُر َم َما ُل ُه َو َد ُم ُه،
ْ َ
ولَ « :من قال ال إل َه إلاَّ اهللَ َ ،
ِ
تعالى» .رواه مسلم.
لى اهلل
ٰ
َوح َسا ُب ُه َع ٰ

هداية الحديث:

تعالى.
 )1شرط التوحيد البراءة من المعبودات الباطلة ،التي تعبد من دون اهلل
ٰ
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 )2المسلم معصوم الدم والمال والعرض ،فال يجوز التعدي عليه ،وال إلحاق
األذى به.
ٰ
يتولى السرائر.
 )3اعتبار الحكم بالظاهر ،واهلل
ٰ
ِ
ِ
ِ ِ
رس ِ
ول اهلل
األس َود رضي اهلل عنه قال :قلت ل ُ
 392/3ــ وعن أبي َم ْع َبد المقْدَ اد بن ْ
الك َّفا ِرَ ،فا ْق َت َت ْل َناَ ،ف َضر َب إحدَ ٰى َيدَ َّي بِالسي ِ
ال ِم َن ُ
يت َر ُج ً
ف،
^َ :أ َر َأ ْي َت إنْ َل ِق ُ
ْ
َ
َّ ْ
َ
رسول اهلل َب ْعدَ َأنْ َقالها؟
َف َق َط َع َهاُ ،ث َّم ال َذ ِم ِّني بِشَ َج َر ٍةَ ،فقالَ :أ ْس َل ْم ُت هللَ ،أ َأ ْق ُت ُل ُه يا
ال«:ال َت ْق ُت ْل ُه»َ ،ف ُق ْل ُت :يا َر ُس َ
َف َق َ
إحدَ ٰى َيدَ َّيُ ،ث َّم قال ذلِ َك َب ْعدَ ما َق َط َع َها؟!
ول اهلل َق َط َع ْ
بل َأن َت ْق ُت َل ُهَ ،وإن ََّك بِ َم ْن ِز َلتِ ِه َق ْب َل َأنْ َي ُق َ
فقال« :ال َت ْق ُت ْل ُهَ ،فإنْ َق َت ْل َت ُه َفإن َُّه بِ َم ْن ِز َلتِ َك َق َ
ول
َك ِل َم َت ُه ا َّلتي قال» .متفق عليه.
وم بِإس ِ
الم ِه ،ومعنى َ
ومعنى َ
الد ِم َم ُ
«أ َّنـ َك بِ َم ْن ِز َلتِ ِه»
وم َّ
«أن َُّه بِ َم ْن ِز َلتِ َك» َأ ْيَ :م ْع ُص ُ
حك ٌ ْ
ٰ
ٰ
الد ِم بِا ْل ِق َص ِ
اص لِ َو َر َثتِ ِه ،ال َأن َُّه بِ َم ْن ِز َلتِ ِه في ا ْل ُك ْف ِر ،واهلل أعلم.
اح َّ
َأ ْيُ :م َب ُ

غريب الحديث:

احتمى والتجأ إليها.
الذ مني بشجرة:
ٰ

هداية الحديث:

 )1من دخل في اإلسالم بكلمة التوحيد ُعصم دمه ،ولو كان قد أسرف قبل ذلك إال
أن ُيطالب بحق.
على المسلم أن يكون هواه تبع ًا للشرع ،وليس للعصبية واالنتقام ،فالشريعة ال
ٰ )2
حتى تترك هواها طاعة لموالها.
نكاية فيها ،وال تزكو النفوس وت ُ
َطهر ٰ
 393/4ــ وعن ُأسا َم َة ِ ٍ
ُ
إلى
َ
بن زَ ْيد رضي اهلل عنهما قالَ :بع َث َنا رسول اهلل ^ ٰ
ِ ِ
ُ ِ ِ
ْت أنَا َو َر ُج ٌل ِم َن َ
األن َْصا ِر
همَ ،و َل ِحق ُ
الح َر َقة م ْن ُج َه ْي َنةَ ،ف َص َّب ْح َنا ا ْل َق ْو َم ع َل ٰى مياه ْ
ال ِم ْن ُهمَ ،ف َلما َغ ِشي َنا ُه قال :ال إل َه إال اهللَ ،ف َك َّف َع ْن ُه َ
َر ُج ً
األن َْصا ِر ُّيَ ،و َط َع ْن ُت ُه بِ ُر ْم ِحي
ْ َّ
ِ
الم ِدي َن َةَ ،ب َلغَ ذلِ َك ال َّنبِ َّي ^  ،فقال ليَ « :يا ُأ َسا َم ُة َأ َق َت ْل َت ُه َب ْعدَ َما
َح َّت ٰى َق َت ْل ُت ُهَ ،ف َل َّما َقد ْم َنا َ
الَ :
«أ َق َت ْل َت ُه َب ْعدَ َما َق َ
ان ُم َت َع ِّوذ ًاً ،ف َق َ
َ
َق َ
رسول اهلل ،إن ََّما َك َ
ال:
قلت :يا
ال :ال إل َه إلاَّ اهلل؟»ُ ،
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ال إل َه إلاَّ اهلل؟!» َف َما زَ َ
ال ُي َك ِّر ُرها َع َل َّي َح َّت ٰى ت ََم َّن ْيت َأنِّي َل ْم َأ ُك ْن َأ ْس َل ْمت َق ْب َل ذلِ َك
متفق عليه.
ا ْل َي ْومٌ .
ٍ
رسول اهلل ^َ :
َ
«أ َق َ
روايةَ :ف َ
ُ
رسول اهلل،
قلت :يا
قال
وفي
ال :ال إل َه إلاَّ اهلل و َق َت ْل َت ُه ؟!» ُ
إنَّم َا َقا َل َها َخوف ًا ِم َن السالحِ  ،قالَ :
ْت َع ْن َق ْلبِ ِه َح َّت ٰى ت َْع َلم َأ َقا َلها َأ ْم ال» َف َما
«أفال َش َقق َ
ِّ
ْ
زَ َ
ال ُي َك ِّر ُر َها َح َّت ٰى ت ََم َّن ْي ُت َأني َأ ْس َل ْم ُت َي ْو َمئِ ٍذ.
ِ
ِ
ِ
الم ْع ُرو َف ِة،
ُ
«الح َر َق ُة» بضم الحاء المهملة وفتحِ الراءَ :ب ْط ٌن م ْن ُج َه ْي َن َة ا ْل َقبِي َلة َ
«م َتع ِّوذ ًا» َأيُ :م ْع َت ِصم ًا بِ َها ِم َن ا ْل َق ْت ِل ،ال ُم ْع َت ِقد ًا لها.
َوقولهُ :

غريب الحديث:

غشيناه :اقتربنا منه.

المتعوذ هو المحتمي بالشيء بسبب الخوف.
متعوذ ًا:
ِّ
ِّ

هداية الحديث:

إلى اهلل
على ظواهرهمّ ،أما ما في القلوب فأمره ٰ
 )1وجوب حمل الناس في الدنيا ٰ
تعالى.
ٰ
تعدى الحدو َد الشرعية ،ولو كان مجتهد ًا فأخطأ.
على من
ٰ
 )2اإلنكار الشديد ٰ
َ
 394/5ــ وعن ُج ْن ُد ِ
ب ِ
بن َعبد هلل رضي اهلل عنه  :أنَّ
رسول اهلل ^ َب َع َث َب ْعث ًا
ِ
ِ
ِ
ِِ
ينَ ،و َأن ُّه ْم ا ْل َت َق ْواَ ،ف َ
ين إ َذا
المشْ ِر ِك َ
المشْ ِر ِك َ
كان َر ُج ٌل م َن ُ
إلى َق ْو ِم م َن ُ
م َن ُ
المسلمين ٰ
وأنَّ ر ُج ً ِ
ِ
َ
ِ
ين َق َصدَ
الم ْس ِل ِم َ
الم ْس ِل ِم َ
ين َق َصدَ َل ُه َف َق َت َل ُهَ َ ،
ال م َن ُ
إلى َر ُجلٍ م َن ُ
َشا َء أنْ َيقْصدَ ٰ
َف َق َت َل ُهَ ،و ُك َّنا َن َت َح َّد ُث أن ُّه ُأسا َم ُة ب ُن زَ يدَ ،ف َلما ر َفع ِ
الس ْي َ
ف ،قال :ال إل َه إلاَّ اهلل،
ْ ْ
عليه َّ
َّ َ َ ْ
ِ
َ
َ
َ
الر ُج ِل َك ْي َ
ف
إلى َرسول اهلل ^ َ ،ف َسأ َل ُهَ ،وأ ْخ َب َر ُهَ ،ح َت ٰى أ ْخ َب َر ُه َخ َب َر َّ
َف َق َت َل ُهَ ،ف َجا َء ا ْل َبش ُير ٰ
َ
نعَ ،فدَ َعا ُهَ ،ف َس َأ َل ُه ،فقال« :لِ َم َق َت ْل َت ُه؟» ف َق َ
ين،
ال :يا
الم ْس ِل ِم َ
َص َ
رسول اهلل َأ ْو َج َع في ُ
ِ
َ
الس ْي َ
ف قال :ال إل َه
َو َق َت َل ُفالن ًا و ُفالن ًاَ ،
وس َّم ٰى له نَفر ًاَ ،وإنِّي َح َم ْل ُت َع َل ْيهَ ،ف َل َّما َرأ ٰى َّ
رسول اهلل ^َ :
«أ َق َت ْل َت ُه؟» َ
ُ
قال :ن ََع ْم ،قالَ « :ف َك ْي َ
ف ت َْص َن ُع بِال إل َه إلاَّ اهلل،
إلاَّ اهلل ،قال
جاءت يو َم ِ
َ
القيا َم ِة؟» َ
«وكي َ
ف ت َْص َن ُع بِال إل َه
اس َتغْ ِف ْر لِي ،قال:
قال :يا
إذا
رسول اهلل ْ
ْ َْ
ْ
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اءت يو َم ِ
الق َيا َم ِة؟» َف َج َع َل ال َي ِز ُيد َعلى أنْ َي ُق َ
«ك ْي َ
ولَ :
ف ت َْص َن ُع بِال إل َه
إلاَّ اهلل إذا َج ْ َ ْ
ٰ
إلاَّ اهلل إ َذا َجا َء ْت يو َم ِ
الق َيا َم ِة» .رواه مسلم.
َْ

غريب الحديث:

أوجع في المسلمين :أوقع بهم وآلمهم.

هداية الحديث:

تعالى ،فيقتل من هو متيقن الكفرّ ،أما
على دين اهلل
ٰ
 )1االنتصار يجب أن يكون غيرة ٰ
تعالى.
إلى اهلل
ٰ
من ال نعلم سريرته فأمره ٰ
ِ )2عظم كلمة التوحيد إذا جاءت يوم القيامة ،فالسعيد َمن ُو ِّفق لتحقيق التوحيد.
 395/6ــ وعن ِ
بن مسع ٍ
الخ َّط ِ
بن ُع ْتب َة ِ
عبد اهلل ِ
معت ُع َم َر ْب َن َ
اب
ود قالَ :س ُ
ُ
ِ
رضي اهلل عنه ُ
يقول :إنَّ نَاس ًا َكانُوا ُي ْؤ َخ ُذ َ
رسول اهلل ^  ،وإنَّ
ون بِا ْل َو ْحيِ ِفي َع ْه ِد
الو ْح َي َق ِد ا ْن َق َط َع ،وإنَّما ن َْأ ُخ ُذ ُك ْم َ
أع َمالِ ُك ْمَ ،ف َم ْن َأ ْظ َهر َل َنا َخ ْير ًا
اآلن بِما َظ َه َر َل َنا ِم ْن ْ
َ
هلل ي َح ِ
ِِ
ِ
َ
اس ُب ُه ِفي َس ِر َيرتِ ِهَ ،و َم ْن َأ ْظ َه َر َل َنا
س َل َنا م ْن َس ِر َيرته َش ْي ٌء ،ا ُ ُ
أ َّم َّنا ُه و َق َّرب َنا ُهَ ،و َل ْي َ
ُسوء ًا َل ْم ن َْأ َم ْن ُهَ ،و َل ْم ن َُصدِّ ق ُْه ،وإنْ َ
قال :إنَّ َس ِر َيرت َُه َح َس َن ٌة .رواه البخاري.

غريب الحديث:

إن ناس ًا كانوا ُيؤخذون بالوحي :هم جماعة المنافقين ،كان يفضحهم ما ينـزل من
على رسول اهلل ^.
الوحي ٰ

هداية الحديث:

على الباطن من أمور الغيب التي ال يعلمها إال اهلل  .والقائمون بأمر
 )1الحكم ٰ
يتولى السرائر.
الشريعة يأخذون الرعية بالظاهر ،واهلل
ٰ
أخفى العبد من سريرته؛ فإن كانت حسنة
على ما
ٰ
 )2الحساب يوم الجزاء يكون ٰ
فحسن ،وإن كانت شر ًا فجزاؤه من جنس عمله.
 )3المحبوب المقرب من أهل اإليمان من َح ُسن عمله وأظهر الخير.
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 50ــ باب الخوف
تعالى﴿ :ﮤﮥﮦﮧ﴾
تعالى﴿ :ﭻﭼ﴾ [البقرة ، ]40 :وقال
قال اهلل
ٰ
ٰ

تعالى﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
[البروج ،]12:وقال
ٰ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾ [هود102 :ــ ،]106
تعالى﴿ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
تعالى﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ﴾ [آل عمران ، ]28 :وقال
وقال
ٰ
ٰ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﴾ [عبس34 :ــ،]37

تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
وقال
ٰ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾ [الحج1 :ـ  ،]2وقال

تعالى﴿ :ﯓ ﯔ
تعالى﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾ [الرحمن ]46 :اآليات ،وقال
ٰ
ٰ
ﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾ [الطور 25 :ــ .]28
إلى بعضها وقد َح َ
صل.
واآليات في الباب كثيرة جد ًا معلومات ،والغرض اإلشار ُة ٰ

هداية آ
اليات:

نهى
على العبد أن يخاف َّ
إلى تعظيمه؛ بفعل ما أمر ،واجتناب ما ٰ
ربه خوف ًا يدفعه ٰ
ٰ )1
عنه وزجر.
تعالى.
 )2الترهيب الشديد من أهوال يوم القيامة ،فمن خاف ذاك اليوم َّأمنه اهلل
ٰ

و أ�ما أ
الحاديث:

التوفيق.
فنذكر ِمنها َط َرف ًا ،وباهلل
فكثيرة جد ًا،
ُ
ُ
الص ِ
ٍ
ُ
 396/1ــ عن ِ
اد ُق
حد َثنا
ابن
مسعود رضي اهلل عنه قالَّ :
رسول اهلل ^ ،وهو َّ
ُ
ثم َي ُك ُ
ون َع َل َق ًة
الم
أحدَ ُكم ُي ْج َم ُع َخ ْل ُق ُه في َب ْط ِن ُأ َّم ِه َأ ْر َب ِع َ
صدوق« :إنَّ َ
َ
ين َي ْوم ًا ن ُْط َف ًةَّ ،
ِ
ِ
ِ
ِم ْث َل ذلِ َكُ ،ث َّم َي ُك ُ
وح ،و ُي ْؤ َم ُر
الر َ
ون ُم ْضغَ ًة م ْث َل ذل َكُ ،ث َّم ُي ْر َس ُل َ
الم َل ُكَ ،ف َي ْن ُف ُخ فيه ُّ
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بِ َأر َب ِع َك ِل ٍ
مات :بِ َك ْت ِ
ب ِر ْز ِق ِهَ ،و َأ َج ِل ِهَ ،و َع َم ِل ِهَ ،و َش ِق ٌّي أو َس ِعيدٌ َ .ف َوا َّل ِذي ال إل َه َغ ْي ُر ُه
ْ
الج َّن ِة َح َّت ٰى َما َي ُك ُ
راعَ ،ف َي ْسبِ ُق َع َل ْي ِه
ون َب ْي َن ُه َو َب ْي َن َها إلاَّ ِذ ٌ
إنَّ َأ َحدَ ُك ْم َل َي ْع َم ُل بِ َع َم ِل ْ
أه ِل َ
ابَ ،ف َي ْع َم ُل بِ َع َم ِل َأ ْهلِ ال َّنا ِرَ ،ف َي ْد ُخ ُل َهاَ ،وإنَّ َأ َح ُ
دك ْم َل َي ْع َم ُل بِ َع َم ِل َأ ْه ِل ال َّنا ِر
ا ْل ِك َت ُ
َح َّت ٰى َما َي ُك ُ
الج َّن ِة ،
ون َب ْي َن ُه َو َب ْي َن َها إلاَّ ِذ َر ٌاعَ ،ف َي ْسبِ ُق َع َل ْي ِه ا ْل ِك َت ُ
ابَ ،ف َي ْع َم ُل بِ َع َم ِل َأ ْه ِل َ
متفق عليه.
َف َي ْد ُخ ُل َها»ٌ .

غريب الحديث:

الصادق الصدوق :يعني الصادق فيما يقول؛ فال ُيخبر إال بالصدق ،والمصدوق
وح ٰى إليه من الوحي؛ فال ُي َن َّب ُأ إال بالصدق.
فيما ُي َ
قدر ويمكث ويخلق منه.
يجمع خلقهُ :ي َّ

المضغة :قطعة من اللحم.

علقة :الدم الجامد.

الكتاب :كتاب العبد من كل ما ُقدِّ ر عليه مدة حياته.

هداية الحديث:

وشره من اهلل .
 )1اإليمان بالقضاء والقدر خيره ِّ
على العبد أن يسأل اهلل دائم ًا الثبات وحسن الخاتمة ،وأن يخاف من سوء
ٰ )2
الخاتمة ،ومن الكتاب السابق الذي ُق َّدر عليه.
على هداية الخلق.
 )3الحرص ٰ
إلى األعمال الصالحة ،واالستقامة والمداومة عليها ،فإنها
على المبادرة ٰ
 )4الحث ٰ
سبب عظيم لحسن الخاتمة.
ُ
ون َأ ْل َ
رسول اهلل ^ُ « :ي ْؤت َٰى بِ َج َه َّن َم َي ْو َمئِ ٍذ َل َها َس ْب ُع َ
ف
 397/2ــ وعنه قال :قال
ف َم َل ٍ
ون َأ ْل َ
ِز َمامٍَ ،م َع ُك ِّل ِز َما ٍم َس ْب ُع َ
ك َي ُج ُّرون ََها» .رواه مسلم.

غريب الحديث:

شد به.
الزمام :ما يجعل في أنف البعير ُي ُّ

هداية الحديث:

 )1بيان عظم نار جهنم ،فهذا العدد الكبير الهائل من المالئكة الذين ال يعلم قوتهم
إال اهلل  يجرونها .فكيف بحال هذه النار؟!
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ِ
ربه .
 )2تخويف اهلل عباده لي َّتقوه ويعبدوه.
ٌّ
فحري بعبد َعل َم هول جهنم أن يخاف َّ
بن َب ِشي ٍر رضي اهلل عنهما قالِ :
 398/3ــ وعن ال ُّنع َم ِ
َ
ان ِ
رسول اهلل ^
عت
سم ُ
ْ
وضع في َأ ْخ َم ِ
ص َقدَ َم ْي ِه
امة َل َر ُج ٌل ُي
يقول« :إنَّ َأ ْه َو َن َأ ْه ِل ال َّنا ِر َع َذاب ًا َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
ُ
اغ ُهَ ،ما َير ٰى َأنَّ َأ َحد ًا َأ ِش ُّد ِم ْن ُه َع َذاب ًاَ ،وإن َُّه َ
جمرت ِ
َان َيغْ ِلي ِم ْن ُه َما ِد َم ُ
أل ْه َون ُُه ْم َع َذاب ًا».
َ
متفق عليه.
ٌ

غريب الحديث:

أخمص قدميه :باطن القدم.

هداية الحديث:

حتى ال يكون من أهل النار المتوعدين
 )1تحذير العبد من الوقوع في المعاصيٰ ،
بالعذاب.
ٍ
تفاوت في العذاب ،أهونه َيظن أنه من أشد
على
 )2عذاب النار دركات ،وأهلها ٰ
الناس عذاب ًا.
ب رضي اهلل عنه أنَّ نبِي اهلل ^ قالِ :
بن ُج ْن ُد ٍ
 399/4ــ وعن َس ُم َر َة ِ
«م ْن ُه ْم َم ْن
َّ
ِ ِ
ْ
إلى ُركْ َب َت ْي ِهَ ،و ِم ْن ُه ْم َم ْن ت َْأ ُخذ ُه إ َل ٰى ُح ْج َزتِ ِه،
ت َْأ ُخ ُذ ُه ال َّن ُ
إلى َك ْع َب ْيهَ ،وم ْن ُه ْم َم ْن تَأ ُخذ ُه ٰ
ار ٰ
ِ
ْ
إلى ت َْر ُق َوتِ ِه» .رواه مسلم.
َوم ْن ُه ْم َم ْن تَأ ُخ ُذ ُه ٰ
ِ
ِ
التاء وضم القافِ :ه َي
الس َر ِة  ،و«ال َّت ْر ُق َوةُ» بف ْتحِ
ُ
«الح ْج َزةُ»َ :م ْعق ُد اإلزَ ا ِر ْ
تح َت ُّ
ان تَر ُق َوت ِ
ِ
َان في َجانِ َبي ال َّن ْح ِر.
الع ْظ ُم ا َّل ِذي ِع ْندَ ُثغْ َر ِة ال َّن ْح ِر،
َ
َ
ولإلنس ْ

هداية الحديث:

 )1التخويف من النار ،والوعيد لمن يعمل بعمل أهلها.
إلى
على القدوم ٰ
على قدر الذنوب يكون العذاب يوم القيامة .فليحرص المؤمن ٰ
ٰ )2
ر ِّبه وهو ُم َط َّه ٌر من الذنوب ،لينجو من تطهير النار لذنوبه.
َ
 400/5ــ وعن ِ
مر رضي اهلل عنهما أنّ
اس
رسول اهلل ^ قالَ « :ي ُق ُ
وم ال َّن ُ
ابن ُع َ
ِ
يب َأ َح ُد ُهم في ر ْش ِح ِه إلى َأن َْص ِ
الع ِ
اف ُأ ُذ َنـ ْي ِه» .متفق عليه.
الم َ
ينَ ،ح َّت ٰى َي ِغ َ
ل َر ِّب َ
َ
ْ
ٰ
الرشح :العرق.
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هداية الحديث:

حتى يبلغ العرق بالناس هذا المبلغ العظيم.
 )1هول الموقف يوم القيامةٰ ،
على منازلهم
 )2العرق الذي يأخذ الناس يختلف باختالف أعمالهم ،فأعمالهم تؤثر ٰ
قدم خير ًا بين يديه ،وكان ممن يظلهم اهلل في ظله.
في المحشر.
فطوبى لعبد َّ
ٰ
ُ
رسول اهلل ^ ُخ ْط َب ًة ما َس ِم ْع ُت
 401/6ــ وعن أنس رضي اهلل عنه قالَ :خ َط َب َنا
ِ
ون َما َأ ْع َل ُم َل َض ِح ْك ُت ْم َق ِلي ً
ِم ْث َل َها َق ُّط ،فقالَ « :ل ْو ت َْع َل ُم َ
اب
أص َح ُ
ال ،و َل َب َك ْي ُت ْم َكثير ًا» َفغَ َّط ٰى ْ
ِ
متفق عليه.
نينٌ .
وج َ
وه ُه ْمَ ،و َل ُه ْم َخ ٌ
رسول اهلل ^ ُ
ٍ
َ
ت َع َل َّي
وفي
روايةَ :ب َلغَ
أص َحابِ ِه َش ْي ٌءَ ،ف َخ َط َب ،فقالُ :
«ع ِر َض ْ
رسول اهلل ^ َع ْن ْ
ون ما َأ ْع َل ُم َل َض ِح ْك ُت ْم َق ِلي ً
والشر ،و َل ْو ت َْع َل ُم َ
ارَ ،ف َل ْم َأ َر َكا ْل َي ْو ِم في َ
ال،
الخ ْي ِر
الج َّن ُة َوال َّن ُ
ِّ
ِ
ِ
َ
ِ
َ َ
أص َح ِ
اب
وس ُه ْم
رسول اهلل ^ َي ْو ٌم َأ َش ُّد م ْن ُهَ ،غ َّط ْوا ُرؤُ َ
لى ْ
َول َبك ْي ُت ْم َكثير ًا» َف َما أت َٰى َع ٰ
ين.
َو َل ُه ْم َخنِ ٌ
ِ
َ ِ
األن ِ
الصو ِ
ت ِم َن َ
الب َك ُاء َم َع ُغ َّن ٍة َ ،وانْتِ َش ِ
ْف.
اق َ ْ
«الخنين» بِالخاء المعجمةُ :ه َو ُ

هداية الحديث:

 )1األنبياء عليهم السالم يعلمون ما ال يعلم الناس بواسطة الوحي ،يطلعهم اهلل
حتى يكونوا أعظم خشية لربهم.
على ما شاء من الغيبٰ ،
سبحانه ٰ
على الغفلة
 )2استحباب البكاء خوف ًا من عقاب اهلل ،وأما إكثار الضحك فيدل ٰ
وقسوة القلب .قال ^« :وال تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب».
رواه أحمد.
 )3تأثر الصحابة رضي اهلل عنهم بالموعظة؛ ألنهم أصدق الناس إيمان ًا .فمن سلك
طريقهم فهو الموفق في الدنيا واآلخرة.
المقْدَ ِ
 402/7ــ وعن ِ
َ
رسول اهلل ^ َي ُق ُ
ول« :ت ُْدن َٰى
سمعت
اد رضي اهلل عنه قال:
ُ
ال س َليم ب ُن َع ِ
ِ
تك َ ِ
الشمس يو َم ِ
ِ
الخ ْل ِقَ ،ح َّتى ُ
ام ِة ِم َن َ
ام ٍر
الق َي َ
ون م ْن ُه ْم َكمقدَ ا ِر ميل» َق َ ُ ْ ُ ْ
َّ ْ ُ َ ْ
ٰ
المقْدَ ِ
ض َأ ِم ِ
ادَ :فواهلل َما َأ ْد ِري ما َيعنِي بِ ِ
الرا ِوي َع ْن ِ
يلَ ،أ َمسا َف َة َ
الم َ
األ ْر ِ
الم ِ
يل ا َّل ِذي
َ
ْ
َ
َّ
ِ
ِ
الع َر ِقَ ،ف ِم ْن ُه ْم َم ْن َي ُك ُ
الع ْي ُن؟ « َف َي ُك ُ
إلى
لى َق ْد ِر َأ ْع َمالهم في َ
ت ُْك َت َح ُل بِه َ
ون ال َّن ُ
ون ٰ
اس َع ٰ
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ون إلى ِحقْوي ِهِ ،
ِ ِ
ُ
َك ْع َب ْي ِهَ ،و ِم ْن ُه ْم َم ْن َي ُك ُ
وم ْن ُه ْم َم ْن ُي ْل ِج ُمه
َْ
إلى ُركْ َب َت ْيهَ ،وم ْن ُه ْم َم ْن َيك ُ ٰ
ون ٰ
ول اهلل ^ بِي ِد ِه إلى ِف ِ
رس ُ
يه .رواه مسلم.
َ
الع َر ُق إلجام ًا» َو َأ َش َ
ار ُ
َ
ٰ
َ
403/8ــ وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه أنَّ
اس َي ْو َم
رسول اهلل ^ قالَ « :ي ْع َر ُق ال َّن ُ
القي َ ِ
ِ
ب َعر ُق ُهم في َ
األ ْر ِ
ين ِذ َراع ًاَ ،و ُي ْل ِج ُم ُه ْم َح َت ٰى َي ْب ُلغَ َآذان َُه ْم».
ض َس ْب ِع َ
َ
امةَ ،ح َّت ٰى َي ْذ َه َ َ ْ
متفق عليه.
ٌ
ومعنى « َي ْذ َه ُب في َ
األ ْر ِ
ض» :ين ِزل ويغوص.
ٰ

غريب الحديث:

حقويه :هما معقد اإلزار ،والمراد :ما يحاذي ذلك الموضع في جنبيه.
إلى فمه وأذنيه ،فيكون له بمنزلة ال ِّلجام من الحيوان.
يلجمه :يصل ٰ

هداية أ
الحاديث:

 )1بيان هول يوم القيامة وشدة المحشر؛ ليحذر العباد من مخالفة ربهم.

 )2إن الترغيب في أعمال الخير والترهيب من أعمال الشر ،هو منهج األنبياء عليهم
السالم في وعظ الناس وتعليمهم.

ِ
«ه ْل ت َْد ُر َ
ون ما
 404/9ــ وعنه قالُ :ك َّنا مع
مع َو ْج َب ًة ،فقالَ :
رسول اهلل ^ إذ َس َ
ين َخريف ًا،
هذا؟» ُق ْل َنا :اهلل َو َر ُسو ُل ُه َأ ْع َل ُم .قال« :هذا َح َج ٌر ُر ِم َي بِ ِه في ال َّنا ِر ُم ْن ُذ َس ْب ِع َ
َف ُهو َي ْه ِوي في ال َّنا ِر َ
إلى َق ْع ِر َهاَ ،ف َس ِم ْع ُت ْم َو ْج َب َت َها» .رواه مسلم.
اآلن َح َّت ٰى ا ْن َت َه ٰى ٰ

غريب الحديث:

وجبة :صوت سقطة.
خريف ًا :عام ًا.

هداية الحديث:

 )1الترهيب من عمق جهنم وب ِ
عد قعرها ،وهذا العلم يوجب للمؤمن الخوف الشديد
ُ
من نار جهنم.

االهتمام واالنتبا َه قبل البيان ،فقد أخبرهم النبي
 )2من أساليب التعليم :إثار ُة المع ِّلمِ
َ
^ عن هذا األمر بصيغة االستفهام.
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 405/10ــ وعن ِ
ُ
عد ِّي ِ
«ما
بن َحاتِمٍ رضي اهلل عنه قال :قال
رسول اهلل ^َ :
ِم ْن ُكم ِم ْن َأ َح ٍد إ َ
انَ ،ف َي ْن ُظ ُر َأ ْي َم َن ِم ْن ُه َفال َي َر ٰى إلاَّ
سي َك ِّل ُم ُه َر ُّب ُهَ ،ل ْيس َب ْي َن ُه و َبي َن ُه ت َْر ُج َم ٌ
ال ُ
ِ
ِ
ار تِ ْل َقا َء
َما َق َّد َم ،و َي ْن ُظ ُر َأ ْش َأ َم م ْن ُه َفال َي َر ٰى إلاَّ ما َق َّد َمَ ،و َي ْن ُظ ُر َب ْي َن َيدَ ْيه َفال َي َر ٰى إلاَّ ال َّن َ
ِ
متفق عليه.
ار َو َل ْو بِ ِش ِّق ت َْم َر ٍة»ٌ .
َو ْج ِههَ ،فات َُّقوا ال َّن َ

هداية الحديث:

ربه ليريه أعماله كلها ،مما ُيوجب للعبد الخوف الشديد من هذا
 )1دنو العبد من ّ
الموقف.
على النجاة من العذاب بتقديم صالح القول والعمل ،ولو كان يسير ًا.
 )2الحث ٰ
رسول اهلل ^« :إنِّي َأ َر ٰى َما لاَ
ُ
ذر رضي اهلل عنه قال :قال
 406/11ــ وعن أبي ٍّ

وأسم ُع ما ال تَسم َ َ ِ
ضع َأ ْر َب ِع
ماء َو ُح َّق َل َها َأنْ تَئِ َّطَ ،ما ِف َ
الس ُ
يها َم ْو ُ
ْ َ
ت ََر ْو َن؟ َ ْ َ
عون ،أ َّطت َّ
ِ
ِ
الى ،واهلل َل ْو ت َْع َل ُم َ
ون َما َأ ْع َل ُم َل َض ِح ْك ُتم
َأ َص َ
ابع إلاَّ َو َم َل ٌك َواض ٌع َج ْب َه َت ُه َساجد ًا هلل ت ََع ٰ
ِ
ِ
الص ُع ِ
َق ِلي ً َ َ
ِ
َ
لى ا ْل ُف ُر ِ
دات
إلى ُّ
شَ ،ول َخ َر ْج ُت ْم ٰ
الَ ،ول َبك ْي ُت ْم َكثير ًاَ ،و َما َت َل َّذ ْذت ُْم بال ِّن َساء َع ٰ
ت َْج َأ ُر َ
ٌ
حسن.
حديث
الى» .رواه الترمذي وقال:
ٌ
إلى اهلل ت ََع ٰ
ون ٰ
الطاءَ ،و«تَئِ ُّط» بفتح ِ
ِ
َ
التاء وبعدها همزة مكسورة،
ت» بفتح الهمزة وتشديد
و«أ َّط ْ
ب َو ِشب ِه ِهماَ ،و َمع َنا ُهَ :أنَّ َك ْثر َة َم ْن في السم ِ
َ
واأل ِط ُ
الر ْح ِل َوا ْل َق َت ِ
اء ِم َن
َّ َ
ْ
َ
يطَ :ص ْو ُت َّ
ْ
«الص ُعدَ ات» بضم الصاد والعين:
ين َق ْد َأ ْث َق َل ْت َها َح َّت ٰى َأ َّط ْ
المالئِ َك ِة ا ْل َعابِ ِد َ
تَ .و ُّ
َ
ُ
ون» :ت َْس َت ِغيث َ
ومعنى «ت َْج َأ ُر َ
ُون.
ات.
الط ُر َق ُ
ٰ

هداية الحديث:

تعالى ،دون القنوط من رحمته؛ فهو
 )1من صفات المؤمن الخوف والخشية من اهلل
ٰ
يجمع بين الخوف والرجاء.
 )2أهل السماء طائعون هلل ،ساجدون له ،ال يغفلون عن ذكره ،ألنهم أعلم باهلل
أخشى.
تعالى .وكلما كان العبد باهلل أعلم كان هلل
ٰ
ٰ
مفر للعباد من اهلل إال إليه.
إلى اهلل
تعالى ،فال َّ
ٰ
على التضرع واالستكانة ٰ
 )3الحث ٰ
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 407/12ــ وعن أبي برزَ َة ـ ٍ
بن ُعـبي ٍد َ
براء ثم ٍ
األ ْس َل ِم ِّي رضي اهلل عنه
زاي ـ ن َْض َل َة ِ َ ْ
َْ
ِ ِ
ٍ
َ
رسول اهلل ^« :ال ت َُز ُ
ُ
يم َأ ْف َنا ُهَ ،و َعن
قال :قال
ول َقدَ ما َع ْبد َح َّت ٰى ُي ْسأ َل َع ْن ُع ُم ِره ف َ
ِ ِ ِ
ِع ْل ِم ِه ِفيم َفع َل ِف ِ
يهَ ،و َع ْن َمالِ ِه ِم ْن َأي َن اك َتسب ُهَ ،و ِف َ
يم َأ ْبال ُه».
َ َ
ْ
يم أ ْن َف َق ُهَ ،و َع ْن ِج ْسمه ف َ
َ
َ َ
ٌ
صحيح.
حديث حسن
رواه الترمذي وقال:
ٌ

هداية الحديث:

ربه ،فهذا من شكر النعمة.
 )1العبد المؤمن يجعل نعم اهلل فيما يرضي ّ
 )2التذكير بمسؤولية العبد يوم القيامة ،فهو ُمحاسب عن عمره ،وعلمه ،وماله،
وعمله.
408/13ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه قالَ :
ُ
رسول اهلل ^﴿ :ﭷﭸ
قرأ

ﭹ ﭺ ﴾ [الزلزلة ، ]4 :ثم قالَ :
«أت َْد ُر َ
هلل َو َر ُسو ُل ُه َأ ْع َل ُم.
ار َها؟» قالوا :ا ُ
ون َما َأ ْخ َب ُ
َ
ار َها أنْ ت َْش َهدَ َعلى ُك ِّل َع ْب ٍد َأ ْو َأ َم ٍة بِ َما َع ِم َل َعلى َظ ْه ِر َها ،ت َُق ُ
ولَ :ع ِم ْل َت
خب َ
قالَ « :فإنَّ أ َ
ٰ
ٰ
ِِ
ٌ
حسن.
حديث
ار َها» .رواه ال ِّت ْر ِم ِذي وقال:
ٌ
َكذا َو َك َذا في َي ْو ِم َك َذا َو َك َذا ،فهذه َأ ْخ َب ُ

هداية الحديث:

ِ
يحرص المؤمن
 )1خير طريقة للتفسير أن نفسر كتاب اهلل بكالم رسول اهلل ^َ .ف ْل
قارئ التفسير أن يعتني بهذه الطريقة.

على فعل الطاعة والبعد عن المعصية ،فهذا من آثار عبودية الخوف.
 )2الحث ٰ

حتى إنَّ األرض تشهد بما
 )3بيان قدرة اهلل
على إنطاق ما شاء من خلقهٰ ،
تعالى ٰ
ٰ
حدث عليها.
ٍ
ُ
سعيد ُ
رسول اهلل ^:
ري رضي اهلل عنه قال :قال
 409/14ــ وعن أبي
الخ ْد ِّ

ِ ِ
ِ
«كي َ َ
اس َت َم َع ا ِ
إل ْذ َنَ ،م َت ٰى ُي ْؤ َم ُر بِال َّن ْفخِ ،
ف أن َْع ُم َو َصاحب ا ْل َق ْرن َقد ا ْل َت َق َم ا ْل َق ْر َنَ ،و ْ
َْ
ََ ِ
ِ
لى َأ ْص َح ِ
اب
رسول اهلل ^ ،فقال َل ُه ْمُ « :قو ُلواَ :ح ْس ُبنا اهللُ
َف َي ْن ُف ُخ» َفكأنَّ ذل َك َث ُق َل َع ٰ
َونِ ْع َم ا ْل َو ِك ُ
ٌ
حديث حسن.
يل» .رواه الترمذي وقال:
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تعالى فيه﴿ :ﭫﭬﭭ ﴾َ ،ك َذا َف َّس َر ُه رسول اهلل
ور ا َّل ِذي قال اهلل
«ا ْل َق ْر ُن»ُ :ه َو ُ
الص ُ
ٰ

^.

غريب الحديث:

كيف أنعم :كيف أطيب عيش ًا وأفرح.

َّ
الموكل بالنفخ في البوق ،وهو إسرافيل .
الم َل ُك
صاحب القرنَ :
التقم القرن :وضع فمه عليه.

هداية الحديث:

بي ^.
 )1ترك ّ
التنعم خوف ًا من يوم القيامة هو هدي ال َّن ِّ

إلى العمل الصالح.
على االستعانة باهلل
تعالى وحده ،والمسارعة ٰ
ٰ
 )2الحث ٰ

على أمته ،وخوفه أن تقوم الساعة عليهم ،وقد علم أنها ال تقوم
 )3إشفاق ال َّن ِّ
بي ^ ٰ
على شرار الخلق.
إال ٰ

ِ
كر اهلل
 )4من ثقل عليه شيء وقال ﴿:ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾ لم يمسسه سوء ،فذ ُ
على العباد.
ُي َس ِّهل الصعاب ٰ

ُ
«م ْن َخ َ
اف
410/15ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه قال :قال
رسول اهلل ^َ :
ِ
الج َّن ُة» .رواه
الم ْن ِز َلَ .أال إنَّ ِس ْل َع َة اهلل َغالِ َي ٌةَ ،أال إنَّ ِس ْل َع َة اهلل َ
َأ ْد َل َجَ ،و َم ْن َأ ْد َل َج َب َلغَ َ
ٌ
حديث حسن.
الترمذي وقال:
ْ
الدال ،ومعناه :س ِ
َ
الم َر ُاد :ال َّت ْش ِم ُير في َّ
اعة.
بإسكان َّ
الط َ
َ َ
ار م ْن َأ َّو ِل ال َّل ْي ِلَ ،و ُ
َو«أ ْد َل َج» ْ
واهلل أعلم.

هداية الحديث:

إلى الخالص من المعصية.
 )1االهتمام بالطاعة ،والمبادرة ٰ

 )2الجنة سلعة غالية ،ال ينالها ُخ َّطا ُبها إال بالمهر الغالي من الطاعات والقربات،
تعالى.
فعالي الهمة هو الذي ينال الجنة برحمة اهلل
ٰ
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َ
رسول اهلل ^ يقول:
سمعت
411/16ــ وعن عائش َة رضي اهلل عنها قالت:
ُ
َ
ام ِة ُح َفا ًة ُع َرا ًة ُغ ْر ً
الر َج ُ
ال َوال ِّن َس ُاء
ال» ُق ْل ُت :يا
اس َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
« ُي ْح َش ُر ال َّن ُ
رسول اهلل ِّ
ِ
ض؟! قالَ « :يا َعائِ َش ُة َ
ُ
إلى َب ْع ٍ
األ ْم ُر َأ َش ُّد ِم ْن َأنْ ُي ِه َّم ُه ْم ذلِ َك».
َجميع ًاَ ،ي ْنظ ُر َب ْع ُض ُه ْم ٰ
ٍ
َ َ ِ َ
ُ
إلى َب ْع ِ
متفق عليه.
ض»ٌ .
وفي رواية« :األ ْم ُر أ َه ّم من أن َي ْنظ َر َب ْع ُض ُه ْم ٰ
«غر ً
ُ
ال» َ
ين.
الم ْع َج َم ِةَ ،أيَ :غ ْي َر مخ ُتونِ َ
بض ِّم الغَ ْي ِن ُ

هداية الحديث:

 )1الناس يخرجون من قبورهم كيوم ولدتهم أمهاتهم ،في أصل الخلقة.

 )2بيان أهوال يوم القيامة ،فالمرء يومئذ ال يشغله شيء عن حسابه وأعماله.

 )3كمال حياء النساء في عهد رسول اهلل ^؛ فهذه أم المؤمنين عائشة رضي اهلل
عنها تفزع عندما تسمع أن الخلق يحشرون عراة رجا ً
فتخشى أن ينظر
ال ونسا ًء،
ٰ
إلى بعض ،ولذلك كان مجتمع الصحابة رضي اهلل عنهم مجتمع عفة
بعضهم ٰ
وتقوى ﴿ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ﴾.
وطهر
ٰ
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 51ــ باب الرجاء
تعالى﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ
قال اهلل
ٰ

تعالى﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ
ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [الزمر ، ]53 :وقال
ٰ
تعالى﴿ :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾
ﮂ ﴾ [سبأ ، ]17 :وقال
ٰ

تعالى﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾ [األعراف.]156 :
[طه ]48 :وقال
ٰ

هداية آ
اليات:

تعالى وا ّتقاه ،رجا ما عنده من
 )1الخوف والرجاء متالزمان؛ فمن خاف اهلل
ٰ
الثواب.
 )2المؤمن يجتمع في قلبه الخوف والرجاء ،فهما له كالجناحين للطائر ،إن غ َّلب
أخرى ،ليستوي أمرهما.
أحدهما تارة ،فليغلب اآلخر
ٰ
فائـدة:
ما الفرق بين الرجاء والتمني؟

ــ الرجاء :هو تأمل الخير وقرب وقوعه ،مع فعل أسباب ذلك ،فهو مصحوب
على طاعة الله ،إذ لوال الرجاء لما وقع عمل صالح.
بالعمل ،ويحث ٰ
على العجز والكسل ،فال يسلك صاحبه طريق الجد
بنى ٰ
ــ أما التمني :فإنه ُي ٰ
واالجتهاد في طاعة رب العباد.
ِ
ُ
«م ْن
الصامت ِرضي اهلل عنه قال :قال
 412/1ــ وعن ُعباد َة بن
رسول اهلل ^َ :

َ ِ
َش ِهدَ َأنْ ال إل َه إلاَّ اهلل َو ْحدَ ُه َ
ال َش ِر َ
يس ٰى
يك َل ُهَ ،و َأنَّ ُم َح َّمد ًا َع ْب ُد ُه َو ُ
رسو ُل ُهَ ،وأنَّ ع َ
ار َح ٌّق،
َع ْب ُد اهلل َو َر ُسو ُل ُهَ ،و َك ِل َم ُت ُه َأ ْل َق َ
وح ِم ْن ُهَ ،وأنَّ َ
إلى َم ْر َي َم َو ُر ٌ
الج َّن َة َح ٌّق َوأنَّ ال َّن َ
اها ٰ
الج َّن َة َعلى ما َ ِ
الع َم ِل» .متفق عليه.
هلل َ
كان م َن َ
َأ ْد َخ َل ُه ا ُ
ٰ
ٍ
«م ْن َش ِهدَ َأنْ َ
ال إل َه إلاَّ اهلل ،و ََأنَّ ُم َح َّمد ًا َر ُس ُ
ول اهللَ ،ح َّر َم اهلل َع َل ْي ِه
وفي
رواية لمسلمَ :
ار».
ال َّن َ

غريب الحديث:

روح منه :من خلقه ومن عنده.
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هداية الحديث:

صدقت اإليمان بالعمل الصالح.
 )1ال يدخل الجنة إال نفس مؤمنةّ ،
تعالى حق ًا وصدق ًا ،فيشهد شهادة صادقة
أعلى مقامات المؤمن أن يكون عبد ًا هلل
)2
ٰ
ٰ
إلى العمل الصالح.
تدفعه ٰ

هلل َ :م ْن
بي ^« :يقول ا ُ
 413/2ــ وعن أبي ٍّ
ذر رضي اهلل عنه قال :قال ال َّن ُّ
الحس َن ِة َف َل ُه َع ْشر َأمثَالِ َهاَ ،أو َأ ْزي ُدَ ،و َم ْن َجا َء بِالسي َئ ِة َف َج َز ُاء س ٍ
يئة َس ّي َئ ٌة ِم ْث ُل َها،
ْ َ
َ
ُ ْ
جا َء بِ َ َ
َّ
َ َ ِ
َقر َب َم ِّني ِش ْبر ًا َت َق َّر ْب ُت ِم ْن ُه ِذ َراع ًاَ ،و َم ْن َت َق َّر َب م ِّني ِذ َراع ًا َت َق َّر ْب ُت ِم ْن ُه
أ ْو أغْ ف ُرَ .و َم ْن ت َّ
اب َ
ض َخ ِطي َئ ًةَ ،
باع ًاَ ،و َم ْن َأتَانِي َي ْم ِشي َأت َْي ُت ُه َه ْر َو َل ًةَ ،و َم ْن َل ِق َينِي بِ ُق َر ِ
األ ْر ِ
ال ُي ْش ِر ُك بِي
َش ْيئاَ ،ل ِقي ُت ُه بِ ِم ْث ِل َها َمغْ ِف َرةً» .رواه مسلم.
زاد ِز ْد ُت،
اعتي « َت َق َّر ْب ُت» إ َل ْي ِه بِ َر ْح َمتِيَ ،وإنْ َ
«م ْن َت َق َّر َب» إ َل َّي بِ َط َ
معنى الحديثَ :
ٰ
ِ
َ
َ
َ
الر ْح َم َةَ ،و َس َبق ُت ُه
« َفإنْ َأتاني َي ْمشي» َوأ ْس َر َع في َط َ
اعتي «أت َْي ُت ُه َه ْر َو َل ًة» أ ْيَ :ص َب ْب ُت َع َل ْيه َّ
ِ
ْص ِ
َ ُ
الو ُص ِ
ِ
األر ِ
بضم
«و ُق َر ُ
المق ُ
ودَ ،
ول إ َل ٰى َ
إلى َ
الم ْشيِ ا ْل َكثي ِر في ُ
اب ْ
ض» ِّ
بها ،ول ْم أ ْح ِو ْج ُه ٰ
ِ
أصح وأشهر ،ومعناه :ما ُي َقا ِر ُب ِمألها .واهلل أعلم.
القاف و ُي َقال بكسرها،
والضم ُّ
ُّ

غريب الحديث:

الباع :طول يدي اإلنسان إذا مدهما مع عرض صدره.

هداية الحديث:

على رجاء عفو اهلل ورحمته ،وعدم اليأس من مغفرته.
 )1الحث ٰ
تعالى ،أناله سبحانه أضعاف عمله ،وهذه من بشارات
سعى العبد في طاعة اهلل
ٰ
 )2إذا ٰ
أهل اإليمان.
فائدة:
قوله ^ في الحديث« :يقول اهلل  ...تقربت منه ذراع ًا ...تقربت منه باع ًا.»...
رب العالمين ،نثبته كما ورد عن ِ
سيد المرسلين
هذا الحديث من أحاديث صفات ِّ

ِ
ومذهب سلفنا الصالح رضي اهلل عنهم أجمعين ،وال نخوض فيه متكلفين ،وال
^،
بالس َّنة واألثر.
معطلين .فرحم اهلل عبد ًا استمسك ُّ
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بي ^ ،فقال :يا َر ُس َ
َ ِ
ول اهلل،
إلى ال َّن ِّ
 414/3ــ وعن جابر رضي اهلل عنه جا َء أ ْعراب ٌّي ٰ
وجب َت ِ
ات َ
ان؟ َف َق َ
ات ُي ْش ِر ُك بِ ِه
الج َّن َةَ ،و َم ْن َم َ
«م ْن َم َ
ال ُي ْش ِر ُك بِاهلل َش ْيئ ًا َد َخ َل َ
الَ :
ما ُ
الم ِ َ
ار» .روا ُه ُمسلم.
َش ْيئ ًا َد َخ َل ال َّن َ

غريب الحديث:

الموجبتان :الخصلة التي توجب الجنة ،والخصلة التي توجب النار.

هداية الحديث:

 )1أصل التوحيد مانع للعبد من الخلود في النار ،وهو سبب لدخول الجنة.
تعالى مانع من دخول الجنة ،وهو أعظم سبب لدخول النار ،والخلود
 )2الشرك باهلل
ٰ
فيها.
وم ٌ ِ
َ
الر ْح ِل َ ،
 415/4ــ َوعن َأ ٍ
قال:
بي ^ُ ،
على َّ
عاذ رد ُيف ُه ٰ
نس رضي اهلل عنه أنَّ ال َّن َّ
قالَ :ل َّب ْي َك يا َر ُس َ
قال« :يا ُم َع ُاذ» َ
ول اهلل َو َس ْعدَ ْي َكَ ،
عاذ» قالَ :ل َّب ْي َك يا َر ُس َ
«يا ُم ُ
ول اهلل
ول اهلل َو َس ْعدَ ْي َك ثالث ًاَ ،
عاذ» قالَ :ل َّب ْي َك يا َر ُس َ
َو َس ْعدَ ْي َكَ ،
«م ُ
قال« :ما ِمن َع ْب ٍد
قالَ :يا ُ
َي ْش َه ُد َأنْ ال إل َه إلاَّ اهلل ،وأنَّ ُم َحمد ًا َعب ُد ُه َو َر ُسو ُل ُه ِ
ص ْدق ًا ِم ْن َق ْلبِ ِه إلاَّ َح َّر َم ُه اهللُ َع َل ٰى
َّ
ْ
قالَ :يا َر ُس َ
ال َّنا ِر» َ
الناس َف َي ْس َت ْب ِش ُروا؟ قال« :إذ ًا َي َّت ِك ُلوا» َف َأ ْخ َب َر بها
ول اهللَ ،أ َفال ُأ ْخبِ ُر بِها
َ
متفق عليه.
ُم َع ٌاذ ِع ْندَ َم ْوتِ ِه ت ََأ ُّثم ًاٌ .
أيَ :خوف ًا ِم َن اإلثمِ في َك ْتمِ هذا ِ
الع ْلمِ .
وقوله« :ت ََأثم ًا» ْ
ْ

غريب الحديث:

على الدابة خلفه.
رديفه :راكب ًا ٰ
لبيك :إجابة بعد إجابة.

سعديك :مساعدة في طاعتك بعد مساعدة.

هداية الحديث:

أتى بها
 )1فضل التوحيد وشهادة (أن ال إله إال اهلل وأن محمد ًا رسول اهلل)؛ فمن ٰ
عام ً
على النار ،وأدخله الجنة.
ال بمقتضاها حرمه اهلل ٰ
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يبين لهم ما ينفعهم من العلوم،
فعلى ُمع ِّلم الناس الخير أنْ ِّ
 )2الحذر من كتم العلمٰ ،
ِّ
حتى ال يسيء بعضهم فهم األدلة الشرعية بغير وجهها
ويوض َح لهم الفهومٰ ،
الصحيح.
ٍ
سعيد ُ
الرا ِوي،
وع ْن أبي هرير َة ــ َأ ْو أبي
الخ ْد ِّ
 416/5ــ َ
ري ــ رضي ا َ
هلل عنهم َش َّك َّ

كان َغ ْز َو ُة ت َُب َ
حابي؛ ألن َُّهم ُك َّل ُه ْم ُع ُد ٌ
الش ُّك في َع ِ
ول ،قال :لما َ
وك،
َوال َي ُض ُّر َّ
ين َّ
الص ِّ
ْت َل َنا َف َن َحرنَا ن ََو ِ
اع ٌةَ ،ف َقا ُلوا :يا َر ُس َ
اض َحناَ ،ف َأ َك ْل َنا َو َّاد َه ّنا؟
ول اهلل َل ْو َأ ِذن َ
اس َم َج َ
َ
أصاب ال َّن َ
ْ
فقال :يا َر ُس َ
ول اهلل ^« :اف َْع ُلوا»َ ،ف َجا َء ُع َم ُر رضي اهلل عنهَ ،
ف َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ،إنْ َف َع ْل َت
الظهرَ ،و ِ
لك ِن ا ْد ُع ُهم ب َف ْض ِل َأ ْز َو ِ
هلل َأنْ
الب َر َك ِةَ ،ل َع َّل ا َ
اد ِه ْمُ ،ث َّم ا ْد ُع ا َ
َق َّل َّ ْ
هلل َل ُه ْم َع َل ْي َها بِ َ
ْ
ِ
الب َر َك َة َف َق َ
ال َر ُس ُ
طع َف َب َس َط ُهُ ،ث َّم َد َعا بِ َف ْض ِل
ول اهلل ^« :ن ََع ْم» َفدَ َعا بِنِ ٍ
َي ْج َع َل في ذل َك َ
َأ ْز َو ِ
اد ِه ْمَ ،ف َج َع َل الر ُج ُل ِ
اآلخ ُر بِ َك ِّ
يء بِ َك ِّ
اآلخ ُر
ف ت َْم ٍر،
ف ُذ َر ٍةَ ،و
ويجيء َ
يجيء َ
ُ
ُ
يج ُ
َّ
ول اهلل ^ ِ
ٍ
اج َت َم َع َعلى ال ِّن َط ِع ِم ْن ذلِ َك َشي ٌء َي ِس ٌيرَ ،فدَ َعا َر ُس ُ
الب َر َك ِة،
تى ْ
عليه بِ َ
بِ َ
ْ
ٰ
كسرة َ ،ح ٰ
ْ
ِ ِ
ِ ِ
ُث َّم َق َ
الع ْس َك ِر ِو َعا ًء إلاَّ
الُ :
«خ ُذوا في َأ ْوع َيت ُك ْم» َف َأ َخ ُذوا في َأ ْوع َيت ِه ْم ح َّت ٰى ما ت ََر ُكوا في َ
رسول اهلل ^َ :
«أ ْش َه ُد َأنْ َ
َم َلؤوهَ ،و َأ َك ُلوا َح َّتى َشبِ ُعوا َو َف َض َل َف ْض َل ٌةَ ،
ُ
ال إل َه إلاَّ اهلل،
فقال
ٰ
هلل بهما َع ْبدٌ َغ ْي َر ً
ول اهللَ ،
وأنّي َر ُس ُ
الج َّن ِة» .رواه مسلم.
ال َي ْل َق ٰى ا َ
شاك َف ُي ْح َج َب َع ِن َ

غريب الحديث:

يستسقى عليه الماء.
ناضح ،وهو البعير الذي
نواضحنا :جمع
ٍِ
ٰ

على ظهرها.
الظهر :الدواب التي يركب ٰ
فضل أزوادهم :بقية طعامهم.

البركة :الزيادة والنماء وكثرة الخير.
نطع :بساط من جلد.

هداية الحديث:

 )1أدب الصحابة رضي اهلل عنهم مع الرسول ^؛ فكانوا يستأذنونه فيما يريدون
فعله .وعلماء األمة اليوم هم ورثة األنبياء عليهم الصالة السالم ،فليحرص العباد
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على سؤال علمائهم العاملين بالكتاب والسنة ،والمهتدين بهدي سلف األمة.
ٰ
يكمل
على التعاون بين المسلمين في جميع أمورهم ،فأهل اإليمان ّ
 )2الحث ٰ
بعضهم بعض ًا.
 )3فضل كلمة التوحيد؛ فهي مفتاح الجنة لمن جاء بها ،وعمل بموجبها من فعل
المأمورات وترك المنهيات.
ٍ
مم ْن َش ِهدَ َب ْدر ًاَ ،
ان ِ
417/6ــ َو َع ْن ِع ْت َب َ
قالُ :ك ْن ُت ُأ َص ِّلي
بن مالك رضي اهلل عنه ،وهو َّ
ول َبينِي َو َبي َن ُهم َو ٍ
اد َإذا َج ِ
اءت ْ َ
لِ َق ْو ِمي َبنِي سالِمٍ َ ،و َك َ
اجتِ َيازُ ُه ِق َب َل
لي ْ
ْ ْ
ان َي ُح ُ ْ
األمط ُارَ ،ف َي ُش ُّق َع َّ
لت له :إنِّي َأن َْكر ُت َب َص ِريَ ،وإنَّ الو ِ
َم ْس ِج ِد ِه ْمَ ،ف ِج ْئ ُت َر ُس َ
ول اهلل ^ُ ،
اد َي ا َّل ِذي َب ْيني
فق ُ
َ
ْ
يل إذا َج ِ
اءت َ
األ َ
اجتِيازُ ُهَ ،ف َو ِد ْد ُت أن َ
و َب ْي َن َق ْو ِمي َي ِس ُ
ّك تَأتي ،ف ُت َص ِّلي في
مط ُارَ ،ف َي ُش ّق َع َل َّي ْ
رسول اهلل ^َ َ :
ول اهلل َ
رس ُ
ُ
وأ ُبو َب ْك ٍر
َب ْيتي َمكان ًا َأت َِّخ ُذه ُم َص ّل ٰى ،فقال
علي ُ
«سأف َْع ُل»َ ،فغَ دَ ا َّ
ِ
اس َت ْأ َذ َن َر ُس ُ
رضي اهلل عنه َب ْعدَ ما ْ
حتى
ول اهلل ^َ ،ف َأ ِذن ُ
اش َت َّد ال َّن ُ
هارَ ،و ْ
ْت ُلهَ ،ف َل ْم َي ْجل ْ
س ٰ
ُحب َأنْ ُأ َص ِّلي ْ ِ
ِ
َ
ِ
قالَ :
َ
َ
المكان ا َّل ِذي ُأ ِح ُّب َأنْ َيص ِّل َي فيه،
إلى
«أ ْي َن ت ُّ
َ
من َب ْيت َك؟» َفأ َش ْر ُت ل ُه ٰ
ام َر ُس ُ
ين َس َّل َم،
ول اهلل ^َ ،ف َك َّب َر َو َص َف ْف َنا َورا َء ُهَ ،ف َص َّل ٰى َركْ َع َت ْي ِنُ ،ث َّم س َّل َم َو َس َّل ْم َنا ِح َ
ف َق َ
ٍ
الدا ِر أنَّ َر ُس َ
َاب ِر ٌ
جال
سمع َأ ْه ُل َّ
ول اهلل ^ في َبيتي ،فث َ
ُص َن ُع َل ُهَ ،ف َ
لى َخزيرة ت ْ
َف َح َب ْس ُت ُه َع ٰ
ِ
جال في البي ِ
ال َر ُج ٌلَ :ما َف َع َل َمالِ ٌك َ
ال َأ َرا ُه! َف َق َ
تَ ،ف َق َ
الر ُ
ال َر ُج ٌل :ذلِ َك
نهم َح َّت ٰى َكث َُر ِّ
م ْ
َْ
م َن ِ
قالَ :
ال ت َُق ْل ذلِ َكَ ،أ َ
ول اهلل ^َ « :
اف ٌق َ
ال ت ََرا ُه َ
هلل َو َر ُسو َل ُهَ ،
فقال َر ُس ُ
ال إل َه
ال ُي ِح ُّب ا َ
ُ
إلاَّ اهلل َي ْب َت ِغي بِذلِ َك َو ْج َه اهلل تَعالى؟»َ .ف َق َ
ور ُسو ُل ُه َأ ْع َل ُمَ ،أ ّما ن َْح ُن َف َواهلل َما ن ََر ٰى
هلل َ
ال :ا ُ
ٰ
ال َح ِديث َُه إلاَّ إلى الم َن ِ
ُو َّد ُه َو َ
قينَ ،
ُ
على ال َّنا ِر َم ْن
فقال
اف َ
رسول اهلل ^َ « :فإنَّ ا َ
ٰ ُ
هلل َق ْد َح َّر َم ٰ
متفق عليه.
َق َا َل :ال إل َه إلاَّ اهلل َي ْب َت ِغي بِذلِ َك َو ْج َه اهلل»ٌ .
و«ع ْتبان» بكسر العين المهملة ،وإسكان التاء الم َث َّن ِ
ِ
باء ُم َو َّحدَ ةٌ .
اة َف ْو ُق و َب ْعدَ ها ٌ
ُ
َ
ِ
اب ِر َج ٌ
َ
ال»
الم ْع َج َم ِةَ ،والزاي :هي َد ِق ٌ
طب ُخ بِ َش ْحمٍ  .وقولهَ « :ث َ
يرةُ» بالخاء ُ
يق ُي َ
و«الخ ِز َ
ِ
ِ
اج َت َم ُعوا.
الم َث َّلثَةَ ،أ ْيَ :جاؤوا َو ْ
بالثَّاء ُ
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غريب الحديث:

اجتيازه :عبوره.

هداية الحديث:

على النار ،وهذا يؤكد
 )1من قال ال إله إال اهلل يبتغي بذلك وجه اهلل ،فإنه ُي َح َّر ُم ٰ
عظيم هذه الكلمة المباركة (كلمة التوحيد).
الموحد ،الذي يأتي بالعمل الصالح ويجتهد فيه.
 )2فتح باب الرجاء للمؤمن
ِّ
على أخيه.
على المسلم تلبية دعوة أخيه المسلم ،فهذا من حق المسلم ٰ
ٰ )3
ِ
رس ُ
الخط ِ
ّ
عمر ِ
ول اهلل ^ ،بِ َس ْبيٍ ،
بن
اب رضي اهلل عنه قالَ :قد َم ُ
 418/7ــ وعن َ
َ ِ
َف َ
الس ْبيِ َأ َخ َذ ْت ُهَ ،ف َأ ْل َز َق ْت ُه بِ َب ْطنِ َها،
الس ْبيِ ت َْس َع ٰى ،إ ْذ َو َج ْ
دت َص ّبي ًا في َ
إذا ْام َرأةٌ م َن َّ
ِِ
ول اهلل ^َ :
َف َأ ْر َض َع ْت ُه ،فقال َر ُس ُ
الم ْر َأ َة طا ِر َح ًة َو َلدَ َها في ال َّنا ِر؟»ُ .ق ْل َنا:
«أت َُر ْو َن هذه َ
اد ِه ِم ْن ِ
الَ « :ل َّلـه َأر َحم بِ ِعب ِ
ال َواهللَ ،ف َق َ
متفق عليه.
هذ ِه بِ َو َل ِد َها»ٌ .
ُ ْ ُ َ

هداية الحديث:

وتعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها ،ولهذا شرع لهم ما يدخلهم
 )1إنّ اهلل سبحانه
ٰ
رحمته ويجنبهم عقابه.
 )2االستفادة من الحوادث ،وربطها في التوجيه والتعليم بضرب األمثال؛ ليحصل
الخير ،ما
على مع ّلم الناس
على وجهه األكمل.
َ
فصلى اهلل وسلم ٰ
ٰ
معرفة الشيء ٰ
أحسن تعليمه!!.
على المرء أن يكون تع ُّلقه في جميع أحواله وأحيانه باهلل وحده.
ٰ )3

ُ
 419/8ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه قال :قال
«لما َخ َل َق اهللُ
رسول اهلل ^َّ :
ِ
ِ
الع ْر ِ
َ
ش :إنَّ َر ْح َمتِي تَغْ ِل ُب َغ َضبي».
الخ ْل َق ك َت َ
ب في كتابَ ،ف ُه َو ع ْندَ ُه َف ْو َق َ
ٍ
وفي روايةَ :
متفق عليه.
ت َغ َضبي»ٌ .
«س َب َق ْ
«غ َل َب ْ
ت َغ َضبي» وفي روايةَ :

هداية الحديث:

على عرشه سبحانه ﴿ ﮉ ﮊ ﮋ
 )1إثبات ّ
على خلقه ،وهو مست ٍو ٰ
علو اهلل ٰ
ﮌ﴾.
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 )2إثبات صف َتي الرحمة والغضب هلل سبحانه على الوجه الالئق دون تمثيل وال
إلى العباد من غضبه.
تعطيل ،ورحمة اهلل
تعالى أقرب ٰ
ٰ
«جع َل اهلل الرحم َة ِما َئ َة ٍ
ِ
رس َ
جزء،
ول اهلل ^ يقولَ َ :
 420/9ــ وعنه قال :سم ْع ُت ُ
ُ َّ ْ َ
ض ُج ْزء ًا ِ
ينَ ،و َأن َْز َل في َ
األ ْر ِ
الج ْز ِء
َف َأ ْم َس َك ِع ْندَ ُه تِ ْس َع ًة وتِ ْس ِع َ
واحد ًاَ ،ف ِم ْن ذلِ َك ُ
ِ
الخ َ ِ
افر َها َع ْن َو َل ِد َها َخ ْشي َة َأنْ ت ِ
اح ُم َ
ُص َيب ُه».
تر َف َع َّ
َي َت َر َ
الدا َب ُة َح َ
الئ ُقَ ،ح َّت ٰى ْ
رواية« :إنَّ هلل ِما َئ َة رحم ٍةَ ،أن َْز َل ِم ْن َها رحم ًة َو ِ
ٍ
احدَ ًة َبي َن ِ
الج ِّن واإلن ِ
وفي
البهائمِ
َ ْ َ
َ ْ َ
ْس َو َ
ْ
وبها ت َْع ِط ُ
راح ُم َ
بها َي َتع َا َط ُف َ
الو ْح ُ
لى َو َل ِدهاَ ،و َأ َّخ َر اهلل
ونَ ،
ونَ ،
وامَ ،ف َ
َو َ
وبها َي َت َ
اله ِّ
ف َ
ش َع ٰ
اد ُه يو َم ِ
ِ
متفق عليه.
ام ِة»ٌ .
تِ ْسع ًا وتِ ْس ِع َ
الق َي َ
ين َر ْح َم ًة َي ْر َح ُم بها ع َب َ َ ْ
ِ
قالَ :
سي رضي اهلل عنه َ
رس ُ
رواية َس ْل َم َ
ول اهلل
وروا ُه مسلم أيض ًا من
قال ُ
ان ال َفا ِر ِّ
ِ ِ
ٍ ِ
الخ ْل ُق َب ْي َن ُه ْمَ ،وتِ ْس ٌع َوتِ ْس ُع َ
راح ُم َ
ون لِ َي ْو ِم
حم ٌة بِها َي َت َ
^« :إنَّ هلل ما َئ َة َر ْح َمةَ ،فم ْن َها َر َ
ِ
ام ِة».
الق َي َ
او ِ
ات َو َ
األ ْر َ
ض مائ َة َر ْح َم ٍة ُ ،ك ُّل َر ْح َم ٍة
وفي رواية« :إنَّ ا َ
الس َم َ
هلل َخ َل َق َي ْو َم َخ َل َق َّ
ِ
ِ
األر ِ
ِ
ِط َب ُ
ض َر ْح َم ًةَ ،فبِ َها ت َْع ِط ُ
الوالِدَ ُة
إلى
ف َ
األرضَ ،ف َج َع َل منها في ْ
اق َما َب ْي َن َّ
السماء ٰ
ام ِة َأكْ م َل َها ِ
ان يو ُم ِ
ش َو َّ
ضَ ،ف َ
لى َب ْع ٍ
لى َو َل ِد َهاَ ،وا ْل َو ْح ُ
بهذه
الق َي َ
َ
إذا َك َ َ ْ
الط ُير َب ْع ُضها َع ٰ
َع ٰ
الر ْح َم ِة».
َّ

غريب الحديث:

حافرها :رجلها.

طباق :غشاء ،والمراد يمأل ذلك ما بين السماء واألرض من كبره وعظمه.

هداية الحديث:

 )1الرحمة التي جعلها اهلل في قلوب عباده هي جزء من الرحمة العامة.
 )2بشارة المؤمنين بسعة رحمة رب العالمين ،فإنه إذا كان يحصل لهم كل هذا
التعاطف بينهم برحمة واحدة خلقها لهم ،فكيف بمائة رحمة يوم القيامة؟!.
ِ
ِ
ِ
ار َك َوت ََعالى ،قالَ :
َب
«أذن َ
يما َيحكي َع ْن َر ِّبه ت ََب َ
بي ^ ،ف َ
 421/1ــ وعنه عن ال َّن ِّ
ٰ
فقال :اللهم اغْ ِف ْر لِي َذنبيَ ،
َع ْبدٌ َذنب ًاَ ،
َب عبدي َذنب ًاَ ،ف َع ِل َم
ار َك
وتعالىَ :أذن َ
فقال اهلل ت ََب َ
ٰ
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بالذن ِ
ْبَ ،و َي ْأ ُخ ُذ َّ
َأنَّ َل ُه َر ّب ًا َيغْ ِف ُر َّ
َب ،فقالَ :أ ْي َر ِّب ،اغْ ِف ْر لي َذنبي،
ْبُ ،ث َّم َع َ
اد َف َأ ْذن َ
الذن َ
َب َعب ِدي َذنْب ًاَ ،ف ِ
َ
الذن ِ
ْبَ ،و َي ْأ ُخ ُذ بِ َّ
عل َم َأنَّ َل ُه َر ّب ًا َيغْ ِف ُر َّ
ْبُ ،ث َّم
ار َك
الذن َ
فقال ت ََب َ
وتعالى :أ ْذن َ ْ
ٰ
َب َع ِ
َب ،فقالَ :أ ْي َر ِّب اغْ ِف ْر لي َذنبي ،فقال ت ََب َ َ
بدي َذنب ًاَ ،ف َع ِل َم
َع َ
الىَ :أ ْذن َ
اد َف َأ ْذن َ
ارك َوت ََع ٰ
ِ ِ
الذن ِ
ْبَ ،و َي ْأ ُخ ُذ بِ َّ
َأنَّ َل ُه َر ّب ًا َيغْ ِف ُر َّ
».متفق عليه.
فع ْل َما َشا َء
ٌ
الذن َ
ْبَ ،قد َغ َف ْر ُت ل َع ْبديَ ،ف ْل َي َ
وقوله تعالىَ « :ف ْل َي ْف َع ْل َما شا َء» َأيَ :ما َد َام َي ْف َع ُل َ
وب َأغْ ِف ُر َل ُهَ ،فإنَّ
هك َذاُ ،ي ْذنِ ُب َو َي ُت ُ
ٰ
ال َّت ْو َب َة ت َْه ِد ُم ما َق ْب َل َها.

هداية الحديث:

تعالى هو المتصرف بأحوالهم،
 )1بيان فضل اهلل ورحمته بعباده ،ما داموا يعتقدون أنه
ٰ
على فضل التوحيد.
وهذا يدل ٰ
 )2التوبة الصحيحة ت َُك ِّفر الذنب ،فكلما أحدث العبد ذنب ًا َف ْل ُي ْح ِد ْث له توبة.
ُ
«وا َّلذي َن ْفسي بِ َي ِد ِه َل ْو َل ْم ت ُْذنِ ُبوا َل َذ َه َب
 422/11ــ وعنه قال :قال
رسول اهلل ^َ :

ونَ ،ف َي ْس َتغْ ِف ُر َ
هلل بِ ُك ْمَ ،و َل َجا َء ب َقوم ُي ْذنِ ُب َ
تعالىَ ،ف َيغْ ِف ُر َل ُه ْم» .رواه مسلم.
هلل
ون ا َ
ا ُ
ٰ

وب َخ ِ
الد ِ
سمعت رسول اهلل ^
بن زيد رضي اهلل عنه ،قال:
ُ
 423/12ــ وعن أبي ُّأي َ
يقولَ « :ل ْو َ
ونَ ،ف َي ْس َتغْ ِف ُر َ
ون َل َخ َلق اهلل َخ ْلق ًا ُي ْذنِ ُب َ
ال َأن َُّك ْم ت ُْذنِ ُب َ
ونَ ،ف َيغْ ِف ُر َل ُه ْم» .رواه مسلم.

هداية أ
الحاديث:

تعالى بعباده؛ لِ َما فتح لهم من باب الرجاء باالستغفار
 )1الترغيب في رحمة اهلل
ٰ
والتوبة من الذنوب.
إلى ربه بدوام التوبة واالستغفار ،واالنكسار بين يدي الرحيم
 )2إن تودد العبد ٰ
فطوبى لعبد أدام قرع باب السماء
تعالى.
الغفار َل ِمن الطاعات التي يحبها اهلل
ٰ
ٰ
بالتوبة والدعاء.
تنبيــه:

متوهم أن في
توهمن
الحديث فيه تبشير بالمغفرة لمن أذنب فاستغفر ،وال َي
ِّ
َّ
على فعل المعاصي.
الحديث تحريض ًا ٰ
ِ
ُ
رسول اهلل ^َ ،م َع َنا
قال:ك َّنا ُق ُعود ًا َم َع
424/13ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه
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ُ
رسول اهلل ^ ِم ْن َب ْي ِن َأ ْظ ُه ِرنَاَ ،ف َأ ْب َط َأ
ام
َأ ُبو بكر ُ
وع َم ُر رضي اهلل عنهم في َن َف ٍرَ ،ف َق َ
َع َل ْي َناَ ،ف َخ ِشي َنا أنْ ُي ْق َت َط َع ُدونناَ ،ف َف ِز ْع َناَ ،ف ُق ْم َناَ ،ف ُك ْن ُت َأ َّو َل َم ْن َف ِز َعَ ،ف َخ َر ْج ُت َأ ْب َت ِغي
ُ ِ
َ
ِ ِ َ
ِ
َ
ُ
رسول اهلل
إلى قوله :ـ فقال
رسول اهلل ^َ ،ح َّت ٰى أت َْي ُت َحائط ًا لألن َْصار ـ َو َذ َك َر بطوله ٰ
يت َو َرا َء َ
الحائِط َي ْش َه ُد َأنْ ال إل َه إلاَّ اللهُ ،م ْس َت ْي ِقن ًا بِ َها َق ْل ُب ُه،
ب َف َم ْن َل ِق َ
هذا َ
^« :ا ْذ َه ْ
الج َّن ِة» .رواه مسلم.
َف َب ِّش ْر ُه بِ َ

غريب الحديث:

إلى التسعة.
نفر :الرجال من الثالثة ٰ

يقتطع دوننا :يؤخذ ويصيبه ضرر.
حائط ًا :بستان ًا.

هداية الحديث:

َ
على سالمته
 )1بيان ِع َظمِ ِّ
حب الصحابة رضي اهلل عنهم رسول اهلل ^ ،وحرصهم ٰ
والسالم فإن
من كل مكروه في حال حياته ^ ،وأما بعد وفاته عليه َّ
الصالة َّ
على سالمة سنته ،والدفاع عنها ،يعتبر من سالمته
حرص أهل التوحيد واالتباع ٰ
عليه الصالة والسالم.
 )2استحباب البشارة ألهل اإليمان وفتح باب الرجاء.
ِ
على صحة توحيده.
 )3التوحيد مفتاح باب الجنةَ ،ف ْل
يحرص العبد ٰ

بي ^ تَال
 425/14ــ وعن عبد اهلل بن َع ْمرو بن العاص رضي اهلل عنهما أنَّ ال َّن َّ
قو َل اهلل  في إبراهيم ^﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾
ْ
عيسى ^﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
[إبراهيمَ ، ]36 :و َق ْو َل
ٰ
ﯺ ﯻ﴾ [المائدةَ ، ]118 :ف َر َف َع َيدَ ْيه وقال « :اللهم ُأ َّمتِي ُأ َّمتِي» َو َ
بك ٰى ،فقال اهلل
بريل ا ْذ َهب إلى َم َحم ٍدَ ،ورب َك َأ ْع َلمَ ،فس ْل ُه َما يب ِك ِ
يه؟» َف َأتَا ُه جب ِر ُ
َ « :يا ِج ُ
يلَ ،ف َأ ْخ َب َر ُه
َ ُّ
َّ
ُ َ
ُْ
ْ ٰ
قالَ ،وهو َأ ْع َل ُمَ ،
رسول اهلل ^ بِ َما َ
ُ
تعالىَ « :يا ِج ُ
إلى ُم َح َّم ٍد
فقال اهلل
بريلَ ،
اذه ْ
ب ٰ
ٰ
َف ُق ْل :إنَّا َس ُن ِ
يك في ُأ َّمتِ َكَ ،وال ن َُس َ
رض َ
وؤك» .رواه مسلم.
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هداية الحديث:

ُ )1
على
بي ^ بأمته ،واعتناؤه بمصالحهم ،وهذا هو شأن المسلم؛
ٌ
رأفة ال َّن ِّ
حريص ٰ
العباد ،أال يشق عليهم ،اقتدا ًء برسول اهلل ^.
لنبيها ^.
 )2فتح باب الرجاء لهذه األمة المرحومة ،إذا هي استقامت ،كرام ًة ِّ
 426/15ــ وعن ُم َع ِ
اذ ِ
على
بن َج َبل رضي اهلل عنه قالُ :ك ْن ُت ِر ْد َف ال َّن ِّ
بي ^ ٰ
ِحما ٍر ،فقال« :يا معاذ َهل تَدري َما َح ُّق اهلل َع َلى ِع ِ
ِ ِ
لى اهلل؟».
بادهَ ،
َ ُ َ
وما َح ُّق ا ْلعباد َع ٰ
ٰ
ِ
العب ِ
َ
اد َأنْ َي ْع ُب ُدو ُه َوال ُي ْش ِر ُكوا بِ ِه
قلت :ا ُ
لى َ
هلل َو َر ُسو ُله أ ْع َل ُم .قالَ « :فإنَّ َح َّق اهلل َع ٰ
ال يش ِر ُك ِ
ِ
العب ِ
اد َعلى اهلل َأ َ
َ
رسول اهللَ ،أ َفال
فقلت :يا
به َش ْيئ ًا»
ُ
ال ُي َع ِّذ َب َم ْن َ ُ
َش ْيئ ًاَ ،و َح َّق َ
ٰ
متفق عليه.
اس؟ قال« :ال ت َُب ِّش ْر ُه ْم َف َي ّت ِك ُلوا»ٌ .
ُأ َب ِّش ُر ال َّن َ

هداية الحديث:

تعالى لمن صدق بالعمل وأحسن فيه ،أما مع
 )1البشارة ألهل اإليمان برحمات اهلل
ٰ
العجز والكسل ،فإن ذلك هو األماني.
ِ
على
على اإلخالص والتوحيدَ ،ف ْل
يحرص المؤمن ٰ
 )2إن نفي الشرك عن العبد يدل ٰ
صحة توحيده.
عازب رضي اهلل عنهم َع ِن ال َّنبي ^ قال« :الم ِ
وعن البر ِ
ٍ
سل ُم
اء بن
 427/16ــ
ُ
ِ ََ
ِّ
َإذا ُسئِ َل في ال َق ْب ِر َي ْش َه ُد أن َ
ُ
تعالى:
رسول اهللَ ،فذلِ َك َقو ُله
ال إل َه إلاَّ اهللَ ،وأنَّ ُم َح َّمد ًا
ٰ
﴿ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ [إبراهيم.]27 :
متفق عليه.
ٌ

هداية الحديث:

 )1رحمة اهلل بعباده المؤمنين في الدنيا واآلخرة ،فمن حقق التوحيد ،وعاش في
حياته عليه ،أثابه اهلل بالثبات في حياته ،وقبره ،ويوم حشره.
 )2خير ما ُن َف ِّسر به كتاب اهلل هو كالم رسول اهلل ^.
الك ِ
ِ
رسول اهلل ^ قال« :إنَّ َ
 428/17ــ وعن ٍ
اف َر َإذا َع ِم َل
أنس رضي اهلل عنه عن
ؤم ُن َفإنَّ اهللَ ي َّد ِخر َل ُه َحس َناتِه في ِ
الدنياَ ،و َأما الم ِ
ِ
ُ ِ
اآلخ َر ِة،
ّ ُ
َ
َح َس َن ًة أطع َم بِ َها ُط ْع َم ًة م َن ّ َ
َ ُ
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َو ِ
اعتِ ِه».
يعق ُب ُه ِر ْزق ًا في ُّ
لى َط َ
الدن َْيا َع ٰ
ٍ
هلل َ
الدن َْياَ ،و ُي ْج َز ٰى بِ َها في
وفي
ال َي ْظ ِل ُم ُم ْؤ ِمن ًا َح َس َن ًةُ ،ي ْع َط ٰى بِ َها في ُّ
رواية« :إنَّ ا َ
ِ
افر َفي ْط َعم بِ َحس َن ِ
ِ ِ َ
الدن َْياَ ،ح َّت ٰى َإذا َأف َ
إلى
ات َما َع ِم َل هلل
تعالى في ّ
اآلخ َرةَ ،وأ َّما ا ْل َك ُ ُ ُ
َ
ْض ٰى ٰ
ٰ
ِ
اآلخ َر ِة َل ْم َي ُك ْن َل ُه َح َس َن ٌة ُي ْج َز ٰى بِ َها» .رواه مسلم.

غريب الحديث:

إلى اآلخرة.
ٰ
أفضى :صار ٰ

هداية الحديث:

حتى مع الكفرة الفجرة ؛ فالعدل
 )1بيان عدل اهلل مع عباده؛ بأن يوفيهم أجورهمٰ ،
مما يحبه اهلل ويرضاه.
جزى على عمله الحسن في الدنياَ ،
جزى عليه في
وأما المؤمن فإنه ُي ٰ
 )2الكافر ُي ٰ
ٰ
الدنيا واآلخرة ،وهذا من البشارة ألهل اإليمان والرجاء لهم.
الص َلو ِ
 429/18ــ وعن جاب ٍر رضي اهلل عنه قالَ :
ُ
ات
قال
رسول اهلل ^َ :
«مث َُل َّ َ
اب َأ َح ِد ُكمَ ،يغْ َت ِس ُل ِم ْن ُه ُك َّل َيو ٍم َخمس َمر ٍ
ٍ
لى َب ِ
الخ ِ
َ
ات».
ْ
ْ
ْ َ َّ
مس َك َمث َِل ن ََه ٍر َجار َغ ْم ٍر َع ٰ
رواه مسلم« .ا ْلغَ ْم ُر» :ا ْل َكثِ ُير.

هداية الحديث:

 )1الصالة تكفر الذنوب ،وهذا من رحمة اهلل بالمؤمنين؛ إذ شرع لهم من العبادات
ما يغسلون بها ذنوبهم.
بشرى خي ٍر له ،بأنه
على الصلوات الخمس ،فهي
ٰ
 )2إذا وفق اهلل العبدَ للمحافظة ٰ
ُغفر ذنوبه.
رجى أنْ ت َ
ممن ُي ٰ
َ
ُ
وعن ِ
ِ
ٍ
يقول:
رسول اهلل ^
عباس رضي اهلل عنهما قالَ :س ِم ْع ُت
ابن
 430/19ــ
«ما ِم ْن ر ُج ٍل م ِ
ون َر ُج ً
ال ،ال ُي ْش ِر ُك َ
لى ج َنازَ تِ ِه َأر َب ُع َ
ون باهلل َش ْيئ ًا،
سلمٍ َي ُم ُ
َ
وتَ ،ف َي ُق ُ
ُ
َ
وم َع ٰ
إلاَّ َش َّفع ُهم اهلل ِ
فيه» .رواه مسلم.
َ ُ

هداية الحديث:

 )1ثبوت الشفاعة للمؤمنين إذا كان الميت من أهل الشفاعة ،فشفاعتهم له أن
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يغفر اهلل ذنبه.

على الجنازة ،رجاء حصول المغفرة للميت
 )2الترغيب بتكثير المصلين الموحدين ٰ
تعالى.
بفضل اهلل
ٰ

 )3فضل التوحيد وأهله ،والبراءة من الشرك وأهله.
ٍ
ِ
 431/20ــ وعن ِ
رسول اهلل رضي اهلل عنه
مسعود رضي اهلل عنه قالُ :ك َّنا َم َع
ابن
ال ،فقالَ :
ون َأنْ ُ
ين رج ً
َرض َ
«أت َ
الج َّن ِة؟» ُق ْل َنا:
في ُق َّب ٍة نَحو ًا ِم ْن َأ ْر َب ِع َ
تكونُوا ُر ُبـ َع َأ ْه ِل َ
أهل الج َّن ِة؟» قلنا :نَعم ،قالِ َ :
ن ََعم ،قالَ :
ث ِ
«أت َ
َرض ْو َن أنْ تكونوا ُث ُل َ
َفس
«وا َّلذي ن ُ
َ ْ
ْ
م َحمد بِي ِ
ده إنِّي ألرجو أن ُ
الج َّن ِةَ ،وذلِ َك َأنَّ الج َّن َة ال َي ْد ُخ ُل َها إلاَّ
َ
تكونُوا
نصف َأ ْه ِل َ
ُ َّ َ
الشعر ِة البي َض ِ
ِ
أه ِل ِّ ِ
األسودَ ،أ ْو
اء في ِج ْل ِد الث َّْو ِر
س َم ْس ِل َم ٌةَ ،و َما َأ ْن ُتم في ْ
َن ْف ٌ
الش ِرك إلاَّ َك َّ َ َ َ ْ
الشعر ِة السو َد ِ
اء في ِج ْل ِد الثَّو ِر َ
متفق عليه.
األ ْح َم ِر»ٌ .
ْ
َك َّ َ َ َّ ْ

غريب الحديث:
قبة :خيمة.
ّ

هداية الحديث:

على مكانة هذه
 )1المؤمنون من أمة محمد ^ هم أكثر أهل الجنة ،وهذا دليل ٰ
تعالى.
األمة المرحومة عند اهلل
ٰ

 )2قلة أهل اإليمان بالنسبة ألهل الكفر ،فالمؤمن البصير ال يزن الشيء بكثرة أتباعه،
ولكن َيعرف الحق بموافقته شرع رب العالمين ،وهدي السابقين األولين.

أدعى لتجديد الشكر مرة بعد مرة.
 )3التدرج وتكرار البشائر مرة بعد مرة؛ ليكون
ٰ

ُ
رسول اهلل ^:
موسى األشعري رضي اهلل عنه قال :قال
 432/21ــ وعن أبي
ٰ
ِ
القي َ ِ
ِ
راني ًاَ ،ف َي ُق ُ
ولَ :
َ
هذا ِف َك ُ
«إذا َك َ
اك َك
امة َد َف َع ا ُ
هودي ًا ْ
هلل إ َل ٰى ُك ِّل ُم ْسلمٍ َي ّ
ان َي ْو ُم َ
أو ن َْص ّ
ِم َن ال َّنا ِر».
ِ
يء يو َم ا ْل ِقي َ ِ
ٍ
ين بِ ُذن ٍ
ُوب
وفي
روايةُ :
الم ْس ِل ِم َ
امة ن ٌ
َاس م َن ُ
بي ^ قالَ « :ي ِج ُ َ ْ
َ
عنه عن ال َّن ِّ
الجب ِ ِ
َ ِ
هلل َل ُهم» .رواه مسلم.
ال َيغْ ف ُر َها ا ُ
أ ْمثَال ِ َ
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ِ
راني ًاَ ،ف َي ُق ُ
ولَ :
هذا ِف َك ُ
اك َك ِم َن ال َّنا ِر» َم ْع َنا ُه
قولهَ :
هودي ًا ْ
إلى ُك ِّل ُم ْسلمٍ َي ّ
أو ن َْص ّ
«د َف َع ٰ
ِ
ومن ِز ٌل في
َما َجا َء في
حديث أبي هرير َة رضي اهلل عنه« :لِ ُك ِّل َأ َح ٍد َمن ِز ٌل في َ
الج َّن ِةَ ،
الج َّن َة َخ َل َف ُه َ ِ
افر في ال َّنا ِرَ ،
ألن ُّه ُم ْس َت ِح ّق لِذلِ َك بِ ُك ْف ِر ِه».
فالم ْؤ ِم ُن َإذا َد َخ َل َ
ال َّنا ِرُ ،
الك ُ
ومعنى ِ
اك َك َ
ت ُم َعرض ًا لِ ُد ُخ ِ
ول ال َّنا ِرَ ،
اك َك»َ :أ َ
وهذا ِف َك ُ
«ف َك ُ
تعالى
ألنَّ اهلل
نك ُك ْن َ
َّ
ٰ
َْ ٰ
الك َّفار بِ ُذنُوبِ ِهم َو ُ ِ
َق َّد َر لِل ّنا ِر َعدَ د ًا َي ْم َل ُؤ َهاَ ،ف َ
عنى
بك ْف ِره ْمَ ،ص ُ
إذا َد َخ َل َها ُ ُ
ْ
اروا في َم ٰ
اك لِلم ِ
ِ
الف َك ِ
ين .واهلل أعلم.
سل ِم َ
ُ

هداية الحديث:

على الناس.
 )1تشريف اهلل هذه األمة؛ إليمانها باهلل ،وشهادتها ٰ
تعالى ،وقتلوا رسله عليهم الصالة
حرفوا كالم اهلل
 )2هوان اليهود
ٰ
والنصارى الذي ّ
ٰ
والسالم ،فهم قرابين يفتدي بهم المسلمون.
ابن ُعمر رضي اهلل عنهم قالِ :
َ
 433/22ــ وعن ِ
رسول اهلل ^ يقول:
سم ْع ُت
َ
ِ
ِ
القي َ ِ ِ
ِ
ِ
ُ
فيقول:
قر ُر ُه بِ ُذ ُنـوبِه،
« ُي ْدن َٰى ُ
الم ْؤم ُن َي ْو َم َ
امة من َر ِّبه َح َّت ٰى َي َض َع َك َن َف ُه َع َل ْيهَ ،ف ُي ِّ
نب َك َذا؟ َأت ُ
َأت ُ
نب َك َذا ؟ فيقولَ :ر ِّب َأ ْع ِر ُف ،قالَ :فإِنِّي َقد َس َترت َُها
َعرف َذ َ
َعرف َذ َ
اليومُ ،في َ
متفق عليه.
الدن َْياَ ،و َأنَا َأغْ ِف ُرها َل َك
عط ٰى َص ِحي َف َة َح َس َناتِه»ٌ .
َع َل ْي َك في ُّ
َ
َ
«ك َن ُف ُه» :س ْت ُر ُه َو َر ْح َم ُت ُه.

غريب الحديث:
دنى :يقرب.
ُي ٰ

هداية الحديث:

 )1رعاية اهلل وعنايته بأهل اإليمان ،وستره لهم في الدنيا واآلخرة.
 )2العبد المؤمن ال يكذب ،فالكذب من خصال أهل النفاق ،والصدق من خصال
أهل اإليمان.
تـنبيـه:
على
من أسماء اهلل
احلسنىِّ :
على المؤمنين ،فرحم اهلل عبد ًا أعان ٰ
(الس ِّتير) يحب الستر ٰ
ٰ

ستر أخيه المؤمن.

تعالى،
(الس ِّتير) هو اسم هلل
الس َّتار) وهو خطأ؛ ألن ِّ
وقد شاع بين الناس اسم (عبد َّ
ٰ
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التقيد بما ورد في النصوص
(الس َّتار) فليس من األسماء
أما َّ
الحسنى ،والواجب ُّ
ٰ

تعالى توقيفية﴿ .ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾؟
الشرعية؛ ألن أسماء اهلل
ٰ
ٍ
مسعود رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُج ً
اب ِم ِن ْام َر َأ ٍة ُق ْب َل ًة،
 434/23ــ وعن ابن
ال َأ َص َ
تعالى﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
فأخ َبره ،فأنزل اهلل
َف َأت َٰى ال َّنبِ َّي ^ْ ،
ٰ
َ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ [هود ، ]114 :فقال الرجل :ألي َ
رسول الله؟
هذا يا
متفق عليه.
يع ُأ َّمتي ُك ِّل ِه ْم»ٌ .
«لج ِم ِ
قالَ :

غريب الحديث:

طرفي النهار :غدوة وعشية.
زلف ًا من الليل :ساعات منه قريبة من النهار.

هداية الحديث:

تواصى به المؤمنون.
 )1الصالة هي أفضل أعمال أهل اإليمان ،وخير ما
ٰ
 )2فتح باب الرجاء لعموم أمة محمد ^؛ فمن أحدث ذنب ًا َف ْل ُي ْح ِدث بعده صالة
تمحها».
تـكــ ِّفر ذنبه ،قال ^« :وأتبع السيئة الحسنة ُ

 435/24ــ وعن أن ٍ
بي ^ ،فقال:
إلى ال َّن ِّ
َس رضي اهلل عنه قال :جا َء َر ُج ٌل ٰ
رسول اهلل َأ َصب ُت َح ّد ًاَ ،ف َأ ِقم ُه َع َليَ ،و َحضر ِ
ِ
َ
رسول اهلل ^،
الصالةَُ ،ف َص َّل ٰى َم َع
يا
ت َّ
ْ
َ
ْ
َّ
َف َلما قضى الصالة قال :يا رسول اهلل إنِّي َأ َصب ُت ّ َ ِ
«ه ْل
اب اهلل ،قالَ :
في ِك َت َ
ٰ َّ
َّ
ْ
حد ًا ،فأق ْم َّ
متفق عليه.
الصالةَ؟» قال :نَعم ،قال« :قد ُغ ِف َر َل َك»ٌ .
َح َض ْر َت َم َع َنا َّ

وقولهَ :
«أ َصب ُت َح ّد ًا» معناهَ :م ْع ِ
ص َي ًة ت ِ
الش ْر ِع َّي
الح َّد َّ
الم َر ُاد َ
س ُ
ُوج ُب ال َّت ْعزير ،و َل ْي َ
ْ
ِ
وغي ِر ِهما ،فإنَّ ِ
الح ِ
دود ال ت َْس ُق ُط بِ
الصالة ،وال
قيق َّيَ ،ك َحدِّ ِّ
الح َ
َ
هذ ِه ُ
الزنَا والخمر َ ْ َ
يجوزُ لِإلما ِم ت َْر ُك َها.

هداية الحديث:

بي ^
 )1إذا ٰ
على الوجه الشرعي الصحيح ،متبع ًا صفة صالة ال َّن ِّ
أدى العبد الصالة ٰ
ظاهر ًا وباطن ًا ،فإن هذه العبادة تك ِّفر الذنوب ،ولو عظمت.
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 )2رحمة اهلل بعباده؛ إذ فتح لهم أبواب مكفرات الذنوب ،ومنها الصلوات.
ُ
عب ِد َأنْ َي ْأ ُك َل
 436/25ــ وعنه قال :قال
رسول اهلل ^« :إنَّ ا َ
هلل َل َي ْر َض ٰى عن ا ْل ْ
َ
الش ْر َب َةَ ،ف َي ْح َمدَ ُه َعليها» .رواه مسلم.
األكْ َل َةَ ،ف َي ْح َمدَ ُه َعليهاَ ،أ ْو َي ْش َر َب َّ
األكْ ِل َكالغَ َ ِ
«األكْ َل ُة» بفتح الهمزة ،وهي المر ُة الواحد ُة ِم َن َ
َ
والع ْش َو ِة ،واهلل
دوة َ
أعلم.

هداية الحديث:

ربه سبحانه.
 )1إن حمد اهلل
تعالى عند كل طعام وشراب ،هو نوع من رجاء العبد َّ
ٰ
على طاعة ر ِّبه.
 )2المؤمن يبتغي وجه اهلل في مأكله ومشربه ،ويستعين به ٰ

تعالى
هلل
 437/26ــ وعن أبي
بي ^ قال« :إنَّ ا َ
موسى رضي اهلل عنه عن ال َّن ِّ
ٰ
ٰ
حتى
يء ال َّن َها ِرَ ،و َي ْب ُس ُط َيدَ ُه بِال َّنها ِر لِ َي ُت َ
َي ْب ُس ُط َيدَ ُه بال َّل ْي ِل َلي ُت َ
وب ُم ُ
وب ُم ِس ُ
سيء ال َّل ْي ِلٰ ،
ْ
مس ِم ْن َمغْ ِربها» .رواه مسلم.
تط ُل َع َّ
الش ُ

هداية الحديث:

 )1التوبة باب مفتوح ،ومن قرع الباب ُفتح له.
 )2رحمة اهلل بعباده في قبول توبة العاصين ،وفي توفيقهم لها.

الس َل ِم ِّي رضي اهلل
 438/27ــ وعن أبي َ
نجيحٍ َعمرو بن َع َب َس َة ،بفتحِ العين والباءُّ ،
كنت َوأنا في َ ِ ِ ِ
ٍ
ٍَ َ
َ
شيء،
على
عنه قالُ :
الجاهل َّية َأ ُظ ُّن أنَّ ال َّن َ
لى َضاللةَ ،وأن َُّه ْم ل ْي ُسوا ٰ
اس َع ٰ
انَ ،فس ِمع ُت بِر ُج ٍل بِم َّك َة ي ْخبِر َأ ْخبار ًاَ ،ف َقع ْد ُت َعلى ِ
َو ُه ْم َي ْع ُب ُد َ
راح َلتي،
َ
ون ْ
األو َث َ َ ْ
َ ُ ُ َ
َ
ٰ
ُ
رسول اهلل ^ ُم ْس َت ْخ ِفي ًاُ ،ج َرآء َع َل ْي ِه َق ْو ُم ُهَ ،ف َت َل َّط ْف ُت َح َّت ٰى َد َخ ْل ُت
َف َق ِد ْم ُت َع َل ْي ِه ،فإذا
ِ
قلت :وما نبي؟ قالَ :
«أ ْر َس َلني اهلل»،
بم َّكة،
فقلت له :ما أن َ
ْت ؟ قال« :أنا َنبِ ٌّي» ُ
ُ
َع َل ْيه َ
ّ
ِِ
ِ
َ
األو ِ
َ
ٍ َ
األر َحامِ،
ثانَ ،و َأنْ
وكس ِر ْ
قلت :وبِأ ِّي َش ْيء أ ْر َس َل َك؟ قال« :أ ْر َس َلني بِ َصلة ْ
ْ
َ
َ ِ
لى َ
ومعه
وع ْبدٌ »
ُ
«ح ٌّر َ
هذا؟ قالُ :
ُي َو َّحدَ اهلل ال ُي ْشرك به َش ْي ٌء» قلت لهَ :ف َم ْن َم َع َك َع ٰ
ِ
َي ْو َمئِ ٍذ أبو بك ٍر وبِ ٌ
فقلت :إنِّي ُم َّتبِ ُع َك ،قال« :إن َ
يع
الل رضي اهلل عنهم،
ُ
َّك َل ْن ت َْس َتط َ
ِ
ِ
َ
ذلِ َك َي ْو َم َك َ
إلى َأ ْه ِل َكَ ،ف َ
وحال ال َّن ِ
إذا َس ِم ْع َت
هذاَ ،أال ت ََر ٰى َحالي
اس؟ ولكن ْارج ْع ٰ
بي قد َظ َه ُ ْ ِ
ُ
وكنت
رسول اهلل ^ المدين َة،
إلى أهليَ ،و َق ِد َم
ُ
رت َفأتني» .قالَ :ف َذ َه ْب ُت ٰ
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فج َع ْل ُت َأت ََخبر َ
ين َق ِد َم المدي َن َةَ ،ح َّت ٰى َق ِد َم َن َف ٌر
اس ِح َ
في َأ ْه ِليَ ،
ارَ ،و َأ ْس َأ ُل ال َّن َ
األ ْخ َب َ
َّ ُ
هذا الر ُج ُل الذي َق ِد َم المدين َة؟ فقالوا :ال َّناس ِ
ِ
ِم ْن ِ
إليه
المدينة،
أهلي
ُ
ُ
فقلتَ :ما َف َع َل َ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
عليه،
لت
الم ِدي َن َةَ ،فدَ َخ ُ
س َر ٌاعَ ،و َق ْد َأ َر َاد َق ُ
وم ُه َق ْت َل ُهَ ،ف َل ْم َي ْس َتط ُيعوا ذل َكَ ،ف َقد ْم ُت َ
َ
فقلت:
أنت ا َّلذي َلقي َتني بِمك َة» قال:
فقلت :يا
أتع ِر ُفني ؟ قال« :نَعمَ ،
ُ
ُ
رسول اهلل ْ
رسول اللهَ ،أ ْخبِرني عما َع َّلم َك اهلل َو َأج َه ُل ُه ،أخبِرني َع ِن الص ِ
َ
«ص ِّل
يا
الة ؟ قالَ :
َّ
ُ ْ
َ
َّ
ْ
ْ
ِ
ين
َفع َّ
س ِقيدَ ُر ْمح؛ َفإن ََّها تَط ُل ُع ِح َ
الصبحِ ُ ،ث َّم اق ُ
ْص ْر َع ِن َّ
َصال َة ُّ
الصالة َح َّت ٰى ت َْرت َ
الش ْم ُ
ين َقرنَي َشي َط ٍ
انَ ،و ِحي َنئِ ٍذ َي ْس ُج ُد لها ُ
الصال َة مشهودةٌ
ارُ ،ث َّم َص ِّل َفإنَّ َّ
الك َّف ُ
ْ
ت َْط ُل ُع َب َ ْ
عن الص ِ
ٍ
ضورةٌ حتى يس َت ِق َّل ِّ
حينئذ ت ُْس َج ُر َج َه َّن ُم؟
الة؛ فإنه
بالر ْمحِ ُ ،ث َّم اق ُ
ْص ْر ِ َّ
َم ْح َ
الظ ُل ُّ
ٰ
يء َف َص ِّل؛ َ
ْص ْر
ُص ِّل َي
حتى ت َ
العصر ،ثم اق ُ
أقب َل ال َف ُ
فإن َّ
فإذا َ
َ
الصال َة َمشهودةٌ َمحضورة ٰ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
يسجد لها
وحينئذ
شيطان،
الشمس؛ فإنها تَغْ ُر ُب بين َقرن َْي
حتى تَغْ ُر َب
ُ
عن َّ
ُ
الصالة ٰ
حدثني عنه؟ فقال« :ما ِم ُ
ُ
يقر ُب
ار» قال :فقلت :يا َنبِ َّي اهلل؟
فالوضوءّ ،
ُ
الك َّف ُ
نك ْم َر ُج ٌل ِّ
وخ ِ
ض ،ويس َت ْن ِش ُق في ْن َتثِر ،إلاَّ َخر ْت خطايا وج ِهه ِ
ياش ِ
يم ِه ،ثم
َو ُضو َء ُهَ ،في َت َم ْض َم ُ
وف ْي ِه َ
َ
َ ُ
َّ
ْ
ِ
ِ
هلل ،إ َ
الماء ،ثم
أطراف لِ ْح َيتِ ِه مع
خرت خطايا وج ِه ِه ِم ْن
إذا َغ َس َل
َ
وجه ُه كما َأ َم َر ُه ا ُ
ال َّ
ِ
ِِِ
ِ
يغسل َيدَ ي ِه إلى ِ
المر َف َق ِ
أس ُه،
مسح َر َ
خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ،ثم َي ُ
ين ،إلاَّ ّ
ْ ٰ
إلاَّ َخر ْت َخ َطايا ر ِ
ِ
أطراف َش َع ِر ِه مع الماء ،ثم َيغْ ِس ُل َقدَ َم ْي ِه إلى َ
الك ْع َب ْي ِن ،إلاَّ
أس ِه ِمن
َ َ
َّ
ٰ
َخر ْت خطايا ِرج َليه من ِ
هلل تعالىَ ،
وأ ْث َن ٰى
قام َف َص َّل ٰىَ ،ف َح ِمدَ ا َ
أنام ِل ِه مع الماء ،فإن هو َ
ْ
َّ
ٰ
ِ
وم َّجدَ ُه بِالذي هو له َأ ٌ
انص َر َف من َخطي َئتِ ِه َك َه ْي َئتِ ِه
هل ،و َف َّر َغ قلبه هلل
تعالى ،إلاَّ َ
عليهَ ،
ٰ
ِ
ِ
مرو بن َع َب َس َة َ
رسول اهلل ^ ،فقال له
صاح َب
مامة
يوم و َلدَ ْت ُه ُأ ُّم ُه»ّ .
َ
بهذا َأ َبا ُأ َ
فحد َث َع ُ
ِ ٍ
ُ
طى َ
بن َع َب َس َةُ ،
الر ُج ُل؟ فقال
امة :يا َع ْم ُرو َ
أبو َأم َ
هذا َّ
انظر ما تقول! في مقام واحد ُي ْع ٰ
اج ٌة َأنْ
وما بِ ْي َح َ
ور َّق َع ْظ ِمي ،وا ْق َت َر َب َأ َجليَ ،
َع ْم ٌرو :يا أبا َ
كبر ْت س ِّنيَ ،
أمام َة ل َق ْد َ
َ ِ
ِ
ِ
رسول اهلل ^ إلاَّ
رسول اهلل ^ ،لو لم َأ ْس َم ْع ُه ِمن
على
على اهلل
تعالى ،وال ٰ
ٰ
أكْ ذ َب ٰ
ِ
ِ
سبع َمر ِ
ِ َ
ات ،ما َح َّد ُ َ
َ
َ
كثر من
ثت أبد ًا بِه ،ولك ِّني َسم ْع ُت ُه أ َ
َم َّر ًة أ ْو َم َّرت َْي ِن أو ثالث ًا ،ح َّت ٰى َع َّد َ َّ
ذلِك .رواه مسلم.
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ِ
ِ
وزن ُعلما َءَ ،أي:
على
قوله ُ
«ج ُ
رآء عليه ُ
قومه» :هو بجيمٍ مضمومة وبالمد ٰ
هائبينِ .
رون م ِ
ِ
ستطي ُل َ
وغير ُه:
الح َم ْي ِدي
غير
َ
هذ ِه الرواية المشهورةُ ،ورواه ُ
جاس َ ُ
ُ
ون ُ
ِ
وهم ،قد ِع ْي َل َص ُبر ُه ْم
«ح َر ٌاء» بكسر الحاء المهملة ،وقال :معناهِ :غ ٌ
ضاب َذ ُوو َغ ٍّم ٍّ
أجسام ِهم ،من ِ
ِ
سم ُه َي ْحر ٰى إذا ن َ ِ َ َ
غم
به ،ح ّت ٰى َأ ّث َر في
قولهمَ :ح َر ٰى ِج ُ
َقص م ْن ألمٍ أ ْو ٍّ
ْ
َ
ْ
شيطان» َأ ْي :ناحيتي ِ
ِ
ٍ
يح َأن َُّه ِ
رأس ِه،
«بين َقرنَي
ونَح ِو ِه،
بالجيمِ  .قوله ^َ :
ّ
والصح ُ
يطان ِ
ٍ
والمراد ال َّت ُ
وشيع ُته ،و َي َت َس َّل ُط َ
الش ُ
ون .وقوله:
مثيل ،معنا ُه :أنَّه
حينئذ َي َت َح َّر ُك ّ
ُ
« ُي َقر ُب َو َضوءه» معناهُ :ي ْح ِ
ض ُر الما َء الذي َي َت َو َّض ُأ به .وقوله« :إلاَّ َخ ّر ْت َخطايا» هو
ِّ
ِ
بالخاء،
«جر ْت» بالجيم ،والصحيح
بالخاء المعجمةَ ،أ ْي :س َق َطت ،ورواه َب ُ
عض ُهم َ
الجمهور .وقولهَ « :في ْن َتثِر» َأ ْي :يس َتخرج ما في َأ ِ
ُ
ثرةُ:
وهو
نفه ِم ْن َأ ٰ
رواية ُ
ُ
ذى ،وال َّن َ
َ ُ
َ ْ
ِ
األنف.
طر ُف
َ

غريب الحديث:

فتلطفت :فترفقت.

متبعك :مظهر لإلسالم ،ومقيم معك في مكة.

قيد رمح :بقدر بضع دقائق بعد طلوع الشمس.
ت ُْس َجر :ت َُه َّي ُج بالوقود.

الفيء :ظل ما بعد الزوال.
فيه :فمه.

خياشيمه :أنفه.

هداية الحديث:

بي ^ دعوته غريب ًا متخفي ًا ،ثم أكرمه ربه سبحانه وأكرم صحابته
 )1بدأ ال َّن ُّ
األذى ،واالبتالء مع
على
ٰ
رضوان اهلل عليهم بالتمكين في األرض ،بما صبروا ٰ
تعالى.
دوام الرجاء ،وهذه وصية عظيمة لدعاة األمة أال يستعجلوا نصر اهلل
ٰ
الصديق وبالل ،فهما من السابقين األولين رضي اهلل عنهم.
 )2بيان لفضل أبي بكر
ّ
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التشبه بالكفار ولو لم يقصد المتشبه ذلك ،فإن الذي يصلي حين تطلع
 )3تحريم
ُّ
الشمس ،أو حين تغرب قد ال يقصد بذلك التشبه بالكفار ،ومع ذلك فالصالة
ٍ
منهي عنها.
حينئذ
ٌّ
ِ
فضل الوضوء؛ وأنه مكفر للذنوب والخطايا ،وهذا من الرجاء للمؤمنين
 )4بيان
المتطهرين.

بي ^ أنَّه قال« :إذا
موسى
 439/28ــ وعن أبي
َ
األشعري رضي اهلل عنه عن ال َّن ِّ
ٰ
تعالى رحم َة ُأ َّم ٍة َق َب َ
بين َيدَ يها ،وإذا أراد
هلل
َ
وس َلف ًا َ
نبي َها قب َلهاَ ،
فجع َل ُه لها َفرط ًا َ
أراد ا ُ
ض َّ
ٰ
فأ َقر عي َن ُه بِ َه ِ
ُ ٍ
َ
َ
وهو َح ٌّي ُ
الكها حين َّ
كذ ُبو ُه
ونبي َها َح ٌّيَ ،فأ ْه َل َك َها َ
َه َل َك َة أ َّمةَ ،ع َّذبها ُّ
ينظ ُرْ َّ ،
وع َصوا َأ ْم َر ُه» .رواه مسلم.
َ

غريب الحديث:

فرط ًا :متقدم ًا وسابق ًا.
بين يديها :أمامها.

فأقر عينهَ :ح َصل له السرور بهالكها جزاء تكذيبهم وعصيانهم.
ّ

هداية الحديث:

نبيها ^
 )1لطف اهلل بهذه األمة المحمدية المرحومة ــ زادها اهلل شرف ًا ــ ؛ إذ قبض َّ
قبلها.

على رعايتهم ،وإصالح
 )2اهتمام األنبياء عليهم السالم بأقوامهم ،وحرصهم ٰ
شؤونهم.
نصر لمنهج األنبياء عليهم الصالة والسالم
 )3تعذيب الكفار وإهالكهم ،فيه
ٌ
وأتباعهم.
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 52ــ باب ف�ضل الرجاء
ِ
الصالحِ ﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
قال اهلل
تعالى إخبار ًا عن العبد ّ
ٰ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ [غافر 44 :ـ .]45

هداية آ
اليات:

تعالى عالمة صحة التوكل.
إلى اهلل
ٰ
 )1تفويض األمر ٰ
َ )2م ْن َف َّو َ
إلى مواله ،كفاه اهلل حاجته وأغناه.
ض أمره ٰ

ِ
رسول اهلل ^ أن َُّه قال« :قال اهلل :
 440/1ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه عن
أنَا ِع ْندَ َظ ِّن َع ْبدي بي ،وأنا َم َع ُه َح ْي ُث َي ُ
ذك ُرنيَ ،واهللِ لهلَ ُ َأف َْر ُح ب َت ْو َب ِة َع ْب ِد ِه ِم ْن َأ َح ِد ُك ْم
ي ِج ُد َضا َّل َت ُه بِا ْل َف ِ
الةَ ،و َم ْن َت َق َّر َب إ َل َّي ِش ْبر ًا َت َق َّر ْب ُت إ َليه ذراع ًاَ ،و َم ْن َت َق َّر َب إ َل َّي ِذراع ًا
َ
َ
َ
لت إ َليه ُأ َه ْر ِو ُل» .متفق عليه ،وهذا لفظ
قب ُ
َت َق َّر ْب ُت إليه َباع ًا ،وإذا أق َْب َل إ َل َّي َي ْمشي أ َ
شرح ُه في الباب قبله.
وتقدم
إحدى ِروايات مسلم.
َّ
ٰ
ُ
«ح ْي ُث»
وروي في الصحيحين« :وأنا معه َ
حين َي ْذ ُك ُرني» بالنون ،وفي هذه الرواية َ

بالثاء ،وكالهما صحيح.

هداية الحديث:

إلى التوبة ،والتقرب
الظن باهلل
على حسن َ
تعالى ،ورجاء رحمته ،والمبادرة ٰ
ٰ
 )1الحث ٰ
إليه بالطاعات.
 )2إن حسن الظن باهلل ،معناه :أن ترجو ما عند اهلل ولو كان غائب ًا ،وأن تقطع ت ََع ُّل َقك
بما عندك وعند الخلق ولو كان موجود ًا.
فائـدة:

متى يكون العبد محسن ًا الظن باهلل ؟
ٰ

يكون ذلك إذا فعل مايوجب فضل اهلل ورحمته؛ فيعمل الصالحات ،و ُيحسن

تعالى يقبلها ،أما أن تحسن الظن وأنت ال تعمل ،أو تحسن الظن مع
الظن بأن اهلل
ٰ
مبادرتك له بالعصيان ،فهذا دأب العاجزين المفلسين َّ
البطالين.
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بن ِ
 441/2ــ وعن جاب ِر ِ
بي ^ َق ْب َل َم ْوتِ ِه بثال َث ِة
عبد اهلل رضي اهلل عنه َأن َُّه
َ
سمع ال َّن َّ
يقولَ « :
ُ
أح ُد ُكم إلاَّ َو ُه َو ُي ْح ِس ُن َّ
الظ َّن باهلل  .»رواه مسلم.
َأ َّيا ٍم
يموت ََّن َ
ال ُ

غريب الحديث:

ال يموتنِ ْ :
ال يأتيه الموت إ ّ
صأ ّ
على هذه الحالة.
أي :ل َي ْح ِر ْ
ال وهو ٰ

هداية الحديث:

وتعالى ،ولكن مع فعل األسباب التي
على العبد أن يحسن الظن باهلل سبحانه
ٰ
ٰ )1
بي ^.
توجب ذلك؛ من صدق االعتقاد ،وتحسين العمل ،ولزوم ُس َّنة ال َّن ِّ
حتى
 )2حرص ال َّن ِّ
على إرشاد أمته ،وشدة رأفته بالمؤمنين في جميع أحوالهٰ ،
بي ^ ٰ
وهو في مرض موته ينصح ألمته.
والسيما عند الموت؛ ألن الرجاء في هذه الحالة من أحسن
على الرجاء،
ّ
 )3الحث ٰ
حال العبد.
َ
رسول اهلل ^ يقول« :قال اهلل
سمعت
 442/3ــ وعن أنس ٍرضي اهلل عنه قال:
ُ
َ
ان ِم َ
تعالىَ :يا ْاب َن َآد َم ،إن َ
لى َما َك َ
نك َوال ُأ َبالي،
َّك َما َد َع ْوتَني َو َر َج ْوتَني َغ َف ْر ُت ل َك َع ٰ
ٰ
ِ
ت ُذنُو ُب َك َع َن َ
رت َل َك َوال ُأباليَ ،يا ْاب َن
اس َتغْ َف ْرتَني َغ َف ُ
َيا ْاب َن َآد َمَ ،ل ْو َب َلغَ ْ
ان السماء ،ثم ْ
َآد َم ،إن َ
َّك َل ْو َأت َْي َتني بِ ُق ِ
ِ
ألتي ُت َك بِ ُق َرابِ َها
راب
األرض خطاياُ ،ث َّم َل َق ْي َتني ال ت ُْش ِر ُك بي َش ْيئ ًا ْ
َمغْ ِف َرةً» .رواه الترمذي .وقال :حديث حسن.
ِ
َ
«ع َن ُ
رفع َت َر ْأ َس َك،
َ
السماء» بفتح العين ،قيل :هو ما َع َّن َلك منها ،أيَ :ظ َه َر َإذا ْ
ان َّ
َ
َ
والضم أصح
وقيل بكس ِرها،
الس َحاب« .و ُق َراب األرض» بضم القاف،
ّ
وقيل :هو َّ
ألها ،واهلل أعلم.
وأشهر ،وهو :ما ُيقا ِر ُب ِم َ

هداية الحديث:

 )1سعة فضل اهلل  وكرمه؛ فإن رحمته وسعت كل شيء ،وما خلق اهلل الخلق إال
ليرحمهم بعبوديتهم إياه ،ال ليعذبهم.
على االستغفار والدعاء والرجاء من اهلل سبحانه ،فهذه من صفات المؤمنين.
 )2الحث ٰ
 )3فضل التوحيد ،وبيان أنه من أعظم مكفرات الذنوب.
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 53ــ باب الجمع بين الخوف والرجاء
ار لِ ْل َعب ِد في َح ِ
َ
صحتِه َأن َي ُك َ
يكون َخو ُف ُه
ون َخائِف ًا راجي ًاَ ،و
ْ
الم ْخ َت َ
ال َّ
اع َل ْم َأنَّ ُ
ْ
ِ
ِ
الش ْرعِ ِمن ن ُُص ِ
الم َر ِ
وص
الر َجا َء.
ورجاؤُ ُه سوا ًء ،وفي
ض ُي َم ِّح ُ
وقواع ُد َّ
حال َ
ض َ
ِ
ِ
الك َت ِ
الس َّن ِة َ
تعالى﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
على ذلك .قال اهلل
اب َو ُّ
ٰ
وغ ْي ِر ذلك ُمتظاه َرةٌ ٰ
تعالى﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [األعراف ، ]99 :وقال
ٰ

تعالى﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾ [آل عمران:
ﭥ ﴾ [يوسف ، ]87 :وقال
ٰ

تعالى﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾ [األعراف،]167 :
 ، ]106وقال
ٰ

تعالى﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [االنفطار13 :ــ  ، ]14وقال
وقال
ٰ

تعالى﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ٰ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [القارعة6 :ــ  ،]9واآليات في َ
المعنى كثيرة.
هذا
ٰ
َف َي ْجتمع َ
نتي ِن أو آيات أو آية.
الخ ْوف
ُ
والرجاء في آ َي َت ْي ِن ُم ْق َت ِر ْ

هداية آ
اليات:

رأى من نفسه أنها أمنت مكر اهلل باستمرارها
على العبد أن يكون طبيب نفسه؛ فإن ٰ
ٰ )1
على المعاصيَ ،ف ْل َي ْ
رأى أن
عدل عن هذه الطريقَ ،و ْل َي ْس ُل ْك طريق الخوف ،وإن ٰ
ٰ
فيها وسوس ًة ،وأنه يخاف خوف ًا شديد ًاَ ،ف ْل َي ْ
ب جانب
عدل عن هذا الطريقَ ،و ْل ُيغَ ِّل ْ
حتى يعتدل خوفه ورجاؤه.
الرجاء ٰ
 )2طريقة القرآن الكريم الجمع بين الخوف والرجاء ،فهو طريق المؤمن الصادق
البصير ،المهتدي بهدي الكتاب المبين.
رس َ
الم ْؤ ِم ُن
 443/1ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه أنَّ ُ
ول اهلل ^ قالَ « :ل ْو َي ْع َل ُم ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ َ
الر ْح َم ِة َما
ما عندَ اهلل م َن ُ
الع ُقو َبة ما َط َ
مع بِ َج َّنته أ َحدٌ َ ،و َل ْو َي ْع َل ُم الكاف ُر ما ع ْندَ اهلل م َن َّ
َقنِ َط ِم ْن َج َّنتِ ِه َأ َحدٌ » .رواه مسلم.

هداية الحديث:

طمعه في ج َّنته ،ووفَّقه للعمل الصالح.
على اهلل
تعالى؛ حين ّ
ٰ
 )1كرامة المؤمن ٰ
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تعالى،
على ر ِّبه؛ حين حجب عنه العمل بسبب إعراضه عن اهلل
ٰ
 )2هوان الكافر ٰ
واغتراره باألماني والشهوات.
 444/2ــ وعن أبي س ٍ
َ
عيد ُ
الخ ْد ِر ِّي رضي اهلل عنه أنَّ
رسول اهلل ^ قال « :إذا
َ
جال َعلى َأ ْع َن ِ
ض َع ِ
الج َنازَ ةُ ،واح َت َم َل َها ال َّن ُ َ
ُو ِ
ت ِ
الر ُ
َت َصالِ َح ًة
اق ِه ْمَ ،فإنْ َكان ْ
اس أ ْو ِّ
ٰ
ت :يا َو ْي َل َها! َأ ْي َن ْ
تذ َه ُب َ
ون بها؟
تَ :قدِّ ُموني َقدِّ ُمونيَ ،وإنْ
ير صالِ َح ٍة قا َل ْ
ْ
قا َل ْ
كانت َغ َ

َي ْس َم ُع َص ْوتَها ُك ُّل َش ْي ٍء إلاَّ اإلن ُ
ْسانَ ،و َل ْو َس ِم َع ُه َص ِع َق » .روا ُه البخاري.

غريب الحديث:

وضعت :جعلت في سرير الموت.

هداية الحديث:

تعالى؛ ألنها تعلم مالها من الخير الذي
 )1الجنازة الصالحة تطمع في رجاء اهلل
ٰ
ينتظرها.
جمع بين الخوف والرجاء.
بي ^ في التعليم ،حين
َ
 )2بيان هدي ال َّن ِّ
فائدة:

اس أو ِّ ُ
على أعناقهم»ُ ،يستفاد من هذا الهدي
قوله ^« :واحتملها ال َّن ُ
الرجال ٰ

النبوي أال توضع الجنائز في السيارات ،وذلك ألمور:

 )1إنها من عادات الكفار ،وقد حرمت الشريعة ونهت عن تقليدهم ومشابهتهم.
بي ^ في حمل الجنازة.
 )2فيه مخالفة لهدي ال َّن ِّ
 )3تفويت الغاية والثمرة من ِ
العظة بحمل الجنازة ورؤية الناس لها.

تعلم أخي المؤمن أن األمم الكافرة لما غاب ّ
تذكر الموت عن قلوبهم،
َو ْل ْ
وانغمسوا في الشهوات والدنيا الفانية ،صاروا يبتعدون عن كل ما ُي ِّ
ذكر بالموت،

فوضعوا موتاهم في هذه الصناديق المغلقة داخل السيارات.

على األجر،
 )4إنها سبب قوي لتقليل
ِّ
المشيعين لها والراغبين في الحصول ٰ
فاليستطيع كل أحد أن يشارك في تشييع الجنازة بهذه الطريقة.
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 )5إن التشييع بالسيارات والمواكب ال يتفق مع ما ُعرف عن سماحة الشريعة ويسرها
في البعد عن الشكليات والرسميات في الموت.

يستثنى من ذلك النهي ما دعت الحاجة إليه ،كبعد المقابر بعد ًا طوي ً
ال،
لكن
ٰ

على قدر الحاجة ،دون الدخول في الشكليات والرسميات.
فيكون ذلك ٰ
ٍ
قالَ :
مسعود رضي اهلل عنه َ
رس ُ
 445/3ــ وعن ِ
ول اهلل ^« :الج َّن ُة َأق َْر ُب
ابن
قال ُ
ِ ِ ِ ِ ِِ
ار ِم ْث ُل ذلِ َك» .رواه البخاري.
إلى َأ َحد ُك ْم م ْن ش َراك ن َْعلهَ ،وال َّن ُ
ٰ

غريب الحديث:

البس نعله.
شراك نعله :سوار النعلُ ،يضرب به المثل في القرب؛ ألن اإلنسان
ٌ

هداية الحديث:

ِ
النقص الحاصل له من مقام الخوف أو الرجاء.
يسعى في إصالح
على العبد أن
ٰ
ٰ )1
هلل عبدٌ ُو ِّفـ َق
إلى ال َّنار ،فليحمد ا َ
إلى الج َّنة أو ٰ
 )2العبد سائر في عمله وكدحه ّإما ٰ
للباقيات الصالحات.
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 54ـ باب ف�ضل البكاء من خ�شية اهلل تعالى و�شوق ًا �إليه
تعالى﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﴾ [اإلسراء ، ]109 :وقال
قال اهلل
ٰ

تعالى﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾ [النجم.]60- 59 :
ٰ

هداية آ
اليات:

ُ
الخوف منه؛ إذا كان بعد معصية أورثت بعد ًا
سببه ّإما
 )1بكاء العبد من خشية اهللُ ،
ُ
وحب ًا.
وطرد ًا ،أو
الشوق إليه؛ إذا كان بعد طاعة ُو ِّفـق لها العبد أورثت قرب ًا ّ
على القاسية قلوبهم ،الذين جف دمع عيونهم من قسوة قلوبهم.
 )2اإلنكار ٰ
ٍ
َ
علي
 446/1ــ َ
بي ^« :اق َْرأ َّ
وع ْن ابن َمسعود رضي اهلل عنه قال :قال لي ال َّن ُّ
ول اهللَ ،أق َْر ُأ َع َل ْي َكَ ،و َع َل ْي َك ُأ ْن ِز َل ؟! َ
رس َ
الق َ
ُ
قال« :إنِّي ُأ ِح ُّب َأنْ َأ ْس َم َع ُه
رآن» ُ
قلت :يا ُ
اء ،حتى ِج ْئ ُت إلى ِ
ِم ْن َغيري» فقر ْأ ُت عليه سور َة ال ِّنس ِ
هذه اآلية﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ
َ
َ
َ
ْ
ٰ
ٰ
سب َك
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [النساء ،]41 :قالَ :
«ح ُ
ِ
إذا َعي َنا ُه ت َْذ ِر َف ِ
َ
فق عليه.
ان .م ّت ٌ
اآلن» َفا ْل َت َف ُّت إ َل ْيهَ ،ف َ ْ

هداية الحديث:

على تدبر القرآن عند تالوته أو سماعه ،فإنه سبب في دمع العين ،وخشية القلب،
 )1الحث ٰ
روض الذاكرين ف ُت ِ
وى القلب ذكر اهلل فاستسق مقب ً
َ
محال).
تعد
ال  ...وال ُ
فإن ( ِر ٰ
 )2من األدب النبوي في قراءة القرآن حصول الخشية والدمعة ،واهلل يقول﴿ :ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾.
أنس رضي اهلل عنه َ
رس ُ
 447/2ــ وعن ٍ
معت ِم ْث َلها
ول اهلل ^ ُخ ْط َب ًة ،ما َس ُ
قالَ :خ َط َب ُ
َق ُّطَ ،
ون ما َأ ْع َل ُم َل َض ِح ْك ُت ْم َق ِلي ً
فقالَ « :ل ْو ت َْع َل ُم َ
اب
الَ ،و َل َب َك ْي ُت ْم كثير ًا» ،قالَ :فغَ َّط ٰى َأ ْص َح ُ
الخو ِ
َر ُس ِ
وس َبقَ َب َيان ُُه في ِ
ف.
ينٌ .
ول اهلل ^ َو ُج َ
وه ُه ْم ،و َل ُه ْم َخنِ ٌ
متفق عليهَ ،
باب َ ْ

غريب الحديث:

خنين :البكاء مع صوت ضعيف يخرج من األنف.

هداية الحديث:

تعالى.
على البكاء من خشية اهلل
 )1بيان هدي ال َّن ِّ
ٰ
بي ^ في وعظ الناس ،وحثهم ٰ
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ِ
ُ
سبب في عدم البكاء.
العبد
جهل
)2
وظلمه ٌ
ُ
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 )3فضيلة الصحابة رضي اهلل عنهم في تأثرهم بالموعظة النبوية مباشرة .فأين حال
ُتلى عليه اآليات البينات ،واألحاديث الزاجرات ،ثم ال يتأثر؟! ولربما خشع
َمن ت ٰ
وبكى من سماع األناشيد واألبيات!! .فهل إلى إحياء منهج الصحابة في السماع
ٰ

من سبيل؟

فائدة:

«وأوحى اهلل  إليه :يا محمد لم تقنط عبادي؟ فرجع النبي
في رواية للحديث:
ٰ

^ فقال :أبشروا وسددوا ،وقاربوا».

ففي هذا الحديث :الجمع بين الخوف والرجاء ،ألن الخوف وحده يورث القنوط

واليأس ،والرجاء وحده يورث الكبر والعجب.

ول اهلل ^َ « :
قالَ :
 448/3ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه َ
رس ُ
ار
لج ال َّن َ
ال َي ُ
قال ُ
الض ْرعِ َ ،وال َي ْج َت ِم ُع ُغ َب ٌار في َسبِ ِ
يل اهلل
ود ال َّل َب ُن في َّ
َر ُج ٌل َب َك ٰى ِم ْن َخ ْش َي ِة اهلل َح َّت ٰى َي ُع َ
َو ُد ُ
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
خان َج َه َّن َم» .روا ُه الترمذي ،وقال:
ٌ
ٌ

غريب الحديث:
يلج :يدخل.

هداية الحديث:

على االستقامة ،فيكون وقاية من عذاب النار.
 )1البكاء من خشية اهلل
تعالى يبعث ٰ
ٰ

تعالى.
دمع العين من خشية اهلل
 )2إن من عالمة صدق اإليمان ُ
ٰ
«س ْب َع ٌة ُي ِظ ُّل ُه ُم اهلل في ِظ ِّل ِه َي ْو َم َ
قالَ :
 449/4ــ وعنه َ
رس ُ
ال ِظ َّل إلاَّ
ول اهلل ^َ :
قال ُ
اد ِة اهلل تَعالىَ ،ور ُج ٌل َق ْلب ُه مع َّلق في المس ِ
إمام ِ
عاد ٌلَ ،
اجد،
اب ن ََش َأ في ِع َب َ
وش ٌ
ِظ ُّلهٌ :
ُ ُ َ
ٰ َ
َ َ
َو َر ُج ِ
ات َم ْن ِ
ص ٍ
ب
اج َت َم َعا َع َل ْي ِه ،و َت َف َّر َقا َع َل ْي ِهَ ،و َر ُج ٌل َد َع ْت ُه ْام َر َأةٌ َذ ُ
الن ت ََح َّابا في اهلل؛ ْ
وج َم ٍ
ور ُج ٌل ت ََص َّد َق بِ َصدَ َق ٍة َف َأ ْخفاها ،ح َتى َ
الَ ،ف َق َ
ال :إنِّي َأ َخ ُ
ال ت َْع َل َم ِشما ُل ُه
َ
اف اهللََ ،
ٰ
ِ
هلل َخالِي ًا َف َف َ
متفق عليه.
ت َع ْي َنا ُه»ٌ .
اض ْ
ور ُج ٌل َذ َك َر ا َ
ما ُت ْنف ُق َي ِمي ُنهَ ،
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هداية الحديث:

ٍ
سبعة يظلهم اهلل في ظله.
واحد
 )1الباكي خشي ًة من اهلل
ُ
سوى اهلل  ،خالي الجسم ليس
 )2يستحسن للعبد أن يذكر اهلل خالي القلب مما
ٰ
تعالى.
عنده أحد ،فيكون بكاؤه خالص ًا هلل
ٰ
وعن ِ
رس َ
عبد اهلل ِ
بن ِّ
وه َو
ول اهلل ^ ُ
 450/5ــ َ
الش ِّخي ِر رضي اهلل عنه قالَ :أت َْي ُت ُ
المر َج ِل ِم َن الب ِ
ِ
َِ
ْ ِِ َِ
كاء .حديث صحيح رواه أبو داود،
ُي َص ِّلي،
ُ
ولجوفه أز ٌيز َكأزي ِز ْ
ٍ
بإسناد صحيحٍ .
الشمائِ ِل
وال ِّت ْرمذي في ّ

غريب الحديث:

لجوفه :لصدره وداخله.

أزيز الرجل :صوت القدر وهو يغلي.

هداية الحديث:

على كمال
 )1بيان ماكان عليه رسول اهلل ^ من كمال الخوف ،فصوت بكائه دليل ٰ
تعالى.
الخشية هلل
ٰ
َ )2من ظهرت عليه أمارات الخشوع ِمن غير تكلف فال حرج عليه ،فإن للحسنة نور ًا
ونضرة في وجوه الطائعين.
قالَ :
أنس رضي اهلل عنه َ
رس ُ
ألبي بن َك ْع ِ
 451/6ــ وعن ٍ
ب رضي اهلل
قال ُ
ول اهلل ^ ِّ
وس َّمانِي؟ َ
عنه« :إنَّ اهلل َ أ َم َرني َأنْ َأق َْر َأ َع َل ْي َك﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾»َ ،ق َ
قال:
الَ :
متفق عليه.
كى ُأ َب ّيٌ .
«ن ََع ْم» َف َب ٰ
ٍ
روايةَ :ف َج َع َل ُأ َبـ ٌّي َي ْبكي.
وفي

هداية الحديث:

 )1فضيلة الصحابي ُأبي بن كعب رضي اهلل عنه؛ فهو من الراسخين في حفظ القرآن
وتعالى.
سماه رب العزة تبارك
وتالوته ،فقد ّ
ٰ
 )2جواز البكاء عند الفرح والسرور وحصول النعم.
 )3فضيلة سورة البينة؛ لِ َـما اشتملت عليه من التوحيد ،والرسالة ،والمعاد ،والصحف،
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على األنبياء عليهم الصالة والسالم ،وذكر الصالة والزكاة،
والكتب المنزلة ٰ
واإلخالص ،وبيان حال أهل الجنة والنار ،ففيها بيان خير الدنيا واآلخرة.
ِ
رس ِ
قالَ :
وعنه َ
ول اهلل
قال أبو َب ْك ٍر
 452/7ــ
ُ
لعمر رضي اهلل عنهما بعدَ وفاة ُ
َ
َ ِ ِ
كان َر ُس ُ
ورها ،كما َ
ورها،
ول اهلل ^ َي ُز ُ
إلى ُأ ِّم َأ ْي َم َن رضي اهلل عنها ن َُز ُ
^ :انْطل ْق بنا ٰ
ِ
تَ ،فقاال لها :ما ُيب ِك ِ
يك؟ َأ َما تَع َل َ َ
َف َل َّما ا ْن َت َه ْي َنا إ َل ْي َها َ
َعالى َخ ْي ٌر
بك ْ
ْ
ْ
مين أنَّ ما ع ْندَ اهلل ت ٰ
ال َأ ْب ِكي َأنـي ال َأ ْع َلم َأنَّ َما ِع ْندَ اهلل َخير لِر ُس ِ
لِر ُس ِ
ت :إنّي َ
ول اهلل
ول اهلل ^؟ قا َل ْ
ُ
ٌْ َ
َ
ِّ
اءَ ،ف َهي َج ْت ُهما َع َلى الب ِ
بكي َأنَّ ا ْلوحي َق ِد ا ْن َق َطع ِم َن السم ِ
ولك ِّني َأ ِ
^ِ ،
كاءَ ،ف َج َع َ
ال
َ
َّ َ
ٰ ُ
َّ
َ ْ َ
َيب ِكي ِ
زيار ِة أهل الخير.
ان َم َعها .روا ُه مسلم .وقد سبق في باب َ
ْ َ

هداية الحديث:

فأدنى شيء من حديث اإليمان يحرك قلوبهم.
 )1رقة قلوب الصحابة رضي اهلل عنهم،
ٰ
على العبد إذا تفقد إخوانه أن يذكر لهم مايحرك إيمانهم ،ويكون سبب ًا في فيض
ٰ )2
تعالى.
دمعهم من خشية اهلل
ٰ
اش َت َّد بِر ُس ِ
 453/8ــ وعن ِ
لما ْ
ول اهلل ^ َو َج ُع ُه،
ابن َ
عمر رضي اهلل عنهما قالَّ :
َ
ِ
بك ٍر َف ْل ُي َص ِّل بال ّن ِ
«م ُروا أ َبا ْ
َ
ُ
عائشة رضي اهلل
فقالت
اس»،
ْ
الصالة ،فقالُ :
قيل له في َّ
كاءَ ،
عنها :إنَّ أ َبا ْ
الق َ
يق ،إذا َق َر َأ ُ
«م ُرو ُه َف ْل ُي َص ِّل» .وفي
بك ٍر َر ُج ٌل َر ِق ٌ
الب ُ
فقالُ :
رآن َغ َل َب ُه ُ
ٍ
َ
مع
رواية عن
ام َك َل ْم ُي ْس ِ
تُ :
عائش َة رضي اهلل عنها قا َل ْ
قلت :إنَّ َأ َبا َب ْك ٍر إذا َ
قام َم َق َ
ال َّناس ِم َن الب ِ
متفق عليه.
كاءٌ .
َ
ُ

هداية الحديث:

 )1صفة أبي بكر رضي اهلل عنه ،لِ َـمـا كان عليه من خشية اهلل .
 )2استحباب رقة القلب والبكاء عند تالوة القرآن من غير تك ّلف.
 454/9ــ وعن إبراهيم ِ ِ
بن َعو ٍ
ٍ َ
الر ِ
حمن ِ
الر ِ
ف
َ
حمن َ ْ
بن ْ
عوف أنَّ عبدَ َ
بن عبد َّ
وكان صائم ًاَ ،
رضي اهلل عنه ُأتِ َي َ
َ
بن ُع َمي ٍر رضي اهلل عنه،
فقالُ :قتِ َل ُم
بطعا ٍم
صعب ُ
ُ
وج ْد َل ُه ما ي َك َّف ُن ِ
فيه ،إلاَّ ُب ْر َدةٌ إنْ ُغ ِّط َي بها َر ْأ ُس ُه َبدَ ْت ِر ْج َ
ال ُه،
َو ُه َو َخ ْي ٌر م ِّنيَ ،ف َل ْم ُي َ
ُ
الدن َْيا ما ُب ِس َطَ ،أ ْو َ
قالُ :أ ْع ِطينا ِم َن
رأس ُهُ ،ث َّم ُب ِس َط َل َنا ِم َن ُّ
وإنْ ُغ ِّط َي بها ِر ْجال ُه َبدَ ا ُ
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أع ِطي َنا ،و َق ْد َخ ِشي َنا أنْ ُ
تك َ
ت َلناُ ،ث َّم َج َع َل ْيبكي ح َّت ٰى ت ََر َك
ُّ
ون َح َس َناتُنا ُع ِّج َل ْ
الدنْيا َما ْ
َّ
عام .روا ُه البخاري.
الط َ

هداية الحديث:

 )1استحباب ّ
إلى طريق اآلخرة.
تذكر سير الصالحين ،فهي زاد يوصل ٰ
على المرء أن يذكر أصحابه وإخوانه بجميل فعالهم ،وحسن مناقبهم ،وأن
ٰ )2
يستغفر لهم ،وأن يتجنب ذكر مايسوؤهم.
ليبقى
إلى َمن هو دونه؛
ٰ
إلى َم ْن هو فوقه ،وفي أمور الدنيا ٰ
 )3المؤمن ينظر في الطاعة ٰ
على اإلكثار من الطاعة ،شاكر ًا ألنعم اهلل.
حريص ًا ٰ
 455/10ــ وعن أبي ُأمام َة ُصدَ ِّي ِ
َ
بي ^
عجالن
بن
الباهلي رضي اهلل عنه عن ال َّن ِّ
ِّ
َ
ٌ َ
شي ِة اهلل،
إلى اهلل
س
قالَ « :ل ْي َ
تعالى من َق ْط َرت َْي ِن َوأ َث َر ْي ِنَ :ق ْط َر ُة ُد ُموعٍ من َخ َ
ٰ
شيء أ َح َّب ٰ
يل اللهَ .و َأ َّما األثر ِ
ُهر ُ
انَ :ف َأ َث ٌر في َسبِ ِ
اق في َسبِ ِ
تعالىَ ،و َأ ٌثر في َف ِر َ
يض ٍة
يل اهلل
َ
طر ُة َد ٍم ت َ
َو َق َ
ٰ
ِم ْن َف َرائِ ِ
حسن.
تعالى» .رواه الترمذي وقال :حديث
ض اهلل
ٌ
ٰ

غريب الحديث:
تُهراق :تسيل.

هداية الحديث:

تعالى من أحب األعمال الفاضلة .
 )1البكاء خشي ًة من اهلل
ٰ
على عباده ،من أجناس الطاعات.
 )2فضل ُّ
إلى اهلل بما افترضه ٰ
التقرب ٰ
وفي الباب أحاديث كثيرة منها:

ُ
باض ِ
العر ِ
رسول اهلل
«و َع َظ َنا
بن ساري َة رضي اهلل عنه ،قالَ :
 456/11ــ حديث ْ
وبَ ،و َذر َف ْ ِ
الع ُي ُ
ت ِمنها ُ
ون» .وقد سبق في باب النهي عن
^ َم ْو ِع َظ ًة َو ِج َل ْ
الق ُل ُ
ت م ْن َها ُ
َ

البدع.

هداية الحديث:

 )1بيان صفة الموعظة؛ أن تكون بليغة مؤثرة ،تجلب دمع العيون وخشية القلوب.
 )2الكالم المؤثر هو ماخرج من مشكاة الشرع وهدي التنزيل ،فدخل القلب.
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 55ــ باب ف�ضل الزهد في الدنيا
والحث على التقلل منها وف�ضل الفقر
َ
تعالى﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
قال اهلل
ٰ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ
تعالى﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾ [يونس ، ]24 :وقال
ٰ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ
ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

تعالى﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ [الكهف ، ]46- 45:وقال
ٰ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ
تعالى﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﴾ [الحديد ، ]20 :وقال
ٰ

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﴾

تعالى﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ
[آل عمران ، ]14 :وقال
ٰ
تعالى﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [فاطر ، ]5 :وقال
ٰ

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ

تعالى﴿ :ﭑ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ﴾ [التكاثر 1 :ــ  ، ]5وقال
ٰ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾

[العنكبوت. ]64 :واآليات في الباب كثيرة مشهورة.

هداية آ
اليات:

مقر.
ممر ال دار ٍّ
 )1الدنيا بكل نعيمها متاع قليل زائل ،فالبصير من يجعلها دار ٍّ
 )2رحمة اهلل بعباده؛ فقد حذرهم االغترار بالدنيا ،وفتح لهم أبواب اآلخرة.
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َ
وأ َّما األحاديث:
َِ ٍ ِ
ِ
على ما سواه.
ُ
فأكثر م ْن أنْ ت ُْح َص َرَ ،ف ُن َن ِّب ُه بط َرف منها ٰ
َ
 457/1ــ عن عمر ِو ِ
األنصاري رضي اهلل عنه :أنَّ
رسول اهلل ^ َب َع َث أبا
بن عوف
ِّ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
الب ْح َر ْي ِن،
بن
عبيدَ َة َ
الب ْح َر ْي ِن َيأتي بِ ِج ْز َيت َهاَ ،ف َقد َم بِ َمال م َن َ
إلى َ
َ
َّ
الجراحِ رضي اهلل عنه ٰ
َفس ِم َع ِ
ِ
رسول اهلل ^َ ،ف َل َّما
ار ُبقدو ِم أبي ُع َب ْيدَ ةَ ،فوا َف ْوا َصال َة ال َف ْج ِر َم َع
ت
َ
األنص ُ
َ
ُ
ُ
آه ْمُ ،ث َّم قال:
رسول ^ ان َْص َر َفَ ،ف َت َع َّر ُضوا َل ُهَ ،ف َتب َّس َم
َص َّل ٰى
ين َر ُ
رسول اهلل ^ ِح َ
َ
َ
«أ ُظ ُّن ُكم َس ِمع ُتم َأنَّ َأ َبا ُع َب ْيدَ َة َق ِد َم َ
رسول اهلل،
بش ْي ٍء ِم َن ا ْل َب ْح َر ْي ِن؟» فقالواَ :أ َجل يا
«أبشروا َو َأ ِّم ُلوا َما يسر ُكم ،فواهللِ ما ال َفقْر َأ ْخ َشى َع َلي ُكمِ ،
فقالِ :
ولك ِّني َأ ْخ َش ٰى َع َل ْي ُك ْم
َ ُ ُّ ْ َ
َ
ُ
ٰ ْ ْ
لى َم ْن َك َ
وها،
َأن ت ُْب َس َط ُّ
وها َك َما َت َنا َف ُس َ
ان َق ْب َل ُك ْمَ ،ف َت َنا َف ُس َ
الدن َْيا َع َل ْي ُكم ،كما ُب ِس َط ْ
ت َع ٰ
َف ُت ْه ِل َك ُك ْم َك َما َأ ْه َل َك ْت ُه ْم» .متفق عليه.

غريب الحديث:

كافر ِ
أهل الذمة
بجزيتها :بجزية أهلها ،وكان غالبهم مجوس ًا .والجزية :مال يدفعه ُ
على كفره ،ويأمن مقابل ذلك في أهله وماله ودينه.
صغار ًا ألهل اإلسالم ،لقاء البقاء ٰ
فوافوا :اجتمعوا وحضروا.

هداية الحديث:

 )1قد يكون الفقر خير ًا للعبد؛ ألن المال في الغالب ُيطغي اإلنسان.
 )2كمال هدي رسول اهلل ^ في معالجة النفوس البشرية بما يصلحها؛ فقد عرف
وأملهم؛ لتطمئن قلوبهم ونفوسهم.
مايريد األنصارَّ ،
فبشرهمّ ،
ٍ
ري رضي اهلل عنه َ
ُ
سعيد ُ
رسول اهلل ^
س
 458 /2ــ وعن أبي
الخ ْد ِّ
قالَ :ج َل َ
َعلى ِ
الم ْن َب ِرَ ،و َج َل ْس َنا َحو َله ،فقال« :إنَّ ِم ّما َأ َخ ُ
اف َع َل ْي ُك ْم ِم ْن َب ْع ِدي َما ُي ْف َت ُح َع َل ْي ُك ْم
ٰ
ِ
ِ
الدن َْيا وزي َنت َها» .متفق عليه.
ِمن زَ ْه َرة ُّ

هداية الحديث:

على أمته.
 )1إن التع ُّلق بالدنيا الذي ينسي اآلخرة ،هو أخوف ما خا َفه رسول اهلل ^ ٰ
على نجاتهم ،وخوفه عليهم أن يتع َّلقوا
على أمته ،وحرصه ٰ
 )2شفقة الرسول ^ ٰ
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تعالى حريصين
إلى اهلل
ٰ
بالفاني ويغفلوا عن الباقي .وهكذا يجب أن يكون الدعاة ٰ
على هداية الخلق.
ٰ
بي ^ عن حال أمته ،وما سيفتح عليها من زينة الحياة الدنيا وفتنتها.
)3
ُ
إخبار ال َّن ِّ
ِ
َ
 459/3ــ وعنه أنَّ
َعالى
رسول اهلل ^ ،قال« :إنَّ ُّ
الدن َْيا ُح ْل َوةٌ َخض َرةٌ َ ،وإنَّ اهللَ ت ٰ
يهاَ ،ف َي ْن ُظ ُر َك َ
يف ت َْع َم ُل َ
الدن َْيا َوات َُّقوا ال ِّن َسا َء» .رواه مسلم.
ونَ ،فات َُّقوا ُّ
ُم ْس َت ْخ ِل ُف ُك ْم ِف َ

غريب الحديث:

مستخلفكم فيها :جاعلكم خالئف فيها ،يخلف بعضكم بعض ًا.

هداية الحديث:

على العبد إذا تمتع َّ
بملذات الدنيا المباحة ،فإنها حلوة خضرة.
 )1الحرج ٰ
تعالى ﴿ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
 )2وظيفة العبد في الدنيا أن يقيم عبودية اهلل
ٰ
ﭸ ﭹ﴾.
 460/4ــ وعن ٍ
«اللهم ال َع ْي َ
ش إلاَّ َع ْي ُ
ش
بي ^ قال:
َّ
أنس رضي اهلل عنه أنَّ ال َّن َّ
ِ
متفق عليه.
اآلخ َر ِة»ٌ .

هداية الحديث:

الم َوفَّق و َيفرح به ،هو عيش الدار اآلخرة ،
سعى إليه العبد ُ
 )1العيش الرغيد الذي َي ٰ
وأما عيش الدنيا ،فهو ممزوج بأنواع المصيبات.
ّ
على اهتمام المؤمن بما عند اهلل؛ ألنه هو الباقي الذي الينقطع نعيمه.
 )2الحث ٰ
المي َت َثال َث ٌةَ :أ ْه ُل ُه َو َما ُل ُه َو َع َم ُل ُه؛
 461/5ــ وعنه عن رسول اهلل ^ ،قالَ « :ي ْت َب ُع ْ
نان ،ويب َقى َمع ُه َو ِ
متفق عليه.
احدٌ ؛ َي ْر ِج ُع َأ ْه ُل ُه َو َما ُل ُه ،و َي ْب َق ٰى َع َم ُل ُه»ٌ .
َف َي ْر ِج ُع ا ْث ِ َ ْ ٰ َ

هداية الحديث:

 )1إن الذي ينفع الميت هو عمله الصالح ،فطوبى لعبد أتى قبره ٍ
بزاد صالحٍ .
ٰ َ
ٰ

 )2األهل والمال ودائع عند العبد ،ثم ٌّ
إلى ر ِّبه ومفارق للوديعة.
كل
ٌ
مغادر ٰ
 462/6ــ وعنه قالَ :
ُ
الدن َْيا ِم ْن َأ ْه ِل ال َّنا ِر
قال
رسول اهلل ^ُ « :ي ْؤت َٰى َبأن َْعم َأ ْه ِل ُّ
ام ِةَ ،ف ُي ْص َبغُ في ال َّنا ِر َص ْبغَ ًةُ ،ث َّم ُي َق ُ
ال :يا ْاب َن َآد َمَ ،ه ْل َر َأ ْي َت َخ ْير ًا َق ُّط؟ َه ْل َم َّر
َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
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َعيم َق ُّط ؟ َف َي ُق ُ
ار ِّبَ .و ُي ْؤت َٰى َبأ َشدِّ ال َّن ِ
الدن َْيا ِم ْن َأ ْه ِل
اس ُب ْؤس ًا في ُّ
ول :ال واهلل َي َ
بِ َك ن ٌ
الج َّن ِةَ ،ف ُي َق ُ
ال َل ُه :يا ْاب َن َآد َم َه ْل َر َأ ْي َت ُب ْؤس ًا َق ُّط ؟ َه ْل َم َّر بِ َك
الج َّن ِةَ ،ف ُي ْص َبغُ َص ْبغَ ًة في َ
َ
ُ
س َق ُّطَ ،وال َر َأ ْي ُت ِش َّد ًة َق ُّط» .رواه مسلم.
ِش َّدةٌ َق ُّط ؟
فيقول :ال َواهللَ ،ما َم َّر بي ُب ْؤ ٌ

غريب الحديث:

يصبغ في النار صبغة :يغمس فيها غمسة واحدة.

بؤس ًا :فقر ًا وشدة.

هداية الحديث:

على
 )1نعيم الدنيا وشقاؤها اليقارنان بنعيم الجنة وعذاب النار ،وهذا فيه حث ٰ
الرجاء والصبر.
على أهل الفساد في الدنيا ليس دليل محبتهم ،وإنما هو تعجيل لحظ
 )2إنعام اهلل ٰ
حتى إذا القوا اهلل لم يكن لهم في اآلخرة إال العذاب.
الدنياٰ ،
ٍ
شداد رضي اهلل عنه قالَ :
ُ
«ما
قال
الم ْس َت ْورد بن
رسول اهلل ^َ :
 463/7ــ وعن ُ
ِ
ِ ِ
َ
ُ
ير ِج ُع؟» .رواه
ُّ
الدن َْيا في اآلخ َرة إلاَّ م ْث ُل َما َي ْج َع ُل أ َح ُد ُك ْم أ ْص ُب َع ُه في َ
الي ِّمَ ،ف ْل َي ْن ُظ ْر بِ َم ْ
مسلم.

غريب الحديث:
اليم :البحر.

هداية الحديث:

ِ
إلى الفوز باآلخرة.
 )1الدنيا َدن َّية فانية ،والعاقل هو من جعلها مركب ًا صالح ًا ٰ
 )2جواز ضرب األمثال لفهم المعاني.
رسول اهلل ^ َمر بِالس ِ
َ
 464/8ــ وعن جابِ ٍر رضي اهلل عنه أنَّ
اس َك َن َف َت ْي ِه،
وقَ ،وال َّن ُ
َّ ُّ
َفمر بِ َج ْد ٍي َأ َس َّك َمي ٍ
او َل ُهَ ،ف َأ َخ َذ ُبأ ُذنِ ِهُ ،ثم قالَ :
«أ ُّي ُك ْم ُي ِح ُّب َأنْ ُ
ون َ
يك َ
هذا َل ُه
ت ،ف َت َن َ
ِّ
َّ
َ َّ
«أت ِ
بِ ِدرهمٍ ؟» َفقالواَ :ما ن ِ
ُح ُّب َأن َُّه َل َنا بِ َشي ٍءَ ،و َما نَص َن ُع بِ ِه؟ ثم قالَ :
ون َأن َُّه َل ُ
ُح ُّب َ
ـك ْم؟»
ْ
ان َع ْيب ًا أن َُّه َأ َس ُّكَ ،ف َك ْي َ
كان َح ًّيا َك َ
َقا ُلوا :واهللِ َل ْو َ
لدن َْيا
ف وهو َم ِّي ٌت! فقالَ « :ف َواهللِ َل ُّ
َأ ْه َو ُن َع َل ٰى اهلل ِم ْن َ
هذا َع َل ْي ُك ْم» .رواه مسلم.
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و«األسك» :صغير ُ
قولهَ :
ّ
األ ُذن.
«ك َنف َت ْي ِه» َأ ْي :عن جانبيه.
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هداية الحديث:
 )1الدنيا ومافيها ُّ
أذل وأحقر عند اهلل من جيفة الحيوان المعيب ،فيا عجب ًا كيف
ِ
الناس وغرتهم؟!
خدعت كثير ًا من
على الزهد فيها ،وتحذيرهم
على أهل العلم تذكير الناس بحقارة الدنيا ،وحثهم ٰ
ٰ )2
من الركون إليها ،وال ُيالم من استمتع بما فيها من الطيبات المباحة ،بشرط أال
ينسى اآلخرة.
ٰ
َ ِ
بي ^ في َح َّر ٍة
 465/9ــ وعن أبي ٍّ
ذر رضي اهلل عنه قالُ :ك ْنت أ ْمشي َم َع ال َّن ِّ
ِ
َ
«ما
اس َتق َْب َل َنا ُأ ُحدٌ  ،فقالَ « :يا أ َبا َذ ٍّر» ،قلتَ :ل َّب ْي َك َيا
رسول اهلل ،فقالَ :
بالمدي َنةَ ،ف ْ
َيسرني َأنَّ ِع ْن ِدي ِم ْث َل ُأ ُح ٍد َه َذا َذهب ًا ،تم ِ
ضي َع َل َّي َثال َث ُة َأ َّيا ٍم َو ِع ْن ِدي ِم ْن ُه ِدي َن ٌار ،إلاَّ
ْ
ُ ُّ
ول بِ ِه في ِعب ِ
َشي ٌء ُأر ِ
هك َذا َو َ
هك َذا َو َ
اد اهلل َ
ص ُد ُه لِدَ ْي ِن ،إلاَّ َأنْ َأ ُق َ
هك َذا» عن َي ِمينِه ،وعن
ْ ْ
َ
ِ
شمالِه ،وعن خلفه .ثم سار ،فقال« :إنَّ َ
القيامة ،إلاَّ َم ْن َق َ
ين ُه ُم األق ُّل َ
ال
ون َي ْو َم
األك َث ِر َ
وهكذا» عن يمينِ ِه ،وعن شمالِ ِهِ ،
بالم ِ
وهكذا َ
هكذا َ
ال َ
«و َق ِل ٌ
يل َما ُهم».
ومن َخ ْلفهَ ،
َ
ِ
ِ
«م َكان َ َ
َ
حتى ت ََو َار ٰى،
ثم قال ليَ :
َك ال ت َْب َر ْح َح َّت ٰى آت َي َك» .ثم انْط َل َق في َس َواد ال َّل ْي ِل ٰ
ْت َأنْ َي ُك َ
ون َأ َحدٌ َع َر َ
ض لل َّنبِ ِّي ^َ ،ف َأ َر ْد ُت َأنْ آتِ َي ُه،
َف َس ِم ْع ُت َص ْوت ًا َق ِد ْارت َف َعَ ،ف َت َخ َّوف ُ
َف َذ َك ْر ُت قوله« :ال ت َْب َر َح ح َّت ٰى آتِ َي َك» ،فلم َأ ْب َر ْح َح َّت ٰى أتانيَ ،ف ُق ْل ُت :لقد َس ِم ْع ُت َص ْوت ًا
«ذ َ
«و َه ْل َس ِم ْع َت ُه ؟» قلت :ن ََعم ،قالَ :
اك ِج ُ
بريل َأتاني،
ت ََخ َّوف ُ
ْت منهَ ،ف َذ َك ْر ُت له ،فقالَ :
قلتَ :وإنْ زَ ن َٰى َوإنْ َس َر َق؟
الج َّن َة»ُ ،
فقالَ :من مات ِم ْن ُأ َّمتِ َك ال ُيش ِر ُك بِاهلل َشيئ ًا َد َخ َل َ
متفق عليه ،وهذا ُ
لفظ البخاري.
«وإن زَ ن َٰى َوإن َس َر َق»ٌ .
قالَ :
ِ
رسول اهلل ^ قال« :لو كان لي
عن
 466/10ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه ْ
ال َو ِع ِ
ِم ُ ُ ٍ
ندي منه َشي ٌء ،إلاَّ َشي ٌء ُأر ِ
الث َلي ٍ
صد ُه
ْ ْ
ثل أ ُحد َذ َهب ًاَ ،ل َس َّرني ألاَّ ت َُم َّر َع َل َّي َث ُ َ
ْ
لِدَ ٍ
ين» .متفق عليه.

غريب الحديث:

حرة :أرض ذات حجارة سوداء.
ّ
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ِ
أرصده :أعده وأحفظه.

هداية أ
الحاديث:

 )1بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ،وأن من حقق التوحيد دخل الجنة ،بال
عذاب وال حساب.

الغنى في قلبه صلوات اهلل
بي ^ أزهد الناس في الدنيا ،مع تمام
ٰ
 )2كان ال َّن ُّ
وسالمه عليه.

يطغى ويتكبر ﴿ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
على من كثر ماله في الدنيا أن
ٰ
 )3الغالب ٰ
ﮚ ﮛ ﮜ﴾.

 )4حسن أدب أبي ذر رضي اهلل عنه مع الرسول ^؛ فقد َّ
عظم أمره ،ولم يخالفه ولو
كان لحاجة ومصلحة مظنونة .فكل الخير في اتباع المعصوم ^.

الم َوفَّق من ُرزق
 )5المال خير عون للعبد الصالح في إنفاقه في وجوه الخير ،والعبد ُ
علم ًا وما ً
ال ،فهو ينفق ماله بما يعلم من وجوه الخير.
ُ
إلى َم ْن ُه َو َأ ْس َف َل ِم ْن ُك ْمَ ،وال
 467/11ــ وعنه قال :قال رسول اهلل ^« :ان ُْظ ُروا ٰ
ِ
متفق عليه ،وهذا
عم َة اهلل َع َل ْي ُك ْم»ٌ .
إلى َم ْن ُه َو َفو َق ُكمَ ،ف ُه َو َأ ْجدَ ُر أال ت َْز َد ُروا ن َ
َت ْن ُظ ُروا ٰ
لفظ مسلمٍ .

ِ
َ َ
ِ
المال َو َ
الخ ْل ِق،
عليه في
إلى َم ْن ُف ِّض َل
وفي رواية البخاري« :إذا نَظ َر أ َح ُد ُك ْم ٰ
إلى َم ْن هو َأ ْس َف ُل ِم ْن ُه».
َف ْل َي ْن ُظ ْر ٰ

غريب الحديث:
أجدر :أحق.

تزدروا :تستصغروا وتحتقروا.

هداية الحديث:

تعالى ،ولو كان العبد دون غيره في النعم.
على شكر نعم اهلل
ٰ
 )1الحث ٰ
 )2الشريعة جاءت بإصالح النفوس وتهذيب أحوال الناس.

باب ف�ضل الزهد يف الدنيـا

335

ِ
س َع ْب ُد الدِّ ي َنا ِر َوالدِّ ْر َهمِ َوال َق ِطي َف ِة
بي ^ ،قال« :تَع َ
 468/12ــ وعنه عن ال َّن ِّ
يص ِة ،إنْ ُأ ْع ِطي ِ
َو َ
رض َي ،وإنْ َل ْم ُي ْع َط َل ْم َي ْر َ
ض» .رواه البخاري.
الخ ِم َ
َ

غريب الحديث:
تعس :هلك.

القطيفة :ثوب له خمل.

الخميصة :الكساء المخطط.

هداية الحديث:

 )1البد لإلنسان من عبودية؛ فإما أن يكون عبد ًا هلل ،وإما أن يكون عبد ًا للشهوات.
تعالى ،فصار صاحبه يفرح إن ُأعطي ،ويحزن إن ُمنع.
 )2املذموم من َشغَ َله المال عن اهلل
ٰ
 469/13ــ وعنه رضي اهلل عنه قالَ :ل َق ْد َ
الص َّف ِةَ ،ما
رأ ْي ُت َس ْب ِع َ
ين ْ
من َأ ْه ِل ُّ
رداء ،إما إزَ ارَ ،و َإما ِكس ٌاءَ ،ق ْد رب ُطوا في َأ ْع َن ِ
ِ
اق ِه ْمَ ،ف ِم ْن َها َما َي ْب ُلغُ
ََ
ٌ
م ْن ُه ْم َر ُج ٌل عليه ٌ َّ
َ
ده كر ِ
الكعبي ِنَ ،فيجمع ُه بِي ِ
ِ
نِ ْص َ
اه َي َة َأنْ ت َُر ٰى َع ْو َرت ُُه .رواه
َ ْ َ ُ َ
َ
ف َّ
السا َق ْي ِنَ ،وم ْن َها َما َي ْب ُلغُ َ ْ َ ْ
البخاري.

غريب الحديث:

إلى مكان في
أهل الصفة :هم أضياف اإلسالم ،من فقراء الصحابة ،كانوا يأوون ٰ

بالص َّفة.
بي ^ُ ،عرف ُّ
آخر مسجد ال َّن ِّ
رداء :ما يستر عالي البدن فقط.

اإلزار :ما يستر أسفل البدن فقط.

هداية الحديث:

الص َّفة من صحابة
 )1التق ُّلل في الدنيا هو حال سادات هذه األمة ،ومنهم أهل ُّ
رسول اهلل ^.
على أيديهم فتحت
 )2الفقر اليمنع العامل من االجتهاد في الخير ،فأولئك الزهاد ٰ
البالد وقلوب العباد .فيا أيها الفقير الصابر ال تحزن!.
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الك ِ
رسول اهلل ^ِ ُّ :
الم ْؤ ِم ِن َو َج َّن ُة َ
ُ
اف ِر».
 470/14ــ وعنه قال :قال
«الدن َْيا س ْج ُن ُ

رواه مسلم.

هداية الحديث:

حتى جعلها أشبه بالسجن للمؤمن.
على اللهٰ ،
 )1هوان الدنيا ٰ
 )2من استغرق دنياه بالنعيم الخالص ولم تصبه المصائب ،فليفتش عن قلبه وعمله؛
بي ^ وصف حال المؤمن مع الدنيا بحال السجين!
ألن ال َّن َّ
رسول اهلل ^ بِم ِ
ُ
نك َب َّي،
مر رضي اهلل عنهما قال :أخذ
َ
 471/15ــ وعن ابن ُع َ
الدن َْيا كأن َ
ريبَ ،أ ْو َعابِ ُر َس ٍ
فقالُ :
بيل».
«ك ْن في ُّ
َّك َغ ٌ
ِ
َو َك َ
أص َب ْح َت
ان ُ
عمر رضي اهلل عنهما يقولَ :إذا َأ ْم َس ْي َت َفال َت ْن َتظ ِر َّ
الص َب َ
احَ ،و َإذا ْ
ابن َ
ِ ِ ِ
ِ
لمر ِ
ض َكَ ،و ِم ْن َح َياتِ َك لِ َم ْوتِ َك .رواه البخاري.
َفال َت ْن َتظ ِر َ
الم َسا َءَ ،و ُخ ْذ م ْن ص َّحت َك َ َ
قالوا في شرحِ َهذا :معناه :ال ت َ
الدن َْياَ ،وال َت َّت ِخ ْذ َها َو َطن ًاَ ،وال ت َُحدِّ ْث
إلى ُّ
َركن ٰ
باالعتِ ِ
ول الب َق ِ
َن ْفس َك بِ ُط ِ
يب
يهاَ ،وال
اء ِف َ
ْ
ناء بِ َهاَ ،وال َت َت َع َّل ْق ِم ْن َها إلاَّ بِ َما َي َت َع َّل ُق بِ ِه ا ْلغَ ِر ُ
َ
َ
ريد َّ
إلى َأ ْه ِل ِه.
يب ا َّلذي ُي ُ
الذ َه َ
في َغ ْي ِر َو َطنِ ِهَ ،وال ت َْش َت ِغ ْل ِف َ
يها بِ َما ال َي ْش َت ِغ ُل بِ ِه ا ْلغَ ِر ُ
اب ٰ
يق.
َوباهلل ال َّت ْو ِف ُ

هداية الحديث:

على محبته له.
بي ^
َ
 )1إن أخذ ال َّن ِّ
بمنكب ْي عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما دليل ٰ
 )2استحباب مسك المع ِّلم كتف المتع ِّلم عند التعليم والموعظة ،وذلك للتأنيس والتنبيه.
على إيصال الخير ألمته.
 )3حرص ال َّن ِّ
بي ^ ٰ
ممر.
مقر ،بل هي دار ٍّ
 )4اإلنسان في هذه الدنيا مسافر ،فالدنيا ليست دار ٍّ
 )5المؤمن في الدنيا غريب؛ ألن الجنة هي موطنه األول ﴿ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
فعدوه الشيطان هو الذي أخرجه منها ،وسباه ،فهو اآلن يعيش في سجن
ﯚ﴾
ُّ
ِ
إلى وطنه!.
األسرَ ،يح ُّن أبد ًا ٰ
ٍ
اس َس ْه ِل ِ
 472/16ــ وعن أبي ا ْل َع َّب ِ
اعدي رضي اهلل عنه قال :جا َء
الس
ِّ
بن َس ْعد ّ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
هلل،
لى َع َم ٍل إذا َعم ْل ُت ُه َأ َح َّبني ا ُ
بي ^ ،فقال :يا رسول اهللُ ،د َّلني َع ٰ
إلى ال َّن َّ
َر ُج ٌل ٰ

باب ف�ضل الزهد يف الدنيـا

337

ِ
ِ
ِ
يما ِع ْندَ ال َّن ِ
اس ُي ِح َّب َك
اس ،فقال:
«ازه ْد في ُّ
َ
الدن َْيا ُيح َّب َك ا ُ
َو َأ َح َّبني ال َّن ُ
هللَ ،و ْاز َه ْد ف َ
ٍ
حسنة.
اجه وغيره بأسانيد
اس» .حديث
ٌ
حسن رواه ابن َم َ
ال َّن ُ

هداية الحديث:

إلى اهلل
على السؤال عما ينفعهم ،ويقربهم ٰ
 )1حرص الصحابة رضي اهلل عنهم ٰ
تعالى.
ٰ
أحبه مواله.
إلى ما عند اهلل َّ
َ )2من تق َّلل من الدنيا وتط َّلع ٰ
 )3الترغيب في عدم الطمع بما في أيدي الناس ،ولذلك كان الرسل عليهم الصالة
والسالم جميع ًا اليسألون الناس أجر ًا.
َّ
 473/17ــ وعن ال ُّنع َم ِ
بن بشي ِر رضي اهلل عنهما َ
الخ َّط ِ
ان ِ
قالَ :ذ َك َر ُع َم ُر ْبن َ
اب
ْ
َ
رسول اهلل ^ َي َظ ُّل ا ْل َي ْو َم
الد َنيا ،فقالَ :ل َق ْد َر َأ ْي ُت
اس ِم َن ُّ
رضي اهلل عنه َما َأ َص َ
اب ال َّن ُ
الد َق ِل َما َي ْم ُ
أل بِ ِه َب ْط َن ُه .رواه مسلم.
َي ْل َتويَ ،ما َي ِج ُد ِم َن َّ
يء ال َّت ْم ِر.
َّ
«الد َق ُل» بفتح الدال المهملة والقافَ :ر ِد ُ

هداية الحديث:

 )1الدنيا ليست معيار ًا لحال العبد ومقامه عند ربه ،فهذا رسول اهلل ^ أكرم الخلق
تعالى يبيت جائع ًا.
على اهلل
ٰ
ٰ
على الدنيا.
 )2زهد ال َّن ِّ
على الجوع ،إيثار ًا لآلخرة ٰ
بي ^ في الدنيا ،وصبره ٰ
 474/18ــ وعن عائش َة رضي اهلل عنها قالت :ت ُُو ِّف َي َر ُس ُ
ول اهلل ^َ ،و َما في َب ْيتِي
ِم ْن َش ٍ
يء َي ْأ ُك ُل ُه ُذو َكبِ ٍد  ،إلاَّ َش ْط ُر َش ِعي ٍر في َر ٍّف ليَ ،ف َأ َك ْل ُت ِم ْن ُه َح َّت ٰى َطال ع َل َّيَ ،ف ِك ْل ُت ُه
ْ
متفق عليه.
َف َفنِيٌ .
ِ
ِ
َ
َ
مذي.
فس َر ُه ال ِّت ْر ُّ
«ش ْطر َشعي ٍر» أ ْيَ :ش ْي ٌء م ْن َشعي ٍرَ ،كذا َّ

غريب الحديث:

ذو كبد :أي ذو حياة.

هداية الحديث:

بي ^ في الدنيا ،وبيان صفة الحياة التي كان يعيشها بيت النبوة.
 )1زهد ال َّن ِّ
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تعالى.
 )2من رزقه اهلل شيئ ًا أو أكرمه بكرامة ،فالواجب عليه مالحظة شكر اهلل
ٰ
الحارث ِ
ت َ ِ
ِ
أخي ُجوي ِر َي َة بِ ْن ِ
 475/19ــ وعن عمر ِو ِ
ؤمنين
الم
بن
َ
الحارث ُأ ِّم ُ
َْ
ُ
رسول اهلل ^ ع ْندَ َم ْوتِ ِه ِدي َنار ًاَ ،وال ِد ْر َهم ًاَ ،وال َع ْبد ًا،
«ما ت ََر َك
رضي اهلل عنهما قالَ :
َ
َوال َأ َم ًة ،و َ
الب ِن
ال َش ْيئ ًا ،إلاَّ بغْ َل َت ُه ا ْل َب ْي َضا َء ا َّلتي َكان َي ْر َك ُب َهاَ ،و ِس َ
الح ُهَ ،وأ ْرض ًا َج َع َل َها ْ

الس ِ
بيل َصدق ًة» .رواه البخاري.
َّ

هداية الحديث:

 )1األنبياء ال ُي َو ِّر ُثون درهم ًا والدينار ًا ،وماتركوه صدقة.
إلى اآلخرة.
 )2من أحب لقاء اهلل
تعالى فليخفف من أثقال الدنيا ،إال ما كان وسيلة ٰ
ٰ
ِ
 476/20ــ وعن َخ َّباب ِ
رسول اهلل ^
اج ْرنَا َم َع
األر ِّت رضي اهلل عنه قالَ :ه َ
بن َ
ِ
َ
ات َو َل ْم َي ْأ ُك ْل ِم ْن َأ ْج ِر ِه َش ْيئ ًا،
س َو ْج َه اهلل
لى اللهَ ،ف ِم َّنا َم ْن َم َ
َن ْل َتم ُ
تعالىَ ،ف َو َق َع أ ْج ُرنا َع ٰ
ٰ
ِم ْن ُه ْم ُم ْص َع ُب بن ُع َم ْير رضي اهلل عنهُ ،قتِ َل َي ْو َم ُأ ُح ٍدَ ،وت ََر َك ن َِم َرةًَ ،ف ُك َّنا َإذا َغ َّط ْي َنا بِ َها
ُ
رسول اهلل ^ َأنْ نُغَ ِّط َي
َر ْأ َس ُه َبدَ ْت ِر ْجال ُهَ ،و َإذا َغ َّط ْي َنا بِ َها ِر ْج َل ْي ِه َبدَ ا َر ْأ ُس ُهَ ،ف َأ َم َرنا
َر ْأ َس ُهَ ،ون َْج َع َل َع َل ٰى ِر ْج َل ْي ِه َش ْيئ ًا ِم َن ا ِ
ت َل ُه َث َم َرت ُُهَ ،ف ُهو َي ْه ِد ُب َها.
إل ْذ ِخرَ ،وم َّنا َم ْن َأ ْي َن َع ْ
متفق عليه.
ٌ
ٍ
ِ
صوف .وقولهَ :
«أ ْي َن َعت» َأ ْي :ن ِ
ت َو َأ ْد َر َكت .وقوله:
كس ٌاء ُم َل َّو ٌن ِم ْن
َض َج ْ
«ال َنم َرةُ»َ :
ِ
«يهدب َها» هو بفتح ِ
وهذ ِه
يها،
الياء وضم الدال وكسرهاُ ،لغَ َتانَ ،أ ْيَ :يق ِْط ُف َها َو َي ْج َتنِ َ
َْ ُ
ِ
فيها.
تعا َل ٰى َع َل ْي ِه ْم ِم َن ُّ
الدن َْيا َوت ََم َّك ُنوا َ
لما َف َت َح اهلل َ
است َع َ
ارةٌ َ
ْ

غريب الحديث:

اإلذخر :نبات طيب الرائحة.

هداية الحديث:

تحمل المشاق في سبيل نصر الدين،
على ُّ
 )1وصف صبر الصحابة رضي اهلل عنهم ٰ
تعالى ،فجدير بأهل اإليمان االقتداء بطريقة
فهم هاجروا يطلبون أجرهم من اهلل
ٰ
السابقين األولين.
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 )2إن اهلل سبحانه يعطي الدنيا لمن أحب ومن لم يحب ،وال يعطي الدِّ ين واآلخرة
إال لمن أحب.

ُ
رسول اهلل ^:
اعدي رضي اهلل عنه قال :قال
الس
ِّ
 477/21ــ وعن َس ْه ِل بن َس ْعد َّ
وض ٍةَ ،ما س َقى َك ِ
ِ ِ
افر ًا ِم ْن َها َشرب َة َم ٍ
اح َب ُع َ
اء» .رواه
« َل ْو َكانَت ُّ
َْ
الدن َْيا تَعد ُل ع ْندَ اهلل َج َن َ
َ ٰ
الترمذي وقال :حديث حسن صحيح.

هداية الحديث:

على اهلل سبحانه ،فهي التساوي جناح بعوضة.
 )1هوان الدنيا ٰ
 )2قيمة الدنيا بأن تجعلها طريق ًا تعبرها ،ال أن تعمرها كأنك خالد فيها ،وتهجر
اآلخرة كأنك غافل عنها.
َ
رسول اهلل ^ يقول:
سمعت
وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه قال:
ُ
 478 /22ــ َ
ِ
َ
الدن َْيا َم ْل ُعون ٌَةَ ،م ْل ُع ٌ
الى َو َما َواال ُهَ ،وعالم ًا َو ُم َت َع ِّلم ًا».
«أال إنَّ ُّ
ون َما فيها ،إلاَّ ذكْ َر اهلل ت ََع ٰ
ٌ
حسن.
حديث
رواه الترمذي وقال:
ٌ

غريب الحديث:

ملعونة :ساقطة ُم َبغَّ ضة.

هداية الحديث:

 )1كل مافي الدنيا لعب ولهو ،إال ذكر اهلل وما كان سبب ًا في ذلك ،فالعاقل من عرف
قيمة الدنيا ومافيها من الغرور.

المكرمون من الدنيا الفانية.
 )2شرف العلم وأهله ،فهم
َّ

على سبيل نجاة ،فكن
 )3الناس في طلب العلم قسمان :عالم أو متعلم ،وهما ٰ
وتربح.
تنج
واحد ًا منهما ُ
ْ
ٍ
رسول اهلل ^« :لاَ
ُ
عب ِد اهلل ِ
مسعود رضي اهلل عنه قال :قال
بن
 479/23ــ وعن ْ
ٌ
حديث حسن.
التر ِمذي وقال:
َت َّت ِخ ُذوا َّ
الض ْي َع َة َف َت ْر َغ ُبوا في ُّ
الدن َْيا» .رواه ْ

غريب الحديث:

الضيعة :العقار.
ّ
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هداية الحديث:

إلى انصراف القلب إليها ،والغفلة عن
 )1النهي عن االستكثار من الدنيا ،مما يؤدي ٰ
اآلخرة.
الش ّر.
على هداية األمة لطرق الخير ،وتجنيبها طرق ّ
 )2حرص ال َّن ِّ
بي ^ ٰ
 480/24ــ وعن ِ
ِ
بن عم ِرو ِ
عبد اهلل ِ
مر َع َل ْي َنا
بن
العاص رضي اهلل عنهما قالَّ :

ُ
«ما َ
وه ٰىَ ،ف َن ْح ُن
نحن
هذا؟» َف ُق ْل َناَ :ق ْد َ
رسول اهلل ^َ ،و ُ
نعالج ُخ ّص ًا َل َنا ،فقالَ :
ُ
ن ِ
األم َر إلاَّ َأ ْع َج َل ِم ْن ذلِ َك» .رواه أبو داود والترمذي بإسناد
ْ
ُصل ُح ُه ،فقال« :ما َأ َر ٰى ْ
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
البخاري ومسلم ،وقال الترمذي:
ٌ
ٌ

غريب الحديث:

وس ِّمي به لما فيه من
ُخ ّص ًا :هو بيت من خشب وقصب ،ويصلح بالطينُ ،
الخصاص ،وهي الفرج واألثقاب.

هداية الحديث:

 )1إن معالجة البيت وإصالحه إذا فسد وتعرض للسقوط ،ليس من التعلق المذموم
بالدنيا.
على العبد أن يضع الموت نصب عينيه ،وأن يعتقد أنه أقرب شيء إليه.
ٰ )2
 )3المقصود من هذا التوجيه النبوي ،هو قطع تع ُّلق القلوب بالدنيا ،وليس هجرها

بالكلية ﴿ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾.
َ
اض رضي اهلل عنه َ
481/25ــ وعن َك ْع ِ
ب ِ
بن ِع َي ٍ
رسول اهلل ^ يقول:
سمعت
قال:
ُ
ِ
ِ
«إنَّ ِّ ٍ ِ
الم ُ
ٌ
حسن صحيح.
حديث
الترمذي و َقال:
ال» .رواه
ٌ
لكل َّأمة ف ْت َنـ ًةَ ،وف ْت َن ُة ُأ َّمتي َ

هداية الحديث:

تعالى في األمم ،و«إن السعيد لمن ُج ِّنب الفتن ،ولمن
 )1إن االبتالء بالفتن سنة اهلل
ٰ
ابتلي فصبر».

إلى
على المال ٌ
سبب في فساد العالقات؛ ألنه يورث الشح ،والشح يؤدي ٰ
 )2الحرص ٰ
تقطع األرحام ﴿ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾.
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ْ
يجعل الدنيا في يده،
على اإلنسان أن يكون زاهد ًا في الدنيا ،راغب ًا في اآلخرةَ .ف ْل
ٰ )3
ال في قلبه.
ستغنى عنه ،وال ُي ْر َغب فيه.
 )4الفقيه من كان المال عنده بمنزلة بيت الخالء؛ ال ُي
ٰ
ويقال :أبو ِ
ُ
ان ِ
عبد اهلل ،ويقال :أ ُبو َل ْي َل ٰىُ ،ع ْث َم َ
بن
 482/26ــ وعن أبي َع ْم ٍرو،
وى هذه ِ
الخ َص ِ
َع َّف َ
ال:
الب ِن َآد َم َح ٌّق في ِس ٰ
س ْ
بي ^ قالَ « :ل ْي َ
ان رضي اهلل عنه أنَّ ال َّن َّ
ِ
الخب ِزَ ،والم ِ
َبي ٌت َيس ُك ُن ُهَ ،و َث ْو ٌب ُيواري َع ْو َرت َُهِ ،
وج ْل ُ
الترمذي وقال:
اء» .رواه
َ
ْ
ف ُ ْ
ْ
حديث صحيح().
ِ
ُ
داو َد ُس َل ْي َم َ
يقولَ :س ِم ْع ُت ال َّن ْض َر
لخي
قال
الترمذيَ :س ُ
ان َ
معت َأ َبا ُ
بن َسالمٍ َ
الب َّ
يقولِ :
الخب ِز ،و َق َ
س َم َع ُه َإد ٌام .و َق َ
ُ
ال َغ ُيرهُ :ه َو َغ ِل ُ
الج ُ
يظ ُ
لفُ :
ال
ْاب َن ُش َم ْي ٍل
الخ ُبز َل ْي َ
كالج َوالِ ِق َو ُ
الم َر ُاد بِ ِه ُه َنا ِو َع ُاء ُ
الخ ْرجِ  .واهلل أعلم.
َ
الخ ْب ِزَ ،
اله َر ِو ُّيُ :
تنبيـه:
تعالى ــ في
هذا الحديث من اإلسرائيليات  ،وقال اإلمام أحمد ــ رحمه اهلل
ٰ
بي
حريث ابن السائب أحد رواة الحديث:
ٰ
«روى حديث ًا منكر ًا عن عثمان عن ال َّن ِّ
بي ^ ،يعني هذا الحديث» .وعن الدارقطني أنه ُسئل عن
^ ،وليس هو عن ال َّن ِّ
الحديث ،فقال:

«وهم فيه حريث ،والصواب عن الحسن بن حمران عن بعض أهل الكتاب».
ِ
ِ
وعن ِ
ِ
عبد اهلل ِ
بن ِّ
المشددة المعجم َت ْي ِن ــ
والخاء
الشين
الش ِّخي ِر ــ بكسر
 483/27ــ ْ
رضي اهلل عنه أن َُّه َ
قال :أت َْي ُت ال َّنبي ^َ ،و ُه َو َيق َْر ُأ﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ﴾ ،قالَ « :ي ُق ُ
ول
َّ
لت َف َأ ْف َني َ َ
بس َت
ابن َآد َم ِم ْن مالِ َك إلاَّ ما َأ َك َ
ابن َآد َمَ :مالي َماليَ ،و َهل َل َك َيا َ
ُ
ت ،أ ْو َل ْ
ْ
ت»؟ .رواه مسلم.
ْت َف َأ ْم َض ْي َ
تَ ،أ ْو ت ََص َّدق َ
َف َأ ْب َل ْي َ

هداية أ
الحاديث:

 )1وازنت الشريعة بين األمور ،فرغّ بت في اآلخرة ،فهي الوطن الذي ُيرغب فيه
على أخذ النصيب من الدنيا دون مكاثرة.
أبد ًا ،وحثت ٰ

( )1الحديث إسناده ضعيف.
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مأوى أو صدقة.
إلى اآلخرة ،كمأكل أو ملبس أو
ٰ
 )2المال النافع هو ما كان مركب ًا ٰ
ِ
بي ^:
 484/28ــ وعن عبد اهلل بن ُمغَ َّف ٍل رضي اهلل عنه قال :قال َر ُج ٌل لل َّن ِّ
ول؟» قالَ :واهلل إنِّي ُ
رسول اهللَ ،واهللِ إنِّي ُ
أل ِح ُّب َكَ ،ف َق َ
َ
ال َل ُه« :ان ُْظ ْر ماذا ُتق ُ
أل ِح ُّب َك،
يا
ِ
ِ ِ َ ِ ِ
ٍ
َ
َث َ
إلى َمن
الث َم َّرات ،فقال« :إنْ ُك ْن َت تُح ُّبني َفأع َّد لل َف ْق ِر تج َفاف ًا ،فإنَّ ال َفق َْر أ ْس َر ُع ٰ
ِ
ِ
ِ
الترمذي وقال حديث حسن.
إلى ُم ْن َت َها ُه» .رواه
ُيح ُّبني م َن َّ
الس ْي ِل ٰ
ِ
ِ
اف» بكس ِر ِ
ِ
وإسكان ِ
المثناة ُ
«ال ِّت ْج َف ُ
وبالفاء المكررةَ ،و ُه َو َش ْي ٌء
الجيم
فوق
التاء
س ،لِي َّت َقى بِ ِه َ
األ َذ ٰىَ ،و َق ْد َي ْل َب ُس ُه اإلن َْس ُ
ان.
ُي ْل َب ُس ُه ال َف َر ُ ُ ٰ

هداية الحديث:

بي ^ ،فعالمة محبة الرسول ^ أن يكون العبد
 )1ال ارتباط بين
الغنى ومحبة ال َّن ِّ
ٰ
أحب.
بس َّنته ،ومن كان للرسول ^ َ أتبع ،فهو له ُّ
أعظم اتِّباع ًا له ،وتمسك ًا ُ
بي ^ أنه قال« :نعم المال الصالح للعبد الصالح» ،فمدح المال
 )2ثبت عن ال َّن ِّ
الحالل إذا وقع في حقه.

الدنيا ،فال يجتمع في قلب
بي ^ لزمه التق ُّلل من ترف ُّ
على متابعة ال َّن ِّ
َ )3من َحرص ٰ
ِ
ِ
ملذات الدنيا ،والتثاقل
اآلخرة ،مع االنغماس في
الحب الصادق للدا ِر
المؤمن
ُّ
إليها.

تنبيـه:

التقوى» ،وال
بعض الناس من هذا الحديث« :أن الفقر مالزم ألهل
قد َيفهم
ُ
ٰ

بي ^،
الغنى وسعة المال ،مع لزوم
ارتباط بينهما ،بل قد يجتمع
ٰ
التقوى ومحبة ال َّن ِّ
ٰ
على المؤمن قدر ًا رفع ًة
على عموم البالء ،وأنه واقع ٰ
وإنما المراد بالحديث :الصبر ٰ
في درجاته ،وتكفير ًا لسيئاته.

المعنى رواية للحديث في صحيح ابن حبان عن عبد اهلل بن ُمغَ ّفل
ويدل لهذا
ٰ
ُ
ٌ
حبك ،فقال له
أتى
بي ^ ،فقال :واهلل يارسول اهلل إنِّي أ ُّ
رجل ال َّن َّ
رضي اهلل عنه قالٰ :
ِ
إلى منتهاه».
إلى َمن ُي ُّ
حبني من السيل ٰ
رسول اهلل ^« :إن الباليا أسرع ٰ
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ٍ
ُ
 485/29ــ وعن َك ِ
عب ِ
«ما
مالك رضي اهلل عنه قال :قال
بن
رسول اهلل ^َ :
الشر ِ
ان َجائِ ِ
ِذ ْئب ِ
المر ِء َع َلى َ ِ
عان ُأ ْر ِسال في َغ َنمٍ بِ َأف َْسدَ َلها ِم ْن ِح ْر ِ
ف لِ ِدينِه».
َ
المال َو َّ َ
ص َ ْ
ٰ
ٌ
حسن صحيح.
حديث
رواه الترمذي وقال:
ٌ

هداية الحديث:

الغنى إذا لم
على جمع المال بأي طريق ،مما يفسد الدين؛ ألن
ٰ
 )1إنَّ الحرص ٰ
تقوى ُيطغي العبد.
يصاحبه
ٰ
فعلى المرء أن ُيع ِّلمها القناعة.
 )2النفس طماعة،
ٰ
 486/30ــ وعن عبد اهلل بن َمسع ٍ
ُ
على
ود رضي اهلل عنه قال :ن َ
ْ ُ
َام رسول اهلل ^ ٰ
َح ِ
ام َو َق ْد أ َّث َر في َج ْنبِ ِهُ .ق ْل َنا :يا َر ُس َ
«مالي
صيرَ ،ف َق َ
ول اهلل ل ِو ات ََّخ ْذنَا َل َك ِو َطا ًء ،فقالَ :
الدنْيا إلاَّ َكر ِ
ٍ
اك ٍ
اح َوت ََر َك َها».
َولِ ُّ
اس َت َظ َّل ت َْح َ
ت َش َج َرة ُ ،ث َّم َر َ
ب ْ
لد َنيا؟ َما أنَا في ُّ َ
َ
ٌ
حسن صحيح.
حديث
رواه الترمذي وقال:
ٌ

غريب الحديث:

وطاء :فراش ًا تطؤه وتنام عليه.
ً

هداية الحديث:

بي ^ ،وتَق ُّل ِله من الدنيا﴿ ،ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾.
 )1بيان زهد ال َّن ِّ
أسرع انقضا َءها!
 )2ضرب المثل للدنيا باستراحة مسافرتحت ظل شجرة ،فما
َ

ُ
رسول اهلل ^َ « :ي ْد ُخ ُل
 487/31ــ وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :قال
األغْ نِي ِ
راء الج َّن َة َقب َل َ
ُ
ٌ
صحيح.
حديث
اء بِ َخ ْم ِس َمائ َِة َعامٍ» .رواه الترمذي وقال:
الف َق ُ
ٌ
َ
ْ

هداية الحديث:

 )1الفقراء أسبق أهل الجنة دخو ً
ال؛ ألن الفقراء الصابرين ليس عندهم مايشغلهم
عن اآلخرة.

يصبر،
 )2المال في الغالب َي ُص ُّد العبد ويؤخره عن العمل الصالح ،فمن كان فقير ًا َف ْل
ْ
ِ
يحمد اهلل تعالىَ ،و ْل ْ
يهنأ بهذه البشارة النبوية.
َو ْل
ٰ
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ان ِ
 488 /32ــ وعن ِ
ابن َع َّب ٍ
وعم َر َ
بي ^
بن ُ
اس ْ
الح َص ْين رضي اهلل عنهم عن ال َّن ِّ
الف َق َرا َءَ ،و َّ
قالَّ :
الج َّن ِةَ ،ف َر َأ ْي ُت َأكْ ث ََر َأ ْه ِل َها ُ
اط َل ْع ُت في ال َنا ِرَ ،ف َر َأ ْي ُت َأكْ ث ََر
«اط َل ْع ُت في َ
ٍ
عباس.
متفق عليه من رواية ابن
َأ ْه ِل َها ال ِّن َسا َء»ٌ .
ِ
عم َ
صي ِن رضي اهلل عنه.
ران بن ُ
ورواه البخاري ْأيض ًا من رواية ْ
الح ْ
بن ٍ
زيد رضي اهلل عنهما ِ
 489/33ــ وعن ُأسام َة ِ
بي ^ قالُ « :ق ْم ُت َع َل ٰى
عن ال َّن ِّ
ان َعام ُة َم ْن َد َخ َل َها الم ِ
اب َ ِ
َب ِ
وس َ
ونَ ،غ ْي َر َأنَّ
الجدِّ
ساك ُ
صح ُ
اب َ
ينَ ،و َأ َ
محب ُ
الج َّنةَ ،ف َك َ َّ
َ
ُ
ُِ ِِ
فق عليه.
إلى ال َّنا ِر» .م َّت ٌ
صح َ
َأ َ
اب ال َّنار َقد أم َر بهم ٰ
الح ُّظ َو ِ
ِ
الض َع َفة.
الغ َن ٰى .وقد سبق بيان هذا في باب
فضل َّ
و(الج ُّد) َ
َ

هداية أ
الحاديث:

ِ
فقره! وإنما دخلها
 )1الفقراء أكثر أهل الجنة ،لكن ل ُيعلم أن الفقير لم يدخ ْله الجنة ُ
على البالء.
بعمله الصالح ،وصبره ٰ
على األعمال الصالحة ،ليحفظن أنفسهن من النار.
 )2حض النساء ٰ
 )3الجنة والنار مخلوقتان موجودتان.
«أصدَ ُق ِ
كل َم ٍة َقا َلها
بي ^ قالْ َ :
 490/34ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه عن ال َّن ِّ
ِ
شيء ما َخال اهلل َب ِ
ٍ
اعر َك ِلم ُة َلبِ ٍ
متفق عليه.
يدَ :أال ُك ُّل
اط ُل»ٌ .
َش ٌ َ

غريب الحديث:

لبيد :هو لبيد بن ربيعة أحد فحول الشعراء في الجاهلية ،أدرك اإلسالم ،ووفد
بي ^ ،وترك الشعر بعد إسالمه.
على ال َّن ِّ
ٰ
ما خال اهلل :ماعدا اهلل.

هداية الحديث:

بي ^ بالشعر الحسن ،فكان يستشهد بشطر البيت أحيان ًا.
 )1استشهاد ال َّن ِّ

تعالى باطل ضائع ال ينفع ،فما كان هلل دام واتصل ،وما كان
سوى اهلل
 )2كل شيء
ٰ
ٰ
لغير وجهه انقطع وانفصل.

إلى قائله.
ُّ )3
احلق ُيقبل ممن جاء به ،دون النظر ٰ
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 56ــ باب ف�ضل الجوع وخ�شونة العي�ش واالقت�صار على القليل من
الم أ�كول والم�شروب والملبو�س
وغيرها من حظوظ النفو�س وترك ال�شهوات
تعالى﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
قال اهلل
ٰ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﴾ [ مريم،]60-59 :
تعالى﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
وقال
ٰ

ﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
تعالى﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ [القصص 79 :ــ  ، ]80وقال
ٰ
ﮬ ﮭ ﮮ ﴾ [التكاثر ]8 :و َق َ
تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ال
ٰ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾ [اإلسراء .]18 :واآليات في
وم ٌة.
الباب كثيرةٌ َم ْع ُل َ

هداية آ
اليات:

الم َن َّع َ
مون في حظوظ أنفسهم.
 )1أهل الشهوات المحرمة هم المعرضون عن اهلل
تعالىُ ،
ٰ
 )2أهل العلم يبصرون مواقع الفتن لما معهم من الصبر واليقين.
بع ُ
 491/1ــ وعن َ
آل ُم َح َّمد ^ ِم ْن ُخ ْب ِز َش ِعي ٍر
عائش َة رضي اهلل عنها قالتَ :ما َش َ
ض َر ُس ُ
َي ْو َم ْي ِن ُم َت َتابِ َع ْي ِنَ ،ح َّت ٰى ُقبِ َ
متفق عليه.
ول اهلل ^ٌ .
آل م َحمد ^ م ْن ُذ َق ِد َم ِ ِ
ٍ
الث َلي ٍ
ال تِ َباع ًا،
ُ
وفي روايةَ :ما َش َ
َ
بع ُ ُ َّ
الب ِّر َث َ َ
المدي َن َة م ْن َط َعا ِم ُ
َح َّت ٰى ُقبِ َ
ض.

غريب الحديث:

ومن َي ُعولهم ِمن َخدَ مه.
محمد :المراد بهم أزواجهَ ،
آل َّ
الب ُّر :القمح.
ُ

هداية الحديث:

 )1إعراض الرسول ^ وأهله عن الدنيا ،وزهدهم فيها ،ولوشاء ألتته وهي راغمة.
 )2من ضاقت عليه الدنيا وأمر المعاشَ ،ف ْل ِ
يقتد بزهده وصبره عليه الصالة والسالم.
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َت ت َُق ُ
ولَ :واهللِ َيا ْاب َن ُأ ْختِي
 492/2ــ وعن ُع ْر َو َة َع ْن َعائش َة رضي اهلل عنها َأن َّها َكان ْ
الل؛ َثال َث َة َأ ِه َّل ٍة في َشهري ِنَ ،و َما ُأ ِ
الل ،ثم ال ِه ِ
اللُ ،ثم ال ِه ِ
إنْ ُك َّنا َل َن ْن ُظر إلى ال ِه ِ
وقدَ في
َْْ
َّ
ُ ٰ
َأبي ِ
َ
األس َو َد ِ
ِ
َارُ .ق ْل ُتَ :يا خا َل ُةَ ،ف َما َك َ
ان ُي ُ
ان :ال َّت ْم ُر
ات
رسول اهلل ^ ن ٌ
عيش ُك ْم؟ قالتْ :
َ
يران ِم َن َ
َ
كان لِر ُس ِ
األن َْصا ِرَ ،
ول اهلل ^ ِج ٌ
ائح ،وكانُوا
وكان ْ
َت َل ُه ْم َم َن ُ
َو َ
الم ُاء ،إال أن َُّه َق ْد َ َ
ِ
ُي ْر ِس ُل َ
متفق عليه.
إلى
رسول اهلل ِم ْن َأ َلبانِهاَ ،ف َي ْس ِقي َناٌ .
ون ٰ

غريب الحديث:

منائح :الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها غيره؛ ليشرب لبنها ،ثم يردها بعد حين.

هداية الحديث:

 )1جواز اإلخبار عن حال اإلنسان في قلة متاع بيته ،إذا كان في ذلك مدعاةٌ للموعظة
والتسخط.
واالعتبار ،واليقصد المسألة
ّ
 )2وصف الزهد الذي عاشه بيت النبوة؛ فعيشهم التمر والماء!.
ٍ
ين
المق ُْب ِر ِّي َع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّه َم َّر بِ َق ْو ٍم َب َ
 493/3ــ وعن أبي سعيد َ
َأ ِ
ُ
الدن َْياَ ،و َل ْم
يدي ِه ْم شاةٌ َم ْص ِل َّي ٌةَ ،فدَ َع ْو ُهَ ،ف َأ َب ٰى َأن َي ْأ ُك َل ،وقالَ :خرج
رسول اهلل ^ ِم َن ُّ
الش ِعي ِر .رواه البخاري.
َي ْش َب ْع ِم ْن ُخ ْب ٍز َّ
«م ْص ِل َّي ٌة» بفتحِ الميمَ :أ ْيَ :م ْش ِو َّي ٌة.
َ
هداية الحديث:
 )1استحباب دعوة أهل الصالح والفضل للطعام.
على متابعة الرسول ^ ،والتخفف من الشهوات
 )2حرص الصحابة رضي اهلل عنهم ٰ
ومتاع الدنيا.
على القليل من
 )3بيان ما كان عليه رسول اهلل ^ من خشونة العيش ،واالقتصار ٰ
المأكول والمشروب.
أنس رضي اهلل عنه قالَ « :لم َي ْأ ُك ِل ال َّنبِي ^ َعلى ِخ َو ٍ
494/4ــ وعن ٍ
ان َح َّت ٰى
ْ
ٰ
ُّ
ات» .رواه البخاري.
وما َأ َك َل ُخ ْبز ًا ُم َر َّقق ًا َح َّت ٰى َم َ
َ
ماتَ ،
ٍ
رأى َشا ًة َسميط ًا بِ َع ْينِ ِه َق ُّط».
وفي
«وال ٰ
رواية لهَ :
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غريب الحديث:

ِخوان :ما يوضع عليه الطعام عند األكل ،فإذا وضع عليه طعام فهو مائدة.
الس ِّن.
شاة سميط ًا :الشاة التي ت ٰ
ُشوى ،وإنما ُيفعل ذلك بالشاة صغيرة ِّ

هداية الحديث:

 )1استحباب عدم التشبه بأهل الترف واإلسراف في األكل والشرب والملبس.
 )2بيان زهد رسول اهلل ^ في الدنيا ،وإعراضه عن ِّ
مالذها ،ومشاركته الفقراء في
مأكلهم ومشربهم تطييب ًا لقلوبهم.
ِ
عمان ِ
بن بشي ٍر رضي اهلل عنهم قالَ « :ل َقد َر َأ ْي ُت َنبِ َّي ُك ْم ^ َوما
 495/5ــ وعن ال ُّن
الد َق ِل ما َي ْم ُ
أل بِ ِه َب ْط َن ُه» .رواه مسلم.
َي ِج ُد ِم َن َّ
يء.
َّ
«الد َق ُل» :ت َْم ٌر َر ِد ٌ

هداية الحديث:

بي ^؛ فقد كان اليجد كفاية ،النصرافه عن االنشغال بالملذات.
 )1زهد عيش ال َّن ِّ
بي ^.
على هدي ال َّن ِّ
على قلة ذات اليد ،فعاش ٰ
 )2السعيد من رزقه اهلل صبر ًا ٰ
ٍ
سعد رضي اهلل عنه قال« :ما َر َأ ٰى َر ُ
سهل ِ
ِ
سول اهلل ^ ال َّن ِق َّي
بن
 496/6ــ وعن
ِ
رس ِ
تعالى ح َّت ٰى َق َب َض ُه اهللَ ،ف ِق َ
يل َل ُهَ :ه ْل َك َ
ول اهلل
هلل
ِم ْن ِح َ
ين اب َت َعث َُه ا ُ
ان َل ُك ْم في َع ْهد ُ
ٰ
^ َم ِ
ناخ ُل؟ َ
ُ
رسول اهلل ^ ُم ْن ُخ ً
تعالى ح َّت ٰى َق َب َض ُه
هلل
قال :ما َر َأ ٰى
ال ِم ْن ِح َ
ين ْاب َت َعث َُه ا ُ
ٰ
الش ِعير َغير َم ْن ٍ
خول؟ َ
تعالىَ ،ف ِق َ
يل َل ُهَ :ك ْي َ
ف ُك ْن ُت ْم ت َْأ ُك ُل َ
قالُ :ك َّنا ن َْط َح ُن ُه َون َُنف ُخ ُه،
اهلل
ون َّ َ ْ َ
ٰ
َفي ِطير ما طار ،وما ِ
بق َي َث َّر ْينا ُه» .رواه البخاري.
َ
َ ُ
الياء،وه َو ُ
الح َّو َار ٰى،
قوله« :ال َّن ِق ّي»:هو بفتح النون وكسر القاف وتشديد
ُ
الخ ْب ُز ُ
الد ْر َم ُك.
َو ُه َوَّ :
اء م َث َّن ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
اة ِم ْن تحت ،ثم ٍ
أيَ :ب َل ْل َنا ُه
نونْ ،
قولهَ :ث َّر ْي َنا ُه ُه َو بثاء ُم َث َّلثَةُ ،ثم راء ُم َش َّد َدةُ ،ث َّم َي ُ
َّ
وع َج َّنا ُه.
َ

غريب الحديث:

ارى :وهو الخبز األبيض في عرفنا.
الح َّو ٰ
ال َّن ِق ّي :فسره المصنف بالخبز ُ
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هداية الحديث:

بي ^ وأصحابه من الزهد؛ فقد كانوا يأكلون ما تيسر لهم
 )1بيان ما كان عليه ال َّن ُّ
دون تك ُّلف.
 )2استحباب ترك طرق أهل الترف والنعيم الزائد في المأكل والمشرب والملبس،
اقتدا ًء بسيد ولد آدم رسول اهلل ^ والصحب الكرام رضي اهلل عنهم.
ُ
أو َلي َل ٍة،
 497/7ــ وعن أبي ُهرير َة رضي اهلل عنه قالَ :خ َر َج
رسول اهلل ^ َ
ذات َي ْو ٍم ْ
ِ
ِِ
ِ
اع َة؟»
فإذا ُه َو بأبي َب ْك ٍر َو ُع َم َر رضي اهلل عنهما قال« :ما ْ
الس َ
أخ َر َج ُكما م ْن ُب ُيوت ُكما هذه َّ
«و َأنا ،وا َّل ِذي َن ْفسي بِي ِد ِهَ ،
ول اهللَ .
وع يا َر ُس َ
أل ْخ َر َجني ا َّل ِذي َأ ْخ َر َج ُك َما،
الج ُ
قالَ :
قاالُ :
َ
ِِ
ال ِم َن َ
نصا ِرَ ،ف َ
ُقوما» َفقاما َم َع ُهَ ،ف َأت َٰى َر ُج ً
ت:
الم ْر َأ ُة قا َل ْ
األ َ
س في َب ْيتهَ ،ف َل َّما َر َأ ْت ُه َ
إذا ُه َو َل ْي َ
ول ^َ :
ال ،فقال لها َر ُس ُ
َم ْر َحب ًا َو َأ ْه ً
«أ ْي َن ُف ٌ
تَ :ذ َه َب َي ْس َت ْع ِذ ُب َل َنا ِم َن الما َء،
الن؟» قا َل ْ
وص ِ
إ ْذ جا َء َ
األن َْصا ِر ُّيَ ،ف َن َظر إلى َر ُس ِ
اح َب ْي ِهُ ،ث َّم َق َ
«الح ْم ُد هلل ،ما َأ َحدٌ
ول اهلل ^ َ
الَ :
َ ٰ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
ور َط ٌبَ ،
فقالُ :ك ُلوا،
هم بِع ْذ ٍق فيه ُب ْس ٌر َوت َْم ٌر ُ
َ
الي ْو َم أكْ َر َم أ ْضياف ًا م ِّني ،فان َْطلق َفجا َء ْ
الش ِ
«إي َ
المد َي َةَ ،ف َ
ُ
اة،
قال َل ُه
وب» َف َذ َب َح َل ُه ْمَ ،ف َأ َك ُلوا ِم َن َّ
الح ُل َ
اك َو َ
رسول اهلل ^َّ :
َو َأ َخ َذ ُ
َو ِم ْن ذلِ َك ِ
ُ
الع ْذ ِقَ ،
وع َمر
وش ِر ُبواَ .ف َل َّما َأنْ َشبِ ُعوا َو َر ُووا قال
رسول اهلل ^ ألبي َب ْك ٍر ُ
هذا ال َّن ِعيم يو َم ِ
«وا َّل ِذي َن ْفسي بِ َي ِد ِهَ ،ل ُت ْس َأ ُل َّن َع ْن َ
ام ِةَ ،أ ْخ َر َج ُك ْم
الق َي َ
رضي اهلل عنهم َ :
َْ
ِ
َ
يم» .روا ُه مسلم.
الج ُ
ِم ْن ُب ُيوتِ ُك ُم ُ
وعُ ،ث َّم َل ْم ت َْر ِج ُعوا َح َّت ٰى أ َصا َب ُك ْم هذا ال َّنع ُ
ِ
و«الع ْذق» :بكسر العين
« َي ْس َت ْع ِذ ُب»َ :أ ْي :يطلب الماء العذب ،وهو الطيب.
وإسكان الذال المعجمة :وهو ِ
و«المدية» :بضم الميم
الكباسة ،وهي العصن.
ُ
و«الحلوب» :ذات اللبن .والسؤال عن هذا النعيم سؤال
وكسرها ،وهي السكين.
َ
تعديد النعم ،ال سؤال توبيخ وتعذيب ،واهلل أعلم.
مبين ًا
وهذا األنصاري الذي أتوه هو :أبو الهيثم ابن التيهان رضي اهلل عنه ،كذا جاء ّ

في رواية الترمذي وغيره.

غريب الحديث:

ُب ْسر :البلح من ثمر النخل.
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الرطب :ثمر النخل قبل أن يجف.

هداية الحديث:

 )1خير رجال هذه األمة قد أخرجهم الجوع من بيوتهم .فيا أيها الفقير ال تحزن!.
 )2كل مايتمتع به اإلنسان في الدنيا هو من النعيم الذي ُيسأل عنه العباد.
 )3إباحة التمتع بالطيبات ،مع وجوب القيام بشكرها ،وتحريم اإلسراف.
ِ
َ
زو َ
وكان َأ ِمير ًا
ان،
العدَ ِو ِّي قالَ :خ َط َب َنا ُع ْت َب ُة ُ
بن َغ َ
 498/8ــ وعن خالد بن ُع َم َر َ
َعلى الب ْصر ِةَ ،ف َح ِمدَ اهللَ َ
وأ ْث َنى َع َل ْي ِهُ ،ث َّم َق َ
بص ْرمٍ،
الَ :أ ّما َب ْع ُدَ ،فإنَّ ُّ
الدن َْيا َق ْد َآذن ْ
َت ُ
ٰ َ َ
ٰ
صاحبها ،وإن َُّكم م ْن ِ
ِ
ِ
تق ُل َ
ون
اإلناءَ ،ي َت َص ُّابها
لم َي ْب َق ِمنها إال ُص َبا َب ٌة َك ُص َبا َب ِة
َو َو ْ
ْ ُ
ُ
لت َح َّذا َءَ ،و ْ
ِم ْنها إلى دا ٍر ال زَ َو َ
ضر ُ
الح َج َر ُي ْل َق ٰى
تك ْمَ ،فإن َُّه َق ْد ُذ ِك َر َلنا َأنَّ َ
ال َلهاَ ،فا ْن َت ِق ُلوا بِ َخ ْي ِر ما َ
بح َ
ٰ
ِ
ِ
ين عام ًا ،ال ُي ْد ِر ُك َلها َق ْعر ًاَ ،واهلل َل ُت ْم َ
ألنَّ َ .أ َف َع ِج ْب ُت ْم؟
ِم ْن َش ِفي ِر َج َه َّن َمَ ،ف َي ْه ِوي فيها َس ْبع َ
يع َ ِ ِ
ين عام ًاَ ،و َل َي ْأتِ َي َّن َع َل ْي ِه
و َل َق ْد ُذ ِك َر َلنا َأنَّ ما َب ْي َن ِم ْص َر َاع ْي ِن ِم ْن َم َصا ِر ِ
ير َة َأ ْر َب ِع َ
الج َّنة َمس َ
الز َحامَِ ،و َل َق ْد َر َأ ْي ُتنِي سابع َسب َع ٍة َم َع َر ُس ِ
وه َو َك ِظ ٌ
عام إال
يظ ِم َن ِّ
َي ْو ٌمُ ،
ول اهلل ^ ،ما َلنا َط ٌ
ْ
حتى َق ِر َح ْت َأ ْشدَ ا ُقنا ،فا ْل َت َق ْط ُت ُب ْر َدةًَ ،ف َش َق ْق ُتها َب ْيني و َب ْي َن َس ْع ِد ِ
بن مالك،
َو َر ُق َّ
الش َج ِرٰ ،
َِ
ِ ِ
َفات ََّزر ُت بِ ِ
َ
ِ َ
َ
لى ِم ْصر
ْ
ْ
الي ْو َم م َّنا أ َحدٌ إال أ َ
نصفها ،وات ََّزر َس ْعدٌ بِن ْصفهاَ ،ف َما أ ْص َب َح َ
صب َح أمير ًا َع ٰ
ِ
األم َصا ِرَ ،وإنِّي َأ ُع ُ
وذ باهلل َأنْ َأ ُك َ
ون في َن ْفسي َعظيم ًاَ ،و ِع ْندَ اهلل َص ِغير ًا .روا ُه مسلم.
م َن ْ
ِ
قولهَ :
أيَ :أ ْع َلمت .وقوله« :بِ ُص ْرمٍ» :هو بضم الصاد ،أي:
بمدِّ
«آذن ْ
األلفْ ،
َت» ُه َو َ
بان ِْق ِ
َ ٍ
ٍ
ٍ
ت َّ
ثم َذال ُم ْع َجمة
مهملة
بحاء
حذا َء» هو
«وو َّل ْ
طاعها و َفنائِها .وقولهَ :
مفتوحةَّ ،
قي ُة
َّ
ثم َألِف َم ْم ُد َ
ودةْ ،
أيَ :س ِر َ
يع ًةَ .و ُّ
«الص َبا َب ُة» بضم الصاد المهملة :وهي َ
مشددةَّ ،
الب َّ
ِ
الي ِسيرةُ .وقو ُل ُه« :ي َت َصابها» هو بتشديد ِ
َ
و«الك ِظيظ»:
يج َم ُعها.
الباء قبل
الهاءْ ،
أيْ :
َ ُّ
َ َ
ِ
َ
صار ْت فيها
الراء ،أي:
ت» هو بفتحِ القاف وكسر
لى ُء .وقولهَ « :ق ِر َح ْ
َ
ثير ُ
الك ُ
الم ْم َت ٰ
ُق ُروح.

غريب الحديث:

األعلى.
شفير جهنم :حرفها
ٰ
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مصراعين :المصراع :هو فتحة الباب ،ولكل باب مصراعان.
أشداقنا :جمع ِش ْدق ،وهو جانب الفم.
بردة :شملة يلتحف بها.

هداية الحديث:

على نصيحة اإلخوان ،وترغيبهم بالخير ،وتخويفهم من عذاب اآلخرة.
)1
ّ
الحث ٰ
ُ
تجلية الموعظة العظيمة لألمة :إن من يحمل هم اآلخرة الينبغي له المكاثرة من
)2
الدنيا ،فمن رغب في الدنيا أضر باآلخرة ،ومن رغب في اآلخرة أضر بالدنيا.
 )3بيان حال رسول اهلل ^ والصحابة السابقين لإلسالم رضي اهلل عنهم  ،فما ُفتحت
على الشهوات ،ولو كانت مباحة!.
الدنيا ألناس فتحوا قلوبهم ٰ
 499/9ــ وعن أبي موسى َ
ت َلنا َعائِ َش ُة
األ ْش َع ِر ِّي رضي اهلل عنه قالَ :أ ْخ َر َج ْ
ٰ
رس ُ
ِ
رضي اهلل عنها ِكسا ًء َوإزار ًا َغ ِليظ ًا قا َل ْتُ :قبِ َ
متفق عليه.
ول اهلل ^ في
هذينٌ .
ض ُ

هداية الحديث:

المنعمون من أهل
 )1وصف لباس مع ِّلم الخير ^؛ حيث كان خشن ًا غليظ ًا .فأين ُ
الدنيا..؟!
 )2إظهار زهد رسول اهلل ^ ،وتواضعه ،وقناعته ،فقد كان يلبس ما اتفق ،دون
إسراف وال مخيلة.
تنبيـه:

موسى األشعري ،كما في
الصواب في راوي الحديث :عن أبي بردة عن أبي
ٰ

البخاري ومسلم.

وعن َسعد بن أبي َو َّقاص رضي اهلل عنه قال« :إنِّي َ
الع َر ِ
مى
 500/10ــ ْ
أل َّو ُل َ
ب َر ٰ
بِ َس ْهمٍ في َس ِ
الح ْب َل ِة،
بيل اهللَ ،و َل َق ْد ُك َّنا َنغْ ُزو َم َع َر ُسول اهلل ^ ما َل َنا َط َع ٌام إال َو َر ُق ُ
َو َ
الس ُم ُرَ ،ح َّت ٰى إنْ َ
كان َأ َح ُدنا َل َي َض ُع كما ت ََض ُع الشاةُ ،ما َل ُه ِخ ْل ٌط» متفق عليه.
هذا َّ
ِ
ِ
الموحدة :وهي والس ُمر ،نَو َع ِ
ان
الباء
«الح ْب َلة» بضم الحاء المهملة وإسكان
ُ
َّ ُ ْ
َ
وفان ِم ْن َشج ِر الب ِ
َمعر ِ
اد َي ِة.
َ
ُْ
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غريب الحديث:

ليضع :كناية عن الغائط.
ما َله ِخلط :اليختلط بعضه ببعض ،لشدة جفافه.

هداية الحديث:

 )1جواز التحدث بنعمة الله ،وذكر عمل الطاعات إذا قصد منها موعظة الناس
ونصحهم.
على خشونة العيش من أجل رفع راية اإلسالم.
 )2صبر الصحابة رضي اهلل عنهم ٰ
ومن أراد حمل الدين ُ
فق ْد َوت ُُه الصحابة رضي اهلل عنهم.
اج َعل
 501/11ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ^:
«اللهم ْ
َّ
زق ِ
ِر َ
متفق عليه
آل ُم َح َّم ٍد ُقوت ًا»ٌ .
َ
قال َأ ْه ُل ال ّلغَ ة وا ْلغَ ِر ِ
الر َم َق.
يب َم ْع َن ٰى « ُقوت ًا» أ ْيَ :ما َي ُس ُّد َّ

هداية الحديث:
 )1من عالمة سعادة العبد القناعة بالقليل ،الذي َي ْكفيه و َيك ّفه عن الحاجة والمسألة.
 )2الطريقة النبوية المحمودة هي الوسط؛ كفاية حاجة اإلنسان ،من غير إسراف وال تقتير.
بي ^.
 )8إن سؤال الكفاية مع االستعاذة من الفقر ،هو هدي ال َّن ِّ

نت
502/12ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه قالَ :واهلل الذي ال إل َه إال ُه َو ،إنْ ُك ُ
الجوعِ َ ،وإنْ ُك ْن ُت َ
أل ْع َت ِمد بِ َكبِ ِدي َعلى َ
َ
األ ْر ِ
الجوعِ،
أل ُش ُّد َ
لى َب ْطني ِم َن ُ
ض ِم َن ُ
الح َجر َع ٰ
ٰ
يق ِهم الذي ي ْخر ُج َ ِ
ِ
ِ
َ
ين
بي ^َ ،ف َت َب َّس َم ِح َ
لى َط ِر ُ
َ ُ
َول َق ْد َق َع ْد ُت َي ْوم ًا َع ٰ
ون م ْنهَ ،ف َم َّر ب َي ال َّن ُّ
َ
رسول اهلل،
رآنيَ ،و َع َر َف َما في َو ْجهي َو َما في َن ْف ِسيُ ،ث َّم َقال« :أبا ِه ّر» قلتَّ :لب ْي َك يا
اس َت ْأ َذ َنَ ،ف َأ ِذ َن ليَ :فدَ َخ ْل ُتَ ،ف َو َجدَ لبن ًا في َقدَ ح،
قال« :إ ْل َح ْق» َو َم َض ٰىَ ،فات ََّب ْع ُت ُهَ ،فدَ َخ َلَ ،ف ْ
فقالِ :
«م ْن َأ ْي َن َ
أو ُف َ
هذا ال َّل َب ُن؟» قالواَ :أ ْهدا ُه َل َك ُف ٌ
قلتَ :ل َّب ْي َك
ال ٌنة ـ قال« :أبا ِه ّر» ُ
الن ـ ْ
ِ
ِ
اإلس َ
الص َّف ِة َأ ْض َي ُ
المِ،
الص َّفة َفا ْد ُع ُه ْم لي قالَ :و َأ ْه ُل ُّ
إلى َأ ْه ِل ُّ
اف ْ
يارسول اهلل ،قال :إ ْل َح ْق ٰ
َ
ٍ
لى َأ َحدَ ،
وك َ
ال َي ْأ ُو َ
ان َإذا َأ َت ْت ُه َصدَ َق ٌة َب َع َث بِ َها إ َل ْي ِه ْمَ ،و َل ْم
ون َع َل ٰى أ ْه ٍلَ ،وال َمالَ ،وال َع ٰ
يهاَ ،ف َسا َءني
او ْل ِم ْن َه َشيئ ًاَ ،و َإذا َأ َت ْت ُه َه ِد َّي ٌة َأ ْر َس َل إ َل ْي ِه ْمَ ،و َأ َص َ
اب ِم ْن َهاَ ،و َأ ْش َر َك ُه ْم ِف َ
َي َت َن َ
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الص َّف ِة! ُك ْن ُت َأ َح َّق َأنْ ُأ ِ
ذلِ َكَ ،ف ُق ْل ُتَ :و َما هذا ال َّل َب ُن في َأ ِ
يب ِم ْن َه َذا ال َّل َب ِن َش ْر َب ًة
ص َ
هل ُّ
َأ َت َقو ٰى بِ َهاَ ،فإذا َجاؤُ وا َ
وأ َمرنيَ ،ف ُك ْن ُت أنا ُأ ْع ِطي ِهمَ ،و َما َع َس ٰى َأنْ َي ْب ُلغَ ني ِم ْن هذا ال َّل َب ِن،
َّ
ِ
اع ِة اهلل َو َط َ ِ
َ
َ
اس َت ْأ َذنُوا،
َو َل ْم َي ُك ْن ِم ْن َط َ
اعة رسوله ^ ُب ٌّد ،فأت َْي ُت ُه ْمَ ،فدَ َع ْوت ُُه ْمَ ،فأق َْب ُلواَ ،و ْ
َ
رسول اهلل،
قلتَ :ل َّب ْي َك يا
َف َأ ِذ َن َل ُه ْمَ ،و َأ َخ ُذوا َم َجالِ َس ُه ْم ِم َن ا ْل َب ْيت ،قالَ « :يا أبا ِه ٍّر»ْ ،
ُ ِ ِ
قالِ َ ُ :
َ
الر ُج َلَ ،ف َي ْش َر ُب َح َّت ٰى َي ْر َو ٰى،
«خ ْذ َفأ ْعط ِه ْم» قالَ :فأ َخ ْذ ُت ا ْل َقدَ َحَ ،ف َج َع ْل ُت أ ْعطيه َّ
ُ ِ ِ
تى
الر ُج َلَ ،ف َي ْش َر ُب َح َّت ٰى َي ْر َو ٰىَّ ،
لي ا ْل َقدَ َحَ ،فأ ْعطيه َّ
علي ال َقدَ َحَ ،ح ٰ
ثم َي ُر ُّد َّ
ُث َّم َي ُر ُّد َع َّ
َ
ِ
ِ
ِِ َ
إلي،
لى َيدهَ ،ف َنظ َر َّ
إلى ال َّنب ِّي ^َ ،و َق ْد َرو َي ا ْل َق ْو ُم ُك ُّل ُه ْمَ ،فأ َخ َذ ا ْل َقدَ َحَ ،ف َو َض َع ُه َع ٰ
ا ْن َت َه ْي ُت ٰ
َ
ْت
رسول اهلل ،قال:
قلتَ :ل َّب ْي َك يا
قلتَ :صدَ ق َ
«بقيت أنا َو َأن َ
ْت» ُ
ُ
َف َتب َّس َم ،فقال« :أبا ِه ٍّر»ُ ،
«اش َر ْب»َ ،ف َش ِر ْب ُتَ ،ف َما زَ َ
َ
اش َر ْب»َ ،ف َق َع ْد ُتَ ،ف َش ِر ْب ُتْ :
رسول اهلل ،قال« :اق ُْع ْدَ ،ف ْ
ال
يا
َي ُق ُ
«اش َر ْب» َح َّت ٰى ُق ْل ُت :الَ ،وا َّلذي َب َعث َ
ولْ :
بالحقِّ  ،ما َأ ِج ُد َل ُه َم ْس َلك ًا! قالَ « :ف َأ ِرنِي»
َك َ
وس َّم ٰىَ ،و َش ِر َب ا ْل َف ْض َل َة .رواه البخاري.
َف َأ ْع َط ْي ُت ُه ا ْل َقدَ َحَ ،ف َح ِمدَ اهللَ ،

غريب الحديث:

مسلك ًا :مكان ًا يسلك فيه.

هداية الحديث:

 )1اهتمام الرسول اهلل ^ بأهل الحاجة من أصحابه رضي اهلل عنهم ،وتفقد أحوالهم.
 )2سادات األمة ،وهم الصحابة رضوان اهلل عليهم ،كان أكثرهم الفقراء ،فال عيب
الغنى مع الكفر.
في الفقر مع اإليمان ،و َق َّبـح اهلل
ٰ
 503/13ــ وعن ُم َح َّم ِد ِ
بن ِسي ِرين عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قالَ « :ل َق ْد َر َأ ْي ُتني
ِ
ِ ِ
ِ
إلى ُح ْج َر ِة َعائِ َش َة رضي اهلل عنها َمغْ ِش ّي ًا
َوإنِّي ألخ ُّر ف َ
يما َب ْي َن م ْن َب ِر رسول اهلل ^ٰ ،
ون َو َما بي ِم ْن ُج ُن ٍ
ِ
لى ُع ُن ِقيَ ،و َي َر ٰى أنِّي َم ْج ُن ٌ
ون،
يء َ
َع َل َّيَ ،ف َي ِج ُ
الجائيَ ،ف َي َض ُع ر ْج َل ُه َع ٰ
وع» .رواه البخاري.
الج ُ
َما بي إال ُ

غريب الحديث:
َأ ِخ ُّر :أسقط.
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مغمى عليه.
علي:
مغشي ًا ّ
ٰ

هداية الحديث:

على الفقر والجوعُّ ،
وتعففهم عن سؤال الناس.
 )1صبر الصحابة رضي اهلل عنهم ٰ
أمير
 )2ال يكون ُّ
العز والرفعة إال بعد امتحان واختبار؛ فأبو هريرة رضي اهلل عنه صار َ
على الجوع والتعب؛
المؤمنين في الحديث ،وحافظ ُّ
الس َّنة في األمة ،بعد صبره ٰ
تعالى ــ« :ال ُي َّ
بتلى».
ولهذا قال إمامنا الشافعي ــ رحمه اهلل
حتى ُي ٰ
مكن الرجل ٰ
ٰ
ت« :تُو ِّف َي رسول اهلل ^ َو ِد ْر ُع ُه
 504/14ــ وعن عائشة رضي اهلل عنها َقا َل ْ
َمر ُهون ٌَة ِع ْندَ ُيه ِ
متفق عليه.
ين َصاع ًا ِم ْن َشعير»ٌ .
ود ٍّي في َثالثِ َ
ْ

غريب الحديث:

الدرع :ما يلبس في الحرب ،وهو من الحديد.
مرهونة :محبوسة بسبب َد ْي ٍن.

هداية الحديث:

 )1بيان زهد رسول اهلل ^ في الدنيا ،وعدم استكثاره من أموالها أو انشغاله
بحطامها ،ولو شاء ألتته الدنيا وهي راغمة ،ولسارت معه جبال الذهب ،ولكنه
ُ
كان ^ عبد ًا رسو ً
ال.
 )2جواز التعامل مع الكافر بالبيع والشراء ،ونحو ذلك من المعامالت المالية.
 505/15ــ وعن أن ٍ
رع ُه بِ َش ِعيرَ ،و َم َش ْي ُت
َس رضي اهلل عنه قالَ :ر َه َن ال َّنبِ ُّي ^ ِد َ
«ما َأ ْصب َح ِ
إها َل ٍة َسنِ َخ ٍةَ ،و َل َق ْد َس ِم ْع ُت ُه َي ُق ُ
إلى ال َّنبِ ِّي ^ ُ
آلل ُم َح َّم ٍد
بخ ْب ِز َش ِعي ٍرَ ،و َ
ولَ :
َ
ٰ
اع َوال َأمسى»َ ،وإن َُّهم َلتِس َع ُة أبي ٍ
ات .رواه البخاري.
َص ٌ
َْ
ْ
ْ َ ٰ
ِ
ِ
الشحم َ ِ
هي:
َ
«اإلها َل ُة» بكسر الهمزةْ َّ :
الذائ ُبَ .و َّ
«السن َخ ُة» بِالنون والخاء المعجمةَ ،و َ
الم َتغَ ِّي َرة.
ُ

هداية الحديث:

على ضيق العيش ،وقناعتهم باليسير.
 )1صبر الرسول ^ وأهل بيته ٰ
أكرم ِ ٍ
على اهلل هم بيوت أمهات المؤمنين ،يصبحون ويمسون وما في
ُ )2
أهل بيت ٰ
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بيوتهن ما يأكلنه! فأين المؤمنون المعتبرون؟!

ين ِم ْن َأ ْه ِل
 506/16ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه قالَ « :ل َق ْد َر َأ ْي ُت َس ْب ِع َ
رد ٌاء ،إما إزَ ار َوإما ِكس ٌاءَ ،ق ْد رب ُطوا في َأ ْع َن ِ
اق ِهمِ ،
نها ما
الص َّف ِة ،ما ِم ْن ُه ْم َر ُج ٌل َع َل ْيه َ
فم َ
ََ
ُّ
َّ
ٌ ّ َ
ينَ ،فيجمع ُه بِي ِد ِه َك ِ
نها ما َي ْب ُلغُ َ
َي ْب ُلغُ نِ َ
راه َي َة َأنْ ت َُر ٰى َع ْو َرت ُُه».
السا َقينَ ،و ِم َ
عب ِ َ َ ُ َ
الك َ
صف َّ
رواه البخاري.

هداية الحديث:

الصفة ،وهم صحابة رسول اهلل ^ ،ما
 )1النعيم ال ُيدرك إال بترك النعيم؛ فأهل ُّ
أدركوا نعيم اإليمان إال بترك الترفه في نعيم الدنيا.
على فقره ،وإنما
إلى القمم ،وال يحزن امرؤ ٰ
 )2الفقر ال يمنع الرجل من الوصول ٰ
ِ ِ
الهمم.
على ضعف
ّ
ل َي ْبك ٰ
ِ
 507/17ــ وعن عائش َة رضي اهلل عنها قالتَ :
«ك َ
ان ِف َر ُ
رسول اهلل ^ ِم ْن
اش
ُأ ْدمٍَ ،ح ْشو ُه ِم ْن لِ ٍ
يف» .رواه البخاري.
ُ

غريب الحديث:
أ ْدم :جلد.

هداية الحديث:
 )1تواضع الرسول اهلل ^ ،وإعراضه عن متاع الدنيا ،مع تمام الرضا والتسليم
تعالى.
لقدر اهلل
ٰ
 )2إمام الزاهدين كان فراشه أدم ًا وليف ًا ،فأين المقتدون بزهد رسول اهلل ^!.
ِ
 508/18ــ وعن ِ
رسول اهلل ^،
عمر رضي اهلل عنهما قالُ :ك َّنا ُج ُلوس ًا َم َع
ابن َ
األن َْصا ِرَ ،فس َّلم َع َلي ِهُ ،ثم َأد َبر َ
إ ْذ َجا َء َر ُج ٌل ِم َن َ
ُ
رسول اهلل ^َ « :يا
األن َْصا ِر ُّي ،فقال
َ َ ْ َّ َ
َأ َخا َ
ُ
األن َْصا ِرَ ،ك ْي َ
«م ْن
الح ،فقال
بن ُع َب َ
ف َأ ِخي َس ْع ُد ُ
رسول اهلل ^َ :
ادةَ؟» فقالَ :ص ٌ
بض َع َة َع َش َر ،ما َع َل ْي َنا نِع َا ٌلَ ،وال ِخ َف ٌ
اف ،وال
امَ ،و ُق ْم َنا َم َع ُهَ ،ون َْح ُن ْ
َي ُع ُ
ود ُه ِم ْن ُك ْم؟» َف َق َ
ِ
تلك السباخِ َ ،ح َّتى ِج ْئ َنا ُه ،فاس َت ْأ َخر َقوم ُه ِمن َحو ِ
ِ
له،
سَ ،وال ُق ُم ٌ
َ ُْ
ْ
ْ
ص ،نَمشي في َ ِّ َ
َقالن ُ
ٰ
ُ
ين َم َع ُه .رواه مسلم.
َح َّت ٰى َدنَا
رسول اهلل ^ َو َأ ْص َحا ُب ُه ا َّل ِذ َ
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غريب الحديث:

على الرأس.
قالنس :ما يلبس ٰ

السباخ :جمع سبخة ،وهي :األرض التي التنبت.

هداية الحديث:

على شدة
 )1بيان زهد الصحابة رضي اهلل عنهم وتقللهم في الملبس ،وصبرهم ٰ
الفقر وخشونة العيش.
إلى هؤالء الصحب الكرام
 )2الزاد واللباس الحقيقي هو لباس
ٰ
التقوى ،فانظر ٰ
والهدى.
مألى باإليمان
رضوان اهلل عليهم كيف فقدوا لباس الدنيا ،ولكن قلوبهم
ٰ
ٰ
ين رضي اهلل عنهم ِ
الح َص ِ
ران ِ
 509/19ــ وعن ِع ْم َ
بي ^ أنه قال:
بن ُ
عن ال َّن ِّ
ِ
َ ِ
مر ُ
بي
َ
ين َي ُلون َُهمُ ،ث َّم ا َّل ِذ َ
«خ ْي ُر ُك ْم َقرنِيُ ،ث َّم ا َّل ِذ َ
ين َي ُلون َُهم ــ قال ع َ
انَ :ف َما أ ْدري قال ال َّن ُّ
ونَ ،و َي ُخون َ
ون وال ُي ْس َت ْش َه ُد َ
ون َب ْعدَ ُه ْم َق ْو ٌم َي ْش َه ُد َ
^ َم َّرت َْين َأو َثالث ًا ــ ُث َّم َي ُك ُ
ُون َوال
ِ
ون َوال ُيو ُف َ
ُي ْؤت ََم ُنونَ ،و َي ْن ِذ ُر َ
متفق عليه.
الس َم ُن»ٌ .
ونَ ،و َي ْظ َه ُر في ِه ُم ِّ

هداية الحديث:

على من بعدهم ،وهم الصحابة والتابعون وأتباع
 )1بيان خيرية القرون الثالثة ٰ
التابعين رضي اهلل عنهم.
األولى :االستمساك بخصال اإليمان الصادق ،وترك
 )2من عالمات القرون المفضلة
ٰ
الترفُّه في الدنيا ،وعدم اإلكثار من المـأكل والمشرب.
 )8ظهور البدانة والسمن في القرون المتأخرة ،دليل النقص الحاصل فيهم؛
إلى ملذات الدنيا.
البتعادهم عن صفات المؤمنين الصادقين وركونهم ٰ
قالَ :
 510/20ــ وعن أبي ُأمام َة رضي اهلل عنه َ
ُ
رسول اهلل ^َ « :يا ْاب َن َآد َم:
قال

ُالم َعلى َك َف ٍ
َ
ِ َ
َ
َ
َ
إن َ
افَ ،و ْابدَ ْأ بِ َم ْن
َّك أنْ ت َْب ُذل ال َف ْض َل َخ ْي ٌر ل َكَ ،وأن ت ُْمسك ُه َش ٌّر ل َكَ ،وال ت ُ ٰ
ت َُع ُ
ول» .رواه الترمذي ،وقال :حديث حسن صحيح.

غريب الحديث:

الفضل :الزائد عن الحاجة.
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وال تالم :ال يلحقك لوم والعتاب في الشرع.

من تعول :من تلزمك نفقتهم من زوجة وولد ونحوهم.

هداية الحديث:

المدخر.
على اإلنفاق في سبيل اهلل ،فهو الباقي ّ
 )1الحث ٰ

 )2خير األمور أوسطها ،وهو ما َس َّد الحاجة دون مسألة وال إسراف.

على األهل واألقربين ،ألن فيها صلة وصدقة.
 )8أفضل الصدقة ٰ
 511/21ــ وعن ُع َبيد اهلل ِ
بن ِم ْح َص ٍن األن َْصا ِر ِّي َ
طمي رضي اهلل عنه قال :قال
الخ ِّ
وت ي ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
رسول اهلل ^َ َ :
ُ
وم ِه،
افى في َج َسده ،ع ْندَ ُه ُق ُ َ
«م ْن أ ْص َب َح م ْن ُك ْم آمن ًا في سربِهُ ،م َع ًٰ
َ
حسن.
الدن َْيا بِ َح َذ ِافي ِر َها» .رواه الترمذي وقال :حديث
يز ْت َل ُه ُّ
فكأن ََّما ِح َ
ٌ
ِ
«س ْربِ ِه» بكسر السين المهملة ،أيَ :ن ْف ِس ِهَ ،و ِق ْي َلَ :ق ْو ِم ِه.

غريب الحديث:

بحذافيرها :بجميع جوانبها.

هداية الحديث:
 )1األمان في البالد ،وتحصيل العافية ،والرزق ،خير مايكون من نعيم الدنيا الفانية.
لنعبرها ،ال
ُّ )2
على جعل الدنيا ممر ًا المقر ًا ،وقد استخلفنا اهلل فيها ُ
حث المؤمنين ٰ
وننسى دار الوطن في الجنة.
لنعمرها ،ونخرب آخرتنا بها،
ُ
ٰ
 512/22ــ وعن ِ
َ
ِ
عبد اهلل بن عمرو ِ
رسول اهلل ^
العاص رضي اهلل عنهما أن
بن

قالَ « :ق ْد َأ ْف َل َح َم ْن َأ ْس َل َمَ ،و َك َ
هلل بِ َما آتا ُه» .رواه مسلم.
ان ِر ْز ُق ُه َك َفاف ًاَ ،و َق َّن َع ُه ا ُ
 513/23ــ وعن أبي ُم َحم ٍد َفضا َل َة بن ُعبي ٍد َ
مع
األ َ
نصا ِر ّي رضي اهلل عنه أن ُّه َس َ
َّ
َْ
ِ
ِ
َ
رسول اهلل ^ َي ُق ُ
ولُ :
اإلسالمَِ ،و َك َ
نع» .رواه
ان َع ْي ُش ُه َك َفاف ًاَ ،و َق َ
إلى ْ
«طو َب ٰى ل َم ْن ُهد َي ٰ
الترمذي وقال :حديث حسن صحيح.

غريب الحديث:

«طوبى شجرة في الجنة مسيرة مائة عام».
طوبى :أفلح .وقد ورد في الحديث أن:
ٰ
ٰ

رواه أحمد.
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هداية أ
الحاديث:

 )1عالمة التوفيق والفالح :الرضا بما قسم اهلل للعبد من رزق.
 )2أعظم ال ِّن َعم نعمة اإليمان والهداية ،ونعمة العافية.
ُ
ٌ
تعالى له ،فيا َم ْن ابتاله اهلل
على فالح العبد ،وتوفيق اهلل
الرزق الكفاف
)8
ٰ
عالمة ٰ
بالفقر :التحزن!.
ُ
ٍ
عباس رضي اهلل عنهما قالَ :
يت
كان
 514/24ــ وعن ابن
رسول اهلل ^ َيبِ ُ
ون َع َشا ًءَ ،و َك َ
الم َت َتابِ َع َة َطا ِوي ًاَ ،و َأ ْه ُل ُه ال َي ِج ُد َ
الش ِعي ِر.
ان َأكْ ث َُر ُخ ْب ِز ِه ْم ُخ ْب َز َّ
الي ُ
ال َّل َي َ
ٌ
حسن صحيح.
حديث
َرواه الترمذي وقال:
ٌ

غريب الحديث:

طاوي ًا :خالي البطن لم يأكل.

هداية الحديث:

على شدة الحال.
 )1بيان زهده ^ ،وصبره ٰ
ألنهن ُك َّن
على شدة العيش،
َّ
 )2فضيلة أمهات المؤمنين رضي اهلل عنهم في الصبر ٰ
في نعيم اإليمان.
 515/25ــ وعن َفضا َل َة بن ُع َب ْي ٍد رضي اهلل عنه أن رسول اهلل ^ َ
كان َإذا َص َّل ٰى
ال ِم ْن َق َ ِ
اسَ ،ي ِخ ّر ِر َج ٌ
الص َ
بِال َّن ِ
ال ِة ِم َن َ
الص َّف ِة ــ
صح ُ
الخ َص َ
اص ِة ــ َو ُه ْم َأ َ
امت ِه ْم في َّ
اب ُّ
ول َ
هؤ َ
َح َّتى َي ُق َ
ُ
ينَ ،ف َ
رسول اهلل ^ ان َْص َر َف إ َل ْي ِه ْم ،فقال:
إذا ص َّل ٰى
ابُ :
ال ِء َم َجانِ ُ
األ ْع َر ُ
ٰ
ون َما َل ُكم ِع ْندَ اهلل تعالىَ ،
« َل ْو ت َْع َل ُم َ
اج ًة» .رواه الترمذي،
أل ْح َب ْب ُت ْم َأنْ ت َْز َد ُادوا َفا َق ًة َو َح َ
ْ
ٰ
وقال :حديث صحيح.

َ
يد.
وع َّ
الش ِد ُ
الج ُ
«الخ َص َ
اص ُة» :ا ْل َفا َق ُة َو ُ

هداية الحديث:

على تطييب قلوب أصحابه رضي اهلل عنهم ،وهو المعلم
 )1حرص رسول اهلل ^ ٰ
القدوة عليه الصالة والسالم.
 )2إنما يضعف العبد عن العمل؛ لجهله بعظم األجر والثواب ،ولو َع ِلم حقيقة ما

358

باب ف�ضل اجلوع وخ�شونة العي�ش

َط َلب ما ضعف عن العمل «ومن يعرف المطلوب يحقر ما بذل».
 516/26ــ وعن أبي َكريم َة ِ
المقْدَ ا ِم بن َم ْع ِد َي َك ِر َب رضي اهلل عنه قالَ :س ِم ْع ُت
َ
«ما َم َ
َ
رسول اهلل ^ َي ُق ُ
طن ،بِ َح ْس ِ
ب ِ
أل َآد ِم ٌّي ِو َعا ًء َش ًّر ًا ِم ْن َب ٍ
الت ُي ِق ْم َن
ابن َآد َم َأ ُك ٌ
ولَ :
ان ال َم َحا َل َة َف ُث ُل ٌث لِ َطع ِ
ُص ْل َب ُهَ ،فإنْ ًك َ
ام ِهَ ،وث ُل ٌث لِ َش َرابِ ِهَ ،و ُث ُل ٌث لِ َن َف ِس ِه» .رواه الترمذي
َ
وقال :حديث حسن.
ُ
الت» َأ ْيُ :ل َق ٌم.
«أ ُك ٌ

هداية الحديث:

 )1وصية نبوية عظيمة في حفظ الصحة ،باالقتصاد في المأكل والمشرب ﴿ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ﴾ وهذا ينجي العبد من مسببات األمراض.
 )2بيان الهدي النبوي في كيفية األكل والشرب ،وهذا من كمال هذه الشريعة
المباركة؛ فقد علمت أتباعها كيف يأكلون؟!.
ام َة إ َي ِ
ارثي رضي اهلل عنه
اس بن َث ْع َلب َة
َ
األنصا ِر ِّي َ
 517/27ــ وعن َأبي ُأ َم َ
الح ِّ
رسول اهلل ^َ :
اب َر ِ
ُ
«أال
الدن َْيا ،فقال
سول اهلل ^ َي ْوم ًا ِع ْندَ ُه ُّ
قالَ :ذ َك َر َأ ْص َح ُ
اإليم ِ
َ ِ
ون؟ َأال ت َْس َم ُع َ
ت َْس َم ُع َ
ان» َي ْعني:
الب َذ َاذ َة ِم َن
ون؟ إنَّ ا ْل َب َذ َاذ َة ِم َن
َ
اإليمان ،إنَّ َ
قح َل .رواه أبو داود.
ال َّت ُّ
الهي َئ ِةَ ،وتَر ُك َف ِ
ِ
ِ
وحدَ ِة َو ّ
اخ ِر
الم َّ
الذا َل ْي ِن ُ
«ا ْل َب َذ َاذةُ» :بِا ْل َباء ُ
الم ْع َج َم َت ْي ِنَ ،وه َي َرثا َث ُة َ ْ
ْ
ِ
اف َو َ ِ
اسَ .وأما «ال َّتقح ُل» َفبِا ْل َق ِ
ال ِّل َب ِ
الر ُج ُل
ُّ
َّ
الحاء ،قال َأ ْه ُل ال ُّلغَ ةُ :
الم َت َق ِّح ُلُ :ه َو َّ
الج ِ
يشَ ،و ِ
س ِ
لد ِم ْن ُخ ُشون َِة ا ْل َع ِ
ترك ال َّت َرف ُِّه.
ا ْل َيابِ ُ

هداية الحديث:

على العبادة
)1
ّ
على التواضع ،والتقلل من الدنيا؛ ألن ذلك يبعث الهمة ٰ
الحث ٰ
والطاعة ،وهذا هو شأن المؤمن الراغب في اآلخرة.

إلى
 )2ليس المقصود من هذا الهدي النبوي ترك النظافة والتجمل ،فاإلسالم دعا ٰ
والتزين ،ولكن من غير مبالغة ،وخير األمور أوسطها.
الطهارة
ّ
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ُ
رسول
 518/28ــ وعن أبي عبد اهلل جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قالَ :ب َع َث َنا
^َ ،و َأ َّم َر َع َل ْي َنا َأ َبا ُع َب ْيدَ َة رضي اهلل عنه ،ن َت َلق َّٰى ِعير ًا لِ ُق َر ْي ٍ
شَ ،وزَ َّو َدنَا ِج َراب ًا ِم ْن ت َْم ٍر
ان َأ ُبـو ُع َـب ْيدَ َة ُي ْع ِطي َنا ت َْم َر ًة ت َْم َرةًَ ،ف ِق َ
يلَ :ك ْي َ
َص َن ُع َ
ير ُهَ ،ف َك َ
ون بِها؟
ف ُك ْن ُت ْم ت ْ
َل ْم َي ِج ْد َل َنا َغ َ
قال :نَمصها َكما يمص الصبِيُ ،ثم ن َْشر ُب َع َلي َها الما َءَ ،ف ْ ِ
إلى ال َّل ْي ِلَ ،و ُك َّنا
َ َ َ ُّ
َ
َ
َّ ُ َّ َ
ْ
تكفي َنا َي ْو َم َنا ٰ
ِ
ِ ِ
الخب َطُ ،ثم نَب ُّل بِ َ ِ ْ
َ
فع
لى َساح ِل ا ْل َب ْح ِرَ ،ف ُر َ
ن َْض ِر ُب بِعص ِّي َنا َ َ
َّ ُ
الماء َف َنأ ُك ُل ُه .قالَ :وانْط َل ْق َنا َع ٰ
َل َنا َع َلى س ِ
اح ِل ا ْل َب ْح ِر َك َه ْي َئ ِة ا ْل َكثِ ِ
الض ْخمِ َ ،ف َأت َْي َنا ُه َف َ
إذا ِه َي َد َّاب ٌة ت ُْد َع ٰى ا ْل َع َنب َر ،فقال
يب َّ
ٰ َ
نح ُن ُر ُس ُل َر ُس ِ
ِ
سبيل اهللَ ،و َق ِد
ول اهلل ^ ،وفي
َأ ُبـو ُع َـب ْيدَ ةََ :م ْي َت ٌةُ ،ث َّم َقال :الَ ،ب ْل ْ
اض ُط ِررتُمَ ،ف ُك ُلواَ ،ف َأ َقم َنا َع َلي ِه َشهر ًاَ ،ونَح ُن َثال ُث ٍ
مائةَ ،ح َّت ٰى َس ِم َّناَ ،و َل َق ْد َر ْأي ُت َنا َنغْ َت ِر ُف
ْ ْ
ْ
ْ
ْ ْ ْ
الد ْه َنَ ،ون َ
ِم ْن َوقْب َع ْينِ ِه بِا ْل ِق َ
َقط ُع ِم ُنه ا ْل ِفدَ َر كالث َّْو ِر َأ ْو َك َق ْد ِر الث َّْو ِرَ ،و َل َق ْد َأ َخ َذ
ال ِل ُّ
ضلع ًا ِم ْن َأ ْض ِ
ْب َعينِ ِ
ال َث َة َع َشر َر ُج ً َ
هَ ،و َأ َخ َذ ِ
ِم َّنا َأ ُبو ُع َب ْيدَ َة َث َ
الع ِه،
َ
الَ ،فأق َْعدَ ُه ْم في َوق ِ ْ
ام َهاُ ،ث َّم َر َح َل َأ ْع َظ َم َب ِعي ٍر َم َع َناَ ،ف َم َّر ِم ْن ت َْحتِ َها ،وت ََز َّو ْدنَا ِم ْن َل ْح ِم ِه َو َشائِ َقَ .ف َل َما
َف َأ َق َ
ِ
َ
هلل َل ُك ْم،
الم ِدي َن َة َأت َْي َنا
رسول اهلل ^ َف َذ َك ْرنَا ذلِ َك له ،فقالُ :
«ه َو ِر ْز ٌق َأ ْخ َر َج ُه ا ُ
َقد ْم َنا َ
ِ
ُ ِ َ ِ ِ
َ
ِ
رسول اهلل ^ ِم ْن ُهَ ،ف َأ َك َل ُه» .رواه
إلى
َف َه ْل َم َعك ْم م ْن ل ْحمه َشيء َف ُت ْطع ُمونَا؟ َفأ ْر َس ْل َنا ٰ
مسلم.

ِ
بكسر ِ
ِ
اب»ِ :و َعاء ِم ْن ِج ْل ٍد َم ْع ُروفَ ،و ُه َو َ
ْصح.
وفتحها،
الجيمِ
«الج َر ُ
والكسر َأف ُ
ُ
«والخب ُط»َ :ور ُق َش َج ٍر َمعر ٍ
ُ
اإلبل.
وف ت َْأ ُك ُل ُه
قوله« :ن ََم ُّصها» بفتحِ الميم.
َ
َ َ
ُْ
ِ
ِ
«و َ
باء
ْب» :بفتحِ الوا ِو وإسكان
الرم ِل.
القاف بعدها ٌ
َ
و«الوق ُ
الكثِ ُ
َ
يب» :ال َّت ُّل م َن ْ
ِ
الجرارَ .و ِ
ِ
ِ
و«الق ُ
الدال:
«الفدَ ُر» :بكس ِر
الع ْي ِن.
الفاء وفتحِ
موحدةٌ َ ،و ُه َو ُنق َْر ُة َ
الل»ُ َ ِ :
ِ
الق َطع« .رح َل ِ
ِ
ِ
ِ َ
ِ
بالشين
«الو َشائِ ُق»
ُ َ ْ
الر ْح َلَ .
َ
البع َ
ير» بتخفيف الحاء :أ ْي َج َع َل َع َل ْيه َّ
ِ
قد َد ِم ْنه ،واهلل أعلم.
طع لِ ُي َّ
المعجمة َوال َقاف :ال َّل ْح ُم ا َّلذي ا ْق ُت َ

غريب الحديث:

عير ًا :القافلة من الجمال التي تحمل الطعام.
العنبر :حوت عظيم.
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هداية الحديث:
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على الجوع وخشونة
 )1بيان زهد الصحابة رضي اهلل عنهم في الدنيا ،وصبرهم ٰ
العيش من أجل إبالغ رسالة رسول اهلل ^.
لما
 )2إكرام اهلل سبحانه ،ورعايته صحابة رسول اهلل ^؛ إذ ساق لهم رزق ًا حسن ًا َّ
َ
حتى يأتي اهلل
علم
صدق صبرهم في طاعة اهلل .وهذا هو موقف المؤمن ،يصبر ٰ
بفرجٍ من عنـده ﴿ﭫ ﭬ ﴾.
 519/29ــ وعن َأسما َء بِ ْن ِ
ت َيزيدَ رضي اهلل عنها قالت« :كان ُك ُّم َق ِم ِ
يص
ْ َ
ِ
الر ْص ِغ» .رواه أبو داود ،والترمذي ،وقال :حديث حسن().
إلى ُّ
رسول اهلل ^ ٰ
ف والس ِ
ِ
الم ْف ِ
ص ُل َب ْي َن َ
ِ
الك ِّ
اع ِد.
الر ْسغُ
هو َ
بالسين أيض ًاَ :
َّ
«الر ْصغُ » بالصاد َو َّ
ُّ
هداية الحديث:
إلى الخيالء.
)1
ّ
على عدم تطويل الثياب؛ ألن هذا يؤدي ٰ
الحض ٰ
 )2من عالمة الزاهدين عدم إطالة الثياب والتفاخر بها.
 520/30ــ وعن جابر رضي اهلل عنه قال :إنَّا ُك َّنا َي ْو َم َ ِ
ت
فرَ ،ف َع َر َض ْ
الخ ْندَ ق ن َْح ُ
ُك ْدي ٌة َش ِديدَ ةٌ َ ،ف َجاؤُ وا إلى ال َّنبي ^ ،فقالواِ :
ت في َ
الخ ْندَ ِق ،فقال:
هذ ِه ُك ْد َي ٌة َع َر َض ْ
َ
ِّ
ٰ
َ
وب بِ َح َج ٍرَ ،و َلبِ ْث َنا َث َ
ال َث َة َأ َّيا ٍم ال ن َُذ ُ
وق َذ َواق ًاَ ،ف َأ َخ َذ
امَ ،و َب ْط ُن ُه َم ْع ُص ٌ
«أنَا نَا ِز ٌل»ُ ،ث َّم َق َ
ال َّنبِي ^ ِ
َ
رسول اهلل ،ا ْئ َ
ذن لي
فقلت :يا
اد َكثِيب ًا َأ ْه َي َلَ ،أ ْو َأ ْه َي َم،
ُ
الم ْع َو َلَ ،ف َض َر َبَ ،ف َع َ
ُّ
إلى البي ِ
بي ^ َش ْيئ ًا ما في ذلِ َك َص ْب ٌرَ ،ف ِع ْندَ ِك َش ْي ٌء؟
الم َر َأتِي:
ت،
ُ
ُ
فقلت ْ
ٰ َْ
رأيت بال َّن ِّ
ت َّ ِ
الع َناقَ ،
فقالتِ :ع ْن ِدي َش ِع ٌير َو َع َن ٌ
حم في
وط َح َن ْ
اقَ ،ف َذ َب ْح ُت َ
ير َح َّت ٰى َج َع ْل َنا ال َّل َ
الشع َ
ِ
البر َم ِةُ ،ثم ج ْئ ُت ال َّنبي ^َ ،والع ِج ُ ِ
اد ْت َت ْن ِ
ض ُج،
رم ُة َب ْي َن
األثاف ِّي َقد َك َ
والب َ
َ
ين َقد ان َْك َس َرُ ،
ُْ
َّ
رسول اهلل َو َر ُج ٌل َأ ْو َر ُج ِ
َ
الن ،قالَ :
«ك ْم ُه َو؟» َف َذ َك ْر ُت
ْت يا
فقلتُ :ط َع ِّي ٌم ليَ ،ف ُق ْم َأن َ
ُ
له ،فقالِ َ :
الب ْر َم َة ،وال ُ
الخ ْب َز ِم َن ال َّت ُّنو ِر َح َت ٰى آتِي» ،فقال:
«كث ٌير َط ِّي ٌبُ ،قل َل َها ال َت ْن ِزعِ ُ
ِ
ون َو َ
الم َه ِ
اج ُر َ
بي ^
« ُق ُ
األن َْص ُ
وموا» ،فقام ُ
ارَ ،فدَ َخ ْل ُت َعليها فقلتَ :و ْي َحكَ ،جا َء ال َّن ُّ
ون َو َ
الم َه ِ
اج ُر َ
قلت :نعم .قال« :ا ْد ُخ ُلوا
ار َو َمن َم َع ُهم! قالت :هل َس َأ َل َك؟ ُ
األن َْص ُ
َو ُ

( )1الحديث إسناده ضعيف.
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ِ
َوال ت َ
َضاغ ُطوا» َف َج َع َل َي ْك ِس ُر ُ
ور إذا
الب ْر َم َة وال َّت ُّن َ
الخ ْب َزَ ،و َي ْج َع ُل َع َل ْيه ال َّل ْح َمَ ،و ُي َخ ِّم ُر ُ
أخ َذ ِم ُنهَ ،وي َقر ُب إلى َأص َحابِ ِه ُثم ي ْن ِز ُعَ ،ف َلم ي َز ْل ي ْك ِسر َويغْ ِر ُف َح َّتى َشبِعواَ ،و ِ
بق َي
َ
ْ َ َ ُ َ
َّ َ
ُ
ٰ ْ
ُ ِّ
ٰ
ِ
«ك ِلي َ
ِم ْن ُه ،فقالُ :
متفق عليه.
اع ٌة»ٌ .
اس َأ َصا َب ْت ُه ْم َم َج َ
هذا َو َأهديَ ،فإنَّ ال َّن َ
ٍ
َ ْ
الخ ْندَ ُق َر ُ ِ ِ
لما ُح ِفر َ
إلى
وفي رواية :قال جابرَّ :
أيت بال َّنب ِّي ^ َخ َمص ًاَ ،فانك َفأ ُت ٰ
فقلت :هل ِع ْندَ ِك َشي ٌء؟ فإنِّي َ
ِ
رأ ْي ُت بِ
ت
ْام َر َأتي،
ُ
رسول اهلل ^ َخ َمص ًا َش ِديد ًاَ ،ف َأ ْخ َر َج ْ
ْ
إلي ِجراب ًا ِف ِ
اع ِم ْن َش ِعي ٍرَ ،و َل َنا ُب َهي َم ٌة ِ
ت
داج ٌن َف َذ َب ْح ُت َهاَ ،و َطح َنت َّ
يه َص ٌ
الش ِعيرَ ،ف َف َر َغ ْ
ْ
َّ
ِ
ِ
ِ
ت :ال َت ْف َض ْحني
إلى
رسول اهلل ^َ ،ف َقا َل ْ
إلى َف َراغيَ ،و َق َّط ْع ُت َها في ُب ْر َمت َهاُ ،ث َّم َو َّل ْي ُت ٰ
ٰ
ِ
بِ
ار ْرت ُُهَ ،ف ُق ْل ُت :يا رسول اهللَ ،ذ َب ْحنا ُب َه ْي َم ًة َل َنا،
رسول اهلل ^ َو َم ْن َم َع ُهَ ،ف ِج ْئ ُت ُهَ ،ف َس َ
ت َصاع ًا ِم ْن َش ِعي ٍرَ ،ف َت َ
ُ
رسول اهلل ^ فقالَ « :يا
اح
عال َأن َ
َو َط َح َن ْ
ْت َو َن َف ٌر َم َع َكَ ،ف َص َ

الخ ْندَ ق :إنَّ جابر ًا َق ْد َص َن َع ُس ْؤر ًاَ ،ف َح َّي َه ً ِ ُ
َأ ْه َل َ
بي ^« :ال ُت ْن ِز ُل َّن
ال بكم» ،فقال ال َّن ُّ
تك ْمَ ،وال تَخبِ ُزنَّ َع ِج ُ
ُب ْر َم ُ
اسَ ،ح َّت ٰى
ينك ْم َح َّت ٰى َأ ِجي َء» َفج ْئ ُتَ ،و َجا َء ال َّنبِ ُّي ^ َيق ُْد ُم ال َّن َ
ت َع ِجين ًا،
ت :بِ َك َوبِ َك!
ُ
فقلتَ :قد َف َع ْل ُت ا َّلذي ُق ْلتَ .ف َأ ْخ َر َج ْ
ِج ْئ ُت ْام َر َأتِي ،فقا َل ْ
ِ
ِ
صق ِفيه َو َب َ َ
ار َكُ ،ث َّم قال« :ا ْد ِعي َخابِ َز ًة َف ْل َت ْخبِ ْز
َف َب َ
إلى ُب ْر َمتنا َف َب َس َق فيها َو َب َ
اركُ ،ث َّم َع َمدَ ٰ
َم َع ِ
كَ ،وا ْقدَ ِحي ِم ْن ُبر َمتِ ُكم َوال ُت ْن ِز ُلوها» َو ُهم َأ ْل ٌفَ ،ف ُأق ِْسم بِاهلل َ
أل َك ُلوا َح َّت ٰى ت ََر ُكو ُه
ُ
ْ
ْ
َوان َْح َر ُفوا ،وإنَّ ُب ْر َم َت َنا َل َت ِغ ُّط َك َما ِه َيَ ،وإنَّ َع ِجي َن َنا َل ُي ْخ َبز َك َما ُه َو.
ِ
وبالياء المثناة تحت؛ َو ِه َي
«ع َرضت ُك ْد َي ٌة» :بضم الكاف وإسكان الدال
َق ْو ُل ُهَ :
يظ ٌة ُصلب ٌة ِم َن َ
سَ .و«الكثِ ُ َ
ِق ْط َع ٌة َغ ِل َ
األ ْر ِ
الر ْم ِل،
ض ال َي ْع َم ُل َ
فيها ا ْل َف ْأ ُ
َ
يب» :أ ْص ُل ُه ت َُّل َّ
َوالمر ُاد ُه َناَ :صار ْت تُراب ًا ن ِ
َاعم ًاَ ،و ُه َو َمع َنى َ
ار ا َّلتِي
َ
األح َج ُ
«أ ْه َي َل» .و«األ َثافي»ْ :
َ
ُ َ
ْ ٰ
ون َع َلي َها ِ
الق ْد ُر .و«ت ََض َ
وع ،وهو بفتحِ الميم.
احموا.
الج ُ
و«الم َج َ
اع ُة»ُ :
َ
اغ ُطوا» :ت ََز ُ
َي ُك ُ ْ
ِ
َ
وع .و«ان َْك َف ْأ ُت» :ا ْن َق َل ْب ُت َو َر َج ْع ُت.
ص» بفتحِ
الج ُ
و«الخ َم ُ
الخاء المعجمة والميمُ :
َّ ِ
و«ا ْل ُب َه ْي َمة» بضم الباء :تَصغير َب ْه َمةَ ،و ِه َي ا ْل َع َن ُ
»:هي التي
اق  ،بفتحِ العين.
و«الداج ُن َ
َألِ َف ِ
«الس ْؤ ُر َّ
و«ح َّي َهال»
ت ا ْل َب ْي َ
اس إ َل ْيهَ ،و ُه َو با ْل َفا ِر ِس َّيةَ ،
ت َ
»:الط َعام ا َّلذي ُي ْد َع ٰى ال َّن ُ
.و ُّ
اع َت َقدَ ْت أنَّ ا َّلذي عندَ َها
َأي :ت ََعا َلواَ .و َق ْولها« :بِ َك وبِ َك» َأيَ :خ َ
اص َم ْت ُه َو َس َّب ْت ُه ،ألن ََّها ْ
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تَ ،و َخ ِفي َع َلي َها َما َأكْ ر َم اهلل سب َحان َُه وتعالى بِ ِه َنبِي ُه ^ ِم ْن ِ
هذ ِه
اس َت ْح َي ْ
ال َي ْكفيهمَ ،ف ْ
َ
َّ
ُ ْ
ْ
ٰ
اهر ِة واآلي ِة ا ْلب ِ
المع ِج َز ِة َّ ِ
ال ُث ُلغَ ٍ
اه َر ِةَ « .ب َس َق» أيَ :ب َص َقَ ،و ُي َق ُ
ال َأيض ًاَ :ب َز َق َث َ
ات.
ُ ْ
َ َ
الظ َ

و«المقْدَ َح ُة»ِ :
ِ
المغْ َر َف ُة.
و«ع َمد» بفتحِ الميم :أيَ :ق َصدَ  .و«ا ْقدَ حي» أي :اغ ِرفي،
َ
و«ت َِغ ُّط» َأي :لِغَ َل َيانِ َها َص ْو ٌت ،واهلل أعلم.

غريب الحديث:

معصوب :مربوط بعصابة ،وهي الرباط.
ال تذوق ذواق ًا :طعام ًا.

األنثى من المعز.
العناق:
ٰ

العجين قد انكسر :لاَ ْ َن ورطب وتمكن منه الخمير.

ويحك :كلمة ترحم وإشفاق.

يخمر البرمة والتنور :يغطي ِ
القدر الكبير ومكان إعداد الخبز.

هداية الحديث:

َ
رسول اهلل ^ ،وإيثارهم إياه ولو بالقليل.
حب الصحابة رضي اهلل عنهم
ّ )1
ٌ
كرامة من اهلل ،لنبيه ^،
 )2المعجزة العظيمة بتكثير الطعام لرسول اهلل ^ ،وهي
صبرهم ،وصدق إيمانهم.
وللمؤمنين ،لما علم َ
إلى دعوتهم
على من سواهم ،فانظر ٰ
 )8أهل اإليمان يكمل بعضهم بعض ًا ،وهم يد ٰ
تشد صفوفهم؟!
على طعام واحد كيف ُّ
واجتماعهم جميع ًا ٰ
لح َة ُ
أل ِّم ُس َل ْيمٍ َ :قد َسمعت
 521/31ــ وعن أنس رضي اهلل عنه قال :قال أبو َط َ
ِ
وع ،فهل ِعندَ ِك ِمن َش ْي ِء؟ فقالت:
وت
َص َ
الج َ
رسول اهلل ^ َض ِعيف ًا َأع ِر ُف ِفيه ُ
ت َأقْراص ًا ِمن َش ِعي ٍرُ ،ثم َأ َخ َذ ْت ِخمار ًا َلهاَ ،ف َل َّف ِ
َ
بز بِب ِ
ت ُ
عضهُ ،ث َّم
َ
الخ َ َ
ن ََع ْمَ ،فأ ْخ َر َج ْ َ
َّ
ِ ِ ِ
َ
ِ
رسول اهلل ^َ ،ف َذ َه ْب ُت بِ ِه،
إلى
َد َّس ْت ُه ت َْح َ
ت َثوبي َو َر َّد ْتني ب َبعضهُ ،ث َّم أ ْر َس َلتني ٰ
ِ
رس َ
اسَ ،ف ُق ْم ُت َع َل ْي ِه ْم ،فقال لي
َف َو َج ْد ُت ُ
الم ْس ِجدَ ،و َم َع ُه ال َّن ُ
ول اهلل ^ َجالس ًا في َ
رسول اهلل ^َ :
ُ
«أ ْر َس َل َك َأ ُبو َط ْل َح َة؟» فقلت :ن ََع ْم ،فقال« :ألِ َط َعام؟» فقلت :ن ََعم،
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ْت بي َن َأ ِ
ُ
ئت َأ َبا َط ْل َح َة
فقال
يدي ِهمَ ،ح َّت ٰى ِج ُ
رسول اهلل ^ُ « :ق ُ
وموا»َ ،فان َْط َل ُقوا َوان َْط َلق ُ َ ْ
َ
ُ
رسول اهلل ^ بال َّن ِ
س ِع ْندَ نا ما
خب ْر ُته ،فقال أ ُبو َط ْل َح َةَ :يا ُأ َّم ُس َليمٍ َ ،قد َجا َء
اس َو َل ْي َ
َفأ َ
َ
فقالت :اهلل َو َر ُسو ُل ُه َأ ْع َل ُمَ .ف َ
رسول اهلل ^،
انط َل َق أ ُبو َط ْل َح َة َح َت ٰى َل ِق َي
ن ُْط ِع ُم ُهم؟
ْ
ُ
ُ
«ه ُل ِّمي َما ِع ْندَ ِك َيا ُأ َّم
رسول اهلل ^ َم َعه َح َّت ٰى َد َخال ،فقال
َف َأق َْب َل
رسول اهلل ^َ :
ُ
َت بِذلِ َك ُ
الخ ْب ِزَ ،ف َأ َم َر بِ ِه
رسول اهلل ^ َف ُف َّتَ ،و َع َص َر ْت َع َل ْي ِه ُأ ُّم ُس َل ْيمٍ
ُس َل ْيمٍ ؟» َف َأت ْ
فأد َم ْت ُهُ ،ثم َقال ِف ِ
رسول اهلل ^ ما َشا َء اهلل َأنْ َي ُق َ
ُ
ثم قالَ :
«ائذنْ لِ َع َش َر ٍة»
يه
ُع َّك ًة َ
ولَّ ،
َف َأ ِذ َن َل ُه ْمَ ،ف َأ َك ُلوا َح َّتى َشبِ ُعواُ ،ث َّم َخ َر ُجوا ،ثم َ
قالَ :
«ائذ ِن لِ َع َش َرة» َف َأ ِذ َن َلهمَ ،ف َأ َك ُلوا
ٰ
لهم ،ح َّت ٰى َأ َك َل ال َق ْو ُم ُك ُّل ُهم
ثم قال« :ا ْئ َذنْ لِ َع َش َر ٍة» َف َأ ِذ َن ُ
َح َّت ٰى َشبِ ُعوا ،ثم َخ َرجواَّ ،
ون َر ُج ً
ال َأ ْو َث َمان َ
َو َشبِ ُعواَ ،وا ْل َق ْو ُم َس ْب ُع َ
متفق عليه.
ُونٌ .
دخ ُل َع َش َرةٌ َو َي ْخ ُر ُج َع َش َرةٌ  ،ح َّت ٰى لم َي ْب َق ِمنهم َأ َحدٌ إال َد َخ َل،
وفي رواية :فما زال َي ُ
َ
ثم َه َيأ َها َ
فإذا ِهي ِمث ُلها ِحين َأ َك ُلوا ِمنها.
حتى َش َ
بعَّ ،
َفأ َك َل ٰ

ين َر ُج ً
ال ،ثم َ
بي ^
وفي روايةَ :ف َأ َك ُلوا َع َش َر ًة َع َش َرةً ،ح َّت ٰى َف َع َل ذلِ َك بِثَمانِ َ
أك َل ال َّن ُّ
ِ
َ
البيت ،وت ََر ُكوا ُسؤر ًا.
بعدَ ذل َك َوأ ْه ُل َ
ٍ
رواية :ثم َأ َ
انهم.
في
جير ُ
فض ُلوا َما َب َلغُ وا َ

ِ
ٍ
َ
رواية عن ٍ
مع َأصحابِ ِه،
أنس قالِ :ج ْئ ُت
وفي
رسول اهلل ^ َي ْوم ًاَ ،ف َو َج ْدت ُُه َجالس ًا َ
ُ
فقلت لِ َب ْع ِ
رسول اهلل ^ َب ْط َن ُه؟
صب
صب َب ْط َن ُه بِ ِع َصا َب ٍة،
ُ
صحابِ ِه :لِ َم َع َ
ض َأ َ
و َقد َع َ
لح َ
ان ،فقلت:،
إلى أبي َط ْل َح َةَ ،و ُه َو زَ ْوجِ ُأ ِّم ُس َليمٍ بنت ِم َ
فقالواِ :م َن ُ
الجوعِ َ ،ف َذ َه ْبت ٰ
َ
رسول اهلل ^ َع َص َب َب ْط َن ُه بِ ِع َصا َب ٍةَ ،ف َس َأ ْل ُت َ
صحابِ ِهَ ،فقالوا:
َيا َأ َب َتاه ،قد َر َأ ْي ُت
بعض َأ َ
َ َ
على ُأ ِّمي ،فقالَ :ه ْل ِمن َش ْي ٍء؟ قالت :نعمِ ،ع ْن ِدي
ِم َن ُ
الجوعِ َ .فدَ َخ َل أ ُبو ط ْل َح َة ٰ
َ
ُ
آخ ُر معه
رات ،فإنْ َجاءنَا
شبع َناهَ ،وإن َجا َء َ
ِك َس ٌر ِمن ُخب ٍز َوت ََم ٌ
رسول اهلل ^ َوحدَ ُه أ َ
ام الحديث.
نهمَ ،و َذ َك َر ت ََم َ
َق َّل َع ْ
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غريب الحديث:

خمار :غطاء الوجه للمرأة.

ُع َّكة :وعاء من جلد مختص بالسمن والعسل.

فآدمته :جعلته إدام ًا.

سؤر ًا :بقية الطعام.

هداية الحديث:

 )1فضيلة أم سليم ورجحان عقلها ،رضي اهلل عنها؛ فقد عرفت أن رسول اهلل دعا
الجمع الكثير عمد ًا ،ليظهر الكرامة في تكثير الطعام ،فقالت :اهلل ورسوله أعلم.
تعالى وأمر رسوله ^.
فيظهر فضلها من التسليم ألمر اهلل
ٰ

 )2اعتناء الصحابة رضي اهلل عنهم بأحوال رسول اهلل ^.

 )8بيان حال الزهد والفقر الذي عاشه مجتمع الصحابة رضي اهلل عنهم جميع ًا.
فائدة:

قولنا« :اهلل ورسوله أعلم» جائز في األمور الدينية الشرعية ،أما األمور الدنيوية،

فيقال فيها« :اهلل أعلم»؛ ألن رسول اهلل ^ ـ مع أنه أفضل الخلق وأكرمهم عند اهلل

تعالى ـ ال يعلم الغيب ﴿ .ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ٰ

فعلى كل
ﭦ﴾ فالشريعةالكاملة جاءت هادي ًة ألقوال العباد وأفعالهم وأحوالهم.
ٰ

مؤمن ــ محب هلل تعالى ولرسوله ــ أن يعتني بضبط أقواله على منهج الشرع المنزل.
وال يغتر بما تساهل به كثير من الخلق واعتادوا عليه من الشرع المبدل.
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 57ــ باب القناعة والعفاف واالقت�صاد في المعي�شة
والنفاق وذم ال�س�ؤال من غير �ضرورة
إ
تعالى:
تعالى﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﴾ [هود ، ]6 :وقال
قال اهلل
ٰ
ٰ

﴿ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

تعالى﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﮯ ﮰ﴾ [البقرة ، ]273 :وقال
ٰ
تعالى﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﴾ [الفرقان ، ]67 :وقال
ٰ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﴾ [الذاريات.]57 -56 :
فائدة:

الرضى بما قسم اهلل ،ومنها يتو َّلد العفاف :وهو عدم تط ُّل ِع النفس لما
القناعة :هي
ٰ

شكوى الحال لغير الكبير المتعال.
في أيدي الناس ،وعدم
ٰ

هداية آ
اليات:

تعالى في حصول الرزق هو طريقة عباده المؤمنين.
على اهلل
ٰ
 )1التوكل ٰ
 )2االقتصاد في المعيشة هو وصف عباد اهلل الصالحين.

ُ
األحاديث:
وأما
ينِ ،
َف َت َق َّد َم ُم َ
الساب َق ِ
عظمها في البا َب ِ
وم َّما لم َي َت َق َّدم:
ين َّ

ِ
ثر ِة
بي ^ قالَ « :ل َ
يس الغ َن ٰى َعن َك َ
 522/1ــ عن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه عن ال َّن ِّ
ضَ ،و ِ
لك َّن الغ َن ٰى ِغ َن ٰى ال َن ْف ِ
الع َر ِ
متفق عليه.
س»ٌ .
َ
ِ
الم ُ
«الع َر ُ
ال.
َ
ض» :بفتح العين والراءُ :ه َو َ

غريب الحديث:

العرض :متاع الدنيا.
َ

هداية الحديث:

غنى النفس.
)1
الغنى النافع الممدوح هو ٰ
ٰ
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الغنى بما يملكه اإلنسان
 )2الشريعة تعلم المؤمن المعيار الصحيح في الحياة؛ فليس
ٰ
غنى القلب.
من مال ومتاع ،وإنما بالقناعة والعفاف ،وهو ٰ
 523/2ــ وعن عبد اهلل بن عم ٍرو رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل ^ قالَ « :ق ْد
َأ ْف َل َح َم ْن َأس َل َمَ ،و ُر ِز َق َك َفاف ًاَ ،و َق َّن َع ُه اهلل بما آتا ُه» .رواه مسلم.
هداية الحديث:
 )1سبيل الفالح هو بحصول نعمة اإلسالم ،والقناعة باليسير من الرزق.
َ
أغنى الناس» .رواه أحمد
 )2الوصية النبوية المباركة :
«ارض بما قسم اهلل لك تكن ٰ
َ
رسول اهلل ^ َف َأ َ
عطانِي،
 524/3ــ وعن َحكيم بن ِح َزا ٍم رضي اهلل عنه قالَ :س َأ ْل ُت

ثم س َأ ْل ُت ُه َف َأ َ ِ
ِ
َ
َ
ال َخ ِ
الم َ
ثم َ
يم ،إنَّ َ
لو،
َّ َ
هذا َ
ض ٌر ُح ٌ
قال« :يا َحك ُ
ثم َسأ ْل ُت ُه َفأ ْع َطانيَّ ،
عطانيَّ ،
س َلم يبار ْك َل ُه ِ
ِ
او ِة ن ٍ
فيه،
َفس ُبو ِر َك َل ُه ِفيهَ ،و َمن َأ َخ َذ ُه
َفمن َأ َخ َذ ُه بِ َس َخ َ
بإشراف َن ْف ٍ ْ ُ َ َ
َ
ِ
أك ُل َوال ي ْشبع ،والي ُد العليا َخير ِم َن ِ
ان َكا َّل ِذ َي َي ُ
َو َك َ
فقلت :يا
يم
ُ
َ َُ
السف َل ٰى» قال َحك ٌ
َ
َ
َ ٌْ
اليد ُّ
َ
رسول اهلل ،وا َّلذي َب َعث َ
الد َنياَ .ف َك َ
ان َأ ُبو
بالحق ال َأرزَ ُأ َأ َحد ًا َبعدَ َك َشيئ ًا َح َت ٰى أفا ِر َق ُّ
َك َ
ِ
ِ
ْ َ
قب َل ِم ُنه َش ْيئ ًاُ .ث َّم إنّ ُع َم َر
عطي ُه َ
الع َطا َءَ ،ف َيأ َب ٰى أنْ َي َ
بك ٍر رضي اهلل عنه َي ْد ُعو َحكيم ًا ل ُي َ
ِ
َ
الم ْس ِل َ ُ ِ
لى
بى أن َيق َْب َل ُه ،فقال :يا َم ْع َش َر ُ
رضي اهلل عنه َد َعا ُه ل ُي َ
مين ،أ ْشهدكم َع ٰ
عطي ُهَ ،فأ ٰ
ِ ْ
َ
َحكيمٍ َأنِّي َأ ْع ِر ُ
بى َأن ْيأ ُخ َذ ُهَ .ف َل ْم
ض َع َليه َحق َُّه ا َّلذي َق َس َم ُه اهللُ ل ُه في هذا الفيء ،فيأ ٰ
َي ْرزَ ْأ َح ِكيم َأ َحد ًا ِم َن ال َّن ِ
اس َب ْعدَ ال َّنبِ ِّي ^ َح َّت ٰى ت ُُو ِّف َي .متفق عليه.
ٍ
«يرزَ ُأ»ٍ :
يأخ ْذ ِمن َأ َح ٍد شيئ ًاَ ،و َأ ُ
براء ثم ٍ
ْص ُ
ان،
زاي ثم
همزةَ ،أيَ :لم ُ
الر ْز ِء :ال ُّنق َ
صل ُّ
َْ
بالش ِ
ِ
س» :ت ََط ُّل ُع َها َ
اف ال َّن ْف ِ
و«إش َر ُ
ْ
يء.
باألخذ ِم ُنه.
َأيَ :ل ْم َي ْن ُقص َأ َحد ًا َش ْيئ ًا
وط َم ُع َها َّ
والطمع فيه والمب ِ
اف إلى َّ ِ
س» :هي عدَ ُم اإلشر ِ
او ُة ال َّن ْف ِ
والش َر ِه.
االة بِ ِه َّ
و«س َخ َ
َ
الشيء َّ َ
َُ
َ
َ
ٰ

هداية الحديث:

على التعفف عن سؤال الناس ،السيما لغير الحاجة ،و ْليعلم المؤمن أن
 )1الحث ٰ
ومالزمة طلبه الخير والفضل من رب الناس.
ّ
عزه استغناؤه عن سؤال الناسُ ،
 )2فضيلة الصحابي حكيم بن حزام رضي اهلل عنه؛ إذ عاهد عهد ًا فأتمه ووفّاه ،وهذا
يؤكد صدق إيمان الجيل األول ،وتمام إخالصهم رضي اهلل عنهم.
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«خ َر ْجنا
موسى
 525/4ــ وعن أبي ُب ْر َد َة عن أبي
ري رضي اهلل عنه قالَ :
األشع ِّ
َ
ٰ
ٍ
َم َع َر ُس ِ
ت
ت َأقْدامنا ،و َن َق َب ْ
ونحن ِس َّت ُة َن َف ٍر َب ْي َننا َب ِع ٌير ن َْع َت ِق ُب ُهَ ،ف َن ِق َب ْ
ول اهلل ^ في َغ َزاةْ ،
ف َعلى َأر ُج ِلنا ِ
ِ
ت َأ ْظفاريَ ،ف ُك َّنا َن ُل ّ
الرقاع؛
الخ َر َقَ ،ف ُس ِّم َي ْ
َقدَ ِمي ،وس َق َط ْ
ٰ ْ
ت َغ ْز َو َة َذات ِّ
صب على َأر ُج ِل َنا ِم َن ِ
الخ َر ِق»َ .
وس ٰى بهذاُ ،ث َّم
قال َأ ُبو ُب َ
لما ُك َّنا ن َْع ُ
ردةََ :ف َح َّد َث أبو ُم َ
ٰ ْ
َ
كنت َأ ْص َن ُع بأنْ ُ
َ
يكون شيئ ًا ِم ْن َع َم ِل ِه
أذك َر ُه قال :كأن َُّه َك ِر َه أن
َك ِر َه ذلك،
وقال :ما ُ
َأ َ
متفق عليه.
فشا ُهٌ .

غريب الحديث:

نعتقبه :نتعاقبه في الركوب واحد ًا بعد واحد.
فنقبت :رقت جلود أقدامنا.

هداية الحديث:

ومدى صبرهم
 )1بيان ما كان عليه الصحابة رضي اهلل عنهم من خشونة العيش،
ٰ
وتعالى.
على ذلك ،مع الرضا والتسليم ألمر اهلل سبحانه
ٰ
ٰ
 )2بالصبر واليقين تُنال اإلمامة في الدين.
 )8كراهة أن يذكر اإلنسان ما فعله من عمل الخير؛ ألن إخفاء العمل بين العبد وربه
هو طريقة المؤمنين الصادقين.
ِ
ِ
 526/5ــ وعن عمرو بن تَغْ ِل َب ــ بفتح ِ
ِ
المعجمة،
الغين
المثناة فوق ،وإسكان
التاء

ِ
بم ٍ
ال َأ ْو َسبيٍ َف َق َّس َم ُهَ ،ف َأ ْع َط ٰى
وكس ِر اللاَّ م ــ رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُسول اهلل ^ ُأت َي َ
ين ت ََر َك َع َت ُبواَ ،ف َح ِمد اهللُ ،ث َّم َأ ْث َنى َع َل ْي ِهُ ،ث َّم َق َ
ال ،وت ََر َك ِرجا ً
ِرجا ً
ال:
الَ ،ف َب َلغَ ُه َأنَّ ا َّل ِذ َ
ٰ
ِ
ِ َ َ
َ
َ
إلي ِم َن ا َّل ِذي
الر ُج َلَ ،وأ َد ُع َّ
«أ َّما َبعد؟ َف َواهلل إنِّي ألعطي َّ
الر ُج َل ،وا َّلذي أ َدع أ ّح ُّب َّ
واله َل ِعَ ،و ِ
أع ِطيَ ،و ِ
أك ُل َأقْوام ًا
لك ِّني إن ََّما ُأ ْع ِطي َأق َْوام ًا لِما ٰ
الج َزع َ
ْ
أرى في ُق ُلوبِ ِه ْم ِم َن َ
إلى ما َجع َل اهلل في ُق ُلوبِ ِهم ِم َن ِ
الغ َن ٰى َ
بن
بن تَغْ ِل َب» قال َعمرو ُ
والخ ْي ِرِ ،م ُنه ْم َع ْم ُرو ُ
َ
ُ
ْ
ٰ
تَغْ ِل َبَ :فواهللِ َما ُأ ِح ُّب أنَّ لِي بِ َك ِل َم ِة َر ُس ِ
ول اهلل ^ ُح ْم َر ال َّن َعمِ  .رواه البخاري.
الج َزعِ ِ ،
وق َ
الض َج ُر.
يل َّ
َ
«اله َل ُع»ُ :ه َو َأ َش ُّد َ
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غريب الحديث:

ُح ْمر النعم :كرائمها ،وهو مثل يضرب في كل نفيس من األموال عند العرب.

هداية الحديث:

غني
 )1المال والمتاع ليسا مقياس ًا لمكانة العبد عند ر ِّبه .فكم من فقير بالمالّ ،
ُ
والتقوى!
باإليمان
ٰ
 )2حكمة رسول اهلل ^ في تأليف القلوب وإنقاذها من الهالك.
 )8فضيلة الصحابي عمرو بن تغلب رضي اهلل عنه؛ إذ شهد له رسول اهلل ^ بأنه من
غنى القلب والخير.
أهل ٰ
حزا ٍم رضي اهلل عنه أنَّ ال َّنبي ^ َ
وعن َح ِكيمِ ِ
الع ْل َيا َخ ْي ٌر
بن َ
 527/6ــ ْ
«الي ُد ُ
قالَ :
َّ
ِ
ِم َن ِ
ِ
وابدَ ْأ بِ َم ْن ت َُع ُ
نىَ ،و َم ْن َي ْس َت ْع ِف ْ
ف ُي ِع َّف ُه
ولَ ،
وخ ْي ُر َّ
الصدَ َقة َع ْن ْ
الس ْف َل ٰىْ ،
َ
اليد ُّ
ظه ِر غ ًٰ
ِِ
متفق عليه .وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم أخصر.
هلل»ٌ .
هللَ ،
وم ْن َي ْس َتغْ ِن ُيغْ نه ا ُ
ا ُ

غريب الحديث:

بمن تعول :بمن يلزمك نفقته.

هداية الحديث:

على العفة وعدم سؤال الناس.
 )1الحث ٰ
تعالى
سعى في العفه َو َّف َق ُه اهلل
تعالى العبدَ الساعي في الخير ،فمن
 )2توفيق اهلل
ٰ
ٰ
ٰ
استغنى عن الخلق أغناه اهلل.
لنيلها ،ومن
ٰ

ُ
ان َص ْخ ِر بن َح ْر ٍ
 528/7ــ وعن أبي ُس ْف َي َ
رسول اهلل
ب رضي اهلل عنه قال :قال
^« :ال ُت ْل ِح ُفوا في المس َأ َل ِة ،فواهللِ ال َيس َأ ُلني َأ َحدٌ ِم ْن ُكم َشيئ ًاَ ،ف ُتخ ِر َج َل ُه َم َ
سأ َل ُته ِم ِّني
َ
ْ
ْ
ْ ْ
ار َك ُله فيما َأ ْع َط ْي ُت ُه» .روا ُه مسلم.
َش ْيئ ًاَ ،و َأنا َل ُه َكا ِر ٌهَ ،ف ُي َب َ

غريب الحديث:

تلحفوا :تكثروا في الطلب.

هداية الحديث:

على
على العطاء ٰ
 )1النهي عن أخذ ما في أيدي الناس بكثرة اإللحاح ،وحملهم ٰ
وجه الحياء.
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يبارك لمن أخذ شيئ ًا بالحياء وكثرة الطلب.
 )2الوصية بأنه :ال َ
تنبيــه:

راوي الحديث في المشهور من طبعات (رياض الصالحين) هو أبو سفيان

صخر بن حرب ،والذي في صحيح مسلم «عن معاوية قال :قال رسول اهلل ^.»...
فالصواب في الرواية هكذا:

«وعن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل

^.»...

 529/8ــ وعن أبي ِ
األش َج ِع ِّي رضي اهلل عنه َ
ِ
الرحمن َعوف بن مالك ْ
قال:
عبد
ِ
الَ :
رس ِ
ون َر ُس َ
ول اهلل ^ تِ ْس َع ًة َأ ْو َثمانِ َي ًة َأ ْو َس ْب َع ًةَ ،ف َق َ
ول اهلل؟» ُ
«أال ت َُبايِ ُع َ
وك َّنا
ُك َّنا ع ْندَ ُ
ول اهلل .ثم قالَ :
َحديثي َع ْه ٍد بِ َب ْي َع ٍةَ ،ف ُقل َناَ :ق ْد َبا َيع َن َ
ون َر ُس َ
اك َيا َر ُس َ
«أال ت َُبايِ ُع َ
ول اهلل؟»،
َف َب َس ْطنا َأ ْي ِديناَ ،و ُق ْلناَ :ق ْد با َي ْع َن َ
اك يا َر ُس َ
ول اهللَ ،ف َع َ
«على أن ت َْع ُب ُدوا اهلل
ال َم ن َُبايِ ُع َك؟ قال:
ٰ
والص َلو ِ
الخ ْم ِ
ات َ
«وال ت َْس َأ ُلوا
وال ت ُْش ِر ُكوا بِه َش ْيئ ًا،
سَ ،وت ُِطيعوا»َ ،و َأ َس َّر َك ِل َم ًة َخ ِف َّي ًةَ :
َّ َ
اس َش ْيئ ًا»َ .ف َل َق ْد َر َأ ْي ُت َب ْع َ
ض ُأولئِ َك ال َّن َف ِر َي ْس ُق ُط َس ْو ُط َأ َح ِد ِه ْم َف َما َي ْس َأ ُل َأ َحد ًا
ال َّن َ
ُي َنا ِو ُل ُه ّإياه .رواه مسلم.

هداية الحديث:

ِ
ٌ
على عزة
تعليم
رسول اهلل ^ لألمة« :التسألوا الناس شيئ ًا»
 )1إن وصي َة
ٌ
وتربية ٰ
النفس.
ِ ُ
على أنفسهم مع رسول اهلل ^
 )2حفظ الصحابة رضي اهلل عنهم العهدَ الذي قطعوه ٰ
على فضيلتهم.
دليل ٰ
عمر رضي اهلل عنهما أنَّ ال َّنبي ^ قال« :ال ت ََز ُ
 530/9ــ وعن ِ
الم ْسأ َل ُة
ال َ
ابن َ
َّ
َ ِ
متفق عليه.
س في َو ْج ِهه ُم ْز َع ُة َل ْحمٍ »ٌ .
بِأ َحد ُكم َح َّت ٰى َي ْل َق ٰى اهلل تعا َل ٰىَ ،و َل ْي َ
وبالعين المهملةِ :
ِ
ِ
ِ
الق ْط َعة.
الزاي
وإسكان
«الم ْز َع ُة» بضم الميمِ
ُ

هداية الحديث:

على تحريم السؤال.
 )1الوعيد الشديد الوارد في الحديث يدل ٰ
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على العبد أن يكون عبد ًا خالص ًا
على معاني العزة ،فالواجب ٰ
 )2حث المؤمنين ٰ
تعالى ،وأال ُي َّ
ـذل نفسه للخلق.
مخلص ًا هلل
ٰ
رسول اهلل ^ قال ،وهو على ِ
َ
الصدَ َق َة وال َّت َع ّف َ
 531/10ــ وعنه أنَّ
ف
الم ْن َب ِرَ ،و َذ َك َر َّ
ٰ
ِ
ِ
َع ِن المس َأ َل ِة« :اليد العليا َخير ِم َن ِ
الس ْف َل ٰى ِه َي
اليد ُ
الع َليا ه َي ُ
َ َ
لىَ .و َ
َ
َ ُ َ ٌ
الم ْنف َقةَ ،و ُّ
اليد ُّ
الس ْف ٰ
متفق عليه.
السائِ َلة»ٌ .
َّ

هداية الحديث:

 )1حث أهل اإليمان أن يكونوا اليد العليا المنفقة.
الكسل إليه سبي ً
ُ
فيسعى دائم ًا أن يكون هو
ال،
 )2المؤمن صاحب همة عالية اليعرف
ٰ
إلى الخيرات.
ّ
السباق ٰ
رس ُ
«م ْن َس َأ َل
ول اهلل ^َ :
 532/11ــ وعن أبي ُهرير َة رضي اهلل عنه قال :قال ُ
ِ
َ
أو لِ َي ْس ْ
تكثِ ْر» .رواه مسلم.
ال َّن َ
اس تكثُّر ًا َفإن ََّما َي ْسأ ُل َج ْمر ًاَ ،ف ْل َي ْس َتق َّلْ ،

رس ُ
بن ُج ْن ٍ
 533/12ــ وعن َس ُم َر َة ِ
ول اهلل ^« :إنَّ
دب رضي اهلل عنه قال :قال ُ
َ
َ
َ
الر ُ
أو في َأ ْم ٍر ال ُب َّد
َ
الر ُج ُل ُس ْلطان ًاْ ،
جل َو ْج َه ُه ،إلاَّ أنْ َيسأ َل َّ
المسأ َل َة َك ٌّدَ ،ي ُك ُّد بها َّ
الترمذي وقال :حديث حسن صحيح.
ِم ْن ُه» .روا ُه
ّ
َ
الخ ُ
«الك ُّد»َ :
نحو ُه.
دش َو ُ

غريب الحديث:

تكثر ًا :ليكثر بها ماله.

سلطان ًا :من واله اهلل أمر الناس.

هداية أ
الحاديث:

 )1تحريم مسألة الناس؛ ألن ذل العبد هلل وحده الشريك له هو غاية العز ،واليجوز
أن يذل نفسه للمسألة ،إال َمن ألجأته الضرورة لذلك.

 )2إنَّ سؤال الحقوق من والة األمور جائز في الشريعة؛ ألن الولي المسلم هو
الراعي لعامة األمة ،فالطلب منه ليس فيه مذ ّلة.
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ٍ
رس ُ
 534/13ــ وعن ِ
«م ْن َأ َصا َب ْت ُه
ول اهلل ^َ :
ابن مسعود رضي اهلل عنه قال :قال ُ
اس َلم تُس َّد َفا َق ُت ُهَ ،و َم ْن َأن َْز َلها باهلل َفي ِ
َ
وش ُك اهلل َل ُه بِ ِر ْزق ِ
عاج ٍل َأ ْو
َفا َق ٌة َفأن َْز َل َها بِال َّن ِ ْ َ
ُ
ِ
آج ٍل» .روا ُه أبو داود ،والترمذي وقال :حديث حسن.
«ي ِ
سرع.
وش ُك» بكسر الشين :أي ُي ُ
ُ

غريب الحديث:
فاقة :فقر.

هداية الحديث:

عود نفسه مسألة الناس َع ُسر عيشه َّ
وتنكد.
 )1من تع ّلق شيئ ًا ُوكل إليه ،فمن َّ
ربه للناس
على العيش الشديدَ ،
فمن يشكو َّ
 )2االستمساك بالوصية النبوية في الصبر ٰ
إلى الذي اليرحم!
فإنما يشكو الرحيم ٰ
رس ُ
يكفل لِي َألاَّ
ُ
وع ْن َث ْو َ
«م ْن
 535/14ــ َ
ول اهلل ^َ :
بان رضي اهلل عنه َقالَ :قال ُ
َ
اس َشيئ ًاَ ،
وأ َ
فقلت :أناَ .ف َ
كان ال َي ْس َأ ُل َأ َحد ًا َش ْيئ ًا» .رواه
بالج َّن ِة؟
ُ
تك َّف ُل له َ
َي ْسأ َل ال َّن َ ْ
ٍ
بإسناد صحيحٍ .
أبو داود

هداية الحديث:

على النفس في قضاء الحوائج.
على عدم سؤال الناس ،واالعتماد ٰ
 )1الحث ٰ
 )2فضيلة ثوبان رضي اهلل عنه؛ إذ عاهد رسول اهلل ^ عهد ًا فوفاه .وهذا من فضائل

الصحابة رضوان اهلل عليهم.
يص َة ِ
الم َخا ِر ِق رضي اهلل عنه قال :ت ََح َّم ْل ُت َح َما َل ًة
 536/15ــ عن أبي بِ ْش ٍر َقبِ َ
بن ُ
ِ
َِ
َ َ
َف َأت َْي ُت ُ َ
الصدَ َقةَ ،ف َن ْأ ُم َر َ
لك بها»ُ ،ث َّم
تى ت َْأت َي َنا َّ
رسول اهلل ^ أ ْسأ ُل ُه فيها ،فقال« :أق ْم َح ٰ
ال ت َِح ُّل إلاَّ َ
المسأ َل َة َ
َق َ
ت َل ُه
أل َح ِد َثال َث ٍةَ :ر ُجل ت ََح َّم َل َح َما َل ًةَ ،و َح َّل ْ
الَ « :يا َقبِ َ
يص ُة إنَّ َ
ِ
ِ
المس َأ َل ُة َح َّتى ُي ِ
ت َل ُه
ت ما َل ُهَ ،ف َح َّل ْ
اح ْ
اج َت َ
ص َيب َهاُ ،ث َّم ُي ْمس ُكَ .و َر ُج ٌل َأ َصا َب ْت ُه َجائ َح ٌة ْ
َ ْ
ٰ
الم َ
يش ــ َأ ْو َق َ
صيب ِق َوام ًا ِم ْن َع ً
الِ :سداد ًا ِم ْن َع ْيش ــَ .و َر ُج ٌل َأ َصا َب ُته
سأ َل ُة َح َّت ٰى ُي َ
َ
ول َثال َث ٌة ِم ْن َذ ِوي ِ
فا َق ٌةَ ،ح َّتى َي ُق َ
ت
ت ُفالن ًا َفا َق ٌةَ ،ف َح َّل ْ
أصا َب ْ
الح َج ٰى ِم ْن َق ْو ِم ِهَ :ل َق ْد َ
ٰ
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َل ُه الم َ
سأ َل ُة َح َتى ُي ِ
ش ــ َأ ْو َق َ
الِ :سداد ًا ِم ْن َع ْي ٍ
يب ِقوام ًا ِم ْن َع ْي ٍ
واه َّن ِم َن
ش ــَ .ف َما ِس ُ
ص َ
َ
ٰ
يص ُة سح ٌتْ ،يأ ُك ُل َها َص ِ
َ ِ
اح ُب َها ُس ْحت ًا» .رواه مسلم.
َ
الم ْسأ َلة َيا َقبِ َ ُ ْ

ِ
الحاءَ :أنْ َي َق َع ِق َت ٌ
نحو ُه َبين َف ِري َق ِ
ٌ
لى
لح
«الح َما َل ُة» بفتح
َ
ينَ ،ف ُي ْص ُ
ال َو ُ
إنسان َب ْي َن ُهم َع ٰ
ِ
ِ
و«الجائِ َح ُة» :اآل َف ُة ت ِ
ٍ
يب َ
و«الق َو ُام»
اإلنسان.
مال
لى نَفسه.
َ
ُص ُ
مال َي َت َح َّم ُل ُه َو َي ْلت ِز ُم ُه َع ٰ
يقوم ِ
به َأ ْمر اإلنْس ِ
ان ِم ْن َم ٍ
داد» بكسر
ال ونح ِو ِه.
و«الس ُ
بكسر القاف وفتحهاُ :ه َو ما ُ
َ
ِّ
ُ
ِ
اج َة المع ِو ِز وي ْك ِف ِ
ُ
العقل.
و«الح َج ٰى»:
يه .و«ال َفا َق ُة» :ال َفق ُْر.
َ
السينَ :ما َي ُس ُّد َح َ ُ ْ

غريب الحديث:

السحت :الحرام.

هداية الحديث:

 )1ال تجوز المسألة إال في حاالت أباحتها الشريعة ،يجمعها وصف االضطرار
والحاجة.

إلى مافي أيدي
على معاني عزة النفس ،وعدم التطلع ٰ
 )2تربية عموم المؤمنين ٰ
الناس.

َ
 537/16ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه أنَّ
س
رسول اهلل ^ قالَ « :ل ْي َ
ِ
انَ ،وال َّتمر ُة َوال َّتمر ِ
اس ،تَر ُّد ُه ال ُّلق َْمة وال ُّلق َْم َت ِ
ين ا َّل ِذي َي ُط ُ
تان،
الم ْس ِك ُ
ْ
ْ َ
لى ال ّن ِ ُ
وف َع ٰ
ال ي ِج ُد ِغنى يغْ نِ ِ
المس ِك َ ِ
َو ِ
لك َّن ِ
ال ُي ْف َط ُن َل ُهَ ،ف ُي َت َص َّد َق َع َل ْي ِهَ ،و َ
يهَ ،و َ
وم
ال َي ُق ُ
ين ا َّلذي َ َ
ً ُ
ْ
متفق عليه.
اس»ٌ .
َف َي ْس َأ َل ال َّن َ

هداية الحديث:

 )1المسكين المستحق لإلعطاء من استحيا بنفسه ،ولم يتعرض لمسألة الناس.
 )2حث أهل اإليمان على تفقد ُ
تعالى.
األ َسر الفقيرة المستورة بستر اهلل
ٰ
ٰ
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 58ــ باب جواز أ
الخذ من غير م� أس�لة وال تط ّلع �إليه
يه ِ
عبد اهلل بن ُعمرَ ،ع ْن أبِ ِ
بن ِ
عبد اهلل ِ
 538/1ــ َع ْن سالمِ ِ
بن ُع َم َرَ ،ع ْن ُع َم َر
َ َ
ِ
الع َطا َءَ ،ف َأ ُق ُ
ُ
ولَ :أ ْع ِط ِه َم ْن ُهو َأف َق ُر
رضي اهلل عنهم قال :كان
رسول اهلل ^ ُي ْعطيني َ
ِ
ْت َغير ُم ْش ِر ٍ
َ
جاءك ِمن هذا َ ِ
َ
ف َوال َسائِ ٍل،
«خذ ُهَ ،إذا
إليه ِم ِّني ،فقالُ :
المال َش ْي ٌءَ ،وأن َ ْ ُ
وإن ِش ْئ َت ت ََص َّد ْق ِ
ئت ُك ْل ُهَ ،
بهَ .و َما الَ ،فال ُت ْتبِ ْع ُه َن ْف َس َك» قال
َف ُخ ْذ ُهَ ،ف َت َم َّو ْل ُهَ ،فإنْ ِش َ
بد اهلل ال َي َ
المَ :ف َك َ
متفق عليه.
سأ ُل َأ َحد ًا َشيئ ًاَ ،وال َي ُر ُّد َشيئ ًا ُأ ْع ِط َي ُهٌ .
ان َع ُ
َس ٌ
«م ٌ
شرف» بالشين المعجمةَ :أ ْيُ :مـ َت َط ِّل ٌع إ َل ْيه.
ُ

غريب الحديث:

فتموله :اتخذه ما ً
ال.

فال تتبعه نفسك :ال تتعلق به.

هداية الحديث:

َّ
أاليذل نفسه ،فيستشرف للمال و ُيع ِّلق قلبه بطلبه.
على العبد
ٰ )1
ٍ
ِ
محمود شرع ًا؛
وتعلق نفس فاقبله ،وهذا األخذ
مسألة
شيء من غير
 )2إن جاءك
ٌ
ٌ
على كراهيتك.
ألن رد العطية والهدية قد يحمل من أعطاك ٰ
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 59ــ باب الحث على أ
الكل من عمل يده
للعطاء
والتعفف به عن ال�س�ؤال والتعر�ض إ
تعالى﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾
قال اهلل
ٰ
[الجمعة .]10

هداية آ
الية:

 )1ابتغاء الرزق بعد أداء العبادة ،من المسائل المستحبة والمحمودة شرع ًا.
 )2راعت الشريعة حاجة الناس؛ فنهت عن المسألة ،ورغبت في العمل والحركة.
قالَ :
العوا ِم رضي اهلل عنه َ
ُ
الز َب ْي ِر ِ
رسول اهلل
قال
 539/1ــ عن أبي َع ْب ِد اهلل ُّ
بن َّ
ب َعلى َظه ِ
َ
َ ْ َ
بح ْز َم ٍة ِم ْن َح َط ٍ
ره،
حب َل ُهُ ،ث َّم َي ْأتِ َي َ
الج َب َلَ ،ف َي ْأتِ َي ُ
ٰ ْ
^« :ألنْ َيأ ُخ َذ أ َح ُد ُك ْم أ ُ
هلل بها َو ْج َههَ ،خير َل ُه ِم ْن أن َي َ
يع َهاَ ،ف َي ُك َّ
اسَ ،أ َع َط ْو ُه َأ ْو َم َن ُعو ُه» .رواه
َف َيبِ َ
سأ َل ال َّن َ
فا ُ
ٌْ
البخاري.

رسول اهلل ^َ :
قالَ :
 540/2ــ وعن أبي ُهرير َة رضي اهلل عنه َ
ُ
«ألنْ َي ْح َت ِط َب
قال
زم ًة َعلى َظه ِرهَ ،خير َل ُه من َأنْ َي َ
متفق عليه.
سأ َل َأ َحد ًاَ ،ف ُي ْع ِط َي ُه َأو َي ْم َن َع ُه»ٌ .
َأ َح ُد ُكم ُح َ
ٌْ
ٰ

غريب الحديث:

أحبله :جمع حبل.
ُ

هداية أ
الحاديث:

 )1العمل المباح عز وشرف للمؤمن ،ولو كان حقير ًا في نظر الناس.

إلى الرزق ،من تمام التوكل
 )2األخذ باألسباب ،والشروع في العمل ،والمشي ٰ
تعالى.
على اهلل
ٰ
ٰ

 541/3ــ وعنه ِ
َ
«كان َد ُاو ُد  ال َي ْأ ُكل إلاَّ ِمن َع َم ِل َي ِد ِه».
بي ^ قال:
عن ال َّن ِّ

رواه البخاري.

َ
«كان َ
َ
نجار ًا» .رواه مسلم.
رسول اهلل ^ قال:
 542/4ــ وعنه أن
زك ِر َّيا َّ 
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 543/5ــ وعن ِ
بن َم ْع ِد َ
المقْدا ِم ِ
«ما َأ َك َل
بي ^ قالَ :
يك ِر َب رضي اهلل عنه عن ال َّن ِّ
ِِ
َأ َحدٌ َطعام ًا َق ُّط َخير ًا ِمن أن ي ُ ِ
َبي اهلل َد ُاو َد  كان َي ُ
أكل ِمن
َ
َ
ْ
أك َل من َع َم ِل َيدهَ ،وإنَّ ن َّ
َع َم ِل َي ِد ِه» .رواه البخاري.

هداية أ
الحاديث:

على العمل ،وأن يكون رزقه من كسب يده  ،فما يباشره الشخص
 )1حث المسلم ٰ
على ما يباشره غيره.
بنفسه مقدم ٰ

 )2الترغيب في هدي األنبياء عليهم الصالة والسالم؛ فقد كانوا يكتسبون بأيديهم،
تعالى ،وقد قال سبحانه﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ
وهم خير الخلق عند اهلل
ٰ
ﯱ ﯲ ﴾ [األنعام.]90 :
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والنفاق في وجوه الخير ثقة باهلل تعالى
60ــ باب الكرم والجود إ
تعالى﴿ :ﮄ
تعالى﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾ [سبأ ، ]39 :وقال
قال اهلل
ٰ
ٰ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

تعالى﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾ [البقرة ، ]272 :وقال
ٰ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [البقرة.]273 :
فائدة:

الكرم :اسم جامع ألبواب اإلحسان ،وهو أنواع ،منها:

كرم البذل ،وكرم النفس عما في أيدي الناس ،وكرم العفو عن إساءة الناس.

هداية آ
اليات:

تعالى.
على النفقة ابتغاء وجه اهلل
ٰ
 )1حث أهل اإليمان ٰ
تعالى بأنه يخلفه ،ويعوضه خير ًا مما أنفق.
 )2المؤمن يثق بما عند اهلل
ٰ
ٍ
ال َح َسدَ إ َ
بي ^ قالَ « :
وع ِن ِ
ال في
 544/1ــ َ
ابن مسعود رضي اهلل عنه عن ال َّن ِّ
َ
ا ْث َن َت ْي ِنَ :ر ُج ٌل آتا ُه ا ُ ً
هلل ِح ْك َم ًةَ ،ف ُه َو
لى َه َل َكتِ ِه في َ
الح ِّقَ ،و َر ُج ٌل آتاه ا ُ
هلل َماالَ ،ف َس َّلط ُه َع ٰ
َيق ِ
غب َط َأ َحدٌ إلاَّ
متفق عليه .معناهَ :ي ْن َب ِغي َأ ّ
على إحدَ ٰى َهات ِ
َين
ْضي بِ َها َو ُي َع ِّل ُم َها»ٌ .
ال ُي َ
ٰ
َ
الخ ْص َل َت ْي ِن.

غريب الحديث:

هلكته في الحق :إنفاقه في وجوه الخير.

هداية الحديث:

على التنافس في أعمال الخير ،فما ذكر رسول اهلل ^ هذا الخير إال
 )1الحث ٰ
ليتنافس فيه المؤمنون.
تعالى ،والواجب شكرها؛ وذلك بأن يضعها العبد حيث أمره
 )2النعم كلها من اهلل
ٰ
وتعالى.
صاحب النعمة سبحانه
ٰ
 )3اإلنفاق عام يشمل نفقة المال ونفقة العلم.

والنفـاق
باب الكرم واجلـود إ
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فائدة:

الناس في الحكمة والعلم ينقسمون أربعة أقسام.

ؤت الحكمة إطالق ًا ،فهو الجاهل.
القسم األول :من لم ُي َ

على نفسه فلم يعمل بها ،فهو
حتى ٰ
القسم الثاني :من آتاه اهلل الحكمة ،فبخل بها ٰ

وحرم العمل .لكن أرفع رتبة من األول.
الغافلُ ،رزق العلم ُ

القسم الثالث :من آتاه اهلل الحكمة ،فعمل بها في نفسه دون أن يعلمها غيره من

على خير قاصر.
الناس ،فهو ٰ

القسم الرابع :من آتاه اهلل الحكمة ،فعمل بها في نفسه ،وعلمها غيره لينتفع الجميع

بها ،وهو الفاضل .فاحرص يا أخي أن تكون من هذا القسم الموفَّق.
رسول اهلل ^َ :
قالَ :
 545/2ــ وعنه َ
«أ ُّي ُك ْم َم ُ
ُ
ال َوا ِرثِ ِه َأ َح ُّب إليه ِمن َمالِ ِه؟»
قال
رسول اهللَ ،ما ِم َّنا َأ َحدٌ إلاَّ َما ُله َأ َح ُّب إليه .قالَ « :فإنَّ َما َله ما َق َّد َمَ ،و َم َ
َ
ال َوا ِرثِ ِه
قا ُلوا :يا
أخ َر» .رواه البخاري.
ما ّ

هداية الحديث:

على تقديم المال في وجوه الخير ،لينتفع به في الدنيا واآلخرة.
 )1الحث ٰ
 )2إن تصحيح المفاهيم الخاطئة في حياة الناس ،من مهمة العلماء وطالب العلم.

عدي ِ
ار
وعن
ِّ
 546/3ــ َ
بن حاتمٍ رضي اهلل عنه أنَّ رسول اهلل ^ قال« :ات َُّقوا ال َّن َ
ِ
متفق عليه.
َمر ٍة»ٌ .
َو َل ْو بِش ِّق ت َ

هداية الحديث:

 )1إن أبواب الخير منوعة كثيرة ،ولن يعدم المؤمن الخير ،ولو تصدق بشق تمرة
تنجيه من عذاب النار.
 )2تعليم النبي ^ أمته طرق النجاة من العذاب.
رسول اهلل ^ َشيئ ًا َقط َُّ ،
ُ
فقال:
 547/4ــ وعن جاب ٍر رضي اهلل عنه قال :ما ُسئِل
متفق عليه.
الٌ .
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هداية الحديث:

 )1بيان كرم رسول اهلل ^ وحسن خلقه ،فكان اليرد سائ ً
ال ،بل كان عطاؤه عطاء
اليخشى الفقر.
من
ٰ
يسعى لتحقيق القدوة برسول اهلل ^ في هديه المبارك،
 )2الموفَّق من عباد اهلل َم ْن
ٰ
ومن ذلك هذا ُ
الخلق الفاضل.
ُ
«ما ِم ْن َيومٍ
 548/5ــ وعن أبي ُهرير َة رضي اهلل عنه قال :قال
رسول اهلل ^َ :
العب ُاد ِف ِ
ِ
ول َأ َح ُد ُهما :اللهم َأ ِ
ان َين ِز ِ
يه إلاَّ َم َل َك ِ
عط ُم ْن ِفق ًا َخ َلف ًاَ ،و َي ُق ُ
النَ ،ف َي ُق ُ
ول
َ
ُيصبِ ُح َ
اآلخر :اللهم َأ ِ
عط ُم ْم ِسكا َت َلف ًا» .متفق عليه.
َ ُ

هداية الحديث:

ِ
ِ
المهلك.
الممسكين بالتلف ُ
على ُ
 )1الدعاء للمنفقين بالعوض المبارك ،والدعاء ٰ
بشرى ألهل اإليمان.
 )2المالئكة تدعو للمؤمنين الصالحين ،وهذه
ٰ
فائـدة :

التلف نوعان:
ُ
 -1التلف الحسي :أن َي َ
المال بنفسه ،وذلك بأن تأتيه آفة تفسده؛ كأن ُيحرق،
تلف
أو ُيسرق ،أو يغرق.
 -2التلف المعنوي :أن تنزع بركته ،بحيث ال يكاد يستفيد صاحبه منه في حياته.
َ
َ
تعالىَ :أن ِْف ْق َيا ْاب َن َآد َم ُي ْن َف ْق
«قال اهلل
رسول اهلل ^ قال:
549/6ــ وعنه أن
ٰ
َع َل ْي َك» .متفق عليه.

هداية الحديث:

على اإلنفاق في سبيل الله ،ألنّه سبب لسعة الرزق.
 )1الحث ٰ
على حسب إعطاء العبد الفقرا َء والمحتاجين.
 )2إعطاء اهلل عبدَ ه ٰ

اص رضي اهلل عنهما أنَّ َر ُج ً
الع ِ
وعن عبد اهلل بن َع ْمرو ِ
ال َس َأ َل
 550/7ــ
ْ
بن َ
ُ
َ
رسول اهلل ^َ :أ ُّي اإلسال ِم َخ ْي ٌر ؟ قال « :ت ُْط ِع ُم َّ
فت
لى َم ْن َع َر َ
الس َ
الط َع َ
امَ ،و َتق َْرأ َّ
الم َع ٰ
متفق عليه.
َو َمن َل ْم ت َْع ِر ْف »ٌ .
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هداية الحديث:

على العلم بالخصال التي تنفع في الدنيا و اآلخرة ،وإتباع ذلك
 )1حرص الصحابة ٰ
بالعمل.
على البذل والعطاء بإطعام الطعام.
 )2الحث ٰ
فائـدة:
هذا العموم في قوله« :وتقرأ السالم »...مخصوص بالمسلمين ،فال ُيس ِّلم ابتدا ًء

والنصارى بالسالم »..الحديث.
على غير المسلمين لقوله ^« :ال تبدؤوا اليهود
ٰ
ٰ

فائـدة:
الفرق بين الجواد والمسرف :أن الجواد حكيم يضع العطاء مواضعه  ،والمسرف:
كثير ًا ما ال يصادف عطاؤه موضعه.

مقتضى
يتوخى بماله أداء الحقوق الواجبة والمستحبة ،حسب
فالجواد من
ٰ
ٰ
ِ
وقرى الضيف ،ومكافأة المهدي ،وما يقي
وباعث المروءة ،من النفقة،
الشريعة،
ٰ
نفسه ،راضي ًةُ ،مؤمل ًة للخلف في الدنيا
على وجه الكمال ،طيب ًة بذلك ُ
به عرضه ٰ
واآلخرة.
وأما المبذر فينفق لحكم هواه وشهوته ،من غير مراعاة مصلحة خاصة وال عامة،
قد ضيع الحقوق الواجبة والمستحبة.
الع ْن ِ
رسول اهلل ^َ :
 551/8ــ وعنه قالَ :
ُ
«أ ْر َب ُع َ
ز ،ما
قال
ون َخص َل ًة َأ َ
عالها َمنِ َ
يح ُة َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
يق َمو ُع ِ
عم ُل َ
تعالى
ود َها ،إال َأ ْد َخ َل ُه اهلل
من َعام ٍل َي َ
بخص َلة منهاَ ،ر َجا َء َث َوابِ َها َوت َْصد َ ْ
ٰ
وقد سبق ُ
ثر ِة ُطرق َ
الخ ْي ِر.
الج َّن َة» .رواه البخاريْ .
َ
بها َ
بيان هذا في باب بيان َك َ

هداية الحديث:

تنوع أبواب الخير ،وف ْت ُحها للعاملين .والمحروم من ُحرم دخولها والعمل بها.
ُ )1
تعالى؛
 )2اإلنفاق المستحب شرع ًا ،والذي يعظم أجر ًا ،مشروط باإلخالص هلل
ٰ
﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﴾ [النساء.]114 :
الن رضي اهلل عنه قالَ :
ُ
ام َة ُصدَ ِّي ِ
بن َع ْج َ
رسول اهلل
قال
 552/9ــ وعن أبي ُأ َم َ
َّك َأن تَب ُذ َل ال َف ْض َل َخير َل َك ،وأن ت ِ
ابن َآد َم ،إن َ
لى
^َ « :يا َ
ُمس َك ُه َش ٌّر َل َكَ ،وال ت ُ
ٌْ
ْ
ُالم َع ٰ

380

والنفـاق
باب الكرم واجلـود إ

ول ،والي ُد العليا َخير ِم َن ِ
َك َف ٍ
افَ ،و ْاب ْ
دأ بِ َم ْن ت َُع ُ
الس ْف َل ٰى» .رواه مسلم.
َ
َ ُ َ ٌْ
اليد ُّ

هداية الحديث:

 )1إن بذل المعروف الزائد عن الحاجة خير للعبد؛ ألن في ذلك صلة إلخوانه
رب العالمين.
المحتاجين ،وتصديق ًا بموعود ِّ
 )2كل عبد مطلوب منه البذل بما يستطيع دون كلفة ﴿ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ﴾.
ِ
ُ
اإلسال ِم
لى ْ
 553/10ــ وعن أنس رضي اهلل عنه قال :ما ُسئ َل رسول اهلل ^ َع ٰ
ينَ ،فر َجع إلى َق ِ
وم ِهَ ،ف َق َ
رج ٌلَ ،ف َأ َ
ال:
عطاه َغ َنم ًا َب َ
َش ْيئ ًا إلاَّ َأ ْعطاهَ ،و َل َقد َجاءه ُ
ين َج َب َل ِ َ َ ٰ
َيا َق ْو ِم َأ ْس ِل ُموا؛ َفإنَّ ُم َح َّمد ًا ُي ْع ِطي َع َطا َء َم ْن َ
ال َي ْخ َش ٰى ال َفق َْر ،وإنْ َ
الر ُج ُل َل ُي ْس ِل ُم
كان َّ
الدن َْياَ ،ف َما َي َلب ُث إ َ
ال َي ِسير ًا َح َت ٰى َي ُك َ
الدن َْيا َو َما
َما ُي ِر ُ
من ُّ
يد إلاَّ ُّ
الم َأ َح َّب إ َليه َ
اإلس ُ
ون ْ
َع َل ْيها .رواه مسلم.

هداية الحديث:

 )1إن بذل المال ،وحسن الخلق ،سبب عظيم في تأليف قلوب العباد.
 )2جواز إعطاء ضعفاء اإليمان من الزكاة تأليف ًا لقلوبهم ،فاإلنسان قد يدخل اإلسالم
للدنيا ،ولكن إذا ذاق طعم اإليمان رغب فيه ،وحسن إسالمه.
ُ
رسول اهلل ^ َق ْسم ًاَ ،ف ُق ْل ُت:
554/11ــ وعن ُع َم َر رضي اهلل عنه قالَ :ق َس َم
هؤ ِ
الء َكانُوا َأ َح َّق بِ ِه ِم ْن ُهم؟ َ
َ
قال« :إن َُّه ْم َخ َّي ُروني أن َي ْس َأ ُلوني
يا
رسول اهللَ ،لغَ ْي ُر ُ
شَ ،أو يب ِّخ ُلوني ،و َلس ُت بِب ِ
اخ ٍل» .رواه مسلم.
َ
با ْل ُف ْح ِ ْ ُ َ
ْ

هداية الحديث:

 )1بيان ما كان عليه الرسول ^ من عظيم الخلق ،والصبر ،والحلم ،واإلعراض
عن الجاهلين.
 )2البخل ليس من شيم األنبياء وال الصالحين ،فالمؤمن جواد كريم.
ِ
ِ
 555/12ــ وعن ُج َب ْي ِر ِ
بي
بن ُمطعمٍ رضي اهلل عنه أنه قالَ :ب ْي َنما ُه َو َيس ُير َم َع ال َّن ِّ
^ َم ْق َف َل ُه ِمن ُحني ٍنَ ،ف َع ِل َق ُه َ
اب َي ْس َأ ُلون َُهَ ،ح َّتى ْ َ
ت
إلى َس ُم َر ٍةَ ،ف َخ ِط َف ْ
األ ْع َر ُ
ْ
اضط ُّرو ُه ٰ
ٰ
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هذ ِه ِ
ان لي َعدَ ُد ِ
ف ال َّنبِي ^ ،فقالَ :
ِر َداء ُهَ ،ف َو َق َ
«أ ْع ُطوني ِر َدائيَ ،ف َل ْو َك َ
الع َضاه ن ََعم ًا
ُّ
َل َق َس ْم ُت ُه َب ْي ُ
نك ْم ،ثم ال ت َِج ُدوني َب ِخي ً
ال َوال َك َّذاب ًا َوال َج َبان ًا» .رواه البخاري.
وع ِه .و«السمرةُ»َ :ش َجرةٌ َ .و ِ
«م ْق َف َله» َأ ْيَ :حال ر ُج ِ
«الع َضا ُه»َ :ش َج ٌر َل ُه َش ْو ٌك.
َ
ُ
َ
َّ ُ َ

هداية الحديث:

نزه أن تكون فيه خصلة مذمومة ،وهذا هو شأن َمن يكون قدوة
 )1إمام المسلمين ُم َّ
الناس؛ عليه أن يقتدي برسول اهلل ^.

بي ^ من التعليم بالقدوة ،فكان يتبع العلم بالعمل.
 )2بيان ما كان عليه ال َّن ُّ
والخلق الحسن ،على قلوب َ
 )3أثر الهدي الصالحُ ،
الخلق.

َ
 556/13ــ وعن أبي ُهرير َة رضي اهلل عنه أنَّ
«ما َن َق َصت
رسول اهلل ^ قالَ :
ِ
َصدَ َق ٌة ِم ْن َم ٍ
الَ ،وما زَ َاد اهلل َع ْبد ًا بِ َع ْف ٍو إلاَّ ِع ّز ًاَ ،وما ت ََو َ
هلل .»
اض َع َأ َحدٌ هلل إلاَّ َر َف َع ُه ا ُ

رواه مسلم.

هداية الحديث:

ويعوض ما ذهب منه.
 )1الصدقة ال تُنقص المال؛ ألن اهلل يبارك فيه،
ِّ

تعالى؛ بأن يعوض بالخير والبركة.
 )2حال المؤمن الثقة بموعود اهلل
ٰ
بن س ٍ
عد َ
557/14ــ وعن أبي َك َ
سمع
نما ِر ِّي رضي اهلل عنه أنه
َ
مر ِ َ
األ َ
بش َة ُع َ
ِ
ِ
َ
رسول اهلل ^ َي ُ
قولَ « :ث َ
ص
اح َف ُظو ُهَ :ما َن َق َ
ال َث ٌة ُأقْس ُم َع َل ْي ِه َّنَ ،و ُأ َحدِّ ُث ُكم َحديث ًا َف ْ
ِ
ِ
َم ُ ٍ ِ
ٍ
هلل ِع ّز ًاَ ،و َ
ال َف َت َح َع ْبدٌ
ال َعبد من َصدَ َقةَ ،وال ُظل َم َعبدٌ َم ْظل َم ًة َص َب َر َع َل ْي َها إال زَ َاد ُه ا ُ
ِ
ِ
اب َمس َأ َل ٍة إلاَّ َف َتح اهلل َع َل ِ
اح َف ُظو ُه
يه َب َ
َ ُ
اب َف ْق ٍرَ ،أ ْو َكل َم ًة ن َْح َو َهاَ ،و ُأ َحدِّ ُث ُكم َحديث ًا َف ْ
َب َ ْ
الدنْيا َ
أل ْر َب َع ِة َن َف ٍر:
قال :إن ََّما ُّ َ
يه ر ِحم ُهَ ،ويع َلم هلل ِف ِ
يه رب ُهَ ،وي ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
َعب ٍد رزَ َقه اهلل َما ً ِ
يه َح ّق ًا،
ال َوع ْلم ًاَ ،ف ُه َو َي َّتقي ف َ َّ َ
ْ َ
ُ
ص ُل ف َ َ
َْ ُ
الَ ،ف ُهو َص ِ
الم َنا ِزلَ .و َع ْب ٍد َرزَ َق ُه اهلل ِع ْلم ًاَ ،و َل ْم َي ْرزُ ق ُْه َما ً
اد ُق ال ِّن َّي ِة َي ُق ُ
َف َ
هذا بِ َأ ِ
ول:
فضل َ
َ
النَ ،ف ُهو بِنيتِ ِهَ ،ف َأجر ُهما سو ٌاء َ ٍ
ال َل َع ِم ْل ُت بِ َع َمل ُف ٍ
هلل َما ً
َل ْو َأنَّ لي َما ً
الَ ،و َل ْم
.و َع ْبد َرزَ َق ُه ا ُ
ْ ُ َ َ َ
َ َّ
ص ُل ِف ِ
يرزُ ق ُْه ِع ْلم ًاَ ،ف ُهو ي ْخبِ ُط في مالِ ِه بِغَ ي ِر ِعلمٍ  ،ال ي َّت ِقي ِف ِ
يه َر َّب ُهَ ،وال َي ِ
يه َر ِح َم ُهَ ،وال
َ
َ َ
َْ
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يع َلم هلل ِف ِ
يه َح ّق ًاِ َ َ ،
ال َو َ
.و َع ْب ٍد َل ْم َي ْرزُ ق ُْه اهللُ َما ً
ال ِع ْلم ًاَ ،ف ُه َو َي ُق ُ
ول:
الم َنا ِز ِل َ
فهذا بأ ْخ َبث َ
َ ُ
ال َلع ِم ْل ُت ِف ِ
ِ
يه بِ َع َم ِل ُف ٍ
النَ ،ف ُه َو بِنِ َّيتِ ِهَ ،ف ِو ْز ُر ُهما َس َو ٌاء» .رواه الترمذي
َل ْو َأنَّ لي َما ً َ
وقال :حديث حسن صحيح.

غريب الحديث:

إلى العشرة.
نفر :مابين الثالثة ٰ

هداية الحديث:

بي ^ بأن الصدقة ال تُنقص المال ،بل تزيده وتنميه.
 )1الخبر الصادق عن ال َّن ِّ
فمن رزقه اهلل علم ًا نافع ًا عرف كيف يدير أموره ،ومن
 )2العلم ميزان األمور كلها؛ َ
على طلب العلم النافع.
ُحرم العلم َّ
تخبط في أمره ،فكان فرط ًا ،وفي هذا الحث ٰ
َ
َ
«ما
بي ^َ :
 558/15ــ وعن عائشة رضي اهلل عنها أن َُّه ْم َذ َب ُحوا َشاةً ،فقال ال َّن ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ير َكتِ ِف َها» .رواه الترمذي
بق َي م ْنها؟» قالت :ما بقي منها إلاَّ َكت ُف َها ،قالَ « :بق َي ُك ُّل َها َغ َ
وقال :حديث صحيح.
بقيت َل َنا في ِ
اآلخ َر ِة إلاَّ َكتِ َف َها.
ومعناه :ت ََص َّد ُقوا بها إلاَّ َكتِ َف َها ،فقالْ :

هداية الحديث:

بي ^ وأهل بيته رضي اهلل عنهم.
 )1بيان كرم ال َّن ِّ
تعالى.
ويدخر ثوابه عند اهلل
 )2مال العبد الباقي هو ما يقدمه ّ
ٰ
بي ^ في تصحيح االعتقادات ،والمقاييس الخاطئة في حياة الناس.
 )8طريقة ال َّن ِّ
559/16ــ وعن أسما َء ِ
الصدِّ يق رضي اهلل عنهما قالت :قال لي
بنت أبي بك ٍر ِّ

َ ِ
وكى َع َل ِ
ُ
يك».
رسول اهلل ^« :ال تُوكي َف ُي َ ٰ
ٍ
روايةَ :
«أن ِْف ِقيَ ،أو ا ْن َف ِحيَ ،أ ِو ان َْض ِحيَ ،وال ت ُْحصي َف ُي ْحصي اهلل َع َل ْيكَ ،وال
وفي
ُوعي َفي ِ
ت ِ
وعي اهلل َع َلي ِ
متفق عليه.
ك»ٌ .
ُ
ْ
نف ِقي» وكذلك« :ان ِ
«أ ِ
ِ
بالحاء المهملة :وهو بمعنىَ :
ْضحي».
و«ا ْن َف ِحي»
ٰ

غريب الحديث:

ال توكي :ال تمنعي وت َُشدِّ ي ما عندك.
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بمعنى متقارب.
وال توعي :ال تمنعي مافضل عنك وتشحي به ،فهما
ٰ

هداية الحديث:

تعالى.
 )1النهي عن منع الصدقة خشية النفاد ،فذلك من سوء الظن باهلل
ٰ
 )2الجزاء من جنس العمل؛ فمن منع حق اهلل الواجب ُعوقب بأن يضيق اهلل عليه.
َ
رسول اهلل ^ َي ُق ُ
«مث َُل
 560/17ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه أنه سمع
ولَ :
ِ ِ
ِ ٍ ِ ِ ِ
ِ
يل ُ ِ ِ
الب ِخ ِ
إلى ت ََر ِاقي ِه َما،
َ
والم ْنفقَ ،ك َمث َِل َر ُج َل ْي ِن َع َل ْيهما ُج َّن َتان من َحديد من ُثد ِّيه َما ٰ
ِِ
َ
الم ْن ِف ُق؛ َفال ُي ْن ِف ُق إلاَّ َسبغَ ْ َ
حتى ت ُْخ ِف َي َب َنان َُهَ ،وت َْع ُف َو َأ َث َر ُه،
َفأ َّما ُ
َ
لى جلده ٰ
ت ،أ ْو َو َف َر ْت َع ٰ
َ
الب ِخ ُ
ت ُك ُّل َح ْل َق ٍة َم َكان ََهاَ ،ف ُه َو ُي َو ِّس ُع َها َفال
يل؛ َفال ُي ِر ُ
يد َأنْ ُي ْن ِف َق َشيئ ًا إلاَّ َل ِز َق ْ
َوأ ّما َ
متفق عليه.
َت َّت ِس ُع»ٌ .
َ َ
تج َّر َو َراء ُه،
و«الج َّن ُة» الدِّ ُ
الم ْن ِف َق ُك َّل َما َأ ْن َف َق َس َبغَ ْ
حتى ُ
ُ
رع َو َمع َنا ُه :أن ُ
ت ،وطالت ٰ
ِ
ِ َ
وخ ُط َواتِ ِه.
ثر َمشيِ ِه ُ
وت ُْخفي ِر ْج َل ْيه وأ َ

غريب الحديث:

ُثديهما :مثنى ُثدي بالضم ،وهو للرجل .وأما الثَدي :بالفتح ،فهو للمرأة.
تراقيهما :جمع ترقوة ،وهو :العظم الذي بين النحر والعاتق.

سبغت :امتدت وغطت.
بنانه :أصابعه.

حتى التظهر.
تعفو أثره :تغطي أثره ٰ

هداية الحديث:

على األرض أثر صاحبه إذا
 )1الصدقة تستر الخطايا ،كما يستر الثوب الذي يجر ٰ
مشى.
ٰ

 )2بذل المال واإلنفاق ،من أعظم أسباب انشراح الصد ِر ،وطيب النفس.
«م ْن ت ََص َّد َق بِ َع ْد ِل تَم ٍ
ُ
رة ِمن َك ْس ٍ
ب
 561/18ــ وعنه قال :قال
رسول اهلل ^َ :
ْ
لص ِ
هلل إلاَّ َّ
َط ِّي ٍ
احبِ َها ،كما ُي َر ِّبي
هلل َيق َْب ُل َها بِ َي ِمينِ ِهُ ،ث َّم ُي َر ِّبيها َ
الط ِّي َبَ ،فإنَّ ا َ
ب ،وال َيق َْب ُل ا ُ
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تكون َ
ِ
َ
متفق عليه.
مثل
كم َف ُل َّو ُه ح َّت ٰى
الجبل»ٌ .
َ
أح ُد ْ

«ال َف ُل ُّو» بفتحِ الفاء َ
وض ِّم الالم وتشديد الواو ،ويقال أيض ًا :بكسر الفاء وإسكان
الم ْهر.
الالم وتخفيف الواو :وهو ُ

هداية الحديث:

على طيب صدقته.
 )1إن اهلل طيب اليقبل إال طيب ًا ،فليحرص المتصدق ٰ
حتى تصبح
 )2بيان موعود اهلل
تعالى؛ بأن يضاعف الصدقة من الكسب الطيبٰ ،
ٰ
كالجبل .وهذا من ثمرة المال الحالل.
عن ال َّنبي ^ قال« :بي َنما ر ُج ٌل ي ِ
مشي بِ َف ٍ
الة ِمن َ
األ ْر ِ
 562/19ــ وعنه ِ
مع
َ
ضَ ،ف َس َ
َْ َ َ
ِّ
ِ
َصوت ًا في س َحاب ٍةِ ِ :
ٍ
ابَ ،ف َأف َْر َغ َماء ُه في َح َّر ٍة،
الس َح ُ
َ َ
اسق َحدي َق َة ُفالنَ ،ف َت َن َّح ٰى ذل َك َّ
وعب ْ ِ
ِ
فإذا َش ْر َج ٌة ِمن َ
تلك ِّ
الما َء ،فإذا َر ُج ٌل
ت ذل َك الما َء ُك َّل ُهَ ،ف َت َت َّب َع َ
الشراجِ َقد ْ
اس َت َ َ
ِِ
ِ ِِ
ِ
اس ُم َك؟ قالُ :ف ٌ
الن
ائم في َحدي َقته ُي َح ِّو ُل الما َء بم ْس َحاته ،فقال لهَ :يا َع ْبدَ اهلل ،ما ْ
َق ٌ
ِ
ِ
اس ِمي؟ َف َقال:
لالسمِ ا َّلذي َس َ
الس َحا َبة ،فقال له :يا َع ْبدَ اهلل ،ل َم ت َْسأ ُلني َع ِن ْ
ْ
مع في َّ
اب ِ
ِ
ِ
ول :اس ِق َح ِدي َق َة ُف ٍ
الذي َ
الس َح ِ
السم َك،
الن
هذا َماؤُ ُه ُيق ُ ْ
إنِّي َسم ْع ُت َصوت ًا في َّ
َ
ت َ
يخ ُر ُج ِم ْنهاَ ،فأت ََص َّد ُق ب ُث ُلثِه،
إلى ما ْ
َص َن ُع ِفيها؟ فقالَ :أ ّما إ ْذ ُق ْل َ
فما ت ْ
هذا ،فإنِّي أن ُْظ ُر ٰ
وآك ُل َأنا ِ
وعيالي ُث ُلث ًاَ ،
ُ
لثه» .رواه مسلم.
فيها ُث ُ
وأ ُر ُّد َ
ِ
(الحرةُ) َ
األ ْر ُ
رج ُة) بفتح الشين المعجمة
ودا َء.
َّ
ار ًة َس َ
و(الش َ
الم ْل َب َس ُة ح َج َ
ض ُ
َ َّ
ِ
وإسكان الراء وبالجيمِ :هي َم ِس ُ
الماء.
يل

هداية الحديث:

تعالى ويرضاها.
على العيال والمحتاجين من األعمال التي يحبها اهلل
ٰ
 )1اإلنفاق ٰ
تعالى عبده المؤمن الصادق برحمة خاصة دون باقي الناس.
 )2يختص اهلل
ٰ

 )3إثبات كرامات األولياء في هذه األمة ،وفي األمم الماضية ،الذين َو َص ُفهم اهلل
تعالى بقوله﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾.
ٰ
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 61ـ باب النهي عن البخل وال�شح
تعالى﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
قال اهلل
ٰ
تعالى﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾ [الليل 8 :ــ ،]11و َقال
ٰ
ﯘ ﴾ [التغابن.]16 :

فائدة:
البخل :هو منع ما يجب أو يستحب بذله.
الشح :هو الطمع فيما ليس موجود ًا ،وهو أشد من البخل ،وكالهما ُخلقان
ذميمان.

هداية آ
اليات:

 )1أصل الفالح وعنوانه أن يتخلص العبد من الشح.
الحسنى.
 )2البخل واإلعراض سبب في شقاء العبد وبعده عن
ٰ

و أ� َّما أ
الحاديث:

فتقدمت جملة منها في الباب السابق.

رسول اهلل ^ َ
َ
قال« :ات َُّقوا ُّ
الظ ْل َم؛ َفإنَّ
563/1ــ وعن جابر رضي اهلل عنه أنَّ
ات يو َم ِ
ُّ
الش َّح َأ ْه َل َك َم ْن َك َ
ان َق ْب َل ُك ْمَ ،ح َم َل ُهم
الش َّح؛ َفإنَّ ُّ
ام ِة ،وات َُقوا ُّ
الق َي َ
الظ ْل َم ُظ ُل َم ٌ َ ْ
على أن َس َف ُكوا ِد َماءهم ،واس َت َح ُّلوا َم َحا ِر َم ُهم» .رواه مسلم.
ٰ

هداية الحديث:

توعد بالعذاب يوم القيامة.
 )1الظلم من كبائر الذنوب؛ ألن صاحبه ُم َ
 )2الحذر من الشح؛ فهو سبب في هالك من كان قبلنا ،وقد نُهي المؤمنون عن
التشبه بالقوم المعذبين.
فائدة:

الظلم ظلمان:

 )1ظلم العبد نفسه ،وهو نوعان:

أ ــ ظلم باإلشراك باهلل  ،وهو ظلم عظيم ﴿ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾.
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ب ــ ظلم بارتكابه المعاصي والذنوب ،وهو دون الشرك.

 )2ظلم العبد غيره ،وهو نوعان أيض ًا:

أ ــ ظلمهم بترك الواجب لهم من أداء الحقوق الواجبة والمستحبة ،كترك وفاء

الديون والوعود.

ب ــ ظلمهم بالعدوان عليهم بأخذ حقوقهم وانتهاك حرماتهم ،كالغيبة والسرقة

وغيرها.
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اليثار والموا�ساة
 62ــ باب إ
تعالى﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾ [الحشر ،]9 :وقال
قال اهلل
ٰ
تعالى﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾ [اإلنسان ]8 :إلى ِ
آخ ِر اآل َي ِ
ات.
ٰ
ٰ
فائـدة:
على نفسه.
اإليثار :أن يقدم اإلنسان غيره ٰ

المواساة :أن يواسي غيره بنفسه ،واإليثار أفضل.

اإليثار ينقسم ثالثة أقسام:

 -القسم األول :اإليثار الممنوع ،وهو :أن تؤثر غيرك بما يجب عليك شرع ًا،

كاإليثار بالماء عند الحاجة للوضوء.

 -القسم الثاني :اإليثار المكروه ،وهو :أن تؤثر غيرك في األمور المستحبة ،كأن

سبقت إليه.
تؤثر غيرك بالصف األول في صالة الجماعة الذي
َ

ويرى بعض أهل العلم :أن هذا اإليثار محمود ،ألنه داخل في عموم التعاون
ٰ

والتقوى ،وهذا االختيار أحسن وسيأتي بيانه ،واهلل أعلم.
على البر
ٰ

 -القسم الثالث :اإليثار المباح ،وهو :أن تؤثر غيرك في األمور الدنيوية المباحة،

على نفسك الجائعة.
كإيثاره بالطعام ٰ
تعالى.
ثاب فاعله إذا وقع مع نية اإلخالص هلل
وهذا القسم يصبح إيثار ًا محمود ًاُ ،ي ُ
ٰ

بي ^ فقال:
564/1ــ وعن أبي ُهرير َة رضي اهلل عنه قالَ :
إلى ال َّن ِّ
«جا َء َر ُج ٌل ٰ
عض نِسائِ ِه ،ف َقا َلت :وا َّلذي َب َعث َ
إلى َب ِ
الح ِّق ما ِع ْن ِدي إلاَّ َم ٌاء،
إنِّي َم ْج ُه ٌ
َك بِ َ
ودَ ،ف َأ َ
رس َل ٰ
َ
ثل ذلِ َك :ال وا َّل ِذي َب َعث َ
ت ِم ْث َل ذلِ َكَ ،ح َت ٰى ُق ْل َن ُك ُّل ُه َّن ِم َ
َك
إلى ُأ ْخ َر ٰىَ ،ف َقا َل ْ
ثم أ ْر َس َل ٰ
ِ ِ
«من ُي ِ
يف َ
ض ُ
هذا ال َّل ْي َل َة؟» ،فقال َر ُج ٌل
بِ َ
بي ^َ :
الح ِّق ما ع ْندي إلاَّ َم ٌاء .فقال ال َّن ُّ
ِم َن َ
ول اهللَ ،فان َْط َل َق بِ ِه إلى َر ْح ِل ِهَ ،ف َق َ
رس َ
المر َأتِ ِهَ :أكْ ِر ِمي َض ْي َ
ف
ال
األن َْصا ِرَ :أنا َيا ُ
َ
ٰ
ِ
رسول اهلل ^».
ٍ
ِ
وت ِ
ص َبيانِي .قال:
ت :ال ،إلاَّ ُق َ
مر َأتِ ِه :هل ِع ْندَ ِك َش ْي ٌء؟ َف َقا َل ْ
وفي رواية «قال ال َ

388

اليثـار واملوا�سـاة
باب إ

َ ِ
ٍ
الع َشا َء َف َن ِّو ِمي ِهمَ ،
اج،
َع ِّل ْليهم بِ َشيء ،وإذا َأ َر ُادوا َ
الس َر َ
وإذا َد َخ َل َض ْي ُف َناَ ،فأ ْطفئي ِّ
وأ ِر ِ
َ َ
َ ِ
الض ْي ُ
لى ال َّنبِ ِّي ^
يه َأنَّا ن َْأ ُكلَ ،ف َق َع ُدوا َو َأ َك َل َّ
ف َو َباتَا طاو َي ْي ِنَ ،فل َّما أ ْص َب َحَ ،غدَ ا َع ٰ
َفقالَ « :ل َقد َع ِج َب اهلل ِمن َصنِ ِ
متفق عليه.
يع ُك َما بِ َض ْي ِف ُك َما ال َّل ْي َل َة»ٌ .

