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, وأشــهد أن ال احلمــد هللا رب العــاملني, والصــالة والســالم عــىل رســول اهللا 
إهل إال اهللا وأشــــهد أن حممــــد عبــــده ورســــوله وصــــفيه وخليلــــه, بلــــغ الرســــالة وأدى 
األمانة ونصح األمة وجاهد يف اهللا حق جهاده حتى آتاه اليقني, مهللا صيل وسلم 

  . وصحبه أمجعنيوبارك عىل نبينا حممد وإهل
  :تعاىل يف صحيحه −رمحه اهللا−قال اإلمام مسلم 

 "كـــتاب الــتــــوبــــة "

  "َباب ِيف اْحلَضِّ َعَىل التَّْوَبِة َواْلَفَرِح ِهبَا "
 َثنِي َزْيُد ْبُن َأْسَلَم  :قال َة َحدَّ َثنَا َحْفُص ْبُن َميَْرسَ َثنِي ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد َحدَّ  َحدَّ

َُّه َقاَل َعْن  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأ ِ َصىلَّ اهللَّ ُ «: َأِيب َصالٍِح َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة َعْن َرُسوِل اهللَّ َقاَل اهللَّ
ُ َأْفَرُح بَِتْوَبِة َعْبِدهِ  ِ هلَلَّ َا َمَعُه َحْيُث َيْذُكُرِين َواهللَّ َا ِعنَْد َظنِّ َعْبِدي ِيب َوَأ ِمْن  َعزَّ َوَجلَّ َأ

َب إَِيلَّ َأَحــ ْبــُت إَِلْيــِه ِذَراًعــا َوَمــْن َتَقــرَّ ا َتَقرَّ َب إَِيلَّ ِشــْربً َتُه بِــاْلَفَالِة َوَمــْن َتَقــرَّ  ِدُكْم َجيِــُد َضــالَّ
ْبُت إَِلْيِه َباًعا َوإَِذا َأْقَبَل إَِيلَّ َيْمِيش َأْقَبْلُت إَِلْيِه ُأَهْرِوُل    .)١(»ِذَراًعا َتَقرَّ

 َثنِي َعْبُد ا: قال َثنَا اْملُِغَريُة َيْعنِي اْبَن َحدَّ ِ ْبُن َمْسَلَمَة ْبِن َقْعنٍَب اْلَقْعنَبِيُّ َحدَّ  هللَّ

                                                 
 ).٢٦٧٥(صحيح مسلم  )١(
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َنـــاِد َعـــْن اْألَْعـــَرِج َعـــْن َأِيب ُهَرْيـــَرَة َقـــاَل َقـــاَل   ِمـــيَّ َعـــْن َأِيب الزِّ َزا ْمحَِن اْحلِ َعْبـــِد الـــرَّ
ُ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ  ِ َصـىلَّ اهللَّ ُ «:َرُسوُل اهللَّ تِِه  هلَلَّ َأَشـدُّ َفَرًحـا بَِتْوَبـِة َأَحـِدُكْم ِمـْن َأَحـِدُكْم بَِضـالَّ

ـاِم ْبـِن ُمنَ  َثنَا َمْعَمٌر َعْن َمهَّ اِق َحدَّ زَّ َثنَا َعْبُد الرَّ ُد ْبُن َراِفٍع َحدَّ مَّ َثنَا ُحمَ ـٍه إَِذا َوَجَدَها َوَحدَّ بِّ
ُ َعلَ    .)١(»ْيِه َوَسلََّم بَِمْعنَاهُ َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة َعْن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللَّ

 وحدثنا حممد بن رافع, قال حدثنا عبد الرزاق, قال أخربنا معمر عن  :قال 
 −صـىل اهللا عليـه وسـلم−, عـن النبـي −ريض اهللا عنـه−مهام بن منبة, عن أيب هريـرة 

  .)٢(بمعناه
 حدثنا عثامن بن أيب شيبة, وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثامن, قال  :قال 
أخربنــا وقــال عــثامن حــدثنا جريــر عــن األعمــش عــن عــامرة بــن عمــري, عــن : قإســحا

   .احلارث بن سويد
 دخلت عىل عبد اهللا بن عمر أعوده وهو مريض, فحدثنا بحديثني :قال : 

ه قال −صىل اهللا عليه وسلم−حديث عن نفسه, وحديًثا عن رسول اهللا  سمعت : أ
شــد فرًحــا بتوبــة عبــده املــؤمن مــن هللا أ«: يقــول −صــىل اهللا عليــه وســلم−رســول اهللا 

بـه, فنـام فاسـتيقظ وقـد  رجل يف أرض دوية مهلكة معـه راحلتـه, عليهـا طعامـه ورشا
أرجــع إىل مكــاين الــذي كنــت فيــه,  « :ثــم قــال .»ذهبــت فطلبهــا حتــى أدركــه العطــش

                                                 
 ).٢٦٧٥(صحيح مسلم  )١(
 ).٢٦٧٥(صحيح مسلم  )٢(
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ام حتى أموت, فوضع رأسه عىل ساعده ليمـوت فاسـتيقظ وعنـده راحلتـه عليهـا   فأ
به   .)١(», فاهللا أشد فرًحا بتوبة العبد املؤمن من هذا براحلته وزادهزاده طعامه ورشا

 وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة, قال حدثنا حييى بن آدم, عن قتبة  :قال 
بداويـــــة مـــــن  مـــــن رجـــــل« :بـــــن عبـــــد العزيـــــز, عـــــن األعمـــــش هبـــــذا اإلســـــناد, وقـــــال

  .)٢(»األرض
 حدثنا  وحدثني إسحاق بن منصور, قال أخربنا أبو أسامة, قال :قال 

األعمـش, قــال حـدثنا عــامرة بــن عمـري, قــال سـمعت احلــارث بــن سـويد قــال حــدثني 
 −صىل اهللا عليه وسلم−أحدمها عن رسول اهللا : حديثني −ريض اهللا عنه−عبد اهللا 

هللا أشـد فرًحـا «: −صـىل اهللا عليـه وسـلم−قـال رسـول اهللا : واآلخر عـن نفسـه فقـال
  .بنفس حديث جرير )٣(»بتوبة عبده املؤمن

 حدثنا عبيد اهللا بن معاذ العنربي, قال حدثنا أيب, قال حدثنا أبو  :قال 
هللا أشــد فرًحــا بتوبــة عبــده «: خطــب الــنعامن بـن بشــري فقــال: يوسـف, عــن ســامك قــال

من رجل محل زاده ومزاده عـىل بعـري, ثـم سـار حتـى كـان بفـالة مـن األرض فأدركتـه 
سل بعـريه, فاسـتيقظ فسـعى رشف, حتت شجرة فغلبته عينه وان :فقال .القائلة فنزل

فلم ير شيًئا ثم سعى رشًفا ثانًيا فلم ير شيًئا, ثم سعى رشًفا ثالًثا فلم ير شيًئا, فأقبل 

                                                 
 ).٢٧٤٤(صحيح مسلم  )١(
 ).٢٧٤٤(صحيح مسلم  )٢(
 ).٢٧٤٤(صحيح مسلم  )٣(



 
 شبكة بينونة للعلوم الشرعية 5 

حتــى أتــى مكانــه الــذي قــال فيــه, فبيــنام هــو قاعــد إذ جــاءه بعــريه يميشــ حتــى  
وضــع خطامــه يف يـــده, فللــه أشـــد فرًحــا بتوبـــة العبــد مــن هـــذا حــني وجـــد بعــريه عـــىل 

  .»حاله
صـــىل اهللا −فــزعم الشـــعبي أن الــنعامن رفـــع هــذا احلـــديث إىل النبــي : قــال ســـامك

ا فلم أسمعه −عليه وسلم    .)١(وأما أ
 وقال حييى, حدثنا حييى بن حييى وجعفر بن محيد, قال جعفر حدثنا :قال:  

ه قال −ريض اهللا عنه−أخربنا عبيد اهللا بن إياد عن إياد عن الرباء بن عازب  قال : أ
كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته «: −صىل اهللا عليه وسلم−اهللا  رسول

جتر زمامها بأرض قفر ليس هلا طعام وال رشاب, وعليها له طعام ورشاب, فطلبهـا 
قلنـــا  »حتـــى شـــق عليـــه, ثـــم مـــرت بجـــزر شـــجرة, فتعلـــق زمامهـــا فوجـــدها متعلقـــة بـــه

أمـا واهللا هللا أشـد «: −وسلم صىل اهللا عليه−شديًدا يا رسول اهللا, فقال رسول اهللا 
حـــدثنا عبيـــد اهللا بـــن إيـــاد عـــن : قـــال جعفـــر.»فرًحـــا بتوبـــة عبـــده مـــن الرجـــل براحلتـــه

   .)٢(أبيه
 حدثنا عمر بن يونس, : حدثنا حممد بن الصباح وزهري بن حرب قاال: قال 

س بن مالك,  حدثنا عكرمة بن عامر, حدثنا إسحاق بن عبد اهللا بن طلحة, حدثنا أ
هللا أشـــد فرًحـــا بتوبـــة «: −صـــىل اهللا عليـــه وســـلم−قـــال رســـول اهللا : قـــالوهـــو عمـــه, 

                                                 
 ).٢٧٤٥(صحيح مسلم  )١(
 ).٢٧٤٦(صحيح مسلم  )٢(
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عبــده, حــني يتــوب إليــه, مــن أحــدكم كــان عــىل راحلتــه بــأرض فــالة, فانفلتــت منــه,  
به, ف ـس مـن أس منهـا, فـأتى شـجرة, فاضـطجع يف ظلهـا, قـد أوعليها طعامه ورشا

هـا, ثـم قـال مـن شـدة راحلته, فبينا هـو كـذلك إذا هـو هبـا, قائمـة عنـده, فأخـذ بخطام
ا ربك, أخطأ من شدة الفرح: الفرح ت عبدي وأ   .)١(»مهللا أ
 س بن : قال  حدثنا هداب بن خالد, قال حدثنا مهام, قال حدثنا قتادة عن أ
هللا أشـــد «: قـــال −صـــىل اهللا عليـــه وســـلم−, أن رســـول اهللا −ريض اهللا عنـــه−مالـــك 

  .)٢(»ه, قد أضله بأرض فالةفرًحا بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ عىل بعري
وحدثنيه أمحد الدارمي, قال حدثنا حبـان, قـال حـدثنا مهـام, قـال حـدثنا قتـادة, 

س    .)٣(, بمثله−صىل اهللا عليه وسلم−عن النبي  −ريض اهللا عنه−قال حدثنا أ
  الشرح

َحيمِ  محَِن اْلرَّ ِ اْلرَّ   بِْسِم اهللَّ
فســـنا إن احلمـــد هللا نحمـــده, ونســـتعينه, ونســـتغفره, ونعـــو ذ بـــاهللا مـــن رشور أ

ومن سيئات أعاملنا, من هيده اهللا فال مضل له, ومن يضـلل فـال هـادي لـه, وأشـهد 
عبــــده ورســــوله وصــــفيه وخليــــه, بلــــغ الرســــالة  اأن ال إهل إال اهللا, وأشــــهد أن حممــــدً 

                                                 
 .)٢٧٤٧(صحيح مسلم  )١(
 ).٢٧٤٧(صحيح مسلم  )٢(
 ).٢٤٤٧(صحيح مسلم  )٣(
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وأدى األمانــة, ونصــح األمــة, وجاهــد يف اهللا حــق جهــاده حتــى أتــاه اليقــني, 
  .ىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعنيوسلم وبارك ع مهللا صيل

  أما بعد;
يف رشح كتــاب التوبــة مــن صــحيح  −ســبحانه وتعــاىل−فإننــا سنرشــع بــإذن اهللا 

يف كتــــاب التوبــــة األحاديــــث التــــي  −رمحــــه اهللا−, وذكــــر −رمحــــه اهللا−اإلمــــام مســــلم 
بتوبـة  −سـبحانه وتعـاىل−جاءت يف احلض عىل التوبة, واحلث عليها, ويف فرح اهللا 

   .مسائل −سبحانه وتعاىل−لعبد, وسنذكر بإذن اهللا ا
قـد قـال  "كتاب املـدارج"يف  −رمحه اهللا−وهذه املسائل قد قال عنها ابن القيم 

عن بعضها يف كتاب املدارج, وال يليق بالعبد جهلها, ال يليق بالعبد أن جيهل هذه 
نـا مـا منـا واحـد إال وهـو حيتـاج ;املسـائل ه املسـائل متعلقـة إىل التوبـة, فهـذ وذلـك أل

بجميع املكلفني, من النساء والرجال والذكر واإلنـاث, ومـن اإلنـس واجلـن, فهـي 
  .مسائل مهمة يف باب التوبة

  :اواصطالًح  أول هذه املسائل معنى التوبة لغةً 
  : املسألة األوىل

بفتح التاء وسكون الواو, مأخوذة مـن تـوب والتـاء والـواو والبـاء, : التوبة لغة
ة تدل عىل الرجوع, هذا هو أصل الكلمة, وممن هيـتم بأصـول الكلـامت كلمة واحد
يف مقـــاييس اللغـــة, والصـــواب يف تســـمية هـــذا الكتـــاب يف  −رمحـــه اهللا−ابـــن فـــارس 
   .مقاييس اللغة
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وأما ما أدخل من قوهلم معجم مقاييس اللغة, فإن الصواب يف ذلك, والعلـم 
 واحد من أهـل العلـم يف مقـاييس , كام نبه عىل ذلك غري−سبحانه وتعاىل−عند اهللا 

اللغــة, وإذا كتــب اللغــة هــي معــاجم للغــة العربيــة, فالــذي هيــتم أو ممــن هيــتم بأصــول 
وقــد نبـــذه عـــىل ذلـــك هــو نفســـه يف مقدمـــة مقـــاييس  −رمحـــه اهللا−الكلمــة ابـــن فـــارس 

  .اللغة
فالتوبة مأخوذة من توب والتاء والواو والباء كلمة واحدة تدل عىل الرجـوع, 

  .اتاب من ذنبه أي رجع عنه يتوب إىل اهللا توبة ومتابً : يقال
يف رشح صـــحيح مســـلم  −رمحـــه اهللا−قـــال النـــووي : اومعنـــى التوبـــة اصـــطالًح 

يف املـدارج التوبـة  −رمحـه اهللا−واملراد بالتوبة الرجوع عن الذنب, وقـال ابـن القـيم 
  .هي رجوع العبد إىل اهللا, ومفارقته لرصاط املغضوب عليهم والضالني

لــــه عــــىل العبــــد توبتــــان, توبــــة بمعنــــى  توبــــة اهللا عــــىل خلقــــه توبتــــان, فــــاهللا و
التوفيـــق, أن يوفـــق العبـــد للتوبـــة, توبـــة بمعنـــى التوفيـــق للتوبـــة, وتوبـــة بمعنـــى قبـــول 

   .التوبة
َوَعـــَىل الثََّالَثـــِة {: −ســـبحانه وتعـــاىل−والـــدليل عـــىل هـــذا مـــا جـــاء يف قـــول اهللا 

ْ َحتَّــى إِذَ  ُفــوا ــِذيَن ُخلِّ ُفُســُهْم الَّ ا َضــاَقْت َعَلــْيِهُم األَْرُض بـِـَام َرُحَبــْت َوَضــاَقْت َعَلــْيِهْم َأ
اُب  ـــــوَّ ْ إِنَّ اهلّلَ ُهـــــَو التَّ ْ َأن الَّ َمْلَجـــــَأ ِمـــــَن اهلّلِ إِالَّ إَِلْيـــــِه ُثـــــمَّ َتـــــاَب َعَلـــــْيِهْم لَِيُتوُبـــــوا ـــــوا َوَظنُّ

ِحيم وفقهــــم للتوبــــة  :أي ;ثــــم تــــاب علــــيهم ليتوبــــوا : يف قولــــه] ١١٨: التوبــــة[}الــــرَّ
, فهذا املعنى األول يف توبة اهللا للعبد   .فتابوا
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سبحانه −أما التوبة األخرى وهي قبول توبة العبد, فذلك يف قول اهللا 
ــِذي َيْقَبــُل التَّْوَبــَة َعــْن ِعَبــاِدهِ {: −وتعــاىل كــذلك جــاء يف ] ٢٥: الشــورى[}َوُهــَو الَّ

إىل التخفيـــــف, ومـــــن احلظـــــر إىل القـــــرآن معنـــــى التوبـــــة بـــــالرجوع هبـــــم مـــــن التشـــــديد 
ــــن ُحتُْصــــوُه َفَتــــاَب {: −ســــبحانه وتعــــاىل−اإلباحــــة, كــــام جــــاء يف قولــــه اهللا  َعِلــــَم َأن لَّ

   .]٢٠: املزمل[}َعَلْيُكمْ 
فاملقصود فتاب عليكم هنـا أي رجـع بكـم إىل التخفيـف, وهـذا كـام هـو معلـوم 

 أول هذه السورة أعنـي قد ذكر يف −سبحانه وتعاىل−ما جاء يف قيام الليل, فإن اهللا 
ـــه أمـــر رســـوله  بقيـــام نصـــف الليـــل, أو  −صـــىل اهللا عليـــه وســـلم−يف ســـورة املزمـــل أ

بقيــــام ثلــــث الليــــل أو بقيــــام الثلثــــني واألصــــل أن أمتــــه أســــوة لــــه صــــىل اهللا عليــــه يف 
  .األحكام

ــه امتثــل ذلــك هــو وطائفــة معــه مــن املــؤمنني وملــا كــان  وذكــر يف هــذا املوضــع أ
ــه ســّهل علــيهم يف ذلــك غايــة حتريــر الوقــت املــ أمور بــه فيــه مشــقة عــىل النــاس أخــرب أ
ْيــــَل َوالنََّهــــارَ {: التســــهيل, فقــــال ُر اللَّ ُ ُيَقــــدِّ أي يعلــــم مقــــادير ] ٢٠: املزمــــل[ }َواهللَّ

ـــن ُحتُْصـــوهُ {. الليـــل والنهـــار, ومـــا يميضـــ مـــنهام ويبقـــى أي لـــن تعرفـــوا  }َعِلـــَم َأن لَّ
ــه حصــل التخفيــف, وهــذا مــن مقــداره إىل آخــر مــا ذكــره أئمــة ال تفســري, واملقصــود أ

  .−سبحانه وتعاىل−معاين التوبة يف كتاب اهللا 
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كذلك ما جاء يف احلظر بعد اإلباحة, ما جاء من احلظر إىل اإلباحة, ما جاء يف 
ُفَســــــُكْم َفَتــــــاَب {: −ســــــبحانه وتعــــــاىل−قــــــول اهللا  تــــــاُنوَن َأ َُّكــــــْم ُكنــــــُتْم َختْ َعِلــــــَم اهلّلُ َأ

ه إذا نـام أحـد فإنـه  .]١٨٧: البقرة[ }مْ َعَلْيكُ  فاملقصود هنا ما كان يف الصيام من أ
  .يبقى إىل اليوم التايل ثم بعد ذلك حصل نسخ هذا احلكم

هــــل هنــــاك فــــرق بــــني التوبــــة واإلنابــــة واألوبــــة? قــــال القــــايض : املســــألة الثانيــــة
وقـال التوبـة  يف إكامل املعلم, وفّرق بعضهم بني هذه األلفاظ, −رمحه اهللا−عياض 

وكأهنــا اإلقــالع, واإلنابــة بعــدها واألوبــة آخرهــا, وبعــض أهــل العلــم مل يفــّرق  أوًال 
  .بني هذه األلفاظ

التوبـة : −رمحـه اهللا−كيف حتصل للعبـد التوبـة? قـال ابـن القـيم : املسألة الثالثة
هي رجوع العبد إىل اهللا, ومفارقته لرصاط املغضوب عليهم والضالني, وذلـك ال 

إال هبدايـــــــة اهللا إىل الرصـــــــاط املســـــــتقيم, وذلـــــــك ال حيـــــــل إال هبدايـــــــة اهللا إىل حيصـــــــل 
   .الرصاط املستقيم, وال حتصل هدايته إال بإعانته وتوحيده

فقـــد انتظمتهـــا ســـورة الفاحتـــة أحســـن انتظـــام, وتضـــمنتها  −رمحـــه اهللا−ثـــم قـــال 
ـــه ال ومعرفـــة, علـــم  وحـــاًال  اوشـــهودً  أبلـــغ تضـــمن فمـــن أعطـــى الفاحتـــة حقهـــا علـــًام  أ

عــىل العبوديــة إال بالتوبــة النصــوح, يعنــي أن يمتثــل مــا فيهــا, إيــاك  قراءهتــاتصــح لــه 
  .الرصاط املستقيم أهدنانعبد وإياك نستعني, 

ثم بعد ذلك ما كان من البعد عن املغضوب علـيهم, وكـذلك الضـالني لـذلك 
ه ال تصح له  اهلداية التامة عىل العبودية إال بالتوبة النصوح, فإن  قراءهتاقال علم أ
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ر عليهـا,  إىل الرصاط املستقيم ال تكـون مـع اجلهـل بالـذنوب وال مـع اإلرصا
فـــإن األول جهـــل ينـــايف معرفـــة اهلـــدى, كـــام هـــو حـــال النصـــارى, والثـــاين غـــٌي ينـــايف 
قصده وإرادته, كام هـو حـال اليهـود, فـذلك ال تصـح التوبـة إال بعـد معرفـة الـذنب, 

قبه أوًال واالعرتاف به وطلب التخلص من سو   .ا , وأخرً ء عوا
 :"االســــتقامة"يف كتابــــه  −رمحــــه اهللا−لــــذلك يقــــول شــــيخ اإلســــالم ابــــن تيميــــة 

, وهلذا ال حيـبط مجيـع ومعلوم أن التوبة هي مجاع الرجوع من السيئات إىل احلسنات
الســـيئات إال التوبـــة, كـــام أن الـــردة هـــي مجـــاع الرجـــوع مـــن احلســـنات إىل الســـيئات, 

  .احلسنات إال الردة عىل اإليامنوهلذا ال حيبط مجيع 
بعــة −قــال اهللا : مــا حكــم التوبــة? اجلــواب: لــو قــالحكــم التوبــة, : املســألة الرا

ُكـْم ُتْفِلُحـون{: −سبحانه وتعاىل َـا اْملُْؤِمنُـوَن َلَعلَّ ِ َمجِيًعـا َأهيُّ : النـور[}َوُتوُبـوا إَِىل اهللَّ
الوجوب وقـد قـال القرطبـي أمر واألمر يدل عىل  :وتوبوا كام قال أهل العلم ,]٣١
: واتفقــــت األمــــة عــــىل أن التوبــــة فــــرض عــــىل املــــؤمنني, لقولــــه تعــــاىل :−رمحــــه اهللا−

َا اْملُْؤِمنُونَ { ِ َمجِيًعا َأهيُّ   .}َوُتوُبوا إَِىل اهللَّ
وهـي  :وقال القـايض عيـاض يف إكـامل املعلـم, بعـد أن ذكـر فرضـية التوبـة, قـال

  .من مجلة أمهات الفرائض الالزمة
  هل هناك توبة مستحبة? : سألة اخلامسةامل

 :−رمحــــه اهللا−هنــــاك توبــــة مســــتحبة, قــــال شــــيخ اإلســــالم ابــــن تيميــــة : اجلـــواب
   .واجبة ومستحبة  −:التوبة نوعان
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مــــن تــــرك مــــأمور أو فعــــل حمظــــور, فيجــــب عليــــك أن تتــــوب,  :التوبــــة الواجبــــة
يـــــع فالواجبـــــة هـــــي التوبـــــة مـــــن تـــــرك مـــــأمور أو فعـــــل حمظـــــور وهـــــذه واجبـــــة عـــــىل مج

  .املكلفني, كام أمر اهللا بذلك يف كتابه وعىل ألسنة رسله
فهـــي التوبـــة مـــن تـــرك املســـتحبات وفعـــل املكروهـــات,  :التوبـــة املســـتحبةوأمـــا 

فمــن اقترصــ عــىل التوبــة األوىل, يعنــي التوبــة الواجبــة كــان مــن األبــرار املقتصــدين, 
وىل يعنـــي التوبـــة ومـــن تـــاب التـــوبتني كـــان مـــن الســـابقني املقـــربني, ومـــن مل يـــأت بـــاأل

   .الواجبة كان من الظاملني, إما الكافرين وإما الفاسقني
نَْفِســِه {يف آيــات  −ســبحانه وتعــاىل−وقــد جــاء هــذا يف كتــاب اهللا  َفِمــنُْهْم َظــاِملٌ لِّ

ْقَتِصٌد َوِمنُْهْم َسابٌِق بِاْخلَْريَاِت    ]٣٢: فاطر[}َوِمنُْهم مُّ
  −: فالتوبة عىل هذا هلا مراتب

وهذه املرتبة هي أعىل مراتب التوبة, أن يتـوب التـوبتني, التوبـة : األوىلاملرتبة 
  .الواجبة, والتوبة املستحبة

  .أن يتوب توبة واحدة, وهي التوبة الواجبة: املرتبة الثانية
  .باهللا اال يتوب ال توبة واجبة وال توبة مستحبة, عياذً : املرتبة الثالثة

ة فرض يف األصل, فهل التوبة عىل الرتاخي إذا قلنا أن التوب: املسألة السادسة
أم عـــىل الفـــور? لـــو أن إنســـان أذنـــب هـــل جيـــب أن يتـــوب عـــىل الفـــور أو لـــه أن يـــؤخر 

ســـــبحانه −التوبـــــة? التـــــواب بـــــال شـــــك أن التوبـــــة واجبـــــة عـــــىل الفـــــور, كـــــام قـــــال اهللا 
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َوَء {: −وتعاىل ِذيَن َيْعَمُلوَن السُّ َام التَّْوَبُة َعَىل اهلّلِ لِلَّ بَِجَهاَلٍة ُثمَّ َيُتوُبوَن ِمـن إِنَّ
إىل آخــر ] ١٧: النســاء[}َقِريــٍب َفُأْوَلـــِئَك َيُتــوُب اهلّلُ َعَلــْيِهْم َوَكــاَن اهلّلُ َعِلــيًام َحِكــيام

  .اآليات
أهنــا عــىل الفـور وهــذا األمــر كـذلك داخــل يف املســارعة إىل  −بــال شـك−فالتوبـة 

  .اخلريات واملسابقة إىل األعامل الصاحلات
  :حكم تأخري التوبة :لة السابعةاملسأ

هـــل لـــو آخـــر املـــذنب التوبـــة جيـــب عليـــه أن يتـــوب توبـــة أخـــرى عـــن التـــأخري? 
يف مـــــدارج الســـــالكني وكتـــــاب مـــــدارج  −رمحـــــه اهللا−اجلـــــواب مـــــا قالـــــه ابـــــن القـــــيم 

  .فرد يف جملد لطيفالسالكني من أهم الكتب يف باب التوبة, وقد أُ 
يف جملد فإن ابن القيم  −رمحه اهللا−لقيم فإن املوجود باسم كتاب التوبة البن ا

يف  −رمحـــــه اهللا−يف التوبـــــة إنـــــام قـــــد أخـــــذ هـــــذا الكتـــــاب مـــــن كالمـــــه  امل يصـــــنف كتاًبـــــ
 −رمحه اهللا−املدارج, كام أن من أوسع من تكلم يف تفسري سورة الفاحتة, ابن القيم 

ًض     .يف املدراج, وهذا عىل خالف ما يكون يف مظان تفسري سورة الفاحتة اأ
فــــإن األصـــــل يف تفســـــري ســـــورة الفاحتــــة أن يرجـــــع الطالـــــب إىل كتـــــب التفســـــري, 

رمحهـــم −ولكـــن كـــذلك مـــن أراد أن يفرســـ ســـورة الفاحتـــة, يراجـــع كـــالم أهـــل العلـــم 
رمحــــه −يف هــــذه الســــورة, فإنــــه يراجــــع كتــــاب مــــدارج الســــالكني, البــــن القــــيم  −اهللا
  .−اهللا
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وبــــة مــــن الــــذنب فــــرض عــــىل إن املبــــادرة إىل الت: −رمحــــه اهللا−قــــال ابــــن القــــيم 
الفــــــور, وال جيــــــوز تأخريهــــــا, يعنــــــي ال جيــــــوز تــــــأخري التوبــــــة, فمتــــــى أخرهــــــا عىصــــــ 

وقــــع يف الكــــذب فيجــــب عليــــه أن يبــــادر إىل  بالتــــأخري, فعنــــده ذنــــب وقــــع فيــــه, مــــثًال 
التوبة, فأخر التوبة عن الكذب فوقع يف كم, يف ذنبني, ذنـب الكـذب وذنـب تـأخري 

  .التوبة
إن املبــــادرة إىل التوبــــة مــــن الــــذنب فــــرض عــــىل : −ه اهللارمحــــ−قــــال ابــــن القــــيم 

الفــور, وال جيــوز تأخريهــا, فمتــى أخرهــا عصــا بالتــأخري فــإذا تــاب مــن الــذنب يعنــي 
من ذنب ماذا? عىل املثال الذي ذكرناها, مـن ذنـب الكـذب بقـي عليـه توبـة أخـرى, 

  .وهي توبته من تأخري التوبة
مــة, عنــد عمــوم املكلفــني, أو هــذه هــذه املســألة هــل هــي مســألة مشــهورة, معلو

مـــن النـــاس  ا بـــال شـــك أن كثـــريً : اجلــواب? املســألة مســـألة غـــري مشـــهورة عنـــد النـــاس
  .يؤخر التوبة ثم بعد لك ال يتوب من تأخري التوبة
وقـل أن ختطـر  −رمحـه اهللا−قـال : قال ابـن القـيم وهـو طبيـب مثـل هـذه املسـائل
بعـد أن سـوف, يتـوب مـن سـامع مـا  هذه ببال التائب, يتـوب مـن النظـر املحـرم لكـن

لــدين, لكــن بعــد أن ســّوف,  حــّرم اهللا, ولكــن بعــد أن ســّوف, يتــوب مــن عقــوق الوا
يتوب من ترك الصلوات, ولكن بعد أن سوف, يتوب من كذا وكذا, لكن بعـد أن 

  .سوف, وال يتوب من تأخري التوبة
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عنــده وقــّل أن ختطـر هــذه ببـال التائــب, بـل : −رمحـه اهللا−قـال ابـن القــيم 
ـــه إذا تـــاب مـــن الـــذنب مل يبقـــى عليـــه يشء آخـــر, وقـــد بقـــي عليـــه التوبـــة مـــن تـــأخري  أ

  .التوبة
  طيب كيف النجاة?

نا قد أخذنا أن التوبة عبادة من العبـادات املـأمور املبادرة بالتوبة هذا أوًال  , أل
, فيجـــب عـــىل العبـــد أن يبـــادر إىل فعـــل الواجبـــات ولكـــن قـــال ابـــن القـــيم اهبـــا رشًعـــ

  .ىنسان آخر كثري من ذنوب كثرية ونسوال ينجي من هذا إال توبة عامة, إكذلك 
وال ينجــي مــن هــذا إال توبــة عامــة, ممــا يعلــم مــن  :−رمحــه اهللا−قــال ابــن القــيم 

ذنوبــه وممــا ال يعلــم, فــإن مــا مل يعلمــه العبــد مــن ذنوبــه, أكثــر ممــا يعلمــه, وال ينفعــه يف 
  .ن العلم, فإنه عاص برتك العلم والعملعدم املواخذة هبا جهله إذا كان متمكنًا م

ــا أقــول عليــك كــان الواجــب أن تــتعلم,  :لــو قــال قائــل ــا جاهــل وال أعلــم, أ أ
−فرتكت العلم, والعمـل, فاملعصـية يف حقـه أشـد, وجـاء عنـد ابـن حبـان, أن النبـي 

, فقـال »الرشـك يف هـذه األمـر أخفـى مـن دبيـب النمـل«: قال −صىل اهللا عليه وسلم
أن تقول مهللا إين أعوذ بك أن «: قال ?كيف اخلالص منه يا رسول اهللاف: أبو بكر

ــا أعلــم,  , فهــذا طلــب االســتغفار ممــا يعلمــه )١(»ملــا ال أعلــم وأســتغفركأرشك بــك وأ
ه ذنب وال يعلمه العبد   .اهللا أ

                                                 
 ).٧١٦(صحيح البخاري  )١(
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ــه كــان يــدعو −ىل اهللا عليــه وســلمصــ−ويف الصــحيح عنــه  مهللا « :يف صــالته أ
ت أعلم به مني, فهذه تسمى توبة اغفر يل خطيئتي وجهيل و إرسايف يف أمري وما أ

كــذلك مــا جــاء مهللا اغفــر يل ذنبــي كلــه, دقــه, وجلــه, خطــأه, وعمــده, رسه . عامــة
  .)١(»وعالنيته, أوله وآخره

فهذا التعميم, وهذا الشمول ليتأتى التوبة عـىل مـا : −رمحه اهللا−قال ابن القيم 
  .علمه العبد من ذنوبه وما مل يعلمه

  :غلط يقع فيه بعض الناس يف التوبة: ملسألة الثامنةا
وربــــــام غلــــــط بعــــــض ": إكــــــامل املعلــــــم"يف  −رمحــــــه اهللا−قــــــال القــــــايض عيــــــاض 

ر خوفً  من أن يتـوب فيـنقض توبتـه, وهـذا حاصـل, فـإن  ااملذنبني, ودام عىل اإلرصا
ـتكس, أخشـى إن تبـت  :بعض املـذنبني ملـا تنصـحه, قـال واهللا أخشـى إن تبـت أن أ

  .جع إىل هذه املعصيةأن أر
وربـــام غلـــط  :−رمحـــه اهللا−قـــال القـــايض عيـــاض : −رمحـــه اهللا−قـــال ابـــن القـــيم 

ر خوًفــ مــن أن يتــوب فيــنقض توبتــه, وهــذا اغــرتار  ابعــض املــذنبني ودام عــىل اإلرصا
ـــ. وجهالـــة ـــ اوال حيســـن أن يـــرتك واجًب أن يقـــع منـــه بعـــده مـــا  اعليـــه عـــىل الفـــور, خوًف
  .ينقضه

  
  

                                                 
 .)٨٧٨(الصالة  -سنن أيب داود ) ٤٨٣(الصالة  -صحيح مسلم  )١(
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  −: رشوط التوبة :املسألة التاسعة
توبــــة العبــــد حتتــــاج إىل رشوط, فــــإن التوبــــة عبــــادة, إذ لــــيس كــــل توبــــة مقبولــــة, 

ــا تائــب إىل اهللا يكــون يف احلقيقــة تائًبــ , بــل ال بــد مــن رشوط, اولــيس كــل مــن قــال أ
أن يقلــع عــن املعصــية وينــدم عــىل : وللتوبــة ثالثــة أركــان: −رمحــه اهللا−قــال النــووي 

  .ليهافعلها, ويعزم أال يعود إ
وهـي أربعـة يعنـي رشوط : يف التفسري −رمحه اهللا−وقال أبو عبد اهللا القرطبي 

النــدم بالقلــب, وتــرك املعصــية يف احلــال, والعــزم عــىل أن ال : التوبـة قــال وهــي أربعــة
يعــود إىل مثلهــا, وأن يكــون ذلــك حيــاء مــن اهللا, ال مــن غــريه, فــإذا اختــل رشط مــن 

االعـــرتاف بالـــذنب وكثـــرة : ل مـــن رشوطهـــاهـــذه الرشـــوط مل تصـــح التوبـــة, وقـــد قيـــ
  .االستغفار

ذهــــب بعــــض مشــــاخينا إىل أن التوبــــة : وقــــال القــــايض عيــــاض يف إكــــامل املعلــــم
ذهــب  −رمحــه اهللا−ونجــد أن هنــاك زيــادات مــن عــامل عــىل عــامل قــال القــايض عيــاض 

بعض مشاخينا إىل أن التوبة اإلقـالع عـن الـذنب والنـدم عـىل مـا سـلف, والعـزم عـىل 
  . يعاود الذنبأن ال

, −رمحهــم اهللا−األول هــذا مشــهور وهــو املشــهور عنــد العلــامء : وقــال آخــرون
كـــام ســـمعتم, وقـــال آخـــرون إن التوبـــة النـــدم,  −رمحـــه اهللا−إال مـــا قـــد زاده القرطبـــي 

ـه إذا نـدم عـىل ذنبـه مل  ف; أل فقط, قال ويف ضمن ذلك تـرك فعلـه يف احلـال واملسـتأ
   .يفعله اآلن وتركه
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قصــــد القــــايض عيــــاض إن بــــاقي الرشــــوط داخلــــة يف النــــدم توبــــة, قــــال ي :يعنــــي
يف الندم  وعزم عىل أن ال يفعله, أصحاب هذا القول قالوا إن باقي الرشوط داخلة

كــام روى ذلــك أمحــد يف  −صــىل اهللا عليــه وســلم−توبــة, واحتجــوا عــىل ذلــك بقولــه 
  .وهو حديث صحيح )١(»الندم توبة«مسنده وغريه 

املقصــــود بالنــــدم توبــــة أي أن معظــــم رشوط  :فّصــــلوا قـــالوا  ولكـــن قــــال الــــذين
: النـدم, الثـاين: التوبة وخصاهلا يف الندم, كـام قيـل احلـج عرفـة, هـذه الرشـوط األول

إذا  االعـــزم, هـــذه الرشـــوط يف صـــحة التوبـــة زاد أهـــل العلـــم رشًطـــ: اإلقـــالع, الثالـــث
لـك بطيـب نفسـه, كان األمـر متعلـق بحـق آدمـي, وهـو يف رد مظلمتـه ويتحللـه مـن ذ

  −: فال خيلو األمر من حالتني فإن كانت املظلمة ماًال 
خلســــة  , أخــــذ مــــن زيــــد مــــاًال اأن يكــــون صــــاحب املــــال معلوًمــــ: احلالــــة األوىل

  ., رسقة, صاحب املال معلومااختالًس 
, وهــذا حاصــل كثــري خاصــة يف أن يكــون صــاحب املــال جمهــوًال : احلالــة الثانيــة

ه يشء مــن عــدم االنضــباط وعــدم اخلــوف مــن اهللا أو الــذي كــان قبــل اســتقامته عنــد
فقـد يكـون أخـذ يشء مـن هنـا أو هنـا, أو  −سبحانه وتعـاىل−ضعف اخلوف من اهللا 

وإذا  اإذا كان معلومً  حتى بعد أن كرب وقبل أن يتوب إىل اهللا فام احلل? إذا كان ماًال 
  ?كان جمهوًال 

                                                 
  ).٦٨٠٢(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع أمحد ، وابن ماجه أخرجه )١(
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إذا كـــان صـــاحب  أمـــا يف احلالـــة األوىل :−رمحهـــم اهللا−قـــال أهـــل العلـــم 
فـــال بـــد أن يوصـــل املـــال إليـــه, لكـــن لـــو خيشـــ عـــىل نفســـه, لـــو أوصـــله  ااملـــال معلوًمـــ

ــــت قــــد أرجعــــت اليشــــء  بنفســــه أن يقــــول لــــه صــــاحب املــــال, املــــال كــــان أكثــــر, وأ
   .القليل, هو تائب, ويريد أن يثبت عىل توبته

يثــق بــه, ليوصــل املــال إىل صــاحب  ايمكــن أن يعطــي شخًصــ :قــال أهــل العلــم
املال املعلوم, ويقول يا فالن إين رسقت هذا املال مـن فـالن وقـد نـدمت وتبـت إىل 

هذه دراهم ومل يسـميه, : , وأعطه بفضلك هذا املال وقل له−سبحانه وتعاىل−اهللا 
  .هذه دراهم من إنسان تستحقها عليه, وهو اآلن يرجعها لك

يكـون هـو ثقـة  شرتط يف الذي توكلـه يف هـذا البـاب أنويُ : لكن قال أهل العلم
عند صـاحب املـال ألن صـاحب املـال قـد يـتهم مـن? الوكيـل, فقـالوا ال بـد أن  اأمينً 

ـه يوصـل املـال بطريقـة معينـة,  ايكون الذي توكله ثقة أمينً  عند صاحب املـال, أو أ
لـــ , لكنـــه جيـــب ةكــأن جيعـــل املـــال يف ظــرف أو حيـــول لـــه املــال إذا كـــان يعـــرف لــه حوا

  .صحابهعليه أن يوصل املال إىل أ
, رسق مــن هنــا ورسق مــن هنــا, وال يــدري أمــا إذا كــان صــاحب املــال جمهــوًال 

ـــاس ونســـيهم, أو جهلـــم وال  مـــن هـــم أصـــحاب هـــذه األمـــوال, كـــام لـــو رسق مـــن أ
ن هم, فهذا قال أهل العلم يتصدق بام رسق عنهم   .يدري أ



   
 
 

 لمكتاب التوبة صحيح مس 20

احلــق  أمــا إذا كــان احلــق غــري مــايل, أمــا إذا كــان احلــق غــري مــايل, تكلمنــا إذا كــان
, احلالـة الثانيـة أن ا, فهو عىل كـم حالـة? األوىل أن يكـون صـاحب املـال معلوًمـاماليً 

  .يكون صاحب املال جمهوًال 
أمــا إذا كــان احلــق غــري مــايل, مثــل إنســان اغتبتــه يف جملــس أو يف جمــالس فكيــف 

  تكون التوبة من هذا الفعل?
ال بـد : −هم اهللارمح−, أو قال بعض أهل العلم −رمحهم اهللا−قال أهل العلم 

يــــوم القيامــــة, يف حــــديث  حســــناتكأن تــــذهب إليــــه, وتســــتحله, وإال فســــيأخذ مــــن 
  .القول األولأتدرون من املفلس? هذا 

ال جيب أن تستحله, وتذهب إليه, بل تستغفر له, وتثني عليه يف : القول الثاين
  .املجالس التي كنت تغتاب هذا الشخص فيها واحلسنات يذهبن السيئات

جاء يف حديث, ولكنه فيه مقال, كفارة من اغتبته أن تستغفر لـه, لكـن ال وقد 
  ., وذكر علله يف املقاصد احلسنة−رمحه اهللا−يصح, قد ذكره السخاوي 

, واختيـــار −رمحـــه اهللا−وهـــو اختيـــار شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة : القـــول الثالـــث
ه قـــد علـــم , إن كـــان صـــاحبك الـــذي اغتبتـــ−رمحـــه اهللا−شـــيخنا الشـــيخ ابـــن عثيمـــني 

ــــك اغتبتــــه تكلمــــت فيــــه, ســــببته,  بــــذلك فــــال بــــد أن تــــذهب إليــــه وتســــتحله, علــــم أ
ه لـن يـزول مـا يف قلبـه حتـى تسـتحله, أمـا إذا مل يعلـم, فيكفـي أن تسـتغفر  شتمته, أل

  .له, وأن تثني عليه يف املجالس التي كنت تغتابه فيها
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ل أهــــل عــــىل هــــذا الــــذي اغتبتــــه, قــــا −رمحهــــم اهللا−كــــذلك نبــــه العلــــامء 
وينبغي ملن جاء إليه أخوه يعتذر منه أن يساحمه, ينبغي عىل اإلنسـان اغتـاب : العلم

آخر ثم تاب, وذهـب إىل أخيـه, املنبغـي عـىل الـذي قـد اغتيـب أن يسـامح أخـاه, وال 
ينبغي عىل الذي قد اغتيب أن يناقشه, يقول اغتبتنـي يف مـاذا? كـذبت عـّيل يف مـاذا? 

هل العلم وال ينبغي أن يناقش ويرى مـا الـذي حصـل وما فعلت وماذا قلت, قال أ
ه ربام يذكر شيئً    .فتعجز نفس صاحبه عىل أن حيلله ا كبريً  األ

ــه اغتابــه يف أشــياء عظيمــة فتأتيــه نفســه تقــول لــه ال حتلــل, قــال أهــل  ملــا عــرف أ
العلم, واملنبغي عىل هذا الذي جاء إليه أخـوه يتحللـه أال يناقشـه وال يـذكر لـه يشء 

ه, ألن النفس أمارة بالسـوء, فـاألوىل أال يسـأل وأن حيتسـب األجـر عنـد اهللا ويساحم
  .−سبحانه وتعاىل−

  :املسألة العارشة
  التوبة من ترك احلسنات أو التوبة فعل السيئات?: أهيم أهم

بعــــض النــــاس إن تــــرك الصــــالة توبتــــه ضــــعيفة, وإن فعــــل الزنــــا توبتــــه شــــديدة, 
فــة, وإن رشب اخلمـر توبتــه شـديدة وحيصــل بعـض النــاس إن تـرك الزكــاة توبتـه خفي

  .عنده يشء من القلق
يف أهيــــم أهــــم التوبــــة مــــن تــــرك احلســــنات, أو : −رمحهــــم اهللا−قــــال أهــــل العلــــم 

التوبة من فعل السيئات, قـال والتوبـة رجـوع عـام تـاب منـه إىل مـا تـاب إليـه, فالتوبـة 
   .وترك ما هنى عنه املرشوعة هي الرجوع إىل اهللا, وإىل فعل ما أمر أو ما أمر به,
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وليست التوبة من فعـل السـيئات فقـط, بعـض النـاس يظـن أن التوبـة : ثم قالوا 
فقـــط مـــن فعـــل الســـيئات, إذا رشب مخـــرة تـــاب, إذا فعـــل عمـــل قـــوم لـــوط تـــاب, إذا 

   .رسق تاب, إذا كذا من املنهيات, يظن أن التوبة فقط يف املنهيات
, ثم يـأيت الصـباح وقـد امدً لذلك بعض الناس ينام عن الصلوات املفروضة ع

ة يف اهلـــاتف كالًمـــ تكلـــم مـــثًال  فيـــه يشء مـــن الفحـــش, فيـــأيت الصـــباح  اســـيئً  امـــع امـــرأ
ة, وأما تركه للصالة عمدً  حتـى  اوقلق عىل أن يعاقب عىل الكالم الفاحش مع املرأ

ــه يقلــق يف فعــل  خــروج الوقــت لــيس عــىل خــاطره ولــيس عــىل بالــه, هــذا حاصــل, أ
  .يف ترك احلسنات السيئات, وال يقلق
وليســـت التوبـــة مـــن فعـــل الســـيئات فقـــط, كـــام يظـــن كثـــري مـــن : قـــال أهـــل العلـــم

اجلهال, ال يتصورون التوبة إال عام يفعله العمل من القبائح, كالفواحش واملظامل, 
ا اختلست من الرشـكة الفالنيـة, وهـو مضـيع للصـالة, مضـيع للزكـاة,  يقول واهللا أ

هذا كله ليس عىل باله, إنام الذي عـىل بالـه االخـتالس, مل حيج مع قدرته عىل احلج, 
, لكـــن نعظـــم كـــذلك يف اكـــل مـــنهم ذنـــب بـــال شـــك, ال هنـــون مـــن فعـــل الســـيئات أبـــدً 

  .مسألة ترك احلسنات
كــام يظــن كثــري مــن اجلهــال, ال يتصــورون التوبــة إال عــام يفعلــه : قــال أهــل العلــم

ن تــرك احلســنات املــأمور هبــا العبــد مــن القبــائح, كــالفواحش واملظــامل, بــل التوبــة مــ
  .أهم من التوبة من فعل السيئات املنهي عنها
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  :املسألة احلادية عرش
ــت ظــامل أو هــو ظــامل?هــل مــن مل يتــب ظــامل , هــل يكــون ?, هــل يقــال ملــن يتــب أ

ْ َيُتـــــْب {: −ســـــبحانه وتعـــــاىل−قـــــال اهللا  .مـــــن مل يتـــــب? اجلـــــواب نعـــــم اظامًلـــــ َوَمـــــن ملَّ
ــا العبــاد إىل قســمني إىل تائــب وظــامل, ولــيس  , فقّســم اهللا }ِملُونَفُأْوئَلِــَك ُهــُم الظَّ

  .اسم الظامل عىل من مل يتب هناك قسم ثالث, وأوقع اهللا 
جلهلـه بربـه وبحقـه, وبعيـب نفسـه  ;وال أظلـم منـه: −رمحـه اهللا−قال ابـن القـيم 

  .وآفات أعامله
ـــــه مل يســـــلك طريـــــق املـــــنعم عليـــــه, اهـــــدنا الرصـــــ اط لـــــذلك الـــــذي ال يتـــــوب فإن

املستقيم, فإذا كان ما وقع فيه من ذنب عن علم ففيه شبه بـامذا? بـاليهود, وإن كـان 
   .ما وقع فيه عن جهل ففيه شبه بالنصارى, ونحن مأمورون بالعلم والعمل

مهللا إين «: هـذا الــدعاء −صــلوات ريب وسـالمه عليــه−لـذلك كـان يــدعو نبينـا 
  .)١(»أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغنى

العمـــل : اهلـــدى العلـــم النـــافع, والتقـــى: −رمحـــه اهللا−الشـــيخ ابـــن عثيمـــني  قـــال
: الصــــالح, فالعبــــد الواجــــب عليــــه أن يعلــــم ويعمــــل, لــــذلك يف ســــورة العرصــــ قــــال

َصـــْوا { ـــاِحلَاِت َوَتَوا ـــوا َوَعِمُلـــوا الصَّ ـــِذيَن آَمنُ َواْلَعْرصـــ إِنَّ اِإلنَســـاَن َلِفـــي ُخْرســـ إِالَّ الَّ

                                                 
 ).٢٧٢١(  مسلم صحيح )١(
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َصـــوْ  ــــْرب بِـــاْحلَقِّ َوَتَوا −ذكــــر اهللا  −رمحهـــم اهللا−, قــــال أهـــل العلــــم ]العرصـــ[}ا بِالصَّ
  .يف هذه السورة القصرية اهللكى وذكر الناجني −سبحانه وتعاىل

ــــزل اهللا  :−رمحــــه اهللا−الشـــافعي لـــذلك قــــال  عــــىل  −ســـبحانه وتعــــاىل−لــــو مـــا أ
خلقـــــه حجـــــة إال هـــــذه الســـــورة كفـــــتهم أي يف قيـــــام احلجـــــة عـــــىل النـــــاس, ذكـــــر فيهـــــا 

  .ى, وذكر فيها الناجنياهللك
قال أهل العلم يف , ]٢:العرص[}إِنَّ اِإلنَساَن َلِفي ُخْرسٍ  * َواْلَعْرصِ { :قال
أن جنس اإلنسان يف خرسان, ويف نقصان, هؤالء من? اهللكى, ثم  :أي :التفسري

َصْوا بِاْحلَ { :قال اهللا سبحانه اِحلَاِت َوَتَوا ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ َصْوا إِالَّ الَّ قِّ َوَتَوا
ْربِ    .وهذه صفات الناجني :, قال أهل العلم ]٣:العرص[}بِالصَّ

: −ســبحانه وتعــاىل−صــفات النــاجني مــذكورة يف ســورة قصــرية مــن كتــاب اهللا 
  .وكل منا حيفظ هذه السورة, هذا يسمى علم

ولكــن هــل عملنــا هبــذا العلــم, هــذا بــاب آخــر, لــذلك ابــن القــيم ملــا ذكرنــا مــن 
املــــدراج كيــــف حتصـــل لــــه التوبــــة, قــــال وذلـــك مــــذكور يف ســــورة الفاحتــــة, كالمـــه يف 

هــا يف الفــرائض كــم مــرة? ســبعة عرشــ مــرة, وفيهــا مــن املســائل الكثــرية  الفاحتــة نقرأ
  .اجلليلة والعظيمة
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ففـــي ســـورة الفاحتـــة, احلـــث عـــىل أن يكـــون اإلنســـان يف أمـــره عـــىل طريـــق 
وحيـذر مـن طريـق املغضـوب  اهدنا الرصاط املستقيم, أصحاب الرصاط املسـتقيم,

  .عليه, حتى يف توبته, وحيظر من طريق الظاملني
  :املسألة الثانية عرشة

وأتـــوب إليـــك, وعـــىل العبـــد أن يســـتغفر اهللا  أســـتغفركمهللا إين  :نحـــن نقـــول
  ويتوب إليه, ما الفرق بني االستغفار والتوبة?

 كالرب والتقوى االستغفار والتوبة, قال كثري من أهل العلم إن هاتني اللفظتني
وكاإلسالم واإليامن, إذا اجتمعا افرتقا وإذا افرتقا اجتمعا, فاالستغفار والتوبة من 
األلفــــاظ التــــي يقــــول عنهــــا الكثــــري مــــن أهــــل العمــــل إذا اجتمعــــا افرتقــــا وإذا افرتقــــا 

  .يف املدارج, فها هنا أمران ال بد منهام −رمحه اهللا−لذلك قال ابن القيم  .اجتمعا
ه املسائل مهمة, يعني كثري منا يتوب لكن هل هي التوبة احلقيقيـة, إخواين هذ

وسنعرف بإذن اهللا تعاىل من ضمن املسائل ما هـي التوبـة  ?هل هي التوبة النصوح
  .النصوح

فهـا هنـا أمـران ال بـد مـنهام مفارقـة يشء والرجـوع  :−رمحـه اهللا−قال ابـن القـيم 
املفارقة, فعند إفراد أحدمها يتـاول إىل غريه, فخصت التوبة بالرجوع واالستغفار ب

   .األمرين
اســتغفروا ربكــم ثــم توبــوا  :األمــر هبــام مرتــب بقولــه −واهللا أعلــم−وهلــذا جــاء 

إليــه, فإنــه الرجــوع إىل طريــق احلــق بعــد مفارقــة الباطــل, اســتغفروا ربكــم ثــم توبــوا 
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يــق احلــق إليــه, ختليــة ثــم حتليــة, اســتغفروا ربكــم ثــم توبــوا إليــه, فإنــه الرجــوع إىل طر
  .بعد مفارقة الباطل

ًضـــ باإلضـــافة إىل هـــذا فاالســـتغفار مـــن بـــاب إزالـــة الرضـــر, والتوبـــة طلـــب  اوأ
جلب املنفعة, فاملغفرة أن يقيه رش الذنب, والتوبة أن حيصل له بعد هذه الوقاية ما 

مـن أمـور ثـم يوفـق إىل الصـاحلات, إىل الطاعـات إىل  −عز وجـل−حيبه, يستغفر اهللا 
   .ل منهام يستلزم اآلخر عند إفرادهاخلريات, وك

تؤديـه  اتؤديـه إىل هالكـه, سـلك طريًقـ الذا قيل املـذنب بمنزلـة مـن ركـب طريًقـ
ـــــ تـــــودي بـــــه إىل  اإىل هالكـــــه, وال توصـــــله إىل املقصـــــود, هـــــذا املـــــذنب, ســـــلك طريًق

مــن اخلــري  −ســبحانه وتعــاىل−هالكــه, وتوصــله إىل املقصــود الــذي هــو مــا عنــد اهللا 
   .توصله إىل املقصودواجلنان, ما 
فهو مأمور أن يوليها ظهره, هذا الطريق, هذه املفارقة وهي االسـتغفار,  :قال

ويرجع إىل الطريق التي فيها نجاته, والتي توصـله إىل مقصـوده, وفيهـا فالحـه هـذه 
  .التوبة

اآلن بعض الناس يسلك طريق أهل السوء, والواجـب عليـه أن يفـارق  :يعني
يرجـــع إىل طريقـــة أهـــل الطاعـــة, إنســـان ســـلك طريقـــة أهـــل  طــريقتهم, ثـــم بعـــد ذلـــك

البـــدع, فالواجـــب عليـــه أن يفـــارق أهـــل البـــدع, ثـــم يســـلك طريقـــة أهـــل الســـنة, هـــذه 
   .التوبة
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إنســــــان يميشــــــ مــــــع البطــــــالني مــــــع الفســــــقة, مــــــع أصــــــحاب املســــــكرات 
واملخــدرات واخلمــور, أو مــع أصــحاب املحرمــات, يفــارق طــريقتهم, ويرجــع إىل 

اســـتغفروا ربكـــم فـــارقوا طريقـــة أهـــل : طاعـــة وأهـــل اخلـــري, فكـــام قـــالطريقـــة أهـــل ال
  .الباطل, ثم توبوا إليه, وارجعوا إىل طريقة أهل احلق

  :املسألة الثالثة عرشة
  ما هي التوبة النصوح?

النصـــــح يف التوبـــــة يتضـــــمن ثالثـــــة أشـــــياء,  :قـــــال أهـــــل العلـــــم ;التوبـــــة النصـــــوح
   .وبتهألن ما منا وهو يرجو أن تكون ت ;وهاظحفاو

ليســـت مســـائل علميـــة بـــل هـــي مســـائل عمليـــة, جيـــب علينـــا أن  :هـــذه يـــا إخـــوان
نكــون عــىل هــذا احلــال يف توبتنــا, فــبعض النــاس يــدرس هــذه الكتــب كتــاب التوبــة, 
كتـــاب قيـــام الليـــل, يدرســـونه مـــن بـــاب رفــــع اجلهـــل وهـــذا غلـــط, هـــذا علـــم, يبقــــى 

   .العمل
للتائبني,  اأن تكون هي طريقً  كام ذكرنا يف سورة الفاحتة, وهذه السورة تصلح

ا تبت, فهل توبته توبـة نصـوح, قـال أهـل العلـم  رمحهـم −أن يعلم ويعمل, فيقول أ
   .يف ضابط التوبة النصوح −اهللا

  − :النصح يف التوبة يتضمن ثالثة أشياء :قالوا 
ــ: األول إال تناولتــه,  اتعمــيم مجيــع الــذنوب واســتغراقها هبــا, بحيــث ال تــدع ذنًب
  .عامةالتوبة ال
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إمجـــاع العـــزم والصـــدق بكليتـــه عليهـــا, بحيـــث ال يبقـــى عنـــده تـــردد وال : الثـــاين
هبـــا, بعـــض النـــاس  اتلـــوم, وال انتظـــار بـــل جيمـــع عليهـــا كـــل إرادتـــه وعزيمتـــه مبـــادرً 

ــــا تائــــب لكــــن توبــــة  يكــــون لــــه عالقــــة حمرمــــة مــــع إحــــدى الفتيــــات, يقــــول خــــالص أ
ـا تبـت كـذلك مـن مرتددة مهزوزة, هل هذه توبة نصوح? ال, بعـض النـا س يقـول أ

  .مصاحبة والكالم مع الفتيات أو النساء
لـــه آالف األرقـــام مـــن هـــؤالء النســـوة, هـــل توبتـــه  ثـــم بعـــض ذلـــك يبقـــي يف جوا
نصوح? ال, بعض الناس يقول قد تبت من رشب اخلمور, ثم تفـتح دوالبـه, وجتـد 

  .فيه كارتون من اخلمور اخلارجي والداخيل, هل هذه توبة نصوح? ال
إمجـــاع العـــزم والصـــدق بكليتـــه عليهـــا, بحيـــث ال يبقـــى عنـــده : أهـــل العلـــم قـــال

تــردد, لــذلك يــنص بعــض أهــل العلــم عــىل مثــل هــذه التوبــة يســميها بتوبــة الكــذابني, 
يف توبتــك, فهنــاك توبــة تســمى بتوبــة الكــذابني  افقــالوا كــذلك ال بــد أن تكــون صــادقً 

ال إمجــــاع العــــزم والصــــدق مــــن توبــــة الكــــذابني, قــــ اوســــنذكر بــــإذن اهللا تعــــاىل صــــورً 
  .بكليته عليها بحيث ال يبقى عنده تردد إىل آخر كالمه

ختليصــــها مــــن الشــــوائب والعلــــل القادحــــة يف إخالصــــها, هــــذه توبــــة : الثالــــث
  .نصوح

   .التعميم: األول
   .اإلمجاع, أي إمجاع العزم والصدق بكليته عليه, جيمع أمره عىل ذلك: الثاين
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مـــــــن الشـــــــوائب والعلـــــــل القادحـــــــة يف اإلخـــــــالص, ختليصـــــــها : الثالـــــــث
   .إخالصها, ووقوعها ملحض اخلوف من اهللا وخشيته

وقوع هذه التوبة ملحض اخلوف من اهللا, وخشيته, وسنذكر الفرق بني احلياء 
مـن اهللا,  اخوًفـ احياًء من اهللا, ومن ترك ذنبً  امن اهللا واخلوف من اهللا, من ترك ذنبً 
   .كل يف طاعة, ولكن أهيم أعىل مرتبة

والرغبة فيام لديه والرهبة ممـا عنـده, ال كمـن يتـوب هـذه الصـور السـلبية,  :قال
ـه صـاحب منصـب, وال يريـد  ا تائب أل حلفظ جاهه وحرمته, بعض الناس يقول أ
أن تشــوش صــورته عنــد النــاس, أو عنــد موظفيــه, أو عنــد اخللــق, توبتــه نصــوح, أو 

 اعـىل جاهـه خوًفـ ا, إنـام خوًفـ−سبحانه وتعاىل−من اهللا  اغري نصوح? مل تكون خوفً 
  .عىل مكانته, إىل آخره اعىل منصبه, خوفً 

ومنصــــبه ورئاســــته وحلفــــظ حالــــه, أو حلفــــظ قوتــــه ومالــــه, مــــا يتــــوب هللا, : قــــال
صــاحب العمــل جتــده يرســق, قــال تبــت, تبــت حتــى ال يفصــل مــن عملــه, هــذه توبــة 

  .نصوح? ال
فـالن توبتـه حسـنة, فهـو مل أو استدعاء محد الناس واهللا فـالن تائـب واهللا : قال

يتب هللا, وإنام استدعاء ثناء الناس ومحد اهللا له, وطلـب محـد اهللا لـه, أو اهلـرب مـن 
ذمهـــم, بعـــض النـــاس يســـتقيم حتـــى ال يقـــال عنـــه فـــاجر, ال يقـــال عنـــه بطـــال, كمـــن 
ة فيطلـق حليتـه ويقّرصـ إزاره ثـم بعـد ذلـك إذا جـاء  يتزوج أو يتقدم يف خطبة إىل امرأ

  .اوقد حلق حليته متامً  يوم الزواج
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عليـــه الســـفهاء أو لقضـــاء  طيتســـلفهـــذه التوبـــة توبـــة ألمـــر معـــني أراده, أو لـــئال 
مهمتــه مــن الــدنيا, بعــض النــاس يطلــق حليتــه حتــى يقــال واهللا فــالن صــالح فيكــون 
عنـده بقالــه, عنــده دكــان, عنـده حمــل, عنــده كــذا, فيسـرتزق بحليتــه وبمنظــره, ولكــن 

ويسبل ثوبه, ويفعل املحرمات, هذه توبة نصوح أو غـري  يف األصل هو حيلق حليته
نصــــوح, انظــــروا إىل هــــذه الــــدقائق يف بــــاب التوبــــة, دقــــائق مهمــــة, قــــال أو إلفالســــه 

  .وعجزه
بعــض النــاس إذا عنــده أمــوال هتنــدم وبــذر ولــبس مالبــس الفجــار, وإذا أفلــس 

يف صـحتها أطلق حليته وقّرص ثوبه, هذا ليس هللا, قال ونحـو ذلـك مـن العلـة تقـدح 
, فاألول يتعلـق بـام يتـوب منـه, مـا هـو األول? التعمـيم, −عز وجل−وخلوصها هللا 

والثاين يتعلـق بـذات التائـب ونفسـه, وهـو إمجـاع العـزم, والثالـث يتعلـق بمـن يتـوب 
  .−سبحانه وتعاىل−إليه, الذي هو اهللا 

فنصـــح التوبـــة الصـــدق فيهـــا واإلخـــالص وتعمـــيم الـــذنوب هبـــا, وال ريـــب أن 
لتوبــــة تســــتلزم االســــتغفار وتتضــــمن االســــتغفار ومتحــــو مجيــــع الــــذنوب وهــــي هــــذه ا

اهللا وســـلم عـــىل نبينـــا  وصـــىلأكمـــل مـــا يكـــون مـــن التوبـــة, واهللا تعـــاىل أعـــىل وأعلـــم, 
  .حممد, وعىل آله وصحبه أمجعني
هــــل تصــــح التوبــــة مــــن ذنــــب مــــع : أال وهــــي مســــألة يبقــــى لنــــا مســــألة واحــــدة,

ر عــىل غــريه, تــاب مــن الزنــا, ويرشــب اخلمــر, هــل تصــح توبتــه مــن الزنــا مــع  اإلرصا
رشبــه اخلمــور, تــاب مــن الربــا, ربــا النســيئة, ويتعامــل بربــا الفضــل, هــل تصــح توبتــه 
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ه يتعامل برب الفضل, ال تصح توبته من ربا النسيئة,  من ربا النسيئة, أو أل
ـــه  تـــاب مـــن بيـــع اخلمـــور, ويبيـــع خمـــدرات, هـــل تصـــح توبتـــه مـــن بيـــع اخلمـــور, مـــع أ

يف املخــدرات, تــاب مــن رشب اخلمــور ولكنــه يرشــب املخــدرات هــل تصــح  يتــاجر
  توبته من اخلمور?

