


 
 

 ١ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
ويزيدنا بسببه من نعمه و ، وأشكره شكرًا يبلغنا به مرضاته ، الحمد هللا حمدًا يليق بعظمته وجالله 

ويعبد اهللا من ، هذه النعم نعمة العلم التي يجلو بها المؤمن ظالم الجهل والبدعة رحماته ، ومن أفضل 
، واجعلنا فيه من المخلصين ، فيا رب يسر لنا ذلك ، خاللها على بصيرة وحق ؛ وذلك بإتباعه للسنة 

جل  -ثم الصالة مع سالم دائٍم على النبي محمد الخاتم ، المأمور باالزدياد من العلم فقال له اهللا 
ثم أما ،  فصالة ربي وسالمه عليه وعلى آله األطهار وصحبه األخيار  }َوُقل رَّبِّ زِْدِني ِعْلًما{: -جالله 

 :بعد 
أرجو بها يوم القيامة عوائد ، قيَّدتها أثناء دروس في، فوائد  –أخي طالب العلم  –أنثر أمام عينيك 

هما أصح الكتبشرح ِسْفٍر من أسفار الدين لبحر من أبحر العلم ،  وهذا السِّْفر هو ثاني كتابين
)  ٢٦١ - ٢٠٦( صحيح مسلم ألبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري : المصنَّفة ؛ أال وهو 

مع إضافة ما نحتاجه من روايات لصاحب الكتاب األول أصح ، بعد أن حذفت األحاديث المكررة 
، ولكن جلُّها ، ني استقصيت كل فوائد الحديث وال أزعم أ، الكتب المصنفة صحيح اإلمام البخاري 

 .مراعيًا في ذلك عدم اإلطالة واإلخالل
، قصور الهمة : عذرين أنا أعرف الناس فيهما بنفسي وهما  -أخي طالب العلم  –ومع ذلك التمس لي 

ألجر فأسأل اهللا لي ولك التوفيق للعلم والعمل ، بإخالص ويقين بما عند اهللا من ا،  وقلة البضاعة 
 .والمنن 

فقني اهللا وإياك لما يحبه و ،  من صحيح اإلمام مسلم] كتاب اإليمان[ الجزء الثاني من شرح  فهذا
 .وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد ، ويرضاه
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فلــم يكــن الباعــث علــى إخراجهــا أن تكــون فــي متنــاول الجميــع ، ال يســمح بتصــوير هــذه المــذكرة :  تنبيــه
ولكـن الباعـث علـى إخراجهـا أن تكـون فـي ، ولم يُقصد بها النشر ؛ ألنها بضاعة ال تبلغ نصاب اإلخراج 

وينبهــوني ،  متنـاول طــالب العلــم ممــن كــان معنــا فــي الــدرس ليســهل علــيهم مراجعــة العلــم ، واالختبــار فيــه
 . على ما فيها من أخطاء
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٤٧ - 

َمْن قـََتَل نـَْفَسُه ِبَحِديَدٍة َفَحِديَدتُُه ِفي َيِدِه «:  -صلى اهللا عليه وسلم-قَاَل َرُسوُل الّلِه : َعْن َأِبي ُهَريـَْرَة قَالَ  -٧٧
سَّاُه ِفي نَاِر َوَمْن َشِرَب َسّما فـََقَتَل نـَْفَسُه فـَُهَو يـََتحَ . يـَتَـَوجَّأُ ِبَها ِفي َبْطِنِه ِفي نَاِر َجَهنََّم َخاِلدا ِفيَها َأَبدا

َوَمْن تـََردَّى ِمْن َجَبٍل فـََقَتَل نـَْفَسُه فـَُهَو يـَتَـَردَّى ِفي نَاِر َجَهنََّم َخاِلدا ُمَخلَّدا . َجَهنََّم َخاِلدا ُمَخلَّدا ِفيَها َأَبدا
 .»ِفيَها َأَبدا

 
 .تقدمت ترمجته يف احلديث األول من كتاب اإلميان -رضي اهللا عنه -أبو هريرة

 
باب شرب السم والدواء به ومبا خياف " "كتاب الطب"، وأخرجه البخاري يف )١٠٩( احلديث أخرجه مسلم

باب ما جاء فيمن يقتل نفسه بسم أو " "كتاب الطب"، وأخرجه الرتمذي يف )٥٧٧٨( حديث" منه واخلبيث
حديث " باب ترك الصالة على من قتل نفسه" "كتاب اجلنائز"، وأخرجه النسائي يف )٢٠٤٤(حديث " غريه

)١٩٦٤.( 
 

املقصود هنا السكني وما شاdها ألgا هي اليت يُطعن dا ويُقتل، ولفظ احلديدة : )َمْن قـََتَل نـَْفَسُه ِبَحِديَدةٍ ( -
 .يقتل ل ما شأنه أنأعم من السكني فتشمل آالت النجار واحلداد وك

 .يتوجأ بفتح الواو وتشديد اجليم، وجيوز تسهيل اهلمزة بقلبها ألفا ومعناه يطعن: )يـَتَـَوجَّأُ ِبَها( -
لبعد قعرها، يقال هذه بئر جهنام أي بعيد : جهنم اسم لنار اآلخرة، مسيت بذلك قيل: )ِفي نَاِر َجَهنَّمَ ( -

 .جهم الوجه أي غليظه: الغلظ فسميت بذلك لغلظ أمرها، يقالمشتقة من اجلهومة وهي : قعرها، وقيل
وجيوز يف السني اللغات الثالث الفتح والضم والكسر، والفتح ) َمسّاً (بفتح السني : )َوَمْن َشِرَب َسّما( -

 .أفصحها
 .أي يشربه شيئا فشيئا بتجرع: )يـََتَحسَّاهُ ( -
وهذا يدل على تعمده ذلك، ) فقتل نفسه(نه، ألنه قال بعدها أي أسقط نفسه م: )َوَمْن تـََردَّى ِمْن َجَبلٍ ( -

 .ألن جمرد الرتدي من اجلبل ال يدل على التعمد
 

 .احلديث دليل على حترمي االنتحار وهو قتل النفس وأنه كبرية من كبائر الذنوب :األولى الفائدة �
نس العمل، ألن من يقتل نفسه حبديدة، فسُيعذِّب احلديث دليل على أن اجلزاء من ج :الثانية الفائدة �
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نفسه حبديدة يوم القيامة، ومن قتل نفسه بسم حتساه، فسيعذِّب نفسه بذلك يوم القيامة، وكذلك من قتل 
نفسه بالرتدي من شاهق، فكذلك سيكون عذابه يوم القيامة، وكل من قتل نفسه بشيء يف الدنيا ُعذِّب به يوم 

ومن قتل " - صلى اهللا عليه وسلم -د خمصوصا مبا ذُكر يف احلديث، ويشهد لذلك قول النيبالقيامة، وليس الوعي
 .وستأيت هذه الرواية يف احلديث القادم "نفسه بشيء في الدنيا ُعّذب به يوم القيامة

سواء قتل نفسه برصاص أو شنقا حببل أو ضرب نفسه  يريد  ،فكل من قتل نفسه بشيء ُعذِّب به يوم القيامة 
 .قتلها فقتلها وحنو ذلك من صور قتل النفس

 :فيه إشكاالن "َخاِلدا ِفيَها َأَبدا"  :-صلى اهللا عليه وسلم-قول النيب  :الثالثة الفائدة �
ومل ترد كلمة ) أبدا(احلديث دليل على أن من قتل نفسه فهو خالد خملد يف نار جهنم : األولالشكال ا-
فهل معىن } َوَمن يـَْقُتْل ُمْؤِمناً مُّتَـَعمِّداً َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم َخاِلداً ِفيَها{ :فيمن قتل مؤمنا متعمدا، قال تعاىل) أبداً (

 ؟هذا أن قتل النفس أعظم جرما من قتل املؤمن متعمدا
 :نعم قتل النفس عمدا أشد جرما من قتل املؤمن عمدا من وجهني: الجواب

أن من قتل غريه معه فسحة للتوبة، فلو تاب من هذه الكبرية بعد القتل تاب اهللا عليه، خبالف قاتل : األول
 .نفسه فإنه ميوت حال فعله هلذه الكبرية

ة بينه وبني الذي قتله، خبالف قاتل نفسه فإن أن قاتل غريه قد يكون احلامل له على القتل عداو : الثاني
العداوة بينه وبني ربه جل وعال، ألنه ال يكون احلامل على االنتحار إال اجلزع وهذا اعرتاض على القدر فهو إما 

انظر [. أن يكون قاتال لنفسه جزعا مما أصابه من قدر اهللا عز وجل، وإما أن يكون جزعا مما أصابه من بين آدم

 )].١/٣٦١(على صحيح مسلم لشيخنا ابن عثيمني التعليق 
كيف اجلمع بني أن املؤمن مآله إىل اجلنة وبني حديث الباب الذي يفيد بأن قاتل نفسه : اإلشكال الثاني -

 سيخلد يف النار؟
 :قيل يف إيضاح اإلشكال عدة أجوبة: الجواب

فر كما بيـَّنَّا يف أحاديث مضت والكافر حل املعتقد جواز قتل النفس، واملستحل كاتاملقصود بذلك املس: قيل
 .خملد
 .املعىن أن هذا جزاؤه لو مل يتجاوز اهللا عنه: وقيل
املعىن من اخللود هو طول املكث، فهو سيمكث كثريا مث خيرج من آخر املوحدين الذين خيرجون من : وقيل

وال أكلمك أبد اآلبدين وحنوها من خلَّد اهللا ملكك أو ذكرك، وأّبد اهللا أيامك، : النار، وهذا مثل قول العرب
األلفاظ اليت تعين طول املكث وإن كان ظاهرها اخللود، ومعلوم أنه البد هلذه الدنيا من فناء مبا فيها من عباد 

 .وبالد
 .ما تقدم هو أظهرها واهللا تعاىل أعلم وأحكم ،وقيل غري ذلك
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. لَْيَس َعَلى رَُجٍل َنْذٌر ِفيَما َال َيْمِلكُ « :قَالَ  اهللا عليه وسلمصلى َعْن ثَاِبِت ْبِن الضَّحَّاِك َعِن النَِّيبِّ و  -٧٨
نـَْيا ُعذَِّب ِبِه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ . َوَلْعُن اْلُمْؤِمِن َكَقْتِلهِ  َوَمِن ادََّعى َدْعَوى َكاِذبًَة . َوَمْن قـََتَل نـَْفَسُه ِبَشْيٍء ِفي الدُّ

 .»َوَمْن َحَلَف َعَلى َيِميٍن َصْبٍر فَاِجَرةٍ . ُه ِإالَّ ِقلَّةً لَِيَتَكثـََّر ِبَها َلْم يَزِْدُه اللّ 
َوَمْن َذَبَح نـَْفَسُه ِبَشْيٍء ُذِبَح ِبِه يـَْوَم : َمْن َحَلَف ِبِملٍَّة ِسَوى اِإلْسَالِم َكاِذبا فـَُهَو َكَما قَالَ «:  ويف  رواية

  .»اْلِقَياَمةِ 
 .»فهو كقْتِلهومن َقَذف مؤمناً بكفر  «:  وعند البخاري

 .»َوَمِن ادََّعى َدْعَوى َكاِذبًَة لَِيَتَكثـََّر ِبَها َلْم يَزِْدُه الّلُه ِإالَّ ِقلًَّة  « :وملسلم 

 
 

يوم اخلندق، واُخُتلف -صلى اهللا عليه وسلم  -هو ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة األنصاري، رديف رسول اهللا
، وبايع )هو موضع على مثانية أميال من املدينة(وكونه دليل النيب إىل محراء األسد يوم أحد  يف كونه شهد بدرا 

رسول اهللا بيعة الرضوان، واختلف يف وفاته قيل سنة مخس وأربعني وقيل أربع وستني وقيل غري ذلك رضي اهللا 
 )].١/٥٠٧(، واإلصابة )١/٢٧١(انظر أسد الغابة [ . عنه وأرضاه

 
حديث " باب ما جاء يف قاتل نفسه" "كتاب اجلنائز"، وأخرجه البخاري يف )١١٠(احلديث أخرجه مسلم 

" باب ما جاء يف احللف بالرباءة ومبلة غري اإلسالم" "كتاب األميان والنذور"، وأخرجه أبو داود يف )١٣٦٣(
"  نذر فيما ال ميلك ابن آدمباب ما جاء ال" "كتاب األميان والنذور"، وأخرجه الرتمذي يف )٣٢٥٧(حديث 
، )٣٧٧٩(حديث " باب احللف مبلة سوى اإلسالم""كتاب اوالنذور"، وأخرجه النسائي يف )١٥٢٧(حديث

 ).٢٠٩٨(حديث " باب من حلف مبلة غري اإلسالم" " كتاب الكفارات"وأخرجه ابن ماجة يف 
  

جرى جمرى الغالب ) رجل(أي ليس عليه وفاء لنذر ال ميلكه، وقول : )ْمِلكُ لَْيَس َعَلى رَُجٍل َنْذٌر ِفيَما الَ يَ ( -
 .واحلكم شامل للمرأة أيضا

ومن  "واإلبعاد عن رمحة اهللا، وسيأيت معىن التشبيه، وكذا قوله  اللعن هو الطرد): َوَلْعُن اْلُمْؤِمِن َكَقْتِلهِ ( -
 ".َقَذف مؤمناً بكفر فهو كقْتِله

يف اجلملة حمذوف ألنه مل يأت هنا اخلرب عن هذا احلالف على ميني ): َلى َيِميٍن َصْبٍر فَاِجَرةٍ َوَمْن َحَلَف عَ ( -
ومن حلف على ميني صرب فاجرة مل يزده "الصرب الفاجرة، إال أن يكون معطوفا على الذي قبله فيكون التقدير 

ث بن شعثالثة عشر بابا وهو حديث األ، وجاء معىن هذه اجلملة تاما يف حديث آخر سيأيت بعد "اهللا إال قلة
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من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو :" قال -صلى اهللا عليه وسلم -قيس املتفق عليه أن النيب
 ".فيها فاجر لقي اهللا وهو عليه غضبان

 .هي اليمني اليت أُلزم dا احلالف عند احملاكم، فجاء بيمني فاجرة أي كاذبة) ميني الصرب(و
، )كاذبا متعمداً (ويف رواية أخرى عند مسلم أيضا ): َمْن َحَلَف ِبِملٍَّة ِسَوى اِإلْسَالِم َكاِذبا فـَُهَو َكَما قَالَ (

معناه التعليق على ملة غري اإلسالم بفعل شيء معني كأن يقول عن : فقيللف يف معىن هذا احللف، واُختُ 
ثبت أنه كاذب وأنه دخل ذلك املكان فهو كما قال أي  أنه يهودي أو نصراين إن دخل هذا املكان، مث: نفسه

 .فهو يهودي، فعليه التوبة، وظاهر احلديث أن عليه جتديد إسالمه
 .معناه اليمني مبلة غري اإلسالم، كأن حيلف باليهودية أو النصرانية معظما لتلك امللة فهو كافر حقيقة: وقيل

 
  

هللا علي نذر أن : على أنه ال جيب الوفاء بنذر ال ميلكه اإلنسان، كأن يقول احلديث دليل :األولى الفائدة �
هللا علي نذر أن أتصدق بألف : أعتق عبد فالن، فهذا النذر ال يصح ألنه ال ميلك هذا العبد، ولو قال أيضا

يما يرتتب درهم هذا اليوم وهو ال ميلك ذلك، فال جيب عليه الوفاء به لعدم استطاعته، واختلف أهل العلم ف
 على من نذر ماال ميلكه هل جتب عليه الكفارة؟

 .ال تلزمه كفارة ميني وبه قال مجهور العلماء: القول األول
تلزمه كفارة ميني وبه قال بعض أهل احلديث وبعض احلنفية والشافعية واحلنابلة، واخلالف يف : والقول الثاني

 .هذه املسألة جرى بني الصحابة أيضا
ال، وعن أمحد : واختلف فيمن وقع منه النذر يف ذلك هل جتب فيه كفارة؟ فقال اجلمهور:"قال ابن حجر

الفتح [" والنووي وإسحاق وبعض الشافعية واحلنفية نعم، ونقل الرتمذي اختالف الصحابة يف ذلك كالقولني

١١/٧١٥.[ 
كفارة النذر كفارة :" م قوله صلى اهللا عليه وسلمواألظهر واهللا أعلم القول الثاين وهو إلزامه بكفارة اليمني لعمو 

 )].١/٣٦٥(انظر التعليق على صحيح مسلم [رواه مسلم، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمني "  يمين
احلديث دليل على حترمي لعن املؤمن وأنه كقتله، ألن القتل إزهاق للروح، واللعن طرد هلا  :الثانية الفائدة �

 . وهذا أشدوإبعاد عن رمحة اهللا تعاىل
وقد يكون املراد باحلديث التشبيه يف احلكم، أي كما أن القتل حمرم فاللعن حمرم، وكذلك يقال يف معىن رواية 

 .أي يف التحرمي" ومن َقَذف مؤمناً بكفر فهو كقْتِله:"البخاري 
نفسه بشيء يف احلديث دليل على حترمي قتل النفس، وتقدم بيانه، وفيه أن كل من قتل  :الثالثة الفائدة �

َمْن قـََتَل نـَْفَسُه ِبَشْيٍء ِفي :" -صلى اهللا عليه وسلم-الدنيا متعمدا ُعذِّب به يوم القيامة وهذا العموم مأخوذ من قوله 
َب بِِه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  نـَْيا ُعذِّ  ".ِقَياَمةِ َوَمْن َذَبَح نـَْفَسُه ِبَشْيٍء ُذِبَح ِبِه يـَْوَم الْ " :وقوله يف الرواية األخرى" الدُّ

 



 
 

 ٦ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

يف احلديث ذّم من ادعى شيئا ليس له، فإن هذا بدعواه مل يزدد إال قلة، فمن ادعى عند  :الرابعة الفائدة �
الناس أنه ممن يستحق هذا املال سواء لفقره أو حلاجة أو الستحقاقه من عمله الذي يعمل فيه كالوظيفة 

كاذبا إمنا أخذ ذلك ليكثر ماله مل يزدد مبا أخذ عند وحنوها، أو عند القاضي يف دعوى ادعاها، وكان ادعاؤه  
اهللا إال قلة، وال يلزم أن يقل ماله من حيث العدد وإمنا من حيث الربكة فتنزع عن ماله، وليس احلديث خاص 

 .باملال بل يف كل شيء ادَّعاه وليس هو من أهله
من مال خيتال يف التجمل به من غريه، أو  هو عام يف كل دعوى يتشبع dا املرء مبامل يُعط:"قال القاضي عياض

نسب ينتمي إليه، أو علم يتحلى به وليس هو من محلته، أو دين يظهره وليس هو من أهله، فقد أعلم صلى 
 )].١١٠(انظر شرح النووي ملسلم، ا¿لد الثاين، شرح احلديث [" اهللا عليه وسلم أنه غري مبارك له يف دعواه

دليل على عظم جرم ميني الصرب الفاجرة، وأنه لن يزداد dا إال قلة، وهذا بناًء  احلديث :الخامسة الفائدة �
على موافقة اجلملة للجملة اليت قبلها يف تقدير احملذوف، فمن كذب يف هذه اليمني نزعت منه بركة ما حتصله 

من حلف على يمين صبر  :"-صلى اهللا عليه وسلم -من هذه اليمني، وأما يف اآلخرة فعقابه أشد من ذلك، قال النيب
 .متفق عليه". يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي اهللا وهو عليه غضبان

احلديث دليل على عظم جرم من حلف مبلة غري اإلسالم كاذبا، وتقدم بيان املقصود  :السادسة الفائدة �
 .من ذلك

 

فـََلمَّا . اْلتَـَقٰى ُهَو َواْلُمْشرُِكوَن فَاقْـَتتَـُلوا صلى اهللا عليه وسلمالّلِه َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّاِعِديِّ ؛ َأنَّ َرُسوَل و  -٧٩
صلى ِإَىل َعْسَكرِِه، َوَماَل اآلَخُروَن ِإَىل َعْسَكرِِهْم، َوِيف َأْصَحاِب َرُسوِل الّلِه  صلى اهللا عليه وسلمَماَل َرُسوُل الّلِه 
. َما َأْجَزأَ ِمنَّا اْليَـْوَم َأَحٌد َكَما َأْجَزأَ ُفَالنٌ : فـََقاُلوا. اذًَّة ِإالَّ اتـَّبَـَعَها َيْضرِبـَُها ِبَسْيِفهِ َرُجٌل َال يَدَُع َهلُْم شَ  اهللا عليه وسلم

قَاَل . أَنَا َصاِحُبُه أََبدا: فـََقاَل َرُجٌل ِمَن اْلَقْومِ  »َأَما ِإنَُّه ِمْن َأْهِل النَّارِ «: صلى اهللا عليه وسلمفـََقاَل َرُسوُل الّلِه 
فَاْستَـْعَجَل اْلَمْوَت . قَاَل َفُجرَِح الرَُّجُل ُجْرحا َشِديدا. َوِإَذا َأْسرََع َأْسرََع َمَعهُ . ُكلََّما َوَقَف َوَقَف َمَعهُ . َفَخرََج َمَعهُ 

َفَخرََج الرَُّجُل ِإَىل َرُسوِل الّلِه . ُمثَّ َحتَاَمَل َعَلى َسْيِفِه فـََقَتَل نـَْفَسهُ . بـَْنيَ ثَْديـَْيهِ  فـََوَضَع َنْصَل َسْيِفِه بِاَألْرِض، َوُذبَابَهُ 
الرَُّجُل الَِّذي ذََكْرَت آنِفا أَنَُّه ِمْن : قَالَ  »َوَما َذاَك؟«: قَالَ . َأْشَهُد أَنََّك َرُسوُل الّلهِ : فـََقالَ  صلى اهللا عليه وسلم

فَاْستَـْعَجَل . َفَخَرْجُت ِيف طََلِبِه َحىتَّ ُجرَِح ُجْرحا َشِديدا. أَنَا َلُكْم بِهِ : فـَُقْلتُ . فََأْعَظَم النَّاُس ٰذِلكَ . نَّارِ أَْهِل ال
صلى اهللا َقاَل َرُسوُل الّلِه فَـ . ُمثَّ َحتَاَمَل َعَلْيِه فـََقَتَل نـَْفَسهُ . فـََوَضَع َنْصَل َسْيِفِه بِاَألْرِض َوُذبَابَُه بـَْنيَ ثَْديـَْيهِ . اْلَمْوتَ 

َوِإنَّ . ِإنَّ الرَُّجَل لَيَـْعَمُل عَمَل َأْهِل اْلَجنَِّة ِفيَما يـَْبُدو ِللنَّاِس، َوُهَو ِمْن َأْهِل النَّارِ «ِعْنَد ٰذِلَك  عليه وسلم
 .»اْلَجنَّةِ  الرَُّجَل لَيَـْعَمُل َعَمَل َأْهِل النَّاِر ِفيَما يـَْبُدو لِلنَّاِس َوُهَو ِمْن َأْهلِ 

 



 
 

 ٧ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

 :صلى اهللا عليه وسلم قال النيب: ويف الصحيحني من حديث أيب هريرة بنحو هذه القصة يف غزوة حنني وفيها 
ِإنَُّه َال َيْدُخُل اْلَجنََّة ِإالَّ نـَْفٌس « ُمثَّ أََمَر ِبَالالً فـََناَدى ِيف النَّاسِ » اهللا َأْكبَـُر َأْشَهُد َأنِّي َعْبُد الّلِه َوَرُسولُهُ  «

يَن بِالرَُّجِل اْلَفاِجرِ . ُمْسِلَمةٌ   .»َوِإنَّ اهللا يـَُؤيُِّد ٰهَذا الدِّ

  
صلى اهللا -هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة اخلزرجي األنصاري الساعدي، شهد قضاء رسول اهللا 

: سهًال، قال الزهري -صلى اهللا عليه وسلم -تالعنني وأنه فرق بينهما، وكان امسه حزنا فسماه رسول اهللايف امل -عليه وسلم
 -صلى اهللا عليه وسلم-ومسع منه، وذكر أنه كان له يوم تويف رسول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم -رأى سهل بن سعد النيب 

 .مخس عشرة سنة
أدرك احلجاج بن يوسف، وامتحن معه، أرسل احلجاج سنة أربع  وطال عمره، حىت -رضي اهللا عنه -عاش سهل

كذبت : قد فعلت، قال: ما منعك من نصر أمري املؤمنني عثمان؟ قال: وقال له-رضي اهللا عنه  -وسبعني إىل سهل
إذالهلم يريد -رضي اهللا عنهم أمجعني - مث أُمر به فختم يف عنقه كما ختم يف عنق أنس بن مالك وجابر بن عبد اهللا

 .وأن جيتنبهم الناس، وال يسمعوا منهم
سنة مثان ومثانني وهو ابن ست وتسعني سنة، وقيل تويف سنة إحدى وتسعني وقد بلغ -رضي اهللا عنه -تويف سهل 

انظر أسد [. وأرضاه-رضي اهللا عنه -باملدينة  -صلى اهللا عليه وسلم-إنه آخر من بقي من أصحاب النيب : مائة سنة، ويقال

 )].٢/٤٧٢(بة الغا

 .فتقدمت ترمجته يف احلديث األول من كتاب اإلميان-رضي اهللا عنه -وأما أبو هريرة 
 

، "باب غزوة خيرب" "كتاب املغازي"، وأخرجه البخاري يف )١١٢(حديث سهل أخرجه مسلم، حديث 
 ).٤٢٠٣(حديث 

باب إن اهللا " "كتاب اجلهاد"بخاري يف ، وأخرجه ال)١١١(وأما حديث أيب هريرة فأخرجه مسلم، حديث 
 ).٢٨٩٧(حديث " يؤيد الدين بالرجل الفاجر

 
أي رجع بعد فراغ قتال ذلك اليوم، حيث إن : )ِإَلى َعْسَكرِهِ  صلى اهللا عليه وسلمفـََلمَّا َماَل َرُسوُل الّلِه ( -

 .كال الطرفني إىل عسكرمها  القتال يستمر أكثر من يوم وبعد فراغ قتال كل يوم مييل
ذكر مجاعة من شراح احلديث على أن هذا ): َرُجلٌ  صلى اهللا عليه وسلمَوِفي َأْصَحاِب َرُسوِل الّلِه ( -

 )].١١٢(انظر شرح النووي حديث [". وكان من املنافقني:"الرجل امسه قُزمان، بضم القاف، الظفري، قال اخلطيب

خلارج واخلارجة عن اجلماعة بعدما االشاذ والشاذة هو : )ِإالَّ اتـَّبَـَعَها َيْضرِبـَُها ِبَسْيِفهِ الَ َيدَُع َلُهْم َشاذًَّة ( -
اختلط dم انفرد عنهم، والفاذ والفاذة مثله هو املنفرد عن اجلماعة لكن مل خيتلط dم، وقيل الشاذ والفاذ ما  

 



 
 

 ٨ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

قصود أن هذا الرجل شجاع ال يدع أحداً كرب وصغر، وأصل الكلمتني دون تاء مربوطة وأحلقت للمبالغة، وامل
 .إال قتله

 .أي ما أغىن وما أبلى واجتهد أحد كاجتهاده): َما َأْجَزَأ ِمنَّا اْليَـْوَم َأَحٌد َكَما َأْجَزَأ ُفَالنٌ ( -
قلنا يا رسول :" وجاء عند الطرباين أن الذي تبعه هو الصحايب أكثم بن أيب اجلون، ويف حديث أكثم هذا قال

ته واجتهاده ولني جانبه دقلنا يا رسول اهللا إذا كان فالن يف عبا" هو في النار:" فالن جيزئ يف القتال؟ قالاهللا 
" كتاب املغازي) "٤٢٠٣(انظر الفتح حديث[". فكنا نتحفظ عليه يف القتال" ذلك إخباث النفاق:" يف النار فأين حنن؟ قال

 "].باب غزوة خيرب"

نصل السيف حديدته، واملراد هنا طرف املقبض بدليل رواية ): بِاَألْرضِ فـََوَضَع َنْصَل َسْيِفِه ( -
 .ونصاب السيف مقبضه ملن أراد أن ميسك السيف" فوضع نصاب سيفه باألرض:"البخاري

بضم الذال وهو طرف السيف األسفل ألن طرفه األعلى هو املقبض فكأنه عكس ): َوُذبَابَُه بـَْيَن َثْديـَْيهِ ( -
 .املقبض على األرض واجلانب احلاد من السيف بني ثدييه وضع السيف فجعل

 -صلى اهللا عليه وسلم -سيأيت يف حديث عمر بن اخلطاب عند مسلم أن النيب): ثُمَّ َأَمَر ِبَالًال فـََناَدى ِفي النَّاسِ ( -

صلى اهللا عليه  -أمر عمر بن اخلطاب بذلك، وعند البيهقي أنه أمر عبد الرمحن بن عوف، واجلمع بينها أن النيب

 ].انظر الفتح املرجع السابق[. أمرهم مجيعا وأن كل واحد نادى يف جهة خمتلفة عن اآلخر -وسلم
يَن بِالرَُّجِل اْلَفاِجرِ ( - الذي يف حديث سهل، ) قُزمان(قد يكون املقصود dذا الرجل ): ِإنَّ اهللا يـَُؤيُِّد ٰهَذا الدِّ

قصود أي رجل فاجر، وليس املقصود بالفاجر هنا الفاسق بل يدخل وقد يكون املقصود جنس الرجل فيكون امل
 ".إنه ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة" قبلها -صلى اهللا عليه وسلم -فيه الفاسق والكافر، بدليل قول النيب

 
ه وأنه ليس مبعيار يف احلديث التحذير من اغرتار العبد مبنزلته عند الناس وثنائهم علي :األولى الفائدة �

يعتمد عليه، فينبغي أن حيرص العبد على موافقة الظاهر للباطن وأن اإلخالص هو معيار األعمال، فالرجل 
يا رسول اهللا إذا كان فالن يف :" الذي يف احلديث تعجب الصحابة من حسن بالئه بالقتال وغريه حىت قالوا

 ، فليست العربة فيما يبدو للناس وإمنا فيما وقر يف القلب"ته واجتهاده ولني جانبه يف النار فأين حنن؟ دعبا
أي "  ِإنَّ الرَُّجَل لَيَـْعَمُل عَمَل َأْهِل اْلَجنَِّة ِفيَما يـَْبُدو ِللنَّاسِ  :"-صلى اهللا عليه وسلم -وأثر يف اجلوارح ولذا قال النيب

 .فيما يظهر هلم
إنما : " احلديث دليل على أن العربة يف حسن اخلامتة، ولذا جاء يف رواية البخاري :الثانية الفائدة �

والشك أن من عاش على شيء مات عليه، إن كان من أهل الثبات مات على الطاعة، " األعمال بالخواتيم
 .وإن كان من أهل الزيغ ُخشي عليه من سوء اخلتام

وال يتكل عليها فإنه ال يدري مبا خيتم له، فينبغي أن يسأل اهللا وينبغي لكل عبد أن حيذر من االغرتار بأعماله 
الثبات حىت املمات وأن يوفقه للعمل الصاحل، ففي حديث أنس عند الرتمذي وصححه قال النيب صلى اهللا 

 



 
 

 ٩ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

 ".يوفقه لعمل صاحل مث يقبضه عليه: إذا أراد اهللا بعبد خريا استعمله، قيل كيف يستعمله؟ قال:" عليه وسلم
يف تغييب خامتة العمل حكمة بالغة : قال ابن بطال:"تعاىل حكمة يف إخفاء طاعة العبد، قال ابن حجر وهللا

وتدبري لطيف، ألنه لو علم وكان ناجيا أعجب وكسل، وإن كان هالكا ازداد عتوا فحجب عنه ذلك ليكون 
رأيت رجال قتل رجال ظلما قلت البن املبارك : بني اخلوف والرجاء، وقد روى الطرباين عن حفص بن محيد قال

ألنه ال يدري ما : أمنك على نفسك أشد من ذنبه، قال الطربي: فقلت يف نفسي أنا أفضل من هذا، فقال
انظر الفتح حديث [". يؤول إليه األمر لعل القاتل يتوب فتقبل توبته، ولعل الذي أنكر عليه خيتم له خبامتة السوء

 "].اخلواتيم وما خياف منهباب األعمال ب" "كتاب الرقائق) "٦٤٩٣(
الظاهرة حيث أخرب بأمر -صلى اهللا عليه وسلم  -احلديث دليل على معجزة من معجزات النيب :الثالثة الفائدة �
 .وهو بيان حال الرجل قبل وقوعه غييب
يف احلديث الوعيد والتحرمي على من قتل نفسه مهما كانت اآلالم، فالرجل أصابته جراحة  :الرابعة الفائدة �

 .شديدة ومع ذا فالنيب صلى اهللا عليه وسلم أنكر فعله وبنيَّ مآله
 .احلديث دليل على أن اهللا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وأما فجوره فعلى نفسه :الخامسة الفائدة �

كما يف -صلى اهللا عليه وسلم - بني االستعانة dذا الفاجر إن حكمنا بكفره وبني قول النيب كيف اجلمع: فإن قيل
 ؟"ارجع فلن أستعين بمشرك:" حديث عائشة عند مسلم حني قال ملشرك أراد القتال معه

 :أجاب العلماء هلذا اجلمع بعدة أجوبة منها
 .خ هذا احلكمالنهي عن االستعانة باملشرك خاص بذلك الوقت مث نس: قيل -
 .املراد بالفاجر يف حديث الباب غري املشرك: وقيل -
إن االستعانة باملشرك راجع الجتهاد اإلمام ورد النيب للمشرك من اجتهاد اجتهده ال للنهي عن : وقيل -

 .ذلك
انظر الفتح حديث [. النهي حممول على من كان كفره ظاهرا، وحديث الباب على من مل يكن كذلك: وقيل -

 "].باب إن اهللا يؤيد الدين بالرجل الفاجر" "كتاب اجلهاد) "٣٠٦٢(

استدل حبديث الباب من يقول أنه ال يطلق على كل مقتول يف اجلهاد شهيدا الحتمال  :السادسة الفائدة �
 .أن يظهر للناس كونه شهيدا وحاله كحال هذا الرجل، وسيأيت ذكر اخلالف يف الباب القادم بإذن اهللا تعاىل

 
َلُكْم َخَرَجْت ِبِه َرُجًال ِممَّن  ِإنَّ «:  قال صلى اهللا عليه و سلم ُجْنَدب، َعْن َرُسوِل الّلهِ وعن  -٨٠ َكاَن قـَبـْ

ُم َحتَّى َماتَ . فـََلمَّا آَذْتُه انـْتَـَزَع َسْهَما ِمْن ِكَنانَِتهِ . قـَْرَحةٌ  َحرَّْمُت َعَلْيِه َقْد : قَاَل رَبُُّكمْ . فـََنَكَأَها فـََلْم يـَْرقَِإ الدَّ
  .»اْلَجنَّةَ 

 

 



 
 

 ١٠ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

  
ُيكىن أبا عبد اهللا، سكن الكوفة مث انتقل إىل البصرة قدمها مع  هو جندب بن عبد اهللا بن سفيان البجلي،

 .مصعب بن عمري
 .احلسن وحممد وأنس ابنا سريين وغريهم: روى عنه من أهل البصرة

 )].١/٣٦٠(انظر أسد الغابة [. اهللا عنهم أمجعنيوله رواية عن أيب كعب وحذيفة رضي 

  
" باب ما جاء يف قاتل نفسه" "كتاب اجلنائز"، وأخرجه البخاري يف )١١٣(احلديث أخرجه مسلم حديث 

 ).١٢٩٨(حديث 
 

َلُكمْ ( -  .أي يف أزمان األمم السابقة): َكاَن ِفْيَمْن َكاَن قـَبـْ
 .بفتح القاف وإسكان الراء وهي حبة خترج يف بدن اإلنسان): ِبِه قـَْرَحةٌ  َخَرَجتْ ( -
الكنانة بكسر الكاف وهي جعبة النشاب اليت جيمع فيها السهام، مسيت بذلك ): انـْتَـَزَع َسْهَما ِمْن ِكَنانَِتهِ ( -

 .السهام نُّ كُ ألgا تَ 
 .أي خرقها وفتحها): فـََنَكَأَها( -
 .أي مل ينقطع): الدَّمُ فـََلْم يـَْرَقِإ ( -

 
احلديث دليل على حترمي قتل النفس، وحترمي تعاطي األسباب املفضية للقتل كما فعل : األولى الفائدة �

 .الرجل الذي يف حديث الباب، ومن رمحة اهللا تعاىل بعباده حرم عليهم ذلك
 .وترك اجلزع والتضجر من اآلالم يف احلديث احلث على الصرب على البالء :الثانية الفائدة �
 .يف احلديث التسلي بذكر أحداث األمم املاضية واالستفادة منها ترغيبا وترهيبا :الثالثة الفائدة �
كيف  " َقْد َحرَّْمُت َعَلْيِه اْلَجنَّةَ :" عن ربه-صلى اهللا عليه وسلم  -استشكل أهل العلم قوله :الرابعة الفائدة �

عل الكبرية كقتل النفس ال ُحيرم من اجلنة بل مآله إليها كما هو معتقد أهل السنة جنمع بينه وبني أن فا
 :واجلماعة، فأجاب العلماء عن هذا اإلشكال بعدة أجوبة

 .هذا يف املستحل، فإن استحل فعله صار كافرا، والكافر حرام عليه اجلنة: قيل
حرمت عليه اجلنة ابتداًء أي ال يدخلها مع السابقني بل يُعذَّب يف أول األمر فُيحرم اجلنة مث يكون مآله  :وقيل
 .إليها
 .للعهد) اجلنة(يف ) ال(حرمت عليه جنة معينة وهي جنة الفردوس مثال، فتكون  :وقيل
 .ويفإن هذا جزاؤه لو أراد اهللا عقابه، فاملراد بالتحرمي هو التغليظ والتخ :وقيل

 



 
 

 ١١ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

يف شرحه هلذا  -رمحه اهللا-احتمال كون هذا شرع من قبلنا وأن أصحاب الكبائر يكفرون بفعلها قاله النووي: وقيل
 )].١١٣(انظر شرح حديث [. احلديث

 

 

: فـََقاُلوا صلى اهللا عليه و سلمَلمَّا َكاَن يـَْوُم َخْيبَـَر أَقْـَبَل نـََفٌر ِمْن َصَحابَِة النَِّيبِّ : اخلَْطَّاِب قَالَ  ُعَمُر ْبنُ عن  -٨١
: صلى اهللا عليه و سلمفـََقاَل َرُسوُل الّلِه . ُفَالٌن َشِهيدٌ : َحىتَّ َمرُّوا َعَلى َرُجٍل فـََقاُلوا. ُفَالٌن َشِهيدٌ . ُفَالٌن َشِهيدٌ 

ُتُه ِفي النَّارِ . َكالَّ « يا اْبَن «: صلى اهللا عليه و سلمُمثَّ قَاَل َرُسوُل الّلِه » َأْو َعَباَءةٍ . ِفي بـُْرَدٍة َغلََّها. ِإنِّي رََأيـْ
َأالَ ِإنَُّه َال « :اَدْيتُ قَاَل َفَخَرْجُت فـَنَ » اْذَهْب فـََناِد ِفي النَّاِس َأنَُّه الَ َيْدُخُل اْلَجنََّة ِإالَّ اْلُمْؤِمُنونَ ! اْلَخطَّابِ 

 .رواه مسلم    .»َيْدُخُل اْلَجنََّة ِإالَّ اْلُمْؤِمُنونَ 
 

َنا. ِإىل َخْيبَـرَ  صلى اهللا عليه و سلمَخَرْجَنا َمَع النَِّيبِّ : َعْن َأِيب ُهَريـْرََة قَالَ  -٨٢ فـََلْم نـَْغَنْم َذَهبا َوَال . فـََفَتَح اهللا َعَليـْ
َعْبٌد َلُه، َوَهَبُه  صلى اهللا عليه و سلمَوَمَع َرُسوِل الّلِه . ُمثَّ اْنطََلْقَنا ِإَىل اْلَواِدي. َمَتاَع َوالطََّعاَم َوالثـَِّيابَ َغِنْمَنا الْ . َورِقا

صلى اهللا عليه َرُسوِل الّلِه  فـََلمَّا نـَزَْلَنا اْلَواِدَي قَاَم َعْبدُ . يُْدَعى رِفَاَعَة ْبَن َزْيٍد ِمْن َبِين الضُّبْيبِ . َلُه َرُجٌل ِمْن ُجَذامٍ 
ُفهُ . َحيُلُّ َرْحَلُه فـَرُِمَي ِبَسْهمٍ  و سلم صلى اهللا َهِنيئا َلُه الشََّهاَدُة يَا َرُسوَل الّلِه قَاَل َرُسوُل الّلِه : فـَُقْلَنا. َفَكاَن ِفيِه َحتـْ

َأَخَذَها ِمَن اْلغََناِئِم يـَْوَم . لَتَـْلَتِهُب َعَلْيِه نَارا ِإنَّ الشَّْمَلةَ ! َوالَِّذي نـَْفُس ُمَحمٍَّد بَِيِدهِ . َكالَّ «: عليه و سلم
َها اْلَمَقاِسمُ . َخْيبَـرَ  َأَصْبُت يـَْوَم ! يَا َرُسوَل الّلهِ : فـََقالَ . َفَجاَء َرُجٌل ِبِشرَاٍك أَْو ِشرَاَكْنيِ . قَاَل فـََفزَِع النَّاسُ  »َلْم ُتِصبـْ
 .»ِشَراٌك ِمْن نَاٍر َأْو ِشَراَكاِن ِمْن نَارٍ «: هللا عليه و سلمصلى افـََقاَل َرُسوُل الّلِه . َخْيبَـرَ 

 
 .تقدمت ترمجتهما يف احلديث األول من كتاب اإلميان-رضي اهللا عنهما  -عمر بن اخلطاب وأبو هريرة

  
د به عن البخاري، وأخرجه الرتمذي ، وانفر )١١٤(أخرجه مسلم حديث  -رضي اهللا عنه-حديث عمر بن اخلطاب 

 ).١٥٧٤(حديث " باب ما جاء يف الغلول" "كتاب السري"خمتصرا يف 
" كتاب املغازي"، وأخرجه البخاري يف )١١٥(فأخرجه مسلم حديث  -رضي اهللا عنه-وأما حديث أيب هريرة 

حديث " الغلولباب تعظيم " "كتاب اجلهاد"، وأخرجه أبو داود يف )٤٢٣٤(حديث " باب غزوة خيرب"
)٢٧١١( 
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 .للهجرة ٧كان ذلك يف حمرم سنة ): َلمَّا َكاَن يـَْوُم َخْيبَـرَ ( -
 .النفر عدة رجال من الثالثة إىل التسعة): َأقْـَبَل نـََفرٌ ( -
جاء -رضي اهللا عنه -النفر مسوا رجاال حكموا عليهم بالشهادة، لكن عمر : )ُفَالٌن َشِهيدٌ . ُفَالٌن َشِهيدٌ : فـََقاُلوا( -

 .كناية عن االسم الصريح، ومقصودهم بشهيد أي قتلوا فيحكم هلم بدخول اجلنة من أول وهلة) فالن(بلفظ 
 .أي حىت جاؤوا أثناء عدهم على اسم رجل فقالوا عنه شهيد ):َحتَّى َمرُّوا َعَلى رَُجلٍ ( -
 .حرف ردع وزجر أي ليس بشهيد ):َكالَّ : صلى اهللا عليه و سلمَل َرُسوُل الّلِه فـََقا( -
ُتُه ِفي النَّارِ ( - رؤيا منام، ورؤيا األنبياء حق، أو مبعىن الرؤية وهي العلم أي علمت أنه من أهل النار  ):ِإنِّي رََأيـْ

 .بطريق الوحي
النار بسبب الربدة أو العباءة اليت غلَّها، والربدة نوع من أنواع األكسية  رأيته يف ):َأْو َعَباَءةٍ . ِفي بـُْرَدٍة َغلََّها( -

هو اخليانة يف الغنيمة، وذلك بأخذ شيء منها قبل أن تقسم فيختصه لنفسه دون أحد، ولذا : خمطط، والغلول
 .مسيت غلوال ألن صاحبها يغله يف متاعه أي خيفيه

مل يشهد خيربا وإمنا .ال خالف يف أن أبا هريرة راوي احلديث  ):و سلم صلى اهللا عليهَخَرْجَنا َمَع النَِّبيِّ ( -
حىت أتينا خيرب وقد :"جاء بعد فتح خيرب وشهد غنائمها ال فتحها، فقد روى أمحد وابن خزمية قال أبو هريرة

إما وهم من ، واجلواب عن لفظ احلديث "فكلم املسلمني فأشركونا يف سهامهم -صلى اهللا عليه وسلم -افتتحها النيب
ن املسلمني السيما وقد أخذ معهم من مالراوي أو أنه حيكي خروج املسلمني قبله، وجاء dذا اللفظ باعتباره 

 .الغنائم
الورق بفتح الواو وكسر الراء وهي الدراهم املضروبة، والورق هي الفضة، ويف  ):فـََلْم نـَْغَنْم َذَهبا َوَال َورِقا( -

 ".هبا وال فضةفلم نغنم ذ:"رواية البخاري
 ".إمنا غنمنا البقر واإلبل واملتاع واحلوائط:"يف رواية البخاري ):َغِنْمَنا اْلَمَتاَع َوالطََّعاَم َوالثـَِّيابَ ( -
وهو موضع " إىل وادي الُقرى:"جاء يف رواية البخاري اسم هذا الوادي فقال ):ثُمَّ اْنطََلْقَنا ِإَلى اْلَواِدي( -

 .قريب من املدينة
بكسر امليم وإسكان الدال وفتح العني كما يف ) ِمْدعم(امسه  ):صلى اهللا عليه و سلماَم َعْبُد َرُسوِل الّلِه قَ ( -

 .رواية البخاري
وعائر أي ال يدرى " إذ جاءه سهم عائر حىت أصاب ذلك العبد:"جاء يف رواية البخاري ):فـَُرِمَي ِبَسْهمٍ ( -

وقد استقبلنا يهود بالرمي ومل :"اجلهة اليت انطلق منها هذا السهم ففيها من رمى به، وجاء يف رواية البيهقي بيان
 ".نكن على تعبئة

ُفهُ ( - مات حتف أنفه أي من : بفتح احلاء وإسكان التاء أي موته، ومجعه حتوف، وقوهلم ):َفَكاَن ِفيِه َحتـْ
 .غري قتل وال ضرب

ملة نوع من األكسية صغري يؤتزر به، حيتمل أن يكون ذلك حقيقة الش ):ِإنَّ الشَّْمَلَة لَتَـْلَتِهُب َعَلْيِه نَارا( -
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بأن تصري الشملة نفسها ناراً حتيط به، فيعذب dا، وحيتمل أن يكون املراد أgا سبب لعذاب النار، وكذا يقال 
 .يف الشراك باالحتمالني السابقني

 .النعل الذي على ظهر القدمني وختفيف الراء وهو سري شبكسر ال ):ِبِشَراٍك َأْو ِشَراَكْينِ ( -
 

 :من فوائد الحديثين
احلديثان دليالن على عظم حترمي الغلول، ويؤخذ من احلديثني فيما خيص الغلول عدة  :األولى الفائدة �

 :أحكام
أن الغلول كبرية من كبائر الذنوب، وهذا يؤخذ من احلديثني بتعذيب من غلَّ يف النار، وأيضا لقوله : أوالها -

انظر شرح النووي للحديثني [. ونقل النووي اإلمجاع على أنه من الكبائر}  َوَمْن يـَْغُلْل يَْأِت ِبَما َغلَّ يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  {:تعاىل

 .كون الغلول من الكبائر الكتاب والسنة واإلمجاعفداللة   )]١١٥،١١٤(
 .ستدالل السابقالأن الغلول سبب من أسباب التعذيب بالنار ل: ثانيها -
أن الغلول مانع من موانع الشهادة، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديثني حينما أطلق : ثالثها -

، وإن كان يف الدنيا يعامل معاملة الشهيد فال يغسل وال يصلى )كالَّ (الصحابة الشهادة على من غلَّ قال 
 :عليه، وذكر النووي أن الشهداء على ثالثة أقسام

 .رب الكفار فهذا له حكم الشهداء يف الدنيا ومنازل الشهداء يف اآلخرةاملقتول يف ح: األول
شهداء يف الثواب دون أحكام الدنيا، وهم املبطون واملطعون وصاحب اهلدم، ومن قتل دون ماله : الثاني

وغريهم مما جاءت ببياgم األحاديث الصحيحة بأgم شهداء وهؤالء ليس هلم حكم الشهيد يف الدنيا فيغسلون 
 .ويصلى عليهم كسائر األموات، وأما يف اآلخرة ففي منازل الشهداء لكنهم دون القسم األول

من غلَّ من الغنيمة وقتل يف حرب الكفار فهؤالء جترى عليهم أحكام الشهيد يف الدنيا فال يغسلون : الثالث
 .وال يصلى عليهم، وأما يف اآلخرة فثواdم ليس بكامل لورود التعذيب هلم مبا غلوه

من غلَّ يف الغنيمة وشبهه ممن وردت اآلثار بنفي تسميته شهيدا إذا قتل يف حرب الكفار، فهذا له :"قال النووي
 ".حكم الشهداء يف الدنيا، فال يغسل وال يصلى عليه، وليس له ثواdم الكامل يف اآلخرة

 .وهذا شيء يسري) شراك من نار( -مصلى اهللا عليه وسل-أن الغلول كله حمرم كثريه وقليله لقول النيب : رابعها -
أن من غلَّ شيئا جيب عليه رّده وأنه إذا رّده يقبل منه كما رد صاحب الشراك الشراك الذي غلَّه، : خامسها -

 .مل حيرقه -صلى اهللا عليه وسلم-وأن الغلول بعد رّده ال ُحيرَّق ألن النيب 
من غلَّ فأحرقوا متاعه "وأما احلديث:"قال النوويوذهب بعض العلماء إىل حتريقه استدالال حبديث ضعيف، 

 ].انظر شرح النووي  للحديثني".[فضعيف بنيَّ ابن عبد الرب وغريه ضعفه" واضربوا عنقه"ويف رواية " واضربوه

استدل به من قال جبواز إطالق لفظ الشهيد على من " فالن شهيد، فالن شهيد"قوله  :الثانية الفائدة �
 الكفار، ويف املسألة خالف هل يشهد لشخص بعينه أنه شهيد؟ مات يف املعركة ضد

 



 
 

 ١٤ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

أو  -صلى اهللا عليه وسلم -أنه ال جيوز أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد، إال من شهد له رسول اهللا: القول األول
 .اتفقت األمة على الشهادة له بذلك

وأدرج حتته حديث سهل بن " دباب ال يقول فالن شهي:"واختار هذا القول اإلمام البخاري يف صحيحه قال
، وهو رأي العالمة )]٨٠،٧٨ص (املناهي اللفظية [يف كتابه  -رمحه اهللا-سعد املتقدم، ورجحه شيخنا ابن عثيمني

 )].٥٩ص (يف أحكام اجلنائز [األلباين 
 :واستدلوا

َال يُْكَلُم حمد بيده والذي نفس م:" قال -صلى اهللا عليه وسلم-حبديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا . ١
ِإالَّ َجاَء يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوُجْرُحُه يـَثْـَعُب ، اللَّْوُن َلْوُن  -َواللَُّه َأْعَلُم ِبَمْن يُْكَلُم ِفي َسِبيِلِه -َأَحٌد ِفي َسِبيِل اللَِّه 

 .السابقمتفق عليه، وبوَّب البخاري على هذا احلديث بنفس الباب "  َدٍم َوالرِّيُح رِيُح ِمْسكٍ 
أي مبن جيرح يف سبيله ظاهر يف أننا ال جنزم " َواللَُّه َأْعَلُم ِبَمْن يُْكَلُم ِفي َسِبيِلِه  "أن قوله : ووجه الداللة

 .قتل يف سبيل اهللا حىت حنكم عليه بالشهادة، فقد يكون قتال محية أو رياء أو شجاعة هألحد بأن
ذي مل يدع شاذة وال فاذة إال ضرdا بسيفه ومع ذا قال قصة الرجل ال هحديث سهل بن سعد السابق وفي. ٢

 .واحلديث متفق عليه" أما إنه من أهل النار :" -صلى اهللا عليه وسلم -النيب 
رمحة اهللا عليك أبا :"حديث خارجة بن زيد بن ثابت يف قصة موت عثمان بن مظعون وفيه قالت أم العالء. ٣

قالت " ؟وما يدريك أن اهللا أكرمه:"  -صلى اهللا عليه وسلم -فقال النيبالسائب، شهاديت عليك، لقد أكرمك اهللا، 
أما هو فقد جاءه واهللا اليقين، واهللا إني ألرجو له :" فمن؟ قال بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا ،ال أدري: قلت

يث رواه حلدا..." فواهللا ال أزكي أحدا بعده: قالت" ؟الخير، وما أدري واهللا وأنا رسول اهللا ما يفعل بي
 .البخاري

قالوا لو شهدنا ألحد بعينه أنه شهيد لزم من تلك الشهادة أن نشهد له باجلنة، وهذا خالف ما عليه . ٤
 .عقيدة أهل السنة أgم ال يشهدون ألحد بعينه جبنة أو نار إال من جاءت به النصوص

 .وهناك أدلة أخرى وما تقدم أمهها
سبب من أسباب الشهادة بالشهيد وهذا يف الظاهر ونكل سريرته إىل جواز تسمية من جاء بأي : القول الثاني

 .اهللا تعاىل
 .  -عليهم رمحة اهللا-هلذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية والشيخ ابن باز لوما

 :واستدلوا
ملا طُعن حرام بن ملحان، وكان خاله، يوم بئر معونة قال بالدم هكذا فنضحه :"حبديث أنس بن مالك قال. ١

رواه البخاري، واملقصود فزت بالشهادة، وهذه شهادة منه لنفسه " فزت ورب الكعبة:"جهه ورأسه مث قالعلى و 
 .ومل ينكرها النيب صلى اهللا عليه وسلم

ومل ينكر النيب صلى ) فالن شهيد فالن شهيد(حديث عمر بن اخلطاب يف الباب وفيه أgم كانوا يقولون . ٢

 



 
 

 ١٥ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

 .لِّ من الغنيمة وقالوا فالن شهيد فأنكر عليهم ومل ينكر ما سبقاهللا عليه وسلم حىت أتوا على الغا
قتل :"ما تواتر عن الصحابة ومن جاء بعدهم من علماء اإلسالم، من إطالق الشهادة على املعني كقوهلم. ٣

 .وهذا يدل على اجلواز..." فالن شهيدا، وختم له بالشهادة، ورزق الشهادة، واستشهد
فاملقصود ال يقال ذلك على سبيل القطع واجلزم بأنه سينال " ال يقول فالن شهيد باب"وأما تبويب البخاري 

 .مرتبة الشهداء يف اآلخرة
وإن كان مع ذلك يُعطى حكم الشهداء ... أي على سبيل القطع:"قال ابن حجرمعلقا على تبويوب البخاري

حد وغريمها شهداء، واملراد احلكم يف األحكام الظاهرة، ولذلك أطبق السلف على تسمية املقتولني يف بدر وأ
 )].٢٨٩٨(حديث " باب ال يقول فالن شهيد" "كتاب اجلهاد والسري"الفتح [". الظاهر املبين على الظن الغالب واهللا أعلم

هذا تبويب غريب فإن :"ونقل الشيخ بكر أبو زيد عن الطاهر بن عاشور تعليقا على تبويب البخاري فقال
". سلم املقتول يف اجلهاد ثابت شرعا ومطروق على ألسنة السلف فمن بعدهمإطالق اسم الشهيد على امل

 )].٣٢٠ص (معجم املناهي اللفظية [
واهللا أعلم وأنه ال بأس بإطالق لفظ الشهيد على من جاء بسبب من أسباب الشهادة   األظهروهذا القول هو 

جاءت به النصوص، وأما السرائر  كالقتل يف حرب الكفار واملطعون واملبطون وصاحب اهلدم وحنوهم مما
فنكلها إىل اهللا تعاىل فال جنزم dا ومبآهلا يف اآلخرة، ولعل هذا مراد البخاري بنفيه قول فالن شهيد أي على 

 .سبيل اجلزم كما ذكر ابن حجر
حديث أيب هريرة دليل على جواز احللف من غري استحالف عند احلاجة، وجواز هبة  :الثالثة لفائدة ا�

 .-صلى اهللا عليه وسلم-العبد، ونسبته إىل فالن فيقال عبد فالن كما يف احلديث عبد رسول اهللا 

 
 

َهْل َلَك ! يَا َرُسوَل الّلهِ : فـََقالَ  صلى اهللا عليه و سلمَأنَّ الطَُّفْيَل ْبَن َعْمرٍو الدَّْوِسيَّ أََتى النَِّيبَّ : َعْن َجاِبٍر  -٨٣
َعٍة؟ قَاَل ِحْصٌن َكاَن ِلَدْوٍس ِيف اْجلَاِهِليَِّة فََأَىبٰ ٰذِلَك النَِّيبُّ  لِلَِّذي َذَخَر  سلم صلى اهللا عليه وِيف ِحْصٍن َحِصٍني َوَمنـْ

َوَهاَجَر َمَعُه . َهاَجَر إِلَْيِه الطَُّفْيُل ْبُن َعْمٍرو. ِإَىل اْلَمِديَنةِ  صلى اهللا عليه وسلمفـََلمَّا َهاَجَر النَِّيبُّ . اهللا ِلألَْنَصارِ 
ُه، فـََقَطَع dَِا بـَرَاِمجَُه، َفَشَخَبْت َيَداُه َحىتَّ َفَمِرَض، َفَجزَِع، فََأَخَذ َمَشاِقَص لَ . فَاْجَتبووا اْلَمِديَنةَ . َرُجٌل ِمْن قـَْوِمهِ 

 :فـََقاَل َلهُ . َوَرآُه ُمَغطِّيا َيَدْيهِ . فـََرآُه َوَهْيَئُتُه َحَسَنةٌ . فـََرآُه الطَُّفْيُل ْبُن َعْمرٍو ِيف َمَناِمهِ . َماتَ 
َلْن ُنْصِلَح : َما ِيل أَرَاَك ُمَغطِّيا يََدْيَك؟ قَاَل ِقيَل ِيل : َقالَ فَـ . يه بجَريت ِإَىل نَغَفَر ِيل dِ : َما َصَنَع ِبَك َربَُّك؟ فـََقالَ  

اللَُّهمَّ َولَِيَدْيِه «: صلى اهللا عليه و سلمفـََقصََّها الطَُّفْيُل َعَلى َرُسوِل الّلِه فـََقاَل َرُسوُل الّلِه . ِمْنَك َما أَْفَسْدتَ 
 رواه مسلم  .»فَاْغِفرْ 

 



 
 

 ١٦ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

 
  

 .تقدمت ترمجته يف احلديث اخلامس من كتاب اإلميان -رضي اهللا عنه وعن أبيه-بر بن عبد اهللا جا

 .وانفرد به) ١١٦(احلديث أخرجه مسلم، حديث 
 

، -صلى اهللا عليه وسلم-كان إتيانه قبل هجرة النيب   ):صلى اهللا عليهَأنَّ الطَُّفْيَل ْبَن َعْمٍرو الدَّْوِسيَّ َأَتى النَِّبيَّ ( -

 .كما جاء مصرحاً به يف مسند أيب يعلى وكما هو ظاهر حديث الباب
صلى -وغرضه مبا سيقوله أنه ملا رأى مضايقة قريش للنيب  -رضي اهللا عنه-قصد الطفيل  ):يَا َرُسوَل الّلهِ : فـََقالَ ( -

للهجرة إىل بلده حىت يتمكن  -صلى اهللا عليه وسلم-وة إىل اهللا أراد حث النيب وصدها عليه سبيل الدع -اهللا عليه وسلم
 .من أداء مهمة الرسالة

القصر املسور بسور خاص حلماية من به من األعداء ويكون : احلصن هو ):َهْل َلَك ِفي ِحْصٍن َحِصينٍ ( -
صد بذلك حصن قومه دوس يف للتأكيد، أي حمصن من بداخله، ويق) حصني(مرتفعا ال يقدر عليه، وقوله 

 .اليمن
َعةٍ ( - العز واالمتناع برجال مينعون من : بفتح امليم وفتح النون وجيوز فيها اإلسكان والفتح أفصح، واملنعة ):َوَمنـْ

 .يقصدك مبكروه
 .أي أن احلصن الذي أدعوك له هو حصن كان لقبيليت دوس ):ِحْصٌن َكاَن ِلَدْوٍس ِفي اْلَجاِهِليَّةِ ( -
 .أي امتنع من إجابة الطفيل ):صلى اهللا عليه و سلمأََبٰى ٰذِلَك النَِّبيُّ فَ ( -
أي رفض عرض الطفيل، ألن اهللا تعاىل أراد أن يكرم األنصار dجرته إليهم،  ):لِلَِّذي َذَخَر اهللا ِلَألْنَصارِ ( -

 .باهلجرة لغريهم -صلى اهللا عليه وسلم-فلم يشرح صدره 
كانت هجرة الطفيل يف عمرة القضية، وقيل قدم مع أيب هريرة يف خيرب، وهاجر معه   ):الطَُّفْيلُ َهاَجَر ِإلَْيِه ( -

 .رجل كما يف حديث الباب
وهذا يفيد بأgم مجاعة وليسوا اثنني فيكون الطفيل والرجل ومن  ):َفَمِرَض، َفَجزِعَ . فَاْجَتبووا اْلَمِديَنةَ ( -

بفتح الواو األوىل وضم الثانية، واملعىن أgم كرهوا املقام باملدينة ) َتبووافَاجْ (يتصل dما ألن الضمري ضمري مجع 
 .أي فقد الصرب مما أمل به) َفَجزِعَ (لضجر ونوع سقم حلق dم 

السكني، وظاهر : بفتح امليم والشني مجع مشقص وهو سهم فيه نصل عريض وقيل ):فََأَخَذ َمَشاِقَص َلهُ ( -
 .عله جرب مشقصا مث مشقصا مث مشقصا حىت قطعالرواية أنه أكثر من مشقص فل

 .الرباجم بفتح الباء والراء، وهي مفاصل األصابع واحدها برمجة ):فـََقَطَع ِبَها بـََراِجَمهُ ( -
 .بفتح الشني واخلاء، أي سال دمها، وقيل سال الدم بقوة ):َفَشَخَبْت َيَداهُ ( -

 



 
 

 ١٧ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

فة على حمذوف والتقدير اللهم غفرت له وليديه فاغفر، أي كما غفرت الواو عاط ):اللَُّهمَّ َولَِيَدْيِه فَاْغِفرْ ( -
 .لبقية بدنه فاغفر ليديه
 

يث قاعدة عظيمة وداللة قاطعة ملعتقد أهل السنة واجلماعة بأن مرتكب الكبرية ومن داحل :األولى الفائدة �
بة فليس بكافر وال يقطع له بنار بل هو ذلك من قتل النفس وحنوها من الكبائر إن مات صاحبها من غري تو 

 .يف حكم مشيئة اهللا تعاىل
أن قاتل نفسه ليس بكافر، وأنه ال خيلد يف النار، وهو موافق ملقتضى قوله : وهذا احلديث يقتضي:"قال القرطيب

وهذا الرجل ممن شاء اهللا أن يغفر له }   َيَشاءِإنَّ اللََّه الَ يـَْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن  {:تعاىل
ألنه  إمنا أتى مما دون الشرك، وهذا خبالف القاتل نفسه املذكور يف حديث جندب فإنه ممن شاء اهللا أن 

 )].١/٣٢٤(املفهم [". يعذبه
د مرتكب يف قوهلم بتخلي المعتزلةاحلديث فيه ردٌّ على ثالث فرق ضالة، فهو ردٌّ على  :الثانية الفائدة �

يف  المرجئةيف قوهلم بكفر مرتكب الكبرية وختليده يف النار أيضا، وعلى  الخوارجالكبرية يف النار، وعلى 
 .ال يضر مع اإلميان شيء: قوهلم
احلديث دليل على أن املغفرة تتجزأ كما أن العقوبة تتجزأ، فاملغفرة هنا تناولت جسده ومل  :الثالثة الفائدة �

ويل لألعقاب  :"-صلى اهللا عليه وسلم -يت أيضا ما يدل على أن العقوبة تتجزأ ومن ذلك قول النيبتتناول يديه، وسيأ
ما أسفل :" -صلى اهللا عليه وسلم-متفق عليه، واألعقاب هي مؤخرة كل قدم واحدها َعِقب، وكذلك قوله " من النار

 .رواه البخاري" من الكعبين من اإلزار ففي النار
فتناولت املغفرة يديه كما تناولت  -صلى اهللا عليه وسلم-الرجل أدركته بركة دعوة النيب  وظاهر حديث الباب أن

له، فكأنه -صلى اهللا عليه وسلم  -ممتدا إىل غاية دعاء النيب"  َلْن ُنْصِلَح ِمْنَك َما أَْفَسْدتَ  :"قوله جسده، ويكون معىن
 .نصلح منك ما أفسدتلك مل -صلى اهللا عليه وسلم  -لوال دعاء النيب: قيل له
 :احلديث دليل على عدة فضائل :الرابعة الفائدة �

 .فضل اهلجرة من بالد الكفار إىل بالد املسلمني وأن شأgا عظيم وتكفر الذنب العظيم: أوالها -
 : فضل الطفيل بن عمرو وذلك من وجهني: ثانيها -

 .غبة يف محايته والتشرف به يف ديارهحرصه على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسالمته والر : األول
 .dجرته إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم: والثاني

 .يف اهلجرة إليهم وترك أي هجرة لغريهم -صلى اهللا عليه وسلم -فضل األنصار برغبة النيب: ثالثها -

 



 
 

 ١٨ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

 

َعُث رِيحا ِمَن اْلَيَمِن، َأْلَيَن ِمَن «: صلى اهللا عليه و سلمقَاَل َرُسوُل الّلِه : َعْن َأِيب ُهَريـْرََة قَالَ  -٨٤ ِإنَّ اهللا يـَبـْ
َقاُل َذرٍَّة : اْلَحرِيِر، َفَال َتدَُع َأَحدا ِفي قـَْلِبِه قَاَل َأبُو َعْلَقَمةَ   .رواه مسلم .»ِمْن ِإيَماٍن ِإالَّ قـََبضتهُ ِمثـْ

 
 .وأرضاه تقدمت ترمجته يف احلديث األول من كتاب اإلميان -رضي اهللا عنه -أبو هريرة

 
 .وانفرد به) ١١٧(احلديث أخرجه مسلم حديث 

 
َعثُ ( -  .يرسل ):يـَبـْ
 .وهذا من الرفق dم، إذ أرسل هلم رحيا لينة ):اْلَحرِيرِ َأْلَيَن ِمَن ( -
" الذرة ليس هلا وزن، ويراد dا ما يرى يف شعاع الشمس الداخل يف النافذة:"ن األثريبقال ا ):ِمثْـَقاُل َذرَّةٍ ( -

 )].ذرر(انظر النهاية مادة [
 .أي قبضت روحه بواسطة ملك املوت ):قـََبضتهُ ( -

 :فوائد الحديث
احلديث دليل على لطف اهللا تعاىل بأهل اإلميان وأن لطفه مبن يف قلبه إميان مستمر إىل  :األولى ة الفائد�

 .آخر هذا الزمان، ومن ذلك بعثه جل يف عاله رحيا رفيقة لينة لقبض أرواحهم
وهذا إمنا يكون يف آخر الزمان بعد نزول عيسى عليه السالم وقتل الدجال كما جاء مصرحا يف حديث عبد 

-عليه السالم -هللا بن عمرو عند مسلم وذلك يف آخر الصحيح وسيأيت يف كتاب الفنت، فبعد ذكره لنزول عيسى ا

ثم يرسل اهللا ريحا باردة من قبل الشام، فال يبقى على وجه  :"-صلى اهللا عليه وسلم-وإهالكه للدجال قال النيب 
تى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل األرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إال قبضته، ح

 ".فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحالم السباع" ويف رواية " لدخلت عليه حتى تقبضه
ويف اجلمع بني هذا احلديث وحديث الباب إشكال مفاده أن حديث الباب على أن الريح من اليمن وحديث 

حيتمل أgما رحيان شامية وميانية، وحيتمل : اأحدمه: وجياب عن هذا بوجهني:"ابن عمرو من الشام قال النووي
انظر شرح النووي [ وبنحو الثاين قال القرطيب" أن مبدأها من أحد اإلقليمني مث تصل اآلخر وتنتشر عنده، واهللا أعلم

 )].١/٣٢٥(، وانظر املفهم )١١٧(حلديث الباب حديث 
مثقال حبة " احلديث دليل ملعتقد أهل السنة واجلماعة من أن اإلميان يزيد وينقص لقوله  :الثانية الفائدة �

 .وهذا سبب إيراد مسلم حلديث الباب يف كتاب اإلميان" أو مثقال ذرة من إميان

 



 
 

 ١٩ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

يف احلديث داللة على أن الساعة ال تقوم إال على شرار اخللق، ألنه بعد قبض من يف قلبه  :الثالثة الفائدة �
ثقال ذرة من إميان لن يبقى إال شرار اخللق وهذا ما أفاده حديث ابن عمرو السابق وأحاديث أخرى منها م

ال تقوم الساعة على :" رواه مسلم، وقوله" تقوم الساعة إال على شرار الخلق ال:" -صلى اهللا عليه وسلم-قوله 
متفق عليه، هذه " كهم الساعة وهم أحياءمن شرار الناس من تدر :" رواه مسلم، وقوله" اهللا، اهللا: أحد يقول

األحاديث تدل على أن الصاحلني يقبضون شيئا فشيئا حىت تأيت الريح فتقبض من بقي من أهل اإلميان فال 
 .يتبقى إال شرار اخللق

ال تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى يوم " فإن قيل كيف اجلمع بني هذه األحاديث وحديث 
 مسلم؟رواه " القيامة

أن هؤالء الصاحلني ال يزالون على احلق ظاهرين حىت تأتيهم الريح اللينة فتقبض أرواحهم مث ال يبقى : فالجواب
أي إىل قرب يوم القيامة ودنوه " على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة" إال شرار اخللق، وأن قوله يف احلديث 

 ].ر املرجع السابقانظ[وهذا مجع النووي رمحه اهللا . املتناهي يف القرب
 . إن شرار اخللق الذين تقوم عليهم الساعة ال يعين أنه ليس من بينهم أهل حق وصالح وإميان: وقيل
إن الساعة تقوم وأغلب الناس من شرار اخللق وهذا معىن األحاديث السابقة، وفيهم طائفة قليلة على : وقيل