غريب الحديث:

مجهود :أصابني الجهد من الفقر والجوع والمشقة.
فع ِّل ِليهم بشيء :أشغليهم وألهيهم بشيء غير هذا الطعام.
َ

هداية الحديث:

لما بات هو وأهله من غير
 )1اإليثار العظيم من
الصحابي األنصاري رضي اهلل عنه ّ
ّ
بي ^ .فمن هذه المواقف المشرقة نأخذ القدوة الصالحة.
عشاء إكرام ًا لضيف ال َّن ِّ
على عائلته ،وهذا في األحوال العارضة؛
 )2يجوز لإلنسان أن يؤثر الضيف ونحوه ٰ
َ
لى تقديم األقرب (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول).
ألن األ ْو ٰ
فائـدة:

تعالى ﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ــ هذه القصة هي سبب نزول قوله
ٰ

ﯽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ﴾.

على فضيلة اإليثار بالطعام
ــ قال النووي ــ رحمه اهلل
تعالى ــ « :أجمع العلماء ٰ
ٰ

ونحوه من أمور الدنيا وحظوظ النفوس ،أما ُ
الق ُربات فاألفضل أن ال يؤثر بها ألن

تعالى» (شرح صحيح مسلم).
الحق فيها هلل
ٰ

ويرى بعض أهل العلم جواز اإليثار بالقرب ،كما سنذكره عند حديث (.)761
ٰ
الَ :
565/2ــ وعنه َق َ
ام اال ْث َن ْي ِن كافي الثَّال َث ِةَ ،
رسول اهلل ^َ :
ُ
ام
قال
وط َع ُ
«ط َع ُ
الثَّال َث ِة كافي األر َب َع ِة» .متفق عليه.
اح ِد ي ِ
ام الو ِ
ٍ
بي ^ قالَ :
كفي
َ
«ط َع ُ َ
وفي رواية لمسلمٍ عن جابِ ٍر رضي اهلل عنه عن ال َّن ِّ
ام َ
ام اال ْث َني ِن َي ْكفي َ
األر َب َع َةَ ،
ينَ ،
اال ْث َن ِ
األر َب َع ِة يكفي الث ََّمانِ َي َة».
وط َع ُ
وط َع ُ
ْ

هداية الحديث:

على اإليثار والقناعة بالكفاية.
 )1الحث ٰ
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على الطعام ،ألنه كلما ازداد الجمع ازدادت البركة ،فالكفاية
 )2استحباب االجتماع ٰ
تنشأ عن بركة االجتماع.
 )3الترغيب في إطعام الطعام وعدم إحتقار المرء ما عنده ولو َّ
قل.
566/3ــ وعن أبي س ِع ٍ
يد ُ
دري رضي اهلل عنه قال« :بي َن َما ن َْح ُن في َس َف ٍر َم َع ال َّنبِ ِّي
الخ ِّ
َ
ِ ٍ
الَ ،ف َق َ
صر ُه َي ِمين ًا َو ِش َما ً
ُ
رسول اهلل
ال
لى َراح َلة َل ُهَ ،ف َج َع َل َيص ِر ُف َب َ
^ إذ جا َء َر ُج ٌل َع ٰ
ضل ِمن زَ ٍ
ِ
َ
ان َل ُه َف ٌ
لى َم ْن ال َظ ْهر َل ُهَ ،و َم ْن َك َ
«م ْن َك َ
اد
^َ :
ان َم َع ُه َف ْض ُل ظه ٍر َف َلي ُع ْد به َع ٰ
ِ
ِِ
ِ
ال َما َذ َكرَ ،ح َتى َر َأي َنا َأن َُّه ال َح َّق َ
الم ِ
أل َح ٍد
لى َمن ال زَ َاد َل ُهَ ،ف َذ َك َر من َأ ْصناف َ
َ
ٰ
َف َلي ُع ْد به َع ٰ
ِم َّنا في َف ْض ٍل» .رواه مسلم.

غريب الحديث:

		
فضل ظهر :مركوب زائد عن حاجته.

هداية الحديث:

فليعد به :فليتصدق به.

على فعل الخيرات ،وبذل المال الزائد ،واإليثار والمواساة فيهما؛ من
 )1التعاون ٰ
صفات المؤمنين.
 )2سرعة استجابة الصحابة رضي اهلل عنهم ألمر رسول اهلل ^ ،وامتثالهم له.
على طريقتهم؛ في اإلجابة والعمل بسنة رسول اهلل ^ ،وأوامره
والسعيد َمن كان ٰ
تعالى﴿ :ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
دون معارضة وتردد ،قال
ٰ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﴾.
ٍ
َ
َ
ِ
هل ِ
 567/4ــ وعن َس ِ
رسول اهلل ^
إلى
بن سعد رضي اهلل عنه أنَّ ْام َرأ ًة َجاءت ٰ
ٍ
سوجة ،فقالت :نَسج ُتها بِيدَ َّي َ
ألكْ ُس َ
يها،
بِ ُب ْر َد ٍة َم ْن
وكهاَ ،ف َأ َخ َذ َها ال َّنبِ ُّي ^ ُمح َتاج ًا إ َل َ
َ
َ
َ
حس َنها! َف َق َ
َف َخ َر َج إ َل ْينا َوإن ََّها إلزَ ُار ُه ،فقال ُف ٌ
س ال َّنبِ ُّي
اكسنِ َ
ال« :ن ََع ْم»َ ،ف َج َل َ
يهاَ ،ما أ َ
النُ :
^ في الم ِ
َ
رس َل بِ َها إ َل ْي ِهَ ،ف َق َ
جل ِ
نت!
حس َ
سُ ،ث َّم َر َج َع َف َط َو َ
اهاُ ،ث َّم َأ َ
َ
ال َل ُه ال َق ْو ُم :ما أ َ
الَ ،ف َق َ
مت أن َُّه ال َي ُر ُّد َسائِ ً
ال :إنِّي َواهلل ما
َلبِ َس َها ال َّنبِ ُّي ^ ُم ْح َتاج ًا إِ َل ْي َهاُ ،ث َّم َس َأ ْل َت ُهَ ،و َع ِل َ
َس َأ ْل ُت ُه أل ْلبِ َس َها ،إن ََّما َس َأ ْل ُت ُه لِ ُ
تك َ
ون َك َفنِي .قال َس ْه ٌلَ :فكانت َك َف َن ُه .رواه البخاري.

غريب الحديث:

إزاره :اإلزار ما يلبس أسفل البدن.
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اليثـار واملوا�سـاة
باب إ

هداية الحديث:

على نفسه ،وكرمه وسعة جوده  ،فقد كان ال يرد سائ ً
ال.
 )1بيان إيثار ال َّن ِّ
بي ^ غيره ٰ
 )2مشروعية اإلنكار عند مخالفة األدب ظاهر ًا.
رسول اهلل ^« :إنَّ َ
ُ
ين
موسى رضي اهلل عنه قال :قال
 568/5ــ وعن أبي
األ ْش َع ِر ِّي َ
ٰ
ِ ِ
كان ِعندَ ُهم في َث ٍ
بالم ِدي َن ِةَ ،ج َم ُعوا ما َ
وب
َإذا َأ ْر َم ُلوا في ا ْلغَ ْز ِوَ ،أو َق َّل َط َعام ع َيالهم َ
ٍ ِ ٍ
ِ ٍ
متفق عليه.
بالس ِو َّي ِةَ ،ف ُهم ِم ِّنيَ ،و َأنا ِم ُنهم»ٌ .
َواحدَّ ،
ثم اق َت َس ُمو ُه َب ْي َن ُهم في إنَاء َواحد َّ
َ
ار َب ال َف َر َ
اغ.
«أ ْر َم ُلوا»َ :ف َر َغ زَ ُاد ُهمَ ،أو َق َ

هداية الحديث:

 )1إظهار فضل المواساة ،وفضيلة خلط الطعام في السفر ،وجعله في شيء واحد
عند قلته.

على االقتداء بهديهم
 )2جواز تحدث الرجل بمناقب قومه ،إذا قصد َّ
حث الناس ٰ
الصالح.

فائدة:

قال بعض العلماء:

على جواز الجمعيات المالية الشهرية ،التي يفعلها بعض
«ظاهر الحديث يدل ٰ

على الخير فيما بينهم ،وصورتها:
الناس ،ليتساعدوا من خاللها ٰ
ٍ
أن يدفع ُّ
يتساوى الجميع في مقداره ،ثم يأخذ واحد من
مشترك مبلغ ًا مالي ًا
كل
ٰ

الحاصل ،ثم في وقت الحق تعود َ
َ
الك َّرة ثاني ًة ،ليأخذ
المالي
المشتركين المبلغ
َّ
حصصهم بالتساوي
الجميع
حتى يأخذ
آخر من المشتركين الحصة ،وهكذا...
َ
ُ
ُ
ٰ
والتتابع.

على
فهذه الجمعية المالية من األعمال المشروعة ،المأجورة مع حسن النية ٰ
الدين ،أو األخذ من القروض
التعاون فيما بينهم ،وألن ذلك ينجي الشخص من َّ
الربوية ،فهذا العمل فيه مصلحة ،وليس فيه مفسدة» ،واهلل أعلم.

باب التناف�س يف �أمور ا آلخرة
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 63ــ باب التناف�س في أ�مور آ
الخرة واال�ستكثار مما يتبرك به
تعالى ﴿:ﯟ ﯠ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾ [المطففين.]26 :
قال اهلل
ٰ

هداية آ
الية:

إلى استباق
 )1إن االجتهاد في العمل الصالح من األمور المحمودة؛ ألنه يؤدي ٰ
الخيرات.
 )2تعظيم شعائر اهلل ،واالستكثار من أعمال البر.
بن ٍ
َ
رسول اهلل ^ ُأتِ َي بِ َش َر ٍ
سهل ِ
ِ
ابَ ،ف َش ِر َب
سعد رضي اهلل عنه أن
 569/1ــ وعن
المَ ،و َع ْن يس ِ
اره َ
اخ ،فقال لِ ْلغُ المَِ :
هؤ َ
«أت َ
ال ِء؟»
األ ْش َي ُ
َأذ ُن لي َأن ُأ ْع ِط َي ُ
ِم ْن ُهَ ،و َعن َي ِمينِ ِه ُغ ٌ
َ َ
ول اهلل ال ُأوثِر بِ َن ِ
الم :الَ ،واهلل َيا َر ُس َ
َف َق َ
ُ
رسول اهلل في َي ِد ِه.
صيبي ِم ْن َك َأ َحد ًاَ ،ف َت َّل ُه
ال الغُ ُ
ُ
متفق عليه.
ٌ
ِ
ِ
المثناة فوقَ ،أ ْيَ :و َض َع ُهَ .
ابن َع َّب ٍ
اس رضي اهلل عنهما.
بالتاء
« َت َّل ُه»
الم ُه َو ُ
وهذا الغُ ُ

هداية الحديث:

بي ^ تقديم األيمن في كل مواطن اإلكرام.
 )1هدي ال َّن ِّ
 )2استحباب توقير الكبار وإنزال الناس منازلهم ،ما لم يتعارض مع حكم شرعي.
حتى الصغار منهم َعرفوا كيف
على ماينفعهمٰ ،
 )3حرص الصحابة رضي اهلل عنهم ٰ
وفيم تنافس أطفالنا اليوم؟!
يتنافسون في الخير ،فأين َ
بي ^ َ
570/2ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه ِ
وب 
قالَ « :ب ْي َنما َأ ُّي ُ
عن ال َّن ِّ
َيغْ َت ِس ُل ُعر َيان ًاَ ،ف ّخر َع َلي ِه ِرج ُل َجر ٍ
اد ِمن َذ َه ٍ
ادا ُه
وب َي ْحثي في َثوبِ ِهَ ،ف َن َ
بَ ،ف َج َع َل َأ ُّي ُ
َّ ْ ْ
َ
وع َّزتِ َكَ ،و ِ
ـك َعما تَر ٰى؟! قال :ب َلى ِ
رب ُه َ :يا َأ ُّي ُ َ َ َ
لكن ال ِغ َن ٰى بي
ُّ
وب ،ألم أ ُكن أغْ َن ْي ُت َ َّ َ
َ ٰ
َعن َب َر َكتِ َك» .رواه البخاري.

غريب الحديث:

ِ
طع َذ ٍ
هب تشبه الجراد من حيث الشكل والكثرة.
ِر ْجل جراد من ذهب :ق ُ

هداية الحديث:

على مايزداد به اإلنسان بركة وفض ً
ال.
 )1الحث ٰ
تعالى فهو مبارك من األمكنة ،أو األزمنة ،أو األشخاص.
إلى اهلل
ٰ
 )2كل ما أضيف ٰ
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باب ف�ضل الغني ال�شـاكر

 64ـ باب ف�ضل الغني ال�شاكر وهو من أ�خذ المال من وجهه
و�صرفه في وجوهه الم أ�مور بها
تعالى ﴿:ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﴾ [الليل 5:ــ،]7
قال اهلل
ٰ

تعالى﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
وقال
ٰ
تعالى ﴿:ﭢ ﭣ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﴾ [الليل ، ]21-17 :وقال
ٰ
ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ

تعالى﴿ :ﭑ ﭒ
ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾ [البقرة ،]271 :وقال
ٰ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [آل عمران، ]92 :

ِ
ِ
وم ٌة.
فضل
واآليات في
اإلنفاق في الطاعات كثيرةٌ َم ْع ُل َ

هداية آ
اليات:

تعالى.
 )1ترغيب المؤمنين باإلنفاق في وجوه الخير ابتغاء وجه اهلل
ٰ
الم َر َّغب بها شرع ًا.
 )2فضل
الغني التقي إذا أحسن بذل المال في وجوهه ُ
ِّ
 571/1ــ وعن ِ
ٍ
ول اهلل ^َ « :
مسعود رضي اهلل عنه قالَ :ق َ
ال َر ُس ُ
ال
عبد اهلل بن
َ
ينَ :ر ُج ٌل آتا ُه ا ُ ً
َح َسدَ إلاَّ ِفي ا ْث َن َت ِ
الح ِّقَ ،و َر ُج ٌل آتا ُه اهلل
لى َه َل َكتِ ِه في َ
هلل َماالَ ،ف َس َّلط ُه َع ٰ
ِح ْك َم ًةَ ،ف ُهو َي ِ
رحه قريب ًا.
قضي بِها و ُي َع ِّل ُم َها»ٌ .
متفق عليه ،وتقدم َش ُ

بي ^ قال« :ال َح َسدَ إلاَّ في
 572/2ــ وعن ْاب ِن ُع َم َر رضي اهلل عنهما عن ال َّن ِّ
يل وآنا َء ال َّن َها ِرَ ،و َر ُج ٌل آتا ُه اهلل ما ً
وم بِ ِه آنا َء ال َّل ِ
الق ْر َ
هلل ُ
ال،
ا ْث َن َت ْي ِنُ :
آن ،فهو َي ُق ُ
رج ٌل آتا ُه ا ُ
متفق عليه.
قه آنا َء ال َّل ْي ِل وآنا َء ال َّن َها ِر»ٌ .
فهو ُي ْن ِف ُ
َ
ات.
اع ُ
الس َ
ُ
(اآلناء)َّ :

هداية أ
الحاديث:

 )1الموفق من أتاه اهلل ما ً
ال ينفقه في رضاه ،فهذا من أحسن ما يتنافس فيه
المتنافسون.

باب ف�ضل الغني ال�شـاكر
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 )2المال وديعة ،والبد يوم ًا أن تُسترجع الودائع واألماناتَ .ف ْل ِ
ربه في
يتق
ُ
العبد َّ
وفيم أنفقه؟.
المال من أين أخذه َ
الم َه ِ
ين أت َْوا َر ُس َ
ول اهلل
 573/3ــ َ
اج ِر َ
وع َن أبي هرير َة رضي اهلل عنه َأنَّ ُف َق َرا َء ُ
ِ
بالدر ِ
«و َما َذ َ
الم ِقيمِ َ ،ف َق َ
اك؟»
ب َأ ْه ُل ُّ
^َ ،ف َقا ُلواَ :ذ َه َ
الَ :
جات ُ
الد ُثو ِر َّ َ
الع َل ٰى وال َّنعيمِ ُ
نتص َّد ُق ،و َيعتِ ُق َ
ومَ ،و َي َت َص َّد ُق َ
وم َ
ف َقا ُلواُ :ي َص ُّل َ
ون
ون وال َ
ون َك َما ن َ
ون كما ن َُص ُ
ُص ِّلي ،و َي ُص ُ
رسول اهلل ^َ :
ُ
كون بِ ِه َم ْن َس َب َق ُك ْم ،وت َْسبِ ُق َ
«أ َفال ُأ َع ِّل ُم ُك ْم َش ْيئ ًا تُد ِر َ
ون
وال نَعتِ ُق ،فقال
بِ ِه َم ْن َب ْعدَ ُك ْمَ ،و َ
ْض ُل ِم ُ
ال َي ُك ُ
ون َأ َحدٌ َأف َ
نك ْم إلاَّ َم ْن َص َن َع ِم ْث َل ما َص َن ْع ُت ْم؟» قالوا:
ون ُدبر ُك ِّل َص ٍ
مدونَ ،
رسول اهللَ ،ق َ
َ
َ
ال« :ت َُس ِّب ُح َ
الثين
الة ثالث ًا و َث
ون ،وت َْح
َب َل ٰى يا
َ
وتك ِّب ُر َ ُ َ
إخ َوا ُن َنا َأ ْه ُل َ
مو ِ
ِ
الم َه ِ
ال
رسول اهلل ^َ ،ف َقا ُلوا:
إلى
سمع ْ
اج ِر َ
َ
األ َ
فر َج َع ُف َق َر ُاء ُ
َم َّرةً» َ .
ين ٰ
رسول اهلل ^« :ذلِ َك َف ْض ُل اهلل ي ْؤتِ ِ
بِ َما َف َع ْل َناَ ،ف َف َع ُلوا ِم ْث َل ُه! َف َق َ
ُ
يه َمن َي َش ُاء» .متفق
ال
ُ
عليه ،وهذا لفظ رواية مسلم.
موال َ ِ
ور»َ :
األ ُ
يرةُ ،واهلل أعلم.
ُّ
«الد ُث ُ
الكث َ

هداية الحديث:

على أبواب
إلى الخير ،وحرصهم ٰ
 )1فضل الصحابة رضي اهلل عنهم في تسابقهم ٰ
الطاعات.

على العبد إذا آتاه اهلل المال أن يبذله فيما يرضي به ربه ،فهذا هو الذي ُيحسد
ٰ )2
عليه.

 )3وجوه الخير كثيرة ،وطرق األجر متعددة ،ومن ذلك اإلنفاق في سبيل اهلل
تعالى.
ٰ

على َقدَ ِر اهلل فيما
 )4فضل اهلل واسع عظيم ،يؤتيه من يشاء ،واليجوز االعتراض ٰ
فاضل فيه بين العباد.
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باب ذكر املوت وق�رص ا ألمـل

 65ــ باب ذكر الموت وق�صر أ
المل
تعالى﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ
قال اهلل
ٰ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾

تعالى﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
[آل عمران ، ]185 :وقال
ٰ

تعالى﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﴾ [لقمان ، ]34 :وقال
ٰ

تعالى﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ
ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ﴾ [النحل ، ]61 :وقال
ٰ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾

تعالى﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
[المنافقون 9 :ـ  ،]11وقال
ٰ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ

ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ ﰉ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
تعالى﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﭗ ﭘ ﭙ﴾ إِ َل ٰى َق ْوله
ٰ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾ [ المؤمنون 99 :ـ  ،]115و َقال

تعالى﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ٰ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﴾ [الحديد:
 .]16واآليات في الباب كثيرة معلومة.

هداية آ
اليات:

إلى الدنيا ،أن يستحضر الموت،
على العبد كلما ٰ
رأى من نفسه طموح ًا وإخالد ًا ٰ
ٰ )1
ويتذكر حال اآلخرة.
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وعلى أقداره.
على طاعة اهلل ،وعن معصيته،
ٰ
 )2ذكر جزاء الصابرين؛ بما صبروا ٰ
فهؤالء هم الفائزون.
ُ
واليكون حاله كحال
يخشع قلبه لذكر اهلل ومانزل من الحق،
على المؤمن أنْ
َ
ٰ )3
أهل الكتب السابقة .فهذا عتاب ألهل اإليمان لتصحيح قلوبهم.
ِ ِ
َ
نك َبيَ ،ف َق َ
ُ
 574/1ــ وعن ِ
ال:
ابن ُع َ
مر رضي اهلل عنهما قال :أخذ رسول اهلل ^ ب َم َّ
الدن َْيا َك َأن َ
يب َأو َعابِ ُر َسبِ ٍ
ُ
يل».
«ك ْن في ُّ
َّك َغ ِر ٌ
ِ
َ
َو َك َ
احَ ،و َإذا َأ ْص َب ْح َت
مس َ
يت َفال َت ْن َتظ ِر َّ
الص َب َ
ان ْاب ُن ُع َم َر رضي اهلل عنهم يقول :إذا أ َ
ِ
ِ
ِ
المسا َءَ ،و ُخذ ِمن ِ
ص َّحتِ َك لِ َمر ِ
لموتِ َك .رواه البخاري.
ضك ،ومن َحيات َك َ
َفال َت ْن َتظ ِر َ َ
َ

هداية الحديث:

 )1حسن تعليم الرسول عليه الصالة والسالم؛ فإنه كان إذا تكلم أخذ باألسباب
التي توجب انتباه المخاطب.
المقر ًا ،فالوطن األصلي الذي ُي َح ُّن إليه دوم ًا هو
ممر ًا
ّ
على العبد أن يجعل الدنيا ّ
ٰ )2
الجنة دار المتقين.
وصي ِف ِ
امرئ م ِ
سلمٍ َ ،ل ُه َشي ٌء ُي ِ
َ
 575/2ــ وعنه َأنَّ
يه،
رسول اهلل ^ قال« :ما َح ُّق
ٍ ُ
ْ
يت َلي َل َتي ِن إلاَّ َو َو ِ
متفق عليهَ ،
هذا لفظ البخاري.
ص َّي ُت ُه َم ْك ُتو َب ٌة ِع ْندَ ُه»ٌ .
َيبِ ُ ْ ْ
الث ٍ
ليال» قال ابن عمرَ :ما َم َّر ْت َع َل َّي َل ْي َل ٌة ُم ُ
يت َث َ
عت
نذ َس ِم ُ
وفي رواية لمسلمِ « َيبِ ُ
ِ ِ
ِ
َ
صيتِي.
رسول اهلل ^ قال ذل َك إلاَّ َوع ْندي َو َّ

هداية الحديث:

حتى اليقع في
 )1الترغيب في الوصية ،وأن يعلم الموصي أحكام الوصية الشرعيةٰ ،
المنهي عنه.
حتى اليفجأه الموت ،فيكون قد أضاع نفسه ،وأضاع حق غيره.
 )2االهتمام بأمر الوصية ٰ
بي ^  ،وهذا هو حال المؤمنين:
 )3سرعة امتثال الصحابة رضي اهلل عنهم َ
أمر ال َّن ِّ
«سمعنا وأطعنا».
فائدة:
في أنواع الوصية.
1ــ الوصية الواجبة :وهي أن يوصي اإلنسان بما عليه من الحقوق الواجبة ،كزكاة
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مال أو ديون أو ودائع وأمانات ،مما ال يخالف هدي الشريعة.
2ــ الوصية المحرمة :وهي نوعان:

بي ^:
أ ــ أن يوصي ألحد من الورثة فوق مايستحقه من الميراث ،وقد قال ال َّن ُّ
ٍ
«إن ا َ
أعطى َّ
لوارث» رواه الترمذي.
كل ذي حقٍّ حق َُّه ،فال وصي َة
هلل
ٰ
بي ^ أن
على حساب حقوق الورثة ،وقد ٰ
ب ــ أن تكون فوق الثلث؛ ٰ
نهى ال َّن ُّ
على ثلث التركة.
تزيد الوصية ٰ

بي ^« :الثلث،
 3ــ الوصية المباحة :ما
ٰ
سوى ذلك ،والتزيد ٰ
على الثلث ،كما قال ال َّن ُّ

والثلث كثير» .متفق عليه.

«ه َذا
بي ^ ُخ ُطوط ًا ،فقالَ :
 576/3ــ وعن أنس رضي اهلل عنه قالَ :خ َّط ال َّن ُّ
انَ ،و َ
اإلنس ُ
هذا َأ َج ُل ُهَ ،ف َبي َن َما ُه َو َكذلِ َك إِذ َجا َء َ
الخ ُّط األق َْر ُب» .رواه البخاري.
َ
ٍ
وعن ِ
ِ
بي ^ َخ ّط ًا ُم َر َّبع ًاَ ،و َخ َّط
577/4ــ
ابن ُ
مسعود رضي اهلل عنه قالَ :خ َّط ال َّن ُّ
ِ
ِ
ِ
َ
إلى َ
الو َس ِط ِم ْن َجانبِ ِه
هذا ا َّلذي في َ
َخ ّط ًا في ا ْل َو َسط َخارج ًا م ْن ُهَ ،و َخ َّط ُخطط ًا صغَ ار ًا ٰ
ِ
الو َس ِطَ ،ف َق َ
يط بِ ِه ــ َأو َقد َأ َح َ
مح ٌ
اط بِه ــَ ،
انَ ،و َ
الَ :
«هذا اإلن َْس ُ
وهذا
هذا َأ َج ُل ُه ُ
ا َّلذي في َ
ا َّلذي ُهو َخا ِرج َأ َم ُل ُهَ ،و ِ
ار َ
هذا ن ََه َش ُه َ
اضَ ،فإن َأ ْخ َط َأ ُه َ
هذ ِه ُ
األ ْع َر ُ
هذا،
الخ َط ُط ِّ
ٌ
الصغَ ُ
َ

هذا ن ََه َش ُه َ
وإنْ َأ ْخ َط َأ ُه َ
هذا» .رواه البخاري.
ورت َُه:
وهذه ُص َ

		

األجل

					

األمل

األعراض

غريب الحديث:

األعراض :ما يصيب اإلنسان من النكبات والمصائب ونحو ذلك.
نهشه :أصابه فأهلكه.
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هداية أ
الحاديث:

فطوبى لمن كان أكبر أمله مرضاة ر ِّبه .!
 )1يهرم اإلنسان وأمله شاب طموح،
ٰ
على العبد أن يسارع للتوبة (فالموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل).
ٰ )2
ُّ
البلوى ،فهي دار االبتالء ،واآلخرة دار الجزاء.
التنفك عن
 )3الدنيا
ٰ
ول اهلل ^ قالِ :
األع َم ِ
رس َ
ال
«باد ُروا بِ ْ
 578/5ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه أنَّ ُ
ون إلاَّ َفقْر ًا م ْن ِسي ًاَ ،أو ِغنى م ِ
َس ْبع ًا؟ َهل َت ْن َت ِظ ُر َ
طغي ًاَ ،أ ْو َم َرض ًا ُم ْف ِسد ًاَ ،أو َه َرم ًا ُم َف ِّند ًا،
ً ُ
ُ
َ
اع َةَ ،والس َ َ
َ
الد َّج َ
الَ ،ف َش ُّر غائِ ٍ
مر ».
َأو َموت ًا ُم ْج ِهز ًاَ ،أ ِو َّ
الس َ
َّ
ب ُي ْن َت َظ ُر ،أ ِو َّ
اع ُة أ ْد َه ٰى وأ ُّ
ٌ
حسن().
حديث
رواه الترمذي وقال:
ٌ

غريب الحديث:

مفند ًا :يعني ِك َبر ًا ُيضعف قوته ونشاطه.
هرم ًا ّ
مجهز ًا :سريع ًا.

هداية الحديث:

إلى األعمال الصالحة ،مادام العبد في حياته بحال صحة
على المبادرة ٰ
 )1الحث ٰ
ٍ
ٍ
وكفاية من العيش.
وشباب وفراغ،
ونشاط،
ُّ
على
الينفك العبد عن مانع يمنع من الطاعات ،والموفق من أعانه اهلل
)2
تعالى ٰ
ٰ
إلى الصالحات الباقيات.
الخلوص من
ِّ
المعوقات ،والمبادرة ٰ
ِ
رسول اهلل ^ِ ِ َ :
ِ
قالَ :
 579/6ــ وعنه َ
ُ
الم ْو َت،
قال
«أكْ ث ُروا ذكْ َر َهاذ ِم ال َّل َذات» َيعني َ
ٌ
حديث حسن.
روا ُه الترمذي وقال:

هداية الحديث:

 )1يستحب لكل مسلم ذكر الموت بقلبه ،ولسانه ،وحاله ،ألن ذلك أبعد عن
إلى الطاعة.
المعصية،
وأدعى ٰ
ٰ
تعالى في حياة العبد ،وليس معناه ترك
 )2ذكر الموت يكون باستحضار مراقبة اهلل
ٰ
على صالح دنياهم .فترك
يوص ٰى العباد
ٰ
العمل بالدنيا ،بل َ
بتقوى موالهم ،والبقاء ٰ
وتقوى اهلل فريضة.
الدنيا فضيلة،
ٰ

( )1الحديث إسناده ضعيف.
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ُ
ُ
بي ِ
بن كعب رضي اهلل عنهَ :
رسول اهلل ^ إذا َذ َه َب ُث ُل ُث
كان
 580/7ــ وعن أ ِّ
جاءت الراج َف ُةَ ،ت ْتبعها ِ
ِ
ال َّل ْي ِل قامَ ،ف َ
الم ْو ُت
اس ا ْذ ُك ُروا اهلل،
َُ
قال« :يا ُّأيها ال َّن ُ
الراد َف ُة ،جا َء َ
َّ
َّ
ِ
يه ،جا َء المو ُت بما ِف ِ
بما ِف ِ
قلت :يا َر ُس َ
الصال َة َع َل ْي َكَ ،ف َك ْم َأ ْج َع ُل
يه»ُ :
ول اهلل إنِّي ُأكْ ث ُر َّ
َ ْ
َ
الر ُب َع؟ قال« :ما ِش ْئ َتَ ،فإنْ ِز ْد َت َف ُه َو َخ ْي ٌر
«ما ِش ْئ َ
لك ِمن َصالتِي؟ قالَ :
ت»ُ ،ق ْل ُتُّ :
ف؟ َ
«ما ِش ْئ َت ،فإنْ ِز ْد َت فهو َخ ٌير َ
َ
لك»ُ ،ق ْل ُت :فالثُّلث ِ
لك»ُ ،ق ْل ُتَ :فال ِّن ْص َ
َين؟
قالَ :
َ
لك» ُق ْل ُتَ :أ ْج َع ُل َ
ت َفإنْ ِز ْد َت َف ُه َو َخ ْي ٌر َ
لك صالتي ُك َّلها؟ قالَ :
«إذ ًا
قال« :ما ِش ْئ َ

ُـكفى َه َّم َك ،و ُيغْ َف ُر َ
لك َذن ُْب َك» .رواه الترمذي وقال :حديث حسن.
ت ٰ

غريب الحديث:

األولى.
الراجفة :النفخة
ٰ
الرادفة :النفخة الثانية.

من صالتي :من دعائي.

هداية الحديث:

شمر؟!
 )1أفضل القيام ماكان في ثلث الليل اآلخر ،فهل من ُم ِّ
بي ^؛ وهو من الذكر المشروع ،الذي تطمئن به القلوب،
على ال َّن ِّ
 )2فضل الصالة ٰ
ُمحى به الذنوب.
وتذهب معه الهموم ،وت ٰ
فائـدة:
قال الع ّ
المة ابن قيم الجوزية في كتابه الجامع (جالء األفهام في فضل الصالة
على خير األنام):
والسالم ٰ

ُ
بي بن كعب ــ ،فقال:
«وسئل شيخنا أبو العباس عن تفسير هذا الحديث ــ حديث أ ِّ
ُ
بي ^ :هل يجعل له منه ربعه صال ًة
كان أل ِّ
بي بن كعب دعاء يدعو به لنفسه ،فسأل ال َّن َّ
عليه ^؟ فقال« :إن زدت فهو خير لك» ،فقال له :النصف .فقال« :إن زدت فهو خير
إلى أن قال :أجعل لك صالتي كلها ،أي  :أجعل دعائي كله صال ًة عليك .قال:
لك»ٰ ،

بي ^ صالة ص َّل ٰى اهلل عليه بها
«إذ ًا
على ال َّن ِّ
تكفى همك ويغفر لك ذنبك»؛ ألن َمن ص َّل ٰى ٰ
ٰ
معنى كالمه رضي اهلل عنه».
عشر ًا ،و َمن ص َّل ٰى اهلل عليه كفاه همه ،وغفر له ذنبه .هذا ٰ
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 66ـ باب ا�ستحباب زيارة القبور للرجال
وما يقوله الزائر
«ك ْن ُت ن ََه ْي ُ
رس ُ
ول اهلل ^ُ :
تك ْم َع ْن
 581/1ــ عن ُب َر ْيدَ َة رضي اهلل عنه قال :قال ُ
ار ِة ُ
وروها» .رواه مسلم.
ِز َي َ
الق ُبو ِرَ ،ف ُز ُ

هداية الحديث:

 )1الحكمة من منع زيارة القبور ،خوف ًا من افتنان الناس بالمقبور؛ ألنهم كانوا حديثي
عهد بجاهلية ،فالنهي جاء حماي ًة لجناب التوحيد ،ولئال يقع الناس في أنواع من
بعد من قلوبهم ــ كاالستغاثة باألموات ،وطلب قضاء
ولما يتمكن اإليمان ُ
الشرك ــ ّ
الحوائج منهم ،وغير ذلك مما هو محبط لعمل العبد ،وموجب لدخول النار.

 )2زيارة القبور شرعت لنفعها للزائر والمزور؛ فالحي ينتفع بالموعظة بتذكر الموت
إلى تصحيح
واآلخرة ،والميت ينتفع بالدعاء له ،ال أن ندعوه ونطلب منه .فهل ٰ

التوحيد سبيل؟!

ِ
رس ُ
ول اهلل ^ُ ،ك َّلما َ
كان َل ْي َلتها
 582/2ــ وعن َعائ َش َة رضي اهلل عنها قالت :كان ُ
ِ ِ
ِ
يعَ ،في ُق ُ
الم َع َل ْي ُك ْم َد َار َق ْو ٍم
من
رسول اهلل ^ ْ
الب ِق ِ
«الس ُ
ْ
إلى َ
ولَّ :
يخ ُر ُج م ْن آخ ِر ال َّل ْي ِل ٰ
ون ،وإنَّا إنْ شا َء اهللُ بِ ُكم ِ
ِ
نينَ ،
وأ ُ
الح ُق َ
ونَ ،غد ًا ُم َؤ َّج ُل َ
ُوع ُد َ
ون ،اللهم اغْ ِف ْر
تاك ْم ما ت َ
مؤم َ
ْ
يع الغَ ْر َق ِد» .رواه مسلم.
أله ِل َب ِق ِ
ْ
 583/3ــ وعن ُب َر ْيدَ َة رضي اهلل عنه قالَ :ك َ
إلى
بي ^ ُي َع ِّل ُم ُه ْم َإذا َخ َر ُجوا ٰ
ان ال َّن ُّ
«السالم َع َلي ُكم َأ ْه َل الدِّ يا ِر ِم َن الم ِ
المقابِ ِر َأنْ َي ُق َ
مينَ ،وإنّا
ول َقائِ ُل ُه ْم:
والم ْس ِل َ
ؤمـنِ َ
َ
ين ُ
ُ
ُ ْ ْ
ِ
إنْ شا َء اهلل بِ ُك ْم َ
ال ِح ُق َ
العافي َة» .رواه مسلم.
ونَ ،أ ْس َأ ُل اهلل َل َنا َو َل ُك ُم
رس ُ
وعن ِ
 584/4ــ ِ
ابن َع َّب ٍ
الم ِدي َن ِة،
اس ،رضي اهلل عنهما قالَ :م َّر ُ
ول اهلل ^ بِ ُق ُبو ِر َ
َ
بو ْج ِه ِهَ ،
الم َع َل ْي ُك ْم يا َأ ْه َل ُ
الق ُبو ِرَ ،يغْ ِف ُر اهلل َل َنا و َل ُكمَ ،أ ْن ُتم
«الس ُ
َفأق َْب َل َع َل ْي ِه ْم َ
فقالَّ :
ونحن باألث ِر» .رواه الترمذي وقال :حديث حسن().
َس َل ُفنا
ُ
( )1الحديث إسناده ضعيف.
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غريب الحديث:

إلى جانب المسجد النبوي .وسمي بذلك
بقيع الغرقد :هو مقبرة أهل المدينة ٰ

ألنه كان فيه شجر الغرقد ،ثم قطع .والغرقد :نوع من الشجر له شوك.

هداية أ
الحاديث:

 )1يستحب للعبد أن يزور القبور الزيارة الشرعية ،من غير تحديد أيام مخصوصة.

المقابر بما ورد في األحاديث النبوية؛ ففيها
وص ٰى العبد أن يدعو عند زيارته
ُ )2ي َ
َ
البركة ،فإن لم يحفظ دعا ًء مأثور ًا دعا بما تيسر.
على تعليم أمته ماينفعهم ،فالعلم قبل القول والعمل.
 )3حرص ال َّن ِّ
بي ^ ٰ

دعى لهم بالمغفرة والرحمة ،فهذا من حقوق
 )4من حق عامة أهل اإليمان أن ُي ٰ
األخوة الباقية بعد الموت.

فائدة:

فصلها العلاَّ مة حافظ
زيارة القبور ترد عىل أحوال ثالثة :رشعية ،وبدعية ،ورشكية .وقد َّ

حكمي ــ رمحه اهلل تعاىل ــ فقال يف منظومته (سلم الوصول يف توحيد اهلل واتباع الرسول):
ث����م ال�����زي�����ارة ع���ل���ى أق����س����ا ِم

ٍ
ث���ل��اث������ة ،ي�����ا أم������ة اإلس���ل��ام

ث����م ال����دع����ا ل����ه ول��ل�أم����وات

ب��ال��ع��ف��و وال��ص��ف��ح ع��ن ال���زالت

ف���إن ن���وى ال���زائ���ر ف��ي��م��ا أض��م��ره

ٌ
س���ن���ة أت�����ت ص��ري��ح��ه
ف��ت��ل��ك

وإن ن���وى ال���دع���ا َء وال��ت��وس�لا
ٌ
ٌ
م����ح����دث����ة ض�ل�ال���ه
ف����ب����دع����ة
ن��ف��س��ه فقد
ال��م��ق��ب��ور
وإن دع���ا
َ
َ
ل����ن ي��ق��ب��ل ال���ل���ه ت���ع���ال���ى م��ن��ه
إذ ك���ل ذن���ب م��وش��ك الغفران

ف����ي ن��ف��س��ه ت����ذك����ر ًة ب���اآلخ���ره
ف��ي ال��س��ن��ن المثبتة الصحيحه
ب��ه��م إل���ى ال��رح��م��ن ج�ل�ا وع�لا
ب��ع��ي��دة ع��ن ه���دي ذي ال��رس��ال��ه

أش����رك ب��ال��ل��ه ال��ع��ظ��ي��م وج��ح��د

ص���رف��� ًا وال ع����د ً
ال ف��ي��ع��ف��و عنه
إال ات����خ����اذ ال���ن���د للرحمن
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 67ـ باب كراهة تمني الموت ب�سبب �ضر نزل به
والب أ��س به لخوف الفتنة في الدين
ول اهلل ^ َ
رس َ
قال« :ال َي َت َم َّن َأ َح ُد ُك ُم
 585/1ــ َع ْن أبي ُهرير َة رضي اهلل عنه أنَّ ُ
المو َت؛ إما م ِ
متفق عليهَ ،وهذا لفظ
دادَ ،و ّإما ُم ِسيئ ًا َف َل َع َّل ُه َي ْس َت ْعتِ ُب»ٌ .
حسن ًا َف َل َع َّل ُه َي ْز ُ
ّ ُ
َ ْ

البخاري.

ٍ
رس ِ
ول اهلل ^ قال« :ال َي َت َم َّن
وفي رواية لمسلم عن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه عن ُ
مات ا ْن َق َط َع َع َم ُل ُهَ ،وإن َُّه َ
يد
ال َي ِز ُ
وتَ ،وال َي ْد ُع بِ ِه ِم ْن َق ْب ِل َأنْ َي ْأتِ َي ُه ؟ إن َُّه إذا َ
الم َ
َأ َح ُد ُك ُم َ
الم ْؤ ِم َن ُع ُمر ُه إلاَّ خير ًا».
ُ
ُ
 586/2ــ وعن ٍ
رسول اهلل ^« :ال َي َت َم َّن َي َّن َأ َح ُد ُك ُم
أنس رضي اهلل عنه قال :قال
ِ
ال َف ْلي ُق ْل :اللهم َأحيِني ما كان ِ
الموت لِ ُض ٍّر َأ َصا َب ُهَ ،فإنْ َ
الحيا ُة َخ ْير ًا
َ
َت َ
ْ
كان ال ُب َّد فاع ً َ
ِ
متفق عليه.
الوفا ُة َخير ًا لي»ٌ .
لي ،وت ََوفَّني إذا كانَت َ

هداية أ
الحاديث:

على العبد.
 )1إن ت ََم ِّني الموت فيه شيء من عدم الرضا بقضاء اهلل
تعالى ٰ
ٰ

 )2حياة المؤمن له خير ،إما يزداد من الطاعات ،أو يتوب من السيئات.
بن أبي حاز ٍم َ
لى َخ َّب ِ
اب ِ
يس ِ
وع ْن َق ِ
األر ِّت رضي اهلل
 587/3ــ َ
بن َ
قالَ :د َخ ْلنا َع َٰ
ِ
وى سب َع َكي ٍ
ولم
عنه ن َُع ُ
ات ،فقال :إنّ َأ ْصحا َبنا ا َّل ِذ َ
ين َس َل ُفوا َم َض ْواْ ،
ود ُه و َقد اكْ َت ٰ ْ َّ
َ َ
الدنْيا ،وإنّا َأ َص ْب َنا ما ال ن َِج ُد َل ُه َم ْوضع ًا إ ّ
بي ^ نهانَا
َت ْن ُق ْص ُه ُم ُّ
ال التراب ،ول ْوال أنَّ ال َّن َّ
َأنْ ن َْد ُعو بالمو ِ
ت َلدَ َع ْو ُت بِ ِهُ .ث َّم َأت َْي َنا ُه َم َّر ًة ُأ ْخ َر ٰى َو ُه َو َي ْبني حائِط ًا َل ُه ،فقال :إنَّ
َ َ ْ
الم ْس ِل َم َل ُي ْؤ َج ُر في ُك ِّل َشي ٍء ُي ْن ِف ُق ُه ،إلاَّ في َشي ٍء َي ْج َع ُل ُه في َ
ِ
متفق عليه،
هذا
الترابٌ .
ُ
ْ
ْ
وهذا لفظ رواية البخاري.

غريب الحديث:

ما ال نجد له موضع ًا إال التراب :ألجل الحفظ خوف ًا من السرقة.
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يجعله في التراب :في البناء.

هداية الحديث:

« )1النهي عن تمني الموت» ،هذه وصية رسول اهلل ^ ألمته ،فليمتثلها المسلم
بالصبر ،وليع ِّلمها َ
أهل بيته علم ًا وسلوك ًا.

األرت رضي اهلل عنه ،وشدة اتهامه لنفسه ،ومحاسبته
خباب بن
ّ
 )2فضل الصحابي ّ
حتى في المباحات.
لها ٰ
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 68ــ باب الورع وترك ال�شبهات
َ
َ
تعالى﴿ :ﮏ
وقال
تعالى﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ [النور، ]15 :
قال اهلل
ٰ
ٰ

ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [الفجر.]14 :
ِ
 588/1ــ وعن ال ُّن ِ
رس َ
ول اهلل ^ ُيق ُ
عمان ِ
ول:
بن َبشي ٍر رضي اهلل عنهما قالَ :سم ْع ُت ُ
هات َ
الح َ
ال َي ْع َل ُم ُه َّن َكثِ ٌير ِم َن ال َّن ِ
اسَ ،ف َم ِن
الح َر َام ِّبي ٌنَ ،و َب ْي َن ُهما ُم ْش َتبِ ٌ
ال َل ِّبي ٌن ،وإنَّ َ
«إنَّ َ
الحرامِ ،كالر ِ
َ ِِ ِِ ِ
الش ِ
ِ
وعر ِ
اعي
ض ِهَ ،و َم ْن َو َق َع في ُّ
َّقى ُّ
بهات َو َق َع في َ
الشبهات ْ
َّ
اس َت ْب َرأ لدينه ْ
ات ٰ
وش ُك َأنْ يرتَع ِ
الحمى ي ِ
يرعى َحو َل ِ
ال وإنَّ لِ ُك ِّل َم ِل ٍ
ك ِحمىَ ،أ َ
فيهَ ،أ َ
ال وإنَّ ِح َم ٰى اهلل
َ ٰ ُ
َْ َ
َْ ٰ ْ
ٰ
َم َحا ِر ُم ُهَ ،أ َ
الج َس ُد ُك ُّل ُهَ ،وإذا َف َسدَ ْت َف َسدَ
الج َس ِد ُم ْضغَ ًة ،إذا َص َل َحت َص َل َح َ
ال وإنَّ في َ
فاظ م َتقا ِر ٍ
رق بأ ْل ٍ
ورويا ُه ِم ْن ُط ٍ
بة.
الج َس ُد ُك ُّل ُهَ ،أال َو ِه َي ال َق ْل ُب»ٌ .
َ
متفق عليهَ .
ُ

غريب الحديث:

مشتبهات :مشكالت ،لما فيها من شبه الحالل والحرام.
الحمى :المكان الذي يحوطه أحاد من الناس ،لئال يقربه أحد.
ٰ
مضغة :قطعة من اللحم صغيرة بقدر ما يمضغه اإلنسان.

هداية الحديث:

حرمات الشريعة ُحفظت بسياج محكم؛ لئال يقع الناس في انتهاكها ،فلكل
ُ )1م َّ
حرم موانع تمنع من الوصول إليه.
ُم َّ
 )2من اشتبه عليه أمر ديني فليتركه؛ ألن ذلك أحوط لدينه.
على العلم ،والوصية به؛ فإنه نور يبصر به العبد حقائق األشياء ،التي ال تظهر
 )3الحث ٰ
لكثير من الناس« .والعلم أن تأتيك الرخصة من عالم ،وأما التشديد فيحسنه كل
الناس».
فعلى المسلم أن يعتني بصالح قلبه،
على القلب،
ٰ
 )4صالح العبد وفساده متوقف ٰ
بتقوى اهلل؛ في دوام طاعته ،واجتنباب معصيته.
وذلك
ٰ

الط ِريقَ ،
بي ^َ ،و َجدَ ت َْمر ًة في َّ
 589/2ــ وعن ٍ
فقال:
أنس رضي اهلل عنه أنَّ ال َّن َّ
تك َ ِ
الصدَ َق ِة َ
اف َأنْ ُ
« َل ْوال أنَّي َأ َخ ُ
متفق عليه.
أل َك ْل ُتها»ٌ .
ون م َن َّ
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هداية الحديث:

بي ^ وأهل بيته تحريم الصدقة عليهم ،ألن الصدقة أوساخ الناس.
 )1من خصائص ال َّن ِّ
 )2تغليب الورع لمن اشتبه عليه حكم شيء ،فالمستحب في حقه تركه واالبتعاد
عنه.
معان رضي اهلل عنه َ
اس ِ
 590/3ــ وعن ال َّن َّو ِ
بن َس َ
سن
بي ^ «البِ ُّر ُح ُ
قالَ :ع ِن ال َّن ِّ
ِ
اإلثم ما َ
حاك في َن ْف ِس َكَ ،
ُ
اس» .روا ُه مسلم.
وك ِر ْه َ
ت َأنْ َي َّط َ
لع َع َل ْيه ال َّن ُ
الخ ُل ِقَ ،و ُ
والكافَ ،أ ْي :تَر َّد َد ِ
ِ
ِ
ِ
«ح َ
فيه.
المهملة
بالحاء
اك»
َ
َ

هداية الحديث:

 )1لإلثم عالمتان :أن يتردد في النفس ويتحرج منه ،وأن يكره اطالع الناس عليه.
والتقوى ترك ذلك.
 )2ما أحدث في القلب شعور ًا بالتردد ،هل ُيفعل أو ال؟ فالورع
ٰ
ٍ
رس َ
ول اهلل ^  ،فقال:
 591/4ــ وعن وابص َة بن معبد رضي اهلل عنه قال :أت َْي ُت ُ
ت تَس َأ ُل َع ِن البِر؟» قلت :نعم ،فقال « :اس َت ْف ِ
ِ
ت َق ْل َب َك ،البِ ُّر َما ْ
ت إ َل ْي ِه
اط َم َأ َّنـ ْ
ْ
ِّ
«ج ْئ َ ْ
الص ْد ِر ،وإنْ َأ ْف َت َ
واإلثم ما َ
حاك في ال َّن ْف ِ
سْ ،
اك
واط َم َأ َن إ َل ْي ِه ال َق ْل ُب،
س وت ََر َّد َد في َّ
ُ
ال َّن ْف ُ
أحمدِ َّ ،
اس َو َأ ْف َت َ
ٌ
«م ْس َندَ ْي ِه َما».
حديث حسن ،روا ُه
وك».
ُ
والدارم ُّي في ُ
ال َّن ُ

هداية الحديث:

المعافى من الشهوات
 )1استفت قلبك ،هو :خطاب لصاحب القلب السليم،
ٰ
المحرمة ،واألفكار الرديئة.
 )2فهم التعريف النبوي المبارك للبِ ِّر واإلثم .وهذا من أحسن التعاريف وأجمعها.
ِ
وفتحها ـ ُعقْبة بن الحا ِر ِ
ث
 592/5ــ وعن أبي ِس ْر َو َع َة ـ بكسر السين المهملة
رضي اهلل عنه َأن َُّه ت ََز َّو َج ْاب َن ًة ألبي إهاب ِ
ت :إنِّي َقد َأ ْر َض ْع ُت
بن َع ِزي ٍزَ ،ف َأ َت ْت ُه ْام َر َأةٌ  ،فقا َل ْ
ُعق َْب َة َوا َّلتي َق ْد ت ََز َّو َج بهاَ ،
أخ َب ْرتِنيَ .ف َر ِك َب
فقال َلها ُعق َْب ُة :ما َأ ْع َل ُم َأنَّك َأ ْر َض ْعتِني ،وال ْ
إلى َر ُس ِ
الم ِدي َن ِةَ ،ف َس َأ َل ُه ،فقال َر ُس ُ
فَ ،و َق ْد ِق َ
«ك ْي َ
ول اهلل ^َ :
ار َق َها
يل؟!» َف َف َ
ول اهلل ^ بِ َ
ٰ
ُعق َْب ُةَ ،
ير ُه .رواه البخاري.
ونك َح ْ
ت زَ ْوج ًا َغ َ
مكررة.
َ
اب» بكس ِر الهمزةَ ،و َ
«إه ٌ
«ع ِز ٌيز» بفتح العين وبزاي َّ
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هداية الحديث:

 )1شهادة ُ ِ
على من أرضعته كافية في إثبات الرضاعة.
المرضع ٰ
وص ٰى من خفي عليه حكم أو اشتبه عليه أن يسأل أهل العلم.
ُ )2ي َ
على العبد أن يحتاط لحفظ دينه .فقد قال ^« :خير دينكم الورع» .رواه الحاكم
ٰ )3
في المستدرك.
فائـدة:
المحرم هو ما اجتمع فيه شروط:
الرضاع
ِّ
تعالى﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﴾.
 )1أن يكون ال َّل َبن من آدمية ،لقوله
ٰ

 )2أن يكون عدد الرضاع خمس رضعات مشبعات فأكثر.
 )3أن يقع في زمن الرضاع المحرم ،وهو ماقبل الفطام في الحولين.
إلى المرتضع وذريته فقط يعني( :فروعه) ،أما
وإذا ثبت التحريم فإنه ينتشر ٰ
(أصوله وحواشيه) كآبائه وإخوته وأخواته ،فال تأثير عليهم.
فمث ً
ال :أب الراضع وأخوه وأخته ،ال يؤثر فيهم الرضاع.
ِ
رس ِ
الح ِ
ِ
علي رضي اهلل عنهماَ ،ق َالَ :ح ْ
ول اهلل
 593/6ــ
وعن َ
فظ ُت م ُن ُ
سن بن ٍّ
إلى َما ال ي ِر ُيب َك» .رواه الترمذي وقال :حديث حسن صحيح.
^َ :
«د ْع َما ي ِر ُيب َك ٰ
وخ ْذ َما َ
اتر ْك ما ُ
ال ت َُش ُّك فيه.
تش ُّك فيهُ ،
معناهُ :

هداية الحديث:

على ظنك ،وأما الشك فإنه غير معمول به في الشرع.
 )1التأخذ إال بما تيق َّْنـته أو غلب ٰ
على األمر المعلوم.
 )2يجب الوقوف عند المشتبهات واتقائها ليبني المؤمن أمر دينه ٰ
الصدِّ ِ
قالتَ :ك َ
يق رضي اهلل عنه
 594/7ــ َ
وع ْن عائش َة رضي اهلل عنها ْ
ان ألبي َب ْك ٍر ِّ
وكان أبو ب ْك ٍر ي ْأ ُك ُل ِم ْن َخر ِ ِ
ٍ َ
َ
الم ُي ْخ ِر ُج َل ُه َ
مع ُه
اج،
ُغ ٌ
َ َ
الخ َر َ
اجهَ ،ف َجا َء َيوم ًا بِ َشيءَ ،فأ َك َل ْ
َ
وما ُه َو؟ َق َ
الم :ت َْد ِري َما هذا ؟ َف َق َ
َأ ُبو َب ْك ٍرَ ،ف َق َ
الُ :ك ْن ُت ت ََك َّه ْن ُت
ال أبو بك ٍرَ :
ال َل ُه الغُ ُ
ِ
إلن ٍ
الجاه ِل َّي ِةَ ،و َما ُأ ْح ِس ُن َ
الك َها َن َة إلاَّ أنِّي َخدَ ْع ُت ُهَ ،ف َل ِق َينيَ ،ف َأ ْع َطاني بذلِ َك
ْسان في
ت ِم ْن ُهَ ،ف َأ ْد َخ َل َأ ُبو َب ْك ٍر َيدَ ُه َ ،ف َقا َء ُك َّل َش ْي ٍء في َب ْطنِ ِه .رواه البخاري.
هذا ا َّل ِذي َأ َك ْل َ
ِ
ِِ
َ
الس ِّيد ُك َّل َي ْومَ ،و َباقي َكسبِ ِه
راج»َ :ش ٌ
«الخ ُ
إلى َّ
يء َي ْج َع ُل ُه َّ
لى َع ْبده ُي ْؤ ِّديه ٰ
الس ِّي ُد َع ٰ
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باب الورع وترك ال�شبهات

َي ُك ُ
ون لِ ْل َع ْب ِد.

غريب الحديث:

تكهنت :عملت له كهانة ،وهي ادعاء شيء من علم الغيب.

هداية الحديث:

بي ^
 )1أجرة الكهانة حرام،
ٌ
سواء أكان الكاهن يحسن صنعة الكهانة أم ال؟ ألن ال َّن َّ
على فعل الحرام حرام.
«نهى عن ُح ْلوان الكاهن» واألجرة ٰ
ٰ
على عدم دخول شيء مشتبه
 )2تمام ورع أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه ،وحرصه ٰ
في جوفه .فكيف حال من يأكل ــ هو وأهل بيته ــ الحرام المقطوع في حرمته،
كأموال الربا؟!.
ِ
الخ َّط ِ
اب رضي اهلل عنه َ
بن َ
كان َف َر َ
رين
ض
 595/8ــ وعن ٍ
للمهاج َ
نافع َأنَّ ُع َم َر َ
ٍ
ٍ
آالف وخمسمائة ،فقيل له :هو من
آالف ،وفرض البنِ ِه ثالثة
لين أربع َة
األو َ
َّ
اجر بِ َن ْف ِسهِ.
ِ
ِ
اج َر بِه َأ ُبو ُهَ .ي ُق ُ
َ
المهاجرينَ ،فل َم َن َق َص ُه؟ فقال :إن ََّما َه َ
ولَ :ل ْي َ
س ُه َو َك َم ْن َه َ َ
روا ُه البخاري.

هداية الحديث:

 )1بيان ورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه ،فلم تأخذه عاطفة األبوة
في ترك الحكم بالعدل.
كل ٍ
تولى شيئ ًا من أمور المسلمين أن ُينزل َّ
أحد منزلته ،فهذا مقام الورع والعدل.
على من ٰ
ٰ )2
ِ
قالَ :ق َ
حابي رضي اهلل عنه َ
طي َة ِ
ال
الس ْعد ِّي َّ
بن ُع ْر َو َة َّ
 596/9ــ وعن َع َّ
الص ِّ
يك َ ِ
الع ْب ُد أنْ ُ
َر ُس ُ
س بِ ِه َح َذر ًا لِ َما
الم َّت ِق َ
ول اهلل ^« :ال َي ْب ُلغُ َ
تى َيدَ َع َما ال َب ْأ َ
ون م َن ُ
ين َح ٰ
ِ
بأس» .روا ُه الترمذي وقال :حديث حسن().
بِه ٌ

هداية الحديث:

والتقوى أن تدع الحالل المشتبه المتردد فيه ،خوف ًا من الوقوع
 )1من تمام اليقين
ٰ
في الحرام.
 )2إذا اشتبه مباح بمحرم وجب اجتناب الجميع؛ ألن اجتناب المحرم واجب،
واليمكن اجتنابه في هذه الصورة إال بترك الجميع.

( )1الحديث إسناده ضعيف.

باب ا�ستحباب العزلة عند ف�ساد النا�س والزمان
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 69ــ باب ا�ستحباب العزلة عند ف�ساد النا�س والزمان
أ�و الخوف من فتنة في الدين أ�و وقوع في حرام و�شبهات ونحوها
َ
تعالى﴿ :ﰃ ﰄ ﰅ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﴾ [الذاريات.]50 :
قال اهلل
ٰ

فائدة:

على أذاهم أفضل من المؤمن الذي اليخالط
المؤمن الذي يخالط الناس ،ويصبر ٰ

على أذاهم ،ولكن أحيان ًا تحدث أمور تكون العزلة فيها خير ًا من
الناس ،وال يصبر ٰ

االختالط بالناس ،كأيام الفتن.

اص رضي اهلل عنه قالَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
597/1ــ وعن سعد بن أبي و ّق ٍ
ول اهلل ^
ِ
ول« :إنَّ ا َ ِ
َي ُق ُ
ني َ
الخ ِف َّي» .رواه مسلم.
هلل ُيح ُّب َ
العبدَ ال َّتق َّي الغَ َّ
والم َراد بـ «الغَ نِ ِّي»َ :غنِ ُّي ال َّن ْف ِ
س ،كما َس َب َق في الحديث الصحيح.
ُ
هداية الحديث:
 )1فضل اعتزال الناس ،مع لزوم طاعة اهلل ،عند خوف الفتنة ،وفساد الناس.
 )2إثبات صفة المحبة هلل ،وأنه يحب عبده الطائع .فليجتهد العبد في فعل ما ينال به
تعالى.
محبة اهلل
ٰ
 )3خير األعمال ما كان خفي ًا ال ُيظهره العبد خشية الرياء ،إال أن يكون في إظهار
العمل مصلحة.
الخد ِر ِّي رضي اهلل عنه َ
قال َر ُج ٌلَ :أ ُّي ال َّن ِ
 598/2ــ وعن أبي سعيد ُ
اس َ
أفض ُل

اهدٌ بِ َن ِ
مج ِ
رس َ
ومالِ ِه في سبِ ِ
يل اهلل» قال :ثم من؟ قال« :ثم
ول اهلل؟ قالُ « :م ْؤ ِم ٌن َ
فس ِه َ
يا ُ
الش َع ِ
َر ُج ٌل ُم ْع َت ِز ٌل في ِش ْع ٍ
ب ِمن ِّ
اب َي ْع ُب ُد َر َّب ُه».
ِ
متفق عليه.
اس ِمن َش ِّر ِه»ٌ .
وفي روايةَ « :ي َّتقي اهللَ ،و َيدَ ُع ال َّن َ

غريب الحديث:

ِشعب :طريق في الجبل ،وما انفرج بين الجبلين ،ومسيل الماء.
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باب ا�ستحباب العزلة عند ف�ساد النا�س والزمان

هداية الحديث:

األذى
 )1إن اعتزال الناس عند وقوع الفتنة من أفضل أحوال العبد؛ ألنه يسلم من
ٰ
لنفسه وغيره.
تعالى ،ال أن يكون العبد
 )2شرط االعتزال الشرعي المحمود أن يكون في عبادة اهلل
ٰ
مستتر ًا في المعاصي معتز ً
ال عن أن يراه الناس.
رسول اهلل ^« :ي ِ
599/3ــ وعنه َ
ُ
وش ُك أنْ َي ُك َ
الم ْس ِلمِ َغ َن ٌم
قال :قال
ُ
ون َخ ْي َر َمال ُ
ال َو َمواقع ا ْل َق ْط ِر ،ي ِفر بِ ِدينِ ِه ِم َن ِ
الجب ِ
بها َش َع َ
الف َت ِن» .رواه البخاري.
بع َ
َ
َي َّت ُ
ف َِ
َ ُّ
الجب ِ
و«ش َع ُ
َ
الها.
أع َ
ال»ْ :
ف َِ

غريب الحديث:

مواقع القطر :مواضع العشب التي ينزل فيها المطر.

هداية الحديث:

 )1الفرار من الفتن سبيل المؤمنين ،ألنّ فيه صيان ًة للدنيا ،وسالم ًة للدين.
 )2العزلة راحة من خلطاء السوء.
 )3عند كثرة الفتن تكون صحبة البهائم خير ًا من صحبة أشرار الناس!
ث اهللُ ن َّبي ًا إلاَّ
«ما َب َع َ
 600/4ــ َ
وع ْن أبي ُهرير َة رضي اهلل عنه َع ِن ال َّنبِ ِّي ^ قالَ :
يط َ
ْت؟ َق َ
َر َعى ا ْلغَ َن َم»َ ،ف َق َ
اها َعلى َقرا ِر َ
أل ْه ِل
ال َأ ْص َحا ُبهَ :و َأن َ
ال« :ن ََع ْمُ ،ك ْن ُت َأ ْر َع َ
ٰ
ٰ
َم َّك َة» .رواه البخاري.

غريب الحديث:

ٍ
يومئذ.
قراريط :جمع قيراط :وهو نوع من المال

هداية الحديث:

إلى ما فيه الصالح ،كالمراعي الحسنة مث ً
ال.
 )1رعاية الغنم ِّ
تعود الراعي َّ
التوج َه ٰ
إلى مافيه
على من
يرعى شؤون العباد الدينية أو الدنيوية ،أن يرشدهم ٰ
ٰ
فكذلك ٰ
مصالحهم ،وينهاهم عما يضرهم.
ص األنبياء برعي الغنم؛ ألن صاحب الغنم متصف بالسكينة والهدوء
ُ )2خ َّ

باب ا�ستحباب العزلة عند ف�ساد النا�س والزمان
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واالطمئنان ،والغنم أضعف من غيرها ،وهي أسرع انقياد ًا .فهذه دروس مستفادة
من هدي األنبياء عليه الصالة والسالم.
ِ ِ
خير له
 )3إن اشتغال اإلنسان بالح َرف المباحة والكسب الحالل ،ولو برعي الغنم ٌ
من الوقوع في العمل الحرام.
رسول اهلل ^ َأنـ ُه قالِ :
ِ
اش ال َّن ِ
«م ْن َخ ْي ِر َم َع ِ
اس َل ُه ْم َر ُج ٌل
 601/5ــ وعنه َع ْن
َّ
ِِ
ِ
ان َف َر ِس ِه في َسبِ ِ
ُم ْم ِس ٌك ِع َن َ
طار َع َل ْي ِه،
لى َم ْتنهُ ،ك َّل َما َس َ
مع َه ْي َع ًة َأ ْو َف ْز َع ًة َ
يل اللهَ ،يط ُير َع ٰ
س َشع َف ٍة ِمن ِ
ِ
الش َع ِ
فَ ،أ ْو
هذه َّ
الم ْو َت َم َظانَّهَ ،أ ْو َر ُج ٌل في ُغ َن ْي َم ٍة في َر ْأ ِ َ
َي ْب َتغي ا ْل َق ْت َل َأو َ
ِْ
األ ِ ِ ِ
واد ِمن ِ
طن ٍ
هذه َ
َب ِ
ين،
الصالةََ ،و ُيؤتِي َّ
الي ِق ُ
ود َيةُ ،يقيم َّ
الزكاةَ ،و َي ْع ُبد َر َّب ُه َح َّت ٰى َيأت َي ُه َ
ليس ِم َن ال َّن ِ
اس ،إلاَّ في َخ ْي ٍر» .رواه مسلم.
َ

ِ
زع ُة»:
الصوت
«واله ْي َع ُة»:
«و َم ْت ُن ُه»َ :ظ ْه ُر ُه.
ُ
«وال َف َ
َ
للحربَ .
« َي ِط ُير» :أي ُي ْسرعَ .
الش ِ
«م َظ ُّ
«والغُ َن ْي َم ُة» ،بضم الغين،
يء» :المواضع التي ُي َظ ُّن
ان َّ
ُ
وجوده فيهاَ .
نحو ُهَ .و َ
َ
الج َبل.
«و َّ
لى َ
تصغير الغنمَ .
الش َع َف ُة» بفتح الشين والعين :هي أ ْع ٰ

غريب الحديث:

ِعنان :سير اللجام الذي تُمسك به الدابة.

اليقين :الموت.

هداية الحديث:

على وجهها
 )1العزلة خير ،بشرط أال تمنع العبد من القيام باألحكام الشرعية ٰ
الصحيح.
ِ
داء للقلوب ،كأصحاب الفسوق والمحدثات
على
العبد أن يعتزل َمن مخالطتهم ٌ
ٰ )2
والبدع ،أما َمن عشرتهم غذاء القلوب ،كأهل العلم والسنة و الصالح ،فإنه
على دوام صحبتهم ،ومحبتهم.
يحرص ٰ
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باب ف�ضل االختالط بالنا�س وح�ضور ُج َم ِعهم وجماعاتهم

 70ــ باب ف�ضل االختالط بالنا�س وح�ضور ُج َم ِعهم وجماعاتهم وم�شاهد
الخير ومجال�س الذكر معهم ،وعيادة مري�ضهم ،وح�ضور جنائزهم،
وموا�ساة محتاجهم ،و�إر�شاد جاهلهم ،وغير ذلك من م�صالحهم،
لمن قدر على أ
المر بالمعروف والنهي عن المنكر،
و�صبر على أ
الذى
اليذاء
وقمع نف�سه عن إ
َ
االختِالط بال َّن ِ
الو ْج ِه الذي َذ َك ْرت ُُه هو المختار الذي كان
اس
اعلم أن
ْ
ْ
على َ
ٰ
ِ
وسالمه عليهم ،وكذلك ُ
لفاء
صلوات اهلل
األنبياء
عليه رسول اهلل ^ ،وسائِ ُر
ُ
ُ
الخ ُ
ِ
وم ْن بعدَ ُهم من ُع َلم ِ
وم ْن بعدَ ُهم ِم َن الص ِ
مين
اء
المسل َ
حابة وال َّت َ
الراشدونَ ،
ابعينَ َ ،
َّ
َ
َّ
ِ
الشافعي َ
ابعين َو َم ْن بعدَ ُهمَ ،وبِه َق َ
وأ ْح َم ُدَ ،و َأكْ ث َُر
ال َّ
َو َأ ْخ َيا ِرهم ،وهو َم ْذ َه ُب َأكْ َث ِر ال َّت َ
ُّ
الف َق َه ِ
ُ
تعالى﴿:ﯭﯮﯯﯰ﴾ [المائدة،]2 :
اء رضي اهلل عنهم أجمعين .قال اهلل
ٰ
معنى ما ذكرتُه كثيرة معلومة.
واآليات في
ٰ
فائدة:

تعالى ــ هو الذي َّ
دل عليه حديث النبي
التفصيل الذي اختاره النووي ــ رحمه اهلل
ٰ
ُ
على الناس ٌ
أفضل الناس فيه ،بمنزلة رجل آخذ بعنان فرسه
زمان يكون
^َ « :ل َ
يأتي َّن ٰ
على متنه ،ثم طلب الموت مظانه ،ورجل في
في سبيل اهلل ،كلما سمع بِ َه ْي َع ًة
ٰ
استوى ٰ

شعب من هذه الشعاب ،يقيم الصالة ،ويؤتي الزكاة ،ويدع الناس إال من خير» .رواه
أحمد.

على أذاهم خير من الذي
وقوله ^ « :المؤمن الذي يخالط الناس ،ويصبر ٰ
على أذاهم» رواه أحمد.
ال يخالط الناس ،وال يصبر ٰ

هداية آ
الية﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾:

والتقوى ،وهو شعارهم في حال اختالطهم.
على البر
ٰ
 )1أهل اإليمان متعاونون ٰ
 )2إن مصالح الناس في الخير البد فيها من االجتماع ،ألن به يتحقق االنتفاع.

باب التوا�ضع وخف�ض اجلناح للم�ؤمنني
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 71ــ باب التوا�ضع وخف�ض الجناح للم�ؤمنين
تعالى﴿:ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ﴾ [الشعراء ،]215 :وقال
قال اهلل
ٰ

تعالى﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ٰ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ [المائدة ، ]54 :وقال تعا َل ٰى﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ [الحجرات، ]13 :
تعالى﴿ :ﮠ
تعالى﴿ :ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ [النجم ، ]32 :وقال
وقال
ٰ
ٰ

ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾
[األعراف 48 :ـ .]49

هداية آ
اليات:

على
 )1التواضع وخفض الجناح للمؤمنين خاصة ،أما الكافر فال تواضع له ،بل ُي ٰ
على» .رواه الدارقطني.
عليه ،قال ^« :اإلسالم يعلو وال ُي ٰ
على الكفار،
 )2إظهار وصف ال َّن ِّ
بي ^ وأصحابه رضي اهلل عنهم فهم :أشداء ٰ
رحماء فيما بينهم.
 )3إثبات المحبة هلل  ،فهو ُي ِح ُّب و ُي َح ُّب ﴿ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾.
 )4بيان الحكمة من أن اهلل جعلنا شعوب ًا وقبائل؛ من أجل أن يعرف بعضنا بعض ًا،
بالتقوى والعمل
على بعض ،فالفضل في اإلسالم
ٰ
ال من أجل أن يفخر بعضنا ٰ
الصالح.
ُ
 602/1ــ وعن ِع َي ِ
رسول اهلل ^« :إنَّ اهلل
اض بن ِح َما ٍر رضي اهلل عنه قال :قال
اضعوا ،حتى ال ي ْف َخر َأ َحدٌ َعلى َأ َح ٍدَ ،وال ي ِ
على َأ َح ٍد».
بغ َي َأ َحدٌ
َأ َ
َ
إلي َأنْ ت ََو َ ُ
َ َ
ٰ
ٰ
ٰ
وح ٰى َّ
رواه مسلم.

غريب الحديث:

ال يبغي :ال يظلم وال يعتدي.
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هداية الحديث:

على اإلنسان أن يتصف بالتواضع هلل  وإلخوانه من المسلمين ،فينظر لمن
ٰ )1
ٍ
ٍ
وإلى
وإشفاق،
وإلى من هو دونه نظرة رحمة
وإجالل،
هو أكبر منه نظرة إكرا ٍم
ٰ
ٰ
من هو مثله نظرة مساواة ،فالتواضع ألهل اإليمان من أسباب انتشار العدل
واإلحسان.
تعالى ،وهي تتنزل كما ينزل القرآن.
وحي من اهلل
 )2الس ّنة النبوية
ٌ
ٰ
ِ )3
الك ْبر يولد التفاخر ،والتفاخر يولد البغي والقطيعة .فليحذر العبد من خصال
المتكبرين.
َ
ت َصدَ َق ٌة
وع ْن أبي هرير َة رضي اهلل عنه أن
 603/2ــ َ
رسول اهلل ^ قال« :ما َن َق َص ْ
من ٍ
اض َع َأ َحدٌ هلل إ ّ
وما ت ََو َ
ال َر َف َع ُه الله» .رواه
مال ،وما َ
زاد اهللُ َعبد ًا بِ َع ْف ٍو إلاَّ ِع ّز ًاَ ،
مسلم.

هداية الحديث:

تعالى:
مقيد بما يترتب عليه إصالح؛ لقول اهلل
على العفو ،لكنه عفو ّ
ٰ
 )1الحث ٰ
﴿ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾.

َ )2من تواضع هلل رفعه اهلل  في الدنيا واآلخرة ،فالجزاء من جنس العمل.
ص ٍ
 604/3ــ وعن أنس رضي اهلل عنه أن َُّه َمر َعلى ِ
بيان َ ،ف َس َّل َم َع َل ْي ِه ْم  ،وقال :كان
َّ ٰ
ال َّنبِ ُّي ^ َي ْف َع ُل ُه .متفق عليه.

هداية الحديث:

على اآلداب الشرعية ،وتعويد النفوس
على الصغار؛ لتربيتهم ٰ
 )1استحباب السالم ٰ
على التواضع.
ٰ

على متابعة الرسول ^ ،وهذا حال كل مؤمن
 )2حرص الصحابة رضي اهلل عنهم ٰ
موفق ،يبتغي في عمله اإلخالص هلل والمتابعة للرسول ^.

 )3إن سلوك التواضع مع الصغار يشعر الصبيان بالرفعة والمنزلة العالية ،وينمي في
أنفسهم توقير الكبير واحترامه.
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ِ
األ َم ُة ِمن َإم ِ
 605/4ــ وعنه قال :إنْ كان ِ
َت َ
اء َأ ْه ِل َ ِ ْ
بي ^،
المدي َنة ل َتأ ُخ ُذ بِ َيد ال َّن ِّ
اءت .رواه البخاري.
َف َت ْن َط ِل ُق بِ ِه َح ْي ُث َش ْ

غريب الحديث:

َ
األمة :الجارية الصغيرة.

هداية الحديث:

 )1كمال تواضعه ^؛ بوقوفه مع الضعفاء وذوي الحاجة ،وهو أشرف الخلق ،عليه
الصالة والسالم.
بوي المرغب فيه بذل العون لكل محتاج ،وقضاء حاجات
 )2إن من الهدي ال َّن ِّ
الناسَ ،ق ُرب مكانها أو َب ُعد.
ت َعائِ َش ُة رضي اهلل عنها :ما َ
بي
 606/5ــ وعن
األسو ِد بن َيزيدَ قالُ :سئِ َل ْ
َ
كان ال َّن ُّ
دم ِة َأ ِ
هل ِه ـ فإذا َح َضر ِ
^ َيص َن ُع في َب ْيتِ ِه؟ قالتَ :
كان َي ُ
ت
كون في ِم ْه َن ِة َأ ْه ِل ِه ـ َيعنيِ :خ َ
َ
ِ
الصالة .رواه البخاري.
إلى
َّ
الصالةَُ ،خ َر َج ٰ

هداية الحديث:

 )1كمال تواضعه ^ وإحسانه بأهله ،فمساعدة األهل في مهنتهم فيه مصلحة
بي ^.
منوعة ،من دوام األلفة والمحبة ،واتباع هدي ال َّن ِّ
 )2األعمال الدنيوية يجب أال تلهي العبد عن الصالة ،فالواجبات الدينية مقدمة
على الدنيوية.
ٰ
التامة هو أن يقوم العبد بكل طاعة في وقتها المخصوص.
 )3العبودية ّ
ُ ٍ
ِ
رسول اهلل
إلى
 607/6ــ وعن أبي ِر َف َ
اع َة تَميمِ بن أ َسيد رضي اهلل عنه قال :ا ْن َت َه ْي ُت ٰ
َ
يب جا َء َي ْس َأ ُل عن ِدينِ ِه ،ال َيد ِري َما
فقلت :يا
^ وهو َي ْخ ُط ُب،
ُ
رج ٌل َغ ِر ٌ
رسول اهللُ ،
ِ
َ
ُ
إليَ ،ف ُأتِ َي بِ ُك ْر ِس ٍّيَ ،ف َق َعدَ
دي ُن ُه؟ َفأق َْب َل َع ً
هى َّ
حتى ا ْن َت ٰ
لي رسول اهلل ^ ،وت ََرك ُخ ْط َب َت ُه ٰ
يهَ ،و َجع َل يع ِّلمني ِمما َع َّلمه الله ،ثم َأتَى ُخ ْطب َت ُهَ ،ف َأتَم ِ
َع َل ِ
آخ َر َها .رواه مسلم.
َ
َ َُ ُ
َّ
َ
َّ
ٰ

هداية الحديث:

 )1كمال تواضعه ^ ورفقه بالمسلمين ،وبيان حكمته ،حيث كان في تعليمه تأليف ًا
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على اإلسالم.
للقلوب ٰ
 )2إن العناية بالمهم الذي قد يفوت وقته من الحكمة المطلوبة ،وهذا من رعاية
بي ^ المصلحة في قطع الخطبة ،وتعليم
(وظيفة الوقت) ولذلك ّ
قدر ال َّن ُّ
الرجل.
َ
 608/7ــ وعن ٍ
رسول اهلل ^ كان إذا َ
أنس رضي اهلل عنه أنَّ
أك َل َط َعام ًا
الث ،قال :وقالَ :
َل ِع َق َأ َصابِ َع ُه ال ّث َ
األذى،
ت ُلق َْم ُة َأ َح ِد ُك ْم َف ْل ُي ِم ْط َع ْنها
«إذا َس َق َط ْ
ٰ
للشي َط ِ
ْ
قالَ « :فإن َُّك ْم َ
صعةَ ،
ان»َ .و َأ َم َر َأنْ ت ُْس َل َت ال َق ُ
ال ت َْد ُر َ
ون في
و ْل َيأ ُك ْلهاَ ،وال َيدَ ْعها ّ ْ
ِ
َ
الب َر َك ُة» .رواه مسلم.
أ ِّي َط َعام ُك ُم َ

غريب الحديث:

لعق أصابعهَ :ل َح َس َها.
ف ْل ُي ِمط :ف ْل ُي ِزل.
ت ُْس َلت :أي تتبع ما علق فيها من طعام بأصابعك وتلعقها.

القصعة :إناء يأكل منه الجماعة.

هداية الحديث:

الحكم ذكر ِ
الح ْكمة منه ،وهذا يفيد
 )1حسن تعليم الرسول ^؛ فكان إذا ذكر ُ َ
فائدتين عظيمتين:
على جانب المصالح ،ودفع المفاسد ،فما
األولى :بيان
ّ
سمو الشريعة ،فهي مبنية ٰ
ٰ
ُ
من شيء أمرنا به إال والمصلحة في وجوده ،وما من شيء نُهينا عنه إال والمصلحة

في عدمه.

الثانية :زيادة اطمئنان النفس ،فإذا ُذكرت الحكمة ازداد العبد إيمان ًا ويقين ًاِ ،
ونشط

على فعل المأمور ،أو ترك المحظور.
ٰ

 )2الشيطان قد يشارك العبد في طعامه وشرابه ،إذا لم يحترز منه بالوسائل
الشرعية.

على حفظ المال ،مهما كان قلي ً
ال.
على الطعام الساقط فيه
ٌ
تعليم ٰ
 )3إن المحافظة ٰ

باب التوا�ضع وخف�ض اجلناح للم�ؤمنني
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فائـدة:

لعق األصابع بعد الطعام فيه فائدتان:
بي ^.
ــ شرعية  :وهي االقتداء بال َّن ِّ

ــ وصحية طبية :ذكرها بعض األطباء ،وهي :أن األنامل تفرز عند مباشرة األكل
على هضم الطعام ،واهلل أعلم.
بها شيئ ًا يعين ٰ
نبي ًا إلاَّ
بي ^ قال« :ما َب َع َ
ثا ُ
هلل ّ
 609/8ــ وعن أبي ُهرير َة رضي اهلل عنه عن ال َّن ِّ
يط َ
َر َعى الغَ َن َم»َ ،
اها َعلى َق َرا ِر َ
أل ْه ِل
قال أصحا ُبهَ :و َأن َ
ْت؟ فقال« :ن ََع ْمُ ،ك ْن ُت َأ ْر َع َ
ٰ
ٰ
َم َّك َة» .رواه البخاري.

غريب الحديث:

قراريط :جمع قيراط ،وهو مقدار من المال.

هداية الحديث:

على التواضع ونبذ الكبر.
 )1رعي الغنم فيه تربية ٰ

يتأسى بأنبياء اهلل عليهم الصالة
على الذي يتصدر لتعليم الناس وتربيتهم ،أن
ٰ )2
ٰ
وحسن أخالقهم.
والسالم في تواضعهم ُ
وعنه عن ال َّنبي ^ قالَ « :لو ُد ِعي ُت إلى ُكراعٍ أو ِذ َراعٍ َ
أل َج ْب ُتَ ،و َل ْو
 610/9ــ
ُ
ٰ َ
ْ
ِّ
ُ ِ
راع َل َقب ْل ُت» .رواه البخاري.
راع أو ُك ٌ
إلي ِذ ٌ
أ ْهد َي َّ

غريب الحديث:

ُ
الر ْجل.
الكراع :في البقر والغنم ،مستدق الساق من ِّ
ِ
إلى المرفق في اليد.
الذراع :من رؤوس األصابع ٰ

هداية الحديث:

ٍ
شيء يسير من الطعام ،وقبول الهدية مهما
إلى
 )1الترغيب في إجابة الدعوة ولو ٰ
التواضع وإيجاد األلفة بين المسلمين.
ق ّلت ،لما في ذلك من
ِ
قلوب الناس ،وخاصة الضعفة من القوم.
 )2كمال تواضعه ^ وجبره
َ
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َت نَا َق ُة َر ُس ِ
 611/10ــ وعن ٍ
الع ْض َب ُاء
أنس رضي اهلل عنه قال :كان ْ
ول اهلل ^ َ
ِ
ال ت ُْس َب ُقَ ،أ ْوال َ
َ
تك ُاد ت ُْس َب ُقَ ،ف َجا َء ْ ِ
ٍ َ
لى
لى َق ُعود ل ُهَ ،ف َس َب َق َهاَ ،ف َش َّق ذل َك َع ٰ
أعراب ٌّي َع ٰ
«ح ٌّق َعلى اهلل َأ َ
الم ْس ِل ِمين َح َّتى َع َر َف ُهَ ،ف َق َ
الدن َْيا إلاَّ َو َض َع ُه».
َفع َش ْي ٌء ِم َن ُّ
الَ :
ال َي ْرت َ
ُ
ٰ
ٰ
رواه البخاري.

غريب الحديث:

َقعود :هو ال َفتِ ُّي من اإلبل الذي استحق أن ُيركب عليه.

هداية الحديث:

على
على اهلل ،والترغيب في ترك المباهاة والمفاخرة ،والحث ٰ
 )1بيان هوان الدنيا ٰ
التواضع وطرح رداء التكبر.
إلى انخفاض.
 )2كل ارتفاع في الدنيا فإنه ال بد أن يؤول ٰ

تعالى ال يضعه ﴿ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
 )3ما ارتفع من أمور اآلخرة فإن اهلل
ٰ
ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ﴾.
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والعجاب
 72ــ باب تحريم ال ِكـبر إ
َ
تعالى﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
قال اهلل
ٰ
تعالى﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﴾ [اإلسراء:
ﯴ ﯵ ﯶ﴾ [القصص ، ]83 :وقال
ٰ

تعالى﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
 ، ]37وقال
ٰ

ﰇ ﰈ﴾ [لقمان.]18 :

اس» ْ ِ
اس َ
ض بِ ِه َع ِن ال َّن ِ
ُصع ْر َخ َّد َك لل َّن ِ
وتع ِر ُ
تك ُّبر ًا َع َل ْي ِه ْم.
ومعنى «ت ِّ
أي :تَمي ُله ْ
ٰ

تعالى﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ
«والم َرح» :ال َّت َب ْخ ُتر .وقال
َ
ٰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

تعالى﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾ اآليات.
إلى قوله
ٰ
ﯦ ﯧ﴾ [القصصٰ ]76 :

فائدة:
ِ
ِ
ِ
بي ^ في قوله:
على الحق ،وكبر ٰ
الكبر نوعان :كبر ٰ
على الخلق ،وقد ّبينهما ال َّن ُّ
ِ
الحقَ ،
وغ ْم ُط ال ّناس».
«الكب ِر َب َط ُر
ّ
يرى اإلنسان عمل نفسه فيفخر به.
واإلعجاب :أن ٰ

هداية آ
اليات:

على الحق ،وال التعالي
 )1الدار اآلخرة قد اصطفاها اهلل للذين ال يريدون التعالي ٰ
على الخلق.
ٰ
النقي ،وال يحب المختال في هيئته،
الخفي
تعالى يحب المتواضع
 )2إن اهلل
ٰ
ّ
ّ
والفخور بلسانه وحاله.
 )3أعظم الفساد في األرض إنما يكون بالمعاصي ﴿ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﴾.
ِ
ٍ
بي ^ قالَ « :
ال َي ْد ُخل
 612/1ــ وعن عبد اهلل بن ُ
مسعود رضي اهلل عنه ،عن ال َّن ِّ
ان في َق ْل ِ
ال َذ َّر ٍة ِم ْن ِك ْب ٍر»َ ،
به ِم ْث َق ُ
حب َأنْ َي ُك َ
الج َّن َة َم ْن َك َ
ون
َ
الر ُج َل ُي ُّ
فقال َر ُج ٌل :إنَّ َّ
مالِ ،
الج َ
َث ْو ُبه َح َسن ًاَ ،ون َْع ُل ُه َح َس َن ًة ،قال« :إنَّ اهللَ َج ِم ٌ
الح ِّق َو َغ ْم ُط
الك ْب ُر َب َط ُر َ
حب َ
يل ُي ُّ
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ال َّن ِ
اس» .رواه مسلم.

اسِ :
على قائِ ِل ِهَ ،
ار ُه ْم.
َب َط ُر َ
الح ِّقَ :دف ُْع ُه َ
احت َق ُ
وغ ْم ُط ال َّن ِ ْ
ور ُّد ُه ٰ

هداية الحديث:

 )1هذا من أحاديث الوعيد ،فالمتكبر ال يدخل الج ّنة:
إما أن يكون ِكبر ًا عن الحق وكراهة له ،فهذا عمل مكفر ،وصاحبه مخ َّلد في النار

تعالى﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾.
وال يدخل الج ّنة ،لقوله
ٰ
ِ
على الخلق ،ولكنه ال يستكبر عن عبادة اهلل ،فهذا ال يدخل الج ّنة
أو أن يكون كبر ًا ٰ
ً
تعالى ،إن شاء عذبه ،وإن شاء عفا عنه.
إلى اهلل
ٰ
دخوال أولي ًا ،بل أمره ٰ
 )2أمارة التواضع خضوع العبد للحق ،واالنقياد له ،والدخول تحت طاعته ،ألن من
وتجبر ًا.
أوضح عالمات الكبر دفع الحق إنكار ًا ،وترفّع ًا،
ّ
ِ
بن األكْ وعِ رضي اهلل عنه أنَّ َر ُج ً
وعن سلم َة ِ
رسول اهلل ^
ال َأ َك َل ِع ْندَ
 613/2ــ ْ
ال ِ
ِ
«ك ْل بِ َي ِمينِ َك»َ ،
بِ ِش َمالِ ِهَ ،
ت» َما َم َن َع ُه إ ّ
فقالُ :
الك ْب ُر.
اس َت َط ْع َ
قال :ال َأ ْس َتط ُ
يع ،قال« :ال ْ
قال :فما ر َفع َها إلى ِ
فيه .روا ُه مسلم.
َ َ َ
ٰ

غريب الحديث:

إلى فمه،
ال استطعت :دعاء عليه بأن اهلل
تعالى يصيبه بأمر ال يستطيع معه رفع يده ٰ
ٰ
ألن التكبر منعه من امتثال أمر رسول اهلل ^.

هداية الحديث:

 )1وجوب األكل والشرب باليمين ،ومن أكل أو شرب بشماله عامد ًا فإنه يكون
بذلك قد شابه الشيطان وأولياءه.
 )2وجوب إنكار المنكر.
تكبر ًا.
 )3إظهار عقوبة من ّ
يتعمد مخالفة الس ّنة النبوية ،ويترك العمل بها ّ
ِ
رس َ
ُ
وه ٍ
وعن َحا ِر َث َة ِ
يقول:
ول اهلل ^
بن ْ
614/3ــ ْ
ب رضي اهلل عنه قالَ :سم ْع ُت ُ
أخبِر ُكم بِ َأ ْه ِل ال َّنا ِر؟ ُك ُّل ُع ُت ٍّل َجو ٍ
َ
شرحه في ِ
باب
اظ ُم ْس َت ْكبِ ٍر»ٌ .
متفق عليه .وت َق َّد َم ُ
َّ
«أال ْ ُ
َضع َف ِة المسلمين.

والعجاب
باب حترمي الكِ ـرب إ
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ٍ
دري رضي اهلل عنهَ ،ع ِن ال َّنبي ^ قال« :اح َت َّج ِ
سعيد ُ
ت
615/4ــ وعن أبي
الخ ِّ
ْ
ِّ
َ ِ
ِ
الم َ
تك ِّب ُر َ
ار َ
في ُض َع َف ُاء
في َ
الج َّب ُ
ار ،فقالت ال َّن ُ
الج َّن ُة وال َّن ُ
ون َو ُ
ون ،وقالت الج َّن ُةَّ :
ارَّ :
اس َ ِ
ك َم ْن َأ َش ُاءَ ،وإن ِ
الج َّن ُة رحمتِيَ ،أر َحم بِ ِ
ِ
ال َّن ِ
َّك
وم َساكي ُن ُه ْمَ .ف َق َض ٰى اهلل َب ْي َن ُه َما :إنَّك َ َ ْ َ
ْ ُ
ِ ِ
َ
ُ
َِِ ُ
ال َّن ُ َ
لي ِم ْل ُؤ َها» .رواه مسلم.
ار َعذابي ،أ َع ِّذ ُب بك َم ْن أ َش ُاءَ ،ولكليكما َع َّ

غريب الحديث:

الع َتلة التي تُحفر بها األرض ،فإنها شديدةٌ غليظة.
ُ
الع ُت ّل :الشديد الغليظ ،ومنه َ

الج َّواظ :سيئ ُ
الخ ُلق جد ًا.
َ
المستكبر :الذي عنده ِكبر وغطرسة.

هداية أ
الحاديث:

 )1أهل الج ّنة هم الضعفاء المساكين المتواضعون.
 )2وجوب مجانبة صفات أهل النار.
وتجبر توعده
تكبر
ّ
 )3الجزاء من جنس العمل؛ فمن تواضع هلل أسكنه رحمته ،ومن ّ
عذابه.
َ
616/5ــ وعن أبي ُهريرة رضي اهلل عنه أنَّ
رسول اهلل ^ قال« :ال َي ْن ُظ ُر اهلل َي ْو َم
القي َ ِ
ِ
متفق عليه.
إزار ُه َب َطر ًا»ٌ .
إلى َم ْن َج َّر َ
َ
امة ٰ

غريب الحديث:

إزاره :هو ما يستر به النصف األسفل من البدن.
َب َطر ًاِ :كبر ًا.

هداية الحديث:

تعالى بأال ينظر إليه يوم القيامة.
جر ثوبه ِكبر ًا استحق وعيد اهلل
 )1من ّ
ٰ

 )2الس ّنة في حد طول اللباس( :اإلزار أو القميص وهو المعروف بالجلاَّ بية) من
بي ^ ،وأصحابه
إلى الكعب ،ألن هذا الحد صفة لباس ال َّن ِّ
منتصف الساق ٰ
رضي اهلل عنهم ،وهو ٌ
دال على تواضع البسه.
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والعجاب
باب حترمي الكِ ـرب إ

ال ي َك ِّلم ُهم اهلل يو َم ِ
 617/6ــ وعنه قالَ :
رس ُ
ول اهلل ^َ « :ث َ
ام ِة،
الق َي َ
قال ُ
ال َث ٌة َ ُ ُ ُ
َْ
ذاب َألِيمَ :شي ٌخ ٍ
ابَ ،و َعائِ ٌل
زانَ ،و َم ِل ٌك َك َّذ ٌ
َوال ُي َز ِّكي ِه ْمَ ،وال َي ْن ُظ ُر إ َل ْي ِه ْم ،و َل ُه ْم َع ٌ
ٌ
ْ

ُم ْ
ستكبِ ٌر» .رواه مسلم.
العائِ ُل» :ال َف ِقير.
« َ

غريب الحديث:

ثالثة :يعني ثالثة أصناف ،وليس المراد ثالثة نفر ،وهكذا حيث جاءت كلمة

ثالثة أو سبعة وما أشبه ذلك.

هداية الحديث:

تعالى.
 )1إثبات صفة الكالم هلل
ٰ
 )2الزنى والكذب ِ
محرمة
والكبر من الذنوب الكبيرة ،والموبقات العظيمة ،وهي
ّ
ٰ
مطلق ًا ،لكن وقوعها من هذه األصناف أعظم وأشد.
فائـدة:

إذا وقعت المعصية ممن انتفت عنه دواعيها كانت أكبر وأعظم ،فالشيخ ليس

إلى أن يكذب،
كالشاب؛ فقد ُبردت شهوتهُ ،فيستقبح منه الزنا ،والملك ال يحتاج ٰ

على الناس ليس عنده ما يوجب
فكلمته هي المسموعة بين الناس ،والفقير المستكبر ٰ
ِ
ٍ
شيء يستكبر؟!.
الكبر ،ألن الفقر يوجب لإلنسان أن يتواضع ،فألي

ِ
رسول اهلل ^« :قال اهلل ِ :
 618/7ــ وعنه قالَ :ق َ
ُ
والك ْب ِر َي ُاء
الع ُّز إزَ ا ِري،
ال
ِر َدائيَ ،ف َمن ُينا ِز ُعني َع َّذ ْب ُته» .رواه مسلم.

هداية الحديث:

العزة والكبرياء.
 )1من صفات اهلل سبحانه ّ

 )2من نازع اهلل في صفة من صفاته َّ
يختص به.
ربه فيما
ّ
على ما صنع؛ ألنه نازع ّ
عذبه ٰ
ِ
يتعالى ،ومن عرف
على مقام اهلل ،ومن عرف عظمة اهلل؛ فقبيح أن
تجرؤٌ
 )3الكبر ّ
ٰ
ٰ
يتمادى.
ضعف نفسه؛ فقبيح أن
ٰ

والعجاب
باب حترمي الكِ ـرب إ
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َ
وع ْنه أنَّ
رسول اهلل ^ قالَ « :ب ْي َن َما َر ُج ٌل َي ْمشي في ُح َّل ٍة ت ُْع ِج ُب ُه َن ْف ُس ُه،
 619/8ــ َ
فا ِ
ِ ِِ
األر ِ
إلى َي ْو ِم
ُم َر ِّج ٌل َر ْأ َس ُهَ ،ي ْخ َتال في م ْش َيته ،إ ْذ َخ َس َ ُ
هلل بِه ،فهو َي َت َج ْل َج ُل في ْ
ض ٰ
ِ
الق َيا َم ِة» .متفق عليه.
وص َو َي ْن ِز ُل.
«م َر ِّج ٌل َر ْأ َس ُه» ،أيُ :م َم ِّش ُط ُهَ « .ي َت َج ْل َج ُل»
بالجيم ْينْ ،
أيَ :يغُ ُ
ُ
َ

غريب الحديث:

ُح ّلة :إزار ورداء.

هداية الحديث:

ِ
على العبد أن يعرف قدر نفسه،
 )1تحريم الكبر وتحريم اإلعجاب .فالواجب ٰ
وينزلها منزلتها.
 )2المبالغة في اللبس والتأنُّق ،إذا اقترن مع الفخر والخيالءُ ،يدخل في نفس العبد
تعالى.
ويعرضه لسخط اهلل
االختيال والعجب،
ّ
ٰ

رسول اهلل ^َ « :
ال َي َز ُ
ُ
 620/9ــ وعن َس َل َم َة ِ
ال
بن األكْ َوعِ رضي اهلل عنه قال :قال
ينَ ،في ِ
ص َيب ُه َما َأ َصا َب ُه ْم» .روا ُه الترمذي
الر ُج ُل َي ْذ َه ُب بِ َن ْف ِس ِه َح َّت ٰى ُي ْك َت َ
ب في ّ
الج َّبا ِر َ ُ
َّ
َ
وقال :حديث حسن().
ِ ِ
َفع و َي َ
تك َّب ُر.
« َي ْذ َه ُب بِ َن ْفسه» أيَ :ي ْرت ُ

هداية الحديث:

تشبه بقوم ُحشر معهم .قال تعالى﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﴾ أي :قرناءهم
 )1من ّ
وأشباههم.

حتى ال يسترسل مع
على العبد الناصح لنفسه أن يقطع مداخل الكبر عن قلبهٰ ،
ٰ )2
كبر.
ال َّت ُّ

( )1الحديث إسناده ضعيف.
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 73ــ باب ُح�سن الخلق

َ
تعالى﴿ :ﭣ
تعالى﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾ [القلم ، ]4 :وقال
قال اهلل
ٰ
ٰ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ اآلية [آل عمران.]134 :
فائدة:

ُحسن ُ
الخلق :يكون مع اهلل ،و مع عباد اهلل.

ــ ّأما حسن الخلق مع اهلل :فهو الرضا بحكمه شرع ًا وقدر ًا ،وتلقي ذلك باالنشراح

وعدم الحرج.

الخلق مع َ
وأما حسن ُ
على أمرينّ :
الندى.
األذى ،وبذل
كف
ٰ
ٰ
ــ ّ
الخ ْلق :فمداره ٰ

ويكون ّ
الندى فمعناه:
األذى بأال يؤذي الناس بلسانه أو جوارحه ،وأما بذل
كف
ٰ
ٰ
العطاء من مال ،وعلم ،وجاه ،وطالقة وجه ،ونحو ذلك.

هداية آ
اليات:

بي ^ بأنْ كان خلقه القرآن؛ يتأدب بآدابه ،ويمتثل أوامره ،ويجتنب
على ال َّن ِّ
 )1الثناء ٰ
نبيه ﴿ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾.
نواهيه ،ولذلك وصف اهلل حال ِّ
 )2إن كظم الغيظ والعفو عن الناس من صفات المحسنين في أخالقهم.
أنس رضي اهلل عنه َ
رس ُ
ول اهلل ^ َأ ْح َس َن ال َّن ِ
 621/1ــ وعن ٍ
قالَ :
اس ُخ ُلق ًا.
كان ُ
متفق عليه.
ٌ

هداية الحديث:

على وجهه األمثل واألفضل.
 )1ما من ُخلق حسن كامل إال ورسول اهلل ^ ٰ
فعلى أهل اإليمان التأسي به في حسن
 )2إن رسول اهلل ^ هو األسوة الحسنة،
ٰ
خلقه.
كف َر ِ
لين ِم ْن ِّ
سول اهلل ^،
مس ْس ُت ديباج ًا َوال َح ِرير ًا َأ َ
 622/2ــ وعنه قالَ :
«ما َ
ائح ِة َر ُس ِ
َو َ
ول اهلل ^َ ،و َل َق ْد َخدَ ْم ُت َر ُس َ
ول اهلل
ال َش َم ْم ُت رائح ًة َق ُّط َأ ْط َي َب ِم ْن َر َ
قال لِ َشي ٍء َف َع ْل ُت ُه :لِ َم َف َع ْل َت ُه؟ َو َ
قال لي َق ُّطُ :أ ّفَ ،وال َ
ينَ ،فما َ
ال لِ َش ْي ٍء َل ْم
^ َع ْش َر ِسنِ َ
ْ

باب ُح�سـن ا ُ
خلـلق

َأف َْع ْل ُه :أال فعلت َكذا؟ .».متفق عليه.
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هداية الحديث:

تعالى﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾.
نبيه ^ وأالن قلبه ،لقوله
 )1أالن اهلل يد ِّ
ٰ
بي ^ مع خادمه ومن يخالطهم بكثرة ،وهذا هو شأن المؤمن
 )2كمال خلق ال َّن ِّ
الموفَّق.
تحري أنس رضي اهلل عنه موافقة مراد رسول اهلل ^ ،فقد خدمه عشر سنين،
ّ )3
أخر ذلك
فلم يعترض عليه ،ولو فعل أنس رضي اهلل عنه ما يوجب التأديب َل َـمـا ّ
رسول اهلل ^.
فائدة:
على ما فات ،ألن هذا يورث الشقاق
يستفاد من هذا الحديث ترك العقاب ٰ
والبغضاء ،وال يصلح ما فسد ،وفي ذلك تنزيه اللسان عن الزجر والذم .وألنه يحصل
معه جبران خاط ِر الخاد ِم بترك معاتبته ،كل ذلك يكون في األمور الدنيوية.
وأما األمور الدينية فال ُيتسامح فيها ،ألنها من باب األمر بالمعروف والنهي عن
المنكر ،وهي حق الشرع ،وليست حق ًا شخصي ًا.
رس َ
ول ^ ِح َمار ًا
الصعب بن َجث َ
 623/3ــ وعن َّ
َّام َة رضي اهلل عنه قالَ :أ ْهدَ ْي ُت ُ
ِ
رأى َما في َو ْجهى َ
قال« :إنَّا َل ْم ن َُر َّد ُه َع َل ْي َك إلاَّ َأنّا ُح ُر ٌم».
فلما ٰ
ليَّ ،
ٰ
َو ْحش ّي ًاَ ،ف َر َّد ُه َع َّ

متفق عليه.

غريب الحديث:

ُح ُرمُ :مح ِرمون بالنسك (الحج أو العمرة).

هداية الحديث:

بي ^ مع أصحابه رضي اهلل عنهم في تطييب قلوبهم.
 )1حسن ُخلق ال َّن ِّ
ويبين له السبب،
على اإلنسان أن يجبر خاطر أخيه إذا فعل معه ما ال يحبّ ،
ٰ )2
لتطيب نفسه ،ويطمئن قلبه.
َ
رس َ
واس ِ
 624/4ــ وعن ال َّن ِ
َ
ول اهلل ^ عن
سمعان رضي اهلل عنه قال:
بن
ُ
سألت ُ
الخ ُل ِق ،واإل ْث ُمَ :ما َح َ
البِ ِّر واإلثمِ َ ،
فقال« :البِ ُّرُ :ح ْس ُن ُ
لع
اك في َن ْف ِس َكَ ،و َك ِر ْه َ
ت َأنْ َي َّط َ
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ِ
اس» .رواه مسلم.
َع َل ْيه ال َّن ُ

هداية الحديث:

تعالى ،ومع عباد اهلل.
 )1البِ ُّر ك ّله في حسن الخلق مع اهلل
ٰ
ّ )2
كل ما أوقع الريب في القلب فهو من اإلثم الواجب االبتعاد عنه.

ُ
رسول اهلل
 625/5ــ وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهم قال :لم يكن
^ َف ِ
احش ًا وال ُمـ َت َف ِّحش ًا ،وكان َي ُق ُ
متفق عليه.
ول« :إنَّ ِم ْن ِخيا ِر ُكم َأ ْح َس َن ُك ْم َأ ْخالق ًا»ٌ .

غريب الحديث:

فاحش ًا :ناطق ًا بالفحش ،وهو الكالم السيئ.

المتطب ٌع بالفحشاء ،المتك ّلف والمبالغ للفحش.
تفحش ًا:
ُم ِّ
ّ

هداية الحديث:

الفحش في مقاله ِ
 )1بيان صفة الرسول ^ ،فقد كان أبعد الناس عن ُ
وفعاله ^.
فعلى المؤمن أن يقتدي برسول اهلل ^ في ذلك.
ٰ
فحسن الخلق عليه مدار الدِّ ين وهو ميدان التنافس
على حسن الخلقُ ،
 )2الحث ٰ
بين المؤمنين ،فمن سبق إليه كان من خيار المؤمنين وأكملهم إيمان ًا.
قال« :ما من َش ٍ
 626/6ــ وعن أبي الدرداء رضي اهلل عنه :أنَّ ال َّنبي ^ َ
يء َأ ْث َق ُل
َّ
ض ال َف ِ
وم ِ
ان الم ِ
اح َ
ام ِة من ُح ْس ِن ُ
الب ِذ َّي».
الخ ُل ِق ،وإنَّ اهلل ُي ْب ِغ ُ
في َ
ؤم ِن َي َ
الق َي َ
ميز ِ ُ
ش َ
رواه الترمذي وقال :حديث حسن صحيح.
ورد ِ
شِ ،
«الب ِذ ُّي» :هو ا َلذي َي َ
بالف ْح ِ
تك َّلم ُ
يء الكالمِ.
َ

هداية الحديث:

 )1إن حسن الخلق من أعظم األعمال الصالحة ،التي يجدها العبد في صحيفته يوم
القيامة ،ويراها في ميزان حسناته.
على المؤمن االبتعاد عما يبغضه اهلل ويكرهه ،ومن ذلك الفحش وبذاءة اللسان.
ٰ )2
ِ
رس ُ
ول اهلل ^ َع ْن َأكْ ث ِر َما
 627/7ــ وعن أبي ُهريرة رضي اهلل عنه قالُ :سئ َل ُ
ِ
ْوى اهلل َو ُح ْس ُن ُ
الخ ُل ِق»َ .و ُسئِ َل َعن َأكث ِر َما ُي ْد ِخ ُل
الج َّن َة؟ قالَ « :تق ٰ
اس َ
ُي ْدخ ُل ال َّن َ
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ار؟ َف َق َ
ال« :ا ْل َف ُم َوال َف ْر ُج» .رواه الترمذي وقال :حديث حسن صحيح.
اس ال َّن َ
ال َّن َ

هداية الحديث:

والتقوى :كلمة جامعة لفعل ما أمر اهلل به ،وترك
تعالى،
تقوى اهلل
على
)1
ّ
ٰ
ٰ
ٰ
الحض ٰ
نهى اهلل عنه.
ما ٰ
ِ
دخول الج ّنة.
مفتاح
التقوى
 )2إن حسن الخلق مع
ٰ
ُ
628/8ــ وعنه قال :قال رسول اهلل ^َ :
ين ْإي َمان ًا َأ ْح َس ُن ُهم ُخ ُلق ًا،
الم ْؤ ِمنِ َ
«أكْ َم ُل ُ
ِ
ِ
ار ُك ْم لِنِ َسائِ ِه ْم» .رواه الترمذي وقال :حديث حسن صحيح.
ار ُك ْم خ َي ُ
َوخ َي ُ

هداية الحديث:

ِ
سعى في زيادة إيمانه.
 )1اإليمان شعب ،والناس يتفاوتون فيه ،والموفّق من المؤمنين َمن ٰ

مربي ،ألن األهل
على العبد أن يكون مع أهله خير صاحب ،وخير
ّ
محب ،وخير ّ
ٰ )2
بحسن خلقك من غيرهم ،فابدأ باألقرب فاألقرب.
أحق ُ
َ
رسول اهلل ^ يقول« :إنَّ
سمعت
629/9ــ وعن عائش َة رضي اهلل عنها قالت:
ُ
ِِ
ِ
الصائِمِ ال َقائِمِ » .رواه أبو داود.
الم ْؤم َن َل ُي ْد ِر ُك بِ ُح ْس ِن ُخ ُلقه َد َر َج َة َّ
ُ

هداية الحديث:

 )1إن من أجل الدرجات :الصائم بالنهار القائم بالليل ،فكيف ُيغ َفل عن عبادة تعدل ذلك؟!
حتى يبلغ العبد به درجة الصائم الذي ال
 )2حسن الخلق يضاعف الثواب واألجرٰ ،
يفطر ،والقائم الذي ال يفتر.
رسول اهلل ^َ :
الباهلي رضي اهلل عنه قالَ :
ُ
«أنا
قال
ام َة
630/10ــ وعن أبي ُأ َم َ
ِّ
الج َّن ِة لِم ْن تَر َك ِ
ان ُم ِحق ًاَ ،وبِبي ٍ
زَ ِعيم بِبي ٍ
ت في َر َب ِ
الم َرا َءَ ،وإن َك َ
الج َّن ِة
ت في َو َس ِط َ
ض َ
َ َ
َْ
ٌ َْ
ِ ٍ
َ
الك ِذ َبَ ،وإن َ ِ
لِ َمن ت ََر َك َ
الج َّن ِة لِ َمن َح ُس َن ُخ ُل ُق ُه» .حديث
لى َ
كان مازح ًاَ ،وب َبيت في أ ْع ٰ
صحيح ،رواه أبو داود بإسناد صحيح.
ِ
ِ
الضام ُن.
يم»:
«الزع ُ

غريب الحديث:

َر َبض الج ّنة :أدناها ،وربض المدينة ما حولها.
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ِ
المراء :المجادلة والمنازعة في القول والعمل.

هداية الحديث:

إلى االختالف والشقاق.
 )1الترغيب في ترك الجدال ،ألنه ُيفضي ٰ
 )2حرمة الكذب بكل أشكاله ،ولو كان في المزاح واللهو ،وفي هذا إبطال لمن
يقول( :هذا كذب أبيض).
جامع للفضائل ك ّلها.
حسن خلقه؛ ألن حسن الخلق
ٌ
أعلى مراتب األجر عند اهلل لمن ُ
ٰ )3
ِ َ ُ
إلي،
 631/6ــ وعن جابر رضي اهلل عنه أنَّ رسول اهلل ^ قال« :إنَّ م ْن أ َح َبكم َّ
ِ
ِ
ِ
َ
القي َ ِ َ ِ ُ َ
َ
ُ
إليَ ،و َأ ْب َعدَ ُك ْم
َوأق َْربِ ُكم م ِّني َم ْجلس ًا َي ْو َم َ
امة ،أ َحاسنكم أخالق ًا .وإنَّ أ ْبغَ َضكم َّ
ِم ِّني يو َم ا ْل ِقي َ ِ
َ
الم َت َف ْي ِه ُق َ
الم َت َشدِّ ُق َ
ار َ
رسول اهلل َق ْد َع ِل ْم َنا
ون» قالوا :يا
امة ،الث َّْر َث ُ
ون َو ُ
ون َو ُ
َْ
َ
«الم َ
تك ِّب ُر َ
الم َت َف ْي ِه ُق َ
الم َت َشدِّ ُق َ
ار َ
ون» .رواه الترمذي وقال:
الث َّْر َث ُ
ون؟ قالُ :
ون َف َما ُ
ون َو ُ

حديث حسن.

ار»ُ :ه َو َكثِ ُير َ
َ ِ ُ
اس بِ َك َ
لى ال َّن ِ
ال ِم ِه،
الكال ِم تَك ُّلف ًاَ .
«الث َّْر َث ُ
«و ُ
الم َت َشدِّ ُق» :ا ْل ُم َتطاول َع ٰ
اصح ًا َوتَع ِظيم ًا لِ َك ِ
تك َّلم بِم ِ
«والم َت َف ْي ِه ُق»َ :أ ْص ُل ُه ِم َن ال َف ْه ِقَ ،و ُه َو
لء فيه َت َف ُ
الم ِهَ .
َو َي َ ُ َ
ْ
ِ
الءَ ،و ُه َو ا َّلذي َي ْمأل َف َم ُه بِا ْل َك َ
َكبر ًا َوارتِ َفاع ًا،
االمتِ ُ
ْ
المَِ ،و َي َت َو َّس ُع فيهَ ،و ُيغْ ِر ُب بِه ت ُّ
ِ ِ
َو ْ
لى َغ ْي ِر ِه.
إظ َهار ًا لل َفضي َلة َع ٰ
المبارك ــ ِ
رمذي عن ِ
ِ
تعالى ــ في َت ْف ِسي ِر ُح ْس ِن
رحمه اهلل
عبد اهلل بن
وروى ال ِّت
ٰ
ُّ
ٰ
ف َ
عروفَ ،
وك ُّ
ُ
األ َذ ٰى.
الوجه ،و َب ْذ ُل َ
الخ ُل ِق قالُ :ه َو َطال َق ُة َ
الم ُ

هداية الحديث:

 )1إن حسن خلق المسلم من أسباب محبة رسول اهلل ^ له ،والقرب منه ،يوم
القيامة.
الدعاوى ،والتفاخر .والتحذير من التوسع في
 )2التحذير من كثرة الكالم بإظهار
ٰ
بي ^ ،ويبغض
الكالم إلظهار البالغة والفصاحة ،فهذه الصفات يبغضها ال َّن ُّ
أصحابها ،وهي سبب لبعد أهلها عنه يوم القيامة.
على أمته؛ فقد ّبين لنا ما يحبه لنفعله ،وما يبغضه لنحذره.
 )3شفقة ال َّن ِّ
بي ^ ٰ
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 74ــ باب الحلم أ
والناة والرفق
تعالى﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾
قال اهلل
ٰ

تعالى﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾
[آل عمران ،]134 :وقال
ٰ
تعالى﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
[األعراف ،]199 :وقال
ٰ

ﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

تعالى ﴿:ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﮧ ﮨ﴾ [فصلت ،]35-34 :وقال
ٰ

[الشورى.]43 :
ﰁ﴾
ٰ

فائدة:
الحلم :أن يملك اإلنسان نفسه عند الغضب.
األناة :التمهل في األمور ،وعدم العجلة.

الرفق :معاملة الناس بالسهولة واللين ،لمن يستحق ذلك.

هداية آ
اليات:

عفى عنه ،وأما اإلنسان الشرير الذي ال يزداد بالعفو
 )1اإلنسان الذي هو أهل للعفو ُي ٰ
أولى من العفو عنه .فالعفو المطلوب ما ترتب عليه صالح.
عنه إال سوء ًا فعقوبته ٰ
 )2األخذ بالعفو ،معناه :ما عفا وسهل من أحوال الناس .واألمر بالعرف ،أي :بما
يتعارفه الناس ،ويعرفه الشرع من أمور الخير .واإلعراض عن الجاهلين :وهم
السفهاء الذين يجهلون حقوق الغير ،ويفرطون فيها.
عظيم.
خير
ٌ
فهذه ثالثة أوامر من اهلل  لو أننا سرنا عليها لكان لنا فيها ٌ
األذى ،والتجاوز عنه إذا وقع ،من عزم األمور التي ّ
على حزم
على
ٰ
تدل ٰ
 )3إن الصبر ٰ
الرجل وتمام عقله.
ول اهلل ^ َ
الَ :ق َ
اس رضي اهلل عنهما َق َ
ال َر ُس ُ
 632/1ــ َو َعن ْاب ِن َع َّب ٍ
أل َش ِّج َع ْب ِد
يك َخص َل َتي ِن ي ِحب ُهما اهللِ :
الح ْلم َو َ
س« :إنَّ ِف َ
ا ْل َق ْي ِ
األناةُ»َ .رواه مسلم.
ْ ْ ُ ُّ َ
ُ

هداية الحديث:

على مراد اهلل سبحانه.
تعالى
 )1إثبات صفة الحب هلل
بالمعنى الالئق ٰ
ٰ
ٰ

428

باب احللم وا ألناة والرفـق

 )2تنوع األخالق؛ فمنها ما هو في أصل خلقة اإلنسان ،ومنها ما هو مكتسب.
معنى.
 )3األخالق قابلة للتغيير ،ولو لم تكن كذلك لم يكن للمواعظ والوصايا
ٰ
التثبت في األمور ،والنظر في عواقبها ،فالتأني في األمور المشكلة
)4
ّ
على ّ
الحض ٰ
خير.
 633/2ــ وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل ^« :إنَّ اهلل ِ
يق
رف ٌ
ُي ِح ُّب الرف َْق في َ
متفق عليه.
األ ْم ِر ُك ِّل ِه»ٌ .
ِّ

ِ
 634/3ــ وعنها أنَّ ال َّنبي ^ قال« :إنَّ اهللَ ر ِف ٌ ِ
الرفْق
الر َ
َ
لى ِّ
يق ُيح ُّب ِّ
فقَ ،و ُي ْعطي َع ٰ
َّ
ِ
ما ال ُيعطي َعلى ُ ِ
لى ما سواه» .رواه مسلم.
ْ
العنفَ ،و َما ال ُي ْعطي َع ٰ
ٰ

هداية أ
الحاديث:

إلى اهلل
على أن يكون اإلنسان رفيق ًا في جميع شؤونه ،فالرفق محبوب ٰ
 )1الحث ٰ
وإلى عباد اهلل.
ٰ 
علو منزلة الرفق بين مكارم األخالق ،لما فيه من العاقبة الحسنة والثواب الجزيل.
ّ )2
ون في َشي ٍء إلاَّ زَ ان َُهَ ،و َ
فق ال َي ُك ُ
ال ُي ْن َز ُع
الر َ
بي ^ قال« :إنَّ ِّ
 635/4ــ وعنها أنَّ ال َّن َّ
ْ
َم ْن َشي ٍء إ َ
ال َشان َُه» .رواه مسلم.
ْ

غريب الحديث:

وجمله.
حسنه
ّ
زانهّ :

وقبحه.
شانه :عابه ّ

هداية الحديث:

جمله في أعين الناس ويرفع قدره
يزين المرء ،و ُي ِّ
 )1ضرورة التح ّلي بالرفق؛ فإنه ّ
تعالى.
عند اهلل
ٰ
والشدة؛ ألنها تعيب صاحبها ،وتفسد صالح عمله.
 )2الوصية بالبعد عن العنف
ّ
ِ
 636/5ــ وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قالَ :ب َ
ام
ال َأ ْع َرابِ ٌّي في
المسج ِدَ ،ف َق َ
«د ُعو ُهَ ،و َأ ِر ُيقوا َعلى بولِ ِه سج ً ِ
ِ ِ
َ ِ ِ
ٍ
أو
بي ^َ :
ال َّن ُ
ٰ َْ َ ْ
ال م ْن َماءْ ،
اس إل ْيه ل َي َق ُعوا فيه ،فقال ال َّن ُّ
ينَ ،و َل ْم ت ُْب َعثُوا ُم َع ِّس ِرين» .رواه البخاري.
َذنُوب ًا ِمن َماءَ ،فإن ََّما ُب ِع ْث ُت ْم ُم َي ِّس ِر َ
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وإسكان الجيمِ :
ِ
الم ْم َت ِل َئ ُة َما ًءَ ،
وكذلِ َك
«الس ْج ُل» بفتح السين المهملة
وه َي َّ
الد ْلو ُ
َّ
َّ
ُوب».
«الذن ُ

غريب الحديث:
صبوا.
أريقواّ :

هداية الحديث:

 )1بيان العذر بالجهل ،لمن تعذر عليه سبيل العلم ،واألمر بتعليم الجاهل.
 )2حسن خلق الرسول ^ ،وبيان هديه في تعليمه ورفقه ،فالرفق يحصل به الخير،
والعنف يحصل به الشر.

بي ^ ( :التيسير وترك التعسير) و(التبشير وترك التنفير).
 )3بيان خالصة دعوة ال َّن ِّ
فائـدة:

أعلى المفسدتين بأدناهما ،إذا لم يمكن دفعهما مع ًا.
قاعدة الشرع أنه يأمر بدفع
ٰ

والمفسدتان المذكورتان في الحديث ،هما:

صغرى.
األولى :استمرار األعرابي في بوله ،وهي مفسدة
ٰ
ٰ

على هذا
والثانية :منعه من بوله ،وهذه مفسدة أكبر؛ ألنه يترتب عليها :الضرر ٰ

وتلوث المسجد ،ونجاسة ثوبه.
األعرابيّ ،

أدنى ،فإذا اجتمعت المفاسد ولم يكن دفعها ،تقدم
أما لو أتم بوله فالمفسدة ٰ

األسهل لدفع األشد.

َ
بي ^ قالَ « :ي ِّس ُروا َوال ت َُع ِّس ُروا،
 637/6ــ وعن أنس رضي اهلل عنه عن ال َّن ِّ
روا».متفق عليه
َو َب ِّش ُروا َوال تُن ِّف
ٌ

هداية الحديث:

ّ )1
بي ^ أنه ما ُخ ِّير
كل ما كان أيسر فهو أفضل ،ما لم يكن إثم ًا ،ولهذا كان هدي ال َّن ِّ
بين أمرين إال اختار أيسرهما ،ما لم يكن إثم ًا.
وعلى غيره.
على نفس المسلم،
ٰ
 )2استحباب لزوم البشارة؛ ألنها تدخل السرور ٰ
إلى كيفية تبليغ دعوة اإلسالم؛ بأن
إلى اهلل
تعالى أن ينظر بحكمة ٰ
ٰ
على الداعي ٰ
ٰ )3
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ِّ
ومبشر ًا ال من ِّفر ًا.
معسر ًا،
ميسر ًا ال ِّ
يكون ِّ

َ
رسول اهلل ^
سمعت
 638/7ــ وعن جرير بن عبد اهلل رضي اهلل عنه قال:
ُ
َي ُق ُ
الخي َر ُك َّل ُه» .رواه مسلم.
ولَ :
«م ْن ُي ْح َر ِم ِّ
الرف َْق ُي ْح َر ِم ْ

هداية الحديث:

على غيره.
على الرفق ما ال ُيعطي ٰ
 )1األمر بالرفق والحث عليه ،فاهلل ُيعطي ٰ
حتى ينال مبتغاه.
على من
يسعى إلصابة الخير أن يكون عالم ًا رفيق ًا في طلبه ٰ
ٰ
ٰ )2
 639/8ــ وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه َ
ال قال لل َّنبي ^َ :أ ْو ِ
«أنَّ َر ُج ً
صني ،قال:
ِّ
ِ
ب» .رواه البخاري.
ب» َف َر َّد َد م َرار ًا ،قال« :ال تَغْ َض ْ
«ال تَغْ َض ْ

هداية الحديث:

فعلى العبد أن يستعيذ باهلل من
 )1الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب اإلنسان،
ٰ
وسواس الشيطان.
ذهب عنه
إلى الوضوءُ ،لي َ
َ
الشيطان الرجيم ،ويفزع ٰ
يتعاطى أسباب ًا تدفع عنه الغضب وتسكنه ،وأن يملك
على اإلنسان حال غضبه أن
ٰ
ٰ )2
نفسه ،وال يسترسل مع الغضب.
ِ
رسول اهلل ^ قال:
شداد بن أوس رضي اهلل عنه عن
 640/9ــ وعن أبي َيع َل ٰى َّ
يء؛ فإذا َق َتل ُتم َف َأح ِس ُنوا ِ
ان َعلى ُك ِّل َش ٍ
الق ْت َل َةَ ،و َإذا َذ َب ْح ُت ْم َف َأ ْح ِس ُنوا
ب
«إنَّ ا َ
هلل َك َت َ
ْ
َ
اإلحس َ ٰ
ِّ
بيح َت ُه» .رواه مسلم.
الذ ْب َح َةَ ،و ْل ُي ِح َّد َأ َح ُد ُكم َش ْف َرتَهَ ،و ْل ُي ِر ْح ِذ َ

غريب الحديث:

وشرع.
كتب :فرض ّ

هداية الحديث:

إلى ّ
 )1وجوب إتقان ّ
كل الخلق ،والرفق بهم ،والشفقة
كل األعمال ،واإلحسان ٰ
عليهم.
على مجرد شحذ الشفرة ،وذلك بأن يقطع األوداج بقوة.
 )2إراحة الذبيحة أمر زائد ٰ
فائدة:

ثم تدع القوائم تتحرك؛ ألن ذلك
من إراحة الذبيحة أن تضع ِّ
على الرقبةّ ،
الرجل ٰ
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أيسر لها ،وأشد تفريغ ًا للدم.

رسول اهلل ^ َب َ َ
ُ
مر ِ
ين
 641/10ــ وعن عائش َة رضي اهلل عنها قالتَ :ما ُخ ِّي َر
ين أ َ
َ َ
ان إثم ًا َك َ
يس َر ُه َماَ ،ما َلم َي ُكن إثم ًاَ ،فإن َك َ
ان َأ َبعدَ ال َّناس ِم ْن ُهَ ،و َما ان َت َق َم
َق ُّط إلاَّ أ َخ َذ أ َ
رسول اهلل ^ لِ َن ْف ِس ِه في َش ٍ
ُ
يء َق ُّط ،إلاَّ َأن تُن َت َ
متفق
هك ُح ْر َم ُة اهللَ ،ف َي ْن َت ِق َم هلل
تعالىٌ .
ٰ
عليه.

هداية الحديث:

على اليسر ورفع الحرج ،واألخذ باأليسر الموافق للشرع،
 )1اإلسالم ٌ
دين مداره ٰ
في كافة األمور الدينية والدنيوية.

 )2البعد عن اآلثام والمعاصي ،وعدم جعل ُيسر الشريعة سبب ًا لترك الواجبات ،أو
فعل المحرمات ،أو التساهل في حرمات الشرع.

تعالى عند
األذى ،مع االنتصار لدين اهلل
على العفو والحلم واحتمال
ٰ
ٰ
 )3الحث ٰ
تعالى من عبده ،تعظيم ًا لشعائر اهلل.
انتهاك المحرمات .فهذه الغيرة يحبها اهلل
ٰ

 )4يستحب لألئمة والقضاة وسائر والة األمور التخ ُّلق بهذا الخلق الكريم ،فال
تعالى.
ينتقم لنفسه ،وال ُيهمل حق اهلل
ٰ

رسول اهلل ^َ :
«أ َ
ُ
ال ُأ ْخبِ ُر ُك ْم
 642/11ــ وعن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال :قال
ِ
ِ
لى ُك ِّل َق ِر ٍ
يب َه ِّي ٍن َل ِّي ٍن َس ْه ٍل».
لى ال َّنا ِرَ ،أ ْو بِ َم ْن ت َْح ُر ُم َع ْليه ال َّن ُ
ار؟ ت َْح ُر ُم َع ٰ
ب َم ْن َي ْح ُر ُم َع ٰ
ٌ
حسن.
حديث
رواه الترمذي وقال:
ٌ

غريب الحديث:

ّ
حب ٌب إليهم ،لحسن عشرته.
كل قريب :قريب من الناس ُم َّ

هداية الحديث:

تعالى.
 )1مكارم األخالق منجاة من عذاب اهلل
ٰ

على أذاهم.
 )2الوصية النبوية باللين والسهولة ،ومخالطة الناس ،والصبر ٰ
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والعرا�ض عن الجاهلين
 75ــ باب العفو إ
تعالى﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾
قال اهلل
ٰ
تعالى﴿ :ﮈ
تعالى﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ﴾ [الحجر ،]85 :وقال
 ،]199وقال
ٰ
ٰ

[األعراف:

تعالى ﴿:ﭥ ﭦ ﭧﭨ
ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾ [النور ،]22 :وقال
ٰ

تعالى﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [آل عمران ،]134 :وقال
ٰ

[الشورى ،]43 :واآليات في الباب كثيرة معلومة.
ﯿﰀﰁ﴾
ٰ

هداية آ
اليات:

على الصفح الجميل ،وهو العفو الذي ال عتاب معه.
)1
ّ
الحث ٰ
 )2الجزاء من جنس العمل ،فكما تصفح يصفح اهلل عنك ،وكما تعفو يعفو اهلل
عنك.
 )3إن الصبر والمسامحة من أخالق أولي العزم.
بي ^ :هل َأت َٰى َع َل ْي َك َي ْو ٌم
 643/1ــ وعن عائشة رضي اهلل عنها أنها قالت لل َّن ِّ
ان َأ َش ُّد ِم ْن َي ْو ِم ُأ ُح ٍد؟ قالَ « :ل َق ْد َل ِق ْي ُت ِم ْن َق ْو ِمكَ ،و َك َ
َك َ
يت ِم ْن ُه ْم َي ْو َم
ان َأ َش َّد َما َل ِق ُ
ِ ِ
يل ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
ابن َع ْب ِد َيالِ َ
لى ِ
إلى ما َأ َر ْد ُت،
َ
بن َع ْبد ُكاللَ ،ف َل ْم ُيج ْبني ٰ
الع َق َبة ،إ ْذ َع َر ْض ُت َن ْفسي َع ٰ
وم َعلى َو ْجهيَ ،ف َلم َأس َت ِف ْق إال َوأنا بِ َق ِ
رن الث ََّعالِ ِ
بَ ،ف َر َف ْع ُت َر ْأ ِسي،
َفان َْط َلق ُ
ْ ْ
ْت وأنا َم ْه ُم ٌ ٰ
َفإ َذا أنا بِ َس َحا َب ٍة َق ْد َأ َظ َّل ْتنيَ ،ف َن َظ ْر ُت َفإ َذا ِفيها ِجب ِر ُ
تعالى
هلل
يل َ ،ف َنا َداني ،فقال :إنَّ ا َ
ٰ
ول َق ِ
الجب ِ
مع َق َ
يكَ ،و َقد َبع َث اهلل إ َل َ
وم َك َل َك َوما َر ُّدوا َع َل َ
ال لِ َت ْأ ُم َر ُه
َقد َس َ
يكَ ،م َل َك ِ َ
ِ
ِ
الجب ِ
مع
الَ ،ف َس َّل َم َع َل َّيُ ،ث َّم قالَ :يا ُم َح َّم ُد ،إنَّ اهلل َق ْد َس َ
بِ َما ش ْئ َت في ِهمَ ،ف َنا َداني َم َل ُك ِ َ
ِ
َ
الجب ِ
شئت؟
الَ ،و َق ْد َب َعثَني َر ِّبي إ َل ْي َك لِ َت ْأ ُم َرني بِ َأ ْم ِر َكَ ،ف َما َ
َق ْو َل َقوم َك َل َكَ ،وأنَا َم َل ُك ِ َ
َ
إنْ ِش ْئ َت ْ
هلل ِم ْن
أط َبق ُ
بي ^َ « :ب ْل َأ ْر ُجو َأنْ ُي ْخ ِر َج ا ُ
ْت َع َلي ِه ُم األ ْخ َ
شب ْين» فقال ال َّن ِّ
متفق عليه.
هلل َو ْحدَ ُه ال ُيشْ ِر ُك بِه َش ْيئ ًا»ٌ .
َأ ْصالبِ ِه ْم َم ْن َي ْع ُب ُد ا َ

يط ِ
الم ِح َ
ان َّ
الجبل الغليظ.
بمكة،
ْ
ْ
واألخ َش ُب :هو َ
«األخ َش َبان»َ :
الج َبالن ُ
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غريب الحديث:

ْ
على إقامة الدين.
عرضت نفسي :قدمت له نفسي طالب ًا منه النصر واإلعانة ٰ
ابن عبد ياليل بن عبد ُكالل :من أكابر أهل الطائف من ثقيف.

ِ
إلى ّ
مكة ،وهو ميقات أهل
على طريق القادم من الطائف ٰ
قرن الثّعالب :موضع ٰ

نجد ،ويقال له :قرن المنازل ،ومشهور اآلن بـ (ميقات السيل الكبير).

هداية الحديث:

ؤذى أشد
بي ^ وتأنِّيه في األمر ،وصفحه وعفوه ،مع أنه كان ُي ٰ
 )1بيان حلم ال َّن ِّ
حتى ب َّلغه اهلل مراده ،وحصل له النصر المبين.
ٰ
األذىٰ ،
األذى ،ال سيما إذا ُأوذي في اهلل ،فال ينتصر لنفسه.
على
ٰ
على العبد أن يصبر ٰ
ٰ )2
على الدعاة الصبر في تبليغ دين اهلل للناس ،وليس من الحكمة في الدعوة
 )3يجب ٰ
استعجال نزول العذاب بالمخالفين ،فالهدف من الدعوة إخراج الناس من عذاب
النار «الحمد هلل الذي أنقذه بي من النار».
رس ُ
ول اهلل ^ شيئ ًا َق ُّط بِ َي ِد ِهَ ،وال ْام َر َأةً ،وال
 644/2ــ وعنها قالت :ما َض َر َب ُ
يء َق ُّط َفي ْن َت ِقم ِم ْن َص ِ
خادم ًا ،إال أن ي َج ِ
ِ
بيل اهلل .وما نِ َ
اهدَ في َس ِ
احـبِ ِه ،إلاَّ أنْ
يل ِم ْن ُه َش ٌ
ُ
َ َ
تعالى .رواه مسلم.
ُي ْن َت َه َك َش ْي ٌء ِم ْن َم َحا ِر ِم اهللَ ،ف َين َت ِق ُم هلل
ٰ

هداية الحديث:

على شيء من حقوقه الخاصة به.
 )1بيان كرم ال َّن ِّ
بي ^  ،فكان ال يضرب أحد ًا ٰ
انتصار لدين اهلل
 )2إنَّ الغضب هلل ال ينافي الحلم ،واألناة ،والرفق ،والعفو ،ألن هذا
ٌ
تعالى.
ٰ
رسول اهلل ^ ،وعليهِ
ِ
ِ
نت َأ ْمشي َم َع
 645/3ــ وعن َأنس رضي اهلل عنه قالُ :ك ُ

يظ َ ِ
اشي ِةَ ،
رد ن َْج َرانِي َغ ِل ُ
در َك ُه َأعرابِ ٌّيَ ،ف َج َذ ُبه بِ ِر َدائِ ِه َج َذب ًة َش ِديدَ ةًَ ،ف َن َظ ْر ُت
ُب ٌ
فأ َ
الح َ
ٌّ
ِ ِ
اشي ُة الر َد ِ
ِ
اء ِمن ِش َّد ِة َج ْذبتِ ِهُ ،ث َّم قال:
إلى َص ْف َحة َعات ِق ال َّنبِ ِّي ^َ ،و َق ْد أ َّث َر ْت بها َح َ ِّ
ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
رسول اهلل ^َ ،ف َضح َكُ ،ث َّم
التفت إ َليه
َيا ُم َح َّم ُدُ ،م ْر لي من َمال اهلل ا َّلذي عندَ َكَ ،ف
َ
َأ َمر َل ُه بِ َع َط ٍ
متفق عليه.
اءٌ .
َ
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غريب الحديث:

إلى نجران ،وهي بلدةٌ في اليمن.
ُب ٌ
رد نجراني :كساء منسوب ٰ
غليظ الحاشية :خشن الجانب.

شده.
جذبه:
بمعنى ّ
ٰ
صفحة :جانب.

هداية الحديث:

على غلظة األعراب وجالفتهم،
 )1إظهار حسن خلق رسول اهلل ^ ،وصبره ٰ
واحتمال أذاهم ،وعفوه عمن أساء إليه.
على العبد االقتداء برسول اهلل ^ في الرفق والحلم ،وأن يقابل اإلساءة
)2
ٰ
باإلحسان.
وأرجى لرجوعه
 )3تطييب قلب المخطىء ،وعدم تعنيفه ،فذلك أنفع في نصحه،
ٰ
إلى الحق.
ٰ
ِ
 646/4ــ وعن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال :كأنِّي َأ ُ
رسول اهلل ^
إلى
نظ ُر ٰ
ِ
ي ِ
َ
وس َ
مس ُح
حكي َنبِ ّي ًا ِم َن
األنبياءَ ،ص َل َو ُ
َ
ات اهلل َ
ال ُمه َع َليهمَ ،ض َر َب ُه َق ْو ُم ُه َفأ ْد َمو ُهَ ،و ُه َو َي َ
الد َم َع ْن َوج ِه ِه ،ويقول« :اللهم ِ
اغف ْر لِ َقومي َفإن َُّهم ال َي ْع َل ُم َ
متفق عليه.
ون»ٌ .
َّ

غريب الحديث:
يحكي :يشبه.

هداية الحديث:

ثم أتباعهم
 )1كمال خلق األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم ،فهم أشد الناس بال ًءّ ،
األمثل فاألمثل.
 )2استحباب الدعاء للكافرين بالهداية ،مع جواز الدعاء عليهم بالعذاب ،أحيان ًا.
األذى في سبيل اهلل.
وتحمل
 )3وجوب الصبر
ٰ
ّ
َ
يد
 647/5ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه أن
س َّ
الش ِد ُ
رسول اهلل ^ قالَ « :ل ْي َ
لك َن ْف َس ُه ِع ْندَ الغَ َض ِ
يد ا َّل ِذي َي ِم ُ
متفق عليه.
الص ْر َع ِة ،إن ََّما َّ
ب»ٌ .
الش ِد ُ
بِ ُّ
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غريب الحديث:

بالصرعة :ليس القوي الذي يصرع الناس إذا صارعهم.
ليس الشديد ُّ

هداية الحديث:

 )1القوي الشديد هو الذي يصرع غضبه ويغلبه.

 )2تصحيح أخطاء الناس وتعليمهم ،هو منهج األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم،
فعلى طالب العلم العناية بتصحيح ما عند الناس من األخطاء الشائعة ،والعادت
ٰ

المخالفة للشريعة.

يفوت بغضبه فرص ًا كثيرة
إلى الحق والخير ،قد ّ
 )3الذي يتصدر لدعوة الناس ٰ
لتحقيق دعوته ،بل حال أكثر الناس هو التقرب لمن َح ُسن خلقه ،وطاب كالمه،
تعالى
إلى اهلل
ٰ
إلى ما عنده من حق أو باطل .فلنحرص أن نكون دعاة ٰ
دون النظر ٰ
بمنهج نبوي سديد ،وهدي وخلق رشيد.

فائــدة:
تعالى ــ:
قال ابن القيم ــ رحمه اهلل
ٰ

زاد عليك في ُ
وحسن
«الدِّ ين ك ّله ُخ ُلق ،فمن َ
الخ ُل ِق ،فقد زاد عليك في الدينُ ...

ُ
الخلق يقوم على أربعة أركان ال يتصور قيام ساقه إال عليها:
الصبر ،والعفة ،والشجاعة ،والعدل.

فالصبر :يحمله علىٰ االحتمال ،وكظم الغيظِّ ،
وكف األذى ،والحلم واألناة والرفق ...

على
على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل ،وتحمله ٰ
والعفة :تحمله ٰ
الحياء وهو رأس ّ
كل خير ،وتمنعه من الفحشاء والبخل والكذب...
وعلى البذل
عزة النفس ،وإيثار معالي األخالق والشيم،
والشجاعة  :تحمله على َّ
ٰ

على كظم الغيظ والحلم...
ٰ
والندى ...وتحمله ٰ

على اعتدال أخالقه وتوسطه فيها ،بين طرفي اإلفراط والتفريط
والعدل :يحمله ٰ

...ومنشأ جميع األخالق الفاضلة من هذه األربعة( .»...مدارج السالكين)
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 76ــ باب احتمال أ
الذى
تعالى ﴿:ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾
قال اهلل
ٰ

[الشورى.]43 :
تعالى﴿ :ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ﴾
[آل عمرانَ ،]134 :وقال
ٰ
ٰ

هداية آ
اليات:

على الصبر والمغفرة ،فهذا من شأن أولي العزم.
)1
ّ
الحث ٰ

تعالى.
األذى والعفو عن المسيء في مح ّله من الخصال التي يحبها اهلل
 )2احتمال
ٰ
ٰ
وفي الباب :األحاديث السابقة في الباب قبله.

َ
 648/1ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه أن رج ً
رسول اهلل ،إنَّ لي َق َرا َب ًة
ال قال :يا
جه ُل َ
َ
ون َع َل َّي!
َأ ِص ُل ُهم َويق َْطعونيَ ،و ُأ ْح ِس ُن إلي ِهم و ُي
إلي ،وأح ُل ُم َعنهم و َي َ
سيؤون َّ
ِ
ِ
َ
الم َّلَ ،وال َي َز ُ
هير
ال َم َع َك ِم َن اهلل
فقالَ « :لئن ُك ْن َت َك َما ُق ْل َت َف َكأن ََّما تُس ُّف ُه ُم َ
تعالى َظ ٌ
ٰ
ِ
لى ذلِ َك» .رواه مسلم .وقد َس َبقَ َش ْر ُحه في ( َب ِ
اب صلة األرحام).
َع َليهم َما ُد ْم َت َع ٰ

غريب الحديث:

ت ُِس ُّفهم :تلقمهم في أفواههم.

الم ّل :الرماد الحار.
َ
ظهير :ناصر.

هداية الحديث:

َ
ُ
الواصل حقيق ًة هو الذي إذا
ولكن
رحم ُه َم ْن ُيكافئ َم ْن َو َص َل ُه،
الواصل
 )1ليس
ّ
َ
ُقطعت رحمه َو َص َلها.

على أذية أقاربه وجيرانه وغيرهم.
على اإلنسان أن يصبر ٰ
ٰ )2
على عبده الصابر المحتسب.
 )3عون اهلل
تعالى ُينزله ٰ
ٰ

باب الغ�ضب �إذا انتهكت حرمات ال�رشع
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 77ــ باب الغ�ضب �إذا انتهكت حرمات ال�شرع
واالنت�صار لدين اهلل تعالى
تعالى ﴿:ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾ [الحج ،]30 :وقال
قال اهلل
ٰ

تعالى﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾ [محمد.]7 :
ٰ

هداية آ
اليات:

فعلى العبد أن يغضب لذلك ،وهذا هو
 )1الترغيب في تعظيم شعائر اهلل وحرماته،
ٰ
الغضب المحمود.
والذب عنه ،والغضب عند
 )2نصر اهلل يكون بنصر دينه؛ بتبليغه ،والعمل به،
ِّ
انتهاكه.

وفي الباب حديث عائشة السابق في (باب العفو).
ٍ
مسعود عقب َة ِ
البدري رضي اهلل عنه قال :جا َء َر ُج ٌل
بن عمر ٍو
 649/1ــ وعن أبي
ِّ
ِ
ِ
إلى ال َّنبي ^ ،فقال :إنِّي َ
ٍ
فالن ِم َّما ُي ِطيل بِ َناَ ،ف َما
أج ِل
أل َّ
تأخر َعن َصالة ُّ
الص ْبـحِ من ْ
ِّ
ٰ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
َ
َ
ِ
ِ
اس :إنَّ
َر َأ ْي ُت ال َّنبِ َّي ^ غض َ
ب في َم ْوع َظة أ َش َّد م َّما َغض َب َيومئذ ،فقالَ « :يا أ ُّي َها ال َّن ُ
ِ
ِ
اس َف ُلي ِ
وج ْز ،فإنَّ ِم ْن ورائِ ِه َ
اج ِة».
بير
الح َ
ير َوذا َ
َّ
م ْن ُكم ُم َن ِّف ِرينَ ،ف َأ ُّي ُكم َأ َّم ال َّن َ
والصغ َ
الك َ
متفق عليه.
ٌ

هداية الحديث:

ورضى وبالغ حسن.
على الداعية أن يعرض للناس دين اهلل بطمأنينة
ٰ
ٰ )1
فعلى العبد أن يقتدي
بي ^ عند الموعظة النتهاك حرمات اهلل،
 )2بيان غضب ال َّن ِّ
ٰ
برسول اهلل ^ في االنتصار للدين.
على الناس في الصالة بأكثر مما جاءت به الس ّنة.
 )3ال يجوز لإلمام أن ُيثقل ٰ
فائدة:
األئمة في أداء الصالة ينقسمون ثالث َة أقسام:
مضيع؛ ُيسرع سرع ًة تمنع المأمومين من فعل ما ُي َس ُّن فعله في
1ــ قسم ُم َف ِّرط :أي
ِّ
يؤد األمانة التي عليه.
الصالة ،فهذا مخطئ وآثم ،ولم ِّ
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 2ــ وقسم ُم ْف ِرط :أي زائد ،يثقل بالناس وكأنه يص ِّلي لنفسه ،وهذا أيض ًا مخطئ،
ظالم لنفسه.
بي ^  ،فهذا خير األقسام ،وهو
 3ــ وقسم وسط خيار :وهو من يص ِّلي صالة ال َّن ِّ
على الوجه األكمل.
الذي قام باألمانة ٰ
ِ
رس ُ
ول اهلل ^ ِفي َس َف ٍر ،و َقد
 650/2ــ وعن عائش َة رضي اهلل عنها قالتَ :قد َم ُ
ستر ُت سهو ًة لي بِ ِقرا ٍم ِ
رسول اهلل ^ َه َ
ُ
فيه ت ََماثِ ُ
وجه ُه،
تك ُه ،و َت َل َّو َن
لما َرآ ُه
ُ
َ َ
يلَ ،ف َّ
َ ْ
اس َع َذاب ًا ِع ْندَ اهلل يو َم ِ
َوقالَ « :يا َعائِ َش ُة! َأ َش ُّد ال َّن ِ
اه َ
ون بِ َخ ْل ِق اهلل».
ين ُي َض ُ
يام ِة ا َّل ِذ َ
الق َ
َْ
متفق عليه.
ِ
كالص َّفة ت َُك ُ
و«القرام» بكسر القافِ :ستر رقيق.
ون بين يدي البيت.
«الس ْه َوةُ»:
ُّ
َّ
و«هتكه» :أفسد الصورة التي فيه.

غريب الحديث:

يشبهون ما يصنعونه بصنع اهلل .
ُيضاهونِّ :

هداية الحديث:

بي ^ غضب وهتك
 )1الترغيب في الغضب إذا انتهكت حرمات اهلل ؛ ألنَّ ال َّن َّ
الستر الذي فيه تماثيل.

على أهل بيته ،يأمرهم بالمعروف ،وينهاهم
على الرجل المسلم أن يكون ّ
قوام ًا ٰ
ٰ )2
تعالى.
حرم اهلل
عن المنكر ،ويتفقد بيته؛ لكيال يدخل فيه شيء مما ّ
ٰ

فائدة:

ــ الصور تنقسم في حكمها ثالثة أقسام:

1ــ الصور المجسمة (كالتماثيل والمنحوتات).

فإن كانت الصور لذوات األرواح (كاإلنسان والحيوان) فهي محرمة ويدخل
فاعلها في الوعيد الشديد.

وأما إن كانت لغير ذوات األرواح (كالشجر واألواني) فهي جائزة.

 2ــ الصور غير المجسمة (المرسومة باليد) :فهي كالصور المجسمة إن كانت
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لذوات األرواح فهي محرمة ،وإن كانت لغير ذوات األرواح فهي جائزة.

 3ــ الصور غير المجسمة المصورة باآلالت الحديثة (الفوتوغرافية) :فهي موضع
فيرى بعضهم :أنها مباحة إن استخدمت في المباحات،
خالف بين أهل العلم،
ٰ
ومحرمة إذا استخدمت في الحرام.

وال ينطبق على فاعلها الوعيد الشديد المذكور ،ألن المصور بهذه اآللة ال يضاهي

بفعله خلق اهلل  كما يفعله المصور باليد.

ويرى آخرون من أهل العلم :أن التصوير لذوات األرواح بكافة أشكاله محرم
ــ
ٰ

وال يجوز فعله ،إال ما كان لضرورة ،أو حاجة ،كصورة البطاقة الشخصية أو جواز

السفر .واهلل أعلم.

خز ِ
651/3ــ وعنها َأنَّ قريش ًا َأ َهم ُهم َش ْأ ُن الم َ ِ
ت ،فقالوا :من
الم ُ
وم َّي ِة التي َس َر َق ْ
رأة َ
َ
َّ
َ
ِ
َ
رسول اهلل
بن زَ ْي ٍد ِح ُّب
ُي َك ِّل ُم ِفيها
رسول اهلل ^؟ فقالواَ :من َي ْج َت ٰ
ام ُة ُ
رى ُء َع َل ْي ِه إال ُأ َس َ
رسول اهلل ^« :أتش َفع في َح ٍّد ِمن ُح ُد ِ
ُ
ُ
قام
أسامة ،فقال
^؟ َف َك َّل َم ُه
ود اهلل؟» ثم َ
ُ
الش ِر ُ
يف ت ََر ُكو ُه،
ب ،ثم قال« :إن ََّما َأ ْه َل َك َم ْن َقب َل ُكم َأن َُّهم كانُوا َإذا َس َر َق في ِه ُم َّ
َف ْ
اخ َت َط َ
الض ِعي ُف َأقاموا َع َل ِ
الح َّدَ ،وأيم اهلل ،لو َأنَّ َف ِ
محم ٍد َس َر َقت
اط َم َة َ
يه َ
ُ
بنت َّ
ُْ
وإذا َس َر َق في ِه ُم َّ ْ

متفق عليه.
َل َق َط ْع ُت َيدَ ها»ٌ .

غريب الحديث:

على الحديث معه.
يجترئ عليه:
ٰ
يقوى ٰ
ِ
ب رسول اهلل :محبوبه ،يعني أنه يحبه.
ح ّ
اختطب :خطب.
ْ

هداية الحديث:

 )1الغضب هلل  محمود أبد ًا ،وأما الغضب لالنتقام وحظ النفس فإنه مذموم
غالب ًا.
الحد عنه ،فأحكام الشرع يستوي فيها الشريف والوضيع.
 )2شرف الجاني ال ُيسقط
ّ
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 )3التفريق بين الناس في إقامة حدود اهلل ظلم ،يجلب الهالك لألمة.
رخص في تركه ،أو
حد ِمن حدود اهلل ،أو ّ
على َمن تهاون في ّ
 )4التشديد في اإلنكار ٰ
تعرض للشفاعة فيمن وجب عليه.
ّ
 )5بيان منزلة أسامة بن زيد رضي اهلل عنهما عند رسول اهلل ^ ،فقد كان معروف ًا بأنه
ِح ُّب رسول اهلل ،وكذلك أبوه زيد بن حارثة رضي اهلل عنه.
ام ًة في ِ
القب َل ِةَ ،ف َش َّق ذلِ َك
بي ^ َر َأ ٰى ن َُخ َ
 652/4ــ وعن أنس رضي اهلل عنه أنَّ ال َّن َّ
َع َل ِ
ام في َصالتِ ِه
امَ ،ف َح َّك ُه بِ َي ِد ِه ،فقال« :إنَّ َأ َحدَ كم َإذا َق َ
يه ح َّت ٰى ُرئِ َي في َوج ِه ِهَ ،ف َق َ
القب َل ِةِ ،
ِ
ِ
ِ
َ
َفإن َُّه ُي َن ِ
ولك ْن َعن
اجي َر َّبه ،وإنّ َر َّب ُه بِ ْي َن ُه َو َب َ
القب َلةَ ،فال َي ْب ُز َق َّن أ َح ُد ُكم ق َب َل ْ
ين ْ
ِ
ِ ِِ
ِِ
َ
َ
لى َب ْع ٍ
ض،
يسا ِر ِهَ ،أ ْو ت َ
َ
َحت َقدَ مه» ُث َّم أ َخ َذ ط َر َف ر َدائه َف َب َص َق فيهَ ،ثم َر َّد َب ْع َض ُه َع ٰ
فقالَ :
«أ ْو َي ْف َع ُل َ
متفق عليه.
هك َذا»ٌ .
بالب َص ِ
الم ِ
ت َقدَ ِم ِه ُه َو ِفيما إذا َ
سج ِدَ ،ف َأ َّما
اق َع ْن َي َسا ِر ِه أو ت َْح َ
كان في َغ ْي ِر َ
األمر ُ
َو ُ
الم ِ
بص ُق إلاَّ في َثوبِ ِه.
سج ِد َفال َي ُ
في َ

غريب الحديث:

فشق عليهُ :
وصعب.
فعظم عليه
َّ
ُ

هداية الحديث:

 )1إظهار الكراهية والغضب عند انتهاك حرمة المساجد.

حتى ال َي ُس َّد
على الداعية إذا ذكر للناس ما هو ممنوع ،أن يذكر لهم ما هو جائزٰ ،
ٰ )2
أبواب الخير على الخلق ،فإن النفوس ُخلقت لتعمل ال لتترك.

بي ^« :أو يقول هكذا» ،وبصق في طرف ثوبه
 )3إظهار التعليم بالفعل ،لقول ال َّن ِّ
ّ
وحك بعضه في بعض.
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 78ــ باب أ�مر ُوالة أ
المور بالرفق برعاياهم ،ون�صيحتهم،
وال�شفقة عليهم ،والنهي عن غ�شِّ هم والت�شديد عليهم
و�إهمال م�صالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم
تعالى﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ [الشعراء،]215 :
قال اهلل
ٰ

تعالى﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
وقال
ٰ
ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ [النحل.]90 :

فائدة:
على والة األمور ــ القائمون بأمر الشرع ــ الرفق بالرعية ،واإلحسان إليهم،
يجب ٰ
على الرعية السمع
ودفع الشر عنهم ،وغير ذلك مما تقوم به مصالحهم ،ويجب ٰ
والطاعة لهم في غير المعصية ،كما ويجب النصح لهم ،وعدم إثارة الناس عليهم،
وطي مساوئهم وبيان محاسنهم؛ ألن نشر مساوئ والة األمور أمام الناس ال يزيد
ّ
تفرق
األمر إال ّ
إلى ّ
شدة ،فتحمل صدور الناس الكراهية والبغضاء لهم ،وهذا يؤدي ٰ
وتمزقها.
األمة
ّ

هداية آ
اليات:

على ولي األمر الشرعي أن يقيم العدل في رعيته ،وأن يكون رحيم ًا شفوق ًا بهم.
ٰ )1
وعرف ًا ،وعن ّ
 )2النهي عن ّ
كل ما ُينكر ،وعن
كل ما ُيستفحش من الذنوب شرع ًا ُ
على أهل اإليمان (العامة ووالة األمور) رعاية هذه الحقوق.
البغي ،فالواجب ٰ
ابن ُعمر رضي اهلل عنهما قالِ :
َ
 653/1ــ وعن ِ
رسول اهلل ^ يقول:
سم ْع ُت
َ
ِ ِ
ول َع ْن ِ
ام راعٍ َو َم ْس ُؤ ٌ
وك ُّل ُكم َم ْس ُؤ ٌ
«ك ُّل ُكم َراعٍ ُ ،
ُ
الر ُج ُل َراعٍ
رع َّيتِ ِهَ :
اإلم ُ
ول َع ْن َرع َّيتهَ ،و َّ
ِ
اعي ٌة في َبي ِ
ول َع ْن َر ِعيتِ ِهَ ،و َ َ
ت زَ ِ
سؤ ٌ
سؤ ٌ
ولة َع ْن َر ِع َّيتِ َها،
وج َها َو َم ُ
في َأ ْه ِل ِه َو َم ُ
المرأ ُة َر َ
َّ
ْ
الخ ِ
اد ُم َراعٍ في ِ
سؤ ٌ
سؤ ٌ
َو َ
ول َع ْن َر ِع َّيتِ ِه».
ول َع ْن َر ِع َّيتِ ِهَ ،و ُك ُّل ُكم َر ٍِ
اع َو َم ُ
مال َس ِّيده َو َم ُ
متفق عليه.
ٌ

هداية الحديث:

كل خير ،ويدفع عنهم ّ
 )1بيان مسؤولية اإلمام في رعيته؛ بأن يجلب لهم ّ
شر.
كل ّ
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ٌ
مسؤول عن
للوصية النبوية « ك ُّلكم راعٍ وك ُّلكم
تضييع
 )2إن تضييع أمر المسلمين فيه
ٌ
ّ
رعيته».
َ
لى َم ْع ِق ِل ِ
رسول اهلل
سمعت
بن َي َسا ٍر رضي اهلل عنه قال:
ُ
654/2ــ وعن أبي َي ْع ٰ
يه اهلل ِ
رع ِ
^ يقول« :ما ِم ْن َعب ٍد يس َت ِ
اش لِ َر ِع َّيتِ ِه ،إلاَّ
وت َو ُه َو َغ ٌّ
وم َي ُم ُ
رع َّي ًةَ ،ي ُم ُ
وت َي َ
ْ َ
ُ
َحر َم اهلل َع َل ِ
متفق عليه.
الج َّن َة»ٌ .
يه َ
ُ
َّ
ٍ
الج َّن ِة».
وفي
ائح َة َ
روايةَ « :ف َل ْم َي ُح ْط َها بِ ُن ْص ِحه َل ْم َي ِج ْد َر َ

رواية لمسلم« :ما ِمن َأ ِمير ي ِلي ُأمور الم ِ
ٍ
ينُ ،ث َّم ال َي ْج َهد َل ُهم ،و َي ْن َص ُح
وفي
سل ِم َ
َ
َ ُ
الج َّن َة».
َل ُهم ،إلاَّ َل ْم َي ُ
دخل َم َع ُه ُم َ

غريب الحديث:

يفوض إليه رعاية وسياسة رعيته.
يسترعيهّ :
ال يجهد لهم :يتعب من أجلهم.

هداية الحديث:

 )1التحذير من غش الرعية ،وخيانتهم وتضييع حقوقهم.
 )2من النصيحة لمن ولاَّ هم اهلل أمر الناس ،أن يسلك بهم الطريق التي فيها صالحهم
يضرهم في دينهم ودنياهم .فمث ً
في معادهم ومعاشهم ،ويمنع عنهم ّ
ال :يمنع
كل ما ّ
السيئة ،وأبواب الشيطان عبر وسائل اإلعالم ،فهل من متعظ؟!.
عنهم األفكار ِّ
655/3ــ وعن عائش َة رضي اهلل عنها قالت :سمعت رسول اهلل ^ يقول في َبيتي
َ
«اللهم َمن َولِ َي ِمن َأمر ُأ َّمتي َش ْيئ ًاَ ،ف َش َّق َع َليهمَ ،ف ُ
اشق ْق عليهَ ،و َمن َولِ َي ِم ْن أم ِر
هذا:
َّ
ُأ َّمتي َش ْيئ ًاَ ،ف َر َف َق بِ ِهمَ ،فار ُف ْق بِ ِه» .رواه مسلم.

هداية الحديث:

شق اهلل عليه ،ومن رفق بهم
بي ^ ّ
فم ْن ّ
 )1الجزاء من جنس العمل؛ َ
على أمة ال َّن ِّ
شق ٰ
رفق اهلل به.
على سالمة أمته من بعده ،وإظهار شفقته عليهم.
 )2حرص الرسول ^ ٰ
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تعالى وأمر رسوله ^ ،وأن تسلك بهم
 )3الرفق :أن تسير بالناس حسب أمر اهلل
ٰ
تشق عليهم في إيجاب شيء ليس واجب ًا في الشريعة.
أقرب الطرق وأيسرها ،وال ّ
أو منع أمر قد أذنت به الشريعة.
656/4ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه قالَ :ق َ
ُ
رسول اهلل ^َ :
«كانَت َب ُنو
ال
وس ُهم َ
َ
األ ْنبِ َي ُاءُ ،ك َّل َما َه َل َك َنبِ ٌّي خ َل َف ُه َنبِ ٌّيَ ،وإن َُّه ال َنبِ َّي َب ْع ِديَ ،و َس َي ُك ُ
ون
إسرائيل ت َُس ُ ُ
األ َّو ِل َ
رسول اهللَ ،ف َما ت َْأ ُمرنا؟ قالَ :أو ُفوا بِبي َع ِة َ
َ
ُخ َل َف ُاء َف َي ْكث ُُر َ
فاأل َّو ِل،
ون .قالواَ :يا
ْ
ُ
َْ
وهم َحق َُّهمَ ،و َ
رعاهم»ُ .م َّتفق َع َل ْيه.
اسألوا اهلل ا َّلذي َل ُكم ،فإنَّ اهللَ َسائِ ُل ُهم َع َّما اس َت ُ
َأ ْع ُط ُ

غريب الحديث:

تسوسهم األنبياء :أي تُبعث فيهمُ ،فيصلحون أحوالهم ويرعون شؤونهم.

حق طاعته.
وأدوا ّ
األول :الزموا بيعتهّ ،
أوفوا ببيعة ّ

هداية الحديث:

 )1دين اهلل ــ وهو دين اإلسالم الصالح ِّ
لكل مكان وزمان ــ فيه الشريعة المرضية،
فرق بين السياسة النافعة،
والسياسة الشرعية ،فاإلسالم شريعة وسياسة ،ومن ّ

والشريعة النبوية ،لم يفقه نظام التشريع ومقاصده.

 )2أولو األمر في هذه األمة هم العلماء والخلفاء ،وال بد للرعية من قائم يقوم
شر الظالمين.
على الطريق المستقيم ،ويكفيها ّ
بأمرها ،ويحملها ٰ

عما فعل في واليته وعن رعيتهَ ،ف ْلينظر
 )3عظم مسؤولية اإلمام ،فإن اهلل سيسأله ّ
أين يضع قدمه؟!.

بن عمر ٍو رضي اهلل عنه أنّه َد َخ َل َعلى ُعبي ِ
ـد اهلل بن ِز َي ٍ
657/5ــ وعن عائِ ِذ ِ
اد،
ٰ َْ
رسول اهلل ^ يقول« :إنَّ َشر الر َع ِ
الح َط َم ُة»َ ،ف َّإي َ
َ
اك
فقال لهَ :أ ْي ُب َنـ َّي! إنِّي َس ِم ْع ُت
اء ُ
َّ ِّ
أن ُ
تك َ
متفق عليه.
ون ِم ْن ُهمٌ .

غريب الحديث:

الرعاء :جمع راعٍ .
ِّ
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ويشق عليهم ويؤذيهم.
الح َطمة :الذي يحطم الناس
ّ
ُ

هداية الحديث:

 )1الحذر من العنف لمن واله اهلل أمر ًا من أمور المسلمين.

 )2وجوب رفق الوالي بالرعية ،مع كونه يستعمل الحزم والقوة والنشاط،فهو ِّلي ٌن
وحازم من غير عنف.
من غير ضعف،
ٌ

إلى مقصوده دون عنف.
 )3خير
الرعية ّ
ّ
اللين السهل ،الذي يصل ٰ
ِ
َ
األزد ِّي رضي اهلل عنه أنه قال لِ ُم َعا ِو َية رضي اهلل عنه:
ريم
658/6ــ وعن أبي َم َ
«م ْن َولاَّ ه َشيئ ًا ِمن أمو ِر الم ِ
َ
ينَ ،فاح َت َج َب ُد َ
ون
عت
َس ِم ُ
سل ِم َ
رسول اهلل ^ يقولَ :
ُ
ْ
وم ِ
هلل ُد َ
يام ِة »
اجتِه َ
اجتِ ِهم َ
ون َح َ
َح َ
وخ َّلتِ ِه و َفق ِر ِه َي َ
وخ َّلتِ ِهم و َفق ِر ِهم ،اح َت َج َ
الق َ
با ُ
ِ
رج ً
الناس .رواه أبو داود والترمذي.
على َح َوائجِ
َف َج َع َل ُم َعا ِوية ُ
ال ٰ

غريب الحديث:

َخ َّلتِهم :الحاجة والفقر.

هداية الحديث:

ِ
العباد ،احتجب اهلل عنه يوم التناد.
 )1الجزاء من جنس العمل؛ فمن احتجب عن

 )2سرعة استجابة الصحابة رضي اهلل عنهم لاللتزام بس ّنة رسول اهلل ^ ،وتعظيمهم
الصالة
لها ،ولنا فيهم أسوة حسنةَ ،ف
بي عليه َّ
ْ
على االلتزام بهدي ال َّن ِّ
احرص يا أخي ٰ

والسالم ،وهدي صحابته رضي اهلل عنهم.
َّ
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 79ــ باب الوالي العادل
تعالى:
تعالى﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾ [النحل ،]90 :وقال
قال اهلل
ٰ
ٰ
﴿ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﴾ [الحجرات.]9 :

هداية آ
اليات:

 )1العدل واجب ،واإلحسان فضل وزيادة ،ومن العدل الواجب أن نُعطي ّ
كل ذي
حق حقّه.
ّ
على القيام بالقسط ،فبالعدل قامت السماوات واألرض.
ّ )2
حث الوالة ٰ
 659/1ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه ِ
هلل في
«س ْب َع ٌة ُي ِظ ُّل ُه ُم ا ُ
بي ^ قالَ :
عن ال َّن ِّ
ال ِظ َّل إلاَّ ِظ ّلهَ :إم ٌام َع ِ
وم َ
اد ٌلَ ،
اد ِة اهلل ت ََعا َل ٰىَ ،و َر ُج ٌل َق ْل ُب ُه ُم َع َّل ٌق
اب ن ََش َأ في ِع َب َ
وش ٌّ
ِظ ِّل ِه َي َ
عليه ،و َت َفر َقا َع َل ِ
ِ
اج ِدَ ،و َر ُج ِ
الم َس ِ
الن ت ََح َّابا في اهلل ،اج َت َمعا
امر َأةٌ
يهُ ،
في َ
ورج ٌل َد َع ْت ُه َ
َّ
ات َم ِ
وج َم ٍ
الَ ،ف َق َ
نص ٍ
ال :إنِّي َأ َخ ُ
اهاَ ،ح َّت ٰى
َذ ُ
اف اهللََ ،و َر ُج ٌل ت ََص َّد َق بِ َصدَ َق ٍةَ ،ف َأ ْخ َف َ
ب َ
هلل َخالِي ًا َف َف َ
متفق عليه.
ت َع ْي َنا ُه»ٌ .
اض ْ
ال ت َْع َل َم ِش َما ُل ُه َما ُت ْن ِف ُق َي ِمي ُن ُهَ ،و َر ُج ٌل َذ َك َر ا َ

هداية الحديث:

تعالى في األرض.
 )1أعظم العدل أن يحكم اإلمام بشريعة اهلل
ٰ
 )2عظم شأن اإلمام العادل ،ولذلك ُب ِدئ به في الحديث.

فائدة:
ِظ ُّل اهلل :هو ظل عرشه لورود رواية للحديث« :سبعة يظلهم اهلل في ظل عرشه»...
رواه أحمد ،والروايات النبوية يفرس بعضها بعض ًا ،فام ُأمجل يف موضع ُب نِّي يف آخر.

 660/2ــ وعن ِ
ُ
بن عم ِرو ِ
عبد اهلل ِ
رسول اهلل
بن العاص رضي اهلل عنهما قال :قال
ْس ِط َ ِ
^« :إِنَّ ا ْلمق ِ
ون في ُح ْك ِم ِهم َ
ين َي ْع ِد ُل َ
وأ ْه ِلي ِه ْم
لى َم َنابِ َر ِم ْن نُو ٍر :ا َّل ِذ َ
ُ
ْ
ين ع ْندَ اهلل َع ٰ
َو َما َو ُلوا» .رواه مسلم.

غريب الحديث:

وتصرفهم.
وما َو ُلوا :ما ُجعل تحت سلطانهم
ُّ
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هداية الحديث:

 )1بيان األجر العظيم ،للمقسطين في أحكامهم وأهليهم ،وواليتهم الخاصة أو
العامة.

جازى اهلل أهله بالنور
 )2الجزاء من جنس العمل؛ فلما كان العدل نور ًا في الدنيا،
ٰ
يوم الدِّ ين.

وعن َع ِ
بن َمالِ ٍ
ك رضي اهلل عنه قالَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
وف ِ
ول اهلل ^
661/3ــ َ
ين ت ِ
ُ ِ
ار َأئِ َّم ُ
ون َع َل ْي ِه ْم َو ُي َص ُّل َ
ُص ُّل َ
ون َع َل ْي ُك ْم،
تك ُم ا َّل ِذ َ
ُح ُّبون َُه ْم َو ُي ِح ُّبون َُك ْمَ ،وت َ
يقول« :خ َي ُ
ونك ْم» َ
ين ت ُْب ِغ ُضونهم و ُي ْب ِغ ُضون َُك ْم ،و َت ْل َع ُنون َُه ْم و َي ْل َع ُن ُ
قالُ :ق ْل َنا
َو ِش َر ُار َأئِ َّمتِ ُك ُم ا َّل ِذ َ
ول اهللَ ،أفال ُن َنابِ ُذ ُه ْم؟ َ
يا َر ُس َ
الصالةَ .الَ ،ما َأ َق ُاموا ُ
قال« :الَ ،ما َأ َق ُاموا ِف ُ
فيك ُم
يك ُم َّ
الصالةَ» .رواه مسلم.
َّ

ون َع َل ْي ِه ْم» :ت َْد ُع َ
ُص ُّل َ
ون َل ُه ْم.
قوله« :ت َ

غريب الحديث:

ننابذهم :ننقض بيعتهم ،ونخرج عليهم.

هداية الحديث:

 )1األئمة ينقسمون قسمين:

اس ،وصار ّ
كل
اس،
قسم ُو ِّفقوا وقاموا بما يجب عليهم،
وأحبوا ال َّن َ
فأحبهم ال َّن ُ
ــ ٌ
َّ
ُّ
واحد منهم يدعو لآلخر ،وهم خيار األئمة.

اس
اس يبغضونهم،
ــ
ويسبون ال َّن َ
وقسم هم شرار األئمة ،يبغضون ال َّن َ
اس ،وال َّن ُ
ٌ
ّ
يسبونهم.
وال َّن ُ
اس ّ
وحث ال َّن ِ
على طاعة والة األمر في
الرعية،
على العدل في
ّ
ّ )2
ّ
اس ٰ
حث والة األمور ٰ
غير معصية ،لتقوم مصالحهم ،وتتحقق األلفة بينهم.

قالَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
بن ِحما ٍر رضي اهلل عنه َ
ول اهلل ^ ُ
وعن ِع َياض ِ
يقول:
 662/4ــ ْ
ِ
الج َّن ِة َثال َث ٌةُ :ذو س ْل ٍ ِ
َ
يق ال َق ْل ِ
ب لِ ُك ِّل ِذي ُق ْر َب ٰى
يم َر ِق ُ
«أ ْه ُل َ
طان ُمقْس ٌط ُم َوف ٌَّقَ ،
ُ
ور ُج ٌل َرح ٌ
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ِ
يف ُم َت َع ِّف ٌف ُذو ِع ٍ
وع ِف ٌ
يال» .رواه مسلم.
ومسلمٍ َ ،

447

غريب الحديث:

ٍ
ُمق ِ
مهتد لما فيه التوفيق والصالح.
ْس ٌط ُم َو َّفق :عادل

هداية الحديث:

الرعية ،فالعدل من عالمات
تعالى به خير ًا من الوالة وفَّقه للعدل بين
 )1من أراد اهلل
ّ
ٰ
التوفيق.

على معاملة جميع الناس برفق ولطف.
)2
ّ
الحث ٰ

 )3إن العدل واإلحسان والرحمة والع َّفة ،من مكارم األخالق التي توجب الج ّنة.
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باب وجوب طاعة والة ا ألمـور

 80ـ باب وجوب طاعة والة أ
المور في غير مع�صية
وتحريم طاعتهم في المع�صية
تعالى ﴿:ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾ [النساء.]59 :
قال اهلل
ٰ

فائدة:

والة األمور قسمان :العلماء واألمراء.

ــ أما العلماء؛ فهم والة أمور المسلمين في بيان الشرع ،وتبليغه ُ
األ َّمة.

ــ وأما األمراء؛ فهم والة األمور في إقامة الشريعة ،وإلزام الناس بها ،وال قيام

على الخلق ،فتقوم مصالح
لألمراء إال عن طريق العلماء ،فإذا علموا الشرع أقاموه ٰ
األفراد واألمة :بالكتاب الهادي ،والسيف الناصر﴿ .ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﴾.

هداية آ
اليات:

 )1طاعة والة األمور تابعة للشرع ال مستقلة ،أما طاعة اهلل ،وطاعة رسوله ^ فهي
مستقلة ،ولهذا أعاد فيها الفعل ،فقال ﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﴾.
 )2إن والة األمور فوقهم حكم اهلل ّ
جل في ُعاله ،فإذا أمروا بمخالفته فال سمع لهم
وال طاعة.
ِ
 663/1ــ وعن ِ
الم ْس ِلمِ
بي ^ قالَ :
لى َ
الم ْرء ُ
ابن ُع َ
مر رضي اهلل عنهما َع ِن ال َّن ِّ
«ع ٰ
ِ ٍ
َ
إذا ُأ ِمر بِ َم ْع ِ
الس ْم ُع َّ
اع ُة ِفيما َأ َح َّب َ
ص َي ٍة َفال َس ْم َع
والط َ
وك ِر َه ،إال أنْ ُي ْؤ َم َر بِ َم ْعص َيةَ ،ف َ َ
َّ
متفق عليه.
اع َة»ٌ .
َوال َط َ
َ
اع ِة َي ُق ُ
الس ْم ِع َّ
ول َل َنا؟
والط َ
لى َّ
 664/2ــ وع ْنه قالُ :ك َّنا إذا َبا َيعنا َر ُسول اهلل ^ َع ٰ
ِ
اس َت َط ْع ُت ْم» متفق عليه.
«فيما ْ

هداية أ
الحاديث:

على المرء المسلم أن يسمع ويطيع لوالة األمور ،فيما يحب وفيما يكره ،إال أن
ٰ )1
ُيؤمر بمعصية اهلل فال طاعة فيها.
 )2بطالن مسلك من يقول( :ال نطيع والة األمور إال فيما أمرنا اهلل به)؛ لِ َـمـا تقرر
على عدم الطاعة من
في الشرع من وجوب طاعتهم باالستطاعة ،ولما يترتب ٰ
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المفاسد العامة.

فائدة:

أوامر والة األمور تنقسم ثالثة أقسام:

األول :أن يأمروا بما أمر اهلل به ،فهنا تجب طاعتهم لوجهين:

الوجه األول :ألنه مما أمر اهلل به ،والثاني :ألنه مما أمروا به.

الثاني :أن يأمروا بمعصية اهلل ،فهنا ال سمع وال طاعة لهم في هذه المعصية،

ولكن نطيعهم في غير ذلك.

الثالث :إذا أمروا بشيء ليس فيه أمر وال نهي ،فيجب طاعتهم ،لما في الطاعة من

الخير واالجتماع والرحمة.

وعنه قالَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
اع ٍة
665/3ــ
ُ
«م ْن َخ َل َع َيد ًا ِم ْن َط َ
ول اهلل ^ يقولَ :
ات ِمي َت ًة َج ِ
هلل يو َم ِ
ِ
اه ِل َّي ًة».
س في ُع ُن ِق ِه َب ْي َع ٌة َم َ
ام ِة َوال ُح َّج َة َل ُهَ ،و َم ْن َم َ
الق َي َ
ات َو َل ْي َ
َلق َي ا َ َ ْ
رواه مسلم.
يموت ِمي َتة َج ِ
اهلـ ِ َّي ًة».
اع ِةَ ،فإِن َُّه
«و َم ْن َم َ
ُ
اتَ ،و ُه َو ُم َفا ِر ٌق ل ْل َج َم َ
وفي رواية لهَ :
ِ
«المي َتة» بكسر الميم.

هداية الحديث:

ولي
 )1وجوب التزام جماعة المسلمين ومبايعة إمامهم ،وتحريم الخروج ٰ
على ّ
األمر الشرعي.

 )2عظم شأن البيعة لما فيها من المصالح ،والتحذير من نقضها ملا فيه من املفاسد.
ول اهلل ^« :اِس َم ُعوا َ
أنس رضي اهلل عنه قالَ :
رس ُ
وع ْن ٍ
وأ ِط ُيعوا،
666/4ــ َ
قال ُ
ْ
ِ
اس ُت ْع ِم َل َع َل ْي ُك ْم َع ْبدٌ َح َب ِش ٌّيَ ،ك َأنَّ َر ْأ َس ُه زَ بِ َيب ٌة» .رواه البخاري.
َوإن ْ
 667/5ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه قالَ :
رس ُ
مع
ول اهلل ^َ :
الس ُ
قال ُ
«ع َل ْي َك َّ
ِ
ِ
َ
َو َّ
ثر ٍة َع َل ْي َك» رواه مسلم.
الط َ
اع ُة في ُع ْس ِر َك َو ُي ْس ِر َكَ ،و َم ْن َشط َك َو َم ْك َره َكَ ،وأ َ
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غريب الحديث:

رأسه زَ بيبة :جعد الشعر.
كأن َ
ٍ
أثرة عليك :االستئثار واالختصاص بأمور الدنيا ومنع الحق الواجب.

هداية أ
الحاديث:

إلى لونه أو جنسه.
على العبد السمع والطاعة لولي األمر دون النظر ٰ
ٰ )1
َ
الحقوق ،فليس
ولي األم ِر المسلمِ
حتى في حال َ
على السمع والطاعة ٰ
 )2الثبات ٰ
منع ُّ
استئثار ُوالة األمور مانع ًا من السمع والطاعة لهم.
 668/6ــ وعن ِ
ِ
عبد اهلل ِ
رسول اهلل ^ في
بن عمر ٍو رضي اهلل عنهما قالُ :ك َّنا َم َع
َس َف ٍرَ ،ف َن َز ْلنا َم ْن ِز ً ِ
لح ِخبا َءهَ ،و ِم َّنا َم ْن َي ْن َت ِ
ض ُلَ ،و ِم َّنا َم ْن ُه َو في َج َش ِرهْ ،إذ
الَ ،فم َّنا َم ْن ُي ْص ُ َ
ِ
اج َت َم ْع َنا إلى َر ُس ِ
ِ
ول اهلل ^ ،فقال« :إن َُّه
َاد ٰى ُم َنادي
ن َ
رسول اهلل ^َّ :
الصال َة جام َع ًةَ .ف ْ
ٰ
ِ َ
ُ
َل ْم َي ُك ْن َنبِ ٌّي َق ْب ِلي إلاَّ َك َ
لى َخي ِر َما َي ْع َل ُم ُه َل ُه ْمَ ،و ُي ْن ِذ َر ُه ْم
ان َح ّق ًا َع َل ْيه أنْ َي ُد َّل أ َّم َت ُه َع ٰ
ِ
ِ
ِ
افي ُت َها في َأ َّولِ َهاَ ،و َسي ِ
َش َّر ما َي ْع َل ُمه َل ُه ْمَ ،وإنَّ ُأ َّم ُ
آخر َها َب َ
ال ٌء
ص ُ
تك ْم هذه ُجع َل َع َ
يب َ
ُ
تجيء ِ
َو ُأمور ت ِ
الف ْت َن ُةَ ،ف َي ُق ُ
الم ْؤ ِم ُن:
يء ِف َت ٌن ُير ِّق ُق َب ْع ُضها َب ْعض ًاَ ،و
ُ
ُنك ُرون ََهاَ ،وت َِج ُ
ُ ٌ
ول ُ

هذ ِه ِ
ول الم ْؤ ِم ُنِ :
ف .وت َِج ُ ِ
ِ
هذ ِه ُم ْه ِل َكتيُ ،ث َّم ت َ
َنك ِش ُ
هذ ِهَ ،ف َم ْن َأ َح َّب َأنْ
يء الف ْت َن ُةَ ،ف َي ُق ُ ُ
الج َّن َةَ ،فل َتأتِ ِه َمنِي ُت ُه َو ُهو ي ْؤ ِم ُن بِاهلل َواليو ِم ِ
اآلخ ِرَ ،و ْلي ْأ ِ
ت
ُي َز ْح َز َح َع ِن ال َّنا ِر ،و ُي ْد َخ َل َ
َ ُ
ْ
َ
َّ
اس ا َّلذي ي ِحب َأنْ يؤتى إ َل ِ
يهَ ،و َم ْن َبا َي َع َإمام ًا َف َ
إلى ال َّن ِ
أعطا ُه َص ْف َق َة َي ِد ِه َو َث َمر َة َق ْلبِ ِه
ُ ُّ
ُ ٰ
ٰ
ِ
ِ
اآلخر» .رواه مسلم.
اض ِر ُبوا ُع ُن َق َ
اعَ ،فإنْ َجا َء َ
آخ ُر ُي َنا ِز ُع ُه َف ْ
اس َت َط َ
َف ْل ُيط ْع ُه إن ْ
ِ
بالر ْميِ بِال َّن ْب ِل وال ُّن َّش ِ
الج َش ُر» بفتح الجيمِ والشين
«و َ
ابَ .
َق ْولهَ « :ي ْن َتض ُل» أيُ :ي َسابِ ُق َّ
ِ
بعض َها
يت َمكانَها .وقولهُ « :ي َر ِّق ُق ُ
المعجمة وبالراء:
وهي َّ
واب التي ت َْر َع ٰى و َتبِ ُ
الد ُّ
َ
ِ ِِ
ِ
األو َلَ .
وقيل:
َب ْعض ًا» أيُ :ي َص ِّي ُر َب ْع َض َها َرقيق ًا ،أيَ :خفيف ًا لع َظمِ ما َبعدَ ُه ،فالثَّاني ُي َر ّق ُق َّ
ض بتح ِسينِها وتسويلهاِ ،
وق َ
عضها َب ْعض ًا.
يلُ :ي ْشبِ ُه َب ُ
إلى َب ْع ٍ ْ
َمع َنا ُهُ :ي َش ِّو ُق َب ْع ُض َها ٰ

غريب الحديث:

باءه :ما يختبئ فيه ،ويصنع من وبر أو شعر أو صوف.
ِخ َ
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على اليد ،وكانت العرب تفعله إذا أوجبت البيع،
فأعطاه صفقة يده :ضرب اليد ٰ

ثم استعملت في عقد المبايعة.
َّ

هداية الحديث:

على داللة األمم
 )1بيان منهج األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم في حرصهم ٰ
على أهل العلم وطلبته أن
على الخير ،وبذل النصيحة ألقوامهم .وهكذا يجب ٰ
ٰ

الشر ،ويحذروهم منه.
يبينوا للناس الخير ،ويح ّثوهم عليهّ ،
ّ
ويبينوا لهم ّ
إلى اهللِ  ،ويستعيذ به زمن الفتن.
على المؤمن أن يصبر ويحتسب ويلجأ ٰ
ٰ )2
وتشق عصا
على اإلمام الشرعي،
ّ
 )3وجوب طاعة ولي األمر ،وقتال الفئة التي تخرج ٰ

على وحدة جماعة المسلمين ،وعدم تفريق كلمتها.
الطاعة ،وذلك للحفاظ ٰ
669/7ــ وعن أبي ُه َنـ ْيدَ َة وائِ ِل بن ُح ْج ٍر رضي اهلل عنه َ
بن َيزيدَ
قالَ :س َأ َل َس َل َم ُة ُ
فقالَ :يا نَبي اهللَ ،أ َ
ول اهلل ^َ ،
الج ْعفي َر ُس َ
راء َي ْس َأ ُلونَا َحق َُّه ْم،
ام ْ
رأ ْي َت إنْ َق َ
ت َع َل ْي َنا ُأ َم ُ
َّ
ُ ُّ
ثم َس َأ َل ُه ف َق َ
رس ُ
ويم َن ُعونَا َح َّق َناَ ،ف َما ت َْأ ُم ُرنَا؟ َف َأ ْع َر َ
«اس َم ُعوا
ال ُ
ول اهلل ^ْ :
ْ
ض عنهَّ ،
َو َأ ِط ُيعوا؟ َفإن ََّما َع َل ْي ِه ْم ما ُح ِّم ُلواَ ،و َع َل ْي ُك ْم ما ُح ِّم ْل ُت ْم»َ .ر َوا ُه ُمسلم.
ِ
بن َمسع ٍ
ُ
رسول اهلل ^« :إن ََّها
ود رضي اهلل عنه قال :قال
670/8ــ َو َع ْن َع ْبد اهلل ِ ْ ُ
ِ
تك ُ ِ
رس َ
َس ُ
ول اهللَ ،ك ْي َ
ف ت َْأ ُم ُر َم ْن َأ ْد َر َك ِم َّنا
ون َب ْعدي َأ َث َرةٌ َ ،و ُأم ٌ
ور ُت ْنك ُرون ََها» قالوا :يا ُ
ذلِ َك؟ َق َ
الح َّق ا َّل ِذي َع َل ْي ُك ْمَ ،وت َْس َأ ُل َ
ال« :ت َُؤ ُّد َ
متفق عليه.
ون اهللَ ا َّل ِذي َل ُك ْم»ٌ .
ون َ

هداية أ
الحاديث:

ٌ
ٍ
ُّ )1
ومؤاخذ بتقصيره ،فالخطأ ال يعالج بخطأ مثله،
شخص مسؤول عن عمله
كل
يسوغ تقصير الرعية في واجبهم!.
فتقصير الحكام المسلمين في واجبهم ،ال ِّ
 )2إخبار ال َّنبي ^ بما سي ِ
األمراء والحكام من األمور المنكرة في شرع اهلل،
حدثه
ُ
ُ
ِّ
على أذيتهم.
فالواجب مناصحتهم ،والصبر ٰ
الواقع من والة األمر ليس إلاَّ صورة أعمال الرعايا «كما تكونوا ُي َّ
ول
المنكر
 )3إن
َ
َ
عليكم»﴿ ،ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾.
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رس ُ
اعنِي
«م ْن َأ َط َ
ول اهلل ^َ :
 671/9ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه قال :قال ُ
اع اهللََ ،و َم ْن َع َصانِي َف َق ْد َع َصى اهللََ ،و َم ْن ي ِ ِ
اعنيَ ،و َم ْن َي ْع ِ
ص
َف َق ْد َأ َط َ
ير َف َق ْد َأ َط َ
ُ
طع األم َ
ٰ
ِ
متفق عليه.
ير َف َق ْد َع َصانِي»ٌ .
األم َ

هداية الحديث:

 )1إن طاعة رسول اهلل ^ من طاعة اهلل  ،فإذا أمر بشيء فهو شرع من اهلل سبحانه
وتعالى.
ٰ
 )2طاعة ولي األمر المسلم من طاعة الشرع ،فيجب طاعتهم إال في معصية اهلل،
إلى اهلل يثاب عليها العبد.
فطاعتهم في المعروف قربة ٰ
َ
 672/10ــ وعن ِ
ٍ
عباس رضي اهلل عنهما أنّ
«من َك ِر َه ِمن
ابن
رسول اهلل ^ قالَ :
ات ِمي َت ًة ِ
ِ
َِ ِ
لط ِ
الس َ
جاه ِل َّي ًة» .متفق عليه.
ان ِشبر ًا َم َ
أمي ِره َش ْيئ ًا َف ْل َي ْصبِ ْر؛ فإن َُّه َمن َخ َر َج م َن ُّ

هداية الحديث:

حتى تكون هذه المعصية سبب ًا النتكاسته،
 )1من خرج عن الجماعة يوشك أن يزيغ قلبهٰ ،
على الطاعة.
فيموت ميتة جاهلية؛ ألن أهل الجاهلية ليس لهم إمام وال أمير يجمعهم ٰ
 )2ال يجوز منابذة والة األمور ،وال يجوز أن نتكلم بين العامة فيما يثير األحقاد
الشر بالخير ،والصبر عواقبه
بالشر ،بل ادفع
فالشر ال ُيدفع
والضغائن عليهم،
ّ
ّ
ّ
حميدة.
َ
«من
 673/11ــ وعن أبي َبكر َة رضي اهلل عنه قال :سمعت
رسول اهلل ^ يقولَ :
َأ َه َ
هلل» .رواه الترمذي وقال :حديث حسن.
السلطان َأ َهان َُه ا ُ
ان ُّ

وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح ،وقد سبق بعضها في أبواب.

هداية الحديث:

وذمه والتشهير به ،يكون
 )1الذي ُيهين السلطان المسلم بنشر معايبه بين الناسّ ،
هلل  ،فالجزاء من جنس العمل.
ُعرضة ألن ُيهينه ا ُ

وسبب لضعف تعظيم الشرع،
سبب لضعف هيبته،
 )2إن إهانة السلطان المسلم
ٌ
ٌ
فإن العمل بالشرع إعزاز للمشروع.

المارة
باب النهي عن �سـ�ؤال إ
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المارة واختيار ترك الواليات
 81ــ باب النهي عن �س�ؤال إ
�إذا لم يتع َّي ْن عليه أ�و ت َْد ُع حاجة �إليه
تعالى﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ
قال اهلل
ٰ
ﯴ ﯵ ﯶ﴾ [القصص.]83 :

هداية آ
اليات:

على الناس،
 )1النهي عن طلب اإلمارة إذا َق َصدَ طالب اإلمارة قصد ًا سيئ ًا ،كأن يعلو ٰ
وينهى بالباطل.
ويملك رقابهم ،فيأمر
ٰ

 )2المتقون هم الذين لهم العاقبة الحسنة في الدنيا واآلخرة.
سعيد ِ
ٍ
عبد الرحمن بن َس ُم َر َة رضي اهلل عنه قال :قال لي
 674/1ــ وعن أبي
رسول اهلل ^َ « :يا َعبدَ الرحمن بن َسمرةَ ،ال ت َ
ُ
اإلمارةَ؛ َفإن َ
َّك إن ُأ ْع ِطي َت َها َعن
َسأ ِل
َ
ُ َ
َّ
نت َع َليها ،وإن ْأ ِ
َ ُِ ِ
عطي َتها َعن َم َ
سأ َلة ُو ِك ْل َت إ َليهاَ ،
لى َي ِم ٍ
ين،
وإذا َح َل َ
َغ ْي ِر َم ْسأ َلة أع َ ْ
فت َع ٰ
نهاَ ،ف ْأ ِ
متفق عليه.
ت ا َّل ِذي ُه َو َخ ٌيرَ ،و َك ِّفر َعن َيمينِ َك»ٌ .
َف َر َأ ْي َ
ت َغيرها َخير ًا ِم َ

هداية الحديث:

 )1إنَّ من الورع والدِّ ين أال يطلب اإلنسان شيئ ًا من الوظائف والمناصب ،ألن َمن
إلى عون ربه.
إلى نفسه ،ال ٰ
طلبها يوكل ٰ

على أداء المسؤولية.
 )2من جاءه المنصب من غير مسألة ،وال استشراف نفس ،أعانه اهلل ٰ

ُ
رسول اهلل ^َ « :يا َأ َبا َذ ٍّر ،إنِّي
ذر رضي اهلل عنه قال :قال لي
675/2ــ وعن أبي ٍّ
َأ َر َ
اك َض ِعيف ًاَ ،وإنِّي ُأ ِح ُّب َل َك َما ُأ ِح ُّب لِ َنفسي ،ال ت ََأ َّم َرنَّ َعلى ا ْث َن ْي ِنَ ،وال ت ََو َّل َي َّن َ
مال
ٰ
َيتِيمٍ » .رواه مسلم.
ِ ِ
ِ
َ
َ
لى َم ْن ِكبي
676/3ــ وعنه قال :قلت :يا رسول اهلل ،أال تَس َتعم ُلني؟ َف َض َر َب ب َيده َع ٰ
وم ِ
ُث َّم َق َ
الَ « :يا َأ َبا َذ ٍّر إن َ
يام ِة ِخ ْز ٌي َو َندَ َام ٌة ،إلاَّ َمن
َّك َض ِعيفَ ،وإنَّها أمان ٌَة ،وإنَّها َي َ
الق َ
َأ َخ َذ َها بِ َح ِّقهاَ ،و َأ َّد ٰى الذي َع َليه ِفيها» .رواه مسلم.
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هداية أ
الحاديث:

قوي ًا وأمين ًا﴿ ،ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ُ )1يشترط لإلمارة أن يكون القائم فيها ّ
ﯔ ﯕ ﴾ وإذا لم يتحقق كمال األوصاف ،فإنه ُيو ّل ٰى األمثل فاألمثل.
فعلى من ولِ َيها أن
 )2عظم مسؤولية اإلمارة ،فهي أمانة عظيمة ومسؤولية خطيرة،
ٰ
يخ َ
حق رعايتها ،وال ُ
ون عهد اهلل فيها.
يرعاها ّ
رأى فيه نقص ًا ،أو ضعف ًا عن المسؤولية ،فانظر
على المسلم أن ينصح أخاه إذا ٰ
ٰ )3
ذر رضي اهلل عنه ونصحه إياه باالبتعاد عن اإلمارة؟!.
وصية رسول اهلل ^ ألبي ّ
ّ
َ
رسول اهلل ^ قال« :إن ُ
َّـكم َس َتح ِر ُص َ
 677/4ــ وعن أبي ُهرير َة رضي اهلل عنه أنَّ
ون
ون َندَ َام ًة يو َم ِ
اإلمارةَ ،و َس ُ
تك ُ
ام ِة» .رواه البخاري.
لى
الق َي َ
َ
َْ
َع ٰ

هداية الحديث:

وحب الشرف والجاه ُيفسد دين المرء.
على اإلمارة
ّ
 )1إن الحرص ٰ

يضر بآخرته.
إلى عواقب األمور في الدار اآلخرة ،فترك كل ما ّ
 )2العاقل من نظر ٰ

باب حثّ ال�سلطان والقا�ضي ...على اتخاذ وزير �صالح
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ال�سلطان والقا�ضي وغيرهما
 82ــ باب ّ
حث ّ
من والة أ
المور على اتخا ِذ وزير �صالح ،وتحذيرهم
من قرناء ال�سوء والقبول منهم
َق َ
تعالى﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﴾ [الزخرف.]67 :
ال اهلل
ٰ

هداية آ
اليات:

تعالى فإنه يدوم؛ وما كان لغيره فإنه يزول ،فمن كانوا في الدنيا
 )1كل ما كان هلل
ٰ
على مصالح دنيوية ،صاروا في اآلخرة أعدا ًء.
أصدقا ًء وأحباب ًا ٰ

ِ
يحرص المؤمن أن يكون منهم.
األخوة الصادقةَ ،ف ْل
بشرى عظيمة ألهل
)2
ٰ
ّ
ٍ
َ
سعيد وأبي هرير َة رضي اهلل عنهما أنَّ
«ما
678/1ــ عن أبي
رسول اهلل قالَ :

ثا ِ
َأمر ُه بِالمعر ِ
ِ
اس َت ْخ َل َ
وف
ف ِم ْن َخ ِلي َف ٍة إلاَّ َكان ْ
َب َع َ ُ
هلل من َنبِ ٍّيَ ،وال ْ
َ ُْ
َت َل ُه بِ َطان َتان؛ بِ َطان ٌَة ت ُ ُ
ِ
ِ
وم َم ْن َع َص َم اهللُ» .رواه
َوت َُح ُّض ُه
عليه ،وبِ َطان ٌَة ت َْأ ُم ُر ُه بِ َّ
والم ْع ُص ُ
الش ِّر َوت َُح ُّض ُه عليهَ ،
البخاري.

غريب الحديث:

بِطانة :فئة من األعوان واألصفياء واألولياء.

هداية الحديث:

وينهى عن المنكر
ويحض عليه،
إلى اهلل يأمر بالمعروف
ّ
ٰ
 )1العبد إما أن يكون داعية ٰ
أهدى
إلى الشيطان وحزبهَ .ف ْلينظ ِر الموفَّق
ٰ
ويحذر منه ،أو يكون داعية يدعو ٰ
الطريقين!!
وطبق شرع اهلل وفَّقه اهلل بفضله ،وعصمه من
 )2من استضاء بنور العلم واإليمانّ ،
شر نفسه ،ومن كيد الشيطان وحزبه.
ِّ
فائـدة:

بي ^ وأبا بكر وعمر رضي اهلل عنهما زاروا
ورد في سبب الحديث أنَّ ال َّن َّ
أبا الهيثم بن ال ِّت ِ
بي ^:
يهان
َّ
َ
األنصاري ،فأكلوا عنده وشربوا ،فلما فرغوا قال له ال َّن ُّ
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ُ
تي النبي ^ برأسين ليس
«هل لك خادم؟» ،قال :ال ،قال :فإذا أتانا سبي ،فأتنا ،فأ َ

معهما ثالث ،فأتاه أبو الهيثم ،قال النبي ^« :اختر منهما» ،قال :يارسول اهلل! اختر
ِ
واستوص به
لي ،فقال النبي ^« :إن المستشار مؤتمن ،خذ هذا ،فإني رأيته يصلي،

خير ًا» ،فقالت امرأته :ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي ^ إال أن تعتقه ،قال :فهو عتيق،
فقال النبي ^« :إن اهلل لم يبعث نبي ًا وال خليفة ،إال وله بطانتان »...الحديث.
عام ًا في بطانة األنبياء والخلفاء ،ومناسبة وروده جاءت
فلفظ الحديث جاء ّ
في شؤون األسرة ،وذلك ألنه بصالح أمر األسرة َي ْسري الصالح إلى المجموع،

فعلى الرجل أن يحسن اختيار الزوجة الصالحة ،فهي
وبالتالي يصلح شأن األمة،
ٰ

البطانة التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر ،واهلل أعلم.

ُ
رسول اهلل ^َ :
«إذا َأ َر َاد اهلل
قالت :قال
679/2ــ وعن عائش َة رضي اهلل عنها
ْ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
باألمي ِر َخير ًا َج َعل له و ِزير ِ
ص ٍ
ير َ
ذلك
دق ،إنْ نَس َي َذ َّك َر ُهَ ،وإنْ َذ َك َر أ َعان َُهَ .و َإذا أ َر َاد بِه َغ َ
َ
َج َع َل َله َو ِزير س ٍ
ٍ
بإسناد جيد
وء ،إنْ ن َِس َي لم ُي َذ ِّك ْرهَ ،وإنْ َذ َك َر لم ُي ِع ْن ُه» .رواه أبو داود
َ ُ

على شرط مسلم.
ٰ

هداية الحديث:

 )1مشروعية اتخاذ وزير صدق ،فهو من عالمات إرادة الخير بالحاكم.
سبب لإلفساد والطغيان.
الشر ،فإنها ٌ
 )2تحذير الحكام من بِطانة ّ

على تقريب األخيار والصالحين ،وإبعاد األشرار الخائنين ،فإن الوالي لن
 )3الحث ٰ
قربهم.
تكون له بطانة صالحة إال إذا ّ

المارة والق�ضاء ...ملن �س�ألها
باب النهي عن تولية إ
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المارة والق�ضاء وغيرهما
 83ــ باب النهي عن تولية إ
فعر�ض بها
من الواليات لمن � أس�لها أ�و حر�ص عليها ّ

على ال َّنبِ ِّي َأنا
موسى
 680/1ــ عن أبي
األشع ِر ِّي رضي اهلل عنه قالَ :د َخ ُ
َ
لت ٰ
ٰ
ِ ِ
َ
َ َ
َ
لى َب ِ
عض َما َولاَّ َك اهلل
َو َر ُجالن من َبني َع ِّمي ،فقال أ َح ُد ُه َما :يا رسول اهلل ،أ ِّم ْرنَا َع ٰ
ثل َ
اآلخ ُر ِم َ
الع َم َل َأ َحد ًا َس َأ َلهَ ،أو َأ َحد ًا
 ،وقال َ
ذلك ،فقال« :إنَّاَ ،واهلل ،ال ن َُو ِّلي َه َذا َ
ص ِ
متفق عليه.
عليه»ٌ .
َح َر َ

هداية الحديث:

على
 )1ال يجوز لولي األمر أن ُي ّ
ؤمر أحد ًا منصب ًا طلبه أو حرص عليه ،ألنه دليل ٰ
طلب الوالية للنفع الخاص.
والرعية
بي ^ ألمر السياسة الشرعية ،فالخير لألمة في شأن الراعي
َّ
 )2بيان هدي ال َّن ِّ
النبوة ،والغنية بها عما سواها.
على االقتباس من أنوار ّ
متوقف ٰ
فائـدة:

كيف نجيب عن قول يوسف عليه الصالة والسالم للعزيز﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [يوسف]55 :؟ فهو قد سأل اإلمارة؟
أجاب العلماء بأوجه ،أهمها:

األول :إنَّ
على القاعدة:
َ
شرع َم ْن قبلنا إذا خالفه ُ
على شرعنا ،بنا ًء ٰ
شرعنا ،فالعمدة ٰ
شرعنا بخالفه).
(شرع َمن قبلنا ليس شرع ًا لنا ،إذا ورد ُ
رأى أن
الثاني :وهو الوجه األحسن ،أن ُيقال :إن يوسف عليه الصالة والسالم ٰ

فرط فيه ،فأراد أن ُينقذ البالد والعباد من سوء التدبير ،فالغرض من
المال ضائع ،وأنه ُي َّ
الطلب إزالة سوء التدبير في السياسة ،وهذا غرض عظيم ومقصد نبيل .ومن ذلك:

بي ^ :اجعلني إمام قومي،
حديث عثمان بن أبي العاص رضي اهلل عنه لما قال لل َّن ِّ
ِ
لما
يعني في الصالة ،فقال ^« :أنت إمامهم» ،فأجاب عليه َّ
والسالم طلبته ّ
الصالة َّ
ثم
على ولي األمر أن ينظر في سبب طلب اإلمارةَّ ،
علم أنه أهل لإلمامة ،فالواجب ٰ
يرى فيه النفع العام ،ألن (تصرف الحاكم بالرعية منوط بالمصلحة).
يعمل بما ٰ
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كتاب الأدب
 84ــ باب الحياء وف�ضله والحثِّ على التخلق به
فائـدة:

يتحلى بها اإلنسان ،فهو الحلية الباطنة لإلنسان.
األدب :هو مجموع األخالق التي
ٰ

ٌ
يجمل ويز ِّين ،وترك ما
والحياء:
على فعل ما ِّ
صفة في النفس تحمل اإلنسان ٰ

ُيدنّس ويشين ،والحياء من اإليمان.

َ
َ
 681/1ــ ِ
لى َر ُج ٍل ِم َن األن َْصا ِر
عن ْاب ِن ُع َم َر رضي اهلل عنهما أنَّ رسول اهلل َم َّر َع ٰ
الحي ِ
الحيا َء ِم َن اإلي َم ِ
ِ َ
اءَ ،ف َق َ
رس ُ
ان» .متفق
ول اهلل ^َ :
ال ُ
ْ
«د ْع ُه َفإنَّ َ َ
َو ُه َو َيع ُظ أ َخا ُه في َ َ
عليه.

غريب الحديث:

َي ِع ُظ أخاه في الحياء :ينهاه ويزجره عن كثرة الحياء.

هداية الحديث:

فعلى المسلم التخ ّلق بالحياء واألدب،
 )1الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصيٰ ،
تعالى ،ومع عباده.
مع اهلل
ٰ
 )2وجوب األمر بالمعروف ،والنهي عن المنكر ،وعدم تأخير النصح عن وقته.
ُ
ان ِ
682/2ــ وعن ِع ْم َر َ
رسول اهلل ^:
بن ُح َص ْي ٍن رضي اهلل عنهما قال :قال
ياء ال َي ْأتِي إلاَّ َ
متفق عليه.
بخ ْي ٍر»ٌ .
َ
«الح ُ
ٍ
أو َق َ
«الح َي ُاء ُك ُّل ُه َخ ْي ٌر».
وفي
الَ :
رواية لمسلمَ :
«الح ُ
ياء َخ ْي ٌر ُك ُّله» ْ

هداية الحديث:

على التخ ُّلق بخلق الحياء ،فهو خير للفرد والمجتمع ،لما يحمل عليه من
)1
ّ
الحث ٰ
فعل المليح ،وترك القبيح.

الحق ،والعمل به.
 )2إن الحياء الذي هو خير ال يمنع من قول
ّ
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َ
«اإليم ُ
 683/3ــ وعن أبي ُهرير َة رضي اهلل عنه أنَّ
ان بِ ْض ٌع
رسول اهلل قال:
َ
اط ُة َ
َاها َإم َ
ونَ ،أ ْو بِ ْض ٌع َو ِس ُّت َ
َو َس ْب ُع َ
ون ُش ْع َب ًةَ ،ف َأف َ
األ َذ ٰى
ْض ُل َها َق ْو ُل ال إل َه إلاَّ اهللَ ،و َأ ْدن َ
اإليم ِ
الط ِر ِ
َع ِن ّ
متفق عليه.
ياء ُش ْع َب ٌة ِم َن
ان»ٌ .
يقَ ،و َ
الح ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الش ْع َب ُة»:
«و ُّ
الع َش َر ِةَ .
إلى َ
«ا ْلب ْض ُع» :بكس ِر الباء ،ويجوز فتحهاَ ،و ُه َو م َن الثَّال َثة ٰ

ا ْل ِق ْط َع ُة َو َ
الخص َل ُة.
ٍ ِ
ِ
ين َور َم ٍ
َ
«و َ
اد َو َق َذ ٍر
«و
اإلماط ُة» :اإلزَ ا َل ُةَ .
َ
األذ ٰى»َ :ما ُي ْؤذي َك َح َج ٍر َو َش ْوك َوط ٍ َ
نح ِو َ
ذلك.
َو ْ

هداية الحديث:

على وجه التفصيل؛ ليجتهد العبد في
 )1اإليمان ُش َع ٌب كثيرةَّ ،بينها الرسول ^ ٰ
معرفتها ،والعمل بها ،وبقدر التحقق بهذه الشعب علم ًا وعم ً
ال ،يزداد إيمان
العبد.
 )2فضل كلمة التوحيد ،فهي أعظم ُش َع ِ
ب اإليمان.
 )3الحياء من ُش َع ِ
على أن
ب اإليمان ،وهو مندرج في جملة اآلداب ،وهذا يدل ٰ
التحقق باآلداب من خصال اإليمان.
فائدة:

الحياء الذي هو شعبة من شعب اإليمان:

نهى اهلل عنه.
ــ ٌ
حياء من اهلل ،يوجب للعبد أن يقوم بطاعة الله ،وأن ينتهي ّ
عما ٰ
وحياء من الناس ،يوجب للعبد أن يستعمل المروءةَ ،
َ
جم ُله
ــ
وأنْ
ٌ
يفعل ما ُي ّ
ويشينه.
ويتجنب ما يدن ُّسه
ويزي ُنه،
ُ
َ
ّ
ٍ
ُ
سعيد ُ
رسول اهلل َأ َش َّد َح َيا ًء
الخ ْد ِر ّي رضي اهلل عنه قال :كان
 684/4ــ وعن َأبي
ِم َن ا ْلع ْذر ِ
متفق عليه.
أى َش ْيئ ًا
يكره ُه َع َر ْف َنا ُه في َو ْج ِه ِهٌ .
ُ
اء في ِخ ْد ِر َها ،فإذا َر ٰ
َ َ

ِ
العلماءَ :ح ِقي َق ُة َ ِ
ِ
ِ ِ
فى
قال
ُ
لى ت َْرك ا ْل َقبيحِ  ،و َي ْم َن ُع م َن ال َّتقْصي ِر ٰ
الح َياء ُخ ُل ٌق َي ْب َع ُث َع ٰ
ِ
.ور َوي َنا عن َأبِي ا ْل َق ِ
اآلالء
الح َي ُاء ُرؤ َي ُة
الج َن ْي ِد ــ َر ِح َم ُه اهلل ــ قالَ :
َح ِّق ِذي َ
اسمِ ُ
الح ِّق َ َ ْ

باب الحياء وف�ضله

ــ َأ ْي :ال ِّن َعمِ ــ َو ُر ْؤ َي ُة ال َّتق ِ
ْصي ِرَ ،ف َي َت َو َّل ُد َب ْي َن ُه َما َحا َل ٌة ت َُس َّم ٰى َح َيا ًء.
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غريب الحديث:

العذراء :هي البكر التي لم تتزوج.
ِ
الستر.
خ ْد ِرها :ناحية في البيت ُيترك عليها ستر ،و ُيضرب به المثل في ِّ

هداية الحديث:

خلق كريم.
يتأس ٰى برسول اهلل في الحياء ،ألن الحياء ٌ
على العبد أن ّ
ٰ )1

حياء مذموم ،وال ينبغي أن
عما يجب السؤال عنه ٌ
 )2الحياء الذي يمنع من السؤال ّ
نسميه حياء ،بل هو جبن وضعف وتخذيل من الشيطان.
ّ
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ال�س ّر
 85ــ باب حفظ ِّ
تعالى ﴿ :ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ [اإلسراء.]34 :
قال اهلل
ٰ

فائدة:

الس ّر
ِّ
الس ّر :هو ما يقع خفية بينك وبين صاحبك ،وال يحل لك أن تُفشي هذا ِّ
سواء أوصاك باللفظ ،كأن يقول لك :ال تُخبر أحد ًا ،أو ُعلم بالقرينة
وت ُّبينه ألحد،
ٌ
معنى التفاته أنه ال
يخشى أن أحد ًا يسمع ،ألن
يحدثك وهو يلتفت،
الفعلية ،كأن ّ
ٰ
ٰ
يحب أن ّ
حدثك به
يطلع عليه أحد ،أو ُعلم بالقرينة الحالية ،كأن يكون هذا الذي ّ

خشى من ذكرها ،فال ّ
تبين
من األمور التي ُيستحيا و ُي
يحل في كل هذه األحوال أن ّ
ٰ
الس ّر وتفشيه.
ِّ

هداية آ
اليات:

الناس من العقود ،إال شرط ًا أحل حرام ًا ،أو
 )1الواجب الوفاء بجميع ما يشترطه
ُ
حرم حال ً
ال.
السر من العهد الذي ُأمر العبد بحفظه.
 )2إن حفظ ّ
ٍ
ُ
سعيد ُ
رسول اهلل ^« :إنَّ ِم ْن
الخ ْد ِر ِّي رضي اهلل عنه قال :قال
 685/1ــ عن أبي
اس ِعندَ اهلل َم ْن ِز َل ًة يو َم ا ْل ِقي َ ِ
المر َأ ِة َو ُت ْف ِ
ِ
َأ َش ِّر ال َّن ِ
ضي إ َل ْي ِهُ ،ث َّم َي ْن ُش ُر
َْ
َ
امة َّ
إلى َ ْ
الر ُج َل ُي ْفضي ٰ
ِس َّر َها» .رواه مسلم.

غريب الحديث:

أشر :هذه لغة قليلة ،ألن اللغة المشهورة حذف الهمزة ،أيِ :
(من َش ِّر).
َ ِّ
ُيفضي :كناية عن الجماع ومقدماته.

هداية الحديث:

 )1الواجب حفظ أحوال البيوت والفرش ،فالمجتمع المسلم طاهر عفيف.
 )2إن من أصول المعاشرة الزوجية حفظ ما يكون بين الزوجين من العشرة.
686/2ــ وعن ِ
عبد اهلل ِ
عمر رضي اهلل عنهما َأنَّ
حين
عمر رضي اهلل عنه َ
َ
بن َ
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ت بِ ْن ُت ُه َح ْف َص ُة قالَ :ل ِقيت ُع ْث َم َ
ان ْب َن َع َّفان رضي اهلل عنه َ ،ف َع َر ْض ُت َع َل ْي ِه َح ْف َص َة،
ت ََأ َّي َم ْ
نت ُع َم َر؟ قالَ :س َأن ُْظ ُر في َأ ْم ِريَ .ف َلبِ ْث ُت َل َيالِ َي،
ت أن َْك ْح ُت َك َح ْف َص َة بِ َ
قلت :إنْ ِش ْئ َ
َف ُ
ُث َّم َل ِق َيني ،فقالَ :ق ْد َبدَ ا لي َأنْ َ
يق رضي اهلل
الصدِّ َ
ال َأت ََز َّو َج َي ْو ِمي هذاَ .ف َل ِق ُ
يت أبا َب ْك ٍر ِّ
ت َأبو َب ْك ٍر رضي اهلل عنه َ ،ف َل ْم
فص َة بِ ْن َت ُع َم َرَ ،ف َص َم َ
عنه ،فقلت :إنْ ِش ْئ َ
ت َأن َْك ْح ُت َك َح َ
ِ
ِ َ
ِ
ُ
لى ُع ْث َم َ
انَ .ف َلبِ ْث ُت َل َيالِ َيُ ،ث َّم َخ َط َب َها ال َّنبِ ُّي
إلي َش ْيئ ًاَ ،فك ْن ُت َع َل ْيه أ ْو َجدَ م ِّني َع ٰ
َي ْرج ْع َّ
^ َ ،ف َأن َْك ْح ُتها َّإيا ُهَ .ف َل ِق َيني َأ ُبو َب ْك ٍرَ ،
ين َع َر ْض َت َع َل َّي
فقالَ :ل َع َّل َك َو َج ْد َت َع َل َّي ِح َ
ِ
يما
َح ْف َص َة َف َل ْم َأ ْر َج ْع إ َل ْي َك َش ْيئ ًا؟ فقلت :ن ََع ْم ،قالَ :فإن َُّه َل ْم َي ْم َن ْعني َأنْ َأ ْر ِج َع إ َل ْي َك ف َ
ت َع َلي إلاَّ أنِّي ُك ْن ُت َع ِلم ُت َأنَّ ال َّنبِي َذ َكر َهاَ ،ف َلم َأ ُك ْن ُ
ِ
رسول اهلل
ألف ِْش َي ِس َّر
َع َر ْض َ
ْ
َ
ْ
َّ
َّ
َ
تها .رواه البخاري.
بي ل ًقبِ ْل ُ
^ َ ،ول ْو ت ََركها ال َّن ُّ
ار ْت بِال زَ ْوجٍ َ ،و َك َ
ان زَ ْو ُج َها ت ُُو ِّف َي رضي اهلل عنه .
قوله« :ت ََأ َّي َم ْ
ت» ْ
أيَ :ص َ
«و َج ْد َت»َ :غ ِ
بت.
ض َ
َ

غريب الحديث:

تأيمت :قال النووي ــ رحمه اهلل ــ « :صارت بال زوج» ،وزوجها هو ُخنيس بن
َّ

بي
حذافة السهمي أخو عبد اهلل بن حذافة رضي اهلل عنهما ،وكان من أصحاب ال َّن ِّ
^  ،تُوفّي بالمدينة من جراحة أصابته ُبأحد.

هداية الحديث:

على أهل الخير والصالح ،لما فيه النفع
 )1جواز عرض اإلنسان زواج ابنته أو أخته ٰ
على الجميع.
العائد ٰ

عمن
 )2فضل كتمان
السر والمبالغة في إخفائه ،فإذا أظهره صاحبه ارتفع الحرج ّ
ّ
سمعه.

أبدى عذره أن ُيقبل منه ذلك.
 )3المعاتبة ال تُفسد المحبة ،و ُيستحب لمن ٰ
ت َف ِ
اط َم ُة
بي ِع ْندَ ُهَ ،ف َأق َْب َل ْ
687/3ــ وعن عائش َة رضي اهلل عنها ْ
قالتُ :ك َّن َأ ْز ُ
واج ال َّن ِّ
ِ
رسول اهلل َش ْيئ ًاَ ،ف َل َّما َرآها َر َّح َب
تخ ِط ُئ ِم ْش َي ُت َها ِم ْن ِم ْش َي ِة
رضي اهلل عنها ت َْم ِشيَ ،ما ْ
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ِ ِِ
ِ
ِ ِِ َ
َ
ت ُب َكا ًء
ار َهاَ ،ف َب َك ْ
بِ َها ،وقالَ :
«م ْر َحب ًا بِ ْابنتي» ُث َّم أ ْج َل َس َها َع ْن َيمينه أ ْو َع ْن ش َمالهُ ،ث َّم َس َّ
ِ
قلت َل َهاَ :خ َّص ِ
َ
ُ
رسول اهلل ِم ْن
ك
تَ ،ف ُ
ار َها الثَّانِ َي َة َف َض ِح َك ْ
َشديد ًاَ ،ف َل َّما َرأ ٰى َج َز َع َهاَ ،س َّ
ال ِ
َبي ِن نِسائِ ِه بِالسرا ِرُ ،ثم َأن ِ
رسول اهلل َس َأ ْل ُت َهاَ :ما َق َ
ُ
ُ
رسول اهلل
لك
ام
ْت ت َْب ِك َ
ين؟ َف َل َّما َق َ
ْ َ
ِّ َ
َّ
َ ِ
ِ
ُ
قلتَ :ع َز ْم ُت
رسول اهلل ِس َّر ُهَ .ف َل َّما ت ُُو ِّف َي
لى
رسول اهلل ُ
^ ؟ قالتَ :ما ُك ْن ُت أفْشي َع ٰ
الح ِّقَ ،لما َح َّد ْثتِني ما قال ِ
ك بِما لِي َع َلي ِ
َع َلي ِ
ُ
فقالتَ :أ َّما
رسول اهلل ^؟
لك
ْ
ك ِم َن َ
َ
َّ
ْ
ْ
المر ِة األولى َف َأ ْخبرنيَ :
«أنَّ ِج ْب ِر َ
يل َك َ
َ
ان ُي َعا ِر ُض ُه
اآلن َف َن َع ْمَ ،أ َّما ِح َ
ين َس َّ
ََ
ارني في َ َّ
ٰ
ٍ
اآلن َمرتَي ِنَ ،وإنِّي ال ُأ َر ٰى َ
َ
األ َج َل إلاَّ
ا ْل ُق ْر َ
مرت َْي ِنَ ،و َأ َّنـ ُه َع َ
آن في ُك ِّل َس َنة َم َّر ًة أ ْو َّ
ار َض ُه َ َّ ْ
ِ
ِ
ِ
ف أنا َل ِ
ك» َفب َكي ُت ُب َكائِي ا َّل ِذي َر َأي ِ
الس َل ُ
ت.
َقد ا ْق َت َر َبَ ،فاتَّقي اهلل َو ْ
ْ
اصبِريَ ،فإن َُّه ن ْع َم َّ
َ ْ
ِ
اطم ُة َأ َما تَر َضي َن َأنْ تكوني سيدَ َة نِس ِ
ِ
َ
اء
ارني ال ّثان َي َة ،فقالَ « :يا َف َ
َف َل َّما َرأ ٰى َج َزعي َس َّ
َ
َ ِّ
ْ ْ
األم ِة؟» َف ِ
ِ ِ ِ
كت َض ِحكي ا َّل ِذي َر َأي ِ
متفق عليه.
ت.
ٌ
ضح ُ
الم ْؤ ِمنِ َ
ينَ ،أ ْو َس ِّيدَ َة ن َساء هذه ُ َّ
ُ
ْ
وهذا لفظ مسلم.

غريب الحديث:

ُيعا ِر ُضه القرآنُ :يدارسه القرآن.

هداية الحديث:

األمة.
 )1بيان فضيلة فاطمة رضي اهلل عنها؛ فهي سيدة نساء هذه ّ

الطيبة الطاهرة
حتى يزول المانع من ذلك ،فهذه ّ
 )2استحباب كتم ّ
السر وعدم إفشائه ٰ
سره طيلة حياته رضي اهلل عنها.
بنت رسول اهلل ^ حفظت َّ

 )3جواز البكاء الخالي من الصراخ والعويل والنياحة ولطم الخدود ،ألنه رحمة
جعلها اهلل في قلب عبده المؤمن.
 )4جواز قول الرجل« :مرحب ًا» ونحوها من عبارات التحية ،وأوالها قول« :السالم
عليكم».

688/4ــ وعن ِ
ُ
ثابت عن ٍ
رسول اهلل َو َأنا َأ ْل َع ُب
أنس رضي اهلل عنه قالَ :أت َٰى َع َل َّي
َم َع ا ْل ِغ ْل َم ِ
انَ ،فس َّل َم َع َلي َناَ ،فب َعثَني في َ ٍ َ َ ْ
لى ُأ ِّميَ .ف َل َّما ِج ْئ ُت قالت؟
َ
َ
ْ
حاجةَ ،فأ ْبطأ ُت َع ٰ
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ُ
قالت:
فقلتَ :ب َعثَني
َما َح َب َس َك؟
اج ُت ُه؟ ُ
ُ
قلت :إن ََّها ِس ٌّرْ .
اجة ،قالتَ :ما َح َ
لح َ
رسول اهلل َ
ِ
رسول اهلل َأ َحد ًا.
ال تخبِ َرنَّ بِ ِس ِّر
َ
وروى
نسَ :واهلل َل ْو َح َّد ْث ُت بِ ِه َأ َحد ًا َل َح َّد ْث ُت َك بِ ِه َيا َثابِ ُت .رواه مسلم،
ٰ
قال أ ٌ
البخاري َب ْع َض ُه ُم ْخ َتصر ًا.

هداية الحديث:

بي ^ وتواضعه ،فهو مع مكانته عند اهلل ،وعند خلقه ،يتواضع
 )1حسن خلق ال َّن ِّ
على الصبيان وهم يلعبون!.
حتى إنه ُليس ّلم ٰ
ٰ
بسر
 )2حسن تربية أم ُس َليم البنها رضي اهلل عنهما؛ إذ َ
أوص ْته« :ال تُخبِرنَّ أحد ًا ِّ
رسول اهلل» ،تأييد ًا وتثبيت ًا .فأين أمهات األجيال اليوم؟!
ألمه وأبيه وأقرب الناس إليه.
حتى ّ
 )3ال يجوز لإلنسان أن ُيفشي ّ
سر شخص ماٰ ،
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 86ــ باب الوفاء بالعهد و�إنجاز الوعد
تعالى:
تعالى﴿ :ﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠ﴾ [اإلسراء ،]34 :وقال
قال اهلل
ٰ
ٰ

تعالى ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ
﴿ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ [النحل ،]91 :وقال
ٰ

تعالى ﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮍ ﮎ﴾ [المائدة ،]1 :وقال
ٰ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ [الصف 2 :ـ .]3
فائدة:

العهد :ما يعاهد اإلنسان به غيره ،وهو نوعان:

على العبيد .فقد
ــ عهد مع اهلل  :في تحقيق التوحيد الذي هو حق اهلل
تعالى ٰ
ٰ

على عباده جميع ًا أن يعبدوه وال يشركوا به شيئ ًا.
أخذ اهلل العهد ٰ

ــ وعهد مع عباد اهلل :في أداء الحقوق ،ومنه :العقود التي تقع بين الناس من بيوع

وأنكحة ،ورهن ،ووديعة ،ونحوها.

هداية آ
اليات:

يوم القيامة.
 )1الوفاء بالعهد من األمانات المسؤول عنها
ُ
العبد َ
 )2العبد إذا عاهد أخاه ولم ِ
يف له فقد قال ما ال يفعل ،واهلل يبغض َم ْن هذه صف ُته،
ويحب الموفين بالعهد إذا عاهدوا.

رسول اهلل قال« :آي ُة الم َن ِ
َ
 689/1ــ عن أبي هرير َة رضي اهلل عنه أنَّ
الث :إذا
اف ِق َث ٌ
َ ُ
َح َّد َث َك َذ َبَ ،و َإذا َو َعدَ َأخ َل َ
اؤتُمن َخ َ
متفق عليه.
ان»ٌ .
فَ ،وإذا ْ

ام َو َص َّلى َوزَ َعم َأن َُّه م ِ
سل ٌم».
«وإنْ َص َ
زَ َاد في رواية لمسلمَ :
ُ
َ
ٰ
690/2ــ وعن ِ
َ
عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما َأنَّ
رسول اهلل قال:
َت ِف ِ
َت ِف ِ
ان م َن ِ
ِ ِ
َ
يه َخ ْص َل ٌة ِم َن
يه َخص َل ٌة ِم ْن ُه َّن َكان ْ
افق ًا َخالِص ًاَ ،و َم ْن َكان ْ
«أ ْر َب ٌع َم ْن ُك َّن فيه َك َ ُ
ال ِّن َف ِ
اؤت ُِم َن َخ َ
اص َم
اق َح َّت ٰى َيدَ َع َها :إذا ْ
انَ ،و َإذا َح َّد َث َك َذ َبَ ،وإذا َع َ
اهدَ َغدَ َرَ ،وإذا َخ َ

متفق عليه.
َف َجر»ٌ .

باب الوفـاء بالعهد و�إجناز الوعـد
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هداية أ
الحاديث:

 )1الكذب ،وإخالف الوعد ،وخيانة األمانة ،وعدم وفاء العهد ،والفجور في
اخلصومة ،كل ذلك من عالمات املنافقني التي أخبر بها ^ َخ َب َر تحذي ٍر وتنفي ٍر.
ويضبطها َو ِ
َ
يف َي بها ،ألن إخالف الوعد من صفة
يحد َد المواعيد
على المؤمن أن ّ
ٰ )2
أناس منا بوعودهم!! فضاعت مصالح ،وانجرت مفاسد،
فرط ٌ
المنافقين .فكم ّ
وصار األمر فرط ًا.
 691/3ــ وعن جاب ٍر رضي اهلل عنه قال :قال لِي ال َّنبي ^َ « :ل ْو َق ْد جا َء ُ
مال
ُّ
َ
وهك َذا» َف َل ْم َي ِجى ْء َم ُ
ال ا ْل َب ْح َر ْي ِن َح َّت ٰى ُقبِ َ
ض
ا ْل َب ْح َر ْي ِن َق ْد َأ ْع َط ْي ُت َك َه َكذا َو َه َكذا
ٰ
ال َّنبي ^ َ ،ف َل َّما َجا َء َم ُ
اد ٰىَ :م ْن َك َ
ان َل ُه ِع ْندَ
ال ا ْل َب ْح َر ْي ِن َأ َم َر َأ ُبو بك ٍر رضي اهلل عنهَ ،ف َن َ
ُّ
ِ
رسول اهلل ^ ِعدَ ةٌ َأ ْو َد ْي ٌن َف ْل َي ْأتِ َناَ .ف َأت َْي ُت ُه َو ُق ُ َ
بي قال لي كذا َو َك َذاَ ،ف َحث َٰى
لت ل ُه :إنَّ ال َّن َّ
متفق عليه.
لي َح ْث َي ًةَ ،ف َعدَ ْدت َُهاَ ،فإذا ِه َي َخ ْم ُس ِمائ ٍَة ،فقال ليُ :خ ْذ ِم ْث َل ْيهاٌ .

غريب الحديث:

ُسم ٰى البحرين
البحرين :منطقة اإلحساء وما جاورها في جزيرة العرب ،كانت ت ّ

في ذلك العهد.
ِعدَ ةٌ :وعد.

فحثى لي َحثْية :غرف لي من المال بيديه.
ٰ

هداية الحديث:

 )1جواز تخصيص بعض المسلمين بشيء من بيت المال ،بشرط أال يكون ذلك
الخاصة.
العامة أو
الهوى ،بل للمصلحة
لمجرد
ٰ
ّ
ّ

الصدِّ يق رضي اهلل عنه  ،فقد أنفذ عهد رسول اهلل ^.
 )2فضيلة ِّ
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 87ــ باب أ
المر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير
تعالى ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾ [الرعد ، ]11 :وقال
قال اهلل
ٰ
تعالى ﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﴾ [النحل.]92 :
ٰ
ِ ٍ
الم ْن ُق ُ
وض.
(واألن َْك ُ
َ
اث)َ :ج ْم ُع ن ْكثَ ،و ُه َو ا ْلغَ ْز ُل َ
تعالى ﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾
وقال
ٰ

تعالى ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [الحديد.]27 :
[الحديد ،]16 :وقال
ٰ

هداية آ
اليات:

بي ^  ،فقد قال
على ما اعتاده من الخير ،فهذا هو هدي ال َّن ِّ
على العبد أن يحافظ ٰ
ٰ )1
^« :الخير عادة» .رواه ابن ماجه.
 )2مخالفة أهل الكتاب الذين كانوا يعملون العمل الصالح ،فلما طال عليهم األمد
قست قلوبهم وتركوا العمل.
692/1ــ وعن ِ
بن عمر ِو ِ
عبد اهلل ِ
بن العاص رضي اهلل عنهما قال :قال لي
تك ْن ِم ْث َل ُف ٍ
رسول اهلل ^َ « :يا َع ْبدَ اهلل ،ال ُ
ُ
الن؛ َك َ
ام ال َّل ْي ِل».
قي َ
ان ُيق ُ
وم ال َّل ْي َل َف َت َر َك َ
متفق عليه.
ٌ

غريب الحديث:

كنى به عن واحد من الناس ،وهذه الكلمة ُيحتمل أنها من كالم الرسول
فالنُ :ي ٰ

^ ،فلم يذكر اسمه لعبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما ستر ًا عليه ،ألن المقصود هو
لكن عبدَ اهلل بن عمر ٍو رضي اهلل
عينه َّ
القضية دون صاحبها ،و ُيحتمل أن الرسول ^ ّ

عنهما أبهمه.

هداية الحديث:

على
من اهلل
 )1إذا ّ
على عبده بباب خير فال يتقاعس ويتأخر ،فإن المداومة ٰ
تعالى ٰ
ٰ
بي وإرشاده.
الخير من هدي ال َّن ِّ
 )2ترك العمل الصالح منقصة واضحة ،يتباعد عنها أهل الهمم.
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تنبيـه:
وصى به في أبواب الخير االستمرار في طلب العلم ،فال يبدأ
إن من أعظم ما ُي
ٰ
ثم إذا فتح اهلل عليه باب علمٍ تركه ،فإن هذا كفر نعمة
اإلنسان بطلب العلم الشرعيّ ،
أنعمها اهلل عليه ،فيا باغي الخير :إذا بدأت بطلب العلم فاستمر ،إال أن يشغلك عنه
على وجه الضرورة ،ولفترة محدودة ،وإلاَّ
فداوم وأبشر ،ألن طلب العلم
ْ
شيء ٰ
على طلبه ثواب الفرض ،وثواب
فرض كفاية ،ومن طلبه فإن اهلل
تعالى يثيبه ٰ
ٰ
الفرض أعظم من ثواب النافلة.

ِّ
الحث على طلب
وما أجمل أبيات نظمها العالمة حافظ حكمي (ت 1377هـ) في

العلم .قال ــ رحمه اهلل تعالى ــ في منظومته (الميمية في الوصايا واآلداب العلمية):

حيث ِ
ِ
��زان َش��رعِ اهللِ
لم ِم��ي ُ
به
ُ
الع ُ
ْ
الع ْلم يا َصاحِ يسـ َتـغْ ِـفـر لِ ِ
ِ
صاحبِ ِه
ُ
َْ
ْ
العـلمِ ال تَـب ِـغي ِ
يا طالِ َب ِ
بـه َبد ً
ال
ْ
ِ
و َق��دِّ ِ
��د َر ُح ْر َمتِ ِه
واع�� ِر ْف َق ْ
لم ْ
س الع َ
ــه
واج َ��ه ْ
��ز ٍم َق��� ِو ٍّي ال انْ��ثِ�� َن��ا َء َل ُ
��ع ْ
��د بِ َ
ْ
��م ْاب����دَ ْأ لِ ُت ْد ِر َك ُه
��م ا ْل ُ
وبِ��ا ْل ُ
��م�� ِه ِّ
��م�� ِه ِّ
ِ
��ت��اب اهللِ أو أ َث ٌر
��م إال ِك
ُ
م��ا ال��ع�� ْل ُ
َو َبال َّتدَ ُّب ِر

وال ّترتِ ِ
يل

َفا ْت ُل

تاب
ِك َ

��ح ِ
��دي َ
فه ُم ا ْلـ
��ث وال ِزم ْ
أه�� َل ُ��ه ُ
ْار ِو ا ْل َ
فاع َم ْل َعلى َو َج ٍ
أج ٍل
ْ
��ل وا ْد َأ ْب إ َلى َ

ِ
واس َت ِع ْن بِغُ د ٍو
َس��دِّ ْد وق��ا ِر ْب ْ
وأبش ْر ْ
ِ
فم ْثل ما َخ��ان ِ
الكس َ
الن ِه َّمـ ُت ُـه
َ��ت
ْ

ُ ِ ِ
ِ
���ه
���م َي ُقمِ
���وام ُ
ق ُ
وب����دون ال��ع�� ْل��مِ َل ْ

ماو ِ
ات واألر ِ
ُ
ين ِم ْن َل َممِ
ض َ
الس َ
ْ
أهل ّ
ِ
ور ِّب ال َّل ْوحِ وا ْل َق َلمِ
ف َق ْد َظف ْر َت َ
ِ
واآلداب َفا ْل َت ِز ِم
والف ْع ِل
ِفي ال َق ْو ِل
َ
َلو يع َلم ا ْلمر ُء َق ْدر ِ
الع ْلمِ َل ْم َي َنمِ
َ
ْ َْ ُ
َ ْ
���ص
واآلرا َء َفا َّت ِهمِ
َو َق������دِّ ِم ال��� َّن َّ
َ

ُّ
��ج��ل��و بِ��� ُن���و ِر ُه����دا ُه
ك���ل ُم ْن َب ِهمِ
َي ْ
اهللِ ِ
��دس ُّ
الس َّ��ي��م��ا ف��ي ِح�� ْن ِ
الظ َلمِ
ون ن َّص ًا َصريح ًا للر ِ
ـناج َ
سول ن ُِمي
ُ
َّ

واع��� ِز ْل عن اهللِ ُس��و َء
الظن وال ُّت َهمِ
ِّ
ْ
َ ِ
ِ
ود ِم
������ج
ق���اص���د ًا ُ
وال������رواحِ وأ ْدل ْ
ّ
َف َ
ب��ال��س َ��أ ِم
��ت
��م�� ْن َ��ب ُّ
��ط��ا َل َ
��م��ا ُح���� ِر َم ا ْل ُ
َّ
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 88ــ باب ا�ستحباب طيب الكالم
وطالقة الوجه عند اللقاء
تعالى ﴿:ﭠ ﭡ
تعالى﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ﴾ [الحجر ،]88 :وقال
قال اهلل
ٰ
ٰ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [آل عمران.]159 :

هداية آ
اليات:

وتعم
يلقى أخاه بالبِشر وطالقة الوجه وحسن الكالم ،لينال األجر،
ّ
على العبد أن ٰ
ٰ )1
المحبة واأللفة.
 )2إن ِطيب اللقاء من أسباب دوام اإلخاء.
ُ
ار
693/1ــ َع ْن َع ِد ِّي بن َحاتـمٍ رضي اهلل عنه قال :قال
رسول اهلل ^« :ات َُّقوا ال َّن َ
َو َلو بِ ِش ِّق تَم ٍ
متفق عليه.
رةَ ،ف َم ْن َل ْم َي ِج ْد َفبِ َك ِل َم ٍة َط ِّي َب ٍة»ٌ .
ْ
ْ
«و َ
الك ِل َم ُة َّ
الط ِّي َب ُة َصدَ َق ٌة».
بي قالَ :
 694/2ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه أنَّ ال َّن َّ
متفق عليه ،وهو بعض حديث تقدم بطوله.
ٌ

هداية أ
الحاديث:

ّ )1
خر
على غيرك ،فهي صدقة لك عند اهللّ ،
مد ٌ
كل كلمة طيبة تدخل بها السرور ٰ
أجرها وثوابها.
على طيب الكالم ،فهو من طرق الج ّنة.
)2
ّ
الحث ٰ

ُ
تح ِق َرنَّ ِم َن
 695/3ــ وعن أبي َذ ٍّر رضي اهلل عنه قال :قال لي
رسول اهلل ^« :ال ْ
المعر ِ
وف َش ْيئ ًاَ ،و َل ْو َأنْ َت ْل َقى َأ َخ َ
اك بِ َو ْج ٍه َط ِل ٍ
يق» .رواه مسلم.
َ ُْ
ٰ

هداية الحديث:

على أخيك.
 )1إن طالقة الوجه من المعروف ،ألنه يدخل السرور ٰ

بوي المبارك في تعليم المؤمنين آداب العشرة والصحبة.
 )2الوصية بالهدي ال َّن ّ

باب ا�ستحباب بيان الكالم و�إي�ضاحه للمخاطب
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 89ــ باب ا�ستحباب بيان الكالم و�إي�ضاحه للمخاطب
وتكريره ليفهم �إذا لم يفهم �إال بذلك
كان إذا َ
696/1ــ عن ٍ
بي ^ َ
ادها َثالث ًا
تك َّل َم بِ َك ِل َم ٍة َأ َع َ
أنس رضي اهلل عنه أنَّ ال َّن َّ
َ
لى َق ْو ٍم َف َس َّل َم َع َل ْي ِه ْم َس َّل َم َع َل ْي ِه ْم َثالث ًا .رواه البخاري.
َح َّت ٰى ت َ
ُفه َم َع ْنهَ ،وإذا أت َٰى َع ٰ

هداية الحديث:

 )1من الهدي المستحب في الكالم أن يكون واضح ًا ّبين ًا يفهمه المخاطب ،وهو من
مقتضى بالغة المتحدث.
ٰ

يحسن التكرار إذا لم يفهم السامع ،أما إذا فهم دون تكرار فالحاجة ،لقوله:
ُ )2
«حتى تفهم عنه» .فالمقصود فهم الكالم.
ٰ

مرات غاية ما يقع معه البيان.
 )3التكرار ثالث ّ

ِ
ان َك َ
رسول اهلل كالم ًا َف ْص ً
697/2ــ وعن عائش َة رضي اهلل عنها قالتَ :
«ك َ
ال،
ال ُم

َي ْف َه ُم ُه ُّ
كل َم ْن َي ْس َم ُع ُه» .رواه أبو داود.

غريب الحديث:

فص ً
الّ :بين ًا ظاهر ًا.

هداية الحديث:

بي ^ إسماع الصوت قدر االستطاعة ،مع بذل الجهد ليصل
 )1إن من هدي ال َّن ِّ
إلى ّ
كل من أحب سماعه.
الكالم ٰ

حتى
على المسلم أن يستشعر في هذا الهدي النبوي أنه م ّتبع لرسول اهلل ^ٰ ،
ٰ )2
يتحقق له اإلتباع ،ويحصل له بذلك األجر واالنتفاع.
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 90ــ باب �إ�صغاء الجلي�س لحديث جلي�سه الذي لي�س بحرام
وا�ستن�صات العالم والواعظ حا�ضري مجل�سه
698/1ــ عن َجرير بن ِ
ُ
رسول اهلل ^ في َح َّج ِة
عبد اهلل رضي اهلل عنه قال :قال لي
ص ِ
ا ْل َو َداعِ « :اس َت ْن ِ
اب
اس»ُ ،ث َّم قال« :ال ت َْر ِج ُعوا َب ْعدي ُك َّفار ًا َي ْض ِر ُب َب ْع ُض ُك ْم ِر َق َ
ت ال َّن َ
ْ
َب ْع ٍ
متفق عليه.
ض»ٌ .

غريب الحديث:

ِ ِ
ِّ
بي ^.
ْ
اس َتـ ْنصت الناس :سكتهم ٰ
حتى يستمعوا لما يقوله ال َّن ُّ

هداية الحديث:

إلى كالم محدِّ ثه ،ما لم يكن
الجليس
 )1من اآلداب النبوية أن يكون
َ
ُ
حسن اإلصغاء ٰ
يتكلم بلغو أو حرام ،فيجب اإلعراض عنه.
على العالِم والمر ِّبي أن يع ّلم الناس حسن اإلنصات.
ٰ )2
فائدة:

حسن اإلصغاء يكون:

ــ بالقول :بأال يتكلم إذا كان جليسه يتكلم ،فيكون الكالم في المجلس واحد ًا،
حتى ينتفع الناس جميع ًا بما يتكلم به بعضهم﴿ .ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﴾.
ٰ

يحدثك ،فعليك أن تُقبل إليه بوجهك ،وأ ّ
ال تلتفت يمين ًا
ــ أو بالفعل :إذا كان أحدٌ
ّ
ً
حتى يعرف أنك قد اعتنيت بكالمه.
وشماالٰ ،
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 91ــ باب الوعظ واالقت�صاد فيه
تعالى﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ [النحل.]125 :
قال اهلل
ٰ

فائدة:

الوعظ :هو ذكر األحكام الشرعية مقرونة بالترغيب والترهيب ،وأعظم واعظ به
على الواعظ االقتصاد
الوحي المنزل من الكتاب والس ّنة ،ألنه
ٌ
جامع للخير ك ّله ،لكن ٰ
على الناس فيما يعظ به ،ألن النفوس إذا
في الموعظة ،لعدم إدخال الملل و السآمة ٰ
م َّلت ك َّلت وتعبت.

هداية آ
الية:

إلى دين اهلل بالحكمة ،وذلك بأن ُت َن َّز َل األمور منازلها ،في الوقت
 )1الدعوة ٰ
المناسب ،والكالم المناسب ،والمكان المناسب.
 )2اجعل دعوتك مقرونة بموعظة حسنة ،من حيث األسلوب والصياغة ،ومن
تعالى،
حيث اإلقناع بأدلة الوحي المنزل ،فخير القول ما كان فيه« :قال اهلل
ٰ
وقال رسول اهلل ^».
ان اب ُن َمسع ٍ
699/1ــ عن َأبي َوائِ ٍل َش ِق ِ
ود رضي اهلل عنه
ْ ُ
يق بن َس َل َم َة قالَ :ك َ ْ
ِ
َ
يسَ ،ف َق َ
منَ ،ل َو ِد ْد ُت َأن َ
الر ْح ِ
ُي َذ ِّك ُرنَا في ُك ِّل َخ ِم ٍ
َّك َذ َّك ْر َت َنا ُك َّل
ال َل ُه َر ُج ٌلَ :يا أ َبا َع ْبد َّ
َي ْومٍ ،فقالَ :أما إن َُّه َي ْم َنعني ِم ْن ذلِ َك َأنِّي َأكْ َر ُه َأنْ ُأ ِم َّل ُك ْمَ ،وإنِّي َأ َ
الم ْو ِع َظ ِة َك َما
تخ َّو ُل ُك ْم بِ َ
ُ
َك َ
آم ِة عليناُ .م َّتفق َعليه.
ان
الس َ
رسول اهلل َي َت َخ َّول َنا بِها َم َخا َف َة َّ
« َي َت َخ َّولنا»َ :ي َت َع َّهدنا.

هداية الحديث:

إلى اهلل
 )1استحباب التخفيف في الوعظ خشية الملل والسآمة ،ألن أحب األعمال ٰ
أدومها وإن قل.
يوصى الواعظ بعدم االستجابة ّ
لكل ما ُيطلب منه ،بل يعظ بمقدار ما يصلح
)2
ٰ
في ّ
كل أمر من األمور ،ألنه ينظر ببصيرة من علمه ،والناس يتعاملون باندفاع
الهوى.
الهدى ،ال ما يطلبون من
عواطفهم ،فيعطيهم ما يراه أصلح لهم من
ٰ
ٰ
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 700/2ــ وعن أبي ا ْل َيق َْظان َع َّمار بن َياسر رضي اهلل عنهما قالَ :س ِم ْع ُت َر َ
سول اهلل
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الصالةََ ،و َأق ِ
يقول« :إنَّ ُط َ
ْص ُروا
الر ُج ِل َوق َص َر ُخ ْط َبته َمئ َّن ٌة م ْن ف ْق ِههَ ،ف َأطي ُلوا َّ
ول َصالة َّ

ُ
الخ ْط َب َة» .رواه مسلم.
لى
«مئِ َّن ٌة» :بميم مفتوحة ،ثم همزة مكسورة ،ثم نون ّ
مشددة ،أيَ :ع َ
َ
الم ٌة َدا َّل ٌة َع ٰ
ِف ْق ِه ِه.

هداية الحديث:

حصل المقصود ،وخير الهدي
على الناس ،بل يعظ بما ُي ِّ
على الداعي أال يطيل ٰ
ٰ )1
هدي محمد ^.
بي ^ في صالة الجمعة أن تكون أطول من الخطبة.
 )2إن من هدي ال َّن ِّ
الس َل ِم ِّي رضي اهلل عنه قالَ « :ب ْينما َأنا ُأ َص ِّلي َم َع
 701/3ــ وعن ُم َعا ِوي َة بن َ
الح َكم ُّ
ِ
س َر ُج ٌل ِم َن ال َق ْومَِ ،ف ُق ْل ُتَ :ي ْر َح ُم َك اهللَ ،ف َرماني ال َق ْو ُم بِ َأ ْب َصا ِر ِه ْم،
رسول اهلل إذا َع َط َ
ُ
ون إ َلي؟ َف َجع ُلوا َي ْض ِر ُب َ ِ َ ِ ِ
ْ ُ
لى
ون بأ ْيديه ْم َع ٰ
َف ُق ْل ُتَ :وا ُث ْك َل أ ِّم َياه! َما َشأنُك ْم َت ْن ُظ ُر َ َّ
ُ
رسول اهلل ^ َ ،فبِ َأبِي ُه َو
َأف َْخ َا ِد ِه ْمَ ،ف َل َّما َر َأ ْي ُت ُه ْم ُي َص ِّم ُتونَني َل ِك ِّني َس َك ُّتَ .ف َل َّما َص َّل ٰى
أح َس َن ت َْعليم ًا ِم ْن ُهَ ،ف َواهللِ ما َك َه َرني َوال َض َر َبني
َو ُأ ِّميَ ،ما َر َأ ْي ُت ُم َع ِّلم ًا َق ْب َله َوال َبعدَ ُه ْ
ِِ
الصال َة ال َي ْص ُل ُح ِفيها َش ْي ٌء ِم ْن َكال ِم ال َّن ِ
اس ،إن ََّما ِه َي
وال َش َت َمني ،قال« :إنَّ هذه َّ
يح وال ّت ْكبِير َو ِقرا َء ُة ا ْل ُقر ِ
َ
ُ
رسول اهلل ،إني
رسول اهلل ^ .قلت :يا
آن» َأو كما قال
ال َّت ْسبِ ُ
ُ َ
ْ

ِِ ٍ
اإلسالمِ ،وإنَّ ِم َّنا ِرجا ً
ُون ا ْل ُك َّه َ
ال َي ْأت َ
ان؟ قال:
َح ِد ُ
يث َع ْهد بِ َجاهل َّيةَ ،و َق ْد َجا َء ا ُ
هلل بِ ْ
رون؟ قالَ َ :
ٌ
طي َ
شي ٌء َي ِج ُدونَه في ُصدو ِر ِهم،
«فال ت َْأت ِه ْم» ،قلت :ومنا
رجال ي َت ّ
«ذاك ْ
َفال َي ُصدَ ن َُّه ْم» .رواه مسلم.
ِ
الفجيع ُةَ .
«ماك َه َرني» أي :ما ن ََه َرني.
المص َيبة
«الث ُْك ُل» بضم الثاء المث ّلثة:
َ

غريب الحديث:

يتطيرون :يتشاءمون.
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هداية الحديث:

على
 )1العمل اليسير في الصالة ال
ّ
يضر ،ألن الصحابة جعلوا يضربون بأيديهم ٰ
بي ^ عليهم ذلك.
أفخاذهم ،ولم ينكر ال َّن ُّ
فعلى اإلنسان أن ُين ِزل الناس
بالرفق وال ِّلين،
بي ^  ،فهو يع ِّلم ِّ
 )2حسن تعليم ال َّن ِّ
ٰ
منازلهم.
على أهل الوعظ والتعليم أن يلتزموا الطريق َة النبوية في موعظة الجاهلين.
ٰ )3
تنبيـه:

شاع بين بعض المصلين أن (ثالث حركات تبطل الصالة) ،وهذا القول باطل

بهذا اإلطالق ،بل ال بد أن يعلم المصلي تفصيل الحركات في الصالة ،وهي:

حتى يظن الناظر أن
 )1حركة مبطلة :وهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورةٰ ،
المصلي خارج الصالة ،كإخراج محفظة النقود والتفتيش فيها وإعادتها!.

 )2حركة مكروهة :وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة ،كتقليب الساعة مث ً
ال.

على وجه المص ِّلي.
 )3حركة مباحة :وهي اليسيرة لحاجة ،كطرد ذباب وقع ٰ

 )4حركة مستحبة أو مأمور بها :كالتقدم والتأخر لمصلحة الصالة ،كتعديل صف
مائل أو سد ُفرجة في الصف المقدم ،واهلل أعلم.

فائدة:

الكاهن ثالثة:
أحوال الذي يأتي
َ

ُقبل له صالة أربعين يوم ًا.
احلالة
األولى :أن يأتيه ويسأله وال ّ
يصدقهَ ،
فمن فعله ،لم ت َ
ٰ

عراف ًا فسأله عن شيء ،لم تُقبل له صالة أربعين ليل ًة» .رواه مسلم.
أتى ّ
قال ^َ « :من ٰ

عراف ًا
احلالة الثانية :أن يأتيه ويسأله و ّ
يصدقه ،فهذا العمل كفر لقوله ^َ :
أتى ّ
«من ٰ
ُ
على محمد» .رواه أحمد.
أو كاهن ًا
ّ
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل ٰ
احلالة الثالثة :أن يسأله لِ ُي َك ِّذ َبه ،فيسأله اختبار ًا ،ليفضحه ويكشف كذبه وحاله
للناس ،فهذا ال بأس به ،بل يكون محمود ًا مطلوب ًا لما في ذلك من إبطال الباطل.
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 702/4ــ وعن ِ
ُ
الع ْر ِ
رسول اهلل َم ْو ِع َظ ًة
باض بن َساري َة رضي اهلل عنه قالَ :و َع َظ َنا
وبَ ،و َذر َف ْ ِ
يثَ .و َق ْد َس َب َق َ
الع ُي ُ
ت ِم ْنها ُ
الح ِد َ
بك َمالِ ِه في باب
َو ِج َل ْ
الق ُل ُ
ونَ ،و َذ َك َر َ
ت م ْنها ُ
َ
َ ِ
صحيح.
حسن
ذي قال :إنه حديث
الس َّنة)َ ،و َذ َك ْرنا َأنَّ ال ِّت ْر ِم َّ
ٌ
ٌ
(األمر ُ
ْ
لى ُّ
بالم َحا َفظة َع ٰ

هداية الحديث:

بي ^ في قصر الموعظة وبالغتها.
 )1بيان هدي ال َّن ِّ ٍ

 )2وصف قلوب الصحابة رضي اهلل عنهم ،وذوق حالوة اإليمان في قلوبهم ،إذ
تأ ّثروا بالموعظة النبوية مباشرة.
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 92ــ باب الوقار وال�سكينة
قال اهلل
تعالى ﴿ :ﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛ
ٰ

ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [الفرقان.]63 :

فائدة:

الوقار :هو هيئة يتصف بها العبد يكون ثابت ًا معها.

والسكينة :هي حالة إيمانية يكون معها العبد ساكن ًا في قلبه ،وفي جوارحه ،وفي

مقاله.

على العبد.
وهذان الوصفان من خير الخصال التي ّ
يمن اهلل بها ٰ

هداية آ
الية:

 )1االتصاف بالحلم والسكينة من صفات عباد الرحمن.
 )2من توفيق عباد الرحمن أنهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا قو ً
ال يسلمون معه من
اإلثم والنقص.
َ
رسول اهلل ُم ْس َت ْج ِمع ًا َق ُّط
قالتَ :ما َر َأ ْي ُت
 703/1ــ عن عائش َة رضي اهلل عنها
ْ
ِ
ُرى ِم ْنه َل َهواتُه ،إن ََّما َك َ
متفق عليه.
ان َي َتب َّس ُمٌ .
تى ت ٰ
َضاحك ًاَ ،ح ٰ
ِ ِ
ْصى سق ِ
ْف ا ْل َفمِ .
«اللهوات» َج ْمع َل َهاةَ :وه َي ال َّل ْح َمة ا َّلتي في َأق َ ٰ َ
َ

غريب الحديث:

ُمس ِ
تجمع ًا ُّ
قط ضاحك ًا :يضحك ضحك ًا فاحش ًا بقهقهة ،يفتح فمه فيه.
ْ

هداية الحديث:

فعلى
التبسم إذا رضي أو ُأعجب بشيء.
بي ^  ،فقد كان ضحكه ّ
 )1بيان وقار ال َّن ِّ
ٰ
الموفّق االقتداء برسول اهلل ^ في صفة ضحكه وسائر هديه.
 )2كثرة الضحك ،وارتفاع الصوت بالقهقهة ،مخالف لصفات الصالحين ،ألنها
الض ِح ِ
ُميت
الض ِح َك؛ فإنَّ كثر َة َّ
تميت القلب .وقد قال ^« :وال تُكث ِر َّ
كت ُ
القلب» .رواه أحمد.
َ
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 93ــ باب الندب �إلى �إتيان ال�صالة والعلم ونحوهما
من العبادات بال�سكينة والوقار
تعالى﴿ :ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ﴾ [الحج.]32 :
قال اهلل
ٰ

هداية آ
الية:

 )1تعظيم شعائر اهلل يكون في القلب والقول والجوارح.
ّ )2
كل ما أشعر اهلل بتعظيمه فهو من الشعائر الواجب احترامها ،ومن ذلك الصالة.

َ
رسول اهلل يقول« :إذا
سمعت
 704/1ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه قال:
ُ
ُأ ِقيم ِ
تم ُش َ
الس ِكي َن ُةَ ،ف َما ْأد َركْ ُت ْم
الصالة َفال ت َْأتُوها ت َْس َع ْو َنَ ،و ْأت َ
ونَ ،
ت َّ
َ
ُوها ْ
وع َل ْي ُك ُم َّ
َف َص ُّلواَ ،و َما َف ُ
متفق عليه.
اتك ْم َف َأتِ ُّموا»ٌ .
عم ُد إلى الص ِ
الة َف ُهو في َص ٍ
ٍ
كان َي ِ
رواية لهَ « :فإنَّ َأ َحدَ ُك ْم إذا َ
الة».
زاد مسلم في
ٰ َّ
َ

هداية الحديث:

 )1تعظيم قدر الصالة ،ومن ذلك أن يأتي العبد إليها بأدب وخشوع وسكينة
ووقار.
على الحال التي يكون عليها ،فما أدركه ص ّ
اله،
على المأموم أن يدخل مع اإلمام ٰ
ٰ )2
أتمه.
وما فاته ّ
تنبيه:

حصل قدر ًا من فضيلة الجماعة ،لقوله« :فما أدركتم
من أدرك جزء ًا من الصالة َّ
حتى
فص ُّلوا» ،وبذلك نعرف الخطأ الذي يقع به بعض المصلين من بقائهم وقوف ًا ٰ

إلى الركعة التالية.
يرفع اإلمام ٰ

مع
 705/2ــ وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما َأن ُّه َد َف َع َم َع ال َّنبِ ِّي َي ْو َم َع َر َف َةَ ،ف َس َ
ِ
ار بِ َس ْو ِط ِه إ َل ْي ِه ْم ،وقال:
بي ^ َو َرا َءه زَ ْجر ًا َشديد ًا َو َض ْرب ًا َو َص ْوت ًا لإلبِ ِلَ ،ف َأ َش َ
ال َّن ُّ
«أي َها ال َّناس َع َلي ُكم بِ ِ ِ
س بِ
َ
وروى
اإليضاعِ » .رواه البخاري،
ٰ
ُ
َ ُّ
السكي َنة ،فإنَّ ا ْلبِ َّر َل ْي َ
ْ ْ
َّ
مسلم بعضه.
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ٍ
اع» بِ ٍ
«ا ْلبِ ُّر»َّ :
َ
ياء وهمزةٌ مكسورةٌ َ ،و ُه َو:
ضاد
«و
اإليض ُ
الط َ
معجمة قبلها ٌ
اع ُةَ .
راع.
اإلس ُ
ْ

هداية الحديث:

إلى أماكن العبادات ،خشية فوات الوقار والسكينة،
 )1التحذير من اإلسراع في السير ٰ
إلى التزاحم والتدافع ،وإيذاء المسلمين.
وألنه يؤدي ٰ

على أحسن صورها ،ومن ذلك السكينة في فعلها
 )2المقصود من العبادات أن تقع ٰ
وإتمامها.
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 94ــ باب �إكرام ال�ضيف
تعالى﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
قال اهلل
ٰ
ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

تعالى﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﯶ﴾ [الذاريات 24 :ــ ،]27وقال
ٰ
ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾ [هود.]78 :

هداية آ
اليات:

يرد بأحسن منها أو بمثلها ،ويشمل ذلك اإلحسان
ُ )1يستحب لمن ُح ِّي َي بتحية أن َّ
باللفظ وبالكيفية ،فهذا من اإلكرام المطلوب.

 )2حسن معاملة الضيف وإكرامه من خصال اإليمان باهلل واليوم اآلخر.
قد َم الضيف للطعام ،من قوله
 )3من لطائف أدب الضيافة تقديم الطعام للضيف ،ال َأنْ ُي َّ
﴿ﯲ ﯳ﴾.

«م ْن َك َ ِ
اليو ِم
بي قالَ :
ان ُيؤم ُن بِاهلل َو َ
 706/1ــ عن أبي هرير َة رضي اهلل عنه أنَّ ال َّن َّ
ِ
اآلخ ِر َف ْلي ْك ِرم َضي َف ُهَ ،و َم ْن َ ِ
ِ
اآلخ ِر َف ْلي ِ
ص ْل َر ِح َم ُهَ ،و َم ْن َ
كان
اليو ِم
َ
كان ُيؤم ُن بِاهلل َو َ
ُ ْ ْ
ؤم ُن بِاهلل َواليو ِم ِ
ي ِ
ت» .متفق عليه.
اآلخ ِر َف ْل ُيق ْل َخ ْير ًا َأ ْو لِ َي ْص ُم ْ
ُ
َْ

هداية الحديث:

يعده أهل الصالح إكرام ًا
ّ )1
على اإلكرام ،ويشمل ذلك كل ما ّ
حث ال َّن ِّ
بي ^ ٰ
ويتعارفون عليه.
 )2إكرام الضيف يكون بالقول ،أو بالفعل ،أو بهما مع ًا.
الخ ِ
 707/2ــ وعن أبي ُشريح ُخو ِ
يلد ِ
بن عمر ٍو ُ
زاع ِّي رضي اهلل عنه قالَ :س ِم ْع ُت
َ
َْ
يؤم ُن بِاهلل َواليو ِم ِ
كان ِ
َ
«م ْن َ
اآلخ ِر َف ْل ُي ْك ِر ْم َضي َف ُه َجائِ َزت َُه» قالوا :وما
رسول اهلل يقولَ :
َْ
َ
الثة َأ َّيامٍ ،فما كان َو َرا َء َ
والض َيا َف ُة َث ُ
ِّ
ذلك فهو
وم ُه و َل ْي َل ُت ُه.
َجائِ َزت ُُه
يارسول اهلل؟ قالَ « :ي ُ
متفق عليه.
َصدَ َق ٌة عليه»ٌ .
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أخ ِ
رواية لمسلمٍ « :ال ي ِح ُّل لِمس ِلمٍ َأن ي ِقيم ِعند ِ
ٍ
حتى ُي ْؤثِ َم ُه» قالوا:
يه
وفي
َ
ُ َ
ُ ْ
ٰ
«يقيم ِع ْندَ ُه َوال َشي َء َل ُه ي ْق ِر ِ
ف يؤثِم ُه؟ قالِ :
َ
رسول اهللَ ،
يه بِ ِه».
يا
َ
وك ْي َ ُ ُ
ُ
ْ

هداية الحديث:

على اإليمان
بي أمر به ،وجعله عالمة دالة ٰ
 )1إكرام الضيف واجب؛ وذلك ألنَّ ال َّن َّ
باهلل واليوم اآلخر.

 )2مدة الضيافة ثالثة أيام ،وما زاد فهو صدقة وتفضل وإحسان.

وقع المضيف في الحرج ،إذا لم يجد ما
حتى ال ُي َ
 )3يستحب للضيف التخفيفٰ ،
يقدمه لضيفه من واجب الضيافة.
ّ

إلى رعاية اآلداب بين المؤمنين.
 )4دعوة الشريعة ٰ
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 95ــ باب ا�ستحباب التب�شير والتهنئة بالخير
تعالى﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ [الزمر17 :ــ
قال اهلل
ٰ

تعالى ﴿:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
 ،]18وقال
ٰ

تعالى﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾
ﭚ ﭛ﴾ [التوبة ، ]21 :وقال
ٰ
تعالى﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾ [الصافات ،]101 :وقال
[فصلت ، ]30 :وقال
ٰ

تعالى ﴿:ﯻ
تعالى﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ [هود ،]69 :وقال
ٰ
ٰ
تعالى:
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﴾ [هود ،]71 :وقال
ٰ
﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾ [آل عمران،]39 :

تعالى﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﴾
وقال
ٰ
[آل عمران ]45 :اآلية ،واآليات في الباب كثيرة معلومة.
فائدة:
يسره ظهر أثر ذلك في وجهه
البِشارةُ :سميت بذلك ألن اإلنسان إذا ُب ّشر بما ّ
تسر في الدنيا واآلخرة.
و َب َشرته ،والبِشارة تكون في األمور التي ّ

هداية آ
اليات:

 )1يستحب للعبد أن يكون متفائ ً
يرى الدنيا أمامه مظلمة،
ال مستبشر ًا بالخير ،فال ٰ
تعالى
ربه
فيستحسر ويقنط ويدع العمل .فهذا يونس عليه َّ
يسبح ّ
الصالة َّ
والسالم ّ
ٰ
وهو في بطن الحوت!.
 )2يستحب للمسلم إذا حصل ألخيه خير عاجل أن يه ِّن َئه به ،وإذا كان خير ًا آج ً
ال
بش ْره ،لِ ُي َ
حتى يفرح وينشط وينتظر الفرج.
َف ْل ُي ّ
دخل السرور عليهٰ ،

و أ�ما أ
الحاديث:

فكثيرة جد ًا ،وهي مشهورة في الصحيح ،منها:

ال :أبو محمد ،ويقال :أبو معا ِوي َة ــ َع ِ
إبراهيم ــ و ُي َق ُ
بد اهلل بن
708/1ــ عن أبي
ُ َ َ
َ
أبي َأ ْو َفى رضي اهلل عنه َ
َ
«أنَّ
الج َّن ِة
يج َة رضي اهلل عنها بِ َب ْيت في َ
رسول اهلل َب َّش َر َخ ِد َ
ٰ
ب ِف ِ
ِم ْن َق َص ٍ
ب».متفق عليه.
يه وال ن ََص َ
ب ،ال َص َخ َ
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«وال َّن َص ُب»:
الص َخ ُب»ِّ :
اح َوال َّلغَ ُطَ .
الم َج َّو ُفَ .
«و َّ
الص َي ُ
«ا ْل َق َص ُب» ُه َنا :ال ُّلؤ ُل ُؤ ُ
ال َّت َع ُب.

هداية الحديث:

 )1بشارة ألم المؤمنين خديجة رضي اهلل عنها ،وبيان فضيلتها ،فهي من السابقات
لإلسالم ،وأعانت رسول اهلل ^ في بدء دعوته.
 )2استحباب بشارة المؤمنين ،فقد جاءت هذه البشارة مع أفضل َم َلك من المالئكة،
على لسان أفضل رسول بشري ،وهو محمد ،عليهما الصالة والسالم.
وهو جبريلٰ ،
موسى ْ
األش َع ِر ّي رضي اهلل عنه أن ُّه ت ََو َّض َأ في َب ْيتِ ِهُ ،ث َم َخ َر َج،
 709/2ــ وعن أبي
ٰ
ِ
رسول اهلل ^ َ ،و َ
فقالَ :
َ
الم ْس ِجدَ َ ،ف َس َأ َل َع ِن
لز َم َّن
أل َ
أل ُكون ََّن َم َع ُه َي ْومي هذاَ ،ف َجا َء َ
لى َأث ِر ِه َأ ْس َأ ُل َع ْن ُهَ ،ح َّت ٰى َد َخ َل بِ ْئ َر
ال َّنبِ ِّي ^ َ ،ف َقا ُلواَ :و َّج َه ُ
هاهنا ،قالَ :ف َخ َر ْج ُت َع ٰ
ُ
يسَ ،ف َج َل ْس ُت ِع ْندَ ا ْل َب ِ
َأ ِر ٍ
اج َت ُه وت ََو َّضأَ ،ف ُق ْم ُت إ َل ْي ِهَ ،فإذا
اب َح َّت ٰى َق َض ٰى
رسول اهلل َح َ
ف َع ْن َسا َق ْي ِه َو َد ّ
لى بِ ْئ ِر َأ ِر ٍ
يسَ ،وت ََو َّس َط ُق َّف َهاَ ،و َك َش َ
ال ُه َما في البِ ْئ ِر،
ُه َو َق ْد َج َل َ
س َع ٰ
ِ
ابَ ،ف ُق ْل ُتَ :
اب َر ُس ِ
الب ِ
ول اهلل
َف َس َّل ْم ُت َع َل ْي ِه ُث َّم ان َْص َرف ُ
أل ُكون ََّن َب َّو َ
ْتَ ،ف َج َل ْس ُت ع ْندَ َ
هذا؟ َف َق َ
ابَ ،ف ُق ْل ُتَ :م ْن َ
الي ْو َمَ ،ف َجا َء َأ ُبو ْ
الَ :أ ُبو َب ْك ٍر،
الب َ
بك ٍر رضي اهلل عنه َفدَ َف َع َ
َ
بك ٍر َي ْس َت ْأ ِذ ُن؟ َف َق َ
َف ُق ْل ُتَ :على ِر ْس ِل َكُ ،ث َّم َذ َه ْب ُت َف ُق ْل ُت :يا َر ُس َ
ول اهللَ ،
هذا أ ُبو ْ
ال:
ٰ
«ا ْئ َذنْ َل ُه َوبـ ِّشر ُه بِ َ ِ
ور ُس ُ
ول اهلل ُي َب ِّش ُر َك
الج َّنة» َف َأق َْب ْل ُت َح َّت ٰى ُق ْل ُت ألبِي بكرْ :اد ُخ ْل َ
َ ْ
ِ
بِ َ ِ
ِ
َ
س َع ْن َيم ِ
الق ِّ
ين ال َّنبِ ِّي َم َع ُه في ُ
فَ ،و َد َّل ٰى ِر ْج َل ْيه في البِ ْئ ِر
الج َّنةَ ،فدَ َخ َل أ ُبـو َب ْك ٍرَ ،ف َج َل َ
َكما َص َن َع َر ُس ُ
ول اهلل ^َ ،و َك َش َ
ف َع ْن َسا َق ْي ِهُ ،ث َّم َر َج ْع ُت َو َج َل ْس ُت .و َقد ت ََركْ ُت َأخي
يد َأ َخا ُه ـ َخير ًا َي ْأ ِ
َي َت َو َّض ُأ َو َي ْل َح ُقنيَ ،ف ُق ْل ُت :إنْ ُي ِر ِد اهلل بِ ُف ٍ
ت بِ ِهَ ،فإذا إن َْس ٌ
ان ُي َح ِّر ُك
الن ـ ُي ِر ُ
ْ
ابَ ،ف ُق ْل ُتَ :ع ِ ِ
ِ
هذا؟ َف َق َ
ابَ ،ف ُق ْل ُتَ :م ْن َ
الخ َّط ِ
بن َ
إلى
الب َ
الُ :ع َم ُر ُ
َ
لى ر ْسل َكُ ،ث َّم ج ْئ ُت ٰ
ٰ
َر ُس ِ
هذا ُع َم ُر َي ْس َت ْأ ِذ ُن؟ َف َق َ
ول اهلل ^ َ ،ف َس َّل ْم ُت َع َل ْي ِه َو ُق ْل ُتَ :
ال« :ا ْئ َذنْ َل ُه َو َب ِّش ْر ُه
ول اهلل بِ َ ِ
الج َّن ِة» َف ِج ْئ ُت ُع َم َرَ ،ف ُق ْل ُتَ :أ ِذ َن َو ُي َب ِّش ُر َك َر ُس ُ
س َم َع
بِ َ
الج َّنةَ ،فدَ َخ َل َف َج َل َ
َر ُس ِ
الق ِّ
ول اهلل في ُ
ف َع ْن َي َسا ِر ِهَ ،و َد َّل ٰى ِر ْج َل ْي ِه في البِ ْئ ِرُ ،ث َّم َر َج ْع ُت َف َج َل ْس ُتَ ،ف ُق ْل ُت:
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الن َخير ًا ــ َيعني َأ َخا ُه ــ َي ْأ ِ
إنْ ُي ِر ِد اهلل بِ ُف ٍ
ت بِ ِهَ ،ف َجا َء إن َْس ٌ
ابَ ،ف ُق ْل ُتَ :م ْن
الب َ
ْ
ان َف َح َّر َك َ
ْ
انَ ،ف ُق ْل ُتَ :على ِر ْس ِل َكِ ،
وج ْئ ُت ال َّنبِي ^ َ ،ف َأ ْخ َب ْرت ُُهَ ،ف َ
هذا؟ َف َق َ
َ
بن َع َّف َ
الُ :ع ْث َم ُ
قال:
ان ُ
َّ
ٰ
الج َّن ِة َم َع َب ْل َو ٰى ت ِ
ُص ُيب ُه»َ ،ف ِج ْئ ُت َف ُق ْل ُتْ :اد ُخ ْل َو ُي َب ِّش ُر َك َر ُس ُ
ول اهلل
«ا ْئ َذنْ َل ُه َو َب ِّش ْر ُه بِ َ
ِ
الج َّن ِة َم َع َب ْل َو ٰى ت ِ
الق َّ
ُص ُيب َكَ ،فدَ َخ َل َف َو َجدَ ُ
اه ُه ْم ِم َن
س ُو َج َ
^ بِ َ
ف َق ْد ُمل ٰى َءَ ،ف َج َل َ
اآلخ ِرَ .ق َ
الم َس ِّي ِ
ِّ
متفق عليه.
الش ِّق َ
ور ُه ْمٌ .
ال َس ِع ُ
يد ُ
بَ :ف َأ َّو ْل ُت َها ُق ُب َ
بن َ
ِ ِ
ٍ
ُ
الب ِ
ابَ .و ِفيهاَ :أنَّ ُع ْث َم َ
ين َب َّش َر ُه
روايةَ :و َأ َم َرني
وزاد في
َ
ان ِح َ
رسول اهلل بِح ْفظ َ
َح ِمد اهلل تَعالىُ ،ث َّم َق َ
الم ْس َت َع ُ
ان.
ال :ا ُ
هلل ُ
ٰ
ِ
«و َّج َه» بفتحِ الوا ِو وتشديد الجيِمَ ،أ ْي :ت ََو َّج َه .وقوله« :بِ ْئ ِر َأ ِر ٍ
يس» :هو بفتح
قولهَ :
تحت ِ
ِ
ٌ
مصروف،
ين مهم َل ٌة ،وهو
وبعدَ ها َي ٌاء م َث َّناةٌ ِمن ُ
ساك َن ٌةَ ،ث َّم ِس ٌ
الهمزة وكس ِر الراءْ ،
ِ
ِ
ِ
«والق ُّ
ُ
الم ْبنِ ُّي َح ْو َل البِ ْئ ِر.
ومنهم َمن َم َن َع َص ْر َف ُه.
ف» بضم القاف وتشديد الفاءُ :ه َو َ
ْ
ِ
ِ ِ
على المشهور ،وقيل بفتحهاَ ،أ ْيْ :ار ُف ْق.
قولهَ :
«ع َل ٰى ر ْسل َك» بكسر الراء ٰ

غريب الحديث:

بئر أريس :يقع في بستان بالمدينة النبوية قرب قباء ،وفي هذا البئر سقط خاتم

النبي ^ من الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي اهلل عنه.

هداية الحديث:

بشر رسول اهلل ^ أصحابه الثالثة بالج ّنة.
 )1استحباب التبشير بالخير ،كما ّ
 )2بيان فضائل أبي بكر ،وعمر ،وعثمان ،رضي اهلل عنهم ،فهم من أهل الجنة.
إلى رسول اهلل ُأ ِّول بترتيبهم في الخالفة ،وجلوسهم
على هذا الترتيب ٰ
 )3دخولهم ٰ
ُأ ِّول بقبورهم.
 )4إخبار رسول اهلل عثمان رضي اهلل عنه بما سيصيبه ،ووقوع ما ُأخبر به؛ من دالئل
نبوته ^.
فائدة:

احب ْي ِن
«فأولتها قبورهم» ،مراده :اجتماع َّ
قول سعيد بن المسيب ــ رحمه اهلل ــّ :
الص َ

رضي اهلل عنهما مع النبي ^ في الدفن ،وانفراد عثمان رضي اهلل عنه عنهم في البقيع.
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ِ
رسول اهلل ^،
وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه قالُ :كـ َّنا ُق ُعود ًا َح ْو َل
 710/3ــ
ْ
ام َر ُس ُ
ول اهلل ^ ِم ْن ِ
بين ْ
أظ ُه ِرنَا
َو َم َع َنا َأ ُبو َب ْك ٍر ُ
وع َم ُر رضي اهلل عنهما في َن َف ٍرَ ،ف َق َ
َف َأ ْب َط َأ َع َل ْي َناَ ،و َخ ِشينا َأنْ ُي ْق َت َط َع ُدون َناَ ،و َف ِز ْع َنا َف ُق ْم َناَ ،ف ُك ْن ُت َأ َّو َل َم ْن َف ِز َعَ ،ف َخ َر ْج ُت
ِ
رس َ
ول اهلل ^ َ ،ح َّت ٰى َأت َْي ُت َحائِط ًا لألن َْصا ِر لِ َبني ال َن َّجا ِرَ ،ف ُد ْر ُت بِ ِه َه ْل َأ ِج ُد َل ُه
َأ ْب َتغي ُ
ِ ٍ ِ
ٍ
ِ
َباب ًاَ ،ف َل ْم َأ ِج ْدَ ،ف َ
الج ْد َو ُل
يعَ :
إذا َربِ ٌ
الربِ ُ
يع َي ْد ُخ ُل في َج ْوف َحائط م ْن بِ ْئ ٍر َخا ِر َجة ــ َو ّ
ِ
ول اهلل ^ َ ،فقالَ :
اح َت َف ْز ُتَ ،فدَ َخ ْل ُت َعلى َر ُس ِ
«أ ُبو ُه َر ْي َرةَ» َف ُق ْل ُت :ن ََعم َيا
َّ
الصغ ُير ــ َف ْ
ٰ
ول اهللَ ،ق َ
َر ُس َ
«ما َش َأن َ
ت َف َأ ْب َط ْأ َت َع َل ْي َناَ ،ف َخ ِشي َنا
ري َناَ ،ف ُق ْم َ
ُك؟» ُ
قلتُ :ك ْن َت َب َ
الَ :
ين َظ ْه ْ
هذا َ ِ
َأنْ ُت ْق َت َط َع ُدونَـ َناَ ،ف َف ِز ْع َناَ ،ف ُك ْن ُت َأ َّو َل َم ْن َف ِز َعَ ،ف َأت َْي ُت َ
اح َت َف ْز ُت َك َما
الحائ َطَ ،ف ْ
ِ
ِ
الَ « :يا َأ َبا ُه َر ْي َرةَ» َو َأ ْع َطانِي ن َْع َل ْي ِهَ ،ف َق َ
اس َو َرائيَ ،ف َق َ
ال:
َي ْح َتف ُز الث َّْع َل ُبَ ،وهؤالء ال َّن ُ
يت ِم ْن َور ِ
الحائِ ِط َي ْش َه ُد َأنْ َ
اء َ
ال إل َه إلاَّ اهلل ُم ْس َت ْي ِقن ًا
ب بِ َن ْع َل َّي هات َْي ِنَ ،ف َم ْن َل ِق َ
هذا َ
َ
«ا ْذ َه ْ
بالج َّن ِة» َ
الح ِد َ
يث بِ ُطولِ ِه ،رواه مسلم.
وذك َر َ
بها َق ْل ُب ُهَ ،ف َب ِّش ْر ُه َ
الح ِد ِ
يث.
الص ِغ ُيرُ ،
الج ْد َو ُل ـ بفتحِ الجيمِ ـ َك َما َف ّس َر ُه في َ
وه َو َ
يع» :ال َّن ْه ُر َّ
«الربِ ُ
ّ
ِ
ام ْم ُت وت ََص َ
وبالز ِ
اغ ْر ُت َح َّت ٰى
بالراء
«اح َت َف ْز ُت» ُر َ
اي ،ومعنا ُه َّ
َّ
بالزاي :ت ََض َ
وقو ُلهْ :
وي َّ
الد ُخ ُ
ول.
َأ ْم َك َنني ُّ

غريب الحديث:

من بين أظهرنا :من بيننا.

ُيقتطع دونناُ :يصاب بمكروه من عدو.

هداية الحديث:

 )1البِشارة بالج ّنة لمن شهد أن ال إله إال اهلل موقن ًا بها قلبه.
بي ^ ،وإحاطتهم به ،ودفاعهم عنه ،وعن
على سالمة ال َّن ِّ
 )2بيان حرص الصحابة ٰ
اقتدى بسبيل الصحابة رضي اهلل عنهم أجمعين.
سنته .والموفَّق من المؤمنين من
ٰ
بالبشرى من غيرهم.
أولى الناس باألنبياء والصالحين ،وهم أحق
ٰ
 )3أهل التوحيد هم ٰ
اس َة َ
ِ
وعن ِ
العاص رضي اهلل عنه َو ُه َو في
بن
 711/4ــ َ
قالَ :ح َض ْرنَا َع ْم َرو َ
ابن ُش َم َ
ِسيا َق ِة المو ِ
الَ ،و َح َّو َل َو ْج َه ُه إلى ِ
الجدَ ا ِرَ ،ف َج َع َل ْاب ُن ُه َي ُق ُ
تَ ،ف َب َك ٰى َط ِوي ً
ولَ :يا َأ َب َتا ُهَ ،أ َما
َ ْ
َ
ٰ
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ول اهلل بِ َك َذا؟ َف َأق َْب َل بِ َو ْج ِه ِهَ ،ف َق َ
ول اهلل بِ َك َذا؟ َأ َما َب َّش َر َك َر ُس ُ
َب َّش َر َك َر ُس ُ
ال :إنَّ َأف َ
ْض َل َما
اق َث ٍ
ول اهلل ،إنِّي َق ْد ُك ْن ُت َعلى َأ ْط َب ٍ
اد ُة َأنْ َ
رس ُ
الث:
ن ُِع ُّد َش َه َ
ال إل َه إلاَّ اهللَ ،و َأنَّ ُم َح َّمد ًا ُ
ٰ
َل َق ْد َر َأ ْي ُتني َو َما َأ َحدٌ َأ َش َّد ُبغْ ض ًا لِر ُس ِ
ول اهلل ^ ِم ِّنيَ ،وال َأ َح َّب إ َل َّي ِم ْن َأنْ َأ ُك َ
ون َق ِد
َ
ِ
الح ِ
ْ َ
َ
ال َل ُك ْن ُت ِم ْن َأ ْه ِل ال َّنا ِرَ ،ف َل َّما َج َعل اهلل
لى تِ ْل َك َ
اس َت ْمك ْن ُت م ْن ُه َف َق َت ْل ُت ُهَ ،فل ْو ُم ُّت َع ٰ
الم في َق ْلبِي أتَي ُت ال َّنبي ^ َف ُق ْل ُتْ :اب ُس ْط َي ِمي َن َك َف ُ
أل َبـايِ ْع َكَ ،ف َب َس َط َي ِمي َن ُهَ ،ف َق َب ْض ُت
اإلس َ
ْ
ْ
َّ
فقال« :مالك يا َعمرو؟» قلتَ :أ َر ْد ُت َأن َأ ْش َت ِر َطَ ،
َيديَ ،
بم َ
اذا؟» ُق ْل ُت:
قال« :ت َْش َت ِر َط َ
ان َقب َل ُه؟ َو َأنَّ ال ِهجر َة ت ِ
الَ :
َأنْ ُيغْ َف َر ليَ ،ق َ
اإلس َ
ال َم َي ْه ِد ُم ما َك َ
«أ َما َع ِل ْم َت َأنَّ
َهد ُم ما كان
ْ
َ
ِ
ان َقب َل ُه؟» وما كان َ َ
ِ
رسول اهلل ^َ ،وال
إلي ِم ْن
َق ْب َل َها؟ َو َأنَّ َ
الح َّج َي ْهد ُم ما َك َ ْ
أحدٌ أ َح َّب َّ
يق َأنْ َأ َ
مأل َعيني ِمنه إجال ً
لت َأنْ َأص َف ُه ما
وما ُك ْن ُت ُأ ِط ُ
ال له؟ ولو ُسئِ ُ
َأ َج َّل في َعيني ِم ْن ُهَ ،
ِ
َ َ َ ُ
على تِ َ
وت َأن َأ ُك َ
ون ِم ْن
الحال َل َر َج ُ
َأ َط ُ
لك َ
قت؟ ألني لم أكن أمأل َعيني منه ،ولو ُم ُّت ٰ
َأ ْه ِل َ ِ
ِ َ
َائح ٌة وال
َصح َب ِّني ن َ
شيا َء ما َأدري ما َحالي ِفيها؟ فإذا َأنا ُم ُّت فال ت َ
الج َّنة ،ثم َولي َنا أ َ
ِ
يموا َح َ
زور،
علي ال ُّت َر َ
در ما ت َ
ول َقبري َق َ
ُنح ُر َج ٌ
ن ٌ
ثم َأق ُ
َار ،فإذا د َف ُ
اب َش ّن ًاَّ ،
نتموني َف ُش ُّنوا َّ
َ ِْ
نظر ماذا ُار ِ ِ
َ
رس َل ر ِّبي .رواه مسلم.
َ
اج ُع بِه ُ
و ُيق َْس ُم َل ْح ُمهاَ ،ح َّت ٰى أ ْس َتأن َ
س بِ ُك ْم ،وأ ُ َ
وبالمهملة ،أي :صبو ُه ِ
ِ
ِ
«ش ُّنوا» ُر ِو َي بِ
ال َق ِلي ً
قلي ً
ِ
قولهُ :
ال .واهلل
المعجمة
الشين
ُّ
سبحانه أعلم.

غريب الحديث:

أطباق ثالث :أحوال ثالث.

هداية الحديث:

بي ^ تبشير أصحابه بالخير ،ومنهم عمرو بن العاص رضي اهلل عنه.
 )1إن من هدي ال َّن ِّ
 )2عظم شأن اإلسالم والهجرة والحجّ ،
فكل واحد منها يهدم ما قبله من المعاصي.

فعلى المسلمين
شدة توقير الصحابة رضي اهلل عنهم لرسول اهلل وإجاللهم إياه،
ّ )3
ٰ
وطالب العلم أن يلزموا األدب مع علمائهم ،ألنهم ورثة األنبياء.

حتى ولو كان صوت ذكر هلل
 )4ال يجوز اتباع الجنائز بنائحة وال نار وال صوتٰ ،
تعالى ،كتهليل أو تكبير أو قراءة قرآن.
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وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه
َ
تعالى﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
قال اهلل
ٰ

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ [البقرة 132 :ــ .]133

هداية آ
اليات:

 )1أعظم الوصايا الوصية باإلسالم هلل  ،ظاهر ًا وباطن ًا ،وباتِّباع س ّنة رسول اهلل
^.

تعالى بالتوحيد هي وصية األنبياء عليهم السالم ألممهم.
 )2االستسالم هلل
ٰ

إلى وصية وتثبيت وإعانة،
 )3السفر محل الشغل والتقصير ،فالناس يحتاجون ٰ
السيما في أسفارهم.

و أ�ما أ
الحاديث فمنها:

 712/1ــ َح ُ ِ
بن أر َقم رضي اهلل عنه ــ الذي سبق في باب (إكرا ِم َأ ْه ِل َبي ِ
ت
ديث زيد ِ ْ َ
ْ
ِ
ُ
رسول اهلل ِفي َنا َخ ِطيب ًاَ ،ف َح ِمدَ اهللَ ،و َأ ْث َن ٰى َع َل ْي ِهَ ،و َو َع َظ َو َذ َّك َر،
قام
رسول اهلل) ــ قالَ :
عدَ ،أال َأي َها ال َّناس إنَّما أنا ب َشر ي ِ
ُثم قالَ :
وش ُك َأنْ َي ْأتِ َي َر ُس ُ
يب،
«أ َّما َب ُ
ول َر ِّبي َف ُأ ِج َ
َ ٌ ُ
ُ
ُّ
َّ
الهدَ ٰى َوال ُّنورَ ،ف ُخ ُذوا ِ
اب اهللِ ،ف ِ
َوأنَا تَا ِر ٌك ِف ُ
بك َت ِ
اب اهلل،
يك ْم َث َق ْلي ِن َ :أ َّو ُل ُه َما ِ :ك َت ُ
يه ُ
ُ
اب اهللَ ،ور َّغ َب ِف ِ
ِ ُ ِِ
«و َأ ْه ُل َبيتي ُ ،أ َذ ِّك ُر ُك ُم ا َ
لى ِك َت ِ
هلل
يهُ ،ث َّم قالَ :
َ
ْ
ْ
واس َت ْمسكوا به» َف َح َّث َع ٰ
في َأ ْه ِل َب ْيتي» .رواه مسلمَ .و َق ْد َس َب َق بِ ُطولِ ِه.

غريب الحديث:

َث َق َل ْين :ال َّث َقلّ ،
وسماهما َث َق ْلين إعظام ًا لحقهما ،وتفخيم ًا
كل شيء خطير نفيس،
ّ

لشأنهما.
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هداية الحديث:
على التمسك بكتاب اهلل ،ألنه حبل اهلل المتين ،والصراط المستقيم.
)1
ّ
الحث ٰ
بي ^ رضي اهلل عنهم ،وطلب العناية بشأنهم.
 )2الوصية بآل بيت ال َّن ِّ
فائدة:

بي ^ في
قد حفظت األمة الوسط :أهل ُّ
الس َّنة والجماعة ــ والحمد هلل ــ وصي َة ال َّن ِّ

آل البيتّ ،
نظر في التاريخ الصحيح
فعظموهم ،وعرفوا لهم فضلهم ومراتبهمَ ،
ومن َ
ال فلن تزده كثرة الكتب إال حير ًة وضال ً
بإنصاف أبصر ذلك ،وأما َمن مأل قلبه غ ً
ال.

الحوي ِر ِ
ِ
 713/2ــ وعن أبي ُس َل ْي َم َ
ث رضي اهلل عنه قالَ :أت َْي َنا
ان َمالك ْب ِن ُ َ ْ
َ
ُ
َ
نح ُن َش َب َب ٌة ُم َت َقا ِر ُب َ
رسول اهلل ^
وكان
ين َل ْي َل ًة،
ونَ ،ف َأ َق ْم َنا ِع ْندَ ُه ْ
عش ِر َ
رسول اهلل ^ َو ْ
َر ِحيم ًا َر ِفيق ًاَ ،ف َظ َّن أنّا َق ِد ْ
اش َت ْق َنا َأ ْه َل َناَ ،ف َس َأ َل َنا َع َّم ْن ت ََركْ َنا ِم ْن َأ ْه ِل َناَ ،ف َأ ْخ َب ْرن َا ُه ،فقال:
ِ
َِ
ِ
ْ ِ
وه ْمَ ،و َص ُّلوا َصال َة َكذا في ِح ِ
ين
وهم َو ُم ُر ُ
يهمَ ،و َع ِّل ُم ُ
إلى َأ ْهليكمَ ،فأق ُ
يموا ف ْ
«ارج ُعوا ٰ
إذا َح َضر ِ
ين َك َذاَ ،ف َ
َك َذاَ ،و َص ُّلوا َك َذا في ِح ِ
الصال ُة َف ْل ُي َؤ ِّذنْ َل ُك ْم َأ َح ُد ُك ْمَ ،و ْل َي ُؤ َّم ُكم
ت َّ
َ
َ
متفق عليه.
كب ُر ُكم»ٌ .
أ َ

ٍ
كما َر َأي ُت ُموني ُأ َص ِّلي».
زاد البخاري في
رواية لهَ :
«وص ُّلوا َ
قوله« :ر ِحيم ًا ر ِفيق ًا» ر ِو َي ٍ
ٍ
ِ
بقافين.
وقاف ،ور ِو َي
بفاء
َ
َ
ُ

هداية الحديث:

فهو أرحم الناس ،وأرفق الناس.
والرفقَ ،
بي قائم ًا بالرحمة ِّ
 )1كان ال َّن ُّ

ُ )2يؤمر الرجل أن يع ّلم أهله ما يحتاجون إليه ،مع مالزمة تأديبهم وتوجيههم.

إلى أهليهم.
 )3تعظيم إبالغ الشريعة ،فهي وصية ال َّن ِّ
بي ^ للشباب عند سفرهم ٰ
الخط ِ
َّ
 714/3ــ وعن ُع َم َر ِ
بي ^ في
بن
اس َت ْأ َذن ُ
اب رضي اهلل عنه قالْ :
ْت ال َّن َّ
ا ْل ُع ْم َر ِةَ ،ف َأ ِذ َن ،وقال« :ال َت ْن َس َنا َيا ُأ َخي ِم ْن ُد َعائِ َك»َ .
بها
فقال َك ِل َم ًة َما َي ُس ُّرني َأنَّ لي َ
َّ
الدنْيا.
ُّ

وفي رواية قالَ :
«أ ْش ِركْ َنا َيا ُأ َخ َّي في ُد َعائِ َك» رواه أبو داود ،والترمذي وقال:
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حديث حسن صحيح().

هداية الحديث:

وللمدعو له.
 )1جواز طلب الدعاء من المسافر لما في ذلك من الخير للداعي،
ّ

 )2إظهار فضيلة لعمر رضي اهلل عنه في الدعاء.
 715/4ــ وعن سالم ِ
بن ُع َم َر رضي اهلل عنهما
بن َع ْب ِد اهلل بن ُع َم َر َأنَّ عبدَ اهلل َ
ان ُيق ُ ِ
رس ُ
لر ُج ِل َإذا َأ َر َاد َس َفر ًا :ا ْد ُن ِم ِّني َح َّت ٰى ُأ َو ِّد َع َك َك َما َك َ
َك َ
ول اهلل ُي َو ِّد ُعنا،
ان ُ
ول ل َّ
ِ
ِ
َ
ولَ :
َف َي ُق ُ
يم َع َم ِل َك» .رواه الترمذي ،وقال:
«أ ْس َت ْو ُ
دع اهلل دي َن َكَ ،وأ َمان َت َكَ ،و َخ َوات َ
حديث حسن صحيح.
 716/5ــ وعن ِ
الص َحابِ ِّي رضي اهلل عنه َ
قالَ :
عبد اهلل بن َي ِزيدَ َ
كان
الخ ْط ِم ِّي َّ
قالَ :
ش َ
ُ
الج ْي َ
دع اهلل ِدي َن ُك ْمَ ،و َأ َما َن َت ُكم،
«أ ْس َت ْو ُ
رسول اهلل ^ إذا َأ َر َاد َأنْ ُي َو ّد َع َ
ِ
عمالِ ُك ْم».
يم َأ َ
َو َخ َوات َ
حديث صحيح ،رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح.

غريب الحديث:

أستودع اهلل :أستحفظه.

هداية أ
الحاديث:

فعلى العبد أن
على هدي نبيهم في أمورهم ك ّلها،
ٰ
 )1حرص أصحاب رسول اهلل ^ ٰ
يحرص علم ًا وعم ً
الهدى.
على الهدي النبوي فإنه خير
ٰ
ال ٰ
سعى في
ويخشى ضياعه هو الدِّ ين ،فالسعيد من
 )2أعظم ما يملك المرء يف حياته
ٰ
ٰ
ِ
ُّ
الدين جبران).
الفتى فالدين جابره ،وما لكس ِر قناة
(فكل كس ِر
حفظ دينه وصيانته.
ٰ
 )3استحباب دعاء المسلم ألخيه المسلم في جميع أحواله ،ومن ذلك خاتمة الخير.

 )4استحباب توديع المسافر والدعاء له ،كما صنع رسول اهلل ^ وأصحابه رضي اهلل
عنهم.

( )1الحديث إسناده ضعيف.
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بي ^ فقال :يا َر ُس َ
 717/6ــ وعن ٍ
ول اهلل،
أنس رضي اهلل عنه قال :جا َء ُ
إلى ال َّن ِّ
رج ٌل ٰ
يد َس َفر ًاَ ،ف َز ِّو ْدنيَ ،ف َق َ
«و َغ َف َر َذن َْب َك»،
إنِّي ُأ ِر ُ
هلل ال َّتق َْو ٰى» قالِ :ز ْدنِي ،قالَ :
ال« :زَ َّو َد َك ا ُ
«و َي َّس َر َل َك َ
الخ ْي َر َح ْيثُما ُك ْن َت» .رواه الترمذي وقال :حديث
قالِ :ز ْدني ،قالَ :

حسن.

هداية الحديث:

 )1حرص الصحابة رضي اهلل عنهم أن يدعو لهم رسول اهلل ^ في مسيرهم
وإقامتهم.

تقوى اهلل ،فهي زاد الروح ،وبالغ الدنيا واآلخرة.
العبد أخاه
 )2أعظم ما ُيوصي به
ُ
ٰ
 )3استحباب زيادة الخير بطلب الدعاء من أهل الصالح.
فائدة:

طلب الدعاء من الغير أقسام:

القسم األول :أن يطلب الدعاء لصالح المسلمين جميع ًا ،فهذا مستحب ،ألن

المصلحة عامة.

القسم الثاني :أن يطلب الدعاء من الرجل الصالح من أجل أن ينتفع الداعي بهذا

الملك الموكل« :ولك مثله» ،كما
الدعاء ،ألنه من دعا ألخيه في ظهر الغيب ،قال له َ
بي ^ ،فهذا القسم مستحب أيض ًا.
صح بذلك الحديث عن ال َّن ِّ
القسم الثالث :أن يطلب الدعاء لمصلحة نفسه فحسب ،وال يستشعر مصلحة

الداعي ،فهذا أجازه بعض العلماء ،وقال بعضهم :ال يستحب ،ألنه يدخل في
بي ^ قد بايع أصحابه «أال يسألوا الناس شيئ ًا» ،وهذا عموم
المسألة المذمومة ،وال َّن ُّ
َ
ولى ترك طلب الدعاء في هذه الحالة ،واهلل أعلم.
يتناول كل مسألة ،فاأل ٰ
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 97ــ باب اال�ستخارة و الم�شاورة
تعالى﴿ :ﮞ ﮟ
تعالى﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [آل عمران ،]159 :وقال
قال اهلل
ٰ
ٰ
ون بي َن ُهم ِف ِ
يه.
ﮠ﴾
ٰ
[الشورى .]38 :أيَ :ي َت َش َ
او ُر َ َ ْ ْ
فائدة:

االستخارة مع اهلل  ،والمشاورة مع أهل الرأي والصالح واألمانة ،فإذا حدث

إلى االستخارة والمشاورة.
أمر ُيتردد فيه و ُيشك في فعله أو تركهُ ،يندب ٰ

هداية آ
اليات:

أسد الناس رأي ًا وأكثرهم صواب ًا ــ يستشير أصحابه في بعض
بي ^ ــ وهو ّ
 )1كان ال َّن ُّ
األمور ،وكذلك خلفاؤُ ه من بعده .وهذا تعليم لألمة.
 )2يجب أن يكون المستشار من أهل اإليمان ،صالح ًا في دينه ،ذا رأي وخبرةٍّ ،
وتأن
في األمور.

ِ
ُ
 718/1ــ عن جابِ ٍر رضي اهلل عنه قالَ :
ار َة في
كان
االست َخ َ
رسول اهلل ُي َع ِّل ُم َنا ْ
األمو ِر ُك ِّل َها كالس ِ ِ
القر ِ
آنَ ،ي ُق ُ
ولَ :
«إذا َه َّم َأ َح ُد ُك ْم باألم ِرَ ،ف ْل َي ْر َك ْع َركْ َع َت ْي ِن ِم ْن
ُُ
ُّ َ
ورة م َن ُ ْ
يض ِة ،ثم لِي ُق ْل :اللهم إنِّي َأس َت ِخير َك بِ ِع ْل ِم َكَ ،
َغ ْي ِر ال َف ِر َ
وأ ْس َتق ِْد ُر َك بِ ُق ْد َرتِ َكَ ،و َأ ْس َأ ُل َك
ْ
َ
َّ
ُ
ِ
ِ
َّك َتق ِْد ُر َوال َأق ِْد ُرَ ،وتَع َلم َوال َأ ْع َلمَ ،
الع ِظيمِ َ ،فإن َ
ْت َعلاَّ ُم ا ْلغُ ُي ِ
وب.
وأن َ
م ْن َف ْضل َك َ
ُ
ْ ُ
وع ِ
هذا َ
اق َب ِة َأ ْمري» َأ ْو َ
ت ت َْع َل ُم َأنَّ َ
قال:
اللهم إنْ ُك ْن َ
وم َعاشي َ
األ ْم َر َخ ْي ٌر لي في ِديني َ
َّ
آج ِل ِه ،فاق ُْدر ُه لي ،ويسر ُه لي ،ثم با ِر ْك لي ِف ِ
اج ِل َأ ْم ِري َو ِ
«ع ِ
يهَ ،وإن ُك ْن َت ت َْع َل ُم َأنَّ َ
هذا
َ
ْ
َّ
َ ِّ ْ
اج ِل َأمري َو ِ ِ ِ
األمر شر لي في ِديني َو َمعاشي َو َع ِ
َ
«ع ِ
فاص ِرف ُْه
اق َب ِة َأمري» أو قالَ :
َ
آجلهْ ،
ْ َ ٌّ
الخ ْي َر َح ْي ُث َ
لي َ
اج َت ُه.
ثم ْر ِّضنِي بِ ِه» قالَ :و ُي َس ِّمي َح َ
َع ِّنيَ ،و ْ
كانَّ ،
اص ِرفْني َع ْن ُهَ ،واق ُْد ْر َ
رواه البخاري.

غريب الحديث:

االستخارة :طلب التوفيق لخير األمرين عند الحاجة إليه.
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هداية الحديث:

 )1استحباب االستخارة في ّ
كل أمر مشكوك فيه ،وإن ُ
حقر في ظن صاحبه.

على تعليم أصحابه هذه الصالة ،لما فيها من المنفعة العاجلة
 )2حرص ال َّن ِّ
بي ^ ٰ
على تعليم الناس ما ينفعهم.
واآلجلة.
فعلى الداعية أن يحرص ٰ
ٰ
وقوته ،ألنه ال حول
على العبد أنْ َّ
إلى اهلل ،وأن يتبرأ من حوله ّ
يرد األمور ك ّلها ٰ
ٰ )3
قوة له إال باهلل ،وهذا من عالمات سعادة العبد وتوفيقه.
وال ّ

فائـدة:

ــ وقوله « :ثم ليقل» .ثم  :حرف يفيد الترتيب والتراخي ،فالدعاء يكون بعد

الصالة .أي يصلي ركعتين ثم يدعو بتلك الكلمات .وقال بعض العلماء :بل الدعاء

تعالى.
يكون قبل السالم ،ألن آخر الصالة هو موضع الدعاء والعبد مقبل على اهلل
ٰ

تعالى ــ في (فتح الباري شرح
قال الحافظ ابن حجر العسقالني ــ رحمه اهلل
ٰ

صحيح البخاري):

«قوله ^« :ثم ليقل» هو ظاهر في تأخير الدعاء عن الصالة ،فلو دعا به في أثناء

الصالة احتمل اإلجزاء ،ويحتمل الترتيب على تقديم الشروع في الصالة قبل الدعاء،
فإن موطن الدعاء في الصالة السجود أو التشهد ،وقال ابن أبي جمرة :الحكمة في
تقديم الصالة على الدعاء :أن المراد باالستخارة حصول الجمع بين خيري الدنيا
إلى قرع باب الملك وال شيء لذلك أنجع وال أنجح من الصالة
واآلخرة فيحتاج ٰ

لما فيها من تعظيم اهلل والثناء عليه واالفتقار إليه».

باب ا�ستحباب الذهاب �إىل العيد ...من طريق والرجوع من طريق �آخـر
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 98ــ باب ا�ستحباب الذهاب �إلى العيد ،وعيادة المري�ض
والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق ،والرجوع
من طريق آ�خر ،لتكثير موا�ضع العبادة
ان يو ُم ِع ٍ
يد َخا َل َ
719/1ــ عن جاب ٍر رضي اهلل عنه قالَ :
ف
بي ^ إذا َك َ َ ْ
كان ال َّن ُّ
َّ
يق .رواه البخاري.
الط ِر َ
يقَ ،و َر َج َع في َط ِر ٍ
يق» يعنيَ :ذ َه َب في َط ِر ٍ
ف َّ
«خا َل َ
آخ َر.
يق َ
َقولهَ :
الط ِر َ
َ
يخ ُر ُج ِم ْن َط ِر ِ
وعن ِ
ِ
ابن ُع َم َر رضي اهلل عنهما أنَّ
يق
720/2ــ
رسول اهلل َكان ْ
ِ ِ
ِ
الش َج َر ِةَ ،و َي ْد ُخ ُل ِم ْن َط ِر ِ
سَ ،
الم َع َّر ِ
الع ْلياَ .و َي ْخ ُر ُج
َّ
وإذا َد َخ َل َم َّك َة َد َخ َل م َن الثَّن َّية ُ
يق ُ
ِ ِ
ِ
متفق عليه.
الس ْف َل ٰىٌ .
م َن الثَّن َّية ُّ

غريب الحديث:

إلى ّ
مكة من المدينة.
على طريق الذاهب ٰ
طريق الشجرة :موضع معروف ٰ

الم َع َّرس :مكان معروف لكنه أقرب من الشجرة.
ُ

والسفلى بالشبيكة.
الثنية :الطريق الضيقة بين جبلين ،والثنية العليا بالحجون،
ٰ

هداية أ
الحاديث:

المصلى يوم العيد ،لإلمام والمأموم.
 )1استحباب مخالفة الطريق إذا رجع من
ٰ
على االقتداء برسول اهلل ^ في هدي يوم العيد.
)2
ّ
الحث ٰ
فائدة:

قال أهل العلم :كان رسول اهلل ^ يصنع ذلك ِ
لح َكمٍ  ،منها:

 )1أن يشهد له الطريقان ،ألن األرض يوم القيامة تشهد بما ُعمل فيها من خير أو
شر.
ّ

حتى تكتظ األسواق هنا وهناك.
 )2إلظهار شعائر أهل اإلسالم في يوم عيدهمٰ ،

على هؤالء وهؤالء.
 )3من أجل المساكين الذين يكونون في األسواق ،فيتصدق ٰ
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كل ما هو من باب التكريم
 99ــ باب ا�ستحباب تقديم اليمين في ّ
ِ
كالوضوء والغُ ْس ِل وال َّت َي ُّممِ  ،و ُل ْبس الث َّْو ِ
والخ ِّ
والس َر ِ
ب وال َّن ْع ِل ُ
ودخول
اويل،
ف َّ
ِ
المسجد ،والس ِ
ارب ،و َن ْت ِ
ال ،وتقليمِ َ
تح ِ
فا ِ
الش ِ
إل ْب ِط،
ص َّ
األ ْظ َفا ِرَ ،و َق ِّ
واك ،واالكْ َ
ِّ
ِ
ِ
الر ِ
الح َج ِر
الصالة ،واألكل
واستِال ِم َ
والسالم من َّ
والشربُ ،
والم َصا َف َحةْ ،
أسَّ ،
وحلق َّ
واألخذ والع َط ِ
ِ
ِ
األسود ،والخروجِ من َ
اء ،وغير ذلك مما هو في معناه.
الخالء،
َ
ِ ِ
و ُيس َت َح ُّب تقديم اليسار في ِ
ود ِ
والب َص ِ
ضدِّ َ
خول
ذلك،
اق عن اليسا ِرُ ،
ْ
كاالمت َخاط ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
الخ ِّ
َ
وخ ْل ِع ُ
ف وال َّن ْع ِل والسراويل والثوب،
الخالء ،والخروجِ من
المسجدَ ،
ِ ِ ِ
عل المس َتق َْذ ِ
رات ،وأشباه ذلك.
ْ
واالست ْنجاء وف ِ ُ ْ
تعالى﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ اآليات
قال اهلل
ٰ

[الحاقة.]19 :

تعالى ﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
وقال
ٰ
ﯔ ﯕ﴾ [الواقعة 8 :ــ .]9

هداية آ
اليات:

 )1أهل اليمين هم أهل الفضائل الدائمة في الدنيا وفي اآلخرة.
 )2من كان من أهل الطاعات والخير في الدنيا ،وفّقه اهلل ألن يكون من أهل اليمين
يوم القيامة.
ُ
تَ :
«ك َ
رسول اهلل ُي ْع ِج ُب ُه ال َّت َي ُّم ُن في
ان
 721/1ــ وعن عائش َة رضي اهلل عنها قا َل ْ
متفق عليه.
َش ْأنِه ُك ِّله :في ُط َهو ِر ِهَ ،وت ََر ُّج ِل ِه ،و َت َن ُّع ِله»ٌ .
رسول اهلل ^ اليمنى لِ ُط ُهو ِر ِه َو َطع ِ
ِ
ام ِه،
َت َي ُد
 722/2ــ وعنها
قالت« :كان ْ
ْ
َ
ُْ ٰ
َ
الي ْس َر ٰى لِ َخالئِ ِه َوما َك َ
ذى» .حديث صحيح ،رواه أبو داود وغيره
ان ِم ْن َأ ً
وكان ْ
َت ُ
ٍ
بإسناد صحيحٍ .

غريب الحديث:

الترجل :تسريح الشعر.
ت ََر ُّج ِل ِه:
ُّ
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هداية أ
الحاديث:

 )1يستحسن البداءة باليمين في ّ
كل شيء مستحسن ،ومن ذلك ميامن أعضاء الجسد
عند الوضوء أو الغسل ،أو تصفيف الشعر أو حلقه ،أو لبس النعال.
األذى.
اليسرى في ما ال تكريم فيه ،كإزالة
 )2تستعمل اليد
ٰ
ٰ
فائدة:

ٍ
اليمين محل اإلكرام ،فيستحب إبعادها عن ّ
لألذى
فاليسرى
شيء مستقذر،
كل
ٰ
ٰ
على عناية الشريعة بتنظيم األمور وترتيبها في حياة
واليمنى لما
ٰ
سوى ،وهذا يدل ٰ
ٰ
المؤمنين ،وهذا من كمال الدين.
 723/3ــ وعن ُأ ِّم َع ِط ّي َة رضي اهلل عنها أنَّ ال َّنبي ^ َ
قال َل ُه َّن في َغ ْس ِل ْاب َنتِ ِه زَ ْي َن َب
َّ
ِ
اض ِع الو ُض ِ
رضي اهلل عنها« :إِبدَ ْأ َن بِمي ِ
امنِ َها َو َم َو ِ
متفق عليه.
وء م ْن َها»ٌ .
ُ
ْ
ََ

هداية الحديث:

غسلها إال زوجها أو النساء ،وال يجوز للرجال تغسيلها.
 )1المرأة ال ُي ِّ
على سائر
ُّ )2
الس ّنة في غسل الميت البدء بميامنه ومواضع الوضوء منه ،لشرفها ٰ
الجسد.
َ
 724/4ــ وعن أبي ُهريرة رضي اهلل عنه أنَّ
رسول اهلل قال« :إذا ا ْن َت َع َل َأ َح ُد ُك ْم
تك ِن اليم َنى َأو َل ُهما ُت ْنع ُلِ ،
الش َم ِ
ْ
ال .لِ ُ
نىَ ،وإذا ن ََز َع َف ْل َي ْبدَ ْأ بِ ِّ
وآخ َر ُه َما ُت ْن َز ُع».
َ
ُ ْ ٰ َّ
َف ْل َي ْبدَ أ ُ
بالي ْم ٰ
متفق عليه.
ٌ
رسول اهلل ^ كان يجع ُل ي ِمي َن ُه لِ َطع ِ
َ
 725/5ــ وعن َح ْف َص َة رضي اهلل عنها «أنَّ
ام ِه
َ
َ ْ َ َ
ِ ِ ِ
ار ُه لِ َما ِس َو ٰى ذلِ َك» .رواه أبو داود والترمذي وغيره.
َو َش َرابِه َوث َيابِهَ ،و َي ْج َع ُل َي َس َ
َ
 726/6ــ وعن أبي ُهرير َة رضي اهلل عنه أنَّ
رسول اهلل ^ قال« :إذا َلبِ ْس ُت ْم،
َو َإذا تَو َّض ْأتُم َفابدَ ؤُ وا بِ َأي ِ
امنِ ُك ْم» .حديث صحيح ،رواه أبو داود والترمذي بإسناد
َ
َ
ْ ْ
صحيح.

هداية أ
الحاديث:

 )1استحباب بدء االنتعال باليمين ،والنزع بالشمال ،وهذا ّ
على أن الكرامة
يدل ٰ
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تكون لليمين.
اليسرى
 )2استحباب التيامن في الوضوء والطعام والشراب ولبس الثياب ،واليد
ٰ
األذى وعند نزع الثياب والنعال.
تستعمل إلزالة
ٰ
ِ
َ
اها،
الج ْم َر َة َف َر َم َ
نىَ ،ف َأت َٰى َ
أتى م ً
 727/7ــ وعن أنس رضي اهلل عنه «أنَّ رسول اهلل ٰ
ِ
ار إلى َجانبِ ِه َ
َ
َ
نىَ ،ون ََح َرُ ،ث َّم َق َ
األ ْي َم ِنُ ،ث َّم
لحلاَّ ِقُ :
ال لِ َ
ُث َّم أت َٰى َم ْن ِز َل ُه بِم ً
«خذ»َ ،وأ َش َ ٰ
ِ ِ
َ
متفق عليه
اس»ٌ .
ثم َج َع َل ُي ْعطيه ال َّن َ
األ ْي َس ِرَّ ،
ٍ
الحلاَّ َق ِشق َُّه َ
األ ْي َم َن
َاو َل َ
«لما َر َم ٰى َ
الج ْم َرةََ ،ون ََح َر ن ُُس َك ُهَ ،و َح َل َق ،ن َ
وفي روايةَّ :
َ
الشق
َاو َل ُه
َف َح َل َق ُهُ ،ث َّم َد َعا َأ َبا َط ْل َح َة
َّ
َ
ثم ن َ
األنصا ِر َّي رضي اهلل عنهَ ،فأ ْع َطا ُه َّإيا ُهَّ ،
«اح ِل ْق» َف َح َل َق ُهَ ،ف َأ ْع َطا ُه أ َبا َطلح َة ،فقال« :اق ِْس ْم ُه َب ْي َن ال َّن ِ
اس».
األي َس َر ،فقالْ :
ْ

غريب الحديث:

ن ُُس َك ُه :هديه الذي ساقه معه ^ في حجته.

هداية الحديث:

يقصر ،أن يبدأ بالجانب
 )1من الهدي المستحب إذا أراد اإلنسان أن يحلق أو ّ
األيمن.
بي ^ وثيابه وعرقه ،ولكن غيره
 )2كان الصحابة رضي اهلل عنهم ّ
يتبركون بشعر ال َّن ِّ
ٍ
بي ^ .وال
ال ُي َت َب َّر ُك بشيء من آثاره ،ولو كان من الصالحين ،فهذا مخصوص بال َّن ِّ
ُيقاس أحد عليه ،الختصاصه بمقام النبوة.

يخصه اهلل بفضيلةُ ،
ص أبو طلحة رضي اهلل عنه بالجانب األيمن
فخ ّ
 )3من الناس من ّ
ك ّله من شعر النبي ^ ،وإن كان في الصحابة من هو أفضل منه ،ولكن فضل اهلل
 يؤتيه من يشاء.

الس ّنة في البدء باليمين لما هو من التكريم ،والبدء باليسار لما
َ )4من قصد ا ّتباع ُّ
ٰ ُ
للس ّنة النبوية ،وإحيائها
هو من
على قصد ا ّتباعه ُّ
األذى ،أثيب باألجر العظيمٰ ،
وتعظيمها.
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كتاب �أدب الطعام
 100ــ باب الت�سمية في أ�وله والحمد في آ�خره
فائدة:
الطعام :ما َي ْطعمه اإلنسان ،أي ما يتذوق طعمه ،فيكون شراب ًا ويكون أك ً
ال،
فالعنوان يشمل آداب األكل والشرب.

ُ
 728/1ــ عن ُع َم َر ِ
رسول اهلل ^:
لم َة رضي اهلل عنهما قال :قال لي
بن أبي َس َ
وك ْل ِم َّما َي ِل َ
هللَ ،و ُك ْل بِ َي ِمينِ َكُ ،
يك» متفق عليه .
«س ِّم ا َ
َ
تَ :
ُ
رسول اهلل ^« :إذا َأ َك َل َأ َح ُد ُك ْم
قال
 729/2ــ وعن َعائش َة رضي اهلل عنها قا َل ْ
ِ َ
أولِ ِهَ ،ف ْل َي ُق ْل :بِ ْسمِ اهلل
اس َم اهلل
اس َم اهلل ت ََعا َل ٰى في َّ
تعالى ،فإنْ نَس َي أنْ َي ْذ ُك َر ْ
َف ْل َي ْذ ُك ِر ْ
ٰ
َأو َل ُه َو ِ
آخ َر ُه» رواه أبو داود ،والترمذي ،وقال :حديث حسن صحيح.
َّ

هداية أ
الحاديث:

بي ^.
 )1إن تعليم أبنائنا آداب األكل والشرب هو من هدي ال َّن ِّ

على األكل واجبة مع الذكر ،فإذا تركها اإلنسان عمد ًا فإنه يأثم ويشاركه
 )2التسمية ٰ
الشيطان في أكله.

 )3األكل مما يلي غيرك من سوء األدب ،إال أن يكون الطعام أنواع ًا ،فال حرج.
َ
ُ
يقول« :إذا دخل
رسول اهلل ^
730/3ــ وعن جابِ ٍر رضي اهلل عنه قالَ :س ِم ْع ُت
وع ْندَ َط ِ
هلل ِع ْندَ ُد ُخولِ ِه ِ
الش ْي َط ُ
يت َل ُكم
عام ِه ،قال َّ
ألص َحابِ ِه :ال َمبِ َ
الر ُج ُل َب ْي َت ُهَ ،ف َذ َك َر ا َ
ان ْ
َّ
وال َع َشا َءَ ،
الش ْي َط ُ
يت،
هلل
تعالى ِع ْندَ ُد ُخولِ ِه ،قال َّ
المبِ َ
وإذا َد َخ َلَ ،ف َل ْم َي ْذ ُك ِر ا َ
انَ :أ ْد َركْ ُت ُم َ
ٰ
ِِ
ِ
الع َشا َء» .رواه مسلم.
المبِ َ
وإذا َل ْم َي ْذ ُك ِر اهللَ
يت َو َ
تعالى ع ْندَ َط َعامه قالَ :أ ْد َركْ ُت ُم َ
ٰ

هداية الحديث:

على فعل كل ما يحت ِرزُ به من الشيطان.
 )1من رحمة الشريعة أن رغبت العبد ٰ
 )2الشيطان يراقب ابن آدم في عمله وتصرفه ،فإذا غفل نال مراده .فالموفّق من
الس ّنة النبوية.
حفظ نفسه بلزوم ُّ
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ِ
 731/4ــ وعن ُح َذ ْي َف َة رضي اهلل عنه قالُ :
رسول اهلل ^
«ك َّنا إذا َح َض ْرنَا َم َع
َطعام ًاَ ،لم ن ََضع ِ
ُ
رسول اهلل ^ َف َي َض ُع َيدَ هَ .وإنَّا َح َض ْرنَا َم َع ُه َم َّر ًة
أيد َي َنا َح َّت ٰى َي ْبدَ َأ
َ
ْ
ْ
ُ
ت لِ َت َض َع َيدَ َها في َّ
رسول اهلل
الط َعامَِ ،ف َأ َخ َذ
َط َعام ًاَ ،ف َجا َءت َجا ِر َي ٌة كأن ََّها ت ُْد َف ُعَ ،ف َذ َه َب ْ
ُ
الش ْي َط َ
ان
^ بِ َي ِد َها ،ثم َجا َء َأ ْع َرابِ ٌّي َك َأن ََما ُي ْد َف ُعَ ،ف َأ َخ َذ بِ َي ِد ِه ،فقال
رسول اهلل ^« :إنَّ َّ
ِ
ِ
َي ْس َت ِح ُّل َّ
بها،
الى عليه ،وإن َُّه َجا َء
الجا ِر َي ِة لِ َي ْس َت ِح َّل َ
الط َع َ
بهذه َ
ام أنْ ال ُي ْذ َك َر ُ
اسم اهلل ت ََع ٰ
رابي لِ َي ْس َت ِح َّل بِ ِهَ ،ف َأ َخ ْذ ُت بِ َي ِد ِه ،وا َّل ِذي نَفسي بِ َي ِد ِه،
َف َأ َخ ْذ ُت بِ َي ِد َهاَ ،ف َجا َء بهذا ْ
األع ّ
َ
وأكل .رواه مسلم.
اسم اهلل
ثم َذ َك َر َ
إنَّ َيدَ ه في َيدي َم َع َيدَ ْي ِه َما»َّ .

هداية الحديث:

َ
رسول اهلل ^ ،وبيان أدبهم معه.
 )1احترام الصحابة رضي اهلل عنهم
 )2من آداب الطعام أن ُيؤثر الكبير باألكل أو ً
ال ،ألن التقدم بين يدي الكبير ينافي
األدب.
بي ^ أمسك بأيديهم وع ّلمهم ما
 )3وجوب تغيير المنكر لمن كان عالم ًا به  ،فال َّن ُّ
يجب أن يعملوه في آداب الطعام.
بن ْ ِ
رس ُ
 732/5ــ وعن َأم ّي َة ِ
الص َحابِ ِّي رضي اهلل عنه قالَ :
ول اهلل ^
مخش ٍّي َّ
«كان ُ
ِ َ ِِ
َ
إلى
َجالِس ًاَ ،و َر ُج ٌل َي ْأ ُك ُلَ ،ف َل ْم ُي َس ِّم ا َ
هلل َح َّت ٰى ل ْم َي ْب َق م ْن ط َعامه إلاَّ ُلق َْم ٌة ،ف َل َّما َر َف َع َها ٰ
ِ
ِ
«ما زَ َ
ِ ِ َ ِ
َِ َ
الش ْي َط ُ
ال َ
ان َي ْأ ُك ُل
بي ^  ،ثم قالَ :
فيه ،قال :بسمِ اهلل أ َّول ُـه وآخ َر ُهَ ،ف َضح َك ال َّن ُّ
اس َت َقا َء َما في َب ْطنِ ِه» .رواه أبو داود ،والنسائي().
اس َم اهلل ْ
َم َع ُهَ ،ف َل َّما َذ َك َر ْ
ُ
تَ :
رسول اهلل ^ َي ْأ ُك ُل َط َعام ًا في
كان
 733/6ــ وعن عائش َة رضي اهلل عنها قا َل ْ
رسول اهلل ^َ :
ُ
«أ َّما إن َُّه َل ْو َس َّم ٰى
ِس َّت ٍة ِم ْن َأ ْص َحابِ ِهَ ،ف َجا َء َأ ْع َرابِ ٌّيَ ،ف َأ َك َل ُه بِ ُلق َْم َت ْي ِن ،فقال
َل َك َف ُ
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
اك ْم» .رواه الترمذي ،وقال:
ٌ
ٌ

هداية أ
الحاديث:

تعالى يبارك ّ
كل شيء ،فما ذكر العبد اسم ر ِّبه في شيء إال ح َّلت
 )1ذكر اسم اهلل
ٰ
فيه البركة.

( )1الحديث إسناده ضعيف.
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ِ
على
تعالىَ .ف ْل
 )2الشيطان قريب من الغافل ،بعيد عن الذاكر هلل
يحرص المؤمن ٰ
ٰ
تعالى.
دوام ذكر اهلل
ٰ
على الطعام وإن كان قلي ً
ال.
 )3استحباب االجتماع ٰ
ُ
بي ^ َ
كان إذا َر َف َع َمائِدَ ت َُه قال:
 734/7ــ وعن أبي أمام َة رضي اهلل عنه أنَّ ال َّن َّ
ِ
ارك ًا ِفيهَ ،غ ْي َر َم ْك ِف ٍّيَ ،و َ
نى َع ْن ُهَ ،ر َّبنا».
َ
«الح ْم ُد هلل محد ًا َكثير ًا َط ِّيب ًا ُم َب َ
ال ُم َو َّدعٍ َ ،وال ُم ْس َتغْ ً
رواه البخاري.

غريب الحديث:

غير َم ْك ِف ٍّي :غير محتاج ألحد من خلقه ،فهو الغني الذي ُي ْط ِعم وال ُي ْط َعم.
بمعنى :أنه المقصود وحده سبحانه.
وال ُم َو َّدع :غير متروك الطلب إليه،
ٰ

هداية الحديث:

وتعالى ،فهو وحده المستحق
على العبد إذا أكل طعام ًا أن يحمد اهلل سبحانه
ٰ
ٰ )1
للحمد دون غيره ،فهو صاحب النعم.
ٍ
متفضل عليهم ،فالعباد
مستغن عنهم،
إلى اهلل ،وهو
ّ
 )2العباد ك ّلهم محتاجون ٰ

مفتقرون إليه سبحانه في إيجادهم وإمدادهم.
 735/8ــ وعن ُم َع ِ
قالَ :
أنس رضي اهلل عنه َ
رس ُ
اذ بن ٍ
«م ْن َأ َك َل
ول اهلل ^َ :
قال ُ
امَ ،ورزَ َقنِ ِ
َط َعام ًا َف َق َ
الح ْم ُد هلل ا َّل ِذي َأ ْط َع َمنِي هذا َّ
يه ِم ْن َغ ْي ِر َح ْو ٍل ِم ِّني َوال
الَ :
الط َع َ َ
ٌ
حسن.
حديث
ُق َّو ٍةُ ،غ ِف َر َل ُه َما َت َق َّد َم ِم ْن َذ ْنبِ ِه» .رواه أبو داود ،والترمذي ،وقال:
ٌ

هداية الحديث:

على عباده ،فأمور العباد ك ّلها من اهلل  ،وليست بحولهم
 )1بيان عظيم فضل اهلل ٰ
وقوتهم.

على نعمه،
)2
ٰ
البشرى ألهل اإليمان بمغفرة ذنوبهم وزيادة النعم ،إذا شكروا َّ
ربهم ٰ
ومنها :نعمة الطعام والشراب.
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باب ال يعيب الطعام وا�ستحباب مدحـه

 101ــ باب ال يعيب الطعام وا�ستحباب مدحه
رسول اهلل َط َعام ًا َق ُّطِ ،
 736/1ــ عن أبي ُهرير َة رضي اهلل عنه َ
ُ
إن
اب
«ما َع َ
قالَ :
ْ
اش َت َها ُه َأ َك َل ُهَ ،وإنْ َك ِر َه ُه ت ََر َك ُه» .متفق عليه.
 737/2ــ وعن جاب ٍر رضي اهلل عنه أنَّ ال َّنبي ^ َس َأ َل َأ ْه َل ُه ُ
األ ْد َم ،فقا ُلوا :ما ِع ْندَ نا
َّ
الخ ُّل ،نِعم ُ
يقول« :نِعم ُ
إلاَّ َخ ٌّلَ ،فدَ َعا بِ ِهَ ،ف َج َع َل َي ْأ ُك ُل َو ُ
األ ْد ُم َ
األ ْد ُم َ
الخ ُّل» .رواه
ْ َ
ْ َ
مسلم.

غريب الحديث:

ُ
األدم :ما ُيؤكل مع الخبز ،أي شيء كان.

هداية أ
الحاديث:

على وجه الكراهية.
على العبد أن يعرف قدر نعمة اهلل سبحانه ،فال يعيب طعام ًا ٰ
ٰ )1
 )2عظم خلق رسول اهلل ^  ،فلم َيعب طعام ًا مباح ًا.
فائدة:

عما تشتهيه أحيان ًا ،فليس ّ
كل ما اشتهاه
من أصول التربية اإليمانية منع النفس ّ

على االقتصاد في المعيشة ،وعدم
المرء
على المؤمن أن يربي نفسه ٰ
سعى إليه ،بل ٰ
ٰ
االنغماس في الملذات المباحة ،بل يأخذ منها قدر حاجته ،فالدنيا ّ
طيباتها أضيق
بكل ّ

من أن يتخذها المرء وطن ًا .ومن وصف عباد الرحمن الذين رغب القرآن بأوصافهم:
﴿ﯷ ﯸﯹ ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ ﴾ [الفرقان].
النفس حظها من المباحات ،وال نستغرق معها في الملذات.
فال نمنع
َ

باب ما يقوله َمن ح�رض الطعام وهو �صائم
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 102ــ باب ما يقوله من ح�ضر الطعام
وهو �صائم �إذا لم يفطر
قالَ :
 738/1ــ عن أبي ُهرير َة رضي اهلل عنه َ
ُ
رسول اهلل ^« :إذا ُد ِع َي َأ َح ُد ُك ْم
قال
ان َصائِم ًا َف ْل ُي َص ِّلَ ،وإنْ َ
بَ ،فإنْ َك َ
كان ُم ْف ِطر ًا َف ْل َي ْط َع ْم» .رواه مسلم.
َف ْل ُي ِج ْ
ومعنى « َف ْل َي ْط َع ْم»َ :ف ْل َي ْأ ُك ْل.
الع َل َم ُاءَ :م ْع َن ٰىَ « :ف ْل ُي َص ِّل»َ :ف ْل َي ْد ُع،
قال ُ
ٰ

هداية الحديث:

 )1وجوب تلبية الدعوة ،سواء أكان صائم ًا أو غير صائم ،وهي دعوة وليمة
العرس.

 )2الصوم ال يمنع صاحبه من حضور الوليمة ،فيشتغل بالدعاء بالبركة والخير ألهل
الدعوة.

فائدة:

أمير نفسه ،إن شاء صام ،وإن شاء أفطر».
ائم
قال رسول اهلل ^ّ :
«الص ُ
ّ
المتطو ُع ُ

رواه أحمدُ .فيستفاد من الحديث:

إلى وليمة عرس ،خاصة إذا قصد بفطره إدخال
جواز الفطر في
ّ
التطوع لمن ُدعي ٰ

على صاحب الدعوة.
السرور ٰ

إلى اهلل سرور
إلى اهلل أنفعهم للناس ،وأحب األعمال ٰ
قال ^« :أحب الناس ٰ

تدخله على مسلم ،أو تكشف عنه كربة ،أو تقضي عنه دين ًا ،أو تطرد عنه جوع ًا،
إلي من أن أعتكف في هذا المسجد ــ يعني
وألن أمشي مع أخٍ لي في حاجة أحب َّ

حتى أثبتها له ،أثبت اهلل عز
مسجد المدينة ــ شهر ًا ..،ومن مشى مع أخيه في حاجة ٰ

على الصراط يوم تزل األقدام» .الحديث ،رواه ابن أبي الدنيا في كتابه:
وجل قدمه ٰ

(قضاء الحوائج) عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما.
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باب ما يقوله من ُدعي �إلى طعام

 103ــ باب ما يقوله من ُدعي �إلى طعام فتبعه غيره

 739/1ــ عن أبي مسعود َ ِ
بي ^ لِ َط َعام
الب ْدر ِّي رضي اهلل عنه قالَ :دعا َر ُج ٌل ال َّن َّ
ِ
ٍ
اب ،قال ال َّنبي ^« :إنَّ َ
هذا
الب َ
َص َن َع ُه َل ُه َخام َ
س َخ ْم َسة َ ،ف َتبِ َع ُه ْم َر ُج ٌلَ ،ف َل َّما َب َلغَ َ
ُّ
ت َر َج َع» قالَ :
َ
رسول اهلل .متفق
ال ،بل َآذ ُن َل ُه يا
ت َأنْ ت َْأ َذ َن َل ُهَ ،وإنْ ِش ْئ َ
َتبِ َع َناَ ،فإنْ ش ْئ َ
عليه.

هداية الحديث:

 )1يجوز لإلنسان إذا دعا قوم ًا أن يحدد العدد ،وال حرج في ذلك.

المدعو ،وإن أمره بالرجوع
َبع
على صاحب البيت أال يأذن للذي ت َ
َّ
 )2ال حرج ٰ
فليرجع ،ألنه أدب القرآن الكريم﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾ ،لكن من مكارم

األخالق أن يأذن للطارئ وال يرجعه.

 )3مشروعية الضيافة وتأكد استحبابها.

باب ا ألكـل مما يليه ووعظه
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 104ــ باب أ
�سيء أ�كله
الكل مما يليه ووعظه وت أ�ديبه من ُي ُ

 740/1ــ عن عمر بن أبي َس َل َم َة رضي اهلل عنهما قالُ :ك ْن ُت ُغالم ًا في ِح ْج ِر
ِ
ُ
َت َي ِدي ت َِط ُ
الم،
الص ْح َف ِة ،فقال لي
رسول اهللَ ،و َكان ْ
رسول اهلل ^َ « :يا ُغ ُ
يش في َّ

َس ِّم اهلل ت ََعا َل ٰىَ ،و ُك ْل بِ َي ِمينِ َكَ ،و ُك ْل ِم َّما َي ِل َ
متفق عليه.
يك»ٌ .
قوله« :ت َِط ُ
إلى
تتحرك
ياء مثناة من تحت ،معناه:
ّ
يش» بكسر الطاء وبعدها ٌ
ّ
وتمتد ٰ
الص ْح َف ِة.
نواحي َّ
ِ
ال َ
رج ً
 741/2ــ وعن َس َل َم َة ِ
رسول اهلل
بن
أكل ِع ْندَ
األكوعِ رضي اهلل عنه أنَّ ُ
َ
ت» ما َم َنع ُه إلاَّ ِ
ِ ِ
ِ
طيعَ ،
بشمالِه ،فقالُ :
الك ْب ُر!
اس َت َط ْع َ
َ
أس َت ُ
قال« :ال ْ
«ك ْل بِ َيمين َك» قال :ال ْ
َفما ر َفع َها إلى ِف ِ
يه .رواه مسلم.
َ َ َ
ٰ

هداية أ
الحاديث:

 )1بيان الهدي النبوي في تعليم الرسول ^ أصحا َبه في ّ
على
كل مناسبة ،وكذلك ٰ
طالب العلم أن ينتهز الفرص لنشر هدي الس ّنة بين ُ
األ ّمة.
ُّ
منوعة.
 )2المستحب للمسلم أن يأكل مما يليه ،إال أن يكون الطعام أطباق ًا ّ
وتكبر ًا.
للس ّنة عمد ًا
 )3إظهار عقوبة التارك ُّ
ّ
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باب النهي عن القران بني مترتني

 105ــ باب النهي عن ال ِق َران بين تمرتين
ونحوهما �إذا أ�كل جماعة �إال ب�إذن رفقته
الز َب ْي ِرَ ،ف ُر ِز ْق َنا ت َْمر ًا،
عام َس َن ٍة َم َع ْاب ِن ُّ
742/1ــ عن َج َب َل َة بن ُس َح ْيم قالَ :
أصا َبنا ُ
ُ
َو َك َ
فيقول :ال ُت َقا ِرنُوا ،فإن
مر رضي اهلل عنهما َي ُم ُّر بنا ون َْح ُن ن َْأ ُك ُل،
ان َع ْب ُد اهلل ُ
بن ُع ً
ِْ
َ
ِ
ُ
َهى ِ
متفق عليه.
اإلقران ،ثم
عن
الر ُج ُل َأ َخا ُه»ٌ .
يقول :إلاَّ أنْ َي ْس َتأذ َن َّ
بي ^ «ن ٰ
ال َّن َّ

غريب الحديث:

اإلقران :أن يجمع بين تمرتين في األكل.

هداية الحديث:

 )1النهي عن ِ
الق َران في الطعام من غير إذن لمن يؤاكلهم ،لما فيه من الظلم
لآلخرين.
حتى لجزئيات اآلداب ،وهذا ّ
على عظم قدر التشريع
 )2شمول الشريعة
يدل ٰ
ٰ
اإلسالمي.

باب ما يقوله ويفعله من ي�أكـل وال ي�شبع
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 106ــ باب ما يقوله ويفعله من ي أ�كل وال ي�شبع
ِ
ٍ
 743/1ــ عن َو ْح ِش ِّي ِ
رسول اهلل قا ُلوا :
صحاب
حرب رضي اهلل عنه َأنَّ َأ
بن
َ
َ
رسول اهلل ،إنَّا ن َْأ ُك ُل َوال ن َْش َب ُع ،قالَ « :ف َل َع َّل ُك ْم َت ْف َت ِر ُق َ
اج َت ِم ُعوا
يا
ون » قا ُلوا :ن ََع ْم .قالَ « :ف ْ
ِ
اس َم اهللُ ،ي َـبا ِر ْك َل ُك ْم فيه» .رواه أبو داود.
لى َط َعام ُك ْمَ ،وا ْذ ُك ُروا ْ
َع ٰ

هداية الحديث:

 )1يستحب للجماعة أن يكون طعامهم في طبق واحد ــ إن أمكن ــ  ،فذلك من
أسباب نزول البركة.

حص ٌل للبركة ،فما ُذكر اسم اهلل في ٍ
قليل إال ك ّثره ،وال
 )2ذكر اسم اهلل عند األكل ُم ِّ
يسره.
عسي ٍر إال ّ
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باب ا ألمر با ألكل من جانب الق�صعة

المر أ
 107ــ باب أ
بالكل من جانب الق�صعة
والنهي عن أ
الكل من و�سطها
«و ُك ْل ِمما ِ
يل َ
متفق عليه كما سبق.
يك»ٌ .
فيه قوله ^َ :
َ

عباس رضي اهلل عنهما ِ
وعن ِ
ِ
ٍ
بي قال« :ا ْل َب َر َك ُة َت ْن ِز ُل َو ْس َط
ابن
 744/1ــ
عن ال َّن ِّ
َّ
الط َعامَِ ،ف ُك ُلوا ِم ْن َحا َف َت ْي ِه َوال ت َْأ ُك ُلوا ِم ْن َو ْس ِط ِه» .رواه أبو داود ،والترمذي ،وقال:

ٌ
حسن صحيح.
حديث
ٌ

غريب الحديث:

َحا َف َتي ِهِ :
ناحيتيه.
ْ

هداية الحديث:

 )1األكل من وسط الطعام تنزع منه البركة ،واألدب في األكل أن يكون من حافة
القصعة.
بي ^ في تعليم األمة آداب التناول من الطعام .فما أعظمه من
 )2كمال هدي ال َّن ِّ
هدي!.
745/2ــ وعن ِ
عبد اهلل بن ُب ْس ٍر رضي اهلل عنه قال :كان لِل َّنبِ ِّي ^ َق ْص َع ٌة ي َق ُ
ال لها:
الض َح ٰى ُأتِ َي بِـتِ ْل َك ا ْل َق ْص َع ِة،
ا ْلغَ َّر ُاءَ ،ي ْح ِم ُل َها َأ ْر َب َع ُة ِرجالَ ،ف َل َّما َأ ْض َح ْوا َو َس َج ُدوا ُّ
رسول اهلل ^َ ،
ُ
عرابي :ما
فقال َأ
يعني وقد ُث ِر َد فيهاَ ،فال َت ُّفوا عليهاَ ،ف َل َّما َكث ُُروا َجثَا
ٌّ

ُ
رسول اهلل ^َ :
«إن اهلل َج َع َلني َع ْبد ًا َك ِريم ًا ،و َل ْم َي ْج َع ْلني َج َّبار ًا
الج ْل َس ُة؟ قال
هذه َ
ِ
ِ
ِ
ثم َ
ُ
رسول اهلل ^ُ :
ار ْك فيه» .رواه
قال
«ك ُلوا من َح َوا َل ْي َهاَ ،و َد ُعوا ذ ْر َوت ََها ُي َب َ
َعنيد ًا»َّ ،
أبو داود بإسناد جيد.
الها ،بكسر الذال وضمها.
ِذ ْر َوت ََهاَ :أ ْع َ

غريب الحديث:

الغَ َّراءُ :سميت بذلك لبياضها.

على ظهور قدميه.
على ركبتيه جالس ًا ٰ
َج َثا :قعد ٰ

باب ا ألمر با ألكل من جانب الق�صعة
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هداية الحديث:

 )1بيان كرم رسول اهلل ^  ،وعنايته بأصحابه وجلسائه ،وكمال تواضعه.
 )2البركة تكون في وسط الطعام ،وهي تؤ ّثر في الطعام ك ّله.

فائدة:

الس ّنة في الجلوس عند الطعام :أن يجثو كهيئة الجلوس
شاع بين بعض الناس أن ُّ

للتشهد في الصالة ،وهذا الفعل ليس فيه س ّنة عن النبي ^ ،وإنما هو من باب

على قول أو فعل ،و ُيجعل ذلك
المباحات ،وهو جائز لمن فعله ،وال ُيحمل الناس ٰ
الس ّنة داللة واضحة عليه.
هدي ًا متبع ًا إال إذا د ّلت ُّ

على الوجه الذي فعله ،ألجل أنه
وقاعدة متابعة الرسول ^ :أن نفعل ما فعلهٰ ،

على الوجه الذي تركه ،ألجل أنه تركه.
فعله .وأن نترك ما تركهٰ ،
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باب كراهية ا ألكل متّـكئاُ

 108ــ باب كراهية أ
الكل م ّتكئ ًا
بن ِ
 746/1ــ عن أبي ُج َح ْي َف َة َو ْه ِ
ب ِ
عبد اهلل رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل
^« :ال ُآك ُل ُم َّت ِكئ ًا» .رواه البخاري.
الخ َّطابِي :الم َّت ِكى ُء ُهنا :هو الجالِس مع َت ِمد ًا على ِو ٍ
طاء تحته ،قالَ :
قال َ
وأ َر َاد َأن َُّه
ُ ُ ْ
ٰ
ُّ ُ ٰ
ال يقْع ُد َعلى ا ْل ِو َط ِ
َار ِم َن َّ
الط َعامِ ،بل َيق ُْع ُد ُم ْس َت ْو ِفر ًا
اء َوا ْل َو َسائِ ِد َك ِف ْع ِل َم ْن ُي ِر ُ
َ ُ
يد اإلكْ ث َ
ٰ
ُ
كالم َ
المائل
الم َّت ِك َئ هو
ال ُم ْس َت ْو ِطئ ًاَ ،و َي ْأ ُك ُل ُب ْلغَ ًة .هذا ُ
الخ َّطابيَ ،و َأ َش َ
إلى َأنَّ ُ
ار َغ ْي ُر ُه ٰ
لى َج ْنبِه ،واهلل أعلم.
َع ٰ

هداية الحديث:

 )1النهي عن األكل م ّتكئ ًا.
 )2اال ّتكاء ّ
على غطرسة وكبرياء ،وهذا من ِح َكم نهي الشارع عن هذه الهيئة،
يدل ٰ
مجرى الطعام غير مستقيم ،وهذا
صحي ًا ،حيث يكون
واال ّتكاء يسبب ضرر ًا
ٰ
ّ
سبب حسي يتعلق بالبدن.

َ
 747/2ــ وعن ٍ
رسول اهلل جالِس ًا ُمق ِْعي ًا َي ْأ ُك ُل
«ر َأ ْي ُت
أنس رضي اهلل عنه قالَ :

ت َْمر ًا» ،رواه مسلم.
باألرض ،و َي ْن ِ
«المق ِْعي» :هو الذي ُي ْل ِ
ِ
ص ُب َسا َق ْي ِه.
ص ُق َأ َلي َت ْي ِه
ُ

هداية الحديث:

 )1جواز األكل ُمق ِْعي ًا.

على تقليل األكل أال يستقر اإلنسان في جلسته ،وأال يكون مطمئن ًا
 )2إن مما يعين ٰ
الطمأنينة الكاملة.

باب ا�ستحباب ا ألكل بثالث �أ�صابع
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الكل بثالث أ��صابع  ،وا�ستحباب لعق أ
 109ــ باب ا�ستحباب أ
ال�صابع،
وكراهة م�سحها قبل لعقها ،وا�ستحباب لعق الق�صعة،
و أ�خذ اللقمة التي ت�سقط منه و أ�كلها ،وجواز م�سحها بعد اللعق
بال�ساعد والقدم وغيرهما
اس رضي اهلل عنهما قالَ :
ُ
رسول اهلل ^َ :
عن ِ
 748/1ــ ِ
عب ٍ
«إذا َأ َك َل
قال
ابن َّ
َ
مس ْح َأ َصابِ َع ُه َح َّت ٰى َي ْل َع َق َها َأو ُي ْل ِع َق َها» .متفق عليه.
أ َح ُد ُك ْم َط َعام ًاَ ،فال َي َ
رسول اهلل َي ْأ ُك ُل بِ ِ
ٍ
َ
كع ِ
ب ِ
ثالث
«ر َأ ْي ُت
بن
مالك رضي اهلل عنه قالَ :
 749/2ــ وعن ْ
ابع ،فإذا َف َر َغ َل ِع َقها» .رواه مسلم.
َ
أص َ

«أ َمر بِ َلع ِق َ
َ
َ
750/3ــ وعن جاب ٍر رضي اهلل عنه َأنَّ
الص ْح َف ِة،
األ َص ِ
ابع َو َّ
رسول اهلل َ ْ
ِ
َ
وقال :إن َُّكم َ
ال ت َْد ُر َ
الب َر َك ُة» .رواه مسلم.
ون في أ ِّي َط َعامكم َ

هداية أ
الحاديث:

بي ^ ،وإن ت َ
ُرك
)1
ّ
على مسح بقية الطعام في األصابع ،فذلك من هدي ال َّن ِّ
الحث ٰ
الس ّنة ،وحمل الناس عليها بعلم وحلم.
هذا األدب .والموفّق من عباد اهلل من فعل ُّ

ّ )2
العد.
كل خير في ا ّتباع الشريعة وآدابها ،فيصيب العبد بذلك من البركات ما يفوق ّ

قال تعالى﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ﴾.
َ
رسول اهلل قالَ :
 751/4ــ وعنه أنَّ
ت ُلق َْم ُة َأ َح ِد ُك ْم َف ْل َي ْأ ُخ ْذ َهاَ ،ف ْل ُي ِم ْط ما
«إذا َو َق َع ْ
ان ،وال َيمسح َيدَ ُه ِ
للشي َط ِ
ْ
بالم ْن ِد ِ
لعق
يل ح َّت ٰى َي َ
كان بها ِمن َأ ً
َ ْ
ذى ،و ْل َيأ ُك ْل َها ،وال َيدَ ْعها َّ ْ
ِ
ُ
البركة» .رواه مسلم.
طعام ِه
أي
َأ َصابِ َعه ،فإنه ال َيد ِري في ِّ
َ
الش ْي َط َ
 752/5ــ وعنه أنَّ
حضر َأحدَ كم ِعندَ ُك ِّل َش ْي ٍء ِم ْن
ان َي
رسول اهلل قال« :إنَّ َّ
ُ
َش ْأنِ ِه ،حتى يح ُضر ُه ِعندَ َطع ِ
خذهاَ ،ف ْل َي ُمط ما َ
كان
ت ُلق َْم ُة َأ َح ِد ُكم َف ْل َي ْأ َ
ام ِه؛ َفإذا َس َق َط ْ
َ
ٰ َ ْ َ
للشي َط ِ
ِ ْ
ان ،فإذا َف َر َغ َف ْل َي ْل َع ْق َأ َصابِ َع ُه ،فإنه ال َي ْدري
بها ِمن َأ ٰ
ذىُ ،ث َّم ل َيأ ُك ْل َها ،وال َيدَ ْع َها َّ ْ
أي َط ِ
ُ
الب َر َك ُة» .رواه مسلم.
عام ِه
في ِّ
تكون َ
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ُ
 753/6ــ وعن ٍ
رسول اهلل ^ إذا َأ َك َل َط َعام ًا َل ِع َق
أنس رضي اهلل عنه قال :كان
َ
ت ُلق َْم ُة َأ َح ِد ُكم َف ْل َي ْأ ُخ ْذ َهاَ ،و ُلي ِم ْط عنها َ
وقالَ :
َأ َصابِ َع ُه الث َ
األذ ٰى،
َّالث،
«إذا َس َق َط ْ
ِ
لشي َط ِ
ْ
صعة ،وقال« :إن َُّكم ال ت َْد ُر َ
ون
ان»َ ،و َأم َرنا أنْ نَس ُل َت ال َق َ
َ
وليأ ُك ْل َها ،وال َيدَ ْع َها ل َّ ْ
ِ
الب َر َك ُة» .رواه مسلم.
في ِّ
أي َط َعام ُكم َ

غريب الحديث:

َن ْس ُلت :نمسح.