  
, وأشــهد أن ال احلمــد هللا رب العــاملني, والصــالة والســالم عــىل رســول اهللا 

إهل إال اهللا وأشــــهد أن حممــــد عبــــده ورســــوله وصــــفيه وخليلــــه, بلــــغ الرســــالة وأدى 
حتى آتاه اليقني, مهللا صيل وسلم  األمانة ونصح األمة وجاهد يف اهللا حق جهاده

  .وبارك عىل نبينا حممد وإهل وصحبه أمجعني
  أما بعد; 

  .فالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
يف ذكــر بــاقي املســائل التــي قــد أخــذنا بعضــها يف الــدرس  سنرشــع بــإذن اهللا 

املايض, ثم بعد ذلك سندخل يف رشح األحاديث التي قد قرأهـا القـارئ يف درسـنا 
ه اهللا خًريا ا   . ملايض جزا

بعــة عرشــ وقــد وقفنــا عنــد ال وهــي هــل تصــح التوبــة مــن ذنــب مــع أ, املســألة الرا
ر عىل غريه? هل راجعتم هذه املسألة أو كان آخر العهد بالدرس البارحة?    اإلرصا

يف املســألة خــالف بــني أهــل : خــالف بــني أهــل العلــم, مــا اســمك? محــزة يقــول
فقـــــون محـــــزة. العلـــــم مـــــا فصـــــلتم? أردت أن أراجـــــع املســـــألة, فأعطيـــــت وأجمـــــد . توا
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عقيــدة أهــل الســنة واجلامعــة أن التوبــة : املســألة, األخ يقــول فيهــا خــالف وأن تقــول
  .تتجزأ 

كــــم? هــــل الصــــواب مــــع أجمــــد? أقــــول عــــىل  −رمحــــه اهللا–قــــال النــــووي : مــــا رأ
وأن تــاب مــن ذنــٍب وهــو متلــبس بــآخر صــحت توبتــه, هــذا مــذهب  :صــحيح مســلم
  .الفت يف ذلك املعتزلةأهل احلق, خ

وتصـــح مـــن ذنـــب مـــع اإلقامـــة عـــىل غـــريه مـــن غـــري : وقـــال القرطبـــي يف تفســـريه
ـــا مـــن أقـــام عـــىل ذنـــب وال فـــرق بـــني  ـــا للمعتزلـــة يف قـــوهلم ال يكـــون تائًب نوعـــه, خالًف

  . معصية ومعصية, هذا مذهب أهل السنة
محـــه ر–وعـــن أيب عبـــد اهللا القرطبـــي  −رمحـــه اهللا–هـــذان الـــنقالن عـــن النـــووي 

الذي هو صاحب أحكام القرآن, وكل منهام يذكر أن من تاب من ذنب وهو  −اهللا
أن ذلــك هــو مــذهب أهــل احلــق أو : وكــٌل مــنهام يقــول. متلــبس بــآخر صــحت توبتــه

  . مذهب أهل السنة
, احلــق مـا قالــه تلميـذ شــيخ −رمحـه اهللا–ولكـن احلـق مــا قالـه املحقــق ابـن القــيم 

أن : يف املدارس; حيث قال −رمحه اهللا–يم اجلوزية اإلسالم ابن تيمية وهو ابن الق
املســـألة فيهـــا قـــوالن ألهـــل العلـــم, ومهـــا روايتـــان عـــن اإلمـــام أمحـــد, ومل يطلـــع عـــىل 

  . اخلالف من حكى اإلمجاع عىل صحتها كالنووي وغريه
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ـــــه عقـــــد ســـــؤال فقـــــال −رمحـــــه اهللا–وقـــــال شـــــيخنا ابـــــن عثيمـــــني  هـــــل : أ
فيـه خـالف, : −رمحـه اهللا–ع الـذنوب? قـال تشرتط لصـحة التوبـة أن يتـوب مـن مجيـ

ر عىل غريه ه ليس برشط, أهنا تصح التوبة من ذنب مع اإلرصا   . ولكن الصحيح أ
تـاب : فُيقـال. لكن هذا التائب ال يصدق عليـه وصـف التـائبني, التوبـة املطلقـة

فلــو كــان أحــد يرشــب اخلمــر ويأكــل الربــا, فتــاب مــن رشب . توبــة مقيــدة, ال مطلقــة
وبقي إثمه يف أكل الربا وال ينال منزلـة التـائبني عـىل . ت توبته من اخلمراخلمر صح

ه مرص عىل بعض املعايص   .−رمحه اهللا–ـها كالمه . اإلطالق; أل
ـه كـام قـال ابـن القـيم  ومل يطلـع عـىل  −رمحـه اهللا–فعرفنا أن من حكـى اإلمجـاع أ

قــــولني ومهــــا فاملســــألة عنــــد أهــــل الســــنة كــــالقول عــــىل . اخلــــالف مــــن حكــــى اإلمجــــاع
  . روايتان عن من? عن أمحد

واملسـألة مشـكلة وهلـا غـور, وحيتـاج : قال" املدارج"يف  −رمحه اهللا–ابن القيم 
املسألة مشكلة وفيهـا قـد ُتشـكل وهلـا . اجلزم بأحد القولني إىل دليل حيصل به اجلزم

  . غور وحيتاج اجلزم بأحد القولني إىل دليل حيصل به اجلزم
أدلـة مـن قـال بصـحة التوبـة, وأدلـة مـن قـال " املـدارج"يف  −رمحـه اهللا–ثم ذكـر 
وابـــن القـــيم كـــام هـــو ". مـــدارج الســـالكني البـــن القـــيم"وارجعـــوا إىل . بعـــدم صـــحتها

   .−رمحه اهللا–معلوم لدى اجلميع من العلامء املحققني 
عـن ابـن القـيم يف مسـائل  −رمحـه اهللا–كام كان يقول شـيخنا الشـيخ حممـد أمـان 

لـه : قـال عـن ابـن القـيم .ئل القلوب وأعامل القلـوب وأمـراض القلـوبالتوبة ومسا
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وكــــذلك صــــاحب معرفــــة وجتربــــة يف مــــا يكــــون مــــن أعــــامل القلــــوب , ذوق خــــاص
  .ووسائل انرشاح الصدر

 −كــام ذكرنــا هــو مــن العلــامء املحققــني–ورس املســألة : −رمحــه اهللا–ولكــن قــال 
جتـوز ُيطلـق عـىل اآلخـرين علـامء, وهناك علامء حمققني وهناك علامء حمقِقني, وهنـاك 

ولكــــنهم ليســــوا بعلــــامء, وإنــــام حمقِقــــني, حيقــــون احلــــق وجيعلــــون مكــــان احلــــق مــــاذا? 
كام كان ُيطلق عىل بعض النـاس مـن الـذين حيققـون أو حيقِقـون الكتـب, هـذا . باطًال 

  . اإلطالق
ورس املسألة أن التوبة هل تتضعف كاملعصية? فيكون تائًبا : −رمحه اهللا–قال 

والــراجح تبعضــها, : −رمحــه اهللا–مــن وجــه دون وجــه كــاإليامن واإلســالم, ثــم قــال 
  . فإهنا كام تتفاضل يف كيفيتها, كذلك تتفاضل يف كميتها

. فلو أتى العبد بفرض وترك فرًضا الستحق العقوبة عىل ما ترك دون ما فعله
هــــو والــــذي عنــــدي يف هــــذه املســــألة أن التوبــــة ال تصــــح مــــن ذنــــب, وهــــذا : ثــــم قــــال

  .−رمحه اهللا–التحقيق واسمعوا إىل كالمه 
والــذي عنــدي يف هــذه املســألة أن التوبــة ال تصــح مــن ذنــب : −رمحــه اهللا–قــال 

ر عىل آخر من نوعـه ة, . مع اإلرصا ة ثـم تـاب مـن الزنـا مـن هـذه املـرأ كـأن يـزين بـامرأ
ة أخرى هـو هذا معنى كالم ابن القيم من نوعه وهذا . ال تصح توبته ال. وزنا بامرأ
  . الراجح بال شك
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وأمــا التوبــة مــن ذنــب مــع مبــارشة آخــر ال تعلــق لــه بــه وال هــو مــن : قــال
نوعه فتصح كام إذا تاب من الربا ومل يتب من رشب اخلمر مثًال فإن توبته مـن الربـا 

  . صحيحة
وأما إذا تاب من ربا الفضل ومل يتب من رب النسيئة وأرص عليـه أو بـالعكس 

لفضـــل وربـــا النســـيئة مـــن نـــوع واحـــد, أو تـــاب مـــن تنـــاول ألن ربـــا ا. توبتـــه صـــحيحة
احلشيشة وأرص عىل رشب اخلمر أو بالعكس, ال تصح توبته فإن احلشيشة واخلمر 

واحلشيشـــة مـــذكورة يف كتـــب العلـــامء . مـــن نـــوع واحـــد; ألهنـــا مـــن املـــؤثرات العقليـــة
  .وليست لفظة حادثة أو جديدة

ر أو العكـس فهـذا ال تصـح أو تاب من تناول احلشيشة وأرص عىل رشب اخلمـ
ة وهـو مرصـ عـىل الزنـا بغريهـا غـري تائـب منهـا  توبته وهو كمن يتوب عن الزنـا بـامرأ
أو تــاب مــن رشب عصــري العنــب املســكر وهــو مرصــ عــىل رشب غــريه مــن األرشبــة 

فهــذا يف احلقيقــة مل يتــب مــن الــذنب وإنــام عــدل عــن نــوع منــه إىل نــوع آخــر . املســكرة
–إىل معصية أخرى غريهـا يف اجلـنس إىل آخـر كالمـه  بخالف من عدل عن معصية

  .−رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته
, أجمـــد : املســـألة اخلامســـة عرشـــ  هـــل التوبـــة مـــن خصـــائص هـــذه األمـــة? أجيبـــوا

ًضــــا لــــه قــــول يف املســــألة كيــــف? كيفيــــة التوبــــة ختتلــــف, قريــــب مــــا اســــمك? عبــــد . أ
  . ووفوا  أريد من اجلهة اليمنى واجلهة اليرسى كفوا . السالم
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عــم اهللا هبــا عــىل هــذه األمــة : −رمحــه اهللا–قــال القــايض عيــاض  والتوبــة نعمــة أ
ئيــــل قتــــل . قالــــه ســــفيان بــــن عيينــــة. دون غريهــــا مــــن األمــــم وكانــــت توبــــة بنــــي إرسا

فسهم كام نص اهللا عليهم وهذا بمعنى كالم أخينا عبد السـالم لكـن التوبـة التـي . أ
  . س فيها كذا, هذا من خصائص هذه األمةليس فيها قتل نفس وليس فيها كذا ولي

فاشــكروا اهللا عــىل هــذه النعمــة; حتــى يف . هــذه مــن نعمــة اهللا عــىل أمــة اإلســالم
ـت يف فضـل عظـيم, فتمسـك باإلسـالم  توبتك يا مسلم قـد خالفـت بـاقي األمـم, فأ

  . اجلميل
هـــل مـــا جـــاء يف األحاديـــث مـــن تكفـــري الســـيئات, هـــل ُتكفـــر  :املســـألة األخـــرية

ًضـــا  حتـــى الكبـــائر? ولـــو بـــدون توبـــة? كحـــديث عـــثامن بـــن عفـــان ملـــا دعـــا بوضـــوء أ
فيصــيل صــالة إال غفــر اهللا لــه مــا بينــه : واهللا وذكــر احلــديث ثــم قــال: فتوضــأ ثــم قــال

  . وبني الصالة التي تليها
مـــن صـــام رمضـــان إيامًنـــا واحتســـاًبا ُغفـــر لـــه مـــا تقـــدم مـــن «كـــام جـــاء يف رمضـــان 

مـن حـج «. )٢(»قدر إيامًنا واحتساًبا ُغفر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـهمن قام ليلة ال «. )١(»ذنبه
  . )٣(»ومل يرفث ومل يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه

                                                 
 ).٧٦٠(ومسلم  )٣٨( البخاري )١(
 ).  ٧٦٠(، ومسلم )١٩١٠(اري البخ )٢(
  .)١٣٥٠(ومسلم ) ١٥٢١(البخاري  )٣(
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ــه لــو فعــل هــذه الطاعــات, أن اهللا   فهــل هــذه األحاديــث تــدل عــىل أ
  يكفر عنه السيئات ولو كانت كبائر, أم البد من الكبائر من توبة? 

  . من توبة, خاصة هبا أو هلاالكبائر البد هلا : اجلواب
واخلـــالف حاصـــل . البـــد هلـــا مـــن توبـــة. أهيـــام أعظـــم احلـــج أم الصـــالة? الصـــالة

ونريد اجلواب, مثل رمضان لرمضان, أهيم أعظم الصالة أو باقي الطاعـات? فـإذا 
كانت الصالة وكانت الصـالة ال ُتكفـر إال بتوبـة; فـام دون ذلـك مـن بـاب أوىل, هـذا 

  . صحيح
وهـــو كتـــاب " اإلكـــامل املعلـــم"يف  −رمحـــه اهللا–القـــايض عيـــاض  قـــال: اجلـــواب

أليب العبـــاس القرطبـــي وهـــو " املفهـــم"مهـــم لرشـــح صـــحيح مســـلم; كـــذلك كتـــاب 
لـــيس صـــاحب التفســـري; فـــإن ذاك هـــو أبـــو عبـــد اهللا القرطبـــي, هـــذا هـــو أبـــو العبـــاس 

  . القرطبي
ارة ومــــا ُذكــــر حــــديث عــــثامن مــــن كفــــ: قــــال القــــايض عيــــاض يف اإلكــــامل املعلــــم

الـــذنوب بالطهــــارة والصــــالة, مــــا ُاجتنبــــت الكبـــائر وهــــو مــــذهب أهــــل الســــنة, وقــــد 
ه كان هو عـىل –يقصد بأهل السنة  الذين هم ليسوا السلفيني, املقصود املؤولة; أل

  .وإن الكبائر إنام يكفرها التوبة أو رمحة اهللا وفضله: قال −هذه الطريقة
 −ال شك, هو قـول اجلامهـريهذه هو الصحيح عىل ذلك ب–والدليل عىل ذلك 

حتـــى لـــو مل نقـــل هـــو قـــول الكافـــة أو العامـــة هـــو قـــول اجلامهـــري, وذلـــك ملـــا ثبـــت مـــن 
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الصلوات اخلمس واجلمعـة «: قال وأرضاه أن رسول اهللا  حديث أيب هريرة 
  . )١(»إىل اجلمعة كفارة ملا بينهن ما ال تؤت الكبائر

يث العمــوم, مــن صــام وهنــاك روايــات رمضــان إىل رمضــان, ومــا جــاء يف حــد
رمضــان ومــن قــام رمضــان ومــن قــام ليلــة القــدر, ومــا جــاء يف حــديث الوضــوء, ومــا 

هــــذه كلهــــا . جــــاء كــــذلك يف حــــديث عاشــــوراء, ومــــا جــــاء كــــذلك يف حــــديث عرفــــة
  . عمومات

وهــذه العمومــات خمصصــة بأدلــة أخــرى; كــام جــاء بحــديث أيب هريــرة هــذا ويف 
اجلمعـة ورمضـان إىل رمضـان مكفـرات  ألفاظ أخر الصـلوات اخلمـس واجلمعـة إىل

وهـذا . ملا بينهن ما اجتنبت الكبائر, وعىل هذا فيكون هذا العمـوم خمصـص بالسـنة
رمحـــه –وهـــو تـــرجيح الشـــيخ ابـــن عثيمـــني  −رمحـــه اهللا–هـــو تـــرجيح الشـــيخ ابـــن بـــاز 

  . −حفظه اهللا–وهو ترجيح شيخنا الشيخ العباد  −اهللا
يـــــرى العمـــــوم, وأن مـــــا جـــــاء يف هـــــذه  −رمحـــــه اهللا–وإن كـــــان الشـــــيخ األلبـــــاين 

ًضا وهـذا هـو تـرجيح الشـيخ نـارص األلبـاين   −رمحـه اهللا–األحاديث ُتكفر الكبائر أ
 −رمحهــم اهللا–مــا ذهــب إليــه مجــاهري أهــل العلــم  لكــن األقــرب والعلــم عــن اهللا 

مــــن أن الصــــالة أعظــــم الطاعــــات, ومــــع ذلــــك ال ُتكفــــر مــــع أهنــــا أعظــــم, وقــــال مــــا 
  . , فهي مكفرات للصغائراجتنبت الكبائر

                                                 
 ).٢٣٣( مسلمصحيح  )١(
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كثـري مـن النـاس,  »..مـن حـج ومل يرفـث ومل يفسـق«والفائدة يف حـديث 
ــه ُحيرصــ هــذا فقــط يف احلــج, لكــن الصــحيح كــام رجــح ذلــك  وهــذا فهــم صــحيح, أ

أن ذلك يف  −رمحه اهللا–ورجح ذلك الشيخ ابن باز  −رمحه اهللا–احلافظ ابن حجر 
ـــه جـــاء يف روايـــة مـــن أ ;احلـــج والعمـــرة راد جـــاء النســـك وجـــاء كـــذا ومل يفســـق ومل أل

  . حج أكرب وحج أصغر −:احلج ينقسم إىل قسمني: يرفث, كذلك قال
كــــام هــــو تــــرجيح احلــــافظ بــــن حجــــر وتــــرجيح  فالصــــحيح والعلــــم عنــــد اهللا 

كــــذلك الشــــيخ ابــــن بــــاز ولــــه مقــــال خفيــــف وال أقــــول بســــيط; ألن البســــيط ال ُيقــــال 
ـــه صـــغري وقصـــري وإنـــام الـــذي يُ  قـــال لـــه بســـيط الواســـع وكثـــري مـــن النـــاس بســـيط; أل

هذه مسألة بسيطة وهذا أمر بسيط والـذي يعنـي لـيس عـىل منهجـه ويظـن أن : يقول
  . هذه مسألة كبرية

: وإنـام ُيقـال. هذه مسألة كبرية ويقصـد هبـا مسـألة خفيفـة: فهذا خطأ, أن يقول
بسـيطة األرض مسألة خفيفة أو يسرية, وال ُيقال هذه مسألة بسيطة; ألن املسـألة ال

وُتســمى بســيطة مــع أهنــا كبــرية, املبســوط يف كــل كتــب احلنفيــة للرسخيســ وهــو مــن 
الكتــــب الكبــــرية, وهــــذا قـــــد نبــــه عليــــه كثـــــري مــــن أهــــل العلـــــم ومــــنهم الشــــيخ مقبـــــل 

  . الوادعي
فقال له السائل يا إمـام  −رمحه اهللا–كذلك ملا ُسئل مالك عن مسألة ومل جيب 

ألـم تسـمع إىل قـول : ملعتـاد عـىل ألسـنتهم, فقـال مالـكأهنـا مسـألة خفيفـة, فهـذا هـو ا
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ــا َســنُْلِقي َعَلْيــَك َقــْوًال َثِقــيًال {: اهللا  هــذه إنــام ذكرهتــا : الشــاهد]. ٥:املزمــل[}إِنَّ
  . من باب االستطراد

ذكرنا يف درسنا املـايض احلـديث الـذي ذكـره أو األحاديـث التـي ذكرهـا مسـلم 
  . ده, وذكر مسلم ثامن روايات هلذا احلديثبتوبة عب يف فرح اهللا  −رمحه اهللا–

  −:وهذا احلديث فيه فوائد
 : الفائدة األوىل .١

وذلـــك ألن التوبـــة . عظـــم خطـــر املعـــايص والـــذنوب, وحاجـــة العبـــد إىل التوبـــة
فيها نجاته, ووجه ذلك من احلديث مـا ُذكـر يف املثـل, أن العـايص حصـل لـه بسـبب 

  . إنه أرشف عىل اهلالك; بسبب ذلكمعصيته إنه كان يف قبضة الشيطان وأرسه, و
ــــه أصــــبح مــــن شــــدة معاصــــيه مــــاذا?  كــــأن هــــذا الــــذي أضــــل ناقتــــه يف فــــالة, كأ

فـــإذا لطـــف اهللا بـــه قـــد . والشـــيطان جعلـــه يف قبضـــته وأن الشـــيطان أرس هـــذا الرجـــل
جــــاء, ووفقــــه للتوبــــة, فخــــرج مــــن شــــؤم تلــــك املعصــــية وختلــــص مــــن أرس الشــــيطان 

  . واملهلكة التي أرشف عليها
هــــذه املعــــايص كإنســــان قــــد شــــارف عــــىل اهلــــالك وأصــــبح يف قبضــــة الشــــيطان ف

ـــــن فكاكـــــه? يف الرجـــــوع هللا  ـــــن نجاتـــــه? أ والتوبـــــة  وأصـــــبح أســـــًريا للشـــــيطان, أ
 −رمحـه اهللا–فذكر ذلك احلافظ ابن حجر . النصوح والرجوع إىل رب العاملني 

  . يف فتح الباري
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 −رمحـه اهللا–د الوهـاب وهذا املثال كام ذكر شيخ اإلسالم حممد بـن عبـ
وهـذا . يف بعض كتبه, أن الرشك كالشبكة وأن الواقع يف الرشك كالواقع يف الشبكة

  . التمثيل متثيل بديع للغاية ورائع للغاية
ملــا? وذلــك ألن املرشــك قــد شــتت نفســه, كــالطري أو الصــيد إذا وقــع يف شــبكة, 

كـام يتخـبط املرشـك يف  حياول هذا الصيد أن ينجـو, فيكـون متخبًطـا يف هـذا الشـبكة,
يســـتغيث بغـــري اهللا ويـــذبح لغـــري اهللا, يقســـم بغـــري اهللا, ويســـتعني ويســـتغيث . رشكـــه

  . هذا ختبط شتت فكره وشتت نفسه. بغري اهللا
لكــن لــو مجــع نفســه وقصــد ربــه; فــإن يف ذلــك نجاتــه, ذلــك شــبه شــيخ اإلســالم 

ه واقع يف شبكة, و −رمحه اهللا–حممد بن عبد الوهاب  الصيد ملـا يقـع يف املرشك كأ
شبكة يتخبط وخيرج من هنا وخيرج من هنا, وال خمرج له إال إذا وجد فتحـة يسـرية 

, فهــذا كــذلك هــذا املرشــك ال ملجــأ لــه وال خمــرج لــه إال بتوحيــد اهللا . خيــرج منهــا
  . −رمحه اهللا−التشبيه لشيخ اإلسالم 

 : الفائدة الثانية .٢
حيــب ذلــك حمبــة  التوبــة, وإنــه ب هــذا احلــديث دليــٌل, ويــدل عــىل فــرح اهللا 

عظيمـــــة; لكـــــن ال ألجـــــل حاجتـــــه ألعاملنـــــا وتوبتنـــــا; فـــــاهللا غنـــــي عنـــــا, لكـــــن ملحبتـــــه 
ولكرمــه, فإنــه حيــب أن يعفــو وأن يغفــر, وحمبتــه للمغفــرة والعفــو أحــب إليــه مــن أن 

  . ينتقم ويؤاخذ
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فـــإذا تـــاب العبـــد فـــإن اهللا  وهلـــذا يفـــرح ربنـــا بتوبـــة عبـــده, وذلـــك مـــن كرمـــه 
هللا أشـد «: كام هو معنـا هنـا قال النبي . هبذا فرًحا عظيًام, ال يتصوره إنسانيفرح 

  . وما جاء يف هذا احلديث. )١(»فرًحا بتوبة أحدكم
  :الفائدة الثالثة .٣

حيبهـــا  , واهللا  فـــإن ذلـــك يفـــرح اهللا . يف هـــذا احلـــديث احلـــث عـــىل التوبـــة
  .ويفرح هبا وهي من مصلحة العبد

  
بعة .٤  : الفائدة الرا
, وصـــفة الفـــرح , وهـــو فـــرح حقيقـــي يليـــق بـــاهللا ثبـــات صـــفة الفـــرح هللا إ

  .صفة فعلية
قــال شــيخ مشــاخينا الشــيخ حممــد خليــل هــراس, وهــو مــن مشــايخ الشــيخ حممــد 

والشيخ حممد أمان مـن مشـاخينا, قـال الشـيخ حممـد خليـل هـراس  −رمحه اهللا–أمان 
  . فة الفرح هللا ويف هذا احلديث إثبات ص: يف رشح الواسطية −رمحه اهللا–

ــه صــفة حقيقــة هللا  , عــىل مــا والكــالم فيــه كــالكالم يف غــريه مــن الصــفات, أ
يليـــق بـــه, وهـــو مـــن صـــفات الفعـــل, وصـــفات الفعـــل تابعـــة ملشـــيئته تعـــاىل وقدرتـــه, 
فيحــدث لــه هــذا املعنــى املُعــرب عنــه بــالفرح عنــدما ُحيــدث عبــده التوبــة واإلنابــة إليــه, 

  .لتائب وقبوله توبتهوهو مستلزم لرضاه عن عبده ا
                                                 

  ).٢٧٤٤(صحيح مسلم  )١(
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ــواع, قــد يكــون  −رمحــه اهللا–ثــم قــال  إذا كــان الفــرح يف املخلــوق عــىل أ
منـزه عـن ذلـك كلـه, فـإن  فرح خفة ورسور وطرق, وقد يكون فـرح بطـر, فـاهللا 

. ال يشــبه فــرح أحــٍد مــن خلقــه, ال يف ذاتــه وال يف أســبابه, وال يف غاياتــه فــرح اهللا 
  .ي حيب من عباده أن يتعرضوا لهفسببه كامل رمحته وإحسانه الذ
وإىل فضـل  الذي يتوب فقد تعرض إىل ما حيبـه اهللا : لذلك نقول يا إخواين

, لــذلك التائــب يف توبتــه إذا كانــت توبــة صــادقة ونصــوح يفــرح مــن? يفــرح اهللا 
  . , وهذا فيه حث عظيم عىل التوبة اهللا 

 هـؤالء العصـاة , وينبغـي عـىلكثري من العصـاة يـدبرون ويعرضـون عـن اهللا 
ــه لــو تــاب فــإن اهللا  يفــرح بتوبتــه, كــام جــاء يف هــذا احلــديث, ومــا منــا  أن يعلمــوا أ

 إال وييســـء, ومـــا منـــا إال ويـــذنب, لكـــن الواجـــب علينـــا مجيًعـــا أن نرجـــع إىل اهللا 
  ., وأن هذه التوبة تفرح اهللا وأن نتوب إىل اهللا 

–ىل التوبة, فـإن كـان يسـتلذ وهذا األمر من األمور التي جتعل العبد حيرص ع

باملعصــية وتوبتــه مــاذا? أكثــر لــذة, وإقبالــه عــىل اهللا أكثــر لــذة, وإدبــاره  −عيــاًذا بــاهللا
عن املعـايص والـذنوب أكثـر لـذة, وهـذه احلـالوة وهـذه الطـالوة, حيـث هبـا مـن كـان 

  . من عباد اهللا التائبني
صــية أو ذنــب ومــن كــان عبــاد اهللا األوابــني الــذي يرجعــون إذا حصــل مــنهم مع

وهـو مـن  , ويتوبون, فإن النبـي أو حصل منهم سيئة فإهنم يرجعون إىل رهبم 
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هو قد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبـه ومـا تـأخر, فإنـه كـان ُيعـد لـه يف املجلـس الواحـد 
  . سبعني مرة استغفر اهللا وأتوب إليه

ر مـــن ويف روايــات مائـــة مــرة, وهـــو مـــن هــو, قـــد غفـــر اهللا لــه مـــا تقـــدم ومــا تـــأخ
ذنبــــه, ونحــــن واهللا قــــد ُكتبــــت أســــامئنا وعلمنــــا ذلــــك, أن يف الفــــردوس األعــــىل مــــن 

  . اجلنان, نتقاعس عن التوبة وعن اخلريات والرب والعمل وطاعة اهللا 
ــت بــالفردوس األعــىل مــن اجلنــان, والواجــب  كــأن منادًيــا قــد نــادى يــا فــالن أ

ذر وأن نعيش يف هذه الدنيا علينا يا عباد اهللا أن نكون عىل وجل وأن نكون عىل ح
, باإلقبــــــال عــــــىل طاعــــــة اهللا  التــــــي هــــــي أرض اهللا أن نعــــــيش بــــــام يــــــريض اهللا 

  . واإلدبار عىل معصية اهللا 
فســـــببه كـــــامل رمحتـــــه وإحســـــانه التـــــي حيـــــب مـــــن عبــــــادة أن : −رمحـــــه اهللا–قـــــال 

  . وغايته إمتام نعمته عىل التائبني املنيبني, ثم رد عىل املؤولة. يتعرضوا هلا
وأمـــا تفســـري الفـــرح بالزمـــه وهـــو الرضـــا وتفســـري الرضـــا بـــإرادة الثـــواب, : قـــال

فكـــل ذلـــك نفـــي وتعطيـــل لفرحـــه ورضـــاه أوجبـــه ســـوء ظـــن هـــؤالء املعطلـــة بـــرهبم; 
حيث تومهوا أن هذه املعاين تكون فيه كـام هـي يف املخلـوق تعـاىل اهللا عـن تشـبيههم 

  . لًيا أو تعطيًال جزئًياوعن تعطيلهم; ألن املعطلة أما أن يكون تعطيًال ك
والتعطيــــل الكــــيل هــــو عنــــد اجلهميــــة, تعطيــــل الصــــفات واألســــامء عنــــدهم, ال 

والتعطيل اجلزئي كام هو عنـد املعتزلـة سـميع بـال سـمع, . سميع وال بصري إىل آخره
  . وبصري بال برص, وعىل هذا ابن حزم
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. كـــــان جهمًيـــــا جلـــــًدا −رمحـــــه اهللا–أن ابـــــن حـــــزم كـــــام قـــــال عبـــــد اهلـــــادي 
ـه مـن النفـاة مطلًقـا وإال هـو كـام يف كتبـه سـميع بـال  املقصود بالتجهم هنا الذي هـو أ

  . سمع وبصري بال برص إىل آخر كالمه عفا اهللا عنه
  −: كذلك ما يكون من مذهب األشاعرة, وهم عىل قسمني

واملتقـــــــدمني أكثـــــــر يف اإلثبـــــــات مـــــــن . أشـــــــاعرة متقـــــــدمني وأشـــــــاعرة متـــــــأخرين
إن املتقــدمني كــانوا يثبتــون الصــفات الذاتيــة بوجــه كــام كــان األشــاعرة املتــأخرين, فــ

  . −رمحه اهللا–البيهقي . عىل منهجهم باب إثبات صفة الوجه
جمموعـة يف قـوهلم . لكن األشاعرة املتـأخرين فـإهنم ال يثبتـون إال سـبع صـفات

أن : حــي علــيم قــدير, والكــالم لــه إرادة وكــذا الســمع والبرصــ, كــام قــال أهــل العلــم
  . ة املتقدمني أكثري يف اإلثبات من األشاعرة املتأخريناألشاعر

والكالم يف هذا قوي, وهذا من التعطيل اجلزئي, والواجـب عـىل مجيـع النـاس 
يف بــــــاب األحكــــــام العلميــــــة والعمليــــــة,  األخــــــذ بكتــــــاب اهللا وبســــــنة رســــــول اهللا 

 واألخـــذ بالكتـــاب والســـنة, هـــي طريقـــة أهـــل الســـنة فـــإهنم يثبتـــون الصـــفات, ومنهـــا
إثبات صفة الفرح, كام يليق بعظمته وجالله من غـري حتريـف وال متثيـل وال تعطيـل 

  . وال تكليف
ه ذلـك هـو الـوارد يف كتـاب اهللا  ٌء {, وقلنا متثيل ملاذا? أل َلـْيَس َكِمْثِلـِه َيشْ

ِميُع الَبِصريُ  يف  −رمحـه اهللا–وشـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة ]. ١١:الشورى[}َوُهَو السَّ
اســــطية منــــاظرة وأقــــرؤوا املنــــاظرة يف اجلــــزء الثالــــث يف جممــــوع الفتــــاوى العقيــــدة الو
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حتدى من حتدى يف املناظرة أن يأتوه بلفظ واحد, مل يكن فيه عىل نصـوص الكتـاب 
  . والسنة, حتى يف هذا الباب

عــــدل شــــيخ اإلســـــالم ابــــن تيميــــة يف هـــــذا البــــاب عــــن التشـــــبيه مــــع أن التمثيـــــل 
ٌء َوُهـَو  {ذلـك إتباًعـا للفـظ القـرآن والتشبيه مرتادفـان يف املعنـى, و َلـْيَس َكِمْثِلـِه َيشْ

ــِميُع الَبِصــريُ  , كــذلك يف التحريــف; فــال ُيقــال التأويــل, ألن التأويــل لــه معــاين }السَّ
  . حسنة, تأويل له معاين حسنة

ه ال يقولون يف األصـل مـن غـري تأويـل . لذلك كان من منصوص أهل العلم أ
كام عند الطربي تأويل قـول اهللا تعـاىل, أي تفسـري قـول  والتأويل قد يكون التفسري,

  . اهللا تعاىل كذا وكذا
وقـــد يـــؤول مـــا يـــؤول إليـــه اليشـــء ولكـــن أهـــل الســـنة حتـــى يف كتابـــاهتم كتابـــات 
دقيقــة; فقــالوا مــن غــري حتريــف وال تعطيــل وال متثيــل وال تكليــف, واملؤولــة الــذين 

: إذا قلنا فرح قالوا  −حفظوا هذاوا−هم املحرفة يسريون يف حتريفاهتم عرب طريقني
وفرسوه بالزمه الذي هو الرضا, ومن لوازم الرضا إرادة الثواب, فهؤالء املحرفة 

  −:يف حتريفاهتم يسريون عرب طريقني
تأويل الصـفات التـي ينفوهنـا بصـفة يثبتوهنـا, نفـوا صـفة الفـرح : الطريق األوىل
, واإلرادة يثبتوهنـــا حـــي علـــيم كتأويـــل الرضـــا بـــاإلرادة: قـــالوا . وأثبتـــوا صـــفة الرضـــا
  .قدير والكالم له إرادة
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تأويــل الصــفات التــي ينفوهنــا بصــفة يثبتوهنــا, كتأويــل : قــال أهــل العلــم
  . الرضا باإلرادة

تأويــل الصــفات التــي ينفوهنــا بــبعض املخلوقــات مــن الــنعم أو : الطريــق الثــاين
. ة, واجلنــة خملوقــةكــام فرســوا الرضــا بــالثواب, والثــواب خملــوق أو باجلنــ. العقوبــات

  . كام فرسوا الغضب بالعقاب أو بالنار
واملؤولـة سـاروا يف تـأويلهم عـرب : −رمحـه اهللا–قال الشيخ عبد الرزاق عفيفـي 

ت فرسوا  طريقني, وأحفظ هذا وهذا يضبط لك كثري من تأويالت املؤولة, إذا رأ
  . الرضا باإلرادة; فهذا تفسري بصفة يثبتوهنا

ــــت فرســــوا ال ــــت فــــإذا رأ رضــــا بــــالثواب; فهــــذا تفســــري بــــبعض الــــنعم, فــــإذا رأ
: −رمحهـــم اهللا−فرســـوا الغضـــب بالعقـــاب أو بالنـــار هلـــا تفســـري بالعقوبـــات, فقـــالوا 

. تأويـــــل الصـــــفات التـــــي ينفوهنـــــا بصـــــفة يثبتوهنـــــا, كتأويـــــل الرضـــــا بـــــاإلرادة: األول
  .باتتأويل الصفات التي ينفوهنا ببعض املخلوقات من النعم أو العقو: والثاين

لكـــن أهـــل الســـنة يثبتـــون الصـــفات كـــام جـــاءت يف كتـــب اهللا وكـــام جـــاء يف ســـنة 
  . فهم السعداء باألخذ بكتاب اهللا وبسنة رسول اهللا . رسول اهللا 

  :الفائدة اخلامسة .٥
ـا ربـك ـت عبـدي وأ أخطـأ . ملا قال الرجل ملا جاءتـه الناقـة مـاذا قـال? مهللا أ

ب التكفــري ويف بــاب األلفــاظ بصــفة عامــة نأخــذ فائــدة هنــا مــن بــا. مــن شــدة الفــرح
  . عدم مؤاخذة العبد بام مل يقصده يف اللفظ
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وهـــذه فائـــدة قاعـــدة عظيمـــة, يرتتـــب عليهـــا مســـائل كثـــرية, : قـــالوا أهـــل العلـــم
عـــــد اخلمـــــس وهـــــي األمـــــور  وذلـــــك هـــــذا األمـــــر يـــــدخل يف قاعـــــدة كـــــربى مـــــن القوا

  . بمقاصدها
عـــد? تقولوهـــا فائـــدة تنبيًهـــا عـــىل ملـــا العلـــامء جعلـــوا هـــذه القاعـــدة يف أول الق وا

اإلخالص, كام جاء يف حديث وجيعـل املحـدثون إنـام األعـامل بالينـات, قـال العلـامء 
تنبيه عىل اإلخالص أن طالب العلم خيلص يف القراءة ويف اإلطالع  −رمحهم اهللا–

  . ويف طلب العلم
واألمــور  جعــل مــن كتبــة القواعــد الفقهيــة أو القواعــد: كــذلك قــالوا هنــا, قــالوا 

  . كذلك تنبيًها عىل ماذا عىل اإلخالص: بمقاصدها, قالوا 
لـــو : وهـــذه الفائـــدة قاعـــدة ُيرتتـــب عليهـــا مســـائل كثـــرية منهـــا: قـــال أهـــل العلـــم

ته, ولو طلق يف حال غضب  جرى لفظ الطالق عىل لسانه بغري قصد, مل ُتطلق امرأ
  . شديد, ُتطلق أو ال? بإمجاع العلامء ما تطلق

الطــــالق يف : إغــــالق, والطــــالق عــــىل كــــم قســــم? إىل ثالثــــة أقســــامال طــــالق يف 
س يلعــــب معهــــا, وهــــذا يف األصــــل; ألن  ــــه مــــا يطلــــق أحــــد وهــــو مســــتأ غضــــب; أل

ــــا غضــــبان: بعــــض النــــاس يســــأل يقــــول أقــــول لــــه مــــا أحــــد ُيطلــــق وهــــو . طلقــــت وأ
ـــــه حصـــــل بينـــــك وبينهـــــا يشء مـــــن ســـــوء التفـــــاهم . فرحـــــان يف العـــــادة ويف األصـــــل أ

  .بيت أهلها فرصحها إىل
  : −رمحه اهللا–كام قال ابن القيم : فالطالق بصفة عامة ثالثة أقسام



 
 شبكة بينونة للعلوم الشرعية 49 

. الغضـــب الشـــديد الـــذي ال يـــدري مـــا خيـــرج مـــن رأســـه: القســـم األول
  . ال يقع الطالق وهو مل يقصده أصًال, كام هو معنا هنا. وهذا بإمجاع أهل العلم

هــــذا مــــوطن الغضــــب املتوســــط شــــديد لكــــن لــــيس كــــاألول, و: القســــم الثــــاين
  . اخلالف عند أهل العلم

الغضـــب اليســـري وهـــذا يقـــع باإلمجـــاع, إنـــام الكـــالم يف الغضـــب : القســـم الثالـــث
  . املتوسط

هل ُحيلق بالغضب الشديد أو ُيلحق بالغضب اليسري? فهذه املسألة كام ذكرنا 
لكم عدم مؤاخذة العبد بام مل يقصده يف لفظه وهذه الفائدة كام ذكرنا قاعدة عظيمة 

كفـًرا يف : يرتتب عليها مسائل كثرية, ومنها كام ذكرنا يف كتـاب الطـالق, لـذلك قـال
  . حال ذهول ويف حال فرح شديد

, قال ا ربك: كام قال هذا الرجل كفًرا ت عبدي وأ لكـن هـذه اللفظـة . مهللا أ
لو كانت وقعت من العبد باختيار أو بعقله أو بتامم تكليفـه أهنـا كلمـة ُيكفـر هبـا; بـال 

, لكنــــه مل يكفــــر كــــام معنــــا يف هــــذا احلــــديث واهللا أشــــد فرًحــــا بتوبــــة عبــــده مــــن شــــك
ا ربك, أخطأ من شدة الفرح. أحدكم ت عبدي وأ   .ثم قال مهللا أ

كذلك لو ُأكره عىل كلمة الكفر, فقاهلا وقلبه مطئمن بـاإليامن كـذلك ال يكفـر  
ه هـــ ه املقصـــود عنـــد العلـــامء الـــذي ُتنـــاط بـــه أحكـــام اإلكـــرا ه امللجـــأ, واإلكـــرا و اإلكـــرا

ه ينقسم إىل قسمني   −: فاإلكرا
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ه غـري ملجـأ ه ملجـأ وإكـرا ه امللجـأ, لــو أن : يعنـي. إكـرا ذكـروا رشوًطـا يف اإلكـرا
قــل كلمــة الكفــر وإال رضبتــك هبــذه : صــغًريا جــاءين ومعــه هــذه القــارورة, وقــال يل

  . القارورة, وإال رضبتك هبذه القارورة
: لمــة الكفــر, ثــم ملــا جــاء عنــد النــاس قــالفقــال هــذا الــذي ســمع هــذا الكــالم ك

ه امللجـأ, وُألفـت مؤلفـات يف بـاب  ه هـو اإلكـرا ه, إنـام اإلكـرا واهللا ُأكرهت, هذا إكرا
ه ورشوط اإلكراه   . لكن ليس هذا مبحث كالمنا يف هذا الدرس. اإلكرا

نـــع التكفـــري أن يقـــع مـــا ُيوجـــب الكفـــر أو الفســـق بغـــري إرادة  فهـــذا مـــانع مـــن موا
  .كفر بذلكمنه, فال يُ 
 : الفائدة السادسة .٦

تــاب  يــدل هــذا احلــديث عــىل فضــل اهللا ورمحتــه, ذلــك أن مــن تــاب إىل اهللا 
ه يفرح بتوبة عبده وحيب توبته   .اهللا عليه; بل أشد من ذلك وأبلغ أ

 : الفائدة السابعة .٧
يف قولـه سـقط عـىل بعـريه, ملـا جـاء يف احلــديث سـقط عـىل بعـريه, هـل هـو ســقط 

صــادفه وعثــر : ة ظــاهر اللفــظ? ال, املقصــود ســقط عــىل بعــريه أيعــىل بعــريه مــن جهــ
صـادفت ولـيس : هـذا اخلبـري سـقط يعنـي: عليه, من غري قصد فظفر به, ومنه قـوهلم

ك ارحتت عليه تأخذ العامة ومنه قوله عىل اخلبري سقطت   .أ
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 : الفائدة الثامنة .٨
قد جاء يف , , وإثبات صفة اهلرولة هللا إثبات صفة التقرب والقرب هللا 

وأن تقرب إّيل شربا تقربت إليه ذراًعا, وأن تقرب إّيل ذراًعا تقربت إليه «: احلديث
  . )١(»باًعا, وأن آتاين يميش أتيته هرولة

واملراد يف التقرب قـرب اهللا مـن عبـده إذا تقـرب إليـه بالعبـادة, وقـرب اهللا مـن 
ن ذلــك مــا جــاء مــن عبــاده املــؤمنني ثابــت بالكتــاب والســنة, وإمجــاع أهــل الســنة ومــ

اِع إَِذا َدَعــاِن {: قــول اهللا  َوإَِذا َســَأَلَك ِعَبــاِدي َعنِّــي َفــِإينِّ َقِريــٌب ُأِجيــُب َدْعــَوَة الــدَّ
ُهْم َيْرُشُدونَ    ]. ١٨٦:البقرة[}َفْلَيْسَتِجيُبوا ِيل َوْلُيْؤِمنُوا ِيب َلَعلَّ

حلـديث وهـو يف معنـى ا "جمموع الفتـاوى"يف  −رمحه اهللا–وقال شيخ اإلسالم 
, بقــرب مــن الــداعي وقربــه مــن ســبحانه قــد وصــف نفســه يف كتابــه ويف ســنة نبيــه 

وقـريب مـن املتقـرب . وأن تقـرب إّيل شـًربا تقربـت إليـه ذراًعـا: املتقرب إليه, كـام قـال
  . إليه

ـــه  −رمحـــه اهللا–وقـــال ابـــن القـــيم  ـــه  كـــام جـــاء يف قرصـــ الصـــواعق كـــام بينـــا أ أ
أهــل ســؤاله وإجابتــه, ويوضــح ذلــك بــإن اإلحســان  قريــب مــن أهــل اإلحســان ومــن

كام جاء يف احلديث الـذي معنـا, وهـو  يقتيض قرب العبد من ربه فيقرب ربه منه 
  .مع قربه فوق عرشه 

                                                 
 ).٢٦٧٥(صحيح مسلم  )١(
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ه : قال ابن القيم يقرب من عباده يف آخر  وهو مع قربه فوق سامواته; كام أ
عــــىل  ه علــــوه الليــــل وهــــو فــــوق عرشــــه ويــــدنو مــــن أهــــل عرفــــة عشــــية عرفــــة, فإنــــ

  . سامواته من لوازم ذاته
لذلك صفة العلو وصفة االستواء, أن صفة العلو صفة ذاتية وصفة االستواء 

  . صفة فعلية, فال يكون قط إال عالًيا 
. علـو ذات وعلـو قـدر وعلـو قهـر: أهل البدع يثبتون العلو, العلو ثالثـة أقسـام

ـــت يف كتـــب الـــذين خيـــالفون يف العلـــ :فـــإذا قـــال و, ثـــم يثبتـــون لـــيس املقصـــود يف ورأ
  .ذلك علو ذاته إنام املقصود يف ذلك علو قهره وعلو قدره

علـــو ذات وهـــذا العلـــو ال يثبتـــه إال مـــن اتبـــع : فـــالعلو كـــم قســـم? ثالثـــة أقســـام
أمــا علــو القهــر وعلــو الــذات فــإهنم يثبتونــه . الكتــاب والســنة, عــىل فهــم ســلف األمــة

  . باقي الطوائف
ـــت الظــاهر فلـــيس فوقـــك : بتــة, كـــام قــال أعلـــم اخللــقال يكــون فوقـــه يشء ال وأ

  .−سبحانه وتعاىل−قريب يف علوه, عاٍل يف قربه  −سبحانه–يشء, وهو 
صــفة اهلرولــة, قــال أبــو إســامعيل اهلــروي يف كتــاب األربعــون يف  :الصــفة الثانيــة

ـه األصـل أن يقـال كتـاب األربعــني? −دالئـل التوحيـد,  ملـاذا قلـت األربعـون? مـع أ
  .−اب احلكايةمن ب

قال أبـو إسـامعيل اهلـروي يف كتـاب األربعـون يف دالئـل التوحيـد, بـاب اهلرولـة 
  .هللا عز وجل
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وهـــــذا احلـــــديث كغـــــريه مـــــن : −رمحـــــه اهللا−وقـــــال الشـــــيخ ابـــــن عثيمـــــني 
ـــه ســـبحانه فّعـــال ملـــا  النصـــوص الدالـــة عـــىل قيـــام األفعـــال االختياريـــة هللا تعـــاىل, وأ

َلـُك {: لسنة, مثل قول اهللا تعاىليريد, كام ثبت ذلك يف الكتاب وا ـَك َواْملَ َوَجاء َربُّ
  ].٢٢: الفجر[ }َصفا َصفا

ــــــاِت {: كــــــذلك مــــــا جــــــاء يف قــــــول اهللا تعــــــاىل ــــــْأِيتَ َبْعــــــُض آَي ــــــَك َأْو َي ــــــْأِيتَ َربُّ َأْو َي
عام[}َربَِّك  وهذا دليل ورد عىل من? عىل الذين يفرسـون اإلتيـان بـأمر ] ١٥٨:األ

أو يــــأيت بعــــض آيــــات ربــــك, : اهللا, جــــاء أمــــر اهللا, ال اهللا يقــــول اهللا, واملجـــيء بــــأمر
   .ففارق بينهام

ًضــ ْمحَُن {: وقولــه ســبحانه اوهــذا مــن أقــوى األدلــة يف الــرد عــىل املحرفــة أ الــرَّ
, فهــذه كلهــا األدلــة تــدل عــىل أن هــذه النصــوص يف ]٥:طــه[}َعــَىل اْلَعــْرِش اْســَتَوى

  .قيام األفعال االختيارية
ينزل ربنـا إىل السـامء الـدنيا ( −صىل اهللا عليه وسلم−رسول اهللا  وكام جاء عن

يعني الساعة كم? يف الثلث األخري من الليل, هل هذا ) يف الثلث األخري من الليل
  .ال: ? اجلواباالثلث يكون صباًح 

ــــا ســــوف آتيــــك الســــاعة الواحــــدة : بعــــض النــــاس تقــــول لــــه الســــالم علــــيكم, أ
ــ, يصــح هــذا? ال يصــح هــذا اصــباًح  , إذ بعــض النــاس اآلن, بعــد اال لغــة, وال رشًع



   
 
 

 لمكتاب التوبة صحيح مس 54

بعـة ا, الثالثـة صـباًح ا, الثانية صباًح االساعة الثانية عرش يسمى الواحدة صباًح  , الرا
  ما معنى الصباح لغة?  –يا مسكني  −, اصباًح 

ــــوار الســــاعة الواحــــدة, والــــذي يقــــول  كيــــف صــــباح واهللا لــــو أغلقنــــا هــــذه األ
ف يكـــون الصـــباح الـــذي فيـــه النـــور, اإلصـــباح, , هـــل ســـريى أحـــد منـــا, فكيـــاصـــباًح 

كــــذلك خيــــالف الرشــــع, يقــــول نبينــــا ينــــزل ربنــــا يف الثلــــث األخــــري مــــن الليــــل, وهــــذا 
  .ا, الثالثة صباًح ا, الثانية صباًح ااملسكني يقول الواحدة صباًح 

ننــا يقــول هــذا, فقلــت يــا أخــي  ــا كنــت أميشــ هــذا إىل أن ســمعت بعــض إخوا أ
تظـــرك بـــإذن اهللا , مـــا يصـــلح, ينبغـــي أن ا تعـــاىل الســـاعة الثالثـــة صـــباًح كيـــف? قـــال أ

تبــاع للغــة, وإتبــاع قبــل ذلــك للرشــع, الســاعة الواحــدة بعــد منتصــف إيكــون عنــدنا 
الليــل, الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف الليــل, الســاعة الثالثــة بعــد منتصــف الليــل, كــل 

  .هذا ليل
واحـدة قـالوا أصـبح واآلن اآلن أسمع يف اإلذاعة إذا جاءت اإلذاعة السـاعة ال

عىل املستمعني, وهو يف الليل, يصبح عىل املستمعني, هذا كله غلط, لـذلك ينبغـي 
فقة للغة النصوص الرشعية   .كذلك أن تكون لغة املسلمني موا

إن ذلـــك كلـــه مـــن قيـــام  »ينـــزل ربنـــا«: فإثبـــات صـــفة اهلرولـــة, كـــام جـــاء يف قولـــه
  .−سبحانه وتعاىل−األفعال االختيارية باهللا 

كـــاملجيء والنـــزول, صـــفة : اهلرولـــة: −رمحـــه اهللا−لك قـــال الشـــيخ األلبـــاين كـــذ
لــــيس يوجــــد عنــــدنا مــــا ينفيهــــا إذا خصصــــناها بــــاهللا عــــز وجــــل, ألن هــــذه الصــــفات 
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ليست صفات نقص, كذلك جـاء يف فتـاوى اللجنـة الدائمـة, ملـا سـئلت هـل 
يث القـديس هللا صفة اهلرولة? فأجابوا نعم, صفة اهلرولة عـىل نحـو مـا جـاء يف احلـد

  .الرشيف عىل ما يليق به, ثم ذكروا احلديث الذي معنا
ولكن ذهـب بعـض أهـل السـنة, إىل أهنـم قـالوا يف حـديث أتيتـه هرولـة, يـراد بـه 

, وإقباله عىل العبـد املتقـّرب إليـه, املتوجـه بقلبـه −سبحانه وتعاىل−رسعة قبول اهللا 
  .وجوارحه إىل ربه

مــــن ذكرنــــا لكــــم مــــن إثبــــات صــــفة لكــــن الصــــحيح والصــــواب, مــــا ذهــــب إليــــه 
  .اهلرولة
  : الفائدة التاسعة .٩

أن التوبـــة كـــامل, لـــك مـــا يقولـــه بعـــض املخـــزولني, فـــالن تـــاب بعـــد أن خـــريج 
سبحانه −, هذا رفعة له, فالتوبة كامل, لذلك يفرح اهللا مستقيًام  اسجون أصبح تائبً 

ا عىل انتكاسة إذا هبا, هذا رّد عىل الذين يتكلمون يف أهل الطاعة, إذا كانو −وتعاىل
. كــانوا عــىل أمــور نقــص عنــدهم قبــل ذلــك, ويقولــون فــالن كــان كــذا, وأصــبح كــذا

  .هبا نقول هلم فإن التوبة كامل, لذا يفرح اهللا 
  :الفائدة العارشة .١٠

ـه قـالوا  أخذ بعض أهـل العلـم مـن هـذا احلـديث جـواز سـفر املسـلم وحـده, أل
كــــان يف فــــالة, ثــــم أضــــاع  رجــــًال  ال يرضــــب الشــــارع املثــــل إال بــــام جيــــوز, رضب هنــــا

رحلــه, وأضــاع مــا كــان عليهــا مــن طعــام, فأخــذ بعــض أهــل العلــم مــن هــذا احلــديث 
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ـــه ال يســـافر الرجـــل  فائـــدة جـــواز أن يســـافر املســـلم وحـــده, وأن النهـــي يف احلـــديث أ
كبـــان شـــيطانان, إىل آخـــره, محلـــوا ذلـــك عـــىل  كـــب شـــيطان, وأن الرا وحـــده, وأن الرا

  .ألدلةبني ا االكراهة مجعً 
ـه ال يرضـب الشـارع املثـل  :ولكن احلافظ ابـن حجـر رّد هـذا, وقـال ملـا قـال أل

إال بام جيوز, قال واحلرص هذا مردود, قال بل هذه القصة تؤكد النهي بل يظهر من 
هذا احلـديث حكمـة النهـي, فلـام كـان وحـده مـاذا? حصـل لـه مـا حصـل مـن اهللكـة, 

صـــديق أو كـــان معـــه صـــديق ثالـــث, واإلرشاف عـــىل املـــوت, بخـــالف لـــو كـــان معـــه 
وكـــل معـــه مركوبـــه, وزاده, فإنـــه ال حيصـــل هـــذا, وهـــذا مـــن احلـــافظ ابـــن حجـــر فقـــه 

وهــذه القصــة تؤكــد : −رمحــه اهللا−, قــال ال يــدل عــىل هــذا, قــال −رمحــه اهللا−دقيــق, 
  .النهي, بل يظهر من هذا احلديث حكمة النهي

  :الفائدة احلادية عرش .١١
مـــــر اهللا; ألن املـــــذكور ملـــــا آيـــــس مـــــن وجـــــود يف احلـــــديث بركـــــة االستســـــالم أل

  .راحلته, استسلم للموت, فمّن اهللا عليه برد ضالته
  :الفائدة الثانية عرش .١٢

  .يف احلديث رضب املثل بام يصل إىل األفهام من األمور املحسوسة
  :الفائدة األخرية .١٣

هــذا احلــديث مــن األحاديـــث القدســية, فــال بــد أن نعـــرف الفــرق بــني احلـــديث 
  .لقرآنالقديس وا
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احلـــــديث القـــــديس, والقـــــرآن, والتـــــوراة, واإلنجيـــــل, والزبـــــور, ومجيـــــع 
  .−سبحانه وتعاىل−الكتب املنزلة, كلها من كالم اهللا 

ومعنـــى, وقـــد كـــرر ذلـــك عـــىل أســـامعنا  امـــن كـــالم اهللا لفًظـــ: فاحلـــديث القـــديس
−, شــيخنا الشــيخ حممــد آمــان يف رشحــه لنــا يف العقيــدة الوســطية, وكــان يقــول ا كثــريً 
−مـن الشـيخ  ا واملقرر أحىل, وهذه من العبارات التـي قـد أخـذناها كثـريً  −محه اهللار

: −رمحـــه اهللا−فكـــان يقـــول  ا, إذا كـــرر مســـألة لنـــا وقـــد تكلـــم فيهـــا ســـابقً −رمحـــه اهللا
  .واملكرر أحىل, فالفرق بني القرآن واحلديث القديس

نهم هــو فــإن احلــديث القــديس والقــرآن كــل مــ: نقــول مــن جهــة كــالم اهللا: أوًال 
ومعنـى, ولكـّن الفـرق بـني األحاديـث القدسـية وبـني القـرآن الكـريم  اكالم اهللا لفًظـ

  −:ما ييل
أن القــرآن متعبــد بتالوتــه, فكــل حــرف عرشــ حســنات, كــام جــاء  :الفــرق األول

يف احلـــديث الصــــحيح, ال أقــــول ألــــم حــــرف, إىل آخــــر احلــــديث, ولكــــن األحاديــــث 
ت احلـــديث القـــديس كـــام تتلـــو القـــرآن فإنـــك ال القدســـية ال ُيتعبـــد بتالوهتـــا, فلـــو تلـــو

  .تثاب عىل تالوته كإثابتك عىل تالوة القرآن
  .األحاديث القدسية ليس متحد هبا, وليست معجزة كالقرآن :الفرق الثاين

األحاديـــث القدســـية جيـــوز روايتهـــا بـــاملعنى, والقـــرآن ال جيـــوز  :الفـــرق الثالـــث
  .روايته باملعنى
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تصح الصالة إال هبـا, واألحاديـث القدسـية لـو قـرأت  القرآن ال :الفرق الرابع
  .من األحاديث القدسية ما صحت صالتك ابدل الفاحتة حديثً 

فهـذه كـام قـال شـيخنا الشـيخ حممـد آمــان فهـذه بعـض الفـروق التـي ذكرهـا أهــل 
ومعنــى, خــالف مــا  االعلــم بعــد أن أثبتــوا بــأن األحاديــث القدســية مــن عنــد اهللا لفًظــ

لكتـــب يف بعـــض املـــدارس واملعاهـــد التـــي ألفهـــا, مـــن? يقـــول هـــو مقـــرر يف بعـــض ا
  . وهو عامل بمذهب األشاعرة −رمحه اهللا−شيخنا 

التـــي ألفهـــا إمـــا مـــن لديـــه نزعـــة أشـــعرية, أو ُلـــبّس عليـــه, ومل  :−رمحـــه اهللا−قـــال 
ألن األشـــعرية حتـــاول أن تنفـــي عـــن اهللا تعـــاىل  ;ينتبـــه ألن املســـألة فيهـــا دّس أشـــعرية

ذلـــك األشـــعرية يقولـــون يف كـــالم اهللا هـــو كـــالم نفيســـ, ورّد شـــيخ  الكـــالم اللفظـــي,
يف التســعينية, عــىل الــذين يقولــون أن كــالم اهللا كــالم نفيســ,  −رمحــه اهللا−اإلســالم 

ه رد عىل أصحاب الكالم النفيس من تسعني وجهً  ;وسميت التسعينية   .األ
تـــوراه, وأخـــذ هـــذا التـــأليف يف رســـالة دك −رمحـــه اهللا−وألفهـــا شـــيخ اإلســـالم 

فـــرحم اهللا هـــذا اإلمـــام, قـــد يؤلـــف يف وقـــت يســـري رســـالة وتؤخـــذ يف أربـــع أو مخـــس 
  .وأسكنه فسيح جناته −رمحه اهللا−سنوات حيقق الطالب هذه الرسالة, ف

لـذلك زعمـوا بـأن األحاديـث القدسـية ليسـت مـن عنـد اهللا بألفاظهـا, إىل : قال
  .−رمحه اهللا−آخر كالمه 

ىل رسـول اهللا وعـىل آلـه وصـحبه أمجعـني, مهللا بسم اهللا والصـالة والسـالم عـ
  .اغفر لنا ولشيخنا وللحارضين والسامعني
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  ."باب سقوط الذنوب باالستغفار توبة: "تعاىل −رمحه اهللا−قال اإلمام 
 حدثنا قتيبة بن سعيد, قال حدثنا ليث, عن حممد بن قيس قاص عمر  :قال 

ـــوب,  ـــه قـــال حـــني  − اهللا عنـــهريض−بـــن عبـــد العزيـــز, عـــن أيب رصمـــة, عـــن أيب أ أ
صــىل اهللا عليــه −كنــت كتمــت عــنكم شــيًئا ســمعته مــن رســول اهللا : "حرضــته الوفــاة

صىل اهللا عليه −سمعت رسول اهللا  –انتبهوا هلذه العبارة ألن فيها فوائد  – −وسلم
كم تذنبون خللق اهللا خلًقا يذنبون يغفر هلم«: يقول −وسلم    .)١(»لوال أ
 سعيد اللييل, قال حدثنا ابن وهب, قال حدثني  حدثنا هارون بن :قال 

عياض وهو ابن عبد اهللا الفهري, قال حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة, عن حممد 
صـاري  ـوب األ , عـن −ريض اهللا عنـه−بن كعب القريض, عن أيب رصمـة عـن أيب أ

ـه قــال −صـىل اهللا عليـه وسـلم−رسـول اهللا  كـم مل تكـن لكـم ذنـوب يغفرهــا«: أ  لـو أ
  .)٢(»لكم جلاء اهللا بقوم هلم ذنوب يغفرها هلم

 حدثني حممد بن رافع, قال حدثنا عبد الرزاق, قال أخربنا معمر, عن  :قال 

                                                 
 ).٢٧٤٨(صحيح مسلم  )١(
 ).٢٧٤٨(صحيح مسلم  )٢(
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ـه قـال −ريض اهللا عنـه−صـم, عـن أيب هريـرة جعفر اجلـزري عـن يزيـد بـن األ  قـال : أ
هب اهللا والــذي نفيســ بيــده, لــو مل تــذنبوا لــذ«: −صــىل اهللا عليــه وســلم−رســول اهللا 

  .)١(»بكم وجلاء بقوم يذنبون فيستغفرون اهللا فيغفر هلم
  الشرح
  .كذلك يف قوله فيستغفرون اهللا فيغفر هلم

  −:فوائد هذه األحاديث
  

  : الفائدة األوىل .١
ســبحانه −هـذه األحاديـث فيهـا ترغيــب, ألن اإلنسـان إذا أذنـب فليسـتغفر اهللا 

دقة وقلـــب مـــوقن فـــإن اهللا تعـــاىل , فإنـــه إذا اســـتغفر اهللا عـــز وجـــل بنيـــة صـــا−وتعـــاىل
َ {يغفر له,  ِ إِنَّ اهللَّ ْمحَـِة اهللَّ ُفِسـِهْم الَ َتْقنَُطـوا ِمـن رَّ ُفوا َعـَىل َأ ِذيَن َأْرسَ ُقْل َياِعَباِدَي الَّ

ِحيم ُه ُهَو اْلَغُفـوُر الـرَّ ُنوَب َمجِيًعا إِنَّ لـذلك قـال فيسـتغرفونه, ] ٥٣:الزمـر[}َيْغِفُر الذُّ
  .فيغفر له
   :ئدة الثانيةالفا .٢

مــــن رمحــــة اهللا وعفــــوه, عــــدم القنــــوط مــــن رمحــــة اهللا  اأن اإلنســــان يكــــون قانًطــــ
  .عظيم −سبحانه وتعاىل−وعفوه, ألن رمحة اهللا واسعة, وأن عفو اهللا 

                                                 
 ).٢٧٤٩(صحيح مسلم  )١(
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  : الفائدة الثالثة .٣
سـبحانه −هذا احلديث فيه بشارة عظيمة, وكرم عظيم, وكذلك حلم مـن اهللا 

  .عىل عباده −سبحانه وتعاىل−منه , ورأفة ورمحة وامتنان −وتعاىل
كـام جـاء عنـد الرتمـذي مـن حـديث  موهذا احلديث كقوله صىل اهللا عليـه وسـل

ــــس بــــن مالــــك   −صــــىل اهللا عليــــه وســــلم−قــــال ســــمعت النبــــي  −ريض اهللا عنــــه−أ
قال اهللا يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك عىل مـا كـان منـك «: يقول

بلغــت ذنوبــك عنــان الســامء ثــم اســتغفرتني غفــرت لــك وال وال أبــايل, يــا ابــن آدم لــو 
  .)١(»أبايل

فيــدل هــذا احلــديث عــىل عظــيم فائــدة االســتغفار, : −رمحــه اهللا−قــال القرطبــي 
  .−سبحانه وتعاىل−وعىل عظيم فضل اهللا وسعة رمحته وحلمه وكرمه 

كــم مــا تــذنبون ألتــى اهللا بخلــق يــذنبون فيســتغفرون اهللا, فيغفــر اهللا هلــم,  لــو أ
  .هذا دليل عىل فائدة االستغفار

بعة .٤   : الفائدة الرا
لــيس يف هــذا احلــديث : الــرد عــىل مــن غلــط يف فهــم هــذا احلــديث, قــال الطيبــي

تســــلية للمنهمكــــني يف الــــذنوب, بعــــض النــــاس يقــــول هــــذه األحاديــــث فيهــــا تســــلية 
   .وفيها سعة ألصحاب الذنوب, ال

                                                 
 ).٣٥٤٠( أخرجه الترمذي )١(
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ة للمنهمكـني يف الـذنوب ليس يف هذا احلـديث تسـلي: −رمحه اهللا−قال الطيبي 
بياء صلوات اهللا وسالمه عليه, إنـام بعثـوا  كام يتومهه أهل الغرة باهللا تعاىل, فإن األ
لريدعـــوا النــــاس عــــن غشــــيان الــــذنوب, بـــل يف هــــذا احلــــديث بيــــان لعفــــو اهللا تعــــاىل, 

  .وجتاوزه عن املذنبني لكي يرغبوا يف التوبة
: همهـا السـلف, مثـال ذلــكبعـض النـاس يفهـم بعــض األحاديـث عـىل غـري مــا ف

أول من تسّعر هبم النار ثالثة, وذكـر مـنهم العـامل, واجلـواد والقـارئ, واملجاهـد, يف 
إن أول من تسعر هبم النار من? هـم طـالب : بعض الروايات, فبعض الناس يقول

  . −سبحانه وتعاىل−العلم, والذين هم طلبوا العلم, ولكن مل خيلصوا هللا 
لكـة, كـان اجلـواب أن هـذا احلـديث إنـام جـاء يف احلـّث فلام أعـرض نفيسـ إىل اهل

عـىل اإلخــالص, ومل يــأيت يف احلــث عــىل تــرك العلــم, هــذا احلــديث إنــام جــاء يف احلــث 
  . −سبحانه وتعاىل−عىل اإلخالص هللا 

كذلك ملا قالت عائشة لعـروة يـا عـروة أكـل حـديث قـد سـمعته قـد عملـت بـه, 
ه ال يتوسع  يأخذهللا عليك, قال ال, فقالت يا عروة ال تكّثر حجج ا بعض الناس أ
  . يف العلم, حتى ال يكّثر حجج اهللا عليه

واملقصــود بقــول عائشــة العمــل بــالعلم, ولــيس تــرك العلــم, املقصــود مــن قــول 
ا ال تكثــــر ال تــــرتك ال, إنــــام املقصــــود أن حتــــّث عــــروة عــــىل −ريض اهللا عنــــه−عائشــــة 

  .العمل, فهو حّث عىل العمل بالعلم



 
 شبكة بينونة للعلوم الشرعية 63 

ثــل األحاديــث لــيس املقصــود أن يكــون النــاس يــذنبون, ال, كــذلك يف م
إنـــام املقصـــود أهنـــم يـــذنبون ويســـتغفرون فهـــذا فيـــه ترغيـــب يف التوبـــة, وعـــدم تقنـــيط 

م   .الناس, ذلك هذه األغالط يف فهم األحاديث كثرية خاصة عند العوا
  : الفائدة اخلامسة .٥

يف معنــــى يف مشــــكل مــــا جــــاء يف الصــــحيحني  −رمحــــه اهللا−ذكــــر ابــــن اجلــــوزي 
كــــم مل تكونــــوا تــــذنبون آلتــــى اهللا  ســــبحانه −احلــــديث للحــــديث الــــذي معنــــى لــــو أ

  .بقوم يذنبون فيستغفرون اهللا, فيغفر هلم −وتعاىل
معنى دقيق قال وهـذا ألن الـذنب يوجـب الـذل  −رمحه اهللا−ذكر ابن اجلوزي 

عــز  واخلشــية واخلــوف, وصــدق اللجــوء إىل اهللا, وبــذلك يبــني ذل العبوديــة وانفــراد
وهـــذا ألن الـــذنب يوجـــب الـــذل  −رمحـــه اهللا−الربوبيـــة, هـــذا التائـــب الصـــادق, قـــال 

واخلشــية وصــدق اللجــوء إىل اهللا, وبــذلك يبــني أي يظهــر ذل العبوديــة وانفــراد اهللا 
  .بعز الربوبية −سبحانه وتعاىل−

أن بعـــض النـــاس مـــن شـــدة إقبالـــه عـــىل اهللا  −رمحـــه اهللا−ذلـــك قـــال ابـــن القـــيم 
قــال يكــون حالــه  اإعراضــه عــن الســيئات واملعــايص بعــد أن كــان مــذنبً وقــوة توبتــه و