ا لكن لقلتهم مل يذكروا يف األحاديث السابقة، احلق ظاهرين، أي أن الساعة تقوم على بعض الفضالء أيض
 )].١/٣٨٥(انظر فتح املنعم [وهذا مجع ابن بطال ، وفيه نظر 

بألفاظ عموم وصيغ قصر وحصر ال يستقيم  جاءت واهللا أعلم، ألن األحاديث السابقة األظهر واألول هو
 .معها مجع ابن بطال واهللا تعاىل أعلم

احلديث دليل على انقراض أهل اخلري يف آخر الزمان وأن موت الصاحلني من أشراط  :الرابعة الفائدة �
 .الساعة فلن يبقى إال شرار اخللق

حيث أخرب -صلى اهللا عليه وسلم -احلديث فيه علم من أعالم النبوة ومعجزة من معجزاته  :الخامسة الفائدة �
 .خبرب غييب سيكون آخر الزمان

 
 

 
. بَاِدُروا بِاَألْعَماِل ِفَتنا َكِقَطِع اللَّْيِل اْلُمْظِلمِ «: قَالَ  صلى اهللا عليه و سلمَعْن َأِيب ُهَريـْرََة َأنَّ َرُسوَل الّلِه  -٨٥

َها ُمْؤِمنا َويُْمِسي َكاِفرا نـَْيا. َأْو يُْمِسي ُمْؤِمنا َوُيْصِبُح َكاِفرا .ُيْصِبُح الرَُّجُل ِفيـْ  .»يَِبيُع ِديَنُه ِبَعَرٍض ِمَن الدُّ

 



 
 

 ٢٠ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

 

  
 .وأرضاه تقدمت ترمجته يف احلديث األول من كتاب اإلميان -رضي اهللا عنه-أبو هريرة 

 
 .وانفرد به) ١١٨(احلديث أخرجه مسلم حديث 

  
أي سابقوا وسارعوا بأعمالكم الصاحلة قبل جميء الفنت اليت متنعكم منها وتصدكم ): بَاِدُروا بِاَألْعَماِل ِفَتنا( -

عنها، والفنت هي االبتالء واالختبار باحملن واملنكرات والشدائد اليت حتول بني العبد وبني العمل الصاحل، وهي 
 .شهوات وعالجها اإلميان والصربفنت شبهات وعالجها العلم، وفنت : قسمني

ها وظلمتها، ألن وصف دهذا تشبيه للفنت بأجزاء الليل املظلمة الشديدة يف سوا): َكِقَطِع اللَّْيِل اْلُمْظِلمِ ( -
الليل باملظلم تأكيد هلذه الشدة، ويف هذا كناية عن شدة الفنت وانبهامها وعظم اخلوف منها وضعف الوصول 

َكأَنََّما ُأْغِشَيْت  {:ع يف الباطل واهللا املستعان، ويف هذا غاية التشبيه كما قال تعاىلللحق فيها وكثرة الوقو 
 .} ُوُجوُهُهْم ِقَطعاً مَِّن الَّْيِل ُمْظِلماً 

 .حيتمل كفر النعمة، وحيتمل الكفر احلقيقي): َويُْمِسي َكاِفرا( -
هذا احلديث على ظاهره، ألن احملن والشدائد وال إحالة وال بعد يف محل :"قال القرطيب مرجحا الكفر احلقيقي

". إذا توالت على القلوب أفسدÜا بغلبتها عليها، ومبا تؤثر فيها من القسوة و الغفلة اليت هي سبب الشقوة
 )].١/٣٢٦(املفهم [

َيا( - نـْ ض فيها وكل ما يف مجلة تعليلية لتحوله إىل الكفر، وَعَرض الدنيا ما يُعر ): يَِبيُع ِديَنُه بَِعَرٍض ِمَن الدُّ
 {:الدنيا فهو عرض، ومسي بذلك ألنه يعرض ويزول إما أن تزول أنت قبله أو هو يزول قبلك، قال تعاىل

َيا نـْ  .} تُرِْيُدْوَن َعَرَض الدُّ
 :فوائد الحديث

يف احلديث احلث على العمل الصاحل قبل قدوم ما حيجبها من الفنت، ألن الفنت إذا  :األولى الفائدة �
gا حتول بني اإلنسان والعمل الصاحل، وإن بادر فيها قبل حلوهلا وأقبل على اهللا كان العمل الصاحل حلت فإ

 .محاية له منها
معىن احلديث احلث على املبادرة إىل األعمال الصاحلة قبل تعذرها واالشتغال عنها مبا حيدث من :"قال النووي

نوعا من شدائد -صلى اهللا عليه وسلم  -لليل املظلم ال املقمر، ووصفالفنت الشاغلة املتكاثرة، املرتاكمة كرتاكم ظالم ا
تلك الفنت، وهو أن ميسي مؤمنا مث يصبح كافرا أو عكسه، وهذا لعظم الفنت، ينقلب اإلنسان يف اليوم الواحد 

 )].١١٨(انظر شرح النووي ملسلم حديث [ ".هذا االنقالب
اته بل مها كناية عن سرعة التحول فقد يكون التحول بني وذكر الصباح واملساء يف احلديث ليس مقصودا لذ

 



 
 

 ٢١ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

الصبح والظهر أو بني الظهر والعصر فالعربة بالتحول وهذا حيدث بأقصر من هذه املدة، والزمان حيكي مناذج 
َه َوِمَن النَّاِس َمن يـَْعُبُد اللَّ  {:من ذلك واهللا املستعان، فليحذر العبد وليتحصن قبل حلول الفتنة قال تعاىل

نـَْيا وَ  َنٌة انَقَلَب َعَلى َوْجِهِه َخِسَر الدُّ ٌر اْطَمَأنَّ بِِه َوِإْن َأَصابـَْتُه ِفتـْ  {:وقال}  اْآلِخَرةَ َعَلى َحْرٍف فَِإْن َأَصابَُه َخيـْ
َنَة النَّاِس َكَعَذابِ   .} اللَّهِ  َوِمَن النَّاِس َمْن يـَُقوُل آَمنَّا بِاللَِّه فَِإَذا ُأوِذَي ِفي اللَِّه َجَعَل ِفتـْ

احلديث دليل على أن األعمال الصاحلة سبب للنجاة من الفنت، ويشهد لذلك أيضا  :الثانية الفائدة �
: ليلة فزعا يقول-صلى اهللا عليه وسلم  -استيقظ رسول اهللا:"قالت-صلى اهللا عليه وسلم -حديث أم سلمة زوج النيب 

من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواجه، سبحان اهللا ماذا أنزل اهللا من الخزائن وماذا أنزل 
بعد أن  -صلى اهللا عليه وسلم-رواه البخاري، فأرشد النيب " لكي يصلين؟ رب كاسية في الدنيا عارية في اآلخرة

أوحي إليه مبا سيكون من الفنت بعده إىل الصالة، فالعبادة حجاب للعبد من الفنت، ويف حديث الباب إشارة 
 عمله كانت الفتنة إليه أسرع، وأن من كثر عمله ينبغي أاليغرت مبا عنده بل يستزيد فخطاب النيب إىل أن من قلَّ 

 .لألمة عامة ا¿تهد واملقصر-صلى اهللا عليه وسلم -
مال أو منصب أو جاه أو شهرة (يف احلديث ذم احلياة الدنيا الفانية مبا فيه من عرض  :الثالثة الفائدة �

تقدميها على اآلخرة الباقية، بل واحلرص على الدين واالحتياط عند التمتع بعرض الدنيا،  ، واحلذر من)وحنوها
 .ألgا تقلب دين العبد وحتول دونه ودون عبادة ربه، ولذا الولوج يف الفنت يضعف العمل الصاحل

 .وللفنت مباحث وضوابط وقواعد سيأيت بياgا يف شرح كتاب الفنت بإذن اهللا تعاىل

 

يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَْرفـَُعوا َأْصَواَتُكْم فـَْوَق {َلمَّا نـََزَلْت ٰهِذِه اآليَُة، : َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك أَنَُّه قَالَ  -٨٦
أَنَا ِمْن : ِيف بـَْيِتِه َوقَالَ )  َخِطيَب األَْنَصارِ  :ويف رواية (  َجَلَس ثَابُت ْبُن قـَْيسٍ . ِإَىل آِخِر اآليَةِ  }َصْوِت النَِّبيِّ 

بَا يَا أَ «: َفَسَأَل النَِّيبُّ َسْعَد ْبَن ُمَعاٍذ فـََقالَ  صلى اهللا عليه وسلمَواْحَتَبَس ثَابُت ْبُن قـَْيٍس َعِن النَِّيبِّ . أَْهِل النَّارِ 
قَاَل فَأَتَاُه َسْعٌد َفذََكَر َلُه قـَْوَل . َوَما َعِلْمُت َلُه ِبَشْكَوى. ِإنَُّه َجلَارِي: قَاَل َسْعدٌ  »َعْمٍرو َما َشْأُن ثَاِبٍت؟ َأْشَتَكٰى؟

 ِمْن أَْرَفِعُكْم َصْوتا َعَلى  أُْنزَِلْت ٰهِذِه اآليَُة َوَلَقْد َعِلْمُتْم َأينِّ : فـََقاَل ثَاِبتٌ  صلى اهللا عليه و سلمَرُسوِل الّلِه 
فـََقاَل َرُسوُل  صلى اهللا عليه و سلمفَأَنَا ِمْن أَْهِل النَّاِر، َفذََكَر ٰذِلَك َسْعٌد لِلنَِّيبِّ  صلى اهللا عليه و سلمَرُسوِل الّلِه 

ا نـَرَاُه َميِْشي بـَْنيَ َأْظُهرِنَا َرُجٌل ِمْن َفُكنَّ : ويف رواية       .»َبْل ُهَو ِمْن َأْهِل اْلَجنَّةِ «: صلى اهللا عليه و سلمالّلِه 
 .أَْهِل اْجلَنَّةِ 

 

 



 
 

 ٢٢ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

  
 .تقدمت ترمجته يف احلديث الثالث من كتاب اإلميان-رضي اهللا عنه  -أنس بن مالك

 
بوة يف باب عالمات الن" "كتاب املناقب"، وأخرجه البخاري يف )١١٩(احلديث أخرجه مسلم حديث 

 ).٣٦١٣(حديث " اإلسالم
 

أي إذا نطق ونطقتم فلتكن أصواتكم أقل من احلد الذي وصل  ):الَ تـَْرفـَُعوا َأْصَواَتُكْم فـَْوَق َصْوِت النَِّبيِّ ( -
 .حبيث يكون كالمه عاليا لكالمكم ،-صلى اهللا عليه وسلم-إليه صوت النيب 

أي إذا نطقتم وهو صامت فإياكم أن ترفعوا أصواتكم دون مراعاة ملقام النبوة  ):َقْولِ َوَال َتْجَهُروا َلُه بِالْ ( -
 .وجاللة قدرها

 .حبرمانكم من ثواdا ):َأْن َتْحَبَط َأْعَماُلُكمْ ( -
األنصاري أحد خطباء  هو ثابت بن قيس بن مشاس بن زهري اخلزرجي ):ِفي بـَْيِتهِ  َجَلَس ثَابُت ْبُن قـَْيسٍ (

باجلنة كما -صلى اهللا عليه وسلم  -وخطيب األنصار، شهد أحدا وما بعدها، وبشره النيب ،-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
 )].١/٢٧٥(انظر أسد الغابة [.-رضي اهللا عنه-هـ، ١٢يف حديث الباب، وقتل يوم اليمامة يف خالفة أيب بكر شهيدا سنة 

 .س نفسه يف بيته حزينا خائفا أن يكون هو املرادبعدما نزلت اآلية حب
بسبب خوفه أن يكون هو املراد باآلية، فقال ذلك لنفسه أو ملن اتصل به  ):َأنَا ِمْن َأْهِل النَّارِ : َوقَالَ ( -

 .وسأله
 

احلديث فيه بيان ماكان عليه الصحابة رضي اهللا عنهم من شدة اخلوف من اهللا تعاىل،  :األولى الفائدة �
واخلوف على أعماهلم أن حتبط، وفيه ماهم عليه من معايشة اآليات وتطبيقها على واقعهم وخماطبة أنفسهم 

 .هو خطيب األنصار وخطيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خياف على نفسه dا، فها
احلديث فضل ومنقبة عظيمة لثابت بن قيس حيث شهد له باجلنة، بل جاء يف  يف :الثانية  الفائدة�

يعيش حميدا، :" صحيح ابن حبان ومستدرك احلاكم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بشره بثالث بشارات فقال
أهل السنة  فمات شهيدا رضي اهللا عنه يف معركة اليمامة، واعلم أن معتقد" ويقتل شهيدا، ويدخل الجنة

 :على نوعنيواجلماعة أن الشهادة ألحد باجلنة 
كثابت بن قيس يف حديث   -صلى اهللا عليه وسلم-، وهذه ال تكون إال ملن شهد له النيب شهادة لمعين بشخصه. ١

 .الباب والعشرة املبشرون باجلنة وغريهم
شهادة فيها بالوصف ال ، كالشهادة للمؤمنني أو للمتقني فهذا ال حرج بالشهادة لمعين بوصفه. ٢

 .بالشخص، فنقول كل مؤمن يف اجلنة وال نقول هذا املؤمن يف اجلنة

 



 
 

 ٢٣ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

احلديث فيه مسلك تربوي وهو ينبغي للعامل وكبري القوم واملريب واملعلم أن يتفقد أصحابه  :الثالثة الفائدة �
 .ويسأل عمن غاب منهم
قيس، فذهب سعد بن معاذ ليسأل عنه، ويف احلديث  عن ثابت بن -صلى اهللا عليه وسلم-ويف احلديث سأل النيب 

 }يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا الَ تـَْرفـَُعوا َأْصَواَتُكْم فـَْوَق َصْوِت النَِّبيِّ {إشكال وهو كيف اجلمع بني اآلية يف الباب  
ن سعد بن اليت نزلت يف زمن الوفود بسبب األقرع بن حابس سنة تسع كما جاء يف رواية البخاري وبني كو 

 معاذ مات قبل ذلك يف بين قريظة سنة مخس؟
 :قيل يف اجلمع عدة أجوبة

وميكن اجلمع بأن الذي نزل يف قصة ثابت جمرد رفع الصوت، والذي نزل يف قصة األقرع أول السورة : "قيل
ُموا بـَْيَن َيَدِي اللَِّه َوَرُسوِلهِ  {:وهو قوله " باب عالمات النبوة يف اإلسالم" "كتاب املناقب"انظر الفتح [قاله ابن حجر " } َال تـَُقدِّ

 )].٣٦١٣(حديث 

 .}الَ تـَْرفـَُعوا َأْصَواَتُكْم {وهذا القول بعيد ألن رواية البخاري فيها تصريح يف أن الذي نزل يف قصة األقرع 
إن ذكر سعد بن معاذ يف حديث الباب وهم من الراوي والصحيح أنه سعد بن عبادة يدل على ذلك : وقيل

 ".فقال سعد بن عبادة يا رسول اهللا هو جاري:"رواية ابن املنذر يف تفسريه عن قتادة عن أنس وفيها
وهذا أشبه بالصواب ألن سعد بن عبادة من قبيلة ثابت بن قيس فهو أشبه أن يكون جاره من :"قال ابن حجر

 ].انظر الفتح املرجع السابق[".سعد بن معاذ ألنه من قبيلة أخرى
 .ر نزول اآلية فتكون نزلت قبل موت سعد بن معاذ مرة وبعده مرة أخرى واهللا أعلمبتكرا: وقيل
بعدم رفع الصوت فوق صوته،  -صلى اهللا عليه وسلم-احلديث دليل على وجوب تعظيم النيب  :الرابعة الفائدة �

وذلك بتسفيه -ه وسلم صلى اهللا علي-وإذا كان عقوبة ذلك إحباط، فكيف مبن يرفع عقله وفكره على ماجاء به النيب 
ما جاءت به السنة والقدح يف ذلك بكتابات مقيتة أو أقوال مؤسفة عرب اإلعالم وغريه فال شك أن هذا أشد 

 .قبحا يف ميزان الشرع املطهر
من األمور الغيبية  -صلى اهللا عليه وسلم-احلديث دليل على إميان الصحابة مبا خيرب به النيب  :الخامسة الفائدة �

 ".َفُكنَّا نـَرَاُه َميِْشي بـَْنيَ أَْظُهرِنَا َرُجٌل ِمْن أَْهِل اْجلَنَّةِ  :"لراويلقول ا

 

أَنـَُؤاَخُذ ِمبَا َعِمْلَنا ِيف ! يَا َرُسوَل الّلهِ : صلى اهللا عليه و سلمقَاَل أُنَاٌس ِلَرُسوِل الّلِه : َعْن َعْبِد الّلِه ، قَالَ  -٨٧
َوَمْن َأَساَء ُأِخَذ ِبَعَمِلِه ِفي اْلَجاِهِليَِّة . َأمَّا َمْن َأْحَسَن ِمْنُكْم ِفي اِإلْسَالِم َفَال يـَُؤاَخُذ ِبَها«: اْجلَاِهِليَِّة؟ قَالَ 

 .»َواِإلْسَالمِ 

 



 
 

 ٢٤ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

 
  

 .تقدمت ترمجته يف احلديث احلادي والثالثني من كتاب اإلميان -رضي اهللا عنه -عبد اهللا بن مسعود
 :تخريج الحديث

باب إمث من أشرك باهللا " "كتاب استتابة املرتدين"، وأخرجه البخاري يف )١٢٠(احلديث أخرجه مسلم حديث 
" ب ذكر الذنوببا" "كتاب الزهد"، وأخرجه ابن ماجة يف )٦٩٢١(حديث " وعقوبته يف الدنيا واآلخرة

 ).٤٢٤٢(حديث 
 

 أي هل حناسب ونعاقب على فعل السيئات يف اجلاهلية؟ ):َأنـَُؤاَخُذ ِبَما َعِمْلَنا ِفي اْلَجاِهِليَِّة؟( -
 .أي بدخوله فيه ظاهرا وباطنا باإلخالص فيه ):َمْن َأْحَسَن ِمْنُكْم ِفي اِإلْسَالمِ ( -
 .أي فال يؤاخذ مبا عمل يف اجلاهلية ألن اإلسالم يهدم ما كان قبله): َفَال يـَُؤاَخُذ ِبَها( -

 
احلديث دليل على أن من أحسن بدخوله يف اإلسالم ظاهرا وباطنا فإن إسالمه يهدم ما  :األولى الفائدة �

وهذا "  ي اِإلْسَالِم َفالَ يـَُؤاَخُذ ِبَهاَمْن َأْحَسَن ِمْنُكْم فِ :" -صلى اهللا عليه وسلم-قبله من آثام اجلاهلية، لقول النيب 
} ُقل لِلَِّذيَن َكَفُروْا ِإن يَنتَـُهوْا يـَُغَفْر َلُهم مَّا َقْد َسَلفَ {:هو املوافق للنصوص الدالة على هذا املعىن كقوله تعاىل

َلُه؟َ◌َما َعِلْمَت َأنَّ اِإلْسَالَم يـَهْ أ:" كما يف احلديث القادم  -صلى اهللا عليه وسلم-وقوله   ".ِدُم َما َكاَن قـَبـْ
احلديث دليل على أن من أساء بدخوله يف اإلسالم فإن إساءته سبب يف مؤاخذته بآثام  :الثانية الفائدة �

 ". َوَمْن َأَساَء ُأِخَذ ِبَعَمِلِه ِفي اْلَجاِهِليَِّة َواِإلْسَالمِ  :"اجلاهلية واإلسالم لقوله
جمرد املعاصي ألن املتقرر يف النصوص الكثرية ومنها ما سبق أن من صحَّ وال يصح أبدا محل اإلساءة هنا على 

إسالمه غفر له ما كان يف جاهليته سواء كان مطيعا أو عاصيا بعد إسالمه مادام أنه على حقيقة اإلسالم، 
 وهذا ما أمجعت عليه أمة اإلسالم، ولذا اختلف أهل العلم يف املقصود باإلساءة يف حديث الباب، وأظهر
األقوال واهللا أعلم ما اختاره مجع من احملققني أن املقصود املنافق، فهو الذي أساء بدخوله يف اإلسالم ألنه 
 ؛دخل فيه ظاهرا دون باطنه فإسالمه الظاهري ال يكفيه ألن يكون يف عداد األمة فهو مؤاخذ بآثام جاهليته

ألنه  :هار صورة اإلسالم على غري احلقيقةألن إسالمه ليس حقيقا حبيث يهدمها وهو مؤاخذ مبا عمل من إظ
 .ال زال كافرا
واملراد باإلساءة عدم الدخول يف اإلسالم بقلبه، بل يكون منقادا يف الظاهر مظهرا للشهادتني، :"قال النووي

ؤاخذ مبا عمل يف اجلاهلية قبل إظهار يغري معتقد لإلسالم بقلبه، فهذا منافق باق على كفره بإمجاع املسلمني، ف
 )].١٢٠(املنهاج يف شرح مسلم حديث [".صورة اإلسالم، ومبا عمل بعد إظهارها، ألنه مستمر على كفره

واإلساءة املذكورة يف هذا احلديث يف مقابلة هذا اإلحسان هي الكفر والنفاق، واليصح أن يراد :"وقال القرطيب

 



 
 

 ٢٥ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

ما قبله من اآلثام، إال ملن ُعصم من  باإلساءة هنا ارتكاب سيئة ومعصية، ألنه يلزم عليه أال يهدم اإلسالم
 )].١/٣٢٧(املفهم [".مجيع السيئات إىل املوت، وهو باطل قطعا، فتعنيَّ ما قلناه

لباطن، ألن اإلحسان يف اإلسالم إحسان الظاهر والباطن ايف احلديث التحذير من خبث  :الثالثة الفائدة �
 .وتوافقهما

ى أن الكفار خماطبون بفروع الشريعة ووجهه أgم مؤاخذون مبا فعلوا احلديث فيه داللة عل :الرابعة الفائدة �
 .يف جاهليتهم إن مل يدخلوا يف اإلسالم وحيسنوا ذلك

فـََبَكٰى َطِويالً َوَحوََّل . َحَضْرنَا َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص ـ وُهَو ِيف ِسَياَقِة اْلَمْوِت ـ: َعِن اْبِن ُمشَاَسَة اْلَمْهرِيِّ قَالَ  -٨٨
َك َرُسوُل الّلِه ِبَكَذا؟ قَاَل أََما َبشََّرَك َرُسوُل الّلِه ِبَكَذا؟ أََما َبشَّرَ ! يَا أَبـََتاهُ : َفَجَعَل ابـُْنُه يـَُقولُ . َوْجَهُه ِإَىل اجلَِْدارِ 

ُه َشَهاَدُة َأْن َال إِٰلَه ِإالَّ اهللا َوَأنَّ ُحمَمَّدا َرُسوُل الّلهِ : فَأَقْـَبَل ِبَوْجِهِه فـََقالَ  ِإينِّ َقْد ُكْنُت َعَلى َأْطَباٍق . ِإنَّ أَْفَضَل َما نُِعدُّ
َوَال َأَحبَّ ِإَيلَّ َأْن َأُكوَن َقِد . ِمينِّ  صلى اهللا عليه و سلمِلَرُسوِل الّلِه  َلَقْد رَأَيـُْتِين َوَما َأَحٌد َأَشدَّ بـُْغضا. َثَالثٍ 

فـََلمَّا َجَعَل اهللا اِإلْسَالَم ِيف قـَْلِيب أَتـَْيُت . فـََلْو ُمتُّ َعَلى تِْلَك اْحلَاِل َلُكْنُت ِمْن أَْهِل النَّارِ . اْسَتْمَكْنُت ِمْنُه فـََقتَـْلُتهُ 
َما َلَك يَا «: قَالَ . قَاَل فـََقَبْضُت َيِدي. فـََبَسَط َميِيَنهُ . اْبُسْط َميِيَنَك َفألُبَايِْعكَ : فـَُقْلتُ  اهللا عليه و سلمصلى النَِّيبَّ 

نَّ َأَما َعِلْمَت أَ «: قَالَ . َأْن يـُْغَفَر ِيل : قـُْلتُ  »َتْشَتِرُط ِبَماَذا؟«: قَالَ . أََرْدُت َأْن َأْشَرتِطَ : قَاَل قـُْلتُ » َعْمُرو؟
َلَها؟ َوَأنَّ اْلَحجَّ يـَْهِدُم َما َكانَ  َلُه؟ َوَأنَّ اْلِهْجَرَة تـَْهِدُم َما َكاَن قـَبـْ َلهُ اِإلْسَالَم يـَْهِدُم َما َكاَن قـَبـْ َوَما َكاَن ؟ » قـَبـْ

َينَّ ِمْنُه َومَ . َوَال َأَجلَّ ِيف َعْيِين ِمْنهُ  صلى اهللا عليه و سلمَأَحٌد َأَحبَّ ِإَيلَّ ِمْن َرُسوِل الّلِه  ا ُكْنُت أُِطيُق َأْن أَمألَ َعيـْ
َينَّ ِمْنهُ . ِإْجالًال َلهُ  َوَلْو ُمتُّ َعَلى تِْلَك اْحلَاِل َلَرَجْوُت َأْن . َوَلْو ُسِئْلُت َأْن َأِصَفُه َما َأَطْقُت، َألينِّ ملَْ َأُكْن أَْمألُ َعيـْ

، َفالَ َتْصَحْبِين نَاِئَحٌة َوالَ نَاٌر فَِإَذا ُمثَّ َولِيَنا أشياء . َأُكوَن ِمْن أَْهِل اْجلَنَّةِ  َما أَْدرِي َما َحاِيل ِفيَها، فَِإَذا أَنَا ُمتُّ
َحىتَّ َأْسَتأِنَس ، َويـُْقَسَم حلَُْمَها ، ُمثَّ أَِقْيُموا َحْوَل قـَْربِْي َقْدَر َما تـُْنَحَر َجُزوٌر .َدفـَْنُتُموِين َفُشنُّوا َعَليَّ التـُّرَاَب َشّنا

 .رواه مسلم . َوأَْنظَُر َماَذا أُرَاِجَع بِِه ُرُسَل َريبِّ ، ُكم بِ 

  
أبو حممد، أسلم : هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد القرشي السهمي، يكىن أبا عبد اهللا، وقيل

يل كان إسالمه يف صفر سنة مثان وق ،-صلى اهللا عليه وسلم -عام خيرب، وقيل أسلم عند النجاشي وهاجر إىل النيب
أمريا على سرية إىل ذات السالسل إىل أخوال أبيه  -صلى اهللا عليه وسلم-قبل الفتح بستة أشهر، بعثه رسول اهللا 
صلى  -على ُعمان، فلم يزل عليها إىل أن تويف رسول اهللا-صلى اهللا عليه وسلم -العاصي بن وائل، واستعمله رسول اهللا 

كان من شجعان العرب وأبطاهلم ودهاÜم، فهو داهية العرب رأيا وعقال ولسانا وكان عمربن   ،-اهللا عليه وسلم

 



 
 

 ٢٦ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

سبحان من خلقك وخلق عمرو بن العاص، ويل مصر عشر : اخلطاب إذا كلم رجال فلم يفهم كالمه قال
مث صلَّى العيد  سنني وثالثة أشهر، وكان موته مبصر ليلة عيد الفطر فصلى عليه ابنه عبد اهللا، ودفن باملقطم،

 )].١/٣٩٦(، وفتح املنعم)٢٤٨، ٤/٢٤٤(انظر أسد الغابة [.وعن أبيه وأرضامها-رضي اهللا عنه -هـ  ٤٣سنة 
 .وأما ابن مشاسة فهو عبد الرمحن بن مشاسة بن ُذؤيب، أبو عمرو األنصاري تابعي ثقة

 
 ، وانفرد به)١٢١(احلديث أخرجه مسلم حديث 

 
 .بكسر السني أي يف حال حضور املوت ):وُهَو ِفي ِسَياَقِة اْلَمْوتِ ( -
 .أي خوفا من اهللا تعاىل ):فـََبَكٰى َطِويالً ( -
هو عبد اهللا بن عمرو الصحايب اجلليل وتقدمت ترمجته يف احلديث الثالث والعشرين من   ):َفَجَعَل ابـُْنهُ ( -

 .كتاب اإلميان
أي أفضل عمل نتخذه عدة للقاء اهللا الشهادتان وما تتضمناه من إميان باهللا وحده  ):ا نُِعدُّهُ ِإنَّ َأْفَضَل مَ ( -

والنطق dما، ومعلوم أن أفضل األعمال اإلميان باهللا كما تقدم من قول رسول -صلى اهللا عليه وسلم  -وتصديق لرسوله
 .-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 
أي حاال بعد حال، } لتركبن طبقا عن طبق{:احلال ومنه قوله تعاىل: الطبق :)ُكْنُت َعَلى َأْطَباٍق َثَالثٍ ( -

 .واملعىن كانت حيايت على أحوال ثالث
 .أي أشرتط مغفرة ذنويب السابقة إن أسلمت ):َأْن يـُْغَفَر ِلي( -
َلهُ ( - سالم يسقط املؤاخذة على اهلدم هو إسقاط البناء وإزالته، واملراد أن اإل ):اِإلْسَالَم يـَْهِدُم َما َكاَن قـَبـْ

 .الذنوب السابقة
بفتح الواو وكسر الالم مع ختفيفها، ويقصد بذلك توليته على مصر وما بعدها من أمور  ):ثُمَّ َولِيَنا أشياء( -

 .السياسة وماله اخلاص الكثري الذي مات عنه
يف اجلاهلية وعند العرب كانت النساء يتبعن اجلنائز فينحن أي يبكني  ):َفالَ َتْصَحْبِني نَاِئَحٌة َوَال نَارٌ ( -

 .وحيملون النار واملشاعل مع اجلنازة، فنهى عمرو عن ذلك احتياطا من أن تفعل امرأة ذلك
 .أي صبوا الرتاب علي بسهولة صّباً  ):َفُشنُّوا َعَليَّ التـَُّراَب َشّنا( -
 .زور البعري، أي أقيموا مبقدار الوقت الذي يأخذه حنر جزور وقسم حلمهااجل ):َقْدَر َما تـُْنَحَر َجُزورٌ ( -

 
احلديث دليل على استحباب تنبيه احملتضر على جانب إحسان الظن باهللا، وذكر ما  :األولى الفائدة � 

و مع أبيه، وهو بن عمر ايقوي جانب الرجاء فيه وذلك بتذكريه بسعة رمحة اهللا وتذكريه بصاحل عمله كما فعل 
فعل السلف من الصحابة والتابعني ولذا اختار العلماء تغليب جانب الرجاء عند املوت، ويف صحيح مسلم 

 



 
 

 ٢٧ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

 ".ال يموتن أحدكم إال وهو يحسن الظن باهللا :"-صلى اهللا عليه وسلم-قال النيب 
 .احلديث فيه بيان ما كان عليه الصحابة من خشية وخوف :الثانية الفائدة �
احلديث فيه فضل الشهادتني، وإgا أعظم األعمال تدخر ليوم القيامة ولذا جاء يف فضلها  :الثالثة الفائدة �

من  :" -صلى اهللا عليه وسلم -أحاديث كثرية السيما يف مقام االحتضار، ومن ذلك حديث معاذ بن جبل قال النيب
صلى اهللا  -و داود، وعن أيب سعيد أن رسول اهللارواه أب" كان آخر كالمه من الدنيا ال إله إال اهللا دخل الجنة

 .رواه مسلم" لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا:" قال -عليه وسلم
احلديث دليل على فضل اإلسالم وعظمته فإنه يهدم ما قبله من آثام اجلاهلية، وهو  :الرابعة الفائدة �

َمْن  :"واحلديث السابق وفيه}  يـَُغَفْر َلُهم مَّا َقْد َسَلفَ  ُقل لِلَِّذيَن َكَفُروْا ِإن يَنتَـُهواْ  {:املوافق لقوله تعاىل
 .أي مبا عمل يف اجلاهلية، والنصوص يف معىن هذا كثرية"  َأْحَسَن ِمْنُكْم ِفي اِإلْسَالِم َفَال يـَُؤاَخُذ ِبَها

لصواب أgما احلديث دليل على فضل اهلجرة واحلج وأgما يهدمان ما قبلهما أيضا، وا :الخامسة الفائدة �
يهدمان الصغائر والكبائر وإال مل يكن لذكرمها فائدة فهدم الصغائر ليس مقصورا عليهما، وقرgما باإلسالم 

دليل على أن اهلدم معناه واحد يف اجلميع، وسيأيت بيان تكفري احلج املربور حىت للكبائر يف كتاب احلج حتت 
 .متفق عليه" أمه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته "حديث 

حلياته إىل أحوال ثالث بيان ما يف  -رضي اهللا عنه-يؤخذ من تقسيم عمرو بن العاص  :السادسة الفائدة �
 .تبعا للحياة اليت هو فيها-صلى اهللا عليه وسلم  -جوف العبد للنيب

وكراهيته -صلى اهللا عليه وسلم  -حياة الكفر بيان ما يف جوف الكافر من البغض لرسول اهللا المرحلة األولىففي 
 .ومتين قتله

-ابة رسول اهللا حبيان ما يف أجواف ص -صلى اهللا عليه وسلم-حياة اإلسالم على عهد النيب : المرحلة الثانيةويف 

 قال ذلك ملا كتب اهللا له ،-صلى اهللا عليه وسلم -من التوقري واحلب واإلجالل واإلكرام لرسول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم
 .اهلداية وأسلم ويف هذا داللة على أن اهلداية بيد اهللا تعاىل

ُمثَّ َولِيَنا أشياء :"ألنفسهم لقوله -رضي اهللا عنهم-احلديث دليل على شدة حماسبة الصحابة  :السابعة الفائدة �
 .-وسلمصلى اهللا عليه -من حياته بعد موت النيب  المرحلة الثالثةوهي "  َما أَْدرِي َما َحاِيل ِفيَها

احلديث دليل على استحباب الوصية والتنبيه على املخالفات الشرعية اليت يتوقع حصوهلا : الثامنة الفائدة �
كالنياحة ومصاحبة النار للجنازة، وهكذا املؤمن يف وصيته يضمنها ما يتوقع حصوله من بدع وشركيات ومناٍه، 

 .وأرضاه -رضي اهللا عنه-عمرو  ويف هذا حرص على إنكار املنكر إىل آخر احلياة كما فعل
مليت والدعاء له بقدر وقت ااستدل حبديث الباب من قال باستحباب البقاء عند قرب  :التاسعة الفائدة �

حنر اجلزور وقسمة حلمها وهو قول الشافعي، وزاد بعضهم قراءة القرآن، والقول الثاين وهو األظهر واهللا أعلم أنه 
كما يف -صلى اهللا عليه وسلم -يعارضه فعل النيب  -رضي اهللا عنه -عمرو بن العاصليس بسنة وإمنا هو اجتهاد من 

:" إذا فرغ من دفن امليت وقف عليه وقال -صلى اهللا عليه وسلم-كان رسول اهللا :"حديث عثمان بن عفان قال

 



 
 

 ٢٨ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

 .رواه أبو داود"" لتثبيت فإنه اآلن يسألااستغفروا ألخيكم وسلوا له 
واتباع السنة أوىل، وهو أن نفعل  ،-رضي اهللا عنه -فالذي يظهر أن هذا من اجتهاد عمرو":قال شيخنا ابن عثيمني

اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم : نقف على القرب ونقول: -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم -ما أمرنا به رسول اهللا
انظر التعليق على صحيح مسلم [".إذا دعا دعا ثالثا كان-صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  -ولساغفر له، ندعو ثالثا، ألن الر 

)١/٣٩٣.[( 
َوأَْنظَُر :" احليث دليل على إثبات فتنة القرب وسؤال امللكني وأن امليت حييا يف القرب لقوله :العاشرة الفائدة �

 ".َماَذا أُرَاِجَع بِِه ُرُسَل َريبِّ 
 

ِإنَّ الَِّذي : فـََقاُلوا. ُمثَّ أَتـَْوا ُحمَمَّدا . َوَزنـَْوا فََأْكثـَُروا. َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ نَاسا ِمْن َأْهِل الشِّْرِك قـَتَـُلوا فََأْكثـَُرواو  -٨٩
الَ َيْدُعوَن َمَع اهللا ِإٰلها آَخَر َوَال يـَْقتُـُلوَن َوالَِّذيَن {: َوَلْو ُختِْربُنَا َأنَّ ِلَما َعِمْلَنا َكفَّارًَة فـَنَـَزلَ . تـَُقوُل َوَتْدُعو حلَََسنٌ 

يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا {: َونـََزلَ  }النـَّْفَس الَِّتي َحرََّم اهللا ِإالَّ بِاْلَحقِّ َوالَ يـَْزنُوَن َوَمْن يـَْفَعْل ٰذِلَك يـَْلَق َأثَاما
 }َعَلى َأنـُْفِسِهْم َال تـَْقَنطُوا ِمْن َرْحَمِة اهللا

 
  

 .تقدمت ترمجته يف احلديث السابع من كتاب اإلميان-رضي اهللا عنهما -ابن عباس 
 

قل يا عبادي الذين {باب " "كتاب التفسري"، وأخرجه البخاري يف )١٢١(احلديث أخرجه مسلم حديث 
كتاب الفنت "خرجه أبو داود يف ، وأ)٤٨١٠(حديث " }أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة اهللا

باب تعظيم " "كتاب التحرمي"، وأخرجه النسائي يف )٤٢٧٤(حديث "باب يف تعظيم قتل املؤمن" "واملالحم
 ).٤٠١٥(حديث " الدم

 
 .قتلوا أنفسا فأكثروا القتل: املفعول هنا حمذوف والتقدير ):قـَتَـُلوا فََأْكثـَُروا( -
إن الذي تقوله وتدعو الناس إليه : حمذوف والتقدير" تقول"مفعول  ):تـَُقوُل َوَتْدُعو َلَحَسنٌ  ِإنَّ الَِّذي( -

 .حلسن، واملقصود الدعوة إىل التوحيد، وإخالص العبادة هللا تعاىل
 .بئر فيها: واد يف جهنم، وقيل: جزاء إمثه، وقيل: نكاال، وقيل: أي عقوبة، وقيل ):يـَْلَق َأثَاما( -
 .أكثروا على أنفسهم الذنوب وأنواع العصيان ):وا َعَلى َأنـُْفِسِهمْ َأْسَرفُ ( -
 .القنوط هو أشد اليأس، وال يقنط من رمحة اهللا إال الضال، ال يدرك رمحة اهللا): الَ تـَْقَنطُوا ِمْن َرْحَمِة اهللا( -

 

 



 
 

 ٢٩ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

احلديث دليل على فضل اإلسالم وعظمته وأنه يهدم ما قبله من الذنوب، وسعة رمحة اهللا  :األولى الفائدة �
 .تعاىل وأنه يغفر الذنوب مجيعا مبا يف ذلك الشرك إن صدقت التوبة

حترمي الشرك وأنه أعظم الذنوب، وحترمي قتل النفس بغري حق وحترمي الزنا ووعيد من يقرتف  :الثانية الفائدة �
 .هذه الذنوب

َوالَِّذيَن َال َيْدُعوَن َمَع اهللا ِإٰلها آَخَر َوَال  {:احلديث فيه بيان سبب نزول قوله تعاىل :الثالثة الفائدة �
، وقيل يف سبب النزول غري } يـَْقتـُُلوَن النـَّْفَس الَِّتي َحرََّم اهللا ِإالَّ بِاْلَحقِّ َوالَ يـَْزنُوَن َوَمْن يـَْفَعْل ٰذِلَك يـَْلَق َأثَاما

أن حديث الباب هو سبب النزول ويؤيده أن السورة مكية عند مجهور العلماء، والشرك كان  والصواب، ذلك
 )].٢/٧٦٣(انظر احملرر يف أسباب نزول القرآن للدكتور خالد املزيين .[واسعا ذلك الوقت وهذا موافق حلديث الباب

ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأنـُْفِسِهْم َال  يَا قل{:احلديث فيه بيان سبب نزول قوله تعاىل :الرابعة الفائدة �
اآلية، وقيل يف سبب نزوهلا غري ذلك لكن املعتمد فيها أحاديث ضعيفة وجمهولة كما }  تـَْقَنطُوا ِمْن رَْحَمِة اهللا

 )].٢/٨٤٦(انظر املرجع السابق [.أن حديث الباب هو سبب النزول واهللا أعلم فالصوابذكر ابن عاشور، 
 .يف احلديث بيان حترمي القنوط واليأس من رمحة اهللا :الخامسة الفائدة �

   
٥٥  

را ُكْنُت َأَحتَنَُّث َأْي َرُسوَل الّلِه أَرَأَْيَت أُُمو : عن َحِكيَم ْبَن ِحزَاٍم  أَنَُّه قَاَل ِلَرُسوِل الّلِه صلى اهللا عليه وسلم -٩٠
: أَِفيَها َأْجٌر؟ فـََقاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه وسلم. ِمْن َصَدَقٍة أَْو َعَتاَقٍة أَْو ِصَلِة َرِحمٍ . dَِا ِيف اْجلَاِهِليَّةِ 

 .»َأْسَلْمَت َعَلى َما َأْسَلْفَت ِمْن َخْيرٍ «
ُمثَّ أَْعَتَق ِيف اِإلْسَالِم . َوَمحََل َعَلى ِماَئة بَِعريٍ . َعْن ُعْرَوَة َأنَّ َحِكيَم ْبَن ِحزَاٍم أَْعَتَق ِيف اْجلَاِهِليَِّة ِمائة َرقـََبةٍ : ويف رواية 
 . َوَمحََل َعَلى ِمائَِة بَِعريٍ . ِمائََة َرقـََبةٍ 

 .َال أَدَُع َشْيئا َصنَـْعُتُه ِيف اْجلَاِهِليَِّة ِإالَّ فـََعْلُت ِيف اِإلْسَالِم ِمثْـَلهُ ! فـََواهللا: قـُْلتُ : قال حكيم : ويف رواية ملسلم 

زوج -رضي اهللا عنها  -دابن أخي خدجية بنت خويل ،-رضى اهللا عنه–هو حكيم بن حزام بن خويلد القرشي األسدي 
وابن عم الزبري بن العوام، ولد حكيم يف جوف الكعبة قبل الفيل بثالثة عشر سنة  ، -صلى اهللا عليه و سلم-النيب ٍ 

على خالف، وذلك أن أمه دخلت الكعبة يف نسوة من قريش وهي حامل، فأخذها الطلق، فولدت حكيماً 
 .dا

 قلوdم،  ةا، وكان من العلماء بأنساب قريش وأخبارها، وكان من املؤلفهكان من أشراف قريش ووجوه
يوم حنني مائة بعري، فحسن إسالمه وكان أسلم عام الفتح، وعاش مائة وعشرين  -صلى اهللا عليه و سلم–أعطاه النيب 

سنة،وأكثر األقوال أgا ستني سنة يف اجلاهلية وستني سنة يف اإلسالم، ومل يصنع شيئاً من املعروف يف اجلاهلية 
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اب، شهد حكيم بدراً مع الكفار وجنا منهزماً، وكان إذا إال وصنع يف اإلسالم مثله، كما سيأيت يف حديث الب
 " والذي جناين يوم بدر:" اجتهد يف اليمني قال

كان حكيم جواداً حجَّ يف اإلسالم ومعه مائة بدنة أهداها، ومائة عبد أعتقهم، وأهدى ألف شاة، عمي قبل 
 )] ٩٧/  ٢( ، واإلصابة ) ٢/٤٥( انظر أسد الغابة [ . -رضي اهللا عنه وأرضاه-هـ،  ٥٤موته، وتويف سنة 

دق يف الشرك مث صباب من ت" " كتاب الزكاة" ري يف ، وأخرجه البخا) ١٢٣( احلديث أخرجه مسلم حديث 
 ).١٤٣٦( حديث " أسلم

والتحنث هو . اإلمثأصل التحنث أن يفعل فعالً خيرج به من احلنث وهو : قال أهل اللغة  ):َأَتَحنَُّث (  -
 ] ٣٢٠/ ٢انظر شرح مسلم للنووي . [ التعبد، والتربر أي فعل الرب

 .أي على ما قدمت من خري):  َأْسَلْمَت َعَلى َما َأْسَلْفَت ِمْن َخْيرٍ (  -
 .أي تصدق dا ):َوَحَمَل َعَلى ِماَئة بَِعيٍر (  -

احلديث دليل على من أسلم وقد كان يف الكفر يعمل أعماالً صاحلة، وهذه الفضيلة   :األولى الفائدة �
هل "  َأْسَلْمَت َعَلى َما َأْسَلْفَت ِمْن َخْيرٍ  " -صلى اهللا عليه و سلم–اختلف العلماء يف املراد dا، وهي قول النيب 

 يثاب الكافر إذا أسلم وحسن إسالمه على ما فعله من خري يف حال كفره؟
بأن الكافر ال : وعللوا ذلكأن الكافر إذا أسلم ال يثاب على مافعل من خري يف حال كفره، : القول األول

يصح منه التقرب، ألن من شرط املتقرب أن يكون عارفاً باملتقرب إليه، وهذا الكافر حني فعله للخري مل حيصل 
 .له العلم باهللا بعد، وعليه فال يثاب

- :تقرير السابق ذهبوا إىل تأويل حديث الباب عن ظاهره إىل عدة تأويالتوأصحاب هذا القول بعد ال
أي اكتسبت طباعاً مجيلة وأنت تنتفع بتلك الطباع يف "  َأْسَلْمَت َعَلى َما َأْسَلْفَت ِمْن َخْيرٍ  "معىن : فقيل

 .اإلسالم فتكون معينة لك على فعل اخلري
 .و باق عليك يف اإلسالممعناه أنك اكتسبت بذلك ثناًء مجيالً فه: وقيل
 .معناه أgا تزداد حسناتك اليت تفعلها بعد اإلسالم: وقيل
/ ١( ، واملفهم ) ٣٨١/ ٣( ن والفتح )٣٢١/ ٢( انظر شرح النووي [  .معناه أن اهللا هداك لإلسالم بربكة ما سبق من اخلري: وقيل

٣٣٢ [( 
 .ري يف حال كفرهأن الكافر إذا أسلم يثاب على ما فعل من خ :والقول الثاني

حينما سأله عن أجر ما فعل  -رضى اهللا عنه–حلكيم  -صلى اهللا عليه و سلم–حبديث الباب حيث قال النيب : واستدلوا
 .أي أسلمت على قبول ما سلف لك من خري"  َأْسَلْمَت َعَلى َما َأْسَلْفَت ِمْن َخْيرٍ  "حال الكفر من اخلري 
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بأن الكافر ال يصح منه اخلري وال يُعتد به يف أحكام الدنيا، أما ثواب : وأجابوا عن تعليل أصحاب القول األول
اآلخرة فيما لو حسن إسالمه بعد ذلك فليس ألحد أن مينع فضل اهللا تعاىل، ورمحته اليت وسعت كل شئ، 

 .تهوهذا القول هو األظهر واهللا أعلم وهو األوفق لسعة فضل اهللا ورحم
، فإذا أسلم ةواإلسالم كله برك ،احلمد هللا هذه نعمة:" واختار هذا القول شيخنا ابن عثيمني رمحه اهللا حيث قال

ُقل لِّلَِّذيَن َكَفُروا ِإن يَنتَـُهوا يـُْغَفْر َلُهم مَّا َقْد  :الكافر فأعماله السيئة ميحوها اإلسالم، كما قال اهللا عزوجل
 -وأعماله الصاحلة املتعدية من صدقة أو عتق أو صلة رحم تكتب له وال تضيع، لقوله ،  ) ٣٨:األنفال (   َسَلفَ 

وهذا مقتضى "   َعَلى َما َأْسَلْفَت ِمْن َخْيرٍ  : "يف لفظ"  ِمْن َخْيرٍ  َأْسَلْمَت َعَلى َما ْسَلفْ  :" -صلى اهللا عليه وسلم 
ع إىل اإلسالم، فإنه يرجع إليه عمله الصاحل لقوله وكذلك املرتد إذا رج"...إن رمحيت سبقت غضيب:" قوله تعاىل

نـَْيا َواْآلِخَرةِ  :تعاىل  ۖ◌  َوَمن يـَْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه فـََيُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَُأولَـِٰئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم ِفي الدُّ
فإذا  على الكفرفاشرتط حلبوط األعمال املوت  ) ٢١٧: البقرة(   ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ  ۖ◌ َوُأولَـِٰئَك َأْصَحاُب النَّاِر 

 )] ٣٥ -٣٤/ ٥( شرح صحيح البخاري لشيخنا ابن العثيمني [  . "رجع إىل اإلسالم رجعت إليه أعماله الصاحلة
هل احلسنات اليت عملها الكافر يف اجلاهلية : فإن قيل:" وبنحو هذا ذكر شيخنا يف تعليقه على مسلم وزاد

 مه، أم يشرتط أن يستمر يف هذه احلسنات بعد إسالمه ؟تبقى مبجرد إسال
إذا كان الكافر قد : وهنا نسأل... فهذا من عند نفسه -رضي اهللا عنه–أما التزام حكيم . ليس بشرط: فاجلواب

 عمل حسنات يف اجلاهليته اليقصد dا وجه اهللا، فهل تكتب له؟
واخلري الذي يفعله " َأْسَلْمَت َعَلى َما َأْسَلْفَت ِمْن َخْريٍ : " الق -صلى اهللا عليه و سلم–تكتب؛ ألن الرسول : فاجلواب

 . نفعه متعدِّ 
وهل يقال هذا الجواب في حق من كان يجمع أمواالً بطرق غير مشروعة؛ كالتمثيل، والغناء، وغيره ثم 

 تاب عن هذا؟
َمْوِعَظٌة مِّن رَّبِِّه فَانتَـَهٰى فـََلُه َما  َفَمن َجاَءهُ  :إن كان ال يعلم بأنه حرام، فقد قال اهللا تعاىل:  فالجواب

وعليه فاألموال هلم أما إذا كان يعلم؛ فالواجب عليه أن يتصدق dا )  ٢٧٥:البقرة(   َسَلَف َوَأْمُرُه ِإَلى اللَّـهِ 
 ] ١/٤٠٠التعليق على صحيح مسلم [ " ختلصاً منها

- :ثالث أحواللكافر مع أعمال الخير لوبناًء على ما سبق نقول أن 
ُهْم نـََفَقاتـُُهْم ِإالَّ  :أعمال اخلري يف حال كفره التقبل فهي مردودة، قال تعاىل :األولى َوَما َمنَـَعُهْم َأن تـُْقَبَل ِمنـْ

 ) ٥٤:التوبة (  ُهْم َكارُِهونَ َأنـَُّهْم َكَفُروا بِاللَّـِه َوِبَرُسوِلِه َوَال يَْأتُوَن الصََّالَة ِإالَّ َوُهْم ُكَساَلٰى َوَال يُنِفُقوَن ِإالَّ وَ 

أعمال اخلري بعد موته على الكفر لن تقيه من عذاب اهللا، بل حبطت أعماله، وخيلد يف النار قال اهللا  :الثانية
ْدُه َشْيًئا َوَوَجَد َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْعَماُلُهْم َكَسَراٍب بِِقيَعٍة َيْحَسُبُه الظَّْمآُن َماًء َحتَّٰى ِإَذا َجاَءُه َلْم َيجِ  :تعاىل

َوَمن يـَْرَتِدْد ِمنُكْم َعن  :، وقال تعاىل) ٣٩:النور(  َواللَّـُه َسرِيُع اْلِحَسابِ  ۗ◌ اللَّـَه ِعنَدُه فـََوفَّاُه ِحَسابَُه 
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َيا َواْآلِخَرِة  نـْ ُهْم ِفيَها  ۖ◌ ـِٰئَك َأْصَحاُب النَّاِر َوُأولَ  ۖ◌ ِديِنِه فـََيُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَُأولَـِٰئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم ِفي الدُّ
 )٢١٧:البقرة(  َخاِلُدونَ 

وحسن إسالمه سيكتب له ماعمله من خري قبل اإلسالم فضًال من اهللا ، وهذا أعمال اخلري إذا أسلم  :الثالثة
 .القول هو الراجح كما تقدم

على اخلري، وهذا يتضح من  -اهللا عليهرضوان -احلديث فيه منوذج من مناذج حرص الصحابة  :الثانية الفائدة �
أنه أراد إدراك اخلري السابق والالحق فهو  -رضى اهللا عنه–وقوله، فمن حرصه  -رضى اهللا عنه–قبل حكيم بن حزام 

إال صنع  ةجر؟ وهو بعد اإلسالم مل يرتك شيئاً من اخلري صنعه يف اجلاهليأعمال بّر سابقة هل فيها أسأل عن 
اهلمم العالية أصحاب وهذا اليستطيعه إال من ذلك أنه أعتق مائة رقبة وتصدق مبائة بعري، يف اإلسالم مثله، و 

Üدأ عن مسابقة  ، وملء من اخلريييفتها شم Üنأ أن فلبقلبها سباق اآلخرة واملنازل الفاضلة عاينت اليت 
 .السائرين

َشـقَّ َذلِـَك َعلَـى  }الـَِّذيَن آَمنُـوا َولَـْم يـَْلِبُسـوا ِإيَمـانـَُهْم ِبظُْلـمٍ {: َلمَّا نـَزََلتْ : َعْن َعْبِد الّلِه بن مسعود ، قَالَ  -٩١
: يـه وســلمأَيـُّنَــا الَ َيْظلِـُم نـَْفَسـُه؟ فـََقـاَل َرُســوُل اللّـِه صـلى اهللا عل: َأْصـَحاِب َرُسـوِل اللّـِه صــلى اهللا عليـه وسـلم َوقَـاُلوا

 }يَا بـَُنيَّ الَ ُتْشِرْك بِاهللا ِإنَّ الشِّْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ {: ِإنََّما ُهَو َكَما قَاَل لُْقَماُن ِإلبِْنهِ . لَْيَس ُهَو َكَما َتظُنُّونَ «

 .والثالثني من كتاب اإلميانتقدمت ترمجته يف احلديث احلادي ، -رضى اهللا عنه–راوي احلديث عبد اهللا بن مسعود 
 

" بــــاب ظلــــم دون ظلــــم " " كتــــاب اإلميــــان " ، وأخرجــــه البخــــاري يف )١٢٤(احلــــديث أخرجــــه مســــلم حــــديث 
 ) ٣٠٦٧( حديث " باب ومن سورة األنعام " " كتاب التفسري : ، وأخرجه الرتمذي يف ) ٣٢(حديث 

 .مل خيلطوا أي ):َوَلْم يـَْلِبُسوا( -
وعلـى ، وضـع األمـور الشـرعية يف غـري حملهـا: يف غـري حملـه، ويف الشـرعيء وضـع الشـ: اللغـة يف الظلـم): ِبظُْلمٍ ( -

ولقـد فهـم الصـحابة . وانتهـاًء بالشـرك ةوتتفاوت مراتبه بدءاً باملعصية الصغري  ،هذا كل ما خالف الشرع فهو ظلم
للتنكـري، والنكـرة يف سـياق النفـي تفيـد العمـوم، فيـدخل فيـه املعاصـي عمومـاً ) ِبظُْلمٍ (أن التنوين يف  -رضى اهللا عـنهم–

 .بأن املراد هو الشرك -صلى اهللا عليه و سلم–حىت أخربهم النيب " أَيـَُّنا الَ َيْظِلُم نـَْفَسُه؟: " فشق ذلك عليهم وقالوا
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نبـوة لقمـان، ومجهـور العلمـاء علـى أنـه كـان حكيمـاً ولـيس نبيـاً،  اختلف يف): ِإنََّما ُهَو َكَما قَاَل لُْقَماُن ِإلبِْنهِ ( -
فقيـل امســه  }ال تشـرك بـاهللا{: كـان نبيـاً وتفـرد dـذا القـول وأمـا ابــن لقمـان الـذي قـال لـه:" إال عكرمـة فإنـه قـال 

 ) ] ٣٢٤/  ٢( انظر شرح النووي لصحيح مسلم [ " كم، واهللا أعلمشم: أنعم، ويقال

احلــديث دليــل علـى فضــل التوحيــد، وعظــم جـرم الشــرك وأنــه موجـب حلرمــان األمــن واهلدايــة  :األولــى الفائـدة�
ــُن َوُهــم  :وســبب للخــوف والقلــق قــال اهللا تعــاىل ــُم اْألَْم ـــِٰئَك َلُه ــٍم ُأوَل ــانـَُهم ِبظُْل ــْم يـَْلِبُســوا ِإيَم ــوا َوَل الَّــِذيَن آَمُن

 ) ٨٢:األنعام (   مُّْهَتُدونَ 
 .هل التوحيد فهم أهل األمن يف اآلخرة واهلداية يف الدنيا واآلخرةوأما أ

هؤالء الذين أخلصوا العبادة هللا وحده الشريك لـه، ومل يشـركوا بـه شـيئاً هـم اآلمنـون يـوم :" قال ابن كثري رمحه اهللا
 )] ٢٩٤/ ٣( تفسري ابن كثري [  "القيامة، املهتدون يف الدنيا واآلخرة

األمـن يـوم  لـهيحصـل  )لكنه اقترف المعاصي صغيرها أو كبيرهـا(ين كون الموحد كيف الجمع ب: فإن قيل
 القيامة لتوحيده، وبين كون العاصي قد يعذب يوم القيامة؟

- :أن األمن يوم القيامة على نوعين: فالجواب
م واهلدايــة وهــذا ملــن كــان إميانــه كــامًال ومل يلبســه بشــرك وال مبعصــية، فهــو مســتحق لألمــن التــا :األمــن التــام .١

 .التامة
وهــذا ملــن جــاء بالتوحيــد لكــن يف عملــه مــن الــذنوب واملعاصــي ممــا يوجــب نقــص اإلميــان، فلــه  :أصــل األمــن. ٢

 .ل اهلداية دون متامهاصأصل األمن وأ
شـــرك، وال مبعاصـــي حصـــل هلـــم بفـــإن كـــانوا مل يلبســـوا إميـــاgم بظلـــم مطلقـــاً، ال :" -رمحـــه اهللا-قـــال الشـــيخ الســـعدي 

 .التام، واهلداية التامةاألمن 
وإن كــانوا مل يلبســوا إميــاgم بالشــرك وحــده، ولكــنهم يعملــون الســيئات، حصــل هلــم أصــل اهلدايــة، وأصــل األمــن، 

 )] ٢٢٤(تفسري السعدي ص [  "هلماكماوإن مل حيصل هلم  
 .تهه وهداين كلما عظم أممتوحاصل األمر أنه كلما كان توحيد العبد وإميانه وبعده عن املعاصي أ

ـــدة � ـــاهللا، وهـــذا يتضـــح مـــن فهـــم  :الثانيـــة الفائ احلـــديث دليـــل علـــى أن الظلـــم مراتـــب وأن أعظمـــه الشـــرك ب
 -صـلى اهللا عليـه و سـلم–وبيـان النـيب " أَيـُّنَـا الَ َيْظلِـُم نـَْفَسـُه؟:" بأن املعاصي تسمى ظلماً فقالوا  -رضوان اهللا عليهم-الصحابة

 .أن الظلم املقصود هنا هو الشرك باهللا
إنــه ُعــرف يف القواعــد الفقهيــة األصــولية أن النكــرة يف ســياق النفــي تفيــد العمــوم وهــي كــذلك يف اآليــة : فــإن قيــل

 ٍَوَلْم يـَْلِبُسوا ِإيَمانـَُهم ِبظُْلم  ردَّ  -صـلى اهللا عليـه و سـلم– ، والنـيب-رضـى اهللا عـنهم–فتعم كل ظلـم وهكـذا فهـم الصـحابة
 هذا العموم؟

 



 
 

 ٣٤ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

نأخذ حكماً أصولياً وهو جواز إطـالق العـام واملـراد بـه اخلصـوص،  -صلى اهللا عليه و سلم–أنه من رد النيب : فالجواب
 .ولذا يف أصول الفقه ما يعرف بالعام الذي يراد به اخلاص

 ]٣٣٥/  ١املفهم [ " ويف اآلية دليل على جواز إطالق اللفظ العام واملراد به اخلصوص:"  - رمحه اهللا -قال القرطيب 

 :وفي الحديث بيان لمراتب الظلم وتفاوتها، والظلم أنواع
 ) ١٣:لقمان (  ِإنَّ الشِّْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم  :الشرك باهللا، وهو أعظم الظلم، قال اهللا تعاىل .١
َنا ِمْن  اْلِكَتابَ  َأْورَثـَْنا ثُمَّ :باملعاصي،قال اهللا تعاىلظلم العبد نفسه  .٢ ُهْم الَِّذيَن اْصَطَفيـْ ِعَباِدنَا َفِمنـْ

ِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبي َراِت بِِإْذِن اللَّـِه ذَٰ ُهْم َساِبٌق بِاْلَخيـْ ُهم مُّْقَتِصٌد َوِمنـْ  )٣٢:فاطر( رُ ظَاِلٌم لِّنَـْفِسِه َوِمنـْ

ِلُموَن ِإنََّما السَِّبيُل َعَلى الَِّذيَن َيظْ  :ظلم العبد لغريه، وهو ظلم العباد بعضهم لبعض، قال تعاىل .٣
ُغوَن ِفي اْألَْرِض بَِغْيِر اْلَحقِّ   ) ٤٢:الشورى( ُأولَـِٰئَك َلُهْم َعَذاٌب َألِيٌم  ۚ◌ النَّاَس َويـَبـْ
 )١٦٠:األعراف(  َوَما ظََلُمونَا َولَـِٰكن َكانُوا َأنُفَسُهْم َيْظِلُمونَ :وقد يطلق الظلم وال يراد به املعصية، قال تعاىل

 .أي ما نقصونا بكفرهم شيئاً  )َوَما ظََلُمونَا( -
 .بإذن اهللا تعاىل مظاgاوللظلم مباحث وأحكام ستأيت يف 

وذلك ملشـقة مـا فهمـوه مـن اآليـة،  ،-رضوان اهللا عليهم–احلديث دليل على شدة خوف الصحابة  :الثالثةالفائدة �
 "أَيـَُّنا الَ َيْظِلُم نـَْفَسُه؟ :" واحلديث دليل على عدم عصمة الصحابة من الذنوب حيث قالوا

 :احلديث فيه لطائف مهمة لطالب العلم :الرابعةالفائدة �
–حني رجعـوا للنـيب  -عنهم رضي اهللا-تباه، وهذا ما فعله الصحابةشأمهية الرجوع ألهل العلم الراسخني عند اال :منها

 .غري ما فهموه -صلى اهللا عليه و سلم–فيما شق عليهم وفهموه مث بنيَّ هلم النيب  -صلى اهللا عليه و سلم
صـلى اهللا – أمهية مجع النصوص بعضها لبعض ليتضح املراد، فالصحابة فهموا الظلم على أنـه املعاصـي والنـيب: ومنها

 .الظلم يطلق على الشرك أيضاً  نأ يدل على جاء هلم من النصوص ما -عليه و سلم
أمهيـة اإلسـتدالل واإلستشـهاد بالنصـوص حـىت وإن كـان لطالـب العلـم ثقلـه عنـد ا¿تمـع ووثـوق النـاس بـه : ومنها

 -صـلى اهللا عليـه و ســلم–إال إن اإلسـتدالل يزيـد يف االطمئنـان عنـد املخاطـب السـيما عنـد تعجبـه أو اسـتنكاره، فـالنيب 
 اسـتدل بقـول لقمـان البنـه -صـلى اهللا عليـه وسـلم–أن املراد بالظلم الشرك لكفى، لكنه  -رضي اهللا عنهم–لو قال للصحابة 

 يَا بـَُنيَّ الَ ُتْشِرْك بِاهللا ِإنَّ الشِّْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم 
يـذكر مسـتنده؛ ألن ذلـك أبلـغ ينبغي لإلنسان وإن كـان موثوقـاً عنـد النـاس أن :" -رمحه اهللا-قال شيخنا ابن عثيمني 

 )]٤٠١/ ١(تعليق شيخنا على مسلم [ "يف طمأنينة املخاطب
احلـــديث دليـــل علـــى نـــوع مـــن أنـــواع التفســـري وهـــو أشـــرفها وأمههـــا وهـــو تفســـري القـــرآن  :الخامســـة الفائـــدة �

بآيــة  -رضــى اهللا عــنهم–لآليــة الــيت شــقت علــى الصــحابة  -صــلى اهللا عليــه و ســلم–بــالقرآن، وهــذا ظــاهر مــن تفســري االنــيب 
 .أخرى

 



 
 

 ٣٥ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

}{

ــرََة قَــالَ  -٩٢ ــا نـَزَلَــْت َعَلــى َرُســوِل الّلــِه صــلى اهللا عليــه وســلم: َعــْن َأِيب ُهَريـْ ــَماَواِت َوَمــا ِفــي {: َلمَّ هللا َمــا ِفــي السَّ
 َيَشــاُء َواهللا اَألْرِض َوِإْن تـُْبــُدوا َمــا ِفــي َأنـُْفِســُكْم َأْو ُتْخُفــوُه ُيَحاِســْبُكْم بِــِه اهللا فـََيغِفــُر ِلَمــْن َيَشــاُء َويـَُعــذُِّب َمــنْ 

 عليه وسلم ُمثَّ بـَرَُكـوا قَاَل فَاْشَتدَّ ٰذِلَك َعَلى َأْصَحاِب َرُسوِل الّلِه فَأَتـَْوا َرُسوَل الّلِه صلى اهللا} َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 
َوقَـــْد . الصَّـــالَُة َوالصِّـــَياُم َواجلَِْهـــاُد َوالصَّـــَدَقةُ . ُكلِّْفَنـــا ِمـــَن اَألْعَمـــاِل َمـــا نُِطيـــقُ ! َأْي َرُســـوَل اللّـــهِ : فـََقـــاُلوا. َعلَـــى الرَُّكـــبِ 

َأتُرِيُدوَن َأْن تـَُقولُـوا َكَمـا قَـاَل َأْهـُل «: هللا عليه وسلمقَاَل َرُسوُل الّلِه صلى ا. َوَال نُِطيُقَها. أُْنزَِلْت َعَلْيَك هِذِه اآليَةُ 
َنا؟ بَـْل ُقولُـوا: اْلِكَتابـَْيِن ِمْن قـَْبِلُكمْ  ْعنَـا : قَـاُلوا» َسـِمْعَنا َوَأطَْعنَـا ُغْفَرانَـَك رَبـَّنَـا َوِإلَْيـَك اْلَمِصـيرُ : َسِمْعَنا َوَعَصـيـْ مسَِ

ـا اقْـتَـرَأََهـا اْلَقـْوُم َذلـَّْت dَِـا أَْلِسـَنتـُُهمْ . ْيـَك اْلَمِصـريُ َوأَطَْعَنا ُغْفرَانَـَك َربـَّنَـا َوإِلَ  آَمـَن الرَُّسـوُل {: فَـأَنـَْزَل اهللا ِيف ِإْثرَِهـا. فـََلمَّ
َن َأَحـٍد ِمـْن ُرُسـِلِه َوقَــاُلوا بـَـيْ ِبَمـا أُنْـِزَل ِإلَْيـِه ِمـْن رَبـِِّه َواْلُمْؤِمنُـوَن ُكـلٌّ آَمـَن بِـاهللا َوَمالَِئَكتِـِه وَُكتُبِـِه َوُرُسـِلِه الَ نـَُفـرُِّق 

ــا فـََعلُــوا َذلِــَك َنَســَخَها اهللا تـََعــاَىل، فَــأَنـَْزَل اهللا َعــزَّ َوَجــلَّ } َســِمْعَنا َوَأطَْعَنــا ُغْفَرانَــَك رَبـََّنــا َوِإلَْيــَك اْلَمِصــيرُ  الَ {: فـََلمَّ
َها : قَـالَ (} َما اْكَتَسَبْت رَبـََّنا الَ تـَُؤاِخْذنَا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأنَـا يَُكلُِّف اهللا نـَْفسا ِإالَّ ُوْسَعَها َلَها َما َكَسَبْت َوَعَليـْ

نَـا ِإْصـرا َكَمـا َحَمْلتَـُه َعلَـى الـَِّذيَن ِمـْن قـَْبِلنَـا{) نـََعمْ  ْلنَـا َمـا الَ {) نـََعـمْ : قَـالَ (} رَبـََّنا َوَال َتْحِمْل َعَليـْ رَبـَّنَـا َوالَ ُتَحمِّ
: قَـالَ (} َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنا َواْرَحْمَنا َأْنَت َمْوالَنَـا فَاْنُصـْرنَا َعلَـى اْلَقـْوِم اْلَكـاِفرِينَ {) نـََعمْ : قَالَ (} طَاَقَة لََنا بِهِ 

 ) نـََعمْ 
 .رواه مسلم )  َقْد فـََعْلتُ : قَالَ : (ويف رواية 

 ".كتاب اإلميان" ه يف احلديث األول من تقدمت ترمجت، -رضى اهللا عنه–راوي احلديث أبو هريرة 

" " كتـاب التفسـري" ، وتفرد به عن البخاري، وأخرج الرتمـذي بنحـوه يف ) ١٢٥(احلديث أخرجه مسلم حديث 
 ) ٢٩٩٢( حديث " باب ومن سورة البقرة

وهـي عامـة لكـل مـا يقـع يف نفـس اإلنسـان مـن ): اِسـْبُكْم بِـِه اهللا َوِإْن تـُْبُدوا َما ِفي َأنـُْفِسُكْم َأْو ُتْخُفـوُه ُيحَ ( -
أن حياســبوا علــى اخلــواطر الــيت ال ميكــن  -رضــى اهللا عــنهم-ممــا يطيــق دفعــه ومــا ال يطيــق فشــق علــى الصــحابة اخلــواطر
 .دفعها

 .أي اشتد عليهم ما تضمنته اآلية ):فَاْشَتدَّ ٰذِلكَ (  -

 



 
 

 ٣٦ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

 .جلسة توحي باخلضوع واالستسالم والضراعة ):بـَرَُكوا َعَلى الرَُّكبِ (  -
 . أي ُمحلنا ما نطيقه من األعمال وهي الصالة والصيام واجلهاد والصدقة ):ُكلِّْفَنا ِمَن اَألْعَماِل َما نُِطيقُ (  -
ينبغـــي لكـــم أن  اإلســـتفهام هنـــا إنكـــاري تـــوبيخي أي ال): َأتُرِيـــُدوَن َأْن تـَُقولُـــوا َكَمـــا قَـــاَل َأْهـــُل اْلِكتَـــابـَْيِن (  - 