هداية أ
الحاديث:

يبين أن
على األرض ،وهذا ّ
 )1تعليم ال َّن ِّ
بي ^ ّأم َته أدب ًا من آداب الطعام إذا وقع ٰ
على خالف األهواء واآلراء وما اعتاده الناس.
الشريعة قد تأتي ٰ

 )2في هذا األدب إغاظة للشيطان ،في حرمانه من اللقمة الساقطة.
 )3الترغيب في حفظ النعمة ،مهما ق َّلت قيمتها في نظر الناس.
ِ
ِ
الحارث أنَّه سأل جابر ًا رضي اهلل عنه ِ
 754/7ــ وعن سعيد ِ
الوضوء ِم َّما
عن
بن
ِ
ثل ذلك ِم َن الطعا ِم إلاَّ َق ِلي ً
نجد ِم َ
ال،
بي ^ ال ُ
َم َّست ال َّن ُ
ار ،فقال« :ال ،قد ُكـ َّنا زَ َم َن ال َّن ِّ
يل إلاَّ ُأك َّف َنا وسو ِ
وجدنا ُهَ ،لم َي ُك ْن َل َنا َم َن ِ
اد ُ
ُص ِّلي َوال
فإذا ن ُ
اعدَ نا وأ ْقدَ َام َناُ ،ث َّم ن َ
َحن َ
َ َ
ْ
ن َت َو َّضأ» .رواه البخاري.

هداية الحديث:

على النار.
 )1زهد الصحابة رضي اهلل عنهم ،وتق ُّللهم من الطعام الشهي المنضوج ٰ

 )2ال بأس باستعمال المناديل بعد لعق األصابع ،وهذا ال ينافي ما كان عليه الصحابة
رضي اهلل عنهم لعدم وفرة المناديل في زمنهم.

فائــدة:

المعلم المسدد هو من يرغب الناس في اتباع آداب السنة النبوية ،دون أن يصادم

تعالى شامل وصالح لكل زمان ومكان.
الواقع النافع .فدين اهلل
ٰ

باب تكثري ا أليدي على الطعام
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 110ــ باب تكثير أ
اليدي على الطعام
 755/1ــ عن أبي هريرة رضي اهلل عنه َ
رسول اهلل ^َ :
ُ
ام االث َن ِ
ين
قال :قال
«ط َع ُ
متفق عليه.
ام الثَّال َث ِة كافي
األربع ِة»ٌ .
كافي الثَّال َث ِةَ ،و َط َع ُ
َ
ام الو ِ
َ
 756/2ــ وعن جابِ ٍر رضي اهلل عنه َ
ولَ :
رسول اهلل َي ُق ُ
اح ِد
سمعت
قال:
ُ
«ط َع ُ َ
َي ْك ِفي االث َن ْي ِنَ ،
وطعام األر َب َع ِة َي ْكفي الث ََّمانِ َي َة» .رواه
ام اال ْث َن ْي ِن َي ْك ِفي األر َب َع َة،
ُ
وط َع ُ

مسلم.

هداية أ
الحاديث:

على الطعام ،فالكفاية تنشأ عن بركة االجتماع.
 )1استحباب االجتماع ٰ

حتى في
إلى االجتماع واالئتالف ،والنهي عن الفرقة واالختالفٰ ،
 )2دعوة الشريعة ٰ
تكثير األيدي عند الطعام.
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الناء ،وكراهية
 111ــ باب أ�دب ال�شرب ،وا�ستحباب التنف�س ثالث ًا خارج إ
الناء على أ
اليمن
الناء ،وا�ستحباب �إدارة إ
التنف�س في إ
أ
فاليمن بعد المبتدئ
الش َر ِ
 757/1ــ عن ٍ
َ
اب َثالث ًا».
أنس رضي اهلل عنه أنَّ رسول اهلل
س في َّ
«كان يت َن َّف ُ

متفق عليه.

ِ
اإلناء.
س َخا ِر َج
يعنيَ :ي َت َن َّف ُ

عباس رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل ^َ « :
 758/2ــ وعن ِ
ٍ
ال ت َْش َر ُبوا
ابن
رب الب ِعي ِرِ ،
ِ
نى َو ُث َ
ولك ِن ْ
اح َم ُدوا
الثَ ،و َس َّموا إذا َأ ْن ُت ْم َش ِر ْب ُت ْمَ ،و ْ
َواحد ًا َك ُش ِ َ
اش َر ُبوا َم ْث ٰ
إذا َأ ْن ُت ْم َر َف ْع ُت ْم» .رواه الترمذي وقال :حديث حسن().
ِ
متفق
س في
اإلناء»ٌ .
 759/3ــ وعن أبي َق َت َ
النبي «ن ََه ٰى أن ُي َت َن َّف َ
اد َة رضي اهلل عنه أن َّ
عليه.
ِ
س في ن ْف ِ
اإلناء.
س
يعنيُ :ي َت َن َّف ُ

هداية أ
الحاديث:

بي ^ « :هو أهنأ
ُّ )1
الس ّنة في الشرب أن يشرب ثالث ًا من اإلناء ،فإنه كما أخبر ال َّن ُّ
ُ
ُ
وأبرأ» .رواه أبو داود.
وأمرأ
يضر ،أما
إلى حفظ صحة األبدان ،فإذا جاء الماء دفع ًة واحدة ربما ّ
 )2دعوة الشريعة ٰ

األذى.
على مرات ،كان هذا أبرأ في إزالة العطش ،وأبعد عن
ٰ
إذا أرسله مراسلة ٰ
ِ
ِ
يب بِم ٍ
َ
 760/4ــ وعن ٍ
أنس رضي اهلل عنه أنَّ
وع ْن
اءَ ،
رسول اهلل ُأت َي بِ َلب ٍن قد ش َ َ
َ
ِ ِِ َ
يسا ِر ِه أبو بك ٍر رضي اهلل عنه َ ،
األع َرابِ َّي ،وقال:
ابيَ ،
طى ْ
وع ْن َ
فش ِر َبُ ،ث َّم أ ْع ٰ
َيمينه أ ْع َر ٌّ
متفق عليه .قولهِ :
«األي َم ُن َف َ
َ
يب» أيُ :خ ِل َط.
األ ْي َم ُن»ٌ .
«ش َ
ْ
ٍ
َ
رسول اهلل ُأتِ َي بِ
ٍ
سهل ِ
ِ
سعد رضي اهلل عنه أنَّ
شرابَ ،ف َش ِر َب
بن
 761/5ــ وعن
( )1الحديث إسناده ضعيف.
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اخ ،فقال للغُ المَِ :
هؤ َ
الم ،وعن َي َسا ِر ِه َأ ْش َي ٌ
ال ِء؟»
«أت َْأ َذ ُن لي َأنْ ُأ ْع ِط َي ُ
ِم ْن ُه َ
وع ْن َي ِمينِ ِه ُغ ٌ
رسول اهلل ^ في ِ
الغالم :ال واهلل ،ال ُأوثِر بِ َن ِ
ُ
صيبي ِم َ
يده .متفق
نك َأ َحد ًاَ ،ف َت َّل ُه
فقال
ُ
ُ
عليه.
الم هو ْاب ُن عباس رضي اهلل عنهما.
قولهَ « :ت َّل ُه» َأ ْيَ :و ًض ُ
عه ،وهذا الغُ ُ

هداية أ
الحاديث:

على التيامن في ّ
كل أمره وشأنه ،كما قالت عائشة رضي اهلل
 )1حرص ال َّن ِّ
بي ^ ٰ
عنها« :كان يعجبه التيامن في ِّ
كل شيء».
على الفاضل ،ألن أبا بكر رضي اهلل عنه أفضل من
بي ^ َّ
قدم المفضول ٰ
 )2ال َّن ُّ
الس ّنة .والموفّق من عباد اهلل من يجعل الس ّنة
األعرابي بال شك ،لكن التيامن هو ُّ

على أقواله ،وأفعاله ،وأحواله.
النبوية حاكمة في حياته ،وباعث ًة ٰ

فائـدة:

شاع بين أهل العلم قولهم« :ال إيثار في القربات» ،كما سبق نقله عن النووي

يرى بعض المحققين من العلماء جواز اإليثار بها.
ــ رحمه اهلل
تعالى ــ ،لكن ٰ
ٰ

تعالى ــ في كتابه الجامع النافع (زاد المعاد في
قال العالمة ابن القيم ــ رحمه اهلل
ٰ
الصدِّ ِ
هدي خير العباد) عند ذكره فوائد غزوة الطائف« :ومنها َ :ك َم ُ
يق َل ُه..
ال َم َح ّب ِة ِّ
ِ
الطائِ ِ
ير َة َأنْ َيدَ َع ُه ُه َو ُي َب ّش ُر ال ّنبِ ّي ^ بِ ُق ُدو ِم َوف ِْد ّ
َولهذا ن َ
فَ ...و َه َذا َي ُد ّل
َاشدَ ا ْل ُمغ َ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
القر ِ َ
َ
َ َ
َ
َ
لر ُج ِل
لر ُج ِل أنْ َي ْسأ َل أ َخا ُه أنْ ُي ْؤث َر ُه بِ ُق ْر َبة م ْن ُ َ
بَ ،وأن ُّه َي ُجوزُ ل ّ
َع َلى أن ُّه َي ُجوزُ ل ّ
ِ
َأنْ ي ْؤثِر بِ َها َأ َخا ُهَ ،و َقو ُل َم ْن َق َ ِ
ب ،لاَ َي ِ
َار بِا ْل ُق َر ِ
ص ّحَ .و َق ْد
ال م ْن ا ْل ُف َق َهاء :لاَ َي ُجوزُ الإْ ِيث ُ
ْ
ُ َ
آ َث َر ْت َعائِ َش ُة ُع َم َر ْب َن ا ْل َخ ّط ِ
اب بِدَ فْنِ ِه ِفي َب ْيتِ َها ِج َو َار ال ّنبِ ّي ^َ ،و َسأ َل َها ُع َم ُر َذلِ َك...
ِِ ِ
ِ
َ
الص ّ لأْ َ ِ
الس َؤ ُ
ال َولاَ لِ َذلِ َك
الر ُج ُل َغ ْي َر ُه َأنْ ُي ْؤث َر ُه بِ َم َقامه في ّ
ف ا ّول َل ْم ُي ْك َر ُه َل ُه ّ
َفإِ َذا َسأ َل ّ
ِ
َ
ين لِ َذلِ َكَ ...و َه ْل َه َذا إلاّ َك َر ٌم
الص َحا َب ِة َو َجدَ ُه ْم َغ ْي َر َكا ِر ِه َ
ير َة ّ
ا ْل َب ْذ ُلَ ...و َم ْن تَأ ّم َل س َ
ِ
ِ
لأِ ِ ِ
ِ
َار َع َلى ال ّن ْف ِ
يما
َو َس َخ ٌاء َوإِيث ٌ
س بِ َما ُه َو َأ ْع َظ ُم َم ْح ُبو َبات َها َت ْف ِريح ًا َ خيه ا ْل ُم ْسلمِ َ ،وت َْعظ ً
لِ َق ْد ِر ِهَ ...وت َْر ِغيب ًا َل ُه ِفي ا ْل َخ ْي ِر »...ا هـ .ملخص ًا.
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 112ــ باب كراهة ال�شرب من فم القربة ونحوها وبيان أ�نه
كراهة تنزيه ال تحريم
ٍ
اختِ َن ِ
ُ
رسول اهلل ِ
سعيد ُ
اث
الخ ْد ِر ِّي رضي اهلل عنه قال« :ن ََه ٰى
 762/1ــ عن أبي
عن ْ
األس ِق َي ِة».
ْ
يعنيَ :أنْ ْ
متفق عليه.
تك َس َر َأف َْو ُاهها ،و ُي ْش َر ُب ِم ْنهاٌ .
ُ
رسول اهلل َأن ُي ْش َر َب ِمن ِف ِّي
 763/2ــ وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه فال« :ن ََه ٰى
قاء أو ِ
الس ِ
متفق عليه.
الق ْر َب ِة»ٌ .
ِّ
ِ
ِ
ان بن ٍ
ٍ
ٍ
ثابت رضي اهلل عنهما
 764/3ــ وعن ُأ ِّم َثابِت َك ْب َش َة بِ ْنت َثابِت ُأ ْخت َح َّس َ ْ
ٍ ِ
ِ ِ ِ ٍ
ُ
يها
إلى ِف َ
علي رسول اهلل ^ َ ،ف َش ِر َب من في ق ْر َبة ُم َع َّل َقة َقائم ًاَ ،ف ُق ْم ُت ٰ
قالت« :دخل َّ
َف َق َط ْع ُت ُه» .رواه الترمذي وقال :حديث حسن صحيح.
ِ
ِ
ِ
االبتِ َذ ِ
ِ
الَ .وهذا
تتبر َك بِهَ ،وت َُصون َُه َع ِن ْ
َوإن ََما َق َط َع ْت َها ،ل َت ْح َف َظ َم ْوض َع َفمِ رسول اهلل ^ َ ،و َّ
ول َعلى َبي ِ
الج َوا ِز ،والحديثان السابقان لبيان األفضل واألكمل ،واهلل أعلم.
الح ِد ُ
ان َ
َ
يث َم ْح ُم ٌ ٰ َ

غريب الحديث:

األسقية :جمع سقاء ،والمراد :المتخذ من الجلد صغير ًا كان أو كبير ًا.
من ِفي :من فم.

هداية أ
الحاديث:

 )1النهي عن إمالة أفواه األسقية والشرب منها ،خشية وجود أشياء مؤذية في الماء
داخل السقاء.
ثم
فم السقاء ،ألن ذلك ُينتن اإلناء ،أما من
ّ
 )2النهي خاص بمن باشر ُ
فمه َ
صب ّ
شرب ،فال بأس به.
 )3جواز شرب اإلنسان قائم ًا إذا دعت الحاجة لذلك ،فيكون ارتكاب النهي لحاجة.
على
 )4جواز التبرك بآثار ال َّن ِّ
بي ^ الصحيحة  ،وحرص الصحابة رضي اهلل عنهم ٰ
االحتفاظ بآثاره ليتبركوا بها ،أما غيره ^ فال ُيتبرك بشيء من بدنه أو آثاره ،فهذا
من خصائص رسول اهلل ^ ،لما شرفه اهلل به من مقام النبوة.

باب كراهة النفخ يف ال�رشاب
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 113ــ باب كراهة النفخ في ال�شراب
ٍ
َ
سعيد ُ
بي ن ََه ٰى َع ِن ال َّن ْفخِ في
 765/1ــ عن أبي
الخ ْد ِّ
ري رضي اهلل عنه أنَّ ال َّن َّ
اب ،فقال َر ُج ٌل :ال َق َذا ُة أراها في اإلناء؟ فقالَ :
الش َر ِ
«أ ْه ِرق َْها» قال :إنِّي ال َأ ْر َو ٰى ِم ْن
َّ
س َو ِ
اح ٍد؟ قالَ « :ف َأبِ ِن ال َقدَ َح إذ ًا َع ْن ِف َ
َن َف ٍ
يك» .رواه الترمذي وقال :حديث حسن
صحيح.

 766/2ــ وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنَّ ال َّنبي ^ نهى َأنْ ي َت َن َّفس في اإلن ِ
َاء،
ٰ ُ َ
َّ
َأو ي ْن َف َخ ِف ِ
يه .رواه الترمذي وقال :حديث حسن صحيح.
ْ ُ

غريب الحديث:

القذاة :ما يسقط في الشراب ،مثل العود الصغير أو ما أشبه ذلك.
َأبِن القدح :أبعده عن فمك.

هداية أ
الحاديث:

حتى في جزئيات آداب الشرب
 )1الشريعة اإلسالمية كاملة من جميع الوجوهٰ ،
والطعام.

وضارة ،وهذا فيه دفع
 )2النهي عن النفخ في اإلناء خشية خروج أشياء مؤذية
ّ
شرع ُّ
أجل من دين اإلسالم؟!
للضرر،
وسعي لحفظ الصحة .فهل ٌ
ٌ
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 114ــ باب جواز ال�شرب قائم ًا وبيان أ� َّن أ
الكمل
أ
والف�ضل ال�شرب قاعد ًا
فيه حديث كبشة السابق.

مز َم،
بي ^ ِم ْن زَ َ
 767/1ــ وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قالَ :س َق ْي ُت ال َّن َّ
َف َش ِر َب َو ُه َو َقائِ ٌم .متفق عليه.
ِ
َ َ
النز ِ
ال ِ
على
 768/2ــ وعن َّ
بن َس ْب َر َة رضي اهلل عنه قال :أت َٰى َعل ٌّي رضي اهلل عنه ٰ
وقال« :وإنِّي َر َأ ْي ُت َر َ
َ
َب ِ
سول اهلل ^ َف َع َل َكما َر َأ ْي ُت ُمونِي
الر ْح َب ِةَ ،ف َش ِر َب َقائِم ًا،
اب َّ
َف َع ْل ُت» .رواه البخاري.

ِ
رس ِ
ْ
 769/3ــ وعن ِ
ول اهلل ^
لى َع ْهد ُ
ابن ُع َ
مر رضي اهلل عنهما قال :ك َّنا نَأ ُك ُل َع ٰ
َون َْح ُن نَمشي ،ون َْش َر ُب ون َْح ُن ِق َي ٌام .روا ُه الترمذي ،وقال :حديث حسن صحيح.
 770/4ــ وعن عمرو بن شعيب عن ِ
يت
أبيه عن جدِّ ه رضي اهلل عنه قالَ :ر َأ ُ
ول اهلل ي ْشر ُب َقائِم ًا َو َق ِ
رس َ
اعد ًا .رواه الترمذي وقال :حديث حسن صحيح.
ُ
َ َ

غريب الحديث:

الرحبة :المكان المتسع ،وهي هنا رحبة الكوفة.

هداية أ
الحاديث:

 )1جواز الشرب قائم ًا للحاجة ،كما في أماكن الزحام ،أو أن يكون مورد الماء عالي ًا،
كما في حديث كبشة بنت ثابت المتقدم (.)764
يوضح
رأى الناس قد اجتنبوا أمر ًا أو شيئ ًا ،وهو يعلم جوازه ،أن ّ
على العالم إذا ٰ
ٰ )2
لهم وجه الصواب فيه.

َ
أنس رضي اهلل عنه ِ
 771/5ــ وعن ٍ
الر ُج ُل
بي ^ أن َُّه« :ن ََه ٰى أنْ َي ْش َر َب َّ
عن ال َّن ِّ
فاألكل؟ َ
ُ
قال :ذلك َ
أش ُّر ــ َأ ْو َأ ْخ َب ُث ــ رواه مسلم.
َقائِم ًا» .قال قتادةَ :ف ُق ْل َنا ألنَس:
الش ْر ِ
بي ^ زَ َج َر ِ
ب َقائم ًا.
عن ُّ
وفي رواية له :أنَّ ال َّن َّ
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ول اهلل ^َ « :
 772/6ــ وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قالَ :
رس ُ
ال َي ْش َر َب ْن َأ َحدٌ
قال ُ
ِم ُ
من ن َِس َي َف ْل َي ْس َت ِقئ» .رواه مسلم.
نك ْم َقائِم ًاَ ،ف َ

هداية أ
الحاديث:

 )1النهي عن الشرب قائم ًا يفيد الحرمة ،لكن ُيفعل الحرام أحيان ًا للحاجة.
َ
الرجل أن يستقيء يؤكد النهي الشديد عن الشرب قائم ًا.
بي
 )2إنَّ أمر ال َّن ِّ
تنبيـه:

تعالى في التبويب« :جواز الشرب قائم ًا ،وبيان أن
ما قاله المصنف رحمه اهلل
ٰ

بي
األكمل واألفضل الشرب قاعد ًا» ال يتفق مع ظاهر النصوص الواردة ،ألنَّ ال َّن َّ
^ إنما شرب قائم ًا عند حاجته لذلك ،فيجوز الشرب قائم ًا مع وجود الحاجة،
على الشرب قائم ًا ،منها:
واألحاديث كثيرة في الوعيد ٰ

«نهى أن يشرب الرجل قائم ًا»« ،زجر عن الشرب قائم ًا»« ،ال
ما أورده المصنف:
ٰ

يشربن أحد منكم قائم ًا ،فمن نسي فلستقئ» ،ومنها أمره ^ بالشرب قاعد ًا ،كما

قال ^ ألبي هريرة رضي اهلل عنه في قصة طويلة« :اقعد واشرب» .فمن هذا النهي
الم َن َّوع عن الشرب قائم ًا ،واألمر المؤكد بالشرب قاعد ًا؛ يتبين أن الواجب المتعين
ُ

عارض كزحام أو عدم إمكان الجلوس مث ً
ٍ
ال .واهلل أعلم.
هو الشرب قاعد ًا ،إال ألم ٍر
جاء في كتاب (فتح الباري شرح صحيح البخاري) البن حجر العسقالني:

إذا م����ا ش���رب���ت ف���اق���ع���د تفز

وق�����د ص���ح���ح���وا ش���رب���ه قائم ًا

ب��س��ن��ة ص���ف���وة خ���ي���ر الحجاز
وإن����م����ا ذاك ل���ب���ي���ان الجواز
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 115ــ باب ا�ستحباب كون �ساقي القوم آ�خرهم �شرب ًا
اقي ا ْلقو ِم ِ
عن ال َّنبي ^ قال« :س ِ
 773/1ــ عن أبي قتاد َة رضي اهلل عنه ِ
آخ ُر ُه ْم
َ
ْ
ِّ
ُش ْرب ًا» .رواه الترمذي وقال :حديث حسن صحيح.

هداية الحديث:

على اإلنسان أن يخدم إخوانه بسقيهم ،وأن يكون آخرهم شرب ًا ،من أجل أن
ٰ )1
على نفسه.
يكون ُم ْؤثر ًا لهم ٰ

على الصبر ،والتواضع لآلخرين.
حث َّ
ّ )2
على تعويد النفس ٰ
الشريعة أتباعها ٰ

باب جواز ال�رشب من جميع ا ألواين الطاهرة غري الذهب والف�ضة
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 116ــ باب جواز ال�شرب من جميع أ
الواني الطاهرة غير الذهب
والف�ضة ،وجواز الكرع
ــ وهو ال�شرب بالفم من النهر وغيره بغير �إناء وال يد ــ
وتحريم ا�ستعمال �إناء الذهب والف�ضة في ال�شرب
أ
والكل والطهارة و�سائر وجوه اال�ستعمال
نس رضي اهلل عنه قالَ :ح َضر ِ
 774/1ــ َع ْن َأ ٍ
ام َم ْن َ
الدا ِر
يب َّ
الصالةَُ ،ف َق َ
كان َق ِر َ
ت َّ
َ
ول اهلل ^ بِ ِم ْخ َض ٍ ِ ِ
إلى َأ ْه ِل ِهَ ،و ِ
ارةَ ،ف َصغُ ر ِ
بق َي َق ْو ٌمَ ،ف ُأتِ َي َر ُس ُ
ضب َأنْ
الم ْخ ُ
ب م ْن ح َج َ
َ
ٰ
يبس َط ِف ِ
يه َك َّف ُهَ ،ف َت َو َّض َأ ال َق ْو ُم ُك ُّل ُه ْمَ .قا ُلواَ :ك ْم ُك ْن ُت ْم؟ َق َ
متفق عليه.
ادةًٌ .
ين َو ِز َي َ
الَ :ث َمانِ َ
َْ ُ
هذه رواية البخاري.
اءَ ،ف ُأتِي بِ َقدَ حٍ رحراحِ ِف ِ
َاء ِم ْن َم ٍ
«أنَّ ال َّنبي ^ َد َعا بإن ٍ
ٍ
رواية له ولمسلمَ :
يه
وفي
َ ْ َ
َ
َّ
ِ
َ ِ ِ
ِ
ٍ
َ
َ
الماء َي ْن ُب ُع ِم ْن َب ْي ِن
إلى
َش ْي ٌء م ْن َماءَ ،ف َو َض َع أ َصاب َع ُه فيهَ .قال أنسَ :ف َج َع ْل ُت أن ُْظ ُر ٰ
ِ
ين».
َأ َصابِ ِع ِهَ ،ف َح َز ْر ُت َم ْن ت ََو َّض َأ ِم ْن ُه َما َب ْي َن
إلى الث ََّمانِ َ
السبع َ
ين ٰ
 775/2ــ وعن ِ
بن ٍ
زيد رضي اهلل عنه قالَ :
عبد اهلل ِ
«أت َٰى رسول اهلل ^ َ ،ف َأ ْخ َر ْج َنا
ِ
َ
البخاري.
َل ُه َما ًء من ْ
تو ٍر م ْن ُص ْف ٍر َف َت َو َّضأ» .رواه ُ
«الص ْفر» بضم الصاد ،ويجوز كسرها ،وهو النحاس ،و«ال َّت ْور» :كالقدح ،وهو
ُّ

بالتاء المثناة من فوق.

غريب الحديث:

ِ
الم ْخ َضب :إناء من حجارة.
َر ْحراح :واسع قريب القعر.

هداية أ
الحاديث:

 )1جواز الوضوء والغسل في ِ
الم ْخضب والقدح والخشب والحجارة والنحاس،
فاألصل في جميع األواني ِ
الح ُّل والطهارة.
بي ^  ،وهي تكثير الماء ونبعه من بين أصابعه.
 )2بيان آية من آيات ال َّن ِّ
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َ
َ
لى َر ُج ٍل ِم َن
 776/3ــ وعن جاب ٍر رضي اهلل عنه أنَّ َر ُسول اهلل ^ َد َخ َل َع ٰ
ِ
رس ُ
ول اهلل ^« :إنْ َك َ
ات هذه ال َّل ْي َل َة
ان ِع ْندَ َك َم ٌاء َب َ
األن َْصا ِرَ ،
وم َع ُه صاح ٌب َل ُه ،فقال ُ
«الش ُّن»ِ :
الق ْر َبة.
في َش َّن ٍة َوإلاَّ َك َر ْع َنا» .روا ُه البخاريَّ .

غريب الحديث:

َك َر ْعنا :تناولنا اإلناء بالفم من غير إناء وال كف.

هداية الحديث:

 )1بيان ُيسر الشريعة في صفة الشرب.
ّ )2
على تحريمه.
كل ما خلقه اهلل في األرض فهو مباح ،إال ما قام الدليل ٰ
َ
الح ِري ِر والدِّ َيباجِ
بي ^ ن ََهانَا َع ِن َ
 777/4ــ وعن حذيف َة رضي اهلل عنه قال :إنَّ ال َّن َّ
وهي َل ُكم في ِ
ِ
وقالِ :
ب ِ
ب في آنِ ِ
والف َّض ِةَ ،
الذ َه ِ
والش ْر ِ
ية َّ
اآلخ َر ِة».
ُّ
«ه َي َل ُه ْم في ُّ
الدن َْياْ َ ،
متفق عليه.
رس َ
ول اهلل قال« :ا َّل ِذي َي ْش َر ُب في آنِ َي ِة
 778/5ــ وعن ُأ ِّم سلم َة رضي اهلل عنها أنَّ ُ
ِِ
ِ ِ
َار َج َه َّن َم» .متفق عليه.
الف َّضة إنَّما ُي َج ْر ِج ُر في َب ْطنه ن َ
وفي رواية لمسلم« :إنَّ ا َّل ِذي ي ْأ ُك ُل َأو ي ْشر ُب في آنِي ِة ِ
والذ َه ِ
الف َّض ِة َّ
ب».
َ
َ
ْ َ َ
«م ْن َش ِر َب في إن ٍ
ٍ
َاء ِم ْن َذ َه ٍ
ب َأ ْو ِف َّض ٍة َفإن ََّما ُي َج ْر ِج ُر في َب ْطنِ ِه نَار ًا ِم ْن
وفي
رواية لهَ :
َج َه َّن َم».

غريب الحديث:

يجرجر :الجرجرة :صوت الطعام والشراب وهو ينحدر في البلعوم.

هداية أ
الحاديث:

 )1تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة ،والنهي عن استعمالها في األكل ،والع ّلة
في ذلك ّبينها رسول اهلل ^ فقال« :هي لهم في الدنيا ،وهي لكم في اآلخرة».
 )2تحريم لبس الحرير والديباج على الرجال ألن ذلك من سمات الك ّفار ولباسهم
وزي
زي عباد الرحمن ّ
إلى حصول الفرقان بين ّ
الخاص ،ولهذا دعت الشريعة ٰ
عباد الشيطان.
بشرى ألهل اإليمان الذين يمتثلون أمر اهلل وأمر رسوله ^ بأن لهم الج ّنة.
)3
ٰ

باب ا�ستحباب الثوب ا ألبي�ض ،وجواز ا ألحمر وا ألخ�رض
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كتاب اللبا�س
والخ�ضر أ
الحمر أ
البي�ض ،وجواز أ
 117ــ باب ا�ستحباب الثوب أ
وال�صفر
أ
وال�سود ،وجوازه من قطن وكتان و�شعر و�صوف وغيرها �إال الحرير
َ
تعالى ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ
قال اهلل
ٰ
تعالى ﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﮀ ﮁ﴾ [ األعراف ،]26 :وقال
ٰ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾ [النحل.]81 :

هداية آ
اليات:

وتعالى أن جعل بني آدم محتاجين ل ّلباس؛ لتغطية العورة
 )1من حكمة اهلل سبحانه
ٰ
الظاهرة ،ومحتاجين ِ
هلل
التقوى؛ للعورة الباطنة ،وهي المعاصي.
للباس
فذكر ا ُ
ٰ
َ
تعالى نوعين من اللباس :نوع ًا ظاهر ًا حسي ًا ،ونوع ًا باطن ًا معنوي ًا.
ٰ
توار ٰى به العورة ،وقسم كمالي ــ وهو
 )2اللباس الحسي قسمان :قسم ضروري َ
الريش ــ لباس الزينة.
على
التقوى ،وهو اللباس المعنوي ،خير
 )3لباس
ٰ
وأبقى من اللباس الظاهر ،فيجب ٰ
ٰ
ويجمله.
ويزينه
العبد أن يعتني بلباس
ٰ
التقوىّ ،
ّ
رس َ
 779/1ــ وعن ِ
عب ٍ
ول اهلل ^ قال« :ا ْل َب ُسوا ِم ْن
اس رضي اهلل عنهما أنَّ ُ
ابن َّ
ِ
اضَ ،فإن ََّها ِم ْن َخ ْي ِر ثِ َيابِ ُك ْمَ ،و َك ِّف ُنوا ِفيها َم ْوت ُ
الب َي َ
َاك ْم» .روا ُه أبو داود ،والترمذي
ث َيابِ ُك ُم َ
وقال :حديث حسن صحيح.
وعن َس ُم َر َة رضي اهلل عنه قالَ :
رس ُ
الب َي َ
اض،
 780/2ــ ْ
قال ُ
ول اهلل ^« :ا ْل َب ُسوا َ
طهر َ
َ
وأ ْط َي ُبَ ،
وك ِّف ُنـوا ِفيها َم ْوت ُ
َاك ْم» .رواه النسائي ،والحاكم وقال :حديث
فإن ََّها أ َ ُ
صحيح.

هداية أ
الحاديث:

أزكى وأطيب ،ألنها ّ
على الوضاءة والنور ،ونقاء
 )1خير الثياب البيض ،وهي
تدل ٰ
ٰ
على البسه.
األمة بأفرادها ،وصفاء عقيدتها ،فإن للباس أثر ًا ٰ
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 )2يجب االعتناء بهيئة كفن الميت ،ألن للميت حرم ًة.
ِ
«كان َر ُس ُ
البراء رضي اهلل عنه قالَ :
ول اهلل ^ َم ْر ُبوع ًاَ ،و َل َق ْد َر َأ ْي ُت ُه
 781/3ــ وعن
ٍ
فق عليه.
ار َأ ْي ُت َش ْيئ ًا َق ُّط َأ ْح َس َن ِم ْن ُه» .م َّت ٌ
في ُح َّلة َح ْمرا َء َم َ
ب ِ ِ
َ
وه ِ
النب َّي ^ بِ َم َّك َة
 782/4ــ وعن أبي ُج َح ْي َف َة ْ
بن َع ْبد اهلل رضي اهلل عنه قالَ :رأ ْي ُت َّ
الل بِ َوضوئهَ ،ف ِم ْن ن ِ
األب َطحِ في ُق َّب ٍة َل ُه َح ْم َرا َء ِم ْن َأ َدمٍَ ،ف َخ َر َج بِ ٌ
َاضحٍ ونَائِ ٍلَ ،ف َخ َر َج
َو ُه َو بِ ْ
وع َلي ِه ُح َّلة َحم ُ َ َ
اض َسا َق ْي ِهَ ،ف َت َو َّض َأ َو َأ َّذ َن بِ ٌ
إلى َب َي ِ
اللَ ،ف َج َع ْل ُت
ْ
بي ^ َ ْ
راءَ ،كأنِّي أن ُْظ ُر ٰ
ال َّن ُّ
ِ
ُ ِ
ِ ً
لى ال َف َ
الحِ ُ ،ث َّم
هاه َنا
ُ
َأ َت َت َّب ُع َفا ُه ُ
لى َّ
الصالةَ ،ح َّي َع ٰ
وهاهنا ،يقول َيمين ًا وش َماالَ :ح َّي َع ٰ
الك ْل ُب ِ
والح َم ُار َ
ُر ِك َز ْت َل ُه َع َن َزةٌَ ،ف َت َق َّد َم َف َص َّلى َي ُمر َب ْي َن َيدَ ْي ِه َ
فق عليه.
ال ُي ْم َن ُع .م َّت ٌ
ٰ
النون :نحو الع َّكازَ ةِ.
«الع َن َزةُ» بفتحِ
َ
ِ ْ ُ ُ

غريب الحديث:

َم ْر ُبوع ًا :لم يكن طوي ً
إلى الطول أقرب.
ال وال قصير ًا ،وكان ٰ

ُح َّلة :ثوب له ظهارة وبطانة من جنس واحد.

َْ
منى قدر ميل ،وهو
األبطح :مكان فسيح من أرض مكة المكرمة ،بينه وبين ٰ
المشهور اليوم بحي المعابدة.
ُق َّبة :خيمة.
َأ َدم :جلد.

َن ِ
اضح :يرش الماء.
نائِل :مصيب منه وآخذ.

ُر ِك َز ْتُ :غ ِرزَ ْت.

هداية أ
الحاديث:

 )1جواز لباس األحمر والصالة فيه ،بشرط أال تكون حمرته خالصة.
 )2جواز اتخاذ األخبية من اللون األحمر ،ألن ُق ّبة رسول اهلل ^ كانت من جلد لونه
أحمر.
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فائـدة:

تعالى ــ في (زاد المعاد في هدي خير العباد ^):
قال ابن ّقيم الجوزية ــ رحمه اهلل
ٰ
إزار ورداء ،وال تكون ح ّلة إال اسم ًا للثوبين مع ًا،
«ولبس ^ ح ّلة حمراء ،والح ّلة ٌ
َ

ظن أنها حمراء بحت ًا ال يخالطها غيره ،وإنما الح ّلة الحمراء :منسوجة
وغلط من ّ
بخطوط ُح ْم ٍر مع ُس ْو ٍد ،وهي معروفة بهذا االسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر،

نهى
وإال فاألحمر البحت
منهي عنه ّ
بي ^ ٰ
أشد النهي ،ففي صحيح البخاري «أنَّ ال َّن َّ
ٌّ
عن المياثر الحمر» ،وفي جواز لبس األحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر ،أما
بي ^ أنه لبس األحمر القاني؟».
كراهته فشديدة جد ًا ،فكيف ُي ّ
ظن بال َّن ِّ
رس َ
فاع َة ال َّت ْي ِم ِّي رضي اهلل عنه َق َ
ول اهلل ^
 783/5ــ وعن أبي ِر ْم َث َة ِر َ
الَ :ر َأ ْي ُت ُ
ران .روا ُه أبو داود ،والترمذي بإس َن ٍ
ثوبان َأ ْخ َض ِ
ِ
اد صحيحٍ .
وع َل ْي ِه
ُ
ْ
رس َ
ام ٌة
ول اهللِ َد َخ َل َي ْو َم َف ْتحِ َم َّك َة َو َع َل ْي ِه ِع َم َ
 784/6ــ وعن جاب ٍر رضي اهلل عنه أنَّ ُ

َس ْو َد ُاء .روا ُه مسلم.

ٍ
ٍ
سعيد عم ِرو ِ
إلى
 785/7ــ وعن أبي
بن ُح َر ْيث رضي اهلل عنه قال :كأنِّي ُ
أنظر ٰ
َ
ِ
تفي ِه .رواه مسلم.
رسول اهلل ^ َ
ام ٌة َس ْو ٌ
وع َل ْي ِه ِع َم َ
داءَ ،ق ْد أ ْر َخ ٰى َط َر َفيها َب ْي َن َك ْ
َ
وفي رواية له :أنَّ
امة َس ْو َد ُاء.
اسَ ،و َع َل ْي ِه ِع َم َ
رسول اهلل ^ َخ َط َب ال َّن َ

هداية أ
الحاديث:

 )1جواز لبس الثياب الخضر والسود ،وإن كان اللباس األبيض أفضل منها.
 )2جواز لبس ِ
العمامة السوداء في الخطبة وفي غيرها ،دون اتخاذها عادة ،ألن
للس ّنة.
على لبس السواد صار شعار ًا لبعض الطوائف المخالفة ُّ
المداومة ٰ
ُ
رسول اهلل ^ في ثالثة أ ْث َو ٍ
اب
 786/8ــ وعن عائش َة رضي اهلل عنها قالتُ :ك ِّف َن
يص َو ِ
ِ ٍ ِ
ٍ
متفق عليه.
ام ٌةٌ .
س َ
فيها َق ِم ٌ
الع َم َ
بيض َس ُحول َّية م ْن ُك ْر ُسفَ ،ل ْي َ

ِ
ِ
ثياب ُت ْنسب إلى َس ُح ٍ
ول:
«الس ُحول َّي ُة» بفتحِ السين وضمها وضم الحاء المهملتينَ ٌ :
َ
ٰ
ٍ
«و ُ
بالي ِ
الك ْر ُسف»ُ :
الق ْطن.
منَ .
َق ْر َية َ
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ُ
ذات َغدَ ٍاةَ ،و َع َل ْي ِه ِم ْر ٌط ُم َر َّح ٌل ِم ْن
 787/9ــ وعنها قالتَ :خ َر َج
رسول اهلل ^ َ
َش ْع ٍر َأ ْس َود .رواه مسلم.
ِ
رحل» بالحاء المهملةُ :هو الذي فيه
كساء،
«المرط» بكسر الميم :وهو
ٌ
«والم َّ
ُ
ِ
،و ِه َي األكْ َو ُار.
صور ُة ِرحال
اإلبل َ
 788/10ــ وعن الم ِغ ِ
يرة ِ
كنت مع رسول اهلل ^
بن ُش ْعب َة رضي اهلل عنه قالُ :
ُ
«أ َمع َك َم ُاء؟ » قلت :نَعمَ ،ف َن َز َل عن ِ
راح َلتِ ِه َ ،ف َم َش ٰى
ذات لي َل ٍة في مسي ٍر ،فقال ليَ َ :
َ ْ
حتى تَوار ٰى في س ِ
اإلداو ِةَ ،فغَ َس َل َو ْج َهه َو َع َل ْي ِه
واد ال َّل ْي ِل ،ثم جا َءَ ،ف َأف َْرغْ ُت ع َل ْي ِه ِم َن
َ
َ
ٰ َ َ
ِ
ٍ
الج َّب ِة،
اع ْي ِه منها ح َّت ٰى ْ
طع أنْ ُي ْخ ِر َج ِذ َر َ
أخ َر َج ُه َما ِم ْن َأ ْس َف ِل ُ
ُج َّب ٌة م ْن ُصوف ،فلم َي ْس َت ْ
ِ
اعي ِه َو َمس َح بِر ْأ ِسه ،ثم َأ ْه َوي ُت َ
أل َنز َع ُخ َف ْي ِهَ ،
«د ْع ُه َما َفإنِّي َأ ْد َخ ْل ُت ُه َما
فقالَ :
ْ
َ
َ
ّ
َفغَ َس َل ذ َر َ ْ
َط ِ
متفق عليه.
وم َس َح َع َل ْي ِه َماٌ .
اه َرت َْي ِن»َ ،
وع َلي ِه ُجب ٌة ِ
ٍ
شام َّي ٌة َض ِّي َق ُة ا ْل ُك َّم ْي ِن.
وفي روايةَّ ْ َ :
روايةَ :أنَّ ِ
ٍ
هذه ا ْل َق ِ
ض َّي َة كانت في َغ ْز َو ِة ت َُب َ
وك.
وفي

غريب الحديث:

اإلداوة :المطهرة ،وهي إناء صغير من جلد ُيتخذ للماء.

هداية أ
الحاديث:

 )1وصف كفن رسول اهلل ^.

تيسر ،وال ُيجعل في الكفن
 )2األفضل أن ُيكفن األموات في الثياب البيض ،إن ّ
قميص وال عمامة.
ٌ

ٍ
ملتزم بوقت ،أو مناسبة ،كما ُيفعل في
تخصيص
 )3جواز لبس الثوب األسود ،دون
ٌ
المآتم ،أو في مناسبات االستقبال الرسمية.
ِ
ٍ
وضوء ،أن يمسح
طهارة
على
 )4الرخصة الشرعية َ
لـمن كان البس ًا خ َّف ْين أو جور َب ْين ٰ
عليهما ،وهو أفضل من أن يخلعهما ويغسل قدميه.

على وضوئه ،وجواز االستعانة باآلخرين عند الوضوء.
 )5جواز إعانة المتوضئ ٰ
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 118ــ باب ا�ستحباب القمي�ص
ِ
 789/1ــ عن ُأ ِّم َسلم َة رضي اهلل عنها قالت :كان َأ َح َّب الث ِ
رسول اهلل
إلى
ِّياب ٰ

ميص .رواه أبو داود ،والترمذي وقال :حديث حسن.
^ ال َق ُ

غريب الحديث:

القميص :هو الثوب المعروف في بعض البالد بالجالبية أو الدشداشة.

هداية الحديث:

 )1استحباب لبس القميص؛ ألن رسول اهلل ^ كان يلبسه ،وكان أحب الثياب
إليه.

بي ^.
 )2لبس ما هو أستر للعورة هو هدي ال َّن ِّ

526

والزار
باب �صفة طول القمي�ص والكم إ

والزار وطرف العمامة ،وتحريم
 119ــ باب �صفة طول القمي�ص والكم إ
�إ�سبال �شيء من ذلك على �سبيل الخيالء ،وكراهته من غير خيالء

بنت يزيدَ األنصا ِرية رضي اهلل عنها قالت« :كان ُكم ِ
 790/1ــ عن أسما َء ِ
قم ِ
يص
ّ
ُّ
ِ
الر ُس ِغ» .رواه أبو داود ،والترمذي وقال :حديث حسن().
إلى ُّ
رسول اهلل ^ ٰ

هداية الحديث:

إلى الرسغ ،والرسغ عند
 )1بيان الهدي النبوي في طول كم القميص؛ بأن يكون ٰ
مفصل الكف مما يلي أول الساعد.
عامة شؤونه ،ومن ذلك هيئة اللباس
 )2المؤمن السعيد هو من
ٰ
اقتدى برسول اهلل ^ في ّ
ومقداره.

«م ْن َج َّر َث ْو َب ُه ُخ َيال َء
بي ^ قالَ :
 791/2ــ وعن ابن ُع َ
مر رضي اهلل عنهما أنَّ ال َّن َّ
َلم ي ْن ُظ ِر اهلل إليه يو َم ِ
َ
رسول اهلل ،إنَّ إزاري
ام ِة» ،فقال أبو بكر رضي اهلل عنه :يا
الق َي َ
ْ َ
َْ
اهدَ ُه ،فقال له رسول اهلل ^« :إن َ
َّك َل ْس َت ِم َّم ْن َي ْف َع ُل ُه ُخ َيـال َء».
َي ْس َت ْر ِخي إلاَّ َأنْ َأت ََع َ
وروى مسلم بعضه.
رواه البخاري،
ٰ

َ
 792/3ــ وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه أنَّ
رسول اهلل ^ قال« :ال َي ْن ُظ ُر اهللُ َي ْو َم
ا ْل ِقي َ ِ
لى َم ْن َج َّر إِزَ َار ُه َب َطر ًا» .متفق عليه.
َ
امة إِ ٰ
«ما َأس َف َل ِم َن ا ْل َكعبين ِم َن اإلزا ِر ِ
 793/4ــ وعنه ِ
ففي ال َّنا ِر».
بي ^ قالْ َ :
ْ َْ
عن ال َّن ِّ
البخاري.
رواه
ّ
َ
ذر رضي اهلل عنه ِ
ٌ
هلل
بي ^ قال:
«ثالثة ال ُي َك ِّل ُم ُه ُم ا ُ
 794/5ــ وعن أبي ٍّ
عن ال َّن ِّ
لهم َع َذ ٌ َ ِ
الق ِ
يو َم ِ
ُ
رسول اهلل
يم» َقالَ :ف َقرأها
يامة ،وال َي ْن ُظ ُر إِ َل ْيهمَ ،وال ُي َز ِّكي ِه ْمَ ،و ُ
اب أل ٌ
َْ
^ ثالث ِمرا ٍر .قال أبو ذر :خابوا َ ِ
«الم ْسبِ ُل،
ُ
ٍّ
وخس ُرواَ ،م ْن ُه ْم َيا َرسول الله؟ قالُ :
َ
ِ
الح ِ
الكاذ ِ
والم َّن ُ
ب» .رواه مسلم.
لف
الم َن ِّف ُق ِس ْل َع َت ُه بِ َ
انَ ،و ُ
ِ
«الم ْسبِ ُل إزَ َاره».
وفي رواية لهُ :

( )1الحديث إسناده ضعيف.
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غريب الحديث:

يجر ثوبه خيالء.
ُ
الم ْسبِل :المرخي ثوبه تحت الكعبين ،والذي ّ

على العباد.
يمن بما
الم َّنان :الذي ّ
أعطى ،ويذكر إحسانه ممت ّن ًا به ٰ
ٰ

هداية أ
الحاديث:

على وجهين:
 )1الناس في إسبال الثياب ٰ

يجر الثوب خيالء ،والثاني :أن ُينزل الثوب أسفل من الكعبين من غير
األول :أن ّ

خيالء.

هلل يوم القيامة ،وال ينظر
يجر ثوبه خيالء ُيعاقب بأربع عقوبات :ال يكلمه ا ُ
 )2الذي ّ
إليه ـ يعني نظرة رحمة ـ ،وال ُي ِّ
زكيه ،وله عذاب أليم.
متوعد بالنار.
 )3اإلسبال من غير خيالء كبيرة من كبائر الذنوب ،ألن فاعله
َّ
«اإلس َب ُ
ال في اإلزا ِر
بي ^ َقال:
ْ
 795/6ــ وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما عن ال َّن ِّ
نظ ِر اهلل إِ ِ
يص َو ِ
ام ِةَ ،م ْن َج َّر َش ْيئ ًا ُخ َيال َء َلم َي ُ
َوال َق ِم ِ
ام ِة» رواه أبو داود،
ليه َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
الع َم َ
ُ
ٍ
بإسناد صحيح.
والنسائي

هداية الحديث:

إلى القميص والعمامة ،فينبغي أن
 )1ليس اإلسبال في اإلزار فقط ،وإنما ّ
يتعد ٰى ٰ
يكون كم القميص للرسغ ،وطوله دون مجاوزة حدِّ الكعبين ،والعمامة دون
إطالة زائدة لطرفيها وذؤابتها ،ألن كل هذا من الخيالء.
جر ثوبه خيالء.
 )2بيان الوعيد الشديد لمن ّ
أيت َرج ً
 796/7ــ وعن أبي ُج َر ٍّي َجابِ ِر ِ
يص ُد ُر
بن ُس َليمٍ رضي اهلل عنه قالَ :ر ُ
ال ْ
اس َع ْن َر ْأيِ ِه ،ال َي ُق ُ
قلت :من هذا؟ قالوا :رسول اهلل
ول َشيئ ًا إلاَّ َصدَ ُروا عنه؟ ُ
ال َّن ُ
َ
رسول اهلل ــ َم َّرت َْي ِن ــ قال« :ال ت َُقل َع َ
قلتَ :ع َ
المَ ،ع َل ْي َك
الم يا
^ُ .
الس ُ
الس ُ
ليك َّ
ليك َّ
الس ُ ِ
أنت رسول الله؟ قال« :أنَا
قلتَ :
الم َع َل ْي َك» قالُ :
الس ُ
الم تح َّي ُة َ
الم ْوت َٰىُ ،قلَّ :
َّ
ام َس َن ٍة َفدَ َع ْوت َُه
رسول الله ،الذي إذا َأ َصا َب َك ُض ٌّر َفدَ َع ْوت َُه َك َش َف ُه َع ْن َكَ ،وإِذا َأ َصا َب َك َع ُ
الةَ ،ف َض َّلت ر ِ
ض َق ْف ٍر َأو َف ٍ
أنب َتها َ
نت بِ َأ ْر ٍ
اح َل ُت َكَ ،فدَ َع ْوتَه َر َّد َها َع َل ْي َك»
لك ،وإذا ُك َ
َ
ْ
َ
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بن َأ َحد ًا» َقالَ :ف َما َس َب ْب ُت َب ْعدَ ُه ُح ّر ًاَ ،و َ
ال َعبد ًا،
قالُ :
قلتْ :
إليَ .قال« :ال ت َُس َّ
اع َه ْد َّ
«و َ ِ
َحقرنَّ ِم َن المعر ِ
وف َشيئ ًاَ ،
َ
َو َ
ْت ُم ْن َب ِس ٌط
وأنْ تك ِّلم
أخاك وأن َ
ال َب ِعير ًاَ ،وال َشاةًَ .
ال ت َ
َ ُ
ْ
إِ ِ
وف ،وار َفع إزَ ار َك إلى نِص ِ
ذلك ِم َن المعر ِ
ف الس ِ
وجه َك ،إنَّ َ
إلى
اقَ ،فإن َأ َب َ
ليه ُ
ْ َ
ٰ ْ
َ ُ
َّ
يت َف ٰ
ِ
ال اإلزَ ا ِر؛ َفإِنَّها ِمن الم ِخ ِ
الم ِخي َل َةِ ،
وإي َ
َ
وإس َب َ
وإن
يلة ،وإِنَّ ا َ
هلل ال يح ُّب َ
َ
عبينَّ ،
اك ْ
الك َ
ذلك َع ِ
فيك َفال تُعير ُه بما تَع َلم ِ
فيه ،فإن ََّما َو َب ُ
ال َ
ْامرؤٌ َش َت َم َك َو َع َّي َر َك بِ َما َي ْع َل ُم َ
ليه».
َ ِّ ْ
ٍ
بإسناد صحيحٍ  ،وقال الترمذي :حديث حسن صحيح.
َرواه أبو داود والترمذي

غريب الحديث:

َس َنة :العام القحط الذي لم تنبت األرض فيه شيئ ًا.
ال َق ْفر :األرض التي ال ماء بها وال ناس.
ال َفالة :األرض التي ال ماء فيها.

إلي :العهد :الوصية المؤكدة.
ْ
اع َه ْد ّ
الم ِخيلة :االختيال والكبر واحتقار الناس والعجب.
َ

هداية الحديث:

وإلى رسوله ^ ،وحرمة الخروج
إلى اهلل
تعالىٰ ،
ٰ
 )1وجوب التحاكم في األمور ك ّلها ٰ
عن حكمهما.

الس ّنة في التحية واحدةٌ في األحياء واألموات ،وأما النهي المذكور عن قول:
ُّ )2
الموتى في الجاهلية.
«عليك السالم» لألحياء ،فألنها تحية
ٰ

فإلى الكعبين ،وال يزيد؛ ألن
إلى نصف الساق ،فإن أحب اإلطالة ٰ
 )3إزرة المؤمن ٰ
ذلك من اإلسبال.

على اإلنسان أن يكون متواضع ًا دائم ًا ،في لباسه ،ومشيته ،وهيئتهّ ،
وكل أحواله،
ٰ )4
تعالى رفعه.
ألن من تواضع هلل
ٰ

بي ^ ّأم َته ،يحصل له أمران نافعان:
 )5المتمثل لهذه اآلداب التي ع ّلمها ال َّن ُّ

بي ^ ،وهذا سبب لهداية العبد ﴿ﭡ ﭢ ﭣ﴾.
األول :امتثال أمر ال َّن َّ
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والثاني :التح ّلي بحسن الخلق ،وجمال الهيئة ،من خالل التأدب بهذه اآلداب

الشرعية ،التي هي ُ
سمة أهل اإلسالم الظاهرة.
فائدة نفيسة:

إلى آخر
قوله ^ في الحديث« :أنا رسول اهلل الذي إذا أصابك ّ
ضر فدعوته» ٰ
رد األمور ك ِّلها إلى اهلل تعالىِ ،
والضر،
والشر ،والنفع
فبيد ِه وحده الخير
الكالم ،معناه ُّ
ّ
ّ
ٰ
ٰ

ّ
عموم
ويؤكد بطالن هذا الوهم
يتوهم أحد أنَّ المراد بذلك هو رسول اهلل ^ ،
وال َّ
ُ
تعالى ،وقد ورد للحديث رواية عند اإلمام
إلى اهلل
ٰ
األدلة التي فيها تفويض األمر ٰ
لاَ
إلى اهلل وحده
أحمد في مسنده بلفظ« :قلت يا رسول اهلل! إ َم تدعو؟ قال :أدعو ٰ
ضر فدعوته كشفه عنك» الحديث .
الذي إن ّ
مسك ّ

رج ٌل ُي َص ِّلي ُم ْسبِ ٌل إزَ َار ُهَ ،قال
 797/8ــ وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :بينما ُ
َ
«اذهب َف َت َّ ْ
ثم جا َء ،فقال« :ا ْذ َه ْب َف َت َو َّضأ»
َله رسول اهلل ^َ :
وضأ» َف َذ َه َب َف َت َو َّضأّ ،
َ
مالك َأ َم ْرت َُه َأن َي َت َو َّضأ ،ثم َس َك َّت عنه؟ قال« :إنَّه َ
كان
رج ٌل :يا رسول اهلل،
فقال له ُ
ٍ
ُي َص ِّلي وهو ُم ِس ٌ
بإسناد
بل إزَ َار ُه ،وإنَّ اهللَ ال َيق َْب ُل َصال َة َر ُج ٍل ُمسبِ ٍل» .رواه أبو داود
على شرط مسلم().
صحيحٍ ٰ

هداية الحديث:

 )1وجوب تغيير المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة.
 )2الترهيب من الوعيد الشديد للمسبل ثوبه.
فائدة:

بالصالة ،ولبس الثوب
هي هنا
ٌ
خاص ّ
صالة المسبل صحيحة ،ولكنه آثم ،ألنَّ ال ّن َ

قي اهللَ ،
الصالة وغيرها ،فال
ّ
المحرم عام في ّ
َّ
على العبد أنْ ي ّت َ
يختص بها ،لكن ٰ
ِ
َ
وأ ّ
تعالى وسيلة لغضبه .والمؤمن الموفّق َمن يقتدي برسول اهلل
يتخذ من ن َعمِ اهلل
ال
ٰ
نهى عنه.
^ في فعله فيفعل ما َأم َر به ،وفي نهيه فيترك ما ٰ

( )1الحديث إسناده ضعيف.
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ِ
يس ِ
 798/9ــ وعن َق ِ
الد ْر َداء
بي قالَ :أ ْخ َبرني أبي ـ وكان َج ِليس ًا ألبي َّ
بن بش ٍر ال ّتغْ ل ِّ
ـ قال :كان بِ ِ
صح ِ
ُ
الح ْن َظ ِل َّية ،وكان
بي ^ يقال له
دم َ
سهل ُ
بن َ
شق َر ُج ٌل من َأ َ
اب ال َّن ِّ

رج ً
وتكبير
َسبيح
ُ
اس ،إن ََّما ُهو َصالةٌ َ ،فإِذا َف َر َغ َفإِن ََّما هو ت ٌ
الس ال َّن َ
ال ُم َت َو ِّحد ًا َق َّل َما ُي َج ُ
ٌ
رد ِ
رد ِ
اءَ :ك ِلم ًة َت ْن َف ُع َنا
حتى َي ْأتي َأ ْه َل ُهَ ،ف َم َّر بِ َنا
اء ،فقال له أبو َّ
ونحن ِعند أبي َّ
الد َ
الد َ
ُ
ٰ
وال ت َُض ُّر َكَ ،قالَ :ب َع َ
س في
ري ًةَ ،ف َق ِد َم ْ
تَ ،ف َجا َء َر ُج ٌل ِم ُ
ث رسول اهلل ^ َس َّ
نهمَ ،ف َج َل َ
ِ
جل ِ ِ
ِ
الم ْج ِل ِ
ين
إلى َج ْنبِهَ :ل ْو َر َأي َت َنا ِح َ
َ
س الذي َي ُ
س فيه رسول اهلل ^  ،فقال ل َر ُج ٍل ٰ
الم ِ
الع ُد ّوَ ،ف َح َم َل ُف ٌ
الغ َفا ِر ُّي،
ال َت َق ْي َنا ن ُ
الن َو َط َع َنَ ،ف َقالُ :خ ْذ َها ِم ِّنيَ ،و َأنا الغُ ُ
َحن َو َ
َرى في ِ ِ
َك ْي َ
آخ ُرَ ،فقالَ :ما َأ َر ٰى
مع بِذلك َ
فت ٰ
أجر ُهَ .ف َس َ
قوله؟ قالَ :ما َ
ْ
أرا ُه إِلاَّ َق ْد َب َط َل ُ
بِ َ ْ
س َأنْ ُي ْؤ َج َر
تى َس َ
«س ْب َحان اهلل! ال َب ْأ َ
مع رسول اهلل ^  ،فقالُ .
ذلك َبأس ًاَ ،ف َت َنازَ َعا َح ٰ
الدر َد ِ
َ
ذلكَ ،و َج َع َل َي ْر َف ُع َر ْأ َسه إِ ْلي ِه َو َي ُق ُ
اء ُس َّر بِ َ
ْت َس ِم ْع َت
ولَ :أن َ
و ُي ْح َمدَ » َف َر ْأي ُت أ َبا َّ ْ
ال ِ
ذلك ِم ْن رسول اهلل ^؟ فيقول :ن ََع ْم ،فما زَ َ
ُ
َ
ألقول َل َي ُبر َك َّن
يد َع َل ْي ِه َح َّت ٰى إِنِّي
يع ُ
ركب َت ْي ِه.
لى َ
َع ٰ
الدر َد ِ
اءَ :ك ِل َم ًة َت ْن َف ُع َنا َوال ت َُض ُّر َك ،قال :قال لنا
قالَ :ف َم َّر بِ َنا َي ْوم ًا َ
آخ َر ،فقال له أ ُبو َّ ْ
ِ
ِ ِ
لى َ
بالصدَ قة ال َي ْقبِ ُضها».
كالباسط َيدَ ه َّ
رسول اهلل ^ُ :
الخ ْي ِل َ
«الم ْنف ُق َع ٰ
الدر َد ِ
اءَ :ك ِل َم ًة َت ْن َف ُع َنا َو َ
ال ت َُض ُّر َك ،قال :قال رسول اهلل
ثم َم َّر بِ َنا َيوم ًا َ
آخ َر ،فقال له أ ُبو َّ ْ
ِ
ول ُج َّمتِ ِه َوإِ ْس َب ُ
األس ِد ُّي َلوال ُط ُ
ال إزَ ا ِر ِه»! َف َب َلغَ ُخ َريم ًا،
الر ُج ُل َخ َر ْي ٌم َ
^« :ن ْع َم َّ
َف َعج َلَ ،ف َأ َخ َذ َشفر ًة َف َق َط َع بها ُجم َت ُه إِلى ُأ َذني ِهَ ،ور َف َع إزَ ار ُه إلى َأن َْص ِ
اف َسا َق ْي ِه.
َ
َّ
َّ
َ
ٰ ْ
َ ٰ
الد ْر َد ِاءَ :ك ِل َم ًة َت ْن َف ُع َنا َو َ
الَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ال ت َُض ُّر َكَ ،ق َ
آخ َرَ ،ف َق َ
ول اهلل
ُث َّم َم َّر بِ َنا َي ْوم ًا َ
ال َل ُه َأ ُبو َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول« :إِن َُّكم َق ِ
^ َي ُق ُ
اد ُم َ
اس ُك ْم،
ون َع َل ٰى إِ ْخ َوان ُك ْمَ ،ف َأ ْصل ُحوا ِر َحا َل ُك ْمَ ،و َأ ْصل ُحوا ل َب َ
ْ
تكونُوا َ
ش َو َ
اسَ ،فإِنَّ اهلل َ
ح َّتى ُ
ام ٌة ِفي ال َّن ِ
ال ُي ِح ُّب ُ
ال ال َّت َف ُّح َ
الف ْح َ
ش».
كأن َُّك ْم َش َ
ٰ
ِ
فاخ َت َل ُفوا في تَوثِ ِ
ٍ
ٍ
َضعيف ِه ،وقد
يق ِه وت
بإسناد
رواه أبو داود
س بن بشرْ ،
حسن ،إلاَّ َق ْي َ
روى له مسلم().
ٰ

( )1الحديث إسناده ضعيف.

والزار
باب �صفة طول القمي�ص والكم إ

531

غريب الحديث:

ُم َت َو ِّحد ًا :يحب الوحدة واالنفراد عن الناس.
ِ
حتى بلغ المنكبين وسقط عليهما.
ُج َّمته :الشعر إذا طال ٰ

هداية الحديث:

 )1ال بأس أن يفتخر المؤمن أمام العدو بما هو جائز في الدين فعله ،ألن هذا مما
يغيظ األعداء ،وهو محمود.

بي ^ ،وامتثالهم إلرشاده ،فال َّت َش ُّبه بهم
 )2امتثال الصحابة رضي اهلل عنهم ألمر ال َّن ِّ
من عالمة اإليمان الصادق.

على اإلنسان أن يالحظ نفسه في ّ
حتى تتميز
حتى في جمال الثيابٰ ،
كل األمورٰ ،
ٰ )3
األمة اإلسالمية ِم ْن غيرها ِم َن األمم.
إلى
 )4إن تقصير الثياب بما يوافق ُّ
الس ّنة ليس قادح ًا في الجمال ،بل الشريعة دعت ٰ
والتجمل بما يتوافق مع هدي اإلسالم.
التزين
ّ
ّ
تنبيـه:
هلل ال يحب الفحش وال
الحديث ضعيف بهذا اللفظ ،وأما قوله ^« :فإنَّ ا َ

ناس من
بي ^ ٌ
ال َّت ُّ
«أتى ال َّن َّ
فحش» فقد رواه مسلم عن عائشة رضي اهلل عنها قالٰ :

وعليكم ،قالت عائشة :فقلت:
السام عليك يا أبا القاسمِ  ،فقال:
ُ
اليهود ،فقالواّ :
السام والذام ،فقال رسول اهلل ^ :يا عائشة ال تكوني فاحشة ...إنَّ اهلل 
وعليكم ّ
الفحش وال ال َّت َف ُّح َ
َ
ش ،فنزلت هذه اآلية ﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ال يحب

حتى فرغ».
ﮜ﴾ ٰ

رس ُ
 799/10ــ وعن أبي سعيد ُ
«إز َر ُة
ول اهلل ^ْ :
الخ ْد ِر ِّي رضي اهلل عنه قال :قال ُ
المس ِلمِ إلى نِص ِ
ف الس ِ
اح ـ فيما َب ْي َن ُه َو َب ْي َن َ
اقَ ،و َ
الك ْع َب ْي ِنَ ،فما َ
كان
أو ال ُج َن َ
ٰ ْ
ال َح َر َج ـ ْ
َّ
ُ ْ
َأ ْس َف َل ِم َن َ
الك ْع َب ِ
هلل إ َل ْي ِه»َ .روا ُه أ ُبو داود
ين َف ُه َو في ال َّنا ِرَ ،
وم ْن َج َّر َ
إزار ُه َب َطر ًا َل ْم َي ْن ُظ ِر ا ُ
ٍ
بإسناد صحيح.
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والزار
باب �صفة طول القمي�ص والكم إ

ول اهلل ^ ِ
ابن ُعمر رضي اهلل عنهما قالَ :مرر ُت َع َلى َر ُس ِ
 800/11ــ وعن ِ
وفي
َْ
َ
ٰ
الَ « :يا َع ْبدَ اهللْ ،ار َف ْع إزَ َار َك»َ ،ف َر َف ْع ُت ُهُ ،ث َّم َق َ
استِ ْر َخ ٌاءَ ،ف َق َ
الِ « :ز ْد»َ ،ف ِز ْد ُتَ ،ف َما
إزَ اري ْ
ِ
ال :إِ َ
ض ال َق ْومِ :إِلى َأ ْي َن؟ َف َق َ
اها َب ْعدَ .ف َق َ
السا َق ْي ِن .روا ُه
ال َب ْع ُ
ِز ْل ُت َأت ََح َّر َ
لى أن َْصاف َّ
ٰ
ٰ

ُمسلم.

 801/12ــ وعنه قالَ :
رس ُ
هلل إِ َل ْي ِه َي ْو َم
ول اهلل ^َ :
«م ْن َج َّر َث ْو َب ُه خيال َء َل ْم َي ْن ُظ ِر ا ُ
قال ُ
ِ
الق َي َام ِة».
َص َن ُع ال ِّن َس ُاء بِ ُذ ُيولِ ِه َّنَ ،ق َ
ت ُأ ُّم َس َل َم َةَ :ف َك ْي َ
الت :إذ ًا
ين ِش ْبر ًا»َ .ق ْ
َف َقا َل ْ
الُ « :ي ْر ِخ َ
فت ْ

ف َأ ْقدَ ُام ُه َّنَ .قالَ « :ف ُي ْر ِخي َن ُه ِذ َراع ًا َ
ت َ
َنك ِش ُ
ال َي ِز ْد َن» .روا ُه أبو داود ،والترمذي وقال:
ٌ
حديث حسن صحيح.

هداية أ
الحاديث:

أتى بمخالفة شديدة للشريعة ،سواء
إلى أسفل من الكعبين فقد ٰ
 )1من ترك ثوبه ينزل ٰ
على مجرد إسبال الثياب.
فعل ذلك خيالء أو لغير خيالء ،للوعيد الشديد الوارد ٰ

 )2قدما المرأة عورة ،في الصالة وغيرها ،فالمرأة تلبس من الثياب ما يستر عورتها
وال يظهرها.

عنهن ،فها هي أم المؤمنين رضي اهلل عنها
 )3كمال حياء الصحابيات رضي اهلل
ّ
تخشى أن ينكشف شيء من عورة النساء فتطلب مزيد الستر ،فأين هذا من تبرج
ٰ

بعض نساء المسلمين اليوم؟

فائدة:

تعالى ــ في حكم اإلسبال ،بين قصد الخيالء وعدم
تفريق المصنف ــ رحمه اهلل
ٰ

الخيالء ،ال يتفق مع النصوص الصريحة في النهي عن اإلسبال عموم ًا ،والظاهر أن

التفريق في النصوص إنما هو في عقوبة اإلسبال فقط ،أما الحكم فكالهما حرام.
وتتفاوت مرتبة حرمته ،واهلل أعلم.

باب ا�ستحباب ترك الرتفع يف الل ِّبا�س توا�ضع ًا
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 120ــ باب ا�ستحباب ترك الترفع في ال ِّلبا�س توا�ضع ًا
ِ
الب ِ
َق ْد َس َب َق في ِ
الع ْي ِ
اب
باب (فضل ُ
الجوعِ َو ُخ ُشونَة َ
ش) ُج َم ٌل َت َتع َّل ُق بِهذا َ
ِ
أنس رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
معاذ بن ٍ
«م ْن ت ََر َك
 802/1ــ وعن
ول اهلل ^ َقالَ :
القي َ ِ
ِ
ِ
ِ
لى ُرؤُ ِ
وس َ
الخالئِ ِق ،ح َّت ٰى
ال ِّل َب َ
اس تَواضع ًا هللَ ،و ْه َو َيقْد ُر َع َل ْيهَ ،د َعا ُه اهلل َي ْو َم َ
امة َع ٰ
ِ
الترمذي وقال :حديث حسن.
اإليمان َشا َء َي ْل َب ُس َها» .روا ُه
ُي َخ ِّي َر ُه ِم ْن َأ ِّي ُح َل ِل
ّ

هداية الحديث:

على العبد أن يلبس ما تقتضيه الحال ،فإن كان مع ٍ
أناس يلبسون متضع الثياب،
ٰ )1
المتعين ،أما
رفيع الثياب تواضع ًا هلل ،ومواسا ًة لمن كان حوله من الناس هو
فتر ُك ِ
ّ
ْ
إذا كان بين ٍ
أناس قد أغناهم اهلل ويلبسون نفيس الثياب ،فإنه يلبس نحو ثيابهم.

 )2تك ّفل اهلل  بتزيين من ترك الزينة ،تواضع ًا له ،وزهد ًا في الدنيا ،فالجزاء من
جنس العمل.
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باب ا�ستحباب التو�سط يف اللبا�س

 121ــ باب ا�ستحباب التو�سط في اللبا�س
وال يقت�صر على ما يزري به لغير حاجة وال مق�صود �شرعي
ب عن َأبِ ِ
يه َع ْن َجدِّ ِه رضي اهلل عنه قالَ :
 803/1ــ عن عم ِرو بن ُش َع ْي ٍ
قال
هلل ُي ِح ُّب َأنْ َي ٰ َ
َر ُس ُ
الترمذي ،وقال:
ثر نِ ْع َمتِ ِه َع َل ٰى َع ْبده»َ .روا ُه
ول اهلل ^« :إِنَّ ا َ
ّ
رى أ َ
ٌ
حديث حسن.

هداية الحديث:
وطعامه ،وشرا َبه ،من غير
لباسه،
َ
على اإلنسان أن يقتصد في جميع أحوالهَ :
ٰ )1
ٍ
جحود لل ِّن َعم.
يرى أثر نعمته على عبده ،سواء أكانت النعمة ما ً
ال أم علم ًا ،وإال
 )2إن اهلل يحب أن ٰ
ٰ
كان هذا من كتمان النعمة.

باب حترمي لبا�س احلرير على الرجال
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 122ــ باب تحريم لبا�س الحرير على الرجال ،وتحريم جلو�سهم عليه
وا�ستنادهم �إليه وجواز لب�سه للن�ساء
ول اهلل ^َ « :
اب رضي اهلل عنه قالَ :
قال َر ُس ُ
الخط ِ
َّ
مر ِ
ال َت ْل َب ُسوا
بن
 804/1ــ عن ُع َ
الدنْيا َلم ي ْلبس ُه في ِ
متفق َعليه.
اآلخ َر ِة»ٌ .
َ
الح ِر َ
ير؛ َفإِنَّ َم ْن َلبِ َس ُه في ُّ َ ْ َ َ ْ
ِ
ير َم ْن َ
رس َ
ُ
ال
ول اهلل ^
س َ
 805/2ــ وعنه قال :سم ْع ُت ُ
يقول« :إنَّما َي ْل َب ُ
الح ِر َ
َخ َ
متفق عليه.
ال َق َل ُه»ٌ .
ال َق َل ُه في ِ
ٍ
«م ْن ال َخ َ
اآلخ َر ِة».
للبخاريَ :
وفي رواية ُ

ال ن ِ
الق َل ُه»َ ،أ ْيَ :
«م ْن ال َخ َ
يب َل ُه.
َص َ
َقو ُلهَ :

 806/3ــ وعن أنس رضي اهلل عنه قالَ :
قال َر ُس ُ
ير في
س َ
ول اهلل ^َ :
«م ْن َلبِ َ
الح ِر َ
الدنْيا َلم ي ْلبس ُه في ِ
متفق عليه.
اآلخ َر ِة»ٌ .
ُّ
ْ َ َ ْ

علي رضي اهلل عنه قالَ :ر َأ ْي ُت َر ُس َ
ول اهلل ^ َأ َخ َذ َح ِرير ًاَ ،ف َج َع َل ُه
 807/4ــ وعن ٍّ
ِ ِِ
ِ ِِ
َ
لى ُذ ُكو ِر ُأ َّمتي» .روا ُه
في َيمينهَ ،و َذ َهب ًا َف َج َع َل ُه في ش َمالهُ ،ث َّم َقال« :إنَّ َه َذ ْي ِن َح َر ٌام َع ٰ
أبو داود بإسناد حسن.

َ
األش َع ِر ِّي رضي اهلل عنه أنَّ
وسى ْ
«ح ِّر َم
رسول اهلل ^ َقالُ :
 808/5ــ وعن أبي ُم ٰ
ِ
الذ َه ِ
الح ِري ِر َو َّ
لى ُذ ُكو ِر ُأ َّمتيَ ،و ُأ ِح َّل إلناثِ ِه ْم» .روا ُه الترمذي وقال:
اس َ
ل َب ُ
ب َع ٰ
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
ٌ
ٌ

 809/6ــ وعن ُح َذ ْي َف َة رضي اهلل عنه قال« :ن ََهانَا ال َّنبِ ُّي ^ َأنْ
ب َو ِ
الذ َه ِ
َّ
وع ْن ُل ْب ِ
الف َّض ِةَ ،و َأنْ ن ُ
الح ِري ِر َوالدِّ َيباجِ َ ،و َأنْ
يهاَ ،
َأك َل ِف َ
س َ
البخاري.
روا ُه
ّ
َ

هداية أ
الحاديث:

ن َْش َر َب في آنِ َي ِة
ِ
س َع َل ْيه».
ن َْجل َ

 )1لباس الحرير والجلوس عليه للرجال من كبائر الذنوب ،ألن فيه الوعيد الشديد،
وكل ٍ
ّ
ذنب فيه وعيد بعذاب اآلخرة فهو كبيرةٌ من كبائر الذنوب.
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باب حترمي لبا�س احلرير على الرجال

على ذلك بحرمان نعيم اآلخرة.
 )2من تم ّتع بمعصية اهلل في الدنيا ت ّ
ُوعد ٰ

على ذكورها ،وهذا من جملة
 )3لبس الحرير والذهب حالل لنساء األمة،
ٌ
حرام ٰ
األحكام التي يفترق حكمها بين الرجال والنساء.

 )4إن تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة مشترك بين الرجال والنساء ،ألنها آنية
الكفار ،وال يجوز ألهل اإلسالم أن يتشبهوا بالكفار.

باب جواز لب�س احلرير ملن به ِحكّ ة
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 123ــ باب جواز لب�س الحرير لمن به ِح ّكة
ِ
رس ُ
الر ْح ِ
 810/1ــ عن ٍ
من
ول اهلل ^ُّ ،
أنس رضي اهلل عنه قالَ :ر َّخ َ
ص ُ
للز َبـي ِر َو َع ْبد َّ
ابن َعو ٍ
الح ِرير َّ
ف رضي اهلل عنهما في ُل ْب ِ
متفق عليه.
لحك ٍة ب ِه َماٌ ،
س َ
ِ ْ

هداية الحديث:

ّ
بي ^ في لبسه
 )1الحرير ّلين وناعم وبارد يناسب
الحكة فيطفئها ،ولهذا ّ
رخص ال َّن ُّ
للضرورة.

ِ
ُ )2
وسماحة الشريعة ،ومراعاتها ألحوال الناسَ ،ف ْليهنأ المؤمنون
بيان ُي ْس ِر الدين،
رب العالمين.
بتمسكهم بشريعة ِّ
ّ

فائدة:

يجوز لبس الحرير للرجال في أربعة أحوال:

ّ
كالحكة ،ويكون مما يلي الجسد.
األول :إذا كان لحاجة
الثاني :إذا كان أربعة أصابع فأقل.

الثالث :إذا كان الحرير مختلط ًا بغيره ،واألكثر ظهور ًا ما عدا الحرير.
الرابع :في الحرب من أجل إغاظة الك ّفار.
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باب النهي عن افرتا�ش جلود النمور

 124ــ باب النهي عن افترا�ش جلود النمور والركوب عليها
الخ َّز َو َ
 811/1ــ عن ُمعا ِوي َة رضي اهلل عنه َق َ
ال :قال َر ُس ُ
ول اهلل ^« :ال ت َْر َك ُبوا َ
ال
ٍ
ٍ
حسن.
بإسناد
ار» حديث حسن ،روا ُه أبو داود وغيره
ال ِّن َم َ
ِ
 812/2ــ وعن أبي ِ
رس َ
ول اهلل ^ «ن ََه ٰى َع ْن
المليحِ عن أبيه رضي اهلل عنه َأنَّ ُ
َ
ِ
الس َباعِ ».
ُج ُلود ِّ
بأسانِيدَ صحاح.
والترمذي،
روا ُه أبو داود،
ُّ
والنسائي َ
ُّ
ِ
ِ
الس َباعِ َأنْ ُت ْف َت َر َ
ش».
َهى َع ْن ُج ُلود ِّ
وفي رواية الترمذي« :ن ٰ

غريب الحديث:
َ
الخ ّز :الحرير.

ال ِّن َمار :جلود النمور.

هداية أ
الحاديث:

 )1ال يجوز لإلنسان أن يلبس فرو ًا من جلود النمار أو من جلود السباع ،ومن حكمة
على البس
النهي :أن طبيعة االفتراس التي ُجبلت عليها هذه الحيوانات تؤثر ٰ

جلودها ،وكذلك يحرم افتراشها ،والركوب عليها.

التكبر
على السرج المصنوعة من الحرير ،لما في ذلك من
ّ
 )2تحريم الركوب ٰ
المحرم.
واإلسراف
َّ
التشبه بأهل الترف والفسوق ،ومشابهة أعمال الجبابرة ،فإن المرء
 )3النهي عن
ّ
يتشبه بهم.
يتأ ّثر بمن ّ

 )4اهتمام الشريعة بالهدي الظاهر ،للتالزم بين الظاهر والباطن.

باب ما يقول �إذا لب�س ثوب ًا جديد ًا
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 125ــ باب ما يقول �إذا لب�س ثوب ًا جديد ًا أ�و نع ً
ال أ�و نحوه
كان َر ُس ُ
الخ ْد ِر ِّي رضي اهلل عنه قالَ :
 813/1ــ عن أبي سعيد ُ
ول اهلل ^ إذا
اس ِم ِهِ ،ع َما َمةَ ،أ ْو َق ِميص ًاَ ،أ ْو ِر َدا ًءَ ،ي ُق ُ
ْت
ول:
الح ْم ُد َأن َ
«اللهم َل َك َ
اس َت َج َّد َث ْوب ًا َسما ُه بِ ْ
ْ
َّ
ِ
ِ
َكسوت ِ
نع َل ُهَ ،و َأ ُع ُ
نع َل ُه».
َنيهَ ،أ ْس َأ ُل َك َخ ْي َر ُه َ
وذ بِ َك م ْن َش ِّره َو َش ِّر َما ُص َ
وخ ْي َر َما ُص َ
َ ْ
روا ُه َأبو داود ،والترمذي وقال :حديث حسن.

هداية الحديث:

 )1استحباب تسمية الثوب باسمه ،مع مباشرة الدعاء عند لبسه ،فهذا من هدي
رسول اهلل ^.

حال من األحوال ،فهذا من تمام العبودية للم ِ
كل ٍ
على ِّ
نعمُّ ،
فكل
ُ
 )2إظهار حمد اهلل ٰ
على عباده بنِ َع ِمه.
ما يأتي العبدَ فهو من اهلل
ّ
المتفضل ٰ
خير ما في األشياء التي يباشرها ،ويستعيذ به
 )3الوصية النبوية للعبد أن يسأل ا َ
هلل َ
شر ما فيها.
من ِّ
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باب ا�ستحباب االبتداء باليمين في اللبا�س

 126ــ باب ا�ستحباب االبتداء باليمين في اللبا�س
هذا الباب قد تقدم مقصوده وذكرنا األحاديث الصحيحة فيه.

فائدة:

َ
رسول اهلل ^ كان يعجبه التيامن في ّ
الس ّنة أنَّ
ومكرم،
كل ما هو محمود
مضت ُّ
ّ
كالوضوء واللباس والضيافة ونحو ذلك؛ فالهدي النبوي في اللباس أن ُيبتدأ بطرفه
ثم األيسر.
األيمن ّ
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كتاب �آداب النوم
 127ـ باب آ�داب النوم واال�ضطجاع
 814/1ــ عن ا ْل َب َر ِاء بن َعا ِز ٍ
ب رضي اهلل عنهما قالَ :
كان رسول اهلل ^ إذا َأ َو ٰى
إلى فراشه نام َعلى شقه َ
األ ِ
«اللهم َأ ْس َل ْم ُت َن ْف ِسي إ َل ْي َكَ ،و َو َّج ْه ُت
يمن ،ثم قال:
ٰ َ
َّ
ٰ
َو ْج ِهي إِ َل ْي َكَ ،و َف َّو ْض ُت َأم ِري إِ َل َ
لج ْأ ُت َظ ْه ِري إ َل ْي َكَ ،رغْ َب ًة َو َر ْه َب ًة إِ َل ْي َك ،ال
يكَ ،و َأ َ
َم َ َ َ
جى ِم ْن َك إِلاَّ إ َل ْي َك ،آ َم ْن ُت بِ ِك َتابِ َك ا َّلذي أن َْز ْل َتَ ،و َنبِ ِّي َك ا َّل ِذي َأ ْر َس ْل َت».
لجأ َوال َم ْن ٰ
رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب األدب من صحيحه.
 815/2ــ وعنه قال :قال لي رسول اهلل ^« :إِذا َأت َْي َت َم ْض َج َع َك َف َت َو َّض ْأ ُو ُضو َء َك
«واجع ْل ُه َّن ِ
ِ
اض َط ِجع َعلى ِش ِّق َك َ
لص َ
آخ َر
ال ِةُ ،ث َّم ْ
األ ْي َم ِنَ ،و ُق ْل» َو َذ َك َر ن َْح َو ُهَ ،وفيهَ ْ َ :
ل َّ
ْ ٰ
َما ت َُقول» .متفق عليه.

هداية أ
الحاديث:

الشق األيمن ،ألنها صفة ال تثقل القلب ،فهذه الهيئة
على
ّ
 )1استحباب االضطجاع ٰ
للس َّنة ،وأرفق للجسم.
أوفق ُّ

على طهارة ،فيكون أبعد من تالعب الشيطان به.
 )2استحباب أن يبيت المسلم ٰ

تعالى ورحمته أن شرع ألفعال العباد أذكار ًا مخصوص ًة ،لئال يغفل
 )3من حكمة اهلل
ٰ
اإلنسان عن ذكر اهلل.

قالتَ :ك َ
بي ^ ُي َص ِّلي ِمن ال َّل ْي ِل
 816/3ــ وعن عائش َة رضي اهلل عنها
ْ
ان ال َّن ُّ
إذا َط َل َع ا ْل َف ْج ُر َص َّلى َركْ َع َت ْي ِن َخ ِفي َف َت ْي ِنُ ،ث َّم ْ َ
إحدَ ٰى َع َش َر َة َركْ َع ًةَ ،ف َ
لى ِش ِّق ِه
ْ
اضط َج َع َع ٰ
ٰ
َ
متفق عليه.
الم َؤ ِّذ ُن َف ُي ْؤ ِذن َُهٌ .
األ َ
يمنَ ،ح َّت ٰى َي ِجي َء ُ

غريب الحديث:

َف ُي ْؤ ِذ َنهُ :يعلمه باجتماع الناس.
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هداية الحديث:

بي ^
 )1من حكمة اهلل  ونعمته علينا في شرعه ،أن أطلعنا ٰ
على ما كان يعمله ال َّن ُّ
السر ،بوساطة زوجاته أمهات المؤمنين رضي اهلل عنهن.
في ّ

يسن تخفيف ركعتي الفجر ،بشرط أال ّ
يخل بالطمأنينة.
ّ )2

تطوع في بيته ،وهذه
على الجنب األيمن بعد س ّنة الفجر لمن ّ
 )3جواز االضطجاع ٰ
الضجعة لمن كان له تهجد من الليل وصالة وطول قيام.

َ
بي ^ إذا َأ َخ َذ َم ْض َج َع ُه ِم َن
 817/4ــ َو َعن ُحذ ْي َف َة رضي اهلل عنه قال :كان ال َّن ُّ
ول« :اللهم بِاس ِم َك َأ ُم ُ َ
ت َخدِّ ِهُ ،ث َّم َي ُق ُ
اس َت ْي َق َظ
ال َّل ْي ِل َو َض َع َيدَ ُه ت َْح َ
وت َوأ ْح َيا» َو َإذا ْ
َّ ْ
ِ
َق َ
ور» .رواه البخاري.
الَ :
«الح ْم ُد هلل ا َّلذي َأ ْح َيانَا َب ْعدَ َما َأ َمات َنا َوإ َل ْيه ال ُّن ُش ُ

هداية الحديث:

الشق األيمن هو
على
اليمنى تحت
 )1وضع اليد
ّ
ّ
الخد األيمن عند االضطجاع ٰ
ٰ
الهدي النبوي المبارك.

على ِّ
المتصرف في الكون
وتعالى هو
كل حال ،فإن اهلل سبحانه
ّ
ٰ
 )2استحباب الحمد ٰ
ال أحد سواه.

يش ِ
 818/5ــ وعن َي ِع َ
بن ِط ْخ َف َة ا ْل ِغ َفا ِر ِّي رضي اهلل عنه قال :قال أبيَ :ب ْي َنما َأنا
م ْض َط ِجع في المس ِج ِد َعلى ب ْطني إذا ر ُج ٌل ي َحر ُكنِي بِ ِرج ِل ِه ،فقال« :إنَّ ِ
هذ ِه ِض ْج َع ٌة
ٰ َ
ُ
ٌ
َ
ْ
ُ ِّ
َ ْ
ِ
ٍ
هلل»َ .
ُ
بإسناد صحيحٍ .
رسول اهلل ^ .رواه أبو داود
قالَ :ف َن َظ ْر ُتَ ،فإذا
ُي ْبغ ُض َها ا ُ

هداية الحديث:

على البطن ،ألنها نومة يبغضها اهلل ،ال سيما في
 )1إظهار الكراهية الشديدة للنوم ٰ
األماكن التي يغشاها الناس.

بي ^ النهي عن المنكر وعن األخطاء الشائعة.
 )2إن من هدي ال َّن ِّ
ِ
رسول اهلل ^قالَ « :م ْن َق َعدَ َمق َْعد ًا
 819/6ــ وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه عن
هلل تعالى ِف ِ
هلل ِف ِ
يه،
َت َع َل ْي ِه ِم َن اهلل تِ َرةٌَ ،و َم ِن ْ
يهَ ،كان ْ
اض َط َج َع َم ْض َجع ًا ال َي ْذ ُك ُر ا َ
َل ْم َي ْذ ُك ِر ا َ
ٰ
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ٍ
بإسناد حسن.
َت َع َل ْي ِه ِمن اهللِ تِ َرةٌ» .رواه أبو داود
َكان ْ
«ال ِّترةُ» بكسر ِ
ْصَ ،و ِق َ
بع ُة.
التاء المثناة من فوق ،وهي :ال َّنق ُ
يل :ال َّت َ
َ
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هداية الحديث:

وعلى جنبه ،فأعمال العباد ك ّلها
على العبد أن ُيكثر من ذكر اهلل ،قائم ًا ،وقاعد ًا،
ٰ
ٰ )1
محصية عليهم.
ّ

 )2إن كمال مجالس الناس تتحقق بذكر اهلل
تعالى ،أما المجالس التي ال ُيذكر اهللُ
ٰ
على أهلها ،فأين مجالس كثير منا اليوم؟! مليئة بذكر الناس
فيها فهي حسرة ٰ
تعالى في غالب األوقات!.
وغيبتهم ،وخالية من ذكر اهللَ
ٰ
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 128ــ باب جواز اال�ستلقاء على القفا وو�ضع �إحدى الرجلين على
أ
الخرى �إذا لم يخف انك�شاف العورة
وجواز القعود متربع ًا ومحتبي ًا
 820/1ــ عن ِ
بن ٍ
زيد رضي اهلل عنهما َأ ن َُّه َ
َ
عبد اهلل ِ
رسول اهلل ^ ُم ْس َت ْل ِقي ًا في
رأ ٰى
ِ ِ
المس ِج ِدَ ،و ِ
متفق عليه.
األخ َر ٰىٌ .
لى ْ
اضع ًا ْ
َ ْ
إحدَ ٰى ر ْج َل ْيه َع ٰ

هداية الحديث:

األخرى ،في وقت
على
على القفا ،ووضع
ٰ
ٰ
إحدى الرجلين ٰ
 )1جواز االستلقاء ٰ
الراحة ال عند مجتمع الناس.

 )2جواز االضطجاع واالتكاء ونحوها من هيئة االستراحة في المسجد ،بشرط أن
َ
انكشاف العورة.
يأمن المستلقي

فائدة:

نهى عن وضع
ورد في صحيح مسلم عن جابر رضي اهلل عنه« :أن النبي ^ ٰ

على الظهر».
على
ٰ
ٰ
األخرى عند االستلقاء ٰ
إحدى الرجلين ٰ

تعالى ــ في معنىٰ الحديث« :قال العلماء :أحاديث النهي
قال النووي ــ رحمه اهلل
ٰ
على حالة تظهر فيها العورة
على
عن االستلقاء رافع ًا
ٰ
ٰ
األخرى محمولة ٰ
إحدى رجليه ٰ

على وجه ال يظهر منها شيء ،وهذا البأس به وال
أو شيء منها ،وأما فعله ^ فكان ٰ
على هذه الصفة ...واهلل أعلم»( .شرح صحيح مسلم).
كراهة فيه ٰ

بي ^ إذا َص َّل ٰى ا ْل َف ْج َر
 821/2ــ وعن َجابر بن َس ُمر َة رضي اهلل عنه قال« :كان ال َّن ُّ
س َح ْس َنا َء» حديث صحيح ،رواه أبو داود وغيره
ت ََر َّب َع في َم ْج ِل ِس ِه َح َّت ٰى ت َْط ُل َع َّ
الش ْم ُ
ِ
بأسانيد صحيحة.
بف َن ِ
ابن عمر رضي اهلل عنهما قال« :رأيت رسول اهلل ^ ِ
اء َ
 822/3ــ وعن ِ
الك ْع َب ِة
ِ
ُم ْح َتبِي ًا بِ َيدَ ْي ِه َه َكذاَ ،و َو َص َ
االحتِ َبا َءَ ،و ُه َو ُ
الق ْر ُف َص ُاء» .رواه البخاري.
ف بيدَ ْيه ْ
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بنت َم ْخر َم َة رضي اهلل عنها قالت :رأي ُت ال َّنبي ^ َو ُهو َق ِ
 823/4ــ وعن َقي َل َة ِ
اعدٌ
َ
َ ْ
َ
ْ
َّ
ِ
ِ
ِ
الم َت َخ ِّش َع في ِ
َ
ُ
الج ْل َسة ُأرع ْد ُت م َن ال َف َرق .رواه
الق ْر ُفصا َءَ ،ف َل َما َر َأ ْي ُت
رسول اهلل ^ ُ

أبو داود ،والترمذي.

بن سو ٍ
ُ
 824/5ــ ِ
رسول اهلل َو َأنا َجالِ ٌس
يد رضي اهلل عنه قالَ :م َّر بي
وعن َّ
الش ِريد ِ ُ َ
ِ
َْ
َ
الي ْس َر ٰى َخ ْل َ َ
لى َأ ْل َي ِة َي ِدي ،فقال:
هكذاَ ،و َق ْد َو َض ْع ُت َيد َي ُ
ف ظ ْه ِريَ ،واتَكأ ُت َع ٰ
ِ
ٍ
َ
المغْ ُض ِ
بإسناد صحيحٍ .
وب َع َل ْي ِهم؟» .رواه أبو داود
«أ َتق ُْع ُد ق ْعدَ َة َ

غريب الحديث:

حسناء :بيضاء.
ْ ِ
ِ
على
االحت َباء :جلسة المحتبي أن يقيم فخذيه وساقيه ،ويجعل يديه مضمومتين ٰ
الساقين.

ال َف َرق :الخوف.
َأ ْل َية :اللحمة التي في أصل اإلبهام وما تحته.

هداية أ
الحاديث:

على الناس.
 )1جواز أن يقعد اإلنسان ّ
متربع ًا ومحتبي ًا ،فهذا من التوسعة ٰ
 )2أهل اإليمان بهيئتهم ي َخافهم غيرهم ويهابهمِ ،
عدونا؟ إن سبب
فل َم ال يهابنا ُّ
َ
ذلك الوهن :حب الدنيا ،وكراهية الموت! فهل من عودة لتحريك اإليمان في
ُ
األمة؟!

نهى عن قعدة المغضوب عليهم؛ بأن تُجعل اليد من خلف الظهر ،و ُيجعل بطن
ُ )3ي ٰ
على األرض و ُيتكأ عليها.
الكف ٰ

تنبيــه:

التشبه
التشبه باألمم الكافرة عموم ًا ،ومن ذلك :النهي عن
نهت الشريعة عن
ّ
ّ

بالمغضوب عليهم ،وهم اليهود ،فهذه األمة المحمدية المرحومة ،عليها أن تتميز

في ّ
حتى في جلستها.
كل شيءٰ ،
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129ــ باب آ�داب المجل�س والجلي�س
رسول اهلل ^َ « :
ُ
 825/1ــ عن ِ
قيم َّن
ابن ُع َم َر رضي اهلل عنهما قال :قال
ال ُي َ
يهَ ،و ِ
ال ِم ْن َمج ِل ِس ِه ُثم يج ِلس ِف ِ
َأ َح ُد ُك ْم َر ُج ً
لك ْن ت ََو َّس ُعوا َو َت َف َّس ُحوا» َو َك َ
ابن ُع َم َر
ان ُ
ْ
َّ َ ْ ُ
ام َل ُه ر ُج ٌل من َمج ِل ِس ِهَ ،لم يج ِلس ِف ِ
متفق عليه.
يهّ .
إِ َذا َق َ َ
ْ
ْ َ ْ ْ

هداية الحديث:

تفسحوا في المجالس»،
بوية في
)1
إظهارالس ّنة ال َّن َّ
ّ
التوسع في المجلس بقولَّ « :
ُّ
متحابة متماسكة.
فإظهار هذا األدب يجعل قلوب أهل اإليمان
ّ

 )2بيان ورع ابن عمر رضي اهلل عنهما.

َ
 826/2ــ وعن أبي ُهرير َة رضي اهلل عنه أنَّ
قام َأ َح ُد ُك ْم ِم ْن
رسول اهلل قال« :إذا َ
َم ْج ِل ٍ
س ُث َّم َر َج َع إ َل ْي ِهَ ،ف ُه َو َأ َح ُّق بِ ِه» .رواه مسلم.

هداية الحديث:

أولى بمجلسه من غيره.
 )1إذا قام صاحب المجلس لحاجة ّ
ثم عاد ،فهو ٰ
على إعطاء ّ
كل ذي حقٍّ حقّه؛ ردع ًا لشهوات النفوس ،واحترام ًا
 )2حرص اإلسالم ٰ
األخوة اإليمانية.
لحقوق
ّ
 827/3ــ وعن َجابِر ِ
بن َس ُم َر َة رضي اهلل عنهما قالُ :
بي ^ ،
«ك َّنا إذا ْ
أتي َنا ال َّن َّ
س َأ َح ُدنَا َح ْي ُث َي ْن َتهي».
َج َل َ
رواه َأبو داود ،والترمذي وقال :حديث حسن.

هداية الحديث:

بيان ٍ
ُ )1
أدب من آداب المجلس ،وهو أن تجلس حيث ينتهي بك المجلس.
 )2يستحب األدب عموم ًا ،وفي مجالس العلم خصوص ًا ،ألنها أشرف المجالس
وأوالها باألدب.

ِ
ُ
لم َ
رسول اهلل
الفارسي رضي اهلل عنه قال :قال
ان
 828/4ــ وعن أبي عبد اهلل َس َ
ِّ
^« :ال يغْ َت ِس ُل ر ُج ٌل يو َم ُ ِ
اع ِم ْن ُط ْه ِرَ ،و َي َّد ِه ُن ِم ْن ُد ْهنِ ِهَ ،أ ْو
اس َت َط َ
َ
َ
الج ُم َعةَ ،و َي َت َط َّهر ما ْ
َْ
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َي َم ُّس ِم ْن ِط ِ
يب َب ْيتِ ِهُ ،ث َّم َي ْخ ُر ُجَ ،فال ُي َف ِّر ُق َب ْي َن ا ْث َن ْي ِنُ ،ث َّم ُي َص ِّلي َما ُكتِ َب ُلهُ ،ث َّم ُي ْن ِص ُت
إذا َ
األخ َر ٰى» .رواه البخاري.
تك َّل َم
الج ُم َع ِة ْ
ُ
اإلمام ،إلاَّ ُغ ِف َر َل ُه َما َب ْي َن ُه َو َب ْي َن ُ

هداية الحديث:

إلى الجمعة أال يفرق بين اثنين ،إال إذا كان هناك فرجة فالمشي
 )1من آداب الحضور ٰ
لسدها ليس من التفريق.

إلى الجمعة؛ مشروط بوجود جميع ما تقدم من آداب
 )2تكفير الذنوب من الجمعة ٰ
على العمل التام.
الجمعة الواردة في الحديث .فالثواب التام ،مرتب ٰ
ب عن َأ ِ
بيه عن َجدِّ ِه رضي اهلل عنه أنَّ َر َ
 829/5ــ وعن َع ْم ِرو بن ُش َع ْي ٍ
سول اهلل
^ قال« :ال َي ِح ُّل لِ َر ُج ٍل أنْ ُي َف ِّر َق َب ْي َن ا ْث َن ْي ِن إلاَّ بإ ْذنِ ِه َما» .رواه أبو داود ،والترمذي

ٌ
حسن.
حديث
وقال:
ٌ
ٍ
لس َب ْي َن َر ُج َل ْي ِن إال بإ ْذنِ ِه َما».
وفي رواية ألبي داود« :ال َي ْج ْ

هداية الحديث:

 )1ال يجوز التفريق بين اثنين إال إذا َأ ِذنَا لك في هذا ،إما إ ْذن ًا بالقول ،أو بالفعل.

يضيق عليهم.
على المسلم أن يحترم مشاعر اآلخرين وال ّ
ٰ )2
بن الي َم ِ
َ
ان رضي اهلل عنه  ،أنَّ
رسول اهلل ^ « َل َع َن َم ْن
 830/6ــ وعن ُح َذ ْي َف َة ِ َ
ٍ
بإسناد حسن.
الح ْل َق ِة» .رواه أبو داود
س َو ْس َط َ
َج َل َ
وروى الترمذي عن أبي ِم ْج َل ٍزَ :
«أنَّ َر ُج ً
ال َق َعدَ َو ْس َط َح ْل َق ٍة ،فقال ُح َذ ْي َف ُة:
ٰ
ٍ
ٍ
هلل َع ِ ِ
ون َع ِ ِ
َ َ
س َو ْس َط
لى ل َسان ُم َح َّمد ^ َم ْن َج َل َ
لى ل َسان ُم َح َّمد ^  ،أ ْو :ل َع َن ا ُ ٰ
َم ْل ُع ٌ ٰ
الح ْل َق ِة» .قال الترمذي :حديث حسن صحيح().
َ

هداية الحديث:

انتهى به المجلس ،وال يتوسط الحلقة.
على اإلنسان أن يجلس حيث
ٰ
ٰ )1

( )1الحديث إسناده ضعيف.
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ِ )2من الحكمة في النهي عن الجلوس وسط الحلقة ،ألنه يحول بين الناس في
ٍ
وعلى حقوقهم.
عدوان عليهم،
نوع
مجلسهم ،فهذا ُ
ٰ
َ
 831/7ــ وعن أبي سعيد ُ
رسول اهلل ^
الخ ْدري رضي اهلل عنه قالَ :س ِم ْع ُت
الم َجالِ ِ
س َأ ْو َس ُع َها»..
يقولَ :
«خ ْي ُر َ
ِ
ٍ
شرط البخاري.
على
رواه أبو داود بإسناد صحيح ٰ

هداية الحديث:

 )1المجالس الواسعة هي خير المجالس ،لما فيها من انشراح الصدر وسعته.

حتى ال يفقد المجلس
إلى ضيق المجلسٰ ،
على الجالسين دفع كل ما ُيفضي ٰ
ٰ )2
ثمرته ،وخاصة إن كان مجلس علم.

ُ
س
 832/8ــ وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :قال
رسول اهلل ^َ « :م ْن َج َل َ
سَ ،ف َكثُر ِف ِ
وم ِم ْن َم ْج ِل ِس ِه َ
في َم ْج ِل ٍ
ذلكُ :س ْب َحان ََك اللهم
يه َلغَ ُط ُه ،فقال َق ْب َل َأنْ َي ُق َ
َ
بح ْم ِد َكَ ،أ ْش َه ُد َأنْ َ
ُوب إ َل ْي َك ،إلاَّ ُغ ِف َر َل ُه َما َك َ
ان في
ال إل َه إلاَّ َأن َ
ْتَ ،أ ْس َتغْ ِف ُر َك َو َأت ُ
َو َ
َم ْج ِل ِس ِه َ
ذلك» .رواه الترمذي وقال :حديث حسن صحيح.
رسول اهلل ُ
ُ
 833/9ــ وعن َأبي َب ْرزَ َة رضي اهلل عنه قالَ :ك َ
أخ َر ٍة إذا َأ َرا َد
ان
يقول بِ َ
َأنْ ي ُق َ ِ
«س ْب َحان َ
الم ْج ِل ِ
ْتَ ،أ ْس َتغْ ِف ُر َك
بح ْم ِد َكَ ،أ ْش َه ُد َأنْ لاَ إل َه إلاَّ َأن َ
َك اللهم َو َ
َ
سُ :
وم م َن َ
ِ
ول َق ْو ً
َّك َل َت ُق ُ
ُوب إ َل ْي َك» فقال رجل :يا رسول اهلل ،إن َ
يما َم َض ٰى؟
َو َأت ُ
ال ما ُك ْن َت ت َُقو ُل ُه ف َ
َ
الم ْج ِل ِ
ُ
س» .رواه أبو داود.
ار ٌة لِ َما
قال:
«ذلك َك َّف َ
يكون في َ
ورواه الحاكم أبو عبد اهلل في (المستدرك) من رواية عائشة رضي اهلل عنها وقال:

صحيح اإلسناد.

غريب الحديث:

َلغَ ُطه :كالمه الذي ال نفع فيه.
بِ َأ َخ َرة :في آخر المجلس.
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هداية أ
الحاديث:

 )1من جلس مجلس ًا كثر فيه لغطه ،يك ّفره الدعاء الوارد في ك ّفارة المجلس،
ِ
على حفظه ،وذكره في المجالس ،وتعليمه للجالسين.
َف ْل
يحرص المؤمن ٰ
على ّ
 )2هذا الدعاء فيه تنزيه اهلل عن ّ
كل فعل ،وإثبات األلوهية هلل
كل نقص ،وحمده ٰ
تعالى وحده ،والرجوع إليه باالستغفار والتوبة.
ٰ

فائدة:

حتى في ختام مجالس الخير والذكر ،فيكون كالختم عليها،
هذا الدعاء ُيقال ٰ

كما ورد بذلك الحديث الصحيح ،الذي رواه النسائي في (عمل اليوم والليلة)
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :كان ^ إذا جلس مجلس ًا ،أو ص َّل ٰى صال ًة تكلم
ٍ
إلى
بكلمات ،فسأ ْل ُت ُـه عن هذه الكلمات؟ فقال« :إنْ تَك َّل َم بخير كان طابع ًا عليهن ٰ
يوم القيامة ،وإنْ تَك َّل َم بغير ذلك كان كفارة له :سبحانك اللهم وبحمدك ،ال إله إال
أنت ،أستغفرك وأتوب إليك».

ُ
قوم
 834/10ــ وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال :ق َّلما كان
رسول اهلل ^ َي ُ
ول ِ
ات« :اللهم ِ
س حتى ي ْد ُعو ُ ِ
الد َعو ِ
اقسم َل َنا ِمن َخشْ َيتِ َك ما ت َُح ُ
ِمن َم ْج ِل ٍ
به
بهؤالء َّ َ
ٰ َ َ
ِ
ِ
اصي َك ،ومن َط َ ِ
ِ
الي ِ
قين ما ت َُه ِّو ُن بِ ِه َع َلينا
اعت َك ما ت َُب ّلغُ نا بِه َج َّن َت َك ،وم َن َ
َب ْي َن َنا َو َب ْي َن َم َع ْ
ِ
الدنيا .اللهم َم ِّتع َنا بِ َأسم ِ
ِ
اع َناَ ،
الوا ِر َث
وأ َ
ْ َ
وقوت َنا ما َأ ْح َي ْي َت َنا ،واجع ْل ُه َ
ْ
بصا ِرنَاَّ ،
َم َصائ َب ُّ َ
ِم َّناَ ،و َ ْ
َ
لى َم ْن َعا َدانَاَ ،وال ت َْج َعل ُم ِص َيب َت َنا في
لى َم ْن ظ َل َمنا ،وان ُْص ْرنَا َع ٰ
اجع ْل َثأ َرنَا َع ٰ
ِ ِ
الدنيا َأكبر َهم َنا ،وال َمب َلغَ ِع ِ
لم َنا ،و َ
ال ت َُس ِّل ْط َع َل ْي َنا َم ْن ال َي ْر َح ُم َنا»،
دين َناَ ،وال ت َْج َع ِل ُّ َ َ َ ِّ
رواه الترمذي وقال :حديث حسن.

هداية الحديث:

تعالى،
 )1الترغيب في الدعاء بما َي ُحول بين اإلنسان وفعل المعصية ،وهو خشية اهلل
ٰ
تعالى زاد تعظيمه لر ِّبه َّ
جل وعال.
وك ّلما زادت خشية العبد هلل
ٰ
إلى الطاعة ال يكون إال بعون منه
على العبد دوام االستعانة باهلل
تعالى ،فالتوفيق ٰ
ٰ
ٰ )2
َّ
جل وعال.
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 )3استحباب طلب بقاء النعمة ودوامها ،والتمتع بها في غير معصية.
 )4هذا الذكر ليس بالزم دائم ًا ،وإنما المقصود أنه ^ كان يقول كثير ًا.

ُ
رسول اهلل ^َ « :ما ِم ْن َق ْو ِم
 835/11ــ وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :قال
هلل تعالى ِف ِ
ون ِم ْن َم ْج ِل ٍ
يه ،إال َق ُاموا َع ْن ِم ِ
َ
س ال َي ْذ ُك ُر َ
قوم َ
وكان
ثل ِجي َف ِة ِح َما ٍر،
ون ا َ
َي ُ
ٰ

سرةً».
َل ُهم َح َ

ٍ
بإسناد صحيح.
رواه أبو داود

 836/12ــ وعنه ِ
تعالى
وم َم ْج ِل َس ًا لم َي ْذ ُك ُروا اهللَ
س َق ٌ
بي ^ قالَ « :ما َج َل َ
عن ال َّن ِّ
ٰ
يه ،و َلم ي َص ُّلوا على َنبِيهم ِف ِ
ِف ِ
يه ،إلاَّ
َ
كان علي ِه ْم تِ َرةٌَ ،فإن َشا َء َع َّذ َب ُهم ،وإن َشا َء َغ َف َر
ْ ُ
ٰ ِّ

َل ُهم» .رواه الترمذي وقال :حديث حسن.

تعالى
هلل
 837/13ــ وعنه عن رسول اهلل ^ قالَ « :م ْن َق َعدَ َمق َْعد ًا لم يذك ِر ا َ
ٰ
ِ
اضط َجع َم ْض َجع ًا ال ي ْذ ُكر اهللَ تعالى ِف ِ
ِ ِ
ِ ِ
كانت َع َل ْي ِه
يه
ْ
فيه كانَت عليه م َن اهلل ت َرةٌَ ،و َم ِن َ َ
َ ُ
ٰ
ِم َن اهلل تِ َرةٌ» .رواه أبو داود.
وقد سبق قريب ًاَ ،و َشرحنا «ال ِّترةَ» ِف ِ
يه.
َ
َ

هداية أ
الحاديث:

بي ^ ،وإال
على العبد إذا جلس مجلس ًا أن يغتنمه بذكر اهلل َّ ،
على ال َّن ِّ
والصالة ٰ
ٰ )1
كان المجلس حسرة عليه.

 )2بذكر اهلل تطيب المجالس وتطمئن القلوبِ ،
فذكْ ر اهلل غذاءِ ،
وذكْ ُر الناس داء.
ُ
فائدة:

تعالى ﴿ ﮡ ﮢ ﮣ﴾:
قال اإلمام الحسن البصري في قول اهلل
ٰ
«إن من أعظم النفقة ،نفقة العلم» وفي أثر آخر:

«نعمت العطية ،ونعمت الهدية ،الكلمة من الخير ،يسمعها الرجل فيهديها إلى

أخ له مسلم» وفي أثر عن أبي الدرداء« :ما تصدق عبد بصدقة أفضل من موعظة يعظ
بها إخوان ًا له مؤمنين ،فيتفرقون وقد نفعهم اهلل بها»( .مجموع الفتاو ٰى).
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 130ــ باب الر�ؤيا وما يتعلق بها
تعالى ﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ﴾ [الروم.]23 :
قال اهلل
ٰ

فائدة:

المنامات والمرائي :تنقسم ثالثة أقسام:

رأى اإلنسان ما يحب ،فليحدث بها
القسم األول :الرؤيا الصالحة الحسنة؛ إذا ٰ

بشرى من اهلل .
من يحب ،وهي
ٰ

القسم الثاني :الرؤيا المكروهة؛ وهي من الشيطان.

معين؛ فهذا يكون من حديث النفس ،أو
القسم الثالث :الذي ليس له تأويل ّ

أخرى.
تالعب الشيطان في المنام ،أو بأسباب
ٰ

َ
رسول اهلل ^ يقولَ « :ل ْم
 838/1ــ وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :سمعت
ِ
ِ
«الر ْؤ َيا الصالِ َح ُة» .رواه
الم َب ِّش ُ
الم َب ِّش ُ
رات» قالواَ :و َما ُ
َي ْبقَ م َن ال ُّن ُب َّوة إلاَّ ُ
رات؟ قالُّ :

البخاري.

هداية الحديث:

ُرى له ،وهي إكرام من اهلل لعبده،
 )1الرؤيا الصالحة ال يراها إال المؤمن ،وقد ت ٰ
بشرى المؤمن.
وتُعتبر من عاجل
ٰ
 )2الرؤيا الصالحة تثبيت وتشريف ،وال يترتب عليها تكليف.
تك ْد ر ْؤيا الم ِ
ؤم ِن ْ
الز َم ُ
تك ِذ ُب،
بي ^ قال« :إذا اق َت َر َب َّ
ان َل ْم َ ُ َ ُ
 839/2ــ وعنه أنَّ ال َّن َّ
َور ْؤيا الم ِ
ين ُج ْزء ًا ِم َن ال ُّن ُب َّو ِة» .متفق عليه.
ؤم ِن ُج ْز ٌء ِم ْن ِس َّت ٍة َو َأ ْر َب ِع َ
ُ َ ُ
ٍ
روايةَ :
«أ ْصدَ ُقكم ُر ْؤ َيا َأصدَ ُق ُكم َح ِديث ًا».
وفي

هداية الحديث:

 )1إذا اقتربت الساعة ،و ُقبض أكثر العلمُ ،ع ِّوض الناس بالرؤيا الصادقة.
يرى إال
تنور قلبه ،و َق ِو َي إدراكه ،واستصحب ذلك في نومه ،فال ٰ
َ )2م ْن كثُر صدقه ّ
صدق ًا.
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ِ
ُ
الي َق َظ ِة،
 840/3ــ وعنه قال :قال
رسول اهلل ^َ « :م ْن رآني في َ
الم َنا ِم َ
فس َيراني في َ
َ
الش ْي َط ُ
الي َق َظ ِة ،ال َي َت َمث َُّل َ
متفق عليه.
ان بي»ٌ .
أ ْو كأن ََّما َرآني في َ

هداية الحديث:

على لسانه في
 )1الشيطان ال يتمثل في صورة ال َّن ِّ
بي ^  ،لئال يتذرع بالكذب ٰ
النوم.
على صفته المعروفة المذكورة في كتب الشمائل
 )2المراد برؤيا ال َّن ِّ
بي ^ رؤيته ٰ
المحمدية.
َّ
على سبيل الحق ،إن وافقت
 )3إن رؤيا ال َّن ِّ
على صحة الرؤيا وخروجها ٰ
بي أمارة ٰ
الصفة المعروفة المأثورة في السيرة النبوية.
ٍ
سعيد ُ
بي ^ ،يقول« :إ َذا
 841/4ــ وعن أبي
الخ ْد ِر ّي رضي اهلل عنه َأن َُّه َ
سمع ال َّن َّ
ر َأ ٰى َأ َح ُد ُكم ر ْؤ َيا ُي ِحب َهاَ ،فإنَّما ِهي ِم َن اهللِ
تعالىَ ،ف ْل َي ْح َم ِد اهللَ َع َل َيهاَ ،و ُلي َحدِّ ْث َبها
َ
ْ ُ
ُّ
َ َ
ٰ
روايةَ :فال ي َحدِّ ْث َبها إلاَّ َم ْن ي ِحب ــ َوإذا ر َأ ٰى َغير َ ِ
ٍ
كر ُه ،فإن ََّما ِه َي
ــ وفي
ُ
َ
ُ ُّ
ذلك م َّما َي َ
َ
انَ ،ف ْليس َت ِع ْذ ِم ْن َشر َهاَ ،وال َيذكرها َ
الشي َط ِ
متفق عليه.
أل َح ٍد ،فإنَّها ال ُ
تض ُّر ُه»ٌ .
َ
ِّ
َْ
من َّ ْ
ْ
الصالِ َح ُة
«الرؤ َيا َّ
بي ^ُّ :
 842/5ــ وعن أبي َق َتا َد َة رضي اهلل عنه قال  :قال ال َّن ُّ
ٍ
َ
ِ
كر ُه ُه
والح ْل ُم ِم َن َّ
الرؤ َيا َ
الح َس َن ُة ــ ِم َن اهللُ ،
الش ْي َطانَ ،ف َمن َرأ ٰى َشيئ ًا َي َ
ــ وفي روايةُّ :
يط ِ
الش َ
متفق عليه
َف ْل َي ْن ُف ْث َعن ِش َمالِ ِه َثالث ًاَ ،و ْل َي َت َع َّو ْذ ِم َن َّ
انَ ،فإنَّها ال ت َُض ُّر ُه»ٌ .
َفخ ِ
لط ٌ
«ال َّن ْف ُث» ن ٌ
يف ال ِريقَ َم َع ُه.
ِ
رسول اهلل ^ قال« :إ َذا َر َأ ٰى َأ َح ُد ُك ُم
 843/6ــ وعن جاب ٍر رضي اهلل عنه عن
ِ
ِ
ِ
الشي َط ِ
ان َثالث ًاَ ،و ْل َي َت َح َّو ْل
يكر ُه َهاَ ،ف ْل َي ْب ُص ْق َعن َ
الر ْؤ َيا َ
ُّ
يسا ِره َثالث ًاَ ،و ْل َي ْس َتع ْذ باهلل م َن َّ ْ
َعن َجنبِ ِه الذي كان عليه» .رواه مسلم.

هداية أ
الحاديث:

 )1الحلم هو رؤية ما يكرهه الرائي ويزعجه ،ويكون من الشيطان .والرؤيا الصالحة
بشرى للمؤمن ،وهي من الرحمن.
ٰ
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 )2الرؤيا المكروهة ال تضر العبد إن َ
فعل أمور ًا :أن ينفث عن شماله ثالث ًا ،أو يبصق
إلى
مرات،
شر ما ٰ
ّ
رأى ثالث ّ
شر الشيطان ،ومن ّ
ثالث ًا ،ويستعيذ باهلل من ّ
ويتحول ٰ
الجانب الثاني ،وإن نشط َف ْل َي ُق ْم ويتوضأ ويص ّلي ،وال ُيخبر بها أحد ًا ،وال ُيحاول

تضره الرؤيا يإذن اهلل
تعالى.
تفسيرها ،فإن من فعل ذلك ال ّ
ٰ
 844/7ــ وعن أبي األس َق ِع َواثِ َل َة بن َ
ُ
رسول اهلل
األس َق ِع رضي اهلل عنه قال :قال
ْ
الفر ٰى َأن ي َّد ِعي الر ُج ُل إلى َغي ِر َأبِ ِ
ِ
^« :إنَّ ِمن َأ َ
ري َعي َن ُه َما لم ت ََرَ ،أ ْو
يهَ ،أ ْو ُي َ
عظمِ َ
َ َ َّ
ٰ ْ
ِ
َ
رسول اهلل َما لم ُيق ْل» .رواه البخاري.
على
َي ُقول ٰ

غريب الحديث:

ِ
الف َر ٰى :جمع ِفرية ،وهي الكذبة العظيمة.

هداية الحديث:

على اهلل
على اهلل ،وهو من الذنوب العظيمة؛ ألن الكذب ٰ
 )1الكذب في الرؤيا كذب ٰ
على المخلوقين.
تعالى ليس كالكذب ٰ
ٰ

على اهلل سبحانه بالكذب ،فرسول اهلل
على رسول اهلل ^؛ ألنه يعود ٰ
 )2يحرم الكذب ٰ
^ ال يتكلم إال بوحي.

ِ
يحرص
عى شيئ ًا رآه ،فهذا من أعظم الكذب المحرمَ ،ف ْل
 )3من كذب في رؤياه وا ّد ٰ
ِ
يتجنب الكذب فإنه مهلكة.
على تحري الصدق فإنه منجاةَ ،و ْل
المؤمن ٰ
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كتاب ال�سالم
131ــ باب ف�ضل ال�سالم أ
والمر ب�إف�شائه
تعالى﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
قال اهلل
ٰ

تعالى﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯹ ﯺ ﯻ﴾ [النور ،]27 :وقال
ٰ

تعالى﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾ [النور ،]61 :وقال
ٰ

تعالى﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾ [النساء ،]86 :وقال
ٰ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾ [الذاريات.]25 ،24 :
فائـدة:

بمعنى الدعاء بالسالمة من كل آفة ،فهو لفظ عام ،و ُيراد به التحية التي
السالم
ٰ
شرعها ال َّنبي ^ ُ
ألمته ،وهو مشروع بين المسلمين ،مأمور بإفشائه ،وسبب عظيم
ُّ
حاب بين المؤمنين.
لل ّت ّ

هداية آ
اليات:

والسالم.
 )1السالم من سنن الرسل والمالئكة
المقربين عليهم الصالة َّ
َّ

َ )2إذا أردت أن تدخل بيت ًا غير بيتك ،فال تدخل َح َّت ٰى تستأنس وتس ّلم ،لتزول
الوحشة ،وتجلب األلفة.
رد السالم أن يكون أحسن من أصل التحية ،وهذا يشمل األحسن
 )3المستحب في ّ
لفظ ًا وكيفي ًة؛ فاألحسن لفظ ًا :من َق َ
ال :السالم عليكم ،قلنا َل ُه :وعليكم السالم
واألحسن كيفي ًةَ :إذا سلم بوجه مقبل ،وصوت واضح ،ال
ورحمة اهلل وبركاته.
ُ

نرد معرضين َع ْنه ،أو بصوت منخفض ضعيف.

 845/1ــ عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما أنَّ رج ً
ال َس َأ َل
ُ
أي اإلسال ِم َخ ْي ٌر؟ َق َ
َر ُس َ
ال« :ت ُْط ِع ُم َّ
ْت
لى َم ْن َع َرف َ
ول اهللِ ^ُّ :
الس َ
الط َع َ
امَ ،و َتق َْرأ َّ
الم َع ٰ
متفق عليه.
َو َم ْن َل ْم ت َْع ِر ْف»ٌ .
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غريب الحديث:

بمعنى واحد.
تقرأ السالم :قراءة السالم ،وإلقاء السالم،
ٰ

هداية الحديث:

َ )1ع َل ٰى السائل حين يسأل العالم عما ينفعه أن ينوي امتثال الخير ال مجرد العلم.
سالم معرفة ،بل لِ َي ُك ْن سالم مثوبة وألفة.
سالمك
 )2ال َي ُك ْن
َ
ُ

 )3إن إطعام الطعام َع َل ٰى األقارب صدقة وصلة ،وقيام بالواجب ،وأما َع َل ٰى األباعد
إلى اهلل من المستحب.
فهو صدقة ،وقيام بمستحب ،والواجب ُّ
أحب ٰ

فائدة:

أقسام ال َّناس في السالم:

األخو ْين من يبدأ بإلقاء
األول :المسلم الذي ال نعلم عليه فسق ًا ،نس ِّلم عليه ،وخير
َ
السالم.

الثاني :الفاسق المعلن بفسقه ،نس ِّلم عليه إن كان في السالم مصلحة ،ونهجره إن
كان في هجره مصلحة.

الثالث :الكافر ،ال نسلم عليه ابتدا ًء ،لكن إنْ س َّل َم علينا رددنا عليه السالم ،لعموم

قوله تعالى ﴿ :ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾.
بي ^ َق َ
 846/2ــ عن أبي ُه َر ْي َرة رضي اهلل عنه ِ
«لـما َخ َلقَ اهللُ ت ََعا َل ٰى آدم
الَّ :
عن ال َّن ِّ
َ
^ َق َ
حيون َ
َك،
من
الَ :
اذه ْب َف َس ِّل ْم َع َل ٰى أولئك ــ َن َف ٌر َ
المالئكة ُج ُل ٌ
فاس ْ
وس ــ ْ
تمع ما ُي ُّ
تكَ ،ف َق َ
وتحي ُة ُذ ِّر َّي َ
ور ْح َم ُة اهلل،
تحي ُت َك
الس ُ
الس ُ
الم َع َل ْي َك َ
علي ُك ْم ،فقالواَّ :
الَّ :
َّ
فإن ََّها َّ
الم ْ
ور ْح َم ُة اهلل» .متفق عليه.
َف َز ُادو ُهَ :

هداية الحديث:

وتعالى.
 )1السالم الشرعي مأخوذ عن المالئكة الكرام بأمر من اهلل تبارك
ٰ

 )2أفضل صيغة في رد السالم قول« :وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته».
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تنبـيــه:

ال يجوز العدول عن التحية الشرعية إ َل ٰى ما اعتاده ال َّناس من قول« :صباح الخير»

أدنى بالذي هو خير .وكذلك
أو «مرحب ًا»..؛ فاعتياد ذلك دائم ًا من استبدال الذي هو ٰ

عند رد السالم يكون بالصفة الشرعية الواردة ،أما قول العامة« :وعليكم ما ذكرتم»
ال وسه ً
أو «أه ً
ال» فال ُيعتبر رد ًا شرعي ًا.

 847/3ــ عن أبي ُعمارة الب ِ
ول اهللِ
عازب رضي اهلل عنهما َق َ
ال :أمرنا َر ُس ُ
ٍ
راء بن
َ
يضَ ،واتِّباعِ َ ِ
بسبع :بِ ِعي َ ِ
يت الع ِ
الض ِع ِ
اط ِ
الم ِر ِ
يف،
^
سَ ،ون َْص ِر َّ
الج َنائ ِز ،وت َْش ِم ِ َ
ادة َ
َ
ٍ َ
اء السالمِ،وإبرا ِر المق ِ
َو َعو ِن الم ْظ ُلومَِ ،وإف َْش ِ
إحدى روايات
ْسمِ  .متفق عليه ،هذا لفظ
ٰ
َ
ُ
ْ
َّ
البخاري.

هداية الحديث:

 )1بيان حقوق المسلم َع َل ٰى أخيه المسلم ،فأداء حقوق المسلمين من ثمرات
اإليمان.
ومن ال
لمن تعرف منهم َ
بي ^ بذل السالم ،ونشره بين المسلمينَ ،
 )2من هدي ال َّن ِّ
تعرف ،وفي ذلك الخير للعبد في دنياه وأخراه.

الَ :ق َ
 848/4ــ عن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
الج َّن َة
ول اهلل ^« :ال ت ُ
َدخ ُلوا َ
ٍ
شيء إ َذا َف َع ْل ُت ُمو ُه ت ََحا َب ْب ُت ْم؟
َح َّت ٰى ت ُْؤ ِم ُنوا ،وال ت ُْؤ ِم ُنوا َح َّت ٰى ت ََح ُّابواَ ،أ َوال ُأد ُّل ُك ْم َع َل ٰى
ُ
السالم َب ْي َن ُك ْم» .رواه مسلم.
أفشوا َّ
يوسف ِ
سمع ُت َر ُس َ
بن سال ٍم رضي اهلل عنه َق َ
عبد اهللِ ِ
َ
ول اهلل
 849/5ــ وعن أبي
الْ :
المَ ،
ِ
وأ ْط ِع ُموا َّ
وص ُّلوا
حامَ ،
األر َ
الط َ
الس َ
^ يقول« :يا ُّأيها ال َّن ُ
عام ،وص ُلوا ْ
اس أف ُْشوا َّ
الج َّنة بسالمٍ».
نيام ،ت َْد ُخ ُلوا َ
اس ٌ
وال َّن ُ

رواه الترمذي وقال :حديث حسن صحيح.
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هداية الحديث:

 )1إن بذل السالم بين أهل اإليمان سبب عظيم للمحبة واأللفة.

 )2مفتاح دخول الجنة اإليمان ،ومفتاح اإليمان المحبة ،ومفتاح المحبة السالم.
الج َّنة بأعمال يسيرة سهلة.
 )3إظهار رحمة اهلل ت ََعا َل ٰى بعباده ،إذ رغّ بهم في َ
الط َفي ِل ِ ُ
بن َك ْع ٍ
بي ِ
 850/6ــ ِ
ب َأن َُّه َ
بن ُع َم َرَ ،ف َيغْ ُدو َم َع ُه
كان َي ْأتي عبدَ اهللِ َ
وعن ُّ ْ
بن أ ِّ
ِ
بد اهلل َعلى سق ٍ
وق ،قال :فإذا َغدَ ْونَا إلى الس ِ
إلى الس ِ
صاح ِ
ب
َّاطَ ،وال
وقَ ،ل ْم َي ُم َّر َع ُ
ٰ َ
ٰ ُّ
ٰ ُّ
ينَ ،وال َأ َح ٍد إلاَّ َس َّل َم َع َل ْي ِه ،قال ُّ
َب ْي َع ٍةَ ،وال ِم ْس ِك ٍ
بن ُع َم َر َي ْوم ًا،
الط َف ْي ُلَ :ف ِج ْئ ُت عبدَ اهللِ َ
وقَ ،ف ُق ْل ُت ُله :وما ت َْص َن ُع بِالس ِ
فاس َت ْت َب َعني إلى الس ِ
ْت ال ت َِق ُ
الب ْي ِعَ ،وال
وقَ ،و َأن َ
ْ
لى َ
ُّ
ٰ ُّ
ف َع ٰ
ولِ :
ِ
ِ
َ
س الس ِ
الس َل ِعَ ،و َ
س بِنا
ال ت َُس ُ
وق؟ َو َأ ُق ُ ْ
ت َْسأ ُل َع ِن ِّ
وم بِ َهاَ ،وال ت َْجل ُ
س في َم َجال ِ ُّ
اجل ْ
ِ َ
ان ُّ
هاهنا َن َت َح َّد ْث ،فقالَ :يا َأ َبا َب ْط ٍن ــ َو َك َ
السالمِ،
ُ
الط َف ْي ُل ذا َب ْط ٍن ــ إن ََّما َنغْ ُدو م ْن أ ْج ِل َّ
لى َم ْن َل ِقي َنا ُه.
َف ُن َس ِّل ُم َع ٰ
ٍ
بإسناد صحيح.
رواه مالك في الموطأ

غريب الحديث:

سقّاط :يبيع سقط المتاع وهو الرديء.

هداية الحديث:

َ )1ع َل ٰى المؤمن اغتنام فرص الخيرات ،ك ّلما الح َل ُه باب أجر اغتنمه لينال به
الثواب.
إلى صنيع ِ
عمر
ابن َ
 )2حرص الصحابة رضي اهلل عنهم َع َل ٰى كسب الحسنات .فانظر ٰ
اقتدى بهدي الصحابة رضي اهلل
السالم؟ فالموفق من
ٰ
رضي اهلل عنه يغدو إللقاء َّ

عنهم.

 )3النداء باأللقاب بين األصحاب ،إن كان من باب المداعبة والمالطفة ،فهو جائز
رده ،وليس هذا من التنابز باأللقاب.
إلى عرف الناس في َقبوله أو ّ
ويرجع فيه ٰ
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 132ــ باب كيفية ال�سالم
ِ
ُي ْس َت َح ُّب َأنْ َي ُق َ
الم َع َل ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُة اهللِ َو َب َ
ركات ُُه» َف َيأتِي
ِ«:الس ُ
ول ُ
بالسالم َّ
المب َتدئ َّ
كان المس َّلم َع َلي ِه َو ِ
احد ًاَ ،و َي ُق ُ
َ
الم
يب َ
بض ِمي ِر َ
الس ُ
الم ِج ُ
ول ُ
«:وع َل ْي ُك ْم َّ
الج ْم ِعَ ،وإنْ َ ُ ُ ْ
ِ
الع ِ
طف في قولهَ :و َع َل ْي ُك ْم.
َو َر ْح َم ُة اهللِ و َب َر َكات ُُه»َ ،ف َي ْأتي بوا ِو َ
الح َص ْي ِن رضي اهلل عنهما َق َ
ان ِ
ال :جاء ٌ
 851/1ــ عن ِع ْم َر َ
بي ^،
بن ُ
رجل إ َل ٰى ال َّن ِّ
آخ ُرَ ،ف َق َ
َ
َف َق َ
السالم ُ
ال:
«عش ٌر» ُث َّم جاء َ
بي ^ْ :
فر َّد عليه ُث َّم َج َل َ
عليك ْمَ ،
الَّ :
سَ ،ف َقال ال َّن ُّ
ال ِ
ُ ِ
سَ ،ف َق َ
ُ
«:ع ْش ُر َ
ون» ثم َجا َء َآ َخ ُر ،فقال:
عليك ْم
الم
الس ُ
فر َّد عليه َف َج َل َ
ورحمة اهللَ ،
َّ
ِ
ِ
الم َع َل ُ
س ،فقالَ « :ثال ُث َ
ون» .رواه أبو داود
الس ُ
يك ْم َو َر ْح َم ُة اهلل َو َب َر َكات ُُهَ ،ف َر َّد َع َل ْيه َف َج َل َ
َّ
والترمذي وقال :حديث حسن.

هداية الحديث:

 )1كلما زاد العبد في صيغة السالم ،بحسب ما ورد في السنة ،زاد أجره.
 )2الترغيب في الحسنات العظيمة َع َل ٰى العمل اليسير ،وهذا من توفيق اهلل ت ََعا َل ٰى
لعبده المؤمن.
 852/2ــ حديث َعائِ َش َة رضي اهلل عنها قالتَ :ق َ
ال لي َر ُس ُ
ول اهلل ^« :هذا
ِ
يل َي ُ
متفق
ورح َم ُة اهللِ َو َب َر َكات ُُه».
ٌ
تُ :ق ُ
المَ ،قا َل ْ
الس َ
الس ُ
الم ْ
ِجب ِر ُ َ
لتَ :وعليه َّ
قرأ َع َل ْيك َّ

عليه.

بح ِ
ِ
«و َبر َكات ُُه» َوفي َب ْع ِ
اد ُة
ذف َها َو ِز َي َ
ضها َ
وهكذا وقع في بعض روايات الصحيحينَ َ :
ِ
قبو َل ٌة.
ال ِّث َقة َم ُ

هداية الحديث:

السالم»
السالم من شخص إ َل ٰى شخص أن يقول ُ
الم َس َّلم عليه« :عليك َّ
الس َّنة َإذا نقل َّ
ُّ )1
أو «عليك وعليه السالم»؛ ألن الذي نقل السالم م ِ
حسن ،فتكافئه بالدعاء َل ُه.
ُ
َّ
َّ
بالسالم َإذا التزمه اإلنسان وصار أمانة﴿ ،ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
 )2وجوب إبالغ الوصية َّ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ ،وأما من غير التزام فال يجب تبليغه.
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 )3فضيلة َعائِ َشة رضي اهلل عنها حين س َّلم عليها أشرف المالئكة بوساطة أشرف
الرسل عليهم الصالة والسالم.
 853/3ــ عن أنَس رضي اهلل عنه أنَّ ال َّنبي ^ كان َإذا تك َّلم َ
ادها ثالث ًا
أع َ
بكلمة َ
َّ
قو ٍم فس َّلم عليهم س َّلم عليهم ثالث ًا .رواه البخاري.
َح َّت ٰى ت َ
أتى َع َل ٰى ْ
ُفهم َع ْنه ،وإذا ٰ
ٌ
الج ْم ُع َكثير ًا.
لى َما إذا كان َ
وهذا َم ْح ُمول َع ٰ

هداية الحديث:

بي ^ َع َل ٰى إيصال الخير ألمته ،وشفقته عليهم.
 )1حرص ال َّن ِّ
 )2المؤمن يخاطب ال َّناس َع َل ٰى قدر عقولهم ،ويلتمس لهم األعذار.
المقْدَ ِ
 854/4ــ وعن ِ
اد رضي اهلل عنه في حديثِ ِه الطويل قالُ :ك َّنا نَر َف ُع لل َّنبِ ِّي ^
ِ
ِ
َصيب ُه ِم َن ال َّلب ِنَ ،في ِج ُ ِ
ِ
الي َق َظ َ
ان،
يء م َن ال َّل ْي ِلَ ،ف ُي َس ِّل ُم ت َْسليم ًا ال ُيوق ُظ نَائم ًاَ ،و ُي ْس ُ
مع َ
َ
َ
ن َ
كان يس ِّلم .رواه م ِ
سلم.
ُ
فس َّل َم كما َ ُ ُ
بي ^ َ
َف َجا َء ال َّن ُّ

هداية الحديث:

اليقظان ،وال
بي ^ ورحمته بالمؤمنين؛ فكان سالمه يسمعه َ
 )1كمال هدي ال َّن ِّ
يوقظ النيام.
 )2ال ضرر وال ضرار في هدي اإلسالم.
بنت يزيدَ رضي اهلل عنها أنَّ رس َ ِ
 855/5ــ حديث أسما َء ِ
مر في
َ ُ
ول اهلل ^ َّ
وع ٌ
فألوى بيده بال َّت ْسليم .رواه الترمذي وقال:
عود،
صبة ِم َن ال ِّن َساء ُق ٌ
المسجد يوم ًاُ ،
ٰ
حديث حسن().
ول َعلى أنه ^ َجمع بي َن ال َّلفظ واإلشارة ،وي َؤي ُد ُه أن في ِر ِ
َوهذا َم ْح ُم ٌ
واية أبي
ُ ِّ
َ
َ َ َْ
ٰ
داودَ :ف َس َّل َم َع َل ْي َنا.

غريب الحديث:
فألوى :أشار.
ٰ

عصبة :جماعة.

( )1الحديث إسناده ضعيف.
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هداية الحديث:

منهي َع ْنه؛ ألنه مشابه لسالم َمن ُأمرنا
بالسالم
 )1التسليم باليد فحسب دون التلفظ َّ
ٌّ
والنصارى.
بمخالفتهم ،وهم اليهود
ٰ
 )2جواز السالم َع َل ٰى النساء عند عدم الفتنة ،أما المرأة الواحدة فال يس ِّلم األجنبي
خشى من الفتنة.
عليها ،لما ُي
ٰ
بي ^ ألهل الكتاب من شعائر أهل اإلسالم .ومن ذلك :شأن
 )3إن مخالفة ال َّن ِّ
السالم ،فأين المسلمون عن هذا األصل العظيم؟
مي رضي اهلل عنه َق َ
أتيت َر ُسول اهلل ^،
 856/6ــ عن أبي ُج َر ّي
الُ :
َ
الهج ْي ِّ

الم يارسول اهللَ ،ق َ
َ
ُ
الم
ال« :ال ت َُق ْل
فق ُ
الس ُ
الس ُ
الس ُ
علي َك َّ
عليك َّ
لت :عليك َّ
الم ،فإنَّ ْ
تى».
تحي ُة َ
َّ
الم ْو ٰ
رواه أبو داود ،والترمذي وقال :حديث حسن صحيح .وقد سبق بِطولِه.

هداية الحديث:

على تعليم الجاهل المسألة ،وتنبيه من أخطأ باللفظ َع َل ٰى الصحيح من
 )1الحث ٰ
األلفاظ الشرعية.

الموتى في القبور بقولنا« :عليك السالم» ،فهو خطاب
 )2بيان صفة السالم َع َل ٰى
ٰ
الموتى بقول:
على
ٰ
على جواز السالم ٰ
لغير حاضر قريب .لكن دلت السنة أيض ًا ٰ
«سالم عليكم أهل الديار» فالتحية واحدة لألحياء واألموات.
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 133ــ باب آ�داب ال�سالم
ول اهلل ^ َق َ
 857/1ــ عن أبي ُه َر ْي َرة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
اكب
الر ُ
الُ « :ي َس ِّل ُم َّ
والقليل َع َلى َ
ُ
الكثير» .متفق عليه.
والماشي َع َل ٰى ال َقاعد،
الماشيَ ،
َع َل ٰى َ
ٰ
ِ
لى الكبِي ِر».
وفي رواية للبخاريَ :
«و َّ
الصغ ُير َع ٰ

هداية الحديث:

 )1من هدي اإلسالم مراعاة األدب َم َع ال َّناس ،وخفض الجناح للمؤمنين .فالراكب
علو فيسلم َع َل ٰى الماشي ،وكذا حالة الماشي فيسلم َع َل ٰى
لما كان في حالة ٍّ
القاعد.
الكبير ،وبيان حق الكثير َع َل ٰى القليل.
احترام الصغي ِر
)2
ُ
َ
الن الب ِ
اه ِلي رضي اهلل عنه قال :قال
 858/2ــ وعن أبي ُأ َم َ
ام َة ُصدَ ِّي بن َع ْج َ َ
ٍ
َ
َ
ُ
لى ال َّن ِ
بإسناد
بالسالمِ» .رواه أبو داود
اس باهلل َم ْن َبدَ أهم َّ
رسول اهلل ^« :إن أ ْو ٰ
ٍ
جيد.
الن َي ْل َت ِق ِ
رسول اهلل ،الر ُج ِ
َ
ام َة رضي اهلل عنهِ :ق َ
يان،
يل :يا
ورواه الترمذي عن أبي ُأ َم َ
َّ
َأ ُّي ُه َما َيبدَ ُأ بِالسالمِ؟ قالَ :
«أ ْو َ
تعالى».
ال ُه َما بِاهلل
َّ
ْ
ٰ
ٌ
حسن.
حديث
قال الترمذي :هذا
ٌ

هداية الحديث:

أولى بحفظ اهلل ت ََعا َل ٰى من غيره.
 )1خير ال َّناس من يبدأ ال َّناس بالسالم ،وهو ٰ
 )2والية اهلل ت ََعا َل ٰى للعبد بحسب ما يقوم به العبد من حق العبودية ،فمن كانت
طاعاته أعظم ،كانت والية اهلل َل ُه أتم﴿ .ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾.
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134ــ باب ا�ستحباب �إعادة ال�سالم َعلَى من تكرر لقا�ؤه على قرب ب أ�ن
دخل ثُ َّم خرج ثُ َّم دخل في الحال ،أ�و حال بينهما �شجرة ونحوها
 859/1ــ عن أبي ُه َر ْي َرة رضي اهلل عنه في حديث المسيء صالت َُه ،أن َُّه جاء
السالمَ ،ف َق َ
ال« :ا ِ ْر ِج ْع َف َص ِّل،
بي ^ ،فس َّلم عليهَ ،
فر َّد عليه َّ
فص َّل ٰىُ ،ث َّم جاء إ َل ٰى ال َّن ِّ
فإن َ
بي ^َ ،ح َّت ٰى َف َع َل ذلك ثالث
َّك لم ت َ
فر َج َع َف َص َّل ٰىُ ،ث َّم َجا َء َ
ُص ِّل»َ ،
فس َّل َم َع َل ٰى ال َّن ِّ
مرات .متفق عليه.

هداية الحديث:

 )1تكرار السالم نعمة من اهلل ت ََعا َل ٰى َع َل ٰى عباده ،ألنه باب لألجر والثواب.

يشوق المتعلم للفائدة والعلم ،فرسول اهلل ^ لم يع ِّلم
 )2من أخالق المعلم أن ِّ
المسيء صالته أول مرة ،بل جعله يشتاق إ َل ٰى العلم؛ والشيء َإذا جاء بعد حاجة
يكون أعلق بالنفس.
 )3بيان رحمة َر ُسول اهلل ^ بأمته وحرصه َع َل ٰى تعليمهم وهدايتهم.
 860/2ــ وعنه عن َر ُسول اهلل ^ َق َ
الَ :
أح ُد ُكم أخاه ،ف ْل ُيس ِّل ْم ع َل ْيه ،فإنْ
«إذا لقي َ
لقيه ،ف ْل ُيس ِّل ْم َع َل ْيه» .رواه أبو داود.
ت َب ْي َن ُهما َش َج َرةٌ  ،أو جدَ ٌار ،أو َح َج ٌرُ ،ث َّم ُ
َحا َل ْ

هداية الحديث:

النبوة فيه زيادة المودة والمحبة بين اإلخوة.
 )1التزام هدي ّ

 )2الترغيب في رفع ما يكون بين القلوب من الجفاء أو البعد أو النفرة؛ لتعميق
الصلة بين المؤمنينَ ،ح َّت ٰى لو كان ذلك بحجر أو شجر ،فكيف إذا كان ما يحول
قطيعة أو شقاق؟! َف ْل َي ْس َع المرء في إصالح ذات البين مع إخوانه.

564

باب ا�ستحباب ال�سالم �إذا دخل بيته

 135ــ باب ا�ستحباب ال�سالم �إذَا دخل بيته
َق َ
ال اهلل ت ََعا َل ٰى﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ﴾ [النور.]61 :

الَ :ق َ
 861/1ــ وعن أنَس رضي اهلل عنه َق َ
ال لي َر ُس ُ
ول اهلل ^« :يا ُب َن َّيَ ،إذا
ت َع َلى ْ ِ
فس ِّل ْمُ ،
أهل َب ْي َ
تك» .رواه الترمذي وقال:
َد َخ ْل َ
لى ْ
أهل َك َ
يك ْن َب َر َك ًة ْ
علي َكَ ،و َع ٰ
ٰ
حديث حسن صحيح.

هداية الحديث:

 )1السالم سبب لبركة أهل البيت ودخول األلفة عليهم.

بي ^ لخادمه أنَس رضي اهلل عنه ،ومخاطبته بالرحمة« :يا بني».
 )2مالطفة ال َّن ِّ
 )3جواز قول الرجل للصغير« :يا بني» ،ولو لم يكن والد ًا َل ُه ،من باب المالطفة.
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 136ــ باب ال�سالم َعلَى ال�صبيان
صب ٍ
ِ
 862/2ــ عن ٍ
يانَ ،ف َس َّل َم َع َل ْي ِه ْم ،وقالَ :
كان
لى ْ
أنس رضي اهلل عنه أن ُّه َم َّر َع ٰ

ُ
.متفق عليه.
رسول اهلل ^ َي ْف َع ُل ُه
ٌ

هداية الحديث:

بي ^
 )1تواضع الرسول ^ في سالمه َع َل ٰى الصبيان ،والموفّق من يلزم ُس َّنة ال َّن ِّ
في حياته.

 )2تعويد الصبيان َع َل ٰى محاسن األخالق ،وتعليمهم السنن النبوية.
بي ^.
 )3إن إدخال المودة والفرحة َع َل ٰى الصبيان من هدي ال َّن ِّ

التعبد
 )4اقتداء الصحابة رضي اهلل عنهم بفعل الرسول ^ ،مما هو داخل في
ّ
دون الجب َّلة ،وحرصهم َع َل ٰى مماثلة فعله ^.
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 137ــ باب �سالم الرجل َعلَى زوجته والمر أ�ة من محارمه،
وعلى أ�جنبية و أ�جنبيات ال يخاف الفتنة بهن و�سالمهن بهذا ال�شرط
ٍ
 863/1ــ عن َس ْه ِل بن َس ْع ٍد رضي اهلل عنه َ
رواية:
َت ِفينا ْام َر َأ ٌة ــ وفي
قال :كان ْ
ول الس ْل ِق َف َت ْطر ُح ُه في ِ
الق ْد ِرَ ،وت َُكر ِكر َحب ٍ
َت َلنا َع ُجوزٌ ــ ت َْأ ُخ ُذ ِم ْن ُأ ُص ِ
ات ِم ْن
كان ْ
ِّ
َ
ْ ُ َّ
انصر ْف َنا ،ن َُس ِّل ُم َع َل ْيهاَ ،ف ُت َقدِّ ُم ُه إ َل ْي َنا .رواه البخاري.
َش ِعي ٍرَ ،فإذا ص َّل ْي َنا ُ
الج ُم َع َةَ ،و َ
َطح ُن.
قوله« :ت َُك ْر ِك ُر» َأ ْي :ت َ

غريب الحديث:

أصول السلق :السلق نوع من الخضروات وأصولها يصنع منه المرق.
ِ
القدر :إناء يطبخ فيه.

هداية الحديث:

 )1وصف مجتمع الصحابة رضي اهلل عنهم في تقللهم من متاع الدنيا َح َّت ٰى أغناهم اهلل
بالفتوح.

 )2مشروعية السالم َع َل ٰى المرأة عند أمن الفتنة ،كأن تكون كبيرة السن.

وع ْن ُأ ِّم َهانِئ َف ِ
اخ َت َة بِ ِ
َ
َ
نت َأبي َط ٍ
بي
 864/2ــ َ
الب رضي اهلل عنها قال ْت :أ ْتي ُت ال َّن َّ
وم ال َف ْتحِ َو ُهو يغْ َت ِس ُلَ ،و َف ِ
بَ ،فس َّلم ُت ،وذكر ِ
مة ت َْس ُت ُر ُه بِث َْو ٍ
اط ُ
ت الحديث.
^ َي َ
َ َ
َ ْ
َ

روا ُه مسلم.

هداية الحديث:

على الرجل عند أمن الفتنة وعدم الخلوة.
 )1جواز تسليم المرأة ٰ

رد السالم للعاري.
 )2مشروعية إلقاء السالم َع َل ٰى المغتسل ،وجواز ّ

 )3مشروعية المعاونة في الطهر ،كأن يستعين الرجل بواحد من أهل بيته.
 )4إن االستتار عن ال َّناس عند التطهر من آداب النبوة.
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ِ
َ
بي ^ في
 865/3ــ وعن أسما َء بنت يزيدَ رضي اهلل عنها قالتَ :م َّر َعل ْي َنا ال َّن ُّ
نِ ْس َو ٍة َف َس َّل َم َع َل ْي َنا.
حسن ،وهذا لفظ أبي داود ،ولفظ
رواه أبو داود ،والترمذي وقال :حديث
ٌ
رسول اهلل ^ مر في المس ِجد يوم ًاَ ،و ُعصب ٌة ِم َن ال ِّنس ِ
َ
الترمذيَ :أنَّ
ودَ ،ف َأ ْل َو ٰى
اء ُق ُع ٌ
َ
َْ
ْ َ
َّ
َ ْ
بِ ِ
يده بِال َّت ْس ِليمِ .
تنبـيــه:
لفظ الترمذي« :أن رسول اهلل ^ مر في المسجد يوم ًا ،وعصبة من النساء قعود،

على ذلك عند
ٰ
فألوى بيده بالسالم» .هذا اللفظ ضعيف اإلسناد ،كما سبق التنبيه ٰ
الحديث رقم (.)855

هداية الحديث:

 )1مشروعية سالم الرجل َع َل ٰى جماعة النساء.

 )2إذا احتاج الرجل إلى السالم بيده فعليه أن يجمع بين اللفظ بالعبارة مع اإلشارة
على اإلشارة فحسب ،لكي ال نقع في مشابهة اليهود
باليد ،وال يجوز االقتصار ٰ

والنصارى.
ٰ

568

باب حترمي ابتداء الكافر بال�سالم

138ــ باب تحريم ابتداء الكافر بال�سالم وكيفية الر ّد عليهم وا�ستحباب
ال�سالم َعلَى أ�هل مجل�س فيهم م�سلمون وكفار
 866/1ــ عن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُسول اهلل ^ َق َ
ود
الي ُه َ
ال« :ال تبدؤوا َ
فاضطرو ُه إ َل ٰى أضيقه» .رواه
أحدَ هم في طريق
وال ال َّن َص ٰ
بالسالم ،فإذا لقي ُتم َ
ارى َّ
ُّ
مسلم.

غريب الحديث:

فاضطروهِ :
ألج ُئوه إلى الضيق عند عدم سعة الطريق ،بحيث يكون للمسلم أوسعه
المعنى مزاحمته قصد ًا َم َع سعة الطريق.
وللكافر أضيقه ،وليس
ٰ

هداية الحديث:

 )1ال يجوز ابتداء الكافر بالسالم؛ ألن في ذلك إكرام ًا َل ُه ،والكافر ينبغي أن يذل وال
يعز.

 )2إغاظة الكفار بالقول والفعل أمر مقصود شرع ًا ،لكن نغيظهم دون أن نظلمهم،
أو ننقض العهد معهم .فنقيم العدل ،ونجانب الظلم.

فائدة:

الكافر بغير السالم ،من مثل قوله :كيف حالك؟
المسلم
إن قيل :هل يجوز أن يبدأ
ُ
َ

أو كيف أصبحت أو أمسيت؟ أو عافاك اهلل ،ونحوها...

فالجواب :إن هذا جائز وال بأس به ،ألنه سؤال معتاد ،ودعاء له بسالمة قلبه من

الشرك .وأما النهي المذكور في الحديث فإنما هو عن تحية اإلسالم.

الَ :ق َ
 867/2ــ عن أنَس رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^َ :
«إذا َس َّلم َع َل ْي ُك ْم ُ
أهل
وع َل ْي ُك ْم» .متفق عليه.
الك َتاب فقو ُلواَ :

فائدة:

للحديث سبب ورود يحسن ذكره لفهم الحديث ،فعن عائشة رضي اهلل عنها
ِ
قالت :استأذن ٌ
ام عليكم ،فقالت
رهط َ
الس ُ
على رسول اهلل ^ ،فقالواَّ :
من اليهود ٰ
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عائشة ،إنَّ ا َ
ُ
الس ُام وال ّل ُ
عنة ،فقال رسول اهلل ^« :يا
الرفقَ
هلل ُي ُّ
حب ِّ
عائشة :بل عليكم َّ
تسمع ما قالوا؟ قال« :قد قلت :وعليكم» رواه مسلم.
في األمر ك ِّله» قالتَ :أ َل ْم
ْ

وعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل ^« :إنَّ
اليهود إذا
َّ

الس ُام عليكم ،فقل :عليك» .رواه مسلم.
س َّل ُموا عليكم ،يقول أحدهمَّ :
ومعنى السام :الموت والهالك.
ٰ

المعنى
بالر ِّد بقول« :وعليكم» فيما إذا قصدوا
فتبين من الحديث َْين :أنّ االكتفا َء َّ
ّ
ٰ
الشرعي« :السالم عليكم» َف َن ُر ُّد
الم
الس َ
السيء« :السام» وهو الموت ،أما إذا س َّل ُموا ّ
َّ
عليهم الرد الشرعي وفق منهج القرآن﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆ﴾.

هداية الحديث:

س َف ِط ٌن ،ال ينخدع بمكر الكافرين ،وطعنهم فيه ،بل ُه َو َع َل ٰى نور
)1
ُ
كي ٌ
المؤمن ِّ
والس َّنة.
وبصيرة من هدي الكتاب ُّ

تعد أوطغيان.
 )2جواز مقابلة العدوان والظلم بمثله ،من غير ٍّ

بي ^ َع َل ٰى أمته ،فقد ع ّلمهم من مكر أعدائهم ما يحذرون منه.
 )3شفقة ال َّن ِّ

ٌ
ٍ
أخالط
مجلس فيه
مر َع َل ٰى
أس َ
 868/3ــ عن َ
بي ^ َّ
ام َة رضي اهلل عنه أنَّ ال َّن َّ
ِ
ِ
ِ
َ ِ
متفق
والم
بي ^ٌ .
َ
الم ْسلمين ُ
من ُ
عبدَ ة األو َثان ــ َ
شركين ــ َ
والي ُهودَ ،فس َّل َم َعل ْيه ُم ال َّن ُّ
عليه.

هداية الحديث:

 )1جواز السالم َع َل ٰى مجلس فيه أخالط من المسلمين والكافرين ،و َيقصد بالسالم
أهل اإلسالم.

على»
 )2من الحكمة في النهي عن ابتداء الكافر بالسالم أن «اإلسالم يعلو وال ُي ٰ
حديث صحيح ،رواه الدارقطني في سننه.
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باب ا�ستحباب ال�سالم �إذَ ا قام من املجل�س

 139ــ باب ا�ستحباب ال�سالم �إذَا قام من المجل�س
وفارق جل�ساءه أ�و جلي�سه
الَ :ق َ
 869/1ــ عن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^َ :
أح ُد ُكم
«إذا
انتهى َ
ٰ
يقوم َف ْليس ِّلمَ ،ف َليس ِ
اآلخرة».
من
األولى
ت
الم ْجلس َف ْل ُي َس ِّل ْم ،فإذا َأرا َد أنْ
َّ
بأحق َ
إ َل ٰى َ
َ ُ ْ َْ
َ
ٰ
رواه أبو داود ،والترمذي وقال :حديث حسن.

هداية الحديث:

والمنتهى َع َل ٰى حد سواء ،وهذا من عدل
المبتدى
 )1من كمال الشريعة أنها جعلت
ٰ
ٰ
الشريعة.
حث الشارع َع َلى كثرة األجر والثواب بالسالم َ
وآخره.
أول المجلس
َّ )2
َ
ٰ
فائدة:

السالم عند االنصراف من المجلس أدب نبوي متروك في كثير من المجالس،

على المجالس
ُّ
وأحق من يقوم بإحيائه هم أهل العلم وطلاَّ به ،فينبغي لهم إذا دخلوا ٰ
األخرى.
األولى بأحق من
أن يسلموا ،وكذلك إذا خرجوا ،فليست
ٰ
ٰ

على أهله أو خرج أن يسلم عليهم.
وكذا الرجل َ
يوصى إذا دخل ٰ

دخلت على
فعن أنس رضي الله عنه قال :قال لي رسول اهلل ^« :يا ُبني إذا
َ
َ
وعلى أهل بيتك» .رواه الترمذي.
أهلك فس ِّلم تكن بركة عليك
ٰ
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باب اال�ستئذان و�آدابـه

 140ــ باب اال�ستئذان و آ�دابه
َق َ
ال اهلل ت ََعا َل ٰى﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﯹ ﯺ ﯻ﴾ [النور ،]27 :وقال
ٰ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ [النور.]59 :

هداية آ
اليات:

ٍ
 )1إذا بلغ الطفل مبلغ الرجال فال يدخل البيت إلاَّ
حكم ُه حكم
باستئذان،
ُ
البالغين.
 )2األطفال دون سن البلوغ ُيطلب منهم االستئذان في أوقات العورات الثالث.
 )3األوقات الثالثة التي يوضع فيها الثياب هي المذكورة في اآلية﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾ [النور.]58 :

الَ :ق َ
 870/1ــ عن أبي موسى األشعري رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^:
ٰ
الثَ ،فإن ُأ ِذ َن َل َكَ ،وإ ّ
«االستِ ْئ َذ ُ
متفق عليه.
ان َث ٌ
ار ِج ْع»ٌ .
ْ
ال َف ْ

هداية الحديث:

 )1األدب أن يستأذن المرء ثالث مرات ،وال يطرق الباب بعدها.
راعى أحوال ال َّناس ،وع َّلم أهل اإليمان حقوق
 )2كمال هدي اإلسالم؛ الذي
ٰ
بعضهم.

ٍ
الَ :ق َ
سعد رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^« :إنَّما ُج َ
سهل ِ
ِ
عل
بن
 871/2ــ عن
ُ ِ
الب َصر» .متفق عليه.
االستئذان م ْن ْ
أجل َ

هداية الحديث:

على حفظ عورات البيوت لئال تنكشف ،ولهذا شرع االستئذان
 )1حرص الشريعة ٰ
من أجل النظر.
 )2حرمة النظر إ َل ٰى داخل البيوت إلاَّ بعد االستئذان.

572

باب اال�ستئذان و�آدابـه

اش قالَ :ح َّدثنا ر ُج ٌل ِمن بني ِ
عام ٍر ْ ْ
 872/3ــ وعن ِر ْب ِع ِّي بن ِح َر ٍ
على
َ
اس َتأ َذ َن ٰ
رسول اهلل ^ لِ َخ ِ
ال َّنبي ^ َو ُهو في ٍ
ُ
إلى هذا،
اد ِمه:
بيت ،فقالَ :أ َألِ ُج ؟ فقال
َ
ْ
ِّ
«اخرج ٰ
ِ
الم َع َل ُ َ َ
َ
الر ُج ُل ،فقال:
َف َع ِّل ْم ُه
الس ُ
االستئذانَ ،ف ُقل َل ُهُ :ق ْلَّ :
يكم ،أأ ْد ُخ ُل؟» َف َسم َع ُه َّ
َِ
الم َع َل ُ
َ
فدخل.
بي ^،
يكمَ ،أ َأ ُ
الس ُ
َّ
دخ ُل ؟ َفأذ َن له ال َّن ُّ
ٍ
بإسناد صحيح.
رواه أبو داود

نبل رضي اهلل عنه َق َ
 873/4ــ عن كلدَ َة ِ
الح ِ
بي ^ ،فدَ خ ْل ُت عليه
الُ :
بن َ
أتيت ال َّن َّ
َ
ُ ِّ
جع ُ
الم َع َل ْي ُكم ،أأ ْد ُخ ُل؟» .رواه أبو داود،
الس ُ
«ار ْ
بي ^ْ :
فق ْلَّ :
ولم أسل ْمَ ،ف َقال ال َّن ُّ
والترمذي وقال :حديث حسن.

غريب الحديث:
أألج :أأدخل.

هداية الحديث:

 )1من أدب االستئذان السالم واالنتظار َح َّت ٰى ُيسمح بالدخول.
بي ^ ُأ َّمته األدب ،وجمعه بين التعليم بالقول والفعل.
 )2تعليم ال َّن ِّ

ال�سنة�إذَ ا قيل للم�ست�أذن من �أنت �أن يقول :فالن
باب بيان �أن ُّ
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ال�سنة �إذَا قيل للم�ست أ�ذن من أ�نت أ�ن يقول:
141ــ باب بيان أ�ن ُّ
عرف به من ا�سم أ�و كُ نية،
فالن ،في�سمي نف�سه بما ُي َ
وكراهة قوله « :أ�نا» ونحوها
الَ :ق َ
 874/1ــ عن أنَس رضي اهلل عنه ـ في حديثه المشهور في اإلسراء ـ َق َ
ال
يل إلى السم ِ
ِ
َر ُس ُ
يلَ :م ْن َ
اس َت ْف َت َحَ ،ف ِق َ
هذا؟
اء ُّ
ول اهلل ^ُ « :ث َّم َصعدَ بي ِج ْب ِر ُ ٰ َّ َ
الدن َْياَ ،ف ْ
قيلَ :و َم ْن َمع َك ؟ قال م َحمدٌ ُ .ثم َص ِعدَ إلى السم ِ
يلَ ،
قالِ :ج ْب ِر ُ
اء الثَّانِ َي ِة والثَّالِث َِة
َ
ٰ َّ َ
ُ َّ
َّ
اب ُك ِّل سم ٍ
اء ؟ َم ْن هذا ؟ َف ُيق ُ
الرابِ َع ِة َوسائِ ِر ِه َّنَ ،وي َق ُ
ال في َب ِ
ولِ :ج ْب ِر ُ
متفق
يل».
ٌ
َ َ
َو َّ
عليه.

 875/2ــ عن أبي َذ ٍّر رضي اهلل عنه َق َ
خر ْج ُت َليل ًة من ال َّل َيالي ،فإذا َر ُس ُ
ول اهلل
الَ :
ت َف َرآنيَ ،ف َق َ
وحدَ ُهَ ،ف َج َع ْل ُت ْأمشي في ِّ
«م ْن هذ َا؟»
ظل ا ْل َق َم ِر ،فا ْل َت َف َ
الَ :
^ َي ْمشي ْ
ُ
متفق عليه .
فق ْل ُت  :أ ُبو َذ ٍّر .الحديث ٌ .

ْ َ
بي ^ َو ُه َو َيغْ َت ِس ُل،
 876/3ــ وعن ُأ ِّم هانئ رضي اهلل عنها
قالت :أ ْتي ُت ال َّن َّ
«م ْن ِ
َو ِ
متفق عليه.
هذه؟»
فقلتَ :أنا ُأ ُّم هانئٌ .
ُ
فاط َم ُة ت َْس ُت ُر ُه ،فقالَ :

هداية أ
الحاديث:

 )1استحباب التعريف بالشخص َإذا استأذنَ ،ح َّت ٰى تزول الوحشة ويحصل األنس.

ومن معه.
اسمه أو كني َته َ
 )2التعريف يكون بذكر المستأذن َ
ْت البابَ ،ف َق َ
َ
ال:
بي ^َ ،فدَ َقق ُ
 877/4ــ عن جابر رضي اهلل عنه َقال :أت َْي ُت ال َّن َّ
فقلت :أنَاَ ،ف َق َ
ره َها .متفق عليه.
«م ْن ذا؟»
ُ
ال« :أنا أنا؟!» كأن َُّه َك َ
َ

هداية الحديث:

 )1كراهية قول الرجل عند االستئذان« :أنا أنا» َإذا لم يكن فيها تعريف بشخصه.
على َمن ّ
أخل باألدب ،وتعليمه األدب الصحيح.
 )2مشروعية اإلنكار ٰ
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باب ا�ستحباب ت�شميت العاط�س �إذا َحمد الله تعاىل

142ــ باب ا�ستحباب ت�شميت العاط�س �إذَا َحمد اهلل َت َعالَى
وكراهة ت�شميته �إذَا لم يحمد اهلل َت َعالَى
وبيان آ�داب الت�شميت والعطا�س والتثا�ؤب
ال« :إنَّ ا َ
 878/1ــ عن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ ال َّنبي ^ َق َ
اس،
حب ُ
الع َط َ
هلل ُي ُّ
َّ

وحمدَ ا َ
هلل ت ََعا َل ٰىَ ،
سمع ُه
س ُ
كر ُه ال َّتث َ
أحد ُك ْمَ ،
كان ح َّق ًا َع َل ٰى ُك ِّل مسلم َ
َاؤب ،فإذا َع َط َ
و َي َ
أح ُد ُك ْم
من َّ
وأما ال َّتثَاؤُ َب فإنَّما ُه َو َ
الش ْي َطان ،فإذا َتثَا َء َب َ
أن يقول َل ُهَ :ي ْر َح ُم َك اهللَّ ،
أحدَ ُك ْم َإذا َتثَا َء َب َض َ
الش ْي َط ُ
ان» .رواه البخاري.
حك م ْن ُه َّ
اس َت َط َ
اع ،فإنَّ َ
ف ْل َي ُر َّد ُه ما ْ

هداية الحديث:

الهمام في
يحبه اهللُ؛ ألنه يدل َع َل ٰى النشاط والخفة ،واهلل يحب العبد ُ
 )1العطاس ُّ
الخير ،الجاد القوي.
يحبه الشيطان؛ ألنه يدل َع َل ٰى الكسل والفتور ،والشيطان يعجبه الكسالن
 )2التثاؤب ُّ
الضعيف.
 )3إن تشميت العاطس حق له َع َل ٰى كل سامع ،فواجب ٍ
عين َع َل ٰى كل من سمع حمده
يشم َته.
أنْ ِّ
 )4استحباب َر ِّد التثاؤب ما استطاع؛ ألن الشيطان يضحك من المتثائب ،كعالمة
على كسله وفتوره.
ٰ
َ
على نعمه ،ومنها :نعمة العطاس ،فالنعم تقابل بالشكر
 )5إظهار حمد اهلل ت ََعال ٰى ٰ
والحمد.

بي ^ َق َ
الَ :
وع ْنه ِ
الحمد هلل ،و ْل َي ُق ْل َل ُه
أحد ُكم َف ْل َي ُق ْل:
ُ
س ُ
 879/2ــ َ
«إذا َع َط َ
عن ال َّن ِّ
هديك ُم ا ُ
حم َك ا ُ
صاحب ُهَ :ير َح ُم َك ا ُ
هلل ،فإذا َق َ
هللَ ،ف ْل ُيق ْلَ :ي ُ
لح
أخو ُه أو
ُ
هلل و ُي ْص ُ
ال َل ُهَ :ي ْر ُ
ُ ْ
با َل ُك ْم» .رواه البخاري.

ال :سمعت َر ُس َ
 880/3ــ عن أبي موسى رضي اهلل عنه َق َ
ُ
يقولَ :
«إذا
ول اهلل ^
ٰ
أحد ُكم فحمدَ ا َ
هلل َف َش ِّم ُتو ُه ،فإنْ لم َي ْح َم ِد اهلل فال ت َُش ِّم ُتو ُه» .رواه مسلم.
س ُ
َع َط َ

باب ا�ستحباب ت�شميت العاط�س �إذا َحمد الله تعاىل

575

 881/4ــ عن أنَس رضي اهلل عنه َق َ
بي ^َ ،
فش َّم َت
س ُ
الَ :ع َط َ
رجالن عندَ ال َّن ِّ
اآلخ َرَ ،ف َق َ
وع َط ْس ُت
ولم ُي َش ِّمت َ
س ُفالن َف َش َّم َّت ُهَ ،
َ
ال الذي َل ْم ُي ِّ
شم ْت ُهَ :ع َط َ
أحدَ ُه َما ْ
َحمد ا َ
ال« :هذا َح ِمدَ ا َ
فلم ت َُش ِّم ْتني؟ َف َق َ
هلل ،وإن َ
متفق عليه.
هلل»ٌ .
َّك َل ْم ت َ

هداية أ
الحاديث:

 )1الجزاء من جنس العمل؛ فمن َق َ
ال« :الحمد هلل» عند عطاسه ناسب أن ُيقال َل ُه:
دع ٰى َل ُه بالرحمة جزا ًء َل ُه َع َل ٰى حمده اهلل .
«يرحمك اهلل»ُ ،في َ
يكمل بعضهم بعض ًا ،فهم كالبنيان المرصوص في تعاونهم.
 )2أهل اإليمان ّ
ِ
يحمد ا َ
الس َّنة في العطاس.
 )3من لم
هلل فال نشمته ،لكن نع ّلمه أدب ُّ
خير لها من اآلداب الشرعية.
بي ^ تعليم األمة ما ُه َو ٌ
 )4من هدي ال َّن ِّ
تنبـيــه:

شمته« :يهديكم اهلل ويصلح
بي ^ في جواب العاطس أن يقول لمن ّ
هدي ال َّن ِّ

بالكم» .أو يقول« :يغفر اهلل لنا ولكم» مما هو وارد مأثور .أما قول العامة« :يهدينا
بوية،
الس َّنة ال َّن َّ
ويهديكم اهلل» ونحو ذلك من العبارات المحدثة ،فكل ذلك خالف ُّ

واهلل  يقول﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

الس َّنة واال ّتباع ،ومجانبة المخالفة
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﴾ ،واألذكار مبناها َع َل ٰى التزام ُّ
واالبتداع.

 882/5ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال :كان َر ُس ُ
س
ول اهلل ^ َإذا َع َط َ
َو َض َع َيدَ ُه أو َث ْو َب ُه َع َل ٰى فيهَ ،و َخ َف َ
بها صوت َُهَ .ش َّك الراوي .رواه أبو داود،
ض أو َغ َّ
ض َ
والترمذي وقال :حديث حسن صحيح.

هداية الحديث:

ِ
العاطس يدَ ه أو ثو َبه َع َل ٰى وجهه ،وفي
وضع
 )1من اآلداب الفعلية النبوية للعطاس:
ُ
ذلك ِح َكم ،منها:
أ ــ صيان ًة وحفظ ًا للحاضرين ،ألاَّ
يضرهم ،مما ينتقل عن
َ
يخرج َم َع العطاس ما ّ
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العدوى.
طريق
ٰ

ب ــ أ ّ
تتقززَ النفوس بما يخرج من األنف َم َع العطاس.
ال ّ
 )2تكريم هذه الشريعة للمؤمن ،بما أرشدت إليه ِمن جملة اآلداب ،التي يتجمل بها
في نفسه ومع ال َّناس.

 )3استحباب خفض الصوت في العطاس ،لئال ّ
يتأذ ٰى الحاضرون.

 883/6ــ وعن أبي موسى رضي اهلل عنه َق َ
اليهود َي َت َع َ
اط ُس َ
ال :كان
ون عندَ
ُ
ٰ
َر ُس ِ
هديكم ا ُ
لهمَ :ير َح ُم ُك ُم ا ُ
َ
ُ
ول اهلل ^َ ،ي ْر ُج َ
صلح
فيقولَ « :ي
هلل،
ون أنْ
هلل و ُي ُ
ُ
يقول ْ ْ
با َل ُك ْم».
رواه أبو داود ،والترمذي وقال :حديث حسن صحيح.

غريب الحديث:

يتعاطسون :يتكلفون العطاس ويتصنعونه.

هداية الحديث:

دعى َل ُه بالهداية.
 )1الدعاء بالرحمة مختص بأهل اإليمان ،أما الكافر ُفي ٰ

 )2اليهود قوم مغضوب عليهم ،عرفوا الحق وجحدوه ،فقد كانوا يعلمون صدق
َر ُس ِ
ول اهلل ^  ،ويرجون بركة دعائه لهم.
الَ :ق َ
 884/7ــ عن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^َ :
«إذا
سك بي ِده َع َلى ِ
الش ْي َ
طان َي ْد ُخ ُل» .رواه مسلم.
فيه ،فإنَّ َّ
َتثَا َء َب َ
أح ُد ُك ْم ف ْل ُي ْم ْ َ
ٰ

هداية الحديث:

 )1إثبات دخول الشيطان بدن اإلنسي عند التثاؤب وفتح الفم.

 )2بيان الشريعة للحصن الذي يحمي المؤمن به نفسه من الشيطان عند التثاؤب.

 )3التصديق بخبر اهلل  ، وخبر رسوله ^ ،فهو حق اليقين وإن لم نشاهده بالعين،
على كل مسلم.
وهذا من التسليم للوحي ،الواجب ٰ
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 143ــ باب ا�ستحباب الم�صافحة عند اللقاء وب�شا�شة الوجه
وتقبيل يد الرجل ال�صالح وتقبيل ولده �شفقة
ومعانقة القادم من �سفر وكراهية االنحناء
ِ
اب َق َتا َد َة قالَ ُ :
الخ َّط ِ
 885/1ــ عن أبي َ
الم َصا َف َح ُة في
قلت ألنسَ :أ َكانَت ُ
ِ
َأ ْص َح ِ
رسول اهلل ^؟ قال :ن ََع ْم .رواه البخاري.
اب
الي َمن َق َ
َس رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
 886/2ــ عن أن ٍ
لما َجا َء ُ
ول اهلل ^َ « :ق ْد
الّ :
أهل َ

جاءك ْم ُ
ُ
بالم َصا َفحة» .رواه أبو داود بإسناد صحيح.
الي َمن ُ
وه ْم َّ
أو ُل َم ْن َجا َء ُ
أهل َ
الَ :ق َ
 887/3ــ عن البراء رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^« :ما ِم ْن ُم ْس ِل َم ْي ِن
ِ
ِ
فر َل ُه َما ْقب َل أنْ َي ْف َتر َقا» .رواه أبو داود.
َي ْل َتقيانَ ،ف َي َت َصا َف َحان ،إلاَّ ُغ َ
رجل :يا َر ُس َ
الَ :ق َ
َس رضي اهلل عنه َق َ
 888/4ــ عن أن ٍ
ال ٌ
الر ُج ُل م َّنا َي ْل َق ٰى
ول اهللَّ ،
ال« :ال» َق َ
قب ُل ُه؟ َق َ
ال« :ال» َق َ
أخا ُه أو صدي َق ُه ،أ َي ْن َحني َل ُه؟ َق َ
فيأخ ُذ
الُ :
الَ :أ َف َي ْل َت ُ
زم ُه و ُي ِّ
صافح ُه ؟ َق َ
َعم» .رواه الترمذي وقال :حديث حسن.
بيده و ُي
ُ
ال« :ن ْ

هداية أ
الحاديث:

 )1فضيلة المصافحة بين المسلمين ،لما يترتب عليها من غفران الذنوب ،وجلب
المودة والمحبة بين القلوب.
 )2فضيلة أهل اليمن ،فهم ُّ
أرق ال َّناس أفئدةً ،وأول من جاء بالمصافحة.
 )3النهي عن االنحناء للقادم ،لما في ذلك من التشبه باألعاجم والكافرين.
 )4النهي عن المعانقة والتقبيل عند اللقاء المتكرر ،إلاَّ لسبب عارض ،أو قدوم من
سفر ،فجازت المعانقة.
بن َعس ٍ
الَ :ق َ
ال رضي اهلل عنه َق َ
 889/5ــ عن َص ْف َو َ
هب ب َنا
ال
ٌّ
يهودي َ
لصاحبه :ا ْذ ْ
ان ِ َّ
آيات َبي َن ٍ
ول اهلل ^ ،فسأال ُه َع ْن تس ِع ٍ
بي ،فأت ََيا َر ُس َ
الحديث إ َل ٰى َق ْوله:
اتَ ،ف َذ َك َر َ
ِّ
ْ
إ َل ٰى هذا ال َّن ِّ
ٍ
صحيحة().
َف َق َّبال َيدَ ُه و ِر ْج َل ُه ،وقاالَ :نشْ َهد َأن ََّك َنبِ ٌّي .رواه الترمذي وغيره بأسانيد
( )1الحديث إسناده ضعيف.
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هداية الحديث:

بي ^ كان من جهة الجحود والعناد والحسد ،ال من جهة
ُ )1كفر اليهود برسالة ال َّن ِّ
صدقوه بألسنتهم ،وجحدوه بقلوبهم.
التصديق ،فهم ّ
 )2مشروعية تقبيل يد العالِم ومن َل ُه مكانة كالوالدين ،أحيان ًا ،من غير جعل ذلك
عادة دائمة كالمصافحة.
عمر رضي اهلل عنهما قصة َق َ
 890/6ــ وعن ِ
بي ^
ابن َ
ال فيها :فدَ ن َْونَا من ال َّن ِّ
فقبل َنا َيدَ ُه .رواه أبو داود().
َّ
ِ
ُ
ورسول اهلل
بن حار َث َة المدين َة
دم ُ
زيد ُ
 891/7ــ عن َعائ َش َة رضي اهلل عنها قالتَ :ق َ
فاع َت َن َق ُه و َق َّبله .رواه الترمذي
الب َ
بي ^ َي ُج ُّر َث ْو َب ُهْ ،
ابَ ،ف َق َ
في َب ْيتي ،فأتا ُه َف َق َر َع َ
ام إليه ال َّن ُّ

وقال :حديث حسن().

هداية أ
الحاديث:

 )1جواز المعانقة وتقبيل اليد ألمر عارض ،كقدوم من سفر ،أو نحوه.

ٍ
داخل
غير
 )2إسبال الثوب وجره ،إذا حصل من غير قصد وإرادة ،وإنما وقع اتفاق ًاُ ،
في النهي عن اإلسبال.

 )3تواضع النبي ^ ألصحابه رضي اهلل عنهم ،وفعله معهم مايفرحهم.
 )4إنَّ القيام إ َل ٰى القادم الستقباله ،أو السالم عليه ،غير داخل في النهي عن القيام
للرجل.
الَ :ق َ
 892/8ــ وعن أبي َذ ٍّر رضي اهلل عنه َق َ
ال لي َر ُس ُ
من
ول اهلل ^« :الت َْح ِق َرنَّ َ
أخ َ
بو ْجه طليق» .رواه مسلم.
قى َ
اك َ
ْ
المع ُروف َشيئ ًا ،ولو أنْ َت ْل ٰ

هداية الحديث:

 )1آداب الدين اإلسالمي والهدي النبوي فيه من جلب المودة والمحبة بين المؤمنين
ما تنشرح به صدورهم ،وتتآلف به قلوبهم.

( )1الحديث إسناده ضعيف.
( )2الحديث إسناده ضعيف.
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 )2إن تبسمك في وجه أخيك وبشاشة الوجه إليه صدقة ومعروف.
 )3المعروف ،وإن كان حقير ًا في نظر ال َّناس ،فهو في ميزان األعمال عظيم كبير.

نبوي.
بي ^ َع َل ٰى الوصية للمؤمنين ،فالوصية منهج
قرآني ّ
 )4حرص ال َّن ِّ
ّ
َ
علي
بي ^
َ
الحسن بن ِّ
 893/9ــ عن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َقالَ :ق َّب َل ال َّن ُّ
رضي اهلل عنهماَ ،ف َق َ
بن َح ٍ
أحد ًا،
ابس :إنَّ لي عشْ َر ًة َ
ال األق َْر ُع ُ
الو َلد ما َق َّب ْل ُت م ْن ُه ْم َ
من َ
َف َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^َ « :م ْن ال َي ْر َح ْم ال ُي ْر َح ُم!» .متفق عليه.

هداية الحديث:

 )1استحباب تقبيل األوالد الصغار رحمة وشفقة.
 )2كلما كان العبد بعباد اهلل أرحم كان إ َل ٰى رحمة اهلل أقرب ،فرحمتنا لعباد اهلل سبب
لرحمة اهلل لنا .فهل عرفنا كيف نستجلب رحمات ربنا؟!
 )3بيان تواضعه وكمال رحمته عليه الصالة والسالم في مالطفته للحسن رضي اهلل
عنه ،وتقبيله أمام الناس.
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باب عيـادة املري�ض

كتاب عيادة المري�ض
وت�شييع الميت وال�صالة عليه وح�ضور دفنه
والمكث عند قبره بَ ْع َد دفنه
144ــ باب عيادة المري�ض
رسول اهلل ^ ِ
 894/1ــ عن البر ِ
ب رضي اهلل عنهما قالَ :
ُ
بن عا ِز ٍ
اء ِ
اد ِة
«أ َم َرنَا
بع َي َ
ََ
ِ
يت ا ْل َع ِ
الج َنازَ ِةَ ،وت َْش ِم ِ
اط ِ
الم ْظ ُلومِ،
الم ِريضَ ،وات َِّباعِ َ
المقْسمِ َ ،ون َْص ِر َ
َ
وإب َرا ِر ُ
سْ ،
ِ
إجاب ِة َّ ِ
متفق عليه.
السالم»ٌ .
َو َ َ
الداعيَ ،وإف َْشاء َّ
ول اهلل ^ َق َ
 895/2ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
الم ْس ِلم
ال:
ُّ
«حق ُ
الد ِ
ِ
ِ
ُ
عوة،
الج َنائ ِز،
السالمِ ،وعياد ُة
وإجابة َّ
المريض ،وات ُ
ِّباع َ
َع َل ٰى ُ
الم ْسلم َخ ْم ٌ
سَ :ر ُّد َّ
الع ِ
اطس» .متفق عليه.
وت َْش ُ
ميت َ

هداية أ
الحاديث:

 )1زيارة المريض من حقوق المسلم َع َل ٰى أخيه المسلم ،فهي فرض كفاية.
 )2المستحب في عيادة المريض إدخال السرور واألنس والبشارة عليه.
َّ
يستغل انكسار قلب المريض؛ ُلي ّ
ذك َره باهلل
على الزائر أثناء عيادة المريض أنْ
ٰ )3
ت ََعا َل ٰى ،ويأمره بالتوبة واالستغفار والخروج من حقوق ال َّناس ،و ُيع ِّل َمه األحكام
الفقهية المتعلقة بالمريض كطهارته وصالته...
 )4تذكر نعمة اهلل ت ََعا َل ٰى بالعافية ،فتقابل هذه النعمة بالشكر بالقلب واللسان واألفعال.
المرضى ،لما في ذلك من األجر الكثير والخير
على العبد أن يحرص َع َل ٰى عيادة
ٰ
ٰ )5
الوفير للزائر وللمريض.
ول يو َم ِ
رسول اهلل ^« :إنَّ ا َ
ُ
ام ِةَ :يا ْاب َن َآد َم
 896/2ــ وعنه قال :قال
الق َي َ
هلل َ ي ُق ُ َ ْ

َم ِر ْض ُت َف َل ْم ت َُع ْدني! قالَ :يا َر ِّب َك ْي َ
ين؟! قالَ :أ َما َع ِل ْم َت
ود َك َو َأن َ
ف َأ ُع ُ
العا َل ِم َ
ْت َر ُّب َ
ض َف َل ْم ت َُع ْد ُه؟ َأ َما َع ِل ْم َت َأن َ
َأنَّ َع ْب ِدي ُفالن ًا َم ِر َ
ّك َل ْو ُع ْدت َُه َل َو َج ْدتَني ِع ْندَ ُه؟ َيا ْاب َن َآد َم
اس َت ْط َع ْم ُت َك َف َل ْم ت ُْط ِع ْمني! قالَ :يا َر ِّب َك ْي َ
ين؟! قالَ :أ َّما
ف ُأ ْط ِع ُم َك َو َأن َ
ْت َر ُّب ا ْل َعا َل ِم َ
ْ
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َع ِلم َ َ
الن ف َل ْم ت ُْط ِع ْمه؟ َأ َما َع ِل ْم َت َأن َ
اس َت ْط َع َم َك َع ْبدي ُف ٌ
ّك َل ْو َأ ْط َع ْم َت ُه َل َو َج ْد َت
ت أن َُّه ْ
ْ
ِ ِ
ف َأ ْس ِق َ
اس َت ْس َق ْي ُت َك َف َل ْم ت َْس ِقني! قالَ :يا َر ِّب َك ْي َ
ْت َر ُّب
يك َو َأن َ
ذل َك ع ْندي؟ َيا ْاب َن َآد َم ْ
اس َت ْس َق َ
الن َف َل ْم ت َْس ِقه! َأ َما َع ِل ْم َت أن َ
اك َع ْب ِدي ُف ٌ
َّك َل ْو َس َق ْي َت ُه َل َو َج ْد َت
ا ْل َعا َل ِم َ
ين؟! قالْ :
ذلِ َك ِع ْن ِدي؟» .رواه مسلم.

هداية الحديث:

 )1بيان قرب اهلل  من عبده المريض في قوله« :لوجدتني عنده» ،ولهذا كان
حري ًا بإجابة الدعاءَ ،إذا دعا لنفسه أو لغيره.
المريض ّ
مدخر
 )2فضل استحباب إطعام الجائع ،وإسقاء من طلب السقيا ،ألن أجر ذلك ّ
عند اهلل ت ََعا َل ٰى.
 )3وجوب تنزيه اهلل ت ََعا َل ٰى عن صفات النقص ،ووصفة بصفات الكمال ﴿ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾.
الَ :ق َ
 897/4ــ عن أبي موسى رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ودوا
«ع ُ
ول اهلل ^ُ :
ٰ
المريضْ ،
َ
العاني» .رواه البخاري.
عموا
الجائع ،و ُف ُّكوا َ
َ
وأط ُ
«العاني» :األسير.

هداية الحديث:

يتعدى نفعه للغير مثل إطعام الطعام.
 )1فضيلة العمل الذي
ٰ
 )2هذه الثالثة المذكورة في الحديث فرض كفاية َع َل ٰى المسلمين.
بي ^ َق َ
ثوبان رضي اهلل عنه ِ
َ
أخا ُه
 898/5ــ وعن
اد َ
الم ْس ِل َم َإذا َع َ
ال« :إنَّ ُ
عن ال َّن ِّ
َ
يرجع» َ
الج َّنة؟
قيل:
الج َّنة َح َّت ٰى
يارسول اهلل ،وما ُخ ْر َف ُة َ
الم ْس ِل َم َل ْم َي َز ْل في ُخ ْر َفة َ
َ
ُ
َق َ
اها» .رواه مسلم.
«ج َن َ
الَ :
سمعت َر ُس َ
 899/6ــ وعن علي رضي اهلل عنه َق َ
ُ
من
ول اهلل ^
ال:
ُ
يقول« :ما ْ
ٍ
ون َ
ود ُم ْسلم ًا ُغ ْد َو ًة إلاَّ َص َّل ٰى عليه َس ْب ُع َ
سي ،وإنْ َعا َد ُه
ُم ْسلم َي ُع ُ
ألف َم َلك َح َّت ٰى ُي ْم َ
ف َم ٍ
ون أ ْل َ
ان َل ُه َخ ٌ
صبحَ ،و َك َ
شي ًة إلاَّ َص َّل ٰى َع َل ْيه َس ْب ُع َ
الج َّنة» .رواه
ريف في َ
لك َح َّت ٰى ُي َ
َع َّ

الترمذي وقال :حديث حسن.
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«الخ ُ
الم ْخ ُر ُ
َ
وف،
أي:الم ْج َت َن ٰى.
ريف» :الث ََّم ُر َ
ُ

غريب الحديث:

جنى من الثمرات.
جناها :ثمارها وما ُي ٰ

هداية أ
الحاديث:

 )1عيادة المريض سبب لدخول الجنة والتمتع بنعيمها.
 )2فضيلة استغفار المالئكة لمن يعود مريض ًا.

 )3مدة الجلوس عند المريض تختلف باختالف األحوال واألشخاص.
 )4من أساليب طلب العلم إلقاء السؤال لمعرفة الجواب.
فائدة:

يظن بعض الناس أنَّ العيادة ال تكون إال في المرض الشديد ،فال يعود أحد ًا في

ألسباب
وم َض ِّي ٌع
َ
مرض يسير كألم األضراس أو الصداع ونحوه ،وهذا خالف للسنة ُ
«ر َمدَ ْت عيني ،فعادني ال َّنبي ^».
المغفرة واألجر العظيم ،وقد قال زيد بن أرقمَ :

فرب عمل
على اغتنام الفرصَّ ،
رواه البخاري في (األدب المفرد) .فاحرص يا أخي ٰ
يسير في أعين الناس يكون سبب ًا لدخولك الجنة.

َس رضي اهلل عنه َق َ
 900/7ــ عن أن ٍ
الَ :
بي ^َ ،ف َم َ
رض،
الم َي ُه ٌّ
كان ُغ ٌ
ودي َي ْخ ُد ُم ال َّن َّ
ال َل ُهَ :
ود ُهَ ،ف َق َعدَ عند رأسهَ ،ف َق َ
وه َو ع ْندَ ُه؟
بي ^ ُيع ُ
«أ ْس ِل ْم» َف َن َظ َر إ َل ٰى أبيه ُ
َفأتَا ُه ال َّن ُّ
َف َق َ
ُ
الَ :أ ِط ْع أ َبا ال َقاسمَ ،ف ْ َ
من
يقول:
وه َو
ُ
بيُ ،
«الحمد هلل ا َّلذي أ ْن َق َذ ُه َ
أسل َمَ ،ف َخ َر َج ال َّن ُّ
ال َّنار» .رواه البخاري.

هداية الحديث:

مكره.
 )1جواز استخدام اليهودي في بعض األعمال شريطة أن ُي َ
ؤمن ُ
لكن عيادة الم ِ
سلم َّ
مؤكدة مستحبة.
 )2جواز عيادة المريض الكافر رجاء دعوته لإلسالمّ ،
ُ
الحق ،ويرغّ به بخير الدنيا واآلخرة.
ُ )3يستحب لمن عاد المريض أن يرشده إ َل ٰى
ّ
الحق َإذا عرفه ُث َّم أعرض َع ْنه ،وهذه موعظة بليغة لو عقلناها!
حرم العبد
ّ
 )4قد ُي َ
ِ
والحق ما شهدت به األعداء.
بي ^،
ّ
 )5شهادة ُ
المخالف بصدق ن ّ
ُبوة ال َّن ِّ
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ِ
بي ^ َك َ
تكى اإلن ُ
ان َإذا ْ
الشي َء
ْسان َّ
اش ٰ
 901/1ــ عن َعائ َش َة رضي اهلل عنها أنَّ ال َّن َّ
َ
وو َض َع ُس ُ
بن ُع َي ْي َن َة
ُ
منه ،أو َكان ْ
فيان ُ
بأص ُبعه هكذاَ ،
بي ^ ْ
َت به َق ْر َح ٌة أو ُج ْر ٌحَ ،قال ال َّن ُّ
الراوي َسبا َب َت ُه باألرض ُثم َر َف َع َها ،وقال« :بسم اهلل ،تُر َب ُة ِ ِ ِ ِ
فى
ْ ْ
َّ
َّ
َّ
أرضنا ،ب ِري َقة َب ْعض َناُ ،ي ْش ٰ
ِ
قيمنا ،بإ ْذن َر ِّب َنا» .متفق عليه.
به َس ُ

غريب الحديث:

َق َ
ال بأصبعه :معناه يحكي صورة الفعل ،أي فعل بأصبعه هكذا.

هداية الحديث:

الشفاء.
أثر
عظيم في ّ
للرقية ُّ
ٌ
والدعاء ٌ
ُّ )1
 )2قوة اليقين والثقة باهلل ت ََعا َل ٰى سبب عظيم لشفاء المريض.
 )3التراب َطهور ،وريق المؤمن طاهر ،فيجتمع الطهوران في حصول الشفاء،
تعالى.
بإذن اهلل
ٰ
 )4وجوب اعتقاد اليقين في األدعية المأثورة عن المعصوم ^ ،وأما الذين في قلوبهم
على وجه التجربة.
مرض وزيغ فال تنفعهم الرقية الشرعية ،ألنهم يقولونها ٰ
ُ
بي ^َ ،
ود َ
ويقول:
الي ْم َن ٰى
كان َي ُع ُ
 902/2ــ َ
بعض ْ
أهله َي ْم َس ُح بيده ُ
وع ْن َها أنَّ ال َّن َّ
واش ِ
اس ،أ ْذ ِ
رب ال َّن ِ
أسْ ،
الشافي ،ال ش َفا َء إلاَّ ش َفاؤُ َك ،شفا ًء ال
ْت َّ
ف أن َ
«ال ّلهم َّ
الب َ
هب َ
ي ِ
غاد ُر َس َقم ًا» .متفق عليه.
ُ

غريب الحديث:

البأس :المرض.
شف بالكسر ،وال يقالَ :أ ِ
اشف :يقال :ا ِ ِ
بمعنىَ :أ ْه ِل ْك.
شف بالفتح ،ألن الثانية
ٰ
فقولنا :ا ِ ِ
فبمعنى َأ ْه ِل ْكه.
شف ِه :أي َأ ْب ِر ْئ ُه من المرض ،أما َأ ْش ِف ِه:
ٰ
سقم ًا :مرض ًا ،أي ال ُيبقي مرض ًا.

هداية الحديث:

 )1الشافي حقيق ًة هو ا ُ
والدواء ّ
والطبيب من األسباب التي ُأمرنا باتخاذها.
هلل
تعالىّ ،
ٰ
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 )2استحباب زيارة المريض والدعاء َل ُه بالشفاء التامَ ،م َع إمرار اليد َع َل ٰى محل
المرض.

تنبـيــه:

بي ^
ورد الحديث في المتداول من طبعات (رياض الصالحين) بلفظ« :أنّ ال َّن َّ
بعض ِ
ود َ
أهله» ،والصواب في لفظ الحديث ،كما في صحيح البخاري« :كان
كان َي ُع ُ
بعض ِ
ُي َع ِّو ُذ َ
المعنى.
أهله» :بالذال المعجمة .وبين الروايتين فرق في
ٰ
الضر.
إلى اهلل
تعالى في دفع ُّ
ٰ
فمعنى ُي َع ِّوذ :أي يطلب االستعاذة ،وهي :االلتجاء ٰ
ٰ
ٍ
َس رضي اهلل عنه أنّه َق َ
أر َ
903/3ــ وعن أن ٍ
قية
ال لثابت رحمه اهلل :أال ْ
قيك ُبر َ
اس ،م ِ
اش ِ
الَ :بلىَ ،ق َ
َر ُسول اهلل ^؟ َق َ
الب ِ
أسْ ،
أنت
ف َ
ال« :ال َّلهم َّ
ذه َ
رب ال َّن ِ ُ
ب َ
ٰ
ْت ،شفا ًء ال ي ِ
غاد ُر َس َقم ًا» .رواه البخاري.
الشافي ،ال
شافي إلاَّ أن َ
ُ
َ
904/4ــ وعن سعد بن أبي َو َّقاص رضي اهلل عنه َق َ
ال :عادني َر ُس ُ
ول اهلل ^،
اش ِ
اش ِ
اش ِ
َف َق َ
ف َس ْعد ًا ،ال ّلهم ْ
ف َس ْعد ًا ،ال ّلهم ْ
ال« :ال ّلهم ْ
ف َس ْعد ًا» .رواه مسلم.

هداية أ
الحاديث:

بي ^ في معاملته ألصحابه رضي اهلل عنهم ،فكان يعود مرضاهم
 )1حسن خلق ال َّن ِّ
ويدعو لهم.

ِ
ويسميه.
اشف فالن ًا»
يدعو اإلنسان بهذا الدعاء ثالث ًا « :اللهم
 )2استحباب أنْ
َ
ّ

بي ^ يفعله ،فيه مبالغة وإلحاح ،وهذا من األمر
 )3تكرار الدعاء ثالث ًا ،كما كان ال َّن ُّ
تعالى.
المحبوب عند اهلل
ٰ

عثمان ِ
َ
بن أبي العاص رضي اهلل عنه أن َُّه شكا إ َل ٰى
 905/5ــ عن أبي عبد اهلل
يجد ُه في َج َسدهَ ،ف َق َ
ال َل ُه َر ُس ُ
ول اهلل ^َ :
«ض ْع َيدَ َك َع َل ٰى الذي
َر ُسول اهلل ^ َو َجع ًا ُ
بعزة اهلل و ُق ْد ِ
وقل :بسم اهلل ثالث ًا ،و ُق ْل سب َع مر ٍ
أع ُ
تَأ َّل َم ِم ْن َج َس ِد َكْ ،
رته ِم ْن َشر
وذ َّ
اتُ :
َ ْ َّ
ِ
وأحاذ ُر» .رواه مسلم.
أجد
ما ُ
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بي ^ َق َ
906/6ــ عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ِ
الَ «:م ْن َعا َد مريض ًا
عن ال َّن ِّ
أج ُل ُهَ ،ف َق َ
ُ
ِ
رب
سبع َم َّرات:
العرش العظيمِ أنْ
َل ْم َي ْح ُض ْر ُه َ
العظيم َّ
أسأل اهللَ َ
ال عند ُه َ

هلل من ذلك المرض» .رواه أبو داود والترمذي وقال :حديث
في َك ،إلاَّ َعافاه ا ُ
َي ْش َ
ِ
على شرط البخاري.
حسن ،وقال الحاكم :حديث صحيح ٰ

هداية أ
الحاديث:

 )1الدعاء بالشفاءَ ،م َع صدق التوكل َع َل ٰى اهلل ،أبلغ من الدواء الحسي في حصول الشفاء؛
مرضت فهو يشفين.
ألنه استعانة بمن بيده ملكوت السماء واألرض ،الذي َإذا
ُ
يحضر أج ُله ﴿ﮞ ﮟ ﮠ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
 )2الدعاء نافع للمرء ما لم
ْ

ﮩ ﮪ ﮫ ﴾.

التوسل بصفات اهلل ت ََعا َل ٰى في حصول الحاجة وقضاء األمر« :أعوذ
 )3مشروعية
ّ
بعزة اهلل وقدرته».

ود ُهَ ،
وك َ
ان َإذا َد َخ َل َع َل ٰى َم ْن
ابي َي ُع ُ
بي ^ َد َخ َل َع َل ٰى ْ
أع َر ٍّ
907/7ــ وعنه أنَّ ال َّن َّ
ود ُه َق َ
ور إنْ شا َء اهلل» .رواه البخاري.
ال:
َي ُع ُ
َ
«البأسَ ،ط ُه ٌ

غريب الحديث:

أذى.
ال بأس :يعني ال شدة وال ٰ

على الداعي أنْ
إن شاء اهلل :جملة خبرية ،وليست جملة ُدعائية؛ ألن الدعاء يجب ٰ
َ
يقول مث ً
فمعنى «إن شاء اهلل» :أي بمشيئة اهلل
ال :اللهم اشفني إن شئت.
يجزم به وال
َ
ٰ

تعالى.
ٰ

هداية الحديث:

هور إن شاء اهلل.
ُ )1يستحب لمن عاد مريض ًا أن يقول:
َ
البأسَ ،ط ٌ

تعالى ال
الس َّنة الجزم بالدعاء ،وال يقصد بقوله« :إن شئت» التردد ،ألنّ اهللَ
 )2من ُّ
ٰ
ُي ِ
عجزه شيء.

جبريل أتى ال َّنبي ^َ ،ف َق َ
 908/8ــ عن أبي سعيد ُ
ري رضي اهلل عنه أنَّ
ال:
الخ ْد ِّ
َّ
َ ٰ
ٍ
ال :ن ََع ْمَ ،ق َ
كي َت؟ َق َ
شيء ُي َ
بسم اهلل ْأر َ
«يا ُم َح َّم ُدْ ،
شر
من ُك ِّل
ؤذيكْ ،
قيكْ ،
من ِّ
الْ :
اش َت ْ

باب ما يدعى به للمري�ض

ٍ
يشفيك ،بسم اهلل ْأر َ
َ
س أو ِ
ُك ِّل َن ْف ٍ
قيك» .رواه مسلم.
هلل
عين
حاسد ا ُ
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هداية الحديث:

سخط.
على سبيل اإلخبار ،ال
الشكوى وال َّت ُّ
ٰ
 )1جواز إعالم المريض بمرضه ٰ

على المريض أو المحسود بالرقية الشرعية:
 )2بيان الهدي النبوي في القراءة ٰ
«بسم اهلل أرقيك.»..
حق واقع بين ال َّناس ،وعالج ذلك يكون بالطريقة الشرعية.
 )3العين والحسد ّ
على مقام النبوة.
بي ^ كغيره من البشر يصيبه المرض ،وال يؤثر هذا ٰ
 )4ال َّن ُّ

على المريض ال تنافي كمال التوكل ،بل إنَّ الرقية من األمر الشرعي
 )5القراءة ٰ
المستحب.

909/9ــ عن أبي سعيد ُ
ري وأبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنهما أن َُّهما َشهدَ ا َع َل ٰى
الخ ْد ّ
َر ُس ِ
رب ُهَ ،ف َق َ
الَ « :م ْن َق َ
ول اهلل ^ أنه َق َ
ال :ال إل َه
ال :ال إل َه إلاَّ اهللُ واهللُ أكْ َب ُرَ ،ص َّد َق ُه ُّ
شريك َل ُهَ ،ق َ
إلاَّ أنا وأنا أكْ َب ُر .وإذا َق َ
َ
ال :يقول :ال إل َه إلاَّ أنا
هلل َو ْحدَ ُه ال
ال :ال إل َه إلاَّ ا ُ
الحم ُدَ ،ق َ
شريك لي .وإذا َق َ
َ
ال :ال إل َه إلاَّ
وله
وحدي ال
الم ْل ُك ُ
ال :ال إل َه إلاَّ اهللُ َل ُه ُ
ْ

قو َة إلاَّ باهللَ ،ق َ
َ
الحمد ،وإذا َق َ
ال :ال
هلل وال
ولي
ُ
ال :ال إل َه إلاَّ ا ُ
لي ُ
حول وال َّ
الم ْل ُك َ
أنَا َ
ُ
مات ،لم
إل َه إلاَّ أنَا وال َح ْو َل وال ُق َّو َة إلاَّ بي» وكان
يقولَ « :م ْن قا َلها في َم َرضهُ ،ث َّم َ
النار» .رواه الترمذي وقال :حديث حسن.
ت َْط َع ْم ُه ُ

هداية الحديث:

 )1بيان الهدي النبوي فيما يدعو به المريض لنفسه أثناء مرضه.
واإلكثار من توحيد اهلل ،من أعظم أسباب
بالتوج ِه والدعاء،
 )2إن إفراد اهلل ت ََعا َل ٰى
َ
ّ
الشفاء.
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باب ا�ستحباب �س�ؤال �أهل املري�ض عن حاله

 146ــ باب ا�ستحباب �س�ؤال أ�هل المري�ض عن حاله
ٍ
910/1ــ عن ِ
ٍ
عباس رضي اهلل عنهما أنَّ
طالب رضي اهلل عنه
بن أبي
ابن
علي َ
َّ
ِ
في فيهَ ،ف َق َ
الحسن،
اس :يا أبا َ
َ
ال ال َّن ُ
خرج من عند َر ُسول اهلل ^ ،في َو َجعه الذي ت ُُو َ
ول اهلل ^؟ َق َ
أص َب َح َر ُس ُ
بح ْمد اهلل بارئ ًا .رواه البخاري.
أص َب َح َ
الْ :
كيف ْ

هداية الحديث:

 )1السؤال عن حال المريض مباشرة أو عن طريق أهله من األمور المستحبة ،ومن
األخوة اإليمانية.
جملة حقوق
ّ

 )2التفاؤل واالستبشار بالشفاء ُه َو حال المو َّفقين من أهل اإليمان.

باب ما يقوله من �أي�س من حياته
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ي�س من حياته
147ــ باب ما يقوله من أ� َ

ِ
مع ُت َر ُس َ
وه َو ُم ْستندٌ
ول اهلل ^ُ ،
 911/1ــ عن َعائ َش َة رضي اهلل عنها قالتَ :س ْ
إليُ ،يق ُ
األع َل ٰى» .متفق عليه.
بالرفيق ْ
فر لي ْ
وار َح ْمني ،وألحقْني َّ
ول« :ال ّلهم اغْ ْ
َّ

هداية الحديث:

ُ )1يستحب اإللحاح َع َل ٰى اهلل ت ََعا َل ٰى بدعاء المغفرة والرحمة عند االحتضار ،فهذا
فتح لباب الرجاء والطمع في رحمة اهلل.
ٌ

األعلى ،وهو مقام ال َّن ِّبيين
ربه أن ُيلحقه بالرفيق
 )2الترغيب في سؤال العبد َّ
ٰ
والصالحين.
والصدِّ يقين ُّ
ِّ
والشهداء َّ
رأيت َر ُس َ
وه َو بالموت،
912/2ــ عن َعائِ َش َة رضي اهلل عنها قالت:
ُ
ول اهلل ^ ُ

وه َو ُي ُ
وجه ُه بالماءُ ،ث َّم يقول:
يمسح
دخل َيدَ ُه في ال َقدَ حُ ،ث َّم
عندَ ُه َقدَ ٌح فيه َم ٌاءُ ،
َ
ُ
الم ْوت» .رواه الترمذي().
الم ْوت َ
وس َك َرات َ
«ال ّلهم أع ِّني َع َل ٰى َغ َم َرات َ

غريب الحديث:

غمرات الموت :شدائد الموت.

هداية الحديث:

 )1وصف شدة سكرات الموت ،واإللحاح َع َل ٰى اهلل ت ََعا َل ٰى باإلعانة والتثبيتَ .ح َّت ٰى
األنبياء عليهم الصالة والسالم طلبوا الثبات ِ
لع َظم شأنه!
ِ
المحتضر.
تعالى بالدعاء يخفف سكرات الموت َع َل ٰى
إلى اهلل
)2
ّ
ٰ
التوجه ٰ

( )1الحديث إسناده ضعيف.
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بالح�سان �إليه
باب ا�ستحباب و�صية �أهل املري�ض ومن يخدمه إ

148ــ باب ا�ستحباب و�صية أ�هل المري�ض
بالح�سان �إليه وال�صبر َعلَى ما ي�شق من أ�مره
ومن يخدمه إ
بحد أ�و ق�صا�ص ونحوهما
وكذا الو�صية بمن قرب �سبب موته ّ
عمران ِ
َ
بي
913/1ــ عن
الح َص ْين رضي اهلل عنهما أنَّ امرأ ًة من ُج َه ْي َن َة أت ْ
بن ُ
َت ال َّن َّ
َ
عليَ ،فدَ َعا
الزنَا ،فقالت:
^،
من ِّ
لى َ
يارسول اهللَ ،
أص ْب ُت َح ّد ًاْ ،
َ
فأقم ُه َّ
وهي ُح ْب ٰ
ِ
ولي َهاَ ،ف َق َ
َر ُس ُ
إلي َها ،فإ َذا َو َض َع ْت َفأتني َبها» َف َف َع َلَ ،فأ َم َر َبها
الْ :
ول اهلل ^ َّ
«أحس ْن ْ
جمتُ ،ث َّم َص َّل ٰى عليها .رواه مسلم.
بي ^َ ،ف ُش َّدت عليها َثيا ُب َهاُ ،ث َّم أ َم َر بها َف ُر
ْ
ال َّن ُّ

غريب الحديث:

ُشدت :أي ُربطت لئال تنكشف.

هداية الحديث:

 )1الوصية بمن قرب موته أن يتواله أهله باإلحسان إليه والرفق به.

بالزنا  ،ويقام
أقر ،وهو عاقل ،ال اشتباه في حاله  ،فإنه يؤخذ بإقراره ِّ
 )2الزاني إذا ّ
عليه الحد.

ُ )3يشترط في إقامة الحد أ ّ
رر إ َل ٰى غير المحدود ،ألنها لو ُرجمت وهي
يتعد ٰى ّ
ال ّ
الض ُ
حامل لمات الذي في بطنها ،وهذا من إحسان الشريعة وعدلها.
 )4الحدود َإذا ُأقيمت فإن صاحبها يبرأ منها ،لذلك ص َّلى عليها َر ُس ُ
ول اهلل ^.
ٰ
الر َخص واألعذار لهم ﴿ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
 )5رحمة الشريعة بالمؤمنين ،والتماس ُّ
ﮮ ﮯ ﮰ﴾.

باب جواز قول املري�ض� :أنا َوج ٌع
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ديد ال َو َجع أ�و موعوك
 149ــ باب جواز قول المري�ض :أ�نَا َو ِج ٌع  ،أ�و �شَ ُ
أ�و «وار أ��ساه» ونحو ذلك ،وبيان أ�نه ال كراهة في ذلك �إذَا لم يكن
َعلَى �سبيل الت�سخط و�إظهار الجزع
914/1ــ عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه َق َ
وه َو
الَ :
دخ ُ
بي ^ ُ
لت َع َل ٰى ال َّن ِّ
وع ُك َو ْعك ًا شديد ًاَ ،ف َق َ
فقلت :إن َ
وع ُك كما
سس ُت ُه،
ُ
ال« :أجل ،إنّي ُأ َ
َّك َل ُت َ
ُي َ
وع ُكَ ،ف َم ْ

رجالن م ْن ُك ْم» .متفق عليه.
ُي َ
وع ُك ُ

915/2ــ وعن سعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنه َق َ
الَ :جا َءني َر ُس ُ
ول اهلل ^
لتَ :ب َلغَ بي ما تَر ٰى ،وأنا ُذو ٍ
مال ،وال َير ُثني إلاَّ اب َنتي،
ودني من َو َج ٍع اش َت َّد بيَ ،ف ُق ُ
َي ُع ُ
َ
وذكر الحديث .متفق عليه.
وارأسا ُهَ ،ف َق َ
916/3ــ عن القاسم بن محمد َق َ
ال
ال :قالت َعائِ َش ُة رضي اهلل عنها:
َ
أسا ُه» وذكر الحديث ،رواه البخاري.
وار َ
بي ^َ « :ب ْل َأنا َ
ال َّن ُّ

غريب الحديث:

ُيوعك :الوعك :األلم الشديد.

هداية أ
الحاديث:

 )1جواز إخبار الرجل عما يجده من المرض وشدته ،إخبار ًا ال تسخط ًا.

أتم ،كان البالء عليه أعظم ،ليعظم الجزاء واألجر.
 )2كلما كانت عبودية الرجل ّ
ِ
كتابة الوصايا ،لما فيه الخير والمصلحة للميت
 )3استحباب استشارة أهل العلم في
وأهله .وهذه من طرق توثيق الصلة بين العلماء األئمة ،وعامة األمة.
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باب تلقني املحت�رض ال �إله �إال الله

 150ــ باب تلقين المحت�ضر ال �إله �إ اَّل اهلل

ان آخر َك ِ
917/1ــ عن ٍ
الَ :ق َ
معاذ رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
الم ِه ال
ول اهلل ^َ « :م ْن َك َ ُ
إل َه إلاَّ ا ُ
الج َّن َة» .رواه أبو داود والحاكم وقال :صحيح اإلسناد.
هلل َد َخ َل َ

الَ :ق َ
ري رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
918/2ــ عن أبي سعيد ُ
ول اهلل ^َ « :ل ِّق ُنوا
الخ ْد ّ
َاك ْم ال إل َه إلاَّ ا ُ
َم ْوت ُ
هلل» .رواه مسلم.

هداية أ
الحاديث:

 )1بيان فضل التوحيد ،فكلمة (ال إله إلاَّ اهلل) سبب لدخول الج ّنة.

 )2الحرص َع َل ٰى أن تكون كلمة التوحيد (ال إله إلاَّ اهلل) آخر ما يقوله المحتضر ،فإن
تك َّلم بعدها بكالم غريب عنها ُفي َّ
ذكر بها.

بي ^ ،وإحسان للشخص
 )3إن تلقين المحتضر كلمة التوحيد فيه امتثال ألمر ال َّن ِّ
ٍ
الج ّنة!
أحسن أن ُي َذ َّكر عند االحتضار
المحتضر ،فما
َ
بكلمة ثم ُنها َ

باب ما يقوله بعد تغمي�ض امليت
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 151ــ باب ما يقوله بعد تغمي�ض الميت
919/1ــ عن ّأم َس َل َم َة رضي اهلل عنها قالتَ :د َخ َل َر ُس ُ
ول اهلل ^ َع َل ٰى أبي سلم َة
َو َق ْد َش َّق َب َص ُر ُه ،فأغْ َم َض ُهُ ،ث َّم َق َ
وح إ َذا ُق َ
ناس
بض ،ت َ
الر َ
الب َص ُر» َف َض َّج ٌ
َبع ُه َ
ال« :إنَّ َّ
من أهلهَ ،ف َق َ
ال« :ال ت َْد ُعوا َع َل ٰى أن ُْف ِس ُك ْم إلاَّ بخير ،فإنَّ المالئك َة ُي َؤ ِّم ُن َ
ون َع َل ٰى َما
ولون» ُث َّم َق َ
ت َُق َ
واخ ُل ْف ُه في
دييينْ ،
وار َف ْع َد َر َج َت ُه في َ
فر ألبي س َلم َةْ ،
الم ْه ِّ
ال« :ال ّلهم اغْ ْ
ْسح َل ُه في َق ْب ِر ِهَ ،ون َِّو ْر َل ُه فيه».
الع
وله
َع ِقبِ ِه في الغَ ابرين،
واغفر لنا ُ
َ
َّ
يارب َ
المين ،واف ْ
ْ
رواه مسلم.

غريب الحديث:

شق بصره :يعني اتسع وانفتح.

هداية الحديث:

دعى عند المصائب إلاَّ
 )1المالئكة تُؤ ِّمن َع َل ٰى دعاء الحاضرين للميت ،فال ُي ٰ
بالخير.
والتسخط َع َل ٰى المصيبة،
 )2وجوب مخالفة عادات أهل الجاهلية من الدعاء بالويل
ّ
بل حال المؤمن الرضا والتسليم.

بي ^ ،فهي مختصرة وجامعة لخير الدنيا واآلخرة .والسعيد من
 )3بركة دعوات ال َّن ِّ
الس ّنة النبوية ،ففيه الكفاية والغنية.
ُو ِّفق لهدي ّ
بي ^ بأمته ،وشفقته َع َل ٰى صحابته رضي اهلل عنهم.
 )4رحمة ال َّن ِّ

 )5اإلخبار بأن الروح إذا خرجت من البدن يراها الميت وال يراها الحاضرون ،من
الغيب الذي ِ
ونصدقهَ .ق َ
ال ت ََعا َل ٰى﴿ :ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
نؤمن به
ّ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾ [اإلسراء.]85 :
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باب ما يقال عند امليت

 152ــ باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات ل َُه ميت
920/1ــ عن ُأ ِّم َس َلمة رضي اهلل عنها َقا َلتَ :ق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^َ :
«إذا َح َض ْرت ُُم
ؤم َ
الم ِّي َتُ ،
الم َ
قالت:
نون َع َل ٰى َما ت َُقو ُلون»
ْ
فقو ُلوا َخ ْير ًا ،فإنَّ المالئك َة ُي ِّ
ريض ،أو َ
َ

اتَ ،ق َ
َ
بي ^ُ ،
ال:
فق ْل ُت:
يارسول اهلل ،إنَّ أ َبا َس َلم َة َق ْد َم َ
َف َل ّما َ
مات أ ُبو س َل َم َة ْ
أتي ُت ال َّن َّ

فقلت ،فأع َق َبني ا ُ
هلل َم ْن ُه َو
قب ٰى َح َس َن ًة»
ُ
فر لي َو َل ُهْ ،
قبني م ْن ُه ُع َ
وأع ْ
« ُقولي :ال ّلهم اغْ ْ
حمد ًا ^ .رواه مسلم هكذاَ :
الم َ
الم ِّي َت» َع َل ٰى
ريض أو َ
«إذا َح َض ْرت ُُم َ
خير لي م ْن ُه؛ ُم َّ
ٌ
«الم ِّي َت» بال َش ّك.
َّ
الش ِّك ،ورواه أبو داود وغيرهَ :

ول اهلل ^ يقولِ َ :
ٍ
سمع ُت َر ُس َ
ُصيب ُه ُم ٌ
صيبة،
وع ْن َها قالت:
921/2ــ َ
ْ
«ما م ْن َع ْبد ت ُ

ُ
ف لي َخ ْير ًا م ْن َها ،إلاَّ
واخ ُل ْ
صيبتيْ ،
إليه َر ُ
اجعون؛ ال ّلهم ُا ْؤ ُج ْرني في ُم َ
فيقول :إنَّا هلل وإنَّا ْ
ِ
أج َر ُه ا ُ
وأخ َل َ
قلت
صيبتهْ ،
فلما ت ُُو ِّف َي أ ُبو س َل َم َةُ ،
َ
ف َل ُه َخير ًا م ْن َها» قالتَّ :
هلل ت ََعا َل ٰى في ُم َ
فا ُ
هلل لي َخ ْير ًا م ْن ُه؛ َر ُس َ
كما َأمرني َر ُس ُ
فأخ َل َ
ول اهلل ^ .رواه مسلم.
ول اهلل ^ْ ،

غريب الحديث:

عوضني.
أعقبنيَّ :

هداية أ
الحاديث:

بي ^ خير للعبد في الحال والمآل.
 )1بركة الدعاء النبوي فالتزام هدي ال َّن ِّ
يعوض الصابر خير ًا في
 )2بيان العاقبة الحسنة للصبر َع َل ٰى المصيبة ،فا ُ
هلل ت ََعا َل ٰى ّ
الدنيا واآلخرة.

الس َّنة عند المصيبة أن نقول« :إنّا هلل وإنّا إليه راجعون ،اللهم اؤجرني في مصيبتي،
ُّ )3
واخلف لي خير ًا منها» ونهجر ما أحدثه الناس من منكرات األقوال.

ول اهلل ^ َق َ
922/3ــ وعن أبي موسى رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
الَ :
ولد
ات ُ
«إذا َم َ
ٰ
ال ا ُ
لم َ
العبدَ ،ق َ
ُ
فيقولَ :ق َبض ُتم َث َم َر َة
الئكتِ ِهَ :ق َب ْض ُتم ولدَ َع ْبدي ،فيقو ُلون :ن ََعم،
َ
هلل َ
ُف ِ
ول :فماذا َق َ
فيق ُ
ال عبدي؟ فيقو ُل َ
َ
فيقولون :ن ََعمُ ،
تر َج َع،
ؤاد ِه،
ونَ :ح َمدَ َك ْ
واس ْ
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الح ِ
فيقول ا ُ
ُ
مد» .رواه الترمذي
وس ُّمو ُه َ
بيت َ
لع ْبدي َبيت ًا في َ
هلل ت ََعا َل ٰى :اب ُنوا َ
الج َّنةَ ،

وقال :حديث حسن.

ول ا ُ
ول اهلل ^ َق َ
923/3ــ عن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
الَ « :ي ُق ُ
هلل ت ََعا َل ٰى :ما
ِ
الج َّن َة».
من أهل ُّ
اح َت َس َب ُه ،إلاَّ َ
في ُه ْ
َ
الدن َْياُ ،ث َّم ْ
لع ْبدي ُ
المؤم ِن ع ْندي َج َز ٌاء َإذا َق َب ْض ُت َص َّ
رواه البخاري.

هداية أ
الحاديث:

 )1إنَّ دوام الحمد عند المصائب واالسترجاع «الحمد هلل ،إنّا هلل وإنّا إليه راجعون»
يدل َع َل ٰى صبر العبد عند قضاء اهلل وقدره.
 )2فضيلة الصبر واحتساب األجر ،لمن مات َل ُه َمن يحبه من األصفياء.

الج َّنة جزاء الصابرين المحتسبين.
َ )3
 )4إثبات صفة الكالم هلل ت ََعا َلى؛ فا ُ
هلل يك ّلم مالئك َته بما شاء ،وكيف شاء ،كما ثبتت
ٰ
والخير ُّ
كل الخي ِر في التمسك بعقيدة
نبينا ^.
بذلك األدلة من كتاب ر ِّبناُ ،
ُ
وس ّنة ّ
نزل بها الوحي المبين.
بن ٍ
ِ
زيد رضي اهلل عنهما َق َ
924/4ــ وعن أسام َة ِ
بي
أرس َل ْت
ٰ
الْ :
إحدى َبنات ال َّن ِّ
بر ُه أنَّ صبي ًا لها ،أو ابن ًا ،في المو ِ
تَ ،ف َق َ
^ إليه ت َْد ُعو ُه ،وت ُْخ ُ ِ
«ار ِج ْع
ْ
للرسولْ :
َ ْ
ال َّ
ّ
ٍ
أع َط ٰىُ ،
بأجل ُم َس َّم ٰى،
وك ُّل
إليها،
فأخبرها أنَّ هللِ ت ََعا َل ٰى ما َ
أخ َذ َو َل ُه ما ْ
شيء ع ْندَ ُه َ
ْ
ْ
سب» .وذكر تمام الحديث .متفق عليه.
بر و ْل َت ْح َت ْ
َف ُم ْر َهاَ ،ف ْل َت َص ْ

هداية الحديث:

أعطى،
على لزوم الدعاء النبوي في التعزية« :إن هلل ت ََعا َل ٰى ما أخذ وإنا هلل ما
ٰ
 )1الحث ٰ
مسم ٰى» وهجر ما شاع من بدع األقوال.
وكل شيء عنده بأجل َّ

بي ^ ،وترك ما أحدثه الناس.
 )2أحسن شيء في العزاء هو ما ورد من هدي ال َّن ِّ
بي ^ باألمة ،وإرشادهم إ َل ٰى الصبر ،واحتساب األجر.
 )3رحمة ال َّن ِّ
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 153ــ باب جواز البكاء َعلَى الميت بغير ندب وال نياحة
ّأما ال ِّن ُ
تعالى ـ ،وأما
فحرام ،وسيأتي فيها باب في كتاب النهي ـ إن شاء اهلل
ياحة
ٌ
ٰ
البكاء َع َل ٰى الميت فجاءت أحاديث كثيرة بالنهي َع ْنه ،وأن الميت ُي َّ
عذب ببكاء أهله،
أوصى به ،والنهي إنما ُه َو عن البكاء الذي فيه ندب
متأو ٌلة ومحمولة َع َل ٰى من
وهي َّ
ٰ
أحاديث كثيرةٌ ،منها:
أو نياحة .والدليل َع َل ٰى جواز البكاء بغير ندب وال نياحة
ُ
عمر رضي اهلل عنهما أنَّ َر ُس َ
925/1ــ عن ِ
بن عبادةَ،
ول اهلل ^ عاد َس ْعدَ َ
ابن َ
ٍ
بن َعو ٍ
بن أبي و َّق ٍ
مسعود رضي اهلل
بن
اص
ف
ُ
ُ
ومعه ُ
ُ
وعبد اهللِ ُ
وسعد ُ
عبد الرحمن ُ ْ
القوم ُبكا َء َر ُس ِ
ول اهلل ^ َ
بك ْواَ ،ف َق َ
عنهمَ ،فب َكى َر ُس ُ
ال« :أال
أى
فلما َر ٰ
ُ
ول اهلل ^َّ ،
ٰ
ِ
ون؟ إنَّ اهلل ال ُي ِّ
بح ْزن ال َق ْل ِ
ت َْس َم ُع َ
ولكن ُي َع ِّذ ُب بهذا أو
ب،
ْ
الع ْي ِن ،وال ُ
عذ ُب بدَ مع َ
وأشار إ َل ٰى لسانه .متفق عليه.
َي ْر َح ُم»
َ

هداية الحديث:

 )1جواز البكاء َع َل ٰى الميت ،بشرط أ ّ
ال يكون فيه ندب وال نياحة.
 )2إن رحمة العبد ،ورقة قلبه ،ودمع عينه ،عند المصيبة ال ُيالم عليه.
تعالى أو سخطه.
 )3الحذر من خطر اللسان ،فهو سبب لنيل رضوان اهلل
ٰ
فائدة:

محرمان.
الندب والنياحة َّ

سخط لقدر اهلل.
فالندب :أن تقوم بتعداد محاسن الميت َع َل ٰى سبيل ال ّت ّ

والنياحة :البكاء َم َع رنّة ،وتمطيط لألصوات ،وقد برئ َر ُس ُ
ول اهلل ^ من
النائحة.
زيد رضي اهلل عنهما أنَّ رس َ ِ
بن ٍ
926/2ــ وعن أسام َة ِ
ابن ابنتِ ِه
فع إليه ُ
ول اهلل ^ ُر َ
َ ُ
اض ْت َعي َنا َر ُس ِ
َ
ول اهلل ^َ ،ف َق َ
الموتَ ،ف َف َ
رسول اهلل؟!
ال َل ُه سعدٌ  :ما هذا يا
وهو في َ
ْ
هلل من ِ ِ
لوب عب ِ
َق َ
ٌ
الرحما َء».
ال« :هذه
اد ِه ،وإنَّما َي ْر َح ُم ا ُ
رحمة َج َع َل َها ا ُ
َ
هلل ت ََعا َل ٰى في ُق ِ َ
عباده ُّ
متفق عليه.
ٌ
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هداية الحديث:

 )1جزاء اهلل ت ََعا َل ٰى من جنس عمل العبد «إنما يرحم اهلل من عباده الرحماء».
إلى رحمة اهلل أقرب.
 )2كلما كان العبد بعباد اهلل أرحم كان ٰ
على تزكية النفس وتعويدها رحم َة َمن ُه َو ٌ
أهل للرحمة.
 )3الحث ٰ

927/3ــ وعن أنَس رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
ول اهلل ^ َد َ
إبراهيم
خل َع َل ٰى ابنِ ِه
َ
ِ ِ
ت َعينا َر ُس ِ
ول اهللِ ^ ت َْذر َفانَ .ف َق َ
ال َل ُه
يج ُ
رضي اهلل عنهُ ،
وه َو ُ
ود بنفسه ،فجع َل ْ ْ
ابن َعو ٍ
ٍ
يارسول اهلل؟! َف َق َ
َ
الر ِ
ف إنّها َر ْح َم ٌة» ُث َّم
عوف :وأنت
بن
ُ
حمن ُ
ال« :يا َ ْ
عبد ّ
رىَ ،ف َق َ
والقلب َي ْح َز ُن ،وال نقول إلاَّ ما ُيرضي
الع ْي َن ت َْد َم ُع،
أ ْت َب َعها ْ
بأخ ٰ
َ
ال ^« :إنَّ َ
َ
لم ْح ُزونُون».
بفراقك يا
ربنا ،وإنَّا
إبراهيم َ
َّ
ُ
وروى مسلم بعضه.
رواه البخاري،
ٰ

واألحاديث في الباب كثيرة في الصحيح مشهورة ،واهلل أعلم.

غريب الحديث:

يجود بنفسه :ينازع الموت.

هداية الحديث:

 )1جواز إخبار اإلنسان عن نفسه أنه محزون من هذه المصيبة.
بي ^ ،وهو أكرم الخلق َع َل ٰى اهلل ،يلحقه ما يلحق البشرُ ،فيصاب ويحزن
 )2إنَّ ال َّن ُّ
ويمرض.
جاه عظيم ،فالموت ال ُيدفع َع ْنه ،فقضاء اهلل نافذ
 )3إنَّ العبد ولو كان َل ُه عند اهلل ٌ
وحكمه ٍ
ماض.
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الكف عن ما يرى من الميت من مكروه
 154ــ باب ّ
ول اهلل ^ َق َ
أسلم مولى َر ُسول اهلل ^ أنَّ َر ُس َ
«من
رافع
928/1ــ عن أبي
ٍ
الَ :
َ
ٰ
َغ َّسل ميت ًا َف َك َت َم َع َليهَ ،غ َف َر ا ُ
على
هلل َل ُه
َ
أربعين َّ
ْ
مرةً» .رواه الحاكم وقال :صحيح ٰ

شرط مسلم.

هداية الحديث:

رى من الميت من المكروهات سبب لغفران الذنوب.
 )1إنَّ كتمان ما ُي ٰ
يرى من محاسن الميت ،ألنه َإذا ُكره إظهار المعايب والعورات
 )2جواز اإلخبار بما ٰ
فإظهار المحاسن من المندوبات.
الموتى أن يكون من أهل الخير المتصفين
ُ )3يستحب لمن يباشر أمر تغسيل
ٰ
بالصفات الحميدة.
فائدة:

رى من مكروهات الميت نوعان:
الذي ُي ٰ

األولى :ما يتعلق بحاله.
ٰ

الثانية :ما يتعلق بجسده.

يرى َع َل ٰى الميت شيئ ًا من سوء الخاتمة.
ّأما ما يتعلق بحاله؛ فكأن ٰ

يرى عيب ًا َخ ْلقي ًا مثل البرص أو آفة جسدية،
وأما ما يتعلق بجسده؛ فكأن ٰ
فالمستحب في كال الحالين أال يذكر شيئ ًا ،لينال ثواب غفران الذنب وستره ،كما

فس َت َر ُه،
ٰ
بي ^ قال« :من َغ َّس َل ميت ًا َ
إلى ال َّن ِّ
روى ذلك أبو أمامة رضي اهلل عنه يرفعه ٰ
َس َت َر ُه ا ُ
هلل من السندس» رواه الطبراني في
هلل من الذنوب ،ومن ك َّفن مسلم ًا ،كساه ا ُ

المعجم الكبير.
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 155ــ باب ال�صالة َعلَى الميت وت�شييعه
وح�ضور دفنه
وكراهة اتباع الن�ساء الجنائز
ييع.
َو َق ْد َس َبقَ َف ْض ُل ال َّت ْش ِ
الَ :ق َ
929/1ــ عن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^َ « :م ْن َشهدَ
فله ِق َير َ
الج َنازَ َة َح َّتى ُي َص َّلى َع َليها َف َل ُه ِق َير ٌ
اطان» َ
قيلَ :و َما
اطَ ،و َم ْن َشهدَ ها َح َّت ٰى ت ُْد َف َن ُ
ٰ
ٰ
اطان؟ َق َ
القير َ
الُ :
ظيم ْين» .متفق عليه.
«مثل َ
الج َب َلين َ
الع َ
َ
ِ
ول اهلل ^ َق َ
930/2ــ وعنه أنَّ َر ُس َ
إيمان ًا واحتساب ًا،
الَ « :من ات َ
َّبع ج َنازَ َة ُم ْسلمٍ َ
ِ
وكان َمع ُه َح َّتى ي َص ِّلى عليها وي ْف َ ِ
ير َ
اط ْين؛ ُّ
كل
َ
ُ
رغ م ْن َدفْنها ،فإنَّه َي ْر ُ
جع من األجر بق َ
ٰ ُ ٰ
ِ
ِق َيراط ُ
يراط» .رواه
مثل ُأ ُحدَ ،و َم ْن ص َّل ٰى َع َل ْيهاُ ،ث َّم َر َج َع ْقب َل أنْ ت ُْد َف َن ،فإن َُّه
ُ
يرجع بق َ
البخاري.

غريب الحديث:

ِ
فسرها َر ُس ُ
أحد» ،أي :قدر عظم األجر
ول اهلل ^ بقوله« :كل قيراط مثل ُ
قيراطّ :

مثل جبل أحد.

هداية أ
الحاديث:

 )1تشييع الجنازة من حق المسلم َع َلى المسلم ،وفيها ِعظة ِ
وعبرة للحي ،فهي قضاء
ٰ
للمشيع.
لحق المسلم وعبرة
ّ
ِّ

مشى في الجنازة وانتظر دفنها ،مع َق ْص ِد أن يكون
 )2البشارة باألجر العظيم لمن
ٰ
عمله إيمان ًا باهلل ،واحتساب ًا لثوابه.
 )3فضل اهلل ت ََعا َل ٰى َع َل ٰى المخلصين ،فقد رتب لهم األجر العظيمَ ،ع َل ٰى العمل
القليل.
عطي َة رضي اهلل عنها قالت :نُهينا عن اتِّباع الجنائز ،ولم ُيعزم
931/2ــ وعن أم ّ

علينا .متفق عليه.
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شدد في المحرمات.
شدد في النهي كما ُي َّ
«ومعناه» :ولم ُي َّ

هداية الحديث:

بي ^ ،فإذا َق َ
ال
على ال َّن ِّ
 )1المتفرد باألمر والنهي في التشريع هو الوحي المنزل ٰ
الصحابي« :نُهينا» فالمعنى نهانا َر ُس ُ
ول اهلل ^.
ٰ

 )2كراهية اتباع النساء الجنائز.

َ )3إذا حصلت مفسدة من اتباع المرأة الجنائز ،كالنياحة واللطم ،أو االختالط
بالرجال ،أو حصول الفتنة بمشاركتها بتشييع الجنازة ،فإنَّ هذا االتباع يصير من
المحرمات.

باب ا�ستحباب تكثري امل�صلني على اجلنازة
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 156ــ باب ا�ستحباب تكثير الم�صلين َعلَى الجنازة
وجعل �صفوفهم ثالثةً ف أ�كثر
من َمي ٍ
932/1ــ عن َعائِ َش َة رضي اهلل عنها قالتَ :ق َ
ال َر ُس ُ
ت ُي َص ِّلي
ول اهلل ^َ :
«ما ْ ِّ

يش َف ُع َ
المسلمين يب ُلغُ َ
ون َل ُه ،إلاَّ ُش ِّف ُعوا فيه» .رواه مسلم.
ون مائ ًةُ ،ك ُّل ُهم ْ
َعليه َّأم ٌة من ُ

سمع ُت َر ُس َ
ول اهلل ^ يقول« :ما
933/2ــ وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قالْ :

ركون باهلل شيئ ًا ،إلاَّ
أر َب ُعون رج ً
ال ،ال ُي ْش ُ
رج ٍل ُم ْسلم َي ُم ُ
من ُ
وتَ ،ف ُيق ُ
وم َع َل ٰى جنازته ْ

َش َّف َع ُه ُم ا ُ
هلل فيه» .رواه مسلم.

غريب الحديث:
أمة :جماعة.

ال يشركون باهلل :الشرك باهلل :دعوة ٍ
تعالى بالعبادة ،كالدعاء أو الخوف
أحد مع اهلل
ٰ

أو الرجاء أو غير ذلك.

هداية أ
الحاديث:

 )1الدعاء للميت في الجنازة شفاعة َل ُه عند اهلل ت ََعا َل ٰى ،يطلبها أهل اإليمان للميت.
َ
وأرجى للشفاعة.
أفضل
الجمع َع َل ٰى الميت كان
 )2كلما كثر
ُ
ٰ
الموحد الذي ال يدعو مع اهلل
تعالى؛ فالمؤمن
 )3فضل التوحيد واإلخالص هلل
ِّ
ٰ
ُرجى شفاعته وتُستجاب دعوته ،وهذا يبين أهمية التوحيد في
أحد ًا هو ممن ت ٰ
حياة المؤمن.
ٍ
مرثد ِ ِ ِ
ني َق َ
ال :كان َم ُ
بن ُهبير َة رضي اهلل عنه
934/3ــ وعن
الك ُ
بن عبد اهلل َ
الي َز ِّ
أهم عليها ثالث َة أج َز ٍ
الَ :ق َ
اءُ ،ث َّم َق َ
َّ
ال
الج َنازَ ِة،
على َ
فتقال ال َّن َ
ْ
اس َع َليهاَ ،ج َّز ُ ْ
َإذا ص َّل ٰى ٰ
ٍ
َر ُس ُ
ُ
أو َج َب».
«م ْن ص َّل ٰى َعليه
ول اهلل ^َ :
ثالثة ُص ُفوف َف َق ْد ْ
رواه أبو داود ،والترمذي وقال :حديث حسن.

غريب الحديث:

فتقال :من ِ
ّ
بمعنى :وجدها قليل ًة.
الق ّلة
ٰ
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أوجب :وجبت له الجنة.

هداية الحديث:

على الجنازة عند قلة عددهم.
 )1استحباب تكثير صفوف المصلين ٰ
تعالى
 )2صالة الجنازة َع َل ٰى العبد المؤمن سبب لوجوب الجنة ،وهذا من فضل اهلل
ٰ
على هذه األمة المرحومة ،حيث جعل التراحم والشفاعة بين أهل اإليمان في
ٰ
حياتهم ،وعند موتهم.
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 157ــ باب ما يقر أ� في �صالة الجنازة
ثم ُي َك ِّب ُر الثَّاني َة ،ثم
ثم َيق َْرأ َف َ
ُي َك ِّبر ْ
اتح َة الك َتابَّ ،
أر َب َع تَكبيراتَ :ي َت َع َّوذ بعدَ األو َل ٰى َّ
ُ
لى آل ُم َح َّمد .واألف ُ
ْضل
على ُم َح َّم ٍدَ ،
على ال َّن ِّ
وع ٰ
بي ^ ،فيقول :ال ّلهم َص ِّل ٰ
ُي َص ِّلي ٰ
إلى قوله :إن َ
َّك َحميدٌ َمجيدٌ .
أنْ ُي َّ
على إبراهيمٰ ..
تم ُه بقولهَ :كما ص َّل ْي َت ٰ
من الع ِّ ِ
ُ
قرا َءتهم ﴿ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
وال
يفعل ما َي ْف َع ُ
كثير َ َ
وام م ْن َ
له ٌ
َصح صالته إذا اق َت َص َر عليه.
ﭷ﴾ اآلية [األحزاب ]56 :فإن َُّه ال ت ُّ

وللمسلمين بما س َن ُ
من األحاديث إن شا َء اهلل
ثم ُي َك ِّب ُر الثَّال َث َةْ ،
ذك ُر ُه َ
ويد ُعو َ
للم ِّيت ُ
ِ
أج َر ُه ،وال تَفتِ ّنا َبعدَ ُه،
الرابع َة و َي ُ
رم َنا ْ
دعو ،ومن أحسنه :ال ّلهم ال ت َْح ْ
تعالى ،ثم ُي َك ِّب ُر َّ
ٰ
واغفر لنا و َل ُه.
ْ
الدعا َء في الر ِ
َ
أكثر ال َّناس ،لحديث ابن
خالف ما
ابعة
والمختار أنه ُي َط ِّو ُل ُّ
ُ
ُ
يعتاد ُه ُ
َّ
تعالى.
فى الذي َس َن ْذ ُك ُر ُه إن شاء اهلل
أبي ْ
ٰ
أو ٰ

فأما األ ْد ُ
بيرة الثالثة ،فمنها:
َّ
عية المأثور ُة َب ْعدَ ال َّت ْك َ
ِ
ِ
ٍ
مالك رضي اهلل عنه َق َ
عوف ِ
الر ِ
الَ :ص َّل ٰى
بن
حمن
935/1ــ عن أبي عبد َّ
وه َو ُيق ُ
َر ُس ُ
ول اهلل ^ َع َل ٰى ج َنازَ ٍةَ ،ف َح ْ
وار َح ْم ُه،
فظ ُت من ُد َعائِ ِه ُ
فر َل ُهْ ،
ول« :ال ّلهم اغْ ْ
ِ
َو َع ِ
واع ُ
والب َرد ،و َن ِّق ِه
افهْ ،
رم ن ُُز َل ُهَ ،و ِّ
وس ْع ُم ْد َخ َل ُه ،واغس ْل ُه َ
ف َع ْنه ،وأكْ ْ
بالماء وال َّث ْلج َ
من َد ِ
وأه ً
من َ
األب َ
ال
يض من َّ
الخ َطا َيا كما َنق َّْي َ
َ
ت الث َ
ارهْ ،
وأب ِد ْل ُه َدار ًا َخير ًا ْ
الدنَسْ ،
َّوب ْ
الج َّن َةِ ،
من َع َذ ِ
من
من زَ ْو ِج ِهْ ،
من ْ
وأدخ ْل ُه َ
اب ال َق ْب ِر َو ْ
وأع ْذ ُه ْ
أه ِل ِهَ ،وزَ ْوج ًا َخ ْير ًا ْ
خير ًا ْ
َ
ت .رواه مسلم.
َع َذاب ال َّنار» َح َّت ٰى ت ََم َّن ْي ُت أن
الم ِّي َ
أكون أنا ذلك َ

غريب الحديث:
نزله :ضيافته.

الدنس :الوسخ والدرن.

مدخله :الموضع الذي يدخل فيه وهو قبره.
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هداية الحديث:

 )1هذا الدعاء هو الدعاء الخاص للميت «اللهم اغفر له وارحمه ،»...وذلك أن
الد ِ
ِ
عاء
بي ^ُ ،ث َّم ّ
صالة الجنازة اشتملت َع َل ٰى :قراءة الفاتحةُ ،ث َّم َّ
الصالة َع َل ٰى ال َّن ِّ
الد ِ
عاء الخاص للميت.
العام ،ثم ّ
على اإلخالص هلل ت ََعا َل ٰى ،واإللحاح في الدعاء للميت بمغفرة الذنوب
)2
ّ
الحث ٰ
والمبالغة في محوها وإزالتها.
ال للذات أو تبدي ً
 )3سؤال التبديل يكون تبدي ً
ُبدل صفات
ال للصفات؛
بمعنى أن ت َّ
ٰ
ٍ
َ
وأكثر خيري ًة.
وأفضل
أحسن
صفات
األهل والزوجة والدار
َ
َ
 )4حرص الصحابة رضي اهلل عنهم َع َل ٰى بركة الدعوات النبويةَ ،ح َّت ٰى تم ّن ٰى الصحابي
أن يكون ُه َو الميت المدعو َل ُه.
فائدة:

ينقى الثوب األبيض
قوله« :واغسله بالماء والثلج والبرد ،ونقه من الخطايا كما ٰ

على خطأ قول العامة« :حرارة اإليمان» ،بل ُيقالَ :ب ْرد
من الدنس»ُ .يستفاد منه التنبيه ٰ
اإليمان ففي الحديث َذ َكر الثلج والبرد ألنه بارد ،وذكر الماء ألن به النظافة ،والذنوب

لما كانت عقوبتها حارة والموسوس بها هو الشيطان المخلوق من نار ناسب أن ُيقرن
الماء مع الثلج والبرد ،ليحصل تمام التنظيف والتبريد من الذنوب.

أدنى وساخة ،فإذا كان الثوب
ُ
وذكر الثوب األبيض ،ألنه ُه َو الذي تظهر فيه ٰ
أدنى دنس ،وهذا من تمام اإللحاح والسؤال بمغفرة
األبيض ّ
نقي ًا فمعناه أنه ليس به ٰ
الذنوب ،والتنقية من الخطايا .فما أنفع الدعوات النبوية ،الجامعة لخصال الخيرية!

األشهلي عن أبيه ــ وأبوه
 936/2ــ عن أبي ُه َر ْي َر َة وأبي قتادةَ ،وأبي إبراهيم
ِّ
َصحابي ــ رضي اهلل عنهم عن النبي ^ أن َُّه َص َّلى َع َلى جنازةَ ،ف َق َ
فر
ال« :ال ّلهم اغْ ْ
ٰ
ٰ
ٌّ
ِ
ِ
ِ
ِ
وم ِّيت َناَ ،و َصغي ِرنا َوكبي ِرناَ ،
وشاهدنا َ
وذ َك ِرنا وأنثانَاَ ،
أحيي َت ُه م َّنا
َ
لح ِّي َنا َ
وغائبِ َنا ،ال ّلهم َم ْن ْ
ِ
أج َر ُه ،وال
فأحيِه َع َل ٰى اإلسالمَِ ،و َم ْن ت ََوف َّْي َت ُه م َّنا َف َت َوف َُّه َع َل ٰى اإليمان ،ال ّلهم ال ت َْح ِر ْم َنا ْ
ْ
واألشهلي ،ورواه أبو داود من رواية
َت ْفتِ َّنا َب ْعدَ ُه» .رواه الترمذي من رواية أبي هريرة
ِّ
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البخاري
حديث أبي هريرة
ادةَ .قال الحاكم:
ُ
أبي هريرة وأبي َق َت َ
ٌ
على َش ْرط ُ
صحيح ٰ
ُ
رواية ْ
لي،
أصح روايات هذا الحديث
البخاري:
الترمذي :قال
وم ْسلم ،قال
ُّ
ُّ
ُ
ُّ
األش َه ِّ
ٍ
مالك.
وأص ُّح شيء في الباب حديث َع ْوف بن
قال البخاريَ :

غريب الحديث:

ال تفتنا :ال ت ِ
بمعنى االختبار واالمتحان.
ُض َّلنا ،والفتنة:
ٰ

هداية الحديث:

 )1مقام الدعاء ُيستحب فيه البسط والتفصيل ،ألن كل جملة من الدعاء هي طلب
وثناء ،وكلما كرر العبد الدعوات ازداد قرب ًا وثواب ًا.
 )2هذا الدعاء فيه الدعاء العام للميت ولعموم المسلمين.
 )3مدار اإلسالم َع َل ٰى األعمال الظاهرة ،فخص ذكره في الحياة ،ومدار اإليمان
َع َل ٰى األعمال الباطنة ،فخص ذكره عند الموت؛ فاإليمان مح ّله القلب ،واإلسالم
مح ّله الظاهر.
ُؤمن عليه الفتنة ،ولذا اس ُتحب سؤال الثبات وعدم الفتنة.
)4
الحي ال ت َ
ّ
معت َر ُس َ
 937/3ــ عن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ول اهلل ^ يقولَ :
«إذا
الَ :س ُ
ِ
الدعا َء» .رواه أبو داود.
الم ِّيت،
فأخل ُصوا َل ُه ُّ
َص َّل ْي ُت ْم َع َل ٰى َ

هداية الحديث:

ُ )1يستحب إخالص الدعاء للميت ،ألنه بحاجة إ َل ٰى شفاعة المؤمنين ودعائهم،
فالدعاء أعظم مقصود في صالة الجنازة.
َ )2قبول الدعاء مداره َع َل ٰى اإلخالص؛ فكلما كان الداعي مخلص ًا في دعائه ،موافق ًا

للس َّنةُ ،رجي َل ُه االستجابة .
ُّ
ِ
ْت
رب َها ،وأن َ
الصالة َع َل ٰى الجنازة« :ال ّلهم أن َ
بي في َّ
ْت ُّ
 938/4ــ وعنه عن ال َّن ِّ
وعالنيتها،
وحها ،وأن َ
ْت َهدَ ْي َت َها لإلسالم ،وأن َ
َخ َل ْق َتها ،وأن َ
بسر َها َ
ْت ْ
ْت َق َب ْض َت ُر َ
أع َل ُم ِّ
ج ْئ َن َ
اغفر َل ُه» .رواه أبو داود().
اك ُش َف َعا َء َل ُهَ ،ف ْ

() الحديث إسناده ضعيف.
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بن األس َق ِع رضي اهلل عنه َق َ
الَ :ص َّلى ب َنا َر ُس ُ
 939/5ــ وعن واثِ َل َة ِ
ول اهلل ^
ٰ
ابن ُف ٍ
فسمع ُت ُه ُيق ُ
ذم َ
ول« :ال ّلهم إنَّ ُف َ
وح ْب ِل
رج ٍل ِم َن المسلمين،
الن َ
تك َ
َع َل ٰى ُ
الن في َّ
ْ
َ ِ
أه ُل الو َف ِ
فر َل ُه
اء
اب ال َّنار ،وأن َ
جوا ِر َكَ ،ف ِق ِه ِف ْت َن َة ال َق ْب ِر َو َع َذ َ
ْت ْ
َ
َ
والح ْمد ،ال ّلهم َفاغْ ْ
حيم» .رواه أبو داود.
وار َح ْم ُه ،إنك أن َ
ْت الغَ ُف ُ
ْ
الر ُ
ور َّ

غريب الحديث:
ذمتك :عهدك.

هداية أ
الحاديث:

تعالى بأن يرحم الميت.
إلى اهلل
ٰ
 )1الترغيب في اإللحاح بسؤال المغفرة ،والتوسل ٰ
للموتى من المسلمين.
تعالى ،يطلبها أهل اإليمان
 )2صالة الجنازة شفاعة من اهلل
ٰ
ٰ
 )3جواز تسمية الميت بذكر اسمه واسم أبيه.
فى رضي اهلل عنهما أنَّه َك َّب َر َع َل ٰى ج َنازة اب َن ٍة َل ُه
940/6ــ وعن عبد اهلل بن أبي ْ
أو ٰ
ٍ
فر َلها و َي ْد ُعوُ ،ث َّم َق َ
ال:
بع ت َْك
بيراتَ ،ف َق َ
أر َ
ْ
الرابعة َك َق ْدر َما ْبي َن ال َّت ْك َ
بيرت َْين َي ْس َتغْ ُ
ام َب ْعدَ َّ

كان َر ُس ُ
َ
ول اهلل ^ َي ْص َن ُع هكذا.
كب ُر َخ ْمس ًاُ ،ث َّم س َّل َم عن
فم َك َث َ
أر َبع ًاَ ،
وفي روايةَ :ك َّب َر ْ
سي ِّ
ساع ًة َح َّت ٰى َظ َن ْن ُت أن َُّه ُ
ْصر َف ُق ْل َنا َل ُهَ :ما هذا؟ َف َق َ
رأي ُت
ال :إنِّي ال ُ
َيمينه َ
أزيد ُك ْم َع َل ٰى ما ْ
وع ْن شمالهَ ،ف َل َّما ان َ
نع َر ُس َ
َر ُس َ
ول اهلل ^ .رواه الحاكم وقال :حديث
ول اهلل ^ َي ْص َن ُع ،أو :هكذا َص َ
صحيح().

هداية الحديث:

ُ )1يستحب التطويل في الدعاء للميت ،ألن المقام مقام طلب رحمة ومغفرة.
 )2ظاهر الحديث أن في صالة الجنازة تسليم ًا مثل تسليم الصالة مرتين.

 )3بيان طريقة الصحابة في اقتدائهم برسول اهلل ^ في عباداتهم « :هكذا صنع
َر ُسول اهلل ^».

( )1الحديث إسناده ضعيف.
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ال�رساع باجلنازة
باب إ

ال�سراع بالجنازة
 158ــ باب إ
بي ^ َق َ
 941/1ــ عن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه ِ
ال« :أس ِر ُعوا بالج َنازَ ة،
عن ال َّن ِّ
تك ِس َو ٰى َ
إليه ،وإنْ ُ
فإنْ ت ُ
ذلك َف َش ٌّر ت ََضعون َُه َع ْن ر َقابِ ُك ْم».
َك َصالح ًة َف َخ ْي ٌر ُت َقدِّ ُمونَها ْ
متفق عليه.
ٌ
خي ٌر ُت َقدِّ ُمون ََها َع َل ْيه».
وفي رواية لمسلمَ « :ف ْ

هداية الحديث:

ُ )1ي َس ُّن اإلسراع في تجهيز الجنازة وتشييعها ودفنها.

أعد اهلل
 )2إنَّ تأخير تجهيز الميت الصالح جناية عليه ،وسبب للحيلولة بينه وبين ما ّ
َل ُه من النعيم.
 )3يستحب التعبير عن األلفاظ السيئة بما يدل عليها دون ذكرها ،فال َّنبي ^ َق َ
ال:
ُّ
بوي.
«وإن تك
ٰ
سوى ذلك» ،ولم يقل« :وإن تك فاسدة» ،وهذا من األدب ال ّن ّ
وكل خير في اتِّباع ألفاظ هدي السنة.

تنبيـه:

من صور مخالفة هذا الحديث ما يفعله بعض ال َّناس َإذا مات الميت ،جعلوا

يومين ،فهذا
فج وبلد ،وربما طال ذلك يوم ًا أو
ينتظرون قدوم األقارب من كل ٍّ
ْ

فالس َّنة اإلسراع
على الميت وعصيان ألمر الرسول ^« :أسرعوا بالجنازة»ُّ ،
جناية ٰ

بالجنازة ،ألن هذا أرفق بالميت وأهله.

الخ ْدري رضي اهلل عنه َق َ
ال :كان ال َّنبي ^ ُ
 942/2ــ وعن أبي سعيد ُ
يقول« :إ َذا
ُّ
ُو َ ِ
الر ُ
صالح ًة قا َل ْتَ :قدِّ ُموني،
َت
اقهم ،فإنْ َكان ْ
جال َع َل ٰى ْ
َ
ضعت الج َنازةَُ ،ف ْ
اح َت َم َل َها ِّ
أع َن ْ
وي َلها ْأي َن ت َْذ َه ُب َ
مع َص ْوت ََها ُك ُّل
الح ٍة
ْ
وإنْ َك ْ
قالت ْ
غير َص َ
ون َبها؟ َي ْس ُ
ألهلها :يا ْ
انت َ
َش ٍ
يء إلاَّ اإلن َ
مع اإلن ُ
ْسان َل ُصعقَ » .روا ُه البخاري.
ْسانَ ،و َل ْو َس َ
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هداية الحديث:

أخفى عليهم كيفية أحوال القبور من النعيم
 )1من نعمة اهلل ت ََعا َل ٰى َع َل ٰى عباده أن
ٰ
والعذاب ،ولو علموا ذلك ما تدافنوا أبد ًا.
 )2الواجب على عموم المسلمين اإليمان بالغيب ،مما قاله َر ُس ُ
ول اهلل ^ من
ٰ
األخبار التي ال تحتمل العقول تفسيرها ،فال يقولن ٌ
قائل :كيف تقول الجنازة:
«قدموني» و«ياويلها أين تذهبون بها»؟!

باب تعجيل ق�ضاء الدين عن امليت
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الدين عن الميت
 159ــ باب تعجيل ق�ضاء َّ
ُجاء ًة فيترك َح َّتى ُيتَي َّقن موت ُُه
والمبادرة �إلَى تجهيزه �إ اَّل أ�ن يموت ف َ

ِ
بي ^ َق َ
 943/1ــ عن أبي ُه َر ْي َرة رضي اهلل عنه ِ
المؤم ِن ُم َع َّل َق ٌة
س
الَ « :ن ْف ُ
عن ال َّن ِّ
بدَ ْينِ ِه َح َّت ٰى ُيق َ
ٌ
حسن.
حديث
ْض ٰى َع ْنه» .رواه الترمذي وقال:
ٌ

غريب الحديث:

مع ّلقة بدَ ينه :محبوسة عن مقامها الكريم الموعود.

هداية الحديث:

ميتهم ،وليس لهم حق من التركة َح َّت ٰى
 )1يجب َع َل ٰى ورثة الميت قضاء َّ
الدين عن ِّ
الدين عنه.
قضى َّ
ُي ٰ
الدين يمنع المؤمن من نعيم القبر ،والتلذذ بما أعده اهلل ألهل اإليمان من نعيم
َّ )2
البرزخ.

بالمقصر والمذنِب؟
عمن ُه َو أهل للنعيم! فكيف يفعل
َّ )3
ِّ
الد ْين سبب يمنع النعيم ّ
944/2ــ وعن ُح َص ْين بن َو ْح َوح رضي اهلل عنه أنَّ َط ْل َح َة بن البراء رضي اهلل

ود ُهَ ،ف َق َ
َ
الم ْو ُت،
عنه
بي ^ َي ُع ُ
ال« :إنِّي ال َ
أر ٰى ط ْل َح َة إلاَّ َق ْد َحدَ َث فيه َ
مرضَ ،فأتا ُه ال َّن ُّ
ِ
ِ
ِ
أه ِل ِه» .رواه
فآذنُوني به َ
هراني ْ
وع ِّج ُلوا به ،فإن َُّه ال َي ْن َبغي لجي َفة ُمسلمٍ أنْ ت ُْح َب َ
س َب ْي َن َظ َ
أبو داود().

غريب الحديث:

آذنوني :أعلموني.

هداية الحديث:

 )1الترغيب في المبادرة إ َل ٰى تجهيز الميت ،وال ُيحبس عند أهله.

بي ^ في عيادة أصحابه رضي اهلل عنهم وتفقد أحواله.
 )2بيان هدي ال ِّن ِّ
() الحديث إسناده ضعيف.
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 160ــ باب الموعظة عند القبر
فائدة:

الموعظة :هي تذكير ال َّناس بما ُي ِّلين قلوبهم؛ إما بترغيب في خير ،أو ترهيب من

شر ،وأعظم واعظ ،وأصلحه للقلبُ ،ه َو :القرآن الكريم ﴿ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﴾ [يونس.]57 :
الُ :ك َّنا في ج َن ٍ
945/1ــ عن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه َق َ
قيع الغَ ْر َق ِد
ازة في َب ِ
فأتانا َر ُس ُ
وج َع َل َي ْن ُك ُت
ول اهلل ^ َ ،ف َق َعدَ و َق َع ْدنَا
وم َع ُه ْ
ُ
س َ
حولهَ ،
مخ َص َرةٌ ،ف َن َك َ
نكم من ٍ
بمخ َص َرتهُ ،ث َّم َق َ
«ما ِم ُ
الج َّنة»
ْ
مقع ُد ُه َ
ومق َْع ُد ُه من َ
أحد إلاَّ وقد ُك َ
من ال َّنا ِر َ
الَ :
تب َ
كل َع َلى ك َتاب َنا؟ َف َق َ
َ
«اع َم ُلواُ ،
رسول اهللِ أ َفال َن َّت ُ
لق َل ُه».
فقالوا :يا
فك ٌّل ُم َي َّس ٌر لِما ُخ َ
الْ :
ٰ
وذكر تمام الحديث .متفق عليه.

غريب الحديث:

وس ِّمي مدفن أهل المدينة بقيع الغرقد لكثرة
الغرقد :نوع من الشجر معروفُ ،
وجود هذا الشجر فيه ،فيقال له :البقيع ،وبقيع الغرقد.
معو ّج .فنكس :طأطأ رأسه.
مخصرة :عود أو قضيب ذو رأس َ
ينكت :يضرب األرض برفق.

هداية الحديث:

ِّ
ويذكرها بأمر اآلخرة.
 )1استحباب الموعظة أحيان ًا عند القبر بما ُي ِّلين القلوب،
 )2كتابة المقادير قد سبقت في علم اهلل ت ََعا َل ٰى ،وهذا ال يعني االتِّكال َع َل ٰى القدر ،بل
البد من العمل؛ ألن الكتاب أمر مجهول ال ندري ما فيه.
 )3وجوب تنبيه العالِم َع َلى خطأ العامة ،وتسديدهم في األفهام ،كما فعل َر ُس ُ
ول اهلل
ٰ
^ َم َع صحابته الكرام.
على الواعظ السكينة
تنبـيــه :موعظة كل مناسبة بحسبها ،ففي موعظة القبر ٰ
بالس َّنة النبوية.
والخشوع والخوف ،مع اإليجاز ،وال تُتخذ المقابر منابر ،بل نتقيد ُّ
الس َنن ،والحذر من مخالفتها .فهدي السنة :عصمة ورحمة.
وكل الخير في اتِّباع ُّ

باب الدعاء للميت بعد دفنه
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161ــ باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره �ساعة
للدعاء ل َُه واال�ستغفار والقراءة
عثمان ِ
بن ع ّف َ
َ
ان
ليلى ــ
946/1ــ عن أبي عمرو ــ وقيل :أبو عبد اهلل وقيل :أبو ٰ
رضي اهلل عنه َق َ
بي ^ َإذا َ
فرغ من دفن الميت َ
الَ :
فروا
وقف عليه ،وقالْ :
«استغْ ُ
كان ال َّن ُّ
بيت ،فإن َُّه اآلن ُي ْس ُ
أل» .رواه أبو داود.
وس ُلوا َل ُه ال َّت ْث َ
ألخيكم َ
ْ

هداية الحديث:

ين.
الم َل َك ْ
الس َّنة عند دفن الميت :االستغفار وسؤال الثبات َل ُه في جواب َ
 )1هدي ُّ
 )2عظم فتنة القبر ،وهي( :سؤال الملكين) ،فالميت محتاج إ َل ٰى دعاء إخوانه
بالثبات.
تنبيـه:

قوله «فإنه اآلن ُيسأل» هذا خبر عن َر ُس ِ
من اهلل ــ أنَّ
ول اهلل ^ ،فقد َع ِلم ــ بوحيٍ َ
َ
بي ^ من دفنه .وأما في زماننا فال يقول الواعظ « :فإنه
الرجل ُيسأل َ
وقت فراغ ال َّن ِّ
على قول« :استغفروا
اآلن ُيسأل» ،ألنه ال يدري هل ُيسأل اآلن أم ال؟ ولكن يقتصر ٰ
وس ُلوا له التثبيت».
ألخيكم َ
947/2ــ وعن عمرو بن العاص رضي اهلل عنه َق َ
فأقيموا َح ْو َل
فنتموني
ُ
الَ :إذا َد ُ

أراجع به
وأع َل َم ماذا
لح ُمهاَ ،ح َّت ٰى
أستأنس بكمْ ،
َقبري َق ْد َر ما ت َ
ُنح ُر َج ٌ
ُ
قس ُم ْ
َ
زور و ُي َّ

ُر ُس َل َر ِّبي .رواه مسلم .وقد سبق بطوله.

شيء من ُ
القرآن ،وإن َخ َت ُموا
حمه اهلل :و ُي ْس َت َح ُّب أن ُيقرأ ع ْندَ ُه
قال
الشافعي َر ُ
ٌ
ُّ
ُ
القرآن ع ْندَ ُه كان حسن ًا.

تنبـيــه:

أوصى أصحابه َإذا دفنوه أن
هذا األثر الوارد عن الصحابي عمرو بن العاص ــ
ٰ
ينتظروا حول قبره مدة يستأنس بدعائهم َع َل ٰى جواب الملكين ــ هو اجتهاد منه

بي ^ ــ وهو أكمل الهدي ــ لم يكن فيه الوقوف أو
رضي اهلل عنهّ ،
لكن هدي ال َّن ِّ
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الجلوس عند القبر بعد الدفن ،ولم يأمر أصحابه بذلك ،ولو كان خير ًا لفعله أو

أرشد إليه؛ فما من خير إلاَّ َّ
دل األمة عليه.

َ
على اإلمام
وأما األثر المنقول عن اإلمام الشافعي ــ رحمه اهلل ت ََعال ٰى ــ فهو غلط ٰ

تعالى ــ في موضوع قراءة
ال يثبت عنه ،ألن الثابت عن إمامنا الشافعي ــ رحمه اهلل
ٰ

حكى َع ْنه ابن
الموتى ،أنه غير مستحب ،فقد
القرآن ،وختمه عند القبور أو َع َل ٰى
ٰ
ٰ
كثير في التفسير عند قوله ت ََعا َلى﴿ :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﴾ َق َ
ال« :ومن
ٰ
ومن اتَّبعه؛ أن القراءة ال يصل
هذه اآلية الكريمة استنبط الشافعي ــ رحمه اهلل ــ َ
الموتى؛ ألنه ليس من عملهم وال من كسبهم ،ولهذا لم يندب إليه
إهداء ثوابها إ َل ٰى
ٰ

َر ُس ُ
ول اهلل ^ أمته ،وال حثهم عليه ،وال أرشدهم إليه بنص وال إيماء ،ولم ُين َقل عن
ٍ
أحد من الصحابة رضي اهلل عنهم ،ولو كان خير ًا لسبقونا إليه ،وباب القربات ُيقتصر
تصرف فيه بأنواع األقيسة واآلراء .فأما الدعاء والصدقة
فيه َع َل ٰى النصوص ،وال ُي َّ
مجمع َع َل ٰى وصولهما ،ومنصوص من الشارع عليهما».
فذاك َ

وقال الشيخ المصنف النووي ــ رحمه اهلل ت ََعا َل ٰى ــ في المجموع شرح المهذب

في فقه الشافعية « :294/5واتفق عليه األصحاب وقالواُ :يستحب أن ُيقرأ عنده

شيء من القرآن ،وإن ختموا القرآن كان أفضل».

فهذا القول منسوب ألصحاب المذهب ،وليس لإلمام الشافعي ،وعليه فنسبة
سهو وقع فيه المصنف رحمه اهلل ت ََعا َل ٰى وغفر له.
هذا القول لإلمام ٌ

باب ال�صدقة عن امليت والدعاء له
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 162ــ باب ال�صدقة عن الميت والدعاء ل َُه
َق َ
ال اهلل ت ََعا َل ٰى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﴾ [الحشر.]10 :
فائدة:

الدعاء ألهل االيمان عامة من حقوق المسلمين بعضهم َع َل ٰى بعض ،وأعظم من
ُيدعى لهم صحابة َر ُس ِ
يترض ٰى عن الصحابة ،ويستغفر
ول اهلل ^؛ فإذا رأيت الرجل ّ
ٰ
وعلى هدي مستقيم ،وإذا كان يبغضهم أو
لهم ويحبهم ،فاعلم أنه صاحب ُس ّنة
ٰ
الس َّنة نصيب؛ ألن الصحابة رضي اهلل
يذكرهم بسوء فهو مبتدع ضال ليس له من ُّ
عنهم هم الواسطة في نقل الدين وتبليغه لألمة ،فإذا طعن أحد في الواسطة فهو
طاعن في الشريعة.

ال َق َ
 948/1ــ وعن َعائِ َش َة رضي اهلل عنها أنَّ رج ً
بي ^« :إنَّ ُأ ِّمي ا ْف ُت ِل َت ْت
ال لل َّن ِّ
ْت َع ْن َها؟ َق َ
ال« :ن ََع ْم».
أجر إن ت ََص َّدق ُ
َن ْف ُسهاَ ،
وأر َاها لو تَك َّل َم ْت ت ََص َّد َق ْتَ ،ف َهل لها ٌ
متفق عليه.
ٌ

غريب الحديث:

اف ُتلتت نفسها :ماتت فجأة.

هداية الحديث:

إلى أدائها لينتفع الميت بأجرها.
 )1مشروعية الصدقة عن الميت؛ والمسارعة ٰ
البر به بعد الموت.
 )2الصدقة عن أحد الوالدين من ِّ
بشرى المؤمن أال ينقطع عمله بموته ،وبقاء الولد الصالح بعده باب للخير
 )3من عاجل
ٰ
موصول.
النبوة ،إذ لم
على العمل بالنص
والتقيد بهدي ّ
ُّ
 )4حرص الصحابة رضي اهلل عنهم ٰ
يبادر الصحابي بالصدقة ــ ولو كان فيها مصلحة ــ قبل أن يسأل رسول اهلل ^.
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ول اهلل ^ َق َ
949/2ــ عن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
الَ :
ُ
اإلنسان
ات
«إذا َم َ
ا ْن َق َطع َع ْنه َعم ُل ُه إلاَّ من ثالثَ :صدَ َق ٍة َجاري ٍةِ ،
أو َو َل ٍد َصالحٍ َي ْد ُعو
َ
َ
أو ع ْلمٍ ُي ْن َت َف ُع بهْ ،
َ ْ

َل ُه» .رواه مسلم.

هداية الحديث:

 )1من رحمة اهلل ت ََعا َل ٰى بعباده المؤمنين أن يواصل لهم ثواب األعمال التي كانوا
سبب ًا في إيجادها.
 )2الحرص َع َل ٰى صالح األوالد ،ألن صالحهم خير لهم وآلبائهم ،حيث يدعون
لهم بعد الموت.

يبقى ما شاء اهلل ،فالصدقة الجارية قد
 )3العلم النافع خير ميراث يتركه الميت ،فإنه ٰ
المورث فال يعدله شيء لمن صحت
تنقطع ،والولد الصالح قد يموت ،أما العلم
َّ

نيته ،فهو« :الولد المخ َّلد» ،كما قال بعض العلماء.

فائدة:

معنى الحديث أن عمل الميت
تعالى ــ« :قال العلماء:
قال النووي ــ رحمه اهلل
ٰ
ٰ

تجدد الثواب له إال في هذه األشياء الثالثة ،لكونه كان سببها،
ينقطع بموته ،وينقطع ّ

فإن الولد من كسبه ،وكذلك العلم الذي خ ّلفه من تعليم أو تصنيف ،وكذلك

الصدقة الجارية وهي الوقف؛ وفيه فضيلة الزواج لرجاء الولد الصالح ،وفيه دليل

على االستكثار منه
لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه ،وبيان فضيلة العلم والحث ٰ
والترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف واإليضاح ،وأنه ينبغي أن يختار من العلوم

األنفع فاألنفع»( .شرح صحيح مسلم).

على
تعالى« :والتصنيف ــ أي للعلم ــ
وقال السبكي رحمه اهلل
ٰ
أقوى ،لطول بقائه ٰ
ٰ
ممر الزمان»( .فيض القدير شرح الجامع الصغير).
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باب ثناء النا�س على امليت

 163ــ باب ثناء ال َّنا�س َعلَى الميت

َ
َ
َ
950/1ــ عن أن ٍ
بي
َس رضي اهلل عنه َقالَ :م ُّروا بج َنازَ ة ،فأ ْث َنوا عليها خير ًا َ ،ف َقال ال َّن ُّ
«و َج َب ْت»َ .ف َق َ
َ
ال
مروا
ٰ
بي ^َ :
^َ :
«و َج َب ْت»ُ .ث َّم ُّ
بأخرى ،فأ ْث َن ْوا عليها َش ّر ًاَ ،ف َقال ال َّن ُّ
الخ َّطاب رضي اهلل عنهَ :ما َو َج َب ْت؟ َق َ
مر بن َ
ال« :هذا أ ْث َن ْي ُت ْم َع َل ْيه َخير ًا َف َو َج َب ْت َل ُه
ُع ُ
داء اهلل في األرض» .متفق
َ
فو َج َب ْت َل ُه ال ّن ُار ،أ ْن ُتم ُش َه ُ
شر ًا َ
الج َّن ُة ،وهذا أثني ُتم عليه ّ
عليه.

951/2ــ وعن أبي األسود َق َ
عمر ِ
بن الخطاب
الَ :ق ْ
دم ُت المدي َن َةَ ،ف َج َل ْس ُت إ َل ٰى َ
رضي اهلل عنهَ ،ف َم َّرت بهم َج َنازَ ٌةُ ،فأثني َع َلى َصاحبها َخ ْير ًاَ ،ف َق َ
ال ُع َم ُرَ :و َج َبت،
ٰ
ُ
بأخ َر ٰىُ ،فأثني َع َلى صاحبها َخير ًاَ ،ف َق َ
وج َبتُ ،ث َّم ُم َّر بالثَّالثَة ،فأثني
ُث َّم ُم َّر ْ
ال ُع َم ُرَ :
ٰ
وجبتَ ،ق َ
شر ًاَ ،ف َق َ
أمير
ال ُع َم ُر:
ْ
ال أبو األسود :فق ْل ُت :وما َو َج َب ْت ،يا َ
َع َل ٰى صاحبها ّ
َ
َ
ٌ
أربعة َ
«أي َما ُمسلمٍ َشهدَ َل ُه
بخ ْي ٍر ،أ ْد َخ َل ُه اهللُ
َ
بي ^ُّ :
المؤمنين؟ َقالُ :ق ْل ُت كما َقال ال َّن ُّ
ال« :وثال َث ٌة» فقلنا :واث َنان؟ َق َ
وثالثة؟ َق َ
ٌ
الج َّن َة» ُ
ال« :واث َنان» ُث َّم لم نسأ ْل ُه عن
فقل َنا:
الواحد .رواه البخاري.

هداية أ
الحاديث:

 )1المؤمنون شهداء اهلل في األرض؛ فإن أث َنوا َع َلى ٍ
الج َّنة ،وإن
عبد خير ًا وجبت َل ُه َ
ٰ
أث َنوا عليه شر ًا وجبت َل ُه ال ّنار.
الس َّنة أال ُيشهد ألحد بج ّنة وال نار إلاَّ من شهدت َل ُه األدلة بذلك،
 )2من عقيدة أهل ُّ
مثل العشرة المبشرين بالجنة ،وتبشير أبي لهب بالنار .لكن ثناء األمة َع َل ٰى الرجل
رجى له أن يكون من أهل الجنة من غير جزم.
بالخير مما ُيستأنس به ،و ُي ٰ
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باب ف�ضل من مات له �أوالد �صغار

 164ــ باب ف�ضل من مات ل َُه أ�والد �صغار
الَ :ق َ
952/1ــ عن أنَس رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
وت َل ُه
يم ُ
ول اهلل ^« :ما ْ
من ُم ْسلمٍ َ
ث ،إلاَّ ْأد َخ َل ُه ا ُ
ٌ
ثالثة ،لم َيب ُلغُ وا الح ْن َ
اه ْم» .متفق عليه.
الج َّن َة ْ
بفضل َر ْح َمته َّإي ُ
هلل َ
الَ :ق َ
953/2ــ عن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ألحد
ول اهلل ^« :ال َي ُم ُ
وت َ

ٌ
ار إلاَّ تح َّل َة ال َق َسم» .متفق عليه.
لمين
ثالثة َ
الم ْس َ
َ
الو َلد ال ت ََم ُّس ُه ال َّن ُ
من َ
من ُ

ودُ :ه َو
«وتَح َّل ُة ال َق َسم» قول اهلل
والو ُر ُ
تعالى﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [مريمُ ]71 :
ٰ
على َظ ْهر َج َه َّن َمَ .عا َفانَا اهلل ِم ْن َها.
جسر م ْن
وهو
الصراطُ ،
ٌ
على ِّ
ُ
الع ُب ُ
ٌ
صوب ٰ
ور ٰ

غريب الحديث:

األنثى.
الحنث :البلوغ للذكر أو
ٰ

هداية أ
الحاديث:

 )1األوالد الصغار هم محل الرحمة ،فإذا احتسب العبد الموت في أوالده الصغار
فإنهم وقاية َل ُه من النار.
 )2ورود ال َّن ِ
حق البد منه ،لكن يكون ألهل اإليمان عبور ًا َع َل ٰى الصراط من
ار ّ
اس ال ّن َ
غير أن يلحقهم عذاب.
 )3دخول الجنة حاصل بفضل اهلل ورحمته ،وال أحد يدخل الجنة بعمله.
ال :جا َء ِ
ت امرأ ٌة إ َلى َر ُس ِ
ري رضي اهلل عنه َق َ
 954/3ــ عن أبي سعيد ُ
ول
الخ ْد ّ
ٰ
َ
الر ُ
فاج َع ْل َل َنا من َن ْف َ
سك َي ْوم ًا،
اهلل ^َ ،ف َقالت:
يارسول اهلل! َذ َ
جال بحديثكْ ،
هب ِّ

الِ :
مما َع َّل َم َك ا ُ
هللَ ،ق َ
َ
يوم َكذا َ
أتاه َّن
اج َت َم ْع َنَ ،ف ُ
مع َن َ
وك َذا» َف ْ
«اج َت ْ
نأتيك فيه ت َُع ِّل ُمنا َّ
ٍ
مما ع َّل َم ُه اهللُُ ،ث َّم َق َ
الَ « :ما ِم ُ
الولدَ
نك َّن من امرأة ُت َقدِّ ُم ثالث ًة من َ
بي ^َ ،ف َع َّل َم ُه َّن َّ
ال َّن ُّ
إلاَّ كانُوا لها حجاب ًا من ال َّنار» ف َقا َل ِ
ت امرأةٌ :وا ْث َن ْين؟ َف َق َ
ال َر ُس ُ
«واثنين».
ول اهلل ^:
ْ
متفق عليه.

باب ف�ضل من مات له �أوالد �صغار

هداية الحديث:
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تعالى ،ألن النساء
 ) 1مشروعية اجتماع النساء َع َل ٰى مجلس العلم للتفقه في دين اهلل
ٰ
شقائق الرجال.
 )2جواز تعليم الرجل جماعة النساء إ َذا َأ ِمن الفتنة.
ِ
حتى إنّه جعل مجلس ًا خاص ًا
 )3تواضع َر ُسول اهلل ^ ورحمته بعامة المؤمنينٰ ،
الس َّنة يقتدي برسول اهلل ^ في تعامله َم َع
لتعليم النساء .فالحريص َع َل ٰى ُّ
ال َّناس.
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باب البكاء واخلوف عند املرور بقبور الظاملني

 165ــ باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين
وم�صارعهم و�إظهار االفتقار �إلَى اهلل َت َعالَى
والتحذير من الغفلة عن ذلك
ول اهلل ^ َق َ
955/1ــ عن ابن ُع َم َر رضي اهلل عنهما :أنَّ َر ُس َ
ألصحابه ــ يعني
ال ْ
ِ
بين إلاَّ أن ُ
تكونُوا
ديار ثمو َد ــ« :ال ت ُ
الم َع َّذ َ
لـما َو َص ُلوا الح ْج َرَ :
َدخ ُلوا َع َل ٰى هؤالء ُ
َّ
صيب ُك ْم ما أصا َب ُه ْم» .متفق
باكين ،فإنْ َل ْم ت َُكونُوا َب َ
َ
هم ،ال ُي ُ
اكين ،فال ت َْد ُخ ُلوا َع َل ْي ْ

عليه.

ول اهلل ^ ِ
بالح ْجر َق َ
وفي رواية َق َ
مر َر ُس ُ
الذين
مساكن
ال« :ال ت َْد ُخ ُلوا
َ
َ
الَّ :
لما َّ
باكين»ُ .ث َّم َق َّن َع َر ُس ُ
ول اهلل ^
أصا َب ُه ْم إلاَّ أنْ ت َُكونُوا
َ
صيب ُك ْم َما َ
َظ َلموا أن ُْف َس ُه ْم ،أن ُي َ
الوادي.
َ
الس ْي َر َح َّت ٰى أجازَ َ
رأس ُهْ ،
وأس َر َع َّ

غريب الحديث:

ق ّنع :خفض رأسه وغطاه.

هداية الحديث:

 )1تحري موعظة ال َّناس حسب المناسبات الزمانية ،أو المكانية ،فقد وعظ َر ُسول اهلل
^ صحابته في ديار ثمود.

َّ
المعذبين من األمم الماضية للسياحة والنظر ،ألن
 )2ال يجوز الذهاب إ َل ٰى ديار
ذلك مخالفة للسنة النبوية ،وتعريض النفس للهلكة «اليصيبكم ما أصابهم».

وتبقى آثارها السيئة في ديار أهلها العصاة ،وهذا من
 )3المعاصي تؤثر في المساكن،
ٰ
شؤم المعصيةَ .ف ْليحذ ِر المؤمن من معصية اهلل ت ََعا َل ٰىَ ،و ْل ْ
يأخذ بالوصية النبوية:
«وإي َ
ُ
سخط اهلل» حديث صحيح رواه أحمد.
اك والمعصي َة ،فإن بالمعصية َح َّل
ّ
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باب ا�ستحباب اخلروج يوم اخلمي�س

كتاب �آداب ال�سفر
 166ــ باب ا�ستحباب الخروج يوم الخمي�س وا�ستحبابه أ�ول النهار
بي ^ خرج في غزوة تبوك يوم
 956/1ــ عن كعب بن مالك رضي اهلل عنه أنَّ ال َّن َّ

َ
حب أنْ َي ْخ ُر َج َي ْو َم َ
الخميس .متفق عليه.
الخميس،
وكان ُي ُّ
ان َر ُس ُ
وفي رواية في «الصحيحين» َلق َّلما َك َ
ول اهلل ^ يخرج إلاَّ في يوم

الخميس.

هداية الحديث:

بي ^.
 )1السنة أن َّ
يتحر ٰى اإلنسان سفره يوم الخميس ،اتِّباع ًا لهدي ال َّن ِّ
ِ
ُعرض
تحري السفر يوم الخميس :أنه يوم تُر َفع فيه األعمال ،وت َ
 )2من الحكمة في ّ
على اهلل .
ٰ

ِ ِ
الص َحابِ ِّي رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس َ
 957/2ــ وعن َص ْخ ِر ِ
ول اهلل
بن َو َد َ
اع َة الغامد ِّي َّ
^ َقال« :ال ّلهم َبا ِر ْك ُ
أل َّمتِي في ُب ُكو ِر َها» َو َك َ
ان َإذا َب َع َث َس ِر َّي ًة َأ ْو َجيش ًا َب َعث َُهم ِم ْن
ِ
كان َص ْخ ٌر ت ِ
َاجر ًاَ ،ف َك َ
َأ َّو ِل ال َّن َها ِرَ ،و َ
ارت َُه َأ َّو َل ال َّن َها ِرَ ،ف َأ ْث َر ٰى َو َكث َُر َما ُل ُه.
ان َي ْب َع ُث ت َج َ
حسن.
والترمذي وقال :حديث
رواه أبو داود
ٌ
ُّ

هداية الحديث:

 )1دعاء ال َّنبي ^ ألمته أن يبارك ا ُ
ُ
مستقبل
هلل لها في أول النهار ،ألنَّ وقت البكور
ِّ
العمل ،وهو أمير النهار.

 )2أثر هذا الدعاء النبوي في حياة الفرد واألمة بحصول البركة والزيادة لمن طبق
هذه الوصية ،اتِّباع ًا للسنة النبوية.
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باب ا�ستحباب طلب الرفقة وت�أمريهم على �أنف�سهم واحد ًا يطيعونه

 167ــ باب ا�ستحباب طلب الرفقة
وت أ�ميرهم على أ�نف�سهم واحد ًا يطيعونه
الَ :ق َ
عمر رضي اهلل عنهما َق َ
ال َر ُس ُ
958/1ــ عن ِ
اس
ول اهلل ^« :لو أنَّ ال َّن َ
ابن َ
راكب ٍ
يعلم َ
بليل َو ْحدَ ُه» .رواه البخاري.
ار
الوحدة ما ْ
ٌ
أع َل ُم ما َس َ
ون من َ
ُ
الَ :ق َ
ب ،عن أبيه ،عن َجدِّ ه رضي اهلل عنه َق َ
بن ُش َع ْي ٍ
959/2ــ وعن عمرو ِ
ال

اكبان َش َ
َر ُس ُ
يطانَان ،والث ُ
ٌ
كب».
اكب
َّالثة َر ٌ
«الر ُ
والر َ
شيطانَّ ،
ول اهلل ^َّ :
ٌ
حديث
رواه أبو داود ،والترمذي ،والنسائي بأسانيد صحيحة ،وقال الترمذي:

حسن.
ٌ

هداية أ
الحاديث:

 )1استحباب الرفقة في السفر ،وأ ّ
ال يسافر العبد وحده.
 )2الحذر من سفر الوحدة يكون باألسفار التي ال يوجد فيها ذاهب ٍ
وآت ،وأما
الخطوط العامرة اليوم بالمسافرين فهذا ليس من سفر الرجل وحده ،فال يدخل
في النهي.
ٍ
سعيد وأبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنهما قاالَ :ق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل^« :إ َذا
960/3ــ عن أبي

أحدَ هم» .حديث حسن ،رواه أبو داود بإسناد حسن.
َخ َر َج َثال َث ٌة في سف ٍر َف ْل ُيؤ ِّم ُروا َ

هداية الحديث:

 )1الحكمة من اإلمارة في السفر القيام بمصالح الرفقةَ ،ح َّت ٰى ال يصير أمرهم
فوضى.
ٰ
 )2أمير السفر تجب طاعته فيما يتعلق بمصالح السفر ،أما األمور الخاصة باإلنسان
مما ال تتعلق بأمور السفر فال تجب طاعته.
يهمهم من مصالح السفر ،وال يستبد برأيه دونهم.
على األمير أن يشاور رفاقه فيما ّ
ٰ )3
اتباع ًا لوصية القرآن﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ﴾.
ال« :خير الص َح ِ
بي ^ َق َ
961/4ــ وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما ِ
ابة
ُ َّ
عن ال َّن ِّ
ٍ
الج ُي ِ
ْأر ٌ
عشر ألف ًا
السرايا ْأر ُبعمائة،
بعةَ ،
وخير ُ
وش ْأر َب َع ُة آالف ،و َل ْن ُيغْ َل َب اثنا َ
ُ
وخ ْي ُر َّ

باب ا�ستحباب طلب الرفقة وت�أمريهم على �أنف�سهم واحد ًا يطيعونه

من ق َّلة» .رواه أبو داود والترمذي وقال :حديث حسن().
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غريب الحديث:

بمعنى األصحاب والرفقاء.
الصحابة:
ٰ

السرايا :هي القطعة من الجيش.

هداية الحديث:

 )1خير األصحاب ما تعاونوا في القيام بمصالحهم في الحضر والسفر.

 )2كثرة األعداد ليست هي أساس النصر  ،بل العبرة بصدق اإليمان والصبر.
تنبـيــه:

ضعفه بعض علماء الحديث من جهة إسناده .وأيض ًا فيه مخالفة
هذا الحديث ّ

تعالى ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
لظاهر قوله
ٰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ﴾ .قال ابن كثير في (تفسيره)« :فكانوا

يفروا منهم ،وإذا كانوا دون ذلك لم
على الشطر من عدوهم لم َي َس ْع لهم أن ّ
إذا كانوا ٰ

انتهى.
يتحوزُ وا عنهم»
يجب عليهم قتالهم ،وجاز لهم أن
َّ
ٰ

التحوز إذا كان عددهم اثني
وظاهر الحديث الذي في الباب أنه ال يجوز لهم
ّ

عشر ألف ًا ،مهما كان عدد عدوهم ،وهذا يخالف ظاهر اآلية.

َ
معنى الحديث ما ورد عن ابن عباس ــ راوي الحديث ــ قال:
وأيض ًاُ :ي َؤ ِّكد
ضعف ٰ
«من َف َّر من اثنين فقد َف َّر ،ومن َف َّر من ثالثة فلم َي ِف َّر» .رواه الطبراني في (المعجم
الكبير).

() الحديث إسناده ضعيف.
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 168ــ باب آ�داب ال�سير والنزول والمبيت والنوم في ال�سفر ،وا�ستحباب
ق�صر في حقها
ال�س َرى والرفق بالدواب ومراعاة م�صلحتها ،و أ� ْمر في ّ
ُّ
الرداف على الدابة �إذَا كانت تطيق ذلك
بالقيام بحقها ،وجواز إ
الَ :ق َ
 962/1ــ عن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^« :إذا َسا َف ْرتُم في
ِ
ب َف َأ ْع ُطوا اإلبِ َل َح َّظ َها ِم َن َ
الج ْد ِ
الخ ْص ِ
األ ْر ِ
ب َف َأ ْس ِر ُعوا َع َل ْي َها
ضَ ،وإذا َسا َف ْرت ُْم في َ
ادروا بِ َها نِق َْي َهاِ ،و َإذا َع َّر ْس ُت ْم َفاج َتنِ ُبوا َّ
ريقَ ،فإن ََّها ُط ُ
أو ٰى
الط َ
رق َّ
الد َو ِّ
اب َو َم َ
الس ْي َر ،و َب ُ
َّ
اله َو ِّام بال َّل ْي ِل» .رواه مسلم.
َ
ِ
فقوا بِ َها في السي ِر لِتر َعى في َح ِ
ُ
األر ِ
ض» َأ ْيْ :ار ُ
ال
معنى:
«أعطوا اإلبِ َل َحظها م َن ْ
َّ
ْ ٰ
ٰ
ِ
تحت
َسي ِر َها ،وقوله« :نق َْيها» هو بكسر النون ،وإسكان القاف ،وبالياء المثناة من
ُ
ب ُم ُّخها ِم ْن َض ِ
الم ِ
الم ُّخ ،معناهَ :أس ِر ُعوا بِ َها حتى ت ِ
قصدَ َق َ
نك
بل َأنْ َي ْذ َه َ
َص ُلوا َ
وهوُ :
ْ
ٰ
النز ُ
اللي ِل.
يس»ُ :
الس ْي ِرَ ،و«ال َّت ْع ِر ُ
َّ
ول في ْ

غريب الحديث:

الخصب :األرض الخيرة الطيبة ،خالف الجدب.

الهوام :ما يكون من المؤذيات في الليل.

هداية الحديث:

على المسافر أن يراعي مصلحة الراحلة في السفر ،ألنه مسؤول عنها.
ٰ )1

إلى
 )2حكمة ال َّن ِّ
بي ^ في رعاية مصالح اإلنسان والحيوان ،حين أرشد المسافرين ٰ
هذه اآلداب.

حتى في أمر الدنيا؛ إذ أمر باجتناب
 )3التزام هدي ال َّن ِّ
بي ^ فيه تمام المصلحةٰ ،
الطرق الخطرة في السفر عند النوم﴿ .ﭡ ﭢ ﭣ﴾.

فائدة:

قوله ^« :فاجتنبوا الطريق» وصية في حفظ أرواح الناس من األخطار ،مثال

ذلك :طرق السيارات ،فإن اإلنسان يبتعد عنها ،لئال يقع في خطر من القادمين
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بسياراتهم .فما َّ
على مصالح األنام!.
أجل هدي اإلسالم في محافظته ٰ

 963/2ــ وعن أبي قتاد َة رضي اهلل عنه َق َ
ان َر ُس ُ
ول اهلل ^ َإذا َك َ
الَ :ك َ
ان في َس َف ٍر،
ِِ
بليل ْ َ
س ُق َ
س ٍ
ذراع ُهَ ،
رأس ُه
َصب َ
الصبحِ ن َ
بيل ُّ
ووض َع َ
عر َ
َف َع َّر َ
على يمينه ،وإذا َّ
اضط َج َع ٰ
على ك ِّفه .رواه مسلم.
ٰ
الص ْبحِ َع ْن
قال
اع ُه لِئلاَّ َي ْس َتغْ ِر َق في ال َّن ْومَِ ،ف َت ُف َ
العلماء :إن ََّما ن ََص َب ِذ َر َ
ُ
وت َصال ُة ُّ
َوقْتِ َهاَ ،أ ْو َع ْن َأ َّو ِل َوقْتِ َها.

غريب الحديث:

التعريس :النزول بليل للراحة.

هداية الحديث:

ينسى عبادة ربه.
على اإلنسان أن يعطي نفسه حظها من الراحة ،وال
ٰ
ٰ )1

على االستيقاظ للصالة ،بحسب
 )2من هدي ال َّن ِّ
بي ^ استخدام كل ما يعين ٰ
الوسائل المتاحة ،ومن ذلك في عصرنا أن يستعمل المنبه عند النومَ ،ح َّت ٰى ال
تفوته الصالة.
الَ :ق َ
964/3ــ عن أنس رضي اهلل عنه َق َ
ُ
ال َر ُس ُ
بالد ْل َج ِة ،فإنّ
ول اهلل^:
«عليك ْم ُّ
َ
األرض ت ُْط َو ٰى بال َّل ْي ِل» .رواه أبو داود بإسناد حسن.
الس ْي ُر في ال َّل ْي ِل.
ُّ
«الد ْل َجة»َّ :

هداية الحديث:

ُطوى األرض في الليل للمسافر.
 )1الليل أنشط للرواحل في السفر ،ولهذا ت ٰ
 )2كل الخير والراحة في اتباع السنة ،ومن ذلك سفر الرجل لي ً
طوى َل ُه األرض.
ال ،ل ُت ٰ

الخ َشني رضي اهلل عنه َق َ
اس َإذا نز ُلوا منز ً
الَ :ك َ
965/4ــ عن أبي ثعلب َة ُ
ال
ان ال َّن ُ
الشعاب واألودية ،فقال َر ُس ُ
الش َع ِ
ول اهلل ^« :إنَّ َت َف ُّر َق ُك ْم في َه ِذ ِه ِّ
ت َف َّر ُقوا في ِّ
اب
ِ
ِ
َ ِ ِ
الشي َط ِ
ً
ان !» َف َل ْم َي ْن ِز ُلوا َب ْعدَ َذ َ
إلى
َواأل ْود َية إن ََّما ذل ُك ْم م َن َّ ْ
لك َم ْن ِزال إلاَّ ان َْض َّم َب ْع َّض ُه ْم ٰ
َب ْع ٍ
ض .رواه أبو داود بإسناد حسن.
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هداية الحديث:

على الخير مما يحبه الرحمن.
 )1التفرق في األبدان من عمل الشيطان ،واالجتماع ٰ
 )2التفرق في المجالس باألبدان سبب لتفرق القلوب ،وتشتت المودة والمحبة،
على العبد.
على ارتباط الباطن والظاهر ،وأثر ذلك ٰ
وهذا يدل ٰ
 )3فضيلة صحابة َر ُسول اهلل ^ في مسارعتهم لالستجابة لألمر النبوي ،واالقتداء
بالسنة النبوية .فأين المقتدون بهم؟!.
يع ِ
وع ْن َس ْه ِل ِ
األنصا ِر ِّي
بن َع ْمر ٍو ــ
الربِ ِ
966/5ــ َ
َ
بن عمر ٍو ــ َوقيلَ :س ْه ِل بن َّ
المعر ِ
الح ْن َظ ِلي ِةَ ،و ُه َو ِم ْن َأ ْه ِل َبي َع ِة الر ْض َو ِ
ان ،رضي اهلل عنه َ
وف ِ
مر
ِّ
َ ُْ
قالَّ :
بابن َ ّ
ْ
رسول اهلل ^ بِ َب ِعي ٍر َق ْد َل ِح َق َظ ْه ُر ُه بِ َب ْطنِ ِه ،فقال« :ات َُّقوا ا َ
ُ
الم ْع َج َم ِة،
البهائمِ ُ
هلل في هذه َ
وها َصالِ َح ًةَ ،و ُك ُلوها َصالِ َح ًة» .رواه أبو داود بإسناد صحيح.
ار َك ُب َ
َف ْ

غريب الحديث:

المعجمة :التي ال تتكلم.

هداية الحديث:

بي ^ بالرفق بالبهائم ،ومعاملتها معاملة حسنة ،وهذا من كمال هدي
 )1أمر ال َّن ِّ
اإلسالم.
نقصر في حقها.
بي ^ أال ّ
 )2رحمة اإلسالم وصلت َح َّت ٰى ٰ
إلى البهائم ،إذ أمر ال َّن ُّ
فأين من يزعمون أنهم من دعاة الرفق بالحيوان؟!
 967/6ــ وعن أبي جعف ٍر ِ
بن جعف ٍر رضي اهلل عنهما َق َ
عبد اهلل ِ
ال :أرد َفني

َر ُس ُ
من ال َّناس ،وكان
ذات يوم خل َف ُه،
ول اهلل ^ َ
إلي حديث ًا ال أحدِّ ث به أحد ًا َ
َّ
وأسر َّ
أحب ما اس َت َت َر به َر ُس ُ
حائش ٍ
ُ
نخل .يعني :حائط نخل .رواه
ول اهللِ لحاجتِ ِه َهدَ ٌف أو
َّ
مسلم هكذا مختصر ًا.
ِ ِ
الب ْرقاني ،بإسناد مسلم بعد قولهَ :حائِ ُ
ش ن َْخ ٍلَ :فدَ َخ َل َحائِط ًا لِ َر ُج ٍل
وزاد فيه َ
األنصا ِر ،فإذا ِف ِ
َ
ت َع ْي َنا ُهَ ،ف َأتَا ُه
يه َج َم ٌلَ ،ف َل َّما َر َأ ٰى
ِم َن
رسول اهلل ^ َج ْر َج َر َو َذ َر َف ْ
َ
الج َم ِل،
«م ْن َر ُّب هذا َ
ام ُه ــ َو ِذف َْرا ُهَ ،ف َس َك َن ،فقالَ :
بي ^َ ،ف َم َس َح َس َرات َُه ــ َأي :س َن َ
ال َّن ُّ
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فقالَ :
َ
َ
األنصا ِرَ ،
«أفال
رسول اهلل،
فقال :هذا لي يا
تى ِم َن
َ
لِمن هذا َ
الج َم ُل؟» َف َجا َء َف ٰ
ِِ
َّك ت ِ
َت َّت ِقي ا َ
يم ِة التي َم َّل َك َك ا ُ
ُ
إلي َأن َ
ُج ُيع ُه َوت ُْدئِ ُب ُه».
هلل ّإي َ
الب ِه َ
هلل في هذه َ
اها؟ فإن َُّه َي ْشكو َّ
ِ
الب ْرقاني.
ورواه أبو داود كرواية َ
ِ
ِ
الفاء ،وهو ٌ
ٌ
مؤنث.
مفرد
لفظ
فرا ُه» هو بكسر الذال المعجمة وإسكان
ٌ
قو ُله« :ذ َ
ِ
َ َ
ف ُ
الذفْر ٰىِ َ :
البعي ِر َخ ْل َ
األ ُذ ِن ،وقوله« :ت ُْدئِ ُب ُه»
الم ْوض ُع الذي َي ْع َر ُق م َن َ
قال أ ْه ُل ال ُّلغَ ةَ َّ :
َأ ْيُ :ت ْت ِع ُب ُه.

غريب الحديث:

أردفني :أركبني.

هدف :الشيء يوضع يستتر به اإلنسان.

َج ْر َج َر :أي َص َّوت.

هداية الحديث:

حتى البهائم العجم تشكو إليه عليه الصالة
بي ^،
 )1بيان آية من آيات ال َّن ِّ
ٰ
والسالم.
بي ^ وسعت َح َّت ٰى البهيمة ،فإنه رحمة لكل ما فيه حياة.
 )2الرحمة في قلب ال َّن ِّ

ضيع الحقوق وأساء االستخدامَ ،ح َّت ٰى َم َع الحيوان.
على من ّ
 )3اإلنكار ٰ
968/7ــ عن أنس رضي اهلل عنه َق َ
ال :ك ّنا َإذا نز ْلنا منز ً
ال ال ن َُس ِّب ُح َح َّت ٰى ن َُح َّل
ِّ َ
على شرط مسلم.
الر َحال .رواه أبو داود بإسناد ٰ
صنا َعلى الص ِ
ِ
َ
مع ِحر ِ
الة ــ
وقوله« :ال ن َُس ِّب ُح»َ :أ ْي ال ن َ
ٰ َّ
ُص ِّلي ال َّناف َل َة ،ومعناه :أنَّا ــ َ ْ
ال ن َقدِّ ُم َها َعلى َح ِّط الر ِ
اب.
اح ِة َّ
الد َو ِّ
إر َ
حال َو َ
ِّ
ٰ

هداية الحديث:

قدم منهما ما ال يمكن تأخيره ،ولو فات شيء من الحق
َ )1إذا تعارض حقّان ُي َّ
األول.

إلى صالة النافلة.
إلى الدواب عبادة تفوق أحيان ًا المبادرة ٰ
 )2اإلحسان ٰ
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«وا ُ
الع ْب ِد ما َك َ
الع ْب ُد في
في الباب أحاديث كثيرة تقدمت ،كحديثَ :
ان َ
هلل في َع ْو ِن َ
َعو ِن َأ ِخ ِ
يه».
ْ
وف صدَ قة» َو َأ ْشب ِ
«كل َمعر ٍ
اه ِه َما.
َ
وحديث ُّ ْ ُ
ٍ
سعيد ُ
ري رضي اهلل عنه قالْ :بي َن َما ن َْح ُن في َس َف ٍر إذ َجا َء
 969/1ــ وعن أبي
الخ ْد ِّ
ر ُج ٌل َعلى ر ِ
الَ ،
اح َل ٍة َل ُهَ ،ف َج َع َل َي ْص ِر ُف َب َص َر ُه َي ِمين ًا َو ِش َما ً
ُ
رسول اهلل ^َ « :م ْن
فقال
ٰ َ
َ
ادَ ،ف ْليع ْد ِ
ان َل ُه َف ْضل زَ ٍ
كان َم َع ُه َف ْض ُل َظ ْه ٍرَ ،ف ْل َي ُع ْد بِ ِه َعلى َم ْن َ
ال َظ ْه َر لهَ ،و َم ْن َك َ
َ
به
َُ
ٰ
ال زَ َاد له» َف َذ َكر ِم ْن َأص َن ِ
اف المال ما َذ َكر ُهَ ،ح َّتى َر َأي َناَ ،أن َُّه ال َح َّق َ
ع َلى َمن َ
أل َح ٍد ِم َّنا
ْ
ٰ ْ
َ
َ
ٰ
في َف ْض ٍل .رواه مسلم.
970/3ــ عن جابر رضي اهلل عنه عن َر ُس ِ
يغزو ،فقالَ « :يا
ول اهلل ^ ،أنَّه أراد أنْ
َ

واألنصا ِر ،إنَّ ِم ْن ْ ِ
ِ
الم َه ِ
س َل ُهم َم ٌ
يرةٌَ ،ف ْل َي ُض َّم
ين
اج ِر َ
َ
َم ْع َش َر ُ
إخ َوان ُك ْم َق ْوم ًا َل ْي َ
ال َوال َعش َ
َ ِ ِ
َأ َح ُدكم ِ
ِ
َ
قب ٌة َك ُعق َْب ٍة»َ ،ي ْعني
الر ُج َل ْي ِن أ ِو الثَّال َث َةَ ،فما أل َحدنَا م ْن ظه ٍر َي ْحم ُله إال ُع َ
إليه َّ
ْ
َ ِ
إلي ا ْث َن ْي ِن َأ ْو َث َ
عقب ِة َأ َح ِد ِه ْم ِم ْن َج َملي.
ال َث ًةَ ،ما لي إلاَّ ُعق َْب ٌة َك َ
أ َحدَ هم .قالَ :ف َض َم ْم ُت َّ
رواه أبو داود.

غريب الحديث:

فضل ظهر :زيادة عما يركب عليه.

عقبة :ركوب مركب واحد بالمناوبة لكل واحد نوبة.

هداية أ
الحاديث:

إلى رفيقه في السفر ويرفق به.
 )1من آداب السفر أن يحسن الصاحب ٰ

على األخوة ،وإعانة الرفيق ،فهي من اآلداب النبوية في
 )2الترغيب في اإلنعام ٰ
الحضر والسفر.

على
 )3فضيلة الصحابة رضي اهلل عنهم من المهاجرين واألنصار في تفضلهم ٰ
إخوانهم الفقراء.

باب �إعـانة الرفيق
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وع ْن ُه َق َ
ان َر ُس ُ
الض َ
الَ :ك َ
ول اهلل ^ َ
عيف،
المسيرُ ،في ْزجي َّ
971/3ــ َ
يتخ َّل ُف في َ
و ُي ْر ِد ُف ،ويدعو َل ُه .رواه أبو داود بإسناد حسن.

غريب الحديث:
يزجي :يسوق.

يتخلف :يكون خلف القوم.

هداية الحديث:

بي ^؛ إذ َك َ
بس ْير أضعف القوم ،ويكون في أخريات
ان يسير َ
 )1كمال هدي ال َّن ِّ
القوم.

ُ
وقضاء
بي ^ بأصحابه الكرام ،وتفق ُّده أحوا َلهم ،ودعاؤُ ه لهم،
)2
ُ
رحمة ال َّن ِّ
حوائجهم.
َ
ويالحظ ضعيفهم وعاجزهم.
تصدر لتربية ال َّناس فعليه أن يرفق بهم،
 )3من ّ
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َق َ
تعالى ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ال اهلل
ٰ

ﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾ [الزخرف.] 14 ،12 :

هداية آ
اليات:

يسر لنا مما خلق من األنعام ،وما علمنا من صناعة
 )1استحضار نعمة اهلل
تعالى بما ّ
ٰ
على قضاء حاجاته.
الفلك ،ليستعين بها اإلنسان ٰ

تعالى عن
تعالى في هذا المقام أنسب من الحمد؛ ألن فيه تنزيه ًا هلل
 )2تسبيح اهلل
ٰ
ٰ
إلى هذه المراكب.
النقائص ،والتي منها :الحاجة ٰ
فائدة:

تعالى﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﴾.
قوله
ٰ
ُ
الف ْل ُك ثالثة أنواع :بحرية ،وبرية ،وجوية.

أوحى اهلل
أما البحرية :فهي المعروفة منذ زمن نوح عليه الصالة والسالم ،حين
ٰ

إليه ﴿ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﴾ [هود.]37 :
وأما البرية :فمنها ما ظهر متأخر ًا من أنواع السيارات ،وما شابهها.

تعالى:
والجوية :هي الطائرات ونحوها .وكل هذه الثالثة داخلة في قوله
ٰ
﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾ .فسبحان َمن َأ ْو َد َع في كتابه علوم ًا للناظرين ،فاعتبروا يا

أولي األلباب!

عمررضي اهلل عنهما أنّ َر ُس َ
972/1ــ عن ِ
ول اهلل ^ َ
لى
اس َت ٰ
كان َإذا ْ
ابن َ
وى َع ٰ
ِ ِ ِ
ثم َ
ان الذي َس َّخ َر َل َنا َ
«س ْب َح َ
هذا َو َما ُك َّنا َل ُه
قالُ :
إلى َس َف ٍر َك َّب َر َثالث ًاَّ ،
َبعي ِره َخارج ًا ٰ
لم ْن َق ِل ُب َ
ون ،ال َّلهم إنَّا ن َْس َأ ُل َك في َس َف ِرنَا هذا البِ َّر َوال َّتق َْو ٰىَ ،و ِم َن
ُمق ِرنِ َ
إلى َر ِّب َنا ُ
ينَ ،وإنّا ٰ
أنت الص ِ
الع َم ِل ما ت َْر َض ٰى .ال ّلهم َه ِّونْ َع َل ْي َنا َس َف َرنَا هذا َو ْ
اح ُب
َ
اط ِو َع َّنا ُب ْعدَ ُه .ال ّلهم َ َّ
ِ
ِ
ِ
الخ ِلي َف ُة في َ
الم َ
األ ْه ِل .ال ّلهم إنِّي َأ ُع ُ
الس َف ِرَ ،و َ
نظ ِر،
الس َف ِرَ ،و َكآ َبة َ
في َّ
وذ بِ َك م ْن َو ْعثَاء َّ
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ِ
ال َ
الم ِ
الم ْن َق َل ِ
ون تَائِ ُب َ
الو َل ِد» َوإذا َر َج َع َقا َل ُه َّن َوزَ َاد ِفي ِه َّن« :آيِ ُب َ
ون
ب في َ
واأل ْه ِل َو َ
َو ُسوء ُ
ون لِرب َنا َح ِ
ام ُد َ
ون» .رواه مسلم.
َعابِ ُد َ َ ِّ
ِ
نين» م ِط ِ
ِ
وبالثاء
وإسكان العين المهملة
َاء» بفتحِ الوا ِو
ين.
يق َ
و«الو ْعث ُ
«م ْق ِر َ ُ
معنى ُ
َ
ٰ
ِ
ِ
الش َّدةَ .و َ
المدِّ َ ،وه َي :تَغَ ُّي ُر ال َّن ْف ِ
هيِّ :
س م ْن ُح ْز ٍن َونحوه.
«الكآبة» بِ َ
المثلثة وبالمدَ ،و َ
الم ِ
رج ُع.
َو«المن َق َل ُب»َ :
س ،رضي اهلل عنه َ
ُ
قالَ :
رسول اهلل ^ إذا
كان
 973/2ــ وعن عبد اهلل بن َس ْر ِج َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الح ْور َب ْعدَ َ
الم ْظ ُلومِ،
الم ْن َق َلبَ ،و َ
الك ْو ِنَ ،و َد ْع َوة َ
الس َف ِرَ ،وكآ َبة ُ
َسا َف َر َي َت َع َّو ُذ م ْن َو ْعثاء َّ
ال .رواه ِ
ِ
الم ْن َظ ِر في َ
الم ِ
مسلم.
األ ْه ِل َو َ
َو ُسوء َ
ِ
الترمذي،
الكو ِن ،بالنون ،وكذا رواه
هكذا هو في صحيحِ
الح ْو ِر َب ْعدَ
ُّ
مسلمَ :
ْ
ويروى َ
اله َما َل ُه َو ْج ٌه.
والنسائي ،قال الترمذي:
الر ِاءَ ،و ِك ُ
ٰ
«الك ْور» بِ ّ
ُ

وع ِم َن االستِ َقا َم ِة َأ ِو ِّ ِ
ِ
ِ
َ
قال
إلى
الر ُج ُ
ُ
ْ
والراء جميع ًاّ :
العلماء :ومعناه بالنون ّ
الز َيا َدة ٰ
تك ِوي ِر ِ
الر ِاء َم ْأ ُخو َذةٌ ِم ْن ْ
ال َّنق ِ
ُ
ْص .قالوا :و ِر ُ
ورواية
العما َم ِةَ ،و ُه َو َل ُّف َها َو َج ْم ُعها،
واية َّ
النونِ ،م َن َ
الك ْو ِنَ ،م ْصدَ ُر َ
«ك َ
ُ
ان
اس َت َق َّر.
يكون َك ْون ًا» إذا ُو ِجدَ َو ْ

غريب الحديث:

آيبون :عائدون.

هداية أ
الحاديث:

الدابة في السفر.
 )1بيان الهدي النبوي في دعاء ركوب ّ

َ
ملجأ للعبد في قضاء
تعالى بالتوفيق والتيسير ،فال
على اهلل
ٰ
 )2الترغيب في اإللحاح ٰ
حاجاته إلاَّ
ُ
عون ر ِّبه.
تعالى بعباده علم ًا وحفظ ًا؛ فهو سبحانه الصاحب في السفر ،والخليفة
 )3إحاطة اهلل
ٰ
في األهل يحوطهم ويرعاهم ،فهو ّ
جل وعال َم َع اإلنسان في سفره ،وخليفته في

تعالى بكل شيء محيط ،وهو معكم أينما كنتم.
أهله ،ألنه
ٰ
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ِ
ٍ
طالب رضي اهلل عنه ُأتِ َي
بن أبي
بيع َة قالَ :ش ِه ُ
علي َ
974/3ــ وعن َعل ِّي بن َر َ
دت َّ
ٍ ِ
الر َك ِ
ظه ِرها
لى ْ
اب قال :بِ ْسمِ اهللَ ،ف َل َّما ْ
بِدَ َّابة ل َي ْر َك َب َهاَ ،ف َل َّما َو َض َع ِر ْج َل ُه في ِّ
اس َت َو ٰى َع ٰ

الح ْم ُد هلل ،ثم قال﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
قالَ :

الث َمر ٍ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾ [الزخرف13 :ــ ُ ، ]14ث َّم َق َ
اتُ ،ث َّم
الَ :
الح ْم ُد هللَ ،ث َ َّ
الث َمر ٍ
قال :ا ُ َ
اتُ ،ث َّم َ
قالُ :س ْب َحان َ
َك إنِّي َظ َل ْم ُت َن ْف ِسيَ ،فاغْ ِف ْر لِي ،فإن َُّه ال
هلل أكْ َب ُرَ ،ث َ َّ
َِ
ْتُ ،ث َّم َض ِح َكَ ،ف ِق َ
َيغْ ِف ُر ُّ
ينِ ،م ْن َأ ِّي َش ْي ٍء َض ِح ْك َت؟
ُوب إلاَّ َأن َ
الم ْؤ ِمنِ َ
الذن َ
ير ُ
يلَ :يا أم َ
َ
قالَ :ر َأ ْي ُت ال َنبِ َّي ^ َف َع َل َكما َف َع ْل ُتُ ،ث َّم َض ِح َك،
رسول اهلل ِم ْن َأ ِّي َش ْي ٍء
فقلت :يا
ُ
ت؟ قال« :إنَّ َر َّب َك َي ْع َج ُب ِم ْن َع ْب ِد ِه إذا قال :اغْ ِف ْر لي ُذنوبيَ ،ي ْع َل ُم َأ ُنه َ
ال َيغْ ِف ُر
َض ِح ْك َ
ُّ
ٌ
حسن ،وفي بعض النسخ:
حديث
ُوب َغ ْي ِري» .رواه أبو داود ،والترمذي وقال:
ٌ
الذن َ
صحيح .وهذا لفظ أبي داود.
حسن
ٌ
ٌ

هداية الحديث:

على االقتداء برسول اهلل ^ في أقواله ،وأفعاله،
 )1حرص الصحابة رضي اهلل عنهم ٰ
على طريقة َر ُسول اهلل ^
وأحواله ،وهذا من توفيق اهلل
تعالى لعبده أن يجعله ٰ
ٰ
في هديه.

 )2بيان سعة رحمة اهلل ،فهو سبحانه يفرح بتوبة عبده المذنب.

على ما يليق به سبحانه ،لقول الصادق المصدوق
الع َجب هلل
 )3إثبات صفة َ
تعالى ٰ
ٰ
تعالى
الموحد من صفة هلل
^« :إن ربك يعجب من عبده» .فال تستوحش أخي ّ
ٰ
البينة.
أثب َت ْتها النصوص الشرعية ّ
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 171ــ باب تكبير الم�سافر �إذَا �صعد الثنايا و�شبهها
وت�سبيحه �إذَا هبط أ
الودية ونحوها
والنهي عن المبالغة برفع ال�صوت بالتكبير ونحوه
الُ :ك َّنا إذا ِ
975/1ــ عن جابر رضي اهلل عنه َق َ
صع ْدنَا َك َّب ْرنَاَ ،وإذا ن ََز ْل َنا َس َّب ْح َنا.

رواه البخاري.

976/2ــ عن ابن ُع َم َر رضي اهلل عنهما َق َ
الَ :ك َ
ُ
وجيوش ُه َإذا َع َلوا
بي ^
ان ال َّن ُّ

الثَّنايا َك َّب ُروا ،وإذا َه َب ُطوا َس َّب ُحوا .رواه أبو داود بإسناد صحيح.

غريب الحديث:

ثنية .المرتفع من األرض.
الثنايا :جمع ّ

هداية أ
الحاديث:

 )1من اآلداب المستحبة ،التي هي من هدي الرسول ^ ،التكبير عند صعود
المرتفع ،والتسبيح عند هبوط المنخفض.
يرى نفسه في مكان ٍ
عال ،فقد
 )2من الحكمة في ذلك؛ أن اإلنسان َإذا عال فإنه ٰ
ال« :ا ُ
يستعظم نفسه ،فإذا َق َ
إلى االستصغار أمام كبرياء اهلل
أكبر» ّ
هلل ُ
يرد نفسه ٰ
تعالى .وأما إ َذا نزل سفو ً
وتعالى عن
أنزه اهلل سبحانه
ال ،فيقول« :سبحان اهلل» يعني ّ
ٰ
ٰ
استوى ،كما يليق بجالله.
على العرش
ٰ
النزول ،ألنه سبحانه فوق كل شيءٰ ،
ِ
َ
لى
بي ^ إذا َق َف َل ِم َن َ
الح ِّج َأ ِو ُ
الع ْم َرةُ ،ك َّل َما أ ْو َف ٰى َع ٰ
977/3ــ وعنه قال :كان ال َّن ُّ
ال« :ال إل َه إلاَّ ا ُ
هلل َو ْحدَ ُه َ
َثنِ َّي ٍة َأ ْو َف ْد َف ٍد َك َّب َر َثالث ًاُ ،ث َّم َق َ
ال َش ِر َ
الم ْل ُك َو َل ُه
يك َل ُهَ ،ل ُه ُ
ون لِرب َنا َح ِ
ون َس ِ
ام ُد َ
ون َعابِ ُد َ
ون تَائِ ُب َ
على ُك ِّل َش ْي َق ِد ٌير .آيِ ُب َ
ون.
َ
اج ُد َ َ ِّ
الح ْم ُدَ ،و ُه َو ٰ
َصدَ َق ا ُ
متفق عليه.
اب َو ْحدَ ه»ٌ .
األح َز َ
هلل َو ْعدَ ُهَ ،ون ََص َر َع ْبدَ ُهَ ،و َه َز َم ْ
ٍ
الج ِ
الع ْم َر ِة.
وفي
الس َرا َيا َأو َ
رواية لمسلم :إذا َق َف َل ِم َن ُ
الح ِّج أو ُ
يوش أ ِو َّ
قو ُلهَ :
«أ ْو َفى» َأيْ :ار َت َف َع ،وقو ُلهَ « :ف ْد َفد» هو بفتحِ الفا َءين بينهما ٌ
دال مهملة
ْ
ٰ
ليظ المرت ِ
ساك َن ٌةِ ،
ِ
األر ِ
ض.
وآخ ُر ُه دال
ٰ
أخرى ،وهو :الغَ ُ ُ ْ ُ
َفع م َن ْ
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غريب الحديث:
قفل :رجع.

هداية الحديث:

على المرتفع َإذا عاله يكون ثالث مرات «اهلل أكبر ،اهلل أكبر ،اهلل
 )1تكبير المسافر ٰ
أكبر».

تعالى وتعظيمه عند العودة من السفر ،ألنه من شكر النعمة.
 )2إظهار حمد اهلل
ٰ
بي ^ أنّه كلما تجددت َل ُه نعم ًة أن يجدد لها الحمد والشكر.
 )3من هدي ال َّن ِّ
َ
ال َق َ
978/4ــ عن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنّ رج ً
ال:
أريد أنْ
يارسول اهللِ ،إنّي ُ
ال« :عليك ب َتق ٰ ِ
ٍ
أسافر َ
فأ ْو ِ
صنيَ ،ق َ
على ِّ
الر ُج ُل
كل َش َرف» َّ
َ
فلما و َّل ٰى َّ
ْوى اهلل ،وال َّتكبي ِر ٰ
َق َ
الس َف َر» .رواه الترمذي وقال :حديث حسن.
الب ْعدَ ِّ ،
ال« :ال ّلهم اط ِو َل ُه ُ
وهونْ عليه َّ

غريب الحديث:

شرف :المرتفع والعلو.

هداية الحديث:

ِ
للموصي أن ُيخلص الوصية،
بي ^ ،والمستحب
 )1طلب الوصية من هدي ال َّن ِّ
ويوصي كل أحد بما يناسبه.
ٍ
إلى
تقوى اهلل
)2
ٰ
تعالى ُ
خير وصية تصاحب العبد في دنياه ،وخير زاد يتزود به العبد ٰ
ٰ
أخراه.
 )3أثر الدعاء في تيسير األمور ،وتسهيل الصعاب.

979/5ــ وعن أبي موسى األشعري رضي اهلل عنه َق َ
بي ^ في
ال :ك ّنا َم َع ال َّن ِّ
ٰ
ٍ
بي ^:
وار َت َف َع ْ
على واد َه َّل ْل َنا َو َك َّب ْرنَاْ ،
َس َف ٍرَ ،ف ُك َّنا َإذا َ
أشر ْف َنا ٰ
ت أصواتُنا ،فقال ال َّن ُّ
لى َأن ُْف ِس ُكمَ ،فإنَّكم ال ت َْد ُع َ
ون َأ َص َّم َوال غائِب ًا؛ إن َُّه َم َعكم ،إن َُّه
« َيا َأ ُّي َها ال َّن ُ
اس ْار َب ُعوا َع ٰ
يب» .متفق عليه.
يع َق ِر ٌ
َس ِم ٌ
ِ
ِ
الموحدة َأيْ :ار ُفقوا بِ َأن ُْف ِس ُكم.
الباء
«ار َب ُعوا» بِفتحِ
ْ

باب تكبري امل�سافر �إذَ ا �صعد الثنايا
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هداية الحديث:

 )1كراهية رفع الصوت بالدعاء والذكر.

معية اهلل تعالى ،فهو سبحانه َم َع خلقه بعلمه وإحاطته واطالعهَ .ق َ
ال
 )2إثبات ّ
ٰ
تعالى ﴿:ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ .وهو مع عبادة المؤمنين بتأييده
ٰ
تعالى﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾.
ونصره وحفظه ،قال
ٰ

«إياكم
بي ^ّ :
على هدي ال َّن ِّ
على العبد أال يغلو في العبادات ،بل يفعل العبادة ٰ
ٰ )3
لو» و «سدِّ ُدوا ،وقا ِر ُبوا ،والقصدَ القصدَ تب ُلغُ وا» .حديثان صحيحان.
والغُ َّ
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باب ا�ستحباب الدعاء يف ال�سفر

 172ــ باب ا�ستحباب الدعاء في ال�سفر
«ثالث َد َعو ٍ
الَ :ق َ
980/1ــ عن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ات
ول اهلل ^:
ُ
َ
ِ
َّ
على
عو ُة المظ ُلومِ ،ودعو ُة
الشك
ات
ُم ْس َت َجا َب ٌ
َّ
فيهنَ :د َ
َ
المساف ِر ،ودعو ُة الوالد ٰ
ِ
ولد ِه».
«على
رواه أبو داود والترمذي ،وقال :حديث حسن .وليس في رواية أبي داود:
ٰ
ِ
ولد ِه».

هداية الحديث:

على ظالمه بمثل مظلمته أو أقل ،أما إ َذا تجاوز
 )1المظلوم دعوته مستجابة إ َذا دعا ٰ
تعالى يستجيب دعاء المظلوم ولو َك َ
حب ًا َل ُه،
فإنه يكون معتدي ًا .واهلل
ان كافر ًا ،ال ّ
ٰ
حب ًا للعدل.
ولكن ّ

على اغتنام فرصة الدعاء في السفر ،وذلك ألن المسافر محتاج منقطع،
 )2الحث ٰ
ربه فإنه ُيستجاب َل ُه.
والعبد المضطر إذا دعا َّ
على ولده مستجابة؛ أما
 )3دعوة الوالد ــ
ٌ
سواء األب أو األم ــ لولده بالخير أو ٰ
دعوته لولده فألنه يدعو شفق ًة ورحم ًة ،وأما دعوته عليه فألن الوالد ال يدعو
عليه إلاَّ باستحقاق.

باب ما يدعو �إذا حاف نا�س ًا �أو غريهم
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 173ــ باب ما يدعو �إذَا خاف نا�س ًا أ�و غيرهم
َ
كان إذا َخ َ
رسول اهلل ^ َ
ري رضي اهلل عنه أنَّ
اف
موسى
 981/1ــ عن أبي
األشع ِّ
َ
ٰ
َق ْوم ًا َ
قال« :ال ّلهم إنَّا ن َْج َع ُل َك في نحو ِر ِه ْمَ ،و ُنع ُ
وذ بِ َك ِم ْن ُش ُرو ِر ِه ْم».
ٍ
بإسناد صحيح.
رواه أبو داود ،والنسائي

هداية الحديث:

تعالى عند الخوف فيه كفاية للعبد من األشرار.
إلى اهلل
ٰ
 )1اللجوء ٰ
الش َّر،
 )2كلمتان يسيرتان من جوامع كلمه ^ إ َذا قالهما العبد بصدق كفاه اهلل َّ
ونجاه من الكرب.
ّ
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باب ما يقول �إذا نزل منزالً

 174ــ باب ما يقول �إذَا نزل منز ً
ال

 982/1ــ عن َخول َة ِ
َ
رسول اهلل ^
قالتَ :س ِم ْع ُت
بنت َح ِكيمٍ رضي اهلل عنها
ْ
ات اهللِ ال َّتام ِ
وذ بِ َك ِلم ِ
«م ْن ن ََز َل َمن ِز ً
ُ
ثم قالَ :أ ُع ُ
ات ِم ْن َش ِّر َما َخ َل َقَ ،ل ْم َي ُض َّر ُه
يقول َ
َّ
َ
ال َّ
َشي ٌء َح َّتى يرت َِح َل ِم ْن َمن ِز ِ
له ذلِ َك» .رواه مسلم.
ٰ َْ
ْ
:

غريب الحديث:

أعوذ :أحتمي وألتجئ.

كلمات اهلل :تشمل كلمات اهلل الكونية والشرعية.

فائدة:

تعالى﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
المراد بكلمات اهلل الكونية مثل قوله
ٰ

والس َّنة
ﯲ ﯳ ﴾ .والكلمات الشرعية :األذكار واألدعية المأثورة في القرآن ُّ

الصحيحة ،مثل الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات وغيرها.

هداية الحديث:

 )1كلمات اهلل التامات وقاية للعبد من ِّ
شر.
كل ٍّ
تعالى ،وأما المخلوق العاجز أو الغائب فال
 )2ال تجوز االستعاذة إلاَّ بالخالق
ٰ
سوى اهلل
إلى من ُيعينهَ .ف ْليحذ ِر المؤمن أن يدعو أحد ًا
ٰ
ُيستعاذ به ،بل هو بحاجة ٰ

تعالى لرفع ُض ٍّر نزل به ،أو لدفعه قبل نزوله.
ٰ

ُ
وعن ِ
ِ
عمر رضي اهلل عنهما قالَ :
رسول اهلل^ إذا َسا َف َرَ ،ف َأق َْب َل
كان
983/2ــ
ابن َ
وذ بِاهللِ ِم ْن َشر ِك َو َشر َما ِف ِ
ضَ ،ر ِّبي َو َرب ِ
كا ُ
هللَ ،أ ُع ُ
ال َّل ْي ُل ،قالَ « :يا َأ ْر ُ
يكَ ،و َش ِّر َما ُخ ِل َق
ُّ
ِّ
ِّ
وذ باهللِ ِم ْن َشر َأس ٍد َو َأسو ٍدَ ،و ِم َن َ ِ
يكَ ،و َشر َما َي ِد ُّب َع َلي ِ
ِف ِ
قر ِ
كَ ،أ ُع َ
ب،
الح َّية َو َ
ِّ َ
ْ َ
الع َ
ِّ
ْ
َو ِم ْن س ِ
اك ِن الب َل ِدَ ،و ِم ْن َوالِ ٍد َو َما َو َلدَ » .رواه أبو داود().
َ
اكن الب ِ
الخ َّطابِي« :وس ِ
لد»ُ :ه ُم ِ
الشخص ،قال َ
ين ُه ْم
َو
«األس َو ُد»َّ :
الج ُّن ا َّل ِذ َ
َ
ْ
َ
ُّ
() الحديث إسناده ضعيف.

باب ما يقول �إذا نزل منزالً
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يوان ،وإنْ َلم ي ُك ْن ِف ِ
ِ
ان َ
الح ِ
ُس َّك ِ
األر ِ
األ ْر ِ
ضَ :ما َ
يه بِ َن ٌاء
كان َم ْأ َو ٰى َ
ْ َ
الب َل ُد م َن ْ
ض .قالَ :و َ
ِ
َو َم َنا ِز ُل .قالَ :ويح َت ِم ُل َأنَّ المر َاد «بِ ِ ِ
الشي ِ
ين.
اط ُ
يس َ
َ
«وما َو َلدَ »َ َّ :
الوالد» :إبل ُ
َ

هداية الحديث:

تعالى من الشرور كلها ،فإنه ال عاصم للعبد من الضر
 )1الترغيب في االستعاذة باهلل
ٰ
إلى اهلل سبحانه.
إلاَّ بالفرار ٰ
ِ )2ح ُ
األذى ،ليعتصم العبد منها
تعالى أن جعل في بعض المخلوقات طبع
كمة اهلل
ٰ
ٰ
وتعالى.
إلى خالقها سبحانه
ٰ
باللجوء ٰ
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باب ا�ستحباب تعجيل امل�سافر الرجوع �إىل �أهله

 175ــ باب ا�ستحباب تعجيل الم�سافر الرجوع �إلى أ�هله
�إذَا ق�ضى حاجته
ول اهلل ^ َق َ
 984/1ــ عن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنّ َر ُس َ
ٌ
قطعة من
«الس َف ُر
الَّ :
الع َذ ِ
أحد ُك ْم ن َْه َم َت ُه من سف ِر ِه،
أحدَ كم َط َعا َم ُه وشرا َب ُه ون َْو َم ُه ،فإذا
قضى ُ
يمنع َ
َ
ابُ ،
ٰ
أه ِل ِه» .متفق عليه.
إلى ْ
ف ْل ُي َع ِّج ْل ٰ
ود ُه.
ْص َ
«ن َْه َم ُته»َ :مق ُ

هداية الحديث:

على المسلم أال يغيب عن أهله في السفر إلاَّ بقدر الحاجة.
ٰ )1

 )2إقامة الرجل في أهله أفضل من سفره ،ألجل أن يقوم برعايتهم ،وتأديبهم،
وتعليمهم.

أوصى األولياء بهذه الوصية.
 )3رحمة الرسول ^ بأمته ،وشفقته عليهم حين
ٰ

باب ا�ستحباب القدوم على �أهله نهار ًا
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 176ــ باب ا�ستحباب القدوم على أ�هله نهار ًا
وكراهته في الليل لغير حاجة
قال« :إذا َأ َ
رسول اهلل ^ َ
َ
985/1ــ عن جاب ٍر رضي اهلل عنه َأنَّ
طال َأ َح ُد ُك ْم الغَ ْي َب َة
َفال َي ْط ُر َّق َن َأ ْه َل ُه َل ْي ً
ال».
ٍ
ول اهلل ^ ن َ
رواية :أنَّ َر ُس َ
الر ُج ُل َأ ْه َل ُه َل ْي ً
متفق عليه.
وفي
الٌ .
َهى أنْ َي ْط ُر َق َّ
ٰ
986/2ــ وعن أنس رضي اهلل عنه َق َ
ان َر ُس ُ
اليطرق أه َل ُه َلي ً
ُ
الَ :ك َ
ال،
ول اهلل ^

شي ًة .متفق عليه.
وكان يأتيهم ُغ ْدو ًة أو َع َّ
الطروق :المجيء في الليل.

هداية أ
الحاديث:

ال ،إلاَّ أن ي ِ
على أهله لي ً
عل ْمهم بوقت
ُ
 )1وصية المسافر َإذا أطال غيبته ألاَّ َيقْدَ م ٰ
قدومه.

 )2الحكمة من النهي عن ذلك ما قاله َر ُس ُ
وتستحد
ول اهلل ^« :لكي تمتشط الشعثة،
َّ
المغيبة» متفق عليه ،أي تتجمل المرأة لزوجها بما جرت به عادة النساء.
ُ
إلى هذا
 )3إن مراعاة اآلداب النبوية فيها كل الخير والمصلحة للمؤمنين .فانظر ٰ
األدب النبوي كيف يزيد األلفة بين الزوجين ،ويوثق المحبة بين القلبين؟
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باب ما يقول �إذا رجع و�إذا ر�أى بلدته

 177ــ باب ما يقول �إذَا رجع و�إذا ر أ�ى بلدته

ِ
ِف ِ
المسافر إذا َص ِعدَ ال ّث َنا َيا).
ابق في باب (تكبِي ِر
يه
ُ
الس ُ
حديث ْاب ِن ُع َم َر َّ
987/1ــ وعن َأ ٍ
نس رضي اهلل عنه قالَ :أق َْب ْل َنا َم َع ال َّنبِ ِّي ^َ ،ح َّت ٰى إذا ُك َّنا بِ َظ ْه ِر
ون ،لِرب َنا َح ِ
ون» َف َل ْم َي َز ْل َي ُق ُ
ام ُد َ
ون ،تَائِ ُب َ
الم ِدي َن ِة قال« :آيِ ُب َ
ول ذلِ َك َح َّت ٰى َق ِد ْم َنا
ونَ ،عابِ ُد َ َ ِّ
َ
الم ِدي َن َة .رواه مسلم.
َ

غريب الحديث:

بظهر المدنية :بمحل تظهر فيه مدينة رسول اهلل ^.

هداية الحديث:

إلى البلد.
 )1إظهار شكر اهلل
تعالى ،واإلكثار من ذكره عند نعمة الوصول ٰ
ٰ
تعالى أبد ًا.
إلى اهلل
ٰ
على العبد أن يعلق قلبه بالتوبة ،واإلنابة ٰ
ٰ )2

باب ا�ستحباب ابتداء القادم بامل�سجد
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 178ــ باب ا�ستحباب ابتداء القادم بالم�سجد الذي في جواره
و�صالته فيه ركعتين
988/1ــ عن كعب بن مالك رضي اهلل عنه أنّ َر ُس َ
ول اهلل ^ َك َ
قدم من
ان َإذا َ
ِ
ركع فيه َركْ َع َت ْين .متفق عليه.
بالم ْسجدَ ،ف َ
َس َف ٍر َبدَ َأ َ

هداية الحديث:

ِ
مقد ٌ
مة
إلى شكر اهلل
تعالى عند الوصول من السفر َّ
 )1إنَّ صل َة العبد َّ
ٰ
ربه ،والمبادر َة ٰ
على صلته المخلوقين.
ٰ

مؤكدة ،فعلها َر ُس ُ
 )2صالة ركعتين للقادم من السفر ُس َّنة َّ
وحث عليها،
ول اهلل ^
ّ
ال ^ لجابر بن عبد اهلل األنصاري رضي اهلل عنهَ :
كما َق َ
ت المسجدَ
«أ َدخ ْل َ
ال :الَ .ق َ
ت»؟ َق َ
ِّ
وصل ركع َت ْين» .رواه البخاري.
«اد ُخ ِل المسجدَ
وص َّل ْي َ
الْ :
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باب حترمي �سفر املر�أة وحدها

 179ــ باب تحريم �سفر المر أ�ة وحدها
ٍ
الَ :ق َ
 989/1ــ عن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
المرأة
ول اهلل ^« :ال َي ِح ُّل
ٍ
ِ
علي َها» .متفق
ُ
تؤمن باهلل واليو ِم اآلخ ِر ،ت ُ
ُسافر مسير َة يو ٍم وليلة إلاَّ َم َع ذي َم ْح َر ٍم ْ

عليه.

هداية الحديث:

المحرم في سفر المرأة ،ال فرق بين المرأة الشابة والكبيرة ،ومن معها
 )1وجوب
َ
بي ^ أطلق
نساء ومن ال نساء معها ،ومن هي في رفقة آمنة أو غير آمنة ،ألنّ ال َّن َّ

الحكم بقوله« :اليحل المرأة».

على المرأة ،بل هو من إكرام الشريعة
 )2إن اشتراط
َ
المحرم ليس من التشديد ٰ
إلى حفظها من كل مكروه.
للمرأة ،والسعي ٰ

 )3كل ما يطلق عليه اسم السفر في عرف الناس ،فإنه ال يجوز للمرأة أن تسافر فيه
محرم.
إلاَّ َم َع ذي َ

بي ^ يقول« :ال َيخ ُل َونَّ
990/2ــ وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنه سمع ال َّن َّ
ٍ
ٌ
رج ٌل:
مح َرمٍ» فقال َل ُه ُ
ُسافر المرأ ُة إلاَّ َم َع ذي ْ
رجل ْ
بامرأة إلاَّ و َم َع َها ُذو َم َ
حرمٍ ،وال ت ُ
وكذا؟ َق َ
َ
زوة ِكذا َ
ال:
يارسول اهلل إنَّ امرأتي َخ َر َج ْت
حاج ًة ،وإنِّي اك ُتتِ ْب ُت في َغ َ
َّ
لقَ ،ف ُح َّج َم َع امرأتِ َك» .متفق عليه.
«ان َْط ْ

هداية الحديث:

على الرجل والمرأة.
 )1تحريم الخلوة بالمرأة األجنبية ،لما في ذلك من المفاسد ٰ
الر َ
قدم وجوب
 )2اشتراط
سول ^ ّ
َ
المحرم واجب الزم في سفر المرأةَ ،ح َّت ٰى إنّ َّ
على من ُفرض عليه الجهاد
وجود
َ
المحرم َم َع المرأة ،في سفر الحج الواجبٰ ،
تعالى!.
في سبيل اهلل
ٰ
 )3إن من دالئل فقه العبد :مراعاة الحقوق عند تزاحمها ،فيقدِّ م األوجب منها.
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كتاب الف�ضائل
 180ــ باب ف�ضل قراءة القر آ�ن
فائدة:

المتعبد بتالوته ،تك ّلم ا ُ
هلل به حقيق ًة،
تعالى ،المنزل،
القرآن الكريم هو كالم اهلل
َّ
ٰ
بي ^.
على قلب ال َّن ِّ
وتلقّاه َع ْن ُه جبريل عليه الصالة والسالمُ ،ث َّم نزل به ٰ
وللقرآن فضائل عظيمة عامة ،وفضائل في آيات وسور خاصة ،وهذا يوجب

وتدبره ،والعمل به،
على تالوة كتاب اهلل،
ّ
ألهل اإليمان أن يحرصوا غاية الحرص ٰ

﴿ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ﴾ فالقرآن نور وروح

وحياة ألهل اإليمان ،وبصيرة لهم في العلم والعمل.

سمعت َر ُس َ
 991/1ــ عن أبي أمام َة رضي اهلل عنه َق َ
ول اهلل ^ ُ
يقول« :اقرؤُ وا
ال:
ُ
ِ
َ
القيامة شفيع ًا ألصحابِ ِه» .رواه مسلم.
يوم
القرآن ،فإنُّه يأتي َ

هداية الحديث:

 )1تعظيم البشارة للمؤمنين ،فالقرآن الكريم يأتي يوم القيامة يشفع لمن قرأه محتسب ًا
األجر عند اهلل.

على هذا الوعد العظيم.
)2
ّ
بتدبر ّ
على قراءة القرآن ّ
وتفهم ،لنحصل ٰ
الحض ٰ

بي ^ بأن القرآن يشفع يوم القيامة ،وال نقول كيف يشفع؟ ألن
 )3تصديق خبر ال َّن ِّ
حق وصدق ﴿ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
والسالم ّ
بي عليه َّ
الصالة َّ
كالم ال َّن ِّ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾.
َ
ان رضي اهلل عنه َ
اس ِ
وعن ال َن َّو ِ
مع َ
رسول اهلل ^
عت
قالَ :س ِم ُ
992/2ــ َ
بن َس َ
آن َو َأ ْه ِل ِهِ ،
يقول« :ي ْؤتَى يو َم ِ
ام ِة با ْل ُقر ِ
ين َكانُوا َي ْع َم ُل َ
َقد ُم ُه
الدن َْيا ،ت ُ
ون بِه في ُّ
الذ َ
الق َي َ
ُ ُ ٰ َْ
ْ
ِ
ِ ِ ِ
اج ِ
مر َ
صاحبِ ِه َما» .رواه مسلم.
ان عن
ان ،ت َُح َّ
َ
سور ُة َ
الب َق َرة َوآل ع َ

غريب الحديث:

تقدُ مه :تتقدمه ،أي تجيء أو ً
ال.
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المحاجة ،وهي إظهار الحجة والدفاع عن الشيء ،أي تدافعان عن
ُحاجان :من
ت ّ
ّ

صاحبهما ،التالي لهما ،العامل بهما.

هداية الحديث:

 )1فضيلة من يعمل بالقرآن ،ألن هذا الثواب والفضل لمن َك َ
ان يعمل بالقرآن في
الدنيا.
َفهم معاني
وتفهمه
 )2العمل بالقرآن ال يكون إلاَّ بعد العلم به
وتدبره ،فالبد من ت ّ
ّ
ّ
القرآن .فالعلم قبل القول والعمل.
 )3فضيلة سورتي البقرة وآل عمران.

الَ :ق َ
ان رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
عثمان ِ
بن ع ّف َ
َ
«خير ُك ْم
ول اهلل ^:
وع ْن
 993/3ــ َ
ُ
َ
وع َّل َم ُه» .رواه البخاري.
َم ْن ت ََع َّل َم
القرآن َ

هداية الحديث:

 )1خير ال َّناس من جمع الوصفين :من تعلم القرآن ،وع َّلمه.
اللفظي للقرآن تالو ًة وأدا ًء ،ويشمل التع ُّل َم
 )2التع ُّلم والتعليم يشمل التع ُّل َم
َّ
على الوجه الصحيح.
التفسيري ،وهو العلم بمعاني كالم اهلل
َّ
تعالى ٰ
ٰ
وانتشار ذلك بين المؤمنين دليل
على خيرية المؤمن،
ُ
 )3العناية بالقرآن الكريم دليل ٰ
على خيرية األمة.
ٰ

ول اهلل ^« :الذي ُ
وع ْن عائش َة رضي اهلل عنها قالتَ :ق َ
ال َر ُس ُ
يقرأ
994/4ــ َ
وه َو ماهر به َم َع الس َفر ِة الكرا ِم البر َر ِة ،والذي ُ
َ
َ
القرآن َو َي َت َت ْع َت ُع فيه وهو
يقرأ
القرآن ُ
ََ
َّ َ
ٌ
عليه ٌّ
شاق َل ُه أجران» .متفق عليه.

غريب الحديث:

ماهر :مجيدٌ لقراءته.

يتهجاه حرف ًا حرف ًا.
يتتعتعّ :

هداية الحديث:

سواء َأ َك َ
ان ُمجيد ًا للقرآن أم غير مجيد.
 )1فضيلة قارئ القرآن؛ فهو ال يحرم من األجر،
ٌ
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على قدرة المشقة والمنفعة ،للمصلحة الحاصلة من أجر التالوة ،وأجر
 )2األجر ٰ
على المشقة.
الصبر ٰ

 )3الماهر بقراءة القرآن َم َع المالئكة الكرام ،وهذه فضيلة عظيمة لمن يتقن تالوة
القرآن.