بعـــد الـــذنب أفضـــل مـــن حالـــه قبـــل الـــذنب, يكـــون بعـــض النـــاس إذا أذنـــب وأحـــّس 
بذنبــه وتــاب حيصــل عنــده حرقــة مــن الــذنب, حيصــل عنــده نــدم شــديد مــن الــذنب, 

  .فيكون إقباله عىل الطاعة والعبادات واحلسنات أشد من إقباله قبل الذنب
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وحال بعض الناس بعد الذنب أفضل مـن حالـه : −رمحه اهللا−يقول ابن القيم 
  .قبل الذنب

−لــذلك جــاء يف احلــديث الصــحيح الــذي ذكــر ُذل العبوديــة قــال ابــن اجلــوزي 
: ذلــك يبــني ذل العبوديــة وانفــراد عــز الربوبيــة, قــال −رمحــه اهللا−ملــا قــال  −رمحــه اهللا

س  لـو مل تكونـوا تـذنبون خلفـت علـيكم « :قـال أن النبي  أقول وقد ثبت عن أ
  .)١(»ما هو أكرب من ذلك الُعجب الُعجب

هـذا احلـديث يف صـحيح اجلـامع, مـن قبـل  −رمحـه اهللا−فقد حّثنا الشيخ نـارص 
ذلـــك املنـــذري قـــال إســـناده جيـــد, وإن كـــان بعـــض أهـــل احلـــديث قـــد ضـــّعفه ولكـــن 

ه حديث حسن لغريه   .األقرب أ
يف فـــيض القـــدير عـــىل حـــديث الُعجـــب  −ه اهللارمحـــ−انظـــروا إىل كـــالم املنـــاوي 

يف قولــه لــو مل تكونــوا تــذنبون خلفــت علــيكم مــا هــو أكــرب  −رمحــه اهللا−الُعجــب, قــال 
مــن ذلــك لكــن هنــاك بعــض النــاس إذا داوم عــىل الطاعــة دخــل عليــه الغــرور, دخــل 

  . −سبحانه وتعاىل−عليه الُعجب, دخل عليه الكرب عىل عباد اهللا 
سـخرية وقـد يـدخل عليـه االحتقـار لـبعض النـاس, ويكـون وقد يـدخل عليـه ال

ألن العـــــايص : يف فـــــيض القـــــدير −رمحـــــه اهللا−عنـــــده ُعجـــــب بعملـــــه, قـــــال املنـــــاوي 
يعـرتف بنقصـه, فرتجــى لـه التوبـة, واملعجــب بعملـه مغـرور بعملــه فتوبتـه بعيـدة مــع 

                                                 
 ، واهليثمي يف جممع الزوائد)١٤٤٧(مسند الشهاب ، والقضاعي يف )٧٢٥٥( رواه البيهقي )١(

 . رواه البزار وإسناده جيد :وقال ).٢٦٩(
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واملعجـــــب مغـــــرور بعملـــــه, فتوبتـــــه : −رمحـــــه اهللا−أن العجـــــب ذنـــــب, فقـــــال 
  .احيسبون أهنم حيسبون صنعً  بعيدة, وهم

ًض  وألن دوام الطاعـة قـد توقـع يف العجـب عنـد اجلاهـل وقليـل العلـم, : اقال أ
ــني املــذنبني إىل اهللا أحــب مــن زجــل املســبحني, ألن زجلهــم قــد يشــوبه  وهلــذا قيــل أ

ــــني : االفتخــــار, قــــد يكــــون مــــن املســــبحني, لكــــن يأتيــــه يشء مــــن العجــــب, فقــــال وأ
ســبحانه −يســتغفرون وحيصــل عنــدهم توبــة ورجــوع إىل اهللا  أوئلــك املــذنبني الــذين

  . إذا وقعوا يف الذنب −وتعاىل
ــني أوئلــك يشــوبه االنكســار واالفتقــار واملــؤمن حبيــب اهللا, يصــونه : يقــول وأ

ويرصفه عام يفسده إىل ما يصلحه, واملؤمن حبيب اهللا يصـونه ويرصـفه عـام يفسـده 
العابـــد عـــن اهللا والـــذنب يرصـــف  والعجـــب يرصـــف وجـــه: إىل مـــا يصـــلحه, ثـــم قـــال

وجه العبد إىل اهللا, قال والعجب يقبـل بـه عـىل نفسـه, والـذنب يقبـل بـه عـىل ربـه, يـا 
حـــي يـــا قيـــوم بحرمتـــك اســـتغيث أصـــلح يل شـــأين كلـــه, وال تكلنـــي إىل نفيســـ طرفـــة 

  .−سبحانه وتعاىل−عني, هذا انكسار وافتقار بني يدي اهللا 
, والـــذنب ينـــتج االضـــطرار, ويـــؤدي إىل وألن الُعجـــب ينـــتج االســـتكبار: قـــال

االفتقـــار, وخـــري أوصـــاف العبـــد افتقـــاره واضـــطراره إىل ربـــه, فتقـــدير الـــذنوب وإن 
, ليســـت احمًضـــ ا ليســـت لكوهنـــا مقصـــودة بنفســـها, فـــإن اهللا مل خيلـــق ًرش  ا كانـــت ســـرتً 

مقصودة لذاهتا, بل لغريها, وهو السالمة مـن العجـب الـذي هـو خـري عظـيم للعبـد 
  .−رمحه اهللا−إىل آخر كالمه . −سبحانه وتعاىل−إىل اهللا  ا فتقرً إذا كان م
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لـو مل تكونـوا تـذنبون خلفـت «الذهبي يف امليزان عىل حديث الذي ذكرنـاه لكـم 
مــا أحســنه : قــال الــذهبي يف امليــزان »علــيكم مــا هــو أكــرب مــن ذلــك الُعجــب الُعجــب

ملـا سـمعتم  مـا أحسـنه مـن حـديث لـو صـّح,: من حديث لو صّح, هـو يضـّعفه, قـال
  .من هذه املعاين

فــــــل عــــــن الفــــــرائض, وبعضــــــهم ينشــــــغل  لــــــذلك بعــــــض النــــــاس ينشــــــغل بالنوا
فــــل, قــــال احلــــافظ بعــــض النــــاس يقــــوم الليــــل, ويضــــيع صــــالة : بــــالفرائض عــــن النوا

  . الفجر, يقوم الليل, ويصبح وقد أعجب بعمله
ـــام طـــول ليلتـــي وأحـــب مفتقـــرً  ـــا لـــن أ إىل اهللا,  ا كـــام جـــاء عـــن بعـــض الســـلف أ

ـــــا معجـــــب بعمـــــيل, هـــــذه كلهـــــا مـــــن أدواء  أحـــــب إّيل مـــــن أن أقـــــوم طـــــول ليلتـــــي وأ
  .وأمراض القلوب

فمـــن اشـــتغل بـــالفرض عـــن النفـــل, قـــال مـــن اشـــتغل : قـــال احلـــافظ ابـــن حجـــر
  .بالفرض عن النفل فهو معذور, ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور

  : الفائدة السادسة .٦
فيهــا داللــة عظيمــة عــىل أن  −ه اهللارمحــ−هــذه األحاديــث التــي ذكرهــا املصــنف 

العبد ال تبعده اخلطيئة عـن اهللا وإال مـا قـال نبينـا يف هـذا احلـديث, وإنـام العبـد الـذي 
تقربــه اخلطيئــة وذلــك باالســتغفار, قــال أهــل  −ســبحانه وتعــاىل−هــو مقبــل عــىل اهللا 

ســـتكبار العلـــم وفيـــه داللـــة عـــىل أن العبـــد ال تعبـــده اخلطيئـــة عـــن اهللا, وإنـــام يبعـــده اال
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ر واإلعراض عـن مـواله, بـل قـد يكـون الـذنب عنـد بعـض املـذنبني  واإلرصا
  .−سبحانه وتعاىل−التائبني الصادقني سبب للوصلة بينه وبني ربه 

  : الفائدة السابعة .٧
متــت الرشــوط يف حقــه املعروفــة, يعنــي  هــذا احلــديث يــدل عــىل أن لــو أن رجــًال 

ـه قـد تـاب يف من جهـة النـدم, مـن جهـة اإلقـالع, مـن جهـة عـدم  العـزم, ومـن جهـة أ
ـه عـزم عـىل  زمن التوبة, ثم عاد إىل الذنب مرة أخرى, فال تنـتقص توبتـه األوىل, أل
أن ال يعــود ولكــن ســولت لــه نفســه فعــاد, إنــام جيــب عليــه أن يتــوب مــرة ثانيــة, وهــذا 

  .واسع −سبحانه وتعاىل−كلام أذنب يتوب, وفضل اهللا 
  : الفائدة الثامنة .٨

ــــوب مــــا ذكرنــــاه لكــــ ــــه قــــال ملــــا  −ريض اهللا تعــــاىل عنــــه وأرضــــاه−م أن أبــــا أ أ
صــىل اهللا عليــه −ســمعته مــن رســول اهللا  اكنــت كتمــت عــنكم شــيئً : حرضــته الوفــاة

ويف كتمــــه ذلــــك خمافــــة االتكــــال, كــــام قــــال معــــاذ,  :, قــــال القــــايض عيــــاض−وســــلم
فـــة خما :احلـــديث املشـــهور املعـــروف, خمافـــة االتكـــال, هـــذا احلـــديث فيـــه رجـــاء, قـــال

لــذلك كتمــه يف أول األمــر حتــى . االتكــال وغلبــة الرجــاء واألمــاين وتعطيــل العمــل
  . حرضته الوفاة

وكتمه خمافـة االتكـال وغلبـة الرجـاء واألمـاين وتعطيـل العمـل, ثـم خـاف : قال
خمافة التأثم واإلثم, ثم خاف احلرج : ملا بث احلديث ثم قال: احلرج, كام قال معاذ
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بأ به ليزول عنه احلرج, كذلك ألمر آخـر مـع مـا فيـه لنفسـه بكتامنه مجلة قبل موته  فأ
  :من الرجاء, فيها فائدتان

  : التاسعة الفائدة .٩
وكتمه خمافة االتكال, وغلبة الرجاء عند الناس واألماين عند النـاس وتعطيـل 
بــأ بــه مــع مــا يف هــذا احلــديث لنفســه مــن الرجــاء  العمــل, ثــم خــاف احلــرج بكتامنــه فأ

, ففيـه  نحن مطالبون عند حضور املوت بإحسان الظن بـاهللا عند حضور موته,
ـــوب  هـــذا احلـــديث عنـــد حضـــور وفاتـــه مـــا ذكرنـــا لكـــم مـــن  فائـــدتان يف ذكـــر أيب أ

   .هاتني الفائدتني
ال يمــوتن أحــدكم إال وهــو حيســن الظــن : −رمحهــم اهللا−ذلــك قــال أهــل العلــم 

  .اىل عنه وأرضاهباهللا كام ثبت ذلك عند مسلم من حديث جابر ريض اهللا تع
فالواجــــب كــــام ذكــــر أهــــل العلــــم أن عــــىل  :−رمحــــه اهللا−وقــــال الشــــيخ ابــــن بــــاز 

املسلم إذا أحـس بمـرض املـوت أن حيسـن الظـن بربـه وأن يـرجح جانـب الرجـاء يف 
  .هذه احلالة

قال بعض العلامء يغّلب جانب الرجاء : −رمحه اهللا−وقال الشيخ ابن عثيمني 
 حـــال الصـــحة, ألن املـــريض منكرســـ ضـــعيف يف حـــال املـــرض وجانـــب اخلـــوف يف

النفس وعسى أن يكون قد اقرتب أجله, وهو حيسن الظن باهللا عز وجـل, وأمـا يف 
طـــول البقـــاء فيحملـــه ذلـــك عـــىل األرش والبطـــر,  مـــؤمًال  احالـــة الصـــحة يكـــون نشـــيطً 

   .فيغلب جانب اخلوف ليسلم من ذلك
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اء عـىل األمـن سـواء لـئال حيملـه الرجـ اوقيل يكون رجاءه وخوفه واحـدً 
مـــن مكـــر اهللا واخلـــوف عـــىل اليـــأس مـــن رمحـــة اهللا, فكالمهـــا قبـــيح مهلـــك لصـــاحبه, 
بعض العلامء يقول يف طول حياته وحتى عند موته, ولكـن الصـحيح مـا ذكـره أهـل 

ه يف حال موته يغلب جانب الرجاء واإلحسان والظن باهللا    .العلم أ
لــب جانــب اخلــوف ليســلم أمــا يف حــال حياتــه وحــال الصــحة فطــول البقــاء فيغ

  .من األرش والبطر
  : ةارشالفائدة الع .١٠

   .كنت قد كتمت عنكم :قال حني حرضته الوفاة
وهكذا جيب ملذكر الناس وواعظهم أال يكثر عليهم من : قال القايض عياض

أحاديث الرجاء, كتم ذلك خشية االتكـال, وذلـك الداعيـة طبيـب, الداعيـة إىل اهللا 
إذا وجـــد يف النـــاس إدبـــار عـــن طاعـــة اهللا, وإقبـــال عـــىل طبيـــب فـــ −ســـبحانه وتعـــاىل−

املعـــايص وجـــد يف النـــاس تغليـــب جانـــب الرجـــاء, بـــل يف بعضـــهم مـــذهب املرجئـــة, 
  .−رمحهم اهللا−فإنه من الواجب عليه أن يكون كام كان السلف 

وهكـــذا جيـــب ملـــذكر النـــاس وواعظهـــم أال : −رمحـــه اهللا−قـــال القـــايض عيـــاض 
رجـــاء لـــئال ينهمكـــوا يف املعـــايص وتعطيـــل األعـــامل مـــع يكثـــر علـــيهم مـــن أحاديـــث ال

 سيـأياالتكال, ويكـون وعظـه أغلـب عليـه التخويـف والتحـذير ولكـن عـىل حـد ال 
, واإلمــام يف ذلــك يعنــي القــدوة يف ذلــك −ســبحانه وتعــاىل−وال يقــنط مــن رمحــة اهللا 
  .كتاب اهللا تعاىل, ووعظه
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  : والفائدة األخرية .١١
ًضـ تحب ملـن حرضـ حضـور ميـت وتلقينـه أو مــن ويسـ: القـايض عيـاض اقـال أ

اشــتد عليــه املــرض أن يكــون الغالــب عــىل ذكــر مــن يكــون حينئــذ عنــده آيــات الوعــد 
ــوب بتطيــب نفــس امليــت بلقــاء  والغفــران, وأحاديــث الرجــاء كــام كــان هنــا مــن أيب أ

  .−سبحانه وتعاىل−ربه وبلقائه عىل ما مات عليه من حسن ظنه برمحته 
به عىل مسألتني   − :أ
يف جعــــل الصــــبيان غــــري املميــــزين يف الصــــف, وقــــد نــــّص أهــــل : املســــألة األوىل

العلــم عــىل أن ذلــك قطًعــا للصــف, فــبعض الفضــالء إذا جــاء يف الصــف جعــل ابنــه 
ه عىل حالتني −رمحهم اهللا−العلامء . عن يساره, أو عن يمينه   : ذكروا يف الصبي أ

  .إما أن يكون الصبي مميًزا  − 
  .ري مميزوإما أن يكون الصبي غ − 

, ويفقه الصالة ويصيل مع املسلمني, فهذا حكمـه حكـم  فإذا كان الصبي مميًزا
البالغ, وأما إذا كان ال يصيل وجيلس أو يقف ويلتفت يمنة ويرسـة, فـإن هـذا يقطـع 

  .الصف
وهو مذهب البخـاري, مـذهب  −رمحهم اهللا−الصحيح من أقوال أهل العلم 

, كـذلك يـدل عـىل ذلـك مـن وصـل كثري مـن أهـل العلـم أن وصـل الصـفوف واجـب
صــًفا وصــله اهللا, ومــن قطــع صــًفا قطعــه اهللا, فليتنبــه الطالــب أو مــن يصــيل إىل مثــل 
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يف  −صـىل اهللا عليـه وسـلم−هذه املسـألة إمـا أن حيمـل الطفـل كـام فعـل النبـي 
صالته, قد كـان إماًمـا, وهـذه احلركـة حتـى وإن كانـت فيهـا يشء مـن الكثـرة, لكنهـا 

  .للحاجة
وضـــع الكتـــب بـــني يـــدي املصـــيل, أن يضـــع الطالـــب كتابـــه بـــني : الثانيـــة املســـألة

يديــه, فــإن ذلــك يشــغلهن مثــل مــا يف هــذه املــذكرة فــإن جعلتهــا عــىل الغــالف, ففيهــا 
  .الكتابة, وإن جعلتها عىل ما كان خلف الكتاب ففيها كذلك كتابة

وأذكـــر قبـــل مخـــس وعرشـــين ســـنة يف درس الواســـطية لشـــيخنا العالمـــة الشـــيخ 
ه اهللا خـًريا قـد  −رمحـه اهللا−مد أمان اجلامي حم , الشـيخ جـزا وقـد كنـت صـبًيا صـغًريا

  .كان مربًيا صليت عن يساره
وقـــد كـــان معـــي كتـــاب العقيـــدة الوســـطية, فكـــان الكتـــاب عـــىل الغـــالف, يعنـــي 

ه اهللا خًريا −شيخ اإلسالم ابن تيمية, ورشح كذا, ورشح كذا, فالشيخ  : قال −جزا
ــا أتــذكر الشــيخ كلــام يــا بنــي اقلــب الكتــاب,  فمــن تلــك الفــرتة أكثــر مــن ربــع قــرن وأ

  .وجدت طالًبا قد جعل كتاًبا أماًما, أو قد حيصل السهو مني فأقلب الكتاب
ه اهللا خــًريا −وهــذا مــن الشــيخ  إتبــاع األدلــة الرشــعية, فــإن نبينــا صــلوات  −جــزا

ته عليـــــه, وهـــــو مـــــن هـــــو يف خشـــــوعه وإقبالـــــه عـــــىل اهللا فإنـــــه قـــــد أشـــــ غل ريب وصـــــلوا
اذهبــوا بــام قــد أشــغله إىل فــالن فقــد ألهتنــي عــن : صــلوات ريب وســالمه عليــه ثــم قــال

  .صاليت آنًفا
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فهـــــذا التنبيـــــه الـــــذي ذكرتـــــه لكـــــم تنبيـــــه عـــــىل قضـــــية الصـــــبيان الـــــذين يقطعـــــون 
الصـــفوف, كـــذلك مـــا يكـــون يف الكتـــب لـــو جعـــل ورقـــة بيضـــاء عـــىل الكتـــاب وعـــىل 

  .الكالم حتى ال ُيشغل يف صالته
  .والصالة والسالم عىل رسول اهللا, وعىل آله وصحبه أمجعنيبسم اهللا 

  .مهللا اغفر لنا ولشيخنا واحلارضين والسامعني
  .تعاىل يف صحيحه يف كتاب التوبة −رمحه اهللا−قال اإلمام مسلم 

بــاب فضــل دوام الــذكر والفكــر يف أمــور اآلخــرة وجــواز تــرك ذلــك يف بعــض "
  ".األوقات واالشتغال بالدنيا

  الشرح
هـــذا قالـــه مســـلم? وهـــل هـــذا قالـــه النـــووي, الكـــالم طويـــل, يف مســـألة مـــن  هـــل

الـــــذي بـــــّوب? النـــــووي بـــــّوب بـــــال شـــــك, كتبويبـــــات ملســـــلم, تبويبـــــات للقرطبـــــي, 
ــه قــد بــوب مــا يف األحاديــث  تبويبــات أليب نعــيم يف املســتخرج, املشــهور تبويبــات أ

  .−رمحه اهللا−لم مسلم, وقد ذكر هذا يف املقدمة, يقول التبويب ليس من كالم مس
وقطـــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــن  حييـــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــن حييـــــــــــــــــــــــــى التيمـــــــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــــــدثنا: قـــــــــــــــــــــــــال

  .سعيد بن إياس اجلريري عن جعفر بن سليامن أخربنا ليحيى واللفظ نسري
حييــى بــن حييــى التميمــي, أو الليثــي, املقصــود بــه التميمــي أو الليثــي, الــذي هــو 

ة يف صاحب وطالب مالك, هـذا التميمـي; ألن حييـى بـن حييـى الليثـي لـيس لـه روايـ
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ــدلس يــروي عــن  مســلم, مل يــروٍ  عنــه مســلم, أمــا حييــى بــن حييــى صــاحب األ
  .مجيًعا −رمحهم اهللا−مالك وحييى بن حييى هذا هو الذي يروي عنه مسلم 

ـدلس, يف قصـة  ـدلس سـامه مالـك بعاقـل أهـل األ وحييـى بـن حييـى صـاحب األ
, فانرصـــف الفيـــل, كـــان يقـــرأ عـــىل مالـــك أو يف درس مالـــك ثـــم دخـــل الفيـــل املدينـــة

جئـت ألخـذ عـن : مل; مل تنرصـف مـع الطـالب, فقـال: الطالب وبقي حييـى, فقـال لـه
  .مالك أتعلم من مالك وأدرس عىل مالك, ومل آيت ألرى الفيل

دلس: مالكفقال  , وكـم عاقـل مـن الطـالب عنـدنا? أخذ يلقبه بعاقل أهل األ
نصــوا أن  −اهللا رمحهــم−العلــامء  ,فاالنشــغال يف الــدرس بــام لــيس هــو مــن الــدرس ,

  .ذلك من األمور التي ينبغي عىل الطالب أال يفعل ذلك
 َنا : قال َثنَا َحيَْيى ْبُن َحيَْيى التَّْيِميُّ َوَقَطُن ْبُن ُنَسْريٍ َواللَّْفُظ لَِيْحَيى َأْخَربَ  َحدَّ

َن النَّْهــِديِّ َعــْن َحنَْظَلــَة َجْعَفــُر ْبــُن ُســَلْيَامَن َعــْن َســِعيِد ْبــِن إَِيــاٍس اْجلَُرْيــِريِّ َعــْن َأِيب ُعــْثَام 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل : اْألَُسيِِّديِّ َقاَل  ِ َصىلَّ اهللَّ َلِقَينِي َأبُو َبْكٍر : َوَكاَن ِمْن ُكتَّاِب َرُسوِل اهللَّ

ْـَت َيـا َحنَْظَلـُة? َقـاَل : َفَقاَل  ِ َمـ: َكيَْف َأ ا َتُقـوُل َقـاَل ُقْلـُت َنـاَفَق َحنَْظَلـُة َقـاَل ُسـْبَحاَن اهللَّ
َّا  ُرَنا بِالنَّاِر َواْجلَنَِّة َحتَّى َكَأ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَذكِّ ِ َصىلَّ اهللَّ َرْأُي ُقْلُت َنُكوُن ِعنَْد َرُسوِل اهللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَفْسنَا اْألَْزوَ  ِ َصىلَّ اهللَّ اَج َواْألَْوَالَد َعْنيٍ َفِإَذا َخَرْجنَا ِمْن ِعنِْد َرُسوِل اهللَّ
ْيَعاِت َفنَِسينَا َكثًِريا    .َوالضَّ

َا َوَأبُـو َبْكـٍر َحتَّـى َدَخْلنَـا َعـَىل : َقاَل َأبُو َبْكرٍ  ا َلنَْلَقى ِمْثَل َهَذا َفاْنَطَلْقُت َأ ِ إِنَّ َفَواهللَّ
ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم ُقْلــُت َنــاَفَق َحنَْظَلــُة َيــا رَ  ِ َصــىلَّ اهللَّ ِ َرُســوِل اهللَّ ِ َفَقــاَل َرُســوُل اهللَّ ُســوَل اهللَّ
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ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   اِر : ُقْلُت . »?َوَما َذاكَ «: َصىلَّ اهللَّ ُرَنا بِالنـَّ ِ َنُكـوُن ِعنْـَدَك ُتـَذكِّ َيـا َرُسـوَل اهللَّ
ـــــِدَك َعاَفْســـــنَا اْألَْزَواَج  ـــــْن ِعنْ ـــــا ِم ـــــِإَذا َخَرْجنَ ـــــْنيٍ َف ـــــا َرْأُي َع َّ ـــــى َكَأ ـــــِة َحتَّ َواْألَْوَالَد  َواْجلَنَّ

ُ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ  ِ َصـىلَّ اهللَّ ْيَعاِت َنِسينَا َكثًِريا َفَقـاَل َرُسـوُل اهللَّ ـِذي َنْفِيسـ بَِيـِدِه «: َوالضَّ َوالَّ
ْكِر َلَصـاَفَحْتُكْم اْملََالِئَكـُة َعـَىل ُفُرِشـُكْم  إِْن َلْو َتُدوُموَن َعَىل َمـا َتُكوُنـوَن ِعنْـِدي َوِيف الـذِّ

اٍت  »ُطُرِقُكْم َوَلِكْن َيا َحنَْظَلُة َساَعًة َوَساَعةً  َوِيف    .)١(َثَالَث َمرَّ
 َثنِي إِْسحَ : قال َمِد َسِمْعُت َأِيب اَحدَّ َنا َعْبُد الصَّ  ُق ْبُن َمنُْصوٍر َأْخَربَ

َثنَا َسِعيٌد اْجلَُرْيِريُّ َعْن َأِيب ُعْثَامَن النَّْهِديِّ َعْن َحنَْظَلةَ  ُث َحدَّ ُكنَّا ِعنَْد َرُسوِل : َقاَل , ُحيَدِّ
ــاَر َقــاَل ُثــمَّ ِجْئــُت إَِىل اْلَبْيــِت َفَضــاَحْكُت  َر النَّ ــا َفــَذكَّ ــِه َوَســلََّم َفَوَعَظنَ ُ َعَلْي ِ َصــىلَّ اهللَّ اهللَّ

ْرأَةَ  ْبَياَن َوَالَعْبُت اْملَ َـا َفَخَرْجُت َفَلِقيـُت َأبَـا َبْكـٍر َفـَذَكْرُت َذلِـَك َلـُه َفَقـ: َقاَل . الصِّ اَل َوَأ
  .َقْد َفَعْلُت ِمْثَل َما َتْذُكرُ 

ِ َناَفَق َحنَْظَلُة َفَقـاَل  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفُقْلُت َيا َرُسوَل اهللَّ ِ َصىلَّ اهللَّ : َفَلِقينَا َرُسوَل اهللَّ
ــِديِث َفَقــاَل َأبُــو َبْكــرٍ  »َمــهْ « ْثُتــُه بِاْحلَ َــا َقــْد َفَعْلــُت ِمْثــَل َمــا فَ : َفَحدَّ َعــَل َفَقــاَل َيــا َحنَْظَلــُة َوَأ

ْكِر َلَصـاَفَحْتُكْم اْملََالِئَكــُة  َسـاَعًة َوَسـاَعًة َوَلــْو َكاَنـْت َتُكــوُن ُقُلـوُبُكْم َكـَام َتُكــوُن ِعنْـَد الــذِّ
   .)٢(َحتَّى ُتَسلَِّم َعَلْيُكْم ِيف الطُُّرِق 

  
  

                                                 
 ).٢٧٥٠(صحيح مسلم ) ١(
 ).٢٧٥٠(صحيح مسلم  )٢(
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 َثنَا اْلَفْضُل ْبنُ : قال َثنِي ُزَهْريُ ْبُن َحْرٍب َحدَّ َثنَا ُسْفَياُن  َحدَّ  ُدَكْنيٍ َحدَّ
َعــْن َســِعيٍد اْجلَُرْيــِريِّ َعــْن َأِيب ُعــْثَامَن النَّْهــِديِّ َعــْن َحنَْظَلــَة التَِّميِمــيِّ اْألَُســيِِّديِّ اْلَكاتِــِب 

َرَنا اْجلَنََّة َوالنَّاَر َفذَ : َقاَل  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَذكَّ   .)١(َكَر َنْحَو َحِديثِِهَام ُكنَّا ِعنَْد النَّبِيِّ َصىلَّ اهللَّ
  الشرح

ريض اهللا تعـــاىل −حـــديث حنظلـــة األســـيدي  −رمحـــه اهللا−ذكـــر اإلمـــام مســـلم 
وأرضــاه وهــو أيب ربعــي حنظلــة بــن الربيــع األســيدي الكاتــب هــو أحــد ُكّتــاب  −عنــه

ومعروف بحنظلة الكاتب, وهو غري حنظلة بن أيب عامر, الـذي هـو  رسول اهللا 
قـدي يف الطبقـات غسيل املالئكـة, وهـو كتـب : قـد اشـتهر وسـمي بالكاتـب قـال الوا

  .مرة كتاًبا فسمي بذلك, يعني الكاتب للنبي 
يف التحبـري, يقـال  −رمحه اهللا−وكانت الكتابة يف العريب قليلة, وقال الصنعاين 

ه كتب الوحي لرسول اهللا  ;له الكاتب , والصـواب يف −صـىل اهللا عليـه وسـلم−أل
قــال  −رمحـه اهللا−وابـن أكولــة  −رمحـه اهللا−هم كعبـد الغنــي اسـمه األسـيدي, وبعضــ

رمحـه −األسدي لكن الصواب األسـيدي, كـام قـال ذلـك ونبـه عليـه القـايض عيـاض 
−, يف إكامل املعلم, قال من رواه األسدي فقد اخطأ, وكان مما ذكر يف ترمجته −اهللا

ــه خــرج مــن الكوفــة وانتقــل وقــال ال نقــيم يف بلــد يشــت −رمحــه اهللا م فيهــا عــثامن بــن أ
  .عفان

                                                 
 ).٢٧٥٠(صحيح مسلم  )١(
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مسـنًدا يف التـاريخ, ونأخـذ فائـدة مـن  −رمحه اهللا−هذا األثر قد ذكره البخاري 
هذا األثـر مفارقـة مـواطن البـدع واألهـواء, مـواطن الشـبهات, وهـذا هـو األصـل يف 
املســلم, وهــذا أصــل مــن أصــول أهــل الســنة, التــي هــي مفارقــة وجمانبــة أهــل البــدع 

ء   .واألهوا
ال نقـيم يف بلـد يشـتم فيهـا عـثامن بـن عفـان, فكيـف : اجلليل قـال فهذا الصحايب

بمـــــن حيرضـــــ دروس أهـــــل البـــــدع واألهـــــواء وحيرضـــــ دروس التحريـــــف والتضـــــليل 
  .والتدليس

واألصــل يف املســلم أن جيانــب جمــالس أهــل البــدع واألهــواء, ذلــك مــن حيرضــ 
هــل األصــل عنــد أ ,عنــد أهــل البــدع وحيرضــ عنــد أهــل األهــواء خــالف هــذا األصــل

السنة جمانبة جمالس أهل البدع واألهواء, الذي حيرضـ عنـد أهـل البـدع واألهـواء يف 
  .جمالسهم ودروسهم

هــل هــذا جانــب أهــل البدعــة أو أوى إىل أهــل البــدع واألهــواء, فالدراســة عــىل 
أهــل البــدع عنــد أهــل العلــم هلــا أحكــام وهلــا قيــود شــديدة وهلــا ضــوابط أمــا أن تأخــذ 

  .ذلك يؤثر فيك بال شك عن كل من هّب ودّب فإن
يف الدراسـة  −رمحـه اهللا−وكان شـيخنا الشـيخ حممـد أمـان وهـذا ممـا أخذتـه عنـه 

عــىل الســلف والدراســة عــىل اخللــف, قــال لــو درســت عــىل ســلفي كتاًبــا فيــه يشء مــن 
اهلنــــات, فسيصــــوب لــــك الســــلفي وســــيوجهك الســــلفي العــــامل الســــلفي أو الشــــيخ 

  .فيه يشء من اهلنات إما يف أصول الفقهالسلفي إىل الطريقة الصحيحة, كتاب 
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إمــا يف يشء مــن كتــب املــؤلفني, ودرســته عــىل شــيخ ســلفي أو عــىل عــامل 
سلفي فإن العامل السلفي سيخرجك بفضـل اهللا ومنتـه إىل طريقـة أهـل السـنة, ويـرد 

  .عىل هذه اهلنات
ويف املقابـــل لـــو درســـت كتاًبـــا ســـلفًيا عـــىل شـــخص  :−رمحـــه اهللا−يقـــول الشـــيخ 

ســـــطية خلفـــــي  فســـــيحرف لـــــك الكتـــــاب إىل عقيدتـــــه اخللفيـــــة, الكتـــــاب ســـــلفي, الوا
التدمرية لن تدرس هذه الواسطية عىل من? هو عىل مذهب اخلوارج, فإذا جاء إىل 
مســائل األســامء واألحكــام حــّرف هــذا الكتــاب إىل مذهبــه الباطــل, مــع أن الكتــاب 

ذلــــك إىل مــــذهب  ســــلفي إًذا كــــان مــــن املرجئــــة فــــإذا جــــاء إىل أبــــواب اإليــــامن حــــرف
  .الباطل, وعىل هذا فقس

فكانت هـذه الوصـية مـن أوائـل الوصـايا التـي أخـذناها يف دراسـتنا عـىل شـيخنا 
يف الكتـاب السـلفي والكتـاب الـذي فيـه هنـات, ويف  −رمحـه اهللا−الشيخ حممد أمان 

العــامل الســلفي نــدرس الكتــب وهــو عــىل عقيــدة خمالفــة, وهــذا األمــر جيعلــه الطالــب 
  ., لكي يصفو فإن الصفاء يف زماننا عزيزبني عينيه
  .وأرضاه −ريض اهللا تعاىل عنه−فيام يتعلق بحنظلة  :فالفائدة األوىل .١
صــــار : أي ;يف قــــول هــــذا الصــــحايب اجلليــــل, نــــافق حنظلــــة :الفائــــدة الثانيــــة .٢

ـــه إذا كـــان عنـــد  منافًقـــا, واملنـــافق مـــن يظهـــر اإلســـالم ويف قلبـــه يشء آخـــر, وذلـــك أ
أخلـص وزهـد يف الـدنيا وإذا خـرج عنـه تـرك مـا كـان  −ليه وسلمصىل اهللا ع−النبي 
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 −ريض اهللا تعــاىل عنــه−عليــه كفعــل املنــافقني, ذلــك خيشــ عــىل نفســه مــاذا? النفــاق 
  .نافق حنظلة, وهذا جيرنا إىل الفائدة الثالثة: وأرضاه, فهذا معنى قول حنظلة

  .موأرضاه −ريض اهللا تعاىل عنهم−فضل الصحابة : الفائدة الثالثة .٣
فســــــهم بأقــــــل  ":التحبــــــري:يف  −رمحــــــه اهللا−وقــــــد قــــــال الصــــــنعاين  يؤاخــــــذون أ

األشــياء, اآلن بعــض النــاس يقــع يف املوبقــات, ويقــع يف املهلكــات, وقــد ال يؤاخــذ 
ه من أحسن خلق اهللا     .−سبحانه وتعاىل−نفسه, بل يرى نفسه أ

 لــــذا هــــذا فضــــل الســــلف عــــىل اخللــــف, واملنبقــــي علينــــا أن نقتــــدي بالســــلف يف
عقيــدهتم, ويف منهــاجهم, ويف طــريقتهم فــيام يتعلــق ببــاب القلــوب, هــذا هــو املنبغــي 
علينا, وقراءة مثل هـذه الكتـب يف التوبـة وقـراءة كتـب الرقـائق, إن مل تنـتج عمـًال فـام 

   .الفائدة املرجوة العظيمة والثمرة من قراءة مثل هذه األبواب
رأ يف كتـــاب الرقـــائق وال يـــرق إن كـــان اإلنســـان يقـــرأ يف التوبـــة وال يتـــوب, ويقـــ

ومـا جـاء مـن اآليـات يف الوعـد والوعيـد, وال  قلبه, ويسمع أحاديث رسول اهللا 
   ., فام هي الثمرة املرجوةيقبل عىل اهللا وال ما عند اهللا 

فإن العلم هيدف بالعمل, فإن أجابه وىل ارحتل, إن كـان قـد جـاء هـذا عـن عـيل 
, لكــن معنــى −ريض اهللا تعــاىل عنــه وأرضــاه−بــن أيب طالــب, فهــو ال يثبــت عــن عــيل 

  .هذا األثر صحيح, هيتف العلم بالعمل فإن أجابه وىل ارحتل
فإذا كانت هذه الكتب وهذه الرقائق, وهذه اآليات من كتاب اهللا, ومن سـنة 

إذا كــان اإلنســان يقرأهــا قــراءة وال يعمــل , وأحاديــث رســول اهللا  رســول اهللا 
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وكـذلك  ;يعمـل بـام جـاء يف كتـاب اهللا قبـل ذلـك بام ثبت عـن رسـول اهللا وال
مـــا جـــاء يف حـــديث رســـول اهللا فإنـــه عـــىل خطـــر عظـــيم, ولـــذلك كـــام ذكرنـــا يف ســـورة 
العرصـــــ فيهـــــا العلـــــم والعمـــــل والـــــدعوة إىل احلـــــق الواجـــــب واحلـــــق املســـــتحب, مـــــع 

  .الصرب عىل ذلك
يؤاخــــــذون  −ريض اهللا تعــــــاىل عــــــنهم وأرضــــــاهم−فهــــــذا هــــــو حــــــال الصــــــحابة 

فســهم, ــس  أ إنكــم تعملــون أعــامًال هــي يف أعيــنكم أدق  −ريض اهللا عنــه−كــام قــال أ
مـــن املوبقـــات, ينظـــر اإلنســـان يف  مـــن الشـــعر, وكنـــا نعـــدها عـــىل عهـــد رســـول اهللا 

فســكم قبــل أن  نفســه يف نظرتــه يف حلظــه يف عبادتــه يف طاعتــه, يف تقصــريه, حاســبوا أ
وأرضــاه, مــن منــا مــن  ر ن كــام روي عــن عمــحتاســبوا وزنــوا أعاملكــم قبــل أن تــوز

حياســب نفســه كــام حياســب التــاجر عاملــه, هــذا مــاذا, وهــذا كيــف دخــل, وهــذا كيــف 
ـه رأى يف قلبـه تغـري مـن جملـس رسـول اهللا  ;خرج, فحنظلة قال نـافق حنظلـة , أل

  .وما يكون يف بيته, فقال نافق حنظلة
بعة .٤   :الفائدة الرا

النفـاق وذم املنـافقني هـو  يف خوف السلف مـن النفـاق, روى الفريـايب يف صـفة
ه طالــب العلــم هــو مطبــوع يف جملــد لطيــف, الفريــايب وينقــل عنــه  كتــاب مهــم أن يقــرأ

رمحـــه −يف الفــتح, وينقــل عنــه كــذلك الــذهبي  −رمحــه اهللا−كثــًريا احلــافظ بــن حجــر 
يف السري, هو مهم أن يقرأ هذا الكتاب طالب العلم وقد خرج قديًام يف طبعة  −اهللا

   .حمققة
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, يف صــفة النفــاق يف ذم املنــافقني −رمحــه اهللا−وقــد روي الفريــايب  :أقــول :قــال
عن املعىل بن زياد, قال سمعت احلسن حيلف يف هذا املسـجد بـاهللا الـذي ال إهل إال 
هو ما مىض مؤمن قط وال بقي إال هو مـن النفـاق مشـفق, ومـا مىضـ منـافق قـط وال 

  . عىل قول احلسنبقي إال هو من النفاق آمن, فزن أمرك يا عبد اهللا
ــــوب قــــال :وكــــان يقــــول :قــــال  :مــــن مل خيــــف النفــــاق فهــــو منــــافق, وجــــاء عــــن أ

واهللا مـا أصـبح وال أمسـى مـؤمن إال وهـو خيـاف النفـاق عـىل : سمعت احلسن يقول
   .نفسه

فســــــنا يف هــــــذا البــــــاب, هــــــذا عمــــــر   −ريض اهللا تعــــــاىل عنــــــه−هــــــل تفكرنــــــا يف أ
أبو بكر يف اجلنة, وعمر يف اجلنـة,  −سلمصىل اهللا عليه و−وأرضاه, وقد قال النبي 

   .وعثامن يف اجلنة, وعيل يف اجلنة, وعّد باقي العرشة
وأرضـــاه, أســـألك بـــاهللا يـــا حذيفـــة هـــل  −ريض اهللا تعـــاىل عنـــه−يســـأل حذيفـــة 

من املنافقني أم ال, يسأله ويناشده باهللا,  −صىل اهللا عليه وسلم−عدين رسول اهللا 
ينـــام عـــن  ?هـــل فعـــل كـــذا ?هـــل وقـــع يف كـــذا ?نـــافقوكثـــري منـــا ال يســـأل نفســـه هـــل 

   .إىل املوسيقى واألغاين يستمعالصلوات, يرتك الفرائض ينظر إىل املحرمات 
وقــــد ينظــــر إىل مــــا هــــو أســــوأ مــــن ذلــــك, وقــــد يــــتكلم مــــع غــــري املحــــارم بكــــالم 
ـــه مـــن أكمـــل  ة ال حتـــل لـــه, ويعـــد نفســـه أ فـــاحش, كـــالم ســـاقط, وقـــد ينظـــر إىل امـــرأ

وأرضــاه يســأل حذيفــة ويناشــده  −ريض اهللا تعــاىل عنــه−ا, وهنــا عمــر اإلنســان إيامًنــ
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من املنافقني, وكام قـال  −صىل اهللا عليه وسلم−باهللا, هل عدين رسول اهللا 
  .احلسن ال يأمنه إال منافق, وال خياف النفاق إال مؤمن

ذلــك هــذه الــدقائق وهــذه األمــور ينبغــي علينــا أن نلحــظ فيهــا قلوبنــا, ال نكــون 
 هــــذه الــــدنيا ســــبههلة, ال نلحــــظ قلوبنــــا وال نلحــــظ أمورنــــا, وال نحاســــب نعــــيش يف

زلـــت يف قـــربك فـــإن منـــازل  فســـنا, هـــذه الـــدنيا إنـــام هـــي معـــرب للـــدار اآلخـــرة, فـــإذا أ أ
  .اآلخرة القرب

ريض اهللا تعــــــاىل عنــــــه −مــــــن حــــــديث عــــــثامن  −رمحــــــه اهللا−ثبــــــت يف البخــــــاري 
ـــه كـــان يبكـــي عنـــد ذكـــر القـــرب فســـئل عـــن  −وأرضـــاه ريض اهللا تعـــاىل عنــــه −ذلـــك أ
إن أول منـــــازل «:يقـــــول −صـــــىل اهللا عليـــــه وســـــلم−قـــــال ســـــمعت النبـــــي  −وأرضـــــاه

  .)١(»اآلخرة القرب
كــــان بعــــض األشــــياخ يف املدينــــة يف جملــــس مــــن املجــــالس, وقــــد حرضــــت هــــذا 
طهــا الصــغرى,  املجلــس, إذ ناقشــونا يف أرشاط الســاعة, وهــل الســاعة انتهــت أرشا

طها, طها الكربى, ثـم القيامـة قـد قربـت أو  أو بقي يشء من أرشا وهل الساعة أرشا
   .مل تقرب

, قال ه اهللا خًريا يا أساتذة أو يا مشايخ, من مات فقد  :فقال أحد املشايخ جزا
  .قامت قيامته, وهذا جاء عن بعض السلف عن املغرية أظن قد بحثته سابًقا

                                                 
 .)٤٢٦٧( وابن ماجه ) ٢٣٠٨( الترمذي ، )١٤١٣(املستدرك على الصحيحني  )١(     
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دكم مـــن اآلن بعـــض النـــاس ينظـــر إىل أرشاط الســـاعة, واملـــوت أقـــرب إىل أحـــ
رشاك نعلــــه, فقـــــد يغمــــض اإلنســـــان عينــــه, ويـــــرى ويقــــوم وقـــــد وســــد يف قـــــربه, قـــــد 
يغمض بعضنا عينه, وبـني امللكـني منكـر ونكـري, ذلـك الواجـب علينـا يـا إخـواين أن 

فســــنا كــــام كــــان ســــلفنا  نقبــــل عــــىل اهللا  , حياســــبون −رمحهــــم اهللا−وأن نحاســــب أ
فسهم   .أ

ه كان إ ذا خرج من املسجد قبض بيمينه عىل بل جاء عن عمرو بن األسود, أ
, ذكــر ذلــك مســنًدا عــن عمــرو −رمحــه اهللا−شــامله, بــاب النفــاق, ذكــر ذلــك الفريــايب 

ه كان إذا خرج من املسجد قـبض بيمينـه عـىل شـامله, فيسـأل عـن ذلـك  بن األسود أ
   .انظروا إىل دقة السلف, وفضل السلف, وعلو قدر السلف

ال, وأذكــر كــذلك شــيخنا الشــيخ حممــد ال يقولــون قائــل هــم رجــال ونحــن رجــ
أمان ملا نبتت نابتة يف الطعن يف احلافظ بن حجر, يف الطعن يف بعض أئمة اإلسالم 
كــأيب حنيفــة, فكــان يقــول لنــا يف الــدرس هــم رجــال, ملــا يقولــون نحــن رجــال وهــم 

  .رجال, قال نعم يف الرجولة وأما يف الفضل واإلمام فال
خ يقوهلا لنا, ملـا نبتـت تلـك النابتـة, قـال نعـم يف وكأين أرى الشي :كان يقول لنا

  .−رمحهم اهللا−الذكورة نعم, وأما يف الفضل واإلمامة, فهم رجال وهلم الفضل 
فكـــان إذا خـــرج مـــن املســـجد قـــبض بيمينـــه عـــىل شـــامله فُيســـأل عـــن ذلـــك فقـــال 

يف الســري قلــت يمســكها خوًفــا مــن  −رمحــه اهللا−خمافــة أن تنــافق يــدي, علــق الــذهبي 
  .خيرت بيده يف مشيته, فإن ذلك من اخليالءأن 
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كتاب الفريايب كتب بعض العلامء كتاًبا يف العلم وذكر ما ذكره الذهبي 
تـــه قـــديًام, لكـــن اآلن الكتـــاب طبـــع فريجـــع إىل  −رمحـــه اهللا− يف الســـري, والكتـــاب قرأ

  .كتاب الفريايب املطبوع
خيـــرت بيـــده يف يمســـكها يعنـــي عمـــرو خوًفـــا مـــن أن  :−رمحـــه اهللا−قـــال الـــذهبي 

مشيته, بعض الناس إذا طلع خيـرت يف مشـيته, حتـى يف املشـية كـان السـلف يلحظـون 
ذلــك, فكيــف بالقلــب, فكيــف بــالنظر, فكيــف باللســان, والســمع مــن بــاب أوىل أن 

  .يلحظ اإلنسان نفسه
  :الفائدة اخلامسة .٥

خالطنــا والعبنــا وعاجلنــا وهلونــا  :جــاء يف احلــديث يف قــول حنظلــة عافســنا, أي
, يوضــح ذلــك −صــىل اهللا عليــه وســلم−معهــم ونســينا مــا كنــا عليــه عنــد رســول اهللا 

ة,  :الروايــة األخــرى التــي ذكرهــا مســلم هنــا قــال فضــاحتك الصــبيان والعبــت املــرأ
والضـــــيعات املعـــــائش واألرايض والبســـــاتني, وإىل هـــــذا الزمـــــان تســـــمى الضـــــيعة يف 

  .بعض البلدان تسمى البستان بالضيعة
  :الفائدة السادسة .٦

ــا نــرى اجلنــة والنــار رأي عــني, مــن  ــا نــرى ذلــك رأي العــني, يعنــي كأ حتــى كأ
ـا نـرى ذلـك رأي  ألن من الذي خيربهم بذلك? النبـي  ;قوة اليقني فقـال حتـى كأ

ا نرى اجلنة والنار رأي العـني مـن قـوة اليقـني, حيـث خيـربهم بـذلك  العني, يعني كأ
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ــه خــرب مــن  ;بــل قــد يكــون أعظــم فهــو كاملشــاهد, ومــا أخــرب بــه النبــي  النبــي  أل
  ., وأعلم اخللق باهللا −صىل اهللا عليه وسلم−أصدق اخللق 

  :الفائدة السابعة .٧
, يف قوله فنسينا كثـًريا أي نسـينا كثـًريا وإىل هنـا بيـان مـن حنظلـة ملـا  فنسينا كثًريا

ملـا قـال لـه كـام جـاء  −صـىل اهللا عليـه وسـلم−يتومهه من نفسـه مـن النفـاق, ثـم النبـي 
  .فواهللا إنا لنلقى مثل ذلك :يف احلديث الذي معنا, قال أبو بكر

  :الفائدة الثامنة .٨
ريض اهللا تعـاىل −جـاء يف روايـة ففـزع أبـو بكـر, وهـذا دليـل عـىل فضـل أيب بكـر 

ه وخشـــية أيب بكـــر −عنـــه وأرضـــاه, فـــزع وقـــال هنـــا  −ريض اهللا تعـــاىل عنـــه−, وتقـــوا
ا وأب حتى دخلنا عىل  −ريض اهللا عنه−و بكر فواهللا إنا لنلقى مثل هذا, فانطلقت أ

, قلت نافق حنظلة يا رسول اهللا, فقال رسـول −صىل اهللا عليه وسلم−رسول اهللا 
ومـــا ذاك, قلـــت يـــا رســـول اهللا نكـــون عنـــدك فتـــذكرنا  −صـــىل اهللا عليـــه وســـلم−اهللا 

ــــا رأي عــــني, فــــإذا خرجنــــا مــــن عنــــدك عافســــنا األزواج واألوالد  بالنــــار واجلنــــة, كأ
  .نسينا كثًريا  والضيعات

  :الفائدة التاسعة .٩
−والــذي نفيســ بيــده, وهنــا النبــي  −صــىل اهللا عليــه وســلم−فقــال رســول اهللا 
أقسم من غري أن حيلف صلوات ريب وسالمه عليـه, لعظـيم  −صىل اهللا عليه وسلم
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وهــي الفائــدة التاســعة, أن لــو تــدومون  −صــىل اهللا عليــه وســلم−مــا ســيذكره 
  .ذكر لصافحتكم املالئكة عىل فرشكم ويف الطرقاتعىل ما تكونون عندي ويف ال

  :الفائدة العارشة. ١٠ 
وجــاء يف روايــة أن هــذه املصــافحة باألجنحــة, عــىل حقيقتهــا ولــيس كــام يتومهــه 
بعـــض النـــاس أن ذلـــك إنـــام املقصـــود بـــه القـــرب أو املقصـــود بـــه يشء مـــن ذلـــك هـــذه 

  .احلقيقة املصافحة عىل حقيقتها, ألن األصل يف النصوص أن حتمل عىل
ألن ذلــــك  ;عــــىل فرشــــكم ويف الطرقـــات, قــــال أهـــل العلــــم ملـــاذا قــــال النبـــي 

موطن الغفالت, فالرجل عىل فراشه مع أهله أو يف الطرقات مع الناس هو موطن 
غفلة, ولكن يا حنظلة ساعة وساعة, أي تكون ساعة يف احلضور, فتؤدون حقوق 

  .فسكمربكم وساعة يف الغيبة والفتور, فتؤدون حقوق أ
ويف قولـــه ملـــا قـــال يـــا حنظلـــة ســـاعة وســـاعة, يعنـــي كـــام قـــال أهـــل العلـــم, ســـاعة 
للرب عز وجل, وساعة مع األهل واألوالد وساعة للنفس, حتـى يعطـي اإلنسـان 
لنفسه راحتها ويعطي ذوي احلقوق حقوقهم, وهذا من عدل الرشيعة اإلسـالمية, 

  .له حق فيعطى حقه  هذا من عدل الرشيعة اإلسالمية وكامهلا أن اهللا 
وكذلك للنفس حق فتعطى حقهـا, ولألهـل حـق فيعطـون حقـوقهم, وللـزوار 
وللضـيوف حــق فيعطـون حقــوقهم, حتـى يقــوم اإلنسـان بجميــع احلقـوق التــي عليــه 
عـــىل وجـــه الراحـــة, فيتعبـــد هللا عـــز وجـــل براحـــة, ألن اإلنســـان إذا أثقـــل عـــىل نفســـه 

  .وشدد عليه مّل وتعب, وهذا من كامل الرشيعة
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وإذا شــدد عــىل نفســه وأثقــل عــىل نفســه فإنــه يمــل ويتعــب, وقــد يضــيع حقوًقــا 
, ففي العبادة يقوم بحقها, ويف حقوق النفس كـذلك واألهـل والضـيف يقـوم  كثًريا

ًضا بحقوقها    .أ
ًضا يف طلب العلم, نبه أهل العلم  يف طلب  −رمحهم اهللا−كذلك نبه العلامء أ

م مـن نفسـه ملـًال كـام نبـه عـىل ذلـك شـيخنا الشـيخ العلم فقالوا فـإذا رأى طالـب العلـ
فإن رأى طالب العلم من نفسه ملًال يف مراجعـة كتـاب مـا  −رمحه اهللا−ابن عثيمني 

  .فلينتقل إىل كتاب آخر −رمحه اهللا−قال 
وإذا رأى من نفسه ملـًال مـن دراسـة فـن معـني, فإنـه ينتقـل إىل دراسـة فـن آخـر, 

, أما إذا أكره نفسه عىل الشيخ حصل له مـن وهكذا يريح نفسه, وحيصل علًام ك ثًريا
   .امللل والتعب ما جيعله يسأم وينرصف إال ما شاء اهللا

فإن بعض الناس يكره نفسه عىل املراجعة واملطالعـة والبحـث مـع التعـب, ثـم 
يأخـــذ عـــىل ذلـــك ويكـــون أمـــر دائـــم لـــه ويكـــون ديـــدن لـــه, حتـــى إذا فقـــد هـــذا الشـــيخ 

   .ه من يشاءضاق صدره, واهللا يؤيت فضل
فــبعض النــاس حتــى وإن وجــد مــن نفســه تعًبــا وملــًال فإنــه جياهــد نفســه, وهــذا 

إال مــا شــاء اهللا فــإن  :ملــا قــال −رمحــه اهللا−لــيس النــاس عــىل هــذا احلــال قــال الشــيخ 
بعض الناس يكره نفسه عىل املراجعة واملطالعة والبحث مـع التعـب ثـم يأخـذ عـىل 

ه إذا فقد هذا اليشء ضـاق ذلك, ويكون هذا أمر دائم له, ويكو ن ديدن له, حتى أ
  .عليه صدره, وهذا من فضل اهللا 
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وأعـــــــرف بعـــــــض طـــــــالب العلـــــــم إذا مـــــــا التحـــــــق بالـــــــدروس أو التحـــــــق 
بمـــدارس العلـــم صـــدره يضـــيق, فهـــذا أصـــبح هـــذا األمـــر ديـــدن لـــه, وإن غـــاب عـــن 

ـام االختبـارات واالمتحانـ ات درس أو درسني فإنه جيد يف نفسه الضـيق, حتـى يف أ
حيث يكون هبا شـغل عـن دروس العلـم, وعـن مطالعـة كتـب العلـم, وعـن حضـور 

   .جمالس العلم, يضيق صدره
كـــأين أصـــبحت عامًيـــا, هـــذا مـــن فضـــل اهللا تعـــاىل عليـــه, لكـــن كثـــًريا مـــن  :يقـــول

ينتقـل إىل  −رمحـه اهللا−الناس حيصل هلم امللل والتعب, كام قال الشيخ ابن عثيمـني 
  .فن آخر

نفســه, يف بعــض املســائل هنــاك أصــول عامــة يف بعــض املســائل فاإلنســان فقيــه 
تقــل إىل فــن آخــر, األصــل أن تبقــى عــىل الفــن, لكــن يف بعــض األحيــان  تســأل هــل أ
طالب العلـم فقيـه نفسـه, فلـو اسـتمر عـىل هـذا الفـن فإنـه لـن حيصـل هـذا الفـن ملللـه, 

   .فمثل هذا الباب نقول له انتقل إىل فن آخر, حتى تنشط
ذكـــــروا يف تقســـــيم كتـــــب الفقـــــه إىل كتـــــاب  −رمحهـــــم اهللا−لعلـــــم لـــــذلك أهـــــل ا

الطهــارة, وحتــت كتــاب الطهــارة كتــاب امليــاه, كتــاب اآلنيــة, كتــاب كــذا, ثــم ذكــروا 
كتاب الصالة, وملا ذكروا كتاب الصالة من األبواب قالوا ذكروا فوائد قد ذكرت 

ئــد حتــى ينشــط طالــب العلــم, ذلــك  قســموا لــه ذلــك يف درس الفقــه, مــن تلكــم الفوا
  .مثل هذه التقاسيم
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لذلك هذا احلديث حـديث عظـيم وفيـه أن اإلنسـان يـروح عـن نفسـه فكـام قـال 
يــا حنظلــة ســاعة وســاعة, وجــاء يف حــديث رواه أبــو داود يف مراســيله لكنــه  نبينــا 

 −رمحــه اهللا−قــال الصــنعاين  .)١(»روحــوا القلــوب ســاعة وســاعة« :مــتكلم يف إســناده
   .من مكابدة العبادات بمباح ال عقاب فيه وال فوات أي أرحيوها بعض البعض,

ـــه ســـاعة هللا  بعـــض النـــاس يفهـــم وهـــذا غلـــط يف الفهـــم مثـــل هـــذه األحاديـــث أ
وساعة للمعايص والذنوب, وساعة لسامع املوسيقى, وساعة حلضور السـينام, إنـام 

يف اإلقبــــــال عـــــــىل اهللا, واإلقبــــــال عــــــىل مــــــا عنـــــــد اهللا  ســــــاعة وســــــاعة, ســــــاعة هللا 
يف مباح ال عقاب فيه, وال ثواب ذلك كـام  −رمحهم اهللا−عة كام قال العلامء وسا

  .جاء عند الفسوي يف املعرفة والتاريخ
ـه كـان يضـحك, فقـالوا  وذكر ذلك مسنًدا عـن ابـن جـابر عـن عمـري بـن هـانئ أ

بلغني أن أبـا الـدرداء إين أسـتجم بـبعض  :, فكان يقول قال?يا أبا الوليد ما هذا :له
شــــط يل يف احلــــق, املقصــــود بالباطــــل هنــــا لــــيس املقصــــود بالباطــــل الباطــــل  ليكــــون أ

املعـــايص والـــذنوب املقصـــود الـــذي هـــو املباحـــات التـــي هـــي خـــالف مـــا يكـــون مـــن 
شـــط يل يف  الطاعـــات والعبـــادات واحلـــق, قـــال إين اســـتجم بـــبعض الباطـــل ليكـــون أ

  .احلق

                                                 
 ).٣٦٤٩(السلسلة الضعيفة  )١(
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−عــيل كــذلك روى ابــن أيب الــدنيا يف كتــاب العقــل وفضــله مــا جــاء عــن 
متـــــل األبـــــدان,  إن هـــــذه القلـــــوب متـــــل كـــــام" :وأرضـــــاه, قـــــال −ريض اهللا تعـــــاىل عنـــــه

   ".فالتمسوا له من احلكمة طرًفا
يف  −رمحــه اهللا−كــام ذكــر ذلــك ابــن عبــد الــرب  −رمحــه اهللا−لــذلك كــان الزهــري 

ـن أهـل األخبـار ـن ?جامع بيان العلـم وفضـله, كـان إذا انتهـى مـن الـدرس قـال أ , أ
فإن العلم عىل قسـمني عقـد وُملـح, فمـن العلـم مـا  :, قال أهل العلم?أهل األشعار

   .هو ُعقد حيتاج إىل صرب وجماهدة ومكابدة وقوة, قراءة يف كتب قوية
لكن اإلنسان كذلك يـذهب إىل ُملـح العلـم لينشـط عـىل عقـد العلـم, ذلـك ابـن 

سـمري فـؤادي  −رمحـه اهللا−نفسه له كتاب التمهيـد, يقـول فيـه  −رمحه اهللا−عبد الرب 
منـــذ ثالثـــني حجـــة, يعنـــي ســـنة ولـــه كتـــاب مـــاذا هبجـــة املجـــالس, هبجـــة املجـــالس يف 

   .األشعار, ويف اآلداب, ويف امللح
وهذا هو طالب العلم, حتـى وإن كـان عنـده عقـد يـدرس كتـب قـد يكـون فيهـا 
يشء من الرتكيز كذلك ينشط بملـح العلـم, فيكـون أمـره يف العلـم وإىل العلـم, وإن 

   .البساتني فال بأس ذهب إىل
كــــام جــــاء عنــــه كــــان إذا خــــرج إىل البســــتان  −رمحــــه اهللا−الشــــافعي لــــذلك كــــان 

ـــه قـــد حيصـــل منـــه يشء فيـــه مـــن اللهـــو واملـــزاح الـــذي لـــيس فيـــه خمالفـــة  حصـــل منـــه أ
للرشيعة فيسأل عن ذلك قال ليس من الوقـار الـورع يف البسـتان, فـإن الـورع يكـون 
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البسـاتني, جمـالس االسـرتاحات فـإن فيهـا يشء  يف جمالس غري هذه املجالس جمـالس
   .من االنبساط, االنبساط مع األطفال, االنبساط مع اخلالن, مع الزمالء

أمـــا أن يكـــون يف درس علـــم قـــال لـــيس مـــن الوقـــار, وتـــذكرون قصـــة ومل أخـــذه 
بإسناد لذلك لن أذكر هذا العامل, لكـن معناهـا صـحيح, مـن كبـار مشـاخينا يف بالدنـا 

ـــه خـــرج مـــع بعـــض طالبـــه يف نزهـــة, وكـــان يف بـــالد ال ســـعودية, مـــن كبـــار العلـــامء, أ
شديد يف درسه وطريقتـه, وحـازم لكنـه توسـع يف هـذه النزهـة فلـام انتهـى مـن النزهـة 

   .حفر حفرة بيده صغرية
تمــوه يف هــذه النزهــة يــدفن هنــا, ودفــن احلفــرة, ألن بعــض  وقــال لطالبــه مــا رأ

تبســـط لـــه الشـــيخ يف بســـتان أو يف نزهـــة أو  الطـــالب عنـــده يشء مـــن عـــدم الفقـــه فلـــام
اســــرتاحة, أو يف مــــواطن التوســــع يظــــن أن ذلــــك كــــذلك يكــــون يف الــــدرس فيجــــرؤ 
عليه, الطالب الفطن يكون يعرف ما يكون يف البيت وما يكون يف مـواطن النزهـة, 
ومــا يكــون يف مــواطن الــدرس هــذا هــو طالــب العلــم, يلحــظ شــيخه ويلحــظ األدب 

  .وقار لشيخهمع شيخه, ويلحظ ال
فإن كان حصل يشء من التوسع يف مواطن فإنه يـرد ذلـك إىل مـا ذكرنـاه لكـم, 
ذلـــــك ذكـــــر ابـــــن مفلـــــح يف اآلداب الرشـــــعية أن العاقـــــل إذا اخـــــتىل بأهـــــل بيتـــــه كـــــان 

يالعــبهم ويامزحهــم, ذلــك جــاء أن  –كالطفــل, قــد جــاء ذلــك عــن بعــض الصــحابة 
ه يف البيـــت فظـــن  أن هـــذه اهليئـــة هيئـــة مـــا يكـــون مـــن ابنـــي هـــذا ارحتلنـــي ملـــا كـــان يـــرا
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وخيـــرج  عبـــوسممازحـــة يف البيـــت, هـــذا العاقـــل, أمـــا أن يـــدخل البيـــت وهـــو 
  .ونحن كذا, وينبغي عىل طالب العلم, عبوسوهو 

كام قال الصحايب هنا عافسنا النساء, والعبنا النساء وضاحكنا الصـبيان, هـذا 
ـــا كـــذلك هــو حـــال الصـــحابة, وهـــذا هـــو حـــال فضــالء الصـــحابة, وقـــال أبـــ و بكـــر وأ

رمحهـــم −فنـــنهج هنـــج الســـلف يف طـــريقتهم ويف منهـــاجهم وفـــيام كـــان عليـــه الســـلف 
  .وأسكنهم فسيح جناته −اهللا

ـــه ال يكـــون الرجـــل  :, قـــال أهـــل العلـــم»ســـاعة وســـاعة« :ويف قولـــه تـــدل عـــىل أ
منافًقا كأن يكون يف وقت عىل غاية احلضور وصفاء القلب مع الـذكر ويف وقـت ال 

الصفة ال يكون منافًقا بعض النـاس يقولـون هـذا انفصـام لكـن هـذه مـن يكون هبذه 
صلوات ريب −طبيعة البرشية, وليس كام يقال انفصام يف الشخصية فهنا يقول نبينا 

   .»يا حنظلة ساعة وساعة«: −وسالمه عليه
سـاعة « :يف قوله :وأدركوا الفائدة هذه قالوا  −رمحهم اهللا−بل قال أهل العلم 

ه ال يكون الرجل منافًقا بأن يكون يف وقت عىل غاية احلضور  , تدل»وساعة عىل أ
والصـــفاء يف القلـــب ويف الـــذكر ويف وقـــت ال يكـــون هبـــذه الصـــفات, بـــل ال بـــأس يف 
وقــت بــأن يكــون ســاعة يف الــذكر وســاعة يف االســرتاحة والنــوم والزراعــة ومعــارشة 

  .النساء واألوالد وغري ذلك من املباحات
ــه قــال ذلــك  −وات ريب وســالمه عليــهصــل−يف قــول نبينــا  كــام جــاء يف الروايــة أ
, كــام جــاء »يــا حنظلــة ســاعة وســاعة, يــا حنظلــة ســاعة وســاعة« :ثــالث مــرات, قــال
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 −صىل اهللا عليه وسـلم−ذلك يف ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثالث مرات, أعاد 
دوام  ذلــــك ثالًثـــــا للتأكيــــد, وإزالـــــة مــــا اهتـــــم بــــه نفســـــه وبيــــان أهنـــــم ال يقــــدرون عـــــىل

احلضـــــور, حضـــــور القلـــــب, كـــــذلك وبيـــــان أهنـــــم ال يقـــــدرون عـــــىل ذلـــــك عـــــىل دوام 
  .احلضور
  :ادية عرشالفائدة احل.١١

ذكرنـــا أن املقصـــود بســـاعة وســـاعة يعنـــي بـــني احلـــق واملباحـــات, ال كـــام يتومهـــه 
بعـــض العصـــاة يف أن املقصـــود بـــذلك ســـاعة للطاعـــة وســـاعة للمعصـــية, فـــإن ذلـــك 

  .م وأرضاهم−ريض اهللا عنه−صحابة ليس بفهم السلف, وال ال
لـــذلك جـــاء عـــن األوزاعـــي قـــال ســـمعت بـــالل بـــن ســـعد, بعـــض النـــاس يقـــول 

   .ساعة وساعة, ساعة لطاعة الرمحن وساعة للبيت واخللوة مع الشيطان:
جـــاء عــن األوزاعـــي كـــام روى ذلــك الفريـــايب يف كتــاب صـــفة النفـــاق وذم  :قــال

يف العالنيـــــة,  ال تكــــن ولًيـــــا هللا ســــمعت بـــــالل بـــــن ســــعد يقـــــول  :املنــــافقني, قـــــال
يف العالنيــــة, وعــــدوه يف الرســــ, لــــذلك قــــال  وعــــدوه يف الرســــ, ال تكــــن ولًيــــا هللا 