 .تقولوا كما قالوا، وأهل الكتاب هم أهل التوراة واإلجنيل
 أي مغفرتك ربنا نطلب ):ُغْفَراَنَك رَبـََّنا (  -
 أي قرأوها وتلوها ):فـََلمَّا اقْـتَـرَأََها اْلَقْوُم (  -
 أي النت ):َذلَّْت ِبَها أَْلِسَنتـُُهْم (  -
َنــا (  -  املــراد dــم ) َكَمــا َمحَْلتَــُه َعَلــى الَّــِذيَن ِمــْن قـَْبِلَنــا ( أي ثقــالً ، أو أمــراً صــعباً،  ):ِإْصــرا رَبـَّنَــا َوالَ َتْحِمــْل َعَليـْ

 . بنو إسرائيل وقد ُحرمت عليهم الطيبات بظلمهم

َوِإْن تـُْبـــُدوا َمـــا ِفــــي  :احلـــديث دليـــل علــــى عـــدم املؤاخـــذة بـــاخلواطر يف قـــول اهللا تعــــاىل :األولـــى الفائـــدة �
الَ يَُكلُِّف اهللا نـَْفسا ِإالَّ ُوْسَعَها َلَهـا َمـا   -رضى اهللا عنهم–لقول الصحابة   َأنـُْفِسُكْم َأْو ُتْخُفوُه ُيَحاِسْبُكْم بِِه اهللا

َهـا َمـا اْكَتَسـَبْت رَبـَّنَـا َال تـَُؤاِخـْذنَا ِإْن َنِسـيَنا َأْو َأْخطَْأنَـا – وهـذا ختفيـف مـن اهللا تعـاىل للصـحابة  َكَسَبْت َوَعَليـْ

ْعَنا َوأَطَْعَنا  حني سلَّموا ألمر اهللا تعاىل وقالوا  -رضى اهللا عنهم  صيص؟خت، واختلف هل يف اآلية نسخ أو مسَِ
ومعلــوم أن النســخ ال يُعــرف إال بــالنص عليــه أو معرفــة تــاريخ املتقــدم مــن املتــأخر يف النصــوص، وكــال الطــريقتني 

والقـــول . هـــذه اآليـــة، فالنســـخ أخـــرب بـــه الصـــحابة، وكـــذلك أخـــرب أن اآليـــة الثانيـــة نزلـــت بعـــد األوىل اجتمعتـــا يف
قـالوا بـأن املـراد بالنسـخ  :والقول الثانيومن بعـدهم،  -رضى اهللا عنهم–بالنسخ هو قول أكثر املفسرين من الصحابة 

أي التخصـــيص ليكـــون " َنَســـَخَها اهللا " لتخصـــيص، وقـــالوا ميكـــن اجلمـــع بـــني اآليتـــني وأن املـــراد بقـــول الصـــحابة ا
 .املعىن أن اهللا تعاىل يؤاخذ خبواطر النفس إال اليت ال يسع النفوس دفعها فال يكلفهم اهللا تعاىل dا

وقــد اختلــف النــاس يف هــذه اآليــة، فــأكثر املفســرين مــن الصــحابة ومــن بعــدهم علــى مــا :" قــال النــووي رمحــه اهللا
 ] ٣٢٨/  ٢شرح النووي ملسلم [ " عض املتأخرينوأنكره ب ،تقدم فيها من النسخ

احلــديث دليــل علــى وجــوب التســليم ألمــر اهللا تعــاىل، واحلــذر مــن االعــرتاض علــى أمــره وأن  :الثانيــة الفائــدة �
إىل التسـليم ألمـر اهللا  -رضـى اهللا عـنهم– الصـحابة -صلى اهللا عليه و سلم–فقد أرشد النيب  ،هذا فيه مشاdة ألهل الكتاب

 .حني أخربوه بأgم ال يطيقون ما جاء يف اآلية تعاىل
صـلى اهللا -وإذعاgم و تسليمهم ألمر اهللا وامتثـاهلم ألمـر رسـوله    -رضى اهللا عنه–فضل الصحابة  :الثالثة الفائدة �

 حني أمرهم بالتسليم، فكان من بركة إذعاgم للكتاب والسنة أن جازاهم اهللا بـالتخفيف، وأثـىن علـيهم -عليه و سلم
 . َسِمْعَنا َوَأطَْعَنا بقوهلم 
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احلــديث دليــل علــى فضــل األمــة يف رفــع احلــرج عنهــا واســتجابة الــدعاء يف عــدم املؤاخـــذة  :الرابعــة الفائــدة �
" قَـْد فـََعْلـتُ "  :ال تطيـق بقـولامن قبلهم، وعـدم حتميلهـا مـ ىبالنسيان واخلطأ، ورفع اآلصار عنها اليت كانت عل
 .-صلى اهللا عليه و سلم–وهذا من فضل اهللا تعاىل وامتنانه على أمة حممد 

 

 

َثْت بِـِه َأنـُْفَسـَها َمـا لَـْم يـََتَكلَُّمـوا ألِ ِإنَّ الّلَه َتَجاَوَز «: قَاَل َرُسوُل الّلِه : َعْن َأِيب ُهَريـْرََة قَالَ  -٩٣   مَِّتي َمـا َحـدَّ
 .»َأْو يـَْعَمُلوا بِهِ 

 .تقدمت ترمجته يف احلديث األول من كتاب اإلميان ،-رضى اهللا عنه–راوي احلديث أبو هريرة 

بــاب اخلطــأ والنســيان يف " " كتــاب العتــق " البخــاري يف ، وأخرجــه ) ١٢٧( احلــديث  أخرجــه مســلم، حــديث 
" " كتــاب الطــالق " أبــو داود  ، وأخرجــه) ٢٥٢٨( حــديث " العتاقــة والطــالق وحنــوه، وال عتاقــة إال لوجــه اهللا 

بـاب مـا جـاء فـيمن " " كتاب الطـالق " ، وأخرجه الرتمذي يف ) ٢٢٠٩(حديث " يف الوسوسة بالطالق  باب
بـاب مـن طلـق يف " "  كتـاب الطـالق" وأخرجـه النسـائي يف ، ) ١١٨٣( حـديث " مرأتـه حيدث نفسه بطالق ا

" باب مـن طلـق يف نفسـه ومل يـتكلم بـه " " كتاب الطالق " ، وأخرجه ابن ماجه يف )٣٤٣٤( حديث  "نفسه 
 ). ٢٠٤٠(حديث 

َثْت بِِه ِإنَّ الّلَه َتَجاَوَز ألِ (  -  .أي مل يؤاخذهم حبديث النفس): َأنـُْفَسَهامَِّتي َما َحدَّ
كالغيبــــة ( أي مـــا مل يكـــن حـــديث الـــنفس تعـــدى موضـــعه إىل القـــول ): َمـــا لَـــْم يـََتَكلَُّمـــوا َأْو يـَْعَملُـــوا بِـــِه (  -

أو شـرب اخلمـر  ،كالسـرقة، أوالزنـا، أو القتـل( أو إىل عمـل  )والنميمة والكذب والقذف وحنوها من آفات القول
 ).وحنوها من آفات اجلوارح 

. احلـديث دليـل علـى أن حـديث الـنفس ال يؤاخــذ بـه اإلنسـان مهمـا عظـم مـا مل يـركن إليــه :األولـى الفائـدة �
 .وهذا من فضل اهللا الواسع وختفيفه على عباده

 ،ال ثبات هلا وال استقرار يف النفس الذي ال نؤاخذ به هي األحاديث الطارئة اليت:" قال القرطيب رمحه اهللا
 ] ٣٤٠/ ١املفهم [  "وال ركون إليها 
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مفتاح فرج لألمة يف كـل مـا يـرد علـى   -صلى اهللا عليه و سـلم– هذا الذي قاله النيب:" قال شيخنا ابن عثيمني رمحه اهللا
، فمــا دام اهللا عــز وهــذا احلــديث يــريح اإلنســان... قلوdــا أو علــى نفســها مــن الوســاوس والشــبهات والشــطحات 

وجــل ال يؤاخــذ مبــا حــدثت بــه نفســك مــن هــذه األمــور، فــال يهمــك، وال تــركن إليهــا، وال تعبــأ dــا، واطردهــا عــن 
"  -صـلى اهللا عليـه و سـلم– نفسك، وال تعتقد أن ما جرى مـن هـذه الوسـاوس يكـون عليـك فيـه إمث، بـل لقـد قـال النـيب

 ] ٥٢٤/ ٦خنا للبخاري انظر شرح شي[ " " َذاَك َصرِيُح اِإليَمانِ 
وإن من أكثر املسائل اليت يكون فيها حديث النفس وحتدث إشـكاالً عنـد النـاس، حتـديث الـنفس بـالطالق ولـذا 

ممــا يــدل علــى كثــرة ورود " كتــاب الطــالق " أصــحاب الكتــب الســتة مــا ســوى مســلم أوردوا حــديث البــاب يف 
قــال يف نفســه إgــا طــالق  إذا:" حــديث الــنفس يف شــأن الطــالق، وقــال شــيخنا ابــن عثيمــني قبــل كالمــه الســابق 

: قائـــلفـــإن قـــال " و تــتكلم أماحـــدثت بـــه أنفســـها مـــا مل تعمـــل " وهـــو داخـــل يف هـــذا احلـــديث" فإgــا ال تطلـــق 
 أليست النية عمًال وإرادة وقصد؟؟

ــ بلــى، هــي عمــل وقصــد وإرادة، لكــن الطــالق ال يقــع بالنيــة، بــل البــد فيــه مــن لفــظ، فمــن شــرطه أن : اجلوابف
 "ذا الرجل مل يلفظ بهيكون ملفوظاً، وه

َمـا لَـْم  "-صـلى اهللا عليـه و سـلم– احلديث دليل على املؤاخذة على سيئات األقوال واألفعـال لقولـه :الثانية الفائدة �
 "يـََتَكلَُّموا َأْو يـَْعَمُلوا بِهِ 

م أن التجـــاوز عـــن أخـــذ منـــه بعـــض أهـــل العلـــ"  مَِّتـــيَتَجـــاَوَز ألِ  " -صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم–قولـــه  :الثالثـــة الفائـــدة �
محـــًال علـــى ظـــاهر احلـــديث، ويؤيـــده مـــا جـــاء يف احلـــديث  -صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم–حـــديث الـــنفس خـــاص بأمـــة حممـــد 

رَبـَّنَـا َوالَ َتْحِمـْل  :السابق من عـدم مؤاخـذة اهللا تعـاىل هـذه األمـة مـا أخـذ بـه علـى األمـم السـابقة يف قولـه تعـاىل
َنا ِإْصرا َكَما َحَمْلَتُه عَ   "َقْد فـََعْلُت  :"قال اهللا تعاىل َلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلَناَعَليـْ
 -صــلى اهللا عليــه و ســلم–نبيهــا  لإن يف احلــديث إشــارة إىل عظــيم قــدر األمــة احملمديــة ألجــ:" قــال ابــن حجــر رمحــه اهللا 

 ] ٥٥٢/ ١١الفتح [  "ومنه إشعار باختصاصها بذلك" َجتَاَوَز ِالمَِّيت " لقوله  
ظـاهره أن هـذا خـاص dـذه األمـة، ولعلـه "  عـن أمتـي"  -صـلى اهللا عليـه–وقولـه :" وقال شيخنا ابـن عثيمـني رمحـه اهللا

نَـا ِإْصـرا َكَمـا َحَمْلتَـُه َعلَـى الـَِّذيَن  : من اآلصار اليت كتبت على من كان قبلنا، قال تعاىل  رَبـََّنا َوالَ َتْحِمْل َعَليـْ
ــا  ــْن قـَْبِلَن ُهْم ِإْصــَرُهْم َواْألَْغــَالَل الَِّتــي َكانَــْت  "-صــلى اهللا عليــه و ســلم– يف وصــف النــيب وقــال تعــاىل، ِم َوَيَضــُع َعــنـْ

 ] ٥٢٥ -٥٢٤/ ٦شرح البخاري [  )١٥٧:األعراف( َعَلْيِهْم 
ليست خاصة حبـديث اللسـان، وإن كـان هـذا هـو ) حديث ( احلديث دليل على أن لفظة  :الرابعة الفائدة �

 .اإلطالق من حيث داخل أنه حديث اللسان، إال أن حديث النفس يسمى حديثاً أيضاً املراد عند 
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٥٩ - 

ِإنَّ اهللا َكتَـَب اْلَحَسـَناِت «: تـَبَـاَرَك َوتـََعـاَىل ـ، قَـالَ ــ ِفيَمـا يـَـْرِوي َعـْن َربـِِّه َعـِن ابْـِن َعبَّـاٍس ، َعـْن َرُسـوِل اللّـهِ  -٩٤
ا فـََعِمَلَهـا  ثُمَّ بـَيََّن َذِلَك، َفَمْن َهـمَّ ِبَحَسـَنٍة فـَلَـْم يـَْعَمْلَهـا َكَتبَـَهـا اهللا ِعْنـَدُه َحَسـَنًة َكاِملَـًة َوِإْن َهـمَّ ِبَهـ. َوالسَّيَِّئاتِ 

ــَدهُ  ــى َأْضــَعاٍف َكِثيــَرةٍ  َكَتبَـَهــا اهللا َعــزَّ َوَجــلَّ ِعْن ــى َســْبِعِمائَِة ِضــْعٍف ِإَل ــْم . َعْشــَر َحَســَناٍت ِإَل ــمَّ ِبَســيَِّئٍة فـََل َوِإْن َه
 .»َوِإْن َهمَّ ِبَها فـََعِمَلَها، َكَتبَـَها اهللا َسيَِّئًة َواِحَدةً ، يـَْعَمْلَها َكَتبَـَها اهللا ِعْنَدُه َحَسَنًة َكاِمَلًة 

ِإَذا «: َوقَـاَل َرُسـوُل اهللا . »ِإنََّمـا تـَرََكَهـا ِمـْن َجـرَّايَ . َوِإْن تـَرََكَها فَاْكتُُبوَها َلُه َحَسـَنةً « : ويف حديث أيب هريرة 
َهــا وَكــلُّ َســيَِّئٍة يـَْعَملُ . َأْحَسـَن َأَحــدُُكْم ِإْســَالَمُه َفُكــلُّ َحَســَنٍة يـَْعَمُلَهــا ُتْكتَــُب بَِعْشـِر َأْمثَاِلَهــا ِإلَــى َســْبِعِمائَِة ِضــْعفٍ 

 .»ُتْكَتُب ِبِمْثِلَها َحتَّى يـَْلَقٰى اهللا

 .وتقدمت ترمجته يف احلديث السابع من كتاب اإلميان ،-رضي اهللا عنهما -راوي احلديث ابن عباس
 .ول من كتاب اإلمياناألتقدمت ترمجته يف احلديث   -رضى اهللا عنه–واحلديث اآلخر رواه أبو هريرة 

" " كتـــاب الرقـــاق" ، وأخرجـــه البخـــاري يف ) ١٣١( أخرجـــه مســـلم حـــديث  -رضـــي اهللا عنهمـــا -حـــديث ابـــن عبـــاس
 ). ٦٤٩١( حديث " باب من هم حبسنة أو بسيئة 

" وأخرجــــه البخــــاري بعضــــاً منــــه يف  ،) ١٢٩( فأخرجــــه مســــلم حــــديث  ،-رضـــى اهللا عنــــه–وأمــــا حــــديث  أيب هريــــرة 
ــــاب حســــن إســــالم املــــرء " كتــــاب اإلميــــان  ــــد " ، وبعضــــه يف ) ٤٢( حــــديث " ب ــــاب التوحي ــــه " " كت ــــاب قول ب

ُلوا َكَالَم اللَّـهِ تعاىل  ).٧٥٠١( حديث )  ١٥:الفتح (يُرِيُدوَن َأن يـَُبدِّ
 

أي أن اهللا تعـاىل قـدَّرها وأثبتهـا يف سـابق علمـه، وحيتمـل أن يكـون املـراد أن : )َكتَـَب اْلَحَسـَناِت َوالسَّـيَِّئاتِ (  -
َوِإْن تـَرََكَهـا فَاْكتُُبوَهـا لَـُه :" احملفوظ بـدليل الروايـة األخـرى قـال اهللا تعـاىل  ه بكتابتها يف اللوحتحلفظاهللا تعاىل أمر 

 ".َحَسَنةً 
 .له ووضحهصأي ف ):ثُمَّ بـَيََّن َذِلَك (  -
مهمـت بكــذا، أي قصـدت مبــا مهمـت كــذا واهلـم أعلــى مــن : اهلـم تــرجيح قصــد الفعـل، تقــول ): َمـْن َهــمَّ  فَ (  -

 .على القلبيء خطورة الش
أي عنــد اهللا تعـاىل، والقصــد منهـا اإلشــارة إىل الشـرف ومزيــد  )ِعْنـَدُه  (): َكَتبَـَهـا اهللا ِعْنــَدُه َحَسـَنًة َكاِملَــًة (   -

 .ة بالكمال لرفع توهم نقصهااالعتناء به، ووصف احلسن

 



 
 

 ٤٠ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

للتأكيــد أgــا ال تضــاعف كمــا تضــاعف ) َواِحــَدًة ( جــاء وصــف الســيئة هنــا بـــ ): َكَتبَـَهــا اهللا َســيَِّئًة َواِحــَدًة (  -
 .الفضل واإلحسان كما وصفت احلسنة إشارة إىل ختفيفها مبالغة يف)  َكاِمَلةً   (احلسنة، ومل يأت وصفها 

مضـــاعفة مـــن أي ال يهلـــك بعـــد هـــذا الفضـــل ) عنـــد ( مبعـــىن ) علـــى ): (  إال هالـــكوال يهلـــك علـــى اهللا (  -
 .احلسنات والتخفيف يف شأن السيئات إال من كثرت سيئاته وإجرامه فاستحق اهلالك

" و" وإن تركهـــا مـــن أجلـــي "  أي مـــن أجلـــي، وهكـــذا جـــاءت روايـــة البخـــاري): ِإنََّمـــا تـَرََكَهـــا ِمـــْن َجـــرَّاَي (  -
 .) يجرائ( واملد ) َجرّاي (  بفتح اجليم وتشديد الراء، فيها لغتان القصر" َجرَّاَي 

فيه بيـان مـا يقـع يف الـنفس مـن هـمَّ ملباشـرة أعمـال اخلـري  -رضي اهللا عنهمـا-حديث ابن عباس   :األولى الفائدة �
 .والشر ومنزلة ذلك من املؤاخذة وعدمها

- :مراتب وما يقع يف النفس يتدرج يف أربع
يف الــنفس مث يــذهب ســريعاً ال يثبــت وإمنــا ينــدفع وال يســتقر،  يءوهــو أن خيطــر الشــ: اخلــاطر واهلــاجس: األولــى

 .وهو من فيه الوسوسة، وهو يف السيئات معفو عنه
فــال يســتمر علــى القصــد وال  نفــور عنــهو  يءوهــو فــوق اخلــاطر  يكــون فيــه اإلنســان بــني هــم بالشــ: الــرتدد: الثانيــة

 .على ترك وإمنا بينهما وهو يف السيئات معفو عنه
وهو ترجيح القصد وامليل إىل شئ والرغبة يف فعله وعدم النفور عنه، وإمنا يريد الفعل لكن مل يصـل : اهلم :الثالثة

 . إىل حد العزم والتصميم، وهو يف السيئات معفو عنه أيضاً حلديث الباب
 ] ٤٢٢- ٤٢١/ ١انظر فتح املنعم ملوسى شاهني [  .زم والتصميم وقوة القصد، وفيه خالفالع :الرابعة

ومــن أهــل العلــم مــن قســم فيمــا يــرتدد يف الــنفس دون الفعــل، ويكـون الفعــل مرتبــة خامســة،  هـذه املراتــب األربــع
 :ذلك إلى ثالث مراتب

رد وهو يثاب عليه وال يؤاخـذ dـن واقـرتان الفعـل اهلم ا¿: واحلاصل أن املراتب ثالث:" - رمحه اهللا -قال ابن حجر 
 ]٣٤/ ٣١: الفتح[ " باهلم أو العزم وال نزاع يف املؤاخذة dن والعزم وهو أقوى من اهلم وفيه نزاع

أصــل يف بــاب الثــواب واملؤاخــذة يف احلســنات والســيئات  -رضـي اهللا عنهمــا-حــديث ابــن عبــاس  :الثانيــة الفائــدة �
 :التفريق بني اهلم باحلسنات والسيئات وفق ما يليوعليه املّعول يف 

 مايكتب من الحسنات:القسم األول  �

 فعل الحسنة: أوالً 
 .إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية توالنصوص ظاهرة يف أgا تكتب حسنة وتضاعف عشر حسنا

اهللا َعــزَّ َوَجــلَّ ِعْنــَدُه َعْشــَر َحَســَناٍت ِإَىل َوِإْن َهــمَّ dِـَـا فـََعِمَلَهــا َكَتبَـَهــا :" حــديث البــاب وفيــه : وممــا يــدل علــى ذلــك
 "َسْبِعِمائَِة ِضْعٍف ِإَىل َأْضَعاٍف َكِثريَةٍ 

 



 
 

 ٤١ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

 .الهم بالحسنة دون عملها مع القدرة عليها: ثانياً 
 تكتب له حسنة كاملة

 " ِعْنَدُه َحَسَنًة َكاِمَلًة َفَمْن َهمَّ ِحبََسَنٍة فـََلْم يـَْعَمْلَها َكَتبَـَها اهللا:" حديث الباب وفيه:ومما يدل على ذلك
 الهم بالحسنة دون عملها لعجزه عنها: ثالثاً 

 .نه عملها فيكتب له أجر النية وأجر العمل، ألنه شرع يف العمل ومل يبلغه لعجزهأيكتب له األجر كامالً وك
َوَمـن  ۚ◌ َوَمن يـَُهاِجْر ِفي َسِبيِل اللَّـِه َيِجـْد ِفـي اْألَْرِض ُمَراَغًمـا َكِثيـًرا َوَسـَعًة  : قوله تعاىل: ومما يدل على ذلك

وََكــاَن اللَّــُه َغُفــورًا  ۗ◌ َيْخـُرْج ِمــن بـَْيتِـِه ُمَهــاِجًرا ِإلَـى اللَّـــِه َوَرُسـوِلِه ثُــمَّ يُْدرِْكـُه اْلَمــْوُت فـََقـْد َوقَــَع َأْجـُرُه َعَلــى اللَّــِه 
 ) ١٠٠:النساء (  ا رَِّحيمً 

أنه أراد فعل طاعة اهلجرة ولكنه مل يتمكن من هذه الطاعة لعجزه مبوته ومع ذلـك أوقـع اهللا أجـره  : ووجه الداللة
 .كامالً 

أي فقــد حصــل لــه أجــر املهــاجر الــذي أدرك   فـََقــْد َوقَــَع َأْجــُرُه َعَلــى اللَّـــهِ   :"قــال الشــيخ الســعدي رمحــه اهللا
تعـــاىل، وذلــك ألنــه نـــوى وجــزم، وحصــل منـــه ابتــداء وشــروع يف العمـــل، فمــن رمحــة اهللا بـــه  مقصــوده بضــمان اهللا

 )] ١٦٠( تفسري الكرمي الرمحن ص [ " وبأمثاله أن أعطاهم أجرهم كامًال، ولو مل يكملوا العمل
 .أما إذا مل يشرع يف العمل مع مهه به ألنه عجز عنه فإنه يأخذ أجر النية كامالً 

فصــار اهلـم ا¿ــرد يعطــى اإلنســان عليـه حســنة كاملــة، فـإن هــم ولكنــه عجــز، :" يمـني رمحــه اهللاقـال شــيخنا ابــن عث
األجـر كـامالً، فـإذا مل يشـرع ولكنـه متـىن مـع العجـز فإنـه يعطـى أجـر  ىن شـرع يف العمـل فهـذا يُعطـأوالسيما بعد 

 ] ٣٨٦/ ٨يخنا للبخاري انظر شرح ش[ " النية كامًال فإذا هم وعمل أعطى األجر كامًال، فهذه ثالث مراتب
 أن يكون معتاداً على فعل الحسنة ولم يعملها لعذر: رابعاً 

إذا :" -صــلى اهللا عليــه و ســلم–قــال رســول اهللا : قــال -رضــى اهللا عنــه–حــديث أيب موســى األشــعري : وممــا يــدل علــى ذلــك
 رواه البخاري"  و سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً أمرض العبد 

" هو يف حق من كان يعمـل طاعـة فمنـع منهـا وكانـت نيتـه لـوال املـانع أن يـداوم عليـه :"  -رمحـه اهللا -حجر  قال ابن
 ]٦/١٣٦الفتح [ 

 :ما يكتب من السيئات: القسم الثاني �

 فعل السيئة: أوالً 
 تكتب سيئة واحدة
 "اهللا َسيَِّئًة َواِحَدًة  َوِإْن َهمَّ dَِا فـََعِمَلَها، َكَتبَـَها:" حديث الباب وفيه: ومما يدل على ذلك

 الهم بالسيئة دون عملها خوفاً من اهللا تعالى: ثانياً 
 تكتب له حسنة  كاملة

 َوِإْن َهمَّ ِبَسيَِّئٍة فـََلْم يـَْعَمْلَها َكَتبَـَها اهللا ِعْنَدُه َحَسَنًة َكاِمَلًة :" حديث الباب وفيه: ومما يدل على ذلك

 



 
 

 ٤٢ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

 "ِإنََّما تـَرََكَها ِمْن َجرَّاَي " لقوله التقييد مبا لو تركها من أجل اهللا تعاىل :-رضى اهللا عنه– ويف حديث أيب هريرة
 الهم بالسيئة دون عملها لعجزه عنها: ثالثاً 

 يكتب له اإلمث كامًال وال يدخل يف حديث الباب ألنه مل يرتك السيئة من أجل اهللا تعاىل
إذا التقــــى :"  :"-صــــلى اهللا عليــــه و ســــلم–قــــال رســــول اهللا  ،-رضــــى اهللا عنــــه-حــــديث أيب بكــــرة :وممــــا يــــدل علــــى ذلــــك

إنـه  " : فقلت يا رسول اهللا هذا القاتل فمـا بـال املقتـول؟ قـال" المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار
 متفق عليه "كان حريصاً على قتل صاحبه

الســيئة مــع أنـه مل يعملهــا، وذلـك ألنــه هــم  أثبـت للمقتــول وزر فاعـل -صـلى اهللا عليـه و ســلم–أن النــيب : ووجـه الداللــة
 .dا

 :وحاول لكنه عجز عنها، والشك أن هناك فرق بني عاجزين اثنني 
األول شـــرع بالســـيئة بعـــد أن هـــّم dـــا، والثـــاين مل يشـــرع فيهـــا بعـــد أن هـــّم dـــا وكالمهـــا عـــاجز عـــن إدراك الســـيئة، 

اب الســعي إليهــا وهــو الــذي ينطبــق عليــه احلــديث فــاألول أعظــم جرمــاً يف النــار ألنــه مجــع مــع مهــه للمعصــية أســب
عـد اهلـم dـا وذلـك الخـتالفهم يف الشـروع بالسابق، خبالف الثاين، فكما أننا نفرق بني عاجزين عن فعل احلسنة 

 .يف أسباdا، فكذلك العاجزين عن فعل السيئة بعد اهلم dا
يئة ولكنه يـدعها عجـزاً عنهـا، ويعـرف أنـه ال ميكنـه أن يهم بالس: احلال الثالثة:" قال شيخنا ابن عثيمني رمحه اهللا

ه من ذلك، فهذا تكتب عليه سـيئة أمـا إذا فعـل و ذلك كرجل هّم أن يسرق ولكن عرف أن رجال األمن لن ميكن
[ . مث اســتدل باحلــديث الســابق" أســباب الوصــول إىل الســيئة ولكنــه عجــز، فهــذا يكتــب لــه عقوبــة الســيئة كاملــة 

 ] ٤٨٥/  ١٠انظر شرح البخاري 
 .الهم بالسيئة دون عملها الخوفاً من اهللا تعالى وال عجزاً عنها: رابعاً 

 .ألنه مل يعمل السيئة، وال يكتب له أجر ألنه مل يرتك السيئة من أجل اهللا تعاىل؛فهذا ال يكتب عليه وزر 
ليـــه األدلـــة مـــا تقـــدم هـــو التقســـيم الصـــحيح للعمـــل واهلـــم فيمـــا خيـــص احلســـنات والســـيئات، وهـــو الـــذي دلـــت ع

 .السابقة وأدلة أخرى، واقتصرت فيما مضى على دليل واحد لكل قسم
دليـل علـى أن مـن سـبل مضـاعفة احلسـنات أن حيسـن العبـد  -رضـى اهللا عنـه–حـديث أيب هريـرة  :الثالثـة الفائدة �

مـــن أمـــر اإلســـالم ليحصـــل علـــى املضـــاعفة، أو يف  يءإســـالمه،واختلف هـــل املـــراد أن حيســـن إســـالمه يف كـــل شـــ
ابـــة باإلحســـان يف كـــل أجـــزاء الـــدين مـــن ثاحلســـنة الـــيت يفعلهـــا العبـــد علـــى قـــولني أصـــحهما الثـــاين، ألن تعليـــق اإل

تكليـــف مـــا ال يطـــاق واهللا أعلـــم، واألقـــرب للتكليـــف وهـــو املوافـــق لرمحـــة اهللا وفضـــله وإحســـانه أن املضـــاعفة ملـــن 
هل المراد إذا أحسـن إسـالمه :"  يفعلها واختاره شيخنا  ابن عثيمني رمحه اهللا حيث قالأحسن يف احلسنة اليت

 طالق؟وعلى سبيل اإلأفي الحسنة التي يفعلها؟ 
ِإَذا َأْحَســـَن َأَحـــدُُكْم " إن كـــان الثـــاين، فقـــد هلكنـــا ومل حنصـــل علـــى هـــذا الثـــواب يف احلســـنات، وإن كـــان األول 

م يطلـــق علـــى كـــل جـــزء مـــن أجزائـــه، فـــاألمر أهـــون، بـــل هـــو نعمـــة مـــن اهللا عزوجـــل، مبعـــىن أن اإلســـال" ِإْســـَالَمُه 

 



 
 

 ٤٣ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

فالظاهر يل هو هذا، أن املـراد إذا أحسـن أحـدكم إسـالمه فيمـا عمـل، وإال مـن الـذي حيسـن إسـالمه علـى سـبيل 
 اإلطالق؟

ثـواب يف كثـري مـن لوقلنا ال تكتب احلسنة بعشر أمثاهلا إال إذا أحسن إسالمه على سبيل اإلطـالق الختـل هـذا ال
 ]٤١٩/ ١انظر التعليق على مسلم [  "الناس ألنه ما من إنسان إال ويف إسالمه نقص وإساءة

احلديثان يدالن على سعة كرم اهللا تعاىل وفضله على عباده حيـث جعـل املضـاعفة والفضـل  :الرابعة الفائدة �
بكتابتهـا ( والفضـل ،)َواِحـَدةً البالَسـيَِّئة ( عـدل يف احلسنة، والعدل يف السيئة ومل يضاعفها بل جعلها دائـرة بـني ال

 .وتركها من أجل اهللا تعاىل ملن همَّ dا) حسنة كاملة
ِإلَــى َســْبِعِمائَِة ِضــْعٍف ِإلَــى ( دليــل علــى أن املضــاعفة -رضــي اهللا عنهمــا  -حــديث ابــن عبــاس :الخامســة الفائــدة �

لـيس خاصـاً بالنفقـة يف سـبيل اهللا كمـا قيـل، وإمنـا دليـل يف أعمـال الـرب األخـرى الـيت أحبطـت مبــا ) َأْضـَعاٍف َكِثيـَرةٍ 
 .النفع وحنوها ييعظمها من اإلخالص وحضور القلب أو تعد

دليــل علــى إثبــات الكتابــة للمالئكــة وأgــم يكتبــون بــأمر  -رضــي اهللا عنــه–حــديث أيب هريــرة  :السادســة الفائــدة �
 ". َوِإْن تـَرََكَها فَاْكتُُبوَها َلُه َحَسَنةً " حلديث اهللا تعاىل ففي ا

 
 

 

ُد ِيف أَنـُْفِسـَنا ِإنـَّا جنَِـ: َفَسـأَُلوهُ  صـلى اهللا عليـه و سـلم َجاَء نَاٌس ِمْن َأْصـَحاِب النَّـِيبِّ : قَالَ  َعْن َأِيب ُهَريـْرََة  -٩٥
ــهِ  ــَتَكلََّم ِب ــا يـَتَـَعــاَظُم َأَحــُدنَا أَْن يـَ ــالَ . َم ــْدتُُموُه؟«: َق ــْد َوَج ــاُلوا »َوَق ــالَ . نـََعــمْ : َق رواه   .»َذاَك َصــرِيُح اِإليَمــانِ «: َق

 .مسلم 
تِْلـَك َمْحـُض «: قَـالَ . َعِن اْلَوْسَوَسـةِ  صلى اهللا عليه و سلمُسِئَل النَِّيبُّ : قَالَ  ويف حديث َعْبِد الّلِه بن مسعود 

 . »اِإليَمانِ 
 .رواه مسلم                                                                                             

يـَـزَاُل النَّـاُس يـََتَسـاَءُلوَن  الَ «: صـلى اهللا عليـه و سـلمقَاَل َرُسـوُل اللّـِه : قَالَ -رضي اهللا عنه- وَعْن َأِيب ُهَريـْرََة  -٩٦
 . »آَمْنُت بِالّلهِ : ٰهَذا، َخَلَق اهللا اْخلَْلَق، َفَمْن َخَلَق الّلِه؟ َفَمْن َوَجَد ِمْن ٰذِلَك َشْيئا فـَْليَـُقلْ : َحىتَّ يـَُقالَ 
 .رواه مسلم » آَمْنُت بِالّلِه َوُرُسِله « : ويف رواية 

 
: يَـْأِيت الشَّـْيطَاُن َأَحـدَُكْم فـَيَـُقـولُ «: صـلى اهللا عليـه و سـلم قَـاَل َرُسـوُل اللّـِه  عنـه رضـي اهللا وَعـْن َأِيب ُهَريـْـرََة  -٩٧

 .»َمْن َخَلَق َربََّك؟ فَِإَذا بـََلَغ ٰذِلَك فـَْلَيْسَتِعْذ بِاهللا َولِيَـْنَتِه : َمْن َخَلَق َكَذا وََكَذا؟ َحىتَّ يـَُقوَل َلهُ 
 

 



 
 

 ٤٤ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

ِإنَّ : قَـاَل اهللا َعـزَّ َوَجـلَّ «قـال  صـلى اهللا عليـه و سـلم َعـْن َرُسـوِل اللّـِه  ي اهللا عنـه رضـ وَعْن أَنَـِس بْـِن َمالِـكٍ  -٩٨
 .»َفَمْن َخَلَق الّلَه؟. ٰهَذا الّلُه َخَلَق اْخلَْلقَ : َما َكَذا؟ َما َكَذا؟ َحىتَّ يـَُقوُلوا: أُمََّتَك الَ يـَزَاُلوَن يـَُقوُلونَ 

: لـــن يَـــربََح النـــاُس يتســـاَءلون حـــىت يقولـــوا«: بلفـــظصـــلى اهللا عليـــه و ســـلم   وأمـــا روايـــة البخـــاري فمـــن قـــول النـــيب
.....« . 

  

 .تقدمت ترمجته يف احلديث األول من كتاب اإلميان -رضي اهللا عنه–أبو هريرة 
 .تقدمت ترمجته يف احلديث احلادي والثالثني يف كتاب اإلميان -رضى اهللا عنه –وعبداهللا بن مسعود 

 .تقدمت ترمجته يف احلديث الثالث من كتاب اإلميان -رضي اهللا عنه–وأنس بن مالك 

 ١٣٢( حـديث أخرجـه مسـلم " -صلى اهللا عليه و سلم–َجاَء نَاٌس ِمْن َأْصَحاِب النَِّيبِّ  "-رضىي اهللا عنه–حديث أيب هريرة 
 .وانفرد به) 

 .، وانفرد به) ١٣٣( فأخرجه مسلم، حديث  ،-رضي اهللا عنه–وأما حديث ابن مسعود 
 وانفرد بهأخرجه مسلم )  ١٣٤( حديث "  الَ يـََزاُل النَّاُس يـََتَساَءُلونَ "  -رضي اهللا عنه-وأما حديث أيب هريرة

ـــ"  -رضـــي اهللا عنـــه–وأمـــا حـــديث أيب هريـــرة  ، ) ١٣٤( فأخرجـــه مســـلم، حـــديث "  ْيطَاُن َأَحـــدَُكْم فـَيَـُقـــولُ يَـــْأِتي الشَّ
 ). ٧٢٩٦( حديث " باب صفة إبليس وجنوده " " كتاب بدء اخللق " وأخرجه البخاري يف 

جنـد : األمر أي عظـم عليـه واملقصـود يتعاظم الرجل : )ِإنَّا َنِجُد ِفي َأنـُْفِسَنا َما يـَتَـَعاَظُم َأَحُدنَا َأْن يـََتَكلََّم بِِه ( -
 يف أحاديث النفس أموراً كبرية يعظم علينا أن ننطق dا لقبحها ونفورنا عنها، فما حكمها ؟

الشيطان يف القلب واسـتنكاركم النطـق وتعـاظم ذلـك  يدفعكم ملنع ما يلقيه أي الذي): َذاَك َصرِيُح اِإليَمانِ ( -
تِْلــَك َمْحــُض ( -رضــي اهللا عنــه–خلــالص مــن الشــوائب ويف حــديث ابــن مســعود هــو اليقــني واإلميــان الصــريح الواضــح ا

 .قف أمام الوسوسة وتدفعها هي اإلميان احملض اخلالصتأي أن تلك احلال اليت  ):اِإليَمانِ 
 .والوسوسة هي حديث النفس وحديث الشيطان مما ال نفع فيه وال خري

وهــو اخلــالص ألن قلــب  )الصــريح والمحــض ( ى اإلميــان وقيــل املعــىن أن وجــود الوسوســة يف القلــب عالمــة علــ
                                                                      .غريك سيتمكن منه الشيطان ولن جيد معه وسوسة ومدافعة

يف  -رضـــي اهللا عنــــه- يفيـــد، ويف حــــديث أنــــسأي يســــأل بعضـــهم بعضــــاً فيمــــا ال ):الَ يـَـــَزاُل النَّــــاُس يـََتَســــاَءُلونَ ( -
 ".لن َيربََح الناُس يتساَءلون " البخاري

 فمن خلق اهللا؟ يءأي إذا ثبت أن اهللا خلق كل ش ):ٰهَذا، َخَلَق اهللا اْلَخْلَق، َفَمْن َخَلَق الّلِه؟( -

 



 
 

 ٤٥ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

 .أي من هذه الوسوسة ):َفَمْن َوَجَد ِمْن ٰذِلَك َشْيئا( -
 .انه بالوسوسة، ألننا ال نراهييُعرف إت): اُن َأَحدَُكمْ يَْأِتي الشَّْيطَ ( -
، واملقصـود أنــه )َمـْن َخلَـَق الَسـماء؟ َمـْن َخلَـَق األرض؟ (ويف روايـة أخـرى عنـد مسـلم ) َمـْن َخلَـَق َكـَذا وََكـَذا( -

 . يسأل عن أشياء خملوقة لالستدراج ملا بعدها مما يريده من الوسوسة
 .أي فليستعذ باهللا من وسوسة الشيطان، ولينته عن االسرتسال يف ذلك): فـَْلَيْسَتِعْذ بِاهللا َولِيَـْنَتهِ ( -

األحاديث دليل على فضل اإلميان يف ردِّ شبهات الشيطان ووسوسته، وتعظيم ما يلقيـه يف  :األولى الفائدة �
 .القلب

ـــهِ  قـــل: "  -رمحـــه اهللا-قـــال القـــرطيب  ـــُت بِالّل أمـــر بتـــذكر اإلميـــان الشـــرعي، واشـــتغال القلـــب بـــه لتمحـــي تلـــك "  آَمْن
 ) ] ٣٤٥/ ١( املفهم [ " الشبهات، وتضمحل تلك الرتهات 

دليـــل علـــى أن مـــن عالمـــات صـــحة اإلميـــان  -رضـــي اهللا عنهمـــا-حـــديث أيب هريـــرة وابـــن مســـعود :الثانيـــة الفائـــدة �
قلــب املــؤمن جــراء مــا يلقيــه الشــيطان يف قلبــه وكراهتــه ذلــك ومدافعتــه، اخلــالص واليقــني الوسوســة الــيت يصــارعها 

 .ذلك أن القلوب اليت ضعف فيها اإلميان لن جيد الشيطان فيها عناء حىت يدخل الشبهة عليها
ومعــىن هــذا احلــديث أن هــذه اإللقــاءات والوســاوس الــيت تلقيهــا الشــياطني يف صــدور "   –رمحــه اهللا  –قــال القــرطيب 

املــؤمنني تنفــر منهــا قلــوdم، ويعظــم علــيهم وقوعهــا عنــدهم، وذلــك دليــل صــحة إميــاgم ويقيــنهم ومعــرفتهم بأgــا 
 " ها وسوسةباطلة، ومن إلقاءات الشيطان، ولوال ذلك لركنوا إليها، ولقبلوها ومل تعظم عندهم، والمسو 

 ) ]. ٣٤٥ -٣٤٤/ ١( املفهم [ 

يف األحاديــث داللــة علــى أمهيتــة احلــذر مــن اســتدراج الشــيطان للعبــد وأن لــه خطــوات كمــا  :الثالثــة الفائــدة �
ِإنـَُّه َلُكـْم  ۚ◌ يَا َأيـَُّها النَّـاُس ُكلُـوا ِممَّـا ِفـي اْألَْرِض َحـَالًال طَيِّبًـا َوَال تـَتَِّبعُـوا ُخطُـَواِت الشَّـْيطَاِن  :قال اهللا تعاىل 

 ) ١٦٧: البقرة (  َعُدوٌّ مُِّبيٌن 
 )]١٦٨/ ١( تفسري ابن كثري [ " الشيطان  نزغات هي :قال عكرمة" –رمحه اهللا  –قال ابن كثري 

بوقـوع هـذه الوسوسـة يف  -صـلى اهللا عليـه و سـلم–األحاديـث فيهـا علـم مـن أعـالم النبـوة إلخبـاره  :الرابعـة ة الفائد�
 .بعض قلوب املؤمنني، وقد وقع

األحاديث فيها اإلشارة عن ذم السؤال فيما ال يعين، وذم التنطع املـؤدي إىل اإلسرتسـال  :الخامسة الفائدة �
 .حىت الوقوع يف سؤال ما الينبغي

- :األحاديث فيها بيان عالج الوسوسة، وفي الوسوسة وعالجها يقال ما يلي  :السادسة الفائدة �
 :معنى الوسوسة: أوالً 

 .وحديث الشيطان مبا ال نفع فيه وال خري، تقدم أن الوسوسة هي حديث النفس
 )]٥/٢٠٨(ييزبصائر ذوي التم[ "الوسوسة والوسواس ما يلقيه الشيطان يف القلب:" وقال الفريوزآبادي

 



 
 

 ٤٦ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

 )]٥٢٢(املفردات ص [" اخلطرة الرديئة: الوسوسة: "وقال الراغب

 
 :أنواع الوسوسة ومصادرها: ثانياً 

ـــسِ  نـُُفـــوسِ  ِمـــنْ  َونـَـــْوعٌ  اْجلِـــنِّ  ِمـــنْ  نـَـــْوعٌ :  نـَْوَعـــانِ  اْلَوْسَوَســـةُ " قـــال ابـــن تيميـــة  ْن ـــا َوَلَقـــدْ { :  قَـــالَ  َكَمـــا.  اْإلِ  َخَلْقَن
ْنَسانَ  يًعـا اجلَِْهتَــْنيِ  ِمـنْ  فَالشَّـرُّ  } نـَْفُسـهُ  بِـهِ  تـَُوْسـِوسُ  َمـا َونـَْعلَـمُ  اْإلِ نْـسُ  مجَِ " َشـَياِطُني  لِْلِجـنِّ  َكَمـا َشـَياِطنيُ  َهلُـمْ  َواْإلِ

 ] ١٧/٥١٧اجلزار  عامر - الباز أنور. حتقيق،  جمموع الفتاوى[
واإلنـس وسوسـته إلقـاء يف األذن  ، إلقـاء خفـيلكن اجلـن وسوسـته ، نس كما تأيت من اجلنفالوسوسة تأيت من اإل

 .كما ذكر ابن القيم
فــإن الوسوســة ، إنــس وجــن: يعــين أن الوســواس نوعــان } مــن الجنــة والنــاس {يف قولــه تعــاىل : " قــال ابــن القــيم
 .واجلين الحيتاج إليها، لكن اإللقاء اإلنسي بواسطة األذن، اإللقاء اخلفي

وكــذلك جعلنــا لكــل نبــي عــدواً (: كهما يف الــوحي الشــيطاين يف قولــه تعــاىلونظــري اشــرتاكهما يف الوسوســة اشــرتا 
نقلتـه بواسـطة  ، خمطـوط ورقـة احملـب آخـر ورقـة فيـه[" ..) شياطين اإلنس والجن يوحي بعضـهم إلـى بعـض زخـرف القـول غـرورا

 ]١١/٥٧٠٢كتاب نضرة النعيم 

 :أن الوسواس نوعان :وعليه يقال
 والذنوب والمحرمات والفواحش واتباع الهوى الوسوسة بارتكاب المعاصي: األول

 . ، وشياطني اجلن ، وشياطني اإلنس )وهي األمَّارة بالسوء ( النفس : فهذا النوع من الوسوسة له ثالثة مصادر
  }ْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ َوَلَقْد َخَلْقَنا اِإلنَساَن َونـَْعَلُم َما تـَُوْسِوُس بِِه نـَْفُسُه َوَنْحُن َأقْـَرُب ِإلَ {: النفسيف قال تعاىل 

فـََوْســَوَس ِإلَْيــِه الّشــْيطَاُن قَــاَل يَــآَدُم َهــْل َأُدلّــَك َعلَــَى َشــَجَرِة اْلُخْلــِد َوُمْلــٍك الّ  {: وقـال تعــاىل يف شــياطني اجلــن
َلَى    .}يـَبـْ

ــاِس  {: وقــال تعــاىل يف شــياطني اإلنــس ــَرّب الّن ــْل َأُعــوُذ ِب ــاِس  *ُق ــاِس  *َمِلــِك الّن ــِه الّن ِمــن َشــّر اْلَوْســَواِس  *ِإَل
أي أن هــذه الوســاوس تكــون مــن اجلــن  } ِمــَن اْلِجّنــِة َوالّنــاسِ  *يـَُوْســِوُس ِفــي ُصــُدوِر الّنــاِس  يالّــذِ  *اْلَخّنــاِس 

 . بين آدم  الناس ومن
 ما يعرض لإلنسان من الخواطر والوساوس التي ال يقصدها: النوع الثاني

أو حلـف وهـو ، أو أنـه طلَّـق وهـو مل يطلـق، وضوئه وصالته فال يدري كم توضـأ وال كـم صـلى كما يعرض له يف
وإلقائــه اخلفــي يف  مــن الشــيطان امصــدرههــذه وســاوس فوحنــو ذلــك ، أو تعــرض لــه أفكــار يف عقيدتــه، مل حيلــف

، ا عليـهوتكرارهـ، وهـي ختتلـف بـاختالف الشـخص ومدافعتـه، وهـي املقصـودة يف أحاديـث البـاب، نفس اإلنسان
حبسـب ، نزاع وحماولة متأرجحة بني املقاومـة والفشـل يفأحيانا  معهاويظل العبد ، ومدى استسالمه هلا من عدمه

وإن ، فإن استعاذ العبـد مـن الشـيطان وانتهـى عـن التفكـري dـا تغلَّـب عليـه ،قوة اعتماده على ربه ومن مث اجتهاده
أكثــر مـن وسواسـه ومتكــن منـه حـىت يشــككه يف دينـه وربــه اسـتجاب لـه العبــد وكـان ضـعيفا شــدد عليـه الشـيطان و 

 



 
 

 ٤٧ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

ويكــون ، )الوســواس القهــري(الــيت إن غلبــت ُتســمى  الوســاوس وهــي ونبيــه ويهجــم علــى قلبــه ويضــعف عزميتــه
 .دفعها خبطوات ستأيت بإذن اهللا تعاىل

 
 هل وجود الوسوسة دليل على صريح اإليمان أم البد من مدافعتها والنفرة عنها؟: ثالثاً 

) تلــك محــض اإليمــان(وقولــه ) ذاك صــريح اإليمــان( -صــلى اهللا عليــه وســلم-اختلــف أهــل العلــم يف معــىن قــول النــيب 
 :اختلفوا على قولني، والصريح واحملض من اإلميان هو اخلالص

 أن مجرد وجود الوسوسة دليل على صريح اإليمان: القول األول
عـن جمـرد الوسوسـة دون  -صلى اهللا عليه وسلم-باب حيث سئل النيب يف ال -رضي اهللا عنه- حبديث ابن مسعود: واستدلوا

ألن القلـوب غـري املؤمنـة ال توسـوس أصـًال لـتمكن الشـيطان  وقـالوا أيضـاً ، )تلك محـض اإليمـان(فقال ، املنازعة
لنـووي انظـر شـرح ا[ . واختار هذا القول القاضي عياض وهو اختيـار شـيخنا ابـن عثيمـني، خبالف القلوب املؤمنة، منها

 ] ١/٤٢٤والتعليق على مسلم لشيخنا ،  ٢/٣٣٣ملسلم 

 أن مدافعة المسلم لها ونفرته من هذه الوساوس هي دليل على صريح اإليمان: والقول الثاني
مــا جيدونــه يف أنفســهم  -صــلى اهللا عليـه وسـلم-حبــديث أيب هريــرة يف البـاب حيــث إن الصــحابة شـكوا للنــيب : واسـتدلوا

ذاك ( مث قـال هلـم) وقـد وجـدتموه؟( سأهلم عنـه فقـال-صلى اهللا عليه وسلم -والنيب ، هم ملا جيدونهونفرÜم منه وتعاظم
وأمـا حـديث ، الشـيطان الـذي يـرّد وسـاوس، هـي دليـل اإلميـان وأثـره وكراهة ذلـك املنازعة واوقال، )صريح اإليمان

اإلســالم ابــن تيميــة وهــو األظهــر واهللا واختــار هــذا القــول شــيخ ، ابــن مســعود فهــو حممــول علــى حــديث أيب هريــرة
 .أعلم

ــهِ  لَــهُ  اْلَعِظيَمــةِ  اْلَكرَاَهــةِ  َهــِذهِ  َمــعَ  اْلَوْســَواسِ  َهــَذا ُحُصــولِ  َأيْ : " قــال ابــن تيميــة   َصــرِيحِ  ِمــنْ  ُهــوَ  اْلَقْلــبِ  َعــنْ  َوَدْفِع
ميَانِ   ] ٧/٢٨٢اجلزار  عامر - الباز أنور. جمموع الفتاوى. ابن تيمية [. اْإلِ
ميَـانُ  َحتَـرَّكَ  َمْذُموَمـةً  َوُسوَسـةً  قـُلُـوdِِمْ  ِيف  قَـَذفَ  َلمَّا فَالشَّْيطَانُ :" يف موضع آخر  وقال  بِاْلَكرَاَهـةِ  قـُلُـوdِِمْ  ِيف  الـَِّذي اْإلِ

ميـَـانِ  َصــرِيحَ  َذلِــكَ  َفَكــانَ  لَــهُ  َواِالْســِتْعظَامِ  لِـَذِلكَ  ــا فـَُهنَـا........ اْإلِ  اْلَكرَاَهــةُ  َوَهــِذهِ  الْــبـُْغضُ  َهــَذا بِاْلَوْســَواسِ  اقْـتَـــَرنَ  َلمَّ
ميـَــانِ  َصـــرِيحَ  ُهـــوَ  َكـــانَ  ـــاِفقَ  ِألَنَّ  ؛ َوَحمُْضـــهُ  َخاِلُصـــهُ  َوُهـــوَ  اْإلِ ـــدُ  َال  َواْلَكـــاِفرَ  اْلُمَن ـــبـُْغضَ  َهـــَذا جيَِ  َمـــعَ  اْلَكرَاَهـــةَ  َوَهـــِذهِ  اْل

 ] ٥٦٥ -١٠/٥٦٣[ " ِبَذِلكَ  اْلَوْسَوَسةِ 
 

 صـريح ذلـك( هريـرة أيب حـديث ويف) اإلميـان حمـض تلـك(): " ٢٠٠(قال القرطيب يف تفسريه سورة األعـراف آيـة 
 ألن اإلميـــان، هــي نفســها الوسوســـة تكــون أن يصــح ال إذ ظـــاهره، علــى لــيس وهـــذا. اخلــالص والصــريح) اإلميــان
 فكأنـه ،أنفسـهم يف وقـع مـا علـى يعـاقبوا أن تعـاىل اهللا مـن اخلـوف مـن وجـدوه مـا إىل اإلشارة وإمنا اليقني، اإلميان

 ملـا إميانـا الوسوسـة فسمى، بفسادها وعلمكم إميانكم، لصحة وخالصه، اإلميان حمض هو هذا من جزعكم :قال
 ]٧/٣٤٨أطفيش  وإبراهيم الربدوين أمحد:  حتقيق، القرآن للقرطيب ألحكام اجلامع["قبوهلا وعدم هلا والرد عنها واإلعراض دفعها كان

 



 
 

 ٤٨ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

 :نتائجها وتأثيرها: رابعاً 
 :الخواطر والوساوس التي تطرأ على الفكر ال تخلو من حالين

ة واإلعراض ذإما أن تكون خواطر عارضة مل جتتلبها شبهة وإمنا خطرة على الفكر فهذه تدفع باالستعا -
 .عنها

وإمنا البد فهذه ال يكتفى باإلعراض عنها ، وإما أن تكون خواطر مستقرة نتيجة شبهة ملمة بالقلب -
 .من دفعها بالعلم واالستدالل والنظر

َمام قَالَ : " قال النووي  اْخلَـَواِطر يَـْدفـَُعوا أَنْ  أََمَرُهمْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه َصلَّى أَنَّهُ  احلَِْديث ظَاِهر:  اللَّه َرِمحَهُ  اْلَمازِرِيُّ  اْإلِ
ْعرَاضِ  َها بِاْإلِ  اْخلَـَواِطر أَنَّ  اْلَمْعـَىن  َهـَذا ِيف  يـَُقـال َواَلـَِّذي:  قَالَ .  ِإْبطَاهلَا ِيف  َنَظر َوَال  ِاْسِتْدَالل َغْري  ِمنْ  َهلَا َوالرَّدّ  ، َعنـْ

َها َوَال  ِمبُْسَتِقرَّةٍ  لَْيَستْ  الَِّيت  فََأمَّا:  ِقْسَمْنيِ  َعَلى َهة ِاْجتَـَلَبتـْ ْعرَاضِ  تُـْدَفع الـَِّيت  َفِهـيَ  َطرََأتْ  ُشبـْ َهـا بِـاْإلِ  َهـَذا َوَعلَـى ، َعنـْ
ــا َفَكأَنَّــهُ  ؛ اْلَوْسَوَســة ِاْســم يـَْنطَِلــق ِمْثلَهــا َوَعَلــى ، اْحلَــِديث ُحيَْمــل  ِيف  َنظَــر بَِغــْريِ  ُدِفــعَ  َأْصــل بَِغــْريِ  طَارِئًــا أَْمــرًا َكــانَ  َلمَّ
َها الَِّيت  اْلُمْسَتِقرَّة اْخلََواِطر َوأَمَّا.  ِفيهِ  يـُْنَظر َلهُ  َأْصل َال  ِإذْ  َدلِيل َهة أَْوَجَبتـْ  َوالنَّظَـر بِاِالْسـِتْدَاللِ  ِإالَّ  تُـْدَفع َال  فَِإنـََّها الشُّبـْ

 ]٣٣٤-٢/٣٣٣شرح النووي لصحيح مسلم [." أَْعَلم َواَللَّه.  ِإْبطَاهلَا ِيف 
 

 عالج الوسوسة العارضة: خامساً 
البـــاب وغريهـــا مـــن  وقـــد جـــاءت نصـــوص، وهـــي املقصـــودة يف أحاديـــث البـــاب والـــيت تكـــون عارضـــة علـــى الفكـــر

ل جهلــه بـــالعالج الشــرعي جتـــاه بَــؤتى مـــن قِ وإن أغلــب مـــن يقــع dـــا إمنــا يُــ، األحاديــث يف بيــان عـــالج الوسوســة
ويفــتح عليــه مــن الوسوســة أبوابــاً مل ، وبســبب االنســياق هلــا فــال يــزال الشــيطان يأخــذ بــه يف كــل طريــق، الوســاوس

وضـوئه أو صـالته أو أنـه خـرج  بعـدم اكتمـال فيسـوس لـهين تكن منه على بال حبجة احلـرص واالحتيـاط هلـذا الـد
أو مع أهله أو جمتمعه ليظفر مـن ذلـك اإلخـالل بعقيدتـه أو ، وتارة يومهه يف عالقته مع ربه، منه ما يبطل أحدمها

حـىت يتطـور األمـر ، وكل ذلك بسبب جهله بعـدوه الشـيطان ومكائـده وطـرق العـالج جتـاه هـذا الوسـواس، عبادته
 .له بالعالج الشرعيهبسبب غفلته وج، د ذلك عالجا نفسيا وعالجا طبيافيحتاج بع

َا اْلَوْسَوَسةُ :  اْلُعَلَماءِ  بـَْعضُ  قَالَ  َوِهلََذا: "قال ابن تيمية الفتـاوى ["اْلَعْقـلِ  ِيف  َخبَـلٍ  أَوْ  بِالشَّـرْعِ  َجْهـلٍ  ِمنْ  لَِعْبدِ  َحتُْصلُ  إمنَّ

١٨/٢٦٣[ 
 مـن وكالمهـا العقل يف خبل وإما بالشرع جهل إما سببها الوسوسة وغريه الغزايل حامد أبو الق" : قال ابن القيم 

 ] ١/١٣٩الفقي حامد حممد:  حتقيق، الشيطان مصائد من اللهفان إغاثة[ "   والعيوب النقائص أعظم

 
 :وخطوات العالج الشرعي للوسواس ما يلي 

 



 
 

 ٤٩ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

ومـن ذلـك الصـحابة رضـي اهللا عـنهم يف أحاديـث   قبلـهأن ما أصابه قد أصاب األخيار من  املبتلىأن يعلم : أوالً 
ومــن ذلــك أحاديــث البــاب حيــث جــاء نــاس مــن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه ، كثــرية يف الصــحيحني والســنن

ذاك صـــريح "وســـلم فســـألوه عـــن ذلـــك وكـــراهتهم وتعـــاظم ملـــا جيدونـــه يف نفوســـهم فقـــال صـــلى اهللا عليـــه وســـلم 
 "اإليمان

بــذلك أن كراهتـه ملــا جيــول يف نفســه ومدافعتـه إيــاه دليــل علــى صـريح اإلميــان الــذي يف قلبــه أن يعلــم املبتلــى : ثانيـاً 
 .ما تقدَّم بيانهك، -صلى اهللا عليه وسلم-بنص قول النيب 

ويعلـم أن يف فيصـرب علـى ذلـك وحيتسـب  ،أن يعلـم املبتلـى بـذلك أن مـا أصـابه مـرض ابـتاله اهللا بـه حلكمـة: ثالثاً 
وهـو ، )يُكْم َويـَْعُفـو َعـْن َكِثيـرٍ َوَمـا َأَصـاَبُكْم ِمـْن ُمِصـيَبٍة فَِبَمـا َكَسـَبْت َأيْـدِ ( قـال تعـاىل ،لسيئاتههذا البالء تكفري 

َمـا ُيِصـيُب اْلُمْسـِلَم : ( -صـلى اهللا عليـه وسـلم-قـد يـدخل يف قـول النـيب مبا أصابه من هم وغم جرَّاء ذلـك مـأجور فيـه 
َوال ُحْزٍن َوال َأًذى َوال َغمٍّ َحتَّـى الشَّـوَْكِة ُيَشـاُكَها ِإال َكفَّـَر اللَّـُه ِبَهـا ِمـْن َخطَايَـاُه ِمْن َنَصٍب َوال َوَصٍب َوال َهمٍّ 

.(  
يف حــديث  -صـلى اهللا عليـه وسـلم -كمـا قـال النــيب، أن يكثـر العبـد مــن االسـتعاذة بـاهللا تعـاىل مــن هـذا الوسـواس: رابعـاً 
َزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نـَْزٌغ فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه ِإنَُّه َسِميٌع َعِليٌم وَ (  :وقال تعاىل، " وليستعذ باهللا" الباب  ).ِإمَّا يـَنـْ

أن يلجـــــأ إىل اهللا تعـــــاىل ويـــــدعوه أن يصـــــرف عنـــــه الوســـــواس وهـــــذا ممـــــا يتضـــــمنه معـــــىن االســـــتعاذة يف : خامســـــاً 
بـه يف كـف شـرور الوسـاوس الـيت تطـرأ  فيلجـأ إليـه ويـدعوه ويسـتعني، فهي جلـوء إىل اهللا تعـاىل، االستدالل السابق

َأمَّـْن ُيِجيـُب ( :أن اهللا تعاىل مطَّلـع علـى حالـه واضـطراره وقـال تعـاىل وليستشعر، ويتحنيَّ يف ذلك أوقات اإلجابة
 )َذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوءاْلُمْضَطرَّ إِ 

فمـن وجـد مـن (: -ى اهللا عليـه وسـلمصـل-قـال النـيب ، كمـا يف حـديث البـاب) آمنـت بـاهللا ورسـوله( أن يقـول: سادسـاً 
 )آمنت باهللا ورسوله: ذلك شيئا فليقل

 فهـذا )ورسـوله( روايـة ويف )باهللا آمنت( يقول أن العبد أمر -سلم و عليه اهللا صلى- النيب أن : " -رمحه اهللا -قال ابن تيمية
  الفاسد الوسواس قلبه عن يدفع باهللا آمنت:  قوله فإن النافع بالضد الضار الضد دفع باب من

 فإنــه اخلنــاس الوســواس مســي وهلــذا اهللا ذكــر عــن الغفلــة عنــد ويوســوس اهللا ذكــر عنــد خيــنس الشــيطان كــان وهلــذا 
 النــيب فـأمر ..... اخلــنس الكواكـب مسيــت وهلـذا االختفــاء واخلنـوس خــنس اهللا ذكـر فــإن آدم ابـن فــؤاد علـى جـامث
 يـدفع اهللا وذكـر إميـان القـول هـذا فـإن ورسـوله بـاهللا آمنـت أو بـاهللا آمنـت:  يقـول أن العبـد سلم و عليه اهللا صلى

 مــن لكثــري يعــرض الــذي الوســواس هــذا ويشــبه الفطريــة الضــرورية العلــوم يف القادحــة الوسوســة مــن يضــاده مــا بــه
 ؟ ينوهـا مل أم العبـادة نـوى لوهـ ؟ ال أم الفاحتـة أقـر  وهـل ؟ يكـرب مل أو كرب هل يشككه حىت العبادات يف الناس
 يشـهده أمـر عضـوا غسـل وكونـه ،الضـرورية احلسـية علومه يف فيشككه يغسله مل وأ الطهارة يف عضوه غسل وهل

 كونــه مثــل الصــالة يقصــد كونــه وكــذلك بأذنــه ويســمعه بقلبــه يعلمــه أمــر الفاحتــة أو بــالتكبري تكلــم وكونــه ببصــره
 النظــــر علـــى يتوقـــف ال أويل يقيـــين ضـــروري علـــم كلـــه بــــذلك وعلمـــه واملشـــي والركـــوب والشـــرب األكـــل يقصـــد

 



 
 

 ٥٠ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

 الربهـــان أعـــين الربهـــان عليهـــا يبـــىن الـــيت وأصـــوله الربهـــان مقـــدمات هـــو بـــل الربهـــان علـــى يتوقـــف وال واالســـتدالل
  املقدمات من املؤلف النظري

 وجهـي غسـلت قـد بلـى ؟ وجهـك تغسـل مل:  قـال إذا يقـول وأن العبـد وانتهـاء باالسـتعاذة لو يز  الوسواس وهذا 
 مــن يعارضــه مـا ويــدفع احلـق علــى فيثبـت ،وكــربت نويـت قــد بلــى:  بقلبـه يقــول يكـرب ومل ينــو مل أنـه لــه خطـر وإذا

 مســتجيبا والشــبهات للشــكوك قــابال رآه فمــىت وإال ،عنــه فينــدفع احلــق علــى وثباتــه قوتــه الشــيطان فــريى الوســواس
 واجلـن اإلنـس شـياطني توحيـه ملـا مـوردا قلبه وصار دفعه عن يعجز ما ذلك من عليه أورد واخلطرات الوسواس إىل
:  حتقيـق، والنقـل البـن تيميـة العقـل تعـارض درء[" اهللكـة إىل الشـيطان يسـوقه أن إىل غـريه إىل ذلك من وينتقل القول زخرف من

 ] ٢/١١٣سامل  رشاد حممد

 
ألنــه إن ) وليســتعذ بــاهللا ولينتــه( :أن يقطــع هــذه اخلــواطر وال يلتفــت إليهــا لقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم: ســابعاً 

 .ووسعت عليه طرق الوسوسة يف أشياء كثرية يف احلياة، استجاب هلا نقلته من حال إىل حال أسوأ
 ،التـذكر إىل فيؤديهـا الفكر فيأخذها ،الفكر إىل متعلقاÜا تؤدي والوساوس اخلاطرات أن علماو : " قال ابن القيم

 فردهـا ،عـادة فتصري فتستحكم ،والعمل اجلوارح إىل فتؤديها اإلرادة فتأخذها ،اإلرادة إىل فيؤديها الذكر فيأخذها
 علـــى القـــوة وال اخلــواطر إماتـــة اإلنســان يعـــط مل أنــه ومعلـــوم ،ومتامهـــا قوÜــا بعـــد قطعهــا مـــن أســهل ،مبادئهـــا مــن

 ومسـاكنته بـه ورضـاه أحسـنها قبـول علـى تعينـه والعقـل اإلميـان قـوة أن إال الـنفس هجـوم عليـه Üجم فإgا ،قطعها
 ] ١٧٤الفوائد [ "الصحابة قال كما منه نفرتهو  له وكراهته أقبحها رفع وعلى ،له
 

يريــد dــا قطــع الطريــق ولــذا هــو جيعــل العبــد  وأنــه، يستحضــر دومــاً مقصــود الشــيطان مــن الوسوســة لــهأن : ثامنــاً 
س عليـه عبادتـه وعقيدتـه ليختـل بِّ لِـويُ ، يفكر يف عبادته وعالقتـه مـع ربـه وأنـه قصَّـر فيهـا ومل يـأت بالوجـه املطلـوب

ل لعبــاده أال يكلفهــم إال مــا واهللا تعــاىل قــد تكفَّــ ،يطــاق وهــذا مــن تكليــف مــا ال ،شــأنه ويعيــد عبادتــه وحنــو ذلــك
 ،يطـاق ألgـا مـن تكليـف مـا ال ؛عليه فال ميكن أن تكون هذه الوسـاوس واخلـواطر ممـا يريـده اهللا تعـاىلو ، يطيقون

واحلـديث ) قـد فعلـت( قال اهللا تعـاىل" ربنا وال تحملنا ما الطاقة لنا به" واهللا تعاىل حينما دعوه املؤمنون بقوهلم
ال طريقـا أراده اهللا طان ال أن يكـون طريـق الشـيإفلم يبق من هـذه اخلـواطر الـيت هـي فـوق طاقـة العبـد ، رواه مسلم

 .طع على العبد عالقته باهللا تعاىلبل هو طريق الشيطان الذي أراد به أن يق، لعباده
 ِمبَْنزِلَـةِ  الشَّـْيطَانَ  ِإنَّ فَـ أُْخَرى، أُُمورٌ  اْلَوْسَواسِ  ِمنْ  َجاءَ  بَِقْلِبهِ  تـََعاَىل  اللَّهِ  إَىل  تـََوجًُّها اْلَعْبدُ  أَرَادَ  وَُكلََّما: " قال ابن تيمية

ــاِطعِ  ــِق، َق ــهِ  الطَّرِيــقِ  َقْطــعَ  أَرَادَ  تـََعــاَىل  اللَّــهِ  إَىل  َيِســريُ أن  اْلَعْبــدُ  أَرَادَ  ُكلََّمــا الطَّرِي ــَلفِ  لِــبَـْعضِ  ِقيــلَ  َوِهلـَـَذا ؛ َعَلْي  إنَّ : السَّ
 "اْخلَرَابِ  بِاْلبَـْيتِ  الشَّْيطَانُ  َيْصَنعُ  َوَما َصَدُقوا،: فـََقالَ  نـَُوْسَوُس، َال : يـَُقوُلونَ  َوالنََّصاَرى اْليَـُهودَ 

 ] ٢٢٤-٢/٢٢٣عطا  عبدالقادر مصطفى - عطا عبدالقادر حممد: حتقيق، الفتاوى الكربى لشيخ اإلسالم ابن تيمية[

 



 
 

 ٥١ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

أمـــا مـــن جـــدد عزمـــه ، وأنـــه ال يقـــوى إال علـــى مـــن يســـتجيب لـــه ،أن يتـــذكر بـــأن كيـــد الشـــيطان ضـــعيف: تاســـعاً 
خبالف من يستسلم ويسرتسل مع وساوس الشـيطان وإغوائـه ، فلن يتغلَّب عليه الشيطان، دا على اهللا تعاىلمعتم

خبــالف مــا لــو دافعــه مــن أول اخلطـــرات ، ومتكنــه مــن قلــب العبــد، فإنــه كلمــا تقــدم الوقــت قــوي نفــوذ الشــيطان
،  )الشَّـْيطَاِن َكـاَن َضـِعيًفا  ِإنَّ َكْيـدَ ( :قال تعـاىل، وأعرض عنه فإن الشيطان سيبقى على أصله ضعيفا هو وكيده

 .السيما إذا دافعه العبد بذكر اهللا تعاىل وتالوة كتابه والرقية الشرعية يف ذلك فسيندحر أمام ذلك
 ِمبَُالَزَمـةِ  فَِإنـَّهُ  َيْضـَجُر، َوَال  ِة،َوالصَّـَال  الذِّْكرِ  ِمنْ  ِفيهِ  ُهوَ  َما َوُيَالزِمَ  َوَيْصِربَ، يـَْثُبتَ  أَنْ  لِْلَعْبدِ  فـَيَـْنَبِغي: " قال ابن تيمية