قالَ :
األش َع ِر ِّي رضي اهلل عنه َ
ُ
موسى ْ
رسول اهلل^َ :مث َُل
قال
995/5ــ وعن أبي
ٰ
ِ
الم ِ
مثل ُ
عمها َط ِّي ٌبَ ،و ُ
آن ُ
الق ْر َ
ؤم ِن ا َّل ِذي َيق َْر ُأ ُ
المؤم ِن
مثل
األ ْت ُر َّج ِةِ :ر َ
يحها َط ِّي ٌب َو َط ُ
ُ
مها ُح ْلوَ ،و َمث َُل الم َن ِ
آن َكمث َِل ال َّت ِ
ا َّل ِذي ال َيق َْر ُأ ُ
اف ِق الذي َيق َْر ُأ
يح َلها َو َط ْع َ
مرة :ال ِر َ
الق ْر َ َ
ٌ
ُ
َ
ِ
ُ
القر َ
القر َ
ان
الر َ
يحان َِةِ :ر ُ
يحها َط ِّي ٌب َو َط ْع ُم َها ُم ٌّرَ ،و َمث َُل ُ
آن َك َمث َِل َّ
الم َناف ِق الذي ال َيق َْرأ ْ
ْ
ِ
متفق عليه.
عم َها ُم ٌّر»ٌ .
كمث َِل َ
س َلها ِر ٌ
َ
يح َو َط ُ
الح ْن َظ َلةَ :ل ْي َ

هداية الحديث:

 )1المؤمن القارئ للقرآن أفضل من الذي ال يقرأ القرآن ،فاألول نفسه طيبة وقلبه
وعلى غيره يستفيد منه ال َّناس ،فهو مثل الثمرة التي
على نفسه،
ٰ
طيب ،فخيره ٰ

على
ريحها طيب وطعمها طيب ،وأما المؤمن الذي ال يقرأ القرآن فخيره قاصر ٰ
إلى غيره ،فهو مثل التمرة.
نفسه ،وال يصل نفعه ٰ
سواء أقرأ القرآن أم َل ْم يقرأه ،فهو مثل
 )2المنافق خبيث السيرة والسريرة ،ال خير فيه،
ٌ
الريحانة أو الحنظلة.

 )3ضرب األمثلة من أرفع أساليب التعليم المفيدة.

ال« :إنَّ ا َ
اب رضي اهلل عنه أنَّ ال َّنبي ^ َق َ
الخط ِ
ّ
عمر ِ
يرفع
بن
996/6ــ َ
هلل ُ
وع ْن َ
َّ
آخرين» .رواه مسلم.
بهذا
الكتاب أقوام ًا و َي َض ُع به َ
ُ

هداية الحديث:

 )1الترغيب في ثواب من عمل بالقرآن؛ تصديق ًا بأخباره ،وامتثا ً
ال ألوامره ،واجتناب ًا
تعالى يرفع أهل القرآن في الدنيا
لنواهيه ،واهتدا ًء واستغنا ًء بهديه ،فإن اهلل
ٰ
واآلخرة.

تعالى ،وكان
على عباد اهلل
ٰ
 )2الحذر من عقوبة من قرأ القرآن رياء وسمعة ،واستكبر ٰ
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ممن ال يهتدي بالقرآن فال يصدق أخباره ،وال يمتثل أحكامه ،وال يستغني بهداه،
تعالى وينزل قدرهم.
فهؤالء يضعهم اهلل
ٰ
بي ^ َق َ
عمر رضي اهلل عنهما ِ
حسدَ إلاَّ في
997/7ــ َ
ال« :ال َ
وع ْن ابن َ
عن ال َّن ِّ

ورج ٌل آتا ُه ا ُ
رج ٌل آتا ُه ا ُ
هلل ما ً
َ
ال،
هلل
يقوم به آنا َء ال َّل ْي ِل وآنَا َء ال َّن َها ِرُ ،
اثنتينُ ،
فهو ُ
القرآنَ ،
فق ُه آنا َء ال َّل ِ
فه َو ُي ْن ُ
يل وآنا َء ال َّنها ِر» .متفق عليه .واآلناء :الساعات.
ُ

هداية الحديث:

على التنافس والرغبة فيما ينفع في الدنيا واآلخرة ،كالقيام بالقرآن أو
 )1الحث ٰ
إنفاق المال في سبيل اهلل.
على هدي القرآن الكريم،
 )2المؤمن الصادق هو من يجعل أعماله كلها مبنية ٰ
والسنة النبوية.
على من آتاه اهلل المال أن يؤدي حقه ،ويقوم بواجبه؛ بإنفاقه في وجوه الخير.
ٰ )3

وعن البر ِ
الكه ِ
ب رضي اهلل عنه َ
بن َعا ِز ٍ
اء ِ
قالَ :ك َ
ف،
سور َة َ ْ
قر ُأ َ
ان َر ُج ٌل َي َ
998/8ــ ِ َ َ
ِ
س َم ٌ
ت ت َْدنُوَ ،و َج َع َل َف َر ُس ُه َي ْن ِف ُر ِمنها.
ربوط بِ َش َط َن ْي ِنَ ،ف َتغَ َّش ْت ُه َس َحا َب ٌةَ ،ف َج َع َل ْ
َوع ْندَ ُه َف َر ٌ
ذلك َل ُهِ َ ،
للق ِ
َ
صب َح َأت َٰى ال َّنبِ َّي ^َ ،ف َذ َك َر َ
ت ُ
متفق
رآن»ٌ .
الس ِكي َن ُة َت َن َّز َل ْ
َف َل َّما أ َ
فقال« :ت ْل َك َّ

عليه.

ُ
«الش َط ُن» :بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة:
الحبل.
َّ

غريب الحديث:

تغشته :أي غط ّته.
ّ

هداية الحديث:

 )1من جملة فضائل القرآن أن السكينة تنزل عند تالوته.
حق وثابتة
 )2إثبات كرامة لهذا الصحابي ،وهذه من كرامات األولياء ،وهي ّ
للصالحين من هذه األمة ،فكل مؤمن تقي فهو من أولياء اهلل
تعالى.
ٰ
على أيدي الخارجين عن الشريعة ،مثل الدجالين
 )3إن خوارق العادات التي تكون ٰ
والمشعوذين ،ليست بكرامات لهم ،بل هي إهانات ومن تلبيس إبليس عليهم.
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الَ :ق َ
999/9ــ َع ْن ابن مسعود رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
«م ْن َق َر َأ حرف ًا من
ول اهلل ^َ :
والحسنة بِ َع ْشر ِأمثالِها ،ال أ ُق ُ
ك َت ِ
حرف ،ولكنٌ :
ٌ
ُ
ُ
ألف
ول ﴿ :ﮡ﴾
حسنة،
اب اهللِ َف َل ُه

ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
حرف» .رواه الترمذي وقال:
وميم
حرف،
والم
ٌ
حرفٌ ،
ٌ
ٌ

هداية الحديث:

 )1بيان األجر العظيم في تالوة القرآن الكريم.

على العمل اليسير.
 )2إظهار فضيلة هذه األمة ،فاهلل قد ّ
خصها باألجر الكبيرٰ ،

الَ :ق َ
 1000/10ــ َع ْن ابن عباس رضي اهلل عنهما َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^« :إنَّ الذي
َليس في َج ِ
القرآن كالبي ِ
ِ
الخ ِر ِ
ت َ
ب» .رواه الترمذي وقال :حديث حسن
شيء ِم َن
وف ِه
ٌ
َ
َْ
صحيح().

هداية الحديث:

 )1بيان أن القلب يعمر و ُي َن َّور بالقرآن الكريم ،فهو كالبيت المشرق باألنوار.
 )2التحذير من هجر القرآنَ ،ح َّت ٰى ال تكون قلوبنا كالبيوت الخربة.

1001/11ــ َع ْن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما ِ
بي ^
عن ال َّن ِّ
ال لِ
ِ
القرآنْ :
َق َ
الُ « :ي َق ُ
ِ
الدنْيا ،فإنَّ َم ْنز َل َت َك
صاحب
ورت ِّْل كما ُك ْن َت ت َُرتِّل في ُّ
وارت َِق َ
اقرأ ْ
ع ْندَ آخ ِر ٍ
آية تقْرؤُ ها» .رواه أبو داود ،والترمذي وقال :حسن صحيح.

غريب الحديث:

ارتق :اصعد في درجات الجنة.

هداية الحديث:

 )1علو منزلة صاحب القرآن العامل به في الجنة ،فمنزلته في الجنة بحسب اجتهاده
وقراءته للقرآن في الدنيا.

 )2منازل الجنة تتفاوت بحسب أعمال المؤمنين ،واجتهادهم في الطاعات.
 )3فضيلة ترتيل القرآن وتالوته حق التالوة.
() الحديث إسناده ضعيف.
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 181ــ باب أ
المر بتعهد القر آ�ن والتحذير من تعري�ضه للن�سيان
بي ^ َق َ
اه ُدوا هذا ا ْل ُق ْر َ
آن،
1002/1ــ َع ْن أبي
ال« :ت ََع َ
موسى رضي اهلل عنه َع ِن ال َّن ِّ
ٰ
ِ
َفس ُم َح َّم ٍد بِ َي ِد ِهَ ،ل ُه َو َأ َش ُّد َت َف ُّلت ًا ِم َن اإلبِ ِل في ُع ُق ِل َها» .متفق عليه.
َف َوا َّلذي ن ُ
ول اهلل ^ َق َ
عمر رضي اهلل عنهما أنَّ َر ُس َ
ال« :إن ََّما َمث َُل
1003/2ــ َ
وع ْن ابن َ
َص ِ
القر ِ
اح ِ
ت».
الم َع َّق َل ِة ،إنْ َع َ
اهدَ َع َل ْيها َأ ْم َس َك َهاَ ،وإنْ َأ ْط َل َق َها َذ َه َب ْ
آن َك َمث َِل اإلبِ ِل ُ
ب ُْ
متفق عليه.
ٌ

غريب الحديث:

تعاهدوا :أمر من المعاهدة ،وهي الوصية بالشيء والمحافظة عليه.

المعقَّلة :أي المشدودة بالعقال ،وهو الحبل الذي يربط
اإلبل في ُع ُقلها أو اإلبل ُ

به البعير ،والتشديد في قوله (المعقّلة) للتكثير.

هداية أ
الحاديث:

على عدم نسيان َما حفظه المرء من القرآن الكريم ،وذلك بمراجعته
 )1الحث األكيد ٰ
ودوام تعاهده.

فعلى صاحب القرآن دوام مذاكرته.
 )2القرآن الكريم إن تركته تركك،
ٰ
 )3ضرب األمثلة عند التعليم من أحسن َما يكون في تفهيم المسائل.
فائدة:

على مراجعة ومذاكرة العلوم النافعة دوم ًا ،وخاصة
ُيستفاد من الحديث الحث ٰ
تعالى للذكر ،لكنه يتف ّلت من صاحبه ،فما
يسره اهلل
القرآن الكريم؛ ألنه وإن كان قد ّ
ٰ

ظنك بغيره من العلوم!
َ
			
فأ ِد ْم للعلمِ مذاكر ًة

إحياء العلمِ مذاكرتُه
ُ
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 182ــ باب ا�ستحباب تح�سين ال�صوت بالقر آ�ن
ح�سن ال�صوت واال�ستماع لها
وطلب القراءة من َ
ال :سمعت َر ُس َ
1004/1ــ َع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ُ
«ما
ول اهلل ^
يقولَ :
َأ ِذ َن ا ُ ِ ٍ َ ِ ِ
الصو ِ
تَ ،ي َتغَ َّنى بِا ْل ُقر ِ
آن َي ْج َه ُر بِ ِه» .متفق عليه.
هلل ل َش ْيء َما أذ َن ل َنبِ ٍّي َح َس ِن َّ ْ
ْ
ٰ
َمعنى َ
ارةٌ إلى الر َضى َوا ْل َقب ِ
اس َت َم َعَ ،و ُه َو َ
«أ ِذ َن اهلل»ِ :
ول.
أي ْ
ُ
إش َ ٰ ِّ ٰ
ْ ٰ

هداية الحديث:

 )1فضيلة تحسين الصوت بالقرآن ،ألن اهلل يحب استماعه من العبد.
 )2تحسين الصوت يشمل:

تحسين األداء عند القراءة ،بحيث ُي ِّبين الحروف ،صفاتها ومخارجها.

وتجميل الصوت في القرآن ،وكالهما أمر مطلوب بال تك ّلف وال تعسف.

الصالة والسالم في حسن األداء ،وحسن الصوت،
 )3االقتداء باألنبياء عليهم ّ
والجهر بالقرآن.
ول اهلل ^ َق َ
وع ْن أبي موسى األشعري رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
ال َل ُه:
 1005/2ــ َ
ٰ
يت ِم ْز َمار ًا ِم ْن َم َز ِ
امي ِر ِ
متفق عليه.
آل َد ُاو َد»ُ .
« َل َق ْد ُأوتِ َ
ِ
ِ
رسول اهلل ^ َ
َ
رواية لمسلمٍ  :أنَّ
مع لِ ِق َرا َءتِ َك
وفي
قال ُلهَ « :ل ْو َر َأ ْي َتني َوأنا َأ ْس َت ُ
ا ْل َبا ِر َح َة».

هداية الحديث:

بي ^ عليه أن اهلل
 )1فضيلة الصحابي أبي
موسى األشعري رضي اهلل عنه بثناء ال َّن ِّ
ٰ
تعالى آتاه صوت ًا حسن ًا كصوت داود عليه الصالة والسالم.
ٰ

 )2استحباب تحسين الصوت ألجل أن َ
كالم اهلل ،و ُي َسر به ،فهذا
يتذ َّوق السامع
َ
على القرآن والتأثر به ،فإن الصوت الحسن يزيد القرآن ُحسن ًا.
إلى اإلقبال ٰ
يدعو ٰ

 )3جواز إطالق (آل فالن) ويقصد به الرجل نفسه ،فقوله( :آل داود) يعني داود
نفسه عليه الصالة والسالم.
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ِ
ال :سمع ُت ال َّنبي ^ َ
عازب رضي اهلل عنهما َق َ
ٍ
البراء ِ
قرأ في
بن
وع ْن
1006/3ــ َ
ْ
َّ
الع َش ِ
ِ
أحسن صوت ًا م ْن ُه .متفق عليه.
أحد ًا
اء بــ﴿ :ﭑ ﭒ﴾ [التينَ ،]1 :ف َما
ُ
َ
سمعت َ

هداية الحديث:

بي ^ أحسن ال َّناس صوت ًا بالقرآن ،وأحسن ال َّناس أدا ًء في القراءة.
 )1كان ال َّن ُّ

 )2مشروعية أن ُيقرأ في صالة العشاء بقصار السور أحيان ًا ،وإن َك َ
ان الهدي الغالب

بي ^ أنه َك َ
ان يقرأ بنحو﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾ و﴿ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾.
لل َّن ِّ
بن ِ
عبد ُ ِ ِ
وعن أبي ُل َبا َب َة َب ِشي ِر ِ
بي ^ قال:
 1007/4ــ ْ
الم ْنذر رضي اهلل عنه أنَّ ال َّن َّ
ٍ
ِ
يحسن
بإسناد جيد.
س ِم ّنا» .رواه أبو داود
ومعنى َّ
« َم ْن َل ْم َي َتغَ َّن بِا ْل ُق ْرآن َف َل ْي َ
يتغنّ :
ٰ
صوته بالقرآن.

هداية الحديث:

على االلتزام بالهدي
 )1التغ ّني بالقرآن من هدي ال َّن ِّ
بي ^ ،والموفَّق من يحرص ٰ
النبوي دائم ًا.
تعالى ،وهذا من معاني« :من َل ْم يتغن» أي
الهدى بغير القرآن أض َّله اهلل
 )2من طلب
ٰ
ٰ
ِ
يكتف بالقرآن عن غيره.
من َل ْم
فائدة:

يتغن
تعالى ــ في (صحيحه)« :باب من لم
بوب اإلمام البخاري ــ رحمه اهلل
َّ
ٰ
بالقرآن ،وقوله تعالى﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾
ٍ
لشيء ما
[العنكبوت ]51 :ثم ذكر حديث أبي هريرة عن النبي ^ قال« :ما أذن اهلل

يتغنى بالقرآن» قال سفيان« :تفسيره يستغني به» ا هـ.
للنبي أن
أذن
ٰ
ّ

ُ
الفرحة قلو َبهم
الس َلف في فهم النصوص ،فقد مألت
وهذا التفسير من نفائس فقه َّ

بالوحي المنزل لحياة األمة ﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾
وشاف لجميع المصالحِ ،
ٍ
وأيقنوا أن الوحي ــ الكتاب والسنة ــ ٍ
فل َم نستبدل
كاف
أو نزاحم الشرع المنزل ،بالشرع المبدل ،من البدع واألهواء والمحدثات؟! وهلل در
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العالمة ابن القيم في نونيته( :الكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية ) عندما قال:
حدق بنفسك في النصوص كمثل ما

ِ
ْ
العي��ن بالوحيي��ن
واكح��ل جف��ون
ٍ
��ع��ن��ى به
ك���اف ل��ل��ذي ُي
ف��ال��وح��ي
ٰ

ق��د ح��دق��وا ب���ال���رأي ط���ول زم��ان

حلهم ياكثر َة العميان
واح��ذر ُك
ْ
ُ
ٍ
ش���اف ل���داء ج��ه��ال��ة اإلن��س��ان

ابن َمس ٍ
الَ :ق َ
عود رضي اهلل عنه َق َ
ِ
ال لي ال َّنبِ ُّي ^« :اق َْر ْأ َع َل َّي
1008/5ــ
وعن ِ ْ
آن»َ ،ف ُق ْل ُت :يا َر ُس َ
ا ْل ُق ْر َ
ول اهللَ ،أق َْر ُأ َع َل ْي َك َو َع َل ْي َك ُأ ْن ِز َل؟! قال« :إنِّي ُأ ِح ُّب َأنْ َأ ْس َم َع ُه
ِ
ِ
ِ
ِ
إلى هذه اآلية﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ
م ْن َغ ْي ِري» َف َق َر ْأ ُت َع َل ْيه ُس َ
ور َة ال ِّن َساء َح َّت ٰى ج ْئ ُت ٰ
«ح ْس ُب َك
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [النساء ]41 :قالَ :
اآلن» َفا ْل َت َف ُت إ َلي ِهَ ،فإ َذا َعي َنا ُه ت َْذ ِر َف ِ
َ
متفق عليه.
انٌ .
ْ
ْ

هداية الحديث:

 )1إشهار بركة القرآن وأنه ينتفع به القارئ والمستمع.
 )2جواز أن يطلب اإلنسان من شخص أن يقرأ عليه ،ولو َك َ
الطالب أفضل علم ًا
ان
ُ
وقدر ًا من القارئ.
تدبره من القارئ ،ولهذا قيل :القارئ حالب،
إلى ّ
 )3قد يكون المستمع للقرآن أقرب ٰ
والمستمع شارب.
تعالى ،وهكذا
 )4من هدي النبوة التأثر عند سماع القرآن ،والبكاء خشي ًة من اهلل
ٰ
شأن المؤمن؛ يخشع قلبه ،وتدمع عينه لسماع القرآن الكريم.

تنبيــه:

الس َّنة عند االكتفاء من قراءة القرآن الكريم أن ُيقال للقارئ« :حسبك» كما
من ُّ
وأما ما يقوله كثير من ال َّناس:
قالها رسول اهلل ^ لعبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنهّ ،
«صدق اهلل العظيم» فمخالف للسنة النبوية ،وإن كان معناها حق ًا وصدق ًا ،فقد
صدق اهلل فيما قاله ،لكن ليس هذا موضع قولها ،وخير الهدي هدي محمد ^.
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 183ــ باب الحث على �سور و آ�يات مخ�صو�صة
ٍ
الَ :ق َ
بن المع َّلى رضي اهلل عنه َق َ
ال لي َر ُس ُ
رافع ِ
ول اهلل
1009/1ــ َع ْن أبي
سعيد ِ
ٰ
ِ
ور ٍة في ا ْل ُقر ِ
^« :أ َ
الم ْس ِج ِد؟» َف َأ َخ َذ بِ َي ِدي،
ال ُأ َع ِّل ُم َك َأ ْع َظ َم ُس َ
آن َق ْب َل َأنْ ت َْخ ُر َج م َن َ
ْ
َّك ُق ْلتُ :
َف َل َّما َأ َر ْدنا َأنْ ن َْخ ُر َج ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول اهلل ،إن َ
ور ٍة في
أل َع َل َم َّن َك َأ ْع َظ َم ُس َ
«الحم ُد هللِ ر ّب العا َل ِم َ ِ
ِ
ا ْل ُقر ِ
آن؟ َ
المثَاني َوا ْل ُق ْر ُ
يم ا َّلذي
َ
َ
الس ْب ُع َ
آن ا ْل َعظ ُ
قالْ َ :
ين ،ه َي َ
ْ
ُأوتِي ُت ُه» .رواه البخاري.

هداية الحديث:

 )1سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن ،ألنها أم الكتاب ،وجميع معاني القرآن
إلى هذه السورة.
ترجع ٰ

ُثنى ــ أي تكرر ــ في كل
ُ )2س ِّميت الفاتحة بالسبع المثاني؛ ألن آياتها سبع ،وألنها ت ٰ
ركعة من الصلوات.

قلوب أصحابه بإفادتهم وحسن تعليمهم ،فانظر كيف أخذ
 )3تألف الرسول ^
َ
إلى باب المسجد ممسك ًا بيده ،كل ذلك
َر ُسول اهلل ^ بيد الصحابي،
ومشى معه ٰ
ٰ
على القلوب.
يدخل األلفة ٰ

ول اهلل ^ َق َ
ري رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
1010/2ــ َع ْن أبي سعيد ُ
ال في ﴿ﭑ
الخ ْد ّ

بيد ِه ،إنَّها َل ِ
نفسي ِ
ﭒ ﭓ ﭔ﴾« :والذي ِ
الق ِ
تعد ُل ُث ُل َث ُ
رآن».

يقرأ ب ُث ُل ِ
ِ
أحد ُكم أنْ َ
ول اهلل ^ َق َ
وفي رواية :أنَّ َر ُس َ
القرآن
ث
ال ألصحابه:
ُ
«أيعجز ُ ْ
في ٍ
«قل هو ا ُ
َ
يارسول اهللِ ،فقالْ :
هلل
يطيق ذلك
عليهم ،وقا ُلواُّ :أينا
فشق ذلك
ُ
ليلة» َّ
ْ
ِ
أحدٌ  ،ا ُ
القرآن» .رواه البخاري.
مدُ :ث ُل ُث
الص ُ
هلل َّ
مع َر ُج ً
وع ْن ُه َأنَّ َر ُج ً
ال َيق َْرأ ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ ُي َر ِّد ُد َهاَ ،ف َل َّما
 1011/3ــ َ
ال َس َ
ِ
َ
َ
ِ
الر ُج َل َي َت َقا ُّل َهاَ ،
ُ
رسول اهلل
فقال
إلى َر ُسول اهلل ^َ ،ف َذ َك َر ذل َك َل ُهَ ،وكأنَّ َّ
أ ْص َب َح َجا َء ٰ
«وا َّل ِذي َن ْف ِسي بِي ِ
ده ،إن ََّها َل َتع ِد ُل ُث ُل َث ا ْل ُقر ِ
آن» .رواه البخاري.
^َ :
ْ
َ
ْ
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ول اهلل^ َق َ
وع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
ال في ﴿ﭑ ﭒ ﭓ
1012/4ــ َ

ﭔ﴾« :إنها ت َْع ُ
دل ُث ُل َث ُ
القرآن» .رواه مسلم.

هداية أ
الحاديث:

تعالى أخلصها
﴿ )1ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ :سورة اإلخالصُ ،سميت بذلك ألن اهلل
ٰ
تعالى،
على توحيد اهلل
ٰ
لنفسه ،فلم يذكر فيها إلاَّ أسماءه وصفاته ،فهي مشتملة ٰ
وهذا من عظم التوحيد في ديننا.

على علوم ثالثة :التوحيد،
 )2توحيد اهلل
تعالى ثلث القرآن ،ألن علوم القرآن دائرة ٰ
ٰ
واألحكام ،والجزاء ،فكانت سورة اإلخالص تعدل ثلث القرآن ،ألن فيها

التوحيد الخالص.

 )3المعادلة الواردة في الحديث في األجر والجزاء ،ال في اإلجزاء ،فهي ال تغني
عن باقي معاني القرآن.

َ
ال َق َ
رج ً
أحب هذه
يارسول اهللِ إنِّي
ال:
1013/5ــ َع ْن أنس رضي اهلل عنه أنَّ ُ
ُّ
السورةَ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ َق َ
الج َّن َة» .رواه الترمذي وقال:
ال« :إنَّ ُح َّبها ْأد َخ َل َك َ
ُّ
ٌ
حديث حسن .ورواه البخاري في صحيحه تعليق ًا.

هداية الحديث:

 )1إنَّ محبة السورة المتضمنة للتوحيد سبب لدخول الجنة ،فالتوحيد مفتاح باب
الجنة.

 )2إنَّ العمل الصالح سبب لدخول العبد الجنة ،وأعظم العمل هو :تحقيق التوحيد
في حياة العبد.

بن عام ٍر رضي اهلل عنه أنَّ َر ُسول اهلل ^ َق َ
وع ْن عقب َة ِ
«ألم ت ََر
1014/6ــ َ
الْ :
ٍ
آيات ُأنز َل ْت هذه ال َّليل َة َل ْم ُي َر م ْث ُل ُه َّن ُّ
قط؟ ﴿ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ ،و﴿ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ﴾ .رواه مسلم.

ري رضي اهلل عنه َق َ
ان َر ُس ُ
الَ :ك َ
وع ْن أبي سعيد ُ
ول اهلل ^
1015/7ــ َ
الخ ْد ّ
وعي ِن اإلنس ِ
َ
ِّ
وترك
بهما،
انَ ،ح َّت ٰى َنز َل ْت
يتعو ُذ من
فلما َنز َل َتا َ
أخ َذ َ
ِّ
المعوذتانَّ ،
َّ
َ
الجانْ َ ،
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سو ُاه َما .رواه الترمذي وقال :حديث حسن.
َما َ

هداية أ
الحاديث:

وأذى
تحصين للمؤمن من العين
 )1الرقية بالقرآن عامة ،وبالمعوذات خاصة،
ٰ
ٌ
اإلنس والجان.
 )2فضيلة المعوذتين﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ ﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾ ،ألن
تعوذ
إلى اهلل
تعالى ،وقطع التعلق باألسباب الدنيوية ،فما ّ
ٰ
فيهما االلتجاء التام ٰ
بهما متعوذ عن إيمان وصدق ،إلاَّ أعاذه اهلل .

تعالى.
 )3إن االكتفاء بالقرآن عما سواه هو سبيل الموفَّق من عباد اهلل
ٰ
الِ :
الق ِ
ول اهلل ^ َق َ
1016/8ــ َع ْن أبي ُه َر ْي َرة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
«م َن ُ
رآن ُسورةٌ
ٍ
َثال ُث َ
وهي ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾» .رواه أبو داود
ون آي ًةَ ،ش َف َع ْت
لرجل َح َّت ٰى ُغ َ
فر َل ُهَ ،
والترمذي وقال :حديث حسن .وفي رواية أبي داود« :تشفع».

هداية الحديث:

 )1فضيلة سورة الملك ،ألنها تشفع لصاحبها كما ورد في نص الحديث.
تعالى.
 )2المتمسك بالقرآن الكريم موعود بالشفاعة والمغفرة بإذن اهلل
ٰ
فائـدة:

عدد آيات السور َك َ
على
بي ^
ان معروف ًا في زمن ال َّن ِّ
وإلى يومنا ،وهذا دليل ٰ
ٰ
حفظ اهلل للقرآن الكريم في ألفاظه ومعانيه ،فادعاء تحريف القرآن من الكفر المخرج

عن اإلسالم.

بي ^ َق َ
1017/9ــ َع ْن أبي مسعود البدري رضي اهلل عنه ِ
الَ « :م ْن قرأ
عن ال َّن ِّ
ورة الب َق ِ
ين ِمن آخ ِر س ِ
رة في ٍ
ليلة َك َف َتا ُه» .متفق عليه.
باآلي َت ْ
ُ
َ

الم ْكرو َه تِ ْل َك ال َّل ْي َل َةَ ،و ِق َ
َ
يلَ :ك َف َتا ُه ِم ْن ِق َيا ِم ال َّل ْي ِل.
قيلَ :ك َف َتا ُه َ
ول اهلل ^ َق َ
1018/10ــ َع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
ال« :ال تجع ُلوا
فيه سور ُة الب َق ِ
البيت الذي ُتقْرأ ِ
ِ
الش ْي َ
رة» .رواه مسلم.
ينفر ِم َن
بيوت َُك ْم
مقابر ،إنَّ َّ
َ
َ
طان ُ
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هداية أ
الحاديث:

الشرور كلها.
 )1فضيلة سورة البقرة واآليتين في آخرها ،فإنها تكفي َمن قرأها
َ
 )2إنَّ قراءة سورة البقرة في البيت حصن من الشيطان أن يدخله ،فهل عرفنا كيف
نُحصن بيوتنا؟!
 )3الوصية بعمارة البيوت بالقرآن الكريم َح َّت ٰى ال تكون كالمقابر.
ُ
الَ :ق َ
كعب رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ٍ
بي ِ
ول اهلل ^« :يا أبا
بن
1019/11ــ َع ْن أ ِّ
أي ٍ
ِ
قلت﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
كتاب اهللِ َم َع َك
آية ِمن
أعظم؟» ُ
الم ْن ِذ ِر ،أتدري ُّ
ُ
ُ
ِ
الم ْن ِذ ِر» .رواه مسلم.
يه َن َك
ﮩ﴾َ ،ف َض َر َب في َص ْدري ،وقال« :ل ْ
العلم أبا ُ
ُ

غريب الحديث:

يهنك :هنيئ ًا لك.

هداية الحديث:

على معاني عظيمة من
 )1إنَّ آية الكرسي أعظم آية في كتاب اهلل
تعالى ،الشتمالها ٰ
ٰ
العلى.
الحسنى وصفاته
تعالى ،وذكر أسمائه
توحيد اهلل
ٰ
ٰ
ٰ

على عشر ُج َمل من صفات اهلل  ،كلها في إخالص
 )2آية الكرسي اشتملت ٰ
تعالى.
التوحيد هلل
ٰ

 )3إن العلم بالتوحيد هو من العلم العظيم الذي ُيفرح به ،و ُيه َّنأ صاحبه عليه.
ُ
رسول اهلل ^ بِ ِح ْف ِظ زَ َك ِاة
1020/12ــ عن أبي هرير َة رضي اهلل عنه قالَ :و َّك َلني
انَ ،ف َأتَاني ٍ
َ
َ
ألر َف َع َّن َك إلى َر ُس ِ
آتَ ،ف َج َع َل َي ْحثُو ِم َن َّ
َر َم َض َ
ول اهلل
الط َعامَِ ،فأ َخ ْذت ُُهَ ،ف ُق ْل ُتْ :
ٰ
اج ٌة َش ِديدَ ةٌَ ،ف َخ َّل ْي ُت َع ْن ُهَ ،ف َأ ْص َب ْح ُتَ ،ف َق َ
^َ ،
اجَ ،و َع َلي ِع َي ٌ
ال
الَ ،وبِي َح َ
قال :إنِّي ُم ْح َت ٌ
َّ
ِ
رس َ
َر ُس ُ
اج ًة
ول اهلل َش َكا َح َ
ول اهللَ « :يا َأ َبا ُه َر ْي َرةََ ،ما َف َع َل َأس ُير َك ا ْل َبا ِر َح َة؟»ُ .ق ْل ُتَ :يا ُ

الَ :
الَ ،ف َر ِح ْم ُتهَ ،ف َخ َّل ْي ُت َسبِي َل ُهَ .ف َق َ
َو ِعيا ً
ْت َأن َُّه
ود» َف َع َرف ُ
«أ َما إِ ُنه َق ْد َك َذ َب َكَ ،و َس َي ُع ُ
ود لِ َقو ِل َر ُس ِ
ول اهلل ^َ .ف َر َص ْدت ُُهَ ،ف َجا َء َي ْحثُو ِم َن َّ
إلى
الط َعامَِ ،ف ُق ْل ُتْ :
َس َي ُع ُ ْ
ألر َف َع َّن َك ٰ
ِ
َر ُس ِ
ول اهلل ^َ ،ق َ
اجَ ،و َع َلي ِع َي ٌ
ودَ ،ف َر ِح ْم ُت ُهَ ،ف َخ َّل ْي ُت
ال ،ال َأ ُع ُ
الَ :د ْعني َفإنِّي ُم ْح َت ٌ
َّ
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َسبِي َل ُهَ ،ف َأ ْص َب ْح ُت َف َق َ
ال لِي َر ُس ُ
ول اهلل ^َ « :يا َأ َبا ُه َر ْي َرةََ ،ما َف َع َل َأ ِس ُير َك ا ْل َبا ِر َح َة؟»
الَ ،ف َر ِح ْم ُتهَ ،ف َخ َّل ْي ُت َسبِي َل ُهَ ،ف َق َ
ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
اج ًة َو ِع َيا ً
ال« :إِن َُّه َق ْد
ول اهللَ ،ش َكا َح َ
ود»َ .ف َر َص ْدت ُُه الثَّالِ َث َةَ ،ف َجا َء َي ْحثُو ِم َن َّ
الط َعامَِ ،ف َأ َخ ْذت ُُهُ ،
ألر َف َع َّن َك
َك َذ َب َكَ ،و َس َي ُع ُ
فق ْل ُتْ :
ِ
آخر َث ِ
الث َمر ٍ
ِ
َّك َ
َّك ت َْز ُع ُم َأن َ
اتَ ،أن َ
ود! فقال:
ودُ ،ث َّم ت َُع ُ
ال ت َُع ُ
إلى َر ُسول اهلل^َ ،وهذا ُ
َّ
ٰ
قلتَ :ما ُه َّن؟ قال :إذا َأ َوي َت إلى ِفر ِ
َد ْعنِيَ ،فإنِّي ُأ َع ِّلم َك َك ِلم ٍ
اش َك
هلل بِ َهاُ ،
ات َي ْن َف ُع َك ا ُ
َ
ُ
ْ
ٰ َ
ال َع َلي َك ِم َن اهلل َح ِ
ِ
ْ
اف ٌظَ ،وال َيق َْر ُب َك َش ْي َط ٌ
ان َح َّت ٰى ت ُْصبِ َح،
َفاق َْرأ آ َي َة ا ْل ُك ْرس ِّي ،فإِن َُّه َل ْن َي َز َ ْ
َف َخ َّل ْي ُت َسبي َل ُهَ ،ف َأ ْص َب ْح ُتَ ،ف َق َ
ال لِي َر ُس ُ
ول اهلل ^َ « :ما َف َع َل َأ ِس ُير َك ا ْل َبا ِر َح َة ؟» ق ْلت:
ول اهلل ،زَ َعم أن َُّه ُي َع ّلمنِي َك ِلم ٍ
ات َي ْن َف ُعني ا ُ
هلل بِ َهاَ ،ف َخ َّل ْي ُت َسبِي َلهَ ،
َيا َر ُس َ
قالَ « :ما ِه َي؟»
َ
ُ
َ
قال لي :إذا َأ َوي َت إلى ِفر ِ
قلتَ :
اش َك َفاق َْر ْأ آي َة ا ْل ُك ْر ِس ِّي ِم ْن َأ ِّو َلها َح َّت ٰى ت َْختِ َم اآل َية:
ُ
ْ
ٰ َ
ال َع َلي َك ِم َن اهلل َح ِ
﴿ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﴾ َ
اف ٌظَ ،و َلن َيق َْر َب َك
وقال لي :ال َي َز ُ ْ
فقال ال َّنبِي ^َ :
ان َح َّتى ت ُْصبِ َحَ ،
َش ْي َط ٌ
وب ،ت َْع َل ُم َم ْن
«أ َما إن َُّه َق ْد َصدَ َق َكَ ،و ُه َو َك ُذ ٌ
ٰ
ُّ
ت َُخ ِ
اط ُب ُم ْن ُذ َث ٍ
الث َيا َأ َبا ُه َر ْي َرةَ؟» قلت :ال ،قالَ « :ذ َ
اك َش ْي َط ٌ
ان» .رواه البخاري.

غريب الحديث:
يحثو :يأخذ.

هداية الحديث:

إلى فراشه للنوم ،ألنها تحفظ
على قراءة آية الكرسي كلما جاء اإلنسان ٰ
 )1المحافظة ٰ
العبد من الشرور.
ان قائِله مبط ً
َ )2قبول الحق ممن جاء بهَ ،ح َّت ٰى ولو َك َ
على الحق نور ًا ُيعرف به.
ال ،فإن ٰ
ِ
جرى َم َع الصحابيَ ،م َع أنه َل ْم يكن حاضر ًا معه ،آية من
بي ^ بما
ٰ
 )3إن ع َ
لم ال َّن ِّ
تعالى﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
آيات الرسول ^ ،وهذا بوحي من اهلل
ٰ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﴾ [الجن.]27 ،26 :

 )4الشيطان قد يتمثل بصورة اإلنسان ،ويتمثل بصورة الكالب والحيات .والمؤمن
الذي يتحصن باألوراد الشرعية النبوية ال تضره الشياطين شيئ ًا.
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ول اهلل ^ َق َ
1021/13ــ عن أبي الدرداء رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
َ
حفظ
الَ « :من
ِ
ال» .وفي روايةِ :
ِ
ٍ ِ
سورة َ ِ
الد َّج ِ
سورة
«من آخ ِر
أو ِل
ْ
صم ِم َن َّ
عش َر آيات من َّ
الك ْهف ُع َ
الكه ِ
ف» .رواهما مسلم.
َ ْ

هداية الحديث:

الصالة
على األرض ،منذ خلق اهلل
تعالى آدم عليه َّ
ٰ
 )1فتنة الدجال أعظم فتنة ُوجدت ٰ
إلى قيام الساعة.
والسالم ٰ

 )2من أسباب الوقاية من فتنة الدجال :حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف أو
من آخرها.

إلى َما فيه نجاتهم من الفتن عموم ًا،
 )3رحمة الرسول^ بأمته ،إذ
ٰ
هدى المؤمنين ٰ
إلى القرآن الكريم.
إلى َما نعتصم به من فتنة الدجال ،باللجوء ٰ
فأرشدنا ٰ

يل َ ق ِ
اس رضي اهلل عنهما َق َ
 1022/14ــ َع ِن ْاب ِن َع َّب ٍ
الَ :ب ْي َن َما ِج ْب ِر ُ
اعدٌ ِعندَ
ِ
«هذا ب ٌ ِ
مع ن َِقيض ًا ِم ْن َف ْو ِق ِهَ ،ف َر َف َع َر ْأ َس ُهَ ،ف َق َ
الي ْو َم،
الَ َ :
بي ^ َس َ
الس َماء ُف َ
تح َ
اب م َن َّ
ال َّن ّ
فقال« :هذا َم َل ٌك ن ََز َل إلى َ
لكَ ،
الي ْو َم»َ ،ف َن َز َل ِمنه َم ٌ
األ ْر ِ
لم
َو َل ْم ُي ْف َت ْح َق ُّط إلاَّ َ
ضْ ،
ٰ
ُ ِ
َ ِ ِ
َ
َبي َق ْب َل َكَ :فاتِ َح ِة
ين ِز ْل َق ُّط إلاَّ َ
الي ْو َمَ ،ف َس َّل َم وقال« :أ ْبش ْر ب ُن ْو َر ْي ِن أوتي َت ُه َما ،ل ْم ُي ْؤت َُه َما ن ٌّ
ِ
ابَ ،و َخواتِيمِ سور ِة الب َقر ِةَ ،لن تَقر َأ بِ َحر ٍ
الك َت ِ
ف منها إلاَّ ُأ ْع ِطي َته» .رواه مسلم.
َ
َ
ُ َ َ َ
ْ
الصوت.
«النقيض»َّ :

هداية الحديث:

تعالى:
 )1إظهار فضيلة خاصة لسورة الفاتحة ،وخواتيم سورة البقرة ،من قوله
ٰ
إلى آخر السورة.
﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ ٰ
تعالى َما فيهما من
َ )2ما من مؤمن يقرأ باآليتين األخيرتين ،موقن ًا بهما ،إلاَّ آتاه اهلل
ٰ
الطلب.

ِ
نبيها ^ من فضائل ،دون سائر
تعالى به
خصها اهلل
ّ
 )3فضيلة هذه األمة ،ل َما ّ
وخص ّ
ٰ
األمم واألنبياء.
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 184ــ باب ا�ستحباب االجتماع على القراءة
الَ :ق َ
1023/1ــ عن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
قوم
ول اهلل ^« :وما
اجتمع ٌ
َ
ِ
في ٍ
الس ُ
كينة،
بيوت اهللِ يت ُلون
بيت من
َ
كتاب اهلل ،و َي َت َ
دار ُسونَه بي َن ُهم ،إلاَّ ن ََز َل ْت علي ِه ُم َّ
المالئكة ،و َذ َك َر ُه ُم ا ُ
ُ
الر ْح ُ
فيم ْن عندَ ه» .رواه مسلم.
هم
مةَ ،
هلل َ
وح َّف ْت ُ
وغشي ْت ُ
هم َّ

هداية الحديث:

على قراءة القرآن الكريم ،لما يترتب عليه من الفضائل
 )1فضيلة االجتماع
ٰ
العظيمة ،وأعظمها أنّ اهلل ــ ّ
على القراءة في
جل في عاله ــ يذكر المجتمعين ٰ
األعلى.
المأل
ٰ

ُ )2مدارسة القرآن الكريم تشمل :مدارسة ألفاظه ،ومدارسة معانيه ،وهذه هي طريقة
الصحابة والصالحين من هذه األمة ،كانوا إ َذا قرؤوا عشر آيات َل ْم يجاوزوها
َح َّت ٰى يتعلموا ويعملوا بما فيها .فتعلموا العلم والعمل جميع ًا.
ِ
على قلبه ،بحيث يكون مطمئن ًا
على العبد أن ينزل السكينة ٰ
 )3من أكبر ن َعمِ اهلل ٰ
ّ
سراء شكر ،وإن أصابته
غير قلق
والشاك ،راضي ًا بقضاء اهلل وقدره ،إن أصابته ّ
ضراء صبر ،وهذه الحال ال تكون إلاَّ من ٍ
تعالى ،وكان من
صح إيمانه َم َع اهلل
عبد ّ
ْ
ّ
ٰ
لرب العالمين.
الموحدين ِّ
ِّ

تنبـيــه:

قوله ^« :في بيت من بيوت اهلل» إلظهار شرف المكان ،فالمساجد أعظم البقاع

لمدارسة القرآن الكريم ،لكن األجر والفضل المذكور يشمل غير المساجد ،فلو
جلس قوم في بيت أو معهد أو مدرسة لتعلم القرآن الكريم نالهم األجر ،وقد ثبت

ُ
المالئكة،
هم
للحديث رواية مطلقة بلفظ« :اليقعد قوم يذكرون اهلل  إال ح َّف ْت ُ
وذ َك َر ُه ُم ا ُ
كينةَ ،
الس ُ
ُ
فيمن عندَ ُه» رواه مسلم.
هم
هلل َ
وغشي ْت ُ
َ
الرحمة ،ونز َل ْت علي ِه ُم ّ
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 185ــ باب ف�ضل الو�ضوء
َق َ
إلى
ال اهلل
تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ ٰ
ٰ
قوله ﴿ :ﭱ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ﴾ [المائدة.]6 :

هداية آ
اليات:

على هذه األمة ،لما يترتب عليه من الطهارة الظاهرة
 )1الوضوء نعمة من اهلل
تعالى ٰ
ٰ
تعالى ،وأمر رسوله ^.
بحصول النظافة ،والطهارة الباطنة بامتثال أمر اهلل
ٰ

تضمنت اآليات صفة الوضوء ،وصفة الغسل ،وحكم التيمم ،وكل هذا من غير
ّ )2
وتعالى أرحم بنا من أنفسنا ،فكل ما شرعه لنا فيه
حرج وال مشقة .فإنه سبحانه
ٰ

مضرة ومنقصة.
حرمه علينا فيه
ّ
خير ومصلحة ،وكل ما ّ

تعالى ،بامتثال
على العبد مقابلة ال ِّنعم بالشكر ،وذلك بالقيام بطاعة اهلل
ٰ
 )3الواجب ٰ
أمره ،واجتناب نهيه ،وتصديق خبره.

سمع ُت َر ُس َ
1024/1ــ عن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ول اهلل ^ يقول« :إنَّ
ال:
ْ
ِ
القيامة ُغر ًا م َحج َ ِ
ِ
ضوء» .
الو
يوم
َّأمتِي ُي ْد َع ْو َن َ
ّ ُ َّ
لين من آثا ِر ُ
استطاع ُ
منكم أنْ ُيطيل ُغ َّرت َُهَ ،ف ْل َي ْف َع ْل .متفق عليه.
فمن
َ
َ

غريب الحديث:

األغر ،من الغرة :بياض الوجه.
غر ًا :جمع
ّ
ّ

محجلين :بيض مواضع الوضوء من األيدي واألرجل.
ّ

يعني أنّ هذه المواضع تكون لهذه األمة نور ًا يتألأل يوم القيامة من آثار الوضوء.

هداية الحديث:

 )1فضل الوضوء ،فهو نور للمؤمنين من هذه األمة خالص ًة لهم يوم القيامة.

تعالى بهذا من دون األممَ ،ح َّت ٰى ورد للحديث
 )2فضيلة هذه األمة ،لما اختصها اهلل
ٰ
رواية في صحيح مسلم« :لكم سيم ًا ليست ألحد غيركم» أي عالمة خاصة.

660

باب ف�ضـل الو�ضـوء

ِ
يجتهد
على الوجه ،كما أن للمعصية ظلم ًة في الوجهَ ،ف ْل
 )3الطاعة لها أثر ونور ٰ
يحذر تسويده بظلمة المعصية.
المؤمن في بياض وجهه بنور الطاعةَ ،و ْل
ُ
ْ
تنبـيــه:

قوله يف احلديث« :فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» َق َ
ال علامء احلديث :هذه

اجلملة ليست من قول الرسول ^  ،بل هي من كالم أيب ُه َر ْي َرة رضي اهلل عنه ،رغبة منه
يف زيادة الغرة والتحجيل ،وهذا ليس بممكن ،كام َق َ
ال ابن القيم رمحه اهلل تعالى:
وأبو ُه َر ْي َرة َق َ
		
ال ذا مـن كيسـه

فغدا يميزه أولو العرفــان

أيض ًا وهذا واضح التبيان
		
وإطالة الغرات ليس بممكن
ال :سمعت خليلي ^ يقول« :تبلغُ ِ
وع ْن ُه َق َ
الح ْل َي ُة من المؤمن َح ْي ُث
1025/2ــ َ
وء» .رواه مسلم.
ُ
يب ُلغُ
الوض ُ

هداية الحديث:

 )1من فضل الوضوء أن تكون مواضعه يوم القيامة حلية ُيح َّل ٰى بها المؤمن في الجنة،
أنثى.
سواء أكان ذكر ًا أم ٰ
لى الذهب
 )2الجزاء من جنس العمل؛ فاهلل
تعالى ُيثيب المؤمنين بتحليتهم ُ
بح ٰ
ٰ
والفضة واللؤلؤ ،في مواضع الوضوء ،جزا َء محافظتِهم عليه في الدنيا.

قالَ :
ان رضي اهلل عنه َ
ُ
عثمان بن ع ّف َ
َ
رسول اهلل ^َ « :م ْن
قال
1026/3ــ وعن
تَو َّض َأ َف َأحس َن الو ُضو َءَ ،خر َج ْت َخ َطا َيا ُه ِم ْن َجس ِد ِه َح َّتى ت َْخر َج ِم ْن تَح ِ
ت َأظفا ِره».
ْ
َ
ُ
َ
ْ َ
َ
ُ
ٰ

رواه مسلم.

مثل ُوضوئي هذاُ ،ث َّم َق َ
رأيت َر ُس َ
1027/4ــ وعنه َق َ
ول اهلل ت ََو َّض َأ َ
الَ « :م ْن
ال:
ُ
ِ
َ
المسجد نافل ًة».
إلى
َت صالت ُُه
فر َل ُه َما َّ
تقدم من ذنبه ،وكان ْ
ُ
ت ََو َّضأ هكذاُ ،غ َ
ومشي ُه ٰ
رواه مسلم.

َ
1028/5ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه أنَّ
الع ْب ُد
رسول اهلل ^ قال« :إ َذا ت ََو ّض َأ َ
ِ
جه ُهَ ،خ َر َج ِم ْن َو ْج ِه ِه ُك ُّل َخ ِطي َئ ٍة ن ََظ َر إ َل ْي َها بِ َع ْي َن ْي ِه َم َع
الم ْؤ ِم ُن ــ َفغَ َس َل َو َ
الم ْسلم ــ َأ ِو ُ
ُ
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آخ ِر َق ْط ِر الم ِ
اءَ ،أو َمع ِ
الم ِ
اء ،فإذا َغ َس َل َيدَ ْي ِهَ ،خ َر َج ِم ْن َيدَ ْي ِه ُك ُّل َخ ِطي َئ ٍة َك َ
ان َب َط َش ْت َها
ْ َ
َ
َ
آخر َق ْط ِر الم ِ
اءَ ،أو َمع ِ
يدَ ا ُه َمع الم ِ
اءَ ،فإذا َغ َس َل ِر ْج َل ْي ِهَ ،خ َر َج ْت ُك ُّل َخ ِطي َئ ٍة َم َش ْتها
َ
ْ َ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
الذ ِ
َقي ًا ِم َن ُّ
نوب» .رواه مسلم.
ِرجاله َم َع الماءَ ،أ ْو َم َع آخ ِر َقط ِر َ
الماءَ ،ح َّت ٰى َي ُ
خر َج ن ّ

هداية أ
الحاديث:

 )1الوضوء عبادة من أعظم العبادات ،لما ُيغ َفر معه من الذنوب َح َّت ٰى الدقيقة منها،
وهو َما تحت األظفار.

َ
رسول اهلل ^،
تعالى في الوضوء ،واتباعه
إخالصه هلل
 )2إن استشعار المؤمن
َ
ٰ
واستحضاره معاني غفران الذنوب أثناء وضوئه ،كل ذلك عبادة ُيثاب عليها،
فالسعيد من ُو ِّفق لهذه المعاني علم ًا وحا ً
ال.

على يسير العمل بعظيم األجر.
 )3فضيلة هذه األمة؛ حيث أثابها اهلل ٰ

على نقل الهدي النبوي
 )4اقتداء الصحابي رضي اهلل عنه برسول اهلل ^  ،وحرصه ٰ
لألمة ،وهذا من شرف الصحابة وفضيلتهم رضي اهلل عنهم ،فرحم اهلل عبد ًا سار
على نَهجهم.
ٰ

تعالى باألمة ،حين شرع لهم من العبادات اليسيرة َما يوجب معها
 )5رحمة اهلل
ٰ
غفران الذنوب الكثيرةَ ،ف ِ
تعالى المؤمنين بكفارات الذنوب.
رح َم اهلل
ٰ
فائدة:

إلى المسجد نافلة»:
قوله ^« :وكانت صالته ومشيه ٰ

النفل في اللغة ،معناه :الزيادة ،كما َق َ
تعالى﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ال
ٰ

على مغفرة الذنوب ،ألن ذنوب
ﮂ ﴾ .أي زيادة لك .ومعنى الحديث :أي زائد ًا ٰ

توضأ وص ّ
الها،
المتوضئ ُغفرت بوضوئه وصالته
األولى ،وهي ُس ّنة الوضوء لمن ّ
ٰ

على مغفرة الذنوب.
إلى المسجد وصالته زيادة ٰ
فيكون مشيه ٰ
1029/6ــ َ َ
المقب َرةََ ،ف َق َ
َ
«الس َ
ال ُم َع َل ْي ُك ْم َد َار َق ْو ٍم
أتى
ُ
الَّ :
وع ْن ُه أنَّ َر ُسول اهلل ^ ٰ
ُم ْؤ ِمنِي َنَ ،وإنَّا إنْ َشا َء ا ُ
هلل بِ ُك ْم َ
ال ِح ُق َ
إخ َوان َنا» َقا ُلواَ :أ َو َل ْس َنا
ونَ ،و ِد ْد ُت َأنَّا َق ْد َر َأ ْي َنا ْ
ْ
الَ :
ول اهلل؟ َق َ
َك َيا َر ُس َ
إخ َوان َ
ين َلم َي ْأتُوا َب ْع ُد» َقا ُلواَ :ك ْي َ
ف
«أ ْن ُت ْم َأ ْص َحابِيَ ،و ْ
ْ
إخ َوانُنا ا َّل ِذ َ
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تَع ِر ُف َم ْن َلم َي ْأ ِ
الَ :
ول اهلل؟ َف َق َ
ت َب ْع ُد ِم ْن ُأ َّمتِ َك َيا َر ُس َ
«أ َر َأ ْي َت َل ْو َأنَّ َر ُج ً
ال َل ُه َخ ْي ٌل
ْ
ْ
ُغ ٌّر ُم َح َّج َل ٌة َب ْي َن َظ ْه َر ْي َخ ْي ٍل ُد ْهمٍ ُب ْهمٍ َ ،أ َ
ال َي ْع ِر ُف َخ ْي َل ُه؟» َقا ُلواَ :بلى يا َر ُس َ
ول اهلل،
ٰ
ين ِم َن الو ُض ِ
وءَ ،
َق َ
وأنا َف َر ُط ُه ْم َع َل ٰى ا ْل َح ْو ِ
الَ « :فإن َُّه ْم َي ْأت َ
ض» .رواه
ُون ُغ ّر ًا ُم َح َّج ِل َ
ُ
مسلم.

غريب الحديث:

محجلة :الغرة :بياض في وجه الفرس ،التحجيل :بياض في قوائم الفرس.
غر
ّ
ٌّ

والب ْهم ،بضم الباء وسكون
ُد ْهم ُب ْهمُ :
الد ْهم ،بضم الدال وسكون الهاء :السودُ .
الهاء :ال يخالط لونهم لون ًا آخر غير السواد.
فرطهم :سابقهم ،والفرط هو المتقدم السابق للشيء.

هداية الحديث:

 )1مشروعية زيارة القبور ،فإنها تذكر اآلخرة ،وأما النهي الوارد عن زيارة القبور
فسببه :أن ال َّناس أول اإلسالم كانوا حديثي عهد بشرك ،فخشي َر ُس ُ
ول اهلل ^

فنهى عن زيارتهاُ ،ث َّم لما استقر التوحيد واإليمان في
أن تتعلق قلوبهم بالقبور،
ٰ
القلوب رغّ ب في الزيارة ،ونُسخ النهي.

على القبور بقول الزائر المس ِّلم« :السالم عليكم دار قوم
 )2مشروعية السالم ٰ
مؤمنين».
 )3الصحابة إخوان للرسول ^ وأصحاب َل ُه رضي اهلل عنهم ،وأما من جاؤوا
بعدهم من المؤمنين فهم إخوانه وليسوا أصحابه.

 )4إن أثر الوضوء يوم القيامة في الوجه واألطراف هو عالمة لهذه األمة المحمدية
المرحومة بفضل اهلل وكرمه.

دعى لهم بالرحمة ،وال ُيطلب منهم الدعاء ،ألنهم ال يملكون نفع ًا
 )5أهل القبور ُي ٰ
ضر ًا.
وال ّ
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ال« :أال ُأد ُّل ُكم على َما َي ْم ُحو ا ُ
وع ْن ُه أنَّ َر ُسول اهلل ^ َق َ
هلل به َ
الخ َطا َيا،
 1030/7ــ َ
ٰ
«إسباغ ُ ِ
ِ
يارسول اهللَ ،ق َ
َ
ُ
الم َكا ِر ِه،
ال:
بلى
ويرفع به َّ
ُ
على َ
الوضوء ٰ
الدرجات؟» قالواٰ :
الة بعدَ الص ِ
اجد ،وانتظار الص ِ
الخطا إلى المس ِ
ُ
الر ُ
وك ْث َر ُة ُ
باط ،فذلِ ُك ُم
الة،
َّ
ُ َّ
ٰ َ َ
فذلك ُم ِّ
الر َب ُ
اط» .رواه مسلم.
ِّ

هداية الحديث:

على معرفة أبواب الخير والعمل بها ،وهذا هو
 )1حرص الصحابة رضي اهلل عنهم ٰ
شأن المؤمن يسأل عن مفاتيح الخير ليكون من الداخلين فيه.

على كره ومشقة غير مقصودة ــ باب لتكفير الخطايا ،لكن دون ضرر
 )2الوضوء ــ ٰ
يتيمم.
يلحق ،أما َم َع الضرر فال
ّ
يتوضأ ،بل ّ
ويضره ،بل كلما سهلت عليه
يشق عليه
 )3العبد ليس مأمور ًا وال مندوب ًا أن يفعل َما ّ
ّ
العبادة المشروعة فهو أفضل.

أتى القاصد من مكان بعيد فهو
حتى لو ٰ
 )4فضيلة صالة الجماعة في المسجدٰ ،
أعظم لألجر ،لكن من غير أن يتقصد البعد.

الَ :ق َ
1031/8ــ َع ْن أبي مالك األشعري رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^:
ُّ
ور َش ْط ُر اإليمان» .رواه مسلم.
«الط ُه ُ
ِ
(باب الصب ِر).
سبق بِ ُطولِ ِه في
وقد َ
اب الر َج ِ
ِ
ِ
اء)،
الباب
وفي
ُ
حديث عم ِرو ْب ِن َع َب َس َة رضي اهلل عنه َّ
السابِ ُق في آخ ِر ( َب ِ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
لى ُج َم ٍل ِم َن
الخيرات.
َو ُه َو َحديث َعظ ٌ
يمُ ،م ْش َتم ٌل َع ٰ

هداية الحديث:

 )1الطهور يشمل الطهارة الحسية :بالوضوء والغسل ،والطهارة المعنوية :من
الشرك والشك ِ
والغ ِّل والحقد.
 )2نصف اإليمان هو التطهر بالطهارة الحسية الظاهرة ،والمعنوية الباطنة ،وذلك
بالتخلي والتنقية من األوساخ والرذائل ،وأنواع الشرك والبدع والمعاصي.
والنصف الثاني هو التحلي والتقوية بالفضائل ،كاألخالق الفاضلة واألعمال الصالحة.
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فائـدة:

تعالى ــ « :وفي الباب حديث عمرو بن عبسة رضي اهلل عنه
قول النووي ــ رحمه اهلل
ٰ

على جمل من الخيرات».
السابق في آخر باب الرجاء وهو حديث عظيم ،مشتمل ٰ

تقدم الحديث برقم ( )438وموضع الشاهد منه في باب فضل الوضوء قوله ^:
« َما منكم ٌ
يقرب وضوءه ،فيتمضمض ،ويستنشق فينتثر ،إلاَّ خرت خطايا وجهه
رجل ِّ
وف ِ
ِ
يه وخياشيمهُ ،ث َّم إ َذا غسل معصمه »...الحديث.
اب رضي اهلل عنه َع ِن ال َّنبِ ِّي ^ َق َ
الَ « :ما ِم ُ
الخ َّط ِ
1032/9ــ َع ْن ُع َم َر ْب ِن َ
نك ْم
ِ َ ٍ
ُ
َ
ولَ :أ ْش َه ُد َأنْ َ
الو ُضو َء ــ ُث َّم َي ُق ُ
هلل َو ْحدَ ه
ال إل َه إلاَّ ا ُ
م ْن أ َحد َي َت َو َّضأَ ،ف ُي ْبلغُ ــ أ ْو َف ُي ْسبغُ ُ
ال َش ِر َ
الج َّن ِة الث ََّمانِ َي ُة،
يك ُلهَ ،و َأ ْش َه ُد َأنَّ ُم َح َّمد ًا َع ْب ُد ُه َو َر ُسو ُل ُه ،إلاَّ ُفتِ َح ْت ُله ْأب َو ُ
اب َ
َي ْد ُخ ُل ِم ْن َأ ِّي َها شا َء» .رواه مسلم.
ِ ِ
ين».
الم َت َط ِّه ِر َ
اج َع ْلنِي ِم َن ال َّت َّوابِ َ
ين َو ْ
وزَ ا َد الترمذي« :ال ّلهم ْ
اج َع ْلني م َن ُ

هداية الحديث:

بي ^ سبب لدخول الجنة.
على هدي ال َّن ِّ
 )1إنَّ الوضوء ٰ

 )2الشهادة بالتوحيد بعد الوضوء ،فيه :جمع لطهارة الباطن بالتوحيدَ ،م َع إتمام
طهارة الظاهر بالوضوء.

 )3فضيلة إسباغ الوضوء ،وهو اإلتيان به كام ً
على هدي َر ُسول اهلل
ال غير منقوصٰ ،
ِ
على
^َ .ف ْل
على تعلم الهدي النبوي في الوضوء ،كما حرص ٰ
يحرص المؤمن ٰ
تعلم الهدي النبوي في الصالة.
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 186ــ باب ف�ضل أ
الذان
ول اهلل ^ َق َ
1033/1ــ َع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس َ
اس
الَ :ل ْو َي ْع َل ُم ال َّن ُ
ِ
ِ
َ
والص ِّ َ ِ
الس َت َه ُموا َع َل ْي ِه ،و َل ْو
ما في ال ِّندَ اء َّ
ف األ َّولُ ،ث َّم َل ْم َي ِج ُدوا إلاَّ أنْ َي ْس َت ِه ُموا َع َل ْيه ْ
ِ
والصبحِ َ
الس َتب ُقوا إ َل ْي ِهَ ،و َل ْو َي ْع َل ُم َ
َي ْع َل ُم َ
َوه َما َو َلو
ألت ُ
ون ما في َ
ون ما في ال َّت ْه ِجي ِر ْ
الع َت َمة ُّ ْ
َح ْبو ًا» .متفق عليه.
ْتراع ،و«ال َّته ِجير» :ال َّتب ِكير إلى الص ِ
الة.
ام» :االق ُ
«االستِ َه ُ
ْ ُ ٰ َّ
ْ
ْ ُ

غريب الحديث:
النداء :األذان.

العتمة :صالة العشاء.

هداية الحديث:

 )1فضيلة األذان؛ فهو من أفضل األعمال لما فيه من النفع العام ،من تعظيم اهلل
إلى أعظم العبادات.
تعالى بالتوحيد ،ودعوة ال َّناس ٰ
ٰ
َ
تعالى،
على توحيد اهلل
ٰ
 )2األذان أفضل من اإلمامةَ ،قال العلماء :ألنه اشتمل ٰ
ِ َ
إلى التوحيد ،واالتباع.
والشهادة للرسول بالرسالة ،وهذا يبين لنا عظم الدعوة ٰ
 )3الترغيب بالمنافسة بين المؤمنين في ُ
فعلى المؤمن أن يغتنم
الق َرب والطاعات ،
ٰ
فرص الخير والطاعة ،ومن ذلك شأن المبادرة إلى األذان.
سمع ُت َر ُس َ
1034/2ــ َع ْن معاوي َة رضي اهلل عنه َق َ
ول اهلل ^ ُ
ِّ
«المؤذنُون
يقول:
الْ :
ِ
أطو ُل ال َّن ِ
القيامة» .رواه مسلم.
يوم
اس أعناق ًا َ
َ

هداية الحديث:

 )1المؤذنون أطول ال َّناس أعناق ًا يوم الحسابُ ،يعرفون بذلك تعريف ًا بفضلهم
وإظهار ًا لشرفهم.
ِّ
المؤذنين تعلو يوم القيامة ،ألنهم أع َل ْوا
 )2الجزاء من جنس العمل؛ فرؤوس
تعالى في األرض.
توحيد اهلل
ٰ
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وع ْن َعب ِد اهلل ب ِن َعب ِد الرحمن ب ِن َأبِي َصع َصع َةَ ،أنَّ َأبا س ِع ٍ
يد
 1035/3ــ َ
ْ َ
َ َ
َّ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
اك تُحب ا ْلغَ َنم َوا ْلب ِ
ال َل ُه« :إنِّي َأ َر َ
الخ ْد ِر َّي رضي اهلل عنه َق َ
اد َي َةَ ،ف َ
ُ
إذا ُك ْن َت في
ُّ
َ
َ
َك بال ِّندَ ِ
ِ
َغ َن ِم َك ــ َأو َب ِ
اءَ ،فإن َُّه َ
ار َف ْع َص ْوت َ
ال َي ْس َم ُع َمدَ ٰى
اد َيتِ َك ــ َف َأ َّذن َ
ْت َّ
ْ
للصالةَ ،ف ْ
ٍ
َصو ِ
ت ُ ِ
سعيد:
ام ِة» قال أبو
ْس َوال َش ْي ٌء ،إلاَّ َش ِهدَ َل ُه َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
ْ
الم َؤ ِّذن ِج ٌّن َوال إن ٌ
َس ِم ْع ُت ُه ِم ْن َر ُس ِ
ول اهلل .رواه البخاري.

غريب الحديث:

مدى صوت المؤذن :غاية الصوت.
ٰ

هداية الحديث:

وحتى الجمادات ،تشهد للمؤذن يوم القيامة ،وهذا من فضل
 )1الحيوانات ،بل
ٰ
األذان وشرفه.
الصالة.
 )2استحباب األذان عند حضور َّ
 )3استحباب رفع الصوت في األذان ،وأن يكون المؤذن قوي الصوت.
«إذا ن ِ
الَ :ق َ
1036/4ــ َع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^َ :
ُود َي
بالص ِ
يطانَ ،ل ُه ُض ٌ
الش ُ
أقب َلَ ،ح َّت ٰى
الة أد َب َر َّ
راط َح َّت ٰى ال َي ْس َم َع ال َّت َ
ضي ال ِّن ُ
َّ
داء َ
أذين ،فإذا ُق َ
الم ْرء ونفسه،
ثويب أق َْب َلَ ،ح َّت ٰى ْ
طر َ
ضي ال َّت ُ
َإذا ُث ِّو َب َّ
بين َ
يخ َ
للصالة أ ْد َب َرَ ،ح َّت ٰى َإذا ُق َ

قبلَ ،ح َّتى َ
ُ
يقول :ا ْذ ُك ْر َكذا ،وا ْذ ُك ْر كذا ،لما َل ْم َي ُك ْن َي ْذ ُك ْر من ُ
الر ُجل َما َي ْدري
يظ َّل َّ
ٰ
َك ْم َص َّل ٰى» .متفق عليه.

غريب الحديث:

ْ
يخ ِطر :يوسوس.

هداية الحديث:

 )1بيان فضل األذان ،فهو مطردة للشيطان.

على العبد
على صرف المؤمن عن التفكر بالطاعة ،فالواجب ٰ
 )2حرص الشيطان ٰ
تعالى.
إلى اهلل
ٰ
مجاهدة الشيطان ،واالستعاذة من وساوسه ،وذلك بصدق اللجوء ٰ

باب ف�ضـل ا ألذان

667

ِ
رس َ
الع ِ
ول اهلل
1037/5ــ َو َع ْن َع ْبد اهلل ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن َ
اص رضي اهلل عنهما أنه َس َ
مع ُ
ِ
الم َؤ ِّذ َن َف ُقو ُلوا ِم ْث َل َما َي ُق ُ
^ َي ُق ُ
ولُ ،ث َّم َص ُّلوا َع َل َّيَ ،فإن َُّه َم ْن ص َّل ٰى
ول« :إذا َسم ْع ُت ُم ُ
هلل َع َلي ِه بِ َها َع ْشر ًاُ ،ث َّم َس ُلوا ا َ
َع َلي صال ًة َص َّلى ا ُ
الج َّن ِة
هلل لِ َي ا ْل َو ِسي َل َةَ ،فإن ََّها َم ْن ِز َل ٌة في َ
ْ
ٰ
َّ
َ ِ
ال َت ْنب ِغي إلاَّ لِ َعب ٍد ِم ْن ِعب ِ
اد اهللِ َو َأ ْر ُجو َأنْ َأ ُك َ
ت َل ُه
الو ِسي َل َة َح َّل ْ
ون َأنا ُه َوَ ،ف َم ْن َسأ َل ل َي َ
َ
َ
ْ

اع ُة» .رواه مسلم.
َّ
الش َف َ

ول اهلل ^ َق َ
ري رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
الَ :
1038/6ــ َع ْن أبي سعيد ُ
«إذا
الخ ْد ّ

ُ
الم ِّ
سمع ُت ُم ال ِّندا َء ُ
ؤذ ُن» .متفق عليه.
فقو ُلوا َك َما
يقول ُ
ْ

«م ْن َق َ
ول اهلل ^ َق َ
1039/7ــ َو َع ْن َجابِ ٍر رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس َ
ين َي ْس َم ُع
ال ِح َ
الَ :
ِِ
الد ْعو ِة ال َّتام ِةَ ،و َّ ِ ِ ِ ِ
الو ِسي َل َة َوا ْل َف ِ
ضي َل َة،
َّ
الصالة ا ْل َقائ َمة ،آت ُم َح َّمد ًا َ
ال ِّندَ ا َء :ال ّلهم َر َّب هذه َّ َ

ام ِة» .رواه البخاري.
ت َل ُه َش َف َ
َو ْاب َع ْث ُه َم َقام ًا َم ْح ُمود ًا ا َّل ِذي َو َع ْدتَهَ ،ح َّل ْ
اعتي َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
اص رضي اهلل عنه َع ِن ال َّنبِ ِّي ^ َأن َُّه َق َ
 1040/8ــ َو َع ْن َس ْع ِد ْب ِن َأبي َو َّق ٍ
«م ْن
الَ :
َق َ
وحدَ ُه ال َش ِر َ
يك َل ُهَ ،و َأنَّ ُم َح َّمد ًا
ال ِح َ
الم َؤ ِّذ َنَ :أ ْش َه ُد َأنْ ال إل َه إلاَّ ا ُ
هلل ْ
ين َي ْس َمع ُ
َعب ُد ُه َو َر ُسو ُل ُهَ ،ر ِ
رب ًاَ ،وبِ ُم َح َّم ٍد َر ُسو ً
باإلسال ِم ِدين ًاُ ،غ ِف َر َل ُه َذن ُْب ُه».
ض ُ
يت باهلل ّ
الَ ،و ْ
ْ
رواه مسلم.

هداية أ
الحاديث:

على عدد من السنن املأثورة واآلداب الشرعية في األذان ،وهي:
اشتملت األحاديث ٰ

الصالة« »..حي
على َّ
 )1إجابة المؤذن ،بترديد َما يقوله المؤذن ،إلاَّ في قوله« :حي ٰ
على
على الفالح» فنقول كلمة االستعانة« :ال حول وال قوة إلاَّ باهلل» ،أي عزمنا ٰ
ٰ
يارب.
اإلجابة باالستعانة بك
ِّ

على رسول اهلل ^ عند الفراغ من األذان مباشرة.
 )2استحباب َّ
الصالة ٰ

أعلى درجة في الجنة ،والدعاء له أن يبعثه اهلل
 )3سؤال الوسيلة لرسول اهلل^ ،وهي ٰ
مقام ًا محمود ًا يحمده عليه الخلق كلهم ،وهو مقام الشفاعة يوم القيامة.
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على هذه السنن سبب لغفران الذنوب ،وسبب لنيل شفاعة الرسول
 )4إن المحافظة ٰ
^.

الَ :ق َ
1041/9ــ َع ْن أنس رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
بين
ول اهلل ^ُّ :
رد َ
«الد َع ُاء ال ُي ُّ
األذ ِ
َ
امة» .رواه أبو داود والترمذي وقال :حديث حسن.
ان واإل َق َ

هداية الحديث:

 )1اغتنام األوقات الفاضلة عند الدعاء.

على الرسول
 )2بيان أدب الدعاء ،وهو أن يقدم العبد قبله المحامد ،والصالة والسالم ٰ
ستحب للسامع أن يجيب المؤذن ،وهذا
^ ،فإنه
أرجى لإلجابة؛ فانظر كيف ُي َ
ٰ
على َر ُسول اهلل ^ ،ويسأل اهللَ َل ُه
على اهلل تبارك
ٌ
وتعالىُ ،ث َّم يص ِّلي ٰ
ٰ
نوع من الثناء ٰ
أحرى إلجابة دعائه بعد األذان.
الوسيلة ،فيكون ذلك
ٰ

تنبـيــه:

اعتنى العلماء في
تعالى المأثور في السنة النبوية،
لما كان األذان من ذكر اهلل
ّ
ٰ
ٰ

على أن األذان ينتهي عند قول المؤذن
المذاهب الفقهية كلها بضبط ألفاظه ،واتفقوا ٰ

في آخره« :ال إله إال اهلل».

على رسول اهلل وسؤال الوسيلة له
وما ورد في األحاديث المتقدمة من الصالة ٰ

حتى تصير كأنها من األذان،
فإنما هو من سنن األذان التابعة له ،وال يجوز الجهر بها ٰ
ِّ
بي ^ الذي ُف ِعل في زمانه أنه كان ُي َّ
المؤذن والسامعون
ؤذن ،ثم يص ِّلي
فهدي ال َّن ِّ
سر ًا ،ومن فعل خالف ذلك فقد خالف السنة النبوية ،وخرج عن
على رسول اهلل ^ ّ
ٰ
ِّ
على لزوم
المؤذنون من مخالفة الهدي النبويَ ،و ْل
مذاهب األئمةَ ،ف ْليحذ ِر
ُ
يحرصوا ٰ
السنة ،فإنها خير وبركة.
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َق َ
تعالى ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾ [العنكبوت.]45 :
ال اهلل
ٰ

فوائد آ
الية:

على الوجه األكمل
تنهى عن الفحشاء والمنكر هي التي يقيمها
ُ
َّ )1
العبد ٰ
الصالة التي ٰ
الصالة بقلب حاضر،
على هدي صفة صالة النبي ^ ،فيدخل َّ
باطن ًا وظاهر ًاٰ ،
يؤديها بجميع أركانها وشروطها وواجباتها وسننها.
ّ

الصالة
على الذنوب والمنكرات سبب ُّ
الصالة ،فكما أن َّ
يصده عن َّ
 )2إن إقامة العبد ٰ
الصالة ،وعن ُ
األنْس
تنهى عن َّ
تنهى عن الفحشاء والمنكر ،فإن الفحشاء والمنكر ٰ
ٰ
بها والرغبة فيها.
الَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
1042/1ــ َو َع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ول اهلل ^ َي ُق ُ
ول:
اب َأ َح ِد ُكم َيغْ َت ِس ُل ِم ْنه ُك َّل َيو ٍم َخمس َمر ٍ
َ
«أ َر َأ ْي ُت ْم َل ْو َأنَّ ن َْهر ًا بِ َب ِ
اتَ ،ه ْل َي ْب َق ٰى ِم ْن
ْ
ْ َ َّ
ِ
الص َلو ِ
َد َرنِ ِه َشي ٌء؟» َقا ُلوا :ال َي ْب َقى ِم ْن َد َرنِ ِه َشي ٌءَ ،ق َ
الخ ْم ِ
ات َ
س،
الَ « :فذل َك َمث َُل َّ َ
ٰ
ْ
ْ
َي ْم ُحو اهللُ بِ ِه َّن َ
متفق عليه.
الخ َطا َيا»ٌ .
الص ِ
الَ :ق َ
وع ْن جاب ٍر رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
لوات
1043/2ــ َ
ول اهلل ^« :مث َُل َّ
كل يو ٍم َخمس َمر ٍ
ٍ
لى َب ِ
الخ ْم ِ
أح ِد ُك ْم ،يغْ ُ
منه َّ
َ
ات».
تسل ُ
اب َ
ْ َ َّ
س َك َمث َِل ن َْه ٍر َجار َغ ْم ٍر َع ٰ
رواه مسلم.

الغمر :بفتح الغين المعجمة :الكثير.

غريب الحديث:

درنه :وسخه ،فالدرن هو :الوسخ والقذر.

هداية أ
الحاديث:

نقي ًا من
 )1الصلوات الخمس يمحو اهلل ّ
بهن الخطاياَ ،ح َّت ٰى يصير العبد بها طاهر ًا ّ
الذنوب.
يسهل فهم المسألة.
 )2ضرب المثال عند التعليم ِّ
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على الوجه الشرعي الصحيح ،يكون
على حسب قيام العبد بحق َّ
الصالة وأدائها ٰ
ٰ )3
ِ
ثواب
يجتهد المؤمن بتعلم صفة صالة النبي ^ ،ليكون َل ُه
تكفير الذنوبَ .ف ْل
ُ
مح ِو الخطايا.

ٍ
رج ً
امرأة ُق ْب َل ًة ،فأت َٰى
اب ِمن
أص َ
ال َ
1044/3ــ َع ْن ابن مسعود رضي اهلل عنه :أنَّ ُ
َ
تعالى﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮱ
فأنزل اهلل
فأخبر ُه،
بي ^،
َ
ٰ
ال َّن َّ
ألي هذا؟ َق َ
ميع َّأمتي
ال« :لِ َج ِ
ﯓ ﯔ ﯕ﴾ [هود ]114 :فقال َّ
الر ُج ُلَ :
هم» .متفق عليه.
ُك ِّل ْ

هداية الحديث:

تعالى باألمة المحمدية ،حين شرع لها الحسنات التي تمحو
 )1إظهار رحمة اهلل
ٰ
السيئات ،وتك ّفر الخطيئات ،فلله تعالى الحمد أو ً
ال وآخر ًا ،ظاهر ًا وباطن ًا.
ٰ
 )2األصل في جميع األحكام الشرعية أنها عامة لجميع األمة ،إلاَّ َما ورد دليل
تعالى﴿ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾
خصوصية بشخص معين ،مثل قوله
ٰ

ونحو ذلك ،فالعبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب.
ول اهلل ^ َق َ
1045/4ــ َع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
ات
ال:
لو ُ
َّ
«الص َ
والجمع ُة إلى ُ ِ
ُغش َ
ارةٌ لما بي َن ُه َّنَ ،ما َل ْم ت َ
الك َبائر» .رواه مسلم.
الج ُم َعة ،ك َّف َ
ْ
الخم ُ
سٰ َ ُ ُ ،

غريب الحديث:
تُغْ َ
ش :ت ُْؤ َت.

هداية الحديث:

 )1الكبائر ال تك َّفر إلاَّ بالتوبة الخاصة ،أما الصغائر فهي التي تك َّفر بالصلوات
ونحوها من الطاعات.
 )2تعظيم قدر الجمعة والجماعات فهي من أسباب الرحمات والكفارات.
َ
ان رضي اهلل عنه َ
عثمان ِ
بن ع ّف َ
َ
رسول اهلل ^ يقول:
قالَ :س ِم ْع ُت
1046/5ــ وعن
وع َها ،إلاَّ
وع َها َو ُر ُك َ
«ما ِم ِن امرئ ُم ْس ِلمٍ ت َْح ُض ُر ُه َصال ٌة َم ْك ُتو َب ٌةَ ،ف ُي ْح ِس ُن ُو ُضو َء َها َو ُخ ُش َ
الذن ِ
ار ًة لِ َما َق ْب َل َها ِم َن ُّ
الد ْه َر ُك َّل ُه» .رواه مسلم.
ُوب ،ما َل ْم ت ُْؤ َت َكبِ َير ٌة ،وذلِ َك َّ
كانَت َك َّف َ
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 )1إن إحسان الوضوء والصالة سبب عظيم لتكفير الخطايا والذنوب الصغائر.
الصالة َق َ
تعالى ﴿ :ﭑ
ال
على أهميته ،فهو روح َّ
ٰ
 )2ذكر الخشوع في الحديث للتنبيه ٰ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﴾.
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 188ــ باب ف�ضل �صالة ال�صبح والع�صر
ول اهلل^ َق َ
 1047/1ــ َع ْن أبي موسى رضي اهلل عنه أنّ َر ُس َ
«من ص َّل ٰى
الَ :
ٰ
الج َّن َة» .متفق عليه.
الب ْر َد ْي ِن َد َخ َل َ
َ
البردان :الصبح والعصر.

قالِ :
َ
بن ُرؤَ ْيب َة رضي اهلل عنه َ
مار َة ِ
رسول اهلل
سم ْع ُت
زهي ٍر ُع َ
1048/2ــ وعن أبي ْ
ُ
الش ْم ِ
س َو َق ْب َل ُغ ُروبِ َها» َي ْعني ال َف ْج َر
^
ار َأ َحدٌ ص َّل ٰى َق ْب َل ُطلوعِ َّ
يقولَ « :ل ْن َي َ
لج ال َّن َ
الع ْص َر .رواه مسلم.
َو َ

هداية أ
الحاديث:

على صالتَي الفجر والعصر سبب لدخول الجنة ،والنجاة من عذاب
 )1المحافظة ٰ

تعالى ﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ [آل عمران.]185 :
النار ،قال
ٰ
 )2فضيلة خاصة لصالة الفجر كون القراءة فيها مشهودة من المالئكة ﴿ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ﴾ [اإلسراء.]78 :
تعالى:
الوسطى في قوله
الصالة
لما ُخ ّصت بالذكر ،فهي َّ
 )3فضيلة صالة العصرّ ،
ٰ
ٰ
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ [البقرة.]238 :
قالَ :
ان رضي اهلل عنه َ
ُ
1049/3ــ وعن ُج ْن ُد ِ
ب بن ُس ْف َي َ
«م ْن
قال
رسول اهلل ^َ :
ابن َآد َم ال َيط ُلبــ َّن َك ا ُ
هلل ِم ْن ِذ َّمتِ ِه بِ َش ْي ٍء» .رواه
الص ْب َح َف ُه َو في ِذ َّم ِة اهللَ ،فان ُْظ ْر َيا َ
َص َّل ٰى ُّ
مسلم.

غريب الحديث:

ذمة اهلل :أمانه وعهده.

ال يطلبنك اهلل :ال تغدروا وال تعملوا عم ً
سيئ ًا ،ومن ذلك :فوات صالة الفجر
ال ِّ
تعالى بما عهد به إليكم.
في جماعة ،فيطالبكم اهلل
ٰ

هداية الحديث:

 )1صالة الفجر كالمفتاح لصالة النهار ،بل لعمل النهار كله.
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 )2فضيلة خاصة لصالة الفجر ،فمن ص ّ
الها َك َ
تعالى وعنايته.
ان في حفظ اهلل
ٰ
الَ :ق َ
1050/4ــ َع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
«يتعاقبون فيكم
ول اهلل ^:
ُ
الة الصبحِ َ ِ
ومالئكة بال َّن َهار ،ويجتمعون في َص ِ
ٌ
ٌ
مالئكة بال َّل ِ
الع ْص ِرُ ،ث َّم
يل،
وصالة َ
ُ
ُّ ْ
عر ُج الذين باتُوا فيكم ،فيسأ ُل ُه ُم ا ُ
أعلم بهمَ ،
عبادي؟ فيقولون:
هلل ،وهو ُ
كيف تركْ ُت ْم َ
َي ُ

متفق عليه.
وه ْم ُي َص ُّلون،
وهم ُي َص ُّلون»ٌ .
وأتيناهم ُ
ُ
كناهم ُ
تر ُ
َ

غريب الحديث:

يتعاقبون :هؤالء ينزلون وهؤالء يصعدون.
يعرج :يصعد.

هداية الحديث:

سخر مالئكة يتعاقبون فيهم أول النهار وآخره،
 )1إكرام اهلل
تعالى المؤمنين ،حين ّ
ٰ
إظهار ًا لشرف العباد وتنويه ًا بفضلهم.
 )2فضيلة صالتَي الفجر والعصر ،إذ ُخ ّصتا باجتماع المالئكة.
فائدة:

من هذا الحديث نعرف توقيت ًا مهم ًا ،وهو بيان وقت األذكار الشرعية ،التي تُقال

إلى طلوع الشمس ،ووقت
في الصباح والمساء ،فوقت أذكار الصباح :بعد الفجر ٰ

إلى غروب الشمس.
أذكار المساء :بعد العصر ٰ
ِ
 1051/5ــ وعن َجري ِر ِ ِ
بي
بن عبد اهلل َ
لي رضي اهلل عنه قال :ك ّنا عندَ ال َّن ِّ
الب َج ِّ
َ
الب ْد ِر ،فقال« :إن َُّك ْم َس َت َر ْو َن َر َّب ُك ْم َكما ت ََر ْو َن هذا ال َق َم َر ،ال
إلى ال َق َم ِر َل ْي َل َة َ
^َ ،ف َنظ َر ٰ
ال تُغْ َلبوا َعلى َص ٍ
َ
ِِ ِ
الش ْم ِ
ُض ُام َ
ت َ
سَ ،و َق ْب َل
الة َق ْب َل ُط ُلوعِ َّ
ون في ُر ْؤ َيتهَ ،فإن ْ
اس َت َط ْع ُت ْم أنْ َ ُ
ٰ
ٍ
َ
إلى ال َق َم ِر َل ْي َل َة َأ ْر َب َع َعشْ َرةَ».
ُغ ُروبِ َها َفاف َْع ُلوا»ٌ .
متفق عليه .وفي روايةَ « :ف َنظ َر ٰ

غريب الحديث:

ال تضامون :ال يلحقكم ضيم ،وهو المشقة والتعب.
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هداية الحديث:

ربهم عيان ًا في الجنة ،فهذا من أجل نعيم أهل الجنة
 )1إثبات رؤية المؤمنين َّ
َ
وأعظمه.
على أداء صالة الفجر وصالة العصر من أسباب التوفيق لرؤية اهلل
 )2إن المحافظة ٰ
تعالى في الجنة.
ٰ

يصدق خبر َر ُس ِ
ول اهلل ^ الثابت ،وال يعترض عليه بعقله ،فيقول:
 )3المؤمن
ّ
تعالى؟! فهذا التسليم هو شأن المؤمن في جميع أخبار
نرى اهلل
كيف يمكن أن ٰ
ٰ

الشرع.

الَ :ق َ
1052/6ــ َع ْن ُب َر ْيدَ ة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
«م ْن ت ََر َك َصالة
ول اهلل ^َ :
الع ْصر َف َق ْد َح َ
بط عم ُل ُه» .رواه البخاري.
َ

غريب الحديث:

حبط :بطل أجره.

هداية الحديث:

رده.
 )1عظم شأن صالة العصر ،فهي ميزان ل َقبول العمل أو ّ
 )2من ترك صالة العصر فقد بطل أجره.
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 189ــ باب ف�ضل الم�شي �إلى الم�ساجد

«من غدَ ا إلى المس ِ
 1053/1ــ َع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ ال َّنبي ^ َق َ
جد
الَ :
ْ
ٰ
َّ
أعد ا ُ
الج َّن ِة ن ُُز ً
اح» .متفق عليه.
احَّ ،
هلل َل ُه في َ
أو َر َ
أو َر َ
ال ُك ّلما َغدَ ا ْ

 1054/2ــ َع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ ال َّنبي ^ َق َ
تطه َر في بيتِ ِه ُث َّم
الَ :
«م ْن ّ
َّ
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
إحداها
ْضي فريض ًة من
فرائض اهللَ ،كان ْ
َت ُخ ْط َوات ُُه ْ
إلى بيت من بيوت اهللَ ،ليق َ
مضى ٰ
ٰ
واألخرى ت َْر َف ُع َد َر َج ًة» .رواه مسلم.
ت َُح ُّط خطيئ ًة،
ٰ

غريب الحديث:

غدا :ذهب صباح ًا.

راح :ذهب في العشي بعد الظهر.
نز ً
ال :الضيافة.

هداية أ
الحاديث:

إلى المساجد سبب لتكفير الخطيئات ورفع الدرجات.
 )1المشي ٰ
على
على لزوم الجماعة ،لتحصيل األجر العظيم المرتب ٰ
 )2الترغيب في المحافظة ٰ
العمل اليسير.
تطهر في بيته ،وهذا من
 )3األجر التام الموعود عليه في الحديث إنما هو لمن َّ
إلى المسجد.
فضيلة الوضوء في البيت ثم المضي ٰ
كان َر ُج ٌل ِم َن َ
ُ
ب رضي اهلل عنه َ
كع ٍ
قالَ :
األن َْصا ِر ال َأ ْع َل ُم
بي بن ْ
1055/3ــ وعن أ ِّ
ِ
َت ال ت ُْخ ِط ُئ ُه َصالةٌ َ ،ف ِق َ
يل له :لو اش َت َر ْي َت ِح َمار ًا
الم ْس ِج ِد ِم ْن ُهَ ،وكان ْ
َ
أحد ًا َأ ْب َعدَ م َن َ
َركب ُه في َّ ِ
َ
ِ َ
إلى َج ْن ِ
الم ْس ِج ِد ،إنِّي
ب َ
الظ ْل َماء َوفي َ
ت َُ
الر ْم َضاء ،قال :ما َي ُس ُّرني أنَّ َم ْن ِزلي ٰ
َ
فقال
إلى َأ ْهلي،
ُأ ِر ُ
ب لي َم ْم َش َ
يد َأنْ ُي ْك َت َ
الم ْس ِج ِدَ ،و ُ
إلى َ
رجوعي إذا َر َج ْع ُت ٰ
اي ٰ
رسول اهلل ^َ « :ق ْد َج َم َع ا ُ
ُ
هلل َل َك َ
ذلك ُك َّله» .رواه مسلم.
1056/4ــ وعن جاب ٍر رضي اهلل عنه قالَ :خ َل ِ
المس ِج ِدَ ،ف َأ َر َاد َب ُنو
ت البِ َق ُ
اع َح ْو َل ْ
ِ
ِ
الم ْس ِج ِدَ ،ف َب َلغَ ذلِ َك النبي ^َ ،
يد َ
ون
فقال لهمَ « :ب َلغَ نِي َأن َُّك ْم ُت ِر ُ
َسل َم َة َأنْ َي ْن َتق ُلوا ُق ْر َب َ
َّ
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َأن َت ْن َت ِق ُلوا ُقر َب المس ِ
ذلكَ ،
َ
رسول اهللَ ،ق ْد َأ َر ْدنَا َ
فقال« :يا َبنِي
جد؟» .قالوا :نعم يا
َ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
آثار ُك ْم» فقالوا :ما َي ُس ُّرنَا أنّا ُك َّنا ت ََح َّو ْل َنا.
آثار ُك ْم ،د َ
َسل َم َة ،د َي َ
ُكتب ُ
تب ُ
يار ُك ْم ت ْ
ار ُك ْم ت ُْك ْ
وروى البخاري معناه من رواية أنس.
رواه مسلم،
ٰ

غريب الحديث:

الرمضاء :شدة الحر.

تكتب آثاركم :خطاكم وممشاكم.

هداية أ
الحاديث:

إلى المسجد ماشي ًا أفضل من المجيء إليه راكب ًا ،إلاَّ َإذا َك َ
ان في المشي
 )1المجيء ٰ
أمرين إلاَّ أخذ
بي ^ «أنه ما ُخ ِّير بين َ
مشقة ،فاألفضل هو األيسر ،ألن هدي ال َّن َّ
أيسرهماَ ،ما َل ْم يكن إثم ًا» .رواه البخاري عن عائشة رضي اهلل عنها.

على هذا العمل من اآلثار .وهذا من
ُ )2يكتب للعبد العمل الصالح ،وما يترتب ٰ
على عباده.
فضل اهلل
تعالى ٰ
ٰ

والسكنى حول المسجد،
على حضور الجماعة
ٰ
 )3حرص الصحابة رضي اهلل عنهم ٰ
إلى الخير واألجر ،فجدير بالمؤمن أن يقتدي بهم في المسابقة
وهذا من مبادرتهم ٰ

إلى الخيرات والصالحات الباقيات.
ٰ

الَ :ق َ
1057/5ــ َع ْن أبي موسى رضي اهلل عنه َق َ
ول اهلل ^« :إنَّ َ
ال َر ُس ُ
أعظ َم
ٰ
اس أجر ًا في الص ِ
ال َّن ِ
الصال َة َح َّت ٰى
فأب َع ُد ُهم ،والذي
الة ْأب َع ُد ُهم إليها
ينتظر َّ
َّ
ممشىْ ،
ُ
ٰ
ينام» .متفق عليه.
يص ِّل َيها َم َع اإلمام
أعظم أجر ًا من الذي ُيص ِّلي ُث َّم ُ
ُ

هداية الحديث:

 )1يكثر أجر العبادة بقدر حصول المشقة المأذون بها في أصل العبادة.
 )2إن تأخير صالة العشاء ،وصالتها َم َع اإلمام جماع ًة ،أعظم أجر ًا.

1058/6ــ وعن ُب َر ْيدَ َة رضي اهلل عنه ِ
بي ^ قالِّ :
ين في
الم َّشائِ َ
«بش ُروا َ
عن ال َّن ِّ
الق ِ
التام يو َم ِ
الظ َلم إلى المس ِ ِ
ُّ
يامة» .رواه أبو داود ،والترمذي.
َ
اجد بِال ُّنو ِر ِّ َ ْ
ٰ
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هداية الحديث:

إلى المساجد في ظلمة الليل أعطاه اهلل نور ًا
أتى ٰ
 )1الجزاء من جنس العمل ،فمن ٰ
تام ًا يوم القيامة.
َّ
على الطاعة،
 )2استحباب قرن العمل الصالح بأجره
المرغب فيه ،لتنشط النفوس ٰ
ِ
كر األعمال مقرون ًة
ويرغب الصالحون فيها ،فهذه وصية للمر ِّبين والمع ِّلمين :ذ ُ
بفضائلها.

قالَ :
«أ َ
رسول اهلل ^ َ
َ
 1059/7ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه َ ،أنَّ
ال َأد ُّل ُك ْم
ِ
رسول اهللَ ،
َ
هلل بِ ِه َ
قال:
لى يا
الخ َطا َياَ ،و َي ْر َف ُع بِ ِه َّ
لى َما َي ْم ُحو ا ُ
الد َر َجات؟» َقا ُلواَ :ب ٰ
َع ٰ
اج ِدَ ،وانْتِ َظار الص ِ
ِ
الم َس ِ
الم َكا ِر ِهَ ،و َك ْث َر ُة ُ َ
«إس َب ُ
الة َب ْعدَ
ُ َّ
إلى َ
لى َ
ْ
الخطا ٰ
اغ ا ْل ُو ُضوء َع ٰ
ِ
ِ ِ
الر ُ
الر َب ُ
باط» .رواه مسلم.
َّ
اطَ ،فذل ُك ُم ِّ
الصالةَ ،فذل ُك ُم ِّ

هداية الحديث:

على األقدامُ ،ليكتب أجر الخطا
على الجماعة في المسجد مشي ًا ٰ
 )1فضيلة المالزمة ٰ
إلى المساجد.
ٰ
على الخير.
على األعمال الصالحة الواردة في الشرع من المرابطة ٰ
 )2إن المداومة ٰ
بي ^ َق َ
1060/8ــ َع ْن أبي سعيد ُ
ال« :إ َذا رأي ُت ُم
الخ ْد ّ
ري رضي اهلل عنه عن ال َّن ِّ

باإليمانَ ،ق َ
ال اهلل  ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
الم َساجدَ فاشْ َه ُدوا َل ُه
الر ُج َل
ُ
َ
يعتاد َ
َّ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ [التوبة »]18 :اآلية ،رواه الترمذي وقال :حديث
حسن().

هداية الحديث:

على صدق إيمان العبد.
على شهود الجماعة في المساجد دليل ٰ
 )1المداومة ٰ

تعالى في
على صالح الرجل ،فالمؤمنون شهداء اهلل
ٰ
 )2إن شهادة أهل اإليمان دليل ٰ
األرض.

() الحديث إسناده ضعيف.

678

باب ف�ضـل انتظار ال�صالة

ال�صالة
 190ــ باب ف�ضل انتظار َّ

ول اهلل ^ َق َ
 1061/1ــ َع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
ال« :ال ُ
أح ُد ُك ْم
يزال َ
نقلب إلى ْ ِ ِ
ٍ
صالة َما َد َام ِ
الصالةُ» .متفق
في
أهله إلاَّ َّ
ت َّ
الصال ُة تحبِ ُس ُه ،ال ُ
يمنع ُه أن َي َ ٰ
عليه.
ُص ِّلي على ِ
ول اهلل ^ َق َ
1062/2ــ وعنه أنَّ َر ُس َ
ُ
أحد ُك ْم َما َد َام
ال:
«المالئكة ت َ
ٰ
ُ
في ُم َص ّ
ارحم ُه» .رواه
اغفر َل ُه ،ال ّلهم
ال ُه الذي َص َّل ٰى فيهَ ،ما َل ْم ُي ْح ِد ْث،
ْ
تقول :ال ّلهم ْ
البخاري.

غريب الحديث:

ِ
بمعنى :يحدث ذنب ًا ،أو المراد :حصول َما
يعص،
َما َل ْم ُي ْح ِد ْث :إما المراد :ما َل ْم
ٰ

ينقض الوضوء.

هداية أ
الحاديث:

انتظار
فالبقاء
على الخير،
ُ
الصالة بعد َّ
 )1فضيلة انتظار َّ
َ
الصالة ،فهذا من المرابطة ٰ
العبادة عبادة.
 )2البشارة بدعاء المالئكة بالمغفرة والرحمة لمن ص ّل ٰى وجلس في ُمص ّ
اله وهو
سخر المالئكة تدعو لهم.
على وضوء ،وهذا من رحمه اهلل بالمؤمنين أن ّ
ٰ
وفوتها األجر!!.
البر ّ
على من حرم َ
نفسه أبواب ِّ
فياحسرتاه ٰ
ِ ِ
َ
رسول اهلل ^ َّ َ
1063/3ــ وعن ٍ
أنس رضي اهلل عنه َأنَّ
إلى
أخ َر ل ْي َل ًة َصال َة ا ْلع َشاء ٰ
ِ
اس َو َر َق ُدواَ ،و َل ْم
ثم َأق َْب َل َع َل ْي َنا بِ َو ْج ِهه َب ْعدَ َما َص َّل ٰى ،فقال« :ص َّل ٰى ال َّن ُ
َش ْط ِر ال َّل ْي ِلَّ ،
تَزا ُلوا ِفي َص ٍ
وها» .رواه البخاري.
الة ُم ْن ُذ ان َت َظ ْرت ُُم َ

هداية الحديث:

َ
على ال َّناس.
 )1فضيلة تأخير صالة العشاء َما ل ْم يشق ذلك ٰ
 )2تبشير أهل اإليمان بفضل طاعتهم ،لدوام نشاطهم واستمرارهم عليها.
إلى الفجر ليس وقت ًا
إلى نصف الليل فحسب ،وما بعد ذلك ٰ
 )3وقت صالة العشاء ٰ
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لصالة مفروضة ،بل هو وقت قيام الليل ــ للنافلة والتهجد ــ فالواجب أن يحذر
إلى ما بعد نصف الليل كما هو شائع.
ال َّناس من تأخير صالة العشاء ٰ

فائدة:

معرفة منتصف الليل يكون بحساب الساعات الزمنية من أذان المغرب بغروب

إلى
إلى أذان الفجر بطلوع الفجر ،ثم ّ
على اثنين ،و ُيضاف ٰ
يقسم الحاصل ٰ
الشمس ٰ
ما بعد وقت المغرب .فمث ً
ال:
إذا كان المغرب يؤذن له في السابعة لي ً
ال ،والفجر في الرابعة فجر ًا ،فيتحصل

بينهما تسع ساعات ،فتكون النتيجة )4.5 = 2 ÷ 9( :أربع ساعات ونصف ،تُضاف
للسابعة مساء ،فيكون نصف الليل الساعة الحادية عشر والنصف لي ً
ال.
فليس شرط ًا في جميع أوقات العام أن يوافق نصف الليل الساعة الثانية عشرة
لي ً
ال كما هو شائع بين بعض الناس.
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َ
عن ِ
 1064/1ــ ِ
ابن ُع َم َر رضي اهلل عنهما َأنَّ
اع ِة
الج َم َ
رسول اهلل ^ قالَ :
«صال ُة َ
أفض ُل ِم ْن َص ِ
َ
متفق عليه.
ين َد َر َج ًة»ٌ .
الة ا ْل َف ِّذ بِ َس ْب ٍع َو ِع ْش ِر َ

 1065/2ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه قالَ :
ُ
الر ُج ِل
قال
رسول اهلل ^َ :
«صال ُة َّ
ف َعلى َصالتِ ِه في بيتِ ِه َوفي س ِ
في َجم َ ٍ
ين ِ
ُضع ُ
ض ْعف ًاَ ،وذلِ َك َأنَّه
وق ِه َخ ْمس ًا َو ِع ْش ِر َ
ُ
َ
اعة ت َّ
َْ
ٰ
ِ
َ َ
الصالةَُ ،ل ْم َي ْخ ُط
الم ْس ِجد ،ال ُي ْخ ِر ُجه إلاَّ َّ
إلى َ
َإذا ت ََو َّضأ َفأ ْح َس َن ا ْل ُو ُضو َءُ ،ث َّم َخ َر َج ٰ
ِ
ِ
المالئِ َك ُة
َخ ْط َو ًة إلاَّ ُرف َع ْت َله َبها َد َر َج ٌةَ ،و ُح َّط ْت َع ْن ُه بِ َها َخطي َئ ٌةَ ،فإذا َص َّل ٰى َل ْم ت ََز ِل َ
ُ
ُص ِّلي َع َل ْي ِه َما َد َام في ُم َص َّ
ارح ْم ُه.
اله ،ما لم ُي ْح ِد ْث،
ت َ
تقول :ال ّلهم َص ِّل َع َل ْي ِه ،ال ّلهم َ
ٍ
َو َ
ال َي َز ُ
َ».متفق عليه .وهذا لفظ البخاري.
الصالة
ٌ
ال في َصالة َما ا ْن َت َظ َر َّ

غريب الحديث:
الفذ :الفرد.

هداية أ
الحاديث:

 )1صالة الجماعة من أفضل العبادات ،لما فيها من الفضائل المنوعة ،ومن ذلك:
على صالة المنفرد.
تضعيف األجر العظيم ٰ
إلى عباده المؤمنين بأيسر طريق ،فر ّتب
 )2فضل اهلل واسع ،ورحمته شاملة ،أوصلها ٰ
على العمل اليسير.
األجر الكبير ٰ
فائدة:

ال منافاة بين الحديثين في األجر (بسبع وعشرين) و (خمس وعشرين) ،بل يؤخذ

باألجر الزائد لزيادة الفضل.

قالَ :أتَى ال َّنبي ^ ُ َ
َ
وعنه َ
س
عمى ،فقال :يا
 1066/3ــ
ُ
رسول اهللَ ،ل ْي َ
رج ٌل أ ٰ
َّ
ٰ
َ
ص َل ُه َف ُي َص ِّل َي في َب ْيتِ ِه،
الم ْس ِج ِدَ ،ف َس َأ َل
لي َقائِدٌ ُيق ُ
رسول اهلل ^ َأنْ ُي َر ِّخ َ
إلى َ
ودني ٰ
«ه ْل تَسمع ال ِّندَ ا َء بِالص ِ
ص َل ُهَ ،ف َل َّما َو َّلى َد َعا ُهَ ،ف َ
الة؟» قال :ن ََع ْم ،قال:
قال ُلهَ :
َف َر َّخ َ
َّ
ْ َ ُ
ٰ
« َف َأ ِج ْب» .رواه مسلم.
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 1067/4ــ وعن ِ
س المعر ِ
عبد اهلل ــ َو ِق َ
وف بِ ْاب ِن ُأ ِّم َم ْك ُتو ٍم
يلَ :ع ْمرو ــ ْب ِن َق ْي ٍ َ ْ ُ
والس َباعِ َ ،
رس َ
الم َؤ ِّذ ِن رضي اهلل عنه َأن َُّه َ
فقال
الم ِدي َن َة َكثِ َير ُة َ
قال :يا ُ
ول اهلل ،إنَّ َ
ُ
اله َو ِّام ِّ
ِ
ُ ُ
لى ال َفالحِ َ ،ف َح َّيه ً
ال».
على َّ
الصالةَ ،ح َّي َع ٰ
رسول اهلل ^« :ت َْس َم ُع َح َّي ٰ
«ح َّي َهال»َ :
ٍ
تعال.
حسن.
رواه أبو داود بإسناد
ومعنى َ
ٰ

هداية أ
الحاديث:

 )1وجوب صالة الجماعة ،ألدلة قرآنية نبوية كثيرة ،ومن ذلك :أنَّ َر ُس َ
ول اهلل ^
على البصير؟!
على الضرير ،فكيف تكون ٰ
أوجبها ٰ
ِ )2
العبرة بوجوب صالة الجماعة في المسجد سماع النداء بالصوت الطبيعي
المعتاد ،دون مكبرات الصوت.
ِ )3
العبرة بالجماعة شهودها بالمساجد ،حيث تُقام الصلوات عادة ،وال يكفي جماعة
على
البيت ،ألن النصوص الشرعية ،والمقاصد المرعية ،في القرآن ُّ
والس َّنة ،تدل ٰ
وجوب الصلوات مع الجماعة في المسجد ،رحم ًة من اهلل بعباده ،ليعظم األجر

باالجتماع ،وتتآلف القلوب برفقة الجماعة.

ال« :والذي ِ
ول اهلل ^ َق َ
1068/5ــ َع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
نفسي
ب َفيح َت َط ُبُ ،ثم آمر بالص ِ
رج ً
الة ُفي َّ
ال
َبي ِد ِهَ ،ل َق ْد َه َم ْم ُت أن ُآم َر َ
آمر ُ
َّ ُ َ َّ
بح َط ٍ ُ ْ
ؤذ ُن َلهاُ ،ث َّم َ
ٍ
اسُ ،ث َّم ُأخالِ َ
َهم» .متفق عليه.
رجال
إلى
َف َي ُؤ َّم ال َّن َ
ِّ
فأحر َق عليهم بيوت ْ
ف ٰ

غريب الحديث:

الصالة وأرجع إليهم
أخالف :آتيهم من خلفهم ،أو أخالف َما أظهرت من إقامة َّ

الصالة بمعاقبتهم.
على غفلة ،أو
بمعنى أتخلف عن َّ
ٰ
فآخذهم ٰ

هداية الحديث:

ِ
العقاب،
يهم بهذا
بي ^ َل ْم َّ
 )1وعيد شديد لمن ترك الجماعة من غير عذر ،ألن ال َّن َّ
وهو تحريق بيوت من يتخلف عن الجماعة ،إلاَّ لترك أمر واجب.
 )2رحمة الرسول ^ بأمته ،حين ّ
وبين لهم الوعيد المترتب
حذرهم من مخالفة أمرهّ ،
على معصيته.
ٰ
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ابن َمس ٍ
عود رضي اهلل عنه قالَ :م ْن سر ُه َأن َي ْل َقى ا َ
ِ
تعالى غد ًا
هلل
 1069/6ــ
َّ
وعن ِ ْ
ٰ
ٰ
هؤ ِ
ِ
ِ
الء الص َل ِ
بهنَ ،فإنَّ ا َ
هلل َش َر َع لِ َنبِ ِّي ُك ْم ^
لى ُ
واتَ ،ح ْي ُث ُي َن َ
اد ٰى َّ
ّ
ُم ْسلم ًاَ ،ف ْل ُي َحاف ْظ َع ٰ
دىَ ،و َلو َأن َُّك ْم ص َّل ْي ُتم في ُب ُيوتكم كما ُي َص ّلي هذا
اله ٰ
اله ٰ
دىَ ،وإن َُّه َّن ِمن ُس َن ِن ُ
ُس َن َن ُ
الم َت َخ ِّل ُ
ف في َبيتِ ِه َل َت َركتم ُس َّنة َنبِ ِّيكمَ ،و َلو ت ََرك ُتم ُس َّن َة َنبِ ِّي ُكم َل َض َل ْل ُت ْمَ ،و َل َق ْد َر َأ ْي ُت َنا وما
ُ
ف َعنها إلاَّ م ِ
وم ال ِّن َف ِ
َي َت َخ َّل ُ
اق ،ول َقد َ
الر ُج َل ْي ِن
ؤتى بِ ِهُ ،ي َه َ
ناف ٌق َم ْع ُل ُ
ُ
اد ٰى َب ْي َن َّ
كان َّ
الر ُج ُل ُي ٰ

الص ِّ
ف .رواه مسلم.
َح َّت ٰى َ
يقام في َّ

ٍ
َ
رواية له قال :إنَّ
الهدَ ٰى
وفي
الهدَ ٰىَ ،وإنَّ ِمن ُس َن ِن ُ
رسول اهلل ^ َع َّل َم َنا ُس َن َن ُ
الم ِ
سج ِد ا َّلذي ُي َؤ َّذ ُن فيه.
َّ
الصال َة في َ

غريب الحديث:

هادى :يتمايل ،يمشون به رويد ًا.
ُي ٰ

هداية الحديث:

ينادى عليها ،وهي المساجد،
على صالة الجماعة في المكان الذي
ٰ
 )1إن المحافظ َة ٰ
سبب لحسن الخاتمة.

على العبد المؤمن التسليم
بي ^ فهو
ٰ
 )2كل َما َّ
صح عن ال َّن ِّ
هدى ونور ،فالواجب ٰ
الهدى والخير.
ألمر الرسول ^ ،واالنقياد لسنته ،ففيها كل
ٰ

 )3االنحراف عن السنة النبوية سبب للضالل والزيغ.
ُ
عالمة للمنافقين ،وإن شهود
على التخلف عن صالة الجماعة
 )4إن المداوم َة ٰ

أي الغاد َي ْين أنت؟!
الجماعة ــ ولو مع المشقة ــ عالمة للمؤمنين الصادقينَ .ف ُّ
سمع ُت َر ُس َ
الدرداء رضي اهلل عنه َق َ
«ما
ال:
1070/7ــ َع ْن أبي ّ
ول اهلل ^ يقولَ :
ْ
ثالثة في ٍ
ٍ
اس َت َ
الش ْي ُ
طان .فعليكم
حوذ
ِمن
عليهم َّ
قرية وال َب ْد ٍو ال ُت َق ُ
فيهم َّ
الصال ُة إلاَّ قد ْ
ُ
ام ُ
يأك ُل ِّ
اع ِة ،فإنَّما ُ
القاصي َة» .رواه أبو داود بإسناد حسن.
ئب من الغَ نم
بالج َم َ
َ
الذ ُ
َ
القاصية :البعيدة المنفردة عن الغنم.
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هداية الحديث:

 )1األمر بالجماعة واالئتالف ،وترك الفرقة واالختالف ،فالشرود عن الجماعة
سبب للهلكة.

الش َّ
اذ عن الجماعة بالشاة التي تبتعد عن راعيها ورفيقاتها ،فيأكلها
بي ^ َّ
ّ )2
شبه ال َّن ُّ
وصى بها المسلم أن يلزم منهج الحق ،وال َّ
يشذ عن طريقة
الذئب ،فالوصية التي ُي
ٰ
أهل السنة والجماعة.

َ
إلى المجتمعين
على المتفرقين باألهواء ،وال سبيل ل ُه ٰ
 )3إنما يستحوذ الشيطان ٰ
الهدى.
على
ٰ
ٰ

فائـدة:

ذكر الحافظ ابن حجر العسقالني في (فتح الباري شرح صحيح البخاري) بحث ًا
نفيس ًا حول فوائد صالة الجماعة وحكمة مضاعفة األجر فيها ،وإليك ملخص

تعالى ــ« :فأولها إجابة المؤذن ،والتبكير إليها ،والمشي
ما أورده ،قال ــ رحمه اهلل
ٰ
إلى المسجد بالسكينة ،ودخول المسجد داعي ًا ،وصالة التحية ،وانتظار الجماعة،
ٰ
وصالة المالئكة عليه واستغفارهم له ،وشهادتهم له ،وإجابة اإلقامة ،والسالمة من
الشيطان حين يفر عند اإلقامة ،والوقوف منتظر ًا اإلحرام ،وإدراك تكبيرة اإلحرام،

وتسوية الصفوف وسد فرجها ،وجواب قول «سمع اهلل لمن حمده» ،واألمن من
السهو غالب ًا ،وحصول الخشوع ،وتحسين الهيئة ،واحتفاف المالئكة به ،والتدرب
على تجويد القراءة وتعلم األركان ،وإظهار شعائر اإلسالم ،وإرغام الشيطان

ورد السالم على اإلمام،
على العبادة ،والسالمة من صفة النفاق،
باالجتماع
ّ
ٰ
واالنتفاع باجتماعهم مع عود بركة الكامل على الناقص ،وقيام نظام األلفة بين
الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات ،فهذه خمس وعشرون خصلة،
وبقي أمران يختصان بالجهرية ،وهما :اإلنصات عند قراءة اإلمام ،والتأمين عند

تأمينه ،واهلل أعلم».
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 192ــ باب الحثِّ على ح�ضور الجماعة في ال�صبح والع�شاء
سمعت َر ُس َ
ان رضي اهلل عنه َق َ
عثمان ِ
بن ع ّف َ
َ
ول اهلل ^ يقول:
ال:
1071/1ــ َع ْن
ُ
« َم ْن َص َّلى ِ
ام نِ َ
اع ٍة،
بــح في َج َم َ
العشا َء في َج َم َ
اع ٍة فكأنَّما َق َ
صف ال َّل ْي ِلَ ،و َم ْن َص َّل ٰى ُّ
الص َ
ٰ
فكأنَّما َص َّل ٰى ال َّل َ
يل ك َّل ُه» .رواه مسلم.
الَ :ق َ
ان رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
عثمان ِ
بن ع ّف َ
َ
ول اهلل ^:
وفي رواية الترمذي َع ْن
ليلة ،و َم ْن َص َّلى ِ
ِ
ف ٍ
قيام نص ِ
العشا َء وال َف ْج َر في
« َمن شهدَ العشا َء في جماع ًة كان له ُ ْ
ٰ
جماعة ،كان ُله كقيا ِم ٍ
ٍ
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
ليلة» .قال الترمذي:
ٌ
ٌ

هداية الحديث:

 )1تخصيص الفجر والعشاء بالذكر ،لما فيهما من عظيم األجر.
تعالىَ ،ف َنال أجر
على الجماعة في الفجر والعشاء إال موفَّق أعانه اهلل
ٰ
 )2ال يحافظ ٰ
شهودهما.
ول اهلل ^ َق َ
1072/2ــ َع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
َ
يعلمون ما
ال« :ولو
ِ
والصبحِ َ
متفق عليه .وقد سبق بطوله.
ألت َْو ُهما َولو َح ْبو ًا»ٌ .
في َ
الع ْتمة ُّ
ِ
الَ :ق َ
وع ْن ُه َق َ
ال َر ُس ُ
«ليس صال ٌة َ
قين من
على
ول اهلل ^:
1073/3ــ َ
المناف َ
َ
أثقل ٰ
والع ِ
الة ال َفج ِر ِ
َص ِ
شاء ،ولو يع َلمون ما فيهما َ
ألت َْو ُهما ولو َح ْبو ًا» .متفق عليه.
ْ
ُ

غريب الحديث:

العتمة :هي صالة العشاء ،ألنها تكون في ظلمة الليل.
على األرض.
حبو ًا :زحف ًا ،كما يحبو الصبي الصغير ٰ

هداية أ
الحاديث:

 )1إن جهل العبد باألجر العظيم ،مع ضعف اإلرادة ،سبب للتهاون في الطاعة
والعبادة.

ِّ
ٌ
المشاق في العبادة ،وإن المداومة
لتحمل
باعث
 )2اإليمان الصحيح في قلب العبد
ُّ
ِ
ُ
صحة اإليمان وصدقه.
عالمة
على جماعة الفجر والعشاء،
ٰ
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 193ــ باب أ
المر بالمحافظة على ال�صلوات المكتوبات
والنهي أ
َركهن
الكيد والوعيد ال�شديد في ت ّ
َق َ
تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ [البقرة ،]238 :وقال
ال اهلل
ٰ
تعالى ﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾ [التوبة.]5 :
ٰ

هداية آ
اليات:

على الصلوات ،والعناية الخاصة بصالة العصر ،فهي
 )1الترغيب في المحافظة ٰ
فسرها بذلك َر ُس ُ
ول اهلل ^.
الصالة
الوسطىَّ ،
ٰ
على صدق توبة العبد.
 )2إن إقامة الصالة دليل ٰ
ٍ
َ
مسعود رضي اهلل عنه َ
وعن ِ
ِ
رسول اهلل ^َ :أ ُّي
لت
ابن
1074/1ــ
قالَ :س َأ ُ
األع َم ِ
ال َأف َ
قلت:
الوالِدَ ْي ِن» ُ
لى َوقْتِ َها» ُ
ْ
ْض ُل؟ قالّ :
ثم َأ ُّي؟ قال« :بِ ُّر َ
قلتَّ :
«الصال ُة َع ٰ
ُث َّم َأ ُّي؟ قالِ :
«الج َه ُاد في َسبِ ِ
متفق عليه.
يل اهلل»ٌ .

هداية الحديث:

على تفاضل األعمال الشرعية؛ فالعبادات بعضها أفضل من بعض ،والعبد الفقيه
 )1التنبيه ٰ
من يفعل العبادة الفاضلة في وقتها المناسب ،فكل عبادة بحسب وقتها تكون أفضل.
تعالى ،فهو سبحانه يحب األعمال كما يحب العاملين.
 )2إثبات محبة اهلل
ٰ
على وقتها المستحب شرع ًا هو األفضل ،فمن الصلوات ما ُيطلب
 )3الصالة ٰ
تقديمها كالفجر والعصر والمغرب ،ومن الصلوات ما يكون تأخيرها أفضل،
على الناس.
كالظهر عند شدة الحر ،والعشاء أحيان ًا ما لم يشق ٰ
الَ :ق َ
عمر رضي اهلل عنهما َق َ
ال َر ُس ُ
 1075/2ــ َع ْن ِ
اإلسالم
ول اهلل ^ُ « :بنِ َي
ُ
ابن َ
ِ
ول اهللِ ،وإقا ِم الص ِ
ِ
شهادة أنْ ال إل َه إلاَّ ا ُ
هلل ،وأنَّ محمد ًا َر ُس ُ
ٍ
وإيتاء
الة،
خمس:
على
َّ
ٰ
ِ
ِ
َ
رمضان» .متفق عليه.
حج البيت ،وصو ِم
َّ
الزكاةَ ،و ِّ
ِ
رسول اهلل ^ِ ُ :
وعنه قالَ :
ُ
قال
 1076/3ــ
اس ح َّت ٰى َي ْش َه ُدوا َأنْ
ُ
«أم ْر ُت َأنْ أقات َل ال َّن َ
ِ
ال إل َه إلاَّ ا ُ
َ
هلل َو َأنَّ ُم َح َّمد ًا َر ُس ُ
فع ُلوا ذلِ َك،
الصالةََ ،و ُي ْؤتُوا َّ
الز َكاةََ ،فإذا َ
يموا َّ
ول اهللَ ،و ُيق ُ
ِ
َع َص ُموا ِم ِّني ِد َما َء ُه ْم َو َأ ْم َوا َل ُه ْم إ ّ
متفق عليه.
لى اهلل»ٌ .
ال بِ َح ِّق ْ
اإلسالمَِ ،وح َسا ُب ْ
هم َع ٰ
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هداية أ
الحاديث:

 )1اإلسالم بناء قوي محكم ،وأركان اإلسالم هي أعمدة هذا البناء ،وحسن إسالم
العبد بحسب قيامه بهذه األعمدة.
 )2شهادة التوحيد (ال إله إال اهلل) ،تضمنت اليقين القلبيَ ،م َع إقرار اللسان ،أنه ال
حق إال اهللَ ،م َع القيام بما يلزم هذه الشهادة من أعمال الجوارح واالتباع
معبود ٌّ
َ
لرسول اهلل ^.
 )3إن إقامة الصالة والمحافظة عليها أصل عظيم في بناء دين اإلسالم ،فمن أقام
الصالة فقد أقام الدين ،ومن ترك الصالة فقد هدم الدين.
تعالى.
إلى صلته باهلل
ٰ
 )4مشروعية قتال من ترك الصالة َح َّت ٰى يعود ٰ
ٍ
َ
ُ
الي َم ِن ،فقال:
إلى َ
 1077/4ــ وعن معاذ رضي اهلل عنه قال :بعثني رسول اهلل ^ ٰ
َّك ت َْأتي َقوم ًا ِم ْن َأ ْه ِل ِ
ال إل َه إلاَّ ا ُ
اد ِة َأنْ َ
ُ
«إن َ
الك َت ِ
رسول اهلل،
هلل ،وأني
إلى َش َه َ
ابَ ،ف ْ
ْ
اد ُع ُه ْم ٰ
اعوا لِذلِ َكَ ،ف ِ
ض َع َلي ِهم َخمس َص ٍ
أعل ْم ُه ْم َأنَّ ا َ
تعالى ا ْف َت َر َ
لوات في ُك ِّل
هلل
َفإنْ هم َأ َط ُ
ْ ْ ْ َ
ٰ
اعوا لِذلِ َكَ ،ف َأ ْع ِل ْم ُه ْم َأنَّ ا َ
هلل ا ْف َت َر َ
ض َع َل ْي ِه ْم َصدَ َق ًة ت ُْؤ َخ ُذ ِم ْن
َي ْو ٍم َو َل ْي َل ٍةَ ،فإنْ ُه ْم َأ َط ُ
ِ
ِ
اعوا لِذلِ َكَ ،ف َّإي َ
َ ِ ِِ
همَ ،وات َِّق
لى ُف َق َرائِ ِه ْم ،فإنْ ُه ْم َأ َط ُ
اك َو َك َرائ َم ْأم َوال ْ
أغْ ن َيائه ْم َف ُت َر ُّد َع ٰ
متفق عليه.
اب»ٌ .
س َب ْي َنها َو َب َ
ين اهلل ِح َج ٌ
َد ْع َو َة َ
الم ْظ ُلومَِ ،فإن َُّه َل ْي َ

غريب الحديث:

كرائم أموالهم :نفائس األموال.

هداية الحديث:

المدعوينَ ،ح َّت ٰى يتمكن من
تعالى أن يعرف حال الناس
إلى اهلل
ّ
ٰ
على الداعية ٰ
ٰ )1
على الوجه الصحيح.
دعوتهم ٰ
َ
تعالى ،فهو أساس دين اإلسالم.
إلى توحيد اهلل
ٰ
 )2أول ما ُيخاطب به الناس دعوتهم ٰ
وإلى الصالة المفروضة ،والتحذير
إلى تحقيق توحيد اهلل
تعالىٰ ،
ٰ
 )3إن دعوة الناس ٰ
من تركها من أكبر مهمات الداعية.
سمع ُت َر ُس َ
 1078/5ــ َع ْن جابر رضي اهلل عنه َق َ
ول اهلل ^ يقول« :إنَّ بين
ال:
ْ
والكف ِر تَر َك الص ِ
الش ْر ِك ُ
الر ُج ِل َو َب ْي َن ِّ
الة» .رواه مسلم.
َّ
َّ
ْ
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بي ^ َق َ
«العهد الذي بي َن َنا و َب ْي َن ُه ُم
ال:
ُ
 1079/6ــ َع ْن بريد َة رضي اهلل عنه َع ِن ال َّن ِّ
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
تر َك َها َف َق ْد َك َف َر» .رواه الترمذي وقال:
ٌ
َّ
ٌ
الصالةَُ ،ف َم ْن َ
1080/7ــ وعن ِ
التابعي ُ ِ
ِ
لى َجال َلتِ ِه َر ِح َمه اهلل قالَ :
كان
شقيق
عبد اهلل بن
ِّ
الم َّت َفق َع ٰ
ال تَر ُك ُه ُك ْفر َغير الص ِ
ٍ
ال َير ْو َن َشيئ ًا ِم َن ْ ِ
الة .رواه الترمذي
َأ ْص َح ُ
ٌ ْ َ َّ
اب ُم َح َّمد ^ َ َ
ْ
األع َم ْ
ٍ
ِ
ِ
اإليمان
كتاب
في
بإسناد صحيحٍ .

هداية أ
الحاديث:

 )1التحذير الشديد من إضاعة الصالة؛ فتركها من أعمال الكفرَ ،ح َّت ٰى إن بعض
العلماء يقول :إن تارك الصالة كس ً
كافر كفر ًا أكبر ،مخرج عن الملة!.
ال ٌ
 )2الفرق بين المسلم وغيره هو أمر الصالة ،فهي عالمة فارقة بين أهل اإليمان
وأهل الكفران.
 )3إن صحابة َر ُسول اهلل ^ كان يرون ترك الصالة من أعمال الكفر .فهل من م ّتعظ؟!
قالَ :
1081/8ــ وعن َأبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َ
ُ
رسول اهلل ^« :إنَّ َأ َّو َل ما
قال
ي َحاس ُب بِ ِه العب ُد يو َم ِ
نج ْحَ ،وإنْ
ام ِة ِم ْن َع َم ِل ِه َصالت ُُهَ ،فإنْ َص َل َح ْ
ت َف َق ْد َأ ْف َل َح َو َأ َ
الق َي َ
ُ َ
َْ َْ
اب َو َخ ِسرِ ،
يضتِ ِه َش ْيئ ًاَ ،
الر ُّب ُ :
ص ِم ْن َف ِر َ
انظ ُروا َه ْل
َف َسدَ ْت َف َق ْد َخ َ
فإن ا ْن َت َق َ
َ
قال َّ
ِِ
يض ِة ؟ ثم ي ُ ِ
ص ِم َن ال َف ِر َ
لى
لِ َع ْب ِدي ِم ْن ت ََط ُّوعٍ َ ،ف ُي َك َّم ُل منها ما ا ْن َت َق َ
َّ َ
كون َسائ ُر َ
أعماله َع ٰ
هذا».رواه الترمذي وقال :حديث حسن.

غريب الحديث:

أنجح :فاز وظفر بمطلوبه.

هداية الحديث:

 )1الصالة من أول األعمال التي يحاسب عليها العبد يوم القيامة.
 )2إنَّ صالح صالة العبد سبب لتيسير حسابه يوم الجزاء.
على صالة النافلة ،تكمي ً
ال
 )3صالة النوافل مكمالت للفرائض ،فالموفَّق من حرص ٰ
تعالى.
لنقص الفريضة ،ولينال محبة اهلل
ٰ
حمى وتعظيم ًا للفرائض ،وجبر ًا لنقصها.
تعالى بعباده أن شرع النوافل
 )4من رحمة اهلل
ً
ٰ
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 194ــ باب ف�ضل ال�صف أ
الول
والمر ب�إتمام ال�صفوف ُأ
أ
را�ص فيها
ال َولِ وت�سويتها وال ّت ّ

بن سمر َة رضي اهلل عنهما َق َ
الَ :خ َر َج علينا َر ُس ُ
1082/1ــ َع ْن جاب ِر ِ
ول اهلل ^
َ
وكي َ
ُ
تص ُّ
فقال« :أال ت َُص ُّفون كما ت َُص ُّ
المالئكة ع ْندَ ر ِّب َها؟» ُ
ف
فق ْل َنا:
ف
ف ُ
يارسول اهللْ ،
وف ُ
المالئكة عندَ َر ِّبها؟ َق َ
الص ِّ
الص ُف َ
ُ
تم َ
ف» .رواه
اصون في َّ
األ َو َلَ ،و َي َت َر ُّ
ون ُّ
الُ « :ي ُّ
مسلم.

هداية الحديث:

والتراص فيها ،فحث أصحابه
على تكميل الصفوف
ّ
 )1من هدي ال َّن ِّ
بي ^ الحرص ٰ
على ذلك.
واألمة ٰ

 )2الترغيب في اقتداء أهل اإليمان بمالئكة الرحمن في الصفوف في الصالة.

ول اهلل ^ َق َ
1083/2ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنهَ :أنَّ َر ُس َ
اس
الَ « :ل ْو َي ْع َل ُم ال َّن ُ
ِ
ِ
َ
الص ِّ َ ِ
متفق
الس َت َه ُموا»ٌ .
َما في ال ِّندَ اء َو َّ
ف األ َّولُ ،ث َّم َل ْم َي ِج ُدوا إلاَّ أنْ َيس َت ِه ُموا َع َل ْيه ْ

عليه.

غريب الحديث:

ُّ
يصف في الصف األول؟
يستهموا :يجعلوا قرعة ُّأيهم

هداية الحديث:

 )1مشروعية القرعة في ُ
الق َرب والطاعات ،عندما يتزاحم المتنافسون فيها ،مثل
على الصف األول.
القرعة ٰ

 )2الجهل هو سبب انصراف كثير من الخلق َع ْن المنافسة في الخيرات والصالحات.

ِ
الَ :ق َ
1084/3ــ َع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
صفوف
«خ ْي ُر
ول اهلل ^َ :
ِ
ِ
الر ِ
أو ُلها» .رواه
آخرها،
أو ُل َها،
وشرها َّ
جال َّ
آخرهاُ ،
ِّ
وخير ُصفوف ال ِّنساء ُ
وشرها ُ
ُّ
ُّ
مسلم.
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هداية الحديث:

على صفوف النساء ،وكلما تقدمت
 )1الترغيب في أن تكون صفوف الرجال متقدمة ٰ
صفوف الرجال فهو أفضل ،وكلما تأخرت صفوف النساء فهو أفضل.
َ )2إذا ُك َّن النساء في مكان خاص منفصل َع ِن الرجال ،فإن خير صفوفهن أولها
كالرجال ،ألنه ال محذور حينها من قربها واختالطها.
ري رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
 1085/4ــ َع ْن أبي سعيد ُ
رأى في
ول اهلل ^ ٰ
الخ ْد ّ

تأخر ًا ،فقال لهم« :ت َق َّد ُموا َف ْأت َُّموا بيَ .و ْل َي ْأت ََّم ُ
بك ْم َم ْن َب ْعدَ ُكم ،ال ُ
قوم
أصحابه ُّ
يزال ٌ
ْ
ؤخ َر ُه ُم اهللُ» .رواه مسلم.
يتأخ ُرون َح َّت ٰى ُي ِّ
َّ

هداية الحديث:

على االئتمام باإلمام والقرب منه في الصالة.
 )1الحث ٰ
التأخر َع ِن األعمال الصالحة سبب للتأخر َع ْن األجر والثواب ،وعن رحمة اهلل
 )2إن ّ
تعالى.
ٰ
ِ
 )3الترغيب في تعليم العالم أصحا َبه المسائل ،وتوجيههم إن أخطؤوا.
 1086/5ــ َع ْن أبي مسعود رضي اهلل عنه َق َ
ال :كان َر ُس ُ
مناكبنا
ول اهلل ^ َي ْم َس ُح
َ
ِ
تلف ُق ُلو ُب ُك ْم ،لِ َي ِلنِي ُ
ُ
تختل ُفوا َف َت ْخ َ
منك ْم أو ُلوا
«اس َت ُووا وال
الصالة،
في َّ
ويقولْ :
األحال ِم وال ُّن َه ٰىُ ،ث َّم الذين َي ُلون َُه ْمُ ،ث َّم الذين َي ُلون َُه ْم» .رواه مسلم.
الَ :ق َ
1087/6ــ َع ْن أنس رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
«س ُّووا ُصفو َف ُك ْم،
ول اهلل ^َ :
ف من تَما ِم الص ِ
الص ِّ
متفق عليه.
الة»ٌ .
َّ
فإنَّ تسو َي َة َّ
الصالة».
الص ُفوف ِم ْن إ َق َ
امة َّ
وفي رواية البخاري« :فإنَّ تسو َي َة ُّ

غريب الحديث:

ليلني :يكون ورائي مباشرة.

هى :العقول.
األحالم وال ُّن ٰ

هداية أ
الحاديث:

بي ^ التامة بتسوية الصفوف في الصالة بالقول والفعل.
 )1عناية ال َّن ِّ
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سبب الختالف
 )2النهي َع ِن االختالف في هيئة الوقوف في الصف ،ألن ذلك
ٌ
القلوب.
على أن يقف وراء اإلمام الكبار وأهل العقول.
 )3الحث ٰ
 )4تسوية الصفوف من حسن إقامة الصالة ،فالوصية النبوية لنا أن نقيم صفوفنا كما
ُأمرنا ،لنفوز بتمام األجر ،وعظيم النفع ،ومتابعة القدوة ^.
ِ
الُ :أقيم ِ
وع ْن ُه َق َ
َ
بوج ِه ِه ،فقال:
الصالةُ،
1088/7ــ َ
ت َّ
فأقبل علينا َر ُسول اهلل ^ ْ
َ
وراء َظه ِري» .رواه البخاري ب َل ْف ِ
ِ
ظه،
اصوا ،فإنِّي َأر ُاكم ِمن
«أقيموا صفو َف ُك ْم َوت ََر ُّ
ْ
ُ
بم ْع َنا ُه.
ُ
سلم َ
وم ٌ
بم ْن ِ
كب َصاحبِ ِه و َقدَ َم ُه ب َقدَ ِم ِه».
وفي رواية للبخاري« :وكان ُ
منكب ُه َ
أحدنا ُيل ِز ُق َ

هداية الحديث:

 )1إن تسوية الصفوف بالمحاذاة ،بحيث تستوي الصفوف ،هو الهدي النبوي
الصحيح.

يرى الناس من وراء ظهره ،أما خارج
بي ^ في الصالة أنه ٰ
 )2من خصائص ال َّن ِّ
الصالة فهو كسائر البشر.

سمع ُت َر ُس َ
1089/8ــ َع ْن النعمان بن بشير رضي اهلل عنهما َق َ
ول اهلل ^
ال:
ْ
بين َو َج ِ
فن ا ُ
ُ
سونَّ ُ
وه ُك ْم» .متفق عليه.
هلل َ
صفو َف ُك ْم ،أو َل ُي َخالِ َّ
يقولَ « :ل ُت ُّ

ِ
ٍ
َ
رسول اهلل^ َ
لمسلمَ :أنَّ
بها
رواية
وفي
كان ُي َس ِّوي ُص ُفو َف َناَ ،ح َّت ٰى َك َأن ََّما ُي َس ّوي َ
ِ
اد ُي َك ِّب ُرَ ،ف َر َأ ٰى َر ُج ً
ال
ام َح َّت ٰى َك َ
احَ ،ح َت ٰى َر َأ ٰى أنَّا َق ْد َع َق ْل َنا َع ْن ُهُ .ث َّم َخ َر َج َي ْوم ًاَ ،ف َق َ
القدَ َ
فقالِ :
ِ
ِ
اد اهللَ ،ل ُت َس ُّونَّ ُص ُفو َف ُك ْمَ ،أ ْو َل ُي َخالِ َف َّن ا ُ
َ
الص ِّ
هلل َب ْي َن
ف،
«ع َب َ
بادي ًا َص ْد ُر ُه م َن َّ
و ُج ِ
وه ُك ْم».
ُ

غريب الحديث:

قوم.
القداح :جمع قدح ،وهو السهم بعدما ُينحت و ُي ٰ
برى و ُي ّ

عقلنا َع ْن ُه :فهمنا مراده.
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هداية الحديث:

على أن
 )1عدم تسوية الصفوف سبب الختالف القلوب والتنافر ،وهذا دليل ٰ
يورث اختالف الباطن.
اختالف الظاهر ِّ
بي ^ ،إذ حث عليه بقوله وفعله
 )2إن عناية اإلمام بتسوية الصفوف هو هدي ال َّن ِّ
^.

ب رضي اهلل عنهما َ
ُ
بن عا ِز ٍ
الب َر ِاء ِ
قالَ :
رسول اهلل ^ َي َت َخ َّل ُل
كان
1090/9ــ َ
وع ِن َ
ناحي ٍة ،يمسح ُص ُدورنَا َو َم َن ِ
ِ
الص َّ ِ
ِ ٍ
ويقولَ « :
ُ
ال ت َْخ َت ِل ُفوا َف َت ْخ َت ِل َ
ف
اكبِ َنا،
َّ
َ
إلى َ َ َ
ف م ْن نَاح َية ٰ
الص ُف ِ
وف ُ
ول« :إنَّ ا َ
ان َي ُق ُ
هلل َو َمالئِ َك َت ُه ُيص ُّل َ
ُق ُلو ُب ُك ْم» َ ،و َك َ
األ َو ِل» .رواه
لى ُّ
ون َع ٰ
ٍ
حسن.
أبو داود بإسناد َ

غريب الحديث:

يتخلل :يدخل خالله.

هداية الحديث:

والتراص فيها ،وتسويتها بالقول والفعل.
بي ^ بإقامة الصفوف
ِّ
 )1ترغيب ال َّن ِّ
ِ
يحرص العبد،
تعالى ومالئكته يصلون عليهاَ .ف ْل
األولى ،ألن اهلل
 )2فضيلة الصفوف
ٰ
ٰ
على التبكير للفوز بهذا األجر الكبير.
الذي وفّقه اهلل
تعالى لشهود الجماعاتٰ ،
ٰ
قالِ َ :
رسول اهلل ^ َ
َ
وع ِن ِ
ابن ُع َم َر رضي اهلل عنهما أنَّ
يموا
1091/10ــ َ
«أق ُ
ين الم َن ِ
اك ِ
الص ُف َ
بَ ،و ُس ُّدوا َ
إخ َوانِ ُك ْمَ ،وال ت ََذ ُروا
الخ َل َلَ ،ولِي ُنوا بِ َأ ْي ِدي ْ
ُّ
وفَ ،و َح ُاذوا َب َ َ
ُفر َج ٍ
ات لِلشي ِ
هللَ ،و َم ْن َق َط َع َص ّف ًا َق َط َع ُه ا ُ
طان ،و َم ْن َو َص َل َص ّف ًا َو َص َل ُه ا ُ
هلل» ،رواه أبو
ُ
ْ
ٍ
بإسناد صحيحٍ .
داود

ول اهلل ^ َق َ
1092/11ــ َع ْن أنس رضي اهلل عنه أنّ َر ُس َ
«ر ُّصوا ُص ُفو َف ُكم،
الُ :
حاذوا باألع َن ِ
وقا ِر ُبوا َب ْي َن َهاَ ،و ُ
الش ْي َ
يدخ ُل من
اق ،فوالذي نفسي َبي ِد ِه إنِّي
ألرى َّ
طان ُ
ٰ
ٍ
الص ِّ
على شرط
ف ،كأنَّها َ
َخ َل ِل َّ
الح َذ ُف» .حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد ٰ

مسلم.
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ٍ
ٍ
ٍ
َ
صغار
ود
مهملة
بحاء
«الحذ ُف»:
فاء وهيَ :غ َن ٌم ُس ٌ
وذال معجمة ،مفتوحتين ،ثم ٌ
ٌ
ُ
تك ُ
ون بِا ْل َيمن.

غريب الحديث:

حاذوا :أمر بالمساواة.

الخلل :الفرج بين الصفوف.
لينوا :من ال ّليونة والسهولة.

التذروا :ال تدعوا.

هداية أ
الحاديث:

تعالى،
 )1إقامة الصفوف وتسويتها ،والتراص فيها ووصلها ،سبب لرحمة اهلل
ٰ
تعالى.
ووصله لعباده ،وقطع الصفوف سبب لقطع رحمة اهلل
ٰ
على إفساد صالة المص ِّلي والتشويش عليه ،والمو َّفق من قطع
 )2حرص الشيطان ٰ
طرق الشيطان بامتثال هدي خير األنام ^.

الِ َ :
ول اهلل ^ َق َ
 1093/12ــ َع ْن أنس رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
الص َّ
ف
«أت ُّموا َّ
ِ
فما كان ِمن َنق ٍ
الص ِّ
ؤخر» .رواه أبو داود
الم َّ
َّ
ْص َف ْل َي ُك ْن في َّ
المقد َمُ ،ث َّم ا َّلذي يليهَ ،
ف ُ

بإسناد حسن.

هداية الحديث:

وس ّنتِه.
بي ^ ُ
 )1الوقوف في الصف الثاني قبل تمام األول تساهل في هدي ال َّن ِّ
تراص أهل
على
ّ
 )2عناية الشريعة بتكامل صفوف المص ِّلين ،ألن في ذلك تربي ًة ٰ
اإليمان.

ول اهلل ^« :إنَّ ا َ
 1094/13ــ َع ْن عائش َة رضي اهلل عنها قالتَ :ق َ
ال َر ُس ُ
هلل
ِ
ِ
َ
على َش ْرط ُم ْسلم،
على َم َيام ِن ُّ
الصفوف» .رواه أبو داود بإسناد ٰ
ومالئك َت ُه ُي َص ُّلون ٰ
رجل م ْخت َل ٌف في تَو ِ
ثيقه().
وفيه
ٌ ُ
ْ
() الحديث إسناده ضعيف.
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ِ
الب َر ِاء رضي اهلل عنه َ
«ك َّنا إذا َص َّل ْي َنا َخ ْل َ
قالُ :
رسول اهلل ^
ف
 1095/14ــ َ
وع ِن َ
ِ
ِِ
َأ ْح َب ْب َنا َأنْ ُ
نك َ
«ر ِّب ِقنِي َع َذا َب َك َي ْو َم
ون َع ْن َي ِمينهُ ،ي ْقبِ ُل َع َل ْي َنا بِ َو ْج ِههَ ،ف َس ِم ْع ُت ُه يقولَ :
ت َْب َع ُث ــ َأ ْو ت َْج َم ُع ــ ِع َبا َد َك» .رواه مسلم.

هداية الحديث:

على ميمنة
 )1فضيلة الوقوف في ميامن الصفوف ،لنيل أجر الصالة من اهلل ومالئكته ٰ
الصف.
على ميمنة الصف دون هج ٍر للميسرة ،إذ البد من
 )2فقه المسألة :أن نحرص ٰ
توسيط اإلمام.
الَ :ق َ
1096/15ــ َع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
«وس ُطوا
ول اهلل ^ِّ :
امَ ،و ُس ُّدوا َ
الخ َل َل» .رواه أبو داود().
اإلم َ
َ

 )1المقصود من توسيط اإلمام أن يكون اليمين واليسار متقاربين ،فإذا تساويا
فاليمين أفضل.

بالتراص باألقدام ،والتحاذي بالمناكب
سد الخلل
 )2من حسن إقامة الصف ّ
ّ
واألعناق .
تنبـيـه:

تقدم في حديث ابن
«سدوا الخلل» صحيح ،ألنه ّ
 )1الشطر الثاني من الحديثّ :
عمر (« :)1091أقيموا الصفوف ،وحاذوا بين المناكب ،وسدوا الخلل» .أما

بي ^.
قولهِّ :
«وس ُطوا اإلمام» فضعيف ال يثبت من قول ال َّن ِّ

 )2سبق التنبيه على ضعف حديث« :إن اهلل ومالئكته يصلون على ميامن الصفوف»
ولكن الرواية ثابتة بلفظُ ...« :ي َص ُّلون على الذين َي ِ
ص ُلون الصفوف» .رواه أحمد
ٰ
الكبرى) من حديث
في (مسنده) وأبو داود في (سننه) والبيهقي في (السنن
ٰ
عائشة رضي اهلل عنها.

() الحديث إسناده ضعيف.
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ال�س َنن الراتبة َم َع الفرائ�ض
 195ــ باب ف�ضل ُّ
وبيان أ�قلها و أ�كملها وما بينهما
1097/1ــ َع ْن ُأ ِّم الم ِ
ين ُأ ِّم َحبِيب َة َرم َل َة بِ ِ
نت أبي ُس َ
فيان رضي اهلل عنهما َقالت:
ؤمنِ َ
ُ
َ ْ
َ
رسول اهلل ^ُ ،
تعالى ُك َّل َي ْو ٍم ثِ ْن َت ْي َع َش َر َة
يقولَ « :ما ِم ْن َع ْب ٍد ُم ْس ِلمٍ ُي َص ِّلي هلل
َس ِم ْع ُت
ٰ
يض ِة ،إلاَّ َب َنى ا ُ
َركْ َع ًة ت ََط ُّوع ًا َغ ْي َر ال َف ِر َ
الج َّن ِة ــ َأ ْو ــ إلاَّ ُبنِ َي َله َب ْي ٌت في
هلل ُله َب ْيت ًا في َ
ٰ
الج َّن ِة» .رواه مسلم.
َ
ال :ص َّلي ُت َم َع َر ُس ِ
عمر رضي اهلل عنهما َق َ
 1098/2ــ َع ْن ِ
ول اهلل ^ ركع َت ْين
ابن َ
ْ
الظه ِر ،وركْ ع َتين بعدَ َها ،وركع َتين بعدَ ُ ِ
المغ ِر ِ
َ
وركْ ع َت ْين
قبل ُّ ْ
بَ ،
الج ُم َعةَ ،
وركْ َع ْتين بعدَ َ
َ َْ
َ ْ
الع َش ِ
بعدَ ِ
اء .متفق عليه.
َْ

هداية أ
الحاديث:

بنى اهلل له بيت ًا في
 )1الصلوات النوافل من َ
أج ِّل الفضائل ،ومن حافظ عليها كل يوم ٰ
الجنة.
ُؤد ٰى مع الصلوات
 )2عدد النوافل الراتبة :اثنتا عشرة ركعة ،وهي التي ت َّ
المفروضات.
تعالى بعباده المؤمنين المص ِّلين ،إذ فتح لهم أبواب الخير ،ليعظم لهم
 )3رحمة اهلل
ٰ
األجر.

الَ :ق َ
وع ْن عبد اهلل بن ُمغَ َّف ٍل رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^َ « :ب ْي َن
1099/3ــ َ
كل أ َذان َْين صالةٌ» َق َ
بين ِّ
بين ِّ
«لم ْن
انين صال ٌةَ ،
ُك ِّل َأذان َْين صالةٌ َ ،
ال في الثالثةَ :
كل أ َذ ْ

شا َء» .متفق عليه .المراد باألذانين :اآلذان واإلقامة.

هداية الحديث:

 )1الصالة بين كل أذان وإقامة ليست راتبة ّ
مؤكدة ،بل هي من النافلة المطلقة.

تنوع الصلوات غير المفروضة ،فقد شرع اهلل الرواتب ،وشرع النوافل،
 )2بيان ّ
على الهدي المشروع.
والعبد ّ
يتخير من هدي ال َّن ِّ
بي ^ ما يستطيع ،وال يزيد ٰ

باب ت�أكيد ركعتي �سنة ال�صبح
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أر َبع ًا َق ْب َل ُّ
الظه ِر،
بي ^ كان ال َيدَ ُع ْ
 1100/1ــ َع ْن عائش َة رضي اهلل عنها أنَّ ال َّن َّ
َو َركْ َع َت ْين َق ْب َل الغَ دَ ِاة .رواه البخاري.
ٍ
َ
ُ
من ال َّن َو ِ
اهد ًا م ْن ُه
على
افل َّ
تع ُ
1101/2ــ َ
شيء َ
أشد َ
بي ^ ٰ
وع ْنها َقالت :لم َيك ِن ال َّن ُّ

على َركْ َع َتي ال َف ْج ِر .متفق عليه.
ٰ
1102/3ــ َو َع ْنها َع ِن ال َّنبِ ِّي ^َ ،
يها».
«ركْ َعتا ال َف ْج ِر َخ ْي ٌر ِم َن ُّ
الدنْيا َو َما ِف َ
قالَ :
رواه مسلم.

َ
َ
الدن َْيا َجميع ًا».
إلي ِم َن ُّ
وفي رواية« :ل ُه َما أ َح ُّب َّ

غريب الحديث:
الغداة :الفجر.

هداية أ
الحاديث:

والحض
على ُس َّنة الفجر القبلية،
ّ
 )1هدي ال َّن ِّ
بي ^ فيه الترغيب المؤكد بالمحافظة ٰ
عليها من قوله وفعله ^.

 )2الموفَّق من عباد اهلل تعالى من يحرص على ُس َّن ٍة َق َ
ال فيها عليه الصالة والسالم:
ٰ
ٰ
«خير من الدنيا وما فيها» ،فكم ّ ُ
الى من خيرات!
ضيع الك َس ٰ
فائدة:
فاتته راتبة الفجر في وقتها ،فله أن يقضيها بعد الصالة مباشرة ،أو بعد طلوع
من ُ

الشمس.

ويدل لذلك من الهدي النبوي المحفوظ ،ما رواه الترمذي عن قيس بن عمرو بن

سهل قال :خرج رسول اهلل ^ فأقيمت الصالة ،فصليت معه الصبح ،ثم انصرف
فوجدني أصلي ،فقال« :مه ً
ال يا قيس! أصالتان مع ًا»؟ قلت :يا رسول اهلل .إني لم

أكن ركعت ركعتي الفجر ،قال« :فال إذن».
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ِّ
يصل ركعتي الفجر
وروى أيض ًا عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال« :من لم
ٰ
فليصلهما بعد ما تطلع الشمس».

وع ْن أبي ِ
ِ
عبد اهلل بِ ِ
الل ِ
رسول اهلل ^،
بن َر َباحٍ  ،رضي اهلل عنهُ ،م َؤ ِّذ ِن
1103/4ــ َ
ؤذن َُه بِ َص ِ
ول اهلل^ لِي ِ
أن ُّه َأتى َر ُس َ
الة الغدَ ِاةَ ،ف َشغَ َل ْت َعائِ َش ُة بِال ً
ال بِ َأ ْم ٍر َس َأ َل ْت ُه َع ْن ُهَ ،ح َّت ٰى
ُ
ٰ
ِ
ام بِ ٌ
خر ْج َر ُس ُ
فلما
َأ ْص َب َح ِج ّد ًاَ ،ف َق َ
الل فآ َذن َُه َّ
ول اهلل ^ّ ،
بالصالة ،وتَا َب َع أ َذان َُهَ ،ف َلم َي ُ
ِ
َ
َ
َخر َج َص َّلى بِال َّن ِ َ
َ
َ
صب َح ِج ّد ًاَ ،و َأن َُّه
خب َر ُه أنَّ عائ َش َة َشغَ َل ْت ُه بِأ ْم ٍر َسأ َل ُته َع ْن ُه َح َّت ٰى أ َ
اسَ ،فأ َ
َ
ٰ
َأب َط َأ َع َل ِ
ال ــ َي ْعني ال َّنبِي ^« :إنِّي ُك ْن ُت َر َك ْع ُت َركْ َع َتي ال َف ْج ِر» َ
الخ ُروجِ َ ،ف َق َ
يه بِ ُ
فقال:
ْ
َّ
ِ
َ
َّك َأ ْص َب ْح َت ِج ّد ًاَ ،ق َ
َ
رسول اهلل ،إن َ
حتَ ،ل َر َك ْع ُت ُهما،
يا
أصب ُ
الَ « :ل ْو ْ
أص َب ْح ُت أكْ ث ََر م َّما َ
أح َس ْن ُت ُه َماَ ،و َأ ْج َم ْل ُت ُه َما» .رواه أبو داود بإسناد حسن.
َو ْ

غريب الحديث:

ليؤذنه :أي ليعلمه.

هداية الحديث:

 )1الترغيب في أداء ركعتي الفجر ولو ضاق الوقتّ ،
بي ^
لتأكدها وحرص ال َّن ِّ
على إقامتها.
ٰ

 )2الهدي النبوي في راتبة الفجر هو التخفيف فيهاَ ،م َع اإلحسان واألداء التام،
حق
فمن شغله شيء من أمر الدنيا فال يتعجل في أداء العبادة ،بل يعطي كل ذي ٍّ
حقَّه.
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وبيان ما يقر أ� فيهما وبيان وقتهما
بي ^ َ
كان ُيص ِّلي ركع َت ْي ِن خفيف َت ْين
1104/1ــ َع ْن عائش َة رضي اهلل عنها أنَّ ال َّن َّ
ِ
داء وا ِ ِ ِ
بي َن ال ِّن ِ
متفق عليه.
الص ْبحِ ٌ .
إلقامة م ْن َصالة ُّ
َْ

ٍ
ان َف ُي َخ ِّف ُف ُه َما َح َّتى َأ ُق َ
مع األ َذ َ
ول:
لهماُ « :ي َص ِّلي َركْ َع َتي ال َف ْج ِر ،إذا َس َ
وفي رواية َ
ٰ
َهل َقر َأ في ِهما بِ ُأ ِّم ا ْل ُقر ِ
آن»؟!.
َ
ْ
ٍ
مع األ َذ َ
لم ْس ِلمٍ َ :
ان َو ُي َخ ِّف ُف ُهما» .وفي
«كان ُي َص ِّلي َر َ
كع َتي ال َف ْج ِر إذا َس َ
وفي رواية ُ
ٍ
رواية :إذا َط َل َع ال َف ْج ُر.
َ
رسول اهلل^ َ
وع ْن َح ْف َص َة رضي اهلل عنها َأنَّ
الم َؤ ِّذ ُن
1105/2ــ َ
كان إذا َأ َّذ َن ُ

ِ
متفق عليه.
بحَ ،ص َّل ٰى َركْ َع َت ْي ِن َخ ِفي َف َت ْي ِنٌ .
لص ْبحِ  ،و َبدَ ا ُّ
ل ُّ
الص ُ
ٍ
ُ
رسول اهلل ،^،إذا َط َل َع ص َّل ٰى ال َف ْج َر ،ال ُيص ِّلي إ ّ
رواية لمسلمَ :
ال َركْ َع َت ْي ِن
كان
وفي
َخ ِفي َف َت ْي ِن.
ابن ُع َم َر رضي اهلل عنهما َ
ُ
وع ِن ِ
قالَ :ك َ
رسول اهلل ^ ُي َص ِّلي ِم َن
ان
1106/3ــ َ
ال َّلي ِل َمث َنى َمث َنى َ ِ
يل ،وي َص ِّلي الركْ ع َتي ِن َقب َل َص ِ
ٍ
الة الغَ دَ ِاة،
،ويوت ُر بِ َركْ َعة من آخر ال َّل ِ ُ
َّ َ ْ ْ
ْ
ٰ
ٰ
َو َ
كأنَّ َ
األ َذ ُ ُ
نـي ِه .متفق عليه.
ان بِأ ُذ ْ

غريب الحديث:

إسراع َمن يسمع إقامة
كأن األذان بأذنيه :معناه أنه كان يسرع بركعتي الفجر
َ
الصالة ،خشية فوات أول الوقت.

هداية أ
الحاديث:

بي ^ في ُس َّنة الفجر هو التخفيفَ ،م َع اإلتمام وعدم اإلخالل.
 )1بيان هدي ال َّن ِّ
 )2وقت ُس َّنة الفجر يكون عند تحقق دخول أول وقت الفجر.

الس َّنة.
 )3ال ُيشرع بعد أذان الفجر إال صالة ركعتي الراتبة ،أما التنفل بغيرها فليس من ُّ
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ول اهلل ^ كان َي ُ
 1107/4ــ َع ْن ابن عباس رضي اهلل عنهما :أنَّ َر ُس َ
ركع َتي
قرأ في َ

منهما ﴿:ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾ اآلية التي في البقرة ،وفي
ال َف ْج ِر في
األولى َ
ٰ
اآلخرة منهما ﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾ [آل عمران.]52 :

وفي رواية :في اآلخرة التي في آل عمران ﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ﴾ [اآلية .]64 :رواه مسلم.

 1108/5ــ َع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
ول اهلل ^ قرأ في ركعتي ال َف ْجر:

﴿ ﭑ ﭒ ﭓ﴾ [الكافرون ]1 :و﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ [اإلخالص .]1 :رواه

مسلم.

عمر رضي اهلل عنهما َق َ
1109/6ــ َع ْن ِ
بي ^ شهر ًا ،وكان
الَ :ر َمق ُ
ابن َ
ْت ال َّن َّ

الركْ ع َت ْين َق ْب َل ال َف ْج ِر﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ﴾ [الكافرون ،]1 :و﴿ﭑ ﭒ ﭓ
يقرأ في َّ

ٌ
حسن.
حديث
ﭔ﴾ [اإلخالص .]211 :رواه الترمذي وقال:
ٌ

هداية أ
الحاديث:

ِ َ
وحضور
على الناس،
ٌ
ّ )1
التنوع الوارد في القراءة فيه حك ٌم كثيرة ،منها :التيسير ٰ
للس َّنة يفعل جميع المأثور.
القلب في العبادة ،وتمام التأسي بالنبي ^ ،والم َّتبع ُّ
بي ^ في قراءة ُس َّنة الفجر هو األفضل ،ألن تمام اتباع
على هدي ال َّن ِّ
 )2المحافظة ٰ
على جميع وجوهها.
السنة أن تأتي بها ٰ

 )3اآليات التي تُقرأ في ُس ّنة الفجر تضمنت البراءة من الشرك وأهله ،واالعتزاز
الموحدين ،وهذا ُيظهر أهمية التوحيد في حياة
بالتوحيد ،والوالية للمؤمنين
ِّ

العبد ،إذ يستفتح به يومه.

باب ا�ستحباب اال�ضطجاع بعد ركعتي الفجر
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اليمن
تهج َد بالليل أ�م ال
ّ
والحث عليه �سواء كان َّ

1110/1ــ َع ْن َعائِ َش َة رضي اهلل عنها َقا َل ْتَ :
كان ال َّنبِ ُّي ^ إذا ص َّل ٰى َركْ َع َتي ال َف ْج ِر
اض َط َج َع َعلى ِش ِّق ِه َ
األ ِ
يمن .رواه البخاري.
ْ
ٰ
الة ا ْل ِعشَ ِ
ان ال َّنبِي ^ ي َص ِّلي ِفيما بي َن َأنْ ي ْفر َغ ِم ْن َص ِ
1111/2ــ َو َع ْن َها َقا َل ْتَ :ك َ
اء
ُ
َ ُ
َ َْ
ُّ
إلى ا ْل َفج ِر إحدَ ٰى َع َشر َة ركْ ع ًة ،يس ِّلم بي َن ُك ِّل ركْ ع َتي ِنَ ،ويوتِر بِو ِ
احدَ ٍةَ ،فإذا َس َك َت
ْ ْ
ُ ُ َ
َ َ ْ
َ َ َ ُ َ ُ َْ
ٰ
ِ
ِ
ِ
قام َف َر َك َع َركْ َع َت ْي ِن َخفي َف َت ْي ِن،
الم َؤ ِّذ ُنَ ،
الم َؤ ِّذ ُن م ْن َصالة ا ْل َف ْج ِرَ ،وت ََب َّي َن َل ُه ا ْل َف ْج ُرَ ،و َجا َءه ُ
ُ
ِ
اض َط َجع َع ِ
َ
الم َؤ ِّذ ُن لإل َقا َم ِةَ .روا ُه ُم ْس ِل ٌم.
ُث َّم ْ
لى ش ِّقه األ ْيمن هكذاَ ،ح َّت ٰى َي ْأت َي ُه ُ
َ ٰ
َق ْو ُل َهاُ « :ي َس ِّل ُم َب ْي َن ُك ِّل َركْ َع َت ْي ِن» هكذا هو في مسلمٍ ومعناهَ :ب ْعدَ ُك َل َركْ َع َت ْي ِن.
الَ :ق َ
1112/3ــ َع ْن أبي ُه َر ْي َرة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^« :إ َذا َص َّل ٰى
على يمينِ ِه».
َ
أح ُد ُك ْم َر َ
كع َتي ال َف ْجرَ ،ف ْل َي ْض َط ْ
جع ٰ
ٍ
ٌ
حديث َح َس ٌن
صحيحة .قال الترمذي:
رواه أبو داود ،والترمذي بأسانيدَ

صحيح.
ٌ

هداية أ
الحاديث:

على الشق األيمن ،ثبت هذا من
 )1استحباب االستراحة الخفيفة بعد ركعتي الفجر ٰ
بي ^ وقوله.
فعل ال َّن ِّ

مثنى ،بحيث تُص َّل ٰى كل ركعتين بتسليم.
مثنى ٰ
 )2صالة الليل ٰ

بي ^ ،وهو شرف المؤمن في الدنيا ،ونور له في
 )3قيام الليل من هدي ال َّن ِّ
اآلخرة.
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 199ــ باب ُ�سنة ُّ

يت َم َع َر ُس ِ
عمر رضي اهلل عنهما َق َ
1113/1ــ َع ْن ِ
ول اهلل ^ ،ركع َت ْين
الَ :ص َّل ُ
ابن َ
قبل ُّ
َ
وركْ َع َتين َبعدَ َها .متفق عليه.
الظه ِرَ ،
كان ال َيدَ ُع أربع ًا ْقب َل ُّ
بي ^ َ
الظه ِر.
 1114/2ــ َع ْن عائش َة رضي اهلل عنها أنَّ ال َّن َّ

رواه البخاري.

بي ^ ُي َص ِّلي في َب ْيتِي َق ْب َل ُّ
1115/3ــ َو َع ْن َها َقا َل ْتَ :
الظ ْه ِر َأ ْربع ًاُ ،ث َّم
كان ال َّن ُّ
كان ُي َص ِّلي بِال َّن ِ
َي ْخ ُر ُجَ ،ف ُي َص ِّلي بِال َّن ِ
اسُ ،ث َّم َي ْد ُخ ُل َف ُي َص ِّلي َركْ َع َت ْي ِنَ ،و َ
رب،
المغْ َ
اس َ
اس ِ
ُث َّم َي ْد ُخ ُل َف ُي َص ِّلي َركْ َع َت ْي ِنَ ،و ُي َص ِّلي بِال َّن ِ
الع َشا َءَ ،و َي ْد ُخ ُل َب ْيتي َف ُي َص ِّلي َركْ َع َت ْي ِن».

رواه مسلم.

1116/4ــ َع ْن ِّأم حبيب َة رضي اهلل عنها قالتَ :ق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^َ « :م ْن َحا َف َظ
بع ر َك َع ٍ
حر ُ ُ
ات َق ْب َل ُّ
على ال َّنار».
على ْأر ِ َ
الظه ِرْ ،
وأر َب ٍع َب ْعدَ هاَّ ،
مه اهلل ٰ
ٰ
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
رواه أبو داود ،والترمذي وقال:
ٌ
ٌ

هداية أ
الحاديث:

عدية ركعتان.
والب ّ
القب ّلية ركعتان أو أربع َر َكعاتَ ،
 )1سنة الظهر َ
وأربع بعدها.
أربع قبل الظهر
ٍ
على ٍ
 )2األجر العظيم لمن حافظ ٰ
تنبيــه:

بي ^  ،وإن ظن
إن أداء صالة النوافل في البيوت هو المشروع من هدي ال َّن ِّ

بعض الناس أن صالتها بالمسجد أفضل لشرف المكان ،لكن اتباع السنة والتمسك

بالطريقة النبوية هو األمثل واألفضل﴿ .ﭡ ﭢ ﭣ﴾.
وع ْن ِ
َ
ِ
عبد اهلل ِ
رسول اهلل ^ َ
السائب ،رضي اهلل عنه َأنَّ
كان ُي َص ِّلي
بن
1117/5ــ َ
بواب السم ِ
َ
َأ ْر َبع ًا َب ْعدَ َأنْ ت َُز َ
س َق ْب َل ُّ
اء،
الظ ْه ِر،
ول َّ
وقال« :إن ََّها َس َ
اع ٌة ُت ْف َت ُح ِف َ
يها َأ ُ َّ َ
الش ْم ُ
ِ
ِ
الح» .رواه الترمذي و َق َ
ٌ
حسن.
حديث
ال:
ٌ
َف ُأح ُّب َأن َي َ
صعدَ لي فيها َع َم ٌل َص ٌ

باب �سنّة الظـهر
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هداية الحديث:

 )1الترغيب في النافلة بعد زوال الشمس ألنها ساعة استجابة ُت َف َّتح لها أبواب
السماء.
على األوقات الفاضلة واغتنامها في األعمال الصالحة.
 )2حرص ال َّن ِّ
بي ^ ٰ

فقدم لنفسه
 )3الموفَّق من عباد اهلل َمن اغتنم فرص النفحات ،وإجابة الدعواتّ ،
عم ً
ال صالح ًا.
بي ^ ،كان َإذا لم ُي َص ِّل أربع ًا قبل
1118/6ــ َع ْن عائش َة رضي اهلل عنها أنَّ ال َّن َّ

ُّ
الظهر ،ص َّ
ال ُه َّن َب ْعدَ ها.

ٌ
حس ٌن.
روا ُه الترمذي وقال:
حديث َ

هداية الحديث:

 )1مشروعية قضاء صالة النافلة لمن فاتته في وقتها ،وكان من عادته المحافظة
عليها.

على أن النبي ^ كان إذا عمل عم ً
ال داوم عليه.
 )2التمثيل ٰ
تنبيـه:

ُقضى لمن فاتته ،بعد سنة الظهر البعدية ،لما ورد من حديث
سنة الظهر القبلية ت ٰ

عائشة رضي اهلل عنها« :كان َر ُس ُ
ول اهلل ^ َإذا فاتته األربع قبل الظهر ص ّ
الها بعد

الركع َت ْين بعد الظهر» رواه ابن ماجه في سننه رقم (.)1158
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 200ــ باب ُ�س َّنة الع�صر
الب رضي اهلل عنه َ
بن أبي َط ٍ
لي ِ
قالَ :
كان ال َّنبِ ُّي ^ ُيص ِّلي َق ْب َل
1119/1ــ َع ْن َع ّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ينَ ،و َم ْن َتبِ َع ُه ْم ِم َن
المالئِ َك ِة
المقربِ َ
َ
الع ْص ِر َأ ْر َ
لى َ
َّ
بع َر َك َعاتَ ،ي ْفص ُل َب ْي َن ُه َّن بال َّت ْسليمِ َع ٰ
ِ
ين .رواه الترمذي َ
ٌ
حس ٌن.
وقال:
ين َو
المؤمنِ َ
المس ِل ِم َ
حديث َ
ْ
«ر ِحم اهللُ ً
عن ِ
1120/2ــ َو ِ
امرأ
ابن ُع َم َر رضي اهلل عنهما َع ِن ال َّنبِ ِّي ^ قالَ َ :
الع ْص ِر َأ ْر َبع ًا» .روا ُه َأبو داود ،والترمذي َ
ٌ
حسن.
حديث
وقال:
ٌ
َص َّل ٰى َق ْب َل َ
بي ^ كان ُيص ِّلي َ
قبل
1121/3ــ َع ْن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه أنَّ ال َّن َّ

العص ِر َركْ َع َتين .رواه أبو داود بإسناد صحيح().
َ

هداية أ
الحاديث:

 )1بيان الهدي النبوي في ُسنة العصر ،فهي نافلة وليست راتبة ،كباقي الصلوات.
وتعالى.
 )2أربع ركعات قبل العصر سبب لنيل رحمة اهلل تبارك
ٰ

 )3الفصل بالتشهد بين الركعات األربع ،دون تسليم ،هو الهدي النبوي المشروع.
تنبيـه:

الثابت من السنة النبوية في نافلة العصر القبلية أنها «أربع ركعات» ،وحديث

علي رضي اهلل عنه األخير« :أن النبي ^ كان يصلي ركعتين» ضعيف ،لمخالفته
األحاديث الصحيحة.

() الحديث إسناده ضعيف.

باب �سنّة املغرب بعدها وقبلها
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 201ــ باب ُ�س َّنة المغرب بعدها وقبلها

ِ
ِ
حديث ِ
حيحان؛ َأنَّ
وحديث عائش َة ،وهما َص
ابن ُع َمر،
األبواب
َقد َم في هذه
ُ
ُ
ت َّ

كان ُيص ِّلي َب ْعدَ المغ ِر ِ
بي ^ َ
كع َت ْي ِن.
ب َر َ
ال َّن ِّ
بي ^َ ،ق َ
ال« :ص ُّلوها َ
قبل
1122/1ــ َع ْن عبد اهلل بن ُمغَ َّف ٍل رضي اهلل عنه َع ِن ال َّن ِّ

المغرب» َق َ
ِ
«لم ْن َشا َء» .رواه البخاري.
ال في الثالثةَ :

أصحاب َر ُس ِ
1123/2ــ َع ْن أنس رضي اهلل عنه َق َ
ِ
ول اهللِ ^
كبار
ال :لقد ُ
رأيت َ
ِ
الم ِ
غرب .رواه البخاري.
الس َو َ
اري عندَ َ
َي ْب َتد ُرون َّ
الُ :ك َّنا نُص ِّلي على عهد َر ُس ِ
وع ْنه َق َ
ول اهلل ^ ركْ َع َتين بعدَ ُغ ِ
روب
1124/3ــ َ
ٰ
غربِ ،
ال ُه َما؟ َق َ
أكان َر ُس ُ
الم ِ
فق َ
مس َق َ
الش ِ
ول اهلل ^ ص َّ
يلَ :
ال :كان يرانَا نُص ِّليهما
َّ
بل َ
يأم ْرنا و َل ْم َي ْن َهنا .رواه مسلم.
َف َل ْم ُ
الُ :ك َّنا بِالم ِدي َن ِة ،فإذا َأ َّذ َن الم َؤ ِّذ ُن لِص َ ِ
1125/4ــ وعنه َق َ
المغ ِر ِ
ب ْاب َتدَ ُروا
الة َ
َ
ُ
الم ْس ِجدَ َ ،ف َي ْح َس ُب َأنَّ
الر ُج َل الغَ ِر َ
يب َلي ْد ُخ ُل َ
َّ
الس َوا ِر َيَ ،ف َر َك ُعوا َركْ َع َت ْي ِنَ ،ح َّت ٰى إنَّ َّ
الصال َة َق ْد ُص ِّلي ْت ِمن َكثر ِة َم ْن ي َص ِّلي ِهما .رواه م ِ
سل ٌم.
َ َ ُ
َّ
ُ
َ
َ

غريب الحديث:

يبتدرون السواري :يستبقون سواري المسجد ،التخاذها سترة للصالة.

هداية أ
الحاديث:

 )1اغتنام الصحابة رضي اهلل عنهم نافلة المغرب ،وحرصهم عليها.

 )2صالة نافلة المغرب القبلية ُسنة ،لكنها ليست مؤكدة كالتي بعدها.
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 202ــ باب ُ�س َّنة الع�شاء بعدها وقبلها

الع َش ِ
ابن ُعمر السابِ ُقَ :ص َّلي ُت َمع ال َّنبِي ^ ركْ ع َتي ِن بعدَ ِ
ِ
وحديث
اء،
فيه
ُ
ُ
َ
َ َ ْ َْ
حديث ِ َ َ َّ
ْ
ِّ
ِ
عبد اهلل ِ
فق عليه .كما َس َبقَ .
بن ُمغَ َّف ٍلَ « :ب ْي َن ُك ِّل َأ َذان َْي ِن َصالةٌ»ُ .م َّت ٌ

هداية الحديث:

بي ^َ « :ب ْي َن
 )1السنة القبلية للعشاء ليست راتبة ،بل هي داخلة في عموم قول ال َّن ِّ
ُك ِّل أذان َْي ِن َصالةٌ ».
 )2السنة البعدية للعشاء راتبة.
فائدة:

خالصة جامعة للصلوات النوافل:

األحاديث المتقدمة ،فيها :بيان النوافل التي ُي َس ُّن للعبد أن يحافظ عليها دائم ًا،

وهي:

 )1الفجر :لها راتبة قبلها ،وليس لها راتبة بعدها.
 )2الظهر :لها راتبة قبلها وبعدها.

 )3العصر :ليس لها راتبة قبلها وال بعدها ،لكن لها نافلة قبلها ،ونافلة بعدها
أحيان ًا.
فمستحبة غير راتبة.
 )4المغرب :لها راتبة بعدها ،أما قبلها
َّ
 )5العشاء :لها راتبة بعدها ،أما قبلها فغير راتبة.
تنبيـه:

نافلة العصر البعدية يدل لمشروعيتها حديث عائشة رضي اهلل عنه في الصحيح
سر ًا وال عالنية :ركعتان قبل صالة
قالت« :ركعتان لم يكن رسول اهلل ^ يدعهما ّ
الصبح ،وركعتان بعد صالة العصر» رواه البخاري ومسلم.

وإنما ُق ّيدت هذه النافلة بهذا القيد« :أحيان ًا» للعموم المحفوظ في نهي النبي ^

عن الصالة بعد العصر حتى تغرب الشمس.
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 203ــ باب ُ�س َّنة الجمعة

ِف ِ
حديث ِ
متفق
الج ُم َع ِة.
يه
ُ
ٌ
كع َت ْي ِن َب ْعدَ ُ
السابِ ُق أن َُّه َص َّل ٰى َم َع ال َّنبِ ِّي ^ َر َ
ابن ُع َم َر ّ
عليه.

1126/1ــ َ َ
الَ :
ريرةَ ،رضي اهلل عنه َق َ
ُ
رسول اهلل ^َ :
«إذا َص َّل ٰى
قال
وع ْن أبِي ُه َ
الج ُم َع َةَ ،ف ْل ُي َص ِّل َب ْعدَ َها َأ ْر َبع ًا».رواه مسلم.
َأ َح ُد ُك ُم ُ
الجم ِ
1127/2ــ َع ْن ِ
عة
بي ^ كان ال ُي َص ِّلي بعدَ ُ ُ
ابن َ
عمر رضي اهلل عنهما أنَّ ال َّن َّ
َح َّت ٰى َي ْن َص َ
رفُ ،فيص ِّلي ركع َت ْين في َب ْيتِ ِه .رواه مسلم.

هداية أ
الحاديث:

على
 )1الجمعة ليس لها ُسنة قبلية كصالة الظهر ،ألن حكم الجمعة ال يقاس ٰ
الظهر.
 )2السنة البعدية للجمعة وردت ركعتين وأربع ركعات ،كل ذلك ثبت بالسنة النبوية،
َّ
ودل فقه األحاديث أن من َص َّل ٰى نافلة الجمعة في المسجد َف ْل ُي ِّ
ومن
صل أربع ًاَ ،
صلاَّ ها في بيته َف ْل ُي ِّ
صل ركعتين.
فائدة:

تعالى ــ في (زاد المعاد في هدي خير العباد ^):
قال ابن القيم ــ رحمه اهلل
ٰ

بي ^ في ُ
الخطبة ،ولم يقم أحد يركع ركعتين
«وكان إذا فرغ بالل من األذان أخذ ال َّن ُّ
على أن الجمعة كالعيد السنة لها قبلها،
البتة ،ولم يكن األذان إال واحد ًا ،وهذا يدل ٰ
بي ^ كان يخرج من بيته ،فإذا
وهذا أصح قو َلي العلماء ،وعليه تدل ُّ
الس َّنة ،فإن ال َّن َّ
بي ^ في ُ
الخطبة من غير
ٰ
رقى المنبر أخذ بالل في أذان الجمعة ،فإذا أكمله أخذ ال َّن ُّ
رأي ٍ
ظن أنهم كانوا إذا فرغ
عين،
فصل ،وهذا كان َ
الس َّنة؟ ومن َّ
فمتى كانوا ُيص ُّلون ُّ
ٰ
بالل رضي اهلل عنه من األذان قاموا كلهم ،فركعوا ركعتين ،فهو من أجهل الناس

الس َّنة قبلها هو مذهب مالك وأحمد في المشهور
بالس َّنة ،وهذا الذي ذكرناه من أنه ُ
ُّ
الوجه ْين ألصحاب الشافعي».
عنه ،وأحد
َ
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باب ا�ستحباب جعل النوافل يف البيت

 204ــ باب ا�ستحباب جعل النوافل في البيت
�سواء الراتبة وغيرها أ
والمر بالتحول للنافلة من مو�ضع الفري�ضة
أ�و الف�صل بينهما بكالم
 1128/1ــ َع ْن زيد بن ثابت رضي اهلل عنه أنَّ ال َّنبي ^َ ،ق َ
اس
ال« :ص ُّلوا ُّأيها ال َّن ُ
َّ
ِِ
ِ
ِ
في ُب ُيوتِ ُك ْم ،فإنَّ أف َ
الم ْكتوبة» .متفق عليه.
ْض َل َّ
الم ْرء في َب ْيته إلاَّ َ
الصالة َصال ُة َ
بي ^ َق َ
 1129/2ــ َع ْن ِ
«اج َع ُلوا من صالتِ ُك ْم
الْ :
ابن َ
عمر رضي اهلل عنهما َع ِن ال َّن ِّ
في ُب ُيوتِ ُك ْم  ،وال ت َّت ُ
خذوها ُق ُبور ًا» .متفق عليه.
الَ :ق َ
 1130/3ــ وعن جابر رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^َ :
«إذا َ
أحد ُكم
قض ٰى ُ
صالت َُه في َم ِ
سج ِد ِه ،ف ْل َي ْج َع ْل لبيتِ ِه نصيب ًا من َصالتِ ِه ،فإنَّ ا َ
هلل َج ٌ
اعل في بيتِ ِه من َصالتِ ِه
ْ
َخ ْير ًا» .رواه مسلم.

هداية أ
الحاديث:

بي ^ وسنته.
 )1األفضل في جميع النوافل أن تُص َّل ٰى في البيت ،فهذا هدي ال َّن ِّ
َ )2إذا َص َّل ٰى العبد النافلة في بيته جعل اهلل له في ذلك خير ًا؛ من اقتداء أهله به ،وكونه
إلى غير ذلك من المصالح،
أبعد عن الرياء ،مع مضاعفة ثواب النافلة في البيتٰ ،
لكفى بذلك خيرية.
الس َّنة النبوية
ولو لم يكن في ذلك إال ا ّتباع ُّ
ٰ
فائدة:

يدل لمضاعفة أجر النافلة في البيت ،ما رواه اإلمام عبد الرزاق الصنعاني في

(مصنفه) ،عن رجل من أصحاب محمد ^ ،قال :قال رسول اهلل ^:

على تطوعه عند الناس ،كفضل صالة الرجل في
«تطوع الرجل في بيته ،يزيد ٰ

على صالته وحده».
جماعةٰ ،

يعلى في (مسنده) ،عن صهيب رضي اهلل عنه،
وللحديث شاهد عند اإلمام أبي
ٰ
قال :قال رسول اهلل ^« :صالة الرجل تطوع ًا حيث ال يراه الناس ،تعدل صالته
على أعين الناس خمس ًا وعشرين».
ٰ

باب ا�ستحباب جعل النوافل يف البيت
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قال المناوي في (فيض القدير شرح الجامع الصغير):

أخفى كان أبعد عن الرياء،
«ألن النفل شرع للتقرب به إخالص ًا ،وكلما كان
ٰ

أولى».
والفرض شرع إلشادة الدِّ ين ،فإظهاره ٰ

ِ
ٍ
ب اب ِن ُأ ْخ ِ
َ َ
ت
1131/4ــ َو َع ْن ُع َم َر ْب ِن َع َطاء َأنَّ ن َ
السائ ِ ْ
إلى َّ
َافع ْب َن ُج َب ْي ٍر أ ْر َسل ُه ٰ
ن َِم ٍر يس َأ ُل ُه َع ْن َشي ٍء رآ ُه ِم ْن ُه معا ِوي ُة في الص ِ
الةَ ،ف َق َ
الج ُم َع َة في
ال« :ن ََع ْم ،ص َّل ْي ُت َم َع ُه ُ
َُ َ
َّ
ْ َ
َْ
ِ
َ
إلي فقال:
ور ِةَ ،ف َل َّما َس َّل َم
ُ
ُ
المقص َ
اإلمامُ ،ق ْم ُت في َم َقاميَ ،ف َص َّل ْي ُتَ ،ف َل َّما َد َخ َل أ ْر َس َل َّ
َص ْلها بِ َص ٍ
الج ُم َع َة َفال ت ِ
الة َح َّتى ت َ
َتك َّل َم َأ ْو ت َْخ ُر َجَ ،فإنَّ
ال ت َُع ْد لِ َما َف َع ْل َت .إذا َص َّل ْي َت ُ
ٰ
ول اهلل ^ َأ َمرنَا بِذلِ َكَ ،أنْ ال ن ِ
ال ٍة َح َّتى َ
َر ُس َ
ُوص َل َصال ًة بِ َص َ
نتك َّل َم َأ ْو ن َْخ ُر َج» .رواه
َ
ٰ
مسلم.

غريب الحديث:

المقصورة :حجرة خاصة للصالة ،مفصولة عما جاورها.

هداية الحديث:

 )1استحباب الفصل بين الفرض والنفل ،إما بحديث أو بخروج َع ْن مكان صالة
الفرض.

بي ^ ،وترك ما أحدثه
على التمسك بهدي ال َّن ِّ
 )2حرص الصحابة رضي اهلل عنهم ٰ
الناس.

 )3حسن تعليم من وقعت منه مخالفة ،واإلنكار عليه بالحكمة والموعظة الحسنة.
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 205ــ باب الحث على �صالة الوتر
وبيان أ�نه ُ�س َّنة م�ؤكدة وبيان وقته

المك ُت ِ
بح ْتمٍ َك َص ِ
علي رضي اهلل عنه َق َ
الة ْ
ولكن
وبة،
ليس َ
ْ
ال :ال ِو ْت ُر َ
1132/1ــ َع ْن ٍّ
القر ِ
ال« :إنَّ ا َ
ول اهلل ^ و َق َ
َس َّن َر ُس ُ
آن».
حب ال ِو ْت َرَ ،ف َأوتِ ُروا يا ْ
هلل ِو ْت ٌر ُي ُّ
أه َل ُ ْ
ٌ
حسن.
حديث
رواه أبو داود والترمذي وقال:
ٌ
1133/2ــ َو َع ْن عائش َة رضي اهلل عنها َقا َل ْتِ :
ُ
رسول
«م ْن ُك ِّل ال َّل ْي ِل َق ْد َأ ْوت ََر
ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ َ ِ
ِ
متفق
الس َحر»ٌ .
إلى َّ
هى و ْت ُر ُه ٰ
اهلل ^ ،م ْن أ َّول ال َّل ْي ِلَ ،وم ْن أ ْو َسطهَ ،وم ْن آخ ِرهَ ،و ا ْن َت ٰ
عليه.

هداية أ
الحاديث:

 )1صالة الوتر من السنن المؤكدة تأكيد ًا عظيم ًا ،فهي أفضل صالة بعد الفريضة.
إلى آخر الليل ،ليختم بها المصلي قيامه بالليل.
 )2المستحب تأخير الوتر ٰ

تعالى للوتر ظاهرة في الخلق واألمر ،فكثير من األحكام الكونية
 )3آثار محبة اهلل
ٰ
والشرعية كانت ِوتر ًا ،أي :عدد ًا فردي ًا ،كخلق السموات واألرض ،وأيام األسبوع،

وأركان اإلسالم ،والصلوات المفروضة ،وركعات قيام الليل ،والطواف.
ال« :اجع ُلوا ِ
ابن ُع َم َر رضي اهلل عنهما َع ِن ال َّنبِ ِّي ^ َق َ
وع ِن ِ
آخ َر
 134/3ــ َ
ْ َ
متفق عليه.
َصالتِ ُك ْم بِال َّل ْي ِل ِو ْتر ًا»ٌ .
ري رضي اهلل عنه أنَّ ال َّنبي ^ َق َ
«أو ُتروا َ
1135/4ــ َع ْن أبي سعيد ُ
قبل
الخ ْد ِّ
الْ :
َّ
ُصبِ ُحوا» .رواه مسلم.
أن ت ْ

بي ^ كان يص ِّلي صالت َُه بال َّل ِ
يل،
1136/5ــ َع ْن عائش َة رضي اهلل عنها أنَّ ال َّن َّ
ِ
بقي ال ِو ُتر َ
مع َت َ
ترت .رواه مسلم.
فأو ْ
أيقظ َهاْ ،
وهي ْ
رض ٌة بين َيدَ ْيه ،فإذا َ
َ
فأوتري يا َ
عائش ُة».
بقي
الوتر « ُقومي ْ
ُ
وفي رواية له :فإذا َ

عمر رضي اهلل عنهما أنَّ ال َّنبي ^ َق َ
1137/6ــ َع ْن ِ
الص ْب َح
ادروا ُّ
الَ « :ب ُ
ابن َ
َّ
بال ِو ْت ِر».

باب احلثّ على �صالة الوتر

709

ٌ
صحيح.
حسن
حديث
رواه أبو داود ،والترمذي وقال:
ٌ
ٌ

هداية أ
الحاديث:

إلى وقت صالة الصبح.
 )1وقت الوتر َّ
موسع من أول الليل ٰ

بي ^ َم َع عائشة
ّ )2
على قيام الليل والوتر ،كما كان هدي ال َّن ِّ
حث الرجل أهله ٰ
رضي اهلل عنها.

اف َأنْ َ
قالَ :
 1138/7ــ َو َع ْن َجاب ٍر رضي اهلل عنه َ
رس ُ
ول اهلل ^َ « :م ْن َخ َ
ال
قال ُ
آخر ُه َفليوتِر ِ
آخ ِر ال َّلي ِل َف ْليوتِر َأو َل ُهَ ،و َم ْن َطمع َأنْ ي ُق َ ِ
وم ِم ْن ِ
آخ َر ال َّل ْي ِل ،فإنَّ َصال َة
َي ُق َ
َ َ
ْ ُ ْ َّ
وم َ ُ ْ
َآ ِخ ِر ال َّل ْي ِل َم ْش ُهو َد ٌةَ ،وذلِ َك َأف َ
ْض ُل» .رواه مسلم.

هداية الحديث:

 )1أفضل وقت لصالة الوتر هو آخر الليل.

على مبادرة أول الليل بصالة الوتر لمن خاف أن تفوته.
 )2الحث ٰ

ربنا في الثلث األخير من
 )3صالة آخر الليل مشهودة من اهلل
تعالى؛ حيث ينزل ُّ
ٰ
ٍ
يطلع
فأستجيب له؟» َح َّت ٰى
سائل
«ه ْل ِم ْن
فأعطيه؟ َه ْل ِم ْن داعٍ
الليل ،فيقولَ :
َ
َ
َ
الصبح.
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ال�ضحى وبيان أ�ق ِّلها و أ�كثرها و أ�و�سطها،
 206ــ باب ف�ضل �صالة ُّ
والحث على المحافظة عليها
ال :أوصاني َخ ِ
ٍ
 1139/1ــ َع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
بثالث ،بصيا ِم
ليلي ^
ِ
أوتر َ
ثالثة أيا ٍم من ِّ
قبل أنْ ْأر ُقدَ  .متفق عليه.
الض َح ٰى ،وأنْ
وركْ َع َتي ُّ
كل َشه ٍرَ ،
َ
واإليتار َ
فآخر
آخر ال َّليل ،فإنْ وثقَ
لمن ال َي ُ
قبل ال َّنوم إنَّما ُيس َت َح ُّب ْ
ُ
ثق باالستيقاظ َ
ُ
ال َّل ْيل أف َ
ْض ُل.

هداية الحديث:

الضحى هي وصية َر ُسول اهلل ^ للصحابي أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه،
 )1إنَّ صالة
ٰ
على وصية َر ُسول اهلل ^.
فالموفَّق من حرص ٰ
الضحى ركعتان ،وهي تُص َّل ٰى بعد تكامل طلوع الشمس بنحو دقائق.
 )2أقل صالة
ٰ

َ
المى
 1140/2ــ َع ْن أبي َذ ٍّر رضي اهلل عنه َع ِن ال َّن ِّ
على ُك ِّل ُس ٰ
بي ^ َقال« :يصبح ٰ
ٍ
ٍ
أح ِد ُك ْم َصدَ َق ٌةُ :
تحميدة َصدَ ٌ
قةُ ،
وك ُّل تهلي َل ٍة َصدَ َق ٌةُّ ،
تكبيرة َصدَ َق ٌة،
وكل
فك ُّل
من َ
وأمر بالمعر ِ
الم َ
ركع َتان َي َ
رك ُع ُهما
وف َصدَ َق ٌة،
نك ِر صدَ َق ٌة ،و ُيجزئ من ذلك َ
ونهي َع ِن ُ
ٌ َ ُْ
ٌ
حى» .رواه مسلم.
من ُّ
َ
الض ٰ

غريب الحديث:

سالمى :هي المفاصل والعظام.
ٰ

هداية الحديث:

تعالى بنعمة البدن.
 )1وجوب الصدقة َع ْن مفاصل الجسم كل يوم أدا ًء لحق اهلل
ٰ

إلى اهلل  ،من قول طيب ،أو عمل صالح ،أو
 )2الصدقة الواجبة هي كل ما ّ
يقرب ٰ
بذل مال في وجوه الخير.

الضحى؛ ركعتان ،تجزئ َع ْن كل هذه الصدقات الواجبة ،وهذا من
 )3صالة
ٰ
تعالى بعباده.
رحمة اهلل
ٰ
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1141/3ــ َع ْن عائش َة رضي اهلل عنها قالت :كان َر ُس ُ
الض َح ٰى
ول اهلل ^ ُي َص ِّلي ُّ
ويزيد ما شا َء ا ُ
هلل .رواه مسلم.
أربع ًا،
ُ
هانئ ِ
فاخت َة ِ
َ
ٍ
وعن ُأ ِّم ٍ
إلى
بنت أبي
1142/4ــ ْ
طالب رضي اهلل عنها َقال ْتَ :ذ َه ْب ُت ٰ
عام ال َف ْتحِ َ ،فو َج ْدت ُُه َيغْ َت ِس ُلَ ،ف َلما َفر َغ ِم ْن ُغس ِل ِه َص َّلى َثمانِي ر َك َع ٍ
ِ
ات،
رسول اهلل^ َ
ٰ َ َ َ
َ
ّ َ
ْ
َوذلِ َك ُض َحى .متفقِّ عليه .وهذا مختصر ِ
إحدى روايات مسلم.
لفظ
ٰ
ً

هداية أ
الحاديث:

الضحى ركعتان ،وأكثرها ما قدر عليه العبد ،للعموم الوارد ،والحديث
 )1أقل صالة
ٰ
على الحصر.
بثماني ركعات ال يدل ٰ

الضحى سفر ًا وحضر ًا ،فرسول اهلل ^ ص ّ
الها يوم
على
ٰ
 )2الترغيب في المحافظة ٰ
على سفر.
الفتح بمكة ،وهو ٰ
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 207ــ باب تجويز َ�صالَة ال�ضحى من ارتفاع ال�شم�س �إلى زوالها أ
والف�ضل
الحر وارتفاع ال�ضحى
أ�ن تُ�صلى عند ا�شتداد
ِّ

1143/1ــ عن ِ
زيد ِ
بن َأ ْر َق َم رضي اهلل عنه َأن َُّه َر َأ ٰى َق ْوم ًا ُيص ُّل َ
الض َح ٰى،
ون ِم َن ُّ
ِِ
ِ
ول اهلل ^ َ
رس َ
َ
اع ِة أف َ
قال:
الس َ
فقالَ :أ َما َل َق ْد َعل ُموا َأنَّ َّ
ْض ُل ،إنَّ ُ
الصال َة في َغ ْي ِر هذه َّ
ض ِ
ال ُة َ
الف ُ
«ص َ
صال» .رواه مسلم.
ين ت َْر َم ُ
ين ِح َ
األ َّوابِ َ
َ
«ترمض» :بفتح التاء والميم وبالضاء المعجمة ،يعني شدة الحر ،والفصال :جمع

فصيل ،وهو الصغير من اإلبل.

غريب الحديث:

تعالى بالتوبة واإلنابة.
إلى اهلل
ــ ّ
أواب ،وهو ّ
األوابين :جمع ّ
ٰ
الرجاع ٰ

ــ ترمض الفصال :المراد أن تصيب الحرارة الفصيل ،وهو الصغير من اإلبل،

إلى خفه ،فتراه
حر الشمس،
ولما
يشتد ُخ ُّفه ُ
ّ
ْ
ّ
بعد ،فإذا قوي ّ
وصلت حرارة الرمل ٰ
يراوح بين قدميه.

هداية الحديث:

الضحى حين تشتد الشمس.
 )1بيان وقت األفضلية لصالة
ٰ
تحري العبد الطاعة في وقت الفضيلة ،وإن جازت في غير هذا الوقت،
 )2استحباب ّ
على فقه العبد.
لكن اغتنام األوقات الفاضلة دليل ٰ
تنبيه:

إنَّ الصالة المشهورة عند العامة بصالة األوابين ،يصلونها بين المغرب والعشاء،

والس َّنة إنما جاءت بتسمية
على خالف الهدي النبويُّ ،
ليس لها أصل شرعي ،بل هي ٰ

الضحى بــ (صالة األوابين) ،فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه ،أن رسول اهلل ^ قال:
ٰ

الضحى إال أواب ،وهي صالة األوابين» رواه أحمد في
«ال يحافظ على صالة
ٰ
بي ^ وهجر ما أحدثه الناس.
مسنده ،وكل خير في ا ّتباع هدي ال َّن ِّ
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الحث على �صالة تحية الم�سجد ركعتين
 208ــ باب
ّ
وكراهة الجلو�س قبل أ�ن ي�صلي ركعتين في أ�ي وقت دخل
و�سواء َ�صلَّى ركعتين بنية التحية
أ�و �صالة فري�ضة أ�و ُ�سنة راتبة أ�و غيرها
1144/1ــ عن أبي قتاد َة رضي اهلل عنه َ
قالَ :
ُ
رسول اهلل ^« :إذا َد َخ َل َأ َح ُد ُك ُم
قال
ِ
َ ِ
متفق عليه.
س َح َّت ٰى ُي َص ِّل َي َركْ َع َت ْي ِن»ٌ .
الم ْسجدَ َفال َي ْجل ْ

أتي ُت ال َّنبي ^ وهو في المسجدَ ،
 1145/2ــ َع ْن جابر رضي اهلل عنه َق َ
فقال:
الْ :
َّ
ِّ
«صل َركْ َع َت ْين» .متفق عليه.

هداية أ
الحاديث:

 )1تحية المسجد ُسنة مؤكدة تأكيد ًا قوي ًا ،في أي وقت دخل العبد المسجد وأراد
الجلوس.

ُ )2يقصد من صالة تحية المسجد أن ُيبتدأ المسجد بصالة ،فتجزئ أن تكون صالة
ُسنة راتبة ،أو ُسنة وضوء ،أو دخول في فريضة َم َع الجماعة.

لما شرعت لها التحية إشعار ًا بحرمتها.
 )3تعظيم الشريعة للمساجدّ ،
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 209ــ باب ا�ستحباب ركعتين بعد الو�ضوء
قال لِبِ ٍ
ول اهلل ^ َ
1146/1ــ عن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس َ
اللَ « :يا بِ ُ
الل،
ِ
ِ َ
اإلسالمَِ ،فإنِّي َس ِم ْع ُت َد َّف ن َْع َل ْي َك َب ْي َن َيدَ َّي في
َحدِّ ْثني بِأ ْر َج ٰى َع َم ٍل َعم ْل َت ُه في ْ
الج َّن ِةَ ،
قالَ :ما َعم ْل ُت َع َم ً
اع ٍة ِم ْن
أتطه ْر ُطهور ًا ،في َس َ
َ
ال َأ ْر َج ٰى عندي من أني لم َّ
أص ِّلي .متفق عليه .وهذا ُ
ال َص ّل ْي ُت بِذلِ َك ُّ
أو نَها ٍر ،إ ّ
لفظ
الط ُهو ِر ما ُكتِ َب لي أنْ َ
ْلي ٍل ْ
البخاري.

األر ِ
ض ،واهلل أعلم.
لى ْ
«الدَ ُّف» بالفاءْ :
صو ُت ال َّن ْع ِل َو َحرك ُت ُه َع ٰ

هداية الحديث:

تعالى سبب لدخول الجنة.
 )1إنَّ األعمال الصالحة الخالصة هلل
ٰ

على الطاعة سبب لدخول
 )2استحباب تحري صالة ركعتي الوضوء .فاالستقامة ٰ
الجنة.

 )3فضيلة خاصة للصحابي بالل رضي اهلل عنه ،فهو من المبشرين بالجنة.
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ووجوبها واالغت�سال لها والتطيب والتبكير
 210ــ باب ف�ضل يوم الجمعة ُ
�إليها والدعاء يوم الجمعة وال�صالة َعلَى النبي ^ فيه وبيان �ساعة
الجابة وا�ستحباب �إكثار ذكر اهلل بعد الجمعة
إ
َق َ
تعالى ﴿:ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ال اهلل
ٰ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾ [الجمعة.]10 :

هداية آ
الية:

تعالى ،من أنواع الرزق ،فالمؤمن في بيعه وشرائه
على ابتغاء فضل اهلل
ٰ
 )1الحث ٰ
تعالى.
تعالى ،ويستحضر أن اهلل رقيب حسيب ،فهذا من ذكر اهلل
يراقب اهلل
ٰ
ٰ
أحرى بأن ُيرزق ،ألنه قدم
اشترى وباع ،فإنه
قضى العبد صالة الجمعةُ ،ث َّم
َ )2إذا
ٰ
ٰ
ٰ
طاعة بين يدي رزقه.

تعالى سبب للفالح ،وهي كلمة جامعة لخير الدنيا واآلخرة.
 )3عبادة اهلل
ٰ

الَ :ق َ
1147/1ــ َع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
«خ ْي ُر يو ٍم َط َل َع ْت
ول اهلل ^َ :
الج َّن َة ،وفيه ُأ ْخ ِر َج م ْن َها» .رواه
عليه َّ
الج ُمعة؛ فيه ُخ ِلقَ َآد ُم  ،وفيه ُأ ْد ِخ َل َ
س ُ
يوم ُ
الش ْم ُ
ْ

مسلم.

هداية الحديث:
خص الجمعة بذلك ،ليتنافس
يوم الجمعة ،ومن رحمة اهلل
خير يو ٍم ُ
تعالى أن ّ
ُ )1
ٰ
طالب اآلخرة في تحصيل األجر.

 )2من خيرية يوم الجمعة أن فيه بدء الخلق ،وبدء االبتالء بدخول الجنة ،والخروج
منها.

الَ :ق َ
وع ْن َق َ
ال َر ُس ُ
أتى
توض َأ
ول اهلل ^َ « :م ْن َّ
1148/2ــ َ
َ
فأحسن ُ
الوضو َءُ ،ث َّم ٰ
ِ
وبين ُ ِ
مس
فر َل ُه ما ْبي َنه َ
ُ
الج ُمع َةْ ،
فاس َت َم َع وأن َْص َتُ ،غ َ
الج ُمعة وزياد ُة ثال َثة َّأيامٍَ ،و َم ْن َّ
الح َص ٰى َف َق ْد َلغَ ا» .رواه مسلم.
َ
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الجم ِ
بي ^ َق َ
وع ْن ُه ِ
والج ُم ُ
عة،
لوات
«:الص ُ
 1149/3ــ َ
الخمسُ ،
ال َّ
إلى ُ ُ
ُ
عن ال َّن ِّ
عة ٰ
رات ما َبي َن ُه َّن ،إ َذا اج ُتنب ِ
ت َ
إلى َر َم َض َ
ور َم َض ُ
ائر» .رواه مسلم.
انُ ،مك ِّف ٌ
َ
ْ َ
الك َب ُ
ْ
ان ٰ

غريب الحديث:

وتخطى رقاب الناس كانت له
لغا :اللغو ورد تفسيره في السنة :بقوله ^« :ومن لغا
ٰ
ظهر ًا» .رواه أبو داود عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص .قال ابن وهب ــ أحد رواته ــ معناه:
«أجزأت عنه الصالة وحرم فضيلة الجمعة»( .فتح الباري شرح صحيح البخاري).

هداية أ
الحاديث:

 )1األجر العظيم في غفران الذنوب حاصل لمن أحسن الوضوء واإلنصات ،ولم
يشتغل بشيء عن الخطبة.
عرضهم لنفحات تُغفر فيها الخطيئات،
 )2الترغيب في رحمة اهلل
تعالى بعباده؛ إذ ّ
ٰ
إلى الطاعات.
ومن تلك النفحات :الصلوات ،والصيام ،والمسارعة ٰ
فائدة:

ُيستفاد من الحديث أن سماع ُ
الحصى
بمس
الخطبة واجب ،ألن من انشغل َع ْن َها ّ
ٰ
فاته أجر الجمعة ،فكيف بمن ترك سماعها عمد ًا؟ فالحريص من المؤمنين من يبادر
التبكير لصالة الجمعة ،ليشهد ُ
الخطبة من أولها.

معا َر ُس َ
ول اهلل ^ ُ
وع ْنه وعن ِ
يقول
 1150/4ــ َ
عمر رضي اهلل عنهما أن َُّهما َس َ
ابن َ
ِ
ِ
ِ
ُ
على ُق ُلوب ِه ْم،
هي َّن
على ْ
ٌ
أقوام َع ْن َو ْد ِع ِه ُم ُ
الج ُمعاتْ ،
أع َواد م ْن َبرهَ « :لين َت َ
أو َلي ْخت َم َّن اهلل ٰ
ٰ
من الغَ
افلين» .رواه مسلم.
َ
ُث َّم َلي ُكون َُّن َ

غريب الحديث:

ودعهم :تركهم.

هداية الحديث:

 )1التحذير الشديد من ترك شهود صالة الجمعة من غير عذر ،فذلك سبب للختم.
تعالى يعاقب العاصي
 )2ارتكاب المعاصي سبب لحرمان العبد من نور الطاعة ،واهلل
ٰ
على قلبهَ ،ف ْليحذ ِر المؤمن من التساهل في ترك الواجبات الشرعية.
الغافل بالختم ٰ
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ول اهلل ^ َق َ
مر رضي اهلل عنهما أنَّ َر ُس َ
 1151/5ــ َع ْن ِ
أح ُد ُك ُم
ال« :إ َذا جا َء َ
ابن ُع َ
الج ُمع َة ف ْل َيغْ َت ْ
سل» .متفق عليه.
ُ
ٍ
رسول اهلل ^ َق َ
َ
الُ :
سعيد ُ
الخ ْد ِر ِّي رضي اهلل عنه َأنَّ
«غ ْس ُل
 1152/6ــ وعن أبي
َي ْو ِم ُ ِ ِ
متفق عليه.
لى ُك ِّل ُم ْح َت ِلمٍ »ٌ .
الج ُم َعة َواج ٌب َع ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ُج ِل
الو
جوبُ :و ُج ُ
البالغُ َ .و ُ
المراد ُ
ُ
الم َر ُاد بِ ُ
وب اخت َيا ٍرْ ،
بالم ْح َتلمِ َ :
كقول َّ
َ ِ ِِ
ِ
لي .واهلل أعلم.
لصاحبهَ :حقُّ َك َواج ٌب َع َّ
الَ :ق َ
سم َرة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^َ « :م ْن ت ََو َّضأ َي ْو َم
1153/7ــ َع ْن ُ
الج ُم َعة  ،فبِها ونِ ْع َم ْت  ،و َمن اغْ َت َس َل فالغُ ْس ُل أف َ
ْض ُل» .رواه أبو داود ،والترمذي
ُ
ٌ
حسن.
حديث
وقال:
ٌ

هداية أ
الحاديث:

على من يجب عليه حضور الصالة.
 )1إنَّ غسل يوم الجمعة لصالة الجمعة واجب ٰ

 )2في األمر النبوي باالغتسال يوم الجمعة ٌ
بالتطهر والتنظيف
بيان لعناية الشريعة
ّ
في مجامع الناس.

قصر فيما وجب عليه ،وصالته صحيحة ،فالغسل
 )3من ترك غسل الجمعة فقد ّ
ليس شرط ًا لصحة الصالة ،لكنه واجب لشهودها.
قالَ :
ان رضي اهلل عنه َ
قال َر ُس ُ
1154/8ــ َو َع ْن َس ْل َم َ
ول اهلل ^« :ال َيغْ َت ِس ُل َر ُج ٌل
ِ ِ
الجمع ِةَ ،وي َت َط َّهر ما اس َت َط َ ِ
ِِ َ
س ِمن ِط ِ
يب َب ْيتِ ِه،
َي ْو َم ُ ُ َ
ْ
َ ُ
اع م ْن ُط ْه ٍرَ ،و َي َّده ُن م ْن ُد ْهنه ،أو َي َم ُّ
ثم َي ْخر ُج َفال ُي َفر ُق َبي َن اث َني ِن ،ثم ُي َص ِّلي َما ُكتِ َب َل ُه ،ثم ُي ْن ِ
ص ُت إذا َ
تك َّل َم اإل َم ُام ،إلاَّ
َّ
َّ
َّ ُ
ْ
ِّ ْ
األخ َر ٰى» .رواه البخاري.
الج ُم َع ِة ْ
ُغ ِف َر َل ُه ما َب ْي َن ُه َو َب ْي َن ُ

هداية الحديث:

 )1استحباب إتمام الطهارة يوم الجمعة والعناية بها ،فذلك من الهدي النبوي المبارك.

 )2استحباب استعمال الطيب ليوم الجمعة ،وهذا من أدب الشريعة أن ت َُشم من
المسلم رائحة طيبة في مجامع الناس.
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 )3صالة النافلة قبل الجمعة غير محدودة بعدد ،بل للعبد أن يص ِّلي ما ُكتب َل ُه من

حتى يبدأ اإلمام الخطبة.
النوافلٰ ،
رسول اهلل ^ َ
َ
1155/9ــ َو َع ْن َأبِي ُه َر َير َة رضي اهلل عنه َأنَّ
قالَ « :م ِن اغْ َت َس َل َي ْو َم
الجمع ِة ُغس َل َ ِ
اع ِة ُ
اح في
الس َ
األو َل ٰى َف َك َأن ََّما َق َّر َب َبدَ َن ًةَ ،و َم ْن َر َ
الج َنا َبةُ ،ث َّم َر َ
اح في َّ
ُ ُ َ ْ
اع ِة الثَّانِي ِة َف َك َأنَّما َقر َب ب َقرةًَ ،و َم ْن راح في الس َ ِ ِ ِ
َ
قر َن،
الس َ
َ َ
َ
اعة ال ّثالثَة َف َكأن ََّما َق َّر َب َك ْبش ًا أ َ
َ َّ َ َ
َّ
ّ
الخ ِ
َو َم ْن راح في الس َ ِ
اعة َ
ام َس ِة
الس َ
الرابِ َع ِة َف َك َأن ََّما َق َّر َب َد َج َ
اج ًةَ ،و َم ْن َر َ
َ َ
اح في َّ
ّ
اعة ّ
ِ
ون ِّ
المالئِ َك ُة َي ْس َت ِم ُع َ
متفق
كر».
َف َك َأن ََّما َق َّر َب َب ْي َض ًةَ ،فإذا َخ َر َج
ٌ
ُ
اإلمام َح َض َرت َ
الذ َ
عليه.
سل َ ِ
الج َنا َبة» ،أيُ :غس ً
«غ َ
ال َكغُ ِ
َقولهُ :
الص َف ِة.
سل َ
الج َنا َبة في ّ

هداية الحديث:

إلى صالة الجمعة ،وكلما
 )1تفاوت األجر يوم الجمعة بحسب المسارعة والتبكير ٰ
َك َ
على التبكير ناله األجر الكبير.
ان العبد أحرص ٰ
إلى ما قبل الذهاب
 )2صفة غسل الجمعة كصفة غسل الجنابة ،لكن يستحب تأخيره ٰ
إلى الجمعة.
ٰ
ِ
ِ
1156/10ــ َع ْن ُه :أنَّ َر ُس َ
ساع ٌة ال ُي َواف ُقها
الج ُمعة ،فقال« :فيه َ
ذكر َي ْو َم ُ
ول اهلل ^ َ

يسأل ا َ
ُ
هلل شيئ ًا إال أعطا ُه َّإيا ُه» وأشار بيده ُي َق ِّل ُلها .متفق
قائم ُيص َّلي،
عبدٌ
مسلمُ ،
وه َو ٌ
ٌ

عليه.

الَ :ق َ
األشع ِر ِّي رضي اهلل عنه َق َ
1157/11ــ َو َع ْن أبي ُبر َد َة ِ
ال
وس ٰى
َ
بن أبي ُم َ
َ ِ
ِ
َ َ
فى شأن
َع ْب ُد اهلل ُ
بن ُع َم َر رضي اهلل عنهما :أ َسم ْع َت أ َباك ُي َحدِّ ُث َعن َر ُسول اهلل ^ ٰ
ول ِ
ِ
ولِ :
سم ْع ُت َر ُس َ
الج ُم َع ِة؟ َق َ
ول اهلل ^ َي ُق ُ
نعمَ ،س ِم ْع ُت ُه َي ُق ُ
«:هي َما
الُ :
ساعة ُ
قلتْ :
ِ
إلى أنْ ت َ
الصالةُ» .رواه مسلم.
س
ُ
ُقض ٰى ّ
َب ْي َن أنْ َيجل َ
اإلمام ٰ

هداية أ
الحاديث:

 )1من خصائص يوم الجمعة أن فيه ساعة تُستجاب فيها الدعوات.
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 )2ساعة االستجابة يوم الجمعة يسيرة ،وغير محددة بوقت معين متيقّن ،ليجتهد
حتى يوافق تلك الساعة.
العبد في كثرة الدعاء يوم الجمعة ٰ
تنبيــه:

األحاديث الصحيحة في ساعة االستجابة يوم الجمعة تبين بمجموعها أنها آخر

ُقضى
إلى أن ت ٰ
ساعة بعد العصر ،والحديث األخير ،فيه أنها« :ما بين أن يجلس اإلمام ٰ
يصح من قول النبي ^،
رفعه؛ فال
ضعف
ُ
علماء الحديث َ
الصالة» ،هذا اللفظ قد ّ
ّ
وإنما ورد ذلك عن الصحابي عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما موقوف ًا.

الَ :ق َ
أوس رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
أوس ِ
1158/12ــ عن ِ
بن ٍ
ول اهلل ^« :إنَّ ِمن
الة ِ
الجمع ِة ،فأكثروا علي من الص ِ
ِ
أف َ
فيه ،فإنَّ صالت َُك ْم َم ْع ُر َ
وض ٌة
ْض ِل َّأيام ُكم َي ْو َم ُ ُ َ
َّ
ُ
َّ
ٍ
بإسناد صحيحٍ .
َع َل َّي» .رواه أبو داود

هداية الحديث:

بي ^ من العبادات المستحب اإلكثار منها يوم الجمعة وليلة
على ال َّن ِّ
 )1إنَّ الصالة ٰ
الجمعة.

إلى هذه الصالة ،كي
على الرسول ^ فيها أجر عظيم للعبد؛ ألننا بحاجة ٰ
 )2الصالة ٰ
تعالى علينا.
نفوز بصالة اهلل
ٰ

فائـدة:

 )1صالة المؤمنين على َر ُسول اهلل ^ معناها :الدعاء له بأن يثني ا ُ
هلل عليه في المأل
ٰ
المقربين.
األعلى عند المالئكة
َّ
ٰ

 )2يشرع للعبد عند الصالة والسالم على النبي ^ أن يتخير من المأثور في
ُ
تكلف
النصوص الشرعية :القرآنية ،النبوية ،ففيها الكفاية والغنية .وال يجوز
صيغ من الصلوات المحدثة في أصلها ،والمنكرة ــ أحيان ًا ــ في معناها.
وكل ش ٍر في ابتداع من خلف.
		
		 وكل خير اتبــاع من سـلف
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 211ــ باب ا�ستحباب �سجود ال�شكر عند ح�صول نعمة ظاهرة
أ�و اندفاع َب ِل َّية ظاهرة

الَ :خر ْج َنا َم َع َر ُس ِ
1159/1ــ َع ْن َس ْع ِد ِ
بن أبي َو َّق ٍ
ول اهلل ^
اص رضي اهلل عنه َق َ َ
ِ
الم ِدي َن َةَ ،ف َل َّما ُك َّنا َق ِريب ًا من َع ْز َو َرا َء ن ََز َل ُث َّم َر َف َع َيدَ ْي ِهَ ،فدَ َعا ا َ
اع ًة،
هلل َس َ
من َم َّك َة ُن ِر ُيد َ
اع ًةُ ،ث َّم َخر ِ
ُث َّم َخر َس ِ
اجد ًاَ ،ف َم َك َث َط ِوي ً
ساجد ًا ــ َف َع َل ُه َثالث ًا ــ
الُ ،ث َّم َق َام َف َر َف َع َيدَ ْي ِه َس َ
َّ
َّ
ال« :إنِّي َس َأ ْل ُت َر ِّبيَ ،و َش َف ْع ُت ُأل َّمتيَ ،ف َأ ْع َطاني ُث ُل َث ُأ َّمتيَ ،ف َخ َر ْر ُت َس ِ
َو َق َ
اجد ًا لِ َر ِّبي
ُشكر ًاُ ،ث َّم َر َف ْع ُت َر ْأ ِسيَ ،ف َس َأ ْل ُت َر ِّبي ُأل َّمتيَ ،ف َأ ْع َطانِي ُث ُل َث ُأ َّمتِيَ ،ف َخ َر ْر ُت َس ِ
اجد ًا
أسيَ ،فس َأ ْلت ربي ُألمتيَ ،ف َأ ْع َطانِي ال ُّث ُل َث ِ
لِربي ُش ْكر ًاُ ،ثم ر َفع ُت ر ِ
اآلخ َرَ ،ف َخ َر ْر ُت
َ ِّ
َ ِّ
َّ َ ْ َ
َّ
َ
َس ِ
اجد ًا لِ َر ِّبي»َ .روا ُه أبو داود().

غريب الحديث:

عزوراء :موضع قريب من مكة.

هداية الحديث:

 )1مشروعية سجود الشكر عند تجدد نعمة ،أو زوال نقمة.

بي ^ ،ومن َط َر َق
على اهلل
تعالى بالدعاء واللجوء إليه ُه َو هدي ال َّن ِّ
ٰ
 )2إنَّ اإللحاح ٰ
بالدعاء باب موالهُ ،رجيت إجابة دعواه.

() الحديث إسناده ضعيف.
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 212ــ باب ف�ضل قيام الليل
َق َ
تعالى﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾
ال اهلل
ٰ

[اإلسراء ،]79 :وقال﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾ [السجدة ،]16 :وقال﴿ :ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [الذاريات.]17 :

هداية آ
اليات:

بي ^ شرف وفضل
بنبيه ^؛ حين أمره
 )1عناية اهلل
ّ
تعالى ِّ
بالتهجد ،ليحصل لل َّن ِّ
ٰ
العظمى ألهل الموقف في بدء
المقام المحمود يوم القيامة ،وهو مقام الشفاعة
ٰ
الحساب.
العز والشرف لهم في
 )2وصف حال المؤمنين في دأبهم بقيام الليل ،لما فيه من ّ
الدنيا واآلخرة.
تعالى ترك راحة جسده ،لينال راحة قلبه.
أحب لقاء اهلل
َ )3من َّ
ٰ
تعالى في ساعات الليل ﴿ﮔ
 )4الترغيب في تذوق حالوة القرب من اهلل
ٰ
تعالى.
إلى اهلل
ٰ
ﮕ ﮖ ﮗ﴾ شوق ًا ٰ
1160/1ــ َو َعن َعائِ َش َة رضي اهلل عنها َقا َل ْتَ :ك َ
وم ِم َن ال َّل ْي ِل َح َّت ٰى
بي ^ َي ُق ُ
ان ال َّن ُّ
َت َت َف َّط َر َقدَ َما ُهَ ،ف ُق ْل ُت َل ُه :لِ َم ت َْص َن ُع هذا يا َر ُس َ
ول اهللَ ،و َق ْد ُغ ِفر َل َك َما َت َق َّد َم ِم ْن َذ ْنبِ َك
الَ :
َو َما ت ََأ َّخ َر؟ َق َ
«أفال َأ ُك ُ
ون َع ْبد ًا َش ُكور ًا».
الم ِغ َيرة ِ
متفق عليه.
بن شعب َة نحو ُهٌ ،
ٌ
متفق عليهَ .و َع ِن ُ

غريب الحديث:

تتفطر :تتشقق من طول القيام.

هداية الحديث:

تعالى عليه ،فقد اجتهد في القيام الطويل في الليل
حق اهلل
بي ^ َّ
 )1تعظيم ال َّن ِّ
ٰ
تعالى.
شكر ًا هلل
ٰ
على الناس.
ِ )2من فقه العبد أن يشكر اهلل
تعالى َإذا ّ
خصه بفضل زائد ٰ
ٰ
ُ
ُ
وعمل األركان بطاعة المنعم المنان.
االعتراف بالقلب ،واللسان،
 )3حقيقة الشكر:
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بي ^ َط َر َق ُه وفاطم َة لي ً
ال ،فقال« :أال
1161/2ــ َع ْن ٍّ
علي رضي اهلل عنه أنَّ ال َّن َّ

تُص ِّل َيان؟».متفق عليه .طرقه :أتاه لي ً
ال.
بن ِ
الخط ِ
َّ
مر ِ
عبد اهللِ ِ
1162/3ــ َع ْن سالمِ ِ
اب رضي اهلل عنهما عن أبيه أنَّ
بن
بن ُع َ
رسول اهلل ^ َق َ ِ
يل»َ ،ق َ
ان ُيص ِّلي من ال َّل ِ
عبد اهللِ لو َك َ
ال سالم :فكان
الر ُج ُل ُ
َ ُ
ال« :ن ْع َم َّ
من ال َّل ْيل إلاَّ قلي ً
ال .متفق عليه.
ُ
ام َ
عبد اهلل بعد ذلك ال َي َن ُ
الَ :ق َ
1163/4ــ َع ْن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل
^« :يا عبدَ اهلل ،ال ُ
وم ال َّل َ
تك ْن َ
مثل ُفالن؛ َك َ
قيام ال َّل ْي ِل» .متفق عليه.
يلَ ،ف َت َر َك َ
ان ُيق ُ

هداية أ
الحاديث:

على قيام الليل.
 )1بيان فضيلة صالة الليل ،وحث الرجل أهل بيته ٰ
على مزيد من الطاعة وعمل
 )2استحباب مدح الرجل الصالح َإذا ح ّثه ذلك ٰ
الخير.

 )3فضيلة الصحابة رضي اهلل عنهم في استجابتهم لِ َما يهديهم إليه َر ُس ُ
ول اهلل ^ من
تعالى ،وأمر رسوله ^ ،ألن
األمر ،وهذا ُه َو شأن المؤمن؛ المسارعة ألمر اهلل
ٰ

في طاعتهما كل الخير والفالح.

الهمة والنشاط في
على
 )4التحذير من مشابهة
التشبه بأهل َّ
ُّ
الكسالى ،والحث ٰ
ٰ
الطاعة.
1164/5ــ َع ْن ابن مسعود رضي اهلل عنه َق َ
ٌ
نام ليل ًة
بي ^
رجل َ
الُ :ذ َ
كر عندَ ال َّن ِّ
الَ :
طان في ُأذن َْيه» أو َق َ
رج ٌل َ
أصبح! َق َ
الش ْي ُ
ال« :في ُأذنِ ِه» .متفق عليه.
َح َّت ٰى
بال َّ
«ذاك ُ
َ
رير َة رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس َ
ول اهلل^ قالَ « :ي ْع ِق ُد الشَّ ْي َط ُ
لى
1165/6ــ َ
وعن أبي ُه َ
ان َع ٰ
ٍ
َق ِاف َي ِة َر ْأ ِ
لى ُك ِّل ُعقْدَ ٍةَ :ع َل ْي َك َل ْي ٌل َط ِو ٌ
َامَ ،ث َ
يل
س َأ َح ِد ُكم ،إذا ُه َو ن َ
الث ُع َقدَ ،ي ْض ِر ُب َع ٰ
ِ
انح َّل ْت
انح َّل ْت ُعقْدَ ةٌ ،فإن ت َّ
انح َّل ْت ُعقْدَ ةٌَ ،فإن َص َّل ٰى َ
َوض َأ َ
اس َت ْي َق َظ َف َذ َك َر اهلل َ
َف ْار ُق ْد ،فإن ْ
َ
يث ال َّن ْف ِ
صبح ن َِشيط ًا َط ِّي َب ال َّن ِ
س َك ْس َ
صب َح َخبِ َ
متفق عليه.
الن»ٌ .
ُع ُ
قد ٌهَ ،فأ َ
فسَ ،وإلاَّ أ َ
أس»ِ :
ِ
الر ِ
آخ ُره.
« َقاف َي ُة َ
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غريب الحديث:

يعقد :من العقد ،وهو إحكام الشيء.
أمر َل ُه بالنوم.
فارقدٌ :

هداية أ
الحاديث:

بي ^ في قوله« :بال الشيطان» ،فشأن المؤمن أن يؤمن
 )1التصديق التام بخبر ال َّن ِّ
بأخبار الغيب ،وإن لم يدرك حقيقتها.
 )2قيام الليل حصن للعبد من تس ّلط الشيطان عليه.
تعالى والوضوء والصالة من أعظم األسباب للخالص من عقد الشيطان،
 )3ذكر اهلل
ٰ
تعالى إليها.
على من وفّقه اهلل
ٰ
وهي سهلة يسيرة ٰ

 )4الطاعة والهمة سبب النشراح الصدر ،واملعصية والكسل سبب لضيق الصدر.

1166/7ــ َع ْن عبد اهلل بن سالم رضي اهلل عنه أنّ ال َّنبي ^ َق َ
اس:
«أي َها ال َّن ُ
الُّ :
َّ

وأطعموا َّ
بسالمٍ».
الم،
عامَ ،
الط َ
الس َ
نيام ،ت َْد ُخ ُلوا َ
اس ٌ
وص ُّلوا بال َّليل وال َّن ُ
ُ
الج َّن َة َ
أف ُْشوا َّ
رواه الترمذي وقال :حديث حسن صحيح.

غريب الحديث:

على من عرفت ومن لم
أفشوا السالم :أمر ببذل السالم ونشره بين المسلمينٰ ،

تعرف.

هداية الحديث:

يحرص طالب
على أسباب دخول الجنةَ ،ف ْل
ْ
 )1رحمة ال َّن ِّ
بي ^ بأمته ،فقد د َّلهم ٰ
على امتثالها علم ًا وعم ً
ال.
الجنة ٰ

 )2قيام الليل من شأن الموفَّقين من عباد اهلل ،فهم قيام يدعون ربهم خوف ًا وطمع ًا.
الَ :ق َ
1167/8ــ عن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ُ
الصيا ِم
ول اهلل ^:
«أفضل ِّ
ِ
وأفضل الص ِ
ِ
ريضة صال ُة ال َّل ِ
بعدَ َر َم َض َ
يل» .رواه مسلم.
الة بعدَ ال َف
حر ُم،
ُ َّ
ان َش ْه ُر اهلل ُ
ْ
الم َّ

هداية الحديث:

تطوع بها بالصوم.
 )1شهر المحرم من أفضل الشهور التي ُي َّ
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تنزل
 )2صالة الليل النافلة أفضل من صالة النهار النافلة ،لما يكون بالليل من ّ
الرحمات وإجابة الدعوات.
َ
 1168/9ــ وعن ِ
نى
ابن ُع َ
بي ^ َقال« :صال ُة ال َّليل َم ْث ٰ
مر رضي اهلل عنهما أنَّ ال َّن َّ
ٍ
الص ْب َح َف َأ ْوتِ ْر بِ
واحدة» .متفق عليه.
نى ،فإذا ِخ ْف َ
ت ُّ
َم ْث ٰ
يل َم ْثنى َم ْثنى ،ويوتِر بِر ٍ
1169/10ــ وعنه َق َ
بي ^ ُيص ِّلي ِم َن ال َّل ِ
الَ :ك َ
كعة.
ٰ ُ ُ َ
ٰ
ان ال َّن ُّ
متفق عليه.

هداية أ
الحاديث:

 )1الهدي النبوي في صالة الليل أن تُص َّل ٰى َركع َت ْين َركع َت ْين.
انتهى وقت الوتر ،وأقل الوتر ركعة واحدة.
َ )2إذا طلع الفجر
ٰ
1170/11ــ َع ْن أنس رضي اهلل عنه َق َ
ان َر ُس ُ
الَ :ك َ
الشه ِر
فطر ِم َن َّ
ول اهلل ^ ُي ُ
فطر ِم ُنه شيئ ًا ،وكان
يصوم ِم ُنه،
َح َّت ٰى ن َُظ َّن أنْ ال
التشاء أنْ
َ
ُ
ُ
ويصوم َح َّت ٰى ن َُظ َّن أنْ ال ُي َ
ترا ُه من ال َّل ِ
رأي َت ُه .رواه البخاري.
رأي َت ُه ،وال نائم ًا إلاَّ ْ
يل ُمص ِّلي ًا إلاَّ ْ

هداية الحديث:

إلى اهلل ما داوم عليه
 )1من هدي ال َّن ِّ
بي ^ أنه يديم العمل الصالح ،فأحب العمل ٰ
صاحبه وإن َّ
قل.
واألتقى لر ِّبه،
بع العبد ما ُه َو األفضل
 )2بيان الهدي النبوي في وسطية العبادة؛ أن ي َّت َ
ٰ
واأليسر واألرفق لبدنه.
التعبد.
على النفس ُه َو الهدي الكامل في ّ
 )3إن التنويع في العبادة ،وعدم اإلثقال ٰ
1171/12ــ َو َع ْن َعائِ َش َة ،رضي اهلل عنها َأنَّ َر ُس َ
ول اهلل ^ َك َ
إحدَ ٰى
ان ُي َص ِّلي ْ

ين
الس ْجدَ َة ِم ْن ذلِ َك َق ْد َر َما َيق َْر ُأ َأ َح ُد ُك ْم َخ ْم ِس َ
َع ْش َر َة َر َ
كع ًة ــ تعني في ال َّل ْي ِل ــ َي ْس ُج ُد َّ
ِ
َ ِ
آ َي ًة َق ْب َل َأنْ َي ْر َف َع َر ْأ َس ُهَ ،و َ
لى ِش ِّق ِه
يرك ُع َركْ َع َت ْي ِن َق ْب َل َصالة ال َف ْج ِرَّ ،
ثم َي ْضطج ُع َع ٰ
ادي للص ِ
األيم ِن َح َّتى َي ْأتِي ُه الم َن ِ
الة .رواه البخاري.
َّ
ََْ
ٰ َ ُ

هداية الحديث:

إحدى عشر ركعة في رمضان أو في غيره.
 )1المستحب في عدد ركعات قيام الليل
ٰ
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 )2من الهدي المحمود :إطالة السجود بالذكر والدعاء في قيام الليل ،ألن أقرب ما
يكون العبد من ر ِّبه وهو ساجد.
 )3بيان كمال خشوعه عليه الصالة والسالم مع ر ِّبه ،فكان يطيل السجود الواحد
قدر خمسين آية!
إلى المسجد إال لوقت إقامة الصالة.
 )4من هدي ُّ
الس َّنة :أنْ ال يخرج اإلمام ٰ

ان َر ُس ُ
َ
1172/13ــ َو َع ْن َها َقا َل ْت :ما َك َ
مضان َوال في َغ ْي ِر ِه
يد في َر
ول اهلل ^ َي ِز ُ
ِ
ِ
َ
َ
ثم ُي َص ِّلي
لى ْ
إحدَ ٰى َع َش َر َة َركْ َع ًة؛ ُي َص ِّلي أ ْربع ًا َفال ت َْسأ ْل َع ْن ُح ْسن ِه َّن َوطول ِه َّنَّ ،
َع ٰ
ِ
ِ
َ
رس َ
تنام َق ْب َل
ول اهللَ ،أ ُ
ثم ُي َص ِّلي َثالث ًاَ .ف ُق ْل ُت :يا ُ
ْأر َبع ًا َفال ت َْسأ ْل َع ْن ُح ْسن ِه َّن َوطول ِه َّنَّ ،
ر؟ فقال« :يا عائِ َش ُة إنَّ َعي َني َت َنا َم ِ
َأنْ تُوتِ َ
نام َقلبي» .متفق عليه.
انَ ،وال َي ُ
ْ َّ

هداية الحديث:

 )1بيان هدي النبي ^ في قيام الليل أنه ُيص ِّلي أربع ركعات ،كل ركعتين بتسليم،
ُث َّم يستريح قلي ً
ال بعد األربع.
تعالى ،وإن نامت
بي ^ ؛ أن قلبه ال يغفل عن ذكر اهلل
 )2إظهار خصوصية لل َّن ِّ
ٰ
عيناه.
بي ^.
 )3إن إطالة صالة الليل مع إحسانها من هدي ال َّن ِّ
أو َل ال َّل ِ
بي ^ َك َ
آخر ُه ُفيص ِّلي .متفق
يل،
1173/14ــ َ
ُ
ان ُ
ينام َّ
ويقوم َ
وع ْنها أنَّ ال َّن َّ
عليه.

هداية الحديث:

 )1أفضل وقت لقيام الليل في الثلث األخير منه.
ِ
الراحة َ
أول الليلُ ،ه َو الهدي النبوي المأثور ،وهو العمل
 )2إن إعطاء البدن حقَّه من
الميسور ،لينشط في العبادة.

1174/15ــ وعن ابن مسعود رضي اهلل عنه َق َ
بي ^ ليل ًة ،فلم
ال :ص َّل ُ
يت مع ال َّن ِّ
يزل قائم ًا َح َّتى َهمم ُت بأم ِر ٍ
قيل :ما َه َم ْم َت؟ َق َ
سوءَ ،
ْ
أجلس وأ َد َع ُه.
هم ْم ُت أنْ
الَ :
ٰ َ ْ
َ
متفق عليه.
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1175/16ــ َو َع ْن ُحذي َف َة رضي اهلل عنه َق َ
ذات َل ْي َل ٍة،
الَ :ص َّل ْي ُت َم َع ال َّنبِ ِّي ^ َ
ِ ِ
ِ
قلتُ :ي َص ِّلي بها في َركْ َع ٍة،
ثم َم َض ٰىَ ،ف ُ
الب َق َرةََ ،ف ُ
َفا ْف َت َت َح َ
قلتَ :ي ْر َك ُع ع ْندَ المائَةَّ ،
َف َم َضىَ ،ف ُق ْل ُتَ :ي ْر َك ُع بِهاُ ،ث َّم ا ْف َت َت َح ال ِّن َسا َءَ ،ف َق َر َأ َهاُ ،ث َّم ا ْف َت َت َح َ
آل ِع ْم َر َ
انَ ،ف َق َر َأها،
ٰ
ٍ ِ
يح َسب َحَ ،وإ َذا َمر بِس َؤ ٍ
َيق َْر ُأ ُم َت َر ِّس ً
ال َس َأ َلَ ،وإ َذا َم َّر بِ َت َع ُّو ٍذ ،ت ََع َّو َذ
َّ ُ
ال؛ إذا َم َّر بِآية فيها ت َْسبِ ٌ َّ
ِ ِ ِِ
ثم َق َ
ُث َّم َر َك َعَ ،ف َج َع َل َي ُق ُ
الع ِظيمِ »َ ،ف َ
«س ْب َح َ
ال:
كان ُر ُك ُ
ان َر ِّبي َ
ولُ :
وع ُه ن َْحو ًا م ْن ق َيامهَّ ،
مع ا ُ
ال َق ِريب ًا ِم َّما َر َك َعُ ،ث َّم َس َجدَ َ ،ف َق َ
هلل لِ َم ْن َح ِمدَ هَ ،ر َّب َنا َ
ام َط ِوي ً
ال:
الح ْم ُد» ُث َّم َق َ
لك َ
«س َ
َ
ود ُه َق ِريب ًا ِم ْن ِقي ِ
األع َل ٰى»َ ،ف َ
«س ْب َح َ
ام ِه .رواه مسلم.
كان ُس ُج ُ
ان َر ِّب َي ْ
ُ
َ

هداية أ
الحاديث:

تعالى ،وإطالته
تعبده هلل
بي ^ ،في كمال ّ
ٰ
 )1بيان المقام العظيم الذي اتصف به ال َّن ُّ
ان باهلل أعرف َك َ
في قيام الليل ،وكل من َك َ
ان منه أخوف.

ان يطيقه َر ُس ُ
 )2إنَّ سادات الصحابة رضي اهلل عنهم لم يكونوا يطيقون ما َك َ
ول اهلل
^ من العبادة! ومع ذلك اجتهدوا في متابعته ،والتأسي بعبادته.

 )3فقه صالته ^ حيث كانت متناسبة؛ َإذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود.
فائـدة:

على صالح العبد هي ما كانت موافقة لهدي السنة،
الصالة التي يكون لها ثمرة ٰ

من حسن اإلطالة ،وإتمام الركوع والسجود ،واإلتيان بالدعاء والذكر ،فيجمع العبد

في الصالة بين القرآن والدعاء ،وأنواع الثناء ،ليذوق حالوة المناجاة ،فهذه الصالة

﴿ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾ قال عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه« :إنك ما

دمت في الصالة فأنت تقرع باب الملك ،ومن ُي ْدمن قرع الباب ال بد أن يلجه».

أي الص ِ
ضي اهلل عنه َق َ
ئل َر ُس ُ
الُ :س َ
الة
ول اهلل ^َّ ُّ :
1176/17ــ وعن جابر َر َ
الق ُن ِ
ْض ُل؟ َق َ
ُ
«طول ُ
أف َ
وت» .رواه مسلم.
ال:
بالق ُنوتِ :
المراد ُ
ام.
ُ
الق َي ُ
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هداية الحديث:

 )1طول القيام لمن استطاعه من أفضل ما يكون في الصالة.

 )2األفضل في الصالة أن تكون متناسبة ،فإن أطال المصلي القيام أطال بقية األركان.
1177/18ــ َو َع ْن َع ِ
اص رضي اهلل عنهما َأنَّ َر ُس َ
الع ِ
بن َع ْم ِرو ِ
بد اهلل ِ
ول اهلل
بن َ
«أ َحب الص ِ
الة إلى اهلل صال ُة َد ُاو َدَ ،و َأ َح ُّب الصيا ِم إلى اهلل ِ
^ َ
ص َي ُام َد ُاو َدَ ،
كان
قالَّ ُّ َ :
ٰ
ٰ
وم يوم ًاَ ،وي ِ
َي َن ُام نِ ْص َ
متفق عليه.
فط ُر َيوم ًا»ٌ .
ف ال َّل ْي ِل َو ُيق ُ
َ
وم ُث ُلث َُهَ ،و َي َن ُام ُس ُد َس ُهَ ،و َي ُص ُ َ

هداية الحديث:

 )1إن إعطاء كل ذي حق حقه من أفضل ما يكون في تعبد الرجل ،فال ي ِ
غف ُل عبادة
ُ
ّ
ينسى حق نفسه وأهله.
ر ِّبه ،وال
ٰ

ِ
على االلتزام
 )2منهج األنبياء في العبادة فيه الوسطية والبركة؛ َف ْل
يحرص المسلم ٰ

بالهدي النبوي الكامل.
الَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
1178/19ــ َو َع ْن َجابِ ٍر رضي اهلل عنه َق َ
ول اهلل ^ َي ُق ُ
ول« :إنَّ في
الدنْيا َو ِ
واف ُق َها ر ُج ٌل م ِ
اع ًة ،ال ي ِ
ِ َ
سل ٌم َيس َأ ُل ا َ
اآلخ َر ِة ،إلاَّ َأ ْع َطا ُه
ال َّل ْي ِل َل َس َ
ُ
ُ
َ
هلل َخ ْير ًا من أ ْم ِر ُّ َ
ْ
َّإيا ُهَ ،وذلِ َك ُك َّل َل ْي َل ٍة» .رواه مسلم.

هداية الحديث:

تحريها.
 )1الحكمة من عدم تحديد الساعة بوقت معين ،ليجتهد العبد الموفَّق في ِّ
تعالى بعباده ،حين جعل لهم في كل ليلة نفحات إلجابة الدعوات.
 )2سعة رحمة اهلل
ٰ
1179/20ــ َو َع ْن َأبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َأنَّ ال َّنبِي ^ َق َ
أح ُد ُكم ِم َن
ام َ
ال« :إ َذا َق َ
الصال َة بِ َركْ َع َت ْي ِن َخ ِفي َف ْتي ِن» .روا ُه ُم ْس ِل ٌم.
ال َّل ْي ِل َف ْل َي ْف َتتحِ َّ
تنبيـه:

بي ^ ،إنما هو من كالم الصحابي أبي هريرة
هذا الحديث لم يثبت من قول ال َّن ِّ

إلى رسول اهلل ^ ،لكن ثبتت هاتان الركعتان
رضي اهلل عنه ،وال يصح رفعه ٰ
بي ^ ،كما في حديث عائشة رضي اهلل عنها التالي:
الخفيفتان من فعل ال َّن ِّ

728

باب ف�ضل قيام الليـل

كان َر ُس ُ
1180/21ــ َو َع ْن َعائِ َش َة رضي اهلل عنها قا َل ْتَ :
قام ِم َن
ول اهلل ^ إذا َ
ال َّل ْي ِل ُل ُي َص ِّل َي اف َت َت َح َصالت َُه بِ َركْ َع َت ْي ِن َخفي َف َت ِ
ين .رواه مسلم.

هداية أ
الحاديث:

على ما يأتي من
 )1الحكمة من افتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين أن ينشط العبد ٰ
الصالة.
على نشاطها
 )2مراعاة الشريعة لحال النفس البشريةّ ،
لمـا شرعت كل ما يعين ٰ
وسالمتها.
1181/22ــ وعنها رضي اهلل عنها َقا َلتَ :ك َ
الصال ُة ِم َن
ان َر ُسول اهلل ^ إ َذا فات ْت ُه َّ
ال َّل ِ
يل من َو َج ٍع أو غي ِر ِهَ ،ص َّل ٰى من ال َّنها ِر ثِن َت ْي َعشْ َر َة َركع ًة .رواه مسلم.
الَ :ق َ
اب رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
الخط ِ
ّ
مر ِ
ول اهلل ^َ « :م ْن
بن
1182/23ــ وعن ُع َ
ِ
ِ
ٍ
وصالة ُّ
تب َل ُه
صالة ال َف ْج ِر
بين
نام عن ِح ْزبِ ِه أو عن
شيء منه ،فقرأ ُه فيما َ
َ
الظه ِرُ ،ك َ
كأنَّما قرأ ُه ِم َن ال َّل ِ
يل» .رواه مسلم.

غريب الحديث:

حزبه :ما يجعل للقراءة أو الصالة من جزء مخصوص.

هداية أ
الحاديث:

 )1مشروعية قضاء صالة الليل في النهار شفع ًا ال وتر ًا؛ ألن الوتر نختم به صالة
الليل.

إلى قرب
 )2وقت قضاء صالة الليل لمن فاتته؛ فيما بين طلوع الشمس وارتفاعهاٰ ،
زوال الشمس وقت الظهر.

تعالى بعباده؛ إذ فتح لهم أبواب الرحمات في الليل والنهار ،ولم يحرم
 )3رحمة اهلل
ٰ
المعذور األجر.

الَ :ق َ
 1183/24ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
«ر ِح َم اهللُ
ول اهلل ^َ :
وأي َ
رج ً
قام ِم َن ال َّل ِ
قظ امرأت َُه ،فإنْ َأ َب ْت َ
هلل
رحم ا ُ
ال َ
ُ
يل َف َص َّل ٰىْ ،
نض َح في وج ِه َها الما َءَ .
يل َف َص َّل ْتَ ْ ،
قام ْت ِم َن ال َّل ِ
أبى ن ََض َح ْت في وج ِه ِه الما َء».
امرأ ًة َ
وأي َقظ ْت زَ ْو َج َها ،فإن ٰ
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رواه أبو داود بإسناد صحيح.

1184/25ــ َو َع ْن ُه َو َع ْن أبي س ِع ٍ
يد رضي اهلل عنهما َقاالَ :
ُ
رسول اهلل ^« :إذا
قال
َ
الذ ِ
ِ
َ
أو َص َّل ٰى ــ َركْ َع َت ْي ِن َج ِميع ًاُ ،كتِ َبا في َّ
ين
اك ِر َ
الر ُج ُل َأ ْه َل ُه م َن ال َّل ْي ِل َف َص َّل َيا ــ ْ
أي َق َظ َّ
َو َّ ِ
ٍ
اكر ِ
بإسناد صحيح.
ات» .روا ُه أبو داود
الذ َ

هداية أ
الحاديث:

تعالى ،فال يقوم أحدهما
على طاعة اهلل
على الزوجين ْ
ٰ
الذين تعاهدا ٰ
 )1تتنزل الرحمة ٰ
إلى النفوس ــ إال لما ُه َو أحب إليه ،وهو مناجاة اهلل
من نومه ــ وهو
ٌ
محبوب ٰ

تعالى.
ٰ

على الطاعة.
على قيام الليل ،لما في ذلك من تنشيط النفوس ٰ
 )2مشروعية الحث ٰ

 )3إن البيوت التي تحيا في ظالل طاعة الرحمن هي بيوت مباركة سعيدة ،فهل عرفنا
طريق السعادة األسرية؟

1185/26ــ وعن عائش َة رضي اهلل عنها أنَّ ال َّنبي ^ َق َ
أح ُد ُك ْم
س َ
ال« :إ َذا ن ََع َ
َّ
في الص ِ
ناعس ،لع َّل ُه
وم ،فإنَّ أحدَ ُك ْم إ َذا َص َّل ٰى ،وهو
الةَ ،ف ْل َي ْر َق ْد َح َّت ٰى َ
يذه َب َع ْن ُه ال َّن ُ
َّ
ٌ
يستغفر َفي ُس َّب َن ْف َس ُه» .متفق عليه.
يذه ُب
َ
ُ

الَ :ق َ
 1186/27ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
أح ُد ُك ْم
ام َ
ول اهلل^«:إ َذا َق َ
لسانِ ِهَ ،ف َلم َي ْد ِر ما ُيق ُ
الق ُ
عج َم ُ
جع» .رواه مسلم.
من ال َّليلَ ،فاس َت َ
ولَ ،ف ْل َي ْض َط ْ
على َ
رآن ٰ

غريب الحديث:

فاستعجم :صعب عليه لشدة النعاس.

هداية أ
الحاديث:

ينم،
 )1إن إعطاء كل ذي ٍّ
حق حق َُّه ُه َو المنهج النبوي في العبادة ،فإذا نعس العبد َف ْل ْ
وال ُيجهد نفسه.

 )2إظهار سماحة الشريعة؛ إذ راعت َّ
حظ النفوس ،ولم يحملنا ربنا ما ال طاقة لنا به،
وتعالى أرحم بعباده من أنفسهم بأنفسهم.
فاهلل تبارك
ٰ
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 213ــ باب ا�ستحباب قيام رم�ضان وهو التراويح
فائـدة:

ُس ِّميت صالة الليل في رمضان تراويح ،ألن الصحابة ومن بعدهم رضي اهلل
عنهم كانوا يطيلون القيام والركوع والسجود ،فإذا َص ُّلوا أربع ركعات استراحوا
قلي ً
الُ ،ث َّم إ َذا َص ُّلوا أربع ًا استراحوا ،وتكون ُّ
فس ِّميت تراويح من
كل ٍ
أربع بتسليم َت ْينُ ،

االستراحة بين الركعات ،واهلل أعلم.

ول اهلل ^ َق َ
1187/1ــ عن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
قام َر َم َض َ
ان
الَ « :م ْن َ
فر َل ُه ما َت َق َّد َم ِمن َذ ْنبِ ِه» .متفق عليه.
إيمان ًا واحتساب ًا ُغ َ
1188/2ــ َو َع ْن ُه رضي اهلل عنه َق َ
كان َر ُس ُ
ول اهلل ^ ُي َرغّ ُب في ِق َيا ِم َر َم َض َ
الَ :
ان،
ِ ِ
ِ
ُ
ام َر َم َ
احتِساب ًا ُغ ِف َر َل ُه َما
يم ٍة،
فيقولَ « :م ْن َق َ
إيمان ًا َو ْ
ضان َ
م ْن َغ ْي ِر أنْ َي ْأ ُم َر ُه ْم فيه بِ َع ِز َ
َت َق َّدم ِمن َذ ْنبِ ِه» .رواه ُم ْس ِل ٌم.

غريب الحديث:

بعزيمة :األمر المؤكد مثل الواجبات.

هداية أ
الحاديث:

على اهلل
 )1األجر العظيم لمن قام رمضان إيمان ًا باهلل
تعالى ،واحتساب ًا لألجر ٰ
ٰ
تعالى.
ٰ
مؤكدة ،فعلها َر ُس ُ
 )2قيام رمضان ُس َّنة َّ
ول اهلل ^ والصحابة من بعده ،فهنيئ ًا لمن
تعالى الغتنام نفحات ليالي رمضان.
وفّقه اهلل
ٰ
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 214ــ باب ف�ضل قيام ليلة القدر وبيان أ�رجى لياليها
َق َ
إلى آخر السورة ،وقال اهلل
ال اهلل
تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ [القدرٰ ]1 :
ٰ

تعالى﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﴾ [الدخان.]3 :
ٰ
فائدة:

السنة من
ليلة القدر ُس ِّميت بذلك لشرف قدرها ،وألنه ُي ّ
قدر فيها ما يكون في َّ

تعالى بها األمة المحمدية؛ رحم ًة بها وكرام ًة
ص اهلل
مقادير الخلق ،وهذه الليلة َخ َّ
ٰ

ضاعف فيها األجر ،مثل ليلة
عوضهم عن قصر أعمارهم بأيا ٍم
وليالي ُي َ
لنبيها ^ ،إذ ّ
ِّ
َ
القدر.

بي ^ َق َ
قام ليل َة ال َق ْد ِر
الَ « :من َ
 1189/1ــ َع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َع ِن ال َّن ِّ
فر َل ُه ما َت َق َّد َم من َذ ْنبِ ِه» .متفق عليه.
إيمان ًا ْ
واحتساب ًا ُغ َ

هداية الحديث:

تعالى ،واحتساب ًا لألجر ،فذلك سبب
 )1الترغيب في قيام ليلة القدر إيمان ًا باهلل
ٰ
لغفران ذنوب العبد كلها.

تعالى في العبادات ،لينال العبد األجر المرتب بقدر نيته.
 )2أهمية اإلخالص هلل
ٰ
ابن ُع َم َر رضي اهلل عنهما َأنَّ ِر َجا ً
ال ِم ْن َأ ْص َح ِ
1190/2ــ َو َع ِن ِ
اب ال َّنبِ ِّي ^ُ ،أ ُروا
األو ِ
ول اهلل^َ :
اخ ِرَ ،ف َق َ
«أ َر ٰى ُرؤُ َي ُاك ْم َق ْد ت ََو َ
ال َر ُس ُ
اط َأ ْت
الس ْب ِع َ
َل ْي َل َة ال َق ْد ِر في َ
الم َنا ِم في َّ
تفق ِ
األو ِ
األ َو ِ
في السب ِع َ
اخ ِرَ ،ف َمن َك َ
عليه.
اخ ِر»ُ .م ٌ
الس ْب ِع َ
ان ُم َت َح ِّر َي َها َف ْل َي َت َح َّر َها في َّ
َّ ْ
ان َر ُس ُ
1191/3ــ وعن عائش َة رضي اهلل عنها َقا َلتَ :ك َ
العشْ ِر
ول اهلل ^ ُ
يجا ِو ُر في َ

من َر َم َ
من َر َم َض َ
انُ ،
ضان».
العشْ ِر َ
َ
األواخ ِر ْ
األواخ ِر ْ
ويقول« :ت ََح َّروا َل ْيل َة ال َق ْد ِر في َ

متفق عليه.

ول اهلل ^ َق َ
وع ْنها رضي اهلل عنها أنَّ َر ُس َ
ال« :ت ََح َّروا ليل َة ال َق ْد ِر في
1192/4ــ َ

األواخ ِر من َر َم َض َ
ان» .رواه البخاري.
العشْ ِر َ
ال ِو ْت ِر من َ
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غريب الحديث:

تواطأت :توافقت.

يجاور :يعتكف ،وهو لزوم المسجد للعبادة.

هداية أ
الحاديث:

 )1ليلة القدر أرجح ما ورد في تعيينها أنها في الليالي المفردة من العشر األواخر،
إحدى وعشرين ،أو ثالث وعشرين ،أو خمس وعشرين ،أو سبع
فتكون في ليلة
ٰ
وعشرين ،أو تسع وعشرين.

 )2الحكمة من عدم تعيين ليلة القدر بوقت واحد معلوم؛ أن يتنافس أهل اإليمان
في االجتهاد بالعبادة في ليالي العشر.

تنبيــه:

ليلة القدر ليست ثابتة في ليلة معينة كل عام من رمضان ،بل تنتقل ،فتكون في ليلة
واحد وعشرين مث ً
على ذلك مجموع
ال ،وفي عام آخر قد تنتقل إلى ليلة أخرى .دل ٰ

الروايات الواردة في ليلة القدر.

ان َر ُس ُ
1193/5ــ وعنها رضي اهلل عنها َقا َلتَ :ك َ
الع ْش ُر
ول اهلل ^ إ َذا َد َخ َل َ
أحيا ال َّل َ
وأي َق َظ أه َل ُهَ ،و َج َّدَ ،
األواخر من َر َم َض َ
المئز َر» .متفق عليه.
وش َّد
َ
ان ْ
يلْ ،
ُ
هد في َر َم َ
1194/6ــ وعنها َقا َلتَ :ك َ
تهد في
ضان َما ال َي ْج ُ
ان َر ُسول اهلل ^ يج َت ُ
ِ
تهد في َغ ْي ِر ِه .رواه مسلم.
األواخ ِر منه َما ال َي ْج ُ
الع ْش ِر َ
َغ ْي ِره ،وفي َ

غريب الحديث:

شد المئزر :كناية عن االجتهاد في العبادة ،واعتزال النساء.

هداية أ
الحاديث:

على العبادة ،ليع ِّلم
بي ^ في العبادة ليالي العشر األخير،
ّ
 )1اجتهاد ال َّن ِّ
وحث أهله ٰ
على العبادة في هذه الليالي المباركة.
األمة الحرص ٰ

 )2جواز إحياء الليل كله في العشر األخير من رمضان.
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ُ
على اغتنام
َ )3يعظم شرف العبادة وأجرها بحسب فضيلة الزمان ،فليحرص المؤمن ٰ
الليالي المباركة.

1195/7ــ َو َع ْن َها َقا َل ْتُ :ق ْل ُت :يا َر ُس َ
ول اهللَ ،أ َر َأ ْي َت إن َع ِل ْم ُت َأ ُّي َل ْي َل ٍة َل ْي َل ُة
ِ
ول فيها؟ َق َ
ال َق ْد ِرَ ،ما َأ ُق ُ
الُ « :قولي :ال ّلهم إن َ
اع ُف ع ِّني» .رواه
الع ْف َوَ ،ف ْ
َّك َع ُف ٌو تُح ُّب َ
مذي َ
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
وقال:
التِ ْر ُ
ٌ
ٌ

هداية أ
الحاديث:

على االجتهاد في
 )1فضيلة أم المؤمنين الصديقة عائشة رضي اهلل عنها في حرصها ٰ
السؤال عن العلم النافع المأثور ،واتباعه بالعمل.

لخيري الدنيا واآلخرة بالعفو والمغفرة.
 )2الدعاء الجامع
َ

ُ
فاعف عني» ألنه
تحب العفو
عفو
ُّ
 )3أفضل ما ندعو به في ليلة القدر« :اللهم إنك ٌ
هو هدي محمد ^ ،ولو كان خير ًا من هذا الدعاء لدَ َّل ُ
األم َة عليه ^.
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 215ــ باب ف�ضل ال�سواك وخ�صال الفطرة
ول اهلل ^َ ،ق َ
1196/1ــ َع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
الَ « :ل ْوال أن ُ
أش َّق
على أمتي ،أو على ال َّناس ،ألمرت ُُهم بالسواك مع ُك ِّل َص ٍ
الة» .متفق عليه.
ٰ َّ
ِّ َ
ْ
ٰ
1197/2ــ وعن حذيف َة رضي اهلل عنه َق َ
ان َر ُس ُ
قام ِم َن ال َّل ِ
الَ :ك َ
يل
ول اهلل ^ إ َذا َ
وص فا ُه بالس ِ
واك .متفق عليه.
َي ُش ُ
ِّ
الدلك.
َّ
«الش ْوص»ْ :
سو َاك ُه
 1198/3ــ وعن عائش َة رضي اهلل عنها َقا َلت :ك َّنا ن ُّ
ُعد لرسول اهلل ^ َ
ور ُهَ ،ف َيب َعث ُُه ا ُ
يبع ُثه ِم َن ال َّل ِ
يتس َّو ُكَ ،و َي َت َو َّضأ ،و ُيص ِّلي .رواه
هلل َما شا َء أن َ
َو َط ُه َ
يلَ ،ف َ
ْ
مسلم.
الَ :ق َ
 1199/4ــ وعن أنس رضي اهلل عنهَ ،ق َ
ول اهلل ^« :أكْ ث َْر ُت ُ
ال َر ُس ُ
عليكم
الس َواك» .رواه البخاري.
في ِّ

ٍ
هانئ َق َ
بن ٍ
1200/5ــ وعن ُشريحِ ِ
شيء َك َ
ان
بأي
الُ :
قلت لعائش َة رضي اهلل عنهاِّ :
بالس َواك .رواه مسلم.
بي ^ إ َذا َد َخ َل َب ْي َت ُه؟ َقا َلتِّ :
يبدأ ال َّن ُّ

َ
بي ^،
موسى
1201/6ــ وعن أبي
ِّ
على ال َّن ِّ
األشعري رضي اهلل عنه َقال :دخ ْل ُت ٰ
ٰ
َوطر ُف الس ِ
واك على لسانِ ِه .متفق عليه ،وهذا ُ
لفظ مسلم.
ِّ
َ
ٰ

هداية أ
الحاديث:

التسوك،
هذه األحاديث في فضل السواك ،واألوقات التي ُيستحب فيها ،وكيفية
ّ

وفيها من الهداية:

على استعمال السواك عند الوضوء ،والصالة ،وعند
)1
ّ
الحث األكيد من ال َّن ِّ
بي ^ ٰ
القيام من الليل ،وعند دخول البيت ،وكل هذا ّ
لتأكد ُس ّن ّية السواك.

إلى الطهارة والنظافة ،وتطييب الفم واألسنان،
 )2كمال هدي اإلسالم في دعوته ٰ
خاصة عند مالقاة الناس.

على طرف
 )3بيان الطريقة النبوية في التسوك؛ بدَ ْلك األسنان ،وإمرار السواك ٰ
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اللسان ،ليتم المقصود من طهارة الفم.

ُشم منه
بي ^ في صحبته مع أهل بيتهَ ،إذا دخل بدأ بالسواك لئال ت َّ
 )4كمال خلق ال َّن ِّ
رائحة كريهة.

ليقتدى بهم في خصال الخير
 )5جواز االستخبار عن أحوال الصالحين في بيوتهم،
ٰ
والطاعة.

«الس ُ
 1202/7ــ َع ْن عائش َة رضي اهلل عنها أنَّ ال َّنبي ^ َق َ
طه َرةٌ لل َفم،
واك َم َ
الِّ :
َّ
وابن ُخزيم َة في صحيحه بأسانيد صحيحة.
للر ِّب» .رواه
النسائي ُ ،
َم ْر َضاةٌ َّ
ُّ

هداية الحديث:

 )1من حكمة الشارع في استحباب السواك أنه يطهر الفم ،وهذا فيه صيانة لصحة
اإلنسان.

وتعالى ،فما أحسن
 )2مالزمة العبد للسواك سبب عظيم لنيل رضا الرب سبحانه
ٰ
الشريعة ،عمل يسير وثواب كبير!

ِ
بي ^ َق َ
1203/8ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه ِ
طر ُة َخ ْم ٌس،
ال« :الف َ
عن ال َّن ِّ
ِ
ِ
الفطر ِةِ :
َأو َخمس ِم َن ِ
ِ
تقليم َ
الخ َت ُ
ص
األظ َفا ِرَ ،و َن ْت ُف اإلبِطَ ،و َق ُّ
انَ ،و ْ
االست ْحدَ ُادَ ،و ُ
ْ ْ ٌ
َ

الشا ِر ِ
ب» .متفق عليه.
َّ

«االستحداد» :حلق العانة ،وهو حلق الشعر الذي حول الفرج.
1204/9ــ َو َع ْن َعائِ َش َة رضي اهلل عنها َقا َل ْتَ :
قال َر ُس ُ
«عشْ ٌر ِم َن
ول اهلل ^َ :
ِ
ِ
الف ِ
ِ
ص َ
الس َو ُ
ص الشا ِر ِ
نش ُ
واستِ َ
األظ َفا ِر،
بَ ،و ْ
الماءَ ،و َق ُّ
طرةَ :ق ُّ
اق َ
اكْ ،
إع َف ُاء ال ِّل ْح َيةَ ،و ِّ
َ
ِ
ِ
الب َر ِ
اجمِ َ ،ون ُ
َ
يت
َتف
اإلبطَ ،و َح ُ
الرا ِويَ :ون َِس ُ
العان َِة ،وانتِ ُ
لق َ
قاص َ
وغ ْس ُل َ
الماء» قال َّ
ِ
يكون المضم َض َةِ َ ،
الع ِ
الماءَ ،ي ْعني:
اص
اش َرة إلاَّ أن
رواتِ ِه ــ انتِ َق ُ
يع ــ َو ُه َو َأ َح ُد َ
َ
قال َوك ٌ
َ َ َ
االستِ ْن َجا َء .ر َوا ُه م ِ
سل ٌم.
َ ُ
ْ
الموحدة والجيمِ ِ ،
ِ
ِ
«الب َر ِ
إع َف ُاء ال ِّل ْح َية» َم ْع َنا ُه:
بالباء
اج ُم»
األص ِ
وهيُ :ع َق ُد َ
«و ْ
ابعَ .
َ
قص ِم ْن َها َشيئ ًا.
ال َي ُّ
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غريب الحديث:

ِ
تعالى في أصل ِخلقة اإلنسان ،من قبول الخير،
قدرها اهلل
الفطرة:الجب َّلة التي َّ
ٰ

وفعل ما ُه َو َح َسن ،لو تُرك العبد دون مؤثر يفسد تلك الخلقة.
واألنثى.
الختانُ :ه َو الطهور ،شامل للذكر
ٰ

استنشاق الماء :جعل الماء في األنف للتنظيف ،يكون في الوضوء ،وفي غير

الوضوء عند الحاجة.

هداية أ
الحاديث:

على أكمل هيئة
 )1خصال الفطرة ّ
منوعة ،و ُيقصد منها إكرام اإلنسان ،وأن يكون ٰ
وأحسن حال.

التطهر والجمال ،والنظافة الظاهرة والباطنة.
إلى
ُّ
 )2دعوة اإلسالم ٰ

الس َّنة في «قص الشارب ،وتقليم األظفار ،وحلق العانة ،ونتف اإلبط ،ال
 )3بيان ُّ
ُيترك أكثر من أربعين يوم ًا» كما ورد الحديث الصحيح في (سنن الترمذي) عن
أنس بن مالك رضي اهلل عنه.

فائدة:

ال ينحرف اإلنسان عن الهدي النبوي ،ويخالف شيئ ًا من هذه الخصال إال لسبب
ِ
على التمسك
وآفة تحرفه عن أصل الخلقة ،كنشأته في بيئة فاسدةَ ،ف ْل
يحرص المؤمن ٰ
بخصال الفطرة ،ففيها الجمال والنظافة ،وفيها تحقيق األجر في اتباع السنة.
قالَ :
ابن ُع َم َر رضي اهلل عنهما َع ِن ال َّنبِ ِّي ^ َ
1205/10ــ َو َع ِن ِ
الش َوا ِر َب
«أ ْح ُفوا َّ
تفق عليه.
َو َأ ْع ُفوا ال ِّل َح ٰى»ُ .م ٌ

غريب الحديث:

قصوا ما طال عن الشفتين.
أحفواُّ :
أعفوا :و ِّفروا واتركوا .

هداية الحديث:

على الشفة من الشوارب من الهدي النبوي ،فال يجوز ترك الشارب
ّ )1
قص ما زاد ٰ
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قصه.
يطول دون ّ

 )2اللحية زينة للرجال ،ومن كمال خصال الرجولة ،ومن تمام االقتداء بهدي
بي ^.
ال َّن ِّ

تعالى للرجال ،وانحراف عن أصل الخلقة
 )3إن حلق اللحية قدح في تكريم اهلل
ٰ
بي ^ وسادات
التي فطر اهلل
تعالى الرجال عليها ،وفيه مخالفة شديدة لهدي ال َّن ِّ
ٰ
هذه األمة ،فكيف تطيب نفس مؤمن يحب اهلل ورسوله ^ أن يخالف ما َك َ
ان
عليه َر ُسول اهلل ^ وأصحابه وسلف األمة؟!

اللحى» ،أي :اتركوها وال تحلقوها ،فأين
 )4تعظيم األمر النبوي الكريم« :أعفوا
ٰ
على وجوب إعفاء اللحية؟!.
حال بعض المسلمين من هذا األمر الدال ٰ
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ال اهلل تعالى﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ [البقرةَ ،]43 :ق َ
َق َ
تعالى﴿ :ﮘ ﮙ
ال
ٰ
ٰ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮦ ﮧ ﮨ ﴾
تعالى﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾ [التوبة.]103 :
[البينة ،]5 :وقال
ٰ

هداية آ
اليات:

إلى الخلق ،وهي الركن الثالث من أركان
 )1أداء الزكاة عبادة هلل
تعالى ،وإحسان ٰ
ٰ
اإلسالم.

 )2الزكاة سبب النشراح الصدر ،وزيادة الرزق ،وتطهير قلب العبد.

تعالى.
على صدق إيمان العبد ،وقيامه بحق العبودية هلل
ٰ
 )3أداء الزكاة دليل ٰ

إلى حب اإلنفاق.
 )4الزكاة ِّ
تلين قلب العبد نحو الفقراء ،وتخرج العبد عن البخل ٰ
ول اهلل ^َ ،ق َ
مر رضي اهلل عنهما أنَّ َر ُس َ
 1206/1ــ َع ْن ِ
اإلسالم
الُ « :بنِ َي
ُ
ابن ُع َ
عبد ُه ورسو ُل ُه ،وإقا ِم الص ِ
ِ
ٍ
شهادة أنْ ال إل َه إال اهللُ ،وأنَّ
الة ،
خمس:
على
محمد ًا ُ
َّ
ُ
َّ
ٰ
الز ِ
ِ
ِ
وصو ِم َر َم َض َ
ان» .متفق عليه.
البيت،
وح ِّج
وإيتاء َّ
كاةَ ،
ْ

هداية الحديث:

 )1إن أداء الزكاة أحد أركان اإلسالم الخمسة ،وال يتم إسالم من يمتنع عن أدائها.
تعالى ،وسنة النبي ^ ،ألن الصالة حق هلل
َ )2ق ْر ُن الزكاة بالصالة في كتاب اهلل
ٰ

تعالى ،وصلة العبد بربه ،والزكاة صلة َ
الخلق.
ٰ
ِ
َ
1207/2ــ وعن َط ْل َح َة ِ
إلى
بن ُع ْبيد اهلل رضي اهلل عنه قالَ :جا َء َر ُج ٌل ٰ
ٍ ِ
َر ُس ِ
س ،ن َْس َم ُع َد ِو َّي َصوتِ ِهَ ،وال َن ْف َق ُه ما َي ُق ُ
الر ْأ ِ
ول،
ول اهلل ^ ِم ْن ْ
أه ِل ن َْجدَ ،ثائ ُر َّ
ِ
َ
ِ
المَِ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
اإلس َ
ول اهلل ^:
تى َدنَا م ْن َر ُسول اهلل ^ ،فإذا ُه َو َي ْسأ ُل َع ِن ْ
َح ٰ
ٍ
قالَ :ه ْل َع َلي َغ ْي ُر ُه َّن؟ َ
الي ْو ِم َوال َّلي َل ِة» َ
قال« :ال ،إلاَّ َأنْ
َ
س َص َل َوات في َ
«خ ْم ُ
َّ
الَ :ه ْل َع َلي َغ ْي ُر ُه؟ َق َ
ان» َق َ
ت ََّط َّو َع»َ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
ام َش ْه ِر َر َم َض َ
ال:
ول اهللَ :^ ،
«و ِص َي ُ
َّ
الز َكاةََ ،ف َق َ
«ال ،إلاَّ أنْ ت ََّط َّو َع» َقالَ :و َذ َك َر َل ُه َر ُس ُ
الَ :ه ْل َع َل َّي َغ ْي ُر َها؟
ول اهلل ^ َّ
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َ
َ
َق َ
الر ُج ُلَ ،و ُه َو َي ُق ُ
لى َ
هذا َوال
ولَ :واهللِ ال َأ ِز ُ
ال« :ال ،إال أنْ ت ََّط َّو َع» َفأ ْد َب َر َّ
يد َع ٰ
ِ
ول اهللَ :^ ،
ص ِم ْن ُهَ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
عليه.
«أ ْف َل َح إنْ َصدَ َق» ُمتفق
َأن ُْق ُ

غريب الحديث:

ثائر الرأس :منتشر شعر الرأس.

فهم.
دوي صوته :صوت مرتفع ال ُي َ

هداية الحديث:

على العبد ،والنوافل تكمل الفرائض.
 )1القيام بالواجب ُه َو الحق المتعين ٰ

تطوع وصدقة.
على العبد ،ومنها ما ُه َو ّ
 )2الزكاة منها ما ُه َو واجب ٰ
على تع ّلم أحكام الفقه من أهل العلم ،وسؤالهم عما يشكل في أمر الدين.
 )3الحث ٰ

إلى
بي ^ َبع َث ُمعاذ ًا رضي اهلل عنه ٰ
1208ــ وعن ابن عباس رضي اهلل عنه أنَّ ال َّن َّ
ِ
شهادة أنْ ال إل َه إال ا ُ
ول اهللِ ،فإن ُه ْم َ
هلل وأنِّي َر ُس ُ
اعوا
إلى
أط ُ
َ
اليمن ،فقال« :ا ْد ُع ُه ْم ٰ
ٍ
ٍ
صلوات في ِّ
تعالى اف َت َر َ
وليلة ،فإن
كل يو ٍم
خمس
ض عليهم
لذلك،
فأعلم ُه ْم أنَّ اهللَ
ْ
َ
ٰ
َ
علم ُه ْم أنَّ ا َ
هلل اف َت َر َ
أغنيائهم ،وت َُر ُّد
ُؤخ ُذ من
ض عليهم َصدَ َق ًة ت َ
ُه ْم ُ
أطاعوا لذلك فأ ْ
ْ
على ف َقرائهم» .متفق عليه.
ٰ

هداية الحديث:

مستحق الزكاة
على األغنياء أن يم ّلكوه للفقراء ،بحيث يقبض
ُّ
 )1الزكاة حق شرعي ٰ
حقه ويتملكه.
إلى بلد
ُّ )2
أحق الناس بزكاة المال هم فقراء البلد الذي ُيخرج منه الزكاة ،وال تُنقل ٰ
آخر إال لمصلحة راجحة.
ُراعى األولويات في المسائل ،فتكون العناية
إلى دين اهلل
تعالى ت ٰ
ٰ
 )3عند دعوة الناس ٰ
بالتوحيد أو ً
الُ ،ث َّم الصالة ،ثم بقية أركان اإلسالم.
ول اهلل ^ُ :
الَ :ق َ
عمر رضي اهلل عنهما َق َ
ال َر ُس ُ
«أ ِم ْر ُت َأنْ
1209/4ــ َع ْن ابن َ
ِ
ِ
شهدوا َأنْ َ
ال إل َه إلاَّ اهلل َو َأنَّ ُم َح َّمد ًا َر ُس ُ
الصالةَ،
حتى َي ُ
يموا َّ
أقات َل ال َّن َ
ول اهللَ ،و ُيق ُ
اس ٰ
ذلك َع َص ُموا ِم ِّني ِد َما َء ُهم َ
إذا َف َعلوا َ
الز َكاةََ ،ف َ
اإلسالمِ،
وأ ْم َوا َل ُه ْم إلاَّ بِ َحقِّ
َو ُي ْؤتُوا َّ
ْ
ْ
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ِ
لى اهلل» .متفق عليه.
َوح َسا ُب ُه ْم َع ٰ

هداية الحديث:

ِ
عطية يتصدق بها الغني.
 )1الزكاة حق اإلسالم الواجب في املال ،فهي ليست م َّنة وال ّ

على ذلك.
 )2من امتنع عن أداء الحق الواجب في الزكاة
ٰ
فعلى ولي األمر أن يقاتله ٰ

1210/5ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
َ
وكان
لما تُو ِّفي َر ُسول اهلل ^،
الَّ :
العربَ ،
أبو بكر رضي اهلل عنهَ ،
فقال ُع َم ُر رضي اهلل عنه :كيف
وك َف َر َمن َك َف َر َ
من َ
ِ
ول اهلل ^ُ :
وقد َق َ
ال َر ُس ُ
ت ُ
اس َح َّت ٰى َي ُقو ُلوا ال إل َه
اسْ ،
«أ ِم ُ
رت َأنْ أقات َل ال َّن َ
ُقاتل ال َّن َ
إلاَّ اهللَ ،فم ْن َقا َلها َف َق ْد َع َصم ِم ِّني َما َل ُه َو َن ْفس ُه إلاَّ َ ِ ِ
لى اهلل؟!» فقال
َ
َ
َ
بح ِّقهَ ،وح َسا ُب ُه َع ٰ
أبو بكر :واهللِ ُ ِ
والز ِ
بين الص ِ
المال .واهللِ
ِ
حق
الزكا َة ُّ
كاة ،فإنَّ َّ
الة َّ
أل َقات َل َّن من َف َّر َق َ َّ
ؤدونه إلى رسول اهلل ^ ل َقا َت ْل ُت ُهم على َم ِ
نع ِهَ .ق َ
منعوني عقا ً
الُ :ع َم ُر
ال كانوا ُي ُّ
لو ُ
ٰ َ ُ
ْ
ٰ
قد َشر َح َص ْد َر أبي َب ْك ٍر للق َت ِ
رأيت ا َ
الَ ،ف َع َرفْت
رضي اهلل عنه :فواهلل ما ُه َو إلاَّ أن ُ
هلل ْ َ
الحق .متفق عليه.
أن َُّه
ُّ

غريب الحديث:

عقا ً
ال :الحبل الذي يربط به البعير.

هداية الحديث:

الصدِّ يق رضي اهلل عنه ،الذي قام بهذا المقام العظيم في الدفاع عن حق
 )1فضيلة ِّ
الزكاة الشرعي.

 )2إن قتال الممتنعين عن الزكاة إجماع من الصحابة رضي اهلل عنهم ،ألنه ُفعل
بحضرة الصحابة جميع ًا وتأييدهم.

ال َق َ
وب رضي اهلل عنه أنّ رج ً
ٍ
بعمل
بي ^َ :أخبِ ْرني
 1211/6ــ وعن أبي ّأي َ
ال لل َّن ِّ
«تعب ُد ا َ
هلل ال ت ُْش ُ
الج َّن َةَ ،ق َ
ُ
وتصل
الزكاةَ،
الصالةَ ،وتُؤتي َّ
ُقيم َّ
يدخلني َّ
شيئ ًا ،وت ُ
الُ :
رك به ْ
حم» .متفق عليه.
الر َ
َّ
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1212/7ــ َو َع ْن َأبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َأنَّ َأعرابِ ّي ًا َأتَى ال َّنبي ^ َ ،ف َق َ
ال:
َّ
ٰ
ال« :ت َْع ُب ُد ا َ
الج َّن َةَ .ق َ
َ
هلل ال تُشْ ِر ُك بِ ِه
لى َع َم ٍل إذا َع ِم ْل ُت ُه َد َخ ْل ُت َ
يا َر ُسول اهللُ ،د َّلني َع ٰ
ِ
وم َر َم َض َ
الم ْف َ
ان» َقالَ :والذي َن ْف ِسي
الصالةََ ،وت ُْؤتِي َّ
روض َةَ ،وت َُص ُ
يم َّ
الز َكا َة َ
َش ْيئ ًاَ ،وتُق ُ
َ
ِ ِِ َِ
َ ِ
لى َ
إلى َر ُج ٍل ِم ْن َأ ْه ِل
هذاَ .ف َل َّما َو َّل ٰى قال ال َّنب ُّي ^َ « :م ْن َس َّر ُه أنْ َي ْن ُظ َر ٰ
ب َيده ،ال أز ُيد َع ٰ
متفق ِ
َ ِ
عليه.
إلى هذا»ٌ .
الج َّنة َف ْل َي ْن ُظر ٰ

هداية أ
الحاديث:

 )1أداء الزكاة المفروضة من األعمال الموجبة لدخول الجنة.

تعالى
همة الصحابة رضي اهلل عنهم في السؤال عن األعمال الموجبة لرضا اهلل
َّ )2
ٰ
والفوز بالجنة.
على
على أن األعمال الصالحة سبب لدخول الجنة ،وال يجوز االتكال ٰ
 )3التنبيه ٰ
النيات والقعود عن العمل.
1213/8ــ وعن جرير بن عبد اهلل رضي اهلل عنه َق َ
على إقا ِم
ال:
ُ
بي ٰ
بايعت ال َّن َّ
الز َك ِ
الة ،وإي َت ِ
الص ِ
اة ،وال ُّن ْصحِ ُ
لك ِّل ُم ْس ِلمٍ  .متفق عليه.
اء َّ
َّ

هداية الحديث:

 )1إشهار فضيلة للصحابي جرير رضي اهلل عنه في صدقه لمبايعته َر ُس َ
ول اهلل ^
على هذه الخصال الثالثة.
ٰ

 )2أداء الزكاة قرين إلقامة الصالة؛ ألن الزكاة ٌ
لرب
صلة للمستحقين ،والصالة صلة ِّ
العالمين.
ول اهلل ^َ « :ما ِم ْن َص ِ
الَ :ق َ
 1214/9ــ َع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
اح ِ
ب
ِ ِ
ذه ٍ
ب َوال ِف َّض ٍة ،ال ُي َؤ ِّدي ِم ْن َها َحق ََّها ،إلاَّ إذا َك َ
ائح ِم ْن
َ
ان َي ْو ُم الق َيا َمة ُص ِّف َح ْت َل ُه ص َف ُ
نَا ٍرَ ،ف ُأ ْح ِم َي َع َل ْي َها في نا ِر َج َه َّن َمَ ،ف ُي ْك َو ٰى بِ َها َج ْن ُب ُهَ ،و َجبِي ُن ُهَ ،و َظ ْه ُر ُهُ ،ك َّل َما َب َر َد ْت
ِ
العب ِ
ين َأ ْل َ
ُأعيدَ ْت َل ُه في َي ْو ٍم َك َ
ف َس َن ٍةَ ،ح َّت ٰى ُيق َ
ادَ ،ف ُي َر ٰى
ان ِمقْدَ ُار ُه َخ ْم ِس َ
ْض ٰى َب ْي َن َ
سبِي ُل ُه؛ إما إلى َ ِ
إلى ال ّنار».
َ
الج َّنةَ ،و ّإما ٰ
َّ ٰ
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ال َص ِ
«و َ
فاإلبل؟ َق َ
يل :يا َر ُس َ
ِق َ
ُ
اح ُب إبِ ٍل ال ُي َؤ ِّدي ِم ْن َها َحق ََّهاَ ،و ِم ْن
ول اهلل،
الَ :
كان يو ُم ِ
ِ
َت ،ال
الق َيامة ُب ِط َح َلها بِ َقاعٍ َق ْر َق ٍر َأ ْو َف َر ما كان ْ
َح ِّق َها َح ْل ُب َها َي ْو َم ِو ْردها ،إلاَّ إذا َ َ ْ
اف َهاَ ،وتَع ُّض ُه بِ َأفْو ِ
أخ َف ِ
ال َو ِ
َي ْف ِق ُد ِم ْن َها َف ِصي ً
اههاُ ،ك َّل َما َم َّر َع َل ْي ِه ُأوالها ُر َّد
احد ًا ،ت ََط ُؤ ُه بِ ْ
َ
َ
ْضى بي َن ِ
ٍ
الع ِ
ين َأ ْل َ
َع َل ْي ِه ُأ ْخ َراها ،في َيو ٍم َ
بادَ ،ف ُي َر ٰى
كان ِمقْدَ ُار ُه َخ ْم ِس َ
ف َس َنةَ ،ح َّت ٰى ُيق َ ٰ َ ْ
سبِي ُله؛ إما إلى َ ِ
إلى النا ِر».
َ
الج َّنةَ ،و ّإما ٰ
َّ ٰ
«وال َص ِ
رسول اهللَ ،فا ْل َب َق ُر والغَ َن ُم ؟ َ
َ
ِق َ
اح ُب َب َق ٍر َوال َغ َنمٍ ال ُي َؤ ِّدي
يلَ :يا
قالَ :
ِ ِ
ِ ِ
ِم ْن َها َحق ََّها ،إلاَّ َإذا َ
س ِفيها
كان َي ْو ُم الق َيا َمةُ ،ب َ
طح َلها ب َقا ٍع َقر َق ٍر ،ال َي ْفق ُد م ْنها َش ْيئ ًاَ ،ل ْي َ
حاءَ ،وال َعضب ُاءَ ،ت ْن َط ُح ُه بِ ُقرونِ َهاَ ،وت ََط ُؤ ُه بِ َأ ْظ ِ
الف َهاُ ،ك َّل َما َم َّر َع َل ْي ِه
َعق َ
ْص ُاءَ ،وال َج ْل ُ
َ
ُ
كان ِمقْدَ ُار ُه َخ ْم ِسين َأ ْل َ
ُأوالها ُر َّد َع َل ْي ِه ُأ ْخ َراها ،في َيو ٍم َ
ف َس َن ٍةَ ،ح َّت ٰى ُيق َ
ْض ٰى َب ْي َن
ادَ ،فير ٰى سبِي ُل ُه إما إلى َ ِ
ِ
العب ِ
إلى ال ّنا ِر».
َُ َ
َ
الج َّنةَ ،و ّإما ٰ
ّ ٰ
ِ ِ
فالخ ْي ُل ؟ َق َ
يل :يا َر ُس َ
ِق َ
الَ :
ول اهلل َ
رج ٍل
زرَ ،و ِه َي لِ ُ
«الخ ْي ُل َثال َث ٌة :ه َي ل َر ُج ٍل ِو ٌ
ِ
ِ
ِ
َ ِ
لى
هي لِ ُ
رج ٍل َأ ْج ٌرَ .ف َأ َّما التي ه َي َل ُه ِو ٌ
س ْت ٌرَ ،و َ
زر َف َر ُج ٌل َر َبط َها ر َيا ًء َو َف ْخر ًا َونوا ًء َع ٰ
َ
اإلسالمِ ،ف ِه َي َل ُه ِو ْز ٌرَ .و َأ َّما التي ِه َي َل ُه ِس ْت ٌرَ ،ف َر ُج ٌل َر َب َط َها في َسبِ ِ
يل اهللُ ،ث َّم
أ ْه ِل ْ
س َح َّق اهلل في ُظ ُهو ِرها َوال ِرقا َبهاَ ،ف ِه َي َل ُه ِس ْت ٌرَ .و َأ َّما التي ِه َي َل ُه َأ ْج ٌرَ ،ف َر ُج ٌل
َلم َي ْن َ
َ
أو َر ْو َض ٍةَ ،ف َما َأ َك َل ْت ِمن َ
َر َب َط َها في َسبِ ِ
المرجِ أ ِو
ذلك َ
اإلسال ِم في َم ْرجٍ ْ ،
يل اهلل أل ْه ِل ْ
وض ِة ِمن َش ٍ
الر َ
رواثِ َها َو ْأب َوالِ َها
يء إلاَّ ُكتِ َب َله َعدَ َد ما َأ َك َل ْت َح َس ٌ
ناتَ ،و ُكتِ َب َل ُه َعدَ َد َأ َ
َّ
اتَ ،وال َتق َْط ُع ِط َو َلها فاس َت َّن ْت َش َرف ًا َأو َش َر َف ْي ِن إلاَّ َك َت َب اهلل َل ُه َعدَ َد آثا ِر َها،
َح َس َن ٌ
ِ
وأ َ ِ
ٍ
َ
ِ
ريد أن َي ْس ِق َي َها إلاَّ
لى ن َْه ٍرَ ،ف َش ِر َب ْت ِم ْن ُهَ ،وال ُي ُ
رواث َها َح َس َناتَ ،وال َم َّر بها َصاح ُبها َع ٰ
تب اهلل َل ُه َعدَ َد َما َش ِر َب ْت َحس َن ٍ
ات».
َك َ
َ

الحم ِر َشي ٌء إلاَّ ِ
فالح ُمر؟ َ
َ
ِق َ
هذ ِه اآل َي ُة
يل :يا
رسول اهلل ُ
قالَ « :ما ُأ ْن ِز َل ع َل َّي في ُ ُ
ْ
الج ِ
ام َع ُة﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ا ْل َف َّاذ ُة َ
ﮒ ﮓ ﮔ ﴾ [الزلزلة 7 :ــ  .»]8م َّت ِف ٌق َع ِ
ليه .وهذا ُ
لفظ ُم ْس ِلمٍ .
ُ
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غريب الحديث:

يوم وردها :يوم شربها للماء.
ُ
على وجهه.
ُبطح لها :ألقي ٰ
قاع قرقر :صحراء مستوية.

فصي ً
ال :ولد الناقة حال فصله عن أمه.

تطؤه :تدوسه.

عقصاء :ملتوية القرنين.

جلحاء :ال قرن لها.

عضباء :مكسورة القرن.

أظالفها :األظالف للبقر والغنم بمنزلة القدم لإلنسان والخف لإلبل.

نواء :معاداةً.
ً
ِطولهاِ :
الط َول :الحبل الذي تربط فيه.
َ
وج َرت.
فاستنت :عدت في مكان رعيها َ
شرف ًا :العالي من األرض.

الفاذة :المنفردة ،والفذ ُه َو الفرد ،والمراد :القليلة النظير.

هداية الحديث:

 )1العذاب الوارد في الحديث ُه َو مقدمة لعذاب جهنم المتوعد عليه مانع الزكاة.
زكاته فهو كنز.
ُؤد
ُ
 )2التحذير من كنز المال دون تأدية زكاته ،وكل ما لم ت َّ

على صاحبه في الدنيا
 )3المال نعمة من اهلل
تعالى لمن قام بحق اهلل فيه ،وهو عذاب ٰ
ٰ
واآلخرة إن َح َبس الحق الواجب عليه.

ِ
يحرص
تعالىَ ،ف ْل
على العمل اليسير؛ بإخالص النية هلل
ٰ
 )4ينال العبد الثواب العظيم ٰ
تعالى في أعماله وأقواله وأحواله.
على ابتغاء وجه اهلل
ٰ
المؤمن ٰ
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وبيان ف�ضل ال�صيام وما يتعلق به
َ
الى﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
َقال اهلل ت ََع ٰ

إلى قوله﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﭭ ﭮ﴾ ٰ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ اآلية [البقرة183 :ــ .]185

هداية آ
الية:

التقوى ،وتركه من كبائر الذنوب .
 )1صيام رمضان من أصول اإلسالم ،وخصال
ٰ

لما شرع اهلل لها من الفرائض َما تنافس به األمم السابقة،
 )2إظهار فضيلة هذه األمةّ ،
ليعظم أجرها وقدرها.
 )3من أعظم ِ
التقوى للصائمين ،فاهلل ال يريد أن
الح َكم في فرض الصوم حصول
ٰ
يعذب العباد بترك َما يشتهون ويألفون ﴿ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾.
 )4الترغيب في قبول رخصة الشارع في مشروعية إفطار المريض والمسافر ،واهلل
ُؤتى فرائضه.
ُؤتى رخصه كما يحب أن ت ٰ
الى يحب أن ت ٰ
ت ََع ٰ

و أ�ما أ
الحاديث:

فقد تقدمت في الباب الذي قبله.
َ
ال ا ُ
ول اهلل ^َ « :ق َ
الَ :
رير َة رضي اهلل عنه َق َ
قال َر ُس ُ
هلل :
1215/1ــ َو َع ْن أبي ُه َ
ُك ُّل َع َم ِل ْاب ِن َآد َم َل ُه إ َ
ام ُج َّن ٌةَ ،فإذا َك َ
ان َي ْو ُم
امَ ،فإن َُّه لي وأنا َأ ْج ِزي بِ ِهَ ،و ِّ
ال ِّ
الص َي َ
الص َي ُ
َ
بَ ،فإنْ َس َّاب ُه َأ َحدٌ َأ ْو َقا َت َل ُهَ ،ف ْل َي ُق ْل :إنِّي َصائِ ٌم.
ث َوال
َص ْو ٍم َأ َح ِد ُك ْم َفال َي ْر ُف ْ
يصخ ْ
المس ِ ِ
ِ
الصائِمِ َأ ْطي ُب ِع ْندَ اهلل ِم ْن ِريحِ ِ
س ُم َح َّم ٍد بِ َي ِد ِه َل ُخ ُل ُ
لصائِمِ
وف َفمِ َ
ك ،ل َّ
َ
َوا َّلذي َن ْف ُ
ْ
َفر َح َت ِ
متفق عليه.
ان َي ْف َر ُح ُه َما؛ إذا َأف َْط َر َف ِر َح بِ ِف ْط ِر ِهَ ،و َإذا َل ِق َي َر َّب ُه َف ِر َح بِ َص ْو ِمه»ٌ .
ْ
ِ
رواية ا ْل ُب َخاري.
وهذا لفظ
ِ
ٍ
رواية لهَ « :ي ُتر ُك َط َعا َم ُه َو َش َرا َب ُه َ
الص َي ُام لي َوأنا َأ ْج ِزي بِ ِه،
وفي
أجليِّ ،
وش ْه َوت َُه م ْن ْ
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الح َس َن ُة بِ َع ْش ِر َأ ْمثَالِ َها».
َو َ
الحس َن ُة بِع ْش ِر َأمثَالِ َها إلى سب ِع ِم ِ
ٍ
اع ُ
ائة
وفي
رواية لمسلمُ :ك ُّل َع َم ِل ْاب ِن آ َد َم ُي َض َ
ف؛ َ َ َ
ْ
ٰ َ ْ
ِ
الص ْو َم َفإن َُّه لي َو َأنا َأ ْجزي بِ ِهَ ،يدَ ُع َش ْه َوت َُه َو َط َعا َم ُه ِم ْن
ض ْعف .قال اهلل
تعالى :إلاَّ َّ
ٰ
وف ِ
َأج ِلي .لِلصائِمِ َفر َح َتان؛ َفر َح ٌة ِع ْندَ ِف ْط ِر ِهَ ،و َفر َح ٌة ِع ْندَ لِ َق ِ
اء َر ِّب ِهَ .و َل ُخ ُل ُ
فيه َأ ْط َي ُب
َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
المس ِ
ِع ْندَ اهلل ِم ْن ِريحِ ِ
ك».
ْ

غريب الحديث:

ُجنةَ :ما يستتر به ،أي الصوم وقاية وستر من النار.
يرفث :يتكلم الكالم الفاحش.

يصخب :من الصخب وهو :رفع الصوت واللغط فيه.

خلوف :تغير رائحة الفم من أثر الصيام.

هداية الحديث:

سر بين العبد ور ِّبه ،ولذلك
الى ،فإنه ٌّ
 )1الصيام من أعظم العبادات إخالص ًا هلل ت ََع ٰ
الى من بين سائر األعمال.
اختصه اهلل ت ََع ٰ

على طاعة اهلل ،وصبر َع ْن معصية اهلل،
على أنواع الصبر كلها؛ صبر ٰ
 )2اشتمل الصوم ٰ
على أنواع الصبر كلها َك َ
ان أجره بغير
الى  ،فلما اشتمل ٰ
على أقدار اهلل ت ََع ٰ
وصبر ٰ
حساب.

الى ،وبما أحل اهلل َل ُه من محبوبات
 )3المؤمن يفرح بإتمام فريضة من فرائض اهلل ت ََع ٰ
النفوس ،وهذا هو شأن المؤمن يفرح بالطاعة َإذا أتمها .
على امتثال الوصية النبوية في عدم مقابلة المسيء باإلساءة ،بل يكرم
 )4الحث ٰ
السب والشتم.
نفسه ،ويرفعها َع ْن
ّ
ُ
الصائم َ

فائدة:
الى،
هذا الحديث فيه نوعان من أنواع الحديث :ألفاظ قدسية :من كالم اهلل ت ََع ٰ
وألفاظ نبوية :من كالم ال َّنبي ^ ،فاجتمع فيه وصف الحديث القدسي والحديث
النبوي.
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ول اهلل ^ َق َ
1216/2ــ وعنه أنّ َر ُس َ
ِ
سبيل اهللِ نُودي من
زوجين في
الَ « :من أ ْن َفقَ
ْ
خير َ ،ف َم ْن َك َ
الصالة،
أبواب َ
عي من باب َّ
ان من أهل َّ
الج َّنة :يا َع ْبدَ اهلل ،هذا ٌ
الصالة ُد َ
ِ
ان من ِ
الجهاد ،و َم ْن َك َ
ومن َك َ
عي من
عي من باب
َ
ان من ْ
أهل ِّ
الص َيام ُد َ
أهل الجهاد ُد َ
الصدَ قة» َق َ
الر َّيان ،ومن َك َ
ال أبو بكر رضي اهلل
ان من أهل الصدَ َقة ُدعي من باب َّ
باب َّ
عنه :بأبي َ ُ
ضرورة،
عي من تلك األبواب من
َ
على َم ْن ُد َ
أنت وأمي يارسول اهلل! َما ٰ
فهل ُيدعى أحدٌ من تلك األبواب ك ِّل َها؟ َق َ
ْ
َ
تكون منهم» .متفق
وأرجو أن
ال« :نعم،
ُ
ٰ
عليه.

هداية الحديث:

أي باب من أبواب
دعى العبد من ِّ
على اإلكثار من نوافل العباداتُ ،لي ٰ
 )1الحث ٰ
الطاعات.

الى للعبادَ ،ح َّت ٰى يتنافس أهل اإليمان في العبادات.
 )2فتح أبواب رحمة اهلل ت ََع ٰ
 )3إن باب الريان الذي َيروي الصائمين أحد أبواب الجنة الثمانية.

دعى من هذه
الصدِّ يق؛ فقد ّ
 )4فضيلة خاصة ألبي بكر ِّ
بشره َر ُسول اهلل ^ أنه ممن ُي ٰ
األبواب كلها ،إكرام ًا َل ُه رضي اهلل عنه ،ألنه حاز أبواب الخير كلها.

بي ^ َق َ
الج َّنة
ال« :إنَّ في َ
 1217/3ــ وعن سهل بن سعد رضي اهلل عنه َع ِن ال َّن ِّ
ِ
باب ًا ُي ُ
ُ
َ
الر َّي ُ
غير ُهم،
القيامة ،ال
يوم
منه
ان ،يدخل ُ
الصائمون َ
يدخل من ْه أحدٌ ُ
قال َل ُهَّ :
ُ
غيرهم ،فإذا َدخ ُلوا ُأغلقَ  ،فلم
الصائمون؟ فيقومون ال
منه أحدٌ
يدخل ُ
ُ
يقالَ :
أين َّ
يدخل منه أحدٌ » .متفق عليه.

هداية الحديث:

تعالى وإكرامه للصائمين أن فتح لهم باب ًا ال يشاركهم فيه غيرهم.
 )1من رحمة اهلل
ٰ
َ
الى صومهمَ ،أخلص
 )2الجزاء من جنس العمل؛ فكما أخلص الصائمون هلل ت ََع ٰ
ربهم لهم ثوابهم.
وع ْن أبي س ٍ
قالَ :
ري رضي اهلل عنه َ
ُ
عيد ُ
«ما
قال
الخ ْد ِّ
1218/4ــ َ
رسول اهلل^َ :
َ
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اعدَ اهلل بِ َ
وم َيوم ًا في َسبِ ِ
ين
يل اهلل إلاَّ َب َ
اليو ِم َو ْج َه ُه َع ِن ال ّنا ِر َس ْب ِع َ
ِم ْن َع ْب ٍد َي ُص ُ
ذلك َ
متفق عليه.
َخ ِريف ًا»ٌ .

هداية الحديث:

قر ُن الصيام مع الجهاد في سبيل اهلل ،ألنه يجمع بين
 )1من أعظم األعمال أجر ًاْ ،
الفضيلتين.
الى في صوم النافلة ،ألن العبد ال يصوم في أيام الجهاد
 )2فضيلة اإلخالص هلل ت ََع ٰ
الى.
إال لتمام إخالصه هلل ت ََع ٰ

بي ^ َق َ
صام َر َم َض َ
ان
الَ « :م ْن َ
1219/5ــ َع ْن أبي ُه َر ْير َة رضي اهلل عنه َع ِن ال َّن ِّ
فر َل ُه َما َت َق َّد َم من َذ ْنبِ ِه» .متفق عليه.
إيمان ًا واحتساب ًا ُ ،غ َ

هداية الحديث:

 )1بيان األجر العظيم في صيام رمضان فهو سبب لغفران الذنوب.
الى واحتساب األجر ،مع تمام اإلخالص هلل سبحانه ،من ّ
أجل
 )2إن اإليمان باهلل ت ََع ٰ
الطاعات.

ول اهلل ^ َق َ
1220/6ــ وعنه رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
ال« :إ َذا جا َء َر َم َض ُ
ان ُف ِّت َح ْت
أبواب الج َّنة ُ ،
اطين» .متفق عليه.
وغ ِّلقت
وص ِّفدَ ت َّ
الش َي ُ
ُ
ُ
أبواب ال َّنارُ ،

غريب الحديث:

وحبِ َست.
ُص ِّفدت َّ
الشياطينُ :ق ِّـيدَ ت ُ

هداية الحديث:

 )1من خصائص شهر رمضان أنه تُفتح فيه أبواب الجنة ،ترغيب ًا للعاملين في اإلكثار
ِ
وتقييد
من الطاعات ،وتُغلق فيه أبواب النيران لكثرة الطائعين من المؤمنين،
الشياطين َع ْن الشرور.

بي ^ األمة بذلك ،نصح ًا لها ،وترغيب ًا في الخير ،وتحذير ًا من الشر.
 )2إخبار ال َّن ِّ

بي ^ الغيبي ،ألنه ﴿ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
 )3وجوب التصديق بخبر ال َّن ِّ
ﭣ ﭤ ﴾.
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رسول اهلل ^ َ
َ
وعنه َأنَّ
«ص ْو ُموا لِ ُر ْؤ َيتِ ِهَ ،و َأف ِْط ُروا لِ ُر ْؤ َيتِ ِه ،فإن
1221/7ــ
ُ
قالُ :
َغبِي َعليكم َف َأكْ ِم ُلوا ِع َّد َة َش ْع َب َ
متفق عليه وهذا لفظ البخاري.
ان َثالثين»ٌ .
ِ
ين َي ْوم ًا».
وفي
رواية مسلمَ « :فإن ُغ َّم َعليكم َف ُصوموا َثالثِ َ

غريب الحديث:

بمعنى خفي.
َغبِي :بفتح الغين وكسر الباء،
ٰ

ُغم :حال بينكم وبينه غيم فلم تروه.

هداية الحديث:

 )1إن وجوب صوم شهر رمضان يكون برؤية هالل الشهر ،أو إكمال شعبان ثالثين
يوم ًا ،والخروج من الصيام يحصل برؤية هالل شوال ،أو إكمال رمضان ثالثين
على يقين تام أو ظن راجح.
حتى نطرح الشك ،ونبني العبادة ٰ
يوم ًاٰ .
 )2إذا خفي هالل رمضان وجب إتمام شهر شعبان ثالثين يوم ًا ،وال يجوز صيام يوم
عصى أبا القاسم ^.
الشك قبل رمضان ،ومن صامه فقد
ٰ

فائـدة:

إن اتباع السنة يكون بإتمام العدة ،وليس بصيام يوم الشك .بزعم أنه أحوط

وأكمل ،بل كل الخير في متابعة هدي النبي المرسل .ولو كان في صوم يوم الشك
خير ًا َّ
على ذلك .فالزم تعليمهُ ،هديت أرشد المسالك.
لدل األمة ٰ

باب اجلـود وفعل املعروف واالكثار من اخلري

749

والكثار من الخير في �شهر رم�ضان
 218ــ باب الجود وفعل المعروف إ
والزيادة من ذلك في الع�شر أ
الواخر منه
ول اهلل َ
عباس رضي اهلل عنهما َ
:كان َر ُس ُ
^أ ْج َو َد ال َن ِ
1222/1ــ وعن ِ
ٍ
قال َ
اس،
ابن
كان ِجب ِر ُ
ين َي ْل َقا ُه ِجب ِر ُ
يلَ ،و َ
مض َ
َو َ
كان َأ ْج َو ُد ما َي ُك ُ
ون في َر َ
يل َيل َقا ُه في ُك ِّل َلي َل ٍة
ان ِح َ
ِ
آنَ .ف َل َر ُس ُ
ين َيلقا ُه ِجب ِر ُ
القر َ
ِم ْن َر َم َض َ
يلَ ،أ ْج َو ُد بِ َ
الخ ْي ِر ِم َن
ول اهللِ ،^،ح َ
ان َف ُيدَ ار ُس ُه ْ

متفق عليه.
الم ْر َس َلةٌ .
الريحِ ُ
ِّ

غريب الحديث:

الجود :هو بذل المحبوب من مال أو عمل أو جاه.

هداية الحديث:

أجود ال َّناس بماله وبدنه وعلمه ودعوته ونصيحته.
بي ^
َ
 )1كان ال َّن ُّ

على إخوانه في شهر رمضان،
 )2رمضان شهر الجود ،والعبد الموفَّق هو من يجود ٰ
ويجتهد في ذلك اقتدا ًء برسول اهلل ^.

 )3استحباب كثرة مدارسة القرآن ،ألفاظه ومعانيه ،في شهر القرآن شهر رمضان.

ان َر ُس ُ
1223/2ــ َع ْن عائش َة رضي اهلل عنها قالتَ :
«ك َ
شر
ول اهلل ^ َإذا َد َخ َل َ
الع ُ
أه َل ُهَ ،و َش َّد ِ
زر» .متفق عليه.
وأي َق َظ ْ
الم ْئ َ
أحيا ال َّل ْي َلْ ،
َ

غريب الحديث:

بمعنى :االستعداد
على أسفل جسمه ،وشد المئزر،
ٰ
المئزرَ :ما يلبسه اإلنسان ٰ

للعمل والجد فيه ،وقيل :شد المئزر ،معناه :تجنب معاشرة الرجل أهله.

هداية الحديث:

الى ،ألنه
 )1من الجود بالنفس أن نحيي العشر األخير من رمضان في طاعة اهلل ت ََع ٰ
جود في حق اهلل .

على المشاركة في الطاعات ،فأين بعض اآلباء اليوم من
ّ )2
حث الرجل أهل بيته ٰ
بيوتهم وأهليهم؟
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 219ــ باب النهي َع ْن تقدم رم�ضان ب�صوم بعد ن�صف �شعبان
�إال لمن و�صله بما قبله أ�و وافق عاد ًة ل َُه
َان عادته �صوم االثنين والخمي�س فوافقه
ب أ�ن ك َ
بي ^ َق َ
ال« :ال َي َت َق َّد َم َّن َأ َح ُد ُكم
1
َ
1224/ــع ْن أبي ُه َر ْير َة رضي اهلل عنه َع ِن ال َّن ِّ
وم َص ْو َم ُهَ ،ف ْل َي ُص ْم َ
كون َر ُج ٌل َ
ان بِ َصو ِم َيو ٍم َأ ْو يو َم ْي ِن ،إلاَّ َأنْ َي َ
َر َم َض َ
ذلك
كان َي ُص ُ

الي ْو َم» .متفق عليه.
َ

الَ :ق َ
1225/2ــ َع ْن ابن عباس رضي اهلل عنهما َق َ
ال َر ُس ُ
وموا
ول اهلل ^« :ال ت َُص ُ
َق ْب َل َر َم َض َ
ين
ان،
صوموا لِ ُر ْؤ َيتِ ِهَ ،و َأف ِْط ُروا لِ ُر ْؤ َيتِ ِهَ ،فإنْ َحا َل ْت ُدون َُه َغ َيا َي ٌة َف َأكْ ِم ُلوا َثالثِ َ
ُ
َيوم ًا».
صحيح.
حسن
رواه الترمذي :وقال :حديث
ٌ
ٌ
ِ ِ
ِ
ِ
الس َحا َب ُة.
المثناة من
وبالياء
«الغَ ياية» بالغين المعجمة
ُ
تحت المكررة ،وه َيَّ :

الَ :ق َ
1226/3ــ وعن أبي ُه َر ْير َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
بقي
ول اهلل ^« :إ َذا َ
ٌ
نصف من َش ْع َب َ
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
وموا» .رواه الترمذي وقال:
ٌ
ان فال ت َُص ُ
ٌ

هداية أ
الحاديث:

على وجه االحتياط.
 )1النهي األكيد عن تقدم رمضان بالصوم ،كأن يفعل العبد ذلك ٰ
ويقول :أصوم قبل رمضان يوم ًا أو يومين احتياط ًا ،والصواب :موافقة الهدي
النبوي في الصيام عند رؤية الهالل.

 )2الصيام الشرعي هو بتحقق دخول رمضان برؤية الهالل ،ال بالتقدم عليه بالصيام.

تقدم رمضان بالصوم،
فنهى َع ْن ّ
 )3مراعاة الشارع أحوال العباد ،ورفع الحرج عنهمٰ ،

شهر رمضان بقوة ونشاط.
ليدخل
ُ
العبد َ
بن ي ِ
1227/4ــ َو َع ْن أبي الي ِ
اس ٍر رضي اهلل عنهما َ
الي ْو َم
قالَ « :م ْن َ
قظان عما ِر ِ َ
صام َ
َ
يه َف َق ْد َع َصى َأبا ال َق ِ
ا َّل ِذي ي َش ُّك ِف ِ
َ
ٌ
حديث
وقال:
اسمِ ^» ،رواه أبو داود ،والترمذي
ٰ َ
ُ
حيح.
َح َس ٌن َص ٌ

باب النهي َع ْن تقدم رم�ضان ب�صوم بعد ن�صف �شعبان
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هداية الحديث:

 )1تحريم صيام يوم الشك ،وهو اليوم الذي يكون قبل تأكد دخول رمضان ،لورود
النهي عن ذلك.

نهى َع ْن ُه َر ُسول اهلل ^ سبب للضالل
 )2إن مخالفة السنة النبوية وارتكاب َما ٰ
العابد أن في عبادته خير ًا« ،فكم من مريد للخير لن يصيبه».
والتفرق ،ولو ظن
ُ

فائـدة:

الصيام قبل رمضان ثالثة أقسام:

ً
إلى الثامن والعشرين منه؛ مكروه ،إال لمن له عادة
أوال :بعد النصف من شعبان ٰ

بالصوم.

محرم ،إال لمن َل ُه عادة الصيام.
ثاني ًا :قبل رمضان بيوم أو يومين؛ َّ

على يقين،
تبنى إال ٰ
ثالث ًا :يوم الشك ال يصام مطلق ًا َح َّت ٰى التطوع ،ألن العبادة ال ٰ

على ال َّناس ،فيظنوه من صيام رمضان.
وألنه
يخشى إذا صام أن ُي ّلبس ٰ
ٰ
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 220ــ باب َما يقال عند ر�ؤية الهالل

كان إ َذا َر َأ ٰى ال ِه َ
عن َط ْل َح َة ِ
بن ُع َب ْي ِد اهلل رضي اهلل عنه َأنَّ ال َّنبِ َّي ^ َ
الل
1228/1ــ ْ
قال« :ال ّلهم َأ ِه َّل ُه َع َلي َنا بِ َ
َ ِ
واإلسالمَِ ،ر ِّبــي َو َر ُّب َك ا ُ
َ
هللِ ،ه ُ
الل
السال َم ِة
األ ْم ِن
ْ
واإليمانَ ،و َّ
ْ
ُر ْش ٍد َو َخ ْي ٍر» رواه الترمذي َ
ٌ
حس ٌن.
وقال:
حديث َ

هداية الحديث:

 )1استحباب قول هذا الدعاء عند رؤية الهالل من كل شهر.

 )2إنَّ لزوم الدعاء النبوي باألمن واإليمان والسالمة واإلسالم ،يجمع للعبد حصول
كل مرغوب ،والنجاة من كل مرهوب.

رب كل شيء ومليكه،
الى ،فهو سبحانه ُّ
 )3اعتزاز العبد بالربوبية والعبودية هلل ت ََع ٰ
عبد و ُي َّ
ُعبد الكواكب وال األحجار ،ألنهم مربوبون
عظم ،فال ت َ
وهو المستحق ألن ُي َ

ال أرباب ًا.

باب ف�ضل ال�سحور وت�أخريه
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 221ــ باب ف�ضل ال�سحور وت أ�خيره َما ل َْم يخ�ش طلوع الفجر

الَ :ق َ
 1229/1ــ َع ْن أنس رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^« :ت ََس َّح ُروا  ،فإنَّ في

الس ُحور برك ًة» .متفق عليه.
ُّ

هداية الحديث:

بي ^ ،وامتثال أمره ^ كله خير،
 )1إنَّ في السحور بركة ،أعظمها :امتثال أمر ال َّن ِّ

السحور؛ فإنه هو الغداء المبارك» رواه أحمد،
ومن بركته :قوله ^« :عليكم بغداء ُّ
َ
تسحرين» رواه ابن حبان في صحيحه.
الم ِّ
على ُ
وقوله ^« :إنَّ اهلل ومالئك َته يص ُّلون ٰ

ومن بركته :مخالفة صيام أهل الكتاب ،فمخالفتهم من أعظم مقصود الشريعة.
على العبادة والطاعة خالل النهار.
 )2أكلة السحور معونة للعبد ٰ
 1230/2ــ وعن ِ
بن ٍ
ِ
زيد ِ
رسول اهلل ^ُ ،ث َّم
مع
ثابت رضي اهلل عنه قال :ت ََس َّح ْرنا َ
ُقمنا إلى الص ِ
يل:ك ْم كان َب ْي َن ُه َما؟ َ
الةِ .ق َ
متفق عليه.
ين آ َي ًةٌ .
قالَ :ق ْد ُر َخ ْم ِس َ
ٰ ّ
ْ

هداية الحديث:

إلى ُقبيل وقت الفجر.
 )1من السنة تأخير السحور تأخير ًا بالغ ًا ٰ
متى َما تبين الفجر.
على تقديم صالة الفجر ،وعدم التأخر بإقامتها ٰ
 )2الحث ٰ

مر رضي اهلل عنهما َق َ
1231/3ــ وعن ِ
الَ :ك َ
ان لرسول اهلل ^ ُم َؤ ِّذنان:
ابن ُع َ
ٌ
ول اهلل ^« :إنَّ بال ً
بليلُ ،
مك ُتوم .فقال َر ُس ُ
ال ِّ
أم ْ
يؤذ ُن ٍ
فك ُلوا واشربوا
باللُ ،
وابن ِّ

أم مك ُتوم» َق َ
َح َّت ٰى ُي ِّ
متفق
الَ :و َل ْم َي ُك ْن َب ْي َن ُه َما إلاَّ َأنْ َي ْن ِز َل هذا َو َي ْر َق ٰى هذا،
ٌ
ؤذ َن ُ
ابن ِّ
عليه.

هداية الحديث:

يمنع العبدَ من تناول طعام السحور ،بل العبرة باألذان الثاني،
 )1األذان األول ال ُ
وهو أذان الفجر.
ويرقى
 )2مقدار ما بين األذان َْين بقدر َما يتسع لألكل والشرب ،فرواية «ينزل هذا
ٰ
هذا »..المراد منها :تقارب الوقت بين نزول األول ،وصعود الثاني ،وأن بينهما
وقت يسير.
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تنبيـه:

شاع في بعض البالد ــ مثل بالدنا الشامية ــ تسمية األذان األول( :أذان اإلمساك)،

وهي تسمية خاطئة ،سببت إمساك بعض الناس عن الطعام والشراب بمجرد
جد ًا
سماعهم لألذان األول ،وهذا خالف السنة النبوية في استحباب تأخير السحور ّ

إلى دخول أذان الفجر .وفيه ترك للرخصة والمنة اإللهية لعباده﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ
ٰ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾ فالحكمة من األذان األول حتى

ُيوقظ النائم ،و ُيرجع القائم ،واهلل أعلم.

 1232/4ــ وعن عمرو بن العاص رضي اهلل عنه أنَّ َر ُسول اهلل ^ َق َ
ُ
«فصل
ال:
ِ
ِ َ
صيامنا ِ
وصيا ِم ِ
الس َح ِر» .رواه مسلم.
أهل
َما بين
الكتاب أكْ َل ُة َّ

هداية الحديث:

والنصارى ،أمر
 )1إنَّ حصول الفرقان بين أهل اإليمان وأهل الكفران من اليهود
ٰ
مطلوب في الشرع.

 )2السحور بركة ،ومن بركته :أن يفرق بين صيام المسلمين وصيام غير المسلمين.

باب ف�ضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه
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 222ــ باب ف�ضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه،
وما يقوله بعد �إفطاره
ول اهلل ^ َق َ
1233/1ــ َع ْن سهل بن سعد رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
ال« :ال ُ
يزال

الفطر» .متفق عليه.
اس بخي ٍر َما َع َّج ُلوا
ال َّن ُ
َ
1234/2ــ َو َع ْن َأبي َع ِط َّي َة َق َ
ومس ُر ٌ
على َ
عائش َة رضي اهلل عنها،
الَ :
دخ ُ
لت أنا ْ
وق ٰ
ال َلها َمسروقَ :ر ُج ِ
َف َق َ
الن ِم ْن َأ ْص َح ِ
اله َما ال َي ْأ ُلو َع ِن َ
الخ ْي ِر:
اب ُم َح َّم ٍد ^ِ ،ك ُ
ْ ُ
تَ :م ْن
ار،
َ
ار؟ َف َقا َل ْ
َأ َح ُد ُه َما َ
واآلخ ُر ُي َؤ ِّخ ُر المغْ ِر َب َواإلف َْط َ
المغْ ِر َب َواإلف َْط َ
يع ِّج ُل َ
ابن َمس ٍ
تَ :
ار؟ َ
هك َذا َ
كان
عود ــ َف َقا َل ْ
المغْ ِر َب َواإلف َْط َ
ُي َع ِّج ُل َ
قالَ :ع ْب ُد اهلل ــ َيعني َ ْ
َر ُس ُ
ول اهلل ^ َي ْص َن ُع .رواه مسلم.
قوله« :ال َي ْأ ُلو» َأ ْي ال ي َق ِّص ُر في َ
الخ ْي ِر.

ال ا ُ
ول اهلل ^َ « :ق َ
الَ :ق َ
1235/3ــ َع ْن أبي ُه َر ْير َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
هلل :
ِ
ٌ
حسن().
حديث
إلي أعج ُل ُهم فطر ًا» .رواه الترمذي وقال:
ٌ
ُّ
«أحب عبادي َّ

هداية أ
الحاديث:

الى
 )1تعجيل الفطر عالمة الخيرية في األمة ،وهو من الخصال التي يحبها اهلل ت ََع ٰ
من العبد ويرضاها.
على تعجيل الفطر ،والموفَّق من
 )2السنة القولية والفعلية في هدي ال َّن ِّ
بي ^ تحث ٰ
عباد اهلل من لزم طريق السنة النبوية.

قالَ :
اب رضي اهلل عنه َ
قال َر ُس ُ
الخ َّط ِ
1236/4ــ َو َع ْن ُع َم َر ِ
بن َ
ول اهلل ^« :إذا
هاه َناَ ،و َغر َب ِ
ائم».
ت َّ
ار ِم ْن ُ
َأق َْب َل ال َّل ْي ُل ِم ْن ُ
سَ ،ف َق ْد َأف َْط َر َّ
هاه َناَ ،و َأ ْد َب َر ال َن َه ُ
الص ُ
الش ْم ُ
َ

متفق عليه.
ٌ

1237/5ــ َو َع ْن َأبي إبراهيم ِ
بن أبي َأ ْوفى رضي اهلل عنهما َ
عبد اهلل ِ
قالِ :س ْرنَا
َ
ٰ
رسول اهلل ^ َو ُهو َصائِمَ ،ف َلما َغر َب ِ
ِ
س َ
قال لِ َب ْع ِ
ض ا ْل َق ْوم« :يا ُف ُ
الن ا ْن ِز ْل
َم َع
ت َّ
َ
ٌ
الش ْم ُ
َّ َ

() الحديث إسناد ضعيف.
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ول اهلل َل ْو َأ ْم َس ْي َتَ ،
اجدَ ْح َلنا» َقال :يا َر ُس َ
اجدَ ْح َل َنا» قال :إِنَّ َع ْلي َك
قال« :ا ْن ِز ْل َف ْ
َف ْ
رب َر ُ
فاجدَ ْح لنا»َ ،قالَ :ف َن َزل َف َجدَ َح لهمَ ،
سول اهلل ^ُ ،ثم
فش َ
نهار ًا ،قال« :ا ْن ِز ُل ْ
ِ ِ
ِ
الصائم» َ
َ
المشْ ِر ِق.
وأ َ
شار َبيده ق َب َل َ
قال« :إِذا َرأ ْي ُت ُم ال َّل ْي َل أق َْب َل من هاهنا ،فقد أف َْط َر َّ ُ
متفق ِ
عليه.
ٌ
اخ ِل ِط الس ِويقَ بالم ِ
دال ُثم َح ِ
«اجدَ ْح» بجيم ُثم ٍ
اء.
اء مهملتين؛ أيْ :
قولهْ :
َ
َّ
َّ
َّ

هداية أ
الحاديث:

 )1استحباب تعجيل الفطر عند إقبال الليل ،وغروب الشمس ،ولو بقي من أثر
ضوئها.

 )2ال بد من طاعة َر ُسول اهلل ^ وامتثال أمره ،ولو َل ْم يدرك العقل الحكمة من
تعالى لعبده التسليم التام للنصوص الشرعية.
األمر ،فمن عالمة توفيق اهلل
ٰ

﴿ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﴾ [النساء. ]65 :

سلمان ِ
َ
بي ^
1238/6ــ وعن
بن عام ٍر َّ
الض ِّب ِّي َّ
الص َحابي رضي اهلل عنه َع ِن ال َّن ِّ
ٍ
َق َ
الَ :
ور».
على ت َْم ٍر ،فإنْ َل ْم ْ
«إذا أف َْط َر َ
على ماء ،فإن َُّه َط ُه ٌ
يجد ف ْل ُي ْف ْ
أح ُد ُكم َف ْل ُي ْف ْ
طر ٰ
طر ٰ
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
رواه أبو داود ،والترمذي وقال:
ٌ
ٌ
نس رضي اهلل عنه َ
ان َر ُس ُ
1239/7ــ َو َع ْن َأ ٍ
قالَ :
«ك َ
ول اهلل ^ ُي ْف ِط ُر َق ْب َل َأنْ ُي َص ِّل َي
ات َحسا َحسو ٍ
َعلى ر َطب ٍ
راتَ ،فإنْ َل ْم ُ
اتَ ،فإنْ َل ْم ُ
ات ِم ْن
ات َف ُت َم ْي ٌ
تك ْن ُر َط َب ٌ
َ َ
تك ْن ت َُم ْي َر ٌ َ
ٰ ُ َ
َم ٍ
حسن.
اء»َ .ر َواه أبو داود ،والترمذي وقال :حديث
ٌ

غريب الحديث:

حسوة :المرة الواحدة من الشرب.
حسوات :وهي جمع ْ

هداية أ
الحاديث:

على رطب ،فإن َل ْم يجد فتمر ،فإن َل ْم يجد فماء .وهذا
 )1األفضل أن يفطر الصائم ٰ
يتقبله الجسم مباشرة
فيه امتثال للهدي النبوي ،وحفظ للصحة ،ألن الشيء الحلو ّ
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بعد طول إمساك عن الطعام.
 )2من َل ْم يجد َما يفطر عليه فإنه ينوي في قلبه الفطرَ ،ح َّت ٰى يتيسر َل ُه َما َيطعمه.
تنبيـه:

إلى ضعف حديث سلمان بن عامر المذكور
تقدم عند الحديث ( )332اإلشارة ٰ

بي ^ ،إنما رواه الترمذي من فعله ^ أنه «كان يفطر
هنا ،وأنه ال يثبت من قول ال َّن ِّ

على رطبات ،فإن لم تكن رطبات ف ُتميرات ،فإن لم يكن تُميرات حسا
قبل أن يصلي ٰ

حسوات من ماء».
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 223ــ باب أ�مر ال�صائم بحفظ ل�سانه
وجوارحه َع ْن المخالفات والم�شاتمة ونحوها
الَ :ق َ
1240/1ــ َع ْن أبي ُه َر ْير َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^َ :
«إذا َك َ
ان َي ْو ُم
أح ِد ُكم ،فال ير ُف ْث وال َي َ
صائم».
ساب ُه أحدٌ أو َقا َت َل ُه َف ْل َي ُق ْل :إنِّي
َص ْو ِم َ
صخ ْب ،فإن َّ
ٌ

متفق عليه.

غريب الحديث:

يرفث :الرفث :الكالم الفاحش.

يصخب :الصخب :الخصام والصياح.

هداية الحديث:

على الطاعة،
 )1الصيام عبادة إيمانية تربوية ،يمر بالعبد شهر كامل وهو محافظ ٰ
تارك للمعصية ،وهذا مما ّ
ويربيها.
يهذب النفوس ّ
ِ
تعليم ال َّن ِ
َ
لسفه الجاهلين.
العبد
الوقوف عند حدود الشرع ،فال يتعداها
اس
)2
ُ
ُ
على ذلك جلب مصلحة ،أو دفع مفسدة.
 )3جواز إعالم ال َّناس بالطاعة َإذا ترتب ٰ
الى،
 )4المؤمن ال يقابل اإلساءة باإلساءة؛ لكمال عزته بين ال َّناس ،وكمال ذله هلل ت ََع ٰ
ٌ
الى ،وليس ضعف ًا ومهانة.
فعدم اإلساءة هو ذل لعبودية اهلل ت ََع ٰ
ِ
َ
َ
س هلل
«م ْن َل ْم َيدَ ْع َق ْو َل ُّ
بي ^َ :
الزو ِر َ
والع َم َل بِه َف َل ْي َ
1241/2ــ وعنه َقالَ :قال ال َّن ُّ
ام ُه َو َش َرا َب ُه» .رواه البخاري.
َح َ
اج ٌة في َأنْ َيدَ َع َط َع َ

غريب الحديث:

قول الزور :قول المحرم.

هداية الحديث:

بالتقوى ،وليس مجرد صورة
 )1الحكمة العظيمة من الصيام حصول ثمرته وفائدته
ٰ
الصوم الظاهرة بالجوع والعطش.
 )2من َل ْم تتطهر نفسه بالطاعة َف ْلي ّتهمِ العمل الذي يعمله ،ألن الطاعة المقبولة لها
أثر في حياة العبد.
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 224ــ باب في م�سائل من ال�صوم
ِ َ
بي ^ َق َ
كم
ال« :إذا نَس َي أ َح ُد ْ
1242/1ــ َع ْن أبي ُه َر ْير َة رضي اهلل عنه َع ِن ال َّن ِّ
َف َأ َك َلَ ،أ ْو َش ِر َبَ ،ف ْل ُيتِ َّم َص ْو َم ُهَ ،فإن ََّما َأ ْط َع َم ُه ا ُ
هلل َو َس َقا ُه» .متفق عليه.

هداية الحديث:

يؤاخذ عليه ،وال يترتب عليه فساد العبادة ،ألنه َل ْم يتعمد ذلك.
 )1فعل الناسي ال َ
يحملهم َما ال طاقة لهم به.
الى بعباده ،ف َل ْم ّ
 )2رحمة اهلل ت ََع ٰ
فائدة:

ينبهه  ،فلو رأيت صائم ًا يأكل وجب عليك
على أخيه الذاكر أن ّ
من حق الناسي ٰ
َ
نسيت ّ
أن ّ
فذكروني».
بي ^ في الصالة« :وإذا
ُ
تذكره ،ولهذا َقال ال َّن ُّ
كما لو رأيت إنسان ًا يص ِّلي منحرف ًا َع ْن القبلة وجب عليك أن تخبره.
1243/2ــ وعن ِ
َ
بن صبر َة رضي اهلل عنه َق َ
لقيط ِ
يارسول اهلل ،أخبرني
قلت:
الُ :

بغ ا ْلو ُضو َءَ ،و َخ ِّل ْل َبي َن َ
َع ِن الو ُضوء؟ َق َ َ
االستِ ْن َش ِ
اق إلاَّ َأنْ
األ َص ِ
ابعَ ،و َب ْ
ال« :أ ْس ِ ُ
ُ
الغ في ْ
ْ
ُ
تك َ
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
ون َصائم ًا» .رواه أبو داود ،والترمذي وقال:
ٌ
ٌ

غريب الحديث:

بمعنى اإلتمام ،يعني توضأ وضوء ًا كام ً
ال.
أسبغ :اإلسباغ
ٰ

خ ّلل :التخليل :إدخال الماء بين األصابع ،السيما أصابع الرجلين.

هداية الحديث:

على الصائم من
 )1المبالغة في االستنشاق ُسنة إال في حالة الصوم ،ألنه ُي
خشى ٰ
ٰ
دخول الماء في جوفه.

إلى الجوف َع ْن طريق األنف كوصوله َع ْن طريق الفم ،كالهما
 )2إن وصول الماء ٰ
يفطر الصائم.

ان َر ُس ُ
ُ
 1244/3ــ وعن عائش َة رضي اهلل عنها قالتَ :ك َ
يدرك ُه ال َف ْج ُر
ول اهلل ^
أه ِل ِهُ ،ث َّم يغْ َت ُ
وم .متفق عليه.
ُ
وه َو ُج ُن ٌب من ْ
سل ُ
ويص ُ
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ان َر ُس ُ
وأم َس َل َم َة رضي اهلل عنهما قالتاَ :ك َ
ول اهلل ^،
1245/4ــ وعن عائش َة ِّ

وم .متفق عليه.
صبح ُج ُنب ًا من غي ِر ُح ُلمٍ ُ ،ث َّم َي ُص ُ
ُي ُ

هداية أ
الحاديث:

 )1يجوز للجنب أن يبدأ الصوم ،وإن َل ْم يغتسل إال بعد طلوع الفجر.

بي ^ أنها حجة ،وهي تشريع لألمة ،وال يقال :إنها خصوصية
 )2األصل في أفعال ال َّن ِّ
َ
على ذلك.
ل ُه إال إذا دلت األدلة ٰ
 )3فضيلة أمهات المؤمنين رضي اهلل عنهن؛ حين َن َق ْلن بصدق وأمانة َما يجري في
بيوتهن ،مما يتعلق به أحكام شرعية لألمة.
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المحرم و�شعبان أ
وال�شهر الحرم
 225ــ باب ف�ضل �صوم
َّ

الَ :ق َ
1246/1ــ َع ْن أبي ُه َر ْير َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ُ
الص َيا ِم
ول اهلل ^:
«أفضل ِّ
المح َّر ُم ،وأف ُ
بعدَ َر َم َض َ
الصالة ِبعدَ ال َف َ
ريض ِة :صال ُة ال َّليل» .رواه
شهر اهلل
َ
ْضل َّ
انُ :

مسلم.

هداية الحديث:

 )1فضل صيام النافلة في شهر اهلل المحرم ،وخاصة يوم العاشر منه ،لورود فضيلة
خاصة بصيامه.

ِ
على اغتنام
 )2تتفاضل العبادات ،ويضاعف ثوابها بحسب زمانهاَ ،ف ْل
يحرص العبد ٰ
األزمنة الفاضلة للطاعات.

َ ُ
يصوم من شهر
بي ^
ُ
 1247/2ــ وعن عائش َة رضي اهلل عنها قالت :ل ْم يكن ال َّن ُّ

ان إال قلي ً
شعب َ
ان ك َّله .وفي روايةَ :ك َ
شعب َ
شعبان ،فإن َُّه َك َ
َ
ال.
ان
ان
أكثر من
ُ
ُ
يصوم َ
يصوم َ
َ
متفق عليه.

هداية الحديث:

بي ^ َك َ
ان يصوم أكثره.
 )1اإلكثار من صيام شهر شعبان ُس َّنة ،ألن ال َّن َّ

 )2الحكمة في صيام أكثر شعبان أن يكون مقدمة بين يدي رمضان ،كالرواتب بين يدي
الفريضة.

ِ
عمها ،أنَّه أتى َر ُس َ
ول اهلل ^ُ ،ث َّم
1248/3ــ وعن مجيب َة
الباهلية َع ْن أبيها ،أو ِّ
َّ
ٰ
يارسول اهلل َأ َما تعر ُفني؟ َق َ
َ
ال:
تغيرت حا ُله َو َهيئ ُت ُه ،فقال:
انطلقَ فأتا ُه بعد َسنة ،وقد َّ

األولَ ،ق َ
ْت؟» َق َ
كنت
ال :أنا
غيرك ،وقد َ
«ومن أن َ
الباهلي الذي جئ ُت َك عام َّ
الَ « :ف َما َّ
ُّ
الهيئة؟» َق َ
منذ فار ْق ُت َك إلاَّ بِليل ،فقال َر ُس ُ
أكلت طعام ًا ُ
ول اهلل ^:
الَ :ما
ُ
َح َس َن َ
كل َشه ٍر» َق َ
نفس َك!» ُث َّم َق َ
الص ْبر ،ويوم ًا ِمن ِّ
ال :ز ْدني  ،فإنَّ
«ع َّذ َ
َ
الُ :
شهر َّ
بت َ
«ص ْم َ

ال :ز ْدني َ ،ق َ
«ص ْم ثالث َة َّأيامٍ» َق َ
ال :ز ْدنيَ ،ق َ
«ص ْم َي ْومين» َق َ
قوةًَ ،ق َ
«ص ْم
الُ :
الُ :
الُ :
بي َّ
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ِ
بأصابع ِه
الح ُر ِم وا ْت ُر ْك» وقال
الح ُر ِم وا ْت ُر ْكُ ،ص ْم ِم َن ُ
الح ُر ِم وا ْت ُر ْك ُ ،ص ْم ِم َن ُ
ِم َن ُ
ِ
الثالث َف َض َّم َهاُ ،ث َّم ْأرس َلها .رواه أبو داود .وشهر الصبر :رمضان.

هداية الحديث:

نفسه َما ال يطيق ،وأن يعذب نفسه باألعمال
 )1ليس من الشرع المنزل أن يكلف ُ
العبد َ
الشاقة التي َل ْم يأمر الشرع بها .ومن غامر بنفسه فإنما يتكلف الشرع المبدل!
أدومها وإنْ َق ََّل.
إلى اهلل
تعالى ُ
ٰ
 )2أحب األعمال ٰ
تنبيه:

هذا الحديث ضعيف بهذا اللفظ ،لكنه يصح برواية وردت من حديث كهمس
فأتيت ال َّنبي ^ فأخبرته بإسالمي ،فمك ْث ُت حو ً
ال وقد
أسلمت،
الهاللي قال:
ُ
ُ
َّ
َ
َ
رفع ُه ،قلتّ :أما تعرفني؟
أتي ُته،
مر ُت
الب َص َر ثم َ
في َ
ونحل جسمي ثم ْ
َض ْ
فخفض َّ
الهاللي ،قال« :فما بلغ َ
أرى؟» قلت :ما
كهمس
قال« :و َمن أنت؟» قلت :أنا
بك ما ٰ
ُ
ُّ

نمت لي ً
ال .فقال ^:
أفطر ُت بعدَ ك نهار ًا ،وال ُ
ْ

تعذ َب نفس َك؟ ُصم شهر الصب ِرِ ،
«ومن َ
أمرك أنْ ِّ
ومن ِّ
قلت :زدني.
كل شه ٍر يوم ًا» ُ
َ َّ
َ
شهر
شهر الصبر ،ومن كل شه ٍر يومين» .قلت :ز ْدني ُ
أجد قوة .قالُ :
قالُ :
«صم َ
«صم َ

الصبر ،ومن كل شه ٍر ثالث َة أيامٍ» .رواه الطيالسي في مسنده والطبراني في المعجم

الكبير.

فائدة نفيسة:

تعالى ــ في (سير أعالم النبالء):
قال الحافظ الذهبي ــ رحمه اهلل
ٰ

نفسه في تعبده وأوراده بالسنة النبوية ،يندم ويترهب ويسوء
«وكل من لم َي ُز َّم َ

نبيه ،الرؤوف الرحيم بالمؤمنين ،الحريص
مزاجه ،ويفوته خير كثير من متابعة ُس ّنة ِّ
على نفعهم ،وما زال ^ مع ِّلم ًا لألمة أفضل األعمال ،وآمر ًا بهجر التب ُّتل والرهبانية
ٰ
ونهى عن ال ِوصال ،وعن قيام أكثر الليل
فنهى عن سرد الصوم،
ٰ
التي لم ُيبعث بهاٰ ،
إلى غير
ونهى عن العزبة للمستطيع،
إال في العشر األخير،
ونهى عن ترك اللحمٰ ،
ٰ
ٰ

باب ف�ضل �صوم املحرم و�شعبان وا أل�شهر احلرم

ذلك من األوامر والنواهي.
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فالعابد بال معرفة لكثير من ذلك معذور مأجور ،والعابد العالم باآلثار المحمدية

تعالى أدومها وإن قل.
إلى اهلل
ٰ
المتجاوز لها مفضول مغرور .وأحب األعمال ٰ
ألهم َنا ا ُ
الهوى والمخالفة».
هلل وإياكم ُحسن المتابعة ،وج ّنبنا
ٰ
َ
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باب ف�ضل ال�صوم وغريه يف الع�رش ا ألول من ذي احلجة

 226ــ باب ف�ضل ال�صوم
وغيره في الع�شر أ
الحجة
الول من ذي
َّ
قالَ :
اس رضي اهلل عنهما َ
ُ
عن ِ
1249/1ــ ِ
ابن َع َّب ٍ
رسول اهلل ^َ « :ما من
قال
َأيا ٍم العم ُل الصالح ِفيها َأ َحب إلى اهلل ِم ْن ِ
هذ ِه َ
يام العش ِر ،قالوا:
األ َّيام» يعنيَ :أ َ
ّ
َ َ
َّ
ُّ ٰ
«وال ِ
يل اهلل؟ َ
َ
الج َه ُاد في َسبِ ِ
الجهاد في سبِ ِ
يل اهلل ،إلاَّ َر ُج ٌل
رسول اهللَ ،وال
يا
ُ
قالَ :
ِ ِ ِِ
رجع ِم ْن ذلِ َك َ
البخاري.
بش ْي ٍء» .رواه
ُّ
َخ َر َج بِ َن ْفسه َو َمالهَ ،ف َلم َي ْ

هداية الحديث:

 )1فضيلة العمل الصالح في أيام العشر ُ
األول من شهر ذي الحجة.

سع العبد أن يكون في رتبة من رتب
 )2الجهاد في سبيل اهلل من أفضل األعمالَ ،ف ْل َي َ
المجاهدين.

باب ف�ضل �صوم يوم عرفة وعا�شوراء وتا�سوعاء
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 227ــ باب ف�ضل �صوم يوم عرفة
وعا�شوراء وتا�سوعاء
1250/1ــ َع ْن أبي َق َتاد َة رضي اهلل عنه َق َ
الُ :سئل َر ُس ُ
ول اهلل ^َ ،ع ْن صوم َي ْوم

عرف َة؟ َق َ
الس َن َة الماضي َة والباقي َة» .رواه مسلم.
الُ « :ي َك ِّف ُر َّ

غريب الحديث:

السنة الماضية :السنة التي مضت قبل يوم عرفة ،ألنه واقع في آخر شهر من العام.

السنة الباقية :السنة التي بعده.

هداية الحديث:

 )1فضيلة صوم يوم عرفة لغير الحاج ،ألنه يكفر ذنوب سن َت ْين.

على العمل اليسير.
 )2سعة فضل اهلل ورحمته بهذه األمة ،إذ ر ّتب الثواب الكثير ٰ
 1251/2ــ وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنَّ َر ُس َ
وم ُ
عاشورا َء،
ام َي َ
ول اهلل ^ َص َ
وأمر بصي ِ
ام ِه .متفق عليه.
ََ َ
قتاد َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
ول اهلل ^ ُسئل َع ْن صيام َي ْوم
 1252/3ــ وعن أبي َ
الس َن َة الماضي َة» .رواه مسلم.
عاشوراء؟ فقالُ « :ي َك ِّف ُر َّ

الَ :ق َ
عباس رضي اهلل عنهما َق َ
ال َر ُس ُ
بقيت
ول اهلل ^« :لئن ُ
 1253/4ــ وعن ابن َّ
إلى ٍ
اسع» .رواه مسلم.
قابل
َ
ألصوم َّن ال َّت َ
ٰ

هداية أ
الحاديث:

الى ،ألن فيه
 )1يوم عاشواء هو العاشر من المحرم ،و ُيستحب صيامه شكر ًا هلل ت ََع ٰ
موسى وقومه ،وأغرق فرعون وقومه.
نج ٰى اهلل
ّ
ٰ
 )2استحباب صيام يوم عاشوراء ،فهو يكفر ذنوب السنة الماضية.
فائدة:
السنة في صيام يوم عاشوراء أن يصوم يوم ًا قبله ،أو يوم ًا بعده ،وذلك مخالفة

لليهود.
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باب ا�ستحباب �صوم �ستة �أيام من �شوال

 228ــ باب ا�ستحباب �صوم �ستة أ�يام من �شوال
ول اهلل ^ َق َ
وب رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
صام َر َم َض َ
ان،
1254/1ــ َع ْن أبي ّأي َ
الَ « :م ْن َ
ٍ
شوالَ ،ك َ
الد ْه ِر» .رواه مسلم.
أتب َع ُه ست ًا من
كصيا ِم َّ
ان َ
ُث َّم َ

هداية الحديث:

والس ُّت من شوال تعدل
 )1الحسنة بعشر أمثالها؛ فصيام رمضان يعدل عشرة أشهرُ ،
ستين يوم ًا ،وهي شهران ،فيكون ذلك كصيام السنة كلها.
 )2األجر الموعود في الحديث لمن صام رمضان كام ً
الُ ،ث َّم أتبعه بست من شوال،
ولو متفرقة.

فائدة:

قال بعض العلماء :ال تُصام الست من شوال قبل قضاء َدين رمضان لمن أفطر

على من صام رمضان كام ً
ال  ،ثم أتبعه ست ًا من شوال.
بعذر؛ ألن األجر مر ّتب ٰ

وقال آخرون :يجوز مباشرة صيام الست ولو لم ِ
يقض ما أفطره من رمضان ،لقول

علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إال
عائشة رضي اهلل عنها« :كان يكون َّ

يحيى ــ أحد الرواة ــ الشغل من النبي ^» .رواه البخاري.
في شعبان» .قال
ٰ

بمرأى النبي ^ ،ويستبعد من أم المؤمنين
قالوا :وهذا فعلته عائشة رضي اهلل عنها
ٰ

ــ وهي العالمة العاملة ــ أال تصوم الست من شوال.

ثم إن تأخير قضاء صوم رمضان من ُيسر الشريعة .واهلل أعلم.

باب ا�ستحباب �صوم االثنني واخلمي�س
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 229ــ باب ا�ستحباب �صوم االثنين والخمي�س
1255/1ــ َع ْن أبي قتاد َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
ول اهلل ^ ُس َ
ئل َع ْن صوم يوم
ُ َ
َ
علي فيه» .رواه مسلم.
االثنين؟ فقال:
يوم ُولِ ْد ُت فيهٌ ،
«ذلك ٌ
ويوم ُبع ْث ُت  ،أو أنزل َّ
1256/2ــ وعن أبي ُهر ْير َة رضي اهلل عنه َع ْن َر ُس ِ
ول اهلل ^ َق َ
ال« :ت ُْع َر ُ
ض
َ
األع َم ُ
والخ ِم ِ
ال َي ْو َم االث َن ْي ِن َ
يسَ ،ف ُأ ِح ُّب َأنْ ُي ْع َر َ
الترمذي
ض َعملي َوأنا َصائِ ٌم» .رواه
ُّ
ْ

ٌ
الص ْوم.
حسن ،وروا ُه
حديث
وقال:
ٌ
مسلم بغير ذكر َّ
ٌ
ُ
1257/3ــ َو َع ْن عائش َة رضي اهلل عنها َقا َلتَ :
رسول اهلل ^ َي َت َح َّر ٰى َص ْو َم
كان
الخ ِم ِ
اال ْث َن ْي ِن َو َ
ٌ
حسن.
حديث
يس .رواه الترمذي وقال:
ٌ

هداية أ
الحاديث:

 )1إظهار فضل يوم االثنين لمناسبات عظيمة :والدة الرسول ^ ،وإنزال الوحي
تعالى.
على اهلل
عليه ،وكونه يوم ًا ت َ
ٰ
ُعرض فيه األعمال ٰ
الى في
تحري َ
ّ )2
على اهلل ت ََع ٰ
يومي االثنين والخميس بالصيام ،ألن األعمال تعرض ٰ
هذين اليومين.

 )3الترغيب في متابعة المقام العظيم الذي َك َ
يتحر ٰى
ان عليه َر ُسول اهلل ^ ،فقد كان
ّ
الى في الصيام.
مرضاة اهلل ت ََع ٰ
تنبيـه:

بي ^ ،الذي هو خير
األيام الفاضلة ُيتعبد فيها وفق المشروع من هدي ال َّن ِّ
تعالى وال رسوله
الهدي ،وال يجوز مباشرة عبادات في هذه األيام لم يشرعها اهلل
ٰ

الردية.
على لزوم السنة النبوية ،واهج ِر المحدَ ثات
^،
ْ
ّ
فاحرص ياأخي ٰ

قال عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه« :اتبعوا وال تبتدعوا ،فقد كفيتم ،كل بدعة

ضاللة» .رواه الطبراني في (معجمه الكبير).
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باب ا�ستحباب �صوم ثالثة �أيام من كل �شهر

 230ــ باب ا�ستحباب �صوم ثالثة أ�يام من كل �شهر
ِ
يضِ ،
َو َ
صو ُمها في األيا ِم البِ ِ
األ ُ
وه َي :الثالِ َث َ
س
عش َر،
َ
فضل ُ
والرابع َع َش َر ،والخام َ
عشرِ .
وق َ
عشر ،والثالِ َث َ
هو
والرابع َع َش َر
عش َر،
يل :الثاني
الم ُ
َ
ُ
شه ُ
والصحيح َ
ور َ
َ
َ َ
َ
األ َّو ُل.
«أوصاني َخ ِليلي ^ بِ ٍ
1258/1ــ وعن أبي ُهريرةَ ،رضي اهلل عنه َ
ثالث:
قالْ َ :
تفق ِ
صيا ِم َثال َث ِة َأ َّيا ٍم ِمن ِّ
عليه.
كع َتي ُّ
أنام»ُ .م ٌ
حىَ ،و َأن ُأوتِ َر َق ْب َل َأنْ َ
كل َشه ٍرَ ،و َر َ
َ
الض ٰ
الد ِ
ٍ
رداء رضي اهلل عنه َق َ
بثالث لن
ال :أوصاني حبيبي ^
1259/2ــ وعن أبي ّ

وص ِ
ِ
ثالثة أيا ٍم ِمن ِّ
أنام َح َّت ٰى
أ َد َع ُه َّن َما ِع ْش ُت؛ بصيا ِم
الة ُّ
كل شه ٍرَ ،
حى  ،وبأن ال َ
الض ٰ
أوتر .رواه مسلم.
َ
الَ :ق َ
1260/3ــ وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  ،رضي اهلل عنهما َق َ
ال
ِ
َر ُس ُ
الد ْه ِر ُك ِّله» .متفق عليه.
«صوم
ول اهلل ^:
ثالثة َّأيا ٍم من ُك ِّل شه ٍر َص ْو ُم َّ
ُ

أكان َر ُس ُ
سألت عائش َة رضي اهلل عنهاَ :
ول اهلل
العدوي ِة أنَّها
1261/4ــ وعن معاذ َة
ْ
ّ
يصوم من ِّ
الشهر َك َ
يصوم؟
ان
نعم،
^
أي َّ
ُ
فقلت :من ِّ
ُ
ُ
كل شه ٍر ثالث َة َّأيامٍ؟ قالتْ :
قالتَ :ل ْم ُ
وم .رواه مسلم.
أي َّ
يك ْن ُيبالي ِمن ِّ
ْ
الشه ِر َي ُص ُ
الَ :ق َ
ذر رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^« :إ َذا ُص ْم َت من
1262/5ــ وعن أبي ٍّ
الترمذي َ
َ
وقال:
س عشرةَ» .رواه
ثالث عشرةَ،
الش ْهر ثالث ًا َف ُص ْم
َّ
ُّ
َ
وأربع عشر َة ْ ،
وخم َ
ٌ
حديث حسن.

ان رضي اهلل عنه َ
كان َر ُ
وعن قتا َد َة ِ
قالَ :
لح َ
سول اهلل ^ ْيأ ُم ُرنَا
بن ِم َ
1263/6ــ ْ
َ
ِ
البيضَ :ث َ
س َع ْش َرةَ .روا ُه أبو داو َد.
بِ ِص َيا ِم َأ َّيا ِم
الث َع ْش َرةََ ،وأ ْر َب َع َع ْش َرةََ ،و َخ ْم َ
1264/7ــ وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما َق َ
ان َر ُس ُ
الَ :ك َ
ام
يفطر َّأي َ
ول اهلل ^ ال ُ
ِ
البيض في َح َض ٍر وال َس َف ٍر» .رواه النسائي بإسناد حسن.

باب ا�ستحباب �صوم ثالثة �أيام من كل �شهر
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هداية أ
الحاديث:

 )1صيام ثالثة أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر كله ،وذلك ألن الحسنة بعشر
أمثالها.

 )2صيام أوسط الشهر ــ ثالث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ــ أفضل َما يكون
في الصوم ،ألنه هدي َر ُسول اهلل ^ الغالب.

