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بسم اهلل الرمحن الرحيم

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:
فقد طالعت تفري ًغا لدورة علمية يف ُشح (األربعني النووية) للحافظ أيب زكريا النووي -رمحه اهلل
فهرسا ،وأسميته:
تعاىل ،-قام بإعداده بعض اإلخوة األفاضل ووضعوا له
ً
)النكت العلمية عىل األربعني النووي(
وقد زدت عليه زوائد كثرية لينتفع به أكثر،
ً
مقبوال عنده ،إنه الرمحن الرحيم.
أسأل اهلل العظيم أن ينفع به عباده ،وأن ُيعله
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

د .عبد العزيز بن ريس الريس
املرشف عىل موقع اإلسالم العتيق
@dr_alraies
1441 / 10 / 16هـ
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مقدمة:
فهذه تعليقات خمترصة عىل األربعني النووية معترصة ،ويف استهالهلا أنبه أين ركزت عىل ما ييل:
-

األمر األول :وجه كون كل حديث منها من جوامع الكلم.

-

األمر الثاين :إذا كان احلديث خارج الصحيحني فأذكر ما تيِّس من كالم أهل العلم

يف احلديث صح ًة وضع ًفا.
-

األمر الثالث :أذكر ما تيِّس من فوائد ومسائل تناسب حال االختصار.

وينبغي أن ُيعلم أن اجلامع هلذه األربعني النووية أهنا من جوامع الكلم ،فقد ثبت يف البخاري أن
النبي ﷺ قالُ « :بعثت بجوامع الكلم» ،وجوامع الكلم :هو ما َّ
قل لفظه وك ُثر معناه .ذكر هذا
احلافظ ابن رجب وغريه من أهل العلم.
فلذلك هذه األربعون من جوامع الكلم التي َّ
قل لفظها وك ُثر معناها ،وأصلها األحاديث الكلية
أليب عمرو بن الصالح ،فقد مجع األحاديث الكلية وأوصلها ست ًة وعرشين حدي ًثا ،فزاد عليها
النووي حتى أوصلها إىل اثنني وأربعني حدي ًثا.
كثريا منها قد طارت هبا الركبان وما
والنووي -رمحه اهلل تعاىلٌ -
موفق يف مؤلفاته ومصنفاته ،فإن ً
زال الناس يتناقلوهنا إىل يومنا هذا ،ككتاب (رياض الصاحلني) وُشحه عىل مسلم ،و(األربعني
النووية) و(األذكار) ،وهذا يرجع -واهلل أعلم -ألمرين:
-

األمر األول :حسن نيته.

-

األمر الثاين :حسن تصنيفه ،فإنه ُمبدع يف التصنيف -رمحه اهلل تعاىل.-
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وقد جاءت أحاديث يف فضل من حفظ عىل أمة حممد ﷺ أربعني حدي ًثا ،إال أن هذه األحاديث ال
تصح عن رسول اهلل ﷺ وهي ضعيفة بإمجاع احلفاظ كام حكاه أبو عيل بن السكن والنووي وابن
امللقن وابن حجر إال أن العلامء عملوا هبذا فأ َّلف كثري منهم أربعني حدي ًثا يف أبواب خمتلفة كاجلهاد
وجوامع الكلم وهكذا...وهذا مع علمهم بأن األحاديث ليست صحيحة لكنهم اطردوا عىل هذا
ومن ذلك هذه األربعون التي كتبها النووي -رمحه اهلل تعاىل -فهي إذن أربعون حدي ًثا يف جوامع
كلم رسول اهلل ﷺ وعددها اثنان وأربعون حدي ًثا ،وعادة العرب أهنم ال يعدون الكِّس
فيتساهلون فيه ،وهذا الذي صنعه النووي -رمحه اهلل تعاىل.-
وطريقة النووي يف هذه األربعني كالتايل:
األمر األول :جعل هلا مقدم ًة.
خرجها ،ولصحابيه الذي رواها.
األمر الثاين :أنه ذكر األحاديث بال أسانيد ،لكنها
َّ
معزو ٌة ملن َّ
األمر الثالث :أنه اشرتط أن تكون صحيح ًة.
األمر الرابعَّ :بني معاين بعض األلفاظ عقب احلديث.
يصحح عامل حديثا ،ويض نعفه آخر ،والعلامء فيه
اجتهادي ،فقد
وليعلم أن التصحيح والتضعيف
ن
ٌّ
ما بني ٍ
متأثر بطريقة الفقهاء يف
أجر أو أجرين ،لكن ينبغي أن يعلم أن النووي رمحه اهلل تعاىل
ٌ
ٌ
تساهل يف التصحيح ،وقد أشار إىل تأثره بالفقهاء ابن حجر يف كتابه
التصحيح والتضعيف ،فعنده
«النكت عىل مقدمة ابن الصالح» عند بحث احلديث املضطرب.
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احلديث األول
عن أمري املؤمنني أيب حفص عمر بن اخلطاب ريض اهلل تعاىل عنه قال :سمعت رسول اهلل صىل اهلل
تعاىل عليه وعىل آله وسلم يقول :إنام األعامل بالنيات ،وإنام لكل امرئ ما نوى ،فمن كانت هجرته
إىل اهلل ورسوله فهجرته إىل اهلل ورسوله ،ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته
إىل ما هاجر إليه».
رواه إماما املحدثني :أبو عبد اهلل حممد ابن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبه البخاري ،وأبو
احلسني مسلم ابن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري :يف صحيحيهام اللذين مها أصح الكتب
املصنفة.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
أنه ال عمل إال بنية وال ثواب إال بنية،
وهذه قاعدة مهمة لذا كانت أول القواعد اخلمس الفقهية املعروفة وهي :األمور بمقاصدها.
وهذه القاعدة مأخوذة من هذا احلديث.
ولفضل هذا احلديث تكاثرت كلامت أهل العلم فيه منها:
قال الشافعي :هذا احلديث ثلث العلم ،ويدخل يف سبعني بابا من أبواب الفقه.
قال اإلمام أمحد :مدار اإلسالم عىل أحاديث ثالثة« :األعامل بالنية» ،وحديث« :من أحدث يف
أمرنا هذا» ،وحديث« :إن احلالل بني ،واحلرام بني».
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كسب األعامل الصاحلة :إما بالقول،
وقد تنازع العلامء يف معنى كالم أمحد ،قال البيهقي :ملا كان ْ
أو بالعمل ،أو باالعتقاد صار هذا احلديث ثلث الدين؛ ألنه يتعلق باالعتقاد.
قال ابن تيمية -رمحه اهلل -كام يف (جمموع الفتاوى) وابن رجب يف كتابه (جامع العلوم واحلكم):
قائم عىل فعل الواجبات وترك املحرمات ،وهذا ما تضمنه حديث« :احلالل نبني واحلرام
إن الدين ٌ
نبني» ،ثم هذا الفعل والرتك حيتاج إىل متابعة يف الظاهر وهذا ما تضمنه حديث« :من أحدث يف
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» ،وإىل إخالص يف الباطن وهذا ما تضمنه حديث« :إنام األعامل
بالنيات» ،وكالم ابن تيمية وابن رجب أصح من كالم البيهقي -واهلل أعلم.-
مسائل تتعلق باحلديث:
الرشاح أن هلذا احلديث مناسبة ،وهو أن ً
رجال هاجر المرأة كان حيبها
املسألة األوىل :ذكر مجع من ُّ
النبي ﷺ هذا ذكر هذا احلديث ،وفيه
كنيتها أم قيس ،فسمي الرجل :مهاجر أم قيس ،فلام بلغ َّ
قوله« :ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ،فهجرته إىل ما هاجر إليه» ،إال أن هذه
املناسبة ال تصح ،كام َّبني هذا احلافظ ابن رجب يف ُشحه عىل األربعني املسمى( :جامع العلوم
واحلكم) ،واحلافظ ابن حجر يف ُشحه عىل صحيح البخاري.
املسألة الثانية :قوله« :إنام األعامل بالنيات» ،فقوله« :بالنيات» :جار وجمرور متعلق بمحذوف
ٍ
امرئ ما نوى» أي:
تقديره كائن أو مستقر ،أي ال يقع عمل إال بنية ،وقوله بعد ذلك« :وإنام لكل
ٍ
امرئ ما نوى»،
بحسب نيته ُيثاب أو ُيعاقب ،فإذن الشاهد من احلديث ُش ًعا قوله« :وإنام لكل
وقد ذهب املتقدمون إىل هذا املعنى وهو :إنام األعامل كائنة وواقعة بالنية ،وهذا إخبار ،وقوله:
ٍ
ُشا فرش.
خريا فخري ،وإن عمل ً
«وإنام لكل امرئ ما نوى» هذا هو احلكم الرشعي ،فإن عمل ً
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املسألة الثالثة :النية هلا إطالقان:
 اإلطالق األول :بمعنى اإلخالص ،والذي ُيقابل ذلك الرياء وال ُعجب ...إلخ ،والرياءُشك أصغر ملا ثبت عند أمحد والبيهقي من حديث حممود بن لبيد أن النبي ﷺ قال:
فسئل عنه فقال« :الرياء» ،وأخرج مسلم من
«أخوف ما أخاف عليكم الرشك األصغر» ُ
حديث أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن النبي ﷺ قال« :قال اهلل تعاىل :أنا أغنى الرشكاء عن
الرشك ،من عمل ً
عمال أُشك فيه معي غريي تركته وُشكه» .وللسلف يف ذلك كلامت
كقول عبد اهلل بن املباركُ :ر َّب ٍ
رب عمل كبري تص نغره النية ،وقال
عمل صغري تع نظمه النيةَّ ،
عيل من نيتي ،فإهنا تتق َّلب عيل ،أخرجه أبو نعيم،
سفيان الثوري :ما عاجلت شيئا أشد َّ
عظيم؛ ألنه ليس للنفس ٌّ
حظ يف اإلخالص ،وينازع اإلخالص الرياء
وكالم السفيان
ٌ
والعجب ،وذلك أن الرياء ٌ
عمل ألجل الناس ،والعجب عمل ألجل النفس ،فإن سلِم من

هذا ،مل يسلم من ذاك إال من رحم اهلل.
والرياء :هو إظهار التعبد هلل طل ًبا ملدح الناس ،ف ُيطيل صالته لرؤية الناس ولثنائهم
ومدحهم ،والرياء ُشك وحمبط للعمل ،ومثل الرياء ال ُعجب ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
رمحه اهلل تعاىل :-والعجب إُشاك للنفس ،والرياء إُشاك للناس ،ألن املعجب إذا عملً
عمال أرجعه لنفسه ال هلل فيحبط عمله ،فهو كالرياء من جهة أنه عمل لغري اهلل ،والفرق
بينه وبني الرياء أن العجب عمل من أجل النفس ،والرياء عمل من أجل الناس.
 اإلطالق الثاين للنية :هو متييز العبادات بعضها عن بعض ،والعادات عن العبادات ،وهذاٍ
امرئ ما نوى» ،فمن صىل ركعتني بعد صالة الفجر حيتمل أن
املراد بقوله« :وإنام لكل
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تكون ركعتي راتبة الفجر ،وحيتمل أن تكون صالة الفجر ،والذي م نيز هذا عن هذا هو
ٍ
امرئ ما نوى».
النية ،لقوله« :وإنام لكل
كرر ذكر اهلجرة إىل اهلل ورسوله بخالف اهلجرة للدينا ،فإنه مل يكررها؛ وذلك
املسألة الرابعةَّ :
ألمرين:
يكرر.
 األمر األول :حقارة ما عدا اهلل ورسوله ،لذا ال يستحق أن َّيكرر عىل وجه االقتصار عىل بعض
 األمر الثاين :أن ما عدا اهلل ورسوله كثري ،فلذا ال َّصوره ،وإنام يكون ٍ
بلفظ عام.
املسألة اخلامسة :مل يصح هذا احلديث إال من حديث عمر بن اخلطاب ،وقد روي من حديث أيب
سعيد وغريه لكن مل يصح ،كام َّبني ذلك إمام العلل عيل بن املديني -رمحه اهلل تعاىل -فهو حديث
فرد غريب صحيح بإمجاع أهل العلم.
ثم من تأ َّمل هذا احلديث وجد أنه مل يأت بحكم جديد ،فإنه لو قدر أن النبي ﷺ مل يتلفظ هبذا
احلديث فإن معناه ثابت بأدلة كثرية من الكتاب والسنة ،كام أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس
أن النبي ﷺ قال« :ال هجرة بعد الفتح ،ولكن جهاد ونية» ،وكام أخرج البخاري ومسلم من
حديث سعد بن أيب وقاص أن النبي ﷺ قال« :إنك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجه اهلل إال ُأجرت
عليها حتى ما جتعل يف ّيف امرأتك».
عدا اآليات الكثريات الدالة عىل اإلخالص ،فإهنا تدل عىل ما دل عليه هذا احلديث ،كقوله تعاىل:
﴿إِالَّ ابتِ َغاء وج ِه رب ِه األَ ْع َىل﴾ [الليل ]20 :وقال﴿ :ومن ي ْفع ْل َذلِ َك ابتِ َغاء مر َض ِ
ف
اة اهللَِّ َف َس ْو َ
َ َ ْ َ َ
ْ َ َ ْ َن
ْ َ َْ
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ن ُْؤتِ ِ
يه َأ ْجر ًا َعظِي ًام﴾ [النساء ]114 :إىل غري ذلك من اآليات ،فإذن هذا احلديث مل يأت بحكم
تواترا معنو ًيا.
جديد ،ومعناه قد تواترت عليه الرشيعة ً
ٌ
حديث متفق عليه .فلهذا معنيان بحسب حال العلامء ،فإذا قاله
املسألة السادسة :إذا قال العلامء:
الفقهاء فمعناه رواه البخاري ومسلم ولو كان الصحايب خمتل ًفا ،فالفقهاء يقولون يف حديث« :إن
لسحرا» حديث متفق عليه ،مع أنه قد أخرجه مسلم من حديث عامر بن يارس ،وأخرجه
من البيان
ً
البخاري من حديث ابن عمر ،فاختلف صحابيه ألن الفقهاء إنام ينظرون إىل املتن ،أما املحدثون
فال يقولون يف حديث أنه متفق عليه إال وقد اتُفق عىل املتن وعىل الصحايب ،فإذن ال يقولون يف
لسحرا» متفق عليه ،ذكر هذا ابن حجر -رمحه اهلل تعاىل -يف نكته عىل
حديث« :إن من البيان
ً
مقدمة ابن الصالح.
املسألة السابعة :يتعلق هبذا احلديث قواعد منها:
القاعدة األوىل :املتابعة يف النيات أبلغ من املتابعة يف العمل الظاهر ،ذكر هذه القاعدة بمعناها شيخ
اإلسالم بن تيمية يف كتابه «قاعدة يف التوسل والوسيلة» ،ويف كتابه «اقتضاء الرصاط املستقيم».
ومعنى هذه القاعدة :أنه ألجل املتابعة للنبي ﷺ ال بد أن ين َظر إىل دافع العمل ،هل هو مرا ٌد لذاته
تقصدً ا ،فام كان مرا ًدا لغريه فال يصح أن ُيعل مرا ًدا لذاته ،والعكس،
أو لغريه ،وهل جاء وفا ًقا أو ُّ
وما جاء تب ًعا فال يصح أن ُيعل قصدً ا ،والعكس ،وهلذه القاعدة أمثلة:
 املثال األول :مل يتقصد النبي ﷺ لبس العاممة واإلزار والرداء ،بل لبسها ألهنا عادة قومه،تقصد أن يلبس لبس النبي ﷺ كالعاممة،
فإذن اللباس ليس مرا ًدا لذاته ،بل لغريه ،فمن َّ
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وهي ليست من عادة قومه ،ففعله بدع ٌة؛ ألن املتابعة يف النيات أبلغ من املتابعة يف العمل
الظاهر.
 املثال الثاين :ع َّلم النبي ﷺ الصحابة إذا خرجوا إىل املقابر أن يقولوا دعا ًء ،وفيه« :نسأل اهلللنا ولكم العافية» ،أخرجه مسلم عن بريدة بن احلصيب  -ريض اهلل عنه  ،-فالدعاء للنفس
تقصد الدعاء لنفسه يف
يف املقربة جاء تب ًعا ال قصدا ،والقصد هو الدعاء للميت ،فمن َّ
املقربة ،فقد وقع يف البدعة؛ ألن املتابعة يف النيات أبلغ من املتابعة يف األعامل الظاهرة ،ذكر
هذا املثال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه «اقتضاء الرصاط املستقيم» ،وحممد بشري
السهسواين اهلندي يف كتابه «صيانة اإلنسان».
ٍ
 املثال الثالثَّ :فتقصد
تقصد ،وإنام أدركته الصالة فصىلُّ ،
صىل النبي ﷺ يف أماكن من غري ُّ
هذه األماكن بدعة؛ ألن املتابعة يف النيات أبلغ من املتابعة يف العمل الظاهر.
ثبت عند ابن أيب شيبة أن عمر  -ريض اهلل عنه  -كان راج ًعا من احلج ،ومعه أناس ،فرآهم
يتتبعون مكانا يصلون فيه ،ويقولون :قد صىل فيه النبي ﷺ ،فأنكر عليهم عمر ،وقال :إنام
أهلك من كان قبلكم لتتبعهم بيع ومساجد أنبيائهم ،فمن أدركته الصالة فليصل ،وإال
فليدَ ع.
ٍ
عمل إال بالنية :يدل هلذا قوله تعاىل﴿ :إِ َّال ا ْبتِ َغا َء َو ْج ِه َر نب ِه
القاعدة الثانية :ال ثواب وال أجر عىل
ْاألَ ْع َ ىىل﴾ [الليل ،]20 :وما أخرج الشيخان عن سعد بن أيب وقاص  -ريض اهلل عنه  ،-أن النبي
ﷺ قال« :إنك لن تنفق نفق ًة تبتغي هبا وجه اهلل إال أجرت عليها» ،ذكر هذه القاعدة شيخ اإلسالم
ابن تيمية كام يف «جمموع الفتاوى» ،وذكر اإلمجاع عليها ابن نجي ٍم يف كتابه «األشباه والنظائر».
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القاعدة الثالثة :األعامل الرصحية ال تفتقر إىل نية ،بل حيكَم عليها بظاهرها ،حكى اإلمجاع عىل هذه
القاعدة القرايف يف كتابه «األمنية» ،والسبكي يف كتابه «األشباه والنظائر» ،ويدل هلذه القاعدة أن
حيا ،فسامهم اهلل استهزا ًء ،قال سبحانهُ ﴿ :ق ْل
الذين استهزؤوا برسول اهلل ﷺ كان استهزاؤهم رص ً
َأبِاهللَِّ َوآ َياتِ ِه َو َر ُسولِ ِه ُكنْت ُْم ت َْست َْه ِزئ َ
ُون﴾ [التوبة ،]65 :مع أهنم مل يكونوا جا ندين يف هذا االستهزاء،
ب﴾ [التوبة ،]65 :وكانوا صادقني يف ذلك بدليل أن اهلل مل ن
قالوا﴿ :إِن ََّام ُكنَّا ن ُ
يكذهبم،
َخ ُ
وض َو َن ْل َع ُ
ذكر هذا ابن تيمة يف كتابه «الصارم املسلول».
بكفر ،أو ٍ
فرق بني الكالم عىل رصاحة داللة العمل عىل يشء ،وبني احلكم عىل صاحبه ٍ
تنبيهٌ :
فسق،
أو غريه ،والقاعدة املتقدمة يف بيان داللة األعامل الرصحية عىل األشياء ال عىل حكم صاحبها.
يرجع فيها إىل نية صاحبها :ومن األدلة عىل هذا أن اهلل قال
القاعدة الرابعة :األعامل املحتملة َ
إلبليسَ ﴿ :ما َمنَ َع َك َأ َّال ت َْس ُجدَ ﴾ [األعراف]12 :؛ وذلك أن ترك إبليس للسجود حمتمل ،ومن
األدلة ما أخرج السبعة إال ابن ماجه عن عيل  -ريض اهلل عنه  -يف قصة حاطب بن أيب بلتعة ،وفيه
أن النبي ﷺ أحرض حاط ًبا بعد أن كتب الرسالة إىل كفار قريش ،فاستفصل منه وقال« :ما محلك
عىل ذلك؟» ،قال الشافعي يف كتابه «األم» :ملا كان فعل حاطب حمتمال سأله النبي ﷺ ،وقد ط َّبق
مجع من العلامء ،وألجلها قال ابن تيمية يف كتابه «الصارم املسلول» :ال يكون الكفر
هذه القاعدة ٌ
يف األعامل املحتملة ،ومثله ابن رجب يف كتابه «فتح الباري يف ُشح البخاري».
حصل املقدور ،وإذا ِ
القاعدة اخلامسة :إذا ِ
وجدت
وجدت اإلرادة اجلازمة مع القدرة الكاملة َ
اإلرادة اجلازمة مع فعل ما يستطاع من القدرة الناقصة مل حيصل املقدور ،لكن يكون األجر تا ًّما
ً
وكامال ،ذكر هذه القاعدة ابن اجلوزي يف ُشح «مشكل الصحيحني» ،والنووي يف كتابه «املجموع
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يف ُشح املهذب» ،وابن تيمية كام يف «جمموع الفتاوى» ،وابن القيم يف «بدائع الفوائد» ،وابن رجب
يف كتابه «جامع العلوم واحلكم» ،وابن حجر يف ُشحه عىل البخاري ،وهلذه القاعدة أدلة:
الدليل األول :قوله تعاىلَ ﴿ :ال يست َِوي ا ْل َق ِ
الرض ِر واملُْج ِ
ني َغ ْ ُري ُأ ِ
اهدُ َ
اعدُ َ
ون ِيف
ون ِم َن املُْ ْؤ ِمنِ َ
ويل َّ َ َ َ
َْ
َسبِ ِ
يل اهللَِّ﴾ [النساء ]95 :قال ابن تيمية :مفهوم املخالفة :أن أويل الرضر يستوون يف األجر مع
املجاهدين؛ وذلك أن املانع هلم عدم القدرة.
مسريا،
الدليل الثاين :أخرج البخاري عن أنس ،أن النبي ﷺ قال« :إن باملدينة لرجاال ما رستم
ً
وال قطعتم واد ًيا إال كانوا معكم ،ح َبسهم العذر» ،وجه الداللة :أهنم أخذوا األجر كامال؛ ألن
إرادهتم جازمة ،وفعلوا ما يستطيعون.
وقد يستشكل عىل هذه القاعدة بام أخرج الشيخان يف قصة الفقراء مع أصحاب الدثور ،وأن النبي
ﷺ ع َّلم الفقراء الذكر الذي يقال بعد الصالة ،فتع َّلم منهم األغنياء ،فلام اشتكوا إىل النبي ﷺ،
قال« :ذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء» .وجه االستشكال :أن الفقراء مل يأخذوا أجرا كامال
كاألغنياء ،واجلواب عىل هذا من وجهني:
قرصوا يف طلب املال
 الوجه األول :ال يس َّلم أن الفقراء فعلوا ما يستطيعون ،فقد يكونون َّإلنفاقه يف سبيل اهلل.
 الوجه الثاين :أن الفقراء أخذوا األجر كامال ،لكن أرادوا املضاعفة التي تكون لألغنياء،يفضل عىل من أراد
وذلك أن ابن رجب يف كتابه «جامع العلوم واحلكم» ذكر أن من عمل ُ
العمل إرادة جازمة ،ومل يتمكَّن من العمل؛ ألهنام وإن استويا يف األجر ،إال أن العامل
يفضل عىل غري العامل بمضاعفة األجر ،ونقل يف ذلك أثرا عن عبد اهلل بن عباس.
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احلديث الثاين
عن عمر ريض اهلل تعاىل عنه أيض ًا قال :بينام نحن جلوس عند رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم
ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ال يرى عليه أثر السفر وال
يعرفه منا أحد ،حتى جلس إىل النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إىل ركبتيه ووضع
كفيه عىل فخذيه وقال :يا حممد أخربين عن اإلسالم ،فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم:
اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل ،وتقيم الصالة ،وتؤيت الزكاة ،وتصوم
رمضان ،وحتج البيت إن استطعت إليه سبي ً
ال قال :صدقت ،فعجبنا له يسأله ويصدقه.
قال :فأخربين عن اإليامن ،قال أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ،وتؤمن بالقدر
خريه ورشه ،قال :صدقت ،قال :فأخربين عن اإلحسان ،قال أن تعبد اهلل كأنك تراه ،فإن مل تكن
تراه فإنه يراك ،قال :فأخربين عن الساعة ،قال ما املسؤول عنها بأعلم من السائل ،قال :فأخربين
عن أماراهتا ،قال أن تلد األمة ربتها ،وأن ترى احلفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان
ثم انطلق فلبثت ملي ًا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت :اهلل ورسوله أعلم ،قال فإنه جربيل
أتاكم يعلمكم دينكم» .رواه مسلم.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
ٌ
حديث عظيم وقد مجع الدين كله ،لذا سامه أبو العباس القرطبي يف كتابه (املفهم):
هذا احلديث
أم السنة ،أي كام أن الفاحتة أم القرآن فهذا احلديث أم السنة ،ألنه مجع الدين كله ،لذا قال يف آخر
احلديث« :أتاكم جربيل يعلمكم أمر دينكم».
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مسائل تتعلق باحلديث:
املسألة األوىل :يف هذا احلديث ألفاظ ،منها قوله :فأخربين عن الساعة؟ قال« :ما املسؤول عنها
بأعلم من السائل» أي :ال يعلم وقت الساعة ال أنا وال أنت.
وفيه قوله« :أماراهتا» أي :عالماهتا.
وقوله« :أن تلد األمة ربتها» ذكر أكثر الرشاح أن يف هذا إشارة إىل كثرة الفتوحات ،بحيث إن
يتِّسى باألمة فتلد له ،فبهذا تلد األمة ربتها ألن بنت السيد سيدة وإن كانت أمها أمة فهي
السيد َّ
سيدة وتبقى أمها أمة ،وقوله« :فلبث مل ًيا» أي :لبث وقتًا ،إىل غري ذلك.
ومما يف هذا احلديث قوله« :ووضع كفيه عىل فخذيه» أي :عىل فخذي رسول اهلل ﷺ كام َّبني هذا
مجع من الرشاح ،ومنهم البوصريي يف تعليقاته عىل األربعني النووية ،وجاءت يف ذلك رواية عند
ٌ
النسائي.
املسألة الثانية :لعظم هذا احلديث أتى به جربيل -عليه السالم-إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم يف
صورة رجل ثم أراد أن يلفت انتباه الصحابة إليه ليحسنوا سامع احلديث ،وذلك من أوجه:
 الوجه األول :اهليئة التي جاء هبا ،فقال" :شديد بياض الثياب ،شديد سواد الشعر ،ال ُيرىعليه أثر السفر وال يعرفه منا أحد" ،واملفرتض أن يكون عىل خالف ذلك ،فإذا مل يعرفه
أحد فهو مسافر ،واملسافر عىل خالف هذه احلال ،لكنه أتى عىل هذه احلال حتى ُيلفت
انتباه الصحابة إليه ،ألن احلديث عظيم.
 الوجه الثاين :قال" :فأسند ركبتيه إىل ركبتيه ،ووضع يديه عىل فخذي رسول اهلل ﷺ" وهذاأيضا للفت االنتباه.
ً
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 الوجه الثالث :أنه سأله ،وإذا أجاب يف سؤاله قال« :صدقت» والعادة أن السائل ال ُيصدقاملجيب ،لكنه صدق ل ُيلفت النظر.
 الوجه الرابع :أنه يقول يا حممد ،عند اخلطاب ،وهذا خالف ما جاءت به الرشيعة ،ومااعتاده الصحابة من ندائه بالرسالة والنبوة.
فإذن هذه األفعال من جربيل تدل عىل عظم هذا احلديث وأنه أراد أن يشد انتباه صحابة رسول
اهلل ﷺ.
املسألة الثالثة :تنازع أهل السنة يف معنى اإلسالم واإليامن إذا اجتمعا ،وقد أطال الكالم يف هذه
املسألة املروزي يف كتابه (تعظيم قدر الصالة) ،وابن عبد الرب يف كتابه (التمهيد) ،وابن رجب يف
ُشحه عىل األربعني ،وابن تيمية يف ُشح (اإليامن األوسط) وغريها من كتبه -رمحه اهلل تعاىل-
وأصح هذه األقوال -واهلل أعلم -أن اإلسالم واإليامن إذا اجتمعا افرتقا ،وإذا افرتقا اجتمعا ،فإنه
ملا ذكرمها يف حديث واحد جعل اإلسالم يف األمور الظاهرة ،واإليامن يف األمور الباطنة ،فدل عىل
أهنام إذا اجتمعا افرتقا ،أما إذا ذكر اإليامن وحده فإنه يدخل فيه اإلسالم ،كام أخرجه البخاري عن
ففِّس اإليامن باإلسالم ،وهو
ابن عباس يف وفد عبد القيس ،فإهنم سألوا النبي ﷺ عن اإليامنَّ ،
شهادة أن ال إله إال اهلل ،والصالة ...إلخ .فدل عىل أهنام إذا اجتمعا افرتقا وإذا افرتقا اجتمعا ،وقد
قيل :إن هذا مذهب أكثر أهل السنة ،ألنه تُنوزع يف أي القولني هو قول أكثر أهل السنة ،وقد عزاه
ابن رجب ألكثر أهل السنة.
قسيام لإلسالم واإليامن ،وإنام اإلحسان طريقة التعبد ،فاإلسالم
املسألة الرابعة :اإلحسان ليس ً
قسيام
هو األعامل الظاهرة ،واإليامن هو األعامل الباطنة ،واإلحسان هو طريقة التعبد ،فليس
ً
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لإلسالم واإليامن ،فهو إتقان وإكامل العبادة يف طريقة أدائها ،أي هو ُحسن أداء اإلسالم الذي هو
قسيام هلام كام يظنه كثري من
األعامل الظاهرةُ ،
وحسن أداء اإليامن الذي هو األعامل الباطنة ،وليس ً
أهل العلم ،وقد أشار إىل هذا ابن امللقن يف ُشحه عىل األربعني.
املسألة اخلامسة :لإلحسان مرتبتان ،ذكرمها ابن رجب يف كتابه (جامع العلوم واحلكم):
 املرتبة األوىل :أن تعبد اهلل كأنك تراه ،وهذه هي املرتبة األعىل ،وهي مرتبة املشاهدة. املرتبة الثانية :فإن مل تكن تراه فإنه يراك ،وهذه هي املرتبة الثانية وهي مرتبة املراقبة.املسألة السادسة :يف هذا احلديث ذكر أمارات الساعة ،أي عالمات الساعة ،والساعة هلا عالمات
كربى وصغرى ،وهذه من العالمات الصغرى من والدة األمة ربتها والتطاول يف البنيان ،ومن
العالمات الصغرى بعثة رسول اهلل ﷺ لذا ذكر احلافظ ابن حجر يف ُشحه عىل البخاري أن
العالمات الكربى تبدأ باملسيح الدجال ،وما قبل ذلك فإهنا من العالمات الصغرى.
املسألة السابعة :قوله« :فإنه جربيل أتاكم يعلمكم دينكم» إذن هذا احلديث شامل للدين كله ،فهو
يدل أن الدين واحد ،وأن ما ُيقبل يف الفقهيات من األدلة الرشعية ُيقبل يف العقديات ،وهذا هو
األصل ما مل يمنع مانع ،فعليه :خرب اآلحاد ُيقبل باإلمجاع يف الفقهيات-أي األمور العملية ،-وقد
حكى اإلمجاع ابن عبد الرب يف أوائل كتابه (التمهيد) ،وابن تيمية يف (دفع االعرتاضات املرصية)،
وابن القيم كام يف (خمترص الصواعق) ،ومثل ذلك ُيقال ُيقبل يف األمور العلمية -أي العقدية -وال
أيضا من تقدم ذكرهم :كابن عبد
دليل يمنع من ذلك واألصل أهنام واحد ،وقد حكى اإلمجاع ً
الرب ،وابن تيمية ،وابن القيم.
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وقد أخطأ املتكلمون ملا حرصوا العقائد يف األمور اليقينية ،وقد رد عليهم شيخ اإلسالم ابن تيمية
وبني أنه خطأ ،بل العقائد تكون يف األمور اليقينية وغلبة الظن ،ويرتتب
كام يف (جمموع الفتاوى) َّ
عرفوا االعتقاد بأنه :حكم الذهن اجلازم ،فإن طابق الواقع فهو صحيح وإال
عىل هذا اخلطأ أهنم َّ
خطأ.
وهذا التعريف -واهلل أعلم -مأخوذ من املتكلمني ،ألن الزم هذا التعريف أال ُيقبل خرب اآلحاد
يف باب العقائد ،والصواب يف تعريف االعتقاد أنه ما دان القلب به ،فكل ما دان القلب به فهو
اعتقاد.
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احلديث الثالث
عن أيب عبد الرمحن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب ريض اهلل تعاىل عنهام قال :سمعت رسول اهلل صىل
اهلل عليه وآله وسلم يقول« :بني اإلسالم عىل مخس :شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل،
وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وحج البيت ،وصوم رمضان» .رواه البخاري ومسلم.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
أنه مجع أهم الدين ،وذلك يتضح بام ييل :أهم الدين من جهة االعتقاد الشهادتان ،ومن جهة
األمور العملية الفعلية الصالة ،ومن جهة األمور املالية الزكاة ،ومن جهة األمور العملية الرتكية
الصيام ،ومن جهة ما مجع بني املال والعمل احلج.
ٍ
مخس» :أي مخس دعائم وقواعد ،وهذا لفظ «الصحيحني» ،ويف لفظ يف مسلم
وقوله «عىل
«مخسة» :أي مخسة أركان وأشياء ،ذكر هذا ابن امللقن يف ُشحه عىل األربعني ،والشوكاين يف «نيل
األوطار».
قوله« :شهادة» :بالكِّس ،فيه ثالثة أوجه لإلعراب:
 الوجه األول :بالكِّس :وهو عىل البدلية ،وهو أحسنها كام قاله ابن امللقن. الوجه الثاين :الرفع :عىل أنه خرب ،تقديره :إحداها شهادة. الوجه الثالث :الرفع :عىل أنه مبتدأ ،وتقديره :منها شهادة.مسائل تتعلق باحلديث:
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املسألة األوىل :سميت هذه األمور اخلمسة باألركان ألهنا أهم الدين كام تقدم ،وليس معنى
تسميتها باألركان أن تركها كفر ،فإن مجهور أهل السنة عىل أن ترك الصيام والزكاة واحلج ليس
كفرا ،وهذا هو الصواب ،وإنام سميت أركانًا ألهنا أفضل وأهم ما يف باهبا عىل ما تقدم بيانه.
ً
املسألة الثانية :قوله« :شهادة أن ال إله إال اهلل» ،جاءت رواية يف صحيح مسلم« :أن يوحدوا اهلل»
ورواية أخرى يف صحيح مسلم« :أن يعبدوا اهلل ويكفروا بالطاغوت» ورواية« :إيامن باهلل
ورسوله» وكل هذه الروايات -واهلل أعلم -من الرواية باملعنى ،كام َّبني هذا ابن امللقن ،وأن
الصواب« :شهادة أن ال إله إال اهلل» ،وأن باقي األلفاظ من الرواية باملعنى.
ومعنى شهادة أن ال إله إال اهلل :اإلقرار اجلازم بأن ال ُيعبد إال اهلل ،أو اإلقرار اجلازم بأنه ال معبود
بحق إال اهلل ،وشهادة أن حممدً ا رسول اهلل :اإلقرار اجلازم أن حممد بن عبد اهلل  ...خاتم املرسلني،
وأنه بلغ الرسالة وأدى األمانة ...إلخ.
ومقتىض شهادة أن حممدً ا رسول اهلل :طاعته فيام أمر ،واجتناب ما هنى عنه وزجر ،وأال ُيعبد اهلل
إال بام ُشع ،وتصديقه فيام أخرب ،هذه األربع من مقتضيات ولوازم شهادة أن حممدً ا رسول اهلل كام
أشار لذلك الشيخ سليامن بن عبد اهلل يف (تيسري العزيز احلميد) وابن قاسم يف حاشيته عىل كتاب
(التوحيد).
املسألة الثالثة :أن الراوي يف بعض األلفاظ قال« :حج البيت وصوم رمضان» وبعض األلفاظ:
«صوم رمضان وحج البيت» ،واألظهر -واهلل أعلم -أن الرواية املحفوظة أهنا« :صوم رمضان
وحج البيت» أي أن حج البيت يكون بعد صوم رمضان.
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احلديث الرابع
عن أيب عبد الرمحن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه قال :حدثنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله
وسلم وهو الصادق املصدوق« :إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوم ًا نطفة ،ثم يكون
علقة مثل ذلك ،ثم يكون مضغة مثل ذلك ،ثم يرسل إليه امللك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع
كلامت :بكتب رزقه ،وأجله ،وعمله ،وشقي أو سعيد ،فو اهلل الذي ال إله غريه إن أحدكم ليعمل
بعمل أهل اجلنة حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار
فيدخلها ،وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه
الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها» رواه البخاري ومسلم.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
أن األعامل باخلواتيم ،وقد ثبت يف البخاري من حديث سهل أن النبي ﷺ قال« :إنام األعامل
باخلواتيم».
مسائل تتعلق باحلديث:
املسألة األوىل :يف هذا احلديث ألفاظ ،منها قوله" :الصادق املصدوق" أي :الصادق يف قوله،
واملصدوق من اهلل الذي صدقه اهلل ،وقيل :الذي صدقه الناس ،أي أهل اإليامن.
وفيه قوله« :علقة» والعلقة :قطعة من الدم ،وقوله« :مضغة» وهي قطعة من اللحم ،وقوله:
"فواهلل الذي ال إله غريه  "...ذكر ابن رجب أن القسم ُمدرج من كالم ابن مسعود -ريض اهلل
19

عنه -وذهب بعضهم إىل أن كل ما بعده من كالم ابن مسعود ،والذي حققه ابن رجب أن القسم
وحده من كالم عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه.-
املسألة الثانية :سبب ذكر عبد اهلل بن مسعود للفظ «الصادق واملصدوق» يف هذا احلديث -واهلل
أعلم -يرجع ألحد األمرين:
 األمر األول :أن املذكور يف هذا احلديث أمور مغيبات ،ال يعلمها األطباء وال غريهم،فاحتاج التأكيد أنه صادق مصدوق لئال يشك يف خربه ،ذكر هذا الكرماين كام نقله عنه ابن
حجر يف «الفتح».
وافتخارا ،ذكر هذا ابن حجر يف «الفتح».
وفر ًحا،
ً
 األمر الثاين :أنه ذكر هذا تلذ ًذا وتربكًاَ ،املسألة الثالثة :قال« :و ُيؤمر بكتب أربع كلامت :بكتب رزقه ،وأجله ،وعمله ،وشقي أو سعيد»،
الكتب هذا هو التقدير ،وذلك أن التقديرات مخس:
 التقدير األول :التقدير السابق الذي كتبه اهلل ،كام أخرج مسلم من حديث عبد اهلل بن عمروأن النبي ﷺ قال« :إن اهلل كتب مقادير» ويف لفظ« :إن اهلل قدر مقادير اخللق قبل أن خيلق
الساموات واألرض بخمسني ألف سنة».
 التقدير الثاين :قبل خلق آدم بأربعني سنة ،ويدل لذلك ما أخرج البخاري ومسلم منعيل قبل أن
حديث أيب هريرة أن آدم قال يف حماجته ملوسى« :أتلومني عىل أمر قد قدره اهلل َّ
خيلقني بأربعني سنة؟».
 التقدير الثالث :التقدير العمري ،وهو الذي َّدل عليه هذا احلديث ،فكل أحد ُيقدر له
التقدير العمري عند أول خلقه ،وأول إرسال امللك إليه.
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ِ
يها ُي ْف َر ُق ك ُُّل َأ ْم ٍر
 التقدير الرابع :التقدير السنوي ،وهو يف ليلة القدر ،قال سبحانه﴿ :ف َني﴾ [الدخان.]5-4 :
َحكِي ٍم * َأ ْمر ًا ِم ْن ِعن ِْدنَا إِنَّا ُكنَّا ُم ْر ِسلِ َ
 التقدير اخلامس :يف كل يوم ،وهو قوله تعاىل﴿ :ك َُّل َي ْو ٍم ُه َو ِيف َش ْأ ٍن﴾ [الرمحن.]29 :ذكر هذا ابن القيم -رمحه اهلل تعاىل -يف كتابه (شفاء العليل).
املسألة الرابعة :ينبغي أن ُيعلم أن للقدر أربع مراتب ،ومعنى مراتب القدر :أنه ال يقع يشء كرب أو
صغر إال ويمر هبذه املراتب األربع:
 املرتبة األوىل :مرتبة العلم ،أي أن اهلل يكون عاملًا باملقدور قبل وقوعه بل علمه قديم بقدمه،واألدلة عىل مرتبة العلم كثرية ،كقوله تعاىل﴿ :إِ َّن اهللََّ بِك نُل َ ٍ ِ
يم﴾ [املجادلة،]7 :
يشء َعل ٌ
ْ
ني َأ ْي ِدهيِ ْم َو َما َخ ْل َف ُه ْم﴾ [البقرة ،]256 :وقولهَ ﴿ :و ِعنْدَ ُه َم َفاتِ ُح ا ْل َغ ْي ِ
ب
وقولهَ ﴿ :ي ْع َل ُم َما َب ْ َ
ال َي ْع َل ُم َها إِالَّ ُه َو﴾ [األنعام ،]59 :إىل غري ذلك من األدلة.
 املرتبة الثانية :مرتبة الكتابة ،فبعد أن علم اهلل األمور بعلمه القديم كتب ذلك بعدُ  ،فإذن القديام ثم كتبه اهلل يف اللوح املحفوظ ،والدليل عىل هذا قوله
يقع يشء إال وكان يف علم اهلل ً
ض وال ِيف َأ ْن ُف ِسكُم إِالَّ ِيف كِت ٍ ِ
ِ ٍ
تعاىل﴿ :ما َأص ِ
َرب َأ َها إِ َّن
اب م ْن ُمصي َبة ِيف األَ ْر ِ َ
َ َ َ
َاب م ْن َق ْب ِل َأ ْن ن ْ َ
ْ
َذلِ َك َع َىل اهللَِّ َي ِس ٌري﴾ [احلديد.]22 :
وأخرج اإلمام مسلم عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ قال« :إن اهلل قدَّ ر
مقادير اخلالئق قبل أن خيلق الساموات واألرض بخمسني ألف سنة» ،ويف رواية« :كتب
مقادير اخلالئق قبل أن خيلق الساموات واألرض بخمسني ألف سنة».
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ون إِالَّ َأ ْن َي َشا َء اهللَُّ إِ َّن اهللََّ ك َ
 املرتبة الثالثة :مرتبة املشيئة ،والدليل قوله تعاىلَ :و َما ت ََشا ُء ََان
َعلِي ًام َحكِي ًام﴾ [اإلنسان.]30 :
 املرتبة الرابعة :مرتبة اخللق ،فمنذ أن شاءه اهلل وقع اخللق مباُشة ،والدليل قوله تعاىل﴿ :اهللََُّخالِ ُق ك نُل َيش ٍء و ُهو َع َىل ك نُل َ ٍ ِ
يش ٍء
ْ َ َ
يشء َوك ٌيل﴾ [الزمر ،]62 :وقال تعاىلَ ﴿ :و َخ َل َق ك َُّل َ ْ
ْ
َف َقدَّ َر ُه َت ْق ِدير ًا﴾ [الفرقان.]2 :
هذه هي مراتب القدر ،وملا ذكر ابن القيم يف كتابه (شفاء العليل) هذه املراتب األربع قال :وقد
أمجع عىل هذه املراتب األنبياء واملرسلون ،وأهل السنة ،ودل عىل ذلك الكتاب والسنة.
املسألة اخلامسة :ذكر يف احلديث أنه ُيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ،ويف بعض
األلفاظ« :وذكر أم أنثى» والعلم بام يف األرحام خاص باهلل ،فكيف علم ذلك هذا امللك؟
خاصا باهلل ،وإنام هو خاص باهلل قبل أن ُيطلع عليه
ُيقال :منذ أن أطلع عليه امللك خرج من كونه ً
امللك.
املسألة السادسة :أنه قال« :وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حتى ما يكون بينها وبينه إال ذراع
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها  »...احلديث ،هذا احلديث حممول عىل أحد
أمرين:
 األمر األول :عىل املنافقني ،ملا يف البخاري من حديث سهل قال« :فيام يبدو للناس». األمر الثاين :أنه عىل أهل اإليامن واإلسالم ،لكن ساءت خامتتهم يف آخر حياهتم ،فإنأثرا يف سوء اخلامتة ،ويدل لذلك أنه قال« :وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة»
للمعايص ً
واألصل أنه يعمل بعمل أهل اجلنة حقيقة ،لكن سبق عليه الكتاب بسبب ما عنده من
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الذنوب واملعايص ،وكم من رجل ساءت خامتته بِّسائر من املعايص كان ُيرص عليها وال
ُيبايل.
املسألة السابعة :يتعلق بالقدر ثالث قواعد:
رتك العمل ألجل القدر :لذا قال النبي ﷺ كام يف الصحيح من حديث عيل،
القاعدة األوىل :ال ي َ
ملا ذكر أن األمور مقدَّ رة ،قال الصحابة :ففيم العمل؟ قال« :اعملواٌّ ،
ميَّس ملا خلق له» :أي
فكل ر ٌ
ال يصح ترك العمل ألن األمور مقدَّ رةٌ ،بل ال بد من العمل؛ ألن العمل مجل ٌة من األسباب ،وال
يعلم العبد ما قدن ر له ،فلذا ُيب العمل باألسباب ،وهذا كام هو معلوم ُش ًعا هو معلو ٌم عقال ،فلو
ٍ
زواج ،لعاب عليه العقالء ،فال يكون الولد إال بفعله سبب الزواج.
طلب أحدٌ الولد بال
القاعدة الثانية :ال ُيوز االحتجاج بالقدر عىل املعايب ،بخالف املصائب :أي ُيوز االحتجاج
يشء
بالقدر عىل املصائب ،ويدل لذلك ما أخرج مسلم من حديث أيب هريرة ،قال« :فإن أصابك ٌ
فال تقل :لو أين فعلت كذا لكان كذا وكذا ،ولكن قل :قدَ ُر اهلل وما شاء فعل» :أي حيتج بالقدر
عىل املصائب ،ومن هذا ما أخرج الشيخان عن أيب هريرة يف قصة حماجة موسى آلدم« :قال :أنت
آدم أبو البرش ،خلقك اهلل بيده ،وأدخلك جنته ،خَ ري ْب َتنَا وأخرجتنا من اجلنة ،قال آدم عليه السالم:
أتلومني عىل أمر قد قدره اهلل عيل ،قال النبي ﷺ« :حج آدم موسى» ،قال ابن تيمية يف كتابه «الرد
عىل البكري» ،والتدمرية» وغريمها ،وابن القيم يف «شفاء العليل» :إن آدم تاب من الذنب ،ومن
احتج بالقدر عىل املصائب ال عىل املعايب والذنوب
تاب من الذنب فكمن ال ذنب له ،فهو إ ًذا
َّ
واألخطاء.
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حمر ٌم؛ ألنه فعل املرشكني ،ذكر اهلل عنهم أهنم
القاعدة الثالثة :ال ُيوز أن ُير ّد الرشع بالقدر ،وهذا َّ
قالوا﴿ :سي ُق ُ ِ
اؤنَا﴾ [األنعام ،]148 :فاحتجوا
ُش ْكنَا َوال آ َب ُ
َ َ
ُشكُوا َل ْو َشا َء اهللَُّ َما َأ ْ َ
ول ا َّلذي َن َأ ْ َ
بالقدر عىل الرشع ،فكل ما ذكر يف القاعدة األوىل فهو ٌ
دليل عىل هذه القاعدة.
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احلديث اخلامس
عن أم املؤمنني أم عبد اهلل عائشة ريض اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم:
«من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» .رواه البخاري ومسلم.
ويف رواية ملسلم «من عمل عم ً
ال ليس عليه أمرنا فهو رد».
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
أنه ال طريق موصل إىل اهلل إال طريقه رسوله حممد صىل اهلل عليه وسلم ،وال عبادة إىل اهلل إال بام
تعبد به صىل اهلل عليه وسلم -وكل عبادة عىل خالف طريقته فهي مردودة.
مسائل تتعلق باحلديث:
املسألة األوىل :يف احلديث بعض املفردات منها قوله« :يف أمرنا هذا» أي :يف ديننا هذا ،وقوله:
«فهو رد» أي :مردود غري مقبول باإلمجاع ،كام حكاه العالئي.
املسألة الثانية :أن بني رواية البخاري ومسلم والرواية األخرى« :من عمل ً
عمال ليس عليه أمرنا
فهو رد» اتفا ًقا واختال ًفا ،ووجه االتفاق بينها :أهنا شاملة لكل عبادة ال دليل عليها ،إال أن الرواية
األوىل ظاهرها فيمن أحدث عبادة ابتداء ،أما الرواية الثانية فهي تشمل ما أحدثه غريه.
ُش ُعوا َهل ُ ْم ِم ْن الدن ِ
ين َما َمل ْ َي ْأ َذ ْن بِ ِه
ُشكَا ُء َ َ
املسألة الثالثة :هذا احلديث يتفق مع قوله تعاىلَ ﴿ :أ ْم َهل ُ ْم ُ َ
اهللَُّ﴾ [الشورى ]21 :وذلك أن هذا احلديث ذ َّم من مجع بني شيئني :األول :اإلحداث ،والثاين:
ً
داخال يف البدع
الزعم بأنه دين ،وهذه هي حقيقة البدعة ،أما اإلحداث ألمر ال ُيقال إنه دين فليس
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ُش ُعوا َهل ُ ْم ِم ْن الدن ِ
ين﴾ فهم ُشعوا -أي أحدثوا -من الدين زعموه
وال هذا احلديث ،فقالَ َ ﴿ :
دينًا ،لذا قال ابن تيمية يف (القواعد النورانية) :وقد استدل أئمة احلديث كأمحد وغريه هبذه اآلية
أيضا ابن جرير يف تفسريه ،وابن رجب يف
عىل حرمة البدع ،وقد استدل هبذه اآلية عىل ذم البدع ً
ُشحه عىل األربعني.
أمر بأنه بدعة إال إذا تع نبد وتد نين به ،أما ما مل يتع َّبد به فليس بدع ًة ،ذكر هذا الضابط
فإذا ال يوصف ٌ
شيخ اإلسالم ابن تيمية يف مواضع ،ك« -القواعد النورانية» ،وذكره الطرطويش ،وأبو شامة،
والشاطبي يف «االعتصام» ،وابن رجب يف «جامع العلوم واحلكم».
والدليل قوله« :من أحدث يف أمرنا هذا» ،واملراد بالتع ُّبد بأ ٍ
مر :هو ابتغاء األجر والثواب منه ،قال
ابن تيمية كام يف «جمموع الفتاوى» :كل ما يرجى ثوابه فهو عبادة.

املسألة الرابعة :هذا احلديث واآلية املتقدمة يدالن عىل أن األصل يف العبادات احلظر واملنع ،فال
عبادة إال بدليل ،فإذا اختلف اثنان يف عبادة فقال أحدمها :هذه عبادة ،وقال اآلخر :ليست عبادة،
فاألصل قول النايف ،ألن األصل يف العبادات احلظر واملنع ،وال ُيقال بأن هذا عبادة إال إذا دل
دليل عىل ذلك.
املسألة اخلامسة :يف قوله« :من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» مفهوم املخالفة :أن ما كان
منه فليس مردو ًدا ،وهذا الذي منه هي املصالح املرسلة املعتربة التي تدل عليها الرشيعة وال
ختالفها ،كمثل إلقاء الدروس يف مكربات الصوت وتسجيلها باملسجالت ونحو ذلك من املصالح
املرسلة الكثرية املعتربة.
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فإن قيل :متى تكون املصالح املرسلة مردودة وبدعة ومتى تكون معتربة؟
ُيقال :الضابط يف ذلك ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه (اقتضاء الرصاط املستقيم) قال:
مل ُحيدث أحد مصلحة إال يزعم أهنا خري ،لكن البد من النظر إىل الضابط التايل وهو :أن ُينظر
ملقتيض -أي سببـ هذه املصلحة وإىل املانع ،فإن كان املقتيض -أي السبب املحوج لفعلها -موجود
يف زمن النبي ﷺ وأصحابه ومل يفعلوه مع عدم وجود املانع فإن فعل ذلك بدعة حمدثة ،أما إذا
كان املقتيض غري موجود يف زماهنم ،أو كان املقتيض موجو ًدا يف زماهنم لكن هناك مانع ،فإهنا ال
تكون بدعة حمدثة.
ويتضح هذا باملثالني:
املثال األول :قد مجع الصحابة بعد موت رسول اهلل ﷺ القرآن ،كام أخرج البخاري أن عمر أشار
عىل أيب بكر بجمع القرآن بعد أن ُقتل سبعون من القراء ،واملقتيض جلمعه يف عهد أيب بكر خشية
ذهاب القرآن ،وهذا املقتيض غري موجود يف عهد النبي ﷺ ألنه كان بني أظهرهم ،فإذن ملا تغري
املقتيض فعلوا هذه املصلحة املرسلة وهي مجع القرآن ،وال ُيقال إهنا بدعة.
املثال الثاين :تسجيل الدروس واألذان بمكربات الصوت ،املقتيض -أي السبب املحوج لفعله-
موجود يف زماننا ويف زمان النبي ﷺ لكن ال ُيقال إهنا بدعة ،ألنه كان هناك مانع يمنعهم من فعله
وهو عدم وجودها واخرتاعها يف زماهنم ،لكن وجدت واخرتعت يف زماننا.
فإذن املثاالن السابقان داخالن يف مفهوم املخالفة ،أي ما كان منه فليس مردو ًدا ،أما إذا ُوجد
املقتيض يف زماهنم وال مانع يمنعهم فإن فعله بدعة ،ومن أمثلة ذلك ما روى ابن وضاح والدارمي
أن ابن مسعود دخل املسجد فرأى أقوا ًما حل ًقا ،ويف كل حلقة يقولون :كربوا اهلل مائة ،هللوا اهلل
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مائة ،فيكربون ويعدون ذلك باحلىص ،فلام رأى ذلك ابن مسعود أنكره وقال :هذه آنية رسول اهلل
ﷺ مل تكِّس ،وثيابه مل تبل ،وأصحابه متوافرون ،أأنتم سابقون إىل خري مل يسبق إليه النبي ﷺ أم
أنكم مفتتحو باب ضاللة؟
فلو قال قائل :إن هذه من املصالح املرسلة؟
فيقال :بل هذه من البدع ،ألن املقتيض لفعلها كان موجو ًدا يف عهد النبي ﷺ وال مانع يمنعه
ففعلها بدعة ،وهذا الضابط من نفيس العلم وإذا ُضبط انكشف كثري من البدع.
املسألة السادسة :من الضوابط املهمة يف كشف البدع :التمسك بالسنة الرتكية ،فإن فعل النبي ﷺ
سنة وتركه سنة ،ذكر هذا ابن تيمية يف كتابه (االقتضاء) ويف ُشح (العمدة ،قسم الصالة) وابن
القيم يف كتابه (اهلدي) ،ويف (أعالم املوقعني) ،والشاطبي يف كتابه (االعتصام) ،وكالم الشافعي
يف كتابه (الرسالة) يدل عىل هذا ،وغريهم من أئمة السنة.
فكام أن فعله سنة فكذلك تركه سنة ،وهذه من القواعد والضوابط املهمة يف باب البدعة ،وقد أفاد
شيخ اإلسالم يف كتابه (اقتضاء الرصاط املستقيم) أن تركه -الذي هو السنة الرتكيةُ -خيصص
النص العام وإذا خالفه القياس فإنه يكون فاسدً ا ،فعىل هذا تركه ُخيصص اللفظ العام و ُيقيد املطلق
قياسا فاسدً ا ،وهذا من نفيس الفوائد.
وإذا خالفه القياس صار ً
وين َأ ْذكُركُم و ْاشكُروا ِيل وال َت ْك ُفر ِ
ولو قال قائل :قد أمرنا اهلل بذكره كام قالَ ﴿ :فا ْذك ُُر ِ
ون﴾
َ
ْ ْ َ
ُ
ُ
ذكرا مجاع ًيا؟
[البقرة ]152 :إىل غري ذلك من اآليات ،فإذن نذكر اهلل ً
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ف ُيقال :ما ذكرته من الذكر اجلامعي يدخل يف مدلول اآلية ،لكن السنة الرتكية ت نُبني أن اآلية عىل
خالف ذلك ،وذلك أن لفظها لفظ مطلق ،والسنة الرتكية تدل عىل أن الصحابة ما كانوا يفعلون
ذلك ،فالسنة الرتكية ُختصص العام وتقيد املطلق ،ومثل ذلك يقال يف الذكر اجلامعي.
فإذا ُضبطت السنة الرتكية ُأغلق باب كبري من أبواب البدع،
أمورا ثالثة ال تكاد ختفى عليه -إن شاء اهلل تعاىل -بدعة:
وإذا ضبط طالب العلم ً
 األمر األول :ما تقدم ذكره من الفرق بني املصالح املرسلة والبدع املحدثة. األمر الثاين :السنة الرتكية. األمر الثالث :فهم السلف ،فإن فهم السلف حجة ،فكلام ورد نص ُيرجع إىل فهم السلف.فبهذا -واهلل أعلم -يغلق باب البدع.
أمور ستة ،بتغيريها تقع البدعة ،وقد ذكر
املسألة السابعة :يراعى يف املتابعة للرشيعة وللنبي ﷺ ٌ
هذه األمور الستة متفرق ًة ابن تيمية يف «االقتضاء» ويف «القواعد النورانية» ،وابن القيم يف «إعالم
املوقعني» و«زاد املعاد» وغريمها ،والشاطبي يف «االعتصام» و«املوافقات» ،وقد مجعها ورتبها
مج ٍع شيخنا العالمة حممد بن صالح العثيمني يف كتابه «اإلبداع يف كامل الرشع وخطر
أحسن ْ
االبتداع».
األمر األول :الزمان ،فمن خالف الرشع يف الزمان وتع َّبد بذلك ،فقد وقع يف البدعة ،كمن يتعبد
يف الوقوف يف عرفة يف اليوم العاُش.
األمر الثاين :املكان ،فمن خالف الرشع يف املكان وتع َّبد بذلك ،وقع يف البدعة ،كمن يتع َّبد
بالوقوف يوم عرفة بمزدلفة.
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األمر الثالث :القدر ،فمن خالف الرشع يف القدر ويتعبد بذلك ،كأن يزيد يف الطواف الواحد عىل
سبعة أشواط ،ويتعبد بذلك.
األمر الرابع :السبب ،فمن خالف الرشع يف السبب فتبعد بذلك ،وقع يف البدعة ،كأن ُيعل
للحمد.
التثاؤب سب ًبا لالستعاذة ،والتجشؤ سب ًبا
ْ
األمر اخلامس :اجلنس ،فمن خالف الرشع يف اجلنس وتعبد بذلك ،فقد وقع يف البدعة ،كمن تع َّبد
بذ ْبح الدجاج أضحي ًة.
األمر السادس :الصفة ،فمن خالف الرشع بالصفة وتعبد بذلك ،فقد وقع يف البدعة ،وحتتها أقسام
ثالثة:
 القسم األول :صفة العمل يف الظاهر ،كأن ُيعل البيت عن يمينه عند الطواف.يتقصدْ ها رسول
يتقصد الصالة يف أماكن مل َّ
تقصد ،كأن َّ
تقصد التع ُّبد بام مل ُي َّ
 القسم الثاينُّ :اهلل ﷺ.
 القسم الثالث :التزام ما مل يلتزمه رسول اهلل ﷺ ،وإن كان أصل الفعل قد فعله ،كالتزامصالة النافلة مجاع ًة ،أنكر هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف «جمموع الفتاوى».
ٍ
مسألة خال ًفا سائ ًغا ،فال يصح أن توصف املسألة عند من
املسألة الثامنة :إذا اختلف أهل العلم يف
يراها مرجوح ًة بأهنا بدعة ،والدليل عىل هذا صنيع أهل العلم ،ففي كتب اخلالف :ككتب
يرجحون قوال
املروزي ،والطحاوي ،وابن جرير ،وابن عبد الرب ،وابن قدامة وغريهم ،ال ن
ويصفون اآلخر بأهنا بدعة ،وإن وجد هذا يف كالم بعضهم فهو نادر ،والنادر ال حكم له.
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احلديث السادس
عن أيب عبد اهلل النعامن بن بشري ريض اهلل عنهام قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :إن احلالل بني
وإن احلرام بني وبينهام أمور مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس ،فمن اتقى الشبهات فقد استربأ
لدينه وعرضه ،ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع
فيه ،أال وإن لكل ملك محى ،أال وإن محى اهلل حمارمه ،أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح
اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب» .رواه البخاري ومسلم.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
أن فيه َّ
احلث عىل ترك املشتبهات التي مل يتضح حلها وحرمتها.
مسائل تتعلق باحلديث:
املسألة األوىل :من األلفاظ يف هذا احلديث قوله« :مشتبهات» أي :اشتبه فيها احلل باحلرمة ،وقوله:
«استربأ لدينه وعرضه» استربأ :أي طلب الرباءة ،وعرضه :العرض من اإلنسان هو مكان املدح
والذم ،سواء يف نفسه أو يف زوجه وأهله ،وغري ذلك.
قوله« :إذا صلح» يصح أن تُفتح الالم وأن تُضم ،ومثل ذلك قوله« :فسدت» يصح فتح السني
وضمها .قاله ابن امللقن
املسألة الثانية :احلث عىل طلب العلم ،ووجه ذلك :أنه كلام زاد علم الرجل َّ
قل املتشابه عنده،
وكلام نقص علمه كثر املتشابه عنده ،لذا قال« :ال يعلمهن كثري من الناس».
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املسألة الثالثة :املتشابه هو ما اشتبه فيه احلق بالباطل ،واحلل باحلرمة ،واملوقف من ذلك االحتياط،
فإن االحتياط مستحب برشط أال يظهر احلق ،فإن مل يظهر احلق بدليله فإنه ُيستحب االحتياط،
أفاد هذا ابن تيمية كام يف (جمموع الفتاوى) وابن القيم يف (أعالم املوقعني).
فإذن يتعلق باالحتياط يف احلق أمران:
 األمر األول :أال يظهر احلق بدليله. األمر الثاين :أنه ُيفعل عىل وجه االستحباب ال عىل وجه الوجوب.املسألة الرابعة :قوله« :كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع فيه» فيه جواز رضب األمثال
لتقريب العلم.
املسألة اخلامسة :قوله« :ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام» املراد :أي كاد يقع يف احلرام ،ال أنه
وقع يف احلرام ،والدليل املثل الذي رضبه ملا قال« :يوشك أن يرتع فيه» أي يوشك أن يقع فيه.
املسألة السادسة :القلب أصل واجلوارح تبع له ،فإذا صلح األصل صلحت اجلوارح ،وإذا فسد
القلب فسدت اجلوارح ،قال ابن تيمية كام يف (جمموع الفتاوى) :الظاهر والباطن متالزمان
صالحا وفسا ًدا .وهذا من معتقد أهل السنة خال ًفا للمرجئة الذين يرون أن اإليامن يكون ً
كامال
ً
يف القلب وال يكون يف اجلوارح منه يشء ،وإنام عقيدة أهل السنة أن الظاهر والباطن متالزمان
صالحا وفسا ًدا ،وقد ذكر هذا اآلجري يف كتابه (الرشيعة) وغريه من أهل العلم.
ً
مهم ،ذكره ابن تيمية يف كتابه
املسألة السابعة :يف هذا احلديث ذكْر دليل سد الذرائع ،وهو دليل ٌّ
«بيان الدليل عىل بطالن التحليل» ،واستدل له بأكثر من ثالثني دليال ،وزاد ابن القيم يف كتابه
«إعالم املوقعني» وأوصلها إىل تسعة وتسعني دليال.
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ودليل سد الذرائع أقسام أربعة:
 القسم األول :ما يؤدي إىل الذريعة يقينا ،أو كاليقني ،وذلك كحفر بئر يف طريق ،فمثل هذاُيب سد هذه الذريعة باإلمجاع ،قاله القرايف.
 القسم الثاين :ما يؤدي إىل الذريعة نادرا ،كبيع العنب عىل عامة الناس ،وهذا ال ُيب سدالذريعة باإلمجاع قاله القرايف.
 القسم الثالث :ما يؤدي إىل الذريعة غال ًبا ،فهذا ُيب سده باتفاق املذاهب األربعة.كثريا ،وهذا ُيب سده عند مالك وأمحد ،خالفا أليب
 القسم الرابع :ما يؤدي إىل الذريعة ًحنيفة والشافعي.
وينبغي لطالب العلم أن يعتني بدليل سد الذرائع وبتطبيقاته؛ ألمهيته ،ال سيام يف املسائل والوقائع
العرصية.
مطلب ُشعي،
املسألة الثامنة :قوله« :استربأ لدينه وعرضه» :فيه أن سعي اإلنسان أال يذكر بسوء
ٌ
وليس من الرياء.
املسألة التاسعة :أسامء اهلل وصفاته حمك ََم ٌة ،وليست متشاهبة بإمجاع السلف ،أفاده ابن تيمية كام يف
«جمموع الفتاوى» ،وابن القيم يف «الصواعق املرسلة».
املسألة العارشة :أنه ينبغي أن يعتنى بصالح القلب ،أخرج أبو نعيم يف «احللية» عن إبراهيم
اخلواص ،أنه قال :دواء القلوب مخسة :قراءة القرآن بتدبر ،وخالء البطن ،وقيام الليل ،والترضع
بالسحر ،وجمالسة الصاحلني ،ومعنى خالء البطن :أي عدم الشبع ،فإن الشبع مذموم ،حتى قيل
ألمحد :أُيد رقة قلب من يشبع؟ قال :ال أظن.