 )َضِعيًفا َكانَ  الشَّْيطَانِ  َكْيدَ  إنَّ ( ،الشَّْيطَانِ  َكْيدُ  َعْنهُ  يـَْنَصِرفُ  َذِلكَ 
 ] ٢٢٤-٢/٢٢٣عطا  عبدالقادر مصطفى - عطا عبدالقادر حممد: حتقيق، الفتاوى الكربى لشيخ اإلسالم ابن تيمية[

 
اليقــين اليــزول [مــن أهــم القواعــد النافعــة للعبــد يف هــذه احلــال معرفتــه وفقهــه لقاعــدةيعلــم املبتلــى أن أن : عاشــرا

ـــة الـــيت اتفـــق عليهـــا علمـــاء األمـــة] بالشـــك ـــادات أو ، وهـــي مـــن القواعـــد الكلي فـــيعلم العبـــد أن مـــا لديـــه مـــن عب
ينكرهــا هــي شــكوك ال تــؤثر  أمــا مــا يطــرأ علــى القلــب ويشــغل الــذهن مــن أشــياء ،اعتقــادات هــي الــيت تــيقن منهــا

وعليـــه إن فعلـــت عبـــادة فـــال تلتفـــت للشـــكوك الـــيت تطـــرأ ، ة الصـــحيحةدعلـــى مـــا لديـــه مـــن العقيـــدة احلقـــة والعبـــا
 .وما طرأ عليك هو شك وباطل، واعلم أنك يف يقني وحق، عليك

َمـِن اقْـَتطَـَع َحـقَّ اْمـِرىٍء ُمْسـِلٍم بَِيِمينِـِه، فـََقـْد َأْوَجـَب اهللا لَـُه «: قَـالَ  أَنَّ َرُسـوَل اللّـِه  َعْن َأِيب أَُماَمَة  -٩٩
.  »ِإْن َقِضـيبا ِمـْن َأرَاكٍ وَ « :َوِإْن َكـاَن َشـْيئا َيِسـريا، يَـا َرُسـوَل اللّـِه؟ قَـالَ : فـََقـاَل لَـُه َرُجـلٌ » النَّاَر، َوَحرََّم َعَلْيِه اْلَجنَّةَ 

 .رواه مسلم 
 :فـََقـالَ   َفَخاَصـْمُتُه ِإَىل النَّـِيبِّ . َكـاَن بـَْيـِين َوبـَـْنيَ َرُجـٍل أَْرٌض بِـاْلَيَمنِ : قَـالَ  وعـن اَألْشـعِث بْـِن قـَـْيٍس  -١٠٠

َمـْن َحلَـَف «: ِعْنـَد ٰذلِـكَ فـََقـاَل َرُسـوُل اللّـِه . ِإَذْن َحيْلِـفَ : قـُْلـتُ » فـََيِمينُـهُ « :قَـالَ . الَ : فـَُقْلتُ » َهْل َلَك بـَيـَِّنٌة؟«
ِإنَّ {: فـَنَـزَلَـتْ » َعَلى يَِميِن َصْبٍر، يـَْقَتِطُع ِبَها َماَل اْمِرىٍء ُمْسِلٍم، ُهَو ِفيَها فَاِجٌر، َلِقـَي اللّـَه َوُهـَو َعَلْيـِه َغْضـَبانُ 

 .ِإَىل آِخِر اآليَةِ  }ا قَِليالً الَِّذيَن َيْشتَـُروَن بَِعْهِد اهللا َوَأْيَمانِِهْم ثََمن
 .حنو هذا احلديث  وجاء يف الصحيحني عن ابن مسعود 

: فـََقـاَل احلََْضـَرِميُّ  َجـاَء َرُجـٌل ِمـْن َحْضـَرَمْوَت َوَرُجـٌل ِمـْن ِكْنـَدَة ِإَىل النَّـِيبِّ : قَالَ  وَعْن َواِئٍل ْبِن ُحْجٍر  -١٠١
ِهـَي أَْرِضـي ِيف يَـِدي أَْزَرُعَهـا لَـْيَس لَـُه : فـََقـاَل اْلِكْنـِديُّ . َلبَـِين َعلَـى أَْرٍض ِيل َكانَـْت َألِيب ِإنَّ ٰهَذا َقْد غَ ! يَا َرُسوَل الّلهِ 

 ِإنَّ ! يَـا َرُسـوَل اللّـهِ : قَـالَ » فـََلَك يَِميُنهُ «: قَالَ . الَ : قَالَ  »َأَلَك بـَيـَِّنٌة؟«: لِْلَحْضَرِميِّ فـََقاَل َرُسوُل الّلِه . ِفيَها َحقٌّ 

 



 
 

 ٥٢ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

فَــاْنطََلَق  »لَـْيَس لَـَك ِمْنـُه ِإالَّ ٰذلِـكَ «: فـََقـالَ . َولَـْيَس يـَتَــَورَُّع ِمــْن َشـْيءٍ . الرَُّجـَل فَـاِجٌر الَ يـُبَـاِيل َعلَـى َمـا َحلَـَف َعَلْيـهِ 
ـــا أَْدبـَـــرَ  فـََقـــاَل َرُســـوُل اللّـــِه . لَِيْحلِـــفَ  ا، لَيَـْلَقـــَينَّ اهللا َوُهـــَو َعْنـــُه َأَمـــا لَـــِئْن َحَلـــَف َعَلـــى َمالِـــِه لََيْأُكَلـــُه ظُْلمـــ«: َلمَّ
 .»ُمْعِرضٌ 

 .رواه مسلم »  َمِن اقْـَتَطَع َأْرضا ظَاِلما، َلِقَي الّلَه َوُهَو َعَلْيِه َغْضَبانُ «: ويف رواية 
 

 
 :ثعلبـــة، وقيـــل :، اختلـــف يف امســـه قيـــل-رضـــي اهللا عنـــه  -أبـــو أمامـــة بـــن ثعلبـــة األنصـــاري احلـــارثي :الـــراوي األول -

وال :" حيـث قـال) أسـد الغابـة ( وهـو قـول األكثـر وبـه جـزم ابـن األثـري يف ، إيـاس :عبد اهللا، وقيـل :سهيل، وقيل
مــن اقتطــع مــال :" ، أحــدها  ثالثــة أحاديــث -صــلى اهللا عليــه وســلم  -لــه عــن النــيب " يصــح فيــه غــري إيــاس بــن ثعلبــة 

ــة اهللا والمال ــه لعن ــذاءة مــن اإليمــان: " ، والثــاين" ئكــة والنــاس أجمعــينامــرئ مســلم بغيــر حقــه، فعلي ، " الب
 .انتهى"  صلى على أمه بعدما دفنت يعين أم أيب أمامة  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب : " والثالث

أبـو يـوم بـدر فقـال لـه خالـه  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -ممن عزم على اخلروج مـع رسـول اهللا  -رضي اهللا عنه  -وكان أبو أمامة 
بل أنت فأقم على أختك، فـذكر ذلـك لرسـول اهللا : أقم على أمك، قال أبو أمامة : " -رضي اهللا عنـه  -بردة بن نيار

 -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -أن يقوم على أمه وال يغـزو فلمـا رجـع النـيب  -رضي اهللا عنه  -، فأمر أبو أمامة  -صلى اهللا عليه وسلم  -
 .-صلى اهللا عليه وسلم  -عليها من الغزوة وقد توفيت أمه فصلى 

رضـي  -بـن عجـالن املشـهور  يواعلم أن أبا أمامة هذا ليس هـو أبـا أمامـة البـاهلي صـد: "  -رمحـه اهللا  -قال النووي 

، بل هذا غريه، واسم هذا إيـاس بـن ثعلبـة األنصـاري احلـارثي مـن بـين احلـارث بـن اخلـزرج، وقيـل إنـه بلـوي -اهللا عنه 
انظــر شــرح [ ". -رضــي اهللا عنــه  -، وهــو ابــن أخــت أيب بــردة بــن نيــار، هــذا هــو املشــهور يف امســه وهــو حليــف بــين حارثــة

  )]. ١٦/ ٧(واإلصابة )  ١٧/ ٦( ، وانظر أسد الغابة) ٣٣٨/ ٢( النووي ملسلم 
،  -رضـي اهللا عنـه  -وية بـن جبلـة الكنـدي يكـىن أبـا حممـدااألشعث بن قيس بن معديكرب بن مع: الرواي الثاني -

سنة عشر من اهلجرة يف وفد كندة وكانوا ستني راكباً فأسلموا، وذكـر ابـن حجـر  -صلى اهللا عليه وسلم  -وفد إىل النيب 
أنـه ممـن ارتـد بعـد  :ألنـه أشـعث الـرأس، قيـل ؛، ويلقب باألشعث معد يكرب :أن امسه) اإلصابة ( يف  - رمحـه اهللا -

اجلنـود إىل الـيمن ُأيت بـه أسـرياً إىل  -رضـي اهللا عنـه  -اليمن، وملا سّري أبو بكر، وكان يف  -صلى اهللا عليه وسـلم  -رسول اهللا 
 ،بــهُ قوال يـرى مجـالً وال ناقـة إال َعرْ ،فـدخل سـوق اإلبـل  ، ، مث أطلقـه وزوجـه أختـه أم فـروة -رضـي اهللا عنـه  -أيب بكـر 

كفـرت، ولكـن زوجــين هـذا الرجــل إين واهللا مــا  :" وقـال ،ا فـرغ طــرح سـيفهكفـر األشـعث فلمــ  :وصـاح النـاس فقــالوا
ويــا أصــحاب  ،لكانــت لنــا وليمــة غــري هــذه، يــا أهــل املدينــة احنــروا وكلــوا) يقصــد الــيمن ( أختــه، ولــو كنــا ببالدنــا 
 .فما رُئي وليمة مثلها" اإلبل تعالوا خذوا أمثاgا

الريمـــوك بالشــام، مث ســـار إىل العــراق فشـــهد القادســية واملـــدائن وgاونــد، مث ســـكن  -رضـــي اهللا عنــه  -شــهد األشــعث 
 -رضي اهللا عنه -صفني وله معه أخبار، تويف سنة أربعني وقيل اثنني وأربعني -رضي اهللا عنه  -الكوفة وشهد مع علي 
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احلـادي والثالثـني مـن كتـاب  ، تقـدمت ترمجتـه يف احلـديث-رضـي اهللا عنـه  -عبد اهللا بن مسـعود :  الراوي الثالث -
 .اإلميان

كـان قـيالً  -رضـي اهللا عنـه  -وائل بن ُحْجر بن سعيد بن مسروق احلضـرمي أبـو هنيـدة احلضـرمي :  الرواي الرابع -
 -علـى النـيب  -رضي اهللا عنـه  -قيال حضرموت، وكان أبوه من ملوكهم، وفد وائل من أ) أي ملكاً دون امللك الكبري(

 -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -وأكرمـه، واسـتعمله النـيب  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -قادماً من اليمن فرحب بـه النـيب  -سلم صلى اهللا عليه و 
على األقيال من حضـرموت، وأقطعـه أرضـاً وأرسـل معـه معاويـة وقـال أقطعهـا إيـاه فاسـتلمها مـن معاويـة ولـه قصـة 

ا إىل أيام معاوية، وشهد مع علـى صـفني وكـان علـى رايـة ، ونزل وائل الكوفة وعاش فيه -رضي اهللا عنه  -مع معاوية 
 )] ٦/٤٦٦( واإلصابة )  ٤٣٥/ ٥( انظر أسد الغابة [ . -رضي اهللا عنه وأرضاه  -حضرموت يومئذ

 

 

" أخرجـه النسـائي يف ،، وانفـرد بـه عـن البخـاري، )١٣٧( أخرجه مسلم حديث  -رضي اهللا عنه  -حديث أيب أمامة 
كتـاب "وأخرجـه ابـن ماجـه يف ) ٥٤٣٤( حـديث " بـاب القضـاء يف قليـل املـاء وكثـريه " " ب آداب القضـاء كتا

 ). ٢٣٢٤( حديث " باب من حلف على ميني فاجرة ليقتطع dا ماالً " " احلكام 
كتـاب " ، وأخرجـه البخـاري يف ) ١٣٨( فأخرجـه مسـلم حـديث  -رضـي اهللا عنـه  -وأما حديث األشـعث بـن قـيس 

ن اكتــاب األميــ" ، وأخرجــه أبــو داود يف ) ٢٣٥٦( حــديث " بــاب اخلصــومة يف البئــر والقضــاء فيــه " " اقاة املســ
كتـاب " ، وأخرجـه الرتمـذي يف ) ٣٢٤٣( حـديث " باب فيمن حلف ميينـاً ليقتطـع dـا مـاالً ألحـد " " والنذور 
، وأخرجـه ابـن ماجـه يف ) ١٢٦٩(  حـديث" باب ما جـاء يف اليمـني الفـاجرة يقتطـع dـا مـال املسـلم " " البيوع 

 ). ٢٣٢٢( حديث " عليه  ىباب البينة على املدعي واليمني على املدع" " كتاب األحكام " 
 :وسياق هذا احلديث يف أوله

من حلف على يمين صبر :" قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -عن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  -عن عبد اهللا بن مسعود  
قال فدخل األشعث بن قيس " يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي اهللا وهو عليه غضبان 

صدق أبو عبد الرمحن يف نزلت َكاَن بـَْيِين َوبـَْنيَ : كذا وكذا قال : ما حيدثكم أبو عبد الرمحن ؟ قالوا : فقال 
 .   احلديث..." َرُجٍل أَْرٌض بِاْلَيَمنِ 

كتاب " أخرجه مسلم أيضاً يف الشواهد واملتابعات، وأخرجه البخاري يف  -رضي اهللا عنه  -وحديث ابن مسعود 
 ). ٧٠٠٧( حديث  ] ٢٢، ٢١القيامة  [  ِإَلٰى رَبـَِّها نَاِظَرةٌ * ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ نَّاِضَرٌة  : باب قوله تعاىل" التوحيد 

وانفرد به عن البخاري، وأخرجـه أبـو )  ١٣٩( فأخرجه مسلم حديث  - رضي اهللا عنه -وأما حديث وائل بن حجر 
، وأخرجــه النســائي ) ٣٢٤٥( حــديث " بــاب التغلــيظ يف األميــان الفــاجرة " " ميــان والنــذور كتــاب األ" داود يف 
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 ١٣٤٠( حـديث " عليـه  ىباب ما جاء يف أن البينـة علـى املـدعي واليمـني علـى املـدع" " كتاب األحكام " يف 
.( 

 
) قطــع (اقتطـع افتعـل مــن القطـع، أي أخــذ قطعـة مـن صــاحبه، واقتطـع أبلــغ مـن ): َمـِن اقْـَتطَــَع َحـقَّ اْمــِرىٍء ( -

 ماالً كان أو غريه يءألنه كل ش ؛أعم من املال) احلق ( ألنه يفيد العموم، و
ـــْن َأرَاك( - كـــان احملذوفـــة مـــع امسهـــا، وهـــذا احلـــذف كثـــري   ربعلـــى أنـــه خـــ"  َقِضـــيبا" بنصـــب : )و ِإْن َقِضـــيبا ِم

صـلى اهللا عليـه وسـلم  -وقولـه "  ولو خاتماً من حديد"    -صلى اهللا عليه وسلم  -كقول النيب "  لو "و " إْن ومشهور بعد 

 .أي عوداً من شجر اآلراك وهو شجر ُيستاك بأعواده"  َقِضيبا ِمْن َأرَاك "-
ــيِن َصــْبرٍ ( - ــى يَِم ــَف َعَل ــْن َحَل احلــبس و اإلمســاك، وميــني الصــاد وســكون البــاء، وأصــل الصــرب  بفــتحْرب َصــ): َم

 .اليمني اليت حيبس احلالف نفسه عليها: الصرب
  .وتسمى هذه اليمني الغموس ،لتعمده الكذب ؛آمث، أي هو حني أقدم على ميينه فاجر): ُهَو ِفيَها فَاِجرٌ ( -
 .إذا مل تكن لك بينة فلك ميينه :أي"  فـََيِميُنهُ  " :البينة ما يبني احلق من الشهود، قوله: )يـَِّنٌة؟ َأَلَك بَـ  ( -
 .بلدة قرب عدن:  ) ِمْن َحْضَر َمْوتَ  ( -
 .بكسر الكاف وسكون النون حي باليمن، والنسب إليها كندي بسكون النون): َورَُجٌل ِمْن ِكْنَدةَ ( -
 .أي غصبها مين قهراً :  ) َأْرٍض ِليَغَلَبِني َعَلى  ( -

األحاديث دليل على عظم ذنـب أكـل حقـوق النـاس بـاحللف الكـاذب ولـو كانـت احلقـوق  :األولى الفائدة �
يســرية، فــإن الظلــم عاقبتــه وخيمــة مهمــا كــان قــدر الظلــم ولــو كــان مبقــدار عــود األراك فكيــف مبــن مجــع مــع ظلمــه 

- :ميينه الكاذب؟، فمن فعل ذلك فقد تعرَّض لعقوبات ثالث جاءت يف أحاديث الباب 
 ". َجَب اهللا َلُه النَّاَر، َوَحرََّم َعَلْيِه اْلَجنَّةَ فـََقْد َأوْ " 
 " .َلِقَي الّلَه َوُهَو َعَلْيِه َغْضَبانُ " 
جبمــع احلــالني  :أو يقــال ،الغضــب :أن املقصــود بــاإلعراض هنــا :فإمــا أن يقــال"  لَيَـْلَقــَينَّ اهللا َوُهــَو َعْنــُه ُمْعــِرضٌ " 

 .وال مانع من إجتماعهما ،الغضب واإلعراض
دليـل علـى أن الوعيـد شـامل لكـل حـق اقتطعـه العبـد ظلمـاً  -رضـي اهللا عنـه  -حـديث أيب أمامـة :الثانيـة الفائـدة �

، وإمنـا عــام بيمينـه الفـاجرة، ولـيس هـذا خـاص باملــال كمـا جـاء يف حـديث األشـعث وحــديث وائـل بـن حجـر 
 "اْمِرىٍء ُمْسِلٍم بَِيِميِنهِ َمِن اقْـَتَطَع َحقَّ : "  -صلى اهللا عليه وسلم  -يف كل حق بقوله 

ـــة الفائـــدة � األحاديـــث دليـــل علـــى عظـــم التهـــاون بـــاليمني ومـــن صـــور ذلـــك احللـــف الكـــاذب، وهـــي  :الثالث
لعــدم ذكــر الكفــارة يف  ؛اليمــني الغمــوس وأحاديــث البــاب دليــل علــى أن اليمــني الغمــوس ال كفــارة فيهــا :تســمى

َيْشتَـُروَن بَِعْهـِد اللَّــِه َوَأْيَمـانِِهْم ثََمنًـا قَِلـيًال ُأولَــِٰئَك َال َخـَالَق َلُهـْم ِفـي  ِإنَّ الَِّذينَ  : ويف قوله تعاىل  ،األحاديث

 



 
 

 ٥٥ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

، وبعـدم ) ٧٧ل عمـران آ(  يٌم اْآلِخَرِة َوَال يَُكلُِّمُهُم اللَّــُه َوَال يَنظُـُر ِإلَـْيِهْم يـَـْوَم اْلِقَياَمـِة َوَال يـُـزَكِّيِهْم َوَلُهـْم َعـَذاٌب َألِـ
 .كفارة قال اجلمهورال

وdذه اآليـات واحلـديث احـتج مجهـور العلمـاء يف أن اليمـني الغمـوس ال كفـارة فيهـا، : "  -رمحه اهللا –قال ابن بطال 
ذكر يف هذه اليمني املقصـود dـا احلنـث والعصـيان والعقوبـة واإلمث ومل يـذكر هاهنـا كفـارة،  -صلى اهللا عليه وسـلم  -ألنه 

واألخبـار دالـة علـى أن اليمـني الـيت حيلـف dـا الرجـل يقتطـع dـا : قال ابن املنذر ...لذكرهاولو كان ها هنا كفارة 
أن يكفرها ما يكفر اليمني، وال نعلم سنة تدل على قول من أوجب الكفـارة، بـل هـي من ماًال حراماً هي أعظم 

 ) ].  ١٣٤-١٣٣/  ٦( شرح البخاري البن بطال [ " دالة على قول من مل يوجبها

األحاديث دليل على أنه عند التنازع والرتافع للقاضي أن على املدعي البّينة، وعلى املدَّعي  :الرابعة الفائدة �
" :-صلى اهللا عليه وسلم  -حيث قال النيب  -رضي اهللا عنه  -عليه اليمني، وجاء بيان املراد بالبينة يف حديث ابن مسعود 

فَِإن لَّْم َيُكونَا رَُجَلْيِن فـََرُجٌل  : ود على الدعوى أو كما قال تعاىل فالبينة اثنان من الشه"  شاهداك أو يمينه
َر ِإْحَداُهَما اْألُْخَرٰى     َواْمَرَأتَاِن ِممَّن تـَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداِء َأن َتِضلَّ ِإْحَداُهَما فـَُتذَكِّ

 .عليه على عدم صحة دعوى املدعي ىفإن مل تكن للمدعي بينة، فيحلف املّدع ) ٢٨٢:رة قالب( 
دليل علـى أن املـدعي يلزمـه إقامـة البينـة، فـإن مل يقمهـا حلـف املـدعي عليـه، وهـو أمـر : "  - رمحه اهللا -قال القرطيب 

البينـة علـى : " مـن قولـه  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -عـن النـيب  ىمتفق عليه، وهو مستفاد من هذا احلديث، فأما ما يـرو 
فليس بصحيح الرواية ألنه يدور على مسلم بن خالد الزجنـي لكـن معـىن متنـه "  ن على من أنكرالمدعى واليمي

 )]. ٣٤٩ – ٣٤٨/ ١( املفهم [ ." صحيح بشهادة احلديث املتقدم له
- :ومما يتعلق dذا الشأن من فوائد أحاديث الباب ما يلي 

 -جـة إىل اليمـني إال مـع عـدم البينـة لقولـه اال حأن البينة مقدمة على اليمـني وdـا يكتفـي إن أثبتهـا املـدعي و  -١

 ".فـََيِميُنُه « :قَالَ . الَ : فـَُقْلتُ » َهْل َلَك بـَيـَِّنٌة؟" للمدعي  -صلى اهللا عليه وسلم 
ة علــى الظــاهر واهللا نيــأن اليمــني وإن كانــت فــاجرة فهــي معتــربة قضــاًء وdــا ُحيكــم ألن األحكــام القضــائية مب -٢

ِإنَّ الرَُّجـَل فَـاِجٌر الَ يـُبَـاِيل ! يَـا َرُسـوَل اللّـهِ : "  : قول احلضرمي عن الكندي الذي سـيحلف يتوىل السرائر، بدليل 
 "لَْيَس َلَك ِمْنُه ِإالَّ ٰذِلَك " : -صلى اهللا عليه وسلم  -فـََقاَل . َولَْيَس يـَتَـَورَُّع ِمْن َشْيءٍ . َعَلى َما َحَلَف َعَلْيهِ 

شـرح [ ". عليـه تقبـل كيمـني العـدل وتسـقط عنـه املطالبـة dـا ىفيـه أن ميـني الفـاجر املـدعو : "  - رمحـه اهللا-قال النووي 

 ) ] ٣٤٢/ ٢( النووي ملسلم 

للكنــدي  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -، بــدليل موعظــة النــيب فعلــه  أن حكــم احلــاكم ال جييــز لصــاحب اليمــني الفــاجرة -٣
ــِه لََيْأُكَلــُه ظُْلمــا، لَيَـْلَقــَينَّ اهللا َوُهــَو َعْنــُه ُمْعــِرٌض : " حــني أراد احللــف حيــث قــال لــه  ــِئْن َحَلــَف َعَلــى َماِل " َأَمــا َل

 . -صلى اهللا عليه وسلم  -واستحب العلماء التذكري واملوعظة يف هذا املوطن لفعل النيب 
واجلمـاهري أن حكـم احلـاكم ال ويف هـذا احلـديث داللـة ملـذهب مالـك والشـافعي وأمحـد : " -رمحـه اهللا  -قال النووي 

 .) ]٣٤١/  ٢( شرح النووي ملسلم [ ". إلنسان ما مل يكن له ليبيح 

 



 
 

 ٥٦ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

ثبـات صـفة الغضـب هللا تعـاىل، وهـي مـن الصـفات الـيت دّل عليـه إاألحاديـث دليـل علـى : الخامسـة الفائدة  �
يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَتَـَولَّْوا قـَْوًما َغِضَب اللَّــُه َعلَـْيِهْم  : الكتاب والسنة واإلمجاع، فمن الكتاب قوله تعاىل 

ــوِر  ــْن َأْصــَحاِب اْلُقُب ــاُر ِم ــَن اْآلِخــَرِة َكَمــا يَــِئَس اْلُكفَّ ، ومــن الســنة أحاديــث البــاب، ) ١٣:املمتحنــة (  َقــْد يَِئُســوا ِم
 .يق به سبحانهثبات صفة الغضب هللا تعاىل كما يلإوأمجع السلف على 

إن مـــا وصـــف اهللا ســـبحانه بـــه نفســـه مـــن احملبـــة والرضـــا والفـــرح والغضـــب والـــبغض "  :-رمحـــه اهللا  -قـــال ابـــن القـــيم 
 ) ]. ١٤٥١/  ٤( الصواعق املرسلة [  "والسخط من أعظم صفات الكمال 

 هل الغضب صفة كمال ؟: فإن قال قائل : " -رمحه اهللا  -قال شيخنا ابن عثيمني 
نعم، الغضب يف حمله صفة كمال؛ ألنه يدل على قـدرة الغاضـب علـى أن ينـتقم، وهلـذا لـو اعتـديت :  فالجواب

لكــن لــو اعتــديت علــى . علــى إنســان يســتطيع أن يقــتص منــك، لوجدتــه غاضــباً، ويقابلــك مبثــل مــا اعتــديت بــه
كمــال، وهلــذا   إنســان صــغري، ال يســتطيع أن يقابلــك؛ فمــاذا يفعــل ؟ يبكــي وال يغضــب، فالغضــب يف حملــة صــفة

 ) ] ٤٣٧/  ١( التعليق على مسلم [ " اتصف اهللا تعاىل به 
- :يف األحاديث عدة إشكاالت:  السادسة الفائدة  �

فـََقْد َأْوَجَب اهللا َلُه النَّـاَر، "  هنيفيمن اقتطع حق امرئ مسلم بيم -صلى اهللا عليه وسلم  -قول النيب : اإلشكال األول
ومعلـــوم أن هـــذا الـــذنب وإن كـــان عظيمـــاً فهـــو غـــري خمـــرج مـــن ملـــة اإلســـالم الـــذي يقضـــي " َوَحـــرََّم َعَلْيـــِه اْلَجنَّـــَة 

 حبرمان الكافر من اجلنة ووجوب النار عليه، فكيف اجلمع؟
 -:أن الوعيد يف حديث الباب حممول على عدة أجوبة منها : الجواب 

هذا اجلزاء للمستحل إذا مات على ذلك، أي من اعتقد بأن أكل حقوق الناس باألميـان الفـاجرة حـالل،  :قيل 
 .وهو dذا جعل نفسه مشرِّعاً مع اهللا باستحالل ما حرم اهللا وهذا شرك أكرب خمرج من امللة

 .املعىن أن هذا الوعيد هو حقه لو جوزي به :قيل 
اسـتحق العــذاب بالنـار، وقـد يعفـو اهللا عنــه، وقـد حـرم اهللا عليــه دخـول اجلنـة مــع  املقصـود أنـه بفعلــه هـذا :وقيـل 

 .أول الداخلني وإن كان سيدخلها بعد ذلك
 

ــيًال  : ذكــر ســبب نــزول قــول اهللا تعــاىل  :اإلشــكال الثــاني  ــا قَِل ِإنَّ الَّــِذيَن َيْشــتَـُروَن بَِعْهــِد اللَّـــِه َوَأْيَمــانِِهْم ثََمًن
 َلُهْم َعـَذاٌب َألِـيمٌ َخَالَق َلُهْم ِفي اْآلِخَرِة َوَال يَُكلُِّمُهُم اللَّـُه َوَال يَنظُُر ِإلَْيِهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَال يـُزَكِّيِهْم وَ ُأولَـِٰئَك َال 

  ) ٧٧:أل عمران (  ،gيف حديث الباب، كيـف اجلمـع بـني  -رضي اهللا عنه  -نزلت يف األشعث بن قيس كما صرح  اوأ
: "  -رضــي اهللا عنــه  -أgــا نزلــت فيــه، وعنــد البخــاري مــن حــديث عبــد اهللا بــن أيب أوىف  -رضــي اهللا عنــه  -ألشــعث اقــول 

dـا مـا مل يُعـط ليوقـع فيهـا رجـالً مـن املسـلمني فنزلـت  يأن رجًال أقام سلعة وهو يف السوق فحلف باهللا لقد أعط
  َوَال يَُكلُِّمُهـُم اللَّــُه َوَال ِإنَّ الَِّذيَن َيْشتَـُروَن بَِعْهِد اللَّـِه َوَأْيَمانِِهْم ثََمًنا قَِليًال ُأولَـِٰئَك َال َخـَالَق َلُهـْم ِفـي اْآلِخـَرِة

 يَنظُُر ِإلَْيِهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَال يـُزَكِّيِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب َألِيٌم 
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نَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما َأنَزَل اللَّـُه ِمَن اْلِكَتاِب َوَيْشتَـُروَن بِـِه ثََمنًـا إِ : " عن عكرمة قوله  -رمحه اهللا  -ي  وذكر الطرب 
زَكِّيِهْم َوَلُهـْم َعـَذاٌب َألِـيم ُأولَـِٰئَك َما يَْأُكُلوَن ِفي بُطُونِِهْم ِإالَّ النَّاَر َوَال يَُكلُِّمُهُم اللَّـُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَال يُـ  ۙ◌ قَِليًال 
  ) واليت يف أل عمران  ) ١٧٤البقـرة  ِإنَّ الَِّذيَن َيْشتَـُروَن بَِعْهـِد اللَّــِه َوَأْيَمـانِِهْم ثََمنًـا قَِلـيًال ُأولَــِٰئَك َال َخـَالَق َلُهـْم

ــْومَ  نزلــت مجيعــاً يف   اْلِقَياَمــِة َوَال يـُــزَكِّيِهْم َوَلُهــْم َعــَذاٌب َألِــيمٌ  ِفــي اْآلِخــَرِة َوَال يَُكلُِّمُهــُم اللَّـــُه َوَال يَنظُــُر ِإلَــْيِهْم يـَ
انظـر [ ". وحلفـوا علـى ذلـك  -صلى اهللا عليه وسلم  -اليهود، وبنيَّ أن هذا كتماgم ما أنزل اهللا يف التوراة من شأن النيب 

 .) ] ٦٥/ ٣( تفسري الطربي 
 مع بني تعدد النزول؟ وغري ما تقدم يف سبب نزول اآلية فكيف اجل

ُنزَّل واحد، ولفظ اآلية يشمل مجيع األسباب:  قيل :الجواب 
 ) ] ٤٤٠/ ١( انظر فتح املنعم [ . قد تتعدد األسباب وامل

أنه ال ُحيكم بأن ما تقدم سبب نزول إال بعد التصريح بأنه سبب نزول كأن يقال سـبب نـزول كـذا كـذا؛ : وقيل 
، وحنوهــا مــن األلفــاظ فإgــا تــدل علــى أن اآليــة نزلــت يف معــىن كــذا )نــزل فيهــا ( ، أو ) نزلــت آيــة ( وأمــا لفــظ 

 ) ] ٤٣٩/  ١( انظر التعليق على مسلم لشيخنا ابن عثيمني [ . وليس تصرحياً بأن هذا هو سبب نزوهلا
 

هو املدَّعي، وتقدم أنه كندي، ويف حديث وائـل بـن  -رضي اهللا عنه  -يف قصة األشعث بن قيس : اإلشكال الثالث
 املدَّعي حضرمي، واملدَّعى عليه كندي، فكيف اجلمع إذا كانت القصتان واحدة ؟ -رضي اهللا عنه  -حجر 

مــع رجــل آخــر غــري القصــة الــواردة يف حــديث  -رضــي اهللا عنــه  -الصــحيح أgمــا قصــتان قصــة األشــعث : الجــواب 
ألشـعث، وال ليف حـديث وائـل ذكـر  أتِ بني احلضـرمي والكنـدي، السـيما وأنـه مل يـ -عنه  رضي اهللا -وائل بن حجر 

 .-رضي اهللا عنه  -لنزول اآلية اليت جاءت يف حديث األشعث 
 

" َفَخاَصــْمُتُه . َكــاَن بـَْيــِين َوبـَــْنيَ َرُجــٍل أَْرٌض بِــاْلَيَمنِ : " -رضــي اهللا عنــه  -قــول األشــعث بــن قــيس : اإلشــكال الرابــع 
َكــاَن بـَْيــِين َوبـَــْنيَ َرُجــٍل ُخُصــومة يف : "  اء يف روايــة أخــرى عنــد مســلم أن اخلصــومة كانــت يف بئــر حيــث قــال وجــ
 فكيف اجلمع بني الروايتني؟" بئر 

 ) ]. ٥٦٠/ ١١( الفتح ".[ وجيمع بأن املراد أرض البئر ال مجيع األرض"  :-رمحه اهللا  -قال ابن حجر : الجواب 

 
 

! يَــا َرُســوَل اللّــهِ : فـََقــالَ  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -َجــاَء َرُجــٌل ِإَىل َرُســوِل اللّــِه : ، قَــالَ -رضــي اهللا عنــه  -َعــْن َأِيب ُهَريـْــرََة  -١٠٢
: َقــالَ  »قَاتِْلــهُ «: أَرَأَيْــَت ِإْن َقــاتـََلِين؟ قَــالَ : َقــالَ » َفــالَ تـُْعِطــِه َماَلــكَ «: أَرَأَيْــَت ِإْن َجــاَء َرُجــٌل يُرِيــُد َأْخــَذ َمــاِيل؟ قَــالَ 

 .رواه مسلم .  »ُهَو ِفي النَّارِ «: أَرَأَْيَت ِإْن قـَتَـْلُتُه؟ قَالَ : قَالَ  »فَأَْنَت َشِهيدٌ «: قـَتَـَلِين؟ قَالَ أَرَأَْيَت ِإْن 

 



 
 

 ٥٨ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

َمــْن قُِتــَل « -صــلى اهللا عليــه وســلم  -قــال َرُســوَل اللّــِه :  -رضــي اهللا عنــه  -ويف الصــحيحني مــن حــديث َعْبــُد الّلــِه بْــُن َعْمــرٍو 
 .»َشِهيدٌ ُدوَن َماِلِه فـَُهَو 

 .تقدمت ترمجته يف احلديث األول من كتاب اإلميان -رضي اهللا عنه  -أبو هريرة 
 .تقدمت ترمجته يف احلديث الثالث والعشرين من كتاب اإلميان –رضي اهللا عنهما  –وعبد اهللا بن عمرو 

 
 .، وانفرد به عن البخاري) ١٤٠( م حديث أخرجه مسل -رضي اهللا عنه  -حديث أيب هريرة 

كتـاب املظـامل " ، وأخرجـه البخـاري يف ) ١٤١( فأخرجه مسـلم حـديث  –رضي اهللا عنهمـا  –وأما حديث ابن عمرو 
 " .باب من قاتل دون ماله " " 

 أي غصباً عين، فماذا أفعل؟ ):يُرِيُد َأْخَذ َماِلي( -
 .والتقدير قاتله إن قاتلك ):قَاتِْلهُ : قَالَ ( -
ألنـه : وقيـل ألن اهللا شـهد لـه باجلنـة فشـهيد مبعـىن مشـهود لـه، :  قيـلمسـي الشـهيد شـهيداً، ): فَأَْنَت َشِهيدٌ ( -

ألن مالئكـة الرمحـة يشـهدون فيأخـذون روحـه، :  قيـلله من الكرامة، و  –عزو جل  –يشاهد عند موته ما أعده اهللا 
ألنـه :  قيـله شاهداً يشهد بكونه شهيداً، وهو دمه فإنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دمـاً، وألن علي:  قيلو

وأرواح غـريهم ال تشـهد  ،ألن أرواحهم شـهدت دار السـالم:  قيلوخامتة اخلري بظاهر حاله، و ،ُشهد له باإلميان
 ) ] ٣٤٣/  ٢( انظر شرح النووي ملسلم [ . إال يوم القيامة، وقيل غري ذلك

 .أي من قتل بسبب الدفاع عن ماله فهو شهيد): َمْن قُِتَل ُدوَن َماِلهِ ( -
  

ــدة  � احلــديثان يــدالن علــى أن األصــل يف الــنفس واملــال العصــمة واحلرمــة، فــال جيــوز اإلعتــداء  :األولــى الفائ
 .الدين، والعرض، والعقل، والنفس واملال: عليهما، ومها من الضروريات اخلمس اليت جيب حفظها 

 .احلديثان دليل على جواز قتل املعتدي بغري حق إن كان ال يندفع إال بالقتل :الثانية الفائدة �
العلمــاء علــى قتــال احملــارب علــى كــل وجــه، ومدافعتــه عــن املــال ) أي مجهــور (عــوام "  :-رمحــه اهللا  -قــال ابــن املنــذر 
 .) ] ٣٥٢/ ١( املفهم للقرطيب [ ". واألهل والنفس

يســير مــن  يءففــي الكــم هــل يجــوز لــه قتــل الصــائل ولــو صــال علــى شــوهنــا مســألتان عــن الكــم والكيــف،   
 ماله؟ وفي الكيف هل له أن يعمد إلى قتل المعتدي مباشرًة دون دفعه بما هو أقل؟

 

حـق، سـواء كـان املـال  جـواز قتـل القاصـد ألخـذ املـال بغـري" :-رمحـه اهللا  -قـال النـووي  ففي الجواب على األولـى،
قلــيالً أو كثــرياً، لعمــوم احلــديث، وهــذا قــول اجلمهــور مــن العلمــاء، وقــال بعــض أصــحاب مالــك ال جيــوز قتلــه إذا 

 



 
 

 ٥٩ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

، والصواب ماقاله اجلماهري، وأما املدافعـة عـن احلـرمي فواجبـة يءطلب شيئاً يسرياً، كالثوب والطعام وهذا ليس بش
قتــل خــالف يف مــذهبنا ومــذهب غرينــا، واملدافعــة عــن املــال جــائزة غــري بــال خــالف، ويف املدافعــة عــن الــنفس بال

 )] ٣٤٤/  ٢( شرح النووي ملسلم [ ". واجبة، واهللا أعلم
 

هـل لـه أن يقتـل هـذا الطالـب مبجـرد : " -رمحـه اهللا  -قـال شـيخنا ابـن عثيمـني : وفي الجواب على المسألة الثانية
 ال أعطيك إياه، فهل له أن يقتله؟: قول في! أعطين مالك: طلبه؟ يعين مبجرد أن يقول 

ال بل يدفع باألسهل فاألسهل، فإن دفع باألسهل مل جيز ما فوقه، وإن مل يندفع إال بالقتـل فيقتلـه، : الجواب و
فإن كان يندفع بقطع يديه، بأن يكون مع املعتدى عليه سيف يستطيع أن يبـرت بـه يديـه، فإنـه ال جيـوز أن يقتلـه؛ 

 فإن خاف أن يبادره بالقتل، فهل له أن يقتله؟. أهون من القتلألن قطع اليدين 
/  ١( التعليـق علـى مسـلم ". [ نعم، لو خاف بأنه لو دافع باألسهل قتله، فله أن يقتله ألنـه خـائف علـى نفسـه : اجلواب 

٤٤٥ [ ( 

 -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -احلديث دليل على عظم منزلة من قتل دون ماله، فقد حكـم عليـه النـيب  :الثالثة الفائدة �
 .بأنه شهيد، فله ثواب الشهداء يف اآلخرة وإن كان ال يصل إىل مرتبة شهيد املعركة

 :واعلم أن الشهيد ثالثة أقسام "  :-رمحه اهللا  -قال النووي 
املقتـــول يف حـــرب الكفـــار بســـبب مـــن أســـباب القتـــال، فهـــذا لـــه حكـــم الشـــهداء يف ثـــواب اآلخـــرة ويف :  أحـــدها

 .دنيا، وهو أنه ال يغسل وال يصلى عليهأحكام ال
مـــن قتـــل دون مالـــه و شـــهيد يف الثـــواب دون أحكـــام الـــدنيا، وهـــو املبطـــون واملطعـــون وصـــاحب اهلـــدم :  الثـــانيو

وغـــريهم ممـــن جـــاءت األحاديـــث الصـــحيحة بتســـميته شـــهيداً، فهـــذا يُغســـل ويصـــلى عليـــه ولـــه يف اآلخـــرة ثـــواب 
 . " ألولالشهداء، وال يلزم أن يكون مثل ثواب ا

مـن غـّل يف الغنيمـة وشـبهه ممـن وردت اآلثـار بنفـي تسـميته شـهيداً إذا قتـل يف حـرب الكفـار، فهـذا لـه : الثالثو
شـرح النـووي [ ". حكم الشهداء يف الدنيا فال يغسل وال يصلى عليه، وليس له ثواdم الكامـل يف اآلخـرة، واهللا أعلـم 

 ) ] ٣٤٣/  ٢( ملسلم 

فيـه حتـرمي اإلعتـداء علـى مـال املسـلم وعظـم جـرم قاتـل مـن  -رضـي اهللا عنـه  -حـديث أيب هريـرة  :الرابعة الفائدة �
ومعلـوم أن مـذهب أهـل السـنة أن املسـلم ال خيلـد يف "  ُهـَو ِفـي النَّـارِ "  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -دافع عن مالـه، لقولـه 

أي مســتحق ذلــك فقــد جيــازى فيعــذب "  نَّــارِ ُهــَو ِفــي ال" النــار وإن كــان صــائالً علــى مــال الغــري، وعليــه فمعــىن 
من غري تأويل فإنـه يكفـر وال يُعفـى عنـه  بالنار لكن مآله إىل اجلنة، وقد يعفى عنه، إال أن يكون مستحالً لذلك

 .بل هو خملد يف النار ، واهللا أعلم 

 

 



 
 

 ٦٠ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

: َعاَد ُعبَـْيُد اِهللا ْبُن زِيَاٍد َمْعِقَل ْبَن َيَساٍر اْلُمَزِينَّ ِيف َمَرِضِه الَِّذي َماَت ِفيِه، قَاَل َمْعِقلٌ : احلََْسِن، قَالَ  َعنِ  -١٠٣
ْعُتُه ِمْن َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َلْو َعِلْمُت َأنَّ ِيل َحيَ  ُثَك َحِديثًا مسَِ ْعُت ِإينِّ ُحمَدِّ ثـُْتَك، ِإينِّ مسَِ اًة َما َحدَّ

َما ِمْن َعْبٍد َيْستَـْرِعيِه اهللاُ َرِعيًَّة، َميُوُت يـَْوَم َميُوُت َوُهَو َغاشٌّ ِلَرِعيَِّتِه، ِإالَّ «: َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ 
 .»َحرََّم اهللاُ َعَلْيِه اْجلَنَّةَ 

 .»ُمثَّ الَ َجيَْهُد َهلُْم َويـَْنَصُح « : ويف رواية ملسلم 

 
، يكىن أبا علي، وقيل أبو عبد اهللا، وقيـل أبـو يسـار  -رضي اهللا عنه  -هو معقل بن يسار بن عبد اهللا بن معربِّ املزين 

. 
 .أسلم قبل احلديبية، وشهد بيعة الرضوان

، ونـزل البصـرة، ه، فنسب إلي -رضي اهللا عنه  -معقل بالبصرة بأمر عمر هو الذي حفر gر "  :-رمحه اهللا  -قال البغوي 
 "-رضي اهللا عنه  -وبىن dا داراً، ومات dا يف خالفة معاوية 

وكـان روى حـديث البــاب يف . ، وقيـل إنـه تــويف أيـام يزيـد بـن معاويـة  -رضـي اهللا عنـه  -مـات يف آخـر خالفـة معاويـة 
( واإلصـابة )  ٢٣٢/  ٥( انظـر أسـد الغابـة [ ." -رضـي اهللا عنـه  -وهـو يف مرضـه الـذي تـويف فيـه  ذم اإلمام الـذي يغـش رعيتـه، رواه

١٤٦/ ٦ [ ( 

باب من اسـرتعى رعيـة فلـم ينصـح " " كتاب األحكام " ، وأخرجه البخاري يف ) ١٤٢( أخرجه مسلم حديث 
 ). ٦٧٣١( حديث " 

ــُه َرِعيَّــةً  َمــا ِمــْن َعْبــدٍ ( - أي يســتحفظه وجيعلــه راعيــاً علــيهم، وهــذا يشــمل الرعايــة العامــة كرعايــة ): َيْســتَـْرِعيِه الّل
 .احلاكم واألمري، واخلاصة كرعاية الرجل على أهل بيته

 .فيه جناÜم مع قدرته الغش ضد النصيحة، وعدم القيام مبا: )َوُهَو َغاشٌّ ِلَرِعيَِّتِه، ِإالَّ َحرََّم اهللا َعَلْيِه اْلَجنَّةُ ( -
 -أمــرياً يف البصــرة، يف عهــد معاويــة  -رضــي اهللا عنــه  -كــان عبيــد اهللا حــني حدثــه معقــل   ):عــاد عبيــد اهللا بــن زيــاد( -

 -رضي اهللا عنه 
 .اء واهلاء وسكون اجليم أي ال جيتهد ويبذل وسعه من أجلهميجيهد بفتح ال): ثُمَّ الَ َيْجَهُد َلُهْم َويـَْنَصحُ ( -

احلديث دليل على حترمي غش الرعيـة وأنـه مـن كبـائر الـذنوب ملـا ترتـب عليهـا مـن حرمـان اجلنـة، وعمـوم اللفـظ يف 
 "احلديث األول يدخل فيه الرعاية العامة، والرعاية اخلاصة فيدخل فيه كل مسئول
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احلـديث هـو لفـظ عـام يف   " َعْبٍد َيْستَـْرِعيِه اللّـُه َرِعيَّـةً َما ِمْن "  -صلى اهللا عليه وسلم  -قوله :"  -رمحه اهللا  -قال القرطيب 
فاإلمــام " كلكــم راع وكلكــم مســئول عــن رعيتــه: "  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -كــل مــن ُكلِّــف حفــظ غــريه، كمــا قــال 

احلفــــظ : الــــذي علــــى النــــاس راع وهــــو مســــئول عــــن رعيتــــه، وهــــذا الرجــــل يف أهــــل بيتــــه والولــــد والعبــــد، والرعايــــة 
يانة، والغش ضد النصيحة، وحاصله راجع إىل الزجـر عـن أن ُيضـيَّع مـا أُمـر حبفظـه، وأن يقصِّـر يف ذلـك مـع والص

 ) ] ٣٥٤ – ٣٥٣/ ١( املفهم [  "التمكن من فعل ما يتعني عليه
وهــذا يشــمل الرعايــة العامــة، والرعايــة  )َمــا ِمــْن َعْبــٍد َيْســتَـْرِعيِه الّلــُه َرِعيَّــةً ( ":-رمحــه اهللا  -وقــال شــيخنا ابــن عثيمــني 

الرجل راٍع يف أهلـه ومسـئوول عـن رعيتـه، واملـرأة راعيـة يف بيـت زوجهـا "  -صلى اهللا عليه وسلم -اخلاصة، وقد قال النيب 
وإذا قلنا dذا صار اإلنسان مسؤوًال يف أهله يف حياته وبعد مماته، وأنـه جيـب أن حيـذر، وأن " ومسئولة عن رعيتها

 .لرعيته اليت اسرتعاه اهللا عليهاينصح 
أن من خلـف ألهلـه مـا ال جيـوز اقتنـاؤه مـن اآلالت كـالتلفزيون، والـدش، وماأشـبه ذلـك علـى : وينبني على ذلك

وجه يعرف أgم يسـتعملونه علـى حمـرم، فإنـه سـيلحقه هـذا الوعيـد، وأنـه إذا مـات علـى هـذه احلـال، فـإن اهللا حيـرم 
 .)] ٤٤٨- ٤٤٧/  ١( التعليق على مسلم  [" عليه اجلنة والعياذ باهللا 

احلــديث دليــل علــى عظــم املســؤلية علــى كــل مــن ويل رعيــة، وعلــى الرجــل مــع أهــل بيتــه،  :الثانيــة الفائــدة �
والوالة واألمراء صغاراً وكباراً، وكل من ويل أمراً من أمور املسلمني بأن حيفظ حقهم من املسـؤلية بنصـحهم وعـدم 

 .الغش هلم
ــ: قــال القاضــي عيــاض"  :-رمحــه اهللا  -قــال النــووي  ده اهللا تعــاىل معنــاه بــنيِّ يف التحــذير مــن غــش املســلمني، ملــن قّل

عليــه، فلــم  فيمــا أُؤمتــنبه ملصــلحتهم، يف ديــنهم أو دنيــاهم، فــإذا خــان شــيئاً مــن أمــرهم، واســرتعاه علــيهم، ونّصــ
ه، وإمـا بالقيـام مبـا يتعـني عليـه مـن حفـظ ينصح فيما قلده، إما بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من ديـنهم وأخـذهم بـ

، أو حتريـــف ملعانيهـــا،أو إمهـــال حـــدودهم أ أو تضـــييع  اهـــشـــرائعهم، والـــذب عنهـــا لكـــل متعـــد إلدخـــال داخلـــة في
وقـد : قـال القاضـي. عـدوهم، أو تـرك سـرية العـدل فـيهم، فقـد غشـهم حقوقهم، أو تـرك محايـة حـوزÜم، وجماهـدة

 ] ٣٤٥/  ٢انظر شرح النووي ملسلم [ " على أن ذلك من الكبائر املوبقة املبعدة عن اجلنة -لم صلى اهللا عليه وس -نبَّه النيب 

 -ن مـن صـور جـور األئمـة الغـش للرعيـة، والنـيب أاحلديث فيـه الوعيـد الشـديد ألئمـة اجلـور و  :الثالثة الفائدة �

بـــنيَّ الوعيـــد الشـــديد ملـــن غـــش رعيتـــه وبـــنيَّ يف احلـــديث الثـــاين أنـــه عليـــه فـــوق ذلـــك نصـــحهم  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم 
واالجتهــاد يف ذلــك، وإال كــان عرضــه للوعيــد، وعليــه فــاملطلوب مــن احلكــام ووالة األمــور أعظــم، والتبعــة علــيهم 

 .أشد ففي احلديثني باب التحذير من غش الرعية، وباب بذل اجلهد يف النصح هلم
ِإالَّ َحــرََّم اهللا  " -صــلى اهللا عليــه وســلم  -احلــديث فيــه الوعيــد الشــديد ملــن غــش رعيتــه وهــو قولــه  :دة الرابعــةئــالفا�

ومعلــوم أنــه لــن حيــرم مــن دخــول اجلنــة إال مــن كتــب عليــه اخللــود يف النــار ملروقــه مــن ملــة اإلســالم، "  َعَلْيــِه اْلَجنَّــةُ 
كــان كبـــرية مــن الكبـــائر إال أنــه لـــيس خمرجــاً مـــن ملــة اإلســـالم   ومــذهب أهـــل الســنة واجلماعـــة أن هــذا األمـــر وإن

حبيــث يســتوجب حرمــان اجلنــة األبــدي، فكــان البــد مــن توجيــه األحاديــث كمــا قيــل يف نظــائره مجعــاً بــني األدلــة، 
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املــراد أنــه حيــرم دخــول اجلنــة مــع أول الــداخلني :  وقيــلفقيــل إن احلــديث حممــول علــى ظــاهره وأنــه يف املســتحل، 
 ] ٣٤٥/  ٢انظر شرح النووي [ . ول الفائزين السابقنيوهو دخ

علـــى تبليـــغ العلـــم واألحكـــام  -رضـــي اهللا عـــنهم  -الراويـــة األخـــرى فيهـــا بيـــان حـــرص الصـــحابة :الخامســـةالفائـــدة �
اك إال حلرصـهم وخـوفهم مـن كتمـان ذاملوت ومثل هذا املوقـف تكـرر كثـرياً ومـا الشرعية حىت وإن كانوا على فراش

يعظ وايل البصرة حني زاره عبيد اهللا بن زياد dذا احلـديث، وال يلـزم مـن  -رضي اهللا عنه  -فهذا معقل بن يسارالعلم، 
مل حيــدث dــذا احلــديث إال يف آخــر حياتــه، وحيتمــل أنــه حــدث بــه مــن قبــل، إال أن -رضــي اهللا عنــه  -هــذا أن معقــل

ـر التحـدث dـذا احلـديث ملـا علمـه مـن حـال أن معقـل إمنـ :قيلته لوايل البصرة كانت يف هذه احلال، وحنصي ا أخَّ
، فخافــه يف حياتــه، -رمحـه اهللا  -عبيـد اهللا بــن زيـاد مــن ســفك لـدماء النــاس وشــدة بطشـه كمــا ذكــر احلسـن البصــري 

مل يــذكره حــال حياتــه ألنــه علــم أن عبيــد اهللا ممــن ال تنفعــه  :قيــلفلمــا كــان عنــد املــوت ذكــره لــئال يكــتم العلــم، و
انظــر شــرح .[ بعيــد ألنــه ينــايف وجــوب األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر وعــدم ســقوطه لعــدم القبــول املوعظــة، وهــذا

 )]١٣/١٢٧( وفتح الباري ) ٢/٣٤٥( النووي ملسلم 

 
ثـََنا َرُســوُل اللّــهِ : ُحَذيـَْفــَة قَــالَ َعــْن  -١٠٤ . َحــِديثـَْنيِ قَــْد رَأَيْــُت َأَحــَدُمهَا، َوأَنَــا أَنـَْتِظــُر اآلَخــرَ  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -َحــدَّ
ثـََنا  . »َعِلُموا ِمـَن السُّـنَّةِ فـََعِلُموا ِمَن اْلُقْرآِن وَ . ثُمَّ نـََزَل اْلُقْرآنُ . َأنَّ اَألَمانََة نـََزَلْت ِفي َجْذِر قـُُلوِب الرَِّجالِ «َحدَّ

ثـََنا َعْن َرْفِع اَألَمانَِة قَـالَ  فـََيظَـلُّ َأثـَُرَهـا ِمثْـَل اْلوَْكـِت، ثُـمَّ . يـََناُم الرَُّجـُل النـَّْوَمـَة فـَتـُْقـَبُض اَألَمانَـُة ِمـْن قـَْلبِـهِ «: ُمثَّ َحدَّ
َكَجْمـٍر َدْحَرَجْتـُه َعلَـى رِْجِلـَك فـَـَنِفَط فـَتَــَراُه . َأثـَُرَهـا ِمثْـَل اْلَمْجـلِ  فـََيظَـلُّ . يـََناُم النـَّْوَمَة فـَتـُْقَبُض اَألَمانَُة ِمْن قـَْلبِـهِ 

الَ َيَكـاُد َأَحـٌد يـُــَؤدِّي . فـَُيْصـِبُح النَّـاُس يـََتبَـايـَُعونَ ) ُمثَّ َأَخـَذ َحصـًى َفَدْحَرَجـُه َعلَـى رِْجلِـهِ (ُمْنَتبِـرا َولَـْيَس ِفيـِه َشـْيٌء 
َمـا َأْجلَـَدُه َمـا َأْظَرفَـُه َمـا َأْعَقلَـُه َوَمـا ِفـي : َحتَّـى يـَُقـاَل لِلرَُّجـلِ . ِإنَّ ِفي بَِني ُفَالٍن رَُجالً َأِمينـا: اَألَمانََة َحتَّى يـَُقالَ 

َقاُل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن ِإيَمانٍ  َكـاَن ُمْسـِلما لَيَـُردَّنـَُّه   لَـِئنْ . َوَلَقـْد أَتَـى َعلَـيَّ َزَمـاٌن َوَمـا أُبَـاِيل أَيَُّكـْم بَايـَْعـتُ . »قـَْلِبِه ِمثـْ
 .َوأَمَّا اْليَـْوَم َفَما ُكْنُت ألُبَاِيَع ِمْنُكْم ِإالَّ ُفالَنا َوُفالَنا. َولَِئْن َكاَن َنْصرَانِّيا أَْو يـَُهوِديّا لَيَـُردَّنَُّه َعَليَّ َساِعيهِ . َعَليَّ ِديُنهُ 

 .،تقدمت ترمجته يف احلديث الثالث والسبعني من كتاب اإلميان -سلم صلى اهللا عليه و  -حذيفة بن اليمان 
- :ختريج احلديث: ثانياً 

( حــــديث " بــــاب رفــــع األمانــــة " " كتــــاب الرقــــاق " ، وأخرجــــه البخــــاري يف ) ١٤٣( أخرجــــه مســــلم حــــديث 
، وأخرجـه ) ٢١٧٩( حـديث "  رفـع األمانـةباب ما جاء يف " " كتاب الفنت " ، وأخرجه الرتمذي يف ) ٦٤٩٧

 ). ٤٠٥٣( حديث " باب ذهاب األمانة " "كتاب الفنت " ابن ماجه يف 
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ثـََنا َرُسـوُل اللّـِه ( -  -رضـي اهللا عنـه  -معنـاه حـدثنا يف األمانـة، وإال فـإن حذيفـة  ):َحـِديثـَْيِن -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -َحدَّ
اَألَمانَــَة " وعــىن بأحــد احلــديثني قولــه :" ل صــاحب التحريــرقــا. روى كثــرياً مــن األحاديــث يف الصــحيحني وغريهــا

ثـََنا َعـْن َرفْـِع اَألَمانَـةِ : "، وبالثـاين قولـه"نـََزَلْت ِفي َجْذِر قـُلُـوِب الرَِّجـالِ  / ٢انظـر شـرح النـووي ملسـلم [ " إىل آخـره... ُمثَّ َحـدَّ

٣٤٧[ 

ومـن  ، بينـه وبينـه لَّـىكـل مـا يوكـل إىل اإلنسـان حفظـه، وخيُ : األمانـة" :-رمحـه اهللا  -قـال القـرطيب  ):َأنَّ اَألَمانََة ( -
ــأَبـَْيَن َأن  : ي التكليــف أمانــة يف قولــه تعــاىلهنــا مسّــ ــاِل َف ــَماَواِت َواْألَْرِض َواْلِجَب ــى السَّ َــَة َعَل ِإنَّــا َعَرْضــَنا اْألََمان

نَساُن  َها َوَحَمَلَها اْإلِ [ " يف قول كثـري مـن املفسـرين]  ٧٢:األحزاب [ نَُّه َكاَن ظَُلوًما َجُهوًال إِ  ۖ◌ َيْحِمْلنَـَها َوَأْشَفْقَن ِمنـْ

 ] ٣٥٦/  ١املفهم 
أمــا اجلــذر فهــو بفــتح اجلــيم " :-رمحــه اهللا  -قــال النــووي ، يءاْجلــذر أصــل الشــ): نـََزَلــْت ِفــي َجــْذِر قـُُلــوِب الرَِّجــالِ (

ل القلـــوب أن اهللا تعـــاىل َجبَـــ :ومعـــىن إنزاهلـــا يف القلـــوب أي،  ] ٣٤٧/ ٢شـــرح مســـلم [ وهـــو األصـــل ... وكســـرها، لغتـــان
الكاملــة علــى القيــام حبقهــا، ولــيس لــذكر الرجــال معــىن اخلصوصــية، وإمنــا املــرأة داخلــة يف الــذكر، وذكــر الرجــال يف 

 .احلديث للتغليب
ثـََنا َعـْن رَفْـِع اَألَمانَـِة (  - اب أهلهـا وقبضـهم حـىت يكـون األمـني أو ذهـ ،املـراد مـن رفـع األمانـة ذهاdـا ):ثُمَّ َحـدَّ

 .يف حكم النادر
تنــزع  :قـبض أيحيتمـل أن املـراد مــن ذكـر النـوم أن األمانـة تُ ): يـَنَـاُم الرَُّجـُل النـَّْوَمـَة فـَتـُْقـَبُض اَألَمانَــُة ِمـْن قـَْلبِـهِ ( -

األمانـــة مـــن القلـــب وأن املقصـــود ســرعة رفـــع ، وُحيتمـــل علـــى ظـــاهرهيف حــال غفلـــة وضـــعف يف العقيـــدة واإلميــان، 
 . فبمجرد النوم يف ليل أو gار ترفع األمانة من القلب

بفـــتح الـــواو وإســـكان الكـــاف وهـــو األثـــر اليســـري، واملعـــىن أن األمانـــة : الوكـــت): فـََيظَـــلُّ َأثـَُرَهـــا ِمْثـــَل اْلوَْكـــتِ ( -
 تذهب حىت ما يبقى منها إال اليسري

ــَل اْلَمْجــلِ ( - ــا ِمْث بفــتح املــيم وإســكان اجلــيم وفتحهــا )  اْلَمْجــلِ (وأمــا " :-رمحــه اهللا  -ل النــووي قــا): فـََيَظــلُّ َأثـَُرَه
ارتفـاع يف اجللـد يظهـر يف ) : اْلَمْجـلِ (و ] ٣٤٧/  ١شـرح مسـلم [ " لغتان حكاها صاحب التحريـر، واملشـهود اإلسـكان

 .ماءاليد من العمل بفأس وحنوه، ويف الرجل بسبب احلذاء وحنوه، ويصري مثل القبة وميتلئ 
بفـتح النـون وكسـرها الفـاء أي انتضـح، وانبـرت اجلـرح وانـتفط إذا ورم وامـتأل مــاء، نَِفـَط ): فـَـَنِفَط فـَتَــَراُه ُمْنَتبِـراً ( -

 .واملقصود من هذه التشبيهات بيان تدرج ذهاب األمانة شيئاً فشيئاً 
 .أي يبيعون ويشرتون ):فـَُيْصِبُح النَّاُس يـََتَبايـَُعونَ (  -
 .وقرب رفعها gائياً  ،فيه بيان لقلة األمانة ):اُد َأَحٌد يـَُؤدِّي اَألَمانَةَ الَ َيكَ ( -
ــُه (  - ــا َأْعَقَل ــا َأْظَرَفــُه َم ــَدُه َم ــا َأْجَلــَدُه ( ):َمــا َأْجَل ــهُ ( ،مــا أقــواه :أي) َم ــا َأْظَرَف أي مــا أحســن وجهــه وهيئتــه ) َم

 .ما أقوى عقله وذهنه وتفكريه ومتييزه بني احلسن والقبيح :أي) َما َأْعَقَلهُ ( ،ولسانه
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َقاُل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن ِإيَمانٍ ( - ضـرب بـه املثـل يف حـب لنبـات صـغري جـداً يُ : حبة خـردل ): َوَما ِفي قـَْلِبِه ِمثـْ
 .املبالغة يف الصغر :الصغر من بني احلبوب، واملراد

 ،زمــن الصــدر األول يف اإلســالم حــني كانــت األمانــة مســتقرة يف القلــوب هيقصــد بــ ):َوَلَقــْد َأتَــى َعَلــيَّ زََمــاٌن ( -
 .فاملؤمن يدفعه إميانه لدفعها، والنصراين أو اليهودي يدفعه من يتواله

 .الستقرار األمانة ئيوشرا يبيع مبايعيت ألحدأبايل يف أنين يف ذلك الزمن ال  :والمعنى
أي وأمـا اآلن يقصـد وقـت حتديثـه dـذا احلـديث فـإنين  ):ألُبَاِيَع ِمْنُكْم ِإالَّ ُفالَنـا َوُفالَنـا َوَأمَّا اْليَـْوَم َفَما ُكْنتُ ( -

مــن اهلجــرة بعــد قتــل  )٣٦(تــويف ســنة  -رضــي اهللا عنـه  -ال أثــق إال بأشــخاص معينــني يف ديــانتهم وأمــانتهم، وحذيفــة 
 . بقليل، أي أنه أدرك بعض زمن تغري األمانة يف القلوب -رضي اهللا عنه  -عثمان 

  
احلــديث دليــل علــى حفــظ األمانــة ورعايتهــا، وأgــا مــن األخــالق عظيمــة الشــأن الــيت ُجبــل  :األولــى الفائــدة �

 .اإلنسان عليها إذ أgا نزلت يف جذر القلوب، لكن بقائها عزيز السيما آخر الزمان كما سيأيت
ومن ذلـك األمانـة  ،احلديث دليل على أن األخالق اإلسالمية مستمدة من الكتاب والسنة :الثانية فائدة ال�

 ".فـََعِلُموا ِمَن اْلُقْرآِن َوَعِلُموا ِمَن السُّنَّةِ . ثُمَّ نـََزَل اْلُقْرآنُ  :" -صلى اهللا عليه وسلم  -لقوله 
أصـــحابه عـــن رفـــع  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  -حيـــث حـــدَّث  يف احلـــديث علـــم مـــن أعـــالم النبـــوة، :الثالثـــة الفائـــدة �

كمـا يف حـديث البـاب،   -رضـي اهللا عنـه  -شـيئاً مـن ذلـك ومـنهم حذيفـة  -مرضي اهللا عنه -األمانة فأدرك بعض أصحابه 
 .درك الناس من بعدهم كثرياً من ذلك، السيما يف زماننا واهللا املستعانأو 

اس وقلـة أمـانتهم فيـه اإلخبـار عـن فسـاد أديـان النَّـ احلديث من أعـالم النبـوة؛ ألنّ هذا " :-رمحـه اهللا  -قال ابن بطال 
 ] ١٠/٣٨شرح البخاري البن بطال [ " يف آخر الزمان، والسبيل إىل معرفة ذلك قبل كونه إال من طريق الوحي

صـلى اهللا عليـه  -اهللا  ولقـد شـاهد النـاس اليـوم مصـداق هـذا احلـديث عـن رسـول" :-رمحـه اهللا  -قال شيخنا ابـن عثيمـني 

فإنك تستعرض الناس رجالً رجالً تبلغ إىل حد املائة أو املئـات، وال جتـد الرجـل األمـني الـذي أدى األمانـة   -وسـلم 
ال جتد الرجل األمني الذي أدى األمانـة كمـا ينبغـي يف حـق اهللا، وال يف حـق  ،كما ينبغي إىل حد املائة أو املئات

 ] ٥٢٢/  ١)  ٢٠٠( حديث [" باب األمر بأداء األمانة" شرح رياض الصاحلني " الناس
احلــديث فيــه بيــان سـرعة رفــع األمانــة مــن القلــوب وتــدرجها، فلرمبــا اســتيقظ العبــد مــن نومــه : الرابعــة الفائــدة �

 وهو األثر اليسـري، مث ينـام فريتفـع شـئ ممـا تبقـى مـن"  اْلوَْكتِ  "وقد رفعت األمانة من قلبه حىت ال يبقى إال مثل 
ممــا تبقــى علــى قلتــه  يء، مث ينــام فيــذهب شــهوهــو أقــل أثــراً مــن ســابق "اْلَمْجــِل " األمانــة علــى قلتــه فيكــون مثــل 

واملــــراد بيــــان التــــدرج يف ذهـــاب مــــا تبقــــى مــــن قليــــل األمانــــة واهللا  يءفيصـــبح كــــالورم املنــــتفخ الــــذي لــــيس فيـــه شــــ
 .املستعان

 ] ٣٤٨/  ٢شرح النووي ملسلم [  "القلوب شيئاً فشيئاً أن األمانة تزول عن " :-رمحه اهللا  -قال النووي 
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نســـأل اهللا أن يثبتنــا وإيـــاكم، ينـــام الرجـــل النومـــة يف ليـــل أو gـــار علـــى أنـــه :" -رمحـــه اهللا  -قــال شـــيخنا ابـــن عثيمـــني 
، أمني، فإذا استيقظ إذا األمانة منزوعة من قلبه، وهلذا شرع لإلنسان أن ينام علـى ذكـر، وأن يسـتيقظ علـى ذكـر

شـى أن تنـزع األمانـة مـن لكن الـذي الينـام علـى ذكـر خيُ ... وما أجدر بنا أن نعلم أذكار النوم وأذكار اإلستيقاظ
 .] ٣٩٥/ ٨شرح البخاري [ " قلبه إذا استيقظ

 

احلـديث دليـل علـى أن مـن صـور األمانـة األمانـة يف البيـع والشـراء، وهـي مـن الصـور الـيت  :الخامسة الفائدة �
حيــث شــهد زمنــاً كانــت األمانــة مســتقرة يف نفــوس املســلمني، وأمــا الكــافر فــالوايل  -رضــي اهللا عنــه  -أدركهــا حذيفــة 

عليــه ســريد عليــه حقــه فيمــا لــو خــان، فلــم يكــن يبــايل أي النــاس بــايع، وبعــد ذلــك أدرك حصــر األمانــة يف رجــال 
 .لرفعها عن قلوب كثري من الناس ؛معدودين

 

علـى اغـرتار النـاس باملظـاهر اخلارجيـة يف قلـوdم وحكمهـم وثنـاءهم علـى احلـديث دليـل   :السادسـة الفائدة �
، مـــع ضـــعف خمـــابرهم يف اإلميـــان واألمانـــة والصـــالح وهـــذا مـــن انتكـــاس املفـــاهيم واملعـــايري عنـــد النـــاس ،اآلخـــرين

عليــه  صـلى اهللا -مـع خــواء جوفـه أو ضــعفه مـن اإلميــان، قـال النــيب  ،وجسـده أو عقلــه ،فُيمـدح حبســن صـربه أو لســانه

َقـاُل َحبَّـٍة ِمـْن َخـْرَدٍل ِمـْن ِإيَمـانٍ : َحتَّى يـَُقاَل لِلرَُّجلِ :" -وسـلم  "  َما َأْجَلَدُه َمـا َأْظَرفَـُه َمـا َأْعَقلَـُه َوَمـا ِفـي قـَْلبِـِه ِمثـْ
 .ويف احلديث داللة على وجود من عنده صرب وحسن لسان وعقل وتفكري ومع ذا ضعيف يف دينه وأمانته

[ " أي مـا أحسـنه، والظـرف عنـد العـرب يف اللسـان واجلسـم وهـو حسـنهما)  َما َأْظَرَفهُ " (:-رمحه اهللا  -قال القرطيب 

 . ] ٣٥٧/ ١املفهم 
مــا أعقلــه : جتــد الرجــل عنــده تفكــري، وعنــده تصــرف جيــد، ويقــول النــاس " :-رمحــه اهللا  -وقــال شــيخنا ابــن عثيمــني 