على وصايا َر ُسول اهلل ^ مدة
 )3فضيلة صحابة َر ُسول اهلل ^ في محافظتهم ٰ
حياتهم.
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باب ف�ضل من َفطَّ رَ �صائم ًا

 231ــ باب ف�ضل من فَطَّ َر �صائم ًا وف�ضل ال�صائم الذي ُي ؤ�كَل عنده
ودعاء آ
الكل للم أ�كول عنده
عن زَ ِ
ٍ
بي ^ َ
يد ِ
«م ْن َف َّط َر
بن
قالَ :
1265/1ــ ْ
خالد ُ
ني رضي اهلل عنه َع ِن ال َّن ِّ
الج َه ِّ
كان َل ُه ِم ْث ُل َأج ِر ِهَ ،غير َأن ُّه ال ي ْن ُق ُ ِ
َصائم ًا َ
شيء».
الصائِمِ
ٌ
َ
ص م ْن َأ ْج ِر َّ
ْ
َْ
َ
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
وقال:
روا ُه الترمذي
ٌ
ٌ

هداية الحديث:

على إفطار الصائمين لألجر العظيم في ذلك ،السيما مع حاجة
 )1الحرص
ٰ
الصائمين وفقرهم.
لما كتب األجر كام ً
ال لمن شارك في باب من أبواب
 )2سعة رحمة اهلل بعبادهّ ،
الخير.

ِ ِ
بي ^ َد َخ َل َع َل ْيها،
1266/2ــ َ
وع ْن ُأ ّم ُع َم َ
ار َة األنْصار َّية رضي اهلل عنها أنَّ ال َّن َّ
«ك ِلي» َف َقا َل ْت :إنِّي َصائِ َم ٌةَ ،
َف َق َّد َم ْت إ َل ْي ِه َط َعام ًاَ ،ف َق َ
ُ
الُ :
رسول اهلل ^« :إنَّ
فقال
ِ
المالئِ َك ُة إذا ُأ ِك َل ِع ْندَ ُه َح َّتى َي ْف ُر ُغوا» َو ُر َّبما َ
«ح َّت ٰى َي ْش َب ُعوا».
الصائِ َم ت َ
قالَ :
َّ
ُص ِّلي َع َل ْيه َ
ٰ
الترمذي َ
ٌ
حسن().
حديث
وقال:
روا ُه
ٌ
ُّ
َ
إلى َس ْع ِد ْب ِن ُع َبا َد َة
 1267/3ــ
ٰ
وروى ٌ
بي ^ َجا َء ٰ
أنس رضي اهلل عنه أنَّ ال َّن َّ
ِ
رضي اهلل عنهَ ،ف َجا َء بِ ُخب ٍز َوزَ ي ٍ
قال ال َّنبي ^َ :
تَ ،ف َأ َك َلُ ،ث َّم َ
الصائِ ُم َ
ون،
«أف َْط َر ع ْندَ ُك ُم َّ
ْ
ْ
ُّ
َو َأ َك َل َط َعا َم ُكم َ
المالئِ َك ُة».
األ َبر ُارَ ،و َص َّل ْت َع َل ْي ُك ُم َ
ُ
ٍ
بإسناد صحيحٍ .
روا ُه أبو داود

هداية أ
الحاديث:

على من
 )1فضيلة تقديم الطعام للصائم عند فطره ،فذلك
ٌ
سبب لصالة المالئكة ٰ
يطعم الطعام.
 )2استحباب الدعاء لمن أفطر عنده الصائمون ،وبيان َما يقول الطاعم في دعائه
لمن أطعمه.

() الحديث إسناده ضعيف.
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على
حتى تنشط النفوس ٰ
 )3رعاية الشريعة لجانب اآلداب ،ومكافأة المحسنينٰ ،
إلى هذا األدب الرفيع في الدعاء لمن ّ
فطر صائم ًا!
الخير .فانظر ٰ
تنبيــه:

حديث أم عمارة األنصارية ضعيف ،و ُيغني في معناه الحديث الصحيح الذي
رواه ابن أبي شيبة عن عبد اهلل بن عمرو قال« :الصائم إذا ُأكل عنده ص َّلت عليه

بي ^ ،ألن مثل ذلك ال يقوله
إلى ال َّن ِّ
المالئكة» وهذا الحديث في حكم المرفوع ٰ

صحابي بمجرد الرأي ،ويشهد لذلك حديث دعاء الضيف« :أفطر عندكم الصائمون،
وصلت عليكم المالئكة».
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كتاب االعتكاف
 232ــ باب ف�ضل االعتكاف
عمر رضي اهلل عنهما َق َ
ال :كان َر ُس ُ
ول اهلل ^ ،يع َت ُ
الع ْش َر
كف َ
1268/1ــ َع ْن ابن َ
األواخر من َر َم َض َ
ان .متفق عليه.
َ
األو ِ
كان ِ
َ
اخ َر
العشْ َر َ
1269/2ــ ْ
يعتك ُف َ
بي ^ َ ْ
وعن عائش َة ،رضي اهلل عنها أنَّ ال َّن َّ
متفق َع ِ
انَ ،ح َّتى ت ََو َّفا ُه ا ُ
اع َ
تك َ
ِم ْن َر َم َض َ
هلل
ليه.
اج ُه ِم ْن َب ْع ِد ِهٌ .
تعالىُ ،ث َّم ْ
ف ْأز َو ُ
ٰ
ٰ
كان ال َّنبي ^ يع ِ
1270/3ــ َع ْن أبي ُهريرةَ ،رضي اهلل عنه َ
قالَ :
تك ُف في ُك ِّل
َْ
ُّ
ض ِف ِ
اع َ
تك َ
ان َع ْش َر َة َأ َّيامَِ ،ف َل َّما َك َ
َر َم َض َ
الع ُام ا َّل ِذي ُقبِ َ
ين َي ْوم ًا .رواه
ف ِعشْ ِر َ
يه ْ
ان َ
البخاري.

هداية أ
الحاديث:

الى ،والتفرغ للعبادةُ ،س ّنة َع ْن
 )1إنَّ االعتكاف في رمضان بلزوم طاعة اهلل ت ََع ٰ
َر ُسول اهلل ^.
تحري ليلة القدر في العشر األواخر زمن االعتكاف ،لما فيها من
 )2الترغيب في ّ
اغتنم األزمنة الفاضلة في الطاعات.
الفضيلة الخاصة ،والموفَّق من
َ
 )3من حكمة عبادة االعتكاف أن يتفرغ القلب والبدن ،للعبادة بعيد ًا عن الشواغل
التي تقطع العبد عن مواله.

تنبيــه:

ما يذكره بعض الناس ويعلقونه في المساجد من قولهم« :نويت االعتكاف في
هذا المسجد ما دمت فيه»؛ هذا قول َل ْم يشرعه ^ ألمته بقوله وال بفعله؛ فلم يقل

َر ُسول اهلل ^ للناسَ :
«إذا دخلتم المسجد فانووا االعتكاف في أي وقت» وإنما
يشرع االعتكاف يوم أو ليلة وما زاد ،واألفضل قرن االعتكاف مع الصيام .وأما هذه

النية المطلقة فليس من الهدي المشروع.
ّ
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كتاب الحج
 233ــ باب وجوب الحج وف�ضله
َ
الى ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
َقال اهلل ت ََع ٰ

ﯛ ﯜ ﯝ ﴾ [آل عمران.]97 :
فائدة:

هذه اآلية نزلت في العام التاسع من الهجرة ،وهو عام الوفود ،وفيه ُف ِرض الحج
على الناس جميع ًا ،مؤمنهم وكافرهم ،لكن الكافر نخاطبه باإلسالم أو ً
الُ ،ث َّم
ٰ
إلى البيت ،وهذا يختلف بحسب
بالحج ،وشرط وجوب الحج استطاعة الوصول ٰ

الزمان والمكان.

ول اهلل ^ َق َ ِ
ابن ُع َم َر ،رضي اهلل عنهما َأنَّ َر ُس َ
1271/1ــ َو َع ِن ِ
الم
اإلس ُ
الُ « :بن َي ْ
الةَ ،وإي َت ِ
رسول اهللَ ،وإ َقا ِم الص ِ
اد ِة َأنْ َ
ُ
على َخ ْم ٍ
اء
ال إل َه إلاَّ اهلل َو َأنَّ ُم َح َّمد ًا
س؛ َش َه َ
َّ
ٰ
متفق ِ
الز َك ِ
اةَ ،و َح ِّج البي ِ
تَ ،و َص ْو ِم َر َم َض َ
عليه.
ان»ٌ .
َّ
َْ
رسول اهلل ^ َ ،ف َق َ
1272/2ــ َو َع ْن أبي ُه َر ْي َرةَ ،رضي اهلل عنه َ
ُ
الَ « :يا
قالَ :خ َط َب َنا
ضا ُ
ال َر ُج ٌلَ :أ ُك َّل َعا ٍم َيا َر َ
الح َّج َف ُح ُّجوا» َف َق َ
اس َق ْد َف َر َ
سول اهلل؟
هلل َع َل ْي ُك ُم َ
َأ ُّي َها ال َّن ُ
َف َس َك َتَ ،ح َّتى َقا َلها َثالث ًاَ .ف َق َ
ال َر ُس ُ
اس َت َط ْع ُت ْم».
ول اهلل ^َ « :ل ْو ُق ْل ُت :ن ََع ْم َل َو َج َب ْتَ ،و َلما ْ
ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُث َّم َ
قالَ :
«ذ ُروني َما ت ََركْ ُت ُك ْمَ ،فإن ََّما َه َل َك َم ْن َك َ
اختالف ِه ْم
ان َق ْب َل ُك ْم بِ َك ْث َرة ُس َؤال ِه ْمَ ،و ْ
ِ
تكم َعن َش ٍ
ٍ
اس َت َط ْع ُتمَ ،و َإذا ن ََه ْي ُ
إذا َأ َم ْر ُ
لى َأ ْنبِ َيائِ ِه ْمَ ،ف َ
يء َفدَ ُعو ُه».
تك ْم بِ َش ْيء َف ْأتُوا م ْن ُه َما ْ
َع ٰ
مسلم.
رواه
ٌ

هداية أ
الحاديث:

 )1الحج أحد أركان اإلسالم الخمسة ،التي ال يتم إسالم عبد َح َّت ٰى يأتي بها.
الى بعباده ،فقد
 )2الحج ال يجب في العمر إلاَّ مرة واحدة ،وهذا من رحمة اهلل ت ََع ٰ
على العباد ﴿ ﮪ ﮫ ﮬ
أمرهم بما يطيقون ،كل ذلك لرفع الحرج والمشقة ٰ
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ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾.

 )3إن كثرة المسائل واالختالف سبب من أسباب الهالك.

على العبد أن يفعل ما استطاع من األوامر الشرعية ،أما المناهي الشرعية
 )4يجب ٰ
فيجب تركها كلي ًا ،وال يجوز التساهل فيها.

أفضل؟ َق َ
َ
ُ
ٌ
«إيمان باهلل
ال:
الع َمل
بي ^ ُّ ،
أي َ
1273/3ــ وعنه َقالُ :سئل ال َّن ُّ
«الجهاد في سبيل اهلل» قيلُ :ث َّم ماذا؟ َق َ
ورسوله» قيلُ :ث َّم ماذا؟ َق َ
«حج
ال:
ال:
ُ
ٌّ
ور» .متفق عليه.
مب ُر ٌ
ْ

احب ُه ِف ِ
ِ
ِ
ِ
يه َم ْع ِ
ص َي ًة.
«الم ْب ُر ُ
َ
ور»ُ :ه َو ا َّلذي ال َيرتك ُب َص ُ

هداية الحديث:

َ
 )1تفاضل األعمال والطاعات بحسب قدرة العاملٌّ ،
يخاطب بما يليق بحاله.
فكل
بي
الى فيه ،متبع ًا لهدي ال َّن ِّ
 )2الحج المبرور هو ا َّلذي يكون الحاج مخلص ًا هلل ت ََع ٰ
^ في صفة الحج ،مجتنب ًا الرفث والفسوق والجدال ،فهذا الحج من أفضل

الى.
األعمال عند اهلل ت ََع ٰ
سمع ُت َر ُس َ
1274/4ــ وعنه َق َ
ُ
ث ،و َل ْم
ول اهلل ^
ال:
حج فلم َي ْر ُف ْ
يقولَ :
«م ْن َّ
ْ
رج َع َك َي ْو ِم و َلدَ ْت ُه ُّأم ُه» .متفق عليه.
َي ْف ُس ْقَ ،

هداية الحديث:

 )1الحج سبب لغفران الذنوب جميع ًا.
الى بعباده ،فقد شرع لهم من الطاعات ما تغفر معها الذنوب
 )2رحمة اهلل ت ََع ٰ
والخطيئات.
ال« :العمر ُة إلى العم ِ
ول اهلل ^َ ،ق َ
1275/5ــ وعنه أنَّ َر ُس َ
رة ك َّفارةٌ لما بي َن ُه َما،
ُ
ٰ ُ ْ
جزاء إلاَّ الج َّن َة» .متفق عليه.
ليس ُله
والح ُّج
َ
ٌ
ُ
المبرور َ
َ
الجهاد
يارسول اهلل ،ن ََر ٰى
1276/6ــ َع ْن عائش َة رضي اهلل عنها َقا َلت :ق ْل ُت:
َ
ِ
اهد؟ َ
َ
ُ
مبرور» .رواه البخاري.
حج
فقالَ « :ل ُك َّن
الع َم ِل ،أفال ن َُج ُ
أفضل َ
ٌ
أفضل الجهاد ٌّ
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هداية أ
الحاديث:

 )1الحج نوع من أنواع الجهاد في سبيل اهلل ،لمن فاته شرف الجهاد بعذر.
على صفته الشرعية ظاهر ًا وباطن ًا.
أتى به ٰ
 )2تعظيم أجر الحج لما ٰ

ُ
إلى جماعة النساء ،فالحج هو
 )3الخطاب بقوله« :لك َّن أفضل الجهاد »..موجه ٰ
جهاد النساء من غير قتال.

هلل ِف ِ
«ما ِم ْن َي ْو ٍم َأكث ََر ِم ْن َأنْ ُي ْعتِ َق ا ُ
ول اهلل ^ َق َ
 1277/7ــ وعنها :أنَّ َر ُس َ
يه
الَ :
َع ْبد ًا ِم َن ال َّنا ِر ِم ْن َي ْو ِم َع َر َف َة» .رواه مسلم.

هداية الحديث:

 )1فضيلة يوم عرفة ،لكثرة العتقاء فيه من النار.
خص هذه األمة بمواسم الخير والمغفرة.
الى بالمؤمنين ،إذ َّ
 )2رحمة اهلل ت ََع ٰ
 1278/8ــ وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنَّ ال َّنبي ^َ ،ق َ
مرةٌ في
الُ :
«ع َ
َّ
ر َم َض َ ِ
«أو َح َّج ًة َمعي» .متفق عليه.
َ
ان تَعد ُل َح َّج ًة» وفي لفظْ :

هداية الحديث:

 )1العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب والجزاء ،وليس في إسقاط الفرض
واإلجزاء.
لـما وقعت في رمضان.
 )2ثواب العمل يزيد بفضيلة الوقت ،فالعمرة َع ُظم أجرها ّ
ريض َة اهلل َعلى ِعب ِ
رس َ
ول اهلل ،إنَّ َف َ
الح ِّج
1279/9ــ وعنه َأنَّ ْام َر َأ ًة قا َل ْ
اد ِه في َ
تَ :يا ُ
ٰ َ
متفق ِ
ثبت َعلى الر ِ
اح َل ِةَ ،أ َ
فأ ُح ُّج َع ْن ُه؟ َ
عليه.
قال« :ن ََعم»ٌ .
كت َأبي َشيخ ًا َكبِير ًا ،ال َي ُ
َأ ْد َر ْ
ٰ َ
 1280/10ــ وعن لقيط بن عامر رضي اهلل عنه أنَّه أتى ال َّنبي ^َ ،
فقال :إنَّ أبي
َّ
ٰ
ِ
َ
الظ َع َن؟ َق َ
«حج َع ْن أبِ َ
الحج وال العمر َة وال َّ
ٌ
اع َتم ْر».
ال:
يستطيع
كبير ال
يك َو ْ
ُ
َّ
َّ
شيخ ٌ
َ
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
وقال:
والترمذي
روا ُه أبو داود،
ٌ
ُّ
ٌ

غريب الحديث:

الظعن :االرتحال والسير.
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هداية أ
الحاديث:

أو ِك َبر ِس ّن ،فإنه
رجى زواله ،كمرض دائم ْ
 )1اإلنسان َإذا عجز َع ِن الحج عجز ًا ال ُي ٰ
ُي َح ّج َع ْن ُه حجة بدل.
 )2يجوز للمرأة أن تحج َع ِن الرجل ،وللرجل أن يحج َع ِن المرأة.
ِ
بن يزيدَ  ،رضي اهلل عنه َ
السائِ ِ
ب ِ
رسول اهلل
قالُ :ح َّج بي َم َع
1281/11ــ َ
وع ِن ّ
ِ
البخاري.
ين .رواه
ابن َس ْب ِع ِسنِ َ
ُّ
الو َداعِ  ،وأنا ُ
^ في َحجة َ
اس رضي اهلل عنهما أنَّ ال َّنبي ^ َل ِقي ركْ ب ًا بِالرو َح ِ
 1282/12ــ َو َع ِن ِ
عب ٍ
اء،
َ َ
َّ ْ
ابن َّ
َّ
«رسول اهلل»َ ،فر َف َع ِ
َف َق َ
ُ
الم ْس ِل ُم َ
ت
ْت؟ َقال:
ونَ .قا ُلواَ :م ْن َأن َ
الَ :
«م ِن ا ْل َق ْو ُم ؟» َقا ُلواُ :
َ
ال« :ن ََعمَ ،و ِ
ْام َر َأةٌ َصبِ ّي ًا َف َقا َل ْتَ :ألِهذا َح ٌّج ؟ َق َ
لك َأ ْج ٌر» روا ُه ُمسلم.
ْ

غريب الحديث:

الروحاء :موضع بين مكة والمدينة.

هداية أ
الحاديث:

 )1صحة حج الصبيان ،ولو كان الصبي صغير ًا دون التمييز.
ُّ
على
حجه ،ولوليه مثل أجره ،ألنه سبب في حج الصغير،
 )2للصبي أجر ِّ
فالدال ٰ
الخير كفاعله.
فائدة:

ٍ
شيء لصغر سنه ،كالرضيع
الصبي في الحج يفعل ما يفعله الكبير ،وإن عجز َع ْن
مث ً
ال ،فله أحوال:

 )1إن كان مما تدخله النيابة مثل رمي الجمرات ،فإن الكبير ينوب َع ْن ُه في ذلك.
 )2وإن كان مما ال تدخله النيابة ويستطيع الصغير فعله ،كالطواف والسعي ،فإنه
يحمل فيها.
 1283/13ــ وعن أنس رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
رح ٍل ،وكانت
على ْ
ول اهلل ^ َّ
حج ٰ
زامل َت ُه .رواه البخاري.
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غريب الحديث:

الزاملة :البعير ا َّلذي ُيحمل عليه الطعام والمتاع.

هداية الحديث:

 )1بيان ضيق العيش ،وقلة الحال ،ا َّلذي كان عليه َر ُسول اهلل ^  ،فكان الزاد والمتاع
ً
على الراحلة ،ومع ذلك كان أوسع الناس صدر ًا ،وأعظمهم صبر ًا ^،
محموال ٰ
اقتدى به وتخ ّلق بأخالقه وشمائله.
فالسعيد من
ٰ
 )2جواز التنقل في مشاعر الحج راكب ًا ،وال ُينقص ذلك األجر.

اس ،رضي اهلل عنهما َق َ
َت ُع ُ
1284/14ــ َو َع ِن ِ
ابن َع َّب ٍ
وم ِج َّنة َوذو
الَ :كان ْ
كاظ َ
اه ِلي ِةَ ،ف َتأ َّثموا أن ي َّت ِجروا في المو ِ
الم َجا ِز َأسواق ًا في َ ِ
ت﴿ :ﭳ
اسمِ َ ،ف َن َز َل ْ
َ
َ َ
ْ َ
ُ
َ ُ
الج َّ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ [البقرة ]198 :في َمو ِ
الح ِّج.
اسمِ َ
َ
البخاري.
رواه
ُّ

غريب الحديث:

تحرجوا وخافوا من الوقوع في اإلثم.
تأثمواَّ :

هداية الحديث:

على الحاج في فعلها ،مع كون
 )1التجارة في الحج من المنافع التي ال حرج ٰ
مقصوده األول هو أداء الحج.
تورعهم عن فعل الشيء ،ولو فيه منفعةَ ،ح َّت ٰى
 )2فضيلة صحابة َر ُسول اهلل ^ في ّ
الى فيه.
يعلموا حكم اهلل ت ََع ٰ
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كتاب الجهاد
 234ــ باب ف�ضل الجهاد
تعالى ﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ
قال اهلل
ٰ

تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾ [التوبة ،]36 :وقال
ٰ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ
تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭪ ﭫ ﭬ ﴾ [البقرة ،]216 :وقال
ٰ

تعالى ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ [التوبة ،]41 :وقال
ٰ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﴾ [التوبة ،]111 :وقال اهلل

تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ٰ
ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾

تعالى ﴿:ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
[النساء 95 :ــ  ،]96وقال
ٰ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

واآليات في
ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﴾ [الصف 10 :ــ ، ]13
ُ

الباب كثير ٌة َمشْ ُهورةٌ.

هداية آ
اليات:

 )1إغراء المؤمنين بقتال عامة الكافرين ،إلعالء كلمة اهلل ،وإذالل الكفر وأهله.

 )2الجهاد ،وإن كان من مكروهات النفوس ،فإن فيه من المصالح العظيمة ما
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الى قد يجري بقضائه وقدره وحكمته شيئ ًا تكرهه
يجعله خير ًا للمؤمنين ،فاهلل ت ََع ٰ
النفوسُ ،ث َّم تكون العاقبة خير ًا.

الى ،ال رياء وال
 )3الجهاد المأمور به هو الجهاد بالنفس والمال ،إلعالء دين اهلل ت ََع ٰ
عصبية.

 )4إظهار صفقة الجهاد العظيمة :المشتري هو اهلل سبحانه ،والبائع هم أهل اإليمان،
ِ
والعوض من المؤمنين األنفس واألموال ،والعوض من اهلل الجنة ،والوثيقة
المثبتة للبيع والشراء هو وعد من اهلل في أعظم الكتب المنزلة ،فما أعظمها من

صفقة! فأين التجار الراغبون في الربح؟

 )5المعذورون في تخلفهم عن الجهاد هم أولو الضرر،من الضعفاء والعاجزين
بأبدانهم أو أموالهم ،أو من قعد للتفقه في دين اهلل ،فمن ترك مصلحة الجهاد

على خير.
الى ،فهو ٰ
إلى اهلل ت ََع ٰ
الكفائي لمصلحة العلم والدعوة ٰ

 )6الجهاد هو التجارة الرابحة التي ينال العبد بها كل مطلوب ،ويدفع َع ْن ُه كل
مرهوب ،لكن ال يعقلها إلاَّ العالمون!.
فائدة نفيسة:

الى ــ أن الجهاد ثالثة أقسام:
ذكر العلماء ــ رحمهم اهلل ت ََع ٰ

جهاد النفس ،وجهاد المنافقين ،وجهاد الكفار المحاربين.

والهوى والشيطان ،فإن نال العبد ذلك ،ووفّقه اهلل
فالمقدم منها جهاد النفس
َّ
ٰ

الى لتحقيقه ينبني عليه جهاد المنافقين وجهاد الكافرين ،وإن عجز َع ْن جهاد
ت ََع ٰ
ِ
على
نفسه وهواه والشيطان فهو عن باقي األنواع أشد عجز ًا ،ف ْل
يحرص المؤمن ٰ
على القيام بالواجبات ،وترك المحرمات ،وهذا يحتاج
جهاد نفسه ،وذلك بحملها ٰ
إلى علم وبصيرة ،ثم مثابرة ومرابطة ،ومعاناة ومجاهدةَ ،ح َّت ٰى تأتي نفسه راغب ًة
منه ٰ
الى بجهاد الكافرين،
في الخير وتارك ًة للشر ،فإن َصدَ َق في هذا الجهاد أكرمه اهلل ت ََع ٰ
على صالة الجماعة مث ً
ال ،وخان
ووعده بالنصر العظيم ،وأما من عجز َع ِن المرابطة ٰ

على الجهاد)؟
على الصالة) ،فكيف ّ
يلبي (حي ٰ
أمانة (حي ٰ
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وأما األحاديث في فضل الجهاد فأكثر من أن تحصر ،فمن ذلك:

1285/1ــ َع ْن أبي ُه َر ْي َرة رضي اهلل عنه َق َ
الُ :سئل َر ُس ُ
أي األعمال
ول اهلل ^ُّ :
«إيمان باهلل ورسوله» قيلُ :ث َّم ماذا؟ َق َ
أفضل؟ َق َ
ُ
ٌ
«الجهاد في سبيل اهلل» قيل:
ال:
ال:
ُ

ُث َّم ماذا؟ َق َ
ور» .متفق عليه.
الَ :
«ح ٌّج َم ْب ُر ٌ
ابن َمسع ٍ
الُ :ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ود رضي اهلل عنه َق َ
الع َم ِل
ول اهللَ ،أ ُّي َ
 1286/2ــ َو َع ِن ِ ْ ُ
«الصال ُة َعلى َوقْتِ َها» ُق ْل ُتُ :ث َّم َأ ُّي؟ َ
َأ َح ُّب إلى اهلل ت ََعالى؟ َق َ
الوالِدَ ْي ِن»
الّ :
قال« :بِ ُّر َ
ٰ
ٰ
ٰ
متفق عليهِ.
الِ :
ُق ْل ُتُ :ث َّم َأ ُّي؟ َق َ
«الج َه ُاد في َسبِ ِ
يل اهلل»ٌ .
َ
ذر رضي اهلل عنه َق َ
ُ
أفضل؟
الع َمل
قلت:
الُ :
يارسول اهللُّ ،
أي َ
 1287/3ــ وعن أبي ٍّ
ِ
َق َ
ُ
سبيل ِه» .متفق عليه.
والجهاد في
«اإليمان باهللِ،
ال:
ُ

هداية أ
الحاديث:

الى.
إلى اهلل ت ََع ٰ
الى من أحب وأفضل األعمال ٰ
 )1الجهاد في سبيل اهلل ت ََع ٰ
 )2تنوع أعمال الخير والبر ألهل اإليمانٌّ ،
فكل ينافس فيما يقدر عليه من الطاعات.
وهذا من كمال هذه الشريعة.
ول اهلل ^ َق َ
1288/4ــ وعن أنس رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
ِ
سبيل اهللِ،
غد َوةٌ في
الَ « :ل ْ
ٌ
الدنْيا وما فيها» .متفق عليه.
أو
خير من ُّ
ْ
روحةٌ ،

غريب الحديث:

غدوة :الخروج أول النهار.

روحة :الخروج آخر النهار.

هداية الحديث:

الى من أفضل ُ
الق َرب ،فهو خير من الدنيا وما فيها من
 )1الجهاد في سبيل اهلل ت ََع ٰ
أنواع النعيم.

الى؛ بأن يكون في سبيل اهلل ،ال في سبيل
 )2الترغيب في إخالص الجهاد هلل ت ََع ٰ
العصبية وأنواع الجاهلية.
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وع ْن َأبي س ِع ٍ
الَ :أتى َر ُج ٌل َر ُس َ
الخ ْد ِر ِّي رضي اهلل عنه َق َ
يد ُ
ول اهلل ^،
 1289/5ــ َ
َ
ٰ
ال« :م ْؤ ِم ٌن ي َج ِ
َف َق َ
الَ :أ ُّي ال َّن ِ
اه ُد بِ َن ْف ِس ِه َو َمالِ ِه ِفي َس ِ
اس َأف َ
بيل اهلل» .قالُ :ث َّم َم ْن؟
ْض ُل؟ َق َ ُ
ُ
هللَ ،ويدَ ُع ال َّناس ِم ْن َشره» .متفق ِ
الش َع ِ
«م ْؤ ِم ٌن في ِش ْع ٍ
ب ِم ْن ِّ
عليه.
اب َي ْع ُب ُد ا َ َ
َقالُ :
َ
ِّ

هداية الحديث:

 )1الجهاد المطلوب هو الجهاد بالنفس والمال ،وذلك أعز ما يملكه اإلنسان.
 )2إن العزلة في زمن الفتن والشرور والخوف من الوقوع في المعاصي خير من الخلطة.
ول اهلل ^ َق َ
بن َس ْع ٍد رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس َ
الِ « :ر َب ُ
1290/6ــ َو َع ْن َس ْه ِل ِ
اط َي ْو ٍم
الدنْيا َو َما َع َلي َهاَ ،و َمو ِ
في َس ِ
الج َّن ِة َخ ْي ٌر ِم َن
ض ُع َس ْو ِط َ
أح ِد ُك ْم ِم َن َ
ْ
بيل اهلل َخ ْي ٌر من ُّ َ
ْ
الع ْب ُد في َس ِ
الىَ ،أ ِو الغَ ْد َوةَُ ،خ ْي ٌر ِم َن
ُّ
والر ْو َح ُة َي ُر ُ
وحها َ
الدن َْيا َو َما َع َل ْي َهاَّ ،
بيل اهلل ت ََع ٰ
الدن َْيا َو َما َع َل ْي َها» .متفق عليه.
ُّ

هداية الحديث:

الى.
 )1إظهار فضيلة عظيمة للمرابطة والجهاد في سبيل اهلل ت ََع ٰ
إلى اهلل
 )2الدنيا بما فيها ال تعدل عند اهلل شيئ ًا ،وال خير فيها ،إلاَّ ما كان سبب ًا ِّ
يقرب ٰ
الى ،فأيسر قدر من الجهاد أعظم من جميع ما في الدنيا.
ت ََع ٰ
 )3إن سبب التخلف َع ِن الجهاد هو التعلق بالدنيا والتثاقل إليها ،فهل عرفنا لماذا
هجرنا الجهاد؟!.
قالَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ان رضي اهلل عنه َ
ول اهلل ^ َي ُق ُ
ولِ « :ر ُ
 1291/7ــ َو َع ْن َس ْل َم َ
باط
مات ِ
صيا ِم َشه ٍر َو ِقي ِ
ٍ
ِ ِ
فيه َج َر ٰى َع َل ْيه َع َم ُل ُه ا َّل ِذي َ
كان َي ْع َم ُل،
ام ِهَ ،وإنْ َ
ْ
َ
َي ْو ٍم َو َل ْي َلة َخ ْي ٌر م ْن َ
َو ُأ ْج ِر َي َع َل ْي ِه ِر ْز ُق ُهَ ،و َأ ِم َن الف َّت َ
سلم.
ان» .روا ُه ُم ٌ
«ك ُّل َمي ٍ
ول اهلل ^َ ،
فضا َلة بن ُع َب ْيد رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس َ
وع ْن َ
ت
1292/8ــ َ
قالِّ ُ :
يل اهلل ،فإن َُّه ي ْن ِمي َل ُه َعم ُل ُه إلى يو ِم ِ
ِِ
الم َرابِ َط في َسبِ ِ
ام ِةَ ،و ُي َؤ َّم ُن
الق َي َ
َ
َ
لى َع َمله إلاَّ ُ
ٰ َْ
ُي ْخ َت ُم َع ٰ
والترمذي و َق َ
صحيح.
حسن
ال :حديث
من ِف ْت َن ِة ال َقبر» .رواه أبو َداود،
ٌ
ُّ
ٌ

غريب الحديث:

ونبيه.
الفتان :هو ما ُيفتن به اإلنسان في القبر من سؤال الملكين له عن معبوده ،ودينهِّ ،
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هداية أ
الحاديث:

 )1فضيلة خاصة للمرابط في سبيل اهلل؛ أنه ُي َن َّم ٰى له عمله وال ينقطع ،وهذا مما
الى.
إلى الجهاد في سبيل اهلل ت ََع ٰ
يشوق النفوس المؤمنة ٰ
الى منها.
 )2إثبات فتنة القبر وأن المرابط في سبيل اهلل يعصمه اهلل ت ََع ٰ
سمع ُت َر ُس َ
 1293/9ــ وعن عثمان رضي اهلل عنه َق َ
ُ
«رباط
ول اهلل^ يقول:
ال:
ْ
المنازل» .رواه الترمذي وقال:
خير من أ ْلف يو ٍم فيما سوا ُه من َ
يوم في سبيل اهلل ٌ
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
ٌ
ٌ

هداية الحديث:

 )1بيان مضاعفة الحسنات للمرابط في سبيل اهلل ،وهذا من شرف الجهاد وفضيلته.
ٍ
الى.
على رتبة من رتب اجلهاد في سبيل اهلل ت ََع ٰ
الى ألن يكون ٰ
 )2املوفَّق َمن وفّقه اهلل ت ََع ٰ
الَ :ق َ
1294/10ــ َو َع ْن َأبِي ُهريرةَ ،رضي اهلل عنه َق َ
ُ
ال
رسول اهلل ^« :ت ََض َّم َن اهللُ
لِ َم ْن َخ َر َج في َسبِ ِيل ِه ،ال ُي ْخ ِر ُج ُه إال ِج َه ٌاد في َسبِيلي َوإِ ٌ
يق بِ ُر ُسلي،
يمان بي َوت َْص ِد ٌ
الج َّن َةَ ،أ ْو ُي ْر ِج َع ُه إلى َم ْن ِزلِ ِه ا َّل ِذي َخ َر َج ِم ْن ُه بِما ن َ
َال ِم ْن
فهو
ٌ
علي َأن ُأ ْد ِخ َل ُه َ
َ
ٰ
ضامن َّ
ِ
َأج ٍرَ ،أو َغنِ ٍ
س ُم َح َّم ٍد بِ َي ِد ِه ،ما ِم ْن َك ْلمٍ ُي ْك َل ُم في َسبِ ِ
يل اهلل إلاَّ جا َء َي ْو َم
ْ
َ
ْ
يمةَ .وا َّلذي َن ْف ُ
ِ
ِِ
ِ ِ
يح ُه ِر ِ ٍ
س ُم َح َم ٍد بِ َي ِد ِه،
لمَ ،ل ْون ُُه َل ْو ُن َدمٍَ ،و ِر ُ
ُ
الق َيا َمة َك َه ْي َئته َي ْو َم ُك َ
يح م ْسكَ .وا َلذي َن ْف ُ
يل اهلل َأبد ًاِ ،
َ َ َ
ين َما َق َع ْد ُت ِخ َ
ال َف َس ِر َّي ٍة تَغْ ُزو في َسبِ ِ
ولك ْن
الم ْس ِل ِم َ
َ
لى ُ
ل ْوال أنْ أ ُش َّق َع ٰ
ال َأ ِج ُد َس َع ًة َفأ ْح ِم َل ُه ْمَ ،وال َي ِج ُد َ
ون َس َع ًةَ ،و َي ُش ُّق َع َل ْي ِه ْم َأن َي َت َخ َّل ُفوا َع ِّنيَ .وا َّل ِذي
َن ْفس م َحمد بِ ِ
يدهَ ،ل َو ِد ْد ُت َأني َأغْ ُزو في َسبِ ِ
يل اهلل َف ُأ ْق َت ُلُ ،ث َّم َأغْ ُزوَ ،ف ُأ ْق َت ُلُ ،ث َّم َأغْ ُزو،
ُ ُ َّ
البخاري َب ْع َض ُه.
وروى
َف ُأق َت ُل» .روا ُه مسلم،
ٰ
ُّ
َ
الجرح.
«الك ْل ُم»:
ُ

هداية الحديث:

 )1إنَّ تحقق اإلخالص في الجهاد أمر عظيم مقصودَ ،ح َّت ٰى يفوز العبد باألجر الموعود.
إلى أهله.
إحدى
 )2املجاهد له
ٰ
َ
احلسني نْي ،إما الشهادة ،وإما الظفر بالنرص ،والعود سالم ًا ٰ

تمنى الرسول ^ الشهادة في سبيل اهلل ،وذلك لما يعلم من عظم مرتبة الشهيد
)3
ٰ
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الى!.
عند اهلل ت ََع ٰ

الى ،أما الحلف
 )4جواز الحلف بقول الرجل« :والذي نفسي بيده» ،ألنه قسم باهلل ت ََع ٰ
بغير اهلل ت ََعالى وأسمائه وصفاته وكالمه فهو حرام ال يجوز ،وقد َق َ
ال ^« :من
ٰ
يحلف باهلل ِ
ْ
ت» ،رواه البخاري.
كان حالف ًا َف ْل
يصم ْ
أو ل ُ
ْ
الَ :ق َ
1295/11ــ وعنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^« :ما من َمكلو ٍم ُيك َل ُم في سبيل اهلل إلاَّ

القيامةَ ،
اللون ُ
ُ
مسك» .متفق عليه.
لون دم،
وك ْل ُم ُه َي ْد َم ٰى:
يوم
جا َء َ
َ
والريح ُ
ُ
ريح ْ

سبيل اهللِ
بي ^ َق َ
ِ
«م ْن َقات ََل في
الَ :
1296/12ــ وعن معاذ رضي اهلل عنه َع ِن ال َّن ِّ
رج ٍل م ِ
ِ
سلمٍ ُف َ
ُكب
واق نَا َق ٍة َو َج َب ْ
أو ن َ
ت له َ
الج َّن ُةَ ،
م ْن ُ ُ
وم ْن ُج َ
رح ُجرح ًا في سبيل اهلل ْ
ِ
الز ْع ُ
كالمسك».
وريحها
فران،
يوم القيامة
َكب ًة ،فإنَّها
َ
كأغزر ما كانت :لونُها َّ
تجيء َ
ُ
ُ
ن َ
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
رواه أبو داود ،والترمذي وقال:
ٌ
ٌ

غريب الحديث:

مكلوم :مجروح ،والكلم هو الجرح.

دمى :جرحه يسيل دم ًا.
كلمه َي ٰ

والمعنى :ولو بجهاد قليل.
ُفواق ناقة :وقت ما بين الحلبتين من الراحة،
ٰ

نكب نكبة :ما يصيب اإلنسان من المصائب ولو كانت يسيرة.

هداية أ
الحاديث:

على صدقه
الى
ّ )1
أغلى عنده من روحه؛ شهدت ٰ
ٰ
لما شهد الشهيد أن دين اهلل ت ََع ٰ
على صدقه ،لونه لون الدم ،وريحه ريح المسك،
جوارحه ،فانبعث دمه يشهد ٰ

فكان الجزاء من جنس العمل.

الى بها األجر ،وشهدت له
 )2ما يحل بالشهيد من جراحة ْ
أو مصيبة إلاَّ كتب اهلل ت ََع ٰ
بذلك.

اب َر ُس ِ
1297/13ــ َو َع ْن أبي ُهرير َة رضي اهلل عنه َق َ
الَ :م َّر َر ُج ٌل ِم ْن َأ ْص َح ِ
ول اهلل
ب ِ
فيه ُعيي َن ٌة ِمن َم ٍ
^ بِ ِش ْع ٍ
اس َف َأ َق ْم ُت في هذا
بتهَ ،ف َقال :لو اع َت َز ُ
اء َعذ َب ٌةَ ،ف َأ ْع َج ُ
لت ال َن َ
َْ
ول اهلل ^ِ ِ َ ،
فع َل َحتى أس ِ
رس ِ
ول اهلل ^َ ،ف َق َ
تأذ َن َر ُس َ
الش ِ
ال:
ّ
عب ،و َل ْن َأ َ
فذك َر ذل َك ل ُ
ٰ ْ
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أح ِد ُك ْم في َسبِ ِ
ْ
يل اهلل َأف َ
ين َعام ًاَ ،أال
«ال
ْض ُل ِم ْن َصالتِ ِه في َب ْيتِ ِه َس ْب ِع َ
قام َ
تفعل ،فإنَّ ُم َ
ت ِ
ون َأنْ َيغْ ِف َر ا ُ
سبيل اهللَ ،م ْن َقات ََل في َسبِ ِ
ِ
ُح ُّب َ
يل اهلل
اغزوا في
الج َّن َة؟ ُ
هلل َل ُك ْم َو ُي ْد ِخ َل ُك ُم َ
الج َّن ُة» .روا ُه الترمذي و َق َ
ُف َو َ
ٌ
حديث َح َس ٌن.
ال:
اق نَا َق ٍة َو َج َب ْ
ت له َ
ُ
الح ْل َب َت ْي ِن.
«والف َواق»َ :ما َب ْي َن َ

هداية الحديث:

 )1تعظيم قدر الجهاد؛ ألن نفعه عام لألمة واألفراد ،أما العبادة الخاصة فنفعها قاصر
على العبد غالب ًا.
ٰ
 )2إن الغزو في سبيل إعالء كلمة اهلل ،مع الصدق في النية ،موجب لدخول الجنة.
 )3فضيلة صحابة َر ُسول اهلل ^َ ،ح ْين امتنعوا عن أي عمل ديني دون إذن َر ُسول اهلل
^.
ول اهللَ ،ما َي ْع ِد ُل ِ
يل اهلل ؟ َق َ
يل :يا َر ُس َ
وع ْن ُه َ
قالِ :ق َ
اد في َسبِ ِ
ال:
الج َه َ
1298/14ــ َ
ِ
ِ
عليه َم َّرت َْي ِن أو َثالث ًاُ ،ك ُّل ذلِ َك َي ُق ُ
ثم
«ال ت َْس َت ِط ُيعون َُه»َ :ف َأ َع ُادوا
ول« :ال ت َْس َتط ُ
يعونَه»! َّ
«مثَل الم َج ِ
ِ
يل اهلل َكمث َِل الصائِمِ ال َقائمِ ال َقانِ ِ
َ
اه ِد في َسبِ ِ
بآيات اهلل ،ال َي ْف ُت ُر ِم ْن
ت
قالَ :
َ
ُ
لفظ ِ
المج ِ
ٍ
ِ
متفق عليه ،وهذا ُ
اه ُد في َسبِ ِ
مسلمٍ .
يل اهلل»ٌ .
رجع َ
تى َي َ
صيا ٍِم وال َصالةَ ،ح ٰ
ِ
ول اهللُ ،د َّلني َعلى َع َم ٍل َي ْع ِد ُل ِ
ال :يا َر ُس َ
ال َق َ
البخاريَ :أنَّ َرج ً
اد؟
رواية
وفي
ِّ
الج َه َ
ٰ
َ
قال« :ال َأ ِجد ُه».
«ه ْل تَس َت ِطيع إذا َخرج الم َج ِ
َدخ َل َم ِ
ثم َ
وم َوال تَف ُت َر،
اه ُد َأنْ ت ُ
قالَ :
سجدَ َكَ ،ف َت ُق َ
ُ
َ َ ُ
َّ
ْ
ستطيع َ
ذلك؟!.
وم ْن َي
وت َُص َ
وم وال ُت ْف ِط َر؟» فقالَ :
ُ

هداية الحديث:

 )1أجر المجاهد في سبيل اهلل يعادل أجر المنقطع للعبادة انقطاع ًا تام ًا.
الى لمن شاء من عباده ،فالعبد ال يبلغ
 )2فضائل األعمال هي إحسان من اهلل ت ََع ٰ
الى وفضله.
بعلمه وعمله فقط ،ولكن برحمة اهلل ت ََع ٰ
ول اهلل ^ َقالِ :
1299/15ــ َو َع ْن ُه َأنَّ َر ُس َ
اش ال َّن ِ
«م ْن َخي ِر َم َع ِ
اس َل ُهم َر ُج ٌل

ِِ
ِ
م ِ
مس ٌك بِع َن ِ
ان َف َر ِس ِه في َسبِ ِ
ار عليه،
أو َف َ
ُ
لى َم ْتنهُ ،ك َّل َما َس َ
زع ًة َط َ
مع َهيع ًة ْ
يل اهللَ ،يط ُير َع ٰ
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ِ
الشع ِ
والم ْو َت َم َظان َُّهَ ،أ ْو َر ُج ٌل في ُغ ْني َم ٍة في ِ
َ
فَ ،أو
َي ْب َت ِغي
رأس َش َع َف ٍة من هذه َ
القتل َ
الز َكاةََ ،ويعب ُد رب ُه َح َّتى ي ْأتِي ُه ِ
ِ ِ ِ
ِِ
َب ِ ٍ
ين،
الصال َة َ ،و ُي ْؤتي َّ
اليق ُ
يم َّ
َ ْ َ َ َّ
طن واد من هذه األود َية ،يق ُ
ٰ َ َ
س ِم َن ال َّن ِ
مسلم.
اس إال في َخ ْي ٍر» .روا ُه
ٌ
َل ْي َ

غريب الحديث:

عنان فرسه :الحبل ا َّلذي يشد به الفرس.
متنه :ظهره.

أو فزعة :الصوت ينادي للحرب.
هيعة ْ

مظانه :مظان الشيء :المواضع التي يغلب وجوده فيها.
أعلى الجبل.
شع َفة:
َ
ٰ

هداية الحديث:

الى وتر ّقبه واالستعداد له من خير أحوال العباد.
 )1إن طلب الموت في سبيل اهلل ت ََع ٰ
 )2العزلة عند فساد الناس البد أن تكون مع القيام بالواجبات الشرعية ،وال تُجعل
سبب ًا في ترك الطاعات ،كما يغلط بعض الناس؛ فيعتزل الجماعة والجمعة،
بحجة فساد الزمان.
ول اهلل ^ َق َ
1300/16ــ وعنه أنَّ َر ُس َ
هلل
الج َّنة مائ َة َد َر َج ٍة َّ
أعدها ا ُ
ال« :إنَّ في َ

واألرض» .روا ُه البخاري.
السماء
للم
جاهدين في سبيل اهلل ،ما َب ْي َن َّ
َ
الد َ
ُ
ْ
رج َت ْين َك َما َب ْي َن َّ
وعن أبي س ِع ٍ
الخ ْد ِر ِّي رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
يد ُ
«م ْن
1301/17ــ َ
ول اهلل ^ َقالَ :
َ
ِ
باإلسال ِم ِدين ًاَ ،وبِ ُم َح َّم ٍد َر ُسو ً
لها أبو
ال َو َج َب ْ
الج َّن ُة» َف َع ِج َب َ
ت َل ُه َ
َرض َي بِاهلل َر ّب ًاَ ،و ْ
س ِع ٍ
أخ َر ٰى َير َف ُع ا ُ
اد َها َع َل ْي ِهُ ،ث َّم َق َ
يدَ ،ف َقالَ :أ ِع ْدها َع َلي َيا َر ُس َ
هلل بِ َها
«و ْ
ول اهللَ ،ف َأ َع َ
الَ :
َ
ْ
َّ
الج َّن ِة ،ما بي َن ُك ِّل َدر َج َتي ِن َكما بي َن الس ِ
واألرض» َ
قال :وما
ماء
الع ْبدَ ِم َئ َة َد َر َج ٍة في َ
َ
ْ
َّ
َ َْ
َ ْ
َْ
يل اهللِ ،
رسول اهلل؟ قالِ :
َ
الج َه ُاد في َسبِ ِ
هاد في َسبِ ِ
يل اهلل» .روا ُه ُمسلم.
ِه َي يا
«الج ُ

هداية أ
الحاديث:

العلى ألهل الجهاد.
 )1بيان عظم سعة الجنة ،وما فيها من أنواع النعيم والدرجات
ٰ
 )2تفاوت أهل الجنة بحسب تفاوتهم في اإليمان والعمل الصالح ،والموفَّق السعيد
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من كان في الدنيا من أهل الرتب العالية في العبودية ،ليفوز في الجنة بالدرجات
العلية﴿ .ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾.
بك ِر ِ َ
األش َع ِر ّي َق َ
وع ْن َأبي ْ
وسى ْ
الَ :س ِم ْع ُت أبي رضي اهلل
1302/18ــ َ
بن أبي ُم ٰ
ِ
الج َّن ِة ت َْح َت ِظ ِ
الع ُد ِّو ،يقولَ :
قال َر ُس ُ
الل
ول اهلل ^« :إنَّ َأ ْب َو َ
اب َ
عنهَ ،و ُه َو بِ َح ْض َرة َ
السي ِ
َ
اله ْي َئ ِةَ ،ف َق َ
رسول اهلل ^
ْت َس ِم ْع َت
وس ٰىَ ،أ َأن َ
ام َر ُج ٌل َر ُّث َ
وف» َف َق َ
الَ :يا َأ َبا ُم َ
ُّ ُ
أص َحابِ ِهَ ،ف َق َ َ ُ
َ
َ
المُ ،ثم َك َس َر
الس َ
إلى ْ
ال :أق َْرأ َع َل ْي ُك ُم َّ
يقول هذا؟ قال:ن ََع ْمَ ،قالَ :ف َر َج َع ٰ
َج ْف َن سي ِف ِه َف َأ ْل َقا ُهُ ،ثم َم َشى ِ ِ
مسلم .
الع ُد ّوَ ،ف َض َر َب بِ ِه َح َّت ٰى ُقتِ َل .رواه
إلى َ
ٌ
ٰ َ
ّ
َ ْ
بس ْيفه ٰ

غريب الحديث:

رث الهيئة :بالي الثياب.

جفن سيفه :غمد السيف.

هداية الحديث:

 )1فضيلة الصحابة رضي اهلل عنهم في امتثالهم العلم بالعمل ،فقد مارسوا الجهاد
علم ًا وعم ً
ال.
 )2وجوب التثبت في صدق النقل عن رسول اهلل ^.
 )3جواز إظهار الشجاعة واإلقدام والخيالء في ساحات القتال.
الَ :ق َ
 1303/19ــ وعن أبي عبس عبد الرحمن بن َج ْبر رضي اهلل عنه َق َ
ال
ول اهلل ^« :ما اغْ بر ْت َقدَ َما عب ٍد في س ِ ِ
َر ُس ُ
ار» .رواه البخاري.
َ
بيل اهلل َف َت َم َّسه ال َّن ُ
َّ
ْ
الَ :ق َ
1304/20ــ وعن أبي ُه َر ْي َرة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
يلج
ول اهلل^« :ال ُ
على َع ْبد ُغ َب ٌار
الضرعِ  ،وال
رج ٌل َب َك ٰى من َخ ْشية اهلل َح َّت ٰى
بن في َّ
َ
يعود ال َّل ُ
ار ُ
ال َّن َ
ُ
يجتمع ٰ
ود َخ ُ
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
ان َج َه َّن َم» .رواه الترمذي وقال:
في سبيل اهلل َ
ٌ
ٌ
سمع ُت َر ُس َ
عباس رضي اهلل عنهما َق َ
ُ
يقول:
ول اهلل ^
الْ :
1305/21ــ وعن ابن َّ
ِ
سبيل اهللِ».
س في
ت من َخ ْش َي ِة اهللَِ ،
َ
وع ْي ٌن َبات ْ
عين َب َك ْ
ار؛ ٌ
«ع ْي َنان ال ت ََم ُّس ُهما ال َّن َ
َت ت َْح ُر ُ
ٌ
حسن.
حديث
رواه الترمذي وقال:
ٌ
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غريب الحديث:

ال يلج :ال يدخل.

بمعنى استحالة الشيء ،أي :كما يستحيل أن يعود اللبن
يعود اللبن في الضرع:
ٰ
ٌ
بكى من خشية اهلل.
النار
بعد حلبه من الضرع ،فكذلك يستحيل أن يدخل َ
رجل ٰ

هداية أ
الحاديث:

الىَ ،ف ْليهنأ القائمون بواجب المرابطة
 )1فضل الحراسة والجهاد في سبيل اهلل ت ََع ٰ
دفاع ًا عن حرمات المسلمين.
الى ،وهذا ال يكون نافع ًا إلاَّ من صادق إيمان،
 )2فضل البكاء من خشية اهلل ت ََع ٰ
صاحب هدي وسنة ،حاضر دمعة.
بن َخ ٍ
ول اهلل ^َ ،ق َ
الد رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
1306/22ــ وعن زَ ْي ِد ِ
الَ « :م ْن َج َّه َز
متفق ِ
يل اهلل َف َق ْد َغزاَ ،و َم ْن َخ َل َ
َغا ِزي ًا في َسبِ ِ
عليه.
ف َغا ِزي ًا في َأ ْه ِل ِه بِ َخ ْي ٍر َف َق ْد َغ َزا»ٌ .

ول اهلل ^َ :
 1307/23ــ َو َع ْن َأبِي أ َما َم َة ،رضي اهلل عنه َقالَ :ق َ
ال َر ُس ُ
«أف َ
ْض ُل
ات ِظ ُّل ُفس َط ٍ
يح ُة ِ
الصدَ َق ِ
خاد ٍم في سبِ ِ
اط في َسبِ ِ
يل اهلل ،أو َط ُ
روقة َف ْح ٍل في
يل اهللَ ،و َمنِ َ
َّ
ْ
سبيل اهلل» .رواه الترمذي َ
ِ
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
وقال:
ٌ
ٌ
َ
 1308/24ــ َو َعن أنس رضي اهلل عنه َأنَّ َفتى ِم ْن َأ ْس َل َم َق َ
رسول اهلل ،إنِّي
الَ :يا
ٰ
ال« :ا ْئ ِ
أتج َّه ُز بِ ِهَ ،ق َ
ت ُفالن ًاَ ،فإن َُّه َق ْد َ
كان ت ََج َّه َز َف َم ِر َ
ض».
ُأ ِر ُ
س َم ِعي َما َ
يد الغَ ْز َو َو َل ْي َ
زت بِهَ ،
ال :إنَّ َر ُس َ
َف َأتا ُه َف َق َ
ُ
ول اهلل ^ ي ْق ِرئ َ
قالَ :يا
الم،
ويقولَ :أ ْع ِطني الذي ت ََج َّه َ
الس َ
ُك َّ
ُفالن َُةَ ،أ ْع ِط ْي ِه الذي ُك ْن ُت ت ََج َّه ْز ُت بِ ِهَ ،وال ت َْحبِسي َع ْن ُه َش ْيئ ًاَ ،ف َواهللِ ال ت َْحبِسي ِم ْن ُه َش ْيئ ًا
ار َك َل ِ
مسلم.
ك ِفيهَ .ر َواه
َف ُي َب َ
ٌ
 1309/25ــ َوعن أبي س ِع ٍ
َ
يد ُ ِ
َ
إلى
َ
الخ ْدر ِّي رضي اهلل عنه أنَّ َر ُسول اهلل ^ َب َع َث ٰ
ال« :لِي ْنب ِع ْث ِم ْن ُك ِّل َر ُج َلي ِن َأ َح ُد ُه َماَ ،و َ
حي َ
مسلم.
األ ْج ُر َب ْي َن ُه َما» .روا ُه
ٌ
انَ ،ف َق َ َ َ
َبني َل َ
ْ
ال لِل َق ِ
ٍ
اع ِدَ :
رواية ُله« :لِ َي ْخ ُر ْج ِم ْن ُك ِّل َر ُج َل ْي ِن َر ُج ٌل» ُث َّم َق َ
«أ ُّي ُك ْم َخ َل َ
ف َ
الخا ِر َج
وفي
كان َل ُه ِم ْث ُل نِص ِ
في َأ ْه ِل ِه َو َمالِ ِه بِ َخ ْي ٍر َ
ف َأ ْج ِر َ
الخا ِرجِ ».
ْ
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غريب الحديث:

ظل فسطاط :بيت من شعر.

على سبيل العطية والهبة.
منيحة خادم :ما تمنح ٰ

طروقة فحل :الناقة التي بلغت سن ًا بحيث يأتيها الفحل.

هداية أ
الحاديث:

جهز الغازي فله
على تجهيز جيوش الجهاد ،فمن ّ
 )1وجوب التعاون بين المسلمين ٰ
مثل أجره.
بي ^ في أصحابه ،فالعاجز َع ْن الجهاد ينوب َع ْن ُه القادر عليه.
 )2حسن تدبير ال َّن ِّ
 )3إن القيام بحوائج أسر المجاهدين في سبيل اهلل لمن أعظم الطاعات التي تعدل
أجر الجهاد.
الح ِد ِ
ِ
يد،
«أتى ال َّنبِ َّي ^ َر ُج ٌل ُم َق َّن ٌع بِ َ
 1310/26ــ َو َع ِن َ
البراء رضي اهلل عنه قالٰ :
الَ :
ول اهلل ُأقاتِ ُل ُ
«أ ْس ِل ْمُ ،ث َّم َقاتِ ْل» َف َأ ْس َل َمُ ،ث َّم َقات ََل َف ُقتِ َلَ .ف َق َ
وأ ْس ِل ُم ؟ َق َ
ال :يا َر ُس َ
َف َق َ
ال
ُ
متفق عليه ،وهذا ُ
«ع ِم َل َق ِلي ً
البخاري.
لفظ
الَ ،و ُأ ِج َر َكثِير ًا»ٌ .
رسول اهلل ^َ :
ّ

غريب الحديث:

على رأسه ما يشبه الخوذة.
مقنع بالحديد:
مغطى بالسالحْ ،
أو ٰ
ٰ

هداية الحديث:

 )1اإلسالم شرط لكل عبادة ،وال تصح أي عبادة إلاَّ باإلسالم.
ُ )2حرمة االستعانة بالمشركين في ٍ
قتال أبد ًاَ ،ح َّتى ولو كان قتا ً
ال ضد المشركين،
ْ
ٰ
على قتال إخوانه المؤمنين؟
فكيف بمن يستعين بالمشركين الحاقدين ٰ
 )3العمل اليسير مع صدق النية له ثواب كبير.
أنس رضي اهلل عنه َأنَّ ال َّنبِ ِّي ^ َ
 1311/27ــ َو َع ْن ٍ
الج َّن َة
«ما َأ َحدٌ َي ْد ُخ ُل َ
قالَ :
الدنْيا َو َل ُه َما َعلى َ
ِ َ
ِ
األ ْر ِ
الش ِه ْيدَ ،ي َت َم َّن ٰى َأنْ َي ْر ِج َع
ض ِم ْن َش ْي ٍء إلاَّ َّ
إلى ُّ َ
ٰ
ُيح ُّب أنْ َي ْرج َع ٰ
الدنْياَ ،في ْق َت َل َع ْشر َمر ٍ
ات ،لِما َي َر ٰى ِم َن َ
الك َر َامة».
إلى ُّ َ ُ
َ َّ
ٰ
متفق عليهِ.
ِ
ِ
ٍ
وفي
رواية« :ل َما َي َر ٰى م ْن َف ْض ِل َّ
ادة»ٌ .
الش َه َ
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هداية الحديث:

قدم ًاُ ،ينسيه مرارة القتل ،وكراهية النفوس
 )1إن الجزاء العظيم الذي يراه الشهيد ُم َّ
للموت.
الى تصرف العبد عن العبادات والمقامات العالية.
 )2إنَّ الغفلة َع ْن ثواب اهلل ت ََع ٰ
إلى الجنة ،وخطبها بغالي األثمان.
الى لسارع ٰ
 )3لو علم العبد ما له من ثواب اهلل ت ََع ٰ
1312/28ــ وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما أنَّ َر ُس َ
ول اهلل
للش ِ
فر ا ُ
^ َق َ
كل َذن ٍ
هيد َّ
ين» .رواه مسلم.
هلل َّ
ْب إلاَّ َّ
الد َ
الَ « :يغْ ُ
ٍ
وفي رواية له« :ال َق ْت ُل في سبيل اهلل ُي َك ِّفر َّ
الد ْي َن».
كل
شيء إلاَّ َّ
ام ِفيهمَ ،ف َذ َكر َ
1313/29ــ َو َع ْن َأبي َق َتا َد َة رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس َ
«أنَّ
َ
ول اهلل ^ َق َ ْ
ْض ُل َ
ِ
ال :يا َر ُس َ
ام َر ُج ٌلَ ،ف َق َ
الج َها َد في َسبِ ِ
اإليم َ
ان بِاهللِ َأف َ
ول اهلل،
األ ْع َمال»َ ،ف َق َ
يل اهلل َو َ
يل اهللَ ،أ َ
اي؟ َف َق َ
ال َل ُه َر ُس ُ
َأ َر َأ ْي َت إنْ ُقتِ ْل ُت في َسبِ ِ
ول اهلل ^« :ن ََع ْم ،إنْ
تك ّف ُر َع ّني َخ َطا َي َ
ْت َصابِ ٌرُ ،م ْح َت ِس ٌبُ ،م ْقبِ ٌل َغ ْي ُر ُم ْدبِ ٍر» ُث َّم َق َ
ال َر ُس ُ
ُقتِ ْل َت في َسبِ ِ
ول اهلل ^:
يل اهللَ ،و َأن َ
يل اهللَ ،
اي؟ َف َق َ
ف ُق ْل َت؟» َق َ
ال َر ُس ُ
«ك ْي َ
َ
الَ :أ َر َأ ْي َت إنْ ُقتِ ْل ُت في َسبِ ِ
ول
أتك َّف ُر َع ِّني َخ َطا َي َ
الد ْي َنَ ،فإنَّ ِج ْب ِر َ
يل 
ْت َصابِ ٌرُ ،م ْح َت ِس ٌبُ ،م ْقبِ ٌل َغ ْي ُر ُم ْدبِ ٍر ،إلاَّ َّ
اهلل ^« :ن ََع ْم َ ،و َأن َ
َ
قال لي َ
مسلم.
ذلك» .روا ُه
ٌ

غريب الحديث:

الى.
محتسب :االحتساب :طلب الثواب من اهلل ت ََع ٰ

هداية أ
الحاديث:

الدين ،فهو يمنع العبد من دخول الجنة َح َّت ٰى يؤدي
بي ^ األمة من َّ
 )1تحذير ال َّن ِّ
حق الناس.
الى تك ِّفر ذنوب العبد كلها ،بشرط احتساب الثواب
 )2الشهادة في سبيل اهلل ت ََع ٰ
والصبر.

َ
الَ :ق َ
1314/30ــ وعن جابر رضي اهلل عنه َق َ
ٌ
رجل :أين أنا
ال
يارسول اهلل إنْ
تلت؟ َق َ
الج َّنة» ،فأل َق ٰى ت ََم َرات ُك َّن في َيدهُ ،ث َّم َقات ََل َح َّت ٰى ُق َ
تل .رواه مسلم.
ُق ُ
ال« :في َ

باب ف�ضل اجلهـاد

793

نس رضي اهلل عنه َق َ
ال :ان َْط َلقَ َر ُس ُ
وع ْن َأ ٍ
ول اهلل ^ َو َأ ْص َحا ُب ُه،
1315/31ــ َ
ونَ ،ف َ
رس ُ
المش ِر ُك َ
ول اهلل ^« :ال يقد َم َّن
َح َّت ٰى َس َب ُقوا المش ِر َ
قال ُ
إلى َبد ٍرَ ،و َجا َء ُ
كين ٰ
َ
ونَ ،ف َق َ
ِ ُ
ال َر ُس ُ
المشْ ِر ُك َ
إلى َش ْي ٍء َح َت ٰى َأ ُك َ
ول اهلل ^:
ون َأنا ُدون َُه» َفدَ نَا ُ
أ َحدٌ م ْنك ْم ٰ
ٍ
الح َما ِم َ
ات َو َ
ض» قالَ :ي ُ
األ ْر ُ
نصا ِر ُّي
مو ُ
قول ُع َم ْي ُر ُ
األ َ
بن ُ
« ُق ُ
الس َ
إلى َج َّنة َع ْر ُض َها َّ
وموا ٰ
قال« :ن ََعم» َ
ض؟ َ
َ
األر ُ
رضي اهلل عنه :يا
قالَ :بخٍ
الس َم ُ
اوات َو ْ
رسول اهلل َج َّن ٌة َع ْر ُض َها َّ
ِ
قال :ال َواهللِ يا َر ُس َ
ولك َبخٍ َبخٍ ؟» َ
َبخٍ ! َ
فقال ُ ُ
على َق َ
ول اهلل
رسول اهلل ^« :ما َيحم ُل َك ٰ
رات ِم ْن َقر ِ
َّك ِم ْن َأ ْه ِل َها»َ ،ف َأ ْخرج تَم ٍ
ون ِم ْن َأ ْه ِل َها ،قالَ « :فإن َ
إلاَّ َر َجا َء َأنْ َأ ُك َ
نهَ ،ف َج َع َل
َ َ َ
َ
يت ،ح َّتى ُآك َل تَمراتي ِ
ْ ِ
ثم َق َ
هذ ِه ،إن ََّها َل َح َيا ٌة َط ِو ٌ
يلةَ ،ف َر َم ٰى
الَ :لئِ ْن َأنا َحيِ ُ
َ
َيأ ُك ُل م ْن ُه َّنَّ ،
ٰ
بما َ
مسلم.
كان َم َع ُه ِم َن ال َّت ْم ِر ،ثم َقا َت َل ُه ْم َح َّت ٰى ُقتِل .رواه
َ
ٌ
«ال َق َرن» بفتح القاف والراء:هو ُج ْع َب ُة ال َّن َّش ِ
اب.

غريب الحديث:

والرضى بالشيء ،وتُكرر للمبالغة ،ومعناها :تعظيم
بخٍ بخٍ :كلمة تُقال عند المدح
ٰ

األمر وتفخيمه.

هداية أ
الحاديث:

على
 )1من طلب الشهادة بصدق ب ّلغه اهلل منازل الشهداء ،و«إنما يدرك الرجل ٰ
حسب صدق نيته».
على الخير والتسابق إليه ،فأين أهل
 )2فضيلة الصحابة رضي اهلل عنهم في حرصهم ٰ
الهمم؟!
على القتال وطلب الشهادة.
 )3استحباب تحريض المؤمنين ٰ
على القتال.
 )4شأن القائد المخلص أن يكون في مقدم الجيشّ ،
ليحرض المجاهدين ٰ
ناس إلى ال َّنبِ ِّي ^ َأ ِن ْاب َعث َم َع َنا ِر َجا ً
ال ُي َع ِّل ُمونَا
1316/32ــ وعنه
َ
قال:جا َء ٌ
ٰ
ث إ َلي ِهمِ س ِ
ال ِم َن َ
األن َْصا ِرُ ،ي َق ُ
ين َر ُج ً
الق َ
ال َل ُه ُم ُ
ُ
:الق َّر ُاءِ ،في ِهم َخالي
بع َ
َ
رآن َو ُّ
الس َن َةَ ،ف َب َع َ ْ
ون بالم ِ
ون بِال َّل ْي ِل َي َت َع َّل ُم َ
رآنَ ،و َي َتدَ َار ُس َ
الق َ
َح َر ٌامَ ،يق َْرؤُ َ
ون ُ
اء،
ون ،وكانُوا بِال َّن َها ِر َي ِجي ُئ َ َ
ام َ
ون بِ ِه َّ
بون َف َيبِ ُيعونَه ،و َيش َت ُر َ
الم ْس ِج ِدَ ،و َيح َت ِط َ
الص َّف ِة،
الط َع َ
أل ْه ِل ُّ
َف َي َض ُعونَه في َ
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لف َقر ِ
ِ
الم َ
كانَ ،ف َقا ُلوا:
لهمَ ،ف َق َت ُل ُ
اءَ ،ف َب َع ُثه ُم ال َّنبِ ُّي ^َ ،ف َع َر ُضوا ُ
وه ْم َق ْب َل َأنْ َي ْب ُلغُ وا َ
ول ُ َ
ِ
َ
ضي َنا َع ْن َك َو َر ِ
اكَ ،فر ِ
يت َع َّنا ،وأتى َر ُج ٌل َح َرام ًا ــ َخ َ
ال
ض َ
ال ّلهم َب ِّل ْغ َع َّنا َنبِ ّي َنا أنّا َق ْد َلقي َن َ َ
ٰ
ال َح َر ٌامُ :ف ْز ُت َو َر ِّب َ
َ
أنس ــ ِم ْن َخ ْل ِف ِهَ ،ف َط َع َن ُه بِ ُر ْمحٍ َح َّتى َأ ْن َف َذ ُهَ ،ف َق َ
ٍ
فقال
الك ْع َب ِة،
ٰ
إخ َوان َُك ْم َقد ُقتِ ُلوا ،وإن َُّهم َقا ُلوا :ال ّلهم َب َل ْغ َع َّنا َنبِ َّينا أنّا َق ْد َل ِقي َن َ
ُ
اك،
رسول اهلل ^« :إِنَّ ْ
ضي َنا َع ْن َك َو َر ِ
َفر ِ
ا».متفق عليه ،وهذا لفظ مسلم.
يت َع َّن
ٌ
ض َ
َ

هداية الحديث:

الى حياة برزخية ينعم بها قبل نعيم اآلخرة ﴿ﮞ ﮟ ﮠ
 )1للشهيد عند اهلل ت ََع ٰ

ﮡ﴾.
« )2فزت ورب الكعبة»؛ كلمة إيمانية ،خرجت من ٍ
قلب ذاق طعم اإليمان ،فكان
الى َع ْن
الى ،فوز ًا عظيم ًا ،فرضي اهلل ت ََع ٰ
الموت عندهم ،دفاع ًا َع ْن دين اهلل ت ََع ٰ
صحابة َر ُسول اهلل ^.
بن ال َن ْض ِر رضي اهلل عنه عن ِق َت ِ
ال َبد ٍرَ ،
1317/33ــ وع ْن ُه َ
فقال:
قالَ :غ َ
أنس ُ
اب َع ِّمي ُ
بت عن َأ َّو ِل ِق َت ٍ
ينَ ،لئِ ِن ا ُ
هلل َأ ْش َهدَ ني ِق َت َ
َ
ين
يا
رسول اهلل ِغ ُ
المش ِر ِك َ
الم ْش ِر ِك َ
ال ُ
ال َقا َت ْل َت ُ
ف الم ِ
ُلي ِر َي َّن ا ُ
وم ُأ ُح ٍد َ
ونَ ،
سل ُم َ
هلل َما َأص َن ُعَ .ف َل َّما َ
فقال« :اللهم إنّي َأ ْع َت ِذ ُر إ َل ْي َك
كان َي ُ
انك َش َ ُ
هؤ َ ِ
َ
َ ُ
هؤ َ
ين ــ ثم
إلي َك ِم َّما َص َن َع ُ
ِم َّما َص َن َع ُ
المش ِر ِك َ
الء ــ يعني ُ
الء ــ َي ْعني أ ْص َحا َب ُه ــ َوأ ْب َرأ ْ
بن ُم َع ٍ
بن ُم َع ٍ
يح َها
اذ فقالَ :يا َس ُ
اس َتق َْب َل ُه ُ
عد َ
الج َّن َة َو ِّ
سعد ُ
رب ال َّن ْض ِر ،إنِّي َأ ِج ُد ِر َ
اذَ ،
َت َق َّد َمَ ،ف ْ
ِم ْن ُد ِ
ول اهلل َما َص َن َع! َ
عت يا َر ُس َ
ون ُأ ُح ٍد! َ
َ
أنسَ :ف َو َجدنَا بِ ِه
فما
استط ُ
قال سعدٌ َ :
قال ٌ
ين َضرب ًة بالس ِ
يفَ ،أ ْو َط ْع َن ًة بِ ُر ْمحٍ َ ،أ ْو َر ْم َي ًة بِ َسهمٍ َ ،و َو َج ْدنا ُه قد ُقتِ َل َو َمث ََّل بِ ِه
بِضع ًا َو َث َمانِ َ
َّ
ونَ ،فما عر َف ُه َأ َحدٌ إلاَّ ُأخ ُت ُه بِب َنانِه.قال أنسُ :ك َّنا نُر ٰى َأو ن َُظ ُّن َأنَّ ِ
هذه اآلية ن ََز َل ْت
ُ
َ ْ
ٌ
َ
المش ِر ُك َ َ َ
يه َوفي َأ ْشب ِ
ِف ِ
اه ِه﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾
َ
المجاهدَ ِة).
متفق عليه ،وقد َس َبق في (باب
إلى آخرها [األحزابٌ . ]23 :
َ
ٰ

غريب الحديث:

إلى التسعة.
بضع ًاُ :يستعمل من الثالثة ٰ
ببنانه :البنان :أطراف األصابع.
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هداية الحديث:

الى بها َم ْن شا َء ِم ْن عباده أن يجد العبد ريح الجنة
 )1من الكرامات التي يكرم اهلل ت ََع ٰ
وهو في األرض ،والجنة في السماء.
 )2إنَّ المغامرة والخوض في صفوف الكفار إلعمال القتل فيهم من مواقف البطولة
والشجاعة اإليمانية.
 )3فضل الصحابة رضي اهلل عنهم في صدق إيمانهم .وهذا يدل داللة واضحة أن اهلل
اختار لنبيه ^ أفضل الخلق بعد األنبياء ،وأنه ال كان وال يكون مثل الصحابة،
فرضي اهلل عنهم.
قالَ :
وع ْن َس ُم َر َة رضي اهلل عنه َ
قال َر ُس ُ
«ر َأ ْي ُت ال َّل ْي َل َة
 1318/34ــ َ
ول اهلل ^َ :
ر ُج َلي ِن َأتيانِ
الش َج َرةََ ،ف َأ ْد َخالني َدار ًا ِهي َأ ْح َس ُن َو َأف َ
ْض ُلَ ،ل ْم َأ َر َق ُّط
ي،فصعدَ ا بِ َي َّ
َ
َ ْ
الش َهدَ ِ
َأحس َن ِم ْنها ،قاالَ :أما ِ
ٍ
اء» .رواه البخاري وهو ٌ
حديث
بعض من
الد ُار َفدَ ُار ُّ
هذه َّ
َّ
ْ َ
ِ
ٍ
الى.
طويل فيه أنواع العلم ،سيأتي في (باب تحريمِ الكذب) إنْ شا َء اهلل ت ََع ٰ
بنت البراء ،وهي ُّأم حارث َة
الربيع َ
1319/35ــ وعن أنس رضي اهلل عنه أنَّ َّأم ُّ
َ
وكان ُق َ
ِ
َ
تل
يارسول اهلل ،ألاَّ ت َُحدِّ ُثني َع ْن حار َث َة ـ
بي ^ ،فقالت:
ابن ُسرا َق َة ،أتت ال َّن َّ
غير َ
الج َّنة َص َب ْر ُت ،وإنْ َ
بدر ـ فإنْ َ
البكاء؟
يوم ْ
َ
كان في َ
ذلك ْ
اج َت َه ْد ُت عليه في ُ
كان َ
الج َّنة ،وإنَّ اب َن ِ
ٌ
لى» .رواه
أصاب
ك
فقال« :يا َّأم حار َث َة ،إنَّها
َ
َ
س ْ
جنان في َ
الفرد ْو َ
األع ٰ
البخاري.

َ
بي
إلى ال َّن ِّ
1320/36ــ وعن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما َقال :جيء بأبي ٰ
ُ
وج ِه ِهَ ،ف َن َهاني َق ْومي ،فقال
فذهبت
بين َيدَ ْي ِه،
ُ
ضع َ
فو َ
أكشف َع ْن ْ
^ ،وقد ُمث َِّل بهُ ،
ُ
نحتِها» .متفق عليه.
بي ^« :ما زَ ا َلت
بأج َ
المالئكة تُظ ُّل ُه ْ
ال َّن ُّ

هداية أ
الحاديث:

هون
الى للشهداء من أصناف النعيم في الجنان مما ُي ِّ
 )1إنَّ العلم بما أعد اهلل ت ََع ٰ
على المؤمنين.
مصائب الموت ٰ
 )2فضيلة خاصة لعبد اهلل والد جابر رضي اهلل عنهما أن المالئكة أظلته بأجنحتها.
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على الميت من غير نياحة ورفع صوت ،وإنما يكون حزن القلب
 )3جواز البكاء ٰ
الى وقدره.
ودمع العين ،مع الرضا والتسليم لقضاء اهلل ت ََع ٰ
ول اهلل ^ َق َ
1321/37ــ وعن سهل بن ُح ْنيف رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
الَ « :م ْن
مات على ِف ِ
الش ِ
َ َ
غه ا ُ
هلل َم َن َ
راش ِه» .رواه
الى َّ
ازل ُّ
الشهاد َة ْ
هداء ،وإنْ َ
بصد ٍق ب َّل ُ
ٰ
َسأل اهلل ت ََع ٰ
مسلم.
الَ :ق َ
1322/38ــ وعن أنس رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
الش َها َد َة
ول اهلل ^َ « :م ْن َط َل َب َّ
ِ ُ ِ
عطيهاَ ،ولو لم ت ِ
ُص ْب ُه» .رواه مسلم.
َصادق ًا أ َ

هداية أ
الحاديث:

ّ )1نية المؤمن الصادقة تقوم مقام العمل ــ إن حبسه عنه حابس ــ وكأنه قام بالطاعة.
ِ
العبد الشهاد َة بصدق من األدعية المستحبة في حياة المؤمن.
 )2سؤال

الَ :ق َ
1323/39ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^َ « :ما َي ِج ُد
القتل ،إلاَّ كما ي ِج ُد َأ َح ُد ِ
الش ِه ُ ِ
ِ
رص ِة» .رواه الترمذي وقال:
س
َّ
س ال َق َ
َ
كم م ْن َم ِّ
يد م ْن َم ِّ
ْ

ٌ
صحيح.
حسن
حديث
ٌ
ٌ

هداية الحديث:

البشرى له.
على الشهيد القتل ،وهذا من إكرام اهلل إياه ،وعاجل
يسهل اهلل
ٰ
ّ )1
تعالى ٰ
ٰ
لما ُبشرت برضوان من اهلل  سهل عليها الخروج.
 )2روح الشهيد ّ
 1324/40ــ وعن عبد اهلل بن أوفى رضي اهلل عنهما أنَّ َر ُس َ
ول اهلل ^ في بعض
ٰ
ِ
الشمسُ ،ثم قام في ال َّناس ،فقالَ :
«أ ُّي َها
أيامه التي لقي فيها َ
الع ُد َّو ،انتظر َح َّت ٰى ما َلت َّ ُ َّ
افي َة ،فإذا ِ
ِ
ِ
الع ُد ِّوَ ،و َس ُلوا ا َ
فاصبِ ُرواَ ،واع َل ُموا
لقي ُت ُم ُ
هلل َ
اس ،ال َت َت َم َّنوا ل َقا َء َ
وهم ْ
ال َّن ُ
الع َ
ال« :ال َّلهم من ِز َل ِ
ِ
ت ِظ ِ
السيوف»ُ .ث َّم َق َ
الس َح ِ
الك َت ِ
اب،
الل
الج َّن َة ت َْح َ
َأنَّ َ
ُ
ابَ ،و ُم ْج ِر َي َ
األح َز ِ
اه ِز ْم ُه ْم َوان ُْص ْرنَا َع َل ْيهم» .متفق عليه.
ابْ ،
َو َها ِز َم ْ

هداية الحديث:

ِ
طريق الجنة :نيل الشهادة بصدق نية.
ختصر
وم
 )1الجنة تحت ظالل السيوفُ ،
ُ

باب ف�ضل اجلهـاد

797

ربه.
 )2إن سؤال العافية والثبات عند الممات؛ من أحسن ما يسأل
ُ
العبد َّ
على فقه العبد والتزامه
الى بالدعاء في مواطن االضطرار؛ دليل ٰ
إلى اهلل ت ََع ٰ
 )3االلتجاء ٰ
بي ^.
هدي ال َّن ِّ
ول اهلل ^« :ثِ ْن ِ
الَ :ق َ
1325/41ــ وعن سهل بن سعد رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
تان
ِ
أو ق َّل َما تُر َّد ِ
ال تُر َّد ِ
الب ْأ ِ
بعض ُه ْم بعض ًا».
حين ُي ْل ِح ُم ُ
ان؛ ُّ
س َ
الد ُ
انْ ،
عاء عندَ ال ِّنداء ،وعندَ َ
َ
َ
رواه أبو داود بإسناد صحيح.

غريب الحديث:
النداء :األذان.

البأس :القتال.

يلحم بعضهم بعض ًا :يشتد القتال َح َّت ٰى تلتحم الصفوف.

هداية الحديث:

إلى الصالة.
 )1من مواطن اإلجابة :الدعاء عند القتال ،وعند النداء ٰ
 )2بيان تفاضل األوقات واألحوال في إجابة الدعاء ،ومن ذلك :عند االضطرار،
واشتداد القتال.
ول اهلل ^ َإذا َغ َزا َق َ
1326/42ــ وعن أنس رضي اهلل عنه َق َ
ال :كان َر ُس ُ
ال:
نت َع ُض ِدي َون ِ
ولَ ،وبِ َك َأ ُص ُ
َصي ِري ،بِ َك َأ ُح ُ
داود،
«اللهم َأ َ
ولَ ،وبِ َك ُأقاتِ ُل» .روا ُه أبو َ
َ
وقالَ :ح ِديث َح َسن.
والترمذي
ُّ

اف َقوم ًا َق َ
كان َإذا َخ َ
بي ^ َ
ال:
1327/43ــ وعن أبي
موسى رضي اهلل عنه أنَّ ال َّن َّ
ٰ
ُ
ونعوذ بك من ُشرو ِر ِه ْم» .رواه أبو داود بإسناد
«اللهم إنَّا نَجع ُل َك في ن ُُحو ِر ِه ْم،

صحيح.

غريب الحديث:

والمعنى :أنت نصيري.
عضدي :من العضد ،وهو موضع القوة من اإلنسان،
ٰ
َأ ُح ُ
على الحركة إلاَّ بك.
ول :من الحول وهو التغير،
والمعنى :ال قدرة لي ٰ
ٰ
َأ ُص ُ
ول :صال عليه َإذا هجم عليه.
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هداية أ
الحاديث:

بي ^
الى في الدعاء ،واالعتصام به سبحانه ،من هدي ال َّن ِّ
على اهلل ت ََع ٰ
 )1اإللحاح ٰ
الدائم ،في حال الرخاء أو البالء.
ِ
سبب عظيم للنجاة؛ فاهلل سبحانه ال يخذل عبد ًا
إلى اهلل
ٌ
 )2إن تفويض العبد أمره ٰ
وفوض أمره إليه.
أقبل عليهّ ،
ول اهلل ^ َق َ
مر رضي اهلل عنهما أنَّ َر ُس َ
1328/44ــ وعن ِ
الَ :
«الخ ْي ُل
ابن ُع َ
الخير إلى يو ِم ِ
ِ
متفق عليه.
الق َيا َم ِة»ٌ .
َم ْع ُق ٌ
ود في ن ََواص ْي َها َ ُ ٰ َ ْ
وعن ُعر َو َة ِ ِ
َ
بي ^ قالَ :
ود
«الخ ْي ُل َم ْع ُق ٌ
1329/45ــ َ
َ
ْ
البارق ِّي رضي اهلل عنه أنَّ ال َّن َّ
ِ
القيا َم ِةَ ،
في ن ََو ِ
اص ْي َها َ
متفق عليه.
المغْ َن ُم»ٌ .
األ ْج ُر َو َ
إلى َي ْو ِم َ
الخ ُير ٰ

غريب الحديث:

نواصيها :الناصية :مقدم الرأس.

هداية أ
الحاديث:

 )1الخير في الخيل عامة ،ويدخل فيها خيل الجهاد ،إذ جعل اهلل سبحانه فيها الخير
إلى قيام الساعة.
ٰ

إلى يوم القيامة ،ألن الخير ا َّلذي منه :األجر والمغنم ،ال يكون إلاَّ
 )2الجهاد ماض ٰ
الى.
مع الجهاد في سبيل اهلل ت ََع ٰ

إلى يوم القيامة.
)3
بشرى ألهل اإليمان ببقاء ّ
ٰ
عز هذا الدين ورفعته ٰ
قالَ :
1330/46ــ َو َعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َ
قال َر ُس ُ
س
ول اهلل ^َ :
«م ِن اح َت َب َ
يل اهلل ،إيمان ًا بِاهللَ ،وتَص ِديق ًا بِو ْع ِ
َف َرس ًا في َسبِ ِ
دهَ ،فإنَّ ِش َب َع ُه َو ِر َّي ُه َو َر ْو َث ُه َو َب ْو َل ُه في
ْ
َ
َ
يزانِ ِه يو َم ِ
ِ
البخاري.
امة» .رواه
ُّ
الق َي َ
م َ َْ

غريب الحديث:

الى.
احتبس :اتخذه وقف ًا للجهاد في سبيل اهلل ت ََع ٰ

ريه :الري :الشرب َح َّت ٰى الشبع.
ّ

روثه :الفضالت الخارجة.
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هداية الحديث:

الى.
 )1إظهار األجر العظيم لمن جعل الخيل وقف ًا للجهاد في سبيل اهلل ت ََع ٰ
ُ
 )2إنَّ
على عمله
على العمل الصالح،
المؤمن
َ
النيةُ ،ي ُ
صادق ّ
وعلى ما يترتب ٰ
ٰ
ؤجر ٰ
من اآلثار والعاقبة.
َ
إلى ال َّنبِ ِّي ^ بِ َنا َق ٍة
 1331/47ــ َ
وعن أبي َم ْس ُعود رضي اهلل عنه قالَ :جا َء َر ُج ٌل ٰ
وم ِ
يل اهللَ ،
َم ْخ ُطو َم ٍةَ ،
فقال َر ُس ُ
ول اهلل ^َ :
فقال :هذه في َسبِ ِ
الق َيا َم ِة َس ْب ُع ِمائ َِة
«لك بِ َها َي َ
نَا َق ٍةُ ،ك ُل َها َم ُ
خطو َم ٌة» .روا ُه مسلم.

غريب الحديث:

ُشد به الناقة.
مخطومةُ :جعل في رأسها الخطام ،وهو الحبل ا َّلذي ت ّ

هداية الحديث:

ٌ
َ
الى يؤتيه من يشاء.
إلى سبعمائة ضعف،
 )1إن
فضل من اهلل ت ََع ٰ
تضاعف الحسنات ٰ
 )2الجزاء من جنس العمل ،فضاعف اهلل أجر نفقة الجهاد ،لعظيم نفعه في األمة.
1332/48ــ وعن أبي َح ّماد ــ و ُيقال :أبو ُسعاد ،و ُي َق ُ
ال :أبو َأ َس ٍد ،و ُيقال :أبو
بن ِ
ِ
األس َو ِد ،و ُي ُ
عام ٍر ،و ُي ُ
س ـ ُعقْب َة ِ
قال :أبو َع ْب ٍ
ني
عام ٍر ُ
قال :أبو َع ْمرو ،و ُيقال :أبو ْ
الج َه ِّ
ول اهلل ^َ ،و ُهو َعلى ِ
الَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
رضي اهلل عنه َق َ
الم َنب ِرُ ،
«و َأ ِع ُّدوا َل ُهم ما
يقولَ :
َ ٰ
َ
ميَ ،أال إنَّ ُ
اس َت َط ْع ُتم من ُق َّو ٍةَ ،أال إنَّ ُ
الر ْم ُي» .رواه
مي ،أال إنَّ َّ
القو َة َّ
الق َّو َة َّ
الق َّو َة َّ
الر ُ
الر ُ

مسلم.

هداية الحديث:

 )1الرمي نوع من أنواع القوة الواجب أن يعدها أهل اإليمان في إرهاب أهل الكفر
والطغيان ،وهو من أصول التربية الجهادية.
 )2يتفاوت الرمي بحسب الوقت ا َّلذي يكون فيه أهل اإليامن ،فالواجب اليوم مقابلة
الرمي احلديث املتطور بمثله ،وهذا من إرشادات القرآن بحسب الزمان واملكان.
سمع ُت َر ُس َ
1333/49ــ وعنه َق َ
«س ُتف َت ُح ُ
عليك ْم َأر ُض َ
ون،
ال:
ول اهلل ^ يقولَ :
ْ
فيك ُم ا ُ
ويك ُ
ْ
بأس ُه ِم ِه» .رواه مسلم.
هلل ،فال َي ْع ْ
جز َ
أح ُد ُك ْم أن َي ْل ُه َو ْ
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هداية الحديث:

 )1الجهاد في سبيل اهلل من أعظم أسباب كفاية المؤمنين في أمور معاشهم وسعة
أرزاقهم ،ألن رزق هذه األمة جعل تحت ظل الرماح ،ويوم تخلفت األمة َع ْن
الى وأفقرها .فهل عقل المسلمون اليوم لماذا تنزل بهم
الجهاد أذ ّلها اهلل ت ََع ٰ
الضائقات المالية؟!
على اإلعداد واالستعداد أبد ًا ،ولو بعد النصر وأداء
 )2اإلسالم يحث المؤمنين ٰ
إلى األرض.
لقى السالح إخالد ًا ٰ
الفرض ،فال ُي ٰ
الَ :ق َ
1334/50ــ وعنه أنه َق َ
ال َر ُس ُ
س
ول اهلل^َ :
فلي َ
«م ْن ُع ِّل َم َّ
ميُ ،ث َّم ت ََر َك ُهْ ،
الر َ
أو َف َق ْد َع َص ٰى» .رواه مسلم.
م َّناْ ،

يقول« :إنَّ ا َ
قالَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
وعنه رضي اهلل عنه َ
ُ
هلل
ول اهلل^
1335/51ــ
ُ
ِ
الخيرَ ،والر ِ
ِِ
ِ
دخ ُل بِالسهمِ الو ِ
ي ِ
امي
اح ِد َثال َث َة َن َف ٍر َ
ُ
َ
الج َّن َة؛ َصان َع ُه يح َتس ُب في َص ْن َعته َ َ
َّ
َّ
بِ ِهَ ،و ُم ْنبِ َل ُهَ .وار ُموا َوار َكبواَ ،و َأنْ ت ُ َ
الر ْم َي َب ْعدَ
إلي ِم ْن َأنْ ت َْر َك ُبواَ ،
ْ
ْ ُ
وم ْن ت ََر َك َّ
َرموا أ َح ُّب َّ
َما ُع ِّل َم ُه َرغْ َب ًة عنهَ ،فإن ََّها نِ ْع َم ٌة ت ََر َك َها»َ .أ ْو قالَ :
«ك َف َر َها» .روا ُه أبو داود().

غريب الحديث:

ُمنبله :ا َّلذي يمد الرامي بالنبل ،لما ورد في رواية عند ابن ماجه« :صانعه..
والم ِم ّد به».
والرامي بهُ ،

هداية أ
الحاديث:

على تعلم فنون القتال والرماية ،ألن هذا من أكبر أنواع القوة المأمور بها
 )1الحث ٰ
لمقاتلة الكفار.

 )2ترك الرماية من المعاصي التي يأثم بها العبد ،ألنه نوع من الخذالن والضعف.

والتقوى ،فالسهم الواحد يدخل
على البر
ٰ
 )3الترغيب في التعاون بين أهل اإليمان ٰ
بسببه الجنة ثالثة.

َ
1336/52ــ وعن سلم َة ِ
على َن َف ٍر
بي ^ ٰ
بن األكوعِ رضي اهلل عنه َقالَ :م َّر ال َّن ُّ

() الحديث إسناده ضعيف.
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«ارموا َبني إسماعيل فإنَّ أ َباكم َ
كان َرامي ًا» .رواه البخاري.
َي ْن َتض ُلون ،فقالْ :

غريب الحديث:

ينتضلون :يترامون بالسهام ُّأيهم يسبق.

هداية الحديث:

على تع ُّلم الرمي ،ومدحهم بذلك ملا فيه من القوة.
ّ )1
حث ال َّن ِّ
بي ^ جماعة الصحابة ٰ

 )2استحباب اتباع خصال اآلباء المحمودة والعمل بمثلها.
سمعت َر ُس َ
1337/53ــ وعن عمرو بن َع َب َس َة رضي اهلل عنه َق َ
ول اهلل ^
ال:
ُ
عد ُل م َحر ٍ
ِ
ُ
داود ،والترمذي
رة» .رواه أبو َ
يقولَ :
«م ْن َر َم ٰى َ
بس ْهمٍ في َسبيل اهلل َف ُه َو َل ُه ْ ُ َّ
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
وقال:
ٌ
ٌ
ٍ
الَ :ق َ
فاتك رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
يحيى ُخ َريمِ ِ
ول اهلل
بن
1338/54ــ وعن أبي
ٰ
تب ُله سبع ِ
مائة ضع ٍ
َ
وقال:
ف» .روا ُه الترمذي
«م ْن أنْفق َن َف َق ًة في سبيل اهلل ُك َ
^َ :
ُ
ْ
ٌ
حسن.
حديث
ٌ

غريب الحديث:

الر ّق.
عدل محررة :مثل من حرر رقبة من ّ

هداية أ
الحاديث:

الى ،وتنوع الثواب فيه لتنشط النفوس عليه.
 )1تعظيم أجر الجهاد في سبيل اهلل ت ََع ٰ

إلى سبعمائة ضعف.
 )2النفقة في سبيل الجهاد تضاعف ٰ
ول اهلل ^َ « :ما ِمن ٍ
الَ :ق َ
1339/55ــ وعن أبي سعيد رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
عبد
باعدَ ا ُ
َ
عين َخريف ًا».
هلل
صوم َي ْوم ًا في سبيل اهلل إلاَّ َ
وج َه ُه َع ْن ال َّنا ِر َس ْب َ
َي ُ
بذلك اليوم ْ
متفق عليه.
ٌ
بي ^ َق َ
صام يوم ًا في
الَ « :م ْن َ
1340/56ــ وعن أبي أمام َة رضي اهلل عنه َع ِن ال َّن ِّ
بين السم ِ
سبيل اهلل َج َع َل ا ُ
ِ
واألرض» .روا ُه الترمذي
اء
هلل ْبي َن ُه َ
وبين ال َّنار َخ ْندَ ق ًاَ ،ك َما َ َّ َ
َ
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
وقال:
ٌ
ٌ
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غريب الحديث:

خريف ًا :الخريف فصل من فصول السنة ،والمراد بذلك َسنة.

هداية أ
الحاديث:

على قوته البدنية
 )1األجر العظيم لمن صام يوم ًا في الجهاد ،شريطة ألاَّ يؤثر ذلك ٰ
ونشاطه في القتال.
 )2مباشرة األعمال الصالحة زمن الشدة والمعارضات النفسية ،سبب لمضاعفة
الثواب والمباعدة َع ِن النار.
الَ :ق َ
1341/57ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ات
«م ْن َم َ
ول اهلل ^َ :
مات على ُشع ٍ
مسلم.
من ال ِّن َفاق» .روا ُه
نفسه بغَ ْز ٍوَ ،
بة َ
ٰ ْ
ٌ
ولم َيغْ ُز ،ولم ُي َحدِّ ْث َ
ْ

هداية الحديث:

ِ
بمراتبه المختلفة ،وعدم تحديث النفس به ،سبب لمرض القلب
 )1ترك الجهاد
بالنفاق ،وسوء الخاتمة.
 )2نية المؤمن الصادقة تقوم مقام العمل عند العجز.
وع ْن جابر رضي اهلل عنه َق َ
بي ^ في َغ َزاةَ ،ف َقال:
1342/58ــ َ
ال :ك َّنا َم َع ال َّن ِّ
ال ما ِسرتُم َم ِسير ًاَ ،وال َق َطع ُتم َو ِ
الم ِدي َن ِة َل ِر َجا ً
ادي ًا إ ّ
ال كانُوا َم َع ُك ْمَ ،ح َب َس ُه ُم
«إنَّ بِ َ
ْ ْ
ْ ْ
الم ُ
رض».
َ
ٍ
وكم في َ
رواية؛ «إلاَّ َش ُ
األ ْج ِر».روا ُه البخاري
الع ْذ ُر» .وفي
وفي روايةَ :
«ح َب َس ُه ُم ُ
رك ُ ْ
ِ
ِ
رواية ٍ
رواية جاب ٍر واللفظ له.
سلم من
من
أنس ،وروا ُه ُم ٌ

هداية الحديث:

 )1من اجتهد في القيام بالعمل الصالحُ ،ث َّم ُحبس عنه لعذر ،فإن اهلل يكتب َل ُه األجر
كام ً
ال لصدق نيته.
الى بالمؤمنين ،حيث اع ُتبرت النية الصالحة مقام العمل.
 )2بيان رحمة اهلل ت ََع ٰ
َ
وعن أبي ُموسى رضي اهلل عنه أنَّ َأ ْع َرابي ًا َأتَى ال َّنبي ^َ ،ف َق َ
يارسول اهلل،
ال:
1343/59ــ ْ
ٰ َّ
ٰ
ِ ِ
ِ ِ
الر ُج ُل ي َقاتِ ُل لِ ُي َر ٰى َمكان ُُه؟.
الر ُج ُل ُي َقات ُل ل ُي ْذ َك َرَ ،و َّ
الر ُج ُل ُي َقات ُل ل ْل َمغْ َنمِ َ ،و َّ
َّ
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ٍ
اع ًةَ ،و ُي َقاتِ ُل َح ِم َّي ًة.
وفي
رواية :ي َقاتِ ُل َش َج َ
يل اهلل ؟ َف َق َ
ُ
وفي روايةَ :و ُي َقاتِ ُل َغ َضب ًاَ ،ف َم ْن في َسبِ ِ
«م ْن َقات ََل
ال
رسول اهلل ^َ :
متفق ِ
ِ
تك َ ِ
لِ ُ
الع ْل َيا َف ُه َو في َسبِ ِ
عليه.
يل اهلل»ٌ .
ون َكل َم ُة اهللِ ه َي ُ

هداية الحديث:

الى إلعالء كلمة اهلل ُه َو الجهاد الشرعي ،وما عداه فإنه
 )1الجهاد في سبيل اهلل ت ََع ٰ
سبل الشيطان والنفس والعصبيات الجاهلية.
قتال في ُ
على العمل ولو تك َّلفه وقام به إلاَّ َإذا َك َ
الى ،وكان
 )2ال َ
ان خالص ًا هلل ت ََع ٰ
يؤجر العبد ٰ
على غير ذلك فقد أتعب نفسه ،بعمل
على طريقة السنة النبوية ،ومن عمل طاعة ٰ
ٰ
غير مأجور وال مشكور.
الَ :ق َ
وع ْن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما َق َ
ال
1344/60ــ َ
َر ُس ُ
ول اهلل ^َ « :ما ِم ْن َغا ِز َي ٍةَ ،أ ْو َس ِر َّي ٍة تَغْ ُزوَ ،ف َتغْ َن ُم َوت َْس َل ُم ،إلاَّ كانُوا َق ْد ت ََع َّج ُلوا ُث ُلثَي
ية َأو س ِري ٍة ت ِ
ِ
ِ
ٍ
ور ُه ْم» .رواه مسلم.
ُص ُ
ُخف ُق َوت َ
اب إال ت ََّم ُأ ُج ُ
ُأجو ِره ْمَ ،و َما م ْن غا ِز ْ َ َّ

هداية الحديث:

 )1الغنيمة التي يأخذها المجاهدون جزء من أجر غزوهم ،ولو ح َّلت لهم!.
ِ
ُ
تم أجره كام ً
ال.
 )2من أصيب في سبيل اهلل ،أو َسل َم ولم يأخذ من المغنم شيئ ًا ،فقد ّ
َ
ال َق َ
رج ً
يارسول اهلل ،ا ْئذنْ لي
ال:
1345/61ــ َ
وع ْن أبي أمام َة رضي اهلل عنه أنَّ ُ

الجهاد في َسبيل اهلل  .»رواه أبو
اح َة َّأمتي
ُ
سي َ
الس َي َ
في ِّ
بي ^« :إنَّ َ
احةَ ،ف َقال ال َّن ُّ
داود بإسناد جيد.

هداية الحديث:

حمى الدين،
المؤيدة يكون بالمرابطة دفاع ًا َع ْن
 )1خروج هذه األمة المنصورة
َّ
ٰ
وغزو ًا إلظهاره على الدِّ ين كله في العالمين.
على أحسن األحوال
 )2اإلسالم ّ
يغير المفاهيم الخاطئة في حياة الناس ،ويحملهم ٰ
والعادات ،أما مجرد الخروج في األرض ،من غير هدف أو مقصد شرعي ،فهو
من أعمال أهل اللهو وأهل الدنيا المتلعبين.
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بي ^
1346/62ــ َ
وع ْن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما َع ِن ال َّن ِّ

َق َ
الَ « :ق ْف ٌ
لة َكغَ ْز َوة» .رواه أبو داود بإسناد جيد.
وع ِم َن الغَ ْز ِو بعدَ َفر ِ
ثاب في
الر ُج ُ
الر ُج ُ
اغ ِه ،ومعناه :أنه ُي ُ
َْ َ
وع ،والمرادُّ :
«ال َق ْف َل ُة»ُّ :
ر ُج ِ
وع ِه بعد َفر ِ
اغ ِه ِم َن الغَ ْز ِو.
ُ
َ

هداية الحديث:

على عباده
الى ٰ
 )1من خرج للطاعة فإنه يثاب في ذهابه وإيابه ،وهذا من فضل اهلل ت ََع ٰ
المؤمنين.
على العمل الصالح فهو داخل في أجر هذا العمل.
 )2كل َما ترتب ٰ
بن يزيدَ رضي اهلل عنه َ
وعن السائِ ِ
ب ِ
ِ
لما َق ِد َم ال َّنبِ ُّي ^ ِم ْن
1347/63ــ
قالَ :
ِ ِ
ٍ
اسَ ،ف َت َلقَّي ُت ُه َم َع ِّ ِ
َغ ْز َو ِة ت َُب َ
بإسناد
الو َداعِ  .رواه أبو داود
وك َت َلقَّاه ال َّن ُ
لى َثن َّية َ
ْ
الص ْبيان َع ٰ
َص ِحيحٍ بهذا اللفظ.
ِ ِ
رسول اهلل ^ َم َع ِّ ِ
َ
البخاري َ
الو َداعِ .
قالَ :ذ َه ْب َنا ن َت َلق َّٰى
ور َواه
ُّ
َ
إلى َثن َّية َ
الص َبيان ٰ

غريب الحديث:

ثنية الوداع :الثنيةَ :ما ارتفع من األرض ،وثنية الوداع :محل قريب في المدينة النبوية،
يقع شماليها من جهة الشامُ ،سمي بالوداع ألن المسافر شما ً
ال َك َ
ودع عندها.
ان ُي ّ

هداية الحديث:

 )1استحباب استقبال المجاهدين عند رجوعهم من الجهاد ،تكريم ًا لهم ،ومشاركة
للفرح بنصر اهلل.

بي ^ ،فكان
 )2وصف الحياة اإليمانية التي عاشها المجتمع المسلم في عهد ال َّن ِّ
نصر دين اهللَ ،ح َّت ٰى النساء والصبيان يفرحون بالجهاد وأخباره ،فما
َّ
هم الجميع ُ

هو اهتمام نسائنا وأطفالنا اليوم؟

تنبيـه:

بي ^ لما
شاع بين بعض الناس أنشودة تذكر في الهجرة النبوية ،وهي :أنّ ال َّن َّ

قدم المدينة خرج النساء واألطفال ينشدون ويضربون بالدف« :طلع البدر علينا من
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ثنيات الوداع.»...

وهذه القصة ليس لها سند صحيح عند علماء السيرة والحديث.

على بطالنها؛
ُث َّم هي غير صحيحة من حيث الواقع ،والحديث الذي معنا يدل ٰ

إلى المدينة
ألن ثنية الوداع هي خارج المدينة من ناحية الشام ،والقادم من مكة ٰ
إلى الشام ،فكيف يأتيها
بي ^ عند هجرته ــ ال ّ
ــ كحال ال َّن ِّ
يمر بها إلاَّ َإذا توجه ٰ
َر ُس ُ
ول اهلل ^ وهو قادم من جهة مكة؟

بي ^ َق َ
لم َيغْ ُز ،أو
1348/64ــ َ
الَ :
«م ْن ْ
وع ْن أبي َأمام َة رضي اهلل عنه َع ِن ال َّن ِّ
قبل يو ِم القي ِ
ف غازي ًا في ِ
ٍ
بخي ٍر ،أصا َب ُه ا ُ
جه ْز غازي ًا ،أو َي ْخ ُل ْ
أهل ِه َ
امة» .رواه
ُي ِّ
هلل ب َقارعة َ ْ
َ

داود بإسناد صحيح.
أبو َ

غريب الحديث:

على
قارعة :مصيبة كبيرة ،و ُيحتمل أن معناها َما ورد في الحديث المتقدم« :مات ٰ
شعبة من النفاق».

هداية الحديث:

ٌ
والتقوى ،فالقاعدون َع ِن الجهاد
على البر
 )1المجتمع المسلم
ٰ
متعاون بمجموعه ٰ
يحمون أعراض أهل المجاهدين ،فهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعض ًا.
ّ
فيحل بها العذاب األليم،
لما تتخلف َع ِن الجهاد،
 )2بيان الوعيد الشديد لألمة َّ

الى﴿ :ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾.
بقوله ت ََع ٰ
أنس ،رضي اهلل عنه َأنَّ ال َّنبِي ^ قالِ َ :
وع ْن ٍ
ين
1349/65ــ َ
الم ْش ِر ِك َ
«جاه ُدوا ُ
َّ
بِ َأموالِ ُكم َو َأن ُْف ِس ُكم َو َأ ِ
لس َنتِ ُكم» .روا ُه أبو داود بإسناد صحيحٍ .
ْ َ
ْ

هداية الحديث:

الى بعباده،
 )1تنوع أبواب الجهاد بالمال ،والنفس ،واللسان ،وهذا من رحمة اهلل ت ََع ٰ
ٌّ
فـكــل يجاهد بما يستطيعه.
 )2الدفاع َع ِن اإلسالم ونصرة الدِّ ين ،ولو بالكلمة الصادقة ،والرأي السديد ،نوع
من الجهاد في سبيل اهلل ،وخاصة :لما كثر الناعقون اليوم ضد اإلسالم وأهله،
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ورموهم بالفظائع واأللقاب المن ّفرة.

إلى الناس أجمعين ،ال ينزل
 )3من فقه الجهاد :أن يعلم العبد أن إبالغ السنة النبوية ٰ
إلى الكفار المحاربين.
رتبة عن إبالغ السهام ٰ

وع ْن أبي َعمرو ـ ويقال :أبو َحكيم ـ ال ُّنع َم ِ
ان ِ
بن ُم َق ِّر ٍن رضي اهلل
 1350/66ــ َ
ْ
ْ
ول اهلل ^ ،إ َذا لم ي ْ ِ
القتال َح َّتى ُتز َ
َ
هدت َر ُس َ
عنه َق َ
ول
أخ َر
أو ِل ال َّنها ِر َّ
الَ :ش ُ
ْ ُ
قاتل م ْن َّ
ٰ
َ
ٌ
حديث
وينزل ال َّن ْص ُر .رواه أبو داود ،والترمذي ،وقال:
ياح،
مس،
َّ
الر ُ
َّ
الش ُ
وتهب ِّ
صحيح.
حسن
ٌ
ٌ

هداية الحديث:

ُ )1يستحب اختيار األوقات المناسبة للقتال ،لتكون النفوس في كمال النشاط والقوة.

إلى ما بعد
 )2من هدي ال َّن ِّ
بي ^ القتال أول النهار ،فهو أبلغ إغارة ،أو تأخير القتال ٰ
الزوال.

الَ :ق َ
وع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
تتم َّنوا
 1351/67ــ َ
ول اهلل ^« :ال َ
هلل ا ْلع ِ
ِ
اصبِ ُروا» .متفق عليه.
اف َي َة ،فإذا َل ِقي ُت ُم ُ
أس َأ ُلوا ا َ َ
ل َقا َء َ
وهم َف ْ
الع ُد ِّوَ ،و ْ

هداية الحديث:

 )1وصية أهل اإليمان أال يتمنوا البالء ،بل يسألوا اهلل العافية.
َ )2إذا لقي المسلمون أعداء اهلل وجب عليهم الثبات والصبر والمصابرة.

 )3العافية َم َع اإليمان أحسن َما ُيعطاه المؤمن.
بي ^ َق َ
«الح ْر ُب َخ ْد ٌ
عة».
1352/68ــ وعنه َ
الَ :
وع ْن جابر رضي اهلل عنهما أنَّ ال َّن ِّ
متفق عليه.
ٌ

هداية الحديث:

 )1الترغيب في مخادعة الكفار في الحروب ،لإليقاع بهم ومفاجأتهم بالغارة أو
الكمين ونحوه.
 )2اإلسالم دين المسامحة والرحمة ،وهو دين القوة والملحمة ،ولكل مقام َما يناسبه.

باب بيان جماعة من ال�شهداء
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 235ــ باب بيان جماعة من ال�شهداء في ثواب آ
الخرة
ويغ�سلون وي�صلى عليهم بخالف القتيل في حرب الكفار
فائـدة:

الشهداء في هذا الباب هم شهداء في أحكام اآلخرة ،أما في أحكام الدنيا فليس

الى لهذه األمة أن ألحق
لهم حكم الشهيد المقتول في المعركة ،لكن من كرم اهلل ت ََع ٰ
بثواب الشهيد في اآلخرة أصناف ًا من الشهداء اآلتي ذكرهم في األحاديث.
الَ :ق َ
1353/1ــ َع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
داء
ول اهلل ^ُّ :
«الش َه ُ
ُ
الم ْط ُع ُ
هيد في سبيل اهلل».
ريق،
ون،
اله ْدمَِّ ،
والمبطون ،والغَ ُ
والش ُ
وصاحب َ
ُ
َخ ْم َس ٌةَ :

متفق عليه.

قالَ :
وعنه َ
الش َهدَ ا َء ِف ُ
ُ
رسول اهلل ^« :ما ت َُع ُّد َ
يك ْم ؟» قا ُلوا:
قال
 1354/2ــ
ون ُّ
ُ
يا َر ُس َ
يل اهللِ َف ُه َو َش ِهيدٌ  .قال« :إنَّ ُش َهدا َء ُأ َّمتِي إذ ًا َل َق ِل ٌ
ول اهللَ ،م ْن ُقتِ َل في َسبِ ِ
يل»
ول اهلل ؟ َ
قا ُلواَ :ف َم ْن ُه ْم َيا َر ُس َ
قالَ « :م ْن ُقتِ َل في َسبِ ِ
ات في
يل اهلل َف ُه َو َش ِهيدٌ َ ،و َم ْن َم َ
اع ِ
ات في ّ
َسبِ ِ
الب ْط ِن َف ُه َو
ون فهو َش ِهيدٌ َ ،و َم ْن َم َ
يل اهلل َف ُهو َش ِهيدٌ َ ،و َم ْن َم َ
الط ُ
ات في َ
لم.
َش ِهيدٌ َ ،والغَ ِر ُ
يق ش ِهيدٌ » .روا ُه ُم ْس ٌ

غريب الحديث:

المطعون :من مات بالطاعون ،وهو مرض فتاك م ٍ
عد.
ُ
المبطون :ا َّلذي أصابه داء البطن.

هداية أ
الحاديث:

تعالى هذه األمة المحمدية ،حين بارك في أصناف شهدائها ليعظم
 )1إكرام اهلل
ٰ
أجرها.

إلى الجهاد،
 )2من خرج يريد وجه اهلل
تعالى بهجرة في سبيله ،أو مات في طريقه ٰ
ٰ
فهو من الشهداء في أحكام اآلخرة.
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تنبيـه:

المذكورون في الحديث ال ُيراد حصر العدد بهم ،بل هناك شهداء آخرون؛
الس ّل ،ونحوهم مما
كالمرأة تموت في نفاسها ،والميت بالحرق ،والميت بداء ّ

صحت فيهم الروايات النبوية.

الَ :ق َ
وع ْن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل
 1355/3ــ َ
«م ْن ُق َ
تل ُد َ
متفق عليه.
ون َمالِ ِه َف ُه َو شهيدٌ »ٌ .
^َ :

ِ
الع َش َر ِة
1356/4ــ َ
وع ْن أبي األعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل ،أحد َ
الم ْش ُه ِ
سمعت َر ُس َ
بالج َّنة رضي اهلل عنهمَ ،ق َ
«م ْن ُقتِ َل
ال:
ُ
ود َل ُه ْم َ
ول اهلل^ يقولَ :
َ
ون َد ِم ِه َف ُه َو َش ِهيدٌ َ ،و َم ْن ُقتِ َل ُد َ
ون مالِ ِه َف ُه َو َش ِهيدٌ َ ،و َم ْن ُقتِ َل ُد َ
ُد َ
ون ِدينِ ِه َف ُه َو َش ِهيدٌ ،
َو َم ْن ُقتِ َل ُد َ
ون َأ ْه ِل ِه َف ُه َو ش ِهيدٌ ».
ٌ
صحيح .
حسن
حديث
داود ،والترمذي وقال:
روا ُه أبو َ
ٌ
ٌ
ِ
َ
رسول اهلل ^،
إلى
1357/5ــ
ْ
وعن أبي ُه َرير َة رضي اهلل عنه قالَ :جا َء َر ُج ٌل ٰ
يد َأ ْخ َذ َمالي؟ َ
َ
َف َق َ
قالَ « :فال ت ُْع ِط ِه َما َل َك»
ال :يا
ت إنْ َجا َء َر ُج ٌل ُي ِر ُ
رسول اهللَ ،أ َر َأ ْي َ
قالَ :أ َر َأ ْي َت إنْ َق َت َلني ؟ َ
ت إنْ َقا َت َلني؟ قالَ « :قاتِ ْل ُه» َ
ْت َش ِهيدٌ » قال:
قالَ « :ف َأن َ
قالَ :أ َر َأ ْي َ
َأ َر َأ ْي َت إنْ َق َت ْل ُت ُه؟ َ
مسلم.
«ه َو في ال َّنا ِر» .روا ُه
قالُ :
ٌ

هداية أ
الحاديث:

 )1حرمة مال المسلم ودمه وعرضه ،فالمدافع َع ْن ذلك إن مات فهو شهيد.
فد ٰى بالنفس دفاع ًا َع ْن ُه ،ومن مات دون دينه فهو شهيد ،فأين المسلمون
 )2الدين ُي َّ
ترى الدين عند بعضهم كرخيص من متاع الدنيا ال قيمة َل ُه؟!.
اليوم؟ ٰ
 )3وجوب التدرج في دفع المعتدي عليك ،و ْليكن الهم في دفعه ال في قتله ،لكنه
َإذا َما اندفع إلاَّ بالقتل فإن الشارع أذن بقتله.

 )4الشريعة جاءت لحفظ الضروريات الخمس ،والدفاع عنها ،وهي :الدِّ ين،
والنفس ،والعقل ،والعرض ،والمال.
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 236ــ باب ف�ضل العتق
َ
الى﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ [البلد:
َقال اهلل ت ََع ٰ

11ــ.]13

هداية آ
اليات:

 )1الترغيب في تحرير الرقبة المملوكة ،ابتغاء وجه اهلل  ،فهو من العبادات الشاقة
إخراج المملوك المحبوب للنفس.
على النفوس ،ألن فيه
َ
ٰ

َ
 )2من سمحت نفسه بالصدقة فإنه ممن اقتحم العقبةَّ ،
الى:
وزك ٰى نفسه ،وقد َقال ت ََع ٰ
﴿ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾.

فائــدة:

وأما العتق ،فهو :التفرد
فك الرقبةُ ،ه َو :المساهمة في تحريرها َم َع شخص آخرّ ،
يفصل ذلك وفيه قوله ^َ :
«أ ِ
عتق ال َّن َس َم َة ،و ُف َّك
الكامل بتحرير رقبة ،لورود حديث ِّ
بع ِ
تنفرد ِ
عتق ال ّن ِ
يارسول اهللِ َ ،أ َو َل ْي َس َتا واحدةً؟ َق َ
َ
تقها،
الرقب َة» فقال:
سمة أنْ
ال« :ال ،إنّ َ
َ
ّ
تعين في ِ
وفك الر ِ
عتقها» رواه أحمد ،وذكره ابن كثير في تفسيره لآلية.
قبة أنْ
َ
َّ ّ

الَ :ق َ
1358/1ــ َع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال لي َر ُس ُ
أع َتقَ
ول اهلل ^َ « :م ْن ْ
أع َتقَ ا ُ
هلل ُ
متفق
منه من ال َّنارَ ،ح َّت ٰى َف ْر َج ُه ب َف ْر ِج ِه»ٌ .
منه ُعضو ًا ُ
بك ِّل ُع ْض ٍو ُ
َر َق َب ًة مسلم ًة ْ
عليه.

هداية الحديث:

على الطاعنين في نظام الرق في
 )1ترغيب اإلسالم في إعتاق الرقاب ،وفي هذا ّ
رد ٰ
اإلسالم ،والذين يتهمون اإلسالم بالظلم في االسترقاق.

الى أعظم.
 )2الجزاء من جنس العمل ،وفضل اهلل ت ََع ٰ

 )3الترغيب في كون الرقبة المع َتقة سليمة العيوب ،ليحصل استيعاب األجر كام ً
ال،
الى ،يأتي بالخير من جميع
على فضل اهلل ت ََع ٰ
وهذا ُه َو شأن المؤمن؛ الحريص ٰ
أبوابه تام ًا غير منقوص.
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َ
ذر رضي اهلل عنه َق َ
األعمال
أي
قلت:
الُ :
1359/2ــ َ
يارسول اهللُّ ،
وع ْن أبي ٍّ
َ

والجه ُاد في َسبيل اهلل» َق َ
ْض ُل؟ َق َ
ُ
الرقاب أف َ
أف َ
ْض ُل؟
«اإليمان باهلل،
ال:
الُ :ق ُ
لتُّ :
َ
أي ِّ
َق َ
متفق عليه.
لها ،وأكْ ث َُر َها َث َمن ًا»ٌ .
أه َ
ال« :أ ْن َف ُسها عندَ ْ

هداية الحديث:

 )1عتق الرقاب النفيسة والغالية من أفضل األعمال عند اهلل سبحانه ،ألن ذلك ال
الى.
يكون إلاَّ من عبد صادق اإليمانُ ،يخرج َّ
أحب َما لديه لمرضاة ر ِّبه ت ََع ٰ
الش ّح والبخل.
 )2إن إخراج َما تهواه األنفس سبيل لتزكية النفوس ،وتطهيرها من ّ
فائـدة نفيسة:

أسوق خالصة جامعة في (نظام الرق في اإلسالم) مستفادة من كالم العلاَّ مة

تعالى ــ في كتابه (أصول النظام
الطاهر بن عاشور (ت 1393هـ) ،قال ــ رحمه اهلل
ٰ

االجتماعي)« :إن شريعة اإلسالم جاءت وحكم االسترقاق عريق في نظام األمم

وفي تمدنهم ،ومتسلسل مع تاريخ حضارتهم ...فلو شرع اإلسالم إبطال االسترقاق
على الذين انضووا تحت شرعه اضطراب ًا عظيم ًا في المسلمين ،ومن
دفعة ألدخل ٰ
حولهم من األمم ذات العالئق بالمسلمين ...فسلك لذلك طريقة التدريج المناسب
للفطرة ...فأبطل اإلسالم أسباب االسترقاق االختيارية واالضطرارية ،ولم ُي ِ
بق إال
سبب ًا واحد ًا وهو األسر مع الكفر في حرب المسلمين والكافرين ...وعمد اإلسالم

إلى تكثير أسباب العتق ...ومن استقراء تصرفات الشريعة في أحوال الرقيق وعتقهم
ٌ
شريعة
اإلسالم
متشوف للحرية ،فلم تسبق
استخلص الفقهاء قاعدة أن :الشارع
َ
ّ
دينية وال وضعية أقامت حقوق ًا للعبيد ،وحماية لهم من األضرار ،بمقدار ما أقامت

لهم الشريعة اإلسالمية».

إلى طريق الجمع بين مقصديه
وقال أيض ًا في كتابه (المقاصد)« :فنظر اإلسالم ٰ

ــ نشر الحرية ،وحفظ نظام العالم ــ بأن سلط عوامل الحرية على عوامل العبودية،
مقاومة لها بتقليلها ،وعالج ًا للباقي منها» .ثم ساق تفصي ً
ال يحسن االطالع عليه.

الح�سان �إىل اململوك
باب ف�ضل إ
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 237ــ باب ف�ضل إ
َ
الى﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
َقال اهلل ت ََع ٰ

ﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ [النساء.]36 :

هداية آ
الية:

إلى ملك اليمين ،وهو العبد المملوك عند سيده ،فيحسن إليه
 )1األمر باإلحسان ٰ
بالقول والفعل في جلب المصلحة له ،ودفع المضرة عنه.

على السيد ،فمن ّأداه فقد قام بجزء من
إلى المملوك من الحق الواجب ٰ
 )2اإلحسان ٰ
الى.
عبوديته هلل ت ََع ٰ

بن سو ٍ
يد َق َ
رأيت أبا َذ ٍّر رضي اهلل عنه وعليه ُح َّل ٌة،
الُ :
1360/1ــ َ
وع ِن َ
الم ْع ُرو ِر ِ ُ َ
وعلى ُغ ِ
ال على َع ْه ِد َر ُس ِ
الم ِه مث ُل َها ،فسأ ْل ُت ُه َع ْن َ
ول اهلل ^،
ذلكَ ،ف َذ َك َر أن َُّه َّ
ساب ُ
رج ً ٰ
ٰ
ِ
َّك امرؤٌ َ
بي ^« :إن َ
وخ َو ُل ُك ْمَ ،ج َع َل ُهم
فيك
جاهلي ٌةُ ،ه ْم إخوان ُُكم َ
َّ
َّ
فعي َر ُه بأ ِّمهَ ،ف َقال ال َّن ُّ
ا ُ
ُ
مما ُ
أيديك ْمَ ،ف َم ْن َك َ
يلبس،
أخو ُه
تحت
هلل
ان ُ
َ
َ
بس ُه َّ
طعم ُه َّ
تحت َيده َف ْل ُي ْ
مما ُ
يأك ُلَ ،و ْل ُي ْل ْ
متفق ِ
عليه.
وهم عليه»ٌ .
وهم فأعي ُن ُ
غلب ُهم ،فإن َك َّل ْف ُت ُم ُ
وال ت َُك ِّل ُف ُ
وه ْم َما َي ُ

غريب الحديث:

َ
ُسمى حلة إلاَّ للثوبين مع ًا.
الحلة :ثوب ل ُه بطانة مكونة من إزار ورداء ،وال ت ٰ
فيك جاهلية :خلق وخصلة من خصال أهل الجاهلية.

خولكم :خدمكم ومن يقومون بشأنكم.

هداية الحديث:

 )1النهي الشديد َع ْن مشابهة أهل الجاهلية َح َّت ٰى بمجرد األلفاظ ،بل شأن المؤمن
بي عليه أفضل
أن تكون َل ُه شخصية منصبغة بمنهج القرآن الكريم ،وهدي ال َّن ِّ
الصالة وأتم التسليم.
إلى المملوك؛ بإطعامه وكسوته،
على اإلحسان ٰ
 )2بيان هدي اإلسالم في الحث ٰ
وعدم تكليفه َما ال يطيق ،وهذا من منطلق منهج الرحمة في الشريعة ،فأحرار
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الح�سان �إىل اململوك
باب ف�ضل إ

اليوم في البالد الظالمة ،يتم َّن ْون حياة العبيد في النظام اإلسالمي العادل!.

 )3فضيلة للصحابي أبي ذر رضي اهلل عنه في استجابته ألمر الرسول ^ ،فقد حرص
إلى مملوكه.
على أن يك ّفر َع ْن خطئه باإلحسان ٰ
ٰ

بي ^ َق َ
الَ :
أحدَ ُك ْم
 1361/2ــ َ
أتى َ
وع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َع ِن ال َّن ِّ
«إذا ٰ
َخادم ُه َ ِ ِ
لس ُه َم َع ُهَ ،ف ْل ُيناو ْل ُه ُلق َْم ًة أو ُلق َْم َت ْين ،أو ُأك َل ًة أو ُأك َل َت ْين ،فإن َُّه
ُ
بط َعامه ،فإنْ َل ْم ُي ْج ْ
عالج ُه» .رواه البخاري.
ولي
َ
َ
هي ال ُّل ُ
قمة.
«األك َل ُة» بضم الهمزةَ :

غريب الحديث:

ولي عالجه :تجهيزه وتحضيره.

هداية الحديث:

على التواضع مع عموم المؤمنينَ ،ح َّت ٰى َم َع الخادم ،وهذا من هدي
 )1الحث ٰ
اإلسالم الشامل.
ِ
وتطييب خاط ِر الضعفاء ،من هدي النبوة ،فالمملوك
النفوس المنكسرة،
جبر
َ
 )2إن َ
أعده لسيده ،فأمرت الشريعة بجبر نفوسهم
تطمع نفسه للطعام أو الشراب الذي ّ
المنكسرة.

 )3الترغيب في بذل األسباب في تزكية المسلم نفسه ،واحترام من دونه في المنزلة،
ألن هذا يبعد عنه أثر التكبر والترفع الذي يحرم صاحبه من دخول الجنة .

فائدة:

وردت رواية للحديث المتقدم في (صحيح مسلم) ،فيها تقييد ذلك اإلطعام:
«لقمة أو لقمتين» فيما إذا كان الطعام قلي ً
ال ،وهي قوله ^« :فإن كان الطعام مشفوه ًا
قلي ً
ومعنى مشفوه ًا :أي كثرت عليه الشفاه.
ال ،فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين»
ٰ

ومقتضى ذلك أن الطعام إذا كان كثير ًا؛ فإما أن يجلسه معه ،وإما أن يجعل حظه
ٰ
إلى
منه كثير ًا .وقد امتثل الصحابة رضي اهلل عنهم َعهدَ نبيهم ^ في اإلحسان ٰ

الح�سان �إىل اململوك
باب ف�ضل إ
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ٍ
حال مخصوص ،كأن يكون
واقع
مماليكهم ،وما حدث في بعض الوقائع ،فله
ُ
ناتج ًا عن الفقر وقلة الطعام ،ولذلك قال صفوان بن أمية لعمر رضي اهلل عنهما:

«أماواهلل ما نرغب عنهم ،ولكنا نستأثر عليهم ،ال نجد واهلل من الطعام الطيب ما

نأكل ونطعمهم».

فما يحدث اليوم من بعض الناس ،تجده يأنف من مجالسة خادمه ،أو اإلحسان
إليه قو ً
ال وفع ً
ال ،فإنه من أثارة الكبر في النفوس.
َ ِ
َ
سر ُمهان
خرجت
متى
فاحذر
عليكُ ،ك َ
ْ
سرت َك َ
كمائن نفس َك الالتي ٰ
فائـدة:
«من مظاهر اإلحسان في تشريع اإلسالم المتعلق بـ (نظام الرق) أنه التفت إلى

عالج الرق ...بروافع ترفع ضرر الرق ،وذلك بتقليله عن طريق تكثير أسباب رفعه،

وبتخفيف آثار حالته ،وذلك بتعديل تصرف المالكين في عبيدهم.

فمن األول ،وهو تكثير أسباب رفعه :جعل مصارف الزكاة في شراء العبيد

وعتقهم ...وجعل العتق من وجوه الكفارات الواجبة في قتل الخطأ ...وأمره
بمكاتبة العبيد إن طلبوا المكاتبة ...ومن أعتق جزء ًا له في عبد ُق ِّو َم عليه نصيب
العبد ك ُّله ،ومن أولد أمته صارت كالحرة ...والترغيب في عتق
وع َتق
ُ
شريكه فدفعه َ
أقوى...
العبيد ...وكان الترغيب في عتق من يتنافس فيه
ٰ

على العبيد في الخدمة..
ومن الثاني :وهو تخفيف آثار حالته :النهي عن التشديد ٰ

ونهى عن ضربهم الضرب الخارج عن الحد
واألمر بكفاية مؤنتهم وكسوتهم...
ٰ
ِ
استقراء هاته التصرفات ونحوها
الالزم ،فإذا مثَّل الرجل بعبده ُعتق عليه ...فمن
حصل لنا العلم بأن الشريعة قاصدة بث الحرية» ا .هـ ملخص ًا من كالم العالمة

تعالى ــ في كتابه( :مقاصد الشريعة اإلسالمية).
الطاهر بن عاشور ــ رحمه اهلل
ٰ
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 238ــ باب ف�ضل المملوك ا َّلذي ي�ؤدي حق اهلل وحق مواليه
ول اهلل ^ َق َ
مر رضي اهلل عنهما أنَّ َر ُس َ
 1362/1ــ َع ْن ِ
الع ْبدَ إ َذا
ال« :إنَّ َ
ابن ُع َ
ن ََصح لسي ِد ِه ،وأحس َن عبا َد َة اهلل ،ف َل ُه أجر ُه مرتَين» .م َّت َف ٌق ِ
عليه.
ُ
ْ َ
َ ِّ
ُ َّ ْ
الَ :ق َ
وع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^« :ل ْل َع ْب ِد
 1363/2ــ َ
ِ
ِ
الجهاد في سبيل اهلل
نفس أبي ُه َر ْي َر َة بيده ،لوال
ُ
الم ْصلحِ ْ
َ
الم ْم ُلوك ُ
أج َران» وا َّلذي ُ
وك .م َّت َف ٌق ِ
عليه.
ببت أن
َ
ألح ُ
َ
مم ُل ٌ ُ
وبر أ ِّميْ ،
أموت وأنا ْ
والح ُّج ُّ
الَ :ق َ
وع ْن أبي موسى األشعري رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^:
1364/3ــ َ
ٰ
صيحة
«ل ْل َم ْم ُلوك ا َّلذي ُي
حسن َ
سيده ا َّلذي عليه َ
ُ
من الحقِّ وال َّن َ
إلى ِّ
عباد َة ر ِّبه ،و ُيؤ ِّدي ٰ
َّ ِ
البخاري.
أجران» .روا ُه
ُّ
والطاعةَ ،

هداية أ
الحاديث:

 )1المملوك َإذا أحسن عبادة ر ِّبه ،وأصلح ونصح في خدمه سيدهَ ،ك َ
ان َل ُه أجران،
الىَ ،ح َّت ٰى
وهذا نوع من تكريم الشريعة للعبد المملوك ،ورفع لمقام عبوديته هلل ت ََع ٰ
يعظم أجره.
 )2العبد راعٍ في مال سيده ،وهو مسؤول َع ْن ُهَ ،ف ْل ِ
يتق ُّ
كل امرئ فيما ُه َو مسؤول
َع ْن ُه.

فائدة:

«معنى هذا الحديث عندي؛
تعالى ــ:
قال اإلمام الحافظ ابن عبد البر ــ رحمه اهلل
ٰ
ٰ

أن العبد لما اجتمع عليه أمران واجبان :طاعة ربه في العبادات ،وطاعة سيده في
المعروف ،فقام بهما جميع ًا ،كان له ضعف أجر الحر المطيع لطاعته ،ألنه قد ساواه

في طاعة اهلل ،وفضل عليه بطاعة من أمره اهلل بطاعته ــ وهو سيده ــ».

وقال الحافظ ابن حجر« :والذي يظهر أن مزيد الفضل للعبد الموصوف بالصفة

الرق»( .فتح الباري شرح صحيح البخاري).
لما يدخل عليه من مشقة ّ

باب ف�ضل اململوك الذي ي�ؤدي حق الله وحق مواليه

815

الَ :ق َ
وعنه َق َ
ال َر ُس ُ
ٌ
ٌ
رجل من أهل
أج َران؛
ول اهلل ^:
1365/3ــ
ُ
«ثالثة ُله ْم ْ
ٍ
الم ْم ُل ُ
وح َّق َم َواليه،
الكتاب آ َم َن ب َن ِّبيه وآ َم َن
وك إ َذا َّأد ٰى َّ
حق اهلل َ
بمحمد ^َ ،
والع ْب ُد َ
َّ
َت َل ُه ٌ
أع َت َق َها
ور ُج ٌل كان ْ
أمةَّ ،
ليمهاُ ،ث َّم ْ
َ
َأديبها ،وع َّل َمها ْ
فأح َس َن ت َْع َ
فأد َب َها َف َ
أحس َن ت َ
َف َت َزو َجها ،ف َل ُه أجران» .م َّت َف ٌق ِ
عليه.
ُ
َّ
َ

هداية الحديث:

تام ْين مأمور بهما شرع ًا.
 )1سماحة الشريعة في تضعيف أجر من قام بعم َل ْين َّ

تعليم أهل بيته ،وإحسان صحبتهم وتربيتهم ،ألن االهتمام بالحرائر
 )2من فقه العبد:
ُ
أولى من االهتمام باألمة المملوكة.
ٰ

فائدة:

معنى الحديث
تعالى ــ في توجيه
قال العلاَّ مة الطاهر بن عاشور ــ رحمه اهلل
ٰ
ٰ

المتقدم:

«وأحسب أن من حكمة هذا أن من كان من العبيد بهذا الوصف يكون بقاؤه في
ال النتفاع المجتمع به انتفاع ًا كام ً
الرق تعطي ً
ال ،ويكون إدخاله في صنف األحرار
أفيد لهم»( .مقاصد الشريعة اإلسالمية).
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 239ــ باب ف�ضل العبادة في الهرج
وهو االختالط والفتن ونحوها
الَ :ق َ
 1366/1ــ َع ْن معقل بن يسار رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^« :العبا َد ُة
ٍ
لم.
اله ْرجِ
في َ
ْ
إلي» .روا ُه ُم ْس ٌ
كهج َرة َّ

هداية الحديث:

وعلى
بي ^ سبب عظيم للسالمة من الفتن،
على هدي ال َّن ِّ
ٰ
 )1لزوم مقام العبودية ٰ
قدر قيام العبد بالعبودية تكون كفاية اهلل له ﴿ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾.
بي ^.
إلى ال َّن ِّ
 )2تفضيل العبادة زمن االختالط والفتن ،فهي تعدل أجر الهجرة ٰ

الى باإليمان
إلى اهلل ت ََع ٰ
 )3الهجرة مطلوبة في كل زمان ومكان؛ وذلك بالهجرة ٰ
إلى الرسول ^ بلزوم المتابعة لهديه الكامل.
الصادق ،والهجرة ٰ

فائــدة:

تعالى ــ:
قال النووي ــ رحمه اهلل
ٰ

«سبب كثرة فضل العبادة في الهرج أن الناس يغفلون ويشتغلون عنها وال يتفرغ

لها إال األفراد»( .شرح صحيح مسلم).
تعالى ــ :
وقال القرطبي ــ رحمه اهلل
ٰ

«المتمسك في ذلك الوقت بالعبادة ،والمنقطع إليها ،المنعزل عن الناس ،أجره

فر بدينه ممن يصده
إلى النبي ^  ،ألنه ناسبه من حيث أن المهاجر َّ
كأجر المهاجر ٰ
إلى
عنه ،لالعتصام بالنبي ^ ،وكذا هذا المنقطع للعبادة ،فر من الناس بدينهٰ ،
إلى ربه ،و َف َّر من جميع خلقه» ا هـ.
االعتصام بعبادة ربه ،فهو في الحقيقة قد هاجر ٰ
تعالى ــ في كتابه( :تطريز رياض
نقله عنه الشيخ فيصل المبارك ــ رحمه اهلل
ٰ
الصالحين).

باب ف�ضل ال�سماحة يف البيع وال�رشاء
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 240ــ باب ف�ضل ال�سماحة في البيع وال�شراء أ
والخذ والعطاء وح�سن
الق�ضاء والتقا�ضي و�إرجاح المكيال والميزان والنهي َع ْن التطفيف
ِ
�سر والو�ضع َع ْن ُه
وف�ضل �إنظا ُر
الم ْع َ
المو�سر ُ

َ
َ
الى:
الى﴿ :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ﴾ [البقرة ، ]215 :و َقال اهلل ت ََع ٰ
َقال اهلل ت ََع ٰ

﴿ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾

الى﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
[هود ، ]85 :وقال ت ََع ٰ

ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﴾ [المطففين1 :ــ .] 6

هداية آ
اليات:

عطى عليه العبد
على السماحة في البيع والشراء ،فهذا من الخير ا َّلذي ُي ٰ
 )1الحث ٰ
أفضل الجزاء.
 )2التهديد والوعيد للمط ِّففين؛ الذين يطلبون الزيادة فيما يتعاملون به لصالحهم،
وينقصون ما هو صالح الناس.

 )3إن األمر بالعدل في التعامل بالبيع والشراء هو وصية األنبياء عليهم الصالة
والسالم ُ
أل َم ِمهم.

رج ً
بي ^ َي َت َق َ
اضا ُه ،فأغْ َل َظ
1367/1ــ َ
وع ْن أبي هرير َة رضي اهلل عنه أنَّ ُ
أتى ال َّن ِّ
ال ٰ
ال» ُث َّم َق َ
الح ِّق َم َقا ً
ال:
َل ُهَ ،ف َه َّم به أصحا ُب ُهَ ،ف َقال َر ُسول اهلل ^ُ :
«دعو ُه ،فإنَّ َ
لصاحب َ
َجد إلاَّ ْأمث ََل من ِس ِّنهَ ،ق َ
َ
ُ
«أع ُطو ُه س ّن ًا َ
«أعطو ُه ،فإنَّ
ال:
مثل ِس ِّنه» قالوا:
يارسول اهلل ال ن ُ
ْ
أح َس ُن ُك ْم َق َضا ًء» .متفق عليه.
َخ ْي َر ُك ْم ْ

غريب الحديث:

يتقاضاه :يطلب قضاء دينه.
أمثل :أحسن حا ً
ال.

هداية الحديث:

األذى منه ،فإن لصاحب
بي ^ َم َع صاحب الحق ،واحتمال
ٰ
 )1بيان حسن تعامل ال َّن ِّ
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الحق مقا ً
ال.
إلى الهدي النبوي في اإلحسان لصاحب الدين عند القضاء ،فمن زاد
 )2اإلرشاد ٰ
في مقدار وفاء دينه دون شرط مسبق َك َ
ان هذا من حسن القضاء.
على أذية الناس ،وخاصة مع البعيدين َع ِن األدب
 )3من أصول التعامل :الصبر ٰ
أذى الناس.
والخلق الحسن،
على َما يجده من ٰ
فعلى المسلم الداعية أن يصبر ٰ
ٰ
حم ا ُ
ول اهلل ^ َق َ
وع ْن جابر رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
هلل َر ُج ً
ال
1368/2ــ َ
الَ :
«ر َ

اش َت َر ٰىَ ،
َس ْمح ًا َإذا باع ،وإذا ْ
وإذا ا ْق َت َض ٰى».رواه البخاري.

هداية الحديث:

الى.
 )1السماحة في البيع والشراء سبب لنيل العبد رحمة اهلل ت ََع ٰ
على العفو َع ِن الناس في بيعهم وشرائهم ،وعدم التضييق في التعامالت المالية.
 )2الحث ٰ

سمعت َر ُس َ
قتاد َة رضي اهلل عنه َق َ
ول اهلل ^ ُيق ُ
ول:
ال:
ُ
وع ْن أبي َ
1369/3ــ َ
ِ
ِ
«م ْن َس َّر ُه أن ُي ْن ِّج َي ُه ا ُ
هلل ِمن ُك َر ِ
أو َي َض ْع َع ْن ُه» .روا ُه
َ
س َع ْن ُم ْعس ٍر ْ
ب يو ِم القيامة ،ف ْل ُي َن ِّف ْ

مسلم.
ٌ

غريب الحديث:

يضع َع ْن ُه :يعفيه من الدين ويسامحه.

هداية الحديث:

فرج اهلل َع ْن ُه من كرب
فرج كربة أخيه في الدنياّ ،
 )1الجزاء من جنس العمل؛ فمن ّ
يوم القيامة.
على المسامحة في وفاء الدين ،بالتخفيف أو العفو الكامل.
 )2الحث ٰ
ول اهلل ^ َق َ
وع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
الَ :
«ك َ
رج ٌل
1370/4ــ َ
ان ُ
او ْز َع ْن ُهَ ،ل َع َّل ا َ
وكان ُيق ُ
َ
اوزَ ع َّنا،
اس،
ُي ُ
هلل أنْ َي َت َج َ
ول لف َتا ُهَ :إذا أت َْي َت ُم ْع ِسر ًا َف َت َج َ
داين ال َّن َ
اوزَ َع ْن ُه» .م َّت َف ٌق ِ
َف َلقي ا َ
عليه.
هلل َف َت َج َ
ُ
َ

الَ :ق َ
ري رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^:
الب ْد ِّ
 1371/5ــ َ
وع ْن أبي مسعود َ
ُ
شيء ،إلاَّ أن َُّه َك َ
مم ْن َك َ
من َ
خالط
ان ُي
الخ ْير
«ح
ان َق ْب َل ُك ْمَ ،ف َل ْم ُي ْ
وجد َل ُه َ
َ
ٌ
ُ
وسب َر ُج ٌل َّ
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الم ْع ِسرَ .ق َ
َ
َ
نحن
وكان ُموسر ًا،
اس،
ال اهلل ُ :
غلمان َُه أنْ َي َت َج َ
وكان ُ
ال َّن َ
يأم ُر َ
اوزُ وا َع ْن ُ
اوزُ وا َع ْن ُه» .روا ُه مسلم.
ُّ
أحق بذلك ُ
منه ،ت ََج َ

«أتِي ا ُ ٍ
من عب ِ
وع ْن ُحذيف َة رضي اهلل عنه َق َ ُ
اد ِه آتا ُه ا ُ
هلل َما ً
ال،
 1372/6ــ َ
هلل َبع ْبد ْ َ
الَ :
ال :وال َي ْك ُت ُمون ا َ
هلل َحديث ًاَ ،ق َ
الدن َْيا؟ َق َ
آتي َتني ما َل َك،
َف َقال َل ُه :ماذا َعم ْل َت في ُّ
ال :يا ِّ
رب ْ
الجوازُ َ ،ف ُك ْن ُت أتَيسر على الم ِ
وسرِ ُ ،
ُ
سر،
أبايع ال َّن َ
فك ْن ُت ُ
اس ،وكان من ُخ ُلقي َ َ
وأنْظ ُر ُ
َ َّ ُ ٰ ُ
الم ْع َ
أحق َ
بن َعامر وأ ُبو
الى« :أنا ُّ
اوزُ وا َع ْن َع ْبدي»َ ،ف َقال ُعق َْب ُة ُ
بذا م ْن َك ،ت ََج َ
َف َقال اهلل ت ََع ٰ
األنصاري رضي اهلل عنهماَ :
مسلم.
في َر ُسول اهلل ^ .روا ُه
مسعود
ُّ
هك َذا َسمعنا ُه ْ
ٌ
من ِّ

هداية أ
الحاديث:

ِ
على المعسر
 )1فضيلة تأخير المعسر ،وهو واجب ،وال يحل لصاحب الحق أن ُيل َّح ٰ
في القضاء.

 )2الترغيب في مسامحة المعسر والعفو َع ْن ُه ،وهو ُسنة مستحبة ،وذلك سبب لنيل
الى.
عفو اهلل ت ََع ٰ

الى ،سبب لتكفير الذنوب الكبيرة ،ونيل
 )3العمل القليل َم َع اإلخالص لوجه اهلل ت ََع ٰ
الى.
رحمة اهلل ت ََع ٰ

الَ :ق َ
وع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
«م ْن أن َْظ َر
1373/7ــ َ
ول اهلل ^َ :
ِ
أظ َّل ُه ا ُ
أو َو َض َع َل ُهَ ،
يوم القيامة ت َْح َت ِّ
ظل َع ْرشهَ ،ي ْو َم ال َّ
ظل إلاَّ ظ ُّل ُه» .رواه
هلل َ
ُم ْعسر ًاْ ،
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
الترمذي وقال:
ٌّ
ٌ
ٌ

غريب الحديث:

أنظر معسر ًاَ :أ َّخ َر وقت سداده.

هداية الحديث:

 )1إمهال المعسر أو مسامحته من الخصال التي ينال بها العبد الظالل تحت عرش
الرحمن ،جزا ًء من جنس عمله.
جازى المتجاوزون َع ِن الناس أن
 )2كل امرئ يوم القيامة تحت ظل صدقته ،و ُي
ٰ
يكونوا تحت ظل عرش الرحمن.
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بي ^ ْ
منه َبعير ًاَ ،ف َوزَ َن َل ُه،
اش َت َر ٰى ُ
1374/8ــ َ
وع ْن جابر رضي اهلل عنه أنَّ ال َّن َّ
َفأر َجح .م َّت َف ٌق ِ
عليه.
ْ َ ُ
يس رضي اهلل عنه َق َ
صفوان ُس َو ْي ِد ِ
بن َق ٍ
َ
جلب ُت أنا
وع ْن أبي
1375/9ــ َ
الْ :
بس َر َ
اويلَ ،وعندي وزَّ ٌان
الع ْب ُّ
بي ^َ ،ف َس َ
َو َم ْح َر َم ُة َ
او َم َنا َ
دي ّبز ًا من َه َج َرَ ،ف َجا َءنَا ال َّن ُّ

َي ُ
والترمذي وقال:
جح» .رواه أبو داو َد،
زن
ٌّ
ْ
بي ^ َ
للوزَّ ان« :زنْ َ ،و ْأر ْ
باألجرَ ،ف َقال ال َّن ُّ
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
ٌ
ٌ

غريب الحديث:

بز ًا :نوع من الثياب.

على سعر.
حتى يتفقا ٰ
فساومنا :المساومة :المراجعة في الثمن ٰ

هداية أ
الحاديث:

 )1إظهار حسن تعامله ^ في البيع والشراء ،وهو قدوة المؤمنين ،فكان يزيد
على حقه.
لصاحب الحق زيادة ٰ

 )2جواز المساومة في الثمن عند الشراء ،دون أن يبخس المشتري الحاجة.

 )3من سماحة نفس المشتري أن يطلب من البائع أن يرجح في الوزن ،بما فيه
مصلحة ونفع للبائع.
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كتاب العلم
 241ــ باب ف�ضل العلم
َق َ
تعالى ﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
تعالى﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾ [طه ، ]114 :وقال
ال اهلل
ٰ
ٰ

تعالى﴿ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾ [الزمر ، ]9 :وقال
ٰ

تعالى﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾
ﰎ ﰏ ﰐ﴾ [المجادلة ، ]11 :وقال
ٰ
[فاطر.]28 :

هداية آ
اليات:

 )1العلم الذي وردت النصوص في فضله ،هو العلم المتلق ّٰى من الوحيين.

على منهج العلم المؤصل،
 )2طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل اهلل
تعالى ،بل ٰ
ٰ
بنى الجهاد وسائر أحكام الشرع المنزل ،فالعلم حاكم ال محكوم.
ُي ٰ
ربه شيئ ًا ،كالزيادة في العلم مث ً
يسعى في األسباب
ال ،فعليه أن
 )3العبد َإذا سأل َّ
ٰ
الموصلة لذلك الشيء.
 )4العلم واإليمان سبب لرفع العبد في الدنيا واآلخرة ،وبحسب ما معه من اإليمان
والعلم ترتفع درجته ،وهذا من شرف العلم وأهله.
تعالى البشر جميع ًا أن يزعم أحدٌ استوا َء العالم والجاهل ،فإذا انتفت
تحد ٰى اهلل
ّ )5
ٰ
المتعين عليه أن يرفع
على الجهل؟! بل
ّ
المساواة ،كيف يرضي العبد بالبقاء ٰ
الجهل عن نفسه بالتعلم ،ويرفع الجهل عن غيره بالتعليم.
«م ْن ي ِ
رد ا ُ
الَ :ق َ
1376/1ــ َو َع ْن معاوي َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
هلل بِ ِه
ول اهلل ^ُ َ :
خير ًا ُي ْف ِّق ْه ُه في الدِّ ِ
ين» .متفق عليه.

هداية الحديث:

تعالى ،وعالمة خذالنه وعدم
 )1عالمة خيرية العبد وتوفيقه أن يفـقه في دين اهلل
ٰ
حرم الفقه.
توفيقه أن ُي َ
المو ِرث للعمل الصالح ،فمن علم ولم يعمل
 )2الفقه في الدين ،هو :العلم النافع ُ
فليس بفقيه.
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لكن العبد لظلمه وجهله يحرم نفسه هذا الخير
 )3يريد اهلل
تعالى بعباده الخيرّ ،
ٰ
﴿ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾.

الَ :ق َ
 1377/2ــ َو َع ْن ابن مسعود رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^« :ال َح َسدَ
ورجل آتا ُه ا ُ
ُ ً
ٌ
هلل الحكم َة
الحق،
على َه َل َكتِ ِه في
ِّ
إلاَّ في اث َن َت ْين؛ ُ
رج ٌل آتا ُه اهلل ماال َف َس ّلطه ٰ
فهو يقْضي بها ،ويع ِّلم َها».متفق عليه .والمراد بالحسدِ :
يتمنى مثله.
الغ ْبطة ،وهو أن
َ
َُ ُ
ٰ

غريب الحديث:

على هلكته في الحق :إنفاقه في الحق ووجوه الخير.
ٰ

ورث للعمل الصالح ،أو السداد في القول
الم ِّ
الحكمة :هي العلم النافعُ ،

والعمل.

هداية الحديث:

على خير حال.
 )1بيان فضل العلم؛ فمن أتاه اهلل العلم النافع وعمل به فهو ٰ
ً
على خير.
 )2من رزقه اهلل ماال فأنفقه في وجوه الخير فهو ٰ
 )3تحريم الحسد ،وهو تمني اإلنسان زوال النعمة عن أخيه المسلم.
َ
َ
بي ^ُ :
1378/3ــ َو َع ْن أبي
«مثل ما َب َعثَني اهللُ
ٰ
موسى رضي اهلل عنه َقالَ :قال ال َّن ُّ
ِ
ٌ
الما َء،
أصاب ْأرض ًا؛ فكانت م ْنها
الهدَ ٰى والع ْلم َك َمثل َغ ْيث
َ
به من ُ
طي ٌبة َقب َلت َ
طائفة ّ
أجادب أمس ِ
الك َ
فأن َْب َتت َ
َ
اس،
وكان م ْن َها
الكثير،
والع ْش َب
كت الما َءَ ،ف َن َف َع ا ُ
أل ُ
هلل بها ال َّن َ
ُ َ
َ
ان ،ال ت ُْم ُ
قيع ٌ
سك ما ًء،
اب َطائف ًة م ْن َها ُأ ٰ
وأص َ
وس َق ْوا َوزَ َر ُعواَ ،
هي َ
فشر ُبوا م ْن َها َ
خرى إنَّما َ
مثل َم ْن َف ُق َه في ِ ِ
بت ً
َ
فذلك ُ
لم َو َع َّل َم ،ومثل
كأل،
وال ُت ْن ُ
دين اهلل ،و َن َف َع ُه ما َب َعثَني اهللُ بهَ ،ف َع َ
من َل ْم َي ْر َف ْع بذلك رأس ًا ،ولم َيق َْب ْل ُهدَ ٰى اهلل الذي ُأرس ْل ُت به» .متفق عليه.

غريب الحديث:
غيث :مطر.

المرعى.
الكأل:
ٰ

أجادب :األرض التي ال تنبت.
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قيعان :املستوية الواسعة ،وقد ُفسرت في الحديث« :التمسك ما ًء وال تنبت ً
كأل».

هداية الحديث:

 )1بالغيث تحيا األرض الميتة ،وبالوحي ونور العلم تحيا القلوب الهامدة المظلمة،
ِ
على حياة قلبه بالعلم واإليمان.
َف ْل
يحرص العبد ٰ
وع َّلم الناس فأرض قلبه طيبة ،قبلت الماء وأنبتت الكأل والعشب
 )2من َع ِل َم و َف ِق َه َ
الكثير ،فنفع وانتفع.
 )3من َع ِل َم ولم ُيع ِّلم ،بل حبس العلم لنفسه ،فأرض قلبه أجادب تمسك الماء وال
تنبت الكأل.

تعالى ،فهو في
هدى اهلل
 )4من أعرض عن العلم والعمل ،فأرض قلبه قيعان ،لم تقبل ٰ
ٰ
يرضى لها؟!
أي األرضين الثالثة
إلى أرض قلبه ،من ِّ
ٰ
أدنى المنازلَ ،ف ْلينظ ِر العبد ٰ
ٰ

1379/4ــ َو َع ْن سهل بن سعد رضي اهلل عنه أنَّ ال َّنبي ^ َق َ
لعلي ،رضي اهلل
ال ٍّ
َّ
يهدي ا ُ
خير َ
هلل َ
رج ً
لك ِمن ُح ْمر ال َّن َعمِ » .متفق عليه.
عنهَ « :فواهللِ ،ألنْ
َ
بك ُ
ال واحد ًا ٌ

غريب الحديث:

ُح ْمر النعم :بسكون الميم جمع حمراء ،أي :النوق الحمراء ،وهي من نفائس
أموال العرب.

هداية الحديث:

تعالى.
إلى اهلل
ٰ
على العلم ،ألنه زاد الداعية ٰ
 )1الحث ٰ

إلى اهلل
إلى الحق ،ولكن ال يمكن لإلنسان أن يدعو ٰ
 )2فضيلة هداية الناس ودعوتهم ٰ
إال بنور العلم ،فالعلم أساس الدعوة وزادها﴿ .ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﴾.

1380/5ــ َو َع ْن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما أنَّ ال َّنبي ^ َق َ
ال:
َّ
َ
علي ُم َت َع ِّمد ًا
ولو آي ًةَ ،و َحدِّ ُثوا عن بني
« َب ِّلغُ وا َع ِّني ْ
إسرائيل وال َح َر َج ،و َم ْن َك َذ َب َّ

من ال َّنار» .رواه البخاري.
ف ْل َي َت َب َّوأ َمق َْعدَ ُه َ

غريب الحديث:

والنصارى.
بني إسرائيل :هم أهل الكتاب من اليهود
ٰ

824

باب ف�ضـل العلم

فليتبوأ :يتخذ َمباءة ،وهي المحل والمنزل.

هداية الحديث:

ان قلي ً
على إبالغ العلم النافع للناس ،ولو َك َ
تعالى علم ًا
ال ،فمن رزقه اهلل
ٰ
 )1الحث ٰ
ينشره بين الناس ،فإنه صدقة.
على الوحي َف ْل ْ
مبني ًا ٰ
على َر ُسول اهلل ^ برواية األحاديث المكذوبة،
 )2التحذير الشديد من الكذب ٰ
ولو َك َ
ان معناها صحيح ًا ،ففي الحديث الصحيح ما يغني عن المكذوبات
والموضوعات.

تنبيه:

تنتشر بين بعض الناس أوراق كثيرة ،فيها أحاديث وروايات في الترغيب
على َر ُسول اهلل ^ ،فمنها مث ً
ال :ورقة (عقوبة تارك الصالة)؛ أنه
والترهيب مكذوبة ٰ

يعاقب بخمس في الدنيا ،وخمس في القبر ،وخمس في الحشر ،ونحو ذلك ،فهذه
على
األوراق يجب الحذر والتحذير منها ،ألنه ال يجوز أن نعظ الناس بما هو كذب ٰ
صح من السنة النبوية
َر ُسول اهلل ^ ،ومن يفعل ذلك عامد ًا فهو
َّ
متوعد بالنار ،وفيما ّ
الهوى.
والهدى ما يغني عن األحاديث المكذوبة واتباع
من الحكمة
ٰ
ٰ
ول اهلل ^ َق َ
1381/6ــ َو َع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
«و َم ْن َس َل َك
الَ :
ُ
الج َّنة» .رواه مسلم.
طريق ًا
إلى َ
يلتمس فيه علم ًا َّ
ُ
سه َل اهلل ُله به طريق ًا ٰ

هداية الحديث:

تعالى في طريقه
على سلوك طريق العلم النافع ،أعانه اهلل
 )1كلما ازداد العبد حرص ًا ٰ
ٰ
إلى الجنة.
ٰ
 )2تحصيل العلم النافع سبب عظيم لدخول الجنة.
فائدة:
الطريق المسلوك لطلب العلم نوعان:

إلى مجلس العلم ،أو
 1ــ الطريق الحسي الذي تقرعه األقدام ،مثل أن يأتي اإلنسان ٰ
إلى بلد آخر لطلب العلم.
يرتحل من بلده ٰ
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 2ــ الطريق المعنوي الذي تطرقه األفهامَ ،كأن يسأل العلماء بوسيلة اتصال ،أو
يراجع الكتب ،فإنه سالك لطريق العلم ولو َك َ
ان جالس ًا في بيته.
ول اهلل ^ َق َ
 1382/7ــ وعنه أيض ًا رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
هدى
إلى
ٰ
الَ :
«م ْن َد َعا ٰ
ِ
األجر ُ
َك َ
أجو ِر ِه ْم َشيئ ًا» .رواه
ان له من
َبع ُه ،ال َي ْن ُق ُ
من ُ
مثل ُ
ص ذلك ْ
أجور م َن ت َ
ْ
مسلم.

هداية الحديث:

فاقتدى الناس
على عمل صالح،
ٰ
إلى علم نافع ،أو حث ٰ
 )1كثرة أجور من دعا ٰ
بكالمه أو ِفعاله ،وأعظم من له نصيب من ذلك َر ُسول اهلل ^ ؛ فإنه ما من خير
أصابنا إال وهو الذي أرشد األمة إليه ،صلوات اهلل وسالمه عليه.
إلى الخير ،ال ينقص منه شيئ ًا.
 )2األجر التام للفاعل ،وللداعي ٰ

الهدى.
على
ٰ
 )3فضيلة خاصة للعلم ،ألن بالعلم تكون الداللة ٰ
الَ :ق َ
1383/8ــ وعنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^َ :
آدم ا ْن َق َط َع عم ُل ُه إلاَّ من
«إذا َم َ
ات ُ
ابن َ
ٍ
ٍ
جارية ،أو ع ْلمٍ ُي ْنت َف ُع به ،أو و َل ٍد صالحٍ َي ْد ُعو َل ُه» .رواه مسلم.
ثالث؛ َصدَ َق ٍة

هداية الحديث:

 )1كل عمل صالح يستمر لإلنسان بعد موته فهو صدقة جارية.
على تع ّلم العلم وتعليمه ،ألنه الميراث الدائم بعد موت اإلنسان.
 )2الحث ٰ
تنبيـه:

إن دعاء الولد لوالديه بعد الموت من أفضل األعمال التي ينتفع بها الميت ،ألن

على خير ما يعلمه لهم،
بي ^ أرشد إليه وحث عليه ،وال يمكن أن يدل أمته إال ٰ
ال َّن َّ
ِ
سوى ذلك
ويهجر ما
الهدى ^،
على لزوم ما هدانا إليه رسول
َف ْل
ٰ
ٰ
ْ
يحرص المؤمن ٰ
على غير أثارة من العلم.
مما يحدثه الناس ٰ
سمعت َر ُس َ
وعنه َق َ
ُ
ملع ٌ
ون ما
ول اهلل ^
ال:
1384/9ــ
يقولُّ :
ُ
ُ
«الدن َْيا َم ْل ُعون ٌَةُ ،
تعالى َو َما واال ُهَ ،و َعالم ًا أو ُم َت َع ِّلم ًا» .رواه الترمذي وقال :حديث
فيها ،إلاَّ ذكْ َر اهلل
َ
ٰ

حسن .قوله« :وماوااله» أي :طاعة اهلل.
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هداية الحديث:

المستثنى من الدنيا الملعونة.
 )1بيان فضل العلم وطالبه ،ألنه هو الشيء
ٰ

تعالى من ذكر وعلم.
إلى اهلل
 )2معرفة قدر الدنيا ،وأنه ال خير فيها إال ما ّ
ٰ
قرب ٰ
ِ
يحرص المؤمن أن يغدو عالم ًا أو متعلم ًا ،أو
على سبيل نجاةَ ،ف ْل
 )3العالم والمتعلم ٰ
مستمع ًا ،وال يكن جاه ً
ال ،فيهلك.
الَ :ق َ
 1385/10ــ َو َع ْن أنس رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
خر َج في
ول اهلل ^َ :
«م ْن َ

َط َل ِ
ب العلم َك َ
رجع» .رواه الترمذي وقال :حديث حسن.
ان في سبيل اهلل َح َّت ٰى َي َ

هداية الحديث:

 )1الخروج في سبيل طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل اهلل.

تعالى الرعاية والحفظ ،فهو بمنزلة المجاهد في سبيل اهلل
 )2طالب العلم له من اهلل
ٰ
تعالى َح َّت ٰى يرجع.
ٰ

ري رضي اهلل عنه عن َر ُسول اهلل ^ َق َ
1386/11ــ َو َع ْن أبي سعيد ُ
الَ « :ل ْن
الخ ْد ّ
َ
الج َّن َة» .رواه الترمذي وقال :حديث حسن().
مؤمن من خير َح َّت ٰى
يش َب َع
ْ
ٌ
يكون م ْن َتها ُه َّ

هداية الحديث:

ربه.
يلقى َّ
 )1طالب العلم ال يشبع من طلب العلم واالزدياد في الخير َح َّت ٰى ٰ
 )2همة المؤمن عالية الترضى دون الجنة منز ً
ال.
ٰ
فائدة:

الم ْح َب َر ِة
قيل لإلمام أحمد ــ رحمه اهلل
متى تطلب العلم؟ فقال« :من َ
إلى ٰ
تعالى ــٰ :
ٰ
المق َْب َر ِة»! .ذكره الخطيب البغدادي في كتابه( :شرف أصحاب الحديث).
إلى َ
ٰ
ول اهلل ^ َق َ
 1387/12ــ َو َع ْن أبي أمام َة رضي اهلل عنه أنّ َر ُس َ
ُ
«فضل العالم
ال:
ِ
على الع ِ
كفضلي على ْأدنَاكم»ُ ،ث َّم َق َ
ال َر ُس ُ
َ
وأهل
هلل ومالئك َت ُه
ابد
ول اهلل ^« :إنَّ ا َ
ٰ َ
ٰ
ِ
الح َ َ
ِ
على ُم َع ِّلمي
السماوات
واألرضَ ،ح َّت ٰى ال َّن ْم َل َة في ُج ْح َ
رهاَ ،و َح َّت ٰى ُ
وت ،ل ُيص ُّلون ٰ
ال َّناس َ
الخ ْي َر» .رواه الترمذي وقال :حديث حسن.
() الحديث إسناده ضعيف.
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غريب الحديث:

بمعنى الدعاء.
ليصلون :يدعون ،فالصالة
ٰ

هداية الحديث:

 )1فضيلة معلم الناس الخير؛ فالكائنات كلها َح َّت ٰى الحيوانات تدعو له ،ألن العالم
نفعه عام لكل المخلوقات.

على التعلم،
 )2بيان التفاضل بين العلماء وغيرهم في الرتبة ،وهذا فيه حث للعبد ٰ
والتعليم ،ليكون ممن لهم الرفعة في الدنيا واآلخرة.
سمعت َر ُس َ
الدرداء رضي اهلل عنه َق َ
ُ
يقول:
ول اهلل ^
ال:
1388 /13ــ َو َع ْن أبي َّ
ُ
ُ
َ
إلى الج َّن ِة ،وإنَّ
المالئك َة ل َت َض ُع
َ
«م ْن َس َل َك طريق ًا يبتغي فيه علم ًا َّ
سهل اهلل له طريق ًا ٰ
ِ
يصنع ،وإنَّ
تغفر له َمن في السماوات
ضى بما
نح َت َها
أج َ
ُ
ْ
َ
يس ُ
العالم َل ْ
لطالب العلمِ َر ً

وم ْن في األرضَ ،ح َّت ٰى الحي َت ُ
العابد َك َف ْض ِل ال َق َم ِر
ان في الماءْ ،
َ
على َ
وفض ُل العالم ٰ
ِ
على سائ ِر َ
ِ
ور ُثوا دينار ًا وال
الك
واكب ،وإنَّ ُ
لم ُي ِّ
الع َ
لما َء ور َث ُة األنبياء ،وإنَّ األنبيا َء ْ
ٰ
أخ َذ ٍّ
بحظ واف ٍر» .رواه أبو داود والترمذي.
أخ َذ ُه َ
ور ُثوا الع ْل َمَ ،ف َم ْن َ
درهم ًا ،وإن ََّما َّ

هداية الحديث:

 )1إنَّ العلماء ورثة األنبياء ،ورثوا مهمة األنبياء في العلم والعمل ،وفي دعوة الخلق
إلى الحق ،ونصيحتهم في جلب كل خير ،ودفع كل شر.
ٰ

ومن فاز به ربح ،ولو لم
يفنىَ ،
 )2العلم خير ميراث يرثه العبد ،فهو الكنز الذي ال ٰ
وشفى.
لكفى
يكن من فضل العلم إال متابعة َر ُسول اهلل ^
ٰ
ٰ
 )3المالئكة تضع أجنحتها لطالب العلم تواضع ًا له وتكريم ًا لما يحمله من ميراث
فشيء هذا فضله وشأنه كيف يرغب
على المحبة والتعظيم.
ٌ
النبوة ،وهذا يدل ٰ
إلى حطام الدنيا؟!.
الناس َع ْن ُه ويتركوه ٰ

سمعت َر ُس َ
1389/14ــ َو َع ْن ابن مسعود رضي اهلل عنه َق َ
ُ
يقول:
ول اهلل ^،
ال:
ُ
امرأ سمع م َّنا شيئ ًا َفب َّلغَ ُه َكما سمع ُه ،فر َّب مب َّل ٍغ أو َعى ِمن ِ
هلل ً
«ن ََّض َر ا ُ
سام ٍع» .رواه
َ
ُ ُ
َ
َ
َ
ْ ٰ
الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
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غريب الحديث:

نضرَ :ح َّسن ،فهو دعاء بالنضارة ،وهي :الحسن والبهاء.
ّ

هداية الحديث:

بي ^ للناس لهم النضارة في
على تبليغ هدي ال َّن ِّ
 )1أهل الحديث الحريصون ٰ
وجوههم ،لقاء حملهم العلم ونشره.
ورب حامل فقه ليس بفقيه.
أوعى من سامع،
فرب مب ِّلغ
َّ
 )2أفهام الناس متفاوتة؛ َّ
ٰ

على وجوب تبليغ العلم َك َما ُسمع ،أما من يزيد في بالغ الشريعة ،بحجة
 )3التنبيه ٰ
بي ^
على الخير ،فليس له من هذا الدعاء نصيب ،ألن ال َّن َّ
دعوة الناس وجمعهم ٰ
َق َ
ال« :فب ّلغه َك َما سمعه».

الَ :ق َ
1390/15ــ َو َع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
«م ْن ُس َ
ئل
ول اهلل ^َ :
عن علمٍ َف َك َتم ُهُ ،أ ْلجم يو َم القي ِ
من نَا ٍر» .رواه أبو داود والترمذي وقال:
امة َ
بلجا ٍم ْ
ْ
َ
َ ْ
َ
حديث حسن.

غريب الحديث:

ُ
ُشد به.
على الدابة ت ّ
على فمه لجام ،وهو ما يكون ٰ
ألجم :وضع ٰ

هداية الحديث:

على تبليغ العلم وعدم كتمانه.
 )1الحث ٰ
 )2الممتنع عن بذل العلم لمستحقيه ،واإلجابة عن سؤال مسترشديه ،يعا َقب
على كاتم العلم النافع عن أهله.
بإلجامه بلجام من نار ،وهذا فيه وعيد شديد ٰ
فائدة:

ليس كل من كتم علم ًا لحقه هذا الوعيد ،بل من العلم ما ينبغي كتمه عن بعض

الناس ،ونشره آلخرينَ ،ك َ
أن تكون المسألة تسبب مفسدة لبعض الناس ،فال ينبغي

على ذلك ،فقد ذكر البخاري في صحيحه:
إبالغها إياهم ،وفي هدي ال َّن ِّ
بي ^ ما يدل ٰ

خص بالعلم قوم ًا دون قوم كراهي َة أن ال َيفهموا) ،وأورد حديث معاذ
(باب :من ّ
بن جبل رضي اهلل عنه ،وفيه قوله ^ لمعاذ« :ما ِمن ٍ
أحد
ُ
يشهد أن ال إل َه إال اهللُ
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ُ
ُ
على النار» قال :يارسول اهلل!
وأن محمد ًا
رسول اهلل صدق ًا من قلبه إال ّ
حرمه اهلل ٰ
الناس فيستبشروا؟ قال« :إذ ًا ي ّتكلوا»! وفي رواية« :ال ،إني أخاف أن
أخبر به
َأ َفال
َ
ُ
ي ّتكلوا» .ا .هـ.

فم ْن ُع البالغِ عند خوف الفتنة ليس من كتمان العلم ،بل هو من (صيانة العلم)
َ
قال العلاَّ مة حافظ حكمي في منظومته (الميمية في اآلداب والوصايا العلمية):
كاتمه
ف��اح��ذر إن
��م للعلمِ
َ
ْ
وال��ك��ت ُ
وص��ائ��ن العلمِ عمن ليس يحم ُله
ُ
طالبه
وإن��م��ا ال��ك��ت��م
م��ن��ع ال��ع��ل��مِ
ُ
َ

ف���ي ل��ع��ن��ة اهلل واألق������وام ك ِّلهم

ٍ
ٌ
بكتمان ب��ل
م��اذا
ص���ون ،ف�لا َت ُلمِ

ٍ
مستحق ل��ه
م��ن
فافهم ،وال َت ِهمِ
ْ

الَ :ق َ
1391/16ــ وعنه َق َ
ال َر ُس ُ
وجه اهلل
تغى به ُ
ول اهلل ^َ « :م ْن تع َّل َم علم ًا َّ
مما ُي ْب ٰ
ِ
القيامة» َيعني:
يوم
صيب به َع َرض ًا من ُّ
الج َّنة َ
الدنيا لم يجد َع ْر َف َ
 ال يتع َّل ُم ُه إال ُلي َ
ريحها .رواه أبو داود بإسناد صحيح.
َ

غريب الحديث:

َع َرض ًا من الدنيا :شيئ ًا من الدنيا.

هداية الحديث:

على اإلخالص في طلب العلم ،ويتحقق اإلخالص بأن يقصد الطالب
 )1الحث ٰ
تعالى
بالعلم رفع الجهل عن نفسه ،ورفع الجهل عن غيره ،وحماية شريعة اهلل
ٰ
بالدفاع عنها.
َ
جعل العلم الشرعي ــ الذي هو ُّ
أجل العبادات ــ سلم ًا لنيل عرض من الدنيا
َ )2من
تعالى بحرمانه من الجنة.
توعده اهلل
ّ
ٰ

1392/17ــ َو َع ْن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما َق َ
سمعت
ال:
ُ
ول اهلل ^ يقول« :إنّ ا َ
َر ُس َ
يقبض
ينتزع ُه من ال َّناس ،ولكن
العلم انتزاع ًا
يقبض
هلل ال
ُ
ُ
ُ
َ

اس ُرؤُ وس ًا ُج َّها ً
فسئلوا،
العلم بقبض ُ
الع َلماءَ ،ح َّت ٰى َإذا لم ُي ْب ِق عالم ًا ات ََّخ َذ ال َّن ُ
َ
الُ ،
فأ ْف َتوا بغي ِر ع ْلمٍ َ ،ف َض ُّلوا وأض ُّلوا» .متفق عليه.

830

باب ف�ضـل العلم

هداية الحديث:

 )1بيان صفة قبض العلم ،وذلك بموت أهله ،وهم العلماء الذين ُيستضاء بهم في
ِ
على االستفادة من حياة العلماء قبل فقدهم!
ظلمات الجهلَ ،ف ْل
يحرص المؤمن ٰ
 )2الحث على طلب العلم ،فقد أخبرنا َر ُس ُ
ول اهلل ^ بهذا الخبر لنحذر قبض
ٰ
العلم ،فاإلخبار بالواقع ال يعني إقراره ،بل من أجل التحذير منه ،فهو إخبار
تحذير وإرشاد ،ال إخبار تقرير وإشهاد.

فائدة:

ذكر المصنف النووي ــ رحمه اهلل تعالى ــ (كتاب ِ
العلم) بعد (كتاب الجهاد)
ٰ

َ
نوع من الجهاد في
العلم ،حم َله
إلى أن
وإبالغهٌ ،
َ
مباشرة ،وهذا فيه إشارة واضحة ٰ

تعالى.
سبيل اهلل
ٰ

* قال أبو الدرداء رضي اهلل عنه:

إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه» .رواه ابن
«من ٰ
رأى الغدو والرواح ٰ

عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله).

تعالى ــ في (اآلداب الشرعية):
* وقال ابن مفلح ــ رحمه اهلل
ٰ

«قال المروزي :قيل ألبي عبد اهلل أحمد بن حنبل :رجل له خمسمائة درهم،

ترى أن يصرفه في الغزو والجهاد أو يطلب العلم؟ قال :إذا كان جاه ً
ال يطلب
ٰ
إلي».
العلم أحب َّ

تعالى ــ في (جالء األفهام):
* وقال ابن قيم الجوزية ــ رحمه اهلل
ٰ

إلى نحور العدو،
« ...وتبليغُ ُسنة ال َّن ِّ
إلى األمة أفضل من تبليغ السهام ٰ
بي ^ ٰ

ألن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس ،وأما تبليغ السنن فال تقوم به إال ورثة األنبياء

تعالى منهم بم ِّنه وكرمه».
وخلفاؤهم في أممهم ،جعلنا اهلل
ٰ
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كتاب حمد اهلل تعالى و�شكره
 242ــ باب ف�ضل الحمد وال�شكر
َق َ
تعالى ﴿:ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [البقرة ، ]152 :وقال
ال اهلل
ٰ

تعالى ﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﴾
تعالى ﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ﴾ [إبراهيم ، ]7 :وقال
ٰ
ٰ
تعالى ﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾
[اإلسراء ، ]111 :وقال
ٰ
[يونس.]10 :
فائدة:

تعالى بجميع الكماالت الالئقة به ،وتنزيهه عن كل ما
الحمد :هو اإلخبار عن اهلل
ٰ
ينافي ذلك .فإن ُكرر الحمد صار ثنا ًء ،فإن ُكرر الثناء صار مجد ًا.

الشكر :هو إظهار النعم واالعتراف بها بالقلب ،واللسان ،والجوارح ،فمن َك َ
ان
الغنى والمال ،فالشكر َع َل ٰى هذه النعمة باالعتراف واإلقرار بأن اهلل هو
من أهل
ٰ
المنعم ،مع إنفاق المال في وجوه الخير.

هداية آ
اليات:

 )1الذكر النافع للعبد هو ذكر القلب ،وأعظمه ما اشترك فيه القلب واللسان.
إلى اهلل؛ من عبادة ،أو أمر بمعروف ،أو نهي
 )2ذكر اهلل
تعالى هو كل طاعة ّ
تقرب ٰ
ٰ
عن منكر ،أو تعلم علم ،أو ّ
تفكر ،أو محاسبة ،أو ذكر باللسان ...فكل ذلك من
تعالى.
ذكر اهلل
ٰ
 )3الشكر له فائدتان عظيمتان:
تعالى ،وأداء بعض حقه.
األولى :االعتراف بالعبودية هلل
ٰ
ٰ
والثانية :سبب لمزيد النعمة ودوامها َع َل ٰى العبد.

تعالى في كل حال ،في السراء والضراء ،فهو سبحانه
 )4الترغيب في دوام حمد اهلل
ٰ
محمود في ابتداء الخلق ،وإنزال الشرع ،واستمرار الخلق ،وانتهاء الخلق .وكان
من هدي النبي ^ حمد اهلل َع َلى كل حال؛ إن أصابته سراء َق َ
ال« :الحمد هلل الذي
ٰ
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بنعمته تتم الصالحات» ،وإن أصابته ضراء َق َ
ال« :الحمد هلل َع َل ٰى كل حال».
 1393/1ــ َو َع ْن أبي ُهريرة رضي اهلل عنه أنَّ ال َّنبي ^ ُأتِي ليل َة ُأس ِر َي ِ
بقدحين
به
ْ
ََْ
ْ
َ
َّ
«الحمد هلل الذي َه َ
ٍ
ُ
داك
جبريل ^:
بن .فقال
من َخ ْم ٍر
ولبن ،ف َن َظ َر إليهماَ ،
ُ
فأخ َذ ال َّل َ
للف ْط ِ
ِ
أخ ْذ َت َ
الخ ْم َر َغ َو ْت َّأم ُت َك» .رواه مسلم.
رة ،لو َ

غريب الحديث:

قدح :إناء يوضع فيه شراب.

الفطرة :الدين الحق ،والتوحيد الخالص.
غوت :ض َّلت وانحرفت عن الفطرة.

هداية الحديث:

تعالى َع َل ٰى كل حال سبب لهداية العبد للخير ،وأن يصرف َع ْن ُه
 )1إن دوام حمد هلل
ٰ
الشر.
 )2الخمر أم الخبائث ،فهي سبب للغواية والضالل.
تعالى ويرضاها.
 )3إن موافقة العبد للفطرة من األعمال التي يحبها اهلل
ٰ
«ك ُّل أم ٍر ذي ٍ
1394/2ــ وعنه عن َر ُسول اهلل ^ َق َ
الُ :
بالحمد هلل،
بال ال ُي ْبدأ فيه
ُ
فه َو أق َْط ُع» .حديث حسن رواه أبو داود وغيره().
ُ

غريب الحديث:

ذي بال :له أهمية وشأن.
أقطع :ناقص.

هداية الحديث:

تعالى ،وخاصة ما َك َ
ان له شأن وأهمية.
 )1استحباب مباشرة األمور بحمد اهلل
ٰ

يعلم العبد
 )2البركة تنزل بذكر اسم اهلل
تعالى وحمده ،وهذا من فوائد الحمد .ومنه ُ
ٰ
تعالى فهو
تعالى فهو مبارك ،وكل شيء مقطوع عن اهلل
إلى اهلل
أن كل شيء ُي َ
ٰ
ٰ
نسب ٰ
ممحوق البركة.

() الحديث إسناده ضعيف.
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ول اهلل ^ َق َ
1395/3ــ َو َع ْن أبي موسى األشعري رضي اهلل عنه أن َر ُس َ
الَ :
«إذا
ٰ
ِ
ِ
ِ
ال ا ُ
العبد َق َ
ُ
فيقول:
تعالى لمالئكتهَ :ق َب ْض ُتم ولدَ عبدي؟ فيقولون :ن ََع ْم،
هلل
ولد
مات ُ
َ
ٰ
َقب ْض ُتم ثمر َة ُف ِ
ال عبدي؟ فيقولونَ :ح َ
ؤاد ِه؟ فيقولون :نعم ،فيقول :ماذا َق َ
مدك
َ
الح ْم ِد» .رواه
الج َّن ِة،
واسترجع ،فيقول اهلل
وسمو ُه َ
بيت َ
تعالى :اب ُنوا لعبدي بيت ًا في َ
َ
ُّ
ٰ
الترمذي وقال :حديث حسن.

هداية الحديث:

يعوضه ببيت في الجنة ،هو بيت
 )1بيان جزاء من يحمد اهلل
تعالى في الضراء؛ أن اهلل ّ
ٰ
الحمد.

لزوم الصبر ،واحتساب األجر ،عند المصائب ،وأن يحمد
 )2حال المؤمن الموفَّق
ُ
اهلل َع َل ٰى كل حال ويسترجع بقوله« :إنا هلل وإنا إليه راجعون».

تعالى عند المصائب يخفف المصيبة ،ويجبر كسر العبد.
إلى اهلل
ٰ
 )3اللجوء ٰ
َ
َ
َ َ
ُ
ضى عن
1396/4ــ َو َع ْن أنس رضي اهلل عنه َقالَ :قال َر ُسول اهلل ^« :إنَّ اهلل ل َي ْر ٰ
الع ْبد ُ
الش ْرب َةَ ،ف َي ْح َم ُد ُه عليها» .رواه مسلم.
رب َّ
يأك ُل األكل َةَ ،في ْح َم ُد ُه عليهاَ ،و َي ْش ُ
َ

هداية الحديث:

تعالى عند أكله وشربه سبب لنيل رضا اهلل .
 )1إنَّ حمد العبد هلل
ٰ
 )2استحباب استفتاح األكل والشرب بالتسمية« :بسم اهلل» ،واستحباب ختم ذلك
بي ^.
بالحمد هلل ،فهذا هو هدي ال ّن ِّ
فائدة:

التسمية المشروعة عند ابتداء األكل والشرب هي قول العبد« :بسم اهلل» ،أما ما

شاع بين الناس من قول« :بسم اهلل الرحمن الرحيم» فهذا يسميه العلماء :البسملة،
وهي مشروعة عند البدء بقراءة السورة من القرآن ،فال نخلط بين التسمية والبسملة.

فأتى بالورد النبوي في صيغته الواردة ،ومحله
والموفَّق من لزم هدي ال َّن ِّ
بي ^ ٰ ،

المناسب ،قاصد ًا التأسي ،فهذا هو مقام اتِّباع ُس ّنة رسول اهلل ^.
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�سول اهلل ^
كتاب ال�صالة َعلَى َر ُ
 243ــ باب ف�ضل ال�صالة َعلَى َر ُ�سول اهلل ^
َق َ
تعالى ﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ال اهلل
ٰ
ﭾ ﭿ ﮀ ﴾ [األحزاب.]56 :

هداية آ
الية:

الصالة َع َلى َر ُسول اهلل ^ امتثا ً
تعالى ،واقتداء
ال ألمر اهلل
 )1استحباب دوام َّ
ٰ
ٰ
بالمالئكة الكرام.
بي ^ في مواطن ،منها :عند ذكر اسمه عليه الصالة
 )2تجب َّ
الصالة َع َل ٰى ال َّن ِّ
والسالم.
األعلى،
بي ^ :الدعاء له بأن يثني اهلل عليه في المأل
معنى َّ
الصالة من العبد َع َل ٰى ال َّن ِّ
ٰ
ٰ )3
السالم َع َل ٰى َر ُسول اهلل فمعناه :الدعاء له بالسالمة من كل آفة في حياته وبعد
ّأما َّ

مماته ،ومن ذلك أن تسلم شريعته ،وتسلم ُس ّنته من كل زيادة أو تحريف.

فائدة:

ُ
وجعل ذلك شعار ًا ملتزم ًا على بعض
إفراد غير األنبياء بالصالة عليهم،
ال يجوز
ُ
األئمةَ ،ك َما تفعله بعض الطوائف الضالة من عالمة أهل البدع ،والصحيح أن األنبياء

فردون بالصالة فحسب ،أما غير األنبياء فتكون الصالة عليهم تبع ًاَ ،ك َ
ان نقول:
ُي َ
«اللهم َص ِّل َع َل ٰى ُم َح َّم ٍد وآله» أو «اللهم َص ِّل َع َل ٰى ُم َح َّم ٍد وصحبه».

سمع َر ُس َ
ول اهلل
1397/1ــ َو َع ْن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،رضي اهلل عنهما ُ
أنه َ
هلل عليه بها َعشْ ر ًا» .رواه مسلم.
علي صال ًة ص َّل ٰى ا ُ
^ يقولَ « :م ْن ص َّل ٰى َّ

هداية الحديث:

 )1فضيلة الصالة َع َل ٰى َر ُسول اهلل ^  ،لما فيها من مضاعفة األجر للعبد.
تعالى لعباده.
 )2الصالة َع َل ٰى َر ُسول اهلل ^ سبب لرحمة اهلل
ٰ
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ول اهلل ^ َق َ
 1398/2ــ َو َع ْن ابن مسعود رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
«أولى ال َّن ِ
اس
ال:
ٰ

علي صالةً» .رواه الترمذي وقال :حديث حسن.
بي َ
يوم القيامة ُ
أكثر ُهم َّ

هداية الحديث:

 )1إظهار فضيلة خاصة ألهل الحديث الم ّتبعين للسنة النبوية ،المستمسكين بها،
بي ^ دون سائر الناس.
على ال َّن ِّ
ألن أهل الحديث هم أكثر الناس صالة ٰ
بي ^؛ ألن ذلك سبب للقرب منه ^.
 )2الترغيب في كثرة الصالة َع َل ٰى ال َّن ِّ

الَ :ق َ
1399/3ــ َو َع ْن أوس بن أوس رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^« :إنَّ ِمن
يوم ُ ِ
أفضل أي ِ
َ
معروض ٌة
الصالة فيه ،فإنَّ صالت َُك ْم
علي َ
ام ُك ْم َ
من َّ
َّ
الج ُمعة ،فأكْ ُثروا َّ
وقد َأر ْم َت؟! َق َ
َ
َ
ُعر ُ
ال :يقول:
ض صالتُنا
علي» فقالوا :يارسول اهلل،
عليك ْ
وكيف ت َ
َّ
ساد األن ِ
بليتَ ،ق َ
األر ِ
ْبياء» .رواه أبو داود بإسناد
َ
أج َ
ض ْ
ال« :إنَّ اهلل َ ح َّر َم َع َل ٰى ْ
صحيح.

هداية الحديث:

 )1فضيلة خاصة للصالة َع َل ٰى َر ُسول اهلل ^ واإلكثار منها يوم الجمعة ،ليتوافق
فضل العبادة مع فضل الزمان.
السياحين ،الذين
 )2الصال ُة َع َل ٰى َر ُسول اهلل ^ تُعرض عليه بوساطة المالئكة ّ
بي ^ يسمعنا
جعلهم اهلل إلبالغ صلوات أمته له ،وليس
معنى الحديث أن ال َّن َّ
ٰ
مباشرة .

 )3وجوب التسليم لخبر َر ُسول اهلل ^ ولو لم تدركه العقول ،فإن للعقل حد ًا ينتهي
إليه في األفهامَ ،ك َما أن للعين حد ًا ال تتعداه في اإلبصار.
الَ :ق َ
1400/4ــ َو َع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
«رغم ُ
أنف
ول اهلل ^:
َ

علي» .رواه الترمذي وقال :حديث حسن.
رج ٍل ُذ ُ
ُ
كرت عندَ ُه ف َل ْم ُي َص ِّل َّ

غريب الحديث:

ومعنى الدعاء:
رغم أنف :دعاء بأن ُيجعل أنفه في الرغامة ،وهي األرض الترابية،
ٰ
ٌ
أنَّ
داللة َع َل ٰى الذل والحقارة.
أعلى ما في وجه اإلنسان ــ بالتراب،
لصق أنفه ــ وهو
َ
ٰ
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هداية الحديث:

 )1الدعاء بالذل والمهانة لمن أدام ترك الصالة والسالم َع َل ٰى َر ُسول اهلل ^ عامد ًا عند
ذكر اسمه ^.

لعز المؤمن ورفعته.
بي ^ سبب ّ
 )2اإلكثار من عبودية الصالة والسالم َع َل ٰى ال َّن ِّ
فالناس يفتخرون بعظمائهم في الدنيا ،والمسلمون يفاخرون بمن جاءهم بخير
الدنيا واآلخرة.

الَ :ق َ
وعنه رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^« :ال ت َْج َع ُلوا َق ْبري عيد ًا،
1401/5ــ
ُ
وص ُّلوا علي ،فإنَّ صالت ُ
حيث ُك ْن ُت ْم» .رواه أبو داود بإسناد صحيح.
َـك ْم ْتب ُلغُ ني ُ
َّ

غريب الحديث:

على وجه معتاد ،فالعيد :اسم لمجموع
عيد ًا :اسم لما يعود من االجتماع العام ٰ
على المكان الذي يقصد االجتماع فيه.
اليوم ،والعمل فيه .ويطلق أيض ًا ٰ

هداية الحديث:

 )1استحباب الصالة والسالم َع َل ٰى َر ُسول اهلل أينما َك َ
ان الرجل في األرض ،فإن
الصالة تبلغ الرسول ^.

إلى
 )2ال يجوز أن ُي َّ
شد الرحل و ُي َّ
خص لزيارة قبر ال َّن ِّ
بي ^  ،لكن يشد الرحل ٰ
المسجد النبوي فإذا وصله العبد جاز له أن يس ِّلم َع َل ٰى َر ُسول اهلل ^ عند قبره.
ِ
ٍ
َ
َ
علي
علي إلاَّ َّ
رد اهللُ َّ
 1402/6ــ وعنه أنَّ َر ُسول اهلل ^ َقال« :ما من أحد ُيس ِّلم َّ
ُروحي َح َّت ٰى ُأر َّد عليه السالم» .رواه أبو داود بإسناد صحيح.

هداية الحديث:

نبي ًا في قبره ،وهو
 )1حياة َر ُسول اهلل ^ في قبره أكمل حياة برزخية أكرم اهلل
تعالى بها ّ
ٰ
سبحانه أعلم بصفة هذه الحياة ،لكنها ال تشبه حياة الدنيا؛ فال نعتقد أنّ َر ُس َ
ول اهلل
^ في قبره كحال حياته في الدنيا.
العبد فضيل َة َر ِّد َر ُسول اهلل
 )2الحث َع َل ٰى الصالة والسالم َع َل ٰى َر ُسول اهلل ^ ،لينال
ُ
^ السالم عليه.
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الَ :ق َ
علي رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
«الب ُ
كرت
خيل َمن ُذ ُ
ول اهلل ^َ :
1403/7ــ َو َع ْن ٍّ
علي» .رواه الترمذي وقال :حديث حسن صحيح.
عندَ ُه فلم ُي َص ِّل َّ

هداية الحديث:

 )1استحباب الصالة َع َل ٰى َر ُسول اهلل ^ عند ذكر اسمه ،ليخرج العبد عن صفة
البخل ،فالبخيل حق ًا من ُحرم الصالة َع َل ٰى َر ُسول اهلل ^.
ِ
يحرص المؤمن
 )2البخل صفة مذمومة ،وخاصة بخل العبد بما يستطيع أن يبذلهَ ،ف ْل
أن ّ
يزكي نفسه ويطهرها من صفة البخل ،ليكون من المفلحين ﴿ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﴾.
بن ٍ
عبيد رضي اهلل عنه َق َ
رج ً
 1404/8ــ َو َع ْن فضال َة ِ
ال
ال :سمع َر ُسول اهلل ^ ُ
مج ِد ا َ
بي ^ ،فقال َر ُس ُ
ولم ُي ِّ
ول اهلل ^:
هلل
ُ
يدعو في صالته لم ُي ِّ
تعالىْ ،
صل َع َل ٰى ال َّن ِّ
ٰ
َ
بحانه
أحد ُكم َف ْليبدأ بتحميد ر ِّبه ُس
«عجل هذا» ُث َّم دعا ُه ،فقال ُله ــ أو لغيره« :إ َذا ص َّل ٰى ُ
ُ
ِ
بعد بما شا َء» .رواه أبو داود والترمذي
يدعو ُ
بي ^ُ ،ث َّم ُ
وال َّث َناء عليهُ ،ث َّم ُيص ِّلي َع َل ٰى ال َّن ِّ

وقال :حديث حسن صحيح.

هداية الحديث:

تعالى وتعظيمهُ ،ث َّم الصالة
 )1من أدب الدعاء في الصالة وخارجها البداءة بحمد اهلل
ٰ
والسالم َع َل ٰى َر ُسول اهلل ^ُ ،ث َّم يدعو العبد بما شاء.
لرده وعدم استجابته.
 )2االستعجال في الدعاء سبب ّ
ِ
يحرص المؤمن ،وخاصة طالب العلم،
 )3استحباب تعليم الجاهل َإذا أخطأَ .ف ْل
َع َل ٰى تعليم الناس السنة النبوية الصحيحة.
 1405/9ــ َو َع ْن أبي ُم َح َّم ٍد كعب بن عجر َة رضي اهلل عنه َق َ
بي
ال:
َ
خرج ْ
علينا ال َّن ُّ
عليك؟ َق َ
َ
َ
َ
َ
يارسول اهلل ،قد علمنا َ
^ُ ،
ال:
فكيف نص ِّلي
عليك،
كيف نس ِّل ُم
فقلنا:
« ُقو ُلوا :ال َّلهم َص ِّل َع َلى ُم َحم ٍدَ ،و َعلى آل ُم َحم ٍدَ ،ك َما َص َّليت َع َلى ِ
آل إبراهيم ،إنَّك
َّ
َّ
ْ
ٰ
ٰ
ٰ
باركت َع َلى ِ
َحميدٌ َمجيدٌ  .ال َّلهم ْ
لى آل ُم َح َّم ٍد َ
إبراهيم،
آل
،ك َما
َ
بارك َع َل ٰى ُم َح َّم ٍد َ
َ
ٰ
،و َع ٰ
إنَّك َحميدٌ َمجيدٌ » .متفق عليه.
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هداية الحديث:

 )1فضيلة الصحابة رضي اهلل عنهم في حرصهم على المسألة عن العلم النافع
واالستزادة منه ،وهذا شأن المسلم؛ يسأل عما ينفعه في أمر دينه ،ويدع ما سواه.

 )2الصالة املذكورة يف احلديث هي أفضل صيغة يقولها العبد في الصالة وخارجها
وهي الصيغة الكاملة ،وإن اقتصر َع َل ٰى قوله« :اللهم َص ِّل وس ِّلم َع َل ٰى ُم َح َّم ٍد» فهي
صيغة جائزة.
 )3ما يفعله بعض الناس من تكلف صيغ للصالة َع َل ٰى َر ُسول اهلل ^ مخالف للسنة
النبوية ،وهدي الصحابة رضي اهلل عنهم ،وكل خير في اتباع الهدي المعصوم

المأثور.

ٍ
ري رضي اهلل عنه َق َ
ال :أتانا َر ُس ُ
ونحن
ول اهلل ^،
الب ْد ِّ
ُ
1406/10ــ عن أبي مسعود َ
ِ
بن ُعباد َة رضي اهلل عنه ،فقال ُله بشير بن سعد :أ َم َرنا ا ُ
سعد ِ
مج ِ
هلل
لس
تعالى أنْ
في ْ
ٰ

َ
علي َك؟ َف َس َك َت َر ُس ُ
َ
َ
ول اهلل ^َ ،ح َّت ٰى ت ََم َّن ْينا
يارسول اهلل،
عليك
نُص ِّلي
فكيف نُص ِّلي ْ
ٍ
َ
ُ
لى آل ُم َح َّم ٍد،
أنه لم َيسأ ْل ُهُ ،ث َّم َقال َر ُسول اهلل ^« :قو ُلوا :ال ّلهم َص ِّل َع َل ٰى ُم َح َّمدَ ،و َع ٰ
ٍ
َك َما َص َّليت َع َلى ِ
ْ
باركت َع َل ٰى
لى آل ُم َح َّم ٍدَ ،ك َما
آل إبراهيمِ ،
َ
ْ
وبارك َع َل ٰى ُم َح َّمدَ ،و َع ٰ
ٰ
ِ
إبراهيم ،إن َ
الم َك َما قد علم ُت ْم» .رواه مسلم.
آل
والس ُ
َ
َّك َحميدٌ مجيدٌ َّ ،
 1407/11ــ َو َع ْن أبي َح ٍ
َ
الساعدي رضي اهلل عنه َق َ
رسول اهلل،
ال :قالوا :يا
ميد
ِّ
ٍ
ِ
َ
َ
أزواج ِه ُ
َ
وذ ِّر َّيتِ ِهَ ،ك َما
لى
كيف نُص ِّلي
عليك؟ َقال« :قولوا :ال ّلهم َص ِّل َع َل ٰى ُم َح َّمدَ ،و َع ٰ
ٍ
َص َّليت َع َلى ِ
ِ
ْ
أزواج ِه ُ
باركت َع َل ٰى
وذ ِّر َّيتِ ِهَ ،ك َما
لى
إبراهيم،
آل
َ
َ
ْ
وبارك َع َل ٰى ُم َح َّمدَ ،و َع ٰ
ٰ
ِ
إبراهيم ،إنَّك َحميدٌ َمجيدٌ » .متفق عليه.
آل
َ

هداية أ
الحاديث:

ان َر ُس ُ
 )1ال يجوز للمسلم فعل عبادة َح َّت ٰى يسأل :كيف َك َ
ول اهلل ^ يفعلها؟ فهؤالء
صحابة َر ُسول اهلل ^ قالوا :كيف نص ِّلي عليك؟
تعالى َع َل ٰى
 )2صيغ الصلوات اإلبراهيمية اشتملت َع َل ٰى طلب الصالة من اهلل
ٰ
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إلى اهلل بأنه َك َما ص َّل ٰى وبارك
نبيه وآله ،وطلب البركة عليه
ِّ
وعلى آله ،والتوسل ٰ
ٰ
إبراهيم وآله ،فكذلك نطلب منه أن يص ِّلي ويبارك َع َل ٰى ُم َح َّم ٍد وآله ،فهذا
َع َل ٰى
َ
على حصول
إلى اهلل
تعالى بأفعاله السابقةٰ ،
ٰ
من التوسل المشروع ،وهو التوسل ٰ
أفعاله الالحقة.

فائدة:

لو أن رج ً
ال نذر أنه يص ِّلي َع َل ٰى َر ُسول اهلل ^ بأفضل صيغة ،فماذا يفعل؟
َ
أتى بالصيغة النبوية الواردة في أحد
َقال العلماء« :ال يكون موفي ًا بنذره إال َإذا ٰ
بي ^ ّ
األمة َع َل ٰى خير ما
دل ّ
األحاديث المأثورة ،كنحو األحاديث المتقدمة .ألن ال َّن َّ
يعلمه لها ،ولو َك َ
ان هناك صيغة أفضل من هذه الصيغ لحث النبي ^ األمة عليها».
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كتاب ا ألذكــار
 244ــ باب ف�ضل الذكر والحث عليه
َق َ
تعالى﴿ :ﯩ
تعالى﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ﴾ [العنكبوت ، ]45 :وقال
ال اهلل
ٰ
ٰ

تعالى﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯪ﴾ [البقرة ، ]152 :وقال
ٰ

تعالى:
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﴾ [األعراف ، ]205 :وقال
ٰ

تعالى﴿ :ﮢ ﮣ
﴿ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﴾ [الجمعة ، ]10 :وقال
ٰ
تعالى﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
إلى قوله
ٰ
ﮤ﴾ ٰ
تعالى﴿ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﯞ ﯟ ﯠ﴾ [األحزاب ، ]35 :وقال
ٰ

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﴾ [األحزاب 41 :ـ  ، ]42واآليات في الباب كثيرة معلومة.

فائدة:
ِ
تعالى يكون بالقلب ،واللسان ،والجوارح.
كر اهلل
ذ ُ
ٰ
ّ
ّ
التذكر والخشية.
التفكر ،التي تورث العبد
ــ أما ذكر اهلل بالقلب :فهو عبادة
إلى اهلل ؛ من التهليل ،والتسبيح،
ــ وذكر اهلل باللسان :يشمل كل قول ّ
يقرب ٰ
والتكبير ،وقراءة القرآن ،واألمر بالمعروف ،والنهي عن المنكر ،وقراءة العلم ونشره،
ونحو ذلك.
تعالى؛ كالصالة ،وقضاء
إلى اهلل
ــ وذكر اهلل بالجوارح :يشمل كل فعل ّ
ٰ
يقرب ٰ
حاجة العباد ،وغير ذلك.
هذا الذكر بمعناه الشرعي الشامل ،لكن َإذا ُأطلق الذكر في عادة الناس وعرفهم
تعالى بالتسبيح والتحميد والتكبير ...فهو ذكر اللسان الخاص.
فالمراد به ذكر اهلل
ٰ

هداية آ
اليات:

تعالى ،لما يتر ّتب َع َل ٰى
 )1الحث َع َل ٰى اغتنام األوقات أول النهار وآخره بذكر اهلل
ٰ
تعالى للعبد ،وأن
الذكر من الفالح ،واألجر ،والنجاة من الغفلة ،وجلب محبة اهلل
ٰ
األعلى.
تعالى عبده الذاكر في المأل
يذكر اهلل
ٰ
ٰ
 )2أفضل الذكر َما اشترك فيه القلب َم َع اللسان ،وأورث العبد الخشية وزيادة اإليمان.
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الَ :ق َ
1408/1ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
«كلم َتان
ول اهلل ^:
َ
ِ
ان اهللِ
ِ
ِ
الر ِ
حمنُ :س ْب َح َ
وبحمد ِه،
َخفيفتان َع َل ٰى ال ِّلسان ،ثقيلتان في الميزانَ ،ح َ
إلى َّ
بيب َتان ٰ
ُس ْب َح َ
ان اهللِ العظيمِ » .متفق عليه.

هداية الحديث:

 )1هاتان الكلمتان من أسباب محبة اهلل للعبد ،ومن أسباب رجحان ميزانه يوم
الحساب.
 )2الموفَّق من عباد اهلل من اغتنم العمل القليل ،لينال به األجر العظيم.

فائدة:
تعالى عن كل عيب ونقص ،قارن ًا التسبيح
أنزه اهلل
معنى ُس ْب َحان اهلل وبحمدهّ :
ٰ
ٰ
تعالى وتمام حكمته.
بالحمد الدال َع َل ٰى كمال اهلل
ٰ
تعالى ذي العظمة والقوة والجالل ،فهو عظيم
ومعنى ُس ْب َحان اهلل العظيم :تنزيه اهلل
ٰ
ٰ
بذاته ،عظيم بصفاته .
ول اهلل ^« :ألن َ
الَ :ق َ
1409/2ــ وعنه رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
أقولُ :س ْب َح َ
ان اهللِ،
ُ ِ
مس» .رواه مسلم.
أكبرُّ ،
إلي مما ط َل َع ْت عليه الشَّ ُ
والحمد هلل ،وال إل َه إلاَّ اهللُ ،واهللُ ُ
أحب َّ

هداية الحديث:

إلى َر ُسول اهلل ^ من الدنيا كلها ،وهذا
 )1أربع كلمات من ذكر اهلل
تعالى ُه َّن أحب ٰ
ٰ
تعالى.
دليل َع َل ٰى عظم هذه الكلمات عند اهلل
ٰ
العبد عن
ويثبطه عن الخير والذكر ،وإال فهل يغفل
ُ
 )2الشيطان يغر العبد ويكسله ّ

شيء هو خير من الدنيا وما فيها؟
تعالى﴿ :ﭗ
 )3هذه الكلمات هن الباقيات الصالحات الواردة في قوله
ٰ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾ [الكهف.]46 :
الَ « :م ْن َق َ
ول اهلل ^ َق َ
 1410/3ــ وعنه أنَّ َر ُس َ
ال ال إل َه إلاَّ اهلل وحدَ ُه ال َش َ
ريك َل ُه،
ٍ
ُ
شر
َل ُه
الملكُ ،
الح ْم ُدُ ،
وله َ
وهو َع َل ٰى كل شيء ٌ
قدير ،في يو ٍم مائ َة َّ
مرة كانت َل ُه َع ْد َل َع ْ
مائة سي ٍ
ٍ
ِر َق ٍ
وك َتب ْت َل ُه ُ
ابُ ،
الشيطان
ئة ،وكانت َل ُه حرز ًا من َّ
مائة حسنةُ ،
وم َ
حي ْت َع ْن ُه ُ ِّ
يو َم ُه ذلك حتى ُيمسي ،ولم ِ
مما جاء به إلاَّ
رجل َ
ٌ
َ
عمل أكث ََر منه»
يأت أحدٌ
بأفض َل َّ
ٰ
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وقال« :من َق َ
َت َ
مثل
مر ٍة ُح َّط ْت َخ َطا َيا ُه ،وإنْ كان ْ
الُ :س ْب َحان اهلل و بحمده في يو ٍم مئ َة َّ
ِ
الب ْح ِر» .متفق عليه.
ز َبد َ

غريب الحديث:

زبد البحر :رغوة البحر.

عدل عشر رقابَ :ما يعادل في الثواب.
حرز ًا :حصن ًا.

هداية الحديث:

 )1تعظيم قدر الفضائل الخمسة لمن َق َ
تعالى
ال الذكر الوارد ،ألن معناه :تهليل اهلل
ٰ
وتوحيده.
تعالى بالتهليل سبب لعصمة اإلنسان من مداخل الشيطان.
 )2ذكر اهلل
ٰ

«س ْب َحان اهلل وبحمده مائة مرة» سبب لغفران الذنوب كلها ،ولو عظمت!.
 )3قولُ :
 )4الحث َع َل ٰى التنافس في الخيرات والمسابقة في الطاعات.

«م ْن َق َ
بي ^ َق َ
األنصاري رضي اهلل عنه ِ
ال
وب
ِّ
 1411/4ــ وعن أبي ّأي َ
الَ :
عن ال َّن ِّ
ٍ
ال إل َه إلاَّ ا ُ
َ
وه َو َع َل ٰى ِّ
قدير،
هلل وحدَ ُه ال
الح ْم ُدُ ،
الملك ،وله َ
شريك َل ُهَ ،ل ُه ُ
كل شيء ٌ
من ِ
َ
أع َت َق أربع َة أن ُْف ٍ
مراتَ ،ك َ
إسماعيل» .متفق عليه.
ولد
ان َك َم ْن ْ
س ْ
َ
عشر َّ

هداية الحديث:

تعالى عشر مرات يعادل في األجر كمن أعتق أربع رقاب من أشرف
 )1تهليل اهلل
ٰ
الناس نسب ًا ،وهم بنو إسماعيل.

تعالى في المحافظة عليه.
 )2بيان فضيلة هذا الذكر ،والموفَّق من أعانه اهلل
ٰ
َ ُ
الَ :ق َ
ذر رضي اهلل عنه َق َ
ال لي َر ُس ُ
خبر َك
1412/5ــ وعن أبي ٍّ
ول اهلل ^« :أال أ ُ
ان اهللِ وبِ ِ
ِّ َ
إلى اهللُ :س ْب َح َ
إلى اهلل»؟ «إنَّ
حمد ِه» .رواه مسلم.
َّ
أحب الكالم ٰ
بأحب الكالم ٰ

هداية الحديث:

الرب والثناء
إلى اهلل
تعالى ،ألنه يتضمن تعظيم ِّ
ٰ
 )1تنزيه اهلل وحمده من أحب الكالم ٰ
عليه.
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إلى التوحيد يا دعاة
إلى ّ
 )2التوحيد أعظم َما ّ
ربهم سبحانه ،فأين الدعوة ٰ
يتقرب به العباد ٰ
اإلسالم؟!
الَ :ق َ
1413/6ــ وعن أبي مالك األشعري رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^:
ِ
والحمد هللِ ُ
ُّ
الميزانَ ،و ُس ْب َح َ
َ
والحمد هللِ تمآلن ــ
ان اهللِ،
تمأل
اإليمان،
شطر
ور
ُ
ُ
«الط ُه ُ
ُ
ِ
واألر ِ
ض» .رواه مسلم.
ماوات
الس
أو تمأل ــ َما َ
ْ
ْ
بين َّ

هداية الحديث:

الح ْمد يمأل الميزان يوم الجزاء
 )1حمد اهلل
حتى إن فضل َ
تعالى من أعظم الذكرٰ ،
ٰ
الح ْمد.
لعظم ثواب َ
تعالى المقرون بالحمد يمأل َما بين السماوات واألرض.
 )2إن فضل تسبيح اهلل
ٰ
ال :جاء أعرابي إلى َر ُس ِ
اص رضي اهلل عنه َق َ
1414/7ــ وعن سعد بن أبي و َّق ٍ
ول اهلل
ٌّ ٰ
ال :ع ِّلمني كالم ًا أقو ُل ُهَ .ق َ
^َ ،ف َق َ
َ
أكبر
الُ « :قل :ال إل َه إلاَّ اهللُ وحدَ ُه ال
شريك َل ُه ،اهللُ ُ
َ
والحمد هلل كثير ًاَ ،و ُس ْب َح َ
قو َة إلاَّ باهلل العزي ِز
رب العالمين ،وال
كبير ًا،
ُ
ان اهللِ ِّ
حول وال َّ
ِ
ال :فهؤالء لر ِّبي ،فما لي؟ َق َ
الحكيمِ » َق َ
واهدني،
وارحمني،
اغفر لي،
ْ
الُ « :قل :ال ّلهم ْ
وارزقْنِي» .رواه مسلم.

هداية الحديث:

 )1الثناء َع َل ٰى اهلل بالتهليل ،والتكبير ،والتحميد ،والتسبيح ،من أفضل َما يقوله العبد،
ويشغل به وقته.
تعالى ،وما يقوله لنفسه من الخير.
 )2حسن تعليمه ^؛ إذ ع ّلم األعرابي َما يقوله هلل
ٰ
تعالىُ ،ث َّم يدعو لنفسه بما
 )3بيان األدب في الدعاء؛ أن يقدم الداعي الثناء َع َل ٰى اهلل
ٰ
شاء.
ثوبان رضي اهلل عنه َق َ
ان َر ُس ُ
َ
الَ :ك َ
َ
انصرف من
ول اهلل ^ إ َذا
1415/8ــ وعن
ِِ
ِ
َ
الجالل
الم ،تباركْ َت يا ذا
الم،
استغ َف َر ثالث ًا ،وقال« :ال ّلهم َ
الس ُ
الس ُ
َصالته ْ
ومنك َّ
أنت َّ
واإلكرامِ» .قيل لألوزاعي ،وهو أحد رواة الحديث :كيف االستغفار؟ َق َ
ال :تقول:
أستغفر ا َ
أستغفر ا َ
هلل .رواه مسلم.
هلل،
ُ
ُ
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هداية الحديث:

 )1مناسبة االستغفار بعد الصالة ،هي لطلب العفو عما قد يكون في الصالة من
النقص والتقصير والخلل.
حتى تكون مك ِّفر ًة
إلى اهلل باسم (السالم) ،معناه :أن تسلم لي صالتيٰ ،
 )2التوسل ٰ
للسيئات ،ورافع ًة للدرجات.
 )3صفة االستغفار عند االنصراف من الصالة أن يقول المص ِّلي« :أستغفر اهلل،
يغتر المسلم بما يراه في
بي ^ ،وال ّ
أستغفر اهلل ،أستغفر اهلل» ،فهذا هو هدي ال َّن ِّ
بعض المساجد من الزيادة في الصيغة ،مع تأدية االستغفار بشكل جماعي ،فهذا
خالف السنة النبوية.
ِ
بن شعب َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
المغيرة ِ
ول اهلل ^ َك َ
ان َإذا َف َر َغ من
1416/9ــ وعن

الصالة وس َّلم َق َ
َ
ُ
وه َو
شريك َل ُهَ ،ل ُه
هلل وحدَ ُه ال
الح ْم ُدُ ،
ال« :ال إل َه إلاَّ ا ُ
الملك ،وله َ
َّ
ِ
ٍ
ينفع ذا
أع َط َ
مانع لِ َمـا ْ
قدير .ال ّلهم ال َ
عطي ل َما َم َن ْع َت ،وال ُ
َع َل ٰى كل شيء ٌ
يت ،وال ُم َ
الجدِّ َ
الج ُّد» .متفق عليه.
منك َ
َ

ان يقول ُد ُب َر ِّ
تعالى عنهما أنَّه َك َ
كل
ضي اهلل
1417/10ــ وعن عبد اهلل بن ُّ
الزبير َر َ
ٰ
ٍ
صالة حين يس ّلم« :ال إل َه إلاَّ ا ُ
َ
ُ
الح ْم ُد ،وهو َع َل ٰى
شريك َل ُهَ ،ل ُه
هلل وحدَ ُه ال
الملك ،و َل ُه َ
ٍ
َ
ِّ
نعب ُد إلاَّ َّإيا ُهَ ،ل ُه ال ِّن ُ
عمة ،وله
قدير .ال
حول وال ُق َّو َة إلاَّ باهلل ،ال إل َه إلاَّ اهلل ،وال ُ
كل شيء ٌ
الكافرون»َ .ق َ
ُ
َ
ال
ين ،ولو َك ِر َه
الحسن .ال إل َه إلاَّ اهللُ ،م
َّناء
الفضلُ ،
خلصين َل ُه الدِّ َ
َ
ُ
وله الث ُ
ٍ
ٍ
ابن الزبير :وكان َر ُس ُ
بهن ُد ُب َر ِّ
مكتوبة .رواه مسلم.
صالة
كل
ول اهلل ^ يه ِّل ُل َّ

غريب الحديث:

دبر كل صالة :المراد هنا :بعد كل صالة.
واملعنى :ال ينفع
أو ولد،
الجد منك َ
ذا َ
الجدَ :
أو جاه ْ
الج ُّد :احلظ في الدنيا من مال ْ
ٰ
إلى غيرك.
صاحب الحظ والمنزلة مكانته ،ألنك يا ربنا أنت املعطي حقيقة ،وال ُيلتفت ٰ

هداية أ
الحاديث:

تعالى وحمده ،وتفويض األمر كله
 )1الذكر بعد الصالة يتضمن اإلقرار بتوحيد اهلل
ٰ
وتعالى.
إليه سبحانه
ٰ
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تعالى ،يجعل العبدَ قرير العين ،فال يع ّلق رجاءه
 )2العلم بأن المعطي والمانع هو اهلل
ٰ
تعالى.
إلاَّ باهلل
ٰ
بي ^ ،فال ينبغي الغفلة َع ْن ُه ،والكالم
 )3التزام هذا الذكر دبر الصلوات هو هدي ال َّن ِّ
بأمر الدنيا بعد الصالة مباشرة.
هاجرين أت َْوا َر ُس َ
ول اهلل
الم
َ
1418/11ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ ُفقرا َء ُ
بالدر َج ِ
ذهب ُ
المقيمِ  ،يص ُّلون كما نص ِّلي،
أهل ُّ
^ ،فقالواَ :
ات ُ
الد ُثور َّ َ
لى وال َّنعيمِ ُ
الع ٰ
ٌ
مرون ،و ُيجاهدون،
نصوم ،ولهم
ويصومون كما
ُ
ُ
فضل من أموالُ :
يح ُّجون ،ويع َت ُ
ويتصدقونَ ،ف َق َ
ال« :أال أع ِّل ُم ُك ْم شيئ ًا ت ُ
ُ
وتسبقون به من َب ْعدَ ُك ْم،
ُدركون به من َس َب َق ُك ْم،
َّ
َ
َ ُ
ُ
يارسول اهلل،
بلى
وال
يكون أحدٌ
أفضل منك ْم إلاَّ من َص َن َع مثل َما صنعتم؟» قالواٰ :
ٍ
صالة ثالث ًا وثالثين» َق َ
َق َ
خلف ِّ
َ
ال أبو
كل
ُكب ُرون
ُسب ُحون،
ُ
وتحمدون ،وت ِّ
ال« :ت ِّ
ذكرهنَ ،ق َ
الراوي عن أبي ُه َر ْي َرة لما َ
ال :يقولُ :س ْب َح َ
ان اهللِ،
كيفية
َّ
سئل عن َّ
صالحَّ ،
َ
هن ثالث ًا وثالثين .متفق عليه.
حتى
ُ
والحمد هللِ ،وا ُ
يكون م ْن ُه َّن ك َّل َّ
هلل ُ
أكبرٰ ،
إلى َر ُسول اهلل ^ ،فقالوا :سمع
وزاد مسلم في روايتهَ :ف َر َج َع فقراء المهاجرين ٰ
أهل األموال بما فع ْل َنا ،ففع ُلوا مث َل ُه؟ َف َق َ
ُ
إخوانُنا ُ
فضل اهلل يؤتيه
ال َر ُسول اهلل ^ «ذلك
يشاء».
َمن ُ
«الدثور» :جمع َدثر بفتح الدال وإسكان الثاء ،وهو المال الكثير.

هداية الحديث:

وثالثين مر ًة دبر
ُكرر ثالث ًا
َ
 )1إنَّ جعل التسبيح والتحميد والتكبير جملة واحدة ،ت َّ
بي ^.
الصالة؛ هي
ٰ
إحدى الصيغ الواردة عن ال َّن ِّ
 )2فضيلة مجتمع الصحابة رضي اهلل عنهم في تسابقهم للخيرات وتنافسهم في
سواء األغنياء منهم والفقراء.
القربات،
ٌ
بي ^ ورحمته بالصحابة َع َل ٰى المراجعة في مسائل العلم.
 )3إظهار سعة صدر ال َّن ِّ
ٍ
سب َح ا َ
1419/12ــ وعنه عن َر ُسول اهلل ^ َق َ
هلل في ُد ُب ِر ِّ
صالة ثالث ًا
كل
الَ :
«م ْن َّ
هلل ثالث ًا وثالثين ،وكب َر ا َ
وحمدَ ا َ
ام المائة :ال إله
وثالثينَ ،
هلل ثالث ًا وثالثين ،وقال ت ََم َ
ّ
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ٍ
َ
ُ
فرت
شريك َل ُهَ ،ل ُه
هلل وحدَ ُه ال
قديرُ ،غ ْ
إلاَّ ا ُ
الملك ،وله َ
الح ْم ُد ،وهو َع َل ٰى كل شيء ٌ
َ
َت َ
الب ْحر» .رواه مسلم.
خطا َيا ُه وإن كان ْ
مثل زَ َبد َ

هداية الحديث:

 )1من الصيغ المأثورة عقب كل صالة مفروضة؛ التسبيح ثالث ًا وثالثين ،والحمد
ثالث ًا وثالثين ،والتكبير ثالث ًا وثالثين ،وإكمال المائة بالتهليل مرة واحدة.

بي ^« :فقد
 )2استحباب عقد الذكر الوارد باليد
اليمنى ،لثبوت ذلك من هدي ال َّن ِّ
ٰ
كان يعقد التسبيح بيمينه» رواه أبو داود.

1420/13ــ وعن كعب بن عجر َة رضي اهلل عنه عن َر ُسول اهلل ^ َق َ
ات
«م َع ِّق َب ٌ
الُ :
ٍ
ٍ
أو فاع ُل ُه َّن ــ ُد ُب َر ِّ
وثالث
ٌ
ثالث وثالثون تسبيح ًة،
مكتوبةٌ :
صالة
كل
ال
ُ
يخيب قائ ُل ُه َّن ــ ْ

وأربع وثالثون تكبيرةً» .رواه مسلم.
وثالثون تحميدةً،
ٌ

غريب الحديث:

معقباتَ :ما يفعل عقب الصالة.

هداية الحديث:

إحدى الصيغ الواردة في األذكار دبر الصلوات.
 )1إنَّ الذكر الوارد هو
ٰ
 )2التسبيح والحمد والتكبير ُه َّن الباقيات الصالحات ،وقائلهن موعود بالخير.
فائدة:

تنو ُع الصيغ في األذكار دبر المكتوبة من سعة رحمة اهلل بعباده ،ورفع الحرج عنهم.
ّ
والعبد الموفَّق من يأتي كل مرة بصيغة منها؛ ليكون َل ُه تمام االقتداء برسول اهلل ^،

َ
ويكون أقرب للحضور والخشوع في العبادة.
وليحفظ بذلك جميع الصيغ المأثورة،
اص رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
1421/14ــ وعن سعد بن أبي و ّق ٍ
ول اهلل ^ َك َ
ان َي َت َع َّو ُذ
وذ َ
ُ
أع ُ
وأعوذ بك
والب ْخ ِل،
الص َلوات بهؤالء الكلمات« :ال ّلهم إنِّي ُ
بك ِم َن ُ
دبر َّ
الج ْب ِن ُ
َ
بك ِمن ف ْت ِ
بك ِمن ف ْت ِ
ُ
الدنْيا ،وأعوذ َ
وأعوذ َ
ُ
نة ال َق ْب ِر» .رواه
الع ُم ِر،
نة ُّ
أر َذل ُ
إلى ْ
من أنْ أ َر َّد ٰ
البخاري.
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غريب الحديث:

دبر الصلوات :المقصود هنا :آخر التشهد قبل السالم.

أرذل العمر :أخس العمر ،عندما يضعف اإلنسان في قواه البدنية ،وقواه العقلية.

هداية الحديث:

تعالى من هذه األربع.
 )1الدعاء الوارد في الحديث يكون قبل السالم ،يستعيذ باهلل
ٰ
على عظم فتنتها،
 )2إن تكرار االستعاذة من هذه األربع في كل صالة مفروضة دليل ٰ
تعالى منها فقد أفلح في الدنيا واآلخرة.
ومن عصمه ا هلل
َ
ٰ
1422/15ــ وعن معاذ رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
أخ َذ َبيده ،وقال« :يا ُ
معاذ،
ول اهلل ^ َ
كل َص ٍ
ألحب َك» َف َق َ
ُ
َ
معاذ؛ ال تَدَ َع َّن في ُد ُب ِر ِّ
«أوصيك يا ُ
تقول :ال ّلهم
الة
ال:
واهللِ إنِّي
ُّ
وح ِ
عبادتِ َك» .رواه أبو داود بإسناد صحيح.
سن َ
أع ِّني َع َل ٰى ذك ِر َك وشك ِر َكُ ،

هداية الحديث:

المصطفى ^ لمن يحبه أن يقول« :ال ّلهم أعني َع َل ٰى
 )1الوصية الخالصة من قلب
ٰ
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» ،فدل َع َل ٰى عظم هذه الوصية ،وأنها من أنفع
وأبقى.
يدخر لحبيبه إلاَّ َما هو خير
الوصايا للعبد ،ألن المحب ال ّ
ٰ
بي ^.
 )2حسن العبادة معناه :أن تكون العبادة خالصة هلل
تعالى ،وموافقة ُ
لس ّنة ال َّن ِّ
ٰ
بي ^ ،وطيب معاشرته ألصحابه رضوان اهلل عليهم ،فقد
 )3إظهار حسن خلق ال َّن ِّ
َك َ
ان يالطفهم بالقول والفعل.
تنبيـه:

«د َبر الصالة» ،فإذا َك َ
ان الوارد ذكر ًا وثنا ًء،
َما ورد في األحاديث المتقدمة من قولهُ :
كالتسبيح والتحميد والتكبير فإنه يكون بعد السالم ،وإذا َك َ
ان المذكور دعا ًء فإنه يكون
قبل السالم ،ألن دبر الصالة ُيط َلق َع َل ٰى آخرها ،و ُيط َلق َع َل ٰى َما يكون بعدها مباشرة،
وبذلك تجتمع النصوص النبوية وال تختلف.

ول اهلل ^ َق َ
 1423/16ــ عن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
الَ :
«إذا َ
أح ُد ُكم
تش َّهدَ َ
عذاب َج َه َّنمِ ،
بعُ ،
ِ
ِ
أع ُ
َف ْل َي ْس َت ْ
عذاب ال َقب ِر،
ومن
وذ بك ِمن
أر ٍ
يقول :اللهم إنِّي ُ
عذ باهلل من ْ
َ
ومن شر ِ
اتِ ،
ومن ِ
ِ
فتنة المحيا والمم ِ
الد َّج ِ
ال» .رواه مسلم.
فتنة المسيحِ َّ
َ َ
َ ْ َ
ِّ
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هداية الحديث:

َ
بي
 )1الحرص َعل ٰى هذه الدعوات قبل السالم في التشهد األخير ،ألنها مما أمر به ال َّن ُّ
^  ،حتى َق َ
ال بعض العلماء :إنها واجب من واجبات الصالة.
ٰ
 )2فتنة المحيا والممات تشمل كل َما ُيفت َتن به اإلنسان في حياته ،من الشهوات
أو الشبهات المض َّلة.
المغرية ْ
بي ^ باألمة؛ أن أمرهم أن يستعيذوا باهلل من كبار الفتن والشرور.
 )3رحمة ال َّن ِّ
علي رضي اهلل عنه َق َ
ان َر ُس ُ
الَ :ك َ
إلى الصالة
ول اهلل ^ َإذا َ
 1424/17ــ وعن ٍّ
قام ٰ
ُ
ُ
رت،
يكون من آخر َما
مت وما َّ
اغفر لي َما َّ
أخ ُ
قد ُ
يقول بين ال َّت َش ُّهد وال َّتسليم« :ال ّلهم ْ
وأنت
أنت المقدِّ ُم،
أنت
وما
َ
أعلم به م ِّنيَ ،
ْت ،وما َ
أسررت وما أعل ْن ُت ،وما أسرف ُ
ُ
ُ
ْت» .رواه مسلم.
ِّ
المؤخ ُر ،ال إل َه إلاَّ أن َ

هداية الحديث:

تعالى أمر الزم للعبد ،ولذلك اس ُتحب له أن يجدد
 )1الذنب والتقصير في حق اهلل
ٰ
التوبة دائم ًا.
تعالى بهذا الدعاء قبل السالم ،ألنه من جوامع
إلى اهلل
ٰ
 )2استحباب التقرب ٰ
األدعية.
فائدة:

يتخير من الدعاء َما شاء ،لكن إن دعا بما ورد في
ُيستحب للمص ِّلي قبل السالم أن َّ

بي ^؛ كمثل
المأثور الوارد ففيه الخير والبركة ،ألنه من جوامع الدعاء في هدي ال َّن ِّ
َما ورد في حديث سعد بن أبي وقاص ،وحديث معاذ ،وحديث أبي ُه َر ْي َرة ،وحديث
علي رضي اهلل عنهم أجمعين.

1425/18ــ وعن عائش َة رضي اهلل عنها َقا َلتَ :ك َ
يكثر أن يقول في
بي ^ ُ
ان ال َّن ُّ
ِ
ر ُك ِ
وع ِه وس ُج ِ
َ
فر لي» .متفق عليه.
ود ِه:
ُ
ُ
«سبحانك ال ّلهم َّ
رب َنا وبحمد َك ،ال ّلهم اغْ ْ
1426/19ــ وعنها أنَّ َر ُس َ
ُ
ول اهلل ^ َك َ
وح
ان
«س ُّب ٌ
يقول في ركوعه وسجودهُ :
ِ
والروحِ » .رواه مسلم.
ُّ
وسُّ ،
قد ٌ
رب المالئكة ُّ
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هداية أ
الحاديث:

منزه عن أي
 )1إن من أدب الدعاء تقديم الثناء َع َل ٰى اهلل  بكمال صفاته ــ فهو َّ
نقص ــ ُث َّم سؤاله المغفرة.
تأسي ًا
 )2اإلكثار من قولُ :
«س ْب َحانك اللهم ربنا وبحمدك ،اللهم اغفر لي» في الركوع ّ
برسول اهلل ^.
 )3من أذكار الركوع والسجود المتضمنة لمعاني التعظيم والتمجيد قول المص ِّلي:
«سبوح قدوس رب المالئكة والروح» .ومن فقه العبد :أن يستغني في صالته
باألذكار النبوية المأثورة ،وال يأتي بشيء من عنده.
ول اهلل ^ َق َ
عباس رضي اهلل عنهما :أنَّ َر ُس َ
«فأما
الَّ :
1427/20ــ وعن ابن َّ

ستجاب
من أن ُي
جود فاج َت ُ
هدوا في ُّ
الر ُ
الس ُ
الدعاءَ ،ف َق ٌ
َ
الر َّب َّ ،
وأما ُّ
كوع َف َع ِّظ ُموا فيه َّ
ُّ
ُ
لك ْم» .رواه مسلم.
ول اهلل ^ َق َ
1428/21ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
«أقر ُب َما
الَ :

َي ُك ُ
الدعا َء» .رواه مسلم.
وه َو ساجدٌ ،
فأكثروا ُّ
الع ْب ُد من ر ِّبه ُ
ون َ
ُ

غريب الحديث:

وجدير.
َق ِم ٌنَ :ح ِر ٌّي
ٌ

هداية أ
الحاديث:

 )1ال يجوز أن ُيقرأ القرآن في الركوع أو السجود ،لكن محل الركوع للتعظيم والثناء
تعالى ،والسجود للدعاء والمسألة.
َع َل ٰى اهلل
ٰ
يكثر منه.
 )2أقرب َما يكون العبد من ربه وهو ساجدَ ،ف ْل ْ
يغتنم فرصة الدعاءَ ،و ْل ْ

تعالى ،والسجود فيه كمال الذل هلل سبحانه ،فيجتمع
 )3الركوع فيه كمال التعظيم هلل
ٰ
ذل الهيئة َم َع ِّ
للمص ِّلي ُّ
ذل المسألة للمعبود.

1429/22ــ وعنه أنَّ َر ُس َ
ُ
ول اهلل ^ َك َ
اغفر لي َذنبي
ان
يقول في ُس ُجوده« :ال ّلهم ْ
ك َّل ُه؛ ِد َّق ُه ِ
وعالني َت ُه َّ ِ
وسر ُه» .رواه مسلم.
وآخر ُه،
وأو َل ُه
وج َّل ُهَّ ،
َ
َ

غريب الحديث:

د ّقه وج ّله :صغيره وكبيره.
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هداية الحديث:

 )1الحرص َع َل ٰى األدعية الواردة عن َر ُسول اهلل ^ ،ألنها من أجمع الدعاء وأنفعه.
كرره العبد
 )2التفصيل في الدعاء مستحب ومحمود ،ألن الدعاء عبادة ،وكلما ّ
زادت عبوديته هلل .
فصل الدعاء بعد اإلجمال؛ ليستحضر العبد الذنوب
بي ^ ّ
 )3الحكمة في أنَّ ال َّن َّ
كلها ،ويطلب من اهلل غفرانها.
ذات ٍ
َ
ليلة،
بي ^ َ
1430/23ــ وعن عائش َة رضي اهلل عنها َقالت :افت َق ْد ُت ال َّن َّ
وبح ِ
ُ
يقول« :سبحان َ
مد َك ال إل َه إلاَّ
أنت».
أو ساجدٌ ــ
َف َت َح َّس ْس ُت ،فإذا ُهو
َ
َك َ
ٌ
راكع ــ ْ
وفي روايةَ :فو َقعت يدي َع َلى ب ْط ِن َقدَ َمي ِه ،وهو في المس ِ
جد ،وهما َم ْن ُصو َب َتان ،وهو
ٰ َ
َ
َ
ْ
ْ
برض َ
ُ
وأعوذ َ
اك من َس َخ َ
ُ
أع ُ
وذ َ
بك
وبمعافاتِ َك من ُع ُقو َبتِ َك،
يقول« :ال ّلهم إنِّي ُ
طكُ ،
َ
َ
أثنيت َع َل ٰى ن ْف ِس َك» .رواه مسلم.
أنت كما
أحصي ثنا ًء
َ
عليكَ ،
منك ،ال ْ

غريب الحديث:

تلمست وتط ّل ْبت.
تحسست:
بمعنى ّ
ٰ

هداية الحديث:

 )1االستعاذة باهلل  باألعمال الصالحة من األعمال السيئة؛ ألن األعمال السيئة توجب
يداوى بضده.
الغضب والسخط ،واألعمال الصالحة توجب الرضا ،والشيء إنما
ٰ
تعالى ،ويلجأ إليه من عذابه وعقوبته،
يتعوذ العبد باهلل
 )2من أشمل الدعاء
وأعمه أن َّ
ّ
ٰ
معنى «وأعوذ بك منك».
وهذا هو
ٰ
َ
رسول اهلل ^ ،وهي أحب الناس إليه ،فهي
 )3محبة عائشة رضي اهلل عنها
الصدِّ يق رضي اهلل عنهما ،وواهللِ ال يصح إيمان عبد حـتى ِّ
يعظم
الصدِّ يقة بنت ِّ
ِّ
ٰ
ويحترمهن طاع ًة هلل ،وطاع ًة لرسوله ^.
أمهات المؤمنين،
ّ
فائدة:
على أن الساجد يستحب َل ُه أن يضم قدميه
استدل بعض العلماء بحديث عائشة ٰ
إلى بعض في السجود وال يفرقهما ،فهذه هيئة السجود ،ألنه ال يمكن أن
بعضهما ٰ
قدم ْي َر ُسول اهلل ^ مع ًا إلاَّ َإذا كانتا مضموم َت ْين
تقع يد عائشة رضي اهلل عنها َع َل ٰى َ
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ص العقبين في السجود.
الس َّنة َر ُّ
غير مفرق َت ْين ،فمن ُّ
ال :ك َّنا عندَ َر ُس ِ
اص رضي اهلل عنه َق َ
1431/24ــ وعن سعد بن أبي و ّق ٍ
ول اهلل ^،
َف َق َ
سب في ِّ
ٌ
كل يو ٍم َ
سائل من ُجلسائه:
ألف َح َس َن ٍة!» فسأ َل ُه
ال:
«أيعجز ُ
ُ
أحدكم أن َي ْك َ
ٍ
ٍ
ألف حس َن ٍة؟ َق َ
أو ُّ
يكسب َ
َ
تب َل ُه ُ
يحط
«يسب ُح مائ َة
ال:
كيف
تسبيحةُ ،في ْك ُ
ُ
ألف حسنةْ ،
ِّ
َع ْن ُه ُ
ألف خطي َئ ٍة» .رواه مسلم.

قال الحميدي :كذا هو في كتاب مسلم« :أو يحط» قال البرقاني :ورواه شعبة وأبو عوانة

موسى الذي رواه مسلم من جهته فقالوا« .. :ويحط» بغير ألف.
ويحيى القطان عن
ٰ
ٰ

هداية الحديث:

تعالى.
والقربى من اهلل
 )1الحث َع َل ٰى فضائل األعمال ،ألنها سبب لنيل المكارم
ٰ
ٰ
تعالى َع َل ٰى الذاكرين.
 )2الذكر فيه عمل يسير وأجر كبير ،وهذا من فضل اهلل
ٰ
 )3حرص الصحابة رضي اهلل عنهم َع َل ٰى فعل الخيرات والمسارعة إليها .فأين حالنا
همة الصحابة رضي اهلل عنهم؟!
اليوم من َّ
ول اهلل ^ َق َ
ذر رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
صبح َع َل ٰى ٍّ
كل
الُ « :ي ُ
1432/25ــ وعن أبي ٍّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٌ
تسبيحة صدَ ٌ
صدقةُّ ،
قةُّ ،
أحدكم َصدَ َق ٌة؛ ُّ
تهليلة
وكل
تحميدة
وكل
فكل
المى من
ْ
ُس ٰ
ٍ
ِ
ٌ
ٌ
صدقةُّ ،
ويجزئ
صدقة.
ونهي َع ِن المنك ِر
وكل
ُ
َ
تكبيرة َصد َق ٌةٌ ،
وأمر بالمعروف صد َق ٌةٌ ،

من ذلك ركعتان َ
حى» .رواه مسلم.
من ُّ
يرك ُع ُهما َ
الض ٰ

غريب الحديث:

سالمى :المفاصل.
ٰ

هداية الحديث:

تعالى فإنه صدقة.
إلى اهلل
 )1أبواب الخير ك ِّلها صدقات؛ فكل قول ْ
ٰ
أو عمل يقرب ٰ
صدقات ،يتقرب
 )2تسبيح اهلل ،وحمده ،وتهليله ،وتكبيره ،ونحو ذلك من األذكار،
ٌ
إلى ر ِّبه.
بها العبد ٰ
ِ
ِ
بي
1433/26ــ وعن أم المؤمنين ُجوير َي َة بنت الحارث رضي اهلل عنها أنَّ ال َّن َّ
^ َخرج ِمن ِ
رجع بعدَ أن
بح ،وهي في مسجدهاُ ،ث َّم
عندها ُبكر ًة َ
حين ص َّل ٰى ُّ
َ
الص َ
َ َ
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ِ
«ما ِ
زلت َع َلى َ ِ
جالسةَ ،ف َق َ
ٌ
نعم،
حى وهي
ْ
الَ :
الحال التي فارق ُتك عليها؟» َقا َل ْتْ :
ٰ
أض ٰ
ثالث مر ٍ
ٍ
زنت بما ِ
َ
قلت ُ
منذ
كلمات
أربع
بي ^« :لقد ُ
ات ،لو ُو ْ
قلت بعدَ ك َ
َ َّ
َف َقال ال َّن ُّ
عدد خ ْل ِق ِه ،ورضى ِ
لوزَ َن ْت ُه َّنُ :س ْب َح َ
مداد
نفس ِه ،وزَ ن َُة َع ْر ِش ِهَ ،و َ
وبح ْم ِد ِهَ ،
ان اهللِ َ
اليو ِم َ
ٰ
كلماتِ ِه» .رواه مسلم.
رضى ِ
نفس ِهُ ،س ْب َح َ
عدد خ ْل ِق ِهُ ،س ْب َح َ
«س ْب َح َ
ان اهلل ز َن َة
ان اهلل َ
وفي رواية َل ُهُ :
ان اهلل َ ٰ
َع ْر ِش ِهُ ،س ْب َح َ
مداد كلماتِ ِه».
ان اهلل َ
ان اهلل عد َد ِ
ٍ
خلق ِهُ ،س ْب َح َ
كلمات ُتقولي َن َها؟ ُس ْب َح َ
ان اهلل
وفي رواية الترمذي« :أال أع ِّلمك
ان اهلل رضى ِ
ان اهلل رضى ِ
ان اهلل عد َد ِ
عد َد ِ
نفس ِهُ ،س ْب َح َ
خلق ِهُ ،س ْب َح َ
خلق ِهُ ،س ْب َح َ
نفس ِه،
ٰ
َ ٰ
ان اهلل ِز َن َة ِ
سب َحان اهلل رضى ِ
عر ِش ِهُ ،س ْب َح َ
عرش ِهُ ،س ْب َح َ
نفس ِهُ ،س ْب َح َ
ان اهلل ز َن َة
ُ ْ
ان اهلل ز َن َة ْ
ٰ
ِِ
ان اهلل مدَ ا َد كلماتِ ِهُ ،س ْب َح َ
َع ْر ِش ِهُ ،س ْب َح َ
كلماتِ ِه».
كلماتهُ ،س ْب َحان اهلل مدَ ا َد َ
ان اهلل مدَ ا َد َ

غريب الحديث:

الضحى.
أضحى :دخل وقت
ٰ
ٰ

هداية الحديث:

 )1لزوم األذكار النبوية في حياة العبد فيه كل البركة ،فيعمل قلي ً
ال ويؤجر كثير ًا.
أتى باألذكار المحدَ ثة؛ فم َث ُله كمن حمل زاد ًا من حجارة ثقيلة ،في سفر
أما من ٰ
طويل ،أتعبته ولم تنفعه.
تعالى ،ألن الرجل
 )2حث الرجل أهل بيته َع َل ٰى األذكار المأثورة ،ووصيتهم بذكر اهلل
ٰ
راعٍ في بيته ومسؤول عن رعيته.
تضمن من تنزيه اهلل سبحانه وتعظيمه ،عدد
 )3فضيلة هذا الذكر الخاص؛ لما
َّ
مخلوقاته ،وزنة عرشه ،ورضا نفسه ،ومداد كلماته.
بي ^ َق َ
موسى األشعري رضي اهلل عنه ِ
«مث َُل
 1434/27ــ وعن أبي
الَ :
عن ال َّن ِّ
ٰ
الحي والمي ِ
رب ُه ،والذي ال ُ
ا َّلذي ُ
ت» .رواه البخاري.
يذك ُر َّ
ِّ
يذك ُر ُهَ ،مث َُل َ ِّ
ِ
ذك ُر ا ُ
ذك ُر ا ُ
هلل فيه ،والبيت الذي ال ُي َ
البيت الذي ُي َ
هلل فيه،
«مث َُل
ورواه مسلم فقالَ :
الحي والمي ِ
ت».
ِّ
َمث َُل َ ِّ
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هداية الحديث:

تعالى سبب لقسوة القلب وموته.
 )1الغفلة عن ذكر اهلل
ٰ
 )2إنَّ الذكر حياة للقلوب وانشراح للصدور ،ونسيان الذكر موت للقلب وضيق
للصدر.
ول اهلل ^ َق َ
1435/28ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
ُ
هلل
ال:
«يقول ا ُ
ظن عبدي بي ،وأنا َمع ُه َإذا َذ َكرني؛ فإنْ َذكرني في ِ
نفس ِه َذكرت ُُه في
تعالى :أنا عندَ ِّ
َ
َ
َ
ٰ
نفسي ،وإنْ َذ َك َرني في مأل َذكرت ُُه في مأل خي ٍر م ْن ُه ْم» .متفق عليه.

هداية الحديث:

ربه في ٍ
مأل َك َ
ان هذا أفضل مما َإذا ذكره في نفسه ،إلاَّ أن يخاف
َ )1إذا ذكر
ُ
العبد َّ
السمعة والرياء.
 )2كلما أحسن العبد ظ َّنه بر ِّبه عامله اهلل بما يستحق من اإلكرام ،وإن أساء الظن
ظن الخير.
يظن العبد بر ِّبه َّ
إلى المضيعة والخسران ،ف ْل َّ
بر ِّبه َو َك َله اهلل ٰ
الَ :ق َ
 1436/29ــ وعنه َق َ
ال َر ُس ُ
الم َف ِّر ُد َ
الم َف ِّر ُد َ
ون
ول اهلل ^َ :
ون» قالواَ :و َما ُ
«س َب َق ُ
ول اهلل؟ َق َ
يا َر ُس َ
اكرون اهللَ كثير ًا َّ
الَّ :
َ
اكرات» .رواه مسلم.
والذ
«الذ
ُ
روى «المفردون» بتشديد الراء وتخفيفها ،والمشهور الذي قاله الجمهور:
ٰ
التشديد.

هداية الحديث:

تعالى لهم السبق َع َل ٰى غيرهم ،ألنهم عملوا أكثر من غيرهم ،فكانوا
 )1الذاكرون اهلل
ٰ
إلى الثواب والنعيم.
أسبق ٰ
 )2بالذكر يرتفع العبد في الدرجات ،ويسبق أهل الطاعات.
سمعت َر ُس َ
1437/30ــ وعن جابر رضي اهلل عنه َق َ
ُ
«أفضل
ول اهلل ^ يقول:
ال:
ُ
ِّ
الذكر :ال إل َه إلاَّ اهلل» .رواه الترمذي وقال :حديث حسن.

هداية الحديث:

 )1إن كلمة التوحيد ،ومفتاح اإلسالم ،ومفتاح الجنة ،قول العبد« :ال إله إلاَّ اهلل»،
فهي أفضل الذكر.
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تعالى ال يعادله شيء من العبادات ،فالتوحيد رأس األمر في هذا
 )2توحيد اهلل
ٰ
الدين.
َ
ال َق َ
رج ً
رسول اهلل ،إنَّ
ال :يا
1438/31ــ وعن عبد اهلل بن ُب ْسر رضي اهلل عنه أنَّ ُ
ٍ
بشيء أت ََش َّب ُث به َق َ
ُ
«اليزال لسان َ
ُك رطب ًا
ال:
فأخبرني
علي،
َ
ْ
شرائع اإلسال ِم قد َكث َُرت َّ
من ذكر اهلل» .رواه الترمذي :وقال :حديث حسن.

غريب الحديث:

أتمسك وأتع َّلق به.
َّ
أتشبثَّ :

هداية الحديث:

سوى الفرائض ،ألن أداء الفرض البد منه ،أما النوافل
 )1المراد بشرائع اإلسالم َما
ٰ
إن صعبت َع َل ٰى العبد ،فالذكر يغني عما يحصل من الخلل.
تعالى يلين لسان العبد ويحيي القلب ،وذكر الناس بالغيبة والنميمة يجفو
 )2ذكر اهلل
ٰ
اللسان ،ويميت القلب.
 )3الذكر المشروع ما َ
كان منطوق ًا باللسان ،واستحضره العبد بقلبه ،أما ذكر القلب
المجرد فليس من الهدي النبوي.
ان اهللِ
«من َق َ
بي ^ َق َ
1439/32ــ وعن جابر رضي اهلل عنه ِ
الُ :س ْب َح َ
الَ :
عن ال َّن ِّ
ِِ
رس ْت َل ُه ن َْخ ٌ
الج َّنة» .رواه الترمذي وقال :حديث حسن.
لة في َ
وبحمدهُ ،غ َ
الَ :ق َ
1440/33ــ وعن ابن مسعود رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
«لقيت
ول اهلل ^:
ُ
إبراهيم ليل َة ُأ ْس ِر َي بيَ ،ف َق َ
الج َّن َة
الم،
محم ُد،
ْ
الس َ
وأخبر ُه ْم أنَّ َ
ال :يا َّ
َ
أقرئ َّأم َت َك م ِّني َّ
ْ
ِ
طي ُبة ال ُّت ِ
ربةْ ،
غراسهاُ :س ْب َح َ
ٌ
قيعان ،وأنَّ
والحمد هلل ،وال إل َه
ان اهلل،
الماء ،وأنَّها
عذ ُبة
ُ
َ
ِّ
أكبر» .رواه الترمذي :وقال :حديث حسن.
هلل ،وا ُ
إلاَّ ا ُ
هلل ُ

غريب الحديث:

قيعان :المكان المستوي الواسع.

هداية الحديث:

غراس للعبد في الجنةَ ،ف ْليك ِّث ِر العبد غراسه أو ُي ّ
قل!
تعالى
 )1إنَّ ذكر اهلل
ٌ
ٰ
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السالم ،وأوصاها بالكلم الطيب،
 )2فضل هذه األمة المرحومة؛ إذ ب ّلغها إبراهيم ^
َ
الج ّنة.
ألنه غراس َ
الد ِ
الَ :ق َ
رداء رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^« :أال
 1441/34ــ وعن أبي َّ

اتكم ،وخير ُ
ُ
لك ْم من
وأز َكاها عند
أعمالكمْ ،
وأر َف َ
أنُب ُئ ُكم بخي ِر ْ
مليككمْ ،
عها في َد َر َج ُ
ِ
الذ ِ
إنفاق َّ
ويضر ُبوا
هب
َّ
أع َنا َق ُهم ْ
والفض ِة ،وخير لكم من أن ت ْل َق ْوا َع ُد َّو ُكم ،فتضر ُبوا ْ
ال« :ذكر اهللِ
أع َنا َق ُكم؟» قالواَ :ب َلىَ ،ق َ
تعالى» .رواه الترمذي ،وقال الحاكم
ْ
ُ
ٰ
ٰ
أبو عبد اهلل :إسناده صحيح.

غريب الحديث:

أنبئكم :أخبركم وأعلمكم ،والنبأ :هو الخبر المهم.

هداية الحديث:

تعالى ،الذي يستحضره العبد بقلبه ولسانه ،ويؤ ِّثر َع َل ٰى
 )1أفضل األعمال ذكر اهلل
ٰ
جوارحه خشي ًة وتعظيم ًا ،بل هو أفضل من إنفاق المال والجهاد في سبيل اهلل
تعالى.
ٰ
تعالى ،فذكر اهلل غاية المطلوب
 )2جميع األعمال الشرعية إنما شرعت إلقامة ذكر اهلل
ٰ
ومنتهى المحبوب.
ٰ

َ
1442/35ــ وعن سعد بن أبي و ّق ٍ
دخل َم َع َر ُسول اهلل ^
اص رضي اهلل عنه أن َُّه
ٍ
ِ
ُسبح بهَ ،ف َق َ
أيسر عليك
ال:
َع َل ٰى
امرأةَ ،
وبين يدَ ْيها ن ًَو ٰى ــ ْ
أو َح َص ٰى ــ ت ِّ
«أخبرك بما ُه َو ُ
ُ
ان اهلل َعدَ َد َما َخ َل َق في الس ِ
أفض ُل ــ» َف َق َ
ماءَ ،و ُس ْب َح َ
«س ْب َح َ
أو َ
عدد
ان اهلل َ
الُ :
من هذا ــ ْ
َّ
ان اهلل َعدَ َد َما َب ْي َن ذلكَ ،و ُس ْب َح َ
خلق في األرضَ ،و ُس ْب َح َ
خالق،
ان اهلل َعدَ َد َما ُه َو
َما َ
ٌ
قو َة
أكبر مثل ذلك،
ُ
والحمد هلل مثل ذلك ،وال إل َه إلاَّ ا ُ
وا ُ
هلل مثل ذلك ،وال حول وال َّ
هلل ُ
إلاَّ باهلل مثل ذلك» .رواه الترمذي ،وقال :حديث حسن().

هداية الحديث:

 )1إن التزام الذاكر الهدي النبوي في صفة الذكر أيسر كلف ًة ،وأفضل ثواب ًا.

() الحديث إسناده ضعيف.
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 )2كل خير يحصله العبد موقوف على اتباع الس َّنة الثابتة عن رسول اهلل ^.
تنبيـه:

الحديث تقدم معناه في قصة أم المؤمنين جويرية ،رقم ،)1433( :دون ذكر

بالحصى
بالحصى ،وهو الصحيح في رواية الحديث ،أما ذكر التسبيح
التسبيح
ٰ
ٰ
فإسناده ضعيف ال يثبت به حكم شرعيُ ،ث َّم إن هذه الطريقة في الذكر باستخدام
بي ^
أو ّ
سمى اليوم :المسبحة ْ
الحصىْ ،
العدادة ،ليس هدي ًا مستحب ًا ألن ال َّن َّ
أو َما ُي ٰ
ٰ
لم يرشد األمة إليه ،فمن َك َ
ان حريص ًا َع َل ٰى السنة راجي ًا اتباع القدوة ^ فعليه أن يعقد
َ
مستنطقات ،كما صح ذلك في السنة النبوية.
التسبيح بيمينه ،فإن األنامل ناطقات

الَ :ق َ
1443/36ــ وعن أبي موسى رضي اهلل عنه َق َ
ال لي َر ُس ُ
ول اهلل ^« :أال
ٰ
ُأد ُّل َك َع َلى َك ْن ٍز من ُك ُنو ٍز َ ِ
َ
يارسول اهللَ ،ق َ
َ
قو َة إلاَّ
ال« :ال
بلى
حول وال َّ
الج َّنة؟» فقلتٰ :
ٰ
باهلل» .متفق عليه.

هداية الحديث:

 )1هذه الكلمة( :الحول وال قوة إلاَّ باهلل) هي كلمة براءة واستعانة ،ألن فيها التبرؤ
توك ً
إلى اهلل ّ 
ال واستعانة.
من عجز العبد وضعفه ،واللجوء ٰ

 )2فضيلة خاصة لهذا الذكر ،فهو كنز من تحت العرش ،وإنما اخ ُتص بذلك ألن فيه
إلى
إظهار ضعف المخلوق لر ِّبه ،وأنه ال
ٰ
َ
يقوى َع َل ٰى فعل شيء ،كالتحول من حال ٰ
تعالى.
حال ،إلاَّ َإذا استعان بر ِّبه
ٰ
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باب ذكر الله قائم ًا وقاعد ًا وم�ضطجع ًا

 245ــ باب ذكر اهلل تعالى قائم ًا وقاعد ًا وم�ضطجع ًا و ُم ِ
وج ُنب ًا
حدث ًا ُ
وحائ�ض ًا �إ اَّل القر آ�ن فال يحل لجنب وال حائ�ض
َق َ
تعالى﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ال اهلل
ٰ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [آل عمران 190 :ــ .]191

هداية آ
اليات:

ّ
التفكر
إلى
 )1اآليات الكونية واآليات األفقية التي جعلها اهلل في خلقه تدعو العاقل ٰ
والتدبر ،وأن يستدل بها َع َل ٰى عظمة الخالق جل وعال ،فهو المستحق وحده ألن
ّ
وحد و ُيعبد ،و ُيذكر ويشكر.
ُي ّ
تعالى هم أولو العقول الصحيحة ،ألنهم عرفوا الغاية من الخلق
 )2الذاكرون اهلل
ٰ

﴿ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾.
يذك ُر ا َ
ان َر ُس ُ
ول اهلل ^ ُ
1444/1ــ وعن عائش َة رضي اهلل عنها َقا َلتَ :ك َ
تعالى
هلل
ٰ
َع َل ٰى ِّ
أحيانِ ِه .رواه مسلم.
كل َ

هداية الحديث:

تعالى مستحب ومشروع َع َل ٰى كل األحيان ،بحسب َما تيسر من حال
 )1ذكر اهلل
ٰ
ان َع َلى طهارة ،أو م ِ
العبد؛ إن َك َ
حدث ًا.
ُ
أو مضطجع ًاْ ،
أو قاعد ًاْ ،
ان قائم ًاْ ،
أو َك َ ٰ
أو أثناء قضاء الحاجة ،ألن من تمام
 )2ال يجوز أن نذكر اهلل في األماكن القذرة ْ
تعالى اإلمساك عن الذكر في هذه الحال.
تعظيم اهلل
ٰ
بي ^ َق َ
أح ُّد ُكم َإذا
الَ « :لو أنَّ َ
1445/2ــ وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما عن ال َّن ِّ

يأتي أه َل ُه َق َ
الش َ
ان ،وج ِّن ِ
الش ْي َ
يط َ
طان َما َرزَ ْق َت َنا ،فإنَّه
ب َّ
ال :بسم اهلل ،اللهم َج ِّن ْب َنا َّ
َ
أراد أنْ َ
ٌ
شيطان» .متفق عليه.
إن ُي َق َّد ْر بي َن ُهما ولدٌ في ذلك لم َي ُض َّر ُه

هداية الحديث:

تعالى سبب للعصمة من الشيطان.
 )1االعتصام بذكر اهلل
ٰ
 )2استحباب التسمية والدعاء عند جماع الرجل أه َله ،لحصول البركة والحماية من كل
الشرور.

باب ما يقوله عند نومه وا�ستيقاظه
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 246ــ باب َما يقوله عند نومه وا�ستيقاظه
ان َر ُس ُ
ذر رضي اهلل عنهما قاالَ :ك َ
أوى
ول اهلل ^ َإذا ٰ
1446/1ــ عن حذيف َة وأبي ٍّ
استيقظ َق َ
إلى فراشه َق َ
َ
«باس َ
«الح ْم ُد هلل الذي
وأح َيا» وإذا
مك ال ّلهم
ُ
الَ :
أموت ْ
الْ :
ٰ
شور» .رواه البخاري.
أحيانا بعدَ ما أما َت َنا ،وإليه ال ُّن ُ

هداية أ
الحاديث:

 )1مناسبة هذا الذكر للنوم أن النوم موت أصغر ،فالبعث من الموت األصغر ُي ِّ
ذكر
بالبعث من الموت األكبر ،وهذا يزيد إيمان العبد بالبعث ،فيكون َع َل ٰى استحضار
دائم َل ُه.

تعالى َع َل ٰى عباده أن شرع لهم األذكار في كل مناسبة ،لتكون األوقات
 )2من نعمة اهلل
ٰ
تعالى.
عامرة بذكر اهلل
ٰ

860

باب ف�ضل حلق الذكر والندب �إىل مالزمتها

 247ــ باب ف�ضل ِحلَق الذكر والندب �إلى مالزمتها
والنهي عن مفارقتها لغير عذر
َق َ
تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ
ال اهلل
ٰ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ [الكهف.]28 :

هداية آ
الية:

 )1فضل االجتماع َع َل ٰى الذكر والدعاء ،وفق الهدي المتبع.

تعالى.
على اإلخالص ،فهؤالء َما اجتمعوا إلاَّ وهم يريدون وجه اهلل
ٰ
 )2مدار العبودية ٰ

الهدى وترك
 )3الموفَّق من عباد اهلل من عرف حقيقة الدنيا وحقيقة اآلخرة ،فلزم
ٰ
الهوى.
ٰ

ول اهلل ^« :إنَّ هللِ
الَ :ق َ
 1447/1ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
تعالى
ٰ
ون ا َ
مالئك ًة ُ
أهل ِّ
يطو ُفون في ُّ
مسون َ
وج ُدوا قوم ًا ُ
يذك ُر َ
هلل 
الذكر ،فإذا َ
الط ُرق ي ْل َت ُ
فيح ُّفون َُه ْم ْ ِ ِ
رب ُهم
السماء ُّ
إلى َ
حاجتِ ُك ْمُ ،
الدنيا ،فيسأ ُلهم ُّ
إلى َّ
بأجنحته ْم ٰ
َت َنا َدوا :ه ُل ُّموا ٰ
يقول عبادي؟ َق َ
أعلمَ :ما ُ
ويحمدون َ
ويكب ُرون َ
سبحون َ
َك،
َك،
َك،
ُ
ــ َ
وهو ُ
ِّ
ال :يقولونُ :ي ِّ
فيق ُ
و َي ُم ِّج ُدون َ
ولَ :
َك ،فيقول :هل َر َأ ْوني؟ فيقولون :ال ،واهللِ َما َر َأ ْو َكُ ،
كيف لو
َر َأ ْوني؟! َق َ
وأكثر لك
وأشد لك تمجيد ًا،
أشد لك عبا َدةً،
َّ
الُ :يقولون :لو َر َأ ْو َك كانُوا َّ
َ
الج َّن َةَ ،ق َ
ون؟ َق َ
ُ
ُ
َ
فيقول :فماذا يسأ ُل َ
يقول :وهل
ال:
ال :يقولون:
ت َْسبيح ًا،
يسألونك َ
يقول :فكيف لو َر َأ ْوها؟! َق َ
رأو َهاَ ،ق َ
َر َأ ْو َها؟ َق َ
الُ :
ال:
ال :يقولون :ال ،واهللِ يا ِّ
رب َما ْ
وأعظم فيها َرغْ َبة،
وأشد لها طلب ًا،
أشد عليها حرص ًا،
َّ
يقولون :لو أن َُّه ْم َر َأ ْو َها كانوا َّ
َ
وهل َ
رأ ْو َها؟ َق َ
من ال َّنارَ ،ق َ
ون؟ َق َ
َق َ
ُ
فيقولْ :
ال :ي َت َع َّو ُذ َ
الَ :ف ِم َّم َي َت َع َّو ُذ َ
ال :يقولون:
ال:
ون َ
ال :يقولون :لو َ
كيف لو َ
رأ ْوها؟! َق َ
ُ
فيقولَ :
رأ ْو َها كانُوا َ
أش َّد منها
ال ،واهللِ َما َر َأ ْو َها،
شهد ُك ْم أنِّي قد َغ َف ْر ُت لهمَ .ق َ
وأشد لها َم َخا َف ًةَ ،ق َ
الُ :
فيق ُ
الُ :
يقول َم َل ٌك
فرار ًا،
ولُ :فأ ُ
َّ
َ
ِ
اج ٍةَ ،ق َ
المالئكة :فيهم ٌ
لساء ال َيشْ َق ٰى بهم
ِم َن
لح َ
س منهم ،إنَّما جا َء َ
الج ُ
الُ :ه ُم ُ
فالن ْلي َ
جليسهم» .متفق عليه.
ُ
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بي ^ َق َ
ال« :إنَّ هلل مالئك ًة
وفي رواية لمسلم عن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه عن ال َّن ِّ

مجالس ِّ
سيار ًة ُف ُض ً
َّ
وحف
قعدوا َم َع ُهم،
يتتبعون
ذكر ُ
الذك ِر ،فإذا ُ
َ
وجدوا مجلس ًا فيه ٌ
َّ
ال ّ
بعض ُهم بعض ًا بأجنحتِ ِهم حتى يملؤوا َما بينهم وبين الس ِ
عر ُجوا
ماء ُّ
تفر ُقوا َ
ُ ْ
َّ
الدنيا ،فإذا َّ
ْ ٰ
الس َماء ،فيسأ ُل ُه ُم ا ُ
أع َل ُم :من أين جئ ُت ْم؟ ُ
فيقو ُلون :جئنا
وص ُ
َ
هلل  ــ وهو ْ
إلى َّ
عدوا ٰ
ِمن ِ
عند َع ٍ
َك ،و َي ْح َم ُدون َ
َك ،و ُي َه ِّل ُلون َ
كب ُرون َ
سب ُحون َ
باد َ
َك،
َك ،و ُي ِّ
لك في األرضُ :ي ِّ
وه ْل َ
َك َج َّن َت َكَ ،ق َ
ونكَ .ق َ
ال :وماذا يسأ ُلوني؟ قالوا :يسألون َ
ويسأ ُل َ
رأ ْوا ج َّنتي؟
الَ :
الِ :
فكيف لو َ
َكَ .ق َ
ربَ ،ق َ
رأ ْوا َج َّنتي؟! قا ُلوا :ويستجيرون َ
َ
وم َّم
ال:
أي ِّ
قا ُلوا :الْ ،
ِ
وهل َر َأ ْوا ناري؟ قالوا :الَ ،ق َ
يار ِّبَ ،ق َ
الْ :
ال :فكيف
جيروني؟ قالوا :من نا ِر َك َ
َي ْس َت ُ
ويستغفر َ
وأع َط ْي ُت ُه ْم َما َسأ ُلوا،
لو َر َأ ْوا نَاري؟! قا ُلوا:
ونك ،فيقولْ :
قد َغ َف ْر ُت ُله ْمْ ،
ْ
ُ
استج ُارواَ .ق َ
الن ،عبدٌ َّ
فيهم ُف ٌ
الُ :
س
مما
فيقو ُلونِّ :
َ
وأجرت ُُه ْم َّ
خط ٌاء ،إنَّما َم َّرَ ،ف َج َل َ
رب ْ
ْ

ُ
جليس ُه ْم».
يشقى بهم
القوم ال
فيقول :وله َغ َف ْر ُتُ ،ه ُم
َم َع ُه ْم،
ُ
ُ
ٰ

غريب الحديث:

األولى ،والحديث النبوي
مفسر ًا في الرواية
ّ
سيارة :يطوفون في الطرق كما ورد َّ
ٰ

يفسر بعضه بعض ًا.
ّ

فض ً
ال :زيادة عن المالئكة المرتبين مع الخالئق ،فهم مخصصون لحلق الذكر.

هداية الحديث:

 )1فضيلة مجالسة الصالحين ،فالجليس الصالح يعم نفعه لمن جلس معه.

 )2استحباب االجتماع َع َل ٰى الذكر كقراءة القرآن مث ً
أو تع ّلم العلم وتعليمه ،ونحو
الْ ،
االجتماع َع َل ٰى الصلوات في المساجد.
ذلك؛ ومن االجتماعِ :
ُ

المكرمات ،وأنواع النعيم المقيم،
 )3الترغيب في الجنة لما اشتملت عليها من
ُ
والترهيب من النار ،لما اشتملت عليها من المخوفات ،وأنواع العذاب األليم.
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وعنه ،وعن أبي سعيد رضي اهلل عنهما قاالَ :ق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^:
 1448/2ــ
ُ

َ
المالئك ُةَ ،
قوم ُ
يذك ُر َ
عليهم
الر ْح َم ُة ،ونَز َل ْت
ون اهلل  إلاَّ ح َّف ْت ُه ُم
«ال َيق ُْع ُد ٌ
ُ
وغشي ْت ُه ُم َّ
وذ َك َر ُه ُم ا ُ
السكي َن ُةَ ،
فيم ْن ع ْندَ ُه» .رواه مسلم.
هلل َ
َّ

غريب الحديث:

ح ّفتهم :كانوا حولهم من كل جانب.
غشيتهمّ :
غطتهم وأحاطت بهم.

هداية الحديث:

تحوطها المالئكة ،وتتنزل عليها السكينة ،وتملؤها الرحمة ،لِ َما
 )1مجالس الذكر ِّ
يكون فيها من البركات.

ومعنى.
 )2من أعظم مجالس الذكر :االجتماع َع َل ٰى مدارسة القرآن والحديث ،لفظ ًا
ً
 )3الجزاء من جنس العمل ،فمن ذكر ا َ
تعالى فإنه سبحانه يذكره.
هلل
ٰ
1449/3ــ وعن أبي واقد الحارث بن عوف رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
ول اهلل ^ بينما

َ
معه ،إ ْذ َ
إلى َر ُسول اهلل
أقبل ثال َث ُة َن َف ٍر،
ُه َو
اس ُ
جالس في المسجد ،وال َّن ُ
ٌ
فأقبل اثنان ٰ
^َ ،
الح ْل َق ِة
أح ُد ُهما ٰ
فرأى ُف َ
فأما َ
رج ًة في َ
وذ َه َب واحدٌ  ،فو َق َفا َع َل ٰى َر ُسول اهلل ^َّ .
فرغ َر ُس ُ
فلما َ
ول اهلل
وأما
وأما
ُ
س َخ ْل َف ُهمَّ ،
س فيهاَّ ،
الثالث فأد َب َر َذاهب ًاَّ .
اآلخر َف َج َل َ
َف َج َل َ
ُ
ال« :أال أخبر ُكم عن ال َّن َف ِر الث ِ
فأوى إلى اهلل ،فآوا ُه ا ُ
^ َق َ
هلل إليه،
أحدهم
َّالثة؟ أما ُ
ُ ْ
ٰ ٰ
َ
فأعر َ
فأعرض اهللُ َع ْن ُه» .متفق
ض،
وأما
وأما َ
فاس َت ْحيا اهلل ُ
منهَّ ،
َّ
فاس َت ْحياْ ،
اآلخر ْ
اآلخ ُر َ
ُ

عليه.

هداية الحديث:

بي ^ من قوله ،وفعله.
 )1فضل االجتماع َع َل ٰى مجالس الذكر ،فهو هدي ال َّن ِّ

سبب إلعراض اهلل عن العبد.
 )2اإلعراض عن مجالس الذكر والعلم ،من غير عذرٌ ،

إلى الخيرات ،ومن ذلك َس ّد ُ
الف َرج والخلل في
 )3الترغيب في المصافَّة والمسارعة ٰ
الصفوف ،وفي ِحلق العلم.
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ري رضي اهلل عنه َق َ
ُ
1450/4ــ وعن أبي سعيد ُ
معاوية رضي اهلل
خرج
ال:
الخ ْد ِّ
َ
لس ُك ْم؟ قالواَ :ج َلسنا ن َْذ ُك ُر ا َ
هللَ ،ق َ
عنه َع َلى َح ْل َق ٍة في المسجدَ ،ف َق َ
ال :آهللَِ ،ما
الَ :ما ْ
أج َ
ْ
ٰ
أجلس َنا إلاَّ َذ َ
اكَ ،ق َ
أستحل ْف ُك ْم ت ُْه َم ًة َل ُكم،
ال :أما إنِّي لم
أج َل َس ُك ْم إلاَّ ذاك؟ قالوا :ما
ْ
ْ
َ
أقل َع ْن ُه حديث ًا م ِّني :إنَّ َر ُس َ
ان أحدٌ بمنزلتي من َر ُسول اهلل ^ َّ
وما َك َ
خرج
ول اهلل ^
َ
َ
َع َلى َح ْلقة من أصحابهَ ،ف َق َ
أج َل َس ُك ْم؟» قالواَ :ج َل ْس َنا ْ
نذ ُك ُر اهلل ،ون َْح َم ُد ُه َع َل ٰى
الَ :
«ما ْ
ٰ
أج َل َس ُكم إلاَّ َذ َ
وم َّن به َع َل ْيناَ .ق َ
اك؟» قالوا :واهلل َما
َما َهدَ انا
لإلسالمَ ،
ال« :آهللَ ،ما ْ
ْ

أج َل َس َنا إلاَّ َذ َ
اكَ ،ق َ
ُ
فأخ َب َرني
أس َت ْحل ْف ُك ْم ت ُْهم ًة َل ُك ْم ،ولك َّنه أتَاني
جبريل ْ
الَ :
ْ
«أما إنِّي لم ْ
الم َ
أنَّ ا َلله ُي َباهي ُ
الئك َة» .رواه مسلم.
بك ُم َ

هداية الحديث:

يحبها ،ويباهي بها المالئكة المقربين.
 )1استحباب مجالس الذك ِر ،ألن اهلل ُّ
 )2ال بد أن يكون االجتماع َع َل ٰى ِح َلق الذكر وفق الطريقة النبوية ،وطريقة الصحابة،
الهدى والعلم ،وليس اجتماع ًا َع َل ٰى ذكر جماعي ورقص
ومن بعدهم من أئمة
ٰ

هدي وال س ّنة.
وتمايل ،لم يرد فيه ٌ
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َق َ
تعالى ﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ال اهلل
ٰ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲ﴾ [األعرافَ .]205:ق َ
الأهل اللغة :اآلصال :جمع أصيل،

تعالى ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
وهو َما بين العصر والمغرب .وقال
ٰ

تعالى﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ [غافر.]55 :
ﮑ﴾ [طه ، ]130 :وقال
ٰ

تعالى﴿ :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
قال أهل اللغة« :العشي» :ما بين زوال الشمس وغروبها .وقال
ٰ

ﰆﰇ ﰈﰉﰊﰋﰌ ﰍﰎ ﰏﰐ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

تعالى﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾
ﭗ ﭘ ﭙ﴾ [النور36 :ــ ، ]37وقال
ٰ
[ص.]18 :

هداية آ
اليات:

تعالى أول النهار وآخره ،ليكون بدء اليوم وخاتمته بعبادة
 )1الترغيب في ذكر اهلل
ٰ
وطاعة.

ضحى .وأذكار المساء
إلى ارتفاع الشمس
ً
 )2أذكار الصباح تكون من طلوع الفجر ٰ
إلى المغرب.
من بعد صالة العصر ٰ

تعالى باألذكار
 )3إن دوام التضرع واالستغفار هو وصف العبد عند إقباله َع َل ٰى اهلل
ٰ
الشرعية.

«م ْن َق َ
الَ :ق َ
1451/1ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ال حين
ول اهلل^َ :
ِ
ِ
وبحمد ِه مائ َة مر ٍة ،لم ِ
ان اهللِ
صبح وحين ُيمسيُ :س ْب َح َ
القيامة َ
بأفض َل
يوم
يأت أحدٌ َ
ُي ُ
َّ
مثل َما َق َ
مما جاء به ،إلاَّ أحدٌ َق َ
ال َ
أو زَ َاد» .رواه مسلم.
ال ْ
َّ

هداية الحديث:

«س ْب َحان اهلل وبحمده» مائة مرة أو أكثر ،هو من أذكار الصباح
 )1إنَّ قول الذاكرُ :
َّ
المرغب فيها.
والمساء
حث أهل اإليمان َع َلى التنافس في الخيرات في قوله ^« :إلاَّ أحد َق َ
ال مثل ذلك
َّ )2
ٰ
أو زاد».
ْ
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بي ^َ ،ف َق َ
1452/2ــ وعنه َق َ
ال :جاء ٌ
قي ُت من
ال :يارسول اهللَ ،ما َل ْ
إلى ال َّن ِّ
رجل ٰ
بكلمات اهللِ ال َّتام ِ
ِ
ارح َة! َق َ
َعق َْر ٍ
أع ُ
ات
وذ
حين
َ
ال« :أ َما َلو َ
أمسيتُ :
قلت َ
الب َ
َّ
ب َلدَ َغ ْتني َ
تض َّر َك» .رواه مسلم.
شر َما َخ َلقَ لم ُ
من ِّ

غريب الحديث:

ٍ
شيء عظيم لقيته!
أي
ما لقيتُّ :

هداية الحديث:

وتعالى يعصم العبد من الشرور كلها.
إلى اهلل سبحانه
ٰ
 )1اللجوء ٰ
 )2استحباب االستعاذة بكلمات اهلل التامات ،وهي :كلمات اهلل الشرعية ،التي أنزلها
قدر بها المقادير ،وخلق بها الخلق .فكلمات اهلل
في شرعه ،وكلماته الكونية ،التي ّ
التامات حصن المؤمن.
ان ُ
أص َب ْح َناَ ،
أصبح« :ال ّلهم َ
1453/3ــ وعنه ِ
بي ^ أن َُّه َك َ
وبك
يقول إ َذا
َ
بك ْ
عن ال َّن ِّ

وإليك ال ُّن ُشور» وإذا أمسى َق َ
َ
وبك ن َْح َياَ ،
ْأم َس ْي َناَ ،
سينا،
وت،
نم ُ
وبك ُ
ال« :ال ّلهم بك ْأم ْ
ٰ
َ
وبك نحياَ ،
َ
ور» .رواه أبو داود والترمذي وقال :حديث
نموت،
وبك
ُ
وإليك ال ُّن ُش ُ

حسن.

هداية الحديث:

إلى اهلل ،واالستعانة
 )1قيام أعمال العبد وأحواله َع َل ٰى وجه التمام ال يكون إلاَّ باللجوء ٰ
تعالى استعان ًة
وتعالى ،فصباحه ،ومساؤه ،وحياته ،ومماته ،كلها باهلل
به سبحانه
ٰ
ٰ
وتوك ً
ّ
ال.
الصغرى ــ ُي ِّ
ُ
ذكر بالموت األكبر والنشور.
الموتة
 )2النوم ــ وهو
ٰ
ٍ
َ
الصدِّ يقَ رضي اهلل عنه َق َ
بكلمات
يارسول اهللُ ،م ْرني
ال:
1454/4ــ وعنه أنّ أبا بك ٍر ِّ
ِ
أمسيتَ ،ق َ
ِ
الْ :
عالم
السماوات
فاطر
بحت وإذا
ُ
أص ُ
أقو ُل ُه ِّن إ َذا ْ
واألرضَ ،
«قل :ال ّلهم َ
وذ َ ِ
والش َه ِ
ٍ
َ
ِ
أع ُ
رب ِّ
شر
ومليك ُه،
شيء
كل
الغيب َّ
ُ
أشهد أنْ ال إل َه إلاَّ َ
أنتُ ،
ادةَّ ،
بك من ِّ
وش ِ
يطان ِ
الش ِ
رك ِه» َق َ
سيت ،وإذا ْ
أخذ َت
نفسي
وشر َّ
بحت ،وإذا ْأم َ
أص َ
الُ « :ق ْلها إ َذا ْ
ِّ

َم َض َج َع َك» .رواه أبو داود والترمذي  ،وقال :حديث حسن صحيح.
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غريب الحديث:

فاطر السماوات األرض :خالقهما َع َل ٰى غير مثال سابق ،فالفاطر ،هو :من ابتدأ

الخلق أول مرة.

مليكه :مالكه.
ِش ْركه :هو اإلشراك باهلل ،وفي ضبط آخر بتحريك الراءَ :
(ش َركه) ،وهوَ :ما ُيصاد به.

هداية الحديث:

تعالى ،فهو وحده
إلى ألوهية اهلل
ٰ
 )1الترغيب باالعتراف الكامل ،واالفتقار التامٰ ،
المستحق للعبادة.

 )2البراءة من شرور النفس ،هو :أصل كل خير« ،نعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،وسيئات
أعمالنا».

تعالى من شرور الشيطان ،ومن مصائده التي نصبها
 )3الترغيب في االستعاذة باهلل
ٰ
للعباد بالشهوات المغرية ،والشبهات المض َّلة.
 )4الموفَّق من عباد اهلل َمن َ
لينجو من
تعالى ،واعتصم بحبله المتين،
أقبل َع َل ٰى اهلل
َ
ٰ
َش َرك الشيطان الرجيم.
ص به الصديق رضي اهلل
 )5الحث َع َل ٰى المداومة َع َل ٰى هذا الذكر العظيم الذي ُخ ّ

عنه ،لما فيه من إخالص العبادة واالستعانة ،فهو معنى ﴿ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ﴾.

ان نبي اهلل ^ َإذا ْأم َسى َق َ
َ
ال:
ٰ
1455/5ــ وعن ابن مسعود رضي اهلل عنه َقالَ :ك َ ُّ

والحمد هلل ،ال إل َه إلاَّ ا ُ
شريك َل ُه» َق َ
َ
ُ
الراوي:
هلل وحدَ ُه ال
الملك هلل،
سى
ُ
«أمسي َنا ْ
ال َّ
ْ
وأم ٰ
أرا ُه َق َ
َ
ُ
خير
رب
فيهنَ « :ل ُه
ال
الملكُ ،
قديرِّ ،
َّ
وله َ
أسألك َ
الح ْمد ،وهو َع َل ٰى كل شيء ٌ
َما في هذه ال َّل ِ
ُ
وشر َما َب ْعدَ َها،
وخير َما َب ْعدَ ها،
يلة
َ
شر َما في هذه ال َّليلة ِّ
وأعوذ بك من ِّ
ِ
وذ بك من َ
وع َذ ٍ
وذ بك ِمن َع ٍ
أع ُ
أع ُ
اب في
ذاب في ال َّنارَ ،
رب ُ
رب ُ
الكب ِرِّ ،
ِّ
الك َس ِل ُ
وسوء َ
أصبح َق َ
الم ْل ُك هلل» .رواه مسلم.
ال َق ْب ِر» وإذا
َ
«أص َب ْح َنا ْ
ال ذلك أيض ًاْ :
وأص َب َح ُ
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غريب الحديث:

سوء ِ
الس ّن من اآلفات التي تعرض لإلنسان.
الك َبرَ :ما يكون عند ّ
تقدم ِّ

هداية الحديث:

بي الكريم عليه
 )1دوام سؤال اهلل
تعالى الخير ،واالستعاذة به من الشر ،هو هدي ال َّن ِّ
ٰ
الصالة والسالم ،وحال عباد اهلل المخلصين.
ُ
سؤال اهلل العافي َة ،واالستعاذة به سبحانه من الكسل
 )2من أعظم مسائل العبد هو
تصدان عن النشاط في الطاعة ،والمداومة عليها.
والهرم ،ألن هات َْين اآل َف َت ْين ّ

 )3فضل هذا الذكر ،ألن فيه حصول كل مرغوب ،والنجاة من كل مرهوب.

الم ْع َج َمة ــ رضي اهلل عنه َق َ
ال:
1456/6ــ وعن عبد اهلل بن ُخ َب ْيب ــ بضم الخاء ُ
ال لي َر ُسول اهلل ^« :اق ْ
َق َ
والمعوذت َْين حين ت ُْمسي وحين
ْرأ ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾
ّ
ٍ
ٍ
َ
تكفيك ِمن ِّ
َ
شيء» .رواه أبو داود والترمذي وقال :حديث
كل
مرات
ثالث
ُصبح،
ت ُ
حسن صحيح.

هداية الحديث:

 )1الحث َع َل ٰى قراءة هذه السور الثالث كل صباح ومساء ،ألنها تكفي العبد من
الشرور كلها.

تعالى ،واالعتصام به ،فهو
إلى كالم اهلل
ٰ
 )2أعظم حصن يعتصم به العبد :اللجوء ٰ
الحصن الحصين.

الَ :ق َ
ان رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
عثمان ِ
بن ع ّف َ
َ
ول اهلل ^َ « :ما ِمن
1457/7ــ وعن
ِ
ومساء ِّ ٍ
عبد يقول في َص َباحِ ِّ
شيء في
يضر َم َع اسمه
كل يو ٍم
ٌ
كل َل ْيلة :بسم اهلل الذي ال ُّ
ٍ
َ
شيء» .رواه
يضر ُه
العليم،
ميع
ٌ
الس ُ
ُ
مرات ،إلاَّ ْ
السماء ،وهو َّ
األرض وال في َّ
لم َّ
ثالث َّ
أبو داود والترمذي وقال :حديث حسن صحيح.

هداية الحديث:

تعالى.
تعالى يعصم العبد من كل آفة بإذن اهلل
 )1التبرك بذكر اسم اهلل
ٰ
ٰ
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 )2التقيد بما ورد في عدد األذكار فيه تمام المتابعة للمعصوم ^ ،فال يجوز للذاكر
الزيادة َع َل ٰى العدد الوارد ،أو النقصان منه إلاَّ إ َذا ّ
دل الدليل َع َل ٰى جواز ذلك.

تنبيه هام:

ينتشر في بعد األوساط ُكتيب صغير جد ًا بعنوان( :الحصن الحصين) و ُي َ
وضع
أحيان ًا في السيارات والمحالت ،وهذا الكتيب فيه مخالفات شرعية كثيرة؛ ألنه
يتضمن أمور ًا منكرة ،من قوله مث ً
ال في مقدمته« :من قرأه فكأنما قرأ الكتب المنزلة»!

وقوله« :من قرأ هاتين اآليتين من آخر سورة التوبة لم يمت في يومه»! ونحو ذلك من
ٍ
عجب أنه أسند هذه المنكرات إلى قوله:
ادعاء أشياء عجيبة ال تصح وال تثبت ،ومن
«حدثنا بعض العارفين عن أبيه عن جده»!! وفي آخر الكتيب توجد حروف مقطعة
أو
وكلمات غريبة ،أشبه بالطالسم وكتابات المشعوذينَ ،ف ْليحذ ِر المؤمن من تعليقه ْ
ِ
على األذكار
إلى إتالفهَ .
وفيما صح من هدي ال َّن ِّ
بي ^ ــ من المحافظة ٰ
نشرهَ ،و ْليباد ْر ٰ
المتقدمة في األحاديث المسندة ــ كل خير وهداية ﴿ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ﴾ ،وقد َق َ
ال ^« :إنما أنا رحمة ِمهداة» ،أي :رحمة وهداية لكم.
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 249ــ باب َما يقوله عند النوم
َق َ
تعالى﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ال اهلل
ٰ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﴾ [آل عمران190 :ــ.]191
ذر رضي اهلل عنهما أنَّ َر ُس َ
ول اهلل ^ َك َ
أو ٰى
ان َإذا َ
 1458/1ــ وعن حذيف َة وأبي ٍّ
إلى فراشه َق َ
َ
وت» .رواه البخاري.
ال:
وأم ُ
أح َيا ُ
«باسمك اللهم ْ
ٰ

هداية الحديث:

تعالى عند النوم يحفظ العبد من الشرور كلها.
 )1التبرك باسم اهلل
ٰ
 )2إنَّ النوم ّ
إلى فراشه حال البعث
يذكر بالموت والنشور ،فيستحضر العبد َإذا ٰ
أوى ٰ
والنشور.

ول اهلل ^ َق َ
علي رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
ال َل ُه ولفاطم َة رضي اهلل
1459/2ــ وعن ٍّ
ِ
اجع ُك َما َ
عنهماَ :
أوَ :إذا ْ
فك ِّب َرا ثالث ًا وثالثين،
«إذا َ
أخذت َُما َم َض َ
إلى فراش ُك َماْ ،
أو ْي ُت َما ٰ
وسب َحا ثالث ًا وثالثين ،واحمدا ثالث ًا وثالثين» وفي رواية« :ال َّتسبيح أربع ًا وثالثين»
ِّ
كبير أربع ًا وثالثين» .متفق عليه.
وفي رواية« :ال َّت ُ

هداية الحديث:

تعالى عند النوم بالتسبيح ،والتكبير ،والتحميد ،الوارد في الحديث؛ يعطي
 )1ذكر اهلل
ٰ
تحمل المتاعب ،وقضاء الحاجات.
الذاكر قوة في بدنه َع َل ٰى ّ
الرجل َ
ِ
تعالى ،وربط قلوبهم بالدار اآلخرة ،ألن في
أهل بيته َع َل ٰى ذكر اهلل
حث
ُّ )2
ٰ
بي ،فقال^« :أال
إلى ال َّن ِّ
رواية الحديث أن فاطمة رضي اهلل عنها أتت تشكو ٰ
مما سأل ُت َما؟ َإذا َ ِ
إلى فراشكما» الحديث .رواه البخاري.
أد ُّل ُك َما َع َل ٰى خي ٍر ّ
أوي ُت َما ٰ

الَ :ق َ
1460/3ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
أو ٰى
ول اهلل ^« :إ َذا َ
ِ
َ
بداخلة إزَ اره ،فإنَّه ال يدري َما َخ َل َف ُه عليهُ ،ث َّم
فراش ُه
ض
إلى فراشه ف ْل َي ْن ُف ْ
َ
أح ُد ُكم ٰ
ُ
َ
فار َح ْم َها ،وإن
يقول:
أمس ْك َت نفسي ْ
باسمك ر ِّبي َو َض ْع ُت َج ْنبي ،وبك ْأر َف ُع ُه ،إن َ
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فاح َف ْظ َها بما ت َْح َف ُظ به عبا َد َك الصالحين» .متفق عليه.
أرس ْل َت َها ْ

غريب الحديث:

ِ
داخلة إزاره :طرف اإلزار مما يلي الجسد.

هداية الحديث:

ِ
إلى
إلى نفسك ،وعالمة الخذالن :أن يكلك اهلل ٰ
 )1عالمة التوفيق :ألاَّ يك َلك اهلل ٰ
نفسك.
تعالى.
 )2من دالئل فقه العبد :إلحاحه في الدعاء بأن يحفظه اهلل
ٰ

 )3الترغيب في استعانة العبد بر ِّبه في كل حال ،عند نومه ويقظته ،فالعبد باهلل ال
بنفسه.

ُ )4يستحب نفض الفراش على الهيئة املذكورة قبل الدخول فيه ،ولو سلم من اآلفات الظاهرة،
اتباع ًا وتعظيم ًا للهدي النبوي .وألنه قد يخلفه شيء من اآلفات التي ال ترى!.

 1461/4ــ وعن عائش َة رضي اهلل عنها أنَّ َر ُس َ
ول اهلل ^ َك َ
مضج َع ُه
أخ َذ
ان َإذا َ
َ
بهما َج َسدَ ُه .متفق عليه.
بالم َع ِّوذاتَ ،و َم َس َح َ
َن َف َث في َيدَ ْيه ،و َق َرأ ُ
كل ٍ
إلى فراشه َّ
بي ^ َك َ
ليلة َج َم َع َك َّفيهُ ،ث َّم َن َف َث
ان َإذا ٰ
أوى ٰ
وفي رواية لهما :أنَّ ال َّن َّ
فيهما َف َقرأ فيهما﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ و﴿ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ و﴿ﮀ ﮁ ﮂ
أقب َل
اس َ
ﮃ﴾ُ ،ث َّم َ
مسح بهما َما ْ
تطاع من جسده ،يبدأ بهما َع َل ٰى رأسه ووجهه ،وما َ
مرات .متفق عليه.
من َج َسدهَ ،
يفع ُل ذلك ثالث َّ
قال أهل اللغة« :النفث» نفخ لطيف بال ريق.

هداية الحديث:

 )1قراءة المعوذاتَ ،م َع النفث ،ومسح ما أقبل من الجسد ثالث مرات ،كل ذلك من
بي ^ الثابت عند النوم.
هدي ال َّن ِّ

تعالى ،فهو شفاء للقلوب واألبدان.
 )2للقرآن تأثير عظيم في حفظ الجسد بإذن اهلل
ٰ

 ) 3تعاطي جملة األسباب المعينة على السالمة ،وهي :القراءة ،والنفث ،والمسح،
مع التكرار.
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الَ :ق َ
1462/5ــ وعن البراء بن عازب رضي اهلل عنهَ ،ق َ
ال لي َر ُسول اهلل ^:
للصالةُ ،ث َّم َ
َ
األيمن ،و ُقل:
جع َع َل ٰى ش ِّقك
وضأ ُ
مض َج َع َك َف َت َّ
«إذا أت َْي َت ْ
وضو َء َك َّ
َ
اضط ْ
وألجأت ظهري َ
إليك ،و َف َّو ْض ُت ْأمري َ
لم ُت نفسي َ
إليك ،رغب ًة ورهب ًة
إليك،
ُ
اللهم ْ
أس ْ
َ
َ
آمنت بكتابِ َك الذي أنز ْل َت ،وب َن ِّبيك الذي
نجى منك إلاَّ إليك،
ُ
إليك ،ال َملجأ وال َم ٰ
آخر َما ت َُق ُ
ول» .متفق عليه.
مت َع َل ٰى
مت َّ
أرس ْل َت ،فإنْ َّ
الفطرةْ ،
واج َع ْل ُه َّن َ
َ

هداية الحديث:

 )1تحري الوضوء قبل النوم ،واالضطجاع َع َل ٰى الشق األيمن ،وجعل هذا الدعاء من
لس ّنته عليه الصالة والسالم.
آخر األذكار ،فيه موافقة ُ
رجى َل ُه أن يموت َع َل ٰى فطرة التوحيد.
 )2من حافظ َع َل ٰى ذلك الهدي ُي ٰ

أو ٰى إلى فراشه َق َ
بي ^ َك َ
ال:
ان إ َذا َ
ٰ
1463/6ــ وعن أنس رضي اهلل عنه أنَّ ال َّن َّ
«الح ْم ُد هلل الذي ْ
وس َقان َاَ ،
كافي َل ُه وال ُم ْؤوي».
ممن ال
َ
وك َفانا َ
أط َع َمنا َ
وآواناَ ،فكم َّ
َ

رواه مسلم.

هداية الحديث:

 )1اعتراف العبد بنعمة ر ِّبه عليه يستوجب أن يحمده َع َل ٰى نعمه كلها.

والمأوى ،فكم من أناس ُحرموا هذه النعمة؟
 )2استشعار النعمة العظيمة في الكفاية
ٰ
حتى تدوم وتكثر.
فالنعم يجب أن تُقا َبل بالشكر ٰ
1464/7ــ وعن حذيف َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
ول اهلل ^ َك َ
ان َإذا َأر َاد أن َي ْر ُقدَ
تحت َخدِّ هُ ،ث َّم ُيق ُ
اد َك» .رواه
الي ْم َن ٰى
َ
عب َ
ول« :ال ّلهم ِقنِي َع َذا َب َك َ
يوم ت َْب َع ُث َ
َو َض َع َيدَ ُه ُ
الترمذي وقال حديث حسن .ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي اهلل عنها وفيه:

أنه كان يقوله ثالث مرات.

هداية الحديث:

اليمنى تحت الخد األيمن أدب نبوي من آداب النوم.
 )1إن وضع اليد
ٰ

ربه؛ أن يقيه العذاب ،ألن من ُوقي عذاب اهلل ،فقد فاز
 )2أعظم َما يسأل العبد َّ
ونجح.
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الدعوات
كتاب ّ
الدعاء
 250ــ باب ف�ضل ّ
َ
تعالى:
الى﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [غافر ،]60 :وقال
ٰ
َقال اهلل ت ََع ٰ
تعالى:
﴿ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ [األعراف ،]55 :وقال
ٰ
﴿ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾ [البقرة، ]186 :

تعالى﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [النمل.]62 :
وقال
ٰ

فائــدة ،الدعاء نوعان:
 1ــ دعاء العبادة ،وهو :قيام العبد بالعبادة هلل ؛ كالصالة والزكاة والصيام .وهذا
سؤال بلسان الحال.
ربه بلسان املقال ،فيقول مث ً
اغفر لي.
ال:
 2ــ دعاء المسألة ،وهو :أن يسأل
ُ
ِّ
العبد َّ
يارب ْ
ومن شروط استجابة الدعاء:
 1ــ أن يكون مخلص ًا هلل .
على اآلخرين.
 2ــ أن ال يكون في الدعاء عدوان وظلم ٰ
 3ــ أن يكون العبد موقن ًا باإلجابة من اهلل .
 4ــ اجتناب المطعم والمشرب والملبس الحرام ،ونحو ذلك.

هداية آ
اليات:

إلى اهلل .
 )1األمر بالدعاء وبيان فضله ،فالدعاء من أعظم العبادات التي تقرب ٰ
َ
 )2من دعا ربه مكم ً
وعدَ ه باإلجابة.
ال
شروط الدعاء ،فإن اهلل َ 

بي ^ َق َ
1465/1ــ وعن ال ُنعمان بن بشير رضي اهلل عنهما ِ
عاء ُهو
الُّ :
«الد ُ
عن ال َّن ِّ

العبادةُ» .رواه أبو داود والترمذي وقال :حديث حسن صحيح.

هداية الحديث:

على العبد أن يكون فيه مخلص ًا هلل  ،متابع ًا
 )1الدعاء ُل ُّب العبادة ،ولذلك يجب ٰ
لرسول اهلل ^.
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على العبد أن ُيظهر العجز لر ِّبه ،واالحتياج إليه ،في عبادة الدعاء ،وأن يوقن
ٰ )2
بإجابة اهلل .
1466/2ــ وعن عائش َة رضي اهلل عنها َقا َل ْتَ :كان َر ُس ُ
وامع
ول اهلل ^ َي ْس َت ِح ُّب َ
الج َ
من ُّ ِ
سو ٰى ذلك .رواه أبو داود بإسناد جيد.
َ
الدعاء ،و َيدَ ُع ما َ

غريب الحديث:

الجوامع :الدعاء الذي يجمع أبواب الخير بكلمات يسيرة.

هداية الحديث:

ُ )1يستحب للعبد إذا دعا أن يختار الدعاء الجامع ،ألنه أبلغ في العموم والشمول،
وأوفق للهدي النبوي.
بي ^ الجامعة ألبواب الخير في الدارين.
 )2إنَّ البركة كل البركة في اتباع أدعية ال َّن ِّ
1467/3ــ وعن أنس رضي اهلل عنه َق َ
بي ^« :ال ّلهم آت َنا في
الَ :كان ُ
أكثر ُدعاء ال َّن ِّ
الدنيا حسن ًة ،وفي اآلخرة حس َن ًةِ ،
عذاب ال َّنار» .متفق عليه.
وق َنا
ُّ
َ
َ
زاد مسلم في روايته َق َ
بها ،وإذا أراد أن
ال :وكان أنس َإذا أراد أن َي ْد ُع َو بدعوة دعا َ
بها فيه.
يد ُع َو ُ
ْ
بدعاء َدعا َ

هداية الحديث:

بخيري الدنيا
على هذا الدعاء ،لقلة ألفاظه ،وإحاطته
 )1استحباب المحافظة
َ
ٰ
واآلخرة.
على السنة وتطبيقها.
على المحافظة ٰ
 )2حرص الصحابة رضي اهلل عنهم ٰ

بي ^َ ،كان يقول« :اللهم إني
 1468/4ــ وعن ابن مسعود رضي اهلل عنه أنَّ ال َّن َّ
والع َف َ
اف والغ َن ٰى» .رواه مسلم.
أسأ ُل َك ُ
قى َ
الهدَ ٰى وال ُّت ٰ

هداية الحديث:

ُ )1يستحب الدعاء بهذه الكلمات األربع ،لما فيها من الخير للعبد في الدنيا واآلخرة،
إلى اهلل  ،واالستغناء عما في أيدي الناس.
مع اللجوء ٰ
والتقوى ،والعفة،
العبد من األدعية الجامعة :طلب الهداية،
 )2إنَّ من خير ما يسأله
ُ
ٰ
والغنى.
ٰ
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يم ،رضي اهلل عنه َق َ
1469/5ــ وعن طارق بن ْ
مه
الر ُج ُل إ َذا أسلم ع َّل ُ
أش َ
الَ :كان َّ
وار َح ْمني،
بي ^ َّ
اغفر ليْ ،
الصالةَُ ،ث َّم َ
أمر ُه أن َي ْد ُعو بهؤالء الكلمات« :ال ّلهم ْ
ال َّن ُّ
ِ
ْ ِ
وارزُ قْني» .رواه مسلم.
واهدنيَ ،و َعافنيْ ،
َ
بي ^ ،وأتا ُه ٌ
يارسول اهللَ ،
كيف
رجل ،فقال:
وفي رواية ُله َع ْن طارق أن َُّه سمع ال َّن ِّ
الُ « :قل :اللهم اغْ فر لي ،وار َحمنيِ َ ،
أسأل ر ِّبي؟ َق َ
ُ
ُ
وارزُ قْني ،فإنَّ
أقول حين
وعافنيْ ،
ْ ْ
ْ
هؤالء ت َْج َم ُع لك ُدن َْي َ
اك وآخرت َ
َك».

هداية الحديث:

 )1أهمية الصالة؛ فهي عماد الدين ،ودعامة اإلسالم ،وأعظم ركن بعد شهادة
التوحيد.
على العبادة.
على العبد أن يتعلم كيفية دعائه َّ
ربه ،فالعلم مقدم ٰ
 )2ينبغي ٰ

واألذى ،ويشمل العافية
 )3طلب العافية يشمل العافية الجسدية من األمراض
ٰ
القلبية من أمراض الشبهات ،كالشرك والنفاق ،أو أمراض الشهوات ،كالوقوع
في المحرمات.

الَ :ق َ
 1470/6ــ وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل
الق ُل ِ
^« :اللهم ُم َص ِّر َف ُ
على طاعتِ َك» .رواه مسلم.
وب َص ِّر ْف ُق ُلو َب َنا ٰ

هداية الحديث:

 )1من عقيدة المؤمن :أن يعلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن،
يق ّلبها كيف يشاء.
على العبد أ ّ
ال ي ّت َ
ويغتر به ،بل يطلب من اهلل  الهداية واالستقامة
على عمله
ّ
كل ٰ
ٰ )2
وعدم الزيغ.

 )3اعتقاد العبد بأن تصريف القلوب بيد اهلل  يورثه الخشية من اهلل  في السر
والعلن ،فاألعمال بخواتيمها.

بي ^ َق َ
ال« :ت ََع َّو ُذوا باهلل من
1471/7ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه عن ال َّن ِّ
وء ال َق َض ِ
اء ،وس ِ
الش َق ِ
ِ
اءَ ،
األعدَ ِاء» .متفق عليه.
البالء ،و َد َر ِك َّ
وش َمات َِة ْ
ُ
َج ْهد َ
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وفي روايةَ :ق َ
سفيانُ :
ُ
أش ُّك أنِّي ز ْد ُت واحد ًة منها.
ال

غريب الحديث:

جهد البالء :المشقة في المحنة.
درك الشقاء :إدراك الشدة والعسر.
الشماتة :الفرح لحزن الغير.

هداية الحديث:

بي ^ في االستعاذة من هذه األمور األربعة.
على العبد أن يتمثل أمر ال َّن ِّ
ٰ )1
وتضرعه إليه ،فهذا
إظهار حاجة العبد لر ِّبه
 )2من أعظم ثمرات االستعاذة والدعاء
ُ
ُّ
من كمال توحيد العبادة هلل .
1472/8ــ وعنه َق َ
الَ :كان َر ُس ُ
لح لي ِديني الذي
ول اهلل ^ يقول« :اللهم ْ
أص ْ
ِ
آخرتي التي فيها
لح لي ُد َ
نياي التي َ
فيها َم َعاشيْ ،
عص َم ُة ْأمريْ ،
ُه َو ْ
وأص ْ
وأصل ْح لي َ
ِ
الم ْو َت راح ًة لي من ِّ
عل الحيا َة زياد ًة لي في ِّ
واج ِ
واج ِ
شر».
كل خي ٍرْ ،
َم َعاديْ ،
عل َ
كل ٍّ
رواه مسلم.

غريب الحديث:

عصمة أمري :ما أعتصم به في أموري.

هداية الحديث:

 )1اإلسالم عصمة للعبد من الوقوع في الزيغ والضالل ،وحفظ من ِ
مض ّ
الهوى والفتن.
الت
ٰ
 )2إنَّ المسلم يعمل لدنياه كأنه يعيش أبد ًا ،ويعمل آلخرته كأنه يموت غد ًا.
حتى يتخذها زاد ًا للطاعات
 )3من أحسن الدعاء :طلب العبد إصالح أمر دنياهٰ ،
وزياد ًة في األعمال الصالحات.
الَ :ق َ
علي رضي اهلل عنه َق َ
ال لي َر ُس ُ
ول اهلل ^ُ « :ق ْل :اللهم
1473/9ــ وعن ٍّ
ْ ِ
وسدِّ ْدني».
اهدنيَ ،
داد» .رواه مسلم.
والس َ
أسأ ُل َك ُ
وفي رواية« :اللهم إنِّي ْ
الهدَ ٰى َّ

غريب الحديث:

السداد :االستقامة والصواب في األمر ،والمراد في الحديث :و ِّفقْني واجع ْلني
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مصيب ًا في جميع أموري.

هداية الحديث:

الس َّنة ،وإخالص ال ِّن َّية.
على حسن العمل وتقويمه ،وذلك بلزوم ُّ
على العبد أن يحرص ٰ
ٰ )1
ِ
على اتباع المعصوم ^.
إلى السداد والعصمةَ .ف ْل
يحرص المؤمن ٰ
 )2الهدي النبوي سبيل ٰ

1474/10ــ وعن أنس رضي اهلل عنه َق َ
ول اهلل ^ ُ
الَ :كان َر ُس ُ
يقول« :اللهم إني

الع ْج ِز َ
وذ َ
أعوذ َ
من َع ِ
وأع ُ
ُ
والك ِ
ذاب ال َق ْب ِر،
والب ْخ ِلُ ،
بك َ
والج ْب ِن َ
بك ْ
سل ُ
من َ
واله َر ِم ُ
ِ
نة المحيا والمم ِ
وأعوذ َ
ُ
ات».
َ َ
بك من ف ْت َ ْ َ
وغ َلب ِة الر ِ
جال» .رواه مسلم.
«و َض َل ِع َّ
وفي روايةَ :
الد ْين َ َ ِّ

غريب الحديث:

الهرم :الشيخوخة وكبر السن.

هداية الحديث:

 )1ترغيب العبد بدوام االستعاذة من هذه األمور ،ألنها سبب في فشل أعماله في
الدنيا واآلخرة.

على االستعاذة من عذاب القبر ،ألن القبر إما حفرة من حفر النار ،أو
 )2الحث ٰ
روضة من رياض الجنة .واالستعاذة تكون قو ً
ال وعم ً
ال :باللسان ،وبالقيام
المنهية.
باألوامر الشرعية ،واجتناب المحرمات
ّ

إلى اهلل  في الفتن والمصائب ،واالستعاذة
 )3ال يتحقق للعبد توحيده إال باللجوء ٰ
به ال بغيره من المخلوقات ،التي ال تدفع ضر ًا وال تجلب خير ًا.

يق رضي اهلل عنه أنَّه َق َ
الصدِّ ِ
ال لرسول اهلل ^ :ع ِّل ْمني
1475/11ــ وعن أبي بكر ِّ
ُدعا ًء أ ْد ُعو به في َصالتيَ ،ق َ
فر
الُ « :قل :اللهم إنِّي ظ َل ْم ُت نفسي ُظ ْلم ًا كثير ًا ،وال َيغْ ُ
ِ
ِ
وار َحمني ،إن َ
ُّ
حيم».
َّك َ
ُوب إلاَّ أن َ
الذن َ
أنت الغَ ُف ُ
فر لي مغفر ًة من عند َكْ ،
الر ُ
ور َّ
ْت ،فاغْ ْ
متفق عليه.
ويُ :
وي «كبير ًا» بالثاء المثلثة وبالباء
ور َ
ور َ
«ظلم ًا كثير ًا» ُ
وفي رواية« :وفي َب ْيتي»ُ .
الموحدة ،فينبغي أن ُيجمع ْبي َن ُهماُ ،في ُ
قال :كثير ًا كبير ًا.
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هداية الحديث:

على العبد أن يعترف بظلمه وذنوبه ،وينكسر بين يدي مواله ،فإن هذا من أعظم
ٰ )1
أسباب استجابة دعواه.
إلى اهلل  بأسمائه وصفاته من أسباب استجابة الدعاء ،كأن يقول الداعي:
 )2التوسل ٰ
رزاق ارزقني ،وهكذا..
يا غفور اغفر لي ،أو يا ّ

 )3بيان ضالل وسفه الذين يدعون غير اهلل  من المخلوقات ،بما ال يقدر عليه إال
اهلل سبحانه ،كمثل طلب المغفرة والشفاعة والرزق والمعونة من األموات.
الصدِّ يق المبشر بالجنة رضي اهلل عنه يقول« :اللهم إني ظلمت نفسي ظلم ًا كثير ًا»،
ِّ )4
المقصرين؟!
وهو بالمنزلة الرفيعة .فكيف بغيره من
ِّ

موسى رضي اهلل عنه ِ
بي ^ أنه َكان يدعو بهذا
1476/12ــ وعن أبي
عن ال َّن ِّ
ٰ

أعلم به م ِّني،
ُّ
وج ْهلي ،وإسرافي في ْأمري ،وما أن َ
فر لي َخطيئتي َ
ْت ُ
الدعاء« :اللهم اغْ ْ
وكل َ
وع ْمديُّ ،
فر لي
اللهم
وه ْزليَ ،
اغفر لي جدِّ ي َ
وخطئي َ
ذلك ع ْندي ،اللهم اغْ ْ
ْ
أع َل ُم به مني ،أنت المقدِّ م،
َما َق َّد ْم ُت و َما َّ
أع َل ْن ُت ،و َما أن َ
ْت ْ
أس َر ْر ُت و َما ْ
أخ ْر ُت ،وما ْ

على كل شيء قدير» .متفق عليه.
وأنت
ِّ
َ
المؤخ ُر ،وأنت ٰ
1477/13ــ وعن عائش َة رضي اهلل عنها أن ال َّنبي ^ َكان ُ
يقول في ُد َعائه« :اللهم
َّ
أع ُ
أع َم ْل» .رواه مسلم.
وذ بك من َش ِّر َما
ُ
إني ُ
شر ما َل ْم ْ
علمت ،ومن ِّ

هداية أ
الحاديث:

 )1التفصيل في مقام الدعاء أمر مطلوب ،ألنه ّ
أسر
يذكر العبدَ بكل ما عمل مما ّ
وأعلن ،ويشمل كل ما لم يعمل ،فيزداد بذلك تع ّلق ًا باهلل  محب ًة وخوف ًا ورجا ًء.
ربه هو مغفرة الذنوب ،ألن الذنوب سبب للحجاب والعذاب
 )2من أهم ما يسأل العبد َّ
في الدنيا واآلخرة.
مر رضي اهلل عنهما َق َ
1478/14ــ وعن ِ
الَ :كان من ُدعاء َر ُسول اهلل ^:
ابن ُع َ
وذ َ
أع ُ
وتح ُّول َعافيتِ َك ،و ُفجا َءة نقْمتِ َك ،وجميع
«اللهم إنِّي ُ
من زَ َوال ْنع َمتِ َكَ ،
بك ْ
س ِ
خط َك» .رواه مسلم.
َ
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1479/15ــ وعن زيد بن أرقم رضي اهلل عنه َق َ
ُ
الَ :كان َر ُس ُ
يقول:
ول اهلل ^
أعوذ َ ِ
وعذاب ال َقب ِر .ال ّلهم ِ
العج ِز َ
ُ
آت
والهرمِ،
والب ْخ ِل
«اللهم إنِّي
بك م َن ْ
َ
والك َس ِلُ ،
ِ ْ
أعوذ َ
ُ
بك
الها ،اللهم إنِّي
اها ،أن َ
اها ،وزَ ِّك َها أن َ
ولي َها َو َم ْو َ
خير َم ْن زَ َّك َ
َن ْفسي تق َْو َ
ْت ُ
ْت ُّ
س ال ت ََشبعِ ،
ب ال ي ْخ َشعِ ،
من علمٍ ال ي ْنفعِ ،
ومن َد ْع ٍ
وم ْن َق ْل ٍ
ومن َن ْف ٍ
تجاب
وة ال ُي ْس
ُ
َ
َُ
ُ
ُ
َل َها» .رواه مسلم.

غريب الحديث:

على العاصين.
فجاءة نقمتك :المفاجأة بنزول انتقام اهلل
تعالى ٰ
ٰ

هداية أ
الحاديث:

على العبد أن يغتنم نعمة اهلل  بالعافية وذلك بالتزام الطاعات واإلكثار منها.
ٰ )1
تعالى ،من أعظم أسباب
 )2إن زوال النعمة ونزول األمراض بالعبد ،مع سخط اهلل
ٰ
فعلى العبد االستعاذة باهلل  من ذلك.
الخسران والحرمان في الدنيا واآلخرة.
ٰ
 )3ترغيب العبد في كل ما ّ
ويطهرها.
يزكي نفسه
ّ

على تعلم العلم النافع التي يورث الخشية في القلب ،وهذا العلم ،هو:
 )4الحرص ٰ
علم الكتاب والسنة ،المأخوذ عن مع ِّلم الناس الخير ^.

1480/16ــ وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنَّ َر ُس َ
ول اهلل ^ َكان ُ
يقول« :اللهم
َ
وإليك أن َْب ُتَ ،
َ
لم ُتَ ،
َ
وإليك
اص ْم ُت،
وعلي َك ت ََو َّك ْل ُت،
وبك آ َم ْن ُت،
وبك َخ َ
لك ْ
أس ْ
ْ

َ
وأنت
رت ،وما
قد ْم ُت وما َّ
فر لي ما َّ
الم َقدِّ مَ ،
أع َل ْن ُتَ ،
ُ
أخ ُ
أسررت وما ْ
أنت ُ
حاك ْم ُت .فاغْ ْ
المؤخ ُر ،ال إل َه إلاَّ أن َْت».زاد بعض الرواة« :وال َ
قو َة إال باهلل» متفق عليه.
ِّ
حول وال َّ

غريب الحديث:

أنبت :رجعت في أموري.
بك خاصمت :باهلل ــ دون غيره ــ استعانتي عند المخاصمة.
إلى شرعك المنزل ــ دون غيره ــ حكمي.
وإليك حاكمتٰ :

هداية الحديث:

 )1وجوب التوكل ع ٰ
ىل اهلل  واإلخالص له يف مجيع األقوال ،واألعامل ،واألحوال.
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لخيري الدنيا
بي ^ في األدعية الجامعة ،ألنها شاملة
َ
 )2الترغيب في التأسي بال َّن ِّ
واآلخرة.
تعالى باالفتقار والذل بين يديه ،قبل طلب المغفرة لديه.
إلى اهلل
ٰ
 )3استحباب التضرع ٰ

يدعو بهؤالء الكلمات:
بي ^ َكان ُ
 1481/17ــ وعن عائش َة رضي اهلل عنها أنَّ ال َّن َّ
أعوذ َ
ِ
ُ
شر الغ َن ٰى وال َف ْق ِر» .رواه أبو
بك من ف ْت َن ِة ال َّنا ِر،
«اللهم إني
وعذاب ال َّنا ِر ،ومن ِّ
داود والترمذي وقال :حديث حسن صحيح ،وهذا لفظ أبي داود.

هداية الحديث:

 )1إنَّ االستعاذة باهلل من النار تستلزم االبتعاد عن جميع ما يسخط اهلل  ،مع التزام
وتعالى.
إلى اهلل سبحانه
ٰ
االستغفار والتوبة والتضرع ٰ
الغنى :الشكر ،وعند الفقر :الصبر.
على العبد عند
ٰ
 )2الواجب ٰ

عمه ،وهو قطبة بن مالك رضي اهلل عنه،
 1482/18ــ وعن زياد بن عالقة عن ّ
بك من ُم ْن َك ِ
واألع َم ِ
ِ
َ
أعوذ َ
ُ
ال
األخالق
رات
بي ^ يقول« :اللهم إنِّي
ْ
َقالَ :كان ال َّن ُّ
واأله َو ِاء» .رواه الترمذي وقال :حديث حسن.
ْ

هداية الحديث:

 )1ذم منكرات األخالق ،كالعجب ِ
كالزنى وشرب
والك ْبر ،وذم منكرات األعمال،
ٰ
الخمر.
على العقول الفاسدة ،والبدع المضلة ،البعيدة عن الهدي
 )2ذم األهواء التي مبناها ٰ
المنزل.
َ
 1483/19ــ وعن شكل بن ُح َم ْيد رضي اهلل عنه َق َ
يارسول اهلل ،ع ِّل ْمني
قلت
الُ :

ُد َعا ًءَ ،ق َ
وذ َ
أع ُ
لساني،
الُ « :ق ْل :اللهم إنِّي ُ
بك ْ
شر َ
شر َب َصري ،ومن ِّ
شر َسمعي ،ومن ِّ
من ِّ
شر َم ِّنيي» .رواه أبو داود والترمذي وقال :حديث حسن.
شر قلبي ،ومن ِّ
ومن ِّ

غريب الحديث:

منيي :أي فرجي.
شر ِّ

هداية الحديث:

ِ
على العبد شكر اهلل عليها ،بوضعها فيما
 )1إن حواس اإلنسان وأعضاءه ن ٌ
عم ،يجب ٰ
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ُخلقت له من العبودية هلل  ،وااللتجاء إليه بالمعافاة من شر تلك الحواس فهو
المقلب لحالها ،العالم بخفاياها.
على سؤال العالم عما ينفع الناس ،ألن العلماء ورثة األنبياء.
 )2الحث ٰ

بي ^ َكان يقول« :اللهم إنِّي ُ
أعوذ بك
 1484/20ــ وعن أنس رضي اهلل عنه أنَّ ال َّن َّ
ِ
والج ُن ِ
الب َر ِ
والجذامَِ ،و َس ِّيئ األسقامِ» .رواه أبو داود بإسناد صحيح.
ونُ ،
صُ ،
م َن َ

غريب الحديث:

البرص :بياض يقع في الجلد يفسد منظره.
األسقام :األمراض المنوعة.
وم ْع ٍد.
الجذام :مرض مهلك ُ

هداية الحديث:

 )1هذه األمراض مفسدة ِ
إلى نفور َ
ُ
الخلق من صاحبها،
للخلقة
والخلق ،وتؤدي ٰ
ُفيستعاذ منها لما لها من اآلثار الضارة.
 )2األمراض ُم َط ِّهرة لآلثام مع الصبر عليها وعدم التسخط.
1485/21ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه َق َ
الَ :كان َر ُس ُ
ول اهلل ^ يقول« :اللهم
ِ
الخيانة ،فإنَّها ب ْئس ِ
وذ َ
وذ َ
وأع ُ
أع ُ
ت
بك ِم َن
بئس َّ
جيعُ ،
إني ُ
بك ِم َن ُ
الض ُ
َ
الجوعِ  ،فإن َُّه َ
َ
البطان َُة» .رواه أبو داود بإسناد صحيح.

غريب الحديث:

البطانة :الشيء القريب من اإلنسان ال يفارقه.

هداية الحديث:

على العبد االستعاذة من كل ما يشغله عن العبادة.
ٰ )1
على أداء األمانات وذم الخيانة ،ألن الخيانة سبب لفساد الرجل وفساد من
 )2الحث ٰ
حوله.

عجز ُت عن
علي رضي اهلل عنه أنَّ مكاتب ًا جا َء ُه ،فقال :إني
ْ
1486/22ــ وعن ٍّ
ٍ
ك َتابتي ،فأع ِّنيَ ،ق َ
نيهن َر ُس ُ
َ
عليك ُ
مثل
ول اهلل ^ ،لو َكان
ال :أال أع ِّل ُم َك
كلمات ع َّل َم َّ
ِ
حرام َك ،وأغْ نِنِي ِ
بفض َ
لك
َج َب ٍل َد ْين ًا َّأدا ُه اهلل َع ْن َك؟ ُقل« :اللهم اكْ ِفنِي بحاللك َع ْن
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َ
سواك» .رواه الترمذي وقال :حديث حسن.
عم ْن
َّ

غريب الحديث:

المكاتب :العبد الرقيق الذي اتفق مع سيده أن يعتقه لقاء عوض يدفعه الرقيق لسيده.

هداية الحديث:

على قضاء دينه.
ين،
ٰ
 )1من لزمه َد ٌ
ونوى أن يوفيه ،واستعان بر ِّبه  ،فإن اهلل يعينه ٰ
 )2إنَّ الرزق الحالل ،وإن ّ
قل ،خير من المال الحرام ،وإن كثر.
وتعالى.
على العبد أن يقطع رجاءه من المخلوقين فيما ال يقدر عليه إال اهلل سبحانه
ٰ
ٰ )3

ِ
عمران ِ
َ
بي ^ ع َّلم أبا ُه
بن
1487/23ــ وعن
الحصين رضي اهلل عنهما أنَّ ال َّن َّ
ِ ِ
شر َن ْفسي» .رواه
ُح َص ْين ًا كلم َت ْين ْ
يد ُعو بهما« :اللهم أل ِه ْمني ُر ْشدي ،وأع ْذني من ِّ
الترمذي وقال :حديث حسن().

غريب الحديث:

الرشد :ضد الغي.

هداية الحديث:

على العبد أن يستعيذ من شرور النفس وسيئ األعمال.
ٰ )1
على خير ،ألنه ُيعصم من أنواع االنحراف والغي.
 )2إذ ألهم اهلل العبدَ رشده فهو ٰ
المطلب رضي اهلل عنه َق َ
العباس بن عبد َّ
قلت:
 1488/24ــ وعن أبي ْ
الُ :
الفضل َّ

ال« :س ُلوا ا َ
يارسول اهلل ،ع ِّل ْمني شيئ ًا أسأ ُل ُه اهلل ت ََعالىَ ،ق َ
َ
ثت أيام ًاُ ،ث َّم
العافي َة»َ ،ف َم َك ُ
هلل َ
ٰ
أسأ ُل ُه ا َ
هلل ت ََعالىَ ،ق َ
َ
جئتُ ،
عم
فق ْل ُت:
ُ
عب ُ
يارسول اهلل ،ع َّل ْمني شيئ ًا ْ
اس يا َّ
ال لي« :يا َّ
ٰ
َر ُس ِ
ول اهلل ^َ ،س ُلوا ا َ
واآلخرة» .رواه الترمذي وقال :حديث
الدنْيا
هلل العافي َة في ُّ
َ
حسن صحيح.

هداية الحديث:

 )1من حاز العافية فقد أوتي خير ًا كثير ًا في الدنيا واآلخرة.
على
على االستزادة من الخير والعلم ،وهذا يدل ٰ
 )2حرص الصحابة رضي اهلل عنهم ٰ
على الصراط المستقيم.
فضلهم وعلمهم ،والسعيد من لزم هديهم ،فإنهم ٰ

() الحديث إسناده ضعيف.
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 1489/25ــ وعن شهر بن َح ْو َشب َق َ
ألم س َل َم َة رضي اهلل عنها :يا َّأم
الُ :
قلت ِّ
أكثر ُدعائه:
المؤمنين ،ما َكان أكْ ث َُر ُدعاء َر ُسول اهلل ^ َإذا َكان ع ْندَ ك؟ َقا َل ْتَ :كان ُ
الق ُل ِ
«يا ُم َق ِّل َب ُ
على ِد ْينِ َك» .رواه الترمذي وقال :حديث حسن.
وب َث ِّب ْت قلبي ٰ

هداية الحديث:

على اإليمان.
 )1بيان أن األعمال بخواتيمها،
فعلى العبد أن يسأل اهلل  أن يتوفّاه ٰ
ٰ
ُ
على اإلسالم.
 )2ما أعطي العبد عطا ًء أفضل من الثبات ٰ
تقدم
 )3إذا كان رسول اهلل ^ ــ وهو حائز شرف الرسالة والنبوة ،وقد غفر اهلل له ما ّ
بالمقصرين
على دين اإلسالم ،فكيف
من ذنبه وما ّ
ِّ
تأخر ــ يسأل اهلل  التثبيت ٰ

حتى الممات.
المذنبين أمثالنا؟! فالواجب أن نسأل اهلل  الثبات ٰ
الَ :ق َ
رداء رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^َ :
«كان من
 1490/26ــ وعن أبي َّ
الد َ

والع َم ُل الذي ُيب ِّلغُ ني
ُدعاء
َ
حب َكُ ،
حب َكَ ،
داود ^ :اللهم إنِّي ْ
أسأ ُل َك َّ
وح َّب َم ْن ُي ُّ
ِ
وأه ِليِ ،
ُحب َك ،اللهم اجع ْل ُحب َك أحب إلي من ِ
ِ
البارد» .رواه
الماء
وم َن
نفسي ْ
ْ َ
ِّ
َّ
َّ َّ
الترمذي وقال :حديث حسن().

هداية الحديث:

 )1الترغيب في طلب محبة اهلل  والسعي لنيلها ،بأخذ األسباب الموجبة لمحبة اهلل .
إلى العبد،
)2
معنى حالوة اإليمان :أن يكون اهلل ورسوله ^ أحب المحبوبات ٰ
ٰ
فيتحرك العبد في أعماله ،وأقواله ،وأحواله ،فع ً
على مدار هذه المحبة.
ال وترك ًاٰ ،
ول اهلل ^َ :
الَ :ق َ
1491/27ــ وعن أنس رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
«ألِ ُّظوا بياذا
ِ
الجالل واإلكرامِ» .رواه الترمذي ورواه النسائي من رواية ربيعة بن عامر الصحابي،

قال الحاكم :حديث صحيح اإلسناد.

ُّ
«ألظوا» بكسر الالم وتشديد الظاء المعجمة معناه :الزموا هذه الدعوة ،وأكثروا منها.

هداية الحديث:

على اإلكثار من ذكر اهلل  ، وسؤاله بأسمائه وصفاته .
 )1الحث ٰ

() الحديث إسناده ضعيف.

884

الدعاء
باب ف�ضل ّ

وتعالى.
على اهلل سبحانه
ٰ
 )2هذا الدعاء العظيم تضمن الثناء التام ٰ
بد ٍ
 1492/28ــ وعن أبي أمام َة رضي اهلل عنه َق َ
ال :دعا َر ُس ُ
عاء كثي ٍر،
ول اهلل ^ ُ
بد ٍ
َ
عاء كثي ٍر لم ن َْح ْ
منه شيئ ًا ،فقال:
منه شيئ ًاُ ،قلنا:
وت ُ
دع َ
فظ ُ
نح َف ْظ ُ
يارسول اهللَ ،
لم ْ
ً
ُ
منه
يجمع ذلك ُك َّل ُه؟
على ما
تقول :اللهم إنِّي أسأ ُل َك من َخير ما سأ َل َك ُ
ُ
«أال ُأد ًّلكم ٰ
َ
ُ
الم ْس ُ
تعان،
نبي َك محمدٌ ^،
شر ما
محمدٌ ^،
َ
وأنت ُ
ن َُّبي َك َّ
وأعوذ بك من ِّ
استعاذ منه ُّ
َ
َ
ُ
قو َة إلاَّ باهلل» .رواه الترمذي وقال :حديث حسن().
البالغ ،وال
وعليك
حول وال َّ

هداية الحديث:

 )1إنَّ من عالمة فقه العبد :اهتمامه باألدعية الجامعة ،التي تجمع له خيري الدنيا
واآلخرة.
بي ^ في كل أمور الدين ،وترك ما أحدثه الناس من
على التزام هدي ال َّن ِّ
 )2الحث ٰ
المحدثات ،فأدعية رسول اهلل ^ جامعة للخير كله.
 1493/29ــ وعن ابن مسعود رضي اهلل عنه َق َ
الَ :كان من ُدعاء َر ُسول اهلل ^:
وجب ِ
والسالم َة من ُك ِّل إثمٍ ،
فرتِ َك،
ات َر ْحمتِ َك،
َ
َ
وعز َ
«اللهم إنِّي أسأ ُل َك ُم ِ َ
ائم مغْ َ
والغنيم َة من ِّ
بالج َّن ِة ،وال َّنجا َة من ال َّنا ِر» .رواه الحاكم أبو عبد اهلل،
كل ٍّبر ،وال َفوزَ َ
على شرط مسلم().
وقال :حديث صحيح ٰ

غريب الحديث:

تعالى.
موجبات رحمتك :ما يوجب رحمة اهلل
ٰ

تعالى.
عزائم مغفرتك :األمور المؤكدة التي تجلب مغفرة اهلل
ٰ

هداية الحديث:

 )1إنَّ من فقه العبد :االستعانة باهلل  في سلوك طريق الرحمة والمغفرة ،بفعل
الواجبات ،وترك المحرمات.
 )2أعظم فوز يحقّقه العبد هو الفوز بالجنة ،والنجاة من النار.

() الحديث إسناده ضعيف.
() الحديث إسناده ضعيف.
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 251ــ باب ف�ضل الدعاء بظهر الغيب
َ
الى ﴿:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
َقال اهلل ت ََع ٰ

تعالى﴿ :ﰐ ﰑ ﰒ
ﭚ ﭛ ﭜ﴾ [الحشر ،]10 :وقال
ٰ

تعالى إخبار ًا عن إبراهيم ﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ
ﰓ﴾ [محمد ،]19 :وقال
ٰ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ [إبراهيم.]41 :

هداية آ
اليات:

 1ــ فضل الدعاء للمؤمنين بظهر الغيب ،فهو من طرق إجابة الدعوات.
على أخيه المؤمن.
 2ــ الدعاء لعامة المؤمنين حق واجب للمؤمن ٰ

سمع َر ُسول اهلل ^ يقولَ « :ما ِم ْن
1494/1ــ وعن أبي الدرداء رضي اهلل عنه أن َُّه
َ
ِ
الغيب إلاَّ َق َ
الملكَ :
ُ
ِ
ولك بِم ْث ٍل» .رواه مسلم.
ال
ألخيه بظه ِر
يدعو
َع ْب ٍد مسلمٍ ُ
ِ
ِ
1495/2ــ وعنه أنَّ َر ُس َ
ألخيه بظه ِر
المسلمِ
ول اهلل ^ َكان يقولْ :
«دع َو ُة المرء ُ
الغَ يب مستجاب ٌة ،عندَ ِ
ملك ُم َو َّك ٌل ك َّلما دعا ألخيه بخير َق َ
رأس ِه ٌ
الم َو َّك ُل به:
ْ ُ ْ َ
ال الملك ُ
آمينَ ،
ولك بِم ْث ٍل» .رواه مسلم.
َ

هداية أ
الحاديث:

بخيري الدنيا واآلخرة.
 )1استحباب أن يدعو المسلم لنفسه وألخيه
َ
 )2الدعاء بظهر الغيب من األدعية المستجابة.

على صدق اإليمان ،ودوام المحبة بينهم،
 )3الدعاء بظهر الغيب بين المسلمين دليل ٰ
ورعاية حق األخوة.
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بن ٍ
الَ :ق َ
زيد رضي اهلل عنهما َق َ
ال َر ُس ُ
1496/1ــ عن أسام َة ِ
نع
ول اهلل ^َ « :من ُص َ
وف ،فقال ل َف ِ
اع ِلهَ :ج َز َ
معر ٌ
هلل خير ًا ،فقد أب َلغَ في الثَّناء» .رواه الترمذي وقال:
اك ا ُ
إليه ُ
حديث حسن صحيح.

هداية الحديث:

على مكافأة صانعي المعروفٌّ ،
كل بحسب قدرته.
 )1الحث ٰ

وأوفى من جزاء العباد.
 )2البشارة بأن الجزاء من اهلل  أعظم
ٰ
َ
َ
ُ
على
1497/2ــ وعن جابر رضي اهلل عنه َقالَ :قال َر ُسول اهلل ^« :ال ت َْد ُعوا ٰ
ِ
على ْأموالِ ُك ْم ،ال ت ُ
ُوافقوا من اهلل ساع ًة،
أن ُْف ِس ُكم ،وال ُ
على أوالد ُك ْم ،وال ت َْد ُعوا ٰ
تدعوا ٰ
تجيب ُ
ُي ُ
لكم» .رواه مسلم.
يس
َ
سأل فيها عطا ًء َف ْ

هداية الحديث:

على األنفس ،أو األوالد ،أو األموال ،فهذا من رحمة اهلل 
 )1النهي عن الدعاء ٰ
بعباده.
تعالى يقول﴿ :ﮭ ﮮ
 )2الدعاء بالشر والهالك نوع من االعتداء في الدعاء ،واهلل
ٰ
ﮯ ﮰ﴾ [األعراف.]55 :

ول اهلل ^ َق َ
1498/3ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
«أقر ُب ما ُ
يك ُ
ون
الَ :

الدعا َء» .رواه مسلم.
وه َو ساجدٌ ،
فأكثروا ُّ
الع ْب ُد من ر ِّبه ُ
َ
ُ

هداية الحديث:

فعلى
 )1السجود من مواطن إجابة الدعاء ،ألنه حال افتقار وذل ،إلى الغني العزيز،
ٰ
العبد أن يكثر الدعاء حال سجوده.

الس َّنة ،فإنها سفينة
على تعليم أمته جوامع الخير وأبوابه .فالز ِم ُّ
 )2حرص ال َّن ِّ
بي ^ ٰ
النجاة .وأخذها بركة ،وتركها حسرة.
اب َ ِ
ول اهلل ^ َق َ
 1499/4ــ وعنه أنَّ َر ُس َ
لم َي ْع َج ْلُ ،
يقول:
الُ « :يس َت َج ُ
ألحد ُكم ما ْ
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فلم ُي ْس َت َج ْب لي» .متفق عليه.
َق ْد َد َع ْو ُت ر ِّبيْ ،
وفي رواية لمسلم« :ال ُ
طيع ِة َرحمٍ َ ،ما َل ْم
يزال ُي
ستجاب ل ْل َعبد َمالم َي ُ
ُ
أو َق َ
دع بإثمٍ ْ ،
ال؟ َق َ
قيل :يا َر ُس َ
ُ
تعج ُ
تعجل» َ
ْ
«يقولَ :ق ْد َد َع ْو ُت ،و َق ْد َد َع ْو ُت،
ال:
َي ْس
االس َ
ول اهلل ،ما ْ
الدعا َء».
سر عندَ ذلكَ ،و َيدَ ُع ُّ
َف َل ْم َأر َي ْس َت ُ
جيب ليَ ،ف َي ْس َت ْح ُ

غريب الحديث:

يستحسر :ينقطع.

هداية الحديث:

 )1من موانع إجابة الدعاء :االستعجال ،والدعاء باإلثم ،والضجر ،وترك الدعاء.

ربه وهو موقن باإلجابة.
 )2من فقه الدعاء :عدم الملل،
وعلى العبد أن يلح بدعاء َّ
ٰ
 1500/5ــ وعن أبي أمام َة رضي اهلل عنه َق َ
الَ :
الدعاء
«أي ُّ
لرسول اهلل ^ُّ :
قيل ُ
وات الم ْك ُتو َب ِ
الص َل ِ
أس َم ُع؟ َق َ
ات» .رواه الترمذي وقال:
جو َف ال َّل ْي ِل اآلخ ِر َو ُد ُب َر َّ
َ
ْ
الْ :
حديث حسن.

غريب الحديث:

أسمع :أقرب إجابة.

جوف الليل :عند التنزل اإللهي في الثلث األخير من الليل.
دبر الصلوات :آخر الصالة قبل السالم.

هداية الحديث:

فعلى العبد أن
أولى بإجابة الدعاء.
على باقي الليل ،ألنه
ٰ
ٰ
 )1فضل وقت األسحار ٰ
المناسب ْين ،فإن هذا من أسباب استجابة الدعاء.
يتحر ٰى لدعائه المكان والزمان
َ
ّ
ٍ
عندئذ مقبل على ربه،
 )2اغتنام الدعاء قبل االنصراف من الصلوات ،ألن العبد
فحري أن ُيستجاب له.

«ما على األرض م ِ
الص ِ
امت رضي اهلل عنه َق َ
1501/6ــ وعن عباد َة ِ
سل ٌم
الَ :
ُ
بن َّ
ْ
ٰ
هلل ت ََعالى بدَ ْع ٍ
َي ْدعو ا َ
السوء م ْث َل َها .ما لم َي ْد ُع
وة إلاَّ آتا ُه اهلل َّإي َ
اها ،أو َص َر َف َع ْن ُه َ
من ُّ
ٰ
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ال« :ا ُ
رجل من القوم :إذ ًا ن ُْكثِ ُرَ ،ق َ
قطيعة رحم» .فقال ٌ
هلل أكْ ث َُر» .رواه الترمذي
أو َ
بإ ْثمْ ،
يدخر
وقال :حديث حسن صحيح ،ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد وزاد فيه« :أو ّ

له من األجر مثلها».

هداية الحديث:

إحدى ثالث خصال:
 )1للمسلم في دعائه
ٰ
أ ــ اإلجابة بما دعا.

ب ــ التأخير ودفع البالء عنه بقدرها.

ربه عليها.
ج ــ ادخارها ليوم القيامة فيثيبه ُّ

ُ
مسألة العباد.
 )2استحباب السؤال الكثير ،فإن اهلل ال يتعاظمه شيء ،وال ُينقص خزائن َه
و ُب َني آدم حين ُي ُ
يغضب»
سأل
تركت سؤا َل ُه		
«اهلل
يغضب إنْ
َ
ُ
ُ
َّ
1502/7ــ وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنَّ َر ُس َ
ُ
ول اهلل ^ َكان
يقول عندَ
العظيم ،ال إل َه إلاَّ ا ُ
الحليم ،ال إل َه إلاَّ ا ُ
الكرب« :ال إل َه إلاَّ ا ُ
الع ْر ِ
هلل
ش
العظيم
هلل
هلل ُّ
رب َ
ُ
ُ
ُ
َ ْ
ِ
الع ْر ِ
ِ
ش الكريمِ » .متفق عليه.
ورب
رب
األرضُّ ،
السماواتُّ ،
ُّ
ورب َ

هداية الحديث:

 )1استحباب المسألة بهذا الدعاء النبوي عند الشدائد والكروب.

 )2وجوب إقامة التوحيد في قلوبنا وحياتنا ،فهو المنجي لنا من جميع الشرور،
وعلى قدر تعظيم التوحيد في قلب العبد ،يكون حفظ اهلل له أتم وأوكد﴿ .ﭑ
ٰ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﴾.
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َ
الى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
َقال اهلل ت ََع ٰ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾ [يونس.]62،64 :

تعالى﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭑ ﭒ﴾
وقال
ٰ

تعالى﴿ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ
[مريم 25 :ــ  ،]26وقال
ٰ

ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ﴾ [ آل عمران.]37 :

تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
وقال
ٰ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤ ﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾ [الكهف.]17 ،16 :
فائدة:

على يد م ّتبعي
الكرامات :هي كل أمر خارق للعادةُ ،يظهره اهلل سبحانه
وتعالى ٰ
ٰ
الرسول ^ ،إما تكريم ًا ،وإما لحجة ،أو حاجة ،كنصرة حق ،أو إبطال باطل ،وأعظم
كرامة لزوم االستقامة .وهي ثابتة في الشرع والواقع.

هداية آ
اليات:

التقوى.
 )1شرط الوالية ،كما ذكرها اهلل  في كتابه 1 :ــ اإليمان 2 .ــ
ٰ

يدعيه
إلى شخص الوالية إال بوجود هذين الشرطين ،وما ّ
فال يصح أن ننسب ٰ
الد ّجالين والمشعوذين من الكرامات ،فما هو إال كذب وافتراءات أعانتهم
بعض ّ
عليه الشياطين.

وأيده
 )2إذا فعل العبد ما ُيرضي اهلل
تعالى َّأمنه من الخوف ،ونصره في الضعفّ ،
ٰ

ورفع منزلته في الدنيا واآلخرة.
ٍ ِ
َ
الصدِّ ِ
الر ِ
يق رضي اهلل عنهما:
حمن ْب ِن أبي َب ْك ٍر ِّ
 1503/1ــ َو َع ْن أبي ُم َح َّمد َع ْبد َّ
الص َّف ِة َكانُوا ُأناس ًا ُف َق َرا َء ،وأنَّ ال َّنبِي ^ َق َ
ال َم َرةًَ « :م ْن َ
كان ِع ْندَ ُه َط َع ُام ا ْث َن ْي ِن
َأنَّ َأ ْص َح َ
اب ُّ
َّ
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ِ
ثَ ،و َم ْن َك َ ِ
َ ٍ
س بِس ِ
َف ْلي ْذ َهب بِثَالِ ٍ
س» َأ ْو َك َما َق َ
اد ٍ
ال،
َ ْ
ان ع ْندَ ُه َط َع ُام أ ْر َب َعة َف ْل َي ْذ َه ْب بِ َخام ٍ َ
وأنَّ َأ َبا َب ْك ٍر رضي اهلل عنه َجا َء بِ َث َ
ال َث ٍةَ ،وان َْط َلقَ ال َّنبِ ُّي ^ بِ َع َش َر ٍةَ ،و َأنَّ َأ َبا َب ْك ٍر ت ََع َّش ٰى ِع ْندَ
ال ّنبِي ^ُ ،ثم َلبِ َث َح َّتى َص َّلى ِ
الع َشا َءُ ،ث َّم َر َج َعَ ،ف َجا َء َب ْعدَ ما َم َض ٰى ِم َن ال َّل ْي ِل َما َشا َء
َّ
ِّ
ٰ
ٰ
ِ
اهللَ .قا َل ْت َل ُه امر َأت ُُه :ما َحبس َك َع ْن َأ ْضي ِ
اف َك ؟ َق َ َ
هم ؟ َقا َل ْت :أ َب ْوا َح َّت ٰى
ََ
َ
َْ
ال :أ َو َما َع َّش ْيت ْ
الَ :ف َذ َه ْب ُت أناَ ،فاخ َت َب ْأ ُتَ ،ف َق َ
ت َِجي َءَ ،و َق ْد َع َر ُضوا َع َل ْي ِه ْمَ ،ق َ
الَ :يا ُغ ْنث َُرَ ،ف َج َذ َع َو َس َّب،
الُ :ك ُلوا ال َهنِيئ ًا ،واهللِ َ
ال َأ ْط َع ُم ُه َأ َبد ًاَ ،ق َ
َو َق َ
أيم اهلل َما ُك َّنا ن َْأ ُ
خذ ِم ْن ُلق َْم ٍة إلاَّ َربا ِم ْن
الَ :و ُ
ِ
ِ
َت َق ْب َل ذلِ َكَ ،ف َن َظ َر إ َل ْي َها أ ُبو ْ
بك ٍر،
ار ْت َأكْ ث ََر ِم َّما َكان ْ
َأ ْس َفل َها َأكْ ث َُر م ْن َها َح َت ٰى َشبِ ُعواَ ،و َص َ
َف َق َ
اسَ ،ما َ
الم َر َأتِ ِهَ :يا ُأ ْخ َت َبني ِف َر ٍ
هذا؟ َقا َل ْت :الَ ،و ُق ّر ِة َع ْيني ل ِه َي َ
اآلن َأكث َُر ِم ْنها
ال ْ
ال :إنَّما َك َ ِ ِ
ٍ َ ِ
ِ
ِ
الشي َط ِ
انَ ،يعني
َق ْب َل ذل َك بِثَالث َم َّراتَ ،فأ َك َل م ْن َها َأ ُبو َب ْك ٍرَ ،و َق َ َ
ان ذل َك م َن َّ ْ
ِ
ِ
َ
إلى ال َّنبِ ِّي ^ َف َأ ْص َب َح ْت ِع ْندَ ُهَ .و َك َ
ان َب ْي َن َنا َو َب ْي َن
َيمي َن ُهُ .ث َّم أ َك َل م ْن َها ُلق َْم ًةُ ،ث َّم َح َم َل َها ٰ
ِ
األج ُلَ ،ف َت َف َّر ْق َنا اثني َع َش َر َر ُج ً
َاس ،اهلل َأ ْع َلم
َقو ٍم َع ْهدٌ َ ،ف َم َض ٰى َ
الَ ،م َع ُك ِّل َر ُج ٍل م ْن ُهم ُأن ٌ
َك ْم َم َع ُك ِّل َر ُج ٍلَ ،ف َأ َك ُلوا ِم ْن َها َأ ْج َم ُع َ
ون.
ِ
ف َأ ُبو ْ
المرأ ُة ال ت َْط َع ُمه َ ،ف َح َل َ
وفي ِر َوا َي ٍةَ :ف َح َل َ
الض ُ
يف ــ
ف َّ
بك ٍر ال َي ْط َع ُمه َ ،ف َح َل َفت َ
ِِ ِ
الشي َط ِ
طع َمهَ ،ف َق َ َ
األض َي ُ
ان
َأ ِو ْ
طع ُمو ُه َح َّت ٰى َي َ
طع َمهَ ،أ ْو َي َ
اف ــ َأنْ ال َي َ
ال أ ُبو َب ْك ٍر :هذه م َن َّ ْ
! َفدَ َعا بِ َّ
الط َعامَِ ،ف َأ َك َل َو َأ َك ُلواَ ،ف َج َع ُلوا ال َي ْر َف ُع َ
ون ُلق َْم ًة إلاَّ َر َب ْت ِم ْن َأ ْس َف ِل َها َأكْ ث َُر ِم ْن َها،
اآلن َ
َف َق َ
اسَ ،ما َ
الَ :يا ُأ ْخ َت َبني ِف َر ٍ
قر ِة َع ْيني ،إن ََّها َ
ألكْ ث َُر ِم ْن َها َق ْب َل َأنْ
هذا ؟ َف َقا َل ْتَ :و َّ
َ
ْ
إلى ال َّنبِ ِّي ^ َ ،ف َذ َك َر إن َُّه َأ َك َل ِم ْن َها.
نَأ ُك َلَ ،فأ َك ُلواَ ،و َب َع َث َبها ٰ
َ ِ
وفي ِر َواي ٍة :إنَّ َأبا ب ْك ٍر َق َ ِ ِ
منُ :دون َ َ
الر ْح ِ
إلى ال َّنبِ ِّي
َ َ
َ
ال ل َع ْبد َّ
َك أ ْض َيا َف َكَ ،فإنِّي ُم ْنطل ٌق ٰ
ِ ِ
َ َ ِ
َاهم بِ َما ِع ْندَ ُهَ ،ف َق َ
الر ْح ِ
ال:
منَ ،ف َأت ُ
^َ ،فاف ُْر ْغ م ْن ق َر ُاه ْم َق ْب َل أنْ أجي َءَ ،فان َْط َلقَ َع ْب ُد َّ
اطعمواَ ،قا ُلواَ :ما نَح ُن بِ ِ
اط َع ُمواَ ،ف َقا ُلواَ :أ ْي َن َر ُّب َمن ِزلِ َنا ؟ َق َ
ْ
ين َح َّت ٰى َي ِجي َء َر ُّب
آك ِل َ
ْ
الُ َ ْ :
َم ْن ِزل َناَ ،ق َ
ْت َأن ُّه
ال :اق َْب ُلوا َع َّنا ِق َر ُاك ْمَ ،فإنَّه إنْ َجا َء َو َل ْم ت َْط َع ُمواَ ،ل َنل َق َي َّن ِم ْن ُهَ ،ف َأ َب ْواَ ،ف َع َرف ُ
َ
خب ُروهَ ،ف َق َ
َي ِج ُد َع َليَ ،ف َل َّما َجا َء ت َن َّح ْي ُت َع ْن ُهَ ،ف َق َ
الر ْح ِ
من،
الَ :ما ص َن ْع ُت ْم ؟ َفأ َ
الَ :يا َع ْبدَ َّ
َّ
حمنَ ،ف َس َك ُّتَ ،ف َق َ
ثم َق َ
الر ِ
الَ :يا ُغ ْنث َُرَ ،أق َْس ْم ُت َع َل ْي َك إنْ ُك ْن َت
َف َس َك ُّتَّ ،
الَ :يا َع ْبدَ َّ
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ت َْس َم ُع َصوتي َل َّما ِج ْئ َت ! َف َخ َر ُج ُتَ ،ف ُق ْل ُتَ :س ْل َأ ْض َيا َف َكَ ،ف َقا ُلواَ :صدَ َقَ ،أتَانَا بِ ِه.
أطع ُمه ال َّل ْي َل َةَ ،ف َق َ
َف َق َ
اآلخ ُر َ
َطع ُمه َح َّت ٰى
ال َ
ونَ :واهلل ال ن َ
ال :إن ََّما ا ْن َت َظ ْرتُموني ،واهللِ ،ال َ
ون َع َّنا ِقر ُاكم ؟ َه ِ
ت َْط َع َم ُهَ ،ف َق َ
الَ :و ْي َل ُك ْم َما َل ُك ْم ال َتق َْب ُل َ
ات َط َعا َم َكَ ،ف َجا َء بِ ِهَ ،ف َو َض َع
َ ْ
ِ
الشي َط ِ
َيدَ ُهَ ،ف َق َ
فق عليه.
ال :بِسمِ اهلل.
انَ ،ف َأ َك َل َو َأ َك ُلوا .م َّت ٌ
األولى م َن ّ ْ
ٰ
نون ِ
ٍ
ساك َن ِة ،ثم ٍ
ٍ
ٍ
مضمومة ،ثم ٍ
«غ ْنثَر» بِغَ ٍ
قولهُ :
مثلثة ،وهو :الغَ بِ ُّي
ثاء
معجمة
ين
الج ِ
ِ
علي» هو بكس ِر
اه ُل ،وقوله:
َّ
«فجد َع» أيَ :ش َت َمهَ ،و َ
َ
الجدَ ع :ال َق ْط ُع .قولهَ « :يج ُّد َّ
الجيمِ َ ،أ ْيَ :يغْ َض ُب.