33

احلديث السابع
عن أيب رقية متيم بن أوس الداري ريض اهلل تعاىل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم قال:
«الدين النصيحة» .قلنا :ملن؟ قال «هلل ،ولكتابه ،ولرسوله ،وألئمة املسلمني وعامتهم».
رواه مسلم.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
ُيعرف جوامع الكلم يف هذا احلديث بمعرفة معنى النصيحة ،فإن معنى النصيحة :اإلخالص ،كام
قالت العرب :نصحت العسل .أي :صفيته وخلصته ،فإذا ُعلم هذا ُعلم أن احلديث من جوامع
الكلم ،وهو أن الدين كله إخالص مع اهلل ومع خلقه.
وخيطئ كثريون فيعزون قوله« :الدين النصيحة ثال ًثا» إىل
وقد جاء يف رواية أيب داود :ثال ًثاُ .
صحيح مسلم ،والذي أخرجه أبو داود ال مسلم.
مسائل تتعلق باحلديث:
املسألة األوىل :معنى النصح هلل :اإلخالص هلل ،واملرتتب عىل ذلك حمبة اهلل وأال يبتغي يف العبادة
إال اهلل ،وأن ُيفرد اهلل بالعبادة ،إىل غري ذلك من املعاين.
املسألة الثانية :معنى النصيحة لكتاب اهلل :أي اإلخالص لكتاب اهلل ،ومقتىض ذلك أن ُيعظم
كتاب اهلل وأن ُيعله مرج ًعا ،إىل غري ذلك من املعاين.
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املسألة الثالثة :معنى النصيحة لرسول اهلل ﷺ :أي اإلخالص لرسول اهلل ﷺ وتكون بأمور منها
متابعة رسول اهلل ﷺ وحمبته وأال ُيقدم أحد من الناس عىل حمبته ،إىل غري ذلك من املعاين.
املسألة الرابعة :معنى النصيحة ألئمة املسلمني :أي اإلخالص ألئمة املسلمني ،ومقتىض ذلك:
الصدق معهم بمقتىض الرشع ،فيعتقد أن يف عنقه بيعة فال يغدر ،وأن يسمع ويطيع هلم يف غري
معصية اهلل ،وأنه إذا رأى خطأ منهم ناصحهم.
لكن ينبغي أن ُيعلم أن نصح احلاكم خيتلف عن غريه ،فقد ذكر ابن أيب عاصم يف كتابه (السنة)
هذا احلديث ،ثم ذكر بعده حديث عياض بن غنم« :من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذه
بيده وليخل به  ،»...فأفاد بذكر هذين احلديثني أن نصح احلاكم خيتلف عن غريه ،فإن قوله« :هلل
ولكتاب ولرسوله  »...هذا عطف ،والعطف يقتيض املغايرة ،فإذن النصح ألئمة املسلمني وهم
احلكام خيتلف عن نصح غريهم ،وهو أنه حيرم التكلم فيهم وراءهم ،ولو ثبت اخلطأ منهم ،،ملا
ثبت يف الصحيحني أن أسامة بن زيد كُلم يف عثامن فقال :إين أكلمه يف الِّس دون أن أفتح با ًبا ال
أكون أول من فتحه ،وثبت عند ابن أيب شيبة ويف سنن سعيد بن منصور وغريه ،أن سعيد بن جبري
قال :أال أقوم للسلطان فآمره باملعروف وأهناه عن املنكر؟ قال :إن كان والبد ففيام بينك وبينه وال
تغتب إمامك.
فدل عىل أنه ال يصح الكالم فيه وراءه ،وإنام ُيتكلم أمامه ،إما أن ختلو به أو إذا وقع يف خطأ أمام
الناس تناصحه أمام الناس مع مراعاة املصالح واملفاسد ،وهذا الذي تقدم هو الذي عليه أهل
السنة ،كام َّبني ذلك العالمة سعد بن عتيق ،والعالمة عبد اهلل العنقري كام يف رسائلهم يف (الدرر
السنية) ،وذكر أن هذه طريقة السلف شيخنا ابن باز ،وشيخنا ابن عثيمني -رمحه اهلل تعاىل -فهذه
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هي طريقة السلف وما عداه فهي طريقة مبتدعة ،وصنيع ابن أيب عاصم يف كتابه (السنة) يدل عىل
أن هذه طريقة السلف.
ويؤكد ذلك أن النصيحة من ورائهم زياد ًة عىل كوهنا حمدثة إال أهنا باب فتنة وُش كام قال أسامة
بن زيد -ريض اهلل عنه -فلذا ال يكون النصح وراءهم وإنام ُيتكلم أمامهم ،سواء خال به أو أمام
الناس ،كام روى مسلم أن ً
رجال أنكر عىل مروان بن احلكم أمام الناس بعد صالة العيد ،فقال أبو
سعيد :أما هذا فقد قىض الذي عليه.
فإن قيل :ماذا ُيقال يف حديث أيب أمامة الباهيل« :أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر» رواه
أمحد ؟
فيقال :قال يف احلديث« :عنده» ومل يقل وراءه ،وهبذا ُُيمع بني األحاديث ،أما أن ُُيعل «عنده»
بمعنى ورائه فهذا خطأ ،وإنام يكون النصح عنده ،فإن قتلت فأنت خري الشهداء وإن استُجيب
فأيضا احلمد هلل وبرئت ذمتك ،وهذا
منك فاحلمد هلل ،وإن أديت الذي عليك ومل يستجب منك ً
أفضل اجلهاد.
فاملقصود أنه ينبغي ألهل السنة أن يعتنوا هبذا األصل ،فإن كثريين غافلون عن هذا األصل،
ويعدون من الشجاعة القدح يف احلاكم وراءه ،وهذا نفس خارجي وهو خالف معتقد أهل السنة.
املسألة اخلامسة :قوله ...« :وأئمة املسلمني» الذي قرره املتقدمون كاملروزي يف كتاب (تعظيم قدر
الصالة) أن املراد بأئمة املسلمني احلكام ال العلامء ،فقد ذكر اخلطايب وابن حجر أنه شامل للعلامء،
أما كالم األولني فظاهره أنه خاص باحلكام ،وهذا الظاهر -واهلل أعلم.-
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املسألة السادسة :قوله ...« :وعامتهم» فالنصح لعامتهم هو اإلخالص هلم بالفرح بام ُيفرحهم،
ُّ
والتأمل ملا يرضهم ،وبتعليمهم دين اهلل ،ومناصحتهم فيام أخطأوا ،ونرش العلم ،وأمثال هذه املعاين.
املسألة السابعة :النصح -وهو اإلخالص ملن تقدم ذكرهم -من حيث اجلملة قسامن :واجب
ومستحب ،فمن األمور املستحبة مع اهلل سبحانه أن يتعبده العبد بفعل املستحبات ،ومن األمور
املستحبة مع النبي ﷺ أن يتعبد اهلل بمتابعته يف املستحبات ،وهكذا.
املسألة الثامنة :أن هناك فر ًقا بني النصيحة والغيبة ،وكثري من الناس ال يفرق بينهام ،ويظن أن
وفرق بينهام ابن القيم -رمحه اهلل تعاىل -يف أواخر كتابه (الروح) وقال :الكالم يف
النصيحة غيبةَّ ،
اآلخرين ملصلحة دينية أو دنيوية نصيحة ،أما الكالم يف اآلخرين لغري مصلحة دينية وال دنيوية
نحوا من ذلك ابن عبد الرب يف كتابه (التمهيد)
فهي غيبة وهي كبرية من كبائر الذنوب ،وقد ذكر ً
وابن رجب يف ُشحه عىل األربعني ،ويف رسالته( :الفرق بني النصيحة والتعيري) وذكره شيخ
اإلسالم ابن تيمية كام يف (جمموع الفتاوى) ،ومما يدل عىل ذلك ما ثبت يف صحيح مسلم من
حديث فاطمة بنت قيس -ريض اهلل عنها -فقد تقدم هلا أبو جهم ،ومعاوية ،وأسامة ،فسألت
النبي ﷺ فقال« :إن أبا جهم ال يضع العىص عن عاتقه» أي كثري األسفار كام ب َّينته الرواية األخرى
يف صحيح مسلم ،قال« :أما معاوية فرجل صعلوك ال مال له» أي فقري ،قال« :أنكحي أسامة».
قال العلامء كابن عبد الرب وغريه :إذا جاز الكالم يف اآلخرين ملصلحة شخصية فجوازه ملصلحة
دينية عامة من باب أوىل ،وكثري من العامة ال يفقه هذا ،وإذا رأى الرجل يتكلم يف داعية أخطأ
خطأ دين ًيا عالنية ،قالوا :هذه غيبة ،وهذا غلط ،بل هذه نصيحة ،فإن القاعدة الرشعية التي قررها
فريد عليه
شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل تعاىل -وشيخنا ابن باز يف فتاواه أن من أخطأ عالنية ُ
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عالنية ،ومصلحة حفظ الدين مقدمة عىل مصلحة الفرد ،وكام يقول اإلمام أمحد :لو سكت أنت
وسكت أنا متى يعرف الناس احلق والباطل؟ وصدق -رمحه اهلل تعاىل.-
• تنبيه :ثبت يف صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك ،أن النبي ﷺ قال« :ورشار أئمتكم
الذين تبغضوهنم ويبغضونكم ،وتلعنوهنم ويلعنونكم» ،وهذا احلديث ال يدل عىل اإلنكار
جائزا ،بل قد
رب ،وال يلزم من ذكر اخلرب أن يكون حممو ًدا أو ً
عىل السلطان وراءه ،بل هو خ ٌ
يكون مذمو ًما ،كإخبار النبي ﷺ أنه يف آخر الزمان ِيق ُّل العلم ،ويكثر القتل ،وهكذا ،ال
وأيضا ذكرت كتب العقائد
سيام وقد تقدمت األدلة يف اإلنكار عىل احلاكم أمامه ال وراءهً ،
إمجاع من
جائرا ،وما يذكر يف كتب العقائد فاألصل أنه
ٌ
الدعاء للسلطان وإن كان ظاملًا أو ً
أهل السنة ،وقد ذكر هذا أبو عثامن الصابوين يف «عقيدة السلف أصحاب احلديث» ،وأبو
بكر اإلسامعييل يف كتابه «االعتقاد» ،وأيضا ذكره الطحاوي.
املسألة التاسعة :أن هناك فرقا بني اإلنكار عىل منكَر السلطان واإلنكار عىل السلطانً ،
فمثال لو
ِ
أذن السلطان حلانات ٍ
مخور ،أو لبناء كنائس ،أو للربا ،فإن للخطيب والداعي إىل اهلل أن ينكر هذه
األمور ،ويبني للناس حرمتها ،لكن ال يذكر السلطان إال بخري ،وتكون طريقة إنكاره طريق ًة
حكِيم ًة ال تنفر الناس من السلطان.
والدليل عىل إنكار املنكرات كل ٍ
دليل يف إنكار املنكر ،وليس هناك دليل يمنع إنكار املنكر الذي
نص أمحد عىل إنكار املنكرات التي جاء هبا السلطان،
أتى به السلطان بدون ذكر السلطان ،وقد َّ
ذكر هذا اخلالل عن اإلمام أمحد ،وابن رجب يف «جامع العلوم واحلكم» ،وذكره شيخنا ابن باز،
وشيخنا ابن عثيمني.
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احلديث الثامن
عن ابن عمر ريض اهلل تعاىل عنهام أن رسول اهلل صىل اهلل تعاىل عليه وعىل آله وسلم قال« :أمرت
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل ،ويقيموا الصالة ،ويؤتوا
الزكاة :فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهلم إال بحق اإلسالم وحساهبم عىل اهلل تعاىل».
رواه البخاري ومسلم.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
أن الناس ُيعاملون بالظاهر ،لذلك قال« :إال بحق اإلسالم ،وحساهبم عىل اهلل عز وجل» أي أن
الناس ُيعاملون بظواهرهم ،وليس لنا إال الظاهر من الناس.
مسائل تتعلق باحلديث:
املسألة األوىل :قولهُ « :أمرت أن أقاتل الناس» اآلمر هو اهلل سبحانه ،فال آمر لرسول اهلل ﷺ إال
اهلل ،وقد ُحذف ذكر اهلل إما ألنه معلوم ،أو من باب التعظيم ،فإن كال هذين األمرين يصحان لغ ًة.
املسألة الثانية :قوله« :أمرت أن أقاتل الناس» املراد بالناس املرشكون ال أهل الكتاب ،ألن أهل
الكتاب ال ُيقاتلون ابتداء بل يدفعون اجلزية ،أما املرشكون فإنه كام ذهب مجاهري أهل العلم ال
تُؤخذ منهم اجلزية.
املسألة الثالثة :فيه أن القتال ُُشع إلعالء كلمة اهلل ،ألنه قال« :حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل» ومل
ُيرشع لسفك الدماء فإذن القتال مرشوع يف الرشيعة من باب الوسائل ال من باب الغايات ،وقد
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ذكر هذا ابن دقيق العيد يف كتابه (إحكام األحكام) ،ونقله ابن حجر يف ُشحه عىل البخاري،
ويدل عىل هذا كالم ابن تيمية يف كتابه (االقتضاء) وابن القيم يف كتابه (اهلدي) وقال تعاىل:
ُون فِ ْتنَ ٌة َو َيك َ
وه ْم َحتَّى ال َتك َ
ُون الدن ي ُن ُك ُّل ُه هللَِّ﴾ [األنفال ،]39 :وأخرج البخاري من
﴿ َو َقاتِ ُل ُ
حديث أيب موسى قال :قال ﷺ« :من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا».
فإذن القتال ُُشع إلعالء كلمة اهلل ال ألجل سفك الدماء ،ويؤكد ذلك أنه لو كان ُُشع ألجل
سفك الدماء ملا قبلت الرشيعة اجلزية ،وقبول اجلزية دليل عىل أهنا ُُشعت إلعالء كلمة اهلل،
وأيضا لو كان كذلك ملا قبلت إسالم الرجل بعد قتاله ،فدل عىل أن املراد إعالء كلمة اهلل.
ً
فرق
تبني أن اجلهاد ُُشع إلعالء كلمة اهلل فهو إذن من باب الوسائل ،فإذن ُي َّ
املسألة الرابعة :إذا َّ
وُشع
فيه بني حال القوة والضعف ،فإنه يف مكة مل ُيرشع اجلهاد ألن املسلمني كانوا يف ضعفُ ،
بعد ذلك يف املدينة ملا تقوى املسلمون ،لذا قال ابن جرير يف تفسريه ،ثم ابن تيمية وابن القيم:
وآيات السيف يف حال القوة ،وآيات الصرب يف حال الضعف ،وأكثر رايات اجلهاد اليوم ويف هذه
العقود نادى هبا ذووا محاسة ،فرضوا أكثر مما نفعوا ،مل ينظروا إىل ضعف املسلمني ،أما يف عهد
رسول اهلل ﷺ فلم ُيرشع اجلهاد يف مكة لضعف املسلمني ،بخالف بعد ذلك ملا قوي املسلمون يف
املدينة.
فإن قيل :ما الضابط؟ ومتى يكون املسلمون أقوياء؟ فإنه ال ُيعرف يف تاريخ اإلسالم أن املسلمني
أكثر عد ًدا من الكفار يف القتال ؟
ُيقال :إذا غلب عىل ظن أهل اخلربة من املسلمني أن حيصل هلم الظفر فإنه ُيرشع هلم القتال ،أما إذا
رضرا أكثر من نفعه.
مل يكن كذلك فال ُيرشع القتال ،ألن فيه
ً
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املسألة اخلامسة :اجلهاد نوعان :جهاد ٍ
طلب ،وجهاد د ْفعٍ ،وقد جاء عن النبي ﷺ اجلهادين ،والبن
القيم كال ٌم مفيدٌ يف هذا ،ذكره يف كتابه «الفروسية» ،فقد أمجع العلامء عىل جهاد الطلب ،حكى
اإلمجاع ابن قدامة ،وابن القطان الفايس ،ومجاع ٌة ،وكذلك أمجع العلامء عىل جهاد الدفع ،حكاه
ابن حز ٍم ،وابن تيمية ،والقرطبي ،ومجاعة من أهل العلم؛ فكال اجلهادين مطلوبان ُش ًعا.
فإن قيل :إن ابن تيمية يقول :إن اجلهاد رضورةٌ ،فهل معنى هذا أنه ينكر جهاد الطلب؟
كثريا يف إثبات جهاد الطلب ،ومعنى أن اجلهاد رضور ٌة :أي أنه ال
فيقال :إن البن تيمية كال ًما ً
يصار إليه إال إذا مل يبق إال هو ،فأوال يدعى الكفار لإلسالم قبل أن يقاتَلوا ،فإن استجابوا مل
يقاتَلوا ،وإن مل يستجيبوا ،إن كانوا من أهل الكتاب طلِبت منهم اجلزية ،فإن دفعوها قبِلت ومل
يقاتَلوا ،فإن مل يدفعوها قوتلوا ،هذا معنى أنه رضورة :أي هو آخر ما يصار إليه ،وهذا مثل قول
الشافعي يف القياس :إنه كامليتة ،ال يصار إليه إال عند الرضورة ،ذكره يف كتابه «الرسالة» ،واملراد
يعمل بدليل القياس إال إذا مل يوجد غريه من األدلة ،كالكتاب ،والسنة ،واإلمجاع  ...إلخ،
أنه ال َ
قاله بمعناه الزركيش يف كتابه «البحر املحيط».
املسألة السابعة :هذا احلديث يدل عىل قتال من ترك شعرية ظاهرة ،فكل من ترك شعرية ظاهرة
كالصالة أو الزكاة أو حتى األذان ،فإنه ُيقاتل عىل ترك هذه الشعرية ،وقد حكى اإلمجاع عىل ذلك
ابن تيمية -رمحه اهلل تعاىل -كام يف (جمموع الفتاوى) وابن رجب يف ُشحه عىل األربعني ،لكن
يعرف بالنظر يف كالم
الذي ُيقاتل عىل ترك الشعائر الظاهرة الوالة واحلكام ال أفراد الناس وهذا َ
بحث قتال البغاة ،وقد ذكر هذا التنبيه املهم شيخنا ابن باز  -رمحه اهلل  ،-يف
أهل العلم عند ْ
«الدَ ْم َعة البازية».
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كفارا مرتدين بإمجاع
املسألة الثامنة :كل من ترك شعرية ظاهرة وقاتلوا عىل تركها فإهنم يموتون ً
الصحابة ،حكى اإلمجاع ابن تيمية -رمحه اهلل تعاىل -كام يف (جمموع الفتاوى) ،فإن الذين منعوا
الزكاة يف عهد أيب بكر الصديق وقاتلوا عىل ذلك خمتلفون ،فمنهم من تركها ً
بخال ،ومنهم من
تركها اعتقا ًدا وهكذا ...كام ب َّينه ابن تيمية كام يف (جمموع الفتاوى) ومع ذلك ُقوتلوا مجي ًعا عىل
أهنم كفار ومرتدون ،ألهنم قاتلوا عىل ترك شعرية ظاهرة ،فال ُيقاتل أحد عىل ترك شعرية ظاهرة
إال ويكفر ،فإن ترك شعرية ظاهرة والقتال عليها كفر -والعياذ باهلل.-
ثم ذكر ابن تيمية أن بعض الفقهاء املتأخرين مل ُيكفر بذلك ،ثم قال :ومن مل ُيكفر بذلك فقد
دخلت عليه شبهة اإلرجاء .ألن مقتىض التالزم بني الظاهر والباطن الذي تقدم ذكره أن من قاتل
عىل ترك شعرية فإنه كافر.
املسألة التاسعة :قال« :فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهلم» قد حصل بني أيب بكر
وعمر خالف كام يف صحيح البخاري يف قتال املرتدين ،فخالف عمر واحتج أبو بكر هبذا
احلديث ،قال ابن رجب :والظاهر أنه مل يبلغ أبا بكر وعمر احلديث بزيادة« :ويقيموا الصالة
ويؤتوا الزكاة» وإنام استنبطها أبو بكر استنبا ًطا ،لذا أورد احلديث أبو بكر بدون زيادة« :ويقيموا
الصالة ويؤتوا الزكاة» فإن هذه الزيادة لو كانت عنده لذكرها أبو بكر وملا احتاج إىل االستنباط.
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احلديث التاسع
عن أيب هريرة عبد الرمحن بن صخر ريض اهلل تعاىل عنه قال :سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله
وسلم يقول« :ماهنيتكم عنه فاجتنبوه ،وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ،فإنام أهلك الذين من
قبلكم كثرة مسائلهم واختالفهم عىل أنبيائهم» .رواه البخاري ومسلم.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
أنه يدخل فيه ما ال حيىص من قواعد اإلسالم وذلك أن املنهي عنه يرتك واملأمور يؤتى منه بام
يستطاع ،ذكر هذا ابن امللقن.
مسائل تتعلق باحلديث:
املسألة األوىل :أن ما أمرت به الرشيعة فهو يقتيض الوجوب بإمجاع الصحابة ،حكى اإلمجاع
العالئي ،وابن قدامة يف كتابه (روضة الناظر) وأبو يعىل يف كتابه (العدة) ،فإذن كل أمر يقتيض
الوجوب ،وهذا من حيث األصل ما مل يرصفه صارف.
املسألة الثانية :كل هني يقتيض التحريم ،وهذا بإمجاع الصحابة كام حكى اإلمجاع أبو يعىل يف كتابه
حتقيق املراد ،فاألصل يف النهي أنه يقتيض التحريم ما مل يرصفه صارف.
املسألة الثالثة :األمر يقتيض الفورية ،وقد ذهب إىل هذا مجاهري أهل العلم ،ويدل عليه دليالن:
الدليل األول :أنه أبرأ للذمة.
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الدليل الثاين :قوله تعاىلَ ﴿ :و َس ِ
ار ُعوا إِ َ ىىل َم ْغ ِف َر ٍة نمن َّر نبك ُْم﴾ [آل عمران ،]133 :وقولهَ ﴿ :سابِ ُقوا
إِ َ ىىل َم ْغ ِف َر ٍة نمن َّر نبك ُْم﴾ [احلديد.]21 :
املسألة الرابعة :اختلف العلامء هل األمر يقتيض التكرار أم ال ،ومن أسباب اخلالف تصوير معنى
«التكرار» ،فقد تنازعوا يف تصوير معناه عىل قولني:
 القول األول :أن معناه :االستمرار ،وهذا الذي قرره ابن القيم يف كتابه «جالء األفهام»،ونقله الزركيش يف «البحر املحيط» عن بعض األصوليني.
 القول الثاين :أن املراد بالتكرار :إعادة فعل العمل بعد انتهائه ،وهذا هو املشهور يف تصويرهذه املسألة ،وقد ذهب إىل تصويرها هبذا شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف «جمموع الفتاوى».
تبني هذا ،فإنه إذا أريد بالتكرار :االستمرار ،فإن األمر يقتيض التكرار؛ ألن أكثر أوامر الرشيعة
إذا َّ
كذلك ،قاله ابن القيم يف «جالء األفهام».
وإن أريد بالتكرار :إعادة فعل العمل بعد انقضائه وانتهائه ،فالصواب أنه ال يقتيض التكرار؛ ألنه
حيجوا
ال دليل عىل هذا ،وألن النبي ﷺ كام يف مسلم من حديث أيب هريرة ملا أراد من الصحابة أن ُّ
تكرار أمرهم باحلج فحسب ،فلام ِ
ٍ
سئل :أيف كل عام؟ َّبني أهنا ليست يف كل عا ٍم ،فقال« :لو
بال
متقرر عند رسول اهلل ﷺ أن األمر ليس للتكرار،
لوجبت وملا استطعتم» ،فهذا يدل عىل أنه
قلتها
ْ
ٌ
لذا اكتفى باألمر باحلج ،ولو كان يفيد التكرار الحتاج أن يقولُ :ح ُّجوا مر ًة واحدةً ،هذا اختيار
شيخ اإلسالم ابن تيمية ،واجلمهور.
املسألة اخلامسة :النهي يقتيض الفورية والتكرار  -بمعنى االستمرار  -بإمجاع أهل العلم ،حكى
اإلمجاع ابن َبرهان ،وأبو حامد اإلسفراييني.
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املسألة السادسة :النهي يقتيض الفساد بإمجاع الصحابة والتابعني ،كام عزاه هلم شيخ اإلسالم ابن
تيمية كام يف «جمموع الفتاوى» ،لكن َّبني شيخ اإلسالم أنه يقتيض الفساد مع التنبه إىل أمرين:
ٍ
منصوصا يف ٍ
واحد ،ال أن يكون مستنب ًطا ومر َّك ًبا من أكثر من
دليل
النهي
ً
األمر األول :أن يكون ْ
اس َع ْوا إِ َىل ِذك ِْر اهللَِّ َو َذ ُروا ا ْل َب ْي َع﴾ [اجلمعة ]9 :يقتيض الفساد ،بخالف النهي
دليل ،فقوله تعاىلَ ﴿ :ف ْ
ٍ
األرض املغصوبة فال يقتيض الفساد؛ ألنه مل يأت يف ذلك دليل منصوص ،وإنام
عن الصالة يف
ٌ
ومركب من أكثر من دليل.
مستنبط
ٌ
األمر الثاين :أال يكون مما أرجعتْه الرشيعة إىل العباد ،كمثل تلقي الركبان؛ فإن الرشيعة أرجعت
األمر فيه إىل البائع ،أخرج مسلم من حديث أيب هريرة ،قال ﷺ« :ال تلقوا اجل َلب ،فمن تل نقي
فاشرتي منه ،فأتى سيده السوق فهو باخليار» ،ثم أفاد شيخ اإلسالم أن تقسيم النهي إىل ما يعود
لذات العبادة ،أو إىل ُشطها ،أو إىل وصفها ،أنه يقتيض الفساد ،وما ليس كذلك فال يقتيض
الفساد ،فقد ذكر أن هذا قول املتكلمني.
املسألة السابعة :تنازع العلامء أهيام أعظم ،ترك املأمور أو فعل املحظور؟ وأصح القولني وهي رواية
أوجها عىل صحة ذلك وألف فيه
عن اإلمام أمحد واختاره ابن تيمية وابن القيم ،وذكر ابن تيمية
ً
رسالة :أن ترك املأمور أعظم من فعل املحظور ،ومن أدلة ابن تيمية أن اهلل علق حمبته عىل فعل
ِ
ِ
ني﴾ [البقرة ]195 :إىل غري ذلك من
ب املُْ ْح ِسنِ َ
املأمورات ،قال سبحانهَ ﴿ :و َأ ْحسنُوا إِ َّن اهللََّ ُحي ُّ
أوجها كثرية -رمحه
اآليات ،ومن أدلته :أن اإليامن من حيث األصل فعل مأمور ،وذكر عىل هذا
ً
نحوا من ذلك ابن القيم يف كتابه (عدة الصابرين).
اهلل تعاىل -وذكر ً
فإن قيل :قد قال يف فعل املأمور« :فأتوا منه ما استطعتم» فعلقه عىل االستطاعة بخالف ترك
املحظور ،فهذا يدل عىل أن ترك املحظور أوىل من فعل املأمور ألنه مل ُيعلق عىل االستطاعة؟
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ف ُيقالُ :علق فعل املأمور عىل االستطاعة ملعناه وهو أنه إُياد ،واإلُياد حيتاج إىل استطاعة ،بخالف
فعل املحظور فإنه ليس فيه إُياد ،فال ُيعلق عىل االستطاعة ،فإن الفعل حيتاج إىل جهد ،وإُياد
يشء ،ف ُيعلق عىل االستطاعة ،أما الرتك فليس كذلك ،فليس إذن ذكر االستطاعة يف فعل املأمور
ألنه أقل أمهية من ترك املحظور ،وإنام لصفة فعل املأمور أنه إُياد ،وصفة ترك املحظور أنه جمرد
ترك ،فال يرجع إىل االستطاعة.
املسألة الثامنة :قال« :فإنام أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم» ينبغي أن ُيعلم أن السؤال يف
مكروها وال مذمو ًما بل هو حممود ،وقد أثنت عائشة عىل نساء األنصار أنه ما
نفسه وذاته ليس
ً
كان يمنعهن احلياء من أن يسألن ،فالسؤال يف نفسه وذاته ليس مذمو ًما ،وإنام املذموم ما يتعلق به
من تعنت وتكذيب ،إىل غري ذلك من املعاين ،كام َّبني هذا ابن عالن يف ُشحه عىل (رياض
الصاحلني).
املسألة التاسعة :اختالفهم عىل أنبيائهم يرجع يف اجلملة إىل أحد أمرين :إما املخالفة يف اللفظ نفسه
بأن ُيغريوه وحيرفوه ،أو املخالفة يف املعنى ،وقد ذكر هذا ابن عالن يف ُشحه عىل (رياض
الصاحلني).
املسألة العارشة :السؤال له أحوال:
 احلال األوىل :السؤال للتفقه ،وملعرفة ما يريده اهلل ورسوله ،فهذا حممو ٌد ،ويدل عليه ماثبت يف مسلم عن عائشة ،أهنا قالت :رحم اهلل نساء األنصار ،مل يمنعهن احلياء أن يسألن
عن أمر دينهن ،وثبت عند ابن عبد الرب يف «جامع بيان العلم وفضله» عن الزهري ،أنه
قال :العلم خزائن ،ومفاتيحها السؤال.
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حيرم يف زمن النبي ﷺ ،أخرج الشيخان عن س ْعد بن أيب وقاص
 احلال الثانية :السؤال عام مل َّ ريض اهلل عنه  ،-أن النبي ﷺ قال« :إن أعظم املسلمني يف املسلمني ُج ْر ًما من سأل عنٍ
فحرمت ألجل مسألته».
مسألة ،ن
 احلال الثالثة :السؤال عىل وجه التعنُّت ،كام هو حال بني إرسائيل ملا سألوا عن لون البقرة ...إلخ.
 احلال الرابعة :السؤال عام ال ينفع ،كالسؤال عن الروح؛ فإن اهلل مل ُيب عىل السؤال.كنهي النبي ﷺ أن يسأل السائلَ :م ْن خ َلق اهلل؟ ،كام
 احلال اخلامسة :السؤال عام يرضْ ،أخرجه الشيخان عن أنس ،وعن غريه.
يقع ،فقد كان السلف يكرهون السؤال عن مثل ذلك ،كام
 احلال السادسة :السؤال عام مل ْثبت عند عبد الرب يف «جامع بيان العلم وفضله» عن أيب بن ك ْع ٍ
ب ،وعن زيد بن ثابت،
وذكر ابن حجر من أسباب ذلك أن هذا قد يوقعهم يف القول عىل اهلل بغري علم ،وهم ليسوا
مضطرين إىل ذلك.
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احلديث العاُش
عن أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم« :إن اهلل تعاىل طيب
ال يقبل إال طيب ًا ،وإن اهلل أمر املؤمنني بام أمر به املرسلني فقال تعاىل {يا أهيا الرسل كلوا من الطيبات
واعملوا صاحلا} وقال تعاىل {يا أهيا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم} ثم ذكر الرجل يطيل
السفر أشعث أغرب يمد يديه إىل السامء :يا رب يا رب ،ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي باحلرام
فأنى يستجاب له» .رواه مسلم.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
طاهرا،
أن اهلل ال يقبل من االعتقادات ،والعبادات ،والصدقات ،واألدعية ،إال ما كان ط ني ًبا :أي
ً
بأن تكون العبادات طاهر ًة من الرشك ،ومن الرياء ،والعجب ،وأن تكون االعتقادات طاهر ًة مما
خمالف ملعتقد أهل السنة ،وأن تكون الصدقات طاهر ًة من املال احلرام ،وأن
ال يليق باهلل ،ومما هو
ٌ
تكون األدعية طاهر ًة مما يمنع إجابتها.
مسائل تتعلق باحلديث:
املسألة األوىل :من مفردات هذا احلديث« :الطيب» أي :الطاهر ،فاهلل سبحانه طيب قد ن نُزه من كل
نقص سبحانه وتعاىل ،فال يقبل إال طي ًبا ،فعليه ال يقبل االعتقادات البدعية وال الصدقات
املحرمة ،وال العبادات البدعية ،ألنه سبحانه طيب ال يقبل إال طي ًبا.
ومنه قوله« :يطيل السفر» املراد :سفر الطاعة ،فإنه أرجى الستجابة الدعوة كام ذكره القرطبي
والنووي يف ُشحهام عىل مسلم ،ومنه قوله« :أشعث أغرب» أي :أشعث يف الرأس وأغرب يف البدن،
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وقد قيل إهنام سواء ،ومن قولهُ « :غذي باحلرام» أيُ :ريب باحلرام ،فهو أشمل من اإلطعام ،وقوله:
«فأنى ُيستجاب لذلك» اهلمزة لالستبعاد وللتعجب ،أي مثل هذا ال ُيستجاب له ،لكن هذا من
ً
فضال عن املسلم الذي قد خالف فيام يستدعي إجابة
باب الغالب ،فإنه قد ُيستجاب للكافر
الدعاء.
خاصا هلم بدليل كام قال تعاىل:
املسألة الثانية :أن اهلل أمر املرسلني بام أمر به املؤمنني ،إال ما كان ً
﴿ َخالِص ًة َل َك ِمن د ِ
ني﴾ [األحزاب ]50 :إذن األصل عدم اخلصوصية.
ون املُْ ْؤ ِمنِ َ
ْ ُ
َ
املسألة الثالثة :ذكر أسباب إجابة الدعاء:
 األمر األول :طول سفر الطاعة. األمر الثاين :تعِّس احلال يف الظاهر ،قال« :أشعث أغرب» فمثله يكون يف حاجة ويف تعب. األمر الثالث :يمد يديه إىل السامء. األمر الرابع :تكرار الدعاء ،يا رب ،يا رب.ً
حالال.
 األمر اخلامس :أن يكون لباسه ومطعمهفإذا اجتمعت هذه األمور اخلمسة كانت أدعى إلجابة الدعوة.
املسألة الرابعة :ن ْفي القبول وإثباته يرجع إىل أحد املعاين الثالثة:
املعنى األول :نفي الصحة واإلجزاء ،أخرج الشيخان عن أيب هريرة ،أن النبي ﷺ قال« :ال يقبل
اهلل صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ».
األجر والثواب :ومن ذلك ما أخرج مسلم عن بعض أزواج النبي ﷺ ،أنه قال:
املعنى الثاين :نفي ْ
يوما».
عرافا فصدر قه بام يقول ،مل تقبل له صالة أربعني ً
«من أتى كاهنا أو ر
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املعنى الثالث :نفي القبول بمعنى نفي ِر ََض اهلل عن العمل ،واملباهاة به عند املالئكة ،ومن ذلك
ما أخرج ابن عساكر يف «تاريخ دمشق» ،أن ابن عمر تصدَّ ق بدرهم أو دينار ،فقال له ابنه :تق َّبل
اهلل منك يا أيب ،قال :يا بني ،لو تقبل اهلل مني سجد ًة أو صدقة درهم مل يكن غائب أحب إيل من
املوت ،ذكر هذا ابن القيم يف كتابه «املنار املنيف» ،وابن رجب يف «جامع العلوم واحلكم».
يعرف بالقرينة أنه يراد به نفي الثواب أو الرَض.
واألصل يف نفي القبول أنه ن ْف ٌي لإلجزاء ،وقد َ
املسألة اخلامسة :من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين ،قال ابن حجر :وقد ُروي يف رفع اليدين
قدر ثالثني حدي ًثا عن رسول اهلل ﷺ فرفع اليدين مستحب يف الدعاء كام ذهب إىل هذا أبو حنيفة
والشافعي وأمحد ومالك يف أحد قوليه.
إال أن رفع اليدين له أحوال ثالثة:
 احلال األوىل :ما جاءت السنة برفع اليدين فيه ،فمثله ُيتقصد رفع اليدين ،كعىل الصفاواملروة ،فقد أمجع العلامء عىل رفع اليدين فيهام ،حكاه الطحاوي يف (ُشح معاين اآلثار)،
وكيوم عرفة ،وكعند رمي اجلمرة األوىل والثانية ،وكاالستسقاء ،وغري ذلك.
 احلال الثانية :ما جاءت السنة بعدم رفع اليدين فيه ،كاخلطيب إذا خطب اجلمعة ،فإنه الُيستحب له رفع اليدين ،كام يف صحيح مسلم من حديث عامرة بن رويبة أنه ملا رأى برش
بن مروان وكان خيطب يرفع يديه عند الدعاء ،قال :قبح اهلل هاتني اليدين ،فام رأيت النبي
ﷺ إذا أراد أن يدعو عىل املنرب يزيد عىل أن يشري بأصبعه السبابة.
 احلال الثالثة :ما مل تدل األدلة عىل استحباب رفع اليدين وال عىل عدم استحباب رفعاليدين ،ففي مثله إن كان يف حال ترضع فريفع يديه ،لكن ال يستمر عىل ذلك.
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احلديث احلادي عرش
عن أيب حممد احلسن بن عيل بن أيب طالب سبط رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ورحيانته ريض
اهلل عنهام قال :حفظت من رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم« :دع ما يريبك إىل ما ال يريبك».
رواه الرتمذي والنسائي ،وقال الرتمذي :حديث حسن صحيح.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
أن فيه ح ًثا عىل الورع ،ويدل لذلك ما علق البخاري -رمحه اهلل تعاىل -يف صحيحه عن حسان بن
أيب سنان أنه قال :ما رأيت شي ًئا أهون من الورع ،وهو ترك ما يريبك إىل ما ال يريبك.
مسائل تتعلق باحلديث:
املسألة األوىل :يف هذا احلديث ألفاظ منها قوله" :سبط رسول اهلل ﷺ" أي :ابن بنته ،ومنه قوله:
رت َّو ُح ،فإن النبي ﷺ كان حيبهام ُ
وشبه هذا بالرحيان ،ومنه قوله« :دع ما
ِّس هبام و َي َ َ
"رحيانته" أيُ :ي َ ُّ
يريبك» يصح بفتح الياء وضمها ،واملراد :دع ما تشك فيه.
املسألة الثانية :فرق بني الورع والزهد ،وقد َّبني الفرق بينهام ابن تيمية -رمحه اهلل تعاىل -يف كتابه
(التحفة العراقية) وهو موجود كام يف (جمموع الفتاوى) ،ونقله ابن القيم عن شيخه ابن تيمية يف
كتابه (مدارج السالكني) وغريه ،وقد قال فيه :وهو أحسن تفريق أو تعريف أو بيان للورع
والزهد ،قال ابن تيمية :والورع ترك ما ُخيشى رضره يف اآلخرة ،أما الزهد :ترك ما ال ينفع يف
اآلخرة ،فعىل هذا صار الزهد أرفع من الورع ،وسيأيت -إن شاء اهلل تعاىل -الكالم أكثر عن الزهد،
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فلو وجدت ً
أمورا ال ترض
ماال
ً
مشتبها فرتكته يسمى ور ًعا ،وأرفع من هذا الزهد ،فلو أن هناك ً
لكن ال تنفعك يف اآلخرة ،فرتكتها فإنه ال يسمى ور ًعا وإنام يسمى زهدً ا ،فعىل هذا يكون الزهد
أرفع من الورع.
املسألة الثالثة :اخلروج من اخلالف ،إذا تنازع العلامء يف مسألة عىل قولني فاخلروج من اخلالف
مستحب إمجا ًعا ،حكى اإلمجاع النووي يف ُشحه عىل مسلم ،لكن هذا مقيد بام ذكره النووي
ظاهرا ،فقد يتنازع العلامء يف مسألة عىل سبعة أقوال ،فيظهر الدليل فيها
وغريه :أال يكون الدليل
ً
التورع واخلروج من اخلالف بأن
فمثلها ُيب العمل بالدليل ،لكن إذا مل يظهر الدليل ف ُيستحب ُّ
ُيفعل فعل ال ُيوقع يف اخلالف ،وقيده النووي وغريه بأال ُيوقع يف خالف آخر ،فإن من املسائل ما
ال يمكن اخلروج من اخلالف فيها ،وم َّثل عىل هذا ابن تيمية بقراءة املأموم للفاحتة يف الصالة
اجلهرية ،فمنهم من قال إن قراءهتا مستحبة ،ومنهم من قال إن قراءهتا واجبة تبطل الصالة إذا
تركها ،ومنهم من قال إن قراءهتا مكروهة ،فقال ابن تيمية :هذه املسألة ال ُيتصور فيها اخلروج من
اخلالف ألنه عند القراءة ختالف أدلة االستامع وعند السكون وعدم القراءة ختالف أدلة قراءة
الفاحتة.
املسألة الرابعة :الورع -الذي هو ترك املشتبهات -مطلوب ُش ًعا ،إال ملن كان مصا ًبا بالوسوسة،
كام نبني هذا ابن امللقن وغريه ،فمثل هذا مريض ،فلسوء حاله ال ُيؤمر بالورع ألنه ألجل الوسوسة
ال ُيميز ما يصح الورع فيه وما ال يصح.
املسألة اخلامسة :من اشتهر منه الفسق واملعايص فال ُيدعى إىل الورع ،فإن ابن عمر ملا سأله أهل
العراق عن دم قتل البعوض يف احلرم ،استنكر ذلك عليهم وقال :تقتلون احلسني وتسألون عن
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دم البعوض؟ قال ابن رجب :فدل هذا عىل أن من كثرت منه املعايص والفسق ال ُيدعى للورع،
ألن الورع منزلة عالية ،وهو قد وقع يف الفسق واشتهر بذلك.
املسألة السادسة :إن هذا احلديث حديث صحيح عن رسول اهلل ﷺ وقد صححه اإلمام الرتمذي،
والعالمة األلباين ،وظاهر إسناده الصحة.
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احلديث الثاين عرش
عن أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم« :من حسن إسالم
املرء تركه ما ال يعنيه» .حديث حسن ،رواه الرتمذي وغريه.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
أن ترك املسلم ما ال يعنيه مطلوب ُش ًعا.
مسائل تتعلق باحلديث:
رجحه ابن
املسألة األوىل :من املفردات يف هذا احلديث قوله« :من  »...من هنا للتبعيض ،كام َّ
امللقن ،وقيل لالبتداء ،ومنه قوله« :من حسن إسالم املرء» أي كامل إسالمه ،ذكره ابن رجب،
ومنه قوله« :ما ال يعنيه» أي ما ال هيمه وال ُحيتاج إليه ،ذكره ابن رجب.
املسألة الثانية :أن اإلسالم يتفاضل كام أن اإليامن يتفاضل ،لذلك يصح االستثناء فيه فتقول :أنا
مسلم إن شاء اهلل ،وقد ذكر هذا اإلمام أمحد -رمحه اهلل تعاىل -يف رواية ،وهو الذي رجحه ابن
تيمية كام يف املجلد السابع من (جمموع الفتاوى).
املسألة الثالثة :ضابط ما ال يعني املسلم هو الرشع ال اهلوى وما هتواه النفس ،فبعض الناس متيل
نفسه إىل الليونة والتساهل ،فيرتك أشياء كثرية ،وقد َّبني هذا ابن رجب -رمحه اهلل تعاىل.-
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املسألة الرابعة :قوله« :تركه ما ال يعنيه» شامل للمحرمات ،فإن املحرمات ال تعنيه ،وشامل
للمكروهات وللمباحات التي ال حيتاج إليها ،وإن كان أكثر ما ُيستعمل يف ترك فضول الكالم إال
أن احلديث شامل ،وقد َّبني هذا ابن رجب -رمحه اهلل تعاىل.-
املسألة اخلامسة :هذا احلديث قد ضعفه أئمة احلديث وفرسانه ،كاإلمام أمحد ،وابن معني،
صحيحا كام
والبخاري ،والرتمذي ،والدارقطني ،فهو ال يصح عن رسول اهلل ﷺ وإن كان معناه
ً
دل عليه حديث "املسلم من سلم املسلمون من لسان ويده" وحديث "من كان يؤمن باهلل واليوم
خريا أو ليصمت:
اآلخر فليقل ً
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احلديث الثالث عرش
عن أيب محزة أنس بن مالك ريض اهلل تعاىل عنه خادم رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم عن النبي
صىل اهلل عليه وآله وسلم قال« :ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه».
رواه البخاري ومسلم.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
أن املؤمن للمؤمن كالنفس الواحدة يف حمبة اخلري وترك الرش ،وهذه مرتبة عالية من مراتب اإليامن،
أشار هلذا ابن امللقن وابن عالن يف ُشح رياض الصاحلني.
مسائل تتعلق باحلديث:
املسألة األوىل :اإليامن لغة :التصديق .وقد ذكر هذا اآلجري يف كتابه (الرشيعة) وابن بطة يف
(اإلبانة الكربى) وحكى اإلمجاع عليه األزهري يف (هتذيب أهل اللغة) ،واملبحث لغوي وإمجاع
أهل اللغة حجة ،وقد ذهب بعض العلامء املتأخرين إىل أن اإليامن ليس بمعنى التصديق وإنام
بمعنى اإلقرار وما ُيقارب هذا املعنى ،لكن يف قوهلم نظر ،وإمجاع أهل اللغة عىل خالف ذلك كام
تقدم بيانه ،وقد أفاد ابن تيمية كام يف (جمموع الفتاوى) وابن القيم كام يف (خمترص الصواعق) أن
إمجاع أهل كل فن حجة.
أما اإليامن ُش ًعا :فهو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص باملعصية.
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املسألة الثانية :أن النفي يف قوله« :ال يؤمن أحدكم» ال يكون إال لرتك واجب أو فعل حمرم ،وال
يكون لرتك مستحب ،أفاد هذا ابن تيمية كام يف مواضع من (جمموع الفتاوى) وابن القيم يف (أعالم
املوقعني) وابن رجب يف (جامع العلوم واحلكم) ،بل قال ابن تيمية كام يف (الفتاوى الكربى) وكام
يف (جمموع الفتاوى) أن كل ما قال فيه ﷺ« :ال يؤمن أحدكم» فهو كبرية من كبائر الذنوب.
املسألة الثالثة :املراد يف قوله« :حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه» :أي من اخلري؛ لدليلني:
 الدليل األول :أن احلديث يف سياق املدح ،فال يصح محله عىل حمبة الرش. الدليل الثاين :أنه ثبت عند أمحد والنسائي من حديث ٍأنس ،أنه قال ﷺ« :ما حيب ألخيه
من اخلري» ،ومفهوم خمالفة احلديث :أنه يكره ألخيه من الرش ما يكرهه لنفسه ،قاله عيل
القاري يف كتابه «مرقاة املفاتيح».
املسألة الرابعة :قوله« :ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه» البد أن ُحيمل عىل ترك
واجب وفعل معصية كبرية ملا تقدم أن نفي اإليامن ال يكون إال عىل فعل كبرية ،وهذا ال يستقيم
يف هذا احلديث إال بأن ُحيمل عىل احلسد ،أي :ال يؤمن أحدكم إذا ما أحب ألخيه اخلري الذي حيبه
لنفسه بدافع احلسد ،فإذن إذا مل يفعل ذلك بدافع احلسد فال ينفى عنه اإليامن بخالف إذا فعله
بدافع احلسد فإن اإليامن ينتفي عنه ،فهذا احلديث من أدلة ذم احلسد ،ويدل عىل هذا كالم ابن
رجب -رمحه اهلل تعاىل.-
املسألة اخلامسة :قال أبو العباس القرطبي يف كتابه «املفهم» :وهذا احلديث عا ٌّم ،ويدخل فيه األئمة
واألمراء ،فإنه كام حيب املسلم أن يسمع ويطاع له إذا كان أم ًريا ،فكذلك ينبغي أن حيب أن يسمع
ويطاع لألمراء.
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احلديث الرابع عرش
عن ابن مسعود ريض اهلل تعاىل عنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم« :ال حيل دم امرئ
مسلم إال بإحدى ثالث :الثيب الزاين ،والنفس بالنفس ،والتارك لدينه املفارق للجامعة» .رواه
البخاري ومسلم.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
أن فيه بيان ما حيل وحيرم من دم املسلم ،مع أن األصل يف دماء املسلمني احلرمة ،قاله ابن امللقن.
مسائل تتعلق باحلديث:
املسألة األوىل :من مفردات احلديث:
خصال ،فإن «اخلصال» مجع خص ٍ
ٍ
لة ،فهو مؤن ٌ
َّث،
قوله« :إال بإحدى ثالث» :أي إال بإحدى ثالث
ْ
فلفظ «ثالث» يذكَّر ،قاله بمعناه ابن امللقن ،وابن حجر يف كتابه «فتح الباري».
قوله« :الث نيب» :مأخو ٌذ من لفظ «ثاب  -يثوب» :أي رجع وعاد؛ وذلك أن الث نيب توطأ ،ثم يرجع
إىل وطئها ،وهكذا ،ذكر هذا القايض عياض يف كتابه «مشارق األنوار» ،وابن األثري يف كتابه
«النهاية».
املسألة الثانية :حكى ابن رجب اإلمجاع عىل جواز القتل هبذه الثالث ،وهي الثيب الزاين أي:
املُحصن الذي زنا ،والثاين :النفس بالنفس ،أي :قتل النفس بالنفس ،والثالث :التارك لديه
املفارق للجامعة ،أي :املرتد ،كام سيأيت بيانه -إن شاء اهلل تعاىل.-
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املسألة الثالثة :املحصن إذا زنا فإنه ُيرجم ملا ثبت يف مسلم من حديث ماعز ،ولإلمجاع الذي حكاه
ابن املنذر ،فإن مثله ُيرجم ملا تقدم ذكره.
املسألة الرابعة :قوله« :النفس بالنفس» عام ُيراد به اخلصوص ،فال يدخل فيه األب إذا قتل ولده
بإمجاع الصحابة ،وقد جاء فيه حديث لكن ال يصح كام ب َّينه أمحد ،وكذلك ال يدخل فيه املسلم إذا
قتل الكافر ،فإن املسلم ال ُيقتل بالكافر كام هو قول مالك والشافعي وأمحد ،وهذا األصل ما مل ير
اإلمام القتل ملصلحة راجحة.
املسألة اخلامسة :اختلف العلامء يف قوله« :والتارك لدينه املفارق للجامعة» هل هم شيئان أو يشء
واحد؟ وأصح قويل أهل العلم -واهلل أعلم -أهنام يشء واحد ،وذلك أنه لو ُجعل شيئني لصار
رجح هذا ابن رجب
املُوجب للقتل أربع أمور ،وإنام املوجب للقتل يف احلديث ثالثة أمور ،وقد َّ
وابن حجر.
املسألة السادسة :املرتد من الرجال ُيب قتله إمجا ًعا ،حكى اإلمجاع ابن عبد الرب ،وابن قدامة،
وغريهم من أهل العلم ،ويدل عىل ذلك ما أخرج البخاري من حديث ابن عباس« :من بدل دينه
فاقتلوه» ،أما املرتدة من النساء فإهنا تُقتل عند اجلمهور ،عند مالك والشافعي وأمحد خال ًفا أليب
حنيفة ،ومقتىض حديث ابن عباس املتقدم أن املرأة تُقتل ،ألن األصل استواء الرجال والنساء يف
األحكام.
وهذا كله رد عىل دعاة احلرية الذين يرون أن اإلنسان ُحر يعتنق ما يشاء من األديان ،وحاولوا أن
ُيشككوا يف حد الردة ،والواجب قتل من ارتد كام تقدم بيانه.
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املسألة السابعة :القتل يف الرشيعة أعم من التكفري ،قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه
ِ
كافرا.
كافر ،كالث نيب الزاين ،فإنه يقتَل ،وليس ً
«االستقامة» ،فليس كل من قتل فهو ٌ
تزوج
املسألة الثامنة :أخرج النسائي من حديث معاوية بن ُق َّر َة عن أبيه ،عن جدن ه ،يف الرجل الذي َّ
امرأ َة أبيه ،أمر النبي ﷺ بقتله ،وأصفى ماله ،وهو كتخميس املال كام جاء يف رواية أخرى،
وصحح احلديث اإلمام حييى بن املعني ،كام نقله ابن القيم يف «زاد املعاد» ،وصححه اإلمام أمحد،
َّ
كام نقله ابن القيم يف «روضة املحبني» ،وصححه ابن القيم يف كتابه «إعالم املوقعني».
مخس ماله ،وهذا
تزوج امرأة أبيه قتِل كَافِ ًرا؛ ألنه أصفى ،و َّ
وهذا احلديث يدل عىل أن الرجل الذي َّ
ال يكون إال للكافر.
بذن ٍ
فإن قيل :كيف ك نفر َ
ْب ،وهو الزنى؟
َّ
حمر ًما
عقدي؛ وذلك أنه
ذنب
ٌّ
فيقال :إن الذي فعله الرجل ليس ذ ْن ًبا شهوانيا ،بل ٌ
استحل َف ْر ًجا َّ
تزو َج»؛ فإن معنى الزواج استحالل الفرج.
عليه ،فيستفاد حكم االستحالل من قولهَّ « :
ٌ
ٌ
استحالل ،وقد
كفر؛ ألنه
ففرق بني أن يزين بامرأة أبيه ،وبني أن يتزوجها ،فاألول ٌ
ذنب ،والثاين ٌ
ٌ
استحالل اإلمام أمحد يف مسائله ،والطحاوي ،وابن تيمية كام يف «جمموع الفتاوى».
ذكر أنه
املسمى بـ «الزواج املثيل» ،وهو
تنبيه :إذا تب َّني أن زواج من ال حيل ُك ْف ٌر ،فكذلك يقال يف الزواج
َّ
وكفر ،إذا علم املتزوج الزواج املثيل أن مقتىض
زواج الذكر بالذكر ،وهكذا ،فإن هذا الزواج ر َّد ٌة
ٌ
زواجه املثيل اعتقاد استحالل ٍ
حمر ٍم.
فرج َّ
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سمى
املسألة التاسعة :أصبحت «احلرية» يف هذا الزمان طاغوتًاَ ،تر ُّد به أدلة الرشيعة ،وهذا كام َّ
ابن القيم «املجاز» طاغوتًا؛ ألن أدلة الرشيعة ترد به يف كتابه «الصواعق املرسلة».
وينبغي أن يعلم أننا عبيدٌ هلل ،والعبد ال خيرج عام يريد سيده سبحانه ،فليس لنا من احلرية إال ما
أجازته الرشيعة ،فام ليس كذلك ،فال.
* والدعوة للحرية املطلقة ٌ
باطل يف الرشع من أوجه:
الوجه األول :األدلة التي فيها إقامة احلدود ،فإن هذه األدلة ترد احلرية املطلقة ،فلو اتفق ٌ
رجل
وامرأ ٌة عىل الزنى بحجة احلرية ،فإن هذه احلرية مردود ٌة برد الرشيعة هلا ،وإقامة احلد عىل الزنى
ٍ
تراض.
ولو عن
الوجه الثاين :كل ٍ
دليل يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،فهو ٌ
مبطل للحرية املطلقة؛ ألن من
جمو ًزا له ملخالفة
خالف الرشع ُيب اإلنكار عليه ،ملجرد خمالفة الرشع ،ودعواه للحرية ليس ن
الرشع.
الوجه الثالث :األدلة عىل ُشعية اجلهاد ،وأخذ اجلزية ،فإن هذه ختالف احلرية املطلقة ،فلم ترتك
الرشيعة الكافر عىل كفره بحجة احلرية ،بل إما أن ُي ْسلِ َم ،فإن مل ُي ْسلِ ْم دفع اجلزية ،فإن مل يدفعها
اجل ْزي َة َعن ي ٍد و ُهم ص ِ
ِ
ِ
ِ
اغ ُر َ
ون﴾
َ َ ْ َ
َاب َحت ىَّى ُي ْع ُطوا ِْ َ
قوتل ،قال اهلل عز وجل﴿ :م َن ا َّلذي َن ُأوتُوا ا ْلكت َ
[التوبة.]29 :
الوجه الرابع :أدلة العبودية تدل عىل أن العبد مذ َّل ٌل لرشع اهلل ،فليس له أن خيرج عن ذلك بدعوى
احلرية.
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وبعد هذا ،فقد استدل غالة احلرية ممن يريدون أسلمتها بقوله تعاىلَ ﴿ :ال إِك َْرا َه ِيف الدن ِ
ين ۖ َقد
الر ْشدُ ِم َن ا ْل َغ ني﴾ [البقرة ،]256 :وبقولهَ ﴿ :ف َمن َشا َء َف ْل ُي ْؤ ِمن َو َمن َشا َء َف ْل َي ْك ُف ْر ۖ إِنَّا َأ ْعتَدْ نَا
َّت َب َّ َ
ني ُّ
اط ِهبِم رس ِ
اد ُق َها﴾ [الكهف ،]29 :وبقولهَ ﴿ :لك ُْم ِدينُك ُْم َو ِ َيل ِد ِ
ين﴾ [الكافرون:
لِل َّظاملِ َ
ني ن ً
َارا َأ َح َ ْ ُ َ
.]6
واجلواب عىل اآلية األوىل :إما أن يقال :إهنا منسوخ ٌة بآيات اجلهاد ،أو يقال :إهنا يف أهل الكتاب
بأن يدفعوا اجلزية مقابل عدم قتاهلم ،ذكر هذين اجلوابني ابن كثري يف تفسريه ،وعىل كال اجلوابني
يتبني أنه ال ُم ْست َْم َس َك فيها لغالة احلرية.
وال يصح أن يقال« :ال إكراه يف الدين :أي يف دخول اإلسالم ،بخالف اخلروج منه ،فإهنم
يلزم باإلسالم أو يقاتَل.
يكرهون»؛ ألن مجهور أهل العلم عىل أن غري الكتايب َ
بعضا ،ويرد املشتبه إىل املحكم ،فال يصح أن ترتك
يفِّس بعضها ً
ثم يقال ً
أيضا :إن أدلة الرشيعة ن
األدلة الكثرية يف األمر باجلهاد ،وإقامة احلدود ،واألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر لقوله تعاىل:
﴿ َال إِك َْرا َه ِيف الدن ِ
ين﴾ ،بل ُيب أن حتمل هذه اآلية عىل َحم ْ َم ٍل يتفق مع بقية األدلة ،وهو ما تقدم
ذكره من توجيه ابن كثري هلذه اآلية بالتوجيهني السابقني.
ٍ
أوجه:
واجلواب عىل اآلية الثانية :من
أمرا ،إال أن هذا األمر ليس عىل بابه :أي الوجوب،
الوجه األول :أن اآلية وإن كانت يف الظاهر ً
أو االستحباب؛ وذلك ألمرين:
 األمر األول :أن العلامء مل يفهموا من هذه اآلية جواز التخيري يف اإليامن والكفر ،ونحنِ
الر ُس َ
ول
مأمورون أال نفهم الكتاب والسنة إال بفهم أهل العلم؛ لقوله تعاىلَ ﴿ :و َم ْن ُي َشاق ْق َّ
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ني َل ُه ْاهلُدَ ى َو َيتَّبِ ْع َغ ْ َري َسبِ ِ
ني ن َُو نل ِه َما ت ََو َّىل َون ُْصلِ ِه َج َهن ََّم َو َسا َء ْت
يل املُْ ْؤ ِمنِ َ
ِم ْن َب ْع ِد َما َت َب َّ َ
َم ِصري ًا﴾ [النساء.]115 :
 األمر الثاين :أن اآلية يف سياق التهديد؛ لذا ال يراد منها حقيقة األمر :وهو إُياد املأمور،َارا
وإنام التهديد ،كام ذكر ذلك األصوليون؛ لداللة الوعيد يف آخرها﴿ :إِنَّا َأ ْعتَدْ نَا لِل َّظاملِ َ
ني ن ً
اط ِهبِم رس ِ
اد ُق َها﴾ [الكهف.]29 :
َأ َح َ ْ ُ َ
ٍ
ٌ
بدليل
استدالل
الوجه الثاين :أن االستدالل هبذه اآلية عىل ترك األمر باملعروف ،واجلهاد  ...إلخ
ٍ
بعضا ،قال سبحانهَ ﴿ :ف َأ َّما
يفِّس بعضها ً
مشتبه ،والواجب أن يرد املتشابه إىل املحكم؛ ألن األدلة ن
ا َّل ِذي َن ِيف ُق ُل ِ
وهبِ ْم َز ْي ٌغ َف َيتَّبِ ُع َ
ون َما ت ََشا َب َه ِمنْ ُه ا ْبتِ َغا َء ا ْل ِف ْتن َِة َوا ْبتِ َغا َء َت ْأ ِويلِ ِه ۖ َو َما َي ْع َل ُم ت َْأ ِوي َل ُه إِ َّال اهللَُّ ۖ
ون آمنَّا بِ ِه ك ٌُّل من ِع ِ
ِ
والر ِ
اس ُخ َ
ند َر نبنَا﴾ [آل عمران.]7 :
ن ْ
ون ِيف ا ْلع ْل ِم َي ُقو ُل َ َ
َ َّ

واجلواب عىل اآلية الثالثة ،وهي قوله تعاىلَ ﴿ :لك ُْم دينُك ُْم َو َِل دين﴾ من وجهني:
الوجه األول :أن هذا يف وقت ضعف اإلسالم :أي يف الوقت املكي ،فإنه إذا مل يرشع اجلهاد ،وكان
املسلمون يف َضع ٍ
ف ،فإنه ليس هلم أن يلزموا الكافرين بدين اإلسالم ،وهذا بخالف وقت القوة،
ْ
فإن املسلمني يلزمون الكافرين باإلسالم ،فإن مل يستجيبوا فباجلزية ،فإن مل يستجيبوا فبالقتال؛ لذا
يف أوقات الضعف بعد بعثة النبي ﷺ ال يصح القتال؛ ألنه يرض أكثر مما ينفع.
الوجه الثاين :أن هذه اآلية يف رد أدلة األمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،واجلهاد  ...إلخ مشتبه ٌة،
وال يصح أن ُي ْس َت َق َّل بفهم املشتبه ،بل ُيب أن يرد إىل املحكم.
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احلديث اخلامس عرش
عن أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم قال« :من كان يؤمن باهلل
واليوم اآلخر فليقل خري ًا أو ليصمت ،ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم جاره ،ومن كان
يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه» .رواه البخاري ومسلم.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
أن األحكام تتعلق باهلل وبخلقه ،ثم التي تتعلق بخلقه إما بنفعهم أو برتك رضرهم ،وهذا احلديث
راجع إىل ما يتعلق باخللق من جهة نفعهم وترك رضرهم ،فصار من هذه اجلهة من جوامع الكلم.
وقد أشار لبعض هذا ابن حجر اهليتمي يف كتابه «الفتح املبني برشح األربعني».
مسائل تتعلق باحلديث:
خريا أو ليصمت .والثاين :أن ُيكرم
املسألة األوىل :يف هذا احلديث أمور ثالثة :األول :أن يقول ً
جاره .والثالث :أن ُيكرم ضيفه .قاله ابن رجب وابن امللقن
املسألة الثانية :قوله« :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر  »...يفيد االستحباب ،أي كأنه يقول :من
اإليامن أن تفعل كذا وكذا ،وهذا يفيد االستحباب ،أفاده ابن امللقن.
املسألة الثالثة :أن اخلري نوعان :إما يف نفسه أو يف غريه ،فالذكر خري يف نفسه ،واألمر باملعروف
والنهي عن املنكر خري يف غريه ،أفاد هذا الشيخ العالمة ابن عثيمني يف ُشحه عىل األربعني.
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املسألة الرابعة :تنازع العلامء أهيام أفضل ،السكوت أم التكلم باخلري؟ وأصح القولني -وهو قول
عمر بن عبد العزيز -أن النطق باخلري والتكلم به أفضل ،كام يدل عليه ظاهر احلديث ،ألنه قال:
خريا أو ليصمت» فإذا تعارض األمران فالتكلم باخلري
«من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل ً
أوىل من الصمت ،لذا بيان العلم واألمر باملعروف والنهي عن املنكر والنصيحة كلها خري من
الصمت ،وهو هدي رسول اهلل ﷺ وهدي صحابته الكرام.
املسألة اخلامسة :قال أبو عيل الدقاق :الساكت عن احلق شيطان أخرس .قال ابن القيم يف (أعالم
املوقعني) :واملتكلم بالباطل شيطان متكلم .فكام أن الساكت عن احلق شيطان أخرس ،فاملتكلم
بالباطل شيطان ناطق.
املسألة السادسة :قال يف احلديث« :ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم جاره» وضابط اجلار:
أربعون بيتًا عن اليمني والشامل واألمام واخللف ،هذا قول الشافعي وأمحد ،وثبت عن الزهري
يف مراسيل أيب داود ،وهو قول تابعي ،وإذا كان أعىل ما يف الباب قول تابعي فهو حجة ،كام َّبني
هذا اإلمام أمحد -رمحه اهلل تعاىل -يف رواية وأبو حاتم الرازي ،وغريهم من أهل العلم.
ومن ِعظم حق اجلار ما ثبت يف البخاري من حديث عائشة وغريها أن النبي ﷺ قال« :ما زال
جربيل يوصيني باجلار حتى ظننت أنه س ُيورثه» وهذا احلديث لو تأملته وجدت أن للجار منزلة
عالية ،ونحن يف هذا الزمن نشتكي من قلة قيامنا بحق جرياننا.
املسألة السابعة :جاءت الرشيعة بإكرام اجلار ،وهو أشمل من ضيافته ،أو إعطائه ماال ،لذا هنت
الرشيعة عن أذية اجلار ،أخرج مسلم عن أيب هريرة ،أن النبي ﷺ قال« :ال يدخل اجلنة من ال يأمن
جاره بوائ َقه».
ُ
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وأخرج البخاري عن أيب ُشيح ،أن النبي ﷺ قال« :ال يؤمن ،ثالثا ،من ال يأمن جاره بوائقه».
وأخرج الشيخان عن ابن عمر ،وعائشة ،أن النبي ﷺ قال« :ما زال جربيل يوصيني باجلار ،حتى
سيورثنه».
ظننت أنه
ن

اجل ِ ِ
اجل ِ
اجلن ِ
ُب﴾ [النساء ،]26 :أكثر
ار ْ ُ
ار ذي ا ْل ُق ْر َب ىى َو ْ َ
املسألة الثامنة :قال اهلل عز وجلَ ﴿ :و ْ َ