إميان، وإمنا صالحه صالح ظاهره فقط، أما قلبـه فخـال مـن وما أظرفه ولكن ليس يف قلبه مثقال حبة خردل من 
 ] ٤٥٦/ ١التعليق على مسلم [  "األمانة، ومن اإلميان

َقــاُل َحبَّــٍة ِمــْن َخــْرَدٍل ِمــْن ِإيَمــانٍ :" -صــلى اهللا عليـه وســلم  -قولــه  :الســابعة الفائــدة � فيــه دليــل "  َوَمــا ِفــي قـَْلبِــِه ِمثـْ
 .على أن األمانة من اإلميان

األمانــة يف احلــديث بقــد يفهــم منــه أن املــراد "  ِمــْن ِإيَمــانٍ  " -صــلى اهللا عليــه وســلم  -قولــه " :-رمحــه اهللا  -ل ابــن حجــر قــا
 .] ٣٣٤/ ١١الفتح [ " اإلميان، وليس كذلك بل ذكر ذلك لكوgا الزمة اإلميان

صــورة ارتفـــاع األمانــة مـــن احلـــديث فيــه بيـــان صــورة مــن صـــور غربــة اإلســالم وأهلـــه، وهــي  :الثامنــة الفائــدة �
القلــوب حــىت ال يبقــى مــن أهــل األمانــة إال رجــال معــدودين، والشــك أن فقــدان خلــق األمانــة دليــل علــى فســاد 

مـا  امباحثهـومـن ألن كثـرياً مـن احلقـوق الـيت هللا تعـاىل والـيت للنـاس متعلقـة باألمانـة، فاألمانـة ُخلـق عظـيم  ؛الزمان
- :يلي
 :ةمعنى األمان: المبحث األول -

 .واألمانة ضد اخليانة... واألمان واألمانة مبعىن : الوفاء، ويف لسان العرب : األمانة لغة
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كـل مـا يوكـل لإلنسـان حفظـه، :" يف تعريفهـا-رمحـه اهللا  -هلا تعريفات كثرية، وتقدم قـول القـرطيب  :وفي االصطالح
 .] ٣٥٦/ ١املفهم [ " بينه وبينه ىوخيلَّ 
 :األمانةأهمية : المبحث الثاني -

لألمانـــة أمهيـــة عظيمـــة لتعلقهـــا بشـــئون العبـــاد الدينيـــة والدنيويـــة، وجـــاءت نصـــوص الكتـــاب والســـنة يف كثـــري مـــن 
 -:ومما يبيِّن أهميتهااملواطن تبنيِّ أمهيتها وفضلها والتحذير من خمالفتها، 

 األمانة إحدى صفات أهل الفالح. ١
ــَح اْلُمْؤِمُنــونَ : قــال اهللا تعــاىل ــْد َأفْـَل ــِدِهْم   :مث ذكــر مــن صــفاÜم ) ١:املؤمنــون (  َق َوالَّــِذيَن ُهــْم ِألََمانَــاتِِهْم َوَعْه

الَّــِذيَن يَرِثُــوَن اْلِفــْرَدْوَس ُهــْم ِفيَهــا �ُأولَـــِٰئَك ُهــُم اْلَوارِثُــوَن �َوالَّــِذيَن ُهــْم َعَلــٰى َصــَلَواتِِهْم ُيَحــاِفظُوَن �رَاُعــوَن 
 .فجعل من صفات املفلحني املدركني هلذا النعيم األمانة ورعايتها ) ١١: ٨املؤمنون من (  َخاِلُدوَن 

 األمانة صفة الرسل واألنبياء. ٢
ففــي آيــات كثــرية جــاء وصــف الرســل واألنبيــاء بوصــف األمانــة، ومــن ذلــك ســورة الشــعراء، ففــي قــول نــوح ولــوط 

 -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -ولُقـب حممـد ، ) ١٠٧:لشـعراءا(  ِإنـِّي َلُكـْم َرُسـوٌل َأِمـينٌ : وهـود وصـاحل علـيهم الصـالة والسـالم
 .سيد األنبياء باألمني

 األمانة عالمة اإليمان وبراءة من النفاق. ٣
وآيــة المنــافق ثــالث إذا :" -صــلى اهللا عليــه وســلم  -قــال النــيب  -رضــي اهللا عنــه  -ففــي الصــحيحني مــن حــديث أيب هريــرة 

 "حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان
 :األمناء هم أهل المسؤولية. ٤

وهـــذا مـــا ال يغيـــب عـــن ذهـــن أي عاقـــل فـــإن أهـــم صـــفة يتميـــز dـــا مـــن يوكـــل ألي عمـــل أن يكـــون أمينـــاً عليـــه، 
 ۖ◌ قاَلْت ِإْحـَداُهَما يَـا َأبَـِت اْسـَتْأِجْرُه  :فاألمانة ترفع منزلة أصحاdا وثقة الناس dم، ولذلك قالت ابنة شعيب

ــَر َمــِن اْســتَ  لزيــد  -رضــي اهللا عنــه  -، ويف صــحيح البخــاري قــال أبــو بكــر ) ٢٦:القصــص(   ْأَجْرَت اْلَقــِويُّ اْألَِمــينُ ِإنَّ َخيـْ
 -قـد كنـت تكتـب الـوحي لرسـول اهللا  ،إنك رجـل شـاب عاقـل النتهمـك:" بن ثابت عندما أمره أن جيمع القرآن

ـــ وبــوَّب البخــاري هلــذا اخلــ" فتتبــع القــرآن فامجعــه -صــلى اهللا عليــه وســلم  بــاب يســتحب للكاتــب أن يكــون أمينــاً " رب ب
 "عاقالً 

 :مجاالت األمانة: المبحث الثالث -
 .نيويةدلألمانة جماالت متعددة فهي كما تقدم ذات عالقة وطيدة بشؤون العباد الدينية وال

اجلـامع ألحكـام [ " األمانة والعهد جيمع كل ما حيمله اإلنسان من أمر دينه ودنياه قوالً وفعالً :" -رمحـه اهللا  -قال القرطيب 

 ]١٠٧/ ١٢القرآن 
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حيـث حيصـروgا  ،األمانة شاملة ألمر الدين والدنيا على خالف الفهم القاصر لألمانـة عنـد كثـري مـن النـاس :إذن
كان من األمانة إال أgا صورة مـن صـور عديـدة يشـملها مفهـوم   وهذا وإن ،يف أداء اإلنسان للودائع املالية ألهلها

 .األمانة
 :عام نوعني يدخل حتتهما عدة صور وميكن القول بأن لألمانة بشكل

األمانــة يف حقــوق اهللا تعــاىل، ويــدخل فيهــا صــور عديــدة أعظمهــا التوحيــد وحفــظ جنابــه، مث بقيــة : النــوع األول
نـَّـا َعَرْضــَنا اْألََمانَــَة َعلَــى السَّــَماَواِت إ:الســلف األمانــة يف قولــه تعــاىلالفــرائض واحلــدود، ولقــد فســر كثــري مــن 

بالفرائض كما روي ذلك عـن ابـن عبـاس وجماهـد والضـحاك واحلسـن البصـري،  ) ٧٢:األحـزاب (  َواْألَْرِض َواْلِجَبالِ 
 ] ٤٩٠ -٤٨٨/ ٦تفسري ابن كثري .[ األمانة هي الدين والفرائض واحلدود: وقال قتادة

مانـة اجلـوارح يف حفـظ أفيدخل يف ذلك أمانة الدعوة إىل اهللا وما جيب جتاهها من حقوق وواجبات كل حبسـبه، و 
 .البصر واالستمتاع واللسان والفرج وسائر اجلوارح

مــر اهللا تعــاىل بأدائهــا إىل أهلهــا أاألمانــة يف حقــوق البشــر، ويــدخل فيهــا صــور عديــدة أيضــاً وقــد : والنــوع الثــاني
 .) ٥٨:النساء (   ِإنَّ اللَّـَه يَْأُمرُُكْم َأن تـَُؤدُّوا اْألََمانَاِت ِإَلٰى َأْهِلَها :فقال

مانة ا¿الس وما يدور فيها من أسـرار، وأمانـة العالقـات األخويـة  أأمانة الودائع وحفظها ألهلها، و  :ومن صورها 
كأمانـــة األســـرار الزوجيـــة   :وأمانـــة األســـرة الواحـــدة فيمـــا بيـــنهم ،ســـرار وحقـــوقأكمـــا جيـــري بـــني األصـــحاب مـــن 

حبـذف املضـاف أي أعظـم  - إن من أعظم األمانـة:" -صلى اهللا عليه وسـلم  -ويف صحيح مسلم قال النيب  ،بكتماgا
وكــذلك  "عنـد اهللا يـوم القيامــة الرجـل يفضـي إلـى امرأتـه وتفضــي إليـه، ثـم ينشـر سـرها -صـور خيانـة األمانـة 

هم كأمانـة املشـورة والصـدق فيهـا، وأمانـة اجلـار نانة القيـام بالواجبـات األسـرية، وأمانـة عالقـات ا¿تمـع فيمـا بيـأم:
مــع جــاره وأمانــة صــيانة أعــراض املســلمني وســرت عــوراÜم والبعــد عــن غشــهم، وحنــو ذلــك مــن صــور حقــوق البشــر 

 .فيما بينهم
 :عواقب تضيع األمانة: المبحث الرابع -

 :اخليانة، وللخيانة عواقب جائت يف الكتاب والسنة، ومن ذلكضد األمانة 
آيــة المنــافق ثــالث ومنهــا إذا :" -رضــي اهللا عنــه  -أن اخليانــة مــن صــفات املنــافقني، وتقــدم حــديث أيب هريــرة  .١

 ".أؤتمن خان
لـــواء يـــوم  لكـــل غـــادر:" -صـــلى اهللا عليــه وســـلم  -، ففـــي الصـــحيحني قــال النـــيب أن للخـــائن فضـــيحة يـــوم القيامـــة. ٢

 ".هذه غدرة فالن بن فالن: القيامة يقال
 ) ٥٨:األنفال (  ِإنَّ اللَّـَه َال ُيِحبُّ اْلَخائِِنينَ  : عدم حمبة اهللا تعاىل للخائنني، قال اهللا تعاىل.٣
 اخليانة طريق من طرق النار. ٤
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َكانـَتَـا َتْحـَت   ۖ◌ َضَرَب اللَّـُه َمَثًال لِّلَِّذيَن َكَفُروا اْمَرَأَت نُوٍح َواْمَرَأَت ُلوٍط : قال اهللا تعاىل عن امرأيت نوح ولوط
ُهَما ِمَن اللَّــِه َشـْيًئا َوِقيـَل اْدُخـَال النَّـ اِخِلينَ َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِدنَا َصاِلَحْيِن َفَخانـََتاُهَما فـََلْم يـُْغِنَيا َعنـْ (   اَر َمـَع الـدَّ

   ) ١٠:التحرمي
 :ذهاب األمانة من عالمات الساعة: المبحث الخامس-

فتـُْرفـع األمانـة ، كمـا يف حـديث البـابوذلك حني اليبقى مـن األمنـاء إال قلـة حـىت يقـال يف بـين فـالن رجـل أمـني  
ة مـن ومن تأمل الزمان اتضح له احلال يف كثري من صور الواقع، واهللا املستعان، وضـياع األمانـة عالمـ ،شيئاً فشيئا

: قيــل  إذ ضــيعت األمانــة فــانتظر الســاعة،:" -صــلى اهللا عليــه وســلم  -عالمــات الســاعة، ففــي صــحيح البخــاري قــال 
 ."إذا اسند األمر إلى غير أهله فانتظر الساعة: وكيف إضاعتها يا رسول اهللا؟ قال

 :أوجه ةاألمانة في القرآن جاءت على ثالث: المبحث السادس -
- :عن بعض املفسرين-رمحه اهللا  -ذكرها ابن اجلوزي 

يَــا َأيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمنُــوا َال َتُخونُــوا اللَّـــَه َوالرَُّســوَل َوَتُخونُــوا َأَمانَــاِتُكْم َوَأنــُتْم : الفــرائض ومنــه قولــه تعــاىل :أحــدها
 ) ٢٧:األنفال( تـَْعَلُمونَ 
 ) ٥٨:النساء(  َأن تـَُؤدُّوا اْألََمانَاِت ِإَلٰى َأْهِلَها ِإنَّ اللَّـَه يَْأُمرُُكمْ  :الوديعة، ومنه قوله تعاىل : الثاني
َر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اْألَِمينُ  :العفة، ومنه قوله تعاىل :الثالث  .)٢:القصص(   ِإنَّ َخيـْ

 

 
. َبَدَأ اِإلْسَالُم َغرِيبا َوَسـيَـُعوُد َكَمـا بَـَدَأ َغرِيبـا«: -صلى اهللا عليه وسلم  -قَاَل َرُسوُل الّلِه : َعْن َأِيب ُهَريـْرََة ، قَالَ  -١٠٥

 .رواه مسلم   .»َفطُوبٰى لِْلُغَربَاءِ 

 
 .تقدمت ترمجته يف احلديث األول من كتاب اإلميان -عنه رضي اهللا  -أبو هريرة 

 

بــاب بــدأ " " كتــاب الفــنت " ، وانفــرد بــه عــن البخــاري، وأخرجــه ابــن ماجــه يف ) ١٤٥( أخرجــه مســلم حــديث 
 ) ٣٩٨٦(حديث " اإلسالم غريباً 
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املفـارق وطنـه إىل وطـن جديـد لـيس وطنـه، وهـذا املعـىن لـيس هـو املـراد يف الغريب هو ): َبَدَأ اِإلْسَالُم َغرِيبا (  -
 ) َوَسيَـُعوُد َكَما َبَدَأ َغرِيبا (احلديث، وسيأيت يف الفوائد املعىن املراد، ومعىن 

حســىن هلــم، : طيــب العــيش هلــم وقيــل: طــوىب علــى وزن فْعلــى مــن الطيــب، وقيــل املعــىن):  َفطُــوبٰى لِْلُغَربَــاء (  -
[ . اجلنة، كل هذه األقوال متقاربـة حيتملهـا احلـديث والتنـايف بينهـا: شجرة يف اجلنة، وقيل: خرياً هلم، وقيل :وقيل

 ] ٣٥٢/ ٢انظر شرح النووي لصحيح مسلم 
 

احلـديث فيـه الداللــة علـى غربــة اإلسـالم أول مــا ظهـر حيـث ظهــر يف قلـة مــن النـاس، ولــذا  :األولــى الفائـدة �
 " َبَدَأ اِإلْسَالُم َغرِيبا " -صلى اهللا عليه وسلم  - قال النيب

ـــراد باحلـــديثحيُ " :-رمحـــه اهللا  -قـــال القـــرطيب  املهـــاجرين، إذ تغربـــوا عـــن أوطـــاgم فـــراراً بأديـــاgم، فيكـــون : تمـــل أن ي
أن آخــــر الزمــــان تشــــتد فيــــه احملــــن علــــى املســــلمني فيفــــرون بأديــــاgم، ويغرتبــــون عــــن أوطــــاgم، كمــــا فعــــل : معنــــاه

 ] ٣٦٣/ ١انظر املفهم [ " املهاجرون
ث العمـوم، وأن اإلسـالم بـدأ يف آحـاد النـاس وقلـة، مث انتشـر وظـاهر احلـدي: قال القاضي" :-رمحه اهللا  -قال النووي 

 ]٣٥٤/ ٢انظر شرح النووي ملسلم [ " حقه النقص واإلخالل حىت ال يبقى إال يف آحاد وقلة أيضاً لوظهر، مث سي

ث ، حيـ-صـلى اهللا عليـه وسـلم  -احلـديث دليـل علـى علـم مـن أعـالم النبـوة، وآيـة مـن آيـات النـيب  :الثانية الفائدة �
 .سيحدث يف املستقبل وهو غربة اإلسالم يءعن ش -صلى اهللا عليه وسلم  -أخرب النيب 

َــَدَأ  " :هاحلــديث دليــل علــى مــا ســيؤول إليــه حــال اإلســالم مــن الغربــة لقولــ :الثالثــة الفائــدة � َوَســيَـُعوُد َكَمــا ب
 .واختلف يف معىن الغربة اليت ستكون"  َغرِيبا
 ،كمـا فعـل املهـاجرون ويغرتبون عـن أوطـاgم ،احملن على املسلمني فيفرون بأدياgم املراد آخر الزمان تشتد: فقيل

 .وتقدم ذلك يف كالم القرطيب رمحه اهللا
-إن اإلسالم سـيلحقه الـنقص والقلـة حـىت ال يكـون إال يف آحـاد النـاس، وتقـدم يف كـالم القاضـي عيـاض : وقيل
 . -رمحه اهللا
غريباً اليُعرف مث ظهر، فكـذلك سـتعود الغربـة إليـه حبيـث ال يعرفـه إال قلـة مث  إن املراد أنه كما بدأ اإلسالم: وقيل
 .يظهر
إال  علـى اإلسـالمحيـث ال يبقـى  ،املـراد بـه آخـر الزمـان بعـد الـدجال ويـأجوج ومـأجوج عنـد قـرب السـاعة: وقيل

ين شــيخ اإلســالم ابــن خــري األ وذكــر القــولني ،مث تقــوم القيامــة ،قليـل يبعــث اهللا رحيــاً تقــبض روح كــل مــؤمن ومؤمنــة
مث ذكـر ... [ مـل شـيئنيتحي" يـَُعوُد َغرِيبـا َكَمـا بَـَدَأ ثُم وَ :" -صلى اهللا عليه وسلم  -وقوله :" حيث قال -رمحه اهللا  -تيمية 

. أ" ها قبل السـاعة فـال يكـون هـذاـفأما بقاء اإلسالم غريباً ذليالً يف األرض كل]... القولني السابقني إىل أن قال 
وال تـزال طائفـة مـن أمتـي يقـاتلون علـى الحـق ظـاهرين إلـى يـوم :" -صلى اهللا عليـه وسـلم  -استدل بقول النيب و ،  ـه

 . ] ٢٩٦/ ١٨انظر جمموع الفتاوى [ "القيامة
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عتـرب بشـارة ألهـل اإلسـالم يُ "  َوَسـيَـُعوُد َكَمـا بَـَدَأ َغرِيبـا :"-صـلى اهللا عليـه وسـلم  -بل فهم بعض العلماء أن قـول النـيب 
 .كما انتصر بعد غربته األوىل  ،بنصرة اإلسالم بعد غربته الثانية

أن يف احلــديث بشــارة  –مــنهم الشــيخ حممــد رشــيد رضــا  –وقــد رأى مجاعــة :" جــاء فــي فتــاوى اللجنــة الدائمــة
ا بَــَدَأ َوَســيَـُعوُد َكَمــ" -صــلى اهللا عليــه وســلم  -بنصــرة اإلســالم بعــد غربتــه الثانيــة آخــذين مــن ذلــك مــن التبشــري يف قولــه 

فكـذا سـيكون لـه بعـد الغربـة الثانيـة نصـرة  ،وىل عـز للمسـلمني وانتشـار لإلسـالمفكما كـان بعـد الغربـة األ"  َغرِيبا
آخـــر الزمـــان مـــن  -عليـــه الســالم-وانتشـــار، وهـــذا الـــرأي أظهـــر، ويؤيـــده مـــا ثبـــت يف أحاديـــث املهـــدي ونـــزول عيســـى 

 .] ١٧٠/ ٢فتاوى اللجنة الدائمة [ " وباهللا التوفيق ،ر والكفرةودحض الكف ،انتشار اإلسالم وعزة املسلمني وقوÜم
 

صـلى  -بيـه نيف احلـديث بيـان فضـل الغربـاء وهـم املستمسـكون بشـرع اهللا، البـاقون علـى سـنة  :الرابعة الفائدة �

وهم لقلتهم مسو غرباء، ويدخل يف عمـوم هـذا الوصـف كـل مـن كـان مستمسـكاً بعبـادة سـنة كانـت  -اهللا عليه وسلم 
واملستمســـكون بالعقيـــدة الصـــحيحة أوىل مـــن دخـــل يف وصـــف الغربـــاء فهـــم أهـــل  ،أو علمـــاً  ،أو ُخلقـــاً  ،أو دعـــوة

 .        الثبات على احلق وإن خالفهم الناس
 -:ر الزمان ما يليومن فضائل الغرباء المستمسكين بالدين آخ

 .طوىب هلم كما يف حديث الباب :أوالً 
 -رضي اهللا عنهم  -للعامل منهم أجر مخسني من الصحابة  :ثانياً 

فإن مـن ورائكـم أيـام :"  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال النيب  -رضي اهللا عنه  -حديث أيب ثعلبة اخلشين : ويدل على ذلك
: ، قلـتر، للعامل فيهن أجـر خمسـين رجـالً يعملـون مثـل عملـهالصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجم

صـحيح ( األلبـاين حهرواه أبـو داود والرتمـذي وصـح" أجر خمسين منكم: يا رسول اهللا أجر مخسني منهم؟ قـال
 )٣١٧٢الرتغيب

ت أهـوائهم والتمسـك بالسـنة بـني ظلمـا ،وهـذا األجـر العظـيم إمنـا هولغربتـه بـني النـاس" :-رمحـه اهللا  -قال ابن القيم 
 ] ١٩٩/  ٣مدارج السالكني [ "وآرائهم

 .أgم هم الطائفة املنصورة: ثالثاً 
ال تـزال طائفـة مـن أمـيت ظـاهرين :"  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -قال النـيب  -رضي اهللا عنـه  -حديث ثوبان  :ويدل على ذلك

 -رضــــي اهللا عنــــه  -رواه مســــلم، وعنــــة جــــابر " ال يضــــرهم مــــن خــــذهلم حــــىت يــــأيت أمــــر اهللا وهــــم كــــذلك ،علــــى احلــــق
 رواه مسلم"ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة:" مرفوعاً 
 . -صلى اهللا عليه وسلم  -وهو كهجرة إىل النيب  ،أن هلم فضل العبادة زمن الفنت: رابعاً 

عبـادة فـي الهـرج  " -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -قـال رسـول اهللا  -رضـي اهللا عنـه  -حديث معقل بـن يسـار : لى ذلكويدل ع
 رواه مسلم "كهجرة إلي

وســبب ذلـك أن النــاس يف زمـن الفــنت يتبعـون أهــوائهم وال يرجعـون إىل ديــن؛ فيكــون " :-رمحـه اهللا  -قـال ابــن رجـب 
مــــن بيــــنهم مــــن يتمســــك بدينــــه ويعبــــد ربــــه، ويتبــــع مراضــــيه، وجيتنــــب حــــاهلم شــــبيهاً حبــــال اجلاهليــــة، فــــإذا انفــــرد 
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، مؤمناً به، متبعـاً ألوامـره، -صلى اهللا عليه وسلم  -مساخطه، كان مبنزلة من هاجر من بني أهل اجلاهلية إىل رسول اهللا 
 ] ١٣٨/  ١لطائف املعارف [ " جمتنباً لنواهيه

الفتنــة واخـتالط أمــور النـاس، وســبب كثـرة فضــل العبـادة فيــه أن النــاس  املـراد بــاهلرج هنـا" :-رمحـه اهللا  -وقـال النــووي 
 ]٣٣٩/ ٩شرح النووي لصحيح مسلم [ " يغفلون عنها، ويشتغلون عنها، وال يتفرغ هلا إال األفراد

عبــد إشــارة إىل قلــتهم وغــربتهم يف جمتمعــاÜم فقــد يكــون ال" وال يتفــرغ هلــا إال األفــراد " -رمحــه اهللا  -ويف قــول النــووي 
غريبــاً يف عبادتـــه، غريبـــاً يف أمــره بـــاملعروف وgيـــه عـــن املنكــر، غريبـــاً يف الـــدعوة عمومــاً، غريبـــاً يف متســـكه بالســـنة، 
وباجلملة غريباً يف ثباته على احلق الذي معه، ولشيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القـيم كالمـاً بـديعاً يف الغربـة 

 .وبيان صفات الغرباء
وال يقتضـي هــذا أنــه إذا صـار غريبــاً أن املتمســك بـه يكــون يف شــر بــل " :-رمحــه اهللا  -م ابـن تيميــة قـال شــيخ اإلســال

طُــوَبٰى َلُهــْم  :قــال تعــاىل .مــن الطيــب )طُــوبٰى  (و "  َفطُــوبٰى لِْلُغَربَــاءِ  "هــو أســعد النــاس كمــا يف متــام احلــديث 
فإنـه مـن جـنس السـابقني األولـني الـذين اتبعـوه ملـا كـان غريبـاً، وهـم أسـعد النــاس، ،  ) ٢٩: الرعـد (   َوُحْسـُن َمـآبٍ 

يَـا َأيـَُّهـا  : أما يف اآلخرة فهم أعلى النـاس درجـة بعـد األنبيـاء علـيهم السـالم، وأمـا يف الـدنيا فقـد قـال اهللا تعـاىل
ــيُّ َحْســُبَك اللَّـــُه َوَمــِن اتـَّبَـَعــَك ِمــَن اْلُمــْؤِمِنينَ  أي أن اهللا حســبك وحســب متبعــك، وقــال ،  ) ٦٤:األنفــال (   النَِّب

َألَــْيَس  :وقــال تعــاىل ،) ١٩٦: األعـراف(  َوُهــَو يـَتَـــَولَّى الصَّــاِلِحينَ  ۖ◌ ِإنَّ َولِيِّــَي اللَّـــُه الَّــِذي نـَــزََّل اْلِكَتــاَب  :تعـاىل
ــَدهُ  ــُه ِمــْن �اللَّـــَه َيْجَعــل لَّــُه َمْخَرًجــا  َوَمــن يـَتَّــقِ  :، وقــال جــل شــأنه) ٣٦: الزمــر (   اللَّـــُه ِبَكــاٍف َعْب َويـَْرزُْق
صـلى اهللا عليـه  -فاملسـلم املتبـع للرسـول ،  ) ٢،٣:الطـالق(  َوَمـن يـَتَـوَكَّـْل َعلَـى اللَّــِه فـَُهـَو َحْسـُبهُ  ۚ◌ َحْيُث َال َيْحَتِسـُب 

اهللا تعــاىل حســبه وكافيــه وهــو وليــه حيــث كــان ومــىت كــان، وهلــذا يوجــد املســلمون املتمســكون باإلســالم يف  -وســلم 
 ] ٢٩٢ -١٨/٢٩١الفتاوى [ " أمت متسكاً باإلسالمكانوا بالد الكفر هلم سعادة كلما  

 

غــري هــذه الصــفات فأهــل ولقلــتهم يف النــاس جــداً مســوا غرباء،فــإن أكثــر النــاس علــى " :-رمحــه اهللا  -وقــال ابــن القــيم 
اإلســـالم يف النـــاس غربـــاء، واملؤمنـــون يف أهـــل اإلســـالم غرباء،وأهـــل العلـــم يف املـــؤمنني غربـــاء، وأهـــل الســـنة الـــذين 

 ...مييزوgا من األهواء والبدع فهم غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى املخالفني هم أشد هؤالء غربة
بــني هـذا اخللـق، وهــي الغربـة الـيت مــدح  -صــلى اهللا عليـه وسـلم  - وأهــل سـنة رسـوله غربـة أهـل اهللا :فالغربـة ثالثـة أنــواع

وأنـه سـيعود غريبـاً كمـا بـدأ ،جاء غريبـاً " :أهلها، وأخرب عن الدين الذي جاء به أنه -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
دون وقــت، وبــني قــوم دون وأن أهلهــا يصــريون غربــاء، وهــذه الغربــة قــد تكــون يف مكــان دون مكــان، ووقــت  ،"
، ولكن أهل هذه الغربة هـم أهـل اهللا حقـاً، فـإgم مل يـأووا إىل غـري اهللا، ومل ينتسـبوا إىل غـري رسـوله، ومل يـدعوا مقو 

إىل غري ما جاء به، وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إلـيهم، فـإذا انطلـق النـاس يـوم القيامـة مـع آهلـتهم بقـوا 
فارقنا الناس وحنـن أحـوج إلـيهم منـا اليـوم، وإنـا : أال تنطلقوا حيث انطلق الناس؟ فيقولون: ميف مكاgم، فيقال هل

ننتظــر ربنــا الــذي كنــا نعبــده، فهــذه الغربــة الوحشــة علــى صــاحبها، بــل هــو آنــس مــا يكــون إذا اســتوحش النــاس، 
 .أكثر الناس وجفوهوأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا، فوليه اهللا ورسوله والذين آمنوا، وإن عاداه 
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التمسـك بالسـنة إذا رغـب عنهـا النـاس،  :-صـلى اهللا عليـه وسـلم  -ومن صفات هؤالء الغربـاء الـذين غـبطهم النبـي 
وترك ما أحدثوه وإن كان هو املعروف عندهم، وجتريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثـر النـاس، وتـرك االنتسـاب إىل 

، الشــيخ وال طريقــة وال مــذهب وال طائفــة، بــل هــؤالء الغربــاء منتســبون  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -أحــد غــري اهللا ورســوله
باالتبـاع ملـا جـاء بـه وحـده، وهـؤالء علـى اجلمـر حقـاً،  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -إىل اهللا بالعبودية له وحـده، وإىل رسـوله 

[ " ربتهم بني هذا اخللق يعدوgم أهـل شـذوذ وبدعـة ومفارقـة للسـواد األعظـمغوأكثر الناس بل كلهم الئم هلم، فل

 .] ١٩٨ -١٩٥/ ٣مدارج السالكني 
 

ْسـَالَم بَـَدَأ َغرِيبًـا َوَسـيَـُعوُد َغرِيبًـا َكَمـا بَـَدَأ، «: َعِن ابْـِن ُعَمـَر، َعـِن النَّـِيبِّ َصـلَّى اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم قَـالَ  -١٠٦ ِإنَّ اْإلِ
 »يَْأِرُز بـَْيَن اْلَمْسِجَدْيِن، َكَما تَْأِرُز اْلَحيَُّة ِفي ُجْحرَِهاَوُهَو 
ِإنَّ اِإليَمــاَن لََيــْأِرُز ِإلَــى اْلَمِديَنــِة  «: قَــالَ  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -أَنَّ َرُســوَل اللّــِه  -رضــي اهللا عنــه  -َعــْن َأِيب ُهَريـْــرََة و  -١٠٧

 .»َهاَكَما تَْأِرُز اْلَحيَُّة ِإَلى ُجْحرِ 

 .تقدمت ترمجته يف احلديث السادس من كتاب اإلميان-رضي اهللا عنهما -ابن عمر 
 .، تقدمت ترمجته يف احلديث األول من كتاب اإلميان-رضي اهللا عنه  -أبو هريرة 

 
 .، وانفرد به عن البخاري) ١٤٦( حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما أخرجه مسلم، حديث  

" كتـاب فضـائل املدينـة " ، وأخرجـه البخـاري يف ) ١٤٧( فأخرجه حديث  -رضي اهللا عنـه  -وأما حديث أيب هريرة 
بــاب فضــل " " ك كتــاب املناســ" ، وأخرجــه ابــن ماجــه يف ) ١٨٧٦( حــديث " بــاب اإلميــان يــأرز إىل املدينــة " 

 ). ٣١١١( حديث " املدينة 

أي ينضــم وجيتمــع بعضــه إىل بعــض كمــا تنضــم احليــة يف : قــال أبــو عبيــد " :-رمحــه اهللا  -قــال القــرطيب ):  يَــْأِرز َ(-
 ] ٣٦٣/ ١املفهم [ " جحرها

 .يعين مسجدي مكة واملدينة ):بين المسجدين (  -

 -صــلى اهللا عليــه وســلم  -احلــديثان يــدالن علــى فضــل املدينــة، وأgــا مــأوى اإلميــان يف عهــد النــيب  :األولــى الفائــدة �
 .حيث مكث فيها أهلها، وهاجر إليها الناس من كل مكان، وأgا ستبقى يف آخر الزمان مأوى اإلسالم وأهله

اليأتيها إال مـؤمن، وإمنـا يسـوقه إليهـا إميانـه وحمبتـه يف النـيب فيه أن املدينة : قال املهلب" :-رمحه اهللا  -قال ابن بطال 
شـرح [ " فكأمنا اإلميان يرجع إليها كما خرج منها أوالً، ومنهـا ينتشـر كانتشـار احليـة مـن جحرهـا -صلى اهللا عليه وسـلم  -

 ] ٥٤٨/ ٤البخاري البن بطال 
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ويف هـذا دليــل علــى فضـيلة املدينــة، وأgــا يف آخـر الزمــان ســتكون مـأوى اإلســالم، كمــا أن اإلسـالم انتشــر بقوتــه  
 ] ٤٦٤/  ١التعليق على مسلم [ " وجهاده من املدينة، بعد أن كّون املسلمون دولة، وانتشر بعلمه من مكة الشك

 اإليمان يأرز بين المسجدين فما الجواب؟دل على أن  -رضي اهللا عنهما -حديث ابن عمر  :فإن قيل

رضـي اهللا  -ويف حـديث أيب هريـرة"  بين المسـجدين" وهنا إشكال حيث قال " :-رمحه اهللا  -قال شيخنا ابن عثيمني 

بـني املسـجدين إمـا هـذا وإمـا هـذا، ويكـون اللفـظ الثـاين : وهذا ميكن اجلمع بينهما فيقـال"  ِإَلى اْلَمِديَنةِ  "  -عنه 
هــذا األمــر بــني فــالن وفــالن، أو بــني رجلــني يعــين إمــا هــذا وإمــا هــذا، وعينــه يف :  املدينــة، مثــل أن تقــولقــد عــنيَّ 

 ]املرجع السابق [ "  يَْأِرُز ِإَلى اْلَمِديَنةِ " اللفظ الثاين بأنه
أمـــور حيـــث أخـــرب عـــن  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  -احلـــديثان دلـــيالن علـــى علـــم مـــن أعـــالم نبوتـــه  :الثانيـــة الفائـــدة �

 .مستقبلية

الَ تـَُقــوُم السَّــاعُة َحتَّــى الَ يـَُقــاَل ِفــي «: قَـالَ  -صـلى اهللا عليــه وســلم  -للّــِه ا، أَنَّ َرُســوَل  -رضــي اهللا عنـه  -َعـْن أَنـَـسٍ  -١٠٨
 .رواه مسلم .»اهللا، اهللا: اَألْرضِ 

 .، تقدمت ترمجته يف احلديث الثالث من كتاب اإلميان-عنه رضي اهللا  -أنس بن مالك 

 .، وانفرد به عن البخاري) ١٤٨( أخرجه مسلم حديث 

 .املراد يوم القيامة):  الَ تـَُقوُم السَّاعةُ (  -
، "  علـــى أحـــد يقـــول اهللا اهللا" ويف الروايـــة األخـــرى عنـــد مســـلم ):  اهللا، اهللا: َحتَّـــى الَ يـَُقـــاَل ِفـــي اَألْرضِ (  -

 ". ال إله إال اهللا: على أحد يقول" وعند أمحد 

احلــديث دليــل علــى أن الســاعة تقــوم علــى شــرار اخللــق الــذين ال يعبــدون اهللا وال يدعونــه،  :األولــى الفائــدة �
مــن شــرار النــاس مــن :" مرفوعــاً -رضــي اهللا عنــه  - حــديث ابــن مســعود  ودل علــى هــذا املعــىن أحاديــث كثــرية منهــا

ــاء  ال تقــوم الســاعة إال :" رواه البخــاري، وحــديث ابــن مســعود عنــد مســلم مرفوعــاً " تــدركهم الســاعة وهــم أحي
فـاملراد  "ال تزال طائفـة مـن أمتـي علـى الحـق حتـى تقـوم السـاعة :" وأما ما رواه أهل السنن" على شرار اخللق 

يقــرتب وقتهــا أو حــىت تقــوم ســاعتهم مبــوÜم فتــأيت ريــح الــيمن تقــبض أرواحهــم مث تقــوم الســاعة علــى شــرار  حــىت
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إن اهللا يبعث ريحاً مـن الـيمن ألـين :" قال -صلى اهللا عليه وسلم  -اخللق، ومما يدل على ذلك ما رواه مسلم أن النيب 
يف  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -وأصـرح منـه قـول النـيب  "همن الحرير فال تدع أحداً في قلبـه مثقـال ذرة إيمـان إال قبضـت

إذ بعــث اهللا ريحــاً طيبــة، فتقــبض روح كــل مــؤمن ومســلم، ويبقــى :" -رضــي اهللا عنــه  -حــديث النــواس بــن مسعــان 
 .رواه مسلم" شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة

شــرح [ " أمــا معــىن احلــديث فهــو أن القيامــة إمنــا تقــوم علــى شــرار اخللــق:" حــديث البــابعــن -رمحــه اهللا  -قــال النــووي 

 ] ٣٥٥/ ٢النووي لصحيح مسلم  

سـاعتهم  وهـي " حتـى تـأتيهم السـاعة  :"-رضي اهللا عنه  -املراد بقوله يف حديث عقبة " :-رمحه اهللا  -وقال ابن حجر 
 ] ٧٧/ ٣١الفتح [ " وقت موÜم dبوب الريح واهللا أعلم

 .احلديث دليل على إثبات الساعة :الثانية الفائدة �
 .احلديث دليل على ذم آخر الزمان  :الثالثة الفائدة �
مهم بقــبض أرواحهــم بــريح الــيمن، كــر احلــديث فيــه فضــل اهللا تعــاىل علــى املــؤمنني حيــث أ :الرابعــة الفائــدة �

 . يقولون اهللا اهللاألgا تقوم على شرار اخللق الذين ال ؛وعدم قيام الساعة عليهم

: قَـالَ  »َأْحُصوا ِلي َكْم يـَْلِفُظ اِإلْسـَالمَ «: فـََقالَ  -صلى اهللا عليه وسـلم  -ُكنَّا َمَع َرُسوِل الّلِه : َعْن ُحَذيـَْفَة قَالَ  -١٠٩
ـتِِّمائٍَة ِإَىل السَّـْبِعمائٍَة؟ قَـالَ ! يَـا َرُسـوَل اللّـِه : فـَُقْلنَـا نَـا َوَحنْـُن َمـا بـَـْنيَ السِّ َلَعلَُّكــْم َأْن . ِإنَُّكـْم الَ تَـْدُرونَ «: َأَختَـاُف َعَليـْ

 .رّاَحىتَّ َجَعَل الرَُّجُل ِمنَّا الَ ُنَصلِّي ِإالَّ سِ . قَاَل، فَابـُْتِليَنا »تـُْبتَـَلْوا

 .، تقدمت ترمجته يف احلديث الثالث والسبعني من كتاب اإلميان-رضي اهللا عنه  -حذيفة بن اليمان 
 
 ٣٠٦٠(حـديث " بـاب كتابـة اإلمـام " " كتاب اجلهاد " ،وأخرجه البخاري يف ) ١٤٩( أخرجه مسلم حديث 

 ). ٤٠٢٩( حديث " باب الصرب على البالء " " ، وأخرجه ابن ماجه يف كتاب الفنت )
  

 )اكتبوا ( أي عّدوا، وجاء عند البخاري  ):َأْحُصوا (  -
 .أي كم شخصاً يتلفظ بكلمة اإلسالم):  َكْم يـَْلِفُظ اِإلْسَالمَ (  -
ــْبِعمائَ  ( - ــتِِّمائٍَة ِإلَــى السَّ َنــا َوَنْحــُن َمــا بـَــْيَن السِّ فكتبنــا ألفــاً ومخســمائة، :" جــاء عنــد البخــاري: ) ٍة؟َأَتَخــاُف َعَليـْ

 "فوجدناهم مخسمائة" خرى للبخاري أويف رواية " فقلنا خناف وحنن ألف ومخسمائة

 



 
 

 ٧٥ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

لعلهـــم أرادوا : واجلـــواب الصـــحيح إن شـــاء اهللا تعـــاىل أن يقـــال:" يف اجلمـــع بـــني الروايـــات -رمحـــه اهللا  -قـــال النـــووي 
فكتبنــا لــه ألفــاً ومخســمائة هــم مــع :" رجــال املدينــة خاصــة، وبقــوهلم" مــا بــني الســتمائة إىل الســبعمائة :" بقــوهلم

 )]٢/٣٥٧(شرح النووي لصحيح مسلم [ " املسلمني حوهلم
 )]١٧٨/ ٦(انظر الفتح [ . كثر من موطنأاالختالف سببه تعدد كتابة العدد يف  :وقيل

أي وقع هلم االبتالء حىت وصل احلال dـم إىل إخفـاء ):  َحتَّى َجَعَل الرَُّجُل ِمنَّا الَ ُنَصلِّي ِإالَّ ِسّرا،فَابـُْتِليَنا ( - 
 .الصالة خشية الضرر

 
ديث دليــل علــى جــواز االستســرار يف الــدين للخــائف علــى نفســه، ســواء كــان ذلــك يف احلــ :األولــى الفائــدة �

-رضـي اهللا عنـه  -الدعوة إىل اهللا، أو يف شـعرية مـن شـعائر الـدين كالصـالة مـثًال كمـا يف حـديث البـاب، قـال حذيفـة 

 " َحىتَّ َجَعَل الرَُّجُل ِمنَّا الَ ُنَصلِّي ِإالَّ ِسرّا :"
 :واختلف مىت كان هذا

، فكـان بعضـهم خيفـي -صلى اهللا عليه وسلم  -فنت اليت جرت بعد النيب الفلعله كان يف بعض " : -رمحه اهللا  -قال النووي 
/  ٢(شـرح النـووي لصـحيح مسـلم [ " نفسه ويصلي سراً خمافة من الظهور واملشاركة يف الدخول يف الفتنـة واحلـروب واهللا أعلـم

٣٥٧[ (. 

يعــين بــذلك واهللا أعلــم مــا جــرى هلــم أول اإلســالم مبكــة حــني كــان املشــركون يــؤذوgم " :-رمحــه اهللا  -وقــال القــرطيب 
 )] ٣٦٥/ ١(املفهم[ " ومينعوgم من إظهار صالÜم حىت كانوا يصلون سرا

قـال  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -ر اإلسـالم ألن النـيب دظـاهر الروايـة أن ابـتالءهم كـان بعـد صـ-رمحه اهللا  -ويرّد قول القرطيب 
 .وأيضاً روايات احلديث يف ذكر العدد فهو كثري على أول اإلسالم" َلَعلَُّكْم َأْن تـُْبتَـَلْوا" :مهل

مـن واليـة بعـض أمـراء  -رضـي اهللا عنـه  -أشـار بـذلك إىل مـا وقـع يف أواخـر خالفـة عثمـان": -رمحه اهللا  -قال ابن حجر 
علـى وجههـا، وكـان بعـض الـورعني يصـلي وحـده يـؤخر الصـالة أو ال يقيمهـا  الكوفة كالوليد بن عقبة حيـث كـان

الصــالة يف الســفر  -رضــي اهللا عنــه  -كــان ذلــك حــني أمتَّ عثمــان : ســراً مث يصــلي معــه خشــية مــن وقــوع الفتنــة، وقيــل
 -رضـي اهللا عنـه  -وكان بعضهم يقصر سراً وحده خشية اإلنكار عليه، ووهم من قال أن ذلك كـان أيـام قتـل عثمـان 

 )]٦/١٧٨(الفتح ["مل حيضر ذلك -هللا عنه رضي ا -ألن حذيفة 
ـــدة � بـــأمر  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  -النبـــوة حيـــث أخـــرب النـــيب  ماحلـــديث دليـــل علـــى علـــم مـــن أعـــال :الثانيـــة الفائ

 .مستقبلي وقد وقع
قبـل وقوعـه، وقـد وقـع أشـد مـن  يءويف ذلـك علـم مـن أعـالم النبـوة مـن اإلخبـار بالشـ" :-رمحه اهللا  -قال ابن حجر 

 )] ١٧٨/ ٦(الفتح انظر [ " يف زمن احلجاج وغريه -رضي اهللا عنه  -ذلك بعد حذيفة 
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ــدة � ــة الفائ يف احلــديث احلــذر مــن اإلعجــاب بــالكثرة فــإن العبــد ال يعلــم مبــا ســيؤول لــه أمــره وأنــه قــد  :الثالث
ع الفتنـة ظنـاً منـه أنـه يسـتطيع االحـرتاز منـه فيبتلـى ولرمبـا اسـتهان مبوضـع مـن مواضـ ىيبتلى، وهو يظن أنه لن يبتلـ

 .ويقع يف الفتنة، ومن تأمل واقعه والناس من حوله وجد شيئاً من ذلك

ــرََة أَنَّ َرُســوَل الّلــِه  -١١٠ ــَراِهيَم ِإْذ َقــالَ «: قَــاَل  -وســلم صــلى اهللا عليــه  -َعــْن َأِيب ُهَريـْ ــكِّ ِمــْن ِإبـْ  «: َنْحــُن َأَحــقُّ بِالشَّ
َويـَــْرَحُم اللّـُه ُلوطــا، «: قَـالَ . »َأَولَــْم تـُـْؤِمْن قَــاَل بـَلَـٰى َوٰلِكــْن لَِيْطَمـِئنَّ قـَْلبِــي َربِّ َأرِنِـي َكْيــَف ُتْحيِـي اْلَمــْوَتٰى قَـالَ 

 .»يٍد، َوَلْو لَِبْثُت ِفي السِّْجِن طُوَل لَْبِث يُوُسَف َألَجْبُت الدَّاِعيَ َلَقْد َكاَن يَْأِوي ِإَلى رُْكٍن َشدِ 
 
 

 
 .تقدمت ترمجته يف احلديث األول من كتاب اإلميان -رضي اهللا عنه  -أبوهريرة 

 
ــَراِهيُم َربِّ َأرِنِــي  "بــاب " " كتــاب التفســري " ، وأخرجــه البخــاري يف )١٥١(أخرجــه مســلم حــديث  َوِإْذ قَــاَل ِإبـْ
بـــاب " " كتـــاب الفــنت " ، وأخرجــه ابـــن ماجــه يف ) ٤٥٣٧( حــديث )  ٢٦٠:البقـــرة" ( َكْيــَف ُتْحِيـــي اْلَمــْوَتىٰ 

كتــاب فضــائل إبــراهيم عليــه " ، وســيأيت ختــريج مســلم لــه مــرة أخــرى يف ) ٦٠٩٤( حــديث " الصــرب علــى الــبالء
 ".السالم

 "-صـلى اهللا عليـه وسـلم  -واختلـف يف معـىن قولـه " :-رمحـه اهللا  -قـال ابـن حجـر  ):َنْحُن َأَحقُّ بِالشَّكِّ ِمْن ِإبـَْراِهيَم (  -
حنن أشد إشتياقاً إىل رؤية ذلك مـن إبـراهيم عليـه السـالم، : فقال بعضهم معناه" َنْحُن َأَحقُّ بِالشَّكِّ ِمْن ِإبـَْراِهيمَ 

مل نشك حنن فإبراهيم أوىل بالشـك، أي لوكـان الشـك متطرقـاً إىل األنبيـاء علـيهم السـالم لكنـت  معناه إذا: وقيل
أنــا أحــق بــه مــنهم وقــد علمــتم أين مل أشــك فــاعلموا أنــه مل يشــك، وإمنــا قــال ذلــك تواضــعاً منــه، أو مــن قبــل أن 
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 -أن رجـالً قـال للنـيب " نـد مسـلمع -رضـي اهللا عنـه  -يعلمه اهللا بأنه أفضـل مـن إبـراهيم، وهـو كقولـه يف حـديث أنـس 

 ." ذاك إبراهيم:"  -صلى اهللا عليه وسلم  -يا خري الربية، قال -صلى اهللا عليه وسلم 
إن ســـبب هـــذا احلـــديث أن اآليـــة ملـــا نزلـــت قـــال بعـــض النـــاس شـــك إبـــراهيم ومل يشـــك نبيـــاً، فبلغـــه ذلـــك  :وقيـــل
ــَراِهيمَ :" فقــال ــْن ِإبـْ ــكِّ ِم أراد مــا جــرت بــه العــادة مــن املخاطبــة ملــن أراد أن يــدفع عــن آخــر و "  َنْحــُن َأَحــقُّ بِالشَّ

 .)التقل ذلك ( شيئاً، قال مهما أردت أن تقوله لفالن فقله يل، ومقصوده 
معنــاه هــذا الــذي  :وقيــلحنــن أمتــه الــذين جيــوز علــيهم الشــك وإخراجــه منــه بداللــة العصــمة،  :أراد بقولــه :وقيــل 

 )]٦/٤١٢(الفتح[ " بشك إمنا هو طلب ملزيد البيان ترون أنه شك أنا أوىل به ألنه ليس
ويف معناها أقوال أخرى ما تقدم أشهرها، وخالصتها نفي الشك عن إبراهيم عليـه السـالم إمـام احلنفـاء، فالشـك 

 ال يقع ممن رسخ اإلميان يف قلبه فكيف مبن  بلغ رتبة النبوة؟
َولَــِٰكن :وطمأنينـة القلـب ولـذا قـال ،اليقـني إىل عـني اليقـنيوطلبه ذلك أراد بـه زيـادة اإلميـان واالنتقـال مـن علـم 

  لَِّيْطَمِئنَّ قـَْلِبي
املـراد بـالركن الشـديد، هـو " :-رمحـه اهللا  -قـال النـووي ):  َويـَْرَحُم اللّـُه ُلوطـا، َلَقـْد َكـاَن يَـْأِوي ِإلَـى رُْكـٍن َشـِديدٍ (  -

منعهـــا، ومعـــىن احلـــديث واهللا أعلـــم، أن لوطـــاً عليـــه الســـالم ملـــا اهللا ســـبحانه وتعـــاىل، فإنـــه أشـــد األركـــان وأقواهـــا وأ
خاف على أضيافه، ومل يكن له عشرية متنعهم من الظاملني، ضاق ذرعه واشـتد حزنـه علـيهم، فغلـب ذلـك عليـه، 

لــو أن يل بكــم قــوة يف الــدفع بنفســي أو آوي إىل عشــرية متنــع ملنعــتكم، وقصــد لــوط عليــه : فقــال يف ذلــك احلــال
ضـــيافة، وأنـــه لـــو اســـتطاع دفـــع املكـــروه عـــنهم بطريـــق مـــا لفعلـــه، وأنـــه بـــذل وســـعه يف أظهـــار العـــذر عنـــد الســـالم إ

عـن اإلعتمـاد علـى اهللا تعـاىل، وإمنـا كـان  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -إكرامهم واملدافعة عـنهم، ومل يكـن ذلـك إعراضـاً منـه 
 )]٢/٣٦٢(شرح النووي لصحيح مسلم[ " ب قلوب األضيافيملا ذكرناه من تطي

ًة َأْو آِوي ِإلَـــٰى رُْكـــٍن َشـــِديدٍ :وعليـــه فمعـــىن الـــركن الشـــديد يف اآليـــة  رُْكـــٍن   ،) ٨٠:هـــود(  لَـــْو َأنَّ لِـــي ِبُكـــْم قـُـــوَّ
 -صــلى اهللا عليــه وســلم  -هــم العشــرية الــيت تــدافع عنــه فلــيس لــه عشــرية، واملــراد بــالركن الشــديد يف قــول النــيب : َشــِديدٍ 

 .هو اهللا تعاىل" َلَقْد َكاَن يَْأِوي ِإَلى رُْكٍن َشِديدٍ  ":باحلديث 
ــُت الــدَّاِعيَ (  - ــِث يُوُســَف َألَجْب ــْجِن طُــوَل لَْب ــُت ِفــي السِّ ــْو لَِبْث هــو ثنــاء علــى :" -رمحــه اهللا  -قــال النــووي ):  َوَل

خـرب اهللا سـبحانه وتعـاىل يوسف عليـه الصـالة والسـالم، وبيـان لصـربه وتأنيـه، واملـراد بالـداعي رسـول امللـك الـذي أ
ُتوِني بِِه  :أنه قال تِـي  ۖ◌ َوقَاَل اْلَمِلُك ائـْ فـََلمَّا َجاَءُه الرَُّسوُل قَاَل اْرِجْع ِإَلٰى رَبَِّك فَاْسـأَْلُه َمـا بَـاُل النِّْسـَوِة الالَّ

ارقـة للسـجن الطويـل، بـل تثبـت مبـادراً إىل الراحـة ومف - عليه السالم -فلم خيرج يوسف  )٥٠:يوسف( }َقطَّْعَن َأْيِديـَُهنَّ 
وراســل امللــك يف كشــف أمــره الــذي ســجن بســببه ، ولتظهــر براءتــه عنــد امللــك وغــريه ، ويلقــاه مــع اعتقــاده وتــوقر 

يف  -عليـه السـالم  -فضـيلة يوسـف  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -، والخجـل مـن يوسـف والغريه،فبـنيَّ نبينـا براءته مما نسب إليه
عــن نفســه مــا قــال تواضــعاً  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -وكمــال صــربه وحســن نظــره، وقــال النــيب  هــذا وقــوة نفســه يف اخلــري

 )]٢/٣٦٢(شرح النووي لصحيح مسلم [." واهللا أعلم - عليه السالم -وإيثاراً لإلبالغ يف بيان كمال فضيلة يوسف 
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ودفاعــه عــن إخوانــه ونفيــه  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -احلــديث مثــال عظــيم مــن أمثلــة تواضــع النــيب  :األولــى الفائــدة �

وتقـدم بيـان ذلـك جبـالء يف شـرح ألفـاظ احلـديث،   -عليهم الصالة والسالم -الشبهة عن األنبياء إبراهيم ولوط ويوسف 
بــنيَّ أن قولــه لــيس شــكاً كمــا يفهمــه الــبعض بــل طلــب لزيــادة اإلميــان واطمئنــان  -عليــه الســالم  -ففــي قــول إبــراهيم 

بــل ألن لــيس لــه عشــرية تــدافع  ؛ال يفهــم منــه عــدم االعتمــاد علــى اهللا تعــاىل -عليــه الســالم  -ب، وأن قــول لــوط القلــ
قـال  ،دليـل علـى ثباتـه وصـربه حيـث مل جيـب الـداعي ولـو كـان مكانـه ألجابـه -عليـه السـالم  -عنه، وأن قول يوسف 

بـــال شـــك أفضـــل منـــه، ومثلـــه حـــني gـــى عـــن  -وســـلم صـــلى اهللا عليـــه  -وإظهـــاراً لفضـــل أخيـــه، مـــع أنـــه  ،ذلـــك تواضـــعاً 
-صـلى اهللا عليـه وسـلم  -قال النيب  -رضي اهللا عنهما-ففي الصحيحني من حديث ابن عباس  -عليه السالم  -مفاضلته بيونس 

أفضـل األنبيـاء بالشـك، ويف -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -مع أنـه " ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن مّتى :" 
 -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -ذا أدب يتعلمه املسلم فيتواضع إلخوانه ويقدمهم عليه ويثين عليهم مبا فيهم كما فعل النـيب ه

 .يف حديث الباب -عليه السالم  -يف ثناءه على صرب وثبات يوسف 
احلديث دليل على أن اإلميان يزيد وينقص، ومـن ذلـك التأمـل يف آيـات اهللا تعـاىل الـيت فيهـا  :الثانية الفائدة �

من ربه عز وجـل أن يريـه كيـف حييـي املـوتى ليـزداد  -عليه السالم  -إحياء األموات، ويف حديث الباب طلب إبراهيم 
 .د بالطاعة وينقص باملعصيةإميانه ويطمئن قلبه، وتقدم احلديث عن معتقد أهل السنة من أن اإلميان يزي

 اليقــني، وهــو مــا ربيف طلــب إبــراهيم عليــه الســالم داللــة علــى أن عــني اليقــني أقــوى مــن خــ :الثالثــة الفائــدة �
أراده إبراهيم عليه السالم فهو موقن خبرب اهللا تعـاىل أنـه حييـي املـوتى ولكنـه أراد عـني اليقـني بـأن يـرى ذلـك ولـيس 

ذكر العلمـاء لـه ثـالث درجـات دلـت عليهـا اآليـات علـم اليقـين وأقـوى منـه عـين  واليقين كمااخلرب كاملعاينة 
 ) ٩٥:الواقعة(   ِإنَّ َهـَٰذا َلُهَو َحقُّ اْلَيِقينِ   اليقين وأقوى منه هو حق اليقين

قول الثقة لك عندي تفاحة حلوة هذا علم اليقـني، فـإن أراك إياهـا فهـذا عـني اليقـني، فـإن أعطـاك  :ومثال ذلك
 .إياها لتأكلها ووجدÜا كما وصفها فهذا حق اليقني

وأهـل   َأَولَـْم تـُـْؤِمنْ  قَـالَ  :احلـديث دليـل علـى إثبـات صـفة الكـالم هللا تعـاىل حيـث قـال :الرابعة الفائدة ��
تقدون أن اهللا عزوجل يـتكلم وأن كالمـه بصـوت وحـرف، وأن القـرآن كالمـه منَّـزل غـري خملـوق، السنة واجلماعة يع

وكالم اهللا صفة ذاتية فعليـة، فهـو مـتكلم سـبحانه ومل يـزل متكلمـاً، وتقـدم الكـالم عـن هـذه الصـفة واألدلـة عليهـا 
 احلديث..."   ثالثة ال يكلمهم"من الكتاب والسنة يف حديث 
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قَـــْد ُأْعِطـــَي ِمـــَن  َمـــا ِمـــَن األَنِْبَيـــاِء ِمـــْن نَبِـــَي ِإالَّ «: قَـــالَ  -صـــلى اهللا عليــه وســـلم  -َعــْن َأِيب ُهَريـْـــرََة أَنَّ َرُســـوَل اللّـــهِ  -١١١
لُـُه آَمـَن َعَلْيـِه اْلَبَشـُر، َوِإنََّمـا َكـاَن الـَِّذي ُأوتِيـُت َوْحيـا َأْوَحـى اهللا ِإلَـيَّ، فَـَأْرُجو َأنْ  َأُكـوَن َأْكثـَـَرُهْم  اآليَاِت َمـا ِمثـْ

 .»تَابِعا يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 
 

 .يف احلديث األول من كتاب اإلميانتقدمت ترمجته  -رضي اهللا عنه  -أبو هريرة 
 

بـــاب كيـــف نـــزل " " كتـــاب فضـــائل القـــرآن " ، وأخرجـــه البخـــاري يف ) ١٥٢(احلـــديث أخرجـــه مســـلم حـــديث 
 ).٤٩٨١( حديث " الوحي وأول ما نزل

 . به األنبياء من خوارق العاداتاآليات العالمات واملقصود ما يأيت): ِإالَّ َقْد ُأْعِطَي ِمَن اآليَاِت (  -
لُــُه آَمــَن َعَلْيــِه اْلَبَشــرُ (  -  -أي أن كــل نــيب أعطــي آيــة أو أكثــر، جتعــل مــن يشــاهدها يــؤمن بنبــوة النــيب  ): َمــا ِمثـْ

 .من البشر -صلى اهللا عليه وسلم 
: أحـدهااختلـف فيـه علـى أقـوال؛ " :-رمحـه اهللا  -قـال النـووي  ): َوِإنََّما َكاَن الَِّذي ُأوتِيُت َوْحيا َأْوَحى اهللا ِإلَـيَّ ( -

أن كل نـيب أعطـي مـن املعجـزات مـا كـان مثلـه ملـن كـان قبلـه مـن األنبيـاء، فـآمن بـه البشـر، وأمـا معجـزّيت العظيمـة 
 ...فهي القرآن الذي مل يُعط أحد مثله، فلهذا قال أنا أكثرهم تابعاً  ةالظاهر 

عصــارهم، ومل يشــاهدها إال مــن حضــرها أانقرضــت بــانقراض  -الســالم علــيهم-معنــاه أن معجــزات األنبيــاء : الثــانيو
القــرآن املســتمر إىل يــوم القيامــة، مــع خــرق العــادة يف أســلوبه وبالغتــه  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -حبضــرÜم، ومعجــزة نبينــا 

األعصـار مـع  وإخباره باملغيبات، وعجز اجلن واإلنس عن أن يتوا بسورة من مثلـه، جمتمعـني أو متفـرقني، يف مجيـع
شـرح النـووي لصـحيح مسـلم [  "اعتنائهم مبعارضته فلم يقدروا وهم أفصح القرون، مع غري ذلـك مـن وجـوه إعجـازه املعروفـة

)٢/٣٦٤[( 
يف  هتمالت وتكميلـوهذا أقـوى احملـ:" قال بعدما أورده-رمحه اهللا  -واختاره ابن حجر  ،هرظوالمعنى األخير هو األ

 ،وعصـــا موســـى ،ن املعجـــزات املاضـــية كانـــت حســـية تشـــاهد باألبصـــار كناقـــة صـــاحلأ: الـــذي بعـــده، وقيـــل املعـــىن
شاهد بالبصرية فيكون من اتبعه ألجلها أكثر؛ ألن الـذي يشـاهد بعـني الـرأس ينقـرض بـانقراض تُ  ،ومعجزة القرآن

 )]٩/٧(الفتح [ " مشاهده، والذي يشاهد بعني العقل باق يشاهده كل من جاء بعد األول مستمراً 
مل يؤت بآية إال القرآن، وإمنا ذكرت هنـا ألgـا هـي اآليـة العظمـى واألعـم  -صلى اهللا عليه وسـلم  -وليس املراد أن النيب 

 .واألبقى
ولـيس املـراد حصـر معجزاتـه فـيهن وال أنـه مل يـؤت مـن املعجـزات مـا أويت مـن تقدمـه، " :-رمحـه اهللا  -قال ابن حجر 

 )]٩/٦(الفتح [ " اختص dا دون غريه بل املراد أنه املعجزة العظمى اليت
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أويت مــن اآليــات غــري  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -واحلصــر هنــا إضــايف؛ ألن النــيب " :-رمحــه اهللا  -وقــال شــيخنا ابــن عثيمــني 
 َنْحــُن نـَزَّْلَنــا الــذِّْكرَ  نَّــاإ  بقــي ألن القــرآن... أعمهــا وأمشلهــا وأبقاهــا هالقرآن؛ ألنــبــالقــرآن، لكنــه حصــر اآليــات 

أنــه -صــلى اهللا عليــه وســلم  -فمــثالً مــن آيــات الرســول . يــات األخــرى كلهــا زالــتواآل،  )٩:احلجــر(  َوِإنَّــا لَــُه َلَحــاِفظُونَ 
، وسـأل اهللا أن يغيثـه فرفـع يديـه وأغـاثهم اهللا قبـل -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -دخل رجـل يـوم اجلمعـة، فسـأل عـن الرسـول 

يــة عـن طريــق اخلـرب، ومـن املعلــوم لـو أننــا كنـا شــاهدناها؛ لكنـا أكثــر هـذه اآلأن ينـزل مـن املنــرب، حنـن اآلن وصــلتنا 
زالـــت عنـــا باعتبـــار  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  -كـــل اآليـــات الـــيت مضـــت يف عهـــد النـــيب ... إميانـــاً ممـــا لـــو مسعناهـــا الشـــك

ه الـذي أراد اهللا تعـاىل املشاهدة لكـن القـرآن بـاق بـني أيـدينا لكننـا فقـدنا طعمـه ومل نذقـه؛ ألننـا ال نقـرأ علـى الوجـ
بـَُّروا آيَاتِـِه َولَِيتَـذَكََّر ُأولُـو اْألَْلبَـابِ ملـاذا ؟   ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمبَـاَركٌ  :منا فهـذا القـرآن آيـة  )٢٩:ص(  لِّيَـدَّ

احف إىل أن يــــأذن اهللا ســــبحانه وتعــــاىل برفعــــه؛ ألنــــه قــــد وردت آثــــار بأنــــه ســــريفع عنــــد قيــــام الســــاعة مــــن املصــــ
والصدور، وهذا واهللا أعلم إذا أعرض الناس عنه إعراضاً كلياً، اليتلونه تالوة لفظيـة وال معنويـة، وال عمليـة يرفعهـا 
اهللا؛ ألنــه أكــرم مــن أن يبقــى بــني أنــاس ال يبــالون بــه، وال يهتمــون بــه، كمــا أن الكعبــة يف آخــر الزمــان Üــدم، ألن 

 )]٤٨٧-١/٤٨٥(التعليق على مسلم [ " مةهلها ينتهكوgا وال يعطوgا حقها من احلر أ
القـرآن باقيـة مسـتمرة فسيسـتمر  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -ألن آيتـه ):  فََأْرُجو َأْن َأُكوَن َأْكثـَـَرُهْم تَابِعـا يـَـْوَم اْلِقَياَمـةِ ( -

 .تتابع األتباع وكثرÜم إىل قيام الساعة

إثبــات اآليــات لألنبيــاء وهــذا مــن رمحــة اهللا تعــاىل وفضــله علــى األمــم احلــديث دليــل علــى  :األولــى الفائــدة ��
حيث جعل مع كل نيب آية أو أكثـر، وهـي الفارقـة بـني النـيب حقـاً وبـني مـن يـدَّعي النبـوة، إذ ال نـيب إال وقـد أويت 

 .آية أو أكثر كما هو ظاهر احلديث، والتعبري بلفظ اآليات أوىل من التعبري باملعجزات
ومــــا اشــــتهر مــــن العلمــــاء بتســــميتها بــــاملعجزات ففيــــه قصــــور وذلــــك ألن " :-رمحــــه اهللا  -ابــــن عثيمــــني قــــال شــــيخنا 

اآليـات خيـر مـن التعبيـر بـالمعجزات بفـالتعبير ... املعجزات يدخل فيها معجزات السـحرة، وخـوارق الشـياطني
 :لسببين

 .ألنه اللفظ الذي جاء يف الكتاب والسنة: أوالً 
 )]١/٤٨٤(التعليق على مسلم[  "ل اخلوارق اليت تكون من السحرة والشياطنيال يرد عليه مث :ثانياً 
، -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -احلديث دليل على أن القرآن الكرمي هو اآلية العظمـى الـيت أوتيهـا نبينـا  :الثانية الفائدة �

القــرآن الكــريم عــن  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -وخالصــة القــول أن ســبب تميــز آيــة النبــي وتقــدم بيــان وجــه ذلــك، 
 :آيات األنبياء ما تقدم في كالم األئمة

أن القـــرآن الكـــرمي آيـــة مســـتمرة إىل يـــوم القيامـــة فهـــي باقيـــة علـــى مـــر العصـــور، وآيـــات األنبيـــاء انقرضــــت  .١
 .عصارهم فلم يشاهدها إال من حضرهاأبانقراض 
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أن القـــرآن الكــــرمي آيـــة ُتشــــاهد بالبصـــرية، وآيــــات األنبيـــاء حســــية ُتشـــاهد باألبصــــار كناقـــة صــــاحل وعصــــى  .٢
بعــني الــرأس ينقــرض بــإنقراض مشــاهدته، ومــا ُيشــاهد بعــني العقــل فهــو بــاق، بــني مايشــاهد موســى، وفــرق 

 .األنبياء تابعاً  أكثر -صلى اهللا عليه وسلم  -يشاهده كل من جاء بعد األول مستمراً، ولذا كان نبينا 
االقتصــار علــى ذكــر القــرآن الكــرمي يف حــديث البــاب دون غريهــا مــن اآليــات الــيت أعطيهــا   :الثالثــة الفائــدة ��

والبقــــاء  ،وإمنا ألgـــا آيــــة اتســـمت بالشــــمول والعظمـــة؛اليـــدل علــــى احلصـــر كمــــا تقـــدم -صـــلى اهللا عليــــه وســـلم  -نبينـــا 
 .لها، خبالف غريها من آياته وآيات األنبياء من قبلهوالتحدي للثقلني اإلنس واجلن أن يأتوا مبث

هدها، كقلــب العصــا حيــة، اتلــك اآليــات إلعجازهــا ملــن شــبصــدق :" يف حــديث البــاب-رمحــه اهللا  -قـال ابــن بطــال 
، وكــان الــذي  -عليــه الســالم  -، وكــإبراء األكمــه واألبــرص وإحيــاء املــوتى لعيســى  -عليــه الســالم  -وفلــق البحــر ملوســى 

إىل اإلتيـان dـا أهـل التعـاطي لـه، ومـن نـزل بلسـاgم، فعجـزوا  يعـه أنا وحياً أوحاه اهللا إيلَّ فكان آية باقية دُ أعطيت
آيــة ماثلــة للعقــول إىل مــن يــأيت إىل يــوم القيامــة، يــرون إعجــاز النــاس عنــه رأي العيــنن واآليــات الــيت  يمث بقــ ،عنــه

gم، مث مل تصـحبهم مـدة إال حيـاÜم، وانقطعـت بوفـاÜم، وكـان أوتيها غريه من األنبياء قبله رُئي إعجـازهم يف زمـا
 )]١٠/٣٣٠(شرح صحيح البخاري البن بطال [  "-صلى اهللا عليه وسلم  -القرآن باقياً بعد وفاة النيب 

الذِّْكَر َوِإنـَّا لَـُه نَّا َنْحُن نـَزَّْلَنا إِ :ولقد أبقى اهللا تعاىل القرآن الكرمي آية حمفوظة خالدة إىل قيام الساعة فقال تعاىل
 :وتحدى بها الثقلين على مر العصور إلى قيام الساعة على عدة أوجه، )٩:احلجر(  َلَحاِفظُونَ 

نـُس َواْلِجـنُّ َعلَـٰى َأن يَــْأتُوا ِبِمثْـِل َهــَٰذا اْلُقـْرآِن َال يَــْأتُوَن :حتـداهم بـالقرآن كلـه فقـال - قُـل لَّــِئِن اْجَتَمَعـِت اْإلِ
 )٨٨:اإلسراء( َلْو َكاَن بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َظِهيًراِبِمْثِلِه وَ 

ــَراُه  :وحتــداهم بأقــل مــن ذلــك بــأن يــأتوا بعشــر ســور مثلــه فقــال تعــاىل - ــْأتُوا بَِعْشــِر  ۖ◌ َأْم يـَُقولُــوَن افْـتَـ قُــْل َف
 )١٣:هود(  اِدِقينَ ُسَوٍر مِّْثِلِه ُمْفتَـَريَاٍت َواْدُعوا َمِن اْسَتطَْعُتم مِّن ُدوِن اللَّـِه ِإن ُكنُتْم صَ 

ــٰى  :وحتــداهم بأقــل منــه بــأن يــأتوا بســورة واحــدة مثلــه، فقــال اهللا تعــاىل - ــا َعَل ــا نـَزَّْلَن ــٍب مِّمَّ َوِإن ُكنــُتْم ِفــي رَْي
 )٢٣:البقرة (نَعْبِدنَا فَْأتُوا ِبُسورٍَة مِّن مِّْثِلِه َواْدُعوا ُشَهَداءَُكم مِّن ُدوِن اللَّـِه ِإن ُكنُتْم َصاِدِقي