غريب الحديث:

الص َّفة :المكان الذي كان يأوي إليه فقراء الصحابة في آخر المسجد النبوي.
ُّ
ربا :زاد.

المسرة ورؤية ما يحبه اإلنسان ،وال يقصد منها الحلف
عبر بها عن
قرة عينيُ :ي ِّ
َّ

بغير اهلل  ،وإنما هي للتوكيد ،وهي عادة من عادات العرب في إثبات التعجب

منهي عنه أشد النهي ،وال يجوز للمرء أن
وتعظيم األمور ،وإال فالحلف بغير اهلل 
ٌ
يحلف إال باهلل وحده ،وهذا من تمام اإليمان وكماله.

هداية الحديث:

على اإلطالق،
 )1بيان فضيلة أبي بكر ِّ
الصدِّ يق رضي اهلل عنه ،فهو أفضل األولياء ٰ
حاشا األنبياء والمرسلين.
 )2إذا غضب العبد لسبب يقتضي الغضب فإنه ال ُيالم عليه ،وال ينقص من فضله
ومرتبته.
رأى غيره خير ًا منه أن يكفر عن يمينه ،ويفعل
على شيء ثم ٰ
على العبد إذا حلف ٰ
ٰ )3
الذي هو خير.
 )4إن إكرام الضيفان من تمام اإليمان.
على مكارم األخالق ،كإكرام الضيف
 )5من أصول التربية عناية الوالد بتربية أوالده ٰ
ومساعدة المحتاجين.
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الَ :ق َ
 1504/2ــ وعن أبي هرير َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
فيما
ول اهلل ^« :ل َق ْد َكان َ
محد َ
ثون ،فإن َي ُك في ُأ َّمتي َأ َحدٌ َفإِن َُّه ُع َم ُر».رواه البخاري ،ورواه
ناس َّ
َق ْب َل ُكم َ
من َ
األمم ٌ
ِ
رواية عائِ َش َة ،وفي ِروا َيتِ ِهما َ
ابن َو ْه ٍ
ون» أيُ :م ْل َه ُم َ
«م َح َّد ُث َ
ون.
مسلم من
قال ُ
بُ :

هداية الحديث:

 )1فضيلة الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه ،فهو من أولياء اهلل 

بي ^.
الذين ٰ
أثنى عليهم ال َّن ُّ

 )2كلما قوي إيمان العبد باهلل ،وأكثر من طاعة مواله فإنه سبحانه يوفّقه للحق بقدر
ما معه من اإليمان ،والعلم ،والعمل الصالح.

بن َس ُم َر َة رضي اهلل عنهما َق َ
الَ :ش َكا َأ ْه ُل ُ
1505/3ــ َو َع ْن َجابِ ِر ِ
الكو َف ِة َس ْعد ًا،

الخ َّط ِ
َي ْعنيْ :اب َن أبي َو َّق ٍ
إلى ُع َم َر ْب ِن َ
اب رضي اهلل عنهَ ،ف َع َز َل ُه
اص رضي اهلل عنهٰ ،
أنه ال ُي ْح ِس ُن ُي َص ِّليَ ،ف َأ ْر َس َل إ َل ْي ِهَ ،ف َقال:
اس َت ْع َم َل َع َل ْي ِه ْم َع َّمار ًاَ ،ف َش َك ْوا َح َّت ٰى َذ َك ُروا ُ
َو ْ
هؤ ِ
َ
َّك ال ت ُْح ِس ُن ت َُص ِّليَ ،ف َق َ
ون َأن َ
إس َح َ
الء َي ْز ُع ُم َ
الَ :أ َّما أنا واهللِ َفإنِّي
اق ،إنَّ ُ
َيا أ َبا ْ
الع َش ِ
ول اهلل ^ ،ال َأ ْخ ِر ُم َع ْن َهاُ ،أص ِّلي َصال َة ِ
ال َة َر ُس ِ
أص ِّلي بِ ِه ْم َص َ
اء َف َأ ْر ُك ُد
ُك ْن ُت ُ
َ
أخ ُّف في ُ
في ُ
األ ْخ َر َي ْي ِنَ ،ق َ
ال :ذلِ َك َ
إس َح َ
اقَ ،و َأ ْر َس َل َم َع ُه
األو َل َي ْي ِنَ ،و ُ
الظ ُّن بك َيا أ َبا ْ
الَ ،أ ْو ِر َجا ً
الكو َف ِة َي ْس َأ ُل َع ْن ُه َأ ْه َل ُ
ال ،إلى ُ
َر ُج ً
الكو َف ِةَ ،ف َل ْم َيدَ ْع َم ْس ِجد ًا إلاَّ َس َأ َل َع ْن ُه،
ٰ
ام َر ُج ٌل ِم ْن ُه ْمُ ،ي َق ُ
ون َم ْع ُروف ًاَ ،ح َّت ٰى َد َخ َل َم ْس ِجد ًا لِ َبني َع ْب ٍ
َو ُي ْث ُن َ
ال َل ُهُ :أ َسا َم ُة ْب ُن
سَ ،ف َق َ
ان َ ِ
َق َتا َدةَُ ،ي َك َّنى َأ َبا َس ْعدَ ةََ ،ف َق َ
الَ :أ َما إ ْذ ن ََش ْد َت َنا َفإنَّ َس ْعد ًا َك َ
الس ِر َّي ِةَ ،وال َيق ِْس ُم
ال َيس ُير بِ َّ
ٰ
ِ
أل ْد ُعونَّ بِث ٍ
الس ِو َّي ِةَ ،وال َي ْع ِد ُل في ال َق ِض َّي ِةَ ،ق َ
َالث :اللهم إنْ َك َ
ان
ال َس ْعدٌ َ :أ َما واهلل َ َ
بِ َّ
ام ِريا ًء َوسمع ًةَ ،ف َأ ِط ْل ُعمر ُهَ ،و َأ ِط ْل َفقْر ُهَ ،و َعر ْض ُه لِ ِ
هذا َك ِ
َع ْب ُد َك َ
لف َت ِنَ .و َ
كان
ُ ْ َ
اذب ًاَ ،ق َ َ
َ
ُ َ
ِّ
َب ْعدَ ذلِ َك إذا ُسئِ َل َي ُ
قولَ :ش ْي ٌخ َكبِ ٌير َم ْف ُت ٌ
أصا َب ْتني َد ْع َو ُة َس ْع ٍد.
ونَ ،
ال َعب ُد الم ِل ِ
ك ْب ُن ُع َمي ٍر الرا ِوي َع ْن َجابِ ِر ْب ِن َس ُم َرةََ :ف َأنَا َر َأ ْي ُت ُه َب ْع ُد َق ْد َس َق َط َح ِ
اج َبا ُه
َق َ ْ َ
ْ َّ
متفق ِ
َعلى َعي َني ِه ِم َن ِ
للج َوا ِري في ُّ
الك َب ِرَ ،وإن َُّه َل َي َت َع َّر ُ
عليه.
زه َّنٌ .
الط ُر ِق َف َيغْ ِم ُ
ض َ
ٰ ْ ْ
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غريب الحديث:

ما أخرم :ال أنقص.
أركد :أقوم طوي ً
ال.
نشدتنا :طلبت منا القول.

ال يسير بالسرية :ال يخرج للغزو.

هداية الحديث:

 )1إظهار كرامة لسعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنه ،فهو من األولياء مجابي الدعوة.
ُرد.
على ظالمه من غير بغي وعدوان ،فدعوة المظلوم ال ت ّ
 )2جواز دعاء المظلوم ٰ
وتحمله المسؤولية ،ولهذا
الرعية،
على
ّ
َّ
 )3حرص أمير المؤمنين عمر رضي اهلل عنه ٰ
اش ُتهر بعدالته وحسن سياسته في األمور كلها.
الز َب ْي ِر َأنَّ َس ِعيدَ ْب َن زَ ْي ِد ْب ِن َع ْم ِرو ِ
 1506/4ــ َو َع ْن ُع ْر َو َة ِ
بن ُن َف ْي ٍل رضي اهلل عنه
بن ُّ
اص َم ْت ُه َأ ْر َو ٰى بِ ْن ُت َأ ْو ٍ
إلى َم ْر َو َ
الح َكمِ َ ،و َّاد َع ْت َأن َُّه َأ َخ َذ َش ْيئ ًا ِم ْن َأ ْر ِض َها،
َخ َ
ان ْب ِن َ
س ٰ
آخ ُذ ِم ْن َأر ِض َها َشيئ ًا َب ْعدَ ا َّلذي َس ِم ْع ُت ِم ْن َر ُس ِ
ول اهلل ^؟! َق َ
َف َق َ
ال:
ال َس ِعيدٌ َ :أنا ُك ْن ُت ُ
ْ
ْ
َماذا َس ِم ْع َت ِم ْن َر ُس ِ
الَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ول اهلل ^؟ َق َ
ول اهلل ^ َي ُق ُ
ولَ « :م ْن َأ َخ َذ ِش ْبر ًا ِم َن
َ
هذاَ ،ف َق َ
ين»َ ،ف َ
وان :ال َأ ْس َأ ُل َك ِّبي َن ًة َب ْعدَ َ
األ ْر ِ
قال َل ُه َم ْر ُ
ال
إلى َس ْب ِع َأ َر ِض َ
ض ُظ ْلم ًا ُط ِّو َق ُه ٰ
َت َك ِ
اذب ًةَ ،ف َأ ْعمِ َب َص َر َهاَ ،وا ْق ُت ْل َها في َأ ْر ِض َهاَ ،ق َ
َت َح َّت ٰى
الَ :ف َما َمات ْ
َس ِعيدٌ  :اللهم إنْ كان ْ
متفق ِ
عليه.
َتٌ .
َذ َه َب َب َص ُرهاَ ،و َب ْي َن َما ِه َي ت َْم ِشي في َأ ْر ِض َها إ ْذ َو َق َع ْت في ُح ْف َر ٍة َف َمات ْ
ِ
ِ
ِ
ٍ
بمع َنا ُهَ ،
آها َع ْم َيا َء
وأن ُّه َر َ
وفي رواية لمسلمٍ َع ْن ُم َح َّمد ْب ِن زَ ْيد ْب ِن َع ْبد اهلل ْب ِن ُع َم َر َ ْ
ِ ٍ
ِ
ُ َ
خاص َم ْت ُه
لى بِ ْئ ٍر في َّ
الدا ِر التي َ
س ُ
َت ْل َتم ُ
الج ُد َر ت َُقول :أ َصا َب ْتني َد ْع َو ُة َسعيدَ ،وأن َّها َم َّر ْت َع ٰ
َت َق ْب َرها.
يهاَ ،ف َكان ْ
ِفيهاَ ،ف َو َق َع ْت ِف َ

هداية الحديث:

على المرأة الظالمة
 )1بيان كرامة سعيد بن زيد رضي اهلل عنه باستجابة اهلل  دعوتَه ٰ
الكاذبة.

على االلتزام بالسنة وتطبيقها ،فهم أكثر الناس
 )2حرص الصحابة رضي اهلل عنهم ٰ
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على رسوله ^.
علم ًا بحدود ما أنزل اهلل ٰ

انيين ،والدعاة الصالحين ،وأولياء اهلل المتقين.
 )3التحذير من إيذاء العلماء ّ
الرب ّ
1507/5ــ َو َع ْن َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد اهلل رضي اهلل عنهما َق َ
لما َح َض َر ْت ُأ ُحدٌ َدعاني
الّ :
أبي ِم َن ال َّل ْي ِلَ ،ف َق َ
الَ :ما ُأ َرانِي إلاَّ َم ْق ُتو ً
صح ِ
اب ال َّنبِ ِّي ^،
ال في َأ َّو ِل َم ْن ُي ْق َت ُل ِم ْن َأ َ
س َر ُس ِ
ول اهلل ^َ ،وإنَّ َع َل َّي َد ْين ًا َفاق ِ
وإنِّي ال أ ْت ُر ُك َب ْع ِدي َأ َع َّز َع َل َّي ِم ْن َك َغ ْي َر َن ْف ِ
ْض،
اس َت ِ
ان َأ َّو َل َقتِ ٍ
وص بِ َأ َخ َواتِ َك َخ ْير ًاَ .ف َأ ْص َب ْح َناَ ،ف َك َ
آخ َر في َق ْب ِر ِهُ ،ث َّم َل ْم
يلَ ،و َد َف ْن ُت َم َع ُه َ
َو ْ
اس َت ْخ َر ْج ُت ُه َب ْعدَ ِس َّت ِة َأ ْش ُه ٍرَ ،ف َ
إذا ُه َو َك َي ْو َم َو َض ْع ُت ُه َغ ْي َر
ت َِط ْب َن ْفسي َأنْ َأ ْت ُر َك ُه َم َع َ
آخ َرَ ،ف ْ
ُ ِِ
لى ِحدَ ٍة .رواه البخاري.
أذنهَ ،ف َج َع ْل ُت ُه في َق ْب ٍر َع ٰ

هداية الحديث:

 )1إظهار كرامة لعبد اهلل بن حرام والد جابر رضي اهلل عنهما ،فقد أخبر أنه مقتول في
أول الصحابةُ ،
وأخرج من قبره بعد ستة أشهر كيوم وضع فيه رضي اهلل عنه.
َ
على النفس واألهل والولد.
 )2كمال ّ
حب الصحابة رسول اهلل ^ ،وتفضيلهم ّإياه ٰ
فرضي اهلل عنهم أجمعين.
نس رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُج َل ْي ِن ِم ْن َأ ْص َح ِ
1508/6ــ َو َع ْن َأ ٍ
اب ال َّنبِ ِّي ^ َخ َر َجا ِم ْن
ِ
ِع ْن ِد ال َّنبِي ^ في َلي َل ٍة ُم ْظ ِلم ٍةَ ،و َم َع ُهما ِم ْث ُل ِ
ار
الم ْص َب َ
اح ْي ِن َب ْي َن َأيدي ِه َماَ ،ف َل َّما ا ْف َت َر َقاَ ،ص َ
َ
َ
ْ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
أتى أ ْه َل ُه.
تى ٰ
َم َع ُك ِّل َواحد م ْنهما َواحدٌ َح ٰ
َ
ِ
البخاري ِم ْن ٍ
بن بِشْ ٍر
رواه
بن ُح َضي ٍرَ ،و َع َّب ُاد ُ
الر ُج َل ْي ِن ُأ َس ْي ُد ُ
ّ
ُ
طرق ،وفي ْبعضها :أنَّ َّ

رضي اهلل عنهما.

هداية الحديث:

الصحابي ْين الجلي َل ْين وهما :أسيد بن حضير ،وعباد بن
 )1اإلعالم بكرامة هذين
َّ
بشر ،رضي اهلل عنهما.

 )2من خرج في طلب الحق والعلم فإن اهلل  يتو ّ
اله في جميع أموره.
1509/7ــ َو َع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
الَ :ب َع َث َر ُس ُ
شر َة َر ْه ٍط
ول اهلل^ َع َ
بن ٍ
ري ًة عين ًاَ ،و َأ َّمر َعلي ِهم َع ِ
اري رضي اهلل عنهَ ،فان َْط َل ُقوا َح َّت ٰى إذا
ثابت
األنص َّ
اص َم َ
َ
َس َّ
َ ْ
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فان َو َم َّك َةُ ،ذ ِك ُروا لِ َح ٍّي ِم ْن ُه َذ ْي ٍل ُي ُ
قال ُله ْمَ :ب ُنو لِ ْح َ
اله ْد َأ ِةَ ،ب ْي َن ُع ْس َ
يانَ ،ف َن َف ُروا
كانُوا بِ َ
لهم بِ َق ِر ٍ ِ ِ ِ
ار ُهمَ ،ف َلما َأ َحس بِ ِهم َع ِ
اص ٌم َو َأ ْص َحا ُب ُه
َّ
ْ
يب م ْن مائة َر ُج ٍل َرامٍ ،فا ْق َت ُّصوا آ َث َ ْ
ْ
َّ
َل َجؤوا إلى َم ْو ِض ٍعَ ،ف َأ َح َ
اط ب ِه ُم ال َق ْو ُمَ ،ف َقا ُلوا :ا ْن ِز ُلواَ ،ف َأ ْع ُطوا بِ َأ ْي ِد ُ
الع ْه ُد
يكم ،و َل ُك ُم َ
ٰ
ِ
َو ِ
اصم ُ ِ ٍ
َ
الميث ُ َ
نكم َأ َحد ًاَ ،ف َ ِ
َ ُ
لى
قال َع ُ
َاق أنْ ال َن ْق ُت َل م ُ ْ
بن ثابتُّ :أيها ال َق ْو ُم أ َّما أنَاَ ،فال أ ْن ِزل َع ٰ
ِذم ِة َك ِ
اف ٍر ،اللهم َأ ْخبِر َع َّنا َنبِي َك ^َ ،فر َمو ُهم بِال َّنب ِل َف َق َت ُلوا َع ِ
اصم ًاَ ،ون ََز َل إ َل ْي ِه ْم َثال َث ُة
َّ
َّ
َ ْ ْ ْ
ْ
َن َف ٍر َع َلى الع ِ
هد ِ
والميث ِ
اس َت ْم َك ُنوا
الدثِ َن ِة َو َر ُج ٌل َ
َاقِ ،م ْن ُه ْم ُخ َب ْي ٌب َوزَ ْي ُد ْب ُن َّ
ٰ َ
آخ ُرَ .ف َل َّما ْ
ِم ْن ُهم َأ ْط َل ُقوا َأوت ِ
ال الر ُج ُل ال ّثالِ ُثَ :ه َذا َأو ُل الغَ ْد ِر ،واهللِ
همَ ،ف َر َب ُط ُ
ْ َ
ّ
َار ق ِّ
سي ْ
ْ
وهم بِ َهاَ .ق َ َّ
َ
ال َأ ْص َحب ُكم ،إنَّ لي بِ ُ ِ ُ
بى أنْ َي ْص َح َب ُه ْم،
ُ
لىَ ،ف َج ُّرو ُه َو َعالجو ُهَ ،فأ ٰ
هؤالء أ ْس َوةً ،يريد ال َق ْت ٰ
وهما َّ
َف َق َت ُلو ُهَ ،وان َْط َل ُقوا بِ ُخ َب ْي ٍ
ب وزَ ْي ِد ِ
اع َب ُنو
بن َّ
بمك َه َب ْعدَ َوق َْع ِة َب ْد ٍرَ ،فاب َت َ
اع ُ
الدثِ َن ِةَ ،ح َّت ٰى َب ُ
ث ِ ِ
الحا ِر ِ
بن نَو َف ِل ب ِن َعب ِد َم َن ٍ
َ
الحا ِر َث َي ْو َم َب ْد ٍر،
اف ُخ َب ْيب ًا،
يب ُه َو َق َت َل َ
َ
وكان ُخ َب ٌ
بن َعام ِر ِ ْ ْ ْ
ِِ
ِ
ِ
ات الحا ِر ِ
ض َبنِ ِ
ار ِم ْن َب ْع ِ
ث
اس َت َع َ
َف َلبِ َث ُخ َب ْي ٌب ع ْندَ ُهم أسير ًا َح ّت ٰى ْ
لى َق ْتلهَ ،ف ْ
أج َم ُعوا َع ٰ
ِ
ِ
ِ
موسى يس ِ
َ
لى
تح ُّد بها َ
فأع َ
ُ َ ٰ َْ
تى أتَا ُهَ ،ف َو َجدَ ْت ُه ُم ْجل َس ُه َع ٰ
ار ْت ُهَ ،فدَ َر َج ُب َن ٌّي لها َوه َي َغاف َل ٌة َح ٰ
ِِ
وسى بِ َي ِد ِهَ ،فف ِز َع ْت َف ْز َع ًة َع َر َفها ُخ َب ْي ٌبَ ،ف َق َ
تخ َش ْي َن أن َأ ْق ُت َل ُه ؟ ما ُك ْن ُت
الَ :أ ْ
فخذه َو ُ
الم َ ٰ
ألف َْع َل َ
ذلك ! َقا َل ْت :واهللِ ما َر َأ ْي ُت َأ ِسير ًا َخ ْير ًا ِم ْن ُخ َب ٍ
فواهللِ َل َق ْد َو َج ْدت ُُه َي ْوم ًا َي ْأ ُك ُل
يبَ ،
ده ،وأن َُّه لمو َث ٌق بِ َ ِ ِ
ب في ي ِ
َت ت َُق ُ
ِق ْطف ًا ِم ْن ِع َن ٍ
ول :إن َُّه
بم َّك َة ِم ْن َث َم َر ٍةَ ،و َكان ْ
َ
الحديد َوما َ
ُ
الحر ِم لِي ْق ُت ُلو ُه في ِ
ِ ِ
رزق َرزَ َق ُه ا ُ
الح ِّلَ ،
َل ٌ
قال َل ُهم ُخ َب ْي ٌب:
هلل ُخ َب ْيب ًاَ ،ف َل َّما َخ َر ُجوا بِه م َن َ َ َ
َد ُعوني ُأ َص ِّلي َركْ َع َت ْي ِنَ ،ف َت َر ُكو ُهَ ،ف َر َك َع َركْ َع َت ْي ِنَ ،ف َق َ
ال :واهلل لوال َأنْ ت َْح َس ُبوا َأنَّ َما بي
َج َز ٌع َل ِز ْد ُت .اللهم َأ ْح ِص ِه ْم َعدَ د ًا ،وا ْق ُت ْل ُه ْم بِدَ د ًا ،وال ت ُْب ِق ِم ْن ُهم َأ َحد ًاَ ،
وقال:
أي َج ْن ٍ
ب َكان هلل َم ْص َرعي
حين أ ْق َت ُل ُم ْسلم ًا
لى ِّ
َف َل ْس ُت أبالي َ
َع ٰ
بـارك َع َلى َأ ْو َص ِ
َ
وذلك في َذات اإلله َوإنْ َي َش ْـأ
ال ِش ْل ٍو ُم َم َّزعِ
ُي ْ ٰ
ِ ِ
ِ
َ
َ
وك َ
بي ^ ــ
ان ُخ َب ْي ٌب ُه َو َس َّن ل ُك ِّل ُم ْسلمٍ ُقت َل َص ْبر ًا َّ
الصالةََ ،وأ ْخ َب َر ــ يعني ال َّن َّ
عاصم ب ِن َثابِ ٍ
َاس ِم ْن ُق َر ْي ٍ
ين ُحدِّ ُثوا
ت ِح َ
أصحا َب ُه َي ْو َم ُأ ِص ُيبوا َخ َب َر ُه ْم ،و َب َع َث ن ٌ
ْ
إلى ِ ْ
ش ٰ
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بش ٍ
ال ِم ْن ُع َظ َمائِهمَ ،فب َع َث اهلل ِ
كان َق َت َل َر ُج ً
يء ِم ْن ُه ُي ْع َر ُفَ ،و َ
أن ُّه ُقتِ َل أنْ ُي ْؤتَوا َ
لعاصمٍ ِم ْث َل
ْ َ
ُّ
الد ْب ِر َف َح َم ْته ِم ْن ُر ُس ِل ِه ْمَ ،ف َل ْم َيق ِْدروا أنْ َيق َْط ُعوا ِم ْن ُه َش ْيئ ًا .رواه البخاري.
الظ َّل ِة ِم َن َّ
اله ْد َأةُِ :
موض ٌعُّ ،
ُ
النحل.
والد ْب ُر:
حابَّ ،
الس ُ
َق ْو ُل ُهَ :
والظ َّل ُةَّ :
جمع بِ َّد ٍة بكس ِر ِ
ِ
ِ
الباء،
فمن كسر قال :هو
ِ
َو َق ْو ُل ُه« :ا ْق ُت ْل ُه ْم بِدَ د ًا» بِ َكس ِر الباء وفتحهاَ ،
وهي النصيب ،ومعناه :ا ْق ُت ْل ُهم ِح َصص ًا م ْن َق ِسم ًة ،لِ ُك ِّل َو ِ
اح ٍد ِم ْن ُهم ن ِ
يبَ ،و َم ْن َف َت َح
َص ٌ
ُ
َ
ْ
ْ
اح ٍد ِم َن ال َّتب ِد ِ
احد ًا بعدَ َو ِ
ين في ال َق ْت ِل َو ِ
َق َ
يد.
الَ :م ْع َنا ُهُ :م َت َف ِّر ِق َ
َْ
ْ

اض ِعها ِمن هذا ِ
سبقت في َم َو ِ
الك ِ
ِ
تاب ،منها
يح ٌة
الباب
وفي
ُ
ْ
أحاديث َكثِ َير ٌة َص ِح َ
اه َب والس ِ
كان يأتي الر ِ
حديث الغُ ال ِم الذي َ
ديث
اح َرَ ،و ِم ْنها
وح ُ
ُ
ُ
حديث ُج َر ْيجٍ َ ،
ّ
َّ
أص َح ِ
الذين ْ
مع صوت ًا في
الص ْخ َرةُ،
اب الغا ِر
ُ
َ
الر ُج ِل الذي َس َ
أط َب َق ْت َع َل ْي ِه ُم ّ
ْ
وحديث َّ
ذلكِ َّ .
يقول :اس ِق َح ِدي َق َة ُف ٍ
وغ ْي ُر َ
الس َح ِ
النَ ،
كثير ٌة َمشْ ُهورةٌ،
اب
ُ ْ
والدالئ ُل في الباب َ
َّ
يق.
وبِاهلل ال َّت ْو ِف ُ

غريب الحديث:

عين ًا :من يأتي بأخبار العدو.

الرهط :جماعة من الرجال.

نفروا لهم :خرجوا بسرعة لحربهم.

ذمة :عهد.

اقتصوا آثارهم :تتبعوا موضع أقدامهم.
أطلقوا أوتار قسيهم :ح ُّلوا أوتار أقواسهم.
يستحد بها :يحلق عانته بها.

جزع :خوف من الموت.

اشترى.
فابتاع:
ٰ

درج :زحف كالصبي الصغير.

أوصال :أعضاء.
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شلو :جسد.
صبر ًا :أن يربط ثم يقتل.

هداية الحديث:

 )1إثبات كرامة األولياء ،ويظهر ذلك في عدة أمور:

أ ــ إخبار اهلل رسوله ^ عن هؤالء النفر من الصحابة.
ب ــ حماية اهللِ
عاصم بن ثابت من هتك حرمته بقطع لحمه ،وذلك بعد موته
َ
رضي اهلل عنه.

ج ــ الرزق الذي ساقه اهلل لخبيب وهو حبيس في مكة مما ليس فيها.
 )2استجابة دعاء المسلم وإكرامه حي ًا وميت ًا.

 )3ينال العبد الكرامة بقدر ما عنده من العبودية واالستقامة ،فأكثر الناس كرامة بعد
بي ^ هم أصحابه رضي اهلل عنهم ،ألنهم أكثر الناس عبودي ًة هلل ،وأكثرهم
ال َّن ِّ
استقام ًة واتباع ًا لرسوله ^.

مر رضي اهلل عنهما َق َ
1510/8ــ وعن ِ
مر رضي اهلل عنه
ال :ما
ُ
سمعت ُع َ
ابن ُع َ
قط :إنِّي َ
ُ
يقول لشيء ُّ
أل ُظ ُّن ُه َكذا إلاَّ َك َ
كما َي ُظ ُّن .رواه البخاري.
ان َ

هداية الحديث:

حدث ملهم ،وهو من العشرة
مر وصدق فراسته ،وتمام عبقريته ،فهو ُم َّ
 )1بيان فضل ُع َ
المبشرين في الجنة ،وأفضل األمة بعد النبي ^ والصديق ،رضي اهلل عنهما.
 )2المؤمن الصادق يرزقه اهلل بصيرة صادقة في تمييز األمور.
فائـدة:

تعالى ــ موضح ًا الفرقان بين أولياء الرحمن
قال الحافظ الذهبي ــ رحمه اهلل
ٰ
وأولياء الشيطان:

تعالى يقول في أوليائه إنَّهم﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ [يونس]63 :
«اهلل
ٰ

بالمغيبات ،والرهبان لهم كشف وإخبار
الكهان يخبرون
وقد كان في الجاهلية خلق من ّ
َّ
س من ِ
الج ّن
بالمغيبات ،والساحر يخبر
بالمغيبات ،وفي زماننا نساء ورجال بهم َم ٌّ
َّ
َّ
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على عدد األنفاس ،وقد ص ّنف شيخنا ابن تيمية غير مسألة في أن
يخبرون
َّ
بالمغيبات ٰ
أحوال هؤالء وأشباههم شيطانية ،ومن هذه األحوال الشيطانية التي ت ّ
ُضل العامة أكل

يتعاطى المعاصي و ُيخل بالواجبات.
الحيات ،ودخول النار ،والمشي في الهواء ممن
ٰ

على اتباع الصراط المستقيم ،وأن ُيكتب اإليمان في قلوبنا ،وأن
فنسأل اهلل العون ٰ

يؤيدنا بروح منه ،وال حول وال قوة إال باهلل.

وقد يجيء الجاهل فيقول :اسكت ،ال تتكلم في أولياء اهلل ،ولم يشعر أنه هو

الذي تكلم في أولياء اهلل وأهانهم ،إذ أدخل فيهم هؤالء األوباش المجانين أولياء

تعالى ﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾ ثم قال:
الشياطين ،قال اهلل
ٰ
﴿ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾ [األنعام( .» ]121 :تاريخ اإلسالم )329/48 ،
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كتاب ا ألمور المنهي عنها
 254ــ باب تحريم الغيبة أ
والمر بحفظ اللِّ�سان
َ
الى ﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
َقال اهلل ت ََع ٰ

تعالى﴿ :ﯯ
ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾ [ الحجرات ،]12 :وقال
ٰ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾ [اإلسراء،]36 :
تعالى ﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾ [ق.]18 :
وقال
ٰ

الكالمِ ،إال َكالم ًا َظ َهر ْت ِ
ْاع َلم َأن َُّه َي ْنب ِغي لِ ُك ِّل ُم َك َّل ٍ
يع َ
فيه
ف أنْ َي ْح َف َظ لِ َسان َُه َع ْن َج ِم ِ
َ
َ
ْ
ِ
اإلم َس ُ
اس َت َو ٰى َ
الم َوت ُ
اك َع ْن ُه ،ألن َُّه َق ْد َي ْن َج ُّر
الك ُ
َرك ُه في َ
َ
فالس َّن ُة ْ
تى ْ
الم ْص َل َحةُّ ،
الم ْص َل َح ُةَ ،و َم ٰ
ِ
ِ
ٍ ِ
َ
والسال َم ُة ال َي ْع ِد ُل َها َش ْي ٌء.
الك ُ
إلى َح َرا ٍم ْأو َم ْك ُروهَ ،وذل َك َكث ٌير في َ
الم ُ
الم ُ
العا َدةّ ،
باح ٰ

هداية آ
اليات:

 )1ذم الغيبة ــ وهي ذكرك أخاك بما يكره ــ ألنها من كبائر الذنوب ،ومن مفسدات
القلوب.

نهى اهلل عنه ،فيراقب اهلل
على العبد أن يحفظ جوارحه ،وخاصة لسانه ،عن كل ما ٰ
ٰ )2
 في جميع أقواله ،وأفعاله ،فال يتكلم إال بما هو خير.

بي ^ َق َ
الَ « :م ْن َك َ
ؤمن باهلل
ان ُي ُ
 1511/1ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة َر َ
ضي اهلل عن ال َّن ِّ
والي ْوم اآلخر َف ْل ُيق ْل َخ ْير ًا ،أو َلي ْص ُم ْت» .متفق عليه.
َ
وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي أال يتكلم إال إذا كان الكالم خير ًا ،وهو الذي

ومتى شك في ظهور المصلحة فال يتكلم.
ظهرت مصلحته ،
ٰ

هداية الحديث:

 )1الصمت خير من الكالم الذي ال فائدة فيه.

الشر ،من مستلزمات اإليمان باهلل واليوم اآلخر.
 )2الكالم بالخير ،والصمت عن ِّ

لت :يا َر ُس َ
 1512/2ــ وعن أبي موسى رضي اهلل عنه َق َ
الم ْسلمين
الُ :ق ُ
ول اهللُّ ،
أي ُ
ٰ
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انه َوي ِ
«م ْن سلم المسلمون من لس ِ
ْض ُل؟ َق َ
أف َ
ده» .متفق عليه.
َ
الُ ْ ُ َ َ َ :
َ

هداية الحديث:

 )1النهي عن إيذاء المسلمين قو ً
ال وعم ً
ال.
األذى عن الناس ،فأفضل المسلمين من سلم الناس من
على كف
ٰ
 )2حث الشريعة ٰ
أذيته.
الَ :ق َ
 1513/3ــ وعن سهل بن َس ْعد َق َ
ال َر ُس ُ
«م ْن َي ْض َم ْن لي َما َب ْي َن
ول اهلل ^َ :
الج َّن َة» .متفق عليه.
وما َب ْي َن ِر ْج َل ْيه ْ
أض َم ْن َل ُه َ
َل ْح َي ْيه َ

غريب الحديث:

لحييه :اللحيان هما العظمان اللذان ينبت عليهما األسنان ،والمراد بما بين لحييه:
اللسان.
ما بين رجليه :الفرج.

هداية الحديث:

تعالى وفضله.
 )1البعد عن المعاصي والذنوب سبب لدخول الجنة برحمة اهلل
ٰ
 )2وجوب حفظ الجوارح واألعضاء واستعمالها في طاعة اهلل  ، خاصة حفظ اللسان
والفرج.
ُ
بي ^
الع ْبدَ
يقول« :إنَّ َ
 1514/4ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أن َُّه سمع ال َّن َّ
الم ْش ِ
َل َي َتك َّل ُم َ
ِ
فيهاُّ ،
والمغرب».
رق
يزل َ
لمة ما َي َت َب َّي ُن َ
مما َب ْي َن َ
بالك َ
إلى ال َّنا ِر ْأب َعدَ َّ
بها ٰ
متفق عليه.

يتبين :يتفكر أنها خير أم ال.
ومعنى ّ
ٰ
ِ
ِ
رض ِ
بي ^ َق َ
 1515/5ــ وعنه ِ
وان اهلل
الع ْبدَ َلي َت َك َّل ُم بالكلمة من ْ
ال« :إنَّ َ
عن ال َّن ِّ
ٍ
ُ
ت ََعالى ما ُي ْلقي َلها با ً
العبدَ َلي َت َك َّل ُم بالكلمة من َس َخط اهلل
ال َي ْر َف ُع ُه اهلل بها َد َر َجات ،وإنَّ ْ
ٰ
ت ََعالى ال ُي ْلقي لها با ً
ال يهوي بها في َج َه َّن َم» .رواه البخاري.
ٰ
ني رضي اهلل عنه أنَّ
 1516/6ــ وعن أبي عبد الرحمن بالل بن الحارث ُ
الم َز ِّ
ول اهلل ^ َق َ
َر ُس َ
كان ُ
الى ما َ
يظ ُّن أن
الر ُج َل لي َت َك َّل ُم بالكلمة ْ
ال« :إنَّ َّ
من رضوان اهلل ت ََع ٰ
الر ُج َل َل َي َت َك َّل ُم َ
من
ت َْب ُلغَ ما َب َلغَ ْت؛ يك ُت ُب اهللُ له بها ْ
بالكلمة ْ
إلى َي ْو ِم َي ْل َقا ُه ،وإنَّ َّ
رض َوان َُه ٰ
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َ
كان ُ
َس َخط اهلل ما َ
إلى َي ْو ِم َي ْل َقا ُه».
يظ ُّن أن ت َْب ُلغَ َما َب َلغَ ْت؛ َي ْك ُت ُب ا ُ
هلل ُله َ
بها َس َخط ُه ٰ
رواه مالك في «الموطأ» والترمذي وقال :حديث حسن صحيح.

هداية أ
الحاديث:

ّ
حتى ال يتكلم العبد إال إن ظهر له
التأمل في الكالم
على ّ
والتفكر فيهٰ ،
 )1الحث ٰ
الخير والمصلحة في القول ،وإال أمسك.
 )2الجنة درجات ،والنار دركاتُّ ،
وكل ينال منزلته بحسب عمله ،وفضل اهلل وعدله.
 )3التحذير من الغفلة الشديدة ،ألنها توجب غضب اهلل  والوعيد بعذاب النار.
على عباده ،فهو يتقبل منهم األعمال اليسيرة،
 )4بيان عظيم رحمة اهلل  وفضله ٰ
ويثيبهم عليها باألجور الجزيلة.
قلت :يا َر ُس َ
سفيان بن عبد اهلل رضي اهلل عنه َق َ
َ
ول اهلل ،حدِّ ْثني
1517/7ــ وعن
الُ :

َ
صم بهَ ،ق َ
وف َما ت ََخ ُ
أخ ُ
اف
لت:
يارسول اهلل ،ما ْ
قم» ُق ُ
الُ « :ق ْل :ر ِّب َي ا ُ
بأم ٍر ْ
ْ
هللُ ،ث َّم ْ
أع َت ُ
اس َت ْ
بلسان نفسهُ ،ث َّم َق َ
ال« :هذا».رواه الترمذي وقال :حديث حسن صحيح.
َع َل َّي؟ َ
فأخ َذ َ

هداية الحديث:

على تعلم الخير ،ولهذا كانوا يطلبون الوصية من
 )1حرص الصحابة رضي اهلل عنهم ٰ
رسول اهلل ^.
 )2االستقامة :علم ،وعمل ،وحال؛ علم بمسائل التوحيد والشريعة ،وعمل باطن
وظاهر بفعل الطاعات ،واجتناب المنهيات ،وحال صالح وهدي مستقيم.
بي ^ األمة من آفات اللسان ُيظ ِهر شدة خطر اللسان وغفلة
 )3إن تحذير ال َّن ِّ
اإلنسان.
الَ :ق َ
مر رضي اهلل عنهما َق َ
ال َر ُس ُ
 1518/8ــ وعن ِ
ول اهلل ^« :ال ت ُْك ُثروا
ابن ُع َ
ِ
الى َق ْس َوةٌ لِ ْل َق ْل ِ
ب! وإنَّ ْأب َعدَ
َ
الكالم بغَ ْي ِر ذكْ ِر اهلل ،فإنَّ َك ْث َر َة الكالم بغَ ْير ذكْ ر اهلل ت ََع ٰ
لب ال َقاسي» .رواه الترمذي().
الناس َ
من اهلل ال َق ُ

هداية الحديث:

والطيب من القول.
 )1أعظم ما يحفظ به العبد لسانه االشتغال بذكر اهلل ،
ّ

() الحديث إسناده ضعيف.
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 )2ترك ذكر اهلل يورث قسوة القلب وفساده ،وإذا فسد القلب فسد الجسد كله ،فتصير
الحواس ال تأنس إال بالحرام ،واألعضاء ال تنبعث إال للحرام.
الَ :ق َ
 1519/9ــ وعن أبي ُه َر ْي َرة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
شر
ول اهلل ^َ « :م ْن َو َقا ُه اهللُ َّ
َما َب ْي َن َل ْح َي ْي ِهَ ،
الج َّن َة» .رواه الترمذي وقال :حديث حسن.
رج َل ْيه َد َخ َل َ
وش َّر َما ْبي َن ْ

هداية الحديث:

 )1إظهار أهمية حفظ اللسان والفرج.
توفيق من اهلل لعبده ورحمة به.
 )2إن ترك المعاصي والذنوب واالبتعاد عنها هو
ٌ
َ
بن عام ٍر رضي اهلل عنه َق َ
1520/10ــ وعن ُعقْب َة ِ
يارسول اهللَ ،ما ال ّنجاةُ؟
قلت:
الُ :
ِ
ِ
َق َ
لسان َ
على َخطيئتِ َك» .رواه الترمذي
الْ :
«أمس ْك ع َل ْي َك َ
َكَ ،و ْل َي َس ْع َك ْبي ُت َكَ ،و ْابك ٰ
وقال :حديث حسن.

هداية الحديث:

على لزوم سبيل النجاة في أزمنة الفتن ،فإذا
 )1حرص الصحابة رضي اهلل عنهم ٰ
على الهدي األقوم.
أردت النجاة فعليك بسبيلهم ،واقتفاء أثرهم ،فإنهم ٰ
 )2إن استحضار طاعة اهلل في كل وقت يعصم العبد من الوقوع في المعاصي.
بي ^ َق َ
الَ :
ري رضي اهلل عنه ِ
1521/11ــ وعن أبي سعيد ُ
«إذا
الخ ْد ِّ
عن ال َّن ِّ

ول :ات َِّق ا َ
اللسانُ ،تق ُ
نحن َ
َ
بك،
ابن َآد َم فإنَّ األعضا َء ُك َّل َها ت َُك ِّف ُر
هلل فينا ،فإنَّما ُ
أص َب َح ُ
ْ
اع َو َج ْج َنا» .رواه الترمذي.
اع َو َج ْج َت ْ
اس َت َق ْم َنا ،وإن ْ
اس َت َق ْم َت ْ
فإن ْ
ومعنى «تكفر اللسان» :أي تذل وتخضع له.
ٰ

هداية الحديث:

 )1اإلنسان مخبوء تحت لسانه ،فإذا َّ
عرضها
زل اللسان تأثرت جميع األعضاء ،حيث َّ
لسخط اهلل وعقابه.
إلى الهلكة والوقوع في سخط اهلل
على العبد أن يتجنب كل طريق يوصل ٰ
 )2يجب ٰ
بالسر والعلن.
 ،وذلك بتقواه
ِّ
 1522/12ــ َو َع ْن ُم َع ٍ
الُ :ق ْل ُت :يا َر ُس َ
اذ رضي اهلل عنه َق َ
ول اهللَ ،أ ْخبِ ْرني بِ َع َم ٍل
الج َّن َةَ ،ويب ِ
ِ
اع ُدني ِم َن ال َّنا ِر؟ َ
لى
قالَ « :ل َق ْد َس َأ َ
ُي ْد ِخ ُلني َ
َُ
لت َع ْن َعظيمٍ َ ،وإن َُّه َل َي ٌ
سير َع ٰ
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ِ
ِ
ِ
الزكاةَ،
الصال َة  ،وت ُْؤتي َّ
يم َّ
الى َع َل ْيه :ت َْع ُب ُد اهلل ال ت ُْش ِر ُك بِه َش ْيئ ًاَ ،وتُق ُ
َم ْن َي َّس َر ُه اهلل ت ََع ٰ
َ َ َ َ ُ
لى ْأب َو ِ
مض َ
اب َ
وم َر َ
الص ْو ُم ُج َّن ٌة،
َوت َُص ُ
الخ ْي ِر؟ ّ
انَ ،وت َُح ُّج َ
الب ْي َت» ُث َّم قال« :أال أ ُّدل َك َع ٰ
ِ
ِ
ِ
والصدَ َق ُة ت ُْط ِفئ َ
ثم
َّ
الم ُاء ال ّن َ
الخطي َئ َة َكما ُي ْطف ُئ َ
الر ُج ِل م ْن َج ْوف ال َّل ْي ِل» َّ
ارَ ،وصال ُة َّ
تَال﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾ َح َّتى بلغَ ﴿ﮬ﴾ [السجدةُ .]16 :ث َّم َق َ
ال:
ٰ
وة س َن ِ
ِِ ِ ِ
ول اهللَ ،ق َ
ام ِه» ُق ْل ُتَ :بلى َيا َر ُس َ
«أال ُأ ْخبِ ُر َك بِ َر ْأ ِ
س
األم ِر َو َع ُموده َوذ ْر َ
الَ :
«ر ْأ ُ
س ْ
ٰ
ود ُه الصالةَُ ،وذر َو ُة س َن ِ
«أال ُأ ْخبِر َك بِ ِم ِ
الَ :
ام ِه ِ
الج َه ُاد» ُث َّم َق َ
الك
عم ُ
اإلس ُ
ّ
ْ َ
المَ ،و ُ
ْ
األم ِر ْ
ُ
َ
لسانِه َق َ
ذلك ُك ِّل ِه؟» ُق ْل ُتَ :بلى َيا َر ُس َ
الُ :
«ك َّ
ف َع َل ْي َك هذا» ُق ْل ُتَ :يا
ول اهللَ ،فأ َخ َذ بِ َ
ٰ
ِ
ِ
ون بِما َن َت َك َّل ُم بِه؟ َف َق َ
َر ُس َ
اخ ُذ َ
اس
ول اهللَ ،وإنَّا َل ُم َؤ َ
الَ « :ثك َل ْت َك ُأ ُّم َك ! َو َه ْل َي ُك ُّب ال َّن َ
في ال ّنا ِر َعلى َو ُج ِ
وه ِه ْم إال َح َصائِ ُد أ ْل ِس َنتِ ِه ْم؟» .رواه الترمذي وقالَ :ح ِديث َح َس ٌن
ٰ
َصحيح ،وقد سبق شرحه.

غريب الحديث:
ُج َّنة :وقاية.

جوف الليل :وسطه.
أعلى الشيء.
ذروة:
ٰ

السنام :ما ارتفع من ظهر الجمل.

ثكلتك :فقدتك .وهذه الكلمة من األلفاظ التي تجري و ُيقصد منها التودد ال

الدعاء بالهلكة.

هداية الحديث:

على فعل ما يوجب دخول الجنة ،ويباعد من النار ،فهو أهم
على العبد أن يحرص ٰ
ٰ )1
ما يجب االهتمام به.

على تع ّلم
 )2أفضل األعمال وأعالها عبادة اهلل وحده ،وعدم اإلشراك به.
ْ
فاحرص ٰ
مسائل التوحيد والعمل بها ،ومعرفة الشرك والبراءة منه.

 )3الترغيب في النوافل ،فهي مفاتيح للخير ،وخاصة قيام الليل.

 )4الجهاد في سبيل اهلل من أفضل األعمال وأعالها ،وإنما كان ذروة سنام اإلسالم،
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ألن به ظهور الدين.
 )5التحذير من آفات اللسان ،ألنها سبب في دخول النار وورود المهالك.
ول اهلل ^ َق َ
 1523/13ــ وعن أبي ُه َر ْي َرة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
ال« :أت َْدرون ما

الغيبة؟» قالوا :ا ُ
أخ َ
ورسوله أع َل ُمَ ،ق َ
ُ
يكر ُه» قيل :أفرأيت إن كان
ال:
هلل
«ذكر َك َ
ُ
اك بما َ
ُ
كان ِ
ِ
أقول؟ َق َ
لم ُ
يك ْن فيه ما ت َُق ُ
فيه َما ت ُ
في أخي ما ُ
ال« :إنْ َ
ول ف َق ْد
َقول َفقد اغْ َت ْب َت ُه ،وإنْ ْ
َب َه َّت ُه» .رواه مسلم.

ول اهلل ^ َق َ
 1524/14ــ وعن أبي بكر َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
يوم
ال في ُخ ْطبتِ ِه َ
الوداعِ « :إِنَّ ِد َما َءكم َو َأ ْم َوا َل ُكم َو َأ ْع َر َ
رام َع َل ْيكم َك ُح ْر َم ِة
بمنى في َح َّج ِة َ
اض ُك ْم َح ٌ
ال َّنح ِر ًٰ
َي ْو ِم ُك ْم هذا ،في َشه ِر ُك ْم هذا ،في َب َل ِد ُكم هذا ،أ َ
ال َه ْل ب َّلغْ ُت» .متفق عليه.
في َة
بي ^َ :ح ْس ُب َك من َص َّ
 1525/15ــ وعن عائش َة رضي اهلل عنها َقا َلتُ :ق ْل ُت لل َّن ِّ
ض الر َواة :تعني قصيرة ،فقالَ « :ل َق ْد ُق ْل ِ
كذا وكذا َق َ
الب ْحر
ت َك ِل َم ًة َلو ُم َ
ْ
زج ْت بماء َ
ال َب ْع ُ ُّ
أحب أني َح َك ْي ُت إنسان ًا وأنَّ لي َكذا
لم َز َج ْت ُه!» قالتَ :و َح َك ْي ُت له إنسان ًا ،فقال« :ما ُّ
َ
َ
وك َذا» .رواه أبو داود والترمذي وقال :حديث حسن صحيح.
يح ُه لِ ِش َّد ِة ن َتنِ َها َو ُق ْب ِحها،
(م َز َج ْت ُه) َخ ُ
الطته ُم َخا َلط ًة َي َتغَ َّي ُر َ
ومعنىَ :
بها َط ْع ُم ُهَ ،أ ْو ِر ُ
ٰ
ِ
ِ
وهذا ِم ْن َأ ْب َل ِغ َّ ِ
َ
الى﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
الز َواج ِر َع ِن الغ َيبةَ ،قال اهلل ت ََع ٰ
ﭤ ﭥ﴾ [النجم 3 :ــ .]4
الَ :ق َ
 1526/16ــ وعن أنس رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
رج بي َم َر ْر ُت
«لما ُع َ
ول اهلل ^َّ :
أظ َف ٌار من ن َُح ٍ
ب َقو ٍم ُلهم ْ
ُ
اسَ ،ي ْخ ُ
جبريل؟
فقلتَ :م ْن هؤالء يا
ور ُه ْمُ ،
وج َ
وه ُه ْم ُ
مشون ُ
وص ُد َ
أعر ِ
َق َ
وم ال َّن ِ
ال :هؤالء الذين ُ
اس ،و َي َق ُع َ
يأك ُل َ
اض ِه ْم!» .رواه أبو داود.
ون ُل ُح َ
ون في ْ َ

ول اهلل ^ َق َ
1527/17ــ وعن أبي ُه َر ْي َرة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
الُ :
المسلمِ
«ك ُّل ُ
رضه َوما ُل ُه» .رواه مسلم.
رامَ :د ُم ُه َو ِع ُ
الم ْسلم َح ٌ
على ُ
ٰ

غريب الحديث:

به َّت ُه :البهتان هو أشد الكذب ،والمراد :افتريت عليه الكذب الشديد.
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يخمشون وجوههم :يجرحون وجوههم.

هداية أ
الحاديث:

 )1التحذير من الغيبة ،فهي من كبائر الذنوب ،ومن األسباب المهلكة لفاعلها في
الدنيا واآلخرة.
حتى وإن كان هذا األمر فيهم ،فهو
 )2تحريم الحديث عن المسلمين بما يكرهونٰ ،
من الغيبة ،إال ما أباحته الشريعة منها.
 )3إن حرمة نفس المسلم ،وماله ،وعرضه ،عند اهلل كحرمة البلد الحرام ،والشهر
الحرام ،واليوم الحرام.

تعالى.
برضى اهلل
 )4تصغير شأن الدنيا وما فيها إذا ُقو ِر َن
ٰ
ٰ

أنفسهم بأيديهم ،ألنهم سمحوا
 )5ذكر عقوبة المغتابين يوم القيامة؛ فهم يعذبون َ
بغيبة إخوانهم المسلمين ،فكان الجزاء من جنس العمل.

تنبيـه جليل:
تعالى ــ موضح ًا ضرورة حفظ لفظات اللسان:
قال ابن قيم الجوزية ــ رحمه اهلل
ٰ

«ومن العجب :أن اإلنسان يهون عليه التحفظ واالحتراز من أكل الحرام ،والظلم

والزنى ،والسرقة ،وشرب الخمر ،ومن النظر المحرم وغير ذلك ،ويصعب عليه
ٰ

ترى الرجل ُيشار إليه بالدين والعبادة والزهد ،وهو
حتى ٰ
التحفظ من حركة لسانهٰ ،
يتكلم بالكلمات من سخط اهلل ال يلقي لها با ً
ال ،ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما
متورع عن الفواحش والظلم ،ولسانه
ترى من رجل
بين المشرق والمغرب ،وكم ٰ
ِّ
يفري في أعراض األحياء واألموات وال يبالي بما يقول ،وإذا أردت أن تعرف

إلى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد اهلل قال :قال
ذلك فانظر ٰ
ِ
ٍ
يغفر ا ُ
ٌ
لفالن ،فقال اهلل  :من ذا الذي يتأ ّل ٰى
هلل
رسول اهلل ^« :قال
رجل :واهلل ال ُ

ْ
وأحبط ُت عم َل َك» .فهذا العابد الذي قد
غفرت له
أغفر لفالن؟ فإني قد
ُ
علي أنِّي ال ُ
َّ
َع َبدَ اهلل ما شاء أن يعبده أحبطت هذه الكلمة الواحدة عم َله كله ،...وأيسر حركات
على العبد»( .الجواب الكافي لمن سأل عن
الجوارح حركة اللسان ،وهي ُّ
أضرها ٰ
الدواء الشافي).
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محرمة بر َّدها
 255ــ باب تحريم �سماع الغيبة و أ�مر من �سمع غيبة َّ
والنكار على قائلها ف�إن عجز أ�و لم يقبل منه
إ
فارق ذلك المجل�س �إن أ�مكنه
َ
تعالى:
الى﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾ [ القصص ،]55 :وقال
ٰ
َقال اهلل ت ََع ٰ

تعالى﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ
﴿ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾ [المؤمنون ،]3 :وقال
ٰ

تعالى﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ﴾ [اإلسراء ،]36 :وقال
ٰ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﴾ [األنعام.]68 :

هداية آ
اليات:

 )1من عالمة أهل اإليمان اإلعراض عن القول القبيح.

 )2وجوب ترك المجالس التي ُيغتاب فيها الناس؛ إن عجز الجالس عن اإلنكار.
الد ِ
بي ^ َق َ
رد َعن ِع ْر ِ
رداء رضي اهلل عنه ِ
ض
1528/1ــ وعن أبي َّ
«م ْن َّ
الَ :
عن ال َّن ِّ
هلل َعن وج ِه ِه ال َّنار يو َم ِ
يامة».رواه الترمذي وقال :حديث حسن.
رد ا ُ
أخيه َّ
الق َ
ْ
َ َْ

هداية الحديث:

 )1إن الدفاع عن المسلم وصون عرضه سبيل للنجاة من عذاب يوم القيامة.
 )2تعظيم حرمة المسلم ،وبيان ُجرم من انتهكها قو ً
ال أو فع ً
ال.
ٍ
مالك رضي اهلل عنه في حديثه َّ
عتبان ِ
الط ِ
َ
الم ْشهور الذي
بن
 1529/2ــ وعن
ويل َ
الرجاء) َق َ
ُ
الد ْخ ُشم؟»
«أين
بن ُّ
ّ
بي ^ ُي َص ِّلي ،فقالَ :
مالك ُ
الَ :
تقدم في (باب َّ
قام ال َّن ُّ
َ
رج ٌلَ :
بي ^« :ال ُتق ْل ذلك ،أال
منافق ال
ذلك
ٌ
فقال ُ
ُّ
يحب اهلل وال رسول ُه ،فقال ال َّن ُّ

قد َح َّر َم على ال َّنار َم ْن َق َ
ترا ُه قد َق َ
َ
ال :ال
يريد
ال :ال إله إال اهلل ُ
هلل ْ
وج َه اهلل! وإنَّ ا َ
بذلك ْ
ٰ
َ
وج َه اهلل» .متفق عليه.
إل َه إلاَّ اهلل يب َتغي
بذلك ْ
على المشهور ،وحكي ضمها ،وبعدها تاء مثناة من فوق،
«وعتبان» بكسر العين ٰ

و«الد ْخ ُشم» :بضم الدال وإسكان الخاء وضم الشين الموجهتين.
ثم باء موحدة.
ُّ
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هداية الحديث:

والذب عن أعراضهم في غيبتهم ،ونصرتهم
 )1وجوب الدفاع عن أهل اإليمان،
ِّ
وعدم خذالنهم.
 )2فضل شهادة التوحيد ،فمن قالها قائم ًا بشروطها ،يبتغي بها وجه اهلل ،فإن اهلل حرم
عليه النار.
 1530/3ــ وعن كعب بن مالك رضي اهلل عنه في حديثه َّ
الطويل في قصة توبته،

جالس في ال َق ْوم ب َت ُب َ
َ
َ
وك« :ما
وه َو
وقد َ
بي ^ ُ
ٌ
سبق في (باب التوبة)َ .قالَ :قال ال َّن ُّ
ٍ
يارس َ
ظر في
بن
كعب ُ
مالك؟» فقال ُ
رج ٌل ْ
َف َع َل ُ
من َبني سلم َةُ :
ول اهللَ ،ح َب َس ُه ُب ْردا ُه وال َّن ُ
لت ،واهللِ
َ
ِع ْط َف ْيه ،فقال له ُ
لم َنا
بئس ما ُق َ
معاذ ُ
يارسول اهلل َما َع ْ
بن َج َب ٍل رضي اهلل عنهَ :
عليه إال َخ ْير ًاَ ،ف َس َك َت َر ُسول اهلل ^ .متفق عليه.
ْ

إلى إعجابه بنفسه.
«عطفاه» :جانباه ،وهو إشارة ٰ

غريب الحديث:

برداه :البردة :نوع من الثياب المخططة.

هداية الحديث:

على قائلها ،فهذا من
على من سمع غيبة أخيه المسلم أن يردها ،وينكر ٰ
 )1يجب ٰ
حقوق أهل اإليمان.

يعرض صاحبه
 )2الجلوس في مجالس الغيبة ،وذكر أعراض الناس دون اإلنكارّ ،
للعقوبة.
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من الغي َبة
 256ــ باب ما ُيباح َ

ِ
ُ
الوصول إ َل ْي ِه إ ّ
اح لِغَ َر ٍ
ال بِ َهاَ ،و ُه َو ِس َّت ُة
ض َص ِحيحٍ َش ْرعيٍ ال ُي ْم ِك ُن
ْ
اع َل ْم َأنَّ الغ َيب َة ت َُب ُ
َأ ْس َب ٍ
اب:

األو ُل :ال ّتظلمَ ،في ُجوزُ ل ْل َم ْظ ُلو ِم أنْ َي َت َظ َّلم إلى الس ْل َط ِ
ان وال َق ِ
اضي َ
وغ ْي ِر ِه َما ِم َّم ْن َل ُه
َّ
ُ َ
َ ٰ ُّ
ِوالي ٌة ،أو ُق ْدرةٌ َعلى إن َْص ِ
اف ِه ِم ْن َظالِ ِم ِهَ ،ف َي ُق ُ
ولَ :ظ َل َمني ُف ٌ
الن بِ َكذا.
َ
َ
ٰ
االستِ َعان َُة َعلى تَغْ يي ِر ُ َ
الص َو ِ
لم ْن َي ْر ُجو
إلى َّ
اب ،فيقول َ
الثّانيْ :
المنك ِرَ ،و َر ِّد العاصي ٰ
ٰ
ِ
الم َ
نك ِرُ :ف ٌ
عنه ،ونحو ذلِ َكَ ،و َي ُك ُ
ود ُه
الن َي ْع َم ُل كذا ْ
فاز ُج ْر ُه ُ
ْص ُ
ون مق ُ
لى إزالة ُ
ُق ْد َرت َُه َع ٰ
ِ
الم ْن َك ِر ،فإنْ َلم َيق ِ
ْص ْد َ
ذلك َ
كان َح َرام ًا.
إلى إزَ ا َلة ُ
ْ
ال ّت َو ُّص َل ٰ
ِ
الثَّالِ ُث :االستِ ْف َت ُاءَ ،في ُق ُ ِ
أو ُف ٌ
الن بكذا،
أو زَ ْو ِجيْ ،
أو أخيْ ،
ول ل ْل ُم ْفتيَ :ظ َلمني أبيْ ،
َ
صيل َحقّيَ ،و َدف ِْع ُ
َف َه ْل َل ُه َ
الخ ِ
الص ِم ْن ُهَ ،وت َْح ِ
ذلك ؟ وما َط ِريقي في َ
الظ ْلمِ ؟ ونحو
اج ِةِ ،
األ ْح َو َط َو َ
ولك َّن َ
ْض َل أنْ َي ُق َ
ولَ :ما ت َُق ُ
ذلِ َكَ ،
األف َ
ول في َر ُج ٍل َأ ْو
فهذا َجائِ ٌز ل ْل َح َ
ض ِم ْن َغ ْي ِر ت َْعيِ ٍ
َش ْخ ٍ
صَ ،أ ْو زَ ْوجٍ َ ،
كان ِم ْن َأ ْم ِر ِه َك َذا ،فإن َُّه َي ْح ُص ُل بِ ِه الغَ َر ُ
ينَ ،و َم َع ذلِ َك
ين جائِ ٌز كما َس َن ْذ ُكر ُه في َح ِد ِ
يث ِه ْن ٍد إن شا َء اهلل ت ََعا َل ٰى.
فال َّت ْعيِ ُ
ُ
يح ُت ُهم ،وذلِ َك ِم ْن و ُج ٍ
ِ
وه:
ين ِم َن َّ
الم ْس ِل ِم َ
الر ُ
ُ
ذير ُ
ابع :ت َْح ُ
الش ِّر َونَص َ ْ
ّ
ِ
ين ِم َن الر ِ
منهاَ :جرح المجر ِ
واة ُّ ِ
ينَ ،ب ْل
الم ْس ِل ِم َ
وح َ
والش ُهود ،وذلك جائ ٌز ْ
بإج َماعِ ُ
ْ ُ َ ْ ُ
ُّ
َو ِ
اج ِة.
اج ٌب لِ ْل َح َ
اع ِه ،أو مع َ ِ ِ
ْسانَ ،أو م َشار َكتِ ِهَ ،أو إيدَ ِ
اور ُة في م َص َ ِ
أو َغ ْي ِر
ْ ُ َ
ُ
اه َرة إن ٍ ْ ُ َ
الم َش َ َ
ومنهاُ :
ام َلتهْ ،
ذلِ َك ،أو م َج َ ِ ِ
ِ
او ِر أنْ ال ُي ْخ ِفي َحا َل ُهَ ،ب ْل َي ْذ ُك ُر المساوئ ا َّلتي
الم َش َ
ْ ُ
لى ُ
او َرتهَ ،و َيج ُب َع ٰ
ِ
فيه بني ِة ال ّن ِ
يح ِة.
ص َ
َّ
عنه ِ
رأى م َت َف ِّقه ًا ي َتر َّد ُد إلى مب َت ِدعٍ  ،أو ِ
َ
الع ْل َم،
وخاف أنْ
فاس ٍق ْيأ ُخ ُذ ُ
ومنها :إذا ٰ ُ
َ َ
ٰ ُْ
ِ ِِ
ْصدَ ال َّن ِ
بشر ِط أنْ َيق ِ
بذلكَ ،ف َع َلي ِه ن ِ
َ
يح َة ،وهذا ِم ّما
الم َت َف ِّق ُه
ص َ
َص َ
َي َت َض َّر َر ُ
ْ
يح ُت ُه َببيان حالهْ َ ،
طان ِ
يغْ َل ُط ِ
ِ
الم َ
عليه َ
َ
الش ْي ُ
ذلك ،و ُي َخ ِّي ُل إ َل ْي ِه
تك ِّل َم
س ّ
الح ُ
فيهْ .
بذلك َ
ُ
وقد َي ْحم ُل ُ
سد ،و ُي َل ِّب ُ
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َأن ُّه ن ِ
يح ٌةَ ،ف ْل ُي َت َف َّط ْن لذلِ َك.
َص َ
يكون َل ُه ِو َ
َ
َ
يكون صالح ًا لها،
لى َو ْج ِههاّ ،إما بأنْ ال
ومنها :أن
ال َي ٌة ال ُ
يقوم بها َع ٰ
ِ
َ ِ
ذلكَ .ف َي ِج ُب ِذكْ ُر َ
ونحو َ
أو ُمغَ َّف ً
ام ٌة
ال،
وإما بأنْ
لم ْن َل ُه عليه وال َي ٌة َع َّ
َّ
ذلك َ
َ
يكون فاسق ًاْ ،
ام َل ُه بم ْق َت َضى حالِ ِه ،وال يغْ َتر ِ
ذلك منه لِيع ِ
أو َي ْع َل َم َ
بهَ ،و َأنْ
َُ
ُ
ُليزي َل ُهَ ،و ُي َو ِّل َي َم ْن َي ْص ُل ُحْ ،
َ َّ
ٰ
َ
امة َأ ْو َي ْس َت ْب ِد َل بِ ِه.
االستِ َق َ
لى ْ
َي ْس َع ٰى في أنْ َي ُحث َُّه َع ٰ
بفس ِق ِه أو بِ ْد َعتِ ِه كالم َج ِ
ِ
امس :أنْ ُ
بش ْر ِ
َ
يك َ
اه ِر ُ
وم َص َاد َر ِة
ب الخم ِرُ ،
ُ
ْ
الخ ُ
ون ُم َجاهر ًا ْ
األمو ِر ِ
وجبا َي ِة َ
األ ْم َو ِ
سِ ،
الم ْك ِ
الباط َل ِةَ ،فيجوزُ ِذكْ ُر ُه بما
ال َّناسْ ،
ال ُظ ْلم ًا ،وت ََو ّلي ُ ُ
وأخذ َ
ِ ِ
ِ
ِ
الع ِ
َ
آخ ُر ِم َّما َذ َك ْرنَا ُه.
يوب ،إلاَّ َأنْ
لجوازه َس َب ٌب َ
يكون َ
ُي َجاه ُر بِهَ ،و َي ْح ُر ُم ذكْ ُر ُه بغَ ْي ِره م َن ُ
الس ِ
ان َم ْعروف ًا ب َل َق ٍ
يفَ ،ف َ
ِ
س :ال َّت ْع ِر ُ
إذا َ
كان اإلن َْس ُ
كاألعمش ،واألعرج،
ب،
اد ُ
َّ
وغ ْي ِر ِه ْم جازَ ت َْع ِر ُيف ُه ْم بذلِ َكَ ،و َي ْح ُرم ْ
واألح َو ِلَ ،
لى
واألع َم ٰى،
واألص ِّم،
َ
ْ
ْ
إطال ُقه َع ٰ
أمكن تَع ِر ُيف ُه بغَ ْي ِر َ
ِج َه ِة ال َت َنقُّ ِ
ذلك َ
أولى.
ص ،ولو
َ
كان ٰ
ِ
ِ
ٍ
أسباب َ
األحاديث
من
جم ٌع
العلماء،
ذكرها
فهذه ِس َّت ُة
عليه ،ودالئ ُلها َ
ُ
وأكثرها ُم َ
ُ
ِ
يح ِة مشهورةٌ .
الصح َ
فمن َ
ذلك:
رج ً
اس َ
بي ^ ،فقال:
 1531/1ــ عن عائش َة رضي اهلل عنها أنّ ُ
ال ْ
على ال َّن ِّ
تأذن ٰ

شيرة؟» .متفق عليه.
بئس ُ
أخو َ
«ا ْئ َذنُوا ُلهَ ،
الع َ
ِ ِ
أهل ال َفس ِ
الر َي ِ
ِ
ب.
اد
ْ
اح َت َّج ُله البخاري في َجوا ِز غيبة ِ َ
وأهل ِّ

هداية الحديث:

 )1جواز غيبة من كان من أهل الفساد والبغي من أجل أن يحذر الناس منه.
العبد لجليسه خالف ما يبطن إن كانت المصلحة في ذلك.
 )2جواز أن يظهر
ُ
فائدة:

هذا الرجل هو عيينة بن حصن ،ولم يكن أسلم حينئذ ،وإن كان قد أظهر اإلسالم،

فأراد ال َّنبي ^ أن يبين حاله ليعرفه الناس وال يغتر به من لم يعرف حاله ،وكان منه
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على ضعف إيمانه  ،ثم ارتد مع المرتدين وجيء به
في حياة النبي ^ وبعده ما يدل ٰ

فو ْص ُ
ف النبي ^ له بقوله« :بئس أخو العشيرة»
إلى أبي بكر رضي اهلل عنهَ ،
أسير ًا ٰ

من أعالم النبوة.

«ما َأ ُظ ُّن ُفالن ًا و ُفالن ًا َيع ِر َف ِ
 1532/2ــ وعنها قالتَ :ق َ
ال َر ُس ُ
ان ِم ْن ِدينِنا
ول اهلل ^َ :
ْ
الح ِد ِ
هذان الر ُج ِ
ِ
البخاريَ .ق َ
الن
يث:
َش ْيئ ًا» .رواه
ال ال َّل ُ
ُ
يث ْب ُن َس ْع ٍد َأ َحد ُر َو ِاة هذا َ
َّ
َكانَا ِم َن الم َن ِ
ين.
اف ِق َ
ُ

هداية الحديث:

يغتر العامة بهم.
حتى ال َّ
 )1وجوب التحذير من أهل البدع والضالل ٰ
المندسين في صفوف المسلمين ،لفضحهم والحذر
 )2وجوب تعرية المنافقين
ِّ
منهم.
 1533/3ــ وعن فاطمة ِ
بنت َق ْي ٍ
فقلت:
بي ^،
ُ
س رضي اهلل عنها قالت :أت َْي ُت ال َّن َّ
رسول اهلل ^َ :
«أ َّما ُم َعا ِو َي ُة َف ُص ْع ُل ٌ
وك ال َم َ
الج ْهمِ َو ُم َعا ِو َي َة َخطباني ؟ َ
ُ
ال له،
فقال
إنّ أبا َ
متفق ِ
َ
عليه.
الع َصا َع ْن عاتِ ِق ِه»ٌ .
وأ َّما أ ُبو َ
الج ْهمِ فال َي َض ُع َ
اب لل ّنس ِ
ٍ
اء» ،وهو تفسير لرواية« :ال َي َض ُع
وفي
الج ْهمِ َف َض َّر ٌ
«و َأ َّما أ ُبو َ
رواية لمسلمٍ َ :
َ
ِِِ
كثير األسفا ِر.
َ
الع َصا َع ْن َعاتقه» وقيل :معناهُ :

غريب الحديث:

الصعلوك :الفقير ،وقد ُفسر في الحديث بأنه« :ال مال له».

هداية الحديث:

إلى ما
 )1ترغيب المسلم إذا استنصحه أخوه في مسألة أن يبين له ،ويرشده ٰ
يصلحه.
على العبد أن يستنصح أهل العلم والفضل والمعرفة ،في أموره الدينية ،والدنيوية،
ٰ )2
ويقبل نصيحتهم.

 )3جواز بيان صفات الرجل أو المرأة لمن قصد ِ
الخطبة ،فذلك من المناصحة.
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 1534/4ــ وعن ِ
ِ
أر َق َم رضي اهلل عنه َ
زيد ِ
رسول اهلل ^ في
مع
قالَ :خ َر ْج َنا َ
بن ْ
ِ
اب ال َّناس ِ
عبد اهلل ُ ُ
فيه ِش َّدةٌ َ ،
على َم ْن ِع ْندَ
فقال ُ
َس َف ٍر َأ َص َ
َ
بن أ َب ٍّي ألصحابه :ال ُت ْنف ُقوا ٰ
َِ
ُ ِ
األع ُّز ِم ْن َها َ
األذ َّل،
الم ِدي َن ِة ُلي ْخ ِر َج َّن َ
إلى َ
حتى َي ْن َف ُّضوا ،وقال :لئ ْن َر َج ْع َنا ٰ
رسول اهلل ٰ
رسل إلى ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
َ
عبد اهلل ِ
اج َت َهدَ َي ِمي َن ُه ما
بن ُأ َب ٍّيَ ،ف ْ
َفأت َْي ُت رسول اهلل ^َ ،فأ ْخ َب ْرت ُُه بذل َكَ ،فأ َ ٰ
ِ
ِ ِ
َ
َف َع َل ،فقالواَ :
حتى َأن َْز َل اهلل
كذ َب زيدٌ رسول اهلل ^َ ،ف َو َق َع في َن ْفسي م َّما قالو ُه ش َّدةٌ ٰ ،
ِ
بي ^ لِ َي ْس َتغْ ِف َر لهمَ ،ف َل َّو ْوا
ٰ
تعالى ت َْصديقي﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ﴾ ثم دعاهم ال َّن ُّ
وس ُه ْم .متفق عليه.
ُرؤُ َ

هداية الحديث:

حتى ال يتمادوا في إفسادهم.
إلى والة األمر المسلمين ٰ
 )1استحباب نقل كالم المنافقين ٰ

 )2من النصيحة لعموم المؤمنين فضيحة المنافقين.
فائدة:

المذموم من َن َقلة األخبار من يقصد اإلفساد بين العباد ،وأما من قصد النصيحة
األذى ،فهذا من النصح للعامةّ ،
يفرق بين البابين.
وتحرى الصدق ،واجتنب
ٰ
ٰ
وقل من ِّ
يخشى االلتباس عليه بين ما يباح في ذلك مما ال يباح ،هو
وطريق السالمة لمن
ٰ
ُّ
إلى
اإلمساك
وكف اللسان ،خاصة في زمان أصبح فيه الظلم غالب ًا ،والناس بحاجة ٰ
من يؤلف بين قلوبهم ،ويصلح حالهم ،ويرفع أسباب البغضاء والشحناء بينهم ،واهلل
المستعان ،وهو الهادي سواء السبيل.

قالت ِه ْن ُد ْام َر َأ ُة أبي ُس ْف َي َ
بي
قالتْ :
وعن عائش َة رضي اهلل عنها ْ
 1535/5ــ ْ
ان لل َّن ِّ
ِ
س ُي ْع ِطيني ما َي ْك ِفيني وو َل ِدي إ ّ
إن أبا ُس ْف َي َ
^َ :
ال ما َأ َخ ْذ ُت منه،
ان َر ُج ٌل َشح ٌ
يحَ ،و َل ْي َ
وو َلدَ ِك بالمعر ِ
«خ ِذي ما َي ْك ِف ِ
وهو ال َي ْع َل ُم؟ َ
وف» .م َّت َف ٌق َع َل ْي ِه.
قالُ :
يك َ
َ
َ ُْ

هداية الحديث:

على عونها لرفع مظلمتها.
 )1جواز
ٰ
شكوى المرأة زوجها للقاضي أو لمن يقدر ٰ

على قدر ما يكفيها ويكفي
 )2يجوز للمرأة أن تأخذ حقها من مال زوجها بغير إذنهٰ ،
ولدها.
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 257ــ باب تحريم النميمة
الف�ساد
وهي نقل الكالم بين النا�س على جهة إ
َ
تعالى﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
الى﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﴾ [القلم ،]11 :وقال
ٰ
َقال اهلل ت ََع ٰ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾ [ق.]18 :

الَ :ق َ
 1536/1ــ وعن حذيف َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
الج َّن َة
ول اهلل ^« :ال َي ْد ُخ ُل َ

ن ََّم ٌام» .متفق عليه.

هداية الحديث:
 )1النميمة من كبائر الذنوب التي تحجب صاحبها عن الجنة.

على السعي باإلصالح بين الناس ،ألنه من األعمال الموجبة للجنة.
 )2الحث ٰ

 1537/2ــ وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنَّ َر ُس َ
مر ب َق ْب َر ْين،
ول اهلل ^ َّ
عذبان ،وما ُي َّ
فقال« :إن َُّهما ُي َّ
َ
بلى إنَّ
فكان َيمشي
أح ُد ُهما
كبيرَّ :أما َ
ٌ
عذبان في كبي ٍر! ٰ
اآلخ ُر َف َك َ
إحدى روايات
من َب ْولِ ِه» .متفق عليه ،وهذا لفظ
وأما َ
ٰ
ان ال َي ْس َت ُتر ْ
بال َّنميمةَّ ،
البخاري.
معنى «وما يعذبان في كبير» أي كبير في زعمهما  .وقيل :كبير تركه
قال العلماء:
ٰ

عليهما.

غريب الحديث:

التنزه ،وهو
ال يستتر من بوله :ال يتجنبه أو يحترز منه .وفي رواية« :ال يستنزه» من ّ

االبتعاد والتو ّقي.

هداية الحديث:
 )1تحريم النميمة ،ألنها من الكبائر.

 )2ال يجوز للعبد أن يستصغر المعاصي والذنوب ،بل عليه أن يستشعر أنها عظيمة،
ليدفعه ذلك للتوبة واالستغفار.
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1538/3ــ وعن ابن مسعود رضي اهلل عنه أن ال َّنبي ^ َق َ
الع ْض ُه؟
ال« :أال أنبِ ُئ ُك ْم ما َ
َّ
ميم ُة ،ال َقا َل ُة َب ْي َن ال َّناس» .رواه مسلم.
هي ال َّن َ

على وزن
والعضه :بفتح العين المهملة ،وإسكان الضاء المعجمة ،وبالهاء
ٰ
ِ
على وزن العدة ،وهي
الوجه .وروي العضه :بكسر العين وفتح الضاء المعجمة ٰ
الع ْضه :مصدرُ ،يقال :عضهه عضه ًا ،أي
وعلى الرواية
الكذب والبهتان.
األولىَ :
ٰ
ٰ

رماه بالعضه.

غريب الحديث:

القالة :نقل القول وإيقاع الخصومة بين الناس.

هداية الحديث:

 )1وجوب التحذير من المفسدين ،وبيان طرق إفسادهم وحيلهم.
 )2إظهار ذم النميمة ،ألنها سبب للفساد بين الناس.
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 258ــ باب النهي عن نقل الحديث وكالم النا�س
�إلى والة أ
المور �إذَا لم ت َْد ُع �إليه حاجة كخوف مف�سدة ونحوها
َ
الى﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ [المائدة . ]2 :وفي الباب األحاديث
َقال اهلل ت ََع ٰ

السابقة في الباب قبله.

الَ :ق َ
 1539/1ــ وعن ابن مسعود رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^« :ال ُيب ِّلغني
ٍ
أخ ُر َج ُ
الص ْدر» .رواه
إليك ْم وأنَا
أحب أن ْ
سليم َّ
أحدٌ من أصحابي عن أحد شيئ ًا ،فإنِّي ُّ
ُ
أبو داود والترمذي().

هداية الحديث:

 )1وجوب ستر َحال المسلم ،وعدم تتبع عثراته ،ألن ذلك يورث البغضاء والغل في
األنفس.

على سالمة الصدر بين المؤمنين ،ألن هذا من أعظم أسباب قوتهم
 )2حث ال َّن ِّ
بي ^ ٰ
وجمع كلمتهم﴿ .ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﴾.

() الحديث إسناده ضعيف.
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جهين
 259ــ باب ذم ذي ال َو ْ
َ
الى﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
َقال اهلل ت ََع ٰ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾ [النساء.]108 :

هداية اآليات:

 )1ذم ذي الوجهين ،الذي يأتي هذا بوجه ،وهذا بوجه ،ألنه من صفات المنافقين.
تعالى.
يخشى اهلل
يخشى الناس وال
 )2من عالمة خذالن اإلنسان أن
ٰ
ٰ
ٰ

ول اهلل ^ِ :
قالَ :
1540/1ــ وعن َأبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َ
قال َر ُس ُ
«تج ُد َ
اس
ون ال َّن َ
تجد َ ِ
اد َنِ .خيار ُهم في َ ِ ِ ِ ِ
َم َع ِ
ار ال ّن ِ
اس
اإلسال ِم إذا َف ُق ُهواَ ،و ُ
ون خ َي َ
الجاهل َّية خ َي ُ
ار ُه ْم في ْ
َ ُ ْ
الش ْأ ِن َأ َش َّد ُهم َل ُه َكر ِ
هؤ َ
ون َش َّر ال َّن ِ
َجد َ
ال ِء
في هذا َّ
اه َي ًةَ ،وت ُ
اس َذا ا ْل َو ْج َه ْي ِن ،ا َّل ِذي َي ْأتي ُ
َ
ْ
وهؤ َ
متفق عليه.
ال ِء بِ َو ْج ٍه»ٌ .
بِ َو ْج ٍهُ ،

غريب الحديث:

معادن :المعدن :الشيء المستقر في األرض ،والمراد في الحديث :أنهم ذوو

أصول ينسبون إليها ويتفاخرون بها.
الشأن :اإلمارة والمنصب.

هداية الحديث:

تعالى.
أعلى مراتب الشرف هو الفقه في الدين ،فهنيئ ًا لعبد فقه في شرع اهلل
)1
ٰ
ٰ
 )2تحريم المداهنة والمخادعة  ،لما فيها من اإلفساد بين الناس.
فائدة:

خص الكذب فيه،
مر ٌ
إن إتيان الناس بوجهين لقصد اإلصالح بينهم محمودّ ،
األخرى ،ويعتذر لكل واحدة عن
وسبيل ذلك أن يأتي لكل طائفة بكالم فيه صالح
ٰ

إلى المتخاصمين ما أمكنه من الجميل المليح ،ويستر الرذيل القبيح،
ٰ
األخرى ،وينقل ٰ
فهذا من باب إصالح ذات البين ،واهلل أعلم.
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لجدِّ ه ِ
ِ
عبد اهلل ِ
محمد ِ
بن ُع َم َر رضي اهلل
وعن
بن زَ ْي ٍد َأنَّ نَاس ًا َقا ُلوا َ
 1541/2ــ ْ
عنهما :إنَّا ن َْد ُخ ُل َعلى س ِ
ِ
فنقول َل ُه ْم بِ
ُ
خالف ما نتك َّل ُم َإذا َخ َر ْج َنا ِم ْن ِع ْن ِد ِه ْم،
الطينِ َنا،
ٰ َ
َ ِ
ِ
َ
البخاري.
رسول اهلل ^ .رواه
لى َع ْه ِد
ّ
َقالُ :ك َّنا ن َُع ُّد هذا نفاق ًا َع ٰ

هداية الحديث:

يخشى في اهلل لومة
على العبد أن يكون ظاهره كباطنه ،وأن يقول الحق وال
ٰ
ٰ )1
الئم.

 )2اعتبار فهم الصحابة رضي اهلل عنهم ألمور تزكية النفوس وصالحها ،فهم كانوا
أبر الناس قلوب ًا ،وأعمقهم علم ًا ،وأحسنهم حا ً
ال ،وأقومهم هدي ًا.
فائدة:

تعالى ــ:
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ــ رحمه اهلل
ٰ

«فالعلم المشروع ،والنسك المشروع ،مأخوذ عن أصحاب رسول ^ ،وأما ما

جاء عمن بعدهم ،فال ينبغي أن ُيجعل أص ً
ال ،وإن كان صاحبه معذور ًا ،بل مأجور ًا،

الجتهاد أو تقليد.

على الكتاب والسنة ،واآلثار
فمن بنى الكالم في العلم :األصول والفروعٰ ،
بنى اإلرادة ،والعبادة،
المأثورة عن السابقين ،فقد أصاب طريق النبوة .وكذلك من ٰ
والعمل ،والسماع المتعلق بأصول األعمال وفروعها من األحوال القلبية ،واألعمال

والهدى ،الذي كان عليه محمد ^ وأصحابه ،فقد
البدنية ،على اإليمان والسنة
ٰ

أصاب طريق النبوة.

الهدى تجد اإلمام أحمد إذا ذكر (أصول السنة) ،قال :هي
وهذه طريقة أئمة
ٰ

التمسك بما كان عليه أصحاب رسول اهلل ^»( .الفتاوى.)363/10 :

917

باب حترمي الكذب

 260ــ باب تحريم الكذب
َ
تعالى﴿ :ﭪ
الى﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ [اإلسراء ،]36 :وقال
ٰ
َقال اهلل ت ََع ٰ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [ق.]18 :

الَ :ق َ
 1542/1ــ وعن ابن مسعود رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
الص ْد َق
ول اهلل ^« :إنَّ ِّ
يهدي إلى البر ،وإنَّ البر يهدي إلى َ ِ
الر ُج َل َلي ْص ُد ُق َح َّت ٰى ُي ْك َت َب عند اهلل
ْ
ٰ ِّ
الج َّنة ،وإنَّ َّ
َّ
ٰ
ِ
الف ُجو ِر ،وإنَّ ُ
إلى ُ
صدِّ يق ًا .وإنَّ
الر ُج َل
َ
الكذب ْ
الف ُج َ
إلى ال َّنا ِر ،وإن َّ
ور َي ْهدي ٰ
يهدي ٰ
».متفق عليه.
ذب َح َّت ٰى ُي ْك َت َب عندَ اهلل َك َّذاب ًا
ٌ
َلي ْك ُ

غريب الحديث:

البر :هو اسم جامع لكل الخيرات.

الفجور :األعمال السيئة.

هداية الحديث:

شر.
 )1التحذير من الكذب والتمادي فيه ،ألنه سبب لكل ّ

 )2األعمال الصالحة مستقرها جنات النعيم ،واألعمال السيئة محلها دركات الجحيم.

العاص رضي اهلل عنهما أنَّ ال َّنبي ^ َق َ
ال:
 1543/2ــ وعن عبد اهلل بن َع ْمرو بن َ
َّ
َت ِ
كانت ِ
فيه َخ ْص ٌ
بع َم ْن ُك َّن فيه َ
لة ِم ْن
وم ْن
منه َّن كان ْ
ْ
فيه َخ ْص َل ٌة ُ
كان ُم َنافق ًا َخالص ًاَ ،
«أر ٌ
ْ
نِ َف ٍ
اق َح َّت ٰى َيدَ َع َهاَ :إذا اؤت ُِم َن َ
اص َم
خان ،وإذا َح َّد َث َك َذ َب ،وإذا َع َ
اهدَ َغدَ َر ،وإذا َخ َ

».متفق عليه.
َف َج َر
ٌ

وقد سبق بيانه مع حديث أبي هريرة بنحوه في (باب الوفاء بالعهد).

هداية الحديث:

حدث كذب.
 )1التحذير مشابهة خصال المنافقين .ومن ذلك :إذا َّ

وعلى رسوله ^؛ وذلك
تعالى،
على اهلل
ٰ
ٰ
 )2إن من أعظم الكذب إثم ًا هو الكذب ٰ
بالخوض في الدين واالبتداع فيه﴿ ،ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾.
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بي ^ َق َ
1544/3ــ وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما ِ
«م ْن ت ََح َّل َم بِ ُح ْلمٍ
الَ :
عن ال َّن ِّ
ف َأنْ َيع ِقدَ بي َن َش ِعيرتَي ِن َو َل ْن َي ْف َع َلَ ،و َم ِن اس َتم َع إلى َح ِد ِ
َل ْم َي َر ُهُ ،ك ِّل َ
يث َق ْو ٍم َو ُه ْم َل ُه
ْ َ
ْ
َ ْ
ْ
ٰ
القي َ ِ
ِ
ونُ ،ص َّب في ُأ ُذن َْي ِه اآلن ُ
ور ًة ُع ِّذ َبَ ،و ُك ِّل َ
كا ِر ُه َ
ف َأنْ َي ْن ُف َخ
امةَ ،و َم ْن َص َّو َر ُص َ
ُك َي ْو َم َ
فيها الروح َو َليس بِ َن ِ
افخٍ » .رواه البخاري.
ُّ َ ْ َ
ِِ
«ت ََح َّل َم» أيَ :
أى َكذا َ
وكذا ،وهو
كاذب .و«اآلنُك» بالمدِّ
ور ٰ
ٌ
قال إن َُّه َح َل َم في ن َْومه َ
ِ
ِ
ذاب.
الم ُ
الر َص ُ
اص ُ
ِّ
وضم النون وتخفيف الكاف :وهو َّ
ال ال َّنبي ^« :أفْر ٰى ِ
الَ :ق َ
مر رضي اهلل عنهما َق َ
الف َر ٰى أن
َ
1545/4ــ وعن ابن ُع َ
ُّ
الر ُج ُل عي َن ُه ما َل ْم ت ََر َيا».روا ُه البخاري.
ُي َ
ري َّ
ُ
رأيت فيما لم َي َر ُه.
ومعناه:
يقولُ :

غريب الحديث:

الفرى :جمع فرية ،وهي الكذبة العظيمة التي يتعجب منها.
ٰ

هداية أ
الحاديث:

على اهلل  ، وكذب
 )1تحريم الكذب في الحلم ،فهو من أكبر الكذب ،ألنه كذب ٰ
على الناس.
ٰ
 )2الجزاء من جنس العمل ،فكما أنه أخبر بالكذب ُعوقب بما هو مستحيل عليه فعله.

جندب رضي اهلل عنه َق َ
ال :كان َر ُس ُ
ٍ
 1546/5ــ عن سمر َة ِ
ول اهلل ^ َ
كان
بن
«ه ْل ر َأ ٰى َأ َحدٌ ِم ُ ِ
ِ
يقول َ
َ
َر ُس ُ
ص
ول اهلل ^ ِم َّما ُي ْكثِ ُر َأنْ
نك ْم م ْن ُر ْؤ َيا؟» َف َي ُق ُّ
أل ْص َحابِهَ َ :
ِ
ذات َغدَ ٍاة« :إن َُّه أتَاني ال َّلي َل َة آتِي ِ
صَ ،و َأن َُّه َ
انَ ،وإن َُّه َما قاال
قال لنا َ
َع َل ْيه َم ْن َشا َء اهلل أنْ َي ُق ُّ
ْ َ
َ
قائم َع َل ْي ِه
لى َر ُج ٍل ُم ْض َط ِج ٍع ،وإذا َ
لي :ان َْط ِل ْقَ ،وإنِّي ان َْط َلق ُ
آخ ُر ٌ
ْت َم َع ُه َماَ ،وإنّا أت َْي َنا َع ٰ
ٍ
اه َناَ ،ف َي ْت َب ُع
الح َج ُر َه ُ
الص ْخ َر ِة لِ َر ْأ ِس ِهَ ،ف َي ْث َلغُ َر ْأ َس ُهَ ،ف َي َتدَ ْهدَ ُه َ
بِ َص ْخ َرةَ ،وإذا ُه َو َي ْه ِوي بِ َّ
رج ُع إ َلي ِه َح َّتى َي ِ
الح َج َر َف َي ْأ ُخ ُذ ُه ،فال َي ِ
ص َّح َر ْأ ُس ُه َكما َ
ود َع َل ْي ِهَ ،ف َي ْف َع ُل بِ ِه
كانُ ،ث َّم َي ُع ُ
َ
ْ
ٰ
ِ
ِ
ُ
«قلت لهماُ :س ْب َح َ
هذان؟ قاال لي :ان َْط ِل ْق،
ان اهلل ! َما
ولى» قال:
ُ
م ْث َل َما َف َع َل َ
الم َّر َة األ ٰ
َ ِ
ب ِم ْن َح ِد ٍ
َ
َ
قائم َع َل ْي ِه بِ َك ُّل ْو ٍ
لى َر ُج ٍل ُم ْس َت ْل ٍق لِ َق َفاهَ ،
يد،
وإذا َ
آخ ُر ٌ
انْطل ْق ،فانْط َل ْق َناَ ،فأت َْي َنا َع ٰ
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ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِْ َ
إلى
إلى َقفا ُهَ ،و َع ْي َن ُه ٰ
إلى َق َفا ُهَ ،و َم ْنخ َر ُه ٰ
وإذا ُه َو َيأتي أ َحدَ شق َّْي َو ْجهه َف ُي َش ْرش ُر ش ْد َق ُه ٰ
ُ
الجانِ ِ
إلى الجانِ ِ
األو ِلَ ،ف َما َي ْف ُر ُغ
ب َ
اآلخ ِرَ ،ف َي ْف َع ُل بِه ِم ْث َل َما َف َع َل بِ َ
ب َّ
َق َفا ُهُ ،ث َّم َي َت َح َّول ٰ
الجانب ح َّتى َي ِ
ِ
ص َّح ذلِ َك الجانِ ُب كما َ
علي ِهَ ،ف َي ْف َع ُل ِم ْث َل ما َف َع َل
ِم ْن ذلِ َك
ثم َي ُع ُ
كانَّ ،
ود ْ
ٰ
ِ
ِ ُ
«قلتُ :س ْب َح َ
هذان ؟» قال« :قاال لي :ان َْط ِل ْق ،ان َْط ِل ْق،
ان اهلل ! ما
ولى» قال:
ُ
في َّ
المرة األ ٰ
ثل ال َّت ُّنو ِر» َف َأح ِس ُب أن ُّه قال« :فإذا ِ
َ
َ
اتَ ،ف َّ
لى ِم ِ
اط َل ْع َنا
فيه َلغَ ٌط َو َأ ْص َو ٌ
ْ
َفانْط َل ْق َناَ ،فأت َْي َنا َع ٰ
ِ
فيه فإذا فيه ِر ٌ
ساء ُع َراةٌ َ ،وإذا ُه ْم َي ْأتِي ِه ْم َل َه ٌب ِم ْن أس َف َل ِم ْن ُه ْمَ ،
َاه ْم َذلِ َك
فإذا َأت ُ
جال َونِ ٌ
َ ِ
َ ِ
قلت :ما ُ َ ِ
َ
َ
لى ن ََه ٍر»
اللهب َض ْو َض ْواُ .
ُ
هؤالء؟ قاال لي :انْطل ْق ،انْطل ْقَ ،فانْط َل ْق َنا َفأت َْي َنا َع ٰ
ولَ :
ِ
كان َي ُق ُ
َح ِس ْب ُت َان ُّه َ
لى
«أ ْح َم َر م ْث ِل َّ
الدمَِ ،وإذا في ال َّن َه ِر َر ُج ٌل َساب ٌح َي ْس َب ُحَ ،وإذا َع ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
السابِ ُح َي ْس َب ُح ما َي ْس َب ُحُ ،ث َّم
َش ِّط ال َّن َهر َر ُج ٌل َقد َج َم َع ع ْندَ ُه ح َج َ
ار ًة َكث َ
يرةً ،وإذا ذل َك َّ
ِ
ِ
َي ْأتِي َ
ارةََ ،ف َيفْغَ ُر ُله فا ُهَ ،ف ُي ْل ِق ُم ُه َح َجر ًاَ ،ف َي ْن َط ِل ُق َف َي ْس َب ُح،
ذلك الذي َق ْد َج َم َع ع ْندَ ُه الح َج َ
ُثم ير َجع إ َل ِ
ِ
هذان ؟ قاال
يهُ ،ك َّل َما َر َج َع إ َل ْيه َفغَ َر ُله فا ُهَ ،ف َأ ْل َق َم ُه َح َجر ًا .قلت لهما :ما
َّ َ ْ ُ
يه المر ِآةَ ،أو َك ِ
ِ
َ ِ
َ ِ
نت ر ٍ
َ
َ
اء رج ً
ال
أكره ما َأ َ َ
ْ
َ
لى َر ُج ٍل َك ِر َ ْ
لي؟ انْطل ْق ،انطل ْقَ ،فانْط َل ْق َناَ ،فأت َْي َنا َع ٰ
ِ
قلت َلهماَ :ما هذا ؟ قاال لي :ان َْط ِل ْق،
َار ُّ
يحش َهاَ ،و َي ْس َع ٰى َح ْو َل َهاُ .
َم ْر ًٰ
أى ،فإذا ُه َو عندَ ه ن ٌ
َ ِ
َ
َ
على َر ْو َض ٍة ُم َع َت َّم ٍة ِفيها ِم ْن ِّ
ظه َري
الربِ ِ
يع ،وإذا ْبي َن ْ
كل ن َْو ِر َّ
انْطل ْقَ ،فانْط َل ْق َناَ ،فأتينا ٰ
ِ
رى ْ
رأ َس ُه ُط ْو ً
الر ُج ِل ِم ْن َأكْ َث ِر
الر ْو َض ِة َر ُج ٌل َط ِو ْي ٌل ال َأ َك ُاد َأ ٰ
ال في َّ
السماء ،وإذا َح ْو َل َّ
َّ
ِ
ِو ْلدَ ٍ
ان َر َأ ْي ُت ُه ْم ُّ
هؤالء؟ قاال لي :ان َْط ِل ْق ،ان َْط ِل ْقَ ،فان َْط َل ْق َناَ ،ف َأت َْي َنا
لت :ما هذا؟ وما
قطُ ،ق ُ
ٍ ِ
أعظم ِمنها ،وال َأ ْح َس َن ،قاال ليْ :ار َق فيهاَ ،فار َت َقي َنا
يم ٍة لم َأ َر َد ْو َح ًة َق ُّط
إلى َد ْو َحة َعظ َ
َ
ٰ
فيها إلى ِ
مدي َن ٍة َم ْبنِ َّي ٍة بِ َلبِ ٍن َذ َه ٍ
ب و َل ٍ
تح َل َنا،
بن ِف َّض ٍةَ ،فأتَي َنا َ
استف َت ْحناَ ،ف ُف َ
باب َ
المدي َنة َف ْ
ٰ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
ٌ
ْت َراءَ ،
طر منهم كأق َْبحِ ما
اهاَ ،ف َت َلقَّانَا
كأح َس ِن َما َأن َ
َفدَ َخل َن َ
رجال َش ْط ٌر من َخ ْلق ِه ْم ْ
وش ٌ
َأن َ ِ
اذه ُبوا ف َق ُعوا في َ
ذلك ال َّن َه ِر ،وإذا ُه َو ن ََه ٌر ُمع َت ِر ٌ
ض َيجري كأنَّ ماءه
لهمَ :
ْت َراء ،قاال ُ
الب ِ
نهم،
الم ُ
الس ُ
ثم ُ
ياضَ ،ف َذ َه ُبوا ُ
َ
حض في َ
فوقعوا فيهَّ .
وء َع ْ
رجعوا إلينا قد َذ َه َب ذلك ُّ
َف َص ُاروا في َأ ْح َس ِن ُص ْو َر ٍة» .قال« :قاال لي :هذه َج َّن ُة َع ْد ٍن ،وهذاك َم ْن ِز ُل َكَ ،ف َس َما
يض ِ
ِ
ِ
اء ،قاال لي :فذاك َمن ِز َ
الب َ
ار َك اهلل
لك ُ
قلت لهماَ :ب َ
الر َبا َبة َ
َب َص ِري ُص ُعد ًا ،فإذا َق ْص ٌر م ْث ُل َّ
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يت م ْن ُذ ال َّل ِ
يكماَ ،فذراني َف َأ ْد ُخ َل ُه ،قاال :أما اآلن فالَ ،و َأ َ ِ
ِ
يلة
نت َداخ ُل ُه .قلت ُله َماَ :فإنِّي َر َأ ُ ُ
ف ُ َ
ّ
َ
َع َجب ًا؟ فما هذا الذي َ
َيت َعليه
األو ُل الذي َأت َ
رأ ُ
الر ُج ُل َّ
يت ؟ قاال لي أ َما إنَّا َس ُن ْخبِ ُر َكَّ :أما َّ
ِ
ِ
الق ْر َ
يأخ ُذ ُ
وأما
آن َف َي ْر ُ
الر ُج ُل ُ
ُي ْث َلغُ َر ْأ ُس ُه َ
فض ُهَ ،و َي َن ُام َع ِن َّ
الم ْك ُتوبةَّ .
الصالة َ
بالح َج ِر ،فإن َُّه َّ
ِ
ِ
ِ
إلى قفا ُه ،فإنه
الر ُج ُل الذي أت َ
إلى َقفا ُهَ ،
َّ
وع ْي ُنه ٰ
إلى َق َفا ُه ،و َم ْنخ ُره ٰ
َيت َع ْليه ُي َش ْر َش ُر ش ْد ُق ُه ٰ
الر ُج ُل يغْ ُدو ِم ْن بيتِ ِه َفي ِ
الك ْذ َب َة تَب ُلغُ اآل َف َ َ
كذ ُب َ
الر َج ُ
الع َرا ُة الذين ُه ْم
َ
ال َوال ِّن َس ُاء ُ
َْ َ
اق .وأ َّما ِّ
َّ
ْ
الزنَا ُة َّ ِ
في ِم ْث ِل بِ َن ِ
َ
الر ُج ُل ا َّلذي أت َْي َت َع ْلي ِه َي ْس َب ُح في ال َّن َه ِر،
اء ال َّت ُّن ْو ِر ،فإنَّهم ُّ
والز َواني .وأ َّما َّ
الك ِري ُه المر ِآة ِ
ِ
ِ
َ
حشها َو َي ْس َع ٰى
الذي ِع ْندَ ال َّنا ِر َي ُّ
َو ُي ْل َق ُم الح َج َ
ارةَ ،فإن َُّه آك ُل ِّ
الر َبا .وأ َّما َّ
الر ُج ُل َ ْ َ ْ
ويل ا َّلذي في الرو َض ِةَ ،فإن َُّه إبر ِ
ِ
الر ُج ُل َّ
الط ُ
اه ْي ُم ^،
َح ْو َلهاَ ،فإن َُّه مال ٌك َخا ِز ُن َج َه َّن َمَّ .
َّ ْ
َْ
وأما َّ
الف ْطر ِة» وفي رواية البر َقانِيِ :
مات على ِ
َ
لى
ين َح ْو َل ُهَ ،ف ُك ُّل َم ْو ُل ْو ٍد َ
وأ َّما ال ِو ْلدَ ُان ا َّل ِذ َ
َ ْ ِّ ُ
َ
«ولدَ َع ٰ
ٰ
ِ
رسول اهللَ ،
َ
ُ
رسول اهلل ^:
كين ؟ فقال
المسلمين :يا
طر ِة» فقال بعض
وأ ُ
والد المش ِر َ
َ
الف َ
«و َأ ْو َ
الم ْش ِر ِك ْي َنَ .و َّأما ال َق ْو ُم ا َّل ِذ ْي َن َكانُوا َش ْط ٌر ِم ْن ُه ْم َح َس ٌنَ ،
وش ْط ٌر ِم ْن ُه ْم َقبِ ْي ٌحَ ،فإن َُّه ْم
َ
ال ُد ُ
َق ْو ٌم َخ َل ُطوا َع َم ً
اوزَ اهلل َع ْن ُه ْم» .رواه البخاري.
ال َصالِحا َ
سيئ ًا ،ت ََج َ
وآخ َر ِّ
ض م َّ ِ
ٍ
ذكره
أتيانِيْ ،
«ر َأ ُ
يت ال َّل ْي َل َة ُ
إلى َأ ْر ٍ ُ
وفي رواية لهَ :
رج َل ْي ِن َ
قدسة» ثم َ
فأخ َرجاني ٰ
مثل ال َّت ُّنو ِرَ ،أ ْعال ُه َضي ٌق َ
إلى ن ٍ
َقب ِ
اسعَ ،ي َت َو َّق ُد ت َْح َت ُه نَار ًا،
وأ ْس َف ُل ُه َو ٌ
ّ
وقال« :فانط َلق َنا ٰ
ٌ
رجال
كادوا َأنْ َي ْخ ُر ُجوا ،وإذا َخمدَ ْت َر َجعوا فيها ،وفيها
تى ُ
فإذا ْار َت َف َع ْت ْار َت َف ُعوا َح ٰ
َ
على ن َْه ٍر ِم ْن َدمٍ» ولم َّ
لى َو َس ِط
ونساء عراةٌ » .وفيها
ٌ
يشك «فيه ُ
رج ٌل ٌ
قائمَ ،ع ٰ
«حتى أتَي َنا ٰ
ٰ
ِ ِ
الر ُج ُل الذي في ال َّنه ِر ،فإذا
ال َّن َه ِر ــ
وعلى َش ِّط ال َّنهر ــ َر ُج ٌل ،و َب ْي َن َيدَ يه حجارةٌ َ ،
فأقب َل َّ
ٰ
َ
الر ُج ُل بِ َح َج ٍر في فيهَ ،ف َر َّد ُه َح ْي ُث َ
كانَ ،ف َج َع َل ُك َّل َما َجا َء َل َي ْخ ُر َج
أ َر َاد أنْ َي ْخ ُر َج َر َم ٰى َّ
جع َك َما َك َ
الش َج َرةََ ،ف َأ ْد َخالني
وفيهاَ « :ف َص ِعدَ ا بي َّ
ان»َ .
َج َع َل َي ْرمي في فيه َ
بح َج ٍرَ ،ف َي ْر ُ
يها ِر َج ٌ
ال ُش ُي ٌ
فيها« :ا َّل ِذي َر َأ ْي َت ُه ُي َش ُّق
وخ َو َش َب ٌ
اب»َ .و َ
َدار ًا َل ْم َأ َر َق ُّط َأ ْح َس َن ِم ْن َهاِ ،ف َ
ِ
َ
ابُ ،ي َحدِّ ُث بِا ْل َك ْذ َب ِة َف ُت ْح َم ُل َع ْن ُه َح َّت ٰى ت َْب ُلغَ اآل َف َ
إلى
ِش ْد ُق ُه َف َك َّذ ٌ
اقَ ،ف ُي ْص َن ُع به ما َرأ ْي َت ٰ
فيها« :ا َّلذي َر َأ ْي َت ُه ُي ْشدَ ُخ َر ْأ ُس ُه َف َر ُج ٌل َع َّل َم ُه اهلل ا ْل ُق ْر َ
فنام َع ْن ُه بِال َّل ْي ِل،
َي ْو ِم ا ْل ِقيا َم ِة» َو َ
انَ ،
ُ
ِ
ِ
ِ
َ
ولى ا َّلتي َد َخ ْل َت َد ُار َع َّام ِة
إلى َي ْو ِم ا ْل ِقيا َم ِةَ ،و َّ
الد ُار األ ٰ
َول ْم َي ْع َم ْل فيه بال َّن َهارَ ،ف ُي ْف َع ُل به ٰ
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يل ،وهذا ِم َ
يكائِ ُ
الش َهدَ ِاءَ ،و َأنا ِج ْب ِر ُ
فار َف ْع َر ْأ َس َك،
الد ُار َفدَ ُار ُّ
منينَ ،و َّأما هذه َّ
الم ُؤ َ
ُ
يلْ ،
ِ
َفر َف ُ ْ
الس َحاب ،قاالَ :ذ َ
اك َم ْن ِز ُل َكُ ،ق ْل ُتَ :د َعانِي َأ ْد ُخ ْل َم ْن ِزلي،
َ
عت َرأسي ،فإذا َف ْوقي م ْث ُل َّ
ِ
بقي َل َك ُعمر َلم تَس ْ ِ
اس ْ
تك َم ْل َت ُه أت َْي َت َم ْن ِز َل َك» .رواه البخاري.
تكم ْل ُهَ ،ف َلو ْ
ُ ٌ ْ ْ
َقاال :إن َُّه َ
ِ
ِ
والغين المعجمة ،أيَ :ي ْشدَ ُخ ُه َو َي ُشقُّ ُه .قوله:
بالثاء المثلثة
قولهَ « :ي ْث َلغ َر ْأ َس ُه» هو
َ
المشددة ،وهو
وب» بفتحِ الكاف ،وضم الال ِم
يتدحرج.
« َي َتدَ ْهدَ ه» أي:
ّ
و«الك ُّل ُ
ُ
ِ
معروف .قولهَ « :ف ُي َش ْر ِش ُر» أيُ :ي َق َط ُع .قولهَ :
معجمتين ،أي:
«ض ْو َض ْوا» وهو بضادين
ِ
ِ
ِ
يفتح .قوله« :المرآة» هو
بالفاء
صاحوا .قولهَ « :ف َيفْغَ ُر» هو
والغين المعجمة ،أيُ :
ِ
بفتح الميمِ  ،أي :الم ْن َظ ِر .قوله« :ي ُح ّشها» هو بفتح ِ
الحاء المهملة والشين
الياء وضم
َ
ِ
ِ
وإسكان العين وفتح
«ر ْو َض ٍة ُم ْع َت َّم ٍة» هو بضم الميم
المعجمة ،أي :يوقدها .قولهَ :
ِ
التاء وت َْش ِد ِ
ِ
«د ْو َح ٌة» َو ِه َي ب َفتح الدال،
يد الميم ،أي:
وافية ال َّن َبات َطوي َلتهَ .قو ُل ُهَ :
ِ
ض» هو بفتح
وإسكان الواو
«الم ْح ُ
وبالحاء المهملةَ :و ِه َي َّ
الش َج َر ُة ا ْل َكبيرةُ .قو ُل ُهَ :
ِ
ِ
وه َو ال َّل َب ُن .قو ُل ُهَ « :ف َس َما َب َص ِري»
الحاء المهملة
وإسكان
الميم
َّ
وبالضاد المعجمةُ :
ِ
«والرباب ُة» :بفتح ِ
ِ
وبالباء
الراء
«و ُص ُعد ًا» :بضم الصاد
أيْ :ار َت َف َعَ .
والعينَ ،أ ْيُ :م ْرتَفع ًاَ َ َّ َ .
ْ
الس َحا َبة.
وهي َّ
الموحدة ُمكررةًَ ،

غريب الحديث:

			
شدقه :جانب الفم.
فاه :فمه.

َن ْور الربيع :الزهر أول ما ينبت.

هداية الحديث:

 )1التحذير من النوم عن الصالة المكتوبة.

 )2بيان العقوبة الشديدة للكذاب الذي يسعى ِ
بالكذبة فينشر معها الفساد.
ٰ

الزنى والربا وتعمد الكذب ،ألنها من الموبقات المهلكات.
 )3التحذير من
ٰ

على عباده في الحساب ،أن من استوت حسناته وسيئاته،
 )4من رحمة اهلل  وفضله ٰ
تجاوز اهلل عنه.
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بشر ٍ
ض ْ ِ
ان َأ ْص ُل ُه ُم َح َّرم ًاَ ،ف َي ُجوزُ في َب ْع ِ
ذبَ ،وإنْ َك َ
وط قد
ا ِ ْع َل ْم َأنَّ ا ْل َك َ
األح َوال ُ ُ
ِ
ٌ
َأ ْو َض ْح ُت َها في ك َتاب« :األ ْذ َكا ِر»َ ،و ُم ْخ َت َص ُر ذلكَ :أنَّ
المقاصد،
إلى
الكالم
َ
وسيلة ٰ
ود َمحم ٍ
ْص ٍ
ود ُيم ِك ُن ت َْح ِ
صي ُل ُه بغَ ْي ِر ا ْل َك ِذ ِ
ب َي ْح ُر ُم ا ْل َك ِذ ُب فيهَ ،وإنْ َل ْم ُي ْم ِك ْن
َف ُك ُّل َمق ُ
ْ ُ
ْ
ِ
ْص ِ
تح ِ
ت َْح ِ
َ
صي ُل ُه إلاَّ
بالك ِذ ِ
ص ُ
ود ُم َباح ًا َك َ
ثم إنْ َك َ
ان
يل ذلك المق ُ
ان ْ
ب جاز ا ْل َكذ ُبَّ ،
ِ
الكذ ُب ِ
كان َو ِ
ا ْل َك ِذ ُب ُمباح ًاَ ،وإنْ َ
لم ِمن ظالِمٍ يريد
اجب ًا كان
واجب ًا .فإذا ْ
اخ َت َف ٰى ُم ْس ٌ
ذب بإخفائِهَ ،
َق ْت َلهَ ،أ ْو َأ ْخ َذ مالِهَ ،و َأ ْخ َف ٰى َما َلهَ ،و ُسئِ َل إن ٌ
وكذا لو
ْسان عنهَ ،و َج َب ا ْل َك ُ
َ ِ
واألح ُ
وط في هذا ُك ِّله
يع ٌةَ ،و َأ َر َاد ظالِ ٌم َأ ْخ َذ َهاَ ،و َج َب ا ْل َك ِذ ُب بإخفائها.
كان ع ْندَ ُه َو ِد َ
ْ
َأنْ يور َي ،ومع َنى ال َتو ِري ِةَ :أنْ يق ِ ِ
ْصود ًا َص ِحيح ًا َليس هو ِ
كاذب ًا بال ِّن ْس َب ِة
ارتِ ِه َمق ُ
َ
ْ ٰ ْ َ
ْصدَ بع َب َ
ُ َ ِّ
ْ َ
ِ
َ ِ
إ َلي ِه ،وإنْ َ ِ
ِ ِ
الم َخ َ
اط ُب ،و َل ْو ت ََر َك
إلى ما َي ْف َه ُم ُه ُ
ْ
كان كاذب ًا في ظاه ِر ال َّل ْفظَ ،وبال ِّن ْس َبة ٰ
ِ
الح ِ
ار َة َ
الك ِذ ِ
ال.
س بِ َح َرا ٍم في هذا َ
ال َّت ْو ِر َي َة َو َأ ْط َل َق ع َب َ
بَ ،ف َل ْي َ
ال بِ َح ِد ِ
الح ِ
اس َتدَ َّل ا ْل ُع َل َم ُاء لِ َج َوا ِز َ
الك ِذ ِ
يث ُأ ِّم ُك ْلثُو ٍم رضي اهلل عنها
ب في هذا َ
َو ْ
س َ
َ
رسول اهلل ^ ُ
صلح َب ْي َن ال َّن ِ
اسَ ،ف َي ْن ِمي َخ ْير ًا
َأنها سمعت
الك َّذ ُ
اب ا َّلذي ُي ُ
يقولَ « :ل ْي َ
ُ
متفق عليه.
َأو
يقول َخ ْير ًا»ٌ .
ٍ
ص في َشي ٍء ِم َّما َي ُق ُ
اس
زاد مسلم في
روايةْ :
قالت ُأ ُّم ُك ْلثُومٍَ :و َل ْم َأ ْس َم ْع ُه ُي َر ِّخ ُ
ول ال َّن ُ
ْ
ٍ
الح َب ْي َن ال َّن ِ
وح ِد َ
وح ِد َ
يث
إلاَّ في
الر ُج ِل ْام َر َأت َُهَ ،
اسَ ،
ثالث ،ت َْعنيَ :
اإلص َ
الح ْر َبَ ،و ْ
يث َّ
الم ْر َأ ِة زَ ْو َج َها.
َ

غريب الحديث:
ينمي :يبلغ.

هداية الحديث:

يسمى كاذب ًا.
َ )1من أصلح بين الناس ،فأخبر بخالف الواقع ،فإنه ال
ٰ

تحصل به مفسدة ومضرة ،والكذب المباح هو الذي
 )2الكذب المذموم هو الذي
ُ
وتحصل به مصلحة ومنفعة شرعية.
جاء وصفه في الشرع،
ُ

باب احلث على التثبت فيما يقوله ويحكيه

923

 262ــ باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه
ال اهلل ت ََعالى﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ [اإلسراءَ ،]36 :
َق َ
وقال ت ََعا َل ٰى﴿ :ﭪ ﭫ
ٰ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [ق.]18 :

هداية آ
اليات:

على العبد أن ال يتتبع ما ليس له به علم ،والواجب أال يتكلم إال من حيث يعلم.
ٰ )1
 )2إن استحضار معاني مراقبة اهلل  ، يوجب للعبد أال يتكلم إال بما ينفع.

 1547/1ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ ال َّنبي ^ َق َ
ال:
بالم ْر ِء َك ِذب ًا َأنْ
«كفى َ
ٰ
َّ

ُي َحدِّ َث ُ
مع».روا ُه مسلم.
بك ِّل ما َس َ

هداية الحديث:

على العبد أن يتثبت فيما يقوله وينقله من األخبار.
ٰ )1
موقع له في الكذب.
 )2إن إخبار المرء بكل ما يسمع
ٌ

الَ :ق َ
 1548/2ــ وعن سمر َة رضي اهلل عنه َق َ
الَ :ر ُس ُ
حد َث َع ِّني
«م ْن َّ
ول اهلل^َ :

الكاذبي َن» .روا ُه مسلم.
أح ُد
بحديث ُي َر ٰى أن َُّه ٌ
كذبَ ،ف ُه َو َ
ْ

هداية الحديث:

وعلى رسوله^ ،ألنه يتعلق بذلك
على اهلل ، 
ٰ
 )1إن من أعظم الكذب :الكذب ٰ
أحكام تفسد األديان والعقائد ،وتُهلك البالد والعباد.

على الرسول ^ ،والتحذير من فعل ذلك.
 )2تحريم رواية األحاديث المكذوبة ٰ
تنبيـه هام:

والوعاظ في رواية األحاديث المكذوبة ،ويرون ذلك جائز ًا
يتساهل بعض الخطباء
ّ

سمى( :فضائل األعمال) ،فيقال لهؤالء :أليس في الحديث الصحيح الثابت عن
فيما ُي ٰ
ِ
إلى الضعيف؟ وقد
رسول اهلل ^ ما ُيغني ويكفي ويشفي؟ فل َم نعدل عن الصحيح ٰ
«كفى بالمرء كذب ًا أن يحدث
قال تعالى﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ وقال ^:
ٰ
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تعالى ــ (ت:)385
بكل ما سمع» .قال الحافظ الدارقطني ــ رحمه اهلل
ٰ

بي ^ ،ولم يميز بين
«فمن َّ
حدث بجميع ما سمع من األخبار المروية عن ال َّن ِّ
صحيحها وسقيمها ،وحقها وباطلها ،باء باإلثمِ ،
وخيف عليه أن يدخل في جملة
على رسول اهلل ^ »( .مقدمة كتاب الضعفاء والمتروكين).
الكاذبين ٰ
َ
يارسول اهلل ،إنَّ لي َض َّرةً،
 1549/3ــ وعن أسما َء رضي اهلل عنها أنَّ امرأ ًة قالت:

شب ُع
علي ُج ٌ
بي ^ُ :
«الم َت ِّ
ناح إن ت ََش َّب ْع ُت من زوجي ْ
فهل َّ
غي َر الذي ُيعطيني؟ فقال ال َّن ُّ
بما َلم ُي ْع َط َكالبِ ِ
».متفق عليه.
س َث ْو َبي زُ و ٍر
ٌ
بش ْب َع َ
ليس َ
هو الذي ُيظ ِه ُر ِّ
ان ،ومعناه ُهناَ :أن َُّه ُيظ ِه ُر أنه َح َص َل
«الم َت َش ِّب ُع»َ :
ُ
الش َب َع َو َ
ِ
ٍ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
على
له َفضي َل ٌة َول ْي َس ْت َحاصل ًة« .والبس َثو َب ْي زور» أي :ذي زُ ور ،وهو الذي ُي َز ِّو ُر ٰ
ِ
زي َأ ْه ِل ُّ ِ َ ِ
ال َّن ِ َ
هو بِت ْل َك
زي ٰى بِ ِّ
الثر َوةَ ،ليغْ َت َّر بِه ال َّن ُ
اس ،بِأنْ َي َت َّ
س َ
اس و َل ْي َ
الز ْهد أو العلم أو ْ
الص َف ِةَ .و ِق َ
يل َغ ْي ُر ذلك ،واهلل َأعلم.
ِّ

هداية الحديث:

 )1كلما عظمت مفاسد الكذب َع ُظم إثمه.

وضرتها.
 )2تحذير الزوجة من السعي في إفساد ما بين زوجها
ّ

باب بيان غلظ حترمي �شهادة الزور
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 263ــ باب بيان غلظ تحريم �شهادة الزور
َ
تعالى﴿ :ﯯ ﯰ
الى﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [الحج ،]30 :وقال
ٰ
َقال اهلل ت ََع ٰ

تعالى﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ [اإلسراء ، ]36 :وقال
ٰ
تعالى﴿ :ﮎ ﮏ
تعالى﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ﴾ [ الفجر ،]14 :وقال
[ق .]18 :وقال
ٰ
ٰ

ﮐ ﮑ ﴾ [الفرقان.]72 :

هداية آ
اليات:

على األمور بخالف ما وقعت.
 )1شهادة الزور :أن يشهد ٰ

 )2تحريم شهادة الزور ،ألنها من أكبر الكبائر  .وهي داخلة في (قول الزور)
 )3إن ترك شهادة الزور من صفات عباد الرحمن المتقين.

الَ :ق َ
1550/1ــ وعن أبي بكر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^« :أال أن َِّب ُئ ُك ْم
ُ
َ
يارسول اهللَ ،ق َ
َ
وع ُق ُ
وق الوالدَ ْين» وكان
ال:
بلى
«اإلشراك باهللُ ،
بأكْ َب ِر الكبائر؟» ُقل َناٰ :

الزور!» فما َ
ُ
ت.
س ،فقال« :أال
زال ُي َك ِّر ُرها َح َّت ٰى قلناَ :ل ْي َت ُه َس َك َ
وقول ُّ
ُم َّتكئ ًا َف َج َل َ
متفق عليه.
ٌ

هداية الحديث:
 )1الترهيب من قول الزور؛ فقد قرنه الرسول ^ بالشرك باهلل ،وعقوق الوالدين .وقد

قال تعالى﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﴾.

 )2من الوصايا في التعليم :تكرار المسائل العظيمة ل ُتفهم ،ويتنبه لها السامع.
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 264ــ باب تحريم ل َْعن �إن�سان ب َعينه أ�و دابة
األنصاري رضي اهلل عنه ،وهو من أهل
الضحاك
زيد ثابت بن
ِّ
َّ
 1551/1ــ عن أبي ْ
الَ :ق َ
الرضوانَ ،ق َ
ال َر ُس ُ
«من َح َل َ
على َيمين بم َّلة َغ ْير اإلسالم كاذب ًا
ول اهلل ^َ :
ْبي َعة ِّ
ف ٰ
ٍ
ُم َت َع ِّمد ًا َف ُه َو َكما َق َ
رج ٍل ْ
نذ ٌر
وم ْن َق َت َل َن ْف َس ُه
بشيء ُع ِّذ َب به َ
على ُ
الَ ،
القيامة ،و َل ْي َ
يوم َ
س ٰ
ِ
متفق عليه.
فيما ال َي ْم ُل ُك ُه ،و َل ْع ُن
المؤمن َك َق ْت ِل ِه»ٌ .

غريب الحديث:

تعالى.
اللعن :معناه الطرد واإلبعاد عن رحمة اهلل
ٰ

هداية الحديث:

على خالف
على شيء معتقد ًا أنه كما حلف ،ثم تبين أنه ٰ
 )1إذا حلف العبد باهلل ٰ
اعتقاده فإنه ال إثم عليه وال كفارة.

 )2تغليظ لعن المسلمين بعضهم بعض ًا ،وإظهار حرمة ذلك.

ول اهلل ^َ :ق َ
 1552/2ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
ال« :ال َي ْن َبغي
ِ
لصدِّ ٍ
َ
يكون َل َّعان ًا» .رواه مسلم.
يق أنْ

هداية الحديث:

يتنافى مع كمال مرتبة الصديقية.
 )1ذم المكثرين من اللعن ألنه
ٰ

التجمل بمحاسن األخالق ،والحذر من سفاسفها.
على
ُّ
 )2حث الشريعة ٰ

الَ :ق َ
الدرداء رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ُ
يكون
ول اهلل ^« :ال
 1553/3ــ وعن أبي َّ

ال َّل َّعان َ
القيامة» .رواه مسلم.
ُون ُش َف َعا َء وال ُش َهدا َء َي ْو َم َ

هداية الحديث:

 )1المكثرون من اللعن ال يشفعون يوم القيامة ،وال تُقبل شهاداتهم.
 )2الترغيب في أن يكون العبد من أهل الرتب العالية يوم القيامة.

الَ :ق َ
ندب رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^« :ال
 1554/4ــ وعن سمر َة بن ُج ُ
ٌ
حديث
تالع ُنوا ب َل ْع َن ِة اهللِ ،وال بغَ َضبِ ِه ،وال بال َّنا ِر» .رواه أبو داود والترمذي وقال:
َ

باب حترمي لعن �إن�سان ب َعينه �أو دابـة
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صحيح.
سن
َح ٌ
ٌ

هداية الحديث:

إلى الخروج من رحمة اهلل والنزول في غضبه.
 )1التحذير من اللعن المفضي ٰ
إلى التباغض بين أهل اإليمان.
 )2من رحمة الشريعة أن حرمت كل ما يؤدي ٰ

الَ :ق َ
1555/5ــ وعن ابن مسعود رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
المؤمن
س
ُ
«لي َ
ول اهلل ^ْ :
ان ،وال ال َّل َّع ِ
بالط َع ِ
َّ
ان ،وال ال َف ِ
ٌ
حسن.
حديث
ذي» رواه الترمذي وقال:
الب ِّ
ٌ
احش ،وال َ

غريب الحديث:

الطعان :الذي يقع في أعراض الناس بالذم والغيبة.

البذي :صاحب اللسان الفاحش.
ّ

هداية الحديث:

 )1ليس من صفات أهل اإليمان اإلكثار من اللعان.

شر.
 )2من صفات المؤمن أال يتكلم إال بالخير ،ويبتعد عن كل ّ
الد ِ
الَ :ق َ
رداء رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
العبدَ
 1556/6ــ وعن أبي َّ
ول اهلل ^« :إنَّ َ
ِ
ُ
إلى
السماء ُدونَهاُ ،ث َّم
الس َماءَ ،ف ُتغْ َل ُق
ُ
َإذا َ
أبواب َّ
إلى َّ
تهبط ٰ
لع َن َشيئ ًا َصعدَ ت ال َّل ْع َن ُة ٰ
تأخ ُذ يمين ًا وشما ً
ِ
إلى
األرضَ ،ف ُتغ َل ُق أبوا ُبها ُدونَهاُ ،ث َّم ُ
ال ،فإذا َل ْم ت ْ
َجد َم َساغ ًا َر َج َع ْت ٰ
َ
كان أه ً
عن ،فإنْ َ
إلى قائلها» .رواه أبو داود.
ال
الذي ُل َ
لذلك ،وإلاَّ َر َج َع ْت ٰ

غريب الحديث:

مساغ ًا :مدخ ً
ال وطريق ًا.

هداية الحديث:

على من لعن َمن ليس أه ً
على صاحبه.
ال ل َّلعن ،فلع ُنه يرجع ٰ
 )1الوعيد الشديد ٰ

على اللعن ،ألنه من املهلكات املحبطات لألعامل.
على العبد أال ِّ
يعود لسانه ٰ
ٰ )2

الح َص ْي ِن رضي اهلل عنهما َق َ
الَ :ب ْي َن َما َر ُس ُ
عمران ِ
َ
ول اهلل ^
 1557/7ــ وعن
بن ُ
ٍ
ِ
مع َ
ذلك
أس َفا ِر ِه ،وامراةٌ َ
جر ْتَ ،ف َل َع َن ْتهاَ ،ف َس َ
في َب ْعض ْ
على نَا َقةَ ،ف َض َ
من األن َْصار ٰ
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لعون ٌَة» َق َ
ول اهلل ^َ ،
َر ُس ُ
ُ
عمران :فكأنِّي
ال
فقالُ :
«خ ُذوا ما َعليها َو َد ُعوها ،فإنَّها َم ُ
ِ
الناس ما َي ُ
أحدٌ .روا ُه مسلم.
اها اآلن تَمشي في
َأر َ
عرض لها َ

األسلمي رضي اهلل عنه َق َ
ٌ
جارية
ال :بي َنما
1558/8ــ وعن أبي َب ْرزَ َة نض َل َة بن ُعبيد
ِّ
فقالت:
الج َب ُل،
على نَا َق ٍة َع َليها ُ
ْ
بهم َ
بي ^ ،وت ََضا َي َق ُ
بعض َم َتاعِ ال َق ْومِ ،إ ْذ َب ُص َر ْت بال َّن ِّ
ٰ
احبنا نا َق ٌة عليها َل ْع َن ٌة».روا ُه مسلم.
بي ^« :ال ت َ
ُص ْ
َح ْل ،ال ّلهم ا ْل َع ْن َها .فقال ال َّن ُّ
ِ
ِ
إسكان ال َّ
المَ ،و ِه َي َك ِل َم ٌة لِ َز ْجر اإلبل.
الم ْه َم َل ِةَ ،و
قولهَ :
«ح ْل» بفتح الحاء ُ
إش َ
َ
الحديث َقد ُي ْس َت ْش َك ُل َم ْع َنا ُهَ ،وال ْ
واع َل ْم َأنَّ هذا
هي َأنْ
كال فيهَ ،ب ِل ُ
الم َر ُاد ال َّن ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت َ ِ
بي
ُصاح َب ُه ْم ت َل َك ال َّنا َق ُةَ ،و َل ْي َ
َهي َعن َب ْيع َها َو َذ ْبح َها َو ُر ُكوبِها في َغ ْي ِر ُص ْح َبة ال َّن ِّ
س فيه ن ٌ
ذلك َوما ِسوا ُه ِم َن ال َّت َصر ِ
^َ ،ب ْل ُك ُّل َ
اح َبتِ ِه ^ بِها،
فات جائِ ٌز ال َم ْن َع ِم ْن ُه ،إلاَّ ِم ْن ُم َص َ
َ
ُّ
ض ِم ْنهاَ ،فب ِقي ِ
ألنَّ ِ
هذ ِه ال َّت َصر ِ
لى ما َ
نع َب ْع ٌ
كان.
َت
َ
فات ُك َّل َها كان ْ
جائزةًَ ،ف ُم َ
َ َ َ
ُّ
الباقي َع ٰ
أع َل ُم.
واهلل ْ

هداية أ
الحاديث:

 )1النهي عن لعن الدواب ،ألنها ال تستحق اللعن ،وألن لعنها من الظلم.

إلى امتثال أوامره
 )2تعظيم الصحابة رضي اهلل عنهم َ
أمر ال َّن ِّ
بي ^ ،ومسارعتهم ٰ
ِ
ُ
رسول اهلل ^ واجب األمة جميع ًا ،وسبيل فالحها ،قال
فطاعة
واجتناب نواهيه،
تعالى﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ﴾.
اهلل
ٰ

فائـدة:

بي ^ عن استصحاب الدابة الملعونة وتركها هو من باب عقوبة المرأة
ْ
نه ُي ال َّن ِّ

على أن الشريعة راعت كل
التي لعنت هذه الدابة؛ وهي ال تستحق اللعن ،وهذا يدل ٰ
وتعد ٰى في الحق ،استحق العقاب
حتى حقوق الحيوان ،فمن تجاوز الحد،
ّ
الحقوق ٰ
المناسب.

باب جواز لعن �أ�صحاب املعا�صي غري املع ّينني
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 265ــ باب جواز ل َْعن أ��صحاب المعا�صي غير المع ّينين
َ
الى﴿ :ﭧ ﭨ
قال اهلل َ
الى﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾ [هود .]18 :وقال ت ََع ٰ
تع ٰ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [األعراف.]44 :
المس َتو ِ
الَ « :ل َع َن اهللُ َ ِ
ول اهلل ^ َق َ
الص ِحيحِ َأنَّ َر ُس َ
ص َل َة»،
َو َث َب َت في َّ
الواص َل َة َو ُ ْ ْ
قالَ « :لع َن ا ُ ِ
َو َأن َُّه َ
ينَ ،وأن َُّه قالَ « :ل َع َن اهللُ َم ْن َغ َّي َر
الم َص ِّو ِر َ
َ
الر َبا»َ ،و َأن ُّه َل َع َن ُ
هلل آك َل ِّ
األر ِ
الب ْي َض َة»َ ،و َأن ُّه قال:
أيُ :ح ُد َ
ود َهاَ ،وأن ُّه قالَ « :ل َع َن ا ُ
ض» ْ
َم َن َ
ار ْ
السا ِر َق َيس ِر ُق َ
هلل ّ
يها
«و َل َع َن ا ُ
«م ْن َأ ْحدَ َث ِف َ
هلل َم ْن َذ َب َح لِغَ ْي ِر اهلل» ،وأن ُّه قالَ :
« َل َع َن اهلل َم ْن َل َع َن َوالِدَ ْي ِه»َ ،
ِ
ِ
ِ
ين»َ ،
وأن َُّه َ
الم َ
الئِ َك ِة َوال َّن ِ
قال« :اللهم
اس َأ ْج َم ِع َ
َحدَ ث ًا َأ ْو َ
محدث ًاَ ،ف َع َل ْيه َل ْع َن ُة اهلل َو َ
آو ٰى ْ
ِ ِ
ان َو ُع َصي َةَ ،ع َصوا اهللَ َورسو َل ُه» ِ
بَ ،
الع َر ِ
رع ً
ال َو َذكْ َو َ
وأن َُّه
وهذه
ُ
الع ْن ْ
ثالث َق َبائ َل م َن َ
َ
َ ُ
َّ
ين ِم َن الر َج ِ
ور َأ ْنبِ َيائِ ِهم َم َس ِ
قالَ « :ل َع َن ا ُ
َ
ال
الي َ
الم َت َش ِّب ِه َ
هود ات ََّخ ُذوا ُق ُب َ
اجدَ »َ .و َأن َُّه « َل َع َن ُ
هلل َ
ِّ
ات ِم َن ال ِّنس ِ
بِال ِّنس ِ
اء ،والم َت َشب َه ِ
اء بِالر َج ِ
ال».
َ
َ
ُ ِّ
ّ
هذ ِه األ ْل َف ِ
َو َج ِميع ِ
يحي البخاري ومسلمٍ ،
اظ في الصحيحِ َ ،ب ْع ُض َها في َص ِح َ
ُ
ِ
ِ ِ
سأذكر ُم َ
َ
عظ َم َها
إليهاَ ،و
ار
ار ِة َ
باإلش َ
َو َب ْعضها في َأ َحده َماَ ،وإن ََّما َق َص ْد ُت االخت َص َ
ُ
من هذا ِ
الك َت ِ
تعالى.
اب ،إن شا َء اهلل
في أبوابها ْ
ٰ

هداية أ
الحاديث:

 )1ال يجوز تخصيص أحد بعينه باللعن إال من ورد النص الشرعي بخصوص لعنه،
لعن من استحق وصفهم ذلك ،كالظالمين مث ً
ال.
على سبيل العموم؛
ٌ
فجائز ُ
وأما ٰ

تعالى.
 )2اللعن هو الطرد واإلبعاد من رحمة اهلل
ٰ
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باب حترمي �سب امل�سلم بغري حق

 266ــ باب تحريم َ�س ّب الم�سلم بغير حق
َ
الى﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
َقال اهلل ت ََع ٰ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾ [األحزاب.]58 :

هداية آ
اليات:

 )1تحريم أذية المؤمنين والمؤمنات بالقول أو بالفعل ،فأذيتهم من أعظم الذنوب.

 )2ترغيب الشريعة في جلب كل ما يقوي المودة والمحبة بين عموم المؤمنين.
ول اهلل ^ِ :
الَ :ق َ
 1559/1ــ وعن ابن مسعود رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
باب
«س ُ
المسلم ُف ٌ
متفق عليه.
سوق ،وقتا ُل ُه ُك ْف ٌر»ٌ .
ُ

هداية الحديث:

سب مسلم ًا بغير حق فقد وقع في الفسوق.
فمن َّ
 )1تعظيم حق المسلمَ ،

 )2قتال المسلم من أعمال الكفر ،وال يلزم أن يكون فاعل ذلك كافر ًا.
سمع َر ُس َ
ُ
يقول« :ال َيرمي
ول اهلل ^
 1560/2ــ وعن أبي َذ ٍّر رضي اهلل عنه أن َُّه
َ
بالفس ِق أو ُ
َ
رج ً
كذلك» .روا ُه
صاحب ُه
لم َي ُك ْن
ال
رج ٌل ُ
ُ
ُ
عليه ،إنْ ْ
ْ
الك ْف ِر إلاَّ ارت ََّد ْت ْ
البخاري.
ُّ

هداية الحديث:

 )1تحريم سب المسلم أو تكفيره ،فذلك من كبائر الذنوب وأعظم ِ
الفرى.
 )2التحذير من تكفير معين من المسلمين إال بحجة شرعية واضحة ،ألن التكفير
وفتاوى
إلى النصوص الشرعية ،والقواعد المرعية،
ٰ
حكم شرعي ُيرجع فيه ٰ
العلماء الراسخين.

ول اهلل ^ َق َ
1561/3ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
«الم َت َس َّابان َما
الُ :

وم» .رواه مسلم.
البادي م ْن ُهماَ ،ح َّت ٰى َي ْع َت َ
الم ْظ ُل ُ
دي َ
لى َ
َقاال َف َع ٰ

غريب الحديث:

على البادي
المتسابان ما قاال :اللذان يشتم بعضهما اآلخر فإثم ما قاال من السب ٰ

منهما.

باب حترمي �سب امل�سلم بغري حق
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هداية الحديث:

تعد في حقه﴿ .ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
 )1جواز انتصار المظلوم لنفسه دون ٍّ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﴾.

على ذلك مصلحة﴿ .ﮱ ﯓ
 )2استحباب الصبر والعفو عن المسلمين ،إذا ترتب ٰ
ﯔ﴾ .

َ َِ
«اضر ُبو ُه» َق َ
رب َق َ
ال أبو
الْ :
بي ^ َبر ُج ٍل ْ
قد َش َ
 1562/4ــ وعنه َقال :أت َي ال َّن ُّ
انص َر َف َق َ
بعض
والضارب بنعله،
ارب بيده،
ال ُ
ُه َر ْي َرةََ :ف ِم َّنا َّ
ُ
ُ
الض ُ
فلما َ
والضارب بثوبهَّ .
أخزاك ا ُ
َ
هللَ ،ق َ
الش ْي َ
ُ
البخاري.
طان».روا ُه
ال:
ال َقوم:
«التقو ُلوا هذا ،ال تُعي ُنوا عليه َّ
ُّ

غريب الحديث:

شرب :أي شرب الخمر.

أخزاك :أذلك وأهانك.

هداية الحديث:

وعلى شاربها عقوبة الجلد والضرب ،فإنه ال يجوز
 )1الخمر ،وإن كانت محرمة
ٰ
لعن التائب منها.

للشر
 )2نهت الشريعة عن مساعدة الشيطان في إغواء العباد ،ألن في ذلك انتشار ًا
ّ
والفساد.

سمعت َر ُس َ
وعنه َق َ
ُ
«م ْن َق َذ َف َم ْم ُل َ
نى
ول اهلل ^
ال:
 1563/5ــ
وك ُه ِّ
ُ
ُ
يقولَ :
بالز ٰ
».متفق ِ
ون كما َق َ
امة ،إلاَّ أنْ َي ُك َ
عليه.
ال
ٌ
الح ُّد َ
عليه َ
القي َ
ُي ُ
يوم َ
قام ْ

غريب الحديث:

المملوك :هو العبد الرقيق يملكه الحر.

هداية الحديث:

 )1تحريم قذف المملوك بالزنا ،ألن ذلك من كبائر الذنوب.

ص منه في اآلخرة.
قتص منه في الدنيا في حقوق الخلقُ ،اق ُت َّ
 )2من لم ُي َّ
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باب حترمي �سب ا ألموات بغري حق

 267ــ باب تحريم َ�سب أ
الموات بغير حق و َم ْ�صلحة �شرع ّية
وهو التحذير من االقتداء به في بدعته وفسقه ونحو ذلك ،وفيه اآلية واألحاديث

السابقة في الباب قبله.

 1564/1ــ وعن عائش َة رضي اهلل عنه قالتَ :ق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^« :ال ت َُس ُّبوا

األموات ،فإن َُّه ْم َقد َ
إلى ما َق َّد ُموا».رواه البخاري.
َ
أفضوا ٰ

غريب الحديث:

أفضوا :وصلوا.

هداية الحديث:

على العبد أن يحفظ لسانه عما ال فائدة فيه.
ٰ )1

 )2تحريم سب األموات من المسلمين لحرمتهم ،فسب األموات أذية لقرابتهم من
األحياء.

تنبيـه:

قوله« :األموات» يعني األموات من المسلمين ،أما الكافر فال حرمة له إال إذا كان
ٍ
عندئذ عن سب الكافر ،تعظيم ًا
في سبه إيذا ًء لألحياء من أقاربه المسلمينُ ،فيمتنع
لحرمة قريبه المسلم.
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اليذاء
باب النهي عن إ

اليذاء
 268ــ باب ال ّنهي َعن إ
َ
الى﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
َقال اهلل ت ََع ٰ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾ [األحزاب.]58 :

الَ :ق َ
 1565/1ــ وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما َق َ
ال َر ُس ُ
ول
من ِ ِ ِ ِ
اجر َم ْن َه َج َر ما ن ََهى ا ُ
هلل
لسانه َو َيدهُ ،
الم ْس ُ
سلم ُ
اهلل ^ُ :
لم َم ْن َ
«الم ْس ُ
لمون ْ َ
والم َه ُ
ٰ
َع ْن ُه» .متفق عليه.

هداية الحديث:

 )1عالمة صدق إسالم العبد سالمة المسلمين من لسانه ويده.

األذى والضرر بالمسلمين مادي ًا ومعنوي ًا.
 )2وجوب االبتعاد عن كل ما يلحق
ٰ

الَ :ق َ
 1566/2ــ وعنه َق َ
ال َر ُس ُ
«م ْن َأ َح َّب َأنْ ُي َز ْح َز َح َع ِن ال َّنا ِرَ ،و ُي ْد َخ َل
ول اهلل ^َ :
ِ
ِ
ِِْ ِ
ْ ِ
إلى ال ّن ِ
اس الذي ُي ِح ُّب َأنْ
َ
الج َّن َةَ ،ف ْل َتأته َمن َّي ُت ُه َو ُه َو ُي ْؤم ُن بِاهلل َو َ
الي ْو ِم اآلخ ِرَ ،و ْل َيأت ٰ
ُي ْؤت َٰى إ َل ْي ِه» .رواه مسلم.
اع ِة و ِ
ض َح ٍ
الة ُ
ويل َس َب َق في ( َب ِ
ديث َط ٍ
األ ُمو ِر).
َو ُه َو َب ْع ُ
اب َط َ ُ

هداية الحديث:

شر الفتن ،وينقذه من
 )1إن التح ّلي بشعب اإليمان ،ومكارم األخالق ،يقي العبد َّ
النار يوم القيامة.

إلى عمل ما ُيدخله الجنة ،ويباعده عن النار ،ويسلك
على العبد أن
يسعى دائم ًا ٰ
ٰ
ٰ )2
أسباب السالمة والنجاة ،في الدنيا واآلخرة.
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باب النهي عن التباغ�ض والتقاطع والتدابر

 269ــ باب النهي عن التباغ�ض والتقاطع والتدابر
َ
َ
تعا َل ٰى﴿ :ﮪ ﮫ
الى﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﴾ [الحجرات، ]10 :
وقال َ
قال اهلل ت ََع ٰ

َ
الى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ [المائدة ، ]54 :وقال ت ََع ٰ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ [الفتح.]29 :

هداية آ
اليات:

الكمل أن يكون واحدهم متواضع ًا إلخوانه رحيم ًا بهم،
 )1من صفات المؤمنين
ّ
على خصومه وأعدائه من الكفار ،فهذا من خلق سيد المرسلين ^
عزيز ًا ٰ
وصحابته الكرام رضي اهلل عنهم.

العز والتمكين.
 )2االقتداء بصحابة رسول اهلل ^ في منهاجهم ،سبيل ّ

 1567/1ــ وعن أنس رضي اهلل عنه أنَّ ال َّنبي ^ َق َ
ال« :ال ت ََب َ
اس ُدوا،
اغ ُضواَ ،وال ت ََح َ
َّ
َوال تَدَ ا َب ُرواَ ،وال َت َق َ
اد اهلل إخوان ًاَ ،وال َي ِح ُّل لِ ُم ْس ِلمٍ َأنْ َي ْه ُج َر َأ َخاه
اط ُعواَ ،و ُكونُوا ِع َب َ
ٍ
َف َ
متفق عليه.
وق
ثالث»ٌ .

غريب الحديث:

الدبر :وهو أن يولي الرجل صاحبه دبره،
التدابر :المصارمة والهجران ،مأخوذ من ُّ

ويعرض عنه بوجهه.

هداية الحديث:

 )1نهي المسلمين عن التباغض فيما بينهم في غير حق شرعي.
 )2النهي عن المقاطعة ،ألن ذلك يفرق األمة ويشتت ترابطها.

أسمى ُع َر ٰى اإليمان.
على التآخي في الدين ،فذلك من
)3
ّ
ٰ
الحض ٰ

ول اهلل ^ َق َ
1568/2ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنّ َر ُس َ
أبواب
الُ « :ت ْف َت ُح
ُ
لك ِّل ٍ
عبد ال ُي ُ
غفر ُ
رج ً
الخ ِ
يوم اال ْث ِ
نين و َي ْو َم َ
َت
ال كان ْ
الج َّن ِة َ
َ
شرك باهلل شيئ ًا ،إلاَّ ُ
ميسُ ،في ُ
لحا! ُ
أنظروا َ
هذين َح َّت ٰى
وبين أخيه َش ْح َن ُاءُ ،فيقال:
َب ْي َن ُه
َ
هذ ْين َح َّت ٰى َي ْص َط َ
أنظروا ْ
ُ
لحا!» .رواه مسلم.
َي ْص َط َ

باب النهي عن التباغ�ض والتقاطع والتدابر

ُ
ميس وا ْث َن ْين»َ .
كل َي ْو ِم َخ ٍ
األعمال في ِّ
وفي رواية له« :ت ُْع َر ُ
وذ َك َر ن َْح َو ُه.
ض
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غريب الحديث:

الشحناء :العداوة.

أخروا.
أنظرواّ :

هداية الحديث:

 )1بيان غلظ الشحناء ،وذلك لقرنها بالشرك باهلل .

 )2عداوة المسلم ومقاطعته بغير سبب شرعي تمنع من دخول الجنة في اآلخرة.
ِ
ونصرة المظلوم ،وردعِ الظالم.
وجوب اإلصالحِ بين المسلمين،
)3
ُ
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باب حتريـم احل�سـد

الح�سد
 270ــ باب تحريم
َ
تعالى:
سواء كانت نعمة دين أو دنيا ،قال اهلل
وهو تم ّني زوال النعمة عن صاحبها،
ٌ
ٰ

ديث ٍ
أنس
﴿ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [النساء .]54 :وفيه َح ُ
السابق في الباب َق ْب َل ُه.
َّ

1569ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ ال َّنبي ^ َق َ
والح َسدَ  ،فإنَّ
«إي ُاك ْم َ
الَّ :
َّ
الحس َن ِ
الح َط َب» ،أو َق َ
ات َك َما ُ
الح َسدَ ُ
«العشْ َب» .رواه أبو
تأك ُل ال َّن ُار َ
َ
الُ :
يأك ُل َ َ
داود().

هداية الحديث:

 )1ذم الحسد والتحذير منه ،ألنه من كبائر الذنوب.

ِ
على التخلص منه بالرضا بما
 )2الحسد يمحق الحسناتَ ،ف ْل
يحرص المؤمن ٰ
تعالى له من الرزق.
قسم اهلل
ٰ

() الحديث إسناده ضعيف.
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التج�س�س
باب النهي عن ُّ

التج�س�س
باب النهي َعن
 271ــ ُ
ُّ
والت�سمع لكالم من يكره ا�ستماعه
ُّ

َ
َ
الى﴿ :ﮐ ﮑ
الى﴿ :ﭝ ﭞ﴾ [الحجرات ، ]12 :وقال ت ََع ٰ
قال اهلل ت ََع ٰ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﴾ [األحزاب.]58 :
فائدة:

التجسس :تتبع عيوب الناس ،والسعي في كشفها.

هداية آ
اليات:

 )1النهي عن تتبع عورات المسلمين ،ألنه من الكبائر.

نهى اهلل
 )2إن قصد االستماع لحديث الناس ــ وهم كارهون ــ من األذية العظيمة التي ٰ
تعالى عنها.
ٰ

ول اهلل ^ َق َ
 1570/1ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
اك ْم َو َّ
«إي ُ
الظ َّن،
الَّ :
الح ِد ِ
َفإنَّ َّ
اس ُدوا،
الظ َّن َأكْ َذ ُب َ
يثَ ،وال ت ََح َّس ُسواَ ،وال ت ََج َّس ُسواَ ،وال ت َنا َف ُسواَ ،وال ت ََح َ
ِ
َوال ت ََب َ
الم ْس ِلمِ ،
اغ ُضواَ ،وال تَدَ ا َب ُرواَ ،و ُكونُوا ِع َب َ
الم ْسل ُم َأ ُخو ُ
اد اهلل إِ ْخ َوان ًا َك َما َأ َم َر ُك ُمُ .
ِ
إلى َص ْد ِر ِه
ال َي ْظ ِل ُم ُهَ ،وال َي ْخ ُذ ُل ُهَ ،وال َي ْح ِق ُر ُه ،ال َّتق َْو ٰى ُ
ههنا ،ال َّتق َْو ٰى ههنا» َو ُيش ُير ٰ
ِ
ِ
ِ
ٍ
«بِ َح ْس ِ
الم ْس ِلمِ َح َر ٌام:
ب
امرئ ِم َن َّ
لى ُ
المسل َمُ ،ك ُّل ُ
الش ِّر َأنْ َي ْحق َر َأ َخا ُه ُ
المسلمِ َع ٰ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
إلى
إلى ُص َور ُك ْم ،ولك ْن َي ْن ُظ ُر ٰ
إلى أ ْج َساد ُكمَ ،وال ٰ
َد ُم ُهَ ،وع ْر ُض ُهَ ،و َما ُل ُه ،إنَّ اهلل ال َي ْن ُظ ُر ٰ
ُق ُلوبِ ُكم َ
وأ ْع َمالِ ُك ْم».
ٍ
اس ُدواَ ،وال ت ََب َ
اغ ُضواَ ،وال ت ََج َّس ُسواَ ،وال ت ََح َّس ُسواَ ،وال
وفي رواية« :ال ت ََح َ
إخ َوان ًا».
اد اهلل ْ
اج ُشواَ ،و ُكونُوا ِع َب َ
َت َن َ
ٍ
اغ ُضواَ ،و َ
ال تَدَ ا َب ُرواَ ،و َ
اط ُعواَ ،و َ
رواية« :ال َت َق َ
ال ت ََب َ
اس ُدواَ ،و ُكونُوا
وفي
ال ت ََح َ
إخ َوان ًا».
اد اهلل ْ
ِع َب َ
ٍ
بع َب ْع ُض ُكم َع َل ٰى َب ْي ِع َب ْع ٍ
ض».
وفي
رواية« :ال ت ََه َ
اج ُرواَ ،وال َي ْ
رواه مسلم ِّ
البخاري أكث ََرها.
وروى
بكل هذه الروايات،
ٰ
ُّ
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التج�س�س
باب النهي عن ُّ

غريب الحديث:

ال تحسسوا :التحسس :أن يطلب الخبر لنفسه ،وقيل معناه :االستماع لحديث

قوم وهم كارهون.

يخذله :يترك نصرته وإعانته.

التناجش :الزيادة في سعر السلعة ليوهم غيره ويخدعه.

هداية الحديث:

 )1التحذير الشديد من الوقوع في دماء المسلمين ،وأعراضهم ،وأموالهم.
 )2تحريم التجسس والتحسس وكل ما يفرق بين المؤمنين.

على دوام اإلخالص في
 )3صالح األعمال من صالح القلوب والنيات،
ْ
فاحرص ٰ
جميع أقوالك ،وأفعالك ،وأحوالك.

سمعت َر ُس َ
 1571/2ــ وعن ُمعاوي َة رضي اهلل عنه َق َ
ول اهلل ^ ُيق ُ
ول« :إن َ
َّك
ال:
ُ
ِ
ٌ
صحيح روا ُه
حديث
كد َت أن ُت ْفسدَ ُهم».
أو ْ
الم ْس َ
ٌ
َّبع َت َع ْو َرات ُ
لمين أف َْس ْدت َُه ْمْ ،
إن ات ْ
ٍ
بإسناد صحيحٍ .
أبو داود

هداية الحديث:

على عورات المسلمين ،فإنه سبب في انتشار الفساد بينهم.
 )1التحذير من التجسس ٰ
 )2من محاسن الشريعة اإلسالمية أنها ّ
حذرت من كل ما يجلب الفساد بين
المسلمين.

ُ
تي َبر ُج ٍلَ ،
فقيل ُله :هذا ُف ٌ
الن
 1572/3ــ وعن ابن مسعود رضي اهلل عنه أن َُّه أ َ
نأخ ْذ به.
ظه ْر َل َنا
لحي ُت ُه َخمر ًا ،فقال :إنَّا َق ْد نُهي َنا َعن ال َّت َج ُّسس،
شيء ُ
ولكن إن َي َ
ٌ
ْ
َتق ُْط ُر َ
ٌ
حسن صحيح.
حديث
ٌ

ٍ
على شرط البخاري ومسلم.
رواه أبو داود بإسناد ٰ

هداية الحديث:

على غيره ــ متجسس ًا عليه فيها ــ فإنه ال تقبل دعواه.
 )1من جاء
ٰ
بدعوى ٰ

حتى يتوب منها.
على صاحب المعصية ،غير المجاهر بهاٰ ،
على الستر ٰ
 )2الحث ٰ

بالـم�سلمني
باب النهي عن �سوء الظن ُ
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بالم�سلمين من غير �ضرورة
 272ــ باب ال ّنهي عن ُ�سوء الظن ُ
تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ [الحجرات:
قال اهلل
ٰ

.]12

ول اهلل ^ َق َ
1573/1ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
اك ْم َّ
«إي ُ
والظ َّن،
الَّ :
الح ِ
فإنَّ َّ
ديث» .متفق عليه.
الظ َّن أكْ ُ
ذب َ

هداية الحديث:

 )1التحذير من الظن ،ألنه من أكبر أنواع الكذب.

على صدق إيمان العبد.
 )2إن إحسان الظن بالمسلمين دليل ٰ
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باب حترمي احتقار امل�سلمني

الم�سلمين
 273ــ باب تحريم احتقار ُ
َ
الى﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
قال اهلل ت ََع ٰ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ

َ
الى:
ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ﴾ [الحجرات ،]11 :وقال ت ََع ٰ

﴿ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﴾ [الهمزة.]1 :

هداية آ
اليات:

 )1تحريم السخرية بالمسلمين واحتقارهم ،فذلك ينافي مقتضيات اإليمان.

إلى اهلل من األقوال واألفعال المتضمنة للسخرية بأهل
على العباد دوام التوبة ٰ
ٰ )2
اإليمان ،ألنها محبطة لألعمال.

ب ْام ٍ
ول اهلل ^ َق َ
 1574/1ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
«بح ْس ِ
رئ
الَ :

سلم».
الش ِّر أن ُي َح ِّق َر َ
من َّ
َ
أخا ُه ُ
الم َ
رواه مسلم ،وقد سبق قريب ًا بطوله.

هداية الحديث:

المسلم ،فذلك سبب لتفكك الرابطة
 )1شدة التحذير من احتقار المسلم أخاه
َ
األخوية بين المسلمين.
على
 )2التحذير من اإلثم العظيم في احتقار المسلم ،فقد جعله رسول اهلل ^ عالم ًة ٰ
الش ّر.
ِع َظم ّ

بي ^ َق َ
1575/2ــ وعن ابن مسعود رضي اهلل عنه ِ
الج َّن َة
ال« :ال َي ْد ُخ ُل َ
عن ال َّن ِّ
من ِك ْب ٍر» َ
كان في َق ْلبه م ْث َق ُ
َ
َم ْن َ
يكون َث ْو ُب ُه َح َسن ًا،
حب أن
فقال ُ
ذرة ْ
الر ُج َل ُي ُّ
ال َّ
رج ٌل :إنَّ َّ
الج َم َ
وغ ْم ُط ال َّن ِ
ٌ
الح ِّقَ ،
اس».
ال،
ون َْع ُل ُه َح َس َن ًة ،فقال« :إنَّ اهللَ
الكبر َب َط ُر َ
حب َ
جميل ُي ُّ
ُ
رواه مسلم.

«وغم ُط ُهم»ِ :
أوضح من هذا
ار ُه ْم ،وقد سبق بيان ُُه
ومعنى « َب َط ُر َ
َ
احت َق ُ
ْ
الح ِّق»َ :دف ُْعهْ َ ،
ٰ
في (باب ِ
الكب ِر).

باب حترمي احتقار امل�سلمني
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هداية الحديث:

ِ )1
الك ْب ُر من أسوء األخالق ،فهو ُيردي صاحبه في نار جهنم ،ويمنع من دخول
الجنة.

 )2إنّ َقبول الحق ،والتواضع للخلق ،من صفات المؤمنين.
 )3الترغيب في التعليم ،بالسؤال عما ُي ْش ِكل ،فمن صعبت عليه مسألة َف ْليسأل عنها
أهل العلم.

ول اهلل ^َ « :ق َ
الَ :ق َ
جندب بن عبد اهلل رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ال
1576/3ــ وعن ُ
ِ
هلل َ :م ْن ذا الذي َي َتأ َّلى علي أن ال أغْ فر ُلف ِ
هلل ُلف ٍ
ٌ
الن!
الن ،فقال ا ُ
فر ا ُ
رجل :واهلل ال يغْ ُ
َّ
ٰ
وأح َب ْط ُت َع َم َل َك» .رواه مسلم.
إنِّي قد َغ َف ْر ُت َل ُهْ ،

غريب الحديث:

تعالى.
على اهلل
ٰ
ٰ
يتألى :يحلف ٰ

هداية الحديث:

 )1بيان سعة رحمة اهلل  ومغفرته لعباده.

 )2إن العبد ليتكلم بالكلمة ال يلقي لها با ً
على
ال يخسر بها آخرته،
ْ
فاحرص يا أخي ٰ
تدبر الكالم قبل أن ينطق به لسانُك.
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باب النهي عن �إظهار ال�شماتة بامل�سلم

 274ــ باب ال ّنهي عن �إظهار ال�شماتة بالم�س ِلم
َ
تعالى﴿ :ﯳ ﯴ
الى﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [الحجرات ، ]10 :وقال
ٰ
َقال اهلل ت ََع ٰ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾ [النور.]19 :

الَ :ق َ
األسقع رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
1577/1ــ وعن واثل َة ِ
ول اهلل ^:
بن
ِ
ُ
َ
ٌ
حديث
ويب َت َلي َك» .رواه الترمذي وقال:
الشمات َة
«ال تُظه ِر َّ
ألخيكَ ،في ْر َح َم ُه اهلل ْ
حسن().
ٌ

حديث أبي هريرة السابق في (باب ال َّت َج ُّس ِ
س)ُ :
على
وفي الباب
ُ
«ك ُّل المسلمِ
ٰ
رام» .الحديث.
المسلمِ َح ٌ

غريب الحديث:

على اآلخرين.
الشماتة :هي الفرح لوقوع المصائب ٰ

هداية الحديث:

 )1استحباب التراحم بين المسلمين وإظهار التألم لبعضهم عند نزول المصائب.

 )2إن إظهار الشماتة باإلخوة عون للشيطان عليهم ،وتقنيط لهم من رحمة اهلل
تعالى.
ٰ

() الحديث إسناده ضعيف.

باب حترمي الطَ عن يف ا ألن�ساب
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 275ــ باب تحريم الطَ ْعن في أ
الن�ساب الثابتة
في ظاهر ال�شرع
َ
الى﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
َقال اهلل ت ََع ٰ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾ [األحزاب.]58 :

الَ :ق َ
 1578/1ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^« :ا ْث َن َتان في
اح ُة على المي ِ
الط ْع ُن في ال َّن ِ
بهم ُك ْف ٌرَّ :
ال َّن ِ
ت».رواه مسلم.
سب ،وال ِّن َي َ
ٰ َ ِّ
اس ُه َما ْ

غريب الحديث:

النياحة :رفع الصوت عند مصيبة الموت بالعويل والصراخ.

هداية الحديث:

على األموات ،من أعمال الكفر ،وأخالق أهل
 )1إن الطعن في النسب ،والنياحة ٰ
الجاهلية ،التي يجب االبتعاد عنها.

على أنسابهم ،فال يجوز الطعن فيها.
 )2الناس مؤتمنون ٰ
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باب النهي عن الغ�ش واخلداع

الغ�ش والخداع
باب ال ّنهي عن
ّ
 276ــ ُ
َ
الى﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
َقال اهلل ت ََع ٰ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾ [األحزاب.]58 :

ول اهلل ^ َق َ
 1579/1ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
«م ْن َح َم َل َع َل ْي َنا
الَ :
الح َف َلي ِ
س ِم َّنا» .رواه مسلم.
س م َّناَ ،و َم ْن َغ َّش َنا َف َل ْي َ
الس َ َ ْ َ
ِّ
وفي ِر َوا َي ٍة َل ُه َأنَّ َر ُس َ
يهاَ ،ف َنا َل ْت َأ َصابِ ُع ُه
ول اهلل ^ َم َّر َع َل ٰى ُص ْب َر ِة َط َعامٍَ ،ف َأ ْد َخ َل َيدَ ُه ِف َ
هذا يا َص ِ
الَ :
الط َعا ِم ؟» َق َ َ
ول اهللَ ،ق َ
الس َم ُاء َيا َر ُس َ
الَ ،ف َق َ
اح َب َّ
َب َل ً
«أ َفال
الَ :
«ما َ َ
ال :أ َصا َب ْت ُه َّ
َج َع ْل َته َف ْو َق َّ
س ِم َّنا».
الط َعا ِم َح َّت ٰى َي َرا ُه ال َّن ُ
اسَ ،م ْن َغ َّش َنا َف َل ْي َ

غريب الحديث:

ليس منا :ليس من هدينا وطريقتنا.
ُص ْب َرة :كومة.

السماء :المطر.

هداية الحديث:

حتى تبرأ ذمة
 )1من أخالق أهل اإلسالم في بيعهم إظهار جميع أوصاف السلعةٰ ،
البائع ،وال ُيخدع المشتري.

 )2تحريم الغش والخداع للمسلمين ،ففاعل ذلك مستحق لإلثم والعقوبة.
ول اهلل ^ َق َ
وعنه أنَّ َر ُس َ
وا».متفق عليه.
اج ُش
1580/2ــ
ٌ
ُ
ال« :ال َت َن َ

متفق
بي ^ ن ََه ٰى عن ال َّن َجشٌ .
1581/3ــ وعن ابن ُع َم َر رضي اهلل عنهما أنَّ ال َّن َّ

عليه.

غريب الحديث:

النجش :الزيادة في ثمن السلعة ليخدع غيره.

هداية أ
الحاديث:

 )1تحريم رفع أسعار السلع بقصد الغش والخديعة واإليقاع بالمشترين.

باب النهي عن الغ�ش واخلداع
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 )2نهت الشريعة عن البيوع التي تسبب العداوة والبغضاء بين أهل اإليمان ،وهذا من
محاسن التشريع اإلسالمي.

وعنه َق َ
ٌ
الب ُيوع؟ َف َقال
الَ :ذ َك َر
1582/4ــ
ُ
لر ُسول اهلل ^ أنَّه ُي ْخدَ ُع في ُ
رجل َ

«م ْن با َي ْع َت َف ُق ْل :ال خال َب َة» .متفق عليه.
َر ُسول اهلل ^َ :

«الخالبة» بخاء معجمة مكسورة وباء موحدة :وهي الخديعة.

هداية الحديث:

 )1تحريم الخديعة في البيوع ،ألنها ليست من أخالق المسلمين.

 )2إظهار رحمة رسول اهلل ^ باألمة ،حين ع ّلم الجاهل ،ولم يقل له« :إن القانون
ال يحمي مغف ً
ال»!.
فائدة:

في الحديث جواز البيع بشرط الخيار؛ أي :يشترط المشتري مث ً
ال :إذا وجد في
على بائعها.
السلعة عيب ًا أن يردها ٰ
الَ :ق َ
1583/5ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
«م ْن َخ َّب َب
ول اهلل ^َ :
ٍ
أو َم ْم ُل َ
س م َّنا».رواه أبو داود.
زَ ْو َج َة
امرئْ ،
وك ُهَ ،ف َل ْي َ
«خ َّب َب» بخاء معجمة ثم باء موحدة مكررة :أي أفسده وخدعه.
َ

هداية الحديث:

على اآلخر ليس من هدي دين اإلسالم.
 )1إفساد أحد الزوجين ٰ

الود بين الخلطاء ممن تجمعهم رابطة ما ،فما
 )2نهت الشريعة عن كل ما يفسد ّ
أعظمه من دين لو امتثله المسلمون!

تنبيـه:

من هذا الحديث نعلم ضالل بعض األشرار وسوء أعمالهم ،عندما يأتون السحرة

والمشعوذين ،ليفسدوا بين األزواج ،ويقطعوا األرحام ،فيجب التحذير من هؤالء

الض َّ
الل ،ألنهم سبب في تفكك األمة ،وضياع كثير من البيوت.
ُ
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 277ــ باب تحريم الغَدر
ال اهلل ت ََعالى﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾ [المائدةَ ،]1 :و َق َ
َق َ
ال ت ََعا َل ٰى:
ٰ

﴿ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ [اإلسراء.]34 :

هداية آ
اليات:

 )1الغدر ،هو :خيانة اإلنسان في موضع االئتمان.

 )2وجوب الوفاء بالعقود في كل شيء ،واجتناب الخيانة والخديعة.

 )3إن الوفاء بالعهود من مستلزمات اإليمان ومكمالته ،وهو عالمة صحة اإليمان.

العاص رضي اهلل عنهما أنَّ َر ُس َ
ول اهلل ^
 1584/1ــ وعن عبد اهلل بن َع ْمرو بن َ

َق َ
كان فيه َخ ْص ٌ
َت فيه َخ ْص َل ٌة م ْن ُه َّن َ
بع َم ْن ُك َّن فيه َ
لة
وم ْن كان ْ
كان ُم َنافق ًا َخالص ًاَ ،
«أر ٌ
الْ :
ُمن َخ َ
اهدَ َغدَ َر ،وإذا
ان ،وإذا َح َّد َث َك َذ َبَ ،وإذا َع َ
من ال ِّن َفاق َح َّت ٰى َيدَ َع َهاَ :إذا اؤت َ
َ
اص َم َف َج َر».متفق عليه.
َخ َ

هداية الحديث:

 )1التحذير من الغدر ،ألنه من صفات المنافقين.

يسعى دائم ًا في التخلص من الصفات الذميمة التي تضعه في زمرة
على العبد أن
ٰ
ٰ )2
الفساق والمنافقين ،وأن يتح ّل ٰى بالصفات الحميدة الزكية التي ترفعه في زمرة
ّ
المؤمنين المقربين.

َ
بي
 1585/2ــ وعن ابن مسعود ،وابن َ
عمر ،وأنس رضي اهلل عنهم قالواَ :قال ال َّن ُّ
«لك ِّل غاد ٍر لو ٌاء يو َم القي ِ
ال :هذه َغ ْد َر ُة ُف ٍ
^ُ :
امةُ ،ي َق ُ
الن» .متفق عليه.
َ َْ
َ
ري رضي اهلل عنه أنَّ ال َّنبي ^ َق َ
الُ :
1586/3ــ وعن أبي سعيد ُ
«لك ِّل َغاد ٍر
الخ ْد ِّ
َّ
ِ
أع َظ ُم َغ ْدر ًا ِمن أمي ِر
ادر ْ
استِ ِه َ
يوم القيامةُ ،ي ْر َف ُع ُله ب َق ْدر َغ ْد ِره ،أال وال َغ َ
َ
لو ٌاء ع ْندَ ْ
عام ٍة».رواه مسلم.
َّ

غريب الحديث:

اللواء :ما يكون في الحرب مثل العلم والراية.

باب حتريـم الغَـدر
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استه :دبره.

هداية أ
الحاديث:

 )1التحذير من الغدر ،فهو من كبائر الذنوب.

 )2كلما َع ُظم الغدر عظمت فضيحة الغادر ووزره يوم القيامة ،فالذي يغدر بواحد
ليس كمن يغدر بجماعة أو أمة ،ومن هنا ُيعلم عظيم وزر الذين يغدرون بأبناء األمة
اإلسالمية ،إلشباع غرائزهم ونيل مصالحهم ،فاهلل حسيبهم في الدنيا واآلخرة.

َ ُ
َ
 1587/4ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه ِ
الى:
عن ال َّن ِّ
بي ^ َقالَ « :قال اهلل ت ََع ٰ
اع ُح ّر ًا َ
ٌ
فأك َل َث َم َن ُه،
يوم
ور ُج ٌل َب َ
رج ٌل ْ
ثالثة أنا َخ ْص ُم ُه ْم َ
القيامةُ :
َ
أع َط ٰى بي ُث َّم َغدَ َرَ ،
ِ ِ
أج َر ُه».رواه البخاري.
اس َ
َ
ولم ُي ْعطه ْ
تأج َر أجير ًا َف ْ
ور ُج ٌل ْ
اس َت ْو َف ٰى م ْن ُهْ ،

غريب الحديث:

على شيء ثم خان العهد.
ٰ
أعطى بي ثم غدر :حلف باهلل ٰ

هداية الحديث:

 )1التشديد في مسألة الغدر ،ألنها موجبة لمخاصمة اهلل يوم القيامة.
 )2التحذير من نقض العهد ،ألنه ليس من صفات المؤمنين.
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 278ــ باب ال ّنهي َعن ال َم ِّن بال َعطية ونحوها
َ
الى ﴿:ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾ [البقرة:
َقال اهلل ت ََع ٰ

 ،]264وقال ت ََعا َل ٰى﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ﴾ [البقرة.]262 :

هداية آ
اليات:

بالعطية والصدقة يبطل ثوابها ،وهو من كبائر الذنوب.
الم ُّن
َ )1
ّ

المن بالعطية.
 )2من صفات المؤمنين الصادقين اإلنفاق دون ّ
بي ^ َق َ
الَ « :ث َ
ذر رضي اهلل عنه ِ
ال َث ٌة ال ُي َك ِّل ُم ُه ُم ا ُلله
1588/1ــ وعن أبي ٍّ
عن ال َّن ِّ
ام ِةَ ،وال ي ْن ُظر إ َلي ِهمَ ،وال ي َز ِّكي ِهمَ ،و َل ُهم َع ٌ َ ِ
يو َم ِ
يم» َ
قالَ :ف َق َر َأ َها َر ُس ُ
ول اهلل
الق َي َ
ُ
ذاب أل ٌ
َْ
ْ
ْ
َ ُ ْ ْ
الث َمر ٍ
ول اهلل ؟ َ
قال َأ ُبو َذ ٍّر :خا ُبوا َو َخ ِس ُرواَ ،م ْن ُه ْم يا َر ُس َ
اتَ .
«الم ْسبِ ُل،
قال ُ
^ َث َ َّ
الك ِ
بالح ِل ِ
ف َ
اذ ِ
الم َّن ُ
ب» .رواه مسلم.
المن ِّف ُق ِس ْل َع َت ُه َ
َو َ
انَ ،و ُ
ٍ
أس َف َل ِم َن َ
الك ْع َب ْي ِن
إزار ُه» َي ْعني:
رواية له:
وفي
«المسبِل َ
المسبِ ُل إزَ َار ُه َو َث ْو َب ُه ْ
ْ
ْ
للخي ِ
الء.
ُ َ

غريب الحديث:

على وجه االفتخار.
المنان :هو الذي يعطي ،ثم يتحدث عن عطيته ٰ

هداية الحديث:

 )1الوعيد الشديد للمنان ،ألن فعله من محبطات األعمال.
المن بها.
على الصدقة بالمعروف دون ّ
 )2الحث ٰ

باب النهي عن االفتخـار والبغي
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 279ــ باب النهي عن االفتخار والبغي
َ
َ
الى:
الى﴿ :ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ [ النجم ،]32 :وقال ت ََع ٰ
َقال اهلل ت ََع ٰ

﴿ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﴾

[الشورى.]42 :
ٰ

الَ :ق َ
حمار رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^« :إنَّ
 1589/1ــ وعن عياض بن َ
ٍ
َ
إلي أن ت ََو َ
على
خر أحدٌ
غي أحدٌ
الى ْ
على أحد ،وال َي ْف َ
اض ُعوا َح َّت ٰى ال َي ْب َ
ٰ
ٰ
أو َح ٰى َّ
الله ت ََع ٰ
ٍ
أحد».رواه مسلم.
ِ
َ
قال ُ
واالستِ َطا َل ُة.
البغْ ي :ال َّت َعدِّ ي
ْ
أهل ال ُّلغةَ :

هداية الحديث:

تعالى ،والموفَّق من
 )1بيان فضيلة التواضع بين المؤمنين ،فهو خلق محبوب هلل
ٰ
تعالى.
إلى ما يحبه اهلل
ٰ
ُهدي ٰ

 )2ذم االفتخار والبغي ،ألنه من صفات الظالمين.

«إذا َق َ
ول اهلل ^ َق َ
 1590/2ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
الَ :
الر ُج ُل:
ال َّ
أه َل ُك ُه ْم» .رواه مسلم.
فه َو ْ
اسُ ،
َه َل َك ال َّن ُ
فع َ ِ
ورةَُ :
لم ْن َق َ
ال
«أ ْه َل ُك ُه ْم» بِ َر ِ
الم ْش ُه َ
الكافَ ،و ُر ِو َي بِ َن ْصبِ َها .وهذا ال َّن ْه ُي َ
الر َوا َي ُة َ
ِّ
اسَ ،و ْارتِ َفاع ًا َع َل ْي ِه ْمَ ،
َ
اغر ًا لل َّن ِ
ذلك ُع ْجب ًا ب َن ْف ِس ِهَ ،وت ََص ُ
الح َر ُامَ ،و َأ َّما َم ْن َقا َل ُه
فهذا ُه َو َ
ْص في ْأم ِر ِدينِ ِه ْمَ ،و َقا َل ُه ت ََح ُّزن ًا َع َل ْي ِه ْمَ ،و َع َل ٰى الدِّ ِ
رى في ال َّن ِ
اس ِم ْن َنق ٍ
ينَ ،فال
لما َي ٰ
َ
س بِ ِهَ .
األعالمُِ :
بن َأ ٍ
نس،
مالك ُ
الع َل َم ُاء َو َف َّص ُلو ُهَ ،و ِم َّمن َقا َل ُه ِم َن األئِ َّم ِة ْ
هك َذا َف َّس َر ُه ُ
َب ْأ َ
أوض ْحته في ِك َت ِ
َو َ
الح َم ْي ِد ُّي وآخرون ،وقد َ
اب «األ ْذ َكا ِر».
ابيَ ،و ُ
الخ َّط ُّ

هداية الحديث:

 )1النهي عن اإلعجاب بالنفس واحتقار اآلخرين.

 )2إن ذكر عيوب الناس سبب في إشاعة المنكرات بينهم ،ألن الناس يق ِّل ُد بعضهم
بعض ًا.
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 280ــ باب تحريم الهجران بين الم�سلمين فوق ثالثة أ�يام
�إال لبدعة في المهجور أ�و تظاهر بف�سق أ�و نحو ذلك
ال اهلل ت ََعالى﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾ [الحجرات ، ]10 :و َق َ
َق َ
ال
ٰ

الى﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ [المائدة.]2 :
ت ََع ٰ
الَ :ق َ
1591/1ــ وعن أنس رضي اهلل عنه َق َ
ول اهلل ^« :ال َت َق َ
ال َر ُس ُ
اط ُعواَ ،وال
ِ
تَدا َب ُرواَ ،وال ت ََب َ
لم ْس ِلمٍ َأنْ
اد اهلل ْ
اس ُدواَ ،و ُكونُوا ِع َب َ
اغ ُضواَ ،وال ت ََح َ
إخ َوان ًاَ ،وال َيح ُّل ُ
وق َث ٍ
َي ْه ُج َر َأ َخا ُه َف َ
متفق عليه.
الث»ٌ .
ول اهلل ^ َق َ
1592/2ــ وعن أبي أيوب رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
ال« :ال ُّ
لم ْسلمٍ
يحل ُ
ِ
ٍ
أن َي ْه ُج َر أخا ُه َ
ُ
قيانُ ،في ُ
وخ ْي ُر ُهما الذي
عرض هذا،
ويعرض هذاَ ،
فوق ثالث َليال؛ َيل َت َ
ِ».متفق عليه.
بالسالم
ٌ
يبدأ َّ
الَ :ق َ
1593/3ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^« :ت ُ
ُعرض
غفر ا ُ
ٍ
امرئ ال ُي ُ
ُ
هلل ِّ
شرك باهلل شيئ ًا ،إلاَّ امرء ًا
لكل
األعمال في ُك ِّل اثنين َ
وخميسَ ،في ُ
ُ
فيقول :ا ْت ُر ُكوا َ
لحا» .رواه مسلم.
وبين أخيه َش ْح َن ُاء،
كانت ْبي َن ُه َ
هذ ْين َح َّت ٰى َي ْص َط َ
سمعت َر ُس َ
1594/4ــ وعن جابر رضي اهلل عنه َق َ
ُ
يقول« :إنَّ
ول اهلل ^
ال:
ُ
ون في َج ِز ِ
َ
الع َر ِ
ب ،و َل ِك ْن في ال َّت ْح ِر ِ
الم َص ُّل َ
الش ْي َط َ
يش َب ْي َنهم».
َّ
يرة َ
س َأنْ َي ْع ُبدَ ُه ُ
ان َق ْد أيِ َ
َ

رواه مسلم.

اإلفس ُاد وتغيِ ُير ُق ُلوبِهم َو َت َق ُ
«ال َّت ْح ِر ُ
اط ُع ُهم.
يش»
َ
ِ
الَ :ق َ
1595/5ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
لم ْس ِلمٍ
ول اهلل ^« :ال َيح ُّل ُ
الثَ ،فم ْن َه َجر َفو َق َث ٍ
هجر َأ َخا ُه َفو َق َث ٍ
َ
ار».
الثَ ،ف َم َ
اتَ ،د َخ َل ال َّن َ
َ
َ ْ
ْ
أن َي ُ َ
ِ
ٍ
ومسلم.
الب َخا ِري ُ
لى َش ْرط ُ
َر َوا ُه أبو َداود بإس َناد َع ٰ
ُ
السلمي
حدرد بن أبي َح ْد َرد األسلمي،
1596/6ــ وعن أبي خراش
َ
ويقال ُّ
«م ْن َه َجر أخا ُه َس َن ًة َف ُهو كس ْف ِ
ك
بي ^ يقولَ :
َّ
َ َ
َ
الصحابي رضي اهلل عنه ،أنه سمع ال َّن َّ
َد ِم ِه».

باب حترمي الهجران بني امل�سلمني
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رواه أبو داود بإسناد صحيح.

ِ
ول اهلل ^ َق َ
 1597/7ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
لم ْؤ ِم ٍن
ال« :ال َيح ُّل ُ
َأنْ َيه ُجر ُم ْؤ ِمن ًا َفو َق َث ٍ
الثَ ،ف ْل َي ْل َق ُهَ ،ف ْل ُي َس ِّل ْم َع َل ْي ِهَ ،فإنْ َر َّد عليه
الثَ ،فإنْ َم َّر ْت بِ ِه َث ٌ
ْ
ْ َ
ِ
الم َف َق ِد ْ
الم َس ِّل ُم ِم َن
الس َ
اش َت َر َكا في ْ
األج ِرَ ،وإنْ َل ْم َي ُر َّد َع َل ْيه َف َق ْد َبا َء باإل ْثمِ َ ،و َخ َر َج ُ
َّ
ِ
ِ
س
ال ِه ْج َرة» .رواه أبو داود بإسناد حسن .قال أبو داود :إذا كانَت ْ
الىَ ،ف َل ْي َ
الهجر ُة هلل ت ََع ٰ
ِم ْن هذا في َش ْي ٍء.

هداية أ
الحاديث:

 )1ال يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالثة أيام.

ِ
يحرص
 )2إن إفشاء السالم بين المسلمين من أسباب المحبة ودخول الجنةَ ،ف ْل
على من
على تطبيق هذا الهدي النبوي بإفشاء السالم بين المسلمينٰ ،
المسلم ٰ
عرف ومن لم يعرف.

 )3إن هجر المسلمين ونشر الشحناء بينهم من طاعة الشيطان ،وسبب للقطيعة بين
أهل اإليمان.

على الهجر والقطيعة دون سبب شرعي ُي َع ُّد من كبائر الذنوب التي ت ُِّوعد
 )4اإلصرار ٰ
صاحبها العقوبة.

تنبيـه:

متى يجوز الهجر فوق ثالثة أيام؟
ٰ

يجوز الزيادة في الهجر إذا كان فيه مصلحة شرعية ،كأن يكون المهجور من

على المعاصي والذنوب المجاهرين بها ،و ُيقصد من هذا الهجر ردعه
ِّ
المصرين ٰ
شره ،فالبأس بالهجر فوق ثالثة أيام ،فيكون الهجر عندئذ من
وتحذير الناس من ِّ
تعالى ال ألجل حظ النفس.
باب الدواء للمهجور ،وزجر ًا ألمثاله ،وألجل حق اهلل
ٰ
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باب النهي َعن تناجي اثنني ُدو َن الثالث بغري �إذنه

ون الثالث بغير �إذنه �إ اَّل لحاجة وهو
 281ــ باب النهي َعن تناجي اثنين ُد َ
أ�ن يتحدثا �سر ًا بحيث ال ي�سمعهما
وفي معناه َما �إذَا تحدثا بل�سان ال يفهمه
َ
الى﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾ [المجادلة.]10 :
َقال اهلل ت ََع ٰ
ول اهلل ^ َق َ
مر رضي اهلل عنهما أنَّ َر ُس َ
«إذا َكانُوا َث َ
الَ :
1598/1ــ وعن ِ
ال َث ًة
ابن ُع َ
ون الثَّالِ ِ
اجى ا ْث َن ِ
ان ُد َ
متفق عليه.
ث»ٌ .
َفال َي َت َن َ ٰ
ورواه أبو داودَ ،وزَ َادَ :ق َ َ
فأر َب َع ًة؟ َق َ
ال :ال َي ُض ُّر َك.
ال أ ُبو َصالحٍ ُ :ق ْل ُت ْ
الب ِن ُع َم َرْ :
«الم َو َّطأ»َ :ع ْن َع ْب ِد اهلل ْب ِن ِدي َنا ٍر َق َ
الُ :ك ْن ُت أنَا َو ْاب ُن ُع َم َر ِع ْندَ َدا ِر
ورواه مالك في ُ

ِِ
قب َة ا َّلتي في الس ِ
يد َأنْ ُي َن ِ
س َم َع ْاب ِن ُع َم َر َأ َحدٌ
وقَ ،ف َجا َء َر ُج ٌل ُي ِر ُ
اج َي ُهَ ،و َل ْي َ
َخالد ْب ِن ُع َ
ُّ
فقال لي َوللر ُج ِل ال ّثالِ ِ
آخ َر َح َّتى ُك َّنا َأ ْر َب َع ًةَ ،
َغ ْي ِريَ ،فدَ َعا ْاب ُن ُع َم َر َر ُج ً
ث ا َّل ِذي َد َعا:
ال َ
َّ
ٰ
ون َو ِ
ْ ِ
ِ
اجى ا ْث َن ِ
َ
ُ
ان ُد َ
اح ٍد».
ْ
اس َتأخ َرا َش ْيئ ًاَ ،فإنِّي َسم ْع ُت َر ُسول اهلل ^ َي ُقول« :ال َي َت َن َ ٰ
 1599/2ــ وعن ابن مسعود رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
ول اهلل ^ قال« :إذا ُك ْن ُت ْم َثال َث ًة َفال
اجى ا ْث َن ِ
اآلخ ِرَ ،ح َّت ٰى ت َْخ َت ِل ُطوا بال َّن ِ
ان ُد َ
متفق عليه.
ون َ
اسِ ،م ْن َأ ْج ِل َأنَّ ذلِ َك ُي ْح ِزن ُُه»ٌ .
َي َت َن َ ٰ

هداية أ
الحاديث:

على سبيل التحريم ،ألن ذلك من إيذاء
 )1النهي عن
ٰ
النجوى بين اثنين دون الثالث ٰ
المؤمنين ،ويدخل في ذلك عدم تناجي ثالثة دون الرابع ،وأربعة دون الخامس،

ونحوهم ،إن كان المنفرد يحزنه ذلك.

 )2جواز التناجي في حال االختالط بالناس.

 )3إظهار شمول دين اإلسالم لكل جوانب الحياة بتوجيهاته ،وإرشاداته ،وآدابه.
وبينها ووضحها ،فاهنأ
فهو لم يترك صغيرة وال كبيرة في حياة البشر إال أحصاها ّ
أخي بامتثال شرائع ديننا العظيم.

باب النهي عن تعذيب العبد والدابة
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 282ــ باب النهي َعن تعذيب العبد والدابة والمر أ�ة
والولد بغير �سبب �شرعي أ�و زائد َعلَى قدر أ
الدب
الى ﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
قال اهلل ت ََع ٰ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ [النساء.]36 :

«ع ِّذ َب ِ
ول اهلل ^ َق َ
مر رضي اهلل عنهما أنَّ َر ُس َ
 1600/1ــ وعن ِ
ت ْام َر َأةٌ
الُ :
ابن ُع َ
ار ،ال ِه َي َأ ْط َع َم ْت َها َو َس َق ْت َها إ ْذ َح َب َس ْتها،
في ِه َّر ٍة َس َج َن ْت َها َح َّت ٰى َمات ْ
َتَ ،فدَ َخ َل ْت ِف َ
يها ال َّن َ
األر ِ
َوال ِه َي ت ََر َك ْت َها ت َْأ ُك ُل ِم ْن َخ َش ِ
متفق عليه.
ض»ٌ .
اش ْ
ِ
األر ِ
«خ َش ُ
المعجمة ،وبالشين المعجمة المكررة ،وهي:
ض» بفتحِ الخاء
َ
اش ْ

َه َو ُامها َو َح َش َرات َُها.

هداية الحديث:

على اإلحسان إليه.
 )1النهي عن تعذيب الحيوان ،والحث ٰ
ال ــ من الظلم ــ يظنها صغيرة ،لكنها عند اهلل عظيمة ،ت ِ
العبد أعما ً
ُردي به
 )2قد يعمل
ُ
في نار جهنم.

فائدة:
ُيستفاد من الحديث جواز اقتناء الحيوانات ــ كالطيور واألسماك مث ً
ال ــ بشرط أن
المأوى والطعام والشراب.
يؤمن لها الرعاية من
ٰ
ّ
1601/2ــ َو َع ْن ُهَ :أن ُّه َمر بِ ِف ْتي ٍ
ان ِم ْن ُق َر ْي ٍ
ش َق ْد ن ََص ُبوا َط ْير ًا َو ُه ْم َي ْر ُمون َُهَ ،و َق ْد َج َع ُلوا
َّ َ
لِ َص ِ
الطي ِر ُك َّل َخ ِ
اط َئ ٍة ِم ْن نَبل ِه ْمَ ،ف َل َّما َر َأ ُوا ْاب َن ُع َم َر َت َف َّر ُقواَ ،ف َق َ
اح ِ
«م ْن
ال ْاب ُن ُع َم َرَ :
ب َّ ْ
ِ ِ
َف َع َل هذا؟ َل َع َن ا ُ
هلل َم ْن َف َع َل هذا ،إنَّ َر ُس َ
وح
الر ُ
ول اهلل ^ َل َع َن َم ِن ات ََّخ َذ َش ْيئ ًا فيه ُّ
متفق عليه.
َغ َرض ًا»ٌ .

الهدَ ُفَ ،و َ
«ا ْلغَ َر ُ
الش ْي ُء ا َّل ِذي ُي ْر َم ٰى إ َل ْي ِه.
ض» :بفتحِ الغين المعجمة والراءُ ،
وه َو َ
نس رضي اهلل عنه َق َ
ال« :ن ََهى َر ُس ُ
 1602/3ــ َو َع ْن َأ ٍ
ُص َب َر ا ْل َب َهائِ ُم».
ول اهلل ^ أن ت ْ
ٰ
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س ل ْلق ْت ِل.
متفق عليهَ .
ومع َنا ُه :ت ُْح َب َ

هداية أ
الحاديث:

 )1النهي عن حبس الحيوان من أجل اتخاذه هدف ًا للرمي أو التسلية ،ألن في هذا
تعذيب ًا له.
حتى بلغت الحيوانات
 )2عظيم رحمة اهلل  بخلقه ــ التي وسعت كل شيء ــ ٰ
الصغيرة والضعيفة.
 )3وجوب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،كما فعل الصحابي الجليل عبد اهلل
ابن عمر رضي اهلل عنهما مع الفتيان.
الَ :ل َق ْد َ ِ
ِ
قر ٍن رضي اهلل عنه َق َ
ابع
1603/4ــ َ
رأ ْي ُتني َس َ
لي ُس َو ْيد ْب ِن ُم ِّ
وع َن أبي َع ٍّ
ِ
سب ٍ
عة ِم ْن َبنِي ُم َقر ٍنَ ،ما َل َنا َخ ِ
أم َرنَا َر ُس ُ
اد ٌم إلاَّ
ول اهلل ^ أنْ
واحدَ ةٌ َل َط َمها َأ ْصغَ ُرنَاَ ،ف َ
ِّ
َ ْ
نُعتِ َق َها .رواه مسلم .وفي َ ٍ
إخ َو ٍة لي».
ابع ْ
«س َ
روايةَ :
ْ
ٍ
الب ْد ِر ِّي رضي اهلل عنه َق َ
الُ :ك ْن ُت َأ ْض ِر ُب ُغالم ًا لي
1604/5ــ َو َع ْن أبي َم ْس ُعود َ
ِ
ِ
ِ
«اع َلم َأ َبا َمسع ٍ
ِ
الص ْو َت ِم َن الغَ َض ِ
ب،
ود» َف َل ْم َأف َْهم َّ
ْ ُ
بالس ْوطَ ،ف َسم ْع ُت َص ْوت ًا م ْن َخ ْلفيْ ْ :
َّ
اع َلم أ َبا َمسع ٍ
ٍ
ول اهلل ^َ ،فإذا ُه َو َي ُق ُ
ف َل َّما َدنَا ِم ِّني إذا ُه َو َر ُس ُ
ود»،
ولْ :
ْ ُ
«اع َل ْم أ َبا َم ْس ُعودْ ْ ،
ِ
«اع َلم أ َبا َمسع ٍ
ً
الس ْو َط ِم ْن َي ِديَ ،
لى
ود أنَّ ا َ
ْ ُ
فقالْ ْ :
قالَ :فأ ْل َق ْي ُت َّ
هلل أ ْقدَ ُر َع َل ْي َك م ْن َك َع ٰ
ِ ِ
هذا ا ْلغُ المِ» َف ُق ْل ُت :ال َأ ْض ِر ُب َمم ُلوك ًا َبعدَ ُه َأ َبد ًا .وفي َ ٍ
الس ْو ُط
ْ
ْ
روايةَ :ف َس َق َط م ْن َيدي َّ

ِم ْن َه ْي َبتِ ِه.

ول اهلل ُه َو ُح ٌّر لِ َو ْج ِه اهلل تعالىَ ،ف َق َ
روا َي ٍةَ :ف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
«أما َل ْو َل ْم َت ْف َع ْل
الَ :
َوفي َ
ٰ
َل َل َف َح ْت َك ال َّنارَ ،أو َلمس ْت َك ال َّنار» .رواه مسلم ِ
الرو ِ
ايات.
بهذه َ
ُ
ُ ْ َ َّ
 1605/6ــ َو َع ِن ْاب ِن ُع َم َر رضي اهلل عنهما َأنَّ ال َّنبِي ^ َق َ
«م ْن َض َر َب ُغالم ًا
الَ :
َّ
ِِ
ارت َُه أن ُي ْعتِ َق ُه» .رواه مسلم.
له َح ّد ًا لم َي ْأتهَ ،أو َل َط َم ُه ،فإنَّ َك َّف َ

هداية أ
الحاديث:

على ضربه ،هو من عدل الشريعة بمعاملة المسيء بنقيض
 )1إن عتقَ المملوك كفار ٌة ٰ
قصده.

باب النهي عن تعذيب العبد والدابة
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األذى عنهم،
على الرفق بالخدم والمماليك ،وحسن مصاحبتهم ،ودفع
ٰ
 )2الحث ٰ
وتحريم تعذيبهم واالعتداء عليهم.

على امتثال أقواله وأفعاله،
 )3هيبة رسول اهلل ^ في نفوس أصحابه ،وحرصهم ٰ
واالنتفاع بما يعظهم به؛ فالواجب أن تكون لنا بهم أسوة حسنة ،في تتبع أحاديث

النبي ^ والعمل بها ،ألنها سبيل الهداية والنجاة في الدنيا واآلخرة.
لى
وع ْن ِه َشا ِم ْب ِن َح ِكيمِ ْب ِن ِح َزا ٍم رضي اهلل عنهما َأن َُّه َم َّر َّ
1606/7ــ َ
بالشا ِم َع ٰ
سَ ،و ُصب َعلى رؤُ ِ
ِ
ِ
ُأن ٍ ِ
الز ْي ُتَ ،ف َق َ
الش ْم ِ
الَ :ما
يموا في َّ
وس ِه ُم َّ
َّ
ٰ ُ
األنباطَ ،و َق ْد ُأق ُ
َاس م َن َ
الخ َراجِ َ ،وفي ِر َوا َي ٍةُ :حبِ ُسوا في ِ
الجز َي ِةَ .ف َق َ
هذا ؟ ِق َ
يلُ :ي َع َّذ ُب َ
ون في َ
ال ِه َش ٌامَ :أ ْش َه ُد
لس ِم ْع ُت َر ُس َ
ول اهلل ^ َي ُق ُ
ين ُي َع ِّذ ُب َ
الدن َْيا»َ ،فدَ َخ َل
اس في ُّ
ول« :إنَّ اهلل ُي َع ِّذ ُب ا َّل ِذ َ
ون ال َّن َ
َ
َعلى ِ
أم َر بِ ِهم َف ُخ ُّلوا .رواه مسلم.
األمي ِرَ ،ف َح َّد َث ُهَ ،ف َ
ٰ
ال ُح َ ِ
«األنب ُ
اط» :ال َف َّ
الع َجمِ .
ون م َن َ
َ

هداية الحديث:

 )1تحريم تعذيب الناس بغير حق ،ولو كان كافر ًا له عهد ،فالظلم حرام بين العباد.

 )2حسن سيرة الصحابة رضي اهلل عنهم والتابعين لهم بإحسان في مناصحة الحكام،
وقيامهم باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

1607/8ــ وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما َق َ
رأى َر ُس ُ
حمار ًا
الٰ :
ول اهلل ^ َ
ذلك! فقالَ :واهللِ ال ِ
ِ
ٍ
الوجه ،فأن َْكر َ
وأمر
الو ْج ِه،
وم
أس ُم ُه إال أق َ
موس َ
ُ
ْص ٰى شيء من َ
َ
بحما ِر ِهُ ،
اعرت َْين.رواه مسلم.
فك ِو َي في جاعرت َْيهُ ،
أو ُل َمن َك َو ٰى َ
فه َو َّ
َ
الج َ
حمار قد ُو ِس َم في َو ْج ِه ِه ،فقالَ « :ل َعن اهلل
مر عليه
ٌ
بي ^ َّ
 1608/9ــ وعنه أنَّ ال َّن َّ
الذي َو َس َم ُه».رواه مسلم.
وفي رواية لمسلم أيض ًا :نهى َر ُس ُ
الض ِ
الو ْسمِ
ول اهلل ^ َع ِن َّ
الوج ِهَ ،
رب في ْ
وع ِن َ
ٰ
الو ْج ِه.
في َ
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غريب الحديث:

موسوم الوجه :الوسم :العالمة تجعل على الشيء.

هداية أ
الحاديث:

 )1النهي عن ضرب الوجه وعن وسم الحيوان في وجهه ،فذلك من الذنوب التي
يستحق صاحبها الوعيد.

بي ^.
 )2جواز وسم الحيوانات في غير الوجه لوروده في هدي ال َّن ِّ
 )3النهي عن تعذيب الحيوانات وإيذائها.
تنبيـه:

في األحاديث بيان رحمة الشرع بالحيوانات ،ومنع تعذيبهم وإيذائهم ،فمن باب

إلى هذا
أولى رحمة الشرع بالناس ،ومنع تعذيبهم ،فاإلسالم بهديه وتعاليمه قد سبق ٰ
ٰ
األمر قبل ــ ما تدعيه ــ هيئات (الرفق بالحيوان).

باب حترمي التعذيب بالنار
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 283ــ باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان
َح َّتى النملة ونحوها

ول اهلل ^ في َبع ٍ
ث َ ،ف َق َ
 1609/1ــ َع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
الَ :ب َع َث َنا َر ُس ُ
ال:
ْ
وه َما بِال َّنا ِر»ُ ،ث َّم َق َ
«إنْ َو َج ْدتُم ُفالن ًا َو ُفالن ًا» لِ َر ُج َل ْي ِن ِم ْن ُق َر ْي ٍ
ال
اه َما « َف َأ ْح ِر ُق ُ
ش َس َّم ُ
وج« :إنِّي ُك ْن ُت َأ َم ْر ُ
َر ُس ُ
ين َأ َر ْدنَا ُ
تك ْم َأنْ ت ُْح ِر ُقوا ُفالن ًا َو ُفالن ًاَ ،وإنَّ
ول اهلل ^ ِح َ
الخ ُر َ
ار ال ُي َع ِّذ ُب بِ َها إال ا ُ
وه َما» .رواه البخاري.
وه َما َفا ْق ُت ُل ُ
هللَ ،فإنْ َو َج ْدت ُُم ُ
ال َّن َ

غريب الحديث:

 )1إذا استحق اإلنسان القتل فإنه ال ُيحرق بالنار ،ولكنه يقتل حسب ما تقتضيه
النصوص الشرعية.

 )2تحريم التعذيب بالنار ،ألنه ال ِّ
يعذب بها إال اهلل ربها سبحانه.
عن اب ِن َمسع ٍ
الُ :ك َّنا َم َع َر ُس ِ
ود رضي اهلل عنه َق َ
ول اهلل ^ في َس َف ٍر،
ْ ُ
1610/2ــ َو ِ ْ
أخ ْذنَا َفر َخي َهاَ ،ف َج ِ
اجتِ ِهَ ،فر َأي َنا ُحمر ًة َم َع َها َفر َخ ِ
الح َّم َر ُة َف َج َع َل ْت
انَ ،ف َ
لح َ
َفان َْط َل َق َ
اءت ُ
َ ْ
َّ َ
ْ ْ
ْ
«م ْن َف َجع ِ
شَ ،فجا َء ال َّنبي ^َ ،ف َق َ
ت َْع ِر ُ
رأى َق ْر َي َة
هذه بِ َو َل ِد َها ؟ ُر ُّدوا َو َلدَ َها إ َل ْي َها»َ .و ٰ
الَ :
َ
ُّ
«م ْن َح َّر َق هذه؟» ُق ْل َنا :ن َْح ُنَ .
اهاَ ،ف َق َ
قال« :إن َُّه ال َي ْن َب ِغي َأنْ ُي َع ِّذ َب
ن َْم ٍل َق ْد َح َّر ْق َن َ
الَ :
رب ال َّنا ِر» .رواه أبو داود بإسناد صحيح.
بال َّنا ِر إلاَّ ُّ
قولهَ « :قر َي ُة نَم ٍل» َم ْع َنا ُهَ :مو ِ
ض ُع ال َّن ْم ِل َم َع ال َّن ْم ِل.
ْ ْ
ْ

غريب الحديث:

الحمرة :طائر صغير كالعصفور.
َّ

على من تحتها.
تعرش :ترتفع وتظلل بجناحيها ٰ
َف َج َع :أحزن.

هداية الحديث:

على الرأفة والرحمة بالحيوان.
)1
ّ
الحض ٰ

إلى أصحابها.
على العبد إذا فعل إثم ًا أن يتوب منه مباشرة ،ويرد الحقوق ٰ
ٰ )2
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باب حترمي مطل الغني

 284ــ باب تحريم مطل الغني بحقٍّ طلبه َ�صاحبه
َق َ
تعالى﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ [النساء ، ]58 :وقال
ال اهلل
ٰ

تعالى ﴿:ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾ [البقرة.]283 :
ٰ

هداية آ
اليات:

إلى أهلها وعدم تأخيرها.
 )1وجوب أداء الحقوق ٰ

 )2أداء األمانة هي الصفة الظاهرة في المجتمع المسلم.

ول اهلل ^ َق َ
1611/1ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
ني
الَ :
«م ْط ُل الغَ ِّ
ٍ
مليء َف ْل َي ْت َب ْع».متفق عليه.
أح ُد ُكم َع َل ٰى
تبع َ
ُظ ْل ٌم ،وإذا ُأ َ
َم ْع َنى ُ
تبع»ُ :أ ِح َ
يل.
«أ َ
ٰ

غريب الحديث:

ُ
ومطل الغني :أي تأخير الحق الذي يجب عليه.
المطل :هو التأخير،

هداية الحديث:

على أدائه ،ألن تأخيره من
 )1تحريم تأخير سداد َّ
الد ْ
على العبد وقدر ٰ
ين إذا اس ُتحق ٰ
الظلم.

َ
على رجل آخر له
يحيل
 )2وجوب امتثال األمر بقبول الحوالة ،وهي أن
ُ
المدين ٰ
عنده مبلغ من المال ،فيقول لصاحب الحقْ :
خذ َدينك من فالن ،فإن لي عنده
ما ً
ال فتستوفي دينك منه.

فائـدة:

يستحب للدائن أ ّ
المحال عليه
ال يرفض الحوالة إال إذا ُو ِجدَ مانع ،كأن يكون ُ
مماط ً
عسير المعاملة أو نحو ذلك ،فله عندئذ أن يرفضها.
ال أو
َ

الن�سان يف هبـّة مل ي�سلمها �إىل املوهوب له
باب كراهة عودة إ
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الن�سان في ه َبة لم ي�سلمها �إلى الموهوب ل َُه
 285ــ باب كراهة عودة إ
وفي هبة وهبها لولده و�سلمها أ�و لم ي�سلمها وكراهة �شرائه �شيئ ًا
ت�صدق به من الذي ت�صدق عليه أ�و أ�خرجه َعن زكاة أ�و كفارة
ونحوها والب أ��س ب�شرائه من �شخ�ص آ�خر قد انتقل �إليه

ول اهلل ^ َق َ
اس رضي اهلل عنهما َأنَّ َر ُس َ
عب ٍ
ود في
ال« :ا َّل ِذي َي ُع ُ
 1612/1ــ َع ِن ْاب ِن َّ
ِه َبتِ ِه َك َ
الك ِ
متفق عليه.
رجع في َق ْيئِ ِه»ٌ .
لب َي ُ
ِ
رجع في َصدَ َقتِ ِه َك َمث َِل َ
الك ْل ِ
ود في َق ْيئِ ِه
ثم َي ُع ُ
وفي ِر َوا َي ٍةَ :
ب َي ِق ُ
«مثَل ا َّلذي َي ُ
يءَّ ،

َف َي ْأ ُك ُل ُه».

ِ ِِ
ِ
ٍ
كالعائِ ِد في َقيئِ ِه».
وفي
رواية« :العائ ُد في ه َبته َ
َ
الخ َّط ِ
لى َف ٍ
1613ــ َو َع ْن ُع َم َر ْب ِن َ
رس في
اب رضي اهلل عنه َقالَ :ح َم ْل ُت َع ٰ
اع ُه ا َّل ِذي َك َ ِ
يع ُه بِ ُر ْخ ٍ
َسبِ ِ
ص،
يل اهلل َف َأ َض َ
ان ع ْندَ هَ ،ف َأ َر ْد ُت َأنْ َأ ْش َت ِر َي ُهَ ،و َظ َن ْن ُت َأن َُّه َيبِ ُ
َف َس َأ ْل ُت ال َّنبي ^َ ،ف َق َ
ال« :ال ت َْش َت ِر ِهَ ،وال ت َُع ْد في َصدَ َقتِ َك َوإن َأ ْع َط َ
اك ُه بِ ِد ْر َهمٍ َ ،فإنَّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا ْل َعائِدَ في َصدَ َقته َكا ْل َعائد في َق ْيئه» .م َّت َف ٌق عليه.
يل اهلل» َمع َنا ُه :ت ََص َّدق ُ ِ ِ
لى َب ْع ِ
لى َف َر ٍ
س في َسبِ ِ
ض
قولهَ :
ْ
ْت به َع ٰ
«ح َم ْل ُت َع ٰ
الم َج ِ
ين.
اه ِد َ
ُ

هداية أ
الحاديث:

تعالى يجب أال يعود فيه.
 )1ال يحل ألحد أن يرجع في هبته وصدقته ،ألن ما أخرجه هلل
ٰ

 )2بيع الهبة أو الصدقة للواهب منهي عنه ،ألن العائد في صدقته كالكلب العائد في
قيئه ،وهذا من ضرب المثال؛ للتنفير من هذا ِ
الفعال ،وليس لنا مثل السوء.
فائـدة:

ويستثنى من هذا:
في الحديث تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد قبضهما،
ٰ

عطية الوالد البنه لقوله ^« :أنت ومالك ألبيك» رواه ابن ماجه ،ولقوله ^« :ال

يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها ،إال الوالد فيما ُيعطي ولده» رواه
أبو داود.
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باب ت�أكيد حترمي مال اليتيم

 286ــ باب ت أ�كيد تحريم مال اليتيم
َ
الى﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ
َقال اهلل ت ََع ٰ

ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [النساء ،]10 :و َق َ
ال ت ََعا َل ٰى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ﴾ [األنعام ،]152 :و َق َ
ال ت ََعا َل ٰى﴿ :ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ
ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾ [البقرة.]220 :

هداية آ
اليات:

اليتامى بالظلم والعدوان ،ألن ذلك من كبائر الذنوب.
 )1ال يحل الخوض في أموال
ٰ
 )2يجوز استثمار مال اليتيم فيما يرجع عليه بالمنفعة والخير.

ِ
1614/1ــ َو َع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َع ِن ال َّنبِ ِّي ^ َق َ
الس ْب َع
الْ :
«اج َتن ُبوا َّ
الموبِ َق ِ
ات» َقا ُلوا:يا َر ُس َ
الس ْح ُرَ ،و َق ْت ُل ال َّن ْف ِ
ول اهلل َو َما ُه َّن؟ قالِّ :
س
ُ
«الش ْر ُك بِاهللَ ،و ِّ
ال ِ
الزح ِ
الح ِّقَ ،و َأكْ ُل الر َباَ ،و َأكْ ُل َم ِ
ُ
وقذف
ف،
ا َّلتِي َح َّر َم اهللُ إلاَّ بِ َ
اليتيمِ  ،وال َّت َو ِّلي َي ْو َم َّ ْ
َ
ِّ
نات الغَ ِ
ات الم ِ
اف ِ
ؤم ِ
المح َص َن ِ
متفق عليه.
الت»ٌ .
ُ ْ
ُ
ات.
الم ْه ِل َك ُ
«الموبِ َق ُ
ات»ُ :
ُ

هداية الحديث:

 )1التحذير من أكل مال اليتيم؛ فهو من المهلكات في الدنيا واآلخرة ،فقد جعله
تعالى الذي هو أعظم الذنوب وأظلم الظلم.
الرسول ^ مقرون ًا بالشرك باهلل
ٰ
 )2إن انتشار هذه الموبقات في المجتمعات من أسباب الهالك والتفكك.
فائـدة:

قد دلت نصوص الشريعة على جبر خاطر المنكسر قلبه ،وهذا من أجل صور
الرحمة بتعاليم دين اإلسالم ،فلما كان اليتيم ضعيف ًا منفرد ًا ،عظمت الشريعة صيانة
حقه بحفظ ماله وتنميته ،بل واإلحسان إليه إيجاب ًا أو استحباب ًا ﴿ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾.
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الربا
 287ــ باب تغليظ تحريم ّ

َ
الى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
َقال اهلل ت ََع ٰ
ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ
إلى قوله﴿ :ﮥ ﮦ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ ٰ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ [البقرة 275 :ــ .]278

هداية آ
اليات:

 )1تحريم الربا بكافة أنواعه وأشكاله ،ألنه من أكبر الكبائر ،منع ًا ألبواب الفساد.

على التماس أسباب الربح المشروع ،كالبيع ،فتح ًا ألبواب الخير
 )2الحث
ٰ
والبركة.
على أصحاب الديون ومساعدتهم.
على الصدقات بين المسلمين ،والتيسير ٰ
 )3الحث ٰ

وأما األحاديث:

فكثيرة في الصحيح مشهورة منها :حديث أبي هريرة السابق في الباب قبله.

1615/1ــ وعن ابن مسعود رضي اهلل عنه َق َ
لعن َر ُس ُ
ول اهلل ^ َ
الر َبا
الَ :
آكل ِّ
وم ِ
وك َل ُه .رواه مسلم.
ُ
وكاتب ُه.
زاد الترمذي وغيره :وشاهدَ ْي ِه
َ

هداية الحديث:

َ
لعن فاع َله َّ
على هذا
 )1تحريم الربا فهو من الكبائر؛ ألن
رسول اهلل ^ َ
وكل َمن أعان ٰ
اإلثم.

على صاحب
على اإلثم يكون عليه من الوزر والعقوبة مثل ما ٰ
 )2المعين أو المشارك ٰ
اإلثم.
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الرياء
 288ــ باب تحريم ّ
ال اهلل ت ََعالى﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾ [البينة ،]5 :و َق َ
َق َ
ال
ٰ
الى﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ت ََع ٰ
َ
الى﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾
ﯱ ﯲ﴾ [البقرة ،]264 :وقال ت ََع ٰ
[النساء.]142 :

هداية آ
اليات:

ُ
حس َن العبادة من أجل أن يراه الناس.
 )1الرياء :أن يتعبد
اإلنسان َّ
ربه  ، ولكن ُي ِّ
يرضى اهلل سواه.
 )2إن إخالص العبادة هلل ،هو الدين الذي ال
ٰ
 )3الرياء سبب في إحباط األعمال.

الَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
1616/1ــ َو َع ْن َأبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ول اهلل ^ َي ُق ُ
ول:
ال َأ ْشر َك ِف ِ
الشر َك ِ
اء َع ِن ِّ ِ
ِ
َ َ
َ ُ
يه َم ِعي َغ ْي ِري
الش ْركَ ،م ْن َعم َل َع َم ً َ
الى:أنا أغْ َن ٰى ُّ َ
« َقال اهلل ت ََع ٰ
ت ََركْ ُت ُه َو ِش ْر َك ُه» .رواه مسلم.

هداية الحديث:

تعالى :دخول الرياء في العبادات.
 )1من صور اإلشراك باهلل
ٰ

إلى الوقوع في
 )2ذم الرياء والترهيب منه ،فهو الشرك األصغر؛ ألنه يوصل العبد ٰ

الشرك األكبر الذي ال يغفره اهلل .
الَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
وع ْن ُه َق َ
ول اهلل ^ َي ُق ُ
ول« :إنَّ َأ َّو َل ال َّن ِ
اس ُيق َ
ْض ٰى َي ْو َم
1617/2ــ َ
ا ْل ِقي َ ِ ِ
يها ؟ َق َ
اس ُت ْش ِهدَ َ ،ف ُأتِ َي بِ ِهَ ،ف َع َّر َف ُه نِ ْع َم َته َف َع َر َف َهاَ ،ق َ
ال:
الَ :ف َما َع ِم ْل َت ِف َ
امة َع َل ْيه َر ُج ٌل ْ
َ
الَ :ك َذب َتَ ،و ِ
لك َّن َك َقا َت ْل َت ألنْ ُي َ
اس ُت ْش ِه ْد ُتَ ،ق َ
َقا َت ْل ُت ِف َ
يءَ ،ف َق ْد
قالَ :ج ِر ٌ
ْ
يك ح َّت ٰى ْ
ِ
ُِ ِِ
ِق َ
لى َو ْج ِه ِه َح َت ٰى ُأ ْل ِق َي في ال َّنا ِرَ .و َر ُج ٌل ت ََع َّل َم ا ْل ِع ْل َم َو َع َّل َم ُه،
يلُ ،ث َّم أم َر بهَ ،ف ُسح َب َع ٰ
يها؟ َق َ
آنَ ،ف ُأتِ َي بِ ِهَ ،ف َع َّر َف ُه نِ َع َم ُه َف َع َر َف َهاَ ،ق َ
َو َق َر َأ ا ْل ُق ْر َ
ال :ت ََع َّل ْم ُت ا ْل ِع ْل َم
الَ :ف َما َع ِم ْل َت ِف َ
ِ
الَ :ك َذب َتَ ،و ِ
لك َّن َك ت ََع َّل ْم َت لِ ُي َق َ
آنَ ،ق َ
َو َع َّل ْم ُت ُهَ ،و َق َر ْأ ُت ِف َ
يك ا ْل ُق ْر َ
قر ْأ َت
ْ
الَ :عال ٌمَ ،و َ

الرياء
باب حترمي ّ
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يلُ ،ثم ُأ ِمر بِ ِهَ ،فس ِح َب َعلى َوج ِه ِه َح َّتى ِ
ِ
آن لِ ُي َق َ
ا ْل ُق ْر َ
ألق َي في ال َّنا ِر.
ٰ ْ
ُ
ال :هو َقا ِرئَ ،ف َق ْد ق َ َّ َ
ٰ
ِ
ِ
ِ
الم ِ
َو َر ُج ٌل َو َّس َع ا ُ
الَ ،ف ُأتِ َي بِ ِه َف َع َّر َف ُه نِ َع َم ُه َف َع َر َف َهاَ ،ق َ
ال:
هلل َع َل ْيهَ ،و َأ ْع َطا ُه م ْن َأ ْص َناف َ
يل ت ِ
يها ؟ َق َ
ال :ما ت ََركْ ُت ِم ْن َسبِ ٍ
يها َل َك،
ُح ُّب َأنْ ُي ْن َف َق ِفيها إلاَّ َأ ْن َفق ُ
ْت ِف َ
َف َما َع ِم ْل َت ِف َ
ِ
ُِ ِِ
الَ :ك َذب َتِ ،
ولك َّن َك َف َع ْل َت لِ ُي َق َ
َق َ
ال :هو َج َو ٌادَ ،ف َق ْد ِق َ
لى َو ْج ِه ِه
ْ
يلُ ،ث َّم أم َر به َف ُسح َب َع ٰ
ُثم ِ
مسلم.
ألق َي في ال َّنا ِر» .رواه
ٌ
َّ
يء» بفتح الجيم وكسر ِ
اع َح ٌ
اذق.
المدِّ َ ،أ ْيُ :ش َج ٌ
َ
«ج ِر ٌ
الراء َوبِ َ
ّ

هداية الحديث:

 )1تحريم الرياء في العمل ،وبيان شدة العقوبة عليه.

 )2وجوب اإلخالص في األعمال كلها هلل  ،ألن جميع األعمال مدار صحتها
رب العالمين ،واتباع سيد المرسلين ^.
على نية اإلخالص هلل ِّ
وقبولها ٰ

تعالى.
حتى تُخلص هلل
ٰ
على تزكية النفس وتربيتها ومجاهدتها ٰ
 )3الحرص الدائم ٰ

1618/3ــ وعن ِ
مر رضي اهلل عنهما أنَّ ناس ًا قالوا َل ُه :إنَّا ن َْد ُخ ُل َع َل ٰى
ابن ُع َ
له ْم بخالف َما َ
خرج َنا من عندهم؟ َق َ
سالطيننا ،ف َن ُق ُ
ال ابن عمر رضي اهلل
نتك َّل ُم َإذا
ول ُ
ْ
عنهماُ :ك َّنا ن َُع ُّد هذا ن َفاق ًا َع َل ٰى َع ْهد َر ُسول اهلل ^ .رواه البخاري.

هداية الحديث:

على العبد أن يديم بذل النصيحة ،واألمر بالمعروف ،والنهي عن المنكر ،لئال يقع
ٰ )1
في أنواع من النفاق.

 )2إن الفهم الصحيح لنصوص الشريعة ،ومقامات التزكية ،يؤخذ من هدي الصحابة
رضي اهلل عنهم؛ ألنهم أعلم األمة ،وأخلصها ،وأصدقها ،وأكثرهم نصح ًا،
وأقربهم بالنبوة عهد ًا ،وكلما كان العهد بالنبي ^ أقرب ،كان الصواب أغلب.

َ
َ
في َ
بي ^:
1619/4ــ وعن ج ْن ُدب بن عبد اهلل بن ُس َ
ان رضي اهلل عنه َقالَ :قال ال َّن ُّ
هلل ِ
هلل ِ
وم ْن ُي َرائي ُي َرائي ا ُ
«م ْن َس َّم َع َس َّم َع ا ُ
».متفق عليه.
به
ٌ
بهَ ،
َ
ٍ
عباس رضي اهلل عنهما.
مسلم أيض ًا من رواية ابن
وروا ُه
ٌ
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ِ
أيَ :ف َض َح ُه
أظه َر َع َم َل ُه
«س َّم َع اهلل به» ْ
«س َّم َع» بتشديد الميم ،ومعناهَ :
للناس ريا ًءَ .
َ
َ
ِ
العمل
للناس
أظهر
أيَ :م ْن
يوم القيامة،
الصالح َلي ْع ُظ َم ع ْندَ ُهمِ
«م ْن ِرا َء ٰى» ْ
ومعنىَ :
َ
َ
ٰ
«را َء ٰى اهلل ِ
على ُر ِ
ؤوس َ
الخالئِ ِق.
به» ْ
أيَ :
َ
أظه َر َس َ
ريرت َُه ٰ

هداية الحديث:

على رؤوس الخالئق يوم القيامة.
راءى في العمل فإن اهلل
 )1من
ُ
ٰ
يفضحه ٰ
 )2استحباب إخفاء العمل الصالح إال إذا كان في إظهاره مصلحة.

الَ :ق َ
 1620/5ــ وعن أبي ُه َر ْي َرة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
«م ْن تع َّلم
ول اهلل ^َ :
ليصيب ِ
يتعلمه إلاَّ
يجد َع ْر َف
وجه اهلل  ، ال
من ُّ
الدنيا ،لم ْ
ُ
مما ُي ْب َتغَ ٰى به ُ
به َع َرض ًا َ
َ
علم ًا َّ
ٍ
بإسناد صحيحٍ.
يوم القيامة» يعني :ريحها .روا ُه أبو داود
الج َّنة َ
واألحاديث في الباب كثيرةٌ مشهورةٌ.
ُ

غريب الحديث:

عرض ًا :متاع الدنيا.

هداية الحديث:

على تعلم العلم الشرعي ابتغاء وجه اهلل وحده.
 )1الحث ٰ

على ما في القلوب.
 )2بيان أهمية إصالح النيات؛ فإن مدار قبول األعمال ّ
وردها ٰ

ولي�س ُهوَ رياء
باب ما يُتوهـم �أنه رياء َ
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َ
ذر رضي اهلل عنه َق َ
الر ُج َل
1621/1ــ َعن أبي ٍّ
ال :قيل لرسول اهلل ^ْ :
أرأي َت َّ
«تلك َع ِ
اس عليه؟ َق َ
َ
الم ِ
الع َم َل ِم َن َ
ؤمن».
ال:
الخ ْي ِر،
اج ُل ُب ْش ٰ
َيعمل َ
ويحم ُده ال َّن ُ
َ
رى ُ
روا ُه مسلم.

هداية الحديث:

ِ
عد ريا ًء.
 )1إن حمدَ
على عمل الخير ــ دون أن يقصد الثناء ــ ال ُي ّ
الناس للعبد ٰ

 )2من ثمرات اإلخالص في العبادة قبولها عند اهلل  ،وإلقاء القبول لصاحبها عند
تعالى﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ وهو الثناء الحسن.
الناس .قال اهلل
ٰ
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 290ــ باب تحريم ال َّنظر �إلى المر أ�ة أ
الجنبية
أ
والمرد الح�سن لغير حاجة �شرعية
َ
َ
الى﴿ :ﯷ
الى﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [النورَ ، ]30 :و َقال ت ََع ٰ
َقال اهلل ت ََع ٰ

َ
الى﴿ :ﭲ ﭳ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾ [اإلسراء ،]36 :و َقال ت ََع ٰ

َ
الى﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ﴾ [الفجر.]14 :
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ [غافر ،]19 :و َقال ت ََع ٰ

هداية آ
اليات:

حرم اهلل  من صفات المؤمنين المخلصين ،والتساهل في
 )1إن ّ
غض البصر عما ّ
على ضعف اإليمان ومرض القلب.
إلى المحرمات دليل ٰ
إطالقه ٰ

 )2إن الشعور بمراقبة اهلل سبحانه للعبد ُيوجب عليه أن يحفظ جوارحه عما ال
تعالى.
يرضي اهلل
ٰ
الِ ُ :
 1622/1ــ َو َع ْن َأبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َع ِن ال َّنبِ ِّي ^ َق َ
لى ْاب ِن
«كت َب َع ٰ
األ ُذن ِ
ذلك ال َم َحا َل َة :ا ْل َعي َن ِ
َاه َما ال َّن َظرَ ،و ُ
َآد َم ن ِ
الزنا ُم ْد ِر ٌك َ
َاه َما
َص ُيب ُه ِم َن ِّ
َان ِزن ُ
ان ِزن ُ
ُ
ْ
اعَ ،وال ِّل َس ُ
َاها ُ
َاها ا ْل َب ْط ُ
الخ َطاَ ،وا ْل َق ْل ُب
االستِ َم ُ
الر ْج ُل ِزن َ
المَ ،وا ْل َي ُد ِزن َ
ان ِزنَا ُه ا ْل َك ُ
ْ
شَ ،و ِّ
َي ْه َو ٰى َو َي َت َم َّن ٰىَ ،و ُي َصدِّ ُق ذلِ َك ا ْل َف ْر ُج َأ ْو ُي َك ِّذ ُب ُه».
ُ
اري ُم ْخ َت َص َرةٌ .
متفق عليه .وهذا َل ْف ُظ مسلمٍ ،
ٌ
ورواية ا ْل ُب َخ ِّ

هداية الحديث:

على العبد أن يحفظ جوارحه عما حرم اهلل  ،وال يستعملها إال فيما يرضي ربه
ٰ )1
وتعالى.
سبحانه
ٰ

الحمى
على العبد أن يبتعد بنفسه عن مواطن الفتنة والفساد ،ألن من حام حول
ٰ
ٰ )2
يوشك أن يرتع فيها.
1623/2ــ َو َعن أبي س ِع ٍ
الخ ْد ِر ّي رضي اهلل عنه َع ِن ال َّنبِ ِّي ^ َق َ
«إي ُ
يد ُ
اك ْم
َ
الَّ :
الطر َق ِ
فيهاَ ،ف َق َ
ات» َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
ال
نتح َّد ُث َ
ول اهلل َما َل َنا ِم ْن َم َجالِ ِس َنا ُب ٌّدَ ،
َو ُ
الج ُل َ
وس في ُّ ُ
ِ
الط ِر ِ
َر ُس ُ
يق َحق َُّه» َقا ُلواَ :و َما َح ُّق َّ
ول اهلل ^َ « :ف َ
س َف َأ ْع ُطوا ّ
يق
الط ِر َ
إذا َأ َب ْي ُت ْم إلاَّ َ
الم ْجل َ
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واألمر بِالمع ِ
األذ ٰىَ ،و َر ُّد السالمَِ ،
ول اهلل؟ َق َ
َيا َر ُس َ
الب َص ِرَ ،و َك ُّف َ
الَ :
روف
«غ ُّ
ُْ َ ْ
ض َ
َّ
الم َ
متفق عليه.
نك ِر»ٌ .
هي َع ِن ُ
وال َّن ُ
باألف ِ
1624/3ــ وعن أبي طلح َة ِ
الُ :ك َّنا ُق ُعود ًا َ
سهل رضي اهلل عنه َق َ
زيد ِ
ٍ
ْنية
بن
َن َت َح َّد ُث فيها ،فجاء َر ُس ُ
الص ُعدات؟
ول اهلل ^ َ
فقام َع َل ْينا ،فقالَ :
«ما َل ُك ْم ولمجالس ُّ
فق ْل َنا :إنَّما َق َع ْدنَا لغير َما ٍ
الص ُعدات» ُ
بأسَ ،ق َع ْدنَا َن َت َذ َاك ُر ،و َن َت َح َّد ُث.
اجتنبوا
مجالس ُّ
َ
ُ

َق َ
وح ْس ُن الكالم» .رواه مسلم.
فأدوا حق ََّهاُّ :
الب َصرُّ ،
«إما ال ُّ
السالمُ ،
الَّ :
غض َ
ورد َّ
الص ِ
والع ْين ،أيُّ :
ات» َ
ات.
الط ُر َق ُ
«الص ُعدَ ُ
اد َ
بض ِّم َّ
ُّ

غريب أ
الحاديث:

األفنية :جمع فناء  ،وهو المكان الواسع أمام المنزل.

هداية أ
الحاديث:

 )1نهي العبد عن قصد أماكن الفتن كاألسواق والطرقات ،إال لحاجة ومصلحة.

 )2جواز الجلوس في الطرقات بشرط أداء الحقوق المذكورة في األحاديث ،ولكن
من يقدر على أدائها؟!.

سألت َر ُس َ
1625/4ــ وعن جرير رضي اهلل عنه َق َ
ول اهلل ^ َعن نظر الفجأة،
ال:
ُ
ْ
«اصرف َب َص َر َك».رواه مسلم.
فقال:

غريب الحديث:

الفجأة :من غير قصد.

هداية الحديث:

على غض البصر ،ووجوب صرف النظر عن المحرمات التي تعرض
)1
ّ
الحض ٰ
للعبد من غير قصد.

حرمت النظر للحرام صيانة ورعاية لإليمان.
 )2عناية الشريعة بحفظ صحة القلبَ ،ف َّ
1626/5ــ َو َع ْن ُأ ِّم َس َل َم َة رضي اهلل عنها َقا َل ْتُ :ك ْن ُت ِع ْندَ َر ُس ِ
ول اهلل^َ ،و ِع ْندَ ُه
َميمون َُةَ ،ف َأقْب َل اب ُن ُأ ِّم َمك ُتومٍ ،وذلِ َك بعدَ َأنْ ُأ ِمرنَا بِ ِ
ابَ ،ف َق َ
الح َج ِ
«اح َت ِج َبا
ال ال َّنبِ ُّي ^ْ :
ُْ
َْ
َ ْ
ْ
ول اهللَ ،أليس ُه َو َأ ْع َمى ال ُيب ِ
ص ُرنَاَ ،وال َي ْع ِر ُف َنا؟ َف َق َ
ِم ْن ُه» َف ُق ْل َناَ :يا َر ُس َ
ال ال َّنبِ ُّي ^:
ْ َ
ْ
ٰ
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او ِ
ان أ ْن ُت َما؟ َألس ُت َما ت ِ
ُبص َرانِ ِه!؟» .رواه أبو داود والترمذي و َق َ
الَ :ح ِد ٌ
يث َح َس ّن
«أ َف َع ْم َي َ
ْ
حيح().
َص ٌ

هداية الحديث:

 )1األمر ِّ
حق ال ِّنساء إذا ُخشيت المفسدة
الرجال ،وفي ِّ
بغض البصر عام؛ في ِّ
حق ِّ
إلى الرجال.
ّ
بنظرهن ٰ
بي ^ في حسن تعليمه لألمة ،وتوجيه من أخطأ في المسألة.
 )2بيان هدي ال َّن ِّ

تنبيـه:
إلى الرجال مطلق ًا،
على تحريم نظر المرأة ٰ
هذا الحديث ال يستقيم االحتجاج به ٰ
ألنه ضعيف اإلسناد ،وألنه يخالف األحاديث الصحيحة الكثيرة ،التي يفهم من
إلى الرجل إذا كان عارض ًا ،ومن غير شهوة،
ظاهرها ومدلولها جواز نظر المرأة ٰ
بي ^،
إلى المسجد في عهد ال َّن ِّ
إلى الحبشة ،وخروج النساء ٰ
مثل حديث نظر عائشة ٰ
ؤمر الرجال باالحتجاب كما ُأمرت النساء.
وأيض ًا :فإنه لم ُي َ

إلى الرجل نظر ًا عادي ًا من غير قصد وشهوة،
فالظاهر :أن المرأة ُي َّ
رخص لها أن تنظر ٰ
إلى المرأة األجنبية مطلق ًا ،للفرق بين النظرين.
أما الرجل فيحرم عليه أن يتعمد النظر ٰ

ول اهلل ^ َق َ
1627/6ــ وعن أبي سعيد رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
ال« :ال ُ
الر ُج ُل
ينظ ُر َّ
ِ
ِ
ِ
الر ُج ِل في ٍ
ثوب
إلى َّ
إلى َعورة المرأة ،وال ُيفضي َّ
إلى َعورة َّ
الر ُج ُل ٰ
الر ُج ِل ،وال المرأ ُة ٰ
ٰ
ِ
ِ
ٍ
إلى المرأة في الث ِ
َّوب الواحد» .روا ُه مسلم.
واحد ،وال تُفضي المرأ ُة ٰ

غريب الحديث:

ال يفضي :من اإلفضاء وهو الوصول ،والمراد :ال يصل إليه في ثوب واحد ،أي ال
متجردين تحت ثوب واحد.
يناما
ِّ

هداية الحديث:

إلى عورة المرأة.
إلى عورة الرجل ،وكذلك تحريم نظر المرأة ٰ
 )1تحريم نظر الرجل ٰ

إلى
على طهارة المجتمع وإغالق كل سبل الشيطان التي تؤدي ٰ
 )2حرص اإلسالم ٰ
الفاحشة وإشاعتها ،وهذا من محاسن هذا التشريع العظيم.
() الحديث إسناده ضعيف.
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 291ــ باب تحريم الخلوة أ
بالجنبية
الى﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾ [األحزاب.]53 :
قال اهلل ت ََع ٰ
1628/1ــ َو َع ْن ُعقْبة ب ِن َع ِ
ول اهلل^ َق َ
ام ٍر رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس َ
«إي ُ
اك ْم
الَّ :
ْ
ِ
ول َع َلى ال ِّنس ِ
َ
الح ْم َو ؟ َ
اء»َ ،ف َق َ
الد ُخ َ
قال« :ا ْل َح ْم ُو
َو ُّ
فر َأ ْي َت َ
َ
ال َر ُج ٌل م َن األن َْصا ِر :أ َ
ٰ
فق عليه.
الم ْو ُت» .م َّت ٌ
َ
يه ،واب ِن َأ ِخ ِ
أخ ِ
الزوجِ َك ِ
يهَ ،و ْاب ِن َع ِّم ِه.
«ا ْل َح ْم ُو» َق ِر ُ
يب َّ ْ
ْ

هداية الحديث:

 )1الفتنة قد تأتي من قريب الزوج أكثر من غيره ،وبذلك يتبين خطر تساهل بعض
العائالت في اختالط الزوجات مع أقارب أزواجهن ،فإن هذا من تسويل الشيطان

لنشر الفاحشة بين المسلمين.

أبواب الفساد في العائالت ،والسعي لبقاء الطهر سائد ًا العالقات،
سد الشريعة
ُّ )2
َ
بين ُ
األ َسر المسلمة.
ول اهلل ^ َق َ
1629/2ــ وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنَّ َر ُس َ
ال« :ال يخ ُل َونَّ
ٍ
متفق عليه.
أح ُد ُك ْم
بامرأة إال َم َع ذي َم ْح َرمٍ»ٌ .
َ

هداية الحديث:

 )1تحريم خلوة الرجل بالمرأة األجنبية ،ألن ذلك من بواعث الفساد ووقوع الفتنة
والفاحشة.

على العبد االبتعاد عن مواضع الفتنة ،والوقوع في المعاصي ،كاالختالط المحرم
ٰ )2
وغيرها.

ِ
الَ :ق َ
1630/3ــ وعن بريد َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
نساء
«ح ْر َم ُة
ول اهلل ^ُ :
ِ
كح ِ
الم ِ
ف رج ً
يخ ُل ُ
ال
رمة َّأم َهاتِ ِه ْمَ ،ما ِم ْن َر ُج ٍل ِم َن
دين ْ
القاع َ
جاه َ
دين َع َل ٰى ال َقاعدين ُ
ُ
يوم القي ِ
من المجاهدين في ِ
أهل ِهَ ،في ُخون ُُه فيهم إلاَّ و َق َ
فيأخ ُذ من حسناتِ ِه َما
امةُ ،
ف َل ُه َ َ
شاء َح َّتى َي ْر َضى» ُث َّم ال َت َف َت إلينا َر ُس ُ
«ما َظ َّن ُك ْم؟» .روا ُه مسلم.
ول اهلل ^ ،فقالَ :
ٰ
ٰ
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هداية الحديث:
 )1بيان حرمة خيانة المجاهدين في نسائهم ،ألن المجاهدين يقومون بنصرة الدين
ويدافعون عن حرمات القاعدين.

على المسلم أن يحفظ أعراض إخوانه المسلمين كما يحفظ عرضه ،فالمؤمن
ٰ )2
للمؤمن ،كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعض ًا.

باب حترمي ت�شبه الرجال بالن�ساء
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الرجال بال ِّن�ساء وت�ش ُّبه الن�ساء بالرجال في
 292ــ باب تحريم ت�ش ُّبه ّ
لبا�س وحركة وغير ذلك
اس رضي اهلل عنهما َق َ
الَ « :ل َع َن َر ُس ُ
1631/1ــ َع ِن ْاب ِن َع َّب ٍ
ين ِم َن
الم َخ َّنثِ َ
ول اهلل ^ ُ
الت ِم َن ال ِّنس ِ
رج ِ
الر َج ِ
اء»
الم َت ِّ
الَ ،و ُ
َ
ِّ
ال بِال ِّنس ِ
ٍ
اءَ ،والم َت َشب َه ِ
الم َت َشب ِهين ِم َن الر َج ِ
روايةَ « :ل َع َن َر ُس ُ
ات ِم َن
وفي
َ
ُ ِّ
ول اهلل ^ ُ ِّ
ِّ
ِ
ِ
البخاري.
بالر َجال» .رواه ُ
ال ِّن َساء ِّ
1632/2ــ َو َع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
الَ « :ل َع َن َر ُس ُ
س
الر ُج َل َي ْلبِ ُ
ول اهلل ^ َّ
رأ َة َت ْلب ِ
ِ
ِ
الم َ
الر ُج ِل» .روا ُه أبو داود بإسناد صحيح.
الم ْر َأةَ ،و َ
ل ْب َس َة َ
َ ُ
س ل ْب َس َة َّ

غريب الحديث:

المخنثين :جمع مخ َّنث ،وهو من يتشبه بالنساء في حركاته ولباسه وكالمه.

المترجالت :جمع ُم َت َر ِّجلة ،وهي المرأة المتشبهة بالرجال في حركاتها ولباسها

وكالمها.

هداية أ
الحاديث:

 )1تحريم تشبه الرجال بالنساء ،وتشبه النساء بالرجال ،فهو من كبائر الذنوب لورود
اللعن فيه.

 )2الحديث الثاني مثال للتشبه في اللباس ،وإال فالتشبه المنهي عنه عام فيما يختص

به كل جنس ،كالحركات ،واللباس ،والكالم ،والهيئات.
«ص ْن َف ِ
ول اهلل ^ِ :
الَ :ق َ
وع ْن ُه َق َ
ال َر ُس ُ
ان ِم ْن َأ ْه ِل ال َّنا ِر َل ْم َأ َر ُه َماَ :ق ْو ٌم
1633/3ــ َ
ون بِ َها ال َّناسَ ،ونِس ٌاء َك ِ
َم َع ُه ْم ِس َي ٌ
اط َك َأ ْذن ِ
اتُ ،م ِمي َ
َاب ا ْل َب َق ِرَ ،ي ْض ِر ُب َ
ال ٌت
ات َعا ِر َي ٌ
اس َي ٌ
َ
َ
َ ِ ِ
ِ
الج َّن َةَ ،و َ
المائِ َل ِةَ ،
َمائِ َ
يح َهاَ ،وإنَّ
ال َي ِج ْد َن ِر َ
ال َي ْد ُخ ْل َن َ
ال ٌتُ ،رؤُ ُ
وس ُه َّن َكأ ْسن َمة ا ْل ُب ْخت َ
ِ
يح َها َلي َ ِ
ير ِة َك َذا َو َك َذا» .رواه مسلم.
وج ُد م ْن َمس َ
ِر َ ُ
ِ
ات» ِم ْن ُش ْك ِرهاَ .و ِق َ
يلَ :معنا ُه :ت َْس ُت ُر
معنى
«عا ِر َي ٌ
«كاس َيات» َأ ْيِ :م ْن نِ ْع َم ِة اهللَ .
ٰ
ِ ِ
ِ
ِ
يلَ :ت ْلبس َثوب ًا َر ِقيق ًا َي ِ
ض َبدَ نِ َهاْ ،
ف َب ْع َض ُه ْ
ص ُ
وتك ِش ُ
َب ْع َ
ف
إظ َهار ًا ل َج َمال َها َون َْح ِوهَ .وق َ َ ُ ْ
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ِ
«م ِمي َ
الت» ِق َ
ال ٌت»:
اع ِة اهلل
«مائِ ٌ
:ع ْن َط َ
يل َ
تعالى َ
َل ْو َن َبدَ نِ َهاَ .و َم ْع َن ٰى َ
وما َي ْل َز ُم ُه َّن ح ْف ُظ ُهُ .
ٰ
ِ
ومِ ،
ِ
ال ٍ
ين ُمتب ْختِر ٍ
اتُ ،م ِمي َ
وق َ
ت
يلَ :مائِ ٌ
الم ْذ ُم َ
َأ ْيُ :ي َع ِّل ْم َن َغ ْي َر ُه َّن ف ْع َل ُه َّن َ
الت َي ْمش َ َ َ
ِ ِ
ِ
ألكْ َت ِ
ِ
و«م ِمي َ
الم ْي َ
يلَ :مائِ َ
اف ِه َّنَ ،و ِق َ
ال ٌت»:
ال َءَ :وه َي م ْش َط ُة ا ْل َبغَ ا َياُ .
ال ٌت َي ْم َتش ْط َن الم ْش َط َة َ
ُيم ّش ْط َن َغير ُه َّن تِ ْل َك ِ
الم ْش َط َة« .رؤُ وس ُه َّن َك َأسنِم ِة ا ْلب ْخ ِ
ت» َأ ْيُ :ي َك ِّب ْرن ََها َو ُي َع ِّظ ْم َن َها
ُ ُ
َ
ْ َ ُ
َْ
بِ َل ِّ
ام ٍة َأ ْو ِع َصا َب ِة َأ ْو ن َْح ِوه.
ف ِع َم َ

هداية الحديث:

عليهن التمسك
 )1تحذير المسلمات ألاَّ َي ُك َّن أدا ًة للفتنة والسقوط ،بل الواجب
َّ
بالحجاب الشرعي ،فهو من أسباب حفظهن من شياطين اإلنس والجن.

إلى حفظ أعراض المسلمين من الفتن.
 )2دعوة الشريعة ٰ

الهوى؛ فقد تحقق ما أخبر عنه رسول اهلل
 )3إظهار دالئل نبوته ^ ،وأنه ال ينطق عن
ٰ
^ ولم يكن في زمانه.

باب النهي عن الت�شبُّه بال�شيطان والكفار
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بالش ِ
الَ :ق َ
 1634/1ــ َعن جابر رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^« :الت َْأ ُك ُلوا ِّ
مال،
الشيطان ُ
َ
فإنَّ
يأك ُل و َي ْش َر ُب بِ ِشمالِ ِه».رواه مسلم.

ول اهلل ^ َق َ
مر رضي اهلل عنهما أنَّ َر ُس َ
 1635/2ــ وعن ِ
ال« :ال ُ
أحد ُكم
يأك َل َّن ُ
ابن ُع َ
ِِ
الشيطان ُ
ويشرب بها» .رواه مسلم.
يأك ُل بِشمالِ ِه
بها ،فإنَّ َّ
ُ
يشر َب َّن َ
بِشماله ،وال َ

هداية أ
الحاديث:

 )1تحريم األكل والشرب بالشمال من غير ضرورة ،فمن أكل أو شرب بشماله فهو
مشابه للشيطان.

بي ^ ،وهو أفضل الهدي.
 )2استحباب التيامن مخالف ًة للشيطان ،واتباع ًا لهدي ال َّن ِّ
فائدة:

يشمل النهي عن التشبه بالشيطان حالة العطاء واألخذ أيض ًا ،فال يأخذ المسلم

إال بيمينه وال يعطي إال بيمينه ،ألن النبي ^ قال« :ليأكل أحدكم بيمينه  ،وليشرب

وليعط بيمينه ،فإن الشيطان يأكل بشماله ،ويشرب بشماله،
بيمينه ،وليأخذ بيمينهُ ،
ويعطي بشماله ،ويأخذ بشماله» رواه ابن ماجه.

ول اهلل ^ َق َ
 1636/3ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
ال« :إنَّ
اليهود
َ

صار ٰى ال يصبغُ ونَ ،ف َخ ُ
م».متفق عليه.
وه
ٌ
الف ُ
وال َّن َ

المراد :خضاب شعر اللحية والرأس األبيض بصفرة أو حمرة  ،وأما السواد:

تعالى.
فمنهي عنه كما سنذكره في الباب بعده ،إن شاء اهلل
ٰ

هداية الحديث:

 )1وجوب مخالفة أهل الكتاب في عاداتهم ،وأقوالهم ،وأفعالهم ،المختصة بهم.
تشبه بقوم فهو منهم» ،رواه أحمد وأبو داود.
لقوله ^َ :
«من ّ

 )2استحباب خضاب الشعر األبيض وصبغه بغير السواد.
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 294ــ باب نَهي ّ

الُ :أتِي بأبي ُقحاف َة ِ
 1637/1ــ َعن جابر رضي اهلل عنه َق َ
الصدِّ ِ
يق
والد أبي بك ٍر ِّ
َ
يوم فتحِ َّ
ولحي ُت ُه كال ُّثغَ امة َب َياض ًا ،فقال َر ُسول اهلل ^:
ورأس ُه
مك َة،
رضي اهلل عنهما َ
ُ
َ

واد» .روا ُه مسلم.
الس َ
«غي ُروا هذاْ ،
ِّ
واج َت ُنبوا َّ

غريب الحديث:

شبه به الشيب لبياضه.
الثغامة :نبت أبيض الزهر والثمرُ ،ي َّ

هداية الحديث:

 )1استحباب خضاب شعر كبير السن ،اتباع ًا للسنة النبوية ،ومخالف ًة للمشركين.

 )2تحريم الخضاب باللون األسود ،ومن الحكمة في ذلك :أن الخضاب بالسواد فيه
إظهار لخالف واقع األمر وحقيقته.

فائدة:

روى اإلمام أحمد في (مسنده )160/3 :عن محمد بن سيرين قالُ :سئل أنس
ٰ

ابن مالك عن خضاب رسول اهلل ^ ،فقال:

وعمر بعدَ ُه َخ َضبا بالح َّن ِ
َ
إنَّ
اء
اب إال يسير ًا،
رسول اهلل ^ لم يكن َش َ
َّ
َ
ولكن أبا بك ٍر ُ َ

إلى رسول اهلل ^ يوم فتح مكة يحمله،
والكتمِ  ،قال :وجاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة ٰ
حتى وضعه بين يدي رسول اهلل ^ ،فقال رسول اهلل ^ ألبي بكر« :لو أقررت
ٰ

الشيخ ــ يعني  :أبا قحافة ــ ألتيناه مكرم ًة ألبي بكر»؛ فأسلم ولحيته ورأسه كال ّثغامة

واد».
الس َ
«غيروهماَ ،
بياض ًا ،فقال رسول اهلل ^ِّ :
وج ِّن ُبوه َّ

باب النهي عن القـزع
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 295ــ ُ
و�إباحة حلقه كله للرجل دون المر أ�ة
مر رضي اهلل عنهما َق َ
ال :ن ََهى َر ُس ُ
1638/1ــ َعن ِ
ول اهلل ^ َع ِن ال َق َزعِ .متفق
ابن ُع َ
ٰ

عليه.

بعض شعر رأسه وت َ
 1639/2ــ وعنه َق َ
رأى َر ُس ُ
ُرك
لق ُ
صبي ًا قد ُح َ
الٰ :
ول اهلل ^ ّ
اه ْم َعن َ
«اح ُ
اتر ُكو ُه ك َّل ُه».
نه ُ
بع ُض ُهَ ،ف َ
ذلك ،وقالْ :
ْ
لقو ُه ُك َّل ُه ،أو ُ
ِ
ٍ
الب َخا ِري َومسلمٍ .
لى َش ْرط ُ
رواه أ ُبو داود بإسناد صحيحٍ َع ٰ

غريب الحديث:

القزع :حلق بعض الرأس وترك الباقي.

هداية أ
الحاديث:

 )1النهي عن حلق قسم من الرأس وترك اآلخر ،ومن الحكمة في ذلك أن فيه تشويه ًا
ومثل ًة للرأس ،وظلم ًا وخروج ًا عن العدل.
ُ
فنهى عن
إلى ما هو أنفع للعبد وأفضل؛
ٰ
نهى عن شيء إال وأرشد ٰ
 )2إنَّ الشرع ما ٰ
إلى حلق الشعر كله أو تركه كله.
القزع ،وأرشد ٰ

فائدة نفيسة:

تعالى ــ في كتاب (تحفة المودود في أحكام
قال الحافظ ابن القيم ــ رحمه اهلل
ٰ

المولود):

«والقزع :أن يحلق بعض رأس الصبي ويدع بعضه ،قال شيخنا :وهذا من كمال

حتى في شأن اإلنسان مع نفسه ،فنهاه أن يحلق
محبة اهلل ورسوله للعدل؛ فإنه أمر به ٰ
رأسه ويترك بعضه ،ألنه ظلم للرأس حيث تُرك بعضه كاسي ًا وبعضه عاري ًا ،ونظير هذا

«نهى
«نهى عن الجلوس بين الشمس والظل» ،فإنه ظلم لبعض بدنه ،ونظيرهٰ :
أنه ^ ٰ
أن يميش الرجل في نعل واحدة ،بل ّإما أن ينعلهما أو يحفيهما».
والقزع أربعة أنواع:
تقزع السحاب
أحدها :أن يحلق من رأسه مواضع من هاهنا وهاهنا ،مأخوذ من ّ
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وهو ّ
تقطعه.

النصارى.
ترك جوانبه ،كما يفعله شمامسة
ٰ
الثاني :أن ُيح َلق وسطه و ُي َ
الس ِف َلة.
الثالث :أن ُيح َلق جوانبه و ُي َ
ترك وسطه ،كما يفعله كثير من األوباش َّ
ؤخ َر ُه.
ترك ُم َّ
الرابع :أن ُيح َلق َّ
مقد َم ُه و ُي َ

انتهى كالمه.
وهذا كله من القزع ،واهلل أعلم».
ٰ
 1640/3ــ َو َع ْن َع ْب ِد اهلل ْب ِن َج ْع َف ٍر رضي اهلل عنهماَ :أنَّ ال َّنبِي ^ َأ ْم َه َل َ
آل َج ْع َف ٍر
َّ
ال« :ال ت َْب ُكوا َع َلى َأ ِخي َب ْعدَ ا ْل َي ْومِ»ُ ،ث َّم َق َ
تاه ْمَ ،ف َق َ
رضي اهلل عنه َث َ
ال« :ا ْد ُعوا
الث ًاُ ،ث َّم َأ ُ
ٰ
لِي َبنِي َأ ِخي» َف ِجي َء بِ َنا َكأنَّا َأف ُْر ٌخَ ،ف َق َ
الح َّ
وس َنا.
ال« :ا ْد ُعوا لِ َي َ
ال َق» َف َأ َم َر ُهَ ،ف َح َل َق ُرؤُ َ
ِ
ٍ
وم ْس ِلمٍ .
الب َخا ِر ِّي ُ
روا ُه أبو داود بإسناد صحيحٍ َع َل ٰى َش ْرط ُ

غريب الحديث:

أفرخ :جمع فرخ ،وهو ولد الطائر.

هداية الحديث:

عبر به عن إزالة الحزن العارض ،والتفاؤل بالسرور.
 )1حلق الرأس ُي َّ
 )2ال يجوز الزيادة في البكاء على الميت فوق الثالث ٍ
ليال.
ٰ
فائدة:

بي ^ رؤوسهم ،ألن أمهم شغُ لت بالمصيبة عن ترجيل شعورهم وغسل
حلق ال َّن ُّ

رؤوسهم ،فأصلح رسول اهلل ^ حالهم ،وهذا من رحمته بآله وأهله صلوات اهلل

وسالمه عليه.

علي رضي اهلل عنه َق َ
ال :ن ََهى َر ُس ُ
َحلق المرأ ُة
ول اهلل ^ أنْ ت َ
 1641/4ــ وعن ٍّ
ٰ

رأس َها().
َ

هداية الحديث:

 )1النهي عن حلق شعر المرأة ،صغير ًة كانت أم كبير ًة إال لحاجة.

قص المرأة شعرها بما يشبه شعر الرجال ُيعتبر من التشبه المنهي عنه.
 )2إن ّ
() الحديث رواه الترمذي والنسائي وإسناده ضعيف.

باب حترمي و�صل ال�شعر والو�شم والو�رش
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 296ــ باب تحريم و�صل ال�شَّ ْعر والو�شم
وال َو�شر وهو تحديد أ
ال�سنان

َ
الى﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
َقال اهلل ت ََع ٰ
ﮥﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ اآلية [النساء 117 :ــ .]119

هداية آ
اليات:

 )1إن تغيير خلق اهلل  من ُم ِ
ض ّ
الت الشيطان لإلنسان .

 )2الشيء المحرم في تغيير خلق اهلل ما كان في غير المأذون به شرع ًا ،مما هو طاعة

للشيطانّ ،أما المأذون فيه ،كنتف اإلبط ،وقص الشعر ،والشارب ،ونحوه فإنه

مشروع.

 1642/1ــ َو َع ْن َأسما َء رضي اهلل عنها َأنَّ امر َأ ًة َس َأ َل ِ
ت ال َّنبِ َّي ^ َ ،ف َقا َل ْت:
ْ َ
َْ
ص ُل ِف ِ
رق َش ْعر َهاَ ،وإنِّي زَ َّو ْج ُت َهاَ ،أ َف َأ ِ
َيا َر ُس َ
ول اهلل ،إنَّ ْاب َنتِي َأصا َب ْت َها ا ْل َح ْص َب ُةَ ،ف َت َم َ
يه ؟
ُ
هلل ا ْل َو ِ
الَ « :ل َع َن ا ُ
َف َق َ
متفق عليه.
وصو َل َة»ٌ .
الم ُ
اص َل َة َو َ
ٍ
المس َتو ِ
ِ
ص َل َة».
وفي رواية« :ا ْل َواص َل َةَ ،و ُ ْ ْ
َقو ُلهاَ « :ف َتمر َق» هو بالر ِ
اص َل ُة :ا َّلتي ت ِ
ومعناه :ا ْن َتثَر َوس َق َطَ .وا ْل َو ِ
َص ُل َش ْع َر َها،
اءَ ،
ْ
َ
َّ
َ َّ
المس َتو ِ
أو َش ْع َر غيرها َ
ص َل ُة» :ا َّلتي
بش ْع ٍر َ
الم ْو ُصو َل ُة» :ا َّلتي ُي َ
وص ُل َش ْع ُر َهاَ .
آخ َرَ .
«و َ
«و ُ ْ ْ
ت َْس َأ ُل َم ْن َي ْف َع ُل ذلِ َك َلها.
متفق ِ
عليه.
َو َع ْن َعائِ َش َة رضي اهلل عنها ن َْح ُو ُهٌ ،
ِ
ِ
الر ْح ِ
ام َح َّج
مع ُم َعا ِو َي َة رضي اهلل عنه َع َ
من َأن ُّه َس َ
1643/2ــ َو َع ْن ُح َم ْيد ْب ِن َع ْبد َّ
َت في ي ِد َح ِ
َع َلى ِ
رس ٍّ ٍيَ ،ف َق َ
الم ِدي َن ِةَ ،أ ْي َن
او َل ُق َّص ًة ِم ْن َش ْع ٍر َكان ْ
الم ْن َب ِرَ ،و َت َن َ
َ
الَ :يا َأ ْه َل َ
ٰ
ُع َلماؤُ ُكم؟! س ِمع ُت ال َّنبِي ^ ي ْن َهى َع ْن ِم ْث ِل ِ
هذ ِهَ ،و َي ُق ُ
إس َرائِ َ
يل
َ
َ ْ
ول« :إن ََّما َه َل َك ْت َب ُنو ْ
ْ
َ ٰ
َّ
ين ات َ
متفق عليه.
اؤه ْم»ٌ .
َّخذ هذه نِ َس ُ
ِح َ

978

باب حترمي و�صل ال�شعر والو�شم والو�رش

غريب الحديث:

ُق ّصة :خصلة من الشعر.

حرسي :غالم األمير كالشرطي.

هداية أ
الحاديث:

يسمى (الباروكة) ،فهذا الفعل من الكبائر،
 )1تحريم وصل الشعر ،ومن ذلك ما
ٰ
وهن يرتكبن كبائر الذنوب؟!
لورود اللعن عليه ،فأين الرجال من نسائهم َّ

الحذر من سلوك
فالحذر
 )2إن وصل الشعر من أعمال اليهود المغضوب عليهم،
َ
َ
طريقهم ،والتشبه بأفعالهم« ،فمن تشبه بقوم فهو منهم».

 1644/3ــ َو َعن اب ِن ُع َمر رضي اهلل عنه َ
ول اهلل ^ َل َع َن ا ْل َو ِ
«أنَّ َر ُس َ
اص َل َة
ْ
َ
متفق ِ
اشم َة َوالمس َت ِ
ِ
المس َتو ِ
عليه.
وش َم َة»ٌ .
ص َل َةَ ،وا ْل َو َ
َو ُ ْ ْ
ُ ْ
ِ
 1645/4ــ َو َع ِن اب ِن َمسع ٍ
اشم ِ
الَ « :ل َع َن ا ُ
ود رضي اهلل عنه َق َ
ات
ْ ُ
هلل ا ْل َو َ
ْ
ات لِ ْل ُحس ِن ،المغَ ير ِ
اتَ ،والم َت َف ِّل َج ِ
اتَ ،والم َت َنم َص ِ
َوالمس َتو ِشم ِ
ات َخ ْل َق اهلل» َف َقا َل ْت
ُ ْ ْ َ
ُ ِّ
ُ
ُ ِّ َ
ْ
الَ :و َمالي َ
َل ُه ْام َر َأةٌ في ذلِ َكَ ،ف َق َ
ال َأ ْل َع ُن َم ْن َل َع َن َر ُس ُ
ول اهلل ^ َو ُه َو في ِك َت ِ
اب اهلل؟!

َق َ
ال اهلل ت ََعا َل ٰى﴿ :ﮠ ﮡ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾ [الحشر .]7 :م َّتفق عليه.
ض َق ِلي ً
اعدَ َب ْع ُض َها ِم ْن َب ْع ٍ
الَ ،وت َُح ِّس ُن َها،
«الم َت َف ِّل َج ُة» :هي ا َّلتي ت َْب ُر ُد ِم ْن َأ ْس َنانِ َها لِ َي َتب َ
ُ
َو ُهو ا ْلو ْشرَ ،وال َن ِ
ِ ِ
ام َص ُةِ :هي ا َّلتي ت َْأ ُخ ُذ ِم ْن َش َع ِر َح ِ
اج ِ
ير َح َسن ًا،
َ َ
ب َغ ْي ِر َهاَ ،وتُر ِّق ُق ُه ل َيص َ
َ
الم َت َن ِّم َص ُة :ا َّلتي ت َْأ ُم ُر َم ْن َي ْف َع ُل بِ َها ذلِ َك.
َو ُ

هداية أ
الحاديث:

 )1تحريم الوصل والوشم والنمص والتفليج ،وبيان أن الفاعل والمفعول به كالهما
ملعون.

 )2اإلعالم بأن حجية السنة ثابتة بالكتاب ،ولذلك استدل ابن مسعود رضي اهلل عنه
تعالى﴿ :ﮠ ﮡ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾.
على حجيتها بقوله
ٰ
ٰ

باب النهي عن نتف ال�شيب
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ال�شيب من اللحية والر أ��س
 297ــ باب النهي َعن نتف ْ
وغيرهما وعن نتف أ
المرد �شعر لحيته عند أ�ول طلوعه
بي
 1646/1ــ َعن عمرو بن شعيبَ ،عن أبيهَ ،عن جده رضي اهلل عنه َع ِن ال َّن ِّ
ِ
^ َق َ
القيامة».حديث حسن رواه أبو داود
يوم
ال« :ال َت ْن ُتفوا َّ
المسلمِ َ
الش َ
يب ،فإنَّه ُ
نور ُ
والترمذي والنسائي ،قال الترمذي :هو حديث حسن.

هداية الحديث:

 )1النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما ،ألن الشيب يشهد للعبد يوم
القيامة.

 )2الشيب نور للمؤمن في اآلخرة ،ووقار وهيبة في الدنيا.
 1647/2ــ وعن عائش َة رضي اهلل عنها قالتَ :ق َ
ال َر ُس ُ
َ
عمل
ول اهلل ^« :من

عم ً
رد».روا ُه مسلم.
فه َو ٌّ
أمرنا ُ
ال َ
ليس عليه ُ

هداية الحديث:

على خالف ُس ّنة رسول اهلل
 )1المحدَ ثات في الدين كلها من البدع ،وهي كل عمل ٰ
^ ،أو سنة خلفائه المهديين الراشدين.

بس َّنتِه ،وعدم
 )2من دالئل فقه العبد
ُ
بي ^ ،والتمسك ُ
على تتبع هدي ال َّن ِّ
الحرص ٰ
مخالفة أمره ،ألن أفضل الهدي هدي محمد ^.

تنبيـه:

بي ^ أم َته عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما ،ويدخل في
قد ن َْه ٰى ال َّن ُّ

بمن أكرمه
ذلك النهي :تحريم نتف اللحية عند أول ظهورها ولو لم تكتمل ،فكيف َ

إلى حلقها؟! أليس هذا العمل
تعالى
اهلل
ّ
وجمله وأكمل رجولته بلحية كامل ًة ،فيعمد ٰ
ٰ
يدخل تحت قوله ^« :من عمل عم ً
ال ليس عليه أمرنا فهو رد»؟! فما أحسن صنيع
تعالى ــ حيث أورد حديث عائشة رضي اهلل عنها تحت
المصنف النووي ــ رحمه اهلل
ٰ

بي ^.
ترجمة الباب؛ ّ
على أن نتف الشيب واللحية أو حلقها خالف هدي ال َّن ِّ
لينبه ٰ
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 298ــ باب كراهة اال�ستنجاء باليمين
وم�س الفرج باليمين من غير عذر
ّ

ال« :إ َذا َ
بي ^ َق َ
أحد ُك ْم فال
بال ُ
 1648/1ــ َعن أبي قتاد َة رضي اهلل عنه َع ِن ال َّن ِّ
ِ
ِِ
».متفق عليه.
اإلناء
س في
ُ
ٌ
يأخذنَّ َذ َك َر ُه بِيمينه ،وال َي ْس َت ْنجِ بِيمينه ،وال َي َت َن َّف ْ
وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة.

هداية الحديث:

التبول ،وعن
 )1النهي عن إزالة النجس باليمين ،وعن مس الفرج باليمين أثناء ّ
التنفس في اإلناء أثناء الشرب.
على كل ما يحفظ صحة
 )2بيان عظمة هذا الشرع في آدابه وإرشاداته؛ حين حث ٰ
ونهى عن كل ما يضره في ذلك.
العبد في بدنه وقلبه،
ٰ
ِ
ِ
والض َر ْر
			
ــر
والنتفاء َّ
الش ِّر عنهم َّ
فالدِّ ُ
ين جاء لسعادة َ
الب َش ْ
ُّ
ُّ
ـــه
			
ــر َع ْه
فكــل أمــ ٍر ٍ
ــرنا قــد َمـ َن َـع ُ
نافع قد َش َ
وكـل ما َي ُض ُّ

باب كراهة امل�شي يف نعل واحدة
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 299ــ باب كراهة الم�شي في نعل واحدة أ�و ُخ ّف واحد لغير عذر ،
وكراهة لب�س النعل والخف قائم ًا لغير عذر
ول اهلل ^ َق َ
 1649/1ــ َعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
ال« :ال َي ْم ِ
أحد ُكم
ش ُ
ِ
ٍ ِ
في ٍ
خلع ُهما جميع ًا».
نعل واحدة ،ل َينع ْل ُهما جميع ًا ،أو ل َي ْ
متفق عليه.
وفي رواية« :أو ُلي ْح ِفهما جميع ًا»ٌ .
سمعت َر ُس َ
 1650/2ــ وعنه َق َ
ول اهلل ^ يقولَ :
أح ِد ُك ْم،
ال:
ُ
«إذا ان َق َط َع ِش ْس ُع ن َْع ِل َ
فال ِ
يصلح َها».رواه مسلم.
األخرى َح َّت ٰى
يمش في
ٰ
َ

غريب الحديث:

		
لينع ْلهما :ليلبسهما.

ِّ
الش ْسع :أحد سيور النعل ُيدخل بين اإلصبعين.

هداية أ
الحاديث:

واألخرى حافية ،ألن ذلك من الظلم بين
وإحدى الرجلين في نعل
 )1النهي عن المشي
ٰ
ٰ
الجوارح ،والواجب العدل وإعطاء كل ذي حق حقه ،ولئال ُيعاب فاعل ذلك.

 )2االحتفاء ــ وهو المشي حافي ًا ــ أحيان ًا ،دون قصد الشهرة ،من هدي السنة ،ألن
نهى عن كثرة الترفُّه ،وكان يأمر باالحتفاء أحيان ًا.
بي ^ ٰ
ال َّن َّ
َ
نهى أنْ َي ْن َ
الر ُج ُل قائم ًا.
تعل َّ
1651/3ــ وعن جابر رضي اهلل عنه أنَّ َر ُسول اهلل ^ ٰ
ٍ
بإسناد حسن.
روا ُه أبو داود

هداية الحديث:

 )1كراهية االنتعال قائم ًا خشية األذية بالوقوع.

على أحسن حال وأجمل صورة.
 )2اهتمام اإلسالم باآلداب العامة ،ليبدو المسلم ٰ

تنبيـه:
الر ْجل ،خشية
إلى معالجة إلدخالها في ِّ
النهي الوارد خاص بالنعال التي تحتاج ٰ
يخشى معها األذية،
إلى معالجة ،وال
ٰ
السقوط أثناء لبسها ،وأما النعل التي ال تحتاج ٰ
فإنه البأس أن يلبسها وهو قائم ،فال تدخل في النهي.
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باب النهي عن ترك النار يف البيت عند النوم

 300ــ باب النهي َعن ترك ال ّنار في البيت عند النوم ونحوه،
�سواء كانت في �سراج أ�و غيره
الَ « :
1652/1ــ َع ِن ْاب ِن ُع َم َر رضي اهلل عنهما َع ِن ال َّنبِ ِّي ^ َق َ
ار في
ال َت ْت ُر ُكوا ال َّن َ
ين َت َن ُام َ
متفق عليه.
ون»ٌ .
ُب ُيوتِ ُك ْم ِح َ
وسى َ
األ ْش َع ِر ِّي رضي اهلل عنه َق َ
الم ِدي َن ِة
الْ :
اح َت َر َق َب ْي ٌت بِ َ
1653/2ــ َو َع ْن أبي ُم َ ٰ
ول اهلل ^ بِ َش ْأنِ ِه ْم َق َ
َعلى َأ ْه ِل ِه ِم َن ال َّل ْي ِلَ ،ف َل َّما ُحدِّ َث َر ُس ُ
ار َع ُد ٌّو َل ُك ْم،
ال« :إنَّ هذه ال َّن َ
ٰ
َف َ
وها»ُ .م َّت َف ٌق َع َل ْي ِه.
إذا نِ ْم ُت ْم َف َأ ْط ِف ُئ َ
1654/3ــ َو َع ْن َجابِ ٍر رضي اهلل عنه َع ْن َر ُس ِ
ول اهلل ^ َق َ
الَ :
«غ ُّطوا اإلنَا َءَ ،و َأ ْو ِك ُئوا

الس َقا َءَ ،و َأغْ ِل ُقوا ا ْلب َ َ ِ
ال َي ِح ُّل ِس َقا ًءَ ،و َ
ان َ
الش ْي َط َ
ال َي ْف َت ُح َباب ًا،
اجَ ،فإنَّ َّ
الس َر َ
ابَ ،وأ ْطف ُئوا ِّ
ِّ
َ
ِِ
َو َ
ال َي ْك ِش ُ
ف إنَا ًءَ ،فإنْ َل ْم َي ِج ْد َأ َح ُد ُك ْم إلاَّ َأنْ َي ْع ُر َ
اس َم اهلل
لى إنَائه ُعود ًاَ ،و َي ْذ ُك َر ْ
ض َع ٰ
الفوي ِس َق َة ت َْض ِر ُم َعلى َأ ْه ِل البي ِ
ت َب ْي َت ُه ْم» .روا ُه مسلم.
َف ْل َي ْف َع ْلَ ،فإنَّ ُ َ ْ
َْ
ٰ
ُ
«الف َو ْي ِس َق ُة» :ال َف َأ َرةَُ ،و«ت َْض ِر ُم» :ت ُْح ِر ُق.

غريب الحديث:

		
أوكئوا :اربطوا.

هداية أ
الحاديث:

السقاء :ظرف من الجلد يوضع فيه الماء.

 )1النهي عن ترك مواقد النار في البيوت عند النوم خشية االحتراق.

 )2استحباب تغطية أوعية الطعام وسد خزانات المياه ،صون ًا لها من نزول البالء أو
اآلفات كالحشرات واألوساخ واألوبئة.

 )3استحباب إغالق األبواب عند النوم.

 )4إن مالزمة األذكار الشرعية من أسباب حفظ العبد ،وحمايته من مكائد الشياطين.
فائـدة:

تبقى في الليل ــ
ال بأس ببقاء المصابيح الكهربائية ــ ذات األنوار الخافتة ،والتي ٰ

ُمضاءة ،ألن علة النهي وهي اإلحراق غير موجودة فيها ،واهلل أعلم.
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 301ــ باب النهي َعن التكلف
وهو فعلُ وقول َما ال م�صلحة فيه بم�شقة
َق َ
تعالى ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾ [ص.]86 :
ال اهلل
ٰ
ال :نُهينا َع ِن ال َّتك ُّل ِ
مر رضي اهلل عنه َق َ
ف .روا ُه البخاري.
 1655/1ــ وعن ُع َ

هداية الحديث:

سواء كان
 )1النهي عن كثرة السؤال فيما ال نفع فيه ،وعن تك ّلف المرء ما ال يعنيه،
ٌ
ذلك في األمور الدينية أم الدنيوية.

على العبد أال يشغل نفسه بقول أو عمل ال فائدة فيه ،فذلك من التك ُّلف
ٰ )2
المذموم.
1656/2ــ وعن مسروق َق َ
ال :دخلنا َع َل ٰى عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه ،فقال:
يقل :ا ُ
يقل به ،ومن لم يعلم َف ْل ْ
علم شيئ ًا َف ْل ْ
أعلم ،فإنَّ من العلم أن
يا ُّأيها ال َّن ُ
اس من َ
هلل ُ

تعلم :ا ُ
أعلمَ .ق َ
لنبيه ^ ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ال اهلل
هلل ُ
تقول لما ال ُ
تعالى ِّ
ٰ
ﭦ ﭧ ﴾ .روا ُه البخاري.

هداية الحديث:

 )1اإلعالم بالنهي البالغ عن التكلف في المسائل ،والقول فيها بغير علم.
 )2إن شطر العلم قول من ال يعلم« :اهلل أعلم».
فائدة:

تعالى ــ:
قال العلاَّ مة ابن سعدي ــ رحمه اهلل
ٰ

«في تو ّقف العبد عما ال يعلم فوائد كثيرة ،منها:
ــ أن هذا هو الواجب عليه.

ــ وأنه إذا تو ّقف وقال :اهلل أعلم ،فما أسرع ما يأتيه علم ذلك.
ــ وأنه إذا تو ّقف فيما ال يعرف كان دلي ً
على ثقته وأمانته وإتقانه فيما يجزم به من
ال ٰ

(الفتاوى السعدية).
المسائل ،واهلل أعلم».
ٰ
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و�شق الجيب ونتف
 302ــ باب تحريم النياحة َعلَى الم ّيت ولطم الخد ِّ
ال�شعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور
الَ :ق َ
اب رضي اهلل عنه َق َ
الخ َّط ِ
 1657/1ــ َع ْن ُع َم َر ْب ِن َ
«الم ِّي ُت
ال ال َّنبِ ُّي ^َ :
ِ
ِ
يح َع َل ْي ِه».
ُي َع َّذ ُب في َق ْب ِره بِ َما ن َ
روايةِ َ :
ٍ
متفق َع َل ْي ِه.
َوفي
يح َع َل ْي ِه»ٌ .
«ما ن َ

غريب الحديث:

على سبيل
على الميت مع ارتفاع الصوت ،وذكر أوصاف الميت ٰ
النياحة :البكاء ٰ
االفتخار.

هداية الحديث:

على الميت ألنها تنافي الصبر.
 )1تحريم النياحة ٰ

على قدر اهلل  ،والواجب التسليم ألقدار اهلل
 )2النياحة فيها نوع اعتراض
ٰ
المؤلمة.
تنبيـه:

أوصى أهله بذلك ،أو من
على من كان النوح طريقته ،أو من
ٰ
ُينزل هذا الحديث ٰ

على العبد أن يوصي أهله بالتزام هدي السنة عند
أهمل نهي أهله عن النياحة ،فواجب ٰ
إلى مجانبة ما نهت عنه الشريعة في أحكام الموت؛ ألنه بذلك يكون
وفاته ،ويرشدهم ٰ
قد أبرأ ذمته ،وب ّلغ أهله ،ونجا من الوعيد ،واهلل أعلم.
 1658/2ــ َو َع ِن اب ِن َمسع ٍ
الَ :ق َ
ود رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
س ِم َّنا َم ْن
ْ ْ ُ
ول اهلل ^َ « :ل ْي َ
الج ِ
ضر َب ُ
متفق َع َل ْي ِه.
اه ِل َّي ِة»ٌ .
الخ ُد َ
الج ُي َ
وبَ ،و َد َعا بِدَ ْع َو ٰى َ
ودَ ،و َش َّق ُ
َ

هداية الحديث:

دعوى الجاهلية في النياحة والندب ونحوهما ،ألنها ليست من سيما
 )1تحريم
ٰ
المسلمين.

 )2بيان فضل الصبر واالحتساب عند المصائب ،وإظهار الرضا بقضاء اهلل وقدره.
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وس ٰىَ ،فغُ ِش َي َع َل ْي ِهَ ،و َر ْأ ُس ُه في ِح ْج ِر
1659/3ــ َو َع ْن أبي ُب ْر َد َة قالَ :و ِج َع َأ ُبو ُم َ
ْامر َأ ٍة ِم ْن َأ ْه ِل ِهَ ،ف َأقْب َل ْت ت ِ
اق َق َ
يح بِ َرن ٍَّةَ ،ف َل ْم َي ْس َت ِط ْع َأنْ َي ُر َّد َع َل ْي َها َش ْيئ ًاَ ،ف َل َّما َأ َف َ
الَ :أنا
َص ُ
َ
َ
ول اهلل ^ ب ِر ٌ ِ
ول اهلل ^ ،إنَّ َر ُس َ
يء ِم َّم ْن َب ِرئ ِم ْن ُه َر ُس ُ
الحالِ َق ِة،
الصالِ َق ِةَ ،و َ
َب ِر ٌ
َ
يء م َن َّ
فق عليه.
َّ
والشا َّق ِة ،م َّت ٌ
ِ
َ ِ
اح ِة وال َّن ْد ِ
أس َها
ب.
«الصالِ َق ُة» :ا َّلتي ت َْر َف ُع َص ْوت ََها بِال ِّن َي َ
َّ
«والحال َق ُة» :التي ت َْحل ُق َر َ
ِ
الم ِ
«والشا َّق ُة» :ا َّلتي ت َُش ُّق َث ْو َب َها.
ص َيب ِة.
َّ
ع ْندَ ُ

غريب الحديث:

ِحجر :حضن.

صوت من البكاء فيه ترجيع وتحزين.
الرنّة:
ٌ

هداية الحديث:

 )1إنَّ النياحة ،وحلق شعر الرأس ،وشق الجيوب عند نزول المصائب؛ من المنكر
الذي يجب إنكاره ،لبراءة رسول اهلل ^ من فاعله.

بس ّنة رسول اهلل ^ ،كفعل الصحابة رضي الله عنهم.
على العبد االقتداء ُ
ٰ )2
الَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
الم ِغير َة ْب ِن ُش ْعب َة رضي اهلل عنه َق َ
ول اهلل ^
1660/4ــ َو َع ِن ُ
ِ
ولِ َ :
ِ
َي ُق ُ
متفق عليه.
ام ِة»ٌ .
يح َع َل ْي ِه َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
يح َع َل ْيه َفإن َُّه ُي َع َّذ ُب بِ َما ن َ
«م ْن ن َ

هداية الحديث:

على الميت ،ألن ذلك سبب للعذاب يوم القيامة.
 )1تحريم النياحة ٰ

 )2إنَّ الميت َّ
يعذب في قبره ويوم القيامة بما نيح عليه إذا كان سبب ًا في النياحة.
 1661/5ــ َو َع ْن ُأ ِّم َع ِطي َة نُسيب َة ــ بِ َضم ال ُّن ِ
ون َو َف ْت ِح َها ــ رضي اهلل عنها َقا َل ْتَ :أ َخ َذ
ِّ
ّ َ ْ
ِ
الب ْي َع ِة أنْ َ
َع َل ْي َنا َر ُس ُ
عليه.
وح .م َّت ٌ
ال َن ُن َ
ول اهلل ^ ع ْندَ َ
فق ْ

هداية الحديث:

على المسلم أن يخلعها عندما يدخل
 )1النياحة من أخالق الجاهلية التي ينبغي ٰ
حمى الشريعة وهديها.
ٰ
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 )2بيان صفة مبايعة رسول اهلل ^ ال ِّنسا َء ،فقد اشترط عليهن ترك عادات الجاهلية.
1662/6ــ َو َع ِن ال ُّنع َم ِ
ان ْب ِن َب ِشي ٍر رضي اهلل عنهما َق َ
الُ :أغْ ِم َي َع َل ٰى َع ْب ِد اهلل ْب ِن
ْ
اح َة رضي اهلل عنهَ ،ف َج َع َل ْت ُأ ْخ ُت ُه ت َْب ِكيَ ،وت َُق ُ
اج َبال ُهَ ،و َاك َذاَ ،و َاك َذا؛ ت َُعدِّ ُد
ولَ :و َ
َر َو َ
ِ
اقَ :ما ُق ْل ِ
َع َل ْي ِهَ .ف َق َ
ين َأ َف َ
ت َش ْيئ ًا إلاَّ ِق َ
الب َخا ِر ّي.
يل لِيَ :أن َ
ال ِح َ
ْت َكذل َك؟ َر َوا ُه ُ

هداية الحديث:

على الميت ،ألنه يؤذي الميت.
 )1تحريم الندب ٰ

سواء من ِق َبل نفسه أو من ِق َبل غيره.
 )2تحريم ادعاء صفات ليست في المرء،
ٌ

اش َ
1663/7ــ َو َع ِن ْاب ِن ُع َم َر رضي اهلل عنهما َق َ
الْ :
اد َة رضي اهلل
تك ٰى َس ْع ُد ْب ُن ُع َب َ
ِ
من ب ِن َعو ٍ
عنه َش ْك َو ٰىَ ،فأتَا ُه َر ُس ُ
ف َو َس ْع ِد ْب ِن َأبِي
ول اهلل ^ َي ُع ُ
الر ْح ِ ْ
ْ
ود ُه َم َع َع ْبد َّ
ود رضي اهلل عنهمَ ،ف َلما َد َخ َل َع َلي ِهَ ،و َجدَ ُه في َغ ْش ِ
اص َو َعب ِد اهلل ب ِن َمسع ٍ
ية َف َق َ
َو َّق ٍ
ال:
ْ ُ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
قضى؟» َقا ُلواَ :
ال َيا َر ُس َ
ول اهلل؛ َف َب َكى َر ُس ُ
ول اهلل ^َ ،ف َلما َر َأ ٰى ا ْل َق ْو ُم ُب َكا َء ال َّنبِ ِّي
ٰ
«أ َ ٰ
الَ :
ون؟ إنَّ ا َ
ال ُي َع ِّذ ُب بِدَ ْم ِع ا ْل َع ْي ِنَ ،و َ
هلل َ
«أ َ
^ َ
بك ْواَ ،ق َ
ال بِ ُح ْز ِن ا ْل َق ْل ِ
ال ت َْس َم ُع َ
ب ،و َل ِك ْن
ُي َع ِّذ ُب بِ َ
فق ع َليه.
ار إ َل ٰى لِ َسانِه ــ َأ ْو َي ْر َح ُم» .م َّت ٌ
هذا ــ َو َأ َش َ

غريب الحديث:

غشية :حال إغماء وغشيان.

أقضى؟ :أي أمات؟
ٰ

هداية الحديث:

على الميت ،والبكاء دون نياحة ،فهذا من رحمة العباد بعضهم
 )1جواز الحزن ٰ
ببعض.

 )2التسخط باللسان والنياحة من أسباب العذاب يوم القيامة.
1664/8ــ َو َع ْن َأبِي َمالِ ٍ
الَ :ق َ
األش َع ِر ِّي رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ك ْ
ول اهلل ^:
ال ِم ْن َق ِطر ٍ
ام ِةَ ،و َع َل ْي َها ِس ْر َب ٌ
ان َو ِد ْر ٌع ِم ْن
«ال َّنائِ َح ُة َإذا َل ْم َت ُت ْب َق ْب َل َم ْوتِ َها ُت َق ُام َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
َ
َج َر ٍ
ب» .روا ُه مسلم.

باب حترمي النياحة على امليت

987

غريب الحديث:

سربال :قميص.
على إشعال النار.
قطران :سائل أسود منتن يساعد ٰ
على الصدر.
درع :ما يلبس ٰ
جرب :داء يصيب الجلد ويترك فيه ندب.
1665/9ــ َو َع ْن َأ ِسي ِد ب ِن َأبِي َأ ِسي ٍد ال َّتابِ ِعي َع ِن امر َأ ٍة ِم َن المبايِ َع ِ
ات َقا َل ْتَ :ك َ
ان
ْ ْ
َُ
َْ
ْ
ِّ
صي ُه ِف ِ
ِ
ول اهلل ^ في المعر ِ
وف ا َّل ِذي َأ َخ َذ َع َلي َنا َأنْ َ ِ
يهَ :أنْ َ
يما َأ َخ َذ َع َل ْي َنا َر ُس ُ
ال
ف َ
ال ن َْع َ
َ ُْ
ْ
ال ن َُش َّق َج ْيب ًاَ ،و َأنْ َ
الَ ،و َ
ش َو ْجه ًاَ ،و َ
ال ن َْد ُع َو َو ْي ً
ن َْخ ِم َ
ال َن ْنث َُر َش ْعر ًا.
ر َوا ُه َأبو َد ُاود بإس َن ٍ
اد َح َس ٍن.
ُ
َ
ْ

غريب الحديث:

نخمش :نجرح.

على الصدر ليستره.
جيب ًا :ما يكون ٰ
ننثر شعر ًا :ننفش ونمزق الشعر.

هداية الحديث:

 )1تحريم الخمش ،والندب ،ونثر الشعر ،عند المصائب ،ألنها من أعمال الجاهلية
التي حرمتها الشريعة.

على ترك المحرمات مطلق ًا،
 )2صفة البيعة الواقعة زمن النبوة :بايع أهل اإليمان ٰ
إلى ذلك سبي ً
ال.
وعلى فعل الطاعات ما أمكنهم ٰ
ٰ
ِ
«ما م ْن َمي ٍ
ول اهلل ^ َق َ
وسى رضي اهلل عنهَ ،أنَّ َر ُس َ
َِ
ت
الَ :
ِّ
 1666/10ــ َو َع ْن أبي ُم َ ٰ
وم ب ِ
أو ن َْح َو ذلِ َك ،إال ُو ِّك َل بِ ِه َم َل َك ِ
اكي ِه ْمَ ،ف َي ُق ُ
ان
َي ُم ُ
ولَ :
اس ِّيدَ ا ُهَ ،
وتَ ،ف َي ُق ُ َ
واج َبال ُهَ ،و َ
َي ْل َهزانِ ِهَ :
أهك َذا ُك ْن َت؟!»َ .روا ُه ال ّت ْر ِم ِذي و َق َ
الَ :ح ِديث َح َس ٌن.
الصد ِر.
الدف ُْع بِ ُج ْم ِع ا ْل َي ِد في
هز»َّ :
ْ
«ال َّل ُ

هداية الحديث:

على الميت ووصفه بما ليس فيه.
 )1تحريم الندب ٰ
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باب حترمي النياحة على امليت

عدم النياحة عليه.
 )2زجر المالئكة للميت إذا لم يكن
أوصى حال حياته َ
ٰ

ول اهلل ^« :ا ْث َن َت ِ
الَ :ق َ
1667/11ــ َو َع ْن أبِي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ان في
اح ُة َعلى المي ِ
الط ْع ُن في ال َّن َس ِ
اس ُه َما بِ ِهم ُك ْف ٌرَّ :
ال َّن ِ
ت» .روا ُه مسلم.
بَ ،وال ِّن َي َ
ٰ َ ِّ

هداية الحديث:

على الميت ،ألنها من أعمال الكفر وأخالق الجاهلية.
 )1النهي عن النياحة ٰ
 )2ال يلزم من كون العمل من شعب الكفر أن يكون فاعله كافر ًا.
فائدة:

الخالصة من األحاديث:

إن البكاء الذي يأتي بمجرد الطبيعة البأس به ،وأما النوح ،والندب ،ولطم الخد،

منهي عنه ،وهو مما تبرأ
وشق الثوب ،ونتف الشعر أو حلقه أو نفشه؛ فكل هذا حرام
ٌّ

بي ^ ،والميت َّ
يعذب بهذا النوح إذا لم ين َه عنه في حياته ،ويوصي أهله بتركه
منه ال َّن ُّ
والتحذير منه.

واملنجمني
باب النهي عن �إتيان ّ
الكهان ّ
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والمنجمين وال ُع َّراف و أ��صحاب الرمل
 303ــ باب النهي َعن �إتيان الك ّهان
ّ
والطوارق بالح�صى وبال�شعير ونحو ذلك
أناس َع ِن ا ْل ُك َّه ِ
1668/1ــ َع ْن َعائِ َش َة رضي اهلل عنها َقا َل ْتَ :س َأ َل َر ُس َ
ان،
ول اهلل ^ ٌ
ول اهلل ،إن َُّهم ي َحدِّ ُثونَا َأحيان ًا بِ َش ٍ
الَ « :ليسوا بِ َش ٍ
يء» َف َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
يءَ ،ف َي ُك ُ
ون َح ّق ًا؟
ْ ُ
ْ َ
َف َق َ ْ ُ
َف َق َ
ال َر ُس ُ
الح ِّق َي ْخ َط ُف َها ا ْل ِج ِّن ُّيَ ،ف َي ُق ُّر َها في ُأ ُذ ِن َولِ ِّي ِه،
ول اهلل ^« :تِ ْل َك ا ْل َك ِل َم ُة ِم َن َ
َف َي ْخ ِل ُط َ
علي ِه.
ون َم َع َها ما َئ َة َك ْذ َب ٍة»ُ .م ٌ
تفق ْ
ِ
ٍ
ِ
رس َ
ول اهلل ^ َي ُق ُ
ول:
للب َخا ِر ِّي َع ْن عائ َش َة رضي اهلل عنها َّأنها َسم َع ْت ُ
وفي ِروا َية ُ
ضي في السم ِ
َ
الئِ َك َة َت ْن ِز ُل في َ ِ
ِ
الم َ
اء،
الس َح ُ
َّ َ
«إنَّ َ
الع َنان ــ وهو َّ
اب ــ َف َت ْذ ُك ُر األ ْم َر ُق َ
وح ِ
ان السمعَ ،فيسمع ُهَ ،في ِ
يه إلى ا ْل ُك َّه ِ
انَ ،ف َي ْك ِذ ُب َ
ون َم َعها ما َئ َة َك ْذ َب ٍة ِم ْن
َف َي ْس َت ِر ُق َّ
الش ْي َط ُ َّ ْ َ َ ْ َ ُ ُ
ٰ
ِع ْن ِد َأن ُْف ِس ِه ْم».
ِ
ِ
«وا ْل َع َن ُ
ان» بفتح
الياء ،وضم القاف
َق ْو ُل ُهَ « :ف َي ُق ّرها» هو بفتحِ
والراء :أيُ :ي ْل ِق َ
يهاَ .
العين.

هداية الحديث:

فصدقه بما يقول ،فقد كفر بما
عراف ًا،
ّ
أتى كاهن ًا أو ّ
 )1تحريم إتيان الكهان ،وأن «من ٰ
ُ
على محمد ^ » كما جاء في الحديث الصحيح.
أنزل ٰ
 )2إن الكهان لو صدقوا بكلمة فإنهم يكذبون معها مائة كذبة ،فهم َّ
كذابون بخبر
الصادق المصدوقَ ،ف ِل َم ُيقبِ ُل عليهم كثير من الخلق؟!.

وع ْن َص ِفي َة بِ ْن ِ
ت أبي ُع َب ْي ٍد َع ْن َب ْع ِ
ض َأ ْز َواجِ ال َّنبِ ِّي ^ َورضي اهلل عنها
 1669/2ــ َ
َّ
َع ِن ال َّنبِ ِّي ^ َق َ
ين
«م ْن َأت َٰى َع َّراف ًا َف َسأ َل ُه َع ْن َش ْي ٍءَ ،ف َص َّد َق ُهَ ،ل ْم ُتق َْب ْل َل ُه صالةٌ َأ ْر َب ِع َ
الَ :
َي ْوم ًا»َ .روا ُه ُم ْس ِلم.

هداية الحديث:

 )1النهي الشديد ،والوعيد األكيد ،عن إتيان ُ
والعرافين ،فتصديقهم حرام
الك ّهان
ّ
على إتيانهم.
يوجب عدم قبول الصالة من العبد عقوبة ٰ
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صد َقهم الشخص أو لم يصدِّ قْهم ،إال أن يأتيهم
 )2تحريم إتيان العرافين مطلق ًا،
سواء َّ
ٌ
ليفضحهم.

الَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
الم َخا ِر ِق رضي اهلل عنه َق َ
وع ْن َقبِ ْي َص َة ِ
ول اهلل ^
1670/3ــ َ
بن ُ
ِ
ٍ
الجب ِ
ِ
بإسناد َح َسن()َ ،
ول« :ا ْل ِع َيا َف ُةَ ،و ِّ
َي ُق ُ
الط َي َرةَُ ،و َّ
وقال:
اود
ت»َ .ر َوا ُه أبو َد َ
الط ْر ُق ،م َن ْ
ِِ
الز ْج ُرَ ،أ ْي :زَ ْج ُر َّ
َّ
إلى ِج َه ِة
الط ْر ُقُ ،ه َو َّ
الط ْي ِرُ ،
أو َي َت َشاءم بِ َط َي َرانهَ ،فإنْ َط َ
وه َو أنْ َي َت َي َم َن ْ
ار ٰ
ين ،تَيم َنَ ،وإنْ َطار إلى ِ
ِ
اءمَ ،ق َ
ال أبو داود :و«ا ْل ِع َيا َف ُة»َ :
الخ ُّط.
جهة ا ْل َي َسا ِر ت ََش َ
ا ْل َيم ِ َ َّ
َ ٰ
اه ِن َوالس ِ
الجب ُتَ :ك ِلم ٌة َت َقع َعلى الص َنمِ َوا ْل َك ِ
ِ
َ
اح ِر
الج ْو َه ِر ُّي في ِّ
قال َ
ُ ٰ َّ
َ
َّ
«الص َحاح»ْ :
َون َْح َو َ
ذلك.

هداية الحديث:

سوى اهلل .
نهى رسول اهلل ^ عن هذه األمور ،لئال يتعلق العبد بأحد
ٰ
ٰ )1

 )2تحريم هذه األمور؛ ألنها من أبواب الشرك باهلل  ،ومنافية ألصول التوحيد.
تنبيـه:

إلى الهدي المشروع فيما
نهى الشرع عن األمور المذكورة ،أرشد المسلم ٰ
حين ٰ

يشكل عليه من األمور ،ومن ذلك صالة االستخارة ،وهي صالة ركعتين من غير
َ
َ
بعلمك»...
أستخيرك
تعالى بالدعاء المأثور« :اللهم إني
إلى اهلل
الفريضة ،ثم
ُّ
ٰ
التوجه ٰ
إلى آخره.
ٰ
إلى االستشارة ،بأن يستشير أهل الخير والخبرة ،وما ندم من استخار اهلل
وأرشده ٰ

تعالى ،وشاور أهل الرشد والعقل ،وتثبت في األمر.
ٰ
الَ :ق َ
اس رضي اهلل عنهما َق َ
ال َر ُس ُ
1671/4ــ َو َع ِن ْاب ِن َع َب ٍ
س
ول اهلل ^َ :
«م ِن اق َْتب َ
ِ
ِ
ِ
زاد َما زَ َاد»َ .ر َوا ُه أبو َداود بإسناد صحيح.
الس ْح ِرَ ،
ع ْلم ًا م َن ال ُّن ُجو ِم اق َْتب َ
س ُش ْع َب ًة م َن ِّ

غريب الحديث:

اقتبس :استفاد وأخذ.

() الحديث إسناده ضعيف.
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هداية الحديث:

تعالى.
 )1تحريم السحر ألنه من الموبقات المهلكات ،و ُيوقع في الشرك باهلل
ٰ

على اختالف أشكاله ،والنهي عن تصديق المنجمين ألنهم
 )2النهي عن التنجيم ٰ
سحرة مشركون.

فائدة:

التنجيم يختلف عن علم ال َف َلك ،الذي هو من العلوم النافعة ،فبه ُيعرف سير
الكواكب ،وما يترتب عليه من اختالف الليل والنهار ،ومولد الهالل ،وكسوف
الشمس والقمر ،وغير ذلك من األطوار التي تتعلق بها أحكام شرعية ،ومصالح

للناس مرعية ،في أمور معاشهم.

على األرض ،وتعاون بين شياطين
أما التنجيم الذي هو ادعاء الغيب ،وأثر النجوم ٰ
اإلنس والجن ،فهو المنهي عنه في األحاديث.
الُ :ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
الح َكمِ رضي اهلل عنه َق َ
ول اهلل ،إنِّي
1672/5ــ َو َع ْن ُم َعا ِوي َة ْب ِن َ
ٍ ِ ِِ ٍ
ان؟ َق َ
اإلسالمَِ ،وإنَّ ِم َّنا ِر َجا ً
ُون ا ْل ُك َّه َ
ال َي ْأت َ
ال:
َح ِد ُ
الى بِ ْ
يث َع ْهد بجاهل َّيةَ ،و َق ْد َجا َء اهللُ ت ََع ٰ
ون؟ َ
ال ت َْأتِ ِه ْم» ُق ْل ُتَ :و ِم َّنا ِر َج ٌ
« َف َ
ال َي َت َط َّي ُر َ
قال« :ذلِ َك َش ْي ٌء َي ِج ُدون َُه في ُص ُدو ِر ِه ْمَ ،فال
األ ْنبِي ِ
ان َنبِي ِم َن َ
ون؟ َق َ
َي ُص ُّد ُه ْم» ُق ْل ُتَ :و ِم َّنا ِر َج ٌ
الَ :
ال َي ُخ ُّط َ
اء َي ُخ ُّطَ ،ف َم ْن َوا َف َق
َ
«ك َ ٌّ
َخ َّط ُه َف َ
ذاك» .رواه مسلم.

هداية الحديث:

 )1تحريم إتيان الكهان وسؤالهم عن أمور غيبية ال يعلمها إال اهلل .

على أمر
 )2إن الطيرة ال تمنع المسلم من أداء العمل ُ
المقدم عليه ،فإذا عزم المسلم ٰ
على اهلل ،و َل ْ
ْ
يأخذ بأسباب نجاحه.
ــ بعد استخارة واستشارة ــ َف ْل
يتوكل ٰ
ٍ
1673/6ــ َ َ
الب ْد ِر َّي رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس َ
ول اهلل ^ ن ََه ٰى َع ْن َث ِ
من
وع ْن أبي َم ْس ُعود َ
ان ا ْل َك ِ
وح ْل َو ِ
متفق عليه.
اه ِنٌ .
ا ْل َك ْلبَ ،و َم ْه ِر ا ْل َب ِغ ِّيُ ،

غريب الحديث:

الزنى.
على
ٰ
ُعطى الزانية ٰ
مهر البغي :ما ت ٰ
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على كهانته.
حلوان الكاهن :ما ُيعطاه الكاهن ٰ

هداية الحديث:

على كهانته ،ألن ما كان حرام ًا فالتعويض عليه حرام.
 )1تحريم إعطاء الكاهن األجر ٰ
 )2كل م ٍ
فسد في جماعة المسلمين ــ كالكهان المشعوذين ــ فالواجب إهانتهم وعدم
ُ
إكرامهم.
فائدة:

من تاب عن هذه األعمال فإن المال المكتسب ينظر فيه ،إن ُع ِلم أصحابه فيرد

عليهم خالص ًا من أكل أموال الناس بالباطل.

وإن ُجهلوا فيتصدق بالمال تخلص ًا منه ،أو ينفق في مصارف مهينة كالمرافق العامة

الممتهنة ،أو كإطعامه الدواب مث ً
ال ،كما ورد ذلك في سنن أبي داود ،عن ُمحيصة
عن أبيه :أنه استأذن النبي ^ في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه،

حتى قال« :اعلفه ناضحك ،وأطعمه رقيقك» .والناضح من الدواب هي التي ُينضح
ٰ
عليها؛ أي يستنبط عليها ويخرج الماء من البئر بواسطتها .وفي رواية للحديث عند

أحمد في (المسند)« :أنه زجره عن كسبه ،فقال :أال أطعمه أيتام ًا لي؟ قال :ال ،قال:
نصدق به؟ قال :ال ،فرخص له أن يعلفه ناضحه».
أفال َّ
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 304ــ باب النهي َعن التط ّير

فيه األحاديث السابقة في الباب قبله.

فائدة:

ٍ
ٍ
تطير ًا ،ألن العرب
ّ
التطير :التشاؤم بمرئيٍ أو مسموعٍ أو زمان أو مكان ،وإنما ُس ِّمي ّ

على كل
في الجاهلية كانوا يعتمدون ٰ
على الطيور في فعلهم أو تركهم ،فغلب االسم ٰ

تشاؤم.

الَ :ق َ
1674/1ــ َعن أنس رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^« :ال َع ْد َو ٰىَ ،وال ِط َي َرةَ،
الفأل» قالوا :وما ال َف ْأ ُل ؟ َق َ
ُ
«كلمة ٌ
ٌ
متفق عليه.
ال:
و ُيعجبني
طيبة»ٌ .

هداية الحديث:

العدوى في الجاهلية ،وهي أن المرض ُيعدي بأصله وطبعه،
 )1نفت الشريعة مفهوم
ٰ
عدوى
إلى السليم ،بقدر اهلل  ومشيئته ،فهذه
ٰ
وأما انتقال المرض من المريض ٰ
صحيحة.

 )2النهي عن التطير والتشاؤم ،ألنه يورث العبد الكسل والحزن والهم.
الَ :ق َ
مر رضي اهلل عنهما َق َ
ال َر ُس ُ
 1675/2ــ وعن ِ
عدوى،
ول اهلل ^« :ال
ٰ
ابن ُع َ
ِ
ٍ
ِ
متفق عليه.
والمرأة
الدا ِر
الش ْؤ ُم في
وال طيرةَ ،وإن كان ُّ
والفرس»ٌ .
شيء ففي َّ

غريب الحديث:
الش ّر.
الشؤمّ :

هداية الحديث:

على اهلل ،وحسن الظن بقدر اهلل
 )1النهي عن التطير والتشاؤم؛ ألنه ينافي التوكل ٰ
تعالى.
ٰ

ٍ
عندئذ :البيت
أولى األشياء بالتشاؤم
 )2التشاؤم ال يأتي بخير ،ولو كان فيه ٌ
خير لكان ٰ
من في ثالثة؛
والمرأة والمركوب ،لرواية موضحة للمعنى:
الي ُ
َ
(الشؤم ،وقد يكون ُ

في المرأة ،والفرس ،والدار) رواه ابن ماجه.
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بي ^ كان ال ي َت َط َّي ُر .روا ُه أبو داود
 1676/3ــ وعن بريد َة رضي اهلل عنه أنَّ ال َّن ِّ
ٍ
بإسناد صحيحٍ .

هداية الحديث:

 )1وجوب االقتداء برسول اهلل ^ في كراهية التطير والتشاؤم.

بي ^ فيه تمام الراحة ،والصحة النفسية ،والجسدية للعبد ،مع سالمة
 )2هدي ال َّن ِّ

القلب وسعادة الروح ﴿ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾.
الُ :ذ ِكر ِ
1677/4ــ وعن عرو َة بن عام ٍر رضي اهلل عنه َق َ
ت ِّ
الط َير ُة عند َر ُسول اهلل
َ
ُ
أحد ُكم َما يكر ُه َف ْل ْ
يقل :ال ّلهم
^  ،فقال« :أحس ُن َها
رأى ُ
ترد مسلم ًا  ،فإذا ٰ
الفأل ،وال ُّ
أنت ،وال يدفع السي ِ
ِ
َ
قو َة إلاَّ َ
ئات إلاَّ
بك».
أنت ،وال
ال يأتي
َ
بالحسنات إال َ
ُ
حول وال َّ
ِّ
ٍ
ٌ
صحيح .روا ُه أبو داود
حديث
بإسناد صحيحٍ ().
ٌ

هداية الحديث:

 )1التفاؤل من أخالق المسلم التي يجب التحلي بها ،ألنها تدفعه للعمل بجد
وهمة.

على العبد االستعانة باهلل  في جلب المنافع ،ودفع المضار ،وعدم اللجوء
ٰ )2

وتعالى﴿ .ﭢ ﭣ ﭤ
إلى المخلوق فيما ال يقدر عليه إال اهلل سبحانه
ٰ
ٰ
ﭥ﴾.

() الحديث إسناده ضعيف.
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ب�ساط أ�و حجر أ�و ثوب أ�و درهم
 305ــ باب تحريم ت�صوير الحيوان في َ
مخدة أ�و دينار أ�و و�سادة وغير ذلك ،وتحريم اتخاذ ال�صورة
أ�و َّ
في حائط و�سترٍ وعمامة وثوب ونحوها ،أ
والمر ب�إتالف ال�صور

ول اهلل ^ َق َ
 1678/1ــ َع ِن ْاب ِن ُع َم َر رضي اهلل عنهما َأنَّ َر ُس َ
ين
ال« :إنَّ ا َّل ِذ َ
يص َنع َ ِ ِ
ام ِةُ ،ي َق ُ
الص َو َر ُي َع َّذ ُب َ
متفق عليه.
ال َل ُه ْمَ :أ ْح ُيوا َما َخ َلق ُت ْم»ٌ .
ون َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
ون هذه ُّ
َ ْ ُ

هداية الحديث:

 )1تحريم التصوير اليدوي والنحت لذوات األرواح ،لورود الوعيد لفاعل التصوير.

للمصورين بأن يأمرهم ــ أمر تعجيز ــ أن ُي ْح ُيوا هذه
 )2الترهيب من عذاب اهلل 
ِّ
التصاوير التي صوروها.
 1679/2ــ َو َع ْن َعائِ َش َة رضي اهلل عنها َقا َل ْتَ :ق ِد َم َر ُس ُ
ول اهلل ^ ِم ْن َس َف ٍر،
رت سهو ًة لي بِ ِقرا ِم ِف ِ
ول اهلل ^ َت َل َّو َن َو ْج ُه ُهَ ،و َق َ
يلَ ،ف َل َّما رآ ُه َر ُس ُ
يه تَماثِ ُ
ال:
َو َق ْد َس َت ُ َ ْ َ
َ
« َيا َعائِ َش ُةَ ،أ َش ُّد ال َّن ِ
اه َ
ون بِ َخ ْل ِق اهلل» قا َل ْت:
ين ُي َض ُ
ام ِة ا َّل ِذ َ
اس َع َذاب ًا ِع ْندَ اهلل َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
ادت َْي ِن .متفق عليه.
اد ًة َأ ْو ِو َس َ
َف َق َط ْع َنا ُهَ ،ف َج َع ْل َنا ِم ْن ُه ِو َس َ
ِ ِ
ِ
ِ
الس ِ
:الص َّف ُة
الس ْت ُرَ .
الم ْه َم َلة َوه َي ُّ
ين ُ
الس ْه َوةُ» بِ َف ْتحِ ِّ
بكس ِر ال َقافُ ،ه َوِّ :
«و َّ
«الق َر ُام» ْ
اق ال َّن ِ
ون َبي َن َيدَ ِي ا ْلبي ِ
قيلِ :ه َي َّ
تَ .و َ
الط ُ
الحائِ ِط.
اف ُذ في َ
َْ
ت َُك ُ ْ

غريب الحديث:
تماثيل :صور.

يشبهون ما يصنعونه بما صنع اهلل.
يضاهونّ :

هداية الحديث:

 )1إن إظهار التصاوير في البيوت حرام ،لورود الوعيد فيها.

المصورين ،كما سيأتي في حديث ابن عباس.
على
ِّ
 )2بيان الوعيد الشديد المترتب ٰ
الَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
اس رضي اهلل عنهما َق َ
ول اهلل ^ ُيق ُ
 1680/3ــ َو َع ِن ْاب ِن َع َّب ٍ
ول:
«ك ُّل م َصو ٍر في ال َّنا ِر ،يج َع ُل َل ُه بِ ُك ِّل ُص ٍ
سَ ،ف ُي َع ِّذ ُب ُه في َج َه َّن َم» َق َ
ال ْاب ُن
َ
ُ ْ
ُ ُ ِّ
ورة َص َّو َر َها َن ْف ٌ
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الش َجر َو َما ال روح ِف ِ
اسَ :فإنْ ُك ْن َت ال ب َّد َف ِ
اع ً
َع َّب ٍ
متفق عليه.
يهٌ .
ُ
ُ َ
ال َف ْ
اص َن ِع َّ َ

هداية الحديث:

مصوري ذوات األرواح ،فهم ُي َّ
عذبون بسبب صورهم في النار.
 )1بيان شدة وعيد
ّ
 )2جواز تصوير ما ال روح فيه ،كالشجر والجبال واألنهار وغيرها.

الَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
 1681/4ــ َو َع ْن ُه َق َ
ول اهلل ^ َي ُق ُ
الدنْيا
ور ًة في ُّ
ولَ :
صو َر ُص َ
«م ْن َّ
ف َأنْ ي ْن ُف َخ فيها الروح يو َم ا ْل ِقي َ ِ
ُك ِّل َ
متفق عليه.
س بِ َنافخٍ »ٌ .
َ
امةَ ،و َل ْي َ
ُّ َ َ ْ
َ

هداية الحديث:

 )1الترهيب من تصوير أو نحت ذوات الروح.

تعالى عاقبه اهلل يوم القيامة بأن
 )2الجزاء من جنس العمل؛ فمن ذهب يشابه خلق اهلل
ٰ
ُي َّ
صوره.
عذب بما َّ
 1682/5ــ َو َع ِن اب ِن َمسع ٍ
الَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ود رضي اهلل عنه َق َ
ول اهلل ^ َي ُق ُ
ول« :إنَّ
ْ ْ ُ
اس َع َذاب ًا يو َم ا ْل ِقي َ ِ
َأ َش َّد ال َّن ِ
الم َص ِّو ُر َ
متفق عليه.
ون»ٌ .
امة ُ
َْ
َ

هداية الحديث:

المتوعد صاحبها بالعذاب الشديد.
 )1تحريم التصوير ،فهو من كبائر الذنوب
َّ

على
على الذنب دليل على أنه من كبائر الذنوب ،فيجب ٰ
 )2ورود الوعيد الشديد ٰ
المسلم االبتعاد عنه.
الَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
 1683/6ــ َو َع ْن َأبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ول اهلل ^ َي ُق ُ
ول:
َ ُ
الىَ :و َم ْن َأ ْظ َل ُم ِم َّم ْن َذ َه َب َي ْخ ُل ُق َك َخ ْل ِقيَ ،ف ْل َي ْخ ُل ُقوا َذ َّرةًَ ،أ ْو لِ َي ْخ ُل ُقوا َح َّب ًة،
« َقال اهلل ت ََع ٰ
ِ
َ ِ
يرةً» .متفق عليه.
أ ْو ل َي ْخ ُل ُقوا َشع َ

هداية الحديث:

المصورين ،ألنه فيه مشابهة لخلق اهلل ،مع ثبوت العجز لديهم
 )1بيان قبح عمل
ِّ
على صنعة الخالق القادر القوي؟!
فكيف يتجرأ المخلوق العاجز الضعيف ٰ
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على
على العبد التحقق بمقام العبودية هلل
تعالى ،ومن ذلك :عدم التجرؤ ٰ
ٰ
 )2الواجب ٰ
تعالى الذي اختص به في الخلق.
حق اهلل
ٰ
ول اهلل ^ َق َ
 1684/7ــ وعن أبي طلح َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
تدخ ُل
ال« :ال ُ

َ
».متفق عليه.
كلب وال ُصورةٌ
ٌ
المالئك ُة بيت ًا فيه ٌ

الَ :و َعدَ َر ُس َ
وعن ْاب ِن ُع َم َر رضي اهلل عنهما َق َ
ِ
ول اهلل ^ ِج ْب ِر ُ
 1685/8ــ
يل َأنْ
ِ
ِ
جب ِر ُ
اث َع َل ْي ِه َح َّت ٰى ْ
َي ْأتِ َي ُهَ ،ف َر َ
يلَ ،ف َش َكا إ َل ْي ِه،
لى َر ُسول اهلل ^َ ،ف َخ َر َج َف َلق َي ُه ْ
اش َت َّد َع ٰ
ال« :إنَّا َ
َف َق َ
ال ن َْد ُخ ُل َب ْيت ًا ِفيه َك ْل ٌب َوال ُصورةٌ » .رواه البخاري.
ِ
ِ
«ر َ
المثلثة.
بالثاء
اث»َ :أ ْب َط َأ ،وهو
َ
اعدَ َر ُس َ
ول اهلل ^ ِج ْب ِر ُ
يل 
تَ :و َ
 1686/9ــ َو َع ْن َعائِ َش َة رضي اهلل عنها َقا َل ْ
اع ٍة َأنْ ي ْأتِي ُهَ ،ف َج ْ ِ
تَ :و َك َ
ان بِ َي ِد ِه َعص ًاَ ،ف َط َر َح َها
الس َ
في َس َ
اع ُة َولم َي ْأتِ ِه! َقا َل ْ
َ َ
اءت ت ْل َك َّ
ِم ْن َي ِد ِه َو ُه َو َي ُق ُ
تَ ،فإذا ِج ْر ُو َك ْل ٍ
«ما ُي ْخ ِل ُ
ت
ب ت َْح َ
ف اهلل َو ْعدَ ُه َوال ُر ُس ُل ُه» ُث َّم ا ْل َت َف َ
ولَ :
َس ِري ِر ِهَ ،ف َق َ
«م َت ٰى َد َخ َل َ
هذا ا ْل َك ْل ُب؟»َ ،ف ُق ْل ُتَ :واهللِ َما َد َر ْي ُت بِ ِهَ ،ف َأ َم َر بِ ِه َف ُأ ْخ ِر َج،
الَ :
«و َع ْدتَنيَ ،ف َج َل ْس ُت َل َك َو َل ْم ت َْأتِني» ،ف َق َ
يل َ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
َف َجا َء ُه ِج ْب ِر ُ
ال:
ول اهلل ^َ :
كان في بيتِ َك ،إنَّا ال ن َْد ُخ ُل بيت ًا ِف ِ
يه َك ْل ٌب َو َ
«م َن َعني ا ْل َك ْل ُب الذي َ
ورةٌ » .رواه
َ
ال ُص َ
َْ
َْ
مسلم.

هداية أ
الحاديث:

حرم أهله من استغفار
 )1البيت الذي فيه كلب أو صورة ال تدخله المالئكةُ ،في َ
المالئكة والدعاء لهم بالرحمة.

على الجدران ،وهذا مما شاع كثير ًا في بيوت أهل
 )2تحريم تعليق الصور
ٰ
اإلسالم!.
الَ :ق َ
ان ْب ِن ُح َص ْي ٍن َق َ
ال لي َع ِل ُّي ْب ُن َأبي َطالِ ٍ
اله َّياجِ َح َّي َ
ب
 1687/10ــ َو َع ْن َأبي َ
ُك َعلى َما َب َعثَني َع َل ْي ِه َر ُس ُ
رضي اهلل عنهَ :أال َأ ْب َعث َ
ور ًة إلاَّ
ول اهلل ^ َأنْ ال تَدَ َع ُص َ
ٰ
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َط َم ْس َت َهاَ ،وال َق ْبر ًا ُم ْش ِرف ًا إلاَّ َس َّو ْي َت ُهَ .ر َوا ُه ُم ْس ِل ٌم.

غريب الحديث:

وغيرت معالمها.
ْ
طمستها :أز ْل َتها ّ

سويته :جعلته مستوي ًا مع األرض.
ّ

هداية الحديث:

على من وضعها بحسب
على من شاهد صورة محرمة أن يطمسها ،وأن ينكر ٰ
ٰ )1
على ذلك.
القدرة ٰ

على تطبيق ُس ّنة رسول اهلل ^ ،وتبليغها َمن
 )2حرص الصحابة رضي اهلل عنهم ٰ
بعضهم َ
بعض ًا
وراءهم بأمانة وصدق ،وهذا شأن أبناء هذه األمة المباركة؛ ُيب ِّلغ ُ
نبيهم ^.
ُس ّنة ّ

تنـبيه:

ُذكر تفصيل حكم التصوير تحت حديث  /650/ص.438

ل�صيْـد
باب حترمي اتخاذ الكلب �إال َ
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ل�ص ْيد أ�و ما�شية أ�و زرع
 306ــ باب تحريم اتخاذ الكلب �إال َ
سمعت َر ُس َ
مر رضي اهلل عنهماَ :ق َ
 1688/1ــ َعن ِ
«من
ال
ُ
ول اهلل ^ يقولَ :
ابن ُع َ
ينق ُ ِ
ٍ
قير َ
أج ِر ِه َّ
ماشية ،فإن َُّه ُ
متفق
اطان».
صي ٍد أو
ٌ
ا ْق َت َن ٰى كلب ًا ،إال َ
ص من ْ
كل يو ٍم َ
كلب ْ
عليه.
ٌ
«قيراط».
وفي رواية:

الَ :ق َ
 1689/2ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
«م ْن ْأم َس َك
ول اهلل ^َ :
ٍ
كلب َحر ٍ
ٌ
قيراط ،إلاَّ
ص َّ
متفق عليه.
ث أو
كل يوم من َع َمله
ماشية»ٌ .
كلب ًا فإن َُّه ي ْن ُق ُ
َ ْ
ٍ
ِ
ٍ
أرض ،فإن َُّه
ماشية وال
بكلب َص ْي ٍد وال
س
نى كلب ًاْ ،لي َ
وفي رواية لمسلم« :من ا ْق َت ٰ
ينق ُ ِ
َ
قيراطان َّ
ُ
يومٍ».
أج ِر ِه
ص من ْ
كل ْ

هداية أ
الحاديث:

 )1جواز اقتناء كلب الصيد أو الزرع أو الماشية للحاجة إليه ،وأما اقتناء الكالب لغير
ذلك فيحرم.

على العباد مراعا ًة لمصالحهم ﴿ ﮪ ﮫ ﮬ
 )2الشرع جاء بالتخفيف والتيسير ٰ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾.
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باب كراهة تعليق اجلر�س يف البعيـر

 307ــ باب كراهة تعليق الجر�س في ال َبعير وغيره من الدواب ،
وكراهية ا�ست�صحاب الكلب والجر�س في ال�سفر
الَ :ق َ
 1690/1ــ َعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
تصحب
ول اهلل ^« :ال
ُ
ُ
جرس».روا ُه مسلم.
أو
المالئكة ُر ْف َق ًة َ
فيها ُ
ٌ
كلب ْ
الشي ِ
 1691/2ــ وعنه أنَّ ال َّنبي ^ َق َ
طان».روا ُه مسلم.
س
الَ :
«الج َر ُ
ُ
مزامير َّ ْ
َّ

هداية أ
الحاديث:

على الدواب ،لورود النهي في ذلك.
 )1الزجر عن تعليق األجراس وبخاصة ٰ
 )2الجرس آلة زمر يحبها الشيطان ،وتن ّفر منها المالئكة الكرام.

 )3العبد الموفَّق هو من يجتهد في فعل ما يحبه الرحمن ،ويجتنب ما يهواه
الشيطان.

باب كراهة ركوب اجلـاللـة
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الجلاَّ لة ،وهي البعير أ�و الناقة التي ت أ�كل
 308ــ باب كراهة ركوب َ
العذرة ،ف�إن أ�كلت علف ًا طاهر ًا فطاب لحمها زالت الكراهة
ّ

مر رضي اهلل عنهما َق َ
ال :نهى َر ُس ُ
 1692/1ــ َعن ِ
الجلاَّ َل ِة في
ول اهلل ^ َع ِن َ
ابن ُع َ
ٰ
ٍ
ا ِ
بإسناد صحيح.
ا.ر َوا ُه أبو داود
إلبِ ِل أن ُي ْر َ
علي َه َ
كب ْ

غريب الحديث:

الج اّللة :هي التي تأكل الج ّلة :أي العذرة من نجاسة اآلدمي وروث الدواب وما
َ

أشبه ذلك.

هداية الحديث:
 )1كراهة ركوب الدابة التي تأكل النجاسات والعذرة ،ومن الحكمة في النهي :لئال
ُيصاب الراكب بالنجاسة.

التنزه عن النجاسات ،إكرام ًا للعبد ،وصيان ًة لصحته.
إلى ّ
 )2دعوة الشريعة ٰ
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 309ــ باب النهي َعن الب�صاق في الم�سجد أ
والمر ب�إزالته منه �إذَا وجد
والمر بتنزيه الم�سجد َعن أ
فيه أ
القذار

ول اهلل ^ َق َ
أنس رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس َ
 1693/1ــ َع ْن ٍ
«الب ُ
الم ْس ِج ِد
صاق في َ
الُ :
ِ
متفق عليه.
ارت َُها َد ْف ُن َها»ٌ .
َخطي َئ ٌةَ ،و َك َّف َ
واري َها ت َْح َت ت َُرابِ ِهَ .
الم ْس ِج ُد ت َُراب ًا َأ ْو َر ْم ً
والم َر ُاد بِدَ فْنِ َها إذا َ
قال
كان َ
ُ
ال َون َْح َو ُهَ ،ف ُي ْ
ِ ِ
أبو َ ِ
ِ َ
«البحر»َ :و ِق َ
اج َها
الم َر ُاد بِدَ فْنِ َها ْ
إخ َر ُ
ُ
يلُ :
اني م ْن أ ْص َحابِ َنا في ك َتابِه َ
المحاس ِن ُّ
الرو َي ّ
لك َها َع َلي ِه بِم ِ
ِ
الم ْس ِج ُد ُم َب َّلط ًا َأ ْو ُم َج َّصص ًاَ ،فدَ َ
الم ْس ِجدَّ ،أما إذا َ
داس ِه َأ ْو بِغَ ْي ِر ِه
ْ َ
كان َ
م َن َ
َك َما َي ْف َع َل ُه كثير ِم َن ُ ِ
الخ ِطي َئ ِة َو ْ
ادةٌ في َ
تكثِ ٌير لل َق َذ ِر في
س ذلِ َك بِدَ ف ٍْنَ ،ب ْل ِز َي َ
الج َّهالَ ،ف َل ْي َ
ٌ
الم ْس ِج ِدَ ،و َع َل ٰى َم ْن َف َع َل ذلِ َك َأنْ َي ْم َس َح ُه َب ْعدَ ذلِ َك بِث َْوبِ ِه َأ ْو بِ َي ِد ِه َأ ْو َغي ِره َأ ْو َيغْ ِس َل ُه.
َ

هداية الحديث:

والتنخم في المسجد.
 )1تحريم البصاق
ّ

األذى من المساجد لحرمتها ،ووجوب رفعتها.
على إزالة
ٰ
 )2حث الشارع ٰ
1694/2ــ َو َع ْن َعائِ َش َة رضي اهلل عنها َأنَّ َر ُس َ
أى في ِجدَ ا ِر ا ْل ِق ْب َل ِة
ول اهلل ^ َر ٰ
متفق عليه.
ام ًةَ ،ف َح َّك ُهٌ .
ُم َخاط ًاَ ،أ ْو ُب َزاق ًاَ ،أ ْو ن َُخ َ

هداية الحديث:

أذى أو قذر ًا في المسجد أن يزيله اقتدا ًء بسيد المرسلين محمد ^.
رأى ٰ
على العبد إذا ٰ
ٰ )1

على تعظيم كل ما أمر اهلل بتعظيمه ،ومن ذلك المساجد.
 )2الحث ٰ
ِِ
المس ِ
ول اهلل ^ َق َ
نس رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس َ
1695/3ــ َو َع ْن َأ ٍ
اجدَ ال
ال« :إنَّ هذه َ
هذا ا ْلبو ِل َوال ال َق َذ ِر ،إنَّما ِهي لِ ِذكْ ِر اهلل تَعالى َو ِقر ِ
ِ ٍ ِ
اءة ا ْل ُق ْر َآ ِن» َأ ْو َك َما
ت َْص ُل ُح ل َش ْيء م ْن َ َ ْ
َ ٰ َ
َ َ
َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^ .رواه مسلم.

هداية الحديث:

األذى والقذر ،تعظيم ًا لقدرها.
على المسلم أن يحترم بيوت اهلل ،فال يلقي فيها
ٰ
ٰ )1

تعالى ،وحلقات
على إعمار بيوت اهلل بالصالة ،وقراءة القرآن ،وذكر اهلل
)2
ّ
ٰ
الحض ٰ
العلم النافع.

باب كراهة اخل�صومة يف امل�سجد
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 310ــ باب كراهة الخ�صومة في الم�سجد ورفع ال�صوت فيه ون�شد ال�ضالة
والجارة ونحوها من المعامالت
والبيع وال�شراء إ

1696/1ــ َعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َأن َُّه َس ِم َع َر ُس َ
ول اهلل ^ َي ُق ُ
مع
ولَ :
«م ْن َس َ
الم َس ِ
الم ْس ِجد َف ْل َي ُق ْل :ال َر َّد َها ا ُ
َر ُج ً
اجدَ َل ْم ت ُْب َن لهذا».
هلل َع َل ْي َك ،فإنَّ َ
ال َي ْن ُش ُد َضا َّل ًة في َ
روا ُه ُم ْس ِلم.
ول اهلل ^ َق َ
1697/2ــ َو َع ْن ُه َأنَّ َر ُس َ
الم ْس ِج ِد
يع َأ ْو َي ْب َت ُ
ال« :إذا َر َأ ْي ُت ْم َم ْن َيبِ ُ
اع في َ
َف ُقو ُلوا :ال َأربح ا ُ ِ
َكَ ،وإذا َر َأ ْي ُت ْم َم ْن َي ْن ُش ُد َضا َّل ًة َف ُقو ُلوا :ال َر َّد َها ا ُ
ارت َ
هلل َع َل ْي َك».
َْ َ
هلل ت َج َ
ٌ
حسن.
حديث
رواه الترمذي وقال:
ٌ
الم ْس ِج ِدَ ،ف َق َ
1698/3ــ َو َع ْن ُب َر ْيدَ َة رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُج ً
الَ :م ْن َد َعا
ال ن ََشدَ في َ
ِ ِ
الم َس ِ
األح َم ِر؟ َف َق َ
ال َر ُس ُ
اج ُد لِ َما ُبنِ َي ْت
إلى َ
الج َم ِل ْ
ول اهلل ^« :ال َو َج ْد َت ،إن ََّما ُبن َيت َ
ٰ
َل ُه» .رواه مسلم.
بَ ،ع ْن َأبِ ِ
يهَ ،ع ْن َجدِّ ِه رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس َ
1699/4ــ َو َع ْن َع ْم ِرو ْب ِن ُش َع ْي ٍ
ول اهلل
ِ
ِ ِ
ِ
^ ن ََهى َع ِن ِّ ِ
شع ٌرَ .ر َوا ُه
الش َراء َوا ْل َب ْي ِع في َ
الم ْس ِجدَ ،و َأنْ ُت ْن َشدَ فيه َضا َّل ٌةْ ،
أو ُي ْن َشدَ فيه ْ
ٰ
حسن.
أبو َداود ،وال ِّترمذي وقال :حديث
ٌ

غريب الحديث:
ينشد :يطلب.

يبتاع :يشتري.

هداية أ
الحاديث:

 )1النهي عن نشد األشياء الضائعة في المساجد تعظيم ًا لحرمتها ،ولئال يقع التشويش
على المصلين.
ٰ

 )2تحريم البيع والشراء داخل المساجد للبائع والمشتري.

تعالى  ،وقراءة القرآن ،وتدارس العلوم الشرعية،
 )3الترغيب في اإلكثار من ذكر اهلل
ٰ
وإقامة الصلوات في المساجد ،ألن هذا هو المقصود من بنائها ورفعها.
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 )4النهي عن إلقاء أشعار اللغو في المساجد ،أما األشعار التي فيها الحكمة ،والزهد،
َّ
ومرغ ٌب فيها.
على الطاعة ،والجهاد في سبيل اهلل ،فإنها مستحبة
ّ
وتشجع ٰ
السائِ ِ
الم ْس ِج ِد،
ب ْب ِن َيزيدَ َّ
حابي رضي اهلل عنه قالُ :ك ْن ُت في َ
 1700/5ــ َو َع ِن َّ
الص ِّ
اب رضي اهلل عنهَ ،ف َق َ
الخ َّط ِ
َف َح َص َبني َر ُج ٌلَ ،ف َن َظ ْر ُت َفإذا ُع َم ُر ْب ُن َ
ال :ا ْذ َه ْب َفا ْئتِني
الطائِ ِ
فَ ،ف َق َ
بهذي ِنَ ،ف ِج ْئ ُت ُه بِ ِه َما ،ف َق َ
الِ :م ْن َأ ْي َن َأ ْن ُت َما؟ َف َقاالِ :م ْن َأ ْه ِل َّ
الَ :ل ْو ُك ْن ُت َما ِم ْن
ْ
ِ
ِ
ِ َ
ِ
الب َخا ِر ّي.
َأ ْه ِل ا ْل َب َلد ْ
ألو َج ْع ُت ُك َما ،ت َْر َف َعان أ ْص َوات َُك َما في َم ْس ِجد َر ُسول اهلل ^َ .ر َوا ُه ُ

غريب الحديث:

الحصى الصغار.
حصبني :رماني بالحصباء ،وهي
ٰ

هداية الحديث:

 )1النهي عن رفع األصوات في المساجد خشية التشويش.

على تعظيم المساجد عموم ًا ،والمسجد النبوي خصوص ًا لحرمة المسجد
 )2الحث ٰ
تعالى.
وفضله ،فذلك من تعظيم شعائر اهلل
ٰ

باب نهي من �أكل ثوم ًا �أو كُ ّراث ًا عن دخول امل�سجد
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ب�ص ً
ال أ�و كُ ّراث ًا أ�و غيره مما ل َُه رائحة
 311ــ باب َن ْهي من أ�كل ثوم ًا أ�و َ
كريهة َعن دخول الم�سجد قبل زوال رائحته �إ اَّل ل�ضرورة

«م ْن َأ َك َل ِم ْن ِ
 1701/1ــ َع ِن ْاب ِن ُع َم َر رضي اهلل عنهما َأنَّ ال َّنبِي ^ َق َ
هذ ِه
الَ :
َّ
ُّوم ــ َفال َيق َْر َب َّن َم ِ
متفق عليه.
َّ
سجدَ نَا»ٌ .
الش َج َر ِة ــ َي ْعني الث َ
ٍ
«م َس ِ
اجدَ نَا».
وفي
رواية لمسلمَ :
«م ْن َأ َك َل ِم ْن ِ
َ
َ
 1702/2ــ َو َعن َأ ٍ
الش َج َر ِة
هذ ِه َّ
بي ^َ :
نس رضي اهلل عنه َقالَ :قال ال َّن ُّ
متفق عليه.
َفال َيق َْرب َناَ ،وال ُي َص ِّل َي َّن َم َع َنا»ٌ .
الَ :ق َ
 1703/3ــ وعن َجابِ ٍر رضي اهلل عنه َق َ
«م ْن َأ َك َل ُثوم ًا َأ ْو َب َص ً
ال
ال ال َّنبِ ُّي ^َ :
َف ْل َي ْع َت ِز ْل َناَ ،أ ْو َف ْل َي ْع َت ِز ْل َم ْس ِجدَ نَا» .متفق عليه.
ٍ
اث َفال َيق َْر َب َّن َم ْس ِجدَ نَاَ ،فإنَّ
ُّوم َوا ْل ُك َّر َ
«م ْن َأ َك َل ا ْل َب َص َل َوالث َ
لم ْس ِلمَ :
وفي رواية ُ
المالئِ َك َة ت َّ
مما َي َت َأ َّذ ٰى ِم ْن ُه َب ُنو َآد َم».
َ
َتأذ ٰى َّ
الج ُم َع ِةَ ،ف َق َ
الخ َّط ِ
 1704/4ــ َو َع ْن ُع َم َر ْب ِن َ
ال في
اب رضي اهلل عنه َأن ُّه َخ َط َب َي ْو َم ُ
ِِ
اس ت َْأ ُك ُل َ
ُّوم،
ون َش َج َرت َْي ِن َما ُأ َر ُاه َما إلاَّ َخبِي َث َت ْي ِن :ا ْل َب َص َل َوالث َ
ُخ ْط َبتهُ « :ث َّم إن َُّك ْم َأ ُّي َها ال َّن ُ
يح ُه َما ِم َن الر ُج ِل في َ ِ ِ َ ِ ِ ُ
َل َق ْد َر َأ ْي ُت َر ُس َ
إلى
ول اهلل ^ إذا َو َجدَ ِر َ
َّ
الم ْسجد أ َم َر بهَ ،فأ ْخ ِر َج ٰ
يعَ ،ف َم ْن َأ َك َل ُه َما َف ْل ُي ِم ْت ُه َما َط ْبخ ًا» .رواه مسلم.
ا ْل َب ِق ِ

غريب الحديث:

الكراثَ :ب ٌ
قل يشبه البصل ،كريه الرائحة.

هداية أ
الحاديث:

إلى المساجد لمن أكل ثوم ًا أو بص ً
ال ونحوهما ،مما له رائحة
 )1النهي عن الذهاب ٰ
مؤذية.
فعلى المسلم أن يكون طيب الرائحة،
يتأذى منه بنو آدم،
تتأذى مما
 )2المالئكة
ٰ
ٰ
ٰ
وبخاصة في أماكن العبادة ،وعند مجامع المسلمين ،وأجلها :الصالة ،وحلقات
العلم.
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تنبيـه:

على من أكل منهما اعتزال دخول المساجد
إن أكل البصل والثوم أمر مباح ،ولكن ٰ

إلى
لصالة الجماعة ،أما إذا استعمل شيئ ًا تذهب به الرائحة الكريهة فله أن يذهب ٰ
المسجد ،ولكن ال يجوز للعبد أن يتعمد أكل الثوم والبصل لئال يحضر الجماعة في
المسجد.

باب كراهة االحتباء يَوم اجلمعة
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يخطب ألنه يجلب
والمام
 312ــ باب كراهة االحتباء َيوم الجمعة إ
ُ
النوم فيفوت ا�ستماع الخطبة ويخاف انتقا�ض الو�ضوء
أنس ُ ِ
 1705/1ــ عن ُم ِ
عاذ ِ
بن ٍ
الحب َوة
نهى َع ِن ْ
بي ^ ٰ
الج َهن ِّي رضي اهلل عنه أنَّ ال َّن َّ
ٌ
حسن.
حديث
واإلمام َي ْخ ُط ُب .رواه أبو داود والترمذي وقاال:
الج ُم َع ِة
ٌ
َ
ُ
يوم ُ

غريب الحديث:

إلى بطنه بثوب يجمعهما فيه مع ظهره ،ويشده
َ
الح ْب َوة :أن يضم اإلنسان رجليه ٰ
عليه ،وقد يكون االحتباء باليدين عوض ًا عن الثوب.

هداية الحديث:

 )1النهي عن االحتباء مخصوص بوقت خطبة الجمعة فحسب.

على االنتباه التام للخطيب يوم الجمعة ،وعدم التشاغل عن ذلك.
)2
ّ
الحض ٰ
فائدة:

من الحكمة في النهي عن االحتباء:

أنَّ القاعد إذا لم يكن عليه إال ثوب واحد ربما تحرك أو زال عنه الثوب فتبدو

يعرض
عورته ،وأيض ًا :فإنَّ االحتباء يجلب النوم فينشغل عن سماع الخطبة ،وربما ّ
طهارته لالنتقاض ،واهلل أعلم.
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باب نهي َم ْن دخل عليه ع�رش ذي احلجة

 313ــ باب نَهي َم ْن دخل َعليه ع�شر ذي الحجة و أ�راد أ�ن ي�ضحي عن أ�خذ
�شيء من �شعره أ�و أ�ظفاره َح َّتى ُي َ�ض ِّح َي
أم سلم َة رضي اهلل عنها َقا َلتَ :ق َ
ال َر ُس ُ
«م ْن َ
كان َل ُه
1706/1ــ َعن ِّ
ول اهلل ^َ :
ُ
يأخ َذنَّ ِم ْن َش ْع ِر ِه وال من ْ
ذبح َي ْذ َب ُح ُه ،فإذا َّ
أظ َفا ِر ِه َش ْيئ ًا
هالل ذي
أهل
الحجة فال ُ
ٌ
َّ
َح َّت ٰى ُي َض ِّح َي».روا ُه مسلم.

غريب الحديث:

يقصن.
فال يأخذن :ال ّ

هداية الحديث:

ورأى هالل ذي الحجة ،أن يأخذ شيئ ًا من أظفاره
 )1النهي لمن أراد األضحية،
ٰ
وشعره.

تواد المؤمنين فيما يباشرونه من أنواع العبادة ،فمن لم يحج البيت؛ يستشعر
 )2إظهار ّ
ــ مع إخوانه الحجيج ــ نصيب ًا من شعائر النسك ،فال يأخذ من شعره وال أظفاره.

باب النهي عن احللف مبخلوق
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 314ــ باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والمالئكة
وال�سماء آ
والباء والحياة والروح والر أ��س ونعمة ال�سلطان وت ُْربة فالن
أ
والمانة ،وهي من أ��شدها نهي ًا
َ
َ
ِ
الى َي ْن َه ُ
اك ْم
 1707/1ــ َع ِن ْاب ِن ُع َم َر رضي اهلل عنهما َع ِن ال َّنب ِّي ^َ ،قال« :إنَّ اهلل ت ََع ٰ
َأنْ ت َْح ِل ُفوا بآبائِ ُك ْمَ ،ف َم ْن َك َ
ان َحالِف ًا َف ْل َي ْح ِل ْ
متفق عليه.
ف بِاهللَ ،أ ْو لِ َي ْص ُم ْت»ٌ .
ٍ
فإ ّ
من َ
كان َحالِف ًا َفال َي ْح ِل ْ
أو لِ َي ْس ُك ْت».
الص ِحيحِ َ « :ف ْ
وفي رواية في ّ
ال باهللْ ،
ِ
الَ :ق َ
بن َس ُم َرةَ ،رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
من ِ
الر ْح ِ
ول اهلل ^:
 1708/2ــ َو َع ْن َع ْبد َّ
ِ
الطو ِ
اغيَ ،وال بِآ َبائِ ُك ْم» .رواه مسلم.
«ال ت َْحل ُفوا بِ َّ َ
يثِ :
«هذ ِه َط ِ
اغي»َ :جمع َط ِ
«الطو ِ
اغ َي ُة َد ْو ٍ
س»:
اغ َيةَ ،و ِه َي
الح ِد ُ
امَ ،و ِم ْن ُه َ
األص َن ُ
ْ
ُ
َّ َ
ِ
الطو ِ
اغ ٍ
اغ ِ
يت» َج ْم ُع َط ُ
وتَ ،و ُه َو
مهم َو َم ْع ُب ُ
َأ ْيَ :ص َن ُ
ودهمَ ،و ُر ِو َي في َغ ْي ِر ُم ْسلم« :بِ َّ َ
الش ْي َط ُ
الص َن ُم.
َّ
ان َو َّ
ول اهلل^ َق َ
 1709/3ــ َو َع ْن ُب َر ْيدَ َة رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس َ
«م ْن َح َل َ
ف بِاألمان َِة
الَ :
ٍ
س ِم َّنا»َ .ح ِد ٌ
بإسناد َص ِحيحٍ .
يث َص ِحيحٍ َ ،ر َوا ُه أ ُبو داود
َف ْلي َ
ف َف َق َ
الَ :ق َ
 1710/4ــ َو َع ْن ُه َق َ
ال َر ُس ُ
«م ْن َح َل َ
يء ِم َن
ال :إنِّي َب ِر ٌ
ول اهلل ^َ :
ِ
ان َك ِ
ِ
اذب ًا َف ُه َو َك َما َق َ
اإلس َ
اإلس َ
الَ ،وإنْ َك َ
المَِ ،فإنْ َك َ
ال ِم َسالِم ًا».
إلى ْ
ْ
ان َصادق ًا َف َل ْن َي ْرج َع ٰ
رواه أبو داود.
ولَ :
ال َوا ْل َك ْع َب ِةَ ،ق َ
ال َي ُق ُ
مع َر ُج ً
ال
 1711/5ــ َو َع ِن ْاب ِن ُع َم َر رضي اهلل عنهما َّأ ُنه َس َ
ْاب ُن ُع َم َرَ :
ول اهلل ^ َي ُق ُ
ف بِغَ ْي ِر اهللَ ،فإنِّي َس ِم ْع ُت َر ُس ُ
«م ْن َح َل َ
ال ت َْح ِل ْ
ف بِغَ ْي ِر اهلل
ولَ :
َف َق ْد َك َف َرَ ،أ ْو َأ ْش َر َك» .رواه الترمذي و َق َ
الَ :ح ِد ٌ
يث َح َسن.
«ك َفر أو َأ ْشر َك» َع َلى ال َّتغْ ِل ِ
ِ
يظَ ،ك َما ُر ِو َي َأنَّ ال َّنبِ َّي ^
و َف َّس َر َب ْع ُ
َ
ض ا ْل ُع َل َماء َق ْو َل ُهَ َ :
ٰ
َق َ
ال« :ال ِر َي ُاء ِش ْر ٌك».

غريب الحديث:

الحلف :تأكيد الشيء المقسم عليه بذكر ُم َّ
عظم.
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باب النهي عن احللف مبخلوق

هداية أ
الحاديث:
تعالى.
 )1النهي عن الحلف بغير اهلل  ؛ ألنَّه نوع من اإلشراك باهلل
ٰ

على العبد أن يحذر من الحلف بأي مخلوق ولو كان معظم ًا ،أو أن يطلب من
ٰ )2
أحد أن يحلف بما يوقعه في اإلشراك.

تعالى ،فال
إظهار لحق التوحيد ،الخالص هلل
تعالى هو
تحريم الحلف بغير اهلل
 )3إن
ٌ
َ
ٰ
ٰ
يحق لمخلوق مهما كان َّ
تعالى عند الحلف.
معظم ًا أن ُي َس َّو ٰى باهلل
ٰ

تنبيـه:

ُ
الحلف بالقرآن الكريم ،أو المصحف،
تعالى:
يدخل في جواز الحلف باهلل
ٰ
تعالى ،وهو صفة من صفاته ،وال يقصد الحالف الورق والمداد
ألنه كالم اهلل
ٰ

المخلو َقين.

أما الحلف (باألمانة) وقول بعض الناس« :أمانة أمانة» ،فإنها نوع من الحلف،

يسعى في
على العبد أن
ٰ
وقد تقدم الحديث «من حلف باألمانة فليس منا» .فالمتعين ٰ
تصحيح ألفاظه وضبطها وفق هدي الشريعة ،ويدعو َ
إلى هذا ُ
الخلق ،ليتحقق
الخلق ٰ
على العبيد.
بالتوحيد الذي هو حق اهلل
تعالى ٰ
ٰ

باب تغليظ اليمني الكاذبة عمد ًا
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 315ــ باب تغليظ اليمين الكاذبة عمد ًا
 1712/1ــ َع ِن اب ِن َمسع ٍ
ف َع َلى َم ِ
ود رضي اهلل عنه َأنَّ ال َّنبِي ^ َق َ
«م ْن َح َل َ
ال
الَ :
ْ ُ
ْ
ٰ
َّ
امرئ ُمس ِلمٍ بِغَ ي ِر َح ِّق ِه َل ِقي ا َ
ان» َق َ
الُ :ث َّم َق َر َأ َع َل ْي َنا َر ُس ُ
هلل َو ُه َو َع َل ْي ِه َغ ْض َب ُ
ول اهلل ^
ٍ ْ
ْ
َ
ِم ْصدَ ا َق ُه ِم ْن ِك َت ِ
اب اهلل ﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾ [آل عمران:
 ]77إلى ِ
آخ ِر اآل َي ِةُ .م َّت َف ٌق َع َل ْيه.
ٰ
اس ْب ِن َث ْع َلب َة الحا ِرثِ ِّي رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس َ
ام َة إ َي ِ
ول اهلل
 1713/2ــ َو َع ْن أبي ُأ َم َ
امرئ ُم ْس ِلمٍ بِ َي ِمينِ ِه َف َق ْد َأ ْو َج َب ا ُ
ٍ
^ َق َ
الج َّن َة»
«م ِن ا ْق َت َط َع َح َّق
ارَ ،و َح َّر َم َع َل ْي ِه َ
الَ :
هلل َل ُه ال َّن َ
ضيب ًا ِم ْن َأر ٍ
ان َق ِ
ول اهلل ؟ َق َ
ان َشيئ ًا َي ِسير ًا َيا َر ُس َ
َف َق َ
«وإنْ َك َ
ال َل ُه َر ُج ٌل :وإنْ َك َ
اك».
الَ :
َ
روا ُه ُم ْس ِل ٌم.
اص رضي اهلل عنهما َع ِن ال َّنبِ ِّي ^ َق َ
 1714/3ــ َو َع ْن َع ْب ِد اهلل ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن ا ْل َع ِ
ال:
اإلش َر ُ
وق ا ْل َوالِدَ ْي ِنَ ،و َق ْت ُل ال َّن ْف ِ
اك بِاهللَ ،و ُع ُق ُ
«ا ْل َك َبائِ ُرْ :
وس» .رواه
سَ ،وا ْل َي ِم ُ
ين ا ْلغَ ُم ُ
البخاري.
ّ
ول اهلل َما ا ْل َك َبائِ ُر؟ َ
الَ :يا َر ُس َ
وفي ِر َوا َي ٍةَ :أنَّ َأعرابي ًا َجا َء إلى ال َّنبِ ِّي ^َ ،ف َق َ
قال:
ٰ
«اإلش َر ُ
اذا ؟ َق َ
اك بِاهلل» َ
قالُ :ث َّم َم َ
ْ
وس؟
وس» ُق ْل ُتَ :و َما ا ْل َي ِم ُ
ال« :ا ْل َي ِم ُ
ين ا ْلغَ ُم ُ
ين ا ْلغَ ُم ُ
ِ
ِ
ِ
ين ُهو ِفيها َك ِ
ِ
ٍ
طع َم َ
َق َ
اذ ٌب.
ال
ال« :ا َّلذي َي ْق َت ُ
امرئ ُم ْسلمٍ » َي ْعني بِ َيم ٍ َ

هداية أ
الحاديث:

 )1تغليظ اليمين الكاذبة ــ وهي :أن يحلف كاذب ًا وهو يعلم ــ ألنها من الكبائر التي
تغمس صاحبها في نار جهنم.

 )2تحريم أكل أموال الناس بالباطل ،مهما كان شيئ ًا يسير ًا ،فمن فعل ذلك استحق
الغضب من اهلل  ، واستحق دخول النار.