جار،
املفِّسين عىل أن «اجلار ذي القربى» :أي القريب يف النسب ،و«اجلار اجلنب» :أي من هو ٌ
ٍ
بإسناد
أيضا :روى الطربي
وليس بينك وبينه
نسب ،قاله احلافظ ابن حجر يف «الفتح» ،وقال ً
ٌ
ٍ
حسن عن ابن عباس هذا التفسري.
ٍ
درجات:
قال اإلمام أمحد :اجلار عىل ثالث
حق واحدٌ .
 اجلار الكافر :له ٌّ واجلار املسلم :له حقان.ٍ
حقوق.
 واجلار املسلم القريب :له ثالثةنقله ابن القيم يف كتابه «إعالم املوقعني».
املسألة التاسعة :قوله« :فليكرم ضيفه» :تنازع العلامء يف حكم إكرام الضيف عىل قولني ،وأصح
واجب يو ًما وليل ًة ،وإىل هذا ذهب الليث بن سعد ،وأمحد يف رواية،
القولني :أن إكرام الضيف
ٌ
ويدل لذلك ما ييل:
الدليل األول :ثبت عند أمحد من حديث مقداد بن معدي كرب  -ريض اهلل عنه  ،-أن النبي ﷺ
ُش ْيحٍ  ،أن النبي ﷺ قال:
قال« :ليلة الضيف واجب ٌة عىل كل مسلم» ،وأخرج الشيخان عن أيب ُ َ
«الضيافة ثالثة أيام ،وجائزته يو ٌم وليل ٌة».
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رصيح يف أن
الدليل الثاين :قال املوجبون :قوله ﷺ يف احلديث األول« :واجب ٌة عىل كل مسلم»
ٌ
واجب ،وقوله« :جائزته يو ٌم وليل ٌة» يدل عىل الوجوب؛ وذلك أنه غاير بني اليومني
إكرام الضيف
ٌ
واجب.
واليوم األول ،فدل عىل أن اليوم األول
ٌ
الدليل الثالث :أخرج الشيخان عن عقبة بن ٍ
عامر  -ريض اهلل عنه  ،-أن النبي ﷺ كان يبعث قو ًما
من الصحابة ،فينزلون عىل أقوام فال يقروهنم ،فقالوا :يا رسول اهلل ،إنك تبعثنا ،فننزل بقو ٍم فال
يقروننا ،فام ترى فيه؟ فقال النبي ﷺ« :إن نزلتم بقو ٍم فأمروا لكم بام ينبغي للضيف فاقبلوا ،فإن
مل يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي هلم».
واجب.
وجه الداللة :أنه ﷺ أجاز هلم أن يأخذوا ممن مل يض نيفوهم ،فدل هذا عىل أن إكرام الضيف
ٌ
وهذا هو الصحيح لألدلة الثالثة املتقدمة ،وهذا خالفا لقول مجاهري أهل العلم.
خاص
املسألة العارشة :اختلف العلامء :هل إكرام الضيف عا ٌّم يف احلارضة والبادية والقرى ،أم
ٌّ
يف القرى والبادية ونحوها؟ اختلف العلامء عىل قولني:
 القول األول :أنه عا ٌّم ،وهذا قول الشافعي ،وأمحد يف رواية.خاص بالقرى والبوادي ،وهذا قول مالك ،ورواية عن أمحد ،وهو اختيار
 القول الثاين :أنهٌّ
ابن تيمية.
وأصح القولني -واهلل أعلم :-أن إكرام الضيف املأمور به ُش ًعا عىل وجه الوجوب هو ما كان يف
ويوضح ذلك أمران:
القرى والبوادي ،دون املدن الكبرية واحلارضة التي يوجد فيها الفنادق،
ن
 األمر األول :حديث عقبة بن ٍعامر املتقدم ،ملا قالوا« :إنك تبعثنا ،فننزل بقو ٍم  ...إلخ»،
ظاهر هذا احلديث أنه يبعثهم عىل أقوا ٍم يف القرى ،ونحوها.
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 األمر الثاين :أن املعنى يدل عىل هذا من جهة أن األماكن الكبرية من املدن ونحوها ال يكونالضيف مضطرا للنزول عند ٍ
أحد؛ ألنه ُيد األماكن للنزول فيها بالكراء ،كالفنادق
ًّ
ونحوها.
املسألة احلادية عرشة :مل يأت حد من الرشع يف إكرام الضيف ،فهو عبادة غري حمضة ،والعبادات
غري املحضة كاللباس وإكرام الضيف والعزاء ،وغري ذلكُ ،يرجع فيها إىل األعراف ما مل يأت نص
فريجع يف صفة إكرام الضيف إىل العرف ،ففي عرفنا تُوضع القهوة ثم
ُشعي يف النهي عن ذلكُ ،
الشاهي ،ويف عرف خالف ذلكٌ ،
فكل بحسب عرفه ،لكن مما ُهنينا عنه التكلف ،فإن التكلف
مذموم ،وهو خيتلف باختالف األشخاص والزمان واملكان واألحوال.
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احلديث السادس عرش
عن أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه أن رج ً
ال قال للنبي صىل اهلل عليه وآله وسلم« :أوصني ،قال ال
تغضب فردد مرار ًا ،قال ال تغضب» .رواه البخاري.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
عرف حسن اخللق برتك
أن الغضب
ٌ
سبب لكثري من الرش واألذى ،حتى إن بعض أهل العلم َّ
الغضب.
مسائل تتعلق باحلديث:
املسألة األوىل :قوله« :ال تغضب» هلذا الصحايب ،ذلك -واهلل أعلم -ألنه قد كان معرو ًفا
بالغضب ،فأكَّد عليه ﷺ برتك الغضب ،ذكره احلافظ ابن حجر يف ُشحه عىل البخاري.
ٍ
بمعان ،منها:
املسألة الثانية :قوله« :ال تغضب» فِّست
املعنى األول :افعل األسباب املؤدية إىل مكارم األخالق ،من احللم وغري ذلك ،قاله ابن رجب يف
كتابه «جامع العلوم واحلكم» ،وابن امللقن يف ُشح األربعني.
املعنى الثاين :اترك ما يرتتَّب عىل الغضب ،فال تنفذ الغضب ،ذكر هذا ابن حبان ،واخلطايب ،وابن
رجب ،وابن حجر يف «الفتح» ،وابن امللقن يف ُشح األربعني.
املعنى الثالث :اترك الكرب الذي أ َّدى إىل الغضب ،نقله ابن حجر قوال عن بعض أهل العلم؛
وذلك أن الغضب يكون بسبب الكرب ،فاملتكرب إذا خولف غضب.
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املسألة الثالثة :الغضب نوعان:
 األول :غضب حممود ،وهو يف ذات اهلل ،وما ّأقل الذين يغضبون يف ذات اهلل.
 الثاين :الغضب املذموم ،وهو الغضب ألمور الدنيا ونحو ذلك ،وقد ذكر هذا ابن رجبرمحه اهلل تعاىل.-أسباب لرتك الغضب ،قال ابن رجب :وقد أشار اهلل إىل
أمورا ،هي
ٌ
املسألة الرابعة :ذكر العلامء ً
ني ا ْل َغ ْي َظ﴾ [آل عمران ،]134 :وبقولهَ ﴿ :وإِ َذا َما َغ ِض ُبوا ُه ْم َي ْغ ِف ُر َ
ون﴾
ذلك بقولهَ ﴿ :وا ْلكَاظِ ِم َ
[الشورى ،]37 :ففي هاتني اآليتني وقع الغضب ،لكن امتدحهم اهلل برتك ما يرتتَّب عليه ،ومن
هذه األمور:
األمر األول :قول« :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم» :ويدل لذلك ما أخرج الشيخان عن سليامن
ٍ
سب رجال غض ًبا ،فامحر وجهه ،فقال النبي ﷺ« :إين ألعلم
رصد  -ريض اهلل عنه  ،-أن رجال َّ
بن ُ َ
كلم ًة لو قاهلا لذهب عنه ما جيد ،لو قال :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم» :فقيل للرجل ،فقال:
ٍ
ٍ
رجب ،وابن امللقن ،وابن حجر يف
بمجنون ،متفق عليه ،وذكر هذا السبب الرشاح ،كابن
لست
«الفتح» ،وغريهم.
األمر الثاين :الوضوء عند الغضب :أخرج أمحد وأبو داود عن عطية السعدي  -ريض اهلل عنه ،-
أن النبي ﷺ قال« :إن الغضب من الشيطان ،وإن الشيطان خلق من النار ،وإنام تطفأ النار باملاء،
ضعيف من جهة إسناده ،لكن لعل املعنى يدل عىل
فإذا غضب أحدكم فليتوضأ» ،وهذا احلديث
ٌ
رص ٍد أن الغضب من الشيطان؛ لذا أمرهم أن
ذلك ،وهو أن النبي ﷺ َّبني يف حديث سليامن بن ُ َ
ربد الغضب؛ ألن الشيطان خلِق من
يستعيذ من الشيطان الرجيم ،فإذا كان كذلك ،فالوضوء ي ن
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مجع من أهل العلم ،منهم :ابن رجب يف ُشح األربعني،
النار ،فقد ذكر الوضوء عند الغضب ٌ
وابن امللقن يف ُشح األربعني.
ٍ
عباس ،أن النبي ﷺ قال« :إذا غضب
األمر الثالث :السكوت عند الغضب :أخرج أمحد عن ابن
أحدكم فليسكت» ،هذا احلديث ضعيف؛ ألن يف إسناده الليث بن أيب ُس َل ْي ٍم ،وعدَّ ابن عدي يف
ٍ
واحد من أهل العلم ،منهم
كتابه «الكامل» هذا احلديث من منكراته ،لكن ذكر هذا املعنى غري
ابن رجب يف ُشح األربعني.
ذر ،أن النبي ﷺ قال« :إذا
األمر الرابع :اجللوس من قيا ٍم :أخرج أمحد ،وأبو داود من حديث أيب ٍّ
فليجلس ،فإن ذهب عنه الغضب وإال فليضطجع» وهذا احلديث
غضب أحدكم وهو قائم
ْ
ضعيف ،فقد رجح أبو داود والدارقطني إرساله ،وقد ذكره ابن رجب يف ُشح األربعني ،وقد
ٌ
خريا من القائم،
يكون معناه
ً
صحيحا؛ ألن فيه تغري احلال ،وألن الرشيعة جعلت اجلالس يف الفتنة ً
ذكر هذا بمعناه ابن رجب.
ني َع ِن
ني ا ْل َغ ْي َظ َوا ْل َعافِ َ
األمر اخلامس :تذكُّر ما أعد اهلل من األجر لرتك الغضب ،قالَ ﴿ :وا ْلكَاظِ ِم َ
ِ
الن ِ
ني﴾ [آل عمران ،]134 :ذكر هذا األمر ابن حجر يف «الفتح».
ب املُْ ْح ِسنِ َ
َّاس ۖ َواهللَُّ ُحي ُّ
األمر السادس :تذكُّر اآلثار السيئة املرتتبة عىل الغضب ،ذكر هذا ابن حجر يف «الفتح».
األمر السابع :تغيري املكان ،ذكر هذا ابن امللقن يف ُشح األربعني ،وقد يكون من أدلته تغيري احلال
واهلل أعلم.-عذرا
املسألة اخلامسة :اتفق علامء املذاهب األربعة أن الطالق يقع مع الغضب ،وأن الغضب ليس ً
يف عدم إيقاع الطالق ،ما مل ُيصب بإغالق ،أي ال يدري ما يتكلم به وصار كاملجنون ال يعي ما
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يتكلم به ،فإن مثل هذا ال يقع ،أما من يعي ما يتكلم به لكن الغضب دعاه إىل ذلك ،فإنه باتفاق
املذاهب األربعة يقع طالقه ،فاألمر خطري.
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احلديث السابع عرش
عن أيب يعىل شداد بن أوس ريض اهلل تعاىل عنه عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم قال« :إن
اهلل كتب اإلحسان عىل كل شئ ،فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ،وليحد
أحدكم شفرته ولريح ذبيحته» .رواه مسلم.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
أن فيه الدعوة لإلحسان يف كل يشء مع اهلل ومع خلقه.
مسائل تتعلق باحلديث:
املسألة األوىل :معاين الكلامت:
قوله« :اإلحسان» :أي اإلتقان واإلكامل ،وهبذا املعنى قال ابن امللقن.
قوله« :عىل كل يشء» :عىل بمعنى «يف» ،أو بمعنى «إىل» ،قال ابن امللقن ،وقال ابن حجر اهليتمي:
قد تكون «عىل» عىل باهبا.
قوله« :القتلة» :أي طريقة قتلها ،فهو اسم هيئة ،قال ابن رجب يف «جامع العلوم واحلكم» ،وابن
امللقن.
قوله :الذبحة :كالقتلة.
قوله« :وليحد» :أي أحدَّ السكني ،وحدَّ دها ،واستحدَّ ها ،قاله ابن امللقن.
قوله« :ولريح» :أي مأخو ٌذ من الراحة ،ف ُيدخل الراحة يف الذبيحة ،قاله بمعناه ابن امللقن.
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واجب ،فإن «كتب» عند
املسألة الثانية :قوله« :إن اهلل كتب اإلحسان» :ظاهره أن اإلحسان كله
ٌ
مجهور األصوليني والفقهاء تفيد الوجوب ،لكن األظهر -واهلل أعلم -أن املراد بقوله« :إن هلل
أمرا مطل ًقا ،فهو ليس بيانا حلكم أفراد اإلحسان،
كتب اإلحسان عىل كل يشء» :أي أمر باإلحسان ً
وإنام ٌ
بيان لإلحسان من حيث اجلملة ،وأن اهلل فرضه وكتبه.
أما من حيث التفصيل :فأقل أحواله االستحباب ،فقد يكون واج ًبا إذا دلت عليه أدلة أخرى،
لذلك صنيع العلامء فيام رأيت أهنم ال يستفيدون من هذا احلديث وجوب اإلحسان يف كل ٍ
فرد من
أمرا
أفراد «اإلحسان» ،قال ابن حجر اهليتمي يف ُشح األربعني :واملراد به :أنه أمر باإلحسان ً
مطل ًقا.
املسألة الثالثة :اإلحسان أفرا ٌد كثرية ال تنحرص ،ذكر هذا ابن امللقن يف ُشح األربعني ،وابن احلجر
حق ،فإن أفراد اإلحسان كثريةٌ؛ ألن املراد باإلحسان يف كل
اهليتمي يف ُشح األربعني ،وهذا ٌّ
العبادات ،ويف كل املعامالت  ...إلخ.
املسألة الرابعة :اإلحسان نوعان باعتبار حكمه:
 النوع األول :اإلحسان الواجب :كرب الوالدين ،والزكاة الواجبة ،وهكذا. النوع الثاين :اإلحسان املستحب :كالصدقات املستحبة.ذكر هذا ابن رجب ،والعالمة السعدي يف كتابه «هبجة قلوب األبرار».
املسألة اخلامسة :اإلحسان نوعان باعتبار من ُيتعامل معه به:
النوع األول :اإلحسان مع اهلل :يف فعل العبادة ،وإحسان الظن به ،إىل غري ذلك.
النوع الثاين :اإلحسان مع اخللق :باختالفهم ،سوا ٌء كانوا من بني إنسان ،أو حيوانات ،أو غريهم،
ذكره ابن رجب ،وابن امللقن ،والسعدي يف كتابه «هبجة قلوب األبرار».
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املسألة السادسة :إن من أعظم اإلحسان :اإلحسان ملن أساء إليك ،قال تعاىل﴿ :ا ْد َف ْع بِا َّلتِي ِه َي
ِ
ِ
ِ
اها
ربوا َو َما ُي َل َّق َ
يم ﴿َ ﴾34و َما ُي َل َّق َ
اها إِ َّال ا َّلذي َن َص َ ُ
َأ ْح َس ُن َفإِ َذا ا َّلذي َب ْين ََك َو َب ْينَ ُه عَدَ ا َو ٌة ك ََأ َّن ُه َو ِ ٌّيل َمح ٌ

إِ َّال ُذو َح ٍّظ َعظِي ٍم﴾ [فصلتَّ ،]35-34 :
وإن َمن أحسن قابله اهلل باإلحسان ،قال سبحانه:
اإلحس ِ
ان إِالَّ ِ
﴿ نل َّل ِذي َن َأ ْح َسنُوا ْ
اإل ْح َس ُ
ان﴾
احلُ ْسن ىَى َو ِز َيا َد ٌة﴾ [يونس ،]26 :وقالَ ﴿ :ه ْل َج َزا ُء ِ ْ َ
[الرمحن ،]60 :ذكر هذا العالمة عبد الرمحن السعدي يف كتابه «هبجة قلوب األبرار».
مستحب ،هذا الذي رأيته من
املسألة السابعة :ذكر العلامء من املذاهب األربعة أن حدَّ الشفرة
ٌّ
كالمهم ،إال شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وتبعه بعض العلامء ،فقد ذهب إىل الوجوب؛ وذلك أن
أمر ،واألمر يقتيض الوجوب.
احلديث ٌ
لكن نحن مأمورون أن نفهم الكتاب ،والسنة بفهم العلامء السابقني ،وفهمهم فيام وقفت عليه هو
االستحباب.
واجب ،أفال
فإن قيل :ذكر ابن حز ٍم يف كتابه «مراتب اإلمجاع» االتفاق عىل أن اإلحسان يف الذبح
ٌ
يدل هذا عىل وجوب حدن الشفرة؟
ٌ
وفرق بينهام؛ وذلك أن
فيقال :إن ابن حز ٍم حكى اإلمجاع عىل «اإلحسان» ،ال عىل «حد الشفرة»،
واجب بال شك ،فإذن كالمه ٌ
جممل ،فيحمل عىل اإلحسان
من اإلحسان يف ذبح الذبيحة ما هو
ٌ
الواجب الذي بينته األدلة األخرى.
ٍ
لسبب ،وهو خمالفة أهل اجلاهلية ،فكانوا
املسألة الثامنة :م َّثل النبي ﷺ بإراحة الذبيحة عند ذبحها
ِ
كالرت ندي وغري ذلك ،قاله ابن امللقن ،وابن احلجر اهليتمي.
يذبحون بام ُي ْؤذي الذبيحةَ َّ ،
وكذلك -واهلل أعلم -م َّثل باحليوان دون اإلنسان ،ليبني أنه إذا كان اإلحسان يف احليوان مطلو ًبا،
فهو يف اإلنسان من باب أوىل.
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املسألة التاسعة :م َّثل النبي ﷺ باإلحسان يف ذبح احليوان؛ ألنه أشد ما يتأذى به احليوان ،فإذا كان
اإلحسان يف ذبحه مطلو ًبا ،فام دونه من باب أوىل ،قاله ابن حجر اهليتمي ،فيكون ذكر األذى
حمتاج إىل ذلك أكثر من غريه.
األعىل للحيوان؛ ألنه
ٌ
املسألة العارشة :ذكر ابن امللقن ،وابن رجب ،وابن حجر اهليتمي ،أن مما يدل عىل اإلحسان يف هذا
اإلحس ِ
ِ
ان﴾ [النحل ،]90 :وقوله:
احلديث من القرآن قوله تعاىل﴿ :إِ َّن اهللََّ َي ْأ ُم ُر بِا ْل َعدْ ل َو ْ ِ ْ َ
ِ
ِ
ني﴾ [البقرة.]195 :
ب املُْ ْح ِسنِ َ
﴿ َو َأ ْحسنُوا ۖ إِ َّن اهللََّ ُحي ُّ
املسألة احلادية عرشة :ذكر اخلطايب يف «معامل السنن» أن العلامء ورثة األنبياء يف تعليم الناس
واإلحسان إليهم ،فكافأهم اهلل بأنه يستغفر هلم كل ٍ
يشء ،انتهى معنى كالمه.
وثبت عند الدارمي عن عبد اهلل بن عباس ،أنه قال« :مع نلم الناس اخلري يستغفر له كل ٍ
يشء ،حتى
احليتان يف البحر».
املسألة الثانية عرشة :ظاهر احلديث أنه غاير بني القتل والذبح ،ومن العلامء من ذهب إىل أن الذبح
ما كان باملذبح بقطع العنق ،والقتل أشمل ،وإىل هذا ذهب النووي يف ُشح مسلم ،والصنعاين يف
كتابه «التحبري إليضاح معاين التيسري» ،وذكر األزهري أن الذبح يكون باملذبح بقطع العنق،
واألزهري إما ٌم من أئمة اللغة ،ومما يقوي هذا القول أن اهلل ذكر أن آل فرعون يذبحون بني
ذبحا.
إرسائيل ،ويقتلوهنم ،ففيه أن القتل أعم ،وجه الداللة :أنه أطلق القتل عىل ما أطلق عليه ً
وذهب طائف ٌة من أهل العلم إىل أن الذبح يكون للحيوانات :أي املأكولة ،والقتل يكون لغريها،
وهذا ظاهر كالم عيل القاري يف كتابه «مرقاة املفاتيح».
ومن هؤالء العلامء كالقاري أطلق يف احليوان ،ومل يقيده بمأكول اللحم ،وأليب هالل العسكري
تفريق بني الذبح والقتل بعبارة حتتمل أحد املعنيني :املعنى األول :أن الذبح يف
يف كتابه «الفروق»
ٌ
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املذبح ،والقتل يف غري ذلك ،وظاهر كالمه :أن الذبح ال يسمى قتال ،وحتتمل عبارته أن الذبح ما
ٍ
ٍ
ومقدار ،لذا ذكر أن الفقهاء ال يرون
يضبط
بمقدار وحدٍّ  ،بخالف القتل ،فإنه ال يضبط بحدٍّ
اإلجارة عىل القتل ،بخالف الذبح.
ولعل أقوى هذه األقوال -واهلل أعلم -قول النووي والصنعاين ،ووجه ذلك :أن الرشيعة أطلقت
وأيضا الرشيعة أمرت بقتال الكفار،
عىل الذبح قتال ،كام يف قصة بني إرسائيل مع فرعون،
ً
ذبحا ،وإن كان قد يوجد فيه ،فإذا وجد فيه ،فهذا يدل عىل أن القتل أعم.
والغالب أن القتال ليس ً
وما روى أمحد عن عبد اهلل بن عمرو عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه قال« :جئتكم بالذبح»
فقد يكون مراده :أي ما يؤدي إليه الذبح ،وهو القتل وإزهاق النفس ،أو أنه قد يفعل النبي ﷺ
هبم الذبح ،لو احتاج إىل ذلك ،ويؤيد ذلك -واهلل أعلم -أن سعدً ا  -ريض اهلل عنه  -أشار بالذبح،
وقد يكون عىل حقيقته ،وقد يكون املراد ما يؤدي إليه الذبح من إزهاق النفس ،فيدخل فيه القتل.
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احلديث الثامن عرش
عن أيب ذر جندب بن جنادة ،وأيب عبد الرمحن معاذ بن جبل ريض اهلل تعاىل عنهام عن رسول اهلل
صىل اهلل عليه وآله وسلم قال« :اتق اهلل حيثام كنت ،وأتبع السيئة احلسنة متحها ،وخالق الناس
بخلق حسن» .رواه الرتمذي وقال :حديث حسن .ويف بعض النسخ :حسن صحيح.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
أنه مجع بني حق اهلل وحق النفس وحق اآلخرين ،فقوله« :اتق اهلل حيثام كنت» هذا مع اهلل ،وقوله:
«وأتبع السيئة احلسنة متحها» هذا مع النفس ،وقوله« :وخالق الناس بخلق حسن» هذا مع اخللق.
ذكره ابن امللقن
مسائل تتعلق باحلديث:
املسألة األوىل :معنى احلديث من حيث اإلمجال :األمر بتقوى اهلل ،ومن اتقى اهلل فإنه البد أن
يكمل نفسه فيام
كمل نفسه فيام يتع َّلق بربه ونفسه ،فكذلك فإنه ن
يقرص ،لذلك أمره بالتوبة ،فإذا َّ
ن
يتع َّلق بخلق اهلل ،ذكر بعض هذا ابن امللقن يف ُشح األربعني ،وابن حجر اهليتمي يف ُشح
األربعني.
املسألة الثانية :مما يدل عىل معنى هذا احلديث قوله تعاىلَ ﴿ :و َس ِ
ار ُعوا إِ َ ىىل َم ْغ ِف َر ٍة نمن َّر نبك ُْم َو َجن ٍَّة
ِ
ني * ا َّل ِذي َن ُي ِنف ُق َ ِ
ني
الس َام َو ُ
الرض ِاء َوا ْلكَاظِ ِم َ
ات َو ْاألَ ْر ُض ُأ ِعدَّ ْت لِ ْل ُمت َِّق َ
َع ْر ُض َها َّ
الِّساء َو َّ َّ
ون يف َّ َّ
ني * وا َّل ِذين إِ َذا َفع ُلوا َف ِ
ِ ِ
ِ
ني َع ِن الن ِ
اح َش ًة َأ ْو َظ َل ُموا َأن ُف َس ُه ْم
ا ْل َغ ْي َظ َوا ْل َعافِ َ
َ
َ
ب املُْ ْحسن َ َ
َّاس ۖ َواهللَُّ ُحي ُّ
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ِ
الذن َ ِ
اس َت ْغ َف ُروا لِ ُذن ِ
رصوا َع َ ىىل َما َف َع ُلوا َو ُه ْم َي ْع َل ُم َ
ُوهبِ ْم َو َمن َي ْغ ِف ُر ُّ
ون﴾
َذك َُروا اهللََّ َف ْ
ُوب إ َّال اهللَُّ َو َمل ْ ُي ُّ
[آل عمران.]135-133 :
ووجه الداللة يف أن اآليات دلت عىل ما دل احلديث :أنه ذكرت التقوى يف قولهُ ﴿ :أ ِعدَّ ْت
ٍ
اس َت ْغ َف ُروا لِ ُذن ِ
ٍ
حسن
بخلق
ُوهبِ ْم﴾ ،وذكرت خمالقة الناس
لِ ْل ُمت َِّق َ
ني﴾ ،وذكرت التوبة يف قولهَ ﴿ :ف ْ
ٍ
ني َع ِن النَّا ِ
رجب ،وابن حجر
س﴾  ...إلخ ،أفاد هذا ابن
ني ا ْل َغ ْي َظ َوا ْل َعافِ َ
يف قولهَ ﴿ :وا ْلكَاظِ ِم َ
اهليتمي.
أمر بالتقوى ،وحقيقة التقوى :فعل الطاعات الواجبات،
املسألة الثالثة« :التقوى» يف احلديث ٌ
وترك املحرمات ،قاله ابن امللقن ،وقال ابن رجب :أن جتعل بينك وبني عذاب اهلل وقاي ًة بفعل
الواجبات ،وترك املحرمات.
ٍ
ٍ
رجب.
رسا وعالني ًة ،قاله ابن
وقوله« :حيثام كنت» :أي يف كل مكانًّ ،
املسألة الرابعة« :التقوى» كام تقدَّ م شامل ٌة لفعل الواجبات وترك املحرمات ،لكنها أكثر ما تطلق
عىل ترك املحرمات ،قاله ابن رجب ،ومما يدل عىل ذلك ما أخرج البيهقي يف «الزهد الكبري» ،أن
رجال سأل أبا هريرة عن التقوى ،فقال أبو هريرة« :أرأيت طري ًقا ذا َش ْو ٍك ،كيف تصنع إذا مشيت
فيه»؟ قال :إذا رأيت الشوك عدلت عنه ،أو جتاوزته ،أو قرصت عنه ،قال« :ذاك التقوى».
ومن ذلك قول ابن املعتز:
ن
خيل الذنوب صغريها  ...وكبريها ذاك التقى
كامش فوق ْأر ِ ...
ٍ
ض الشوك حيذر ما يرى
واصنع
حتقرن صغري ًة َّ ...
َّ
إن اجلبال من احلىص
وال
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املسألة اخلامسة« :التقوى» تار ًة تضاف إىل اهلل ،فيقال كقوله تعاىل﴿ :ا َّت ُقوا اهللََّ َح َّق ُت َقاتِ ِه﴾ [آل
عمران ،]102 :ومعناه :اتقاء سخطه وعذابه ،وتار ًة تضاف إىل النار ،وإىل يوم القيامة ،وهكذا،
كقوله تعاىلَ ﴿ :فا َّت ُقوا النَّار ا َّلتِي و ُقود َها النَّاس و ِْ
احل َج َار ُة﴾ [البقرة ،]24 :وقولهَ ﴿ :وا َّت ُقوا َي ْو ًما
ُ َ
َ ُ
َ
ون فِ ِ
ت ُْر َج ُع َ
يه إِ َىل اهللَِّ﴾ [البقرة ،]281 :أفاده ابن رجب.
املسألة السادسة :ذكر اهلل فوائد التقوى يف كتابه ،ومن ذلك ما ييل:
سبب للنرص ،قال تعاىل﴿ :إِ َّن اهللََّ َم َع ا َّل ِذي َن ا َّت َقوا َّوا َّل ِذي َن ُهم ُّحم ْ ِسن َ
ُون﴾ [النحل.]128 :
أوال :أنه ٌ
رضك ُْم َك ْيدُ ُه ْم َش ْي ًئا﴾ [آل
ثانيا :أنه
ٌ
سبب التقاء الرشور ،قال تعاىلَ ﴿ :وإِن ت َْص ِ ُ
ربوا َو َت َّت ُقوا َال َي ُ ُّ
عمران.]120 :
ُي َعل َّل ُه َخم ْ َر ًجا﴾ [الطالق.]2 :
ثالثا :أنه ٌ
سبب لتفريج الكربات ،قال تعاىلَ ﴿ :و َمن َيت َِّق اهللََّ َ ْ
رابعا :أنه سبب للرزق ،قال تعاىل﴿ :وير ُز ْقه ِمن حي ُث َال َ ِ
ب﴾ [الطالق.]3 :
حيتَس ُ
ََْ ُ ْ َ ْ
ٌ
ْ
سبب إلصالح األعامل ،قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا اهللََّ َو ُقو ُلوا َق ْو ًال َس ِديدً ا
خامسا :أنه ٌ
* ُي ْصلِ ْح َلك ُْم َأ ْع َام َلك ُْم﴾ [األحزاب.]71-70 :
سبب ملغفرة الذنوب ،قال تعاىل يف تتمة اآلية السابقةَ ﴿ :و َي ْغ ِف ْر َلك ُْم ُذنُو َبك ُْم﴾  ...إىل
سادسا :أنه ٌ
غري ذلك ،وقد ذكر هذا ابن امللقن يف ُشح األربعني.
املسألة السابعة :إن أعظم التقوى :فعل الواجبات وترك املحرمات ،وهي أعظم من تقوى فعل
حرم.
املستحبات ،قال احلسن البرصي :املتقون من اتقوا اهلل بفعل ما فرض ،وترك ما َّ
وقال عمر بن عبد العزيز :ليست التقوى قيام الليل ،وصيام النهار ،والتخليط بينهام ،وإنام التقوى
حرم اهلل ،نقلهام ابن رجب.
فعل ما افرتض اهلل ،وترك ما َّ
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املسألة الثامنة :قوله« :وأتبع السيئة احلسنة» :خيتلف معنى «احلسنة» باختالف السيئة ،فإن كانت
السيئة كبريةً ،فاحلسنة هي التوبة ،وإن كانت السيئة صغريةً ،فاحلسنة هي التوبة ،أو فعل الطاعات.
فكل ٍ
مسلم
دليل فيه تكفري السيئات باألعامل الصاحلة ،فرياد به الصغائر دون الكبائر ،كام أخرج
ٌ
عن أيب قتادة ،أن النبي ﷺ سئل عن صوم يوم عرفة ،قال« :يكفر السنة املاضية والباقية» ،وأمثال
هذا الدليل.
ومما يدل عىل أن األعامل الصاحلة ال تك نفر الكبائر دليالن:
مسلم
 الدليل األول :أن الصلوات اخلمس ال تك نفر الكبائر ،فام دوهنا من باب أوىل ،أخرجٌ
من حديث أيب هريرة ،أن النبي ﷺ قال« :الصلوات اخلمس ،واجلمعة إىل اجلمعة،
ورمضان إىل رمضان ،كفار ٌة ملا بينهن ،إذا اجتنب الكبائر».
وقرر هذه املسألة
 الدليل الثاين :اإلمجاع :فقد حكى اإلمجاع ابن عبد الرب يف كتابه «التمهيد»َّ ،را ًّدا عىل من خالف ،وهو يريد بذلك ابن حز ٍم ،كام أفاده ابن رجب ،ونقل كالمه ابن رجب
وأقره ،وكالم ابن عطية يف تفسريه يدل
يف «جامع العلوم واحلكم» ،و«لطائف املعارف» َّ
عىل إقرار ابن عبد الرب.
وينبغي أن يتن َّبه أن َب ْحث هذه املسألة يف تكفري السيئات باألعامل الصاحلة ،أما َع ْفو اهلل ومغفرته
فباب آخر ،فإن الكبائر داخل ٌة يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َي ْغ ِف ُر َما ُد َ
ون َىذلِ َك ملَِن َي َشا ُء﴾ [النساء ،]84 :أفاد
ٌ
هذا بمعناه ابن عبد الرب يف «التمهيد».
ٍ
باعرتاضات ،يرجع
وقد اعرتض بعض أهل العلم عىل القول بأن األعامل الصاحلة ال تك نفر الكبائر
أكثرها إىل ما ييل:
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 األمر األول :أدلة خاصة ،كأهل بدر ملا قال النبي ﷺ« :اعملوا ما شئتم ،فقد غفرت لكم»،عيل  -ريض اهلل عنه .-
أخرجه الستة إال ابن ماجه من حديث ٍّ
 األمر الثاين :أدلة فيها ندم صاحب الذنب ،فمثل هذا تكفريه بتوبته ،ال بالعمل الصالح،وقد ذكر هذا ابن رجب.
 األمر الثالث :أدل ٌة وردت يف ُشع من قبلنا ،كالزاين التي سقت الكلب ِفغفر هلا ،فرشع من
قبلنا ليس ُش ًعا لنا ،إذا خالف ُشعنا.
حج هذا البيت ،فلم
 األمر الرابع :أدل ٌة عام ٌة ،كحديث أيب هريرة يف الصحيحنيَ « :من رختصص بام تقدَّ م ذكره
يرفث ،ومل يفسق ،رجع كيوم ولدته أمه» وأمثاله ،فهذه أدل ٌة عام ٌةَّ ،
من الدليلني.
 األمر اخلامس :استدل بعضهم بأن اإلسالم يك نفر مجيع ما تقدَّ م من الكافر ،ومنها الكبائر،وهو ٌ
صالح.
عمل
ٌ
فيقال :ال داللة يف هذا الدليل؛ وذلك أن اإلسالم توب ٌة.
ضعيف ،فقد ض َّعفه الدارقطني،
املسألة التاسعة :أصح قويل أهل العلم -واهلل أعلم -أن احلديث
ٌ
ٍ
رجب عىل تضعيفه ،ألجل هذا قال ابن رجب :أن األصح هو قول الرتمذي:
ويدل كالم ابن
ٌ
حديث حس ٌن.
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احلديث التاسع عرش
عن أيب العباس عبد اهلل بن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام قال :كنت خلف النبي صىل اهلل عليه وآله
وسلم يوم ًا فقال« :يا غالم ،إين أعلمك كلامت :احفظ اهلل حيفظك ،احفظ اهلل جتده جتاهك ،إذا
سألت فاسأل اهلل ،وإذا استعنت فاستعن باهلل ،واعلم أن األمة لو اجتمعت عىل أن ينفعوك بشئ مل
ينفعوك إال بشئ قد كتبه اهلل لك ،وإن اجتمعوا عىل أن يرضوك بشئ مل يرضوك إال بشئ قد كتبه
اهلل عليك ،رفعت األقالم وجفت الصحف» .رواه الرتمذي وقال حديث حسن صحيح.
ويف رواية غري الرتمذي« :احفظ اهلل جتده أمامك ،تعرف إىل اهلل يف الرخاء يعرفك يف الشدة ،واعلم
أن ما أخطأك مل يكن ليصيبك ،وما أصابك مل يكن ليخطئك ،واعلم أن النرص مع الصرب ،وأن
الفرج مع الكرب ،وأن مع العَّس يَّس ًا».
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
أن اإليامن باألقدار خريها وُشها سبب للتعلق باهلل ،فإن من آمن باألقدار خريها وُشها مل َ
خيش
يرج إال اهلل ،وكلام زاد اإليامن بالقضاء والقدر زاد هذا يف قلب املوحد .قاله ابن رجب
إال اهلل ومل ُ
وقريب منه ابن امللقن والطويف.
مسائل تتعلق باحلديث:
املسألة األوىل :قد َد َّل القرآن عىل بعض ألفاظ هذا احلديث بروايتيه:
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اك َن ْع ُبدُ َوإِ َّي َ
األمر األول :قوله« :إذا استعنت فاستعن باهلل» :يدل عليه قوله تعاىل﴿ :إِ َّي َ
ني﴾
اك ن َْست َِع ُ
[الفاحتة]4 :؛ فتقديم املعمول عىل العامل يفيد االختصاص ،أفاده ابن رجب ،والطويف ،وابن
امللقن.
ٍ
ٍ
بيشء قد
بيشء ،مل ينفعوك إال
األمر الثاين :قوله« :واعلم :أن األمة لو اجتمعت عىل أن ينفعوك
ٍ
ٍ
بيشء قد كتبه اهلل عليك» :يدل
بيشء ،مل يرضوك إال
كتبه اهلل لك ،وإن اجتمعوا عىل أن يرضوك
عليه قوله تعاىل﴿ :وإِن يمسس َك اهللَُّ بِ ُرض َف َال ك ِ
ف َل ُه إِ َّال ُه َو ۖ َوإِن ُي ِر ْد َك بِ َخ ْ ٍري َف َال َرا َّد لِ َف ْضلِ ِه﴾
َاش َ
َ َْ َ ْ
ٍّ
[األنعام ]17 :قاله ابن رجب ،والطويف ،وابن امللقن.
وقوله« :واعلم :أن ما أخطأك مل يكن ليصيبك ،وما أصابك مل يكن ليخطئك» :يدل عليه قوله
ض َو َال ِيف َأن ُف ِسك ُْم إِ َّال ِيف كِت ٍ
اب ِمن ُّم ِصي َب ٍة ِيف ْاألَ ْر ِ
َّرب َأ َها ۖ إِ َّن َىذلِ َك
تعاىلَ ﴿ :ما َأ َص َ
َاب نمن َق ْب ِل َأن ن ْ َ
َع َىل اهللَِّ َي ِس ٌري﴾ [احلديد  ]22ذكره الطويف ،وابن امللقن ،وابن رجب.
وقوله« :أن النرص مع الصرب» :يدل عليه قوله﴿ :كَم نمن فِ َئ ٍة َقلِي َل ٍة َغ َل َب ْت فِ َئ ًة كَثِ َري ًة بِإِ ْذ ِن اهللَِّ ۖ َواهللَُّ
الصابِ ِري َن﴾ [البقرة ]249 :قاله ابن رجب.
َم َع َّ

قوله« :وأن الفرج مع الكرب» :يدل عليه قوله تعاىلَ ﴿ :و ُه َو ا َّل ِذي ُين نَز ُل ا ْل َغ ْي َث ِمن َب ْع ِد َما َقنَ ُطوا
احل ِميدُ ﴾ [الشورى.]28 :
نرش َر ْ َ
مح َت ُه ۖ َو ُه َو ا ْل َو ِ ُّيل ْ َ
َو َي ُ ُ
يَّسا» :يدل عليه قولهَ ﴿ :فإِ َّن َم َع ا ْل ُع ْ ِ
ِّسا﴾ [الرشح ]5 :قاله الطويف،
ِّس ُي ْ ً
وقوله« :وأن مع العَّس ً
وابن امللقن وابن رجب.
ٍ
عباس من وجهني:
املسألة الثانية :يف هذا احلديث لفت انتباه ابن
 -الوجه األول :قوله« :يا غالم» ،فناداه مع قربه منه.

84

كلامت» :أي قليالت؛ ألنه مجع مؤنث سامل ،وهو مجع ٍ
ٍ
قلة،
 الوجه الثاين :قوله« :إين أع نلمكأشار هلذا ابن امللقن.
املسألة الثالثة :قوله« :احفظ اهلل حيفظك» :يدل عىل أن اجلزاء من جنس العمل ،قاله ابن رجب،
نحوا من ذلك الطويف ،واستدل بقوله تعاىلَ ﴿ :فا ْذك ُُر ِ
وين َأ ْذك ُْرك ُْم﴾ ،ومثله ابن امللقن.
وذكر ً
واستطرد ابن رجب يف ذكر األدلة عىل هذه القاعدة ،وكذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه
«الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان» ،وابن القيم يف كتابه «إعالم املوقعني».
املسألة الرابعة :قوله« :احفظ اهلل حيفظك» :حفظ اهلل لعبده نوعان:
ات نمن َب ْ ِ
ٌ
ني َيدَ ْي ِه َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه
 األول:حفظ يف األمور الدنيوية :قال سبحانهَ ﴿ :ل ُه ُم َع نق َب ٌ
حي َف ُظو َن ُه ِم ْن َأ ْم ِر اهللَِّ﴾ [الرعد.]11 :
َْ
حفظ يف األمور الدينية من الشبهات والشهوات :قال تعاىل﴿ :ك َىَذلِ َك لِن ْ ِ
ٌ
ف َعنْ ُه
 الثاين:َرص َ
السوء وا ْل َفح َشاء ۖ إِ َّنه ِمن ِعب ِ
ني﴾ [يوسف ،]24 :ذكره بمعناه احلافظ ابن
ادنَا املُْ ْخ َل ِص َ
ُ ْ َ
ُّ َ َ ْ َ
رجب.
تعرف العبد لربه نوعان:
تعرف إىل اهلل يف الرخاء»ُّ :
املسألة اخلامسة :قوله « :ر
 األول :عا ٌّم :وهو املعرفة العامة.خاص :وهو بمزيد اإلقبال عىل اهلل وتقواه ،قاله بمعناه ابن رجب.
 الثاين:ٌّ
املسألة السادسة :قوله« :يعرفك يف الشدة» :معرفة اهلل لعبده نوعان:
األول :املعرفة العامة :كقوله تعاىلَ ﴿ :و َل َقدْ َخ َل ْقنَا ْ ِ
نس َ
ان َو َن ْع َل ُم َما ت َُو ْس ِو ُس بِ ِه َن ْف ُس ُه﴾ [ق.]16 :
اإل َ
ٍ
بيشء أحب إِل مما
الثاين :املعرفة اخلاصة :كقوله ﷺ يف احلديث القديس« :ما تقرب إِل عبدي
افرتضت عليه» ،أخرجه البخاري عن أيب هريرة.
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املسألة السابعة :أمجع العلامء عىل أن اهلل ال يوصف بـ «املعرفة» ،ذكر اإلمجاع القايض أبو يعىل ،نقله
عنه املرداوي يف كتابه «التحبري» ،والسبب يف هذا -واهلل أعلم -أن املعرفة تتضمن نقصا من ٍ
وجه،
ً
َّ
ٍ
ٍ
التباس ،بخالف «العلم».
جهل ،وتكون بعد
فهي قد تكون بعد
ومن القواعد الرشعية :أنه يصح اإلخبار عن اهلل بام ليس ذما من كل ٍ
وجه ،قاله ابن تيمية كام يف
ًّ
«جمموع الفتاوى» ،وابن القيم يف «بدائع الفوائد» ،ومن ذلك «املعرفة» -واهلل أعلم.-
املسألة الثامنة :قوله «واعلم أن النرص مع الصرب» :موقف العبد من أقدار اهلل موقفان:
واجب باإلمجاع ،حكى اإلمجاع شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه «الفرقان بني
األول :الصرب :وهو
ٌ
أولياء الرمحن وأولياء الشيطان» ،وابن القيم يف «عدة الصابرين».
ِ
ربوا َو َصابِ ُروا﴾ [آل عمران.]200 :
كثريا ،كقوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ْ
اص ِ ُ
وقد أمر اهلل به ً
مستحب،
الثاين :الرضا :وهو أكمل من الصرب ،وهو عىل أصح القولني  -عند احلنابلة والعلامء -
ٌّ
رجح ذلك ابن تيمية ،وابن القيم؛ ألنه ال دليل عىل األمر به.
وليس واج ًبا ،كام َّ
وُيتمع الصرب والرضا يف عدم التسخط ،وليس من الزم الرضا عدم اإلحساس باألمل؛ فإن األنبياء
نت َأرحم الر ِ
ِ
تأملوا كام قال تعاىلَ ﴿ :و َأ ُّي َ ِ
ني﴾ [األنبياء،]83 :
امحِ َ
الرض َو َأ َ ْ َ ُ َّ
وب إ ْذ نَا َد ىى َر َّب ُه َأ نين َم َّسن َي ُّ ُّ
وقال يعقوب﴿ :إِن ََّام َأ ْشكُو َب نثي َو ُح ْز ِين إِ َىل اهللَِّ﴾ [يوسف ،]86 :أفاد هذا ابن القيم يف كتابه
«مدارج السالكني» ،و«عدة الصابرين» ،وابن رجب يف ُشح األربعني ،وسليامن بن عبد اهلل يف
«تيسري العزيز احلميد».
فيكون معنى «الرضا» :انرشاح الصدر بقضاء اهلل ،وقد يزداد هذا االنرشاح فال حيس العبد باألمل،
قاله ابن رجب يف ُشح األربعني.
املسألة التاسعة :قوله« :واعلم أن النرص مع الصرب  ...إلخ» :للفظ «مع» يف هذا السياق معنيان:
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 النوع األول :أن تكون بمعنى « َب ْعد» :أي أن النرص بعد الصرب ،والفرج بعد الكرب. النوع الثاين :أن تكون عىل باهبا ،لكن معناها :أن النرص مع آخر الصرب ،وأن الفرج مع آخرالكرب ،وأن اليِّس مع آخر العِّس ،قاله الطويف ،وتبعه ابن امللقن.
واملوحد ،بأن يكون قو ًّيا بتوحيد اهلل وإيامنه ،وغن ًّيا
املسألة العارشة :يف هذا احلديث تقوي ٌة للمؤمن
ن
بالتوحيد والتقوى ،فال خيشى إال اهلل ،وال يرجو إال اهلل ،ويكون راض ًيا عن اهلل ،ويعلم أن اهلل مل
خريا ،فيورث يف نفسه حمب ًة هلل.
يقدن ر إال ً
صححها اإلمام
املسألة احلادية عرشة :الرواية األوىل من حديث ابن عباس رواي ٌة صحيح ٌةَّ ،
الرتمذي ،وابن رجب ،أما الرواية الثانية :أخرجها عبد بن محيد ،وهي رواي ٌة ضعيف ٌة ،كام ب َّينها ابن
رجب.
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احلديث العرشون
عن أيب مسعود عقبة بن عمرو األنصاري البدري ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه
وآله وسلم« :إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل :إذا مل تستح فاصنع ما شئت» .رواه
البخاري.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
مر
أن احلياء ال يأت إال بخري ،كام أخرج الشيخان من حديث عمران بن حصني أن النبي ﷺ َّ
برجل يعظ أخاه يف احلياء ،كأنه يقول ألخيه :اترك عنك احلياء ،فقال« :دعه فإن احلياء ال يأيت إال
بخري».
وذلك أن صاحب احلياء يستحي أن يفعل ما ُيشان ،فيدعوه حياؤه إىل فعل اخلري ،فهو ُمعني عىل
فعل اخلري ،بخالف من ال يستحي فإنه ال ُيبايل ،ثم إذا عظم احلياء واستحيا من اهلل كان أعظم
وأعظم.
مسائل تتعلق باحلديث:
املسألة األوىل :قوله« :إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل» :أي إن مما عليه األنبياء السابقون
من الرشيعة التي مل تنسخ حتى يف ُشعنا هو قول« :إذا مل تستحي فاصنع ما شئت» ،قاله ابن
ٍ
رجب ،وابن حجر يف «الفتح» ،والطويف ،وابن امللقن.
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ٍ
رجب ،ومن احلياء
مكتسب ،ذكر هذا ابن
جبيل ،وحيا ٌء
املسألة الثانية« :احلياء» نوعان :حيا ٌء
ٌ
ٌّ
اجلبيل :حياء رسول اهلل ﷺ ،أخرج الشيخان عن أيب سعيد ،أنه قال« :كان النبي ﷺ أشد حيا ًء
كره شي ًئا ِ
من العذراء يف ِخدْ ِر َها ،وكان إذا ِ
عرف يف وجهه».
املسألة الثالثة :احلياء من جهة حكمه نوعان :حممو ٌد ومذمو ٌم ،فاحلياء الذي حيث عىل فعل اخلري
حممو ٌد ،واحلياء الذي يمنع من اخلري مذمو ٌم ،أشار هلذا ابن حجر العسقالين ،وابن امللقن ،وبن
حجر اهليتمي.
مسلم عن
ومن احلياء املحمود :احلياء الذي ال يمنع من سؤال العلم والتفقه يف الدين ،أخرج
ٌ
ِ
األنصار ،ما كان يمنعهن احلياء أن يسألن يف أمر دينهن»،
عائشة ،أهنا قالت« :نِ ْعم النسا ُء نسا ُء
وع َّلق البخاري عن جماهد ،أنه قال :ال ينال العلم مستحي ،وال مستكرب.
املسألة الرابعة :جاءت أدل ٌة يف مدح احلياء ،والثناء عليه بطرق عدة ،ومن هذه األدلة :بيان أن احلياء
من اإليامن ،أخرج الشيخان عن أيب هريرة ،أن النبي ﷺ قال« :واحلياء شعب ٌة من اإليامن» ،وأخرج
ٍ
رجل من األنصار وهو يعظ أخاه يف احلياء،
مر عىل
الشيخان عن عبد اهلل بن عمر ،أن النبي ﷺ َّ
ويعيب عليه حياءه ،فقال« :دعه ،فإن احلياء من اإليامن».
وأخرج الشيخان من حديث عمران ،أن النبي ﷺ قال« :إن احلياء ال يأيت إال بخري» ،وأخرج
الشيخان من حديث أيب سعيد« ،أن النبي ﷺ كان أشد حيا ًء من العذراء يف خدرها ،وكان إذا كره
شيئا ِ
عرف يف وجهه».
املسألة اخلامسة :قوله« :فاصنع ما شئت» :حيتمل أحد أمرين:
 األمر األول :أنه من باب اإلخبار :أي الذي ال يستحيي يصنع ما يشاء. األمر الثاين :أنه من باب األمر :أي الذي ال يستحيى منه فافعله.89

أمر من باب التهديد؛ وذلك أن لفظ األمر يف قوله« :فاصنع ما
وعرب الطويف عن األمر األول بأنه ٌ
َّ
شئت» للتهديد ،وإن كان من حيث املعنى يراد اإلخبار كام تقدم ،كام قال تعاىل﴿ :ا ْع َم ُلوا َما ِش ْئت ُْم
ۖ إِ َّن ُه بِ َام َت ْع َم ُل َ
ون َب ِص ٌري﴾ [فصلت.]40 :
املسألة السادسة :قال ابن حجر نقال عن اخلطايب :إن احلكمة من لفظ األمر« :فاصنع ما شئت»:
مانع من الرش ،فلو ال احلياء ألمرت النفس بالرش ،فبام أن النفس ستأمر بالرش لو ال
أن احلياء ٌ
احلياء ،أتى بلفظ األمر يف قوله« :فاصنع» ،انتهى معنى كالمه.
مكتسب ،فينبغي أن جتاهد النفس عىل
املسألة السابعة :إذا تبني أن احلياء حممو ٌد ،وأن منه ما هو
ٌ
احلياء املحمود ،ومن كان حياؤه اجلبيل زائدً ا ،فيجاهد النفس عىل ترك احلياء املذمومٌّ ،
فكل
بحسب حاله.
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احلديث الواحد والعرشون
عن أيب عمرو  -وقيل أيب عمرة  -سفيان ابن عبد اهلل ريض اهلل عنه قال :قلت يا رسول اهلل قل ِل
يف اإلسالم قوالً ال أسال عنه أحد ًا غريك ،قال« :قل آمنت باهلل ،ثم استقم» .رواه مسلم.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
ٌ
راجع إىل بقية
راجع إىل التوحيد ،وقوله« :ثم استقم»:
شامل للدين كله؛ فقوله« :آمنت باهلل»:
أنه
ٌ
ٌ
ظاهرا أو باطنًا ،فعال أو تركا ،قاله الطويف.
الدين العميل ،سواء كان
ً
مسائل تتعلق باحلديث:
املسألة األوىل :بعض معاين الكلامت:
املعنى األول :قوله« :قل ِل يف اإلسالم قوال» :أي يف دين اإلسالم وُشائعه ،قاله ابن امللقن يف
ُشح األربعني.
اعوج ٍ
اج ،قال
املعنى الثاين :قوله« :استقم» :االستقامة هي :الدين القويم ،والرصاط املستقيم بال
َ
ٍ
رجب يف كتابه «جامع العلوم واحلكم».
ابن
املسألة الثانية :هذا احلديث يدل عليه القرآن ،وهو قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َقا ُلوا َر ُّبنَا اهللَُّ ُث َّم
حت َزنُوا﴾ [فصلت ،]13 :وقوله﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َقا ُلوا
اس َت َقا ُموا َت َتن ََّز ُل َع َل ْي ِه ُم املَْ َال ِئ َك ُة َأ َّال َختَا ُفوا َو َال َ ْ
ْ
حي َزن َ
ُون﴾ ،ذكر هذا الطويف يف ُشح األربعني ،وابن
اس َت َقا ُموا َف َال َخ ْو ٌ
ف َع َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم َ ْ
َر ُّبنَا اهللَُّ ُث َّم ْ
رجب يف «جامع العلوم واحلكم» ،وابن امللقن يف ُشح األربعني.
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املسألة الثالثة :ثبت عند اإلمام أمحد ،وابن ماجه من حديث ثوبان بن ُب ْجدُ ٍد ،أن النبي ﷺ قال:
مؤمن»،
«استقيموا ولن حتصوا ،واعلموا أن خري أعاملكم الصالة ،وال حيافظ عىل الوضوء إال
ٌ
ففيه :أنه قد ال يو َّفق لالستقامة متا ًما ،بل ينقص عنها؛ لذا قال يف حديث أيب هريرة يف
«الصحيحني»« :سدن دوا وقاربوا» :أي اجتهدوا للسداد ،وإن مل يتيِّس ،ومل تستطيعوا ،فقاربوا منه،
ٌ
ثالث:
فدَ َّل هذا أن املراتب
 املرتبة األوىل :االستقامة :فإن مل يستطعها ،انتقل إىل املرتبة الثانية. املرتبة الثانية :مقاربة االستقامة ،فمن ترك املقاربة ،فقد وقع يف املرتبة الثالثة. املرتبة الثالثة :وهي التفريط ،ذكر هذا ابن القيم  -رمحه اهلل تعاىل  -يف كتابه (مدارجالسالكني) ،وذكر نحوه ابن رجب يف ُشح األربعني.
• تنبيه :العباد مطالبون باإلصابة ،فإن مل يستطيعوا فليقاربوا اإلصابة ،إ ًذا ليست املقاربة عىل
ٍ
رجب
وجه التخيري ،بل هي درج ٌة مفضول ٌة ،وقد تكون إثام بحسب العبادة ،ذكر هذا ابن
يف ُشح األربعني ،وأشار إليه ابن القيم  -رمحه اهلل تعاىل .-
املسألة الرابعة :قال ابن القيم يف كتابه (مدارج السالكني) :سمعت شيخنا ابن تيمية يقول :أعظم
الكرامة مالزمة االستقامة ،انتهى كالمه.
وقد َّبني ابن تيمية  -رمحه اهلل تعاىل  -يف كتابه «الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان» ،وكتابه
ٍ
نقصا ،بل إن الكرامات عند التابعني أكثر
«النبوات» أن عدم وجود الكرامة عىل يد
رجل ليست ً
ٍ
فيقوى بالكرامة ويثبت هبا،
منها عند الصحابة؛ وذلك أن الكرامة قد تكون لضعف يف العبدَّ ،
انتهى معنى كالمه.
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عرف ما تقدَّ م ِ
إذا ِ
عرف خطأ الصوفية يف ظنهم أن الكرامات مناقب يقدَّ م هبا الرجل عىل غريه،
لذا يكثرون من قوهلم :فالن صاحب كرامات ،وهكذا.
املسألة اخلامسة :مقتىض االستقامة :الثبات واالستمرار ،ذكر هذا القايض عياض يف ُشح مسلم،
والسعدي يف كتابه «هبجة قلوب األبرار».
ثمرات ،وهي دفع الرشور ،وحصول املحبوب ،وأعظمه اجلنة ،لذا
املسألة السادسة :لالستقامة
ٌ
ِ
اجلن َِّة ا َّلتِي كُنت ُْم تُوعَدُ َ
ون﴾ [فصلت ،]30 :ذكر
قال سبحانهَ ﴿ :أ َّال َختَا ُفوا َو َال َ ْ
رشوا بِ ْ َ
حت َزنُوا َو َأ ْب ُ
هذا ابن السعدي يف كتابه «هبجة قلوب األبرار».
ٍ
املسألة السابعة :األمر باالستقامة ٌ
جمتهد مصي ًبا
دليل عىل أن احلق واحدٌ ال يتعدد ،وأنه ليس كل
طريق واحدٌ  ،وما عداه ٌ
طرق متعددةٌ ،فإذن احلق واحدٌ .
للحق؛ وذلك أن االستقامة
ٌ
ٍ
مسعود ،قالَ :خ َّط النبي ﷺ
ويؤكد هذا ما ثبت عند أمحد ،والنسائي  -يف «الكربى»  -عن ابن
خ ًّطا مستقيام طويال ،فقال« :هذا سبيل اهلل» ،ثم َخ َّط خطو ًطا عن يمينه ،وعن شامله قصرية ،وقال:
ٍ
ِصاطي
واحدة منها
«هذه السبل ،وعىل رأس كل
ٌ
شيطان» ،وقال عن اخلط املستقيمَ ﴿ :و َأ رن ََٰه َذا َ
الس ُب َل َف َت َف رر َق بك ُْم َعن َسبيله﴾ [األنعام.]153 :
ُم ْستَق ًيام َفاترب ُعو ُه ۖ َو َال َتترب ُعوا ُّ
للمتَدَ نينٌ :
مطو ٌع؛ ألنه قد يكون ملتز ًما للحق أو
فالن ملتز ٌم ،أو َّ
املسألة الثامنة :من اخلطأ أن يقال ُ
ٌ
مستقيم؛ ألنه ال حيتمل إال االلتزام
فالن
مطو ًعا للشيطان أو للرمحن ،وإنام يقال:
للباطل ،أو َّ
ٌ
باحلق ،ذكر هذا شيخنا ابن عثيمني  -رمحه اهلل .-
ٍ
ٍ
ولكل أن يدَّ عي الوسطية،
منضبطة،
املسألة التاسعة :ال تصح الدعوة إىل «الوسطية» ،ألهنا غري
فإن الوسط ما كان بني الطرفني ،والذي جاءت به الرشيعة :الدعوة لالستقامة ،ونحو ذلك ،ومل
تأت بالدعوة للوسطية ،أما حديث« :خري األمور أوسطها» فال يصح كام ب َّينه السخاوي ،وأما
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قوله تعاىلَ ﴿ :وك َىَذلِ َك َج َع ْلنَاك ُْم ُأ َّم ًة َو َس ًطا نل َتكُونُوا ُش َهدَ ا َء َع َىل الن ِ
َّاس﴾ [البقرة :]143 :أي
جعلناكم أم ًة أكمل وأعدل؛ لتكونوا ً
أهال للشهادة عىل الناس.
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احلديث الثاين والعرشون
عن أيب عبد اهلل جابر بن عبد اهلل األنصاري ريض اهلل عنهام أن رج ً
ال سأل رسول اهلل صىل اهلل عليه
وآله وسلم فقال :أرأيت إذا صليت املكتوبات ،وصمت رمضان ،وأحللت احلالل ،وحرمت
احلرام ،ومل أزد عىل ذلك شيئ ًا ،أدخل اجلنة؟ قال «نعم» .رواه مسلم.
ومعنى حرمت احلرام :اجتنبته.
ومعنى أحللت احلالل :فعلته معتقد ًا حله.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
وعرب الطويف يف ُشح األربعني
أن من اقترص عىل فعل الواجبات وترك املحرمات دخل اجلنةَّ ،
بتعبري أطول ،وقال :إن العبادات إما بدني ٌة أو قلبي ٌة ،والبدنية إما أن تكون فرو ًعا أو أصوال ،قال:
فهذه أربعة ،ثم هذه األربعة إما أن تكون مما أذنت الرشيعة يف فعله ،أو مل تأذن ،وتبع الطويف ابن
امللقن يف ُشح األربعني ،وابن حجر اهليتمي يف ُشحه عىل األربعني.
مسائل تتعلق باحلديث:
املسألة األوىل :معاين الكلامت:
قوله« :أرأيت» :اهلمزة لالستفهام ،واملراد بـ «الرؤية» رؤية القلب :أي بمعنى :بامذا تقيض،
وحتكم لنا؟ ذكر هذا الطويف ،وتبعه ابن امللقن ،واهليتمي.
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ويفِّس ذلك ما أخرج الشيخان من حديث ابن
قوله« :املكتوبات» :يراد هبا الصلوات اخلمس،
ن
عباس ،أن النبي ﷺ قال ملعاذ ملا أرسله إىل اليمن« :فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم مخس صلوات
ٍ
وليلة».
يف كل يو ٍم
قوله« :احلالل واحلرام»« :األلف والالم» الستغراق اجلنس :أي املراد :مجيع احلالل ومجيع احلرام،
ذكر هذا الطويف.
املسألة الثانية :قوله« :أحللت احلالل ،وحرمت احلرام» :أي اعتقدت احلالل حالال ،وال يشرتط
أن أفعله ،واعتقدت احلرام حرا ًما ،واجتنبته ،ذكر هذا ابن الصالح فيام نقله عنه النووي يف ُشح
مسلم ،وقد أقر هذا املعنى الطويف ،وابن امللقن ،واهليتمي.
فبهذا يعرف أن ما ذكره النووي يف تعليقه عىل األربعني ملا قال :ومعنى «حرمت احلرام» :اجتنبته،
قصور؛ وذلك أن حتريم احلرام ال بد أن يكون
ومعنى «أحللت احلالل» :فعلته معتقدً ا حله ،فيه
ٌ
معه اعتقاد احلرمة ،ثم االجتناب ،وإحالل احلالل ليس املراد فعله ،بل يكفي اعتقاده.
وحرمت احلرام» :وهو أن إحالل احلالل
وقد ذكر الطويف معنى آخر لقوله« :أحللت احلالل ،ر
يتضمن فعل الواجبات واملستحبات واملباحات ،إ ًذا يكون سؤال الصحايب عن درجة السابقني
باخلريات ،وهي أعىل الدرجة التي فيها فعل الواجبات واملستحبات ،وترك املحرمات
واملكروهات ،وقد أشار ابن رجب يف ُشحه عىل األربعني أنه قد قال بعضهم هبذا ،لكن يف هذا
نظر من جهتني:
 اجلهة األوىل :أنه لو كان كذلك ملا قال الصحايب« :ومل أزد عىل ذلك شيئًا»؛ وذلك أنه لوكان سيفعل الواجبات واملستحبات ،ويرتك املحرمات واملكروهات ،ملا احتاج أن يقول:
«ومل أزد عىل ذلك شيئًا»؛ ألنه ليس هناك ما يزيده.
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 اجلهة الثانية :أن سياق احلديث وسؤال الصحايب عن دخول اجلنة ،يظهر أنه إنام يفاالقتصار عىل الواجبات؛ ألنه من املعلوم أن من فعل كل الطاعات فإنه يستحق اجلنة.
املسألة الثالثة :ذكر القرطبي يف كتابه «املفهم» أن هذا الصحايب ممن هو حديث ٍ
عهد باإلسالم ،لذا
ٌ
حمتمل ،وحيتمل
تأ َّلفه النبي ﷺ ،ومل يأمره بام زاد عىل الواجبات ،وتبعه اهليتمي ،وما ذكره القرطبي
سبب لدخول اجلنة ،والنجاة من النار.
أنه أجابه عىل قدر سؤاله ،وهو أن االقتصار عىل الواجبات ٌ
املسألة الرابعة :يف هذا احلديث أن العبادات نوعان :مفروضات ،ومستحبات ،وأن من مل يأت
باملستحبات فليس آثام ،ذكر هذا اهليتمي.
تعمد ترك املستحبات واالستمرار عىل ذلك ،حتى إن ظاهر كالمه تأثيم من
وشدَّ د القرطبي يف ُّ
نظر ،كام أفاد ذلك اهليتمي؛ ألنه ال دليل عىل تأثيم من ترك املستحبات.
يفعل ذلك ،وهذا فيه ٌ
املسألة اخلامسة :ذكر القرطبي أن السلف كانوا ُيتهدون يف فعل املستحبات ،وما كانوا يفرقون
بينها وبني الواجبات ،وأهنم كرهوا تقسيم العبادات إىل مستحبات وواجبات ،وقد ذكر نحوا مما
ذكر القرطبي ابن رجب ،ونقله عن اإلمام أمحد ،وأظنه يف ُشحه عىل البخاري.
حق حتى ال يتساهل يف فعل املستحبات واملكروهات؛ ألجل أنه ال إثم فيها ،لذا ينبغي عند
وهذا ٌّ
تعليم العامة أن يقترص عىل بيان صفة الصالة كامل ًة ،وكذلك صفة الوضوء ،وهكذا ،ومما ذكر
قسم الفقهاء العبادات إىل مستحبات وواجبات؛ ليعلم ما يرتتب عليها.
القرطبي أنه إنام َّ
املسألة السادسة :مل يذكر يف احلديث احلج مع أنه رك ٌن من أركان اإلسالم ،وكذلك مل يذكر الزكاة،
متأخرا يف السنة التاسعة أو العاُشة عىل الصحيح ،لذا
أما اجلواب عىل احلج أن يقال :إنه فرض
ً
مل يذكر ،أو يقال :إن النبي ﷺ علم من حاله أنه ليس ذا مال ،فلذا مل يأمره باحلج ،هذا مقتىض ما
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ذكره شيخنا ابن عثيمني يف ُشح األربعني ،واهليتمي ،والطويف ،لكنهم مل يذكروا أنه قد يكون
فقريا  -فيام أذكر  ،-والنبي ﷺ علم حاله.
ً
يتضمن أال يرتك احلج ،وكالمه كان
وحرمت احلرام»
وللطويف جواب آخر ً
َّ
أيضا ،قال :إن قوله « :ر
عىل الزكاة ،ومثله يقال يف احلج ،لكن هذا اجلواب فيه نظر؛ ألنه ذكر يف احلديث الصالة ،وصيام
رمضان.
أما سبب عدم ذكر الزكاة فقد يكون لعلم النبي ﷺ بحاله ،وأنه مل يكن ذا ٍ
مال ،ذكر هذا الطويف،
واهليتمي ،وشيخنا ابن عثيمني ،وللطويف جواب آخر ،وهو الذي تقدَّ م ذكره يف سبب عدم ذكر
احلج.
املسألة السابعة :هذا احلديث قد دل عىل معناه أحاديث أخرى متواترة ،ذكر هذا ابن رجب ،ومن
ذلك ما أخرج الشيخان من حديث أيب أيوب األنصاري ،واللفظ ملسلم :أن رجال قال :يا رسول
ٍ
عمل يدخلني اجلنة ،وينجيني من النار ،قال« :تعبد اهلل ،ال ترشك به شيئا ،وتقيم
اهلل ،دلني عىل
الصالة ،وتؤيت الزكاة ،وتصل الرحم» ،فلام أدبر ،قال رسول اهلل ﷺ« :إن متسك به دخل اجلنة».
وأخرج الشيخان من حديث أيب هريرة ،أن رجال قال :يا رسول اهلل ،دلني عىل عمل يقربني من
اجلنة ،ويباعدين من النار ،قال« :تعبد اهلل ،ال ترشك به شيئا ،وتقيم الصالة املكتوبة ،وتؤدي الزكاة
رسه أن ينظر إىل رجل من أهل اجلنة،
املفروضة ،وتصوم رمضان» ،فلام وىل ،قال النبي ﷺ« :من ر
فلينظر إىل هذا».
املسألة الثامنة :املراد بـ «دخول اجلنة» يف احلديث :أي ابتدا ًء بدون أن يدخل النار ،ال أن مصريه
ٍ
موحد ،ولو فعل ما فعل من املحرمات.
اجلنة؛ فإن اجلنة مصري كل
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املسألة التاسعة :االقتصار عىل فعل الواجبات مع ترك املحرمات هي درج ٌة من درجتي الوالية،
فإن أولياء اهلل درجتان:
 الدرجة األوىل واألعىل :هم السابقون باخلريات ،وهم الذين يفعلون الواجباتواملستحبات ،ويرتكون املحرمات واملكروهات.
 الدرجة الثانية :وهي درجة املقتصدين ،واملقتصد :هو املقترص عىل فعل الواجبات ،وتركاملحرمات ،ويدل لذلك قوله تعاىلُ ﴿ :ثم َأور ْثنَا ا ْلكِتَاب ا َّل ِذين اص َط َفينَا ِمن ِعب ِ
ادنَا ۖ َف ِمن ُْه ْم
َ ْ ْ ْ َ
َ
َّ ْ َ
اخلري ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ات بِإِ ْذ ِن اهللَِّ﴾ [فاطر ،]32 :هذا َّ
ملخص ما
َظامل ٌ نلنَ ْفسه َومن ُْهم ُّم ْقتَصدٌ َومن ُْه ْم َسابِ ٌق بِ ْ َ ْ َ
ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه «الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان» ،ومن
املقتصدين ما ذكر يف هذا احلديث.
املسألة العارشة :ليس هدي الرشيعة الدعوة إىل فعل األقل ،وإنام هدهيا الدعوة إىل فعل األكمل،
لكنها تبني حكم األقل ،وهذا هو فعل رسول اهلل ﷺ يف هذا احلديث؛ فإنه بني حكم األقل ملا
سئل ،ويف املقابل هديه دعوة الناس إىل أن يفعلوا األكمل.
حمر ًما ،وأشد منه ً
خطأ ما يسمون
وخيطئ من ُيعل طريقته دعوة الناس إىل األدنى بحجة أنه ليس َّ
ٍ
مسألة
اليوم بـ «أصحاب فقه التيسري» ،وهم يدعون الناس إىل تتبع الرخص ،فكلام وجدوا يف
خمالف للكتاب،
خال ًفا جعلوا األيِّس هو القول الصواب بحجة أن يف املسألة خالفا ،وهذا املنهج
ٌ
والسنة ،واإلمجاع؛ وذلك أن اهلل تعاىل قالَ ﴿ :فإِن َتن ََاز ْعتُم ِيف َيش ٍء َفر ُّدو ُه إِ َىل اهللَِّ َوالرس ِ
ول﴾
َّ ُ
ْ ُ
ْ
[النساء ]59 :فجعل احلكم عند التنازع واخلالف إىل الرشع ،ال إىل النزاع واخلالف ،فإن اخلالف
ضعيف مفتقر إىل الدليل ،ويدل عىل هذا كل حديث فيه األمر بطاعة النبي ﷺ ،كقوله ﷺ يف
ٌ
صحيح البخاري« :من أطاعني دخل اجلنة ،ومن عصاين فقد أبى».
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أما اإلمجاع ،فقد حكاه ابن عبد الرب يف كتابه «جامع بيان العلم وفضله» ،وابن تيمية يف كتابه «رفع
املالم عن األئمة األعالم».
خري النبي ﷺ بني أمرين ،إال اختار
تنبيه :أخرج البخاري ومسلم عن عائشة ،أهنا قالت« :ما ن
أيَّسمها ،ما مل يكن إثام  ...احلديث» :تنازع الرشاح والعلامء يف بيان معنى هذا احلديث ،وقبل ذكر
وحمر ٌم بداللة
إثم َّ
نزاعهم ،فإن مما يعلم يقينا أنه ال يستدل به عىل تتبع الرخص؛ ألن تتبع الرخص ٌ
كل دليل فيه األمر بالرجوع إىل الكتاب والسنة ،وباإلمجاع الذي حكاه ابن عبد الرب يف «جامع
بيان العلم وفضله».
إذا تبني هذا ،فللعلامء أقوال:
خري اهلل نبيه بني شيئني ،إال اختار األيِّس ،ذكر هذا الباجي يف كتابه
القول األول :أن املراد به :ما َّ
«املنتقى» ،وذكره غريه.
املرشع،
ويف هذا نظر؛ وذلك أن اهلل إذا َّ
خري نبيه بني شيئني ،فقطعا ال يكون أحدمها إثام؛ ألن اهلل هو ن
ذكر هذا االستدراك احلافظ ابن حجر يف «الفتح».
القول الثاين :أن هذا التخيري يف أمور الدين ،كالقرص واإلمتام ،وهذا ظاهر صنيع ابن عبد الرب،
وهذا فيه نظر؛ ألن مؤ َّدى هذا القول :ترك السنن باعتبار أن تركها أيِّس ،وهذا خالف اهلدي
النبوي.
خاص بأمور الدنيا ،ذكر هذا ابن التني ،نقله عنه احلافظ يف «الفتح» ،وهذا
القول الثالث :أن هذا
ٌّ
قصور كام سيأيت.
جيدٌ  ،لكن فيه
ٌ
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ٌ
واضح ،أما أمور الدين
شامل ألمور الدنيا والدين ،أما أمور الدنيا فاألمر فيه
القول الرابع :أنه
ٌ
خيري بني احلج راكبا أو ماشيا ،فيختار األيِّس ،وهو احلج راكبا؛ أو
فيتصور يف الوسائل ،كمثل أن َّ
الغزوة يف شدة احلر أو اعتدال اجلو ،فيختار االعتدال ،وهكذا.
وقد يقال :هذا قول ابن بطال ملا قال :إنه يكون يف أمر الدنيا والدين ،وهذا القول الرابع بتفسري
الدين هبذا التفسري هو الراجح -واهلل أعلم.-
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احلديث الثالث والعرشون
عن أيب مالك احلارث بن عاصم األشعري ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله
وسلم« :الطهور شطر اإليامن ،واحلمد هلل متأل امليزان ،وسبحان اهلل واحلمد هلل متآلن  -أو متأل  -ما
بني السامء واألرض ،والصالة نور ،والصدقة برهان ،والصرب ضياء ،والقرآن حجة لك أو عليك،
كل الناس يغدو :فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها» .رواه مسلم.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
ٌ
شامل للناس كلهم ،فكل بني آدم سائر ،إما إىل خري ،وإما إىل ُش ،ذكر هذا بمعناه شيخ
فإن هذا
اإلسالم ابن تيمية ،وابن القيم يف «اجلواب الكايف» ،وشيخنا ابن عثيمني يف ُشح األربعني.
مسائل تتعلق باحلديث:
املسألة األوىل :قوله« :الطهور» :ذكر القرطبي يف كتابه «املفهم» أن لفظ الطهور ال يروى إال
بالفتح ،ومعنى فتح الطاء :أي ما يتطهر به من ماء أو تراب ،لكن ذكر النووي يف ُشحه عىل مسلم
أن األكثرين عىل ضم الطاء ،فيستفاد من هذا أنه يصح الوجهان ،إما الفتح أو الضم ،وأن األكثرين
عىل الضم ،واملراد بالضم :أي فعل التطهر ،سواء كان باغتسال أو وضوء أو تيم ٍم ،ويف تعليق
عرف الطهور بأنه الوضوء.
النووي عىل األربعني َّ
ٌ
تقريبي ،وهو من باب ذكر املثال ،أو أن يكون مقصو ًدا بحيث إن
تعريف
حمتمل؛ إما أن هذا
وهذا
ٌ
ٌّ
الغسل والتيمم ال يدخل يف قوله «الطهور» ،فإن كان االحتامل الثاين مرا ًدا ففيه نظر ،بل لفظ
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ٌ
شامل لكل ما حيصل به التطهر من االغتسال والوضوء والتيمم ،ذكر هذا
احلديث عا ٌّم ،فهو
اهليتمي يف ُشحه عىل األربعني.
املسألة الثانية :قوله« :الطهور شطر اإليامن» :تنازع العلامء :كيف يكون الطهور شطر اإليامن؛ ألن
معنى «الشطر» النصف ،فكأن معنى احلديث :الطهور  -من الوضوء واالغتسال والتيمم -
نصف اإليامن ،وللعلامء أقوال يف معنى احلديث:
القول األول :أن أجر الطهور يضاعف حتى يوازي أجر اإليامن ،ذكر هذا النووي يف ُشح مسلم،
ويف تعليقه عىل األربعني ،وتبعه ُشاح األربعني.
القول الثاين :أن اإليامن ُيب ما قبله ،وكذلك الطهور يك نفر ،لكن يشرتط لتكفريه أن يوجد
اإليامن ،فلذا صار شطره ،ذكر هذا النووي يف تعليقه عىل األربعني ،ويف ُشحه عىل مسلم.
ِ ِ
القول الثالث :أن املراد بـ «اإليامن» الصالة ،كام قال سبحانهَ ﴿ :و َما ك َ
يع إِ َيام َنك ُْم﴾
َان اهللَُّ ل ُيض َ
[البقرة :]143 :أي صالتكم بإمجاع العلامء ،حكاه النووي يف ُشح كتاب اإليامن من ُشحه عىل
مسلم ،ويدل لذلك سياق اآليات ،وعزا ابن رجب هذا القول إىل حييى بن آدم ،وهو من أئمة
السلف.
القول الرابع :أن الطهارة تكفر السيئات ،واإليامن يكفر الكبائر ،فبهذا صار الطهارة شطر اإليامن،
ذكر هذا القول ابن رجب.
ٌ
متعلق بالظاهر ،فهو
وعمل يف الظاهر ،فالطهور
تصديق يف الباطن،
القول اخلامس :أن اإليامن
ٌ
ٌ
شطره ،ذكر هذا القول النووي يف ُشحه عىل مسلم.
وأصح هذه األقوال -واهلل أعلم :-القول الثالث؛ وذلك لصحة استدالله ،ورجح هذا القول
النووي يف ُشحه عىل مسلم ،وابن رجب.
103