  .بعض أهل العلم ال تكن بني الناس قديًسا, وإذا اختليت بمحارم اهللا إبليًسا
بعض الناس يكون بني الناس قديًسـا يشـار لـه بالبنـان وعـىل ذكـر الطاعـة, وإذا 

كــان إبليًســا تتبــع املحرمــات ونظــر يف املحرمــات وتكلــم باملحرمــات,  اخــتىل بنفســه
  .عياًذ باهللا باملخالفات ذواستل
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  :الفائدة األخرية.١٢
زنــة يف هــذا البــاب, قــال ابــن اجلــوزي يف كشــف املشــكل يف قولــه ســاعة  يف املوا

معنـــاه ســـاعة لقـــوة اليقظـــة, حضـــور القلـــب اإلقبـــال عـــىل اهللا وســـاعة  :وســـاعة قـــال
, طيب هذا املباح قـد يوجـب غفلـة قـال وسـاعة للمبـاح وإن أوجبـت بعـض للمباح
   .الغفلة

وهــذا ألن اإلنســـان لــو حقـــق مـــع نفســه مـــا بقــي فـــال بـــد للمتــيقظ مـــن التعـــرض 
ـن يقـدر عـىل األكـل والرشـب واجلـامع مـن  ألسباب الغفلة, ليعـدل مـا عنـده, ومـن أ

ه معاين    .يرى األمر كأ
ــا نــرى اجلنــة  :يقــول حنظلــة والنــار فكيــف جيــامع أهلــه مــن كــان يــرى اجلنــة فكأ

والنــار وكيــف يأكــل مــن يــرى اجلنــة والنــار, وكيــف يعــارش أصــدقائه وأصــحابه مــن 
   .يرى اجلنة والنار كيف يكون هذا, فبعض الغفالت

قــــد تكــــون نعمــــة حتــــى تســــتطيع أن تعــــيش يف احليــــاة,  :قــــال بعــــض أهــــل العلــــم
اهللا املحرمـــــــات والســـــــيئات بعـــــــض الغفـــــــالت املقصـــــــود بـــــــالغفالت لـــــــيس عيـــــــاًذ بـــــــ

ــن يقــدر عــىل األكــل والرشــب واجلــامع مــن يــرى األمــر  واملعــايص, ذلــك قــال ومــن أ
ه معاين يرى اجلنة ويرى النار, كأهنا معاينة    .كأ

وهـــذا مـــا ذكرتـــه لكـــم وإن مـــن الغفلـــة  :−رمحـــه اهللا−قـــال يقـــول ابـــن اجلـــوزي 
, هـــل ســـيجامع أهلـــه, هـــل لنعمـــة عظيمـــة, لـــو أن اإلنســـان ذكـــر النـــار عـــىل بالـــه دائـــًام 

  سيالعب أطفاله, هل سيبتسم?
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وإن مـــن الغفلـــة لنعمـــة عظيمـــة إال أهنـــا شـــوف العلـــامء, بـــاب  −رمحـــه اهللا−قـــال 
ال حيرمـون وال يكرهـون  −رمحهـم اهللا−املوازنة إال أهنـا إذا زادت أفسـدت, العلـامء 

   .فعل املباحات ولكنهم يكرهون االستغراق يف املباحات
املباحـــــــــات يـــــــــؤدي إىل فعـــــــــل املكروهـــــــــات, واإلكثـــــــــار مــــــــــن  فاالســـــــــتغراق يف

املكروهـــــات قـــــد يـــــؤدي إىل فعـــــل املحرمـــــات, ذلـــــك مـــــن دقـــــة العلـــــامء, ال يـــــذكرون 
املباحات بإطالق, حيثون الناس عىل اخلري, إنام ينهون الناس عـىل أن يكـون املسـلم 

نـام ينبغـي إال أهنـا إذا زادت أفسـدت إ −رمحـه اهللا−مستغرًقا وقتـه يف املباحـات, قـال 
  .أن تكون بمقدار ما يعدل, يكون عنده عدل

, −رمحــه اهللا−وأخــتم رشح هــذا احلــديث, بنقــل عــن شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة 
قله بطوله    .ألن فيه فائدة يف مثل هذه األبواب ;وهو مفيد, يف هذا الباب, وسأ

وقــد روى أبــو حــاتم يعنــي ابــن حبــان يف صــحيحه حــديث  :قــال شــيخ اإلســالم
الــذي فيـه مــن  −صــىل اهللا عليـه وسـلم−الطويـل عــن النبـي  −ريض اهللا عنـه− أيب ذر

ه كان يف حكمة آل داود عليه السـالم حـق عـىل العاقـل  واع العلم واحلكمة وفيه أ أ
أن تكـــون لـــه أربـــع ســـاعات, ســـاعة ينـــاجي فيهـــا ربـــه, وســـاعة حياســـب فيهـــا نفســـه, 

دثونـــــه عـــــن ذات نفســـــه, وســـــاعة خيلـــــو فيهـــــا بأصـــــحابه الـــــذين خيربونـــــه بعيوبـــــه, وحي
ــا عــىل  وســاعة خيلــوا فيهــا بلذتــه فــيام حيــل وجيمــل, فــإن يف هــذه الســاعة األخــرية عوًن

  .تلك الساعات
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ــه ال بــد هــذا مــن املحققــني يف العلــم العلــامء : قــال شــيخ اإلســالم فبــني أ
ـــا عـــىل مـــا جـــاء يف هـــذا  املســـلمني بـــل مـــن أئمـــة املســـلمني, قـــال شـــيخ اإلســـالم معلًق

ــه ال بــد مــن امللــذات املباحــة اجلميلــة فإهنــا تعــني عــىل تلــك األمــور, احلــديث فبــني أ
ســـاعة ينـــاجي فيهـــا ربـــه, وســـاعة حياســـب فيهـــا نفســـه, وســـاعة خيلـــو فيهـــا بأصـــحابه 

وســاعة خيلــو فيهــا بلذتــه فــيام حيــل . الــذين خيربونــه بعيوبــه وحيدثونــه عــن ذات نفســه
  .ويشمل

ه البد مـن اللـذات امل: قال شيخ اإلسالم باحـة اجلميلـة, فإهنـا تعـني عـىل فبني أ
وهلـــــذا ذكـــــر الفقهـــــاء أن العدالـــــة هـــــي الصـــــالح يف الـــــدين واملـــــروءة; . تلـــــك األمـــــور

  .باستعامل ما جيمله ويزينه وجتنب ما يدنسه ويشينه
أين الســــتجم نفيســــ باليشــــء مــــن : الــــذي ذكرنــــاه لكــــم وكــــان أبــــو الــــدرداء 

  . الباطل, الستعني به عىل احلق
إنــام خلــق اللــذات والشــهوات يف األصــل لــتامم  واهللا  :يقــول شــيخ اإلســالم

مصــلحة اخللــق; فــإهنم بــذلك جيتنبــون مــا يــنفعهم كــام خلــق الغضــب ليــدفعوا بــه مــا 
  .يرضهم, وحرم من الشهوات ما يرض تناوله, وذم من اقترص عليها

فأمــا . احلــق; فهــذا مــن األعــامل الصــاحلة افأمــا مــن اســتعان باملبــاح اجلميــل عــد
اســتعني بقــومتي . مــن يقــول هــذا? معــاذ يف الصــحيح. بنــومتي عــىل قــومتياســتعينوا 
  .عىل نومتي
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شـط لـدرس املغـرب أو بعـد العشـاء: بعض النـاس يقـول ـام العرصـ; حتـى أ . أ
  .فهي نشاط. احتسب نومتي لقومتي: هذا فيها استعانة ملباح ملاذا? قال

مــــن  نيــــة املــــؤمن خــــري«: جــــاء يف أحاديــــث لكــــن فيهــــا ضــــعف بــــال شــــك; قــــال
لكـن ظـاهره لـيس املقصـود فيـه تـرك العمـل, لكنـه حـديث ضـعيف, لكـن . )١(»عمله

علــامء القواعــد الفقهيــة ذكــروا رشحــه, املقصــود بــه أن بعــض الينــات تكــون توصــل 
وقــد ال يكــون عملــه لكــن نيتــه الصــاحلة مــاذا? أوصــلته هلــذه . العبــد لــدرجات عاليــة

  .الدرجة العالية
ذكـــر ذلـــك –عان باملبـــاح اجلليـــل عـــىل احلـــق فأمـــا مـــن اســـت: قـــال شـــيخ اإلســـالم

 −يف األشـــباه والنظـــائر يف قضـــية نيـــة املـــؤمن خـــري مـــن عملـــه −رمحـــه اهللا−الســـيوطي 
وهو حديث ضعيف بال شك, بعض أهل العلم يعني رد حتى يف معنـاه, . راجعوه

  .لكن له معنى صحيح
صــاحلة, فأمــا مــن اســتعان باملبــاح اجلليــل عــىل احلــق; فهــذا مــن األعــامل ال: قــال

: قـالوا . »يف بضع أحدكم صـدقة«: قال وهلذا جاء يف احلديث الصحيح أن النبي 
أيت أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر? قال تم لـو وضـعها يف «: يا رسول اهللا; أ أرأ

                                                 
ضـعيف  يف  األلبـاين ، ضعفه )٢٥٥-٣(وأخرجه أبو نعيم يف احللية ، )١٨٥-٦(الطرباين  )١(

 .)٥٩٧٧(اجلامع برقم 
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فلــام حتتســبون بــاحلرام وال «: قــال. بــىل: قــالوا  »حــرام? أمــا يكــون عليــه وزر? 
  .)١(»حتتسبون باحلالل

إنك لـن تنفـق  «: قال أن النبي   عن سعد بن أيب وقاص ويف الصحيحني
  .)٢(»نفقة تبتغي هبا وجه اهللا إال اللقمة تضعها يف ّيف امرأتك

به عىل فائدة , : بعض الناس مثل بعض الشيبان عندنا, يعني: أ ه اهللا خًريا جزا
ــه ملــا يــأيت بــاألغراض ويــأيت بالن فقــة, نــوى يف أول عمــره النيــة الصــاحلة مــع زوجتــه أ

ومر عـىل كحالنـا أكثـر مـن عرشـون . القربة إىل اهللا . نوى ما جاء يف هذا احلديث
  .سنة متزوج

هذه العرشون سنة استحضار النيـة قـد يغفـل اإلنسـان عنهـا, والضـابط يف هـذا 
لـــيس مـــن رشط ذلـــك األمـــر استحضـــار النيـــة, ولكـــن مـــن : البـــاب, قـــال أهـــل العلـــم

  .رشط ذلك عدم قطع النية
فـــــاألمور . األمـــــور بمقاصـــــدها: املســـــألة يـــــذكروهنا حتـــــت قاعـــــدة انتبـــــه وهـــــذه

ــت يف الصـالة نويـت أن تصــيل صـالة الظهـر ودخلــت يف  بمقاصـدها وبحـال ذلـك أ
ــت مستحرضــ للنيــة يف كــل صــالتك? االستحضــار أمــره مســتحب,  الصــالة, هــل أ
لكــــن لــــو حصــــل يف ثنايــــا ذلــــك غفلــــة عــــن االستحضــــار لكــــن الرشــــط يف مــــاذا عــــدم 

                                                 
 ).١٠٠٦(صحيح مسلم ) ١(
 ).١٦٢٨(، صحيح مسلم )٥٨(صحيح البخاري  )٢(      
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مـــن نــــوى مــــاذا? . مــــن نــــوى الفطـــر أفطــــر: −رمحهـــم اهللا− قـــال الفقهــــاء قطعهـــا, كــــام
  .قطعها

إنســـان يصـــوم مـــن طلـــوع الفجـــر إىل غـــروب الشـــمس, قـــد ال يستحرضـــ النيـــة, 
يشتغل يف عمله ويشتغل يف دوامه, قد ال يكون مستحًرضـا طـول وقتـه نيـة الصـيام; 

  .لذلك قد يأكل ناسًيا
ــه يكــون  بعــدم استحضــاره أن عبادتــه ُينصــح فهــل هــذا عــدم االستحضــار فيــه أ

  .له? استحضار باب والقطع باب آخر, وهذا من فضل الرشيعة
تـــه عرشــــين أو مخــــس وعرشــــين أو ثالثــــني أو  يعنـــي إنســــان مــــن يعــــيش مــــع امرأ
أربعني سنة, قد ال يستحرض يف كل نفقة مثل هذه األحاديث, لكنـه مـأجور عليهـا; 

ه مل ينٍو قطعها ية الصاحلة مطلوبـة وينـوي ذلـك إذا تـزوج أو وإنام نواها ذلك الن. أل
تــه مــا يـأيت بــه مــن أغــراض أو أرزاق مــن كـذا ينــوي بــه مــا ذكــر  ـه مــا جيعلــه يف ّيف امرأ أ

  .يف مثل هذه األحاديث
بــاملؤمن إذا كانــت لــه نيــة أتــت عــىل عامــة أفعالــه, وكانــت : قــال شــيخ اإلســالم

: بـني املـؤمن واملنـافق? قـالالفـرق . املباحات من صالح أعامله, لصـالح قلبـه ونيتـه
فاملؤمن إذا كانت له نية أتت عىل عامة أفعاله, وكانت املباحات من صالح أعامله, 

  .لصالح قلبه ونيته
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واملنــــــافق لفســــــاد قلبــــــه ونيتــــــه, ُيعاقــــــب عــــــىل مــــــا يظهــــــره مــــــن : قــــــم قــــــال
ــه مــاذا? لفســاد نيتــه, وذاك املــؤمن حتــى يف املباحــات  العبــادات, وهــذا يصــيل مــع أ

  .احلسنة قد ُجعلت من قبيل الصاحلات, ففضل اإليامن وذم النفاق بنيته
واملنافق لفساد قلبه ونيته ُيعاقب عىل ما يظهره من العبـادات ريـاًء, فـإن : فقال

َأال َوإِنَّ ِيف اْجلََسِد ُمْضَغًة إَِذا َصـَلَحْت َصـَلَح اْجلََسـُد  «: قال يف الصحيح أن النبي 
ُه, َوإَِذا َفَسَدْت  ُه, َأال َوِهَي اْلَقْلُب  ُكلُّ   .)١(»َفَسَد اْجلََسُد ُكلُّ

وكــام أن العقوبــات ُرشعــت داعيــة إىل فعــل الواجبــات, وتــرك املحرمــات : قــال
ًضا كل ما يعني عىل ذلك, فينبغي تيسري طرق اخليـل والطاعـة واإلعانـة  فقد ُرشع أ

مـا يـرغبهم يف  مثل أن يبـذل لولـده وأهلـه أو رعيتـه. عليه, والرتغيب فيه بكل ممكن
  .العمل الصالح من ماٍل أو ثناء أو غريه

وهلــــذا ُرشعــــت املســــابقة باخليــــل واإلبــــل واملفاضــــلة يف الســــهام وأخــــذ اجلعــــل 
عليهـــا ملـــا فيهـــا مـــن الرتغيـــب يف إعـــداد القـــوة وربـــاط اخليـــال للجهـــاد يف ســـبيل اهللا; 

شـــــدون وخيرجـــــون مـــــن  حتـــــى كـــــان النبـــــي  يســـــابق بـــــني اخليـــــل هـــــو وخلفـــــاؤه الرا
وقـد ُروي أن الرجـل يسـلم . األسباق من بيـت املـال وكـذلك عطـاء املؤلفـة قلـوهبم

أول النهــــار رغبــــة يف الــــدنيا, فــــال جيــــيء إال واإلســــالم أحــــب إليــــه ممــــا طلعــــت عليــــه 
  .الشمس

                                                 
 .)١٥٩٩(صحيح مسلم ) ٥٢( صحيح البخاري)١(
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بعض األبناء واألوالد والبنات قد ترغبهم بالطاعـة, ويف طلـب العلـم بجـائزة 
فينبغي تيسـري طـرق : قول شيخ اإلسالم هناوثناء وهذا ال خيالف ماذا? كام جاء يف 

اخليــل والطاعــة واإلعانــة عليــه, والرتغيــب فيــه بكــل ممكــن; مثــل أن يبــذل لولــده أو 
أحفـــظ هـــذا املـــتن وأعطيـــك جـــائزة مـــن مـــال . رعيتـــه مـــا يـــراقبهم يف العمـــل الصـــالح
  .وثناء إىل غريه إىل آخر كالمه رمحه اهللا

"  ِ َا َسَبَقْت َغَضَبهُ َباب ِيف ِسَعِة َرْمحَِة اهللَّ   "َتَعاَىل َوَأهنَّ
  َناِد َعْن اْألَْعَرِج ِميَّ َعْن َأِيب الزِّ َزا َثنَا اْملُِغَريُة َيْعنِي اْحلِ َثنَا ُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيٍد َحدَّ  َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل  ُ اْخلَْلَق َكَتَب ِيف ِكَتابِِه مَلَّا َخَلَق ا«: َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة َأنَّ النَّبِيَّ َصىلَّ اهللَّ هللَّ
  .)١(»َفُهَو ِعنَْدُه َفْوَق اْلَعْرِش إِنَّ َرْمحَتِي َتْغلُِب َغَضبِي

 َناِد َعْن : قال َثنَا ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْينََة َعْن َأِيب الزِّ َثنِي ُزَهْريُ ْبُن َحْرٍب َحدَّ  َحدَّ
ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم َقـاَل اْألَْعَرِج َعْن َأِيب ُهَرْيـَرَة َعـْن النَّبِـ ُ َعـزَّ َوَجـلَّ َسـَبَقْت «: يِّ َصـىلَّ اهللَّ اهللَّ

  .)٢(»َرْمحَتِي َغَضبِي
 َناِد : قال ِميَّ َعْن َأِيب الزِّ َزا َثنَا اْملُِغَريُة َيْعنِي اْحلِ َثنَا ُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيٍد َحدَّ  َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقـاَل َعْن اْألَْعَرِج َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة َأنَّ ا ُ اْخلَْلـَق «: لنَّبِيَّ َصىلَّ اهللَّ مَلَّـا َخَلـَق اهللَّ
  .)٣(»َكَتَب ِيف ِكَتابِِه َفُهَو ِعنَْدُه َفْوَق اْلَعْرِش إِنَّ َرْمحَتِي َتْغلُِب َغَضبِي

                                                 
 ).٢٧٥١(صحيح مسلم ) ١(
 ).٢٧٥١(صحيح مسلم  )٢(
 ).٢٧٥١(مسلم صحيح  )٣(
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  الشرح
ملـــا خلـــق اهللا اخللـــق  −رمحـــه اهللا–هـــذه األحاديـــث التـــي ذكرهـــا اإلمـــام مســـلم 

باب : كتابه فهو عنده فوق العرش إن رمحتي تغلب غضبي, كام ذكر مسلمكتب يف 
  .وأهنا سبقت غضبه. يف سعة رمحة اهللا

  −: وهذا احلديث فيه فوائد
  هلذا −تبارك وتعاىل–قال أهل العلم ولكتابته : الفائدة األوىل .١

  .ملا خلق اهللا اخللق كتب يف كتابه عىل نفسه: الكتاب حكم كام قال
ولكتابته هذا الكتاب حكـم, قـد يظهـر لنـا منهـا يشء, وقـد ال : لمقال أهل الع 

يظهر, مما ذكـره أهـل العلـم مـن حكـم يف ذلـك تعظـيم هـذا األمـر, كتـب لنفسـه, قـال 
ُ اْخلَْلَق َكَتَب ِيف ِكَتابِِه َفُهَو ِعنَْدُه َفْوَق اْلَعْرِش إِنَّ َرْمحَتِي َتْغِلُب «: نبينا  مَلَّا َخَلَق اهللَّ
  .»يَغَضبِ 

ونحـن نـؤمن . ومزيد العنايـة بـه. من احلكم تعظيم هذا األمر: قال أهل العلم 
. ; سواء علمنا احلكمة من هـذا الكتـاب أو مل نعملهـاهبذا الكتاب كام أخرب النبي 

فيهــا تعظــيم . ملــا خلــق اهللا اخللــق فهــو عنــده فــوق العــرش إن رمحتــي تغلــب عضــبي
  .هلذا األمر ومزيد عناية به

مســتٍو عــىل عرشــه, فهــو عنــده فــوق  إثبــات العــرش وإنــه : ثانيــةالفائــدة ال .٢
  .العرش
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فهــو عنــده «: قــال هنــا فــإن النبــي . الترصــيح بفوقيتــه تعــاىل :الفائــدة الثالثــة .٣
 }َوُهــَو اْلَقــاِهُر َفــْوَق ِعَبــاِدِه َوُهــَو اْحلَِكــيُم اْخلَبِــريُ {: كــام قــال اهللا . »فــوق العــرش

عــــام[ ــــاُفوَن رَ {, ]١٨: األ ُــــْم ِمــــْن َفــــْوِقِهْم َوَيْفَعُلــــوَن َمــــا ُيــــْؤَمُرونَ َخيَ : النحــــل[ }هبَّ
  .الترصيح بالفوقية فيها إثبات علو اهللا ]. ٥٠

بعـــة .٤ ملـــا خلـــق اهللا اخللـــق كتـــب يف كتابـــه فهـــو عنـــد العـــرش, إن : الفائـــدة الرا
ـــا {يف الكتـــاب والســـنة,  إثبـــات صـــفة الرمحـــة, وهـــي صـــفة ثابتـــة هللا . رمحتـــي نَ َربَّ

ٍء َرْمحًَة َوِعْلًام  َوِسْعَت    ].٧: غافر[}ُكلَّ َيشْ
ـــــاْملُْؤِمنَِني َرِحـــــيًام  {: با كـــــذلك يف ســـــورة األحـــــز ويف قـــــول اهللا   }َوَكـــــاَن بِ

عــام ]٤٣: األحــزاب[ ــةَ  {, كــام جــاء كــذلك يف ســورة األ ْمحَ  }َكَتــَب َعــَىل َنْفِســِه الرَّ
عام[   ].١٢: األ

إن رمحتـــي تغلـــب : هنـــا فهنـــا قـــال. إثبـــات صـــفة الغضـــب: الفائـــدة اخلامســـة .٥
ُ َعَلْيـِه َوَلَعنَـُه َوَأَعـدَّ {صفة الغضـب ثابتـة يف الكتـاب والسـنة, . غضبي َوَغِضـَب اهللَّ

  .كام جاء يف سورة النساء] ٩٣: النساء[}َلُه َعَذاًبا َعظِيًام 
عند مسلم وفيه غضـب رسـول اهللا فلـام رأى  وكام جاء يف حديث أيب قتادة 

هللا رًبــا وباإلســالم دينـًـا وبمحمــد نبًيــا, ونعــوذ بــاهللا رضــيت بــا: غضــب قــال عمــر 
  .من غضب اهللا وغضب رسوله



 
 شبكة بينونة للعلوم الشرعية 103 

ففهـــــم الصـــــحابة كـــــذلك أن اهللا يغضـــــب, كـــــذلك مـــــا جـــــاء يف حـــــديث 
السـام : فقـالوا  عند البخاري وفيه أن اليهود أتوا النبي  −ريض اهللا عنها−عائشة 
  .)١(وغضب عليكمالسام عليكم ولعنكم : فقالت عائشة. »وعليكم«: قال. عليك

صــــــفات ملــــــن?  كــــــذلك فهــــــم الصــــــحابة أن اهللا يغضــــــب; وقــــــد بــــــني النبــــــي 
  .للصحابة

مســـتدًال بحـــديث ســـلامن الـــذي هـــو علمنـــا حتـــى : يف ذم الكـــالم للهـــروي, قـــال
ـه . علمهم آداب قضـاء احلاجـة فإذا كان النبي : قال اهلروي. اخلراءة فـبال شـك أ

  .علمهم باب األسامء والصفات
الصــــحابة كــــام . ن مالــــك كــــام ذكــــر ذلــــك اهلــــروي يف ذم الكــــالموجــــاء ذلــــك عــــ

األحكــــــــام العمليــــــــة, علمهــــــــم األحكــــــــام مــــــــاذا? العقديــــــــة  علمهــــــــم رســــــــول اهللا 
  .والعقائدية

, وأمجع سلف األمة عىل ثبوت الغضـب هللا, وغضـب اهللا حقيقـي يليـق بـه 
ـــــامَّ فَ {: والـــــرد علـــــيهم يف قـــــول اهللا . وأهـــــل التعطيـــــل فرســـــوه بـــــامذا? باالنتقـــــام َل

  ].٥٥: الزخرف[}آَسُفوَنا انَتَقْمنَا ِمنُْهْم َفَأْغَرْقنَاُهْم َأْمجَِعنيَ 
فجعــل االنتقـام نتيجــة للغضــب, . دل عـىل أن هنــاك فـرق بــني الغضــب االنتقـام

ذلـك اآليـة للـرد عـىل الـذين زعمـوا أن املقصـود . فدل عىل أن االنتقـام غـري الغضـب
  .بالغضب ماذا? انتقام

                                                 
 .)٩٠١( صحيح مسلم ،)٦٢٥٦(صحيح البخاري  )١(



   
 
 

 لمكتاب التوبة صحيح مس 104

: الزخــــرف[}َفَلــــامَّ آَســــُفوَنا انَتَقْمنَــــا ِمــــنُْهْم َفَأْغَرْقنَــــاُهْم َأْمجَِعــــنيَ {: فــــإن اهللا 
  .أغضبونا انتقمنا منهم: أي] ٥٥

إن الرمحـة أشـمل : أي. إن رمحتـي تغلـب غضـبي: يف قولـه :الفائدة السادسـة .٦
. وســـعت كـــل يشء, كـــام جـــاء يف ســـورة غـــافر فرمحـــة اهللا . وأوســـع مـــن الغضـــب
  .فقد ُخص بمن عصاه ده ال ُتعد وال حتىص, وأما غضبه وآثار رمحته يف عبا

–أن هـــذا احلـــديث دلـــيًال عـــىل التفاضـــل بـــني صـــفات اهللا  :الفائـــدة الســـابعة .٧

كــام أن هنــاك تفاضــل بــني كــالم . , بــني صــفة الرمحــة وصــفة الغضــب−تبــارك وتعــاىل
ـــة الكـــريس أفضـــل آيـــة يف  اهللا تعـــاىل, وكـــالم اهللا مـــن صـــفاته, فكالمـــه متفاضـــل, فآ

القـــرآن, وســـورة الفاحتـــة أفضـــل ســـورة يف القـــرآن, وســـورة اإلخـــالص تعـــدل ثلـــث 
فالصـــفات تتفاضـــل وكـــالم اهللا مـــن صـــفاته . وهـــذا كلـــه مـــن كـــالم اهللا . القـــرآن

  .فكذلك الفائدة تتفاضل
 إثبــات القــول هللا . ســبقت رمحتــي غضــبي: قــال اهللا  :الفائــدة الثامنــة .٨

علــوم وهــو دليــل عــىل مــذهب أهــل الســنة مــن وهــذا كثــري يف القــرآن الكــريم كــام هــو م
دليل  أن كالم اهللا يكون بصوت, إذا ال ُيطلق القول إال عىل املسموع, قال اهللا 

  .عىل مذهب أهل السنة أن كالم اهللا يكون بصوت
فسـهم, وهـذا قـول مـع أن : قد قال أليس اهللا : فإن قال قائل  ويقولون يف أ

فســـهم  لكـــن هـــذا القــــول . بـــىل: ويف قلـــوهبم, اجلـــوابجـــاء يف اآليـــة, ويقولـــون يف أ
  .مقيد
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فســهم, أمــا إذا ُأطلــق القــول فــاملراد بــه املســموع, : يقــول ويقولــون يف أ
ذلــك املحرفــة ملــا قــالوا الكــالم النفيســ أخــذوا ذلــك مــن مثــل هــذه النصــوص; لكــن 

ـا عليـه «أخذهم بالنصوص ال يسوغ له وال ينـتج إال إذا كـان عـىل فهـم السـلف  مـا أ
  .)١(»ايبوأصح

فبعض املحرفة من أهـل البـدع مـن يسـتدل بـالقرآن والسـنة, ومـن الطرائـف يف 
بـاب املقـاالت, أهـل البـدع وهـو بـاب كبــري ُيسـمى بـاب املقـاالت مقالـة كـذا ومقالــة 

  .كذا ومقالة كذا
يف باب املقاالت منهم من يستدل عىل مقالته بالكتـاب والسـنة, ومـنهم مـن ال 

نقـــــول ملـــــن اســـــتدل بالكتـــــاب والســـــنة? عليـــــك بفهـــــم يســـــتدل بالكتـــــاب والســـــنة, ف
بالذي استدل بعقلـه أو بذوقـه أو بوجنـه, أو بكشـفه; ألن مصـادر : السلف, ونقول

مــا "التلقــي ختتلــف; ألن مصــادر التلقــي عنــد أهــل الســنة الكتــاب والســنة واإلمجــاع 
  ".أمجع عليه السلف

. والكشــفالوجــد والــذوق : ومصــادر التلقــي عــن غــري أهــل الســنة كالصــوفية
وهنـــاك كتـــاب يف جملـــدين . فهـــذه ثالثـــة مصـــادر هـــي مصـــادر التلقـــي عنـــد الصـــوفية

  .مصادر التلقي عند الصوفية, فهذه هي مصادر التلقي عند الصوفية

                                                 
، )٤٧٩(، وابن ماجـه  )٢٦٤٠(، والترمذي )٤٥٩٦(حديث أيب هريرة أخرجه أبو داود )١(

 ).٦٢٤٧(وابن حبان 
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ويقدمون العقل عىل النقل, لكن . العقل: ومصادر التلقي عند بعض املحرفة
ومـــا جـــاء يف ســـنة  أهـــل الســـنة مصـــادر التلقـــي عنـــدهم مـــاذا? مـــا جـــاء يف كتـــاب اهللا

  ., وما أمجع عليه السلف الصالحرسول اهللا 
لــيس هنــاك خــالف بــني كــذا وكــذا, ولــيس هنــاك خــالف : ذلــك ملــا يقــول قائــل

اخلـــالف مـــع أهـــل البـــدع حتـــى يف مصـــادر التلقـــي, حتـــى يف مصـــادر . بـــني كـــذا وكـــذا
التلقــــي, فاملحرفــــة يقــــدمون العقــــل عــــىل النقــــل, وأهــــل الســــنة يقــــدمون النقــــل عــــىل 

  .العقل
البــــاقي مثــــل املتصــــوفة الوجــــد والــــذوق والكشــــف, وذلــــك عبــــارة دائــــرة عنــــد 

ــت? يعنــي. الســالم علــيكم وعلــيكم الســالم مــثًال . بعضــنا ــن أ نتواعــد مــع بعــض : أ
ــت? يقــول: األخــوة, تقــول لــه ــن أ ــا متواجــد يف املكــان الفــالين: أ هــذه ال تصــح . أ

  . يقصدهالغة وكذلك ختالف من جهة العقيدة, وأن كان هو ال
ه الوجد عنـد : −رمحه اهللا–يقول الشيخ ابن عثيمني  التواجد من الوجد; فكأ

ه يقول. الصوفية حالة ا متواجد يعني: كأ من الوجد وليس من الوجود, وهذه : أ
كثــرية حتــى يف بعــض كتابتنــا, وإذا كــان مــثًال يف كتابــات رســمية أو كتابــات إداريــة, 

ه يقول. الفالينوعليكم التواجد يف الوقت : يقول عليكم التواجد مـن الوجـد : كأ
  .مثل الصوفية الذي حيصل كشًفا
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وأن  −رمحهــــم اهللا–ال, ذلــــك حتــــى هــــذه العبــــارات نبــــه عليهــــا العلــــامء 
تكـــون عبـــارات اإلنســـان غـــري خمالفـــة ملـــا كـــان عليـــه الســـلف ومـــا جـــاء يف كتـــاب اهللا 

  .وسنة رسوله 
 فيه دليل .»به كتب عىل نفسهملا قىض اهللا اخللق كتب يف كتا«: يف قوله  

َكَتــَب َعــَىل َنْفِســِه  {: كــام جــاء يف قــول اهللا. عــىل أن اهللا يوجــب عــىل نفســه مــا شــاء
ْمحَةَ    .»أن رمحتي سبقت غضبي«وكتب اهللا عنده . }الرَّ

ه يوجب عىل نفسه ما يشاء, فكذلك ُحيرم عىل نفسه ما شـاء; ألن  كذلك كام أ
, لكـــن اهللا حيـــرم نســـتطيع أن نحـــرم عـــىل اهللا  فـــنحن ال. احلكـــم إىل مـــن? إليـــه 

حرمـت الظلـم عـىل نفيسـ, وجعلتـه بيـنكم «: كـام جـاء يف احلـديث. عىل نفسه ما شاء
  .»حمرًما

لـــيس مـــن عقائـــد أهـــل الســـنة, إنـــام اهللا . لكـــن التحـــريم واإلجيـــاب مـــن العبـــد ال
حيــرم هـل : بالــك لـو سـأل ســائل. حيـرم عـىل نفســه مـا يشـاء وجيــب عـىل نفســه مـا يشـاء
أمــا إذا كــان هــو الــذي أوجــب عــىل : عــىل اهللا يشء وجيــب عــىل اهللا يشء? فــاجلواب

ه له أن حيكم بام شاء   .نفسه, أو حرم فنعم باألدلة الرشعية; أل
وأمـــا أن نحـــرم بعقولنـــا عـــىل اهللا كـــذا وكـــذا, أو نوجـــب بعقولنـــا عـــىل اهللا كـــذا 

  .جياب من اهللا فالعقل ال يوجب وال ُحيرم; إنام التحريم واإل. وكذا فال
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ِ َتَعاَىل  "    "َباب ِيف عظم َرْمحَِة اهللَّ
 ِين ُيوُنُس َعْن : قال َنا اْبُن َوْهٍب َأْخَربَ َثنَا َحْرَمَلُة ْبُن َحيَْيى التُِّجيبِيُّ َأْخَربَ  َحدَّ

ُه َأنَّ َأبَـا ُهَرْيــَرَة َقـاَل َسـ ِ َصــىلَّ اْبـِن ِشـَهاٍب َأنَّ َسـِعيَد ْبــَن اْملَُسـيَِّب َأْخـَربَ ِمْعُت َرُسـوَل اهللَّ
ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم َيُقــوُل  ــَة ِماَئــَة ُجــْزٍء َفَأْمَســَك ِعنْــَدُه تِْســَعًة َوتِْســِعَني «: اهللَّ ْمحَ ُ الرَّ َجَعــَل اهللَّ

اَحُم اْخلََالِئــُق َحتَّــى َتْرَفــعَ  ـْـَزَل ِيف اْألَْرِض ُجــْزًءا َواِحــًدا َفِمــْن َذلـِـَك اْجلُــْزِء َتــَرتَ ــُة  َوَأ ابَّ الدَّ
  .)١(»َحاِفَرَها َعْن َوَلِدَها َخْشَيَة َأْن ُتِصيَبهُ 

  الشرح
  .ما معنى جعل? سنأخذها بإذن اهللا تعاىل

زل يف األرض«: يف قوله   .دليل عىل علوه . »وأ
وهــذا فيــه دليــل عــىل أن الــدواب فيهــا تــرحم, لــيس فيــه الرمحــة خاصــة بــام كــان 

حتـى ترفـع الدابـة حافرهـا عـن ولـدها خشـية «: ملا قـال. عنده عقل ال, حتى البهائم
هـــذا فيـــه دليـــل عـــىل أن الـــدواب والعجـــاموات فيهـــا هـــذه الصـــفة, وهـــي . »أن تصـــيبه

  .صفة الرمحة
والعجب أن ذلك يف الـدواب والعجـاموات, وُيفقـد ذلـك فـيمن? عنـده العقـل 

  .وال يرحم عياًذا باهللا
  

                                                 
 ).٢٧٥٢(صحيح مسلم ) ١(
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 ُّوَب َوُقَتيْ : قال َثنَا َحيَْيى ْبُن َأ َثنَا إِْسَام َحدَّ  ِعيُل َيْعنُوَن َبُة َواْبُن ُحْجٍر َقاُلوا َحدَّ

ــِه َوَســلََّم  ُ َعَلْي ِ َصــىلَّ اهللَّ ــِه َعــْن َأِيب ُهَرْيــَرَة َأنَّ َرُســوَل اهللَّ اْبــَن َجْعَفــٍر َعــْن اْلَعــَالِء َعــْن َأبِي
ُ ِماَئَة َرْمحٍَة َفَوَضَع َواِحَدًة َبْنيَ َخلْ «: َقاَل    .)١(»ِقِه َوَخَبَأ ِعنَْدُه ِماَئًة إِالَّ َواِحَدةً َخَلَق اهللَّ

  الشرح
وراجعوا الكشاف والزخمرشـي . خلق اهللا مائة رمحة: هذا معنى جعل اهللا أي

بخلـق : جعل اهللا القرآن أو خلق اهللا القـرآن, واملعتزلـة يقولـون: معتزيل يف املقدمة
ليــات باملنــاقيش;  هــو يريــد أن اجلعــل هنــا القــرآن, ذلــك الكشــاف ُختــرج منــه االعتزا

  .بمعنى اخللق; كام جاء يف بسم اهللا الرمحن الرحيم
اسـتعني بـاهللا, : البـاء باالسـتعانة أو املصـاحبة بسـم اهللا أي: أهل اللغة يقولون

اســـــتعني بـــــاهللا عـــــىل القـــــراءة, رشب املـــــاء واألكـــــل : بســـــم اهللا, أي: يقـــــول القـــــارئ
  .والكتابة إىل آخره

لمصـــاحبة, ملـــا? أراد أن يقـــرر عقيـــدة االعتـــزال أن إن البـــاء ل: الزخمرشـــي قـــال
َفَمــْن  {: العبــد خيلــق فعــل نفســه, ولــيس هللا فعــل, فكــذلك مــا جــاء يف قــول اهللا 

ــه ]١٨٥: آل عمــران[}ُزْحــِزَح َعــِن النَّــاِر َوُأْدِخــَل اْجلَنَّــَة َفَقــْد َفــازَ ِ , ذكــر الزخمرشــي أ
  .ال فوز أعظم من هذا الفوز

                                                 
 ).٢٧٥٢(صحيح مسلم ) ١(
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; ألن أهــل االعتــزال يــرون أن اهللا أن ينفــي رؤيــة اهللا أراد : قــال أهــل العلــم
ليـات مـن كتـاب الكشـاف باملنـاقش, : ال ُيرى, وذلك قـال أهـل العلـم ُختـرج االعتزا

وكــان هــو يفتخــر بكونــه معتــزل, كــان يطــرق البــاب عــىل مــن يريــد أن يــزوره, يكــون 
  .ملعتزيليف الباب أبو القاسم ا: يطرق الباب فتقول الباب من يف الباب, فيقول

يـا مسـكني, : يا أخـي أقـول لـه. معتزيل: يا أخي ال تقول: بعض املساكني يقول
ــــه ينتمــــي إىل فرقــــة  ــــه معتــــزيل, كــــام يفخــــر بكونــــه إخــــوانجي, وأ هــــو يفخــــر بــــذلك بأ

ال : اإلخــــوان املفلســــني, ويفخــــر بــــذلك ويشــــيع ذلــــك ويــــأيت بعــــض الســــذج, يقــــول
ـــ نجيـــة مـــاذا? تغتـــاب النـــاس, وتقـــول فيـــه إخـــوان, بـــل هـــو يـــزعم أ ه فيـــه مـــن اإلخوا

رفعــة; فهــذه األمــور ينبغــي أن يتنبــه هلــا حتــى ولــو كــان يظــن أن ذلــك تــنقص فيــه إذا 
  .كان عىل عقيدة فاسدة; فهو الذي تلبس هبذه العقيدة

والواجــب عليــه أن يــرتك هــذه العقيــدة, ولــيس الواجــب عليــه أن ال نعــزز مــن 
إخـــواين وواجـــب : ال تقـــول :عقيدتـــه, فـــبعض النـــاس هيجـــم عـــىل أهـــل الســـنة يقـــول

ــا الــذي أبــني عقيــدة الســلف  ني أ عليــه مــاذا? أن يــرتك هــذه االعتقــاد, ولــيس أن تــأ
: أقـول. اتـرك تصـنيف النـاس: الصالح وأحذر من أهل البدع واألهـواء, وتقـول يل

  .ال, هو يرتك ماذا ما كان عليه من هذه اجلامعات وهذه الفرق
أن تـــذهب لـــه أو يل? تـــذهب لـــه,  فـــإذا كانـــت عنـــدك نصـــيحة فالواجـــب عليـــك

ا   .ليس يل أ
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  َثنَا َعْبُد اْملَلِِك َعْن َثنَا َأِيب َحدَّ ِ ْبِن ُنَمْريٍ َحدَّ ُد ْبُن َعْبِد اهللَّ مَّ َثنَا ُحمَ  َحدَّ

ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم َقــاَل  ــ «: َعَطــاٍء َعــْن َأِيب ُهَرْيــَرَة َعــْن النَّبِــيِّ َصــىلَّ اهللَّ ِ ِماَئ ْــَزَل إِنَّ هلِلَّ ــٍة َأ َة َرْمحَ
َمحُـ ا مِّ َفبَِهـا َيَتَعـاَطُفوَن َوِهبَـا َيَرتَ ْنـِس َواْلَبَهـاِئِم َواْهلَـَوا نِّ َواْإلِ وَن ِمنَْها َرْمحًَة َواِحَدًة َبْنيَ اْجلِ

ُ تِْسًعا َوتِْسِعَني َرْمحَـًة َيـْرَحُم ِهبَـا َر اهللَّ ِعَبـاَدُه َيـْوَم  َوِهبَا َتْعطُِف اْلَوْحُش َعَىل َوَلِدَها َوَأخَّ
  .)١(»اْلِقَياَمةِ 

  الشرح
أن البهائم يتعاطفون ويرتامحـون; كـام جـاء يف احلـديث, حتـى  :وذلك فيه فائدة

  .األمور املتوحشة تعطف عىل ولدها
فــق حتــى الوحــوش يف هــذا البــاب; جتــده عنــده مــاذا?  بعــض النــاس حتــى مل يوا

 »ف الـوحش عـىل ولـدها وهبـا تعطـ «: قـال يف احلـديث. ليس عنده عطـف وال رمحـة
ســية وال الوحــوش الربيــة يف . هبــذه الرمحــة فــق حتــى البهــائم األ فــبعض النــاس مل يوا

  .العطف وال يف الرمحة وال يف اللني
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  "باب منه يف كثرة رمحة اهللا سبحانه وتعاىل" 
 َثنَا : قال َثنَا ُمَعاُذ ْبُن ُمَعاٍذ َحدَّ َثنِي اْحلََكُم ْبُن ُموَسى َحدَّ  ُسَلْيَامُن التَّْيِميُّ َحدَّ

ُ َعَلْيــِه  ِ َصــىلَّ اهللَّ َثنَا َأبُــو ُعــْثَامَن النَّْهــِديُّ َعــْن َســْلَامَن اْلَفــاِرِيسِّ َقــاَل َقــاَل َرُســوُل اهللَّ َحــدَّ
اَحُم اْخلَْلـُق َبْيـنَُهْم َوتِْسـعَ «: َوَسلَّمَ  ِ ِماَئَة َرْمحٍَة َفِمنَْها َرْمحٌَة ِهبَا َيَرتَ ٌة َوتِْسـُعوَن لَِيـْوِم إِنَّ هلِلَّ

ْسنَادِ . »اْلِقَياَمةِ  َثنَا اْملُْعَتِمُر َعْن َأبِيِه ِهبََذا اْإلِ ُد ْبُن َعْبِد اْألَْعَىل َحدَّ مَّ َثنَاه ُحمَ   .)١(َوَحدَّ
 َثنَا َأبُو ُمَعاِوَيَة َعْن َداُوَد ْبِن َأِيب ِهنٍْد َعْن َأِيب ُعْثَام : قال َثنَا اْبُن ُنَمْريٍ َحدَّ  َن َحدَّ

ـــاَل  ـــِه َوَســـلَّمَ : َعـــْن َســـْلَامَن َق ُ َعَلْي ِ َصـــىلَّ اهللَّ ـــاَل َرُســـوُل اهللَّ ـــَق «: َق ـــْوَم َخَل ـــَق َي َ َخَل إِنَّ اهللَّ
َامِء َواْألَْرِض َفَجَعَل ِمنَْها ِيف  َامَواِت َواْألَْرَض ِماَئَة َرْمحٍَة ُكلُّ َرْمحٍَة طَِباَق َما َبْنيَ السَّ السَّ

ــ ــْريُ َبْعُضــَها َعــَىل َبْعــٍض اْألَْرِض َرْمحَ لـِـَدُة َعــَىل َوَلــِدَها َواْلــَوْحُش َوالطَّ ًة َفبَِهــا َتْعطِــُف اْلَوا
ْمحَةِ    .)٢(»َفِإَذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة َأْكَمَلَها ِهبَِذِه الرَّ

  الشرح
بـاب مـا يف عظـم : "مـا بـوب عليـه مسـلم −رمحـه اهللا أسـكنه فسـيح جناتـه–ذكر 
  . خلق اهللا مائة رمحة". رمحة اهللا 

  −:الرمحة رمحتان: لذلك قال أهل العلم
  ., وصفاته غري خملوقةصفة له : القسم األول 

                                                 
 ).٤٩٥١(صحيح مسلم  )١(      

 ).٢٧٥٣(صحيح مسلم ) ٢(
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وهي مائة قسم ومائـة جـزء, . الرمحة التي يرحم عباده هبا: القسم الثاين
  .وهذه الرمحة خملوقة

ورمحتـــه . »خلـــق اهللا مائـــة رمحـــة «: والـــدليل عـــىل أن هـــذه التـــي بـــني اخللـــق, قـــال
للقائـــــل ابـــــن هبـــــرية يف . التـــــي هـــــي صـــــفته غـــــري خملوقـــــة, واملائـــــة رمحـــــة هـــــذه خملوقـــــة

  .اإلفصاح
يف هــذا احلــديث مــن الفقــه أن هــذه الرمحــة خملوقــة, وهــي ظــاهر يف قــول رســول 

فأمــــا رمحــــة اهللا التــــي هــــي صــــفة مــــن صــــفاته غــــري . »خلــــق اهللا مائــــة رمحــــة«: اهللا 
  .خملوقة

البهــائم يف رفعهــا أظافرهــا عــن أوالدهــا; فكــل مــا يــرتاحم بــه أهــل الــدنيا; حتــى 
أعـد  لئال تؤذي أوالدها; فإنه عن جـزء مثبـت يف العـامل يف تلـك الرمحـة, وأن اهللا 

تسع وتسـعني رمحـة ادخرهـا ليـوم القيامـة, لـيظن هـذه الرمحـة األخـرى; ثـم يثبـت هبـا 
  .قلوب عباده لريحم بعضهم بعضا

الـدنيا مـاذا? جـزء مـن مائـة جـزء فيكون كل ما تراحم به املرتامحون منـذ قامـت 
من الرمحة التـي جـاءت يف هـذا احلـديث وحـددها كـام جـاء يف هـذا احلـديث, وأمـا مـا 

  .تبقى يوم القيامة تسع وتسعون رمحة
تســع وتســعني  , وفيهــا رجــاء للعبــد فقــد أدخــر اهللا وهــذا مــن فضــل اهللا 

مــن أحاديــث  هــذه األحاديــث −رمحــه اهللا–رمحــة, هــذا فيهــا رجــاء; لــذلك النــووي 
  .الرجاء والبشارة للمسلمني
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ه إذا حصل لإلنسان من رمحة واحـدة يف هـذه الـدار املبنيـة عـىل : قال العلامء أل
عــم اهللا تعــاىل  األقــدار اإلســالم والقــرآن والصــالة والرمحــة يف قلبــه وغــري ذلــك ممــا أ

  .به; فكيف الظن بامئة رمحة يف الدار اآلخرة, وفيه رجاء لنا معارش املسلمني
وخيلــق هــذه الرمحــة  إذا كــان جــزء واحــد وهــذه الرمحــة موجــودة يرمحــك اهللا 

يف قلـــــوب العبـــــاد وينجيـــــك وكثـــــري مـــــن األمـــــور, ويقـــــذف يف قلـــــوب العبـــــاد الرمحـــــة 
  .عليك, فكيف بأن هذه الرمحة تنضم إىل تسع وتسعني رمحة يوم القيامة

يــث الرجــاء هــذه األحاديــث مــن أحاد −رمحــه اهللا–هــذه فيهــا كــام قــال النــووي 
  .والبشارة للمسلمني

ـــه قـــدم عـــىل  مـــا جـــاء يف حـــديث عمـــر بـــن اخلطـــاب : −رمحـــه اهللا–ثـــم ذكـــر  أ
املقصـود بالسـبي هنـا كـام ذكـر ذلـك احلـافظ ابـن : رسول اهللا بسـبي, قـال أهـل العلـم

  .املقصود به كام قال احلافظ ابن حجر يف الفتح. السبي هوزان: −رمحه اهللا–حجر 
إذا وجــــــدت صــــــبًيا يف الســــــبي أخذتــــــه فألصــــــقته ببطنهــــــا «: وجــــــاء يف احلــــــديث

: وهذا دليل عىل رمحتها, أهنا تبحـث عـن ابنهـا, فقـال لنـا رسـول اهللا . »وأرضعته
ة طارحـــة ولـــدها يف النـــار? « وهـــي تقـــدر عـــىل أال . ال واهللا: قلنـــا. »أتـــرون هـــذه املـــرأ

  .)١(»اهللا أرحم بعباده من هذه بولدها«: فقال رسول اهللا . تطرحه
أرحـــم بعبـــاده مـــن  فمـــن مـــات عـــىل اإلســـالم والســـنة ُيرجـــى لـــه اخلـــري, واهللا 

ة بولدها   .هذه املرأ
                                                 

 ).٢٧٥٤(، صحيح مسلم )٥٩٩٩( صحيح البخاري) ١(
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كـام جـاء ذلـك عنـد . »حبيبـه«: ويف روايـة »اهللا أرحم بعباده «: ويف قوله
ـــس, قـــال : ملـــا قـــال. »وال اهللا بطـــارح حبيبـــه يف النـــار«: أمحـــد احلـــاكم مـــن حـــديث أ

ة طارحـة ولــدها يف« وال «: جــاء يف روايــة قــال. ال واهللا: قلنـا »النــار أتـرون هــذه املــرأ
  .»اهللا بطارٍح حبيبه يف النار

, كــذلك التعبـري هــذا فيـه فائــدة, خيـرج الكــافر; فـإن الكــافر لـيس بحبيــب هللا 
: −رمحــه اهللا–قــال . »اهللا أرحــم بعبــاده«حــك عــىل هــذه اللفظــة, : قــال ابــن أيب مجــرة

  .لفظ العباد عام, ومعناه خاص باملؤمنني
لــو يعلــم املــؤمن مــا عنــد اهللا مــن العقوبــة, مــا طمــع : وجــاء يف احلــديث األخــري

بجنتــه أحــد, وذلــك ألن املــؤمن خيــاف ولــو يعلــم الكــافر مــا عنــد اهللا مــن الرمحــة, مــا 
  .قرب من جنته أحد; ألن الكافر يريد أن يتمسك بيشء

 حتى ُروي إن إبليس رأس الكفر يطمع بام يرى: وذلك قال بعض أهل العلم
ِ َقِريــٌب ِمــَن اْملُْحِســنِنيَ  {ولكــن . مــن رمحــة اهللا ــَة اهللَّ كــام  ]٥٦: األعــراف[}إِنَّ َرْمحَ

  .جاء ذلك يف نصوص القرآن
بعــــض النــــاس يكــــون بعيــــد ويكــــون لــــيس عنــــده إقبــــال ولــــيس عنــــده إحســــان, 

ِ َقِريٌب ِمَن اْملُْحِسنِنيَ {: نحذره ونقول له   .}إِنَّ َرْمحََة اهللَّ
  .عىل وأعلم وصىل اهللا وسلم وبارك عىل سيدنا حممد واهللا تعاىل أ
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  " باب يف خشية اهللا وشدة اخلوف من عقابه"  
  يف صحيحه من كتاب التوبة −رمحه اهللا تعاىل−قال اإلمام مسلم:  

َثنَا َرْوٌح, قــال َحــ ــُد ْبــُن َمــْرُزوِق ْبــِن بِنْــِت َمْهــِديِّ ْبــِن َمْيُمــوٍن, قــال َحــدَّ مَّ َثنِي ُحمَ َثنَا َحــدَّ دَّ
َناِد, َعِن اْألَْعَرِج, َعـْن َأِيب ُهَرْيـَرَة  َقـاَل : ", َقـاَل �, َأنَّ َرُسـوَل اهللاِ �َمالٌِك, َعْن َأِيب الزِّ

, ِألَْهِلـهِ  ُقـوُه, ُثـمَّ اْذُروا نِْصـَفُه ِيف اْلـَربِّ َونِْصـَفُه : َرُجٌل َملْ َيْعَمْل َحَسنًَة َقـطُّ إَِذا َمـاَت َفَحرِّ
ُبــُه َأَحــًدا ِمــَن اْلَعــاَملَِني, َفَلــامَّ ِيف اْلَبْحــرِ  َبنَّــُه َعــَذاًبا َال ُيَعذِّ , َفــَو اهللاِ َلــئِْن َقــَدَر اُهللا َعَلْيــِه َلُيَعذِّ

ُجُل َفَعُلوا َما َأَمَرُهْم, َفَأَمَر اُهللا اْلَربَّ َفَجَمَع َما ِفيِه, َوَأَمَر اْلَبْحَر َفَجَمَع َما ِفيِه,  َماَت الرَّ
َْت َأْعَلُم, َفَغَفَر اُهللا َلهُ : ِملَ َفَعْلَت َهَذا? َقاَل : ُثمَّ َقاَل    .)١("ِمْن َخْشَيتَِك, َيا َربِّ َوَأ
  ُد ْبُن َراِفٍع, َوَعْبُد ْبُن ُمحَْيٍد مَّ َثنَا ُحمَ َنا, وَقاَل اْبُن : َقاَل َعْبدٌ  −قال َحدَّ  َأْخَربَ

َثنَا  ـــُه َحـــدَّ ـــُظ َل ْف ـــٍع َواللَّ ـــُد الـــرَّ  −َراِف ـــاَل َعْب ـــا َمْعَمـــٌر, َق َن اِق, َأْخَربَ ْهـــِريُّ : زَّ ـــاَل ِيل الزُّ َأَال : َق
ْهـــِريُّ  ? َقـــاَل الزُّ ُثَك بَِحـــِديَثْنيِ َعِجيَبـــْنيِ ْمحَِن, َعـــْن َأِيب : ُأَحـــدِّ ِين ُمحَْيـــُد ْبـــُن َعْبـــِد الـــرَّ َأْخـــَربَ

َف َرُجٌل َعـَىل َنْفِسـِه, فَ : " , َقاَل �ُهَرْيَرَة, َعِن النَّبِيِّ  ـْوُت َأْوَىص َبنِيـِه َأْرسَ ـُه اْملَ َلـامَّ َحَرضَ
يِح ِيف اْلَبْحــِر, َفــَو اهللاِ : َفَقــاَل  َــا ُمــتُّ َفــَأْحِرُقوِين, ُثــمَّ اْســَحُقوِين, ُثــمَّ اْذُروِين ِيف الــرِّ إَِذا َأ

َبـــُه بِـــِه َأَحـــًدا, َقـــاَل َفَفَعُلـــو ُبنِي َعـــَذاًبا َمـــا َعذَّ ا َذلِـــَك بِـــِه, َفَقـــاَل َلـــئِْن َقـــَدَر َعـــَيلَّ َريبِّ َلُيَعـــذِّ
: َمـا َمحََلـَك َعـَىل َمـا َصـنَْعَت? َفَقـاَل : َأدِّي َما َأَخْذِت, َفِإَذا ُهَو َقاِئٌم, َفَقـاَل َلـهُ : لِْألَْرضِ 

اَفُتَك  −َخْشَيُتَك, َيا َربِّ    .)٢("َفَغَفَر َلُه بَِذلَِك  −َأْو َقاَل َخمَ
                                                 

 ).٢٧٥٦(صحيح مسلم ) ١(
 ).٢٧٥٦(صحيح مسلم ) ٢(
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ْهِريُّ  َثنِي ُمحَْيُد, عَ : َقاَل الزُّ َدَخَلِت «: , َقاَل �ْن َأِيب ُهَرْيَرَة, عن َرُسوَل اهللاِ وَحدَّ

ٍة َرَبَطْتَهــا, َفــَال ِهــَي َأْطَعَمْتَهــا, َوَال ِهــَي َأْرَســَلْتَها َتْأُكــُل ِمــْن َخَشــاِش  ــاَر ِيف ِهــرَّ ٌة النَّ َ اْمــَرأ
ْهِريُّ »اْألَْرِض, َحتَّى َماَتْت    .)١("ُجٌل, َوَال َيْيَأَس َرُجٌل َذلَِك, لَِئالَّ َيتَِّكَل رَ : ", َقاَل الزُّ

  ُد ْبُن َحْرٍب, َقاَل مَّ َثنَا ُحمَ بِيِع ُسَلْيَامُن ْبُن َداُوَد, َقاَل َحدَّ َثنِي َأبُو الرَّ  َقاَل َحدَّ
ْهـــِريُّ  , َقـــاَل الزُّ َبْيـــِديُّ َثنِي الزُّ ْمحَِن ْبـــِن َعـــْوٍف, َعـــْن َأِيب : َحـــدَّ َثنِي ُمحَْيـــُد ْبـــُن َعْبـــِد الـــرَّ َحـــدَّ

ه َقاَل  �َرْيَرَة هُ  ِ : أ َف َعْبٌد َعَىل َنْفِسِه بِنَْحِو َحِديِث «: َيُقوُل  �َسِمْعُت َرُسوَل اهللَّ َأْرسَ
ةِ  ـــرَّ ـــِة اْهلِ ِة ِيف ِقصَّ َ ـــْرأ ُ َلـــُه َوَملْ َيـــْذُكْر َحـــِديَث اْملَ ـــَر اهللَّ ـــٍر, إَِىل َقْولِـــِه َفَغَف , َوِيف َحـــِديِث »َمْعَم

َبْيِديِّ َقاَل  ُ َفقَ «: الزُّ ٍء َأَخَذ ِمنُْه َشْيًئا اَل اهللَّ   .)٢(»َأدِّ َما َأَخْذَت ِمنْهُ : لُِكلِّ َيشْ
  ,َثنَا ُشْعَبُة َثنَا َأِيب, قال َحدَّ , َقال َحدَّ يُّ ِ ْبُن ُمَعاٍذ اْلَعنَْربِ َثنِي ُعَبْيُد اهللَّ  قال َحدَّ

ُث َعـِن : َعْن َقَتاَدَة, َسِمَع ُعْقَبَة ْبَن َعْبِد اْلَغاِفِر, َيُقوُل  ـدِّ , ُحيَ َسِمْعُت َأبَا َسِعيٍد اْخلُْدِريَّ
ُ َماًال َوَوَلـًدا, َفَقـاَل لَِوَلـِدهِ �النَّبِيِّ  َلـَتْفَعُلنَّ َمـا : , َأنَّ َرُجًال ِفيَمْن َكاَن َقْبَلُكْم, َراَشُه اهللَّ

َا ُمتُّ  ُكْم , إَِذا َأ َنيَّ ِمَرياثِي َغْريَ َُّه َقاَل −, َفَأْحِرُقوِين  آُمُرُكْم بِِه َأْو َألَُولِّ  −َوَأْكَثُر ِعْلِمي َأ
َ َيْقـِدُر َعـَيلَّ  , َوإِنَّ اهللَّ ا ِ َخـْريً يِح, َفِإينِّ َملْ َأبَْتِهْر ِعنْـَد اهللَّ  َأْن ُثمَّ اْسَحُقوِين, َواْذُروِين ِيف الرِّ

                                                 
 ).٢٦١٩(صحيح مسلم ) ١(
 ).٢٧٥٦(صحيح مسلم ) ٢(
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َبنِي, َقاَل   ُ َفَأَخَذ ِمنُْهْم ِميَثاًقا, َفَفَعُلوا َذلَِك بِهِ : ُيَعذِّ , َفَقاَل اهللَّ َما َمحََلَك َعَىل َمـا : , َوَريبِّ
اَفُتَك, َقاَل : َفَعْلَت? َفَقاَل  َها: َخمَ   .)١(َفَام َتَالَفاُه َغْريُ
  ,َثنَا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَامَن , قال َحدَّ َثنَا َحيَْيى ْبُن َحبِيٍب اْحلَاِرثِيُّ  َقال َحدَّ

َثنَا َقَتــ: َقــاَل َأِيب : َقــاَل  َثنَا اْحلََســُن ْبــُن َحــدَّ َثنَا َأبُــو َبْكــِر ْبــُن َأِيب َشــْيَبَة, قــال َحــدَّ اَدُة, ; َوَحــدَّ
َثنَا َأبُـو  َثنَا اْبُن اْملَُثنـَّى, قـال َحـدَّ ْمحَِن, ; َوقال َحدَّ َثنَا َشْيَباُن ْبُن َعْبِد الرَّ ُموَسى, قال َحدَّ

ـــ َنـــَة, ِكَالُمهَ َثنَا َأبـُــو َعَوا ا َعـــْن َقَتـــاَدَة َذَكـــُروا َمجِيًعـــا بِِإْســـنَاِد ُشـــْعَبَة, َنْحـــَو اْلَولِيــِد, قـــال َحـــدَّ
ُ َمـاًال َوَوَلـًدا,  َنَة, َأنَّ َرُجًال ِمـَن النـَّاِس َرَغَسـُه اهللَّ َحِديثِِه, َوِيف َحِديِث َشْيَباَن َوَأِيب َعَوا

ا  ِ َخــْريً ــُه َملْ َيْبَتِئــْر ِعنْــَد اهللَّ ــَها َقَتــاَدةُ : َقــاَل  َوِيف َحــِديِث التَّْيِمــيِّ َفِإنَّ َ ِ : َفرسَّ ِخْر ِعنْــَد اهللَّ َملْ َيــدَّ
, َوِيف َحِديِث َشْيَبانَ  ا َنـَة : َخْريً , َوِيف َحـِديِث َأِيب َعَوا ا ِ َخـْريً ِ َمـا اْبَتـَأَر ِعنْـَد اهللَّ ـُه, َواهللَّ َفِإنَّ

  )٢( .َما اْمَتَأَر بِاْملِيمِ 
َحيمِ  َمحِن اْلرَّ ِ اْلرَّ   بِْسِم اهللَّ

فســنا إن ا حلمــد هللا, نحمــده ونســتعني بــه ونســتغفره, ونعــوذ بــاهللا مــن رشور أ
ومن سيئات أعاملنا, مـن هيـده اهللا فـال مضـل لـه ومـن يضـلل فـال هـادي لـه, وأشـهد 

مهللا صـــــلِّ . أن ال إهل إال اهللا وأشـــــهد أن حممـــــدا عبـــــده ورســـــوله وصـــــفيه وخليلـــــه
  ;ما بعدوسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني, أ

                                                 
 ).٢٧٥٧(صحيح مسلم ) ١(
 ).٢٧٥٧(صحيح مسلم ) ٢(
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أن  �مــا جــاء يف حــديث أيب هريــرة  −رمحــه اهللا−ذكــر اإلمــام مســلم فقــد 
, قـال«: قـال �رسول اهللا  ثـم ذكـر قصـة ذاك » ِألَْهِلـهِ : َقـاَل َرُجـٌل َملْ َيْعَمـْل َحَسـنًَة َقـطُّ

ويسحقوه ثم جيعلـوا نصـفه يف الـرب ونصـفه  الرجل الذي أمر أهله وولده أن حيرقوه
  −:ديث, هذا احلديث فيه فوائديف البحر إىل آخر احل

  : الفائدة األوىل .١
قـال ابــن العـريب املــالكي » َقــاَل َرُجـٌل َملْ َيْعَمـْل َحَســنًَة َقـطُّ « :يف قـول رسـول اهللا 

ريض اهللا تعـــــــاىل عنـــــــه −جـــــــاء عـــــــن أيب هريـــــــرة : "يف كتـــــــاب املســـــــالك −رمحـــــــه اهللا−
ـه قـال �يرفعه إىل رسـول اهللا  −وأرضاه َل َرُجـٌل َملْ َيْعَمـْل َقـا« −أي هـذا الرجـل−: أ

   .ه, وهذه الرواية عند أمحد يف املسند وهي رواية صحيح» َحَسنًَة َقطُّ إال التوحيد
يف ظــاهر » َملْ َيْعَمــْل َحَســنًَة َقــطُّ «فهــذه اللفظــة ترفــع اإلشــكال, : قــال ابــن العــريب

احلديث حتى التوحيـد, حتـى العقيـدة ولكـن هـذه اللفظـة التـي جـاءت عنـد أمحـد يف 
, إال التوحيـد«ملسند وهي لفظة صحيحة, ا قـال ابـن » َقاَل َرُجٌل َملْ َيْعَمـْل َحَسـنًَة َقـطُّ

يف إيامن هذا الرجل, فهذا  فهذه اللفظة ترفع اإلشكال −رمحه اهللا−العريب املالكي 
, فقــد يــأيت إشــكال كيــف يغفــر لــه وهــو كــافر? لكــن اجلــواب مــا  الرجــل مل يكــن كــافًرا

  .مسنده جاء يف رواية أمحد يف
ذلـــك قـــال كـــام ذكرنـــا ابـــن العـــريب, فهـــذه اللفظـــة ترفـــع اإلشـــكال يف إيـــامن هـــذا 
ـه حمـال أن يغفـر  الرجل واألصول كلهـا تعضـدها, تعضـد هـذه اللفظـة وتؤيـدها; أل

  .−رمحه اهللا−انتهى كالمه . اهللا للذين يموتون وهم كفار بإمجاع املسلمني
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لعله قد أخذ من أيب عمر بن  −هللارمحه ا−وهذا التقرير الذي ذكره ابن العريب 
عبــد الــرب حــافظ املغــرب, فإنــه قــد ذكــر ذلــك يف التمهيــدي واالســتذكار, وابــن عبــد 

   .ابن العريبالرب متقدم عىل 
روي من حديث أيب رافع عـن أيب هريـرة يف هـذا : يف التمهيد −رمحه اهللا−قال 

ه قال , وهـذه اللفظـة إن صـّحت »ِحيـدَرُجـٌل َملْ َيْعَمـْل خـًريا َقـّط إال التو«: احلديث أ
  . اللفظة ماذا? صحيحة رفعت اإلشكال يف إيامن هذا الرجل, وذكرنا أن

وإن مل تصـــح? يعنـــي عـــىل احـــتامل إذا صـــّحت فهـــي رافعـــة لإلشـــكال بـــال : قـــال
وإن مل تصـــــح مـــــن جهـــــة النقـــــِل فهـــــي صـــــحيحة مـــــن جهـــــة املعنـــــى, : شـــــك ثـــــم قـــــال

ـــه حمـــاٌل غـــري جـــائز أن يغفـــر للـــذين  واألصـــول كلهـــا تعضـــدها, والنظـــر يوجبهـــا; أل
ه ال يغفر أن يرشك به ملن مات كافًرا وهذا  يموتون وهم كفار; ألن اهللا  أخرب أ