فيتحرى الصدق في كالمه وفي يمينه.
على العبد أن يحفظ لسانه،
ٰ
ٰ )3

 )4تعظيم الرشيعة حلفظ حقوق اخللق ،يف دمائهم ،وأعراضهم ،وأمواهلم ،ونحوها.
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باب ندب َمن حلف على ميني فر�أى غريها خري ًا منها

 316ــ باب ندب َمن حلف َعلَى َيمين فر أ�ى غيرها خير ًا منها أ�ن يفعل
ذلك المحلوف عليه ثُ َّم يك ّفر عن يمينه

ِ
الَ :ق َ
الر ْحمن ْب ِن َس ُم َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال لي َر ُس ُ
ول اهلل
 1715/1ــ َع ْن َع ْبد َّ
ِ
ينَ ،فر َأي َت َغير َها َخير ًا ِم ْن َها َفا ْئ ِ
ت ا َّل ِذي ُه َو َخ ْي ٌرَ ،و َك ِّف ْر َع ْن
^َ :
«و َإذا َح َل ْف َت َع َل ٰى َيم ٍ َ ْ
َْ
ْ
متفق عليه.
َي ِمينِ َك»ٌ .
ول اهلل ^ َق َ
 1716/2ــ َو َع ْن َأبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس َ
«م ْن َح َل َ
ف َع َل ٰى
الَ :
َي ِم ٍ
ينَ ،ف َر َأ ٰى َغ ْي َر َها َخ ْير ًا ِم ْن َهاَ ،ف ْل ُي َك ِّف ْر َع ْن َي ِمينِ ِهَ ،و ْل َي ْف َع ِل ا َّل ِذي ُه َو َخ ْي ٌر» .روا ُه مسلم.
َ
ول اهلل ^ َق َ
وسى رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس َ
ال« :إنِّي ــ واهللِ ،إنْ
 1717/3ــ َو َع ْن أبي ُم َ ٰ
َشا َء اهللُ ــ َ
ف َع َل ٰى َي ِم ٍ
ال َأ ْح ِل ُ
نها إلاَّ َك َّف ْر ُت َع ْن َي ِمينيَ ،و َأت َْي ُت ا َّل ِذي
ينُ ،ث َّم َأ َر ٰى َخ ْير ًا ِم َ
ُه َو َخ ْي ٌر» .متفق عليه.
الَ :ق َ
 1718/4ــ َو َع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^« :ألنْ َي ِل َّج
ِ
ِ
ِ
َ ِِ
ِ ِِ
َ
ارت َُه ا َّلتي َف َر َ
ض اهلل
آثم َل ُه ع ْندَ اهلل ت ََعا َل ٰى م ْن َأنْ ُي ْعط َي َك َّف َ
أ َح ُد ُك ْم في َيمينه في أ ْهله ُ
متفق عليه.
َع َل ْي ِه»ٌ .
المَِ ،وت َْش ِد ِ
يد ِ
يهاَ ،و َ
قو ُل ُهَ « :ي َل َّج» بِ َف ْتحِ ال َّ
«آثم»
الجيمِ َ :أ ْي َي َت َم َ
اد ٰى ِف َ
ال ُي َك ِّفر .وقو ُل ُهُ :
ِ
أيَ :أكْ ث َُر إ ْثم ًا.
هو
بالثاء الم َث َّلثَةْ ،

هداية أ
الحاديث:

ورأى غيره خير ًا منه أن يكفر عن يمينه،
على شيء،
ٰ
على العبد إذا حلف ٰ
 )1الواجب ٰ
ويأتي الذي هو خير.

خير للعبد من أن يتورع عن ارتكاب ما حلف
 )2إن التكفير عن اليمين وفعل األفضلٌ ،
على عدم الحنث وحصول الضرر أشد إثم ًا.
أال يفعله خشية اإلثم ،بل استمراره ٰ
تنبيـه:

ذكر (األهل) في الحديث األخير خرج مخرج الغالب ،وهو في مقام المبالغة،
وإال فإن الحكم يتناول غير األهل أيض ًا.

باب العفو عن لغو اليمني
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 317ــ باب العفو عن لغو اليمين و أ�نه ال كفارة فيه،
وهو َما يجري َعلَى الل�سان بغير ق�صد اليمين كقوله َعلَى العادة:
ال واهلل  ،وبلى واهلل  ،ونحو ذلك
َ
الى﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ
َقال اهلل ت ََع ٰ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ﴾

[المائدة.]89 :

نزلت هذه اآلية﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ
1719/1ــ وعن عائش َة رضي اهلل عنها َقا َلتُ :أ ْ
ِ
وبلى واهللِ .رواه البخاري.
ﯖ ﯗ ﯘ ﴾ في قول َّ
الر ُج ِل :الواهللٰ ،

غريب الحديث:

على لسانه ،وال يقصدها بقلبه.
لغو اليمين :هي اليمين التي يقولها اإلنسان ٰ

هداية الحديث:

على ألسنتهم من الحلف
 )1بيان رحمة اهلل  بعباده ،حيث لم يؤاخذهم فيما يجري ٰ
غير المقصود ،فال يلزمهم الوفاء به.

على قاعدة الشريعة :اعتبار النيات والقصود ،في األلفاظ والعقود.
 )2التنبيه ٰ
ُوضح ُمبهمه.
تفسره ،وت ّ
 )3السنة النبوية مالزمة للكتاب الكريم؛ ّ
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باب كراهة احللف يف البيع

 318ــ باب كراهة الحلف في ال َب ْيع و�إن كان َ�صادق ًا
سمعت َر ُس َ
 1720/1ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ُ
يقول:
ول اهلل ^
ال:
ُ
للس ْل َع ِةَ ،م ْم َح َق ٌة ل ْل َك ْس ِ
ُ
».متفق عليه.
ب
ٌ
«الحلف َم ْن َف َق ٌة ِّ
سمع َر ُس َ
ُ
«إي ُ
اك ْم
ول اهلل ^
 1721/2ــ عن أبي قتاد َة رضي اهلل عنه أن َُّه
َ
يقولَّ :
وك ْثر َة َ ِ
الب ْي ِع ،فإن َُّه ُي َن ِّف ُق ُث َّم َي ْم َح ُق».رواه مسلم.
الحلف في َ
َ َ

غريب الحديث:

منفقة للسلعة :سبب لرواج السلعة.

ممحقة للكسب :سبب لذهاب البركة.

هداية الحديث:

 )1كراهية الحلف عند البيع والشراء ،ولو كان الحالف صادق ًا.
العبرة بكثرة البيع ،ولكن ِ
 )2ليست ِ
العبرة أن يبارك اهلل في الرزق ،ولو كان قلي ً
ال.

الن�سان بوَ ْجه الله
باب كراهة �أن ًي�س�أل إ
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الن�سان ب َو ْجه اهلل غير الجنة
 319ــ باب كراهة أ�ن َي� أس�ل إ
وكراهة منع من � أس�ل باهلل َت َعالى وت�ش َّفع به

سأل بوج ِه اهللِ
الَ :ق َ
 1722/1ــ عن جابر رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^« :ال ُي ُ َ ْ
الج َّن ُة» .رواه أبو داود().
إلاَّ َ

هداية الحديث:

على العبد ألاَّ يسأل بوجه اهلل العظيم إال شيئ ًا عظيم ًا ،وهو الجنة.
ٰ )1

على العبد تحقيقهُ :
ضبط ألفاظه المتعلقة بالحلف واأليمان.
 )2من التوحيد الواجب ٰ
الَ :ق َ
مر رضي اهلل عنهما َق َ
ال َر ُس ُ
اس َت َع َ
 1723/2ــ وعن ِ
اذ
ول اهلل ^َ :
«من ْ
ابن ُع َ
فأعيذو ُه ،ومن َ
ُ
وم ْن َد َع ُ
إلي ُك ْم َم ْع ُروف ًا
اك ْم
باهللِ،
سأل باهلل ْ
فأجيبو ُهَ ،
فأع ُطو ُهَ ،
ُ
وم ْن َص َن َع ْ
َ
ٌ
حديث
قد كافأت ُُمو ُه».
لم ُ
تجدوا َما ت َُكاف ُئون َُه فا ْد ُعوا َل ُهَ ،ح َّت ٰى ت ََر ْوا أن َُّك ْم ْ
فكاف ُئو ُه ،فإنْ ْ
صحيح ،رواه أبو داود والنسائي بأسانيد الصحيحين.
ٌ

هداية الحديث:

على العبد أن ُي ِعيذ من يستعيذ باهلل  ،ما لم يكن المستعيذ مطلوب ًا لِحقٍّ .
ٰ )1
 )2إذا سأل أحدٌ باهلل  فإنه ُي َ
عط ٰى ،ما لم يسأل حرام ًا.
على معروفه ،وهذا مما يقوي الصلة بين
 )3الدعاء لصانع المعروف ،هو مكافأةٌ ٰ
عموم المؤمنين.
على اإلحسان ،والمجازاة من جنس العمل.
 )4من محاسن التشريع :الحث ٰ
فائدة:

ورد في الحديث« :فأخبركم بشر الناس منزل ًة؟ قلنا :نعم يارسول اهلل! قال :الذي
ُيسأل باهلل العظيم وال ُيعطي به» ،وأيض ًا« :ومن سألكم باهلل ،فأعطوه».
تعالى ،وفي هذين
ففي حديث الباب :تحريم سؤال شيء من أمور الدنيا بوجه اهلل
ٰ

الحديثين :وجوب إعطاء من سأل باهلل ،والجمع بين ذلك حاصل بوجوب اإلعطاء
على اإلعطاء ،واحلالف هو املرتكب للنهي الوارد .واهلل أعلم.
إذا كان املسؤول قادر ًا ٰ

() الحديث إسناده ضعيف.
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باب حترمي قول ِ
�شاهن�شاه لل�سلطان وغريه

 320ــ باب تحريم قولِ :
�شاهن�شاه لل�سلطان وغيره ألن معناه
ملك الملوك ،وال يو�صف بذلك غير اهلل �سبحانه وتعالى
بي ^ َق َ
اسمٍ عندَ اهلل
ال« :إنَّ ْ
أخ َن َع ْ
 1724/1ــ عن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه عن ال َّن ِّ
ملك األم ِ
تسم ٰىَ :
ٌ 
».متفق عليه.
الك
ٌ
ْ
رجل َّ
قال سفيان بن عيينة :ملك األمالك مثل :شاهنشاه.

غريب الحديث:

أخنع :أذل وأصغر.

هداية الحديث:

وسم ٰى
تعدى الحق الشرعي،
تعالى؛ فمن
 )1تحريم التسمية بما هو حق خالص هلل
ٰ
ّ
ٰ
نفسه به فإنه ُّ
أذل الناس ،وأحقرهم عند اهلل .
 )2تحريم وصف المخلوقين بأوصاف العظمة ،وألقاب الكبرياء ،التي ال يستحقها
إال اهلل .

فائدة:

يلحق أيض ًا بما نُهي عنه من األسماء قول« :قاضي القضاة» ،والصواب أن يقال:

«أقضى القضاة» ،وكذلك قول« :ملك الملوك».
ٰ

والسبب في رعاية الشريعة لألقوال :فألن األلفاظ وعاء المعاني ،وأجل األمور

تعالى ،فأعظم ما ينبغي
باالهتمام والضبط ،هو :حفظ َجناب التوحيد الواجب هلل
ٰ

حراسته في حياة الناس ــ ما به حياة قلوبهم ،وسبيل فالحهم ــ هو توحيد رب

العالمين .فأين القائمون بـ (حراسة التوحيد العقيدة)؟! الوارثون النبي ^ في أمته.
فما ترك رسول اهلل شاذة وال فاذة في تعظيم مقام التوحيد إال وخصه بمزيد توكيد،
وأبدى فيه وأعاد ،حتى ظهر رأس أمر الدين واستبان ،فالتوحيد أو ً
ال يا عباد اهلل.

باب النهي َع ْن خماطبة ِ
الفا�سق واملبتدع ...ب�س ّيد
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ِ
الفا�سق
 321ــ باب ال ّنهي َع ْن مخاطبة
والمبتدع ونحوهما ب�س ِّيد ونحوه
الَ :ق َ
 1725/1ــ عن ُبريد َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
للم َنافق:
ول اهلل ^« :ال ت َُقولوا ُ

سيدٌ  ،فإن َُّه إنْ ُ
رب ُك ْم .» روا ُه أبو داود بإسناد صحيح.
أس َخ ْط ُت ْم َّ
سيد ًا ف َق ْد ْ
يك ِّ
ِّ

غريب الحديث:

على الذي يفوق قومه ،ويرتفع قدره عليهم ،كالزعيم والفاضل.
السيدُ :يط َلق ٰ
أسخطتم :أغضبتم.

هداية الحديث:

 )1تحريم تعظيم المنافقين بأوصاف االحترام والتقدير ،ألنهم أعداء اهلل 
وخصومه.

 )2وجوب تجنب األسباب التي تسخط اهلل  ،والسعي باألسباب التي ترضيه
وتعالى.
وتقرب إليه سبحانه
ٰ
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باب كراهة �سب احلمى

الحمى
باب كراهة ّ�سب
 322ــ ُ
ّ
 1726/1ــ عن جابر رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
أو ِّأم
السائبْ ،
ول اهلل ^ َد َخ َل َع َل ٰى ِّأم َّ
الِ َ :
الم َس َّيبَ ،ف َق َ
الح َّم ٰى ال
الم َس َّيب ــ ت َُز
َ
فزفين؟» َقا َلتُ :
السائب ــ أو يا َّأم ُ
ُ
«ما َلك يا َّأم َّ
ذهب ِ
َب َ
فيهاَ ،ف َق َ
الك ْي ُر
ارك اهلل َ
هب َخ َطا َيا َبني َآد َم ،كما ُي ُ
الح َّم ٰى ،فإن ََّها ت ُْذ ُ
ال« :ال ت َُس ِّبي ُ
الح ِ
ديد» .رواه مسلم.
َخ َب َث َ
«ت َُز
بضم التاء وبالزاي
ريع ًة ،ومعنا ٌُه :ت َْرت َِع ُد ،وهو
فزفين» أيَ :ت َت َح َّر َ
َ
كين َح َرك ًة َس َ
ِّ
وي أيض ًا بالراء المكررة والقافين.
ور َ
المكررة والفاء المكررةُ ،

غريب الحديث:

الحمى :هي ارتفاع الحرارة الشديد ،تصاحب أمراض متعددة.
ٰ
ِ
الحداد الذي ينفخ فيه.
الك ْيرِ :ز ّق
ّ
خبث الحديد :وسخه وشوائبه.

هداية الحديث:

بالحمى أو غيرها من األمراض أن يصبر ويحتسب  ،فإن
على العبد إذا أصيب
ٰ
ٰ )1
هذه األمراض ــ مع االحتساب ــ كفارات للذنوب.

على تصحيح ألفاظ الناس وفق الشريعة ،فإن هذا من أبواب األمر
 )2الحث ٰ
بالمعروف ،والنهي عن المنكر.

�سب الريح
باب النّهي َعن ّ
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 323ــ باب ال ّنهي َعن َ�س ّب الريح و َبيان َما يقال عند هبوبها

 1727/1ــ َع ْن أبي ُ ِ ُ
الَ :ق َ
ب رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
بي ْب ِن َك ْع ٍ
ول اهلل ^:
الم ْنذ ِر أ ِّ
ِِ
ِ
« َ
يحَ ،ف َ
إذا َر َأ ْي ُت ْم َما ْ
تك َر ُه َ
الريحِ
الر َ
ون َف ُقو ُلوا :اللهم إنَّا ن َْسأ ُل َك م ْن َخ ْي ِر هذه ِّ
َسبوا ِّ
ال ت ُّ
ِِ
ِ
يها َو َخ ْي ِر َما ُأ ِم َر ْت بِ ِهَ ،ون َُع ُ
يها َو َش ِّر َما
الريحِ َو َش ِّر َما ِف َ
َو َخ ْي ِر َما ِف َ
وذ بِ َك من َش ِّر هذه ِّ
ُأ ِم َر ْت بِ ِه» .رواه الترمذي و َق َ
الَ :ح ِد ٌ
صحيح.
حسن
يث
ٌ
ٌ
الَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
 1728/2ــ َو َع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ول اهلل ^ َي ُق ُ
ول:
«الر ِ
ْ
الر ْح َم ِةَ ،وت َْأتي با ْل َع َذ ِ
ابَ ،ف َ
وها،
وها َفال ت َُس ُّب َ
إذا َر َأ ْي ُت ُم َ
ِّ ُ
يح م ْن َر ْوحِ اهلل ،تَأتي بِ َّ
ٍ
اس َت ِع ُ
ٍ
حسن.
بإسناد
يذوا باهلل ِم ْن َش ِّر َها» .رواه أبو داود
َو َس ُلوا اهلل َخ ْي َر َهاَ ،و ْ
الراءَ :أ ْي :رحمتِ ِه بِ ِعب ِ
«م ْن روحِ اهلل» هو بفتح ِ
قوله ^ِ :
اده.
َ ْ َ
َ ْ
َ
ِ
 1729/3ــ َو َع ْن َعائِ َش َة رضي اهلل عنها َقا َل ْتَ :ك َ
يح
الر ُ
ان ال َّنبِ ُّي ^ إذا َع َص َفت ِّ
َق َ
يهاَ ،و َخ ْي َر َما ُأ ْر ِس َل ْت بِ ِهَ ،و َأ ُع ُ
وذ بِ َك ِم ْن
ال« :اللهم إنِّي َأ ْس َأ ُل َك َخ ْي َر َهاَ ،و َخ ْي َر َما ِف َ
يهاَ ،و َش ِّر َما ُأ ْر ِس َل ْت بِ ِه» .رواه مسلم.
َش َر َهاَ ،و َش ِّر َما ِف َ

هداية أ
الحاديث:

المحملة بالخيرات من المطر
سب الريح ،ألنها من آيات اهلل 
 )1النهي عن ِّ
َّ
واللقاح وغيره.

سب
فنهى عن ِّ
إلى ما هو أحسن منه وأفضل؛ ٰ
نهى الشرع عن شيء إال وأرشد ٰ
 )2ما ٰ
شرها ،وتعطينا ــ بإذنه ــ خيرها.
إلى أذكا ٍر تعيذنا ــ بإذن اهلل ــ من ِّ
الريح ،وأرشدنا ٰ
إلى اهلل  ويستعيذ به ،فإنه سبحانه
على العبد في مواطن الخوف والشدة أن يلجأ ٰ
ٰ )3
يخيب عبد ًا رجاه.
ال ّ

شر ،وتجلب له كل
 )4الترغيب في التزام األذكار الشرعية التي تحصن العبد من كل ّ
خير.
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�سب الديك
باب كراهة ّ

الديك
 324ــ باب كراهة َ�س ّب ّ

 1730/1ــ عن زي ِد ب ِن َخ ٍ
ال َ :ق َ
ني رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^ :
الد ُ
ْ ْ
الج َه ِّ
وق ُظ للص ِ
يك ،فإن َُّه ي ِ
ٍ
«ال ت َُس ُّبوا الدِّ َ
بإسناد صحيح.
الة».روا ُه أبو داود
َّ
ُ

هداية الحديث:

 )1النهي عن سب الديك ،ألنه يوقظ ألفضل الطاعات وهي الصالة.
ُّ )2
يكرم وال ُيهان.
على الطاعة ّ
وينشطها ،فإنه َّ
كل ما يعين ٰ
تنبيـه:

ينبغي للعبد أن يعتني بما يوقظه للصالة كالمنبهات وغيرها ،وأ ّ
اليتساهل في أخذ

على ضعف
على فعل المأمورات ،ألن التفريط في ذلك دليل ٰ
األسباب التي تعينه ٰ
تعالى.
اإليمان ،والتساهل في تعظيم شعائر اهلل
ٰ

الن�سان :مطرنا بن َ ْوء كذا
باب النّهي عن قول إ
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الن�سانُ :مطرنا ب َن ْوء كذا
 325ــ باب ال ّنهي عن قول إ

الج َهنِي اهلل َع ْن ُه َق َ
الَ :ص َّلى بِ َنا َر ُس ُ
ول اهلل ^ َصال َة
 1731/1ــ َعن زَ ْي ِد ْب ِن َخالِ ٍد ُ
ٰ
اء كان ْ ِ
الحدَ يبِي ِة في إ ْث ِر سم ٍ
َ
اسَ ،ف َق َ
َ
لى ال َّن ِ
ال:
ُّ
َ َ
الص ْبحِ بِ ُ ْ َ
َت م َن ال َّل ْي ِلَ ،فل َّما ان َْص َر َف أق َْب َل َع ٰ
الَ :أصبح ِم ْن ِعب ِ
هلل َو َر ُسو ُل ُه َأ ْع َل ُمَ .ق َ
اذا َق َ
ون َم َ
«ه ْل ت َْد ُر َ
ادي
َ
ال َر ُّب ُك ْم؟» َقا ُلوا :ا ُ
الَ « :ق َ ْ َ َ
َ
ؤم ٌن بي َك ِ
ضل اهلل َورحمتِ ِهَ ،فذلِ َك م ِ
ِ
ِ
أما َم ْن َ
قالُ :م ِط ْرنَا بِ َف ِ
اف ٌر
ُ
ُم ْؤم ٌن بِي َو َكاف ٌر؛ َف َّ
َ ْ َ
افر بي م ِ
ِ
بَ ،و َأ َّما َم ْن َق َ
الُ :م ِط ْرنا بِ َن ْو ِء َك َذا َوكذاَ ،ف َ
ؤم ٌن با ْل َك ْو َك ِ
بِا ْل َك ْو َاك ِ
ب».
ُ
ذلك َك ٌ
متفق عليه.
ٌ

الم َط ُر.
السماء ُهناَ :
َو َّ

غريب الحديث:

نوء :مطالع النجوم وإدبارها.

هداية الحديث:

إلى اهلل
 )1إظهار أدب الصحابة رضي اهلل عنهم وتواضعهم ،حين أحالوا العلم ٰ
ورسوله ^ ،وهذا من تمام تسليمهم لحكم اهلل  ،وحكم رسوله ^.
على العبد االعتراف بفضل اهلل سبحانه ورحمته ،بالقول والفعل.
ٰ )2

«مطرنا بفضل اهلل ورحمته».
 )3من السنة أن يقول العبد بعد نزول المطرُ :

االهتمام بتصحيح العقائد ،وحماية جناب التوحيد ،فهذا أهم ما ُيرشد إليه الناس،
)4
ُ
خاصة في زمن شاعت فيه األلفاظ القادحة في صحة التوحيد أو كماله.
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باب حترمي قوله مل�سلم :يا كافر

لم�سلم :يا كافر
 326ــ باب تحريم قوله ُ
«إذا َق َ
الَ :ق َ
مر رضي اهلل عنهما َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^َ :
1732/1ــ عن ِ
الر ُج ُل
ابن ُع َ
ال َّ
ال وإلاَّ ر َجع ْت َع َل ِ
كان َك َما َق َ
أح ُد ُه َما ،فإنْ َ
».متفق
يه
ٌ
كافر ،ف َق ْد با َء بها َ
َ َ
ألخيه :يا ُ
عليه.

سمع َر ُس َ
ُ
«م ْن َدعا
ول اهلل ^
ذر رضي اهلل عنه أنه
يقولَ :
َ
1733/2ــ وعن أبي ٍّ
أو َق َ
ال ُ
َ
كذلك إلاَّ
رج ً
ه».متفق عليه.
حار ع َل ْي
وليس
الَ :ع ُد َّو اهلل،
ٌ
ُ
َ
بالك ْفرْ ،
َ
»:ر َجع.
َ
ار َ
«ح َ

غريب الحديث:
باء :رجع.

هداية الحديث:

ينزه لسانه عن تكفير المسلمين ،والقدح في ديانتهم.
على العبد أن ّ
 )1يجب ٰ

على
 )2إن المرء ليلقي الكلمة من سخط اهلل تحبط دنياه وآخرتهَ ،ف ْل
ْ
يحرص العاقل ٰ
تدبر كالمه قبل إطالقه.
ّ

باب النهي عن الفح�ش وبذاء الل�سان
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 327ــ باب ال ّنهي عن الفح�ش وبذاء اللِّ�سان
الَ :ق َ
 1734/1ــ عن ابن مسعود رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
المؤمن
س
ُ
ول اهلل ^َ « :ل ْي َ
َّ
ٌ
حسن.
حديث
ذي».رواه الترمذي وقال:
بالط َّعان ،وال ال َّل َّعان ،وال ال َفاحش ،وال ا ْل َب ِّ
ٌ

الَ :ق َ
 1735/2ــ وعن أنس رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ان ُ
«ما َك َ
الف ْح ُ
ش
ول اهلل ^َ :
ٍ
ٍ
شيء إلاَّ شان َُهَ ،و َما َك َ
ٌ
حديث
شيء إلاَّ زَ ان َُه».رواه الترمذي وقال:
الح َي ُاء في
في
ان َ
حسن.
ٌ

غريب الحديث:

الفحش :الكالم البذيء الناقص.
شانه :عابه وجعله ناقص ًا.
زانهَ :ج َّمله وجعله كام ً
ال.

هداية أ
الحاديث:

الشر.
 )1الترغيب بالوصية الجامعة :أال يتكلم العبد إال بخير ،وأن يسكت عن ّ
يقبحه.
 )2إن المنطق الحسن ّ
يجمل العبد ،والمنطق البذيء ّ
 )3رغبت الشريعة في حفظ اللسان ،صون ًا لكرامة اإلنسان.

 )4تعظيم شأن الحياء ،الجامع لكل خلق جميل ،والمانع من كل خلق رذيل.
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باب كراهة التقعري يف الكالم والت َ�ش َُّدق فيه

والت�شدق فيه وتكلف الف�صاحة
 328ــ باب كراهة التقعير في الكالم
ُّ
العراب في مخاطبة العوا ّم ونحوهم
وا�ستعمال َوح�شي اللغة ودقائق إ

1736/1ــ َع ِن اب ِن َمسع ٍ
ود رضي اهلل عنه َأنَّ ال َّنبِي ^ َق َ
الم َت َن ِّط ُع َ
ون»
الَ :
ْ ُ
«ه َل َك ُ
ْ
َّ
َقا َل َها َثالث ًا .رواه ُم ْس ِلم.
ون في ُ
الم َبالِغُ َ
«الم َت َن ِّط ُع َ
األ ُمو ِر.
ون»ُ :
ُ
ِ
اص رضي اهلل عنهما َأنَّ َر ُس َ
الع ِ
ول اهلل ^
1737/2ــ َو َع ْن َع ْبد اهلل ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن َ
ِ ِِ
ض ا ْلب ِليغَ ِم َن الر َج ِ ِ
ال« :إنَّ ا َ ِ
َق َ
كما َ
تتخ َّل ُل ا ْل َب َق َرةُ».
ال ،ا َّلذي َي َت َخ َّل ُل بِل َسانه َ
هلل ُي ْبغ ُ َ
ِّ
ٌ
حديث حسن.
داود ،والترمذي ،وقال:
َروا ُه أبو َ
ول اهلل ^ َق َ
1738/3ــ َو َع ْن َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد اهلل رضي اهلل عنهما َأنَّ َر ُس َ
ال« :إنَّ ِم ْن
َ
بكم ِم ِّني َم ْج ِلس ًا َيو َم ا ْل ِقي َ ِ َ ِ ُ َ
َ
ُ
َ ُ
إلي،
ْ
َ
إليَ ،وأق َْر ُ ْ
امة أ َحاس َنك ْم أ ْخالق ًاَ ،وإنَّ أ ْبغَ َضك ْم َّ
أ َح َبكم َّ
َو َأبعدَ ُكم ِم ِّني يو َم ا ْل ِقي َ ِ
الم َت َف ْي ِه ُق َ
الم َت َشدِّ ُق َ
ار َ
ون» .رواه الترمذي
امة الث َّْر َث ُ
ونَ ،و ُ
ونَ ،و ُ
َْ
َ
َْ ْ
َ
الخ ِ
شرح ُه في (باب ُح ْس ِن ُ
ٌ
لق).
حديث حسن ،وقد سبق
وقال:
ُ

غريب الحديث:

المتك ِّلف فيه.
الثرثار :هو كثير الكالم ُ

على الناس بكالمه تفاصح ًا ،وتعظيم ًا لكالمه.
المتشدق :المتطاول ٰ

ومعنى المتفيهق :الذي يمأل فمه
المتفيهق :أصله من الفهق ،وهو االمتالء،
ٰ
دال على ِ
بالكالم ويتوسع فيه ،وهو ٌ
الك ْبر ،وقد ّبين رسول اهلل ^ معناها فقال:
ٰ
«المتكبرون».
ِّ

هداية أ
الحاديث:

على طبيعته في الكالم من غير تكلف وال تعسف.
يبقى ٰ
على المسلم أن ٰ
ٰ )1

 )2إن حسن الخلق من أسباب محبة رسول اهلل ^ للعبد ،والقرب منه يوم القيامة.
على تزكية النفوس ،واالبتعاد عما يدنّسها.
 )3الحث ٰ

باب كراهة قوله :خبثت نف�سي
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 329ــ باب كراهة قوله :خبثت نف�سي
بي ^ َق َ
أح ُد ُك ْم:
ال« :ال ُيقو َل َّن َ
 1739/1ــ عن عائش َة رضي اهلل عنها عن ال َّن ِّ
ِ ِ
سي».متفق عليه.
لقس ْت َن ْف
ٌ
َخ ُبث ْ
َت نفسيَ ،و َلك ْن ل ُيق ْلَ :
ِ
الخب ِ
َق َ
ث.
َت  ،وهو
لماء:
معنى َ
َت»َ :غث ْ
«خ ُبث ْ
الع ُ
ال ُ
معنى « َلق َس ْت» ولكن ُك ِر َه َل ْف ُظ ُ ْ
ٰ
ٰ

هداية الحديث:

وص ٰى العبد باجتناب األلفاظ المكروهة ،واستعمال األلفاظ الشرعية.
ُ )1ي َ
والمعنى.
 )2ترغيب الشريعة في استخدام طيب الكالم في اللفظ
ٰ
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باب كراهة ت�سمية العنب كرم ًا

كرم ًا
 330ــ باب كراهة ت�سمية العنب ْ

ول اهلل ^« :ال تُسموا ِ
الَ :ق َ
1740/1ــ عن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
الع َن َب
َ ُّ
الك ْر َم ،فإنَّ َ
َ
لم».متق عليه .وهذا لفظ مسلم.
الك ْر َم ُ
الم ْس ُ
وفي رواية« :فإنَّما َ
قلب المؤمن» .وفي رواية للبخاري ومسلم «يقولون:
الك ْر ُم ُ

الكرم ،إنَّما َ
المؤمن».
ُ
الك ْر ُم ُ
قلب ُ
ِ
بي ^ َق َ
ِ
ال« :ال تقولوا:
1741/2ــ وعن
وائل بن ح ْج ٍر رضي اهلل عنه عن ال َّن ِّ
الكر ُم ،ولكن قو ُلواِ :
والح َب َل ُة» .رواه مسلم.
الع َن ُبَ ،
َ ْ

هداية أ
الحاديث:

أولى بهذا االسم منه.
 )1كراهية تسمية العنب كرم ًا ،ألن المسلم ٰ

 )2بيان عناية الشريعة بتصحيح األلفاظ الخاطئة الشائعة ،واستعمال األلفاظ
الصحيحة بد ً
ال منها  ،وهذا من محاسن التشريع .

باب النهي عن و�صف حما�سن املر�أة لرجل
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 331ــ باب النهي َعن َو�صف محا�سن المر أ�ة لرجل �إال أ�ن يحتاج �إلى ذلك
لغر�ض �شرعي كنكاحها ونحوه
ول اهلل ^« :ال تُب ِ
الَ :ق َ
 1742/1ــ عن ابن مسعود رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
اش ُر
َ
جها كأن َُّه َي ُ
ا».متفق عليه.
إلي َه
ٌ
المرأ ُة المرأةَ ،ف َتص َف َها َ
لز ْو َ
نظ ُر ْ

غريب الحديث:

تباشر :تنظر إليها ،أو تمس بشرتها ،فتعرف نعومتها وما فيها من المحاسن.

هداية الحديث:

 )1ال يجوز وصف المرأة لرجل أجنبي عنها ،منع ًا ألسباب الفاحشة بين البيوت.

ُ
سبب في فساد الحياة
الشريعة المرأ َة أن تصف النساء لزوجها؛ ألن ذلك
 )2نهت
ٌ
ِ
ٌ
لكشف عورات الناس ،ونش ِر الخصومة بين المسلمين.
ومدخل
الزوجية بينهما،
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الن�سان :اللهم اغفر يل �إن �شئت
باب كراهة قول إ

الن�سان:
 332ــ باب كراهة قول إ
اللهم اغفر لي �إن �شئت ،بل يجزم بالطلب
ول اهلل ^ َ
 1743/1ــ َع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس َ
قال« :ال ُيقو َل َّن َأ َح ُد ُك ْم:
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الم ْس َأ َل َةَ ،فإن َُّه ال ُم ْك ِر َه َل ُه».
اللهم اغْ ف ْر لي إنْ ش ْئ َت ،اللهم ْار َح ْمني إنْ ش ْئ َت ،ل َي ْع ِزم َ
فق عليه.
م َّت ٌ
رواية لمس ِلمٍ ِ ِ َ :
ِ
ٍ
الرغْ َب َةَ ،فإنَّ اهلل ت ََعالى ال َي َت َع َ
اظ ُم ُه َش ْي ٌء
وفي
«ولك ْن ل َي ْع ِز ْمَ ،و ْل ُي ْعظمِ َّ
ُ ْ
ٰ
َأ ْع َطا ُه».
الَ :ق َ
نس رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
 1744/2ــ َو َع ْن َأ ٍ
ول اهلل ^« :إذا َدعا َأ َح ُد ُك ْم
الم ْس َأ َل َةَ ،وال َي ُقو َل َّن :اللهم إنْ ِش ْئ َت َف َأ ْع ِطنيَ ،فإن َُّه َ
ال ُم ْس ْ
تك ِر َه َل ُه» .متفق
َف ْل َي ْعز ِم َ
عليه.

هداية أ
الحاديث:

المتصرف بشؤون العباد ،ال
تعالى بكمال أوصافه؛ فهو
يتعبد هلل
ِّ
على الداعي أن ّ
ٰ
ٰ )1
يعجزه شيء ،العزيز الذي ال يمانَع وال يغا َلب.
ِ
فضله
الكريم من
ربه
وتعالى :أن يسأل
 )2إن من كمال العبودية هلل سبحانه
ُ
العبد َّ
َ
ٰ
العظيم.

باب كراهة قول :ما �شاء الله و�شاء فالن
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 333ــ باب كراهة قولَ :ما �شاء اهلل و�شاء فالن
ِ
بي ^ َق َ
1745/1ــ عن حذيف َة ِ
ال« :ال ت َُقولوا:
بن َ
الي َمان رضي اهلل عنه عن ال َّن ِّ
ٍ
ولكن ُقولواَ :ما شا َء ا ُ
َما شاء ا ُ
هللُ ،ث َّم شا َء ُف ٌ
هلل وشا َء ُف ٌ
بإسناد
الن».رواه أبو داود
الن،
ْ
صحيح.

هداية الحديث:

حرمت الشريعة كل ما يفتح باب الشرك باهلل  ،كقول اإلنسان :ما شاء اهلل وشاء
ّ )1
فالن ،ألن في هذا القول المساواة بين الخالق والمخلوق ،وهو أصل الشرك باهلل

تعالى﴿ .ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾
ٰ

إلى ما هو أصلح لهم في دينهم
 )2ما ّ
على العباد شيئ ًا إال وأرشدهم ٰ
حرم الشارع ٰ
يبين لهم ما هو جائز،
ودنياهمُ .فيحسن بالداعية إذا ذكر للناس شيئ ًا ال يجوز ،أن ّ
ألن هذا أرغب لقبولهم األحكام الشرعية.

تنبيــه:

بعض الناس يجعل المطالبة بالبديل حجة في مواجهة كل من يأمره بمعروف أو

ينهاه عن منكر ،وإال فلن يستجيب لمجرد األمر والنهي ،دون ذكر البديل!!

وهذا خالف الواجب في القيام بحق العبودية هلل  واالستجابة لحكمه .فليكن

قولك ــ أخي المسلم ــ إذا سمعت أمر ربك أو أمر نبيك ^  :قول سمعنا وأطعنا.

﴿ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯵ ﯶ ﯷ ﴾.
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باب كراهة احلديث بَعد الع�شاء ا آلخرة

 334ــ باب كراهة الحديث َبعد الع�شاء آ
الخرة
يكون مباح ًا في غي ِر هذا الوقتِ ،
وفع ُله وت ُ
سواءَ ،ف َأ َّما
َرك ُه
الحديث الذي
والمراد بِ ِه
ُ
ُ
ٌ
ُ َُ
ْ
ْتَ ،ف ُهو في هذا الوق ِ
المكرو ُه في َغي ِر هذا الوق ِ
ْت َأ َش ُّد ت َْح ِريم َا
ا ْل َح ِد ُ
َ
َ
َ
يث ا ْل ُم َح َّر ُم أو ْ ُ
ْ
كايات الص ِ
الخي ِر َكم َذ َاكر ِة ا ْل ِع ْلمِ ِ ،
ِ
ديث في َ
ينَ ،و َمكا ِر ِم
وح
الح ُ
َو َك َر َ
الح َ
اه ًةَ .و َأ َّما َ
ّ
ُ َ
اه َة ِف ِ
الضي ِ
القِ ِ َ ،
األخ ِ
اج ٍةَ ،ون َْح َو َ
ف َو َم َع طالِ ِ
يه ،بل
ْ
ذلكَ ،فال َك َر َ
ب َح َ
والحديث َم َع َّ ْ
ض ال َكر َ ِ ِ
األح ِ
اهر ِ
يث لِ ُع ْذ ٍر وعا ِر ٍ
يث
اد ُ
الح ِد ُ
ت َ
ُه َو ُم ْس َت َح ٌّبَ ،وكذا َ
اه َة فيهَ ،و َق ْد ت ََظ َ َ
َ
على ُك ِّل َما َذ َكرت ُُه.
ّ
الصحيحة ٰ
 1746/1ــ َع ْن أبي َب ْرزَ َة رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس َ
ول اهلل ^ َ
كان َي ْك َر ُه ال َّن ْو َم ْقب َل
الع َش ِ
ِ
الح ِد َ
متفق عليه.
يث َب ْعدَ َهاٌ .
اءَ ،و َ

هداية الحديث:

 )1كراهة النوم قبل صالة العشاء خوف ًا من فوات وقتها.

التأخر عن النوم ،مما
 )2كراهية الحديث والسمر بعد العشاء لغير مصلحة ،خشية
ّ

إلى فوات صالة الليل ،وصالة الفجر.
يؤدي ٰ
الع َشا َء في ِ
ول اهلل ^ َص َّلى ِ
 1747/2ــ َو َع ِن ْاب ِن ُع َم َر رضي اهلل عنهما َأنَّ َر ُس َ
آخ ِر
ٰ
ِ
ِِ
َ َ َ ُ َ ُ
لى َر ْأ ِ
س ِمائ َِة َس َن ٍة ال َي ْب َق ٰى ِم َّم ْن ُه َو
َح َياتهَ ،ف َّ
لما َس َّل َم َقال« :أ َرأ ْيتك ْم ل ْي َل َتك ْم هذه؟ َفإنَّ َع ٰ
األر ِ
متفق عليه.
وم َأ َحدٌ »ٌ .
الي َ
لى َظ ْه ِر ْ
ض َ
َع ٰ

هداية الحديث:

 )1جواز الحديث بعد العشاء بالعلم وبما فيه مصالح المسلمين ،ويدخل في ذلك
الحديث مع الضيف أو الزوجة أو في قضاء حوائج المسلمين.

مغيب وقع كما أخبر،
 )2هذا الحديث من دالئل النبوة ،فقد أخبر رسول اهلل ^ عن َّ
فإن آخر من بقي من الصحابة أبو الطفيل عامر بن واثلة ،وقد ذكر أهل العلم أنه
آخر الصحابة موت ًا؛ تُو ِّفي سنة 110هـ.

باب كراهة احلديث بَعد الع�شاء ا آلخرة

1031

َ
َ
 1748/3ــ َو َع ْن َأ ٍ
اءه ْم َق ِريب ًا ِم ْن
بي ^َ ،ف َج ُ
نس رضي اهلل عنه أنَّهم ا ْن َتظ ُروا ال َّن َّ
َش ْط ِر ال َّلي ِلَ ،ف َص َّلى بِ ِهم ،يعني ِ
الَ :
الُ :ث َّم َخ َط َب َناَ ،ف َق َ
الع َشا َءَ ،ق َ
اس َق ْد َص ُّلوا،
«أال إنَّ ال َّن َ
َْ
ْ
ٰ
ٍ
الصالةَ» .رواه البخاري.
ُث َّم َر َق ُدواَ ،وإن َُّك ْم َل ْن ت ََزا ُلوا في َصالة َما ا ْن َت َظ ْرت ُُم َّ

غريب الحديث:

شطر الليل :نصفه.

هداية الحديث:

ِ
على جماعة المسجد.
 )1استحباب تأخير صالة العشاء أحيان ًا ما لم يشق ذلك ٰ

على عباده ،فإنه سبحانه يعطيهم األجر ما داموا في انتظار العبادة.
 )2بيان فضل اهلل ٰ

1032

باب تحريم امتناع المر�أة من فرا�ش زوجها

 335ــ باب تحريم امتناع المر أ�ة من فرا�ش زوجها �إذَا دعاها
ولم يكن لها عذر �شرعي
الَ :ق َ
 1749/1ــ عن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^َ :
الر ُج ُل
«إذا َد َعا َّ
امرأت َُه إلى ِفر ِ
ُ
غض َب َ
متفق
ُصبِ َح».
ان َع َل ْي َهاَ ،ل َع َن ْت َها
ٌ
ات ْ
اش ِه فأ َب ْتَ ،ف َب َ
المالئكة َح َّت ٰى ت ْ
ٰ َ
عليه.
جع».
وفي روايةَ :
«ح َّت ٰى ت َْر َ

هداية الحديث:

تسعى في مرضاته ،فيما
على حفظ دينه ونفسه ،وأن
ٰ
على المرأة أن تعين زوجها ٰ
ٰ )1
ال معصية فيه.

 )2إن امتناع الزوجة عن فراش زوجها من كبائر الذنوب ،لورود اللعن في ذلك.

باب تحريم َ�صوم المر�أة وزوجها حا�ضر
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 336ــ باب تحريم َ�صوم المر أ�ة وزوجها حا�ضر �إال ب�إذنه
ول اهلل ^ َق َ
 1750/2ــ عن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
ال« :ال ُّ
يحل للمرأة
وزوج َها شاهدٌ إال بإ ْذنه ،وال َ
».متفق عليه.
تأذن في بيتِ ِه إلاَّ بإ ْذنِ ِه
وم
ٌ
أنْ ت َُص َ
ُ

هداية الحديث:

ُ )1يشترط إذن الزوج في صيام التطوع للمرأة إذا كان حاضر ًا حفظ ًا لحقه عليها ،وأما
في صيام الواجب فال يشترط إذنه تقديم ًا لحق الشرع.
بيت زوجها أحد ًا يكرهه إال بإذنه.
 )2ال يجوز للمرأة أن تُدخل َ

على استمرار الحياة الطيبة.
 )3إن العيش في ظالل العبودية أعظم ما يعين الزوجين ٰ
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المام
باب حترمي رَفع الم�أموم ر�أ�سه  ...قبل إ

 337ــ باب تحريم َرفع الم أ�موم ر أ��سه من الركوع
المام
أ�و ال�سجود قبل إ
 1751/1ــ عن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ ال َّنبي ^ َق َ
أحد ُك ْم
«أما َي ْخ َش ٰى ُ
الَ :
َّ
عل ا ُ
عل ا ُ
رأس ِح َما ٍر! َأ ْو َي ْج َ
اإلمام أنْ َي ْج َ
رأس ُه َ
صورت َُه ُصور َة
هلل
قبل َ
هلل َ
َإذا َر َف َع َ
َ
رأس ُه َ
متفق عليه.
ِح َما ِر»ٌ .

هداية الحديث:

فعلى المأموم
على فاعل ذلك ؛
ٰ
 )1تحريم سبق اإلمام في الصالة ،لورود الوعيد ٰ
أن يكون حاله مع اإلمام وفق المتابعة؛ وذلك باإلتيان بالحركة بعد حركة اإلمام

مباشرة.

المسابِ ِق أنْ ُي َ
مسخ صورة حمار؛ فيه إظهار لشناعة فعله
بي ^ لهذا ُ
 )2إن اختيار ال َّن ِّ
للتحذير من ذلك.

فائدة:

المأموم في صالته مع إمامه له أحوال أربع:

 )1حالة مسابقة ،وهي :سبق اإلمام والتقدم على أفعاله ،وهذه محرمة ،لورود الوعيد
الشديد فيها.

 )2حالة ُمخالفة ،أي :يتأخر ويتخلف عن اإلمام ،فإن كان لعذر فال حرج ،أما لغير
عذر؛ فإن تخلف بركن كامل صار كالسبق ال يجوز ،وتبطل به الصالة.

بمعنى :أن يوافق اإلمام في أقواله أو أفعاله ،فهذه مكروهة.
 )3حالة موافقة،
ٰ

 )4حالة متابعة ،ومعناها :أن يشرع المأموم في أفعال الصالة فور شروع أمامه ،من
غير موافقة وال تخلف وال مسابقة .وهذه هي السنة ،والهدي النبوي الواجب

االتباع.

باب كراهة و�ضع اليد َعل َى الخا�صرة في ال�صالة
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 338ــ باب كراهة و�ضع اليد َعلَى الخا�صرة في ال�صالة
1752/1ــ عن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ُهي َع ِن َ
متفق
الصالةٌ .
الخ ْص ِر في َّ
ال :ن َ

عليه.

غريب الحديث:

الخصر :وضع اليد على الخاصرة ،وهي ما بين ِ
الحقْو وأسفل األضالع.
ٰ

هداية الحديث:

على الخاصرة في الصالة ،لمجيء النهي عن هذه الهيئة.
 )1تحريم وضع اليد ٰ

على العبد أن يقابل نصوص الشرع بالتسليم واالنقياد دون االعتراض والتشكيك
ٰ )2
بحث ًا عن الع َّلة ،فإن كل الخير فيما ُأمرنا به ،وكل َ
الش ّر فيما نُهينا عنه ،ولو لم ندرك
الحكمة من ذلك.
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باب كراهة ال�صالة بح�ضرة الطعام

ونف�سه تتوق �إليه
 339ــ باب كراهة ال�صالة بح�ضرة الطعام ُ
أ�و مع مدافعة أ
الخبثين  ،وهما :البول والغائط
سمعت َر ُس َ
ُ
يقول« :ال
ول اهلل ^
 1753/1ــ عن عائش َة رضي اهلل عنها َقا َلت:
ُ
ِ
األخ َبثَان» .روا ُه مسلم.
افع ُه ْ
صال َة بِ َح ْض َرة َط َعامٍ ،وال ُه َو ُيدَ ُ

هداية الحديث:

وص ٰى العبد إذا أراد القيام بطاعة أن يقبل عليها بقلب مطمئن ،مبتعد ًا عن األسباب
ُ )1ي َ
التي تشغله عن الخشوع فيها.

 )2كل ما يشغل قلب العبد عن الطمأنينة في الصالة فله الحكم نفسه ،كالصور
واألصوات ،ونحوها.

تنبيـه:

هذا الحديث ،وإن كان فيه الرخصة في ترك شهود الجماعة بحضرة طعام يشتهيه،

العشاء أو الغداء عند إقامة
إال أنه الينبغي أن يجعل العبد من عادته تقديم طعام َ
الصالة؛ ألن في ذلك تفويت ًا ألجر صالة الجماعة ،وتساه ً
ال في أمر الشريعة.

ال�صالة
باب النّهي عن رَفع الب َ َ�صر �إلى ّ
ال�سماء في ّ
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ال�صالة
ال�سماء في ّ
 340ــ باب ال ّنهي عن َرفع ال َب َ�صر �إلى ّ
الَ :ق َ
 1754/1ــ عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه َق َ
«ما َب ُ
ال َر ُس ُ
ال
ول اهلل ^َ :
ون أب َصارهم إلى السم ِ
فاش َت َّد َق ْو ُل ُه في ذلك َح َّتى َق َ
اء في َصالتِ ِه ْم» ْ
ال:
أق َْوا ٍم َي ْر َف ُع َ ْ َ ْ ٰ َّ َ
ٰ
ار ُه ْم».رواه البخاري.
« َل َي ْن َت ُه َّن عن ذلك ،أو ل ُت ْخ َط َف َّن ْأب َص ُ

هداية الحديث:

على
إلى السماء في الصالة،
)1
ُ
ُ
وإظهار ال َّن ِّ
بي ^ الوعيد ٰ
إشهار تحريم رفع البصر ٰ
ذلك بذهاب بصر فاعله للحذر من الوقوع في هذه المخالفة.
وأدعى للخشوع
بصره في موضع سجوده هو من تمام الخضوع،
َ )2ج ْع ُل المص ِّلي َ
ٰ
تعالى.
في الصالة ،ومن األدب مع اهلل
ٰ
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ال�صالة لغير عذر
باب كراهة االلتفات في ّ

ال�صالة لغير عذر
 341ــ باب كراهة االلتفات في ّ

ول اهلل ^ َع ِن اال ْل ِ
سألت َر ُس َ
تفات
 1755/1ــ عن عائش َة رضي اهلل عنها َقا َلت:
ُ
ِ
الشي َط ُ ِ
ِ
في الص ِ
الةَ ،ف َق َ
الع ْب ِد» .روا ُه البخاري.
«ه َو
الُ :
ان م ْن َصالة َ
َّ
ٌ
اختالس يخ َتل ُس ُه َّ ْ

غريب الحديث:

على حين غفلة.
االختالس :هو األخذ بسرعة ٰ

هداية الحديث:

 )1النهي عن االلتفات في الصالة لغير الحاجة ،ألنه إشغال من الشيطان للعبد.

 )2االلتفات يشمل التفات البدن ،والتفات القلب ،باالنشغال في الدنيا عن الصالة.
«إي َ
الَ :ق َ
نس رضي اهلل عنه َق َ
ال لِي َر ُس ُ
 1756/2ــ َو َع ْن َأ ٍ
ات
اك َواال ْلتِ َف َ
ول اهلل ^ّ :
ات في الص ِ
في الص ِ
الة َه َل َك ٌةَ ،فإنْ َك َ
ان ال ُب َّد َففي ال َّت َط ّوعِ ال في ا ْل َف ِر َ
يض ِة».
الةَ ،فإنَّ اال ْلتِ َف َ
ّ
ّ

ٌ
صحيح().
حسن
حديث
رواه ال ِّترمذي وقال:
ٌ
ٌ

هداية الحديث:

 )1من حكمة النهي عن االلتفات في الصالة أنه ُم ٍ
ناف لمقصودها من الخشوع والتذ ُّلل.

 )2األحاديث الواردة في النهي عن االلتفات في الصالة عامة ،فال يجوز االلتفات
سواء في الصالة المفروضة أم النافلة.
مطلق ًا،
ٌ
تنبيـه:

الحديث الوارد هنا ضعيف اإلسناد ،فال يؤخذ منه حكم شرعي في تفصيل حكم
على طريقتنا:
االلتفات بين صالة الفرض والنفل ،وإنما أخذنا شيئ ًا من هدايته جري ًا ٰ

«أن الحديث الضعيف إذا كان له أصل صحيح اعتبرناه».

فأصل النهي عن االلتفات في الصالة قد ورد بأحاديث كثيرة صحيحة ،أما التتمة

الواردة« :فإن كان البد ففي التطوع الفي الفريضة» فضعيفة اإلسناد ،وعليه :فالنهي

عن االلتفات يشمل الفريضة والنافلة ،دون تفضيل.
() الحديث إسناده ضعيف.

ال�صالة �إىل القبور
باب النّهي عن ّ
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ال�صالة �إلى القبور
 342ــ باب ال ّنهي عن ّ

سمعت َر ُس َ
الح َص ْي ِن رضي اهلل عنه َق َ
ول اهلل
ال:
ُ
 1757/1ــ عن أبي َم ْر َث ٍد كناز بن ُ

ُ
إلى ُ
لسوا َع َل ْيها» .رواه مسلم.
الق ُبو ِر ،وال ت َْج ُ
^ يقول« :ال تُص ُّلوا ٰ

هداية الحديث:

إلى القبور والجلوس عليها.
 )1تحريم الصالة ٰ

 )2ال يجوز تعظيم القبور باتخاذها مساجد؛ ألن هذا مفتاح للشرك ،وكذلك فال
يجوز امتهانها وإهانتها؛ ألن للمسلم حرمة في حياته وبعد مماته .فال نغلو وال
وهدى بين ضاللتين.
نجفو ،ودين اهلل وسط بين طرفين ،وحق بين باطلين،
ً
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الم�صلي
المرور بي َن يَ َدي َ
باب تحريم ُ

الم�صلي
المرور َ
بين َي َدي َ
 343ــ باب تحريم ُ
اري رضي اهلل
الص َّمة األن َْص ِّ
الجهيم عبد اهلل بن الحارث بن ِّ
 1758/1ــ عن أبي ُ

الم َص ِّلي ماذا عليه َ
الَ :ق َ
عنه َق َ
ال َر ُس ُ
لك َ
ان أن
يعلم
المار َ
بين َيدَ ي ُ
ُّ
ول اهلل ^َ « :ل ْو ُ
ال الراوي :ال أدري َق َ
عين َخ ْير ًا َل ُه من أن َي ُم َّر َب ْي َن َيدَ ْيه»َ .ق َ
َ
ال أربعين يوم ًا ،أو
أر َب َ
يقف ْ
متفق عليه.
أر َبعين َس َن ًةٌ .
أربعين شهر ًا ،أو ْ

هداية الحديث:

سواء أكانت الصالة فرض ًا أم نف ً
ال ،في المسجد
 )1تحريم المرور بين يدي المص ِّلي،
ٌ
أو في غيره ،وفي مكة أو غيرها من البلدان.

إلى
 )2من الحكمة في النهي عن المرور بين يدي المصلي أنه يقطع تمام ُّ
توجه العبد ٰ
ر ِّبه؛ وألن موضع السترة حق المصلي ،فال يجوز تعديها.

باب كراهة �رشُوع امل�أم ُوم يف نافلة
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�شروع الم أ�م ُوم في نافلة بعد �شروع الم ؤ� ِّذن في �إقامة
 344ــ باب كراهة ُ
غيرها
ال�صالة� ،سواء كانت النافلة ُ�سنةَ تلك ال�صالة أ�و َ

«إذا ُأقيم ِ
بي ^ َق َ
الَ :
الصال ُة
ت َّ
َ
 1759/1ــ عن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه عن ال َّن ِّ

الم ْك ُتو َب ُة».رواه مسلم.
فال صال َة إلاَّ َ

هداية الحديث:

 )1ال يجوز ابتداء أو إكمال صالة النافلة مع إقامة الصالة المكتوبة ،ألن حق الفرض
على النفل.
َّ
مقدم ٰ

على المفضولة.
 )2من فقه العبد عند تزاحم العبادات أن ُيقدِّ م الفاضلة ٰ
فائدة:

كنت
وأنت في نافلة ،فإن كنت في الركعة
إذا أقيمت الصالة
األولى فاقطعها ،وإن َ
َ
ٰ
في نهاية الصالة كالتشهد مث ً
فأتمها خفيفة ،وأما كيفية قطعها؛ فبمجرد الخروج
ال ّ

منها من غير تسليم ،ألن التسليم مح ّله آخر التشهد ،واهلل أعلم.
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باب كراهة تخ�صي�ص يوم اجلمعة ب�صيام

ب�صيام
 345ــ باب كراهة تخ�صي�ص يوم الجمعة
ٍ
أ�و ليلته ب�صالة من بين الليالي
1760/1ــ َع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َع ِن ال َّنبِ ِّي ^ َق َ
ال« :ال ت َُخ ُّصوا َل ْي َل َة
الج ُم َع ِة بِ ِ
الج ُم َع ِة بِ ِق َيا ٍم ِم ْن َب ِ
ص َيا ٍم ِم ْن َب ْي ِن األيام إلاَّ َأنْ
ين ال َّل َيالي ،وال ت َُخ ُّصوا َي ْو َم ُ
ُ

َي ُك َ
وم ُه َأ َح ُد ُك ْم» .رواه مسلم.
ون في َص ْو ٍم َي ُص ُ
الَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
1761/2ــ َو َع ْن ُه َق َ
ول اهلل ^ َي ُق ُ
وم
وم َّن َأ َح ُد ُك ْم َي َ
ول« :ال َي ُص َ
متفق عليه.
الج ُم َع ِة إلاَّ َي ْوم ًا َق ْب َل ُه َأ ْو َب ْعدَ ُه»ٌ .
ُ
1762/3ــ َو َع ْن ُم َحم ِد ب ِن َعب ٍ
اد َق َ
الَ :سأ ْل ُت َجابِر ًا رضي اهلل عنهَ :أن َْه ٰى ال َّنبِ ُّي
َّ ْ
َّ
َص َّلى اهلل ع َل ِ
الج ُم َع ِة ؟ َق َ
متفق عليه.
ال :ن ََع ْمٌ .
يه َو َس َّل َم َع ْن َصو ِم َي ْو ِم ُ
ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ين ُج َو ْي ِري َة بِ ْنت َ ِ
بي ^
الم ْؤمن َ
1763/4ــ َو َع ْن ُأ ِّم ُ
الحارث رضي اهلل عنها أنَّ ال َّن َّ
«أ ُصم ِ
الَ :
س؟» َقا َل ْت :الَ ،ق َ
الج ُم َع ِةَ ،و ِه َي َصائِ َم ٌةَ ،ف َق َ
ت َأ ْم ِ
ال:
َد َخ َل َع َل ْي َها َي ْو َم ُ
ْ
ِ
ين أنْ ت َُص ِ
« ُت ِر ِ
ومي َغد ًا ؟» َقا َل ْت :الَ ،ق َ
البخاري.
يد َ
الَ « :فأفْط ِري»َ .ر َوا ُه ُ

هداية أ
الحاديث:

 )1النهي عن إفراد صيام يوم الجمعة وحده ،ولكن يجوز أن ُيصام إذا صام يوم ًا قبله
أو يوم ًا بعده.
 )2ال يجوز تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ،ألن تخصيص عبادة بزمان
البد فيه من دليل خاص.

تنبيـه:

على القيام في الليل ،فإنه يجوز له قيام ليلة
يخرج من هذا النهي من كان محافظ ًا ٰ

الجمعة ،ألنه لم يخصصها بقيام ،واهلل أعلم.

ال�صوم
الو�صال في ّ
باب تحريم َ
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ال�صوم
 346ــ باب تحريم َ
الو�صال في ّ
وهو أ�ن ي�صوم يومين أ�و أ�كثر ،وال ي أ�كل وال ي�شرب بينهما
 1764/1ــ عن أبي ُهر ْير َة وعائش َة رضي اهلل عنها أنَّ ال َّنبي ^ ن ََهى َع ِن ال ِو َص ِ
ال.
َ َ
ٰ
َّ

متفق عليه.
ٌ

الوص ِ
 1765/2ــ وعن ابن ُع َم َر رضي اهلل عنهما َق َ
ال :ن ََهى َر ُس ُ
ال،
ول اهلل ^ َع ِن َ
ٰ
َّك ت َُو ِ
لست مث َل ُكم ،إنِّي ُأ ْط َعم ُ
اص ُل؟ َق َ
قا ُلوا :إن َ
».متفق عليه ،وهذا
وأ ْس َق ٰى
ال« :إنِّي
ٌ
ُ
ُ
ْ
ُ
لفظ البخاري.

هداية أ
الحاديث:

 )1النهي عن الوصال في الصوم حفظ ًا للنفس ،لئال َّ
تمل من مواصلة العبادة دون
انقطاع.

 )2بيان سعة رحمة اهلل ولطفه بعباده ،فإنه جل جالله أرحم بهم من أنفسهم.
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باب تحريم الجلو�س َعل َى قبر

 347ــ باب تحريم الجلو�س َعلَى قبر
ول اهلل ^َ :
الَ :ق َ
 1766/1ــ عن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
يجلس
«ألنْ
َ
ِِ
يجلس َع َل ٰى َق ْب ِر».
خير َل ُه من أن
أح ُد ُك ْم َع َل ٰى َج ْم َر ٍة ،ف ُت ْح ِر َق ثيا َب ُه ،ف َت ْخ ُل َ
َ
َ
إلى ِج ْلده ٌ
ص ٰ
رواه مسلم.

غريب الحديث:

إلى جلده فتحرقه.
تخلص :تصل ٰ

هداية الحديث:

على قبر المسلم ،ألن حرمة المسلم وهو ميت ،كحرمته وهو
 )1النهي عن الجلوس ٰ
حي.
ّ

 )2الترغيب في ضرب المثال أثناء الوعظ ،فهذا من األساليب النبوية في التعليم.

باب النهي عن تج�صي�ص القبر والبناء عليه
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 348ــ باب النهي عن تج�صي�ص القبر والبناء عليه
 1767/1ــ عن جابر رضي اهلل عنه َق َ
ال :نهى َر ُس ُ
ص ال َق ْب ُر،
ول اهلل ^ أنْ ُي َج َّص َ
ٰ

وأنْ ُيق َْعدَ عليه ،وأنْ ُي ْب َن ٰى عليه.رواه مسلم.

غريب الحديث:

بالجص ،ويدخل في ذلك كل ما يزين القبر ويزخرفه ،من الرخام
يبيض
ّ
ُيجصصّ :

والحجر ونحوه.

هداية الحديث:

إلى تعظيم القبور
 )1إظهار النهي عن تجصيص القبور ،والبناء عليها ،ألن هذا يؤدي ٰ
إلى االستغاثة واالستنجاد بالمقبورين من دون اهلل
في قلوب الناس ،وربما ّأد ٰى ٰ

 ،مع ما في ذلك من اإلسراف والتبذير المنهي عنهما في الشرع.
ِ
وسدت جميع األبواب
إلى الشرك األكبر،
ّ
 )2ن ََهت الشريعة عن كل ما هو وسيلة ٰ
الموصلة إليه ،حماية لجناب التوحيد.
فائدة:

من مفاسد تجصيص القبور والبناء عليها:

 )1مخالفة األمر النبوي ،والوقوع في المعصية ،وقد قال ^ موصي ًا معاذ بن جبل
ِ
«وإي َ
اك والمعصي َة ،فإنَّ
بالمعصية َح َّل َس َخ ُط اهللِ» .رواه أحمد.
رضي اهلل عنهّ :

تعالى ،الفتنان الناس بالقبور المعظمة.
 )2فتح باب اإلشراك باهلل
ٰ

 )3مشابهة مقابر الكفار ،ومن أعظم مقصود الشريعة مخالفة أصحاب الجحيم،
وموافقة أهل الصراط المستقيم.

 )4الوقوع في اإلسراف المحرم والتبذير المنهي عنه في الشريعة.

والذكرى أثناء زيارة القبور ،ألنها تصير كبيوت األحياء مزخرفة
 )5ذهاب الخشوع
ٰ
ومزينة ،قال رسول اهلل ^« :زوروا القبور؛ فإنها ّ
تذكركم اآلخرة» .رواه ابن ماجه.
َّ
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�سيده
باب تغليظ تحريم �إباق العبد من ّ

 349ــ باب تغليظ تحريم �إباق العبد من �س ّيده

الَ :ق َ
 1768/1ــ عن جرير بن عبد اهلل رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
«أيما َع ْب ٍد
ول اهلل ^ُّ :
منه ِّ
الذ َّم ُة».رواه مسلم.
َت ُ
أ َب َق َف َق ْد َب ِرئ ْ
بي ^َ :
الع ْب ُد لم ُتق َْب ْل َل ُه َصالةٌ » .رواه مسلم.
«إذا أ َب َق َ
 1769/2ــ وعنه عن ال َّن ِّ
وفي روايةَ « :ف َق ْد َك َف َر».

غريب الحديث:

العبد :المملوك.

أبق :هرب من سيده.

الذمة :العهد واألمان.

هداية أ
الحاديث:

 )1التحذير الشديد من خروج المملوك عن طاعة سيده في المعروف.

 )2إن هروب العبد من سيده من مبطالت األعمال ،ومن شعب الكفر.

باب تحريم ال�شفاعة في ال ُح ُدود
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الح ُدود
 350ــ باب تحريم ال�شفاعة في ُ
َ
الى﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
َقال اهلل ت ََع ٰ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ [النور.]2 :
1770/1ــ َو َع ْن َعائِ َش َة رضي اهلل عنها َأنَّ ُقريش ًا َأ َهم ُهم َش ْأ ُن المر َأ ِة الم ْخ ِ
زوم َّي ِة
َ
َْ
َّ ْ
َ ْ
يها َر ُس َ
ول اهلل ^؟ َف َقا ُلواَ :و َم ْن َيج َت ِر ُئ َع َل ْي ِه إلاَّ ُأ َس ُ
امة
ا َّلتي َس َر َق ْتَ ،ف َقا ُلواَ :م ْن ُي َك ِّل ُم ِف َ
ول اهلل ^َ :
ْب ُن زَ ْي ٍدِ ،ح ُّب َر ُس ِ
ام ُةَ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
تش َف ُع في َح ٍّد ِم ْن
«أ ْ
ول اهلل^َ ،ف َك َّل َم ُه ُأ َس َ
ِ
اخ َت َط َبُ ،ث َّم َق َ
ين َق ْب َل ُك ْم َأن َُّه ْم َكانُوا َإذا
ام َف ْ
ال« :إن ََّما َأ ْه َل َك ا َّل ِذ َ
الى؟» ُث َّم َق َ
ُح ُدود اهلل ت ََع ٰ
الض ِع ُ
الش ِر ُ
الح َّدَ ،و ْأي ُم اهللَ ،ل ْو
َس َر َق ِفي ِه ُم َّ
يف ت ََر ُكو ُهَ ،وإذا َس َر َق ِفي ِه ُم َّ
قاموا َع َل ْي ِه َ
يف َأ ُ
َأنَّ َف ِ
فق عليه.
اط َم َة بِ ْن َت ُم َح َّم ٍد َس َر َق ْت َل َق َط ْع ُت َيدَ َها» .م َّت ٌ
وفي ِر َو ٍ
«أت َْش َفع في َح ٍّد ِم ْن ُح ُد ِ
الَ :
ايةَ :ف َت َلو َن َو ْج ُه َر ُس ِ
ول اهلل ^َ ،ف َق َ
ود اهلل؟!»
ُ
َّ
ِ
ول اهللَ .ق َ
اس َتغْ ِف ْر لي َيا َر ُس َ
َق َ
الم ْر َأ ِةَ ،ف ُق ِط َع ْت َي ُد َها.
ال ُأ َس َ
الُ :ث َّم َأ َم َر بِت ْل َك َ
ام ُةْ :

غريب الحديث:

أهمهم :أحزنهم.

يقوى
يجترئ :من الجرأة ،وهي عدم الخوف من المواجهة أو اللقاء ،ومعناه :ال
ٰ
على الكالم مع رسول اهلل ^ لمهابته إال أسامة رضي اهلل عنه.
ٰ
حب :حبيب.

وأيم اهلل :أي أحلف باهلل.
فاختطب :خطب الناس.

على فاعل المعصية.
الحدود :هي العقوبات الشرعية التي ّ
قدرها اهلل ورسوله ٰ

هداية الحديث:

 )1تحريم الشفاعة في الحدود بعد بلوغها اإلمام الحاكم.

 )2اإلعالم بأن أحكام الشرع يستوي فيها الشريف والوضيع ،والغني والفقير ،فيجب
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باب تحريم ال�شفاعة في ال ُح ُدود

إلى حال العاصي وشرفه ونسبه ،وهذا من دالئل قوة األمة،
إقامتها دون النظر ٰ
وأسباب فالحها ونصرها.

بدلت منهج اهلل  ،فأذاقها اهلل
 )3االعتبار واالتعاظ بأحوال من
مضى من األمم التي ّ
ٰ
العذاب في الدنيا واآلخرة﴿ ،ﯡ ﯢ ﯣ﴾.

باب النّهي عن التغ ّوط في طريق النا�س
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 351ــ باب ال ّنهي عن التغ ّوط في طريق النا�س وظلِّهم
وموارد الماء ونحوها
َ
الى﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
َقال اهلل ت ََع ٰ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾ [األحزاب.]58 :
ِ
ول اهلل ^ َق َ
 1771/1ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
الالع َن ْي ِن»
ال« :ات َُّقوا
الع َنان؟ َق َ
قالوا :وما ال َّ
هم» .رواه
ال« :الذي َي َت َخ َّل ٰى في طريق ال َّناس ،أو في ظ ِّل ْ
مسلم.

غريب الحديث:
اتقوا :احذروا ،وهو من الوقاية.

على صاحبه.
الالعن :اسم فاعل من اللعن ،وهو المتسبب في جلب اللعن ٰ
(التبرز).
التغوط
يتخلى :من التخلي :وهو
ّ
ّ
ٰ

هداية الحديث:

 )1ن ََه ِ
ت الشريعة عن كل ما يؤذي مجامع الناس ،وأماكن استراحتهم ،وهذا من
محاسن التشريع اإلسالمي.

على فهم مراد رسول اهلل ^ ،ولذلك راجعوه في المسألة!.
 )2حرص الصحابة ٰ
على فهم مسائل الشرع وتعقُّ لها ،للعمل بها.
وهذا هو شأن المؤمن يحرص ٰ
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باب النهي عن البَول ونحوه في الماء الراكد

 352ــ باب النهي عن ال َبول ونحوه في الماء الراكد

الماء الر ِ
ِ
ول اهلل ^ نهى أن ُي َب َ
 1772/1ــ عن جابر رضي اهلل عنه أنَّ َر ُس َ
اكد.
ال في
َّ
ٰ

رواه مسلم.

غريب الحديث:

الراكد :الذي ال يتحرك َك ِ
ماء البِ َر ِك الصغيرة.

هداية الحديث:

 )1تحريم أذية المؤمنين بالقول ؛ كالسب والشتم  ،أو بالفعل؛ كالتبول في موارد
المياه.

على كل ما يحفظ صحة الفرد والمجتمع،
 )2من محاسن الشريعة اإلسالمية
ُّ
الحث ٰ
ولذلك نهت عن البول في الماء الراكد.

باب كراهة تف�ضيل الوَالد ب َع�ض �أوالده
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باب كراهة تف�ضيل ال َوالد ب َع�ض أ�والده َعلَى بع�ض في اله َبة
 353ــ ُ

1773/1ــ َع ِن ال ُّنع َم ِ
ان ْب ِن َبشي ٍر رضي اهلل عنهما َأنَّ َأ َبا ُه َأتَى بِ ِه َر ُس َ
ول اهلل ^،
ْ
ٰ
ول اهلل ^َ :
ان ليَ ،ف َق َ
َف َق َ
ال َر ُس ُ
ال :إنِّي ن ََح ْل ُت ْابنِي هذا ُغالم ًا َك َ
«أ ُك َّل َو َل ِد َك ن ََح ْل َت ُه ِم ْث َل
ال :الَ ،ف َق َ
هذا؟» َف َق َ
ال َر ُس ُ
َ
ول اهلل ^َ « :ف َأ ْر ِج ْع ُه».

ول اهلل ^َ :
ال :الَ ،ق َ
هذا بِ َو َل ِد َك ُك ِّل ِه ْم ؟» َق َ
وفي ِر َوا َي ٍةَ :ف َق َ
ال َر ُس ُ
فع ْل َت َ
ال:
«أ َ
ِ
ِ
الصدَ َق َة.وفي ِر َوا َي ٍةَ :ف َق َ
ال
«ات َُّقوا اهلل َواعد ُلوا في َأ ْولاَ ِد ُك ْم» َف َر َج َع َأبيَ ،ف َر َّد ت ْل َك َّ
الَ :
ال :ن ََع ْمَ ،ق َ
هذا؟» َق َ
َر ُس ُ
ول اهلل ^َ « :يا َب ِش ُير َأ َل َك َو َلدٌ ِس َو ٰى َ
«أ ُك َّل ُه ْم َو َه ْب َت َل ُه ِم ْث َل
َ
ِ
َ
َ
لى َج ْو ٍر».
هذا؟» َقال :الَ ،قالَ « :فال ت ُْشه ْدني إذ ًاَ ،فإنِّي ال أ ْش َه ُد َع ٰ
ِ ٍ
ِ
لى َج ْو ٍر».
َوفي ر َوا َية« :ال ت ُْشه ْدني َع ٰ
ٍ
الَ :
روايةَ :
«أ ْش ِه ْد َعلى هذا َغ ْي ِري» ُث َّم َق َ
«أ َي ُس ُّر َك َأنْ َي ُكونُوا إ َل ْي َك في ا ْلبِ ِّر
وفي
ٰ
الَ :بلىَ ،ق َ
َس َوا ًء؟» َق َ
متفق عليه.
الَ « :فال إذ ًا»ٌ .
ٰ

غريب الحديث:

أعطيت ،ووهبت دون عوض.
نحلت:
ُ
ُ

َجور :ظلم.

هداية الحديث:

على وجوب العدل
على بعض في العطية ،والحث ٰ
 )1تحريم تفضيل بعض األوالد ٰ
بينهم.

المربون
سبب في برهم وإحسانهم ،فهل عقل
 )2إن عدل الوالدين مع أوالدهم
ٌ
ّ
ذلك؟!

فائدة:

عطى كل ولد ما
ــ المراد بالعطية :التبرع المحض ،وليست النفقة ،ففي النفقةُ :ي ٰ
يحتاج إليه قلي ً
إلى
ال كان أم كثير ًا ،فربما كان بعض األوالد يطلب العلم ،فيحتاج ٰ

نفقة أكثر من غيره ،فالعدل في هذه الحالة أن ُي َ
عط ٰى كل ولد ما يحتاجه ،ولو صار بين
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األوالد تفاوت ،فالعطية يجب العدل فيها والمساواة بين جميع األوالد ،وأما النفقة:

فيكون قدرها بحسب الحاجة والمصلحة.
فائـدة:

بعض الناس يفضلون إعطاء األوالد حصصهم من الميراث قبل وفاتهم ،زعم ًا

وعلى العكس من ذلك فهم يقعون في
منهم أن ذلك يبعد الشقاق بين أوالدهم،
ٰ

جملة مخالفات.

تعالى أذن بالقسمة
تعالى في قسمة الميراث ،ألن اهلل
أخطرها :تعدي حدود اهلل
ٰ
ٰ

بعد الموت فقال﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﴾وقال بعد بيان الفروض:

﴿ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷ﴾.

وأيض ًا :ربما خروج عن الفروض المقدرة في كتاب اهلل ،لطروء موت بعض الورثة

إلى النقصان أو الزيادة أو
قبل مورثهم .ثم تتداخل الفروض واألنصباء وينجر ذلك ٰ
الجحود في الحقوق المقدرة.

وأيض ًا :ما يحصل بين الورثة من التشاحح والبغضاء والفرقة والخصومة ،ما كان

باعثه القسمة قبل الموت .وأكثر من ُيظلم في ذلك اإلناث دون الذكور.

المورث أنه يريد المصلحة .ورضي اهلل
إلى غير ذلك من المفاسد ،في حين زعم
ِّ

عن ابن مسعود عندما قال« :وكم من مريد للخير لن يصيبه».

فالواجب الوقوف عند الحد الشرعي ففيه كل الهداية والرحمة ﴿ﭡ ﭢ

ﭣ﴾﴿ .ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﴾.
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 354ــ باب تحريم �إحداد المر أ�ة َعلَى َميت فوق ثالثة أ�يام �إال َعلَى
زوجها أ�ربعة أ��شهر وع�شرة أ�يام
ِ َ
َ
َ
لى ُأ ِّم
 1774/1ــ َع ْن زَ ْي َن َب ب ْنت أبي َسل َم َة رضي اهلل عنهما َقال ْتَ :د َخ ْل ُت َع ٰ
ان ْب ُن َح ْر ٍ
ين ت ُُو ِّف َي َأ ُبوها أ ُبو ُس ْف َي َ
ب رضي اهلل
َحبِ َيب َة رضي اهلل عنها زَ ْوجِ ال َّنبِ ِّي ^ِ ،ح َ
يب ِف ِ
عنهَ ،فدَ َع ْت ِ
يه ُص ْف َر ُة َخ ُل ٍ
بط ٍ
وق َأ ْو َغ ْي ِر ِهَ ،فدَ َه َن ْت ِم ْن ُه َجا ِر ٌيةُ ،ث َّم َم َّس ْت بِ َعا ِر َض ْي َها.
يب ِم ْن َح َ ٍ
ِ
َ
ُث َّم َقا َل ْتَ :واهللِ َما لي بِ ِّ
ُ
الط ِ
لى
اجةَ ،غ ْي َر أني َسم ْع ُت َر ُسول اهلل ^ َي ُقول َع ٰ
ٍَ ِ
ِ
ت َفو َق َث ِ
ِ
ُحد َعلى َمي ٍ
ِ َ
الث َلي ٍ
ال،
الم ْن َب ِر« :ال َيح ُّل ْ
ْ
َ
الم َرأة ت ُْؤم ُن باهلل َوا ْل َي ْو ِم اآلخ ِر أنْ ت َّ ٰ ِّ
إلاَّ َعلى زَ و ٍِج َأر َب َع َة َأ ْش ُه ٍر َو َع ْشر ًا» َقا َل ْت زَ ي َن ُبُ :ثم َد َخ ْل ُت َعلى زَ ي َن َب بِ ْن ِ
ت َج ْح ٍ
ش
ٰ ْ
ْ
ٰ ْ ْ
َّ
وهاَ ،فدَ َع ْت بِ ِط ٍ
يبَ ،ف َم َّس ْت ِم ْن ُهُ ،ث َّم َقا َل ْتَ :أ َما َواهللِ،
ين ت ُُو ِّف َي َأ ُخ َ
رضي اهلل عنهاِ ،ح َ
ول َعلى ِ
اج ٍةَ ،غ ْي َر أني َس ِم ْع ُت َر ُس َ
َما لي بِ ِّ
ول اهلل ^ َي ُق ُ
الط ِ
الم ْن َب ِر« :ال َي ِح ُّل
يب ِم ْن َح َ
ٰ
َ ِ
ٍ
ٍ
َ
ِ ِ
لى زَ ْوجٍ َأ ْر َب َع َة
َ
لى َم َيت َف ْو َق َثالث إلاَّ َع ٰ
المرأة ت ُْؤم ُن باهلل َوا ْل َي ْو ِم اآلخر أنْ تُح َّد َع ٰ
متفق عليه.
َأ ْش ُه ٍر َو َع ْشر ًا»ٌ .

غريب الحديث:

صفرة خلوق :ما ُيتطيب به.

مست بعارضيها :أصابت بالطيب شيئ ًا من بدنها.
اإلحداد :ترك الزينة من الطيب ونحوه.

هداية الحديث:

على أي ميت لها ،أخ أو ابن أو قريب أو غيرهم ،فوق ثالثة
 )1تحريم إحداد المرأة ٰ
على زوجها فإنها تحد أربعة أشهر وعشرة أيام.
أيام ،إال ٰ

على تطبيقها،
 )2استجابة الصحابة رضي اهلل عنهم لسنة رسول اهلل ^ ،وحرصهم ٰ
على توظيف
هوى النفس أو العادة الشائعة بين الناس؛ َف ْل
وإن خالفت
ٰ
ْ
نحرص ٰ
السنن في أقوالنا وأفعالنا ،ألن هذا دليل اإليمان الصادق.
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الركبان والبيع َعلَى بيع
 355ــ باب تحريم بيع الحا�ضر لل َبادي وتلقي ّ
أ�خيه ِ
والخطبة َعلَى خطبته �إال أ�ن ي أ�ذن أ�و يرد

اضر لِب ٍ
ِ
نس رضي اهلل عنه َق َ
ال :ن ََهى َر ُس ُ
 1775/1ــ َع ْن َأ ٍ
اد،
ول اهلل ^ َأنْ َيبِ َ
يع َح ٌ َ
ٰ
كان َأ َخا ُه ألبِ ِ
َوإنْ َ
يه َو ُأ ِّم ِه .متفق عليه.
الَ :ق َ
 1776/2ــ َو َع ِن ْاب ِن ُع َم َر رضي اهلل عنهما َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^« :ال َت َت َلق َُّوا
األس َو ِ
متفق عليه.
اق»ٌ .
الس َل َع َح َّت ٰى ُي ْه َب َط َ
إلى ْ
ِّ
بها ٰ

الَ :ق َ
اس رضي اهلل عنهما َق َ
ال َر ُس ُ
 1777/3ــ َو َع ِن ْاب ِن َع َّب ٍ
ول اهلل ^« :ال ت َت َلق َُّوا
اضر لِب ٍ
اضر لِب ٍ
ِ
ِ
اد»َ .ف َق َ
الركْ َب َ
اد؟ قال :ال
ال َل ُه َط
ُ
اووسَ :ما قوله :ال َي ْ
انَ ،وال َي ْ
بع َح ٌ َ
بع َح ٌ َ
ُّ
َي ُك ُ
ون َل ُه ِس ْم َسار ًا .متفق عليه.

غريب الحديث:

حاضر لباد :احلارض من يسكن احلارضة ،وهي :المدينة ،والبادي :من يسكن البادية.
إلى البلد.
الحضري
تلقي الركبان :هو أن يستقبل
َّ
ُّ
البدوي قبل وصوله ٰ

هداية أ
الحاديث:

 )1من حكمة تحريم بيع حاضر ٍ
البدوي ،فهو ال يعرف أسعار
البائع
لباد أال ُي َخدع
ُّ
ُ
البضاعة في السوق.
 )2اإلسالم َض ِمن للجاهل أو الغافل حقه أثناء البيع والشراء ،وبذلك هدم القاعدة الجائرة
المغ َّفلين) و(القانون ال يحمل المغفلين)!
المتعارف عليها( :القانون ال يحمي ُ

ِ
على إقامة شرع اهلل
 )3صلة النسب ال تبيح شيئ ًا مما حرمه اهللَ ،ف ْل
يحرص المؤمن ٰ
تعالى ،ولو عارض ذلك مصالح القرابة.
ٰ

يع َح ِ
 1778/4ــ َو َع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال :ن ََهى َر ُس ُ
اض ٌر
ول اهلل ^ َأنْ َيبِ َ
ٰ
أخ ِ
طب َعلى ِخ ْطب ِة ِ
اج ُشواَ ،وال يبِيع الر ُج ُل َعلى بي ِع َأ ِخ ِ
لِب ٍ
يهَ ،وال
ادَ ،وال ت َن َ
يهَ ،وال َي ْخ ُ
َ
َ
َ ُ َّ
ٰ َْ
ٰ
َ
تك َف َأ َما في إنَائِ َها .وفي ِر َوا َي ٍة َق َ
ال :ن ََهى َر ُس ُ
الم ْر َأ ُة َط َ
الق ُأ ْختِ َها لِ ْ
ول اهلل ^ َع ِن
ت َْسأ ُل َ
ٰ
الم َه ِ
الم ْر َأ ُة َط َ
ام
ال َّت َل ِّقيَ ،و َأنْ َي ْب َت َ
اج ُر لِ ْ
الق ُأ ْختِ َهاَ ،و َأنْ َي ْس َت َ
ألع َرابِ ِّيَ ،و َأنْ ت َْش َت ِر َط َ
اع ُ
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الر ُج ُل َعلى سو ِم َأ ِخ ِ
يهَ ،ون ََه ٰى َع ِن ال َّن َج ِ
ش َوال َّت ْص ِر َي ِة .متفق عليه.
ٰ َ ْ
َّ
ول اهلل ^ َق َ
 1779/5ــ َو َع ِن ْاب ِن ُع َم َر رضي اهلل عنهما َأنَّ َر ُس َ
ال« :ال َيبِ ْع َب ْع ُض ُك ْم
ضَ ،وال ي ْخ ُطب َعلى ِخ ْطب ِة َأ ِخ ِ
لى َب ْي ِع َب ْع ٍ
فق عليه ،وهذا َل ْف ُظ
يه إلاَّ َأنْ َي ْأ َذ َن َل ُه» .م َّت ٌ
َ
ْ
َ
ٰ
َع ٰ

مسلمٍ .

 1780/6ــ َو َع ْن ُعقْب َّه ب ِن َع ِ
ول اهلل ^ َق َ
ام ٍر رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس َ
«الم ْؤ ِم ُن
الُ :
ْ
ال ي ْخ ُط َب َع َلى ِخ ْطب ِة َأ ِخ ِ
ِ ِ
الم ْؤ ِم ِنَ ،ف َ
يه
ال َي ِح ُل لِ ُم ْؤ ِم ٍن َأنْ َي ْب َت َ
اع َع َل ٰى َب ْي ِع َأخيهَ ،و َ َ
َأ ُخو ُ
َ
ٰ
َح َّت ٰى َ
مسلم.
يذ َر» .روا ُه
ٌ

غريب الحديث:

النجش :الزيادة في الثمن مخادعة وتغرير ًا لغيره.
كفأت ِ
الق ْد َر :أي قلب ُته ،والمراد :زواجها بالرجل
لتكفأ ما في إنائها :مأخوذ من
ُ
بدل أختها في الدِّ ين.
على المبيع،
يستام الرجل ٰ
على سوم أخيه :هو أن يتفق مالك السلعة والراغب فيها ٰ

بعد ،فيأتي آخر للبائع فيقول له :أنا أشتري سلعتك.
ويركنا إلى البيع ،وإن لم يعقداه ُ

حتى يعظم ضرعها،
التصرية :جمع اللبن في ضرع الناقة أو الشاة عند إرادة بيعهاٰ ،
غش ًا وخديعة ،فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها دائمة.

هداية أ
الحاديث:

على بيع أخيه،
 )1تحريم رفع السعر في البيع بقصد الخديعة ،وتحريم بيع الرجل ٰ
إلى البيع.
على سوم المسلم بعد استقرار الثمن ،والركون ٰ
وتحريم السوم ٰ

 )2النهي عن كل ما يحدث الفرقة والشقاق بين المرأة وزوجها ،ويوغر الصدور
بالحقد والكراهية.

 )3تحريم كل أنواع الغش والمخادعة ،وكل ما ُيلحق الضرر بالمسلمين.
عرى األخوة اإليمانية ،وحذرت من كل
 )4من نِ َعمِ هذه الشريعة أنها سعت لتوثيق ٰ
ما يفسدها.
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 356ــ ُ
في غير وجوهه الَّتي أ�ذن ال�شرع فيها
َ
َ
َ
ُ
الى
1781/1ــ َع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َقالَ :قال َر ُسول اهلل ^« :إنَّ اهلل ت ََع ٰ
الث ًاَ :ف َي ْر َضى َل ُك ْم َأنْ ت َْع ُبدوهَ ،و َ
َي ْر َض ٰى َل ُك ْم َثالث ًاَ ،و َي ْك َر ُه َل ُك ْم َث َ
ال ت ُْش ِر ُكوا بِ ِه َش ْيئ ًا،
ٰ
َو َأنْ ت َْع َت ِ
الَ ،و َك ْثر َة الس َؤ ِ
ص ُموا بِ َح ْب ِل اهلل َج ِميع ًا َو َ
يل َو َق َ
َفر ُقواَ .و َي ْك َر ُه َل ُك ْمِ :ق َ
ال،
َ ُّ
ال ت َّ
الم ِ
َو َ
وتقدم شرحه.
ال» .رواه مسلمَّ ،
إض َ
اع َة َ
ٍ ِ
الَ :أم َلى َع َلي ِ
ب الم ِغ ِ
يرة ْب ِن ُش ْعب َة َق َ
ير ُة في ِك َت ٍ
اب
َّ ُ
 1782/2ــ َو َع ْن َو َّراد َكات ِ ُ
المغ َ
ْ ٰ
الة َم ْك ُت ٍ
ول في ُدب ِر ُك ِّل َص ٍ
كان َي ُق ُ
إلى ُم َعا ِو َي َة رضي اهلل عنهَ ،أنَّ ال َّنبِ َّي ^ َ
وبة« :ال إل َه
ُ
ٰ
الم ْل ُك َو َل ُه ا ْل َح ْم ُد َو ُه َو َع َلى ُك ِّل َشي ٍء َق ِد ٌير ،اللهم َ
إلاَّ اهلل َو ْحدَ ُه َ
ال َش ِر َ
ال
يك َل ُهَ ،ل ُه ُ
ٰ
ْ
ال ُم ْع ِط َي لِ َما َم َن ْع َتَ ،و َ
انع لِ َما َأ ْع َط ْي َتَ ،و َ
ال َي ْن َف ُع َذا ا ْل َجدِّ ِم ْن َك ا ْل َج ُّد» َو َك َت َب إ َل ْي ِه
َم َ
إض َ ِ
الَ ،و َكثَر ِة الس َؤ ِ
الم ِ
ان َي ْن َهى َع ْن ُع ُق ِ
يل َو َق َ
ان َي ْن َه ٰى َع ْن ِق َ
َأنه َ
الَ ،و َك َ
«ك َ
الَ ،و َ
وق
اعة َ
َ ّ
ٰ
اتَ ،و َم ْن ٍع َو َه ِ
اتَ ،و َو ْأ ِد ا ْلب َن ِ
األم َه ِ
وسبق شرحه.
ات» .متفق َع َل ْي ِه،
َ
ُ َّ
َ

غريب الحديث:

الجدِّ  :الحظ في الدنيا بالمال أو الولد أو العظمة أو السلطان.

وه َّن أحياء.
وأد البنات :دفن البنات ُ

هداية الحديث:

 )1النهي عن اشتغال العبد بما ال ينفعه؛ كالقيل والقال ،وإضاعة المال ،وكثرة
السؤال.

 )2إنَّ األمر بالتوحيد ،مع النهي عن الشرك ،واالعتصام بالجماعة ،مع عدم الفرقة،
من أعظم ما أمرت به الشريعة.

بي ^
 )3النهي عن العقوق عام ،يشمل عقوق األمهات واآلباء ،وإنما ّ
خص ال َّن ُّ
األمهات بالذكر لضعفهن وشدة حاجتهن.

ال�شارة �إلى ُم�سلم ب�سالح
باب النّهي عن إ
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ال�شارة �إلى ُم�سلم ب�سالح
 357ــ باب ال ّنهي عن إ
ونحوه �سواء كان جا ّد ًا أ�و مازحاً،
والنهي عن تعاطي ال�سيف م�سلو ً
ال
 1783/1ــ َع ْن َأبِي ُهر ْير َة رضي اهلل عنه َع ْن َر ُس ِ
الَ « :
ول اهلل ^ َق َ
ال ُي ِش ْر َأ َح ُد ُك ْم
َ َ
ان ي ْن ِز ُع في ي ِ
َ ِ ِ
الحِ َ ،فإن َُّه َ
الس َ
دهَ ،ف َي َق َع في ُح ْف َر ٍة ِم َن ال َّنا ِر».
ال َي ْد ِري َل َع َّل َّ
َ
الش ْي َط َ َ
إ َل ٰى أخيه بِ ِّ
علي ِه.
ٌ
متفق ْ
«م ْن َأ َشار إ َلى َأ ِخ ِ
ال َأبو ا ْل َق ِ
وفي ِر َوا َي ٍة لِ ُم ْس ِلمٍ َق َ
يه بِ َح ِديدَ ٍة َفإنَّ
اسمِ ^َ :
الَ :ق َ ُ
َ ٰ
ألبِ ِ
ان َأ َخاه َ
المالئِ َك َة َت ْل َع ُن ُه َح َّت ٰى َي ْن ِز َعَ ،وإنْ َك َ
يه َو ُأ ِّم ِه».
َ
عج َم ِة مع
الم ْه ِم َل ِة َم َع َك ْس ِر َّ
الم َ
الزاي ،وبا ْلغَ ْي ِن ُ
َق ْو ُل ُه ^َ « :ي ْن ِز َع» ُضبِ َط با ْل َع ْي ِن ُ
ِ
عج َم ِة َأ ْيض ًا َي ْر ِمي َو ُي ْف ِس ُد،
المه َم َل ِة َي ْر ِمي،
وبالم َ
فتحها ومعناهما م َت َقا ِر ٌبَ ،و َم ْع َنا ُه بِ ْ
ُ
َو َأ ْص ُل ال َّن ْزعِ َّ :
الط ْع ُن َوا ْل َف َس ُاد.

هداية الحديث:

إلى أذية المسلمين بأي وجه.
 )1تحريم تعاطي األسباب المؤدية ٰ

على إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين.
 )2بيان حرص الشيطان ٰ
 1784/2ــ َو َع ْن َجابِ ٍر رضي اهلل عنه َق َ
ول اهلل ^ َأنْ ُي َت َع َ
ال :ن ََهى َر ُس ُ
الس ْي ُ
ف
اط ٰى َّ
ٰ
َم ْس ُلو ً
ٌ
حديث َح َسن.
الَ .روا ُه أ ُبو َداود ،والترمذي وقال:

هداية الحديث:

 )1النهي عن جميع أسباب األذية والفساد بين المسلمين.

 )2إظهار محاسن الشريعة في جلب الخير للعباد ،وصرف كل أنواع الضرر عنهم.
ِ
ِ
ِ
والض َر ْر
الب َش ْر
والنتفاء َّ
الش ِّر عنهم َّ
فالدِّ ُ
ين جا َء ل َ
سعادة َ
ُّ
ُّ
يضـرنا قد َمـ َن َعــــــ ْه
وكـل ما
ــر َع ْه
فكل أم ٍر ٍ
نـافع قد َش َ
ُّ
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 358ــ باب كراهة الخروج من الم�سجد َبعد أ
الذان
�إال لعذر َح َّتى ي�صلِّي المكتوبة

الشعث ِ
َاء َق َ
الُ :ك َّنا ُق ُعود ًا مع أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه في
 1785/1ــ عن أبي َّ ْ

ِّ
المسجدَّ ،
من المسجد يمشي ،فأ ْت َب َع ُه أبو ُه َر ْي َر َة َب َص َر ُه َح َّت ٰى
فأذن
رج ٌل َ
المؤذ ُنَ ،
فقام ُ
َخ َر َج من المسجدَ ،ف َق َ
ال أ ُبو ُه َر ْي َرةَّ :أما هذا فقد َع َص ٰى أبا القاسم ^ .رواه مسلم.

هداية الحديث:

حتى ال ُيظن
 )1كراهة الخروج من المسجد بعد األذان لمن تلزمه الصالة إال لعذرٰ ،
السوء بالمسلم.

على عدم تفويتها.
 )2بيان فضل شهود صالة الجماعة ،وحث الشريعة ٰ
فائـدة:

ورد في الحديث الصحيح عن النبي ^ أنه قال« :ال يسمع النداء أحدٌ في

مسجدي هذا ،ثم يخرج منه إال لحاجة ،ثم ال يرجع إال منافق» .رواه الطبراني في

(األوسط).

والحديث وإن كان ظاهره اختصاص الحكم المذكور بمسجد الرسول ^ إال أنه

على وجوب صالة
من حيث
المعنى عام لكل المساجد ،لألحاديث الكثيرة الدالة ٰ
ٰ
الجماعة ،وألن الخروج من المسجد ــ لغير عذر ــ قد يفوت الواجب ،واهلل أعلم.

رد الريحان لغري ُعذر
باب كراهة ّ
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 359ــ باب كراهة ر ّد الريحان لغير ُعذر
الَ :ق َ
 1786/1ــ عن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
«م ْن ُع َ
رض
ول اهلل ^َ :

ان فال َي ُر َّد ُه ،فإن َُّه َخ ُ
عليه َر ْي َح ٌ
الريح».رواه مسلم.
فيف َ
الم ْحملِّ ،
طي ُب ِّ

كان ال ُير ُّد ِّ
بي ^ َ
الط ْي َب.
 1787/2ــ وعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه أنَّ ال َّن َّ

رواه البخاري.

هداية أ
الحاديث:

 )1إن َقبول ِّ
يتأذى المرء بالرائحة فيفعل
الطيب أمر مستحب من هدي النبوة ،ما لم
ٰ
المصلحة.

بي ^.
على العبد أن يكون طيب الرائحة ،كما كان عليه هدي ال َّن ِّ
ٰ )2
فائـدة:

الرائحة الطيبة غذاء الروح ،والمالئكة تحب الروائح الطيبة ،أما الشياطين فتنفر

بي
منها ،ومعلوم أن قوة النفس تزداد بالطيب والروائح الزكية ،لذلك كان هدي ال َّن ِّ
حث على ِّ
الطيب ورغّ ب فيه ؛ فما أحسنها من شريعة!
لمـا ّ
ٰ
^ أكمل الهدي ّ
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 360ــ باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه َمف�سدةٌ من �إعجاب
ونحوه  ،وجوازه لمن أ� ِم َن ذلك في حقه

األش َع ِر ّي رضي اهلل عنه َق َ
مع ال َّنبِ ُّي ^ َر ُج ً
وس ٰى ْ
ال ُي ْثنِي
الَ :س َ
1788/1ــ َع ْن َأبي ُم َ
متفق ِ
َع َلى ر ُج ٍل َوي ْط ِر ِ
يه في ِ
َ
الم ْد َح ِةَ ،ف َق َ َ
عليه.
الر ُج ِل»ٌ .
ُ
ٰ َ
ال« :أ ْه َل ْك ُت ْم ،أ ْو َق َط ْع ُت ْم َظ ْه َر َّ

«و ْ
الم ْدحِ .
َ
الم َبا َلغَ ُة في َ
اإلط َر ُاء»ُ :
بك َر َة رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُج ً
1789/2ــ َو َع ْن َأبي ْ
ال ُذ ِك َر ِع ْندَ ال َّنبِ ِّي ^َ ،ف َأ ْث َن ٰى َع َل ْي ِه
«وي َح َك ! َق َطع َت ُع ُن َق َص ِ
َ
احبِ َك» ُيقو ُل ُه ِم َرار ًا« :إنْ َ
كان
ْ
بي ^ْ َ :
َر ُج ٌل َخ ْير ًاَ ،ف َقال ال َّن ُّ
َأ َح ُد ُكم َم ِ
ادح ًا َ
ال َم َحا َل َةَ ،ف ْل َي ُق ْلَ :أ ْح ِس ُب َك َذا َو َك َذا إنْ َك َ
ان َي َر ٰى َأن َُّه َكذلِ َكَ ،و َح ِس ُيب ُه اهلل،
ْ
َو َ
متفق عليه.
ال ُي َز َّك ٰى َع َل ٰى اهلل َأ َحدٌ »ٌ .
المقْدَ ِ
1790/3ــ َو َع ْن هما ِم ب ِن ا ْل َحا ِر ِ
ثَ ،ع ِن ِ
اد رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُج ً
ال َج َع َل
َّ ْ
ان رضي اهلل عنهَ ،ف َع ِمدَ ِ
ثم َ
المقْدَ ُادَ ،ف َجثَا َع َل ٰى ُركْ َب َت ْي ِهَ ،ف َج َع َل َي ْحثُو في
َي ْمدَ ُح ُع َ
ول اهلل ^ َق َ
ال :إنَّ َر ُس َ
ُك؟ َف َق َ
َو ْج ِه ِه ا ْل َح ْص َبا َءَ ،ف َق َ
انَ :ما َش ْأن َ
الَ :
ال َل ُه ُع ْث َم ُ
«إذا َر َأ ْي ُت ُم
اب» .ر َوا ُه مسلمِ .
ِ
الم َّد ِ
األح ِ
يث في ال ّن ْهيِ َ ،و َجا َء
اد ُ
اح َ
هذ ِه َ
احثُوا في ُو ُجوه ِه ُم ال ُّت َر َ َ
ين َف ْ
َ
اد ُ ِ
اح ِة َأ َح ِ
يح ٌة.
في اإل َب َ
يرةٌ َص ِح َ
يث َكث َ
األح ِ
اد ِ
يث َأنْ ُي َق َ
َق َ
وح ِع ْندَ ُه َك َم ُ
ال :إنْ َك َ
ال
الع َل َم ُاءَ :و َط ِر ُ
الج ْم ِع َب ْي َن َ
يق َ
ال ُ
الم ْم ُد ُ
ان َ
إيم ٍ
َام ٌة بِ َح ْي ُث َ
اض ُة َن ْف ٍ
ان َو َي ِق ٍ
ينَ ،و ِر َي َ
ال َي ْف َتتِ ُنَ ،وال َيغْ َت ُّر بِذلِ َكَ ،وال َت ْل َع ُب
سَ ،و َم ْع ِر َف ٌة ت َّ
َ
يف َع َلي ِه َشي ٌء ِم ْن ِ
ِ
ال َم ْكر ٍ
هذ ِه ُ
وهَ ،وإنْ ِخ َ
ورُ ،ك ِر َه َم ْد ُح ُه
األ ُم َ
بِه َن ْف ُس ُهَ ،ف َل ْي َ
س بِ َح َرا ٍم َو َ ُ
ْ
ْ
األح ِ
هذا ال َّت ْف ِ
في َو ْج ِه ِه َك َر َاه ًة َش ِديدَ ةًَ ،و َع َل ٰى َ
ص ِ
الم ْخ َت ِل َف ُة في ذلِ َكَ .و ِم َّما
اد ُ
يل ُت َن َّز ُل َ
يث ُ
اح ِة َقو ُل ُه ^ ألبي بك ٍر رضي اهلل عنهَ :
«أ ْر ُجو َأنْ ُ
يك َ
ون ِم ْن ُه ْم» َأ ْيِ :م َن
َجا َء في اإل َب َ ْ
الح ِد ِ
يع َأ ْب َو ِ
يث اآلخرَ « :ل ْس َت ِم ْن ُه ْم».
ين ُي ْد َع ْو َن ِم ْن َج ِم ِ
ا َّل ِذ َ
اب ا ْل َج َّن ِة لِ ُد ُخ َ
ولها ،وفي َ
«ما َر َ
ال َءَ .و َق َ
ون ُأزُ َر ُه ْم ُخ َي َ
ين ُي ْسبِ ُل َ
آك
َأ ْيَ :ل ْس َت ِم َن ا َّل ِذ َ
ال ^ لِ ُع َم َر رضي اهلل عنهَ :
يث في اإلب َ ِ ِ
األح ِ
الش ْي َط ُ
يرةٌ َ ،و َق ْد
اد ُ
َّ
ان َسالِك ًا َف ّج ًا إلاَّ َس َل َك َف ّج ًا َغ ْي َر َف ِّج َك» َو َ
َ
احة َكث َ
ابَ :
َذ َك ْر ُت ُج ْم َل ًة ِم ْن َأ ْط َر ِاف َها في ِك َت ِ
«األ ْذ َكا ِر».
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غريب الحديث:

يحثو :يرمي		.

هداية أ
الحاديث:

الحصى.
الحصباء :صغار
ٰ

على سبيل الجزم والقطع.
على سبيل حسن الظن بالممدوح ،ال ٰ
 )1المدح يكون ٰ

 )2سرعة استجابة الصحابة رضي اهلل عنهم لرسول اهلل ^ وتطبيق ُس ّنته ،ويظهر
على
ذلك في فعل المقداد ،واستجابة عثمان وإقراره رضي اهلل عنهما.
ْ
فاحرص ٰ
أن تقتدي بهدي خير هذه األمة رضي اهلل عنهم.

فائدة:
هل ُيستحسن للمرء أن يمدح أخاه بما هو فيه أو ال؟
هذا له أحوال:

على األوصاف الحميدة
خير
ــ الحالة
ٌ
األولى :أن يكون في مدحه ٌ
ٰ
وتشجيع له ٰ

تعالى:
واألخالق الفاضلة ،فهذا البأس به ،لكن من غير مبالغة ،وهو داخل في قوله
ٰ

﴿ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾.

ــ الحالة الثانية :أن تمدحه لتبين فضله بين الناس ،كقوله^ ألبي بكر رضي اهلل
فج ًا إال
عنه« :أرجو أن تكون منهم»،
ولعمر رضي اهلل عنه« :ما رآك الشيطان سالك ًا ّ
َ

فجك».
فج ًا غير ِّ
سلك ّ

ــ الحالة الثالثة :أن يمدحه بما هو فيه ،ليلبي له أمره أو يقضي له حاجته ،فهذا جائز

دون المبالغة في المدح ،ألثر عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه« :إذا طلب أحدكم
الحاجة فليطلبها طلب ًا يسير ًا ،فإنما له ما ُقدِّ َر له ،وال يأتي أحدكم صاحبه فيمدحه،

فيقطع ظهره» .واهلل أعلم.

يغتر اإلنسان الممدوح
ــ الحالة الرابعة :أن يمدحه بما هو فيهْ ،
شى أن َّ
لكن ُي ْخ ٰ

على غيره ،فهذا أيض ًا محرم ال يجوز.
بنفسه ويترفع ٰ

ــ الحالة الخامسة :أن يمدحه ويغلو في إطرائه ،ويصفه بما ال يستحق ،فهذا محرم،

على المادح ،والممدوح ،والسامع ،واهلل أعلم.
وهو كذب وخداع وضرر ٰ
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 361ــ باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها البالء فرار ًا منه
وكراهة القدوم عليه
ال ت ََعالى﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾ [النساء ،]78 :و َق َ
َق َ
ال
ٰ

الى﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ [البقرة.]195 :
ت ََع ٰ
اس رضي اهلل عنهما َأنَّ ُع َم َر ْب َن ا ْل َخ َّط ِ
 1791/1ــ َو َع ِن ْاب ِن َع َّب ٍ
اب رضي اهلل عنه،
األج َن ِ
الشامَِ ،ح َّت ٰى َإذا َك َ
صحا ُب ُه
إلى َّ
اد ــ َأ ُبو ُع َب ْيدَ َة ْب ُن ا ْل َج َّراحِ َو َأ َ
ان بِ َس ْرغٍ َل ِق َي ُه ُأ َم ُ
راء َ ْ
َخ َر َج ٰ
ِ
اسَ :ف َق َ ِ
الم َه ِ
الشامَِ .ق َ
ال ْاب ُن َع َّب ٍ
ين
ــ َف َأ ْخ َب ُرو ُه َأنَّ ا ْل َو َبا َء َق ْد َو َق َع بِ َّ
اج ِر َ
ال لي ُع َم ُر :ا ْد ُع ل َي ُ
َ
اخ َت َل ُفواَ ،ف َق َ
ال
ار ُه ْمَ ،و َأ ْخ َب َر ُه ْم َأنَّ ا ْل َو َبا َء َق ْد َو َق َع بِ َّ
الشامَِ ،ف ْ
األ َّولِ َ
اس َت َش َ
ينَ ،فدَ َع ْوت ُُه ْمَ ،ف ْ
ال بع ُض ُهمَ :مع َك ِ
َبع ُض ُهمَ :خر ْج َت َ
ال ن ٰ َ
أل ْم ٍرَ ،و َ
بق َّي ُة ال َّن ِ
اس
ْ َ
َرى أنْ ت َْر ِج َع َع ْن ُهَ .و َق َ َ ْ
ْ
َ
ْ
ال :ار ِ
ِ
اب َر ُس ِ
ول اهلل ^ َ ،و َ
ال ن ََر ٰى َأنْ ُتق ِْد َم ُه ْم َع َل ٰى َ
تف ُعوا
َو َأ ْص َح ُ
هذا َ
الو َباءَ .ف َق َ ْ
ِ
ِ
ثم َق َ
ار ُه ْمَ ،ف َس َل ُكوا َسبِ َ
ين،
يل
المهاج ِر َ
اس َت َش َ
ال :ا ْد ُع ل َي األن َْص َ
ارَ ،فدَ َع ْوت ُُه ْمَ ،ف ْ
ع ِّنيَّ ،
الْ :ارت َِف ُعوا َع ِّنيُ ،ث َّم َق َ
ال ِف ِه ْمَ ،ف َق َ
اختِ َ
ال :ا ْد ُع لِ َي َم ْن َك َ
اه َنا ِم ْن َم ْش َي َخ ِة
َواخ َت َل ُفوا َك ْ
ان َه ُ
ش ِم ْن ُم َه ِ
ف َع َل ْي ِه ِم ْن ُه ْم َر ُج َ
ُق َر ْي ٍ
اج َر ِة ا ْل َف ْتحِ َ ،فدَ َع ْوت ُُه ْمَ ،ف َل ْم َي ْخ َت ِل ْ
ال ِنَ ،ف َقا ُلوا :ن ََر ٰى َأنْ
هذا ا ْلوب ِ
اسَ ،و َ ِ
اد ٰى ُع َمر رضي اهلل عنه في ال َّن ِ
ت َْر ِج َع بِال َّن ِ
اس :إنِّي
اءَ ،ف َن َ
ال ُتقْد َم ُه ْم َع َل ٰى َ َ َ
ُم ْصبِ ٌح َع َلى َظ ْه ٍرَ ،ف َأ ْصبِ ُحوا َع َل ْي ِهَ ،ف َق َ
الج َّراحِ رضي اهلل عنهَ :أ ِف َرار ًا
ال َأ ُبو ُع َب ْيدَ َة ْب ُن َ
ٰ
ِم ْن َقدَ ِر اهلل؟ َف َق َ
ال ُع َم ُر رضي اهلل عنهَ :ل ْو َغ ْي ُر َك َقا َل َها َيا َأ َبا ُع َب ْيدَ َة ــ َ
وك َ
ان ُع َم ُر َي ْك َر ُه
ان َل َك إبِ ٌلَ ،ف َهب َط ْت َو ِ
ِخ َ
ال َف ُه ــ ن ََع ْم ن َِف ُّر ِم ْن َقدَ ِر اهلل إ َل ٰى َقدَ ِر اهللَ ،أ َر َأ ْي َت َل ْو َك َ
ادي ًا َل ُه
َ
َ
ُع ْد َوت ِ
ُ
س إنْ َر َع ْي َت َ
الخ ْص َب َة َر َع ْي َت َها بِ َقدَ ِر اهلل،
َانْ ،
إحدَ ُاه َما َخ ْص َبةَ ،واأل ْخ َر ٰى َج ْد َب ٌة ،أ ْلي َ
الَ :ف َجا َء َعب ُد الرحمن ب ُن َعو ٍ
الج ْد َب َة َر َع ْي َت َها بِ َقدَ ِر اهلل؟ َق َ
ف رضي اهلل عنه،
َوإنْ َر َع ْي َت َ
ْ َّ ْ
ْ
ْ
هذا ِع ْلم ًاَ ،س ِم ْع ُت َر ُس َ
اجتِ ِهَ ،ف َق َ
ال :إنَّ ِع ْن ِدي ِم ْن َ
ان ُم َتغَ ِّيب ًا في َب ْع ِ
َو َك َ
ول اهلل ^
ض َح َ
َي ُق ُ
ضَ ،و َأ ْن ُت ْم بِ َهاَ ،ف َ
ض َف َ
ولَ :
ال َتقْدَ ُموا َع َل ْي ِهَ ،وإذا َو َق َع بِ َأ ْر ٍ
«إذا َس ِم ْع ُت ْم بِ ِه بِ َأ ْر ٍ
ال ت َْخ ُر ُجوا
فق ِ
ِف َرار ًا ِم ْن ُه» َف َح ِمدَ ا َ
عليه.
هلل ت ََعا َل ٰى ُع َم ُر رضي اهلل عنه ،وان َْص َر َف .م ّت ٌ

بابكراهة الخروج من بلد وقع فيها البالء
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َوا ْل ِع ْد َوةَُ :جانِ ُب ا ْلو ِ
ادي.
َ
ام َة ْب ِن زَ ْي ٍد رضي اهلل عنه َع ِن ال َّنبِ ِّي ^ َق َ
الَ :
«إذا َس ِم ْع ُت ُم
 1792/2ــ َو َع ْن ُأ َس َ
َّ
يهاَ ،ف َ
ض َف َ
وهاَ ،و َإذا َو َق َع بِ َأ ْر ٍ
ون بِ َأ ْر ٍ
اع َ
متفق
ال ت َْخ ُر ُجوا ِم ْن َها»ٌ .
ال ت َْد ُخ ُل َ
الط ُ
ضَ ،و َأ ْن ُت ْم ِف َ
عليه.

غريب الحديث:

على مسافة من المدينة النبوية.
سرغ :منزل من منازل حاج الشام ٰ

األجناد :مدن أهل الشام :فلسطين ،واألردن ،ودمشق ،وحمص ،وغيرها.
الوباء :الطاعون ،وهو اسم لكل مرض عام مهلك ينتشر بسرعة.

إلى المدينة.
مصبح ٰ
على ظهر :راجع ٰ

بمعنى :يتقدم الشيء
وتقدم ،بضم التاء،
تقدَ ُموا :تقدَ م ،بفتح الدال،
بمعنى :تأتيُ ،
ٰ
ٰ
ويصل أو ً
ال.

هداية أ
الحاديث:

 )1حسن سياسة أمير المؤمنين عمر رضي اهلل عنه؛ إذ كان يأخذ المشورة من أهل
الهدى والرشد.
ٰ

على كبراء الناس ،ويعلمه من دونهم.
 )2جواز خفاء العلم الشرعي ٰ

على غيره.
 )3بيان هدي ال َّن ِّ
على ما فيه الهلكة والضرر عليه أو ٰ
بي ^ أال ُيقدم العبد ٰ

 )4إن فعل األسباب الواقية من الهالك والعذاب أمر مطلوب شرع ًا ،وهو ال يناقض
على اهلل  .وهذا من دفع القدر بالقدر.
صدق التوكل ٰ

فائـدة:

السلف :ترك األخذ باألسباب قدح في العقل ،واالعتماد عليها قدح
قال بعض َّ

تعالى.
في الشرع ،والتوحيد هو فعل السبب مع اعتماد القلب على اهلل
ٰ
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ال�سحر
باب التغليظ في تحريم ِّ

ال�سحر
 362ــ باب التغليظ في تحريم ِّ
َ
الى ﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
َقال اهلل ت ََع ٰ
ﭡ﴾ اآلية [البقرة.]102 :

ال« :اج َتنِبوا السبع الموبِ َق ِ
 1793ــ َع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َع ِن ال َّنبِ ِّي ^ َق َ
ات»،
َّ ْ َ ُ
ْ ُ
ول اهللَ ،و َما ُه َّن ؟ َق َ
َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
الس ْح ُرَ ،و َق ْت ُل ال َّن ْف ِ
الِّ :
س ا َّلتِي َح َّر َم اهللُ
«الش ْر ُك بِاهللَ ،و ِّ
إلاَّ بِا ْل َح ِّقَ ،و َأكْ ُل الرباَ ،و َأكْ ُل َم ِ ِ
قذ ُف المح َص َن ِ
الزح ِ
فَ ،و ْ
ات
ِّ َ
ال ا ْل َيتيمِ َ ،وال َّت َو ِّلي َي ْو َم َّ ْ
ُ ْ
ات ا ْلغَ ِ
الم ْؤ ِم َن ِ
اف َ
متفق عليه.
الت»ٌ .
ُ

غريب الحديث:

الموبقات :المهلكات.

هداية الحديث:

يقوى الساحر في سحره ويتمكن
إلى الكفر ،فال
ٰ
 )1السحر من كبائر الذنوب ،وباب ٰ
منه إال إذا كفر! .

َ )2ق َ
الحديث بين الشرك باهلل ،والسحر للعالقة بينهما ،ولبيان عظيم وزر متعاطي
رن
ُ
السحر.

باب النّهي عن الم�سافرة بالم�صحف �إلى بالد الكفار
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 363ــ باب ال ّنهي عن الم�سافرة بالم�صحف �إلى بالد الكفار
وقوعه ب أ�يدي العدو
خيف
�إذَا
َ
ُ
بالقر ِ
ابن ُع َم َر رضي اهلل عنهما َق َ
ال :نهى َر ُس ُ
 1794/1ــ عن ِ
آن
ول اهلل ^ أن ُيسا َف َر ُ ْ
ٰ

أر ِ
.متفق عليه.
الع ُد ِّو
ٌ
ض َ
إلى ْ
ٰ

هداية الحديث:

إلى بالد الكفار إذا خشي إهانته من قبلهم،
 )1ال يجوز لإلنسان أن يسافر بالمصحف ٰ
أما مع إمكان حفظه فال إشكال في جواز ذلك بل قد يكون مستحب ًا أو واجب ًا.
 )2وجوب تعظيم كتاب اهلل ،وحفظه من األدناس المادية والمعنوية ،ألنه كالم اهلل
﴿ .ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﴾.
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ا�ستعمال �إناء الذّ هب
باب تحريم
َ

الف�ضة
 364ــ باب تحريم ا�ستع َمال �إناء ّ
الذهب و�إناء ّ
في أ
الكل وال�شرب والطهارة و�سائر وجوه اال�ستعمال
ول اهلل ^ َق َ
 1795/1ــ َع ْن ُأ ِّم َس َل َم َة رضي اهلل عنها َأنَّ َر ُس َ
ال« :ا َّل ِذي َي ْش َر ُب في
ِِ
ِ ِ ِ ِ
متفق َع َل ْي ِه.
َار َج َه َّن َم»ٌ .
آن َية ا ْلف َّضة إن ََّما ُي َج ْر ِج ُر في َب ْطنه ن َ
الذ َه ِ
وفي ِر َوا َي ٍة لِ ُم ْسلمٍ « :إنَّ ا َّل ِذي َي ْأ ُك ُل َأ ْو َي ْش َر ُب في آنِ َي ِة ا ْل ِف َّض ِة َو َّ
ب».

وع ْن ُح َذ ْي َف َة رضي اهلل عنه َ
الح ِري ِرَ ،والدِّ َيباجِ ،
 1796/2ــ َ
قال :إنَّ ال َّنبِ َّي ن ََهانَا َع ِن َ
الذ َه ِ
الش ْر ِ
ب في آنِ َي ِة َّ
الدن َْياَ ،و ِه َي َل ُك ْم في اآلخرة».
َو ُّ
«ه َّن َل ُه ْم في ُّ
ب َوا ْل ِف َّض ِة ،وقالُ :
فق َع َل ْي ِه.
م َّت ٌ
ٍ
يح ْي ِن َع ْن ُح َذ ْي َف َة رضي اهلل عنهَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ول اهلل ^ يقول:
الص ِح َ
وفي رواية في ّ
اجَ ،و َ
الذ َه ِ
ال ت َْش َر ُبوا في آنِ َي ِة َّ
ب َوا ْل ِف َّض ِةَ ،وال ت َْأ ُك ُلوا في
«ال َت ْلبِ ُسوا َ
ير َوال الدِّ َيب َ
الح ِر َ
ص َح ِ
ِ
اف َها».
ٍ
ين َق َ
الُ :ك ْن ُت َم َع ِ
نس ِ
 1797/3ــ َو َع ْن َأ ِ
أنس ْب ِن
مالك رضي اهلل عنه ِع ْندَ
بن ِس ْي ِر َ
ِ
وذجٍ َعلى إن ٍ
وسَ ،ف ِجي َء بِ َفا ُل َ
َاء ِم ْن ِف َّضةَ ،ف َل ْم َي ْأ ُك ْل ُهَ ،ف ِق َ
الم ُج ِ
يل َل ُهَ :ح ِّو ْل ُه،
َن َف ٍر م َن َ
ٰ
َف َحو َل ُه َعلى ٍ
إناء ِم ْن َخ َلنجٍ َ ،و ِجي َء بِ ِه َف َأ َك َل ُه .رواه البيهقي بإس ٍ
ناد َح َس ٍن.
ْ
َّ
ٰ
َ
الج ْف َن ُة.
«الخ َل ْن ُج»َ :

غريب الحديث:

يجر ويسحب.
يجرجرّ :

الديباج :نوع من الثياب الفاخرة.

الحلوى.
فالوذج :نوع من
ٰ

صحافها :الصحاف جمع َص ْح َفة ،إناء كبير.

خلنج :شجر تُتخذ األواني من خشبه ،وقد فسرها المصنف بقوله« :الجفنة»،

وهي من األوعية.

ا�ستعمال �إناء الذّ هب
باب تحريم
َ
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هداية أ
الحاديث:
 )1إن األكل والشرب في آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب ،فهي للكفار في
نبيهم ^.
الدنيا ،وألهل اإليمان في اآلخرة ،جزاء امتثالهم أمر ِّ

على االستسالم
على المسلم إذا علم حكم ًا شرعي ًا أن ينقاد المتثاله ،و ُي َع ِّود نفسه ٰ
ٰ )2
تعالى ،وأمر رسوله ^ ،فهذا من دالئل صدق إيمانه.
ألمر اهلل
ٰ

فائدة جليلة:

ذكر العالمة ابن قيم الجوزية فائدة حول الحكمة في نهي الشريعة عن الشرب بآنية

تعالى ــ في (زاد المعاد في هدي خير العباد):
الذهب والفضة ،فقال ــ رحمه اهلل
ٰ

«فقيل :علة التحريم؛ تضييق النقود ... ،وقيل :العلة الفخر والخيالء .وقيل :العلة

كسر قلوب الفقراء والمساكين ،وهذه العلل فيها ما فيها ...والصواب أن العلة ــ واهلل

القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة،
أعلم ــ ما يكسب استعما ُلها
َ
ولهذا علل النبي ^ بأنها للكفار في الدنيا إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون

بها في اآلخرة نعيمها ،فال يصلح استعما ُلها لعبيد اهلل في الدنيا ،وإنما يستعملها من
خرج عن عبوديته ،ورضي بالدنيا وعاجلها من اآلخرة» .انتهى مختصر ًا.

فتأمل أخي في طريقة عالمِ التوحيد والسنة ،كيف ربط بين التوحيد والفقه ،واألمر

والشرع ،والظاهر والباطن ،ولكن هذا الفهم للنصوص الشرعية ال يوفق له إال من

كان على منهج( :ما أنا عليه وأصحابي) .جعلنا اهلل من أتباعه وأنصاره.
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الرجل ثوب ًا مزعفر ًا
باب تحريم لب�س ّ

الرجل ثوب ًا مزعفر ًا
 365ــ باب تحريم لب�س ّ

َ
متفق عليه.
الر ُج ُلٌ .
بي ^ أن َي َت َز ْع َف َر َّ
1798/1ــ عن أنس رضي اهلل عنه َقالٰ :
نهى ال َّن ُّ
 1799/2ــ وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما َق َ
بي
الٰ :
رأى ال َّن ُّ

أمر ْت َك بهذا؟» قلت :أغْ س ُل ُه َما؟ َق َ
ثو َب ْين ُم َع ْص َف َرينَ ،ف َق َ
ال« :بل
الُّ :
علي ْ
«أم َك َ
^ َّ

أحرق ُْه َما» .رواه مسلم.
ْ
وفي روايةَ ،ف َق َ
ال« :إنَّ هذا من ثياب ُ
الك َّفار فال َت ْلبِ ْس َها».

غريب الحديث:

يتزعفر :يصبغ ثوبه ،أو يطلي جسمه بالزعفران ،والزعفران :نبت ذو لون أصفر ُيصبغ به.
معصفرين :مصبوغين بالعصفر ،والعصفر :نبت أصفر معروف.

هداية أ
الحاديث:

 )1النهي عن لبس الرجل الثياب المعصفرة ،ألنها من لباس الكفار الذين نُهينا أن
نتشبه بهم.
على الشخصية المسلمة ألفراد األمة ،فهي متميزة في كل
 )2وجوب المحافظة ٰ
شؤونها ،ومن ذلك :هديها في اللباس الظاهر.
فائدة :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ــ رحمه اهلل تعالى ــ في (اقتضاء الصراط المستقيم):
«قد بعث اهلل محمد ًا ^ بالحكمة التي هي ُس ّنته ،فكان من هذه الحكمة أن شرع
له من األعمال واألقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين ،فأمر بمخالفتهم
في الهدي الظاهر (اللباس ونحوه) لِحكم ،منها:
إن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسب ًا وتشاك ً
إلى
ال بين المتشابهين ،يقود ٰ
موافقة ما في األخالق واألعمال.
ومنها :أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة ،توجب االنقطاع عن

الهدى والرضوان.
على أهل
ٰ
موجبات الغضب وأسباب الضالل ،واالنعطاف ٰ

حتى يرتفع
ومنها :أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب االختالط الظاهرٰ ،
َّ ِّ
إلى غير
المرضيين ،وبين المغضوب عليهم
التميز ظاهر ًا بين المهد ِّيين
ِّ
والضالينٰ ،
الح ْكمية».
ذلك من األسباب ُ
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قالَ :ح ِف ْظ ُت َع ْن َر ُس ِ
لي رضي اهلل عنه َ
 1800/1ــ َع ْن َع ٍّ ٍ
ول اهلل ^« :ال ُي ْت َم َب ْعدَ
ٍ
احتِ َ
بإسناد حسن.
إلى ال َّل ْي ِل» .رواه أبو داود
المٍَ ،وال ُص َم َ
ْ
ات َي ْو ٍم ٰ
ك َ ِِ ِ
الخ َّطابي في ِ
ان ِم ْن نُس ِ
ِ
َ
الحديثَ :ك َ
قال َ
ات ،ف ُن ُهوا
تفسي ِر هذا
الص َم ُ
الجاهل َّية ُّ
ُ
الح ِد ِ
اإلسال ِم َع ْن ذلِ َكَ ،و ُأ ِم ُروا بِ ِّ
يث بِ َ
الخ ْي ِر.
الذكْ ِر َو َ
في ْ

بن أبي حا ِز ٍم َ
وع ْن قيس ِ
يق رضي اهلل عنه
الصدِّ ُ
 1801/2ــ َ
قالَ :د َخ َل أ ُبو بك ٍر ِّ
ٍَ ِ َ
ال َلها :زَ ْي َن ُبَ ،ف َ
فقالَ :ما َلها ال ت َ
رآ َها ال ت َ
َ
س ُي َق ُ
َتك َّل ُم؟
َتك َّل ُم،
لى ْام َرأة م ْن أ ْح َم َ
َع ٰ
الج ِ
فقال َلهاَ :
ت ُم ْص ِم َت ًةَ ،
اه ِل َّي ِة،
فقا ُلواَ :ح َّج ْ
تك َّل ِم ْيَ ،فإنَّ هذا ال َي ِح ُّل ،هذا ِم ْن َع َم ِل َ
َف َ
ت .رواه البخاري.
تك َّل َم ْ

غريب الحديث:

ُصمات :سكوت.

هداية أ
الحاديث:

يتعبد هلل
 )1وجوب مخالفة أعمال أهل الجاهلية وأحوالهم ،فال يجوز للعبد أن ِّ
إلى الليل ،ألن هذا ليس من هدي اإلسالم.
تعالى بالسكوت ٰ
ٰ
ٍ
معصية ال ينعقد.
نذر
 )2من نذر أن يصمت فال وفاء لنذره ،ألنه ُ
وم ْن ن ََذ َر أنْ َي ِ
عصي ا َ
يطيع ا َ
هلل فال
«م ْن ن ََذ َر أنْ
هلل َف ْل ُي ِط ْع ُهَ ،
وقد قال رسول اهلل ^َ :
َ
َ
َي ْع ِ
ص ِه» .رواه البخاري عن عائشة رضي اهلل عنها.
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اص رضي اهلل عنه َأنَّ ال َّنبِي ^ َق َ
 1802/1ــ َع ْن َس ْع ِد ْب ِن َأبي َو َّق ٍ
«م ِن َّاد َع ٰى
الَ :
َّ
يهَ ،و ُهو يع َلم َأن ُّه َغير َأبِ ِ
إلى َغي ِر َأبِ ِ
متفق َع ْلي ِه.
فالج َّن ُة َع َل ْي ِه َح َر ٌام»ٌ .
يهَ ،
َْ ُ
ُْ
ٰ ْ
وعن َأبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َع ِن ال َّنبِ ِّي ^ َق َ
ال« :ال ت َْر َغ ُبوا َع ْن
 1803/2ــ
ْ
آبائِ ُكمَ ،فمن ر ِغ َب َع ْن َأبِ ِ
متفق عليه.
يه َف ُه َو ُك ْف ٌر»ٌ .
َ
َ ْ

غريب الحديث:
ادعى :انتسب.
ٰ

هداية أ
الحاديث:

إلى غير أبيه .ألن هذا من تقطيع األرحام ،والفساد العام.
 )1ال يحل للعبد أن ينتسب ٰ
على األنساب ،وهذا من محاسن التشريع.
 )2بيان هدي اإلسالم في المحافظة ٰ

إلى أبيه.
 )3وجوب ّبر الوالد ،ومما يدخل في ّ
البر انتساب الرجل ٰ
ِ
ِ
شريك ِ َ ِ ٍ َ َ
 1804/3ــ َو َع ْن ي ِزيدَ ِ
لى
بن
بن طارق قالَ :رأ ْي ُت َعل ّي ًا رضي اهلل عنه َع ٰ
ِ
الم ْن َب ِر َي ْخ ُط ُبَ ،ف َس ِم ْع ُت ُه ُيق ُ
ول :ال َواهلل َما ِع ْندَ نا ِم ْن ِك َت ٍ
اب اهلل َو َما في
اب َنق َْرؤُ ُه إلاَّ ِك َت َ
ِ
اح ِ
يهاَ :
الص ِحي َف ِةَ ،ف َن َش َر َها َف َ
يها َأ ْس َن ُ
قال
ان اإلبِ ِلَ ،و َأ ْش َي ُاء ِم َن
اتَ ،و ِف َ
إذا ِف َ
الجر َ
هذه َّ
َ
ِ
َر ُس ُ
آو ٰى
إلى َث ْو ٍرَ ،ف َم ْن َأ ْحدَ َث ِف َ
يها َحدَ ث ًاَ ،أ ْو َ
ول اهلل ^َ :
«المدي َن ُة َح َر ٌم َما َب ْي َن َع ْي ٍر ٰ
ِ
ِ
ال َيق َْب ُل ا ُ
ينَ ،
الم َ
الئِ َك ِة َوال َّن ِ
ام ِة َص ْرف ًا
اس َأ ْج َم ِع َ
هلل ِم ْن ُه َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
ُم ْحدث ًاَ ،ف َع َل ْيه َل ْع َن ُة اهلل َو َ
ين َو ِ
َوال َع ْد ً ِ
َاه ْمَ ،ف َم ْن َأ ْخ َف َر ُم ْس ِلم ًا َف َع َل ْي ِه َل ْع َن ُة اهلل
احدَ ةٌ َ ،ي ْس َع ٰى بِ َها َأ ْدن ُ
الم ْس ِل ِم َ
ال ،ذ َّم ُة ُ
ين ،ال َيق َْب ُل ا ُ
ام ِة َص ْرف ًا َوال َع ْد ً
المالئِ َك ِة َوال َّن ِ
الَ ،و َم ِن َّاد َع ٰى
اس َأ ْج َم ِع َ
هلل ِم ْن ُه َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
َو َ
ِ
ِ
َِ ِ َ ِ
المالئِ َك ِة َوال َّن ِ
ين ،ال
اس َأ ْج َم ِع َ
إلى َغ ْي ِر َم َواليهَ ،ف َع َل ْيه َل ْع َن ُة اهلل َو َ
إلى َغ ْي ِر أبيه ،أو ا ْن َت َم ٰى ٰ
ٰ
ِ
ِ
ِ
يق َْب ُل ا ُ
امة َص ْرف ًا َوال َع ْد َ
متفق عليه.
ال»ٌ .
هلل م ْن ُه َي ْو َم ا ْلق َي َ
ِ
الص ُ
«و َأ ْخ َف َر ُه»َ :ن َق َ
رف»:
«ذ َّم ُة
المس ِل ِمين» َأ ْيَ :ع ْه ُ
ض َع ْهدَ ُهَ .
ده ْم َو َأ َما َن ُت ُه ْمَ .
«و َّ
ْ
يلِ :
ال َت ْو َب ُةَ ،و ِق َ
«وا ْل َع ْد ُل» :ا ْل ِفدَ ُاء.
الح ْي َل ُةَ .
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غريب الحديث:

ُؤد ٰى كدية في القتل.
أسنان اإلبل :بيان أعمارها التي ت َّ

الجراحات :أحكام من القصاص.
َع ْير و َث ْور :جبالن في المدينة النبوية من جهة جنوبها وشمالها.

هداية الحديث:

يخص رسول اهلل ^ أهل البيت ــ رضي اهلل عنهم ورفع قدرهم ــ بشيء من
 )1لم
َّ
ِ
لم ُهم مأخوذ من الكتاب والسنة ،كعلم جميع الصحابة
العلم دون الناس ،بل ع ُ
رضي اهلل عنهم.
 )2تحريم اإلحداث في دين اهلل ،ألنه من إفساد الدين.

 )3اإلعالم بحرمة المسلمين وفضلهم عند اهلل  ،ووجوب االنتصار لهم ،والدفاع
عنهم وعن حقوقهم.

إلى غير أبيه.
 )4الوعيد الشديد باللعن والطرد من رحمة اهلل لمن
ادعى ٰ
ٰ

مع َر ُس َ
ول اهلل ^ َي ُق ُ
س ِم ْن
ذر رضي اهلل عنه َّأ ُنه َس َ
 1805/4ــ َو َع ْن أبي ٍّ
ولَ « :ل ْي َ
ِ
ِ
س ِم َّناَ ،و ْلي َت َب َّو ْأ
س ُله َف َل ْي َ
َر ُج ٍل َّاد َع ٰى لغَ ْي ِر أبِيه َو ُه َو َي ْع َل ُمه إلاَّ َك َف َرَ ،و َم ِن َّاد َع ٰى ما َل ْي َ
ِ
ال بِا ْل ُك ْف ِرَ ،أ ْو َق َ
َمق َْعدَ ُه ِم َن ال َّنا ِرَ ،و َم ْن َد َعا َر ُج ً
ار
س َكذل َك إلاَّ َح َ
الَ :ع ُد َّو اهللَ ،و َل ْي َ
ِ
فق َع َل ْي ِهَ ،
رواية ُم ْس ِلمٍ .
وهذا َل ْف ُظ
َع َل ْي ِه»ُ .م َّت ٌ

غريب الحديث:

حار عليه :رجع إليه.

هداية الحديث:

إلى غير أصله.
الدعاوى الباطلة كلها ،ومن ذلك:
 )1تحريم
ٰ
ُ
انتساب الرجل ٰ

 )2تحريم تهمة المسلمين بالكفر ،أو رميهم بمعاداة اهلل ،إال ما ثبتت األدلة الشرعية
وفتاوى األئمة ،بجواز تكفيره.
والقواعد المرعية،
ٰ
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ر�سوله ^ َع ْن ُه
أ�و ُ

َ
الى﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗ ﮘ﴾
َقال اهلل ت ََع ٰ

تعالى﴿ :ﮤ
تعالى﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ﴾ [آل عمران ، ]30 :وقال
[النور ،]63 :وقال
ٰ
ٰ

تعالى﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮥ ﮦ ﮧ ﴾ [البروج ، ]12 :وقال
ٰ

ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾ [هود.]102 :

هداية آ
اليات:

 )1تحذير العبد وترهيبه من الوقوع في المحرمات ،وال يغلبه األمن من مكر اهلل 
أن يتساهل في مواقعتها.

تعالى ورسوله ^ عنه ،فهذا من دالئل صدق اإليمان.
نهى اهلل
ٰ
 )2الحذر مما ٰ

َ
َ
ار،
الى َيغَ ُ
بي ^ َقال« :إنَّ اهلل ت ََع ٰ
 1806/1ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ ال َّن َّ

حر َم ا ُ
هلل َع َل ْيه».متفق عليه.
يأتي َ
الم ْر ُء َما َّ
وغير ُة اهلل أنْ َ

هداية الحديث:

وتعالى.
 )1وجوب مجانبة المعاصي ،ألنها تسبب غضب اهلل سبحانه
ٰ
ِّ
 )2إنَّ
يتعدى
ربه  أال
على محارمه؛ تدفع المؤمن
ٰ
المعظم َّ
َ
العلم بغيرة اهلل سبحانه ٰ
الحدود وينتهك المحارم.
على ما يليق به سبحانه.
 )3في الحديث إثبات صفة الغيرة هلل
تعالى ٰ
ٰ
تنبيـه:

تعالى جميع الصفات التي أثبتها سبحانه
إن عقيدة أهل السنة والجماعة ،أن ُيثبتوا هلل
ٰ

على ما يليق به  ، قال إمامنا الشافعي
على لسان رسوله ^ٰ ،
لنفسه ،في كتابه أو ٰ
على مراد اهلل ،وآم ْن ُت برسول
ــ رحمه اهلل
تعالى ــ« :آم ْن ُت باهلل ،وبما جاء عن اهللٰ ،
ٰ

الفتاوى).
على مراد رسول اهلل ^»( .مجموع
ٰ
اهلل ،وبما جاء عن رسول اهللٰ ،

ارتكب منهي ًا َعن ْ ُه
باب َما يقوله ويفعله َمن
َ
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َ
الى ﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ [فصلت ،]36 :وقال
َقال اهلل ت ََع ٰ

تعالى﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾
ٰ
تعالى﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
[األعراف ،]201 :وقال
ٰ
ﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ

تعالى﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﮓ ﮔ ﮕ﴾ [آل عمران 135:ــ  ، ]136وقال
ٰ
ﰀ ﰁ ﰂ﴾ [النور.]31 :

هداية آ
اليات:

تعالى له ،ألن األمن ِم ْن مك ِر اهلل  من صفات
يغتر بإمهال اهلل
 )1ال يجوز للعبد أن ّ
ٰ
المنافقين والكافرين.

إلى مواله ويتوب إليه ،فإن اهلل يحب التوابين.
على العبد إذا أذنب أن يرجع ٰ
ٰ )2

إلى التوحيد ،ومن البدعة
إلى اهلل
تعالى تستوجب الرجوع من اإلشراك باهلل ٰ
ٰ
 )3التوبة ٰ
إلى الطاعة.
إلى اتباع الس ّنة ،من المعصية ٰ
ٰ

فائدة:

ال بد في التوبة من شروطها األربعة التي سبقت في أول الكتاب (باب التوبة).

ف َف َ
بي ^ َق َ
«م ْن َح َل َ
قال
الَ :
 1807/1ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه عن ال َّن ِّ
في َح ِ
لف ِه :باللاَّ ِ
َ
وم ْن َق َ
أقامر َك،
تعال
لصاحبِ ِه:
ال َ
فليقُ ْل :ال إل َه إلاَّ اهللَُ ،
ت ُ
والع َّز ٰىَ ،
ْ
َف ْل َي َت َص َّد ْق» .متفق عليه.

غريب الحديث:

أقامرك :أراهنك.
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ارتكب منهي ًا َعن ْ ُه
باب َما يقوله ويفعله َمن
َ

هداية الحديث:

ٍ
شرك فدواؤه كلمة التوحيد ،ومن فعل
 )1دواء الشيء يكون بضده؛ فمن حلف بيمين
المعصية داواها بالطاعة.
تعالى من أتبع السيئة الحسنة.
هب َن السيئات ،فالموفَّق من عباد اهلل
 )2إن الحسنات ُي ْذ ْ
ٰ
رعاي ًة لصحة إيمانه وقلبه.
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والملَح
كتاب المنثورات ُ
والملَح
 370ــ باب المنثورات ُ
فائدة:

المنثورات :ما كانت من أبواب متفرقة من العلم.
َُ
على سبيل القلة.
الملح :ما يستحسن ويستعذب عند إمراره ٰ
الد َّج َ
ان رضي اهلل عنه َ
قالَ :ذ َك َر َر ُس ُ
اس ِ
1808/1ــ َع ِن ال َّن َو ِ
بن َس ْم َع َ
ال
ول اهلل ^ َّ
ض ِف ِ
ات َغدَ ٍاةَ ،ف َخ َّف َ
يه َو َرف ََّعَ ،ح َّت ٰى َظ َن َّنا ُه في َطائِ َف ِة ال َّن ْخ ِلَ .ف َل َّما ُر ْح َنا إ َل ْيه َع َر َف
َذ َ
الد َّج َ
«ما َش ْأن ُُك ْم؟» ُق ْل َنا :يا َر ُس َ
ذلِ َك ِفي َناَ ،ف َ
ال ا ْلغَ دَ اةََ ،ف َخ َّف ْض َت
ول اهللَ ،ذ َك ْر َت َّ
قالَ :
ِف ِ
الد َّج ِ
يه َو َرف َّْع َتَ ،ح َّتى َظ َن َّناه في َطائِ َف ِة ال َّن ْخ ِلَ ،
فقالَ :
ال َأ ْخ َوفني َع َل ْي ُك ْم ،إنْ
«غ ْي ُر َّ
ٰ
َي ْخرج َ
دونكمَ ،وإنْ َي ْخ ُر ْج َو َل ْس ُت ِف ُ
ُ
وأنا ِف ُ
يج
جي ُج ُه
ام ُرؤٌ َح ِج ُ
يك ْمَ ،ف ْ
ُ ْ
يك ْم ،فأنَا َح ْ
اب َق َط ٌطَ ،عي ُن ُه َط ِ
ِ
ِ ِ
اف َي ٌةَ ،ك َأنِّي ُأ َش ِّب ُهه بِ َع ْب ِد
لى ُك ِّل ُم ْس ِلم .إن َُّه َش ٌّ
ْ
َن ْفسهَ ،واهلل َخلي َفتي َع ٰ
ِ
نكم َف ْليقْر ْأ َع َلي ِه َفواتح سور ِة ا ْل َكه ِ
َ
ا ْل ُع َّز ٰى ِ
ف ،إن َُّه َخا ِر ٌج َخ َّل ًة
ْ
ْ َ َ ُ َ
بن َق َط ٍنَ ،ف َم ْن أ ْد َر َكه م ُ ْ َ َ
الشا ِم َوا ْل ِع َر ِ
َ
عاث ِش َما ً
اث َي ِمين ًا َو َ
اقَ ،ف َع َ
رسول اهلل
اد اهلل َفا ْث ُب ُتوا» ُق ْل َناَ :يا
َب ْي َن َّ
الَ ،يا ِع َب َ
قالَ :
ض؟ َ
األر ِ
«أ ْر َب ُع َ
ون َي ْوم ًاَ :ي ْو ٌم َك َس َن ٍةَ ،و َي ْو ٌم َك َش ْه ٍرَ ،و َي ْو ٌم َك ُج ُم َع ٍة،
َو َما ُل ْبثُه في ْ
ول اهللَ ،فذلِ َك ا ْليو ُم الذي َكس َن ٍة أتكفي َنا ِف ِ
ام ِه َكأي ِ
َوسائِر َأي ِ
ام ُك ْم» ُق ْل َنا :يا َر ُس َ
يه َصال ُة
َّ
َ ُ َّ
َ
َْ
ض؟ َ
َي ْو ٍم ؟ قال« :ال ،اق ُْد ُروا َل ُه َق ْد َر ُه» ُق ْل َناَ :يا َر ُس َ
األر ِ
قال:
ول اهلل َو َما ْ
إس َر ُاع ُه في ْ
ِْ
ِ
َ
ون بِ ِهَ ،و َي ْس َت ِج ُيب َ
وهمَ ،ف ُي ْؤ ِم ُن َ
ون
لى ا ْل َق ْومَِ ،ف َي ْد ُع ُ
الر ُ
«كا ْلغَ ْيث ْ
اس َت ْد َب َر ْت ُه ِّ
يحَ ،ف َيأتي َع ٰ
ْ
،واألر َ
َت
السما َء َف ُت ْم ِط ُر
وح ُع َل ْي ِهم سا ِر َح ُت ُه ْم َأ ْط َو َل َما َكان ْ
ض َف ُتنبِ ُتَ ،ف َت ُر ُ
ْ
َل ُهَ ،ف َيأ ُم ُر َّ
رىَ ،و َأسبغَ ُه ُضروع ًاَ ،و َأ َم َّد ُه َخ َو ِ
وه ْمَ ،ف َي ُر ُّد َ
ون َع َل ْي ِه َق ْو َل ُه،
ُذ ًٰ
اص َرُ ،ث َّم َي ْأتي ا ْل َق ْو َم َف َي ْد ُع ُ
َ
ُ
ِ َ ِ
ين َليس ِ
ِ ِ
َف َي ْن َص ِر ُف َع ْن ُه ْمَ ،ف ُي ْصبِ ُح َ
مر بِ َ
الخ ِر َب ِة،
ون ُم ْمحل َ ْ َ ْ
بأيدي ِه ْم َش ْي ٌء م ْن أ ْم َوال ِه ْمَ ،و َي ُّ
ول َل َهاَ :أ ْخ ِر ِجي ُك ُنوزَ ِكَ ،ف َت ْتبع ُه ُك ُنوزُ َها َكيع ِ
فيق ُ
اس ِ
يب ال َّن ْح ِلُ ،ث َّم َي ْد ُعو َر ُج ً
ُ
ال ُم ْم َت ِلئ ًا
ََ
َُ
َشباب ًاَ ،في ْض ِر ُب ُه بِالسي ِ
جز َل َت ْي ِن َر ْم َي َة ا ْلغَ َر ِ
ضُ ،ث َّم َي ْد ُعو ُهَ ،ف ُي ْقبِ ُلَ ،و َي َت َه َّل ُل
فَ ،ف َيق َْط ُع ُه ْ
َ
َ
َّ ْ
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ِ
يح ْاب َن َم ْر َي َمَ ،^ ،ف َي ْن ِز ُل
َو ْج ُه ُهَ ،ي ْض َح ُكَ ،ف َب ْي َن َما ُه َو َكذلِ َك إ ْذ َب َع َث ا ُ
المس َ
الى َ
هلل ت ََع ٰ
ِ
ِع ْندَ الم َنار ِة ا ْلبي َض ِ
ِ
لى َأ ْجنِ َح ِة َم َل َك ْي ِن ،إذا
اء َش ْر ِق َّي ِد َم ْش َق َب ْي َن َم ْه ُر َ
َ َ َْ
ودت َْي ِنَ ،واضع ًا َك َّف ْيه َع ٰ
ِ ِ ِ
َط ْأ َطأ َر ْأ َس ُه َق َط َرَ ،و َإذا َر َف َع ُه ت ََح َّد َر ِم ْن ُه ُج َم ٌ
يح َن َف ِسه
ان َكال ُّل ْؤ ُل ِؤَ ،فال َيح ُّل ل َكاف ٍر َي ِج ُد ِر َ
ِ
إلاَّ
إلى َح ْي ُث َي ْن َت ِهي َط ْر ُف ُهَ ،ف َي ْط ُل ُب ُه َح َّت ٰى ُي ْد ِر َك ُه بِ َب ِ
اب ُل ٍّدَ ،ف َي ْق ُت ُل ُهُ ،ث َّم
َ
ماتَ ،و َن َف ُس ُه َي ْن َتهي ٰ
هلل ِم ْن ُهَ ،فيمسح َع ْن و ِ
ْ ِ
جوه ِه ْمَ ،و ُي َحدِّ ُث ُه ْم بِدَ َر َجاتِ ِه ْم
يس ٰى ^ َق ْو ٌم َق ْد َع َص َم ُه ُم ا ُ
ُ
َْ َ ُ
َيأتي ع َ
ِ
ِ
في َ ِ
َ
يس ٰى ^ :إنِّي َق ْد َأ ْخ َر ْج ُت ِع َباد ًا
إلى ع َ
الى ٰ
الج َّنةَ ،ف َب ْي َن َما ُه َو َكذل َك إ ْذ أ ْو َح ٰى اهللُ ت ََع ٰ
ِ ِ
ال َيدَ ِ
ان َ ٍ ِ ِ ِ ِ
ليَ ،
إلى ُّ
وج،
وج َو َم ْأ ُج َ
الطو ِرَ .و َي ْب َع ُث اهللُ َي ْأ ُج َ
ألحد بق َتاله ْمَ ،ف َح ِّر ْز ع َبادي ٰ
َ ِ
َو ُه ْم ِم ْن ُك ِّل َحدَ ٍ
لى ُب َح ْي َر ِة َط َب ِر َّي َةَ ،ف َي ْش َر ُب َ
ب َي ْن ِس ُل َ
يهاَ ،و َي ُم ُّر
ون َما ِف َ
ونَ ،ف َي ُم ُّر أ َوائ ُل ُه ْم َع ٰ
ِ
ونَ :ل َق ْد َك َ ِ ِ
ِ
فيقو ُل َ
آخ ُر ُه ْم ُ
يس ٰى ^ َو َأ ْص َحا ُب ُهَ ،ح َّت ٰى
مر ًة ٌ
ماءَ ،و ُي ْح َص ُر َنبِ ُّي اهلل ع َ
ان بهذه َّ
ِ
ألح ِد ِهم َخير ًا ِم ْن ِمائ َِة ِدي َنا ٍر َ ِ
َي ُك َ
يس ٰى
ون َر ْأ ُ
ألحد ُك ُم ا ْل َي ْو َمَ ،ف َي ْر َغ ُب َنبِ ُّي اهلل ع َ
س الث َّْو ِر َ ْ ْ
ون َفرسى َكمو ِ
^ َو َأ ْص َحا ُب ُهَ ،ف ُي ْر ِس ُل اهللُ ت ََعا َل ٰى َع َل ْي ِه ُم ال َّنغَ َ
ت
ف في ِر َقابِ ِه ْمَ ،ف ُي ْصبِ ُح َ ْ َ ٰ َ ْ
س َو ِ
احدَ ٍةُ ،ثم َي ْهبِ ُط َنبِي اهلل ِعيسى ^ َو َأ ْص َحا ُب ُه رضي اهلل عنهم إلى َ
ضَ ،ف َ
األ ْر ِ
َن ْف ٍ
ال
َّ
ٰ
َ ٰ
ُّ
ِ
َ
ض َمو ِ
ض َع ِشب ٍر إلاَّ َم َ
َي ِج ُد َ
يس ٰى ^
أل ُه زَ َه ُم ُه ْم َو َن َت ُن ُه ْمَ ،ف َي ْر َغ ُب َنبِ ُّي اهلل ع َ
ون في األ ْر ِ ْ
ْ
ِ
اق ا ْلب ْخ ِ
َ
َ
تَ ،ف َت ْح ِم ُل ُه ْمَ ،ف َت ْط َر ُح ُه ْم
الىَ ،ف ُي ْرس ُل اهللُ ت ََعا َل ٰى َط ْير ًا َكأ ْع َن ِ ُ
إلى اهلل ت ََع ٰ
َوأ ْص َحا ُب ُه ٰ
ال َو َب ٍرَ ،فيغْ ِس ُل َ
ال ُي ِك ُّن ِم ْن ُه َب ْي ُت َمدَ ٍر َو َ
َح ْي ُث َشا َء اهللُُ ،ث َّم ُي ْر ِس ُل اهللُ َ م َطر ًا َ
األ ْر َ
ض
َ
َكَ ،ور ِّدي َبر َك َت ِ
ضَ :أ ْنبِتي َثمرت ِ
ال لِ َ
الز َل َق ِةُ ،ث َّم ُي َق ُ
أل ْر ِ
كَ ،ف َي ْو َمئِ ٍذ ت َْأ ُك ُل
َح َّت ٰى َي ْت ُر َك َها َك َّ
ُ
َ
َ َ
ا ْل ِع َصاب ُة ِم َن الرمان َِةَ ،ويس َت ِظ ُّل َ ِ ِ
الر ْس ِل َح َّت ٰى إنَّ ال ِّلق َْح َة ِم َن اإلبِ ِل
َ
ون بِق ْحفهاَ ،و ُي َب َ
ُّ َّ
ار ُك في ِّ
َ ْ
تك ِفي ا ْل َقبِي َل َة ِم َن ال َّن ِ
اسَ ،وال ِّلق َْح َة ِم َن ا ْل َب َق ِر َل ْ
ام ِم َن ال َّن ِ
َل ْ
اسَ ،وال ِّلق َْح َة ِم َن ا ْلغَ َنمِ
تك ِفي ا ْل ِف َئ َ
تك ِفي ا ْل َف ِخ َذ ِم َن ال َّن ِ
َل ْ
هلل ت ََعا َل ٰى ِريح ًا َط ِّي َب ًةَ ،ف َت ْأ ُخ ُذ ُه ْم
اسَ ،ف َب ْي َن َما ُه ْم َك َذلِ َك إ ْذ َب َع َث ا ُ
تَح َت آ َب ِ
وح ُك ِّل ُم ْؤ ِم ٍن َو ُك ِّل ُم ْس ِلمٍ َ ،و َي ْب َق ٰى ِش َر ُار ال َّن ِ
ار ُج َ
يها
اط ِه ْمَ ،ف َت ْقبِ ُ
ون ِف َ
ض ُر َ
اس َي َت َه َ
ْ
اع ُة» .رواه مسلم.
الس َ
ت ََه ُار َج ا ْل ُح ُم ِرَ ،ف َع َل ْي ِه ْم ت َُق ُ
وم َّ
الشا ِم َوا ْل ِع َر ِ
بالع ِ
َ
ين
أيَ :ط ِريق ًا َب ْي َن ُه َما .و َق ْو ُل ُه:
َقوله«:خ َّل ًة َب ْي َن َّ
اق»ْ :
«عاث» َ
ِ
والثاء المثلثة ،وا ْل َعي ُثَ :أ َش ُّد ا ْل َفس ِ
الذ ِ
الذ َر ٰى» :بِ َض ِّم َّ
«و ُّ
الم ْع َج َم ِة
المهملة
ادَ .
ال ُ
َ
ْ
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«وا ْليع ِ
َو ُه َو َأعالي َ
الذ ِ
األ ْسنِ َم ِةَ ،و ُه َو َج ْم ُع ِذ ْر َو ٍة بِ َض ِّم َّ
ور
اس ُ
ال َو َك ْس ِرهاَ َ َ .
يب»ُ :ذ ُك ُ
ض» :ا ْل َهدَ ُف ا َّل ِذي ُي ْر َم ٰى إ َل ْي ِه بِال َن َّش ِ
«و ِج ْز َل َت ْي ِن» أيِ :ق ْط َع ِ
«وا ْلغَ َر ُ
اب،
تينَ .
ال َّن ْح ِلَ .
ِ
ِ ِ
اب إ َلى ا ْل َهدَ ِ
َ
بالد ِ
والم ْع َج َم ِة،
ودةُ» َّ
«وا ْل َم ْه ُر َ
فَ .
الم ْه َم َلة ُ
ال ُ
أ ْيَ :ي ْرميه َر ْم َي ًة َك َر ْمي ال َّن َّش ِ ٰ
ِ
ال َيدَ ِ
أيَ :
وغَ .ق ْو ُل ُهَ « :
الم ْص ُب ُ
«وال َّنغَ ُ
«و َف ْر َس ٰى»:
ف»ُ :د ٌ
ان» ْ
ودَ .
ال َطا َق َةَ .
َوه َي :الث َّْو ُب َ
ِ
َج ْم ُع َف ِر ٍ
يسَ ،و ُه َو ا ْل َقتِ ُ
اي وال َّ
الز ِ
«الزل َف ُة»
«الز َل َق ُة» :بفتحِ َّ
يلَ .و َّ
ور ِو َي ُّ
ال ِم وبا ْل َقافُ ،
ال ِم وبا ْل ِ
فاءَ ،وهي ِ
الزاي وإس َك ِ
ان ال َّ
الر ْس ُل»
بضم َّ
الج َم َ
ُ«.وا ْل ِع َصا َب ُة»َ :
اع ُةَ .
الم ْرآة َ
ْ
ِّ
«و ِّ
ِ
«وال ِّلق َْح ُة» :ال َّل ُب ُ
ودة:
بكسر
ام» بكس ِر الفاء وبعدها همزة ُ
ممد َ
الراء :ال َّل ُ
ونَ .
بنَ .
«وا ْل ِف َئ ُ
«وا ْل َف ِخ ُذ» ِم َن ال َّن ِ
اسُ :د َ
ون ا ْل َقبِي َل ِة.
الجم َ
اع ُةَ .
َ

غريب الحديث:

خ َّفض فيه ور َّفع :حقّره وصغّ ره ،ثم ّ
وفخمه ،لعظم فتنته.
عظمه ّ

على مقربة من نخل المدينة.
ٰ
حتى توهمنا أنه ٰ
حتى ظنناه في طائفة النخلٰ :
قطط :شديد جعودة الشعر.

عينه طافية :ذهب نورها ،أو بارزة وفيها بصيص من نور.

استدبرته الريح :جاءت بعده فجففته  ،والمراد بيان سرعة إفساده في األرض.

فتروح عليهم سارحتهم :أي :ترجع عليهم أنعامهم السائمة كاإلبل والغنم.
أسبغه ضروع ًا :أطوله لكثرة اللبن.

أمده خواصر :لكثرة امتالئها من الشبع.
ّ

يصبحون ممحلين :ينقطع عنهم المطر ،وتيبس األرض والكأل.

الخربة :الموضع الخرب الذي ال خير فيه.
َق َطر :نزل منه الماء.

على هيئة اللؤلؤ الكبار.
جمان كاللؤلؤ :حبات من الفضة تصنع ٰ

على هيئة اللؤلؤ في صفائه.
والمراد ينحدر منه الماء ٰ
ُل ّد :بلد بالقرب من بيت المقدس في فلسطين.
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حتى ال يصلوا إليهم.
ِّ
حرز :اجعلهم في حصن ٰ

حدب ينسلون :غليظ األرض ومرتفعها يخرجون سراع ًا ،والمراد يظهرون من

كل مكان.

زهمهم ونتنهم :رائحتهم الكريهة.

كأعناق البخت :الجمال طوال األعناق.

َمدَ ر وال َو َبر :المبني من الطين أو خباء الشعر .
بقحفها :قشرتها.

يتهارجون تهارج الحمير :يجامع الرجال النساء عالنية بحضرة الناس كما تفعل

الحمير ،وال يكترثون بذلك.

هداية الحديث:

الد ّجال ،وبيان أنها أشد فتنة تمر بالمسلمين ،ولذلك ّ
حذر األنبياء منه
 )1عظم فتنة ّ
أممهم.

الد ّجال ،من مثل:
 )2سعة رحمة اهلل بالمؤمنين؛ فقد أعطاهم ما يعصمهم من ّ

على كفره،
على جبينه مما يدل ٰ
على قراءة ما ُكتب ٰ
بيان صفاته ،وقدرة المؤمن ٰ
شره.
وحفظ فواتح سورة الكهف ،فهي تعصم من ِّ

 )3حب الصحابة رضي اهلل عنهم العلم؛ فقد كانوا يسألون رسول اهلل ^ عن كل
على الطاعات.
شيء ينفعهم مما
يخفى عليهم ،لحرصهم ٰ
ٰ

بي ^ إيمان ًا ال يشوبه ّ
شك أو
ٰ )4
على العبد أن يؤمن باألمور الغيبية التي أخبرنا بها ال َّن ُّ
قدح ،ويكون همه من أخبار الفتن :العمل بالطاعات ،والتجهز لها باليقين والثبات.
على شرار الخلق.
 )5اإلعالم بأنه ال تقوم الساعة إال ٰ

على الحق ،كحال الرجل الممتلئ
 )6الغمة والشدائد ال تزيد المؤمن إال بصيرة وثبات ًا ٰ
الد ّجال ثم يحييه ابتال ًء.
شباب ًا وإيمان ًا الذي يقتله ّ
ٍ َ
ِ
اش َق َ
َِ
1809/2ــ َو َع ْن ِر ْب ِع ِّي ْب ِن ِح َر ٍ
إلى
ال :ان َْط َلق ُ
ْت َم َع أبي َم ْس ُعود األن َْصار ِّي ٰ
ٍ
ُح َذي َف َة ب ِن ا ْلي َم ِ
مسعودَ :حدِّ ْثني َما َس ِم ْع َت ِم ْن َر ُس ِ
ان رضي اهلل عنهمَ ،ف َق َ
ول اهلل
ال َل ُه َأ ُبو
ْ ْ َ
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ِ
الد َّج ِ
الد َّج َ
الَ ،ق َ
اس َما ًء
ال« :إنَّ َّ
^ في َّ
ال َي ْخ ُر ُجَ ،وإنَّ َم َع ُه َما ًء َونَار ًاَ ،ف َأ َّما ا َّلذي َي َرا ُه ال َّن ُ
ِ
اس نَار ًا َف َم ٌاء َبا ِر ٌد َع ْذ ٌبَ ،ف َم ْن َأ ْد َر َك ُه ِم ُ
نك ْم َف ْل َي َق ْع في ا َّل ِذي
َف َن ٌار ت ُْح ِر ُقَ ،و َأ َّما ا َّلذي َي َرا ُه ال َن ُ
ال َأبو َمسع ٍ
فق َع َل ْي ِه.
ودَ :وأنا َق ْد َس ِم ْع ُت ُهُ .م َّت ٌ
َي َرا ُه نَار ًاَ ،فإن َُّه َم ٌاء َع ْذ ٌب َط ِّي ٌب»َ ،ف َق َ ُ ْ ُ

هداية الحديث:

ُ )1ي َ
حتى يتميز
عط ٰى ّ
عطى غيره ،فتن ًة للناسٰ ،
الد ّجال من خوارق العادات ما ال ُي ٰ
المؤمن الصادق من غيره.

على صالحه ،بل الواجب
على يد عبد من العباد ال يدل ٰ
 )2إن حدوث األمر الخارق ٰ

أن توزن أعماله ،وأقواله ،وأحواله ،بميزان الشرع( :الكتاب والسنة).
قالَ :
العاص رضي اهلل عنهما َ
قال َر ُس ُ
ِ
وع ْن َع ْب ِد اهلل ْب ِن َع ْمرو ِ
ول اهلل
بن
 1810/3ــ َ
الد َّج ُ
ين
^َ « :ي ْخ ُر ُج َّ
ين َي ْوم ًا َأ ْر َب ِع َ
ين ،ال َأ ْد ِري َأ ْر َب ِع َ
ال في ُأ َّمتيَ ،ف َي ْم ُك ُث َأ ْر َب ِع َ
ِ
ين َعام ًاَ ،ف َيب َع ُث ا ُ
يس ٰى ْاب َن َم ْر َي َم ^َ ،ف َي ْط ُل ُب ُه َف ُي ْه ِل ُك ُهُ ،ث َّم
َش ْهر ًاَ ،أ ْو َأ ْر َب ِع َ
هلل ت ََعا َل ٰى ع َ
ْ
س َبي َن ا ْث َني ِن َعدَ َاوةٌ ُ ،ث َّم ُير ِس ُل ا ُ
هلل  ريح ًا َبا ِر َد ًة ِم ْن
اس َس ْب َع ِسنِ َ
َي ْم ُك ُث ال َّن ُ
ْ
ين َل ْي َ ْ
ْ
ٍ ِ
ِ
إيم ٍ
ض َأ َحدٌ في َق ْلبِ ِه ِم ْث َق ُ
األر ِ
ان
ِق َب ِل َّ
ال َذ َّرة م ْن َخ ْي ٍر َأ ْو َ
لى َو ْجه ْ
الشامَِ ،فال َي ْب َق ٰى َع ٰ
إلاَّ َق َب َض ْت ُهَ ،ح َّت ٰى َل ْو َأنَّ َأ َحدَ ُك ْم َد َخ َل في َكبِ ِد َج َب ٍل َلدَ َخ َل ْت ُه َع َل ْي ِه َح َّت ٰى َت ْقبِ َض ُهَ ،ف َيب َق ٰى
ون َمعروف ًاَ ،وال ي ِ
َ
ون ُم َ
اس في ِخ َّف ِة َّ
ِش َر ُار ال َّن ِ
نك ُر َ
نكر ًا،
ُ
الس َباعِ ال َي ْع ِر ُف َ ْ ُ
الط ْي ِرَ ،وأ ْحال ِم ّ
انَ ،ف َي ُق ُ
ون ؟ َف َي ُقو ُل َ
ولَ :أال ت َْس َت ِج ُيب َ
الش ْي َط ُ
اد ِة
َف َي َت َمث َُّل َل ُه ُم َّ
ونَ :ف َما ت َْأ ُم ُرنَا ؟ َف َي ْأ ُم ُر ُه ْم بِ ِع َب َ
ِ
األو َث ِ
الص ْو ِرَ ،فال َي ْس َم ُع ُه
انَ ،و ُه ْم في ذلك َد ٌّار ِر ْز ُق ُه ْمَ ،ح َس ٌن َع ْي ُش ُه ْمُ ،ث َّم ُي ْن َف ُخ في ُّ
ْ
ض ِ
َأ َحدٌ إلاَّ َأ ْصغَ ٰى لِيت ًا َو َر َف َع لِيت ًاَ ،و َأ َّو ُل من َي ْس َم ُع ُه َر ُج ٌل َي ُل ُ
وط َح ْو َ
إبل ِهَ ،ف ُي ْص َع ُق
قالُ :ي ْن ِز ُل ا ُ
اسُ ،ث َّم ُير ِس ُل ا ُ
هلل ــ َأ ْو َ
الط ُل َأ ِو ِّ
هلل ــ َم َطر ًا َك َأن َُّه َّ
الظ ُلَ ،ف َت ْن ُب ُت ِم ْن ُه
و ُي ُ
صعق ال َّن ُ
ْ
اسُ ،ثم ي ْن َف ُخ ِف ِ
ونُ ،ث َّم ي َق ُ
يه ُأ ْخ َر ٰى َفإذا ُه ْم ِق َي ٌام َي ْن ُظ ُر َ
اس َه ُل َّم
َأ ْج َس ُاد ال َّن ِ َّ ُ
الَ :يا َأ ُّي َها ال َّن ُ
الَ :أ ْخ ِر ُجوا َب ْع َث ال َّنا ِرَ ،ف ُي َق ُ
ونُ ،ث َّم ي َق ُ
وه ْم إن َُّه ْم َم ْس ُؤو ُل َ
الِ :م ْن َك ْم ؟
إلى َر ِّب ُك ْمَ ،و ِق ُف ُ
ٰ
الِ :م ْن ُك ِّل َأ ْل ٍ
َف ُي َق ُ
ين ،فذلِ َك َي ْو َم َي ْج َع ُل ا ْل ِو ْلدَ َ
ان ِشيب ًا ،وذلِ َك
ف تِ ْس َع ِمائ ٍَة َوتِ ْس َع ًة وتِ ْس ِع َ
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ف َع ْن َس ٍ
َي ْو َم ُي ْك َش ُ
اق» .رواه مسلم.

الع ُن ِقَ ،و َمع َنا ُهَ :ي َض ُع ص ْف َح َة ُع ُن ِق ِهَ ،و َير َف ُع َص ْف َح َت ُه ُ
األ ْخ َر ٰى.
«ال ِّل ُ
يت» َص ْف َح ُة ُ
ْ
ْ

غريب الحديث:

إلى الشر كالطير ،وفي العدوان
خفة الطير وأحالم السباع :يكونون في سرعتهم ٰ

والظلم كأطباع السباع.

أصغى :أمال سمعه.
ٰ

يطينه ويصلحه.
يلوط حوض إبلهِّ :

هداية الحديث:

عيسى عليه الصالة والسالم ال ينزل بشرع جديد ،بل ينزل م ّتبع ًا
 )1إن نبي اهلل
ٰ
رسول اهلل ^ ،وحاكم ًا بشريعته.
ِ
على صدق
 )2اإليمان ينزع الحقد والعداوة من صدور المؤمنين؛ َف ْل
يحرص العباد ٰ
إيمانهم.

الحذر
فالحذر
 )3غاية الشيطان من العبد أن يكفر باهلل ويشرك به بعبادة ودعوة غيره؛
َ
َ
أن نقع في شراكه!.
الَ :ق َ
أنس رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
س ِم ْن َب َل ٍد إلاَّ
 1811/4ــ َو َع ْن ٍ
ول اهلل^َ « :ل ْي َ
ِ
ال ،إلاَّ َم َّك َة َوالم ِدي َن َةَ ،و َليس َنق ٌ ِ
الد َّج ُ
ين
َس َي َط ُؤ ُه َّ
المالئِ َك ُة َصا ِّف َ
ْب م ْن َأ ْن َقابِ َها إلاَّ َع َل ْيه َ
َ
ْ َ
هلل ِم ْن َها ُك َّل َك ِ
ف ِ
ِ
الث ر َج َف ٍ
اتُ ،ي ْخ ِر ُج ا ُ
اف ٍر
المدي َن ُة َث َ َ
بالس َب َخة ،ف َت ْر ُج ُ َ
ت َْح ُر ُس ُه َماَ ،ف َي ْن ِز ُل َّ
َوم َن ِ
اف ٍق» .رواه مسلم.
ُ

غريب الحديث:

السبخة :أرض ذات ملح ال تنبت ،وهذه األرض خارج حرم المدينة.

هداية الحديث:

الد ّجال.
 )1بيان فضل مكة والمدينة ،ومن ذلك أن المالئكة تحرسهما من ّ
 )2عامة أتباع الدجال من الكفار والمنافقين.
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ال ِم ْن َي ُه ِ
الد َّج َ
ول اهلل ^ َق َ
وع ْن ُه رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس َ
ود
الَ « :ي ْت َب ُع َّ
 1812/5ــ َ
ون َأ ْلف ًا َع َل ْي ِه ُم َّ
ان َس ْب ُع َ
َأ ْص َب َه َ
الط َيالِ َس ُة»َ .ر َوا ُه مسلم.

غريب الحديث:

الطي َلسان  ،وهو ثوب ُيلبس على الكتف ،يحيط بالبدنٍ ،
خال من
الطيالسة :جمع َّ ْ َ
ٰ

التفصيل والخياطة.

هداية الحديث:

على مكرهم وخبثهم ،وأنهم أتباع كل
 )1أتباع الدجال هم اليهود ،وفي هذا تنبيه ٰ
م ِ
فسد.
ُ
بي ^ أمته من الفتن وأهلها ،حين ذكر عالمات خاصة ألتباع الباطل،
 )2تحذير ال َّن ِّ
ليحذرها أهل اإليمان.

وع ْن ِّأم َش ٍ
ريك رضي اهلل عنها َأنَّها َس ِم َع ِ
ت ال َّنبِي ^ َي ُق ُ
ولَ « :ل َي ْن ِف َرنَّ
 1813/6ــ َ
َّ
الجب ِ
اس ِم َن َّ ِ
ال»َ .ر َوا ُه مسلم.
ال َّن ُ
الد َّجال في ِ َ
الَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
بن ُح َص ْي ٍن رضي اهلل عنهما َق َ
ان ِ
 1814/7ــ َو َع ْن ِع ْم َر َ
ول اهلل^
ِ
الد َّج ِ
َي ُق ُ
ال» .رواه مسلم.
اع ِة َأ ْم ٌر َأكْ َب ُر ِم َن َّ
الس َ
«ما َب ْي َن َخ ْل ِق َ
ولَ :
إلى ق َيا ِم َّ
آدم ٰ

هداية أ
الحاديث:

تعالى.
الد ّجال ،وأنها أكبر فتنة خلقها اهلل
 )1بيان عظم فتنة ّ
ٰ

 )2وجوب الهروب واالبتعاد واالعتزال عن مواطن الفتنة ؛ وهذا هو شأن المؤمن
ومن تحت رعايته عن مواقع الفتن.
الموفَّق من عباد اهلل؛ ُي ْب ِعد نفسه َ
 1815/8ــ َو َع ْن َأبي س ِع ٍ
الخ ْد ِر ِّي رضي اهلل عنه َع ِن ال َّنبِ ِّي ^ َق َ
يد ُ
الَ « :ي ْخ ُر ُج
َ
ِ
ِ
الد َّج ِ
الد َّج ُ
الَ ،ف َي ُقو ُل َ
ون
الح َّ
َّ
الم ْؤ ِمنِ َ
الحَ :م َس ُ
الم َس ُ
ينَ ،ف َي َت َلقَّا ُه َ
الَ ،ف َي َت َو َّج ُه ق َب َل ُه َر ُج ٌل م َن ُ
ُ َ ِ
ِ
إلى هذا ا َّلذي َخ َر َجَ ،فيقو ُل َ
ون لهَ :أ َو َما ت ُْؤ ِم ُن بِ َر ِّب َنا؟
إلى ْأي َن تَعم ُد؟ َف َي ُقول :أ ْعم ُد ٰ
لهٰ :
ضهم لبع ٍ َ
فيق ُ
س َق ْد ن ُ
ولَ :ما َبر ِّب َنا َخ َف ٌاءَ ،فيقو ُل َ
ون :ا ْق ُت ُلوهُ ،
ُ
َهاك ْم َر ُّب ُك ْم
فيقول َب ْع ُ ْ َ ْ
ض :أ ْلي َ
أحد ًا دونَهَ ،في ْن َط ِل ُق َ ِ ِ
الد َّج ِ
الم ْؤ ِم ُن َ
اس! إنَّ
إلى َّ
أنْ َت ْق ُتلوا َ
قالَ :يا َأ ُّي َها ال َّن ُ
الَ ،فإذا رآه ُ
َ
ون به ٰ
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ال بِ ِه َف ُي َش َّب ُحَ ،ف ُيق ُ
الد َّج ُ
ال ا ّلذي َذ َك َر َر ُس ُ
الد َّج ُ
ولُ :خ ُذو ُه َو ُش ُّجو ُه،
ول اهلل ^َ ،ف َي ْأ ُم ُر َّ
هذا َّ
ِ
فيقولَ :أ َو َما ت ُْؤ ِم ُن بي ؟ َف َي ُق ُ
ُ
اب،
وس ُع َظ ْه ُر ُه َو َب ْط ُن ُه َض ْرب ًا،
ولَ :أن َ
يح ا ْل َك َّذ ُ
َف ُي َ
المس ُ
ْت َ
يؤ َمر بِ ِهَ ،في ْؤ َشر بِ ِ
الد َّج ُ
ال َب ْي َن
الم ْن َشا ِر ِم ْن َم ْف ِر ِق ِه َح َّت ٰى ُي ْف َرق َب ْي َن ِر ْج َل ْي ِهُ ،ث َّم َي ْم ِشي َّ
ُ ُ
َف ْ ُ
ُ
ول َل ُهُ :ق ْمَ ،ف َي ْس َت ِوي َقائِم ًاُ ،ث َّم َي ُق ُ
ا ْل ِق ْط َع َت ْي ِنُ ،ث َّم َي ُق ُ
فيقولَ :ما ْاز َد ْد ُت
ول َل ُهَ :أت ُْؤ ِم ُن بي؟
ِ
اس! إن َُّه َ
يرةًُ ،ث َّم َي ُق ُ
ِف َ
بأح ٍد ِم َن ال ّناسَ ،ف َي ْأ ُخ ُذ ُه
ال َي ْف َع ُل َب ْع ِدي َ
ولَ :يا َأ ُّي َها ال َّن ُ
يك إلاَّ َبص َ
ِ
ِِ
ِِ
َّ ُ ِ
ُ
يع إ َل ْي ِه َسبِي ً
ال،
إلى ت َْر ُق َوته ن َُحاس ًاَ ،فال َي ْس َتط ُ
الد َّجال ل َي ْذ َب َح ُهَ ،ف َي ْج َع ُل اهلل َما َب ْي َن َر َق َبته ٰ
يحسب ال َّن ُ َ
إلى ال َّنا ِرَ ،وإن َِّما ُأ ْل ِق َي في
أخ ُذ بِ َيدَ ْي ِه َو ِر ْج َل ْي ِه َف َيق ِْذ ُف بِ ِهَ ،ف
َف َي ُ
ُ
اس أنَّما َق َذ َف ُه ٰ
الج َّن ِة» َ
فقال َر ُس ُ
أع َظ ُم ال َّن ِ
ين» .رواه مسلم.
اس َش َه َ
اد ًة ِع ْندَ َر ِّب ا ْل َعا َل ِم َ
ول اهلل ^« :هذا ْ
َ
بم ْع َنا ُه.
وروى
ٰ
ُّ
البخاري َب ْع َض ُه َ
الخ َف َر ُاء َو َّ
«الم َسالح»ُ :ه ُم ُ
الئع.
الط ُ
َ

غريب الحديث:

على بطنه.
شبحُ :ي ّ
ُي َّ
مد ٰ

ُيؤشرُ :ينشر.

مفرقه :مفرق الرأس :وسطه.

ترقوته :العظم بين ثغرة النحر والعاتق.

هداية الحديث:

وتعالى صفات كمال وجالل تليق به سبحانه ،بينما
الر ِّب تبارك
 )1إن صفات َّ
ٰ
على النقص والعجز.
أوصاف ّ
الد ّجال تدل ٰ
 )2بيان عظم أجر المؤمن الذي يثبت أمام الدجال ،وال يرتد عن دينه ،بل يزيده البالء
بصيرةً ،وإيمان ًا ،وثبات ًا.
إلى آخر الدهر؛ وذلك أن الرجل المؤمن عرف
 )3السنة النبوية صحيحة محفوظة ٰ
الد َّجال من خالل السنة النبوية «هذا الدجال الذي ذكر رسول اهلل ^» ،وهذا من
َّ
على عباده في حفظ شرعه لهم ،وحفظهم وعصمتهم به.
فضل اهلل ورحمته ٰ
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وع ِن ِ
قال :ما َس َأ َل َأ َحدٌ َر ُس َ
بن ُش ْعب َة رضي اهلل عنه َ
ير ِة ِ
ول اهلل ^
 1816/9ــ َ
ُ
المغ َ
الد َّج ِ
ال َأكْ ث ََر ِم َّما َس َأ ْل ُت ُهَ ،وإن َُّه َ
قلت :إن َُّه ْم َي ُقو ُل َ
ون :إنَّ َم َع ُه
َع ِن َّ
«ما َي ُض ُّر َك ؟» ُ
قال ليَ :
بل ُخب ٍز َونَهر َم ٍ
قالَ ُ :
اء! َ
متفق عليه.
لى اهلل ِم ْن ذلِ َك»ٌ .
َْ
َج َ ْ
«ه َو أ ْه َو ُن َع ٰ

هداية الحديث:

حتى يحذر منه.
على العبد أن يعرف َّ
الش َّر ٰ
ٰ )1

 )2الفتن والشدائد ال تزيد المؤمنين إال ثبات ًا ويقين ًا.

الَ :ق َ
 1817/10ــ وعن أنس رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
نبي إلاَّ
ول اهلل ^َ :
«ما من ٍّ

األع َو َر َّ
بين
ور،
ْ
مكتوب َ
الكذ َ
ٌ
ليس ْ
اب ،أال إن َُّه ْ
وقد أن َْذ َر َّأم َت ُه ْ
بأع َ
أع َو ُر ،وإنَّ َر َّب ُك ْم َ 
ر».متفق عليه.
عي َن ْيه ك ف
ٌ
ْ
الَ :ق َ
 1818/11ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^« :أال أحدِّ ُث ُك ْم
معه بِ ِ
حديث ًا َع ِن َّ ِ
الج َّن ِة وال َّنا ِر،
أع َو ُر ،وإن َُّه
يجيء ُ
قو َم ُه! إن َُّه ْ
مثال َ
ُ
نبي ْ
الد َّجال َما َح َّد َث به ٌّ
ُ
متفق عليه.
فا َّلتي
ار»ٌ .
يقول :إن ََّها َ
هي ال َّن ُ
الج َّن ُة َ
الد َّج َ
ابن ُع َم َر رضي اهلل عنهما أنَّ َر ُس َ
 1819/12ــ وعن ِ
بين
ول اهلل ^ َذ َك َر َّ
ال َ
ال« :إنَّ ا َ
الد َّج َ
اسَ ،ف َق َ
َظ ْه َرا َنيِ ال َّن ِ
بأع َو َر ،أال إنَّ
الي ْم َن ٰى،
ال
المسيح َّ
س ْ
أعور َ
َ
ُ
هلل ْلي َ
الع ْين ُ
».متفق عليه.
افي ٌة
ٌ
كأنَّ َع ْي َن ُه ع َن َب ٌة َط َ

هداية أ
الحاديث:

إلى اهلل ،هو :تعريف الناس سبيل المجرمين للحذر
 )1إن منهج األنبياء في الدعوة ٰ
الد ّجال معلوم ًا عند األنبياء ،وكلهم ّ
حذر أمته من
منها ،فقد كان خبر األعور ّ
فتنته.

على ما يليق بجالله؛ لقوله ^« :إنَّ َر َّبكم ليس
 )2إثبات صفة العينين هلل سبحانه ٰ
بأعور».
َ

فائدة نفيسة:

تعالى ــ في رسالته (السبعينية):
قال شيخ اإلسالم ــ رحمه اهلل
ٰ
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الد ّجال ــ ال تختص بالموجودين في زمانه ،بل حقيقة فتنته :الباطل
«وفتنته ــ أي ّ

أقر بما يخالف الشريعة لخارق ،فقد
المخالف للشريعة ،المقرون بالخوارق ،فمن ّ

المعين فتنته
أصابه نوع من هذه الفتنة ،وهذا كثير في كل زمان ومكان ،لكن هذا
َّ
أعظم الفتن ،فإذا عصم اهلل عبدَ ه منها سواء أدركه أو لم يدركه كان معصوم ًا مما هو
دون هذه الفتنة».

ول اهلل ^ َق َ
وعن َأبِي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس َ
اع ُة
الس َ
 1820/13ــ َ
ال« :ال ت َُق ُ
وم َّ
ِ
ود ُّي ِم ْن َور ِ
يختبئ ا ْلي ُه ِ
الش َج ِرَ ،ف َي ُق ُ
الم ْس ِل ُم َ
ول
ودَ ،ح َّت ٰى
الح َج ِر َو َّ
ون ا ْل َي ُه َ
اء َ
َ
َح َّت ٰى ي َقات َل ُ
َ َ
والش َجرَ :يا ُمس ِلم هذا َي ِ
هود ٌّي َخ ْل ِفي ت ََع َ
ال َفا ْق ُت ْل ُه ،إلاَّ ا ْلغَ ْر َقدَ َفإن َُّه ِم ْن َش َج ِر
َ
ْ ُ
الح َج ُر َّ ُ
ا ْلي ُه ِ
متفق عليه.
ود»ٌ .
َ

غريب الحديث:

الغرقد :نوع من شجر الشوك معروف وكان ينبت في مقبرة البقيع.

هداية الحديث:

إلى آخر الدهر ،فالمسلمون في آخر الزمان هم أتباع الدين
)1
ٰ
البشرى ببقاء اإلسالم ٰ
الحق.
تعالى لهذه األمة المنصورة ،إذا أعدت العدة
على اليهود هو وعد اهلل
ٰ
 )2إنَّ االنتصار ٰ
لهذا النصر ،باإليمان والعمل الصالح ،فأداء الشرط سبيل إلنفاذ الوعد ﴿ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﴾.

قالَ :
وع ْن ُه رضي اهلل عنه َ
قال َر ُس ُ
«وا َّل ِذي َن ْف ِسي بِ َي ِد ِه ال
 1821/14ــ َ
ول اهلل ^َ :
ِ
ُ
صاحب َ
ويقولَ :يا َل ْي َتنِي َم َك َ
هذا
ان
الر ُج ُل بِا ْل َق ْب ِرَ ،ف َي َت َم َّر َغ َع َل ْي ِه،
ت َْذ َه ُب ُّ
الدن َْيا ح َّت ٰى َي ُم َّر َّ
به الدِّ ي ُنَ ،ما ِ
ا ْل َقب ِرَ ،و َليس ِ
متفق عليه.
الء»ٌ .
به إلاَّ ا ْل َب ُ
ْ
ْ َ
ْ

غريب الحديث:

يتمرغ :يتقلب بالرغام ،وهو التراب.

هداية الحديث:

 )1تمني الرجل الموت الشتداد الفتنة والباليا في آخر الزمان.
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 )2اإلخبار عما سيقع في آخر الزمان ،ال يدل على اإلقرار ،وليس فيه جواز تمني الموت.
فائـدة:

تعالىَ ،ف ْل ْ
يقل
على العبد المؤمن ،وأحب لقاء اهلل
ٰ
إذا اشتدت الفتن ،وضاقت الدنيا ٰ
ِ
َ ِ
لم َت
لم َت الحيا َة خير ًا لي ،وت ََوفَّني ما َع ْ
كما ع ّلمنا رسول اهلل ^« :ال ّلهم أ ْحيِني ما َع ْ
الوفا َة خير ًا لي» .رواه البخاري.
َ

قالَ :
 1822/15ــ َو َع ْن ُه رضي اهلل عنه َ
قال َر ُس ُ
اع ُة َح َّت ٰى
الس َ
ول اهلل ^« :ال ت َُق ُ
وم َّ
ات َع ْن َج َب ٍل ِم ْن َذ َه ٍ
ب ُي ْق َت َت ُل َع َل ْي ِهَ ،ف ُي ْق َت ُل ِم ْن ُك ِّل ِمائ ٍَة تِ ْس َع ٌة َوتِ ْس ُع َ
ون،
َي ْح ِس َر ا ْل ُف َر ُ
َف َي ُق ُ
ول ُك ُّل َر ُج ٍل ِم ْن ُه ْمَ :ل َع ِّلي َأنْ َأ ُك َ
ون أنا َأن ُْجو».
رواية« :ي ِ
ٍ
ات َعن َك ْن ٍز ِم ْن َذ َهبَ ،ف َم ْن َح َض َر ُه َفال َي ْأ ُخ ْذ
وفي
وش ُك َأنْ َي ْح ِس َر ا ْل ُف َر ُ
ُ
متفق عليه.
ِم ْن ُه َش ْيئ ًا»ٌ .

غريب الحديث:

يحسر :ينكشف.

هداية الحديث:

 )1من أشراط الساعة أن يكشف نهر الفرات عن جبل من ذهب ،وهذا أمر غيبي
ٍ
معان غريبة.
على ظاهره دون تكلف
نؤمن به ،وأنه حقيقة ٰ
إلى البغي واالقتتال.
على حطام الدنيا وزينتها يفضي ٰ
 )2إن التنافس ٰ
قالَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
وع ْن ُه َ
ول اهلل ^ َي ُق ُ
ولَ « :ي ْت ُر ُك َ
الم ِدي َن َة َع َل ٰى
 1823/16ــ َ
ون َ
الطي ِر ــَ ،و ِ
ِ
َتَ ،
آخ ُر َم ْن ُي ْح َش ُر
اها إلاَّ ا ْل َع َو ِافي ــ ُي ِر ُ
ال َيغْ َش َ
َخ ْي ِر َما َكان ْ
يد َع َواف َي ِّ
الس َباعِ َو َّ ْ
ِ
الم ِدي َن َةَ ،ي ْن ِع َق ِ
ان ِم ْن ُم َزي َن َة ُيريدَ ِ
اعي ِ
ان بِغَ َن ِم ِه َما َف َي ِجدَ انِ َها ُو ُحوش ًاَ ،ح َّت ٰى َإذا َب َلغَ ا َثنِ َّي َة
ان َ
ْ
َر َ
ا ْلو َداعِ َخرا َعلى و ُج ِ
متفق عليه.
وه ِه َما»ٌ .
ٰ ُ
َ
َّ

غريب الحديث:

			
ال يغشاها :ال يقصدها.

ينعقان :يصيحان.

إلى الشام.
ثنية الوداع :طريق خارج المدينة باتجاه الذاهب ٰ
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هداية الحديث:

يبقى فيها إال
 )1المدينة النبوية ـ زادها اهلل تشريف ًا وتعظيم ًا ـ يخرج عنها أهلها ،وال ٰ
الحيوانات ،وهذا لشدة الفتن في آخر الزمان.

ُ
ووصف حالهما.
اإلخبار عن آخ ِر الناس حشر ًا،
 )2من دالئل النبوة:
ُ

ري رضي اهلل عنه أنَّ ال َّنبي ^ َق َ
الُ :
«يك ُ
 1824/17ــ وعن أبي سعيد ُ
ون
الخ ْد ِّ
َّ
َ
ٌ
المال وال َي ُع ُّد ُه».رواه مسلم.
الزمان َي ْحثُو
خليفة من ُخ َلفائِ ُك ْم في آخر َّ

غريب الحديث:

يحثو :يجمع بيديه.

هداية الحديث:

على منهاج النبوة في آخر الزمان.
)1
ٰ
البشرى باإلخبار عن عودة الخالفة ٰ

 )2اإلعالم بعودة الجهاد لكثرة المال والغنائم ،فهذه األمة ال عزة لها وال رفعة إال
بالجهاد في سبيل اهلل.

األش َع ِر ِّي رضي اهلل عنه َأنَّ ال َّنبِ َي ^ َ
وس ٰى ْ
قالَ « :ل َي ْأتِ َي َّن
 1825/18ــ َ
وع ْن أبي ُم َ
ِ ِ
الذ َه ِ
بَ ،ف َ
بالصدَ َق ِة ِم َن َّ
َع َل ٰى ال َّن ِ
ان َي ُط ُ
اس زَ َم ٌ
ال َي ِج ُد َأ َحد ًا َي ْأ ُخ ُذ َها ِم ْن ُه،
الر ُج ُل فيه َّ
وف َّ
ال َو َك ْثر ِة ال ِّنس ِ
ِ
َ
ون ْامر َأةًَ ،ي ُل ْذ َن بِ ِه ِم ْن ِق َّل ِة الر َج ِ
اء».
َ
َ
الر ُج ُل ا ْل َواح ُد َي ْت َب ُع ُه أ ْر َب ُع َ َ
ِّ
َو ُي َر ٰى َّ

رواه مسلم.

غريب الحديث:

يلذن به :يعتصمن به.

هداية الحديث:

رى من يقبل الصدقة.
حتى ال ُي ٰ
ُ )1
ذكر األمر العجيب :كثر ُة المال بين يدي الناس ٰ

إلى قتل الرجال ،فتكثر
 )2اإلخبار عن الحروب والفتن في آخر الزمان مما يؤدي ٰ
ّ
ويقل الرجال.
النساء

وع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َع ِن ال َّنبِ ِّي ^ َق َ
الْ :
«اش َت َر ٰى َر ُج ٌل
 1826/19ــ َ
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يها َذ َه ٌبَ ،
ِم ْن َر ُج ٍل َع َقار ًاَ ،ف َو َجدَ ا َّل ِذي ْ
فقال َل ُه ا َّل ِذي
ار في َع َقا ِر ِه َج َّر ًة ِف َ
اش َت َر ٰى ا ْل َع َق َ
ِ
الذ َه َبَ ،
أش َت ِر َّ
األر َ
ضَ ،و َل ْم ْ
ارُ :خ ْذ َذ َه َب َك ،إن ََّما ْ
ْ
وقال ا َّل ِذي
اش َت َر ٰى ا ْل َع َق َ
اش َت َر ْي ُت م ْن َك ْ
اك َما إلى َر ُج ٍلَ ،
فقال ا َّل ِذي ت ََح َ
يهاَ ،ف َت َح َ
األر َ
األر ُ
اك َما إ َل ْي ِه:
ض َو َما ِف َ
ض :إن ََّما بِ ْع ُت َك ْ
َل ُه ْ
ٰ
اآلخ ُر :لي َجا ِر َي ٌةَ ،
َ
لك َما َو َلدٌ ؟ َ
َأ ُ
قالَ :أن ِْك َحا ا ْلغُ َ
ال َم
الم،
وقال َ
قال َأ َح ُد ُه َما :لي ُغ ٌ
َ ِ
َ ِ
متفق عليه.
لى َأن ُْف ِس ِه َما ِم ْن ُهَ ،وت ََص َّد َقا»ٌ .
الجار َي َةَ ،وأنْف ُقوا َع ٰ

هداية الحديث:

إلى أهلها.
 )1بيان فضل الورع وترك ما فيه شبهة من المال ،ووجوب ّ
رد الحقوق ٰ
وعلى التصدق واإلنفاق في سبيل اهلل.
على الصدق في التعامل،
ٰ
 )2الحث ٰ
فائدة:

المدفون في األرض من ِق َبل اإلنسان كذهب أو غيره ،ال ُيملك بملك األرض ،بل

تعالى فيها فإنها تتبع األرض.
يكون للبائع؛ بخالف المعادن التي أودعها اهلل
ٰ
«كان ِ
َت ْامر َأت ِ
مع َر ُس َ
ول اهلل ^ ُيق ُ
ولَ :
َان
 1827/20ــ َ
وع ْن ُه رضي اهلل عنه َأن ُّه َس َ
َ
فقالت لِ َص ِ
اه َماَ ،جا َء ِّ
اح َبتِ َها :إن ََّما َذ َه َب
إحدَ ُاه َما،
َم َع ُه َما ْاب َن ُ
ْ
الذ ْئ ُب َف َذ َه َ
ب بِ ْاب ِن ْ
بِابنِ ِ
ك ،وقالت ُ
ب بِ ْابنِ َكَ ،ف َت َح َ
إلى َد ُاو َد ^َ ،ف َق َض ٰى بِ ِه لِ ْل ُك ْب َر ٰى،
األ ْخ َر ٰى :إن ََّما َذ َه َ
ْ
اك َما ٰ
داود ^َ ،ف َأ ْخ َب َرتَا ُهَ ،
بالس ّك ِ
ان ِ
لى ُس َل ْي َم َ
ين َأ ُشقُّ ُه َب ْي َن ُه َما،
بن
َ
فقال :ا ْئ ُتوني ِّ
َف َخ َر َج َتا َع ٰ
ِ ِ
ِ
ُ
لصغْ َر ٰى» .متفق عليه.
ضى بِه ل ُّ
فقالت ُّ
الصغْ َر ٰى :ال َت ْف َع ْلَ ،رح َم َك اهللُ ،ه َو ْاب ُن َها؛ َف َق َٰ

هداية الحديث:

 )1جواز أن يحكم القاضي بالقرائن إذا كانت قوية.

الحق بالحيل الستخراج الحقوق.
تحري
ّ
 )2استحباب ّ
كب ِر ِس ٍن وال بصغره.
 )3إن الفطنة والفهم نعمة من اهلل ،ال تتعلق بِ َ
َ
َ
مرد ٍ
بي ^ْ :
هب
 1828/21ــ وعن َ
«يذ ُ
اس ْ
األس َل ِّ
مي رضي اهلل عنه َقالَ :قال ال َّن ُّ
اليهم ا ُ
هلل بال ًة».
األو ُل
فاألو ُل ،وت َْب َق ٰى ُحثا َل ٌة َك ُحثا َل ِة َّ
َّ
الصالحون َّ
الشعي ِر ْ
أو ال َّتم ِر ،ال ُي َب ُ
رواه البخاري.
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غريب الحديث:

حثالة :الشيء الرديء.

ال يباليهم اهلل بالة :ال يرفع لهم قدر ًا ،وال يقيم لهم وزن ًا.

هداية الحديث:

يبقى في آخر الزمان إال أهل
 )1إن موت أهل العلم والصالح من أشراط الساعة ،وال ٰ
الجهل ،وأراذل الناس.

على
على االستقامة
ص
 )2الحذر من أن يكون اإلنسان من الحثالةَ ،و ْليح ِر ْ
ٰ
ٰ
حتى لو فسد أكثر الناس ،ألن «الجماعة ما وافق الحق وإن كنت
أمر اهلل
تعالىٰ ،
ٰ
وحدك».

رقي رضي اهلل عنه َق َ
 1829/22ــ وعن رفاع َة ِ
ُ
إلى
ال :جاء
بن
ٍ
رافع ُّ
الز ِّ
جبريل ٰ
الِ :
فيك ْم؟» َق َ
بي ^ َق َ
أهل َب ْد ٍر ُ
ون َ
تع ُّد َ
«م ْن أف َ
أو كلمة
الم ْس َ
الَ :
«ما ُ
ْض ِل ُ
لمين» ْ
ال َّن ِّ
ِ
نح َو َهاَ .ق َ
الَ :
المالئكة».رواه البخاري.
«وكذلِ َك َم ْن َشهدَ َب ْدر ًا ِم َن
ْ

هداية الحديث:

 )1فضيلة من شهد بدر ًا من الصحابة الكرام رضي اهلل عنهم ،فهم من خيرة أصحاب
النبي ^ ،وكذلك من شهد بدر ًا من المالئكة هم من خيرة المالئكة.
 )2بيان أن المالئكة تقاتل مع المؤمنين ،وتثبت أقدامهم في قتالهم ضد أعداء اهلل.

قالَ :
ابن ُع َم َر رضي اهلل عنهما َ
قال َر ُس ُ
وع ِن ِ
ول اهلل^« :إذا
 1830/23ــ َ
ِ
اب َم ْن َك َ ِ ِ
لى َأ ْع َمالِ ِه ْم».
َأن َْز َل اهللُ ت ََعا َل ٰى بِ َق ْو ٍم َع َذاب ًا َأ َص َ
اب ا ْل َع َذ ُ
ان فيه ْمُ ،ث َّم ُبعثُوا َع ٰ
متفق عليه.
ٌ

هداية الحديث:

على إصالح النيات واألعمال ،ألن مدار الحساب عليها.
 )1الحث ٰ
تعالى.
 )2حسن الخاتمة من األمور الغيبية التي ال يعلمها إال اهلل
ٰ

وع ْن َجاب ٍر رضي اهلل عنه َق َ
الَ :
وم إ َل ْي ِه ال َّنبِ ُّي ^َ ،ي ْعني
 1831/24ــ َ
كان ِج ْذ ٌع َي ُق ُ
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الم ْنبر ،س ِمع َنا لِ ْل ِج ْذعِ ِم ْث َل َصو ِ
ِ
الخ ْطب ِةَ ،ف َلما ُو ِ
ت ا ْل ِع َشا ِر َح َّت ٰى ن ََز َل ال َّنبِ ُّي ^،
ض َع َ ُ َ ْ
َّ
ْ
في ُ َ
َف َو َض َع َيدَ ُه َع َل ْي ِه َف َس َك َن.
ٍ
الجم َع ِة َق َعدَ ال َّنبِي ^ على ِ
اح ِ
روايةَ :ف َل َّما َك َ
ت ال َّن ْخ َل ُة ا َّلتي
وفي
الم ْن َب ِرَ ،ف َص َ
ان َي ْو ُم ُ ُ
ٰ
ُّ
ِ
ُ
َ
اد ْت َأنْ َت ْن َش َّق.
تى َك َ
كان َي ْخط ُب ع ْندَ َهاَ ،ح ٰ
ٍ
َ
أخ َذ َها َف َض َّم َها إ َل ْي ِه،
وفي
بي ^َ ،ح َّت ٰى َ
روايةَ :ف َص َ
اح َّ
صي َ
اح ْت َ
الص ِّ
بيَ ،ف َن َزل ال َّن ُّ
ِ
َ
َ
َت
لى َما َكان ْ
َف َج َع َل ْت تَئِ ُّن َأنِ َ
ين َّ
بي ا َّلذي ُي َس َّك ُت َح َّت ٰى ْ
الص ِّ
اس َت َق َّر ْت ،قال« :بك ْت َع ٰ
َسم ُع ِم َن ِّ
الذكْ ِر» .رواه البخا ِر ُّي.
ت َ

غريب الحديث:

إلى عشرة أشهر.
العشار :جمع ُع َشراء ،وهي الناقة التي انتهت في حملها ٰ

هداية الحديث:

 )1من آيات رسول اهلل ^ وبيناته :حنين الجمادات إليه ،لما تسمعه من الذكر.
 )2إظهار عطف وشفقة رسول اهلل ^ مع الجمادات ،فهو رحمة للعالمين.

على
 )3إن قلوب العباد تطمئن بذكر اهلل سبحانهٰ ،
حتى جميع المخلوقات مفطورة ٰ
هذه الطمأنينة ﴿ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾.
بن ن ِ
َاش ٍر رضي اهلل عنه َع ْن َر ُس ِ
ني ُج ْر ُثو ِم ِ
وع ْن أبي َث ْع َل َب َة ُ
ول
 1832/25ــ َ
الخ َش ِّ
َ
َ
الى َف َر َ
ض َفال ت َ
ض َفرائِ َ
وها،
وهاَ ،و َح َّد ُح ُدود ًا َفال ت َْع َت ُد َ
ُض ِّي ُع َ
اهلل ^ قال« :إنَّ اهلل ت ََع ٰ
كوهاَ ،و َس َك َت َع ْن َأ ْشيا َء َر ْح َم ًة َل ُكم َغير نِسي ٍ
ان َفال ت َْب َحثُوا َعنها».
َو َح َّر َم َأ ْش َيا َء َفال َت ْن َت ِه َ
ْ َْ ْ َ
َ
ٌ
حديث
الد َار ُق ْطني َو َغ ْي ُر ُه().
حسن ،رواه ّ
ٌ

هداية الحديث:

 )1النهي عن تضييع حدود اهلل أو تجاوزها ،بل الواجب الوقوف عندها تعظيم ًا
تعالى.
ألمر اهلل
ٰ

 )2سعة رحمة اهلل بعباده ولطفه بهم ،فما سكت عنه الشرع هو عافية لألمة ﴿ﰖ ﰗ

ﰘ ﰙ﴾.

() الحديث إسناده ضعيف.
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الَ :غ َز ْونا مع َر ُس ِ
أوفى رضي اهلل عنهما َق َ
ول اهلل
 1833/26ــ وعن عبد اهلل بن أبي ْ ٰ
^ سب َع َغ َز ٍ
وات ُ
الج َر َاد.
نأك ُل َ
َ ْ
وفي روايةُ :
الج َر َاد.متفق عليه.
مع ُه َ
نأك ُل َ

هداية الحديث:

على شدة العيش وخشونته في
 )1بيان صبر رسول اهلل ^ وأصحابه رضي اهلل عنهم ٰ
تعالى.
سبيل إعالء كلمة اهلل
ٰ

المي َت َت ِ
ود ّم ِ
«أح َّل ْت لنا َمي َت َت ِ
 )2جواز أكل الجراد كيفما مات ،لقوله ^ُ :
ان:
ان َ
ان؛ ّ
فأما َ ْ
ْ
راد» الحديث ،رواه أحمد.
ُ
والج ُ
فالحوت َ

 1834/27ــ وعن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنَّ ال َّنبي ^ َق َ
ؤمن
الم ُ
ال« :ال ُيلدَ ُغ ُ
َّ
ِ ٍ
متفق عليه.
مرت َْين»ٌ .
من ُج ْح ٍر واحد َّ

هداية الحديث:

على المؤمن أن يكون فطن ًا حذر ًا ،فهذا من كمال اإليمان.
ٰ )1

إلى كمال التيقظ والحذر ،ألن هذا من مقومات
 )2دعت الشريعة أهل اإليمان ٰ
نصرتهم ،وأسباب قوتهم﴿ .ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾.
ال ُي َك ِّل ُم ُه ُم ا ُ
ام ِةَ ،و َ
ال َث ٌة َ
الَ :ق َ
 1835/28ــ َو َع ْن ُه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل^َ « :ث َ
ال
هلل َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
ذاب َألِيم :ر ُج ٌل َع َلى َف ْض ِل َم ٍ
َي ْن ُظ ُر إ َل ْي ِه ْمَ ،و َ
اء بِا ْل َف َ
ال ِة َي ْم َن ُع ُه ِم ِن ْاب ِن
ال ُي َز ِّكي ِه ْمَ ،و َل ُه ْم َع ٌ
ٌ َ
ٰ
ف بِاهلل َ
يلَ ،و َر ُج ٌل َبا َي َع َر ُج ً
ال ِس ْل َع ًة َب ْعدَ ا ْل َع ْص ِرَ ،ف َح َل َ
السبِ ِ
أل َخ َذ َها بِ َك َذا َو َك َذاَ ،ف َص َّد َق ُه
َّ
َو ُه َو َع َلى َغ ْي ِر ذلِ َكَ ،و َر ُج ٌل َبا َي َع َإمام ًا َ
ال ُي َبايِ ُع ُه إلاَّ لِ ُدن َْياَ ،فإنْ َأ ْع َطا ُه ِم ْن َها َو َف ٰىَ ،وإنْ َل ْم
ٰ
ف» .م َّتفق ِ
ُيع ِط ِه ِم ْن َها َلم َي ِ
عليه.
ْ
ْ

غريب الحديث:

فضل ماء :ماء زائد عن حاجته.

هداية الحديث:

 )1من أفضل الصدقة سقي الماء ،وال يجوز منع فضل الماء.
 )2تحريم الغش والغدر والبخل ،ألنها من الكبائر .
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 )3ثبوت صفة الكالم هلل  ، فهو سبحانه يتكلم بما شاء ،وكيف شاء.

على إمام المسلمين ،لما في ذلك من تفريق
 )4التشديد من نكث البيعة ،والخروج ٰ
الكلمة ،وإضعاف شوكة األمة.

فائدة:

تعالى فالمراد معنيان:
ما ورد في األحاديث من إثبات النظر هلل
ٰ

على نظره شيء جل وعال.
ــ األول :النظر العام ،فإنه ال
يخفى ٰ
ٰ

المعني في الحديث ،فإن اهلل ال
ــ الثاني :النظر الخاص ،وهو نظر الرحمة ،وهو
ّ

تعالى النظر العام ،والزم معناه ،وهو النظر الخاص.
ينظر إليهم نظر رحمة ،فنثبت هلل
ٰ
 1836/29ــ َو َع ْن ُه َع ِن ال َّنبِ ِّي ^ َق َ
الَ « :ب ْي َن ال َن ْف َخ َت ْي ِن َأ ْر َب ُع َ
ون» َقا ُلواَ :يا َأ َبا ُه َر ْي َرةَ،
ون َس َن ًة ؟ َق َ
ون َي ْوم ًا ؟ َق َ
الَ :أ َب ْي ُتَ ،قا ُلواَ :أ ْر َب ُع َ
الَ :أ ْبي ُتَ ،قا ُلواَ :أ ْر َب ُع َ
َأ ْر َب ُع َ
ون َش ْهر ًا؟
َبِ ،ف ِ
«و َيب َلى ُك ُّل َشي ٍء ِم َن اإلنْس ِ
َ َ
الذن ِ
ان إلاَّ َع ْج َب َّ
يه ُي َر َّك ُب ا ْل َخ ْل ُقُ ،ث َّم
َ
َقال :أ َب ْي ُتٰ ْ َ ،
ْ
هلل ِم َن السم ِ
نز ُل ا ُ
اء َما ًءَ ،ف َي ْن ُب ُت َ
فق َع َل ْي ِه.
البق ُْل» .م َّت ٌ
ُي ِّ
َ َ
ون َك َما َي ْن ُب ُت َ

غريب الحديث:

أبيت :امتنعت عن القول بتعيين ذلك.

عجب الذنب :عظم لطيف في أسفل الصلب ،وهو المشهور بـ (رأس العصعص).

البقل :كل نبات اخضرت به األرض.

هداية الحديث:

على النشأة الثانية ،وبعث من في القبور ليوم
 )1بيان قدرة اهلل سبحانه
وتعالى ٰ
ٰ
الحشر.
أخرى ،وهذا من أمور الغيب التي نؤمن بها كما
 )2إظهار كيفية إعادة الخلق مرة
ٰ
وردت بها النصوص من غير تك ُّلف.

 )3إمساك الصحابي عما ال علم له به ،وهذا من تمام ورعه ،وعلو فضله ،رضي اهلل عنه.
وع ْن ُه َق َ
الَ :ب ْي َن َما ال َّنبِ ُّي ^ في َم ْج ِل ٍ
س ُي َحدِّ ُث ا ْل َق ْو َمَ ،جا َء ُه َأ ْع َرابِ ٌّي،
 1837/30ــ َ
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مع َما َق َ
ول اهلل^ ُي َح ّد ُثَ ،ف َق َ
َف َق َ
اع ُة؟ َفمضى َر ُس ُ
ال،
ال َب ْع ُ
الس َ
ض ا ْل َق ْومَِ :س َ
الَ :م َت ٰى َّ
ٰ
ضهمَ :ب ْل َلم َيس َمعَ ،ح َّتى َإذا َق َضى َح ِديث َُه َق َ َ
الَ ،و َق َ
َف َك ِر َه َما َق َ
السائِ ُل
ال َب ْع ُ ْ
ال« :أ ْي َن َّ
ْ ْ
ٰ
ٰ
ِ
«إذا ُضي َع ِ
اع َة» َق َ
ول اهللَ .ق َ
الَ :ها أنا َيا َر ُس َ
اع ِة ؟» َق َ
ال:
الس َ
الس َ
ت َ
الِّ َ :
األمان َُة َفا ْن َتظ ِر َّ
َع ِن َّ
َ ِِ
ِ
اع ُت َها ؟ َق َ
الَ :
َك ْي َ
ف َ
البخاري.
الس َ
إض َ
«إذا ُو ِّسدَ ْ
اع َة» .رواه ُ
إلى َغ ْي ِر أ ْهله َفا ْن َتظ ِر َّ
األم ُر ٰ

غريب الحديث:
ُو ِّسدُ :أسند .

هداية الحديث:

تعالى عليه.
 )1الرسول ^ ــ وهو سيد ولد آدم ــ ال يعلم الغيب ،إال ما أطلعه اهلل
ٰ
 )2التحذير من تضييع األمانة ،وأنه يجب أن يو َّل ٰى المناصب من هو أهل لها  ،فهذا
من حفظ األمانات.

والفتوى عن األكابر
 )3تنبيه المسلمين لوجوب جعل األمر في أهله ،ومن ذلك :أخذ العلم
ٰ
من ذوي العلم والمنهج الصحيح ،قال ^« :البركة مع أكابرهم» .رواه الحاكم.

ول اهلل ^ َق َ
 1838/31ــ َو َع ْن ُه َأنَّ َر ُس َ
الُ « :ي َص ُّل َ
ون َل ُك ْمَ ،فإنْ َأ َصا ُبوا َف َل ُك ْمَ ،وإنْ
َ
خاري.
الب
ُّ
أ ْخ َط ُؤوا َف َل ُك ْم َو َع َل ْي ِه ْم» .روا ُه ُ

هداية الحديث:

 )1اإلمام ضامن ،وخطأ اإلمام ال يؤ ّثر في صحة صالة المأموم.

على والة األمر المسلمين إن هم أساؤوا في الصالة ،أو لم
على الصبر ٰ
 )2الحث ٰ
على وقتها ،والواجب عدم الخروج وإثارة الناس عليهم ،ونشر مساوئهم،
يصلوها ٰ
سبب للفساد في البالد ،وبين العباد.
ألن هذا ٌ

 1839/32ــ َو َع ْن ُه رضي اهلل عنه﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ َق َ
الَ :خ ْي ُر
َ ِ
ِ
اإلس َ
اس لِل َّن ِ
ال َّن ِ
اس َي ْأت َ
المِ.
السالس ِل في أ ْع َناق ِه ْم َح َّت ٰى َي ْد ُخ ُلوا في ْ
ُون بِ ِه ْم في َّ

 1840/33ــ َو َع ْن ُه َع ِن ال َّنبِ ِّي ^ َق َ
هلل َ م ْن َق ْو ٍم َي ْد ُخ ُل َ
ون ا ْل َج َّن َة في
الَ :
«ع ِج َب ا ُ
الس َ
البخاري.
ال ِس ِل»ُ .
رواهما ُ
َّ
ونَ ،ف َي ْد ُخ ُل َ
ونُ ،ث َّم ُي ْس ِل ُم َ
يقي ُد َ
ِم ْع َنا ُهُ :ي ْؤ َس ُر َ
ون ا ْل َج َّن َة.
ون َو َّ
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هداية أ
الحاديث:

إلى النور.
 )1خير األمم هذه األمة الوسط؛ التي تخرج الناس من الظلمات ٰ

على األمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لما فيه من المصالح الظاهرة
 )2الحث ٰ

والخفية ،فهو عالمة خيرية هذه األمة.
ِ
البالد إلى اهلل َم َس ِ
بي ^ َق َ
ض
«أحب
ال:
وأبغَ ُ
ُّ
اج ُد َهاْ ،
 1841/34ــ َو َع ْن ُه َع ِن ال َّن ِّ
ٰ
ِ
أسوا ُق َها».روا ُه مسلم.
إلى اهلل ْ
البالد ٰ
تكون ََّن ِ
الَ :
ان ا ْل َفا ِر ِس ِّي رضي اهلل عنه ِم ْن َق ْولِ ِه َق َ
ال ُ
 1842/35ــ َو َع ْن َس ْل َم َ
إن
ِ
وقَ ،و َ ِ
الشي َط ِ
َ
الس َ
انَ ،وبِ َها
ْ
اس َت َط ْع َت أ َّو َل َم ْن َي ْد ُخ ُل ُّ
ال آخ َر َم ْن َي ْخ ُر ُج م ْن َهاَ ،فإن ََّها َم ْع َر َك ُة َّ ْ
َي ْن ُص ُب َراي َت ُه ،روا ُه مسلم هكذا.
الَ :ق َ
ان َق َ
ول اهلل ^« :ال ُ
ال َر ُس ُ
الب ْر َقانِ ُّي في صحيحه َع ْن َس ْل َم َ
تك ْن َأ َّو َل َم ْن
َو َر َوا ُه َ
وقَ ،وال ِ
الس َ
الش ْي َط ُ
يها َب َ
ان َو َف َّر َخ».
اض َّ
آخ َر َم ْن َي ْخ ُر ُج ِم ْن َهاِ ،ف َ
َي ْد ُخ ُل ُّ

هداية أ
الحاديث:

إلى اهلل ،ألنها محل ذكره وعبادته ،وغير ذلك من مصالح
 )1المساجد أحب البقاع ٰ
األمة ،في خير دينها ودنياها.

مأوى الشياطين.
 )2التحذير من أماكن الغفلة كاألسواق ،فإنها
ٰ

على الوجه الالئق بكماله ،فهو سبحانه يحب
 )3إثبات صف َتي الحب والبغض هلل ٰ 

ما فيه الخير والصالح ،ويبغض ما فيه الشر والفساد.
ِ
ِ
َ ِ
س رضي اهلل عنه َق َ
ال:
 1843/36ــ َو َع ْن َعاصمٍ األ ْح َول َع ْن َع ْبد اهلل ْب ِن َس ْر ِج َ
ال َع ِ
ُق ْل ُت لِر ُس ِ
«و َل َك» َق َ
ول اهللَ ،غ َف َر اهلل َل َكَ ،ق َ
ول اهلل ^َ :يا َر ُس َ
اص ٌمَ :فق ْل ُت
الَ :
َ
ِ
ِ
ول اهلل ؟ َق َ
:اس َتغْ َف َر َل َك َر ُس ُ
ال :ن ََع ْم َو َل َكُ ،ث َّم َت َ
ال هذه اآل َي َة﴿ :ﰐ ﰑ
َل ُه ْ

[محمدَ .]19 :روا ُه ُمسلم.
ﰒ ﰓ﴾
َّ

هداية الحديث:

 )1إن سؤال االستغفار من الرسول ^ قد وقع في حياته فقط ،أما بعد موته فال يجوز
تعالى أن يرزقنا
بي ^ ،ولك َّنا نطلب من اهلل
ألحد أن يطلب االستغفار من ال َّن ِّ
ٰ
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شفاعته.

 )2إن من كرامات أهل اإليمان أن استغفر لهم رسول اهلل ^ كما هو نص القرآن.
َ َ
مما
1844/37ــ وعن أبي مسعود األن
ِّ
بي ^« :إنَّ َّ
ْصاري رضي اهلل عنه َقالَ :قال ال َّن ُّ
اص َن ْع َما ش ْئ َت» .رواه البخاري.
اس من َكالم ال ُّن ُب َّوة
األولى :إ َذا َل ْم ت َْس َتحِ َف ْ
أ ْد َر َك ال َّن ُ
ٰ

هداية الحديث:

 )1األمر بالحياء مأثور عن األنبياء المتقدمين ،فالحياء شعبة من شعب اإليمان.

على فعل الجميل وترك الرذيل.
 )2الحياء خلق فاضل ،يحمل ٰ
ول���م ت��س��ت��ح��ي ف��اص��ن��ع م���ا ت��ش��اء
إذا ل���م ت��خ��ش ع��اق��ب��ة الليالي
وف���ي ال��دن��ي��ا إذا ذه���ب ال��ح��ي��اء
ف�ل�ا واهلل م���ا ف���ي ال��ع��ي��ش خير
وي��ب��ق��ى ال���ع���ود م���ا ب��ق��ي ال��ل��ح��اء
ي��ع��ي��ش ال��م��رء م��ا اس��ت��ح��ي��ا بخير
ٰ

َ
َ
«أو ُل َما ُيق َ
ْض ٰى
 1845/38ــ وعن ابن ُ
بي ^َّ :
مسعود رضي اهلل عنه َقالَ :قال ال َّن ُّ
ام ِة في الدِّ َم ِ
بين ال َّن ِ
متفق عليه.
اء»ٌ .
َ
القي َ
اس َي ْو َم َ

هداية الحديث:

حاسب عليه العبد من حقوق اهلل ،وأما في حقوق العباد
 )1الصالة ،هي أول ما ُي َ
فأول ما ُي َ
قض ٰى بينهم في الدماء.

 )2يعظم الذنب بحسب عظم المفسدة ،وتفويت المصلحة؛ ولهذا َع ُظم ُ
شأن الدماء،

لما فيه من الضرر بحصول القتل وتفويت مصلحة النفس.
«خل َق ِ
تَ :ق َ
ال َر ُس ُ
ت
ول اهلل^ُ :
 1846/39ــ َو َع ْن َعائِ َش َة رضي اهلل عنها َقا َل ْ
ان ِم ْن َما ِرجٍ ِم ْن نَا ٍرَ ،و ُخ ِل َق َآد ُم ِمما ُو ِ
ص َ
الج ُّ
ف َل ُك ْم» .روا ُه
المالئِ َك ُة ِم ْن نُو ٍرَ ،و ُخ ِل َق َ
َ
َّ

مسلم.

غريب الحديث:

المارج :ما اختلط من أحمر وأصفر وأخضر ،وهذا مشاهد في النار.
مما وصف لكم :من الطين ،بحسب ما ورد صفته في القرآن.

هداية الحديث:

والمل َح
باب المنثورات ُ

1095

على عظيم قدرة اهلل الذي ال يعجزه شيء ،فقد فاوت بين أصل المخلوقات
 )1التنبيه ٰ
ِ
لح َكم بالغة.
المؤمن يهذب نفسه وأخالقه،
لكن
َ
 )2إن طبائع البشر متفاوتة بحسب تربة األرض؛ َّ
باإليمان والعمل الصالح :بالتزام األوامر ،واجتناب النواهي ،فبذلك تزكو النفوس.
ان ُخ ُل ُق َنبِ ِّي اهلل ^ ا ْل ُق َ
 1847/40ــ َو َع ْن َها رضي اهلل عنها َقا َل ْتَ :ك َ
رآن .روا ُه
ُمس ِلم في ُجم َل ِة َح ِد ٍ
يث َط ٍ
ويل.
ْ

هداية الحديث:

 )1إذا أراد العبد أن يتخلق بأخالق رسول اهلل ^ فعليه أن يتخلق بأخالق القرآن.

 )2علو منزلة األخالق في اإلسالم؛ فهي من مقتضيات شجرة التوحيد الطيبة التي
ال صالح ًا ،وخلق ًا فاض ً
تثمر عم ً
ال.
 1848/41ــ َو َع ْنها َقا َل ْتَ :
قال َر ُس ُ
هلل لِ َقا َء ُه،
«م ْن َأ َح َّب لِ َقا َء اهللِ َأ َح َّب ا ُ
ول اهلل^َ :
َ ِ
اهي ُة المو ِ
َو َم ْن َك ِر َه لِ َقا َء اهللِ َك ِر َه ا ُ
هلل لِ َقاء ُه» َف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ت؟ َف ُك ُل َنا ن َْك َر ُه
ول اهلل ،أ َك َر َ َ ْ
ِ
ِ
الم ْو َتَ ،ق َ
الم ْؤ ِم َن َإذا ُب ِّش َر بِ َر ْح َم ِة اهلل َو ِر ْض َوانِ ِه َو َج َّنتِ ِه َأ َح َّب
َ
س َكذل َكَ ،ولك َّن ُ
الَ « :ل ْي َ
هلل لِ َقاء ُهَ ،وإنَّ ا ْل َك ِ
لِ َقا َء اهللَ ،ف َأ َح َّب ا ُ
اف َر َإذا ُب ِّش َر بِ َع َذ ِ
اب اهلل َو َس َخ ِط ِهَ ،ك ِر َه لِ َقا َء اهلل،
َو َك ِر َه اهللُ لِ َقا َء ُه» .روا ُه مسلم.

هداية الحديث:

يرى العبد
 )1إن حب لقاء اهلل أو كراهية لقائه يكون عند النزع وخروج الروح ،لما ٰ
من البشارة له بالجنة أو النار.

تعالى بعباده.
على كراهية الموت المفطور عليها ،وهذا من رحمة اهلل
ٰ
 )2ال ُيالم العبد ٰ
ين َص ِفي َة بِ ْن ِ
ت ُح َي ٍّي رضي اهلل عنها َقا َل ْتَ :ك َ
ان ال َّنبِ ِّي
الم ْؤ ِمنِ َ
 1849/42ــ َو َع ْن ُأ ِّم ُ
َّ
ِ
الَ ،ف َح َّد ْث ُت ُهُ ،ثم ُقم ُت َ
ور ُه َل ْي ً
ام َم ِعي لِ َيق ِْل َبنيَ ،ف َم َّر
أل ْن َق ِل َبَ ،ف َق َ
^ ُم ْع َتكف ًاَ ،ف َأت َْي ُت ُه َأزُ ُ
َّ ْ
ال ِن ِم َن َ
األن َْصا ِر رضي اهلل عنهماَ ،ف َل َّما َر َأ َيا ال َّنبِي ^ َأ ْس َر َعاَ ،ف َق َ
َر ُج َ
«ع َل ٰى
ال ^َ :
َّ
ِ
ِ ِ
يي» َف َقا َ
ول اهلل ! َف َق َ
ان اهلل َيا َر ُس َ
الش ْي َط َ
الُ :س ْب َح َ
ان
ال« :إنَّ َّ
ر ْسل ُك َما ،إن ََّها َصف َّي ُة بِ ْن ُت ُح ٍّ
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يت َأنْ َيق ِْذ َف في ُق ُلوبِ ُك َما َش ّر ًا ــ َأ ْو َق َ
ال ــ
َي ْج ِري ِمن ْاب ِن َآد َم َم ْج َر ٰى َّ
الدمَِ ،وإنِّي َخ ِش ُ
متفق عليه.
َش ْيئ ًا»ٌ .

غريب الحديث:

إلى البيت.
ألنقلب :ارجع ٰ
ٰ ِ
على َه ْو ٍن في المشي دون سرعة.
على رسلكماٰ :

هداية الحديث:

يودعهم عند الفراق.
بي ^ في معاملة أهله ،فقد كان ّ
 )1إظهار حسن خلق ال َّن ِّ

على العبد أن يزيل أسباب الوساوس من قلبه؛ بدفع الشبهات التي قد تُذكر عنه
ٰ )2
وعن أهله ،فالبيان يطرد الشيطان.
 )3إذا َحدَ ث للعبد ما ُيتعجب منه َف ْل ْ
يقل :سبحان اهلل!

 )4جواز زيارة المرأة زوجها في االعتكاف ،وجواز اشتغال المعتكف باألمور
المباحة.

ِ
ب رضي اهلل عنه َق َ
الم َّط ِل ِ
الع َّب ِ
ال:
 1850/43ــ َو َع ْن َأبِي ال َف ْض ِل َ
اس ْب ِن َع ْبد ُ
الحا ِر ِ
َش ِه ْد ُت َم َع َر ُس ِ
ث ِ
ول اهلل ^ َي ْو َم ُح َن ْي ٍنَ ،ف َل ِز ْم ُت َأنا َو َأ ُبو ُس ْف َي َ
عب ِد
ان ُ
بن َ
بن ْ
ب َر ُس َ
ول اهلل ^َ ،ف َل ْم ُن َفا ِرق ُْهَ ،و َر ُس ُ
الم َّط ِل ِ
ول اهلل ^ َع َل ٰى َبغْ َل ٍة َل ُه َب ْي َضا َءَ ،ف َل َّما ا ْل َت َق ٰى
ُ
ينَ ،ف َط ِف َق َر ُس ُ
الم ْس ِل ُم َ
الم ْش ِر ُك َ
الم ْس ِل ُم َ
ض َبغْ َل َت ُه
ول اهلل ^ َي ْر ُك ُ
ون ُم ْدبِ ِر َ
ون َو َّل ٰى ُ
ون َو ُ
ُ
آخ ٌذ بِ ِل َجا ِم َبغْ َل ِة َر ُس ِ
ول اهلل ^ َأ ُك ُّف َها َإر َاد َة َأنْ َ
ال ت ُْس ِر َعَ ،و َأ ُبو ُس ْف َي َ
ان
ِق َب َل ا ْل ُك َّفا ِر ،وأنا َ

اب السم ِ
ِ
ِ
ول اهلل ^َ :
اب َر ِ
سول اهلل^َ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
آخ ٌذ بِ ِر َك ِ
رة»
«أ ْي َع َّب ُ
اس نَاد َأ ْص َح َ َّ ُ
اب السمر ِةَ ،فواهللِ
َ
َ َ
َق َ
ان َر ُج ً
اس ــ َو َك َ
ال َ
الع َّب ُ
َ
ال ِّ
صيت ًا ــ َف ُق ْل ُت بِأ ْع َل ٰى َص ْوتي :أ ْي َن أ ْص َح ُ َّ ُ َ
ين َس ِم ُعوا َص ْوتي َع ْط َف ُة ا ْلب َق ِر َع َلى َأ ْو َ
ال ِدهاَ ،ف َقا ُلواَ :يا َل َّب ْي َك َيا َل َّب ْي َك،
َل َك َأ َن َع ْط َف َت ُه ْم ِح َ
ٰ
ونَ :يا َمع َشر َ
الد ْع َو ُة في َ
َفا ْق َت َت ُلوا ُه ْم َو ُ
األن َْصا ِر َي ُقو ُل َ
األن َْصا ِرَ ،يا َم ْع َش َر
ارَ ،و َّ
الك َّف ُ
ْ َ
الد ْعو ُة َع َلى َبنِي ا ْل َحا ِر ِ
األن َْصا ِرُ ،ثم ُق ِ ِ
َ
بن ا ْل َخ ْز َرجِ َ ،ف َن َظ َر َر ُس ُ
ث ِ
ول اهلل ^ َو ُه َو
ص َرت َّ َ
َّ
ٰ
ِِ
ِ
«هذا ِح َ ِ
تطا ِو ِل َع َل ْي َها إ َلى ِق َتالِ ِه ْمَ ،ف َق َ
الم َ
الَ :
يس» ُث َّم َأ َخ َذ
َع َل ٰى َبغْ َلته َك ُ
ين َحم َي ا ْل َوط ُ
ٰ
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ول اهلل ^ َح َصي ٍ
وجو َه ا ْل ُك َّفا ِرُ ،ث َّم َق َ
َر ُس ُ
ال« :ان َْه َز ُموا َو َر ِّب ُم َح ِّم ٍد»،
اتَ ،ف َر َم ٰى بِ ِه َّن ُ
َ
ِِ ِ
إذا ا ْل ِق َت ُ
َف َذ َه ْب ُت َأن ُْظ ُر َف َ
اه ْم بِ َح َص َياتِ ِهَ ،ف َما
يما َأ َر ٰىَ ،ف َواهللِ َما ُه َو إلاَّ َأنْ َر َم ُ
ال َع َل ٰى َه ْي َئته ف َ
ِز ْل ُت َأ َر ٰى َح َّد ُه ْم َك ِلي ً
الَ ،و َأ ْم َر ُه ْم ُم ْدبِر ًا .رواه مسلم.
«ح َّد ُهم» ُهو بِ َ ِ
«ا ْلو ِطيس» :ال َّت ُّنورَ ،و َمع َنا ُهِ ْ :
الم ْه َم َل ِة،
ُ
اش َت َّدت ا ْل َح ْر ُبَ .و َق ْو ُل ُه َ ْ َ
الحاء ُ
ْ
َ ُ
أيَ :ب ْأ َس ُه ْم.

غريب الحديث:

لجام :ما تشد به الدابة.

الس ُمرة :هم أصحاب بيعة الرضوان ،والسمرة هي الشجرة التي بايع
أصحاب َّ

الصحابة تحتها رسول اهلل ^ يومئذ.
صيت ًا :قوي الصوت عاليه.
ِّ

ْ
عط َف َتهم :إقبالهم ورجوعهم		.

هداية الحديث:

كلي ً
ال :ضعيف ًا.

إلى العدو بنفسه.
 )1بيان شجاعة ال َّن ِّ
بي ^ وإقدامه في الحروب وثباته  ،حين تقدم ٰ

ويفوض أمره
على العبد أال ُيعجب بقوته أو بعلمه أ و بماله ،بل يستعين باهلل ّ ،
ٰ )2
إليه.

إلى الحق عند تذكيرهم به ،وهذا هو
 )3بيان سرعة رجوع الصحابة رضي اهلل عنهم ٰ
شأن الموفَّق من المؤمنين.

على الفئة المؤمنة إن حصل من المؤمنين مخالفة
 )4قد تظهر الفئة الباطلة الكافرة ٰ

شرعية ،فالتزام المؤمنين بدينهم ،من أكبر دواعي نصرهم.
ول اهلل ^َ :
الَ :ق َ
 1851/44ــ َو َعن َأبِي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
اس
«أ ُّي َها ال َّن ُ
ِ
ال َيق َْب ُل إلاَّ َط ِّيب ًاَ ،وإنَّ ا َ
إنَّ ا َ
هلل َط ِّي ٌب َ
َ
الى:
الم ْر َس ِل َ
الم ْؤ ِمنِ َ
ين بِ َما َأ َم َر بِه ُ
هلل َأ َم َر ُ
ينَ ،ف َقال ت ََع ٰ
﴿ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾ [المؤمنونَ ،]51 :و َق َ
ال ت ََعا َل ٰى﴿ :ﭽ
«الر ُج َل ُي ِط ُ
الس َف َر،
يل َّ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾ [البقرةُ ]172 :ث َّم َذ َك َرَّ :
َأ ْشع َث َأغْ بر ،يم ُّد يدَ ي ِه إ َلى السم ِ
اءَ :يا َر ِّب َيا َر ِّبَ ،و َم ْط َع ُم ُه َح َر ٌامَ ،و َم ْش َر ُب ُه َح َر ٌام،
َ
َ َ َ ُ َ ْ ٰ َّ َ
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اب لِذلِ َك؟!» .رواه مسلم.
َو َم ْل َب ُس ُه َح َر ٌامَ ،و ُغ ِذ َي بِا ْل َح َرامَِ ،ف َأن َّٰى ُي ْس َت َج ُ

غريب الحديث:

أشعث :متفرق شعر الرأس.

مغبر الوجه من العناء والتعب.
أغبرّ :

هداية الحديث:

ٍ
منزهة عن النقص والعيب.
وتعالى كلها صفات كمال،
 )1صفات اهلل سبحانه
ٰ
على اإلنفاق من المال الحالل ،فهو المتقبل عند اهلل.
 )2الحث ٰ

 )3المكسب الحرام من أكبر موانع استجابة الدعاء.
ال َث ٌة َ
الَ :ق َ
 1852/45ــ َو َع ْن ُه رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ^َ « :ث َ
ال ُي َك ِّل ُم ُه ُم ا ُلله
اب َألِيمَ :شي ٌخ زَ ٍ
ال ُي َز ِّكي ِه ْمَ ،و َ
ام ِةَ ،و َ
اب،
انَ ،و َم ِل ٌك َك َّذ ٌ
ال َي ْن ُظ ُر إ َل ْي ِه ْمَ ،و َل ُه ْم َع َذ ٌ
َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
ٌ ْ
َو َعائِل ُم ْ
ستكبِ ٌر» .روا ُه مسلم« .ا ْل َعائِ ُل» :ا ْل َف ِق ُير.

هداية الحديث:

على فساد طويته ،ألن كبر السن يمنع الرجل من السير
 )1إن زنا الشيخ الكبير دليل ٰ
وراء شهوته.

 )2إن قوة السلطان تمنع من الكذب ،فإذا جمع السلطان بين الم ْل ِ
ك والكذب َّ
دل
ُ
الم ْلك وفساده.
على ضعف هذا ُ
ٰ
على خبثه،
على الناس ،فإذا استكبر دل ذلك ٰ
 )3إن الفقير ليس له سبب يستكبر به ٰ
على الكبر.
وأنه امرؤ ُطبع ٰ
الَ :ق َ
 1853/46ــ َو َع ْن ُه رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
وجي َح ُ
«س ْي ُ
ان
ول اهلل ^َ :
حان ْ
رات وال ِّن ُ
ُ
يل ٌّ
كل ِم ْن أنها ِر الج َّن ِة».روا ُه مسلم.
والف ُ

هداية الحديث:

يبشرهم بنعيم اآلخرة ،ويشحذ
لمـا أراهم من الدنيا ما ّ
 )1عظيم فضل اهلل ٰ
على عباده؛ ّ
همتهم للعمل لها.

 )2اجلنة خملوقة موجودة بام فيها من النعيم ،وكذلك النار بام فيها من العذاب األليم.
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«خ َل َق ا ُ
ول اهلل ^ بِ َي ِديَ ،ف َق َ
 1854/47ــ َو َع ْن ُه َق َ
الَ :أ َخ َذ َر ُس ُ
هلل ال ُّت ْر َب َة َي ْو َم
الَ :
السب ِ
يها ا ْل ِج َب َ
الم ْك ُرو َه
األح ِدَ ،و َخ َل َق َّ
تَ ،و َخ َل َق ِف َ
ال َي ْو َم َ
الش َج َر َي ْو َم اال ْث َن ْي ِنَ ،و َخ َل َق َ
َّ ْ
األربِع ِ
يو َم ال َّث َ ِ
الخ ِم ِ
اب َي ْو َم َ
يسَ ،و َخ َل َق َآد َم
يها َّ
اءَ ،و َب َّث ِف َ
الد َو َّ
ور َ
يوم َ ْ َ
ال َثاءَ ،و َخ َل َق ال ُّن َ
َْ
ِ
آخ ِر س َ ٍ ِ
آخ ِر ا ْل َخ ْل ِق ،في ِ
الجمع ِة في ِ
ِ
يما َب ْي َن
^ َب ْعدَ ا ْل َع ْص ِر م ْن َي ْو ِم ُ ُ َ
َ
اعة م َن ال َّن َها ِر ،ف َ
إلى ال َّل ْي ِل» .روا ُه مسلم.
ا ْل َعص ِر ٰ

هداية الحديث:

على خلق هذه
 )1استحباب التأني ،وعدم العجلة في األمور ،ألن اهلل  قادر ٰ
المخلوقات بكلمة ،ولكن لحكمة بالغة خلقها بالتدرج.
 )2تشريف آدم عليه الصالة والسالم؛ بأن خلقه اهلل في أفضل األيام ،وأفضل األوقات.
ان َخالِ ِد ب ِن ا ْلولِ ِ
يد رضي اهلل عنه َق َ
 1855/48ــ َو َع ْن َأبِي ُس َل ْي َم َ
الَ :ل َق ِد ا ْن َق َط َع ْت
َ
ْ
ِ
افَ ،فما ِ
في َي ِدي َيو َم ُم ْؤ َت َة تِس َع ُة َأسي ٍ
الب َخاري.
بق َي في َي ِدي إال
َ
َ
ْ
ْ َ
صفيح ٌة َي َمان َّي ٌة .روا ُه ُ
ْ

هداية الحديث:

ٌ
«سيف
 )1بيان شجاعة خالد بن الوليد رضي اهلل عنه؛ فهو كما وصفه رسول اهلل ^:
ِ ِ
ُ
على الكفار والمنافقين» .رواه أحمد.
من ُسيوف اهلل َس َّل ُه اهلل ٰ 
إحدى
 )2ثبات الصحابة رضي اهلل عنهم في ساحات القتال ،ألنهم ينتظرون
ٰ
تعالى ،فبمثل هؤالء لِ َيكن االقتداء!
الحسنيين :النصر أو الشهادة في سبيل اهلل
ُ
ٰ
مع َر ُس َ
ول اهلل ^ ُيق ُ
 1856/49ــ َو َع ْن َع ْم ِرو ْب ِن ا ْل َع ِ
ول:
اص رضي اهلل عنه َأن ُّه َس َ
ِ
صابَ ،ف َل ُه َأ ْجر ِ
َ
اج َت َهدَ َ ،ف َأ ْخ َط َأَ ،ف َل ُه
اج َت َهدَ ُ ،ث َّم َأ َ
ان ،و إنْ َح َك َم َو ْ
«إذا َح َك َم ا ْل َحاك ُم َف ْ
َ
متفق َع َل ْي ِه.
َأ ْج ٌر»ٌ .

هداية الحديث:

على األشياء.
وتحري
على العبد االجتهاد
ّ
ّ
الحق قبل الحكم ٰ
ٰ )1
 )2لكل مجتهد من األجر نصيب ،وليس كل مجتهد بمصيب.
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 1857/50ــ َو َع ْن َعائِ َش َة رضي اهلل عنها َأنَّ ال َّنبِي ^ َق َ
ال «ا ْل ُح َّم ٰى ِم ْن َف ْيحِ َج َه َّن َم،
َّ
وها بِالم ِ
متفق عليه.
اء»ٌ .
َف َأ ْب ِر ُد َ
َ

هداية الحديث:

داوى بضده.
 )1من الطب النبوي عالج
الحمى الحارة باملاء البارد ،فالشيء ُي ٰ
ٰ

حر جهنم ،وهي حظ المؤمن من النار ،لتكفر عنه سيئاته.
)2
الحمى من شدة ّ
ٰ
 1858/51ــ َو َع ْن َها رضي اهلل عنها َع ِن ال َّنبِ ِّي ^ َق َ
اتَ ،و َع َل ْي ِه َص ْو ٌم،
«م ْن َم َ
الَ :
متفق َع َل ْي ِه.
ام َع ْن ُه َولِ ُي ُه»ٌ .
َص َ
ِ
ِ ِ
صو ٌم َ
الم َر ُاد بِا ْل َولِ ِّي:
الص ْو ِم َع َّم ْن َم َ
ار َج َوازُ َّ
الم ْخ َت ُ
لهذا ا ْل َحديثَ ،و ُ
َو ُ
ات َو َع َل ْيه ْ
ان َأو َغير َوا ِر ٍ
ث.
ا ْل َق ِر ُ
يب َوا ِرث ًا َك َ ْ ْ َ

هداية الحديث:

 )1إذا مات العبد وعليه صيام ،صام عنه وليه ،وهذا خاص في صوم النذر.

ٍ
مسكين عن كل
 )2قضاء صوم رمضان عن الميت الذي أفطر لعذر ،يكون بإطعام
يوم ،وال يصام عنه في قضاء الفرض.

تنبيـه:

مقتضى جميع النصوص،
ص قضاء الصيام عن الميت بصوم النذر ألنه هو
إنما ُخ ّ
ٰ

أفتى الصحابة ــ وهم أعلم األمة ــ فعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال« :إذا
وبذلك ٰ
ُ
ُ
َ
َ
طعم عنه ولم يكن عليه
الرجل في
مرض
قضاء ،وإنْ
رمضان ،ثم َ
ٌ
مات ولم يصم ،أ َ

وليه» .رواه أبو داود وقال عقب الحديث« :هذا في النذر».
نذر
َ
قضى عنه ُّ
ٰ

وقال اإلمام أحمد« :اليصام عن الميت إال في النذر» ذكره عنه أبو داود في (مسائله).

فائدة:

تعالى ــ في كتابه (تهذيب سنن أبي داود):
قال ابن القيم ــ رحمه اهلل
ٰ
مجرى الصالة ،فكما ال يصلي أحد عن أحد ،وال يسلم أحد
«فرض الصيام جا ٍر
ٰ

الدين فيقبل قضاء
عن أحد ،فكذلك الصيام ،وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة َّ

يقضى دينه ،وهذا محض الفقه».
الولي له كما
ٰ
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وقال أيض ًا:

ِ
المكلف لما شغل به ذمته ،ال أن الشارع ألزمه به
التزام
النذر
«وسر الفرق :أن
ُ
َ
ُّ
أبى ،والذمة تسع
ابتدا ًء ،فهو أخف حكم ًا مما جعله الشارع حق ًا له عليه ،شاء أم ٰ

المقدور عليه والمعجوز عنه ،ولهذا تقبل أن يشغلها المكلف بما ال قدرة له عليه،

على عاجز ،فواجب الذمة
على قدر طاقة البدن ال تجب ٰ
بخالف واجبات الشرع فإنها ٰ
أوسع من واجب الشرع األصلي ،ألن المكلف متمكن من إيجاب واجبات واسعة،

على نفسه لم يوجبها عليه الشارع ،والذمة أوسع من طريق
وطريق أداء واجبها كثيرة ٰ

أداء واجب الشرع ،فال يلزم من دخول النيابة في واجبها بعد الموت دخولها في
واجب الشرع ،وهذا يبين أن الصحابة أفقه الخلق ،وأعمقهم علم ًا ،وأعرفهم بأسرار
الشرع ومقاصده ِ
وح َكمه ،وباهلل التوفيق».

ِ
ف ب ِن َمالِ ِ
ك ْب ِن ُّ
حد َث ْت
الط َف ْي ِل َأنَّ َعائِ َش َة رضي اهلل عنها َّ
 1859/52ــ َو َع ْن َع ْو ْ
ال في َبي ٍع َأو َع َط ٍ
اء َأ ْع َط ْت ُه َعائِ َش ُة َر ِ
الز َب ْي ِر رضي اهلل عنهما َق َ
ض َي اهلل
َأنَّ َع ْبدَ اهلل ْاب َن ُّ
ْ ْ
ِ
ِ
ألح ُج َرنَّ َع َل ْي َهاَ ،قا َل ْتَ :أ ُه َو َق َ
ال َ
هذا؟ َقا ُلوا :ن ََع ْم،
ت ََعا َل ٰى َع ْن َهاَ :واهلل َل َت ْن َت ِه َي َّن َعائ َش ُةَ ،أ ْو ْ
ين َطا َل ِ
ال ُأ َك ِّلم اب َن ُّ َ
َ
ت
اس َت ْش َف َع ْاب ُن ُّ
الز َب ْي ِر إ َل ْي َها ِح َ
َقا َل ْتُ :ه َو هلل َع َل َّي ن َْذ ٌر أنْ َ َ ْ
الز َب ْي ِر أ َبد ًاَ ،ف ْ
ال ُأ َش ِّفع ِف ِ
يه َأ َبد ًاَ ،و َ
ال َواهللِ َ
ا ْل ِه ْج َرةَُ ،ف َقا َل ْتَ :
ال َأت ََح َّن ُث إ َلى ن َْذ ِريَ .ف َل َّما َط َ
ال ذلِ َك َع َل ٰى
ُ
ٰ

الز َبي ِر َك َّلم ِ
المس َو َر ب َن َم ْخر َم َة َو َعبدَ الر ْحمن ب َن َ
وثَ ،و َق َ
األ ْس َود ْب ِن َع ْبد َيغُ َ
ال
ْ
ْ ْ
َ
َ
ْ َّ
ْاب ِن ُّ ْ
َل ُه َماَ :أن ُْش ُد ُك َما ا َ
هلل َل َما َأ ْد َخ ْل ُت َمانِي َع َلى َعائِ َش َة رضي اهلل عنهاَ ،فإن ََّها َ
ال َي ِح ُّل َل َها َأنْ
ٰ
ِ ِ
ِ ِ
َ
اس َت ْأ َذنَا َع َلى َعائِ َش َةَ ،ف َقا َ
الس َ
الر ْح ِ
ال ُم
تَنذ َر َقط َ
من َح َّت ٰى ْ
الَّ :
يعتيَ ،فأق َْب َل بِه الم ْس َو ُر َو َع ْب ُد َّ
ٰ
َع َلي ِ
ك َو َر ْح َم ُة اهلل َو َب َر َكات ُُهَ ،أن َْد ُخ ُل؟ َقا َل ْت َعائِ َش ُة :ا ْد ُخ ُلواَ ،قا ُلواُ :ك ُّل َنا؟ َقا َل ْت :ن ََع ْم
ْ
ا ْد ُخ ُلوا ُك ُّل ُك ْمَ ،و َ
اب،
الز َب ْي ِرَ ،ف َل َّما َد َخ ُلواَ ،د َخ َل ْاب ُن ُّ
ابن ُّ
ال ت َْع َل ُم َأنَّ َم َع ُه َما َ
الز َب ْي ِر ا ْل ِح َج َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ْح ِ
من
َف ْ
اع َت َن َق َعائ َش َة رضي اهلل عنهاَ ،و َطف َق ُي َناش ُد َها َو َي ْبكيَ ،و َطف َق الم ْس َو ُر َو َع ْب ُد َّ
ي ِ
ال ِن :إنَّ ال َّنبِي ^ ن ََهى َعما َق ْد َع ِلم ِ
ناشدَ انِ َها إلاَّ َك َّل َم ْت ُه َو َقبِ َل ْت ِم ْن ُه ،و َي ُقو َ
ت ِم َن ا ْل ِه ْج َر ِة،
ُ
ٰ َّ
ْ
َّ
ال َي ِح ُّل لِمس ِلمٍ َأنْ َيه ُجر َأ َخا ُه َفو َق َث ِ
الث َلي ٍ
َو َ
الَ ،ف َل َّما َأكْ ث َُروا َع َل ٰى َع َ
من ال َّت ْذ ِك َر ِة
ائش َة َ
ْ
َ
ْ َ
ُ ْ
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ول :إنِّي ن ََذ ْر ُتَ ،وال َّن ْذ ُر َش ِديدٌ َ ،ف َل ْم َي َزا َ
َوال َّت ْح ِريجِ َ ،ط ِف َق ْت ت َُذ ِّك ُر ُه َما َوت َْب ِكيَ ،وت َُق ُ
ال بِ َها
َحتى َك َّلم ِ
َت ت َْذ ُك ُر ن َْذ َر َها َب ْعدَ
ت ْاب َن ُّ
ين َر َق َب ًةَ ،و َكان ْ
الز ْبي ِرَ ،و َأ ْع َت َق ْت في ن َْذ ِر َها ذلِ َك َأ ْر َب ِع َ
ٰ َ
تبل ُدم ُ ِ
ِ
ِ
البخاري.
ذل َكَ ،ف َت ْبكي َح َّت ٰى َّ ُ
وع َها خ َم َ
ار َها .روا ُه ُ

غريب الحديث:

ألحجرن عليها :ألمنع َّنها من التصرف في مالها.

ال أتحنث نذري :ال أكتسب اإلثم بسبب الحنث في نذري.
فطفق يناشدها :صار يسألها بإلحاح.

خمارها :غطاء رأسها وصدرها.

هداية الحديث:

 )1ال يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالثة أيام ،السيما إذا كان قريب ًا.

 )2بيان فضيلة اإلصالح بين الناس  ،فهي من أفضل األعمال والقربات مع إخالص النيات.

 )3رقة قلوب الصحابة وسرعة بكائهم من خشية اهلل  ،وهذا دليل صدق إيمانهم
رضي اهلل عنهم.

 )4ال يجوز النذر في المعصية ،ومن ن ََذر ن َْذر معصية فال ِ
يف بنذره.
َ َ
 1860/53ــ َو َع ْن ُعقْب َة ب ِن َع ِ
ام ٍر رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس َ
ول اهلل^ َخ َر َج إ َل ٰى َق ْت َل ٰى
ْ
ين َكالمو ِّدعِ لِ َ ِ
ُأ ٍ
األمو ِ
اتُ ،ثم َط َل َع إلى ِ
حدَ ،ف َص َّلى َع َلي ِهم َبعدَ َث َم ِ
الم ْن َب ِر،
ان ِسنِ َ
أل ْح َياء َو َ ْ َ
ُ َ
ٰ ْ ْ ْ
َّ
ٰ
ضَ ،وإنِّي َ
َف َق َ
ال« :إنِّي َب ْي َن َأ ْي ِد ُ
يك ْم َف َر ٌط َو َأنا َش ِهيدٌ َع َل ْي ُك ْمَ ،وإنَّ َم ْو ِعدَ ُك ُم ا ْل َح ْو ُ
ألن ُْظ ُر
ال َوإنِّي َلس ُت َأ ْخ َشى َع َلي ُكم َأن ت ُْش ِر ُكواِ ،
إ َلي ِه ِم ْن َم َق ِ
هذاَ ،أ َ
امي َ
ولك ْن َأ ْخ َش ٰى َع َل ْي ُك ُم
ٰ ْ ْ
ْ
ْ
الَ :ف َكان ْ ِ
آخر ن َْظر ٍة ن ََظرت َُها إ َلى َر ُس ِ
وها»َ .ق َ
ول اهلل^ .متفق عليه.
ُّ
الدن َْيا َأنْ َت َنا َف ُس َ
َت َ َ
ْ
ٰ
«و ِ
يها َو َت ْق َتتِ ُلواَ ،ف َت ْه ِل ُكوا َك َما
لك ِّني َأ ْخ َش ٰى َع َل ْي ُك ُم ُّ
الدن َْيا َأنْ ت َنا َف ُسوا ِف َ
وفي ِر َوا َي ٍةَ :
ان ِ
ول اهلل ^ َع َلى ِ
آخ َر َما َر َأ ْي ُت َر ُس َ
ان َق ْب َل ُك ْم» َق َ
ال ُعق َْب ُةَ :ف َك َ
َه َل َك َم ْن َك َ
الم ْن َب ِر.
ٰ
ال« :إنِّي َفر ٌط َل ُكم وأنا َش ِهيد َع َلي ُكمَ ،وإنِّي َواهلل َ
ألن ُْظر إ َلى َحو ِ
َوفي ِر َوا َي ٍة َق َ
ضي
ُ ٰ ْ
َ
ْ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
يح َ
يح َخ َزائِ ِن َ
األ ْر ِ
األ ْر ِ
ضَ ،وإنِّي َواهلل َما َأ َخ ُ
َ
اف
ضَ ،أ ْو َم َفات َ
اآلنَ ،وإنِّي َق ْد ُأ ْعط ْي ُت َم َفات َ
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َع َلي ُكم َأنْ ت ُْش ِر ُكوا بع ِديِ ،
ولك ْن َأ َخ ُ
يها».
اف َع َل ْي ُك ْم َأنْ ت َنا َف ُسوا ِف َ
َْ
ْ ْ
راد بِالص ِ
الد َع ُاء َل ُه ْمَ ،
الم ْع ُرو َف ُة.
الة َع َل ٰى َق ْت َل ٰى ُأ ُح ٍدُّ :
ال َّ
الم ُ َّ
الصال ُة َ
َو ُ
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هداية الحديث:

على العبد أن ال يجعل الدنيا أكبر همه ،ومبلغ علمه ،بل عليه أن يعمل آلخرته.
ٰ )1

رأى حوضه الموعود من مقامه في الدنيا،
 )2بيان بعض دالئل رسول اهلل ^ ،حيث ٰ
فهو حق وصدق ،علينا أن نؤمن به ونصدق.

 )3البشارة ببقاء اإلسالم وثبات األمة قائمة.
تنبيـه:

تفسير غير
معنى الصالة« :الدعاء لهم»
تعالى ــ من أن
ما قاله المصنف ــ رحمه اهلل
ٌ
ٰ
ٰ
أهل ُأ ٍ
على ِ
حد َصالت َُه
صحيح ،والصواب ما في رواية البخاري ومسلم« :أنه ص ّل ٰى ٰ
يفسر بعضها بعض ًا.
على الميت»؛ واألحاديث النبوية ّ
ٰ
 1861/54ــ َو َع ْن َأبِي ٍ
زيد َع ْم ِرو ْب ِن َأ ْخ َط َب األن َْصا ِر ِّي رضي اهلل عنه َق َ
ال :ص َّل ٰى
ول اهلل ^ ا ْل َفجرَ ،و ِ
الم ْنبرَ ،ف َخ َطب َنا َح َّتى َح َضر ِ
صعدَ ِ
بِنا َر ُس ُ
ت ُّ
الظ ْه ُرَ ،ف َن َز َل َف َص َّل ٰى،
َ
َ
ََ
ْ َ
ٰ
ِ
ِ
الع ْصرُ ،ثم ن ََز َل َف َص َّلىُ ،ثم َص ِعدَ ِ
ِ
الم ْنبر َح َّتى َغر َب ِ
ت
ٰ َ
ََ
ٰ َّ
ُث َّم َصعدَ الم ْن َب َر َح َّت ٰى َح َض َرت َ ُ َّ
سَ ،ف َأ ْخ َب َرنَا َما َك َ
أع َل ُم َنا َأ ْح َف ُظ َناَ .ر َوا ُه ُم ْس ِل ٌم.
َّ
ان َو َما ُه َو َكائِ ٌنَ ،ف ْ
الش ْم ُ

هداية الحديث:

حتى قام يوم ًا
 )1بيان قوة ال َّن ِّ
على إبالغ الرسالة ،وتعليم أمته العلمٰ ،
بي ^ وحرصه ٰ
كام ً
ال يعظ الناس ويع ّلمهم.

وس ّنة رسوله ^ ،وهذا
 )2أعلم الناس :أحفظهم للعلم ،وأوعاهم لكتاب اهلل
تعالىُ ،
ٰ
فيه ترغيب بحفظ علم الشريعة .
 1862/55ــ َو َع ْن َعائِ َش َة رضي اهلل عنها َقا َل ْتَ :ق َ
«م ْن ن ََذ َر َأنْ
ال ال َّنبِ ُّي ^َ :
هلل َف َ ِ ِ
ِ
هلل َف ْلي ِط ْع ُهَ ،و َمن ن ََذ َر َأنْ َي ْع ِ
البخاري.
ص َي ا َ
ُيط َ
ال َي ْعصه»َ .ر َوا ُه ُ
يع ا َ ُ
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هداية الحديث:

نذر طاعة َف ْل ِ
 )1من ن ََذر ْ
يوف نذره وال يحنث ،وأما نذر المعصية فال ينعقد ،وكفارته
كفارة يمين.

 )2النذر في الطاعة واجب الوفاء ،لكن ُيكره للعبد أن ُيلزم نفسه النذر ،فقد قال
رسول اهلل ^« :إنه ال يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل» .رواه مسلم.
 1863/56ــ َو َع ْن ُأم َش ِر ٍ
ول اهلل ^ َأ َمر َها بِ َق ْت ِل َ
يك رضي اهلل عنها َأنَّ َر ُس َ
األ ْوزَ اغِ ،
ّ
َ
ِ
َو َق َ
الَ :
«ك َ
فق َع َل ْي ِه.
يم» .م َت ٌ
ان َي ْن ُف ُخ َع َل ٰى ْإب َراه َ
الَ :ق َ
 1864/57ــ َو َع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
«م ْن َق َت َل
ول اهلل^َ :
الض ْر َب ِة ال ّثانِ َي ِةَ ،ف َل ُه َك َذا َو َك َذا
َوزَ َغ ًة في َأ َّو ِل َض ْر َب ٍةَ ،ف َل ُه َك َذا َو َك َذا َح َس َن ًةَ ،و َم ْن َق َت َل َها في َّ
َحس َن ًة ُد ِ
ون ُ
الض ْر َب ِة ال ّثالِث َِةَ ،ف َل ُه َك َذا َو َك َذا َح َس َن ًة».
لها في َّ
األو َل ٰىَ ،وإنْ َق َت َ
َ
«م ْن َق َت َل َوزَ غ ًا في َأ َّو ِل َض ْر َب ٍة ُكتِ َب َل ُه ِمائ َُة َح َس َن ٍةَ ،وفي ال ّثانِ َي ِة ُد َ
ون
وفي روا َي ٍةَ :
ذلِ َكَ ،وفي ال ّثالِث َِة ُد َ
ون ذلِ َك» .روا ُه مسلم.
ال َأ ْه ُل ال ُّلغَ ِة :ا ْلوزَ ُغ :ا ْل ِع َظ ُ ِ
َق َ
ص.
ام َأ ْب َر َ
ام م ْن َس َّ
َ

هداية أ
الحاديث:

على قتل األوزاغ وعدم تركها مع القدرة؛ لما ورد من األجر والترغيب في
 )1الحث ٰ
قتلها.

على إبراهيم  ،من أجل أن يشتد
 )2بيان علة قتل األوزاغ :أنها كانت تنفخ النار ٰ

على عداوتها ألهل التوحيد واإلخالص.
لهبها ،مما يدل ٰ
الَ « :ق َ
ول اهلل ^ َق َ
 1865/58ــ َو َع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس َ
ال َر ُج ٌل:
ألتص َّد َق َن بِ َصدَ َق ٍةَ ،ف َخ َر َج بِ َصدَ َقتِ ِهَ ،ف َو َض َع َها في َي ِد َسا ِر ٍقَ ،ف َأ ْص َب ُحوا َي َت َح َّد ُث َ
ون :ت ُُص ّد َق
َ
َع َلى َسا ِر ٍق! َف َق َ
ال :اللهم َل َك ا ْل َح ْم ُد ألت ََص َّد َق َّن بِصدَ َق ٍةَ ،ف َخ َر َج بِ َصدَ َقتِ ِهَ ،ف َو َض َع َها ِفي
ٰ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
َ
ون :ت ُُصدِّ َق ال َل ْيل َة َع َلى زَ ان َية! َف َق َ
َي ِد زَ ان َيةَ ،فأ ْص َب ُحوا َي َت َح َّد ُث َ
ال :اللهم َل َك ا ْل َح ْم ُد َع َل ٰى
ٰ
ِ
ِِ
ٍ
زَ انِي ٍة! َ
نيَ ،ف َأ ْص َب ُحوا َي َت َح َّد ُث َ
ون:
أل َ
َ
تص َّد َق َّن بِ َصدَ َقةَ ،ف َخ َر َج بِ َصدَ َقتهَ ،ف َو َض َع َها في َيد َغ ٍّ
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ت ُُصدِّ َق َع َلى َغنِي ! َف َق َ
ال :اللهم َل َك ا ْل َح ْم ُد َع َل ٰى َسا ِر ٍقَ ،و َع َل ٰى زَ انِ َي ٍةَ ،و َع َل ٰى َغنِي! َف ُأتِ َي
ٰ ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف ِق َ
يل َل ُهَ :أ َّما َصدَ َق ُت َك َع َل ٰى َسا ِر ٍقَ ،ف َل َع َّل ُه َأنْ َي ْس َتع َّ
الزان َي ُة َف َل َع َّل َها
ف َع ْن َس ِر َقتهَ ،و َأ َّما َّ
ِ ِ
ِ
َ
َ
َأنْ ت َْس َت ِع َّ
الب َخا ِر ُّي
ف َع ْن ِزن َ
َاهاَ ،وأ َّما ا ْلغَ ن ُّي َف َل َع َّل ُه أنْ َي ْع َتبِ َرَ ،ف ُي ْنف َق م َّما آتا ُه اهلل»َ .ر َوا ُه ُ
ِ
ِ ِ
بم ْع َنا ُه.
بِلفظهَ ،و ُم ْسل ٌم َ

هداية الحديث:

وسعى فيه ،ثم فاته الوصول إليه ،فإنه ُيكتب أجره وال يضره.
العبد الخير
نوى
ُ
 )1إذا ٰ
ٰ

رأى
 )2بركة التسليم والرضا بقضاء اهلل
بي ^ أنه إذا ٰ
تعالى وقدره ،وكان من هدي ال َّن ِّ
ٰ
رأى ما يكره قال:
ما يحب قال« :الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات» ،وإذا ٰ
على كل حال» .رواه ابن ماجه.
«الحمد هلل ٰ

 )3وجوب تذكير العصاة ودعوتهم للحق بكل األسباب النافعة.
ٍ
الُ :ك َّنا َم َع َر ُس ِ
 1866/59ــ َو َع ْن ُه َق َ
فع إ َل ْي ِه ِّ
َت
الذ َر ُاعَ ،و َكان ْ
ول اهلل ^ في َد ْع َوةَ ،ف ُر َ
الَ :
ون ِم َّم َذ َ
س ِم ْن َها ن َْه َسة ،و َق َ
«أنا َس ِّي ُد ال َّن ِ
ام ِةَ ،ه ْل ت َْد ُر َ
اك ؟
اس َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
ت ُْع ِج ُب ُهَ ،ف َن َه َ
الد ِ
صر ُهم ال ّن ِ
ِ ٍ ِ ٍ
هلل َ
ِ
َي ْج َم ُع ا ُ
اعي،
ين َو َ
اظ ُرَ ،و ُي ْس ِم ُع ُه ُم َّ
اآلخ ِر َ
األ َّولِ َ
ين في صعيد َواحدَ ،ف ُي ْب ُ ُ
ون َو َ
ب َما َ
اس ِم َن ا ْلغَ ِّم َوا ْل َك ْر ِ
ال َي ْح َت ِم ُل َ
ال ُي ِط ُيق َ
ون،
َوت َْدنُو ِم ْن ُه ُم َّ
سَ ،ف َي ْب ُلغُ ال َّن ُ
الش ْم ُ
ال تَرو َن إلى َما َأ ْن ُتم ِف ِ
يه إ َلى َما َب َلغَ ُك ْمَ ،أ َ
َف َي ُق ُ
ال َت ْن ُظ ُر َ
ون َم ْن َي ْش َف ُع َل ُك ْم إ َل ٰى
ول ال َّن ُ
اسَ :أ َ َ ْ
ْ
ٰ
ٰ
َر ِّب ُك ْم؟ َف ُيق ُ
ض ال َّناس لِ َب ْع ٍ
ضَ :أ ُب ُ
وك ْم َآد ُمَ ،و َي ْأتُون َُه َف َي ُقو ُل َ
ْت َأ ُبو ا ْل َب َش ِر،
ول َب ْع ُ
ونَ :يا َآد ُم َأن َ
ِ ِ
هلل بِي ِد ِهَ ،ون َف َخ ِف َ ِ
الم َ
الئِ َك َة َف َس َج ُدوا َل َكَ ،و َأ ْس َك َن َك ا ْل َج َّن َة،
يك م ْن ُروحهَ ،و َأ َم َر َ
َخ َل َق َك ا ُ َ
ال تَر ٰى َما نَح ُن ِف ِ
َ
ال :إنَّ َر ِّبي َغ ِ
َأ َ
يهَ ،و َما َب َلغْ َنا؟ َف َق َ
ض َب َغ َضب ًا
ْ
ال ت َْش َف ُع َل َنا إ َل ٰى ر ِّب َك؟ أ َ َ
َل ْم َيغْ َض ْب َق ْب َل ُه ِم ْث َل ُهَ ،و َ
الش َج َر ِةَ ،ف َع َص ْي ُتَ ،ن ْف ِسي
ال َيغْ َض ُب َب ْعدَ ُه ِم ْث َل ُهَ ،وإن َُّه ن ََهانِي َع ِن َّ
ُون نُوح ًا َف َي ُقو ُل َ
َن ْف ِسي َن ْف ِسي ،ا ْذ َه ُبوا إ َل ٰى َغ ْي ِري ،ا ْذ َه ُبوا إ َل ٰى ُنوحٍ َ .ف َي ْأت َ
ْت
ُوحَ ،أن َ
ونَ :يا ن ُ
َ
َ
اك ا ُ
ضَ ،و َق ْد َس َّم َ
هلل َع ْبد ًا َش ُكور ًاَ ،أ َ
األر ِ
ال ت ََر ٰى إ َل ٰى َما ن َْح ُن ِفيِه؟
الر ُس ِل إ َل ٰى أ ْه ِل ْ
أ َّو ُل ُّ
ول :إنَّ َر ِّبي َغ ِ
ال ت ََر ٰى إ َلى َما َب َلغْ َنا؟ َأ َ
َأ َ
ال ت َْش َف ُع َل َنا إ َلى َر ِّب َك ؟ َف َي ُق ُ
ض َب ا ْل َي ْو َم َغ َضب ًا َل ْم
ٰ
ٰ
َيغْ َض ْب َق ْب َل ُه ِم ْث َل ُهَ ،و َل ْن َيغْ َض َب َب ْعدَ ُه ِم ْث َل ُهَ ،وإن َُّه َق ْد َكان َْت لِي َد ْع َو ٌة َد َع ْو ُت بِ َها َع َل ٰى َق ْو ِمي،
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم َف َي ُقو ُل َ
يمَ .ف َي ْأت َ
ونَ :يا
ُون ْإب َراه َ
َن ْفسي َن ْفسي َن ْفسي ،ا ْذ َه ُبوا إ َل ٰى َغ ْيري ،ا ْذ َه ُبوا إ َل ٰى ْإب َراه َ
ِ
ْت َنبِي اهلل َو َخ ِلي ُل ُه ِم ْن َأ ْه ِل َ
اه َ
اش َف ْع َل َنا إ َلى َر ِّب َكَ ،أ َ
األ ْر ِ
ضْ ،
ال ت ََر ٰى إ َل ٰى َما ن َْح ُن
ْإب َر ُ
ٰ
يم ،أن َ ُّ
ِف ِ
يه؟ َف َي ُق ُ
ول َل ُه ْم :إنَّ َر ِّبي َق ْد َغ ِض َب ا ْل َي ْو َم َغ َضب ًا َل ْم َيغْ َض ْب َق ْب َل ُه ِم ْث َل ُهَ ،و َل ْن َيغْ َض َب َب ْعدَ ُه
ال َث َك َذ َب ٍ
ِم ْث َل ُهَ ،وإنِّي ُك ْن ُت َك َذ ْب ُت َث َ
اتَ ،ن ْف ِسي َن ْف ِسي َن ْف ِسي ،ا ْذ َه ُبوا إ َل ٰى َغ ْي ِري ،ا ْذ َه ُبوا
ول اهللَ ،ف َّض َل َك اهلل بِ ِر َسا َ
ْت َر ُس ُ
وس ٰىَ ،ف َي ُقو ُل َ
وس ٰىَ .ف َي ْأت َ
التِ ِه
وس ٰىَ ،أن َ
ونَ :يا ُم َ
ُون ُم َ
إ َل ٰى ُم َ
اش َف ْع َل َنا إ َلى َر ِّب َكَ ،أ َ
ال ت ََر ٰى إ َلى َما ن َْح ُن ِفيه؟ َف َي ُق ُ
َوبِ َك َ
ال ِم ِه َع َل ٰى ال َّن ِ
اسْ ،
ول :إنَّ َر ِّبي َق ْد
ٰ
ٰ
َغ ِض َب ا ْل َي ْو َم َغ َضب ًا َل ْم َيغْ َض ْب َق ْب َل ُه ِم ْث َل ُهَ ،و َل ْن َيغْ َض َب َب ْعدَ ُه ِم ْث َل ُهَ ،وإنِّي َق ْد َق َت ْل ُت َن ْفس ًا َل ْم
ُأو َمر بِ َق ْت ِل َهاَ ،ن ْف ِسي َن ْف ِسي َن ْف ِسي ،ا ْذ َهبوا إ َلى َغي ِري ،ا ْذ َهبوا إ َلى ِعيسىَ .في ْأت َ ِ
يس ٰى،
ُون ع َ
ٰ َ ٰ َ
ُ
ُ
ٰ ْ
ْ
اها إ َلى َمريم َور ِ
ِ
ِ
ْت َر ُس ُ
َف َي ُقو ُل َ
اس
يس ٰىَ ،أن َ
ول اهلل َو َكل َم ُت ُه َأ ْل َق َ ٰ ْ َ َ ُ ٌ
وح م ْن ُهَ ،و َك َّل ْم َت ال َّن َ
ونَ :يا ع َ
يه؟ َفي ُق ُ ِ
ال تَر ٰى إ َلى َما نَح ُن ِف ِ
َ
الم ْه ِدْ ،
يس ٰى :إنَّ َر ِّبي َق ْد
في َ
ْ
ول ع َ
َ
اش َف ْع َل َنا إ َل ٰى َر ّب َك ،أ َ َ
ٰ
َغ ِض َب ا ْل َي ْو َم َغ َضب ًا َل ْم َيغْ َض ْب َق ْب َل ُه ِم ْث َل ُهَ ،و َل ْن َيغْ َض َب َب ْعدَ ُه ِم ْث َل ُهَ ،و َل ْم َي ْذ ُك ْر َذنْب ًاَ ،ن ْف ِسي
َن ْف ِسي َن ْف ِسي ،ا ْذ َه ُبوا إ َل ٰى َغ ْي ِري ،ا ْذ َه ُبوا إ َل ٰى ُم َح َّم ٍد ^».
األ ْنبِي ِ
ٍ
ول اهللَ ،و َخاتَم َ
ْت َر ُس ُ
روايةَ « :ف َي ْأتُوني َف َي ُقو ُل َ
اءَ ،و َق ْد
وفي
ونَ :يا ُم َح َّمد َأن َ
ُ
َ
ال تَر ٰى إ َلى َما نَح ُن ِف ِ
َ
هلل َل َك َما َت َق َّد َم ِم ْن َذ ْنبِ َك َو َما ت ََأ َّخ َرْ ،
يه؟
َغ َف َر ا ُ
ْ
اش َف ْع َل َنا إ َل ٰى َر ِّب َك ،أ َ َ
ٰ
اجد ًا لِربيُ ،ثم ي ْف َتح اهللُ َع َلي ِم ْن َم َح ِ
شَ ،ف َأ َق ُع َس ِ
َف َأن َْط ِل ُق ،فآتِي ت َْح َت ا ْل َع ْر ِ
ام ِد ِهَ ،و ُح ْس ِن
ِّ
َّ َ ُ
َّ
ال َّث َن ِ
اء َع َل ْي ِه َش ْيئ ًا َل ْم َي ْف َت ْح ُه َع َلى َأ َح ٍد َق ْب ِليُ ،ث َّم ُي َق ُ
مح َّم ُد ار َف ْع َر ْأ َس َكَ ،س ْل ت ُْع َط ْه،
الَ :يا َ
ٰ
ولُ :أ َّمتِي َيا َر ِّبُ ،أ َّمتِي َيا َر ِّبَ ،ف ُي َق ُ
اش َف ْع ت َُش َّف ْعَ ،ف َأ ْر َف ُع َر ْأ ِسيَ ،ف َأ ُق ُ
َو ْ
الَ :يا ُم َح َّم ُدَ ،أ ْد ِخ ْل
اب َ
ِم ْن ُأ َّمتِ َك َم ْن َ
األ ْي َم ِن ِم ْن َأ ْب َو ِ
اب َع َل ْي ِه ْم ِم َن ا ْل َب ِ
اب ا ْل َج َّن ِةَ ،و ُه ْم ُش َر َك ُاء ال َّن ِ
اس
ال ِح َس َ
ِ
يما ِس َو ٰى ذلِ َك ِم َن َ
اب» ُث َّم َ
األ ْب َو ِ
اع ْي ِن ِم ْن
«وا َّل ِذي َن ْف ِسي بِ َي ِد ِه ،إنَّ َما َب ْي َن
المصر َ
قالَ :
ف َ
َ
فق ِ
عليه.
يع ا ْل َج َّن ِة َك َما َب ْي َن َم َّك َة َو َه َج َرَ ،أ ْو َك َما َب ْي َن َم َّك َة َو ُب ْص َر ٰى» .م َّت ٌ
َمصا ِر ِ

غريب الحديث:

نهس منها نهسة :أخذ بأطراف أسنانه.

المصراعان :جانبا الباب.
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هداية الحديث:

 )1الرسل عليهم الصالة والسالم هم أفضل الخلق ،وأفضل الرسل هم أولو العزم
منهم ،فهم الذين قصدهم الخلق للشفاعة ،وأفضلهم هو رسول اهلل ^.

على العباد يوم القيامة.
 )2إظهار شدة الموقف والمحشر ٰ

ولنبيها
 )3إن أمة محمد ^ خير األمم؛ فهم أول من يدخل الجنة ،وهم أكثر أهلها،
ِّ
^ تُفتح أبواب الجنة.

اهيم ^ بِ ُأ ِّم إسم ِ
ِ
اس رضي اهلل عنهما َق َ
اع َ
 1867/60ــ َو َع ِن ْاب ِن َع َّب ٍ
يل
ْ َ
الَ :جا َء ْإب َر ُ
َوبِابنِ َها إسم ِ
ض ُع ُهَ ،ح َّتى َو َض َع َها ِع ْندَ ا ْلبي ِ
يل َو ِهي تُر ِ
اع َ
ت ِع ْندَ َد ْو َح ٍة َف ْو َق زَ ْم َز َم في َأ ْع َل ٰى
ْ َ
ْ
َْ
َ ْ
ٰ
ِ
ٍِ َ
س بِ َها َم ٌاءَ ،ف َو َض َع ُه َما ُه َن َ
اكَ ،و َو َض َع ِع ْندَ ُه َما
َ
س بِ َم َّك َة َي ْو َمئذ أ َحدٌ َ ،و َل ْي َ
الم ْس ِجدَ ،و َل ْي َ
اهيم م ْن َط ِلق ًاَ ،ف َتبِع ْت ُه ُأم إسم ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
اع َ
يلَ ،ف َقا َل ْت:
ِج َراب ًا فيه ت َْم ٌرَ ،وس َقا ًء فيه َم ٌاءُ ،ث َّم َق َّف ٰى ْإب َر ُ ُ
َ ُّ ْ َ
الذي َلي ِ ِ َ ِ
ادي ِ
ِ
هذا ا ْلو ِ
يس َو َ
ال َش ْي ٌء؟ َف َقا َل ْت َل ُه
يمَ ،أ ْي َن ت َْذ َه ُب َو َت ْت ُر ُك َنا بِ َ َ
َيا ْإب َراه ُ
ْ َ
س فيه أن ٌ
ذلِ َك ِم َرار ًاَ ،و َج َع َل َ
بهذا ؟ َق َ
ال َي ْل َت ِف ُت إ َل ْي َهاَ ،قا َل ْت َل ُه :آهلل َأ َم َر َك َ
ال :ن ََع ْمَ .قا َل ْت :إذ ًا
ِ
ان ِع ْندَ الثَّنِ ّي ِة َح ْي ُث َ
َ
يم ^ َح َت ٰى َإذا َك َ
ال َي َر ْون َُه،
ال ُي َض ِّي ُع َناُ ،ث َّم َر َج َع ْتَ ،فان َْط َل َق ْإب َراه ُ
اس َتقْب َل بِوج ِه ِه ا ْلبي َتُ ،ثم َد َعا ُ ِ
الد َعو ِ
اتَ ،ف َر َف َع َيدَ ْي ِهَ ،ف َق َ
ال﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ
ْ َ َ ْ
بهؤالء َّ َ
َّ
َْ
ِ
يل تُر ِ
ُ
ض ُع
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾ ح َّت ٰى َب َلغَ ﴿ﮜ﴾َ .و َج َع َل ْت أ ُّم ْ
إس َماع َ ْ
اءَ ،ح َتى َإذا ن َِفدَ َما في الس َق ِ
يلَ ،وت َْشر ُب ِم ْن ذلِ َك الم ِ
إسم ِ
اع َ
اء َع ِط َش ْتَ ،و َع ِط َ
ش ْاب ُن َها،
َ
ْ َ
ِّ
َ
ٰ
ِ
اهي َة َأنْ َت ْن ُظر إ َلي ِهَ ،فو َجدَ ِ
َو َج َع َل ْت َت ْن ُظ ُر إ َل ْي ِه َي َت َل َّو ٰى ــ َأ ْو َق َ
ت
َ ْ َ
الَ :ي َت َل َّب ُط ــ َفان َْط َل َق ْت َك َر َ
ت ا ْلو ِ
ام ْت َع َلي ِهُ ،ثم اس َتقْب َل ِ
َّ َ
األر ِ
اد َي َت ْن ُظ ُر َه ْل ت ََر ٰى
ض َي ِل َ
يهاَ ،ف َق َ
َ
الص َفا أق َْر َب َج َب ٍل في ْ
ْ َّ ْ َ
ِ
ت ا ْلو ِ
الص َفا ح َّتى َإذا َب َلغَ ِ
اد َيَ ،ر َف َع ْت َط َر َف ِد ْر ِع َها،
َأ َحد ًا؟ َف َل ْم ت ََر َأ َحد ًاَ .ف َه َب َط ْت م َن َّ
َ
ٰ
ِ
اإلنسان المج ُه ِ
ود َح َّتى َج َ ِ
ِ
ام ْت
ُث َّم َس َع ْت َس ْع َي
الم ْر َوةََ ،ف َق َ
اوزَ ت ا ْل َواديُ ،ث َّم أتَت َ
ِ َ ْ
ٰ
َع َلي َها ،ف َن َظر ْت َه ْل تَر ٰى َأ َحد ًا ؟ َف َلم تَر َأ َحد ًاَ ،ف َف َع َل ْت ذلِك سب َع َمر ٍ
اتَ ،ق َ
ال ْاب ُن َع َّب ٍ
اس
ْ َ
َ
َ
َ ْ َّ
ْ
رضي اهلل عنهماَ :ق َ
ال ال َّنبِ ُّي ^َ « :فذلِ َك َس ْع ُي ال َّن ِ
الم ْر َو ِة
اس َب ْي َن ُه َما»َ ،ف َل َّما َأ ْش َر َف ْت َع َل ٰى َ
يد َن ْف َس َها ــ ُث َّم ت ََس َّم َع ْتَ ،ف َس ِم َع ْت َأ ْيض ًاَ ،ف َقا َل ْتَ :ق ْد
َس ِم َع ْت َص ْوت ًاَ ،ف َقا َل ْتَ :ص ْه ــ ُت ِر ُ
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إذا ِهي بِالم َل ِ
ك ِع ْندَ َمو ِ
َأ ْس َم ْع َت إنْ َ
ض ِع زَ ْم َز َمَ ،ف َب َح َث بِ َع ِقبِ ِه ــ َأ ْو
كان ِع ْندَ َك َغ َو ٌ
اثَ ،ف َ َ َ
ْ
ِ ِ
ول بِ َي ِد َها َ
َق َ
الم ُاءَ ،ف َج َع َل ْت ت َُح ِّو ُض ُه َوت َُق ُ
هك َذاَ ،و َج َع َل ْت تَغْ ُر ُف
ال بِ َج َناحه ــ َح َّت ٰى َظ َه َر َ
ِ ِ
ٍ
رواية :بِ َقدَ ِر َما تَغْ ِر ُفَ .ق َ
ال ْاب ُن َع َّب ٍ
اس
ور َب ْعدَ َما تَغْ ُر ُف ،وفي
الما َء في س َقائ َها َو ُه َو َي ُف ُ
َ
هلل ُأم إسم ِ
ال ال َّنبِي ^ِ :
يلَ ،ل ْو ت ََر َك ْت زَ ْم َز َم»َ ،أ ْو َق َ
رضي اهلل عنهماَ :ق َ
اع َ
ال:
َ
«رح َم ا ُ َّ ْ َ
ُّ
« َلو َلم تَغْ ِر ْف ِم َن الم ِ
َت زَ ْم َز ُم َع ْين ًا َم ِعين ًا» َق َ
الَ :ف َش ِر َب ْتَ ،و َأ ْر َض َع ْت َو َلدَ َها،
اءَ ،ل َكان ْ
َ
ْ ْ
الضيع َةَ ،فإنَّ هـ ُهنا بيت ًا هلل يبنِ ِ
ال ُم َو َأ ُبو ُهَ ،وإنَّ ا َ
الم َل ُكَ :
َف َق َ
يه َ
هذا ا ْلغُ َ
هلل
ال ت ََخا ُفوا َّ ْ َ
ال َل َها َ
َْ
ٰ َْ
ِ ِْ ِ
ان ا ْلبي ُت ُمرت َِفع ًا ِم َن َ
َ
َ
الس ُي ُ
األ ْر ِ
ولَ ،ف َت ْأ ُخ ُذ َع ْن َي ِمينِ ِه
الرابِ َية تَأتيه ُّ
ض َك َّ
ال ُي َض َي ُع أ ْه َل ُهَ ،و َك َ َ ْ
ْ
َت َكذلِ َك َح َّتى َمر ْت بِ ِهم ر ْف َق ٌة ِم ْن ُجر ُهمٍ َ ،أو َأ ْه ُل َبي ٍ
ت ِم ْن ُج ْر ُهمٍ
َو َع ْن ِش َمالِ ِهَ ،ف َكان ْ
ْ ُ
ْ
ٰ َّ
ْ
ْ
ين ِم ْن َط ِر ِ
يق َكدَ ا َءَ ،ف َن َز ُلوا في َأ ْس َف ِل َم َّك َةَ ،ف َر َأ ْوا َطائِر ًا َعائِف ًاَ ،ف َقا ُلوا :إنَّ هذا ّ
الطائِ َر
ُم ْقبِ ِل َ
ادي َو َما ِف ِ
َلي ُدور َعلى َم ٍ
اءَ ،ل َعه ُدنَا بهذا ا ْلو ِ
ري ًا َأ ْو َج ِر َّي ْي ِنَ ،فإذا ُه ْم
يه ٌ
ْ
َ
فأر َس ُلوا َج ّ
ماءْ ،
َ ُ ٰ
يل ِع ْندَ الم ِ
وهمَ ،ف َأقْب ُلوا َو ُأم إسم ِ
ِ
َ
اءَ ،ف َقا ُلواَ :
اع َ
ين َل َنا َأنْ
أتأذنِ َ
َ
ُّ ْ َ
َ
بالماءَ .ف َر َج ُعواَ ،فأ ْخ َب ُر ُ ْ
ولك ْن ال َح َّق َل ُكم في الم ِ
َن ْن ِز َل ِع ْندَ ِك؟ َقا َل ْت :نَعمِ ،
اءَ ،قا ُلوا :ن ََع ْمَ ،ق َ
ال ْاب ُن َع َّب ٍ
اس:
َ
ْ
َ ْ
ِ
ِ
ال ال َّنبِي ^َ « :ف َأ ْل َفى ذلِ َك ُأم إسم ِ
ُ
َق َ
اع َ
إلى
َّ َ
ْس»َ ،ف َن َز ُلواَ ،ف ْ
يلَ ،وه َي تُح ُّب األن َ
أر َس ُلوا ٰ
ٰ
ُّ
َأ ْه ِلي ِهم َف َن َز ُلوا َم َع ُهمَ ،ح َّتى إذا َكانُوا بِ َها َأ ْه َل َأبي ٍ
الع َربِ َّي َة ِم ْن ُه ْم،
اتَ ،و َش َّب ا ْلغُ ُ
الم ! َوت ََع َّل َم َ
َْ
ْ
ٰ
َت ُأم إسم ِ
ِ
اع َ
يل،
أعج َب ُه ْم ِح َ
َوأ ْن َف َس ُهم َو َ
ين َش َّبَ ،ف َل َّما أ ْد َر َك زَ َّو ُجو ُه ْام َر َأ ًة م ْن ُه ْمَ ،و َمات ْ ُّ َ
يل ي َطالع َت ِر َك َت ُهَ ،ف َلم ي ِج ْد إسم ِ
ِ
ِ
اع َ
يلَ ،ف َس َأ َل ْام َر َأت َُه
ْ َ
إسماع ُ ُ ُ
ْ َ
يم َب ْعدَ َما ت ََز َّو َج َ
َف َجا َء ْإب َراه ُ
َع ْن ُه َف َقا َل ْتَ :خر َج َيب َت ِغي َل َنا ــ وفي ِر َوا َي ٍةَ :ي ِ
يد َل َنا ــ ُث َّم َسأ َلها َع ْن َع ْي ِش ِه ْم َو َه ْي َئتِ ِه ْم،
ص ُ
َ ْ
الَ :فإذا َجا َء زَ و ُج ِ
َف َقا َل ْت :ن َْح ُن بِ َشر ،ن َْح ُن في ِ
يق َو ِش َّد ٍةَ ،و َش َك ْت إ َل ْي ِهَ ،ق َ
ض ٍ
ك ،أق َْرئي
ْ
ٍّ
المَ ،و ُقولي َل ُه يغَ ير َعتب َة بابِ ِهَ ،ف َلما َجا َء إسم ِ
اع ُ َ
آنس َش ْيئ ًاَ ،ف َق َ
الَ :ه ْل
الس َ
ُ ِّ ْ َ َ
َ
َّ
يل َكأن َُّه َ
عليه َّ
َج ُ
أخ َب ْرت ُُهَ ،ف َسأ َلني:
اءك ْم ِم ْن َأ َح ٍد؟ َقا َل ْت :ن ََع ْمَ ،جاءنَا َش ْي ٌخ َك َذا َو َك َذاَ ،ف َس َأل َنا َع ْن َكَ ،ف ْ
الَ :ف َه ْل َأو َص ِ
أخ َب ْرت ُُه أنّا في َج ْه ِد َو ِشدَ ٍةَ .ق َ
َك ْي َ
اك بِ َش ْي ٍء ؟ َقا َل ْت :ن ََع ْم،
ف َع ْي ُش َناَ ،ف ْ
ْ
َ َ
الَ :ذ َ
ولَ :غ ِّي ْر َع َت َب َة َبابِ َكَ .ق َ
الم َو َي ُق ُ
اك أبيَ ،و َق ْد َأ َم َرني َأنْ
الس َ
َأمرني أنْ أق َْرأ َع َل ْي َك َّ
ِ
بأه ِل ِ
أفا ِر َق ِ
يم ما َشا َء اهلل،
ك َف َط َّل َق َهاَ ،وت ََز َّو َج ِم ْن ُه ْم ْ
ك ،إ ْل َح ِقي ْ
أخ َر ٰىَ .ف َلبِ َث َع ْن ُه ْم ْإب َراه ُ
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َاه ْم َب ْع ُدَ ،ف َل ْم َي ِج ْد ُهَ ،فدَ َخ َل َعلى ْام َر َأتِ ِهَ ،ف َس َأ َل َع ْن ُهَ ،قا َل ْتَ :خ َر َج َي ْب َت ِغي َل َناَ ،ق َ
ال:
ُث َّم َأت ُ
ٰ
َك ْي َ
ف َأ ْن ُت ُم ؟ َوسأ َل َها َع ْن َع ْي ِش ِه ْم َو َه ْي َئتِ ِه ْمَ ،ف َقا َل ْت :ن َْح ُن بِ َخ ْي ٍر َو َس َع ٍةَ ،و َأ ْث َن ْت َع َل ٰى اهلل
ِ
الم ُاءَ ،
الَ :ما َط َع ُام ُك ْم ؟ َقا َل ْت :ال َّل ْح ُمَ ،ق َ
ت ََعالىَ ،ف َق َ
قال:
الَ :ف َما َش َرا ُب ُك ْم ؟ َقا َلتَ :
ٰ
اللهم با ِر ْك َل ُهم في ال َّلحمِ َوالم ِ
اءَ .ق َ
«و َل ْم َي ُك ْن َل ُه ْم َي ْو َمئِ ٍذ َح ٌّبَ ،و َل ْو َك َ
ان
ال ال َّنبِ ُّي ^َ :
َ
َ
ْ
ْ
َل ُهم َد َعا َل ُهم ِف ِ
الَ :ف ُه َما َ
يه» َق َ
ال َي ْخ ُلو َع َل ْي ِه َما َأ َحدٌ بِغَ ْي ِر َم َّك َة إلاَّ َل ْم ُي َو ِاف َقا ُه».
ْ
ْ
ال :أي َن إسم ِ
ٍ
صيدَ ،ف َقا َل ِ
يل ؟ َف َقا َل ِ
اع ُ
ت ْام َر َأت ُُه:
ت ْام َر َأت ُُهَ :ذ َه َب َي ُ
وفي روايةَ :ف َجا َء َف َق َ ْ ْ َ
َأ َ
ال َت ْن ِز ُلَ ،ف َت ْط َع َم َوت َْش َر َب ؟ َق َ
الَ :و َما َط َع ُام ُك ْم َو َما َش َرا ُب ُك ْم ؟ َقا َل ْتَ :ط َع ُام َنا ال َّل ْح ُم،
ال َأبو ا ْل َق ِ
ال :اللهم با ِر ْك َل ُهم في َطع ِ
ام ِه ْم َو َش َرابِ ِه ْمَ .ق َ
الم ُاءَ ،ق َ
اسمِ ^:
َ
َ
الَ :ف َق َ ُ
َو َش َرا ُب َنا َ
ْ
ِ
ِ
يم ^».
« َب َر َك ُة َد ْع َوة ْإب َراه َ
يه يثَب ْت َعتب َة ب ِ
الم َوم ِر ِ
ِ
َق َ
الَ :ف َ
ابهَ ،ف َل َّما َجا َء
َ َ
الس َ ُ
ِّ
إذا َجا َء زَ ْو ُجك ،فأقْرئي عليه َّ
إسم ِ
يلَ ،ق َ
اع ُ
الَ :ه ْل َأت ُ
اله ْي َئ ِةَ ،و َأ ْث َن ْت َع َل ْي ِه،
َاك ْم ِم ْن َأ َح ٍد ؟ َقا َل ْت :ن ََعمَ ،أتانَا َش ْي ٌخ َح َس ُن َ
ْ َ
الَ :فأو َص ِ
أخ َب ْرت ُُهَ ،فسأ َلني َك ْي َ
اك بِ َش ْي ٍء؟
ف َع ْي ُش َناَ ،ف ْ
َف َس َأ َلني َع ْن َكَ ،ف ْ
أخ َب ْرت ُُه أنَّا بِ َخ ْيرَ ،ق َ ْ
اك أبيَ ،وأن ِ
ُ
الَ :ذ َ
المَ ،و َي ْأ ُم ُر َك أنْ ُتث َِّب َت َع َتب َة َبابِ َكَ ،ق َ
ْت
الس َ
َقا َل ْت :ن ََع ْمَ ،يق َْرأ َع َل ْي َك َّ
كُ ،ثم َلبِ َث َع ْن ُهم َما َشا َء اهللُ ،ثم َجا َء بعدَ ذلِ َكَ ،وإسم ِ
ا ْل َعتب ُة َأ َمرني َأنْ ُأم ِس َك ِ
اع ُ
يل َي ْب ِري
ْ َ
ْ
َْ
َ َ
َّ
َّ
ْ
ام إ َلي ِهَ ،ف َص َنع َكما يص َنع ا ْلوالِ ُد بِا ْلو َلدِ،
ِ
ِ
ن َْب ً
َ
َ َ َ ْ ُ َ
ال َل ُه ت َْح َت َد ْو َحة َق ِر ْيب ًا م ْن زَ ْم َز َمَ ،ف َل َّما َرآ ُه َق َ ْ
ال يا إسم ِ
ِِ
اص َن ْع َما أ َم َر َك َر ُّب َك ؟ َق َ
بأم ٍرَ ،ق َ
اع ُ
ال:
الَ :ف ْ
َوا ْل َو َل ُد بِا ْل َوالدَ ،ق َ َ ْ َ
يل إنَّ اهللَ أ َم َرني ْ
الَ :و ُأ ِعي ُن َكَ ،ق َ
َوت ُِعي ُنني؟ َق َ
ني َب ْيت ًا ههناَ ،
ار إ َل ٰى َأك َم ٍة ُم ْرت َِف َع ٍة
وأش َ
الَ :فإنَّ اهللَ أ َم َرني أنْ ْأب َ
اع ُ ِ
ِ
تَ ،ف َجع َل إسم ِ
َعلى َما َحو َل َهاَ ،ف ِع ْندَ ذلِ َك ر َفع ا ْل َقو ِ
اعدَ ِم َن ا ْلبي ِ
ار ِة،
يل َي ْأتي بِالح َج َ
َ
َ ْ َ
َ
ْ
َْ
ٰ
ِ
ِ
يم َي ْبنيَ ،ح َّت ٰى إذا ْار َت َف َع ا ْلبِ َن ُاء َجا َء َ
ام َع َل ْيهَ ،و ُه َو َي ْبني،
الح َج ِر َف َو َض َع ُه َل ُه َف َق َ
بهذا َ
َو ْإب َراه ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َقب ْل ِم َّنا إن َ
إسماع ُ
يع ا ْل َع ِل ْي ُم.
َو
َّك أن َ
يل ُي َنا ِو ُل ُه الح َج َ
السم ُ
ْت َّ
ارةََ ،و ُه َما َي ُقوالنَ :ر َّب َنا ت َّ
يل َو ُأ ِّم إسم ِ
اهيم َخرج بِإسم ِ
ِ
ٍ
اع َ
اع َ
يها َم ٌاءَ ،ف َج َع َل ْت
يلَ ،م َع ُه ْم َش َّن ٌة ِف َ
ْ َ
وفي رواية :إنَّ ْإب َر َ َ َ ْ َ
ُأم إسم ِ
يل ت َْش َر ُب ِم َن َّ ِ ِ َ
اع َ
لى َصبِ ِّي َها َح َّت ٰى َق ِد َم َم َّك َةَ ،ف َو َض َع َها ت َْح َت
ُّ ْ َ
الش َّنةَ ،ف َيد ُّر ل َب ُن َها َع ٰ
أه ِل ِهَ ،فاتَّبع ْت ُه ُأم إسم ِ
ِ
ٍ
اع َ
َاد ْت ُه
لما َب َلغُ وا َكدا َء ،ن َ
إلى ْ
َ َ ُّ ْ َ
يل َح َّت ٰى َّ
َد ْو َحةُ ،ث َّم َر َج َع ْإب َراه ُ
يم ٰ
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ِ
ِِ
ِ
ال :إلى اهللَ ،قا َل ْتَ :ر ِ
يم إلى َم ْن ت ْت ُر ُك َنا ؟ َق َ
يت بِاهللَ ،ف َر َج َع ْت،
ض ُ
ٰ
م ْن َو َرائهَ :يا ْإب َراه ُ ٰ
َو َجع َل ْت ت َْشر ُب ِم َن َّ ِ
َ
الماء َقا َل ْتَ :ل ْو
لما َفنِ َي
ُ
َ
لى َصبِ ِّي َها َح َّت ٰى َّ
َ
الش َّنةَ ،و َي ُد ُّر ل َب ُن َها َع ٰ
َ ِ
الَ :ف َذ َهب ْت َف َص ِعدَ ِ
س َأ َحد ًاَ ،ق َ
الصفاَ ،ف َن َظ َر ْت َون ََظ َرت
ت َّ
َ
َذ َه ْب ُتَ ،ف َن َظ ْر ُت َلع ِّلي أح ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
روةََ ،و َف َع َل ْت
س َ
الم َ
أحد ًاَ ،ف َل َّما َب َلغَ ت ا ْل َوادي َس َع ْتَ ،وأتَت َ
س أحد ًاَ ،ف َل ْم تُح َّ
َه ْل تُح ُّ
ذلِ َك ْ
الصبِ ُّيَ ،ف َذ َه َب ْت َون ََظ َر ْتَ ،فإذا ُه َو
أش َواط ًاُ ،ث َّم َقا َل ْتَ :ل ْو َذ َه ْب ُت َف َن َظ ْر ُت َما َف َع َل َّ
َعلى َحالِ ِه َك َأن َُّه َي ْن َشغُ لِ ْلمو ِ
تَ ،ف َل ْم ت ُِق َّر َها َن ْف ُس َهاَ ،ف َقا َل ْتَ :ل ْو َذ َه ْب ُتَ ،ف َن َظ ْر ُت َل َع ِّلي
َ ْ
ٰ
ِ
ُأ ِحس َأ َحد ًاَ ،ف َذ َهب ْت َف َص ِعدَ ِ
أتم ْت
س َ
ت َّ
أحد ًا َح َّت ٰى َّ
َ
الص َفاَ ،ف َن َظ َر ْت َون ََظ َر ْتَ ،ف َل ْم تُح َّ
ُّ
تَ ،ف َقا َل ْتِ :
سبع ًاُ ،ثم َقا َل ْتَ :لو َذ َهب ُتَ ،ف َن َظر ُت َما َف َع َلَ ،فإذا ِهي بِ َصو ٍ
أغ ْث إنْ كان
ْ
َّ
ْ ْ
َ ْ
َ
ْ
ِ ِ
يل َ ،ف َق َ
َ
األر ِ
ِع ْندَ َك َخ ْي ٌرَ ،فإذا ِج ْب ِر ُ
ضَ ،فان َْبث ََق
ال بِ َع ِقبِ ِه
لى ْ
هكذاَ ،و َغ َم َز ب َعقبه َع ٰ
ده َش ْت ُأم إسم ِ
الم ُاءَ ،ف ِ
اع َ
الح ِد َ
يث بِ ُطولِ ِه.
يلَ ،ف َج َع َل ْت ت َْح ِف ُن َو َذ َك َر َ
ُّ ْ َ
َ
ِ
ِ
الروايات كلها.
بهذه
رواه البخاري
ولَ َ .
الر ُس ُ
لفى»
«الدَ ْو َح ُة»َّ :
الج ّ
يرةُ .قو ُل ُهَ « :ق َّف ٰى» ْ
«و َ
أيَ :و َّل ٰىَ .
الش َج َر ُة ا ْل َكبِ َ
ري»َّ :
«وأ ٰ
هق.
معناهَ :و َجدَ َ .ق ْو ُل ُهَ « :ي ْن َشغُ » َأ ْيَ :ي ْش ُ

غريب الحديث:
البيت :الكعبة.

الثنية :الطريق في الجبل ،وكانت عند منطقة الحجون في مكة المكرمة.
يتلبط :يتمرغ ويضرب بنفسه األرض.

غواث :كالغياث ،من اإلغاثة.

الضيعة :الهالك.
على الماء ويتردد ،وال يمضي عنه.
طائر ًا عائف ًا :يحوم ٰ

عتبة بابه :ك ّن ٰى عن المرأة بالعتبة ،ألنها تحفظ الباب وتصون ما في داخله.
يبري نب ً
ال :يصلح سهم ًا قبل أن ّ
يركب فيه نصله وريشه.
ش ّنة :سقاء من الجلد ٍ
بال.
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غمز بعقبه :ضرب.
فانبثق :انفجر.

هداية الحديث:

على
 )1مبادرة األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم لطاعة ر ِّبهم ،وتقديمهم محبته ٰ
محبة أوالدهم ،وأزواجهم ،وما ملكت أيمانهم.

على
على اهلل كفاه ،ومن ّ
فوض أمره إليه وقاه ،فقد كانت هاجر أم إسماعيل ٰ
 )2من توكل ٰ
على اهلل.
يقين أن اهلل لن يضيعها وولدها ،لكنها سعت باألسباب مع تمام التوكل ٰ
على كل حال.
 )3كراهية التضجر من حال العيش ،واستحباب شكر اهلل
تعالى ٰ
ٰ
على الطاعة.
 )4استحسان اتخاذ الزوجة الصالحة الصابرة ،فإنها خير عون ٰ

إلى بر الوالدين ،وتنفيذ أوامرهما ما لم يكن في معصية.
 )5المسارعة ٰ
 1868/61ــ َو َع ْن س ِع ِ
الَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
يد ْب ِن زَ ْي ٍد رضي اهلل عنه َق َ
ول اهلل ^ َي ُق ُ
ول:
َ
َ ِ
متفق عليه.
الم ِّن ،وماؤُ َها ِش َف ٌاء لِ ْل َع ْي ِن» ٌ
«ا ْل َك ْمأ ُة م َن َ

غريب الحديث:

الكمأة :نبات ال ورق لها وال ساق ،تُوجد في األرض من غير زرع تشبه حب

البطاطا.

على بني إسرائيل ،من غير تعب .أو ما َم َّن اهلل
المن :الطعام الذي أنزله اهلل
ّ
تعالى ٰ
ٰ

على عباده.
به ٰ

هداية الحديث:

تعالى من أنواع الشفاء في أصل ِخ ْل َق ِة المخلوقات.
 )1مشروعية التداوي بما أودعه اهلل
ٰ

 )2إن ماء الكمأة شفاء للعين ،وهو من أصلح األدوية لدائها ،،لداللة الطب النبوي المبارك
عليه.

فائدة نفيسة:

الم ِّن الغذاء والشفاء ،لكن قد َيعرض لها ما
جعل اهلل
تعالى في أصل َخلقه لنبات َ
ٰ

يسلب عنها هذه الخاصية ،فما سبب ذلك؟!
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تعالى ــ في (زاد المعاد في هدي خير العباد ^):
قال العالمة ابن القيم ــ رحمه اهلل
ٰ
«فإن قلت :فإن كان هذا شأن الكمأة ،فما بال هذا الضرر فيها؟ ومن أين أتاها

ذلك؟ فاعلم أن اهلل سبحانه أتقن كل شيء صنعه ،وأحسن كل شيء خلقه ،فهو عند
مبدأ خلقه بريء من اآلفات والعلل ،تام المنفعة لما ُه ِّيئ وخلق له ،وإنما تعرض له
اآلفات بعد ذلك بأمور ُأ َخر ...ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن جميع
الفساد في جوه ونباته وحيوانه وأحوال أهله حادث بعد خلقه ،بأسباب اقتضت

حدوثه ،ولم تزل أعمال بني آدم ،ومخالفتهم للرسل ،تحدث لهم من الفساد العام
والخاص؛ ما يجلب عليهم من اآلالم واألمراض واألسقام والطواعين والقحوط
والجدوب ،وسلب بركات األرض وثمارها ونباتها ،وسلب منافعها أو نقصانها أمور ًا

تعالى﴿ :ﯾ
بعضها بعض ًا ،فإن لم يتسع علمك لهذا ،فاكتف بقوله
متتابعة يتلو ُ
ٰ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﴾ ...وكلما أحدث الناس ظلم ًا وفجور ًا

وتعالى من اآلفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم وأهويتهم
ربهم تبارك
أحدث لهم ُّ
ٰ
وخلقهم وصورهم وأشكالهم وأخالقهم من النقص واآلفات ما
ومياههم وأبدانهم َ

هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم ،ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها
روى اإلمام أحمد بإسناده« :أنه
أكبر مما هي اليوم ،كما كانت البركة فيها أعظم ،وقد ٰ

نوى التمر مكتوب عليها :هذا
صرة فيها حنطة أمثال ٰ
وجد في خزائن بعض بني أمية ّ
على إثر حديث رواه....
كان ينبت أيام العدل» ،وهذه القصة ذكرها في مسنده ٰ

وقد جعل اهلل سبحانه أعمال البر والفاجر مقتضيات آلثارها في هذا العالم ،فجعل
منع اإلحسان والزكاة والصدقة سبب ًا لمنع الغيث من السماء والقحط والجدب ،وجعل

على الضعيف سبب ًا
ظلم المساكين والبخس في المكاييل والموازين ،وتعدِّ ي القوي ٰ
لجور الملوك والوالة ،الذين ال يرحمون إن استرحموا ،وال يعطفون إن استعطفوا،
وهم في الحقيقة أعمال الرعايا ظهرت في صور والتهم ...واهلل سبحانه بحكمته
وعدله يظهر للناس أعمالهم في قوالب وصور تناسبها ...،واهلل بالغ أمره ال مع ِّقب

راد ألمره .وباهلل التوفيق».
لحكمه وال َّ
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 371ــ باب اال�ستغفار
ال اهلل ت ََعا َلى﴿ :ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ﴾ [محمد ، ]19 :و َق َ
َق َ
ال
ٰ

َ
الى﴿ :ﭿ
ت ََعال ٰى﴿ :ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾ [النساء ، ]106 :وقال ت ََع ٰ

َ
الى﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ
ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾ [النصر ، ]3 :وقال ت ََع ٰ
إلى قوله ﴿ :ﭡ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ ٰ

َ
الى﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﭢ﴾ [آل عمران 15 :ــ  ، ]17وقال ت ََع ٰ

َ
الى ﴿:ﯫ ﯬ ﯭ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾ [النساء ، ]110 :وقال ت ََع ٰ

َ
الى:
ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾ [األنفال ،]33 :وقال ت ََع ٰ
﴿ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾ [آل عمران ، ]135 :واآليات
في الباب كثيرة َم ْع ُلومة.

هداية آ
اليات:

 )1االستغفار :طلب المغفرة من الذنوب والخطايا التي تصدر من بني آدم ،إما تقصير
في واجب  ،أو فعل لمحرم ،ودواء الذنوب االستغفار وتجديد التوبة دائم ًا.

على العبد أن يكثر من استغفار اهلل  ، وأن يسأله المغفرة والرحمة ،ألنه سبحانه
ٰ )2
غفور رحيم.

 )3من صفات المتقين أنهم يستغفرون في األسحار ،فذلك وقت اإلجابة والتضرع
واإلنابة ،ألنه وقت تنزل الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا.

 )4التوبة واالستغفار من أعظم موانع نزول العذاب.
ول اهلل ^ َق َ
المزنِ ِّي رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس َ
1869/1ــ َو َع ِن َ
ال« :إن َُّه َل ُيغَ ُ
ان
األغر ُ
َعلى َق ْلبيَ ،وإنِّي َ
أل ْس َتغْ ِف ُر ا َ
هلل في ا ْل َي ْو ِم ِما َئ َة َم َّر ٍة»َ .روا ُه ُم ْس ِلم.
ٰ
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الَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
 1870/2ــ َو َع ْن َأبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ول اهلل ^ َي ُ
قول:
َ ِ
ألس َتغْ ِف ُر ا َ
ين َم َّرةً» .رواه البخاري.
ُوب إ َل ْي ِه في ا ْل َي ْو ِم َأكْ ث ََر ِم ْن َس ْب ِع َ
هلل َو َأت ُ
«واهلل إنِّي ْ

غريب الحديث:

والتغير بسبب فتور ِّ
الذكْ ر.
على قلبي :يحدث له شيء ،من الغم
ّ
ليغان ٰ

هداية أ
الحاديث:

على العبد أن تكون له أسوة حسنة في رسول اهلل ^ في كثرة االستغفار والتوبة.
ٰ )1

 )2كان رسول اهلل ^ يديم االستغفار ،وقد ُغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر! فكيف
حال المقصرين أمثالنا؟!

الَ :ق َ
1871/3ــ َو َع ْن ُه رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
«وا َّل ِذي َن ْف ِسي بِ َي ِد ِهَ ،ل ْو
ول اهلل ^َ :
ُ
ِ َ
َ
ونَ ،ف َي ْس َتغْ ِف ُر َ
الى بِ ُك ْمَ ،و َل َجا َء بِ َق ْو ٍم ُي ْذ ُنب َ
الىَ ،ف َيغْ ِف ُر
ون اهلل ت ََع ٰ
ل ْم ت ُْذن ُبوا ل َذ َه َب اهلل ت ََع ٰ
َل ُه ْم» .رواه مسلم.

هداية الحديث:

ّ
 )1كل بني آدم ّ
التوابون.
خطاء ،وخير
الخطائين ّ

باب االستغفار،
 )2بيان فضل اهلل
لمـا فتح لهم َ
تعالى ٰ
ٰ
على عباده بالعفو والمغفرةّ ،
لِ َما َع ِلم من ضعفهم بالذنوب.
 )3الفقه الصحيح للحديث :أنه خبر تبشير بالمغفرة وإزالة الذنوب ،وليس خبر تقرير

على فعل المعاصي والعيوب.
ٰ
ِ
ِ
 1872/4ــ َو َع ِن ْاب ِن ُع َم َر رضي اهلل عنهما َق َ
الُ :ك َّنا ن َُع ُّد ل َر ُسول اهلل ^ في
اب ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
لي إن َ
الم ْج ِل ِ
يم».
َّك َأن َ
س ا ْل َواحد ما َئ َة َم َّرةَ :
َ
«ر ِّب اغْ ف ْر ليَ ،وت ْ
الرح ُ
ْت ال َت َّو ُ َّ
ُب َع َّ
رواه أبو داود ،والترمذي وقال :حديث صحيح.

هداية الحديث:

بي ^ لر ِّبه وخضوعه له ،ولزومه التوبة واالستغفار.
 )1بيان تواضع ال َّن ِّ

على حفظ هدي رسول اهلل ^ ،حيث كانوا
 )2حرص الصحابة رضي اهلل عنهم ٰ
يراقبون أقواله ،وأفعاله ،وأحواله ،التعبدية.

باب اال�ستغفار
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الَ :ق َ
اس رضي اهلل عنهما َق َ
ال َر ُس ُ
 1873/5ــ َو َع ِن ْاب ِن َع َّب ٍ
«م ْن َل ِز َم
ول اهلل ^َ :
ِ
هلل َل ُه ِم ْن ُك ِّل ِ
ار َج َع َل ا ُ
ض ٍ
يق َم ْخ َرج ًاَ ،و ِم ْن ُك ِّل َه ٍّم َف َرج ًاَ ،و َرزَ َق ُه ِم ْن َح ْي ُث ال
االستغْ َف َ
ْ
َي ْح َت ِس ُب» .رواه أبو داود().

هداية الحديث:

على االستغفار ُف ِّرج همهُ ،
وكفي رزقه.
 )1من داوم ٰ

 )2االستغفار سبب لجلب الخيرات ،ودفع المضرات ﴿ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁﰂ ﭑ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﴾.
1874/6ــ َو َع ِن اب ِن َمسع ٍ
«م ْن َق َ
الَ :ق َ
ود رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ال:
ول اهلل^َ :
ْ ُ
ْ
َأ ْس َتغْ ِف ُر ا َ
ُوب إ َل ْي ِهُ ،غ ِف َر ْت ُذنُو ُب ُهَ ،وإنْ َك َ
ان َق ْد َف َّر
وم َو َأت ُ
قي َ
هلل ا َّلذي ال إل َه إلاَّ ُه َو َ
الح َّي ا ْل ُّ
والح ِ
ِ
الزح ِ
اك ُمَ ،و َ
قالَ :ح ِد ٌ
لى َش ْر ِط
ف» .رواه أبو داود والترمذي َ
يث َص ٌ
م َن َّ ْ
حيح َع ٰ
البخا ِر ّي ومسلم.
ُ

هداية الحديث:

على االستغفار ،فإنه يك ّفر الكبائر.
 )1فضل المداومة ٰ

 )2إذا خرج الدعاء من قلب صادق مقبل على اهلل تعالى ،فإن فضله وأجره ي ِ
ذهب
ُ
ٰ
ٰ
على القول التام.
الذنوب الكبار ،ألن األجر التام مرتب ٰ
 1875/7ــ َو َع ْن َش َّد ِ
اد ْب ِن َأ ْوس رضي اهلل عنه َع ِن ال َّنبِ ِّي ^ َق َ
االستِغْ َفا ِر
الَ :
«س ِّي ُد ْ
َ َ
َ
َأنْ َي ُق َ
لى َع ْه ِد َك
ْت َر ّبي ،ال إل َه إلاَّ َأن َ
ول ا ْل َع ْب ُد :اللهم َأن َ
ْت َخ َل ْق َتني َوأنا َع ْب ُدك ،وأنا َع ٰ
ِ
اس َت َط ْع ُتَ ،أ ُع ُ
وء
نــع َمتِ َك َع َل َّيَ ،و َأ ُب ُ
وذ بِ َك ِم ْن َش ِّر َما َص َن ْع ُتُ ،
أبوء َل َك بِ ْ
َو َو ْعد َك ما ْ
ْتَ .و َم ْن َقا َلها ِم َن ال َّن َها ِر م ِ
ُوب إ َ
َ
بذنْبيَ ،فاغْ ِف ْر لِيَ ،فإن َُّه ال َيغْ ِف ُر ِّ
ات
بهاَ ،ف َم َ
ال أن َ
الذن َ
وقن ًا َ
ُ
ِم ْن يو ِم ِه َقب َل َأن يم ِسيَ ،فهو ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل َج َّن ِةَ ،و َم ْن َقا َلها ِم َن ال َّلي ِلَ ،و ُهو م ِ
وق ٌن بها،
َ ُ
ْ َ
ُْ
َْ
ْ
ْ
الج َّن ِة» .رواه البخاري.
َف َم َ
ات َق ْب َل َأنْ ُي ْصبِ َح َف ُه َو ِم ْن َأ ْه ِل َ
ممدود ٍةَ ،و َمع َنا ُهِ :
وء» ٍ
َ
أق ُّر َو َأ ْع َت ِر ُف.
وهمز ٍة
وم ٍة ُث َّم َواو
َ
َ
بباء َم ْض ُم َ
«أ ُب ُ
ْ

() الحديث إسناده ضعيف.
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غريب الحديث:

سيد االستغفار :أشرف االستغفار وأفضله.
موقن ًا :مخلص ًا من قلبه مصدق ًا.

هداية الحديث:

تعالى ،ففيه :االعتراف بأنه الخالق المستحق
 )1هذا الدعاء جامع لمعاني تعظيم اهلل
ٰ
شر
على عباده ،واالستعاذة من ّ
وحده للعبودية ،واإلقرار بالعهد الذي أخذه ٰ
ِ
بتقصيره ،وطالع نعمة ر ِّبه ،وطلب المغفرة ،وجد اهلل غفور ًا
النفس ،فمن اعترف
رحيم ًا.

إلى اهلل وحده ال
بي ^ ال ِّن َعم ٰ
 )2كمال أدب العبد مع ربه سبحانه؛ حيث أضاف ال َّن ُّ
إلى اهلل بين مشاهدة
شريك لهّ ،
وأقر بالذنب ون ََسبه لنفسه ،فالمؤمن الصادق يسير ٰ
نعمة اهلل عليه وتتاليها ،ومطالعة عيب النفس وتقصيرها.

ان رضي اهلل عنه َق َ
ان َر ُس ُ
الَ :ك َ
 1876/8ــ َو َع ْن َث ْو َب َ
من
ول اهلل ^ إذا ان َْص َر َف ْ
ْت الس ُ ِ
ِِ
َ
اس َتغ َف َر اهلل َثالث ًاَ ،و َق َ
اركْ َت َي َ
اذا
الس ُ
الم ،ت ََب َ
َصالته ْ
المَ ،وم ْن َك َّ
ال« :اللهم أن َ َّ
ِ
ِ
قيل لِ
الج ِ
ار؟ َق َ
الَ :ي ُق ُ
الل واإلكْ َرامِ» َ
وه َو َأ َح ُد ُر َواتِ ِهَ :ك ْي َ
ول:
ألوزاع ِّي ــ ُ
َ
االستغْ َف ُ
ف ْ
هللَ ،أ ْس َتغْ ِف ُر ا َ
َأ ْس َتغْ ِف ُر ا َ
هلل .رواه مسلم.

هداية الحديث:

ُ )1يستحب للعبد أن يستغفر بعد الصالة المفروضة ثالث مرات ،ألن الطاعة ال
تعالى مما حصل فيها من التقصير.
تخلو من نقص وخلل ،فيستغفر اهلل
ٰ
 )2السالم واألمن والطمأنينة نعمة يهبها اهلل لمن استجاب لشرعه  ،وآمن برسوله
وانقاد ألمره.

تنبيـه:

شاع في بعض المساجد صيغة لالستغفار بعد الصالة ،وهي قولهم« :أستغفر اهلل

العظيم الذي ال إله إال هو الحي القيوم وأتوب إليه» وهذه صفة استغفار صحيحة من

على
حيث
المعنى ،لكن هدي ال َّن ِّ
بي ^ في االستغفار عقب الصالة المفروضة ليس ٰ
ٰ

باب اال�ستغفار
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لما ُسئل :كيف االستغفار؟ قال« :أستغفر اهلل»
هذه الصيغة ،بل كما قال األوزاعي ّ
الس َّنة النبوية.
ثالث ًا ،وراوي الحديث أعلم بفقه روايته من غيرهَ ،ف ْل
ْ
على لزوم ُّ
نحرص ٰ

ففيها الكفاية والغنية ،والبركة والرحمة.
ول اهلل ^ ُي ْكثِ ُر أنْ َي ُق َ
ان َر ُس ُ
 1877/9ــ َو َع ْن َعائِ َش َة رضي اهلل عنها َقا َل ْتَ :ك َ
ول
َق َ ِ ِ
«س ْب َح َ
متفق عليه.
ُوب إ َل ْي ِه» ٌ
ان اهلل َوبِ َح ْم ِد ِهَ ،أ ْس َتغْ ِف ُر اهلل َو َأت ُ
بل َم ْوتهُ :

هداية الحديث:

تعالى قبيل الموت.
على اهلل
 )1بيان صفة استغفار الرسول ^
ّ
ٰ
وتضرعه وإقباله ٰ

تعالى ،فهو سبحانه ُمق ِّلب القلوب كيف يشاء.
على العبد أن ال يأمن مكر اهلل
ٰ
ٰ )2

حتى الممات.
 )3الترغيب في الوصية الجامعة :مالزمة التسبيح واالستغفار
ٰ
﴿ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾.
يقولَ « :ق َ
الَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
أنس رضي اهلل عنه َق َ
ول اهلل ^ ُ
 1878/10ــ َو َع ْن ٍ
ال اهللُ
َ
الىَ :يا ْاب َن َآد َم ،إن َ
لى َما َك َ
ان ِم ْن َك َوال ُأ َبالِي،
َّك ما َد َع ْوتَني َو َر َج ْوتَني َغ َف ْر ُت ل َك َع ٰ
ت ََع ٰ
ِ
َيا ْاب َن َآد َم َل ْو َب َلغَ ْت ُذنُو ُب َك َع َن َ
اس َتغْ َف َرتَنيَ ،غ َف ْر ُت َل َك َوال ُأباليَ ،يا ْاب َن
السماءُ ،ث َّم ْ
ان َ
اب َ
َآد َم إن َ
أتي َتني ُبق َر ِ
األ ْر ِ
ض َخ َطا َياُ ،ث َّم َل ِقي َتني ال ت ُْش ِر ُك بي َش ْيئ ًا ،ألت َْي ُت َك بِ ُق َرابِ َها
َّك َل ْو ْ
َمغْ ِف َرةً» .رواه الترمذي و َق َ
الَ :ح ِد ٌ
حس ٌن.
يث َ
ِ
ِ
ابَ ،و ِق َ
«ع َ
أي
َ
يلُ :ه َو َما َع َّن َل َك ِم ْنهاْ ،
الس َح ُ
الس َماء» بِف ْتحِ َ
الع ْي ِن :قيلُ :ه َو َّ
نان َّ
ِ
األر ِ
وه َو ما ي َقا ِر ُب
القافَ ،و ُر ِو َي بِ َك ْس ِر َها،
ض» بِ َض َم
َّ
والض ُّم َأ ْش َه ُرُ ،
َظ َه َر .و« ُق َر ُ
اب ْ
َ
مألها.

هداية الحديث:

تعالى شرط في مغفرة الذنوب ،فإن اهلل ال يغفر أن يشرك به ،ويغفر ما
 )1توحيد اهلل
ٰ
دون ذلك لمن يشاء.

 )2إذا تاب العبد توبة نصوح ًا غفر اهلل ذنوبه كلها ،ولو كانت ملء األرض.
 )3إن حسنة التوحيد تمحو سيئة الذنوب ،بالغ ًة ما بلغت.
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ال« :يا َمع َشر ال ِّنس ِ
 1879/11ــ َو َع ِن ْاب ِن ُع َم َر رضي اهلل عنهما َأنَّ ال َّنبِي ^ َق َ
اء
ْ َ َ
َّ
َ ِ ِ
تك َّن َأكْ ثَر َأ ْه ِل ال َّنا ِر» َقا َل ِ
االستِغْ َفا ِرَ ،فإنِّي َر َأ ْي ُ
ت ْام َر َأةٌ ِم ْن ُه َّنَ :ما
ت ََص َّدق َْنَ ،وأكْ ث ْر َن م َن ْ
َ
وتك ُفر َن الع ِشيرَ .ما ر َأي ُت ِم ْن ن ِ
الِ ْ :
َاق َص ِ
ل َنا َأكْ ث ََر َأ ْه ِل ال َّنا ِر؟ َق َ
ات َعق ٍ
ْل
َ ْ
َ َ
«تكث ْر َن ال َّل ْع َنْ ْ ،
اد ُة ْام َ
ين؟ َ
ين َأغْ َل َب لِ ِذي ُل ٍّب ِم ُ
الد ِ
َو ِد ٍ
ان ا ْل َعق ِ
قالَ :
ْص ُ
رأ ْتي ِن
ْل َو ّ
«ش َه َ
نك َّن» قا َل ْت :ما ُنق َ
بِ َش َه َ ِ
ُص ِّلي» .رواه مسلم.
ام ال ت َ
األي َ
ادة َر ُج ٍِلَ ،وت َْم ُك ُث َّ

غريب الحديث:

تكفرن العشير :تجحدن حق الزوج.

لذي لب :لصاحب عقل.

هداية الحديث:

ِ
على الصدقة ،وأعمال البر ،واإلكثار من االستغفار ،وسائر
النساء
حض
)1
ُّ
ٰ
الطاعات.
 )2تحريم اللعن وجحد حق الزوج وإنكاره ،ألن ذلك من كبائر الذنوب.

إياهن.
وع ُظ رسول اهلل ^ النساء ،وتعليمه
 )3اهتمام اإلسالم بالمرأة؛ ومن ذلك ْ
ّ

فه ّن يستعملن عواطفهن أكثر من عقولهن ،فهذا
 )4النساء شديدات التأثر العاطفيُ ،
ِّ
الموضح.
بي ^ بالمثال
معنى نقصان
َّ
ٰ
عقولهن ،وقد ّبينه ال َّن ُّ

عد الله للم�ؤمنين في الجن َّة
باب بَيان َما �أ ّ
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عد اهلل للم�ؤمنين في الج َّنة
 372ــ باب َبيان َما أ� ّ
َ
الى﴿:ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
َقال اهلل ت ََع ٰ

ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﴾ [الحجر 45 :ــ .]48
َو َق َ
ال ت ََعا َل ٰى﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ﴾ [الزخرف 68 :ــ .]73
َ
الى﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
َو َقال ت ََع ٰ
ﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾ [الدخان 51 :ــ.]57
َ
الى﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
َو َقال ت ََع ٰ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [المطففين 22 :ــ .]28واآليات في
ِ ِ
وم ٌة.
يرةٌ َم ْع ُل َ
الباب َكث َ

هداية آ
اليات:

تعالى ألوليائه المتقين ،بما جعل فيها
أعدها اهلل
)1
البشرى بالجنة؛ وهي الدار التي ّ
ٰ
ٰ
من أنواع النعيم.

 )2عظيم فضل اهلل على أهل الجنة ،والعبد ال يحيط علم ًا بحقيقة ما أعد اهلل لهم من
النعيم ،والذي يوجد في نعيم الدنيا إنما هو األسماء فحسب.

 )3بيان ثواب األبرار الذين فعلوا الخيرات وتركوا المحرمات ،فهم في نعيم شامل؛
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نعيم في القلب ،ونعيم في البدن.

الَ :
 1880/1ــ َو َع ْن َجابِ ٍر رضي اهلل عنه َق َ
قال َر ُس ُ
الج َّن ِة
ول اهلل^َ « :ي ْأ ُك ُل َأ ْه ُل َ
ونِ ،
ونَ ،وال َي ُبو ُل َ
ونَ ،وال َي ْم َت ِخ ُط َ
ونَ ،وال َي َتغَ َّو ُط َ
يهاَ ،و َي ْش َر ُب َ
ولك ْن َط َع ُام ُه ْم ذلِ َك
ِف َ
المس ِ
شاء َكر ْشحِ ِ
يح َو ْ
يرَ ،ك َما ُي ْل َه ُم َ
له ُم َ
س» .رواه مسلم.
كُ ،ي َ
ون ال َّت ْسبِ َ
ون ال َّن َف َ
التكبِ َ
ُج ٌ َ
ْ

غريب الحديث:

بالتجشؤ ،وهو تنفس المعدة.
جشاء :يخرج منهم
ّ
كرشح المسك :يرشح من أجسامهم رشح ًا طيب الرائحة ،كالمسك.

هداية الحديث:

 )1نعيم الجنة دائم ال ينقطع  ،وأهلها يتلذذون بذكر اهلل وتسبيحه دون مشقة.
 )2طعام أهل الجنة وشرابهم ٍ
خال من اآلفات والعيوب الحاصلة في طعام أهل الدنيا.

تعالى.
 )3نعيم أهل الجنة جمع بين النعيم الجسدي بامللذات ،والنعيم الروحي بذكر اهلل
ٰ
ال ا ُ
ول اهلل ^َ « :ق َ
الَ :ق َ
 1881/2ــ َو َع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
هلل
ت ََعا َلىَ :أ ْعدَ ْد ُت لِ ِعب ِ
ال َع ْي ٌن َر َأ ْتَ ،وال ُأ ُذ ٌن َس ِم َع ْتَ ،و َ
ين َما َ
ال َخ َط َر َع َل ٰى
الصالِ ِح َ
اد َي َّ
َ
ٰ
َق ْل ِ
ب َب َش ٍرَ ،واق َْرؤُ وا إنْ ِش ْئ ُت ْم﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
متفق َع َل ْي ِه.
ﮬ﴾ [السجدةٌ .]17 :

هداية الحديث:

على شيء من نعيمها،
 )1بيان فضل نعيم الجنة ،واهلل
تعالى برحمته أطلع عباده ٰ
ٰ
لتعظم رغبتهم ،ويشتد شوقهم﴿ .ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾.

 )2جزاء أهل الجنة من جنس عملهم؛ فكما أخفوا عباداتهم في الدنيا باإلخالص
أخفى اهلل لهم النعيم في اآلخرة.
ٰ

ول اهلل^َ :
الَ :
 1882/3ــ َو َع ْن ُه َق َ
قال َر ُس ُ
«أ َّو ُل زُ ْم َر ٍة َي ْد ُخ ُل َ
ور ِة
لى ُص َ
ون ا ْل َج َّن َة َع ٰ
ب ُدر ٍّ ٍي في السم ِ
إضاءةًَ ،
ال َي ُبو ُل َ
اء َ
ون
ا ْل َق َم ِر َل ْي َل َة ا ْل َب ْد ِرُ ،ث َّم ا َّل ِذ َ
ين َي ُلون َُه ْم َع َل ٰى َأ َشدِّ َك ْو َك ٍ ِّ
َّ َ
الذ َه ُبَ ،و َر ْش ُح ُهم ِ
ونَ ،و َ
ونَ ،و َ
َو َ
ونَ ،أ ْم َش ُ
اط ُه ُم َّ
ال َي ْم َت ِخ ُط َ
ال َي ْت ُف ُل َ
ال َي َتغَ َّو ُط َ
الم ْس ُك،
ُ
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اج ُهم ا ْل ُحور ا ْل ِعي ُنَ ،ع َلى َخ ْل ِق ر ُج ٍل َو ِ
َو َم ِ
الط ِ َ
ود ِّ
اح ٍد،
جام ُر ُه ُم
األلو ُة ــ ُع ُ
َ
َّ
يب ــ أ ْز َو ُ ُ
ُ ْ
ٰ
ون ِذراع ًا في السم ِ
ور ِة َأبِي ِه ْم َآد َمِ ،س ُّت َ
متفق َع َل ْي ِه.
اء»ٌ .
لى ُص َ
َّ َ
َع ٰ
الذ َه ُبَ ،و َر ْش ُح ُهم ِ
يها َّ
الم ْس ُكَ ،ولِ ُك ِّل
وفي ِر َوا َي ِة ل ْل ُب َخا ِر ِّي َو ُم ْس ِلم« :آنِ َي ُت ُه ْم ِف َ
ُ
وق ِهما ِم ْن َور ِ
ان ير ٰى م ُّخ س ِ
ِ ٍ ِ
اء ال َّل ْحمِ ِم َن ا ْل ُح ْس ِنَ ،
اختِ َ
ال َف َب ْي ُنه ْم
ال ْ
َ
َواحد م ْن ُه ْم زَ ْو َج َت ِ ُ َ ُ ُ
ضُ ،ق ُلوب ُهم َق ْل ٌب َو ِ
َوال ت ََب ُ
احدٌ ُ ،ي َس ِّب ُح َ
اغ َ
شي ًا».
ُ ْ
ون اهلل ُب ْك َر ًة َو َع ّ
الخ ِ
ِ ٍ
اء َوإس َك ِ
ان ال َّ
بع ُض ُه ْم بِ َف ْتحِ َ
المَِ ،و َب ْع ُض ُه ْم
َق ْو ُل ُهَ :
«ع َل ٰى َخ ْل ِق َر ُج ٍل َواحد» روا ُه ْ
ْ
ِ
بِ َض ِّم ِهماَ ،و ِك َ
يح.
ال ُه َما َصح ٌ

غريب الحديث:

كوكب دري في السماء :النجم الشديد اإلضاءة.

ال يتفلون :ال يبصقون.

مجامرهم :المباخر التي يوضع فيها البخور للتطيب.

هداية الحديث:

 )1قلوب أهل الجنة طاهرة من األخالق الذميمة ،فال اختالف بينهم ،وال تباغض،
وال حسد ،وال شحناء ،فهي دار الطيب؛ اليدخلها إال من طابت قلوبهم بالعقائد
السليمة ،وأعمالهم بالعبادات الصحيحة ،وأخالقهم بالفضائل الزكية.

 )2أهل الجنة متساوون في َ
على صورة أبيهم آدم وطوله ^ ،وهم
الخ ْلق ،فكلهم ٰ
لهمون الذكر والتسبيح بكرة وعشي ًا.
منشغلون بنعيمها ُي َ

الم ِغير ِة ْب ِن ُش ْعب َة رضي اهلل عنه َع ْن َر ُس ِ
ول اهلل ^ َق َ
«س َأ َل
الَ :
 1883/4ــ َو َع ِن ُ َ
وسى ^ َر َّب ُهَ :ما َأ ْدنَى َأ ْه ِل ا ْل َج َّن ِة َم ْن ِز َل ًة ؟ َق َ
يء َب ْعدَ َما ُأ ْد ِخ َل َأ ْه ُل
الُ :ه َو َر ُج ٌل َي ِج ُ
ٰ
ُم َ ٰ
ال َل ُه :ا ْد ُخ ِل ا ْل َج َّن َةَ ،ف َي ُق ُ
الج َّن ِة ا ْل َج َّن َةَ ،ف ُي َق ُ
ولَ :أ ْي َر ِّبَ ،ك ْي َ
اس َم َنا ِز َل ُه ْم،
َ
ف َو َق ْد ن ََز َل ال َّن ُ
ك ِم ْن ُم ُل ِ
ون َل َك ِم ْث ُل ُم ْل ِ
ك َم ِل ٍ
ال َل ُهَ :أت َْر َضى َأنْ ُ
َو َأ َخ ُذوا َأ َخذاتِ ِه ْم ؟ َف ُي َق ُ
يك َ
الدن َْيا؟
وك ُّ
ٰ
ول في ا ْل َخ ِ
ولَ :ر ِ
ولَ :ل َك ذلِ َك َو ِم ْث ُل ُه َو ِم ْث ُل ُه َو ِم ْث ُل ُه َو ِم ْث ُل ُهَ ،ف َي ُق ُ
يت َر ِّبَ ،ف َي ُق ُ
َف َي ُق ُ
ام َس ِة:
ض ُ
َر ِ
يت َر ِّبَ ،ف َي ُق ُ
ولَ :
هذا َل َك َو َع ْش َر ُة َأ ْمثَالِ ِهَ ،و َل َك َما ْ
اش َت َه ْت َن ْف ُس َكَ ،و َل َّذ ْت َع ْي ُن َك
ض ُ
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ولَ :ر ِ
اله ْم َم ْن ِز َل ًة ؟ َق َ
يت َر ِّبَ ،ق َ
َف َي ُق ُ
ين َأ َر ْد ُتَ ،غ َر ْس ْت
ض ُ
الَ :ر ِّبَ ،ف َأ ْع ُ
الُ :أولئِ َك ا َّل ِذ َ
َك َر َام َت ُه ْم بِ َي ِديَ ،و َخ َت ْم ُت َع َل ْي َهاَ ،ف َل ْم ت ََر َع ْي ٌنَ ،و َل ْم ت َْس َم ْع ُأ ُذ ٌنَ ،و َل ْم َي ْخ ُط ْر َع َل ٰى َق ْل ِ
ب

َب َش ٍر» روا ُه ُم ْسلم.

 1884/5ــ َو َع ِن اب ِن َمسع ٍ
قالَ :ق َ
ود رضي اهلل عنه َ
ال َر ُس ُ
ألع َل ُم
ول اهلل^« :إنِّي ْ
ْ ُ
ْ
آخر َأ ْه ِل ال َّنا ِر ُخروج ًا ِم ْن َهاَ ،و ِ
ِ
آخ َر َأ ْه ِل ا ْل َج َّن ِة ُد ُخو ً
ال ا ْل َج َّن َة؛ َر ُج ٌل َي ْخ ُر ُج ِم َن ال َّنا ِر
َ
يهاَ ،ف ُي َخي ُل إ َلي ِه َأن ََّها َم َ
َح ْبو ًاَ ،ف ُيق ُ
أل ٰىَ ،ف َي ْر ِج ُع،
ول اهلل َ ل ُه :ا ْذ َه ْب َفا ْد ُخ ِل ا ْل َج َّن َةَ ،ف َي ْأتِ َ
َّ ْ
ول ا ُ
ألىَ ،ف َي ُق ُ
َف َي ُق ُ
يهاَ ،ف ُي َخ َّي ُل
ولَ :يا َر ِّب َو َج ْدت َُها َم ٰ
الج َّن َةَ ،ف َي ْأتِ َ
هلل َ ل ُه :ا ْذ َه ْب َفا ْد ُخ ِل َ
ولَ :يا َر ِّبَ ،و َج ْدت َُها َم َ
إ َلي ِه َأن ََّها َم َ
أل ٰىَ ،ف َي ُقول ا ُ
أل ٰىَ ،ف َي ْر ِج ُعَ ،ف َي ُق ُ
هلل َ ل ُه :ا ْذ َه ْب
ْ
ِ
الدنْيا َو َعشر َة َأ ْمثَالِ َها» َأ ْو «إنَّ َل َك ِم ْث َل َع ْشر ِة َأ ْمث ِ
الدن َْيا،
َال ُّ
َفا ْد ُخ ِل ا ْل َج َّن َةَ ،فإنَّ َل َك م ْث َل ُّ َ
َ
الَ :ف َل َق ْد َر َأ ْي ُت َر ُس َ
الم ِل ُك»؟ َق َ
َف َي ُق ُ
ول اهلل ^
ولَ :أت َْس َخ ُر بِيَ ،أ ْو ت َْض َح ُك بِي َو َأن َ
ْت َ
َض ِح َك َح َّتى َبدَ ْت ن ََو ِ
ان ُيق ُ
اج ُذهَ ،ف َك َ
ول« :ذلِ َك َأ ْدن َٰى َأ ْه ِل ا ْل َج َّن ِة َم ْن ِز َل ًة»ُ .م َّت َف ٌق َع َل ْي ِه.
ٰ

غريب الحديث:
حبو ًا :زحف ًا.

نواجذه :أنيابه.

هداية أ
الحاديث:

فأدنى منازل أهل
مألى ال تنفد،
وتعالى ،فخزائنه
 )1بيان عظيم كرم اهلل سبحانه
ٰ
ٰ
ٰ
الجنة له عشرة أضعاف ُملك الدنيا ونعيمها ،وهذا فيه ترغيب ُ
لخ ّطاب الجنة
على غالء مهرها وبذله ،وهو اإليمان والعمل الصالح .فأين الراغبون؟!
بالصبر ٰ

 )2منازل أهل الجنة متفاوتة الدرجات بحسب إيمانهم ،وأعمالهم في الدنيا.
وسى رضي اهلل عنه َأنَّ ال َّنبِي ^ َق َ
ال« :إنَّ لِ ْل ُم ْؤ ِم ِن في
َّ
 1885/6ــ َو َع ْن أبي ُم َ ٰ
احدَ ٍة م َجو َف ٍةُ ،طو ُل َها في السم ِ
ا ْل َج َّن ِة َل َخيم ًة ِم ْن ُل ْؤ ُل َؤ ٍة َو ِ
ون ِمي ً
اء ِس ُّت َ
يها
ال .لِ ْل ُم ْؤ ِم ِن ِف َ
َّ َ
َْ
ُ َّ
ِ
ال َير ٰى َبع ُض ُهم َبعض ًا» .م َّت َفق َع َلي ِهِ .
«الم ُ
ونَ ،ي ُط ُ
َأ ْه ُل َ
يل»ِ :س َّتة
وف َع َل ْي ِه ُم ُ
ْ ْ
ْ
الم ْؤم ُنَ ،ف َ َ
ْ
ِ
آالف ِذ َراع.
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هداية الحديث:

ُ )1
يعظم نعيم الجنة ويكبر ليزداد المؤمنون سرور ًا بنعيم مقيم.

 )2ما ورد من النعيم جزء مما أعده اهلل َ
لك أيها العبد المؤمن! فما أعددت أنت له؟!

وفي هذا فليتنافس المتنافسون.
1886/7ــ َو َع ْن أبي س ِع ٍ
يد ا ْل ُخ ْد ِر ِّي رضي اهلل عنه َع ِن ال َّنبِ ِّي ^ َق َ
ال« :إنَّ في ا ْل َج َّن ِة
َ
اك ُب ا ْل َجو َاد الم َضمر الس ِريع ِما َئ َة س َن ٍة ما يق َْطع َها» .م َت َفق ِ
َل َش َجر ًة ي ِسير الر ِ
عليه.
ُ
َ ُ
ُ َّ َ َّ َ
َ
َ
َ َ ُ َّ
يح ْي ِن» َأ ْيض ًا ِم ْن ِر َوا َي ِة َأبِي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َ
قالَ « :ي ِس ُير
رو َيا ُه في
«الص ِح َ
َو َ
َّ
الر ِ
اك ُب في ِظ ِّل َها ِما َئ َة َس َن ٍة َما َيق َْط ُع َها».
َّ

غريب الحديث:

َّ
تحمى
حتى
وتقوى،
حتى تسمن
ٰ
َّ
ٰ
وتغط ٰى بالجالل ٰ
المضمر :هو أن يعلف الفرس ٰ
على الجري.
فتعرق ،فإذا جف عرقها وخف لحمها  ،قويت ٰ

هداية الحديث:

ِ
وامتداد ظاللهاُّ ،
على عباده المتقين.
ظم أشجار الجنة،
ُ
 )1ع ُ
على نعمة اهلل وفضله ٰ
يدل ٰ

 )2بيان سعة الجنة وهي سلعة اهلل ألهل اإليمان ،فما أجلها من نعمة؟!
ال« :إنَّ َأ ْه َل ا ْل َج َّن ِة َلي َترا َءو َن َأ ْه َل ا ْلغُ ر ِ
بي ^ َق َ
ف ِم ْن
َ َ ْ
َ
 1887/8ــ َو َع ْن ُه َع ِن ال َّن ِّ
الدر َي ا ْلغَ ابِر في ُ ِ
ِ
المغْ ِر ِ
اض ِل
ب لِ َت َف ُ
َف ْوق ِه ْمَ ،ك َما َت َت َرا َء ْو َن ا ْل َك ْو َك َب ُ ِّ
الم ْش ِر ِق َأ ِو َ
األ ُف ِق م َن َ
َ
األ ْنبِي ِ
لك َم َنا ِز ُل َ
اء َ
ال َي ْب ُلغُ َها َغ ْي ُر ُه ْم ؟ َق َ
َما َب ْي َن ُه ْم» َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
ول اهلل ،تِ َ
الَ « :ب َل ٰى َوا َّل ِذي
َ
َن ْف ِسي بِ َي ِد ِه ِر َج ٌ
فق َع َل ْي ِه.
ين» .م َّت ٌ
الم ْر َس ِل َ
ال َآم ُنوا بِاهلل َو َص َّد ُقوا ُ

غريب الحديث:

يتراءون :ينظرون ويشاهدون.
الغابر :الذاهب في األفق.

هداية الحديث:

ِ
تفاوت منازل أهل الجنة ،بحسب درجات أعمالهم ،وسابقة فضل ربهم،
إظهار
)1
ُ
المشمرون؟!
ِّ
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فطوبى
صدق المرسلين وآمن بهم ،يبلغه اهلل منازلهم بفضله وجوده.
َ )2م ْن َّ
ٰ
للمصدِّ قين بالوحي!.
ول اهلل ^ َق َ
 1888/9ــ َو َع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس َ
اب َق ْو ٍ
س في
الَ « :ل َق ُ
فق َع ِ
ليه.
ا ْل َج َّن ِة َخ ْي ٌر ِم َّما ت َْط ُل ُع َع َل ْي ِه َّ
رب» .م َّت ٌ
س َأ ْو تَغْ ُ
الش ْم ُ

غريب الحديث:

قاب قوس :القاب هو المقدار ،أي :بمقدار قوس.

هداية الحديث:

 )1تعظيم نعيم الجنة وما فيها ،وتحقير الدنيا وما فيها ،فنعيم الجنة وفير دائم ،ومتاع
الدنيا حقير زائل.