أما القول األول فيضعفه أنه ال دليل عىل مضاعفة أجر الطهارة حتى يبلغ أجر اإليامن ،أما القول
مكفرات ،فعىل هذا
الثاين فيض نعفه أن املك نفرات ليست خاص ًة بالطهور ،بل كل األعامل الصاحلة
ٌ
يصح أن يقال :إن كل األعامل الصاحلة شطر اإليامن ،ومقتىض هذا أال يكون للطهور معنى خيتص
به.
أما القول الرابع فيض نعفه ما تقدم ذكره يف القول الثاين ،أما القول اخلامس فيض نعفه أن هذا عا ٌّم يف
كل األعامل الظاهرة ،وليس لتخصيص الطهارة معنى ،فتذكر دون غريها.
ومما يبني صحة القول الثالث أن «الشطر» يف اللغة يطلق بمعنى :اجلزء املقابل ٍ
جلزء ،وإن مل يكونا
ٌ
جاهل وعامل ،وال يلزم من هذا تساوي كل
متساويني ،فيقول القائل :الناس نصفان ،أو شطران:
مسلم من حديث أيب هريرة ،أن النبي ﷺ قال« :قال اهلل تعاىل:
شطر ،ويدل لذلك ما أخرج
ٌ
قس ْمت الصالة بيني وبني عبدي نصفني ،فنصفها ِل ونصفها لعبدي ،ولعبدي ما سأل ،فإذا قال
ر
العبدَْ :
فقسم الفاحتة نصفني،
﴿احل ْمدُ هللر َر نب ا ْل َعاملَ َ
ني﴾ ،قال اهلل تعاىل :محدين عبدي  ...احلديث»َّ ،
فهام ليسا متساويني.
املسألة الثالثة :قوله« :احلمد هلل متأل امليزان» :اتفقت األحاديث عىل أن «احلمد هلل» متأل امليزان ،ذكر
هذا ابن رجب ،واهليتمي.
وذهب الطويف إىل أن «األلف والالم» لالستغراق ،فإذا بكثرة املحامد مألت امليزان ،وخالف
اهليتمي ،وذكر أن السبب يف معنى احلمد وهو أهنا متضمنة إلثبات كامل صفة اهلل ،وهذا مستلزم
لنفي النقائص عن اهلل ،فيستفاد هذا من كالم ابن رجب ،ولعل الثاين أصح؛ ألنه تفضيل يف املعنى
نفسه.
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املسألة الرابعة :اختلف العلامء :أهيام أفضل ،احلمد أو التهليل؟ ذكر اخلالف ابن عبد الرب ،وذهب
طائف ٌة من السلف  -كالثوري والنخعي  -إىل أن احلمد أفضل ،وبني سبب ذلك ابن رجب ،وهو
أن احلمد يتضمن إثبات مجيع أنواع الكامل هلل ومنه التوحيد ،فهو توحيد يف العبادة وزيادة،
بخالف التهليل.
املسألة اخلامسة :ذكر ابن رجب أن احلمد أكمل من التسبيح؛ ألن احلمد إثبات للكامل ،أما
التسبيح تنزيه ،وتبعه اهليتمي ،ثم ذكر ابن رجب أنه مل يأت تسبيح جمرد ،وإنام تسبيح مع حتميد،
أو تسبيح باسم اهلل العظيم ،وهذا يف إثبات للكامل.
ويؤكد أن احلمد أفضل من التسبيح ،أن النفي ال يستلزم كامال ،بخالف اإلثبات ،فهو مستلز ٌم
لنفي النقائص.
املسألة السادسة :قوله« :متأل» :املراد مجلة احلمد ،أو مجلة احلمد والتسبيح ،وجاء يف بعض األلفاظ
بالتذكري ،واملراد اللفظ :أي لفظ التحميد ،أو التسبيح ،أشار إىل هذا النووي ،وتبعه اهليتمي،
وأخطأ الطويف ملا قال« :متألن» :أي الكلمتان؛ وذلك بإطالق الكلمة باصطالحه عند النحاة،
تفِّس ،ال باالصطالحات احلادثة ،كاصطالح
وهذا فيه نظر؛ فإن الكتاب والسنة بلغة العرب ،فبها ّ
النحاة وغريهم.
املسألة السابعة :يف هذا احلديث إثبات للميزان خالفا للمعتزلة ،ذكر هذا الطويف وغريه ،وذكر ابن
أيب العاصم يف كتابه «السنة» أن األدلة يف امليزان كثرية ،وأهنا تورث العلم.
املسألة الثامنة :ظاهر احلديث أن ما بني الساموات واألرض أوسع من امليزان لذا جعل احلمد
وحده يمأل امليزان ،ثم جعل احلمد والتسبيح يمألن ما بني الساموات واألرض ،وقد ذهب إىل
هذا الظاهر شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف «جمموع الفتاوى» ،وخالف ابن رجب يف ُشح
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األربعني ،وذكر أن امليزان أوسع من الساموات واألرض ،وذكر أثرا عن سلامن وصحح وقفه ،أن
سلامن الفاريس قال :يوضع امليزان يوم القيامة فلو وزن فيه الساموات واألرض لوسعت.
وظاهر هذا األثر يؤيد ما ذكره ابن رجب ،فيكون املراد من احلديث بيان فضل احلمد وفضل
التسبيح واحلمدلة من غري مقارنة بحيث تكون الساموات واألرض أوسع من امليزان -واهلل
أعلم.-
املسألة التاسعة :تنازع العلامء يف معنى قوله« :متأل امليزان أو متآلن  ...إلخ» عىل أقوال ثالثة:
 القول األول :أنه من باب رضب األمثال ،ال من باب احلقيقة.ُيسد.
 القول الثاين :أن احلمد والتسبيح َّصورا.
تصور
 القول الثالث :أن َم َث َل احلمد والتسبيح وعموم أعامل بني آدم ًَّ
ذكر هذه األقوال الثالثة ابن رجب ،ومما ذكر ابن رجب أيضا أن تصوير ثواب بني آدم يدل عليه
حديث أن البقرة وآل عمران ُييآن يوم القيامة حياجان عن صاحبهام :أي صور ثواب البقرة وآل
عمران.
وأيضا قد فِّسه بالثواب اإلمام أمحد ،والرتمذي ،وابن القيم ،وابن تيمية ،وابن رجب وغريهم.
املسألة العارشة :قوله« :والصالة نور» :قد جعل الصالة نورا ،وهذا يرجع إىل أحد املعاين التالية:
املعنى األول :أن الصالة نور يف نفسها.
املعنى الثاين :أن الصالة سبب للنور.
املعنى الثالث :أن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ،ذكر هذا النووي رمحه اهلل تعاىل ،وذكر
ٌ
شامل هلذه املعاين الثالثة.
اهليتمي أنه
وأفاد اهليتمي أن املراد :الصالة املستكملة لرشوطها وأركاهنا.
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ٌ
برهان» :أي دليل وحج ٌة عىل أحد أمرين:
املسألة احلادية عرشة :قوله« :والصدقة
األمر األول :أن صاحبها قد أدى حق املال.
األمر الثاين :إيامن صاحبها ،ذكر هذا اهليتمي ،وذكر ابن رجب واهليتمي أن املنافق ال يتصدق،
لذلك خصت الصدقة بأهنا برهان.
ثم إن الصدقة قد ختص بالزكاة ،كام يف رواية ابن حبان ،وقد تكون أعم ،ذكره اهليتمي.
املسألة الثانية عرشة :قوله« :والصرب ضياء» :الصرب املحمود ينقسم أقسام ثالثة :صرب عىل الطاعة،
وصرب عىل املعصية ،وصرب عىل األقدار املؤملة ،ذكر هذا النووي يف ُشح مسلم ،وابن رجب،
وغريه.
وذكر ابن رجب أن الصرب عىل الطاعة والصرب عىل املعصية أفضل من الصرب عىل أقدار اهلل ،كام
قرره السلف ،كميمون بن مهران ،وسعيد بن جبري ،وغريمها.
وقرر ابن تيمية كام يف «جمموع الفتاوى» ،وابن القيم يف كتابه «مدارج السالكني» ،وكتابه «عدة
الصابرين» :أن الصرب عىل طاعة اهلل أفضل من الصرب عىل ترك املعصية.
والصرب عىل ترك املعصية أفضل من الصرب عىل أقدار اهلل ،لذا قال ابن تيمية وصرب يوسف عليه
السالم عىل امرأة العزيز أفضل من صربه ملا وضع يف غيابة اجلب ،فاألول صرب عىل املعصية،
والثاين صرب عىل أقدار اهلل.
املسألة الثالثة عرشة :ذكر أن الصالة نور ،وأن الصرب ضياء؛ وذلك أن الضياء نور مع إحراق،
بخالف النور وحده فليس معه إحراق ،كام قال تعاىلُ ﴿ :ه َو ا َّل ِذي َج َع َل َّ
الش ْم َس ِض َيا ًء َوا ْل َق َم َر
ُورا﴾ [يونس .]5 :فلام كان الصرب شاقا وصفه بالضياء ،بخالف الصالة ،هذا مفاد ما ذكره
ن ً
الطويف ،وابن رجب ،واهليتمي.
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حمتاج لضياء الشمس ،وكذلك نور الصالة حمتاج ٌة إىل الصرب.
ثم ذكر اهليتمي أن نور القمر
ٌ
املسألة الرابعة عرشة :قال ابن رجب ويف بعض نسخ مسلم (والصيام ضياء) بدل قوله (الصرب
ضياء) ،ثم قال :وذلك أن الصيام ُيمع أنواع الصرب الثالث ،فهو صرب عىل الطاعة ،وصرب عىل
املباح فضال عن املحرم ،وملن حيصل له جوع وعطش ،يكون فيه صرب عىل أقدار اهلل.
املسألة اخلامسة عرشة :قوله« :والقرآن حجة لك أو عليك» :له معنيان:
 املعنى األول :أنه حيتج بالقرآن عند اخلالف ،ذكر هذا القرطبي يف كتابه «املفهم». املعنى الثاين :أن القرآن إما لك أو عليك ،ذكر هذا النووي ،وابن رجب وغريهم ،فمنعمل به فهو له ،ومن خالفه فهو عليه.
قال ابن رجب :قال بعض السلف :من جالس القرآن ،فليس بساملٍ ،فهو إما له أو عليه ،ومعنى
ذلك يف قوله تعاىل﴿ :و ُنن نَز ُل ِمن ا ْل ُقر ِ
ني﴾ [اإلرساء ]82 :هذا له ،ثم
مح ٌة نل ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
آن َما ُه َو ِش َفا ٌء َو َر ْ َ
َ
َ ْ
ني إِ َّال َخ َس ًارا﴾ هذا عليه.
قالَ ﴿ :و َال َي ِزيدُ ال َّظاملِ َ
خريا
املسألة السادسة عرشة :قوله« :كل الناس يغدو  ...إلخ» :أي كل الناس يعمل ،فإما أن يعمل ً
فهو له ،وقد باع نفسه هلل ،فأعتقها من عذابه ،أو عكس ذلك ،فهو موبقها :أي مهلكها ،ذكر هذا
بمعناه النووي ،فتقدم ذكر كالم ابن تيمية ،وابن القيم ،وشيخنا ابن عثيمني.

108

احلديث الرابع والعرشون
عن أيب ذر الغفاري ريض اهلل تعاىل عنه عن النبي صىل اهلل تعاىل عليه وآله وسلم فيام يرويه عن ربه
عز وجل أنه قال« :يا عبادي ،إين حرمت الظلم عىل نفيس وجعلته بينكم حمرم ًا فال تظاملوا ،يا
عبادي ،كلكم ضال إال من هديته فاستهدوين أهدكم ،يا عبادي ،كلكم جائع إال من أطعمته
فاستطعموين أطعمكم ،يا عبادي ،كلكم عار إال من كسوته فاستكسوين أكسكم :يا عبادي ،إنكم
ختطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب مجيع ًا فاستغفروين أغفر لكم ،ياعبادي ،إنكم لن تبلغوا
رضي فترضوين ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين ،يا عبادي ،لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم
كانوا عىل أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك يف ملكي شيئ ًا ،يا عبادي ،لو أن أولكم وآخركم
وإنسكم وجنكم كانوا عىل أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئ ًا :يا عبادي،
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد فسألوين فأعطيت كل واحد مسألته
ما نقص ذلك مما عندي إال كام ينقص املخيط إذا أدخل البحر ،يا عبادي ،إنام هي أعاملكم أحصيها
لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خري ًا فليحمد اهلل ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه» .رواه
مسلم.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
أن فيه بيان كامل غنى اهلل وشدة فقر العبد.
مسائل تتعلق باحلديث:
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املسألة األوىل :أن هذا احلديث أُشف أحاديث أهل الشام ،قاله اإلمام أمحد؛ وذلك أن رواته
شاميون.
ٌ
شامل للعبادة باملعنى العام والعبادة باملعنى اخلاص ،قاله شيخنا
املسألة الثانية :قوله« :يا عبادي»:
ابن عثيمني يف ُشح األربعني ،ومعنى العبادة باملعنى العام :العبادة الكونية :أي ال خيرج أحدٌ عن
حكم اهلل ،كقوله تعاىل﴿ :إِن ك ُُّل من ِيف السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
مح ِن َع ْبدً ا﴾ [مريم،]93 :
الر ْ َى
َّ َ َ
ض إِ َّال ِآيت َّ
َ
ِ
ِ ِ
رس ُفوا َع َ ىىل
ومعنى العبادة اخلاصة :أي العبادة الرشعية ،كقوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َيا ع َباد َي ا َّلذي َن َأ ْ َ
مح ِة اهللَِّ﴾ [الزمر.]53 :
َأن ُف ِس ِه ْم َال َت ْقنَ ُطوا ِمن َّر ْ َ
عرب ابن تيمية بالتعبريين :العبادة العامة واخلاصة ،والعبادة الرشعية والكونية كام يف «جمموع
وقد َّ
الفتاوى».
حرمه اهلل عىل نفسه ،وقد َّ
ضل يف فهمه
املسألة الثالثة :قوله« :إين حرمت الظلم»« :الظلم» َّ
طائفتان:
الطائفة األوىل :اجلربية :ومنهم األشاعرة ،فألهنم مل يثبتوا إال إراد ًة واحدةً ،وهي الكونية ،قالوا:
إن الظلم :الترصف يف ملك اآلخرين ،وكل الوجود ٌ
يتصور منه الظلم ،ور َّد أهل
ملك هلل ،فإذن ال
َّ
متصورا من اهلل ،ملا متدَّ ح برتكه.
السنة عىل هؤالء بأنه لو مل يكن الظلم
َّ
الطائفة الثانية :القدرية :ومنهم املعتزلة ،وهم الذين أثبتوا إراد ًة واحدةً ،وهي الرشعية ،وتفسري
الظلم عندهم :أن يكون اهلل خال ًقا ألفعال العباد؛ ألنه كيف خيلق أفعاهلم ،ثم ن
يعذهبم عليها ،ور َّد
لكل ٍ
خالق ن
يشء ،ومن ذلك أفعال العباد ،كام قال
أهل السنة عىل هؤالء باألدلة الكثرية عىل أن اهلل ٌ
تعاىل﴿ :اهللَُّ َخالِ ُق ك نُل َ ٍ
يش ٍء َوكِ ٌيل﴾ [الزمر.]62 :
يشء َو ُه َو َع َىل ك نُل َ ْ
ْ
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ثم َّبني أهل السنة أن اإلرادة نوعان :إرادة ُشعية ،وهي مراد ٌة لذاهتا ،وإراد ٌة كوني ٌة ،وهي مراد ٌة
لغريها ،وحلكم كثرية ،إىل غري ذلك من ردود أهل السنة مما هو مبسوط يف كتب االعتقاد.
وبعد هذا ،فتعريف الظلم عند أهل السنة :هو أن يأخذ من حسنات هذا العبد ،ويعطيها اآلخر،
احل ِ
ِ
ِ
َاف
ات َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َف َال َخي ُ
ويأخذ من سيئاته ،ويعطيها اآلخر ،قال تعاىلَ ﴿ :و َمن َي ْع َم ْل م َن َّ
الص َ
ُظ ْل ًام َو َال َه ْض ًام﴾ [طه ]112 :الظلم ما تقدَّ م ذكره ،واهلضم :هو النقص يف حسناته.
تنبيه :الظلم لغ ًة :وضع اليشء يف غري موضعه ،فعند املعتزلة :ملا خلق أفعال العباد ،ثم َّ
عذهبم،
وضع العذاب يف غري موضعه ،وعند اجلربية :أنه ملا مل يترصف يف حق غريه ،وضع اليشء يف
موضعه ،لكن لو ترصف يف حق غريه ،لوضع اليشء يف غري موضعه ،وكذلك أهل السنة :إذا ِ
أخذ
َّ
من سيئات هذا إىل آخر ،ثم ن
عذب عليها ،فقد وضع العذاب يف غري موضعه ،فصار ظلام.
املسألة الرابعة :قوله« :عىل نفيس» :أمجع أهل السنة عىل أنه ليس هلل نفس هي صفة له ،كام أن له
يدا ،أو وجها ،وهكذا ،بل تطلق «النفس» ويراد هبا :الذات ،كقولك :جاء حممدٌ ذاته :أو جاء
َب َع َ ىىل َن ْف ِس ِه
حممدٌ نفسه ،فيكون املراد التأكيد عىل أنه هو الذي جاء حقيق ًة ،كام قال تعاىلَ ﴿ :كت َ
مح َة﴾ [األنعام :]12 :أي عىل ذاته ،هذا ملخص ما قرره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه «بيان
الر ْ َ
َّ
جممع عليه عند السلف.
وبني أن هذا
ٌ
تلبيس اجلهمية» ،وأشار إىل ذلك يف «جمموع الفتاوى»َّ ،
تنبيهـــان:
التنبيه األول :للدارمي كال ٌم يوهم أن النفس صفة ،كام يف رده عىل برش ،لكن َّبني ابن تيمية أن
وأيضا البن خزيمة يف كتابه
معنى كالم الدارمي خالف ذلك ،بأن أورد له كال ًما يف موضع آخرً ،
«التوحيد» كال ٌم يوهم أن النفس صفة ،لكن َّبني ابن تيمية معنى كالم ابن خزيمة ،وهو أن النفس
بمعنى :احلقيقة والذات.
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نظر ملا تقدَّ م ذكره
التنبيه الثاين :رأيت بعض علامئنا ذكر يف ثنايا كالمه أن النفس صفة ،لكن يف هذا ٌ
من كالم ابن تيمية ،وما نقله عن السلف.
حرمت الظلم عىل نفيس» :يرجع إىل هذا ُّ
جل مسائل القدر والصفات،
املسألة اخلامسة :قوله« :إين ر
ٍ
لبحث
قاله ابن تيمية ،ووجه هذا -واهلل أعلم :-أن تقدير اهلل عىل عبده فعل املعصية ليس ظلام؛
ٍ
املؤولة إنام َّأولوا ملا اعتقدوا التشبيه يف صفات اهلل ،واعتقاد
معروف يف كتب االعتقاد ،وكذلك كل ن
ظلم ،فإذن نفي الظلم عن اهلل يغلق باب اخلطأ يف القدر ،وباب اخلطأ يف الصفات.
التشبيه ٌ
حمرما ،فال تظاملوا» :قال النووي :قوله« :فال تظاملوا» تأكيدٌ
املسألة السادسة :قوله« :وجعلته بينكم ً
لقوله« :حمرما» ،ذكره يف ُشح مسلم.
ظلم ،وأعظم املعايص الرشك ،وهو
وقال ابن تيمية :يرجع إىل هذا األمر والنهي ،فكل معصية ٌ
أعظم الظلم ،انتهى معنى كالمه ،ووجه كون املعصية ظلام :أن العبد وضع أفعاله مع اهلل غري
موضعها إذ عصاه بدل طاعته ،فصار ظلام.
املسألة السابعة :قال ابن رجب :الظلم نوعان:
 النوع األول :ظلم العبد نفسه ،وأعظم هذا الظلم الرشك. النوع الثاين :ظلم العبد غريه.ُشعي؛ وذلك أن «اجلعل» يأيت ُشعيا
املسألة الثامنة :قوله« :وجعلته» :اجلعل هنا -واهلل أعلم-
ٌّ
وكونيا ،كاإلرادة ،ومثله احلكم ،يأيت ُشعيا وكونيا ،ومثله القضاء يأيت ُشعيا وكونيا ،وهكذا،
ذكر هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف «جمموع الفتاوى» ،وابن القيم يف كتابه «شفاء العليل».
حرم عليها» ،املراد منه :اجلعل الرشعي،
فبهذا يعرف أن قوله ﷺ« :إن اهلل مل جيعل شفاء أمتي فيام ر
وهذا ال يتناىف أنه قد ينفع التداوي باحلرام.
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املسألة التاسعة :قوله« :كلكم ضال إال من هديته» :ظاهره يتعارض مع األحاديث التي فيها أن
اهلل خلق عباده عىل الفطرة ،كحديث عياض بن محار ،قال النبي ﷺ« :قال اهلل تعاىل :إين خلقت
عبادي حنفاء ،فاجتالتهم الشياطني» أخرجه مسلم ،وحديث أيب هريرة ،قال النبي ﷺ« :كل
مولود يولد عىل الفطرة» ،وقد أجاب العلامء يف اجلمع بينها بام ييل:
اجلواب األول :أن املراد بالضالل :أي قبل بعثة النبي ﷺ ،ذكر هذا املازري ،والقايض عياض،
والنووي.
اجلواب الثاين :أهنم وإن خلقوا عىل الفطرة ،لكن نفوسهم تدعوهم إىل الضالل ،ذكر هذا املازري،
والقايض عياض ،والنووي.
اجلواب الثالث :أنه وإن كان العباد عىل الفطرة ،فإن هذه الفطرة تنفع يف قبول احلق وامليل إليه،
والضالل هو اجلهل ،فكل العباد يولدون جاهلني برشع اهلل ،كام قال تعاىلَ ﴿ :واهللَُّ َأ ْخ َر َجكُم نمن
ب ُط ِ
ون ُأ َّم َهاتِك ُْم َال َت ْع َل ُم َ
ون َش ْي ًئا﴾ [النحل ،]87 :وهذا معنى الضالل يف قوله لنبينا ﷺ:
ُ
ِ
َاب
﴿ َو َو َجدَ َك َض ًّاال َف َهدَ ىى﴾ [الضحى ،]7 :ويفِّس ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :ما ك َ
ُنت تَدْ ِري َما ا ْلكت ُ
َو َال ْ ِ
اإل َيام ُن﴾ [الشورى ،]52 :ذكر هذا ابن رجب ،وهو أوجه واهلل أعلم.
املسألة العارشة :اهلداية أقسام أربعة:
 القسم األول :هداية التوفيق واإلهلام :بمعنى انرشاح الصدر للهدى ،وقبوله له ،وهذاخاص باهلل ،كقوله تعاىل﴿ :إِن ََّك ال َ ْهت ِدي َم ْن َأ ْح َب ْب َت َو َلكِ َّن اهللََّ َ ْهي ِدي َم ْن َي َشا ُء َو ُه َو
النوع
ٌّ
َأ ْع َل ُم بِاملُْ ْهت َِدي َن﴾ [القصص.]56 :
 القسم الثاين :هداية الداللة واإلرشاد :فكل من دعا إىل خري ،فهو متصف هبذا ،ومنه قولاهلل لنبيه ﷺ﴿ :وإِن ََّك َلتَه ِدي إِ َىل ِرص ٍ
اط ُّم ْست َِقي ٍم﴾ [الشورى.]52 :
ْ
َ
ى َ
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 القسم الثالث :اهلداية العامة :ويستوي فيها املسلم والكافر ،بل واحليوانات ،كاهلدايةلألكل والرشب ،والنكاح ،واملعاش ،وهكذا ،كقوله تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َخ َل َق َف َس َّو ىى * َوا َّل ِذي
َقدَّ َر َف َهدَ ىى﴾ [األعىل.]3-2 :
 القسم الرابع :اهلداية يف اآلخرة :ومنه هداية أهل اجلنة إىل منازهلم ،كقوله تعاىل:﴿ َو ُيدْ ِخ ُل ُه ُم ْ
اجلَنَّ َة َع َّر َف َها َهل ُ ْم﴾ [حممد ،]6 :وهذا معنى ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية كام
يف «جمموع الفتاوى» ببعض الزيادات.
املسألة احلادية عرشة :ذكر يف احلديث :اهلداية واملغفرة واإلطعام واإلكساء ،فاهلداية واملغفرة
ٍ
ٍ
مرضة عن
منفعة للقلب ،واملغفرة يف دفع
للقلب ،واإلطعام واإلكساء للبدن ،واهلداية يف جلب
ٍ
ٍ
مرضة عن البدن ،ذكر هذا شيخ اإلسالم
منفعة للبدن ،واإلكساء دفع
القلب ،واإلطعام جلب
ابن تيمية كام يف «جمموع الفتاوى».
املسألة الثانية عرشة :قوله« :إنكم ختطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب مجيعا» :هذا عا ٌّم يف كل
بني آدم ،فجنس بني آدم خيطئون يف الليل والنهار ،ومن هذا األنبياء  -عليهم السالم  ،-فإهنم
يقعون يف الصغائر :أي ليسوا معصومني من الصغائر ،بخالف الكبائر ،فهم معصومون منها
بإمجاع أهل السنة ،حكى اإلمجاع شيخ اإلسالم ابن تيمية ،فمن باب أوىل أهنم معصومون من
الرشك األكرب واألصغر.
ومما يدل عىل أن األنبياء ليسوا معصومني من الصغائر قوله تعاىل﴿ :إِنَّا َفت َْحنَا َل َك َفت ًْحا ُّمبِينًا *
نل َي ْغ ِف َر َل َك اهللَُّ َما َت َقدَّ َم ِمن َذنبِ َك َو َما ت ََأ َّخ َر﴾ [الفتح ،]2-1 :وقولهَ ﴿ :فا ْع َل ْم َأ َّن ُه َال إِ َىل َه إِ َّال اهللَُّ
اس َت ْغ ِف ْر لِ َذنبِ َك﴾ [حممد.]19 :
َو ْ
املسألة الثالثة عرشة :أن مغفرة الذنوب نوعان:
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ِ
ِ ِ
رس ُفوا َع َ ىىل َأن ُف ِس ِه ْم
 النوع األول :بأن يكون مع التوبة :كام قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل َيا ع َباد َي ا َّلذي َن َأ ْ َمح ِة اهللَِّ﴾ [الزمر ،]53 :واملراد باآلية :التائبون.
َال َت ْقنَ ُطوا ِمن َّر ْ َ
 النوع الثاين :أن يغفر الذنوب من عنده سبحانه بتخفيف اإلثم والعقاب وغري ذلك ،وهذاداخل يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َي ْغ ِف ُر َما ُد َ
ون َىذلِ َك َملِن َي َشا ُء﴾ [النساء.]48 :
املسألة الرابعة عرشة :قوله« :ما نقص ذلك من ملكي شيئا» ،وقال أيضا« :ما نقص ذلك مما عندي،
إال كام ينقص املخيط إذا أدخل البحر» :تنازع العلامء يف معنى هذا احلديث؛ ألن ظاهره أن قليال
من املاء يتع َّلق باملخيط ،وهذا القليل إذا انتقل إىل املخيط ،معناه :أن البحر نقص بمقدار هذا الذي
انتقل إىل املخيط ،ولو كان قليال ،فإذن ظاهره :أن ما عند اهلل ينقص ولو قليال.
وكالم العلامء متوار ٌد يف أن ما عند اهلل ال ينقص حقيق ًة؛ لقوله تعاىلَ ﴿ :ما ِعندَ ك ُْم َين َفدُ ۖ َو َما ِعندَ
اهللَِّ َب ٍ
اق﴾ [النحل]96 :؛ وملا أخرج البخاري من حديث أيب هريرة ،أن رسول اهلل ﷺ قال« :يد
اء الليل والنهار  ...احلديث» :أي ال ينقصها ،وألدلة أخرى كهذه
اهلل َم ْألى ال يغيضها نفق ٌة ر
سح ُ
األدلة ،وللعلامء أجوب ٌة عىل هذا اإلشكال الذي مؤداه أن ما عند اهلل ينقص:
 اجلواب األول :أن ما عند اهلل ال ينقص ،وإنام هذا من رضب املثال ،ذكر هذا القايض عياضيف ُشحه عىل مسلم ،ونقله النووي وأقره.وهو ظاهر قول ابن تيمية كام يف «جمموع
الفتاوى»
 اجلواب الثاين :أن طبيعة البحر إذا نقص أنه َّيغذى باملياه األخرى ،فيكمل النقص ،هذا
معنى ما ذكره ابن رجب يف «جامع العلوم واحلكم».
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 اجلواب الثالث :أن ما عند اهلل ال ينقص كالعلم ،إذا ع َّلم أحدٌ أحدً ا ،ال ينقص علمهنار ،فأراد أحدٌ أن يشعل حطب ًة معه من هذه النار،
بالتعليمً ،
وأيضا كالنار ،فإنه لو اشتعلت ٌ
فإن النار ال تنقص ،هذا معنى ما ذكره الطويف.
ضعيف ،ويليه اجلواب الذي قبله ،وأن اجلواب الذي
ويظهر يل -واهلل أعلم -أن اجلواب األخري
ٌ
يصح هو األول ،ووجه ضعف اجلواب األخري :أن البحر واملاء الذي تعلق باملخيط أشياء حسي ٌة،
ٌ
وفرق بينهام ،أما تشبيهها بالنار ،ففيه نظر؛ ألن النار ملا انتقلت إىل احلطبة
نوي،
والعلم يش ٌء مع ٌّ
نار عىل حطبتني،
اشتعلت ألجل احلطبة ،ال أن النار األوىل أخذ منها يش ٌء ،لذلك لو اشتعلت ٌ
فأخذت أحدامها ،لنقصت النار.
يكمل،
ووجه ضعف اجلواب الثاين :أن مقتضاه اإلقرار بأن ما عند اهلل ينقص ،لكن حيتاج أن َّ
وهذا املقتىض والالزم ٌ
باطل؛ إلقرار ابن رجب نفسه ،وأهل العلم مجي ًعا أن ما عند اهلل ال ينفد،
وال ينقص.
املسألة اخلامسة عرشة :قوله« :فاستكسوين أكسكم» :ضبطه عيل القاري يف «مرقاة املفاتيح» بضم
أكسكم» ،ويف قوله «فاستكسوين أكسكم» أمران:
السنيُ « :
 األمر األول :التوكل عىل اهلل. األمر الثاين :فعل األسباب ،ذكر هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف «جمموع الفتاوى».املسألة السادسة عرشة :قال ابن رجب يف هذا احلديث ٌ
دليل عىل دعاء اهلل بأمور الدنيا والدين؛
ألن احلديث تضمن ذلك ،ويف هذا ر ٌّد عىل بعض السلف الذين ال يرون دعاء اهلل بأمور الدنيا.
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املسألة السابعة عرشة :قوله« :ثم أوفيكم إياها» :حيتمل أن تكون التوفية يف الدنيا ،وحيتمل أن
ِ
تكون يف األخرة يوم القيامة ،كام قال تعاىل﴿ :ك ُُّل َن ْف ٍ ِ
ورك ُْم َي ْو َم
س َذائ َق ُة املَْ ْوت ۖ َوإِن ََّام ت َُو َّف ْو َن ُأ ُج َ
ا ْل ِق َيا َم ِة﴾ [األنبياء ،]185 :قاله ابن رجب.
ومعنى التوفية يف الدنيا :أن يرصف عنه السوء ،وحيقق له مصالح الدنيا.
خريا فليحمد اهلل ،ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال
املسألة الثامنة عرشة :قوله« :فمن وجد ً
نفسه» :يف هذا احلديث أدب مع اهلل ،وذلك أن اخلري ِ
نسب إليه ،والرش مل ينسب إليه ،كام قال تعاىل:
ٌ
﴿ َّما َأ َصا َب َك ِم ْن َح َسن ٍَة َف ِم َن اهللَِّ ۖ َو َما َأ َصا َب َك ِمن َس ني َئ ٍة َف ِمن َّن ْف ِس َك﴾ [النساء ،]79 :قاله ابن
رجب.
ِ ِ
مح َة﴾
الر ْ َ
املسألة التاسعة عرشة :قوله« :حرمت الظلم عىل نفيس» :كقولهَ ﴿ :كت َ
َب َر ُّبك ُْم َع َ ىىل َن ْفسه َّ
[األنعام ،]54 :وكقولهَ ﴿ :وك َ
ني﴾ [الروم ،]47 :فهذه األدلة الثالثة
َرص املُْ ْؤ ِمنِ َ
َان َح ًّقا َع َل ْينَا ن ْ ُ
جتتمع يف أن اهلل أوجب عىل نفسه أشياء ،والذي يقرره أهل السنة فيام يتعلق باإلُياب عىل النفس،
أهنم يقولون :إن عىل اهلل واجبا وحقا وحمرما ،لكن بقيدين:
وحرمه عىل نفسه.
 القيد األول :أنه هو سبحانه الذي أح َّقه وأوجبه َّ القيد الثاين :أن هذا من اهلل من باب التفضل واإلنعام واإلحسان.واجب عىل اهلل من باب املقابلة واإللزام ،وخال ًفا لألشاعرة الذين
خالفا للمعتزلة الذين قالوا :إنه
ٌ
قالوا :إنه ال ُيب عىل اهلل يش ٌء.
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احلديث اخلامس والعرشون
عن أيب ذر ريض اهلل عنه أيض ًا أن ناس ًا من أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم قالوا للنبي
صىل اهلل تعاىل وعليه وآله وسلم :يا رسول اهلل ،ذهب أهل الدثور باألجور :يصلون كام نصيل
ويصومون كام نصوم ،ويتصدقون بفضول أمواهلم.
قال« :أوليس قد جعل اهلل لكم ما تصدقون :إن بكل تسبيحة صدقة ،وكل تكبرية صدقة ،وكل
حتميدة صدقة ،وكل هتليلة صدقة ،وأمر بمعروف صدقة ،وهني عن منكر صدقة ،ويف بضع
أحدكم صدقة» ،قالوا :يا رسول اهلل ،أيأيت أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال« :أرأيتم لو
وضعها يف حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له أجر» .رواه مسلم.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
أن النية احلسنة سبب للثواب حتى يف األعامل املباحة ،لذلك جعل مجاع الرجل زوجه صدقة
أجرا.
وجعل فيه ً
مسائل تتعلق باحلديث:
املسألة األوىل :معاين الكلامت:
قوله« :الدثور» مجع َد ْث ٍر بفتح الدال ،ك« -فلوس» مجع َف ْلس ،ومعنى الدَّ ْثر :األموال الكثرية ،قاله
النووي يف ُشح مسلم ،ويف تعليقاته عىل األربعني.
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قوهلم« :أيأيت أحدنا شهوته» :االستفهام ألجل االستبعاد ،ووجه االستبعاد :كيف يقيض شهوته
َّ
ولذته ،ثم يثاب عىل ذلك ،ذكر هذا ابن امللقن.
قوله« :يف بضع» :البضع هو اجلامع أو الفرج ،ذكر هذا النووي يف ُشح مسلم.
قوله« :وزر» :الوزر هو اإلثم ،ذكر هذا الطويف.
املسألة الثانية :قوله« :إن بكل تسبيحة صدقة ،وكل تكبرية صدقة ،وكل حتميدة صدقة  ...إلخ»:
تنازع العلامء يف وجه تسمية هذه األفعال صدق ًة عىل أقوال ثالثة:
 القول األول :أن هذا من باب املجانسة :أي املشاكلة ،ذكر هذا القايض عياض يف ُشحسمى النبي ﷺ فِ ْعل اخلري من الفقري
مسلم ،ووجه هذا :أنه ملا كان الغني يتصدَّ ق باإلنفاقَّ ،
صدق ًة.
 القول الثاين :أن هذه األفعال كأجر الصدقة ،ذكر هذا القايض عياض يف ُشح مسلم. القول الثالث :أن هذه األفعال من الفقراء صدق ٌة بالنسبة إىل صدقة األموال من األغنياء،قريب
وهذا معنى ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف «جمموع الفتاوى» .وهذا القول
ٌ
من القول األول والثاين.
قول رابع ،وهو أن هذه األفعال صدق ٌة عىل احلقيقة؛ ألن كل معرو ٍ
وقد يكون يف املسألة ٌ
ف صدق ٌة،
ٌ
قسم صدقات غري األموال قسمني،
كام أخرجه مسلم عن جابر ،وهذا مقتىض قول ابن رجب ملا َّ
كام سيأيت  -إن شاء اهلل .-
املسألة الثالثة :صدقات غري األموال قسامن:
ٍ
كل ٍ
القسم األولُّ :
ٍ
يسمى صدق ًة.
صالح
عمل
قارص عىل صاحبه ،كالذكر ونحوه ،فهو َّ
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ٍ
القسم الثاينُّ :
عمل صالح متعدٍّ إىل اآلخرين ،كاألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،والعدل
كل
بني اثنني ،وهكذا ،قاله ابن رجب.
املسألة الرابعة :يف هذا احلديث استحباب بيان الدليل الذي خيفى عىل املستفتي ،قاله النووي،
وتبعه ابن امللقن وغريه ،ووجه هذا من احلديث :أن النبي ﷺ َّبني الدليل ملا قال« :أرأيتم لو
وضعها يف حرا ٍم أكان عليه فيها وزر  ...إلخ».
املسألة اخلامسة :يف هذا احلديث استحباب السؤال عن الدليل ملن ال يكره ذلك ،قاله النووي،
وتبعه ابن امللقن وغريه ،وجه الداللة :أن الصحايب سأل النبي ﷺ عن الدليل؛ لعلمه أنه ال يكره
ذلك ،ووجه الدليل يف سؤاله للنبي ﷺ :هو أن طلب منه ما يزيل اإلشكال عنده ،وذلك أنه كيف
ن
يستلذه.
يثاب العبد عىل ما
املسألة السادسة :يف هذا احلديث استحباب للعامل أن يبني الدليل إذا ِ
سئل ،والظاهر أن هذا كالم
ن
النووي يف ُشح مسلم ،بل يستحب للعامل أن يبادر ببيان الدليل؛ ألن هذا من نرش العلم ،وليتعود
الناس معرفة الدليل.
املسألة السابعة :يف هذا احلديث حرص الصحابة عىل التنافس يف األعامل الصاحلة ،قاله اهليتمي،
ووجه هذا -واهلل أعلم :-قول الفقراء« :ذهب أهل الدثور باألجور ،يصلون كام نصيل  ...إلخ»،
ويدل عليه قولهَ ﴿ :و ِيف َىذلِ َك َف ْل َي َتنَا َف ِ
س املُْ َتنَافِ ُس َ
ون﴾ [املطففني.]26 :
أفاد شيخ اإلسالم  -رمحه اهلل تعاىل  -كام يف «جمموع الفتاوى» أن عبادة التنافس عظيم ٌة ،لكن
أعظم منها املبادرة إىل العبادة بال منافسة اخللق ،وهذه هي عبادة أيب بكر ،بخالف عبادة عمر،
ففيها منافسة أليب بكر ،وبخالف موسى  -عليه السالم  ،-ففي عبادته منافس ٌة للنبي ﷺ.
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املسألة الثامنة :يف هذا احلديث فضل األغنياء؛ وذلك أن الفقراء غبطوهم عىل صدقاهتم ،ذكر هذا
تيِّس لألغنياء عبادة،
النووي يف ُشح مسلم واهليتمي ،ويف هذا نظر -واهلل أعلم ،-وإنام فيه :أنه َّ
مل تتيِّس للفقراء ،كام قد تتيِّس للفقراء عبادة ،ال تتيِّس لألغنياء ،وهي النفقة من قلة.
وقد تنازع العلامء :أهيام أفضل :الغني الشاكر أو الفقري الصابر؟ يف املسألة أقوال ثالثة:
القول األول :أن الغني الشاكر أفضل ،وهو قول أمحد يف رواية ،وقول اجلامعة من الشافعية
واحلنابلة وغريهم ،واستدل هؤالء بأدلة ،منها :أنه يتيِّس للغني الصدقة الكثرية ،فمثل هذا ال
يتيِّس للفقري ،وهكذا.
القول الثاين :أن الفقري الصابر أفضل ،وهذا قول أمحد يف رواية ،وهو قول طائفة من الشافعية
ً
مؤاخذا بذلك؛ ألن ليس عنده
واحلنابلة وغريهم ،واستدل هؤالء بأن الفقري ملا مل يتصدق ،مل يكن
ما يتصدق به ،ففاز بعبادة الصرب عىل الرضاء ،إىل غري ذلك من األدلة.
القول الثالث :أنه ال مزية ألحدهم عىل اآلخر ،وإنام أفضلهام أتقامها ،كام قال سبحانه﴿ :إِ َّن
َأك َْر َمك ُْم ِعندَ اهللَِّ َأ ْت َقاك ُْم﴾ [احلجرات ،]13 :وقد ذهب إىل هذا القول أبو عبد اهلل احلاكم عبيد اهلل
بن حممد الزاهد ،وأبو حفص السهروردي ،وابن جزي الكلبي املالكي يف كتابه «القوانني
الفقهية» ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف مواضع كام يف «جمموع التفاوى» ،ونقله عنه ابن مفلح يف
«اآلداب الرشعية» ،وذهب إىل هذا ابن القيم يف كتابه «عدة الصابرين» ،ونقل كالم ابن تيمية،
وذهب إىل هذا  -أيضا  -الشاطبي يف كتابه «املوافقات».
أيضا أن
وقبل الرتجيح ،أفاد ابن تيمية أنه ليس للصحابة وال للتابعني كالم يف هذه املسألة ،وأفاد ً
بعض من تك َّلم يف هذا ،تك َّلم بدافع اهلوى.
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تفضل الفقري عىل
وبعد هذا ،أن غاية ما يف أدلة أصحاب القول األول والثاين :أهنم يذكرون أدل ًة ن
كل ٍ
وجه؛ واملفاضلة من ٍ
وجه ،أو الغني عىل الفقري من ٍ
الغني من ٍ
وجه ال تقتيض املفاضلة من ن
وجه.
َّ
فقريا،
لذا األظهر -واهلل أعلم :-أنه ليس الغني أفضل لكونه غن ًّيا ،وال الفقري أفضل لكونه ً
والرشيعة إنام فاضلت بالتقوى ،كام قال تعاىل﴿ :إِ َّن َأك َْر َمك ُْم ِعندَ اهللَِّ َأ ْت َقاك ُْم﴾.
املسألة التاسعة :يف هذا احلديث إثبات القياس ،وأنه حجة يف الرشع؛ وذلك أن النبي ﷺ أزال
حمبوبَّ ،بني له
إشكال السائل بدليل القياس ،ووجه هذا :أنه ملا استبعد اإلثابة عىل فعل ما هو
ٌ
حرم اهلل أثم ،فكذلك إذا استعمله يف طاعة اهلل أو يف غري ما
بداللة القياس أنه لو استعمل فيام َّ
حرمه اهلل يثاب ،وقد دل الكتاب والسنة واإلمجاع عىل صحة االحتجاج بالقياس الصحيح ،وسامه
َّ
ان لِي ُقوم النَّاس بِا ْل ِقس ِ
ِ
ِ
ط﴾
ُ
اهلل يف القرآن ميزانا ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و َأ َنز ْلنَا َم َع ُه ُم ا ْلكت َ
ْ
َاب َواملْ َيز َ َ َ
[احلديد ،]25 :قاله ابن تيمية كام يف «جمموع الفتاوى» ،وابن القيم يف كتابه «إعالم املوقعني» ،فقد
بسط فيه ابن القيم األدلة يف بيان حجية القياس ،وأول من خالف يف حجية القياس النظام املعتزيل،
قاله ابن عبد الرب يف كتابه «جامع بيان العلم وفضله» ،وابن قدامة يف «روضة الناظر» وغريمها،
ومن شواذ الظاهرية :أهنم ال يرون القياس ،ومن أشهر أدلتهم يف رد القياس دليالن:
الدليل األول :أن اهلل أمرنا عند التنازع أن نتحاكم إىل الكتاب والسنة ،قال تعاىلَ ﴿ :فإِن َتن ََاز ْعت ُْم
ِيف َيش ٍء َفر ُّدو ُه إِ َىل اهللَِّ َوالرس ِ
ول﴾ [النساء ]59 :ومل يقل سبحانه :ردوه إىل القياس.
َّ ُ
ْ ُ
والرد عىل هذا الدليل أن يقال :إن الذي يرى القياس حج ًة ،إنام قال به؛ ألنه مما أمر اهلل به ورسوله
ﷺ ،واألدلة يف ذلك مذكور ٌة يف كتب أصول الفقه ،كام أنه ال يصح االعرتاض عىل من حيتج
باإلمجاع بأن اهلل أمر عند التنازع بالرجوع إىل الكتاب والسنة؛ وذلك ألنه يقال :إنام احتج
رجوع إىل الكتاب والسنة.
باإلمجاع؛ ألن اهلل ورسوله أمرا به ،فاالحتجاج به
ٌ
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الدليل الثاين :أنه جاءت آثار عن الصحابة والتابعني يف ذ نم القياس.
وجياب عىل هذا ويقال :إن القياس نوعان:
 النوع األول :قياس فاسد ،وهو الذي ذ َّمه الصحابة والتابعون ،ومجيع أهل العلم. النوع الثاين :قياس صحيح ،وقد جاء عن الصحابة والتابعني االحتجاج به.املسألة العارشة :تنازع العلامء يف األجر عىل اجلامع :هل تشرتط النية أم ال؟ يف املسألة قوالن:
القول األول :ال تشرتط النية ،وهذا ظاهر قول الطويف ،وعزاه ابن رجب إىل ابن قتيبة وأيب سليامن
الداراين ،واستدل هؤالء بظاهر احلديث.
القول الثاين :أنه ال ثواب يف اجلامع إال بنية؛ وذلك أن األدلة يفِّس بعضها بعضا ،وقد ب َّينت الرشيعة
بأدلة عامة وأدلة خاصة أنه ال ثواب إال بنية:
أما األدلة العامة :ما أخرج الشيخان عن عمر مرفو ًعا« :وإنام لكل امرئ ما نوى».
ٍ
مسعود البدري مرفو ًعا« :نفقة الرجل عىل أهله
وأما األدلة اخلاصة :فام أخرج الشيخان عن أيب
صدقة» ،ويف رواية مسلم« :وهو حيتسبها».
ومن األدلة قوله تعاىلَّ ﴿ :ال َخري ِيف كَثِ ٍري من نَّجو ُاهم إِ َّال من َأمر بِصدَ َق ٍة َأو معر ٍ
وف َأ ْو إِ ْص َال ٍح
َ ْ ََ َ
ْ َ ُْ
ْ َ ْ
ن
َْ
ف ن ُْؤتِ ِ
َّاس ۖ ومن ي ْفع ْل َىذلِ َك ابتِ َغاء مر َض ِ
يه َأ ْج ًرا َعظِ ًيام﴾ [النساء ،]114 :وجه
ات اهللَِّ َف َس ْو َ
َب ْ َ
ني الن ِ َ َ َ َ
ْ َ َْ
خري ،لكن ال ثواب عليها إال مع النية ،واستدل هبذه األدلة ابن رجب،
الداللة :أن هذه األعامل ٌ
وغريه.وهو الصوابـ واهلل أعلم-
املسألة احلادية عرشة :األعامل املباحة يثاب عليها إذا وجدت النية ،ذكر هذا تأصيال النووي ،وابن
تيمية ،وغريمها ،وقرر ابن تيمية يف موضع آخر كام يف «جمموع الفتاوى» ،وابن القيم يف «إعالم
املوقعني» أنه إنام يثاب عىل املباح إذا استعني به عىل الطاعة.
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املسألة الثانية عرشة :يف هذا احلديث بيان حجية قياس العكس ،ومعنى قياس العكس :أن تكون
علة الفرع عكس علة األصل ،وقياس العكس حج ٌة عند كثري من الفقهاء واألصوليني ،كام قرره
النووي يف ُشحه عىل مسلم ،واألصوليون يف كتب أصول الفقه؛ وذلك أن علة األصل يف هذا
احلديث :وضع الشهوة يف احلالل ،وعلة الفرع عكس ،وهو وضع الشهوة يف احلرام ،وحكم
األصل :اإلباحة ،وحكم الفرع :احلرمة.
مباح؛
املسألة الثالثة عرشة :ظاهر هذا احلديث يؤيد مذهب الكعبي املعتزيل ،وهو أنه ال يوجد يش ٌء ٌ
ألن كل املباحات فعلت لرتك احلرام.
وأحسن من أجاب عىل الكعبي  -فيام رأيت  -شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف «جمموع الفتاوى»،
وقد ذكر ابن تيمية أن كثريا من النظار  -أي املتكلمني  -ما استطاعوا اجلواب عىل شبهة الكعبي،
واجلواب عليها من وجهني:
يفرق بني ما منِع يف الرشع من باب الغايات والوسائل ،فإن االنشغال
الوجه األول :أن الكعبي مل ن
باملباحات ليس عبادة ،وقد يكون عبادة من باب الوسائل ،لكن ليس من باب الغايات ،أما فعل
الواجب املنصوص ُش ًعا أو ترك املحرم املنصوص ُشعا ،هذا من باب الغايات.
رجل بعيد املكان عن مكة ،وتركه ٌ
والوسائل ال حكم هلا يف نفسها ،لذا لو ترك احلج ٌ
رجل قريب
املكان من مكة ،فال يقال :إن البعيد يأثم أكثر؛ ألن طريق وصوله إىل مكة  -وهي وسيلة  -أكثر
وأشق ،وذلك أن املسافة بعدً ا أو قربا من باب الوسائل ،فإذا زادت الوسائل ،زاد األجر بفعلها،
لكن مل يزدد اإلثم برتكها؛ ألنه تبع ال أصل.
الوجه الثاين :يلزم عل قول الكعبي ،وهو أنه ال يوجد مباحات ،يلزم عليه أال يوجد املستحبات؛
ألن املشتغل باملستحبات تارك للمحرم ،فإ ًذن عىل تأصيل الكعبي يكون فاعال لواجب؛ ألنه ترك
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حمرما ،وهذا الالزم ٌ
باطل باألدلة الكثرية عىل إثبات املستحبات ،فإذا بطل الالزم بطل امللزوم،
ٍ
فبعبارة أخرى :إذا بطل األصل ،بطل ما بني عليه.
ٍ
ٍ
وتعب،
مشقة
املسألة الرابعة عرشة :يف هذا احلديث ر ٌّد عىل املعتزلة القائلني بأنه ال ثواب إال عىل
بناء عىل قاعدة التحسني والتقبيح العقليني ،وقد أشار هلذا القايض عياض يف ُشحه عىل مسلم.
ووجه الرد :أنه ثبت األجر يف فعل ما يستلذ ،وهذا ينايف أصل املعتزلة يف أنه ال ثواب إال عىل
مشقة ،وبناء عىل هذا سموا األحكام الرشعية تكليفا ،وقد ر َّد هذا ابن تيمية كام يف «جمموع
الفتاوى» ،وابن القيم يف كتابه «إغاثة اللهفان» ،وبينوا أن تسميتها بـ «التكليف» خطأ ،وإنام هي
ونور ،إىل غري ذلك ،وذكروا أوجها أخرى يف رد هذا مبحوث عند دراسة أصول
ٌ
روح ،وهداي ٌةٌ ،
الفقه.
• تنبيه :وإن كانت التسمية بـ«األحكام التكليفية» خطأ ،لكن ملا اشتهرت عند العلامء،
اصطالحا ،فإنه يتسهل فيه ،مع التنبه إىل أن أصله خطأ.
وصارت
ً
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احلديث السادس والعرشون
عن أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم« :كل سالمى من
الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس :تعدل بني اثنني صدقة ،وتعني الرجل يف دابته
فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة ،والكلمة الطيبة صدقة ،وبكل خطوة متشيها إىل
الصالة صدقة ،ومتيط األذى عن الطريق صدقة» .رواه البخاري ومسلم.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
أن فيه املداومة عىل الشكر لتجدد النعم كل حلظة.
ٍ
شكر
فمعنى احلديث اإلمجاِل :أن اهلل قد أنعم عىل بني آدم بعظام أو مفاصل ،وهذه حتتاج إىل
متجدن ٍد كل يوم ،فكل عمل اخلري مما ذكر يف احلديث أو غريه هو ُشك ٌْر هلذه النعمة ،وملا كان عدد
املفاصل ثالث مئة وستني مفصال ،احتاج العبد إىل مثلها من الصدقات :أي األعامل الصاحلة؛
ليشكر هذه النعم ،ذكر هذا املعنى ُشاح األربعني ،كالطويف ،وابن امللقن ،وابن رجب ،وغريهم.
مسائل تتعلق باحلديث:
املسألة األوىل :معاين الكلامت:
معنى قوله« :سالمى» :أي العظم أو املفصل ،قاله الطويف ،وقال أبو عبيد القاسم بن َّ
سالم:
األصل يف السالمى أهنا العظام الصغار يف اإلبل ،ثم بعد ذلك أطلقت عىل كل َع ْظ ٍم ،وذكر ابن
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فِّست
حجر يف «الفتح» ملا ذكر األقوال يف «السالمى» ،قال :جاءت رواية يف صحيح مسلم :أهنا ن
بـ «املفصل».
متقارب ،ذكر هذا شيخنا ابن عثيمني.
وبعد هذا يعلم أن تفسري «السالمى» بالعظم أو املفصل
ٌ
املسألة الثانية :ذكر الطويف ،وغريه من العلامء أن سبب تسمية هذه األعامل بـ «الصدقة» :أنه
سبب لدفع البالء عن املفاصل والعظام ،وذكروا فيها
بالصدقات يدفع البالء ،فاألعامل الصاحلة ٌ
أقواال أخرى.
ٍ
أموال ،وصدقة غري أموال ،وقد تقدَّ م هذا
املسألة الثالثة :ذكر اهليتمي أن الصدقات نوعان :صدقة
من كالم ابن رجب يف ُشح احلديث السابق.
املسألة الرابعة :ظاهر هذا احلديث :أن التصدُّ ق باألعامل الصاحلة أو غريها مقابل ن
كل َع ْظ ٍم أو
واجب؛ ألنه قال« :عليه صدقة»؛ و«عىل» اسم فعل تفيد الوجوب ،وقد ذكر ابن رجب
ِم ْف َص ٍل
ٌ
ٍ
ألسباب:
وغريه أن ظاهر احلديث الوجوب ،لكن ليس احلديث للوجوب
 السبب األول :أن النووي يف ُشح مسلم عزا للعلامء االستحباب ،وتبعه ابن امللقن ،فإذنفهم العلامء أنه لالستحباب.
ذر الذي أخرجه مسلم ،قال يف آخر احلديث« :وجيزئ من
 السبب الثاين :أنه يف حديث أيب ٍّذلك ركعتان يركعهام من الضحى» ،فلو كان واج ًبا ،ملا ارتفع الوجوب بفعل املستحب.
املسألة اخلامسة :ذكر ابن رجب ،ثم اهليتمي أن الشكر نوعان:
 األول :الشكر الواجب ،وهو بفعل الواجبات ،وترك املحرمات. -الثاين :الشكر املستحب ،وهو بفعل املستحبات ،وترك املكروهات.
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واضح ،كقوله تعاىل﴿ :ا ْع َم ُلوا َآل َد ُاوو َد ُشك ًْرا﴾ [سبأ ]13 :وقول النبي ﷺ يف
قرراه
ٌ
وما َّ
مستحب،
شكر
الصحيحني« :أفال أكون عبدً ا
ٌّ
شكورا» ملا كان يطيل قيام الليل ،وهذان الشكران ٌ
ً
كام يستفاد من صنيع ابن رجب.
ٌ
شامل لإلصالح بني اثنني يف اخلصومات ،أو عند
املسألة السادسة :قوله« :تعدل بني اثنني» هذا
التهاجر ،أو طلب التحاكم ،قاله اهليتمي ،وقال النووي يف ُشح مسلم :يكون الصلح بالعدل.
املسألة السابعة :قوله« :كل يوم تطلع فيه الشمس  ...إلخ» :فيه أن الشكر يتجدد َّ
كل يو ٍم ،كام أن
النعمة تتجدد كل يو ٍم ،قاله الطويف.
املسألة الثامنة :ذكر ابن رجب كال ًما ألهل العلم يف أهيام أفضل :النعمة أو شكرها؟ ونقل عن
سفيان ابن عيينة :أن النعمة أفضل من شكرها؛ ألن النعمة فعل اهلل ،والشكر فعل العبد ،ونقل
عن عمر بن عبد العزيز وغريه :أن شكر النعمة أفضل من النعمة.
ٍ
رجب أن شكر ومحد النعمة أفضل من النعمة؛ ألن احلمد من أمور الدين ،وهذه النعم
ورجح ابن
َّ
من أمور الدنيا ،بل ذكر عمر بن عبد العزيز أن أهل اجلنة إذا دخلوا اجلنة محدوا اهلل عىل ذلك،
قالوا :وال نعيم أفضل من دخول اجلنة ،ومع ذلك قابلوها باحلمد ،ومما يدل عىل هذا أن نعمة
السمع والبرص والعظام واملفاصل  ...إلخ مراد ٌة لغريها :أي لالستعانة هبا عىل طاعة اهلل وعبادته،
أما نعمة احلمد فمراد ٌة لذاهتا؛ ألهنا عبادةٌ.
ويستحب للعبد عند النعم أن يستشعر أمرين:
 األول :أنه ليس أهال هلا ،لكن اهلل َم َّن عليه بذلك. الثاين :أن يقابلها باحلمد ،وقد مجع هذان األمران يف سيد االستغفار ،وهو ما أخرجهالبخاري من حديث شداد بن أوس.
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املسألة التاسعة :يف هذا احلديث فضل إماطة األذى احليس ،فإماطة األذى املعنوي  -كبيان البدع
واملنكرات والرد عليها  -أوىل ،قاله شيخنا ابن عثيمني يف ُشح األربعني.
أج ًرا،
أج ًرا ،وكلام كانت أعظم كانت أكثر ْ
املسألة العارشة :كلام كانت املنفعة أحوج كانت أكثر ْ
قاله شيخنا ابن عثيمني يف ُشح األربعني.
املسألة احلادية عرشة :يف هذا احلديث فضل اإلصالح بني الناس ،وقد دلت عليه أدل ٌة كثريةٌ ،كام
قال تعاىلَّ ﴿ :ال َخري ِيف كَثِ ٍري من نَّجو ُاهم إِ َّال من َأمر بِصدَ َق ٍة َأو معر ٍ
ني الن ِ
َّاس﴾
وف َأ ْو إِ ْص َال ٍح َب ْ َ
َ ْ ََ َ
ْ َ ُْ
ن ْ َ ْ
َْ
[النساء ،]114 :قاله اهليتمي.
املسألة الثانية عرشة :أفاد ابن رجب أنه ال أجر يف هذه األفعال إال إذا وجدت النية؛ لقوله تعاىل:
﴿ َّال َخري ِيف كَثِ ٍري من نَّجو ُاهم إِ َّال من َأمر بِصدَ َق ٍة َأو معر ٍ
ني الن ِ
َّاس ۖ َو َمن َي ْف َع ْل
وف َأ ْو إِ ْص َالحٍ َب ْ َ
َ ْ ََ َ
ْ َ ُْ
ن ْ َ ْ
َْ
ف ن ُْؤتِ ِ
َىذلِ َك ابتِ َغاء مر َض ِ
يه َأ ْج ًرا َعظِ ًيام﴾ [النساء ،]114 :وجه الداللة :أن األجر ترتَّب
ات اهللَِّ َف َس ْو َ
ْ َ َْ
عىل فعل ذلك هلل ،وابتغاء ما عنده ،ومفهوم املخالفة :أنه إذا مل يكن كذلك ،فإنه ال أجر فيه.
ثم نقل ابن رجب بصيغة التمريض عن احلسن وابن سريين :أنه يثاب ولو مل توجد النية ،ثم إن
األثرين  -أي عن احلسن وابن سريين  -ليسا رصحيني يف ذلك.
املتحرك هو الشمس دون األرض ،وبه حيصل
املسألة الثالثة عرشة :يف هذا احلديث ما يدل عىل أن
ن
الليل والنهار؛ لقوله ﷺ« :تطلع فيه الشمس» ،واألدلة متكاثر ٌة يف أن الغروب للشمس ،والطلوع
للشمس ،فإن طلوع النهار بطلوع الشمس ،والغروب يكون بغروب الشمس ،وهكذا ،ذكر هذه
املسألة شيخنا ابن عثيمني يف ُشحه عىل األربعني.
نبي من األنبياء ،فلام دنى من القوم،
ومما يدل عىل ذلك ما أخرج البخاري ،أن النبي ﷺ قال« :غزا ٌّ
عيل شيئا ،فحبست
دنت الشمس للغروب ،فقال للشمس :إنك مأمور ٌة وأنا
ٌ
مأمور ،اللهم احبسها ر
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عليه حتى فتح اهلل عليه  ...إلخ» ،وجه الداللة :أنه كان يف ُشع من قبلنا أن القتال ال يرشع بعد
غروب الشمس ،فخيش هذا النبي  -عليه السالم  -أن تغرب الشمس ،فيتوقف القتال ،فدعا اهلل
أن حيبسها ،فلام حبسها استمر النهار ،فدل هذا عىل أن حصول الليل والنهار بالشمس ،ال
باألرض.
وقرر الشيخ ابن عثيمني أنه ال أدلة قطعية عىل أن الليل والنهار حيصل بدوران األرض ،حتى ت َُر َّد
َّ
ظواهر األدلة يف أن الليل والنهار حيصل بطلوع الشمس وغروهبا.
ويوضح كالم الشيخ أن علم الفلك ٌ
قابل للتغري يف علوم البرش ،فقد كانوا قبل مئة سنة تقريبا
ن
يظنون أهنم بلغوا يف علم الفلك منتهاه ،وكانوا يقولون :إن الشمس ثابت ٌة ،واضطر بعض العلامء
املنهزمني  -كبعض علامء األزهر  -أن يقولوا :إن قوله تعاىلَ ﴿ :و َّ
جت ِري ملُِ ْس َت َق ٍّر َّهلَا﴾ [يس:
الش ْم ُس َ ْ
ِ
فتؤول النصوص من أجله ،وهذا
علم قطع ٌّيَّ ،
 ]38ال تفيد أنه متحركة ،بحجة أن علم الفلك ٌ
خطأ من وجهني:
وحتركها قطعي ٌة متواترةٌ ،فليست ظنية؛ قال تعاىلَ ﴿ :وت ََرى
الوجه األول :األدلة يف جريان الشمس ُّ
الش ْم َس إِ َذا َط َل َعت﴾ [الكهف ،]17 :وقالَ ﴿ :و َّ
َّ
جت ِري ملُِ ْس َت َق ٍّر َّهلَا﴾ [يس ،]38 :وقال
الش ْم ُس َ ْ
عن الشمس والقمر﴿ :وك ٌُّل ِيف َف َل ٍ
ك َي ْس َب ُح َ
ون﴾ [يس ،]40 :وأخرج مسلم عن عبد اهلل بن
َ
عمرو ،أن النبي ﷺ قال« :ووقت صالة املغرب إذا غربت الشمس».
تغري ما ظنوه قبل مئة
الوجه الثاين :أن األدلة الفلكية ليست قطعية ،بل غاية أمرها أهنا ظ ٌّن ،لذا َّ
سنة ،فقالوا بعد ذلك :إن الشمس جتري.
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• تنبيه :كذبت إذاعة لندن عىل شيخنا العالمة عبد العزيز بن باز  -رمحه اهلل  ،-وقالت :إنه
يك نفر من يقول بوصول القمر ،ور َّد عليهم الشيخ ابن باز كام يف فتاواه ومقاالته ،وخالصة
قوله بالنظر إىل عدة فتاوى ما ييل:
تكذيب للقرآن.
كفر؛ ألنه
ٌ
األمر األول :أن القول بأن الشمس ساكنة ،ال تتحرك وال جتري ٌ
األمر الثاين :أن األرض ال تتحرك ،وحصول الليل والنهار بحركة الشمس ،كام دلت األدلة
عىل ذلك ،ومن خالف هذا ،فإنه ال يك َّفر ،لكنه خي َطأ.
األمر الثالث :أن القول بالوصول إىل القمر ال يوجد يف الرشيعة ما ينفيه وال ما يثبتهْ ،
فإن
صدقوا ِ
أخذ بقوهلم.
املسألة الرابعة عرشة :أن ما ذكر يف احلديث من «العدل بني اثنني  ...إلخ» من باب التمثيل ال
احلرص ،قاله الطويف ،وابن امللقن ،وشيخنا ابن عثيمني.
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احلديث السابع والعرشون
عن النواس بن سمعان ريض اهلل تعاىل عنه عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم قال« :الرب حسن
اخللق ،واإلثم ما حاك يف نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس» .رواه مسلم.
وعن وابصة بن معبد ريض اهلل تعاىل عنه قال :أتيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم فقال:
«جئت تسأل عن الرب؟» قلت :نعم ،وقال« :استفت قلبك ،الرب ما اطمأنت إليه النفس واطمأن
إليه القلب ،واإلثم ما حاك يف النفس وتردد يف الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك» .حديث حسن.
رويناه يف مسندي اإلمامني أمحد بن حنبل والدرامي بإسناد حسن.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
واهلل أعلم :-أن القلوب التي ننورت باإليامن والعلم مت نيز ،وهي ظ ٌّن يعمل به إذا مل يوجد غريه،مسائل تتعلق باحلديث:
املسألة األوىل :معاين الكلامت:
قوله« :الرب» :يقابل الرب اإلثم.
وقوله« :حاك» :أي أ َّثر ،يعني ما أ َّثر يف النفس.
قوله« :اإلثم» :املعصية ،ذكر ذلك الطويف ،وابن امللقن يف ُشح األربعني.
املسألة الثانية« :الرب» له إطالقان:
اإلطالق األول :اإلحسان إىل اخللق ،ومنه :حسن اخللق ،وبر الوالدين ،وإعانة املحتاج  ...إلخ.
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ٍ
وهك ُْم ِق َب َل املَْ ْ ِ
رش ِق
رب َأن ت َُو ُّلوا ُو ُج َ
تسمى ًّبرا ،كام قال تعاىلَّ ﴿ :ل ْي َس ا ْل ِ َّ
اإلطالق الثاين :كل طاعة َّ
ِ
رب َم ْن آ َم َن بِاهللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر َواملَْ َال ِئك َِة َوا ْلكِت ِ
َواملَْ ْغ ِر ِ
ني َوآتَى املَْ َال َع َ ىىل ُح نب ِه
َاب َوالنَّبِ ني َ
ب َو َىلك َّن ا ْل ِ َّ
الر َق ِ
السبِ ِ
الزكَا َة
الص َال َة َوآتَى َّ
الس ِائلِ َ
َذ ِوي ا ْل ُق ْر َب ىى َوا ْل َيتَا َم ىى َواملَْ َساكِ َ
اب َو َأ َقا َم َّ
ني َو ِيف ن
يل َو َّ
ني َوا ْب َن َّ
ِ
ِ
ني ا ْل َب ْأ ِ
َواملُْو ُف َ
س﴾ [البقرة.]177 :
الرض ِاء َو ِح َ
ون بِ َع ْه ِد ِه ْم إِ َذا َع َ
اهدُ وا ۖ َو َّ
الصابِ ِري َن يف ا ْل َب ْأ َساء َو َّ َّ
أفاد هذين اإلطالقني الطويف ،وابن امللقن ،وابن رجب ،كلهم يف ُشح األربعني.
ٌ
شامل للدين ك نله ،فهو
وذكر ابن رجب أنه قد يقال :إن الرب هو حسن اخللق وحده ،وحسن اخللق
إما أن يكون مع اهلل أو مع خلقه ،كام قال تعاىلَ ﴿ :وإِن ََّك َل َع َ ىىل ُخ ُل ٍق َعظِي ٍم﴾ [القلم ،]4 :وأخرج
مسلم عن عائشة ،أهنا سئلت عن خلق النبي ﷺ ،فقالت« :كان خلقه القرآن» ،وما ذكره ابن
قوي ،وما تقدَّ م ذكره من إطالقني هو أوضح يف املراد.
رجب ٌّ
فِّس النبي ﷺ «الرب» بحسن اخللق ،وقد تقدَّ م أن للرب إطالقني ،فام
املسألة الثالثة :يف هذا احلديث َّ
فِّسه بحسن اخللق ،وهذا من باب ذكر الفرد األهم
وجه تفسريه بحسن اخللق؟ قال ابن امللقنَّ :
رب ،كقول النبي ﷺ يف حديث عبد الرمحن بن َي ْع َمر« :احلج عرفة» ،وال يقتيض هذا أن
من أفراد ال ن
صحيح ،وله أمثلة ،لكن عىل
يقرص احلج يف عرفة ،والرب يف حسن اخللق ،وما ذكره ابن امللقن
ٌ
التفسري الذي تقدَّ م ذكره عن ابن رجب ،فهو أن الدين كله يرجع إىل حسن اخللق ،فيقال هذا
تفسري باملطابق من كل ٍ
وجه.
ٌ
املسألة الرابعة :يف حديث النواس وحديث وابصة ما يغني عنه ،كحديث أيب ثعلبة وأيب أمامة ،أن
األمور املبينة لإلثم عىل مرتبتني:
 املرتبة األوىل :أن يكون األمر مما حييك يف النفس ،ويكره اطالع الناس عليه :أي ما مجع بنيأمرين املذكورين يف حديث النواس.
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 املرتبة الثانية :ما حاك يف النفس فحسب ،ويدل عليه حديث أيب ثعلبة اخلشني وأيب أمامة،حواز القلوب» ،واحتج به اإلمام أمحد.
وما ثبت عن ابن مسعود ،أنه قال« :اإلثم َّ
هذا َّ
قرره ابن رجب ،وهو أوضح من كالم الطويف وابن امللقن.
ملخص ما َّ
املسألة اخلامسة :ال يصح أن ُيعل ما حاك يف النفس مب نينًا لإلثم مطل ًقا ،وال كراهية أن يطلع الناس
ٍ
بأمور مستفادة من كالم أهل العلم املتفرق:
عليه مب نينًا لإلثم مطل ًقا ،بل ذلك مق َّيدٌ
ظاهرا،
القيد األول :أال يكون الدليل من الكتاب أو السنة أو ما عليه الصحابة والسلف الصالح
ً
فإنه إذا ظهر الدليل وجب اتباعه؛ لقوله تعاىلَ ﴿ :و َما ك َ
َان ملُِ ْؤ ِم ٍن َو َال ُم ْؤ ِمن ٍَة إِ َذا َق َىض اهللَُّ َو َر ُسو ُل ُه
ُون َهلم ْ ِ
اخل َ َري ُة ِم ْن َأ ْم ِر ِه ْم﴾ [األحزاب ،]36 :ذكره ابن رجب يف ُشح األربعني،
َأ ْم ًرا َأن َيك َ ُ ُ
ويستفاد من كالم ابن تيمية كام يف «جمموع الفتاوى».
املنور بنور العلم واإليامن والطاعة ،ذكره ابن رجب يف
القيد الثاين :أن يراد بـ «القلب» القلب َّ
ُشح األربعني ،وابن امللقن ،ومستفا ٌد من كالم ابن تيمية كام يف «جمموع الفتاوى» ،والطويف يف
ُشح األربعني.
القيد الثالث :أن قلوب أهل اجلهل ال عربة هبا ،ذكره ابن رجب ،قال :وقد اعرتض بعض
وأيضا بعض أهل اجلهل
الصحابة عىل النبي ﷺ يف بعض األمور ،كام يف إحالل من مل يسق اهلديً ،
قد ال يقبل الرخص ،فال عربة بأمثال هؤالء بأن يرجع إىل قلوهبم يف معرفة اإلثم.
القيد الرابع :أن الفتوى التي ال تتبع ،هي التي مل ت ْب َن عىل الدليل بأن كانت عىل ظ ٍّن أو هوى
النفس ،أما الفتوى التي بنيت عىل الدليل ،فيجب اتباعها ،قاله ابن رجب.
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مرج ٌح،
القيد اخلامس :أنه إنام يرجع إىل القلب إذا توفرت القيود السابقة عند الرتجيح إذا مل يوجد ن
ترجيحا مبن ًّيا عىل ظ ٍّن ،ويعمل به لألدلة املتقدمة ،ذكر هذا ابن تيمية كام يف «جمموع
ويكون
ً
الفتاوى».
املسألة السادسة :مما يدل عىل أنه ُيرجع إىل القلب بالقيود املتقدمة ما ييل:
 الدليل األول :حديث النواس ،وأيب ثعلبة ،وأيب أمامة. الدليل الثاين :أن الرشيعة أمرت باملعروف وهنت عن املنكر ،واملعروف ممكن أن يعرف،ِ
ِ
حي نر ُم َع َل ْي ِه ُم
وكذلك املنكر ممكن أن يعرف ،ومثل ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :و ُحي ُّل َهل ُ ُم ال َّط ني َبات َو ُ َ
اخل َب ِائ َث﴾ [األعراف.]157 :
َْ
 الدليل الثالث :أثر ابن مسعود املتقدم ملا قال« :اإلثم حواز القلوب». الدليل الرابع :أن العباد فطروا عىل الفطرة؛ حلديث أيب هريرة يف «الصحيحني»« :ما منمولود إال يولد عىل الفطرة  ...إلخ» ،وما أخرج مسلم عن عياض بن محار املجاشعي ،أن
حنفاء ك رلهم ،وإهنم أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن
النبي ﷺ قال« :إين خلقت عبادي
َ
دينهم» ،وهكذا.
وهذه األدلة جمموع ما استدل به الطويف ،وابن امللقن ،وابن تيمية ،وابن رجب ،وقد أطال ابن
تيمية يف ذكر األدلة.
املسألة السابعة :ذكر ابن تيمية أن الوسط يف الرجوع إىل القلب :هو أال ينكر الرجوع إليه كام فعل
الغزايل وبعض األصوليني ،وال يعتمد عليه مطل ًقا ،وإنام يصار إليه عند الرتجيح إذا مل يوجد إال
جوز االحتجاج بمثل هذا ،وذكر أثر
هو ،وهو ظ ٌّن مرجح ،وقد ذكر ابن رجب أن اإلمام أمحد َّ
ابن مسعود« :أن اإلثم حواز القلوب».
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املسألة الثامنة :ظاهر هذا احلديث يتعارض مع حديث النعامن بن بشري ،وهو قوله ﷺ« :من اتقى
الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه» ،وجه املعارضة :أن يف حديث النواس جعل فعل املشتبه إثام؛
ألنه قال« :اإلثم ما حاك يف النفس» ،أما يف حديث النعامن فلم ُيعل فعل املشتبه إثام  -كام تقدم
ُشحه  ،-وقد أجاب الطويف ،وتبعه ابن امللقن بجوابني:
 اجلواب األول :أنه ال يس َّلم بأن حديث «من اتقى الشبهات» ال يفيد التحريم ،بل يفيدالتحريم ،ويكون كحديث «اإلثم ما حاك يف النفس».
ٍ
ٍ
واحدة ،فحديث «من اتقى الشبهات» يف
درجة
 اجلواب الثاين :أن الشبهات ليست عىلحمرم؛
حمر ًما ،أما ما كانت شبهته ضعيفة ،ففعله َّ
شبهة قوية ،ففعل ما فيه شبه ٌة قوي ٌة فليس َّ
حلديث« :اإلثم ما حاك يف النفس».
نظرا ،ال سيام األول ،وإنام يقال :إذا وجد عند
والذي يظهر -واهلل أعلم -أن يف هذين اجلوابني ً
حمر ٌم ،أما إذا مل يوجد عند االشتباه
االشتباه ميالن نفس ،فمخالفة ميالن النفس بالقيود املتقدمة َّ
ميالن ٍ
حمر ًما ،وهذا اجلواب يتبني بمعرفة ما تقدَّ م ،وهو أنه ال يصار إىل
نفس ،ففعل مثل هذا ليس َّ
ترجيحا من باب الظن بالقيود املتقدمة.
ميالن النفس إال
ً
صحيح إلخراج مسلم له ،وأما حديث وابصة فقد َّبني
املسألة التاسعة :أما حديث النواس هو
ٌ
ابن رجب يف ُشح األربعني أنه ال يصح ،ويغني عنه ما ثبت عند أمحد عن أيب ثعلبة اخلشني ،أن
النبي ﷺ قال« :الرب ما سكن إليه النفس ،واطمأن إليه القلب ،واإلثم ما مل تسكن إليه النفس ،ومل
يطمئن إليه القلب» ،وأخرج أمحد عن أيب أمامة ،أن رجال سأل النبي ﷺ عن اإلثم ،قال« :ما حاك
صحح احلديثني ابن رجب.
يف نفسك وإن أفتاك املفتون» ،وقد َّ
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احلديث الثامن والعرشون
عن أيب نجيح العرباض بن سارية ريض اهلل تعاىل عنه قال :وعظنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله
وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون ،فقلنا :يا رسول اهلل كأهنا موعظة مودع
فأوصنا ،قال« :أوصيكم بتقوى اهلل عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد ،فإنه من يعش
منكم فسريي اختالف ًا كثري ًا ،فعليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليها
بالنواجذ ،وإياكم وحمدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة» .رواه أبو داود والرتمذي وقال :حديث
حسن صحيح.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
أن فيه احلث عىل مجاعة األبدان واألديان ،واملراد بـ «مجاعة األديان» :االجتامع عىل السنة ،واملراد
بـ «مجاعة األبدان» :االجتامع عىل الوالة بالسمع والطاعة هلم ،وقد ذكر هذين النوعني من
االجتامع اخلطايب يف كتابه «العزلة» ،وقد ذكر أن االفرتاق نوعان :يف األبدان واألديان ،وأشار إىل
أيضا اإلمام حممد بن
هذا ابن قدامة يف كتابه «روضة الناظر» ،وابن بدران يف حاشيته ،وأشار هلذا ً
عبد الوهاب يف مواضع ،منها« :األصول الستة».
مسائل تتعلق باحلديث:
املسألة األوىل :معاين الكلامت:
قوله« :وجلت منها القلوب» :أي خافت.
وقوله« :ذرفت منها العيون» :أي سالت الدموع.
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قوله« :النواجذ» :أي األنياب ،وقيل :األرضاس ،ذكر هذا الطويف ،وتبعه ابن امللقن يف ُشح
األربعني.
وجاء يف بعض الروايات« :موعظة بليغة» :ومعنى «بليغة» :أي التي بلغت الكامل يف املعنى،
تعمد السجع ،وما يسمى بـ «علم البديع» عند
املبني للمعنى ،وليست البالغة ُّ
والكامل يف اللفظ ن
املتأخرين ،وقد اشتهر عند املتأخرين أن تقصد السجع والتشدق يف الكالم بالغة ،قاله ابن تيمية
ٍ
بلفظ
نحوا منه ابن رجب يف ُشح األربعني ،لكنه زاد بأن يكون
يف كتابه «منهاج السنة» ،وذكر ً
ٍ
حسن تأنس له األسامع.
ومما ذكر ابن تيمية :أن خطباء العرب من الصحابة ما كانوا يتك َّلفون بالسجع والتجانس يف
أيضا :وقد يوجد السجع والتجانس يف الكالم يف القرآن ،لكنه ليس مقصو ًدا ،وجاء
الكالم ،وقال ً
تب ًعا ،كقوله تعاىلَ ﴿ :و َو َض ْعنَا َع َ
نك ِو ْز َر َك * ا َّل ِذي َأن َق َض َظ ْه َر َك﴾ [الرشح ،]3-2 :وأفاد أن ما
تقدم هو البالغ الذي جاء يف الكتاب والسنة ،كقوله تعاىلَ ﴿ :و ُقل َّهل ُ ْم ِيف َأن ُف ِس ِه ْم َق ْو ًال َبلِي ًغا﴾
[النساء.]63 :
ومما أؤكند عليه أن ابن تيمية ذكر أن املطلوب يف الكالم ذكر األمرين:
األول :ذكر املعنى األكمل.
والثاين :ذكر اللفظ األكمل يف بيان املعنى.
املسألة الثانية :يف هذا احلديث الداللة عىل أمرين:
 األول :تقوى اهلل ،وفيه سعادة اآلخرة. -الثاين :السمع والطاعة ،وفيه سعادة الدنيا وفالحها ،قاله ابن رجب.
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املسألة الثالثة :قوله« :فعليكم بسنتي» :املراد بـ «السنة» عند األولني :هو املتابعة يف االعتقاد
والعمل والقول ،كام يدل عليه كالم احلسن ،والفضيل بن عياض ،واألوزاعي ،واشتهر عند
املتأخرين أن «السنة» تطلق ويراد هبا االعتقاد ،وإطالق «السنة» باملعنى األول يراد به كامهلا ،هذا
ملخص ما قرره ابن رجب.
لكن يف ظني -واهلل أعلم -أن املتأخرين مل ينفردوا بإطالق «السنة» بمعنى االعتقاد ،بل وجد عند
املتقدمني ،كام قال اإلمام أمحد يف كتابه «أصول السنة» :والسنة عندنا  ...إلخ ،فذكر مسائل
االعتقاد؛ لذا األظهر -واهلل أعلم -أن يقال :إن للسنة عند األولني إطالقني:
 اإلطالق األول :يراد به كامهلا ،وهو املتابعة يف األقوال واألعامل واالعتقاد. اإلطالق الثاين :أصل السنة ،وهو املتابعة يف االعتقاد.ويؤكد هذا أن أهل السنة خيرجون الرجل من السنة ألجل خمالفته يف االعتقاد ،ولو كان مواف ًقا يف
العمل :أي يف األعامل التعبدية ،كالصالة وغريها ،و«السنة» يف احلديث حمتمل ٌة إلرادة أحد
املعنيني ،وإن كان األول أظهر؛ ألجل العموم.
املسألة الرابعة« :اخللفاء الراشدون املهديون» :املرادون يف احلديث هم األربعة ،ويدل لذلك
دليالن:
الدليل األول :أن هذا فهم الصحايب سفينة  -ريض اهلل عنه  ،-فإنه ملا روى عن النبي ﷺ« :اخلالفة
عاما ،ثم يكون بعد ذلك املُ ُلك» عدَّ األربعة« :أمسك خالفة أيب ٍ
بكر  -ريض اهلل عنه -
ثالثون ً
سنتني ،وخالفة عمر  -ريض اهلل عنه  -عرش سنني ،وخالفة عثامن  -ريض اهلل عنه  -اثني عرش
ٍ
بإسناد صحيحٍ .
عيل ست سنني  -ريض اهلل عنهم  ،»-أخرجه أمحد
سنة ،وخالفة ٍّ
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الدليل الثاين :أن العلامء أمجعوا عىل هذا ،ذكر اإلمجاع ابن امللقن يف ُشح األربعني ،والعالئي يف
«إمجال اإلصابة يف أقوال الصحابة».
املسألة اخلامسة :ذكر الشافعي أن عمر بن عبد العزيز من اخللفاء الراشدين ،نقله عنه الذهبي يف
كثري من العلامء ُع َم َر ْب َن عبد العزيز من اخللفاء الراشدين.
«السري» ،وقال ابن رجب :وعدَّ ٌ
وال يلزم من هذا أن يكون عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية؛ وذلك أنه قد يكون َم ْن بعد
يب يأيت النبي ﷺ،
الصحابة أكثر عمال من بعض الصحابة ،لكنه ال يكون أفضل ،فأكثر من صحا ٍّ
وكثري ممن بعد الصحابة زادوا يف التعبد بالنوافل عىل الفرائض،
وخيربه بأنه سيقترص عىل الفرائض،
ٌ