  .ال مدفع له وال خالف فيه بني أهل القبلة
 −رمحـــه اهللا−عبـــارات التـــي ذكرهـــا ابـــن عبـــد الـــرب قـــد ذكـــر نحوهـــا ابـــن العـــريب 

ذ ذلـك مـن فقيـه املغـرب الـذي هـو أخ −رمحه اهللا−فيغلب عىل الظن أن ابن العريب 
, قال ويف هـذا األصـل مـا يـدلك عـىل أن قولـه يف هـذا احلـديث −رمحه اهللا−ُعمر أبو 

ــــطُّ « إال مــــا عــــدا التوحيــــد مــــن  مل يعذبــــه» َملْ َيْعَمــــْل خــــًريا َقــــطّ «أو » َملْ َيْعَمــــْل َحَســــنًَة َق
بلفـظ الكـل  احلسنات واخلري وهذا صـائغ يف لسـان العـرب جـائز يف لغتهـا, أن يـؤتى

  .به البعضواملراد 
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ـــه مــؤمن, أن هـــذا الرجــل حـــني قيــل لـــه  ِملَ َفَعْلـــَت «كــذلك الـــدليل عــىل أ
واخلشــية ال تكــون إال ملــؤمن مصــدق بــل مــا تكــاد تكــون  »ِمــْن َخْشــَيتَِك : َهــَذا? فَقــاَل 

َ ِمــْن ِعَبــاِدِه اْلُعَلــَامءُ ﴿:  إال ملــؤمن عــامل كــام قــال اهللا ــَام َخيَْشــى اهللَّ . ]٢٨:فــاطر[ ﴾إِنَّ
  ?»َملْ َيْعَمْل َحَسنًَة َقطُّ «الرجل فاملقصود بقول 

ْ «? عند أمحد أجيبوا ما يفرسه يف حديث أيب هريرة عند? : األول  َيْعَمْل خـًريا َمل
  .»َقّط; إال التوحيد

: الذي يدل عىل أن هذا الرجل مـن أهـل اإليـامن يف آخـر احلـديث ملـا قـال: ثانيا
  ., واخلشية ال تكون إال ملؤمن مصدق»ِمْن َخْشَيتَِك يا رب: فَقاَل ِملَ َفَعْلَت َهَذا? «

إن هــــذا الكــــل يــــراد بــــه : إن هــــذا احلــــديث فيــــه العمــــوم, نقــــول :ولــــو قــــال قائــــل
ولــيس كالمنــا يف قضــية . الــبعض, وهــذا أمــٌر يف نصــوص الــوحيني مشــهوٌر معــروف

   .من مل يعمل من اجلوارح وهل» مل يعمل خريا قط إال التوحيد«عمل اجلوارح 
أو مل يعمــــل بجوارحــــه يشء هــــل هــــو مــــؤمن ولــــيس بمــــؤمن? لــــيس الكــــالم يف 
, وأمــا مبحــث عمــل  هــذا, إنــام الكــالم عنــدنا يف قضــية أن هــذا الرجــل مل يكــن كــافًرا

  .اجلوارح فلعله يف درس آخر نذكر يشء من ذلك
   :الفائدة الثانية .٢

كـــام يف −رمحـــه اهللا−ابـــن تيميـــة هـــذا الرجـــل شـــك يف مـــاذا? قـــال شـــيخ اإلســـالم 
فهذا رجٌل شك يف قـدرة اهللا ويف إعادتـه إذا ذري بـل أعتقـد إنـه ال : جمموع الفتاوى

  .يعاد وهذا كفر باتفاق املسلمني, الشك يف قدرة اهللا كفر باتفاق املسلمني
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هــــذا الرجــــل شــــاك يف قــــدرة اهللا ومل : −رمحــــه اهللا−وقــــال شــــيخنا ابــــن عثيمــــني 
الشك يف قـدرة اهللا, قـال هبا? لذي وقع فيه من مسائل التي يكفر يفعل رشك وإنام ا

وهذا الرجل شاٌك يف قدرة اهللا فليس هناك إرشاك إنـام فيـه تـنقص هللا, ظـن : الشيخ
حـة,  أهنم إذا فعلوا بـه هكـذا مل يقـدر اهللا عليـه, فهـو َشـاٌك يف القـدرة ومل ينكرهـا رصا

  .لكن ظن أن اهللا ال يقدر عليه
كــــان شـــاًك يف قـــدرة اهللا, يظـــن أن اهللا ال يقــــدر أن : طـــأ آخـــركـــذلك قـــال يف مو

كــــام ذكرنــــا مــــاذا? كفــــر, باتفــــاق املســــلمني, وملــــا مل  والشــــك يف قــــدرة اهللا . يعيــــده
  .يكفر هذا الرجل فيكون من أصحاب النار اخلالدين فيها? بل قد غفر اهللا له 

? ا, ملَّ وهذه الفائدة الثالثة .٣   مل يكن كافًرا
لكــن كــان جــاهًال ال يعلــم ذلــك, : −رمحــه اهللا−م ابــن تيميــة قــال شــيخ اإلســال

نـــع التكفـــري, مـــاذا? . وكـــان مؤمنـــا خيـــاف اهللا أن يعاقبـــه, فغفـــر اهللا لـــه بـــذلك مـــن موا
ح   . بل كان جاهالً : اجلهل, فقال بعض الرشا

قــي يف " حتفــة األبــرار"كــام ذكــر ذلــك القــايض نــارص الــدين يف   كــذلك ذكــر العرا
ـــه " طـــرح التثريـــب" حيتمـــل تأويـــل آخـــر, أال وهـــو أن الرجـــل قـــد دهـــش مـــن هـــول أ

ا مسلوب العقل خمتل الكالم, فجرى ذلك عىل لسانه من غري فصار مبهوتً  ;املطلعِ 
  . عقيدة

قــي  إن هــذا الرجــل قــال هــذا الكــالم وهــو غــري ضــابط : −رمحــه اهللا−فقــال العرا
ة غلـب عليـه فيـه لكالمه وال قاصدا حلقيقة معناه ومعتقدا هلـا, بـل قـال ذلـك يف حالـ
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الدهش واخلوف واجلزع الشديد بحيث ذهب تيقظه وتدبره ما يقوله فصار 
  . يف معنى الغافل والنايس

وهــذا مثــل مــن? اخطــأ مــن شــدة الفــرح, وهــذا اخطــأ مــن شــدة اخلــوف, وهــذا 
خشـيتك يـا رب, يف أول األمـر وهـذا احـتامل قـد ذكـره : اخطأ من شدة ملا ُبعث قال

ـه : لكـن االحـتامل الـذي هـو مشـهور عنـد أهـل العلـم األول −رمحهـم اهللا−العلامء  أ
   .كان جاهال, والذهول عندنا فيه حديث, وهو حديث من? اخطأ من شدة الفرح

ولكــــن عــــىل االحــــتامل الثــــاين كــــذلك هــــذا الــــدليل يصــــح أن يكــــون دليــــل ثــــاين 
ـه احـتامًال  رمحهـم −  قـد ذكـره العلـامءلذهول العقل, فإذا أخذنا باالحتامل الثـاين أو أ

فإنه كذلك يصلح أن يكـون مضـاًفا إىل حـديث الـذي قـد أضـل راحلتـه, لكـن  −اهللا
ــه كــان جــاهًال   ال يعلــم ذلــك وكــان مــؤمن خيــاف اهللا أن املشــهور عنــد أهــل العلــم أ

  .يعاقبه فغفر اهللا له بذلك
نــــع التكفــــري, مــــاذا? اجلهــــل, الثــــاين جييــــب واحــــد الفزعــــة يف −: فعنــــدنا مــــن موا

الفزعــة يف اجلــواب ال يضــيع , الفزعــة يف عشــا يف غــدا طيــب لكــن اجلــواب مــا تصــلح
  .عدم اإلرادة :اجلواب

فأخذنا فيام سبق وأرشنا إىل ذلك هنا, أخذنا اجلهل وأخذنا كذلك عـدم إرادة 
نـــع  نـــع التكفـــري التأويـــل كـــذلك مـــن موا اللفـــظ الـــذي يقـــع منـــه خطـــأ, كـــذلك مـــن موا

  .التكفري
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بعة .٤   : الفائدة الرا
وأن الرجل قد وقع يف كفر بال شك, فإنه كفـٌر باتفـاق املسـلمني, إذا تقرر هذا 

ووقع هذا الرجل يف كفر متفق عليه بني ماذا? بـني املسـلمني, هـذا جيرنـا إىل الفائـدة 
بعة, ملا مل يكّفر? وملا غفر اهللا  بعـة, الفـرق  الرا له? وهبذا ُيعلم وهـي الفائـدة الرا

   .بني القول والقائل
ا خمتــاًرا ة اهللا, مــاذا? ُكفــٌر, والقائـل قــد يكفــر إذا كــان عامًلــالشــك يف قــدر: نقـول

نــــع, وبـــني الفعـــل والفاعــــل  إىل آخـــر الرشـــوط يف تـــوّفر الرشــــوط وانتفـــاء مـــاذا? املوا
فليس كل قول أو فعل يكون فسق أو كفرا حيكم عىل قائله أو فاعلـه بـذلك, فهنـاك 

  .فرق بني التكفري املطلق والتكفري ماذا? املعني
ــدينا, قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة واألد  −رمحــه اهللا−لــة عــىل ذلــك التــي بــني أ

وأصــــل ذلــــك أن املقالــــة التــــي هــــي كفــــٌر بالكتــــاب والســــنة : كــــام يف جممــــوع الفتــــاوى
واإلمجاع يقال هي كفٌر قوال ُيطلق, كام دل عىل ذلك الدالئل الرشعية, فإن اإليامن 

ك ممـــا حيكـــم فيـــه النـــاس بظنـــوهنم مـــن األحكـــام املتلقـــاة عـــن اهللا ورســـوله, لـــيس ذلـــ
ــه كــافر; حتــى يثبــت يف  وأهــوائهم, وال جيــب أن حيكــم يف كــل شــخص قــال ذلــك بأ

نعه   . حقه رشوط التكفري وتنتفي موا
إن اخلمــر أو الربــا حــالل; لقــرب عهــده باإلســالم أو لكونــه قــد : مثــل مــن قــال

ــــه مــــن القــــرآ  كــــره, ومل يعتقــــد أ ــــه مــــن نشــــأ يف باديــــة بعيــــدة أو ســــمع كــــالم أ ن وال أ
  .�أحاديث رسول اهللا 
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فهناك فرق بني التكفري املطلق والتكفري املعني, فشيخ اإلسالم نّبه هنـا 
تلقــى مــن كتــاب اهللا ومــن فــإن اإليــامن وعكســه الكفــر, اإليــامن لفــٌظ رشعــي مُ : قــال

فـــإذا كـــان هـــذا اللفـــظ قـــد ُتلقـــي وأخـــذ مـــن كتـــاب اهللا ومـــن ســـنة  �ُســـنة رســـول اهللا 
كـــام  �املرجع يف ذلـــك إىل مـــاذا? إىل كتـــاب اهللا وإىل ُســـنة رســـول اهللا رســـول اهللا, فـــ

لــــــيس ذلــــــك ممــــــا حيكــــــم فيــــــه النــــــاس بظنــــــوهنم : −رمحــــــه اهللا−قــــــال شــــــيخ اإلســــــالم 
ئهم   .وأهوا

فـــالتكفري حكـــم رشعـــي الـــيل هـــو عكـــس اإليـــامن, فـــالرجوع يف ذلـــك إىل كتـــاب 
  .عىل فهم سلف األمة �اهللا وإىل سنة رسول اهللا 

وهبـذا ُعلـم أن املقالـة أو الفعـل إمـا قـول : −رمحـه اهللا−ابـن عثيمـني قال شيخنا 
يلـــزم مـــن ذلـــك أن يكـــون  ? مطلـــق, والمـــاذاأو فعـــل قـــد تكـــون كفـــرا أو فســـَق, كفـــر 

ا, أما النتفاء رشط, إما النتفاء رشط التكفري أو التفسيق أو ا أو فاسقً كافرً  القائم به
  .وجود مانع رشعي يمنع من ذلك

 لــه احلــق فــأرص عــىل خمالفتــه تبًعــا العتقــاد كــان يعتقــده أو متبــوعلكــن مــن تبــّني 
فإنــه يســتحق مــا تقتضــيه تلــك : −رمحــه اهللا−قــال  ,كــان يعظمــه أو دنيــا كــان ُيأرسهــا

   .املخالفة من كفر أو فسق; فأهل السنة ليسوا مرجئة وليسوا خوارج
, أهــل الســـنة وســـط بـــني املقـــالتني وهـــم هــدى بـــني ضـــاللتني وحـــق بـــني بـــاطلني

فلـــيس أهـــل الســـنة مرجئـــة, لـــو قـــال كفـــرا وأعتقـــد الكفـــر وقـــال بـــالكفر وأرص عـــىل 
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نــع . الكفــر, ال كــذلك ليســوا خــوارج لــو نطــق بــالكفر جلهــل أو لغلبــة كــام جــاء يف موا
  .التكفري أو حصل يشء من ذلك لغلبة أو لعدم إرادة أو ذهول إىل آخره كذلك

احلــــق فــــأرص عــــىل خمالفتــــه, ومــــن تبــــّني لــــه : −رمحــــه اهللا−لكــــن كــــام قــــال الشــــيخ 
أعرض عن احلق مع معرفته للحق, تبعا العتقاد كان يعتقده أو ملتبوع كـان يعظمـه 

  .أو دنيا كان يأرسها, فإنه يستحق ما تقتضيه تلك املخالفة من كفر أو فسق
لــذلك ممــا أخــذناه عــن أشــياخنا يف هــذا البــاب, مــن عــرف التوحيــد وتركــه فإنــه 

يف هــذا  −رمحــه اهللا−ه فإنــه يكفــر, لــذلك ابــن القــيم يكفــر, ومــن عــرف الرشــك وفعلــ
  ".وأما من أعرض أو فرط: "قال" العذر وعدم العذر"الباب يف 

يرصــ عــىل املخالفــة, يرصــ عــىل الفســق, يرصــ : هنــا −رمحــه اهللا−كــام قــال شــيخنا 
فإنه يستحق ما تقتضيه تلك املخالفـة مـن : عىل الكفر ويعرض فإن, كام قال الشيخ

  .كفر أو فسوق
   :الفائدة اخلامسة .٥

قـل هـذه النصـيحة مــن شـيخنا الفقيـه العالمـة ابـن عثيمــني  −وهـي نصـيحة, وأ
ديانـة ولـيس تزلًفـا يـا إخـواين " فنصيحتي التي أديـن اهللا هبـا: "حيث قال −رمحه اهللا

  .وليس خوفا من أحد, وإنام هي ماذا? ديانة
بنائنــا وشــبابنا أن فنصــيحتي التــي أديــن اهللا هبــا, وأرجــوا بأ: "−رمحــه اهللا−قــال 
فنصــيحتي التــي : "−رمحــه اهللا−هــذا رجــاء مــن شــيخ حمقــق ســلفي, قــال " يعملــوا هبــا

أدين اهللا هبا, وأرجـوا بأبنائنـا وشـبابنا أن يعملـوا هبـا أال يكـون أكـرب مههـم وشـغلهم 
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مــا تقــول يف احلــاكم الفــالين واحلــاكم الفــالين  :مســائل التكفــري; أي" هــو هــذا
  . األن هذا ال يغني شيئً كافر, وما أشبه ذلك; 

كــام حصــل يف  "ولنــا مثــٌل قريــب: "ا, قــالقــد عارصنــاه مجيًعــ وذكــر الشــيخ مثــاًال 
ـــه قتـــل مخســـون ألـــف يف ثالثـــة  ئـــر? حصـــل أ ئـــر مـــثال, مـــا الـــذي حصـــل يف اجلزا اجلزا

ســواء مــن احلكومــة تقتــل هــؤالء أو مــنهم يقتــل مــن هــو معصــوم  ;ســنوات بغــري حــق
   .ءالدم, كل هذا من الرش والبال

وهـــــذا اآلن فـــــيام يســـــمى بـــــالثورات احلاصـــــلة يف زماننـــــا, لـــــيس الكـــــالم اآلن يف 
مخســني ألــف وال الكــالم يف نصــف مليــون, الكــالم يف أكثــر مــن ذلــك; ألهنــم هــؤالء 
   .الشباب وعىل رأسهم دعاة الفتنة ودعاة السوء, مل ينتهجوا هنج السلف الصالح

س أهـل العلـم الكبـار بــإذن اهللا لـذلك انظـروا إىل هـذا العـامل, ذلـك مـن لـزم غـر
  ســـينجو مـــن كثـــري مـــن الفـــتن, مـــن لـــزم غـــرس أهـــل العلـــم الكبـــار ربـــانيني, أهـــل

, التحقيـــــــق وأهـــــــل الســـــــنة الســـــــلفيني, واهللا وتـــــــاهللا وبـــــــاهللا ســـــــينجو بفضـــــــل اهللا 
عىل فهم سـلف هـذه األمـة, واسـتعان  �العتصامهم بكتاب اهللا, وسنة رسول اهللا 

  .باهللا هذا الذي قد لزم غرسهم 
مــن أفغانســتان األوىل وهــي متــر علينــا, واهللا لــوال اهللا  االفــتن مــرت علينــا مجيًعــ

ــن مكاننــا اآلن, مــن عــام  عــن نفــس أحــدث ـه ١٤٠٠ثــم هــؤالء العلــامء فــال نــدري أ
ن سنكونـه١٤١٠ قبل     ., واهللا لوال اهللا ثم هؤالء العلامء فال ندري أ
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د العزيـــــز, شـــــيخنا الشـــــيخ ابـــــن التزمنـــــا غرســـــنا وطـــــريقتهم شـــــيخنا الشـــــيخ عبـــــ
, شــيخنا الشــيخ ربيــع ابــن هــادي, −رمحــه اهللا−عثيمــني, شــيخنا الشــيخ حممــد أمــان 

ــام, لكــن مــن التــزم غــرس احلــزبيني كــل يــوم هــو يف رحلــة, كــل  وســرينا إىل هــذه األ
ــام تكفــريي, ويف بعــض  يــوم واهللا هــو يف رحلــة يف األهــواء ويف البــدع, يف بعــض األ

ــــام أفجــــر ويف  ــــام األ ــــام مميــــع, ويف بعــــض األ ــــام مهــــرج, ويف بعــــض األ بعــــض األ
   .خمّذل

ويسريون مع هؤالء األشياخ حيثام صاروا, لكن من وفق بعامل سلفي فأرجوا 
لــه اخلــري كــام قــال الســلف, واهللا مــن وفــق لعــامل ســلفي فإنــه يرجــى لــه اخلــري العظــيم 

لربكـــة أصـــلها مـــن وتســـتقر أمـــوره فالربكـــة مـــع مـــن? مـــع كبـــريكم, الربكـــة مـــا هـــي? ا
الــربوك مــن بــروك البعــري; أي اســتقراره أو مــن الربكــة التــي هــي بركــة املــاء  ;الــربوك

اخلــري الكثــري, فالربكــة مــع كبــريكم, االســتقرار والثبــات مــع أكــابر علــامء أهــل الُســنة, 
   .واخلري الكثري مع أكابر علامء أهل الُسنة

 ذكـرت لكـم كـل يـوم هـو يف أما علامء أهل البـدع وعلـامء أهـل األهـواء فـإين كـام
ن تصل به هذه الرحلة  ولكـن  −عياًذا بـاهللا−رحلة مع الفتن واألهواء وال يدري أ

  عرض ملاذا? إذا استمر عىل ذلك فهو مُ 
هنايتهـــا إىل رش, وهـــو  −عيـــاًذا بـــاهللا−, فرحلـــة »كلهـــا يف النـــار إال واحـــدة«: قـــال

الشهوات, كذلك حيـذر  كذلك يف رش, فاملسلم ال يبتعد فقط عن الشهوات وحيذر
   .ماذا? الُشبهات, وحيذر األهواء وحيذر البدع والضالالت واملخالفات
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فلــذلك جيــب أن يعــرض : "قــال −رمحــه اهللا−فهــذه الوصــية مــن الشــيخ 
ـه ال يفيـد أبـدً "الشباب وأهل اخلري عن هـذا إطالقـا ا, وإنـام حيـدث الرشـ والفتنـة ; أل

نـا كفـرً "ع أن نغـري شـيئا حتـى والفوىض, واحلمـد هللا مـا دمنـا ال نسـتطي ًحـا لـو رأ ا بوا
  فام الفائدة?" عندنا فيه من اهللا برهان

ًحـا, كيـف الشـيخ يقـول هـذا? أقـول يـا  طب احلديث حتـى تـروا مـاذا? كفـًرا بوا
الــركن الثــاين مــن أركــان اإلســالم, إن مل  .إخــواين العبــادات مبناهــا عــىل االســتطاعة

   .لًسا, فإذا مل تكن عندك استطاعةتستطع أن تصيل قائًام تصيل ماذا? جا
يشرتط يف اخلروج عىل مـن كـان  −رمحه اهللا−لذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمني 

, كــم رشط? مخســةول يســت القيــود يف الكفــر, لــيس يف الكفــر, ل ;ال: األول: يــا كــافرا
ًحـــــأن تـــــروا كفـــــرً " كفــــر البـــــواح , هـــــذا كلـــــه ثبـــــت "ا عنـــــدكم فيــــه مـــــن اهللا برهـــــانا بوا

   .خالص
بعدم أن القدرة عىل إزالته; يعني  −إذا ثبت الكفر بقيوده, جاءت يف الُسنةإنام 

ال القدرة هي القدرة تدخل يف هذا كله يعنـي القـدرة , يكون ليس هناك مفسدة, ال
عـىل اخلــروج واالسـتطاعة بــاخلروج أن عنـدك قــوة متكنـك مــن إزاحتـه دون مفاســد, 

  .هذا كله موجود يف القدرة واالستطاعة
أهــــل العلــــم يشــــرتطون كــــم رشط? رشطــــني, يشــــرتطوا أهــــل العلــــم كثــــري مــــن 

ًحـــأن يـــروا كفـــرً : رشطـــني, كثـــري مـــنهم ا والقـــدرة واالســـتطاعة عـــىل إزاحـــة هـــذا ا بوا
  .الوايل الذي قد فعل الكفر أو قال بالكفر أو نرش الكفر
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أال وهــو عنــدك مــن يقــوم : اا ثالًثــكــذلك يزيــد رشًطــ −رمحــه اهللا−الشــيخ حممــد 
وأسقط وباقي الناس ماذا? يتعاركوا عىل هذا الكريس, من يتوىل هـذا مقامه, أزيل 

   .?الكريس
وهناك رشط ثالث أال وهو أن يكون عندهم ماذا? : قال −رمحه اهللا−فالشيخ 

مــــن يتــــوىل, حتــــى ال تــــذهب مــــاذا? الــــدماء, فهــــذه هــــي رشوط أهــــل الُســــنة, ليســــت 
األمــر, مهــام قتــل مــن  −عيــاًذا بــاهللا−كرشـوط اخلــوارج مــن جهــة اخلــروج مهــام كلـف 

  .برش مهام دمرت من بلدان, فمنهج أهل الُسنة هو منهج رمحة
ثــــم علينــــا أن نفكــــر وننظــــر إىل كــــل الــــبالد التــــي حصــــلت فيهــــا : " فقــــال الشــــيخ

, هـــذا الشـــيخ يقوهلـــا بعـــد "ا يف دينهـــا ودنياهـــاالثـــورة, مـــا ازدادت بعـــد الثـــورة إال ًرش 
ن العــامل يميشــ عــىل عقيــدة أهــل الســنة الثــورات األخــرية أو مــن قبــل, مــن قبــل; لكــ

ومنهاج أهل السنة فإنه يقول مثل هذه الكلامت وهذه الكلامت تصلح لكل زمان, 
يف هـذه الثـورات  قرأ كالم شيخ اإلسالم وننقله, نقـرأ كـالم ابـن القـيم وننقلـهنلكن 

  .ويف هذه املسريات واالعتصامات
  : الفائدة السادسة .٦

, فهــل ُتنّفــذ الوصــية اســتدالًال هبــذا احلــديث? لــو أوىص أحــد بنيــه بــأن حيرقــوه
بأمر ماذا? حمرم, ولـو  �هبذا األمر, وال خيرب نبينا  �ألن احلديث قد أخرب فيه النبي 

  .كان حمرم لنّبه عليه
  التقرير هذا صحيح? 
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   ."هذا احلرص مردود: "قال −رمحه اهللا−من كالم ابن حجر 
بـــالتحريق, والطحـــن والتذريـــة  هـــذه الوصـــية: "−رمحـــه اهللا−فقـــال ابـــن هبـــرية 

  .بذنب ; يعني هو عندما مات أمر"مضاف إىل ما سبق من ذنوبه
هذه الوصية بالتحريق والطحن والتذريـة, مضـاف إىل : "لذلك قال ابن هبرية

إذ ذلـــك بدعـــة وذنـــب عظـــيم, ال حيـــل أحـــد فعلـــه يف نفســـه وال " مـــا ســـبق مـــن ذنوبـــه
 مل حيــــل املــــويص أن ينفــــذ هـــــذه محــــيًام يــــويص بــــه غــــريه فــــإن أوىص بــــه والـــــٌد ولــــدا أو 

  ".الوصية
  : الفائدة السابعة .٧

من أحب لقاء اهللا, ماذا? أحب اهللا لقاءه, فهل هذا ملا فعل هذا مل يكـن حمـب 
  للقاء اهللا? 
خـوف العبـد مـن ذنبـه لـيس كراهيـة للقـاء : −رمحـه اهللا−قـال العراقـي : اجلواب

من ذنبـه لـيس كراهيـة للقـاء اهللا فإن هذا احلديث يدل عىل أن خوف العبد , اهللا 
   .تعاىل وهو استدالل واضح

قــي  ; ألن اخلــائف مــن ذنبــه يطلــب أن يكــون مصــريه −رمحــه اهللا−كــام قــال العرا
إىل الدار اآلخرة عىل وجه مريض أو عىل وجه خمزي? عىل وجـه مـريض, عـىل وجـه 

قــــاء اهللا مــــريض يقربــــه إىل اهللا تعــــاىل فكــــره حالــــة نفســــه التــــي هــــو عليهــــا ومل يكــــره ل
  .مطلقا; بل أحب لقاءه عىل غري تلك احلالة

  : الفائدة الثامنة .٨
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أمـــا قـــال عنـــدما حرضـــته الوفـــاة كـــام جـــاء يف بعـــض األلفـــاظ, قـــال احلـــافظ ابـــن 
ــه قــال −رمحــه اهللا−حجــر  " حرضــه املــوت: "جــواز تســمية اليشــء بــام قــرب منــه; أل

  .ليشء أخذ حكمهوإنام الذي حرضه يف تلك احلالة عالمات املوت, وما قارب ا
  : الفائدة األخرية .٩

فيه عظم قدرة اهللا تعاىل, فإن اهللا مجع جسد هذا املذكور, بعد أن تفـرق ذلـك 
  .التفريق الشديد

ُنوُب َوالتَّْوَبةُ "*  َرِت الذُّ ُنوِب َوإِْن َتَكرَّ   "  َباُب َقُبوِل التَّْوَبِة ِمَن الذُّ
  ٍَثنِي َعْبُد اْألَْعَىل ْبُن َمحَّاد َثنَا َمحَّاُد ْبُن َسَلَمَة, َعْن إِْسَحاَق قال حدَّ  , قال َحدَّ

ْمحَِن ْبـــِن َأِيب َعْمـــَرَة, َعـــْن َأِيب ُهَرْيـــَرَة  ِ ْبـــِن َأِيب َطْلَحـــَة, َعـــْن َعْبـــِد الـــرَّ َعـــِن  ,�ْبــِن َعْبـــِد اهللَّ
, َقــاَل �النَّبِــيِّ  ــِه َعــزَّ َوَجــلَّ ُهــمَّ اْغِفــْر ِيل : ْنًبــا, َقــالَأْذَنــَب َعْبــٌد ذَ  «:, ِفــيَام َحيِْكــي َعــْن َربِّ اللَّ

ْنَب, َوَيْأُخــُذ : َذْنبـِـي, َفَقــاَل َتَبــاَرَك َوَتَعــاَىل  َأْذَنــَب َعْبــِدي َذْنًبــا, َفَعِلــَم َأنَّ َلــُه َربــا َيْغِفــُر الــذَّ
ْنِب, ُثــمَّ َعــاَد َفَأْذَنــَب, َفَقــاَل  َعْبــِدي : َوَتَعــاَىل َأْي َربِّ اْغِفــْر ِيل َذْنبِــي, َفَقــاَل َتَبــاَرَك : بِالــذَّ

ْنِب, ُثـمَّ َعـاَد َفَأْذَنـَب َفَقـاَل  ْنَب, َوَيْأُخـُذ بِالـذَّ َأْي : َأْذَنَب َذْنًبا, َفَعِلَم َأنَّ َلـُه َربـا َيْغِفـُر الـذَّ
ـــاَرَك َوَتَعـــاَىل  ـــُه َربـــا : َربِّ اْغِفـــْر ِيل َذْنبِـــي, َفَقـــاَل َتَب ـــا, َفَعِلـــَم َأنَّ َل َيْغِفـــُر َأْذَنـــَب َعْبـــِدي َذْنًب

ْنِب, اْعَمْل َما ِشْئَت َفَقْد َغَفْرُت َلَك  ْنَب, َوَيْأُخُذ بِالذَّ َال َأْدِري : َقاَل َعْبُد اْألَْعَىل  .»الذَّ
بَِعةِ  ا   .)١(اْعَمْل َما ِشْئَت : َأَقاَل ِيف الثَّالَِثِة َأِو الرَّ

  
                                                 

 ).٢٧٥٨(صحيح مسلم ) ١(
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  َُد ْبُن َزْنُجَوْيِه الْ : َقاَل َأبُو َأْمحَد مَّ َثنِي ُحمَ َثنَا َحدَّ , َحدَّ يُّ  ُقَرِيشُّ اْلُقَشْريِ

ْسنَادِ    . )١(َعْبُد اْألَْعَىل ْبُن َمحَّاٍد النَّْرِيسُّ ِهبََذا اْإلِ
 اٌم, قال  :قال َثنَا َمهَّ َثنِي َأبُو اْلَولِيِد, قال َحدَّ َثنِي َعْبُد ْبُن ُمحَْيٍد, قال َحدَّ  وَحدَّ

ِ ْبـــنِ  َثنَا إِْســـَحاُق ْبـــُن َعْبـــِد اهللَّ َكـــاَن بِاْملَِدينَـــِة َقـــاصٌّ ُيَقـــاُل َلـــُه َعْبـــُد : َأِيب َطْلَحـــَة, َقـــاَل  َحـــدَّ
ـــاَل  ـــُن َأِيب َعْمـــَرَة, َق ْمحَِن ْب ـــَرَة : َفَســـِمْعُتُه َيُقـــوُل : الـــرَّ ـــا ُهَرْي َســـِمْعُت : َيُقـــوُل  �َســـِمْعُت َأبَ

 ِ ِث َمحَّاِد ْبِن َسَلَمَة َوَذَكَر َثَالَث إِنَّ َعْبًدا َأْذَنَب َذْنًبا; بَِمْعنَى َحِدي«: َيُقوُل  �َرُسوَل اهللَّ
اٍت, َأْذَنَب َذْنًبا, َوِيف الثَّالَِثةِ    .)٢(»َقْد َغَفْرُت لَِعْبِدي َفْلَيْعَمْل َما َشاءَ : َمرَّ

الـــذي جــــاء مـــن حــــديث أيب  −رمحـــه اهللا−هـــذا احلـــديث الــــذي ذكـــره املصــــنف 
صـــلوات ريب −اهللا  فـــيام حيكـــي كـــام جـــاء عـــن رســـول −ريض اهللا تعـــاىل عنـــه−هريـــرة 

َأْذَنـَب َعْبـٌد َذْنًبـا, َفَعِلـَم َأنَّ َلـُه َربـا َيْغِفـُر «: قـال فيام حيكـي عـن ربـه  −والسالم عليه
ْنب, فقال   :إىل أخر احلديث, هذا احلديث فيه فوائد »مهللا اْغِفْر ِيل َذْنبِي: الذَّ

  : الفائدة األوىل .١
ة مــن الــذنوب وإن تكـــررت بــاب قبــول التوبــ: كــام بــوب عــىل ذلــك مســلٌم قــال

ضــا . الـذنوب وكــذلك تكــررت, مــاذا? التوبـة : يف رشح مســلم −رمحــه اهللا−وقــال أ
إن الذنوب ولو تكررت مئة مرة بل ألفـا وأكثـر وتـاب يف كـل مـرة قبلـت توبتـه, أو "

                                                 
 ).٢٧٥٨(صحيح مسلم  )١(
 ).٢٧٥٨(صحيح مسلم ) ٢(
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 , مــاذا? توبتــه, هــذا فيــه ســعة فضــل اهللا "تــاب عــن اجلميــع توبــة واحــدة صــّحت
ــاٌء َوَخــْريُ «. ; ولكــن مــاذا? يتــوبهللا وأن العبــد يرجــوا مــا عنــد ا ــِن آَدَم َخطَّ ُكــلُّ اْب

ُبونَ  ا    .)١(»اْخلَطَّائَِني التَّوَّ
ُكــلُّ «: بعـض النـاس إذا ذكــرت لـه ذنبـا حصــل منـه أو جرًمــا وقـع فيـه يقــول لـك

ـاءٌ  ُبـونَ «أقـول لـه أكمـل احلـديث  »اْبِن آَدَم َخطَّ ا ـائَِني التَّوَّ أخـذ فبعضـهم ي »َوَخـْريُ اْخلَطَّ
ه حيـتج بـأول احلـديث  أول احلديث ويرتك آخره, وهذا حاصل يف كثري من شبابنا أ

صـلوات −كذلك مـاذا? كـام قـال نبينـا  »َخْريُ اْخلَطَّائِنيَ «لكي يواصل معاصيه, يقول 
   .−ريب وسالمه عليه

 −رمحــه اهللا− األلبــاينوكــان بعــض أهــل العلــم يضــّعف هــذا احلــديث والشــيخ 
قلــت : قــال ســعيد اجلريــري"يف كتــاب الزهــد  −رمحــه اهللا−د حيّســنه, وقــد روى أمحــ
الرجــل يــذنب ثــم يتــوب, ثــم يــذنب ثــم يتــوب, ثــم يــذنب ثــم : للحســن يــا أبــا ســعيد

? ولـو −رمحـه اهللا−يتوب, ثم يـذنب ثـم يتـوب حتـى متـى? حتـى متـى? مـاذا قـال لـه 
  ".ما أعلم هذا إال من أخالق املؤمنني: ألًفا, قال احلسن

ملـــؤمنني أن يقـــع يف الـــذنب, ال إنـــام مـــن أخـــالق املـــؤمنني أن لـــيس مـــن أخـــالق ا
  .ما أعلم هذا إال من أخالق املؤمنني: −رمحه اهللا−يبادر إىل التوبة, فقال 

ــــا ســــابقً  ا, وإنــــام يف هــــذه ولــــيس يف هــــذه األحاديــــث تســــويغ الــــذنوب كــــام ذكرن
أيب  األحاديـــث فـــتح بـــاب الرجـــاء للعـــودة والرجـــوع إىل اهللا ســـبحانه وتعـــاىل, وعـــن

                                                 
 ).٤٢٥١(، ابن ماجه )٢٤٩٩(رمذي الت) ١(
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: يف كتــاب الزهــد مســنًدا قــال −رمحــه اهللا−حييــي كــذلك كــام ذكــر ذلــك أمحــد 
ت من املمحـاة?: "شكوت إىل جماهدا الذنوب, قال" ن أ يعنـي مـن االسـتغفار, " أ
ت من املمحاة?" ن أ    .يعني االستغفار: متحي, قال" أ

  : الفائدة الثانية .٢
اســتغفر اهللا اســتغفر اهللا, مــن قــال اســتغفر اهللا ولكــن بــدون توبــة, اســتغفر اهللا 

 ولكــــن بــــدون توبــــة, فهــــل هــــذا يســــتلزم املغفــــرة? بعــــض اســــتغفر اهللا دائــــًام  :ويقــــول
  الناس قد يقول استغفر اهللا لكن بدون توبة, فهل هذا يستلزم املغفرة?

رمحــه −قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة  −وهــذا كــالٌم مهــم−قــال شــيخ اإلســالم 
, قال فإن االستغفار هو غفرة; ألن السني للطلبفإن االستغفار هو طلب امل: −اهللا

? ال, أطلـــب  طلــب املغفـــرة, اســـتغفر اهللا; يعنـــي أطلـــب املغفـــرة, هـــل تـــاب? أجيبـــوا
  .املغفرة

فإن االستغفار هو طلب املغفـرة وهـو مـن جـنس الـدعاء : يقول شيخ اإلسالم
ب? مهللا تـوب عـيلَّ وهـو مـا زال مرصـ عـىل املعصـية, هـل هـذا تـا: يقـول. والسؤال

مهللا اغفر يل وما زال, بعض النـاس تلقـاه يف سـوق تنصـحه مـن سـامع موسـيقى أو 
مــــن فعــــل حمــــرم أو مــــن قصــــة خمالفــــة هلــــدي املســــلمني ويكــــون متشــــبه بالكــــافرين أو 

   .الفاسقني
وبـــاب التشـــبه يـــا إخـــوان لـــيس املقصـــود بـــه التشـــبه بالكفـــار فقـــط , بـــاب التشـــبه 

رمحـه − قـرر ذلـك شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة ليس املنهي عنه التشبه بالكفـار فقـط كـام
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ألـم ننهـى . بل نحن قد هنينا عن التشبه بكل ناقص واألحاديث يف هـذا كثـرية −اهللا
   .بعض حركات كحركات احليوانات لكوهنا ناقصةيف الصالة عن 

 )١(»فمــــن?: مــــن يــــا رســــول اهللا? فــــارس والــــروم, قــــال«: كــــام جــــاء يف احلــــديث
قص من جنس ا تشـبه بكـل  )٢(»فمن تشبه بقوم فهـو مـنهم«لعرب, كذلك لكوهنم أ

نــات , تشــبه بكــذا, التشــبه بكــل نــاقص, تشــبه بالكفــار, تشــبه بالفســاق, تشــبه احليوا
ــت مــأمور بــأن مــاذا? ترتفــع ولــيس أن تنــزل, بــأن ترتقــي ولــيس أن تضــع  نــاقص, فأ

   .نفسك إىل هذه الدرجة
الـــيل بعـــض  "ضـــاءاالقت"يف كتـــاب  −رمحـــه اهللا−وقـــد قـــرر ذلـــك شـــيخ اإلســـالم 

ــا مــا  :النــاس يقــول : بالكــافر الفــالين أتشــبه بالفاســق املســلم, اجلــواب أتشــبهواهللا أ
   .كذلك ال منهي عن ذلك, من تشبه بقوم فهو منهم

إذا شبه بالكفار ظاهر احلديث وهذا احلديث قد  −رمحه اهللا−وشيخ اإلسالم 
ر احلــديث الكفــر, مــن ظــاه: بإســناٌد جيــد, قــال −رمحــه اهللا−جــاء بــه شــيخ اإلســالم 

تشــــبه بقــــوم فهـــــو مــــنهم, لكنـــــه مرصــــوف لألحاديـــــث األخــــرى أن ذلـــــك مــــن قبيـــــل 
  .املعايص وليس من قبيل الكفر

عندك سـؤال? تشـبه الكـالم −فإن االستغفار : −رمحه اهللا−قال شيخ اإلسالم 
اآلن يف تشبه الرجال بباقي الناس, أما تشبه النساء بالرجال والرجال بالنسـاء باهبـا 

                                                 
 ).٧٣١٩(البخاري ) ١(
 ).٤٠٣١(أبو داود ) ٢(
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ــه تشــبه بأحــد اجلنســية التــي هــو لــيس ينتمــي هلــاآ قــال شــيخ  −خــر مــن جهــة أ
فـــإن االســـتغفار هـــو طلـــب املغفـــرة وهـــو مـــن جـــنس الـــدعاء : −رمحـــه اهللا−اإلســـالم 

والســــؤال وهــــو مقــــرون بالتوبــــة, اســــتغفر اهللا وال أتــــوب ال, مهللا تــــوب عــــيلَّ وال 
   .أتوب ال

دعو, وقـد يـدعو وال يتـوب, فالغالب ومأمور به لكن قد يتوب اإلنسان وال ي
ويف الصـــحيحني عـــن أيب هريـــرة ثـــم ذكـــر حـــديث الـــذي هـــو معنـــا حـــديث أيب : قـــال

   .إىل آخر احلديث »ا ذنًباأذنب عبدً «هريرة 
متحــو مجيــع الســيئات ولــيس يشء يغفــر مجيــع الــذنوب إال التوبــة,  والتوبــة: قــال

ــ﴿الســيئات والكبــائر,  َ َال َيْغِفــُر َأن ُيْرشَ ــن َيَشــاءُ إِنَّ اهللَّ  ﴾َك بِــِه َوَيْغِفــُر َمــا ُدوَن َذلـِـَك ِملَ

وأمـــا االســـتغفار بـــدون التوبـــة فهـــذا ال يســـتلزم املغفـــرة, ولكـــن هـــو , ]٤٨:النســـاء[
  .من املنهاج −رمحه اهللا−انتهى كالمه . سبب من األسباب

اسـتغفر : وقـول القائـل: "يف رشح األربعـني قـال −رمحـه اهللا−وقال ابن رجب 
مهللا اغفـر يل, فاالسـتغفار التـام املوجــب : طلـب مغفرتـه, فهـو كقولــهأ: اهللا, معنـاه
ر, كــام مــدح اهللا أهلــه, ووعــدهم بــاملغفرة, قــال : للمغفــرة هــو مــا قــارن عــدم اإلرصا

مــــــن مل يكــــــن ثمــــــرة اســــــتغفاره تصــــــحيح توبتــــــه, فهــــــو كــــــاذب يف : بعــــــض العــــــارفني
  ".استغفاره

ضــا قــد : , الــذي يقــوللــذلك يســمى بعــض أهــل العلــم ذلــك بتوبــة الكــذابني أ
ضــــا توبــــة الكــــذابني,  وكــــان "توبــــت وهــــو مٌرصــــ عــــىل معاصــــيه, فقــــد ُســــمي ذلــــك أ
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, هـــذا إذا كـــان هـــذا "اســـتغفارنا هـــذا حيتـــاج إىل اســـتغفاٌر مـــاذا? كثـــري: بعضـــهم يقـــول
ر عــىل الــذنب; لكــن لــو كــان االســتغفار مــع التوبــة واالســتغفار  االســتغفار مــع إرصا

ه كام جاءت به الرشيعةمع ترك املعايص والذنوب فإنه ا   .ستغفار بال شك أ
ر, وحينئــــــذ هــــــو هــــــذا : "قــــــال  فأفضــــــل االســــــتغفار مــــــا اقــــــرتن بــــــه تــــــرك اإلرصا

أســتغفر اهللا وهــو غــري مقلــع بقلبــه, فهــو : االســتغفار توبــة نصــوحة, وإن قــال بلســانه
كــــام  −رمحـــه اهللا−كـــام قـــال مــــن? قبـــل شـــيخ اإلســـالم ابــــن تيميـــة −داع هللا بـــاملغفرة, 

  . اغفر يل, وهو حسن وقد يرجى له اإلجابةمهللا: يقول
كــــام قــــال شــــيخ اإلســــالم قبــــل ذلــــك وذكرنــــا لكــــم أن هــــذا مــــن جــــنس الــــدعاء 

ه ليس بتوبة, كام يعتقـده بعـض : "وأما من قال"والسؤال,  توبة الكذابني, فمراده أ
ر   ".الناس, وهذا حق, فإن التوبة ال تكون مع اإلرصا

   :الفائدة الثالثة .٣
أســــتغفر اهللا وأتـــــوب إليــــه فهـــــو عـــــىل : إن قـــــال"ىل هــــذه الفائـــــدة, وهــــذا جيرنـــــا إ

   − :حالتني
: أن يكـــــون ُمًرصـــــا بقلبـــــه عـــــىل املعصـــــية, فهـــــذا كـــــاذب يف قولـــــه :احلالـــــة األوىل

ـه تائـب وهـو غـري " وأتوب إليـه" ـه غـري تائـب, فـال جيـوز لـه أن خيـرب عـن نفسـه بأ ;أل
  .تائب

  .ة بقلبهأن يكون مقلًعا عن املعصي :الثانيةاحلالة 
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كـــره ذلـــك طائفـــة مـــن الســـلف, وهـــو : فكـــذلك هـــذا القـــول عـــىل قـــولني
: يكــون قولــه: هــو قــول أصــحاب أيب حنيفــة, وقــال الربيــع بــن خثــيم: القــول األول

ــا, كــذًبا و" وأتــوب إليــه" ــه مقلــع" وأتــوب إليــه"ذنًب ? , مــع أ ًمرصــ أو مقلــع? أجيبــوا
كـــذًبا " وأتـــوب إليـــه: "قولـــهيكـــون : مقلـــع, ملـــاذا قـــالوا هـــذا? قـــال الربيـــع بـــن خثـــيم

, أو يقول: وذنًبا, ولكن ليقل   .مهللا إين أستغفرك فُتب عيلَّ : مهللا ُتب عيلَّ
ــه قــال  أســتغفر : بحســب املــرء مــن الكــذب أن يقــول: وقــد روي عــن حذيفــة أ

ــــه يعــــود. اهللا, ثــــم يعــــود كــــذًبا : فهــــذا قــــال. هــــذا معنــــى كالمــــه, وإن كــــان مقلًعــــا; أل
  .وتوبة

: أســـتغفر اهللا وأتـــوب إليـــه, فتغـــيظ عليـــه, وقـــال: يقـــول ًال وســـمع مطـــرف رجـــ
ــه إنــام كــره أن . تســتقر, لعلــك ترجــع: أي. لعلــك ال تفعــل وهــذا ظــاهره يــدل عــىل أ

وأتوب إليه; ألن التوبة النصوح أن ال يعود إىل الذنب أبًدا, فمتى عاد إليـه, : يقول
ـه قـد يشـتهر عنـد هـذا القـول األول, وذكرتـ" وأتـوب إليـه: "قولـه كان كاذبـا يف ه; أل

ننـا هـذا  الناس خاصة مع هـذه الوسـائل املوجـودة; يعنـي جيتـزأ أو يأخـذ بعـض إخوا
   .اجلزء ثم ينرشه ثم يقع عند الناس التشويش

كيـــف مـــا أقـــول وأتـــوب إليـــه? خشـــية أال أعـــود, كيـــف مـــا أقـــول وأتـــوب إليـــه? 
ه  مـن األمـور التـي خشية أن أرجع يف الذنب, كيف كذا ويأيت عنده ثم ينرشه عىل أ

هـــي إمجـــاع عنـــد الســـلف; هلـــذا ال إنـــام هـــو قـــول بعـــض أصـــحاب أيب حنيفـــة وبعـــض 
  .السلف
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هــو قــول مجهــور العلــامء وكــذلك ســئل حممــد بــن كعــب القرظــي : القــول الثــاين
عـىل  هلـيتأ ? مـن أعظـم منـه إثـًام : , فقـال  عمن عاهـد اهللا أن ال يعـود إىل معصـية أبـدا

, ورجـح قولـه يف هـذا أبـو الفـرج بـن اجلـوزي وروي عـن اهللا أن ال ينفذ فيه قضـاؤه 
  . سفيان بن عيينة نحو ذلك

, وأن يعاهــد العبــد "أتــوب إليــه: "ومجهــور العلــامء عــىل جــواز أن يقــول التائــب
: ربه عىل أال يعود إىل املعصية, فإن العزم عىل ذلك واجـب عليـه, فهـو خمـرب ملـا قـال

مـا أرص مـن اسـتغفر, ولـو : "حلال, هلذا قـالهو خمرب بام عزم عليه يف ا" وأتوب إليه"
  .هذا جاء يف احلديث لكنه ال يصح" عاد يف اليوم سبعني مرة 

ويف حــــديث . قــــد غفــــرت لعبــــدي فليعمــــل مــــا شــــاء: وقــــال يف املعــــاود للــــذنب
ــه مظنــة مــاذا? أن يرجــع يف " مهللا وأتــوب إليــكأســتغفرك : "كفــارة املجلــس مــع أ

اسـتغفر « :سـارًقا, ثـم قـال لـه , وقطـع النبـي بعض األمور التي كانت يف املجلـس
  .»مهللا تب عليه«: أستغفر اهللا وأتوب إليه, فقال: فقال» اهللا وتب إليه

ه ه ذكره, أل −قد جاء ذلك عـن رسـول اهللا  هذه األدلة الصحيحة تدل عىل أ
  .كام سمعنا هو قول مجهور العلامء −صلوات ريب وسالمه عليه

بعة .٤   : الفائدة الرا
مهللا اغفـــر يل ذنبـــي, : أذنـــب عبـــًدا ذنًبـــا, قـــال«: قـــالديث الـــذي معنـــا هـــذا احلـــ

أذنب عبدي ذنًبا علم أن له رًبا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثـم : فقال تبارك وتعاىل
  .خر احلديثآإىل » ...أي ريب : أعاد فأذنب فقال
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أن العبـد البـد أن يفعـل مـا ُقـدر عليـه مـن  −رمحهم اهللا−قال أهل العلم 
كتــب عــىل ابــن آدم حظــه مــن الزنــا, فهــو مــدرك ذلــك ال « �ب, كــام قــال النبــي الــذنو
فهــــذا  »مــــدرك ذلــــك ال حمالــــة«نظــــر حمــــرم, حصــــل يشء مــــن هــــذه األمــــور,  )١(»حمالــــة

   .احلديث يفيد أن العبد البد أن يفعل ما ُقدر عليه من الذنوب
اهللا  فـــإن عـــاد فليســـتغفر: "يف خطبتـــه −رمحـــه اهللا−وقـــال ُعمـــر بـــن عبـــد العزيـــز 

وليتب, فإن عـاد فليسـتغفر اهللا وليتـب, فـإنام هـي خطايـا مطوقـة يف أعنـاق الرجـال, 
ر عليها كتـب «: خطايـا مطوقـة, كـام قـال نبينـاهي " وإن اهلالك كل اهلالك يف اإلرصا

كـــام قـــال " هـــي خطايـــا مطوقـــة", »عـــىل ابـــن آدم حظـــه مـــن الزنـــا مـــدرك ذلـــك ال حمالـــة
   .ُعمر بن عبد العزيز
ر أو ذهاهبـــــــا باالســــــــتغفار? ذهاهبــــــــا لكـــــــن اخلطايــــــــ ا املطوقـــــــة ذهاهبــــــــا بــــــــاإلرصا

, كــذلك عــدم باالســتغفار, وهــذا فــتح بــاب الرجــاء وعــدم اليــأس مــع روح اهللا 
ر عىل املعصية    .اإلرصا
ـه يعيصـ لو " وإن اهلالك: "لذلك قال ُعمر أحـتج حمـتج هبـذه األحاديـث عـىل أ

م أن لــه رًبــا يغفــر الــذنب ويأخــذ علــ«: ال, جــاء يف األحاديــث يــذنب قــال: اهللا نقــول
لكــن الــذي يرصــ عــىل هــذه الــذنوب  يعاقــب عــىل الــذنب فيســتغفر اهللا » بالــذنب

وإن : "قــال −رمحــه اهللا−بــن العزيــز  واملعــايص فــإن ذلــك اهلــالك كــام قــال ذلــك ُعمــر
ر عليها   .يعني عىل املعايص والسيئات" اهلالك كل اهلالك فاإلرصا

                                                 
 .)٢٦٥٧( ومسلم ،) ٦٢٤٣( البخاري )١(
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ولكـــن اهللا جعـــل : " جـــامع العلـــوم واحلكـــميف −رمحـــه اهللا−وقـــال أبـــو رجـــب 
ـــن النجـــاة? قـــال "ا ممـــا وقـــع فيـــه مـــن الـــذنوبللعبـــد خمرًجـــ ـــن املخـــرج, أ بالتوبـــة : "أ

واالســتغفار, فــإن فعــل تــاب واســتغفر, فقــد ختلــص مــن رش الــذنب, وإن أرص عــىل 
ال  −ا بـاهللاعيـاذً − اتسـويغً  فليست هـذه األحاديـث" هلك"ماذا حصل له? " الذنب

   .فهم أهل العلم هلذه األحاديثهذا هو 
  : يف صحيحه من كتاب التوبة −رمحه اهللا تعاىل–قال اإلمام مسلم   
  "باب قبول التوبة من ميسء الليل والنهار إىل طلوع الشمس من مغرهبا"   
 ُد ْبُن اْملَُثنَّى, قال: قال مَّ َثنَا ُحمَ ُد ْبُن َجْعَفٍر, قال: َحدَّ مَّ َثنَا ُحمَ  : َحدَّ

ثَ  َة, َقـاَل َحدَّ ُث َعـْن َأِيب ُموَسـى : نَا ُشْعَبُة, َعـْن َعْمـِرو ْبـِن ُمـرَّ ـدِّ –َسـِمْعُت َأبَـا ُعَبْيـَدَة, ُحيَ
ـه َقـاَل −ريض اهللا عنه ُ َعَلْيِه َوَسلََّم, أ َ َعـزَّ َوَجـلَّ َيْبُسـُط «: , َعِن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللَّ إِنَّ اهللَّ

ْيِل لَِيُتوَب ُمِيسءُ  ْيِل, َحتَّى َتْطُلَع  َيَدُه بِاللَّ النََّهاِر, َوَيْبُسُط َيَدُه بِالنََّهاِر لَِيُتوَب ُمِيسُء اللَّ
ـــْمُس ِمـــْن َمْغِرِهبَـــا ـــاٍر, قـــال: قـــال. »الشَّ ـــُد ْبـــُن َبشَّ مَّ َثنَا ُحمَ َثنَا َأبُـــو َداُوَد, قـــال: َوَحـــدَّ : َحـــدَّ

ْسنَاِد َنْحَوهُ  َثنَا ُشْعَبُة ِهبََذا اْإلِ   .)١(َحدَّ
  الشرح

بســـم اهللا الـــرمحن الـــرحيم, إن احلمـــد هللا نحمـــده ونســـتعينه ونســـتغفره, ونعـــوذ 
فسنا ومن سيئات أعاملنـا, مـن هيـده اهللا فـال مّضـل لـه ومـن يّضـلل  باهللا من رشور أ

                                                 
 ).٢٧٥٩(صحيح مسلم ) ١(
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فــــال هــــادي لــــه, وأشــــهد أن ال إهل إال اهللا وأشــــهد أن حممــــًدا عبــــده ورســــوله 
ألمــــة, وجاهــــد يف اهللا حــــق وصــــفيُه وخليلــــه, بلــــغ الرســــالة وأدى األمانــــة ونصــــح ا

جهاده حتى أتاه اليقني, مهللا صيل وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصـحبه 
  ;أمجعني; أما بعد

أعنــي اإلمــام مســلم مــا جــاء مــن حــديث أيب  −رمحــه اهللا–فقــد ذكــر املصــنف   
ه قال −صىل اهللا عليه وسلم–عن النبي  −ريض اهللا تعاىل عنه–موسى  َ «: أ  إِنَّ اهللَّ

ْيِل لَِيُتوَب ُمِيسُء النََّهارِ    ., احلديث»َعزَّ َوَجلَّ َيْبُسُط َيَدُه بِاللَّ
  :هذا احلديث فيه فوائد  
  :الفائدة األوىل .١

ُهـــــــمَّ «: يف رشح حـــــــديث −رمحــــــه اهللا–قــــــال احلــــــافظ ابـــــــن رجــــــب    ْيــــــَك اللَّ َلبَّ
ء الليل والنهار, كـام التوبُة واالستغفار ُتقبل يف مجيع آنا: −رمحه اهللا–قال  )١(»َلبَّْيَك 

ْيــِل لَِيُتــوَب ُمِيســُء النََّهــاِر, َوَيْبُســُط َيــَدُه (هــو معنــا هنــا  َ َعــزَّ َوَجــلَّ َيْبُســُط َيــَدُه بِاللَّ إِنَّ اهللَّ
فهذا فيه دليل عىل أن التوبة واالستغفار تقبل يف مجيع , )بِالنََّهاِر لَِيُتوَب ُمِيسُء اللَّْيلِ 

  .آناء الليل والنهار
  :ائدة الثانيةالف .٢

مع تقريرنا هذا التقرير من جهٍة أن التوبة تقبُل يف مجيـع آنـاء الليـل والنهـار,   
  لكن هل هناك أوقات أرجى, هل هناك أوقات أرجى لقبول التوبة?

                                                 
 ).٥٤٩٠(صحيح البخاري ) ١(
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, ولكـــّن −رمحـــه اهللا–نعـــم, فقـــد قـــال كـــذلك احلـــافظ ابـــن رجـــب : اجلـــواب  
بـــوًال, فـــإذا وقعـــت بعـــض األوقـــات أرجـــى قبـــوًال, ولكـــن بعـــض األوقـــات أرجـــى ق

التوبــُة واالســتغفار يف مظــان اإلجابــة كــان أقــرب إىل حصــول املطلــوب, إذا وقعــت 
التوبــة يف مظــان اإلجابــة يف وقــت إجابــة الــدعاء, يف وقــت إجابــة وقبــول الــدعاء كــان 
أقـــرب إىل حصـــول املطلـــوب; وهلـــذا مـــدح اهللا تعـــاىل املســـتغفرين باألســـحار, فقـــال 

  ]١٨:الذاريات[﴾ْسَحاِر ُهْم َيْسَتْغِفُرونَ َوبِاألَ ﴿: سبحانه وتعاىل
وأن اهللا ســــبحانه وتعــــاىل : كــــذلك مــــا جــــاء يف الصــــحيح يف حــــديث النــــزول  

َفَيُقـوُل «: ينزل إىل السامء الـدنيا يف الثلـث األخـري مـن الليـل, ويقـول سـبحانه وتعـاىل
  .»َهْل ِمْن ُمْسَتْغِفٍر فأغفر له, َهْل ِمْن َتاِئٍب فأتوب عليه

املنبغـــي عــىل املســـلمني أن يف مثــل هـــذه األوقــات أن ال يفـــوت العبـــد لــذلك   
إن مل تكـــن : قـــد قـــالوا  −رمحهـــم اهللا–مثـــل هـــذه األوقـــات الفاضـــلة, فـــإن أهـــل العلـــم 

يف صــــالة الليــــل يف وقــــت الســــحر,  , إن مل تكــــن قــــائًام هللا "قــــائًام, فكــــن مســــتغفًرا 
, وذلــــــــك لقــــــــول اهللا : ســــــــبحانه وتعــــــــاىل ولكــــــــن إن مل تكــــــــن قــــــــائًام فكــــــــن مســــــــتغفًرا

 ]١٨:الذاريات[﴾َوبِاألَْسَحاِر ُهْم َيْسَتْغِفُرونَ ﴿
بعـــض النـــاس قـــد ال حيصـــل لـــه القيـــام, قـــد ال حيصـــل لـــه قيـــام الليـــل, ولكـــن   

ــه ال يعجــز عــىل أن يقــول أســتغفر اهللا وأتــوب إليــه, إن تقلــب يف  والعلــم عنــد اهللا أ
الســحر يســأل اهللا ســبحانه  أســتغفر اهللا, إن احتــاج إىل يشٍء يف وقــت: فراشــه يقــول
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وتعاىل املغفرة, فإن اهللا سبحانه وتعاىل ينزل إىل املساء الدنيا نزوًال حقيقًيـا, 
  .»َفَيُقوُل َهْل ِمْن ُمْسَتْغِفٍر فأغفر له, َهْل ِمْن َتاِئٍب فأتوب عليه ربنا  «: ويقول

فهـــو وقـــٍت فاضـــل ألهـــل اإلســـالم, ووقـــت فاضـــل ملـــن يرجـــو مـــا عنـــد اهللا   
نه وتعــاىل, فــإن مل تكــن يــا عبــد اهللا يف هــذا الوقــت الفاضــل قــائًام بــني يــدي اهللا ســبحا

ســـبحانه وتعـــاىل يف الصـــالة مقـــبًال عـــىل اهللا ســـبحانه وتعـــاىل بالطاعـــة ال تعجـــز عـــن 
 .]١٨:الذاريات[﴾َوبِاألَْسَحاِر ُهْم َيْسَتْغِفُرونَ ﴿

  :الفائدة الثالثة .٣
ــه يقبــل  يــدل عــىل كرمــه  , أن هــذا احلــديثأن هــذا احلــديث مــن كرمــه   أ

ه يقبل التوبة عن عباده حتى وإن تأخرت   .التوبة عن عباده; حتى وإن تأخرت, أ
ـــــوَب ُمِيســـــُء « :ويف احلـــــديث قـــــال   ـــــِل لَِيُت ْي ـــــَدُه بِاللَّ ـــــزَّ َوَجـــــلَّ َيْبُســـــُط َي َ َع إِنَّ اهللَّ

ه يقبل توبة عباده; حتى وإ»النََّهارِ  ن تأخرت هذه , فهذا من كرمه سبحانه وتعاىل أ
ــا يف النهــار فــإن اهللا ســبحانه وتعــاىل يقبــل توبتــه ولــو  التوبــة, فــإذا أذنــب اإلنســان ذنًب

  .تاب يف الليل, وهذا من كرمه وفضله جّل وعال
وإذا أذنــــب وتــــاب يف النهــــار فــــإن اهللا تعــــاىل يقبــــل توبتــــه ســــبحانه وتعــــاىل يف   

  .رالليل, أو أذنب يف الليل فإن اهللا يقبل توبته يف النها
ومن كرم اهللا عىل عباده ما جاء عند الطرباين يف املعجم الكبري مـن حـديث   

ه −ريض اهللا تعاىل عنه وأرضاه–َأِيب ُأَماَمَة  َم أ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ , َعِن رسول اهللا َصىلَّ اهللَّ
َاملِ «: قال   .»إِنَّ َصاِحَب الشِّ
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َاملِ «وهذا من كرم اهللا عىل عباده,   َفُع اْلَقَلَم ِستَّ َسـاَعاٍت  إِنَّ َصاِحَب الشِّ َلَريْ
َعــِن اْلَعْبــِد اْملُْســِلِم اْملُْخطِــِئ اْملُِيســِء, َفــِإْن َنــِدَم َواْســَتْغَفَر اهللا ِمنَْهــا َأْلَقاَهــا, َوإِال ُكتَِبــْت 

  .)١(»َوإِال ُكتَِبْت َواِحَدةً «, »َواِحَدةً 
ذا فيــه هــذا احلــديث الصــحيحة, وهــ −رمحــه اهللا–وقــد حســن الشــيخ نــارص   

املبـادرة للتوبـة, وأن العبـد ال يـؤخر التوبــة, وأن اهللا سـبحانه وتعـاىل أمهـل املــذنب; 
  .حتى يرجع إىل اهللا سبحانه وتعاىل كام جاء يف هذا احلديث

َفـــُع اْلَقَلــــَم ِســــتَّ َســـاَعاٍت َعــــِن اْلَعْبــــِد اْملُْســــِلِم «: قـــال   ــــَامِل َلَريْ إِنَّ َصــــاِحَب الشِّ
فالواجـب » ِء, َفِإْن َنِدَم َواْسَتْغَفَر اهللا ِمنَْهـا َأْلَقاَهـا, َوإِال ُكتَِبـْت َواِحـَدةً اْملُْخطِِئ اْملُِيس 

أمهلنــا وهــذا مــن كرمــه وفضــله  أن نبــادر إىل التوبــة فــإن اهللا : يــا معــارش الفضــالء
  .جّل وعال

واملبــادرة إىل التوبــة فإنــك ال تــدري قــد تفاجــأ بــاملوت قبــل أن تتــوب, وقبــل   
 اهللا ســـبحانه وتعـــاىل, فالواجـــب علينـــا مجيًعـــا مـــن أذنـــب فليســـتغفر اهللا أن ترجـــع إىل

سبحانه وتعاىل, من أساء فليتب إىل اهللا سبحانه وتعاىل, ومن فعـل معصـيًة فليبـادر 
  .إىل اإلقبال عىل اهللا سبحانه وتعاىل فإنه ال يدري لعله يفاجأ باملوت قبل أن يتوب

بعة .٤   :الفائدة الرا
َ َعـــزَّ َوَجـــلَّ «للتوبـــة فـــإن  ك عـــىل حمبـــة اهللا هـــذا احلـــديث يـــدل كـــذل   إِنَّ اهللَّ

ْيِل لَِيُتوَب ُمِيسُء النََّهارِ  , وهذا دليل عـىل حمبـة اهللا هلـذا العمـل, دليـل »َيْبُسُط َيَدُه بِاللَّ
                                                 

 .)٢٠٩٧(رواه الطرباين وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع  )١(
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ملحبة اهللا سبحانه وتعـاىل هلـذا العمـل, وقـد مـّر معنـا يف احلـديث الـذي أضـل 
  .يفرح بتوبة عبده املؤمن راحلته وأن اهللا سبحانه وتعاىل

  :الفائدة اخلامسة .٥
َ َعزَّ َوَجلَّ َيْبُسُط َيَدهُ (, إثباُت صفة اليد هللا    , وهـذه الصـفة صـفة )إِنَّ اهللَّ

: حقيقيـــة ذاتيـــة, وهـــي ثابتـــٌة بالكتـــاب والُســـنة كـــام جـــاء يف قـــول اهللا ســـبحانه وتعـــاىل
ا َخَلْقُت بَِيَديَّ ﴿   ]٧٥:ص[﴾َما َمنََعَك َأْن َتْسُجَد مِلَ

, وال فللــــه عــــز وجــــل يــــدان حقيقتــــان تليقــــان بجاللــــه وكاملــــه وعظمتــــه   
ــدي املخلــوقني, وهاتــان اليــدان التــي هــي هللا ســبحانه وتعــاىل موصــوفتان  تشــبهان أ

  .كذلك يف القبِض والبسِط واألخِذ والعطاِء وطيب
وهــذه الصــفات كلهــا قــد جــاءت يف النصــوص الرشــعية; ألن بــاب األســامء   

  .باٌب توقيفيوالصفات 
ورد : (كـام جـاء يف خمترصـ الصـواعق−رمحه اهللا تعاىل–لذلك قال ابن القيم   

, )لفــظ اليــِد يف القــرآن والُســنة وكــالم الصــحابة والتــابعني يف أكثــر مــن مائــة موضــع
  .وروًدا متنوًعا مترصًفا فيه مقروًنا بام يدل عىل أهنا يٌد حقيقية

وقـــد قـــال شـــيخنا الشـــيخ حممـــد  وأمـــا اخللـــف فقـــد حرفـــوا معنـــى هـــذه اليـــد,  
  .)صفة اليد قد طاشت فيها سهام اخللف, عن إصابة اهلدف: (−رمحه اهللا–أمان
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كــــذلك كبــــاقي الصــــفات التــــي حرفوهــــا وأخــــذوا يفرســــوهنا تفســــًريا يســــاير   
عقيدهتم وطريقتهم, ففرسوا اليد مـرًة بالقـدرة, وفرسـوا اليـد مـرًة بـالنعمتني, وهـذا 