بي ^ بنعيم الجنة ليعظم الشوق إليها ،ويتنافس المؤمنون فيها!
 )2إنما رغب ال َّن ُّ
ول اهلل ^ َق َ
نس رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس َ
 1889/1ــ َو َع ْن َأ ٍ
ال« :إنَّ في ا ْل َج َّن ِة ُسوق ًا
الَ ،ف َتحثُو في و ُج ِ
ٍ
الش َم ِ
وه ِه ْم َوثِ َيابِ ِه ْمَ ،ف َي ْز َد ُاد َ
يح ِّ
ون ُح ْسن ًا
ُ
َي ْأتُون ََها ُك َّل ُج ُم َعةَ ،ف َت ُه ُّب ِر ُ
ْ
وهمَ :واهللِ
َ
ِ
ون إ َلى َأ ْه ِلي ِه ْمَ ،و َق ْد ْاز َد ُادوا ُح ْسن ًا َو َج َما ً
ً
الَ ،ف َي ُق ُ
ول َل ُه ْم أ ْه ُل ُ ْ
َو َج َماالَ ،ف َي ْرج ُع َ ٰ
ونَ :و َأ ْن ُت ْم َواهللَِ ،ل َق ِد ْاز َد ْدت ُْم َب ْعدَ نَا ُح ْسن ًا َو َج َما ً
َل َق ِد ْاز َد ْدت ُْم ُح ْسن ًا َو َج َما ً
الَ ،ف َي ُقو ُل َ
ال».
روا ُه م ِ
سل ٌم.
ُ

غريب الحديث:

وخصها بالذكر ألن العرب كان يرجون
ريح الشمال :هي التي تهب من دبر القبلة،
ّ

السحابة الشامية التي تأتي بالخير والمطر.

هداية الحديث:

 )1أهل الجنة في زيادة حسن ،وجمال دائم متجدد.

إلى نعيم تلك الدار.
على العبد أن يرغب في العمل الصالح ،فهو زاد يتوصل به ٰ
ٰ )2
ول اهلل ^ َق َ
1890/11ــ َو َع ْن َس ْه ِل ْب ِن َس ْع ٍد رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس َ
ال« :إنَّ َأ ْه َل
ِ
ِ
متفق َع َل ْي ِه.
الس َماء»ٌ .
اءو َن ا ْلغُ َر َف في ا ْل َج َّنة َك َما ت َت َر ْ
ا ْل َج َّنة َل َي َت َر ْ
اءو َن ا ْل َك ْو َك َب في َّ
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هداية الحديث:

 )1ترغيب أهل اإليمان بالرتب العالية في الجنة ،وهي منازل من َسمت هممهم.

 )2إظهار تفاوت منازل أهل الجنة بحسب أعمالهم ،ومزيد فضل اهلل عليهم.
ف ِف ِ
 1891/12ــ َو َع ْن ُه رضي اهلل عنه َق َ
الَ :ش ِه ْد ُت من ال َّنبِ ِّي ^ َم ْج ِلس ًا َو َص َ
يه
آخ ِر َح ِديثِ ِهِ :
ال في ِ
ال ُأذ ٌن َس ِم َع ْتَ ،و َ
ال َع ْي ٌن َر َأ ْتَ ،و َ
يها َما َ
ا ْل َج َّن َة َح َتى ا ْن َت َهىُ ،ث َّم َق َ
ال
«ف َ
ٰ
ٰ
ِ
ِ
َ
َ
َخ َط َر َع َل ٰى َق ْل ِ
الى﴿ :ﮠ
ب َب َش ٍر» ُث َّم َق َرأ﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾ إل ٰى َق ْوله ت ََع ٰ

البخاري.
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﴾ [السجدة 16 :ــ َ .]17ر َوا ُه
ُّ

هداية الحديث:

على الطاعات ،بذكر ما أعد اهلل لهم من أنواع الكرامات ،فإن
 )1حث المؤمنين ٰ
النفوس إذا ُرغّ بت في الخير أقبلت.

 )2القرآن والسنة قرينان ،يوضح أحدهما اآلخر ،ويزيده بيان ًا وظهور ًا.
 1892/13ــ َو َع ْن َأبِي س ِع ٍ
ول اهلل ^ َق َ
يد َو َأبِي ُه َرير َة رضي اهلل عنهما َأنَّ َر ُس َ
ال:
َ
«إذا َد َخ َل َأ ْه ُل ا ْل َج َّن ِة ا ْل َج َّن َة ي َن ِ
ادي ُم َن ٍ
اد :إِنَّ َل ُك ْم َأنْ ت َْح َي ْوا َف َ
َ
ال ت َُموتُوا َأ َبد ًا ،إِنَّ َل ُك ْم َأنْ
ُ
ت ِ
ال ت َْه َر ُموا َأ َبد ًاَ ،وإِنَّ َل ُك ْم َأنْ َت ْن َع ُموا َف َ
،وإِنَّ َل ُكم َأنْ ت َِش ُّبوا َف َ
ال
َص ُّحوا َفال ت َْس َق ُموا َأ َبد ًا َ
ت َْب َأ ُسوا َأ َبد ًا» .روا ُه ُم ْس ِلم.

هداية الحديث:

 )1أهل الجنة في نعيم متجدد ،ال يغيره مرض وال هرم وال موت وال مصيبة.

على الكدر والتنغيص.
على مصائب الدنيا ،ألنها ُطبعت ٰ
على العبد أن يصبر ٰ
ٰ )2
ول اهلل ^ َق َ
 1893/14ــ َو َع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس َ
ال« :إِنَّ َأ ْدن َٰى َمق َْع ِد
َأ َح ِد ُك ْم ِم َن ا ْل َج َّن ِة َأنْ َي ُق َ
ول َل ُهَ :ه ْل ت ََم َّن ْي َت؟ َف َي ُق ُ
تمنَ ،ف َي َت َم َّنى َو َي َت َم َّنىَ ،ف َي ُق ُ
ول:
ول َل ُهَّ :
ٰ
ٰ
ن ََع ْمَ ،ف َي ُق ُ
ول َل ُهَ :فإنَّ َل َك َما ت ََم َّن ْي َت َو ِم ْث َل ُه َم َع ُه»َ .روا ُه ُم ْس ِل ٌم.

هداية الحديث:

أعطى جميع أهل الجنة أمانيهم.
وتعالى ال تنفد ،ولو
 )1خزائن اهلل سبحانه
ٰ
ٰ
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 )2الموفَّق من عباد اهلل من آثر الباقي على الفاني ،وعمل في دنياه ُ
ألخراه.
ٰ

 1894/15ــ َو َع ْن َأبِي س ِع ٍ
ول اهلل ^ َق َ
يد ا ْل ُخ ْد ِر ِّي رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس َ
ال:
َ
هلل َ ي ُق ُ
أله ِل ا ْل َج َّن ِةَ :يا َأ ْه َل ا ْل َج َّن ِةَ ،ف َي ُقو ُل َ
ونَ :ل َّب ْي َك َر َّب َنا َو َس ْعدَ ْي َكَ ،وا ْل َخ ْي ُر
«إِنَّ ا َ
ول ْ
ونَ :و َما َل َنا َ
في َيدَ ْي َكَ ،ف َي ُق ُ
ضي ُت ْم ؟ َف ُيقو ُل َ
ال ن َْر َض ٰىَ ،يا َر َّب َناَ ،و َق ْد َأ ْع َط ْي َت َنا َما
ولَ :ه ْل َر ْ
ولَ :أ َ
ال ُأ ْع ِط ُ
لم ت ُْع ِط َأ َحد ًا ِم ْن َخ ْل ِق َك! َف َي ُق ُ
ْض َل ِم ْن ذلِ َكَ ،ف ُيقو ُل َ
يك ْم َأف َ
ونَ :و َأي َش ْي ٍء
ْضل ِم ْن ذلِ َك؟ َف ُيق ُ
َأف ُ
تفق
ولُ :أ ِح ُّل َع َل ْي ُك ْم ِر ْض َوانيَ ،فال َأ ْس َخ ُط َع َل ْي ُك ْم َب ْعدَ ُه َأ َبد ًا»ُ .م ٌ
َع َل ْي ِه.

هداية الحديث:

 )1إن القرب من اهلل ،واألنس به ،ونيل مرضاته ،هو أعظم مطالب المؤمنين في دار
النعيم.

 )2من أعظم النعيم ألهل الجنة بعد نزولهم فيها هو رضوان اهلل عليهم ،فال يسخط
رب العالمين فهو الموفَّق السعيد.
عليهم أبد ًا ،ومن رضي عنه ُّ

الُ :ك َّنا ِع ْندَ َر ُس ِ
 1895/16ــ َو َع ْن َج ِري ِر ْب ِن َع ْب ِد اهلل رضي اهلل عنه َق َ
ول اهلل ^،
هذا ا ْل َق َمر ،لاَ
َف َن َظ َر إ َلى ا ْل َق َم ِر َل ْي َل َة ا ْل َب ْد ِرَ ،و َق َ
ال« :إِن َُّك ْم َس َت َر ْو َن َر َّب ُك ْم ِع َيان ًا َك َما ت ََر ْو َن َ
ٰ
ُض ُام َ
ت َ
ون في ُر ْؤ َيتِ ِه»ُ .م َّت َف ٌق ع َل ْي ِه.
ول اهلل ^ َق َ
 1896/17ــ َو َع ْن ُص َه ْيب رضي اهلل عنه َأنَّ َر ُس َ
الَ :
«إذا َد َخ َل َأ ْه ُل
يد ُكم ؟ َفي ُقو ُل َ َ
َ
ول ا ُ
ا ْل َج َّن ِة ا ْل َج َّن َة َي ُق ُ
يد َ
ض
ار َك َوت ََعا َل ٰىُ :ت ِر ُ
لم ت َُب ِّي ْ
هلل ت ََب َ
َ
ون :أ ْ
ون َش ْيئ ًا أ ِز ُ ْ
َ
لم ت ُْد ِخ ْل َنا ا ْل َج َّن َة َو ُت َن ِّج َنا ِم َن ال َّنا ِر؟ َف َي ْك ِش ُ
ابَ ،ف َما ُأ ْع ُطوا َش ْيئ ًا
ُو ُج َ
ف ا ْل ِح َج َ
وه َنا؟ أ ْ
َأ َح َّب إ َل ْي ِه ْم ِم َن ال َّن َظ ِر إ َل ٰى َر ِّب ِه ْم» .روا ُه ُم ْس ِل ٌم.

غريب الحديث:

ال تضامون :ال يلحقكم ضيم  ،وهو المشقة والتعب في رؤيته.
عيان ًا :معاينة بنظر العين.
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فيكشف الحجاب :هو حجاب النور فال يراه أحد في الدنيا ،أما في الجنة ُفيكشف

تعالى ،وخبر رسوله ^.
ليراه المؤمنون المصدِّ قون بخبر اهلل
ٰ

هداية أ
الحاديث:

البشرى ألهل اإليمان بأنهم سيرون ربهم في الجنة ،وهو أعظم النعيم ،وأحبه
)1
ٰ
إليهم.

تعالى ،وسنة رسوله
ربهم بأبصارهم في الجنة ،ثابتة بكتاب اهلل
 )2رؤية المؤمنين َّ
ٰ
^ ،وإجماع السابقين األولين .وأما الكفار فعن رؤية ربهم محجوبون؛ لقوله

تعالى ﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾.
ٰ

 )3أحب شيء ُيعطاه المؤمنون في الجنة :رؤية ر ِّبهم العظيم الجليل ،فهي أعظم
منة ومنحة في دار الكرامة والجزاء ،كما كانت العبودية أعظم نعمة عليهم في دار

البالء.

خاتمة الفوائـد:

تعالى ــ:
قال اإلمام أبو جعفر الطحاوي ــ رحمه اهلل
ٰ

«والرؤية حق ألهل الجنة ،بغير إحاطة وال كيفية ،كما نطق به كتاب ربنا ﴿ﭙ

تعالى وعلمه ،وكل ما
على ما أراده اهلل
ٰ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾ وتفسيره ٰ
جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول ^ فهو كما قال ،ومعناه ما أراد.
ال ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ،وال متوهمين بأهوائنا ،فإنه ما سلم في دينه إال من

إلى عالمه.
سلم هلل  ،ولرسوله ^ّ ،
ورد علم ما اشتبه عليه ٰ

وال تثبت قدم اإلسالم إال على ظهر التسليم واالستسالم ،فمن رام علم ما حظر عنه

رامه عن خالص التوحيد ،وصافي المعرفة،
علمه ،ولم يقنع بالتسليم فهمه ،حجبه َم ُ
وصحيح اإليمان ،فيتذبذب بين الكفر واإليمان ،والتصديق والتكذيب ،واإلقرار
واإلنكار ،موسوس ًا تائه ًا ،شاك ًا زائغ ًا ،ال مؤمن ًا مصدق ًا ،وال جاحد ًا مكذب ًا».
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خاتمة كتاب (روح ورياحين)
تعالى َ
وغ َفر له ولوالديه
ختم المصنف الشيخ العلاَّ مة النووي ــ رحمه اهلل
ٰ
وللمسلمين ــ كتابه الجليل (رياض الصالحين من أحاديث سيد المرسلين ^) بباب:
(بيان ما أعد اهلل للمؤمنين في الجنة) تفاؤ ً
ال بالفأل الحسن الطيب؛ أن يدخلنا اهلل

تعالى وإياه وجميع المؤمنين جنته ،ويرزقنا حسن الختام ،بامتثال العمل بآيات
ٰ
وأحاديث هذا الكتاب ،لما تضمنته من الهدي النبوي المبارك .فهذا هو السبيل
الوحيد لنيل هذه ِ
العدَ ة والكرامة.
إلى أن الهداية هي أعظم ِم َّن ٍة
ومن لطائف إنهاء الكتاب باآليات الكريمات :إشارة ٰ

ومنحة ،فمن صدق في هدايته ــ بدوام اإلخالص هلل رب العالمين ،ولزوم االهتداء
واالقتداء بمنهج سيد المرسلين ،وسبيل السابقين األولين ــ في دار البالء ،نال المنحة

في دار النعيم ،وفاز بعظيم الجزاء.

تعالى ــ في خاتمة الكتاب:
فقال المصنف ــ رحمه اهلل
ٰ
َق َ
ال اهلل ت ََعا َل ٰى ﴿ :ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾ
ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [يونس 9 :ــ . ]10

أنجز الكتاب بحمد اهلل وعونه وحسن توفيقه.
ا ْل َح ْم ُد هلل ا َّل ِذي َهدَ انَا لهذا َو َما ُك َّنا لِ َن ْه َت ِد َي َل ْو َ
ال َأنْ َهدَ انَا اهلل.
ِ
اللهم َص ِّل َع َلى ُم َحم ٍد َو َع َلى ِ
يم َو َع َل ٰى آل
مح َّم ٍدَ ،ك َما َص َّل ْي َ
آل َ
َّ
ت َع َل ٰى ْإب َراه َ
ٰ
ٰ
ِ
ِ
ٍ
اهيم َو َع َلى ِ
اهيمَ ،و َبا ِر ْك َع َلى ُم َحم ٍد َو َع َلى ِ
آل
اركْ َ
آل ُم َح َّمدَ ،ك َما َب َ
َّ
ت َع َل ٰى ْإب َر َ
ْإب َر َ
ٰ
ٰ
ٰ
ِ
يم ،إن َ
َّك َح ِميدٌ َم ِجيدٌ .
ْإب َراه َ
ِ
ال ُم َؤ ّل ُف ُه يحيى ال َّن َوا ِو ُّي ــ َغ َف َر ا ُ
َق َ
ابع َع َش َر َر َم َض َ
ان
هلل َل ُه ــَ « :ف َرغْ ُت م ْن ُه َي ْو َم اال ْث َن ْي ِن َر َ
ٰ
ين َو ِس ِّت َمائ ٍَة».
َس َن َة َس ْب ِع َ
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قال شارحوه ــ غفر اهلل لهم ولوالديهم وللمؤمنين ــ « :فرغنا من مراجعة كتابنا:

(روح ورياحين شرح رياض الصالحين) ــ في طبعته الثالثة ــ أوائل شهر رجب ،عام
أربعة وثالثين وأربعمائة وألف للهجرة النبوية»

والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات

وعلى آله وصحبه أجمعين.
على نبينا محمد
ٰ
وصلى اهلل وسلم ٰ
ٰ

الفهار�س الملحقــة
الحاديث آ
ــ فهر�س أ
والثـار
ــ فهر�س أ
الحاديث المكررة
ــ فهر�س المو�ضوعات

١١٣٣
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אא 
أﺣﺴﻨﻬﺎ ُ
ً
ﻣﺴﻠﲈ ١٦٧٧ ...................
ﺗﺮد
اﻟﻔﺄل ,وﻻ ﱡ
ــ آ أ ــ
آﻳﺒﻮن ,ﺗﺎﺋﺒﻮن ,ﻋﺎﺑﺪون  ٩٨٧ ...........................أﺣﻔﻮا اﻟﺸﻮارب ١٢٠٥ ...............................
أﺧﺬ ﻋﻠﻴﻨﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻴﻌﺔ ١٦٦١ .................
آﻳﺔ اﳌﻨﺎﻓﻖ ﺛﻼث ١٩٩ ..................................
أﺧﺮﺟﺖ ﻟﻨﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻛﺴﺎء ٤٩٩ .........................
أأﻋﻠﻤﺘﻪ? أﻋﻠﻤﻪ ٣٨٥ ..................................
ﻋﺒﺪ ً
ذﻧﺒﺎ٤٢١ ....................................
اﳊﻖ  ٥٠٢ .......................................أذﻧﺐ ٌ
أﺑﺎ ﻫﺮ ْ
أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة? وﻣﺎ ﺷﺄﻧﻚ? ٧١٠ ...........................أرأﻳﺘﻜﻢ ﻟﻴﻠﺘﻜﻢ ﻫﺬه? ﻓﺈن ١٧٤٧ ......................
أﺗﺄذن ﱄ أن أﻋﻄﻲ ﻫﺆﻻء?  ٧٦١ ,٥٦٩ .................أرأﻳﺘﻢ ﻟﻮ أن ً
ﳖﺮا١٠٤٢ ................................
ُ
َ
أﺗﺎﻧﺎ اﻟﻨﺒﻲ ﻓﺄﺧﺮﺟﻨﺎ ﻟﻪ  ٧٧٥ .............................أراﲏ ﰲ اﳌﻨﺎم أﺗﺴﻮك ﺑﺴﻮاك ,ﻓﺠﺎءﲏ رﺟﻼن ٣٥٣ ......

ً
ً
ﺧﺎﻟﺼﺎ١٥٨٤ ,١٥٤٣ ,٦٩٠
ﻣﻨﺎﻓﻘﺎ
أﺗﺪرون ﻣﺎ أﺧﺒﺎرﻫﺎ? ﻓﺈن أﺧﺒﺎرﻫﺎ أن  ٤٠٨ ..............أرﺑﻊ ﻣﻦ ﻛﻦ ﻓﻴﻪ ﻛﺎن
أﺗﺪرون ﻣﺎ اﻟﻐﻴﺒﺔ? ذﻛﺮك أﺧﺎك ﺑﲈ ﻳﻜﺮه  ١٥٢٣ ..........أرﺑﻌﻮن ﺧﺼﻠﺔ أﻋﻼﻫﺎ ﻣﻨﻴﺤﺔ اﻟﻌﻨﺰ ٥٥١ ,١٣٨ .........

أﺗﺪرون ﻣﻦ اﳌﻔﻠﺲ? ٢١٨ ..............................أرﺳﻠﻚ أﺑﻮ ﻃﻠﺤﺔ? ٥٢١ ..............................
أﺗﺮﺿﻮن أن ﺗﻜﻮﻧﻮا رﺑﻊ أﻫﻞ اﳉﻨﺔ? ٤٣١ ...............
أرى رؤﻳﺎﻛﻢ ﻗﺪ ﺗﻮاﻃﺄت ١١٩٠ .......................
ٰ
أﺗﺮون ﻫﺬه اﳌﺮأة ﻃﺎرﺣﺔ وﻟﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﻨﺎر?  ٤١٨ ...........أﺳﺒﻎ اﻟﻮﺿﻮء ,وﺧﻠﻞ ﺑﲔ اﻷﺻﺎﺑﻊ ١٢٤٣ .............
أﺗﺮﻳﺪون أن ُﺗﻘﻮﻟﻮا ﻛﲈ ﻗﺎل  ١٦٨ ........................أﺳﺘﻮدع اﷲ دﻳﻨﻚ ,وأﻣﺎﻧﺘﻚ ٧١٥ ......................
أﺗﺸﻔﻊ ﰲ ﱟ
ُ
ﺣﺪ ﻣﻦ ﺣﺪود اﷲ ﺗﻌﺎﱃ?!  ١٧٧٠ ,٦٥١ ......أﺳﺘﻮدع اﷲ دﻳﻨﻜﻢ ,وأﻣﺎﻧﺘﻜﻢ ٧١٦ .....................
أﺗﻘﺎﻫﻢ ,ﻓﻴﻮﺳﻒ ﻧﺒﻲ اﷲ  ٦٩............................أﴎﻋﻮا ﺑﺎﳉﻨﺎزة ٩٤١ ..................................

أﺗﻘﻌﺪ ﻗﻌﺪة اﳌﻐﻀﻮب ﻋﻠﻴﻬﻢ?  ٤٨٢....................أﺳﻠﻢ ,اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي أﻧﻘﺬه٩٠٠ .......................
أﲤﻮا اﻟﺼﻒ
اﳌﻘﺪم  ١٠٩٣ ..............................أﺳﻠﻢ ,ﻋﻤﻞ ً
ﻗﻠﻴﻼ وأﺟﺮ ١٣١٠ ........................
َ

أﺗﻰ ﻋﲇ رﺳﻮل اﷲ وأﻧﺎ أﻟﻌﺐ  ٦٨٨ .....................أﺻﺪق ﻛﻠﻤﺔ ﻗﺎﳍﺎ ﺷﺎﻋﺮ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﺒﻴﺪ ٤٩٠ ................
ٰ
ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻌﺒﺪ ﻣﻦ ﻋﺒﺎده ُ
آﺗﺎه اﷲ ﻣﺎﻻً  ١٣٧٢ ..........أﺻﻤﺖ أﻣﺲ? ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ أن ١٧٦٣ ......................
أﰐ اﷲ ٰ
ﻗﺪم ٤٥٧ ...................
أﰐ ﺑﺮﺟﻞ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ ﻫﺬا  ١٥٧٢ ..........................أﻇﻨﻜﻢ ﺳﻤﻌﺘﻢ أن أﺑﺎ ﻋﺒﻴﺪة َ
إﱃ اﻣﺮئ ١١٢ ................................
أﺗﻴﺖ اﻟﻨﺒﻲ وﻫﻮ ﻳﺼﲇ  ٤٥٠ ............................أﻋﺬر اﷲ ٰ
أﺗﻴﺖ اﻟﻨﺒﻲ ﻳﻮم اﻟﻔﺘﺢ  ٨٦٤ .............................أﻋﺮﺳﺘﻢ اﻟﻠﻴﻠﺔ? ٤٤ ....................................

أوﻋﻚ ﻛﲈ ُ ُ
ُ
أﺟﻞ إﲏ
ﻳﻮﻋﻚ رﺟﻼن ﻣﻨﻜﻢ  ٩١٤ ,٣٨ .....أﻋﻄﻮﲏ رداﺋﻲ ,ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ﱄ ﻋﺪد ﻫﺬه ٥٥٥ ..............
ﻋﲆ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ رواﺣﺔ ١٦٦٢ ...................
أﺣﺐ اﻟﺒﻼد ٰ
إﱃ اﷲ ﻣﺴﺎﺟﺪﻫﺎ ,وأﺑﻐﺾ اﻟﺒﻼد  ١٨٤١ ...أﻏﻤﻲ ٰ

أﺣﺐ اﻟﺼﻼة إﱄ ١١٧٧ ...............................
ﻳﺮى اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻣﺎ ﱂ ﺗﺮﻳﺎ ١٥٤٥ ......
أﻓﺮى
اﻟﻔﺮى أن ٰ
ٰ
ٰ
أﺣﺴﻦ إﻟﻴﻬﺎ  ٩١٣ ,٢٢ .................................أﻓﻀﻞ اﳉﻬﺎد ﻛﻠﻤﺔ ﻋﺪل١٩٤ ..........................

١١٣٤
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أﻓﻀﻞ اﻟﺬﻛﺮ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ  ١٤٣٧ .......................أﻻ أرﻗﻴﻚ ﺑﺮﻗﻴﺔ رﺳﻮل اﷲ ^٩٠٣ ....................

أﻓﻀﻞ اﻟﺼﺪﻗﺎت ﻇﻞ ﻓﺴﻄﺎط ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ,وﻣﻨﻴﺤﺔ ١٣٠٧أﻻ أﻋﻠﻤﻚ أﻋﻈﻢ ﺳﻮرة ﰲ اﻟﻘﺮآن١٠٠٩ ...............
أﻓﻀﻞ اﻟﺼﻴﺎم ﺑﻌﺪ رﻣﻀﺎن ﺷﻬﺮ اﷲ  ١٢٤٦ ,١١٦٧ ....أﻻ أﻋﻠﻤﻜﻢ ً
ﺷﻴﺌﺎ ﺗﺪرﻛﻮن ﺑﻪ ﻣﻦ ١٤١٨ ,٥٧٣ .........
أﻓﻀﻞ دﻳﻨﺎر ﻳﻨﻔﻘﻪ اﻟﺮﺟﻞ  ٢٩٠..............................أﻻ أﻧﺒﺌﻜﻢ ﺑﺄﻛﱪ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ? اﻹﴍاُك ﺑﺎﷲ ١٥٥٠ ,٣٣٦ ...

أﻓﻄﺮ ﻋﻨﺪﻛﻢ اﻟﺼﺎﺋﻤﻮن  ١٢٦٩ ,١٢٦٧ ................أﻻ أﻧﺒﺌﻜﻢ ﺑﺨﲑ أﻋﲈﻟﻜﻢ ,وأزﻛﺎﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻠﻴﻜﻜﻢ١٤٤١ ,

ُ
ً
أﻓﻼ أﺣﺐ أن أﻛﻮن ً
اﻟﻨﻤﻴﻤﺔ ,اﻟﻘﺎﻟﺔ ١٥٣٨ ........
اﻟﻌﻀﻪ? ﻫﻲ
ﻋﺒﺪا
ﺷﻜﻮرا?  ١١٦٠ ,٩٨ ..........أﻻ أﻧﺒﺌﻜﻢ ﻣﺎ َ ْ
ﻋﲆ ﻗﱪه  ٢٥٦ ................أﻻ إن اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻠﻌﻮﻧﺔ١٣٨٤ ,٤٧٨ ......................
أﻓﻼ ﻛﻨﺘﻢ آذﻧﺘﻤﻮﲏ ,دﻟﻮﲏ ٰ
ﺛﻢ رﻗﺪوا ١٧٤٨ ...............
أﻗﺮب ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ رﺑﻪ وﻫﻮ ﺳﺎﺟﺪ ١٤٩٨ ,١٤٢٨,أﻻ إن ﱠ
اﻟﻨﺎس ﻗﺪ ﺻﻠﻮا ُ ,ﱠ

أﻗﴣ? ١٦٦٣ ,٩٢٥ ..................................أﻻ ﺗﺒﺎﻳﻌﻮن رﺳﻮل اﷲ ^ ٥٢٩ ........................

ﺣﺘﻰ ﺗﺄﺗﻴﻨﺎ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﻨﺄﻣﺮ ﻟﻚ ﲠﺎ  ٥٣٦ ...............أﻻ ﺗﺴﻤﻌﻮن? أﻻ ﺗﺴﻤﻌﻮن? إن اﻟﺒﺬاذة ١٦٦٣ ,٥١٧ ...
أﻗﻢ َ ﱠ ٰ
أﻗﻴﻤﻮا اﻟﺼﻔﻮف وﺣﺎذوا ١٠٩١ ........................أﻻ ﺗﺴﻤﻌﻮن? إن اﷲ ﻻ ﻳﻌﺬب ﺑﺪﻣﻊ ٩٢٥ ..............
أﻗﻴﻤﻮا ﺻﻔﻮﻓﻜﻢ ١٠٨٨ ................................أﻻ ﺗﺼﻔﻮن ﻛﲈ ﺗﺼﻒ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻋﻨﺪ رﲠﺎ? ١٠٨٢ ........

أﻛﺎﻧﺖ اﳌﺼﺎﻓﺤﺔ ﰲ  ٨٨٥ ...............................أﻻ ﺗﺼﻠﻴﺎن? ١١٦١ ...................................

ﱡ
أﻟﻈﻮا ﺑﻴﺎذا اﳉﻼل واﻹﻛﺮام ١٤٩١ .....................
أﻛﺜﺮت ﻋﻠﻴﻜﻢ ﰲ ١١٩٩ ...............................
أﻛﺜﺮوا ذﻛﺮ ﻫﺎدم ﱠ
وﺗﻘﻮم اﻟﻠﻴﻞ? ١٥١ ...........
ﺗﺼﻮم اﻟﻨﻬﺎر
اﻟﻠﺬات  ٥٧٩ ..........................أﱂ ُأﺧﱪ ﱠأﻧﻚ
ُ
ُ
ﱡ
أﻛﻞ وﻟﺪك ﻧﺤﻠﺘﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا?  ١٧٧٣ .....................أﱂ ﺗﺮ آﻳﺎت أﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬه اﻟﻠﻴﻠﺔ ﱂ ﻳﺮ ١٠١٤ ...............

إﻳﲈﻧﺎ أﺣﺴﻨﻬﻢ ً
أﻛﻤﻞ اﳌﺆﻣﻨﲔ ً
ﺳﻤﻰ ﻟﻜﻔﺎﻛﻢ ٧٣٣ ...........................
ﺧﻠﻘﺎ ٦٢٨ ,٢٧٨ ..........أﻣﺎ إﻧﻪ ﻟﻮ ٰ

أﻻ واﺳﺘﻮﺻﻮا ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ً
اﻟﻨﺎس ٧١٢ ,٣٤٦ .....................
ﺧﲑا  ٢٧٦ ......................أﻣﺎ ﺑﻌﺪ :أﻻ أﳞﺎ ﱠ

ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ ٢٠٩ ....
ﻋﲆ ﻣﺎ ﺑﻌﺜﻨﻲ  ١٦٨٧ .........................أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ,ﻓﺈﲏ أﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻨﻜﻢ ٰ
أﻻ أﺑﻌﺜﻚ ٰ

ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﻦ اﻟﺪﺟﺎل ﻣﺎ ﱠ َ
ً
ﺣﺪث ﺑﻪ ٨١٨١ ......أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ,ﻓﻮاﷲ إﲏ ﻷﻋﻄﻲ ٥٢٦ ........................
أﻻ أﺣﺪﺛﻜﻢ
إﱃ اﷲ?  ١٤١٢ ...............أﻣﺎ ﻟﻮ ﻗﻠﺖ ﺣﲔ أﻣﺴﻴﺖ :أﻋﻮذ ﺑﻜﻠﲈت ١٤٥٢ .........
أﻻ أﺧﱪك ﺑﺄﺣﺐ اﻟﻜﻼم ٰ

ﳌﺴﺘﻚ اﻟﻨﺎر ١٦٠٤ ....
أﻻ أﺧﱪك ﺑﲈ ﻫﻮ أﻳﴪ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻦ ﻫﺬا ١٤٤٢ ............أﻣﺎ ﻟﻮ ﱂ ﺗﻔﻌﻞ ,ﻟﻠﻔﺤﺘﻚ اﻟﻨﺎر ,أو ّ
أﻻ أﺧﱪﻛﻢ ﺑﺄﻫﻞ اﳉﻨﺔ?ﻛﻞ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺘﻀﻌﻒ  ٢٥٢ .....أﻣﺎ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ,ﻓﺼﻌﻠﻮك ﻻ ﻣﺎل ﻟﻪ ١٥٣٣ .................
ﻋﴡ أﺑﺎ اﻟﻘﺎﺳﻢ ١٧٨٥ ....................
أﻻ أﺧﱪﻛﻢ ﺑﺄﻫﻞ اﻟﻨﺎر  ٦١٤ ............................أﻣﺎ ﻫﺬا ﻓﻘﺪ ٰ

ﳜﺸﻰ أﺣﺪﻛﻢ َإذا رﻓﻊ رأﺳﻪ ﻗﺒﻞ اﻹﻣﺎم أن ١٧٥١ ...
ﻋﲆ اﻟﻨﺎر  ٦٤٢ ....................أﻣﺎ
ٰ
أﻻ أﺧﱪﻛﻢ ﺑﻤﻦ ﳛﺮم ٰ

أﻻ أﺧﱪﻛﻢ ﻋﻦ ﱠ َ
ﺣﺘﻰ ﻳﺸﻬﺪوا١٢٠٩ ,١٠٧٦ ,٣٩٠
اﻟﻨﻔﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ ,أﻣﺎ أﺣﺪﻫﻢ  ١٤٤٩ ........أﻣﺮت أن أﻗﺎﺗﻞ ﱠ
اﻟﻨﺎس َ ﱠ ٰ
أﻻ أدﻟﻚ ﻋٰﲆ ﻛﻨﺰ ﻣﻦ ﻛﻨﻮز اﳉﻨﺔ? ﻓﻘﻠﺖ  ١٤٤٣ ........أﻣﺮﻧﺎ رﺳﻮل اﷲ ^ ﺑﺴﺒﻊ ٨٩٤ ,٨٤٧ ,٢٣٩ ..........

ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﻤﺤﻮ اﷲ ﺑﻪ اﳋﻄﺎﻳﺎ  ١٠٥٩ ,١٠٣٠ ,١٣١أﻣﺮﻧﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺑﻌﻴﺎدة اﳌﺮﻳﺾ ٨٩٤ ....................
أﻻ أدﻟﻜﻢ ٰ
ﻋﲆ ﻣﺎ ﳚﻤﻊ  ١٤٩٢ ..........................أﻣﺴﻚ ﻋﻠﻴﻚ ﻟﺴﺎﻧﻚ ,وﻟﻴﺴﻌﻚ ﺑﻴﺘﻚ ,واﺑﻚ ﻋﲆ ١٥٢٠
أﻻ أدﻟﻜﲈ ٰ
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١١٣٥

وأﻣﺴﻰ اﳌﻠﻚ ﷲ ,واﳊﻤﺪ ﷲ ١٤٥٥ ............ ,أﻫﻞ اﳉﻨﺔ ﺛﻼﺛﺔ :ذو ﺳﻠﻄﺎن٦٦٢ .......................
أﻣﺴﻴﻨﺎ
ٰ

أﻣﻌﻚ ﻣﺎء? ٧٨٨ .......................................أﻫﻠﻜﺘﻢ ,أو ﻗﻄﻌﺘﻢ ﻇﻬﺮ اﻟﺮﺟﻞ ١٧٨٨ .................

ّأﻣﻚ أﻣﺮﺗﻚ  ١٧٩٩ ....................................أو أﻣﻠﻚ إن ﻛﺎن اﷲ ﻧﺰع ﻣﻦ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ ٢٢٦ ..............
ﺛﻢ أﺑﺎك  ٣١٦ ..............................أو ﻓﻌﻠﺖ? أﻣﺎ إﻧﻚ ﻟﻮ أﻋﻄﻴﺘﻬﺎ أﺧﻮاﻟﻚ ﻛﺎن ٣٢٤ .......
ّأﻣﻚّ ,أﻣﻚ ُ ,ﱠ
أوﺗﺮوا َ
اﺷﱰى ﻣﻨﻪ ً
ﱠ
ﻗﺒﻞ ان ُﺗﺼﺒﺤﻮا ١١٣٥ .........................
ﺑﻌﲑا ١٣٧٤ .......................
أن اﻟﻨﺒﻲ
ٰ
ُ
أن اﻟﻨﺒﻲ ﺧﺮج ﰲ ﻏﺰوة ﺗﺒﻮك ﻳﻮم  ٩٥٦ ..................أوﺻﺎﲏ ﺣﺒﻴﺒﻲ ١٢٥٩ .................................
أن اﻣﺮأة ﺟﺎءت ﺑﱪدة ﻣﻨﺴﻮﺟﺔ  ٥٦٧ ....................أوﺻﺎﲏ ﺧﻠﻴﲇ ١٢٥٨ ,١١٣٩.........................

ْ
ﺑﺘﻘﻮى اﷲ ٧٠٢ ,٤٥٦ ,١٥٧ ................
ﺷﺤﻴﺢ  ٩٠....................أوﺻﻴﻜﻢ
ﺗﺼﺪق وأﻧﺖ ﺻﺤﻴﺢ
أن ّ
ٰ
ٌ
ْ
ﻋﲆ ﺻﻮرة اﻟﻘﻤﺮ ١٨٨٢ .......
أن ُﺗﻄﻌﻤﻬﺎ َإذا ﻃﻌﻤﺖ  ٢٧٧ ............................أول زﻣﺮة ﻳﺪﺧﻠﻮن اﳉﻨﺔ ٰ
رﺟﻼ زار ً
ﱠ
ً
اﻟﻨﺎس ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺪﻣﺎء ١٨٤٥ ....
أن
ﻳﻘﴣ ﺑﲔ ﱠ
أﺧﺎ ﻟﻪ ﰲ  ٣٦١ ............................أول ﻣﺎ ُ ٰ
ﻋﲇ ﺻﻼة١٣٩٨ .....
أن رﺟﻠﲔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺒﻲ ﺧﺮﺟﺎ١٥٠٨ .............
أوﱃ ﱠ
ٰ
اﻟﻨﺎس ﰊ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ أﻛﺜﺮﻫﻢ ﱠ
أن رﺳﻮل اﷲ ﺑﴩ ﺧﺪﳚﺔ َ ٧٠٨ .........................أوﻟﻴﺲ ﻗﺪ ﺟﻌﻞ اﷲ ﻟﻜﻢ ﻣﺎ ﺗﺼﺪﻗﻮن ١٢٠ .............
ﻋﺒﺎس ﻧﺎد أﺻﺤﺎب اﻟﱠﺴﻤﺮة ١٨٥٠ .................
ﻋﲆ رﺣﻞ  ١٢٨٣ ....................أي ﱠ
أن رﺳﻮل اﷲ ﺣﺞ ٰ
أن رﺳﻮل اﷲ ﻗﺮأ ﰲ رﻛﻌﺘﻲ  ١١٠٨ .....................أﻳﻌﺠﺰ أﺣﺪﻛﻢ أن ﻳﻜﺴﺐ ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮم أﻟﻒ ﺣﺴﻨﺔ ١٤٣١

أﺣﺐ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ?٥٤٥ ...............
أن ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف أوﰐ ﺑﻄﻌﺎم  ٤٥٤ ...............أﻳﻜﻢ ﻣﺎل وارﺛﻪ ﱡ
أﻧﺎ زﻋﻴﻢ ﺑﺒﻴﺖ ﰲ رﺑﺾ اﳉﻨﺔ ﳌﻦ ﺗﺮك اﳌﺮاء ٦٣٠ .........أﻳﻜﻢ ﳛﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﻟﻪ ﺑﺪرﻫﻢ?٤٦٤ ...............

اﻟﻨﺎس ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ  ١٨٦٦ .......................أﻳﲈ اﻣﺮأة ﻣﺎﺗﺖ وزوﺟﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ ٢٨٦ .....................
أﻧﺎ ﺳﻴﺪ ﱠ
أﻧﺎ ﻧﺎزل ﻛﻢ ﻫﻮ?  ٥٢٠ ..................................أﻳﲈ ﻋﺒﺪ أﺑﻖ ,ﻓﻘﺪ ١٧٦٨ ...............................

أﻧﺎ ﻧﺒﻲ أرﺳﻠﻨﻲ اﷲ  ٤٣٨ ................................أﻳﲈ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻬﺪ ﻟﻪ أرﺑﻌﺔ ﺑﺨﲑ ,أدﺧﻠﻪ٩٥١ ..............

ُ
اﳉﻨﺔ ﻫﻜﺬا ٢٦٢ .....................اﻷﻳﻤﻦ ﻓﺎﻷﻳﻤﻦ ٧٦٠ ..................................
أﻧﺎ
وﻛﺎﻓﻞ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﰲ ﱠ
أﻧﺖ اﻟﺬي ﺗﻘﻮل ذﻟﻚ  ١٥٠ .............................أﻳﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ? َإذا ُﺿﻴﻌﺖ١٨٣٧ .............

ﻋﲆ اﷲ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ اﳌﻌﺮوف? ٢٥٠ ..............
أﻧﺘﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﻠﺘﻢ ﻛﺬا وﻛﺬا?! ١٤٣ .......................أﻳﻦ اﳌﺘﺄﱄ ٰ
ُ
اﻟﺪﺧﺸﻢ? ﻻ ﺗﻘﻞ ذﻟﻚ ١٥٢٩ , ٤١٧ .....
أﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ  ١٧١٩ ................................أﻳﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ

اﻟﻨﺎس أﻓﺸﻮا اﻟﺴﻼم ,وأﻃﻌﻤﻮا اﻟﻄﻌﺎم١١٦٦ ..... ,
اﻟﻨﺎس ﻣﻨﺎزﳍﻢ  ٣٥٦ ..............................أﳞﺎ ﱠ
أﻧﺰﻟﻮا ﱠ
ً
اﻟﻨﺎس إن اﷲ ﻃﻴﺐ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ إﻻ ١٨٥١ ..............
أﻧﻪ ﻛﺎن
ﻋﲆ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء  ٣٣.................أﳞﺎ ﱠ
ﻋﺬاﺑﺎ ﻳﺒﻌﺜﻪ اﷲ ٰ
اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ٧٠٥ .......................
ﻣﺮ ﺑﻔﺘﻴﺎن ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ  ١٦٠١ .........................أﳞﺎ ﱠ
أﻧﻪ ﱠ
ٍ
اﻟﻨﺎس ﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﺣﲔ ٢٥١ ...........................
ﻋﲆ ﺻﺒﻴﺎن ﻓﺴﻠﻢ  ٨٦٢ ...........................أﳞﺎ ﱠ
أﻧﻪ ﱠ
ﻣﺮ ٰ
ً
ﺗﺘﻤﻨﻮا ﻟﻘﺎء اﻟﻌﺪو ,وﺳﻠﻮا ١٣٢٤ .........
اﻟﻨﺎس ,ﻻ
أﳖﺎ ﺗﻌﺪل ﺛﻠﺚ اﻟﻘﺮآن ١٠١٢ ...........................أﳞﺎ ﱠ
أﻫﺮﻗﻬﺎ ,ﻓﺄﺑﻦ اﻟﻘﺪح  ٧٦٥ ..............................أﳞﲈ أﻛﺜﺮ ً
أﺧﺬا ﻟﻠﻘﺮآن? ٣٥٢ ...........................

١١٣٦
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اﳌﺆﻣﻦ ﻓﻐﺴﻞ ١٠٢٨ ,١٢٩ ..
ﻋﲆ اﳌﻴﺖ ,ﻓﺄﺧﻠﺼﻮا ﻟﻪ اﻟﺪﻋﺎء َ ٩٣٧ ..........إذا ﺗﻮﺿﺄ اﻟﻌﺒﺪ اﳌﺴﻠﻢ ,أو
ُ
إذ ﺻﻠﻴﺘﻢ ٰ
َإذا أﺑﻖ اﻟﻌﺒﺪ ,ﱂ ﺗﻘﺒﻞ ﻟﻪ ﺻﻼة ,ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ َ ١٧٦٩ .........إذا ﺟﺎء أﺣﺪﻛﻢ اﳉﻤﻌﺔ ,ﻓﻠﻴﻐﺘﺴﻞ ١١٥١ ...............
أﺗﻰ أﺣﺪﻛﻢ ﺧﺎدﻣﻪ ﺑﻄﻌﺎﻣﻪ ,ﻓﺈن ﱂ َ ١٣٦١ ............إذا ﺟﺎء رﻣﻀﺎن ,ﻓﺘﺤﺖ أﺑﻮاب اﳉﻨﺔ ,وﻏﻠﻘﺖ ١٢٢٠ ..
َإذا ٰ
َإذا أﺗﻴﺖ ﻣﻀﺠﻌﻚ ﻓﺘﻮﺿﺄ وﺿﻮءك ﻟﻠﺼﻼةَ ١٤٦٢ ,٨١٥إذا ﺣﴬﺗﻢ اﳌﺮﻳﺾ ,أو اﳌﻴﺖ ,ﻓﻘﻮﻟﻮا ٩٢٠ .............
ﺛﻢ أﺻﺎب ١٨٥٦ ...........
َإذا أﺣﺐ اﻟﺮﺟﻞ أﺧﺎه ,ﻓﻠﻴﺨﱪه أﻧﻪ ﳛﺒﻪ َ ٣٨٣ ............إذا ﺣﻜﻢ اﳊﺎﻛﻢ ,ﻓﺎﺟﺘﻬﺪ ُ ,ﱠ
ﻧﺎدى ﺟﱪﻳﻞ َ ٣٨٧ .............إذا ﺧﺮج ﺛﻼﺛﺔ ﰲ ﺳﻔﺮ ﻓﻠﻴﺆﻣﺮوا أﺣﺪﻫﻢ٩٦٠ ...........
ﺗﻌﺎﱃ اﻟﻌﺒﺪٰ ,
َإذا أﺣﺐ اﷲ ٰ

َإذا أراد اﷲ ﺑﺎﻷﻣﲑ ً
ﺧﲑا ,ﺟﻌﻞ ﻟﻪ َ ٦٧٩ .................إذا دﺧﻞ أﺣﺪﻛﻢ اﳌﺴﺠﺪ ,ﻓﻼ ﳚﻠﺲ ١١٤٤ ............
َإذا أراد اﷲ ﺑﻌﺒﺪه ً
ﺧﲑا ﻋﺠﻞ ﻟﻪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ َ ٤٣..............إذا دﺧﻞ أﻫﻞ اﳉﻨﺔ اﳉﻨﺔ ﻳﻘﻮل اﷲ ﺗﺒﺎرك ١٨٩٦ ........
ﺗﻌﺎﱃ رﲪﺔ أﻣﺔ َ ٤٣٩ .........................إذا دﺧﻞ أﻫﻞ اﳉﻨﺔ اﳉﻨﺔ ﻳﻨﺎدي ﻣﻨﺎد ١٨٩٢ .............
َإذا أراد اﷲ ٰ
ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﺪ ٧٣٠ ..........
َإذا أﺻﺒﺢ اﺑﻦ آدم ﻓﺈن اﻷﻋﻀﺎء ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻜﻔﺮ اﻟﻠﺴﺎن َ ١٥٢١إذا دﺧﻞ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﻴﺘﻪ ,ﻓﺬﻛﺮ اﷲ ٰ
َإذا أﻃﺎل أﺣﺪﻛﻢ اﻟﻐﻴﺒﺔ ﻓﻼ ﻳﻄﺮﻗﻦ أﻫﻠﻪ ً
ﻟﻴﻼَ ٩٨٥ .......إذا دﻋﺎ أﺣﺪﻛﻢ ﻓﻠﻴﻌﺰم اﳌﺴﺄﻟﺔ ,وﻻ ﻳﻘﻮﻟﻦ ١٧٤٤ .......
إﱃ ﻓﺮاﺷﻪ ١٧٤٩ ,٢٨١ ..........
ﻋﲆ ﲤﺮ َ ١٢٣٨ ,٣٣٢ ..........إذا دﻋﺎ اﻟﺮﺟﻞ اﻣﺮأﺗﻪ ٰ
َإذا أﻓﻄﺮ أﺣﺪﻛﻢ ﻓﻠﻴﻔﻄﺮ ٰ

َإذا أﻗﺒﻞ اﻟﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻫﻬﻨﺎ وأدﺑﺮ اﻟﻨﻬﺎر ﻣﻦ ﻫﻬﻨﺎ َ ١٢٣٦ .....إذا دﻋﺎ اﻟﺮﺟﻞ زوﺟﺘﻪ ﳊﺎﺟﺘﻪ ﻓﻠﺘﺄﺗﻪ وإن ﻛﺎﻧﺖ ٢٨٤ ....
َإذا أﻗﻴﻤﺖ اﻟﺼﻼة َ ١٧٥٩ ,٧٠٤ .......................إذا دﻋﻲ أﺣﺪﻛﻢ ,ﻓﻠﻴﺠﺐ ,ﻓﺈن ﻛﺎن ٧٣٨ ...............

َإذا أﻛﻞ أﺣﺪﻛﻢ ﻓﻠﻴﺬﻛﺮ اﺳﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ َ ٧٢٩ ..............إذا دﻓﻨﺘﻤﻮﲏ ﻓﺄﻗﻴﻤﻮا ٩٤٧ ..............................
ً
َإذا أﻧﺰل اﷲ ﺑﻘﻮم
ﻳﻜﺮﻫﻬﺎ ٨٤٣ ....................
رأى أﺣﺪﻛﻢ اﻟﺮؤﻳﺎ ُ
ﻋﺬاﺑﺎ َ ١٨٣٠ ..........................إذا ٰ

رأى أﺣﺪﻛﻢ رؤﻳﺎ ﳛﺒﻬﺎ ٨٤١ ........................
ﻋﲆ أﻫﻠﻪ ﻧﻔﻘﺔ َ ٢٩٣ .....................إذا ٰ
َإذا أﻧﻔﻖ اﻟﺮﺟﻞ ٰ
إﱃ ﻓﺮاﺷﻪ ,ﻓﻠﻴﻨﻔﺾ ﻓﺮاﺷﻪ ﺑﺪاﺧﻠﺔَ ١٤٦٠إذا رأﻳﺘﻢ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻌﺘﺎد اﳌﺴﺎﺟﺪ ١٠٦٠ ..................
َإذا ٰ
أوى أﺣﺪﻛﻢ ٰ
إﱃ ﻓﺮاﺷﻜﲈَ ١٤٥٩ ............................إذا رأﻳﺘﻢ اﳌﺪاﺣﲔ ,ﻓﺎﺣﺜﻮا ١٧٩٠ ......................
َإذا أوﻳﺘﲈ ٰ
َإذا أﻳﻘﻆ اﻟﺮﺟﻞ أﻫﻠﻪ َ ١١٨٤ ............................إذا رأﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﻳﺒﻴﻊ أو ﻳﺒﺘﺎع ﰲ اﳌﺴﺠﺪ١٦٩٧ .............
ُ
َإذا اﻗﱰب
اﻟﺰﻣﺎن ﱂ ﺗﻜﺪ رؤﻳﺎ اﳌﺆﻣﻦ َ ٨٣٩ ...............إذا زﻧﺖ اﻷﻣﺔ ﻓﺘﺒﲔ زﻧﺎﻫﺎ ٢٤٢ .........................
اﻟﺘﻘﻰ اﳌﺴﻠﲈن ﺑﺴﻴﻔﻴﻬﲈ َ ٩ ...........................إذا ﺳﺎﻓﺮﺗﻢ ﰲ اﳋﺼﺐ ٩٦٢ ...........................
َإذا ٰ
َإذا اﻧﺘﻌﻞ أﺣﺪﻛﻢ ﻓﻠﻴﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻴﻤﻨﻰ َ ٧٢٤ ...................إذا ﺳﻘﻄﺖ ﻟﻘﻤﺔ أﺣﺪﻛﻢ ٧٥٣ ,٦٠٨ ...................
إﱃ اﳌﺠﻠﺲَ ٨٦٩ ......................إذا ﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ٨٦٧ ......................
اﻧﺘﻬﻰ أﺣﺪﻛﻢ ٰ
َإذا ٰ
َإذا اﻧﻘﻄﻊ ﺷﺴﻊ َﻧﻌﻞ أﺣﺪﻛﻢ ,ﻓﻼ ﻳﻤﺶ ﰲ َ ١٦٥٠ .......إذا ﺳﻤﻌﺘﻢ اﻟﻄﺎﻋﻮن ﺑﺄرض ,ﻓﻼ ﺗﺪﺧﻠﻮﻫﺎ ١٧٩٢ ......
ﱠ
َإذا ﺑﺎل أﺣﺪﻛﻢ ,ﻓﻼ
ﻳﺄﺧﺬن ذﻛﺮه ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ َ ١٦٤٨ ..........إذا ﺳﻤﻌﺘﻢ اﳌﺆذن ﻓﻘﻮﻟﻮا ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮل١٠٣٧ .......... ,
َإذا ﺑﻘﻲ ﻧﺼﻒ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎن ﻓﻼ ﺗﺼﻮﻣﻮا َ ١٢٢٦ ...........إذا ﺳﻤﻌﺘﻢ اﻟﻨﺪاء ,ﻓﻘﻮﻟﻮا ﻛﲈ ﻳﻘﻮل اﳌﺆذن١٠٣٨ ........
َإذا ﺗﺜﺎءب أﺣﺪﻛﻢَ ٨٨٤ .................................إذا ﺳﻤﻌﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﺄرض ,ﻓﻼ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﻋﻠﻴﻪ١٧٩١ ...........
ﺻﲆ أﺣﺪﻛﻢ اﳉﻤﻌﺔ ,ﻓﻠﻴﺼﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ ١١٢٦ .........
َإذا ﺗﺸﻬﺪ أﺣﺪﻛﻢ ﻓﻠﻴﺴﺘﻌﺬ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ أرﺑﻊ َ ١٤٢٣ .........إذا ٰ
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١١٣٧

إﱃ ﻧﺼﻒ اﻟﺴﺎق ,وﻻ ﺣﺮج٧٩٩ ...........
ﺻﲆ أﺣﺪﻛﻢ رﻛﻌﺘﻲ اﻟﻔﺠﺮ ,ﻓﻠﻴﻀﻄﺠﻊ  ١١١٢ ......إزره اﳌﺴﻠﻢ ٰ
َإذا ٰ
ﺻﲆ أﺣﺪﻛﻢ ﻟﻠﻨﺎس ﻓﻠﻴﺨﻔﻒ ٢٢٨ ..................اﻹﺳﺒﺎل ﰲ اﻹزار ,واﻟﻘﻤﻴﺺ ,واﻟﻌﲈﻣﺔ ٧٩٥ ...........
َإذا ٰ

َإذا ﺻﻠﻴﺖ اﳉﻤﻌﺔ ﻓﻼ ﺗﺼﻠﻬﺎ ١١٣١ ....................اﻹﺳﻼم أن ﺗﺸﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ٦٠ ...................
إﱃ أﻗﺮﲠﲈ ﻣﻨﻚ ً
َإذا ﺻﻤﺖ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ ً
ﺑﺎﺑﺎ ٣١٠ ...............................
ﺛﻼﺛﺎ١٢٦٢ ..................... ,
ٰ
ﱠ
َإذا ﻋﻄﺲ ُ ُ
ﻟﻴﺴﻮا ﺑﺄوﻟﻴﺎﺋﻲ ٣٣٠ ....................
ﻓﺸﻤﺘﻮه ٨٨٠ ..............
أﺣﺪﻛﻢ ﻓﺤﻤﺪ اﷲ
ُ ُ
إن آل ﺑﻨﻲ ﻓﻼن ْ ُ
ُ
اﻟﱪ أن َ
ﱠ
ود أﺑﻴﻪ٢٤١ .................
ﻳﺼﻞ
َإذا ﻋﻄﺲ أﺣﺪﻛﻢ ﻓﻠﻴﻘﻞ :اﳊﻤﺪ ﷲ٨٧٩ ............... ,
اﻟﺮﺟﻞ ﱠ
أﺑﺮ ﱢ
إن ﱠ
اﻟﱪ ُ
ﱠ
ود ٣٤٢ ...................
اﻟﻨﺎس; ﻓﻬﻮ١٥٩٠ ...............
َإذا ﻗﺎل اﻟﺮﺟﻞ  :ﻫﻠﻚ ﱠ
اﻟﺮﺟﻞ أﻫﻞ ُ ﱟ
ﺻﻠﺔ ﱠ ُ
أﺑﺮ ﱢ
إن ﱠ
ﱠ
اﻟﺴﻴﻮف ١٣٠٢ ............
ﻛﺎﻓﺮ; ﻓﻘﺪ ١٧٣٢ ..............
إن أﺑﻮاب اﳉﻨﺔ ﲢﺖ ﻇﻼل ُ
َإذا ﻗﺎل اﻟﺮﺟﻞ ﻷﺧﻴﻪ :ﻳﺎ ُ

ﱠ
رﺑﻪ ٦٥٢ ........
َإذا ﻗﺎم أﺣﺪﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ﻓﺎﺳﺘﻌﺠﻢ ١١٨٦ ..............
ﻓﺈﻧﻪ ُﻳﻨﺎﺟﻲ ﱠ
إن أﺣﺪﻛﻢ َإذا ﻗﺎم ﰲ ﺻﻼﺗﻪ ﱠ ُ
ﱠ
ُ
ﺧﻠﻘﻪ ﰲ َﺑْﻄﻦ ٣٩٦ ....................
إن
َإذا ﻗﺎم أﺣﺪﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ﻓﻠﻴﻔﺘﺘﺢ اﻟﺼﻼة ١١٧٩ .........
ﳚﻤﻊ َ ْ ُ ُ
أﺣﺪﻛﻢ ُ
أﺧﻨﻊ اﺳﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ُ ٌ
ﱠ
َإذا ﻗﺎم أﺣﺪﻛﻢ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ ٨٢٦ .........................
رﺟﻞ ١٧٢٤ ...........
إن َ َ
ﱠ
اﳉﻨﺔ أن ﻳﻘﻮل ُﻟﻪ ١٨٩٣ ......
ﻗﴣ أﺣﺪﻛﻢ ﺻﻼﺗﻪ ﰲ ﻣﺴﺠﺪه١١٣٠ ..............
ﻣﻘﻌﺪ أﺣﺪﻛﻢ ﻣﻦ ﱠ
أدﻧﻰ ْ َ
إن ْ ٰ
َإذا ٰ
ً
ﱠ
اﳌﺼﻮرون ١٦٨٢ ......
اﻟﻨﺎس
إﱃ ﻛﻞ ٤٣٢ .................
أﺷﺪ ﱠ
إن ﱠ
ﻋﺬاﺑﺎ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ُ َ ُ
َإذا ﻛﺎن ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ دﻓﻊ اﷲ ٰ

اﻟﻨﺎس ً
ﱠ
أﺑﻌﺪﻫﻢ إﻟﻴﻬﺎ١٠٥٧ ....
َإذا ﻛﺎن ﻳﻮم ﺻﻮم أﺣﺪﻛﻢ١٢٤٠ ...................... ,
إن أﻋﻈﻢ ﱠ
اﻟﺼﻼة ْ َ ُ ُ
أﺟﺮا ﰲ ﱠ
ِ
ﻳﺪﻋﻮن ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ُ ً
َ
ﱠ
ﻣﻦ ١٠٢٤ .....
ﻳﺘﻨﺎﺟﻰ اﺛﻨﺎن ١٥٩٨ .................
َإذا ﻛﺎﻧﻮا ﺛﻼﺛﺔ ,ﻓﻼ
ﳏﺠﻠﲔ ْ
ﻏﺮا ُ ّ
إن ﱠأﻣﺘﻲ ُ
ٰ
ﱠ
اﻟﻐﺮف ﻣﻦ ﻓﻮﻗﻬﻢ ١٨٨٧ ...
ﻳﺘﻨﺎﺟﻰ اﺛﻨﺎن دون ١٥٩٩ ............
َإذا ﻛﻨﺘﻢ ﺛﻼﺛﺔ ,ﻓﻼ
إن أﻫﻞ اﳉﻨﺔ ﻟﻴﱰاءون أﻫﻞ ُ َ
ٰ
ً
َ
ﱠ
ﻋﺬاﺑﺎ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ٣٩٨ ...............
أﻫﻮن أﻫﻞ اﻟﻨﺎر
إن
َإذا ﻟﺒﺴﺘﻢ ,وإذا ﺗﻮﺿﺄﺗﻢ٧٢٦ ..........................,

ﱠ
ﻳﻘﴣ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ رﺟﻞ اﺳﺘﺸﻬﺪ١٦١٧
َإذا ﻟﻘﻲ أﺣﺪﻛﻢ أﺧﺎه ٨٦٠ ..............................
إن أول ﱠ
اﻟﻨﺎس ُ ٰ
ﱠ
ﻋﲆ ﺑﻨﻲ إﴎاﺋﻴﻞ ١٩٦ .........
َإذا ﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎن اﻧﻘﻄﻊ ١٣٨٣ ,٩٤٩ ..................
إن أول ﻣﺎ دﺧﻞ ﱠ ُ
اﻟﻨﻘﺺ ٰ
ﱠ
اﻟﻌﺒﺪ ١٠٨١ ......................
ﺗﻌﺎﱃ ﳌﻼﺋﻜﺘﻪ ١٣٩٥ ,٩٢٢ ..
ﳛﺎﺳﺐ ﺑﻪ ُ
إن أول ﻣﺎ ُ
ُ
َإذا ﻣﺎت وﻟﺪ اﻟﻌﺒﺪ ﻗﺎل اﷲ ٰ

ﱠ
ﺑﺎﻟﺴﻼم ٨٥٨ .............
َإذا ﻣﺮض اﻟﻌﺒﺪ أو ﺳﺎﻓﺮ ١٣٣ ..........................
أوﱃ ﱠ
اﻟﻨﺎس ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺑﺪأﻫﻢ ﱠ
إن ٰ

إن إﺧﻮاﻧﻜﻢ ﻗﺪ ﻗﺘﻠﻮا وإﳖﻢ ُ
ﱠ
اﻟﻠﻬﻢ ١٣١٦ .........
َإذا ﻧﴘ أﺣﺪﻛﻢ ,ﻓﺄﻛﻞ أو ﴍب١٢٤٢ .................
ﻗﺎﻟﻮا :ﱠ ُ ﱠ
ﱠ
إن اﻷﺷﻌﺮﻳﲔ َإذا أرﻣﻠﻮا ٥٦٨ ..........................
َإذا ﻧﻌﺲ أﺣﺪﻛﻢ ﰲ اﻟﺼﻼة ﻓﻠﲑﻗﺪ ١١٨٥ ,١٤٧ .......
ﺑﲔ ,ﱠ
ﱠ
وإن اﳊﺮام ٥٨٨ ........................
َإذا ﻧﻌﺲ أﺣﺪﻛﻢ وﻫﻮ ﻳﺼﲇ ,ﻓﻠﲑﻗﺪ١٤٧ ...............
إن اﳊﻼل ّ ﱢ ٌ
ﻣﻌﻪ ﻣﺎء ً
ﳜﺮج ﱠ
ﱠ
َإذا ﻧﻮدي ﺑﺎﻟﺼﻼة ,أدﺑﺮ اﻟﺸﻴﻄﺎن وﻟﻪ ُ ٌ
وﻧﺎرا ١٨٠٩ .............
ﴐاط ١٠٣٦ .....
وإن ُ
اﻟﺪﺟﺎل ُ
إن ﱠ ﱠ
ﱠ
ﺧﴬة ٤٥٩ ,٧٠ .......................
ﺣﻠﻮة
اﻟﺪﻧﻴﺎ
َإذا ﻫﻢ أﺣﺪﻛﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻓﻠﲑﻛﻊ ٧١٨ .....................
ٌ
ٌ
إن ﱡ
ﱠ
إن اﻟﺪﻳﻦ ﻳﴪ ١٤٥ ....................................
اﻟﻨﺎس٤٤٤ ...............
َإذا ُوﺿﻌﺖ
اﳉﻨﺎزة واﺣﺘﻤﻠﻬﺎ ﱠ
ُ

ُ
ﱠ
إن اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﰲ ﺟﻮﻓﻪ ﳾء ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ١٠٠٠ .........
اﻟﺮﺟﺎل ٩٤٢ ............
اﳉﻨﺎزة ,ﻓﺎﺣﺘﻤﻠﻬﺎ
َإذا وﺿﻌﺖ
ُ
إن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻨﻌﻮن ﻫﺬه اﻟﺼﻮر ُ ﱠ
ﱠ
َإذا وﻗﻌﺖ ُ
ﻟﻘﻤﺔ أﺣﺪﻛﻢ ,ﻓﻠﻴﺄﺧﺬﻫﺎ ٧٥١ ................
ﻳﻌﺬﺑﻮن ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ١٦٧٨

١١٣٨
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إن اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ُ
إن اﻟﺮﺟﻞ ﱠ
ﱠ
ﱠ
ﻳﻘﻮل ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ٨٩٦ ..................
ﺗﻌﺎﱃ ١٥١٦ ..
ﻟﻴﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ رﺿﻮان اﷲ ٰ
ﻋﺎدى ﱄ ً
ُ
ﱠ
وﻟﻴﺎ٣٨٦ .......................
زاﻧﻪ  ٦٣٥ ..................إن اﷲ ﻗﺎل ﻣﻦ
إن اﻟﺮﻓﻖ ﻻ
ٰ
ﻳﻜﻮن ﰲ ﳾ إﻻﱠ َ ُ
ﱠ
ﱠ
اﳉﻨﺔ ٢٦٩ ......................
إن اﻟﺮوح َإذا ﻗﺒﺾ ٩١٩ ...............................
إن اﷲ ﻗﺪ أوﺟﺐ ﳍﺎ ﲠﺎ ﱠ

َ
ﱠ
إن ﱠ َ
ﱠ
ﻛﺘﺐ
ﻋﲆ ﻛﻞ ﳾء ٦٤٠ ...............
اﻟﺰﻣﺎن ﻗﺪ اﺳﺘﺪار ﻛﻬﻴﺌﺘﻪ ١٥٢٤ ,٢١٣ ..............
إن اﷲ َ
اﻹﺣﺴﺎن ٰ

ﱡ
ﱠ
ﱠ
واﻟﺴﻴﺌﺎت ١١ ....................
اﳌﺼﻠﻮن ﰲ ﺟﺰﻳﺮة ١٥٩٤ .
ﻳﻌﺒﺪه
إن اﷲ َ
ﻳﺌﺲ أن ُ ُ
إن اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻗﺪ َ
ﻛﺘﺐ اﳊﺴﻨﺎت ﱠ

اﻟﻌﻠﻢ ْ ً
ﱠ
ﱠ
اﻟﻨﺎس ١٣٩٢ ..
إن اﻟﺸﻴﻄﺎن ﳛﴬ أﺣﺪﻛﻢ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﳾء ﻣﻦ ٧٥٢ .......
ﻳﻨﺘﺰﻋﻪ ﻣﻦ ﱠ
اﻧﺘﺰاﻋﺎ ْ ُ ُ
إن اﷲ ﻻ ﻳﻘﺒﺾ ْ َ
ﱡ
ﱠ
ﱠ
ُ
أﺟﺴﺎﻣﻜﻢ ٧..........................
إﱃ
ﻳﺬﻛﺮ اﺳﻢ ٧٣١ .......
إن اﻟﺸﻴﻄﺎن
ﻳﻨﻈﺮ ٰ
إن اﷲ ﻻ ُ
ﻳﺴﺘﺤﻞ اﻟﻄﻌﺎم أن ﻻ ُ َ

ﻟﲑﴇ ﻋﻦ اﻟﻌﺒﺪ أن ُ َ
ﻳﺄﻛﻞ َ َ
اﻟﱪ  ١٥٤٢ ,٥٤ ...................ﱠ
َ
ﱠ
اﻷﻛﻠﺔ١٣٩٦ ,٤٣٦ ,١٤٠
إن اﷲ
إن
إﱃ ﱢ
اﻟﺼﺪق ﳞﺪي ٰ
ٰ
ﺷﻴﺌﺎ ﺻﻌﺪت ﱠ ُ
ﻟﻌﻦ ً
ﱠ
ﱠ
ﺑﺄﻋﻮر ,أﻻ إن اﳌﺴﻴﺢ ١٨١٩ ................
اﻟﻠﻌﻨﺔ إﱃ ١٥٥٦ .........
إن اﻟﻌﺒﺪ َإذا َ
إن اﷲ ﻟﻴﺲ َ َ
إن اﷲ ﻟﻴﻤﲇ ﱠ
ﱠ
ﱠ
إن اﻟﻌﺒﺪ َإذا ﻧﺼﺢ ﻟﺴﻴﺪه,
ﻟﻠﻈﺎﱂ ٢٠٧ ................................
وأﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎدة اﷲ ١٣٦٢ .....
َ

ﻳﺘﺒﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﱡ
ﱠ
ﱠ
ﻳﺰل ﲠﺎ١٥١٤ .....
إن اﻟﻌﺒﺪ
ﳛﺐ اﻟﻮﺗﺮ ١١٣٢ ...........................
ﻟﻴﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﺎ َ ﱠ ُ
وﺗﺮ ﱡ
إن اﷲ ٌ
ُ

َ
ﱠ
ﱠ
ﻋﲆ ﻣﻴﺎﻣﻦ ١٠٩٤ .............
إن اﷲ
ﻟﻴﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ رﺿﻮان اﷲ ﺗﻌﺎﱃ١٥١٥ ....
اﻟﻌﺒﺪ
إن َ
وﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ُ
َُ
ُ
ﻳﺼﻠﻮن ٰ

اﻟﻜﺎﻓﺮ َإذا َ
ﱠ
ﱠ
إن اﷲ ﻳﺒﻐﺾ اﻟﺒﻠﻴﻎ ١٧٣٧ ............................
ﻋﻤﻞ ﺣﺴﻨﺔ ٤٢٨ .........................
إن
َ

ﱠ
ﱠ
أﺛﺮ ﻧﻌﻤﺘﻪ ﻋﲆ ٨٠٣ .................
ﻳﻔﺨﺮ٦٠٢ ........
إن اﷲ
إن اﷲ ﳛﺐ أن ُ ٰ
إﱄ أن َ ُ
ﺣﺘﻰ ﻻ َ ْ َ َ
ﺗﻮاﺿﻌﻮا َ ﱠ ٰ
أوﺣﻰ ﱠ
ٰ
ﻳﺮى ُ

ﱠ
ﱠ
اﻟﺘﻘﻲ ٥٩٧ ...........................
ﻋﲆ رﺳﻮﻟﻪ١١٥ .....................
إن اﷲ ﱡ
ﳛﺐ اﻟﻌﺒﺪ ﱠ ﱠ
إن اﷲ ﺗﺎﺑﻊ اﻟﻮﺣﻲ ٰ
ﱠ
ﱠ
إن اﷲ ﳛﺐ اﻟﻌﻄﺎس ٧٧٨ .............................
ﺣﺘﻰ ﻻ ٩١٥٨ ......
إﱄ أن
ﺗﻌﺎﱃ
ُ
ﺗﻮاﺿﻌﻮا َ ﱠ ٰ
أوﺣﻰ ﱠ
ٰ
إن اﷲ ٰ

إن اﷲ ُ ُ
ﱠ
ﺣﺘﻰ َإذا َ
ﱠ
اﳉﻨﺔ ١٣٣٥ .....
ﻓﺮغ ٣١٥ ..............
ﺑﺎﻟﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻔﺮ ﱠ
ﺧﻠﻖ َ
ﺗﻌﺎﱃ َ
ﻳﺪﺧﻞ ﱠ
اﳋﻠﻖ َ ﱠ ٰ
إن اﷲ ٰ
ﺛﻼﺛﺎ ,وﻳﻜﺮه ﻟﻜﻢ ً
ﻳﺮﴇ ﻟﻜﻢ ً
ﱠ
ﱠ
ﺛﻼﺛﺎ ١٧٨١ .......
إن اﷲ
ﺗﻀﻴﻌﻮﻫﺎ١٨٣٢ .........
ﻓﺮض َ
ﺗﻌﺎﱃ َ
ﻓﺮاﺋﺾ ﻓﻼ ُ َ ُ
إن اﷲ ٰ
ٰ

ً
ﱠ
ﱠ
وﻳﻀﻊ ﺑﻪ ٩٩٦ ..........
أﻗﻮاﻣﺎ
ﻳﺮﻓﻊ ﲠﺬا اﻟﻜﺘﺎب
ﻋﺎدى ﱄ ٣٨٦ ,٩٥ ................
ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎل :ﻣﻦ
ُ
إن اﷲ َ ُ
ٰ
إن اﷲ ٰ
ﻳﻌﺬب اﻟﺬﻳﻦ ُ ﱢ
ﱠ
ُ
ﱠ
اﻟﺪﻧﻴﺎ ١٦٠٦ .....
ﻳﺪه ٤٣٧ ,١٦ .......................
ﺗﻌﺎﱃ
ﻳﻌﺬﺑﻮن ﱠ
اﻟﻨﺎس ﰲ ﱡ
إن اﷲ ُ ُ
ﻳﺒﺴﻂ َ ُ
إن اﷲ ٰ

ﱠ
ﱠ
اﳌﺘﺤﺎﺑﻮن ٣٧٧ ............
ﻳﻐﺎر ١٨٠٦ ,٦٤ ...........................
إن اﷲ ﻳﻘﻮل ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ :أﻳﻦ ُ َ ﱡ
ﺗﻌﺎﱃ َ َ ُ
إن اﷲ ٰ
إن اﳌﺆﻣﻦ ﻟﻴﺪرك ﺑﺤﺴﻦ ُ ُ
ﱠ
ﻳﻨﻬﺎﻛﻢ أن َ ُ
ﱠ
ُ
ﺧﻠﻘﻪ ٦٢٩ ....................
ﺑﺂﺑﺎﺋﻜﻢ ٠٧١٧ ............
ﲢﻠﻔﻮا
ﺗﻌﺎﱃ ُ ْ
إن اﷲ ٰ

ﱠ
إن اﷲ ﺟﻌﻠﻨﻲ ً
ﱠ
ﻋﺒﺪا ً
ﻳﻜﺪ ﲠﺎ ٥٣٣ ............................
ﻛﺮﻳﲈ ٧٤٥ ..........................
ﻛﺪ ,ﱡ
إن اﳌﺴﺄﻟﺔ ﱡ

ﱠ
ﱠ
إن اﳌﺴﻠﻢ َإذا ﻋﺎد أﺧﺎه اﳌﺴﻠﻢ ﱂ ﻳﺰل ٨٩٨ ...............
إن اﷲ ﺣﺮم ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻋﻘﻮق ٣٤٠ .........................
ﱠ
ﱠ
ﻋﲆ ﻣﻨﺎﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻮر ٦٦٠ ............
اﻟﺮﻓﻖ ﰲ اﻷﻣﺮ ﻛﻠﻪ٦٣٣ ...............
ﳛﺐ ُ َ
إن اﷲ ٌ
رﻓﻴﻖ ﱡ
إن اﳌﻘﺴﻄﲔ ﻋﻨﺪ اﷲ ٰ

اﻟﻨﺎس َإذا رأوا ﱠ
ﱠ
ﱠ
اﻟﻈﺎﱂ ١٩٧ ...........................
أﻣﺮﲏ أن أﻗﺮأ ٤٥١ .....................
إن ﱠ
إن اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ َ
ﱠ
ﱠ
واﻟﻨﺼﺎرى ﻻ ﻳﺼﺒﻐﻮن ,ﻓﺨﺎﻟﻔﻮﻫﻢ ١٦٣٦ ...
اﺑﺘﻠﻴﺖ ﻋﺒﺪي ٣٤..............
إن اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻗﺎلَ :إذا
إن اﻟﻴﻬﻮد ﱠ
ُ
ٰ

إن اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ُ
ً
ﱠ
ﱠ
ﻣﺴﲑا ١٣٤٢ ,٤ ............
إن ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﻟﺮﺟﺎﻻً ﻣﺎ ﴎﺗﻢ
ﻳﻘﺒﻞ ﺗﻮﺑﺔ اﻟﻌﺒﺪ ١٨.....................
إن اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ُ
ﱠ
ﱠ
إن ﺑﻼﻻً ﻳﺆذن ﺑﻠﻴﻞ ,ﻓﻜﻠﻮا واﴍﺑﻮا ١٢٣١ .............
اﳉﻨﺔ :ﻳﺎ ١٨٩٤ ............
ﻳﻘﻮل ﻷﻫﻞ ﱠ
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١١٣٩

اﻟﴩك  ١٠٧٨ .....................ﱠ
ﱠ
إن ﻣﻦ أﻓﻀﻞ أﻳﺎﻣﻜﻢ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ ,ﻓﺄﻛﺜﺮوا ١٣٩٩ ,١١٥٨
اﻟﺮﺟﻞ َ
إن ﺑﲔ ﱠ
وﺑﲔ ﱢ ْ
ﱠ
ﱠ
ﺗﻌﺎﱃ إﻛﺮام ذي اﻟﺸﻴﺒﺔ اﳌﺴﻠﻢ ٣٥٤ ....
ﺗﻔﺮﻗﻜﻢ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺸﻌﺎب ٨٦٥ .......................
إن ﻣﻦ إﺟﻼل اﷲ ٰ
إن ّ
ً
ﱠ
ﱠ
أﺧﻼﻗﺎ ٦٢٥ ..................
إن ﻣﻦ ﺧﻴﺎرﻛﻢ أﺣﺴﻨﻜﻢ
إن ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ إﴎاﺋﻴﻞ ٦٥...........................

إن ً
ﱠ
ﻧﺎﺳﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺄﺧﺬون ﺑﺎﻟﻮﺣﻲ٣٩٥ ....................
ﺣﺒﻬﺎ أدﺧﻠﻚ اﳉﻨﺔ ١٠١٣ ..........................
إن ّ
ﱠ
ﱠ
إن َ ُ
إن ﻫﺬا اﺧﱰط ﻋﲇ ﺳﻴﻔﻲ٧٨ ...........................
دﻣﺎءﻛﻢ ,وأﻣﻮاﻟﻜﻢ وأﻋﺮاﺿﻜﻢ ١٥٢٤ ..............
ﱠ
ﱠ
إن ﻫﺬا ﺗﺒﻌﻨﺎ; ﻓﺈن ﺷﺌﺖ أن ﺗﺄذن٧٣٩ ...................
ﻋﺒﺪه ٩٧٤ .........................
ﻳﻌﺠﺐ ﻣﻦ َ ْ
إن رﺑﻚ َ ُ

ﱠ
ﱠ
ﻳﺼﻠﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﳾء ﻣﻦ ١٦٧٢ ,٧٠١ ...
ﻳﺘﺨﻮُﺿﻮن ﰲ ﻣﺎل اﷲ ﺑﻐﲑ ﺣﻖ٢٢١ ..........
إن ﻫﺬه اﻟﺼﻼة ﻻ
ُ
إن رﺟﺎﻻً ﱠ
ﱠ
ﱠ
ﺗﺼﻠﺢ ﻟﴚء ١٦٩٥ ................
إن ﻫﺬه اﳌﺴﺎﺟﺪ ﻻ
إن ﺳﻴﺎﺣﺔ أﻣﺘﻲ اﳉﻬﺎد ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ١٣٤٥ .....
ُ
ﱠ
إن ﺷﺌﺖ ﺻﱪت وﻟﻚ ﱠ ُ
إن ﻫﺬه اﻟﻨﺎر ﻋﺪو ﻟﻜﻢ ١٦٥٣ ,١٦١ ...................
اﳉﻨﺔ ٣٥ .......................
ﱠ
ﱠ
إن ﻫﺬه ﺿﺠﻌﺔ ﻳﺒﻐﻀﻬﺎ اﷲ ٨١٨ .......................
اﻟﺮﻋﺎء اﳊﻄﻤﺔ ٦٥٧ ,١٩٢ ......................
إن ﴍ ُ
إن َ
ﱠ
ﻋﲆ ذﻛﻮر أﻣﺘﻲ٨٠٧ ....................
وﻗﴫ ٧٠٠ ....................
ﻃﻮل ﺻﻼة ﱠ ُ
إن ﻫﺬﻳﻦ ﺣﺮام ٰ
اﻟﺮﺟﻞَ َ ,
ْ
إن وﺟﺪﺗﻢ ﻓﻼﻧﺎ وﻓﻼﻧﺎ ١٦٠٩ .........................
اﳊﺞ ١٢٧٩ ................
ﻋﲆ ﻋﺒﺎده ﰲ ّ
إن ﻓﺮﻳﻀﺔ اﷲ ٰ
ﺑﺎﺑﺎ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ :ﱠ ﱠ ُ
إن ﰲ اﳉﻨﺔ ً
ﱠ
اﻟﺮﻳﺎن  ١٢١٧ ...................إﻧﺎ ﱂ ﻧﺮده ﻋﻠﻴﻚ إﻻ ٦٢٣ ...............................

ً
ﱠ
ﻋﲆ ﺳﻠﻄﺎﻧﻨﺎ ١٥٤١ ..........................
إن ﰲ اﳉﻨﺔ
ﺳﻮﻗﺎ ﻳﺄﺗﻮﳖﺎ ﻛﻞ ُﲨﻌﺔ ١٨٨٩ ............... ,إﻧﺎ ﻧﺪﺧﻞ ٰ

اﳉﻨﺔ ﻣﺎﺋﺔ درﺟﺔ أﻋﺪﻫﺎ اﷲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﰲ  ١٣٠٠ .إﻧﺎ واﷲ ﻻ ُﻧﻮﱄ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ً
ﱠ
أﺣﺪا ﺳﺄﻟﻪ٦٨٠ ............ ,
إن ﰲ ﱠ
ِ
ﱠ
اﺗﺒﻌﺖ ﻋﻮرات اﳌﺴﻠﻤﲔ ١٥٧١ ................
إﻧﻚ إن
إن ﰲ اﻟﻠﻴﻞ ﻟﺴﺎﻋﺔ ,ﻻﻳﻮاﻓﻘﻬﺎ١١٧٨ ....................
َ

ﱠ
إن ﻓﻴﻚ ﺧﺼﻠﺘﲔ ﳛﺒﻬﲈ اﷲ :اﳊﻠﻢ واﻷﻧﺎة  ٦٣٢ .........إﻧﻚ اﻣﺮؤ ﻓﻴﻚ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ :ﻫﻢ إﺧﻮاﻧﻜﻢ ,وﺧﻮﻟﻜﻢ ١٣٦٠
إن ﻛﺎن ﻋﻨﺪك ﻣﺎء ﺑﺎت  ٧٧٦ ............................إﻧﻚ ﺗﺄﰐ ً
ﻗﻮﻣﺎ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ,ﻓﺎدﻋﻬﻢ ٢٠٨ ..........

اﻟﻨﺎس ﺗﺄﻛﻠﻮن١٧٠٤ .........................
إن ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻣﺔ ﻣﻦ إﻣﺎء  ٦٠٥ ...........................إﻧﻜﻢ أﳞﺎ ﱠ
ﱠ
ﻋﲆ اﻹﻣﺎرة ٦٧٧ ....................
إن ﻟﻜﻞ أﻣﺔ ﻓﺘﻨﺔ ,وﻓﺘﻨﺔ أﻣﺘﻲ اﳌﺎل  ٤٨١ ..................إﻧﻜﻢ ﺳﺘﺤﺮﺻﻮن ٰ

ﱠ
إن ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﰲ اﳉﻨﺔ ﳋﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻟﺆﻟﺆة  ١٨٨٥ .............إﻧﻜﻢ ﺳﱰون رﺑﻜﻢ ﻛﲈ ﺗﺮون ﻫﺬا اﻟﻘﻤﺮ ١٠٥١ .........
ً
ﱠ
أرﺿﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﲑاط ٣٢٨ ..........
إن ﷲ ﻣﺎ أﺧﺬ وﻟﻪ ﻣﺎ أﻋﻄﻰ  ٩٢٤ ,٢٩ ...................إﻧﻜﻢ ﺳﺘﻔﺘﺤﻮن
ﱠ
إن ﷲ ﻣﻼﺋﻜﺔ ﻳﻄﻮﻓﻮن ﰲ اﻟﻄﺮق ١٤٤٧ .................إﻧﻜﻢ ﺳﺘﻠﻘﻮن ﺑﻌﺪي أﺛﺮة ٥٢ ...........................
ﱠ
إن ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺑﻌﺜﻨﻲ اﷲ ﺑﻪ ﻣﻦ اﳍﺪى  ١٣٧٨ ,١٦٢ .........إﻧﻜﻢ ﻻ ﺗﺪرون ﰲ أي ٧٥٠ ............................

ﱠ
إن ﳑﺎ أﺧﺎف ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪي ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺢ ﻋﻠﻴﻜﻢ  ٤٥٨ .....إﻧﻜﻢ ﻻ ﺗﺪرون ﰲ ّأﻳﻪ اﻟﱪﻛﺔ ١٦٤ ......................

ﱠ
اﻟﻨﺎس ﻣﻦ  ١٨٤٤ ..........................إﻧﻜﻢ ﻟﺘﻌﻤﻠﻮن أﻋﲈﻻً ٦٣ ...............................
إن ﳑﺎ أدرك ﱠ

ً
ﱠ
ُ
ﳎﻠﺴﺎ  ١٧٣٨ ,٦٣١ ...إﻧﲈ أﻧﺎ ﺑﴩ ,وإﻧﻜﻢ ﲣﺘﺼﻤﻮن ٢١٩ .....................
وأﻗﺮﺑﻜﻢ ﻣﻨﻲ
إن ﻣﻦ أﺣﺒﻜﻢ إﱄ,
ﱠ
اﻟﻨﺎس ﻋﻨﺪ اﷲ ٦٨٥ .........................إﻧﲈ اﻷﻋﲈل ﺑﺎﻟﻨﻴﺎت١...................................
إن ﻣﻦ أﴍ ﱠ

ﱠ
اﻟﻔﺮى أن ﻳﺪﻋﻲ اﻟﺮﺟﻞ إﱃ  ٨٤٤ ...........إﻧﲈ ﺟﻌﻞ اﻻﺳﺘﺌﺬان ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﴫ ٨٧١ ...............
إن ﻣﻦ أﻋﻈﻢ
ٰ

١١٤٠
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إﻧﲈ ﻣﺜﻞ اﳉﻠﻴﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ  ٣٦٣ ..........................إﻳﺎك واﻻﻟﺘﻔﺎت ﰲ١٧٥٦ ..............................

إﻧﲈ ﻣﺜﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﺮآن ﻛﻤﺜﻞ اﻹﺑﻞ  ١٠٠٣ .............إﻳﺎﻛﻢ واﳉﻠﻮس ﰲ اﻟﻄﺮﻗﺎت١٦٢٣ ,١٩٠ .............
واﳊﺴﺪ; ﻓﺈن اﳊﺴﺪ ١٥٦٩ ......................
إﻧﲈ ﻧﻐﺪوا ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻼم  ٨٥٠ ........................إﻳﺎﻛﻢ
َ
ﻋﲆ اﻟﻨﺴﺎء ١٦٢٨ .....................
إﻧﲈ ﻫﻠﻜﺖ ﺑﻨﻮ إﴎاﺋﻴﻞ ﺣﲔ اﲣﺬﻫﺎ ﻧﺴﺎؤﻫﻢ  ١٦٤٣ ....إﻳﺎﻛﻢ ﱡ
واﻟﺪﺧﻮل ٰ
اﻟﻈﻦ أﻛﺬب ١٥٧٠,١٥٧٣ .........
واﻟﻈﻦ; ﻓﺈن ﱠ ﱠ
إﻧﲈ ﻳﻠﺒﺲ اﳊﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﻻ ﺧﻼق ﻟﻪ  ٨٠٥ ..................إﻳﺎﻛﻢ ﱠ ﱠ

ﺛﻢ ١٧٢١ .......
إﻳﺎﻛﻢ
إﻧﻪ ﺑﻠﻐﻨﻲ أﻧﻜﻢ ﺗﺮﻳﺪون أن ﺗﻨﺘﻘﻠﻮا ١٣٦ .................
ﻓﺈﻧﻪ ُ
وﻛﺜﺮة اﳊﻠﻒ ﰲ اﻟﺒﻴﻊ; ﱠ
ً
ﻳﻨﻔﻖ ُ ﱠ
ُ ْ

إﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺘﻞ اﻟﺼﻴﺪ ١١٦ .................................إﻳﲈن ﺑﺎﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ١٢٨٥ ,١٢٧٣......................
إﻧﻪ ﳌﻦ ﻳﻜﻦ ﻧﺒﻲ ﻗﺒﲇ إﻻ ﻛﺎن ً
ﺣﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ  ٦٦٨ .............اﻹﻳﲈن ﺑﺎﷲ ,واﳉﻬﺎد ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻪ١٢٨٧,١٣٥٩ ,١١٧ ....

إﻧﻪ ﻟﻴﺄﰐ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺴﻤﲔ اﻟﻌﻈﻴﻢ ٢٥٥ ....................اﻹﻳﲈن ﺑﻀﻊ وﺳﺒﻌﻮن ١٢٥ ............................
ﻋﲆ ﻗﻠﺒﻲ  ١٨٦٩ ..............................اﺋﺖ ً
ﻓﻼﻧﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻛﺎن ﲡﻬﺰ ﻓﻤﺮض ١٣٠٨ ,١٧٦ ......
إﻧﻪ ﻟﻴﻐﺎن ٰ
إﻧﻪ ُﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ أﻣﺮاء ١٨٨ ..........................اﺋﺬن ﻟﻪ وﺑﴩه ﺑﺎﳉﻨﺔ ٧٠٩ .............................
إﳖﺎ ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻔﺘﺢ ﻓﻴﻬﺎ أﺑﻮاب اﻟﺴﲈء  ١١١٧ ...............اﺋﺬﻧﻮا ﻟﻪ ﺑﺌﺲ أﺧﻮ ١٥٣١ .............................

إﳖﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﺑﻌﺪي أﺛﺮة ٥١..............................اﺑﺪأن ﺑﻤﻴﺎﻣﻨﻬﺎ وﻣﻮاﺿﻊ ٧٢٣ ..........................

إﳖﺎ ﻛﺎﻧﺖ وﻛﺎﻧﺖ ٣٤٤ .................................اﺑﻐﻮﲏ اﻟﻀﻌﻔﺎء ,ﻓﺈﻧﲈ ﺗﻨﴫون ,وﺗﺮزﻗﻮن ﺑﻀﻌﻔﺎﺋﻜﻢ٢٧٢

إﳖﻢ ﺧﲑوﲏ أن ﻳﺴﺄﻟﻮﲏ ﺑﺎﻟﻔﺤﺶ  ٥٥٤ .................اﺗﻖ اﷲ ﺣﻴﺜﲈ ﻛﻨﺖ ٦١ ..................................
إﳖﲈ ﻳﻌﺬﺑﺎن وﻣﺎ ﻳﻌﺬﺑﺎن  ١٥٣٧ .........................اﺗﻘﻮا اﻟﻈﻠﻢ ,ﻓﺈن اﻟﻈﻠﻢ ﻇﻠﲈت ٥٦٣ ,٢٠٣ .............

اﻟﻨﺎس ١٧٧١ ......
إﲏ أراك ﲢﺐ اﻟﻐﻨﻢ  ١٠٣٥ .............................اﺗﻘﻮا اﻟﻼﻋﻨﲔ اﻟﺬي
ﻳﺘﺨﲆ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﱠ
ٰ
أرى ﻣﺎ ﻻ ﺗﺮون; ﱠ
وﺣﻖ ﳍﺎ  ٤٠٦ .........اﺗﻘﻮا اﷲ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ٩٦٦ ...........................
أﻃﺖ اﻟﺴﲈء ُ ﱠ
إﲏ ٰ
إﲏ ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻜﻢ ﻓﺮط  ١٨٦٠ ............................اﺗﻘﻮا اﷲ ,وﺻﻠﻮا ﲬﺴﻜﻢ ٧٣ ...........................

إﲏ ﺳﺄﻟﺖ رﰊ ,وﺷﻔﻌﺖ ﻷﻣﺘﻲ  ١١٥٩ .................اﺗﻘﻮا اﻟﻨﺎر وﻟﻮ ﺑﺸﻖ ﲤﺮة٦٩٣ ,٥٤٦ ,٤٠٥ ,١٣٩.......

إﲏ ﻛﻨﺖ رﻛﻌﺖ رﻛﻌﺘﻲ اﻟﻔﺠﺮ  ١١٠٣ ..................اﺗﻘﻲ اﷲ واﺻﱪي ٣١ ..................................
اﻟﻨﺎس ﳘﺎ ﲠﻢ ﻛﻔﺮ ﱠ
ً
اﻟﻄﻌﻦ ١٦٦٧ ,١٥٧٨......
إﲏ ﻷﻋﻠﻢ آﺧﺮ أﻫﻞ اﻟﻨﺎر
ﺧﺮوﺟﺎ  ١٨٨٤ ................اﺛﻨﺘﺎن ﰲ ﱠ

إﲏ ﻷﻋﻠﻢ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻮ ﻗﺎﳍﺎ  ٤٦.............................اﺟﺘﻤﻌﻦ ﻳﻮم ﻛﺬا وﻛﺬا ﻣﺎ ﻣﻨﻜﻦ ٩٥٤ ...................

أﻃﻮل  ٢٣١ .............اﺟﺘﻨﺒﻮا اﻟﺴﺒﻊ اﳌﻮﺑﻘﺎت اﻟﴩك ﺑﺎﷲ ,واﻟﺴﺤﺮ١٧٩٣ ,١٦١٤
إﱃ اﻟﺼﻼة ,وأرﻳﺪ أن ﱢ
إﲏ ﻷﻗﻮم ٰ
رﻣﻰ ﺑﺴﻬﻢ  ٥٠٠ ......................اﺟﻌﻠﻮا آﺧﺮ ﺻﻼﺗﻜﻢ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ً
وﺗﺮا ١١٣٤ ...............
إﲏ ﻷول اﻟﻌﺮب ٰ

أرى ﻃﻠﺤﺔ إﻻ ﻗﺪ ﺣﺪث ﻓﻴﻪ  ٩٤٤ ................اﺟﻌﻠﻮا ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻜﻢ ﰲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻢ ١١٢٩ ................
إﲏ ﻻ ٰ
إﲏ ﻟﺴﺖ ﻛﻬﻴﺌﺘﻜﻢ  ٢٣٠ ................................اﺣﺘﺠﺒﺎ ﻣﻨﻪ ١٦٢٦ .....................................
واﻟﻨﺎر ٦١٥ ,٢٥٤ ......................
اﺣﺘﺠﺖ اﳉﻨﱠُـﺔ
إﲏ ﻟﺴﺖ ﻣﺜﻠﻜﻢ ,إﲏ أﻃﻌﻢ ١٧٦٥ .....................
ﱠ
ُ
ﻋﲆ ﻳﻤﲔ ١٧١٧ ..........اﺣﻠﻘﻮه ﻛﻠﻪ ١٦٣٩ ....................................
إﲏ واﷲ إن ﺷﺎء اﷲ ﻻ أﺣﻠﻒ ٰ
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ً
ﺷﻔﻴﻌﺎ ٩٩١ .........
إﱃ ﻫﺬا ﻓﻌﻠﻤﻪ  ٨٧٢ ..............................اﻗﺮؤوا اﻟﻘﺮآن; ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺄﰐ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
اﺧﺮج ٰ
ادﻋﻬﻢ إٰﱃ ﺷﻬﺎدة أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ  ١٢٠٨ ................اﻧﺒﻌﺚ ﳍﺎ رﺟﻞ ﻋﺰﻳﺰ ٢٧٤ .............................
ُُ

إﱃ اﻟﻨﺒﻲ وﻫﻮ ﳜﻄﺐ ٦٠٧ ......................
اذﻫﺐ ﻓﺘﻮﺿﺄ  ٧٩٧ ....................................اﻧﺘﻬﻴﺖ ٰ

ً
اذﻫﺐ ﻓﻤﻦ ﻟﻘﻴﺖ وراء ﻫﺬا اﳊﺎﺋﻂ ﻳﺸﻬﺪ  ٤٢٤ ..........اﻧﴫ أﺧﺎك ً
ﻣﻈﻠﻮﻣﺎ ٢٣٧ .......................
ﻇﺎﳌﺎ أو
إﱃ أم أﻳﻤﻦ ٤٥٢ , ٣٦٠......................
ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺎ  ٩٢٤ ................اﻧﻄﻠﻖ ﺑﻨﺎ ٰ
ارﺟﻊ إﻟﻴﻬﺎ ,ﻓﺄﺧﱪﻫﺎ أن ﷲ ٰ
ارﺟﻊ ﻓﺼﻞ ﻓﺈﻧﻚ ﱂ ﺗﺼﻞ ٨٥٩ .........................اﻧﻄﻠﻖ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻔﺮ ١٢ ....................................
ﻓﺄﻋﺪ ﻟﻠﻔﻘﺮ ٤٨٤ .........
ﲢﺒﻨﻲ ّ
ارﺟﻊ ﻓﻘﻞ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ أأدﺧﻞ?  ٨٧٣ ................اﻧﻈﺮ ﻣﺎذا ﺗﻘﻮل? إن ﻛﻨﺖ ﱡ

إﱃ ﻣﻦ ﻫﻮ َ
أﺳﻔﻞ ﻣﻨﻜﻢ ٤٦٧ ....................
إﱃ أﻫﻠﻴﻜﻢ ﻓﺄﻗﻴﻤﻮا ﻓﻴﻬﻢ  ٧١٣ ..................اﻧﻈﺮوا ٰ
ارﺟﻌﻮا ٰ

ً
ﳏﻤﺪا ﰲ أﻫﻞ ٣٤٧ ..............................
ارﻗﺒﻮا

ــ ب ــ

ْارﻣﻮا ﺑﻨﻲ إﺳﲈﻋﻴﻞ; ﻓﺈن أﺑﺎﻛﻢ ﻛﺎن ً
راﻣﻴﺎ  ١٣٣٦ .........ﺑﺎدروا اﻟﺼﺒﺢ ﺑﺎﻟﻮﺗﺮ١١٣٧ ............................
ازﻫﺪ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﳛﺒﻚ اﷲ  ٤٧٢ ...........................ﺑﺎدروا ﺑﺎﻷﻋﲈل ً
ﺳﺒﻌﺎ ٥٧٨ ,٩٣ ........................

اﻻﺳﺘﺌﺬان ﺛﻼث  ٨٧٠ .................................ﺑﺎدروا ﺑﺎﻷﻋﲈل ً
ﻓﺘﻨﺎ ﻛﻘﻄﻊ اﻟﻠﻴﻞ٨٧ .....................
اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ٩٤٦ ..............
اﺳﺘﻐﻔﺮوا ﻷﺧﻴﻜﻢ وﺳﻠﻮا ﻟﻪ ﱠ
اﻟﻠﻬﻢ أﺣﻴﺎ وأﻣﻮت اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي ١٤٤٦ ......
ﺑﺎﺳﻤﻚ ﱠ ُ ﱠ
اﻟﻨﺎس٦٩٨ ..................................
اﺳﺘﻨﺼﺖ ﱠ
ﻋﲆ إﻗﺎم اﻟﺼﻼة ١٨٢ ................
ﺑﺎﻳﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ٰ
اﺳﺘﻮﺻﻮا ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ً
ﺧﲑا٢٧٣ ............................
ﻋﲆ اﻟﺴﻤﻊ ١٨٦ ......................
ﺑﺎﻳﻌﻨﺎ رﺳﻮل اﷲ ٰ
أﺧﺎه اﳌﺴﻠﻢ ١٥٧٤ .....
اﺳﺘﻮوا وﻻ ﲣﺘﻠﻔﻮا  ١٠٨٦ .............................ﺑﺤﺴﺐ اﻣﺮئ ﻣﻦ اﻟﴩ أن ﳛﻘﺮ ُ
راﺑﺢ٣٢٠ ,٢٩٧ ........................
اﺳﺘﻮوا وﻻ ﲣﺘﻠﻔﻮا ,ﻓﺘﺨﺘﻠﻒ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ  ٣٤٩ .............ﺑﺦ! ذﻟﻚ ﻣﺎل ٌ
اﺳﻤﻌﻮا وأﻃﻴﻌﻮا ,ﻓﺈﻧﲈ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﲪﻠﻮا ٦٦٩ .............
ُ
ﻋﲇ ١٤٠٣ .........
اﻟﺒﺨﻴﻞ ﻣﻦ
ُ
ذﻛﺮت ُ
ﻋﻨﺪه ,ﻓﻠﻢ ﻳﺼﻞ ﱠ
اﺳﻤﻌﻮا وأﻃﻴﻌﻮا ,وإن اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻋﺒﺪ ﺣﺒﴚ ٦٦٦ .
ﺣﺴﻦ ُ ُ
اﳋﻠﻖ ٦٢٤ ,٥٩٠ ..........................
اﻟﱪ
ُ
ﱡ
ً
ﻋﻘﺎرا ١٨٢٦ ...................
اﺷﱰى رﺟﻞ ﻣﻦ رﺟﻞ
ٰ
اﻟﱪﻛﺔ ُ
ُ
ﺗﻨﺰل وﺳﻂ اﻟﻄﻌﺎم ٧٤٤ .........................
ﻋﲆ ﻟﺴﺎن ﻧﺒﻴﻪ  ٢٤٦ ........ﺑﺴﻢ اﷲُ ,
اﺷﻔﻌﻮا ﺗﺆﺟﺮوا ,وﻳﻘﴤ اﷲ ٰ
ﺗﺮﺑﺔ أرﺿﻨﺎ ,ﺑﺮﻳﻘﺔ ﺑﻌﻀﻨﺎ ٩٠١ ................
اﺻﱪوا ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺄﰐ زﻣﺎن إﻻ واﻟﺬي ﺑﻌﺪه ٌ
ﴍ ﻣﻨﻪ ٩٢.....ﺑﺴﻢ اﷲ ,ﱠ
ﻋﲆ اﷲ ٨٢ ...........................
ﺗﻮﻛﻠﺖ ٰ
اﴏف ﺑﴫك ١٦٢٥ .................................
وﻛﻔﻨﻮا ٧٨٠ .......
أﻃﻬﺮ
وأﻃﻴﺐُ ,
ُ
اﻟﺒﺴﻮا اﻟﺒﻴﺎض ,ﻓﺈﳖﺎ ُ
اﴐﺑﻮه ,ﻻ ﺗﻘﻮﻟﻮا ﻫﻜﺬا ,ﻻ ﺗﻌﻴﻨﻮا ﻋﻠﻴﻪ  ١٥٦٢ ,٢٤٣ ..اﻟﺒﺴﻮا ﻣﻦ ﺛﻴﺎﺑﻜﻢ اﻟﺒﻴﺎض ,ﻓﺈﳖﺎ ﻣﻦ ﺧﲑ ُ
ﺛﻴﺎﺑﻜﻢ ٧٧٩ ...
اﻃﻠﻌﺖ ﰲ اﳉﻨﺔ ﻓﺮأﻳﺖ ٤٨٨ ...........................
إﱃ اﳌﺴﺎﺟﺪ١٠٥٨ .............
ﺑﴩوا اﳌﺸﺎﺋﲔ ﰲ اﻟﻈﻠﻢ ٰ
اﻋﺒﺪوا اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺗﴩﻛﻮا ﺑﻪ ً
ﺷﻴﺌﺎ  ,واﺗﺮﻛﻮا  ٥٦........اﻟﺒﺼﺎق ﰲ اﳌﺴﺠﺪ ١٦٩٣ .............................
اﻓﻌﻠﻮا .ﻧﻌﻢ ﺧﺬوا ﰲ أوﻋﻴﺘﻜﻢ  ٤١٦ ....................ﺑﻌﺚ رﺳﻮل اﷲ ﻋﴩة رﻫﻂ ١٥٠٩ ....................
ﻋﲇ اﻟﻘﺮآن ١٠٠٨ ,٤٤٦ ..........................
اﻗﺮأ ﱠ
ﻋﲆ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺮ ١٨٣١ .............
ﺑﻜﺖ ٰ
اﻗﺮأ :ﻗﻞ ﻫﻮ اﷲ أﺣﺪ ,واﳌﻌﻮذﺗﲔ ﺣﲔ  ١٤٥٦ ...........ﺑﻞ أﻧﺎ وارأﺳﺎه٩١٦ ....................................
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ﻓﺄﲤﻮا ﰊ ١٠٨٥ ................................
ﺑﻠﻐﻨﻲ أﻧﻜﻢ ﺗﺮﻳﺪون ١٠٥٦ ............................
ﱠ
ﺗﻘﺪﻣﻮا ﱡ

ﺗﻘﻮى اﷲ وﺣﺴﻦ اﳋﻠﻖ ٦٢٧ ..........................
ﺑﻠﻐﻮا ﻋﻨﻲ وﻟﻮ آﻳﺔ ,وﺣﺪﺛﻮا ﻋﻦ ﺑﻨﻲ إﴎاﺋﻴﻞ ١٣٨٠ ....
ٰ

ﻋﲆ ﲬﺲ  ١٢٧١ ,١٢٠٦ ,١٠٧٥ ........ﺗﻜﻠﻤﻲ ﻓﺈن ﻫﺬا ﻻﳛﻞ١٨٠١ ..........................
ﺑﻨﻲ اﻹﺳﻼم ٰ
ﺗﻨﺰﻟﺖ ﻟﻠﻘﺮآن٩٩٨ .......................
اﻟﺒﻴﻌﺎن ﺑﺎﳋﻴﺎر  ٥٩......................................ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﱠ

ﺑﴩى اﳌﺆﻣﻦ١٦٢١ .......................
ﺑﲔ اﻟﻨﻔﺨﺘﲔ أرﺑﻌﻮن  ١٨٣٦ ...........................ﺗﻠﻚ ﻋﺎﺟﻞ
ٰ
ﺗﻨﻜﺢ اﳌﺮأة ﻷرﺑﻊ٣٦٤ .................................
ﺑﲔ ﻛﻞ أذاﻧﲔ ﺻﻼةُ ُ ١٠٩٩ .......................... ,

ً
ﻋﺮﻳﺎﻧﺎ  ٥٧٠ ..........................ﺗﻮﰲ رﺳﻮل اﷲ وﻣﺎ ﰲ ﺑﻴﺘﻲ ٤٧٤ .......................
ﺑﻴﻨﲈ أﻳﻮب ﻳﻐﺘﺴﻞ

ﺑﻴﻨﲈ رﺟﻞ ﻳﻤﴚ ﺑﻄﺮﻳﻖ  ١٢٦ ...........................ﺗﻮﰲ ودرﻋﻪ ﻣﺮﻫﻮن ﻋﻨﺪ ٥٠٤ ..........................
ﺑﻴﻨﲈ رﺟﻞ ﻳﻤﴚ ﺑﻔﻼة ﻣﻦ اﻷرض ,ﻓﺴﻤﻊ٥٦٢ .........
ﺑﻴﻨﲈ رﺟﻞ ﻳﻤﴚ ﰲ ُ ﱠ
ﺗﻌﺠﺒﻪ ﻧﻔﺴﻪ ٦١٩ ..............
ﺣﻠﺔ
ُ

ــ ت ــ

ﺗﺒﻠﻎ اﳊﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻦ ُ
ﺣﻴﺚ ُ
ُ
اﻟﻮﺿﻮء١٠٢٥ ........
ﻳﺒﻠﻎ
ُ

اﻟﻨﺎس ﻣﻌﺎدن :ﺧﻴﺎرﻫﻢ ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﺧﻴﺎرﻫﻢ١٥٤٠
ﲡﺪون ﱠ

ﲢﺮوا ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر ﰲ اﻟﻌﴩ اﻷواﺧﺮ ١١٩١ ..............
ﲢﺮوا ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر ﰲ اﻟﻮﺗﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﴩ اﻷواﺧﺮ ١١٩٢ .....

ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن٢٤٠....
ﺗﺪﻧﻰ اﻟﺸﻤﺲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﳋﻠﻖ َ ﱠ ٰ
ُ ٰ

ﺛﻢ ﻗﻤﻨﺎ١٢٣٠ ...................
ﺗﺴﺤﺮﻧﺎ ﻣﻊ رﺳﻮل اﷲ ُ ﱠ

ﺗﺴﺤﺮوا ,ﱠ
ﻓﺈن ﰲ اﻟﺴﺤﻮر ﺑﺮﻛﺔ ١٢٢٩ ..................

ــ ث ــ

ﺛﻼث دﻋﻮات ﻣﺴﺘﺠﺎﺑﺎت ٩٨٠ ........................
ﲠﻦ ٣٧٥ .......................
ﻛﻦ ﻓﻴﻪ َ
وﺟﺪ ﱠ
ﺛﻼث ﻣﻦ ﱠ
ً
ُُ
ﻓﺎﺣﻔﻈﻮه ٥٥٧ ....
ﺣﺪﻳﺜﺎ
وأﺣﺪﺛﻜﻢ
ﻋﻠﻴﻬﻦ,
أﻗﺴﻢ
ُ ُ
ﱠ
ﺛﻼﺛﺔ ُ
ٌ
ﻳﻜﻠﻤﻬﻢ اﷲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ,١٥٨٨ , ٧٩٤ , ٦١٧.
ﺛﻼﺛﺔ ﻻ ُ ُ ُ ُ
١٨٥٢
ﺛﻼﺛﺔ ﳍﻢ أﺟﺮان :رﺟﻞ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب آﻣﻦ ١٣٦٥ ....
اﻟﺜﻠﺚ واﻟﺜﻠﺚ ﻛﺜﲑ ٦...................................
ﺛﻢ ﺻﻌﺪ ﰊ ﺟﱪﻳﻞ ٨٧٤ ...............................
ُﱠ
اﻟﺪﻋﺎء ١٣٢٥ ............
ﺗﺮدان ـ ﱡ
ﺛﻨﺘﺎن ﻻ ﺗﺮدان ـ أو ﻗﻠﲈ ُ ﱠ

ــ ج ــ

ﻋﲆ اﻟﺼﻼة ,ﺣﻲ ٰ
ﺗﺴﻤﻊ ﺣﻲ ٰ
ﻋﲆ اﻟﻔﻼح  ١٠٦٧ ........ﺟﺌﺖ ﺗﺴﺄل ﻋﻦ اﻟﱪ? ٥٩١ ............................
ﺗﺼﺪق رﺟﻞ ﻣﻦ دﻳﻨﺎره ,ﻣﻦ درﳘﻪ  ١٧١ ................ﺟﺎءﲏ رﺳﻮل اﷲ ﻳﻌﻮدﲏ ٩١٥ .........................

ﺗﺼﺪﻗﻦ ﻳﺎ ﻣﻌﴩ اﻟﻨﺴﺎء  ٣٢٦ ...........................ﺟﺎﻫﺪوا اﳌﴩﻛﲔ ﺑﺄﻣﻮاﻟﻜﻢ وأﻧﻔﺴﻜﻢ١٣٤٩ ...........
ﳜﺮﺟﻪ ١٢٩٤ .........
ﺗﻀﻤﻦ اﷲ ﳌﻦ ﺧﺮج ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻪ ,ﻻ ُ ُ
ّ
اﳉﺮس ﻣﻦ ﻣﺰاﻣﲑ اﻟﺸﻴﻄﺎن ١٦٩١ ....................
ُ
ﺗﻄﻌﻢ اﻟﻄﻌﺎم ,وﺗﻘﺮأ اﻟﺴﻼم  ٥٥٠,٨٤٥ ................ﺟﻌﻞ اﷲ اﻟﺮﲪﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﺟﺰء ٤٢٠ .........................
إﱃ أﺣﺪﻛﻢ ٤٤٥ ,١٠٥ ....................
ﺗﻌﺎﻫﺪوا ﻫﺬا اﻟﻘﺮآن ١٠٠٢ .............................اﳉﻨﺔ أﻗﺮب ٰ
اﳌﻜﺘﻮﺑﺎت ١٥٠٠ ..
ﺗﻌﺒﺪ اﷲ ,وﻻ ﺗﴩك ﺑﻪ ً
اﻟﺼﻠﻮات ْ ُ
ودﺑﺮ ﱠ
ﺷﻴﺌﺎ ,وﺗﻘﻴﻢ  ١٢١١ ,٣٣١ ......ﺟﻮف اﻟﻠﻴﻞ اﻵﺧﺮُ ُ ,

ﺗﻌﺮض اﻷﻋﲈل ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ واﳋﻤﻴﺲ ١٢٥٦,١٥٩٣ ...

ــ ح ــ

ﺗﻌﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻨﺎر  ٤٦٨ .................................ﺣﺞ ﰊ ﻣﻊ رﺳﻮل اﷲ ١٢٨١ ...........................
ﺗﻌﻮذوا ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ُ ١٤٧١ ...........................ﺣﺞ ﻋﻦ أﺑﻴﻚ واﻋﺘﻤﺮ ١٢٨٠ ..........................
اﻟﻨﺎر ﺑﺎﻟﺸﻬﻮات ١٠١ ..........................
ﺗﻔﺘﺢ
أﺑﻮاب ﱠ
اﳉﻨﺔ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ وﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ ُ ١٥٦٨ .....ﺣﺠﺒﺖ ﱠ ُ
ُ
ُ ُ

١١٤٣
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ُ
وﳛﺒﻮﻧﻜﻢ ٦٦١ ..............
اﳊﺮب ُﺧﺪﻋﺔ  ١٣٥٢ ..................................ﺧﻴﺎر
ﲢﺒﻮﳖﻢ ُ ﱡ
ُ
أﺋﻤﺘﻜﻢ اﻟﺬﻳﻦ ُ ﱡ ُ

ﺧﲑﻫﻢ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ٣١١ ....
ﺗﻌﺎﱃ َ ُ ُ
ﺧﲑ اﻷﺻﺤﺎب ﻋﻨﺪ اﷲ ٰ
ﻋﲆ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻛﺤﺮﻣﺔ أﻣﻬﺎﲥﻢُ ١٦٣٠,
ُﺣﺮﻣﺔ ﻧﺴﺎء اﳌﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ٰ

ﺧﲑ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ أ ٌ
رﺑﻌﺔ ٩٦١ ..............................
ﺣﺴﺒﻨﺎ اﷲ وﻧﻌﻢ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻗﺎﳍﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ٧٦................
ُ

ﺣﴬت اﻟﺼﻼة ﻓﻘﺎم ﻣﻦ  ٧٧٤ ........................ﺧﲑ اﳌﺠﺎﻟﺲ أوﺳﻌﻬﺎ ٨٣١ ............................

اﻟﻨﺎس ﻟﻠﻨﺎس ١٨٣٩ ..............................
ﻋﲆ اﳌﺴﻠﻢ ﲬﺲ  ٨٩٥ ,٢٣٨ ...............ﺧﲑ ﱠ
ﱡ
ﺣﻖ اﳌﺴﻠﻢ ٰ
ﻋﻤﺮه ١٠٨ ........................
ﻋﲆ اﷲ أن ﻻ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﳾء ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ ٦١١ ............
ﺧﲑ ﱠ
اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻃﺎل ُ
ُ
ﺣﻖ ٰ
ٌ
ٌ
ﺧﲑ ﺻﻔﻮف اﻟﺮﺟﺎل ١٠٨٤ ...........................
ﳑﺤﻘﺔ ﻟﻠﻜﺴﺐ ١٧٢٠ ...........
ﻣﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ,
اﳊﻠﻒ
ُ
اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي أﻃﻌﻤﻨﺎ وﺳﻘﺎﻧﺎ ,وﻛﻔﺎﻧﺎ وآواﻧﺎ ١٤٦٣ ... ,ﺧﲑ ﻳﻮم ﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﻤﺲ ١١٤٧ ..................
اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي ﻫﺪاك ﻟﻠﻔﻄﺮة; ﻟﻮ أﺧﺬت اﳋﻤﺮ  ١٣٩٣ ..ﺧﲑﻛﻢ ِ
ﻗﺮﲏ ٥٠٩ .....................................
ﻓﺄﺑﺮدوﻫﺎ ﺑﺎﳌﺎء ١٨٥٧ .............ﺧﲑﻛﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮآن ﱠ
وﻋﻠﻤﻪ ٩٩٣ ...................
اﳊﻤﻰ ﻣﻦ ﻓﻴﺢ ﱠ
ﺟﻬﻨﻢ ُ
ﱠ ٰ

ُ
اﳋﻴﻞ ُ
إﱃ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ١٣٢٨ ....
ﻣﻌﻘﻮد ﰲ
ﺣﻮﺳﺐ رﺟﻞ ﳑﻦ ﻛﺎن ﻗﺒﻠﻜﻢ ﻓﻠﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ١٣٧١ ..
َ
اﳋﲑ ٰ
ﻧﻮاﺻﻴﻬﺎ ُ
اﳊﻴﺎء ُ ﱡ
اﳊﻴﺎء ﺧﲑ ﱡ
ﺧﲑ ٦٨٢ .....................
ﻛﻠﻪ
ُ
ﻛﻠﻪ ٌ

ــ خ ــ

ــ د ــ

دﺧﻞ ﻳﻮم ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ ٧٨٤ ...............................

ُ
ﻋﲆ ﻋﺎﺋﺸﺔ ١٢٣٤ .................
اﳋﺎزن اﳌﺴﻠﻢ اﻷﻣﲔ  ١٨٠ .............................دﺧﻠﺖ أﻧﺎ وﻣﴪوق ٰ

ﻋﲆ اﻟﻨﺒﻲ وﻃﺮف ١٢٠١ .......................
اﳋﺎﻟﺔ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻷم  ٣٣٥ .................................دﺧﻠﺖ ٰ

ﻋﲆ ﺧﺒﺎب ﺑﻦ اﻷرت ٥٨٧ ......................
ُﺧﺬ ْ
اﺣﻠﻖ  ٧٢٧ ........................................دﺧﻠﻨﺎ ٰ
دع ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺒﻚ ٥٥ .......................................
ﺧﺬه َ ,إذا ﺟﺎءك ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺎل ﳾء٥٣٨ ............... ,
ْ
ُ ُ

ﻳﺮد ﺑﲔ اﻷذان واﻹﻗﺎﻣﺔ ١٠٤١ ...............
ودﻋﻮﻫﺎ ١٥٥٧ .........................
ُﺧﺬوا ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ُ
اﻟﺪﻋﺎء ﻻ ُ ﱡ
ﱡ ُ

ُﺧﺬي ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻚ ووﻟﺪك ﺑﺎﳌﻌﺮوف  ١٥٣٥ ..............اﻟﺪﻋﺎء ﻫﻮ اﻟﻌﺒﺎدة١٤٦٥ ...............................

دﻋﻪ ﱠ
ﻓﺈن اﳊﻴﺎء ﻣﻦ اﻹﻳﲈن٦٨١ .........................
ﺧﺮج رﺳﻮل اﷲ ذات ﻏﺪاة ٧٨٧ .......................
ُ

ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻊ ﺟﺮﻳﺮ ﰲ ﺳﻔﺮ٣٤٥ .........................
اﻟﻐﻴﺐ ١٤٩٥ ............
ُ
دﻋﻮة اﳌﺮء اﳌﺴﻠﻢ ﻷﺧﻴﻪ ﺑﻈﻬﺮ َ ْ
دﻋﻮﲏ ﻣﺎ ُ ُ
ﺗﺮﻛﺘﻜﻢ ١٥٦ ................................
ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻊ رﺳﻮل اﷲ ﰲ ﺳﻔﺮ ١٥٣٤ ...................
ُ
ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻊ رﺳﻮل اﷲ ﰲ ﻏﺰاة  ٥٢٥ .....................دﻋﻮه ﻓﺈن ﻟﺼﺎﺣﺐ اﳊﻖ ١٣٦٧ .......................
ً
ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ رﺳﻮل اﷲ ﰲ وﺟﻌﻪ ٩١٠ ...............
ﺳﺠﻼ ٦٣٦ ....................
ﻋﲆ ﺑﻮﻟﻪ
ُ
دﻋﻮه وأرﻳﻘﻮا ٰ

ﺳﺠﻦ اﳌﺆﻣﻦ ﱠ ُ
وﺟﻨﺔ اﻟﻜﺎﻓﺮ ٤٧٠ ..................
اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﺧﻄﺒﻨﺎ ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻦ ﻏﺰوان٤٩٨ .............................
ﱡ
ُ
اﳌﺮأة ﱠ ُ
اﻟﺼﺎﳊﺔ ٢٨٠ ........
ﻣﺘﺎع,
اﳋﻒ واﻟﻨﻌﻞ واﻟﴪاوﻳﻞ ٧٢٠ .........................
وﺧﲑ ﻣﺘﺎع اﻟﺪﻧﻴﺎ ُ
ﱡ
اﻟﺪﻧﻴﺎ ٌ
ُ

ﻣﻠﻌﻮﻧﺔٌ ُ ,
اﻟﺪﻧﻴﺎ ُ ٌ
ذﻛﺮ ١٣٨٤ ,٤٧٨ ....
اﻟﺴﺒﺖ ١٨٥٤ ......................
ﺧﻠﻖ اﷲ ﱡ
ﱡ
ﻣﻠﻌﻮن ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ,إﻻ َ
اﻟﱰﺑﺔ ﻳﻮم ﱠ
ﱡ
اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ١٨١ ...................................
اﳉﺎن ﻣﻦ ﻣﺎرج ١٨٤٦ ..
وﺧﻠﻖ
اﻟﺪﻳﻦ ﱠ
ُﺧﻠﻘﺖ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻣﻦ ُﻧﻮرَ ُ ,
ﱢ ُ

ﲬﺲ ﺻﻠﻮات ﰲ اﻟﻴﻮم ﱠ
دﻳﻨﺎر أﻧﻔﻘﺘﻪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ٢٨٩ ..........................
واﻟﻠﻴﻠﺔ ١٢٠٧ ..................
ُ
ٌ

١١٤٤
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ــ ذ ــ

ﱠ ُُ
ﻋﲆ دﻳﻦ ﺧﻠﻴﻠﻪ ٣٦٧ ............................
اﻟﺮﺟﻞ ٰ

ﻳﻠﻘﻰ أﺧﺎه ٨٨٨ .............................
ُ
ذاك رﺟﻞ ﺑﺎل
اﻟﺸﻴﻄﺎن ﰲ أذﻧﻴﻪ ١١٦٤ ..................اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻨﺎ ٰ
رﺣﻢ اﷲ ً
أﻣﺮأ ﺻﲆ ١١٢٠ .............................
ذﻛﺮت ً
ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺗﱪ ﻋﻨﺪﻧﺎ ٨٨...........................
َ
ً
ً
ﺳﻤﺤﺎ َإذا ﺑﺎع ,وإذا١٣٦٨ ..............
رﺟﻼ
ﺑﻌﺜﺖ  ١٢٥٥ ................رﺣﻢ اﷲ
ذﻟﻚ ﻳﻮم
وﻳﻮم ُ ُ
ُ
وﻟﺪت ﻓﻴﻪٌ ,

إﱃ رﺳﻮل اﷲ ﻋﺎم اﻟﻔﺘﺢ ١١٤٢ ..................رﺣﻢ اﷲ ُ ً
ﻗﺎم ١١٨٣ .............................
رﺟﻼ َ
ذﻫﺒﺖ ٰ
ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮش ُ
اﻟﺮﺣﻢ ﱠ ٌ
وﺻﻠﻪ اﷲ ٣٢٣
ﺗﻘﻮل :ﻣﻦ وﺻﻠﻨﻲ َ ُ
اﻟﻔﻀﺔ ١٧٩٥ ,٧٧٨ ...............
ﱠ ُ
اﻟﺬي ﻳﴩب ﰲ آﻧﻴﺔ ﱠ
اﻟﺬي ﻳﻌﻮد ﰲ ﻫﺒﺘﻪ ﻛﺎﻟﻜﻠﺐ  ١٦١٢ .....................رﺧﺺ رﺳﻮل اﷲ ﻟﻠﺰﺑﲑ٨١٠ ..........................
رﺻﻮا ﺻﻔﻮﻓﻜﻢ ,وﻗﺎرﺑﻮا ﺑﻴﻨﻬﺎ ١٠٩٢ ..................
اﻟﺬي ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن وﻫﻮ ﻣﺎﻫﺮ  ُ ٩٩٤ .......................ﱡ

ــ ر ــ

ﻋﲇ ١٤٠٠ .....
رﻏﻢ ُ
أﻧﻒ رﺟﻞ ُ ُ
ذﻛﺮت ﻋﻨﺪه ﻓﻠﻢ ُﻳﺼﻞ ﱠ

رأﻳﺖ اﻟﻨﺒﻲ ﻓﻌﻞ ﻛﲈ رأﻳﺘﻤﻮﲏ ٧٦٨ .....................

ــ ز ــ

رأﻳﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺑﻔﻨﺎء اﻟﻜﻌﺒﺔ٨٢٢ ......................

ــ س ــ

أﻧﻒ ٣١٧ ..........................
ﺛﻢ رﻏﻢ ُ
ﻣﺴﺘﻠﻘﻴﺎ  ٨٢٠ ...........................رﻏﻢ أﻧﻒ ُ ,ﱠ
ً
رأى رﺳﻮل اﷲ
ٰ
رأى ﰲ ﺟﺪار اﻟﻘﺒﻠﺔ  ١٦٩٤ .............................رﻛﻌﺘﺎ اﻟﻔﺠﺮ ١١٠٢ ...................................
ٰ
ً
ﺷﻬﺮا ١١٠٩ ..............................
اﻟﺸﺠﺮة  ١٣١٨ ....رﻣﻘﺖ اﻟﻨﺒﻲ
رﺟﻠﲔ أﺗﻴﺎﲏَ ,ﻓﺼﻌﺪا ﰊ ﱠ
ُ
رأﻳﺖ اﻟﻠﻴﻠﺔ ُ
ﺑﺎﻟﺮﲪﺔ ,وﺗﺄﰐ ﺑﺎﻟﻌﺬاب ١٧٢٨ ..
روح اﷲ ﺗﺄﰐ ﱠ ْ
ﻣﻘﻌﻴﺎ  ٧٤٧ ..........................اﻟﺮﻳﺢ ﻣﻦ َ ْ
ً
ً
ﺟﺎﻟﺴﺎ
رأﻳﺖ اﻟﻨﺒﻲ
رأﻳﺖ اﻟﻨﺒﻲ وﻫﻮ ﺑﻤﻜﺔ ﰲ  ٧٨٢ .........................زن وأرﺟﺢ ١٣٧٥ ....................................
اﻟﺘﻘﻮى .وﻏﻔﺮ ذﻧﺒﻚ وﻳﴪ٧١٧ ..............
رأﻳﺖ اﻟﻨﺒﻲ ﻳﺄﻛﻞ ﺑﺜﻼث أﺻﺎﺑﻊ  ٧٤٩ ...................زودك اﷲ ﱠ
رأﻳﺖ رﺳﻮل اﷲ وﻋﻠﻴﻪ ﺛﻮﺑﺎن ٧٨٣ .....................
ُ
ﲢﺐ أن أﺻﲇ ٤١٧ ........................
ﺳﺄﻓﻌﻞ أﻳﻦ ﱡ
اﳉﻨﺔ َ ً
ﻣﻨﺰﻟﺔ ١٨٨٣ .......
رأﻳﺖ رﺳﻮل اﷲ وﻫﻮ ﻗﺎﻋﺪ اﻟﻘﺮﻓﺼﺎء  ٨٢٣ .............ﺳﺄل
أدﻧﻰ أﻫﻞ ﱠ
ﻣﻮﺳﻰ ﱠ ُ
رﺑﻪ ,ﻣﺎ ٰ
ٰ

رأﻳﺖ رﺳﻮل اﷲ ﻳﴩب ً
ﻗﺎﺋﲈ  ٧٧٠ ......................ﺳﺌﻞ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻮء ﳑﺎ ﻣﺴﺖ اﻟﻨﺎر ٧٥٤ ..................
رأﻳﺖ ﻋﻤﺮ ﻳﻘﺒﻞ اﳊﺠﺮ ١٦٧ ...........................
ﻋﲆ اﻷرﻣﻠﺔ واﳌﺴﻜﲔ ٢٦٥ ....................
ﱠ
اﻟﺴﺎﻋﻲ ٰ
ُ
اﻟﺮؤﻳﺎ
اﻟﺼﺎﳊﺔ  ٨٤٢ ...................................ﺳﺎﻗﻲ اﻟﻘﻮم آﺧﺮﻫﻢ ً
ﴍﺑﺎ ٧٧٣ .........................
ﱡ
ٌ
اﻟﺮاﻛﺐ
ٌ
ﱠ ُ
ﻛﻔﺮ ١٥٥٩ ................
واﻟﺮاﻛﺒﺎن ﺷﻴﻄﺎﻧﺎن  ٩٥٩ ...............ﺳﺒﺎب اﳌﺴﻠﻢ
ﺷﻴﻄﺎن ,ﱠ
ﻓﺴﻮقُ ُ ,
وﻗﺘﺎﻟﻪ ٌ

أﻏﱪ ُ
ُ ﱠ
وأﺗﻮب إﻟﻴﻪ ١٨٧٧ ....
أﺳﺘﻐﻔﺮ اﷲ
ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺎﻷﺑﻮاب ﻟﻮ أﻗﺴﻢ ﻋٰﲆ اﷲ  ٢٥٧ﺳﺒﺤﺎن اﷲ وﺑﺤﻤﺪه,
رب أﺷﻌﺚ َ
ُ
ُ
رب اﻏﻔﺮ ﱄُ ,
ﻋﲇ إﻧﻚ أﻧﺖ ﱠ ُ
ﱢ
اﻟﺘﻮاب  ١٨٧٢ ........ﺳﺒﺤﺎن اﷲ! ﻻ ﺑﺄس أن ﻳﺆﺟﺮ ٧٩٨ .....................
وﺗﺐ ﱠ
ِ
ﻳﻮم َ ْ َ ُ
رب ﻗﻨﻲ َ َ
ﺗﺒﻌﺚ ـ أو ُ
ﱢ
ﲡﻤﻊ  ١٠٩٥ ............ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ وﺑﺤﻤﺪك ,ﻻ إﻟﻪ إﻻ أﻧﺖ ١٤٣٠ .............
ﻋﺬاﺑﻚ َ
ُ
رﺑﺎط ﻳﻮم ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﺧﲑ ﻣﻦ أﻟﻒ ﻳﻮم ١٢٩٣ .........
ٌ
ﻳﻈﻠﻬﻢ اﷲ ﰲ ﻇﻠﻪ ٦٥٩, ٤٤٩ , ٣٧٦ ............
ﺳﺒﻌﺔ ﱡ ُ
ﻛﺜﲑا ﱠ
اﻟﺬاﻛﺮون اﷲ ً
رﺑﺎط ﻳﻮم ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ  ١٢٩٠ ............ﺳﺒﻖ اﳌﻔﺮدون ﱠ
واﻟﺬاﻛﺮات ١٤٣٦ ...
ﺧﲑ ﻣﻦ ﺻﻴﺎم ﺷﻬﺮ وﻗﻴﺎﻣﻪ١٢٩١ .......
وﻳﻜﻔﻴﻜﻢ اﷲ ,ﻓﻼ ﻳﻌﺠﺰ ١٣٣٣
ﺳﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻴﻜﻢ أرﺿﻮن,
رﺑﺎط ﻳﻮم وﻟﻴﻠﺔ ٌ
ُ ُ
ُ ُ

١١٤٥
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اﻟﺴﻔﺮ ٌ
ﻣﺜﻨﻰ ﻣﺜﻨﻰ١١٦٨ ..........................
ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺬاب  ٩٨٤ ..........................ﺻﻼة اﻟﻠﻴﻞ ٰ
ﱠ ُ

ﻋﲆ وﻗﺘﻬﺎ ١٢٨٦ ,١٠٧٤ ,٣١٢ ...............
ﺳﻘﻴﺖ اﻟﻨﺒﻲ ﻣﻦ زﻣﺰم ٧٦٧ ............................
ﱢ
اﻟﺼﻼة ٰ

ﱡ
اﻟﻨﺎس ﰲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻢ ١١٢٨ .....................
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ أﻫﻞ اﻟﺪﻳﺎر٥٨٣ .........................
ﺻﻠﻮا ﱡأﳞﺎ ﱠ
ﱠ

ﱡ
ﺻﻠﻮا ﻗﺒﻞ اﳌﻐﺮب ١١٢٢ ..............................
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ دار ﻗﻮم ﻣﺆﻣﻨﲔ ١٠٢٩ ,٥٨٢ ...........
ُ
اﳉﻤﻌﺔ ١٣٠ ...........
اﳋﻤﺲ,
اﻟﺼﻠﻮات
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻳﺎ أﻫﻞ اﻟﻘﺒﻮر ٥٨٤ ......................
ُ
ﱠ
إﱃ ُ
واﳉﻤﻌﺔ ٰ
ورﻗﺪوا وﱂ َ ُ
ﺗﺰاﻟﻮا ﰲ ﺻﻼة ١٠٦٣ ..........
ﺳﻠﻨﻲ ,أو ﻏﲑ ذﻟﻚ? ١٠٦ .............................
ﺻﲆ ﱠ
اﻟﻨﺎس َ َ ُ
ﱠٰ

ﺻﲆ ﺑﻨﺎ اﻟﻔﺠﺮ ١٨٦١ .................................
ﻋﺒﺎس ﻳﺎ ﻋﻢ ١٤٨٨ ..................
ﺳﻠﻮا اﷲ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻳﺎ ﱠ
ٰ
ﻳﺼﻨﻊ ذﻟﻚ?  ٣٨٨ .....................ﺻﻠﻴﺖ ﻣﻊ اﻟﻨﺒﻲ ذات ﻟﻴﻠﺔ ١٠٢ ........................
ﺳﻠﻮه ﻷي ﳾء
ُ

ﺳﻢ اﷲ ُ
وﻛﻞ ﺑﻴﻤﻴﻨﻚ ٧٢٨ ..............................ﺻﻠﻴﺖ ﻣﻊ اﻟﻨﺒﻲ ﻟﻴﻠﺔ ١٠٣ .............................
ﱢ
ﺳﻤﻌﺖ اﻟﻨﺒﻲ ﻗﺮأ ﰲ اﻟﻌﺸﺎء ﺑﺎﻟﺘﲔ  ١٠٠٦ ...............ﺻﻠﻴﺖ ﻣﻊ رﺳﻮل اﷲ رﻛﻌﺘﲔ١١١٣ ,١٠٩٨...........
ُ
ﻣﻄﻬﺮة َ
ﻟﻠﻔﻢ  ١٢٠٢ ............................ﺻﻨﻔﺎن ﻣﻦ أﻫﻞ ١٦٣٣ ................................
اﻟﺴﻮاك
ٌ

ﺻﻔﻮﻓﻜﻢ  ١٠٨٧ ................................ﺻﻮم ﺛﻼث أﻳﺎم ﻣﻦ ﻛﻞ ١٢٦٠ ........................
ﺳﻮوا
ُ ْ
ُ
واﻟﻔﺮات ١٨٥٣ ......................ﺻﻮﻣﻮا ﻟﺮؤﻳﺘﻪ ,وأﻓﻄﺮوا ﻟﺮؤﻳﺘﻪ ١٢٢١ .................
ﺳﻴﺤﺎن
وﺟﻴﺤﺎن ُ ُ

اﻟﻠﻬﻢ أﻧﺖ رﰊ ١٨٧٥ ...
ﺳﻴﺪ اﻻﺳﺘﻐﻔﺎر أن ﻳﻘﻮل اﻟﻌﺒﺪ :ﱠ ُ ﱠ

ــ ض ــ

ﴍ اﻟﻄﻌﺎم ﻃﻌﺎم اﻟﻮﻟﻴﻤﺔ ٢٦٦ ..........................

ــ ط ــ

ــ ش ــ

ﻋﲆ اﻟﺬي ﻳﺄﱂ ُ ﻣﻦ َﺟﺴﺪك وﻗﻞ ٩٠٥ ..........
ﺿﻊ ﻳﺪك ٰ

ﴍب ﻣﻦ ﻗﺮﺑﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ٧٦٤ .............................
ﻃﻌﺎم اﻻﺛﻨﲔ ﻛﺎﰲ ﱠ
اﻟﺜﻼﺛﺔ ٧٥٥ ,٥٦٥ ..................
ُ
ً
ﺳﻌﺪا ١٥٠٥ .........................
ﺷﻜﺎ أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻓﺔ
ﻃﻌﺎم اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﻜﻔﻲ اﻻﺛﻨﲔ ٧٥٦ .......................
ُ
ﱡ
اﻟﺸﻬﺪاء ﲬﺴﺔ  ١٣٥٣ ..................................ﻃﻠﻘﻬﺎ٣٣٣ ............................................
ﺷﻬﺪت رﺳﻮل اﷲ َإذا ﱂ ﻳﻘﺎﺗﻞ١٣٥٠ ...................
ﱡ
ﺷﻄﺮ اﻹﻳﲈن١٤١٣ ,١٠٣١ ,٢٥...............
اﻟﻄﻬﻮر ُ
ــ ص ــ
إﱃ اﻹﺳﻼم ٥١٣ ......................
ﻃﻮﺑﻰ ﳌﻦ ُﻫﺪي ٰ
ُ ٰ
ﺻﺎم ﻳﻮم ﻋﺎﺷﻮراءُ ُ ١٢٥١ ..............................
اﻟﻘﻨﻮت ١١٧٦ ..................................
ﻃﻮل ُ ُ
ﺻﺒﺤﻜﻢ وﻣﺴﺎﻛﻢ ـ ﺑﻌﺜﺖ أﻧﺎ ١٧٠ ......................
َ ﱠ ْ

ــ ع ــ

ﺻﺪق ﺳﻠﲈن ١٤٩ .....................................
إﱄ ١٣٦٦ .....................
اﻟﻌﺒﺎدة ﰲ اﳍﺮج ﻛﻬﺠﺮة ﱠ
ﺻﻞ رﻛﻌﺘﲔ ١١٤٥ ...................................
ﻋﺠﺐ اﷲ ﻋﺰ ﱠ
وﺟﻞ ﻣﻦ ١٨٤٠ ........................
َ

ﺻﻼة اﻷواﺑﲔ ١١٤٣ .................................
ً
ﻋﺠﺒﺎ ﻷﻣﺮ اﳌﺆﻣﻦ ٢٧ ..................................
ﺻﻼة اﳉﲈﻋﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺻﻼة اﻟﻔﺬ ﺑﺴﺒﻊ وﻋﴩﻳﻦ١٠٦٤
ﺻﲆ أﺣﺪﻛﻢ ﻓﻠﻴﺒﺪأ ١٤٠٤ ..............
ﻋﺠﻞ ﻫﺬاَ ,إذا ٰ
ﻋﲆ ﺻﻼﺗﻪ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ ١٠...........
ﺻﻼة اﻟﺮﺟﻞ ﲨﺎﻋﺔ ﺗﺰﻳﺪ ٰ
ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺗﺖ١٦٠٠ ........ ,
ﻫﺮة ﺣﺒﺴﺘﻬﺎ َ ﱠ ٰ
ُﻋﺬﺑﺖ اﻣﺮأة ﰲ ﱠ
ﻋﲆ ﺻﻼﺗﻪ ﰲ ١٠٦٥ ...
ﺻﻼة ﱠ
اﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﲨﺎﻋﺔ ُﺗﻀﻌﻒ ٰ
ﻋﲇ أﻋﲈل ﱠأﻣﺘﻲ١١٩ ..........................
ُﻋﺮﺿﺖ ﱠ

١١٤٦
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ُ
ﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺻﻴﺎﻣﻨﺎ وﺻﻴﺎم أﻫﻞ ١٢٣٢ ................
ﻋﲇ اﻷﻣﻢ ٧٤.................................
ُﻋﺮﺿﺖ ﱠ
ﲬﺲ ١٢٠٣ ...................................
اﻟﻔﻄﺮة ١٢٠٤ ................................
ﻋﴩ ﻣﻦ
ُ
اﻟﻔﻄﺮة ٌ
َ
ٌ
ﺻﺪورﻫﻢ ١٦٧٢ , ٧٠١ ..
ﻋﴩ ,ﻋﴩون ,ﺛﻼﺛﻮن  ٨٥١ ...........................ﻓﻼ ﺗﺄﲥﻢ ذﻟﻚ ﳾء ﳚﺪوﻧﻪ ﰲ ُ ُ
ٌ
ﺗﻌﻄﻪ ﻣﺎﻟﻚ ١٣٥٧ .................................
اﻟﺼﻼة ﻟﺴﺒﻊ ﺳﻨﲔ  ٣٠٢ .................ﻓﻼ ُ ْ
اﻟﺼﺒﻲ ﱠ
ﻋﻠﻤﻮا ﱠ ﱠ

ً
ﻋﲆ اﳌﺮء اﳌﺴﻠﻢ اﻟﺴﻤﻊ ﱠ ُ
ﻏﺮﺳﺎ ١٣٥ ..........................
اﳌﺴﻠﻢ
أﺣﺐ وﻛﺮه  ٦٦٣ ...ﻓﻼ ﻳﻐﺮس
واﻟﻄﺎﻋﺔ ﻓﻴﲈ ﱠ
ُ
ٰ
ِ
ﱠ
ﻓﻠﻌﻠﻜﻢ ُ
ﻋﲆ رﺳﻠﻜﲈ إﳖﺎ ﱠ ُ
ﻋﲆ َ ُ
ﻃﻌﺎﻣﻜﻢ ٧٤٣ ..........
ﺻﻔﻴﺔ ١٨٤٩ ..........................
ﺗﻔﱰﻗﻮن ﻓﺎﺟﺘﻤﻌﻮا ٰ
ٰ
ُ
ُ
َ
ٌ
ورﺳﻮﻟﻪ?! ٤٢ ...............
ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺪﻗﺔ  ١٤١ .............................ﻓﻤﻦ ﻳﻌﺪل إذا ﱂ ﻳﻌﺪل اﷲ
ُ
ٰ

ُ
ﺣﻲ? ٣٢١ ..................
ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺴﻤﻊ
واﻟﻄﺎﻋﺔ ﰲ ﻋﴪك  ٦٦٧ ..................ﻓﻬﻞ ﻟﻚ ﻣﻦ واﻟﺪﻳﻚ ٌ
أﺣﺪ ﱞ
ً
ً
ﺧﲑ ١٣٧٩ ,١٧٥..
رﺟﻼ
ﻋﲆ ﻛﻞ ﴍف  ٩٧٨ .........ﻓﻮاﷲ ﻷن ﳞﺪي اﷲ ﺑﻚ
ﻋﻠﻴﻚ
ﺑﺘﻘﻮى اﷲ ,ﱠ
ٰ
واﺣﺪا ٌ
واﻟﺘﻜﺒﲑ ٰ
اﳉﻨﺔ ١٣١٤ ........................................
ﻋﻠﻴﻚ ﺑﻜﺜﺮة اﻟﺴﺠﻮد  ١٠٧ .............................ﰲ ﱠ
ﺑﺎﻟﺪﳉﺔ ,ﱠ
ﻓﺈن اﻷرض  ٩٦٤ ......................ﻓﻴﲈ اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ٦٦٤ .....................................
ﻋﻠﻴﻜﻢ ﱡ

اﳌﱪور  ١٢٧٥ ..ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺎﻋﺔ ﻻ ﻳﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻋﺒﺪ ﻣﺴﻠﻢ ١١٥٦ .................
ﻛﻔﺎرة ﳌﺎ ﺑﻴﻨﻬﲈ,
اﻟﻌﻤﺮة َ ﱠ ٌ
ُ ُ
ﱡ
إﱃ ُ
واﳊﺞ ُ ُ
اﻟﻌﻤﺮة ٰ
ﻋﻤﺮة ﰲ رﻣﻀﺎن ُ
ﺣﺠﺔ ١٢٧٨ ....................ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻋﲔ رأت ,وﻻ ٌ
ﺗﻌﺪل ﱠ ً
أذن ١٨٩١ ...................
ٌ
وﺑﻴﻨﻬﻢ ١٠٧٩ .........................
َ ُ
اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺬي ﺑﻴﻨﻨﺎ َ ُ ُ

ــ ق ــ

اﳌﺮﻳﺾ ,وأﻃﻌﻤﻮا
ُﻋﻮدوا
َ
َ
واﻋﻠﻤﻮا ٨٦ ...........................
وﺳﺪدواْ ,
اﳉﺎﺋﻊ  ٨٩٧ ..................ﻗﺎرﺑﻮا ﱢ ُ
واﻟﻄﲑة ,ﱠ ُ
ُ
اﻟﻌﻴﺎﻓﺔ ,ﱢ ُ
واﻟﻄﺮق ,ﻣﻦ اﳉﺒﺖ  ١٦٧٠ ...........ﻗﺎل اﷲ  :ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي إﲏ ﺣﺮﻣﺖ ١١١ ....................
ﻋﻴﻨﺎن ﻻ ﱡ ُ
ﲤﺴﻬﲈ ﱠ ُ
اﻟﺼﺎﳊﲔ ﻣﺎ ﻻ ١٨٨١ ..
اﻟﻨﺎر :ﻋﲔ ﺑﻜﺖ ﻣﻦ ﺧﺸﻴﺔ ١٣٠٥ .......ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ:
ُ
أﻋﺪدت ﻟﻌﺒﺎدي ﱠ

ــ غ ــ

آدم ٥٤٩ .....................
ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :أﻧﻔﻖ ﻳﺎ َ
اﺑﻦ َ

اﻟﻨﴬ ﻋﻦ ﻗﺘﺎل ﺑﺪر  ١٠٩ ...........ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :ﺛﻼﺛﺔ أﻧﺎ ﺧﺼﻤﻬﻢ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ١٥٨٧ .....
أﻧﺲ ﺑﻦ ﱠ ْ
َﻏﺎب َﻋﻤﻲ ُ
ﳏﺒﺘﻲ ﻟﻠﻤﺘﺤﺎﺑﲔ ﱠﰲ ٣٨٢ .........
ﻏﺒﺖ ﻋﻦ أول ﻗﺘﺎل  ١٣١٧ .............................ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :وﺟﺒﺖ ﱠ

ﻏﺰا ﻧﺒﻲ ﻣﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء  ٥٨.................................ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :وﻣﻦ أﻇﻠﻢ ١٦٨٣ .......................
آدم ﱠإﻧﻚ١٨٧٨ ,٤٤٢ .............
ﻏﺰوﻧﺎ ﻣﻊ رﺳﻮل اﷲ ﺳﺒﻊ  ١٨٣٣ .......................ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :ﻳﺎ اﺑﻦ َ

أﺣﺐ ﻋﺒﺎدي ١٢٣٥ .................
ﻏﺴﻞ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ واﺟﺐ  ١١٥٢ .......................ﻗﺎل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ :ﱡ
ُ
َ ﱡ
اﻟﺴﻘﺎء,
ﻏﻄﻮا
ﻋﻨﺪ َﻇﻦ ﻋﺒﺪي ٤٤٠ ..............
وأﻏﻠﻘﻮا اﻟﺒﺎب  ١٦٥٤ ....ﻗﺎل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ :أﻧﺎ َ
اﻹﻧﺎء ,وأوﻛﺌﻮا ﱢ
َ
واﻟﻜﱪﻳﺎء ٦١٨ ...........
اﻟﻌﺰ إزاره,
ﻏﲑوا ﻫﺬا َ ُ
اﻟﺴﻮاد ١٦٣٧ ......................ﻗﺎل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ :ﱡ
ُ
واﺟﺘﻨﺒﻮا ﱠ

ــ ف ــ

اﳌﺘﺤﺎﺑﻮن ﰲ ﺟﻼﱄ ٣٨١ .............
ﻗﺎل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ُ :ﱡ

ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺮﻛﻮع ﻓﻌﻈﻤﻮا  ١٤٢٧ ............................ﻗﺎل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ :ﱡ
ﻛﻞ ﻋﻤﻞ اﺑﻦ آدم ١٢١٥ .............
أﻏﻨﻰ اﻟﴩﻛﺎء١٦١٦ .......................
ﻓﺪﻧﻮﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﻓﻘﺒﻠﻨﺎ ٨٩٠ .............................ﻗﺎل اﷲ :أﻧﺎ ٰ
إﱄ ً
ﺷﱪا ٩٦ ....................
اﻟﻨﺎس ﺑﻴﻨﻬﲈ ١٨٦٧ ........................ﻗﺎل اﷲَ :إذا ﺗﻘﺮب اﻟﻌﺒﺪ ﱠ
ﻓﺬﻟﻚ ﺳﻌﻲ ﱠ

<…^mû]æ<oè^uù]<Œ†ãÊ

١١٤٧

ﻷﺗﺼﺪﻗﻦ ﺑﺼﺪﻗﺔ ١٨٦٥ .................. ,ﻛﺎن َإذا أﺧﺬ ﻣﻀﺠﻌﻪ ١٤٦١ ...........................
ﻗﺎل رﺟﻞ:
َ ﱠ

ﻗﺎل رﺟﻞ :واﷲ ﻻ ﻳﻐﻔﺮ اﷲ ﻟﻔﻼن  ١٥٧٦ ...............ﻛﺎن َإذا أذن اﳌﺆذن ١١٠٥ ..............................
ﻋﲆ ﺑﻌﲑه ٩٧٢ .........................
ﻗﺎل ﳞﻮدي ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ  ٨٨٩ ..............................ﻛﺎن َإذا
ٰ
اﺳﺘﻮى ٰ

ً
ﻛﻔﺎﻓﺎ ٥١٢,٥٢٣ ........ﻛﺎن َإذا ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻜﻠﻤﺔ أﻋﺎدﻫﺎ ٦٩٦ .......................
رزﻗﻪ
ﻗﺪ أﻓﻠﺢ ﻣﻦ أﺳﻠﻢ ,وﻛﺎن ُ ُ
ﻗﺪ ﺟﺎءﻛﻢ ُ
أﻫﻞ اﻟﻴﻤﻦ  ٨٨٦ .............................ﻛﺎن َإذا دﺧﻞ اﻟﻌﴩ ١٢٢٣ ,١١٩٣....................

ﻛﻠﻪ  ١٣٧ ..........................ﻛﺎن َإذا رﻓﻊ ﻣﺎﺋﺪﺗﻪ ﻗﺎل اﳊﻤﺪ ٧٣٤ .....................
ﻗﺪ ﲨﻊ اﷲ ﻟﻚ ذﻟﻚ ُ

ﻳﺆﺧﺬ ﱠ ُ ُ
ُ
اﻟﺮﺟﻞ  ٤١.....................ﻛﺎن َإذا ﺳﺎﻓﺮ ﻳﺘﻌﻮذ ٩٧٣ ...............................
ﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ
ﺻﲆ اﻟﻔﺠﺮ ﺗﺮﺑﻊ٨٢١ ..........................
ﻗﺪم زﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ ٨٩١ ..........................ﻛﺎن َإذا ٰ

ﻗﺪم ﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺣﺼﲔ ٥٠................................ﻛﺎن َإذا ﻋﻄﺲ وﺿﻊ ٨٨٢ .............................

ﻛﻐﺰوة ١٣٤٦ .....................................ﻛﺎن َإذا ﻓﺎﺗﺘﻪ اﻟﺼﻼة ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ١٥٥ .....................
ﻗﻔﻠﺔ
ٌ
ﺛﻢ اﺳﺘﻘﻢ ﻫﺬا  ١٥١٧ ......................ﻛﺎن َإذا ﻗﺎم ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ١١٨٠ ............................
ﻗﻞ رﰊ اﷲ ُ ,ﱠ

أﺣﺪ واﻟﺬي ﻧﻔﴘ ﺑﻴﺪه إﳖﺎ ﻟﺘﻌﺪل  ١٠١١ .....ﻛﺎن َإذا ﻗﺎم ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ١١٩٧ ............................
ﻗﻞ ﻫﻮ اﷲ ٌ
ﺛﻢ اﺳﺘﻘﻢ  ٨٥...........................ﻛﺎن َإذا ﻗﺪم ﻣﻦ ﺳﻔﺮ ٨٨٩ .............................
ﻗﻞ :آﻣﻨﺖ ﺑﺎﷲ ُ :ﱠ

اﻟﻠﻬﻢ إﲏ ُ
أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﴍ ﺳﻤﻌﻲ  ١٤٨٣ ..........ﻛﺎن َإذا ﻗﻔﻞ ﻣﻦ اﳊﺞ٩٧٧ .............................
ﻗﻞ :ﱠ ُ ﱠ
ﻇﻠﻤﺖ ﻧﻔﴘ  ١٤٧٥ .....................ﻛﺎن َإذا ﱂ ﻳﺼﻞ ً
أرﺑﻌﺎ ١١١٨ ...........................
اﻟﻠﻬﻢ إﲏ
ُ
ﻗﻞ :ﱠ ُ ﱠ
وﺳﺪدﲏ ١٤٧٣ ......................ﻛﺎن اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻳﺬﻛﺮﻧﺎ ﰲ ٦٩٩ ........................
اﻟﻠﻬﻢ اﻫﺪﲏ ,ﱢ ْ
ﻗﻞ :ﱠ ُ ﱠ
اﻟﻐﻴﺐ  ١٤٥٤ .ﻛﺎن اﻟﻨﺒﻲ أﺷﺪ ﺣﻴﺎء ﻣﻦ ٦٨٤ ..........................
ﻓﺎﻃﺮ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض ﻋﺎﱂ َ َ ْ
اﻟﻠﻬﻢ َ
ﻗﻞ :ﱠ ُ ﱠ
ﺻﲆ رﻛﻌﺘﻲ اﻟﻔﺠﺮ اﺿﻄﺠﻊ١١١٠ .......
ﻗﻞ :ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ َ ُ
وﺣﺪه ﻻ  ١٤١٤ ......................ﻛﺎن اﻟﻨﺒﻲ َإذا ٰ

ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ َ َ
اﳉﻨﺔ ,ﻓﻜﺎن ﱠ َ
دﺧﻠﻬﺎ  ٤٨٩ ,٢٥٨ ..ﻛﺎن اﻟﻨﺒﻲ َإذا ﻛﺎن ﻳﻮم ﻋﻴﺪ ٧١٩ ........................
ﻋﲆ ﺑﺎب ﱠ
ُ
ﻗﻤﺖ ٰ
وﻋﲆ آل  ١٤٠٦ ,١٤٠٥ ..ﻛﺎن اﻟﻨﺒﻲ وﺟﻴﻮﺷﻪ َإذا ﻋﻠﻮا٩٧٦ .......................
ﻗﻮﻟﻮا :ﱠ ُ ﱠ
ﻋﲆ ُﳏﻤﺪٰ ,
اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ٰ
وﻋﲆ أزواﺟﻪ  ١٤٠٧ ......ﻛﺎن اﻟﻨﺒﻲ ﻳﺰور ﻗﺒﺎء٣٧٤ ...............................
ﻗﻮﻟﻮا :ﱠ ُ ﱠ
ﻋﲆ ُﳏﻤﺪٰ ,
اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ٰ

اﻟﻠﻬﻢ  ١١٩٥ ....................................ﻛﺎن اﻟﻨﺒﻲ ﻳﺼﲇ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﴫ ١١١٩ .....................
ُﻗﻮﱄ :ﱠ ُ ﱠ
ﻗﻮﻣﻲ ﻓﺄوﺗﺮي ﻳﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ  ١١٣٦ .........................ﻛﺎن اﻟﻨﺒﻲ ﻳﺼﲇ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ١١٦٩ ,١١١١ ,١١٠٦ ,٨١٦

ــ ك ــ

ﻛﺎن اﻟﻨﺒﻲ ﻳﻔﻌﻠﻪ ٦٠٤ ..................................

ﻛﺄﲏ أﻧﻈﺮ إﱃ رﺳﻮل اﷲ وﻋﻠﻴﻪ  ٧٨٥ ....................ﻛﺎن ﺧﻠﻖ اﻟﻨﺒﻲ اﻟﻘﺮآن ١٨٤٧ ..........................
ٰ
ﻛﺎﻓﻞ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻟﻪ أو ﻟﻐﲑه  ٢٦٣ ............................ﻛﺎن داود ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻻ ُ ُ
ﻋﻤﻞ٥٤١ ........
ﻳﺄﻛﻞ إﻻ ﻣﻦ َ َ
ُِ
ُ
اﻟﻨﺎس  ,وﻛﺎن ُ
ﻟﻔﺘﺎه ١٣٧٠ .......
اﻟﻨﺎس  ١٢٢٢ ...............................ﻛﺎن رﺟﻞ ﻳﺪاﻳﻦ ﱠ
ﻳﻘﻮل َ ُ
ﻛﺎن أﺟﻮد ﱠ
اﻟﻨﺎس ً
ﺧﻠﻘﺎ ٦٢١ ................
ﻛﺎن أﺣﺐ اﻟﺜﻴﺎب إﱃ ٧٨٩ ..............................ﻛﺎن رﺳﻮل اﷲ أﺣﺴﻦ ﱠ
ﺷﻴﺌﺎ ١٠٨٠ ................ﻛﺎن رﺳﻮل اﷲ َإذا ﻛﺎن ﰲ ﺳﻔﺮ ٩٦٣ ....................
ﻛﺎن أﺻﺤﺎب ﳏﻤﺪ ﻻ ﻳﺮون ً

١١٤٨
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ﻋﲆ ﻛﻞ أﺣﻴﺎﻧﻪ ١٤٤٤ ....................
ﻛﺎن رﺳﻮل اﷲ ﻟﻴﺪع اﻟﻌﻤﻞ  ٢٢٩ .......................ﻛﺎن ﻳﺬﻛﺮ اﷲ ٰ

ً
ﻣﺮﺑﻮﻋﺎ  ٧٨١ ............................ﻛﺎن ﻳﺴﺘﺤﺐ اﳉﻮاﻣﻊ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎء١٤٦٦ ................
ﻛﺎن رﺳﻮل اﷲ
ﻛﺎن رﺳﻮل اﷲ ﻳﺒﻴﺖ اﻟﻠﻴﺎﱄ  ٥١٤ .......................ﻛﺎن ﻳﺼﺒﺢ ً
ﺟﻨﺒﺎ ١٢٤٥ ................................
ً
إﺣﺪى ﻋﴩة ١١٧١ ........................
ﻧﺠﺎرا  ٥٤٢ .....................ﻛﺎن ﻳﺼﲇ
ﻛﺎن زﻛﺮﻳﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
ٰ

ﻛﺎن ﻋﻤﺮ ﻳﺪﺧﻠﻨﻲ ﻣﻊ أﺷﻴﺎخ ﺑﺪر  ١١٣ ..................ﻛﺎن ﻳﺼﲇ اﻟﻀﺤﻰ ١١٤١ .............................
ﻛﺎن ﻓﺮاش رﺳﻮل اﷲ ﻣﻦ  ٥٠٧ .........................ﻛﺎن ﻳﺼﲇ رﻛﻌﺘﲔ ﺧﻔﻴﻔﺘﲔ ١١٠٤ .....................
ﻛﺎن ﻓﺮض ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻷوﻟﲔ  ٥٩٥ ...................ﻛﺎن ﻳﺼﲇ ﰲ ﺑﻴﺘﻲ ١١١٥ ..............................

ﻛﺎن ﻓﻴﲈ أﺧﺬ ﻋﻠﻴﻨﺎ  ١٦٦٥ ..............................ﻛﺎن ﻳﺼﲇ ﻓﻴﲈ ﺑﲔ أن ١١١١ ...........................
ﻛﺎن ﻓﻴﻤﻦ ﻛﺎن ﻗﺒﻠﻜﻢ رﺟﻞ ﻗﺘﻞ ﺗﺴﻌﺔ وﺗﺴﻌﲔ  ٢٠.......ﻛﺎن ﻳﺼﲇ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﴫ ١١٢١ ..........................
ً
ﻛﻼﻣﺎ  ٦٩٧ ........................ﻛﺎن ﻳﺼﲇ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ﻣﺜﻨﻰ ١١٠٦ .......................
ﻛﺎن ﻛﻼم رﺳﻮل اﷲ
ﻛﺎن ﻛﻢ ﻗﻤﻴﺺ رﺳﻮل اﷲ  ٧٩٠, ٥١٩ .................ﻛﺎن ﻳﺼﻮم ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ١٢٦١ ........................
ﻛﺎن ﻷﰊ ﺑﻜﺮ ﻏﻼم ﳜﺮج  ٥٩٤ .........................ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻜﻒ ﰲ ﻛﻞ رﻣﻀﺎن ١٢٧٠ .....................
ﻛﺎن ﻻ ﻳﺘﻄﲑ  ١٦٧٦ ...................................ﻛﺎن ﻳﻌﺠﺒﻪ اﻟﺘﻴﻤﻦ ٧٢١ ................................

ﻛﺎن ﻻ ﻳﺪع ً
أرﺑﻌﺎ ﻗﺒﻞ  ١١١٤ ,١١٠٠ ..................ﻛﺎن ﻳﻔﻄﺮ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﲇ ١٢٣٩ .........................
ﻛﺎن ﻻ ﻳﺮد اﻟﻄﻴﺐ  ١٧٨٧ ..............................ﻛﺎن ﻳﻔﻄﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ ١١٧٠ ............................

ﻛﺎن ﻻ ﻳﺼﲇ ﺑﻌﺪ اﳉﻤﻌﺔ  ١١٢٧ ........................ﻛﺎن ﻳﻘﺮأ ﰲ رﻛﻌﺘﻲ اﻟﻔﺠﺮ١١٠٧ .......................
ﻛﺎن ﻻ ﻳﻄﺮق أﻫﻠﻪ  ٩٨٦ ................................ﻛﺎن ﻳﻘﻮل ﺑﺄﺧﺮ َإذا أراد ٨٣٣ ...........................

ﻛﺎن ﻻ ﻳﻔﻄﺮ أﻳﺎم اﻟﺒﻴﺾ ١٢٦٤ .........................ﻛﺎن ﻳﻘﻮل دﺑﺮ ﻛﻞ ﺻﻼة ١٤١٧ ........................
ﻛﺎن ﻣﻠﻚ ﻓﻴﻤﻦ ﻛﺎن ُ
ﻗﺒﻠﻜﻢ ٣٠..........................ﻛﺎن ﻳﻘﻮل ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺮب ١٥٠٢ ..........................
ﻛﺎن ﻣﻦ دﻋﺎء داود  ١٤٩٠ ..............................ﻛﺎن ﻳﻘﻮل ﰲ رﻛﻮﻋﻪ ١٤٢٦ ............................
ﻛﺎن ﻳﺄﻣﺮﻧﺎ ﺑﺼﻴﺎم أﻳﺎم اﻟﺒﻴﺾ  ١٢٦٣ ....................ﻛﺎن ﻳﻜﺜﺮ أن ﻳﻘﻮل ﰲ رﻛﻮﻋﻪ ١٤٢٥ ....................
ﻛﺎن ﻳﺒﺪأ َإذا دﺧﻞ ﺑﻴﺘﻪ  ١٢٠٠ ...........................ﻛﺎن ﻳﻜﺮه اﻟﻨﻮم ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺸﺎء ١٧٤٦ .....................
ﻛﺎن
ﻳﺘﺤﺮى ﺻﻮم اﻻﺛﻨﲔ  ١٢٥٧ .......................ﻛﺎن ﻳﻜﻮن ﰲ ﻣﻬﻨﺔ أﻫﻠﻪ ٦٠٦ ...........................
ٰ

ﻛﺎن ﻳﺘﺨﻠﻒ ﰲ اﳌﺴﲑ  ٩٧١ .............................ﻛﺎن ﻳﻨﺎم أول اﻟﻠﻴﻞ ١١٧٣ .............................
ﻋﲆ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ١٨٦٣ ..........................
ﻛﺎن ﻳﺘﻌﻮذ ﻣﻦ اﳉﺎن  ١٠١٥ ............................ﻛﺎن ﻳﻨﻔﺦ ٰ
ﻛﺎن ﻳﺘﻨﻔﺲ ﰲ اﻟﴩاب ٧٥٧ ............................ﻛﺎﻧﺖ اﻣﺮأﺗﺎن ﻣﻌﻬﲈ اﺑﻨﺎﳘﺎ ١٨٢٧ ......................
ﻛﺎن ﳚﺘﻬﺪ ﰲ رﻣﻀﺎن  ١١٩٤ ...........................ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﻮ إﴎاﺋﻴﻞ ﺗﺴﻮﺳﻬﻢ اﻷﻧﺒﻴﺎء ٦٥٦ ...............
ﻛﺎن ﳚﻌﻞ ﻳﻤﻴﻨﻪ ﻟﻄﻌﺎﻣﻪ  ٧٢٥ ...........................ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻜﺎظ وﳎﻨﺔ ١٢٨٤ .............................
ﻛﺎن ﻳﺪرﻛﻪ اﻟﻔﺠﺮ وﻫﻮ ﺟﻨﺐ ١٢٤٤ ....................ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻨﺎ اﻣﺮأة٨٦٣ ...................................
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ﲢﻘﺮن ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف ً
ﱠ
ﺷﻴﺌﺎ ٨٩٢ , ٦٩٥ ,١٢١ ........
ﻛﺎﻧﺖ ﻳﺪ رﺳﻮل اﷲ اﻟﻴﻤﻨﻰ  ٧٢٢ ........................ﻻ
ُ
ُ
ﺗﺒﺎﻏﻀﻮا ١٥٩١,١٥٦٧..
ﺗﻘﺎﻃﻌﻮا ,وﻻ ﺗﺪاﺑﺮوا ,وﻻ
وﻋﻘﻮق اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ  ١٧١٤ ,٣٣٧ .ﻻ
اﻹﴍاك ﺑﺎﷲ,
اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ:
ُ
ُ

ﺗﻘﺘﻠﻪ ٣٩٢ .................................
ﺗﻘﺘﻠﻪ ,ﻻ َ ْ ُ ُ
ﻋﲆ ﺟﻨﺎزة اﺑﻨﺔ ﻟﻪ  ٩٤٠ .............................ﻻ َ ْ ُ
ﻛﱪ ٰ

ﱡ َ
ﻗﺎﺗﻠﻜﻢ?  ٣٥١ .............ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺴﻼم ,ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺴﻼم ﲢﻴﺔ ٨٥٦ ,٧٩٦...
ﻛﱪ أﲢﻠﻔﻮن
وﺗﺴﺘﺤﻘﻮن َ َ ُ ْ
ﻛﱪ ﱢ ْ
ﱢْ
ِ
ﻳﻚ ً
ﻋﲆ اﺑﻦ آدم  ١٦٢٢ ...............................ﻻ ﺗﻘﻮﻟﻮا ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻖ ﺳﻴﺪ; ﻓﺈﻧﻪ إن ُ
ﺳﻴﺪا ١٧٢٥ ........
ُ َ
ﻛﺘﺐ ٰ
ﻛﺦْ ,إرم ﲠﺎ ,أﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﱠأﻧﺎ ﻻ ﱡ
اﻟﻜﺮم ,وﻟﻜﻦ ُ
ﲢﻞ ﻟﻨﺎ ﱠ ُ
ﻛﺦ ُ ْ
ُ ْ
ﻗﻮﻟﻮا١٧٤١ ................. :
اﻟﺼﺪﻗﺔ  ٢٩٨ ..ﻻ ُﺗﻘﻮﻟﻮا:
ُ

ﻛﻔﻦ رﺳﻮل اﷲ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ  ٧٨٦ ...........................ﻻ ﺗﻘﻮﻟﻮا :ﻣﺎﺷﺎء اﷲ وﺷﺎء ُﻓﻼن ,وﻟﻜﻦ ١٧٤٥ .........
ِ
ُ
ﻛﻔﻰ ﺑﺎﳌﺮء ً
اﻟﻔﺮات ١٨٢٢ ..............
ﺗﻘﻮم
إﺛﲈ أن ُﻳﻀﻴﻊ ﻣﻦ ُ ُ
ﴪ َُ ُ
ٰ
اﻟﺴﺎﻋﺔ َ ﱠ ٰ
ﻳﻘﻮت ٢٩٤ .................ﻻ ُ
ﺣﺘﻰ ﳛ َ
ﳛﺪث ُ ﱢ
ﻛﺬﺑﺎ أن ُ ﱢ َ
ﻛﻔﻰ ﺑﺎﳌﺮء ً
ﺣﺘﻰ ُﻳﻘﺎﺗﻞ اﳌﺴﻠﻤﻮن
ﺣﺘﻰ ١٨٢٠
اﻟﻴﻬﻮد َ ﱠ
ﺑﻜﻞ ﻣﺎ َ
َ
ٰ
ﺗﻘﻮم اﻟﺴﺎﻋﺔ َ ﱠ ٰ
ﺳﻤﻊ  ١٥٤٧ ..........ﻻ ُ ُ
ُﱡ
ﻣﻌﺎﰱ إﻻ اﳌﺠﺎﻫﺮﻳﻦ  ٢٤١ .....................ﻻ ُﺗﻜﺜﺮوا اﻟﻜﻼم ﺑﻐﲑ ذﻛﺮ اﷲ ,ﱠ
ﻓﺈن ﻛﺜﺮة١٥١٨ .........
ﻛﻞ أﻣﺘﻲ ُ ٰ
ﺗﻜﻮﻧﻦ إن اﺳﺘﻄﻌﺖ أول ﻣﻦ َ ُ ُ
ُﱡ
ﻳﺪﺧﻞ ١٨٤٢ ..........
ﻛﻞ ﱠأﻣﺘﻲ ﻳﺪﺧﻠﻮن ﱠ
اﳉﻨﺔ إﻻ َ ْ
ﻣﻦ َأﺑﻰ  ١٥٨ ................ﻻ َ ﱠ
ُﱡ
ﺑﻐﻀﺒﻪ١٥٥٤ .................
ﻛﻞ أﻣﺮ ذي ﺑﺎل ﻻ ﻳﺒﺪأ ﻓﻴﻪ ١٣٩٤ ..................... :ﻻ َ ُ
ﺗﻼﻋﻨﻮا ﺑﻠﻌﻨﺔ اﷲ ,وﻻ َ َ
ُﱡ
ﺗﻠﺒﺴﻮا اﳊﺮﻳﺮ ,ﱠ
ﻟﺒﺴﻪ ﰲ ٨٠٤ .................
ﻋﲆ اﳌﺴﻠﻢ
ﻓﺈن ﻣﻦ ُ
دﻣﻪ ْ ُ ُ
ﺣﺮامُ ُ َ :
وﻋﺮﺿﻪ  ١٥٢٧ .......ﻻ َ ْ َ ُ
ٌ
ﻛﻞ اﳌﺴﻠﻢ ٰ

ُﻛﻞ ﺑﻴﻤﻴﻨﻚ ٧٤١ ,٦١٣ ,١٥٩ .........................ﻻ ُ ْ ُ
ﺗﻠﺤﻔﻮا ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ ٥٢٨ ..............................

ُﱡ
ٌ
ﺻﺪﻗﺔ  ٢٤٨ ,١٢٢ .........ﻻ َ ُ
ﺗﻨﺎﺟﺸﻮا١٥٨٠ .....................................
اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻪ
ﺳﻼﻣﻰ ﻣﻦ ﱠ
ٰ
ﻛﻞ ُ

ُﱡ
ﺻﻮرﻫﺎ ١٦٨٠ ..ﻻ َ ْ ُ
اﻟﻨﺎر ﳚﻌﻞ ﻟﻪ ُ
ﻧﻮر ١٦٤٦ .......................
ﻣﺼﻮر ﰲ ﱠ
اﻟﺸﻴﺐ ,ﱠ ُ
ﺗﻨﺘﻔﻮا ﱠ ْ َ
ﻛﻞ ُ َ
ﻓﺈﻧﻪ ُ ُ
ﺑﻜﻞ ُﺻﻮرة َ ﱠ َ
ُﱡ
ٌَ
ﺗﻨﺴﻨﺎ ﻳﺎ أﺧﻲ ﻣﻦ ُ ِ َ
دﻋﺎﺋﻚ ٧١٤ ,٣٧٣ ................
ﻛﻞ ﻣﻌﺮوف
ﺻﺪﻗﺔ  ١٣٤ ...............................ﻻ َ ْ َ َ
ٍ
ُﱡ
ﻓﻴﻮﻛﻰ ﻋﻠﻴﻚ٥٥٩ ............................
ﻋﲆ ﻋﻤﻠﻪ إﻻﱠ ُاﳌﺮاﺑﻂ ﰲ َﺳﺒﻴﻞ  ١٢٩٢ .....ﻻ ُﺗﻮﻛﻲ ُ ٰ
ﻛﻞ ﻣﻴﺖ ُ
ﳜﺘﻢ ٰ

ﺣﺴﺪ إﻻ ﰲ اﺛﻨﺘﲔٌ ُ :
آﺗﺎه ,٥٧١ , ٥٤٤...........
رأﻳﺘﻪ ﰲ ﱠ
اﻟﻨﺎر  ٢١٦ ..............................ﻻ َ َ َ
رﺟﻞ ُ
ﻛﻼ إﲏ ُ ُ
ِ
ِ
ٌ
ﻛﻠﻜﻢ راع ُ ,ﱡ ُ
ُﱡ ُ
١٣٧٧ ,٩٩٧ ,٥٧٢
رﻋﻴﺘﻪ ٦٥٣ ,٣٠٠ ,٢٨٣
وﻛﻠﻜﻢ
ﻣﺴﺆول ﻋﻦ َ ﱠ
ﻛﻠﻤﺔ ﺣﻖ ﻋﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎن  ١٩٥ ............................ﻻ ﺻﻼة ﺑﺤﴬة ﻃﻌﺎم ١٧٥٣ .........................
وﻳﻌﺠﺒﻨﻲ ١٦٧٤ ..................
ﻋﺪوى وﻻ ﻃﲑةُ ُ ,
ﻋﲆ اﻟﻠﺴﺎن ,ﺛﻘﻴﻠﺘﺎن ﰲ اﳌﻴﺰان  ١٤٠٨ ..ﻻ َ ْ ٰ
ﻛﻠﻤﺘﺎن ﺧﻔﻴﻔﺘﺎن ٰ

ﻋﺪوى ,وﻻ ﻃﲑة ْ ,
ُ
ُﻛﲇ ﱠ
وإن ﻛﺎن ١٦٧٥ .................
اﻟﺼﺎﺋﻢ ﺗﺼﲇ ﻋﻠﻴﻪ
اﳌﻼﺋﻜﺔ ١٢٦٦ ...............ﻻ َ ْ
إن ﱠ
ُ
اﻟﻔﺘﺢ ٣...................................
ﺑﻌﺪ َ ْ
ﻫﺠﺮة َ
ﻟﻠﻌﲔ  ١٨٦٨ .............ﻻ ِ َ
ﺷﻔﺎء َ
اﻟﻜﻤﺄة ﻣﻦ ﱢ
اﳌﻦ ,وﻣ ُﺎؤﻫﺎ ٌ
ﺑﻨﻴﺖ َ ُﻟﻪ ١٦٩٨ ........
ﺑﻨﻴﺖ
ﻛﺄﻧﻚ
ُ
ﻏﺮﻳﺐ  ٥٧٤ ,٤٧١ ..................ﻻ َ َ ْ
اﻟﺪﻧﻴﺎ ﱠ
ﻛﻦ ﰲ ﱡ
اﳌﺴﺎﺟﺪ ﳌﺎ ُ َ ْ
وﺟﺪت ,ﱠإﻧﲈ ُ َ
ٌ
ُ ْ

ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺪ ﻫﺬا ً
ﻳﺄﻛﻠﻦ ُ ُ
ﻳﴩﺑﻦ ﲠﺎ١٦٣٥ ........ ,
أﺣﺪﻛﻢ ﺑﺸﲈﻟﻪ ,وﻻ
ﱠ
ﱠ
ﻋﲆ ﻋﻬﺪ رﺳﻮل اﷲ  ١٦١٨ ,١٥٤١ ...ﻻ ُ َ ﱠ
ﻧﻔﺎﻗﺎ ٰ

ــ ل ــ

ﻳﺆﻣﻦ ُ ُ
ﺣﺘﻰ ُﳛﺐ ﻷﺧﻴﻪ٢٣٦ ,١٨٣ ..........
ﻻُ ُ
أﺣﺪﻛﻢ َ ﱠ ٰ

ﻳﺒﻊ ُ ُ
ﻋﲆ ﺑﻴﻊ ١٧٧٩ .........................
ﻻ ﺗﻐﻀﺐ  ,ﻻ ﺗﻐﻀﺐ  ٤٨.............................ﻻ ْ
ﺑﻌﻀﻜ ْﻢ ٰ
أﺣﺪﻛﻢ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ١٢٩٧ ..........ﻻ ُ ُ
اﻟﻌﺒﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ٥٩٦ ........................
ﻳﺒﻠﻎ ُ
ُ
ﻻ ﺗﻔﻌﻞ ,ﻓﺈن ﻣﻘﺎم

١١٥٠
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أﺣﺪ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﰊ ﻋﻦ أﺣﺪ ً
ُ
ﺑﺎﻟﺴﻼح ١٧٨٣ ...............
ﺷﻴﺌﺎ  ١٥٣٩ .......ﻻ ﻳﺸﲑ
ﻻ ُﻳﺒﻠﻐﻨﻲ ٌ
إﱃ أﺧﻴﻪ ﱢ
أﺣﺪﻛﻢ ٰ

اﳉﻤﻌﺔ إﻻﱠ ً
ﻳﺼﻮﻣﻦ َ ُ ُ
ﻗﺒﻠﻪ أو ١١٧٦ ..
ﻳﺘﻘﺪﻣﻦ َ ُ
ﻳﻮﻣﺎ ُ
أﺣﺪﻛﻢ  ١٢٢٤ ..............................ﻻ َ ُ ﱠ
ﻻََ ﱠ ﱠ
أﺣﺪﻛﻢ ﻳﻮم ُ
ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ اﺣﺘﻼم  ١٨٠٠ ..............................ﻻ ﻳﻐﺘﺴﻞ رﺟﻞ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ ١١٥٤ ,٨٢٨ ..............
ﻻُ َ
ً
اﳌﻮت إﻣﺎ ُ ً
ﻣﺆﻣﻨﺔ ٢٧٥ .............................
ﳏﺴﻨﺎ ٥٨٥ ...................ﻻ ﻳﻔﺮك ﻣﺆﻣﻦ
أﺣﺪﻛﻢ َ
ﻻََ َ ﱠ
ﻳﺘﻤﻦ َ ُ ُ ُ
أﺻﺎﺑﻪ  ٥٨٦ ,٤٠ ..........ﻻ ﻳﻘﺪﻣﻦ أﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ١٣١٥ ............................
أﺣﺪﻛﻢ اﳌﻮت ُ
ﻻََ َ ﱠ ﱠ
ﻟﴬ َ ُ
ﻳﺘﻤﻨﲔ ُ ُ ُ

ً
ً
َ
ﳚﺪه
ﻻ ﳚﺰي وﻟﺪ
ﺣﻔﺘﻬﻢ اﳌﻼﺋﻜﺔ ١٤٤٨ .....
ﻳﻘﻌﺪ ﻗﻮم
ﳑﻠﻮﻛﺎ  ٣١٣ .............ﻻ ُ
واﻟﺪا إﻻ أن ُ
ﻳﺬﻛﺮون اﷲ إﻻ ﱠ ْ ُ ُ

ﺧﺒﺜﺖ ﻧﻔﴘ ,وﻟﻜﻦ ْ
ﻳﻘﻮﻟﻦ َ ُ ُ
ﳛﺒﻬﻢ إﻻ
ﻟﻴﻘﻞ١٧٣٩ .....:
ﻳﺒﻐﻀﻬﻢ إﻻ ٌ
أﺣﺪﻛﻢ َ ُ َ ْ
ﻣﺆﻣﻦ ,وﻻ ُ ْ ُ
ٌ
ﻻ ُ ﱡُ
ﻣﻨﺎﻓﻖ  ٣٨٠ ........ﻻ َ ُ ﱠ

ﻻ ُ
اﻟﻠﻬﻢ ْ
اﻏﻔﺮ ﱄ ١٧٤٣ ................
ﻳﻘﻮﻟﻦ ُ
ﳛﻞ ﻻﻣﺮأة أن ﺗﺼﻮم ْ ُ
وزوﺟﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ  ١٧٥٠ ,٢٨٢ ..ﻻ ُ ﱠ
أﺣﺪﻛﻢ :ﱠ ُ ﱠ
ﻻ َِﱡ
ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ ﺗﺴﺎﻓﺮ  ٩٨٩ ....................ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻠﻌﺎﻧﻮن ٣١٥٥ ..............................
ﳛﻞ ﻻﻣﺮأة ُ ُ
اﻟﻨﺎر ُ ٌ
ﻻ َِﱡ
ﺑﻜﻰ ﻣﻦ َ ْ
ﺣﺘﻰ٤٤٨ .........
ﺧﺸﻴﺔ اﷲ َ ﱠ
ﳛﻞ ﻻﻣﺮأة ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ أن ُ ّ
ﲢﺪ  ١٧٧٤ ....ﻻ ُ
رﺟﻞ َ ٰ
ﻳﻠﺞ ﱠ َ
ﻻ َِﱡ
ﳛﻞ ﻟﺮﺟﻞ أن ﻳﻔﺮق  ٨٢٩ ............................ﻻ ُ
ﻳﻠﺪغ اﳌﺆﻣﻦ ﻣﻦ ُﺟﺤﺮ١٨٣٤ ........................
ﻻ َِﱡ
وزوﺟﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ إﻻ  ١٧٥٠ ......ﻻ ﻳﻤﺶ ُ ُ
ﻟﻴﻨﻌﻠﻬﲈ ١٦٤٩ ........
أﺣﺪﻛﻢ ﰲ ﻧﻌﻞ واﺣﺪةُ ْ َ ,
ﺗﺼﻮم َ َ ُ
ﳛﻞ ﻟﻠﻤﺮأة أن َ ُ
ﻻ َِﱡ
ﻳﻐﺮز ﺧﺸﺒﺔ ٣٠٧ .................
ﺟﺎر ﺟﺎره أن َ
ﳛﻞ ﳌﺆﻣﻦ أن ﳞﺠﺮ  ١٥٩٧ ..........................ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ٌ
ﻻ َِﱡ
ﳞﺠﺮ أﺧﺎه ﻓﻮق ﺛﻼث  ١٥٩٥ ..........ﻻ ﻳﻤﻮت ﻷﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻟﺪ ٩٥٣ ......
ﳛﻞ ﳌﺴﻠﻢ أن َ
ﻻ َِﱡ
أﺧﺎه َ
ﻳﻤﻮﺗﻦ ُ ُ
اﻟﻈﻦ ٤٤١ ............
أﺣﺪﻛﻢ إﻻ وﻫﻮ
ﻓﻮق ﺛﻼث ﻟﻴﺎل  ١٥٩٢ .....ﻻ
ﳛﺴﻦ ﱠ ﱠ
ُ
ﱠ
ﳞﺠﺮ ُ
ﳛﻞ ﳌﺴﻠﻢ أن ُ َ
ﳏﺮم  ١٦٢٩ .........ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺼﺪﻳﻖ أن ﻳﻜﻮن ﱠ ً
ﱠ
ﳜﻠﻮن ُ ُ
ﻟﻌﺎﻧﺎ ١٥٥٢ .................
ﻻ
أﺣﺪﻛﻢ ﺑﺎﻣﺮأة إﻻ ﻣﻊ ذي َ ْ َ
ﻳﻨﻈﺮ ﱠ ُ ُ
ﳜﻠﻮن ٌ
ﱠ
اﻟﺮﺟﻞ ,وﻻ اﳌﺮأة١٦٢٧ .......
ﻻ
رﺟﻞ ﺑﺎﻣﺮأة إﻻ َ َ
إﱃ ﻋﻮرة ﱠ
اﻟﺮﺟﻞ ٰ
وﻣﻌﻬﺎ ُذو ﳏﺮم ٩٩٠ ...........ﻻ ْ ُ ُ
ﻻ ُ ُ
ﺟﺮ ٧٩٢ ,٦١٦ ..........
ﻳﺪﺧﻞ َ ﱠ
إﱃ َ ْ
اﳉﻨﺔ ٌ
ﻣﻦ َ ﱠ
ﻳﻨﻈﺮ اﷲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ٰ
ﻗﺎﻃﻊ  ٣٣٩ ..............................ﻻ ُ
ﻗﻠﺒﻪ ُ
اﳉﻨﺔ ﻣﻦ ﻛﺎن ﰲ ْ
اﻟﺜﻠﺚ ﱡ ُ ُ
ذرة  ١٥٧٥ ,٦١٢ .ﻻ ,ﻻ ,ﱡ ُ ُ
واﻟﺜﻠﺚ ﻛﺜﲑ ٦............................
ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﱠ
ﻣﺜﻘﺎل َ ﱠ

ﻻ ُ ُ
ً
رﺟﻼ ٨٢٥ ...........................
ﻳﺪﺧﻞ اﳉﻨﺔ َ ﱠﻧﲈم ١٥٣٦ ..............................ﻻﻳﻘﻴﻤﻦ أﺣﺪﻛﻢ
ِ
ً
اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ٢٠٤ ...............
ﻳﻮم
رﺟﻼ ١٥٦٠ ............................
ﻻ ﻳﺮﻣﻲ رﺟﻞ
ﱡ
َ
إﱃ ْأﻫﻠﻬﺎ َ
ﻟﺘﺆدن اﳊﻘﻮق ٰ
ﻻ ُ
اﻟﺼﻼة  ١٠٦١ .......ﻟﺘﺴﻮن ﺻﻔﻮﻓﻜﻢ أو ١٦٠ ..............................
أﺣﺪﻛﻢ ﰲ ﺻﻼة ﻣﺎ داﻣﺖ ﱠ
ﻳﺰال َ ُ ُ ُ
ﻳﺰال ﱠ ُ ُ
ﻻ ُ
اﻟﺮﺟﻞ
ﺣﺘﻰ ُﻳﻜﺘﺐ ﰲ اﳉﺒﺎرﻳﻦ ٦٢٠ﳉﻤﻴﻊ ﱠأﻣﺘﻲ ُﻛﻠﻬﻢ ٤٣٤ ................................
ُ
ﻳﺬﻫﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ َ ﱠ ٰ

ﻋﺠﻠﻮا اﻟﻔﻄﺮ َ ١٢٣٣ .............ﱠ
ﻻ ُ
ﻟﻌﻠﻚ ُ َ ُ
ﺗﺮزق ﺑﻪ ٨٤ .....................................
ﻳﺰال ﱠ
اﻟﻨﺎس ﺑﺨﲑ ﻣﺎ َ ﱠ
ﻟﺴﺎﻧﻚ ً
وﺳﻤﻪ١٦٠٨ ............................
رﻃﺒﺎ ﻣﻦ ذﻛﺮ اﷲ  ١٤٣٨ ................ﻟﻌﻦ اﷲ اﻟﺬي
ﻻ ﻳﺰال ُ
ُ
ﻻ ﻳﺴﺄل اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴﻢ  ٦٨.................................ﻟﻌﻦ اﷲ اﻟﻮاﺷﲈت ١٦٤٥ ..............................
اﳉﻨﺔ  ١٧٢٢ .....................ﻟﻌﻦ اﷲ اﻟﻮاﺻﻠﺔ واﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ١٦٤٢ ....................
ﻻ ﻳﺴﺄل ﺑﻮﺟﻪ اﷲ إﻻ َ ﱠ
ﻳﺴﱰ ﻋﺒﺪ ً
ﻋﺒﺪا ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ٢٤٠ .........................ﻟﻌﻦ رﺳﻮل اﷲ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻠﺒﺲ١٦٣٢ ....................
ﻻ ُُ

ﻻ ﻳﴩﺑﻦ أﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ ً
ﻗﺎﺋﲈ  ٧٧٢ .........................ﻟﻌﻦ رﺳﻮل اﷲ اﳌﺨﻨﺜﲔ١٦٣١ .........................
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ﻋﲆ ﺧﻮان ٤٩٤ ................................
ﻟﻌﻦ رﺳﻮل اﷲ اﻟﻮاﺻﻠﺔ ١٦٤٤ .........................ﱂ ﻳﺄﻛﻞ ٰ

اﳌﺒﴩات ٨٣٨ ......................
اﻟﻨﺒﻮة إﻻ ُ ﱢ
ﻟﻌﻦ ﻣﻦ ﺟﻠﺲ وﺳﻂ  ٨٣٠ .............................ﱂ ﻳﺒﻖ ﻣﻦ ُ ُ ﱠ

ﻟﻐﺪوة ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ أو روﺣﺔ  ١٢٨٨ ....................ﱂ ﱠ
ﻳﺘﻜﻠﻢ ﰲ اﳌﻬﺪ إﻻ ﺛﻼﺛﺔ ٢٥٩ .........................
ﻋﲆ ﳾء ﻣﻦ ١١٠١ ......................
ﺧﲑ ﳑﺎ ُ ُ
ُ
ﺗﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ  ١٨٨٨ ..........ﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﻨﺒﻲ ٰ
ﻟﻘﺎب ﻗﻮس ﰲ اﳉﻨﺔ ٌ

ً
ﻣﺰﻣﺎرا ﻣﻦ ﻣﺰاﻣﲑ آل داود  ١٠٠٥ ...........ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﺼﻮم ﻣﻦ ﺷﻬﺮ١٢٤٧ ..........................
أوﺗﻴﺖ
ﻟﻘﺪ
ُ

ﻳﻮم ﻣﺆﺗﺔ ﺗﺴﻌﺔ أﺳﻴﺎف  ١٨٥٥ .....ﳌﺎ ﺣﴬت أﺣﺪ دﻋﺎﲏ ١٥٠٧ .........................
ﻟﻘﺪ ْاﻧﻘﻄﻌﺖ ﰲ ﻳﺪي َ
ً
ﻓﺴﻠﻢ ٨٤٦ .................
اذﻫﺐ
ﻟﻘﺪ رأﻳﺖ
ﻳﺘﻘﻠﺐ ﰲ ﱠ
اﳉﻨﺔ  ١٢٧ ...................ﳌﺎ َ َ َ
آدم ﻗﺎلَ ْ :
رﺟﻼ ﱠ ُ
ْ
ﺧﻠﻖ اﷲ َ

ﻛﺘﺐ ﰲ ﻛﺘﺎب ٤١٩ .................
ﻟﻘﺪ رأﻳﺖ رﺳﻮل اﷲ ﻳﻈﻞ اﻟﻴﻮم  ٤٧٣ ...................ﳌﺎ ﺧﻠﻖ اﷲُ ْ َ
اﳋﻠﻖَ َ َ ,

أﻇﻔﺎر ﻣﻦ ُﻧﺤﺎس ١٥٢٦ ....
ﻋﺮج ﰊ
ُ
ﻟﻘﺪ رأﻳﺖ ﺳﺒﻌﲔ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺼﻔﺔ  ٥٠٦ ,٤٦٩ ...........ﳌﺎ ُ َ
ﻣﺮرت ﺑﻘﻮم ﳍﻢ ْ ٌ
ﻟﻘﺪ رأﻳﺖ ﻛﺒﺎر أﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ  ١١٢٣ .............ﳌﺎ ﻗﺪم ﻣﻦ ﻏﺰوة ﺗﺒﻮك ١٣٤٧ ..........................
ﻟﻘﺪ رأﻳﺖ ﻧﺒﻴﻜﻢ وﻣﺎ ﳚﺪ ﻣﻦ  ٤٩٥ ......................ﳌﺎ ﻧﺰﻟﺖ آﻳﺔ اﻟﺼﺪﻗﺔ ١١٠ ..............................
ﻟﻘﺪ رأﻳﺘﻨﻲ ﺳﺎﺑﻊ ﺳﺒﻌﺔ  ١٦٠٣ ..........................ﳌﺎ وﻗﻒ اﻟﺰﺑﲑ ﻳﻮم اﳉﻤﻞ ٢٠٢ .........................

اﳌﺆﻣﻦ ﰲ ُﻓﺴﺤﺔ ﻣﻦ دﻳﻨﻪ ٢٢٠ .................
ﻷﺧﺮ ٥٠٣ .............................ﻟﻦ ﻳﺰال
ُ
ﻟﻘﺪ رأﻳﺘﻨﻲ وإﲏ ّ

اﳉﻨﱠﺔ ١٣٨٦ .
وإﻧﻪ
ﻟﻘﺪ ﺳﺄﻟﺖ ﻋﻦ ﻋﻈﻴﻢ ,ﱠ ُ
ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن ُ ْ َ َ ُ
ﻣﻨﺘﻬﺎه َ
ﻋﲆ ﻣﻦ  ١٥٢٢ .......ﻟﻦ ﻳﺸﺒﻊ ﻣﺆﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﲑ َ ﱠ ٰ
ﻟﻴﺴﲑ ٰ
ٌ
ﻟﻘﺪ ﻗﻠﺖ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻮ ُﻣﺰﺟﺖ ﺑﲈء اﻟﺒﺤﺮ ﳌﺰﺟﺘﻪ!  ١٥٢٥ .....ﻟﻦ ﻳﻠﺞ اﻟﻨﺎر أﺣﺪ ﺻﲆ١٠٤٨ ..........................
اﻟﻠﻬﻢ آﺗﻨﺎ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﺴﻨﺔ ١٤٦٧ ........................
ﳏﺪﺛﻮن١٥٠٤.......
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻓﻴﲈ
ﻗﺒﻠﻜﻢ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ ﻧﺎس ُ َ ﱠ
ﱠُ ﱠ
ْ

ً
أﺳﻠﻤﺖ ﻧﻔﴘ َ
ووﺟﻬﺖ وﺟﻬﻲ١٤٦٢ ,٨١٤
اﻟﻠﻬﻢ
ﻏﻼﻣﺎ ٣٥٨ ...............
ﻋﲆ ﻋﻬﺪ رﺳﻮل اﷲ
إﻟﻴﻚ َ ,ﱠ ْ ُ
ُ
ﱠُ ﱠ
ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺖ ٰ
ُ
ﻋﺼﻤﺔ أﻣﺮي ١٤٧٢ .....
ﻫﻮ
ﻟﻘﻴﺖ ٦٤٣ .........
ﻟﻘﻴﺖ ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻚ ,وﻛﺎن ﱡ
أﺷﺪ ﻣﺎ ُ
ﻟﻘﺪ ُ
اﻟﻠﻬﻢ أﺻﻠﺢ ﱄ دﻳﻨﻲ اﻟﺬي ُ َ
ﱠُ ﱠ
ﻋﲆ ﻏﻤﺮات اﳌﻮت ٩١٢ ...................
ﻣﻮﺗﺎﻛﻢ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ٩١٨ .........................
ﻟﻘﻨﻮا
اﻟﻠﻬﻢ ﱢ
ُ
ﱠُ ﱠ
ُ ْ
أﻋﻨﻲ ٰ

اﻟﻠﻬﻢ أﳍﻤﻨﻲ ُرﺷﺪي ,وأﻋﺬﲏ ﻣﻦ ﴍ ﻧﻔﴘ ١٤٨٧ .....
ﻟﻘﻴﺖ إﺑﺮاﻫﻴﻢ  iﻟﻴﻠﺔ أﴎي ﱄ١٤٤٠ ....................
ﱠُ ﱠ
اﻟﻠﻬﻢ ﱠأﻣﺘﻲ ﱠأﻣﺘﻲ ﻳﺎ ﺟﱪﻳﻞ ْاذﻫﺐ ٤٢٥ .................
ﻟﻘﻴﺖ ﻋﺜﲈن ﻓﻌﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ ٦٨٦ ........................
ﱠُ ﱠ

ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺳﺒﻌﲈﺋﺔ ﻧﺎﻗﺔ ﱡ
َ
َ
أﻧﺖ اﻟﺴﻼم,
وﻣﻨﻚ اﻟﺴﻼم ,ﺗﺒﺎرﻛﺖ ١٤١٥ .....
ﻛﻠﻬﺎ ﳐﻄﻮﻣﺔ ١٣٣١ .....
اﻟﻠﻬﻢ ْ َ
ﱠُ ﱠ
ﻟﻚ ﲠﺎ َ

وأﻧﺖ ٩٣٨ .............
ﻳﺰﻳﺪ ٥ .................................
ﻧﻮﻳﺖ ﻳﺎ ُ
اﻟﻠﻬﻢ أﻧﺖ رﲠﺎ ,وأﻧﺖ ﺧﻠﻘﺘﻬﺎَ ْ ,
ﻟﻚ ﻣﺎ َ َ
ﱠ
ﻋﻀﺪي وﻧﺼﲑي ,ﺑﻚ ُ
ُ
أﺟﻮل ,وﺑﻚ ١٣٢٦ .
ﻳﺮﻓﻊ ١٥٨٦ .......
اﻟﻠﻬﻢ أﻧﺖ ُ
ﻟﻮاء ﻋﻨﺪ أﺳﺘﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ُ ْ َ ُ
ﱠُ ﱠ
ﻟﻜﻞ ﻏﺎدر ٌ

اﻟﻠﻬﻢ ﱠ
ﻟﻮاء ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔُ ُ ,
ُ
أﻫﻠﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺎﻷﻣﻦ واﻹﻳﲈن ١٢٢٨ ................
ﻳﻘﺎل  :ﻫﺬه ١٥٨٥ ..........
ﱠُ ﱠ
ﻟﻜﻞ ﻏﺎدر ٌ
ُ
اﻟﻠﻬﻢ ﱠ
إن ُﻓﻼن اﺑﻦ ُﻓﻼن ﰲ ذﻣﺘﻚ وﺣﺒﻞ ٩٣٩ ..........
ﺣﺞ ﻣﱪور١٢٧٦ ..................
ﻟﻜﻦ
أﻓﻀﻞ اﳉﻬﺎد :ﱞ
ﱠُ ﱠ
ﻧﺠﻌﻠﻚ ﰲ ﻧﺤﻮرﻫﻢُ ُ ,
ُ َ
وﻧﻌﻮذ ﺑﻚ٩٨١ ...........
اﻟﻠﻬﻢ إﻧﺎ
ﻟﻠﻌﺒﺪ اﳌﻤﻠﻮك اﳌﺼﻠﺢ أﺟﺮان١٣٦٣ ....................
ﱠُ ﱠ
أﺣﺮج ﺣﻖ اﻟﻀﻌﻔﲔ اﻟﻴﺘﻴﻢ واﳌﺮأة٢٧٠ ........
اﻟﻠﻬﻢ إﲏ
أﻓﺮح ﺑﺘﻮﺑﺔ ﻋﺒﺪه ١٥.................................
ُ
ﷲ ُ
ﱠُ ﱠ
واﻟﺘﻘﻰ ١٤٦٨ ,٧١ ............
أﻗﺘﻠﺘﻪ?! ٣٩٤ .................................
اﳍﺪى ﱡ
اﻟﻠﻬﻢ إﲏ أﺳﺄﻟﻚ ُ ٰ
ﻗﺘﻠﺘﻪ? َ َ ْ َ ُ
ﱂ ََ َُ
ﱠُ ﱠ

١١٥٢
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اﻟﻠﻬﻢ ُﻣﴫف ُ ُ
ﻋﲆ ﻃﺎﻋﺘﻚ ١٤٧٠
ﺧﲑﻫﺎ ,وﺧﲑ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ١٧٢٩ ..........
ﱠُ ﱠ
ﱠُ ﱠ
اﻟﻘﻠﻮب ﴏف ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ٰ
اﻟﻠﻬﻢ إﲏ أﺳﺄﻟﻚ َ
اﻟﻠﻬﻢ ﻣﻦ وﱄ ﻣﻦ أﻣﺮ أﻣﺘﻲ ً
ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻖ٦٥٥ ..............
واﳉﻨﻮن١٤٨٤ ....... ,
ﱠُ ﱠ
اﻟﻠﻬﻢ إﲏ أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ اﻟﱪصُ ,
ﱠُ ﱠ
ُ
اﻟﻠﻬﻢ إﲏ ُ
أﻫﻠﻪ ١٤٤٥ ......................
اﳉﺒﻦ,
أﺗﻰ َ ُ
أﺣﺪﻛﻢ َإذا ٰ
وأﻋﻮذ ﺑﻚ  ١٤٢١ ........ﻟﻮ أن َ َ ُ ْ
أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ُ
ﱠُ ﱠ

أﻋﻠﻢ ٩٥٨ ..........
ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺌﺲ  ١٤٨٥ ........ﻟﻮ أن ﱠ
اﳉﻮع  ,ﱠ
اﻟﻨﺎس ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﺎ ُ
اﻟﻠﻬﻢ إﲏ أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ُ
ﱠُ ﱠ
أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ  ١٤٧٤ ...................ﻟﻮ أن ﻻﺑﻦ آدم ً
اﻟﻠﻬﻢ إﲏ ُ
وادﻳﺎ ٢٣ ................................
ﱠُ ﱠ

اﻟﻠﻬﻢ إﲏ ُ ُ
زوال ْ َ
ﺣﻖ ﱡ
ﺗﻮﻛﻠﻪ٧٩ .................
ﻋﲆ اﷲ ﱠ
أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ َ َ
ﱠُ ﱠ
ﻧﻌﻤﺘﻚ  ١٤٧٨ ............ﻟﻮ أﻧﻜﻢ ﺗﺘﻮﻛﻠﻮن ٰ

اﻟﻠﻬﻢ إﲏ ُ
ﻟﻀﺤﻜﺘﻢ ً
وﻟﺒﻜﻴﺘﻢ ٤٤٧ ,٤٠١
ﻗﻠﻴﻼ
أﻋﻠﻢ
ُ
ُْ
أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﴍ  ١٤٧٧ ......................ﻟﻮ ﺗﻌﻠﻤﻮن ﻣﺎ ُ
ﱠُ ﱠ
وﻋﺬاب  ١٤٨١ .......ﻟﻮ ﺗﻌﻠﻤﻮن ﻣﺎ َ ُ
ﻟﻜﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ ٥١٥ ........................
اﻟﻠﻬﻢ إﲏ أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ ﱠ
اﻟﻨﺎرَ ,
ﱠُ ﱠ

إﱃ ُﻛﺮاع ٦١٠ ................................
اﻟﻠﻬﻢ إﲏ أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﻜﺮات اﻷﺧﻼق  ١٤٨٢ .......ﻟﻮ ُ ُ
ﱠُ ﱠ
دﻋﻴﺖ ٰ

اﻟﻠﻬﻢ اﺟﻌﻞ رزق آل ﳏﻤﺪ  ٥٠١ ........................ﻟﻮ راﺟﻌﺘﻪ? إﻧﲈ أﺷﻔﻊ٢٤٧ .............................
ﱠُ ﱠ
اﳌﺘﻄﻬﺮﻳﻦ ١٠٣٢ﻟﻮ ﻗﺪ ﺟﺎء ُ
اﻟﺘﻮاﺑﲔ ْ ْ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ أﻋﻄﻴﺘﻚ٦٩١ ..................
واﺟﻌﻠﻨﻲ ﻣﻦ ُ َ
اﺟﻌﻠﻨﻲ ﻣﻦ ﱠ ﱠ
اﻟﻠﻬﻢ ْ
ﻣﺎل َ
ﱠُ ﱠ

ﺳﻌﺪا  ٩٠٤ ................................ﻟﻮ ﻛﺎن ﱄ ﻣﺜﻞ أﺣﺪ ً
ً
اﻟﻠﻬﻢ اﺷﻒ
ذﻫﺒﺎ ٤٦٦ ..........................
ﱠُ ﱠ
اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺗﻌﺪل ﻋﻨﺪ اﷲ ﺟﻨﺎح ﺑﻌﻮﺿﺔ٤٧٧ ........
اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﳊﻴﻨﺎ وﻣﻴﺘﻨﺎ  ٩٣٦ ............................ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﱡ
ﱠُ ﱠ

آﻣﺮا ً
اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﻟﻘﻮﻣﻲ  ٣٦..................................ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ً
أﺣﺪا أن ﻳﺴﺠﺪ ﻷﺣﺪ ﻷﻣﺮت ٢٨٥ ........
ﱠُ ﱠ
اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﻟﻪ,
وارﲪﻪ ,وﻋﺎﻓﻪ  ٩٣٥ .....................ﻟﻮ ﻳﻌﻠﻢ اﳌﺆﻣﻦ ﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ٤٤٣ .............
ُ
ﱠُ ﱠ
اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﱄ ﺧﻄﻴﺌﺘﻲ وﺟﻬﲇ ٤٧٦١ ...................ﻟﻮ ﻳﻌﻠﻢ اﳌﺎر ﺑﲔ ﻳﺪي اﳌﺼﲇ ﻣﺎذا ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻜﺎن ١٧٥٨ .....
ﱠُ ﱠ
ﻛﻠﻪ :ﱠ
اﻟﻨﺎس ﻣﺎ ﰲ اﻟﻨﺪاء واﻟﺼﻒ اﻷول ١٠٨٣ ,١٠٣٣
وﺟﻠﻪ  ١٤٢٩ ..............ﻟﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﱠ
دﻗﻪ ﱠ ُ
اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﱄ ذﻧﺒﻲ ُ ﱠ ُ
ﱠُ ﱠ
ﻗﺪﻣﺖ وﻣﺎ ﱠ
اﻟﻨﺎس ١١٩٦ ...........
ﻋﲆ ﱠ
أﺧﺮت  ,وﻣﺎ  ١٤٢٤ ........ﻟﻮﻻ أن ﱡ
اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﱄ ﻣﺎ ﱠ
ﱠُ ﱠ
ﻋﲆ ﱠأﻣﺘﻲ ـ أو ٰ
أﺷﻖ ٰ

ﳋﻠﻖ اﷲ ً
ﺧﻠﻘﺎ ﻳﺬﻧﺒﻮن ٤٢٣ .........
اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﱄ وارﲪﻨﻲ  ٩١١ ............................ﻟﻮﻻ أﻧﻜﻢ ﺗﺬﻧﺒﻮنَ ,
ﱠُ ﱠ

ﻷﻛﻠﺘﻬﺎ ٥٨٩ ......
اﻟﺼﺪﻗﺔ َ ْ ُ
اﻟﻠﻬﻢ اﻗﺴﻢ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﺸﻴﺘﻚ  ٨٣٤ .......................ﻟﻮﻻ أﲏ أﺧﺎف أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﱠ
ﱠُ ﱠ

ﻳﻄﻮف ١٨٢٥ ..................
اﻟﻨﺎس زﻣﺎن
اﻟﻠﻬﻢ اﻛﻔﻨﻲ ﺑﺤﻼﻟﻚ ﻋﻦ ﺣﺮاﻣﻚ ١٤٨٦ ..............
ﻋﲆ ﱠ
ٌ
ﱠ
ﱠُ ﱠ
ﻟﻴﺄﺗﲔ ٰ
ﺑﺎﻟﴫﻋﺔ ٦٤٧ ,٤٥ .......................
ﻷﻣﺘﻲ ﰲ ُﺑﻜﻮرﻫﺎ ٩٥٧ ......................ﻟﻴﺲ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﱡ
اﻟﻠﻬﻢ ﺑﺎرك ﱠ
ﱠُ ﱠ
اﻟﻐﻨﻰ ﻋﻦ ﻛﺜﺮة اﻟﻌﺮض ٥٢٢ .....................
اﻟﻠﻬﻢ ﺑﺎﺳﻤﻚ ُ ُ
أﻣﻮت ْ
وأﺣﻴﺎ  ١٤٥٨ ,١٤٤٦ ,٨١٧......ﻟﻴﺲ ٰ
ﱠُ ﱠ
اﻟﻠﻬﻢ ﺑﻚ أﺻﺒﺤﻨﺎَ ,
اﻟﻨﺎس ٢٤٩ .............
وﺑﻚ أﻣﺴﻴﻨﺎ ,وﺑﻚ ﻧﺤﻴﺎ  ١٤٥٣ .....ﻟﻴﺲ اﻟﻜﺬاب اﻟﺬي ﻳﺼﻠﺢ ﺑﲔ ﱠ
ﱠُ ﱠ

ﺑﺎﻟﻄﻌﺎن ,وﻻ ﱠ
اﳌﺆﻣﻦ ﱠ
اﻟﻠﻌﺎن ,وﻻ اﻟﻔﺎﺣﺶ١٧٣٤ ,١٥٥٥
اﻟﻨﺎس ,أذﻫﺐ اﻟﺒﺄس ,اﺷﻒ  ٩٠٢ ...........ﻟﻴﺲ
رب ﱠ
ُ
اﻟﻠﻬﻢ ﱠ
ﱠُ ﱠ
ﺗﺒﻌﺚ َ َ
ﻋﺬاﺑﻚ ﻳﻮم َ ُ
َ
اﻟﺘﻤﺮة ٥٣٧ ,٢٦٤ ............
اﻟﻠﻬﻢ ﻗﻨﻲ
ﺗﺮده ﱠ ْ ُ
ﻋﺒﺎدك  ١٤٦٤ .............ﻟﻴﺲ اﳌﺴﻜﲔ اﻟﺬي َ ُ ﱡ ُ
ﱠُ ﱠ

ُ
ﻟﻠﻬﻢ ﻻ ﻋﻴﺶ إﻻ ُ
اﻟﻮاﺻﻞ ﺑﺎﳌﻜﺎﻓﺊ ٣٢٢ ............................
ﻋﻴﺶ اﻵﺧﺮة  ٤٦٠ ...................ﻟﻴﺲ
ا ﱠُ ﱠ
إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ٤٥٥ .....................
اﻟﻠﻬﻢ ﻟﻚ
أﺳﻠﻤﺖ ,وﺑﻚ ُ
ُ
آﻣﻨﺖ  ١٤٨٠ ,٧٥ ............ﻟﻴﺲ ﳾء ﱠ
أﺣﺐ ٰ
ﱠُ ﱠ
ﻋﲆ اﳌﻨﺎﻓﲔ ﻣﻦ ﺻﻼة اﻟﻔﺠﺮ ١٠٧٣ ...
اﳊﻤﺪ أﻧﺖ
اﻟﻠﻬﻢ ﻟﻚ
َ
ُ
ﱠُ ﱠ
ﻛﺴﻮﺗﻨﻴﻪ  ٨١٣ ....................ﻟﻴﺲ ﺻﻼة أﺛﻘﻞ ٰ
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ﻋﲆ أﺑﻴﻚ ﻛﺮب  ٢٨...............................ﻣﺎ اﻏﱪت ﻗﺪﻣﺎ ﻋﺒﺪ ١٣٠٣ ............................
ﻟﻴﺲ ٰ
اﻟﺪﻧﻴﺎ ﰲ اﻵﺧﺮة إﻻﱠ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ َ ُ
ﳚﻌﻞ ٤٦٣ ...............
ﻟﻴﺲ ﻻﺑﻦ آدم ﺣﻖ ﰲ
ﺳﻮى ﻫﺬه اﳋﺼﺎل ٤٨٢ ..........ﻣﺎ ﱡ
ٰ

اﻟﺪﺟﺎل إﻻﱠ ﻣﻜﺔ  ١٨١١ .........ﻣﺎ ُ
اﻟﺴﲈء ﰲ ﺻﻼﲥﻢ١٧٥٤
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ إﻻ
ﻳﺮﻓﻌﻮن ْ َ َ ُ
ﺑﺎل أﻗﻮام َ ُ
ﺳﻴﻄﺆه ﱠ ﱠ
ُ
إﱃ ﱠ
أﺑﺼﺎرﻫﻢ ٰ
أﻣﺘﻪ ٢٠٥ .................
أﻧﺬره ﱠ ُ
ادﻋﻰ ﻟﻐﲑ أﺑﻴﻪ وﻫﻮ ﻳﻌﻠﻤﻪ إﻻ  ١٨٠٥ ....ﻣﺎ ﺑﻌﺚ اﷲ ﻣﻦ ﻧﺒﻲ إﻻ َ َ ُ
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ رﺟﻞ ٰ
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺗﻘﺘﻞ ً
ﻇﻠﲈ إﻻ ﻛﺎن  ١٧٢ ..................ﻣﺎ ﺑﻌﺚ اﷲ ﻣﻦ ﻧﺒﻲ ,وﻻ اﺳﺘﺨﻠﻒ ﻣﻦ ٦٧٨ ............
وﺷﻖ اﳉﻴﻮب  ١٦٥٨ ......ﻣﺎ ﺑﻌﺚ اﷲ ً
ﻧﺒﻴﺎ إﻻ رﻋﻰ ٦٠٩ ,٦٠٠ ...................
ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺎ ﻣﻦ
اﳋﺪود ,ﱠ
ﴐب ُ
َ
ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺮﺣﻢ ﺻﻐﲑﻧﺎ  ٣٥٥ ......................ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ? ﺑﻘﻲ ُ ﱡ
ﻏﲑ ٥٥٨ .......................
ﻛﻠﻬﺎ َ َ
ﻟﻴﺴﻮا ﺑﴚء ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﳊﻖ  ١٦٦٨ ...............ﻣﺎ ﺑﲔ ﺧﻠﻖ آدم١٨١٤ .................................
ِ َﻟﻴﻠﻨﻲ ﻣﻨﻜﻢ ُ
ً
واﻟﻨﻬﻰ  ٣٥٠ .................ﻣﺎ ﺗﺮك رﺳﻮل اﷲ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺗﻪ
دﻳﻨﺎرا ٤٧٥ .................
أوﻟﻮا اﻷﺣﻼم ﱡ
اﻟﺮﺟﺎل ٢٨٨ .........
ﻟﻴﻨﺒﻌﺚ ﻣﻦ ﻛﻞ رﺟﻠﲔ أﺣﺪﳘﺎ واﻷﺟﺮ ﺑﻴﻨﻬﲈ  ١٧٨ ......ﻣﺎ
ُ
ﻋﲆ ﱢ
أﴐ ٰ
ﺗﺮﻛﺖ ﺑﻌﺪي ﻓﺘﻨﺔ ﻫﻲ َ ﱡ
ِ
إن ﺷﻬﺪاء ﱠأﻣﺘﻲ ً
ﻓﻴﻜﻢ? ﱠ
ﺗﻌﺪون اﻟﺸﻬﺪاء ُ
إذا ١٣٥٤ ....
ودﻋﻬﻢ  ١١٥٠ .......................ﻣﺎ ﱡ
أﻗﻮام ﻋﻦ َ ْ ِ ْ
ﻟﻴﻨﺘﻬﲔ ٌ
ً
ﳎﻠﺴﺎ ٨٣٦ ..............................
اﻟﺪﺟﺎل ﰲ اﳉﺒﺎل  ١٨١٣ .............ﻣﺎ ﺟﻠﺲ ﻗﻮم
اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﱠ ﱠ
ﻟﻴﻨﻔﺮن ﱠ ُ
ﻣﺎ ﺣﻖ اﻣﺮئ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻪ ﳾء ِ
ﻳﻮﴆ ٥٧٥ ................
ٌُ
ــ م ــ
ُ
ﻏﻨﻢ ٤٨٥ ....................
أﻋﻨﺎﻗﺎ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ  ١٠٣٤ .........ﻣﺎ ذﺋﺒﺎن ﺟﺎﺋﻌﺎن أرﺳﻼ ﰲ َ َ
اﳌﺆذﻧﻮن ُ
ً
اﻟﻨﺎس
أﻃﻮل ﱠ
رأى اﻟﻨﺒﻲ ^ اﻟﻨﻘﻲ ٤٩٦ ...........................
ﻳﺒﺘﺎع  ١٧٨٠ ......ﻣﺎ ٰ
أﺧﻮ اﳌﺆﻣﻦ ,ﻓﻼ ﱡ
اﳌﺆﻣﻦ ُ
ﳛﻞ ﳌﺆﻣﻦ أن َ
ُ
ً
ﻣﺴﺘﺠﻤﻌﺎ٧٠٣ .....................
اﻟﻘﻮي ﺧﲑ  ١٠٠ ................................ﻣﺎ رأﻳﺖ رﺳﻮل اﷲ
اﳌﺆﻣﻦ
ُ
ﱡ ٌ
ﻛﺎﻟﺒﻨﻴﺎن  ٢٢٢ ...........................ﻣﺎ رأﻳﻚ ﰲ ﻫﺬا? ٢٥٣ .................................
اﳌﺆﻣﻦ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ُ
ُ

اﻟﺸﻴﻄﺎن ُ ُ
ﻓﻠﲈ َذﻛﺮ ٧٣٢ ...............
ﻳﺄﻛﻞ َ َ ُ
ﻣﺆﻣﻦ ﳚﺎﻫﺪ ﺑﻨﻔﺴﻪ  ١٢٨٩ ,٥٩٨ ......................ﻣﺎ زال ﱠ ْ
ﻣﻌﻪ ,ﱠ
ُ
ﺟﱪﻳﻞ ُﻳﻮﺻﻴﻨﻲ ﺑﺎﳉﺎر ٣٠٣ .....................
ذاك?  ١٤٥٠ ..........ﻣﺎ َزال
أﺟﻠﺴﻜﻢ إﻻﱠ َ
ُ
أﺟﻠﺴﻜﻢ? آﷲ ﻣﺎ
ﻣﺎ
ُ ْ
ﱡ
ُ
ﺑﺄﺟﻨﺤﺘﻬﺎ ١٣٢٠ ................
ﺗﻈﻠﻪ
اﳌﻼﺋﻜﺔ
زاﻟﺖ
ﻣﺎ
ُ
ُ ْ
ُ
ﳛﺐ أن
ﻳﺮﺟﻊ ١٣١١ ..............
ﻣﺎ أﺣﺪ
ﻳﺪﺧﻞ ﱠ
َ
اﳉﻨﺔ ُ ﱡ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ١٤٣٣ ...........
ﻋﲆ اﳊﺎل اﻟﺘﻲ ْ ُ
ﻓﺎرﻗﺘﻚ َ ْ َ
أﺧﺮﺟﻜﲈ ﻣﻦ  ٤٩٧ ..................................ﻣﺎ زﻟﺖ ٰ
ُ
ﻣﺎ
أذن ﻟﻨﺒﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﺼﻮت  ١٠٠٤ .....ﻣﺎ ﺳﺌﻞ رﺳﻮل اﷲ ً
ﺷﻴﺌﺎ ﻗﻂ ﻓﻘﺎل ﻻ ٥٤٧ ...............
ﻣﺎ أذن اﷲ ﻟﴚء ﻣﺎ َ
ﱠ
ﱠ
ً
ﻋﲆ اﻹﺳﻼم ﺷﻴﺌﺎ أﻻ٥٥٣ ...........
أرى اﻷﻣﺮ إﻻ أﻋﺠﻞ  ٤٨٠ ...........................ﻣﺎ ﺳﺌﻞ رﺳﻮل اﷲ ٰ
ﻣﺎ ٰ

اﻟﻨﺎر  ٧٩٣ ..........ﻣﺎ ﺳﻤﻌﺖ ﻋﻤﺮ ﻳﻘﻮل ﻟﴚء١٥١٠ .....................
ﻣﺎ أﺳﻔﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻌﺒﲔ ﻣﻦ اﻹزار ﻓﻔﻲ ﱠ
اﻟﺪﺟﺎل ْ َ
أﺧﻮﻓﻨﻲ ُ
ﻋﻠﻴﻜﻢ ١٨٠٨ ........
ﻏﲑ ﱠ ﱠ
ﻣﺎ أﺻﺒﺢ ﻵل ﳏﻤﺪ  ٥٠٥ ...............................ﻣﺎ ﺷﺄﻧﻜﻢ? َ ْ ُ
ﺷﻴﺌﺎ  ١٥٣٢ ........ﻣﺎ ﺷﺒﻊ آل ﳏﻤﺪ ﻣﻦ ﺧﺒﺰ٤٩١ ..........................
وﻓﻼﻧﺎ ﻳﻌﺮﻓﺎن ﻣﻦ دﻳﻨﻨﺎ ً
ﻓﻼﻧﺎ ُ ً
أﻇﻦ ُ ً
ﻣﺎ ﱡ

ﺻﲆ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻼة ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻧﺰﻟﺖ ١١٤ .............
ﻣﺎ أﻋﺪدت ﳍﺎ?  ٣٦٩ ...................................ﻣﺎ ٰ
ﺷﻴﺨﺎ ﻟﺴﻨﻪ  ٣٥٩ .........................ﻣﺎ ﴐب رﺳﻮل اﷲ ﺑﻴﺪه ﻗﻂ ٦٤٤ .....................
ً
ﺷﺎب
ﻣﺎ أﻛﺮم ٌ
ﺛﺎﻟﺜﻬﲈ٨١ ...................
ﻃﻌﺎﻣﺎ ﺧﲑ  ٥٤٣ ...........................ﻣﺎ َ ﱡ
ﻇﻨﻚ ﻳﺎ أﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺑﺎﺛﻨﲔ اﷲ ُ ُ
ً
ﻣﺎ أﻛﻞ أﺣﺪ

١١٥٤

ً
ﻃﻌﺎﻣﺎ ٧٣٦ .........................
ﻣﺎ ﻋﺎب رﺳﻮل اﷲ

ﻋﲆ اﻷرض ﻣﺴﻠﻢ ١١٥٠ ...........................
ﻣﺎ ٰ
ﻣﺎ َ َ َ
ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ? ١٥٣٠ ,٢١ ...................
ﻓﻌﻞ ُ
ﻣﺎ ﻛﺎن ُ ْ ُ
وﻣﺎ ١٧٣٥ ...........
اﻟﻔﺤﺶ ﰲ ﳾء إﻻﱠ َ ُ
ﺷﺎﻧﻪَ ,

ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺰﻳﺪ ﰲ رﻣﻀﺎن١١٧٢ ..........................
ﻣﺎ ﻟﻚ ﻳﺎ ﻋﻤﺮو?٩٤٧ ,٧١١ ...........................

ﻣﺎ ُ
ﻟﺼﻌﺪات? ١٦٢٤ ...................
ﻟﻜﻢ وﳌﺠﺎﻟﺲ ا ﱡ ُ
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ِ
ﻓﻴﻘﻮم١٦٦٦ ......................
ﻣﻴﺖ ﻳﻤﻮت ,
ﻣﻦ َ ﱢ
َﻣﺎ ْ
ُ
ِ
اﻷﻋﻮر َ ﱠ
اﻟﻜﺬاب ١٨١٧ ....
ﻣﻦ ﻧﺒﻲ إﻻ َ ْ
أﻧﺬر ﱠ َ ُ
َﻣﺎ ْ
أﻣﺘﻪ ْ َ َ
وﻗﺪ ْ َ َ
ﺑﻌﺜﻪ اﷲ ﰲ ٍ
ِ
أﻣﺔ َ ْﻗﺒﲇ ١٨٥ .....................
َﻣﺎ ﻣ ْﻦ ﻧﺒﻲ َ ُ
ﱠ
ِ
ﻣﻦ ﻳﻮم أﻛﺜﺮ ١٢٧٧ .................................
َﻣﺎ ْ
ِ
اﻟﻌﺒﺎد ﻓﻴﻪ٥٤٨ ,٢٩٥ .................
ﻳﺼﺒﺢ
ﻣﻦ ﻳﻮم
ُ
ُ
َﻣﺎ ْ
ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻦ أﺣﺪ إﻻﱠ ُ َ ﱢ
َﻣﺎ ِ ُ
رﺑﻪ ٤٠٥ ,١٣٩ ..........
ﺳﻴﻜﻠﻤﻪ ﱡ ُ
ِ
ِ
ﻣﻘﻌﺪه ٩٤٥ ..............
ﻛﺘﺐ ْ َ ُ ُ
أﺣﺪ إﻻﱠ ﻗﺪ ُ َ
ﻣﺎ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻦ َ

ﻧﻘﺼﺖ َ َ َ ٌ
ﺻﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺎل ٥٥٦ .........................
وﻟﻠﺪﻧﻴﺎ? ﻣﺎ َأﻧﺎ ﰲ ﱡ ْ
اﻟﺪﻧﻴﺎ  ٤٨٦ ......................ﻣﺎ َ َ ْ
ﻣﺎ ﱄ ﱡ ْ َ

ﺣﻠﻮه ُ ,ﱢ
ﺣﺮﻳﺮا  ٦٢٢ ........................ﻣﺎ ﻫﺬا ْ ُ
ً
ً
ﻟﻴﺼﻞ ١٤٦ ......................
دﻳﺒﺎﺟﺎ وﻻ
ﻣﺎ ﻣﺴﺖ
اﳊﺒﻞ? ُ ُ
وﻋﺎء ً
ﻣﺲ اﻟﻘﺘﻞ إﻻﱠ ١٣٢٣ ................
ﳚﺪ ﱠ ُ
ﴍا ﻣﻦ َﺑﻄﻨﻪ  ٥١٦ ...................ﻣﺎ َ ُ
اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻣﻦ ﱢ
آدﻣﻲ ً
ﻣﺎ ﻣﻸ ﱞ

ﻣﻦ أﻳﺎم َ َ ُ
اﻟﻌﻤﻞ
رﺳﻠﻪ١٦٨٦ ....................
ﳜﻠﻒ اﷲ
إﱃ اﷲ  ١٢٤٩ ......ﻣﺎ ُ ْ
اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻴﻬﺎ َ ﱡ
ُ
ﻣﺎ ْ
وﻋﺪه وﻻ ُ ُ ُ ُ
ُ
أﺣﺐ ٰ
ِ
ﺻﻼة ُ ٌ
ﲢﴬه
ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ١٠٤٦ .........ﻣﺎ ﻳﺰال اﻟﺒﻼء ﺑﺎﳌﺆﻣﻦ ٤٩ ...............................
ٌ
ﻣﺴﻠﻢ ُ ُ ُ
ﻣﺎ ﻣﻦ اﻣﺮئ ُ ْ
ُ
ﻋﲆ اﷲ ١٨١٦ ....................
ﻳﴬك? ﻫﻮ
أﻫﻮن ٰ
ﻣﺎ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ  ١٠٧٠ .............................ﻣﺎ َ ُ ﱡ
ِ
ﻋﲆ َﺟﻨﺎزﺗﻪ  ٤٣٠ .......ﻣﺎ َ ُ
ﺧﲑ ٢٦ .............................
رﺟﻞ ﻣﺴﻠﻢ
ُ
ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺪي ْ
ﻣﻦ ُ
ﻣﺎ ْ
ﻳﻤﻮت َ َ ُ ُ
ﻣﻦ َ ْ
ﻓﻴﻘﻮم ٰ
ﻣﺎ ﻣﻦ ﳾء أﺛﻘﻞ ﰲ اﳌﻴﺰان  ٦٢٦ ........................ﻣﺎ ْ َ ُ َ
أﻛﺜﺮ ﱠﳑﺎ َ ُﺗﺰورﻧﺎ? ٣٦٥ ..............
ﻳﻤﻨﻌﻚ أن َ ُ َ َ
ﺗﺰورﻧﺎ َ َ
ِ
ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ذﻫﺐ  ١٢١٤ ...........................ﻣﺎ ﺧﲑ ﺑﲔ أﻣﺮﻳﻦ إﻻ ٦٤١ .............................
َﻣﺎ ْ
ِ
َ ِ
ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺼﲇ ١٠٩٧ .........................
اﻟﺴﺎﺋﺐ ـ أو ﻳﺎ ﱠأم١٧٢٦ .....................
َﻣﺎ ْ
ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﱠأم ﱠ
ِ
ِ
ُ
ﺗﺼﻴﺒﻪ ُ ٌ
ﻣﺼﻴﺒﺔ ,
ﻋﲇ ١٤٠٢ ............
ﻋﲇ إﻻﱠ ﱠ
ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ُ ُ ُ
َﻣﺎ ْ
ﻓﻴﻘﻮل  ٩٢١ ..................ﻣﺎ ﻣﻦ أﺣﺪ ُ ُ
رد اﷲ ﱠ
ﻳﺴﻠﻢ ﱠ
ِ
ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ُﻣﺴﻠﻢ ﻳﺪﻋﻮ ﻷﺧﻴﻪ َ
ﺑﻈﻬﺮ َ
ﻣﻨﻬﲈ ١٥٦١ ...............
اﻟﺒﺎدي ْ ُ
ﻓﻌﲆ َ
َﻣﺎ ْ
اﻟﻐﻴﺐ ُ ١٤٩٤ ......اﳌﺘﺴﺎﺑﺎن ﻣﺎ ﻗﺎﻻ َ َ ٰ
ِ
اﳌﺘﺸﺒﻊ ﺑﲈ ﱂ ُ َ
ﻳﻌﻂ ﻛﻼﺑﺲ َ ْﺛﻮﰊ ُزور ١٥٤٩ ..............
رﻋﻴﺔ  َ َ ُ ٦٥٤ ......................ﱢ ُ
ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﻳﺴﱰﻋﻴﻪ اﷲُ َ ﱠ
َﻣﺎ ْ
ِ
ﻳﻮﻣﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ُ َ ١٣٣٩ ,١٢١٨ .....
ﻳﺼﻮم ً
واﳌﻨﻔﻖ٥٦٠ ...............................
ﻣﻦ ﻋﺒﺪ
اﻟﺒﺨﻴﻞ ُ ْ
ﻣﺜﻞ َ
َﻣﺎ ْ
ُ
ِ
وﻣﺴﺎءُ َ َ ١٤٥٧ ........
ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ُ
ﻳﺬﻛﺮه ١٤٣٤ ............
رﺑﻪ واﻟﺬي ﻻ ُ ُ ُ
ﻳﺬﻛﺮ ﱠ ُ
َﻣﺎ ْ
ﻣﺜﻞ اﻟﺬي ُ ُ
ﻳﻘﻮل ﰲ ﺻﺒﺎح ﻛﻞ ﻳﻮم َ َ
ِ
ُ
اﳋﻤﺲ َ َ َ
ﺗﻐﺰو; َ ْ
ﻛﻤﺜﻞ ﳖﺮ ٤٢٩ .................
وﺗﺴﻠﻢ ١٣٤٤ ........
ﴎﻳﺔ َ ْ ُ
اﻟﺼﻠﻮات َ
ﻣﺜﻞ ﱠ
ﻣﻦ ﻏﺎزﻳﺔ أو َ ﱠ
َﻣﺎ ْ
ﻓﺘﻐﻨﻢ َ ْ
ِ
ﻣﻦ ﻗﻮم ﻳﻘﻮﻣﻮن ُ َ َ ٨٣٥ ...............................
ﻣﺜﻞ َ
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﰲ ُﺣﺪود اﷲ ١٨٧ ..........................
َﻣﺎ ْ
ِ
ﻣﺜﻞ اﳌﺆﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن ُ
ﻏﺪوة إﻻ ﺻﲆُ َ َ ٨٩٩ ............
ً
اﻷﺗﺮﺟﺔ; ٩٩٥ ........
ﻳﻌﻮد
ﻣﺴﻠﲈ ُ ْ ً
ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ َ ُ ُ
َﻣﺎ ْ
ﻣﺜﻞ ْ ُ
ِ
ﻳﺒﻠﻐﻮا ُ َ َ ٩٥٢ ..............
ﻳﻤﻮت ﻟﻪ ً
ﺛﻼﺛﺔ ﱂ ُ ُ
وﺗﺮاﲪﻬﻢ ٢٢٤ .................
ﻣﻦ ُﻣﺴﻠﻢ َ ُ ُ
ﻣﺜﻞ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﰲ َ َ ﱡ
َﻣﺎ ْ
ﺗﻮادﻫﻢ َ َ ُ ْ
ِ
اﳍﺪى ْ ْ
ﻓﻴﺘﺼﺎﻓﺤﺎن ُ َ َ ٨٨٧ ................
واﻟﻌﻠﻢ َ َ َ
ﻛﻤﺜﻞ ١٣٧٨ .....
ﻣﻦ ُ ٰ
ﻣﺜﻞ َﻣﺎ ﺑﻌﺜﻨﻲ اﷲ ﺑﻪ َ
ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﲔ ْﻳﻠﺘﻘﻴﺎن َ َ َ َ َ
َﻣﺎ ْ
ِ
أوﻗﺪ ً
ﻣﺜﻠﻜﻢ َ َ َ
ﻳﻜﻠﻢ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ إﻻ ﺟﺎء َ ١٢٩٥ .........
ﻣﺜﲇ و َ ُ ُ
ﻧﺎرا ١٦٣ ................
ﻛﻤﺜﻞ رﺟﻞ َ َ
َﻣﺎ ْ
ﻣﻦ ﻣﻜﻠﻮم ُ ْ َ ُ
ِ
ُ
إﱃ ﺛﻮر١٨٠٤ .................. ,
ﻣﻴﺖ ُﻳﺼﲇ ﻋﻠﻴﻪ ٩٣٢ ............................
ﻣﻦ َ ﱢ
َﻣﺎ ْ
ﺣﺮم ﻣﺎ ﺑﲔ ﻋﲑ ٰ
اﳌﺪﻳﻨﺔ ٌ
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ﻣﻦ َ
أﻛﻞ ً
ً
ﺛﻮﻣﺎ أو
ﻓﻠﻴﻌﺘﺰﻟﻨﺎ ١٧٠٣ ................
ﺑﺼﻼْ َ ْ ,
ﻣﺮ ﺑﻘﻮم ﺑﲔ أﻳﺪﳞﻢ ﺷﺎة ْ َ ٤٩٣ ...........................

ﻣﻦ َ
ً
اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي ٧٣٥ ..............
أﻛﻞ
ﻃﻌﺎﻣﺎ ﻓﻘﺎلُ ْ َ :
ﻋﲆ ﳎﻠﺲ ﻓﻴﻪ أﺧﻼط ْ َ ٨٦٨ .........................
ﻣﺮ ٰ

ﻣﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ رﺳﻮل اﷲ ﰲ ﻧﺴﻮة  ٨٦٥ .......................ﻣﻦ أﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﺠﺮة ـ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺜﻮم ـ ١٧٠١ ..........
ﻣﻦ َ َ
ﻣﺮ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ ً
ﻳﻘﺮﺑﻨﺎ ١٧٠٢ .............
اﻟﺸﺠﺮة ﻓﻼ َ ْ ﱠ
أﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه ﱠ َ
ﻳﻮﻣﺎ وﻋﺼﺒﺔ ْ َ ٨٥٥ ........................
ﻣﻦ ْأﻣﺴﻚ ْ ً
ﻳﻨﻘﺺ١٦٨٩ .....................
ﻓﺈﻧﻪ ُ ُ ُ
ﻛﻠﺒﺎ ,ﱠ ُ
أﺣﺐ ْ َ ٣٧٠ ,٣٦٨ .........................
اﳌﺮء ﻣﻊ َﻣﻦ ﱠ
َْ ُ
أﻧﻈﺮ ُ ْ ً
ﻣﻦ ْ َ
ً
أﻇﻠﻪ اﷲ ١٣٧٣ ...........
ﻣﺮﺣﺒﺎ َ
ﻣﻌﴪا أو َ َ
وﺿ َﻊ َ ُﻟﻪ ,ﱠ ُ
ﺑﺎﺑﻨﺘﻲ ْ َ ٦٨٧ .....................................

ﻣﺮوا أﺑﺎ ﺑﻜﺮ َ ْ ُ َ ﱢ
ﻧﻮدي ﻣﻦ أﺑﻮاب١٢١٦ ...
ﻓﻠﻴﺼﻞ ﱠ
ﻣﻦ ْ َ َ
زوﺟﲔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ُ َ
أﻧﻔﻖ َ ْ َ
ﺑﺎﻟﻨﺎس ْ َ ٤٥٣ .......................
ُُ
ِ
أﻧﻔﻖ َ َ َ
ﺳﺒﻌﲈﺋﺔ ١٣٣٨ .......
ﻣﻦ َ
ﻛﺘﺐ َ ُﻟﻪ ْ ُ
ﻧﻔﻘﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ُ َ
ُﻣﺮوا أوﻻدﻛﻢ ﺑﺎﻟﺼﻼة وﻫﻢ أﺑﻨﺎء ﺳﺒﻊ ﺳﻨﲔ ْ َ ٣٠١ .......
ﻓﻠﻴﺘﻜﻠﻢ ْ َ ْ ﱠ
ﻣﺮوه َ َ ﱠ
ﻣﻦ َ َ
أﻫﺎﻧﻪ اﷲ٦٧٣ .......................
اﻟﺴﻠﻄﺎن َ َ ُ
وﻟﻴﺴﺘﻈﻞ ْ َ ١٥٢ ..........................
أﻫﺎن ﱡ
ُُ

واﺣﺘﺴﺎﺑﺎَ َ َ ,
ً
ﺟﻨﺎزة ُﻣﺴﻠﻢ ً
وﻛﺎن ٩٣٠ .......
إﻳﲈﻧﺎ
اﺗﺒﻊ َ َ َ َ
اﳌﺴﻠﻢ أﺧﻮ ُاﳌﺴﻠﻢ :ﻻ ُ ُ
ﻣﻦ ﱠ َ
ﻳﻜﺬﺑﻪ ْ َ ٢٣٤ ............
ﳜﻮﻧﻪ وﻻ ْ ُ ُ
ُ ُ
ِ
ﻓﺮﺳﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲً ,
ﻣﻦ اﺣﺘﺒﺲ َ َ ً
اﳌﺴﻠﻢ ُ
إﻳﲈﻧﺎ ﺑﺎﷲ١٣٣٠ .........
ﻳﻈﻠﻤﻪ ْ َ ٢٤٤ ,٢٣٣ ..............
أﺧﻮ اﳌﺴﻠﻢ :ﻻ ْ ُ
ُ ُ
ﺳﺌﻞ ﰲ َ ِ
إذا ُ ِ َ
اﳌﺴﻠﻢ َ
إﱃ ﻏﲑ أﺑﻴﻪ ١٨٠٢ ...........................
اﻟﻘﱪ َ ُ
ﻳﺸﻬﺪ ْ َ ٤٢٧ .....................
ادﻋﻰ ٰ
ﻣﻦ ﱠ ٰ
ُ
ِ
ِ
ﺳﻠﻢ ُ
َ
ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻧﻪ  ١٥٦٥ ,٢١١ ......ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺎذ ﺑﺎﷲ ﻓﺄﻋﻴﺬوه ١٧٢٣ ........................
اﳌﺴﻠﻤﻮن ْ
اﳌﺴﻠﻢ ﻣﻦ َ َ
ُ ُ
َ ُْ
ﻣﻄﻞ َ
اﺳﺘﻌﻤﻠﻨﺎه ُ
ﻋﻤﻞ ٢١٥ ....................
ﻣﻦ ْ َ َ ُ
أﺣﺪﻛﻢ ﻋﲆ ْ َ ١٦١١ .........
ﻇﻠﻢ  ,وإذا َ
ﻋﲆ َ َ
أﺗﺒﻊ َ ُ ُ ُ
اﻟﻐﻨﻲ ُ ْ ٌ
ﻣﻨﻜﻢ ٰ

اﳉﻤﻌﺔ ُ َ
دﺑﺮ  ١٤٢٠ .......ﻣﻦ ْ َ َ َ
اﳉﻨﺎﺑﺔ ١١٥٥ .............
ﻏﺴﻞ َ َ
ﻗﺎﺋﻠﻬﻦ ـ أو َ ُ ﱠ
ﳜﻴﺐ َ ُ ُ ﱠ
ﻣﻌﻘﺒﺎت ﻻ ُ
ُ ﱢَ
اﻏﺘﺴﻞ ﻳﻮم ُ ُ
ﻓﺎﻋﻠﻬﻦ ـ ُ ُ َ
ِ
اﻗﺘﺒﺲ ُ ً
اﻗﺘﺒﺲ ً
َاﳌﻼﺋﻜﺔ ُ ﱢ
دام ﰲ ُ ﱠ
ﺷﻌﺒﺔ ١٦٧١ ........
اﻟﻨﺠﻮمَ َ َ ْ ,
ﻣﻦ ﱡ ُ
ﻋﻠﲈ َ
ﻣﺼﻼه  ١٠٦٢ ......ﻣﻦ َ َ َ
أﺣﺪﻛﻢ َﻣﺎ َ َ
ﻋﲆ َ ُ ْ
ﺗﺼﲇ ٰ
ﺣﻖ اﻣﺮئ ﻣﺴﻠﻢ ِ ِ
ُ ُ
ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ١٧١٣ ,٢١٤ ........
اﻗﺘﻄﻊ ﱠ
اﳌﻤﻠﻮك اﻟﺬي ﳛﺴﻦ ﻋﺒﺎدة  ١٣٦٤ ......................ﻣﻦ ْ َ َ َ
ﻣﻦ ُ ِ
ﻛﻠﺒﺎ إﻻ ْ
اﻗﺘﻨﻰ ً
ﻛﻠﺐ ﺻﻴﺪ ١٦٨٨ ....................
ﻣﻦ َﻫﺬه َ َ
اﻟﺒﻨﺎت َ
اﺑﺘﲇ ْ
َ ْ ْ
ﺑﴚء  ٢٦٨ ....................ﻣﻦ ْ ٰ
ﺳﻮرة ﺛﻼﺛﻮن ً
ﻓﺼﺪﻗﻪ ١٦٦٩ ...........ﻣﻦ ُ
ﻋﻦ ﳾء َ ,ﱠ َ
أﺗﻰ َ ﱠ ً
ﺗﺸﻔﻊ١٠١٦ ...............
اﻟﻘﺮآن
ٌ
آﻳﺔ َ ْ َ ُ
ﻋﺮاﻓﺎ َﻓﺴﺄﻟﻪ ْ
َ ْ
ﻣﻦ َ ٰ
وﻳﻨﺴﺄِ َ ٣١٩ ..............
أن ُ ْ َ
أﺣﺐ ْ
اﻟﻘﻮم? ١٧٩ .......................................
ﻳﺒﺴﻂ ﻟﻪ ﰲ رزﻗﻪُ ,
ﻣﻦ ﱠ
َ ْ
ﻣﻦ ْ ُ
ِ
ِ
اﻟﻨﺎرَ َ ُ ,
واﻟﺪﻳﻪ! ٣٣٨ ...................
اﳉﻨﺔ١٥٦٦ ,٦٦٨
وﻳﺪﺧﻞ ﱠ
ﻳﺰﺣﺰح ﻋﻦ ﱠ
اﻟﺮﺟﻞ َ ْ
َ
أﺣﺐ أن ُ ْ َ
ﻣﻦ ﱠ
َ ْ
ﺷﺘﻢ ﱠ
ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ْ ُ
أﺣﺐ ١٨٤٨ .........................ﻣﻦ ﺑﺎﻳﻌﺖ ﻓﻘﻞ ١٥٨٢ .................................
ﻟﻘﺎء اﷲ ﱠ
َﻣﻦ ﱠ
أﺣﺐ َ
ﻣﻦ ْ َ
أﺣﺪث ﰲ أﻣﺮﻧﺎ ﻫﺬا ١٦٤٧ ,١٦٩ ..................
َ ْ
أﺧﺬ ً
ﻣﻦ َ َ
ﺷﱪا ﻣﻦ اﻷرض ُ ْ ً
ﻇﻠﲈ ١٥٠٦ ..................
َ ْ

ﻣﻦ ﺗﺎب َ
اﻟﺸﻤﺲ ١٧ ......................
ﺗﻄﻠﻊ ﱠ ُ
ﻗﺒﻞ أن َ ْ ُ َ
َ ْ
ِ
ﻳﻌﻘﺪ١٥٤٤ .............
ﺑﺤﻠﻢ ﱂ َ َﻳﺮ ُه ُ ,ﱢ َ
ﻛﻠﻒ أن َ ْ َ
ﲢﻠﻢ ُ
َ ْ
ﻣﻦ َ ﱠ َ
ِ
ﻣﻦ َ
ﺗﺮك اﻟﻠﺒﺎس َ ُ ً
ﻳﻘﺪر ٨٠٢ ............
ﺗﻮاﺿﻌﺎ ﷲَ ُ َ ,
َ ْ
وﻫﻮ َ ْ ُ
ﻣﻦ َ
اﻟﻌﴫ ﻓﻘﺪ َ ِ َ
ﻋﻤﻠﻪ ٢١٠٥ ...........
ﺣﺒﻂ َ ُ ُ
َ ْ
ﺗﺮك ﺻﻼة َ ْ

أﺻﺎﺑﺘﻪ َ ٌ
ﻓﺎﻗﺔ ْ َ َ
ﻓﺄﻧﺰﳍﺎ ٥٣٤ ............................
ﻣﻦ َ ْ ُ
َ ْ
آﻣﻨﺎ ﰲ ِ ِ ِ
ﻣﻨﻜﻢ ً
ﴎﺑﻪ٥١١ ......................
ﻣﻦ
أﺻﺒﺢ ِ ْ
َ
َ ْ
ْ
ﻣﻦ َ َ ﱠ َ
ﲤﺮة ٥٦١ .............................
ﺗﺼﺪق َ ْ
ﻋﺼﺎﲏ َ َ ْ
أﻃﺎﻋﻨﻲ َ َ ْ
ﻣﻦ َ َ
ﻓﻘﺪ ْ َ ٦٧١ .......
وﻣﻦ َ َ
أﻃﺎع اﷲْ َ ,
ﻓﻘﺪ َ َ
َ ْ
ﺑﻌﺪل َ ْ َ
ِ
رﻗﺒﺔ ُ ْ ً
أﻋﺘﻖ َ ً
أﻋﺘﻖ اﷲ ُ
ﻣﴣ إﱃ ١٠٥٤ ...................
ﻣﺴﻠﻤﺔ ْ َ َ
ﻣﻦ َ َ
ﺑﻜﻞ ُ ْ
ﻣﻨﻪ ْ َ ١٣٥٨ ...
ﻋﻀﻮ ْ ُ
َ ْ
ﺗﻄﻬﺮ ﰲ َ ْﺑﻴﺘﻪ ُ ,ﱠ
ﻣﻦ َ َ ﱠ َ
ﺛﻢ َ ٰ
ِ
ﻣﻦ َ ﱠ
ﺗﻌﻠﻢ ً
وﺟﻪ اﷲ١٦٢٠ ,١٣٩١.......
ﻣﻦ أﻓﻀﻞ ُاﳌﺴﻠﻤﲔ ١٨٢٩ .............................
ﻳﺒﺘﻐﻰ ﺑﻪ َ ْ ُ
ْ
َ ْ
ﻋﻠﲈ ﳑﺎ ُ َ َ ٰ
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رﺟﻼ ْ ُ ْ
أﺗﻰ ْ ُ َ
ﻣﻦ َدﻋﺎ َ ُ ً
ﺑﺎﻟﻜﻔﺮْ ,أو ﻗﺎل١٧٣٣ .................. :
ﻓﺄﺣﺴﻦ ُ ُ
ﻣﻦ ﱠ
اﳉﻤﻌﺔ ْ َ ١٢٨ ........
ﺗﻮﺿﺄ ْ َ َ
ْ
ﺛﻢ َ ٰ
اﻟﻮﺿﻮء ُ ,ﱠ
ِ
ﻣﺜﻞ أﺟﺮ ِ
ﻣﻦ ﱠ
ﻓﺎﻋﻠﻪ ١٧٣ ...............
ﻓﺄﺣﺴﻦ
ﻣﻦ َ َ ﱠ
ﻓﻠﻪ ُ ْ
ﺧﲑ َ َ ُ
ﺧﻄﺎﻳﺎه ْ َ ١٠٢٦ ....
ﺧﺮﺟﺖ َ َ َ ُ
اﻟﻮﺿﻮءَ َ َ ,
ﺗﻮﺿﺄ َ ْ َ َ
ﻋﲆ َ ْ
َ
دل ٰ
ِ
ﺗﻘﺪم ﻣﻦ  ١٠٢٧ ..............ﻣﻦ ذا? ٨٧٧ ..........................................
ﻣﻦ َ َ ﱠ
َ ْ
ﻏﻔﺮ َ ُﻟﻪ َﻣﺎ َ َ ﱠ َ
ﺗﻮﺿﺄ ﻫﻜﺬا ُ َ
ِ
ﻓﺴﲑاﲏ ﰲ َ َ َ
اﻟﻴﻘﻈﺔ ٨٤٠ ................
ﻣﻦ رآﲏ ﰲ َ
ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ ﻓﺒﻬﺎ ْ َ ْ
َﻣﻦ َ ﱠ
وﻧﻌﻤﺖ ْ َ ١١٥٣ ..............
اﳌﻨﺎم َ َ َ
ﺗﻮﺿﺄ َ ْ َ
ﻣﻨﻜﻢ ُ ْ ً
رأى ِ ْ ُ
ﻓﻠﻐﲑه ﺑﻴﺪه ١٨٤ ..................
ﻣﻨﻜﺮا َ ْ ﱢ ُ
ﻣﻦ ٰ
ﺟﺮ ﺛﻮﺑﻪ ﺧﻴﻼء ْ َ ٧٩١ ...............................
َ ْ
ﻣﻦ َ ﱠ
ﺛﻮﺑﻪ ﺧﻴﻼء َﱂ ْ َ ْ ُ
اﳉﻤﻞ? ٩٦٧ .............................
ﻣﻦ َ ﱡ
إﻟﻴﻪ ْ َ ٨٠١ .................
ﻳﻨﻈﺮ اﷲ ْ
ﻣﻦ َﺟ ﱠﺮ َ َ ُ
َ ْ
رب ﻫﺬا َ َ

رد اﷲ ﻋﻦ ١٥٢٨ .............
رد َﻋﻦ ﻋﺮض أﺧﻴﻪ ,ﱠ
ﻣﻦ َ ﱠ
ﻣﻦ ﺟﻠﺲ ﰲ ﳎﻠﺲ ْ َ ٨٣٢ ...............................
ﺟﻬﺰ َ ً
رﺑﺎ ,وﺑﺎﻹﺳﻼم ً
رﴈ ﺑﺎﷲ َ ﱠ ً
وﺑﻤﺤﻤﺪ ١٣٠١ ....
ﻏﺎزﻳﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ َ َ ْ
ﻓﻘﺪ َ َ
ﻣﻦ ﱠ َ
ﻏﺰا ْ َ ١٣٠٦ ,١٧٧ ......
َ ْ
دﻳﻨﺎ ُ ِ ,ﱠ
ﻣﻦ َ

ﻓﻬﻮ َ ُﻟﻪ ١٣٣٧ ..............
ﻣﻰ ﺑﺴﻬﻢ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ُ
ﻋﲆ أرﺑﻊ ْ َ ١١١٦ .............................
ﻣﻦ َر َ ٰ
ﻣﻦ ﺣﺎﻓﻆ ٰ
ﻣﻦ َ
ﺣﺞ َ َ
ﻓﻠﻢ ْ ُ ْ
اﻟﺸﻬﺎدة ١٣٢١ ,٥٧ .................
ﻳﺮﻓﺚ ,وﱂ ُ ْ
ﺗﻌﺎﱃ ﱠ َ َ
رﺟﻊ ْ َ ١٢٧٤ ............
ﻳﻔﺴﻖَ ,
ﻣﻦ َ ﱠ
ﺳﺄل اﷲ ٰ

اﻟﻨﺎس ﱡ ً
ﻣﻦ َ ﱠ َ
ﺗﻜﺜﺮا ٥٣٢ .............................
ﻣﻦ ﺳﺄل ﱠ
ﻓﻬﻮ ْ َ ١٥٤٨ .....
ﻛﺬبُ َ ,
أﻧﻪ ٌ
ﺣﺪث َﻋﻨﻲ ﺑﺤﺪﻳﺚ َﻳﺮي ﱠ ُ
ْ
ِ
ِ
ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ١٣٩٠ ......
ﻣﻦ ُﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ َ َ َ َ ُ
اﳌﺮء ْ َ ٦٧...............................
أﳉﻢ َ
ﻓﻜﺘﻤﻪَ ,
ﻣﻦ ُﺣﺴﻦ إﺳﻼم َ ْ

دﺑﺮ ﻛﻞ ﺻﻼة ً
ﻣﻦ َ
ﺛﻼﺛﺎ وﺛﻼﺛﲔ ١٤١٩ .....
ﺳﺒﺢ اﷲ ﰲ ُ ُ
ﻣﻦ ﱠ َ
اﻟﻜﻬﻒ ْ َ ١٠٢١ .....
ﻋﴩ آﻳﺎت ﻣﻦ ﱠأول ُﺳﻮرة َ ْ
َ ْ
ﺣﻔﻆ َ ْ َ
ﻣﻦ َ
ﻛﺮب ﻳﻮم ١٣٦٩ .............
ﻓﻠﻴﺲ ِ ّ
ﴎه أن ُ ْ َ ُ
ﻣﻦ ﱠ ُ
ﻣﻨﺎ ْ َ ١٧٠٩ ....................
ﺣﻠﻒ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ ْ
ﻳﻨﺠﻴﻪ اﷲ ﻣﻦ ُ َ
ﴎه ً
ﺣﻠﻒ َ
ﻳﻠﻘﻰ اﷲ ١٠٦٩ .......................
ﻣﻦ َ َ
ﻣﻦ ﱠ ُ
ﻛﻔﺮ ْ َ ١٧١١....................
َ ْ
ﻏﺪا أن ٰ
ﺑﻐﲑ اﷲَ ,ﻓﻘﺪ َ َ َ
ﺑﻐﲑ ﱢ
ً
ﻃﺮﻳﻘﺎ ْﻳﺒﺘﻐﻲ ﻓﻴﻪ ْ ً
ﺳﻬﻞ اﷲ ﻟﻪ ١٣٨٨ ......
ﻣﻦ ﺳﻠﻚ
ﻣﻦ َ َ
َ ْ
ﻋﻠﲈ ﱠ
ﺣﻘﻪْ َ ١٧١٢ ........
ﻋﲆ َﻣﺎل ْاﻣﺮئ ُﻣﺴﻠﻢ ْ
ﺣﻠﻒ ٰ
ِ
ﺳﻠﻢ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻧﻪ وﻳﺪه١٥١٢ ...............
ﻣﻦ َ َ َ
َ ْ
ﻋﲆ ﻳﻤﲔ ْ َ ٧٢................................
ﻣﻦ َ َ
ﺣﻠﻒ ٰ
ِ
ﻳﻨﺸﺪ ﺿﺎﻟﺔ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ ْ
ﻋﲆ ﻳﻤﲔ ﱠ
ً
ﻓﻠﻴﻘﻞ ١٦٩٦ ....
ﺳﻤﻊ
ﻣﻦ َ َ َ
رﺟﻼ ُ
ﻣﻦ َ
ﺑﻤﻠﺔ ﻏﲑ اﻹﺳﻼمْ َ ١٥٥١ ...........
ﺣﻠﻒ ٰ
ِ
ﻏﲑﻫﺎ َ ً
ﺳﻤﻊ اﷲ ﺑﻪ١٦١٩ .......................... ,
َﻣ ْﻦ َ َ
ﻓﺮأى ْ َ َ
ﺳﻤﻊ َ ﱠ َ
ﻣﻦ َ ﱠ َ
ﻣﻨﻬﺎ ْ َ ١٧١٦ ......
ﺧﲑا ْ َ
ﻋﲆ ﻳﻤﲔ ٰ
ﺣﻠﻒ ٰ
وﺣﺪه ٤١٢ ...................
ﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ
ﻣﻦ َ َ
ﻣﻦ َ َ
ُ
ﺣﻠﻒ ﻓﻘﺎل إﲏ ْ َ ١٧١٠ .............................
َ ْ
ِ
ٌ
ﺣﻠﻒ ﻓﻘﺎل ﰲ َﺣﻠﻔﻪ :ﱠ
ﻗﲑاط ٩٢٩ ......
ﻓﻠﻪ
ﻣﻦ َ َ َ
ﻣﻦ َ َ
ﺑﺎﻟﻼت ْ ُ ﱠ
ﻳﺼﲆ ﻋﻠﻴﻬﺎ َ َ ُ
واﻟﻌﺰى ْ َ ١٨٠٧ .......
َ ْ
ﺷﻬﺪ اﳉﻨﺎزة ﱠ ٰ
ﺣﺘﻰ ُ ٰ
ﲪﻞ َ َ
ﻣﻦ َ
ﻣﻦ ﺻﺎم اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﺸﻚ ١٢٢٧ ......................
ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺴﻼح ْ َ ١٥٧٩ ..........................

ً
ﻣﻦ ﺻﺎم رﻣﻀﺎن ً
واﺣﺘﺴﺎﺑﺎُ ,ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ١٢١٩ ......
إﻳﲈﻧﺎ
ﻣﻦ َ َ
أدﻟﺞ ْ َ ٤١٠ ...................................
ﺧﺎف ْ َ َ
َ ْ

ﻣﻦ ﺻﺎم رﻣﻀﺎن ﺛﻢ أﺗﺒﻌﻪ ١٢٥٤ .......................
ﻣﻦ ﺧﺎف أن ﻻ ﻳﻘﻮم ْ َ ١١٣٨ ............................
َ ْ

ﻳﻮﻣﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ َ َ َ
ﻣﻦ ﺻﺎم َ ْ ً
ﺧﺒﺐ َ ْ َ َ
ﺑﻴﻨﻪ ١٣٤٠ .........
ﺟﻌﻞ اﷲ َ ُ
ﳑﻠﻮﻛﻪ ْ َ ١٥٨٣ ................
زوﺟﺔ اﻣﺮئ أو ُ َ ُ
ﻣﻦ َ ﱠ َ
َ ْ
ِ
ﻣﻦ ﺧﺮج ﰲ َ َ
اﻟﱪدﻳﻦ َ َ
اﳉﻨﺔ ١٣٢ ......................
دﺧﻞ ﱠ
ﺻﲆ َ ْ َ
ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ; ﻓﻬﻮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ْ َ ١٣٨٥ ..........
َ ْ
ﻣﻦ ﱠ ٰ
ﺧﻠﻊ ً
ﺻﲆ اﻟﻌﺸﺎء ﰲ ﲨﺎﻋﺔ ١٠٧١ .......................
ﻳﺪا ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺔ ْ َ ٦٦٥ ............................
ﻣﻦ َ َ َ
َ ْ
ﻣﻦ ٰ
ِ
ﻣﻦ َﺧﲑ َ َ ِ
اﻟﻨﺎس ﳍﻢ َ ُ ٌ
رﺟﻞ ٌ
ﻓﻬﻮ ﰲ ذﻣﺔ اﷲ١٠٤٩ ,٣٨٩ ,٢٣٢
ﻣﻌﺎش ﱠ
اﻟﺼﺒﺢ َ ُ َ
ﺻﲆ ﺻﻼة ﱡ
ﳑﺴﻚ ْ َ ١٢٩٩ ,٦٠١ ....
ْ
ﻣﻦ ﱠ ٰ
دﻋﺎ إﱃ ﻫﺪى َ ِ
ﻣﻦ ْ ِ
ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﲠﺎ ١٣٩٧ ...........
اﻷﺟﺮ ْ َ ١٣٨٢ ,١٧٤ .......
ﻛﺎن َ ُﻟﻪ َ
ﻣﻦ َ َ ٰ ُ ٰ
ﻋﲇ ﺻﻼةٰ ,
ﺻﲆ ﱠ
ﻣﻦ ﱠ ٰ
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ٍ
ً
ﻗﺎم ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر ً
ﺻﲆ ﻋﻠﻴﻪ ُ
واﺣﺘﺴﺎﺑﺎُ ,ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ١١٨٩ ........
إﻳﲈﻧﺎ
ﺻﻔﻮفْ َ َ ,
أوﺟﺐ ْ َ ٩٣٤ ..........
ﻓﻘﺪ ْ َ َ
ﺛﻼﺛﺔ ُ
َ ْ
ﻣﻦ َ
ﻣﻦ َ ﱠ ٰ
ﺷﻬﻴﺪ ١٣٥٦ ,١٣٥٥...........
ﻓﻬﻮ
ٌ
ﻣﻦ ُﻗﺘﻞ دون ﻣﺎﻟﻪُ ,
ﻣﻌﺮوف ,ﻓﻘﺎل ﻟﻔﺎﻋﻠﻪَ :ﺟﺰاك ْ َ ١٤٩٦ ......
َ ْ
ﻣﻦ ُﺻﻨﻊ إﻟﻴﻪ ُ

ﻣﻦ َ َ َ
ﺻﻮرة ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎّ ,
ﻗﺘﻞ َ ً
وزﻏﺎ ﰲ ﱠأول ﴐﺑﺔ ١٨٦٤ .....................
ﻣﻦ ﺻﻮر
ً
ﻛﻠﻒ أن ﻳﻨﻔﺦ ْ َ ١٦٨١ ........
َ ْ
ِ
ِ
ﻏﻼﻣﺎ ﻟﻪ َ ً
ﴐب ُ ً
اﳊﺪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ١٥٦٣ .
ﻗﺬف
ﻣﻦ َ َ َ
ﻳﻘﺎم ﻋﻠﻴﻪ ﱡ
ﳑﻠﻮﻛﻪ ﱢ
ُ
ﺣﺪا ﱂ ﻳﺄﺗﻪ ,أو ْ َ ١٦٠٥ ..............
ﻣﻦ َ َ َ
َ ْ
ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ ُ ُ
ِ
ً
ﺗﺼﺒﻪ  ٢١٣٢ ....ﻣﻦ ﻗﺮأ ﺑﺎﻵﻳﺘﲔ ﻣﻦ آﺧﺮ ُﺳﻮرة َ
ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﱠ
اﻟﺒﻘﺮة ١٠١٧ ............
اﻟﺸﻬﺎدة
ﺻﺎدﻗﺎ أﻋﻄﻴﻬﺎ وﻟﻮ ﱂ ُ ُ
َ ْ
ِ
ً
ﺣﺮﻓﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﷲ ٩٩٩ ........................
ﻣﻦ ﻗﺮأ
ﻇﻠﻢ َ
ﺷﱪ ﻣﻦ اﻷرض ْ َ ٢٠٦ .....................
َ ْ
ﻗﻴﺪ ْ
ﻣﻦ َ َ َ
ﻣﺮﻳﻀﺎ أوزار ً
ً
ً
ﻣﻘﻌﺪا٨٣٧ ,٨١٩ .............................
أﺧﺎ َ ُﻟﻪ ﰲ اﷲ  ٣٦٢ .................ﻣﻦ ﻗﻌﺪ
ﻋﺎد
ﻣﻦ َ َ
َ ْ
ً
ﻋﺎد
ﻣﻦ ﻛﺎن آﺧﺮ ﻛﻼﻣﻪ ٩١٧ ...............................
أﺟ ُ ُ
ﳛﴬه َ
ﻣﺮﻳﻀﺎ ﱂ َ ْ ُ ُ
ﻣﻦ َ َ
َ ْ
ﻠﻪ ,ﻓﻘﺎلْ َ ٩٠٦ ...............

ﺣﺘﻰ َ ْ ُ
ﻣﻦ َ َ
ﻃﻌﺎم اﺛﻨﲔْ َ ْ َ ,
ﻓﻠﻴﺬﻫﺐ ﺑﺜﺎﻟﺚ١٥٠٣ ...... ,
ﻣﻦ ﻛﺎن َ ُ
ﺗﺒﻠﻐﺎ ﺟﺎء ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ْ َ ٢٦٧ .......
َ ْ
ﻋﻨﺪه ُ
ﻋﺎل ﺟﺎرﻳﺘﲔ ﱠ ٰ
ﻣﻦ َ
ﻛﺎن َ ُﻟﻪ ذﺑﺢ ١٧٠٦ .................................
ﻣﻦ َ َ
ﻋﺮض ﻋﻠﻴﻪ رﳛﺎن ْ َ ١٧٨٦ ..........................

ﻣﻌﻪ ُ
ﻣﻦ ُ ﱢ
ﻣﻦ َ
ﻓﻠﻴﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﲆ ٩٦٩ ,٥٦٦ .......
ﺗﺮﻛﻪ ,ﻓﻠﻴﺲ ﱠ
ﻓﻀﻞ َﻇﻬﺮ َ َ ُ
ﻛﺎن َ َ ُ
ﻣﻨﺎْ َ ١٣٣٤ ............. ,
ﺛﻢ ُ
َ ْ
اﻟﺮﻣﻲ ﱠ
ﻋﻠﻢ ﱠ
ِ
ِ
ﻣﻦ َ َ
ً
ﺟﺎره ,٣٠٨ ....
ﻣﻦ ﻛﺎن
ﻋﻤﻞ
واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ ﻓﻼ ُﻳﺆذ َ َ ُ
ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ َ ْ
ُ
رد ْ َ ١٦٤٧ ,١٦٩ ...
ﻓﻬﻮ َ ﱡ
أﻣﺮﻧﺎ ُ
َ ْ
ﻋﻤﻼ ْﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ْ ُ
إﱃ اﳌﺴﺠﺪ أو راح ٧٠٧ ,٧٠٦ ,٣٠٩ .................................... ١٢٣ ........................
َ ْ
ﻣﻦ َﻏﺪا ٰ

ﺘﻢ َ َ
ﻓﻠﻴﻘﻞ َ ً
ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ َ ُ
ﻣﻦ َ
ﻏﺴﻞ ً
ﻣﻴﺘﺎ َ
ﺧﲑا ١٥١١ .....
ﻛﺎن
ُ
ﻏﻔﺮ اﷲ ْ َ ٩٢٨ .................
َ ْ
ﻋﻠﻴﻪَ َ َ ,
ﻓﻜ َ َ
ﻣﻦ َ ﱠ
ﻔﻪ٣١٤ .....
ﺿﻴ َ ُ
ﻓﻠﻴﻜﺮم َ ْ
ﻣﻦ ﻛﺎن ُ ُ
ردوا وﻟﺪﻫﺎ إﻟﻴﻬﺎ ْ َ ١٦١٠ .........
ﻓﺠﻊ ﻫﺬه ﺑﻮﻟﺪﻫﺎ? ُ ﱡ
ﻣﻦ َ َ َ
َ ْ
ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ ْ ُ ْ ِ ُ
ﻣﻦ َ ﱠ
ً
ﻓﻠﻴﺤﺴﻦ إﱃ ٣٠٩ .....
ﻓﻄﺮ
ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮُ ْ ,
ﺻﺎﺋﲈ ْ َ ١٢٦٥ ..................................
َ ْ
ِ
ٌ
ﻣﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻣﻦ رﺟﻞ ﻣﺴﻠﻢ ُ َ
ﻣﻈﻠﻤﺔ ﻷﺧﻴﻪ ٢١٠ .....................
ﻋﻨﺪه
ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ْ ُ
ﻓﻮاق ْ َ ١٢٩٦ ......
َ ْ
ﻛﻠﻤﺔ اﷲ ﻫﻲ ُ ْ
ﻣﻦ َﻛﺮه ﻣﻦ أﻣﲑه ً
ﻣﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﻟﺘﻜﻮن ُ
ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ٦٧٢ ...........
ﻓﻠﻴﺼﱪ  ,ﱠ ُ
ﺷﻴﺌﺎ َ َ
اﻟﻌﻠﻴﺎ ْ َ ١٣٤٣ ,٨ ...........
َ ْ

ﻛﻈﻢ ً
ﻏﻴﻈﺎ٤٧ ......................................
ﻳﺴﻤﻊ اﳌﺆذن:
ﺣﲔ
ُ
ﻣﻦ ﻗﺎل َ
أﺷﻬﺪ أن ْ َ ١٠٤٠ ............
ُ
َ ْ
ﻣﻦ َ َ
رب  ١٠٣٩ ...........ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻠﻴﻞ أوﺗﺮ ١١٣٣ ..............................
ﻳﺴﻤﻊ اﻟﻨﺪاء:
ﻣﻦ ﻗﺎل ﺣﲔ
اﻟﻠﻬﻢ ﱠ
ُ
َ ْ
ﱠ
ﻳﺮﲪﻪ اﷲ ٢٢٧ ...................
ﻣﻦ ﻗﺎل ﺣﲔ
ﻣﻦ ﻻ ْﻳﺮﺣﻢ ﱠ
اﻟﻨﺎس ﻻ ْ ُ
ﻳﺼﺒﺢ وﺣﲔ ُﻳﻤﴘ :ﺳﺒﺤﺎن ْ َ ١٤٥١ .......
ُ
َ ْ

ﻣﻦ ﻻ ْﻳﺮﺣﻢ ﻻ ُ ْﻳﺮﺣﻢ٨٩٣ ,٢٢٥ ......................
ﻣﻦ ﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎن اﷲ وﺑﺤﻤﺪه ْ َ ١٤٣٩ ....................
َ ْ
ﻳﻠﺒﺴﻪ ﰲ ٨٠٦ ...............
ﻟﺒﺲ اﳊﺮﻳﺮ ﰲ ﱡ
اﻟﺪﻧﻴﺎ ﱂ َ ْ ْ ُ
ﻣﻦ َ
ﻣﻦ ﻗﺎل ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻ ْ َ ١٤١٠ ...................
َ ْ
ِ
ﻣﻦ ُﻛﻞ١٨٧٣ ..........
ﻟﺰم
اﻻﺳﺘﻐﻔﺎر ,ﺟﻌﻞ اﷲ َ ُﻟﻪ ْ
ﻣﻦ ﻗﺎل ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﴍﻳﻚ ْ َ ١٤١١ ...........
َ ْ
َ
ﻣﻦ َ َ
ِ
ﻳﺘﻐﻦ ُ
ﻣﻨﺎ ١٠٠٧ ....................
ﻓﻠﻴﺲ ﱠ
وﻛﻔﺮ ﺑﲈ ُ ْ َ ُ
ﺑﺎﻟﻘﺮآن َ َ ْ َ
ﻣﻦ َﱂ ْ َ َ َ ﱠ
ﻳﻌﺒﺪْ َ ٣٩١ ................
َ ْ
ﻣﻦ ﻗﺎل ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲَ َ ,
َ
ﻳﺪع َ ْ َ
واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ١٢٤١ .................
اﻟﺰور
ﺧﺮَج ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻪ  ٨٣......................ﻣﻦ َﱂ ْ َ َ
ﻗﻮل ﱡ
َ ْ
ﻣﻦ ﻗﺎل ﻳﻌﻨﻲ إذا َ َ

أﺳﺘﻐﻔﺮ اﷲ اﻟﺬي ١٨٧٤ .......................ﻣﻦ ﱂ ﻳﻐﺰ أو ﳚﻬﺰ١٣٤٨ ...............................
ﻣﻦ ﻗﺎل:
َ ْ
ُ
ﻣﻦ َﻣﺎت ﻻ ُ ُ
ﺷﻴﺌﺎ َ َ
دﺧﻞ َ ﱠ َ
ﻳﴩك ﺑﺎﷲ ً
اﳉﻨﺔ ٤١٤ ............
ﻣﻦ ﻗﺎل :ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ واﷲ ْ َ ٩٠٩ ........................
َ ْ
ً
رﻣﺎن ً
ﻣﻦ ﻗﺎم َ َ َ
ﺗﻘﺪم  ١١٨٧ ......ﻣﻦ ﻣﺎت وﻋﻠﻴﻪ ﺻﻮم ١٨٥٨ ...........................
إﻳﲈﻧﺎ
َ ْ
واﺣﺘﺴﺎﺑﺎ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ َ َ ﱠ َ

١١٥٨
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ﻳﻐﺰَ َ ,
ﻧﻔﺴﻪ َ
ﻧﻌﻢ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻬﲈ ,واﻻﺳﺘﻐﻔﺎر َﻟـُﻬﲈ ٣٤٣ .............
ﻣﻦ َ
ﻣﺎت وﱂ َ ْ ُ
َ ْ
ﺑﻐﺰو ْ َ َ ١٣٤١ ..........
ﳛﺪث َ ْ َ
وﱂ ْ ُ َ
ﻣﻦ ﻣﺮ ﰲ ﳾء ﻣﻦ َ ٢٢٣ ................................ﻧﻌﻢ ِﺻﲇ ﱠأﻣﻚ ٣٢٥ ...................................
ِ
أﺟﺮ ﻣﺎ أﻧﻔﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ٢٩١ .....................
ﻣﻦ ﻧﺎم ﻋﻦ ﺣﺰﺑﻪ َ َ ١٥٣ .................................
َ ْ
ﻧﻌﻢ َﻟﻚ ُ
ﻧﻌﻢ ,إن أﻣﻲ اﻓﺘﻠﺘﺖ ٩٤٨ ..............................
ﻧﺬر أن ُﻳﻄﻴﻊ اﷲ ْ ُ ُ
ﻓﻠﻴﻄﻌﻪ ْ َ َ ١٨٦٢ .....................
ﻣﻦ َ َ َ
ﻣﻦ َ َ
ٌ
ﻧﺰل َﻣﻨﺰﻻً ﺛﻢ ﻗﺎلُ :
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس٩٧ ..................
أﻋﻮذ ﺑﻜﻠﲈتِ ٩٨٢ ...............ﻧﻌﻤﺘﺎن
َ ْ
ﻣﻐﺒﻮن ﻓﻴﻬﲈ ٌ
ﻧﻔﺲ اﳌﺆﻣﻦ ُ ﱠ َ
ﻧﻔﺲ ﻋﻦ ﻣﺆﻣﻦ ُ ْ ً
ﻋﻨﻪ ٩٤٣ ..........
ﻛﺮﺑﺔ٢٤٥ ..........................
ﻳﻘﴣ َ ْ ُ
ُ
ﻣﻦ َ ﱠ َ
َ ْ
ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪﻳﻨﻪ ﱠ ٰ
ﺣﺘﻰ ُ ْ َ ٰ
ﻳﻌﺬب  ١٦٦٠ .......................ﳖﺎﻧﺎ أن ﻧﴩب ﰲ ١٧٩٦ ,٨٠٩ .......................
ﻓﺈﻧﻪ ُ َ ﱠ ُ
ﻧﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪ; ﱠ ُ
ﻣﻦ َ
َ ْ
ِ
ِ
ﻓﻬﻮ ﻛﺴﻔﻚ دﻣﻪ  ١٥٩٦ .............ﳖﺎﻧﺎ ﻋﻦ اﳊﺮﻳﺮ٧٧٧ ...................................
أﺧﺎه َ َ
ﺳﻨﺔ َ ُ
ﻣﻦ َﻫﺠﺮ ُ
َ ْ
ﳖﻰ أن ﲢﻠﻖ اﳌﺮأة ١٦٤١ ..............................
ﻣﻦ ﻫﺬا? ٨٧٥ .........................................
َ ْ
ٰ
ﳖﻰ أن ﺗﺼﱪ اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ١٦٠٢ ............................
ﻣﻦ ﻫﺬه?٨٧٦ .........................................
َ ْ
ٰ

ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﲈ ُ ُ
ﳖﻰ أن ﻳﺒﺎل ﰲ اﳌﺎء ١٧٧٢ .............................
ﺗﻄﻴﻘﻮن١٤٢ ....................
ﻣﻦ ﻫﺬه? َ ْ
َ ْ
ٰ
ﻣﻪ ُ ْ
ِ
ﳖﻰ أن ﻳﺒﻴﻊ ﺣﺎﴐ ١٧٧٥ .............................
وﴍ ١٥١٩ ..............
ﴍ ﻣﺎ ْ َ
ﺑﲔ َ ْ َ ْ
ﻣﻦ َ ُ
َ ْ
ٰ
ﳊﻴﻴﻪ  ,ﱠ
وﻗﺎه اﷲ ﱠ
ﻣﻦ وﻻه اﷲ ً
ﳖﻰ أن ﻳﺘﺰﻋﻔﺮ ٩٨١٧ .................................
ﺷﻴﺌﺎ ٦٥٨ .................................
ٰ
ﻣﻦ ُ ُ
ﻳﺘﻌﺎﻃﻰ اﻟﺴﻴﻒ ١٧٨٤ .........................
ﳖﻰ أن
ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻲ ﻫﺬا?٩١.................................
ٰ
ٰ
ﻛﻠﻪ ٦٣٨ .....................
ﳖﻰ أن ﻳﺘﻨﻔﺲ ﰲ ٧٥٩ .................................
ﳛﺮم ْ َ
اﳋﲑ ُ ﱠ ُ
َ ْ
ٰ
ﻣﻦ ُ ْ َ
اﻟﺮﻓﻖ ُﳛﺮم َ

ﻣﻦ ﻳﺮد اﷲ ﺑﻪ ً
ﺧﲑا ١٣٧٦ ..............................
ﳖﻰ أن ﳚﺼﺺ اﻟﻘﱪ ١٧٦٧ ...........................
َ ْ
ٰ
ِ
ِ
ﻣﻦ ُﻳﺮد اﷲ ﺑﻪ َ ْ ً
ﳖﻰ أن ﻳﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮآن ١٧٩٤ ...........................
ﻣﻨﻪ ٣٩.......................
ﺧﲑا ُﻳﺼﺐ ْ ُ
َ ْ
ٰ
ﳖﻰ أن ﻳﴩب اﻟﺮﺟﻞ ً
ﻣﻦ ﻳﻀﻤﻦ ﱄ ﻣﺎ ﺑﲔ ١٥١٣ ............................
ﻗﺎﺋﲈ٧٧١ ........................
َ ْ
ٰ
ﻳﻀﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﻠﻴﻠﺔ?٥٦٤ ............................
ﳖﻰ أن ﻳﴩب ﻣﻦ ﰲ ٧٦٣ .............................
ُ
ﻣﻦ ُ
َ ْ
ٰ

ﻣﻦ َ ْ ُ ُ
اﻟﻨﺎس ً
ﳖﻰ أن ﻳﻨﺘﻌﻞ اﻟﺮﺟﻞ ١٦٥١ ...........................
ﺷﻴﺌﺎ ٥٣٥ ...............
ﻳﻜﻔﻞ ﱄ أن ﻻ ﻳﺴﺄل ﱠ
َ ْ
ٰ
ِ
ﳖﻰ ﻋﻦ اﺧﺘﻨﺎث اﻷﺳﻘﻴﺔ ٧٦٢ .........................
ﻛﻌﺒﻴﻪ٣٩٩ .....................
إﱃ َ ْ َ
ﻣﻦ ُ ُ ُ
ﻣﻨﻬﻢ َ ْ
ٰ
اﻟﻨﺎر ٰ
ﺗﺄﺧﺬه ﱠ ُ
ُْ ْ
ﳖﻰ ﻋﻦ اﻹﻗﺮان ٧٤٢ ..................................
ﻳﻌﺬب ﰲ ١٦٥٧ ................................
ُ
اﳌﻴﺖ ُ ﱠ ُ
ٰ

ــ ن ــ

ﳖﻰ ﻋﻦ اﳉﻼﻟﺔ ١٦٩٢ ................................
ٰ

ِ
ﳖﻰ ﻋﻦ اﳊﺒﻮة ١٧٠٥ .................................
ٰ
ﱠ َُ
ﻳﻮم ْاﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ١٦٦٤ .....
ﺗﻘﺎم َ
ﻣﻮﲥﺎ ُ َ ُ
اﻟﻨﺎﺋﺤﺔ َإذا ﱂ ُﺗﺘﺐ َ ْﻗﺒﻞ َ
ﳖﻰ ﻋﻦ اﳋﴫة١٧٥٢ ................................
ٰ
اﻟﻨﺎس ﻣﻌﺎدن ﻛﻤﻌﺎدن ٣٧١ ............................
ﳖﻰ ﻋﻦ اﻟﴩاء واﻟﺒﻴﻊ ١٦٩٩ ..........................
ٰ
ﻣﻨﺎ ً
ﻧﴬ اﷲ ً
ﻓﺒﻠﻐﻪ ﻛﲈ ١٣٨٩ ..........
اﻣﺮءا ﺳﻤﻊ ﱠ
ﺷﻴﺌﺎ  َ ,ﱠ َ ُ
َﱠ َ
ﳖﻰ ﻋﻦ اﻟﻘﺰع١٦٣٨ ..................................
ٰ
ﻗﺘﻠﺖ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ١٣١٣ ,٢١٧ ................
َﻧﻌﻢ إن ُ ْ َ
ِ
ﳖﻰ ﻋﻦ اﻟﻨﺠﺶ١٥٨١ ................................
ٰ
اﻷدم ﱡ
اﳋﻞ ٧٣٧ ...................................
ﻧﻌﻢ ُ ُ
َ
ِ
ﳖﻰ ﻋﻦ اﻟﻮﺻﺎل ١٧٦٤ ...............................
ٰ
ﻧﻌﻢ اﻟ ﱠ ُ
ﻋﺒﺪ اﷲ ﻟﻮ ١١٦٢ ..........................
ﺮﺟﻞ ُ
َ
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ﳖﻰ ﻋﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﻜﻠﺐ ١٦٧٣ ............................واﻋﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺟﱪﻳﻞ ١٦٨٥ ........................
ٰ
ﳖﻰ ﻋﻦ ﺟﻠﻮد اﻟﺴﺒﺎع ٨١٢ .............................
ُ
اﳉﻨﺔ٣٣٤ .........................
اﻟﻮاﻟﺪ
أوﺳﻂ ُأﺑﻮاب َ ﱠ
ُ
ٰ
ﳖﻰ ﻋﻦ ﺻﻮم ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ١٧٦٢ .......................
ﱠ
واﻟﺬي َﻧﻔﴘ ﺑﻴﺪه ﻻ َ ْ ُ
ٰ
ﺣﺘﻰ ُﺗﺆﻣﻨﻮا ٣٧٨ ....
ﺗﺪﺧﻠﻮا َ ﱠ
اﳉﻨﺔ ﱠ ٰ
ﻳﻤﺮ ﱠ ُ ُ
اﻟﺮﺟﻞ١٨٢١
ﺗﺬﻫﺐ ﱡ
ﳖﻴﻨﺎ ﻋﻦ اﺗﺒﺎع اﳉﻨﺎﺋﺰ  ٩٣١ ..............................واﻟﺬي ﻧﻔﴘ ﺑﻴﺪه ﻻ َ َ
ﺣﺘﻰ َ ُ ﱠ
اﻟﺪﻧﻴﺎ ﱠ ٰ
ﳖﻴﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻠﻒ  ١٦٥٥ ...............................واﻟﺬي َﻧﻔﴘ ﺑﻴﺪه ُ ﱠ
ﻟﺘﺄﻣﺮن ﺑﺎﳌﻌﺮوف ١٩٣ ...............

ـ ﻫـ ـ
ﺑﺤﻄﺐ ١٠٦٨ ....
آﻣﺮ َ َ
ﳘﻤﺖ أن ُ َ
واﻟﺬي ﻧﻔﴘ ﺑﻴﺪه َ َﻟﻘﺪ َ َ ْ
ِ
ﺗﺬﻧﺒﻮا ١٨٧١ ,٤٢٢ ............
اﳌﺮء ﻣﻊ ﻣﻦ َ ﱠ
أﺣﺐ  ١٩............................واﻟﺬي َﻧﻔﴘ ﺑﻴﺪه ﻟﻮ َﱂ ْ ُ ْ ُ
ﻫﺎؤمُ ,
ُ ُ
ﻫﺎﺟﺮﻧﺎ ﻣﻊ رﺳﻮل اﷲ ﻧﻠﺘﻤﺲ وﺟﻪ اﷲ  ٤٧٦ ............واﻟﺬي ﻧﻔﴘ ﺑﻴﺪه ,ﱠإﳖﺎ َ َ ْ ُ
ﺛﻠﺚ ُ
ﻟﺘﻌﺪل ُ ُ َ
اﻟﻘﺮآن ١٠١٠ .......
اﻟﻄﻴﺒﺔ َ َ ٌ
واﻟﻜﻠﻤﺔ ﱠ ُ
ُ
أﺟﻠﻪ ﻓﺒﻴﻨﲈ ﻫﻮ ٥٧٦ .................
ﺻﺪﻗﺔ ٦٩٤ ............................
ﻫﺬا اﻹﻧﺴﺎن ,وﻫﺬا ُ ُ

ً
ُ
أﺟﻠﻪ
ﻫﺬا
إﱃ اﳍﻼل ٤٩٢ .......................
اﻹﻧﺴﺎن ,وﻫﺬا ُ
ﳏﻴﻄﺎ ﺑﻪ  ٥٧٧ .................واﷲ إن ﻛﻨﺎ ﻟﻨﻨﻈﺮ ٰ
ِ
ﻳﻔﺘﺢ َ ﱡ
ﻷﺳﺘﻐﻔﺮ اﷲ ١٨٧٠ ,١٣ ......................
ﻓﺘﺢ اﻟﻴﻮم ﱂ ُ ْ َ
اﻟﺴﲈء ُ َ
ﻫﺬا ﺑﺎب ﻣﻦ ﱠ
ﻗﻂ  ١٠٢٢ ........واﷲ إﲏ ْ َ ُ
ُ
ﻫﺬا
اﻟﻮﺟﻪ١٦٠٧ ..........
ﺟﱪﻳﻞ ﻳﻘﺮأ َ َ ْ
ﻣﻦ ْ
أﻗﴡ ﳾء َ
اﻟﺴﻼم  ٨٥٢ ....................واﷲ ﻻ ُ ُ
ﻋﻠﻴﻚ ﱠ
أﺳﻤﻪ إﻻ ْ ٰ
ﻳﺆﻣﻦ ٣٠٥ ......................
ﻳﺆﻣﻦ ,واﷲ ﻻ
ﻫﺬا ِ َ
ُ
ﲪﺪ اﷲ  ,وإﻧﻚ ﱂ ﲢﻤﺪ اﷲ  ٨٨١ ....................واﷲ ﻻ ُ ُ
ﻫﺬه ٌ
ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻗﻠﻮب ﻋﺒﺎده  ٩٢٦ .........واﷲ ﻟﺘﻨﺘﻬﲔ ﻋﺎﺋﺸﺔ ١٨٥٩ .............................
رﲪﺔ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﷲ ٰ
ْ
ﻫﻞ َ ْ ُ َ
رﻣﻲ ﺑﻪ  ٤٠٤ .............واﻟﻪ ﰲ ﻋﻮن اﻟﻌﺒﺪ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﺒﺪ ٩٦٨ ...................
ﺣﺠﺮ ُ َ
ﺗﺪرون ﻣﺎ ﻫﺬا? ﻫﺬا َ َ ٌ

وﺟﺒﺖ ٩٥٠ ...................................
وﺟﺒﺖ َ ْ
ﻫﻞ ﺗﺪرون ﻣﺎذا ﻗﺎل رﺑﻜﻢ َ َ َ ١٧٣١ ......................
ﻫﻞ
ﺗﺴﻤﻊ ﱢ
اﻟﻨﺪاء ﱠ
ُ
ﺑﺎﻟﺼﻼة? ﻓﺄﺟﺐ ١٠٦٦ ...............وﺟﻊ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ١٦٥٩ ................................
ﻫﻞ ﺗﻨﴫون وﺗﺮزﻗﻮن٢٧١ ............................
وﺳﺪوا َ َ
ُ
اﳋﻠﻞ ١٠٩٦ ...................
وﺳﻄﻮا اﻹﻣﺎم ُ ,ﱡ
وﻛﺎﺗﺒﻪ ١٦١٥ ..............................
ﻫﻞ ﺣﴬت ﻣﻌﻨﺎ اﻟﺼﻼة  ٤٣٥ .........................وﺷﺎﻫﺪﻳﻪ,
َُ
رأى ً
ﻫﻞ ٰ
أﺣﺪا ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻦ رؤﻳﺎ?  ١٥٤٦ ..................وﻋﻈﻨﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻣﻮﻋﻈﺔ ٤٥٦ .........................
ََ َ
اﳌﺘﻨﻄﻌﻮن١٧٣٦ ,١٤٤ ..........................
ﻫﻠﻚ َ َ ُ
َ
وﻟﻚ ﻏﻔﺮ ١٨٤٣ ......................................
اﻟﺪﻧﻴﺎ ,وﻫﻲ َ ُ
ﻟﻜﻢ ﰲ ٧٧٧ ....................
ﳍﻢ ﰲ ﱡ
َ
ﱠ
واﻟﺼﺒﺢ١٠٧٢ ...............
ﻫﻦ ُ ْ
ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻣﺎ ﰲ َ َ
اﻟﻌﺘﻤﺔ ﱡ
وﻟﻮ َ ُ
ﻫﻮ ا
ﳜﺘﻠﺴﻪ ﱠ ْ
ﺧﺘﻼس َ ْ َ ُ ُ
ٌ
َُ
اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻣﻦ ﺻﻼة َ ْ
ﻗﻮم ﰲ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﻮت اﷲ١٠٢٣ ............
اﻟﻌﺒﺪ  ١٧٥٥ ...وﻣﺎ ْ َ َ َ
اﺟﺘﻤﻊ َ ْ ٌ
ُﻫﻮ ٌ
أﺧﺮﺟﻪ اﷲ َ ُ
أﻋﻠﻤﻜﻢ ً
رزق َ َ ُ
ﻟﻜﻢ  ٥١٨ .........................وﻣﺎ َذاك? َأﻓﻼ ﱢ ُ ُ
ﺷﻴﺌﺎ ُﺗﺪرﻛﻮن ﺑﻪ َﻣﻦ ٥٧٣ .......
اﻟﻨﺎر ٢١٢ .......................................
ﻫﻮ ﰲ ﱠ
ﻏﲑك ١٢٤٨ ...........................
َُ
َ ْ
وﻣﻦ أﻧﺖ? ﻓﲈ ﱠ
إﱃ أن ١١٥٧ ...............
ﳚﻠﺲ
ً
ﻫﻲ ﻣﺎ َ
ﻳﻠﺘﻤﺲ ﻓﻴﻪ ً
ﺳﻬﻞ اﷲ١٣٨١ .....
ﻃﺮﻳﻘﺎ
وﻣﻦ ﺳﻠﻚ
ﺑﲔ أن َ َ
اﻹﻣﺎم ٰ
ُ
ﻋﻠﲈ ,ﱠ
ُ
َ
ْ َ
ﻋﻨﻖ ١٧٨٩ ............................
وﳛﻚ!
ﻗﻄﻌﺖ ُ ُ
َ
ـوـ
ﻗﻮة ,أﻻ ﱠ
إن ١٣٣٢ ..........
وأﻋﺪوا ُﳍﻢ ﻣﺎ َ َ ْ ُ
ِﱡ
اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ﻣﻦ ُ ﱠ
ـيـ
ﺣﻠﻔﺖ ﻋﲆ ﻳﻤﲔ ,ﻓﺮأﻳﺖ َﻏﲑﻫﺎ َ ً ِ
أوﻳﺲ ﻳﻦ ﻋﺎﻣﺮ ٣٧٢ .......................
ْ
َْ
وإذا َ َ ْ َ ٰ
ﻋﻠﻴﻜﻢ َ ْ ُ
ﺧﲑا ﻣﻨﻬﺎ  ١٧١٥ ..ﻳﺄﰐ ْ
وإﻧﻚ ﻟﻦ ُ ْﺗﻨﻔﻖ َ َ َ ٌ
ﺗﺒﺘﻐﻲ ﲠﺎ ٢٩٢ ......................
ﻧﻔﻘﺔ َ ْ َ
ﱠ
ﻳﺄﻛﻞ ُ
ُ
وﻳﴩﺑﻮن  ,وﻻ َ َ ﱠ ُ
ﻳﺘﻐﻮﻃﻮن ١٨٨٠ ...
أﻫﻞ ﱠ
اﳉﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ َ ُ

١١٦٠
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ﻋﲆ أﻫﻠﻚ َ ﱢ
ﻓﺴﻠﻢ ٨٦١ ...............
اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ أﻫﻞ ﱠ
ﻳﺆﺗﻰ ﺑﺄﻧﻌﻢ أﻫﻞ ﱡ
ﺑﻨﻲ ,إذا ْ َ
اﻟﻨﺎر  ٤٦٢ ...............ﻳﺎ ُ ﱠ
ُ ٰ
دﺧﻠﺖ ٰ
ﺣﻜﻴﻢ ,ﱠ
ﺣﻠﻮ٥٢٤ ................ ,
إن ﻫﺬا اﳌﺎل
ﻓﺘﻨﺪﻟﻖ  ١٩٨ ...ﻳﺎ
ﻓﻴﻠﻘﻰ ﰲ ﱠ
اﻟﻨﺎرُ َ َ ,
ﺧﴬ ُ ْ ٌ
ﻳﺆﺗﻰ ﱠ ُ
ُ
ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ َ ُ َ ٰ
ُ ٰ
ٌ

ً
ﻋﺬاﺑﺎ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻳﻮم ١٦٧٩ ,٦٥٠ ..
اﻟﻨﺎس
ﻳﺆﺗﻰ
أﺷﺪ ﱠ
ﱠ
ﺑﺠﻬﻨﻢ َﻳﻮﻣﺌﺬ ﳍﺎ َﺳﺒﻌﻮن َ
أﻟﻒ زﻣﺎم  ٣٩٧ ..........ﻳﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ :ﱡ
ُ ٰ
ﻛﺎﻧﻮا ْ َ ُ
ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ُ
ﻳﻌﻤﻠﻮن  ٩٩٢ﻳﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺳﻤﺮة ﻻ ﺗﺴﺄل ٦٧٤ ..................
ﺑﺎﻟﻘﺮآن وأﻫﻠﻪ اﻟﺬﻳﻦ ُ
ﻳﺆﺗﻰ َ
ُ ٰ

ﺗﻜﻦ َ
ﻣﺜﻞ ُﻓﻼن١١٦٣ ,٦٩٢ ,١٥٤........
اﻟﻘﻮم ْ ُ
أﻗﺮؤﻫﻢ ﻟﻜﺘﺎب  ٣٤٨ .........................ﻳﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻻ َ ُ ْ
ﻳﺆم َ َ
ﱡ
َ
أي آﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب  ١٠١٩ ..............ﻳﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ! ارﻓﻊ إزارك ٨٠٠ ...........................
ﻳﺎ أﺑﺎ اﳌﻨﺬر أﺗﺪري ﱡ
ﻳﺎ أﺑﺎ َﺑﻜﺮ ﱠ
ﻏﻼم ﱢ
َ
أﻋﻠﻤﻚ ﻛﻠﲈت ٦٢ ..........................
إن
أﻏﻀﺒﺘﻬﻢ  ٢٦١ .........................ﻳﺎ ُ ُ
ﻟﻌﻠﻚ ْ َ ُ

ﻃﺒﺨﺖ َ َ َ ً
ﻣﺮﻗﺔ  ٣٠٤ .........................ﻳﺎ ُﻏﻼم ﺳﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃُ ,
وﻛﻞ ﺑﻴﻤﻴﻨﻚ ٧٤٠ ,٢٩٩ ........
ﻳﺎ أﺑﺎ ذر! إذا َ َ ْ َ

وإﳖﺎ ٌ
أﻣﺎﻧﺔ  ٦٧٦ ..................ﻳﺎ ُ ُ
إﱃ ﻓﺮاﺷﻚ ُﻓﻘﻞ ٨٠ ...................
ٌ
ﻓﻼن إذا ْ َ
ﻳﺎ أﺑﺎ َذر إﻧﻚ َ
ﺿﻌﻴﻒ ,ﱠ
أوﻳﺖ ٰ
أﺣﺐ ٦٧٥ ...............ﻳﺎ ُ
ً
ﻳﺎ أﺑﺎ َذر إﲏ َأراك
ﻓﺎﺟﺪح١٢٣٧ ............................
ﺿﻌﻴﻔﺎ ,وإﲏ ﱡ
ﻓﻼن اﻧﺰل ْ َ ْ
أن ﻋﻨﺪي َ
ﻳﴪﲏ ﱠ
اﺷﺘﻜﻴﺖ? ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ ٩٠٨ ......................
ﻣﺜﻞ  ٤٦٥ ..................ﻳﺎ ُ َ
ﳏﻤﺪ ْ َ َ ْ
ﻳﺎ أﺑﺎ ذر ,ﻣﺎ ُ ﱡ
ﻓﻌﻞ ُ َ
ﻳﺎ أﺑﺎ ﻫﺮﻳﺮة ,ﻣﺎ َ َ
أﺳﲑك اﻟﺒﺎرﺣﺔ  ١٠٢٠ .............ﻳﺎ ُ ُ
ﻣﻌﺎذ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﻳﺸﻬﺪ ٤١٥ ..........................

ﺣﻖ اﷲ ٤٢٦ ......................
ﻳﺎ أﺧﺎ اﻷﻧﺼﺎر ٥٠٨ ....................................ﻳﺎ ُﻣﻌﺎذ ﻫﻞ َﺗﺪري ﻣﺎ ﱡ

ورﺑﻚ اﷲُ ,
أﻋﻮذ ٩٨٣ ....................ﻳﺎ ُﻣﻌﺎذ! واﷲ إﲏ ﱡ َ
ﻷﺣﺒﻚ ١٤٢٢ ,٣٨٤ ................
ﻳﺎ ُ
أرض! رﰊ ﱡ
ِ
ﻣﻌﴩ ُاﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻷﻧﺼﺎر! ﱠ
ُ
ُ
ﻳﺎ
إﺧﻮاﻧﻜﻢ ٩٧٠ ....
إن ﻣﻦ
أﻗﺘﻠﺘﻪ َ ْ َ
أﺳﺎﻣﺔ َ َ ْ َ ُ
ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻗﺎل  ٣٩٣ .........................ﻳﺎ َ ْ َ َ
َْ
َ
اﳉ ﱠﻨﺔ ,ﱠ
ﺣﺎرﺛﺔ ﱠإﳖﺎ ٌ
َ
اﻻﺳﺘﻐﻔﺎر ١٨٧٩ .
ﻣﻦ
ﺗﺼﺪﻗﻦ ,
ﻳﺎ أم
وأﻛﺜﺮن َ
ﻣﻌﴩ اﻟﻨﺴﺎء َ َ ﱠ ْ َ
ﺟﻨﺎن ﰲ َ
وإن  ١٣١٩ ..............ﻳﺎ ْ َ َ
اﻟﻘﻠﻮب َ ﱢﺛﺒﺖ ْ
اﻟﻄﻌﺎم  ١١٦٦ ,٨٤٩ﻳﺎ ُ ﱢ
ﻣﻘﻠﺐ ُ
وأﻃﻌﻤﻮا َ
اﻟﻨﺎس ُ
ﻋﲆ دﻳﻨﻚ١٤٨٩ ...........
اﻟﺴﻼم,
ﻳﺎأﳞﺎ ﱠ ُ
ُ
أﻓﺸﻮا ﱠ
ﻗﻠﺒﻲ ٰ
إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ  ١٦٥ ..........ﻳﺎ ﻧﺴﺎء اﻟـ ُﻤﺴﻠﲈت ﻻ َ ْ ﱠ
ﲢﻘﺮن ٣٠٦ ,١٢٤ ...............
ﻳﺎأﳞﺎ ﱠ
اﻟﻨﺎس ﱠإﻧﻜﻢ ﳏﺸﻮرون ٰ
ﻳﺒﻌﺚ ُ ﱡ
ﻳﺎأﳞﺎ اﻟﻨﺎس اذﻛﺮوا اﷲ ُ ُ ٥٨٠ ............................
ﻛﻞ ﻋﺒﺪ ﻋﲆ ١١٦ ...............................

ﺳﺒﻌﻮن ً
ﻋﲆ ْ ُ
أﻟﻔﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻳﺎأﳞﺎ اﻟﻨﺎس ْ َ
أﺻﺒﻬﺎن َ ْ ُ
اﻟﺪﺟﺎل ﻣﻦ ُﳞﻮد ْ
ﻳﺘﺒﻊ ﱠ ﱠ
أﻧﻔﺴﻜﻢ ُ َ ْ َ ٧٩٩...................
ارﺑﻌﻮا ٰ

ﱠ
إﱃ اﷲ ١٤............................
اﻟﻄﻴﺎﻟﺴﺔ ١٨١٢ .......................................
ﻳﺎأﳞﺎ ﱠ
اﻟﻨﺎس ﺗﻮﺑﻮا ٰ
ﱡ
اﳌﻴﺖ ٌ
ﺛﻼﺛﺔ ٤٦١ ,١٠٤ ...........................
ﻳﺎأﳞﺎ ﱠ
ﻳﺘﺒﻊ ْ ُ
اﻟﻨﺎس ﻗﺪ ُ َ
اﳊﺞ ُ ْ ١٢٧٢ ..............
ﻋﻠﻴﻜﻢ َ ﱡ
ﻓﺮض ْ ُ ُ
اﻟﻨﺎس ﱠ
ُُ
ﻳﻐﺸﺎﻫﺎ ١٨٢٣ .....
إن ﻣﻨﻜﻢ ُﻣﻨﻔﺮﻳﻦ ٦٤٩ ......................
ﻳﺎأﳞﺎ ﱠ
ﻋﲆ ﺧﲑ ﻣﺎ َ َ ْ
ﻛﺎﻧﺖ ,ﻻ َ َ َ
ﱡ
ﻳﱰﻛﻮن اﳌﺪﻳﻨﺔ ٰ

ٌ
ٌ
اﻟﻌﺪوَ ُ َ َ َ ١٣٢٤ ,٥٣ ............
ﺑﺎﻟﻨﻬﺎر ١٠٥٠ ...
ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ,
ﻳﺘﻌﺎﻗﺒﻮن ﻓﻴﻚ
اﻟﻨﺎس ﻻ َ ﱡ
ﻳﺎأﳞﺎ ﱠ
ﻟﻘﺎء َ ُ
وﻣﻼﺋﻜﺔ ﱠ َ
ﻣﻼﺋﻜﺔ ﱠ ْ
ﺗﺘﻤﻨﻮا َ
ﱡ
اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ً
اﻟﻨﺎس ٢٠١ .....................
ﳚﻤﻊ اﷲ َﺗﺒﺎرك
ﺷﻴﺌﺎ ١٦٥٦ .......................
وﺗﻌﺎﱃ ﱠ
ﻳﺎأﳞﺎ ﱠ
ُ
ٰ

ﺗﺒﺬل َ َ
اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ُ َ
ﻳﺎ اﺑﻦ آدم :ﱠإﻧﻚ أن َ ْ ُ
ﺣﻔﺎة ُﻋﺮاة ٤١١ ................
ﻳﻮم
ﳛﴩ ﱠ ُ
َ
اﻟﻨﺎس َ َ
ﺧﲑ ُ َ ُ ٥٥٢ ,٥١٠ ........
اﻟﻔﻀﻞ َ ٌ
ﳜﺮج ﱠ ﱠ ُ
اﻟﺪﺟﺎل ﰲ ﱠأﻣﺘﻲ َ ْ ُ ُ
اﺑﻦ ﻋﻮف ﱠإﳖﺎ رﲪﺔ ﱠ
ﻓﻴﻤﻜﺚ أرﺑﻌﲔ ,ﻻ أدري ١٨١٠ .
إن ٩٢٧ ..........................
ُ ُ
ﻳﺎ َ

ﳜﺮج ﱠ ُ
ﻗﺒﻠﻪ رﺟﻞ ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻨﲔ ١٨١٥ ....
اﻟﺪﺟﺎل
ﻳﺎ ﺑﻼل ﺣﺪﺛﻨﻲ ١١٤٦ .................................
ﻓﻴﺘﻮﺟﻪ َ ُ
ﱠ
ُ ُ
اﻟﻴﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ َﺧﲑ ﻣﻦ ِ
اﻟﻴﺪ ﱡ ْ
ﻳﺎ ﺑﻨﻲ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ُ َﻟﺆيُ ,
اﻟﺴﻔﲆ ٥٢٧ ....................
ﻣﻦ ٣٢٩ ..........
َ
ُ ُ
أﻧﻔﺴﻜﻢ َ
أﻧﻘﺬوا ْ ُ ْ
ٌْ

١١٦١
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ْ ُ ُ
أﻓﺌﺪﲥﻢ َ ٧٧...........................ﻳﻐﺰو ٌ
ﺟﻴﺶ اﻟﻜﻌﺒﺔ ٢...................................
ﻳﺪﺧﻞ َ ﱠ
أﻗﻮام ْ ُ ُ
اﳉﻨﺔ َ ٌ

اﻟﻔﻘﺮاء اﳉﻨﺔ َ ْ َ
َْ ُ ُ
ﻟﻠﺸﻬﻴﺪ ُ ﱠ
ﻗﺒﻞ ْ
ﻳﻐﻔﺮ اﷲ ﱠ
اﻟﺪﻳﻦ ١٣١٢ .............
ﻛﻞ ذﻧﺐ إﻻﱠ ﱠ ْ
ﻳﺪﺧﻞ ُ ُ
اﻷﻏﻨﻴﺎء ُ َ ٤٨٧ ..................
رﺑﻪ ُ ٤٣٣ ...................ﻳﻘﺎل ﻟﺼﺎﺣﺐ ُ
ﻳﺪﻧﻰ
وارﺗﻖ ١٠٠١ ...............
اﳌﺆﻣﻦ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﱢ
ُ
ُْ ٰ
اﻟﻘﺮآن :اﻗﺮأ ْ

ُ
اﻟﺼﺎﳊﻮن ﱠ ُ
اﻷول
ﻓﺎﻷول  ١٨٢٨ ................ﻳﻘﻮل اﺑﻦ آدم :ﻣﺎﱄ ,ﻣﺎﱄ ٤٨٣ ..........................
ﻳﺬﻫﺐ ﱠ
َْ َ ُ
ُ
ﻳﺴﺘﺠﺎب
ﻋﻨﺪ ﻇﻦ ﻋﺒﺪي ﰊ ١٤٣٥ ,٤٤٠ .....
ﻳﻌﺠﻞ  ١٤٩٩ ..................ﻳﻘﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :أﻧﺎ ِ ْ َ
ﻷﺣﺪﻛﻢ ﻣﺎ ﱂ َ ْ َ
ُ
ُْ
ِ
وﺑﴩوا وﻻ ُ َ ﱢ
ﻋﻨﺪي ٩٢٣ ...........
ﻟﻌﺒﺪي اﳌﺆﻣﻦ ْ
ﻳﴪوا وﻻ ُ َ
ﺗﻨﻔﺮوا  ٦٣٧ ............ﻳﻘﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :ﻣﺎ ْ
ﺗﻌﴪواُ َ َ ,
ُُ

ﺑﺎﳊﺴﻨﺔ ٤١٣ ..............
ﻋﲆ َاﳌﺎﳾ ٨٥٧ ..........................ﻳﻘﻮل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ :ﻣﻦ ﺟﺎء َ َ َ
ﻳﺴﻠﻢ ﱠ ُ
َُ
اﻟﺮاﻛﺐ ٰ
ِ
ٌَ
أﺣﺪﻛﻢ
ﻋﻨﺪي ٣٢ ...................
ﺻﺪﻗﺔ  ١١٤٠ ,١١٨ﻳﻘﻮل اﷲ :ﻣﺎ ﻟﻌﺒﺪي اﳌﺆﻣﻦ ْ
ُ ُ
ﺳﻼﻣﻰ ﻣﻦ َ ُ ْ
ٰ
ﻋﲆ ﻛﻞ ُ
ﻳﺼﺒﺢ ٰ

١٤٣٤ ................................................
أﺣﺪﻫﻢ٤٠٠ ......
ﺣﺘﻰ َ َ
ﻳﻘﻮم ُ
ﻳﻐﻴﺐ ُ ُ ْ
اﻟﻨﺎس ﻟﺮب اﻟﻌﺎﳌﲔ ﱠ ٰ
ُ

ﻓﻠﻜﻢ ْ ,
ﻟﻜﻢْ ,
َ
َ
وإن ُ ١٨٣٨ ...........ﻳﻜﻔﺮ ﱠ َ َ
ُﻳﺼﻠﻮن َ ُ
واﻟﺒﺎﻗﻴﺔ١٢٥٠ ......................
اﳌﺎﺿﻴﺔ
اﻟﺴﻨﺔ
ﻓﺈن ُ
أﺻﺎﺑﻮا َ َ ُ ْ
ﻳﻜﻮن َ َ ٌ ِ
ُ
َ ْ ُ
ﻣﻦ ُ َ ِ ُ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
ﻳﻀﺤﻚ اﷲ
ﺧﻠﻔﺎﺋﻜﻢ ﰲ آﺧﺮ ١٨٢٤ ...............
إﱃ رﺟﻠﲔ٢٤...............
ﺧﻠﻴﻔﺔ ْ
ُ
وﺗﻌﺎﱃ ٰ
ٰ
ﻳﻨﺎم ﱠ ُ
ﻓﺘﻘﺒﺾ ا َ ُ
اﻟﺮﺟﻞ ﱠ ْ َ
ﺣﺘﻰ َ ْ
ﻷﻣﺎﻧﺔ ٢٠٠ .................
اﻟﻨﻮﻣﺔ َ ُ ُ
ﻳﻌﺮق ُ
ﻳﺬﻫﺐ ُ َ ٤٠٣ .............
اﻟﻨﺎس ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﱠ ٰ
ََْ
ُ
وﻳﺼﻠﺢ ﺑﺎﻟﻜﻢ ٨٨٣ ........................
ﻋﲆ ﻗﺎﻓﻴﺔ١١٦٥ .........................
ﻳﻌﻘﺪ
ُ
ﳞﺪﻳﻜﻢ اﷲ ُ ُ
ُ
اﻟﺸﻴﻄﺎن ٰ

َ
ﻳﻮﺷﻚ ْ
ﲨﺮةُ ُ ١٩١ .............................
ﻤﺪ ُ ُ
ﻳﺘﺒﻊ ﲠﺎ ٥٩٩ .....
أن
ﻳﻌ ُ
ﻏﻨﻢ َ ﱠ ُ
َْ
ﺧﲑ َﻣﺎل ُاﳌﺴﻠﻢ َ َ ٌ
إﱃ َ ْ َ
أﺣﺪﻛﻢ ٰ
ﻳﻜﻮن َ ْ َ

*

*

*
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١١٦٢

١١٦٣
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ﻃﺮف اﳊﺪﻳﺚ

אא 

آﻳﺔ اﳌﻨﺎﻓﻖ ﺛﻼث

أﺗﺄذن ﱄ أن أﻋﻄﻲ ﻫﺆﻻء?

أﺗﺸﻔﻊ ﰲ ﺣﺪ ﻣﻦ ﺣﺪود اﷲ?!

رﻗﻤــﻪ

ﻣﻜﺮراﺗﻪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب

٥٦٩

٧٦١

١٩٩

٦٥١

٦٨٩

١٧٧٠

أﺗﻴﺖ اﻟﻨﺒﻲ^ ﻳﻮم اﻟﻔﺘﺢ وﻫﻮ ﻳﻐﺘﺴﻞ

٨٦٤

 ٨٧٦ـ ١١٤٢

أرأﻳﺖ إن ﻗﺘﻠﺖ ﻓﺄﻳﻦ أﻧﺎ? ﻗﺎل :ﰲ اﳉﻨﺔ

٨٩

١٣١٤

أرﺑﻌﻮن ﺧﺼﻠﺔ أﻋﻼﻫﺎ ﻣﻨﻴﺤﺔ اﻟﻌﻨﺰ

١٣٨

أﺣﺴﻦ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﺈذا وﺿﻌﺖ ﻓﺄﺗﻨﻲ

ً
ً
ﺧﺎﻟﺼﺎ
ﻣﻨﺎﻓﻘﺎ
أرﺑﻊ ﻣﻦ ﻛﻦ ﻓﻴﻪ ﻛﺎن

٢٢

٩١٣

٦٩٠

 ١٥٤٣ـ ١٥٨٤

١١٦٧

١٢٤٦

١٤٢٨

١٤٩٨

أﻻ أﺧﱪﻛﻢ ﺑﺄﻫﻞ اﳉﻨﺔ? ﻛﻞ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺘﻀﻌﻒ

٢٥٢

٦١٤

أﻻ أﻧﺒﺌﻜﻢ ﺑﺄﻛﱪ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ

٣٣٦

١٥٥٠

أﻓﻀﻞ اﻟﺼﻴﺎم ﺑﻌﺪ رﻣﻀﺎن ﺷﻬﺮ اﷲ اﳌﺤﺮم

أﻓﻼ أﻋﻠﻤﻜﻢ ً
ﺷﻴﺌﺎ ﺗﺪرﻛﻮن ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﺒﻘﻜﻢ وﺗﺴﺒﻘﻮن

٥٧٣

ً
أﻛﻤﻞ اﳌﺆﻣﻨﲔ ً
ﺧﻠﻘﺎ
إﻳﲈﻧﺎ أﺣﺴﻨﻬﻢ

٢٧٨

أﻗﺮب ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ رﺑﻪ وﻫﻮ ﺳﺎﺟﺪ

ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﻤﺤﻮ اﷲ ﺑﻪ اﳋﻄﺎﻳﺎ
أﻻ أدﻟﻜﻢ ٰ

أﻻ إن اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻠﻌﻮﻧﺔ ﻣﻠﻌﻮن ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ

أﻻ ﺗﺴﻤﻌﻮن? إن اﷲ ﻻ ﻳﻌﺬب ﺑﺪﻣﻊ اﻟﻌﲔ وﻻ ﺑﺤﺰن
أﻣﺎ ﺑﻌﺪ :أﻻ أﳞﺎ اﻟﻨﺎس ﻓﺈﻧﲈ أﻧﺎ ﺑﴩ ﻳﻮﺷﻚ
أﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ أن اﻹﺳﻼم ﳞﺪم ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺒﻠﻪ
ﺣﺘﻰ ﻳﺸﻬﺪوا أن
أﻣﺮت أن أﻗﺎﺗﻞ اﻟﻨﺎس ٰ
أﻣﺮﻧﺎ رﺳﻮل اﷲ ^ ﺑﺴﺒﻊ وﳖﺎﻧﺎ
أوﺻﺎﲏ ﺧﻠﻴﲇ ^ ﺑﺜﻼث :ﺑﺼﻴﺎم ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم
ﺑﺘﻘﻮى اﷲ واﻟﺴﻤﻊ واﻟﻄﺎﻋﺔ وإن ﺗﺄﻣﺮ
أوﺻﻴﻜﻢ
ٰ
ﻋﲆ ﲤﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺮﻛﺔ
إذا أﻓﻄﺮ أﺣﺪﻛﻢ ﻓﻠﻴﻔﻄﺮ ٰ
إﱃ ﻓﺮاﺷﻪ ﻓﻠﻢ ﺗﺄﺗﻪ
إذا دﻋﺎ اﻟﺮﺟﻞ اﻣﺮأﺗﻪ ٰ
إذا ﺳﻘﻄﺖ ﻟﻘﻤﺔ أﺣﺪﻛﻢ
إذا ﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎن اﻧﻘﻄﻊ ﻋﻨﻪ ﻋﻤﻠﻪ إﻻ ﻣﻦ ﺛﻼث

١٣١

٤٧٨

٩٢٥
٣٤٦
٧١١
٣٩٠
٢٣٩
١١٣٩
١٥٧
٣٣٢
٢٨١
٦٠٨
٩٤٩

٥٥١

١٤١٨
٦٢٨

 ١٠٣٠ـ ١٠٥٩
١٣٨٤

١٦٦٣
٧١٢
٩٤٧
 ١٠٧٦ـ ١٢٠٩
 ٨٤٧ـ ٨٩٤
١٢٥٨
 ٤٥٦ـ ٧٠٢
١٢٣٨
١٧٤٩
 ٧٥١ــ ٧٥٣
١٣٨٣

١١٦٤
ﻃﺮف اﳊﺪﻳﺚ

إذا ﻣﺎت وﻟﺪ اﻟﻌﺒﺪ ﻗﺎل اﷲ ﳌﻼﺋﻜﺘﻪ.

ﺣﺘﻰ
إذا ﻧﻌﺲ أﺣﺪﻛﻢ وﻫﻮ ﻳﺼﲇ ﻓﻠﲑﻗﺪ ٰ
إن اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﻠﻮة ﺧﴬة وإن اﷲ ﻣﺴﺘﺨﻠﻔﻜﻢ
إن اﻟﺰﻣﺎن ﻗﺪ اﺳﺘﺪار ﻛﻬﻴﺌﺘﻪ ﻳﻮم
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رﻗﻤــﻪ

ﻣﻜﺮراﺗﻪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب

٩٢٢

١٣٩٥

٧٠

٤٥٩

١٤٧

١١٨٥

٢١٣

١٥٢٤

٣٤٠

 ١٧٨١ـ ١٧٨٢

٦٤

١٨٠٦

إﱃ
إﱃ اﻟﱪ وإن اﻟﱪ ﳞﺪي ٰ
إن اﻟﺼﺪق ﳞﺪي ٰ
ﺗﻌﺎﱃ ﺣﺮم ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻋﻘﻮق اﻷﻣﻬﺎت
إن اﷲ ٰ
ﻋﺎدى ﱄ ً
وﻟﻴﺎ ﻓﻴﺪ آذﻧﺘﻪ ﺑﺎﳊﺮب
ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎل :ﻣﻦ
ٰ
إن اﷲ ٰ

٩٥

ﲑﴇ ﻋﻦ اﻟﻌﺒﺪ ﻳﺄﻛﻞ اﻷﻛﻠﺔ
إن اﷲ ﻟ
ٰ

١٤٠

 ٤٣٦ـ ١٣٩٦

إن اﻟﻨﺒﻲ ^ ﳖﺎﻧﺎ ﻋﻦ اﳊﺮﻳﺮ واﻟﺪﻳﺒﺎج واﻟﴩب ﰲ

٧٧٧

 ٨٠٩ـ ١٧٩٦

إن ﴍ اﻟﺮﻋﺎء اﳊﻄﻤﺔ

١٩٢

٦٥٧

١٦٢

١٣٧٨

١١٥٨

١٣٩٩

١٦١

١٦٥٣

ﺗﻌﺎﱃ أن
ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻐﺎر وﻏﲑة اﷲ ٰ
إن اﷲ ٰ

إن اﷲ ﻳﺒﺴﻂ ﻳﺪه ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻟﻴﺘﻮب ﻣﴘء اﻟﻨﻬﺎر

ً
ﻣﺴﲑا
إن ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﻟﺮﺟﺎﻻً ﻣﺎ ﴎﺗﻢ

٥٤

١٦

٤

أﻋﻄﻰ وﻛﻞ ﳾء ﻋﻨﺪه
إن ﷲ ﻣﺎ أﺧﺬ وﻟﻪ ﻣﺎ
ٰ

٢٩

ً
ﳎﻠﺴﺎ
إن ﻣﻦ أﺣﺒﻜﻢ إﱄ وأﻗﺮﺑﻜﻢ ﻣﻨﻲ

٦٣١

اﳍﺪى واﻟﻌﻠﻢ
إن ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺑﻌﺜﻨﻲ اﷲ ﺑﻪ ﻣﻦ
ٰ
إن ﻣﻦ أﻓﻀﻞ أﻳﺎﻣﻜﻢ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ

إن ﻫﺬه اﻟﺼﻼة ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﳾء ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻨﺎس
إن ﻫﺬه اﻟﻨﺎر ﻋﺪو ﻟﻜﻢ ﻓﺈذا ﻧﻤﺘﻢ
إﻧﻚ ﺗﺄﰐ ً
ﻗﻮﻣﺎ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﺎدﻋﻬﻢ

٧٠١

١٥٤٢
٣٨٦

٤٣٧

١٣٤٢

 ٩٢٤ـ ٩٢٦
١٧٣٨

١٦٧٢

٢٠٨

 ١٠٧٧ـ ١٢٠٨

١٩٠

١٦٢٣

إﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻧﺒﻲ ﻗﺒﲇ إﻻ ﻛﺎن ً
ﺣﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺪل

٦٦٨

إﻳﺎﻛﻢ واﻟﻈﻦ ﻓﺈن اﻟﻈﻦ أﻛﺬب اﳊﺪﻳﺚ

١٥٧٠

١٥٧٣

إﻳﲈن ﺑﺎﷲ ورﺳﻮﻟﻪ
اﺋﺖ ً
ﻓﻼﻧﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻛﺎن ﲡﻬﺰ ﻓﻤﺮض

١٢٧٣
١٧٦

١٢٨٥

اﺗﻘﻮا اﻟﻨﺎر وﻟﻮ ﺑﺸﻖ ﲤﺮة

٢٠٣

١٣٩

٥٦٣

إﻳﺎﻛﻢ واﳉﻠﻮس ﰲ اﻟﻄﺮﻗﺎت

اﻹﻳﲈن ﺑﺎﷲ واﳉﻬﺎد ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻪ

اﺗﻘﻮا اﻟﻈﻠﻢ ﻓﺈن اﻟﻈﻠﻢ ﻇﻠﻤـﺎت

١١٧

١٥٦٦

 ١٢٨٧ـ ١٣٥٩
١٣٠٨

 ٤٠٥ـ  ٥٤٦ـ ٦٩٣

١١٦٥
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ﻃﺮف اﳊﺪﻳﺚ

رﻗﻤــﻪ

ﻣﻜﺮراﺗﻪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب

اﺛﻨﺘﺎن ﰲ اﻟﻨﺎس ﳘﺎ ﲠﻢ ﻛﻔﺮ

١٥٧٨

١٦٦٧

اﺣﺘﺠﺖ اﳉﻨﺔ واﻟﻨﺎر ﻓﻘﺎﻟﺖ اﻟﻨﺎر

٢٥٤

٦١٥

إﱃ أم أﻳﻤﻦ ﻧﺰورﻫﺎ ﻛﲈ ﻛﺎن رﺳﻮل اﷲ ^ ﻳﺰورﻫﺎ
اﻧﻄﻠﻖ ﺑﻨﺎ ٰ

٣٦٠

٤٥٢

ٍ
ﺑﺦ ! ذﻟﻚ ﻣﺎل راﺑﺢ

٢٩٧

٣٢٠

١٠٧٥

 ١٢٠٦ـ ١٢٧١

٣٣١

١٢١١

اﺟﺘﻨﺒﻮا اﻟﺴﺒﻊ اﳌﻮﺑﻘﺎت
ﻋﲇ اﻟﻘﺮآن
اﻗﺮأ ﱠ

ً
ﺳﺒﻌﺎ :ﻫﻞ ﺗﻨﺘﻈﺮون إﻻ
ﺑﺎدروا ﺑﺎﻷﻋﲈل

اﻟﱪ ﺣﺴﻦ اﳋﻠﻖ ,واﻹﺛﻢ ﻣﺎ ﺣﺎك ﰲ ﻧﻔﺴﻚ

ﻋﲆ ﲬﺲ  :ﺷﻬﺎدة أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ
ﺑﻨﻲ اﻹﺳﻼم ٰ

١٦١٤
٤٤٦
٩٣

٥٩٠

١٧٩٣

١٠٠٨
٥٧٨

٦٢٤

ﻋﲆ ﻣﻦ ﻋﺮﻓﺖ وﻣﻦ
ﺗﻄﻌﻢ اﻟﻄﻌﺎم وﺗﻘﺮأ اﻟﺴﻼم ٰ

٥٥٠

ﺗﻌﺮض اﻷﻋﲈل ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮم ﲬﻴﺲ واﺛﻨﲔ

١٥٦٨

١٥٩٣

ﺛﻼﺛﺔ ﻻ ﻳﻜﻠﻤﻬﻢ اﷲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وﻻ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﻢ

٧٩٤

١٥٨٨

إﱃ أﺣﺪﻛﻢ ﻣﻦ ﴍاك
اﳉﻨﺔ أﻗﺮب ٰ

١٠٥

٤٤٥

اﻟﺬي ﻳﴩب ﰲ آﻧﻴﺔ اﻟﻔﻀﺔ إﻧﲈ ﳚﺮﺟﺮ
ﻇﻠﻪ ﻳﻮم ﻻ ﻇﻞ إﻻ ّ
ﺳﺒﻌﺔ ﻳﻈﻠﻬﻢ اﷲ ﰲ ّ
ﻇﻠﻪ

٧٧٨

ﺗﻌﺒﺪ اﷲ وﻻ ﺗﴩك ﺑﻪ ً
ﺷﻴﺌﺎ ,وﺗﻘﻴﻢ اﻟﺼﻼة

ﺛﻼﺛﺔ ﻻ ﻳﻜﻠﻤﻬﻢ اﷲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
اﻟﺜﻠﺚ واﻟﺜﻠﺚ ﻛﺜﲑ

ﻋﲆ اﳌﺴﻠﻢ ﲬﺲ
ﺣﻖ اﳌﺴﻠﻢ ٰ

٦١٧
٦

٨٤٥

١٨٥٢

 ٢٩٢ـ ٩١٥

٢٣٨

٨٩٥

٣٧٦

 ٤٤٩ـ ٦٥٩

١٧٩٥

ﻋﲆ ﺻﻼﺗﻪ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ
ﺻﻼة اﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﲨﺎﻋﺔ ﺗﺰﻳﺪ ٰ

١٠

ﺻﻠﻴﺖ ﻣﻊ رﺳﻮل اﷲ ^ رﻛﻌﺘﲔ ﻗﺒﻞ

١٠٩٨

١١١٣

٢٥

 ١٠٣١ـ ١٤١٣

ﻋﲆ وﻗﺘﻬﺎ
اﻟﺼﻼة ٰ

٣١٢

ﻃﻌﺎم اﻻﺛﻨﲔ ﻛﺎﰲ اﻟﺜﻼﺛﺔ وﻃﻌﺎم اﻟﺜﻼﺛﺔ

٥٦٥

ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :ﻳﺎ اﺑﻦ آدم إﻧﻚ ﻣﺎ دﻋﻮﺗﻨﻲ ورﺟﻮﺗﻨﻲ

٤٤٢

ً
ﻛﻔﺎﻓﺎ
ﻗﺪ أﻓﻠﺢ ﻣﻦ أﺳﻠﻢ ورزق

٥١٢

اﻟﻄﻬﻮر ﺷﻄﺮ اﻹﻳﲈن واﳊﻤﺪ ﷲ

ﻗﺎل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ :ﻛﻞ ﻋﻤﻞ اﺑﻦ آدم ﻟﻪ إﻻ اﻟﺼﻴﺎم

ﻗﻠﺖ ﻳﻘﻮل :اﻋﺒﺪوا اﷲ وﺣﺪه وﻻ ﺗﴩﻛﻮا ﺑﻪ ً
ﺷﻴﺌﺎ

١٠٦٥

 ١٠٧٤ـ ١٢٨٦
٧٥٥

١٨٧٨

١٢١٥

١٢٤٠

٥٦

٣٢٧

٥٢٣

١١٦٦
ﻃﺮف اﳊﺪﻳﺚ

ﻋﲆ ﺑﺎب اﳉﻨﺔ ﻓﺈذا ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ دﺧﻠﻬﺎ
ﻗﻤﺖ ٰ

ﻛﺎن إذا دﺧﻞ اﻟﻌﴩ اﻷواﺧﺮ ﻣﻦ رﻣﻀﺎن أﺣﻴﺎ
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رﻗﻤــﻪ
٢٥٨

ﻣﻜﺮراﺗﻪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب
٤٨٩

١١٩٣

١٢٢٣

١١٠٦

١١٦٩

١١٠٠

١١١٤

اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ :اﻹﴍاك ﺑﺎﷲ وﻋﻘﻮق اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ

٣٣٧

١٧١٤

ﺳﻼﻣﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺪﻗﺔ ﻛﻞ ﻳﻮم
ﻛﻞ
ٰ

١٢٢

ﻛﻦ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﺄﻧﻚ ﻏﺮﻳﺐ أو ﻋﺎﺑﺮ ﺳﺒﻴﻞ

٤٧١

إﺣﺪى ﻋﴩة رﻛﻌﺔ
ﻛﺎن اﻟﻨﺒﻲ ^ ﻳﺼﲇ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ
ٰ

٨١٦

إﱃ
ﻛﺎن ﻛﻢ ﻗﻤﻴﺺ رﺳﻮل اﷲ ^ ٰ
ً
أرﺑﻌﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻈﻬﺮ
ﻛﺎن ﻻ ﻳﺪع

٥١٩

ﻣﺜﻨﻰ ﻣﺜﻨﻰ
ﻛﺎن رﺳﻮل اﷲ ^ ﻳﺼﲇ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ٰ

ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻔﻄﺮ ﻗﺪﻣﺎه
ﻛﺎن ﻳﻘﻮم ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ٰ

ﻛﻞ ﺑﻴﻤﻴﻨﻚ

ﻛﻠﻜﻢ راع وﻛﻠﻜﻢ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ رﻋﻴﺘﻪ

ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺪ ﻫﺬا ً
ﻋﲆ ﻋﻬﺪ رﺳﻮل اﷲ ^
ﻧﻔﺎﻗﺎ ٰ

٩٨

٢٨٣

 ٣٠٠ـ ٦٥٣

 ٢٤٨ـ ٦٩٤
٥٧٤

١٥٤١

١٦١٨

٥٣٩

٥٤٠

ﻟﺌﻦ ﻛﻨﺖ ﻛﲈ ﻗﻠﺖ ﻓﻜﺄﻧﲈ ﺗﺴﻔﻬﻢ ﱠ
اﳌﻞ

٣١٨

١٣٧٩
٦٤٨

١٥٦٧

١٥٩١

١٢١

 ٦٩٥ـ ٨٩٢

ﻻ ﲢﺎﺳﺪوا وﻻ ﺗﻨﺎﺟﺸﻮا وﻻ ﺗﺒﺎﻏﻀﻮا

٢٣٥

ﻻ ﺗﻘﻞ ذﻟﻚ :أﻻ ﺗﺮاه ﻗﺎل :ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﻳﺒﺘﻐﻲ

٤١٧

ﻻ ﲢﻘﺮن ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف ً
ﺷﻴﺌﺎ

١١٦٠

١٥٩

ﻷﻋﻄﲔ اﻟﺮاﻳﺔ ً
ً
ﻋﲆ ﻳﺪﻳﻪ
ﻏﺪا
رﺟﻼ ﻳﻔﺘﺢ اﷲ ٰ

ﻻ ﺗﺒﺎﻏﻀﻮا وﻻ ﲢﺎﺳﺪوا وﻻ ﺗﺪاﺑﺮوا

٧٩٠

 ٦١٣ـ ٧٤١

١٧٥

ﻷن ﻳﺄﺧﺬ أﺣﺪﻛﻢ أﺣﺒﻠﻪ ﺛﻢ ﻳﺄﰐ اﳉﺒﻞ

١١١١

١٥٢٩

اﳌﻮﺗﻰ
ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺴﻼم ,ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺴﻼم ﲢﻴﺔ
ٰ
ﻻ ﺗﻘﻮﻟﻮا ﻫﻜﺬا ﻻ ﺗﻌﻴﻨﻮا ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﻴﻄﺎن

٢٤٣

١٥٦٢

ﻻ ﺣﺴﺪ إﻻ ﰲ اﺛﻨﺘﲔ :رﺟﻞ آﺗﺎه اﷲ ﻣﺎﻻً

٥٤٤

 ٥٧١ـ ١٣٧٧

ﻻ ﺗﻨﺴﻨﺎ ﻳﺎ أﺧﻲ ﻣﻦ دﻋﺎﺋﻚ

٧٩٦

 ١٥٧٠ـ  ١٥٧٤ـ ١٥٨٠

٣٧٣

ﻻ ﺣﺴﺪ إﻻ ﰲ اﺛﻨﺘﲔ :رﺟﻞ آﺗﺎه اﷲ اﻟﻘﺮآن

٥٧٢

ﻻ ﻳﺘﻤﻨﲔ أﺣﺪﻛﻢ اﳌﻮت ﻟﴬ أﺻﺎﺑﻪ ,ﻓﺈن

٤٠

ﺣﺘﻰ ﳛﺐ ﻷﺧﻴﻪ
ﻻ ﻳﺆﻣﻦ أﺣﺪﻛﻢ ٰ

ﻻ ﳛﻞ ﻻﻣﺮأة أن ﺗﺼﻮم وزوﺟﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ إﻻ

٨٥٦

٧١٤

٩٩٧

١٨٣

٢٣٦

٢٨٢

١٧٥٠

٥٨٦

١١٦٧

ì…†Ó¹]<oè^uù]<Œ†ãÊ

ﻃﺮف اﳊﺪﻳﺚ

ﻻ ﻳﺪﺧﻞ اﳉﻨﺔ ﻣﻦ ﻛﺎن ﰲ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﺜﻘﺎل ذرة

رﻗﻤــﻪ
٦١٢

ﻻ ﻳﻐﺘﺴﻞ رﺟﻞ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ ,وﻳﺘﻄﻬﺮ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎع

٨٢٨

ﻟﻘﺪ رأﻳﺖ ﺳﺒﻌﲔ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺼﻔﺔ ﻣﺎ ﻣﻨﻬﻢ

٤٦٩

إﱃ ﻣﻦ ﺟﺮ إزاره
ﻻ ﻳﻨﻈﺮ اﷲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ٰ

٦١٦

ﻣﻜﺮراﺗﻪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب
١٥٧٥

١١٥٤
٧٩٢

٥٠٦

اﻟﻠﻬﻢ أﺳﻠﻤﺖ ﻧﻔﴘ إﻟﻴﻚ ووﺟﻬﺖ وﺟﻬﻲ إﻟﻴﻚ

٨١٤

١٤٦٢

اﻟﻠﻬﻢ ﺑﺎﺳﻤﻚ أﻣﻮت وأﺣﻴﺎ

٨١٧

 ١٤٤٦ـ ١٤٥٨

ً
ً
ﻛﺜﲑا
ﻗﻠﻴﻼ وﻟﺒﻜﻴﺘﻢ
ﻟﻮ ﺗﻌﻠﻤﻮن ﻣﺎ أﻋﻠﻢ ﻟﻀﺤﻜﺘﻢ

٤٠١

 ٤٠٦ـ ٤٤٧

ﻟﻴﺲ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﴫﻋﺔ إﻧﲈ اﻟﺸﺪﻳﺪ

٤٥

واﻟﺘﻘﻰ واﻟﻌﻔﺎف
اﳍﺪى
اﻟﻠﻬﻢ إﲏ أﺳﺄﻟﻚ
ٰ
ٰ

اﻟﻠﻬﻢ ﻟﻚ أﺳﻠﻤﺖ وﺑﻚ آﻣﻨﺖ وﻋﻠﻴﻚ

ﻟﻮ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﻣﺎ ﰲ اﻟﻨﺪاء واﻟﺼﻒ اﻷول

٧١

٧٥

١٤٦٨

١٤٨٠

١٠٣٣

 ١٠٧٢ـ ١٠٨٣

ﻟﻴﺲ اﳌﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻄﻌﺎن وﻻ اﻟﻠﻌﺎن وﻻ اﻟﻔﺎﺣﺶ

١٥٥٥

١٧٣٤

ﻣﺆﻣﻦ ﳎﺎﻫﺪ ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻣﺎﻟﻪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ
ﻣﺎ ﺑﻌﺚ اﷲ ً
رﻋﻰ اﻟﻐﻨﻢ
ﻧﺒﻴﺎ إﻻ ٰ

٥٩٨

١٢٨٩

ﻟﻴﺲ اﳌﺴﻜﲔ اﻟﺬي ﺗﺮده اﻟﺘﻤﺮة واﻟﺘﻤﺮﺗﺎن

ﺻﲆ رﺳﻮل اﷲ ^ﺻﻼة ﺑﻌﺪ أن ﻧﺰﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﺎ ٰ
ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ?
ﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﻳﺼﻮم ً
ﻳﻮﻣﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ إﻻ ﺑﺎﻋﺪ اﷲ

٢٦٤
٦٠٠
١١٤
٢١

٦٤٧

٥٣٧
٦٠٩

١٨٧٧

 ٩٨٨ـ ١٥٣٠

ﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻮم ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻌﺒﺎد ﻓﻴﻪ إﻻ ﻣﻠﻜﺎن ﻳﻨﺰﻻن
ﻣﺮ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ ً
ﻳﻮﻣﺎ وﻋﺼﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻗﻌﻮد

١٢١٨

١٣٣٩

٨٥٥

٨٦٥

اﳌﺴﻠﻢ أﺧﻮ اﳌﺴﻠﻢ ﻻ ﻳﻈﻠﻤﻪ وﻻ ﻳﺴﻠﻤﻪ

٢٣٣

٢٤٤

٢١٤

١٧١٣

اﳌﺮء ﻣﻊ ﻣﻦ أﺣﺐ

٢٩٥

٣٦٨

٥٤٨

٣٧٠

اﳌﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺳﻠﻢ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻧﻪ وﻳﺪه

٢١١

ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ ً
ﻳﺒﺘﻐﻰ ﺑﻪ وﺟﻪ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ
ﻋﻠﲈ ﳑﺎ
ٰ

١٣٩١

١٦٢٠

ﻣﻦ ﺧﲑ ﻣﻌﺎش اﻟﻨﺎس ﳍﻢ رﺟﻞ ﳑﺴﻚ ﻋﻨﺎن

٦٠١

١٢٩٩

ﻣﻦ اﻗﺘﻄﻊ ﺣﻖ اﻣﺮئ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ﻓﻘﺪ
ً
ﻏﺎزﻳﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻓﻘﺪ ﻏﺰا
ﻣﻦ ﺟﻬﺰ

ﻫﺪى ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ ﻣﺜﻞ أﺟﻮر
إﱃ ٰ
ﻣﻦ دﻋﺎ ٰ

١٧٧

١٧٤

١٥٦٥

١٣٠٦

١٣٨٢

١١٦٨
ﻃﺮف اﳊﺪﻳﺚ

ì…†Ó¹]<oè^uù]<Œ†ãÊ

رﻗﻤــﻪ

ﻣﻜﺮراﺗﻪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب

٢٣٢

 ٣٨٩ـ ١٠٤٩

ﺗﻌﺎﱃ اﻟﺸﻬﺎدة ﺑﺼﺪق ﺑﻠﻐﻪ اﷲ
ﻣﻦ ﺳﺄل اﷲ ٰ

٥٧

ً
ﻋﻤﻼ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺮﻧﺎ
ﻣﻦ ﻋﻤﻞ

١٦٩

١٦٤٧

٨١٩

٨٣٧

ﺻﲆ ﺻﻼة اﻟﺼﺒﺢ ﻓﻬﻮ ﰲ ذﻣﺔ اﷲ
ﻣﻦ ٰ

ﻣﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﻟﺘﻜﻮن ﻛﻠﻤﺔ اﷲ ﻫﻲ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻬﻮ

ً
ﻣﻘﻌﺪا ﱂ ﻳﺬﻛﺮ اﷲ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻦ ﻗﻌﺪ

٨

١٣٢١

١٣٤٣

ﻋﲆ ﻣﻦ ﻻ ﻇﻬﺮ ﻟﻪ
ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻌﻪ ﻓﻀﻞ ﻇﻬﺮ ﻓﻠﻴﻌﺪ ﺑﻪ ٰ

٥٦٦

٩٦٩

إﱃ ﺟﺎره
ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ ﻓﻠﻴﺤﺴﻦ ٰ

٣٠٩

٧٠٧

ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ ﻓﻼ ﻳﺆذ ﺟﺎره

٣٠٨

ﻣﻦ ﻻ َﻳﺮﺣﻢ ﻻ ُﻳﺮﺣﻢ
َ ْ
ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻋﻦ ﻣﺆﻣﻦ ﻛﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻛﺮب اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻧﻔﺲ اﷲ ﻋﻨﻪ

٢٤٥

١٣٨١

ﻫﻠﻚ اﳌﺘﻨﻄﻌﻮن

١٤٤

١٧٣٦

ﻧﻌﻢ إن ﻗﺘﻠﺖ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ وأﻧﺖ ﺻﺎﺑﺮ

واﻟﺬي ﻧﻔﴘ ﺑﻴﺪه ﻟﻮ ﱂ ﺗﺬﻧﺒﻮا ﻟﺬﻫﺐ اﷲ

واﷲ إﲏ ﻷﺳﺘﻐﻔﺮ اﷲ وأﺗﻮب إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻴﻮم

٢٢٥

 ٣٠٩ـ  ٣١٤ـ  ٧٠٦ـ ١٥١١

٢١٧
٤٢٢

١٣

٨٩٣

١٣١٣
١٨٧١

١٨٧٠

ﻳﺎ أﳞﺎ اﻟﻨﺎس أﻓﺸﻮا اﻟﺴﻼم وأﻃﻌﻤﻮا اﻟﻄﻌﺎم

٨٤٩

١١٦٦

ﻳﺎ أﳞﺎ اﻟﻨﺎس ﻻ ﺗﺘﻤﻨﻮا ﻟﻘﺎء اﻟﻌﺪو

٥٣

١٣٢٤

إﱃ اﷲ واﺳﺘﻐﻔﺮوه
ﻳﺎ أﳞﺎ اﻟﻨﺎس ﺗﻮﺑﻮا ٰ

ﻳﺎ اﺑﻦ آدم :إﻧﻚ أن ﺗﺒﺬل اﻟﻔﻀﻞ ﺧﲑ ﻟﻚ

١٤

٥١٠

ً
ﻋﺬاﺑﺎ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
ﻳﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ أﺷﺪ اﻟﻨﺎس

٦٥٠

ﻳﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻻ ﺗﻜﻦ ﻣﺜﻞ ﻓﻼن ,ﻛﺎن ﻳﻘﻮم اﻟﻠﻴﻞ

١٥٤

ﻳﺎ ﻣﻌﺎذ ,واﷲ إﲏ ﻷﺣﺒﻚ ﺛﻢ أوﺻﻴﻚ

٣٨٤

ﻳﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺳﻤﺮة ﻻ ﺗﺴﺄل اﻹﻣﺎرة

ﺗﻌﺎﱃ وﻛﻞ ﺑﻴﻤﻴﻨﻚ
ﺳﻢ اﷲ ٰ
ﻳﺎ ﻏﻼم ّ

ﻳﺎ ﻧﺴﺎء اﳌﺴﻠﲈت ﻻ ﲢﻘﺮن ﺟﺎرة ﳉﺎرﲥﺎ

١٨٦٩
٥٥٢

١٦٧٩

٦٧٤

١٧١٥

٢٩٩

 ٧٢٨ـ ٧٤٠

١٢٤

 ٦٩٢ـ ١١٦٣
١٤٢٢
٣٠٦

ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻏﺒﺖ ﻋﻦ أول ﻗﺘﺎل ﻗﺎﺗﻠﺖ اﳌﴩﻛﲔ

١٠٩

١٣١٧

ﺳﻼﻣﻰ ﻣﻦ أﺣﺪﻛﻢ ﺻﺪﻗﺔ
ﻋﲆ ﻛﻞ
ٰ
ﻳﺼﺒﺢ ٰ

١١٨

 ١١٤٠ـ ١٤٣٢

ﻳﺘﺒﻊ اﳌﻴﺖ ﺛﻼﺛﺔ

ﻳﻘﻮل اﷲ  :ﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﺎﳊﺴﻨﺔ ﻓﻠﻪ ﻋﴩ أﻣﺜﺎﳍﺎ

١٠٤

٤١٣

٤٦١

 ٤٤٠ـ ١٤٣٥
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