ومع ذلك ليسوا أفضل من أولئك الصحابة باإلمجاع؛ فإن الصحابة أفضل األمة ِجن ًْسا و َف ْر ًدا،

ذكره ابن تيمية بإمجاع الصحابة ،كام يف «جمموع الفتاوى».
ٍ
واحد عند اإلطالق العام؛ فإنه باملعنى العام :كل ملك خليف ٌة،
فائدة« :اخلالفة» و«امللك» بمعنى
ففر ٌق بني اخلالفة وامللك؛ وذلك أن املَلِك يستفيد من ملكه يف املباحات ،أما
أما باملعنى اخلاص ْ
اخلليفة ال يستفيد من ملكه ،بل يعمل كاألجري ،ففي حديث سفينة  -ريض اهلل عنه  ،-قال:
عاما ،ثم يكون بعد ذلك امللك» ،يراد هبذا :اخلالفة باملعنى اخلاص ،ويف
«اخلالفة ثالثون ً
«الصحيحني» عن جابر بن سمرة ،أن النبي ﷺ قال« :ال يزال هذا الدين عزيزًا مني ًعا إىل اثني عرش
ٌ
إطالق ل« -اخلالفة» باملعنى العام ،وما تقدم ذكره هو ملخص ما
خليفة كلهم من قريش» ،هذا
قرره ابن تيمية يف رسالته «اخلالفة وامللك» ،وهي موجودة يف املجلد األخري من «جمموع
الفتاوى».
إثام من املعايص الشهوانية باإلمجاع ،حكى اإلمجاع ابن تيمية ،قال:
املسألة السادسة :البدعة أشد ً
بداللة السنة واإلمجاع ،فالبدعة من حيث اجلنس كاملولد والدعاء اجلامعي والذكر اجلامعي،
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إثام من املعايص الشهوانية كالزنا وُشب اخلمر
وإهداء الفاحتة ،إىل غري ذلك من البدع ،هي أشد ً
وغري ذلك ،وهذا بإمجاع أهل العلم ،ألن من أحدث يف الدين بدعة حسنة كأنه يقول :إن الدين مل
يكمل ،وأحتاج أن أكمله .وكأنه يقول :إن رسول اهلل ﷺ مل يؤد األمانة ومل يبلغ الرسالة ،فأحتاج
أن أستدرك عىل رسول اهلل ﷺ فأؤدي األمانة وأبلغ الرسالة ،وكأنه ُيكذب قول اهلل عز وجل:
يت َلك ُْم ِ
اإل ْسال َم ِدين ًا﴾ [املائدة ]3 :إىل
﴿ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُت َلك ُْم ِدينَك ُْم َو َأ ْمت َ ْم ُت َع َل ْيك ُْم نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ
إثام من غريها.
غري ذلك من اللوازم الكثرية التي جتعل البدع أشد ً
ٌ
خيصص،
املسألة السابعة :قوله« :فإن كل بدعة ضاللة» :هذا عا ٌّم عىل عمومه ،فهو عا ٌّم
حمفوظ مل َّ
كام قرر هذا ابن تيمية يف كتابه «االقتضاء» وغريه ،والشاطبي يف «االعتصام» ،وابن رجب يف ُشح
وقرر هذا أئمة الدعوة ،وهو أحد قويل اهليتمي كام يف «الفتاوى احلديثية».
األربعنيَّ ،
وقرر أصحاب هذا القول أن ما جاء عن السلف  -كعمر وغريه  -من قوهلم« :نِ ْع َمت البدعة»
َّ
فرييدون به «البدعة» باملعنى اللغوي ،وخالف آخرون ،وقالوا :إن قوله« :كل بدعة ضاللة» عا ٌّم
يراد به اخلصوص؛ وذلك أن يف الدين بد ًعا ليست ضاللة ،كاملدارس ،والرباط ،ومجع القرآن ...
وغري ذلك ،ذكر هذا العز بن عبد السالم ،والطويف يف ُشح األربعني ،وابن امللقن ،واهليتمي يف
كثري من املتأخرين ،كالقرايف وغريه.
ُشح األربعني ،وقرره ٌ
والصواب هو القول األول ،وهو أنه عا ٌّم يراد به العموم ،فيدل لذلك ما ييل:
األمر األول :أنه ال دليل عىل التخصيص ،واألصل بقاء العام عىل عمومه.
يقرروا أن يف الدين
األمر الثاين :أن هذا فهم الصحابة والسلف؛ فإهنم أنكروا البدع ك َّلها ،ومل ن
بدعة حسنة ،ومن ذلك ما أخرج البيهقي يف كتابه «املدخل إىل السنن الكربى» عن ابن عمر ،أنه
قال« :كل بدعة ضاللة ،وإن رآها الناس حسن ًة».
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األمر الثالث :أن أصحاب هذا القول متناقضون؛ وذلك أهنم يقولون :إن يف الدين بدع ًة حسن ًة،
ووجه هذا التناقض :أن نسبة البدعة احلسنة إىل الدين يدل عىل أن عليها دليال ،فإذا كان عليها
ٌ
دليل ،فال يصح أن تسمى بدع ًة ،فهم ما بني أمرين :إما أن يقولوا :إن عليها دليال ،فهي ليست
بدع ًة ،أو أن يقولوا :إنه ليس عليها دليل ،فال يصح أن توصف بأهنا حسن ًة؛ ألهنا عباد ٌة ال دليل
عليها ،ذكر هذا الشاطبي يف كتابه «االعتصام».
• تنبيه :حقيقة قول القائلني بأن يف الدين بدعة حسنة يتفق من جهة التطبيق مع قول القائلني
يقرر أن
بأنه ال بدعة حسنة يف الدين ،لو أحسنوا تطبيق قواعد البدعة؛ وذلك أن كليهام ن
يقرر أن ما مل يدل عليه الدليل فهو بدع ٌة ضالل ٌة،
األصل يف العبادات احلظر واملنع ،وكليهام ن
لكنهام خمتلفان فيام َّ
دل عليه الدليل مما مل يفعله النبي ﷺ ،وهي األدلة العامة واملجملة .فمن
قال :إنه ال يوجد يف الدين بدع ٌة حسن ٌة ،قال :هذه ليست بدع ًة ،ومن قال :إنه يوجد يف
الدين بدع ٌة حسن ٌة ،قال هذه :بدع ٌة حسن ٌة ،لذا قال ابن حجر اهليتمي يف كتابه «الفتاوى
لفظي.
احلديثية» :أن اخلالف
ٌّ
فإذن ،يتبني أنه لو أحسن التطبيق من قال بأن يف الدين بدعة حسنة ،ملا خالف من يقول :إنه ال
يوجد يف الدين بدعة حسنة ،ونستفيد من هذا يف الرد عىل القائلني بأن يف الدين بدعة حسنة؛
ٍ
عبادات ال دليل عليها ،فام أكثر الذين يفعلون
ُيوز فعل
وذلك أن تقريرهم «البدعة احلسنة» ال ن
عبادات ال دليل عليها ،وإذا ِ
سئل ،قال :هذه بدع ٌة حسن ٌة ،فجعل «البدعة احلسنة» ُم َّتك ًَأ له يف
تسويغ البدع التي ال دليل عليها.
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فإذن ،أقوى ما يرد عىل تطبيقات القائلني بأن يف الدين بدعة حسنة هو بـ «السنة الرتكية»؛ وذلك
أن فعل النبي ﷺ سن ٌة ،كام أن تركه سن ٌة ،فإذا كان كذلك ،فرتكه ٌ
خصصه،
دليل ،إذا عارضه العا ُّم َّ
قياسا فاسدا ،كام أفاده ابن تيمية يف «االقتضاء».
وإذا صادمه القياس صار ً
ٍ
ألحد يف جتويز البدع بحجة أنه بدعة حسنة.
حجة
فبهذا يتبني أنه ال َّ
فإن قيل :يعرتض عىل هذا بأمرين:
االعرتاض األول :أن يف هذا الكالم تسهيال من خطأ من قال بأن يف الدين بدع ًة حسن ًة.
تصوير لواقع قوهلم الذي نستفيد منه
فيقال جوا ًبا هلذا االعرتاض :ليس هذا تسهيال ،وإنام هو
ٌ
ق ْطع الطريق عليهم يف جتويز البدع بحجة أهنا بدعة حسنة.
لفظي.
االعرتاض الثاين :أن اخلالف يف املسألة
ٌّ
وجياب عىل هذا :بأنه ليس لفظيا ،وإن كان ال يرتتَّب عليه يش ٌء ملن أتقن تنزيل القواعد عىل
الوقائع ،ووجه أنه ليس لفظ ًّيا :أن القول بوجود بدعة حسنة يف الدين خطأ ،فهو لفظ خطأ؛ ألن
النبي ﷺ قال« :وكل بدعة ضاللة».
كثريا» :هذا يتفق مع حديث
املسألة الثامنة :قوله« :فإنه من يعش منكم بعدي فسريى اختال ًفا ً
معاوية بن أيب سفيان ،أن النبي ﷺ قال« :ستفرتق أمتي عىل ثالث وسبعني فرقة ،كلها يف النار إال
كبري من أهل العلم ،كالبيهقي يف كتابه
واحدة» ،أخرجه أمحد وأبو داود.
وصحح احلديث ٌ
َّ
مجع ٌ
«املدخل ،والاللكائي يف «ُشح اعتقاد أهل السنة» ،وابن حجر ،والزركيش ،وابن تيمية.
شائع ،وما َّ
تفرق األمة ،وأن احلق
مشهور
فتصحيح العلامء للحديث
ٌ
دل عليه حديث االفرتاق من ن
ٌ
واحدٌ ال يتعدَّ د ،وأن املختلفني مسلمون ،وأن سبب االفرتاق البدعة ،كله موجو ٌد يف حديث
العرباض بن سارية.
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ويتعلق بحديث االفرتاق مباحث:
املبحث األول :أن التو ُّعد بالنار يف حديث «كلها يف النار» ال يفيد التخليد ،وذلك كقوله تعاىل:
ون ِيف ُب ُط ِ ِ
ون َأ ْم َو َال ا ْل َيتَا َم ىى ُظ ْل ًام إِن ََّام َي ْأ ُك ُل َ
﴿إِ َّن ا َّل ِذي َن َي ْأ ُك ُل َ
وهن ْم َن ًارا ۖ َو َس َي ْص َل ْو َن َس ِع ًريا﴾ [النساء:
 ،]10قاله ابن تيمية يف كتابه «منهاج السنة» ،وذكر مثل كالمه الشاطبي يف «االعتصام» ،وجه
الداللة من اآلية :أن اآلية ذكرت التو ُّعد بالنار يف ٍ
كفري ،فإذن التوعد بالنار ال يفيد
أمر غري
ٍّ
التكفري مطل ًقا ،فمثل هذا يقال يف قوله ﷺ« :كلها يف النار إال واحدة».
املبحث الثاين :أن هذه الفرق  -الثنتني والسبعني  -مع ضالهلا ،إال أهنا مسلم ٌة ،ويدل لذلك ما
ييل:
كفارا باإلمجاع ،كام يف كتابه «منهاج
األمر األول :أن ابن تيمية حكى اإلمجاع أنه ليس مجيعهم ً
نحوا منه كام يف «جمموع الفتاوى» ،وبني أن املك نفرين للثنتني والسبعني إنام هم بعض
السنة» ،وذكر ً
كفارا ،فالنص إ ًذا ال يفيد التكفري،
املتأخرين ،وهو خالف كالم السلف ،إ ًذا بام أهنم مجي ًعا ليسوا ً
وأيضا يستفاد من هذا أهنم مسلمون.
ً
األمر الثاين :قال أبو هريرة :قال النبي ﷺ« :إفرتقت اليهود عىل إحدى وسبعني فرقة ،وتفرقت
النصارى عىل اثنتني وسبعني فرقة ،وتفرتق أمتي عىل ثالث وسبعني فرقة» ،وجه الداللة :أنه ملا
حمم ٍد ﷺ
جعل املتفرقني من اليهود هيو ًدا ،ومن النصارى نصارى ،فكذلك املتفرقون من أمة َّ
مسلمون ،أفاد هذا اخلطايب.
جممع عليه؛
أه َل السنة فيام هو
املبحث الثالث :خترج الفرقة والفرد من السنة إىل البدعة إذا خالف ْ
ٌ
ٍ
خمالفة للمجمع عليه ،بل إذا
ألن خمالفة املجمع عليه مما ال يسوغ اخلالف فيه ،وليس ذلك يف كل
اتصفت املخالفة بأحد أمرين:
144

 األمر األول :إذا كانت املخالفة يف ٍكيل ،واملراد بـ «األمر الكيل» :أي ما حتته جزئيات
أمر ن ن
مبتدع ،ذكر هذا الشاطبي يف كتابه «االعتصام».
وأفراد ،فمن خالف يف مثل ذلك ،فهو
ٌ
جزئي اشتهر اخلالف فيه بني أهل السنة وأهل
أه َل السنة يف أ ْم ٍر
 األمر الثاين :إذا خالف ٍّْ
البدعة ،واملراد بـ «اجلزئي» :هو الذي ليس حتته أفرا ٌد وال أجزاء ،فمن خالف يف مثل هذا،
مبتدع ،وهذا الضابط مستفا ٌد من كالم ابن تيمية.
فهو
ٌ
تنبيهات:
كيل هو مما اشتهر اخلالف فيه بني أهل السنة وأهل البدعة ،بخالف اجلزئيات،
التنبيه األول :كل ٍّ
فقد تكون مما اشتهر اخلالف فيه ،وقد ال تكون.
ٍ
أصل من أصول السنة بدن ع ،وبعضهم
التنبيه الثاين :بعض أهل العلم ُيمل ،ويقول :من خالف يف
ٍ
خصلة من هذه اخلصال بدن ع،
يقول  -كاإلمام أمحد يف كتابه «أصول السنة»  :-فمن خالف يف
وهكذا ،وهذا -واهلل أعلم -ال يتناىف مع ما تقدَّ م ذكره من الكليات واجلزئيات؛ وذلك أن كل ما
يستحق أن يبدَّ ع به الرجل  -سواء كان كليا أو جزئيا اشتهر اخلالف فيه  -فإنه يسمى أصال من
أصول السنة أو خصل ًة ،إذا خالفها أحدٌ بدن ع.
جزئي ،فإن اجلزئيات التي مل يشتهر اخلالف
التنبيه الرابع :أهل السنة ال يبدن عون باملخالفة يف كل
ٍّ
فيها ال يبدعون هبا ،وذلك كمثل تأويل القايض ُشيح صفة العجب ،قال ابن تيمية :ومع ذلك
هو إما ٌم من األئمة باالتفاق ،كام يف «جمموع الفتاوى».
ومثل ذلك تأويل ابن خزيمة لعود الضمري يف حديث الصورة ،فقد أثنى عليه أئمة السنة ودافعوا
عنه ،وقد ذكر النقوالت يف ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه «بيان تلبيس اجلهمية» ،ومثله
القصاب صاحب كتاب «نكت القرآن» أنكر استمرار عذاب القرب ،ومع ذلك مل يبدن عه أهل السنة،
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ذكر هذا ابن تيمية يف كتابه «بيان تلبيس اجلهمية» ،ومثل ذلك :أن أبا ثور َّأول عود الضمري يف
حديث الصورة ،ومل يبدعه اإلمام أمحد ،بل أثنى عليه بعد موته ،كام يف ترمجة أيب ثور يف «هتذيب
التهذيب».
ونقل ابن حجر يف «التهذيب» عن أيب احلسن الصرييف ،أن أبا ثور ارتفع لتمسكه بالسنة ،وثناء
اإلمام أمحد عليه ،بخالف الكرابييس.
جزئي اشتهر اخلالف فيه
كيل أو
ٍّ
التنبيه اخلامس :ال حيتاج يف تبديع من استحق التبديع بأن وقع يف ٍّ
بني أهل السنة وأهل البدعة ،ال حيتاج مثل هذا إىل إقامة احلجة ألجل التبديع؛ وذلك ملا ييل:
األمر األول :أنه لو قامت احلجة عليه ،وأرص بعد ذلك ،لوقع يف الكفر ،ووجه هذا :أن األصل
ٍ
ترشيع من الدين ما مل يأذن به اهلل ،وما كان كذلك فهو ُك ْف ٌر ،ذكر أن األصل يف
بدعة أهنا
يف كل
ٌ
البدعة أهنا كفر ابن تيمية يف «االقتضاء» ،و «األخنائية» ،والشاطبي يف «االعتصام».
ومن قال :إنه ال بد من إقامة احلجة ،فإنه يلزم عىل قوله أال يبدَّ ع أحدٌ ؛ ألنه إذا مل تقم احلجة ،صار
كافرا ،فينبني عىل هذا الالزم نفي أن يوجد ٌ
مبتدع،
رجل
ٌ
سن ًيا سلفيا ،وإذا قامت احلجة ،صار ً
وهذا خالف ما دلت عليه السنة ،وصنيع السلف ،فإذا بطل الالزم بطل امللزوم.
جزئي
أه َل السنة يف
ويتضح هذا باملثال :لو أن رجال َّأول االستواء ،فمثل هذا يبدَّ ع؛ ألنه خالف ْ
ٍّ
اشتهر اخلالف فيه بني أهل السنة وأهل البدعة ،فلو قامت احلجة عليه ،وعلم أن تأويله خطأ،
وأرص عليه وعىل نسبته إىل اهلل كفر؛ ألنه كذب عىل اهلل ،فلو قيل إذا مل تقم احلجة عليه مل يبدَّ ع ملا
ّ
تصور تبديع ٍ
أحد ،وهذا باطل وإذا بطل الالزم بطل امللزوم.
األمر الثاين :أن صنيع السلف يدل عىل التبديع مع وجود اجلهل ،فيعرف هذا الصنيع بطرقتني:
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كثريا من أهل البدع بدون إقامة احلجة عليه،
 الطريقة األوىل :تطبيقاهتم العملية؛ فقد بدَّ عوا ًكام روى ابن بطة أن سفيان الثوري دخل البرصة ،فسأل عن الربيع بن صبيح ،فقالوا :عامل
السنة ،فقال :من جلساؤه؟ قالوا :القدرية ،قال :هو قدري.
 الطريقة الثانية :ذكر الرازيان يف عقيدهتام التي حكوا عليها إمجاع أهل السنة :أن من قالبأن القرآن خملوق فهو كافر ،ثم ذكروا الوقف ،ثم قاال :فإن كان جاهال ع نلم وبدن ع ،وجه
الداللة من كالمهم :أهنام مل يكفرا ألجل اجلهل ،لكنهام بدَّ عا.
املسألة التاسعة :قوله« :موعظ ًة وجلت منها القلوب ،وذرفت منها العيون» :قال ابن رجب :هذان
وصفان ألهل اإليامن ،وقد وصفهم اهلل بذلك يف القرآن ،قال يف الوجلَ ﴿ :وا َّل ِذي َن ُي ْؤت َ
ُون َما آتَوا
َّو ُق ُلوهبم َو ِج َل ٌة َأهنم إِ َىل رهبِم ر ِ
ون﴾ [املؤمنون ،]60 :وقال يف ذرف العيونَ ﴿ :و َخيِ ُّر َ
اج ُع َ
ون
َّ ُ ْ ى َ ن ْ َ
ُُ ْ
أل ْذ َق ِ
لِ ْ َ
ان َي ْبك َ
ُون َو َي ِزيدُ ُه ْم ُخ ُشو ًعا﴾ [اإلرساء.]109 :
املسألة العارشة :يف احلديث استحباب وعظ الناس وتذكريهم ،قاله الطويف ،وابن امللقن.
املسألة احلادية عرشة :استحباب طلب الوصية ،قاله الطويف ،وابن امللقن.
املسألة الثانية عرشة :يف احلديث جواز احلكم بالقرائن؛ وذلك أنه قال« :كأهنا موعظة مو ند ٍع» ،أخذ
هذا بقرينة نوع املوعظة.
املسألة الثالثة عرشة :استفاد الصحابة من أهنا موعظة مو ند ٍع من نوع املوعظة ،وأهنا موعظ ٌة جامع ٌة،
والوعظ والوصية باألمور ك نلها يشري إىل التوديع ،قاله ابن رجب.
املسألة الرابعة عرشة :قوله« :أوصيكم بتقوى اهلل والسمع والطاعة» :عطف السمع والطاعة عىل
التقوى من عطف اخلاص عىل العام؛ وذلك أن السمع والطاعة من تقوى اهلل ،قاله ابن امللقن.
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املسألة اخلامسة عرشة :قوله« :عضوا عليها بالنواجذ» :إشارة إىل شدة التمسك ،لكثرة املخالفني،
قاله بمعناه الطويف ،وابن رجب.
املسألة السادسة عرشة :تقديم تقوى اهلل عىل السمع والطاعة فيه إشار ٌة إىل أنه ال طاعة ملخلوق -
سواء كان حاكام أو غريه  -يف معصية اهلل ،وإنام الطاعة يف املعروف ،قاله ابن رجب ،ومعنى الطاعة
يف املعروف :أي يف غري معصية اهلل؛ ألنه قال يف حديث عيل نفسه« :ال طاعة يف معصية اهلل ،إنام
الطاعة يف املعروف» ،أخرجه الشيخان.
وجه الداللة :أنه استثنى الطاعة يف املعصية ،فدل عىل أن ما عداها من املباحات وغريها يسمع
ويطاع فيها ،ويؤكد ذلك أنه لو كانت الطاعة يف الواجب واملستحب فحسب ،مل يكن للحاكم
مزي ٌة عىل غريه.
املسألة السابعة عرشة :قوله« :وإن تأمر عليكم عبد» :يشكل هذا مع األحاديث الكثرية يف أن
ٍ
بأجوبة:
األئمة من قريش ،وأجاب العلامء
اجلواب األول :أن هذا من باب رضب املثال ،وال يراد احلقيقة ،كحديث« :من بنى مسجدً ا ،ولو
مفحص خطاه ،بني له بيت يف اجلنة» ،واملراد هبذا احلديث  -لو صح  :-أي رضب املثال ،وكام
أخرج البخاري عن أيب بكر ،أنه قال« :لو منعوين عقاال لقاتلتهم عليه» ،هذا من باب رضب
املثال ،ذكر هذا الوجه الطويف ،وابن امللقن ،ونسبه ابن رجب إىل بعض أهل العلم.
اجلواب الثاين :أن املراد :أن يكون العبد نائ ًبا أو أمريا تبعا حلاكم أو خليفة ،ال أنه هو اخلليفة
وبني أن الصواب وقفه.
عيل ض َّعفهَّ ،
واحلاكم ،ذكر هذا ابن حجر ،واستدل عىل ذلك بحديث عن ٍّ
وقهرا ،فإنه يسمع ويطاع له
اجلواب الثالث :قد يقال :املراد باحلديث :إذا توىل العبد احلبيش غلب ًة ً
مسلم ،وُيب اعتقاد البيعة يف األعناق له؛ ألن العلامء جممعون عىل أن من َّ
توىل احلكم غلب ًة،
بام أنه
ٌ
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حاكم ،حكى اإلمجاع اإلمام أمحد ،وعيل ابن املديني يف عقيدته ،وابن أيب زيد القريواين يف
فهو
ٌ
عقيدته ،وابن بطال يف ُشحه عىل البخاري ،وغريهم.
وكل هذه األجوبة حمتمل ٌة.
املسألة الثامنة عرشة :هذا احلديث ثابت عن رسول اهلل ﷺ وقد صححه الرتمذي ،وأبو نعيم،
والبزار ،وابن عبد الرب ،وحسنه ابن القيم ،وصححه العالمة األلباين -رمحه اهلل تعاىل.-
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احلديث التاسع والعرشون
عن معاذ بن جبل ريض اهلل عنه قال :قلت يا رسول اهلل أخربين بعمل يدخلني اجلنة ويباعدين عن
النار ،قال« :لقد سألت عن عظيم وإنه ليسري عىل من يَّسه اهلل تعاىل عليه :تعبد اهلل ال ترشك به
شيئ ًا ،وتقيم الصالة ،وتؤيت الزكاة ،وتصوم رمضان ،وحتج البيت» ثم قال« :أال أدلك عىل أبواب
اخلري؟ :الصوم جنة ،والصدقة تطفئ اخلطيئة كام يطفئ املاء النار ،وصالة الرجل يف جوف الليل»،
ثم تال{ :تتجاىف جنوهبم عن املضاجع} {حتى إذا بلغ} {يعملون} ،ثم قال« :أال أخربك برأس
األمر وعموده وذروة سنامه؟» قلت :بىل يا رسول اهلل .قال« :رأس األمر اإلسالم ،وعموده
الصالة ،وذروة سنامه اجلهاد» ثم قال« :أال أخربك بمالك ذلك كله؟» قلت :بىل يا رسول اهلل،
فأخذ بلسانه وقال« :كف عليك هذا» قلت :يا نبي اهلل ،وإنا ملؤاخذون بام نتكلم به؟ فقال« :ثكلتك
أمك ،وهل يكب الناس يف النار عىل وجوههم  -أو قال عىل مناخرهم  -إال حصائد ألسنتهم؟».
رواه الرتمذي وقال :حديث حسن صحيح.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
أنه َّبني أسباب دخول اجلنة والنجاة من النار.
ٍ
حديث ذكره ابن الصالح من أحاديث جوامع الكلم ،وقد أورد احلديث
وهذا احلديث هو آخر
بمثل هذا اللفظ ،إال أن فيه« :أال أخربك برأس األمر ،وعموده ،وذروة سنامه؟» قلت :اجلهاد ،ثم
قال« :أال أخربك بمالك ذلك  ...إلخ» ،وليس فيه« :رأس األمر :اإلسالم ،وعموده :الصالة،
وذروة سنامه :اجلهاد» ،وقد َّبني ابن امللقن ،ثم اهليتمي أن النووي تابع يف ذلك ابن الصالح ،وقال
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اهليتمي :إن ابن الصالح عزاه إىل ابن ماجه ،ولفظ ابن ماجه كام ذكره املصنف ،وإنام الوهم حصل
من جهة أنه عزاه للرتمذي ،قال ابن امللقن واهليتمي :ولفظ الرتمذي فيه إثبات الزيادة التي
أسقطت.
مسائل تتعلق باحلديث:
املسألة األوىل :معاين الكلامت:
قوله« :أال أدلك عىل أبواب اخلري» :أي طرق اخلري ،قاله الطويف.
قوله« :من جوف الليل» :من هنا بمعنى «يف» :أي يف جوف الليل ،أو تكون « ِم ْن» ابتدائية ،أو
تبعيضية ،قاله الطويف.
قولهَ ﴿ :تت ََج َاىف ُجنُوهبم َع ِن املَْ َض ِ
اج ِع﴾ [السجدة :]16 :أي ترتفع جنوهبم ،قاله ابن رجب،
ُُ ْ
ى
واهليتمي.
قوله« :وذروة سنامه» :أي أعاله ،فـ «ذروة السنام» من البعري :أعاله ،قاله النووي يف تعليقه عىل
األربعني ،وقاله الطويف ،وغريمها.
قوله« :بمالك ذلك» :أي مجاع األمر ،قاله الطويف ،وقال النووي :أي مقصوده.
قوله« :يكب» بضم الكاف :أي يلقي ،قاله الطويف ،وابن امللقن.
قوله« :ألسنتهم» :أي اللسان اجلارحة ،ويطلق عىل اللغة ،قاله الطويف.
املسألة الثانية :قوله« :لقد سألت عن عظيم» :عظم املس َّبب بعظم السبب ،واملسبب :هو السؤال
عام يدخل اجلنة وينجي من النار ،والسبب :فعل املأمور وترك املحظور.
املسألة الثالثة :األعامل الصاحلة يسرية عىل من يِّسها اهلل عليه ،فلذا العبد حمتاج أن ُيمع بني
اك َن ْع ُبدُ َوإِ َّي َ
أمرين :بني العبادة واالستعانة ،كام قال تعاىل﴿ :إِ َّي َ
ني﴾ [الفاحتة ]4 :ذكر هذا
اك َن ْس َت ِع ْ ُ
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ابن تيمية يف كتابه (االستقامة) وابن القيم يف (مدارج السالكني) ،فأعظم الناس تعبدً ا من مجع بني
العبادة واالستعانة.
وقد ضل يف هذا ثالثة أصناف :صنف يتع ّبد بال استعانة ،فام أكثر الذين يتعبدون وال يستشعرون
االستعانة ،يقوم الليل وال يستشعر االستعانة ،وممن ضل يف هذا من عنده استعانة بال عبادة،
فيستعني باهلل حتى عىل فعل املحرمات ،وممن ضل يف هذا من ليس عنده ال استعانة وال عبادة،
فإذن الناس عىل أصناف أربعة ،أرفعها وأكملها وأجلها اجلمع بني االستعانة والعبادة.
ليسري عىل من يَّسه اهلل عليه» :فيه أن األعامل الصاحلة بإعانة اهلل ،كام
املسألة الرابعة :قوله« :وإنه
ٌ
ِ
ِ
رش ْح َصدْ َر ُه لِ ْ ِ
إل ْس َال ِم﴾ [األنعام ،]125 :ومثل قوله﴿ :إِ َّي َ
اك
قال تعاىلَ ﴿ :ف َمن ُي ِرد اهللَُّ َأن َ ْهيد َي ُه َي ْ َ
َن ْع ُبدُ َوإِ َّي َ
ني﴾ ،قاله ابن رجب ،فالبد من اجلمع بني العبادة والستعانة.
اك ن َْست َِع ُ
املسألة اخلامسة :قوله« :تعبد اهلل وال ترشك به شيئا» :حيتمل أن املراد بالعبادة التوحيد؛ بقرينة ذكر
الرشك ،وحيتمل أن املراد األعامل الباطنة ،فيكون إقامة الصالة وإيتاء الزكاة  ...إلخ ،هي األعامل
الظاهرة ،قاله الطويف.
املسألة السادسة :قوله« :أال أدلك عىل أبواب اخلري»« :أال» من أدوات العرض ،ومن ذلك قوله
ِ
جتار ٍة ت ِ
ُنجيكُم نم ْن َع َذ ٍ
عرض باملعنى ،قاله
اب َألِي ٍم﴾ [الصف ،]10 :فهي ٌ
تعاىلَ ﴿ :ه ْل َأ ُد ُّلك ُْم َع َ ىىل َ َ
الطويف ،وابن امللقن.
رت يف الدنيا عن فعل الشهوات ،ويف اآلخرة عن النار،
املسألة السابعة :قوله« :الصوم جن ٌة» :أي س ٌ
قاله الطويف ،وشيخنا ابن عثيمني.
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وقال ابن رجب :قد دل عىل هذا املعنى أحاديث أخرى ،منها ما أخرج الشيخان من حديث أيب
هريرة ،أن النبي ﷺ قال« :الصوم جن ٌة» ،وقال ابن عبد الرب يف كتابه «التمهيد» :ولو مل يكن يف
فضل الصيام إال هذا لكفى.
املسألة الثامنة :قوله« :والصدقة تطفئ اخلطيئة كام يطفئ املاء النار» :املراد هبا صدقة التطوع؛ ألنه
تقدم ،وذكر الزكاة ،وهي الصدقة الواجبة ،ذكره اهليتمي.
املسألة التاسعة :قوله« :اخلطيئة» :املراد هبا الصغائر؛ ألنه تقدَّ م :أن األعامل الصاحلة ال تك نفر
الكبائر ،وقال اهليتمي :وأ ْي ًضا ليس املراد هبا حقوق العباد؛ ألن حقوق العباد ال تك َّفر إال بالتح ُّلل.
خص الصدقة بأهنا تطفئ اخلطيئة؛ ألن نفعها متعدٍّ  ،قاله الطويف.
املسألة العارشةَّ :
املسألة احلادية عرشة :أفضل القيام ما كان يف جوف الليل ،واملراد بـ «جوف الليل» :أي وسطه،
ذكر هذا الشافعي ،وأمحد ،وغريمها.
وأفضل الليل قيا ًما :السدس الرابع واخلامس؛ ملا أخرج مسلم عن عبد اهلل بن عمرو ،أن النبي
ﷺ قال« :أفضل القيام قيام داوود ،كان ينام نصف الليل ،ثم يقوم ثلثه ،ثم ينام سدسه» ،ففي هذا
احلديث أن أفضل القيام يوافق جوف الليل :أي نصفه ،والثلث األخري :أي وقت النزول اإلهلي،
وقد ذهب إىل هذا الشافعي ،وأمحد.
ٌ
مذكور يف كتب الفقه.
تفصيل
ويف املسألة
ٌ
املسألة الثانية عرشة :قوله« :وصالة الرجل من جوف الليل» :ذكر الرجل دون املرأة ،قد يكون
ألن السائل ٌ
رجل ،وقد يكون ألن الرجال أكثر طاع ًة من النساء يف اجلملة ،والنساء أكثر أهل النار،
قاله الطويف.
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ٍ
ٍ
سبب ،فال مفهوم له باإلمجاع ،حكى اإلمجاع
لسبب ،وما خرج خمرج
وهبذا يعلم أن ذكر الرجل
املجد ابن تيمية ،واآلمدي ،وغريمها.
املسألة الثالثة عرشة :قولهَ ﴿ :تت ََج َاىف ُجنُوهبم َع ِن املَْ َض ِ
اج ِع﴾ [السجدة :]16 :قيل :ألهنم يصلون
ُُ ْ
ى
العشاء والفجر مع اجلامعة ،وقيل :إهنم كانوا حييون ما بني العشائني ،وقيل :املراد قيام الليل
بالتهجد ،وهذا قول اجلمهور ،قاله الطويف ،وابن امللقن ،وذكر هذه األقوال الثالثة اهليتمي ،فقال
ابن رجب :وال يبعد أن يكون شامال للجميع ،وأن يكون شامال للصالة ،ولذكر اهلل ،والدعاء.
املسألة الرابعة عرشة :قوله« :وعموده الصالة» :العمود هو ما تقوم عليه اخليمة ،فالصالة لإلسالم
كالعمود للخيمة ،قاله بمعناه الطويف ،ويؤكد ذلك أن الصالة هي العمل الوحيد الذي إذا ِترك
كفر صاحبه عىل الصحيح؛ وقد أمجع الصحابة عىل ذلك ،ذكر اإلمجاع املروزي يف «تعظيم قدر
الصالة» ،وابن حزم يف «املحىل» ،وابن تيمية ،وابن القيم وغريهم ،ويدل لذلك ما أخرج مسلم
عن ٍ
جابر ،أنه قال« :بني الرجل ،وبني الرشك والكفر ،ترك الصالة».
املسألة اخلامسة عرشة :قوله« :وذروة سنامه اجلهاد» :أي هو أعىل الدين.
فإن قيل :كيف يكون كذلك ،والصالة أجل منه؟
فيقال :ال يلزم من كونه أعىل أن يكون أجل ،ال سيام وقد وصفت الصالة بأهنا عمود الدين،
اهدُ وا فِينَا
وللطويف
جواب آخر ،أنه قال :أن اهلداية مقرون ٌة باجلهاد ،كام قال تعاىلَ ﴿ :وا َّل ِذي َن َج َ
ٌ
ني﴾ [العنكبوت ،]69 :وهذا يكون عا ًّما يف الدين ك نله.
َلن َْه ِد َين َُّه ْم ُس ُب َلنَا ۖ َوإِ َّن اهللََّ ملَ َع املُْ ْح ِسنِ َ
فِّس اجلهاد يف احلديث باجلهاد األكرب ،وهو جماهدة
نظر؛ ألنه َّ
ويف جواب الطويف -واهلل أعلمٌ -
النفس عىل الطاعة ،وهذا ليس مرا ًدا؛ بدليل ذكر الصالة ،وإنام املراد باحلديث :اجلهاد بالسيف،
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ومما أفاد ابن القيم يف كتابه «زاد املعاد» :أن من اخلطأ أن يقال :إن أكثر الناس دخلوا اإلسالم
بالسيف ،بل أكثر الناس دخلوا اإلسالم بالدعوة.
املسألة السادسة عرشة :قوله« :أال أخربكم بمالك ذلك كله» :قاله ابن امللقن :انتقل من اجلهاد
األصغر  -وهو القتال  -إىل اجلهاد األكرب ،وهو العمل باملأمورات ،وترك املنهيات.
املسألة السابعة عرشة :قوله« :ك ر
ُف عليك هذا» :أن هذا من باب السالمة ،واجلهاد من باب
ٍ
فبعبارة أخرى :رأس املال مقدَّ ٌم عىل الربح.
الغنيمة ،والسالمة مقدَّ َم ٌة عىل الغنيمة ،قاله الطويف،
املسألة الثامنة عرشة :قلت« :يا نبي اهلل ،وإنا ملؤاخذون بام نتكلم به؟!» :هذا استفهام عىل وجه
ٍ
التعجب ،قاله الطويف ،ثم قال هو ،وابن امللقن :فإن قيل :كيف ِ
معاذ أننا مؤاخذون
خفي عىل
بألسنتنا مع أنه من أفقه الصحابة؟ واجلواب عىل هذا من وجهني:
 الوجه األول :أنه هبذا السؤال وأمثاله صار أفقه الصحابة. الوجه الثاين :أنه أفقه الصحابة فيام يتعلق بمعاملة العبد مع ربه يف احلالل واحلرام ،ال فياميتعلق بالعمل يف ذاته ونفسه.
املسألة التاسعة عرشة :قوله« :وهل يكب الناس يف النار عىل وجوههم إال حصائد ألسنتهم» :هذا
استفها ٌم إنكاري ،قاله الطويف ،وقوله« :إال حصائد ألسنتهم» ،قال الطويف :هذا عا ٌّم يراد به
اخلصوص :أي أن اللسان مما يدخل النار ،ال أن الذي يدخل النار هو اللسان وحده.
وخالف ابن رجب ،وقال :هو عا ٌّم عىل عمومه؛ وذلك أن األعامل التي تدخل النار :إما بانفراد
اللسان أو بوجود اللسان معها ،لكن يشكل عىل هذا احلسد ،والكرب الذي ال يكون معه ٌ
قول؛ فإنه
مدخل للنار ،لكن قد يقال :إنه غالبا ينتج عنه القول.
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املسألة العرشون :هذا احلديث من أدلة أهل السنة عىل أن الكالم لفظي ،ال ِ
نفيس فحسب ،كام
ٌّ
ٌّ
تقول األشاعرة املبتدعة والكالبية املبتدعة ،قاله ابن تيمية يف كتابه «التسعينية» ،ومما يدل عىل ذلك
قوله تعاىل﴿ :كَرب ْت كَلِم ًة َختْرج ِمن َأ ْفو ِ
اه ِه ْم﴾ [الكهف ]5 :وجه الداللة :أنه سمى ما خيرج من
َ ُ ُ ْ َ
َُ
الفم كال ًما ،وقد حكى اإلمجاع عىل خالف قول األشاعرة والكالبية السجزي يف رسالته ألهل
الزبيد ،وقال :كل بني آدم جممعون عىل هذا حتى جاء أبو سعيد بن الكالب ،وأبو احلسن
األشعري ،وذكر مثل كالمه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف «التسعينية».
املسألة الواحدة والعرشون :قوله« :ثكلتك أمك» :هذا ،وإن كان ظاهره دعا ًء ،لكنه ليس املراد به
الدعاء ،وإنام اشتهر عند العرب أنه من باب احلث والتشجيع عىل فعل املراد ،قاله الطويف ،وابن
امللقن ،وشيخنا ابن عثيمني.
املسألة الثانية والعرشون :أصح طرق هذا احلديث :أنه من طريق شهر بن حوشب عن معاذ بن
جبل ،قاله الدارقطني ،وهذا الطريق فيه علتان:
 العلة األوىل :أن شهر بن حوشب مل يسمع من معاذ بن جبل ،قاله ابن رجب.ضعيف.
 العلة الثانية :أن شهر بن حوشبٌ
ضعيف كام بينه ابن رجب يف ُشح األربعني ،وهو ظاهر صنيع الدارقطني.
فبهذا يتبني أن احلديث
ٌ
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احلديث الثالثون
عن أيب ثعلبة اخلشبي جرثوم بن نارش ريض اهلل تعاىل عنه عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال:
«إن اهلل تعاىل فرض فرائض فال تضيعوها ،وحد حدود ًا فال تعتدوها ،وحرم أشياء فال تنتهكوها،
وسكت عن أشياء رمحة لكم غري نسيان فال تبحثوا عنها» .حديث حسن رواه الدارقطني وغريه.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
جامع للدين كله؛ وذلك إما أن يسكت الشارع عن بيان األحكام أو يتكلم :وإن تك َّلم فإما أن
أنه
ٌ
املحرم ،وهذان املنصوصان يف احلديث؛ وإما أن يؤخذ من مفهومه
يأمر باإلُياب أو ينهى عن
َّ
املكروه واملستحب واملباح؛ وذلك من قوله« :وحدَّ حدو ًدا فال تعتدوها» ،فجعل هناية احلد حمر ًما:
نصا بقوله« :وسكت
حمر ًما ،وهو املباح ،واملستحب ،واملكروه ،وقد أكَّد املباح ًّ
أي أن ما قبله ليس َّ
ٍ
نسيان  -فال تبحثوا عنها» ،وهذا جمموع ما ذكره الطويف يف ُشح
عن أشياء  -رمحة لكم غري
األربعني ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف «جمموع الفتاوى» ،وتبع الطويف ابن امللقن ،وقاله
اهليتمي أو يقال :ما بني أن يبني احلكم فاحلكم ما بينه أو يسكت فام سكت عنه فهو عفو.
مسائل تتعلق باحلديث:
املسألة األوىل :معاين الكلامت:
قوله« :احلدود» :مجع حدٍّ  ،وهو احلاجز بني شيئني.
وقوله« :فال تعتدوها» :أي فال تتجاوزوها ،ذكر هذين األمرين الطويف.
إطالقات ثالث ٌة:
املسألة الثانية« :احلد» له
ٌ
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 اإلطالق األول :يراد به املحرم ،ويف مثله تنهى الرشيعة عن قربه ،كام قال تعاىل﴿ :تِ ْل َكوها﴾ [البقرة.]187 :
ُحدُ و ُد اهللَِّ َف َال َت ْق َر ُب َ

 اإلطالق الثاين :هناية ما أجاز اهلل ،ويف مثله تنهى الرشيعة عن تعدن يه ،كام قال تعاىل﴿ :تِ ْل َكوها﴾ [البقرة.]229 :
ُحدُ و ُد اهللَِّ َف َال َت ْعتَدُ َ
 اإلطالق الثالث :العقوبات املقدَّ رة ،كقطع يد السارق وهكذا ،ومما يدل عىل ذلك ما أخرجالشيخان عن عائشة ،أن النبي ﷺ قال ألسامة بن زيد« :أتشفع يف حدٍّ من حدود اهلل؟!»،
وأخرج مسلم من حديث عبادة بن الصامت ،أن النبي ﷺ قال« :من أصاب منها حدا فهو
كفارة له» ،هذا خالصة ما قرره ابن القيم يف كتابه «إعالم املوقعني» ،وابن رجب يف ُشح
األربعني.
واإلطالق الثالث هو الشائع عند الفقهاء ،قاله ابن رجب ،وابن القيم.
املسألة الثالثة :يف هذا احلديث إثبات السكوت هلل ،لكن السكوت نوعان:
 النوع األول :السكوت عن بيان احلكم ،وهذا هو املراد يف احلديث -واهلل أعلم -كام ذكرهابن تيمية.
 النوع الثاين :السكوت الذي يقابل التك ُّلم ،وهذا صف ٌة من صفات اهلل بإمجاع أهل السنة،حكى اإلمجاع شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف «جمموع الفتاوى» ،ويدل لذلك ما يقرره أهل
السنة من أن كالم اهلل تعاىل قديم النوع ،حادث اآلحاد :أي أن كالمه يتجدَّ د بعد أن
يسكت.
املسألة الرابعة :مما يذكر األصوليون :حكم األشياء قبل ورود الرشع ،وهذا له حاالن:

158

 احلال األوىل :قبل بعثة النبي ﷺ ،وقد ذكروا فيها أقواال ،لكن البحث يف هذه املسألةمأخو ٌذ من املتكلمني ،فاملعتزلة قالوا :إن هلا حكام؛ وذلك بنا ًء عىل عقيدة «التحسني
والتقبيح العقليني» عندهم ،فمثل هذه املسألة ال فائدة منها ،وال يصح أن تذكر يف كتب
أصول الفقه.
ٍ
واحد اإلمجاع عىل أنه اإلباحة،
 احلال الثانية :حكم األشياء بعد ورود الرشع ،وقد ذكر غريٍ
خالف يف هذه
وممن نقل هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وما ذكره بعض األصوليني من
املسألة ،فإنه ما بني أن يكون من خالف املتكلمني ،أو أن يكون خال ًفا بعد إمجاعٍ ،وقول
سلامن  -ريض اهلل عنه « :-وما سكت عنه فهو عفو» يدل عىل اإلباحة.
املسألة اخلامسة :يف هذا احلديث نفي النسيان عن اهلل ،والنسيان له معنيان :يأيت بمعنى الذهول،
ويأيت بمعنى الرتك ،أما النسيان بمعنى الرتك فيثبت هلل ،كام قال تعاىل﴿ :ن َُسوا اهللََّ َفن َِس َي ُه ْم﴾
[التوبة ،]67 :وإذا كان بمعنى الذهول فال يثبت هلل ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و َما ك َ
َان َر ُّب َك ن َِس ًّيا﴾ [مريم:
.]64
املسألة السادسة :يف قوله« :وسكت عن أشياء  -رمح ًة لكم غري نسيان  -فال تبحثوا عنها» أن
توسع الظاهرية يف ذلك ،فاستدلوا هبذا
األصل اإلباحة  -كام تقدم  -فيام مل يأت فيه ٌ
ُشع ،وقد َّ
خاص يف الفرع ،فال يصح أن ُيعل
حكم
احلديث وأمثاله عىل إنكار القياس ،فقالوا :إنه مل يأت
ٌّ
ٌ
أيضا :فإن قيل :إن الدليل القياس ،فيقال :قد ذ َّم السلف القياس ،ومن
له حكم األصل ،فقالوا ً
ذلك ما روى ابن أيب شيبة عن ابن سريين ،أنه قال :أول من قاس إبليس ،وقال :باملقاييس عبِدت
الشمس والقمر.