  .عمهم للتشبيه والتكسريالتفسري منهم فارين يف ز
عز وجـل ملـا فرسـوا اليـد بـالنعمتني, وأن  −رمحهم اهللا–وقد أجاب العلامء   

ِ ال ﴿نعـــم اهللا ال حتىصـــ وال تعـــد, فكيـــف حترصـــ يف نعمتـــني?  وا نِْعَمـــَة اهللَّ َوإِْن َتُعـــدُّ
  ].٣٤:إبراهيم[﴾ ُحتُْصوَها
ول أهـل العلـم كذلك ملا جاء يف تفسريهم أن اليدين بالقدرة, كذلك أن يق  

أن هللا قـــدرٌة واحـــدٌة بـــاهرة  −رمحـــه اهللا–ومـــنهم الشـــيخ حممـــد أمـــان  −رمحهـــم اهللا–
ٍء َقــــِديرٌ ﴿ ولــــيس هنــــاك دليــــل عــــىل تعــــدد ذلــــك,  ]٥٠:الــــروم[﴾َوُهــــَو َعــــَىل ُكــــلِّ َيشْ

صـــــىل اهللا عليـــــه –فهــــؤالء قـــــد خـــــالفوا مــــا جـــــاء يف كتـــــاب اهللا ويف ُســــنة رســـــول اهللا 
  .−وسلم

ـه أثبـت أن ابن حزم أثبـت أن    ـدي, كـام أ ـدي, ابـن حـزم أثبـت أن هللا أ هللا أ
ـدي ومحلهـا عـىل أن اهللا  هللا أعني, ونظر ابن حزٍم ملا جاء يف النصوص مـن مجـع األ

دي د, هللا عز وجل أ   .ليس, وإنام له أ
ـــدي, : (لضـــيقـــال كـــام جـــاء يف الف   ونقـــر أن هللا تعـــاىل كـــام قـــال يـــًدا ويـــدين وأ

ـه خمـالف ملـا عليـه السـلف الصـالح, فـام جـاء يف وقوله هذ) وعينًا وأعينًا ا بال شـك أ
كــام هــو معلــوٌم  −رمحهــم اهللا–ذكــر اجلمــع يف اليــد قــد أجــاب عــىل ذلــك أهــل العلــم 

  .مقرر
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  :الفائدة األخرية .٦
دليــٌل عــىل أن الشــمس تطلــع مــن مغرهبــا وانتهــى زمــن التوبــة, إن فيــه دليــل   

التوبـــة, مـــن رشوط التوبـــة أن عـــىل أن الشـــمس إذا طلعـــت مـــن مغرهبـــا انتهـــى زمـــن 
تكـــون التوبـــة يف زماهنـــا, قبـــل أن تطلـــع الشميســـ مـــن مغرهبـــا, فالواجـــب علينـــا كـــام 

  .ذكرنا املبادرة إىل التوبة, نعم
ِ َتَعاَىل َوَحتِْريِم اْلَفَواِحشِ " ِة اهللَّ   "َباُب َغْريَ
 َثنَا ُعْثَامُن ْبُن َأِيب َشْيَبَة, َوإِْسَحاُق ْبُن إِبْ : قال ِهيَم َحدَّ  َقاَل  −َرا

َنا, وَقاَل ُعْثَامُن : إِْسَحاُق  َثنَا : َأْخَربَ َجِريٌر , َعـِن اْألَْعَمـِش , َعـْن َأِيب َواِئـٍل , َعـْن  −َحدَّ
 ِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم : , َقاَل −ريض اهللا عنه–َعْبِد اهللَّ ِ َصىلَّ اهللَّ َلـيَْس َأَحـٌد «: َقاَل َرُسوُل اهللَّ

ِ  َأَحبَّ إَِلْيهِ  ِ تعاىل, ِمْن َأْجِل َذلَِك َمَدَح َنْفَسُه , َوَليَْس َأَحٌد َأْغَريَ ِمَن اهللَّ اْملَْدُح ِمَن اهللَّ
َم اْلَفَواِحَش    )١(.»ِمْن َأْجِل َذلَِك َحرَّ

 ْبِن ُنَمْريٍ , َوَأبُو ُكَرْيٍب , َقاَال : قال ِ ُد ْبُن َعْبِد اهللَّ مَّ َثنَا ُحمَ َثنَا : َحدَّ  َحدَّ
َثنَا َأبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة : و ُمَعاِوَيَة , قالَأبُ  ِ : قـال –َواللَّْفُظ َلـُه  −َوَحدَّ َثنَا َعْبـُد اهللَّ َحـدَّ

 ِ   , −ريض اهللا عنه–ْبُن ُنَمْريٍ , َوَأبُو ُمَعاِوَيَة , َعِن اْألَْعَمِش , َعْن َشِقيٍق , َعْن َعْبِد اهللَّ
  
  
  

                                                 
 ).٢٧٦٠(صحيح مسلم ) ١(
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ــه َقــاَل   ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم َقــاَل َرُســو: أ ِ َصــىلَّ اهللَّ ِ , َولِــَذلَِك «: ُل اهللَّ َال َأَحــٌد َأْغــَريَ ِمــَن اهللَّ
ِ عـــز  ـــَن اهللَّ ـــْدُح ِم ـــِه اْملَ ـــا َبَطـــَن , َوَال َأَحـــٌد َأَحـــبَّ إَِلْي ـــا َوَم ـــَر ِمنَْه ـــا َظَه ـــَواِحَش َم َم اْلَف َحـــرَّ

  .)١(»وجل
 ُد ْبُن اْملَُثنَّى: قال مَّ َثنَا ُحمَ اٍر , َقاَال  َحدَّ ُد ْبُن : , َواْبُن َبشَّ مَّ َثنَا ُحمَ  َحدَّ

ــٍر, قــال َة , َقــاَل : َجْعَف ــِن ُمــرَّ َثنَا ُشــْعَبُة , َعــْن َعْمــِرو ْب ــا َواِئــٍل , َيُقــوُل : َحــدَّ : َســِمْعُت َأبَ
ِ ْبــَن َمْســُعوٍد  َتُه ِمــْن ُقْلــُت َلــُه آْنــَت َســِمعْ  −: , َيُقــوُل −ريض اهللا عنــه–َســِمْعُت َعْبــَد اهللَّ

ِ, َقاَل  َُّه َقاَل  −َنَعْم : َعْبِد اهللَّ َم اْلَفَواِحَش : َوَرَفَعُه, َأ ِ, َولَِذلَِك َحرَّ َال َأَحٌد َأْغَريَ ِمَن اهللَّ
ِ َولَِذلَِك َمَدَح َنْفَسهُ    .)٢(َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن, َوَال َأَحٌد َأَحبَّ إَِلْيِه اْملَْدُح ِمَن اهللَّ

 َثنَا ُعْثَامُن ْبُن َأِيب َشْيَبَة, َوُزَهْريُ ْبُن َحْرٍب, َوإِْسَحاُق ْبُن  :قال  َحدَّ
ِهيَم  ِن : َقاَل إِْسَحاُق  −إِْبَرا َنا , وَقاَل اْآلَخَرا َثنَا : َأْخَربَ َجِريـٌر , َعـِن اْألَْعَمـِش ,  −َحـدَّ

ْمحَِن ْبـِن يَ  ِ ْبـِن َمْسـُعوٍد َعْن َمالِِك ْبِن اْحلَاِرِث , َعْن َعْبِد الـرَّ ريض –ِزيـَد , َعـْن َعْبـِد اهللَّ
ــه َقــاَل −اهللا عنــه ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم : , أ ِ َصــىلَّ اهللَّ َلــيَْس َأَحــٌد َأَحــبَّ إَِلْيــِه  «:َقــاَل َرُســوُل اهللَّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ , ِمْن َأْجِل َذلَِك َمَدَح َنْفَسُه , َوَليَْس َأَحٌد أَ  ِ , ِمـْن اْملَْدُح ِمَن اهللَّ ْغَريَ ِمـَن اهللَّ
ِ , ِمـْن َأْجـِل َذلِـَك  َم اْلَفـَواِحَش , َوَلـيَْس َأَحـٌد َأَحـبَّ إَِلْيـِه اْلُعـْذُر ِمـَن اهللَّ َأْجِل َذلَِك َحـرَّ

ُسَل  َْزَل اْلِكَتاَب َوَأْرَسَل الرُّ   )٣(.»َأ

                                                 
 ).٢٧٦٠(صحيح مسلم  )١(
 ).٢٧٦٠(صحيح مسلم  )٢(
 ).٢٧٦٠(صحيح مسلم  )٣(
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  الشرح
ديث من باقي الروايات كلها معناها واحد, هذا احل −رمحه اهللا–وما ذكره   
  :فيه فوائد
  :الفائدة األوىل .١

يف الصـواعق املرسـلة,  −رمحـه اهللا–ونرشح هذا احلديث بام قالـه ابـن القـيم   
 −رمحــه اهللا–مـع أن مظــان الرشــوح مــا جــاء يف رشوح األحاديــث, ولكــن ابــن القــيم 

ذكــر كالًمــا مهــًام يف هــذا البــاب, وكــون توجــد املســائل يف غــري مظاهنــا فــإن هــذا يعنــي 
  .لب ينشط إىل مثل هذه املسائلجيعل الطا

مـــــا جـــــاء يف حلـــــق الشـــــعر يف النســـــك, حلـــــق الشـــــعر يف : مثـــــل هـــــذه املســـــائل  
: النسك, من كان يف أذنه شـعر, هـل جيـُب عليـه أن حيلـق شـعر أذنيـه أم ال? احلـديث

أْسِ «   )١(»األُُذَناِن ِمَن الرَّ
حلـافظ طبعا ذكرًها من ذكر من أهل العلم, وكذلك ممـن ذكـر هـذه املسـألة ا  

ابــن حجــر يف النكــت, نكــت يف علــم مصــطلح, فهــذه كــذلك ممــا هــو لــيس يعنــي مــن 
–مظــان هــذه املســألة, وراجعــوا كــالم احلــافظ ابــن حجــر, كــالم احلــافظ ابــن حجــر 

ـه تكلــم عـن حـديث −رمحـه اهللا أْسِ «: يف هـذه املسـألة; أل , ثـم بعــد »األُُذَنـاِن ِمــَن الـرَّ
عر يف أذنيه واألذنان من الرأس, فهل جيب ذلك ذكر هذه املسألة, من كان عنده ش

  عليه أن حيلق شعر أذنيه أم ال?
                                                 

 .، وصححه األلباين)١٣٤(سنن أيب داود ) ١(
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, والشيخ ابن عثيمني له −رمحه اهللا–فنرشح هذا احلديث بام قاله ابن القيم   
كـالم كـذلك وقـال هـذه مسـألة غريبـة, الكـالم فيهـا طويـل ذكـره كـذا غـري واحـد مــن 

يف هــذه املســألة, ومــا هــو  −اهللارمحهــم –أهــل العلــم, لكــن أرجعــوا إىل كــالم العلــامء 
  اجلواب عن هذه املسألة?

  :يف هذا احلديث الذي معنا  
صــىل –إن النبــي : "يف الصــواعق املرســلة, قــال −رمحــه اهللا–قــال ابــن القــيم   

كـام جـاء معنـا ". مجع بني حمبة اهللا عز وجل للمدح, وحمبته للعـذر −اهللا عليه وسلم
ِ َوَلــْيَس َأَحــ«: يف روايــات هــذا احلــديث , مــن أجــل ذلــك »ٌد َأَحــبَّ إَِلْيــِه اْلُعــْذُر ِمــَن اهللَّ

ِ «بعـــث الرســـل مبرشـــين ومنـــذرين, وال  ـــْدُح ِمـــَن اهللَّ ـــِه اْملَ مـــن أجـــل » َأَحـــٌد َأَحـــبَّ إَِلْي
  .ذلك وعد اجلنة

ًضـا   فهـو سـبحانه شـديد املحبـة; : "كذلك جاء هذا يف حديث ابن مسـعود أ
عـــاىل كـــام جـــاء يف هـــذه األحاديـــث, وذكرهـــا , اهللا ســـبحانه وت"ألن حيمـــد وأن يعـــذر

اهللا ســــــبحانه وتعــــــاىل شــــــديد املحبــــــة; ألن حيمــــــد وأن "مســــــلم يف روايــــــات متعــــــددة 
  ".يعذر

ومــن حمبتــه للعــذر إرســال رســله وإنــزال كتبــه, مــن حمبتــه للحمــد ثنــاؤه عــىل   
نفسه فهو حيب أن يعذَر عىل عقاب املجرمني املخالفني لكتبه ورسله وال يالم عىل 

, وال يــذم عليــه عيــاًذا بــاهللا, وال يــؤثم فيــه إىل اجلــور وإىل الظلــم, كــام حيــب أن ذلــك
متــه وألوليائــه, ومحــده متضــمن هــذا, وهــذا  حيمــد عــىل إحســانه وإنعامــه, ألهــل كرا
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: فهـــــو حممـــــود عـــــىل عدلـــــه وإحســـــانه إىل أوليائـــــه كـــــام قـــــال اهللا ســـــبحانه تعـــــاىل
ِ َربِّ اْلَعاَملِنيَ َوُقِيضَ َبْينَُهْم بِاْحلَقِّ َوِقيَل اْحلَ ﴿   ].٧٥:الزمر[﴾ْمُد هلِلَّ

فأخرب عن محد الكون, أمجعه له عقـب قضـائه بـاحلق بـني اخلالئـق, وإدخـال   
شــــــديد  واهللا  −رمحــــــه اهللا–هــــــؤالء إىل جنتــــــه وهــــــؤالء إىل نــــــاره إىل آخــــــر كالمــــــه 

  .املحبة; ألن حيمد وأن يعذر 
طـويًال, لكـن نـرتك هـذا مـا يف الصواعق كالًما  −رمحه اهللا–ونقل ابن القيم   

  .نقله ألجل الوقت
  :الفائدة الثانية .٢

َوَلـيَْس َأَحـٌد َأْغـَريَ : (إثبات صفة الغرية هللا عز وجل, كام جـاء فغـي احلـديث  
 ِ , وأهل الُسنة كام هو معلوم يثبتون هذه الصفة كام يثبتون غريها مما جاء يف )ِمَن اهللَّ

هـم يقولــون إن اهللا يغــار, لكـن لــيس كغــرية الكتـاب والُســنة عــىل الوجـه الالئــق بــه, ف
املخلـــوق, وإن اهللا يفـــرح لكـــن كـــذلك لـــيس كفـــرح املخلـــوق, فلـــه ســـبحانه وتعـــاىل 

ٌء َوُهـــَو ﴿الصـــفات الكاملـــة وال تشـــبه صـــفاته صـــفات املخلـــوقني,  َلـــْيَس َكِمْثِلـــِه َيشْ
ِميُع الَبِصريُ     ].١١:الشورى[﴾ السَّ

  :الفائدة الثالثة .٣
  −:ني, وذلك يف غرية العبدأن الغرية عىل قسم  
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فـــق غـــرية اهللا عـــز وجـــل, وهـــذه : القســـم األول   غـــريٌة حمبوبـــة وهـــي التـــي توا
الغــرية هــي أن تنتهــك حمــارم اهللا وأن تــؤتى الفــواحش الباطلــة والظــاهرة, فالعبــد يف 

  .هذه الغرية فإن غريته حممودة
ارم والغــرية املحمــودة إمــا أن تكــون غــرية واجبــة هــو أن يغــار أن تنتهــك حمــ  

اهللا, وهــــذه الغــــرية الواجبــــة ختتلــــف هنــــا غــــرية خاصــــة مــــن العبــــد يف أن عيــــاًذا بــــاهللا 
ــــا يف أهــــل بيتــــه فهــــذه غريتــــه أشــــد مــــن غريتــــه عنــــد  حيصــــل أن حيصــــل يشء مــــن الزن

  .غريهم, خاصُة وعامة يف املخلوق
والغـرية املسـتحبة : −رمحـه اهللا–وهناك الغرية املستحبة قال شـيخ اإلسـالم   

ســـتحب مـــن الصـــيانة, والغـــرية املســـتحبة مـــا أوجبـــت املســـتحب مـــن مـــا أوجبـــت امل
ـــت النـــاس مل يقبلـــوا عـــىل  ـــت النـــاس تركـــوا املســـتحب تغـــار, إذا رأ الصـــيانة, إذا رأ
املســــتحبات وعــــىل الُســــنن الرواتــــب وعــــىل قيــــام الليــــل تأتيــــك غــــرية, فــــالغرية عــــىل 

  .قسمني غري املحمودة غرية واجبة, وغرية مستحبة
: الغــرية املذمومــة وهــي الغــرية يف غــري ريبــة, قــال أهــل العلــم: القســم الثــاين  

وهي الغرية يف مباٍح ال ريبة فيه, فهذه الغرية مما ال حيبها اهللا, بل ينهى عنها إذا كان 
ِ «: −صـىل اهللا عليـه وسـلم–فيه تـرك مـا أمـر اهللا, وهلـذا قـال النبـي  ال َمتْنَُعـوا إَِمـاَء اهللَّ

 ِ   .)١(»َمَساِجَد اهللَّ

                                                 
 .واللفظ متفق عليه) ٦٦٨(، ومسلم )٨٤٩(رواه البخاري  )١(
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واهللا ألمـنعهن, قـال يف صـحيح مسـلم : قال ابن أحـد أبنـاء ابـن عمـر  
واهللا ألمـــنعهن : فســـبه ســـًبا شـــديًدا, فســـبه ســـًبا ملـــا ذكـــر ابـــن عمـــر هـــذا احلـــديث قـــال

فســبه ســًبا شــديًدا, ملــا? فهــذا املــوطن لــيس مــوطن غــرية, هــذا املــوطن لــيس مــوطن 
  .غرية خاصًة مع صالح الناس, خاصة مع صالح الناس

رمحــه –لنســاء, غــرية النســاء بعضــهن مــن بعــض, قــال شــيخ اإلســالم غــرية ا  
وأمـــا غـــرية النســـاء بعضـــهن مـــن بعـــض, فتلـــك لـــيس مـــأموًرا هبـــا, لكنهـــا مـــن : (−اهللا

  ).أمور الطباع, لكنها من أمور الطباع
فالنساء يغلب علـيهن مـاذا? الغـرية, خاصـًة إذا كـان أراد زوجهـا أن يتـزوج   

تزوج زوجها عليها فيحصـل يف ذلـك مـا حيصـل بـني  عليها فيحصل منها الغرية, أو
ئر, قـــال شـــيخ اإلســـالم وأمـــا غـــرية النســـاء بعضـــهن مـــن بعـــض فتلـــك لـــيس : "الرضـــا

  ".مأموًرا هبا
لكنها من أمور الطبـاع كـاحلزن عـىل املصـائب, كـاحلزن عـىل املصـائب, هـذا   

 اجلـــزع أمـــٌر يف الطبـــاع أن حيـــزن اإلنســـان عـــىل املصـــيبة, لكـــن لـــو أدى هـــذا احلـــزن إىل
تقل من كونه أمًرا قد يكون فيه سعة إىل أمٍر حمرمٍ    .فأ

ة    لــــــو أدت الغــــــرية إىل الغيبــــــة, إىل النميمــــــة, إىل املحرمــــــات أن تغتــــــاب املــــــرأ
ئرهـــا, يعنـــي يـــوم وقـــد نبـــه عـــىل ذلـــك أهـــل العلـــم جيتمعـــون يـــوم عـــرس الـــزوج  رضا

ـــــا للغيبـــــة, ويظنـــــون أن هـــــذا البـــــاب إنـــــام هـــــو يف قبيـــــل امل باحـــــات, وال ويفتحـــــون باًب
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فسـهن يف املحرمـات, وقـد وقعـوا يف كبـرية مـن  ويظنون أن هـذا البـاب قـد ادخلـوا أ
  .كبائر الذنوب

ثــــم ينرصــــفن هــــؤالء النســــاء إىل بيــــوهتن وكــــأهنن مل يفعلــــن ذنًبــــا, ذلــــك هــــذه   
الوصية, بعض النساء يأتيها ظٌن أهنا إذا اغتابت زوجها أو ظلمت زوجها أن ذلك 

  .يعة فيه باملساحمة, مادام أن مبناه عىل الغرية, الأمٌر قد جاء يف الرش
قــد تكــون هنــاك أمــور تزيــد, لكــن أن : −رمحــه اهللا–فكــام قــال شــيخ اإلســالم   

يكون األمر إىل الغيبة, إىل النميمة, إىل الظلم, إىل البغي, فإن هـذا إىل االحتقـار, إىل 
ئرها, فإن هذا داخٌل يف ما حرم   .  اهللا السخرية, إىل االستهزاء برضا

َأتَـــْدُروَن َمـــِن اْملُْفِلـــُس?, «: −صـــلوات ريب وســـالمه عليـــه–لـــذلك قـــال نبينـــا   
  .»اْملُْفِلُس ِفينَا َمْن َال ِدْرَهَم َلُه َوَال ِدينَارَ : َقاُلوا 

 −ريض اهللا تعـــــاىل عـــــنهم وأرضـــــاهم–عـــــّرف الصـــــحابة : قـــــال أهـــــل العلـــــم  
 −صلوات ربنا وسالمه عليه–بينا املفلس بالتعريف املتبادر إىل الذهن, ثم نقلهم ن

املفلــس مــن رضب هــذا, وســب هــذا, وشــتم هــذا, وأخــذ مــال «: إىل أمــٍر آخــر, فقــال
  .احلديث )١(»هذا

فهؤالء النسوة اللـذين اجتمعـوا يف هـذا املجلـس السـيئ, فـإن هـذا املجلـس   
 إن مل يتوبوا منه فإهنن حتت مشيئة اهللا سبحانه وتعاىل إن شاء عـذهبم وإن شـاء غفـر

  .هلم
                                                 

 ).٢٥٨١(صحيح مسلم ) ١(
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: هـــو ضـــابٌط رائـــع, قـــال: −رمحـــه اهللا–لـــذلك يقـــول شـــيخ اإلســـالم   
وأمـــا غـــرية النســــاء بعضـــهن مــــن بعـــض فتلــــك لـــيس مــــأموًرا هبـــا, لكنهــــا مـــن أمــــور (

ة حتـــزن, كـــون )الطبـــاع كـــاحلزن عنـــد املصـــائب ,كـــاحلزن عنـــد املصـــائب, كـــون املـــرأ
إهنـا قـد دخـل يف بـاب الرجل حيزن, لكنه ال يصل إىل اجلزع, إىل اهللـع, إىل اليناحـة ف

  .املحرمات
غــارت أمكــم ملــا : ملــا ذكــر مــا ذكــر قــال −رمحــه اهللا–ثــم قــال شــيخ اإلســالم   

هــذا أمــر طبيعــي  )١(»أو ال يغــار مــثيل عــىل مثلــك«: كرســت القصــعة, وقالــت عائشــة
أن حيصل, وقد يكون فيها يشء من كرس يشء أو كذا بـأن تصـل إىل املحرمـات وال 

  .إىل الغيبة, إىل النميمة هذا أمٌر آخر إىل البغي, إىل الظلم,
وذكــــر شــــيخ اإلســــالم بعــــد ذلــــك مــــا جــــاء يف األحاديــــث, فــــيام جــــاء يف قــــول   

 −ريض اهللا عنهــا–عائشــة أهنــا كانــت تغــار مــن خدجيــة, مــع أن خدجيــة كانــت يعنــي 
  .وأرضاها قد توفيت إىل آخر األحاديث

قسم بنو آدم أربعـة أ: الغرية كام يقول شيخ اإلسالم   قسـم بنـو آدم أ قسـام, أ
أقســـام النـــاس يف الغـــرية مطلقـــة, : أربعـــة أقســـام يف الغـــرية عـــىل حمـــارم اهللا, يف األول

ن هم يف غريهتن من بعضـهن الـبعض? كـام  غرية حممودة وغرية مذمومة, والنساء أ
  .−رمحه اهللا–سمعتم من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  
                                                 

 ).٢٨١٥(صحيح مسلم ) ١(
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قسم : قال شيخ اإلسالم: يف حمارم اهللا   −:بنو آدم أربعة أقسامأ
  :القسم األول

الــديوث والقــواد, قــال شــيخ : قــوٌم ال يغــارون عــىل حرمــات اهللا تعــاىل مثــل  
اإلسالم مثل الديوث والقواد, وغري ذلك والديوث كام ثبت من حـديث عـامر ابـن 

ـه قـال −صىل اهللا عليه وسـلم–عن رسول اهللا  −ريض اهللا عنه–يارس  َثالَثـٌة ال «: أ
ــــًداَيــــْدُخُلو ــــَة َأبَ ُجَلــــُة ِمــــَن النَِّســــاِء, َوُمــــْدِمُن اْخلَْمــــرِ : َن اْجلَنَّ يُّوُث, َوالرَّ ــــا : َفَقــــاُلوا . الــــدَّ َي

 ِ يُّوُث? َقــاَل , َرُســوَل اهللَّ ــا ُمــْدِمُن اْخلَْمــِر َفَقــْد َعَرْفنَــاُه, َفــَام الــدَّ ــِذي ال ُيَبــاِيل َمــْن : "َأمَّ الَّ
, هــذا احلــديث كــام يف −رمحــه اهللا–لشــيخ نــارص وقــد صــححه ا .)١(»َدَخــَل َعــَىل َأْهِلــهِ 

  .صحيح الرتغيب والرتهب قد رواه الطرباين
ــــــن    ــــــن ذهبــــــت? وأ تــــــذهب زوجتــــــه إىل مكتــــــٍب مــــــن املكاتــــــب وال يبــــــايل, أ

ـن دخلـت? اختلـت مـع  ن دخلت? يدخل عليها الرجـال وال يبـايل, أ خرجت? وأ
يُّوُث, قالا«: −صلوات ريب وسالمه عليه–من ذهبت مع من? قال نبينا  الَِّذي : لدَّ

  .»ال ُيَباِيل َمْن َدَخَل َعَىل َأْهِلهِ 
جاء يف احلـديث  −صلوات ريب وسالمه عليه−كذلك ثبت عن رسول اهللا   
ـــَة َأبَــــًدا«: األول , وهــــذا مــــن نصــــوص الوعيــــد, ونصــــوص »َثالَثــــٌة ال َيــــْدُخُلوَن اْجلَنـَّ

  .يبتهاالوعيد كان من منهج أمحد أن ال تفرس; حتى ال تذهب ه

                                                 
 ).٢٥٦٢(النسائي ) ١(
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كــام يف الــدرر  −رمحــه اهللا–وشــيخ اإلســالم حممــد ابــن عبــد الوهــاب   
أحاديــث ) ال(مــال إىل هــذا القــول, التخليــد, عــدم التخليــد, نرشــ ذلــك بــني النــاس, 

الوعيــد تــذكر إال إذا جــاء مــثًال قــول اخلــوارج, قــول املرجــأة, كــذا يــرد قــوهلم بــام عنــد 
  . إال عند احلاجة أهل الُسنة, لكن األصل أهنا تذكر وال تفرس

رمحـه –كام جاء عن أمحد ومال إىل ذلك شيخ اإلسالم حممـد ابـن عبـد الوهـاب 
ًضــا شــيخنا الشــيخ ربيــع ابــن هــادي; حتــى تبقــى هيبتهــا يف −اهللا , ويميــل إىل ذلــك أ

  .الناس, تبقى هيبتها يف الناس
ذكــروا مــا جــاء يف حــديث ختليــد وحتــريم اجلنــة,  −رمحهــم اهللا–وإال العلــامء   

كــروا مــا ذكــروه يف معــاين هــذه األحاديــث بــالنظر إىل بــاقي األحاديــث, وهــذه التــي ذ
يبنــى عليهــا معتقــد أهــل الُســنة, لكــن املســألة خطــرية, املســألة خطــرية قــد جــاء عــن 

كـــــام جـــــاء مـــــن حـــــديث عبـــــد اهللا ابـــــن عمـــــر  −صـــــلوات ريب وســـــالمه–رســـــول اهللا 
ُ َتَبـــاَركَ «: مرفوًعـــا َم اهللَّ , : َوَتَعـــاَىل َعَلـــْيِهْم اْجلَنَّـــةَ  َثَالَثـــٌة َقـــْد َحـــرَّ ُمـــْدِمُن اْخلَْمـــِر, َواْلَعـــاقُّ

يُّوُث الَِّذي ُيِقرُّ ِيف َأْهِلِه اْخلََبَث    .)١(»َوالدَّ
وهذا عند أمحد واللفظ له والنسائي والبزار, وكذلك يف احلديث قد حسنه   

 صـــلوات ريب–, كــذلك يف قـــول رســـول اهللا −رمحـــه اهللا–أو صــححه الشـــيخ نـــارص 
ًضا من حديث عبد اهللا ابن عمر يرفعه إىل رسول اهللا  −وسالمه عليه صـلوات –أ

ـــــة«: −ريب وســـــالمه عليـــــه ـــــْوَم اْلِقَياَم ـــــْيِهْم َي ـــــزَّ َوَجـــــلَّ إَِل ُ َع ـــــُر اهللَّ ـــــٌة َال َينُْظ ـــــاقُّ : َثَالَث اْلَع
                                                 

 ). ٦٧٤و  ٦٧٣( الصحيحة السلسلة  )١(
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نَّــانُ  لَِدْيــِه, َواْملـُـْدِمُن َعــَىل اْخلَْمــِر, َواْملَ ــ«, »لَِوا لَِدْيــِه, : ْدُخُلوَن اْجلَنَّــةَ َثَالَثــٌة َال َي اْلَعــاقُّ لَِوا
يُّوُث    .إىل آخر األحاديث »َوالدَّ

قســم بنــو آدم    فهــذه األحاديــث أحاديــث وعيــد, قــال شــيخ اإلســالم وهنــا أ
  .أربعة أقسام يف الغرية

َ َيَغـــارُ «   ًضـــا يغـــار,  »إِنَّ اهللَّ وغريتـــه أن تنتهـــك حمارمـــه, ورســـولنا كـــام ثبـــت أ
يغارون, ويأيت هذا ال يغار أبًدا عىل حمارم اهللا, وحتصل عنده غـرية  واملؤمن كذلك

  .عىل حمارم اهللا سبحانه وتعاىل
  : قال شيخ اإلسالم  
: قوٌم ال يغارون عىل حرمات اهللا بحـال, تنتهـك حرمـات اهللا, قـال :األول  

مثــل الــديوث, والقــواد وغــري ذلــك, ومثــل أهــل اإلباحــة, ويف عرصــنا أهــل اإلباحــة 
بــــل يتكلمــــون يف أهــــل الفضــــائل والفضــــيلة, الــــذين ال حيرمــــون مــــا حــــرم اهللا  ;كثــــري

  .ورسوله, وال يدينون دين احلق, ومنهم من جيعل ذلك سلوًكا وطريًقا له
كــــان شــــيخ اإلســــالم حيكــــي واقــــع معــــارص, ثــــم اســــتدل بقــــول اهللا ســــبحانه   
َ ال َوإَِذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َقاُلوا َوَجـْدَنا َعَلْيَهـا آ﴿: وتعاىل ُ َأَمَرَنـا ِهبَـا ُقـْل إِنَّ اهللَّ َباَءَنـا َواهللَّ

ِ َمـــا ال َتْعَلُمـــونَ  ُقـــْل َأَمـــَر َريبِّ ﴿ ]٢٨:األعـــراف[﴾َيـــْأُمُر بِاْلَفْحَشـــاِء َأتَُقوُلـــوَن َعـــَىل اهللَّ
  ].٢٩:األعراف[﴾ بِاْلِقْسطِ 
هذه من إيش? من األدب, مـن األدب : أصحاب الروايات اإلباحية يقول  
  .ة جاءت بإيش? باألدب وهو عياًذا باهللا من أسوأ ما يكتب عياًذا باهللاوالرشيع
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َوإَِذا َفَعُلــوا َفاِحَشــًة َقــاُلوا ﴿فــاهللا ســبحانه وتعــاىل قــد رّد عــىل هــؤالء   
احتجــــــوا بــــــامذا? بالنــــــاس, احتجــــــوا بالعــــــادات,  ]٢٨:األعــــــراف[﴾َوَجــــــْدَنا َعَلْيَهــــــا

ــاَوَجــْدَنا َعَلْيَهــا ﴿: احتجــوا بــاألعراف, قــال ــا ِهبَ ُ َأَمَرَن ــا َواهللَّ  ]٢٨:األعــراف[﴾آَباَءَن
: فــرد اهللا ســبحانه وتعــاىل عــىل أهــل اإلباحــة وعــىل اإلبــاحيني, فقــال ســبحانه وتعــاىل

ِ َما ال َتْعَلُمونَ ﴿ َ ال َيْأُمُر بِاْلَفْحَشاِء َأتَُقوُلوَن َعَىل اهللَّ  ].٢٨:األعراف[﴾ُقْل إِنَّ اهللَّ
 ﴾َأَمــَر َريبِّ بِاْلِقْســطِ ﴿ ﴾بِاْلِقْســطِ ﴿ بــامذا? ﴾َر َريبِّ ُقــْل َأَمــ﴿? يــأمر بــامذا   

  .ال كام يزعم هؤالء اللذين قد تركوا الكتاب والُسنة ]٢٩:األعراف[
قــوٌم يغـارون عــىل مــا حرمـه اهللا, وعــىل مــا أمـر بــه ممــا هـو مــن نــوع : القسـم الثــاين

اهللا  هــا مــن?احلــب والكــره, جيعلــون ذلــك غــريًة فيكــره أحــدهم مــن غــريه أمــوًرا حيب
ــا وجيعلــون احلســد والصــد عــن ســبيل  ورســوله, ومــنهم مــن جيعــل ذلــك طريًقــا ودينً
اهللا وبغــض مــا أحبــه اهللا ورســوله غــرية, حيســد النــاس ويعــدها غــريه, يصــد النــاس 

  .عن سبيل اهللا ويعدها غرية
القســم : يعنــي .وقــوٌم يغــارون عــىل مــا حرمــه اهللا وعــىل مــا أمــر اهللا بــه: قــال  

يغــارون عــىل مــا حرمــه اهللا وعــىل مــا أمــر اهللا بــه,  :ارون, والقســم الثــايناألول ال يغــ
ممــا هـــو مــن نـــوع احلــب والكـــره جيعلـــون ذلــك غـــريًة فيكــره أحـــدهم مــن غـــريه أمـــوًرا 
حيبها اهللا ورسوله, ومنهم من جعل ذلك طريًقا ودينًا وجيعلون احلسد والصد عن 

  .م كذلك مذمومسبيل اهللا وبغض ما أحبه اهللا ورسوله غرية, هذا قس
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وقوٌم يغارون عىل ما أمر اهللا بـه دون مـا حرمـه اهللا, فنـراهم : القسم الثالث  
يف الفــواحش ال يبغضــوهنا وال يكرهوهنــا, بــل يبغضــون الصــلوات والعبــادات, كــام 

َبُعــــوا ﴿: قـــال اهللا ســـبحانه وتعـــاىل ـــالَة َواتَّ َفَخَلـــَف ِمــــْن َبْعـــِدِهْم َخْلـــٌف َأَضـــاُعوا الصَّ
ـــَهَوا  إِالَّ َمـــْن َتـــاَب َوآَمـــَن َوَعِمـــَل َصـــاِحلًا ﴿  ]٥٩:مـــريم[﴾ِت َفَســـْوَف َيْلَقـــْوَن َغيـــاالشَّ

  ]٦٠:مريم[﴾َفُأْوئَلَِك َيْدُخُلوَن اْجلَنََّة َوال ُيْظَلُموَن َشْيًئا
وقـوٌم يغـارون ممـا : وهو القسم الذي عليـه أهـل اإليـامن, قـال: القسم الرابع  

  ., هؤالء هم أهل اإليامنكرهه اهللا, وحيبون ما حيبه اهللا
وهـــؤالء هــــم أهـــل اإليــــامن وهــــذا هـــو الــــذي ينبغــــي عـــىل مجيــــع املســــلمني أن   

يكــون عــىل هــذا الــنهج, وهــذا هــو الواجــب عــىل مجيــع أهــل اإليــامن ذكــوًرا وإناًثــا أن 
يكونوا عىل القسم الرابع, ويرتكون أمراض القلوب, ويرتكون األهواء, ويرتكـون 

  .ما يمليه عليهم الشيطان
بعة .٤  :الفائدة الرا

, الغرية التي وصف اهللا  الغرية التي وصف اهللا هبا نفسه هذا كم نوع? أجيبوا
  :هبا نفسه عىل نوعني

الغــرية التــي وصــف اهللا هبــا نفســه ": "كتــاب االســتقامة"قــال شــيخ اإلســالم   
, وإما عامة وهي غريته من الفواحش "إما خاصة وهو أن يأيت املؤمن ما ُحرم عليه
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وجعـل غريتـه َأْن َيـْزِينَ َعْبـُدُه َأْو «: منها وما بطن, كام جاء يف احلديث ما ظهر
  ., هذه غرية خاصة عبده أو أمته غرية خاصة)١(»َتْزِينَ َأَمُتهُ 
َم اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطنَ (ومن غريته أن    غرية عامة, كام ذكـر ) َحرَّ

  .اب االستقامةيف كت −رمحه اهللا–ذلك شيخ اإلسالم 
  :الفائدة اخلامسة .٥

, أو كيفــــوا    , أو مثلــــوا , أو حرفــــوا املعطلــــة, واملحرفــــة, واملكيفــــة ملــــا عطلــــوا
كيفــــوا الصــــفات خــــالفوا هــــذا احلــــديث مــــن أي وجــــٍه? ال . صــــفات اهللا عــــز وجــــل

  خالفوا احلديث من أي وجه?
َمـــت فَأْســَمَع, َوإَِذا أطعمـــت فأشـــبع, َوإِ ": ُروي عــن عمـــر   َبـــت إَِذا َتَكلَّ َذا َرضَ
ــــت اآلن أســــمع لــــك أن ترضــــب أحــــد ".فــــَأْوَجعَ  جيــــب املــــدح, فلــــام  أن اهللا . فأ

عطلوا ونفوا صفة العلو, وصفة العلو مدح, فهذا من شؤم البدع, هـو خيـالف هـذا 
  .احلديث
, : فنقول   , أو حرفوا الفائدة اخلامسة واملعطلة واملحرفة واملكيفة ملا عطلوا

, أو كيفــوا صــفات ه خــالفوا هــذا احلــديث, وهــذا مــن شــؤم البــدع واألهــواء, أو مثلــوا
ِ «فإنــــه قــــد جــــاء يف احلــــديث  ــــْدُح ِمــــَن اهللَّ ــــِه اْملَ فهــــو ســــبحان » َوَال شــــخص َأَحــــبَّ إَِلْي

, وهذه من صفات وصف نفسه مثًال بالعلو, وصف نفسه بالصفات الالئقة به 
ه من صفات الكامل   .املدح له بذلك والتعظيم; ألن من صفات; أل

                                                 
 .)٩٩٧(صحيح البخاري ) ١(
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ــه العظــيم, والعلــيم, والقــدير,    فهــذا كلــه مــن بــاب املــدح, كــام مــدح نفســه بأ
والعزيز, واحلليم إىل غري ذلك, فلام عطلوا أو حرفوا أو كيفوا أو مثلوا خالفوا هذا 

بـام وصـف  احلديث, وال شخص أحب إليـه املـدح مـن اهللا, فـإهنم مل يصـفوا اهللا 
  .دح له والتعظيمبه نفسه, سبحانه وتعاىل هو من صفات امل

  :الفائدة السادسة .٦
محــد العبــاد لــه, أو محــده لنفســه? أهيــم أعظــم? محــده لنفســه كــام : أهيــم أعظــم  

اهللا حيب محد العباد : (يف جمموع الرسائل واملسائل −رمحه اهللا–قال شيخ اإلسالم 
وحيــب ) لــه ومحــده, اهللا حيــب محــد العبــاد لــه, ومحــده لنفســه أعظــم مــن محــد العبــاد لــه

  .م عليه وثناؤه عىل نفسه أعظم من ثنائهم عليهثناءه
وكذلك حبه لنفسه وتعظيمه لنفسه فهو سـبحانه أعلـم بنفسـه مـن كـل أحـد   

هو املوصوف بصفات الكامل التي ال تبلغهـا عقـول اخلالئـق, فـاملؤمنون وإن كـانوا 
حيمدون رهبم ويثنون عليه فهم ال حيصون الثنـاء عليـه, بـل هـو كـام أثنـى عـىل نفسـه, 

إِينِّ َأُعـوُذ بِِرَضـاَك ِمـْن َسـَخطَِك, بُِمَعاَفاتِـَك ِمـْن ُعُقوَبتِـَك, «: ام صح ذلك احلـديثك
َْت َكـَام َأثْنَْيـَت َعـَىل َنْفِسـَك  ولـذلك صـح  )١(»َوَأُعوُذ بَِك ِمنَْك ال ُأْحِيص َثنَاًء َعَلْيَك َأ

  .احلديث
صحيح,  إين محدت ريب, كام جاء يف حديث األسود ابن رصيح هو حديٌث   

كــان يميــل أول إىل تضــعيفه, ثــم رجــع إىل  −رمحــه اهللا–وقــد صــححه الشــيخ نــارص 
                                                 

 .)٤٨٦(الصالة  -صحيح مسلم  )١(
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إين محـدت ريب, فقـال النبـي «تصحيحه, جاء يف حديث األسـود بـن رصيـح, 
  .)١(»إن ربك حيب املحامد: صىل اهللا عليه وسلم

من حمبته : (يف الصواعق املرسلة قال −رمحه اهللا–كام كذلك ذكر ابن القيم   
ــه صــدق املثنــي عليــه, بأوصــاف كاملــك كــام جــاء عنــد ســبحا نه وتعــاىل الثنــاء عليــه أ

ــه شــهد عــىل أيب هريــرة,  النســائي والرتمــذي وابــن ماجــة حلــديث األغــر أيب مســلم أ
ـه قــال وأيب سـعيد أهنـام شــهدا عـىل رســول اهللا  ُ , : إَِذا َقـاَل اْلَعْبــُد «: أ َال إهَِلَ إِالَّ اهللَّ

ُ َأْكَربُ     .»َواهللَّ
ُ تبارك وتعاىل «: َقاَل  َا َأْكَربُ , َوإَِذا َقاَل اْلَعْبُد : َيُقوُل اهللَّ َا َوَأ َال إهَِلَ : َال إهَِلَ إِالَّ َأ

ُ َوْحــــَدُه ال رشيــــك لــــه, َقــــاَل  يــــَك ِيل , : إِالَّ اهللَّ َصــــَدَق َعْبــــِدي , َال إهَِلَ إِالَّ اهللا َوَال َرشِ
ُ , َلُه اْملُْلُك َوَلُه اْحلَْمُد , َقاَل َال إهَِلَ إِ : َوإَِذا َقاَل  َا , : الَّ اهللَّ َصَدَق َعْبِدي , َال إهَِلَ إِالَّ َأ

ِ , َقـاَل : ِيل اْملُْلُك , َوِيلَ اْحلَْمـُد , َوإَِذا َقـاَل  َة إِالَّ بِـاهللَّ ُ , َوَال َحـْوَل َوَال ُقـوَّ َال إهَِلَ إِالَّ اهللَّ
َة إِالَّ ِيب َصَدَق َعْبِدي َال إهَِلَ :  َا , َوَال َحْوَل َوَال ُقوَّ   .)٢(» إِالَّ َأ

قـــال ابـــن القـــيم فمـــن حمبتـــه للثنـــاء عليـــه صـــدق املثنـــي عليـــه, ووافقـــه يف ثنائـــه   
  ).عز وجل −رمحهم اهللا–عليه إىل آخر كالم أهل العلم 

  
  

                                                 
 .)١٥٠٣٣(، وأمحد ) ٧٧٤٥(  النسائي  )١(
 ).٣٧٩٤(ابن ماجه ) ٢(
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  : الفائدة السابعة .٧
ِ سب(  هذا فيه تنبيه عـىل فضـل , )حانه وتعاىلليس َأَحٌد َأَحبَّ إَِلْيِه اْملَْدُح ِمَن اهللَّ

الثنــــــاء عليــــــه ســــــبحانه وتعــــــاىل, وتســــــبيحه, وهتليلــــــه, وحتميــــــده, وتكبــــــريه, وســــــائر 
   .األفكار

  : الفائدة الثامنة .٨
هــــــذه األحاديــــــث العظيمــــــة فيهــــــا الرتهيــــــب مــــــن فعــــــل الفــــــواحش وأن اهللا   

جـــرأ ســـبحانه وتعـــاىل يغـــار, ولكـــن مـــا الـــذي جـــرأ النـــاس عـــىل املعـــايص? مـــا الـــذي 
  الناس عىل املعايص?

: يف تعليقـــه عـــىل صـــحيح البخـــاري قـــال −رمحـــه اهللا–يقـــول الشـــيخ ابـــن بـــاز   
  ).قلة العلم وكثرة اجلهل, هو الذي جرأ الناس عىل معايص اهللا(

لذلك قال الكوراين, الشـافعي, ثـم احلنفـي يف كتـاب الكـوثر اجلـاري, قـال;   
ــــ﴿: ألن اخلشــــية عــــىل قــــدر العلــــم, فــــاهللا يقــــول َ ِمــــْن ِعَبــــاِدِه اْلُعَلــــَامءُ إِنَّ  ﴾َام َخيَْشــــى اهللَّ

  .العلُم اخلشية, العلُم اخلشية: كام قال ابن مسعود  .]٢٨:فاطر[
ـــــــا    ـــــــه–ذلـــــــك نبين ـــــــل هـــــــذه  −صـــــــلوات ريب وســـــــالمه علي ـــــــاس بمث وعـــــــظ الن

األحاديـــث, وذلـــك يف خطبـــة الكســـوف, ذلـــك يف خطبـــة الكســـوف أو اخلســـوف إن 
كـــام جـــاء يف  −صـــىل اهللا عليـــه وســـلم−ســـوف بعـــض أهـــل العلـــم يـــرى يف خطبـــة اخل

ِ صـــىل اهللا عليـــه «: حـــديث عائشـــة أهنـــا قالـــت ـــْمُس ِيف َعْهـــِد َرُســـوِل اهللَّ َخَســـَفْت الشَّ
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ِ صــــــىل اهللا عليـــــه وســــــلم بالنــــــاس فأقــــــام َفَأَطــــــاَل  وســـــلم , فصــــــىل رســــــوُل اهللَّ
  ., إىل آخر احلديث»اْلِقَيامَ 

ـْمَس واْلَقَمـَر ِمـْن « −هصلوات ريب وسالمه علي−ثم قال رسول اهللا    إِنَّ الشَّ
 ِ ًضـــا اذا, ملـــ»آَيــاِت اهللَّ َال َينَْخِســـَفاِن «: قـــال? خيـــوف هبـــا عبـــاده, كـــذلك يف احلـــديث أ

, ثــم  ُقوا وا وَصــلُّوا وَتَصــدَّ ُ َ َفَكــربِّ ــتم ذلــك َواْدُعــوا اهللَّ ــوِت َأحــٍد وَال حلياتِــِه, فــِإَذا رأ ِملَ
دٍ : قال َة ُحمَمَّ   .)١(»يا ُأمَّ

دٍ «: اذا قال نبينا يف هذا احلديثمل   َة ُحمَمَّ   ? »يا ُأمَّ
ــتم أمــة −رمحهــم اهللا–أهــل العلــم : قــال   ; ألن فيــه زيــادة تقبــيح ملخــالفتهم, أ

حممـــد فالواجـــب عـــىل أمـــة هـــذا الرســـول أن يكونـــوا عـــىل إيـــش? عـــىل اهلـــدى, وعـــىل 
  .اخلري, وعىل الطاعة

دٍ «: قال أهل العلم ملا قال   َة ُحمَمَّ فيه زيادة تقبيح ملخالفتهم, أما يقول  »يا ُأمَّ
يعنـــي ينـــادي األمـــة التـــي متســـكت بـــإيش? فكيـــف ختـــالف " يـــا أمـــة القـــرآن"اخلطيـــب 
ــدٍ «القــرآن,  مَّ ــَة ُحمَ ينــادي األمــة التــي نبيهــا مــن? حممــد الــذي جــاء باهلــدى وديــن  »يــا ُأمَّ

  .اإلسالم الذي هو بال شك هو أفضل األديان: يا أمة اإلسالم"احلق, 
صــىل اهللا –لــيس أفضــل هنــا عــىل باهبــا, فلــيس هنــاك بعــد بعثــة رســول اهللا و  

وقـد عـذب, وقـد  −رمحـه اهللا–دين إال ديـن اإلسـالم, لـذلك ملـا أمحـد  −عليه وسلم

                                                 
 ).١٥١٠(صحيح مسلم ) ١(
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سجن, وقد رضب, وحصل له ما حصل ملـا هـو معـروف يف سـريته, هـذا إمـام الـيل 
  .هو إمام أهل الُسنة واجلامعة صرب يف يوم املحنة

ام مــع هــذه الفضــائل, وهــذه املناكــب, وهــذه احلســنات مــن صــربه هــذا اإلمــ  
وثباتـه عــىل عقيـدة الســلف يف عرصـ مــنهم مــن يعنـي روى, مــنهم مـن تــرك وخــالف, 

, : ", قيـل لـه−رمحـه اهللا–ومنهم من تابع, فثبت أمحد  جـزآك اهللا عـن اإلسـالم خـًريا
, جــز: فقــال أمحــد ى اهللا اإلســالم هــو فقيــه أهــل الُســنة جــزى اهللا اإلســالم عنــا خــًريا

  .عنا خًريا 
وهذا عمله من نرصته للدين, ولرشع اهللا سبحانه وتعاىل, وثباته عىل ديـن   

, قـال جـزى اهللا "اإلسالم, وثباته عىل الُسنة  يدعى له جزآك اهللا عن اإلسالم خًريا
  ".اإلسالم عنا خًريا 

اإلسـالم رفـع درجتـك, اإلســالم جعلـك عـىل عقيــدة عظيمـة وعقيـدة رائعــة   
قـة راقيـة, اإلسـالم إذا متســكت بـه جعلـك يف اجلنــان, اإلسـالم إذا دخلـت اجلنــان رائ

  .ترى رب السموات واألرض سبحانه وتعاىل, وال فوز بعد هذا الفوز
نًيا, وال يـــدخل يف اإلســـالم    ذلـــك مـــن كـــان يف هـــذه الـــدنيا هيودًيـــا, أو نرصـــا

ِ اِإلْسـالمُ إِنَّ الـدِّ ﴿فإهنم لـن يكونـوا مـن أهـل اجلنـان فهـذا هـو الـدين,   ﴾يَن ِعنْـَد اهللَّ
  ].١٩:آل عمران[

نية بدعـة, ملـا? الـذي : قال قتادة   املجوسية بدعة, واليهودية بدعة, والنرصـا
ِ اِإلْسالمُ ﴿جاء به اهللا هو اإلسالم,  يَن ِعنَْد اهللَّ   .]١٩:آل عمران[﴾إِنَّ الدِّ
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  :فالشاهد  
, أو ألـــف كتاًبـــا, أو هـــذا هـــو حـــال أئمـــة اإلســـالم لـــو أن أحـــدنا دعـــا إىل اهللا  

نـــه, أو نصـــح لقيـــام  ـــه قـــام الليـــل ورآه مـــن رأى مـــن إخوا ألقـــى حمـــارضًة منســـقًة, أو أ
واهللا ال يقـول مثـل أمحـد هـذا كـان " جـزآك اهللا عـن اإلسـالم خـًريا : "الليل, وقيل له

, "فقيه, قال    ".جزى اهللا اإلسالم عنا خًريا "جزى اهللا اإلسالم عنا خًريا
ِ, َأْن َيـــْزِينَ َعْبـــُدُه َأو َتـــْزِينَ يـــا أُ «: فهنـــا قـــال   ـــٍد إِْن ِمـــْن َأَحـــٍد َأْغـــَريُ ِمـــْن اهللَّ مَّ ـــَة ُحمَ مَّ

ِ لو َتْعَلُموَن ما َأْعَلُم, َلَضِحْكُتْم َقِليًال, وَلَبَكْيُتْم َكثًِريا  ٍد, واهللَّ مَّ َة ُحمَ   .)١(»َأَمُتُه, يا ُأمَّ
ا بــاهللا بعــض النــاس يفعــل فالنــاس اآلن قــد يــروا املحــارم تنتهــك, وقــد عيــاذً   

ِ, َأْن َيْزِينَ َعْبُدُه َأو َتْزِينَ َأَمُتهُ ما «: , قالاالزن   .»ِمْن َأَحٍد َأْغَريُ ِمْن اهللَّ
وهــذا البــاب مــع كثــرة مــا حيصــل عنــد النــاس مــن البعــد عــن رشيعــة اإلســالم   

أصـــبح بـــاب خيانـــة الزوجـــة لزوجهـــا موجـــود, وأصـــبح أن الـــزوج كـــذلك يفعـــل مـــا 
 موجود, هؤالء فلم حيصل عندهم أن اهللا سبحانه وتعاىل يراهم من فوق حرم اهللا

سبع سـموات, وهـو عـىل هـذه املعصـية يقـول نبينـا ملـا رأى مـا حصـل مـن هـذه اآليـة 
مـا «: وقال −صىل اهللا عليه وسلم–وهي عربة ونذر خطب يف أمته " آية اخلسوف"

 ِ   .»ِمْن َأَحٍد َأْغَريُ ِمْن اهللَّ

                                                 
 ).٩٩٧(صحيح البخاري  )١(
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هنــاك فــواحش ولــيس هنــاك عقوبــات, هنــاك فــواحش : ولبعــض النــاس يقــ   
أل, بُعدك عن اهللا هذه مـن عقوبـة اهللا عليـك, بعـدك عـن : وليس هناك يشء, نقول

  .اهللا هذه من عقوبة اهللا عليك
ـك تكـون بعيـد : "−رمحـه اهللا–وقال ابن القـيم    وهـذا مـن أشـد العقوبـات, أ

هللا عـيل عقوبـة, مل ينـزل اهللا عـيل عن اهللا سبحانه وتعاىل ثم ترى من نفسـك مل ينـزل ا
ــه إذا بقــي عــىل ذلــك : , قــال ابــن القــيم"بــالء أو ابــتالء وهــذا مــن أشــد العقوبــات; أل

  .فإن بقاءه إىل مهلكة
ولـــيس عنـــده نـــذر يف قلبـــه يـــرى الفـــواحش, يـــرى املنكـــرات, يـــرى كـــذا وال   

تكــــون  )ال(يغــــار, وال نحــــن ال نطلــــب أن تكــــون غريتــــه إىل التــــدمري, وإىل التفجــــري 
−رمحه اهللا–غريته الغرية الرشعية, ذلك بعض الناس كام يقول الشيخ ابن عثيمني 

  ).بعض الناس غريته عواصف: (
ال كام ذكـر يف الغـرية التـي حممـودة والغـرية مذمومـة, لكـن الغـرية التـي يعنـي   

تكــون تقشــعر منهــا األبــدان واإلنســان, يعنــي حيصــل عنــده ارجتــاف خيشــى أن ينــزل 
ه وتعــاىل عليــه مــن العقوبــة, نبينــا حيصــل خســوف ويقــول هــذا الكــالم يف اهللا ســبحان

  .−صىل اهللا عليه وسلم–خطبته 
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يَِّئاِت : َباُب َقْولِِه َتَعاَىل "     "إِنَّ اْحلََسنَاِت ُيْذِهْبَن السَّ
 َثنَا ُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيٍد , َوَأبُو َكاِمٍل ُفَضْيُل ْبُن ُحَسْنيٍ اْجلَحْ : قال  َدِريُّ , َحدَّ

ا َعْن َيِزيَد ْبِن ُزَرْيٍع  َثنَا التَّْيِميُّ , : قال –َواللَّْفُظ ِألَِيب َكاِمٍل  −ِكَالُمهَ َثنَا َيِزيُد , َحدَّ َحدَّ
ِ ْبـــِن َمْســـُعوٍد  , َأنَّ َرُجـــًال َأَصـــاَب ِمـــِن −ريض اهللا عنـــه–َعـــْن َأِيب ُعـــْثَامَن , َعـــْن َعْبـــِد اهللَّ

ٍة ُقْبَلــًة , َفــ َ ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم َفــَذَكَر َذلـِـَك َلــُه , َقــاَل َفنََزَلــْت اْمــَرأ َأِقــِم  {: َأتَى النَّبـِـيَّ َصــىلَّ اهللَّ
ْيــِل  ــَالَة َطــَرَيفِ النََّهــاِر َوُزَلًفــا ِمــَن اللَّ ــيَِّئاِت َذلـِـَك ِذْكــَرى  *الصَّ إِنَّ اْحلََســنَاِت ُيــْذِهْبَن السَّ

اِكِريَن  ِ ? َقاَل : ُجُل َفَقاَل الرَّ : َقاَل  }لِلذَّ ِملَْن َعِمـَل ِهبَـا ِمـْن  «:َألَِي َهِذِه َيا َرُسوَل اهللَّ
تِي   .)١(»ُأمَّ
 ُد ْبُن َعْبِد اْألَْعَىل , قال: قال مَّ َثنَا ُحمَ َثنَا اْملُْعَتِمُر , َعْن َأبِيِه , : َحدَّ  َحدَّ
َثنَا َأبُو ُعْثَامَن , َعِن اْبِن َمْسُعوٍد : قال , َأنَّ َرُجـًال َأتَـى النَّبِـيَّ −عنه ريض اهللا−َحدَّ

ـا ُقْبَلـًة , َأْو َمسـا بَِيـٍد , َأْو َشـْيئً  ٍة إِمَّ َ ُه َأَصـاَب ِمـِن اْمـَرأ ـَّ ُ َعَلْيِه َوَسـلََّم , َفـَذَكَر َأ ا , َصىلَّ اهللَّ
اَرِهتَا , َقاَل  َُّه َيْسَأُل َعْن َكفَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ , ُثمَّ : َكَأ َْزَل اهللَّ   )٢(.َذَكَر بِِمْثِل َحِديِث َيِزيدَ  َفَأ

 
 
 

                                                 
 ).٢٧٦٣(صحيح مسلم ) ١(
 ).٢٧٦٣(صحيح مسلم  )٢(
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 َثنَا ُعْثَامُن ْبُن َأِيب َشْيَبَة , قال: قال َثنَا َجِريٌر , َعْن ُسَلْيَامَن : َحدَّ  َحدَّ
ْسنَاِد , َقاَل  ٍة َشْيًئا ُدوَن اْلَفاِحَشِة , َفَأتَى ُعَمَر : التَّْيِميِّ , ِهبََذا اْإلِ َ َأَصاَب َرُجٌل ِمِن اْمَرأ

ـَم َعَلْيـِه , بْ  َن اْخلَطَّاِب ريض اهللا عنه َفَعظََّم َعَلْيِه , ُثـمَّ َأتَـى َأبَـا َبْكـٍر ريض اهللا عنـه َفَعظَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم , َفَذَكَر بِِمْثِل َحِديِث َيِزيَد َواْملُْعَتِمرِ    )١(.ُثمَّ َأتَى النَّبِيَّ َصىلَّ اهللَّ

 َثنَا َحيَْيى ْبُن َحيْيَ : قال  ى , َوُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيٍد , َوَأبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة َحدَّ
ِن : َواللَّْفُظ لَِيْحَيى , َقاَل َحيَْيى  − َنا وَقاَل اْآلَخَرا َثنَا : َأْخَربَ َأبُو اْألَْحَوِص , َعْن  −َحدَّ

ِهيَم , َعْن َعْلَقَمَة , َواْألَْسَوِد , َعْن َعْبدِ  ه َقاَل  ِسَامٍك , َعْن إِْبَرا ِ ريض اهللا عنه , أ : اهللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم , َفَقاَل  ًة ِيف : َجاَء َرُجٌل إَِىل النَّبِيِّ َصىلَّ اهللَّ َ ِ إِينِّ َعاَجلُْت اْمَرأ َيا َرُسوَل اهللَّ

َـا َهـَذا ,  َها , َفَأ َفـاْقِض ِيفَّ َمـا ِشـْئَت , َأْقَىص اْملَِدينَِة , َوإِينِّ َأَصْبُت ِمنَْها َما ُدوَن َأْن َأَمسَّ
َت َنْفَســَك , َقــاَل : َفَقــاَل َلــُه ُعَمــُر ريض اهللا عنــه  ُ , َلــْو َســَرتْ َك اهللَّ َفَلــْم َيــُردَّ : َلَقــْد َســَرتَ

 ُ ُجُل َفاْنَطَلَق , َفَأتَْبَعـُه النَّبِـيُّ َصـىلَّ اهللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َشْيًئا , َفَقاَم الرَّ  َعَلْيـِه النَّبِيُّ َصىلَّ اهللَّ
ــَالَة َطــَرَيفِ النََّهــاِر َوُزَلًفــا ِمــَن  {: َوَســلََّم َرُجــًال َدَعــاُه , َوَتــَال َعَلْيــِه َهــِذِه اْآلَيــَة  َأِقــِم الصَّ

ْيـــِل  اِكِريَن  *اللَّ ـــيَِّئاِت َذلـِــَك ِذْكـــَرى لِلـــذَّ َفَقـــاَل َرُجـــٌل ِمـــَن  }إِنَّ اْحلََســـنَاِت ُيـــْذِهْبَن السَّ
ًة ? َقاَل  َيا: اْلَقْوِم  ِ َهَذا َلُه َخاصَّ   )٢(.»َبْل لِلنَّاِس َكافَّةً «: َنبِيَّ اهللَّ

  
                                                 

 ).٢٧٦٣(صحيح مسلم  )١(
 ).٢٧٦٣(صحيح مسلم  )٢(
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  "باب من أصاب ذنًبا, ثم صىل املكتوبة" 
 ِينُّ , قال: قال َثنَا اْحلََسُن ْبُن َعِيلٍّ اْحلُْلَوا َثنَا َعْمُرو ْبُن َعاِصٍم , : َحدَّ  َحدَّ

اٌم , َعْن إِْسَحاَق : قال َثنَا َمهَّ َـٍس ريض اهللا عنـه  َحدَّ ِ ْبـِن َأِيب َطْلَحـَة , َعـْن َأ ْبِن َعْبـِد اهللَّ
ــه َقــاَل  ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم , َفَقــاَل : أ ِ َأَصــْبُت : َجــاَء َرُجــٌل إَِىل النَّبِــيِّ َصــىلَّ اهللَّ َيــا َرُســوَل اهللَّ

َالُة َفَصىلَّ َمعَ : َحدا َفَأِقْمُه َعَيلَّ , َقاَل  ِت الصَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َوَحَرضَ ِ َصىلَّ اهللَّ َرُسوِل اهللَّ
َالَة َقاَل  ِ , َقـاَل : , َفَلامَّ َقَىض الصَّ ِ إِينِّ َأَصـْبُت َحـدا , َفـَأِقْم ِيفَّ ِكَتـاَب اهللَّ : َيا َرُسـوَل اهللَّ

َالَة َمَعنَا?« َت الصَّ   )١(.»َقْد ُغِفَر َلَك «: َنَعْم , َقاَل : َقاَل » َهْل َحَرضْ
 َوُزَهْريُ ْبُن َحْرٍب : قال , َثنَا َنْرصُ ْبُن َعِيلٍّ اْجلَْهَضِميُّ  –َواللَّْفُظ لُِزَهْريٍ  −َحدَّ

َثنَا ُعَمُر ْبُن ُيوُنَس, قال: َقاَال  ٍر, قـال: َحدَّ َثنَا ِعْكِرَمـُة ْبـُن َعـامَّ اٌد, قـال: َحدَّ َثنَا َشـدَّ : َحـدَّ
َثنَا َأبُو ُأَماَمَة, َقاَل  َام َرُسوُل اهللاِ َصىلَّ اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف اْملَْسِجِد, َوَنْحُن ُقُعوٌد َبْينَ : َحدَّ

ــُه : َمَعــُه, إِْذ َجــاَء َرُجــٌل َفَقــاَل  , َفَســَكَت َعنْ ــا َرُســوَل اهللاِ إِينِّ َأَصــْبُت َحــدا, َفَأِقْمــُه َعــَيلَّ َي
َيـــا َرُســـوَل اهللاِ إِينِّ َأَصـــْبُت َحـــدا, : َد َفَقـــاَل َرُســـوُل اهللاِ َصـــىلَّ اُهللا َعَلْيـــِه َوَســـلََّم, ُثـــمَّ َأَعـــا

ـــيُّ اهللاِ َصـــىلَّ اُهللا َعَلْيـــِه  ـــَف َنبِ ـــَالُة, َفَلـــامَّ اْنَرصَ ـــُه, َوُأِقيَمـــِت الصَّ , َفَســـَكَت َعنْ َفَأِقْمـــُه َعـــَيلَّ
ُجُل َرُسوَل اهللاِ َصىلَّ : َأبُو ُأَماَمَة ريض اهللا عنه: َقاَل  .َوَسلَّمَ  َبَع الرَّ  اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َفاتَّ

ُجــِل,  ُْظــُر َمــا َيــُردُّ َعــَىل الرَّ َبْعــُت َرُســوَل اهللاِ َصــىلَّ اُهللا َعَلْيــِه َوَســلََّم َأ ــَف, َواتَّ ِحــَني اْنَرصَ
ُجـــُل َرُســـوَل اهللاِ َصـــىلَّ اُهللا َعَلْيـــِه َوَســـلََّم, َفَقـــاَل  َيـــا َرُســـوَل اهللاِ إِينِّ َأَصـــْبُت : َفَلِحـــَق الرَّ

                                                 
 ).٢٧٦٤(صحيح مسلم ) ١(
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, فَقاَل َأبُو ُأَماَمةَ َحد   َْت «: َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهللاِ َصىلَّ اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ : ا, َفَأِقْمُه َعَيلَّ َأَرَأ
ْأَت َفَأْحَسنَْت اْلُوُضوَء? َبَىل, َيا َرُسوَل : َقاَل » ِحَني َخَرْجَت ِمْن َبْيتَِك, َأَليَْس َقْد َتَوضَّ

َالَة َمَعنَا ُثمَّ َشِهْدَت «: اهللاِ َقاَل  َفَقـاَل َلـُه َرُسـوُل : َنَعـْم, َيـا َرُسـوَل اهللاِ َقـاَل : َفَقاَل » الصَّ
َك  «: اهللاِ َصىلَّ اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ    .)١(»َذْنَبَك «: َأْو َقاَل  −»َفِإنَّ اَهللا َقْد َغَفَر َلَك َحدَّ

  الشرح
ــــيِّ ﴿هــــذه األحاديــــث يف  ــــْذِهْبَن السَّ أفــــادت  ]١١٤:هــــود[﴾َئاِت إِنَّ اْحلََســــنَاِت ُي

ئد   −:فوا
  : الفائدة األوىل .١

ًضـــــا    إن احلســـــنات يـــــذهبن الســـــيئات, وهـــــذا الـــــذي أفـــــاده هـــــذا احلـــــديث, أ
ملعـاذ ابـن  −صـلوات ريب وسـالمه عليـه–املستفاد مـن أحاديـٍث أخـرى كقـول النبـي 