ويــدل علــى ذلــك  أتبــاعهم يتفــاوتون يف عـدد -الســالم  معلـيه -احلـديث دليــل علــى أن األنبيــاء  :الرابعــة الفائــدة �
عرضـــت علـــّي األمـــم :" -صـــلى اهللا عليــه وســـلم  -يف الصـــحيحني قـــال النـــيب  -رضـــي اهللا عــنهم -أيضــاً حـــديث ابـــن عبـــاس 

معـه أحـد، إذ رفـع لـي سـواد عظـيم فظننـت  فرأيت النبي ومعه الرهط، ومعه الرجل والـرجالن، والنبـي لـيس
 هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى األفق اآلخر فإذا سواد عظيم فقيـل لـي هـذه أمتـك: أنهم أمتي فقيل لي

 .احلديث" 
أكثــر األنبيــاء تابعــاً يــوم القيامــة، ويــدل  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -احلــديث دليــل علــى أن نبينــا  :الخامســة الفائــدة �

والـذي نفـس :"-صـلى اهللا عليـه وسـلم  -على ذلك أيضاً حديث ابن عباس السابق، وما جاء يف الصحيحني من قولـه 
رضـي اهللا  -، ومـا رواه أمحـد وابـن ماجـه مـن حـديث بريـدة "محمد بيده إني ألرجـو أن تكونـوا نصـف أهـل الجنـة

 حهصـح "نـة عشـرون ومائـة صـف، ثمـانون مـن هـذه األمـة، وأربعـون مـن سـائر األمـمأهـل الج :"مرفوعاً  -عنه 
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أن إســناده ): ٢٢٩٩٠(وقــال شــعيب األرنــؤوط يف تعليقــه علــى املســند) ٤٢٨٩(األلبــاين يف صــحيح ابــن ماجــه 
 "صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح

ألنـه رجـا أوالً أن يكونـوا شـطر :" ذلـك بقولـهأنه ال تنـايف بـني العـدد يف احلـديثني وعلـل -رمحـه اهللا  -وذكر ابن القيم 
 )]٨٥(حادي األرواح ص [ " أهل اجلنة وأعطاه اهللا سبحانه وتعاىل رجاءه وزاده عليه سدساً آخر

احلـــديث دليـــل علـــى أن القـــرآن ســـبب لكثـــرة األتبـــاع، لعمـــوم نفعـــه، وتـــأثريه علـــى تاليـــه  :السادســـة الفائـــدة ��
 .السمع وهو شهيدلقى أوسامعه ملن كان له قلب أو 

رتــب هــذا الكــالم علــى مــا تقــدم مــن معجــزة القــرآن املســتمرة لكثــرة فائدتــه، وعمــوم " :-رمحــه اهللا  -قــال ابــن حجــر 
نفعــه الشــتماله علــى الــدعوة واإلخبــار مبــا ســيكون فعــّم نفعــه مــن حضــر ومــن غــاب، ومــن ُوجــد ومــن ســيوجد، 

" أكثـر األنبيـاء  تبعـاً -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -قد حتققت فإنـه َفحُسَن ترتيب الرجوى املذكور على ذلك، وهذه الرجوى 
 )]٩/٧(الفتح[ 

 .احلديث علم من أعالم النبوة حيث أخرب بكثرة األتباع رغم قلتهم حينما قال ذلك :السابعة الفائدة �
 -صــلى اهللا عليـه وســلم  -علـم مــن أعــالم النبـوة فإنــه أخـرب ) فَــَأْرُجو َأْن َأُكـوَن َأْكثـَــَرُهْم تَابِعــا  (":-رمحـه اهللا  -قـال النــووي 

انتهـى األمـر واتسـع األمـر يف هم حـىت يdذا يف زمن قلـة املسـلمني، مث مـنَّ اهللا تعـاىل وفـتح علـى املسـلمني وبـارك فـ
 .]) ٣٦٥/ ٢(انظر شرح النووي لصحيح مسلم [املسلمني إىل هذه الغاية املعروفة وهللا احلمد 

 
َوالـَِّذي نـَْفـُس ُمَحمَّـٍد بِيَـِدِه الَ َيْسـَمُع بِـي « :أَنـَُّه قَـالَ  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -ِيب ُهَريـْرََة َعْن َرُسوِل اللّـِه َعْن أَ و  -١١٢

ِمــْن َأْصــَحاِب  انَ َأَحــٌد ِمــْن ٰهــِذِه األُمَّــِة يـَُهــوِديٌّ َوالَ َنْصــَراِنيٌّ، ثُــمَّ يَُمــوُت َولَــْم يـُــْؤِمْن بِالَّــِذي ُأْرِســْلُت بِــِه، ِإالَّ َكــ
 .رواه مسلم   .»النَّارِ 

 
 .تقدمت ترمجته يف احلديث األول من كتاب اإلميان -رضي اهللا عنه  -أبو هريرة 

 
 .، وانفرد به عن البخاري)١٥٣(أخرجه مسلم حديث 

 

 .حلف باهللا تعاىل، فهو الذي بيده كل نفس جّل وعالهذا ): َوالَِّذي نـَْفُس ُمَحمٍَّد بَِيِدِه ( -
 .املراد به السماع الذي يكون فيه بيان األمر ال جمرد السماع): الَ َيْسَمُع ِبي َأَحٌد ( -
صـلى  -وهـم املسـلمون كقولـه )  أمة اإلجابـة(  :مة ويراد dاأصل األمة اجلماعة، وتطلق األ): ِمْن ٰهِذِه األُمَِّة ( -

وهـم كـل مـن أرسـل إلـيهم رسـول ليـدعوهم، )  أمـة الـدعوة(  :وأحياناً يراد dـا، "شفاعتي ألمتي :" -وسلم  اهللا عليه
 .وهي املرادة هنا، فاألمة يف حديث الباب أمة الدعوة املوجودة يف زمنه ومن سيوجد إىل يوم القيامة
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 .خامت األنبياء -صلى اهللا عليه وسلم  -لسنة، وأنه من الشرع يف الكتاب وا): َوَلْم يـُْؤِمْن بِالَِّذي ُأْرِسْلُت بِهِ  (-
 

، وعليـه فيجـب -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -احلـديث دليـل علـى نسـخ مجيـع الرسـاالت برسـالة حممـد  :األولى الفائدة �
ليحقـق اإلسـالم، يهوديـاً كـان أو نصـرانياً أو غريمهـا مـن  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -على كـل عبـد أن يـؤمن بشـريعة حممـد 

 اليهود والنصارى يف حديث الباب؟ -صلى اهللا عليه وسلم  -مل خصَّ النيب : ملل الكفر، فإن قيل
وإمنـــا ذكـــر اليهـــودي والنصـــراين تنبيهـــاً علـــى مـــن ســـوامها، وذلـــك ألن اليهـــود " :-رمحـــه اهللا  -قـــال النـــووي : فـــاجلواب

شــرح النــووي لصــحيح "[ كتــاب، فــإذا كــان هــذا شــأgم مــع أن هلــم كتــاب، فغــريهم ممــن ال كتــاب لــه أوىل  والنصــارى هلــم

 )]٢/٣٦٥(مسلم

عامـة جلميـع النـاس إىل قيـام السـاعة،  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -احلديث دليل علـى أن رسـالة النـيب  :الثانية الفائدة �
ــْيُكْم : قــال تعــاىل -صــلى اهللا عليــه وســلم  -وهــذا مــن خصــائص دعــوة النــيب  ــا النَّــاُس ِإنِّــي َرُســوُل اللَّـــِه ِإَل َــا َأيـَُّه ــْل ي ُق

، وجـاء يف الصـحيحني )١٠٧:األنبيـاء(   َوَما َأْرَسـْلَناَك ِإالَّ رَْحَمـًة لِّْلَعـاَلِمينَ :، وقال اهللا تعـاىل)١٥٨:األعراف( َجِميًعا
وكـان النبـي يبعـث " وفيـه " خمسـاً لـم يعطهـن أحـد قبلـيأعطيـت :" -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -مايؤيد ذلك قال النيب 

" ويف روايــة " وبعثــت إلــى كــل أحمــر وأســود" ويف روايــة ملســلم" إلــى قومــه خاصــة، وبعثــت إلــى النــاس عامــة
 "وأرسلت إلى الخلق كافة

ديث ن الوعيـد يف احلـاحلديث يف مفهومه دليل على أن من مل تبلغه الـدعوة فهـو معـذور، أل :الثالثة الفائدة ��
 .من مل تبلغه ملن مسع بالرسالة ومل يؤمن dا، خبالف

وال أمـره العقـاب عليـه،  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -وفيه دليل على أن مل تبلغه دعـوة رسـول اهللا " :-رمحه اهللا  -قال القرطيب 
َعَث َرُسوًال :والمؤاخذة، وهذا كما قال تعاىل بِيَن َحتَّٰى نـَبـْ  )]١/٣٦٨(املفهم [" )١٥:اإلسراء(   َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

واختلف أهل العلم فيمن لم تبلغه الـدعوة ومـات علـى ذلـك وكـذلك أطفـال المشـركين علـى أقـوال ذكرهـا 
 : بأدلتها-رحمه اهللا  -ابن القيم 

 .الوقف، وترك الشهادة بأgم يف اجلنة أو يف النار: أحدها
 .أgم يف النار:والثاني
 .أgم يف اجلنة: والثالث
 .أgم يف منزلة بني املنزلتني بني اجلنة والنار: والرابع

 .أgم حتت مشيئة اهللا تعاىل: والخامس
 .أgم خدم أهل اجلنة ومماليكهم: والسادس
 .أن حكمهم حكم آبائهم يف الدنيا واآلخرة: والسابع
املـذهب الثـامن أgـم ميتحنـون " :حيـث قـال-رمحـه اهللا  -أgم ميتحنون يف عرصة القيامة، واختاره ابن القـيم : والثامن

يف عرصات القيامة ويرسل إليهم هناك رسول وإىل كل من مل تبلغه الـدعوة، فمـن أطـاع الرسـول دخـل اجلنـة ومـن 
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عصاه أدخله النار، وعلى هذا فيكون بعضـهم يف اجلنـة وبعضـهم يف النـار وdـذا يتـألف مشـل األدلـة كلهـا وتتوافـق 
فصـل يف مراتـب املكلفـني يف " انظـر طريـق اهلجـرتني األقـوال بأدلتهـا [ " كثـرية يؤيـد بعضـها بعضـاً   وقد جاءت بذلك آثار... األحاديث

 )]٥٧٠/ ١(الدار اآلخرة

ما مصير من لم يبلغ باإلسالم يوم القيامة، باعتباره لم يتبلغ ولـم يعـرف " :-رحمـه اهللا  -وسئل الشيخ ابن باز 
 اإلسالم؟
كم أهل الفترة الذين لم تبلغهم رسالة الرسل عليهم السـالم، وقـد جـاء ح ههذا حكم" :-رحمه اهللا  -فأجاب 

فــي األحاديــث الصــحيحة أنهــم يمتحنــون يــوم القيامــة، فمــن نجــح مــنهم دخــل الجنــة، ومــن عصــى دخــل 
النار، فمن لم تبلغه دعوة اإلسالم ممن يكون نشأ في جاهلية بعيدة عن المسلمين، كما فـي زماننـان مـثالً 

عـن اإلسـالم، أو مـا أشـبه ذلـك مـن الجهـات التـي لـم تبلغهـا  ةا أو شـواطئ إفريقيـا البعيـدفي أطراف أمريك
 )]٢/١٥٠(موع فتاوى ومقاالت متنوعة اجلزء الثامن، وانظر فتاوى اللجنة الدائمة جم[  "اإلسالم، فهذا يمتحن يوم القيامة

مـن دان بـدين غيـر اإلسـالم فهـو   أما في الدنيا فإننا نحكـم علـيهم بـأنهم كفـار كمـا هـو ظـاهر لنـا، ألن كـل
 .كافر، وإنما مصيرهم في اآلخرة فإلى اهللا تعالى

واهللا يقضـــي بـــني عبـــاده يـــوم القيامـــة حبكمـــه وعدلـــه، واليعـــذب إال مـــن قامـــت عليـــه " :-رمحـــه اهللا  -قـــال ابـــن القـــيم 
ة أم ال؟ فـذلك مـاال حجته بالرسل فهذا مقطوع به يف مجلة اخللف، وأما كون زيد بعينه وعمرو قامت عليه احلج

بني عباده فيه، بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بـدين غـري ديـن اإلسـالم و ميكن الدخول بني اهللا 
فهو كافر، وأن اهللا سبحانه وتعاىل ال يعذب أحـداً إال بعـد قيـام احلجـة عليـه هـذا يف اجلملـة، والتعيـني موكـول إىل 

طريــق [ " ة علــى ظــاهر األمــرفهــي جاريــالــدنيا علــم اهللا وحكمــه هــذا يف أحكــام الثــواب والعقــاب، وأمــا يف أحكــام 

 )]١/٦١٠(اهلجرتني 
" الَ َيْسـَمُع بِـي "وظاهر احلديث أن جمرد السماع تقوم به احلجـة؛ ألنـه قـال" :-رمحه اهللا  -وقال شيخنا ابن عثيمني 

ملـاذا؟  قـَْوِمـِه َوَمـا َأْرَسـْلَنا ِمـن رَُّسـوٍل ِإالَّ بِِلَسـاِن :ولكن قّيد هذا اإلطالق بسماع يبني بـه األمـر؛ لقولـه تعـاىل
  لِيُبَـــيَِّن َلُهــْم  )وأمــا الــذين يف أوربــا وغريهــا ممــن مل ... فالبــد أن حيصــل الــبالغ الــذي تقــوم بــه احلجــة )٤:إبــراهيم

 يصل إليهم اإلسالم إال مشوهاً، فهل يُعذبون؟
لــيهم بــأgم  هــم اآلن يــدينون بــالكفر، ويــرون أgــم طــرف نقــيض مــع اإلســالم، فــنحن حنكــم ع: فنقــول يف هــؤالء

كفـــار يف الظـــاهر، فـــإذا مل تـــبلغهم الـــدعوة علـــى وجـــه تقـــوم بـــه احلجـــة، فـــأمرهم إىل اهللا يـــوم القيامـــة؛ لكـــن حنـــن 
 )]٤٩١-١/٤٩٠(التعليق على مسلم[ " مبا تقتضيه حاهلم؛ ألgم كفار ننعاملهم اآل

ــــ :"-صــــلى اهللا عليــــه وســــلم  -قولــــه  :الرابعــــة الفائــــدة � فيــــه جــــواز احللــــف مــــن غــــري "  ٍد بَِيــــِدهِ َوالَّــــِذي نـَْفــــُس ُمَحمَّ
 .استحالف السيما يف األمور املهمة

ــٍد بَِيــِدهِ  "-صــلى اهللا عليــه وســلم  -قولــه  :الخامســة الفائــدة � فيــه إثبــات اليــد هللا تعــاىل إثباتــاً "  َوالَّــِذي نـَْفــُس ُمَحمَّ
يليق جبالله مـن غـري تكييـف وال متثيـل، ومـن غـري حتريـف، والتعطيـل، وهـي صـفة ذاتيـة خربيـة دّل عليهـا الكتـاب 

 



 
 

 ٨٥ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

مجـع السـلف علـى أومـن السـنة حـديث البـاب، و ) ٦٤:املائـدة(   َيَداُه َمْبُسـوطََتانِ َبْل :والسنة واإلمجاع، قال تعـاىل
 .ثبوÜا
ـــة الـــذين يؤولـــون صـــفة اليـــدين ويقولـــون املـــراد dـــا يف وخـــال ف أهـــل الســـنة واجلماعـــة املعطلـــة مـــن اجلهميـــة واملعتزل

 :النصوص؛ القدرة أو النعمة، أو القدرة والنعمة، والرد عليهم من وجوه أشهرها
 .أن تفسري اليد بالقدرة والنعمة خمالف لظاهر لفظ اآلية، والدليل على هذا التأويل .١
 .أوهلا بالقدرة والنعمة دٌ إلمجاع السلف، فاليعرف أح أنه خمالف .٢
يَـَداُه  وقولـه، )٢٥:ص( ِلَمـا َخَلْقـُت بِيَـَديَّ :ع يف بعض اآليات كقوله تعـاىلنأن تأويلها بالقدرة والنعمة ممت .٣

وهــذا يــدان اثنــان، وتأويلهمــا بالنعمــة يلــزم أن تكــون النعمــة نعمتــني فقــط  أgمــا ممــا يــدل علــى  َمْبُســوطََتانِ 
 َوِإن تـَُعــــــدُّوا نِْعَمــــــَت اللَّـــــــِه َال ُتْحُصــــــوَها:قـــــال تعــــــاىل ألن نعــــــم اهللا تعـــــاىل ال تعــــــد وال حتصــــــى ؛ممتنـــــع

وتأويلها بالقدرة يلزم أن يكون له سبحانه قـدرتان، وال جيـوز أن يكـون لـه سـبحانه قـدرتان بإمجـاع  )٣٤:إبـراهيم (
 .العلماء

ولو كان املراد باليـد القـدرة ملـا كـان  )٧٥:ص( َما َمنَـَعَك َأن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت بَِيَديَّ  :أن اهللا تعاىل يقول .٤
 -عليـه السـالم  -فضل علـى غـريه؛ ألن اخللـق كلهـم خلقـوا بقـدرة اهللا تعـاىل، بـل مل يكـن آلدم   -عليه السالم  -آلدم

 .ذكر ذلك مزية آلدم وأنه خلقه بيديهواهللا تعاىل ، فضل على إبليس فإبليس خلق بقدرة اهللا أيضاً 
ـــة بـــأمور كثـــرية .٥ ـــة مقرون ـــيت أثبتهـــا اهللا تعـــاىل لنفســـه جـــاءت يف األدل ـــة ،أن اليـــد ال  ،تـــدل علـــى أgـــا يـــد حقيقي

 ،والبسـط واليمـني ،والقـبض ،حيث جـاءت مقرونـة بـالطي ؛فجاءت على وجوه ميتنع تأويلها بالقدرة والنعمة
 .وصافوالقدرة ال توصف dذه األ ،والنعمة

 
رَُجـٌل : َثالَثٌَة يـُْؤتـَْوَن َأْجَرُهْم َمـرَّتـَْينِ «: قَـالَ  -صلى اهللا عليه وسلم  -أَنَّ َرُسوَل الّلِه  -رضي اهللا عنه  -َعْن َأِيب ُموَسىٰ  -١١٣

َقُه، فـَلَـهُ  َأْجـَراِن، َوَعْبـٌد َمْملُـوٌك َأدَّى َحـقَّ اهللا  ِمْن َأْهِل الكتاب آَمَن بَِنِبيِّـِه َوَأْدَرَك النَّبِـيَّ فَـآَمَن بِـِه َواتـَّبَـَعـُه َوَصـدَّ
 ثُمَّ َأدَّبـََها فََأْحَسنَ . تـََعاَلى َوَحقَّ َسيِِّدِه، فـََلُه َأْجَراِن، َورَُجٌل َكاَنْت َلُه َأَمٌة فـََغَذاَها فََأْحَسَن ِغَذاَءَها

فـََقـْد َكـاَن . ُخْذ ٰهَذا اْحلَـِديَث بِغَـْريِ َشـْيءٍ : قَاَل الشَّْعِيبُّ لِْلُخرَاَساِينِّ  ، ُمثَّ »ثُمَّ َأْعتَـَقَها َوتـََزوََّجَها، فـََلُه َأْجَرانِ . َأَدبـََها 
 .الرَُّجُل يـَْرَحُل ِفيَما ُدوَن ٰهَذا ِإَىل اْلَمِديَنةِ 

  
 .، تقدمت ترمجته يف احلديث الثاين والسبعني-رضي اهللا عنه  -أبوموسى األشعري 

 
حــديث " أهلــهو بــاب تعلــيم الرجــل أمتــه " " كتــاب العلــم" ، وأخرجــه البخــاري يف )١٥٤(أخرجــه مســلم حــديث 

 ، وأخرجـه)١١١٦(حـديث " باب ما جاء يف الفضل يف ذلـك " " كتاب النكاح" ، وأخرجه الرتمذي يف )٩٧(

 



 
 

 ٨٦ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

كتـــاب :  ماجـــه ابـــنو  )٣٣٤٤(حـــديث " بـــاب عتـــق الرجـــل جاريتـــه مث يتزوجهـــا " " كتـــاب النكـــاح" النســـائي 
 .)١٩٥٦(حديث" باب الرجل يعشق أمته مث يتزوجها" " النكاح 

أي ثالثة أصناف، والعدد اليدل على احلصر وإمنا اإلخبار عن الثالثة أصـناف املـراد ذكرهـا، بـدليل ):  َثالَثَةٌ  (-
 .خرين سيأيت ذكرهمآورود نصوص أخرى بنفس الثواب ألصناف 

ــٌل  ( - ــِل الكتــابرَُج ــْن َأْه ــِل الكتــاب (يف الفضــل، وذكــر الرجــل للتغليــب،وكــذلك املــرأة تــدخل ):  ِم هــم ) أَْه
وأهــل الكتــاب  زل علــيهم الكتــاب، التــوراة علــى موســى عليــه الســالم واإلجنيــل علــى عيســى عليــه الســالمالــذين أنــ

لنصـرانية ناسـخة لليهوديـة، فمـن مل وقيل املراد بأهل الكتاب أهل اإلجنيل خاصة ألن ا. أقوامهم اليهود والنصارى
يكن مؤمناً بعيسى من بين إسرائيل فليس مبؤمن وهو على باطل ال على حق ويسـتثىن مـن ذلـك مـن كـان يهوديـاً 

إمنــا أرســل إىل بــين إســرائيل بــال خــالف، ويســتثىن أيضــاً مــن مل  -عليــه الســالم  -ألن عيســى  ؛ولــيس مــن بــين إســرائيل
 )]١/١٩٠(انظر الفتح .[ -الم عليه الس -تبلغه دعوة عيسى 

َقهُ  ( - ــُه َوَصــدَّ ــِه َواتـَّبَـَع ــآَمَن ِب حيتمــل أن تكــون األلفــاظ مبعــىن واحــد املــراد dــا التأكيــد، وحيتمــل أن اإلميــان  ): َف
 .لزوم العمل بشريعته، والتصديق تصديقه بكل ما جاء به من أحكام التصديق برسالت، واالتباع

حـىت ال يتـوهم بـأن " َوَعْبـدٌ  "بعـد " َممْلُـوكٌ  "وكـذلك األمـة داخلـة يف الفضـل، وفائـدة ذكـر : ) َوَعْبٌد َمْمُلوكٌ  ( - 
 .املراد بالعبودية العبودية العامة هللا تعاىل، وإمنا املراد الرقاق

 .أي أطعمها فأحسن إطعامها، ومن ذلك أال يدعها جتوع ):فـََغَذاَها فََأْحَسَن ِغَذاَءَها ( -
 .من األمور الدنيوية، وإال فالثواب األخروي حاصل له يءبغري ش ): اْلَحِديَث بِغَْيِر َشْيءٍ ُخْذ ٰهَذا (  -
أي قد كان يُرحل ألجـل مـا هـو أقـل أمهيـة مـن هـذا  ): فـََقْد َكاَن الرَُّجُل يـَْرَحُل ِفيَما ُدوَن ٰهَذا ِإَلى اْلَمِديَنةِ  ( -

 .احلديث من الكوفة إىل املدينة النبوية

 -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -احلديث دليل على فضل من آمن مـن أهـل الكتـاب بنبيـه مث آمـن بنبينـا  :األولى الفائدة �
صـلى اهللا عليـه  -بـالنيب  فإن له أجرين، وذهب بعض أهـل العلـم ومـنهم الكرمـاين إىل أن هـذا الفضـل خـاص مبـن آمـن

ألن  ؛لضـفـال يـدخل يف الف -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -يف زمن بعثته أما من آمن من أهل الكتاب بعد وفـاة النـيب  -وسـلم 
رمحـه  -، والقول الثاين أنه يـدخل لعـدم املخصـص واختـاره ابـن حجـر -صلى اهللا عليه وسلم  -نبيهم بعد البعثة هو حممد 

 )]١/١٩١(انظر الفتح [-اهللا 
 -قبــل النســخ، واألجــر الثــاين إلميانــه مبحمــد  ن األجــر األول ترتــب علــى إميانــه بنبيــهأ :والحكمــة مــن المضــاعفة

 .-صلى اهللا عليه وسلم 
، وأن لــه أجــرين، إلميانــه -صــلى اهللا عليـه وســلم  -هــل الكتـاب بنبينــا أفيــه فضـيلة مــن آمــن مــن " :-رمحــه اهللا  -قـال النــووي 

 )]٢/٣٦٥(شرح النووي لصحيح مسلم [ " -اهللا عليه وسلم صلى  -بنبيه قبل النسخ، والثاين إلميانه بنبينا 

 



 
 

 ٨٧ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

نتمائـه للحـق الـذي جـاء بـه نبيـه وإمنـا علـى عقيـدة حمرمـة إوظاهر احلديث أن من انتسب ألهل الكتـاب ومل يكـن 
ــِل  " -صــلى اهللا عليــه وســلم  -وإن زعــم أنــه مــن أهــل الكتــاب، لقولــه  ،فإنــه ال يــدخل يف فضــل األجــرين ــْن َأْه ــٌل ِم رَُج

 .ومن مل يكن على ما جاء به نبيه فإنه مل يؤمن به"  آَمَن بَِنِبيِّهِ  كتابال
وأمـا مـن اعتقـد اإلهليـة لغـري اهللا تعـاىل كمـا تعتقـده النصـارى اليـوم، أو َمـن مل يكـن علـى  ":-رمحـه اهللا  -قال القـرطيب 

شــرع الــذي ينتمــي إليــه، فــإذا أســلم جــبَّ اإلســالم مــا كــان عليــه مــن الفســاد والغلــط، ومل يكــن لــه ل ذلــك ايفحــق 
 )]١/٣٦٩(املفهم [ " حق يؤجر عليه إال اإلسالم خاصة واهللا أعلم

احلديث دليل على فضل العبـد اململـوك القـائم حبـق اهللا تعـاىل وحـق سـيده، فـإن لـه أجـرين،   :الثانية الفائدة �
:" أخــرى يف الصــحيحني تــدل علـى هــذا الفضــل، منهــا حــديث ابـن عمــر رضــي اهللا عنهمــا  مرفوعــاً وجـاءت أدلــة 

 -رضــي اهللا عنــه  -متفــق عليــه، وعــن أيب هريــرة " اهللا، فلــه أجــره مــرتين ةإن العبــد إذا نصــح لســيده، وأحســن عبــاد
المملــوك  :"مرفوعــاً  -نــه رضــي اهللا ع -يب موســى متفــق عليــه، وعــن أ " للعبــد المملــوك المصــلح أجــران:"  مرفوعــاً 

رواه " والطاعـــة لـــه أجـــران والنصـــيحة الـــذي يحســـن عبـــادة ربـــه، ويـــؤدي إلـــى ســـيده الـــذي عليـــه مـــن الحـــق
 . البخاري

هــذا احلــديث عنــدي أن العبــد ملــا اجتمــع عليــه أمــران واجبــان، طاعــة ربــه يف  معــىن" :-رمحــه اهللا  -قــال ابــن عبــد الــرب 
جر احلر املطيع لطاعته، ألنه قـد سـاواه يف أالعبادات، وطاعة سيده يف املعروف، فقام dما مجيعاً، كان له نصف 

 )]٥/١٧٦(وانظر الفتح) ١٤/٢٢٦(التمهيد [ "طاعة اهللا، وفضل عليه بطاعة من أمره اهللا بطاعته
الذي يظهر أن مزيد الفضل للعبـد املوصـوف بالصـفة ملـا يـدخل عليـه مـن مشـقة الرقـة " :-رمحه اهللا  -قال ابن حجر 

 )]٥/١٧٦(الفتح [ "وإال فلو كان التضعيف بسبب اختالف جهة العمل مل خيتص العبد بذلك
جهــا، فــإن لــه أجــرين، بعــدما أحســن إليهــا وتزو  تــهفضــل مــن أعتــق مملوك علــىاحلــديث دليــل  :الثالثــة الفائــدة �

بفضـل التـزوج dـا وهـذا مـن تواضـعه لرتكـه ذات احلسـب والشـرف  :والثـانيمبا له عليها من فضل العتـق،  :األول
 .وتزوجه باليت أعتقها

جـر التأديـب والتعلـيم ومـن فعـل وجها فله أجر العتق والتزويج، وأوالذي يعتق أمته فيتز " :-رمحه اهللا  -قال ابن بطال 
 "ف ومنصــــــبر بنكــــــاح ذات شـــــ مفــــــارق للكـــــرب، آخـــــذ حبــــــظ وافـــــر مـــــن التواضــــــع، وتـــــارك للمباهـــــاةهـــــذا فهـــــو 

 )]١/١٧٣(شرح صحيح البخاي البن بطال [ 

ثنتــان ومل إال افــإن قلــت ِملَ مل يعتــرب :" رتــب األجــرين علــى العتــق والتــزويجبعــدما رحــج أن ت-رمحــه اهللا  -وقــال العيــين 
ومجيـــع النـــاس فلـــم يكـــن خمتصـــاً  م يوجبـــان األجـــر يف األجنـــيب واألوالدألن التأديـــب والتعلـــي: يعتـــرب الكـــل؟ قلـــت

 رباإلمــاء، فلــم يبــق االعتبــار إال يف اجلهتــني ومهــا العتــق والتــزوج، فــإن قلــت إذا كــان املعتــرب أمــرين، فمــا فائــدة ذكــ
ر بركـة وأقـرب إىل أن األمرين اآلخرين؟ قلت ألن التأديب والتعليم أكمل لألجر إذا تزوج املرأة املؤدبة املعلمة أكثـ

 )]٣/١٨٤( عمدة القاري شرح صحيح البخاري "[ تعني زوجها على دينه
 :والرجل في نكاح أمته له ثالث أحوال

 



 
 

 ٨٨ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

 :علم أن الرجل مع أمته له أحوالوأ" :-رحمه اهللا  -شيخنا ابن عثيمين  قال 
، وملكهــــا األضــــعف علــــى األقــــوىل؛ ألنــــه ال يـُـــرد طــــفالنكــــاح با –وهــــي ملكــــه  –أن يتزوجهــــا  :لالحــــال األو 

 .أقوى من ملكها بالنكاح، ونقول له هذه املرأة حتل لك بدون عقد نكاح ألgا أمتك باليمني
مـع صـفية بنـت  -صلى اهللا عليه وسـلم  -أن يعتقها، وجيعل عتقها صداقها، فهذا جائز، كما فعل النيب : الحال الثانية

 .-رضي اهللا عنها-حيي 
إن كـان موجـوداً  –أن يعتقها على أgـا حتـررت gائيـاً، مث بعـد ذلـك يتزوجهـا، ويكـون وليهـا أباهـا  :الحال الثالثة

أو أحـــد أوليائهـــا مـــن العصـــبة، أو ســـيدها؛ ألن واليـــة الـــوالء تـــأيت بعـــد واليـــة  –إن كـــان هلـــا ابـــن  –أو ابنهـــا  –
أجـر العتـق أوًال، مث أجـر حتصـني : نالنسب، وهذا موضوع حديثنا اآلن، وهو جائز، وملن أعتقها مث تزوجهـا أجـرا

 )]١/٤٩٤(التعليق على مسلم [  "ها ثانياً فالفرج وك
، ودليــل علــى عمــوم -صــلى اهللا عليـه وســلم  -احلـديث دليــل علــى إثبــات الرســل قبــل نبينـا حممــد  :الرابعــة الفائــدة  �

 .به على كل أحد مسع به ووجوب اإلميان -صلى اهللا عليه وسلم  -سالة نبينا ر 
غيــب العبــد علــى طاعــة اهللا وطاعــة ســيده، وتقــدم شــرح مــا يــدل ر احلــديث دليــل علــى ت :الخامســة الفائــدة �

ــم تقبــل لــه :" -صــلى اهللا عليــه وســلم  -علــى التحــذير مــن التفــريط يف حــق الســيد كقولــه  ــق مــن ســيده ل أيمــا عبــد أب
 "برئت منه الذمة"  ويف رواية" صالة
 .حرص الشريعة على العتق وتشوفها له والرتغيب فيهاحلديث دليل على  :السادسة الفائدة �
 .احلديث فيه احلث على اإلحسان للمملوك يف غذائه وتربيته: السابعة الفائدة �
، ومـا خصَّـه بـه ليكـون أدعـى لقبولـه،  الفائـدة يف قـول الشـعيب للخرسـاين بيـان قـدر العلـم و  :الثامنـة الفائدة �

 .طلب العلم  وفيه بيان ماكانوا عليه من الرحلة يف
فيــه أن للعــامل أن يُعــرِّف املــتعلم منــه قــدر مــا أفــاده مــن ) أعطيناكهــا بغــري شــيء(وقــول الشــعيب :"قــال ابــن بطــال

 .])١٧٤/ ١(شرح ابن بطال لصحيح البخاري[ "العلم، وما خصَّه به، ليكون ذلك أدعى حلفظه ، وأجلب حلرصه

وقصد الشعيب أن ما أعطاه للخرسـاين مـن العلـم هـو أكثـر أمهيـة مـن بعـض ماكـان يرحـل مـن أجلـه للمدينـة، وقـد 
ثبت أن بعض السلف ومنهم الصـحابة يرحلـون مـن أجـل طلـب علـو اإلسـناد، مـع أن احلـديث عنـدهم وحـدثهم 

إىل عبـداهللا  -رضـي اهللا عنـه  -داهللا الثقة لكنهم أرادوا إسناداً أعلى فريحلون من أجل ذلك ، مثل مارحل جابر بن عب
يحشر اهللا العباد فيناديهم بصـوت يسـمعه مـن بعـد كمـا يسـمعه " ليسمع منه حديث -رضي اهللا عنه  - بن أنيس 

 .احلديث رواه البخاري ....."من قرب، أنا الملك أنا الديان
وأرضـــاهم ، وروى وكانـــت رحلتـــه شـــهر مـــن أجـــل مـــن أجـــل طلـــب علـــو إســـناد حلـــديث واحـــد رضـــي اهللا عـــنهم 

وعـــن أيب " إن كنــت ألركـــب إىل املصــر مـــن األمصــار يف احلـــديث الواحــد:"الــداودي عـــن بشــر بـــن عبيــداهللا قـــال 
رحــم اهللا حالنــا " كنــا نســمع احلــديث عــن الصــحابة فــال نرضــى حــىت نركــب إلــيهم فنســمعه مــنهم:" العاليــة قــال

 .وغفر تقصرينا 

 



 
 

 ٨٩ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

لى حصر فضل األجرين يف األصناف املـذكورة يف حـديث البـاب ليس يف احلديث داللة ع :التاسعة الفائدة �
 :بل جاء ذلك يف نصوص كثرية ومن ذلك

 ]٣١: ألحزاب[ا }َمرَّتـَْينِ  َأْجَرَهاَمن يـَْقُنْت ِمنُكنَّ لِلَّـِه َوَرُسوِلِه َوتـَْعَمْل َصاِلًحا نـُّْؤتَِها  {:قول اهللا تعاىل -
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقـرؤه وهـو عليـه شـاق "  :-صلى اهللا عليه وسـلم  -وقول النيب -

 .متفق عليه" نله أجرا
وهــذا احلــديث يــدل علــى أن تعــدد األجــر لــيس أوىل مــن عظمتــه ، فاملــاهر أعظــم أجــراً ولــو مل يكــن متعــدد  -

 .وسيأيت بيانه 
 .متفق عليه " أجران إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله"  :-صلى اهللا عليه وسلم  -وقول النيب -
أجـــر القرابـــة وأجـــر : لهـــا أجـــران :" لزينـــب ملـــا ســـألته عـــن الصـــدقة علـــى الـــزوج  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  -وقولـــه -

 .متفق عليه" الصدقة
مــن ســن فــي اإلســالم ســنة حســنة فلــه أجرهــا وأجــر مــن عمــل بهــا مــن :" -صــلى اهللا عليــه وســلم  -وقــول النــيب -

 . "شيئبعده من غير أن ينقص من أجورهم 
ولكـن لـيعلم أنـه لـيس العـربة بـالكم، بـل العـربة بـالكيف، فقـد يـؤجر اإلنسـان مـرتني أو :" قال شيخنا ابـن عثيمـني

،  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  -أكثـــر، ولكـــن يـــؤجر غـــريه مبـــا هـــو أكثـــر، كمـــا يف قصـــة الـــرجلني اللـــذين ســـافرا بعثهمـــا النـــيب
اء، أمــا أحــدمها فتوضــأ وأعــاد الصــالة ، وأمــا الثــاين فلــم يعــد فحانــت الصــالة ومل جيــدا املــاء، فتيممــا مث وجــدا املــ

أصـبت :"، وقـال للثـاين  "لـك األجـر مـرتين"للـذي توضـأ وأعـاد الصـالة  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -الصالة ، فقال النيب
ب فيكون عمل األول أكمـل مـن عمـل الثـاين، لكـن الثـاين ملـا كـان فعلـه مبنيـاً علـى االجتهـاد وكـان حيتسـ "السنة

 .])٢٦٢/ ١(شرح البخاري["به األجر عند اهللا مل يضيع اهللا تعاىل عمله

 

َوالـَِّذي نـَْفِسـي بِيَـِدِه لَُيوِشـَكنَّ «: -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -قَـاَل َرُسـوُل اللّـِه : قـال  -رضي اهللا عنـه  -ُهَريـْرََة  أيبَعِن  -١١٤
فـََيْكِسـُر الصَّـِليَب، َويـَْقتُـُل اْلِخْنزِيـَر، َوَيَضـُع اْلِجْزيَـَة، َويَِفـيُض اْلَمـاُل . َأْن يـَْنِزَل ِفيُكُم اْبُن َمْرَيَم َحَكما ُمْقِسطا

 .»َحتَّى الَ يـَْقبَـَلُه َأَحدٌ 
َكْيـَف َأنـْـُتْم ِإَذا نـَـَزَل ابْـُن َمـْرَيَم ِفـيُكْم، َوِإَمـاُمُكْم «: قَـاَل َرُسـوُل اللّـِه : قَـالَ -رضـي اهللا عنـه  -يـْرََة ُهرَ  أيبَعِن و  -١١٥

 »فََأمَُّكْم ِمْنُكْم؟« : ويف رواية ملسلم           .»ِمْنُكْم؟
 

 



 
 

 ٩٠ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

ْعـــُت النَّــِيبَّ : َجــاِبِر بْــِن َعْبــِد اهللا ، يـَُقــولُ وعــن  -١١٦ الَ تـَـــَزاُل طَائَِفــٌة ِمــْن أُمَِّتـــي «: يـَُقــولُ  -ى اهللا عليــه وســلم صــل -مسَِ
. تـََعاَل َفَصـلِّ لَنَـا: فـَيَـْنِزُل ِعيَسٰى اْبُن َمْرَيَم فـَيَـُقوُل َأِميُرُهمْ : قَالَ . يـَُقاتُِلوَن َعَلى اْلَحقِّ ظَاِهرِيَن ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمةِ 

 .رواه مسلم    .»َتْكرَِمَة اهللا ٰهِذِه األُمَّةَ . بـَْعٍض أَُمَراءُ  ِإنَّ بـَْعَضُكْم َعَلى. الَ : فـَيَـُقولُ 
 

نـَْيا َوَمـا ِفيَهـا«: ويف روايـة  : اقْــَرُؤوا ِإْن ِشـْئُتمْ : ُمثَّ يـَُقـوُل أَبُـو ُهَريـْـرَةَ . »َوَحتَّى َتُكوَن السَّْجَدُة اْلَواِحَدُة َخْيرا ِمَن الدُّ
ُؤِمَننَّ بِِه قـَْبَل َمْوتِهِ  َوِإْن ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِإالَّ {  }لَيـْ

َها« : ويف رواية ملسلم  رََكنَّ اْلِقَالُص َفالَ ُيْسَعى َعَليـْ  .»َولََتْذَهَبنَّ الشَّْحَناُء َوالتََّباُغُض َوالتََّحاُسدُ . َولَتُتـْ
 " تكرمة اهللا هذه األمة

 
 .تقدمت ترمجته يف احلديث األول من كتاب اإلميان -رضي اهللا عنه  -أبوهريرة 

 .جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما تقدمت ترمجته يف احلديث اخلامس من كتاب اإلميان

" بـاب قتـل اخلنزيـر " " كتاب البيـوع" وأخرجه البخاري  ،)١٥٥(يرة األول أخرجه مسلم حديث حديث أيب هر 
" باب ما جـاء يف نـزول عيسـى بـن مـرمي عليـه السـالم" " كتاب الفنت " الرتمذي يف  ، وأخرجه)٢٢٢٢(حديث 
 )٢٢٣٣(حديث 

بـــاب نـــزول " " كتـــاب األنبيـــاء " ، وأخرجـــه البخـــاري يف )١٥٥(، أخرجـــه مســـلم خـــروأمـــا حـــديث أيب هريـــرة اآل
 )٣٤٤٩(حديث " عيسى بن مرمي عليهما السالم

وانفـرد بـه عـن البخـاري، وأخرجـه مسـلم أيضـاً مـرة أخـرى يف  ،)١٥٦(وأما حديث جابر فأخرجه مسـلم حـديث 
 ."باب ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق" " كتاب اجلهاد" 
 

 .اء وكسر الشني، أي ليقربنيليوشكن بضم ال ): لَُيوِشَكنَّ َأْن يـَْنِزَل ِفيُكُم اْبُن َمْرَيمَ (  -
أي يف هــذه األمــة )  َأْن يـَْنــِزَل ِفــيُكمُ ( أي ليقــربن، أي البــد مــن ذلــك ســريعاً، قولــه " :-رمحــه اهللا  -قــال ابــن حجــر 

 . )]٦/٤٩١(الفتح [ " فإنه خطاب لبعض األمة ممن ال يدرك نزوله
أي ينـزل حاكمـاً dـذه الشـريعة، ال ينـزل نبيـاً برســالة )  َحَكمـا" ( :-رمحـه اهللا  -قـال النـووي  ): َحَكمـا ُمْقِسـطا(  -
 )]٢/٣٦٦(شرح النووي ملسلم [ " ستقلة وشريعة ناسخة، بل هو حاكم من حكام هذه األمة، واملقسط العادلم

ــــِليبَ  ( - ويبطــــل مــــا يزعمــــه النصــــارى مــــن  ،معنــــاه يكســــره حقيقــــة" :-رمحــــه اهللا  -قــــال النــــووي  ): فـََيْكِســــُر الصَّ
 .ويف هذا إبطال لدين النصرانية ]راجع املصدر السابق [ " تعظيمه
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ــرَ (  - ــُل اْلِخْنزِي لــه إبطــال ملــا يزعمــه النصــارى أيضــاً،  -عليــه الســالم-اســم حليــوان خبيــث، ويف قتــل عيســى  ): َويـَْقُت
 .الذين يأكلونه ويدعون أنه حالل

أي يقررهــا ويفرضــها علــى مجيــع الكفــار فإمــا اإلســالم أو دفــع : اختلــف يف معناهــا، فقيــل ): َوَيَضــُع اْلِجْزيَــةَ  ( -
 .قول القاضي عياض رمحه اهللاجلزية وهو 

 .يكون أخذها المنفعة فيه لإلسالمفيسقطها فال يقبلها من أحد لكثرة األموال : وقيل
ال يقبــل مــن أحــد اجلزيــة، وإمنــا القتــل أو اإلســالم، ألنــه ال يقبــل مــن أحــد يومئــذ إال اإلســالم حلــديث أيب : وقيــل
م وهــو اختيــار النــووي وعــزاه أي ال يكــون إال اإلســال" الــدعوى واحــدة تكــونو :" أمحــد عنــد -رضــي اهللا عنــه  -هريــرة 

للخطـــايب واختـــاره بـــدر الـــدين العيـــين، وهـــو قـــول شـــيخنا ابـــن عثيمـــني رمحهـــم اهللا مجيعـــا وهـــو األظهـــر واهللا أعلـــم 
 لسـالمعليـه ا ينسـخه عيسـىحكـم  ن اجلزيـة، وال يقال أ-عليه السالم-زول عيسى فيكون قبول اجلزية مقيد مبا قبل ن

وشـرح النـووي ملسـلم ) ١٨/١٥٠(انظر عمـدة القـارى[ بنسخه آخر الزمان -صلى اهللا عليه وسلم  -هو حكم أخربنا النيب عند نزوله وإمنا 

 )]١/٥٠٧(والتعليق على مسلم لشيخنا ) ٢/٣٦٧(

الربكـات، وتكثـر اخلـريات بسـبب معنـاه يكثـر وتنـزل " :-رمحـه اهللا  -اء، قـال النـووي يـبفـتح ال ): َويَِفيُض اْلَمـالُ (  -
وتقـــل أيضـــاً الرغبـــات لقصـــر فـــالذ كبـــدها كمـــا جـــاء يف احلـــديث اآلخـــر، أاألرض  يءالعـــدل وعـــدم التظـــامل، وتقـــ

 )]٢/٣٦٧(شرح النووي ملسلم [  "علم من أعالم الساعة -عليه السالم-اآلمال، وعلمهم بقرب الساعة، فإن عيسى 

نـَْيا َوَما ِفيَهاَوَحتَّى َتُكوَن السَّْجَدُة الْ (  - قيل لكثرة املال وهوانه وقلة احلاجة إليه تكـون  ): َواِحَدُة َخْيرا ِمَن الدُّ
الســجدة الواحــدة خــري مــن صــدقته بالــدنيا ومــا فيهــا وهــو قــول القاضــي عيــاض واختــاره القــرطيب، وقيــل إن النــاس 

امــة، وقلــة رغبــتهم يف الــدنيا لعــدم تكثــر رغبــتهم يف الصــالة وســائر الطاعــات، لقصــر آمــاهلم وعلمهــم بقــرب القي
، واملــراد بالســجدة الســجود بعينــه ، أو الصــالة وهــو مــن التعبــري بــاجلزء حــاجتهم إليهــا، واختــاره النــووي رمحــه اهللا

 . ])٣٧١/ ١(وانظر املفهم) ٣٦٨/ ٢(انظر املرجع السابق[وإرادة الكل 
ُؤِمَننَّ بِ (  - ) بِـهِ (اد بأهل الكتـاب اليهـود والنصـارى، والضـمري يف املر  ): ِه قـَْبَل َمْوتِهِ َوِإْن ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِإالَّ لَيـْ

، ، واختلـــف مــــىت يكــــون ذلــــك  -عليـــه الســــالم-علـــى الصــــحيح أي ليــــؤمنن بعيســــى  -عليـــه الســــالم-عائـــد علــــى عيســــى
 على من يعود؟)  َمْوتِهِ ( الختالفهم بالضمري يف 

، فيكون املعىن أنه ال يبقى أحد من اليهود والنصـارى إذا  -عليه السـالم-يعود على عيسى)  َمْوتِهِ  (الضمري يف  :قيل
ولـذا اسـتدل باآليــة يف  -رضـي اهللا عنـه  -نـزل عيسـى إال آمـن بـه وعلـم أنـه عبـد اهللا وابـن أمتـه وهـو مـذهب أيب هريـرة 

 .حديث الباب
وال نصــراين حيضــره املــوت إال آمــن  يعــود علــى الكتــايب، فيكــون املعــىن اليبقــى يهــودي)  َمْوتِــهِ  (الضــمري يف :وقيــل

ألنـه يف حضـرة املـوت  ؛وأنـه عبـد اهللا وابـن أمتـه، ولكـن الينفعـه هـذا اإلميـان -عليـه السـالم-قبل خـروج روحـه بعيسـى 
 .وحال النزع
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وهــذا املــذهب أظهــر، فــإن األول خيــص الكتــايب الــذي يــدرك نــزول عيســى عليــه :" وقــال-رمحـه اهللا  -واختــاره النــووي 
قـَْبـَل (هذا قراءة من قـرأ  وظاهر القرآن عمومه لكل كتايب يف زمن عيسى عليه السالم وقبل نزوله، ويؤيدالسالم، 

 )]٦/٤٩٣(، وانظر الفتح )٢/٣٨٩(انظر املرجع السابق[ )"  مَمْوتِهِ 
الم، أي وإن عائــد علــى عيســى عليــه الســ) قـَْبــَل َمْوتِــهِ (والضــمري يف قولــه  :"قــال-رمحــه اهللا  -ار األول ابــن كثــري واختـ

ـــزل إىل األرض قبـــل يـــوم  ـــؤمن بعيســـى قبـــل مـــوت عيســـى عليـــه الســـالم، وذلـــك حـــني ين مـــن أهـــل الكتـــاب إال ي
تفســري القــرآن العظــيم البــن كثــري [  "فحينئــذ يــؤمن بــه أهــل الكتــاب كلهــم ألنــه يضــع اجلزيــة وال يقبــل إال اإلســالم... القيامــة

)٢/٤٧[( 

ــاً أن هــ-رمحــه اهللا  -وقــال ابــن حجــر  ابــن  وdــذا جــزم:" ، قــال-رضــي اهللا عنهمــا-ذا مــذهب أيب هريــرة وابــن عبــاس مبين
عبــاس رضــي اهللا عنهمــا فيمــارواه ابــن جريــر مــن طريــق ســعيد بــن جبــري عنــه بإســناد صــحيح ومــن طريــق أيب رجــاء 

 هـل العلـما نـزل آمنـوا بـه أمجعـون ونقلـه عـن أكثـر أعن احلسن قال قبل مـوت عيسـى واهللا إنـه اآلن حلـي ولكـن إذ
 . )]٦/٤٩٢(الفتح[ "ورجحه ابن جرير وغريه

وأمـا علـى القـول بأنـه راجـع إىل الكتـايب :" وقـال-رمحـه اهللا  -علـم، واختـاره الشـنقيطي وهذا القـول هـو األظهـر واهللا أ
فإنــه مشــكل جــداً بالنســبة لكــل مــن فاجــأه املــوت مــن أهــل الكتــاب، كالــذي يســقط مــن عــال إىل ســفل والــذي 

غافـل والـذي ميـوت يف نومـه وحنـو ذلـك فـال يصـدق هـذا العمـوم املـذكور يف اآليـة علـى  وهـو فيقطع رأسه بالسي
ــَل َمْوتِــهِ  (وdــذا كلــه تعلــم أن الضــمري يف قولــه تعــاىل ... هــذا النــوع مــن أهــل الكتــاب راجــع إىل عيســى عليــه ) قـَْب

 ])١٣١/ ٧(أضواء البيان[.السالم
رََكنَّ اْلِقَالُص َفالَ ُيْسَعى  ( َهاَولَتُتـْ فـالقالص بكسـر القـاف مجـع قلـوص بفتحهـا، " :-رمحـه اهللا  -قال النووي  ): َعَليـْ

قتنائهــا لكثـــرة األمــوال وقلــة اآلمـــال ومعنــاه أن يزهــد فيهـــا وال يرغــب يف إ... ن اإلبـــل كالفتــاة مــن النســـاءوهــي مــ
مــوال عنــد األنفــس القــالص لكوgــا أشــرف اإلبــل الــيت هــي أوعــدم احلاجــة، والعلــم بقــرب القيامــة، وإمنــا ذكــرت 

 )]٢/٣٦٩(شرح النووي ملسلم [  "العرب
 .أي العداوة، لإلنشغال بأمور الساعة):  َولََتْذَهَبنَّ الشَّْحَناءُ  ( -
 .اإلستفهام للتهويل):  َكْيَف َأنـُْتمْ (  -
 .املقصود أمة اإلجابة) أُمَِّتيِمْن (أي مجاعة وسيأيت املقصود dم، ) طَائَِفةٌ ( ): الَ تـََزاُل طَائَِفٌة ِمْن أُمَِّتي(  -
ـــْوِم اْلِقَياَمـــةِ  ( -  أي حـــىت تـــأيت الـــريح الـــيت تقـــبض روح كـــل مـــؤمن )  حتـــى تقـــوم الســـاعة(ويف روايـــة  ): ِإَلـــى يـَ

 .ومؤمنة، ألن الساعة ال تقوم إال على شرار اخللق كما تقدم بيانه، فيكون املراد قبيل يوم القيامة
 .أي ال أكون إماماً لتكرمي اهللا هذه األمة):  األُمَّةَ َتْكرَِمَة اهللا ٰهِذِه  ( -
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يف آخـر الزمـان قبـل قيـام السـاعة دل  -عليـه السـالم-األحاديـث دليـل علـى إثبـات نـزول عيسـى : األولـىالفائدة �
ـُؤِمَننَّ بِـِه  :قـال تعـاىل: على ذلك الكتاب ي قبـل مـوت أ) ١٥٩:النسـاء(  قـَْبـَل َمْوتِـهِ َوِإْن ِمـْن َأْهـِل اْلِكتَـاِب ِإالَّ لَيـْ

 . وال املفسرينأقشهر أحد عيسى عليه السالم على أ
 )٥٧،٦١:الزخرف(   َوِإنَُّه َلِعْلٌم لِّلسَّاَعةِ ... َوَلمَّا ُضِرَب اْبُن َمْرَيَم َمَثًال ِإَذا قـَْوُمَك ِمْنُه َيِصدُّونَ  :وقال تعاىل

 .أي عالمة على اقرتاب الساعةٌم لِّلسَّاَعةِ لَ َوِإنَُّه َلعَ وُقرئت بفتح الالم والعني 
بالتحريــك أي إشــارة ودليــل علــى اقــرتاب الســاعة وذلــك ألنــه ينــزل بعــد ) َعَلــم(وقــرئ " :-رمحــه اهللا  -قــال ابــن كثــري 

 )]٢/٤٦٥(تفسري القرآن العظيم[ " خروج املسيح الدجال
علــى القـول الصـحيح الــذي يشـهد لــه   ٌم لِّلسَّـاَعةِ لَــَوِإنـَُّه َلعَ  :اىلومعـىن قولـه تعــ" :-رمحــه اهللا  -لشـنقيطي وقـال ا

يف آخر الزمان حيـاً علـم للسـاعة، أي عالمـة لقـرب  -عليه السـالم-القرآن العظيم والسنة املتواترة هو أن نزول عيسى 
 )]٧/١٢٨(أضواء البيان [ "شراطها الدالة على قرdاأجميئها؛ ألنه من 

ع العلمـاء علـى هـذا، قـال الشـيخ أمحـد أمجـحاديـث البـاب، و كمـا يف أ -عليـه السـالم-إثبات نزولـه ودلت السنة على 
خـر الزمـان ممـا مل خيتلـف فيـه املسـلمون، بـورود األخبـار الصـحاح يف آ -عليـه السـالم-نزول عيسى " :-رمحه اهللا  -شاكر 

حاشـية تفسـري الطـربي بتخـريج [ " رة، ال يـؤمن مـن أنكـرهبذلك، وهذا معلوم من الـدين بالضـرو  -صلى اهللا عليه وسلم  -عن النيب 

 ])٤٦٠/ ٦(أمحد شاكر 
  

 :ومن المباحث التي تتعلق بعيسى عليه السالم ونزوله ما يلي �

 .وتقدم بيان ذلك باألدلة: إثبات نزوله في آخر الزمان: أوالً 
 -رضــي اهللا عنــه  -روى مســلم حــديث النــواس بــن مسعــان عنــد المنــارة البيضــاء شــرقي دمشــق،: مكــان نزولــه: ثانيــاً 
بـن اإذ بعـث اهللا المسـيح  –أي الـدجال  –فبينمـا هـو كـذلك ... :" -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -قال رسـول اهللا : قال

 "مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق
ذه املنـارة موجـودة اليـوم شـرقي دمشـق، انتهـى، وهـ: املنارة بفتح امليم، قـال النـووي" :-رمحه اهللا  -قال العظيم آبادي 

قــد ُجــّدد بنــاء منــارة يف زماننــا يف ســنة إحــدى : ويف مرقــاة الصــعود للســيوطي قــال احلــافظ عمــاد الــدين بــن كثــري
وأربعــني وســبعمائة مــن حجــارة بــيض، وكــان بناؤهــا مــن أمــوال النصــارى الــذين حرقــوا املنــارة الــيت كانــت مكاgــا، 

مــوال النصــارى لينــزل أاملنــارة البيضــاء مــن  الئــل النبــوة الظــاهرة حيــث قــيض اهللا بنــاء هــذهولعــل هــذا يكــون مــن د
 )]٩/١٤٠٨(عون املعبود [ "  -عليه السالم-عيسى 

لقتلـه   -عليـه السـالم-كمـا تقـدم، وذلـك حـني تشـتد فتنـة الـدجال ينـزل عيسـى  قبيل قيـام السـاعة :وقت نزوله: ثالثاً 
 .يتأكما سي

 :دون غيره من األنبياء -عليه السالم-الحكمة من نزول عيسى : رابعاً 
 .الرد على اليهود يف زعمهم أgم قتلوه: قيل
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فـــدعا اهللا أن جيعلـــه فـــيهم،  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  -وجـــد يف اإلجنيـــل فضـــل أمـــة حممـــد  -عليـــه الســـالم-أن عيســـى : وقيـــل
 .فاستجاب اهللا له

مــن الســماء لــدنو أجلــه، ليــدفن يف األرض، إذ لــيس ملخلــوق مــن الــرتاب أن  -عليــه الســالم-أن نــزول عيســى : وقيــل
 )]٦/٤٩٣(الفتح[ " ميوت يف غريها، قال ابن حجر واألول أوجه

 فع عيسى عليه السالم حياً أو ميتًا؟هل ر : خامساً 
َوِإْن ِمـْن َأْهـِل  :اهللا تعـاىل أنه رفع حياً، يدل عليه ما تقدم من االسـتدالل بقـول:  أصحهماقوالن عند العلماء 

ُؤِمَننَّ بِِه قـَْبـَل َمْوتِـهِ  ؛ ويف هـذا إشـارة إىل  -عليـه السـالم-يعـود علـى عيسـى  )َمْوتِـهِ (وأن الضـمري يف   اْلِكَتاِب ِإالَّ لَيـْ
َوَمـا قـَتَـلُـوُه َوَمـا َصـَلُبوُه َولَــِٰكن  :لـه تعـاىلنزوله يف آخـر الزمـان، ويف ذلـك الوقـت سـيكون موتـه، ومـن األدلـة قو 

 َوَمـا قـَتَـلُـوُه يَِقينًـا ۚ◌ َما َلُهم بِِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتـَِّباَع الظـَّنِّ  ۚ◌ َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَـَلُفوا ِفيِه َلِفي َشكٍّ مِّْنُه  ۚ◌ ُشبَِّه َلُهْم 
انظـــــر جممـــــوع [-رمحـــــه اهللا  -اختيـــــار شـــــيخ اإلســـــالم ابـــــن تيميـــــة وهـــــو  ، فرفعـــــه حيـــــاً  )١٥٧:النســـــاء(  بَـــــْل رَفـََعـــــُه اهللا ِإلَْيـــــه

  )٥٥:ل عمران أ(  ِإْذ قَاَل اللَّـُه يَا ِعيَسٰى ِإنِّي ُمتَـَوفِّيَك َورَاِفُعَك ِإَليَّ  :، وأما قوله تعاىل)]٤/٣٢٢(الفتاوى
 

وهذا دليل مـن قـال برفعـه  .وفاة موت: الوفاة :قيل، -رمحـه اهللا  -فاختلف يف معىن الوفاة على أقوال ذكرها الطربي 
 .ميتاً 

  .إين منيمك ورافعك يف نومك :فيكون املعىن وأنه رفعه اهللا تعاىل نائماً  ،وفاة نوم :وقيل  
صـلى اهللا  -إيل، لتـواتر األخبـار عـن رسـول اهللا  إين قابضـك مـن األرض ورافعـك:فيكـون املعـىن  ،وفـاة قـبض :وقيل 

 . فيقتل الدجال، مث ميكث يف األرض مدة ذَكَرها  -عليه السالم-أنه قال ينزل عيسى بن مرمي -عليه وسلم 
 )]٦/٤٥٨(جامع البيان يف تأويل القرآن للطربي[ " مث اختلفت الرواية يف مبلغها، مث ميوت فيصلي عليه املسلمون ويدفنونه

اة فـاملـراد بالو : وقـال األكثـرون: ل األكثـرين حيـث قـال أن القول بأن الوفاة هي النوم قـو -رمحه اهللا  -وذكر ابن كثري 
  ،)٦٠:األنعام( َوُهَو الَِّذي يـَتَـَوفَّاُكم بِاللَّْيِل َويـَْعَلُم َما َجَرْحُتم بِالنـََّهارِ :ها هنا النوم كما قال تعاىل

 .)٤٢:الزمر(ِفي َمَناِمَهااللَّـُه يـَتَـَوفَّى اْألَنُفَس ِحيَن َمْوتَِها َوالَِّتي َلْم َتُمْت  :وقال تعاىل
[ " احلمد هللا الذي أحيانا بعـدما أماتنـا وإليـه النشـور:" يقول إذا قام من النوم -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان رسول اهللا  

 . )]٢/٤٧(تفسري القرآن العظيم 
م يزعمـون أن عيسـى قـد فـإن قيـل إن كثـرياً ممـن ال حتقيـق عنـده:" أنه رفع حيـاً، وقـال-رمحه اهللا  -واختار الشنقيطي 

ِإْذ قَـاَل اللَّــُه يَـا  :لـك بقولـه تعـاىلذتويف، ويعتقدون مثل ما يعتقده  ضالل اليهـود والنصـارى؛ ويسـتدلون علـى 
ــَوفـَّْيَتِني ُكنــَت َأنــَت الرَِّقيــَب َعَلــْيِهمْ  :وقولــه تعــاىل ِعيَســٰى ِإنِّــي ُمتَـَوفِّيــَك َورَاِفُعــَك ِإلَــيَّ  ــا تـَ  )١١٧:املائــدة(   فـََلمَّ

مث سـاق بيــان ذلـك وبســط " فـاجلواب أنـه ال داللــة يف إحـدى اآليتـني علــى أن عيسـى عليــه السـالم قـد تــويف فعـالً 
 )]٧/١٣١(أضواء البيان [ القول فيه 

جـل ختفيـف األمـر إمنـا رفعـه اهللا تعـاىل نائمـاً مـن أوهـذا هـو القـول الـراجح، و :" -رمحـه اهللا  -قال شيخنا ابن عثيمـني 
وات مإىل السـ -صلى اهللا عليه وسـلم  -، فإن اهللا رفع حممداً -صلى اهللا عليه وسلم  -وبه تبني الفرق بني عيسى وحممد  عليه،
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عليـه -، أمـا عيسـى -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -يقظة، وحتمل وصـرب، ومل خيتلـف فيـه ال مسعـه وال بصـره وال عقلـه، وال فكـره 

 )]١/٥٠١(التعليق على مسلم[ " فرفع نائماً  -السالم
 هل يحكم بشرع جديد؟ -عليه السالم-إذا نزل عيسى : سادساً 

أي حاكمــاً ال نبيــاً برســالة "  َحَكمــا "لــن حيكــم بشــرع جديــد بــل ســينزل كمــا جــاء يف حــديث البــاب : الجــواب
 .وأحكامه، ال نبوة جديدة وال أحكام جديدة -صلى اهللا عليه وسلم  -جديدة وإمنا حيكم بشريعة حممد 

برســالة  كمــاً dــذه الشــريعة، ال ينــزل نبيــاً أي ينــزل حا )َحَكمــا (  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -قولــه " :-رمحــه اهللا  -قــال النــووي 
 )]٢/٣٦٦(شرح النووي ملسلم"[ جديدة وشريعة ناسخة، بل هو حاكم من حكام هذه األمة

كمـا دلـت قتـدإ -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -نـه حيكـم بشـرع نبينـا حممـد ومما يدل على أ اؤه يف الصـالة برجـل مـن أمـة حممـد ٍ
 .عليه أحاديث الباب

: تكميلـهأيضـاً قـد فسـره ابـن أيب ذئـب يف األصـل و "  فَـَأمَُّكمْ " "ِإَمـاُمُكْم ِمـْنُكم"قولـه و" :-رمحـه اهللا  -وقال القرطيب 
، وإمنـا يـأيت مقـرراً هلـذه الشـريعة وجـدداً هلـا، ألن هـذه أن عيسى عليه السالم ال يـأيت ألهـل األرض بشـريعة أخـرى

آخـر الرســل، ويــدل علـى هــذا داللــة واضـحة قــول األمــة لعيســى  -صــلى اهللا عليـه وســلم  -الشـريعة آخــر الشــرائع وحممـد 
ــــا "عليــــه الســــالم  ــــاَل َفَصــــلِّ لََن ــــَراءُ . الَ : فـَيَـُقــــولُ . تـََع ــــٍض أَُم ــــى بـَْع ــــ. ِإنَّ بـَْعَضــــُكْم َعَل ــــةَ َتْكرَِم   "َة اهللا ٰهــــِذِه األُمَّ

 )]١/٣٧١(املفهم [ 

 :نزلإذا  التي يقوم بها وما يكون في عهده األعمال: سابعاً 
، ومنــه أنـــه حيكــم بالعــدل، ويُبطـــل اليهوديــة والنصـــرانية، وقتــل اخلنزيـــر، بيــان ذلـــك يف أحاديــث البــاب ويف غريهـــا

حـد، بـل قبلـه أيض ويكون ممتهناً عنـد النـاس حـىت ال يويكثر املال ويف ويضع اجلزية فال يقبل إال اإلسالم حينئذ،
وهــي أنفــس اإلبــل فتكثــر اخلــريات وتنــزل الربكــات، ويــذهب الشــحناء )  القــالص (مــن ذلــك املــال يُزهــد بــأنفس 
كل امـرئ بشـأنه وشـأن أخـراه، ويتوجـه النـاس للعبـادة   قلوب الناس، حبيث تصلح السرائر النشغالوالتحاسد من 

مأمومــاً وإمــام النــاس يومئــذ  -عليــه الســالم-حــىت يكــون الســجدة الواحــدة خــري مــن الــدنيا ومــا فيهــا، ويكــون عيســى 
أنــه يلحــق  -عليــه الســالم-رجــل مــن األمــة وأشــار بعــض أهــل العلــم إىل أنــه املهــدي املنتظــر، وأعظــم أعمــال عيســى 

 فتنـة عظيمـة،فيقتلـه وdـذا تنتهـي  )]٥/١٥انظـر معجـم البـدان . وهي بلدة يف فلسـطني قـرب بيـت املقـدس [ه عند باب لّد كر الدجال فيد
:" -صــلى اهللا عليــه وســلم  -قــال رســول اهللا : قــال -رضــي اهللا عنهمــا-صــحيحه عــن عبــد اهللا بــن عمــرو مســلم يف  ىفقــد رو 

بـــن مـــرمي كأنـــه عـــروة بـــن مســـعود، فيطلبـــه ااهللا عيســـى  فيبعـــث) فـــذكر احلـــديث وفيـــه ...(خيـــرج الـــدجال يف أمـــيت
 .ما يدل على ذلك -رضي اهللا عنه  -وعند مسلم أيضاً من حديث النواس بن مسعان " فيهلكه

 هل ينتهي التكليف بنزول عيسى عليه السالم: ثامناً 
، وممـا يـدل علـى ذلـك بقـاء عبـادات جـاء ذكرهـا  -عليـه السـالم-أن التكليف باق حـىت بعـد نـزول عيسـى : الجواب

ومـــن معـــه للكفـــار والـــدجال، وكـــذلك  -عليـــه الســـالم-يف األحاديـــث الصـــحيحة، ومـــن ذلـــك اجلهـــاد جهـــاد عيســـى 
ــا" الصــالة كمــا يف أحاديــث البــاب ــا ِفيَه نـَْيا َوَم ــَن الــدُّ ــرا ِم ــْجَدُة اْلَواِحــَدُة َخْي وكــذلك حــج ، "َوَحتَّــى َتُكــوَن السَّ

 



 
 

 ٩٦ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

حيدث عـن النـيب  -رضي اهللا عنه  -عن حنظلة السلمي قال مسعت أبا هريرة  ، ففي صحيح مسلم -يه السالمعل-عيسى 
أي  "والذي نفسي بيده لُيهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجاً أو معتمـرًا، أو ليثنيهمـا:" قال -صلى اهللا عليه وسلم  -

 )]٤/٢٣٦(انظر معجم البلدان للحموي.[ ةموضع بني مكة واملدين: جيمع بني احلج والعمرة، وفج الروحاء

 صفة نزوله عليه السالم: تاسعاً 
تقـــدم أنـــه ينـــزل عنـــد املنـــارة البيضـــاء شـــرقي دمشـــق، وعليـــه مهرودتـــان البســـهما أي ثـــوبني مصـــبوغني بـــورس مث 

 -رضــي اهللا عنـــه  -زعفــران، واضـــعاً كفيــه علـــى أجنحــة ملكـــني، ففــي صـــحيح مســلم مـــن حــديث النـــواس بــن مسعـــان 
إذ بعث اهللا املسيح ابن مرمي، فينزل عند املنارة البيضاء شرقي دمشق، بني مهرودتني، واضعاً كفيـه :" الطويل وفيه

على أجنحة ملكني، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه حتدَّر منـه مجـان كـاللؤلؤ، فـال حيـل لكـافر جيـد ريـح نفسـه إال 
..." حـــىت يدركـــه ببـــاب لـــد فيقتلـــه –لـــب الـــدجال أي يط –مـــات، ونفســـه ينتهـــي حيـــث انتهـــى طرفـــه، فيطلبـــه 

 . احلديث
 .ودل حديث الباب على أنه ينزل على الطائفة املنصورة اليت تقاتل على احلق فيصلى معهم ويقاتلون معه

 مدة بقائه بعد نزوله ثم وفاته: عاشراً 
ويف بعضـها  ىل سـبع سـننييف بعـض الروايـات مـا يشـري إء جاءت الروايات متفاوتة يف بيان مدة البقاء، حيث جـا

 .أربعني سنة
ثــم يمكــث ... فبعــث عيســى بــن مــريم:" ففــي صــحيح مســلم مــن حــديث عبــد اهللا بــن عمــرو رضــي اهللا عنهمــا

النــاس ســبع ســنين لــيس بــين اثنــين عــداوة، ثــم يرســل اهللا ريحــاً بــاردة مــن ِقَبــل الشــام، فــال يبقــى علــى وجــه 
 ". قبضتهاألرض أحد في قلبه مثقال ذرة خير أو إيمان إال

  "فيمكث في األرض أربعين سنة ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون:" ويف رواية اإلمام أمحد وأيب داود
، اللهـم إال إذا محلـت هـذه مشـكل هـذا فهـذا مـع" :-رمحـه اهللا  -والفرق بـني الـروايتني يف العـدد كبـري، قـال ابـن كثـري 