159

ويقال ردا عىل الظاهرية :إن األدلة من الكتاب والسنة قد دلت عىل أن القياس الصحيح حجة،
فمقتىض االحتجاج بالكتاب والسنة أن يسلم بأن القياس دليل ،ومن األدلة عىل ذلك قوله تعاىل:
ويل ْاألَ ْب َص ِ
َربوا َيا ُأ ِ
ار﴾ [احلرش ،]2 :وجه الداللة :أنه ملا عىص اهلل تلك األمم ن
فعذبوا هبذه
﴿ َفا ْعت ِ ُ
املعصية ،فكذلك من عىص اهلل مثلهم فإنه َّ
يعذب مثلهم.
أيضا :ما استدل به البخاري عىل حجية القياس ،وهو ما أخرج الشيخان من حديث
ومن األدلة ً
أيب هريرة ،أن رجال أتى النبي ﷺ فقال :ولِد يل غال ٌم أسود ،فقال له النبي ﷺ :هل عندك إبل؟
قال :نعم ،قال :ما لوهنا؟ قال :محر ،قال :هل فيها أورق؟ قال :نعم ،قال :من أين؟ قال :لعله
نزعه العرق ،قال« :كذلك لعله نزعه العرق».
فبهذين الدليلني وغريمها يتبني أن القياس حجة ،لكن احلجة يف القياس الصحيح دون الفاسد،
ٌ
حممول عىل الصحيح ،وما جاء عنهم يف ذ نم
فلذا ما جاء عن السلف يف االحتجاج بالقياس ،فهو
ٌ
حممول عىل الفاسد ،قاله ابن قدامة يف «روضة الناظر» ،وقاله غريه.
القياس ،فهو
سمى القياس يف
وأفاد ابن تيمية كام يف «جمموع الفتاوى» ،وابن القيم يف «إعالم املوقعني» أن اهلل َّ
ِ
ِ
َاب َواملِْ َيز َ
ان﴾
القرآن بـ «امليزان» ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ُر ُس َلنَا بِا ْل َب نينَات َو َأ َنز ْلنَا َم َع ُه ُم ا ْلكت َ
[احلديد.]25 :
ومما أفاد أهل العلم كابن عبد الرب يف كتابه «جامع بيان العلم وفضله» ،وابن قدامة يف كتابه «روضة
الناظر» أن أول من أنكر حجية القياس هو النظام املعتزيل.
ومما ذكر ابن القيم يف كتابه «إعالم املوقعني» أن من ضالالت الظاهرية إنكار القياس ،لذا بدَّ عهم
ابن العريب املالكي ،والشاطبي يف «االعتصام».
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ومما ذكر ابن رجب يف كتابه «فضل علم السلف عىل علم اخللف» أن بعضهم أخطأ ،وظن أن
الظاهرية هم من أهل احلديث ،وقال ابن تيمية يف املجلد اخلامس من «منهاج السنة» :كل قول
فرد به الظاهرية فهو خطأ ،وبمثله قال ابن رجب يف ُشح البخاري.
ت َّ
ٌ
ومكحول مل
املسألة السابعة :هذا احلديث ضعيف؛ ألنه من رواية مكحول عن أيب ثعلبة اخلشني،
يسمع من أيب ثعلبة ،قاله أبو مسهر الدمشقي ،وأبو نعيم األصفهاين ،وغريمها.
وجاء من حديث أيب الدرداء ،أخرجه البزار وغريه ،وقد رواه عنه رجاء بن حيوة ،ورجاء مل يسمع
من أيب الدرداء ،قاله الذهبي يف «السري» ،وذكر عدم سامعه العالئي يف «جامع التحصيل».
وجاء من حديث سلامن ،أخرجه الرتمذي ،لكن َّبني الرتمذي أن الصواب وقفه عىل سلامن ،وقد
صحيح ،ولفظه« :احلالل ما َّ
أحل اهلل ،واحلرام ما
ساق الرتمذي بإسناد سلامن املوقوف ،وإسناده
ٌ
يقوي املرفوع من حديث سلامن؛ ألن
حرم اهلل ،وما سكت عنه فهو َع ْف ٌو» ،وهذا املوقوف ال ن
َّ
يقوي املرفوع عن أيب ثعلبة
املرفوع عن سلامن خطأ ،وكذلك -واهلل أعلم -أثر سلامن املوقوف ال ن
وأيب الدرداء لسببني:
 السبب األول :أن لفظه خيتلف. السبب الثاين :أن مثله مما يقال بدالئل الرشيعة الكثرية.يتقوى حديث أيب ثعلبة وحديث أيب الدرداء بأن يشهد بعضها لبعض؛ ألن ضعفهام ليس
لكن قد َّ
ٍ
قوي.
شديدً ا؛ وألهنام مل ينفردا بحك ٍم جديد ،فالقول بالتحسني ٌّ
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احلديث الواحد والثالثون
عن أيب العباس سهل بن سعد الساعدى ريض اهلل تعاىل عنه قال جاء رجل إىل النبي صىل اهلل عليه
وآله وسلم فقال :يا رسول اهلل ،دلني عىل عمل إذا عملته أحبني اهلل وأحبني الناس :فقال« :ازهد
يف الدنيا حيبك اهلل ،وازهد فيام عند الناس حيبك الناس» .حديث حسن ،رواه ابن ماجه وغريه
بأسانيد حسنة.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
أنه مجع بني سبب حب اهلل للعبد ،وحب الناس له.
مسائل تتعلق باحلديث:
املسألة األوىل :أن هذا احلديث يرجع إىل أمرين:
 األمر األول :الزهد يف الدنيا. األمر الثاين :الزهد فيام يف أيدي الناس ،ذكره ابن رجب.زهدت الرشيعة يف الدنيا بطرق عدة ،منها :أهنا جعلتها متا ًعا ،فتار ًة وصفتها
املسألة الثانية :قد َّ
َاع ا ْل ُغ ُر ِ
ور﴾ [احلديد،]20 :
احل َيا ُة الدُّ ْن َيا إِ َّال َمت ُ
بالغرور ،وتار ًة وصفته بالقليل ،قال سبحانهَ ﴿ :و َما ْ َ

َاع الدُّ ْن َيا َقلِ ٌيل﴾ [النساء ،]77 :ووصفت احلياة الدنيا باللعب واللهو،
وقال سبحانهُ ﴿ :ق ْل َمت ُ
ِ
اخر َب ْينَكُم َو َتكَا ُثر ِيف ْاألَم َو ِ
ال
احل َيا ُة الدُّ ْن َيا َلع ٌ
ْ
ٌ
ْ
ب َو َهل ْ ٌو َو ِزينَ ٌة َو َت َف ُ ٌ
وقال تعاىل﴿ :ا ْع َل ُموا َأن ََّام ْ َ
َو ْاألَ ْو َال ِد﴾ [احلديد ]20 :اآلية ،ذكر هذا ابن حجر اهليتمي يف ُشحه عىل األربعني.
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وقال ابن رجب :ومن تزهيد الرشيعة يف الدنيا قوله سبحانهَ ﴿ :ب ْل ت ُْؤثِ ُر َ
احل َيا َة الدُّ ْن َيا * َو ْاآل ِخ َر ُة
ون ْ َ
َخ ْ ٌري َو َأ ْب َق ىى﴾ [األعىل ،]17-16 :ومن ذلك ما أخرج مسلم عن جابر ،أن النبي ﷺ وصحابته
مروا عىل جدي أسك :أي مقطوع األذنني ،فقال« :أيكم يريد هذا بدرهم؟» ،قالوا يا رسول اهلل،
لو كان حيا ما أخذناه بدرهم ،وهو أسك ،قال رسول اهلل ﷺ« :الدنيا أهون عند اهلل من هذا».
املسألة الثالثة :الدنيا ليست مذموم ًة لذاهتا ،فليس ذمها راجعا إىل الليل والنهار :أي الزمان ،وال
إىل املكان من اجلبال واألشجار وغري ذلك ،بل نحن مأمورون أن نعترب ليلها وهنارها وما خلق
نحوا منه ابن اجلوزي  -أظن يف كتابه «صيد اخلاطر»  ،-وإنام
عليها ،قال هذا ابن رجب ،وذكر ً
راجع إىل التع ُّلق هبا عىل ما سيأيت تفصيله.
الذم
ٌ
كثري من السلف الزهد يف الدنيا إىل زهد يف ترك الرشك ،ثم زهد يف ترك
املسألة الرابعةَّ :
قسم ٌ
احلرام ،ثم زهد يف ترك الفضول واملباحات ،وأقلها فضال هو النوع الثالث.
وفِّس الثوري الزهد بـ «قرص
عرف غري واحد من السلف الزهد بذكر أمثلة عليهَّ ،
املسألة اخلامسةَّ :
األمل» ،ومثله اإلمام أمحد؛ وذلك أن قرص األمل يوجب التعلق باآلخرة ،واالستفادة من الدنيا
بام ينفع يف اآلخرة.
ذكر أبو مسلم اخلوالين ،ويونس بن ميِّسة أن الزهد ليس بتحريم احلالل ،وال إضاعة املال ،وإنام
أن تكون بام يف يد اهلل أوثق مما يف يدك  ...إىل غري ذلك من كلامت السلف.
وقد أرجع ابن رجب تفسريات السلف للزهد إىل أمور ثالثة:
 األمر األول :أن تكون ملا يف يد اهلل أوثق مما يف يدك ،كام قال سبحانهَ ﴿ :و َما ِمن َدا َّب ٍة ِيفْاألَ ْر ِ
الس َام ِء ِر ْز ُقك ُْم َو َما تُوعَدُ َ
ون﴾
ض إِ َّال َع َىل اهللَِّ ِر ْز ُق َها﴾ [هود ،]6 :وقال سبحانهَ ﴿ :و ِيف َّ
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[الذاريات ،]22 :ويف حديث ابن مسعود يف «الصحيحني» قال النبي ﷺ« :فيكتب رزقه
وأجله وعمله  ...احلديث».
 األمر الثاين :أن يرجو ثواب ما أصيب به من املصائب يف األموال واألوالد وغري ذلك. األمر الثالث :أن يستوي املادح والذام.فكالم السلف حول الزهد يرجع إىل هذه األمور الثالثة.
املسألة السادسة :تنازع العلامء فيمن اقترص عىل فعل الواجب وترك املحرم :هل يعد زاهدً ا أم ال؟
يف املسألة قوالن:
 القول األولُ :ي َعدُّ زاهدً ا ،وهذا قول الزهري وابن عيينة ،وغريهم. القول الثاين :ال يعد زاهدا ،وهذا قول يوسف بن أسباط.وأظهر القولني -واهلل أعلم :-أن من كان كذلك ،فقد فاز ببعض الزهد ،فهو الزهد الواجب،
يسمى زاهدً ا :أي الزهد الكامل املستحب.
لكن ال َّ
املسألة السابعة :اختلف الزاهدون يف فضول الدنيا ،فمنهم من يمسك املال وفضوله ،وهذا حال
كثري من الصحابة ،ومنهم من ال يرى إمساك املال :أي أن عنده ماال ،لكن ال يرى إمساكه ،ومنهم
من ليس عنده مال؛ إما لعدم قدرته ،أو أنه ال يريد حتصيله ،وزهد من عنده مال أفضل من هذا
فضل طائف ٌة من السلف زهد عمر بن عبد العزيز عىل التابعي َأو ْيس بن عامر
الصنف الثالث؛ لذا َّ
القرين؛ ألنه ِ
زهد مع قدرته ،ومع وجود املال عنده.
ثم اختلف العلامء يف الصنف الثاين الذي ال يمسك املال :أهيام أفضل :من ال يمسكه ونفسه
مطاوع ٌة ،أو من ال يمسكه ،وهو ُياهد نفسه؟ ذهب طائف ٌة إىل أن من نفسه مطاوع ٌة األفضل،
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وهذا قول ابن السامك واجلنيد ،وذهب طائف ٌة إىل أن من جاهد نفسه األفضل ،وهذا قول العطاء،
وظاهر كالم اإلمام أمحد.
واألظهر -واهلل أعلم -أن كل واحد منهام يفضل اآلخر من ٍ
وجه ،أما من نفسه مطاوعة ،فهذا
أفضل بداللة هذا عىل صالح نفسه ،ومن ُياهد نفسه أفضل؛ ألنه زاد بأن تع َّبد بعبادة املجاهدة.
املسألة الثامنة :دعت الرشيعة للتقليل من الدنيا ،فقال النبي ﷺ« :كن يف الدنيا كأنك غريب أو
عابر سبيل!» ،وتقدَّ م قوله« :الدنيا أهون عند اهلل من هذه» ،ذكر هذا ابن امللقن يف ُشح األربعني.
املسألة التاسعة :اختلف أهل العلم :أهيام أفضل :أن يسعى العبد إىل حتصيل الدنيا واملال إلنفاقه
يف سبيل اهلل  ...إلخ ،أو أال يسعى إىل ذلك؟ ذهب إىل القول األول إبراهيم النخعي ،وروي عن
احلسن البرصي ،وذهب إىل القول الثاين احلسن.
واألظهر -واهلل أعلم -أن األفضل من حيث األصل :السعي والتكسب ليصل رمحه ،وينفق
ويتصدق ألمرين:
ٍ
مجاعة من الصحابة ،كأيب بكر ،وعثامن ،وعبد الرمحن بن عوف.
 األمر األول :أن هذا فعل األمر الثاين :أن يف هذا َن ْف ًعا متعديا.ٍ
لعارض ،كأن يكون يف سعيه لتحصيل املال تفويتا ملا هو أفضل،
لكن قد ينتقل عن هذا األصل
من طلب علم ،أو من تع ُّلق قلبه بالدنيا ،فمثل هذا يكتفي بتحصيل ما حيتاج إليه -واهلل أعلم.-
ومما ينبغي أن يعلم أن غالب الناس إذا اشتغل بجمع املال تع َّلق قلبه بهَّ ،
وقل من يسلم من ذلك،
وقد سئل اإلمام أمحد :من الزاهد؟ قال :من إذا زاد ماله أو نقص ال يبايل بذلك.
عرف شيخ اإلسالم ابن تيمية «الزهد» بأنه ترك ما ال ينفع يف اآلخرة ،وقد تقدَّ م
املسألة العارشةَّ :
عظيم للزهد ،لكن بعد أن يعرف ويفهم؛
تعريف
نقل هذا عن شيخ اإلسالم فيام تقدم ،وهذا
ٌ
ٌ
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يقرب إىل اآلخرة ،من الواجبات واملستحبات،
وذلك أن مقتىض هذا التعريف أن يفعل كل ما ن
وترك املحرمات واملكروهات ،وفعل املباحات املعينة عىل العبادة.
ويدخل يف كالمه -واهلل أعلم -فعل ما حتصل به مصلح ٌة ديني ٌة أكرب ،أو دفع مفسدة دينية.
معول الزهد عىل القلب ،كام قاله غري واحد ،وقد ذكر معنى هذا ابن تيمية ملا تكلم
فبهذا يعلم أن َّ
عن الصحابة ،وحصول األموال هلم ،ذكر أهنا مل تدخل قلوهبم ،وذكر أن الزهد مع َّل ٌق بالقلب ابن
متجم ًال يف لباسه ،وهو زاهدٌ  ،وقد يكون الرجل متقشفا يف لباسه،
رجب ،لذا قد يكون الرجل
ن
وهو قد انغمس قلبه يف الدنيا.
املسألة احلادية عرشة :قال يف احلديث« :حيبك اهلل» :فإن الربح حق الربح ،والفالح حق الفالح أن
حيبك اهلل ،أما حمبة اهلل ،فهي من كل مسلم؛ لذا مما متيز به عيل  -ريض اهلل عنه  -ملا أعطي الراية،
قال النبي ﷺ« :حيبه اهلل ورسوله» ،وهذه فضيلة لعيل  -ريض اهلل عنه .-
املسألة الثانية عرشة :قوله« :ازهد فيام يف أيدي الناس ،حيبك الناس» :يف هذا دعوة الرشيعة إىل
االستغناء عن الناس ،والتعزز عام يف أيدي الناس ،فقد أخرج الشيخان من حديث أيب سعيد ،أن
النبي ﷺ قال« :ومن يستعفف يعفه اهلل ،ومن يستغن يغنه اهلل» ،ويف حديث ابن مسعود يف مسلم،
قال« :اللهم إين أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغنى» :أي غنى النفس ،وذكر النبي ﷺ أن اليد
خري من السفىل ،وذكر أن الصدقات أوساخ الناس.
العليا ْ ٌ
فافرتض جماهدة النفس عىل الزهد فيام يف أيدي الناس؛ لئال يلتفت إليها بقلبه ،وال بيده.
حب املال،
املسألة الثالثة عرشة :سبب حب الناس ملن زهد فيام يف أيدهيم ،أن النفوس جمبول ٌة عىل ن
فمن سأهلم املال كرهوه؛ ألنه ينافسهم فيام حيبون ،ذكر هذا املعنى ابن رجب ،وغريه.
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املسألة الرابعة عرشة :من أعظم الزهد :الزهد يف الرئاسة ،فالرئاسة أشمل من أن تكون يف
املناصب ،فقد نقل الشاطبي عن بعض السلف ،أهنم قالوا :إخراج الرئاسة من قلوب الصاحلني
أعظم من اجلبال الروايس.
وقال سفيان :يكون الرجل زاهدً ا يف الذهب والفضة ،لكنه ال يزهد يف الرئاسة.
وقد َّبني اهلل أن سبب دخول النار يرجع إىل املال والرئاسة ،قال سبحانهَ ﴿ :ما َأ ْغن ىَى َعنني َمالِ َي ْه *
َه َل َك َعنني ُس ْل َطانِ َي ْه﴾ [احلاقة ،]29-28 :وأخرج الرتمذي من حديث كعب بن مالك ،أن النبي
ﷺ قال« :ما ذئبان جائعان أرسال يف غنم بأفسد هلا من حرص املرء عىل املال والرشف لدينه».
عظيم حول هذا احلديث يف
وقد أ َّلف ابن رجب رسال ًة يف ُشح هذا احلديث ،والبن تيمية كال ٌم
ٌ
«جمموع الفتاوى» ،وذكر أن هذا احلديث كقوله تعاىلَ ﴿ :ما َأ ْغن ىَى َعنني َمالِ َي ْه * َه َل َك َعنني
ُس ْل َطانِ َي ْه﴾ [احلاقة.]29-28 :
ومن تأ َّمل أكثر اخلالفات يف صفوف أهل السنةُ ،يد أهنا ترجع إىل حب الرئاسة واجلاه ،سواء يف
املناصب أو غريها.
حب الرئاسة والعلو يف األرض يكثر يف املتفقهة،
وقد ذكر ابن تيمية كام يف «جمموع الفتاوى» أن َّ
يفِّس -واهلل أعلم -كثرة اخلالف بني األقران ،وجتهيل بعضهم لبعض.
وهذا ن
وينبغي أن يعلم أن العلم ٌ
رزق من اهلل ،يقسمه بني خلقه كيف شاء ،وقد يكون عاملا مربزا يف علم
دون علم ،وهكذا ،والواجب قهر النفس وجماهدهتا يف أن خيرج من القلب حب الرئاسة والعلو
يف األرض.
املسألة اخلامسة عرشة :ذكر الذهبي  -رمحه اهلل  -يف كتابه «سري أعالم النبالء» أن كالم األقران
تبني أن كالم بعضهم لبعض
حق
ُي ْط َوى وال يروى» ،وهذا الكالم ٌّ
ٌ
وصحيح يف موضعه ،وذلك إذا َّ
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ٍ
حجة ،وليس لدافع ديني ،وإال فإن األصل أن يقبل كالم اجلارح بدليله ،إذا كان معه
من غري
دليله ،سواء جرح قرينه ،أو من هو أعلم منه ،أو من دونه ،كام جرى عىل هذا أئمة اإلسالم يف
كتب اجلرح والتعديل ،فام أكثر من جرحهم اإلمام أمحد ،وحييى بن معني من أقراهنم ،وهكذا
غريهم من أئمة اإلسالم ،فقبل جرحهم ملا كان بالدليل وبالضوابط الرشعية.
املسألة السادسة عرشة :وهذا احلديث عىل أصح أقوال أهل العلم ال يصح عن رسول اهلل ﷺ،
فقد ض َّعفه اإلمام أمحد ،وأبو حاتم الرازي ،والعقييل ،وابن َع ِدي يف «الكامل يف ضعفاء الرجال».
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احلديث الثاين والثالثون
عن أيب سعيد سعد بن مالك بن سنان اخلدري ريض اهلل تعاىل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله
وسلم قال« :ال رضر وال رضار» .حديث حسن ،رواه ابن ماجه والدارقطني وغريمها مسند ًا.
ورواه مالك يف املوطأ مرس ً
ال عن عمرو بن حييى عن أبيه عن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم،
فأسقط أبا سعيد ،وله طرق يقوي بعضها بعض ًا.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
أن الرضر ُيزال ،وهذه قاعدة من القواعد اخلمس الكربى الكلية.
مسائل تتعلق باحلديث:
املسألة األوىل :معاين الكلامت:
قوله« :ال رضر وال رضار» :تنازع العلامء :هل مها لفظان مرتادفان أم بينهام ٌ
فرق؟ وقد ذهب إىل
أهنام لفظان مرتادفان اجلوهري ،وخالفه آخرون ،وذكروا أن بينهام فرقا؛ والصواب أن بينهام فرقا؛
ألن التأسيس مقدَّ ٌم عىل التأكيد.
ثم قد اختلف العلامء القائلون بأن بينهام فرقا يف بيان الفرق بينهام عىل أقوال:
ٍ
القول األول :أن الرضر من ٍ
واحدة ،كالقتل ،أما الرضار من جهتني متقابلتني ،كالقتال ،ذكر
جهة
هذا الطويف ،وابن امللقن ،وابن رجب ،ومجاعة.
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القول الثاين :أن قوله« :ال رضر» هو االسم« ،وال رضار» هو الفعل ،وذهب إىل هذا ابن حبيب،
نقله عنه ابن امللقن ،وغريه.
القول الثالث :أن قوله« :ال رضر» هو حصول الرضر مع انتفاع ،أما «ال رضار» هو حصول الرضر
ورجحه ابن
بال انتفاع :أي يرض غريه بدون أن ينتفع ،ذهب إىل هذا ابن عبد الرب ،وابن الصالحَّ ،
رجب.
رضه.
القول الرابع« :ال رضر» هو اإلرضار ملن مل يرضه ،أما «ال رضار» فهو اإلرضار ملن َّ
حق.
ومل يتبني يل ترجيح أحد األقوال ،لكن املعنى العام :هو حرمة اإلرضار باآلخرين بغري ٍّ
املسألة الثانية :قال ابن امللقن :قوله« :ال رضر وال رضار» :أي يف ديننا وُشيعتنا.
بحق ،كإقامة
املسألة الثالثة :قال ابن رجب :الرضر املنفي :هو الرضر بغري حق ،بخالف الرضر ٍّ
نحوا من ذلك الطويف.
احلدود ،ونحو ذلك ،وذكر ً
املسألة الرابعة :الرضر بغري حق له نوعان:
 النوع األول :أن حيصل اإلرضار مع االنتفاع. النوع الثاين :أن حيصل الرضر بال انتفاع ،ومنه قوله سبحانه﴿ :و َال ُمت ِسك ُ ِرض ًارا
َ ْ
ُوه َّن َ
نل َت ْعتَدُ وا﴾ [البقرة ،]231 :قاله ابن رجب.
ٍ
وُش ًعا ،فال يوجد يف الرشيعة ما هو رضر من
املسألة اخلامسة :الرضر منتف يف ُشيعتنا ،ك َْونًا َ ْ
حيث األصل ،وما ِ
وجد فيها فإن الرشيعة ن
ترخص فيه ،فإن من مل يستطع أن يصيل قائام ،يصيل
قاعدً ا ،وهكذا ،ذكر هذا ابن رجب ،وذكر بعض معناه الطويف.
روايات بلفظ «ال رضر وال إرضار» ،لكن َّبني ابن رجب أن الصحيح
املسألة السادسة :جاءت
ٌ
هو بلفظ «ال رضر وال رضار».
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املسألة السابعة :من القواعد التي يدل عليها احلديث قاعدة «الرضر يزال» وهي أحد القواعد
اخلمس الكلية املجمع عليها ،وقد دل عىل هذه القاعدة احلديث ،وما تقدم ذكره من اآليات.
ويتفرع عن هذه القاعدة فروع:
الفرع األول :يدفع الرضر العام بالرضر اخلاص ،ذكر هذا ابن نجيم احلنفي يف كتابه «األشباه
والنظائر» ،واستدل بأن الرشيعة أجازت احلجر والتفليس؛ وذلك أنه إذا أفلس ٌ
رجل ،فيعطى
يقسم عىل غرمائه ،فبهذا تدفع املفسدة العامة
غرماؤه بأن يباع ما يملك هذا الذي أفلس ،ثم َّ
باملفسدة اخلاصة ،ففي هذا االستدالل -واهلل أعلم -نظر؛ ألن احلجر والتفليس يكون حتى لو
كان الغريم واحدً ا ،فيباع مال املفلس ويعطى الغريم؛ فإذا كان الغريم واحدً ا ،فال يقال :دفعت
املرضة العامة باملرضة اخلاصة.
ٍ
ٍ
ٍ
بمرضة
عامة
مرضة
إذن ،السبب يف أخذ املال من املفلس لغرمائه هو رد احلقوق ،ال أنه لدفع
ٍ
نظرا.
خاصة ،فبهذا يظهر -واهلل أعلم -أن يف استدالل ابن نجيم هبذا ً
فإن قيل :بامذا يستدل عىل دفع املرضة العامة باملرضة اخلاصة؟
فيقال :باألدلة الكثرية املتنوعة يف دفع الرضر ،فإهنا تشمل دفع الرضر العام بالرضر اخلاص.
نص عىل هذه القاعدة العز بن عبد السالم
الفرع الثاين :تدفع املفسدة الكربى باملفسدة الصغرىَّ ،
يف كتابه «قواعد األحكام» ،ويدل عليها كالم ابن تيمية وابن القيم الكثري.
ومن األدلة عىل هذه القاعدة ما ييل:
 الدليل األول :قصة صلح احلديبية ،أخرجه البخاري وغريه ،ففيها أن النبي ﷺ دفعمفسد ًة أكرب بالصلح ،مقابل مفسدة أقل ،فدفع مفسدة حقن الدماء ،وضعف املسلمني يف
مقابل عدم إمتام العمرة  ...إلخ.
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 الدليل الثاين :أخرج البخاري عن عائشة ،أن النبي ﷺ قال« :لو ال أن قومك حديث ٍعهد
بكفر ،هلدمت الكعبة ،وبنيت عىل قواعد إبراهيم  ...إلخ» ،ففي هذا احلديث دفع النبي
ﷺ املفسدة الكربى ،وهي خشية أن يرتد من أسلم من قريش ،مقابل مفسدة بقاء البيت
عىل خالف قواعد إبراهيم.
 الدليل الثالث :تكاثرت األدلة يف حرمة اخلروج عىل احلاكم والصرب عىل جوره؛ وذلكألن يف اخلروج عليهم مفسد ًة أكرب من الصرب عىل جوره.
رتس هبم الكافرون
ومن تنزيالت القاعدة واستعامالهتا :أن العلامء أجازوا قتل املسلمني الذين ت َّ
رتس هبم ،إال أن يف هذا
باإلمجاع ،حكى اإلمجاع ابن تيمية ،وذلك أنه وإن قتل املسلمون الذين ت ن
دفع مفسدة أكرب ،وهي محاية األكثر من املسلمني.
مغاير عن التفريع السابق؛ وذلك أن التفريع السابق يرجع إىل العدد ،أما
• تنبيه :هذا التفريع
ٌ
هذا التفريع فهو يرجع إىل نوع املفسدة ،وقد يرجع إىل العدد ،فهو ْ
إذن أشمل -واهلل أعلم-
.
الفرع الثالث :درء املفاسد مقدَّ ٌم عىل جلب املصالح ،ويدل هلذه القاعدة أدل ٌة:
ون ِمن د ِ
الدليل األول :قول اهلل عز وجلَ ﴿ :و َال ت َُس ُّبوا ا َّل ِذي َن َيدْ ُع َ
ون اهللَِّ َف َي ُس ُّبوا اهللََّ عَدْ ًوا بِ َغ ْ ِري
ُ
ٍ
ملفسدة ،وهي
ِع ْل ٍم﴾ [األنعام ،]108 :وجه الداللة :أن سب آهلة املرشكني مصلح ٌة ،لكنها ِتركت
سب ربنا سبحانه.
ُّ
الدليل الثاين :قصة عائشة ،ملا قال هلا النبي ﷺ« :لو ال أن قومك حديث عهد بكفر  ...إلخ» ،وجه
الداللة :أنه دفع املفسدة يف مقابل ترك مصلحة.
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الدليل الثالث :أخرج البخاري ومسلم عن أنس قصة األعرايب الذي بال يف املسجد ،فنهى النبي
ﷺ الذين أنكروا عليه ،وجه الداللة :أنه درأ مفسدة وهي خشية ردته ،واملفاسد األخرى املرتتبة
عىل اإلنكار يف مقابل مصلحة بقاء املسجد نظي ًفا.
• تنبيه :ق َّيد ابن السبكي يف كتابه «األشباه والنظائر» هذا التفريع بأنه إذا تساوت املصلحة
واملفسدة ،فإن درء املفسدة مقدَّ ٌم عىل جلب املصلحة ،أما إذا رجحت جلب املصالح ،فإهنا
تقدَّ م ،وذكر هذا شيخنا العالمة املحقق حممد بن صالح العثيمني يف منظومته يف القواعد
الفقهية ،ويف ُشحها.
تصحيحا وتضعي ًفا ،فض َّعفه خالد بن سعيد
املسألة الثامنة :وهذا احلديث قد تنازع العلامء فيه
ً
حسنه بمجموع طرقه ابن الصالح ،والنووي،
النابليس ،وابن عبد الرب،
َّ
وصحح احلديث أو َّ
والعالئي ،وابن رجب ،واحتج به اإلمام أمحد ،وقد يكون لصحته عنده بمجموع طرقه.
ومثل هذا احلديث يتساهل فيه وال يشدَّ د؛ ألن معناه قد دل عليه الكتاب والسنة ،قال سبحانه:
ِ
ب َو َال َش ِهيدٌ ﴾ [البقرة ،]282 :وقال سبحانهَ ﴿ :ال ت َُض َّار َوالِدَ ٌة بِ َو َل ِد َها َو َال َم ْو ُلو ٌد
﴿ َو َال ُي َض َّار كَات ٌ
َّل ُه بِ َو َل ِد ِه﴾ [البقرة ،]233 :وهكذا.

173

احلديث الثالث والثالثون
عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم قال« :لو يعطى الناس
بدعواهم الدعى رجال أموال قوم ودماءهم ،لكن البينة عىل املدعي واليمني عىل من أنكر».
حديث حسن ،رواه البيهقي وغريه هكذا ،وبعضه يف الصحيحني.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
أنه قاعدة يف باب املخاصامت واملحاكامت ،أن الب ّينة عىل املدعي واليمني عىل من أنكر.
مسائل تتعلق باحلديث:
املسألة األوىل :أن ما َد َّل عليه احلديث قد أمجع العلامء عليه ،حكى اإلمجاع ابن املنذر ،فذكر أن
البينة عىل املدعى ،واليمني عىل من أنكر ،لكن أفاد ابن القيم يف كتابه «الطرق احلكمية» أن هذا
صور ختالف ،كمسألة «القسامة»  -وسيأيت بيانه إن شاء اهلل
يش ٍء ،بل هناك
ٌ
ليس مضطر ًدا يف كل ْ
؛ وذلك أن جانب املدعي أقوى ،فاحتاج إىل اليمني.املسألة الثانية :قال الطويف :ابتدأ يف احلديث بذكر األموال عىل الدماء؛ وذلك ألن أخذ األموال
انتشارا ،وإال الدماء أشد ،ثم قال :ولو قدن مت الدماء عىل األموال ،لكان
حق أسهل وأكثر
بغري ٍّ
ً
سبب التقديم أن الدماء أشد ،ثم أشار أن الواو ال تقتيض الرتتيب ،انتهى كالمه  -رمحه اهلل .-
وأن نبه إىل أن يف رواية البخاري ومسلم تقديم الدماء عىل األموال.
املسألة الثالثة :سبب ذكر البينة عىل املدعى واليمني عىل املنكر :هو حفظ الرشيعة للحقوق ،ذكر
هذا ابن امللقن يف ُشح األربعني ،واحلافظ يف «الفتح» ،وشيخنا ابن عثيمني يف ُشح األربعني.
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ٍ
لتقوي جانبه ،وملا كان جانب املدعى
املسألة الرابعة :ملا كان جانب املدعى ضعي ًفا ،احتاج إىل بينة ن
عليه قويا ،احتاج إىل اليمني فحسب ،ذكر هذا الطويف ،وابن امللقن ،والقايض عياض ،ومجاع ٌة من
أهل العلم.
ٍ
قوت
املسألة اخلامسة :بقاء املدعى عليه عىل األصل ،هذا كاف يف عدم قبول الدعوى ،لكن َّ
الرشيعة هذا الظن ،وجعلته ظنا غالبا بطلب اليمني ،ذكر هذا القايض عياض يف كتابه «إكامل
املعلم» ،أو القرطبي يف كتابه «املفهم».
املسألة السادسة :يف هذا احلديث ذكر األموال والدماء ،وهذا عىل الصحيح من باب املثال ،وإال
ٌ
شامل للحقوق ك نلها ،حتى فيام حيصل بني الزوجني من اخلالف يف احلقوق ،ذهب إىل هذا
هو
الشافعي ،وأمحد ،وأبو ثور ،كام عزاه إليهم القايض عياض يف كتابه «إكامل املعلم» ،واختاره شيخنا
ابن عثيمني يف ُشحه عىل األربعني ،وهو الصواب لعموم احلديث ،أو ألن احلديث مل يصح،
فيقال :لعموم اإلمجاع.
املسألة السابعة :قوله« :لكن البينة عىل املدعي» :البينة تشمل الشهود والقرائن وغري ذلك ،ذكر
هذا ابن القيم يف كتابه «الطرق احلكمية» ،وشيخنا ابن عثيمني يف ُشح األربعني.
وذلك أن سليامن  -عليه السالم  -حكم بالقرينة يف املرأتني اللتني اختصمتا يف ٍ
ولد ،وكل تدعي
أنه هلا ،فحكم سليامن بأن يشق نصفني ،والتي مل ترض حكم بأن الولد هلا؛ ألنه قرين ٌة عىل أنه
ولدها ،وذلك أهنا أشفقت عليه ،وقد بسط الكالم يف ذلك ابن القيم يف كتابه «الطرق احلكمية».
املسألة الثامنة :يف هذا احلديث أن األصل براءة ن
الذ َّمة ،لذا طولب املدعي بالبينة ،قاله القايض
عياض وغريه.
املسألة التاسعة :اختلف العلامء يف املدعي واملدعى عليه ،عىل قولني:
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 القول األول :أن ِاملدعي :ما خالف قوله الظاهر :أي األصل ،واملدعى عليه عكسه.
 القول الثاين :أن املدعي :هو ما لو أنه سكت ِترك ،بخالف املدَّ َعى عليه ،ذكر هذين القولنياحلافظ يف «الفتح» ،ثم ذكر أن األول أشهر ،والثاين أسلم.
املسألة العارشة :مما خيالف هذا احلديث يف الظاهر القسامة :حتى قال بعض أهل العلم :إن القسامة
ٌ
نفيس يف بيان أن القسامة ال ختالف
ختالف القياس ،ولشيخ اإلسالم ،ثم اإلمام ابن القيم
بحث ٌ
القياس ،ذكر هذا يف كتابه «إعالم املوقعني» ،و«الطرق احلكمية»؛ وذلك أن خالصة مسألة
القسامة أن يقتل ٌ
رجل ،فيدَّ ِعي أهله أن قاتله ،أو قاتليه ٌ
فالن أو القوم الفالين ،وتكون هناك هتمة
أو شبهة تؤكد هذه الدعوى ،كأن يكون بينه وبينهم خصومة أو عداوة.
فإذا ا َّدعى أولياء املقتول عىل ٍ
قاتل أو عىل القوم فإهنم حيلفون مخسني مرةً ،أو حيلف مخسون رجال
منهم عىل ذلك.
مسلم من حديث سهل بن أيب حثمة  -ريض اهلل
هذه خالصة القسامة ،واألصل فيها ما أخرج
ٌ
عنه  ،-أن عبد اهلل بن سهل قتِل يف خيرب عند اليهود ،فا َّدعى حميصة وحويصة وعبد الرمحن بن
سهل-أخو عبد اهلل -أن اليهود قتلوه ،فطلب منهم النبي ﷺ أن حيلفوا مخسني يمينا ،ثم أن حيلف
اليهود مخسني يمينا ،فإن مل حيلفوا ثبت الدم يف حقهم.
وقد قال القايض عياض :اتفق األئمة عىل القسامة ،وذكره ابن اهلبرية ،لكن ابن اهلبرية يريد
املذاهب األربعة ،فإنه ُيعل قوهلم إمجاعا ،وهذا ٌ
خطأ منه.
فال بد أن يتوافر يف القسامة ما ييل:
 األمر األول :أن يكون يف املدعى عليه هتم ٌة وشبه ٌة بأن يكون بينه وبينهم عداوة ،أما أنه البد أن يكون عليهم هتمة ،هذا باإلمجاع ،قاله احلافظ ابن احلجر.
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ٍ
قرينة ،كأن ُيدوه
خاصا بتهمة العداوة ،بل عا ٌّم لكل
 وأصح أقوال أهل العلم :أن هذا ليس ًّمقتوال يف بيتهم ،إىل غري ذلك .وإىل هذا ذهب أمحد يف رواية ،وهو اختيار ابن القيم.
 األمر الثاين :أن يمتنع املدعى عليه من احللف.تقوي جانب املدعي ،فاكتفي منه
 األمر الثالث :أن حيلف املدعي مخسني يمينًا ،فالقرينة نباليمني ،ألن القاعدة :أن من كان جانبه أقوى ،فيكتفى منه باليمني.
تبني أن مسألة القسامة ليست خمالف ًة للقياس ،بل موافق ٌة له؛ ألن اليمني تدور مع
تبني هذاَّ ،
فإذا َّ
األقوى جانبا ،سوا ٌء كان مدعيا أو مدعى عليه.
املسألة احلادية عرشة :هذا احلديث تنازع العلامء يف صحته ،فذهب النووي إىل حتسينه ،ومثله
احلافظ ابن احلجر يف «الفتح».
أما ابن القيم يف كتابه «الطرق احلكمية» أشار إىل ضعفه ،وقال :مل تروه كتب السنة املشهورة،
واألظهر -واهلل أعلم -ضعفه ،وأن أصل احلديث يف «الصحيحني» بدون لفظ «البينة عىل
املدعي» ،فقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس  -ريض اهلل عنه  ،-أن النبي ﷺ قال« :لو
ٍ
رجال وأمواهلم ،ولكن اليمني عىل املدر َعى عليه».
دماء
يعطى الناس بدعواهم ،ال ردعى ٌ
ناس َ
وتقدَّ م أنه إذا كان أصل احلديث يف «الصحيحني» أو أحدمها ،وجاءت رواي ٌة من املخرج نفسه
بزيادة حك ٍم ،فإهنا تكون ضعيف ًة غال ًبا ،ذكر هذا احلاكم يف كتابه «معرفة علوم احلديث».
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احلديث الرابع والثالثون
عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه قال :سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم يقول« :من
رأى منكم منكر ًا فليغريه بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف اإليامن».
رواه مسلم.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
يرجع إىل أحد أمرين -واهلل أعلم:-
منكر فتنهى عنه ،فبهذا يكون إنكار املنكر
 األمر األول :أن الرشيعة إماٌ
معروف فتأمر به ،أو ٌ
نصف الرشيعة ،قاله الطويف ،وابن امللقن.
 األمر الثاين :أن يف احلديث ذكرا ملراتب إنكار املنكرات ك نلها ،وهو اليد ،ثم اللسان ،ثمالقلب.
مسائل تتعلق باحلديث:
أص ٌل يف وجوب إنكار املنكر ،قاله القايض
فليغريه بيده»ْ :
املسألة األوىل :أن قوله يف احلديث « ن
عياض يف ُشحه عىل مسلم.
وقد َد َّل عىل وجوب إنكار املنكر الكتاب والسنة واإلمجاع :قال تعاىلَ ﴿ :و ْل َتكُن نمنك ُْم ُأ َّم ٌة َيدْ ُع َ
ون
ون بِاملَْعر ِ
وف َو َين َْه ْو َن َع ِن املُْنك َِر﴾ [آل عمران ،]104 :واألدلة األخرى من القرآن
إِ َىل ْ َ
اخل ْ ِري َو َي ْأ ُم ُر َ ْ ُ
معروفة.
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ٍ
سعيد ،وحديث ابن مسعود يف مسلم ،أن رسول اهلل ﷺ قال« :فمن
أما السنة يف حديث أيب
مؤمن،
مؤمن ،ومن جاهدهم بقلبه فهو
مؤمن ،ومن جاهدهم بلسانه فهو
جاهدهم بيده فهو
ٌ
ٌ
ٌ
وليس وراء ذلك من اإليامن ح رب ُة خَ ْر َد ٍل».
أما اإلمجاع :فقد حكى اإلمجاع عىل وجوب إنكار املنكر القايض عياض يف ُشحه عىل مسلم،
والنووي يف ُشحه عىل مسلم ،وابن امللقن يف ُشحه عىل األربعني.
املسألة الثانية :إنكار املنكر فرض كفاية ،إذا قام به من يستطيع إنكاره ممن علمه ،فقد يرتفع اإلثم
عن غريه ،وقد َد َّل عىل هذا القرآن واإلمجاع :أما القرآن قوله تعاىلَ ﴿ :و ْل َتكُن نمنك ُْم ُأ َّم ٌة َيدْ ُع َ
ون إِ َىل
ون بِاملَْعر ِ
وف َو َين َْه ْو َن َع ِن املُْنك َِر﴾ [آل عمران.]104 :
َْ
اخل ْ ِري َو َي ْأ ُم ُر َ ْ ُ
أما اإلمجاع :فقد حكاه النووي يف كتابه «روضة الطالبني».
املسألة الثالثة :املراد بـ «املنكر» :أي املعصية ،ذكر هذا ابن األثري يف كتابه «النهاية» ،واهليتمي يف
كتابه «الزواجر عن اقرتاف الكبائر».
املسألة الرابعة :ضابط معرفة املنكر الرشع ،قاله ابن تيمية ،وابن مفلح ،وقريب منه كالم أيب يعىل
احلنبيل ،وذلك خالفا للمعتزلة الذين جعلوا الضابط التحسني والتقبيح العقليني.
املسألة اخلامسة :ال يشرتط فيمن أراد أن ينكر املنكر أن يكون عدال ،خالفا للمعتزلة ،قاله القرطبي
يف تفسريه.
املسألة السادسة :املطلوب ُش ًعا ممن ينكر املنكر أن يقوم باإلنكار والبالغ ،كام قال تعاىل﴿ :إِ ْن
َع َل ْي َك إِ َّال ا ْل َب َال ُغ﴾ [الشورى ،]48 :قاله ابن تيمية يف رسالة «األمر باملعروف والنهي عن املنكر».
املسألة السابعة :قال النووي يف ُشح مسلمَّ :
إن عىل من أراد أن ينكر املنكر أن يكون رفيقا ،قال
ابن تيمية يف رسالة «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» :ال بد أن يكون عاملا ورفيقا وصبورا
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وحليام ،ثم ذكر األدلة عىل العلم والرفق والصرب؛ وذلك أن العلم قبل اإلنكار؛ لئال ينكر إال ما
حمر ٌم ،والرفق أثناء اإلنكار؛ لئال ين نفر املدعو ،والصرب واحللم بعد اإلنكار.
هو َّ
املسألة الثامنة :ذكر النووي يف ُشح مسلم ،وابن امللقن ،أنه ال إنكار إال بعل ٍم ،وأن األمور نوعان:
ظاهر تعرفه حتى العامة ،كحرمة الزنا وغري ذلك ،وهذا ينكره حتى العامة ،والنوع الثاين:
نوع
ٌ
ٌ
ِ
خاص بأهل العلم.
خف ٌّي ال يعرفه إال أهل العلم ،فإنكار هذا
ٌّ
• تنبيه :يذكر بعضهم أنه ال يصح الرد عىل أهل البدع من احلزبيني وغريهم ،إال من أهل
نظر ،بل يقسم للقسمني الذين ذكرمها النووي وابن امللقن.
العلم ،وهذا فيه ٌ
أيضا :إن ملن ليس عاملا وال طالب علم أن يعتمد عىل إنكار أهل العلم وينقله ،فإذا
ثم يقال ً
كانت املسألة مما تشتبه ،فأنكرها أهل العلم ،فإن له أن ينكر تب ًعا ألهل العلم.
خاصا بأصحاب الواليات
املسألة التاسعة :نقل النووي عن إمام احلرمني اجلويني أن اإلنكار ليس ًّ
خاصا بالسلطان ،وقد قرر اإلنكار باليد اإلمام أمحد وغريه
باإلمجاعً ،
وأيضا اإلنكار باليد ليس ًّ
من أئمة السنة ،وظاهر كالم علامء املذاهب األربعة جتويز هذا ،وأنه ليس خاصا بالسلطان ،وقرر
هذا الطويف يف ُشحه عىل األربعني ،إال إذا ترتب عىل ذلك مفسد ٌة أكرب.
صحيح؛ ألنه ال دليل عىل ختصيصه بالسلطان،
خاصا بالسلطان
ٌ
وما قرره أهل العلم من أنه ليس ًّ
فمن ذكر ذلك فيلزمه الدليل.
قائم عىل جلب
املسألة العارشة :األمر باملعروف والنهي عن املنكر
ٌ
راجع إىل قاعدة أن الدين ٌ
املصالح وتكميلها ،ودرء املفاسد وتقليلها ،قاله ابن تيمية يف كتابه «االستقامة» ،ويف رسالة «األمر
باملعروف والنهي عن املنكر»؛ ويدل لذلك أدل ٌة:
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 الدليل األول :قصة األعرايب الذي بال يف املسجد ،فقد هناهم النبي ﷺ ملصلحة أكرب،أخرجه الشيخان من حديث أنس.
 الدليل الثاين :عدم قتل رسول اهلل ﷺ عبد اهلل بن أيب بن سلول؛ لئال يتحدث الناس أنحممدا يقتل أصحابه ،وهذا فيه أنه راعى املصلحة الراجحة ،واألدلة عىل هذا كثريةٌ.
املسألة احلادية عرشة :قال القايض عياض يف ُشحه عىل مسلم :تقدير املصلحة يرجع إىل غلبة
ال َّظ نن ،وما ذكره القايض عياض َح ٌّق؛ فإن األدلة الرشعية دلت عىل أن غلبة الظن حج ٌة.
ومن ذلك أن النبي ﷺ قال يف حديث ابن مسعود يف «الصحيحني» فيمن سها يف صالته« :إذا
شك أحدكم يف صالته ،فليتحر الصواب» ،فهذا ٌ
عمل بغلبة الظن.
وهن م ْؤ ِمن ٍ
ِ
وه َّن إِ َىل ا ْل ُك َّف ِ
ار﴾ [املمتحنة ]10 :هذا العلم
َات َف َال ت َْر ِج ُع ُ
ومنه قوله تعاىلَ ﴿ :فإِ ْن َعل ْمت ُُم ُ َّ ُ
ظ ٌّن أغلبي ،وجعلته الرشيعة معتربا ،وهكذا.
املسألة الثانية عرشة :إلنكار املنكر أربع درجات ،ذكرها ابن القيم يف كتابه «إعالم املوقعني»،
وأصله كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية يف رسالة «األمر باملعروف والنهي عن املنكر»:
واجب.
الدرجة األوىل :أن ينكر املنكر ،وخيلفه ضده :أي خيلفه املعروف ،وهذا اإلنكار
ٌ
واجب.
الدرجة الثانية :أن ينكر املنكر ،وال يزيله ،لكن خيففه ،وهذا
ٌ

ٍ
اجتهاد :أي حمل اجتهاد من املنكر
منكر مثله ،وهذا حمل
الدرجة الثالثة :أن ينكر املنكر ،وخيلفه ٌ