ـــــ«: جبـــــل يوصـــــيه ـــــيَِّئَة احلََس ـــــِع السَّ ـــــَت, وَأتْبِ ـــــِق اهللا َحيـــــُثَام ُكنْ ـــــايـــــا معـــــاذ اتَّ  )٢(»نََة َمتُحَه
    .احلديث

ــــَلَواِت «: , كــــذلك»َمــــْن َصــــاَم َرَمَضــــاَن إِيَامًنــــا َواْحتَِســــاًبا«: كــــذلك مــــا جــــاء الصَّ
: , احلــديث كــل ذلــك يــدل عــىل مــا أفــاده هــذا احلــديث»اْخلَْمــُس َواْجلُْمَعــُة إَِىل اْجلُْمَعــةِ 

يَِّئاِت ﴿   .]١١٤:هود[﴾إِنَّ اْحلََسنَاِت ُيْذِهْبَن السَّ
  : دة الثانيةالفائ .٢

                                                 
 ).٢٧٦٥(مسلم صحيح  )١(
 ).١٩٨٧(سنن الترمذي ) ٢(
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  ما هي احلسنة التي متحو السيئات?  
قــــال أهــــل العلــــم هــــي احلســــنة املقبولــــة, فاحلســــنة املقبولــــة هــــي التــــي متحــــو   

اإلخــــــالص هللا : الســـــيئات, وقبــــــول احلســــــنة والعمـــــل الصــــــالح البــــــد مـــــن رشطــــــني
  .−صىل اهللا عليه وسلم–سبحانه وتعاىل, واملتابعة لرسول اهللا 

العمــل الــذي : (يف منهــاج الُســنة −رمحــه اهللا–يــة قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيم  
, هــو العمــُل املقبــول, )يمحــو اهللا بــه اخلطايــا ويكفــر بــه الســيئات هــو العمــل املقبــول

ُ ِمَن اْملُتَِّقنيَ ﴿: واهللا تعاىل يقول َام َيَتَقبَُّل اهللَّ   ].٢٧:املائدة[﴾إِنَّ
طرفـان, : الثـةث −رمحـه اهللا–والناس يف هـذه اآليـة كـام يقـول شـيخ اإلسـالم   

ووســط, طــرف اخلــوارج وطــرف املرجــأة, وأمــا أهــل الُســنة فــإهنم يقولــون مــا يتقبــل 
ًبا, كام جاء يف قول الفضيل بن عياض اهللا    .من العمل إال إذا كان خالًصا صوا

فصاحب الكبائر إذا اتقى اهللا يف عمٍل من األعامل تقبـل اهللا منـه, ومـن هـو   
  .عمٍل مل يتقبله اهللا منه, وإن تقبل منه عمًال آخرأفضل منه إذا مل يتقي اهللا يف 

فصاحب الكبائر إذا اتقـى اهللا يف عمـٍل : (−رمحه اهللا–يقول شيخ اإلسالم   
فـــإن كبريتـــه ال متنـــع قوبـــل األعـــامل األخـــرى, وهـــذا فيـــه رٌد عـــىل مـــن? ) مـــن األعـــامل

نــه, حتــى وإن اخلــوارج, ومــن هــو أفضــل منــه إذا مل يتقــي اهللا يف عملــه مل يتقبلــه اهللا م
كان أفضل من? حتى ولو كان من الطائعني يف الظاهر, لكنه ما كان عىل ما جاء يف 

  .رشوط العمل ماذا? املقبول, وإن تقبل منه عمًال آخر
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  : الفائدة الثالثة .٣
هذه األحاديث تفيد أن من أساء فليحسن, أن من أساء فليحسن, كام جـاء   

ــيَِّئَة احلََســنََة َمتُحَهــا«: ر ومعــاذيف هــذا احلــديث, كــام جــاء يف حــديث أيب ذ , »وَأتْبِــِع السَّ
ــه البــد أن يقــع منــه أحياًنــا  فلــام كــان العبــد مــأموًرا بــالتقوى يف الرســ والعالنيــة, مــع أ

ـت مـأمور بـأن تكـون متقًيـا,  ـيَِّئَة «إيش? تفريط يف, أ ـِق اهللا َحيـُثَام ُكنْـَت, وَأتْبِـِع السَّ اتَّ
  .»احلََسنََة َمتُحَها

ت وإن كنت من الذين يتقون اهللا حيثام كنت قد يقع منك تفريط, ذلك فأ  
ــيَِّئَة احلََســنََة َمتُحَهــا«: قــال بعــد ذلــك ــِع السَّ فلــام كــان العبــد : ", فقــال أهــل العلــم»وَأتْبِ

ـِق اهللا َحيـُثَام ُكنْـَت «مأموًرا بـالتقوى,  ـه البـد أن يقـع منـه )»اتَّ ـت مـأمور هبـذا مـع أ , أ
  . التقوىأحياًنا تفريط يف

يَِّئَة احلََسنََة َمتُحَها«ما العمل? اجلواب يف نفس احلديث,      .»وَأتْبِِع السَّ
بعة .٤   : الفائدة الرا

ـه لـيس    ه ليس من رشط املتقي العصـمة, هـذا دليـل عـىل أ وهذا دليل عىل أ
من رشط املتقي العصمة فقد يقع املتقي يف الذنب, ولكن ال يرص عـىل الـذنب فـإن 

ـــــٍة َعْرُضــــــَها ﴿: وتعــــــاىل يقــــــول اهللا ســــــبحانه ُكــــــْم َوَجنـَّ َوَســــــاِرُعوا إَِىل َمْغِفــــــَرٍة ِمــــــْن َربِّ
ْت  ـــــــــــــَمَواُت َواألَْرُض ُأِعـــــــــــــدَّ ـــــــــــــنيَ ﴿ملـــــــــــــن?  ]١٣٣:آل عمـــــــــــــران[﴾السَّ ِق آل [﴾لِْلُمتَّ

  ]١٣٣:عمران
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ِء َواْلَكـــــــاظِِمَني اْلَغـــــــْيَظ ﴿: قـــــــال   ـــــــا َّ ِء َوالرضَّ ـــــــا َّ ـــــــِذيَن ُينِْفُقـــــــوَن ِيف الرسَّ الَّ
آل [﴾لِْلُمتَِّقـنيَ ﴿هـذه كلهـا صـفات من? ]١٣٤:آل عمـران[﴾اِفَني َعِن النـَّاسِ َواْلعَ 

ِذيَن إَِذا َفَعُلوا َفاِحَشةً ﴿: ثم قال ]١٣٣:عمران   ]١٣٥:آل عمران[﴾َوالَّ
لــيس مــن رشط املتقــي : مــن فعــل الفاحشــة? املتقــي, لــذلك قــال أهــل العلــم  

آليــة صــفات املتقــني, قــال عــز مــاذا? العصــمة فقــد أعــد اهللا ســبحانه وتعــاىل يف هــذه ا
ْت لِْلُمتَِّقنيَ ﴿: وجل ِء ﴿ ]١٣٣:آل عمران[﴾ُأِعدَّ ا َّ ِء َوالرضَّ ا َّ ِذيَن ُينِْفُقوَن ِيف الرسَّ الَّ

ُ ُحيِـبُّ اْملُْحِسـنِنيَ   ]١٣٤:آل عمـران[﴾َواْلَكاظِِمَني اْلَغـْيَظ َواْلَعـاِفَني َعـِن النـَّاِس َواهللَّ
ِذيَن إَِذا َفَعُلوا فَ ﴿ ُْفَسُهمْ َوالَّ   ].١٣٥:آل عمران[﴾اِحَشًة َأْو َظَلُموا َأ

  ماذا يفعلون?  
َ َفاْســـــَتْغَفُروا لـِــــُذُنوِهبِمْ ﴿   املتقـــــي ال يرصـــــ,  ]١٣٥:آل عمـــــران[﴾َذَكـــــُروا اهللَّ

ـِق اهللا َحيـُثَام «: املتقي ال يرص فإن أرص أصبح فاسًقا, أما املتقي ال يرص ذلك قـال اتَّ
ـــه»ُكنْـــَت  ـــيَِّئَة «: قـــد يفـــرط يف التقـــوى, فجـــاء اجلـــواب , مـــن طبيعـــة البرشـــ أ وَأتْبِـــِع السَّ

خــالص مل : , فــإن فرطــت يف تقــوى اهللا; حيــثام كنــت ال تيــأس تقــول»احلََســنََة َمتُحَهــا
ـيَِّئَة احلََسـنََة َمتُحَهـا «: يف نفس احلديث قاهلـا) ال. (أكن من عباد اهللا املتقني وَأتْبِـِع السَّ

  .الناس بخلٍق حسن مثال عىل احلسنات , فمخالقة»وخالِِق الناَس بخُلٍق حسن
ــه قســم مــا : عــىل احلســنات ومــا يقولــه أهــل العلــم يف هــذا احلــديث: مثــال   بأ

   .يكون حٌق هللا وحٌق عىل نفيس وحق مع الناس معروٌف مشهور
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 −ريض اهللا تعــــاىل عنــــه−لــــذلك عبــــد اهللا ابــــن مســــعود يقــــول عــــن هــــذه اآليــــة 
ــــِذيَن إَِذا فَ ﴿: وأرضــــاه َ َفاْســــَتْغَفُروا َوالَّ ُْفَســــُهْم َذَكــــُروا اهللَّ ــــوا َفاِحَشــــًة َأْو َظَلُمــــوا َأ َعُل
  ].١٣٥:آل عمران[﴾لُِذُنوِهبِمْ 
لقــد أعطانــا اهللا آيــًة هــي أحــب إيل : "كــام روى ذلــك ابــن املنــذر قــالقــال   

ـِذيَن إِ ﴿, لقد أعطانا اهللا آية هي أحب من الدنيا وما فيها "من الدنيا وما فيها َذا َوالَّ
  ].١٣٥:آل عمران[﴾َفَعُلوا َفاِحَشةً 

باب ما جـاء يف مـن أصـاب ذنًبـا ثـم ": −رمحه اهللا–وبعد ذلك ذكر املصنف   
ـه يف بـاب " صىل املكتوبة وأن اإلنسان هذا من إتباع السيئة احلسنة, وهذا كـام قلنـا أ

اذا? مـــ, »َأَصـــْبُت «: الصــغائر, وأن الكبـــائر البـــد هلـــا مـــن توبـــة, لكـــن يف احلـــديث قـــال
  .واحلدود تكون عىل فعل يشٍء من الكبائر, »َحدا«

  فكيف تكون الصالة املكتوبة ُتذهب هذه تذهب هذا احلد?  
ويف احلــديث مــن الفقــه أال يكشــف : أجــاب قــال −رمحــه اهللا–ابــن اجلــوزي   

عن احلدود, فـإن احلـدود مـاذا? تـدرأ مـا قـال مـا هـو احلـد? مـاذا أقمـت مـن حـد? إذا 
  .لعلك قبلت, لعلك: ءه مرصًحا بالزنا قالقال وجاءه من جا

فعلت أو أقمت أو كـان : فكذلك من جاء ال تبحث وراءه, فالصحايب قال  
هــــذا اجلــــواب (منــــي حــــدا فكــــان مــــن نبينــــا أن تــــدرأ احلــــدود بــــامذا ? فلــــم يستفصــــل 

  ).األول
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ـه لعلـه أصـاب : اجلواب الثاين   ه لعله أصاب صغريًة فظنها حًدا, أ أ
  .اصغريًة فظنها حدً 

: قـــال يف النهايـــة )إِينِّ َأَصـــْبُت َحـــدا: (يف النيـــل −رمحـــه اهللا–وقـــال الشـــوكاين   
  .أي أصبت ذنًبا أوجب عيل حًدا أي عقوبة

هـــذا احلـــد معنـــاه معصـــيُة مـــن : يف صـــحيح مســـلم −رمحـــه اهللا–قـــال النـــووي   
 املعـــايص املوجبـــة للتعـــذير وهـــي هنـــا مـــن الصـــغائر; ألهنـــا قرهنـــا بالصـــالة, ولـــو أهنـــا

  .كانت موجبة حلٍد مل تسقط يف الصالة
فقــــد أمجــــع العلــــامء عــــىل أن املعــــايص املوجبــــة للحــــدود ال تســــقط حــــدودها   

أن املـــراد احلـــد : بالصـــالة, وحكـــى القـــايض عيـــاض هـــو املعنـــى الثـــاين عـــن بعضـــهم
  .املعروف
ــه مل يفرســ موجــب احلــديث, ومل يستفرســ منــه النبــي : قـال   –وإنــام مل حيــدُه; أل

إيثــــاًرا للســــرت, بــــل أســــتحب تلقــــني الرجــــل رصًحيــــا يلقنــــه  −ليــــه وســــلمصــــىل اهللا ع
ه تدرأ احلدود بالشبهات ه يكون يعني فيها يشء من أ   .حجته, لعله أ
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  "وإن كثر قتله باب قبول توبة القاتل" 
 اٍر : قال ُد ْبُن َبشَّ مَّ ُد ْبُن اْملَُثنَّى, َوُحمَ مَّ َثنَا ُحمَ   –اْملَُثنَّى  َواللَّْفُظ ِالْبنِ  −َحدَّ

يِق, َعـْن َأِيب َسـِعيٍد : َقاَال  دِّ َثنِي َأِيب, َعْن َقَتاَدَة, َعْن َأِيب الصِّ َثنَا ُمَعاُذ ْبُن ِهَشاٍم, َحدَّ َحدَّ
ـــاَل  ـــِه َوَســـلََّم َق ـــيَّ اهللاِ َصـــىلَّ اُهللا َعَلْي ـــْدِريِّ ريض اهللا عنـــه, َأنَّ َنبِ ـــيَمْن َكـــاَن «: اْخلُ َكـــاَن ِف

ـــْبَلُكْم َرُجـــ ـــَل تِْســـَعًة َوتِْســـِعَني َنْفًســـا, َفَســـَأَل َعـــْن َأْعَلـــِم َأْهـــِل اْألَْرِض َفـــُدلَّ َعـــَىل َق ٌل َقَت
  . )١(»َراِهٍب 

  الشرح
ـــه  »َكـــاَن ِفـــيَمْن َكـــاَن َقـــْبَلُكمْ «   قـــد جـــاء يف روايـــة الصـــحيح روايـــة البخـــاري أ

ئيل قتل تسعة وتسعني نفًسا, ه رجٌل من بني إرسا ئيل, أ   .نعم رجٌل من بني إرسا
  . »َفَسَأَل َعْن َأْعَلِم َأْهِل اْألَْرِض َفُدلَّ َعَىل َراِهٍب «

ـه أعلـم أهـل  ه أعلـم أهـل األرض, فـيام يظهـر للنـاس أ فأتاه فيام يظهر للناس أ
األرض, لذلك بعض الناس يغرت باللحيـة ويظـن أن كـل صـاحب حليـة مـاذا? عـامل, 

ـــه يكـــون مـــاذا?  ـــه أن كـــل مـــن دّرس, أو ألقـــى موعظـــًة أ عاملـــا, أن كـــل مـــن خطـــب أ
  .يكون عامل ال هذا الدليل يرد عليهم

ـــــه أعلـــــم أهـــــل األرض, كـــــام يكـــــون للـــــدعاة يف    هـــــذا الـــــدليل ظهـــــر للنـــــاس أ
األرشطة, أو يف السـيدهيات, أو يف املحـارضات, أو يف كـذا, ويكـون هـؤالء الـدعاة 

                                                 
 ).٢٧٦٦(صحيح مسلم ) ١(
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 ليس عندهم علم, فهذا الدليل يدل عـىل أن ذلـك عنـد النـاس موجـود, أهنـم
  .يغرتون باملظاهر, يغرتون

ألقـى كلمـة يف املحـراب, خطــب مجعـًة وقـد يكـون مــن أجهـل خلـق اهللا, قــد   
يكـــون مـــن أجهـــل خلـــق اهللا, لكـــن النـــاس أطـــال حليتـــه تكلـــم بكلمـــة, وعـــظ جعلـــوا 

  .الوعاظ ماذا? علامء, كام يف هذا احلديث
ــه أفتــاه بغــري علــم, فهلــ   ــه كمــل بــه املائــة, أ ك مــن? فكــان يف هــذا احلــديث أ

ه كمل به املائة, كمل به املائة   .املفتي, وأهلك من? املستفتي; أل
ـه عـامل, ويف احلقيقـة : قال أهل العلم  ه عند الناس أ فهلك هو; ألن هذا ظن أ

ه ماذا? ليس بعامل فأفتاه بغري علم, قال بعض أهل العلم أو أن هذا الراهب كان : أ
اهــب كــان عنــده علــم, ولكــن كــام أن يف , أن هــذا الر)هــذه فائــدة أخــرى(عنــده علــم, 

  اإلسالم اختلفوا يف القاتل, هل عليه توبة أو ليس عليه توبة?
ه ليس عليه توبة, فأفتاه بام ترجح عنده, قالوا    كذلك أن : فرجح الراهب أ

ه مل يراعي املصالح   .يف هذا دليل عىل عدم علمه; أل
لفتـوى بـاٌب آخـر, الفتـوى الفتوى باب, وفقه ا: فاملسألة ليست, دائًام أقول  

بــاب يســتطيع اإلنســان أن يقــرأ وينظــر ويفتــي قــد يســتطيع, ولكــن فقــه الفتــوى قــد ال 
  .يستطيع أن يكون فقيًها حتى يف الفتوى

أخــذت مصــحًفا مــن املســجد احلــرام; حتــى أقــرأ : يعنــي اإلنســان جــاء وقــال  
أرجــــع هــــذا فيــــه يف الفنــــدق, ثــــم نســــيته يف الشــــنطة وذهبــــت بــــه إىل املدينــــة, فكيــــف 
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سـل غـريي فـإن أمـرك عظـيم, سـل : املصحف, هنا تأيت كذلك فقه الفتـوى, قيـل لـه
  .غريي هذا أراد هبا تربيته ال يتساهل يف األوقاف, ال يتساهل يف األوقاف

تـــه وهـــو قـــائم    كـــذلك مـــن فقـــه الفتـــوى مـــثًال, أعـــرف أحـــد النـــاس يطلـــق امرأ
يل طــالق, أفعــيل طــالق وهــو قاعــد, املكيــف حــار ســكري املكيــف بــردت طــالق, أفعــ

فـــذكروا يل هــــم يعنــــي مــــن األقــــارب, فــــذكروا يل ذلــــك فكــــان يــــذهب إىل أحــــد أئمــــة 
املســـاجد ويفتيـــه أن هـــذا وقـــت غضـــب, أن هـــذا وقـــت كـــذا, أن هـــذا وقـــت كـــذا إىل 

  . آخره
ــه الطــالق مــرتني, فقلــت ال أذكــر لــك شــيًئا أذهــب للمفتــي    وقــد أوقعــت كأ

ــــت عنــــدك يشء, : العــــام, فقــــال أبــــًدا ال أذكــــر لــــك شــــيًئا, فجلــــس يف :قلــــت يعنــــي أ
ه قد يكون طالق  املعاملة أكثر من شهر, لو أكثر من شهر وهو مبتعد عن زوجته أ
ه يعني قد أصبحت حرام عليه, جاءت الفتوى بأن طالقـه مـا يقـع,  بائن, وخيشى أ

  .وهذا يف نفيس طالقه ما يقع
" طـا"ما قاهلـا, لفـظ " طا"فقررت تربيته, اآلن له مخس سنوات أظن اللفظ   

  .مل يقله مخس سنوات وهم يف راحة" طا"مو الطالق, لفظ 
يف مثـــل هــــذه املســـائل ملــــا حتـــال عــــىل الكبـــار, حتــــال عـــىل املفتــــي العـــام, فيهــــا   

كـــذلك تربيـــة للنـــاس الـــذين تســـاهلوا يف إطـــالق مثـــل هـــذه األمـــور, ال يتســـاهلوا يف 
  .إطالق مثل هذه األمور
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بني الفتوى, وفقه الفتوى, بني الفتوى وفقه  دائًام هناك فرٌق : فأقول  
ــه كــان جــاهًال, لــذلك  الفتــوى, فهنــا هــذا الراهــب وكثــٌري مــن أهــل العلــم رجحــوا أ
ئـــد وهـــذا فيـــه فائـــدة فضـــل العلـــم عـــىل العبـــادة, فكـــام ذكـــرت لكـــم أن  قـــالوا مـــن الفوا

ه عنده يشءبامذاالناس اغرتوا    .? فيام يظهر هلم أ
, النـــاس حتـــى عنـــدنا اآلن لـــو ســـألته »ْعَلـــِم َأْهـــِل اْألَْرضِ َفَســـَأَل َعـــْن أَ «: قـــال  

يف حمــراب, مــن شــدك إىل مــن? إىل مــن يلقــي كلمــة عــن طالــب علــم, عــن عــامل قــد ير
  .? كام فعله هؤالءماذايلقي خطبًة وهو ليس عنده من العلم 

صـــىل اهللا −, كـــام قـــال نبينـــا »َفَســـَأَل َعـــْن َأْعَلـــِم َأْهـــِل العلـــم, فهلـــك وأهلكـــه«  
َام ِشـــَفاُء اْلِعـــيِّ «: −عليـــه وســـلم , َفـــِإنَّ ُ , فقـــد يـــؤدي »أال َســـَأُلوا «الســـؤال,  » َقـــَتَلُهْم اهللَّ

  .اجلهل إىل القتل, وأن يقتل اإلنسان نفسه
هـــذا احلـــديث يف أصـــله صـــحيح, بعـــض الروايـــات فيهـــا ضـــعف, لكـــن هـــذا   

ُ َقـــَتَلهُ «عـــىل هـــؤالء,  −صـــىل اهللا عليـــه وســـلم−الســـياق صـــحيح, دعـــا النبـــي  , »ْم اهللَّ
  :وهذا الدعاء ليس عىل بابه, كام قال الشاعر

ــــــــــــــــــــــــَد الَعَجــــــــــــــــــــــــِب  َأالَ َتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرى لِلَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرِب  َتُقــــــــــــــــــــــــوُل ِعنْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه اُهللا َوالَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َتُقـــــــــــــــــــــــــوُل َذاَك َعـــــــــــــــــــــــــْن ِقـــــــــــــــــــــــــَىل  َقاَتَل

قــــاتلهم اهللا, طربــــت يــــداه رغــــم انــــف أمــــريء, إنــــام مل يريــــدوا مــــاذا? أصــــل   
  . املعنى
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ــــــــــــــــــــــــَد الَعَجــــــــــــــــــــــــِب  َأالَ َتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرى لِلَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرِب  َتُقــــــــــــــــــــــــوُل ِعنْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه اُهللا َوالَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َتُقـــــــــــــــــــــــــوُل َذاَك َعـــــــــــــــــــــــــْن ِقـــــــــــــــــــــــــَىل  َقاَتَل

  .يعني عن غضب  
ُه َقَتَل تِْسَعًة َوتِْسِعَني َنْفًسا, َفَهْل َلُه ِمْن َتْوَبٍة? َفَقاَل : َفَقاَل      .َال, َفَقَتَلهُ : إِنَّ
ـــه هلـــك وأهلـــك هـــذا املفتـــي, هلـــك هـــو ذهـــب, وأهلـــك هـــذا املســـتفتي; أل  

َل بِِه ِماَئةً «كمل به املائة,    ., نعم» َفَكمَّ
َل بِِه ِماَئًة, ُثمَّ َسَأَل َعْن َأْعَلِم َأْهِل اْألَْرِض َفُدلَّ َعَىل َرُجٍل َعاِملٍ,     َفَكمَّ
  .نعم حقيقًة عامل, حقيقًة ليس بالظاهر فقط  
ُه َقَتَل ِماَئَة َنْفٍس, َفَهْل َلُه ِمْن َتْوَبةٍ : َفَقاَل    َنَعْم, َوَمْن َحيُوُل َبْينَُه َوَبْنيَ : ? َفَقاَل إِنَّ

َاًسا َيْعُبُدوَن اَهللا َفاْعُبِد اَهللا َمَعُهمْ    .التَّْوَبِة? اْنَطِلْق إَِىل َأْرِض َكَذا َوَكَذا, َفِإنَّ ِهبَا ُأ
ــه يكــون مــن التــائبني أن ينتقــل, فلــام قــال ابــن عيينــة    ــه أ أن  −رمحــه اهللا−فكأ

 أمـــة حممـــد, ال يكـــون هـــذا احلـــديث فيـــه اعـــرتاض عـــىل هـــذا القـــول, التوبـــة خاصـــة يف
  . وقال به القايض عياض

جــاء عـــن الســلف, وعـــن ابــن مســـعود, وعـــن غــريه أهنـــم كــانوا إذا جـــاءت فيهـــا 
ـه كـذلك  ـه كـذا وكـذا, وأ ه كامن يكتب عىل بـاب بيتـه أ بعض األحاديث واآلثار, أ

ينـــتقال, لكـــن مـــن رمحـــة اهللا علينـــا, جـــاء أن توبتـــه مـــاذا? أن يقتـــل كـــذلك هـــؤالء أن 
ه لو تاب, تاب اهللا عليه   .ماذا? أ
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ولكن يستحب له أن ينتقـل ويباعـد مـاذا? مـواطن الريـب, مـا يكـون   
مــع مجاعــة بطــالني, ويعنــي يكــون يف اســرتاحات, أذهــب إىل اســرتاحة, واالســرتاحة 

ــا تائــب, ثــم هــ: هــذه مجاعــة بطــالني يرشــبون اخلمــور واملســكرات, ويقــول و يــرتدد أ
  .عليهم
تقـل,   فإن ذلك سيدخلهم مـرًة أخـرى يف املعصـية, فأهـل العلـم يقـول مـاذا? أ

  .أبتعد عن مثل هذه املواطن, وعن مثل هذه املجالس
ِريــَق    َــا َأْرُض َســْوٍء, َفــاْنَطَلَق َحتَّــى إَِذا َنَصــَف الطَّ َوَال َتْرِجــْع إَِىل َأْرِضــَك, َفِإهنَّ

ْمحَةِ َأتَاُه اْملَْوُت, َفاْختَ  ْمحَِة َوَمَالِئَكُة اْلَعَذاِب, َفَقاَلْت َمَالِئَكُة الرَّ : َصَمْت ِفيِه َمَالِئَكُة الرَّ
ا َقطُّ : َجاَء َتاِئًبا ُمْقبًِال بَِقْلبِِه إَِىل اهللاِ, َوَقاَلْت َمَالِئَكُة اْلَعَذاِب  ُه َملْ َيْعَمْل َخْريً   .قِإنَّ

ــــه جــــاء ت   ــــا بقلبــــه, ومالئكــــة العــــذاب مل فمالئكــــة الرمحــــة عرفــــوا ذلــــك وأ ائًب
  .يعرفوا ذلك فنظروا إىل العمل عمل اجلوارح, فنعم

, َفَجَعُلوُه َبْينَُهْم, َفَقاَل    , : َفَأتَاُهْم َمَلٌك ِيف ُصوَرِة آَدِميٍّ ِقيُسوا َما َبْنيَ اْألَْرَضْنيِ
َّتِِهَام َكـاَن َأْدَنـى َفُهـَو َلـُه, َفَقاُسـوُه َفَوَجـُدوهُ  تِـي َأَراَد, َفَقَبَضـْتُه  َفِإَىل َأ َأْدَنـى إَِىل اْألَْرِض الَّ

ْمحَِة  َُّه مَلَّا َأتَاُه اْملَْوُت َنَأى بَِصْدِرهِ : , َقاَل َقَتاَدةُ "َمَالِئَكُة الرَّ   )١(.َفَقاَل اْحلََسُن ُذِكَر َلنَا, َأ
 ? توبــة, وهنــامــاذا أن توبــة القاتــل: والعلــامء كــام تعرفــون وهــو قــول اجلامهــري  

أن ليس له توبة وهـو قـول مـن? ثابـت عـن ابـن عبـاس, هـو قـول : يف رواية عن أمحد
ملـــا جــاء يف مـــن قـــول ســـعيد بـــن اجلبـــري  −ريض اهللا تعـــاىل عنـــه وأرضـــاه–ابــن عبـــاس 

                                                 
 ).٢٧٦٦(صحيح مسلم ) ١(
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ــًدا ِمــْن َتْوَبــٍة ? َفَقــال(: قلــت البــن عبــاس: قــال ــْن َقَتــل ُمْؤِمنًــا ُمَتَعمِّ الَ وقــرأت : َهــل ِملَ
  اآلية التي يف الفرقان? ) الفرقانعليه اآلَْيَة التي يف

ً آَخـــرَ ﴿: التـــي فيهـــا   ِ اهلِإَ ـــِذيَن ال َيـــْدُعوَن َمـــَع اهللَّ إىل أن  ]٦٨:الفرقـــان[﴾َوالَّ
َوال ﴿وذكــر فيهــا  ]٧٠:الفرقــان[﴾إِالَّ َمــْن َتــاَب َوآَمــَن َوَعِمــَل َعَمــًال َصــاِحلًا﴿: قــال

 ُ َم اهللَّ تِي َحرَّ  ]٦٨:رقانالف[﴾َيْقُتُلوَن النَّْفَس الَّ
هــــذه آيــــة مكيــــة نســــختها آيــــُة مدنيــــة, هــــذه آيــــة مكيــــة : فهنــــا قــــال ابــــن عبــــاس  

ــًدا﴿: نســختها آيــٌة مدنيـــة يف قــول اهللا تعـــاىل  ]٩٣:النســـاء[﴾َوَمــْن َيْقُتــْل ُمْؤِمنـًــا ُمَتَعمِّ
فكان هذا مذهب ابن عباس, وقد رواه يف صـحيح البخـاري, والنسـائي, والسـياق 

  .للنسائي
عبــــــاس? هـــــذا مــــــذهب آخــــــر, هـــــذه مســــــألة أخــــــرى, لكـــــن هــــــل رجـــــع ابــــــن   

والصحيح أن ابن عباس قد رجع, الصحيح أن ابن عباس قد رجع كام روى ذلك 
ـــُه َأتَـــاُه َرُجـــٌل : −ريض اهللا عـــنهام–البخـــاري يف هـــذا املفـــرد عـــن عطـــاء ابـــن عبـــاس  َّ َأ

ًة, َفَأبَــْت َأْن َتنِْكَحنِــي, َوَخَطَبَهــا: َفَقــاَل  َ ــْت َأْن َتنِْكَحــُه,  إِينِّ َخَطْبــُت اْمــَرأ َغــْريِي, َفَأَحبَّ
  .َفِغْرُت َعَلْيَها َفَقَتْلُتَها, َفَهْل ِيل 

  َفَقَتْلُتَها, َفَهْل ِيل ِمْن َتْوَبٍة?: هذه الغرية حممودة أو مذمومة? مذمومة, قال  
ــَك َحيَّــٌة? قــال ابــن عبــاس: َقــاَل  ــَك َحيَّــٌة, َقــاَل : ُأمُّ ِ : َال, َقــاَل : ُأمُّ  َعــزَّ ُتــْب إَِىل اهللَّ

ْب إَِلْيــِه َمــا اْســَتَطْعَت  , َوَتَقــرَّ ــاسٍ . َوَجــلَّ ِملَ َســَأْلَتُه َعــْن َحَيــاِة : َفــَذَهْبُت َفَســَأْلُت اْبــَن َعبَّ
ِه? َفَقاَل  لَِدةِ : ُأمِّ ِ َعزَّ َوَجلَّ ِمْن بِرِّ اْلَوا   .إِينِّ َال َأْعَلُم َعَمًال َأْقَرَب إَِىل اهللَّ
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لـدين  وقد جاء عن أمحد إن بر   الوالدين يكفـران الـذنوب, إن بـر الوا
  .يكفران الذنوب

هـــذا ابـــن عبـــاس قـــد رجـــع وقـــد ذهـــب إىل ذلـــك كثـــٌري مـــن أهـــل : فالصـــحيح  
هذا ابـن عبـاس : "وبعض أهل العلم قال −رمحه اهللا–العلم ومنهم الشيخ األلباين 

ه سيقتل بعذاب التوبة, ويفتـي مـن قتـل بالتوبـة فقـه  , هـذا مـن"كان يفتي من يظن أ
  .يف كتاب التنوير −رمحه اهللا–الفتوى, قد ذكر ذلك الصنعاين 

ه سيقتل بعـدم التوبـة, ويفتـي مـن قتـل بالتوبـة : قيل   ه كان يفتي من يظن أ أ
  .لكن هذا حيتاج إىل إسناد

: له كالم يف هـذا البـاب, لكـن نخشـى أن نطيـل, قـال −رمحه اهللا–ابن القيم   
   −:ل يتعلق به ثالثة حقوقوالتحقيق يف هذه املسألة أن القت

  .حٌق هللا -
 .وحق للمقتول -
  .وحٌق للويل -

فإذا سلم القاتل نفسه طوًعا واختياًرا, إذا الـويل ونـدم عـىل مـا فعلـه وخوفـه   
من اهللا عـز وجـل وتوبـة نصـوحة سـقط حـق اهللا بالتوبـة, وحـق الـويل باالسـتيفاء أو 

  .العفو, عندنا حق ملن? حٌق هللا, وحق للويل, وحٌق للمقتول
فإذا سـلم نفسـه وقـد تـاب, قـد رجـع إىل اهللا سـقط حـق اهللا بالتوبـة, وسـقط   

  .حق الويل باالستيفاء أو إما بالقصاص أو العفو
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وبقي حق املقتول, قال يعوضه اهللا سبحانه يوم القيامة عن : قال ابن القيم  
عبده التائب املحسن, ويصلح بينه وبني املقتول وال يذهب وال يبطل حق هذا وال 

  .يذهب دمه هدر
ًضــا, لكــن  −رمحــه اهللا–كــذلك قــد ذكــر شــيًئا مــن هــذا احلــافظ ابــن حجــر    أ

  فام اجلواب? )١(»أبى اهللا أن جيعل لقاتل مؤمن توبة«: جاءنا حديث
يف الفتـــاوى اإلماراتيـــة ســـئل عـــن هـــذا احلـــديث,  −رمحـــه اهللا–الشـــيخ نـــارص   

اجلـواب عـىل  −محـه اهللار–نصف العلم, ال أدري, قال : اجلواب −رمحه اهللا–فقال 
ما هو التفسـري? التفسـري هلـذا احلـديث  −رمحه اهللا–هذا, كيف? قال يعني من سئل 

بـــام ال يتعـــارض مـــع املعلـــوم أن اهللا يتـــوب عـــىل الكـــافر إذا أســـلم, فهـــل قتـــل املـــؤمن 
  أشنع من الكفِر? 

نصـــف العلـــم ال أدري, : يف الفتـــاوى اإلماراتيـــة −رمحـــه اهللا–فقـــال الشـــيخ   
  .−رمحه اهللا–من فضله وهذا 

بحثــــت عــــن اجلــــواب, عــــن جــــواب أهــــل العلــــم إن هــــذا احلــــديث هــــو مــــن   
: −رمحـه اهللا–أحاديث اجلامع حققه الشـيخ نـارص يف صـحيح اجلـامع, قـال املنـاوي 

قــال إن أســتحل أو هــو زجــٌر » أبــى اهللا أن جيعــل لقاتــل مــؤمن توبــة«أي إن أســتحل 
  .وهتويل, أو هو زجُر وهتويل

  
                                                 

 ).٢/٣٠٩(" السلسلة الصحيحة"يف  )١(
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  "ل اهللا لكل مسلم فداء من النار من الكفارجيعباب "
  هبذا عن قتادة حدثنا حممد بن بشار حدثنا بن أيب عدي حدثنا شعبة 

بــن معــاذ وزاد فيــه فــأوحى اهللا إىل هــذه أن تباعــدي وإىل  اإلســناد نحــو حــديث معــاذ
  .هذه أن تقريب

  الشرح
عـــده, وعـــدناكم وال وعيـــد? وعيـــد أم وعيـــد, إذا وعـــد ال بـــد لإلنســـان يفـــي بو

  .وإذا وعيد, فإن الوعيد قد ختلف, لكني إىل اآلن وعد
  قال حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة, قال حدثنا عفان بن مسلم, قال حدثنا 

مهام, قال حدثنا قتادة, أو عوًنا وسعيد بن أيب بردة حدثاه أهنام شهدا أبا بردة حيدث 
ه قال عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن النبي  رجل مسلم إال أدخل  ال يموت«: أ
نيا   .)١(»اهللا تعاىل مكانه النار هيودًيا أو نرصا

  الشرح
  .اذهب آلخر احلديث من الباب

  
  

                                                 
 ).٢٧٦٧(صحيح مسلم ) ١(
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  حدثنا حممد بن عمرو بن عّباد بن جبلة عن أيب رواد, قال حدثنا  :قال 
حرمي بن عامرة, قال حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي عن غيالن بن جرير, عـن أيب 

ـــه قـــال عـــن النبـــي , بـــردة, عـــن أبيـــه  جيـــيء يـــوم القيامـــة نـــاس مـــن املســـلمني «: أ
بـــــذنوب أمثـــــال اجلبـــــال فيغفرهـــــا اهللا هلـــــم, ويضـــــعها عـــــىل اليهـــــود والنصـــــارى, فـــــيام 

قال أبو روح ال أدري ممن الشك, قال أبـو بـردة فحـدثت بـه عمـر بـن عبـد  .»أحسب
  .نعم: ? قلتالعزيز, فقال أبوك حدثك هذا عن النبي 

  الشرح
ه إذا كان يوم القيامـة هذه األ حاديث فيها رجاء, فيها بشارة ألهل اإلسالم, أ

نًيا, فيقـــول هـــذا فكـــاك مـــن النـــار,  دفـــع اهللا عـــز وجـــل إىل كـــل مســـلم هيودًيـــا أو نرصـــا
  .يعني هذا فداؤك, هذا اخلالص والفداء

ومعنــى هــذا احلــديث مــا جــاء يف حــديث أيب هريــرة, لكــل أحــد منــزل يف اجلنــة 
فـــاملؤمن إذا دخــــل اجلنــــة خلفـــه الكــــافر يف النـــار الســــتحقاقه ذلــــك  ومنـــزل يف النــــار,

جيـيء يــوم القيامـة نــاس : بكفـره, هــذا واضـح مــن احلـديث, لكــن آخـر روايــة ملـا قــال
مــــــن املســــــلمني بــــــذنوب أمثــــــال اجلبــــــال فيغفرهــــــا اهللا هلــــــم, ويضــــــعها عــــــىل اليهــــــود 

  .والنصارى
ذكـــــــــــــر اهللا رمحهـــــــــــــم اهللا  }َوَال َتـــــــــــــِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخـــــــــــــَرى{مـــــــــــــا اجلـــــــــــــواب? 

  −:احتامالت
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معنـــاه أن اهللا تعـــاىل يغفـــر تلـــك الـــذنوب للمســـلمني, : االحـــتامل األول
ويســـــــقطها عـــــــنهم, ويضـــــــع عـــــــىل اليهـــــــود والنصـــــــارى مثلهـــــــا, بكفـــــــرهم وذنـــــــوهبم, 

  .فيدخلهم النار بأعامهلم أو بذنوب املسلمني? بأعامهلم
َوَال َتـِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر {: ىلقال أهل العلـم ال بـد مـن هـذا التأويـل لقـول اهللا تعـا

  .}ُأْخَرى
أن يكون املراد آثاًما كان الكفار سبًبا فيها, بـأن سـنوها, سـنوا : االحتامل الثاين

هــذه اآلثــام فتســقط عــن املســلمني, يعنــي ســّن كــافًرا ســنة ســيئة, وتابعــه فيهــا مســلم, 
فيهـا بـأن سـنوها فتسـقط قال االحـتامل الثـاين أن يكـون املـراد آثاًمـا كـان الكفـار سـبًبا 

عــن املســلمني بعفــو اهللا تعــاىل, وتوضــع عــىل الكفــار مثلهــا لكــوهنم قــد ســنوا ذلــك, 
  .ومن سّن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل هبا, فليس هناك معارضة

قــال بعــض أهــل العلــم أن معنــى ذلــك أن اهللا يزيــدهم عــذاًبا : االحــتامل الثالــث
ن, وخيصـــــهم بالعـــــذاب عـــــىل ســـــوء أفعـــــاهلم دون فـــــوق العـــــذاب بـــــام كـــــانوا يفســـــدو

  .املؤمنني
هنـاك كـافر, وهنـاك كـافر يصـد عــن سـبيل اهللا, هنـاك كـافر, وهنـاك كـافر يــذّبح 

حتـى الكفـر العقوبـات : املسلمني, قـال اهللا سـبحانه وتعـاىل, لـذلك قـال أهـل العلـم
ـ{: كذلك تكون عىل الكفر وعىل الكفـر, قـال اهللا سـبحانه وتعـاىل ِذيَن َكَفـُروْا إِنَّ الَّ

ْ َضـــَالًال َبِعيــًدا وْا َعـــن َســبِيِل اهلّلِ َقـــْد َضــلُّوا ْ َملْ {, }َوَصــدُّ ـــِذيَن َكَفــُروْا َوَظَلُمـــوا إِنَّ الَّ



   
 
 

 لمكتاب التوبة صحيح مس 192

 

إِالَّ َطِريـَق َجَهـنََّم َخالِـِديَن ِفيَهـا َأبَـًدا َوَكـاَن  *َيُكِن اهلّلُ لَِيْغِفَر َهلُـْم َوَال لَِيْهـِدَهيُْم َطِريقـا 
  .} اهلّلِ َيِسًريا َذلَِك َعَىل 

ألهنـــــم كفـــــروا, ومـــــع ذلـــــك منعـــــوا النـــــاس عـــــن : −رمحـــــه اهللا−قـــــال القرطبـــــي 
  .اإلسالم, فهذا هو أشد عقوبة

, أرجــى حــديث للمســلمني: −رمحــه اهللا−وهــذا احلــديث قــد قــال فيــه الشــافعي 
كـــام جـــاء يف هـــذا  أرجـــى حـــديث للمســـلمنيكـــذلك قـــال هـــذا عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز, 

نًيا, قـــال هـــذا احلـــديث إذا كـــان يـــ وم القيامـــة دفـــع اهللا إىل كـــل مســـلم هيودًيـــا أو نرصـــا
  .فكاكك من النار

  ."باب يف النجوى وتقرير العبد بذنوبه"
  قال حدثنا زهري بن حرب, قال حدثنا إسامعيل بن إبراهيم عن هشام 

  .رجل البن عمر  :قال :الدستوائي, عن قتادة عن صفوان بن حمرز, قال
  الشرح

عـىل املـذنبني, وأمـا الكفـار واملنـافقون  واضـح, وفيـه سـرت اهللا  هذا احلديث
فينـــادى هبـــم عـــىل رؤوس اخلـــالق, هـــؤالء الـــذين كـــذبوا عـــىل اهللا, أمـــا أهـــل اإليـــامن 

  .فمن رمحة اهللا هبم أن اهللا سرتهم
  
  



 
 شبكة بينونة للعلوم الشرعية 193 

  "باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه" 
 و بن رسح موىل قال حدثنا أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن عبد اهللا بن عمر 

ه قال ثم غزا : بني أمية, قال أخربين ابن وهب, قال أخربين يونس عن ابن شهاب أ
غـــزوة تبـــوك, وهـــو يريـــد الـــروم ونصـــارى العـــرب بالشـــام, قـــال ابـــن  رســـول اهللا 

فأخربين عبد الرمحن بن عبد اهللا بن كعب بن مالك, أن عبـد اهللا بـن كعـب : شهاب
حيدث حديثـه  ي, قال سمعت كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حني عم

يف غــزوة تبــوك, قــال كعــب بــن مالــك مل أتخلــف عــن  حــني ختلــف عــن رســول اهللا 
يف غــزوة غزاهــا قــط إال يف غــزوة تبــوك, غــري أين قــد ختلفــت يف غــزوة  رســول اهللا 

  .)١(بدر
  .يف غزوة تبوك, وغزوة بدر, سبب ختلفه يف غزوة بدر سوف يأتينا: أي

  .أحًدا ختلف عنهومل يعاتب 
  يف غزوة بدر ملا? السبب?
واملســـلمون يريـــدون عـــري قـــريش حتـــى مجـــع اهللا  قـــال إنـــام خـــرج رســـول اهللا 

  .بينهم وبني عدوهم عىل غري ميعاد
  .عىل غري ميعاد, ذلك كان ختلفه ريض اهللا تعاىل عنه وأرضاه

فقنــا عــىل اإلســالم, ومــ ولقــد شــهدت مــع رســول اهللا  ا ليلــة العقبــة حــني توا
أحب أن يل هبا مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر يف النار منها, وكان من خربي حني 

                                                 
 ).٢٧٦٩(صحيح مسلم ) ١(
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رســ منــي حــني  ختلفــت عــن رســول اهللا  يف غــزوة تبــوك أين مل أكــن قــط أقــوى وال أ
  .ختلفت عنه يف تلك الغزوة

صلوات ريب وسالمه −لقد توفرت فيه الرشوط أن مثله يكون مع رسول اهللا 
  .−عليه

رس منيوكان أين مل أك   .ن قط أقوى وال أ
  .واهللا ما مجعت قبلها راحلتني قط حتى مجعتها يف هذه الغزوة

  عنده كم راحلة?
  .يف حر شديد واستقبل سفًرا بعيًدا فغزاها رسول اهللا 

  .يعني من املدينة إىل تبوك مسافة بعيدة وحر شديد, واستقبل عدًوا كثًريا 
  .فجل للمسلمني أمرهم

العادة نبينا يوري, كام ستأيت يف الروايات التي بعـد هـذا,  قال هلم السفر: يعني
لكن هذا األمر لبعد املسافة وألن العدو الذي سيلقاهم عدًوا كثري العدد, جل هلم 

  .األمر
ليتــأهبوا أهبــة غــزوهم, فــأخربهم بــوجههم الــذي يريــد واملســلمون مــع رســول 

  .كثري, وال جيمع كتاب حافظ يريد بذلك الديوان اهللا 
  .ني ال جيمع أسامئهميع

فقل رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى هلـم مـا مل ينـزل فيـه : قال كعب
  .وحي من اهللا 
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لعدم وجـود الـديوان, سـينزل فيـه وحـي, املسـلمون كثـري, ولـيس هنـاك 
  .كتاب مجع, ديوان مجع أسامئهم, فلو حصل ختلف سينزل فيه وحي

ـا إليهـا أسـعر, تلك الغزوة حني طابت ا وغزا رسول اهللا  لـثامر والظـالل, فأ
  .واملسلمون معه, وطفقت أغدوا لكي أتجهز معهم فتجهز رسول اهللا 

  .كان عنده نية التجهز :يعني
ا قدر عىل ذلك   .فأرجع ومل أقيض شيًئا, وأقول يف نفيس أ

أن اإلنســـــان ال يســـــوف, فقـــــد يفوتـــــه مـــــع  −رمحهـــــم اهللا−لـــــذلك أخـــــذ العلـــــامء 
إيـــاك والتســـويف فإنـــه مـــن خطـــوات  :, لـــذلك قـــال الســـلفالتســـويف اخلـــري الكثـــري

  .الشيطان
بعد قليل أقوم الصالة, بعد شوي أقوم من النوم, بعد كـذا أفعـل, حتـى خيـرج 
اإلمام من الصالة, مل يدرك ركعة أو ركعتني, أو قد يكون عيـاًذا بـاهللا عـن الصـالة, 

  .لكن املسلم يكون حازًما يف أمره
 ى اســـتمر بالنـــاس اجلـــد, فأصـــبح رســـول اهللا فلـــم يـــزل ذلـــك يـــتامدى يب حتـــ

  .غادًيا واملسلمون معه
  .ذهب إىل الغزوة يف طريقة, مل أقٍض من جهازي شيًئا: يعني

ثـــم غـــدوت فرجـــت ومل أقيضـــ شـــيًئا, فلـــم يـــزل ذلـــك يـــتامدى يب, حتـــى أرسعـــوا 
  .وتفارط الغزو
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ت يعنــي تــأخر وقتــه, تفــارط الغــزو, تــأخر وقتــه, وفــات عــىل مــن أراده, فهممــ
  .حتى مع هذا

  .فهممت أن أرحتل فأدركهم فيا ليتني فعلت
ملا? سوف نسمع من قصة كعب ومن معه يف توبته وما حصل معه ريض اهللا 

  .تعاىل عنه وأرضاه
, ثم مل يقدر ذلك يل, فطفقت إذا خرجت يف النـاس بعـد خـروج رسـول اهللا 

  .حيزنني أين ال أرى يل أسوة
 بة وخــرج مــن خــرج مــع رســول اهللا ملــا خــرج النــاس وخــرج الصــحا: يعنــي

   .حيزين أمر يف املدينة ما هو هذا األمر
  .إال رجًال مغموًصا عليه يف النفاق

  .هو الذي ختلف يف املدينة
  .أو رجًال ممن عذر اهللا من الضعفاء

 هـــذا الـــذي أحـــزن كعـــب, ريض اهللا تعـــاىل عنـــه وأرضـــاه, مـــع كـــان حريًصـــا 
ومل . ال كعــــب ريض اهللا تعــــاىل عنــــه وأرضــــاهوأرضــــاه, ثــــم مل يقــــدر ذلــــك يل, كــــام قــــ

مل يـــذكر كعًبـــا حتـــى بلـــغ تبـــوك, طيـــب وهـــو  يعنـــي نبينـــا . يـــذكرين حتـــى بلـــغ تبـــوك
  .جالس يف القوم بتبوك ماذا قال

  فقال وهو جالس يف القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك? 
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 مـن حرصـه  :قـال ?تـأخر امل يأت معنا, مل اما فعل كعب بن مالك مل
ــه يتتبــع أخبــارهم, لعلــه مــريض, لعلــه كــذا, وبعضــنا يكــون اجلــار عــىل صــحا بته; أل

ام والشهور وال يسأل عن جاره   .الباب بالباب, ويغيب األ
قــال . , وصــل إىل تبــوك ويســأل عــن كعــبهــذا لــيس عــىل هــدي رســول اهللا 

أراد الكـالم فيـه, . رجل من بني سلمة يـا رسـول اهللا حبسـه بـرداه والنظـر يف عطفيـه
ه ينظر يف عطفيه ما يكون يف رداه عىل منكبيه, أراد احلط من قدر كعبحبسه    .أ

الـذب عـن النـاس وهـذا . لكن هل تركه الصحابة, هو صـحايب, هـل تركـه? ال
األمــــر عنــــد النــــاس قليــــل, يســــمع أخــــوه, وحبيبــــه يف ذات اهللا ســــبحانه وتعــــاىل, ثــــم 

أكـــل معـــي حيرضـــ جملـــس آخـــر يقـــول جبنـــت عـــن الكـــالم, ســـبحان ريب تصـــاحبني وت
وترشـــب معـــي وتـــذهب معـــي وتـــروح معـــي, ثـــم تنتقـــل بعـــد ربـــع ســـاعة إىل جملـــس 
ــت تعــرف أن كالمهــم لــيس  يتكلمــون يف, وال يتمعــر أو تــرد عــن عــرض أخيــك, وأ

  .بصحيح, ماذا فعل معاذ بن جبل ريض اهللا تعاىل عنه وأرضاه
بئس ما قلت, ذّب عن عرض أخيه . بئس ما قلت: فقال هلم معاذ بن جبل 

لغائب, ريض اهللا تعاىل عنهم أمجعني, وكل معذور, ريض اهللا تعاىل عنهم أمجعني, ا
  . واهللا يا رسول اهللا, حلف وأقسم

ننــــا أن نكــــون أقويــــاء يف الــــذب عــــن  وهــــذا املنبغــــي علينــــا يــــا إخــــواين مــــع إخوا
أعراضهم, أن تكلم يف أحد بكالم ليس هـو فيـه أن يـذب عـن عـرض أخيـه, كـذلك 
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عــــن أعــــراض العلــــامء, وأعــــراض والة األمــــور, وال يــــرتك  مــــن بــــاب أوىل أن يــــذب
  .األمر عند الناس يتكلمون بام شاءوا

  .بئس ما قلت واهللا يا رسول اهللا ما علمنا عليه إال خًريا : قال
, فسكت رسول اهللا  , مل جيب رسول واهللا يا رسول اهللا ما علمنا عليه خًريا

ض يـــزول بـــه الرســـاب, يعنـــي فبيـــنام هـــو عـــىل ذلـــك رأى رجـــل مبـــي. , فســـكتاهللا 
  .يتحرك وينهض, الرساب ما يرى, وليس هو يف احلقيقة ماء

, يعنــي أن صــاحب هــذا األمــر مــن هــو? »كــن أبــا خيثمــة«: فقــال رســول اهللا 
صــــاري, يعنــــي أدرك رســــول اهللا  يف هــــذه  أبــــو خيثمــــة, فــــإذا هــــو أبــــو خيثمــــة األ

ون, وهــــذا هــــو حـــــال الغــــزوة, وهــــو الــــذي تصـــــدق بصــــاع التمــــر حــــني ملـــــزه املنــــافق
املنافقني, اللمز, هذا قليل, هذا كثري, تصدق بصاع متر فلمزه املنافقون, املنـافقون 

  .جياهد إلعالء كلمة التوحيد أي هم, وهو مع رسول اهللا 
قـــد توجـــه قـــافًال مـــن  فلـــام بلغنـــي أن رســـول اهللا : فقـــال كعـــب بـــن مالـــك 

فطفـت . ثـي يعنـي أشـد احلـزنحرضـين بثـي يعنـي أشـد احلـزن, ب. تبوك, حرضـين بثـي
  .أتذكر الكذب وأقول, بام أخرج من سخطي غًدا

أتــــذكر الكــــذب يعنــــي لــــو أين كــــذبت, حصــــل أين أكــــذب ألخــــرج مــــن ســــخط 
وأســـتعني عـــىل ذلـــك كـــل ذي رأي مـــن أهـــيل, يعنـــي يطلـــب املشـــورة  رســـول اهللا 

باتــه, مــن كــذا, شــوروا عــّيل مــاذا أقــول, شــوروا عــّيل  مــاذا والــرأي مــن أهلــه, مــن قرا
  أفعل? ماذا يكون مني?



 
 شبكة بينونة للعلوم الشرعية 199 

  .قد أظل قادما زاح عني الباطل فلام قيل إن رسول اهللا 
 زاح عندي الباطل أين أكذب والصـدق منجـاة, قـال ملـا قيـل إن رسـول اهللا 

  .قبل قليل من الوساوس جاءينقد أظل قادًما زاح عني الباطل الذي 
جو منه بيشء أبًدا   .حتى عرفت أين لن أ

ه لو قال يش جو إال بالصدق, والصدق منجاةأل   .ء سينزل فيه وحي, لن أ
فأمجعت صدقه, يعني قررت وأمجعت أمري أين أكون صادًقا, وصّبح رسول 

  .قادًما, وكان إذا قدم من سفر بدأ باملسجد اهللا 
وصــبح أن الســنة أن يــدخل هنــاًرا, وكــان إذا قــدم مــن ســفر بــدأ باملســجد فركــع 

  .اب هاتني الركعتني, ثم جلس للناسفيه ركعتني, وهذا فيه استحب
  .ثم جلس للناس فلام فعل ذلك جاءه املخلفون, فطفقوا 

يعنـــي جـــاءه الـــذين ختلفـــوا عـــن غـــزوة تبـــوك, فأخـــذوا يعتـــذرون وحيلفـــون لـــه, 
  وكانوا كم? 

  .عالنيتهم وكانوا بضعة وثامنني رجًال, فقبل منهم رسول اهللا 
نيــتهم, وبــايعهم واســتغفر هلــم, يعنــي قبــل مــنهم مــا تقــدموا بــه وقبــل مــنهم عال

ئهم إىل اهللا سبحانه وتعاىل, وهذا هو الذي عليه العـامل, وهـذا يكفيـه لنـا  ووكل رسا
ئرهم إىل من? إىل اهللا سبحانه وتعاىل ك لك بظواهر الناس وتكل رسا   .فائدة أ

فقــال فلــام ســلمت? عــىل مــن? . حتــى جــاء كعــب, ولكعــب قصــة. حتــى جئــت
  .عىل رسول اهللا 
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املغضـــب, ملـــا مل تكـــن معنـــا يـــا كعـــب, مل يـــتكلم لكـــن  تبســـمُ  ســـمَ ســـلمت تبَ فلـــام 
ــه مغضــًبا, كــام تغــري حــال  كعــب ريض اهللا تعــاىل عنــه تغــري احلــال مــن حبيبــه عــرف أ

  .مع عائشة, سوف يأتينا هذا يف قصة عائشة رسول اهللا 
ثم قال تعال, فجئـت أميشـ حتـى جلسـت بـني يديـه,  .تبسم إّيل تبسم املغضب

  .يل ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهركفقال 
  يذكر له ألم تكن كذا, ما خلفك, ليس لك عذر, ما خلفك?

  .قلت يا رسول اهللا إين واهللا لو جلست: قال
  .صادق كعب, قال واهللا نعم, حيلف باهللا

ـــت أين ســـأخرج مـــن ســـخطه  واهللا لـــو جلســـت عنـــد غـــريك مـــن أهـــل الـــدنيا لرأ
  .بعذر

تيه الوحي, وهـو صـادق, ثـم قـال ولقـد أعطيـت ال, يأ لكن عند رسول اهللا 
ترص, إن ترك ذلـك هللا سـبحانه وتعـاىل ألن مـا عنـد  جدًال يف املجادلة واجلدال قد أ
اهللا خري وأبقى, وهذا يـا إخـواين درس لنـا مجيًعـا, قـد تـؤتى جـدًال, لكـن تعـرف مـن 
ك صاحب باطل فتنجو ولكن قد حتاسب عىل هذا األمر الذي قد فعلته,  نفسك أ

  .فالصدق منجاة
ولكنــــي واهللا لقــــد علمــــت لــــئن حــــدثتك اليــــوم حــــديث كــــذب تــــرىض بــــه عنــــي 

  .ليوشكن اهللا أن يسخطك عّيل ولئن حدثتك حديث صدق
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يعلمك اهللا بـاهللا, ولـئن حـدثتك حـديث صـدق جتـدي عـّيل فيـه, : يعني
ا صادق   .لكن أ

  .إين ألرجو فيه عقبى اهللا
  .ألن العاقبة ملن اتقى

  .عذر يا رسول اهللا, واهللا ما كنت قطواهللا ما كان يل 
رس منـي حـني ختلفـت عنـك, قـال رسـول اهللا   واهللا ما كنت قط أقوى وال أ

  .أما هذا فقد صدق
ئــرهم, قــال أمــا  أمــا هــذا فقــد صــدق, يعنــي الــذين قــد جــاءوا أوكــل إىل اهللا رسا

  .هذا فقد صدق, انظر إىل هذه القصة العظيمة من كعب 
حتــى يقيضــ اهللا فيــك, فقمــت وســار رجــال مــن بنــي أمــا هــذا فقــد صــدق, فقــم 

سلمة فاتبعوين فقالوا يل واهللا ما علمناك أذنبت ذنًبا قبـل هـذا لقـد عجـزت يف أن ال 
  .تكون اعتذرت إىل رسول اهللا 

يعني جاءه ناس فقالوا له لو اعتذرت كام اعتذر الذين قبلك, بام اعتذر به إليه 
  .لفون قبلكاملخلفون, لو اعتذرت كام اعتذر املخ

  .فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول اهللا صىل اهللا عليه
وبــايعهم واســتغفر هلــم, فكــان يكفيــك أن يســتغفر لــك, لكنــك : ألن نبينــا قــال

  .كعًبا ريض اهللا تعاىل عنه وأرضاه
  .حتى أردت أن أرجع إىل رسول اهللا  يؤنبوينفواهللا ما زالوا  :قال
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نـــــا لـــــو قلـــــت كـــــذا نجـــــوت, يكلمـــــوك وهـــــذا حيصـــــل يـــــا إخـــــواين حتـــــى يف زمان
يكلموك, وهذا قد يكون فيه أن اإلنسان ال يستمع إىل من يدله إىل غري مرضاة اهللا 

 أو إىل أمر جيد أن ليس فيه فسحة أو سعة, قالوا ما زالوا حتى أردت أن أرجـع ,
  .إىل رسول اهللا فأكذب نفيس

لت هلم هل لقي هـذا قال ثم قلت هلم, ثم تفكر نجاه اهللا بأمر آخر, فقال ثم ق
معــي مــن أحــد هــذا األمــر, قــالوا نعــم, لقيــه معــك رجــالن, قــاال مــثلام قلــت, صــدًقا, 

  .وقيل هلام مثل ما قيل لك
قلــــت مــــن مهــــا, قــــالوا مــــرارة بــــن ربيعــــة العــــامري, وهــــالل بــــن أميــــة الــــواقفي, 

, قال  فذكروا يل رجلني صاحلني, قد شـهدا بـدًرا فـيهام: فهؤالء الثالثة الذين خلفوا
  .أسوة, فتأسى هبام, وال يتأسى باآلخرين, وهذا فيه فضل األسوة احلسنة

املســــلمني عــــن  وهنــــى رســــول اهللا : فمضــــيت حــــني ذكرومهــــا يل, قــــال: قــــال
  .كالمنا

 وهــذا أصــل يف اهلجــر, هــذا احلــديث أصــل يف اهلجــر, قــال وهنــى رســول اهللا 
  .ايةاملسلمني عن كالمنا, وامتثل الصحابة ذلك, كام جاء يف الرو

عن كالمنا أهيا الثالثة من بني من ختلف عنه, قال فاجتنبنا الناس, هذا امتثـال 
  ., سمعنا وأطعنا−صلوات ريب وسالمه عليه−منهم, من صحابة رسول اهللا 
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تغـــريوا لنـــا حتـــى نكـــرت يل يف نفيســـ األرض فـــام هـــي بـــاألرض : وقـــال
أن اهلجـر يكـون أكثـر التي أعرف, فلبثنا عىل ذلك مخسني ليلـة, وهـذا فيـه دليـل عـىل 

ام إذا كان من أهل الدين   . من ثالثة أ
وقد أمجع عىل ذلك أهل العلم, وبعض الناس أصلحهم اهللا يقولون إن قصة 
كعـــب حادثـــة عـــني ال يقـــاس عليهـــا, ولـــيس هلـــا مفهـــوم, نقـــول ال إنـــام حادثـــة كعـــب 

ممـن حادثة ترشيع األمـة, بعـض النـاس مـن املعـارصين الـذين ضـلوا يف هـذا البـاب, 
قـــالوا حتـــى مـــع أهـــل البـــدع واألهـــواء ال هجـــران فـــوق ثـــالث فلـــام اعـــرتض علـــيهم 
بحـــديث قصـــة كعـــب قـــالوا قصـــة كعـــب حادثـــة عـــني, وهـــذا باطـــل; ألن أهـــل الســـنة 

  .أمجعوا عىل ذلك عىل أن أهل البدع هيجرون حتى يتوبون
  .فأما صاحباي فاستكانا وقعدا يف بيوهتام يبكيان

هتام يبكيان, يرجـون مـا عنـد اهللا وخيـافون عذابـه ممـا يعني جلسا واستقرا يف بيو
حصل من هذا اهلجر وهذا البعد عن الناس, وخشى كل منهام عقاب اهللا سـبحانه 

  .وتعاىل
ا فقد أشب القوم, شباب قوي يف نفيس   .وأما أ

ا فقد أشب القوم وأجلدهم, فكنت أخرج فأشـهد الصـالة وأطـوف يف  وأما أ
, −صـــلوات ريب وســـالمه عليـــه−إتباًعـــا لرســـول اهللا  األســـواق, وال يكلمنـــي أحـــد,

فأســلم عليــه وهــو يف جملســه بعــد الصــالة, فــأقول يف نفيســ هــل  وآيت رســول اهللا 
  .حرك شفتيه برد السالم أم ال
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ه قد يكون هناك من رد السالم, أو رده الرسول  , ثـم أصـيل قريًبـا منـه  أ ًرسا
  .وأسارقه النظر

ويف هذا جواز االلتفـات اخلفيـف بـالنظر الصـالة, : −رمحهم اهللا−قال الفقهاء 
ظــر إليــه, قــال الفقهــاء رمحهــم اهللا ويف  وأن ذلــك غــري مفســد هلــا, وأســارقه النظــر, أ

  .هذا جواز االلتفات اخلفيف بالنظر يف الصالة وأن ذلك غري مفسد هلا
وإذا أقبلت عىل صاليت نظر إّيل, وإذا التفت نحوه أعرض عني, حتى إذا طال 

عيل من جفوة املسلمني مشيت حتى تسورت جدار حائط أبا قتادة, وهـو ابـن ذلك 
  .عمي وأحب الناس إيلّ 

أن يكون بينهام ألفة : وتسور احلائط من كعب فيه جواز مثل ذلك لكن برشط
 :وكـــذلك أال يكـــون هنـــاك عـــورات, فتســـور احلـــائط, مل يـــأيت احلـــائط مـــن بابـــه, قـــال

عمــي, وأحــب النــاس إّيل, هــذا دليــل عــىل  تســورت جــدار حــائط أيب قتــادة وهــو ابــن
أن بيـــنام ألفــــة, وبيـــنام رفــــع للكلفــــة, هـــذا الرشــــط األول, والثـــاين أن ال تكــــون هنــــاك 

  .عورات, فسلمت عليه
شدك باهللا, هل  فسلمت عليه, فواهللا ما رّد عّيل السالم, فقلت له يا أبا قتادة أ

ه فســكت, فقعــدت تعلمنــي أين أحــب اهللا ورســوله, قــال فســكت, فقعــدت فنشــادت
  .فنشادته, فقال اهللا ورسوله أعلم, ففاضت عيناي, وتوليت

تائب, كان تائًبـا ريض اهللا تعـاىل عنـه, فقـال اهللا ورسـوله أعلـم يقـول ذلـك أبـو 
هنــــاهم عــــن  قتــــادة, لعلــــه مل يكــــن أراد إســــامعه, فيكــــون مكلــــًام لنفســــه, ألن النبــــي 
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كــن أراد أن يكــون نفســه, ذلــك, قــال اهللا ورســوله أعلــم, فلــم يــرد إســامعه, ل
  .قال كعب ففاضت عيناي

ـا أميشـ بسـوق املدينـة إذا نبطـي مـن نـبط  وتوليت حتى تسورت اجلدار فبيـنام أ
أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه باملدينة يقـول مـن يـدل عـىل كعـب بـن مالـك, قـال 

  .فطفق الناس
ن أن يلحـق الذين هم عىل غري اإلسالم, كحال الناس اآلن يريد من كا :يعني

  .فدفع إيل كتاًبا جاءينهبم, فقال فطفق الناس يشريون له إّيل حتى 
فدفع إّيل كتاًبا من ملك غسان وكنت كاتًبا فقرأته, فإذا فيه, وأما بعد, فإنـه قـد 

  .بلغنا أن صاحبك قد جفاك
قـــد جفـــاك, هـــؤالء هـــم أعـــداء اإلســـالم يتحينـــون  مـــن صـــاحبه? رســـول اهللا 

فلـنكن مثـل مـا كـان كعـب, ريض اهللا تعـاىل عنـه وأرضـاه, مثل هذه الفرص, ولكن 
صـــلوات ريب −النـــاس انفضـــوا مـــن حولـــه, ال أحـــد يكلمـــه ال أحـــد كـــذا, حتـــى نبينـــا 

  ., قال له أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك−وسالمه عليه
  .ومل جيعلك اهللا بدار هوان وال مضيعة, يعني يزين له ما احلق بنا

ًضا من البالءفاحلق بنا نواسك    .قال فقلت حني قرأهتا وهذا أ
ًضــا مــن الــبالء, يعنــي كــل هــذا وكــل هــذا مــن الــبالء, لكــن صــرب ريض : وهــذا أ

اهللا تعــاىل عنــه وأرضــاه عــن الــبالء ابتغــاء مــا عنــد اهللا ســبحانه وتعــاىل, بعــض النــاس 
ء, يضــيق عليــه يف رزقــه بــالد املســلمني ينتقــل إىل بــالد الكفــار, وال يصــرب عــىل الــبال
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ويــذهب هنــاك مــن غــري حاجــة قــد يشــتغل يف دورات امليــاه وقــد هيينــه الكفــار, وقــد 
يرتك الصلوات, واهللا تأتينا األسئلة, يريدون أن يصـلوا العرصـ واملغـرب والعشـاء 
مــع بعــض, بــس الســؤال عنــدهم هــل أصــليها اليــوم أو أصــليها العرصــ مــع العرصــ, 

  .املغرب مع املغرب, ملا? قال من أجل العمل
ؤالء الصــحابة الكــرام ريض اهللا تعــاىل عــنهم وأرضــاهم يأتيــه خطــاب ملــك هــ

ًضــا مــن الــبالء,  ليســت تأشــرية, ويعمــل هنــاك مهاًنــا, قــال ال نواســيك, فقــال هــذا أ
  ماذا فعل?