دة مكثـه فيهـا قبـل رفعـه إىل السـماء، وكـان عمـره إذ ذاك السبع على مدة إقامته بعد نزولـه، وتكـون مضـافة إىل مـ
 ]طه زيين. حتقيق د) ١/١٤٦( النهاية يف الفنت واملالحم[ " ثالثاً وثالثني سنة على املشهور

ولــذا  ،لــد مــن أم بــال أبوُ  -عليــه الســالم-ونزولــه، وعيســى  -عليــه الســالم-هــم املباحــث املتعلقــة بعيســى بــن مــرمي هــذه أ
وآدم  ، وأمــا حـواء فلــيس هلــا أم،ينسـب إىل أمــه مـرمي، ولــيس يف النـاس مــن لـيس لــه أب حســاً إال عيسـى بــن مـرمي

للنـاس حيـث آيـة ليس له أب وال أم، وبقية الناس من أم وأب، فاألحوال أربعة، واهللا تعاىل جعل عيسى بـال أب 
ِلِك قَاَل رَبُّكِ  :خلقه بكلمته، قال تعاىل وََكـاَن  ۚ◌ َولَِنْجَعلَـُه آيَـًة لِّلنَّـاِس َورَْحَمـًة مِّنَّـا  ۖ◌ ُهَو َعَليَّ َهـيٌِّن  قَاَل َكذَٰ

مَّا اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَيَم ِإالَّ َرُسوٌل قَـْد َخلَـْت ِمـن  :ويسمي عيسى باملسيح قال تعاىل )٢١، ٢٠:مرمي(  َأْمًرا مَّْقِض̈يا
ملســح  :وقيــلأمخــص لــه  اللكونــه ممســوح أســفل القــدم  :فقيــلواختلــف مل مســي dــذا؟  )٧٥:املائــدة( قـَْبِلــِه الرُُّســُل 

 .ألنه مل ميسح ذا عاهة إال برئ: إياه، وقيل -عليه السالم-زكريا 

 



 
 

 ٩٧ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

ورأيــت عيســى بــن مــريم :"وفيــه -رضــي اهللا عنهمــا-وأمــا الصــفات اخلَلْقيــة فســتأيت قريبــاً يف حــديث جــابر وابــن عبــاس 
 "جعد آدم" ة روايويف "  مرة والبياض سبط الرأسمربوع الَخْلق إلى الح

فيـه جـواز احللـف مـن غـري اسـتحالف "  والذي نفسي بيده:" -صلى اهللا عليه وسلم  -قول النيب : الثانية الفائدة ��
وذلك، عند احلاجة كبيان أمهية أمـر، أو قـول مـا تسـتبعده األذهـان قبـل اإلخبـار بـه كمـا يف حـديث البـاب، وفيـه 

الالئــق بــه ســبحانه مــن غــري حتريــف وال تعطيــل ومــن غــري أيضــاً إثبــات صــفة اليــد هللا تعــاىل علــى الوجــه األكمــل و 
 .اً بيان صفة اليدين هللا تعاىل باألدلة والرد على من خالفمتثيل وال تكييف، وتقدم قريب

-رمحـه اهللا  -قـال النـووي "  فـََيْكِسُر الصَّـِليَب، َويـَْقتُـُل اْلِخْنزِيـرَ  :"-صلى اهللا عليه وسلم  -قول النيب :الثالثة الفائدة �

 )]٢/٣٦٧(شرح مسلم [ " فيه دليل على تغيري املنكرات وآالت الباطل  ":
فيه إثبات الطائفة املنصورة الـيت تقاتـل علـى احلـق إىل قـرب يـوم  -رضي اهللا عنـه  -حديث جابر : الرابعة  الفائدة�

القيامة، مث تأيت الريح اليت تقبض روح كل مؤمن مث تقوم الساعة على شرار اخللق، واختلـف يف املقصـود بالطائفـة 
 .املنصورة

رمحـه  -هـم أهـل العلـم، وقـال أمحـد بـن حنبـل  :-رمحـه اهللا  -وأما هذه الطائفة فقال البخـاري " :-رمحـه اهللا  -قال النووي 

إمنــا أراد أمحــد أهــل الســنة واجلماعــة، : إن مل يكونــوا أهــل احلــديث فــال أدري مــن هــم؟ قــال القاضــي عيــاض :-اهللا 
مــن املــؤمنني مــنهم شــجعان وحيتمــل أن هــذه الطائفــة مفرقــة بــني أنــواع : ومــن يعتقــد مــذهب أهــل احلــديث، قلــت

مقــاتلون، ومــنهم فقهــاء، ومــنهم حمــدثون، ومــنهم زهــاد وآمــرون بــاملعروف ونــاهون عــن املنكــر، ومــنهم أهــل أنــواع 
 "أخرى من اخلري، وال يلزم أن يكونوا جمتمعني بل قد يكونون متفرقني يف أقطار األرض

 )]٦/٤٠٠(شرح مسلم[ 

ن املــراد dــم الــذين يقومــون بنصــرة الــدين واتبــاع الســنة وقمــع البدعــة، بغــض وجيــه وأ-رمحــه اهللا  -ومــا اختــاره النــووي 
تمسـك النظر عن ختصصـاÜم يف ميـادين اخلـري، وال يلـزم اجتمـاعتهم يف مكـان واحـد، ويف احلـديث بيـان فضـل امل

 .بدينه آخر الزمان
 -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -ن عليـه النـيب الناجيـة هـي التمسـك مبـا كـا أبرز اخلصائص" :-رمحـه اهللا  -عثيمني قال شيخنا ابن 

 .)]١٧(فتاوى مهمة لعامة األمة ص.[ جتد الفرقة الناجية بارزة فيهيف العقيدة والعبادة واألخالق واملعاملة هذه األمور األربعة 

 

 
ـــرََة  -١١٧ ـــه  -َعـــْن َأِيب ُهَريـْ ـــِه -رضـــي اهللا عن ـــه وســـلم  -أَنَّ َرُســـوَل الّل ـــالَ  -صـــلى اهللا علي ـــَع «: َق ـــاَعُة َحتَّـــى َتْطُل ـــوُم السَّ الَ تـَُق

َفـُع نـَْفسـا ِإيَمانـَُهـا فَـِإَذا طََلَعـْت ِمـْن َمْغرِِبَهـا آَمـَن النَّـاُس ُكلُُّهـْم َأْجَمعُـوَن، . الشَّْمُس ِمْن َمْغرِِبَهـا فـَيَـْوَمئِـٍذ الَ يـَنـْ
 َتُكْن آَمَنْت ِمْن قـَْبُل َأْو َكَسَبْت ِفي ِإيَمانَِها َخْيراَلْم 

 



 
 

 ٩٨ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

 .تقدمت ترمجته يف احلديث األول من كتاب اإلميان -رضي اهللا عنه  -أبو هريرة
 

ــــمَّ بــــاب" " كتــــاب التفســــري" ، وأخرجــــه البخــــاري يف )١٥٧(أخرجــــه مســــلم حــــديث  (  ُشــــَهَداءَُكمُ قُــــْل َهُل
حــديث " بــاب أمــارات الســاعة " " كتــاب املالحــم" ، وأخرجــه أبــو داود يف)٤٦٣٥(، حــديث )"١٥٠:األنعــام

 ).٤٠٦٨(حديث " باب طلوع الشمس من مغرdا" " كتاب الفنت " ، وأخرجه ابن ماجه يف )٤٣١٢(
 

وف من الزمن، واملـراد dـا هنـا القيامـة، مسيـت بـذلك لسـرعة ر الساعة يف األصل اجلزء املع):  َال تـَُقوُم السَّاَعةُ ( -
 .قيامها، أو ألgا عند اهللا تعاىل كساعة من gار

أي  "فــإذا رآهـا النــاس آمـن َمــن عليهــا" جــاء عنـد البخـاري):  فَـِإَذا طََلَعــْت ِمـْن َمْغرِِبَهــا آَمـَن النَّــاُس ُكلُُّهـمْ  (-
 .آمن َمن على األرض من الناس

 :من فوائد الحديث: رابعاً 
احلديث دليل على أن طلوع الشمس من مغرdا عالمة من عالمـات السـاعة الكـربى، قـال  :األولى الفائدة ��

َأْو َكَسـَبْت ِفـي ِإيَمانَِهــا  يـَـْوَم يَـْأِتي بـَْعــُض آيَـاِت رَبـَِّك َال يَنَفــُع نـَْفًسـا ِإيَمانـَُهـا لَـْم َتُكــْن آَمنَـْت ِمـن قـَْبــلُ :تعـاىل
ًرا  طلـوع الشـمس مـن ) بـَْعـُض آيَـاتِ (ودلت األحاديـث ومنهـا حـديث البـاب علـى أن املـراد بــ  )١٥٨:األنعام(  َخيـْ

 السـاعةتـذاكروا  -اهللا عنهمـارضـي -أن الصـحابة-رضـي اهللا عنـه  -dا، ويف صحيح مسلم من حديث حذيفـة بـن أسـيد مغر 
فـــذكر الـــدخان، والـــدجال، : قبلهـــا عشـــر آيـــات تـــروانهـــا لـــن تقـــوم حتـــى إ": -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  -فقـــال النـــيب 

 . احلديث" ...والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، 
ومــن  ولقــد جــاءت النصــوص يف احلــث علــى التوبــة والعمــل الصــاحل قبــل طلــوع الشــمس مــن مغرdــا وقيــام الســاعة

طلـوع الشـمس مـن مغربهـا، والـدجال، : بـادروا باألعمـال سـتاً :" مرفوعـاً  -رضـي اهللا عنـه  -ذلك حديث أيب هريرة 
 .احلديث رواه مسلم" ...والدخان، والدابة

 ،يف احلديث داللة على أن الناس إذا رأوا طلوع الشمس من مغرdـا أيقنـوا بالغيـب وآمنـوا بـه :الثانية الفائدة �
وهذا ما امتـدح اهللا بـه  ،ألن اإلميان إمنا يكون بالغيب ؛لكن هذا بعد املشاهدة ولذا ال ينفعهم إمياgم وال توبتهم

أهل اإلميان ورتب عليه أركان اإلميان، وأما اإلميان بعد املشاهدة فـال ينفـع ولـذا فرعـون حـني أدركـه الغـرق وشـاهد 
لكـن إميانـه  )٩٠:يـونس( َه ِإالَّ الَِّذي آَمَنْت بِِه بـَُنو ِإْسَرائِيَل َوَأنَا ِمَن اْلُمْسـِلِمينَ قَاَل آَمنُت َأنَُّه َال ِإلٰـَ :اليقني قال

 )٩١:يونس(آْآلَن َوَقْد َعَصْيَت قـَْبُل وَُكنَت ِمَن اْلُمْفِسِديَن  :مل ينفعه قال اهللا
بــول التوبــة أن تكــون يف وقتهـــا، ولــذا مــن شـــروط ق ،وكــذلك التوبــة فإgــا التقبـــل بعــد طلــوع الشــمس مـــن مغرdــا

:" مرفوعــاً  -رضــي اهللا عنــه  -قبــل طلــوع الشــمس مــن مغرdــا وهــذا األول حلــديث البــاب، وحلــديث أيب هريــرة  :ووقتهــا
، ومفهومـه أن مـن تـاب بعـد ذلـك لـن رواه مسـلم" ن تطلـع الشـمس مـن مغربهـا تـاب اهللا عليـهن تـاب قبـل أم

 



 
 

 ٩٩ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

هجــرة حتــى تنقطــع التوبــة ال تنقطــع ال:" -صــلى اهللا عليــه وســلم  -قــال النــيب -اهللا رمحــه  -تقبــل توبتــه، ويف ســنن أيب داود 
 "الشمس من مغربها حتى تخرجوال تنقطع التوبة 

 يءإن اهللا تعــالى يبســط يــده بالليــل ليتــوب مســ:" مرفوعــاً  -رضــي اهللا عنــه  -وعنــد مســلم مــن حــديث أيب موســى 
 "ى تطلع الشمس من مغربهاالليل حت يالنهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مس

والوقــــت الثــــاين الــــذي التقبــــل فيــــه التوبــــة عنــــد والنصــــوص دلــــت علــــى أن التوبــــة بعــــد طلــــوع الشــــمس ال تقبــــل، 
َولَْيَسـِت التـَّْوبَـُة لِلَّـِذيَن يـَْعَملُـوَن  :االحتضار والغرغرة، دل على ذلك الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعـاىل

ُأولَــِٰئَك َأْعتَـْدنَا  ۚ◌ ا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل ِإنِّي تـُْبُت اْآلَن َوَال الَِّذيَن يَُموتُوَن َوُهْم ُكفَّاٌر السَّيَِّئاِت َحتَّٰى ِإذَ 
 )١٨:التوبة( َلُهْم َعَذابًا َألِيًما
فــإن اهللا يقبــل ... توفيــق منــه للتوبــة، وقبــول بعــد وجودهــا: نوعــان هتوبــة اهللا علــى عبــاد" :-رمحــه اهللا  -قــال الســعدي 

توبة العبد إذا تاب قبل معاينة املوت والعذاب قطعاً، وأما بعد حضور املوت فال يقبل مـن العاصـني توبـة وال مـن 
 )]١٧١(تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ص [  "الكفار رجوع

 "إن اهللا يقبل توبة العبد مالم يغرغر:" قال-صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب ويشهد لذلك ما رواه الرتمذي  
يـَـْوَم  : وقـال ابـن عطيـة يف هـذا احلـديث دليـل علـى أن املـراد بـالبعض يف قولـه تعـاىل ":-رمحه اهللا  -ن حجر قال اب

املعـىن : قـال القاضـي عيـاضو ... طلوع الشـمس مـن املغـرب وإىل ذلـك ذهـب اجلمهـور يَْأِتي بـَْعُض آيَاِت رَبِّكَ 
حــد باحلالــة الــيت هــو عليهــا، واحلكمــة يف ذلــك أن هــذا أول أال تنفــع توبــة بعــد ذلــك، بــل خيــتم علــى عمــل كــل 

ابتداء قيام الساعة بتغري العامل العلوي فإذا شوهد ذلك حصل اإلميان الضروري باملعاينة، وارتفع اإلميـان بالغيـب، 
 )]١١/٣٥٣(الفتح[ " هدة لطلوع الشمس من املغرب مثلهعند الغرغرة وهو ال ينفع، فاملشا فهو كاإلميان

 
ــرََة و  -١١٨ َفــُع ثَــ«: -صــلى اهللا عليــه وســلم  -قَــاَل َرُســوُل الّلــِه : قَــالَ  -رضــي اهللا عنــه  -َعــْن َأِيب ُهَريـْ َالٌث ِإَذا َخــَرْجَن، الَ يـَنـْ

طُلُـوُع الشَّـْمِس ِمـْن َمْغرِِبَهـا، َوالـدَّجَّاُل، : ِمـْن قـَْبـُل َأْو َكَسـَبْت ِفـي ِإيَمانَِهـا َخْيـرانـَْفسا ِإيَمانـَُها َلْم َتُكْن آَمنَـْت 
 .رواه مسلم  .»َوَدابَُّة اَألْرضِ 

 .تقدمت ترمجته يف احلديث األول -رضي اهللا عنه  -أبو هريرة 
 

بــاب ومــن "  "كتــاب التفســري " خرجــه الرتمــذي يف وأ بــه عــن البخــاري، ، وانفــرد)١٥٨(ديث أخرجـه مســلم، حــ
 ).٣٠٧٢(حديث " سورة األنعام

 .أي ثالث عالمات من عالمات الساعة ): َثَالٌث ِإَذا َخَرْجنَ (  -

 



 
 

 ١٠٠ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

ألنـه يغطـي احلـق  ؛بفتح الدال وتشديد اجلـيم مـن الـدجل وهـو التغطيـة، ومسـي الكـذاب دجـاالً  ): َوالدَّجَّالُ  ( -
(  -، لكنـه  -عليه السالم-بكذبه وتلبيسه عليهم، ولقبه املسيح كعيسى  هبالباطل، وقيل ألنه يغطي على الناس كفر 

 :قيـل ولقـب بالمسـيحمسيح هدى،   -عليه السالم-، وعيسى -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب  هكما مسا  )مسيح الضاللة 
العـني )  ممسـوح (ا إال مكـة واملدينـة، وقيـل ألنـه أعـور هملسحه األرض حني خروجه حيث ال يدع بلدة إال دخل

إن الـدجال ممسـوح :" -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -اليمىن وهو املوافق لألحاديث الكثرية يف وصفه ومـن ذلـك قـول النـيب 
 )].٢٩٨(ص) لدج(، مادة )٨٦٧(ص) مسح( مادة انظر النهاية يف غريب احلديث البن كثري[ رواه مسلم"  العين

رض، لإلشــارة أن خلقهــا ُأضــيفت إىل األرض مــع أن األصــل يف الدابــة مــا تــدب علــى األ ): َوَدابَّــُة اَألْرضِ  ( -
 .ليس بطريق التوالد كبقية الدواب املعروفة

 
احلديث دليل على إثبات عالمات من عالمات الساعة الكربى وهـي طلـوع الشـمس مـن   :األولى الفائدة �

 .مغرdا، والدجال، والدابة
 .الكالم عليها –يف احلديث السابق  –أما طلوع الشمس من مغرdا فتقدم 

 - عنـه رضـي اهللا -ففـي صـحيح مسـلم عـن عمـران  ؛وأما الدجال فهي أخطر وأعظم فتنة على األمـة إىل قيـام السـاعة
صـلى اهللا عليـه وسـلم  -، وأخـوف مـا خيافـه النـيب " ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبرمن الدجال:" مرفوعاً 

، ولقـد جـرى " غير الدجال أخوفني عليكم:" مرفوعاً  -رضي اهللا عنه  -على أمته ففي صحيح مسلم عن النواس  -
ا لـه مـن اهلـول العظـيم والفتنـة الصـارفة ملـ ؛ة والسـالم ألقـوامهمالتحذير منه على لسان مجيع األنبياء علـيهم الصـال

:" مرفوعـاً   -رضـي اهللا عنـه  -كثـري مـن النـاس، ففـي الصـحيحني مـن حـديث أنـس  اواخلوارق الـيت يفتـنت فيهـ الدينعن 
 "ما من نبي إال وقد أنذر أمته األعور الكذاب 

( ، جعــد الشــعر، أعــور العــني، مكتــوب بــني عينيــه  -ضــخم الــرأس –كمــا جــاءت أنــه شــاب أمحــر : وصــفته - 
يقرؤها كل مسلم وإن كان أمياً وهذه الصفات جاءت يف الصـحيحني، وجـاءت يف سـنن ) ك ف ر ( أو ) كافر

 .ج أي متباعد الساقنيحوأفأيب داود ما يدل على أن الدجال قصري 
وارق مــا يظــن النــاس أنـــه رdــم، فقــد جعــل اهللا مـــن أكــرب فتنــة كمــا تقـــدم وال عجــب فــإن معــه مـــن اخلــ :فتنتــه -

اخلوارق أنه حييي املوتى، ومعه جنة ونار، ومعه جبال الطعام، ويأمر السماء فتمطر واألرض فتنبت، ويغـري احلـال 
 .من فقر إىل غىن والعكس من ذلك، وتتبعه كنوز األرض

ويقطـــع " جمعـــة، وســـائر أيامــه كأيـــامكمميكـــث أربعــني يومـــاً، يـــوم كســنة، ويـــوم كشـــهر، ويــوم ك: ومــدة بقائـــه -
ولـن يبقـى بلـدة إال "  كالغيـث اسـتدبرته الـريح:"  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -األرض بسرعة عظيمة فهو كما قال النـيب 

 .ها الدجال إال مكة واملدينةئوط
[ " جزمــاً وأمــا مــن أيــن خــرج؟ فمــن قبــل املشــرق :" -رمحــه اهللا  -مــن قبــل املشــرق، قــال ابــن حجــر : ومكــان خروجــه

 )]١٣/٩١(الفتح

 



 
 

 ١٠١ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

 .عند باب ُلد -عليه السالم-سيكون على يد عيسى بن مرمي  :وهالكه -
، ن فتنتـهتكـون بـاللجوء إىل اهللا تعـاىل، ومعرفتـه بأمسائـه احلسـىن وصـفاته العظمـى، واالسـتعاذة مـ :والنجاة منـه -

وعــدم مالقاتــه، وحفــظ عشــر آيــات مــن ســورة الكهــف، وســكىن مكــة أو املدينــة، ومــن جــاء بســبل  والفــرار منــه،
كمــا عنــد   -رضــي اهللا عنــه  -للمغــرية بــن شــعبة  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -فقــد قــال النــيب . النجــاة كــان عليــه هــّني ولــن يضــره

 ." هو أهون على اهللا من ذلك "وقال " وما ينصبك منه إنه ال يضرك:" مسلم
 

حـدمها، وسـيأيت مزيـد يع ما ذكرته جاء يف الصحيحني أو أهذا ما يتعلق باملسيح الدجال على وجه اإلمجال، ومج
 .بيان فيما يتعلق بالدجال يف كتاب الفنت فإن مسلم أورد أحاديث كثرية تتعلق به

 

خيرجهـا اهللا تعـاىل قـرب قيـام  ا يف اللغة مـا يـدب يف األرض، لكـن املـراد dـا هنـا دابـةفقد تقدم أg :وأما الدابة -
 .ابت بالكتاب والسنة فهي من عالمات الساعة الكربىثالساعة وخروجها 

َوِإَذا َوقَـَع اْلَقـْوُل َعلَـْيِهْم َأْخَرْجنَـا َلُهـْم َدابـًَّة مِّـَن اْألَْرِض ُتَكلُِّمُهـْم َأنَّ النَّـاَس َكـانُوا : قوله تعـاىل :فمن الكتاب
 . )٨٢:النمل( ونبِآيَاتَِنا َال يُوِقنُ 

أنها لـن تقـوم السـاعة حتـى تـروا قبلهـا " :عند مسلم -رضي اهللا عنـه  -حديث الباب وحديث حذيفة  :ومن السنة
ولــيس يف الكتــاب والســنة مــا يــدل علــى مكــان خــروج هــذه الدابــة وصــفتها، " )الدابــة ( وذكــر ... عشــر آيــات

 .والوارد من ذلك يف صحته نظر
أي إذا حـق العـذاب علـيهم لتمـاديهم  َوِإَذا َوَقَع اْلَقـْوُل َعلَـْيِهمْ  :لعذاب، لقوله تعاىلوجب اوالدابة خترج إذا 

وأgـم ال  يف العصيان والطغيان وإعراضهم عن آيات اهللا خترج الدابة لتنذرهم أgم كانوا يكـذبون بآيـات اهللا تعـاىل
 )]٦٩٧(وانظر التذكرة للقرطيب ص، )٦/٢١٠(انظر تفسري ابن كثري.[ يؤمنون باهللا واليوم اآلخر

) ُتَكلُِّمُهـمْ (واختلـف أهـل العلـم يف معـىن   ُتَكلُِّمُهـمْ  :إذا خرجـت تكلـم النـاس لقولـه تعـاىل :وعمل الدابـة -
 :على قولني

 .املراد به الكالم املعروف أي ختاطبهم خماطبة: األول
 )ُتَكلُِّمُهمْ (بدل " تنبئهم " فإنه قرأ  -رضي اهللا عنه  -قراءة أيب بن كعب : ويدل على ذلك

 .حبيث ًتِسمهم َوْمسَاً . أي جترحهم )ُتَكلُِّمُهمْ (أن املراد بـ : والثاني
( لفــتح التــاء وســكون الكــاف مــن  )َتْكلمهــم (قــراءة مرويــة عــن ابــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا : ويــدل علــى ذلــك

تخـرج الدابـة :"قـال -صلى اهللا عليـه وسـلم  -أن النيب  -رضي اهللا عنه  -وهو اجلرح ويشهد هلذا حديث أيب أمامة ) الَكْلم 
 .])٣٢٢(حديثانظر الصحيحة [رواه أمحد يف مسنده يف صحيح األلباين " سم الناس على خراطيمهمت

مقــدم األنـف، فيكــون املعـىن علــى هـذا التفســري أن الدابـة إذا خرجــت تسـم املــؤمن  :وقيـل واخلرطـوم هـو األنــف، 
 .على الكافر عالمة على أنفه تدل على كفره، وعكسه املؤمن تجعللكافر، فا

 



 
 

 ١٠٢ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

ـــا َال يُوِقُنـــون :وعلـــى القـــول األول أgـــا ختـــاطبهم بقوهلـــا مـــن  جحومـــا الـــرا  ُتَكلُِّمُهـــْم َأنَّ النَّـــاَس َكـــانُوا بِآيَاتَِن
 القولين؟

وهـو قـول : ، قال ابن كثري"أي تفعل املخاطبة والوسم" كالً تفعل   :"أنه قال  -رضي اهللا عنهمـا -روى عن ابن عباس 
 )]٦/٢١١(تفسري ابن كثري [ " حسن، وال منافاة واهللا أعلم

الثالث مانع مـن موانـع نفـع اإلميـان وقبولـه، وكـذا  احلديث دليل على أن ظهور هذه اآليات  :الثانية الفائدة ��
صـدق  و الـذي يـدل علـىبأمور الغيب قبل  املشـاهدة فهـكسب اخلريات، ألنه كما تقدم اإلميان احلق إمنا يكون 

ولـــو كـــان إميانـــه وتوبتـــه وعملـــه للخـــري قبـــل خـــروج اآليـــات بلحظـــة فإنـــه ينفعـــه، أمـــا حـــال املشـــاهدة إذا  ،ميـــاناإل
 .خرجت هذه اآليات فالينفع اإلميان وال كسب اخلريات

 أوانوهــــي آيــــات ملجئــــة لإلميــــان، ذهــــب واملعــــىن أن أشــــراط الســــاعة إذا جــــاءت، " :-رمحــــه اهللا  -قــــال ابــــن حجــــر 
 .)]١١/٣٥٦(الفتح [ " التكليف عندها فلم ينفع اإلميان حينئذ من غري مقدمة إمياgا قبل ظهور اآليات

 
ــــه  -َعــــْن َأِيب َذَر و  -١١٩  ــــه وســــلم  -أَنَّ النَّــــِيبَّ  -رضــــي اهللا عن ــــاَل، يـَْومــــا -صــــلى اهللا علي ــــذِ «: َق ــــْذَهُب َه ــــَن َت ــــْدُروَن َأْي ِه َأَت

ِإنَّ ٰهـِذِه َتْجـِري َحتَّـى تـَْنَتِهـَي ِإلَـٰى ُمْسـتَـَقرَِّها َتْحـَت اْلَعـْرِش، فـََتِخـرُّ «: قَـالَ . الّلُه َوَرُسولُُه أَْعلَـمُ : قَاُلوا »الشَّْمُس؟
ــَزاُل َكــٰذِلَك َحتَّــى يـَُقــاَل َلَهــا. َســاِجَدةً  فـَُتْصــِبُح طَاِلَعــًة ِمــْن . اْرتَِفِعــي، اْرِجِعــي ِمــْن َحْيــُث ِجْئــِت، فـَتَـْرِجــعُ : فَــالَ تـَ

ــَزاُل َكــَذِلَك َحتَّــى يـَُقــاَل . َمْطلِعَهــا، ثُــمَّ َتْجــِري َحتَّــى تـَْنَتِهــَي ِإلَــى ُمْســتَـَقرَِّها َتْحــَت اْلَعــْرِش، فـََتِخــرُّ َســاِجَدةً  َوالَ تـَ
ثُــمَّ َتْجــِري الَ َيْســتَـْنِكُر النَّــاُس . َمْطِلِعَهــا فـَُتْصــِبُح طَاِلَعــًة ِمــنْ . اْرتَِفِعــي، اْرِجِعــي ِمــْن َحْيــُث ِجْئــِت، فـَتَـْرِجــعُ : َلَهــا

َها َشْيئا َحتَّى تـَْنَتِهَي ِإَلى ُمْستَـَقرَِّها َذاَك، َتْحَت اْلَعـْرشِ  . اْرتَِفِعـي، َأْصـِبِحي طَاِلَعـًة ِمـْن َمْغرِبِـكِ : فـَيـَُقـاُل َلَهـا. ِمنـْ
الَ َأتَــْدُروَن َمَتــى َذاُكــْم؟ َذلِــَك ِحــيَن «: -صــلى اهللا عليــه وســلم  -لّلــِه فـََقــاَل َرُســوُل ا. »فـَُتْصــِبُح طَاِلَعــًة ِمــْن َمْغرِِبَهــا

َفُع نـَْفسا ِإيَمانـَُها َلْم َتُكْن آَمَنْت ِمْن قـَْبُل َأْو َكَسَبْت ِفي ِإيَمانَِها َخْيرا  يـَنـْ
ــاَىل  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -َســأَْلُت َرُســوَل اللّــِه : َذَر قَــالَ قــال أبــو : ويف روايــة  َوالشَّــْمُس َتْجــِري : َعــْن قـَــْوِل اهللا تـََع

 .»ُمْستَـَقرَُّها َتْحَت اْلَعْرشِ «: قَالَ  ِلُمْستَـَقَر َلَها

 .تقدمت ترمجته يف احلديث الثاين واألربعني من كتاب اإلميان -رضي اهللا عنه  -أبو ذر 
 :تخريج الحديث: ثانياً 

" بـــاب صـــفة الشـــمس والقمـــر " " كتـــاب بـــدء اخللـــق " ، وأخرجـــه البخـــاري يف )١٥٩(أخرجـــه مســـلم، حـــديث 
، )٤٠٠٢(يف البــاب األول، حــديث " " كتــاب احلــروف والقــراءات " ، وأخرجــه أبــو داود يف )٣١٩٩(حــديث 

 ).٣٢٢٧(حديث "باب ما جاء يف طلوع الشمس من مغرdا" " كتاب الفنت " وأخرجه الرتمذي يف 
 

 

 



 
 

 ١٠٣ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

 .أي الشمس):   ِإنَّ ٰهِذهِ (  -
أن املــراد مبســـتقر الشــمس إمــا أن يكـــون  -رمحــه اهللا  -ذكــر ابــن كثـــري ):  َتْجــِري َحتَّــى تـَْنَتِهـــَي ِإلَــٰى ُمْســـتَـَقرَِّها (  -

صـيف هـو انتهـاء سـريها وهـو غايـة ارتفاعهـا يف السـماء يف ال"  ُمْستَـَقرَِّهال "املراد بقوله :" املستقر أو الزمان فقال
منتهـى سـريها : إن املـراد مبسـتقرها هـو :والقـول الثـانيوهو أوجها، مث غايـة اخنفاضـها يف الشـتاء وهـو احلضـيض، 

" وهو يوم القيامة يبطل سريها وتسـكن حركتهـا وتكـور، وينتهـي هـذا العـامل إىل غايتـه، وهـذا هـو مسـتقرها الزمـاين
 )]٦/٥٧٧(تفسري ابن كثري [

 
ــــدة � ــــى الفائ ــــات ســــجود الشــــمس هللا تعــــاىل   :األول ــــل علــــى إثب وأن ســــجودها حتــــت العــــرش، احلــــديث دلي

ـــَر َأنَّ اللَّــــَه َيْســـُجُد لَـــُه َمـــن ِفـــي  :قولـــه تعـــاىل: وســـجودها ممـــا دل عليـــه الكتـــاب والســـنة، فمـــن الكتـــاب َألَـــْم تـَ
ــنَ  ــٌر مِّ ــَجُر َوالــدََّوابُّ وََكِثي ــاُل َوالشَّ ــُر َوالنُُّجــوُم َواْلِجَب ــْمُس َواْلَقَم ــي اْألَْرِض َوالشَّ ــَماَواِت َوَمــن ِف  ۖ◌ النَّــاِس  السَّ

 )١٨:احلج(وََكِثيٌر َحقَّ َعَلْيِه اْلَعَذابُ 
مــن اآليــات الكونيــة بــل دلــت اآليــة الســابقة علــى  الســجود لــيس خاصــاً بالشــمسومــن الســنة حــديث البــاب، و 

ــن ِفــي السَّــَماَواِت َواْألَْرِض َطْوًعــا وََكْرًهــا :، قــال تعــاىلاىليســجد هللا تعــ يءغريهــا بــل كــل شــ َولِلَّـــِه َيْســُجُد َم
ــَماَواِت َوَمــا ِفــي اْألَْرِض ِمــن  َولِلَّـــهِ  :، قــال ســبحانه)١٥:الرعــد( َوِظَالُلُهــم بِاْلغُــُدوِّ َواْآلَصــالِ  َيْســُجُد َمــا ِفــي السَّ

صـلى اهللا  -، وحديث الباب دليل أيضاً على جريان الشـمس، لقولـه )٤٩:النحل(َدابٍَّة َواْلَمَالِئَكُة َوُهْم َال َيْسَتْكِبُرونَ 

َوالشَّـْمُس َتْجـِري الكتاب أيضاً على هذا قـال تعـاىل لود" ِإنَّ ٰهِذِه َجتْرِي َحىتَّ تـَْنَتِهَي ِإَىلٰ ُمْستَـَقرَِّها :"-عليه وسلم 
  ِلُمْستَـَقَر َلَها

 غربت عنا طلعت على غيرنا فهي دائماً في غروب وطلوع، فكيف تسجد؟ هذه الشمس إن: فإن قيل
وأال نقــول   -صــلى اهللا عليــه وســلم  -الواجــب علينــا أن نــؤمن مبــا أخــرب بــه الرســول  ":-رمحــه اهللا  -ال شــيخنا ابــن عثيمــني قــ

ــَر َأنَّ اللَّـــَه  : :ول ِملَ؟ نقــول اهللا أعلــم، وجــائز أن تكــون دائمــاً يف ســجود كمــا قــال تعــاىلقــكيــف؟ وال ن ــْم تـَ َأَل
ــَجُر َوالــدَّ  ــاُل َوالشَّ ــْمُس َواْلَقَمــُر َوالنُُّجــوُم َواْلِجَب ــَماَواِت َوَمــن ِفــي اْألَْرِض َوالشَّ ــُه َمــن ِفــي السَّ  َوابُّ َيْســُجُد َل

ن تكون دائمـاً يف سـجود، ومـا املـانع مـن ذلـك إذا كانـت املالئكـة يسـبحون الليـل والنهـار ال يفـرتون، فـال جائز أ
غرابـــة أن تكـــون الشـــمس دائمـــاً يف ســـجود، أو يقـــال إgـــا تســـجد إذا غابـــت عـــن هـــذه املنطقـــة مـــن األرض الـــيت 

اهللا أعلـــم، وdـــذا فـــبـــت عـــن بقيـــة األراضـــي فقـــط، وأمـــا ســـجودها إذا غا-صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  -حتـــدث فيهـــا الرســـول 
 )]١٠/٣٩٤(شرح البخاري [ " تتخلص من هذا اإلشكال الذي طعن فيه العقالء أو العقالنيون

 

وعلـى العبــد أال يقـيس قــدرة اهللا تعــاىل علـى عقلــه القاصـر، والســيما األمــور الغيبيـة فالعبــد عليـه التســليم واإلميــان، 
 -رضـــي اهللا عـــنهم-الصـــحابة  هأل عنـــيســـاهللا تعـــاىل الكاملـــة، وهـــذا اإلشـــكال مل وإدراك أن تصـــوره قاصـــر أمـــام قـــدرة 

ألgـم مجعـوا يف عقيـدÜم اإلميـان  ؛الذين عاصروا زمن الرسالة، وال من اقتفى أثرهم من السلف الصاحل رمحهـم اهللا
 .والتسليم ولنا فيهم أسوة، ولو كان خرياً لسبقونا إليه

 



 
 

 ١٠٤ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

إثبات عرش اهللا تعاىل، وهو خملوق عظيم له قوائم حتملـه املالئكـة، وهـو على احلديث دليل  :الثانية الفائدة �
وكـرمي وأن لـه محلـة  أعظم املخلوقات وهو سقف العامل فهو سقف املخلوقات، وصفه اهللا تعاىل بأنه عـرش عظـيم

 .ويف العرش مباحث ستأيت يف مظاgا بإذن اهللا تعاىل عددهم مثانية،
ن طلوع الشمس من مغرdا من عالمات الساعة وحينئذ ال ينفـع نفـس أاحلديث دليل على  :الثةالث الفائدة �

 .إمياgا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياgا خرياً، وتقدم الكالم على هذه العالمة الكربى
 خملـوق مـن يف متـهاحلديث دليل على عظيم قدرة اهللا تعـاىل، وبيـان جانـب مـن جوانـب عظ :الرابعة الفائدة �

 .خملوقاته وهو الشمس
بشـــيء مـــن  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  -احلـــديث فيـــه علـــم مـــن أعـــالم النبـــوة حيـــث أخـــرب النـــيب  :الخامســـة الفائـــدة �

 . املغيبات مما الميكن أن يعلمه إال نيب بوحي من اهللا تعاىل
 

 

صــلى اهللا عليــه  -َكــاَن أَوَُّل َمــا بـُـِدىَء بِــِه َرُســوُل الّلــِه : أَنـََّهــا قَالَــتْ  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -َعاِئَشــَة َزْوَج النَّــِيبِّ عــن  -١٢٠

ُمثَّ ُحبِّـَب إِلَْيـِه اْخلَـَالُء، . َفَكاَن الَ يـََرى ُرْؤيَا ِإالَّ َجاَءْت ِمْثَل فـََلِق الصُّـْبحِ . ِمَن اْلَوْحِي الرُّْؤيَا الصَّاِدَقَة ِيف النـَّْومِ  -وسلم 
َدِد قـَْبـَل أَْن يـَْرِجـَع ِإَىل أَْهلِـِه، َويـَتَــَزوَُّد لِـٰذِلَك، ُمثَّ اللََّياِيلَ أُوَالِت اْلعَ ) َوُهَو التـََّعبُّدُ (َفَكاَن َخيُْلو بَِغاِر ِحرَاٍء يـََتَحنَُّث ِفيِه، 

َمــا َأنَــا «: قَـالَ . اقْـــَرأْ : الَ يـَْرِجـُع ِإَىل َخِدجيَــَة فـََيتَــَزوَُّد ِلِمْثِلَهــا َحـىتَّ َفِجئَــُه اْحلَـقُّ َوُهــَو ِيف َغــاِر ِحـرَاٍء، َفَجــاَءُه اْلَملَـُك فـََقــ
َمـا َأنَـا بَِقـاِرىٍء، : قـُْلـتُ  قَـالَ . اقْــَرأْ : ِني فـََغطَِّني َحتَّى بـََلَغ ِمنِّي اْلَجْهـَد، ثُـمَّ َأْرَسـَلِني فـََقـالَ ، فََأَخذَ قَالَ » بَِقاِرىءٍ 

ىٍء فََأَخـَذِني َمـا َأنَـا بَِقـارِ : فـَُقْلـتُ . اقْــَرأْ : قَاَل فََأَخَذِني فـََغطَِّني الثَّانَِيَة َحتَّى بـََلَغ ِمنِّي اْلَجْهـَد ثُـمَّ َأْرَسـَلِني فـََقـالَ 
َخلَـَق اِإلْنَسـاَن ِمـْن . اقْــَرْأ بِاْسـِم رَبـَِّك الـَِّذي َخلَـقَ {: ثُـمَّ َأْرَسـَلِني فـََقـالَ . فـََغطَِّني الثَّالِثََة َحتَّى بـََلَغ ِمنِّـي اْلَجْهـدَ 

صـلى اهللا عليـه  -فـََرَجـَع dَِـا َرُسـوُل اللّـِه } ْم يـَْعلَـمْ َعلَّـَم اِإلْنَسـاَن َمـا لَـ. الـَِّذي َعلَّـَم بِـاْلَقَلمِ . اقْــَرْأ َورَبـَُّك اَألْكـَرمُ . َعَلقٍ 

ُمثَّ قَــاَل . فـََزمَّلُــوُه َحــىتَّ َذَهــَب َعْنــُه الــرَّْوعُ » زَمِّلُــوِني زَمِّلُــوِني«: تـَْرُجــُف بـَــَواِدرُُه َحــىتَّ َدَخــَل َعَلــى َخِدجيَــَة فـََقــالَ  -وســلم 
ــرَ َوَأْخبَـ » َمــا ِلــي! َأْي َخِديَجــةُ «: ِخلَِدَجيــةَ  ــُه َخِدَجيــةُ » َلَقــْد َخِشــيُت َعَلــى نـَْفِســي«: َقــالَ . َرَهــا اْخلَبَـ . َكــالَّ : قَالَــْت َل
َواللّــِه ِإنَّــَك لََتِصــُل الــرَِّحَم َوَتْصــُدُق اْحلَــِديَث، َوَحتِْمــُل اْلَكــلَّ، َوَتْكِســُب اْلَمْعــُدوَم، . فـََواللّــِه الَ ُخيْزِيــَك اهللا أَبَــدا. أَْبِشــرْ 

فَاْنطََلَقــْت بِــِه َخِدَجيــُة َحــىتَّ أَتَــْت بِــِه َوَرقَــَة بْــَن نـَْوفَــِل بْــِن َأَســِد بْــِن َعْبــِد . ْيَف، َوتُِعــُني َعَلــى نـََوائِــِب اْحلَــقِّ َوتـَْقــرِي الضَّــ
اْلِكتَـاَب اْلَعـَرِيبَّ َوَيْكتُـُب ِمـَن  وََكـاَن اْمـرَأً تـََنصَّـَر ِيف اْجلَاِهِليَّـِة وََكـاَن َيْكتُـبُ . َوُهَو اْبُن َعمِّ َخِدجيَـَة، َأِخـي أَبِيَهـا. اْلُعزَّى

يــِل بِاْلَعَربِيَّــِة َمــا َشــاَء اهللا أَْن َيْكُتــبَ  َأْي َعــمِّ اْمسَــْع ِمــِن ابْــِن : فـََقالَــْت لَــُه َخِدَجيــةُ . وََكــاَن َشــْيخا َكِبــريا قَــْد َعِمــيَ . اِإلجنِْ
فـََقـاَل لَـُه . َخبَــَر َمـا َرآهُ  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -َرى؟ فَـَأْخبَـرَُه َرُسـوُل اللّـِه يَا اْبَن َأِخي َماَذا تَـ : قَاَل َوَرَقُة ْبُن نـَْوَفلٍ . َأِخيكَ 

 



 
 

 ١٠٥ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

قَـاَل . يَا لَْيتَـِين َأُكـوُن َحيّـا ِحـَني ُخيْرُِجـَك قـَْوُمـكَ . يَا لَْيَتِين ِفيَها َجَذعا. ٰهَذا النَّاُموُس الَِّذي أُْنزَِل َعَلى ُموَسى : َوَرَقةُ 
نـََعـْم، َملْ يَـْأِت َرُجـٌل قَـطُّ ِمبَـا ِجْئـَت بِـِه ِإالَّ عُـوِدَي، : قَـاَل َوَرقَـةُ  »َأَو ُمْخرِِجيَّ ُهْم؟«: -ى اهللا عليه وسلم صل -َرُسوُل الّلِه 

ــَؤزَّرا ــَرت الــوْحي فــ  « :ويف روايــة للبخــاري  .»َوِإْن يُــْدرِْكِين يـَْوُمــَك أَْنُصــْرَك َنْصــرا ُم ْرتًة مث مل يَنَشــْب ورقــُة أْن تُــوَيف َوفـَ
 .» -صلى اهللا عليه وسلم  -حىت َحزِن رسوُل الّله 

ـرَِة الْــَوْحِي قَــاَل ِيف  -صــلى اهللا عليـه وســلم  -قَــاَل َرُســوُل اللّـِه : َجــاِبِر بْـَن َعْبــِد اللّــِه قَـالَ وعـن  -١٢١ َوُهـَو ُحيَــدُِّث َعــْن فـَتـْ
ــهِ  ــِإَذا اْلَمَلــُك الَّــِذي َجــاَءِني ِبِحــَراٍء «: َحِديِث ــَماِء، فـََرفـَْعــُت رَْأِســي، َف ــَن السَّ ــا َأنَــا َأْمِشــي َســِمْعُت َصــوتا ِم َن فـَبَـيـْ

، َفُجِئثْـُت ِمْنـُه فـََرقـا فـََرَجْعـتُ «: -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -قَـاَل َرُسـوُل اللّـِه » َجاِلسا َعَلى ُكْرِسَي بـَْيَن السَّـَماِء َواَألْرضِ 
ثـِّرُ {: فَــأَنـَْزَل اهللا تـََبــاَرَك َوتـََعــاَلى. فَــَدثـَُّروِني. زَمِّلُــوِني زَمُِّلــوِني: فـَُقْلــتُ  ــرْ . قُــْم فَأَنْــِذرْ . يَــا َأيـَُّهــا اْلُمــدَّ . َورَبَّــَك َفَكبـِّ

 .ُمثَّ تـََتابََع اْلَوْحيُ : َوِهَي اَألْوثَاُن قَالَ  }َوالرُّْجَز فَاْهُجرْ . َوثَِياَبَك َفَطهِّرْ 
 

وعــن أبيهــا، تزوجهـــا  -ارضــي اهللا عنهمــ-هــي أم املــؤمنني عائشــة  بنــت أيب بكـــر الصــديق : راوي الحــديث األول -
صــلى اهللا عليــه  -، ويف الصــحيحني عنهــا أن النــيب  -رضــي اهللا عنهــا-يف مكــة بعــد مــوت خدجيــة  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -النــيب 

حـب نسـائه ت تسع، ومكث عندها تسعاً، وكانـت أت سنني، وأدخلت عليه وهي بنتزوجها وهي ابنة س -وسـلم 
" فضل عائشة على النساء كفضـل الثريـد علـى بـاقي الطعـام:" فيها -صلى اهللا عليه وسلم  -إليه، ففي الصحيحني قال 

 -وتــويف النــيب " واهللا مــا نــزل علــّي الــوحي وأنــا يف حلــاف امــرأة مــنكن غريهــا:" وعنــد البخــاري قــال فيهــا ألم ســلمة

شـــيئاً علـــى  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  -بيتهـــا وهـــي مســـندته إىل صـــدرها، ومل تلـــد للنـــيب يف يف يومهـــا و  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم 
ج أم عبــد اهللا، وأخــر بــفاكتنــت " اكتــين بــابن أختــك:" -صــلى اهللا عليــه وســلم  -وســألت النــيب أن تكــىن فقــال  الصــحيح،

كناهــا بــذلك، ومل يــنكح بكــراً غريهــا، وأخــربه   -صــلى اهللا عليــه وســلم  -ن النــيب أ ابــن حبــان يف صــحيحه مــا يــدل علــى
ونشــرت أgــا زوجتــه يف الــدنيا واآلخــرة، كانــت علــى جانــب كبــري مــن العقــل والفهــم والعلــم،  -عليــه الســالم-جربيــل 

مــنهم عمــر بــن   -نهمرضــي اهللا عــ-،  روى عنهــا مجــع مــن الصــحابة كثــري مــن األحاديــثللألمــة علمــاً كثــرياً بروايتهــا 
وغـريهم، وكبـار التـابعني كسـعيد بـن  -رضـي اهللا عـنهم-اخلطاب وابنه عبد اهللا، وأبوهريرة، وأبو موسى، وزيـد بـن خالـد 

املسيب، وعمرو بن ميمون، وعلقمة بن قيس، واألسود بـن زيـد وكثـريون رمحهـم اهللا، وكانـت وفاÜـا يف املدينـة يف 
وكانــت وفاÜــا  -رضــي اهللا عنـه  -تــدفن بــالبقيع فــدفنت وصــلى عليهــا أبــوهريرة  رمضــان ســنة مثــان ومخســني، وأمــرت أن

وفـتح البـاري ) ٨/٢٣١(واإلصـابة ) ٧/١٨٨(انظـر أسـد الغابـة [ .لسبع عشر خلـت مـن رمضـان رضـي اهللا عنهـا وأرضـاها ليلة الثالثاء

)٧/١٠٧[( 
تقـدمت ترمجتـه يف احلـديث اخلـامس مـن كتـاب  -رضـي اهللا عنهمـا-راوي احلديث جابر بن عبـد اهللا : الحديث الثاني

 اإلميان
 

 



 
 

 ١٠٦ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

عــدة مواضــع  يف ، وأخرجــه البخــاري أيضــاً مطــوالً )١٦٠(حــديث أخرجــه مســلم  -رضــي اهللا عنهــا-حــديث عائشــة  
حــديث " -صــلى اهللا عليــه وســلم  -بــاب كتــاب كيــف كــان بــدء الــوحي إىل الرســول " " كتــاب بــدء الــوحي " وهلــا يف أ
)٣.( 

ـــه  -وحـــديث جـــابر  " ، وأخرجـــه البخـــاري يف عـــدة مواضـــع، أوهلـــا يف )١٦١(أخرجـــه مســـلم حـــديث  -رضـــي اهللا عن
كتـاب التفسـري " وأخرجـه الرتمـذي يف  ،)٤(حـديث " -صلى اهللا عليـه وسـلم  -كتاب كيف بدء الوحي إىل رسول اهللا 

 ).٣٣٢٥(حديث " باب ومن سورة املدثر" " 
 

الــوحي هــو اإلعــالم بالشــرع قــال  ):ِمــَن الْــَوْحِي  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -َن َأوَُّل َمــا بُــِدىَء بِــِه َرُســوُل اللّــِه َكــا  (-
؛ وقـد يطلـق ويـراد  )]١/٣٧٤(املفهـم [ " إعالم اهللا تعـاىل ألنبيائـه مبـا شـاء مـن أحكامـه أو أخبـاره " :-رمحه اهللا  -القرطيب 
-يف قولـه ) ِمـنَ (به وهو كالم اهللا تعاىل، وقد يطلق ويراد بـه حامـل الـوحي وهـو جربيـل عليـه السـالم و ىبه املوح

 .تبعيضية أي من أقسام الوحي الرؤيا الصادقة، وحيتمل أن تكون بيانية) اْلَوْحي (
وهـي النظـر بـالعني، تطلـق أيضـاً ا يـراه الشـخص حباسـة البصـر مـ: الرؤيـة باهلـاء ): الرُّْؤيَا الصَّاِدَقَة ِفـي النـَّـْومِ (  -

مـا  " ، وعلـى العقـل حنـو "إين أرى مـا ال تـرون"على الوهم والتخيـل حنـو أُرى أن زيـداً منطلـق، وعلـى التفكـري حنـو 
 "كذب الفؤاد ما رأى

 ])٨٣٦-١/٨٣٥(انظر بصائر ذوي التمييز [ ما يراه الشخص يف منامة واجلمع رؤى :والرؤيا بالقصر

 .)]٢/٣٧٤(شرح مسلم [ " ومها مبعىن واحد " :-رمحه اهللا  -قال النووي ) احلة ا الصَ يِ ؤْ الرُّ (البخاري جاء يف رواية 

ـــاء ، وأمـــا بالنســـبة إىل : "قـــال ابـــن حجـــر أمـــور الـــدنيا ومهـــا مبعـــىن واحـــد بالنســـبة إىل أمـــور اآلخـــرة يف حـــق األنبي
لهـا صـادقة، وقـد تكـون صـاحلة وهـي األكثـر، وغـري ك  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -خـص، فرؤيـا النـيب يف األصل أ فالصاحلة

 )]١٢/٣٥٥(الفتح [ " صاحلة بالنسبة للدنيا كما يف الرؤيا يوم أحد
 "جلواز إطالقهـا جمـازاً  ؛و ليخرج رؤيا العني يف اليقظةأالزيادة باإليضاح )  ِيف النـَّْومِ ( قوله :" وقال يف موضع آخر

 ]١/٢٤(الفتح [ 
فلق الصبح وفرق الصبح، بفـتح الفـاء و الـالم : قال أهل اللغة" :-رمحه اهللا  -قال النووي  ): الصُّْبحِ ِق ِمْثَل فـَلَ ( - 

 )]٢/٣٧٤(شرح مسلم [ " الواضح البّني  يءوالراء، هو ضياؤه، وإمنا يقال هذا يف الش
وهــو اخللــوة وهــي شــأن الصـــاحلني  دمــدو أمـــا اخلــالء فم" :-رمحــه اهللا  -قــال النــووي  ): ُحبِّــَب ِإلَْيــِه اْلَخــَالءُ  ثُــمَّ  (-

 ]املرجع السابق [ " وعباد اهللا العارفني
لرتتيـب األخبـار وإال ) مث ( الصـادقة، وقيـل جيـئ بــ  متـأخر عـن الرؤيـاإشارة إىل أن حتبيب اخللوة جـاء ) مث (قوله 

 .للخلوة قبل الرؤيا الصاحلة -صلى اهللا عليه وسلم  -فحبه 

 



 
 

 ١٠٧ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

ــاِر ( - ــو بَِغ وحــراء ... وأمــا الغــار فهــو الكهــف والنقــب يف اجلبــل:" -رمحــه اهللا  -قــال النــووي  ): ِحــَراءٍ َفَكــاَن َيْخُل
وأمــا اليــوم  )]٢/٣٧٤/٣٧٥(شــرح مســلم [ " جبــل بينــه وبــني مكــة حنــو ثالثــة أميــال عــن يســار الــذاهب مــن مكــة إىل مــىن

 .فوصله البنيان مبكة
وهــو تفســري  التحنـث التعبــد كمـا ُفســرت يف احلـديث ):اللََّيــاِلَي ُأوَالِت اْلَعــَدِد ) َوُهــَو التـََّعبُّـدُ (يـََتَحنَّـُث ِفيــِه،  (-

 .صفة لليايل، وأوالت العدد أي الليايل الكثرية) أُوَالتِ (الزهري رمحه اهللا، 
مل يكـــن  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  -جـــاءه الـــوحي بغتـــة، فإنـــه  أي" :-رمحـــه اهللا  -قـــال النـــووي  ): َحتَّـــى َفِجَئـــُه اْلَحـــقُّ  (-

ويقال فجـأه بفـتح اجلـيم واهلمـزة لغتـان مشـهورتان  ه بكسر اجليم وبعدها مهزة مفتوحة،متوقعاً للوحي، ويقال فجئ
 )]٢/٣٧٥(شرح مسلم [ " حكامها اجلوهري وغريه

: اســتفهامية فيكــون املعــىن) َمــا  (قــراءة، ومــنهم مــن جعــلنافيــة واملعــىن ال أحســن ال) َمــا  ( ): َمــا َأنَــا بَِقــاِرىءٍ ( -
 .ويضعفه دخول الباء على اخلرب، فالصواب األول وأgا نافيةماذا أقرأ؟ 

بفــتح الغــني وتشــديد الطــاء أي ضــمين وعصــرين، وأصــل الغــط ) َغطَِّنــي( ): فـََغطَّنِــي َحتَّــى بـََلــَغ ِمنِّــي اْلَجْهــدَ (  -
، وبالضـم بلـغ مـين الغـطبفتح اجليم وضمها لغتان الغاية واملشقة، بالفتح بلـغ الغايـة يف )  اْلَجْهدَ  (حبس النفس،

 .اجلهد مبلغه
 .أي إقرأ ال بقوتك وقدرتك وإمنا حبول اهللا وقوته فكما خلقك سيعلمك ): بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلقَ  اقْـَرأْ  ( -
 .أي رجع باآليات اخلمس أو بالقصة كاملة ): -وسلم  صلى اهللا عليه -فـََرَجَع ِبَها َرُسوُل الّلِه (  -
ــَواِدرُُه ( - البــوادر مجــع بــادرة وهــي اللحمــة بــني املنكــب والعنــق، جــرت العــادة أgــا تضــطرب عنــد  ): تـَْرُجــُف بـَ

 .الفزع
 .أي غطوين بالثياب ولفوين dا ): زَمُِّلوِني زَمُِّلوِني( -
 .بفتح الراء الفزع ): الرَّْوعُ ( -
 ما الذي حصل يل؟: استفهام واملعىن ): َما ِلي! َأْي َخِديَجةُ ( -
واخلشـية املـذكورة اختلـف العلمـاء يف املـراد dـا علـى " :-رمحـه اهللا  -قال ابن حجـر  ): َلَقْد َخِشيُت َعَلى نـَْفِسي( -

ت أو املـرض أو دوام ذكرها ابن حجر مث ذكر أقواها أنه خشـي علـى نفسـه مـن املـو  )]١/٢٤(الفـتح [ " اثين عشر قوالً 
 .فمعرتض عليهاملرض وما عداها 

ويـدخل ) ٧٦:النحـل (  َكـلٌّ َعلَـٰى َمـْوَالهُ  بفـتح الكـاف وأصـله الثقـل ومنـه قولـه تعـاىل ): َوَتْحِمُل اْلَكـلَّ ( -
 .ل الكل عن الغري اإلنفاق على الضعيف واليتيم واحملتاج والعيال وحنو ذلك مما هو من مكارم األخالقمحيف 
أي تعطي الناس ما ال جيدونه عند غريك من املال والنفـع والفوائـد يف محـل املشـقة عـن  ): َوَتْكِسُب اْلَمْعُدومَ  (-

 .الغري
 .أي تكرمه ): َوتـَْقِري الضَّْيفَ  (-
 .النوائب مجع نائبة وهي احلادثة أو النازلة ): ِعيُن َعَلى نـََواِئِب اْلَحقِّ َوتُ  (-
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 .-صلى اهللا عليه وسلم  -أي صار نصرانياً قبل رسالة حممد  ): َر َكاَن اْمَرًأ تـََنصَّ و (-
وكــان يكتـــب " ويف روايــة عنــد البخـــاري ): وََكــاَن َيْكتُـــُب اْلِكتَــاَب اْلَعَربِـــيَّ َوَيْكتُــُب ِمـــَن اِإلْنِجيــِل بِاْلَعَربِيَّـــِة ( -

 ) الكتاب العرباين ويكتب من اإلجنيل بالعربانية 
وكالمهـا صـحيح وحاصـلهما أنـه متكـن مـن معرفـة ديـن النصـارى حبيـث إنـه صـار يتصـرف " :-اهللا رمحه  -قال النووي 

 )]٢/٣٧٨(شرح مسلم [ " يف اإلجنيل، فيكتب أي موضع شاء منه، بالعربانية إن شاء وبالعربية إن شاء

نــووي بــأن هــذا مــن بــاب جــاب الم أنــه ابــن عمهــا حقيقــة ال عمهــا، وأوتقــد: ) َأْي َعــمِّ : فـََقالَــْت لَــُه َخِديَجــةُ  (-
 ]املرجع السابق [ . التوقري 

هــذا النــداء ) يــا ابــن عــم (  -رضــي اهللا عنهــا-قوهلــا :" ذلــك ومحلــه أنــه وهــم مــن الــراوي فقــال-رمحــه اهللا  -ورّد ابــن حجــر 
وهــو وهــم، ألنــه وإن كــان صــحيحاً جلــواز إرادة التــوقري لكــن القصــة مل تتعــدد ) يــا عــم ( حقيقــة ووقــع يف مســلم 

 )]١/٢٥(الفتح [ " مل على احلقيقةرجها متحد فال حيمل على أgا قالت ذلك مرتني فتعني احلوخم
قــة يلتقيــان يف عبــد اهللا بــن عبــد املطلــب، وور  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -ألن والــد النــيب : ) اْســَمْع ِمــِن ابْــِن َأِخيــكَ  (-

 )]١/٢٥(الفتح [ . يف درجة أخوته، أو قالته على سبيل التوقري لسنه احليثية هذهفكان من ) ابن كالب (  ـب النسب

ـــى ُموَســـى ( - ـــِزَل َعَل النـــاموس صـــاحب الســـر كمـــا جـــزم بـــه البخـــاري يف أحاديـــث  ):ٰهـــَذا النَّـــاُموُس الَّـــِذي أُْن
َعلَــى ( وقولــه  ، - عليــه الســالم-بالنــاموس هنــا جربيــل  واملــراد:" األنبيــاء، وعليــه اجلمهــور كمــا نقــل ابــن حجــر وقــال

ام كـمشـتمل علـى أكثـر األح - عليـه السـالم-مع كونه نصرانياً؛ ألن كتـاب موسـى ) على عيسى ( ومل يقل ) ُموَسى 
خبــالف  ، أو ألن موســى بُعــث بالنقمــة علــى فرعــون ومــن معــه-صــلى اهللا عليــه وســلم  -خبــالف عيســى، وكــذلك النــيب 

بفرعون هذه األمـة وهـو أبـو جهـل بـن هشـام ومـن  - عليه وسلم صلى اهللا -عيسى، كذلك وقعت النقمة على يد النيب 
 ]انظر املرجع السابق [ " معه ببدر

التعليل األول فهو أعـم وأقـرب للصـواب، السـيما والكـالم عـن الـوحي وهـو متعلـق بالكتـاب  علمواألظهر واهللا أ
 .الذي حيتاج يف تبليغه إىل الوحي

بفـتح اجلـيم والـذال أي ) َجـَذعا ( يعود إىل أيام النبوة ومـدÜا، و) فيها ( الضمري يف  ): ا لَْيَتِني ِفيَها َجَذعايَ  (-
 .شاباً قوياً حىت أبالغ يف نصرتك، ومتىن أن يكون شاباً ألنه أمكن يف النصرة وأنشط هلا

هور تشــديدها بفـتح الــواو وتشـديد اليــاء وجيـوز ختفيــف اليـاء علــى وجـه، والصــحيح املشـ ): َأَو ُمْخرِِجـيَّ ُهــْم؟( -
اإلنكــاري علــى إخرجــه لعــدم وجــود ســبب ذلــك مــع مــا كــان عليــه مــن مكــارم  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -واســتفهام النــيب 

 .-رضي اهللا عنها-األخالق اليت وصفته dا خدجية 
 .أي يوم بعثك ودعوتك ):َوِإْن يُْدرِْكِني يـَْوُمَك (  -
 .أي بالغاً قوياً  ): ْصرا ُمَؤزَّراَأْنُصْرَك نَ ( -
 .-صلى اهللا عليه وسلم  -أي مل يلبث أن تويف وذلك قبل نبوة حممد  ):ثم لم يَنَشْب ورقُة أْن تُوفَي ( - 

 .يقصد به احتباسه وعدم تتابعه وتواليه يف النزول ):فـََتر الوْحي (  -
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 .أي سرت يف باطن الوادي ): فَاْسَتْبطَْنُت َبْطَن اْلَواِدي(  -
َجاِلسـا َعلَــى ُكْرِسـَي بـَــْنيَ (املـراد بـالعرش الكرســي كمـا يف الروايــة األخـرى  ): فَـِإَذا ُهــَو َعلَـى اْلَعــْرِش ِفـي اْلَهــَواءِ ( 

 ). السََّماِء َواَألْرضِ 
ـــٌة َشـــِديَدةٌ  (- رجفـــة بـــالراء، وقيـــل بـــالواو وجفـــة وكالمهـــا مبعـــىن واحـــد وهـــو االضـــطراب، قـــال  ): فََأَخـــَذْتِني رَْجَف

 ٢(شـرح النـووي ملسـلم ) [ ٦:النازعـات( يـَـْوَم تـَْرُجـُف الرَّاِجَفـةُ  :وقال جل شأنه ،)٨:النازعات (  قـُُلوٌب يـَْوَمِئٍذ َواِجَفةٌ  :تعاىل

/٣٨٣[( 
ــُه فـََرقــا ( - ــُت ِمْن يف روايــة جئثــت بضــم اجلــيم وكســر اهلمــز وإســكان الثــاء، أي رعبــت وفزعــت، وجــاء  ):َفُجِئْث

للتأكيــد وتقويــة املعــىن أي ففزعــت ) املصــدر ( َرق الفــزع، فيكــون ذكــر املفعــول املطلــق الَفــ، و )فزعــت ( البخــاري 
 . فزعاً أو رعبت رعباً 

أي غطوين بالثياب ولفوين dا، والدثار بكسـر الـراء هـو ) َزمُِّلوِين (تقدم معىن  ): َفَدثـَُّروِني.  زَمُِّلوِني زَمُِّلوِني(  -
يَـا  "  :-رمحـه اهللا  -ما فوق القميص الذي يلي البدن أي غطوين بثياب فوق ثيايب ومعناها متقارب، قـال النـووي 

ثـِّرُ   ]٢/٣٨٣(مسلم شرح [ " قال العلماء املدثر واملزمل واملتلفف واملشتمل مبعىن واحد )١:املدثر(  َأيـَُّها اْلُمدَّ

  
 :جملة من الفوائد منها -رضي اهللا عنها-في حديث عائشة 

وهـــو الرؤيـــا  -صـــلى اهللا عليــه وســـلم  -الـــوحي للنـــيب  يءاحلــديث فيـــه بيـــان لقســـم مـــن أقســـام جمــ : األولـــى الفائـــدة ��
 الـــوحي مراتـــب مـــن لـــه اهللا وكمـــل: " حيـــث قـــال-رمحـــه اهللا  -هـــا ابـــن القـــيم مراتـــب، ذكر الصـــادقة، وللـــوحي عـــدة 

 :عديدة مراتبَ 
 .الصبح فلق مثل جاءت إال رؤيا يرى ال وكان ،-َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى- وحيه مبدأَ  وكانت الصادقة، الرُّؤيا: إحداها
 الُقـُدسِ  ُروحَ  ِإنَّ : "-َوَسـلَّمَ  َعَلْيـهِ  اللَّـهُ  َصـلَّى- النـيب قـال كمـا يـراه، أن غـري مـن وقلبه ُرْوعه يف املَلكُ  يُلقيه كان ما: الثانية
لُــوا اهللاَ  فَــاتـَُّقوا رِْزقـََهــا، َتْســتْكِملَ  َحــىتَّ  نـَْفــسٌ  َمتـُـوتَ  لَــنْ  أَنـّـه ُروعــي يف نـََفــثَ   اْســِتْبطَاءُ  َحيِْمَلــّنُكمُ  َوالَ  الطََّلــِب، يف َوَأمجِْ
 ".ِبطَاَعِتهِ  ِإالَّ  يـَُنالُ  الَ  اهللاِ  ِعْندَ  َما فَِإنَّ  اِهللا، ِمبَْعِصَيةِ  َتْطُلُبوهُ  َأن َعَلى الرِّْزقِ 

َلــكُ  لــه يتمثَّــلُ  كــان َوَســلَّمَ  َعَلْيــهِ  اللَّــهُ  َصــلَّى أَنّــه: الثالثــة
َ
 هــذه ويف لــه، يقــول مــا عنــه يَِعــيَ  حــىت فُيخاطبــه رجــًال، امل

 .أحياناً  الصحابة يراه كان املرتبة
 عرقـاً  ليتفصـد جبينـه إن حـىت امللـكُ  بـه فـََيتَـلَـبَّسُ  عليـه َأشـدَّه وكـان اجلـرس، َصْلَصـَلةِ  مثـل يف يأتيه كان أَنّه: الرَّابعة

ـــُركُ  راحلتـــه إن وحـــىت الـــربد الشـــديد اليـــوم يف  كـــذلك، مـــرةً  الـــوحيُ  جـــاءه ولقـــد راكبهـــا كـــان إذا األرض إىل بـــه لَتبـْ
 .ترضُّها كادت حىت عليه فثقلت ثابت، بن زيد فخذ على وفخذه

َلكَ  يـََرى أنه: الخامسة
َ
 .مرتني له وقع يُوِحَيه،وهذا أن اهللا شاء ما إليه فيوحي عليها، خلق اليت صورته يف امل

 .وغريها الصالة فرض ِمن املعراج ليَلة السماواتِ  فوق وهو اهللا أوحاه ما: السادسة
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 ملوسـى ثابتـة هـي املرتبـة وهـذه ِعمـران، بـن موسـى اهللاُ  كلّـم كما َمَلٍك، واسطة بال إليه منه له اهللا كالم: السابعة
 ] ٨٠-١/٧٨زاد املعاد [ " .اِإلسراء حديث يف هو َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى لنبينا وثبوÜا القرآن، بنص قطعاً 

 
 يأته من أول األمر؟لم فإن قيل لماذا كان البدء بالوحي بالرؤيا الصاقة منامًا، لما  -

 -صــلى اهللا عليــه وســلم  -دئ إمنــا ابتــ: ن العلمــاءوغــريه مــ-رمحــه اهللا  -قــال القاضــي " :-رمحــه اهللا  -قــال النــووي :  فــالجواب
بالرؤيا لئال يفجأه امللك، ويأتيه صريح النبوة بغتة، فال حيتملها قـوى البشـرية، فبـدئ بـأول خصـال النبـوة وتباشـري 

وســالم احلجــر والشــجر  الكرامــة مــن صــدق الرؤيــا، ومــا جــاء يف احلــديث اآلخــر مــن رؤيــة الضــوء ومســاع الصــوت
 )]١/٣٧٤(وبنحوه ذكر القرطيب يف املفهم ) ٢/٣٧٤(شرح مسلم [  "عليه بالنبوة

قبـل  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -للعبـادة ،وهـذا ماكـان يفعلـهيف احلديث اخللـوة وأمهيتهـا للعبـد ليتفـرغ   :الثانيةالفائدة ��
الليـــل وســـنوية كاالعتكـــاف يف  مشـــروعة يوميـــة كقيـــام داتاخللـــوة عبـــاصـــار مـــن نـــزول الـــوحي وبعـــد مبعثـــه حـــىت 

إال ألمهيتها وأثرها على قلب العبد كوgا رابطاً وثيقاً بـني العبـد وربـه جـل وعـال، وختتلـف أمهيتـه  ذاك رمضان، وما
 واملكــان واحلــال، وســيأيت مزيــد بيــان ألحواهلــا، واحلاجــة هلــا يف وقــت الفتنــة أشــد، اخللــوة والعزلــة بــاختالف الزمــان

والعزلة عند الفتنة أنبياء وعصمة األولياء وسرية احلكماء األلباء، واألولياء فـال أعلـم ملـن :" -رمحه اهللا  -قال اخلطايب 
 )]٨(العزلة للخطايب ص[ " عاdا عذراً 
وجود العزلة واخللوة يف حياة العبد وأما التزامها فهو خيتلف بـاختالف األحـوال واألشـخاص فقـد تكـون واملقصود 

البد من وجودها يف حياة مـن يرجـو ملة اجل، إال أن اخللوة يف لطة للداعية أفضل على ما سيأيت بيانه وتفصيلهاخل
 .صالح القلب وحماسبة النفس والتفرغ للعبادةإ

بنفسـه يف دعائـه وذكـره وصـالته وتفكـره وحماسـبة  البد للعبد مـن أوقـات ينفـرد dـا" :-رمحه اهللا  -قال شيخ اإلسالم 
 .قاله ما-رمحه اهللا  -ولقد امتثل ابن تيمية )] ١٠/٤٢٦(جمموع الفتاوى[  "نفسه وإصالح قلبه