نفسه :هل ينكر أم ال؟
منكر أكرب ،وهذا إنكاره حمر ٌم.
الدرجة الرابعة :أن ينكر املنكر وخيلفه ٌ
ٍ
أناس من الترت ،كانوا يرشبون اخلمر ،فأنكر عليهم بعض
• فائدة :مر ابن تيمية وأصحابه عىل
أصحابه ،فأنكر ابن تيمية عىل أصحابه هؤالء ،وقال :إن اهلل هنى عن اخلمر وامليِّس؛ ألهنا
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تصد عن ذكر اهلل والصالة ،وهؤالء ُشهبم للخمر يصدهم عن أذية املسلمني ،ذكر هذا
ابن تيمية يف كتابه «االستقامة» ،ونقله ابن القيم عن شيخ اإلسالم يف كتابه «إعالم
املوقعني».
ٍ
طريقة
املسألة الثالثة عرشة :تنازع العلامء :هل ال ينكر املنكر إال إذا رئي بالعني أم يكفي العلم بأي
من وسائل العلم ،إما بخرب الثقة وغري ذلك؟ اختلف العلامء عىل قولني:
 القول األول :أنه ال ينكر إال ما رئي بالعني ،هذا قول أمحد يف رواية ،وطائفة من أهل العلم،واستدل هؤالء بقوله ﷺ« :من رأى منكم منكرا» ،واملراد بـ «الرؤية» هنا الرؤية البرصية؛
ألن فعل «رأى» نصب مفعوال واحدً ا.
بأي وسيل ٍة من وسائل العلم ،وذهب إىل هذا أمحد
 القول الثاين :أن ينكر املنكر متى ما علِم نيف رواية ،وهو قول املاوردي والنووي واهليتمي ،وعزاه إىل الشافعية.
ختصصه برؤية العني
واستدل هؤالء بعموم األدلة يف إنكار املنكر ،وأهنا مل تق نيده ومل ن
ٍ
لسبب ،وهو أن الرؤية أوثق طريقة
البرصية ،وقالوا :إن ذكر الرؤية يف هذا احلديث كان
ملعرفة املنكر ،وما كان لسبب فال مفهوم له.
ِ
رضكُم
املسألة الرابعة عرشة :مما خيطأ يف فهمه قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا َع َل ْيك ُْم َأن ُف َسك ُْم ۖ َال َي ُ ُّ
َّمن َض َّل إِ َذا ْاهتَدَ ْيت ُْم﴾ [املائدة ،]105 :فيظن أن يف هذه اآلية داللة عىل عدم إنكار املنكر ،وعدم
املؤاخذة يف السكوت عىل املنكرات ،وقد روى أصحاب السنن عن أيب بكر ،أنه قال :أهيا الناس،
ِ
رضكُم َّمن َض َّل إِ َذا ْاهتَدَ ْيت ُْم﴾،
إنكم تقرؤون هذه اآليةَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا َع َل ْيك ُْم َأن ُف َسك ُْم ۖ َال َي ُ ُّ
وإين سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :إن الناس إذا رأوا الظامل ،فلم يأخذوا عىل يديه ،أوشك أن
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ٍ
بعقاب منه» ،صحح احلديث ابن احلجر ،واأللباين ،وظاهر صنيع الدارقطني يف
يعمهم اهلل
«العلل» ،أنه يصح موقوفا ومرفوعا.
وأفاد النووي يف ُشح مسلم ،أن عدم املؤاخذة مرشوط ٌة باهلداية ﴿إِ َذا ْاهتَدَ ْيت ُْم﴾ ،ومن اهلداية
إنكار املنكر ،ومن مل ينكر املنكر فلم هيتد ،وهذا معنى كالمه  -رمحه اهلل .-
املسألة اخلامسة عرشة :ذكر النووي يف ُشحه عىل مسلم ،وذكر مثله ابن امللقن أن إنكار املنكر َق َّل
يف زماهنم جدًّ ا ،وقل من ينكر املنكرات ،وأنه ينبغي ملن يطلب مرضاة اهلل أن ينكر املنكرات ...
ٍ
سعيد اخلدري ،أن رسول اهلل ﷺ قال:
إلخ كالمهم ،وثبت عند أيب داود الطياليس وغريه عن أيب
«أال ال َي ْمنَ َع رن رجال هيب ُة الناس أن يقول بحق إذا علمه».
املسألة السادسة عرشة :إنكار املنكر عبادةٌ ،ومن ُشوط العبادات إخالص النية ،فيجب ملن أراد
أن ينكر املنكر أن يبتغي بذلك وجه اهلل ،قاله بن تيمية يف رسالة «األمر باملعروف والنهي عن
املنكر» ،وابن حجر اهليتمي ،ثم قال اهليتمي :وبعض الناس ينكر لنفسه ،ال لدين اهلل.
املسألة السابعة عرشة :جاءت الرشيعة باألمرين :باألمر باملعروف وإنكار املنكر ،وخيطئ من عمل
بأحدمها دون اآلخر ،ذكره بمعناه ابن القيم يف كتابه «حادي األرواح» ،و(الطرق احلكمية) ،وقد
ون بِاملَْعر ِ
قال تعاىل﴿ :كُنت ُْم َخ ْ َري ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْت لِلن ِ
وف َو َتن َْه ْو َن َع ِن املُْنك َِر﴾ [آل عمران:
َّاس ت َْأ ُم ُر َ ْ ُ
.]110
املسألة الثامنة عرشة :جاءت الرشيعة بطريقة خاصة يف اإلنكار عىل الوالة ،تقدم بياهنا عند ُشح
حديث «الدين النصحية».
املسألة التاسعة عرشة :تنازع العلامء يف إنكار املنكر إذا غلب عىل الظن أو علم أنه ال يستجاب من
اإلنكار ،يف املسألة قوالن:
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القول األول :أن املنكر ال ينكر ،وذهب إىل هذا مجاعة من العلامء ،ومنهم أمحد يف رواية ،واستدل
بقوله تعاىلَ ﴿ :ف َذكنر إِن َّن َفع ِ
ت ن
الذك َْر ىى﴾ [األعىل ،]9 :وجه الداللة :أن مفهوم اآلية :إن مل تنفع
َ
ْ
الذكرى ،فال يذكَّر ،فهذا املفهوم خيصص كل اآلية التي جاءت باإلنكار مطلقا ،فإن املفهوم
خيصص العام ،ويقيد املطلق.
ٍ
رواية ،وعزاه النووي إىل العلامء ،وابن املفلح
القول الثاين :أنه ُيب إنكار املنكر ،وهذا قول أمحد يف
إىل الفقهاء ،واستدلوا ٍ
بأدلة:
 الدليل األول :قوله تعاىل﴿ :إِ ْن َع َل ْي َك إِ َّال ا ْل َب َال ُغ﴾ [الشورى ،]48 :ويف هذه اآلية أنالعربة هو يف التبليغ ،ال يف االستجابة.
منكرا».
 الدليل الثاين :أن األدلة جاءت عام ًة يف إنكار املنكر ،كقوله ﷺ« :من رأى منكم ًاملحرم ،وبني انتفاع الفاعل
 الدليل الثالث :أن هناك فرقا بني إنكار املنكر :أي إنكار الفعل َّتتوجه إىل الفعل ،ال إىل الفاعل.
للمحرم من اإلنكار ،فالنصوص التي جاءت بإنكار املنكر َّ
 الدليل الرابع :قال اهلل عز وجل يف أصحاب السبت ويف املنكرين عليهمِ ﴿:مل َ ت َِع ُظ َون َق ْو ًما
ۖ اهللَُّ ُم ْهلِك ُُه ْم َأ ْو ُم َع نذ ُ ُهب ْم َع َذا ًبا َش ِديدً ا ۖ َقا ُلوا َم ْع ِذ َر ًة إِ َ ىىل َر نبك ُْم َو َل َع َّل ُه ْم َي َّت ُق َ
ون﴾
حق عليهم.
[األعراف ،]164 :ففي هذا القيام بالتذكري والوعظ مع أن العذاب َّ
ٍ
ألوجه:
والصواب -واهلل أعلم -هو القول الثاين ،وذلك
الوجه األول :أن االنتفاع أشمل من االستجابة ،فقد يكون طريقا لالستجابة يف املستقبل ،أو لغري
ذلك ،ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية بمعناه كام يف «جمموع الفتاوى».
الوجه الثاين :أنه ال يصح أن يقال :إن املفهوم يف قولهَ ﴿ :ف َذكنر إِن َّن َفع ِ
ت ن
الذك َْر ىى﴾ [األعىل]9 :
َ
ْ
خيصص العمومات من األدلة يف إنكار املنكر ،وذلك ملا ييل:
ن
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 األمر األول :أن النصوص التي جاءت يف إنكار املنكر ،اخلطاب فيها متوج ٌه للمنكر :أيللفعل املحرم ،أما آية ﴿ َف َذكنر إِن َّن َفع ِ
ت ن
الذك َْر ىى﴾ [األعىل ، ]9 :فهي متوجه ٌة لصاحب
َ
ْ
املنكرْ ،
خيصص أحدمها اآلخر.
فإذن ،اختلف حمل النصني ،فال ن
 األمر الثاين :تقدَّ م أن االنتفاع أشمل من االستجابةْ ،فإذن ،ال يصح التخصيص.
فإذن ،تبقى النصوص يف وجوب إنكار املنكر عام ًة ،وال ختصص بقوله تعاىلَ ﴿ :ف َذكنر إِن َّن َفع ِ
ْ
ت
َ
َّ
ْ
ن
الذك َْر ىى﴾ [األعىل.]9 :
التجسس إلنكار املنكر له أحوال:
املسألة العرشون:
ُّ
حمر ٌم؛ لعموم قوله تعاىلَ ﴿ :و َال
احلال األوىل :أال يغلب عىل ال َّظن وجود املنكر ،فمثل هذا َّ
جت َّس ُسوا﴾ [احلجرات ،]12 :نقل هذا النووي عن إمام احلرمني ،وأقره.
ََ
احلال الثانية :أن يغلب عىل الظن وجود املنكر ،وهذا عىل نوعني:
يتجسس
 النوع األول :أن يكون املنكر مما يفوت ،كقتل النفس ،والزنا ،ونحو ذلك ،فهذاَّ
له ،ذكر هذا املاوردي الشافعي ،وأبو يعىل احلنبيل ،والنووي ،وابن رجب ،ومجاعة،
واستدلوا بام ييل:
جائز ،فقد ثبت يف البخاري ،أن النبي ﷺ كان
أوال :أن أصل التجسس ملصلحة راجحة ٌ
التجسس ،ومن األدلة
خيتبئ عن ابن صياد ،ينظر :هل هو املسيح الدجال ،ففي هذا جواز
ُّ
أيضا :فعل الصحابة الذين أرسلهم النبي ﷺ لكعب بن األُشف ،فقد جتسسوا ،إىل أن
ً
وصلوا إليه ،وقتلوه.
قائم عىل جلب املصالح وتكميلها ،ودرء املفاسد وتقليلها.
ثانيا :أن الدين ٌ
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احلال الثالثة :أن يكون املنكر مما ال خيشى فواته ،كرشب اخلمر ،وسامع الغناء ،فمثل هذا ال ُيوز
التجسس ،محل ابن رجب كالما للثوري عىل هذا،
التجسس فيه ،وُيب البقاء عىل أصل املنع من
ُّ
وعليه حيمل ما ثبت عند ابن أيب شيبة ،أنه قيل البن مسعود :إن فالنا تقطر حليته مخرا ،فقال -
ريض اهلل عنه « :-هنينا عن التجسس».
املسألة احلادية والعرشون :نقل ابن بطال يف ُشح البخاري عن امله َّلب ،أنه قال :إن قوله تعاىل:
خمصوص لكل ما فيه مصلح ٌة ديني ٌة أو دنيوي ٌة ،فقد تقدم
جت َّس ُسوا﴾ [احلجرات ]12 :عا ٌّم
﴿ َو َال َ َ
ٌ
تبني ختصيص هذه اآلية.
ذكر األدلة التي ن
املسألة الثانية والعرشون :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف رسالة «األمر باملعروف والنهي عن
املنكر» :ال بد لكل من أمر باملعروف وأنكر املنكر أن ُي ْؤ َذى ،واستدل بقوله تعاىلَ ﴿ :يا ُبن ََّي َأ ِق ِم
ِ
رب َع َىل َما َأ َصا َب َك ۖ إِ َّن َىذلِ َك ِم ْن َع ْز ِم ْاألُ ُم ِ
ور﴾ [لقامن:
الص َال َة َو ْأ ُم ْر بِاملَْ ْع ُروف َوا ْن َه َع ِن املُْنك َِر َو ْ
َّ
اص ِ ْ ى
 ،]17وكالم شيخ اإلسالم :أي يف اجلملة والغالب.
ولألذى مع إسقاط وجوب اإلنكار أحوال:
احلال األوىل :األذى بالكالم ،فمثل هذا ليس مسقطا لوجوب اإلنكار باإلمجاع ،قاله ابن عبد الرب،
نقله عنه القرطبي.
وشتم ،فقد تنازع العلامء يف مثل هذا عىل قولني ،فالقول املشهور عند
سب
احلال الثانية :أن يكون ٌّ
ٌ
عذرا ،ذكر هذا ابن رجب ،غريه.
العلامء :أنه ليس ً
معذورا؛ ألن األصل وجوب اإلنكار،
معذور ،وأصح القولني :أنه ليس
وذهب طائف ٌة إىل أنه
ً
ٌ
وليس هناك ٌ
مانع لإلنكار.
دليل يدل عىل أن الشتم والسب ٌ
عذر عىل قولني:
احلال الثالثة :الرضب والقتل وأخذ املال :تنازع العلامء يف أن هذا ٌ
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عذر ،وهو قول مالك ،وأمحد ،وإسحاق.
القول األول :أنه ٌ
القول الثاين :أنه ليس عذرا ،وقد نقله القايض عياض أو ابن مفلح عن بعض أهل العلم ،ومل
يسمهم.
ن
عذر؛ وذلك أنه إذا جاز ترك ما هو أوجب من إنكار املنكر ،وهو القيام يف الصالة
والصواب أنه ٌ
للمشقة ،فرتك إنكار املنكر ملشقة الرضب والقتل وأخذ املال من باب أوىل.
ٍ
ٍ
سجن وغري ذلك ،ذهب الفضيل بن
برضب أو
احلال الرابعة :أذية األهل أو اجلريان أو غريهم
عياض إىل أنه عذر.
وقال ابن رجب :يشدَّ د يف األذى املتعلق بالغري أكثر من األذى املتعلق بالنفس ،وقال اهليتمي:
ينظر ملفسدة هذا األذى ،فإن كان أرجح كان ُع ْذ ًرا ،وإن مل يكن أرجح وكان إنكار املنكر أرجح،
فإنه ليس عذرا.
عذر؛ فإنه إذا كانت احلال الثالثة عذرا ،فهذه من باب أوىل.
والصواب -واهلل أعلم :-أنه ٌ
تنبيهات:
التنبيه األول :الصرب عىل األذى مطلقا أوىل وأفضل من ترك إنكار املنكر ،ذهب إىل هذا اإلمام
خري من الدنيا.
أمحد؛ وذلك أن اآلخرة ٌ
التنبيه الثاين :أخرج أمحد والرتمذي عن حذيفة  -ريض اهلل عنه  ،-أن النبي ﷺ قال« :ال ينبغي
للمؤمن أن ُيذ رل نفسه» ،ظاهر هذا احلديث :أنه ال ينكر املنكر إذا ترتَّب عليه إذالل النفس بإهان ٍة
أو شتم أو غري ذلك ،لكن أجاب العلامء عليه بجوابني:
األول :أن هذا احلديث يف حق من ال يعلم من نفسه القوة عىل إنكار املنكر ،ذهب إىل هذا الثوري،
واإلمام أمحد ،ومجاعة.
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ضعيف ،ض َّعفه أبو حاتم ،والصواب أنه من مراسيل احلسن البرصي.
الثاين :أن هذا احلديث
ٌ
ٍ
بقول أو ٍ
فعل ،فام دونه من
التنبيه الثالث :أمجع العلامء عىل أن الصرب عىل القتل أفضل من الكفر
باب أوىل ،حكى اإلمجاع ابن بطال.
يفرق بني العامل وغريه ،وأن األفضل يف حق العامل أال
فخالف بعض الشافعية ،فقال طائف ٌة منهمَّ :
يتسبب يف القتل ،بل يقع يف الكفر؛ ألن الناس حمتاجون إليه ،ومنهم من َّفرق بني العابد وغريه،
ومنهم من أطلق ،فقال :التلبس بالكفر أوىل من القتل مطلقا.
فكل هؤالء حمجوجون بالنص واإلمجاع املتقدم:
أما النص ،فقد أخرج البخاري يف حديث َخ َّب ِ
األر نت  -ريض اهلل عنه  ،-أن النبي ﷺ قال:
اب بن َ
اء باملنشار فيوضع عىل رأسه ف ُي َش ُّق
«كان الرجل فيمن قبلكم ُ ْ
حي َف ُر له يف األرض ،ف ُي ْج َعل فيه َف ُي َج ُ
باثنتني ،وما يصده ذلك عن دينه ،و ُي ْم َشط بأمشاط احلديد ما دون حلمه من َع ْظ ٍم أو َع َص ٍ
ب ،وما
يصده ذلك عن دينه  ...احلديث».
أما اإلمجاع :فقد تقدَّ م نقل إمجاع ابن بطال.
املسألة الثالثة والعرشون :جاءت أدل ٌة يف ذ نم من ينكر املنكر ،وهو يفعله ،كقوله تعاىلَ ﴿ :أت َْأ ُم ُر َ
ون
النَّاس بِا ْل ِرب وتَنسو َن َأن ُفسكُم﴾ [البقرة ،]44 :كام أخرج الشيخان من حديث أسامة بن ٍ
زيد يف
ن َ َ ْ
َ
َ ْ
الرجل الذي َّ
يعذب يف النار ،ملا قال« :جياء بالرجل يوم القيامة فيلقى يف النار ،فتندلق أقتابه يف
النار ،فيدور كام يدور احلامر برحاه ،فيجتمع أهل النار عليه ،فيقولون :أي فالن! ما شأنك؟ أليس
كنت تأمرنا باملعروف وتنهى عن املنكر؟! قال :كنت آمركم باملعروف وال آتيه ،وأهناكم عن املنكر
وآتيه».
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فقد أجاب العلامء عىل هذا بأن من فعل املنكر ،ومل ينكره إذا رآه من غريه ،فقد وقع يف حمظورين
أو يف إثمني :األول :فعل املنكر ،والثاين :عدم إنكاره ،ذكر هذا مجاع ٌة من أهل العلم ،كالنووي،
وقرر
فقال :إن فعل املنكر ال يمنع اإلنكار ،ونسب هذا إىل العلامء يف ُشحه عىل صحيح مسلمَّ ،
هذا القرطبي ،وابن كثري ،وابن حجر العسقالين ،وكثري من أهل العلم.
فإن قيل :بامذا ُياب عىل األدلة السابقة؟
فيقال :إن هذه األدلة حمتمل ٌة :إما عدم إنكار املنكر ملن فعل املنكر ،وإما أنه ُيب أن يبقى عىل
األصل ،وهو وجوب إنكار املنكر ،لكنه مذموم من ٍ
جهة ،وهو علمه بأن هذا منكر ،ودعوته إىل
تركه ،ومع ذلك كان أول مفرطيه.
فلام توارد االحتامل ،فإنه حيمل عىل الثاين ليتوافق مع األدلة التي جاءت بإنكار املنكر مطلقا.
املسألة الرابعة والعرشون :اإلنكار بالقلب ال يسقط ،وال يعذر صاحبه برتكه ،قاله ابن رجب،
قال :ويدل لذلك أنه مل يع نلقه باالستطاعة ،ويؤكد كالم ابن رجب أنه ال إكراه عىل األمور القلبية
باإلمجاع ،حكى اإلمجاع ابن العريب ،وقرر هذا املعنى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه
«االستقامة» ،وشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب يف كتابه «كشف الشبهات».
املسألة اخلامسة والعرشون :اإلنكار بالقلب يقتيض مفارقة املنكر ،ذكر هذا اإلمام أمحد ،وذكره
غريه.
املسألة السادسة والعرشون :مقتىض اإلنكار بالقلب :بغض املنكر وكراهيته ،ذكر هذا النووي،
وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه «االقتضاء» ،وذكره غريمها.
املسالة السابعة والعرشون :قال يف حديث ابن مسعود الذي أخرجه مسلم« :فمن أنكر بقلبه فقد
برئ ،وليس وراء ذلك حبة خردل من اإليامن» :أي من مل ينكر بقلبه ،فليس يف قلبه إيامن ،هذا
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ظاهر احلديث ،وأليب العباس القرطبي يف ُشح مسلم ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف مواضع كام
يف «جمموع الفتاوى» ،وابن رجب يف ُشح األربعني ،وللسفاريني يف كتابه «غذاء األلباب» كال ٌم
يستفاد منه :أهنم يك نفرون من مل ينكر بقلبه.
ٌ
حممول عىل من استحل ذلك ،وقد رصح هبذا الطويف ،ويدل هلذا أن فاعل
وكالمهم -واهلل أعلم-
املنكر ال يكفر؛ لألدلة الكثرية عىل عدم تكفري صاحب املعصيةْ ،
فإذن ،من مل ينكره بقلبه ،فال يكفر
كافر إذا استحل،
من باب أوىل ،فيكون قوله« :وليس وراء ذلك حبة خردل من اإليامن» :أي أنه ٌ
أو ال ثمرة إيامنية إلنكاره بقلبه ،بمعنى أنه ال أجر له يف إنكار القلب ألنه مستطيع ما زاد عليه،
ذكر هذا املعنى الطويف.
املسألة الثامنة والعرشون :قوله« :فإن مل يستطع فبقلبه» :أي فليغريه بقلبه :ظاهر احلديث أنه
ٌ
مشكل؛ إ ْذ كيف يكون التغيري بالقلب.
واجلواب عىل هذا اإلشكال من وجهني:
تنزل منزلة الفعل ،ذكر هذا أبو العباس القرطبي
 الوجه األول :أن يقال :إن اإلرادة اجلازمة َّيف ُشحه عىل مسلم.
 الوجه الثاين :قد يقال :إنه ملا كرهه بقلبهَ ،ق َّل الراغبون هلذا املنكر ،فحصل بذلك التغيري:أي بتقليل الراغبني له.
املسألة التاسعة والعرشون :قال النووي وابن رجب وغريمها من أهل العلم :ال إنكار إال يف
املسائل املجمع عليها ،أما ما حصل فيها خالف :أي معترب ،فال ينكر.
وقال أبو يعىل :إن كان اخلالف ضعي ًفا ،ويؤ ندي إىل القول بمسألة جممع عىل حرمتها ،فيجب
ضعيف ،وهو يؤدي إىل ربا
اإلنكار ،قال :كإنكار ربا النسيئة ،فهو وإن كان فيه خالف ،لكنه
ٌ
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الفضل املجمع عىل حرمته ،وما ذكره أبو يعىل فيه نظر -واهلل أعلم-؛ ألن وصف القول بأنه
نسبي ،والبن تيمية يف كتابه «بيان الدليل عىل بطالن التحديد» تفصيل
ضعيف وغري ضعيف
ٌ
ٌّ
نفيس يف هذه املسألة ،وتبعه ابن القيم يف كتابه «إعالم املوقعني».
وخالصة كالمهم ما ييل:
أوال :أن هناك فرقا بني املسائل االجتهادية واملسائل اخلالفية :فاملسائل االجتهادية هي التي يسوغ
اخلالف فيها ،أما املسائل اخلالفية هي التي ال يسوغ اخلالف فيها بأن ختالف النص أو اإلمجاع
القديم.
ثانيا :أنه ال يصح أن يقال :ال إنكار يف املسائل اخلالفية؛ ألن اخلالف فيها غري سائغٍ ،وقالوا :مل
يقل بذلك فقي ٌه.
وأقرب ذلك باملثال :فيمن جوز
ثالثا :اإلنكار يف املسائل اخلالفية يتوجه إىل القائل وإىل املسألة ،ن
الربا أو َّأول صفة من صفات اهلل ،وهكذا.
ٌ
سائغ ،وإنام يتوجه إىل
رابعا :أن اإلنكار يف املسائل االجتهادية ال يتوجه إىل القائل؛ ألن اخلالف
وأقرب ذلك بمثال :لو قال ٌ
قائل بأن مس الذكر ال ينقض
القول ببيان أنه
ٌ
مرجوح باألدلة ،ن
الوضوء ،فال ينكر عليه ،وإنام يصح اإلنكار عىل قوله ببيان أن األدلة عىل خالف ذلك.
املسألة الثالثون :قال املاوردي :ليس ملن َّ
واله السلطان والية أن يلزم الناس بالقول الذي يراه يف
املسائل التي يسوغ اخلالف فيها ،وأقر ذلك النووي.
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف أكثر من موضع من «جمموع الفتاوى» :ال ُيوز للحاكم أن يلزم
الناس بالقول الذي اختاره ،ثم قال :وهذا بإمجاع أهل العلم ،وإنام له أن ينرش قوله ،لكن ال ُيوز
له أن يلزم الناس بقوله باإلمجاع.
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• تنبيه :قول العلامء« :حكم احلاكم يرفع اخلالف» يراد به القايض ،ال السلطان ،هذا القيد
أيضا يف املسائل االجتهادية ،ال املسائل التي ال يسوغ فيها االجتهاد ،هذا القيد
األول ،ثم ً
الثاين ،ثم أيضا يف حال التحاكم عند القايض ،ال مطلقا ،هذا القيد الثالث ،ذكر هذا علامء
املذاهب األربعة ،وخيطئ بعضهم ويظن أن معناه السلطان والوايل ،فهذا خطأ.
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احلديث اخلامس والثالثون
عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم« :ال حتاسدوا ،وال
تناجشوا وال تباغضوا ،وال تدابروا ،وال يبع بعضكم عىل بيع بعض ،وكونوا عباد اهلل إخوان ًا،
املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله وال يكذبه وال حيقره ،التقوى ههنا – ويشري إىل صدره ثالث
مرات  -بحسب امرئ من الرش أن حيقر أخاه املسلم ،كل املسلم عىل املسلم حرام :دمه وماله
وعرضه» .رواه مسلم.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
ترك كل سبب ُيورث الفرقة واالختالف ،وهذا أصل يف اإلسالم ،وقد تكلم عليه شيخ اإلسالم
ابن تيمية يف أكثر من موضع كام يف (جمموع الفتاوى) وغريه ،لذلك إذا رأيت النهي عن التحاسد
والتناجش والتباغض والتدابر ...إلخ ،فإنه يعود إىل هذا املعنى.
مسائل تتعلق باحلديث:
املسألة األوىل :قوله« :ال حتاسدوا» :ذكر ابن تيمية أن احلسد كراهية النعمة للغري ،فإن متنى زواهلا،
فهو حسدٌ مذموم ،وإن مل يتمن زواهلا ،وإنام متنى مثلها أو أكثر ،فهذا هو ِ
الغ ْب َطة ،فهو حسدٌ حممو ٌد،
َّ
ٌ
وهذا هو معنى حديث ابن عمر وابن مسعود« :ال حسد إال يف اثنتني» ،أخرجه البخاري ومسلم.
وسبب تسمية احلسد املحمود حسدً ا :أن النفس جمبول ٌة عىل أال يرتفع أحدٌ عليها ،فلذلك ملا حلظ
سمي حسدً ا ،ومن ذلك عبادة التنافس ،فإهنا درج ٌة عظيم ٌة ،لكنها أقل درج ًة من عبادة غري
غريه ن
التنافس ،والذي يكون فيه املتعبد راجيا اهلل وحده ،وال يدفعه العبادة إال اهلل ،فهذه أعىل درجة،
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تنافس
تنافس للنبي ﷺ ،بخالف النبي ﷺ ،ويف عبادة عمر
وموسى  -عليه السالم  -يف عبادته
ٌ
ٌ
مع أيب بكر ،لذا أبو بكر أرفع درج ًة من عمر ،هذا ملخص ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف
«جمموع الفتاوى».
وأنبه إىل أن عبادة التنافس ليست مذموم ًة ،لكنها أقل درج ًة.
مركوز يف النفوس ،وقال ابن تيمية :وقد قيل :ما خال
املسألة الثانية :ذكر ابن رجب أن احلسد
ٌ
ٍ
حسد ،لك َّن اللئيم يبديه ،والكريم خيفيه.
جسدٌ من
املسألة الثالثة :ذكر العلامء كابن القيم يف كتابه «الفوائد» ،وابن رجب يف ُشح األربعني ،أن ذنب
احلسد هو الذي أخرج إبليس من اجلنة ،لذا قال إبليسَ ﴿ :أ َأ ْس ُجدُ َملِ ْن َخ َل ْق َت طِينًا﴾ [اإلرساء:
.]61
املسألة الرابعة :ذكر ابن رجب أن الناس يف احلسد عىل أقسام:
 القسم األول :يتمنَّى زوال النعمة ،وأن تنتقل إىل غريه. القسم الثاين :يتمنَّى زوال النعمة ،وأن تنتقل إىل نفسه.ٍ
ُش
 القسم الثالث :يتمنَّى زوال النعمة ،وأال تنتقل إىل أحد ،بل املهم أن تزول ،قال :وهذا ٌّوأخبث من سابقيه.
 القسم الرابع :يتمنَّى مثل هذه النعمة ،وال يتمنَّى زواهلا ،فإن كانت النعمة دنيوية ،فال خريفيها ،وإن كانت دينية ،فهو حممو ٌد.
 القسم اخلامسُ :ياهد نفسه عىل أال يتمنَّى زوال النعمة. القسم السادسُ :ياهد نفسه عىل الدعاء ألخيه وإظهار حماسنه ،فهذا أكمل؛ ألنه عملبحديث «ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه».
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املسألة اخلامسة :قال الطويف :كثرت األدلة يف ذ نم احلسد؛ ألن فيه اعرتاضا عىل قدر اهلل ،وذكر هذا
التعليل ابن القيم يف كتابه «الفوائد».
ظلم؛ ألن الواجب أن حيب املؤمن ألخيه ما حيب لنفسه،
املسألة السادسة :قال الطويف :احلسد ٌ
فإذا فعل خالف ذلك ،فقد وقع يف ظلم ،وألن فيه أذية للنفس.
حي ُسدُ َ
َّاس َع َ ىىل َما
ون الن َ
املسألة السابعة :إن احلسد بالعلم من أخالق اليهود ،قال سبحانهَ ﴿ :أ ْم َ ْ
اهيم ا ْلكِتَاب و ِْ
ِِ
ِ
ِ
َاهم ُّم ْلكًا َعظِ ًيام﴾ [النساء،]54 :
احلك َْم َة َوآ َت ْين ُ
آت ُ
َ َ
َاه ُم اهللَُّ من َف ْضله ۖ َف َقدْ آ َت ْينَا َآل إِ ْب َر َ
فمن حسد أحدً ا يف العلم ،فقد شابه اليهود ،قاله ابن تيمية يف كتابه «االقتضاء».
املسألة الثامنة :قوله« :وال تناجشوا» :الن َّْجش لغ ًة :إثارة اليشء باملكر واحليلة واملخادعة ،قاله ابن
سمي الصياد ناجشا؛ ألنه حيتال عىل الصيد وخيادعه ،قاله ابن امللقن وغريه.
رجب ،ومن ذلك ن
حمر ٌم
عرفه الفقهاء ،فهو َّ
والنجش ُشعا :الزيادة يف قيمة السلعة إلرضار البائع أو املشرتي ،هكذا َّ
بالنص واإلمجاع ،حكى اإلمجاع ابن عبد الرب ،والنووي ،وغريمها.
إرضارا باآلخرين.
وإذا تأملت يف النجش ،وجدت فيه
ً
املسألة التاسعة :قال ابن رجب :وحيتمل أن يكون معنى النجش يف احلديث املعنى اللغوي،
فيشمل كل خمادعة وحيلة لآلخرين.
املسألة العارشة :قوله« :وال تباغضوا» :املراد يف احلديث :النهي عن أسباب البغض ،ذكره ابن
امللقن ،وهذا كمثل حديث« :ال تغضب» :أي النهي عن أسباب الغضب ،وقد تقدَّ م ذكر هذا.
تعرف بذاهتا ،وإنام بآثارها ،ذكر
يش ٌء
ٌّ
معنوي ،واألمور املعنوية ال َّ
املسألة احلادية عرشة :البغض َ ْ
هذا ابن القيم يف كتابه «مدارج السالكني» ملا تك َّلم عن املحبة.
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املسألة الثانية عرشة :البغض الوارد يف احلديث عا ٌّم يراد به اخلصوص ،فليس داخال فيه البغض
يف اهلل ،قاله الطويف.
والبغض يف اهلل مرا ٌد ُش ًعا ،قاله الطويف ،وابن امللقن ،واهليتمي ،بل قال اهليتمي :قد يكون واجبا
أو مستحبا ،ويدخل يف البغض يف اهلل بغض الكفار وأهل البدع.
تنبيه :ذكر اهليتمي أن من اجتهد وأخطأ ،ولو يف مسائل العقائد ،فإنه يعذر ،وال يشدَّ د عليه ،وهذا
الذي ذكره اهليتمي خطأ ،ثم هو نفسه مل يعمل به ،ووجه كونه خطأ :أن هناك فرقا بني الثواب عىل
االجتهاد ،وبني التعامل مع من أخطأ خطأ يستوجب تبديعه يف أحكام الدنيا ،فإن من أصول أهل
السنة :التفريق بني أحكام الدنيا وأحكام اآلخرة ،قاله ابن تيمية يف أكثر من موضع كام يف «جمموع
الفتاوى».
عمموا حديث عبد اهلل بن عمرو
ومما قرره ابن تيمية وابن القيم ،ونسبه ابن تيمية إىل السلف :أهنم َّ
وأيب هريرة ،أن النبي ﷺ قال« :إذا اجتهد احلاكم فأصاب ،فله أجران ،وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر
واحدٌ » ،قال :عمموا ذلك يف املسائل العلمية (العقائد) واملسائل العملية (الفقهية)؛ وذلك أن
ٍ
جمتهد يف الدين
الدليل جاء بلفظ عا ٍّم؛ وذلك أن فعل «اجتهد» يف سياق الرشط فأفاد العموم ،فكل
أج ٍر وأجرين ،لكن هذا يتع َّلق بأحكام اآلخرة ،أما أحكام الدنيا ،فإذا وقع فيام يستوجب
ما بني ْ
تبديعه فإنه يبدَّ ع ،وكذلك إذا وقع فيام يستوجب تفسيقه أو تكفريه ،فال تالزم ْ
إذن بني أحكام
الدنيا وأحكام اآلخرة.
أما عدم عمل اهليتمي بذلك؛ فإنه قد وصف شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه اإلمام ابن القيم
بأهنام شيخا الكفر والزندقة  -أعوذ باهلل .-
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املسألة الثالثة عرشة :قوله« :وال تدابروا» :التدابر هو املصارمة واهلجران ،قاله أبو عبيد القاسم بن
بعضا.
السالم ،واملراد بالتدابر :أي أن هيجر بعضهم ً
• تنبيه :ذكر أحد العلامء األفاضل :أنه إذا انتهى املأمومون من الصالة ،فأرادوا أن يتوسعوا،
ٌ
داخل يف عموم التدابر؛ ألنه أعطى دبره لصاحبه ،وهذا
فتقدَّ م بعضهم عىل بعض ،أن هذا
واهلل أعلم -غري صحيح؛ ألن املراد بالتدابر يف احلديث :التدابر الذي فيه أذية ،كام َّبنيذلك الرشاح ،وليس املراد مطلق التدابر العميل ،وإال للزم عىل هذا أن يكون تقدُّ م اإلمام
عىل املأمومني منهيا عنه؛ ألنه أعطاهم دبره ،وهكذا تقدُّ م الصف األول عىل الثاين منهيا
عنه؛ ألهنم أعطوهم دبرهم ،وهكذا.
املسألة الرابعة عرشة :تقدَّ م يف احلديث أنه ذكر التباغض ،ثم ذكر التدابر ،فهذا يدل عىل أنه ليس
ٍ
ٍ
بغض ،وقد يكون ملن حيب ،لكنه هجره ملصلحته ،وغري ذلك،
بغض ،فقد يكون عن
كل تدابر عن
ذكر هذا الطويف ،واهليتمي ،وابن عالن يف كتابه «دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني».
املسألة اخلامسة عرشة :قوله« :وال يبع بعضكم عىل بيع بعض» :يف هذا هني عن بيع املسلم عىل
حمر ٌم بالنص واإلمجاع ،حكى اإلمجاع ابن عبد الرب ،وابن قدامة وغريمها ،قال ابن
بيع أخيه ،وهذا َّ
تيمية :ألنه يورث العداوة والبغضاء ،ويقال أ ْي ًضا :ألن فيه أذية.
املسألة السادسة عرشة :قوله« :وكونوا عباد اهلل إخوانا» :هذا كالتعليل ملا تقدَّ م ذكره من النهي،
قاله الطويف ،وابن رجب ،وابن امللقن ،ومجاعة.
املسألة السابعة عرشة :قوله« :وكونوا عباد اهلل إخوانا» :ذكره للعبودية فيه إشار ٌة إىل التعبد هلل بفعل
العبادات اجلامعية التي فيها التعاون عىل الرب والتقوى ،قاله الطويف ،وابن امللقن ،واهليتمي.
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األخوة الدينية ،ال األخوة من
املسألة الثامنة عرشة :قوله« :املسلم أخو املسلم» :املراد باألخوة هنا
َّ
النسب ،واألخوة الدينية أقوى من األخوة من النسب؛ لذا متنع اإلرث« :ال يرث املسلم الكافر،
وال يرث الكافر املسلم» ،أخرجه الشيخان من حديث أسامة بن ٍ
زيد ،قال بمعناه الطويف.
ٍ
صورة من صور الظلم ،وقد تقدَّ م الكالم عىل
بأي
املسألة التاسعة عرشة :قوله« :ال يظلمه» :أي ن
مفصال.
الظلم َّ
املسألة العرشون :قوله« :وال خيذله» :املراد باخلذالن :عدم النرصة يف أمور الدنيا أو الدين إذا
ِ
َنرصوك ُْم ِيف الدن ِ
َّرص﴾ [األنفال:
كانت مطلوب ًة ،وهذا معنى قوله تعاىلَ ﴿ :وإِن ْ
ين َف َع َل ْيك ُُم الن ْ ُ
است َ ُ
 ،]72ذكر هذا الطويف وغريه.
املسألة احلادية والعرشون :يبالغ غالة اجلهاد يف الدعوة إىل نرصة إخواننا الذين اعتدى عليهم
الكفار يف دول أخرى ،فينادي هؤالء الغالة بمنارصهتم باجلهاد معهم ،وُيعلون الوجوب متع نل ًقا
ٍ
أوجه:
بأفراد الرعية ،وهذا خطأ من
ص عىل ذلك اإلمام مالك وأمحد ،ويدل
الوجه األول :أن الرشيعة ع َّلقت اجلهاد بوالة األمر ،ن َّ
ذلك ما أخرج الشيخان من حديث أيب هريرة ،أن النبي ﷺ قال« :اإلمام جن ٌة يقاتل من ورائه
ويتقى به ،فإن أمر بتقوى اهلل  -عز وجل  -وعدل ،كان له بذلك أجر ،وإن يأمر بغريه كان عليه
حمر ٌم»؛ وذلك أنه إذا مل
املحرم فهو َّ
رب بمعنى األمر ،ويدل لذلك قاعدة «ما أ َّدى إىل َّ
منه» ،وهذا خ ٌ
حمر ٌم.
يضبط اجلهاد بوالة األمر ،لرتتب عىل ذلك الفوَض ،وما أ َّدى إىل املحرم فهو َّ
ِ
َنرصوك ُْم ِيف الدن ِ
َّرص إِ َّال َع َ ىىل َق ْو ٍم َب ْينَك ُْم َو َب ْينَ ُهم
الوجه الثاين :أن اهلل قالَ ﴿ :وإِن ْ
ين َف َع َل ْيك ُُم الن ْ ُ
است َ ُ
نمي َث ٌ
اق﴾ [األنفال :]72 :استثنى يف اآلية النرصة لدولة مسلمة عىل كافرة بأن يكون بني املستنرص
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والدولة الكافرة ميثاقا ،وهذا يؤكد أن األمر مع َّل ٌق باحلاكم؛ ألنه هو الذي يو نثق املواثيق ،ويعقد
العهود.
الوجه الثالث :أخرج البخاري قصة صلح احلديبية ،وفيها أن أبا بصري وأبا جندل جاؤوا إىل النبي
جتمع أبو بصري وأبو جندل ومن هرب من الكفار من
ﷺ ور َّدهم إىل الكفار ،ثم بعد ذلك َّ
املسلمني ،فصاروا قسام ،فبهذا يكون املسلمون ثالثة أقسام:
 .1النبي ﷺ ومن معه.
 .2املستضعفون يف مكة.
 .3أبو بصري وأبو جندل ،ومن معهم.
تبني هذا ،ف إن املسلمني الذين هم حتت حكم النبي ﷺ التزموا صلحه ،وعهده مع الكفار،
فإذا َّ
ومل يتسلل أحدٌ منهم لنرصة أحد القسمني ،وهذا بخالف قسم أيب بصري وأيب جندل ومن معهم،
فإهنم مل يلتزموا الصلح؛ ألهنم ليسوا حتت حكم النبي ﷺ ،ففي هذا أن كل دولة من دول املسلمني
هلا حكمها ،أفاد هذا ابن تيمية كام يف «االختيارات الفقهية» وغريها ،وابن القيم ،والشيخ ابن باز
يف ر نده عىل أمحد شاكر.
إذا عرف ما تقدَّ م ،علِم أن املخاطب بالنرصة هم احلكام ،والرعية َت َب ٌع هلم ،لذا التزم من حتت النبي
ﷺ بعهده وميثاقه.
حق ،لكن عند جهاد الدفع تسقط الرشوط كلها ،وال ُيب استئذان ويل األمر،
فإن قيل :إن هذا ٌّ
والذي ُيري اآلن يف بالد املسلمني هو جهاد الدفع؛ ألن العدو دخل إحدى بالد املسلمني ،وبالد
املسلمني واحدةٌ.
فيجاب عىل هذا بجوابني:
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واجب حتى يف جهاد الدفع ،ذكر هذا اإلمام مالك وأمحد ،إال إذا
 األول :أن إ ْذن ويل األمرٌ
مل يتيِّس أخذ اإلذن منه النقطاع السبل بينه وبينهم.
 الثاين :أنه ال يس َّلم أن بالد املسلمني واحد ٌة عىل اإلطالق ،بل هي واحد ٌة من ٍوجه ،وهلا
ٍ
تابع حلاكمه يف اجلهاد ،كام تقدَّ م
أحكامها املختلفة من وجه؛ فإن لكل بلد له حكمها ،وهو ٌ
بيان هذا.
فإن قيل :إنه إذا دخل العدو بالد املسلمني ،فهذا من دفع الصائل ،ودفع الصائل ال يشرتط له
ُش ٌط غري اإليامن ،قاله ابن تيمية.
ْ
ٌ
حمتمل ألحد األمرين:
فيقال :إن لفظ «دفع الصائل»
األول :أن يدخل العدو إىل دار املسلم وبيته ،ففي مثل هذا يقاتل املسلم عن ماله وعرضه ونفسه؛
ملا أخرج الشيخان من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص« :من قتل دون ماله فهو شهيد» ،فمثل
هذا يسمى بـ «دفع الصائل» عند املذاهب األربعة.
الثاين :أن يدخل العدو إحدى بالد املسلمني ،فاحلكم يف هذا عىل ما تقدَّ م ذكره ،وأن املخا َطب
آثم ،وإن مل يكن مستطيعا ،أو ترتَّبت عىل
بالنرصة هو احلاكم ،فإن كان مستطي ًعا ،ومل يفعل فهو ٌ
يسمى «دفع الصائل» عند املذاهب األربعة ،وإنام س َّمى
ذلك مفسد ٌة أكرب فهو
معذور ،وهذا ال َّ
ٌ
خاص هبام
ابن تيمية ،وابن القيم دخول العدو لبلد املسلم نفسه «دفع الصائل» ،وهذا اصطالح
ٌّ
واهلل أعلم.-املسالة الثانية والعرشون :قوله« :ال يكذبه» :ويتعلق بالكذب مسائل كثرية ،نأخذ طرفا منها  -إن
شاء اهلل :-
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أوال :الكذب لغة وُشعا :اإلخبار بخالف الواقع ،ذكر هذا أهل اللغة ،وأهل الرشع ،مثل ُشاح
األحاديث ،كالنووي وغريه.
ٍ
تعمد ،فإنه قد وقع يف الكذب؛ ألنه ال يشرتط يف
ثانيا :من أخرب بخالف الواقع ،ولو من غري
الكذب التعمد ،خالفا للمعتزلة ،قاله النووي يف ُشح مسلم ،ويف كتابه «هتذيب األسامء
واللغات ،وابن مفلح يف «اآلداب الرشعية» ،إال أن اإلثم مع َّل ٌق عىل التعمد ،واملخطئ ال إثم عليه.
ثالثا :كام أن الكذب يطلق عىل املايض ،فهو يطلق عىل املستقبل ،ذكر هذا النووي ،وابن مفلح يف
«اآلداب الرشعية» ،وأنكر ذلك بعض أهل اللغة ،إال أن الصواب :أنه يذكر عىل املايض
واملستقبل.
أخرج مسلم عن جابر ،أن عبدً ا حلاطِ ٍ
َ
رسول اهلل ﷺ يشكو حاطبا ،فقال :يا رسول اهلل،
ب جاء
النار ،فقال رسول اهلل« :كذبت ،ال يدخلها؛ فإنه شهد بدرا واحلديبية».
ليدخ َل َّن
ٌ
حاطب َ
ٍ
رجل
وثبت يف البخاري يف قصة اإلفك ،قال رسول اهلل ﷺ« :يا معرش املسلمني ،من يعذرين من
قد بلغني عنه أذاه يف أهيل ،واهلل ما علمت عىل أهيل إال َخ ْ ًريا  ،»...فقام سعد بن معاذ ،فقال :أنا يا
رسول اهلل أعذرك ،فإن كان من األوس رضبت عنقه ،وإن كان من إخواننا من اخلزرج ،أمرتنا
ففعلنا أمرك ،فقام ٌ
لس ْع ٍد:
رجل من اخلزرج  -وهو سعد بن عبادة وهو سيد اخلزرج  -فقال َ
كذبت ،لعمر اهلل ال تقتله ،وال تقدر عىل قتله  ...احلديث.
رابعا :ذكر شيخ اإلسالم يف كتابه «الرد عىل البكري» :أن من اجتهد ،وليس أهال لالجتهاد ،أو
اجتهد بال استفراغ وسع ،ثم أخطأ ،فإنه يقال له :كذبت ،ومن أدلة ذلك :قصة أيب السنابل مع
سبيعة األسلمية؛ فإهنا قد اعتدَّ ت ،فلام ولدت وطهرت تز َّينت ،فأنكر عليها أبو السنابل،
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واحلديث يف البخاري ومسلم ،وزاد سعيد بن املنصور والبيهقي بإسناد ظاهره الصحة ،أن النبي
ﷺ قال أليب السنابل« :كذب أبو السنابل».
حمر ٌم بداللة الكتاب والسنة واإلمجاع ،أما الكتاب :فقد أمر اهلل بضدن ه ،وهو
خامسا :الكذب َّ
الصدْ ق ،ويف هذا هني عن الكذب ،قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا اهللََّ َوكُونُوا َم َع
ن
الص ِ
ني﴾ [التوبة ،]119 :أما السنة :ففي «الصحيحني» من حديث ابن مسعود  -ريض اهلل
اد ِق َ
َّ
عنه  ،-قال النبي ﷺ« :إياكم والكذب ،فإن الكذب هيدي إىل الفجور ،وإن الفجور هيدي إىل
النار ،وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند اهلل كذابا» ،أما اإلمجاع :فقد حكاه
صورا ،وحكى اإلمجاع النووي.
ابن حز ٍم ،إال أنه استثنى
ً
سادسا :ذكر بعض العلامء املعارصين أن من كذب عىل قو ٍم ،وهم يعلمون أنه يكذب ،فمثل هذا
املحرم ،ويف هذا نظر -واهلل أعلم -من جهات:
ال يدخل يف الكذب َّ
ٌ
شامل ،حتى إذا كانوا يعلمون أنه يكذب.
 اجلهة األوىل :أن عموم تعريف الكذبتفرق بينام إذا كانوا عاملني بكذبه أم
 اجلهة الثانية :عموم األدلة التي هنت عن الكذب مل نجاهلني.
 اجلهة الثالثة :أن كثريا من الناس يكذب إلضحاك اآلخرين ،ومثل هذا يقع كثريا مع علمخرج
اآلخرين بأنه يكذب؛ وقد جاء النص بالنهي عن الكذب حتى إلضحاك القومَّ :
النسائي من حديث هبز بن حكيم ،عن أبيه عن جده« :ويل للذي حيدث فيكذب ليضحك
به القوم ويل له ويل له!».
ساب ًعا :ليست املبالغة من الكذب ،ذكر هذا القايض عياض ،ونقل كالمه النووي وأقره ،وذكره
مسلم من حديث
الرافعي الشافعي ،وأيضا نقله اهليتمي عن الغزايل وأقره ،ويدل هلذا ما أخرجه
ٌ
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فاطمة بنت قيس ،قال النبي ﷺ« :أما أبو جهمٍ ،فال يضع عصاه عن عاتقه» ،ويف رواية أخرى
عند مسلم« :كثري األسفار» ،وهذا من رسول اهلل ﷺ مبالغ ٌة ،وإال ال بد أن يضع العصا عن عاتقه.
ومما أفاد الغزايل :أن املبالغة تكون فيمن أكثر من ٍ
أمر ،ثم بالغ بذكر ما هو أكثر ،ال أن يفعل اليشء
مرة واحدة ،ثم ُيعل مرات بحجة املبالغة ،فمثل هذا كذب.
ثامنا :التورية واملعاريض من الكذب باعتبار ،سيأيت ذكره إن شاء اهلل ،وقد قال إبراهيم  -عليه
السالم  -كام يف البخاري يف حديث الشفاعة« :كذبت يف ذات اهلل ثالث كذبات  ،»...ويريد بذلك
التورية.
ومعنى التورية واملعاريض :هو الكالم الذي حيتمل أكثر من معنى ،ويقصد املتكلم معنى ،ويظن
السامع معنى آخر ،إذن يشرتط يف التورية أمران:
األمر األول :أن حيتمل أكثر من معنى.
األمر الثاين :أن يقصد املتكلم معنى خالف املعنى الذي يظنه السامع ،وقد ذكر هذا املعنى للتورية
النووي يف ُشح مسلم ،وكتابه «هتذيب األسامء واللغات» ،وابن تيمية يف كتابه «بيان الدليل عىل
بطالن التحليل» ،ويف كتابه «الرد عىل البكري» ،وكام يف «جمموع الفتاوى» ،وابن القيم يف كتابه
«إعالم املوقعني».
تنبيهان:
التنبيه األول :وجه تسمية التورية كذبا :أنه بالنظر إىل السامع؛ ألنه ظ َّن الكالم عىل خالف الواقع،
ذكر هذا ابن تيمية ،وابن القيم.
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التنبيه الثاين :التورية تكون يف األفعال كام تكون يف األقوال ،ذكر هذا ابن تيمية يف كتابه «بيان
الدليل عىل بطالن التحليل» ،ملا يف البخاري من حديث كعب بن مالك ،أن النبي ﷺ كان إذا أراد
ورى بغريها.
أن يغزو غزوة َّ
وقبل ذكر خالف العلامء يف حكم التورية ،فتحرير حمل النزاع كالتايل:
 األمر األول :أمجع العلامء عىل أن التورية ال جتوز فيام فيه مظلمة ،ذكر هذا القايض عياضيف ُشحه عىل مسلم ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه «الرد عىل البكري».
 األمر الثاين :أمجع العلامء عىل أنه عند القايض يعمل باليمني التي تطلب إلحقاق حقوإبطال باطل ،حكى اإلمجاع النووي.
ٍ
ثالثة:
وبعد هذا ،تنازع العلامء يف حكم التورية عىل أقوال
القول األول :أن التورية حرام ،وهذه رواي ٌة عن اإلمام أمحد ،وذهب إىل هذا القول احلليمي،
حمر ٌم.
والطحاوي ،والطربي ،وابن تيمية ،وابن القيم؛ وذلك ألن التورية ٌ
كذب ،والكذب َّ
القول الثاين :أن التورية مباح ٌة؛ إال عند اليمني ،وهذا قول أمحد يف رواية ،وعزاه ابن تيمية إىل أكثر
أهل العلم ،لكن نازعه ابن مفلح يف عزوه للحنابلة.
واستدل هؤالء بام أخرج مسلم من حديث أيب هريرة  -ريض اهلل عنه  ،-أن النبي ﷺ قال:
«يمينك عىل ما يصدقك به صاحبك».
القول الثالث :أن التورية جائز ٌة مطلقا ،وهذا قول أمحد يف رواية ،وقول بعض احلنابلة ،ورجحه
ابن مفلح يف «اآلداب الرشعية».
القول الرابع :أن التورية مكروه ٌة ،وهذا ٌ
قول عند احلنابلة ،ولعل السبب يف ذلك :أن من أكثر
منها مل يصدَّ ق يف كالمه ،ونسب إليه الكذب.
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وأصح األقوال -واهلل أعلم :-أن التورية جائز ٌة مطلقا؛ ألنه ثبتت عن النبي ﷺ من غري حاجة،
ومن ذلك:
الدليل األول :ما ثبت عند أيب دود ،والرتمذي عن أنس  -ريض اهلل عنه  ،-أن رجال قال :يا
رسول اهلل ،امحلني ،فقال ﷺ« :إنا حاملوك عىل ولد الناقة» ،قال :وما أصنع بولد الناقة؟ فقال
ﷺ :هل تلد اإلبل إال النوق؟!» ،وجه الداللة :أن كل إبل كربت أم صغرت ،فهو ولدٌ للناقة،
ويف هذا احلديث جواز التورية بال حاجة.
الدليل الثاين :ثبت عند البيهقي يف «الشعب» والطحاوي يف «مشكل اآلثار» ،والبخاري يف
«األدب املفرد» عن عمر  -ريض اهلل عنه  ،-أنه قال« :إن يف املعاريض ما يغني عن الكذب»،
رصيح يف جتويز املعاريض والتورية.
وهذا
ٌ
الدليل الثالث :ثبت عند البيهقي يف «الشعب» ،والطحاوي يف «مشكل اآلثار» عن عمران ،أنه
قال :إن يف املعاريض ملندوحة من الكذب ،وقد جاء مرفوعا من كالم النبي ﷺ ،لكن الصواب
وقفه ،والكالم فيه كالكالم يف أثر عمر.
الدليل الرابع :ما ثبت يف «الصحيحني» عن ابن عباس ،أن النبي قال للرجل الذي قال :ادع اهلل
أن ُيعلني منهم :أي السبعني ألفا ،قال« :سبقك هبا عكاشة» ،وهذا تعريض من رسول اهلل ﷺ
عن أن يقول للرجل« :إنك لست منهم».
إذا تبني هذا ،يتبني أن املعاريض جائز ٌة مطلقا ،وأن حديث أيب هريرة« :يمينك عىل ما يصدقك به
صاحبك» ال يصح ،ألن يف إسناده معاوية بن أيب صالح ،وقد تكلم عليه اإلمام عيل بن املديني،
وض َّعفه ابن حبان ،فض َّعف احلديث به ،ثم لو صح احلديث ،فإنه حيمل عىل اليمني عند القضاء.
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تاسعا :أخرج مسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيض ،أن النبي ﷺ قال« :ال يصلح
الكذب  -فيام يسميه الناس كذبا  -إال يف ثالث :يف الصلح ،ويف احلرب ،ويف كذب الرجل عىل
زوجته ،والزوجة عىل زوجها».
تنازع العلامء يف هذا الكالم :هل هو من كالم رسول اهلل ﷺ أم الزهري؟ وأصح أقوال أهل العلم:
أنه من كالم الزهري ،وليس من كالم رسول اهلل ﷺ :أي أنه ُمدْ َر ٌج؛ وذلك أن اإلمام مسلام ساق
وبني أنه من كالم الزهري ،وقد ذهب إىل هذا موسى بن هارون ،واحلافظ
احلديث من طريق آخرَّ ،
جممع عليه ،ذكره القايض عياض.
تضمنه كالم الزهري
ٌ
ابن حجر ،وغريمها ،إال أن ما َّ
عارشا :تنازع العلامء يف هذه الثالثة :هل هي من الكذب احلقيقي أم التورية؟ يف املسألة قوالن:
القول األول :أن هذه الثالث توري ٌة ،وإىل هذا ذهب الطحاوي ،والطربي ،وابن تيمية ،وابن
القيم.
حقيقي ،وإىل هذا ذهب اخلطايب ،والنووي ،وابن حجر،
كذب
القول الثاين :أن هذه الثالث
ٌ
ٌّ
ومجاع ٌة ،واألصوب -واهلل أعلم -أن هذه الثالث من الكذب احلقيقي؛ وذلك ألمرين:
 األمر األول :أن األصل يف الكذب أن يراد به احلقيقي ،ال التورية. األمر الثاين :أن التورية جتوز يف غري هذه الثالث ،فدَ َّل هذا عىل أنه ال يراد هبا التورية؛ ألنهجتوز فيام زاد عىل هذه الثالث؛ حلديث« :إنا حاملوك عىل ولد الناقة» ،ولعل سبب من محل
ُيوز التورية أصال ،كام تقدَّ م بحث هذه املسألة ،فبناء عىل
هذا االستثناء عىل التورية :أنه ال ن
قوله حرص التورية يف ثالث.
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حادية عرشةُ :يوز للرجل أن يكذب عىل زوجته والعكس؛ لظاهر أثر الزهري ،ويف كالم ابن
مرضةٌ ،ذكر اإلمجاع
حجر ما يفيده إمجاعا ،لكن العلامء أمجعوا عىل أنه ال ُيوز الكذب فيام فيه َّ
القايض عياض.
ثانية عرشة :ذهب مجع من أهل العلم إىل أنه كام ُيوز الكذب لإلصالح بني اإلثننيُ ،يوز للرجل
أن يكذب ليصلح بينه وبني صاحبه ،ذهب إىل هذا سفيان بن عيينة ،وابن عبد الرب ،ومجاع ٌة من
تفرق بني
أهل العلم؛ وذلك أنه يف احلكم ككذب الرجل لإلصالح بني املتخاصمني ،والرشيعة ال ن
املتامثالت ،أخرج البخاري ومسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة ،أن النبي ﷺ قال« :ليس
ِ
خريا».
الكذاب الذي يصلح بني اثننيُ ،ينْمي خريا ويقول ً
املسألة الثالثة والعرشون :قوله« :وال حيقره» :أي ال يستصغره ،وال يضع من شأنه؛ وذلك أن اهلل
كرم املسلم وخاطبه ،وأرسل إليهم رسله ،قاله بمعناه الطويف يف ُشحه عىل األربعني ،وابن عالن
َّ
يف كتابه «دليل الفاحلني».
املسألة الرابعة والعرشون :مفهوم املخالفة من احلديث :أنه ُيوز أن حيتقر الكافر؛ وذلك لكفره،
وقد قال سبحانهَ ﴿ :و َمن ُهيِ ِن اهللَُّ َف َام َل ُه ِمن ُّمك ِْر ٍم﴾ [احلج ،]18 :قاله الطويف.
املسألة اخلامسة والعرشون :قوله« :التقوى هاهنا  -ويشري إىل صدره ثالث مرات  :»-املراد:
اإلشارة إىل قلبه الذي يف صدره؛ وذلك أن القلب هو األصل ،قاله الطويف ،واهليتمي.
بح ْس ِ
ب امرئ من الرش» :أي يكفيه من الرش يف دينه وخلقه
املسألة السادسة والعرشون :قولهَ « :
أن حيقر أخاه املسلم ،قاله بعض الرشاح.
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املسألة السابعة والعرشون :قوله« :كل املسلم عىل املسلم حرا ٌم :دمه وماله وعرضه» :ذكر هذه
الثالث :وهي الدم واملال والعرض؛ ألن الدم هو احلياة ،وألن مادة احلياة هي املال ،وألن العرض
راجع إليها ،قاله الطويف ،واهليتمي.
هو صورته املعنوية ،وكل ما سوى هذه الثالث
ٌ
املسألة الثامنة والعرشون :من األمور التي تتع َّلق هبذا احلديث مسائل اهلجر؛ ألنه هنى عن
التباغض والتدابر:
ٍ
عبادة ،وهو اإلخالص واملتابعة ،قاله ابن تيمية
أوال :اهلجر عبادةٌ ،فال بد فيه من ُشطي قبول كل
كام يف «جمموع الفتاوى».
ثانيا :اهلجر من العقوبات ،قال ابن تيمية كام يف «جمموع الفتاوى» ،وأشمل من هذا أن يقال -واهلل
أيضا حلامية النفس ،وغري ذلك من املقاصد.
أعلم :-أن اهلجر كام يكون عقوب ًة وتأدي ًبا ،يكون ً
ثالثا :قال ابن تيمية :واهلجر كالدواء ،متى ما نفع اختذ ،وإال ترك ،كام يف «جمموع الفتاوى» ،وذكر
نحوا من ذلك الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن كام يف «الدرر السنية».
ً
قائم عىل جلب
وألجل هذا قال ابن تيمية :تراعى املصلحة يف اهلجر ،وهذا ٌّ
حق؛ فإن الدين ٌ
ٌ
أحوال األصل فيها اهلجر ،فمثل هذه
املصالح وتكميلها ،ودرء املفاسد وتقليلها ،لكن هناك
األحوال يعمل باألصل ،وال ينتقل عنه إال ملصلحة راجحة ،كمثل هجر أهل البدع والفساق،
فإن األصل أن هيجروا ،ويرتتب عىل ذلك أنه لو مل تظهر مصلح ٌة راجح ٌة من عدم اهلجر ِ
هلجر،
ٍ
لعارض أرجح.
وال ينتقل عن هذا األصل إال
ٍ
فاسق أو مبتدعٍ ،فاألصل هجره عىل َّ
أن كل
فلو قدن ر أنه ال ترتتب مفسد ٌة وال مصلح ٌة من هجر
هجر فيه مصلح ٌة ،وإال مل ترشعه الرشيعة ،لكن قد يرتك هذا ملصلحة أرجح.
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رابعا :األصل يف هجر مسلم أنه حمر ٌمَ ،د َّل عىل ذلك السنة واإلمجاع ،وقد ثبت يف «الصحيحني»
عن أيب أيوب األنصاري  -ريض اهلل عنه  ،-أن النبي ﷺ قال« :ال حيل ملسلم أن هيجر أخاه فوق
ثالث ليال ،يلتقيان ،فيعرض هذا ويعرض هذا ،وخريمها الذي يبدأ بالسالم» ،أما اإلمجاع :فقد
حكاه ابن عبد الرب.
خامسا :حيرم اهلجر فوق ثالث؛ لداللة حديث أيب أيوب األنصاري ،ذكر هذا املالكية ،واحلنابلة،
صور مستثناةٌ.
إال أهنا ستأيت  -إن شاء اهلل -
ٌ
سادساُ :يوز اهلجر هلوى النفس ،لثالثة أيام فام دون ،نسب النووي ذلك للعلامء يف ُشحه عىل
مسلم ،وقال به املالكية واحلنابلة.
رجح هذا
ساب ًعا :املراد بـ «الثالث» :أي ثالثة أيام ،وبتقديرنا املعارص :اثنتان وسبعون ساعةَّ ،
احلافظ ابن حجر ،والعراقي يف «طرح التثريب»؛ ألن احلديث عرب بـ «ثالث» ،وهذا مثل املسح
عىل اخلفني ،فإنه حدن د ملسافر بـ «ثالث».
ثامنا :تقدَّ م أن األصل عدم اهلجر (فوق ثالث) ،وإنام جاز اهلجر يف أحوال مستثناة:
ُوض َ
ون ِيف آ َياتِنَا
احلال األوىل :هجر أهل البدع :وقد دل عىل ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا َر َأ ْي َت ا َّل ِذي َن َخي ُ
َف َأ ْع ِر ْض َعن ُْه ْم﴾ [األنعام.]68 :
وما أخرج الشيخان عن عائشة  -ريض اهلل عنها  ،-قالت :تال رسول اهلل ﷺ هذه اآليةُ ﴿ :ه َو
ِ
ِ
ات ُّحمْك ََام ٌت ُه َّن ُأ ُّم ا ْلكِت ِ
ات ۖ َف َأ َّما ا َّل ِذي َن ِيف
اهب ٌ
َاب ِمنْ ُه آ َي ٌ
ا َّلذي َأ َنز َل َع َل ْي َك ا ْلكت َ
َاب َو ُأ َخ ُر ُمت ََش ِ َ

ُق ُل ِ
وهبِ ْم َز ْي ٌغ َف َيتَّبِ ُع َ
ون َما ت ََشا َب َه ِمنْ ُه ا ْبتِ َغا َء ا ْل ِف ْتن َِة َوا ْبتِ َغا َء ت َْأ ِويلِ ِه ۖ َو َما َي ْع َل ُم ت َْأ ِوي َل ُه إِ َّال اهللَُّ ۖ
ون آمنَّا بِ ِه ك ٌُّل من ِع ِ
ِ
والر ِ
ند َر نبنَا ۖ َو َما َي َّذك َُّر إِ َّال ُأو ُلو ْاألَ ْل َب ِ
اس ُخ َ
اب﴾ [آل عمران:
ن ْ
ون ِيف ا ْلع ْل ِم َي ُقو ُل َ َ
َ َّ
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 ]7قالت :قال رسول اهلل ﷺ« :فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى اهلل
فاحذروهم!».
كثري من أهل العلم ،ممن كتب يف االعتقاد ،كاإلمام أمحد ،وعيل بن
وقد حكى اإلمجاع عىل هذا ٌ
املديني ،والرازيني ،وأيب عثامن الصابوين ،وأيب يعىل احلنبيل ،وابن تيمية.
َص عىل هذا اإلمام أمحد واحلنابلة ،وحكى أبو العباس القرطبي
احلال الثانية :هجر الفساق :وقد ن َّ
يف ُشحه عىل مسلم اإلمجاع عىل ذلك ،ومما قد يستدل به  -وليس رصحيا  -هو هجر الثالث
ِ
وهجروا ،فالفساق من باب أوىل.
الذين خ نلفوا ،فهؤالء ليسوا فساقا
• تنبيه :الفاسق :هو كل من فعل كبريةً ،ذكر ذلك أهل العلم ،ومنهم السفاريني يف منظومته
«الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية» ،وثبت عند ابن أيب حاتم وابن جرير يف تفسريهيام،
والبيهقي يف «شعب اإليامن» ،أن عبد اهلل بن عباس قال« :ال كبرية مع االستغفار ،وال
صغرية مع اإلرصار» ،فأفاد أن اإلرصار عىل الصغرية ُيعلها كبريةً.
احلال الثالثة :اهلجر لتأديب املخطئ دينيا :ذكر هذا ابن بطال ،واملالكية ،وأمحد ،واحلنابلة .ويدل
لذلك قصة الثالث الذين خلفوا ،أخرجه البخاري عن كعب بن مالك  -ريض اهلل عنه .-
احلال الرابعة :اهلجر التقاء الرش :ذكر هذا املالكية ،ويستدل عليه -واهلل أعلم -بأحد املعاين الذي
من أجلها ُشع هجر املبتدع والفاسق.
يتصور فيمن يستمر منه اخلطأ ،ال من وقع منه اخلطأ ثم تركه ،لكن قد هيجر للحال الثالثة
وهذا إنام
َّ
لتأديبه وتأديب غريه؛ لئال يقعوا يف مثل فعله.
ٍ
ٍ
دنيوية :ويدل لذلك ما ثبت يف البخاري ،أن النبي ﷺ هجر أزواجه
ملصلحة
احلال اخلامسة :اهلجر
َش ْه ًرا ،وقد ذكر هذه احلال اخلطايب ،وابن رجب.
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املسألة التاسعة والعرشون :يف هذا احلديث تسعة ٍ
نواه ،ترجع كلها لعدم أذية املسلم ،وإيصال
ٍ
صورة كانت ،فكأنه ملا اختتم احلديث بقوله« :كل املسلم عىل املسلم حرا ٌم :دمه
بأي
األذى له ن
وماله وعرضه» ،كأنه َّبني هبذا أن أصول ما يؤذى فيه املسلم يف هذه الثالث :الدم واملال والعرض.
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احلديث السادس والثالثون
عن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم قال« :من نفس عن مؤمن كربة من
كرب الدنيا نفس اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة ،ومن يَّس عىل معَّس يَّس اهلل عليه يف الدنيا
واآلخرة ،ومن سرت مسل ًام سرته اهلل يف الدنيا واآلخرة ،واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون
أخيه ،ومن سلك طريق ًا يلتمس فيه عل ًام سهل اهلل له به طريق ًا إىل اجلنة ،وما اجتمع قوم يف بيت من
بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة وحفتهم
املالئكة وذكرهم اهلل فيمن عنده ،ومن بطأ به عمله مل يَّسع به نسبه» .رواه مسلم هبذا اللفظ.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
أن اجلزاء من جنس العمل ،وقد أشار هلذا ابن رجب ،واهليتمي .وذكر ابن تيمية يف كتابه احلسبة
والفرقان وغريمها أن اجلزاء من جنس العمل :ثوابا وعقابا ،وذكر مثله ابن القيم يف كتابه «إعالم
اإلحس ِ
ان إِ َّال ْ ِ
اإل ْح َس ُ
ان﴾ [الرمحن]60 :؛ أما
املوقعني» ،أما الثواب فكقوله تعاىلَ ﴿ :ه ْل َج َزا ُء ْ ِ ْ َ
وهب ْم﴾ [الصف.]5 :
العقاب فكقوله تعاىلَ ﴿ :ف َل َّام َزا ُغوا َأ َزا َغ اهللَُّ ُق ُل َ ُ
مسائل تتعلق باحلديث:
املسألة األوىل :معاين الكلامت:
قوله« :نفس» :أي َّفرج ،أو كام قال القرطبي يف «املفهم» :أزال.
قوله« :كربة» :هي األمر الشديد.
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قوله« :السكينة» :قال النووي يف ُشح مسلم :قال القايض عياض :هي الرمحة ،ثم قال :هذا
ضعيف؛ ألن الرمحة ذكرت يف احلديث ،وإنام املراد به الطمأنينة والسكون.
ٌ
عمتهم ،وخالطتهم ،قاله ابن امللقن.
قوله« :غشيتهم» :أي َّ
قوله« :ح َّفتهم» :أي أحاطت هبم وضايقتهم ،قاله ابن امللقن.
قوله« :ب َّطأ» :أي َّ
أخر ،قاله ابن امللقن.
املسألة الثانية :قال ابن رجب :مل يذكر النبي ﷺ يف تفريج الكربة أنه يفرج عنه كربة يف الدنيا
واآلخرة ،كام قال يف التيسري :يِّس اهلل عليه يف الدنيا واآلخرة؛ وذلك لسببني:
 السبب األول :أن وقوع املسلم يف العِّس كثري ،بل ال يكاد أحدٌ خيلو منه ،أما وقوعه يفالكربة وهي اليشء الشديد ،فهو قليل بالنسبة للعِّس.
 السبب الثاين :أنه ال مقارنة بني كربة الدنيا وكربة اآلخرة؛ لذا مل تذكر كربة الدنيا.املسألة الثالثة :التيسري يف املال يرجع إىل أمور :إما إىل اإلنظار والتأجيل ملن كان مدينا ،أو للوضع
عنه ،أو للقضاء عنه إذا كان عىل غريه.
املسألة الرابعة :الناس من حيث السرت نوعان:
خاصا وغري شائعٍ ،فمثل هذا يسرت.
 النوع األول :أن يكون الذنب ًّ النوع الثاين :أن يكون الذنب شائعا ،أو أن يكون صاحبه معروفا بالفسق ،فمثل هذا اليسرت ،بل يتطلب ويبحث عنه ،كام قاله بعض احلنابلة ،واستدلوا بحديث« :واغد يا أنيس
إىل امرأة هذا ،فإن اعرتفت فارمجها!» ،قاله ابن رجب.
املسألة اخلامسة :العلم املذكور يف احلديث الذي يرتتب عليه الفضل هو العلم الرشعي ،يف قوله
ﷺ« :من سلك طريقا يلتمس فيه علام»؛ وذلك أنه رتَّب عليه دخول اجلنة ،قاله الطويف.
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املسألة السادسة :قوله« :من سلك طريقا» :يراد به :السلوك احليس واملعنوي ،واملراد باملعنوي:
املذاكرة واملدارسة ،واملراد باحليس :امليش إىل العلم ،والسفر إليه ،قال بمعناه ابن رجب.
سهل اهلل له به طريقا إىل اجلنة» حيتمل معاين أربعة:
املسألة السابعة :قولهَّ « :
يسهل له العلم الذي يطلبه.
املعنى األول :أن ن
يسهل له طلب علم آخر.
املعنى الثاين :أن ن
يسهل له االنتفاع بالعلم بأن يعمل به  ...إلخ.
املعنى الثالث :أن ن
يسهل له دخول اجلنة حقيق ًة يف املرور عىل الرصاط ،قاله ابن رجب.
املعنى الرابع :أن ن
املسألة الثامنة :قوله« :ما اجتمع قو ٌم يف بيت من بيوت اهلل» ،ويف حديث أيب سعيد يف مسلم« :ما
قعد قو ٌم يف بيت من بيوت اهلل» :ذكر «بيت من بيوت اهلل» يف احلديث ال مفهوم له؛ ألنه ذكر
ٍ
لسبب :وهو إما الغالب ،كام قاله اهليتمي ،وابن عالن يف ُشحه عىل رياض الصاحلني ،وإما من
باب الترشيف ،كام ذكره الطويف.
املسألة التاسعة :تنازع العلامء يف حكم قراءة اإلدارة ،وصورهتا أن يتعاقب أقوا ٌم عىل قراءة القرآن،
يقرأ األول ثم يقرأ الثاين وهكذا ،أو يقرؤوا مجيعا بصوت واحد ،وحترير حمل النزاع :أن العلامء
جائز ،حكى اإلمجاع ابن رجب ،وتنازعوا يف قراءهتا لغري
جممعون عىل أن قراءة اإلدارة للتعليم ٌ
ذلك :أي للتعبد ،وقد أنكر ذلك اإلمام مالك ،وقال :مل يفعلها الصحابة ،وما ذكره مالك  -رمحه
اهلل تعاىل  -هو الصحيح -واهلل أعلم ،-وإنام الذي جاء عن النبي ﷺ والصحابة أن يقرأ أحدهم
ويستمع الباقون.
وقد ذكر املسألة الطرطويش يف «البدع واحلوادث» ،وأبو شامة يف «الباعث عىل إنكار البدع
واحلوادث» ،وابن رجب يف ُشحه عىل األربعني ،وذكر املالكية هلا مشهور.
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حمر ٌم ،أخرج مسلم عن عياض بن محار،
املسألة العارشة :النسب ال ينفع يوم القيامة ،والتفاخر به َّ
أن النبي ﷺ قال« :إن اهلل أوحى إِل أن تواضعوا ،حتى ال يبغي أحدٌ عىل ٍ
أحد ،وال يفخر أحدٌ عىل
َْ
ر
ٍ
أربع يف أمتي من أمر اجلاهلية،
أحد» .وأخرج
مسلم عن أيب مالك األشعري ،أن النبي ﷺ قالٌ « :
ٌ
ال يرتكوهنن :الفخر يف األحساب ،والطعن يف األنساب ،واالستسقاء بالنجوم ،والنياحة».
وكثري ممن يدخل هذه األمور يصاب بالفخر ،حتى من أهل العلم والفضل ،وقد أشار هلذا ابن
ٌ
تيمية يف كتابه «االقتضاء» ،إال أن هناك فرقا بني تعلم األنساب والفخر ،فإن تعلمها من حيث
األصل علم ال ينفع ،كام ذكره ابن رجب يف كتابه «فضل علم السلف عىل اخللف».
املسألة احلادية عرشة :مع أن احلديث قد أخرجه اإلمام مسلم ،إال أن مجاعة من العلامء ض َّعفوه،
مدلس،
كاإلمام الرتمذي ،وأيب زرعة ،وأيب الفضل اهلروي ،والدارقطني؛ وذلك أن األعمش
ٌ
وثبت تدليسه يف هذا احلديث ،وإال فإن األصل قبول روايته ولو عنعن؛ ألن تدليسه ٌ
قليل بالنسبة
إىل رواياته ،لكن ثبت تدليسه يف هذا احلديث؛ وذلك أنه من طريق األعمش ،عن أيب صالح ،عن
أيب هريرة ،ويف رواية عند الرتمذي قال األعمش :حدن ثت عن أيب صالح ،لكن لعل اإلمام مسلام
ٍ
ٍ
راجع إىل قاعدة «اجلزاء من جنس العمل»،
جديد ،فهو
بيشء
تساهل يف هذا احلديث؛ ألنه مل يأت
ٌ
وكثري من ألفاظه هلا شواهد ،مثل« :اهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه» ،فقد ثبت يف
البخاري عن ابن عمر ،وقوله« :ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهلل» ثبت يف مسلم من حديث
أيب سعيد ،وقوله« :من بطأ به عمله  » ...إلخ ،شواهده كثري ٌة يف الكتاب والسنة ،كقوله يف
رس -
«الصحيحني» من حديث عمرو بن العاص ،قال :سمعت رسول اهلل ﷺ -
ً
جهارا غري ٍّ
وصالح املؤمنني».
يقول« :أال إن آل أيب  -يعني فالنا  -ليسوا ِل بأولياء ،إنام َول ني َي اهللُ،
ُ
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احلديث السابع والثالثون
عن ابن عباس ريض اهلل عنهام عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم فيام يرويه عن ربه تبارك
وتعاىل قال« :إن اهلل كتب احلسنات والسيئات ثم بني ذلك ،فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها اهلل
عنده حسنة كاملة ،وإن هم هبا فعملها كتبها اهلل عنده عرش حسنات إىل سبعامئة ضعف إىل أضعاف
كثرية ،وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها اهلل عنده حسنة كاملة ،وإن هم هبا فعملها كتبها اهلل سيئة
واحدة» .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهام هبذه احلروف.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
أن فيه بيان فضل اهلل عىل عباده يف احلسنات والسيئات ،فإنه ضاعف احلسنات بخالف السيئات.
مسائل تتعلق باحلديث:
املسألة األوىل :معاين الكلامت:
قوله« :إن اهلل كتب» :من القائل؟ قيل :إن القائل هو اهلل ،وقيل :إن القائل هو النبي ﷺ ،قاله
احلافظ ابن حجر يف «الفتح» ،واألمر يف هذا ٌ
سهل.
قوله« :كتب» :قيل :أي قدَّ ر ،وقيل :كتبه يف علمه ،وقيل :أمر املالئكة أن تكتب ،ذكر هذا الرشاح،
كالطويف ،وابن امللقن ،واهليتمي ،واألمر يف هذا ٌ
سهل ،إال قوهلم :كتبه يف علمه ،فمثل هذا ال
بدعي -واهلل أعلم.-
عقدي
يسمى كتاب ًة ،وأخشى أن منزعه
ٌّ
ٌّ
َّ
واملبني لذلك هو
فصل ذلك ،قاله الطويف ،واحلافظ بن حجر وغريمها،
قوله« :ثم َّبني ذلك» :أي َّ
ن
النبي ﷺ ،قاله الطويف.
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ف لغ ًة :هو املثل ،قاله احلافظ يف «الفتح» ،ثم قال :والتحقيق أن الضعف
الض ْع ُ
قولهِ « :ض ْعف» :ن
يطلق عىل العدد إذا انضم إليه مثله ،فضعف العرشة عرشون.
املسألة الثانية :يف هذا احلديث بيان فضل اهلل عىل عباده يف احلسنات والسيئات من أوجه:
 الوجه األول :أنه كتب احلسنة التي َه َّم هبا العبد ،ولو مل يعملها. الوجه الثاين :أنه وصف احلسنة بأهنا كاملة؛ للتوكيد وشدة االعتناء هبا ،كام قاله النووي يفتعليقه عىل األربعني.
 الوجه الثالث :أنه جعل احلسنات عنده ،فهذه إشار ٌة إىل االعتناء هبا ،قاله النووي يف تعليقهعىل األربعني.
ٍ
بسيئة فلم يعملها ،كتبت له حسنة.
 الوجه الرابع :أن من َه َّم الوجه اخلامس :أنه جعل السيئة واحدة ،فأكَّد تقليلها ،ومل يؤكدها بقوله« :كاملة» ،قالهالنووي يف تعليقه عىل األربعني.
 الوجه السادس :مضاعفة احلسنات إىل عرش حسنات ،بل إىل سبع مائة ضعف ،وإىلأضعاف كثرية.
يسمى بـ «احلديث القديس» ،وقد
املسألة الثالثة :قوله« :فيام يرويه عن ربه تبارك وتعاىل» :هذا َّ
تنازع أهل العلم :هل لفظه ومعناه من اهلل ،أو لفظه من رسول اهلل ﷺ ومعناه من اهلل؟
وأقوى ما متسك به القائلون بأن معناه من اهلل دون لفظه :هو التفريق بينه وبني القرآن ،فقالوا :لو
كان لفظه ومعناه من اهلل ،لكان له أحكام القرآن من قراءته يف الصالة ،وأال يمسه من عليه حدث
أصغر ،إىل غري ذلك.
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بدعي ،وهو االعتقاد األشعري يف كالم اهلل ،وهو نفي
عقدي
منزع
ٌّ
وبعض القائلني هبذا القول له ٌ
ٌّ
اللفظ والصوت واحلرف عن اهلل.
وأقوى ما استدل به القائلون بأن لفظه ومعناه من اهلل :أنه األصل ،واألصل فيام قيل فيه« :قال
اهلل» :أن يكون لفظه ومعناه من اهلل.
وأرجح القولني -واهلل أعلم -أن لفظه ومعناه من اهلل؛ ألنه األصل.
أما القول بأنه لو كان لفظه ومعناه من اهلل لكان له أحكام القرآن ،فيقال :هذا ليس الزما؛ فإن
كالم اهلل يتفاضل ،فبعضه أفضل من بعض ،وهذا بإمجاع أهل السنة كام بينه ابن تيمية  -رحم اهلل
 ،ومن أدلة ذلك :تفضيل سور القرآن بأن كانت الفاحتة أفضلها ،وتفضيل آي القرآن بأن كانتآية الكريس أفضلها.
مقر ٌر يف كتب االعتقاد.
أما االستدالل باالعتقاد األشعري فبطالنه
ٌ
واضح َّ
املسألة الرابعة :قال ابن جرير الطربي يف هذا احلديث :أن املالئكة تكتب األعامل الظاهرة
والباطنة ،خالفا ملن خالف يف ذلك ،نقله القرطبي يف كتابه «املفهم» عن ابن جرير.
للصبِ ني غري املك َّلف ،ذكر هذا املالكية واحلنابلة ،وقرره ابن
املسألة اخلامسة :تكتب احلسنات َّ
حبان ،والعراقي ،نقله عنه احلافظ يف «الفتح».
فإن قيل :قد ثبت عند اخلمسة إال الرتمذي من حديث عائشة ،أن النبي ﷺ قال« :رفع القلم عن
ثالثة» :وقال« :الصبي حتى يدرك» ،وع َّلق البخاري عن عيل بن أيب طالب  -ريض اهلل عنه  ،-أنه
قال لعمر« :أما علمت أن القلم رفع عن ثالثة» ،وذكر منهم الصبي حتى يدرك.
فيقال :إن القلم الذي رفعه عن الصبي هو قلم العقاب ،بخالف قلم الثواب ،فإنه مل يرفع عنه،
ويدل لذلك ما ثبت يف مسلم عن ابن عباس ،أنه قال :رفعت امرأة صبيا هلا ،فقالت :يا رسول
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حجا ،إال أن هذا احلج ال
حج؟ قال« :نعم ،ولك أجر» ،وجه الداللة :أنه جعل للصبي ًّ
اهلل ،أهلذا ٌّ
ُيزئ عن حجة اإلسالم ،كام ثبت عن الصحابة ،وأمجع عليه أهل العلم.
حج ،ثم بلغ احلنث ،فعليه أن حيج حج ًة
ثبت عند ابن أيب شيبة عن ابن عباس ،أنه قال« :أيام صبي َّ
أخرى» ،وحكى اإلمجاع الرتمذي وابن املنذر ،ومجاع ٌة كثريون ،وخالف داود الظاهري ،وهو
حمجوج باإلمجاع.
ٌ
املسألة السادسة :ذهب مجهور أهل العلم إىل أنه ال يكتب عىل الصبي قلم العقاب :أي ال تكتب
عليه السيئات ،وهذا قول احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة يف أحد القولني ،ويف القول اآلخر
الصبي ،وهذا ٌ
مرجوح ومردو ٌد بام تقدَّ م ذكره« :رفع القلم
قول
ذهبوا إىل أن السيئات تكتب عىل
ٌ
ن
عيل.
عن ثالثة» :أي حديث عائشة وأثر ٍّ
املسألة السابعة :ذهب مجاهري أهل العلم إىل أن السيئات ال تضاعف ،ذكر هذا احلافظ يف «الفتح»،
ومما يدل عىل هذا القول أن اهلل ذكر مضاعفة احلسنات دون السيئات ،كام قال تعاىلَ ﴿ :من َجا َء
ِ
ِ
بِ ْ ِ
ُي َز ىى إِ َّال ِم ْث َل َها َو ُه ْم َال ُي ْظ َل ُم َ
ون﴾ [األنعام:
الس ني َئة َف َال ُ ْ
رش َأ ْم َثاهلَا ۖ َو َمن َجا َء بِ َّ
َ
احل َسنَة َف َل ُه َع ْ ُ
ون َأ ْم َو َاهل ُ ْم ِيف َسبِ ِ
 ،]160وقال سبحانهَ ﴿ :م َث ُل ا َّل ِذي َن ُي ِنف ُق َ
يل اهللَِّ ك ََم َث ِل َح َّب ٍة َأن َبت َْت َس ْب َع َسنَابِ َل ِيف
ِ
اع ُ ِ
ك نُل سنب َل ٍة ما َئ ُة حب ٍة ۖ واهللَُّ ي َض ِ
ِ
يم﴾ [البقرة.]261 :
ُ ُ ن َ َّ َ ُ
ف َملن َي َشا ُء ۖ َواهللَُّ َواس ٌع َعل ٌ