  .فتياممت هبا التنور
قصــدت هبـا ورميتهــا يف التنـور, حتــى يقطـع كــل العالئـق وال ينظــر إليهــا  :يعنـي

ء مـن الضـعف فيميـل إىل مثـل هـذا الكتـاب, جعلـه يف مرة أخرى فيحصل عنده يش
التنــور, لقوتــه وحزمــه ريض اهللا تعــاىل عنــه وأرضــاه, وأخــذ أهــل العلــم رمحهــم اهللا 
من ذلك جـواز حـرق مـا فيـه ذكـر اهللا سـبحانه وتعـاىل, ألن يف قولـه ألـم جيعلـك اهللا 

 فيــه يشء بـدار هــوان, وهــذا فيــه ذكـر اهللا, أخــذوا العلــم مــن ذلـك يف جــواز حــرق مــا
  .باقي املصاحف من ذكر اهللا, لذلك أحرق عثامن 

فسجرت هبا حتى إذا مضت أربعون من اخلمسني واستلبث الوحي إىل رسول 
  .يأتيني اهللا 

وحي, اســــتبطأ الـــوحي مـــا نــــزل يشء إذ نـــي بعـــد أربعـــني يوًمــــا, واســـتلبث الـــيع
  .يأتيني, أرسله رسول اهللا  رسول اهللا 
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  .يأمرك أن تعتزل امرأتك إن رسول اهللا : فقال
تـــــك, انظـــــر إىل  وهـــــذا كـــــذلك مـــــن الـــــبالء, حتـــــى يف أهـــــل بيتـــــه, أن تعتـــــزل امرأ

, قــــال مــــاذا? إيــــامن كاجلبــــال −صــــلوات ريب وســــالمه عليــــه−اإلذعــــان لرســــول اهللا 
  .وأرضاه عنهم 

فقلت أطلقها أم ماذا أفعل, أطلقها أم ماذا أفعـل, مـاذا يريـد منـي رسـول : قال
, وهـــو مـــذعن مستســــلم ألوامـــر الرشـــع, لــــيس − وســـالمه عليــــهصـــلوات ريب−اهللا 

ـا شـاب قـوي, فـإذا تركـت  ـا مضـطر, أ كحالنا, واهللا املسألة, ويمكن يكـون واهللا أ
أهــيل واعتزلــت أهــيل فقــد أفعــل كــذا, ثــم تــأيت األعــذار لــرتك الرشــيعة, لكــن مل يكــن 

  .−صلوات ريب وسالمه عليه−هكذا أصحاب رسول اهللا 
ــــه يســــتعار عــــن قــــال ال بــــل اعتز هلــــا, مــــن غــــري طــــالق, فــــال تقرهبــــا, وهــــذا فيــــه أ

مسائل اجلامع يكون فيها يشء من البعد, لذلك قال العلامء اسـتحباب الكنايـات يف 
  .ألفاظ االستمتاع بالنساء

  .قال فأرسل إىل صاحبي بمثل ذلك
  . كذلك أرسل إىل صاحبيه

  .هللا يف هذا األمرقال فقلت المرأيت احلقي بأهلك فكوين عندهم حتى يقيض ا
قــع أهلــه, قــال  ــه خيــالف ويوا خيشــ عــىل نفســه, ريض اهللا تعــاىل عنــه وأرضــاه, أ
احلقي بأهلك, كـذلك هـذا بعـد عـام خيشـى اإلنسـان أن يقـع فيـه, لـيس بعـض النـاس 
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يتوب ويبقي بعض املنكرات يف بيته, فإن هذه مظنة الرجـوع إليهـا, مـاذا قـال? قـال 
  . يقيض اهللا يف هذا األمر تسليم احلقي بأهلك فكوين عندهم حتى

ويف قولـــه ألحقـــي بأهلـــك فـــإن هـــذا اللفـــظ لـــيس طالًقـــا, ألن : قـــال أهـــل العلـــم
 يقـــألحالطـــالق إمـــا أن يكـــون ألفـــاظ رصحيـــة أو يكـــون كنايـــات الطـــالق, فـــإذا أراد 

فـــــإن هـــــذا مـــــن ألفـــــاظ الطـــــالق الرصـــــحية أو الكنايـــــات? الكنايـــــات  ;بأهلـــــك طالًقـــــا
أو عــدًما بالنيــة, فهــذا العلــامء أخــذوا مــن هــذا اللفــظ احلقــي ويعــرف أن هــذا طالًقــا 

ه ليس مـن ألفـاظ الطـالق الرصـحية, وهـي مـن ألفـاظ الكنايـات وال بـد أن  بأهلك أ
ت خلية, فإذا أراد هبا الطالق فهي تطلـق, بـل  يرجع فيها إىل نيته, احلقي بأهلك, أ

بأهلهــا فهــو معــروف قــال أهــل العلــم, فــإن هــذا يرجــع فيــه فــأراد مــن ذلــك أن تلحــق 
  .دون طالق
فقالــت لــه يــا رســول اهللا إن  فجــاءت امــرأة هــالل بــن أميــة رســول اهللا : قــال

  .هالل بن أمية شيخ ضائع يعني ليس له خادم
  .يعني كبري

  .فهل تكره أن أخدمه
ة لزوجهــــا, الصــــحيح أن ذلــــك راجــــع إىل  وهــــذا فيــــه الرتغيــــب يف خدمــــة املــــرأ

  .العرف
  ., فقالت إنه واهللا ما به حركة إىل يشءقال ال, ولكن ال يقربنك

  .كذلك هذا استحباب للكنايات يف ألفاظ االستمتاع باجلامع, شيخ كبري
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  .واهللا ما زال يبكي
واهللا مــــا زال يبكــــي منــــذ كــــان مــــن أمــــره مــــا كــــان إىل يومــــه هــــذا, فكــــل فهــــؤالء 

  .الصحابة الثالثة عىل هذا احلال
  .فقال يل بعض أهيل: قال

  .قالوا لكعب لو استأذنت قال يل بعض أهيل
  .يف امرأتك لو استأذنت رسول اهللا 

ة هالل بن أمية   .أن تبقى معك كام بقيت مع هالل, فقد أذن المرأ
فغدا بنا المرأة هالل بن أمية أن ختدمه, قال فقلت ال أسـتأذن فيهـا رسـول اهللا 

  وما يدريني ماذا يقول رسول اهللا.  
  .هلاللقد يكون القول عىل خالف ما قال 
ـا رجـل شـاب, هـذا  وما يدريني مـاذا يقـول رسـول اهللا  إذا اسـتأذنته فيهـا وأ

فيــه الــورع واالحتيــاط, ملجانبــة مــا خيــاف منــه الوقــوع يف منهــي عنــه, أمــره أن يبتعــد 
  .عن زوجته, فيخشى لو وقع وهو شاب أن يواقع أهله

  .قال فلبثت بذلك عرش ليال
  .حلالفكمل لنا مخسون ليلة, وهم عىل هذه ا

فكمل لنا مخسون ليلة مـن حـني هنـي عـن كالمنـا, قـال ثـم صـليت صـالة الفجـر 
ا جالس عىل احلال التي ذكر اهللا  صباح مخسني ليلة عىل ظهر بيت من بيوتنا, فبينام أ

  .عز وجل منا, قد ضاقت عّيل نفيس
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  .يعني ما جاء يف آيات التي جاءت يف قصة كعب
  .صوت صارخ, أوىف عىل سلعوضاقت عّيل األرض بام رحبت, وسمعت 

عىل سلع, هو جبل باملدينة معروف, قريب نوًعا ما مـن املسـجد النبـوي, قـال 
  .أوىف عىل سلع يقول بأعىل صوته

  .يا كعب بن مالك أبرش
فعرف أهنا البرشى, عرف أهنا التوبة, قـال يـا كعـب بـن مالـك أبرشـ, وهـذا فيـه 

  .ام يرس من أمور الدنيا اآلخرةدليل عىل جواز البشارة والتهنئة بني الناس, في
  . فخررت: قال

ال تكونـــوا كصـــاحب الفيـــل, اتركـــوا الكـــأس واحلليـــب, ســـوف يـــأيت أو ال يـــأيت 
  .خليكم معي

  .ذكرنا قصة حييى أقول ال تكونوا كأصحاب الفيل الذين ذهبوا وتركوا مالًكا
  .قال فخررت ساجًدا

عمــة ظــاهرة أو ب ســجود الشــكر عنــد جتــدد نفخــررت ســاجًدا وهــذا فيــه اســتح
  .ذهاب بلية ظاهرة

ه قد جاء فرج   .وعرفت أ
الناس بتوبة اهللا علينا حني صىل صالة الفجر, فذهب  قال فهذا رسول اهللا 

  .الناس يبرشوننا فذهب ِقبل صاحبي مبرشون
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ــاس يبرشــون هــالل وصــاحبه, وركــض رجــل إّيل فرًســا وســعى  ذهــب أ
  .ساع من أسلم

اهنم حيبـــــون اخلـــــري إلخـــــواهنم يبرشـــــوهنم مــــن حمبـــــة اخلـــــري مـــــن الصـــــحابة إلخـــــو
, أن اهللا −صلوات ريب وسالمه عليه−باخلريات, يبرشوهنم ما كان من رسول اهللا 

زل توبتهم حمبة اخلري إلخواهنم   .قد أ
  .اجلبل فكان الصوت أرسع من الفرس أيف

الــذي ســمعت صــوته يبرشــين,  جــاءينالــذي كــان عــىل اجلبــل ســبق, فلــام : يعنــي
ه?يعني جاء اآلخ   ر صاحب الصوت فنزعت له ثويب فكسوهتام إياه ببرشا

هذا وقال أهل وفيه جـواز إعطـاء البشـري مكافـأة مثـل مـا حيصـل اآلن مـن يبرشـ 
بمولود, أو يبرش بمولودة فيعطي الـذي قـد برشـه يشء مـن املكافـأة عـىل بشـارته لـه, 

  .واهللا ما أملك غريمها يومئذ يعني يف ذاك الوقت
  .هام فانطلقت أتأمم رسول اهللافاستعرت ثوبني فلبست

  .أتأمم يعني أقصد رسول اهللا
  .يتلقاين رسول اهللا رسول اهللا 

يتلقاه النـاس فوًجـا فوًجـا يبرشـونه, مجاعـة  يعني وهو ذاهب إىل رسول اهللا 
  .مجاعة
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يتلقــــاين النــــاس فوًجــــا فوًجــــا هينئــــوين بالتوبــــة, لتهنئــــك توبــــة اهللا عليــــك, حتــــى 
جــالس يف املســجد حولــه النــاس, فقــام طلحــة  اهللا  دخلــت املســجد, فــإذا رســول

  .بن عبيد اهللا هيرول حتى صافحني وهنأين, واهللا ما قام رجل من املهاجرين غريه
حفظ هذا املعروف, لطلحة, ملا قام وصـافحه وهنـأه, قـال واهللا مـا قـام : يعني

رجـــل مـــن املهـــاجرين غـــريه, قـــال فكـــان كعـــب ال ينســـاها لطلحـــة, فحفـــظ لـــه وهـــذا 
نبغـــي علينـــا يـــا إخـــواين أال ننســـى الفضـــل مـــن النـــاس, هـــذا املنبغـــي علينـــا, بعـــض امل

الناس ينسى, لكن هذا الذي عليه الصحابة الكرام والسلف, فقام طلحة بن عبيد 
اهللا إىل آخــره, فكــان كعــب ال ينســاها لطلحــة, ال ينســى هــذا األمــر لــه, وهــذا الــذي 

  .حصل منه ريض اهللا تعاىل عنه وأرضاه مع كعب
  .قال وهو يربق وجهه من الرسور فلام سلمت عىل رسول اهللا : قال كعب

وفرح بام نزل لكعب ريض اهللا تعاىل عنه وأرضاه, يربق وجهه  حيب كعًبا, 
  .لصحابته من الرسور, ذلك من حمبته 

  .ويقول أبرش بخري يوم مّر عليك منذ ولدتك أمك
−لســعادة, لــذلك قــال نبينــا وهــذا فيــه أن التوبــة يــوم الرســور يــوم الفــرح يــوم ا

, أبرش بخري يوم مر عليك منـذ ولـدتك أمـك, هـذا فيـه −صلوات ريب وسالمه عليه
ام العبد يف يوم توبته, ويف يوم إقباله عىل اهللا سبحانه وتعاىل   .دليل عىل أن أسعد أ

أمــن عنــدك يــا رســول اهللا أم مــن عنــد اهللا, فقــال ال, بــل مــن عنــد : فقلــت: قــال
  .إذا ُرس أستنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر ل اهللا اهللا, وكان رسو
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ه حيبه, حيب أن يتوب اهللا عىل أصحابه, والتوبة حمبوبـة إىل اهللا وإىل  أل
  .رسول اهللا

قــال وكنــا نعــرف ذلــك, قــال فلــام جلســت بــني يديــه, قلــت يــا رســول اهللا إن مــن 
خلع من مايل صدقة إىل اهللا, يعني عرض هذا عىل الر   .سول توبتي أن أ

  .أمسك بعض مالك, فهو خري لك , فقال رسول اهللا وإىل رسول اهللا 
  .فإين أمسك بسهمي الذي بخيرب, قال وقلت: فقلت: قال
ـــه يشـــكر اهللا عـــىل هـــذه : يعنـــي خلـــع مـــن مـــايل صـــدقة اهللا, هـــذا فيـــه أ ملـــا قـــال أ

ض النعمة, وأن اهللا تاب عليه, وقد يكون من شكر الـنعم أن يتصـدق اإلنسـان بـبع
  .من حادث, نجاه اهللا من كذا, فتصدق, هذا هو أصلها ماله, نجاه اهللا 

يــا رســول اهللا إن اهللا إنــام نجــاين بالصــدق, وإن مــن تــوبتي أن ال  :وقلــت :قــال
أحــدث إال صــدًقا مــا بقيــت, قــال فــواهللا مــا علمــت أن أحــًدا مــن املســلمني أبــاله اهللا 

ممـــا أبـــالين اهللا, واهللا مـــا أحســـن  بصـــدق احلـــديث منـــذ ذكـــرت ذلـــك لرســـول اهللا 
  . تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول اهللا 

يعني قد جائني بعد ذلك باآليات, وقـد يكـون املخـرج فيهـا الكـذب, لكـن مـا 
  .فعلت ذلك منذ قلت ذلك لرسول اهللا 

زل اهللا  ُ َعَىل {:وإين ألرجو أن حيفظني اهللا فيام بقى قال فأ َلَقْد َتاَب اهللَّ
ِة ِمْن َبْعِد َما َكاَد َيِزيُغ النَّبِيِّ  َبُعوُه ِيف َساَعِة اْلُعْرسَ ِذيَن اتَّ َصاِر الَّ َواْملَُهاِجِريَن َواألَ

ِذيَن ُخلُِّفوا  * ُقُلوُب َفِريٍق ِمنُْهْم ُثمَّ َتاَب َعَليِْهْم إِنَُّه ِهبِْم َرُءوٌف َرِحيمٌ  َوَعَىل الثَّالَثِة الَّ



   
 
 

 لمكتاب التوبة صحيح مس 214

 

ُفُسُهْم َوَظنُّوا َأْن ال َحتَّى إَِذا َضاَقْت َعَليْهِ  ُم األَْرُض بَِام َرُحَبْت َوَضاَقْت َعَليِْهْم َأ
اُب  َ ُهَو التَّوَّ ِ إِالَّ إَِلْيِه ُثمَّ َتاَب َعَليِْهْم لِيَُتوُبوا إِنَّ اهللَّ َمْلَجَأ ِمَن اهللَّ

ِحيمُ  ِذيَن آَمنُوا اتَّ {: حتى بلغ .]١١٨− ١١٧:التوبة[}الرَّ َا الَّ َ َوُكوُنوا َيا َأهيُّ ُقوا اهللَّ
اِدقِنيَ     .]١١٩:التوبة[}َمَع الصَّ
عم اهللا عىل من نعمة قط بعد إذ هداين اهللا لإلسالم  :قال كعب واهللا ما أ

أعظم يف نفيس من صدقي رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أن ال أكون كذبته 
  .)١(فأهلك كام هلك الذين كذبوا 

  الشرح
ريض اهللا –ننتقـــــل حلـــــديث عائشـــــة  ر كالمـــــه إىل آخـــــ.إذ أن الـــــذنوب ُهتلـــــك

  . ونختم هبا الدرس −عنها
ْفِك َوَقُبوِل َتْوَبِة اْلَقاِذِف "   "َباب ِيف َحِديِث اْإلِ
  َنا ُيوُنُس ْبُن َيِزيَد ِ ْبُن اْملَُباَرِك َأْخَربَ َنا َعْبُد اهللَّ َثنَا ِحبَّاُن ْبُن ُموَسى َأْخَربَ  َحدَّ

ثَ  ِْيلُّ ح َوَحدَّ ُد ْبُن َراِفٍع َوَعْبُد ْبُن ُمحَْيٍد َقـاَل اْبـُن اْألَ مَّ ِهيَم اْحلَنَْظِيلُّ َوُحمَ نَا إِْسَحُق ْبُن إِْبَرا
ـَياُق َحـِديُث َمْعَمـٍر  َنا َمْعَمٌر َوالسِّ اِق َأْخَربَ زَّ َنا َعْبُد الرَّ ِن َأْخَربَ َثنَا َوَقاَل اْآلَخَرا َراِفٍع َحدَّ

ِين َســِعيُد ْبــُن  ِمــْن ِرَواَيــِة َعْبــٍد َواْبــنِ  ْهــِريِّ َأْخــَربَ َراِفــٍع َقــاَل ُيــوُنُس َوَمْعَمــٌر َمجِيًعــا َعــْن الزُّ
ــَة ْبــنِ  ِ ْبــِن ُعْتَب ِ ْبــُن َعْبــِد اهللَّ ــُد اهللَّ ــاٍص َوُعَبْي َبْريِ َوَعْلَقَمــُة ْبــُن َوقَّ  اْملَُســيَِّب َوُعــْرَوُة ْبــُن الــزُّ

                                                 
 ).٢٧٦٩(صحيح مسلم ) ١(
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحَني َقاَل َهلَا َأْهُل َمْسُعوٍد َعْن َحِديِث َعاِئَشَة َزْوِج النَّ  بِيِّ َصىلَّ اهللَّ
ْفِك    . اْإلِ

  الشرح
  . أهل الكذب: أهل اإلفك يعني

َثنِي َطاِئَفــًة ِمــْن َحــِديثَِها َوَبْعُضــُهْم َكــاَن  ُهــْم َحــدَّ ُ ِممَّــا َقــاُلوا َوُكلُّ أََهــا اهللَّ َمــا َقــاُلوا َفَربَّ
ْعٍض َوَأثَْبَت اْقتَِصاًصا َوَقْد َوَعْيُت َعْن ُكلِّ َواِحٍد ِمـنُْهْم اْحلَـِديَث َأْوَعى ِحلَِديثَِها ِمْن بَ 

 ُ ُق َبْعًضـا َذَكـُروا َأنَّ َعاِئَشـَة َزْوَج النَّبِـيِّ َصـىلَّ اهللَّ َثنِي َوَبْعـُض َحـِديثِِهْم ُيَصـدِّ الَِّذي َحدَّ
ِ َصىلَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم إَِذا َأَراَد َأْن َخيُْرَج َسَفًرا َأْقَرَع َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَلْت َكاَن َرُسوُل اهللَّ اهللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمَعهُ  ِ َصىلَّ اهللَّ َُّتُهنَّ َخَرَج َسْهُمَها َخَرَج ِهبَا َرُسوُل اهللَّ   . َبْنيَ نَِساِئِه َفَأ
  الشرح

ــه  خيــرج ببعضــهن وهــذا فيــه القرعــة بــني النســاء ملــن كــان معــدًدا عنــد ســفره, وأ
  . وذلك يكون بالقرعة; وال جيوز أخذ بعضهن بغري قرعة, وهذا قول اجلمهور

جاء عن مالك برواية باجلواز, لكن الصحيح هو قول اجلمهـور; ألن ذلـك ال 
ة أذنت له فال بأس أو قسم بينهن سفرا . جيوز خاصة عند التزاحم, لكن لو أن امرأ

بعة, هذا ال بأس بههلا وسفًرا لألخرى أو الثانية أو الثا   .لثة أو الرا
ه حيصل قرعـة; مثـل مـا كـان يف الصـف  لكن يف األصل لو يف موطن التزاحم أ

  . األول ويف الندى لو حصل فيه مزامحة فإنه ُيقدم بامذا? بالقرعة
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َهـــا َفَخـــَرَج ِفيَهـــا َســـْهِمي َفَخَرْجـــُت َمـــ ـــْت َعاِئَشـــُة َفـــَأْقَرَع َبْينَنَـــا ِيف َغـــْزَوٍة َغَزا َع َقاَل
َـا ُأْمحَـُل ِيف َهـْوَدِجي  َجـاُب َفَأ ْـِزَل اْحلِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَذلَِك َبْعَد َما ُأ ِ َصىلَّ اهللَّ َرُسوِل اهللَّ
ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم ِمــْن َغــْزِوِه َوَقَفــَل  ِ َصــىلَّ اهللَّ ــى إَِذا َفــَرَغ َرُســوُل اهللَّ ــَزُل ِفيــِه َمِســَريَنا َحتَّ ْ َوُأ

ـــى َوَدَنْوَنـــ ِحيـــِل َفَمَشـــْيُت َحتَّ ِحيـــِل َفُقْمـــُت ِحـــَني آَذُنـــوا بِالرَّ ا ِمـــْن اْملَِدينَـــِة آَذَن َلْيَلـــًة بِالرَّ
ْحِل َفَلَمْسُت َصْدِري   )١(.َجاَوْزُت اْجلَيَْش َفَلامَّ َقَضْيُت ِمْن َشْأِين َأْقَبْلُت إَِىل الرَّ

  الشرح
  .يفلام ذهبت إىل حاجتها وملا رجعت للرحل, فلمست صدر

  . َفِإَذا ِعْقِدي ِمْن َجْزِع َظَفارِ  
  . من خرز يامين, ظفار هي قرية يف اليمن آن ذلك: يعني

ـــِذيَن  ْهُط الَّ َقـــْد اْنَقَطـــَع َفَرَجْعـــُت َفاْلَتَمْســـُت ِعْقـــِدي َفَحَبَســـنِي اْبتَِغـــاُؤُه َوَأْقَبـــَل الـــرَّ
  . َىل َبِعِريَي َكاُنوا َيْرَحُلوَن ِيل َفَحَمُلوا َهْوَدِجي َفَرَحُلوُه عَ 

وذلك أهنم مل يكن يتكلمون إال للحاجـة, وإهنـم غـري حمـارم, فـال يتكلمـون إال 
ـت يف رحلـك? : عند احلاجة, فقالوا  هل يا صديقة يا بنـت الصـديق يـا عائشـة هـل أ

  . كانت عائشة خفيفة. ال

                                                 
 ).٢٧٧٠(صحيح مسلم ) ١(
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بعـــض الســـائقني يوصـــلون للمـــدارس وكـــذا, : وهـــذا يف اإلنســـان يعنـــي
ال; . اجليــدة صــار راح هلــا البيــت, تــتكلم وصــاروا يتكلمــونبعــد اإليصــال والراحــة 
  .هذا الذي كان عليه هؤالء األخيار. يبقى الرشع رشع, نعم

ــِذي ُكنْــُت َأْرَكــُب َوُهــْم َحيِْســُبوَن َأينِّ ِفيــِه َقاَلــْت َوَكاَنــْت النَِّســاُء إِْذ َذاَك ِخَفاًفــا َملْ  الَّ
َام َيْأُكْلَن اْلُعْلَقَة ِمْن الطََّعامِ  ُهيَبَّْلَن َوَملْ َيْغَشُهنَّ اللَّْحمُ    . إِنَّ

  . الُبلغة اليشء القليل: مل يثقلن باللحم والشحم, إنام يأكلن العلقة يعني
  َفَلْم َيْسَتنِْكْر اْلَقْوُم ثَِقَل اْهلَْوَدِج ِحَني َرَحُلوُه َوَرَفُعوُه 
  . ذلك ألهنا كانت خفيفة; ريض اهللا عنها وأرضاها

ـــُت َج  ـــنِّ َفَبَعُثـــوا اْجلََمـــَل َوَســـاُروا َوَوَجـــْدُت ِعْقـــِدي َبْعـــَد َمـــا َوُكنْ اِرَيـــًة َحِديَثـــَة السِّ
  . اْسَتَمرَّ اْجلَيُْش َفِجْئُت َمنَاِزَهلُْم َوَليَْس ِهبَا َداٍع َوَال ُجمِيٌب 

ملــــا رجعــــت إىل مكــــاهنم . جــــاءت تنــــادي, ولــــيس هنــــاك داٍع وال جميــــٌب : يعنــــي
  .بعد أن حصلت عقدها مل جتد القوم ال داٍع وال جميباألول ملا وجدت عقدها; 

ِجُعـوَن إَِيلَّ َفَبْينَـا  ْمُت َمنِْزِيل الَِّذي ُكنُْت ِفيِه َوَظنَنْـُت َأنَّ اْلَقـْوَم َسـَيْفِقُدوِين َفَريْ َفَتَيمَّ
َا َجالَِسٌة ِيف َمنِْزِيل َغَلَبْتنِي َعْينِي َفنِْمُت    . َأ

وهــذا مل حيصــل لكــوهنم مــن عـــاداهتم . ا فيــهقصــدت املكــان الــذي كــانو: يعنــي
ا  −ريض اهللا تعاىل عنها وأرضاها–مع خفتها . أهنم يتكلمون فريجعون إّيل فبينام أ

جالســــة يف منــــزيل غلبتنــــي عينــــي فنمــــت, وقــــد كانــــت جاريــــة حديثــــة الســــن, نامــــت 
  . عائشة
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ِينُّ  ْكَوا َلِميُّ ُثمَّ الذَّ ُن ْبُن اْملَُعطَِّل السُّ َس ِمْن َوَراِء اْجلَيْشِ  َوَكاَن َصْفَوا   .َقْد َعرَّ
عـــرس مـــن وراء اجلـــيش تعـــريس النـــزول آخـــر الليـــل يف الســـفر بنـــوم أو : يعنـــي
كـــــان مـــــن وراء اجلـــــيش عـــــرس واجلـــــيش مشـــــى إىل املدينـــــة, ثـــــم : يعنـــــي. باســـــرتاحة

علــيكم البدجلــة; «: وقــد قــال النبــي . ســار يف آخــر الليــل: اســتيقظت; فــأدلج يعنــي
  .)١(»فإن األرض ُتطوى

وقـــد ســـألت شـــيخنا الشـــيخ عبـــد املحســـن يف عنـــدما كنـــا نحرضـــ لـــه دروســـنا يف 
عليكم البدجلة; فـإن األرض «هذا احلديث عىل ظاهره : ـه; فقال ١٤١٥تبوك عام 

  . فاألرض ُتطوى بليل. »ُتطوى
َد إِْنَساٍن َناِئٍم  َلَج َفَأْصَبَح ِعنَْد َمنِْزِيل َفَرأَى َسَوا   َفادَّ

ثــم وجــد مــاذا? جــاء عنــد منــزيل عنــد مكــاين الــذي نمــت فيــه, تــأخر وهــو يميشــ 
  . فرأى سواد إنسان نائم

  . َفَأتَاِين َفَعَرَفنِي ِحَني َرآِين 
  . ألهنا ملا نامت ما يف أحد رفعت عن وجهها وهي جارية حديثة السن

َجـــاُب َعـــَيلَّ َفاْســـَتْيَقْظُت بِاْســـ ـــَب اْحلِ َجاِعِه ِحـــَني َوَقـــْد َكـــاَن َيـــَراِين َقْبـــَل َأْن ُيْرضَ ِرتْ
ْرُت َوْجِهي بِِجْلَباِيب    . َعَرَفنِي َفَخمَّ

مــن الصــيانة يســرتجع, إنــا هللا  −ريض اهللا عــنهم وأرضــاهم–وهــذا هــو حــاهلم 
وإنا إليه راجعون, أراد تنبيهها, ال كام حيـدث اآلن هيجمـون عـىل البيـت هجـوم, إذا 

                                                 
 ).٢٥٦٨( أبو داود  )١(
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فكـان منـه هـذا . مجاء إىل مواطن األصـل قـد ُخيشـى فيـه أحـد يطـرق باًبـا يسـل
  . وأرضاه الفعل حتى تنتبه, وهذا من صيانته 

فخمرت وجههي بجلبايب, لعلها كشفت عن وجهها وقت نومهـا, فاسـرتجع 
وهـــذا فيـــه دليـــل عـــىل أن اخلـــامر يكـــون بتتغطيـــة . مخـــرت وجهـــي: حتــى تنتبـــه, فقالـــت

  . قد مخرت وجهي: الوجه, لقوهلا
ُمنـِـــي َكِلَمــــةً  ِ َمـــا ُيَكلِّ ـَـــاَخ  َو َواهللَّ ــــى َأ َجاِعِه َحتَّ َوَال َســــِمْعُت ِمنْــــُه َكِلَمــــًة َغــــْريَ اْســــِرتْ

ِحَلـَة َحتَّـى َأتَْينَـا اْجلَـيَْش َبْعـَد َمـا  ا َراِحَلَتُه َفَوطَِئ َعـَىل َيـِدَها َفَرِكْبُتَهـا َفـاْنَطَلَق َيُقـوُد ِيبَ الرَّ
  . َنَزُلوا ُموِغِرينَ 

  .يف شدة احلر: ُموغرين; يعني
  . الظَِّهَريِة َفَهَلَك َمْن َهَلَك ِيف َشْأِين ِيف َنْحِر 
  . ملا تكلموا فيها: يعني

ِ ْبُن ُأَيبٍّ اْبُن َسُلوَل  ُه َعْبُد اهللَّ    .َوَكاَن الَِّذي َتَوىلَّ ِكْربَ
الــــذي تــــوىل كــــربه يف هــــذا األمــــر, املنــــافق عبــــد اهللا بــــن أيب ســــلول رأس : يعنــــي

  . النفاق
َتَكْيُت ِحَني َقِدْمنَا اْملَِدينََة َشْهًرا َوالنَّاُس ُيِفيُضوَن ِيف َقْوِل َأْهِل َفَقِدْمنَا اْملَِدينََة َفاْش 

ْفِك    . اْإلِ
وهــي مل . خيوضــون يف قــول هــذا اإلفــك, وهــي مل يبلغهــا يشء مــن ذلــك: يعنــي

  .−ريض اهللا عنها–تشعر بذلك 
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  لعائشة?  انظر إىل معاملة رسول اهللا 
ـٍء ِمـْن  ِ َوَال َأْشُعُر بَِيشْ َذلِـَك َوُهـَو َيِريُبنِـي ِيف َوَجِعـي َأينِّ َال َأْعـِرُف ِمـْن َرُسـوِل اهللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اللُّْطَف الَِّذي ُكنُْت َأَرى ِمنُْه ِحَني َأْشَتِكي   . َصىلَّ اهللَّ
بنـــي ذلـــك . كانـــت إذا اشـــتكت كـــان لطيًفـــا معهـــا, رفيًقـــا معهـــا, تغـــري احلـــال فرا

, يعنـــــي ثـــــل أن يكـــــون الرجـــــل مـــــع زوجتـــــه إذا مرضـــــت; قـــــام هبـــــا م: اشـــــتكت شـــــهًرا
  . وعاجلها, وكان منها لطيًفا وحنوًنا وكان منها رفيًقا إىل آخره

مـن أحـب : فكان نبينا منها عىل هذا احلال إذا اشتكت, وكان حيبها, قد قيل له
كام كان حاله, كان لطيًفا معي وقـت . )١(»عائشة«: الناس إليك يا رسول اهللا? قال

  .وال أرى اللطف منه حني اشتكي. إال يف هذه احلالة مريض
ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم َفُيَســلُِّم ُثــمَّ َيُقــوُل  ِ َصــىلَّ اهللَّ ــَام َيــْدُخُل َرُســوُل اهللَّ  »َكْيــَف تِــيُكْم?«: إِنَّ

ِّ َحتَّى َخَرْجُت َبْعَد َما َنَقْهُت َوَخَرَجْت مَ  ِعي ُأمُّ ِمْسَطٍح َفَذاَك َيِريُبنِي َوَال َأْشُعُر بِالرشَّ
ُزَنا َوَال َنْخُرُج إِالَّ َلْيًال إَِىل َلْيلٍ    . ِقَبَل اْملَنَاِصِع َوُهَو ُمَتَربَّ

وذلــك كلــه مــن عمــل  −ريض اهللا عنهــا–كيــف تــيكم? مــن تغــريه عــىل زوجتــه 
  . أهل النفاق, قاتلهم اهللا

خري, ما وذلك يريبني وال أشعر بالرش, ما أحد بلغها, املجتمع النبوي جمتمع 
جـــاء مثـــل مـــا يكـــون يف زماننـــا, أن النـــاس يـــذهبون ويعـــودون ويرجعـــون ويعيـــدون, 

  . مع أن الناس خيوضون يف اإلفك. وما تركوها, صيانة هلا وحمافظة هلا وحمبة فيها
                                                 

 ).٢٣٨٤(، ومسلم )٣٦٦٢(البخاري  )١(
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أمــاكن خــارج املدينــة : ُشــفيت, قبــل املناصــع يعنــي: حتــى نقهــت; يعنــي
  . لقضاء احلاجة

ِه  َوَذلَِك َقْبَل َأْن َنتَِّخذَ  اْلُكنَُف َقِريًبا ِمْن ُبُيوتِنَا َوَأْمُرَنـا َأْمـُر اْلَعـَرِب اْألَُوِل ِيف التَّنَـزُّ
  . َوُكنَّا َنَتَأذَّى بِاْلُكنُِف َأْن َنتَِّخَذَها ِعنَْد ُبُيوتِنَا

ملــا فيهــا, فكــان أمــرهم أمــر العــرب األول خيرجــون إىل أمــاكن بعيــدة, ألن هــذا 
  .كان أكثري بعًدا وتنزًها

َهـا  ِلـِب ْبـِن َعْبـِد َمنَـاٍف َوُأمُّ َا َوُأمُّ ِمْسـَطٍح َوِهـَي بِنْـُت َأِيب ُرْهـِم ْبـِن اْملُطَّ َفاْنَطَلْقُت َأ
ـــِن  ـــاِد ْب ـــِن َعبَّ ـــَة ْب ـــُن ُأثَاَث ـــا ِمْســـَطُح ْب يِق َواْبنَُه ـــدِّ ـــُة َأِيب َبْكـــٍر الصِّ ـــِن َعـــاِمٍر َخاَل ـــُة َصـــْخِر ْب اْبنَ

ِنَا َفَعَثَرْت ُأمُّ ِمْسَطٍح اْملُطَّلِِب َفَأْقَبْلُت أَ  َا َوبِنُْت َأِيب ُرْهٍم ِقَبَل َبْيتِي ِحَني َفَرْغنَا ِمْن َشْأ
  . ِيف ِمْرطَِها

يف كسـائها, وهــو كسـاء مـن صــوف : حصـل هلـا يشء, فعثـرت يف مرطهــا; يعنـي
. هلـك, أو لزمـه الرشـ: يعني.تعس مسطح: فقالت أم مسطح. وقد يكون من غريه
  . منه يشء يف مسألة اإلفك ألن مسطح حصل

َفَقاَلْت َتِعَس ِمْسَطٌح َفُقْلُت َهلَا بِئَْس َما ُقْلِت َأتَُسبَِّني َرُجًال َقـْد َشـِهَد َبـْدًرا َقاَلـْت 
  . َأْي َهنَْتاْه َأْو َملْ َتْسَمِعي َما َقاَل 

ه تكلم يف عرضها: قالت هلا   . أتسبني رجًال شهد بدًرا? مع أ
ْفِك ُقْلُت َوَماَذا قَ  ْتنِي بَِقْوِل َأْهِل اْإلِ   . اَل َقاَلْت َفَأْخَربَ

  .−ريض اهللا عنها وأرضاها–أخربهتا بقول أهل اإلفك اهتامها بالفاحشة 
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  .َفاْزَدْدُت َمَرًضا إَِىل َمَرِيض : قالت
  . زادت مرًضا إىل مرضها

ِ َصــىلَّ  ُ َعَلْيـــِه َوَســلََّم َفَســلََّم ُثـــمَّ  َفَلــامَّ َرَجْعــُت إَِىل َبْيتِــي َفـــَدَخَل َعــَيلَّ َرُســوُل اهللَّ اهللَّ
  . َأتَْأَذُن ِيل َأْن آِيتَ َأبََويَّ : ُقْلُت . »َكيَْف تِيُكمْ «: َقاَل 

ة ال تـــذهب لبيـــت أبوهيـــا إال بـــإذن : وهـــذا فيهـــا فائـــدة: قـــال أهـــل العلـــم أن املـــرأ
لــــيس كحــــال بعــــض النســــاء اآلن, حصــــل يشء يف البيــــت, مشــــت وخلــــت . زوجهــــا
أتــأذن يل يــا  −ريض اهللا عنهــا وأرضــاها–مــع هــذا كلــه كانــت مــع الرشــع  ال;. البيــت

  .رسول اهللا ? وهي عىل ما فيها من املرض
ُ : َقاَلْت  ِ َصـىلَّ اهللَّ َن اْخلَـَربَ ِمـْن ِقـَبِلِهَام َفـَأِذَن ِيل َرُسـوُل اهللَّ َا ِحينَِئٍذ ُأِريُد َأْن َأتَـَيقَّ َوَأ

ِين َعَلْيِه َوَسلََّم َفِجْئُت َأبَوَ  ُث النَّاُس َفَقاَلْت َيا ُبنَيَّـُة َهـوِّ َتاْه َما َيَتَحدَّ ي َيا ُأمَّ يَّ َفُقْلُت ِألُمِّ
ــْرنَ  ِئــُر إِالَّ َكثَّ ا ٌة َقــطُّ َوِضــيَئٌة ِعنْــَد َرُجــٍل ُحيِبَُّهــا َوَهلَــا َرضَ َ ــَام َكاَنــْت اْمــَرأ ِ َلَقلَّ  َعَلْيــِك َفــَواهللَّ

  .َعَلْيَها
ة : , وهــــذا حــــال األمهــــات, قالــــتتريــــد أن هتــــون عــــىل ابنتهــــا لقلــــام كانــــت امــــرأ

ئر إال كثرن عليها أكثرن القول يف عيبها ويف : أي. وضيئة عند رجل حيبها وهلا رضا
  . ما فيها; بدافع الغرية

َث النَّاُس ِهبََذا: ُقْلُت : َقاَلْت  ِ َوَقْد َحتَدَّ   . ُسْبَحاَن اهللَّ
  !هبذا? حتدث الناس: قالت −ريض اهللا عنها–فعلمت ذلك 
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ْيَلَة َحتَّى َأْصَبْحُت َال َيْرَقُأ ِيل َدْمٌع َوَال َأْكَتِحُل بِنَْوٍم  َقاَلْت َفَبَكْيُت تِْلَك اللَّ
  . ُثمَّ َأْصَبْحُت َأبِْكي

وكانـت تبكـي وال ينقطـع هلـا دمـع, وال . وكانت تبكي طول ليلها, ملا سـمعت
  .تكتحل بنوم ثم أصبحت تبكي

 ِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِيلَّ ْبَن َأِيب َطالٍِب َوُأَسـاَمَة ْبـَن َزْيـٍد ِحـَني  َوَدَعا َرُسوُل اهللَّ َصىلَّ اهللَّ
ا ِيف ِفَراِق َأْهِلهِ    . اْسَتْلَبَث اْلَوْحُي َيْسَتِشُريُمهَ

دعاهم رسول اهللا حني أبطأ الـوحي, ودعـاهم ليستشـري عـيل وأسـامة يف فـراق 
وكــل ذلــك بســبب صــنيع أهــل  −أرضــاهاريض اهللا عنهــا و–أهلــه, يف فــراق عائشــة 

  . اإلفك يف الصديقة بنت الصديق
ومـا زالـت إىل يومنـا هـذا تقـع  −ريض اهللا عنهـا وأرضـاها–فقد وقعت يف بالء 

ريض اهللا تعــــــــاىل عنهــــــــا –يف وصــــــــفها  –قــــــــاتلهم اهللا –يف بــــــــالء هــــــــؤالء الــــــــروافض 
  . فأسأل اهللا تعاىل أن يرفع درجتها يف عليني −وأرضاها بالفاحشة

ـِذي : َقاَلْت  ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم بِالَّ ِ َصـىلَّ اهللَّ ا ُأَساَمُة ْبـُن َزْيـٍد َفَأَشـاَر َعـَىل َرُسـوِل اهللَّ َفَأمَّ
ــِذي َيْعَلــُم ِيف َنْفِســِه َهلُــْم ِمــْن اْلــُودِّ َفَقــاَل  َءِة َأْهِلــِه َوبِالَّ ــَرا ِ ُهــْم : َيْعَلــُم ِمــْن َب ــا َرُســوَل اهللَّ َي

ا َأْهُلَك َوَال َنعْ    . َلُم إِالَّ َخْريً
  .−ريض اهللا عنها وأرضاها–بام يعلمه من عائشة  شهد أسامة 

ـــا َعـــِيلُّ ْبـــُن َأِيب َطالـِــٍب َفَقـــاَل  َها َكثـِــٌري َوإِْن : َوَأمَّ ُ َعَلْيـــَك َوالنَِّســـاُء ِســـَوا َملْ ُيَضـــيِّْق اهللَّ
  . َتْسَأْل اْجلَاِرَيَة َتْصُدْقَك 
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ــه رأى يف ذلــك مصــلحة للنبــي أراد عــيلُّ هبــذا الكــالم: يعنــي يف اعتقــاده  ; أل
ه رأى  , أل من هذا األمر,  هلذا األمر, وقلق رسول اهللا  انزعاج النبي  عيلُّ

  . , وكان ذلك أهم من غريهفأراد عيلُّ راحة خاطر رسول اهللا 
ريض اهللا تعـــاىل عـــن عـــيلُّ وعـــن أســـامة وعـــن –كـــان حيـــب عائشـــة  ألن نبينـــا 

  . اجلارية هي بريرة أسألها. − تعاىل عن اجلميععائشة وريض اهللا
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َبِريَرَة َفَقاَل  ِ َصىلَّ اهللَّ ْـِت «: َقاَلْت َفَدَعا َرُسوُل اهللَّ َأْي َبِريَرُة َهـْل َرَأ

ٍء َيِريُبــِك ِمــْن َعاِئَشــةَ  ــِذي َبَعَثــَك بِــاْحلَقِّ إِ : َقاَلــْت َلــُه َبِريــَرةُ . »ِمــْن َيشْ ْــُت َعَلْيَهــا َوالَّ ْن َرَأ
نِّ َتنَاُم َعـْن َعِجـِني َأْهِلَهـا َفَتـْأِيت  َا َجاِرَيٌة َحِديَثُة السِّ  َأْمًرا َقطُّ َأْغِمُصُه َعَلْيَها َأْكَثَر ِمْن َأهنَّ

اِجُن َفَتْأُكُلهُ    . الدَّ
ـت يشُء أعيبــه عليهـا يف مــاذا? تنـام عــن ألهنـا جاريــة حديثـة الســن, فيــأيت  أن رأ

  . يأكل هذا العجني, هذا الذي أعيب عليها فقطالداجن و
واعتـربت أن هـذا النــوم بسـبب أهنــا جاريـة حديثــة السـن, وهــذا املنبغـي كــذلك 
ة أو الفتـــاة التـــي قـــد  ة صـــغرية أن يعاملهـــا كمعاملـــة املـــرأ مـــع الرجـــال لـــو تـــزوج امـــرأ

  . تكون فيها يشء بحداثة سنها, فيكون فطينًا
 ِ ِ ْبِن  َقاَلْت َفَقاَم َرُسوُل اهللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَىل اْملِنَْربِ َفاْسَتْعَذَر ِمْن َعْبِد اهللَّ َصىلَّ اهللَّ

  . ُأَيبٍّ اْبِن َسُلوَل 
  من يعذرين فيمن آذاين يف أهيل?: قال
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو َعَىل اْملِنَْربِ : َقاَلْت  ِ َصىلَّ اهللَّ  َيا َمْعَرشَ «: َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ
ِ َما َعِلْمُت َعَىل َأْهِيل  اْملُْسِلِمَني َمْن َيْعِذُرِين ِمْن َرُجٍل َقْد َبَلَغ َأَذاُه ِيف َأْهِل ; َبْيتِي َفَواهللَّ
ا َوَمــا َكــاَن َيــْدُخُل َعــَىل َأْهــِيل إِالَّ  ا َوَلَقــْد َذَكــُروا َرُجــًال َمــا َعِلْمــُت َعَلْيــِه إِالَّ َخــْريً إِالَّ َخــْريً

  . )١(»َمِعي
  .هو يقصد صفوان

َْصـاِريُّ َفَقـاَل  ِ إِْن َكـاَن ِمـْن : َفَقاَم َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ اْألَ َـا َأْعـِذُرَك ِمنْـُه َيـا َرُسـوَل اهللَّ َأ
نِنَا اْخلَْزَرِج َأَمْرَتنَا َفَفَعْلنَا َأْمَركَ  ْبنَا ُعنَُقُه َوإِْن َكاَن ِمْن إِْخَوا   . اْألَْوِس َرضَ

رصـــك يـــا رســـول اهللاأتـــوىل أمـــره و: يعنـــي ـــه تعـــرض ســـعد بـــن معـــاذ عـــىل . أ أل
أن كـان : ملا قال سعد بن معاذ. اخلزرجي وكان رجًال صاحلًا, أخذته احلمية بقومه

  .وأن كان من اخلزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. من األوس من قومي رضبنا عنقه
َكــــاَن َرُجــــًال َصــــاِحلًا َوَلِكــــْن َفَقــــاَم َســــْعُد ْبــــُن ُعَبــــاَدَة َوُهــــَو َســــيُِّد اْخلَــــْزَرِج وَ : َقاَلــــْت 

ِ َال َتْقُتُلُه َوَال َتْقِدُر َعَىل َقْتِلهِ : اْجَتَهَلْتُه اْحلَِميَُّة َفَقاَل لَِسْعِد ْبِن ُمَعاذٍ    .َكَذْبَت َلَعْمُر اهللَّ
َكـَذْبَت : َبـاَدةَ َفَقاَم ُأَسْيُد ْبُن ُحَضْريٍ َوُهَو اْبُن َعمِّ َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ َفَقاَل لَِسْعِد ْبِن عُ 

ِ َلنَْقُتَلنَُّه    .َلَعْمُر اهللَّ
  .أخذهتم احلمية ريض اهللا عنهم وأرضاهم

  َفِإنََّك ُمنَاِفٌق ُجتَاِدُل َعْن اْملُنَاِفِقَني َفَثاَر اْحلَيَّاِن اْألَْوُس َواْخلَْزَرُج 
  .تنازع احليان وحصل بينهام النزاع, وكل منهام يتعصب حليه: يعني

                                                 
 ).٢٧٧٠(صحيح مسلم ) ١(
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاِئٌم َعَىل اْملِنَْربِ َفَلْم َيَزْل َحتَّى َمهُّ  ِ َصىلَّ اهللَّ وا َأْن َيْقَتتُِلوا َوَرُسوُل اهللَّ
ُضُهْم َحتَّى َسَكُتوا َوَسَكَت  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُخيَفِّ ِ َصىلَّ اهللَّ   . َرُسوُل اهللَّ

ل املقتـــل بســـبب كـــل ذلـــك وقـــع بســـبب املنـــافقني بســـبب أعـــداء اهللا وقـــد حيصـــ
  .  هؤالء املنافقني, قاتلهم اهللا 

َوَبَكْيــُت َيــْوِمي َذلِــَك َال َيْرَقــُأ ِيل َدْمــٌع َوَال َأْكَتِحــُل بِنَــْوٍم ُثــمَّ َبَكْيــُت َلْيَلتِــي : َقاَلــْت 
َكــاَء َفــالٌِق َكبِــِدي َفَبْيــنََام اْملُْقبَِلــَة َال َيْرَقــُأ ِيل َدْمــٌع َوَال َأْكَتِحــُل بِنَــْوٍم, َوَأبـَـَواَي َيُظنَّــاِن َأنَّ اْلبُ 

َْصـاِر َفَأِذْنـُت َهلَـا َفَجَلَسـْت  ٌة ِمـْن اْألَ َ َا َأبِْكي اْسَتْأَذَنْت َعـَيلَّ اْمـَرأ ا َجالَِساِن ِعنِْدي َوَأ ُمهَ
  .َتْبِكي

مســـلية,  −ريض اهللا عنهـــا وأرضـــاها–جـــاءت هـــذه الصـــحابية اجلليلـــة لعائشـــة 
  .−ريض اهللا تعاىل عنهم أمجعني–معها  فلام رأت من عائشة البكاء فبكت

ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم َفَسـلََّم : َقاَلْت  ِ َصىلَّ اهللَّ َفَبْينَا َنْحُن َعَىل َذلَِك َدَخَل َعَلْينَا َرُسوُل اهللَّ
إَِلْيِه ِيف  ُثمَّ َجَلَس َقاَلْت َوَملْ َجيْلِْس ِعنِْدي ُمنُْذ ِقيَل ِيل َما ِقيَل َوَقْد َلبَِث َشْهًرا َال ُيوَحى

ءٍ    . َشْأِين بَِيشْ
  . كام كان يف قصة كعب; مل ُيوحى يشء, نعم

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحَني َجَلَس : َقاَلْت  ِ َصىلَّ اهللَّ َد َرُسوُل اهللَّ   .َفَتَشهَّ
  . تشهد كام يكون يف اخلطبة: يعني
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ُه َقْد َبَلَغنِي«: ُثمَّ َقاَل  ا َبْعُد َيا َعاِئَشُة َفِإنَّ َعنِْك َكَذا َوَكَذا َفِإْن ُكنِْت َبِريَئًة  َأمَّ
ـــِإنَّ اْلَعْبـــَد إَِذا  ـــوِيب إَِلْيـــِه َف َ َوُت ـــِت َأْلَمْمـــِت بِـــَذْنٍب َفاْســـَتْغِفِري اهللَّ ُ َوإِْن ُكنْ ُئِك اهللَّ َفَســـُيَربِّ

ُ َعَلْيهِ  َف بَِذْنٍب ُثمَّ َتاَب َتاَب اهللَّ   . )١(»اْعَرتَ
بيــــاء ُيبتلــــون, األمثــــل رســــول اهللا  وهــــذا مــــن الــــبالء الــــذي وقــــع عــــىل , فاأل

ـــتم مـــا كـــان منـــه  صـــلوات ريب –فاألمثـــل, وقـــد وقـــع الـــبالء يف فراشـــه, وبقـــي كـــام رأ
  . −وسالمه عليه

ُ َعَلْيِه َوَسـلََّم َمَقاَلَتـُه َقَلـَص َدْمِعـي َحتَّـى َمـا : َقاَلْت  ِ َصىلَّ اهللَّ َفَلامَّ َقَىض َرُسوُل اهللَّ
  . َرةً ُأِحسُّ ِمنُْه َقطْ 

إن كنـــت ألممـــت بـــذنب فاســـتغفري اهللا : وقـــف دمعـــي; ملـــا قـــال هلـــا النبـــي 
  . وتويب إليه; استعظاًما لقوله

ِ َما : َفُقْلُت ِألَِيب  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيَام َقاَل َفَقاَل َواهللَّ ِ َصىلَّ اهللَّ َأِجْب َعنِّي َرُسوَل اهللَّ
 ِ ِ َأْدِري َما َأُقوُل لَِرُسوِل اهللَّ ي َأِجيبِي َعنِّي َرُسوَل اهللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفُقْلُت ِألُمِّ َصىلَّ اهللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ    . َصىلَّ اهللَّ
: , فقالـتيـا أيب أجـب رسـول اهللا : جارية حديثة سنها صـغري, تقـول: يعني

  . واهللا ما أدري ما أقول لرسول اهللا
ِ َمــا َأْدِري َمــ: َفَقاَلــْت  َــا َواهللَّ ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم َفُقْلــُت َوَأ ِ َصــىلَّ اهللَّ ا َأُقــوُل لَِرُســوِل اهللَّ

َُّكــْم َقــْد َســِمْعُتمْ  ِ َلَقــْد َعَرْفــُت َأ ُ َكثـِـًريا ِمــْن اْلُقــْرآِن إِينِّ َواهللَّ ــنِّ َال َأْقــَرأ  َجاِرَيــٌة َحِديَثــُة السِّ
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قْ  ُ َيْعَلـُم َأينِّ : ُتْم بِـِه; َفـِإْن ُقْلـُت َلُكـمْ ِهبَـَذا َحتَّـى اْسـَتَقرَّ ِيف ُنُفوِسـُكْم َوَصـدَّ إِينِّ َبِريَئـٌة َواهللَّ
ُقونَ  ُ َيْعَلـُم َأينِّ َبِريَئـٌة َلُتَصـدِّ ْفُت َلُكـْم بِـَأْمٍر َواهللَّ ُقوِين بَِذلَِك, َوَلئِْن اْعَرتَ نِي َبِريَئٌة َال ُتَصدِّ

ِ َما َأِجـُد ِيل َوَلُكـْم َمـَثًال  ُ اْملُْسـَتَعاُن َوإِينِّ َواهللَّ إِالَّ َكـَام َقـاَل َأبُـو ُيوُسـَف َفَصـْربٌ َمجِيـٌل َواهللَّ
  . َعَىل َما َتِصُفونَ 

ْلـُت َفاْضـَطَجْعُت َعـَىل ِفـَراِيش; َقاَلـْت : َقاَلْت  ِ ِحينَِئـٍذ َأْعَلـُم َأينِّ : ُثـمَّ َحتَوَّ َـا َواهللَّ َوَأ
اَءِيت  ِئـي بِـَربَ َ ُمَربِّ ِ َمـا ُكنْـُت َأُظـنُّ َأْن ُينْـَزَل ِيف َشـْأِين َوْحـٌي ُيـْتَىل  َبِريَئٌة َوَأنَّ اهللَّ َوَلِكـْن َواهللَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ ِيفَّ بَِأْمٍر ُيْتَىل     )١(.َوَلَشْأِين َكاَن َأْحَقَر ِيف َنْفِيس ِمْن َأْن َيَتَكلََّم اهللَّ
حـني عظيم ورجائها بـاهللا كبـري, وهـذا هـو حـال املـؤمن;  أملها باهللا : يعني

  .البالء أن يكون أمله بامذا? برب السامء 
ـــا  ـــْوِم ُرْؤَي ُ َعَلْيـــِه َوَســـلََّم ِيف النَّ ِ َصـــىلَّ اهللَّ ـــُت َأْرُجـــو َأْن َيـــَرى َرُســـوُل اهللَّ َوَلِكنِّـــي ُكنْ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ِ َصىلَّ اهللَّ ِ َما َراَم َرُسوُل اهللَّ ُ ِهبَا َقاَلْت َفَواهللَّ ُئنِي اهللَّ ِلَسُه َوَال َخَرَج ُيَربِّ َم َجمْ
  . ِمْن َأْهِل اْلَبْيِت َأَحدٌ 

  . مل يتحركوا من املجلس يف البيت
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأَخَذُه َما َكاَن َيْأُخُذُه ِمْن  ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَىل َنبِيِِّه َصىلَّ اهللَّ َْزَل اهللَّ َحتَّى َأ

َحاِء ِعنَْد اْلَوْحِي    .اْلُربَ
  . ثقل ما يكون عليه عندما يأتيه الوحيال: يعني

                                                 
 ).٢٧٧٠(صحيح مسلم ) ١(



 
 شبكة بينونة للعلوم الشرعية 229 

ــِل  ــاِت ِمــْن ثَِق ــُل اْجلُــَامِن ِمــْن اْلَعــَرِق ِيف اْلَيــْوِم الشَّ ــُه ِمْث ُر ِمنْ ــُه َلَيَتَحــدَّ ــى إِنَّ َحتَّ
ِْزَل َعَلْيهِ    . اْلَقْوِل الَِّذي ُأ

ا َسنُْلِقي َعَلْيَك َقْوًال َثِقيًال {   ]. ٥:املزمل[}إِنَّ
َل َفَلامَّ ُرسِّ : َقاَلْت  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيْضَحُك َفَكاَن َأوَّ ِ َصىلَّ اهللَّ َي َعْن َرُسوِل اهللَّ

أَكِ «: َكِلَمٍة َتَكلََّم ِهبَا َأْن َقاَل  ُ َفَقْد َبرَّ ا اهللَّ ي َيا َعاِئَشُة َأمَّ ـي. »َأبِْرشِ ُقـوِمي : َفَقاَلـْت ِيل ُأمِّ
ِ َال َأقُ : َفُقْلُت . إَِلْيهِ  َءِيت َواهللَّ َْزَل َبَرا َ ُهَو الَِّذي َأ   . وُم إَِلْيِه َوَال َأْمحَُد إِالَّ اهللَّ

ــه قــد يف بيــت النبــوة; حصــل هــذا الــبالء كلــه يف بيــت رســول اهللا : يعنــي ; أل
, وقــــد ُتكلــــم يف عرضــــها, ُتكلــــم يف عرضــــه, لعائشــــة التــــي هــــي زوج رســــول اهللا 

كلـــم يف عـــرض ابنتهـــا, وأيب بكـــر الـــذي تُ  −ريض اهللا تعـــاىل عنهـــا وأرضـــاها–ألمهـــا 
, قـد وخليفـة رسـول اهللا  وأرضاه الذي هي صاحب رسـول اهللا  الصديق 

  . وقع البالء عىل هذا البيت
ـزل اهللا  ـه ضـحك فرًحـا بـام قـد أ مـن  بالء عظيم للغاية; فضحك, حصـل أ

 فكان , فلام ُرسي عن رسول اهللا −ريض اهللا تعاىل عنها وأرضاها–تربئة حبيبته 
  .»أبرشي يا عائشة«: أول كلمة يقوهلا وهو يضحك

ُ َعزَّ َوَجلَّ : َقاَلْت  َْزَل اهللَّ ْفـِك ُعْصـَبٌة ِمـنُْكمْ  {: َفَأ ِذيَن َجاُءوا بِاْإلِ ـ  }إِنَّ الَّ َعْرشَ
َءِيت  ُ َعزَّ َوَجلَّ َهُؤَالِء اْآلَياِت َبَرا َْزَل اهللَّ   . آَياٍت َفَأ

َبتِـِه ِمنْـُه َوَفْقـِرهِ َفَقاَل َأبُو َبْكـٍر وَ : َقاَلْت  ِْفـُق : َكـاَن ُينِْفـُق َعـَىل ِمْسـَطٍح لَِقَرا ِ َال ُأ َواهللَّ
  . َعَلْيِه َشْيًئا َأبًَدا َبْعَد الَِّذي َقاَل لَِعاِئَشةَ 
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ُ َعــزَّ َوَجــلَّ  َْزَل اهللَّ ــَعِة َأْن ُيْؤُتــوا ُأوِيل {: َفــَأ  َوَال َيْأتَــِل ُأوُلــوا اْلَفْضــِل ِمــنُْكْم َوالسَّ
ُ َلُكمْ  {إَِىل َقْولِِه  }اْلُقْرَبى بُّوَن َأْن َيْغِفَر اهللَّ   .)١(}َأَال ُحتِ

  . وأرضاه وهذا من فضله 
ــاَركِ   ِ ْبــُن اْملَُب ــُد اهللَّ ــاُن ْبــُن ُموَســى َقــاَل َعْب ِ : َقــاَل ِحبَّ ــٍة ِيف ِكَتــاِب اهللَّ َهــِذِه َأْرَجــى آَي

ِ إِينِّ َألُ : َفَقــاَل َأبُــو َبْكــرٍ  تِــي َكــاَن َواهللَّ ُ ِيل َفَرَجــَع إَِىل ِمْســَطٍح النََّفَقــَة الَّ ِحــبُّ َأْن َيْغِفــَر اهللَّ
ِْزُعَها ِمنُْه َأبًَدا   . ُينِْفُق َعَلْيِه َوَقاَل َال َأ

ــه قــال فــق عليــه شــيًئا, لكــن ملــا رأى : تراجــع أبــو بكــر عــن قســمه; أل واهللا ال أ
ـــ {مـــن مصـــلحة أن ينفـــق عليـــه إن ذلـــك  بُّ ُ َلُكـــمْ َأَال ُحتِ رجـــع عـــن  }وَن َأْن َيْغِفـــَر اهللَّ

أن اإلنســان لــو رأى أمــًرا أقســم عليــه وأن هنــاك أمــر آخــر . وهــذا هــو املنبغــي. قســمه
  . فيه مصلحة فإنه له أن ينزع من قسمه السابق, ويكفر عن يمينه

ُ َعَلْيِه َوَسـلََّم َسـأَ : َقاَلْت َعاِئَشةُ  ِ َصىلَّ اهللَّ َل َزْينَـَب بِنْـَت َجْحـٍش َوَكاَن َرُسوُل اهللَّ
ِْت  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َأْمِري َما َعِلْمِت َأْو َما َرَأ   .َزْوَج النَّبِيِّ َصىلَّ اهللَّ

ت من عائشة: يعني   . ما علمت من عائشة أو ما رأ
ِ َمــا َعِلْمــُت إِالَّ َخــ: َفَقاَلــْت  ــي َواهللَّ ِ َأْمحِــي َســْمِعي َوَبَرصِ ا َيــا َرُســوَل اهللَّ َقاَلــْت . ْريً

ُ َعَلْيــِه َوَسـلََّم َفَعَصــَمَها : َعاِئَشـةُ  تـِـي َكاَنـْت ُتَسـاِمينِي ِمــْن َأْزَواِج النَّبِـيِّ َصـىلَّ اهللَّ َوِهـَي الَّ
ُ بِاْلَوَرِع َوَطِفَقْت ُأْخُتَها َمحْنَُة بِنُْت َجْحٍش ُحتَاِرُب َهلَا َفَهَلَكْت ِفيَمْن َهَلَك    .اهللَّ
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فعصــــمها اهللا : هتــــا ختــــالف الرشــــيعة, فقالــــت عائشــــةلكنهــــا مل تكــــن غري
حصل من : يعني. بالورع; وهذا هو املنبغي عىل النساء أن يكن عندهن هذا الورع

  . محنة أهنا هلكت فيمن هلك
ْهِريُّ  ْهِط َوَقـاَل ِيف :  −رمحه اهللا–َقاَل الزُّ َفَهَذا َمـا اْنَتَهـى إَِلْينَـا ِمـْن َأْمـِر َهـُؤَالِء الـرَّ

  . ِث ُيوُنَس اْحَتَمَلْتُه اْحلَِميَّةُ َحِدي
طبًعا يف هذا احلديث ذكر فيـه النـووي أربًعـا ومخسـني فائـدة, ونحـن واعـدناكم 
إىل أن نبقــي إىل متــى? وراجعــوا فيهــا يف فــتح البــاري البــن حجــر, وكــذلك راجعــوا 

  . فيها رشح النووي الذي ذكر فيها أربًعا ومخسني فائدة
ئـد كثـرية, ذكـر : وويهذا احلديث; قال فيه الن واعلـم أن يف حـديث اإلفـك فوا

  . من الفوائد أربًعا ومخسني فائدة
  "باب براءة حرم النبي صىل اهللا عليه وسلم من الريبة"
  حدثني زهري بن حرب حدثنا عفان حدثنا محاد بن سلمة أخربنا ثابت 
س قال رسول أن رجًال كان يتهم بأم ولد رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم; ف: عن أ

; فأتـاه عـيلُّ فـإذا هـو يف ركـي »اذهـب فـارضب عنقـه«: اهللا صىل اهللا عليه وسلم لعيلُّ 
أخــرج فناولــه يــده فأخرجــه فــإذا هــو جمبــوب لــيس لــه ذكــر : فقــال لــه عــيلُّ . يتــربد فيهــا

يـا رسـول اهللا إنـه ملجبـوب : فكف عيل عنه ثم أتى النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم فقـال
  )١(.ماله ذكر
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  الشرح
فــإذا هــو جمبــوب لــيس لـه ذكــر, وهــذا مــا هــو حالــه, ال حيصــل . ان يف بئــر يتــربدكـ

  . من الريبة وهذا فيه براءة حرم رسول اهللا . منه يشء, فكف عيلُّ عنه
 ? ما اجلـواب عـىل أمـر رسـول اهللا قال بعض أهل العلم كيف يأمر النبي 
ــه كــان منافًقــا, وقيــللعلــه علــم منــه : لعــيلُّ أن يقتــل ومل يثبــت يشء بعــد, فقــال لــه : أ

ه جمبوب   . واهللا تعاىل أعىل وأعلم. أراد أن يتبني أكثر أ
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http://www.baynoona.net/ar/audio/6890/3  

  -  ➍الدرس  -
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  -  ➎الدرس  -
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  أسامة بن سعود العمري: للشيخ  ✍
  

  شبكة بينونة للعلوم الشرعية
  

        ٧/١١/٢٠١٧-٣ :تاريخب  لدورةا ُأقيمت
 ١١/٢٠١٧ / ٠٩:  تاريخ تفريغها ✍              
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