ومل يأت يف القرآن ذكر املضاعفة يف السيئات ،بخالف احلسنات ،ومثل ذلك يف حديث ابن عباس
جاءت املضاعفة يف احلسنات دون السيئات.
وقد خالف بعض احلنابلة وهو ٌ
قول لإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه يف مسائل إسحاق بن منصور
أثر عن ابن عباس ،لكن ال أصل له،
الك َْو َسج :أن السيئات تضاعف يف احلرم ،وروي يف ذلك ٌ
ٍ
جماهد ،ومل أقف عليه مسندً ا ،وإنام ذكره السيوطي يف «الدر املنثور».
وأثر عن
ٌ
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يه بِإِ ْحل ٍ
واستدل هؤالء بقوله تعاىل يف احلرم﴿ :ومن ي ِرد فِ ِ
اد بِ ُظ ْل ٍم ن ُِّذ ْق ُه ِم ْن َع َذ ٍ
اب َألِي ٍم﴾ [احلج:
َ َ ُ ْ
َ
َّ ،]25
فعذب بمجرد اإلرادة ،وهذا بخالف غري احلرم.
يعرب بعض أهل العلم باملضاعفة ،ويريد
والصواب أن السيئات ال تضاعف ،وإنام تع َّظم عىل أنه قد ن
التعظيم؛ وذلك أنه يقصد بـ «املضاعفة» املضاعفة يف الكيف ،ال يف الكم ،كام نقل ابن مفلح يف
«الفروع» عن ابن تيمية املضاعفة ،وكالم ابن تيمية كام يف «جمموع الفتاوى» يف التعظيم.
تنبيه :يتبني أثر هذه املسألة يف أن السيئة الصغرية إذا ع نظمت ،قد تكون كبريةً ،فال تك نفرها األعامل
الصاحلة ،بخالف الصغائر إذا كثرت بأن اختلفت أسباهبا ،ومل تكن من إرصار ،فإهنا ال تزال
صغائر ،وتك َّفر باألعامل الصاحلة؛ وذلك أنه تقدَّ م أن األعامل الصاحلة ال تك نفر الكبائر باإلمجاع.
ومن أثر ذلك :ما ذكره الزركيش يف كتابه «إعالم الساجد بأحكام املساجد» ،أن أثر اخلالف يظهر
حسنة بكل ٍ
ٍ
سيئة ،وهذا حيتاج إىل تأمل -
يف ذهاب السيئات بموازنتها باحلسنات ،بأن تذهب كل
واهلل أعلم ،-ألن املوازنة ال يشرتط أن تكون يف الكم ،بل قد تكون يف الكيف.
حيتف بالسيئة ما ُيعل عقاهبا أشد من غريها ،قال اهلل عز وجلَ ﴿ :يا نِ َسا َء النَّبِ ني
املسألة الثامنة :قد
ُّ
ت ِمن ُكن بِ َف ِ
من ي ْأ ِ
اب ِض ْع َف ْ ِ
ني﴾ [األحزاب ،]30 :وقال اهلل سبحانه:
اح َش ٍة ُّم َب نين ٍَة ُي َضا َع ْ
ف َهلَا ا ْل َع َذ ُ
َّ
َ َ

دت ت َْر َك ُن إِ َل ْي ِه ْم َش ْي ًئا َقلِ ًيال﴾ [اإلرساء ،]74 :وقال تعاىل﴿ :إِ ًذا َّألَ َذ ْقن َ
﴿ َو َل ْو َال َأن َث َّب ْتن َ
َاك
َاك َل َقدْ كِ َّ
ف املَْام ِ
ف ْ ِ ِ
ِ
ت﴾ [اإلرساء ،]75 :أفاده ابن رجب.
احل َياة َوض ْع َ َ
ض ْع َ َ
ٍ
حسنة إىل عرش أمثاهلا ،وقد تضاعف إىل أكثر من ذلك
املسألة التاسعة :كل األعامل تضاعف من
عىل ما سيأيت تفصيله  -إن شاء اهلل  ،-إال الصوم ،فإنه لعظيم أجره فقد جعله اهلل له ،ثبت يف
«الصحيحني» من حديث أيب هريرة ،أن النبي ﷺ قال« :قال اهلل عز وجل :كل عمل ابن آدم له
تضمن أعظم الصرب ،أفاده ابن رجب.
إال الصيام ،فإنه ِل ،وأنا أجزي به»؛ وذلك أنه َّ
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رس ،إىل غري ذلك.
ويقالً :
أيضا َّ
تضمن الصوم معاين أخرى :من أنه عبادة ٍّ
املسألة العارشة :كل من عمل حسن ًة ،فهي تضاعف إىل عرش حسنات؛ لقوله تعاىلَ ﴿ :من َجا َء
احلسن َِة َف َله َع ْرش َأم َث ِ
اهلَا﴾ [األنعام ،]160 :وللحديث املرشوح ،قال« :وإن هم هبا فعملها؛ كتبها
ُ ُ ْ
بِ ْ َ َ
ٍ
حسنات» ،ذكر هذا النووي يف ُشحه عىل مسلم ،وابن رجب يف ُشحه عىل
اهلل عنده عرش
األربعني ،وابن حجر يف «الفتح» ،وظاهر كالم الطويف ،وابن امللقن ،واهليتمي ،والشوكاين يف
«الفتح القدير».
إال أنه قد يشكل عىل هذا ظاهر حديث أيب هريرة يف «الصحيحني» ،أن رسول اهلل ﷺ قال« :من
قال :ال إله إال اهلل ،وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد ،وهو عىل كل يشء قدير يف يوم مائة
ٍ
رقاب ،وكتبت له مائة حسنة ،وحميت عنه مائة سيئة ،وكانت له ح ْرزًا من
مرة كانت له َعدْ َل عرش
الشيطان َي ْو َمه ذلك حتى ُي ْميس ،ومل يأت أحدٌ بأفضل مما جاء به إال أحدٌ عمل أكثر من ذلك»،
وجه اإلشكال :أنه مل يذكر يف احلديث املضاعفة إىل عرش حسنات ،بحيث يكون ثوابه ألف حسنة.
واجلواب عن هذا احلديث وأمثاله :أن يقال :إن عدم ذكر املضاعفة فيه :يستفاد عدم املضاعفة
احلسن َِة َف َله َع ْرش َأم َث ِ
اهلَا﴾ [األنعام،]160 :
ُ
ُ ْ
باملفهوم ،وما جاء يف اآلية ،كقولهَ ﴿ :من َجا َء بِ ْ َ َ
ٌ
منطوق ،واملنطوق مقدَّ ٌم عىل املفهوم.
وحديث ابن عباس وغريه
لذا لو تؤ نمل يف احلديث ،لوجد أنه ذكر الفضائل والثواب من أجناس أخرى ،كتكفري السيئات،
وكأنام أعتق عرش رقاب ،إلخ ،ومل يذكر املضاعفة؛ ألنه قد د َّلت عليها أدل ٌة أخرى.
املسألة احلادية عرشة :املضاعفة يف الزيادة عىل عرش حسنات جاءت يف حديث ابن عباس  -ريض
اهلل عنه  ،-ملا قال« :إىل سبع مئة ضع ٍ
ف إىل أضعاف كثرية» ،وجاءت يف أدلة أخرى ،وهذه
ْ
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املضاعفة إنام كانت بأسباب أخرى ،ذكر هذا النووي يف ُشحه عىل مسلم .وعدَّ د بعض العلامء
بعض هذه األسباب ،كاإلخالص ،وحضور القلب ،وإحسان اإلسالم ،إىل غري ذلك.
وممن عدَّ د األسباب األخرى ،وهم خمتلفون يف ذكرها :ابن رجب ،وابن حجر يف «الفتح» ،وابن
امللقن ،واهليتمي.
هم
املسألة الثانية عرشة :أورد الطويف إشكاال ،وهو أن النبي ﷺ يف حديث ابن عباس قال« :وإن ر
ٍ
بسيئة فلم يعملها؛ كتبها اهلل عنده حسن ًة كامل ًة» ،وجاء يف حديث أيب هريرة يف «الصحيحني» ،أن
رسول اهلل ﷺ قال« :يقول اهلل عز وجل :إذا أراد عبدي أن يعمل سيئ ًة ،فال تكتبوها عليه حتى
يعملها ،فإن عملها فاكتبوها بمثلها ،وإن تركها من أجيل ،فاكتبوها له حسن ًة».
فإذن ،هذا الرتك كان هلل ،وهذا سبب اإلثابة ،لكن وجه اإلشكال الذي أورده الطويف :كيف
جعلها حسن ًة واحدةً ،ومل يضاعفها إىل عرش حسنات ،فأجاب عىل هذا اإلشكال بإن املضاعفة إنام
تكون ألعامل اجلوارح ،نقله ابن حجر يف ُشح البخاري وأقره ،ويف هذا -واهلل أعلم -نظر؛
وذلك ملا ييل:
األمر األول :أن أعامل القلوب أهم من أعامل اجلوارح ،كام تقدَّ م يف حديث النعامن بن بشري ،فلذا
عمل القلب من اخلوف والرجاء وكامل تصديق املالئكة والنبيني وأخبار املعاد أوىل باملضاعفة،
فإذا ضوعفت حسنة أعامل اجلوارح إىل عرش أمثاهلا ،فحسنة أعامل القلوب من باب أوىل.
األمر الثاين :أن هناك فرقا بني عمل الطاعة مباُش ًة وترك املعصية هلل ،فاملضاعفة عىل األول،
والثاين من رمحة اهلل بدل اإلثم جعل حسن ًة ،وهذا ك ََر ٌم من اهلل ،وهذا مضطر ٌد حتى يف أعامل
هم باحتقار مسلم أو بحسده ،ثم تركه هلل كتبت له حسن ٌة.
القلوب ،فمن َّ
فإذن سبب كتابة احلسنة ترك املعصية هلل ،سوا ٌء كانت من أعامل اجلوارح أو أعامل القلوب.
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أيضا :لو عمل حسن ًة ابتدا ًء بقلبه أو جوارحه ،فكلها تضاعف.
ومثل ذلك ً
يتبني أن ما ذكره الطويف ،وأقره احلافظ ابن حجر فيه نظر.
فبهذا َّ
املسألة الثالثة عرشة :قال ابن امللقن :وذكر املضاعفة إىل سبع مائة؛ ألن هذا منتهى العدد عند
العرب يف الكثرة ،لذا قال يف احلديث نفسه« :إىل أضعاف كثرية».
اهلم» :العزم اجلازم عىل العمل.
املسألة الرابعة عرشة :قال ابن رجب :واملراد بـ « ّ
ٍ
بحسنة فلم يعملها؛ كتبها اهلل عنده حسن ًة كامل ًة» :اهلم كام
هم
املسألة اخلامسة عرشة :قوله« :من ر
تقدم هي العزيمة ،وليس جمرد خطرات.
ٍ
بحسنة فلم يعملها» له أحوال:
فاهلا ُّم باحلسنة يف قوله« :من َه رم
 احلال األوىل :أن تكون عنده إراد ٌة جازم ٌة مع فعل ما يقدر ،فله األجر كامل كأنه فعلالعبادة ،وهذا احلال ليس مرا ًدا يف احلديث؛ ألنه يف احلديث مل ُيعل له إال حسن ًة واحدةً.
ٍ
ٍ
جازمة ،وإنام بعزيمة غري جازمة ،ثم ترك العمل
بإرادة غري
 احلال الثانية :من َه َّم بحسنةمهه ،فهو حسن ٌة واحدةٌ ،وهذا املراد باحلديث ،وهذا مستفا ٌد من
أجرا عىل ن
كسال ،فإنه يأخذ ً
كالم ابن تيمية كام يف مواضع من «جمموع الفتاوى» وغريه ،وابن رجب يف ُشح األربعني.
املسألة السادسة عرشة :أحوال العبد مع السيئات ما ييل:
 احلال األوىل :أن يفعل السيئة ،فتكتب سيئة واحدة ،كام يف حديث ابن عباس. احلال الثانية :أن تكون عنده عزيمة عىل العمل ،لكن تركه هلل ،فهذا تكتب له حسنة كاملة،ٍ
بسيئة فلم يعملها؛ كتبها اهلل عنده حسن ًة
وهو املراد بقوله يف حديث ابن عباس« :وإن هم
كامل ًة»؛ وذلك أنه جاء يف «الصحيحني» من حديث أيب هريرة ،قال اهلل تعاىل يف احلديث
القديس« :تركها من أجيل».
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 احلال الثالثة :أن توجد عنده إراد ٌة جازم ٌة عىل السيئة ،لكن ليست عنده القدرة التامة،فتكتب عنده السيئة كأنه عملها؛ ملا ثبت يف «الصحيحني» من حديث أيب بكرة نفيع بن
احلارث ،أن رسول اهلل ﷺ قال« :إذا التقى املسلامن بسيفيهام ،فالقاتل واملقتول يف النار»،
حريصا عىل قتل صاحبه»،
قيل :يا رسول اهلل ،هذا القاتل ،فام بال املقتول؟ قال« :إنه كان
ً
هذا مستفا ٌد من تقرير ابن تيمية كام يف «جمموع الفتاوى» ،وابن رجب يف ُشح األربعني.
املسألة السابعة عرشة :هناك ٌ
مها باإلطالق
فرق بني اخلطرات التي ال تستقر يف القلب،
وتسمى َ ًّ
َّ
العام لغو ًّيا ،مثل هذه ال يؤاخذ عليها العبد ،ومنه حديث أيب هريرة ،أن النبي ﷺ قال« :إن اهلل عز
وجل جتاوز ألمتي عام حدر ثت به أنفسها ما مل تعمل أو تك رلم به» ،أخرجه البخاري ،و«حديث
النفس» :هو اخلطرات ،و«ما مل تعمل» :يدخل فيه أعامل القلب واجلوارح.
وللفائدة :قد يطلق يف عبارة العلامء لفظ «عمل القلب» ،ويدخلون فيه أقوال القلب ،وهذا كثري
يف كالمهم ،وإنام يفرقون بينها عند مباحث اإليامن.
املسألة الثامنة عرشة :السيئات حتبط األعامل عىل تفصيل سيأيت ذكره  -إن شاء اهلل  ،-ومعنى
حبوط العمل :أي ذهاب ثوابه مع صحة العمل ،قاله ابن تيمية يف ُشح العمدة.
وللسيئات يف حبوط احلسنات أحوال:
ٌ
كفر أكرب :وهذا ٌ
حمبط للعمل كله؛ لقوله تعاىل:
احلال األوىل :أن ختالط احلسنات
ُشك أكرب أو ٌ
ِ
حلبِ َط َعن ُْهم َّما كَانُوا َي ْع َم ُل َ
ْت َل َي ْح َب َط َّن َع َم ُل َك
ُشك َ
َ
ُشكُوا َ َ
ون﴾ ،وقوله تعاىلَ ﴿ :لئ ْن َأ ْ َ
﴿و َل ْو َأ ْ َ
اخلَ ِ ِ
َو َل َتكُو َن َّن ِم َن ْ
ارسي َن﴾ [الزمر ،]65 :وعىل هذا أهل السنة؛ فإن أهل السنة يقررون أنه ال حيبط
األعامل كلها إال الرشك أو الكفر.
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ٌ
يقسم العمل مع
احلال الثانية :أن خيالط احلسنات ريا ٌء :ويف إحباطه للعمل
تفصيل ،وذلك أن َّ
الرياء إىل أقسام:
 القسم األول :الرياء املحض :أي أن يكون العمل كله رياء :من ابتدائه إىل انتهائه ،وهذا الشك ٌ
حمبط للعمل ،وقال ابن رجب :الرياء املحض ال يصدر من مؤمن يف غري األعامل
الظاهرة واملتعدية ،هذا معنى كالمه.
 القسم الثاين :الرياء العارض :أي ليس يف العمل ك نله ،وهذا العارض نوعان: oالنوع األول :أن يكون يف أصل العمل وابتدائه ،فمثل هذا يبطل عمله؛ وذلك أن
لكل عمل ُشطني :اإلخالص واملتابعة ،فلام اختل ُشط اإلخالص مل يصح عمله،
وإىل هذا القول ذهب ابن القيم يف كتابه «إعالم املوقعني» ،وابن رجب يف ُشح
األربعني.
 oالنوع الثاين :العارض يف غري االبتداء ،فمثل هذا ظاهر كالم السلف أن عمله
صحيح ،إال أن اجلزء الذي خالطه الرياء ال يثاب عليه ،بل يعاقب ،وهو اختيار ابن
ٌ
القيم وابن رجب.
فإن قيل :ماذا يقال فيام أخرج مسلم من حديث أيب هريرة يف احلديث القديس« :أنا أغنى الرشكاء
عن الرشكَ ،من عمل عمال أرشك فيه معي غريي تركته ورشكه».
ٌ
ٌ
ويقوي االحتامل
حمتمل لرتك اإلثابة مع صحة العمل،
فيقال :هذا
وحمتمل لرتك صحة العمل ،ن
علام أن الذي حيبطه الرياء من العمل
األول أن صالته صحيحة بيقني ،فال تبطل إال بيقني مثلهً ،
هو يف عمل مرتبط بعضه ببعض كالصالة أما العمل املنفصل كقراءة القرآن فالرياء ال حيبطه كله
إنام ما قارنه ،وهذا مستفاد من كالم ابن رجب عن املسألة يف كتابه جامع العلوم واحلكم.
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 القسم الثالث :الرياء الطارئ ،واملراد به :ما يعرض للنفس فتدفعه وال تسرتسل معه ،فهذاال يرض باإلمجاع ،قاله ابن رجب.
ٌ
ٌ
إُشاك للنفس ،والرياء
مبطل لألعامل ،كالرياء؛ ألنه
• فائدة :ذكر ابن تيمية أن العجب
ٌ
إُشاك للناس.
احلال الثالثة :املَ ُّن :هذا ٌ
مبطل للعمل؛ ألنه كالرياء ،كام يستفاد من كالم ابن تيمية ،قال تعاىلَ ﴿ :يا
َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َال ُت ْبطِ ُلوا َصدَ َقاتِكُم بِاملَْ نن َو ْاألَ َذ ىى﴾ [البقرة ،]264 :فحقيقة املن :العمل لغري
اهلل.
احلال الرابعة :عموم السيئات :وقد ذكر ابن تيمية أن السيئات حتبط احلسنات ،وأطال الكالم ابن
القيم يف كتابه «الصالة وحكم تاركها» ،وكتابه «مدارج السالكني» ،وأشار للمسألة يف كتبه
األخرى ،ك« -زاد املعاد» ،وذكر أن الكتاب والسنة وآثار السلف دال ٌّة عىل أن السيئات حتبط
األعامل.
وخالصة كالم ابن القيم :أن السيئات ما تقدَّ م ذكره من الرياء واملن وغريه ،ومن السيئات عموم
رصح باملوازنة يف كتابه
السيئات األخرى ،ووجه إحباطها للحسنات :أهنا تذهب باملوازنة ،وقد َّ
«مدارج السالكني» ،ويف كتابه «زاد املعاد» ،ومحل إحباط السيئات للحسنات عىل املوازنة ال
إشكال فيه.
تنبيهان:
التنبيه األول :قوله تعاىل﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا َال تَر َفعوا َأصوا َتكُم َفو َق صو ِ
جت َه ُروا
ت النَّبِ ني َو َال َ ْ
ْ َ ْ ْ َ ْ
ْ ُ
َ َ
َ ُّ َ
َج ْه ِر َب ْع ِضك ُْم لِ َب ْع ٍ
حت َب َط َأ ْع َام ُلك ُْم َو َأنت ُْم َال ت َْش ُع ُر َ
ون﴾ [احلجرات ]2 :قال ابن
ض َأن َ ْ
َل ُه بِا ْل َق ْو ِل ك َ
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تيمية يف كتابه (الصارم املسلول) :خيشى وخياف أن حتبط األعامل؛ ألن هذا قد يؤدي إىل الكفر،
وعبارة ابن تيمية أدق من عبارة ابن القيم.
التنبيه الثاين :أخرج البخاري من حديث بريدة ،أن النبي ﷺ قال« :من ترك صالة العرص فقد
َحب َط عمله» ،هذا احلديث إذا محل عىل غري الكفر ،فال بد أن حيمل عىل اإلحباط اجلزئي ،لذا قال
وكيل ،والكيل يف الرشك
جزئي
ابن القيم يف «كتاب الصالة وحكم تاركها» :احلبوط نوعان:
ٌّ
ٌّ
األكرب ،أما اجلزئي ففي مثل هذا احلديث ،واملراد به :إحباط عمل اليوم؛ وذلك أن ترك الصالة
عظيم اإلثم.
خاصا بصالة العرص؛ ألن املفهوم مفهوم لقب ،وليس حجة؛ وأن صالة العرص
ثم َّبني أنه ليس ًّ
ٍ
لسبب ،وهو أمهيتها وأهنا صالة الوسطى ،فهذا ال ينفي ما عداهاْ ،
إذن ترك صالة الظهر
ذكرت
ٌ
حمبط للعمل ،ومثل ذلك ترك بقية الصلوات.
املسألة التاسعة عرشة :عصمة األنبياء من السيئات :وهي أقسام:
 القسم األول :العصمة من الكفر األكرب والرشك األكرب :وهم معصومون من هذا بإمجاعالسلف ،حكى اإلمجاع ابن تيمية ،وغريه.
 القسم الثاين :العصمة من الكبائر :وهم معصومون بإمجاع السلف ،حكاه ابن تيمية،وغريه.
 القسم الثالث :العصمة من الصغائر :ليسوا معصومني من الصغائر بإمجاع السلف ،حكاهىص آ َد ُم َر َّب ُه َف َغ َو ىى﴾ [طه:
ابن تيمية ،وعليه أكثر األشاعرة .ويدل لذلك قوله تعاىلَ ﴿ :و َع َ ى
 ،]121وقوله سبحانه﴿ :إِنَّا َفت َْحنَا َل َك َفت ًْحا ُّمبِينًا * نل َي ْغ ِف َر َل َك اهللَُّ َما َت َقدَّ َم ِمن َذنبِ َك َو َما
َت َأ َّخ َر﴾ [الفتح.]2-1 :
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 القسم الرابع :العصمة يف البالغ :وهذا اتفق عليه املسلمون ،قاله ابن تيمية. القسم اخلامس :العصمة من اإلقرار عىل اخلطأ ،وهذا باإلمجاع ،قاله ابن تيمية.• فائدة :روى ابن جرير  -رمحه اهلل  -بأسانيد صحيحة عن مجع من التابعني قصة الغرانيق،
وفيها :أن النبي ﷺ كان يقرأ سورة «النجم» ،ويف قرائته قال« :تلك الغرانيق العىل ،وإن
شفاعتهن لرتجتى» ،وهذه القصة رويت مرسل ًة عن سعيد بن جبري ،والعطاء ،وعبد الرمحن
نص عىل ذلك
قوى بعضه ً
بعضا ،كام َّ
بن أيب بكر ،وقتادة ،واملرسل إذا تعدَّ د خمرجه َّ
الشافعي ،وُشحه ابن عبد اهلادي يف كتابه «الصارم املنكي» وأقره ،وابن رجب يف ُشح
العلل وأقره.
فبهذا تكون القصة صحيح ًة ،وقد صححها احلافظ ابن حجر وغريه ،ويزيد صحتها وقوهتا أن
السلف جممعون عليها ،قال ابن تيمية كام يف «جمموع الفتاوى» :وآثار السلف املروية تدل عىل هذا.
ونص عىل اإلمجاع ابن القيم يف كتابه «إغاثة اللهفان» ،فيكون قوله تعاىلَ ﴿ :و َما َأ ْر َس ْلنَا ِمن َق ْبلِ َك
َّ
ِ ِِ
ِمن رس ٍ
الش ْي َط ُ
الش ْي َط ُ
نس ُخ اهللَُّ َما ُي ْل ِقي َّ
ول َو َال نَبِ ٍّي إِ َّال إِ َذا َمتَن ىَّى َأ ْل َقى َّ
حيكِ ُم اهللَُّ
ان ُث َّم ُ ْ
ان ِيف ُأ ْمن َّيته َف َي َ
َّ ُ
آ َياتِ ِه﴾ [احلج ،]52 :يكون معناها :ألقى الشيطان يف أمن َّيته :أي يتك َّلم يف لسانه ،وُيعله يتك َّلم
يقره عىل هذا
تبني أنه ليس مستنكرا ،ال س َّيام وهو أن اهلل مل َّ
بغري ُشع اهلل؛ وهذا ملا أقره السلف َّ
الش ْي َط ُ
نس ُخ اهللَُّ َما ُي ْل ِقي َّ
حيكِ ُم اهللَُّ آ َياتِ ِه﴾.
ان ُث َّم ُ ْ
اخلطأ ،لذا قالَ ﴿ :ف َي َ
وقد يشبه هذا من ٍ
وجه بخطئه يف سجود السهو بزيادة أو نقص؛ فإن اخلطأ قد حصل ،لكن حصل
َّ
االستدراك بعد.
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احلديث الثامن والثالثون
عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم« :إن اهلل تعاىل قال :من
عادى ِل ولي ًا فقد آذنته باحلرب ،وما تقرب إىل عبدي بشئ أحب إِل مما افرتضته عليه ،وال يزال
عبدي يتقرب إِل بالنوافل حتى أحبه ،فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبرصه الذي يبرص
به ويده التي يبطش هبا ورجله التي يميش هبا ،ولئن سألني ألعطينه ،ولئن استعاذين ألعيذنه».
رواه البخاري.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
أنه طريق الوصول إىل الوالية ،وأن فيه خطورة معاداة أولياء اهلل،
مسائل تتعلق باحلديث:
املسألة األوىل :معاين الكلامت:
قوله« :من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب» :أي أعلمته باحلرب أو أظهرت حماربته ،ذكر ذلك
ابن امللقن ،وغريه.
قوله« :وليا» :الويل من َو َاىل اهلل بطاعته ،فوااله اهلل بحفظه ،قاله ابن امللقن.
املسألة الثانية :األولياء عىل درجتني:
املقربون ،ويقال :السابقون باخلريات.
• الدرجة األوىلَّ :
• الدرجة الثانية :املقتصدون ،ويقال :أصحاب امليمنة.
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ون * ُأو َىل ِئ َك املُْ َق َّر ُب َ
السابِ ُق َ
السابِ ُق َ
ون﴾ [الواقعة ،]11-10 :وقال:
ون َّ
ويدل عليه قوله تعاىلَ ﴿ :و َّ
ِ
ِ
ِ
اب املَْ ْش َأ َم ِة﴾ [الواقعة-8 :
اب املَْ ْش َأ َمة َما َأ ْص َح ُ
اب املَْ ْي َمنَة * َو َأ ْص َح ُ
اب املَْ ْي َمنَة َما َأ ْص َح ُ
﴿ َف َأ ْص َح ُ
 ،]9فجعل األقسام ثالثة ،وقال تعاىلُ ﴿ :ثم َأور ْثنَا ا ْلكِتَاب ا َّل ِذين اص َط َفينَا ِمن ِعب ِ
ادنَا ۖ َف ِمن ُْه ْم
َ ْ ْ ْ َ
َ
َّ ْ َ
اخلري ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ات بِإِ ْذ ِن اهللَِّ﴾ [فاطر ،]32 :فجعل األقسام ثالثة،
َظامل ٌ نلنَ ْفسه َومن ُْهم ُّم ْقتَصدٌ َومن ُْه ْم َسابِ ٌق بِ ْ َ ْ َ
ذكر هذا ابن تيمية يف كتابه الفرقان ،وابن رجب يف ُشح األربعني ،وأفاد ابن تيمية أن السابق
باخلريات :هو الذي يفعل الواجبات واملستحبات ،ويرتك املحرمات واملكروهات ،أما املقتصد:
هو الذي اقترص عىل فعل الواجبات وترك املحرمات.
ٍ
ٍ
واحدة ،فمنهم املقتصد ،ومنهم السابق
درجة
املسألة الثالثة :األولياء عىل درجات ،فليسوا عىل
باخلريات ،ثم هؤالء عىل درجات ،ذكر هذا ابن تيمية  -رمحه اهلل  -يف كتابه «الفرقان».
املسألة الرابعة :أفضل األولياء األنبياء ،وأفضل األنبياء الرسل ،وأفضل الرسل أولو العزم،
وأفضل أولو العزم حممدٌ ﷺ ،ذكر هذا ابن تيمية يف كتابه «الفرقان».
ٌ
حديث يف عدد األولياء ،أو يف عدد األقطاب أو النقباء أو األبدال ،بل مل
املسألة اخلامسة :مل يثبت
ٌ
حديث يف ذكر األقطاب واألبدال والنقباء واألجناد ،بل مل يثبت عن السلف ذكر لفظ
يصح
األقطاب والنقباء واألجناد  ...إلخ ،إال األبدال ،ذكر هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه
«الفرقان».
املسألة السادسة :عالمة األولياء :التمسك بالكتاب والسنة؛ لذا ذكر يف احلديث العمل بالفرائض
واملستحبات ،وقال تعاىلُ « :ق ْل إِن كُنتُم ُ ِ
ون اهللََّ َفاتَّبِ ُع ِ
حت ُّب َ
حيبِ ْبك ُُم اهللَُّ» ،وقال سبحانهَ ﴿ :أال إِ َّن
وين ُ ْ
ْ
ُون * ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َوكَانُوا َي َّت ُق َ
حي َزن َ
ون﴾ [يونس ،]63-62 :ذكر
َأ ْولِ َيا َء اهللَِّ َال َخ ْو ٌ
ف َع َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم َ ْ
هذا ابن تيمية يف كتابه «الفرقان».
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املسألة السابعة :وجود املكاشفات وخوارق العادات للرجل ال يدل عىل أنه ويل ،وإنام ينظر إىل
حاله؛ ألنه قد تكون من الشياطني ،ذكره ابن تيمية يف كتابه «الفرقان» وغريه.
فمن خوارق العادات التي هي االبتالء ما أجراه اهلل عىل يد املسيح الدجال.
املسألة الثامنة :ال ُيوز للويل أن يعمل باإلهلام وما يقع يف نفسه ،مهام كان صاحلا ،بل ُيب عليه أن
يعرض هذه األمور عىل الكتاب والسنة ،قال ابن تيمية يف كتابه «الفرقان».
يش ٌء من العلم ،بل كل هذا يقع له،
املسألة التاسعة :ليس من ُشط الويل :أال خيطئ ،أو أال يفوته َ ْ
أفاده ابن تيمية يف كتابه «الفرقان»؛ وذلك أن األنبياء والرسل غري معصومني عن الصغائر،
واألولياء من باب أوىل.
فاجرا ،فهو ويل اهلل ،وقد يكون عاملا أو عابدً ا أو مزار ًعا
املسألة العارشة :كل من ليس مبتد ًعا وال ً
تاجرا ،أفاده ابن تيمية يف كتابه «الفرقان».
أو ً
ٍ
لباس أو يف َش ْع ٍر أو غري
املسألة احلادية عرشة :ليس ألولياء اهلل شعار ظاهر يف املباحات ،سوا ٌء يف
ذلك ،ذكره ابن تيمية يف كتابه «الفرقان».
املسألة الثانية عرشة :الفرائض أحب إىل اهلل من النوافل؛ ألنه أ ْل َز َم هبا ،ذكر هذا ابن تيمية وابن
رجب والطويف ومجاع ٌة ،لكن استشكل عىل هذا  -كام ذكره ابن حجر  -أن حمبة اهلل ع نلقت عىل
فعل النوافل ،دون فعل الفرائض ،وذكر ابن حجر جوابا مفاده :أن حمبة اهلل مع َّلق ٌة عىل فعل النوافل
مع الفرائض ،ال النوافل دون الفرائض ،لذا قال ابن حجر :قال بعض األكابر :من قدَّ م النوافل
مغرور.
عىل الفرائض ،فهو
ٌ
املسألة الثالثة عرشة :قوله« :كنت سمعه الذي يسمع به  ...إلخ» :قد يتوهم أن ظاهره يؤيد عقيدة
احللول ،لكن هذا خطأ َق ْط ًعا؛ فإن يف احلديث نفسه قال« :ولئن سألني ألعطينه ،ولئن استعاذين
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ألعيذنه» ،فجعل سائال ومسؤوال ،ومستعيذا ومستعاذا ،والظاهر يعرف بالنظر إىل السياق ،أفاد
هذا بمعناه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه «الفرقان» ،والطويف يف ُشح األربعني ،وابن حجر يف
«الفتح» ،وغريهم.
املسألة الرابعة عرشة :قوله« :كنت سمعه الذي يسمع به  ...إلخ» :هو بمعنى املعية اخلاصة ،فهو
متاما كقوله تعاىل﴿ :إِ َّن اهللََّ َم َع ا َّل ِذي َن ا َّت َقوا َّوا َّل ِذي َن ُهم ُّحم ْ ِسن َ
ُون﴾ [النحل ،]128 :ذكر هذا ابن
القيم يف كتابه «الداء والدواء» ،وأشار إليه يف كتابه «مدارج السالكني» ،ويستفاد هذا أيضا من
كالم ابن تيمية يف كتابه «الفرقان» وابن رجب يف ُشح األربعني».
خريا،
وهذا املعنى هو محله عىل احلقيقة ال عىل املجاز ،ومقتىض هذه املعية :أن يو نفقه أال يسمع إال ً
خريا  ...إلخ.
وال يبرص إال ً
وقد ذكر ابن حجر يف تفسري هذا ستة أقوال ،والصواب ما تقدَّ م ذكره ،وما ذكره الطويف من أنه
جماز خطأ َق ْط ًعا.
املسألة اخلامسة عرشة :قوله« :يسمع به» ،و«يبرص به» ،و«يبطش هبا» ،و«يميش هبا» :الباء
للمصاحبة ،أفاد هذا ابن القيم يف كتابه «الداء والدواء»؛ ألنه كام تقدَّ م هذه األلفاظ تفيد املعية
اخلاصة.
املسألة السادسة عرشة :قال ابن القيم يف كتابه «الداء والدواء» :ولو قال ٌ
قائل :مل مل يقل ؟« :يل
يسمع» ،و«يل يبرص»  ...إلخ؛ فإنه أكمل من قوله« :يسمع يب» ،و«يبرص يب»؛ ألن قوله« :يل يسمع»
فيه بيان الغاية من السامع ،وهي عبادة اهلل واإلخالص له ،وأجاب عىل هذا ابن القيم بام مفاده:
أن باء املصاحبة أوىل؛ ألهنا نتيجة هذه الغاية والتعبد هلل ،فكل من أخلص هلل فاز بدرجة املعية
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اخلاصة ،إذن املكافأة باملعية اخلاصة تتضمن غاية التعبد له واإلخالص وزيادة بأن حيفظه ويو نفقه
 ...إلخ.
خريا  ...إلخ،
املسألة السابعة عرشة :من تع َّبد هلل زاده اهلل تقى وهداية ،فمن تع َّبد هلل بأال يسمع إال ً
و نفق لدرجة اإلحسان بأن أصبحت له املعية اخلاصة ،أفاد بمعناه ابن رجب ،وهذا شاهد قول
السلف :احلسنة تدعو أختها ،كام قال عروة بن الزبري وغريه.
صالحا كان أحرى إلجابة دعوته؛ لذا ملا ذكر أصحاب
املسألة الثامنة عرشة :كلام كان الرجل أكثر
ً
املعية اخلاصة ذكر أن دعوهتم تستجاب ،ومن أنواع التوسل املرشوع :طلب الدعاء من الرجل
الصالح.
املسألة التاسعة عرشة :األربعة املذكورة يف احلديث :السمع والبرص والرجل واليد :هي أدوات
اإلدراك ،كالسمع والبرص؛ وأدوات الفعل ،كالرجل واليد ،وأدوات اإلدراك تؤثر عىل القلب،
فوجه القلب
خريا ،وصل هذا إىل القلبَّ ،
والقلب ن
يوجه الرجل واليد ،فإذا أدرك السمع والبرص ً
اليد والرجل باخلري ،أفاده ابن القيم يف كتابه «الداء والدواء».
صالحا ،كان أكثر والي ًة ،أفاده ابن تيمية يف كتابه
املسألة العرشون :كلام كان الرجل أكثر
ً
«الفرقان» ،والسعدي يف «هبجة قلوب األبرار».
املسألة احلادية والعرشون :يف هذا احلديث إثبات صفة الرت ُّدد هلل ،ومعنى الرتدد :التعارض بني
اإلرادتني ،فقد َّبني يف احلديث وجه التعارض بني اإلرادتني ،وهو أن املوت َحت ٌْم ،وأن اهلل يكره
منفي عن اهلل ،وقد يكون ملطلق
إساءة وليه ،إال أن دافع الرتدد خيتلف ،قد يكون جهال ،هذا
ٌّ
التعارض بني اإلرادتني ،كام هو احلال يف احلديث؛ وذلك كالدواء النافع الكريه ،يرتدد يف ُشبه
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لتعارض إرادة االنتفاع به مع إرادة عدم ُشبه لطعمه الكريه ،هذا ملخص ما أفاده ابن تيمية يف
أكثر من موضع.
املسألة الثانية والعرشون :نازع بعض أهل العلم املتأخرين يف صحة احلديث مع أن البخاري
أخرجه يف صحيحه ،وممن نازع يف ذلك الذهبي يف كتابه «ميزان االعتدال يف نقد الرجال» ،ووافقه
مجع من أهل العلم ،منهم بعض املعارصين ،كاملعلمي يف كتابه «العبادة» ،واعتمد
بعد ذلك ٌ
املض نعفون للحديث عىل ما ييل:
وتفرده
األمر األول :أن يف إسناده خالد بن خملد القطواين ،وهو
ٌ
تفرد هبذا احلديثُّ ،
ضعيف ،وقد َّ
به ُيعل احلديث ضعي ًفا ،ذكر هذا الذهبي ،وغريه ممن ض َّعف احلديث.
األمر الثاين :أن ظاهر احلديث يقرر اعتقا ًدا كفريا ،وهو القول بـ «احللول» ،فإذا كان كذلك ،فإنه
ضعيف ،ذكر هذا املعلمي يف كتابه «العبادة».
ٌ
األمر الثالث :أن خالد بن خملد ِش ِ
يع ٌّي ،بل ذكر ابن سعد أن تش ُّيعه شديدٌ  ،فقال املع نلمي :وهذا
يقوي بدعة الرافضة يف القول باحللول ،فإذا كان كذلك فال يقبل حديثه.
احلديث ن
صحيح ملا ييل:
والصواب -واهلل أعلم -أن احلديث
ٌ

األمر الرابع :قد صحح احلديث اإلمام البخاري ،وهو من أئمة هذا الشأن ،وال يعرف عن ٍ
أحد
َّ
من األولني تضعيف هذا احلديث ،ولو كان ضعي ًفا لكانوا أوىل ببيانه ،ال سيام ،أن ابن عدي ملا ذكر
منكرات القطواين مل يذكر منها هذا احلديث.
ٍ
جديد ،فال يشدَّ د فيه كام يتضح من ُشح احلديث،
األمر اخلامس :أن هذا احلديث مل يأت بحك ٍم
وما كان كذلك فيقبل ممن ضعفه ليس شديدا كالقطواين ،ويف آخر احلديث إثبات الرتدد هلل ،وهو
قوله ﷺ :قال اهلل تعاىل« :وما ترددت عن يشء أنا فاعله ترددي عن نفس املؤمن ،يكره املوت وأنا
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أكره مساءته» ،وهذه الزيادة مل يذكرها النووي يف األربعني ،وهي يف صحيح البخاري ،والرتدد
قد أثبته التابعي حسان بن عطية فيام رواه ابن أيب شيبة بإسناد صحيح ،فإذن ليس يف احلديث حكم
جديد حتى يشدَّ د فيه.
األمر السادس :أنه ال يس َّلم بأن احلديث يدل عىل عقيدة احللول؛ ألنه جعل ر ًّبا ُي ْسأل ويستعاذ به،
وخملوقا َي ْسأل ويستعيذ.
األمر السابع :ال يس َّلم بأن القطواين يعتقد احللول ،حتى ولو كان شيعيا ومتشددا يف تشيعه؛ وذلك
كافرا بدل كونه مبتد ًعا ،وغالبا إذا أطلق التش ُّيع يف
أنه لو اعتقد ذلك لبينه أهل العلم ،ولصار ً
ٌ
حممول عىل التش ُّيع يف تقديم عيل عىل عثامن أو عيل عىل أيب بكر وعمر.
العلامء املاضيني ،فهو
األمر الثامن :لو قدن ر أن القطواين روى ما يؤيد بدعته ،فإن الراوي ولو روى ما يؤيد بدعته ،فإن
روايته تقبل ،إذا مل يقدح العلامء يف صدقه ،هذا صنيع البخاري ومسلم.
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احلديث التاسع والثالثون
عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم قال« :إن اهلل جتاوز ِل عن
أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» .حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغريمها.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
ٍ
واختيار وتذك ٍُّر ،والثاين :ما
أنه نصف الدين؛ وذلك أن الدين نصفان :األول :األفعال التي ب َع ْم ٍد
يقابلها ،ذكر هذا الطويف ،وتبعه ابن امللقن ،واهليتمي.
مسائل تتعلق باحلديث:
املسألة األوىل :معاين الكلامت:
قوله« :جتاوز» :ومعناه :ترك وعفا.
قوله« :يل» :أي ألجل النبي ﷺ ،ذكر هذين املعنيني اهليتمي.
قوله «اخلطأ» :أي ما يقابل العمد؛ ال ما يقابل الصواب؛ فإن اخلطأ يطلق بام يقابل العمد ،كام قال
سبحانهَ ﴿ :و َما ك َ
َان ملُِ ْؤ ِم ٍن َأن َي ْقت َُل ُم ْؤ ِمنًا إِ َّال َخ َط ًأ﴾ [النساء ،]92 :ويطلق اخلطأ بام يقابل
الصواب ،أخرج الشيخان عن أيب هريرة وعمرو بن العاص ،أن النبي ﷺ قال« :إذا حكم احلاكم
أج ٌر» ،ويطلق اخلاطئ بمعنى
فاجتهد ،ثم أصاب فله أجران ،وإذا حكم فاجتهد ،ثم أخطأ فله ْ
اخلاطِ ُئ َ
ون﴾ [احلاقة ،]37 :هذا ملخص ما ذكره اهليتمي ،وذكر
اإلثم ،كقوله تعاىلَ ﴿ :ال َي ْأ ُك ُل ُه إِ َّال ْ َ
بعض هذا املعنى ابن رجب.
قوله« :والنسيان» :أي الذهول بعد املعرفة ،ونحو ذلك ،ذكر بمعناه ابن رجب واهليتمي وغريمها.
236

املسألة الثانية :أمجع العلامء عىل معنى احلديث ،ذكر اإلمجاع ابن العريب يف كتابه «إحكام القرآن».
املسألة الثالثة :ما تضمنه احلديث قد د َّل عليه القرآن ،قال تعاىل﴿ :ربنَا َال ت َُؤ ِ
اخ ْذنَا إِن ن َِّسينَا َأ ْو
َ َّ
َ
َّ
َأ ْخ َط ْأنَا﴾ [البقرة ،]286 :قال اهلل تعاىل يف حديث ابن عباس يف مسلم« :قد فعلت» ،ويف حديث
أيب هريرة :قال« :نعم» .فال إثم عىل ناس وخمطئ.
املسألة الرابعة :ال إثم عىل مكره :قال سبحانه﴿ :إِ َّال َم ْن ُأك ِْر َه َو َق ْل ُب ُه ُم ْط َم ِئ ٌّن بِ ْ ِ
اإل َيام ِن﴾ [النحل:
 ،]106ونحو ذلك من األدلة ،ذكر هذا ابن رجب ،وشيخنا ابن عثيمني.
املسألة اخلامسة :هناك قواعد تتعلق باخلطأ والنسيان ،أذكر منها قاعدتني:
مأمورا ناس ًيا أو خمُ ط ًئا فإنه ُيب أن يفعله متى ما تذكره.
 القاعدة األوىل :من تركً
حمظورا ناس ًيا أو خمط ًئا فال يلزمه يشء أن يفعله ولو تذكره.
 القاعدة الثانية :من فعلً
مأمورا ناس ًيا كأن يصيل إىل غري القبلة ،فإنه متى ما تذكر ُيؤمر بأن يصيل إىل القبلة إذا
فمن ترك
ً
حمظورا كأن
كان بال اجتهاد ،ومثل ذلك إذا نيس صال ًة فإنه يصليها متى ما ذكرها ،أما من فعل
ً
يكون أكل وهو صائم فإنه ال يشء عليه ،ذكر هذه القواعد شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف (جمموع
الفتاوى) وابن القيم يف كتابه (أعالم املوقعني).
ويؤيد هذا من حيث املعنى :أن ترك املأمور ترك يشء ُيراد حتصيله ،متى ما زال املانع والعذر يأيت
به ،أما فعل املحظور فليس هناك يشء تركه حتى يأيت به ،فلذلك غايرت الرشيعة بني ترك املأمور
وفعل املحظور.
املسألة السادسة :اجلهل عذر يف التأثيم ،وعذر يف ترك املأمور وفعل املحظور ،كام قرره ابن تيمية
يف (جمموع الفتاوى) وابن القيم يف (أعالم املوقعني) ويف كتابه (اهلدي) ،وقد تكاثرت األدلة عىل
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ذلك ،فقد أخرج البخاري ومسلم يف حديث امليسء يف صالته أنه ترك الطمأنينة يف الصالة ً
جهال،
والطمأنينة ركن ،فعذره النبي ﷺ ومل يأمره أن يقيض الصلوات املاضيات.
وثبت يف حديث عائشة يف قصة فاطمة ملا كانت تستحاض وكانت تصيل غري طاهرة ،ألهنا
تُستحاض ،واالستحاضة ناقض من نواقض الوضوء ،ومع ذلك عذرها ومل يأمرها أن تقيض
الصلوات املاضية.
لكن هذا كله برشط أال يكون مفر ًطا ،بمعنى أال يشعر أنه خمطئ وال ُيبايل ،وإذا كان مفر ًطا فهو
غري معذور باإلمجاع كام يدل عليه كالم ابن عبد الرب يف كتابه (التمهيد) ،وممن ذكر أن املفرط ال
ُيعذر شيخ اإلسالم كام يف (جمموع الفتاوى) والقرايف يف كتابه (الفروق) وابن اللحام يف قواعده.
ٌ
متساهل يف التضعيف
حسن احلديث النووي  -رمحه اهلل تعاىل  ،-والنووي
املسألة السابعة :قد َّ
مجع من أئمة الشأن يف احلديث وغريه ،وممن ض َّعفه اإلمام أمحد،
والتصحيح ،لذا ض َّعف احلديث ٌ
وأبو حاتم ،واخلطيب البغدادي ،والبيهقي ،وأبو نعيم ،وابن العريب املالكي ،وابن رجب يف ُشحه
عىل األربعني.
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احلديث األربعون
عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال :أخذ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم بمنكبي فقال« :كن يف
الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وكان ابن عمر ريض اهلل تعاىل عنهام يقول :إذا أمسيت فال تنتظر
الصباح ،وإذا أصبحت فال تنتظر املساء ،وخذ من صحتك ملرضك ،ومن حياتك ملوتك .رواه
البخاري.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
ِق َرص األمل ،قاله ابن رجب ،وهذا أرجح -واهلل أعلم -ممن قال :الزهد يف الدنيا ،كام ذكر هذا
الطويف وابن امللقن؛ ألن الزهد قد تقدَّ م.
مسائل تتعلق باحلديث:
املسألة األوىل :معاين الكلامت:
قوله« :بمنك َب َّي» :أي بالتثنية ،واملنكب :التقاء عظم العضد مع الكتف ،ذكره الطويف وغريه.
قوله« :عابر سبيل» :أي السائر يف الطريق ،ذكر بمعناه الطويف.
فِّس الزهد بقرص األمل ،كاإلمام أمحد،
املسألة الثانية :قرص األمل ٌ
سبب للزهد ،بل بعض السلف َّ
قاله ابن رجب.
املسألة الثالثة :ما ذكره ابن عمر« :إذا أمسيت فال تنتظر الصباح  ...إلخ» ،أخذه من احلديث؛
وذلك أن الغريب ال يدري متى يرحتل ،وهكذا ينبغي أن يكون املؤمن ،ال يدري متى ينقيض أجله،
ذكره الطويف وغريه.
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املسألة الرابعة :قوله« :وخذ من صحتك ملرضك ،ومن حياتك ملوتك» :فيه املبادرة لفعل
الطاعات قبل أن حيال عن فعلها ،قاله الرشاح ،كالطويف ،وابن امللقن ،وابن رجب.
املسألة اخلامسة :قوله« :غريب أو عابر سبيل» :لفظ «أو» حتتمل للشك أو التخيري ،قال الطيبي:
هي للتخيري ال للشك ،نقله ابن حجر ،ثم استدرك ابن حجر وقال :بل هي بمعنى «بل»؛ وذلك
يش ٌء من اإلقامة ،بخالف عابر سبيل.
أن عابر السبيل أشد من الغريب ،والغريب عنده َ ْ

املسألة السادسة :مع أنه قد أخرج احلديث البخاري ومع ذلك تك َّلم فيه العقييل وغريه؛ وذلك أنه
من طريق األعمش ،قال :حدَّ ثني جماهد ،عن ابن عمر ،وقد روي احلديث من طريق أخرى،
أخرجه الرتمذي وغريه عن األعمش ،عن ليث بن أيب سليم ،عن جماهد ،عن ابن عمر ،فدَ َّل هذا
ضعيف ،ذكر هذا
عىل أن األعمش د َّلسه بعدم ذكر ليث بن أيب سليم يف الطريق األخرى ،والليث
ٌ
العقييل ،وذكر أن قول األعمش :حدَّ ثني جماهد خطأ.
وقد دافع ابن حجر يف «الفتح» عن البخاري ،ومما ذكر أن احلديث يف الرتغيب والرتهيب؛ لذا
ٍ
جديد.
سهل فيه :أي أنه مل يأت بحك ٍم
َّ
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احلديث الواحد واألربعون
عن أيب حممد عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله
وسلم« :ال يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع ًا ملا جئت به» .حديث حسن صحيح ،رويناه يف
كتاب احلجة بإسناد صحيح.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
أن من كامل اإليامن أن تكون النفس راغب ًة يف الطاعات ،ال أن جتاهد.
مسائل تتعلق باحلديث:
املسألة األوىل :قوله« :هواه» :هو اهلوى ،وهو ما تشتهي إليه النفس ومتيل إليه ،قاله الطويف وغريه.
املسألة الثانية :معنى احلديث يف اجلملة :أنه ال يتم اإليامن املستحب حتى تكون النفس حمب ًة
للطاعات ،قاله ابن امللقن ،وابن رجب ،وغريمها.
حيك ُنم َ
املسألة الثالثة :يشهد هلذا احلديث قوله تعاىلَ ﴿ :ف َال َو َر نب َك َال ُي ْؤ ِمن َ
وك فِ َيام َش َج َر
ُون َحت ىَّى ُ َ
َب ْين َُه ْم ُث َّم َال َُيِدُ وا ِيف َأن ُف ِس ِه ْم َح َر ًجا نممَّا َق َض ْي َت َو ُي َس نل ُموا ت َْسلِ ًيام﴾ [النساء ،]65 :والشاهد قوله

سبحانهَ ﴿ :و ُي َس نل ُموا ت َْسلِ ًيام﴾ ،قاله ابن امللقن وابن رجب.
َان ملُِ ْؤ ِم ٍن َو َال ُم ْؤ ِمن ٍَة إِ َذا َق َىض اهللَُّ َو َر ُسو ُل ُه َأ ْم ًرا َأن َيك َ
وزاد ابن رجب أيضا قوله تعاىلَ ﴿ :و َما ك َ
ُون
َهلم ْ ِ
اخل َ َري ُة ِم ْن َأ ْم ِر ِه ْم﴾ [األحزاب ،]63 :ويبدو يل أن االستدالل هبا فيه نظر؛ ألنه ليس فيه درجة
ُُ
التسليم واملحبة ،بخالف اآلية السابقة ،فقد مرت بثالث مراحل :باحلكم أوال ،ثم بعدم وجود
حرج يف النفس ثانيا ،ثم املرحلة األخرية ،فهي أعىل املراتب :التسليم ،وهو بمعنى املحبة ،ومع
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ذلك -واهلل أعلم -ال شاهد فيها هلذا احلديث؛ ألن ظاهره الوجوب لنفي اإليامن؛ وذلك أن
املراتب يف قولهَ ﴿ :ف َال َو َر نب َك َال ُي ْؤ ِمن َ
ُون﴾ ثالث ٌة ،حتى جعلها ابن القيم يف كتابه «مدارج
السالكني» ثالث مراتب ،كاإلسالم واإليامن واإلحسان ،فجعل التحكيم يف مقام اإلسالم،
وانتفاء احلرج يف مقام اإليامن ،والتسليم يف مقام اإلحسان.
املسألة الرابعة :قال ابن رجب :غالبا اهلوى يذكر عىل وجه الذم ،كقوله تعاىلَ ﴿ :و َهنَى النَّ ْف َس َع ِن
ْاهل َ َو ىى﴾ [النازعات ،]40 :وقولهَ ﴿ :ف َال َتتَّبِ ُعوا ْاهل َ َو ىى﴾ [النساء ]135 :وقد يطلق بمعنى امليل
املجرد ،وقد يستعمل للميل إىل اخلري.
املسألة اخلامسة :قوله« :ملا جئت به» :يشمل الدين كله ،فكلام كانت النفس أكثر حمب ًة للدين
وألفراده :أي كام وكيفا ،كان اإليامن أكمل.
صحح النووي هذا احلديث ،وقال :رويناه يف كتاب احلجة :أي كتاب «احلجة
املسألة السادسةَّ :
عىل تارك املحجة» أليب الفتح نرص بن إبراهيم املقديس.
تفرد
واحلديث -واهلل أعلم-
ٌ
ضعيف لعلل ،ذكرها ابن رجب ،ومنها :أن نعيم بن محاد اخلزاعي َّ
ٌ
حممول عىل ترك كامل اإليامن
تفرده ،ال سيام ،ونفي اإليامن
به ،وفيه
ٌ
ضعف ،ومثله ال يقبل ُّ
الواجب ،ودرجة الرغبة يف التعبد ليست واجب ًة ،فلذا يشدَّ د يف تفرد ُن َع ْيم بن محاد؛ ألنه انفرد
ٍ
جديد.
بحك ٍم
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احلديث الثاين واألربعون
عن أنس ريض اهلل عنه قال :سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم يقول« :قال اهلل تعاىل يا
ابن آدم ،إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك عىل ما كان منك وال أباِل ،يا ابن آدم لو بلغت
ذنوبك عنان السامء ثم استغفرتني غفرت لك ،يا ابن آدم لو أتيتني بقراب األرض خطايا ثم لقيتني
ال ترشك يب شيئ ًا ألتيتك بقراهبا مغفرة» .رواه الرتمذي وقال :حديث حسن صحيح.
-----------------------------------------------------وجه كون احلديث من جوامع الكلم:
أن فيه بيان سعة رمحة اهلل سبحانه وتعاىل.
مسائل تتعلق باحلديث:
املسألة األوىل :معاين الكلامت:
قريب ،وهو يدل عىل إحسان الظن باهلل ،قاله الطويف ،وابن
قوله« :رجوتني» :الرجاء متني ما هو
ٌ
امللقن.
قوله« :عنان السامء» :قيل :هو سحاب ،وقيل :ما َع َّن لك :أي ما يظهر لك إذا رفعت رأسك،
قاله ابن امللقن وغريه.
قوله« :بقراب» :يصح فيه ضم القاف وكِّسها ،والضم أشهر ،ومعناه :ما يقارب مألها َ
وقيل:
ِم ْل ُؤها ،وهو أشبه؛ ألن الكالم يف سياق املبالغة ،قاله ابن امللقن.
املسألة الثانية :ذكر يف احلديث أسبابا ثالثة للمغفرة:
السبب األول :الدعاء مع الرجاء.
243

السبب الثاين :االستغفار.
السبب الثالث :التوحيد ،قاله ابن رجب.
ومما يشهد للدعاء مع الرجاء قوله تعاىلَ ﴿ :و َق َال َر ُّبك ُُم ا ْد ُع ِ
ب َلك ُْم﴾ [غافر ،]60 :وما
وين َأ ْست َِج ْ
يف الصحيحني من حديث أيب هريرة ،يقول اهلل تعاىل يف احلديث القديس« :أنا عند ظن عبدي يب،
فليظن يب عبدي ما شاء».
أما ما يدل عىل االستغفار ،ما تقدم من حديث أيب ذر الطويل« :يا عبادي ،إنكم ختطئون  ...إلخ»،
وفيه« :فاستغفروين أغفر لكم».
أما ما يدل عىل تكفري التوحيد للذنوب ،فقد أخرج مسلم عن أيب ذر بمثل قوله« :إنك لو أتيتني
بقراب األرض خطايا  ...إلخ».
املسألة الثالثة :هناك ٌ
فرق بني املغفرة والعفو والرمحة :فالعفو هو للذنب الظاهر ،واملغفرة للذنب
ف َعنَّا َوا ْغ ِف ْر
املستور ،ذكره ابن عطية ،ولعل هذا -واهلل أعلم -إذا اجتمعا ،كقوله تعاىلَ ﴿ :وا ْع ُ
محنَا﴾ [البقرة ،]286 :وقال ابن عطية :والرمحة شاملة للجميع.
َلنَا َو ْار َ ْ
ِ
اس َت ْغ ِف ُروا َر َّبك ُْم ُث َّم تُو ُبوا إِ َل ْي ِه﴾ [هود]3 :؛
وأيضا هناك فرق بني االستغفار والتوبة ،كام قالَ ﴿ :أن ْ
وذلك أهنام إذا اجتمعا صار معنى االستغفار ملا مىض ،والتوبة ملا يستقبل؛ ألن من ُشوط التوبة
العزم عىل أال يعود ،وإذا افرتقا شمل كل واحد منهام اآلخر ،قاله ابن القيم يف «مدارج السالكني».
املسألة الرابعة :حسن الظن باهلل ،فإنه قال« :إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك عىل ما كان
منك وال أبايل» فينبغي للعبد أن ُحيسن الظن باهلل ،وأن يسري يف هذه الدنيا بجناح الرجاء وجناح
اخلري ِ
ار ُع َ ِ
اخلوف ،وأال ُيغلب أحدمها عىل اآلخر ،قال اهلل عن األنبياء﴿ :إِ َّهن ْم كَانُوا ُي َس ِ
ات
ون يف ْ َ ْ َ
ُ
ويدْ ُعو َننَا ر َغب ًا ور َهب ًا وكَانُوا َلنَا َخ ِ
ني﴾ [األنبياء.]90 :
اش ِع َ
َ ََ َ
ََ
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وإن مما يعني عىل إحسان الظن باهلل التفكر يف نعم اهلل ،فلو تفكرت يف نعمك وكيف أن اهلل رزقك
وأعانك وسددك بأمور ما خطرت لك ببال ،لعلمت عظيم فضل اهلل عليك ،فكيف تيسء الظن
بربك ،أقدم عىل اخلريات وال تسئ الظن بربك ،واهلل لن يضيع اهلل عبده ،وقد تبتىل فإنه ما سلم
أحد من ابتالء ،ولو سلم أحد لسلم األنبياء املرسلون ،وتأكد أن هذا البالء خري لك ،فإذن ل ُيحسن
كل واحد منا ظنه بربه سبحانه وتعاىل.
املسألة اخلامسة :خطورة الرشك ،فإنه قال« :لو أتيتني بقراب األرض خطايا ثم لقيتني ال ترشك
يب شي ًئا ألتيتك بقراهبا مغفرة» ألنه يمنع هذا الفضل العظيم.
وحد اهلل له هذه الكفارة العظيمة ،وهذا مثل ما ثبت
املسألة السادسة :عظيم أمر التوحيد ،فإن من َّ
يف صحيح مسلم عن أيب ذر عن الرسول صىل اهلل عليه وسلم أنه قال :قال اهلل تعاىل« :ومن لقيني
بقراب األرض خطيئة ال يرشك يب شي ًئا لقيته بمثلها مغفرة».
املسألة السابعة :ذكر املصنف أن الرتمذي قال :حديث حسن ،واملوجود عند «حتفة األُشاف»:
غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه.
أنه قال :حس ٌن
ٌ
واحلديث من طريق سعيد بن عبيد ،عن بكر بن عبد اهلل املزين ،عن أنس  -ريض اهلل عنه ،-
واألظهر -واهلل أعلم -ضعفه؛ ألن يف سعيد ضعفا ،فليس قويا يف احلفظ ،حتى قال أبو حاتم :هو
شيخ ،وهذا تضعيف.
ثم يزيده ضعفا :أنه انفرد هبذا احلديث عن بكر املزين دون أصحاب بكر ،والبكر له أصحاب،
صحيح ،فقد د َّلت عليه األدلة الكثرية،
والتفرد عل ٌة يض َّعف هبا احلديث ،إال أن معناه يف اجلملة
ٌ
ضعيف.
لكن احلديث
ٌ
245

هذا ما أردت بيانه بالتعليق عىل هذه األربعني النووية ،التي أسأل اهلل عز وجل بأسامئه احلسنى
وصفاته العىل أن يتقبلها وأن ُيعلها حجة لنا ال علينا ،وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمني أمجعني،
خريا.
وأن ُيعل جمالسنا حجة لنا ال علينا ،وجزاكم اهلل ً
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