إىل الصـحراء، ويطلـب األنـس بـاهللا والشـوق كان ابن تيمية يف بداية أمـره خيـرج أحيانـاً " :-رمحه اهللا  -قال ابن القيم 
مــدارج الســالكني [ " وأخــرج مــن بــني البيــوت لعّلــين   أحــدث عنــك الــنفس بالســر خاليــاً : الشــاعر للقائــه ويتمثــل قــول

)٣/٥٩[( 

يصـعب الوصـول إليـه ليكـون أبعـد عـن النـاس  بعيـداً ويف مكـانيـذهب  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -وتأمل كيف كان النـيب 
 .وأضمن يف حصول التفرغ واخللوة

هـو أبعـد مـا يكـون عـن النـاس، وأصـعب مـا يكـون يف  مكانـاً  -ى اهللا عليه وسـلم صل -فاختار:" قال شيخنا ابن عثيمني
الصـعود إليـه وهـو غـار حـراء، وهـو غـار يف اجلبـل املعـروف علـى ميـني الـداخل إىل مكـة مـن الناحيـة الشـرقية، وهـو 

بــالقوة البدنيــة ليمهــده للــوحي  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -بعيــد يف قمــة اجلبــل، ومســلكه صــعب، ولكــن اهللا يؤيــد رســوله 
والشجاعة القلبية، وإال فمن ينام يف رؤس هذه اجلبال وهـذه يف الليـايل املقمـرة واملظلمـة لـوال أن اهللا أيـده مبـا أيـده 

  )] ١/٢٦(شرح البخاري [ " به
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قــال أبــو ســليمان " :-رمحــه اهللا  -كمــا هــو ظــاهر احلــديث، قــال النــووي   -صــلى اهللا عليــه وســلم  -وكــان األمــر حمببــاً للنــيب 
ألن معهــا فــراغ القلــب، وهــي معينــة علــى التفكــر، وdــا  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -حببــت العزلــة إليــه  :-رمحــه اهللا  -اخلطــايب 

 )]٢/٣٧٤(شرح مسلم [" ينقطع عن مألوفات البشر ويتشجع قلبه
إبــراهيم، : نــوح ، وقيــل:، فقيــلقبلــه  فقيــل كــان يتعبــد بشــريعة نــيب -صــلى اهللا عليــه وســلم  -واُختلــف يف كيفيــة عبادتــه 

ألنــه لــو كــان ذلــك لنقــل، وهـــو موســى، وقيــل غــري ذلــك، واجلمهــور علــى أنــه مل يتعبـــد بشــريعة نــيب قبلــه : وقيــل
 )]٨/٧١٧(الفتح [ .أنه يتعبد بشريعة إبراهيم-رمحه اهللا  -األظهر واهللا أعلم وقّوى ابن حجر 

منهـــا، واألصــح القـــول  يءل متعارضـــة ال دليــل قــاطع علـــى صــحة شــكـــل هــذه األقــوا" :-رمحــه اهللا  -وقــال القــرطيب 
لم انتماؤه لتلك الشريعة، وحمافظته على أحكامهـا وأصـوهلا من تلك الشرائع لعُ  يءاألول، ألنه لو كان متعبداً بش

 )]١/٣٧٥(املفهم [ " من ذلك لنقل إذ تقتضي ذلك يءوفروعها ولو ُعلم ش
وبــه قــال  اقْـــَرْأ بِاْســِم رَبِّــَك الَّــِذي َخَلــقَ ى أن أول مــا نــزل مــن القــرآن احلــديث دليــل علــ :الثالثــة الفائــدة �

 .الذي يليه -رضي اهللا عنه  -وسيأيت ذكر اخلالف عند الكالم على حديث جابرمجهور العلماء، 
فيـه اسـتخدام املعلـم حـني "  اْلَجْهدَ فـََغطَِّني الثَّالِثََة َحتَّى بـََلَغ ِمنِّي  "-صلى اهللا عليه وسلم  -قوله  :الرابعة الفائدة �

الصــورة وثــالث  dــذه ربيــل عليــه الســالم لــذلكجتعليمــه مــا يكــون أدعــى يف تنبيــه املــتعلم وإحضــار قلبــه، وفعــل 
الحقــاً مــن الشــدة عنــد نــزول القــرآن، كمــا قــال  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -وإشــارة إىل مــا سيحصــل للنــيب  ةمــرات للمبالغــ

 همتفـق عليـه وهـو مـا يشـري إليـ" زيل شـدةيعاجل من التنــ-صلى اهللا عليه وسلم  -كان النيب :" ماابن عباس رضي اهللا عنه
 )٥:املزمل (  ِإنَّا َسنـُْلِقي َعَلْيَك قـَْوًال ثَِقيًال  : قوله تعاىل

تفريـغ لـه وإيقـاظ حـىت يقبـل  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهذا الغط من جربيل عليه السالم للنيب " :-رمحه اهللا  -قال القرطيب 
كـان ذلـك ليبلـو صـربه، وحيسـن   :-رمحـه اهللا  -، وقـال اخلطـايب على ما يُلقى إليه، وتكراره ثالثـة مبالغـة يف هـذا املعـىن

 )]١/٣٧٦(املفهم [ " فريتاض لتحمل ما كّلفه من أعباء الرسالة أدبه،
حيـث اشـتملت علـى مقاصـد  نزل مـن القـرآن،َظم اآليات اليت هي أول ما احلديث فيه عِ  :الخامسةالفائدة �

 .حكام واألخباراألالقرآن وهي التوحيد و 
اشتملت على مقاصد القـرآن ففيهـا  واحلكمة يف هذه األولية أن هذه اآليات اخلمس:" -رمحـه اهللا  -قال ابن حجر 

ارة وجيـــزة يف براعـــة االســـتهالل، وهـــي جـــديرة أن تســـمى عنـــوان القـــرآن؛ ألن عنـــوان الكتـــاب جيمـــع مقاصـــده بعبـــ
ـــان كوgـــا اشـــتملت علـــى مقاصـــد القـــرآن أgـــا تنحصـــر يف علـــوم التوحيـــد ... أولـــه ـــار، وقـــد  واألحكـــاموبي واألخب

الـرب  اشتملت على األمر بالقراءة والبداءة فيها باسم اهللا، ويف هذه إشارة إىل األحكام، وفيهـا مـا يتعلـق بتوحيـد
إىل أصــــول الــــدين، وفيهــــا مــــا يتعلــــق باألخبــــار مــــن قولــــه وصــــفة فعــــل، ويف هــــذا إشــــارة  وإثبــــات ذاتــــه وصــــفاته،

نَساَن َما َلْم يـَْعَلمْ :تعاىل  )]٧١٩-٨/٧١٨(الفتح [ ")٥:العلق(  َعلََّم اْإلِ
داللــة علــى أن البســملة ليســت مــن الســورة إذ لــو كانــت ) ١:العلــق ( اقْـــَرْأ بِاْســِم رَبِّــَك الَّــِذي َخَلــقَ  ويف البــداءة بـــ

 .اقْـَرْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلقَ  :احلديث بيان سبب نزول قوله تعاىل منها لذُكرت، ويف

 



 
 

 ١١٢ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

احلديث فيه فضل خدجية رضي اهللا عنها، وحسن وقوف الزوجة مع زوجهـا فيمـا يُلـمُّ بـه  :السادسة الفائدة �
وتثبيته وتأنيسه من املخاوف اليت وقعت له، وذكائها حيث استدلت حبسن صنيعه وُخلقـه علـى أن اهللا تعـاىل لـن 

 همث اسـتدلت حبسـن صـنيعتـه فقسمت على ما نمث بّشرت مث أ) كال (خاوف بقوهلا خيّيبه، أخذته فزملته فرّدت امل
، وبعدما انتهت من التثبيت القويل شرعت بالتثبيت الفعلي فذهب به البن عمهـا ورقـة ليسـمع منـه هوكرمي خصال

صـلى اهللا عليـه  -وليكتمل حسن قيامها على ما أملّ بزوجها رضي اهللا عنها وأرضـاها، وال عجـب فقـد شـهد هلـا النـيب 

 .بالكمال من النساء -وسلم 
وفيــه تــأنيس مــن حصــلت لــه خمافــة مــن أمــره وتبشــريه، وذكــر أســباب الســالمة لــه، وفيــه " :-رمحــه اهللا  -وي قــال النــو 

، وجزالــة رأيهــا، وقــوة نفســها، وثبــات قلبهــا، وعظــم -رضــي اهللا عنهــا-أعظــم دليــل، وأبلــغ حجــة علــى كمــال خدجيــة 
 ]٢/٣٧٧(شرح مسلم [ " فقهها 
مــن كــرمي األخــالق مــن قبــل  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -احلــديث دليــل علــى مــا كــان عليــه النــيب  :الســابعة الفائــدة �
 .النبوة
فيه دليل على أن  مكارم األخالق وخصال اخلري سبب للسالمة مـن مصـارع السـوء وألـوان  :الثامنة الفائدة �

ي اهللا عنهــا واســتدلت بــه مــن غلــب مــا ذكرتــه خدجيــة رضــفــإن أ وفيــه فضــل أعمــال اخلــري املتعديــة النفــع املكــاره،
واهللا يف عون العبد ما كـان العبـد يف عـون :" مرفوعاً  -رضي اهللا عنه  -ذلك، ويف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة 

 "أخيه
احلــديث دليــل علــى جــواز مــدح اإلنســان يف وجهــه ملصــلحة كمــا فعلــت خدجيــة رضــي اهللا  :التاســعة الفائــدة �

" وهــذا مــع املصــلحة وأمــن الفتنــة وهلــذا شــواهد وتفصــيل ســيأيت يف مظانــه يف  -وســلم صــلى اهللا عليــه  -عنهــا مــع النــيب 
 "باب النهي عن املدح إذا كان فيه إفراط" " كتاب الزهد والرقائق

احلديث فيه أن من نزل به أمـر يتضـمن خوفـاً أو اضـطراباً أو حيتـاج إىل استشـارة أن يطلـع  :العاشرة الفائدة �
 .وتوجيهه ومن ذلك الزوجة إن كانت كذلك ة رأيهعليه من يثق بنصحه وصح

احلــديث دليــل علــى فضــل العلــم وذلــك ملــا اشــتملت عليــه اآليــات الــيت نــزل dــا  :ةالحاديــة عشــر  الفائــدة � 
 .جربيل عليه السالم من األمر بالقراءة وأمهية العلم

علــى اإلنســان  كتابــه ســورة القلــم، فــذكر فيهــا مــا َمــنَّ بــه يفأول ســورة أنزهلــا اهللا تعــاىل " :-رمحــه اهللا  -قــال ابــن القــيم 
فذكر فيها فضله بتعليمه وتفضيله اإلنسان مبـا علمـه إيـاه، وذلـك يـدل علـى شـرف التعلـيم  من تعليمه مامل يعلم،

 )]١/٥٨(مفتاح دار السعادة [ " والعلم
 -عنـده مـن العلـم، وإميانـه مبحمـد يف احلديث فضل ورقة بـن نوفـل وحسـن جوابـه مبـا  :ةالثانية عشر  الفائدة �

 .قبل إدراكه رسالته، ومتنيه إدراكه رسالته لينصره نصراً مؤزراً  -صلى اهللا عليه وسلم 
مــن  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -قـال بعـض العلمـاء فورقـة بـن نوفـل أول مـن آمـن بـه " :-رمحـه اهللا  -قـال شـيخنا ابـن عثيمـني 

وقــت  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -ه مــن الرجــال قبــل الرســالة؛ ألن الرســول الرجــال، وهــذا صــحيح، لكنــه أول مــن آمــن بــ

 



 
 

 ١١٣ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

[ " -رضـي اهللا عنـه  -مل يكن رسوًال، ولكنه كان نبياً، فأما من آمن بـه بعـد الرسـالة فهـو أبـو بكـر ) إقرأ ( نزول سورة 

 )]١/٣٣(شرح البخاري 
 -مـن اجتمـع بالرسـول : عليـه، فـإن الصـحايب  إال أنـه يعتـرب صـحابياً، ألن حـد الصـحبة ينطلـق" :-رمحـه اهللا  -وقال 

 )]١/٥٢٩(التعليق على مسلم [ " مؤمناً به ومات على ذلك  -صلى اهللا عليه وسلم 
ــدة � إىل ورقــة وســؤاله بيــان  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -يف ذهــاب خدجيــة رضــي اهللا عنهــا بــالنيب  :الثالثــة عشــر الفائ

 .واالختصاص وسؤاهلمأمهية الرجوع إىل أهل العلم والذكر 
جـواز متـين املسـتحيل يف فعـل اخلـري، ) يَا لَْيَتِين ِفيَها َجَذعا( -رضي اهللا عنه  -يف قول ورقة  :الرابعة عشر الفائدة �

 .ألن ورقة متىن أن يعود شاباً وهو مستحيل عادة
مـن هـذا التنبيـه علـى صـحة مـا  ويظهر يل أن التمين ليس مقصـوداً علـى بابـه بـل املـراد" :-رمحه اهللا  -قال ابن حجر 

 )]١/٢٦(الفتح [ " به يءخربه به، والتنويه بقوة تصديقه فيما جيأ
 .احلديث دليل على أن االبتالء على الدعوة واإلخراج من األوطان سنة األنبياء :الخامسة عشر الفائدة �
َأَو  "حــني ســأله -اهللا عليــه وســلم  صــلى -للنــيب  -رضــي اهللا عنــه  -يف قــول ورقــة بــن نوفــل   :السادســة عشــر الفائــدة �

 :أمران" نـََعْم، َملْ يَْأِت َرُجٌل َقطُّ ِمبَا ِجْئَت بِِه ِإالَّ ُعوِديَ : قَاَل َوَرَقةُ »  ؟ُمْخرِِجيَّ ُهمْ 
 .أن سنة اهللا واحدة يف عداء أهل الباطل ألهل احلق على مر الزمان :األول
 )]١/٢٦(انظر الفتح [  أن ا¿يب على السؤال عليه أن يقيم الدليل على ما جييب به إذا اقتضى املقام ذلك :الثاني
ــدة � َأيُّ ":  -رضــي اهللا عنــه  -وجوابــه حــني ســأله أبــو ســلمة  -رضــي اهللا عنــه  -حــديث جــابر  :الســابعة عشــر الفائ

ثـِّرُ  "استدل به من قال إن أول ما نزل من القرآن " ثـِّرُ يَا َأيـَُّها اْلُمدَّ : اْلُقْرآِن أُْنزَِل قـَْبُل؟ قَالَ   يَا َأيـَُّها اْلُمدَّ
اسـتدالًال حبـديث عائشـة رضـي  اقْـَرْأ بِاْسِم رَبـَِّك الـَِّذي َخلَـقَ  ومجهور العلماء على أن أول ما نزل من القرآن

 .اهللا عنها وهو الصواب
 :ويدل على ذلك 

مـن القــرآن  يءشـ) إقــرأ ( مل يقـرأ قبـل  -صـلى اهللا عليــه وسـلم  -أن حـديث عائشـة رضـي اهللا عنهــا صـريح أن النـيب  -
 " .َما أَنَا بَِقارِىءٍ  "حيث قال له

وتصــرحيه يف أول نــزول جلربيــل عليــه الســالم  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -أن عائشــة رضــي اهللا عنهــا نقلــت قــول النــيب  -
مقــدم علــى  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -أجــاب مــن علمــه ، وجــواب النــيب  -رضــي اهللا عنــه  -جــابر بينمــا) إقــرأ(عليــه بـــ 

 .جواب غريه
ثـِّرُ  كان حيدث عن فرتة الوحي، أي انقطاعه مث جميئه بـ  -رضي اهللا عنه  -أن جابر  - بينمـا عائشـة  يَا َأيـَُّها اْلُمـدَّ

 ).إقرأ(رضي اهللا عنها حتدث عن أول لقاء يف الوحي وكان بـ 
فَـِإَذا :"-صـلى اهللا عليـه وسـلم  -مـا يـدل علـى حادثـة غـار حـراء حيـث قـال النـيب  -رضي اهللا عنه  -أن يف حديث جابر -

ثـِّرُ : فَأَنـَْزَل اهللا تـََباَرَك َوتـََعاَىل  " اْلَمَلُك الَِّذي َجاَءِني ِبِحَراءٍ   .يَا َأيـَُّها اْلُمدَّ

 



 
 

 ١١٤ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

 .باإلنذار أن األمر بالقراءة يف الرتتيب قبل األمر -
هذا قول عائشة واجلمهور والصحيح قول عائشة رضي اهللا عنهـا مث ذكـر بعـض األدلـة " :-رمحه اهللا  -قال ابن القيم 

 )]١/٨٢(نظر زاد املعاد ا[ "ةالسابق
  َخلَـقَ اقْـَرْأ بِاْسِم رَبَِّك الـَِّذي  والصواب أن أول ما أنُزل على اإلطالق كما صرح به" :-رمحه اهللا  -وقال النووي 

ثـِّرُ وأن أول مــا نـزل بعــد فـرتة الـوحي ... كمـا صـرح بــه يف حـديث عائشــة رضـي اهللا عنهـا ، وأمــا يَــا َأيـَُّهــا اْلُمـدَّ
وذكـر بعـض مـا  )]٢/٣٨٢(شـرح مسـلم [  "قـول مـن قـال مـن املفسـرين أول مـا نـزل الفاحتـة، فبطالنـه أظهـر مـن أن يـذكر

 .تقدم من األدلة على ترجيح قول اجلمهور
 فالمراد بها أولية نسبية -رضي اهللا عنه  -ذكرها جابر  التي ا الجواب عن األوليةوأم

وليـــة مطلقـــة وهـــو مـــا ذكـــره أباألوليـــة أوليـــة خمصوصـــة مبـــا بعـــد فـــرتة الـــوحي ال  -رضـــي اهللا عنـــه  -إن مـــراد جـــابر  :قيـــل
 .كما تقدم-رمحه اهللا  -النووي 

ثـِّرُ وأول ما نزل للرسالة  )إقرأ(ما نزل للنبوة  املراد أولية خمصوصة باألمر باإلنذار فأول: وقيل  .يَا َأيـَُّها اْلُمدَّ
اليت أول ما نـزل منهـا ) إقرأ(أولية بالنسبة لنزول سورة كاملة، فبّني أن املدثر نزلت بكماهلا قبل متام سورة :  وقيل

 )]١/٥٣٢(انظر فتح املنعم، موسى شاهني.[ صدرها
فيـه بيـان مـا اشـتملت عليـه سـورة املـدثر مـن أمهيـة الـدعوة  -رضـي اهللا عنـه  -حـديث جـابر :الثامنة عشر الفائدة �

وتطهــــري الـــــنفس مـــــن النجاســــات وســـــائر الـــــذنوب  وعـــــال يف الـــــنفس ونفــــوس اخللـــــق واإلنــــذار وتعظـــــيم اهللا جــــل
 .والنقائص، وجمانبة الشرك

ثـِّرُ " :-رمحـه اهللا  -قـال النــووي  ــرْ معناهــا حـذر العــذاب مـن مل يــؤمن،   يَــا َأيـَُّهــا اْلُمــدَّ أي عظمــه   َورَبَّــَك َفَكبـِّ
ــرْ ونزهــه عمــا ال يليــق بــه، املـــراد : قصــرها، وقيــل : ، وقيــل  معناهــا طهرهــا مــن النجاســة: قيــل  َوثَِيابَــَك َفَطهِّ

حفــص  رأوقــ بكســر الــراء يف قــراءة األكثــرين َوالرُّْجــزَ بالثيــاب الــنفس أي طهرهــا مــن الــذنب وســائر النقــائص، 
العـذاب، وقيـل املـراد بـالرجز : بضمها، وفسره يف الكتاب باألوثان، وكذا قاله مجاعة من املفسرين والرجز يف اللغة

 )]٢/٣٨٣(شرح مسلم["يف اآلية الشرك، وقيل الذنب وقيل الظلم
ــدة � وانقطــع عنــه  -وســلم صــلى اهللا عليــه  -اختلــف يف املــدة الــيت فــرت فيهــا الــوحي عــن النــيب  :التاســعة عشــر الفائ

سـنتني ونصـف، وقيـل سـتة أشـهر وقيـل أربعـني : ثالث سنني، وقيل: لذلك، فقيل -صلى اهللا عليه وسـلم  -وحزن النيب 
 .يوماً وقيل غري ذلك

بُّوا فَــَدثـَُّروِني، َفَصــ. َدثـُِّرونِــي: فَأَتـَْيــُت َخِديَجــَة فـَُقْلــتُ  :"-صــلى اهللا عليـه وســلم  -قــول النــيب   :العشــرون الفائـدة �
 "َعَليَّ َماءً 

 "فيه أنه ينبغي أن ُيصبَّ على الَفزِع املاء ليسكن فزعه" :-رمحه اهللا  -قال النووي 

 

 



 
 

 ١١٥ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

 
َوُهـَو َدابـٌَّة َأبـْـَيُض َطِويـٌل (بِـاْلبـَُراِق أُتِيُت «: قَـالَ  -صلى اهللا عليه وسلم  -َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ، أَنَّ َرُسوَل الّلِه  -١٢٣

قَـاَل، . قَـاَل، فـَرَِكْبتُـُه َحتَّـى َأتـَْيـُت بـَْيـَت اْلَمْقـِدسِ ) َيَضـُع َحـاِفَرُه ِعْنـَد ُمْنتَـَهـٰى َطْرِفـهِ . فـَْوَق اْلِحَماِر َوُدوَن اْلبَـْغلِ 
ــْينِ . فـََرَبْطتُــُه بِاْلَحْلَقــِة الَِّتــي يـَــْرِبُط بِــِه األَنِْبَيــاءُ  َفَجــاَءِني . ثُــمَّ َخَرْجــتُ . ثُــمَّ َدَخْلــُت اْلَمْســِجَد َفَصــلَّْيُت ِفيــِه رَْكَعتَـ

اْختَـْرَت اْلِفطْـَرَة ثُـمَّ َعـَرَج : فـََقاَل ِجْبرِيُل . فَاْختَـْرُت اللََّبنَ . ِجْبرِيُل َعَلْيِه السََّالُم بِِإنَاٍء ِمْن َخْمٍر، َوِإنَاٍء ِمْن لََبنٍ 
َوقَـْد : ِقيـلَ . ُمَحمَّـدٌ : َوَمْن َمَعَك؟ قَـالَ : ِقيلَ . ِجْبرِيلُ : َمْن َأْنَت؟ قَالَ : فَاْستَـْفَتَح ِجْبرِيُل َفِقيلَ . َماءِ بَِنا ِإَلى السَّ 

ــَب بِــي َوَدَعــا لِــي ِبَخْيــرٍ . فـَُفــِتَح لََنــا. قَــْد بُِعــَث ِإلَْيــهِ : بُِعــَث ِإلَْيــِه؟ قَــالَ  َج بَِنــا ِإَلــى ثُــمَّ َعــرَ . َفــِإَذا َأنَــا بِــآَدَم، فـََرحَّ
ــَالمُ  ــِه السَّ ــُل َعَلْي ــِة، فَاْســتَـْفَتَح ِجْبرِي ــَماِء الثَّانَِي ــَت؟ َقــالَ : َفِقيــلَ . السَّ ــْن َأْن ــلُ : َم ــالَ : ِقيــلَ . ِجْبرِي ــْن َمَعــَك؟ َق : َوَم

ــدٌ  ــِه؟ قَــالَ : ِقيــلَ . ُمَحمَّ ــهِ : َوقَــْد بُِعــَث ِإلَْي ــِإَذا َأنَــا . فـَُفــِتَح لََنــا. َقــْد بُِعــَث ِإلَْي ــةِ َف ــْرَيَم، : بِــابـَْني اْلَخاَل ــِن َم ِعيَســى اْب
َبــا، َوَدَعــَوا لِــي ِبَخْيــرٍ  ــَماِء الثَّالِثَــِة، . َوَيْحَيــى بْــِن زََكرِيَّــاَء ـ َصــَلَواُت الّلــِه َعَلْيِهَمــا ـ، فـََرحَّ ثُــمَّ َعــَرَج بِــي ِإلَــى السَّ

ــٌد : َوَمــْن َمَعــَك؟ قَــالَ : يــلَ قِ . ِجْبرِيــلُ : َمــْن َأنْــَت؟ قَــالَ : َفِقيــلَ . فَاْســتَـْفَتَح ِجْبرِيــلُ  َوقَــْد بُِعــَث ِإلَْيــِه؟ : ِقيــلَ . ُمَحمَّ
ثُـمَّ . فـَُفـِتَح لَنَـا، فَـِإَذا َأنَـا بُِيوُسـَف ، َوقَـْد ُأْعِطـَي َشـْطَر اْلُحْسـِن، فـََرحَّـَب َوَدَعـا لِـي ِبَخْيـرٍ . قَـْد بُِعـَث ِإلَْيـهِ : قَالَ 

َوَمـْن َمَعـَك؟ : ِقيـلَ . ِجْبرِيـلُ : َمْن ٰهَذا قَـالَ : ِقيلَ . ، فَاْستَـْفَتَح ِجْبرِيُل َعَلْيِه السََّالمُ َعَرَج بَِنا ِإَلى السََّماِء الرَّابَِعةِ 
 .فـََرحَّـَب َوَدَعـا لِـي ِبَخْيـرٍ  فـَُفِتَح لََنا فَِإَذا َأنَا بِِإْدرِيَس،. َقْد بُِعَث ِإلَْيهِ : قَالَ . َوَقْد بُِعَث ِإلَْيهِ : قَالَ . ُمَحمَّدٌ : قَالَ 

ثُـمَّ َعـَرَج بِنَـا ِإلَـى السَّـَماِء اْلَخاِمَسـِة، فَاْســتَـْفَتَح ) ٥٧: مـريم آيـة(} َورَفـَْعنَـاُه َمَكانـا َعِليّـا{: قَـاَل اهللا َعـزَّ َوَجـلَّ 
قَـْد بُِعـَث : قَـالَ  َوقَـْد بُِعـَث ِإلَْيـِه؟: ِقيـلَ . ُمَحمَّـدٌ : َوَمْن َمَعَك؟ قَالَ : ِقيلَ . ِجْبرِيلُ : َمْن ٰهَذا؟ قَالَ : ِقيلَ . ِجْبرِيلُ 

ــَب َوَدَعــا لِــي ِبَخْيــرٍ . ِإلَْيــهِ  ــَماِء السَّاِدَســةَ . فـَُفــِتَح لََنــا، فَــِإَذا َأنَــا ِبٰهــُروَن ، فـََرحَّ فَاْســتَـْفَتَح . ثُــمَّ َعــَرَج بَِنــا ِإلَــى السَّ
َوقَـْد بُِعـَث ِإلَْيـِه؟ : ِقيـلَ . ُمَحمَّـٌد : ؟ قَـالَ َوَمـْن َمَعـكَ : ِقيـلَ . ِجْبرِيـلُ : َمْن ٰهَذا؟ قَـالَ : ِقيلَ . ِجْبرِيُل َعَلْيِه السََّالمُ 

. ثُـمَّ َعـَرَج ِإلَـى السَّـَماِء السَّـابَِعةِ . فـَُفـِتَح لَنَـا، فَـِإَذا َأنَـا ِبُموَسـى ، فـََرحَّـَب َوَدَعـا لِـي ِبَخْيـرٍ . َقْد بُِعـَث ِإلَْيـهِ : قَالَ 
ــٌد : َوَمــْن َمَعــَك؟ قَــالَ : ِقيــلَ . يــلُ ِجْبرِ : َمــْن ٰهــَذا؟ قَــالَ : َفِقيــلَ . فَاْســتَـْفَتَح ِجْبرِيــلُ  َوقَــْد بُِعــَث ِإلَْيــِه؟ : ِقيــلَ . ُمَحمَّ

َوِإَذا ُهـَو َيْدُخلُـُه ُكــلَّ . فـَُفـِتَح لَنَـا فَــِإَذا َأنَـا بِـِإبـَْراِهيَم ، ُمْسـِندا َظْهــَرُه ِإلَـى اْلبَـْيـِت اْلَمْعُمــورِ . قَـْد بُِعـَث ِإلَْيــهِ : قَـالَ 
ُعوَن َأْلــَف م َوِإَذا . ثُـمَّ َذَهـَب بِــي ِإلَـى سِّـْدرَِة اْلُمْنتَـَهــٰى َوِإَذا َورَقـَُهـا َكـآَذاِن اْلِفيَـلَــةِ . لـك الَ يـَعُـوُدوَن ِإلَْيــهِ يـَـْوٍم َسـبـْ

َعتَـَهـا َفَما َأَحٌد ِمْن َخْلِق اهللا َيْسـَتِطيُع . قَاَل، فـََلمَّا َغِشيَـَها ِمْن َأْمِر اهللا َما َغِشَي تـَغَيـََّرتْ . ثََمُرَها َكاْلِقَاللِ  َأْن يـَنـْ
لَـةٍ . فََأْوَحى اهللا ِإَليَّ َما َأْوَحىٰ . ِمْن ُحْسِنَها فـَنَـَزلْـُت ِإلَـى ُموَسـى . فـََفَرَض َعَليَّ َخْمِسـيَن َصـَالًة ِفـي ُكـلِّ يـَـْوٍم َولَيـْ

فَـِإنَّ . فَاْسـأَْلُه التَّْخِفيـفَ . بـِّكَ اْرِجـْع ِإلَـى رَ : قَـالَ . َخْمِسـيَن َصـَالةً : َما فـََرَض رَبَُّك َعَلٰى أُمَِّتَك؟ قـُْلتُ : فـََقالَ . 
ــْرتـُُهمْ . أُمََّتــَك الَ يُِطيُقــوَن ٰذلِــكَ  يَــا َربِّ : َقــاَل، فـََرَجْعــُت ِإَلــى رَبِّــي فـَُقْلــتُ . َفــِإنِّي قَــْد بـََلــْوُت بَِنــي ِإْســَرائِيَل َوَخبَـ

ِإنَّ أُمََّتــَك الَ : قَــالَ . َحــطَّ َعنِّــي َخْمســا: ُقْلــتُ فـََرَجْعــُت ِإلَــى ُموَســٰى فَـ . َفَحــطَّ َعنِّــي َخْمســا. َخفِّــْف َعَلــى أُمَِّتــي

 



 
 

 ١١٦ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

 قَاَل، فـَلَـْم َأَزْل َأْرِجـُع بـَـْيَن رَبـِّي تـَبَـاَرَك َوتـََعـاَلى َوبـَـْيَن ُموَسـى. يُِطيُقوَن ٰذِلَك فَاْرِجْع ِإَلى رَبَِّك فَاْسأَْلُه التَّْخِفيفَ 
َلةٍ إِ ! يَا ُمَحمَّدُ  :َعَلْيِه السََّالُم َحتَّى قَالَ  فَـٰذِلَك َخْمُسـوَن . ِلُكلِّ َصَالٍة َعْشرٌ . نـَُّهنَّ َخْمُس َصَلَواٍت ُكلَّ يـَْوٍم َولَيـْ

َوَمــْن َهــمَّ ِبَســيَِّئٍة فـََلــْم . فَــِإْن َعِمَلَهــا ُكِتَبــْت لَــُه َعْشــرا. َوَمــْن َهــمَّ ِبَحَســَنٍة فـََلــْم يـَْعَمْلَهــا ُكِتَبــْت لَــُه َحَســَنةً . َصــَالةً 
. فـَنَـَزلْـُت َحتَّـى انـْتَـَهْيـُت ِإلَـى ُموَسـٰى فََأْخبَـْرتُـهُ : قَـالَ . فَـِإْن َعِمَلَهـا ُكِتبَـْت َسـيَِّئًة َواِحـَدةً . ْم ُتْكَتْب َشْيئايـَْعَمْلَها لَ 

ى اْســَتْحيَـْيُت قَــْد رََجْعــُت ِإلَــى رَبِّــي َحتَّــ: فـََقــاَل َرُســوُل اللّــِه فـَُقْلــتُ . اْرِجــْع ِإلَــى رَبِّــَك فَاْســأَْلُه التَّْخِفيــفَ : فـََقــالَ 
 .»ِمْنهُ 

َلَة أُْسرَِي ِبَرُسوِل الّلِه ِمْن َمْسِجِد اْلَكْعَبِة، أَنَُّه َجاَءُه َثالَثَُة نـََفٍر قـَْبـَل أَْن يُـوَحٰى إِلَْيـ :ويف رواية  ِه، َوُهـَو نَـائٌِم ِيف َعْن لَيـْ
 .اْلَمْسِجِد احلَْرَامِ 

 .يث أيب ذر أيضاً واحلديث متفق عليه من حديث مالك بن صعصعة ومن حد
ــِه ففــي حــديث مالــك بــن صعصــعة مــن الزيــادات  ــالَ  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -أَنَّ َرُســوَل الّل ثُــمَّ اْنطََلْقنَــا َحتَّــى   « : َق

ـــَماِء السَّاِدَســـةِ  َنـــا ِإلَـــى السَّ ـــَالُم َفَســـلَّْمُت َعَلْيـــهِ . انـْتَـَهيـْ ْرَحبـــا بِـــاَألِخ مَ : فـََقـــالَ . فَأَتـَْيـــُت َعَلـــى ُموَســـٰى َعَلْيـــِه السَّ
يَـْدُخُل . َربِّ ٰهَذا غُـَالٌم بـََعْثتَـُه بـَْعـِدي: َما يـُْبِكيَك؟ قَالَ : فـَُنوِديَ . فـََلمَّا َجاَوْزتُُه َبَكىٰ . الصَّاِلِح َوالنَِّبيِّ الصَّاِلحِ 

ـــا يَـــْدُخُل ِمـــْن أُمَِّتـــي ـــُر ِممَّ بـََعـــَة َأنـَْهـــاٍر َيْخـــُرُج ِمـــْن َأْصـــِلَها نـَْهـــَراِن َأنَّـــُه رََأى َأرْ  «: وفيـــه . »ِمـــْن أُمَِّتـــِه اْلَجنَّـــَة َأْكثـَ
ــَراِن بَاِطنَــاِن  ــلُ : فـَُقْلــتُ «َظــاِهَراِن، َونـَْه ــا ِجْبرِي ــالَ ! َي ــاُر؟ َق ــِذِه األَنـَْه ــا ٰه ــي : َم ــَراِن ِف ــَراِن اْلَباِطنَــاِن فـَنَـْه ــا النـَّْه َأمَّ

 .»َوَأمَّا الظَّاِهَراِن فَالنِّيُل َواْلُفَراتُ . اْلَجنَّةِ 
فـَنَــَزَل . ُفِرَج َسْقُف بـَْيِتي َوَأنَا ِبَمكَّةَ «: قَـالَ  -صلى اهللا عليه وسلم  -أَنَّ َرُسوَل الّلِه  :يف حديث أيب ذر من الزيادات و 

فََأفْـَرَغَهـا . َوِإيَمانـاثُمَّ َجاَء ِبَطْسٍت ِمْن َذَهـٍب ُمْمَتِلئَـا ِحْكَمـًة . ثُمَّ َغَسَلُه ِمْن َماِء زَْمَزمَ . َفَشَق َصْدِري. ِجْبرِيُل 
ــَماءِ . ِفــي َصــْدِري نـَْيا. ثُــمَّ َأْطبَـَقــُه ثُــمَّ َأَخــَذ بَِيــِدي َعــَرَج بِــي ِإلَــى السَّ ــَماَء الــدُّ َنــا السَّ ــا ِجئـْ ــا  :وفيــه .... فـََلمَّ فـََلمَّ

نـَْيا فَِإَذا رَُجٌل َعـْن يَِمينِـِه َأْسـِوَدةٌ  . قَـاَل، فَـِإَذا َنظَـَر ِقبَـَل يَِمينِـِه َضـِحكَ . َأْسـِوَدةٌ َوَعـْن َيَسـارِِه . َعَلْونَا السََّماَء الدُّ
َمـْن ! يَـا ِجْبرِيـلُ : قَـاَل قـُْلـتُ . َمْرَحبـا بِـالنَِّبيِّ الصَّـاِلِح، َواِالبْـِن الصَّـاِلحِ : قَاَل فـََقـالَ . َوِإَذا َنَظَر ِقَبَل ِشَماِلِه َبَكىٰ 

. فََأْهـــُل اْلَيِمـــيِن َأْهـــُل اْلَجنَّـــةِ . ْن يَِميِنـــِه، َوَعـــْن ِشـــَماِلِه َنَســـُم بَِنيـــهِ َوٰهـــِذِه اَألْســـِوَدُة َعـــ. ٰهـــَذا آَدُم : ٰهـــَذا؟ َقـــالَ 
َوِإَذا َنَظَر ِقَبَل ِشَماِلِه َبَكى قَـاَل ثُـمَّ َعـَرَج . فَِإَذا َنَظَر ِقَبَل يَِميِنِه َضِحكَ . َواَألْسِوَدُة الَِّتي َعْن ِشَماِلِه َأْهُل النَّارِ 

 ............................ى َأَتٰى السََّماَء الثَّانَِيةَ ِبي ِجْبرِيُل َحتَّ 
ثُـمَّ اْنطَلَـَق بِـي ِجْبرِيـُل «  : وفيه. »ثُمَّ َعَرَج ِبي َحتَّى َظَهْرُت ِلُمْسَتوًى َأْسَمُع ِفيِه َصرِيَف اَألْقَالمِ «:  ويف رواية

ثُمَّ ُأْدِخْلُت اْلَجنََّة فَِإَذا ِفيَهـا َجَنابِـُذ اللُّْؤلُـِؤ، : قَالَ . أَْلَواٌن الَ َأْدِري َما ِهيَ فـََغِشيَـَها . َحتَّى نَْأِتَي ِسْدرََة اْلُمْنتَـَهىٰ 
 .»َوِإَذا تـَُرابـَُها اْلِمْسكُ 

: 
 .تقدمت ترمجته يف احلديث الثالث من كتاب اإلميان -رضي اهللا عنه  -س بن مالك أن :الراوي األول

 



 
 

 ١١٧ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

-رمحــه اهللا  -اري، قــال البغــوي نجــمالــك بــن صعصــعة بــن وهــب بــن عــدي بــن مالــك األنصــاري ال :ثــانيالــراوي ال

صـلى اهللا  -حديثني، وذكر اخلطيـب يف املبهمـات أنـه قـال لـه النـيب -صلى اهللا عليه وسـلم  -سكن املدينة، وروى عن النيب 

وأشــهر حــديث رواه حــديث اإلســراء وهــو غايــة مــا تــذكره كتــب الــرتاجم يف " ر خيــرب هكــذا؟متــأكــل :" -عليــه وســلم 
) ٥/٢٧(ســـد الغابـــة انظــر أ.[ ينـــة رضـــي اهللا عنـــه وأرضـــاهفرتمجتـــه ليســـت موســـعة يف جـــلَّ كتـــب الــرتاجم مـــات باملدترمجتــه، 

 ]١/٥١(ومشاهري علماء األمصار) ١/٤٢٠(واالستيعاب ) ٥/٥٣٩(واإلصابة 

 .، تقدمت ترمجته يف احلديث الثاين واألربعني من كتاب اإلميان-رضي اهللا عنه  -أبوذر : الثالراوي الث
 
رضـي اهللا  -، وأخـرج البخـاري بنحـوه عـن أنـس)١٦٢(أخرجـه مسـلم حـديث  -رضـي اهللا عنـه  -حديث أنس بن مالـك 

حـــديث  )١٦٤:النســـاء( اللَّــــُه ُموَســـٰى َتْكِليًمـــا وََكلَّـــمَ  بــاب ماجـــاء يف قولـــه عزوجــل" " كتـــاب التوحيـــد" يف  -عنــه 
)٧٥١٧. ( 

" " كتــاب بــدء اخللــق" ، وأخرجــه البخــاري يف )١٦٤(وأمــا حــديث مالــك بــن صعصــعة فأخرجــه مســلم حــديث 
ــْم بــاب ومــن ســورة " " كتــاب تفســري القــرآن" وأخرجــه الرتمــذي يف ،)٣٢٠٧(حــديث " بــاب ذكــر املالئكــة َأَل

حـديث " بـاب فـرض الصـالة" " كتـاب الصـالة" ، وأخرجـه النسـائي يف )٣٣٤٦(حديث  َصْدَركَ َنْشَرْح َلَك 
)٤٤٧.( 

بــاب " " كتــاب الصــالة"، وأخرجــه البخــاري يف)١٦٣(فأخرجــه مســلم حــديث -رضــي اهللا عنــه  -وأمــا حــديث أيب ذر
فــــرض  بــــاب" " كتــــاب الصــــالة"، وأخرجــــه النســــائي يف )٣٤٩(حــــديث" كيــــف فرضــــت الصــــلوات يف اإلســــراء

بــاب مــا جــاء يف فــرض " " والســنة فيهـاكتــاب إقامــة الصــالة " ، وأخرجــه ابــن ماجـه يف )٤٤٨(حــديث " الصـالة
 ).١٣٩٩(حديث " الصلوت اخلمس واحملافظة عليها

: 
ــاْلبـَُراقِ ( - الــرباق اســم الدابــة الــيت : هــو بضــم البــاء املوحــدة، قــال أهــل اللغــة" :-رمحــه اهللا  - قــال النــووي): أُتِيــُت ِب

 .ليلة اإلسراء  -صلى اهللا عليه وسلم  -ركبها النيب 
انظـر شـرح [.لكونـه أبـيض: لئه وبريقه، وقيـللشدة صفائه وتأل: ألنه مشتق من الربق لسرعته، وقيل: قيل مسي بذلك

 )]١/٨٥(، والفتح)٢/٣٨٥(النووي ملسلم
يضـع خطـوة "الطـرف بفـتح الطـاء وسـكون الـراء البصـر ويف روايـة للبخـاري :)َيَضُع َحـاِفَرُه ِعْنـَد ُمْنتَـَهـٰى َطْرِفـهِ ( -

 )]١/٣٨٧(انظر املفهم .[أي رجله عند منتهى ما يرى بصره، واملقصود أنه سريع بعيد اخلطوة" عند أقصى طرفه

ـــِدسِ ( - ـــَت اْلَمْق ـــُت بـَْي ـــاَل، فَـ  َحتَّـــى َأتـَْي ـــَق ـــُه بِاْلَحْلَق بيـــت املقـــدس فيـــه لغتـــان " :-هللا رمحـــه ا -قـــال النـــووي  ):ةَرَبْطُت
إحدامها بفتح امليم وإسكان القـاف وكسـر الـدال، والثانيـة بضـم املـيم وفـتح القـاف والـدال : شهريتان غاية الشهرة

علـــى اللغـــة الفصـــيحة وأمـــا احللقـــة فبإســـكان الـــالم ... أمـــا مـــن شـــدده فمعنـــاه املطهـــر: املشـــددة، قـــال الواحـــدي

 



 
 

 ١١٨ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

فجمعهــا َحلــق حلــق حلقــات، وأمــا لغــة اإلســكان  عومجــ... فــتح الــالم أيضــاً وحكــى اجلــوهري وغــريه املشــهورة، 
 .واملراد أنه ربطها حبلقة باب مسجد بيت املقدس ]شرح مسلم املرجع السابق"[ وِحلق بفتح احلاء وكسرها

علـم، اخـرتت عالمـة فسـروا الفطـرة هنـا باإلسـالم، ومعناهـا واهللا أ" :-رمحـه اهللا  -قال النـووي  ): اْختَـْرَت اْلِفْطَرةَ ( -
اإلســالم واإلســتقامة، وجعــل اللــنب عالمــة لكونــه ســهالً طيبــاً طــاهراً ســائغاً للشــاربني، ســليم العاقبــة، وأمــا اخلمــر 

 )]٣٨٦-٢/٣٨٥(شرح مسلم["فإgا أم اخلبائث وجالبة ألنواع من الشر يف احلال واملآل
 .بفتح العني والراء أي صعد ):ثُمَّ َعَرجَ ( -
 .أي طلب الفتح ): َح ِجْبرِيلُ فَاْستَـْفتَ  ( -
ـــِه؟( - ـــَث ِإلَْي ـــْد بُِع بـــل هـــو اســـتفهام هـــل بُعـــث إليـــه وصـــعود : قيـــل هـــو اســـتفهام عـــن أصـــل البعثـــة، وقيـــل ):َوَق

 .صل البعثة ال خيفى عليهكثر واألظهر واهللا أعلم، إذ أن أالسموات وهو قول األ
 )]١/٣٨٩(انظر املفهم .[ ول املالئكة فيه وتعبدهم عندهمسي بذلك لكثرة عمارته بدخ ): اْلبَـْيِت اْلَمْعُمور( -

مسيــت ســدرة املنتهــى ألن : قــال ابــن عبــاس واملفســرون وغــريهم" :-رمحــه اهللا  -قــال النــووي  ):ْدرَِة اْلُمْنتَـَهــٰى ِســ ( -
 -، وحكـى عـن عبـد اهللا بـن مسـعود -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -علم املالئكة ينتهي إليها، ومل جياوزها أحد إال رسول اهللا 

شـرح "[ أgا مسيت بذلك لكوgا ينتهي إليها ما يهبط مـن فوقهـا ومـا يصـعد مـن حتتهـا مـن أمـر اهللا تعـاىل-رضي اهللا عنه 

 )]٧/٤٥٤(وتفسري ابن كثري ) ٧/٤٠٥(انظر تفسري البغوي) ٢/٣٨٦(مسلم
 .تسع قربتني أو أكثر والقلة جرة عظيمة) قلة(بكسر القاف مجع   ):َكاْلِقَاللِ  ( -
َعتَـَها( -  .أي يصفها ): يـَنـْ
لَـَة ُأْسـِرَي ِبَرُسـوِل اللّـهِ ( - ى إذا سـار لـيًال، هـذا قـول األكثـر، وقيـل أسـرى ســار أول وسـر تقـول أسـرى  :)َعـْن لَيـْ

 .السماء املعراج يفو الليل، وسرى سار من آخره، وليلة اإلسراء هي ليلة املعراج، ولكن اإلسراء يف األرض 
والنفـر الثالثـة مل أقـف علـى تسـميتهم " :-رمحـه اهللا  -قـال ابـن حجـر  ):َأنَُّه َجاَءُه َثالَثَُة نـََفٍر قـَْبَل َأْن يُوَحٰى ِإلَْيهِ ( -

 )]١٣/٤٨٠(الفتح [ " لكنهم من املالئكة صرحيا
 .بفتح الطاء وإسكان السني وهو اإلناء املعروف ):ثُمَّ َجاَء ِبَطْستٍ ( -
فسـر األسـودة بـأgم نسـم بنيـه، واألسـودة مجـع سـواد كزمـان، أزمنـة، والسـواد : )ُجٌل َعْن يَِميِنِه َأْسـِوَدةٌ فَِإَذا رَ  ( -

 .الشخص وقيل اجلماعات
هــي نفــس اإلنســان واملــراد أرواح بــين : وغــريه بفــتح النــون والســني والواحــدة نســمة، قــال اخلطــايب :)َنَســُم بَِنيــهِ (-

 )]٢/٣٩٠(ملسلمانظر شرح النووي .[ آدم
فيـــه صــوت األقـــالم  أي حـــىت علــوت ملســـتوى أمســع :)َحتَّــى َظَهـــْرُت ِلُمْســَتوًى َأْســـَمُع ِفيــِه َصـــرِيَف اَألقْــَالمِ ( -

هـــو صـــوت مـــا تكتبـــه املالئكـــة مـــن أقضـــية اهللا تعـــاىل ووحيـــه، ومـــا ينســـخونه مـــن اللـــوح :" بالكتابـــة قـــال اخلطـــايب
 )]٢/٣٩٢(شرح النووي ملسلم[ " ن يكتب ويرفع ملا أراده من أمره وتدبريهاحملفوظ، أو ما شاء اهللا تعاىل من ذلك أ

 ]املرجع السابق [ " هي القباب واحدÜا جنبذة" :-رمحه اهللا  -قال النووي ): َجَناِبُذ اللُّْؤُلؤِ ( -

 



 
 

 ١١٩ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

 
، والكــالم عليــه -اهللا عليــه وســلم صــلى  -برســول اهللا  دليــل علــى إثبــات اإلســراء واملعــارجاحلــديث  :األولــى الفائــدة �

 معنى اإلسراء والمعراج  -: من عدة وجوه
مـن مكـة إىل بيـت املقـدس  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -وشـرعاً سـري جربيـل بـالنيب ، السـري بالشـخص لـيالً  :  اإلسراء لغة

 .ليالً 
مِّـــَن اْلَمْســـِجِد اْلَحـــَراِم ِإلَـــى اْلَمْســـِجِد  لَـــْيًال  بَِعْبـــِدهِ  ُســـْبَحاَن الَّـــِذي َأْســـَرىٰ {: قولـــه تعـــاىل  :ويـــدل علـــى ذلـــك 

 .] ١: اإلسراء[  }اْألَْقَصى
مـــن األرض إىل  -صـــلى اهللا عليــه وســـلم  -عـــروج النـــيب  :وشـــرعاً ، اآللـــة الـــيت يُعـــرج dـــا وهـــي املصـــعد  :والمعـــراج لغـــة 

 .واهللا أعلم بكيفية اآللة اليت عرجت به ، السماء 
  }َمـا َضـلَّ َصـاِحُبُكْم َوَمـا غَـَوىٰ  �� َوالـنَّْجِم ِإَذا َهـَوىٰ { :قوله تعاىل من أول سـورة الـنجم  :ويدل على ذلك 

َرىٰ {: إلى قوله  ٢] - ١: النجم[  .] ١٨: النجم[ }َلَقْد رََأٰى ِمْن آيَاِت رَبِِّه اْلُكبـْ
 اإلسراء والمعراج ثابت بالكتاب والسنة واإلجماع  -

  }مِّـَن اْلَمْسـِجِد اْلَحـَراِم ِإلَـى اْلَمْسـِجِد اْألَْقَصـى لَـْيًال  بَِعْبـِدهِ  ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرىٰ {: قوله تعاىل:  فمن الكتاب
 .واألقصى يعين األبعد مسي بذلك قيل لبعده عن مكة  ، ] ١: إلسراء[ا

وحديث أنـس وحـديث أيب ذر ، حديث مالك بن صعصعة؛األحاديث كثرية منها أحاديث الباب  :ومن السنة 
وورد يف أحاديـــث أخـــرى يف غـــري ، وحـــديث ابـــن عبـــاس رضـــي اهللا عنـــه أيضـــا يف الصـــحيحني ، رضـــي اهللا عـــنهم

 .أن حادثة اإلسراء واملعراج رواها عشرون صحابياً : الصحيحني حىت ذكر القامسي 
 .أُسري وُعرج به  -صلى اهللا عليه وسلم  -وأمجع السلف رمحهم اهللا على أنه 

 مكان اإلسراء والمعراج ووقته  -
. وباالتفــاق أن املعــراج كــان مــن بيــت املقــدس ، باالتفــاق أن اإلســراء كــان مــن مكــة إىل بيــت املقــدس  :مكانــه 

 ] ٣٨٧/ ٣انظر جمموع الفتاوى [
ـــْيًال  بَِعْبـــِدهِ  ُســـْبَحاَن الَّـــِذي َأْســـَرىٰ {: قولـــه تعـــاىل :ويـــدل علـــى ذلـــك  َراِم ِإَلـــى اْلَمْســـِجِد مِّـــَن اْلَمْســـِجِد اْلَحـــ َل

وحديث مالك بن صعصـعة وأيضـاً أنـس بـن مالـك يف الصـحيحني يـدالن علـى أن املعـراج  ، ]١:اإلسراء[  }اْألَْقَصى
 . كان من بيت املقدس

والـذي يعـرف مـن كتـب السـرية أن ، مل يثبـت دليـل صـريح صـحيح يف حتديـد تـاريخ اإلسـراء واملعـراج  :وأما وقتـه 
صـلى اهللا  -أبوطالـب وزوجـة النـيب -صـلى اهللا عليـه وسـلم  - اإلسراء واملعراج كان بعـد عـام احلـزن الـذي تـويف فيـه عـم النـيب 

الطــائف ولــيس يف معرفــة تــاريخ اإلســراء واملعــراج كبــري  مــن -صــلى اهللا عليــه وســلم  -خدجيــة وفيــه طــرد النــيب  -عليــه وســلم 
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قبـل : فائدة ألنه ال يرتتب عليه حكم شرعي واألقـوال يف حتديـدها كثـرية ولـيس هنـاك نـص صـحيح صـريح فقيـل 
بسنة وشهرين ، حـىت بلغـت أكثـر :بسِت ، وقيل :قبل اهلجرة خبمس ، وقيل :بعد اهلجرة ، وقيل : البعثة ، وقيل

 ] . ٢٠٣/  ٧انظر فتح الباري [  من عشرة أقوال
وهلـــذا مـــن اجلهـــل مـــا يفعلـــه الـــبعض مـــن االحتفـــال بليلـــة اإلســـراء واملعـــراج حيـــث يتعبـــدون باالحتفـــال بليلـــة ســـبع 

 -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -واالحتفال بتلك الليلة مل يفعله النـيب ، زاعمني أgا هي ليلة اإلسراء، وعشرين من شهر رجب
ـــا ـــه ال يعـــرف حتديـــد هـــذه الليلـــة، بعونوال الصـــحابة وال الت إذ مل يـــأت دليـــل صـــريح صـــحيح يف ، فضـــالً علـــى أن

 .فاالحتفال dا من البدع احملدثة، حتديدها
 

 . وبدنه وكان يقظة مرة واحدة المناماً  -صلى اهللا عليه وسلم  -واإلسراء والمعراج كان بروحه  -
 .ال مناماً مرة واحدة وهذا قول مجهور العلماء أنه كان بروحه وجسده يقظة 

ـــــــه  ُســـــــْبَحاَن الَّـــــــِذي {:يقـــــــول -عـــــــز و جـــــــل–أن لفـــــــظ العبـــــــد يصـــــــدق علـــــــى اجلســـــــد والـــــــروح واهللا  :ويـــــــدل علي
، وأيضاً لـو كـان بروحـه فقـط مل يسـتبعده كفـار  }مَِّن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى لَْيًال  بَِعْبِدهِ  َأْسَرىٰ 

 . ألنه يكون كالرؤى املنامية ولكنها معجزة جعلها اهللا لنبيه  -صلى اهللا عليه وسلم  -قريش وينكروه ويستهزئوا بالنيب 
كـــان اإلســـراء مـــراراً مـــرة بروحـــه ومـــرة : وقيـــل ، كـــان بروحـــه دون جســـده   :وقيـــل ، اإلســـراء كـــان منامـــاً  :وقيـــل 
 .والصواب كما تقدم وهو قول اجلمهور واهللا أعلم ، ومرة يقظة ومرة مناماً  جبسده

ذهـب مجهـور األمـة مـن العلمـاء احملـدثني  –يعـين اإلسـراء واملعـراج بـالروح واجلسـد  –وإىل هـذا :" قال ابن حجـر 
 ] ٧/١٩٧الفتح "[ والفقهاء واملتكلمني وتواردت عليه األخبار الصحيحة وال ينبغي العدول عن ذلك 

 ]٣/٢٤انظر زاد املعاد [. وإىل هذا ذهب ابن القيم يف زاد املعاد ونصر القول بأنه عرج به جبسده وروحه
 .بيان عظيم قدرة اهللا تعاىل-صلى اهللا عليه وسلم  -ويف إسراء اهللا تعاىل بنبيه

 
ســراء وشــّرف حيــث شـرفه باإل -صـلى اهللا عليــه وسـلم  -احلــديث دليـل علــى إكــرام اهللا تعـاىل لنبيــه  :الثانيــة الفائـدة �

مث ُعــرج بــه إىل أعلــى مــن مكــة إىل بيــت املقــدس  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -أمتــه dــذه اآليــة العظيمــة حيــث ســار النــيب 
 .شرف ماراً باألنبياء يف كل مساء مث رجع من ليلته إىل مكة، وصلى الصبح مبكة

باب وأنه ال ينايف التوكل بل هو من التوكـل، ففـي احلديث دليل على مشروعية األخذ باألس :الثالثة الفائدة �
أخـــذ باإلحتيـــاط والســـبب فـــربط دابتـــه الـــرباق حبلقـــة بـــاب بيـــت  -صــلى اهللا عليـــه وســـلم  -حممـــداحلـــديث إمـــام املتـــوكلني 

 األمــور وتعــاطي األســباب، وإن ويف ربــط الــرباق األخــذ باالحتيــاط والســبب يف" :-رمحــه اهللا  -املقــدس قــال النــووي 
 )]٢/٣٨٥(شرح مسلم [ " يقدح يف التوكل إذا كان االعتماد على اهللا تعاىل ذلك ال
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كمــا أن مــن أخــذ يــدخل يف التوكــل تاركــاً ملــا أمــر بــه مــن األســباب فهــو أيضــاً جاهــل " :-رمحــه اهللا  -قــال ابــن تيميــة 
 )١٢٣:هـود(هفَاْعبُـْدُه َوتـَوَكَّـْل َعَليـ :ظامل، عاص هللا يـرتك مـا أمـره، فـإن فعـل املـأمور بـه عبـادة هللا، وقـد قـال تعـاىل

طائفــة تضــعف أمــر : ويف هــذه النصــوص بيــان غلــط طوائــف...ِإيَّــاَك نـَْعُبــُد َوِإيَّــاَك َنْســَتِعينُ : وقــال جــل شــأنه
السـبب املــأمور بــه فتعـّده نقصــاً أو قــدحاً يف التوحيـد والتوكــل، وأن تركــه مـن كمــال التوكــل، وهـم يف ذلــك ملبــوس 

 )]١٨٣-١٨/١٧٩(جمموع الفتاوى[ " يقرتن بالغلط اتباع اهلوى يف إخالد النفس إىل البطالة عليهم وقد

ذن ملــن طــرق البــاب، وقيــل لــه مــن أنــت؟ أن جييــب بامســه ئأن مــن أدب اإلســت يف احلــديث : الرابعــة الفائــدة �
أمـــا ) ِجْبرِيـــلُ : َأنْـــَت؟ قَـــالَ َمـــْن (فيقــول أنـــا زيـــد مـــثًال ال يقـــول أنــا، ووجـــه ذلـــك أن جربيـــل حـــني اســـتأذن وُســئل 

 -أتيـت النـيب:" االكتفاء بقول أنا فقد جاء يف احلديث النهي عن ذلك، ففي الصحيحني مـن حـديث جـابر قـال

 "؟ كأنه كرههاأنا أنا:-صلى اهللا عليه وسلم  -أنا، فقال:من هذا؟، فقلت : فدققت الباب فقال -صلى اهللا عليه وسلم 
وفاطمـة رضـي اهللا عنهـا  وهـو يغتسـل -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -أتيت النيب :" عنها قالت ويف حديث أم هانئ رضي اهللا

 .متفق عليه" أنا أم هانئ: فقلت من هذه؟: -صلى اهللا عليه وسلم  -تسرته فقال 
لقـــاء أهـــل  حباب، دليـــل علــى اســـت-صـــلى اهللا عليــه وســـلم  -هم للنــيب ؤ عـــادترحيـــب األنبيـــاء و  :الخامســـة الفائــدة �

 .بالبشر والرتحيب وحسن الكالم والدعاء هلمالفضل 
يف احلديث داللة على جواز مدح اإلنسان يف وجهه السيما مع املصلحة إذا أمـن عليـه   :السادسة الفائدة �

َمْرَحبـا بِـاَألِخ  :"-صـلى اهللا عليـه وسـلم  -اإلعجاب وأسباب الفتنـة، وشـاهد ذلـك مـدح األنبيـاء علـيهم السـالم للنـيب 
 " .َوالنَِّبيِّ الصَّاِلحِ الصَّاِلِح 

يف احلديث داللة على أن للسماء أبواباً حقيقية، وحفظة موكلني dا، فهـي سـقف حمفـوظ  :السابعة الفائدة �
لــه أبــواب اليدخلــه أحــد إال بــإذن ولــذا كــان جربيـــل يف كــل مســاء يســتفتح مث يفــتح لــه، ويشــهد لــذلك قـــول اهللا 

ــَوابُ  :تعــاىل ــَج اْلَجَمــُل ِفــي َســمِّ اْلِخَيــاِط  َال تـَُفــتَُّح َلُهــْم َأبـْ ــَماِء َوَال يَــْدُخُلوَن اْلَجنَّــَة َحتَّــٰى يَِل ِلَك  ۚ◌ السَّ وََكــذَٰ
 )٣٢:األنبياء( َوَجَعْلَنا السََّماَء َسْقًفا مَّْحُفوظًا :، وقوله تعاىل)٤٠:األعراف( َنْجِزي اْلُمْجرِِمينَ 

يف احلديث داللة علـى أن صـاحب املكـان لـه احلـق أن يسـأل عـن اسـم الطـارق وعمـن معـه  :الثامنة الفائدة �
صـلى اهللا عليـه وسـلم  -ففي كل مساء يسـتفتح جربيـل فيسـأله امللـك عـن امسـه واسـم مـن معـه، وفيـه دليـل علـى أن النـيب 

 .كان معروفاً عند املالئكة من قبل البعثة
املالئكــة ال يعلمـون الغيــب، ووجــه ذلـك أgــم لــو كـانوا يعلمــون ملــا احلــديث دليـل علــى أن  :التاســعة الفائـدة �

 .سألوا عن املستفتح ومن معه
احلــديث فيــه ذكـر عــدد األنبيــاء يف كـل مســاء ووصــف أشـباههم كمــا ســيأيت يف األحاديــث  :العاشــرة الفائـدة �

لســماء الثانيــة عيســى عليــه دونــه بــدليل أنــه يف ان ممــ يف الســموات اليــدل علــى أن األعلــى أفضــلقريبــاً، وتــرتيبهم 
 :-صلى اهللا عليه وسلم  -رآهم النيب بال شك، واألنبياء وهو أفضل ممن فوقه كيوسف وإدريس  السالم
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صــلى اهللا عليــه  -آدم عليــه الســالم وهــو أول األنبيــاء وأبــو البشــر ولــذلك األنبيــاء يقولــون لنبينــا : الســماء األولــىيف *

وكـذلك إبـراهيم قـال لـه ذلـك  " اِالْبِن الصَّـاِلحِ بَـَمْرَحبا " وآدم عليه السالم يقول" .الصَّاِلحِ اَألِخ َمْرَحبا ب " -وسـلم 
انظـر فـتح [ " -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -ارمهـا بـأبوة النـيب خكما يف بعض الروايات، وأخذ منه بعض أهل العلم إشـارة إىل افت

 )]١/٥٦٧(املنعم 
صــلى اهللا  -ابنــا اخلالــة عيســى ابــن مـرمي وحييــي بــن زكريــا عليهمــا الســالم، وكالمهــا رحــب بــالنيب : الســماء الثانيــةيف *

 .ودعيا له-عليه وسلم 
ل بنصـف احلسـن ولقـد أنـزل اهللا تعـاىل يف فضـله سـورة كاملـة يوسف عليـه السـالم وأنـه ُفضِّـ: السماء الثالثةويف *

َأْكبَـْرنَـُه َوَقطَّْعـَن َأيْـِديـَُهنَّ َوقـُْلـَن َحـاَش لِلَّــِه َمـا ا جبمالـه حـىت وفيها مـا يـدل علـى افتتـان إمـرأة العزيـز ونسـوة معهـ
 )٣١:يوسف ( َكريمٌ   َهـَٰذا َبَشًرا ِإْن َهـَٰذا ِإالَّ َمَلكٌ 

ــا :إدريــس عليــه الســالم ويف ذكــره يف ســورة مــرمي قــال تعــاىل: الســماء الرابعــةويف * ــاُه َمَكانًــا َعِل̈ي مــرمي ( َورَفـَْعَن
وهو تنصيص يف رفـع مكانتـه كمـا رفـع األنبيـاء، ولـيس كمـا ظـن قـوم أنـه كعيسـى رفعـه اهللا وهـو حـي، قـال ) ٥٧:

 )]٦/٣٧٥(الفتح [ " وكون إدريس رفع وهو حي مل يثبت من طريق مرفوعة قوبة" :-رمحه اهللا  -ابن حجر 

ودعـا لـه، وهـارون عليـه الســالم  -يـه وسـلم صـلى اهللا عل -هـارون عليـه السـالم فرحـب مبحمــد : السـماء الخامسـةويف *
هـو أخـو موسـى مـن أبيـه وأمـه، ولـيس كمـا ظــن :" -رمحـه اهللا  - خـو موسـى عليـه السـالم، قـال شـيخنا ابـن عثيمـنيأ

بـل هـو ) ٩٥:طـه(ُأمَّ َال تَْأُخـْذ بِِلْحَيتِـي َوَال ِبَرْأِسـي ،قَـاَل يَـا ابْـنَ  :خـوه مـن أمـه لقولـه تعـاىلأبعض النـاس أنـه 
التعليـق [ " من باب التلطف والتحنن ألن األم أشد حناناً مـن األب يَا اْبَن ُأمَّ  :أخوه من أبيه وأمه، ولكنه قال 

 )]١/٥٤٢(على مسلم

وملوسـى عليـه السـالم فضـل علـى هـذه األمـة  ،موسـى عليـه السـالم، فرحـب بـه ودعـا لـه: السماء السادسـةويف *
 .بتخفيف الصالة كما سيأيت

إبــراهيم عليــه الســالم وهــو فــوق األنبيــاء كلهــم يف الســماء الســابعة، فرحــب بــه ودعــا لــه، : الســابعة الســماءويف *
 .وكان إبراهيم عليه السالم مسنداً ظهره إىل البيت املعمور

 .احلديث دليل على أن السموات سبع وأن بني كل مساء ومساء مسافة طويلة  :الحادية عشر الفائدة �
، فمـن الكتـاب ثبات البيت املعمور، وقد دل علـى ثبوتـه الكتـاب والسـنةيف احلديث إ :الثانية عشر الفائدة �

، ومــن الســنة حـديث البــاب، وهــو معمــور باملالئكــة وطــوافهم ودخــوهلم )٤:الطــور (َواْلبَـْيــِت اْلَمْعُمــورِ :قولـه تعــاىل
رون بــنفس العــدد ويــأيت بعــده آخــ" عــودون إليــهيدخلــه كــل يــوم ســبعون ألــف ملــك الي:" فيــه، ففــي احلــديث 

 .وهكذا
أنه حياذي الكعبـة يف األرض ولكـن يف ذلـك نظـر، وهـل املالئكـة : وقد قيل " :-رمحه اهللا  -قال شيخنا ابن عثيمني 

املرجـــع الســـابق [ " وال تنـــايف بينهمـــا جـــاءت األلفـــاظ dـــذا وdـــذا فلعلهـــم يطوفـــون ويـــدخلونيطوفـــون بـــه أو يـــدخلون؟ 

)١/٤٥٣[( 
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يـوم مـن أمـل حـال مـن أحـوال كثـرÜم فهـم يف رÜم، فتاحلـديث إثبـات املالئكـة وكثـ يف :الثالثـة عشـر الفائدة �
أيـــام الـــدنيا يـــدخل ســـبعون ألـــف ملـــك مث خيرجـــون وال يعـــودون بـــل يـــأيت غـــريهم يف كـــل يـــوم dـــذا العـــدد إىل قيـــام 

طــت الســماء وحــق أ:" مرفوعــاً -رضــي اهللا عنــه  -الســاعة، وقــد جــاءت أدلــة أخــرى تبــنيَّ كثــرÜم ففــي حــديث أيب ذر 
إال ملــك "  ويف روايــة"  لهــا أن تــئط مــا فيهــا موضــع أربــع أصــابع إال وملــك واضــع جبهتــه هللا تعــالى ســاجداً 

 )]٢٤٤٩(صحيح اجلامع [ احلديث رواه أمحد والرتمذي وابن ماجه وحسنه األلباين "  ساجداً أو راكع
وارتفاعـه فـوق منـازل األنبيـاء  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -احلـديث دليـل علـى علـو منزلـة النـيب  :الرابعة عشـر الفائدة �

خصه باالرتفاع ولقاء كـل نـيب يف مسائـه حـىت ارتفـع عـن السـماء  أمجعني، وحيث مصلوات اهللا عليهيف السموات 
 .السابعة
صـلى  - يف احلديث دليل علـى جـواز االسـتناد إىل القبلـة وجعـل الظهـر إليهـا، لقولـه  :الخامسة عشر الفائدة �

 "فَِإَذا َأنَا بِِإبـَْراِهيَم ، ُمْسِندا َظْهَرُه ِإَلى اْلبَـْيِت اْلَمْعُمورِ  "- عليه وسلم اهللا
" يستدل به على جواز االسـتناد إىل القبلـة، وحتويـل الظهـر إليهـا :-رمحه اهللا  -قال القاضي :" -رمحه اهللا  -قال النووي 

 )]٢/٣٨٦(شرح مسلم [ 
وإال فوضــعها الكامــل   احلــديث فيــه وصــف بعــض حســن ســدرة املنتهــى وتغريهــا، :السادســة عشــر الفائــدة �

َعتَـَهـا ِمـْن ُحْسـِنَهاَفَما َأَحٌد ِمـْن َخْلـِق اهللا َيْسـَتِطيُع  :"-صلى اهللا عليه وسـلم  -كما قال النيب  ألنـه يغشـاها مـن  "َأْن يـَنـْ
أي مـن احلسـن وجـاء مـن وصـفها  )١٦:الطـور( يـَْغَشـىٰ ِإْذ يـَْغَشى السِّْدرََة َمـا  :احلسن ما يغشاها وهو قوله تعاىل

 .أن أوراق شجرة السدر من كربها وحسنها كآذان الفيلة ومثارها كبرية كالقالل مفردها قلة يسموgا عندنا الزير
احلديث دليل على عظم شأن الصالة وذلك لعـدة أمـور اقرتنـت dـا عـن بقيـة أركـان  :السابعة عشر الفائدة �

ا وإgـ،فرضت مخسني صـالة ومـا ذاك إال لعظـم قـدرها، وأgـا فرضـت يف أعلـى مكـان يف السـماء، أgا ": اإلسالم
 .فرضت عبادة يومية

دليـل علـى جـواز نسـخ يف فرض الصالة مخسني صـالة إىل أن فرضـت مخـس صـلوت  :الثامنة عشر الفائدة �
 .احلكم قبل وقوع الفعل

احلـديث فيـه بيـان فضـل موسـى عليـه السـالم علـى هـذه األمـة، حيـث كـان سـبباً يف  :التاسـعة عشـر الفائدة �
صـلى  -التخفيف عنهم من مخسـني صـالة إىل مخـس صـلوات، وفيـه استشـارة أهـل العلـم والصـالح فقـد كـان النـيب 

 .ى عليه السالمينفذ نصيحة موس -اهللا عليه وسلم 
احلــديث دليــل علــى فضــل اهللا تعــاىل علــى هــذه األمــة بتخفيــف الصــالة مــن مخســني إىل  :العشــرون الفائــدة �

فضـلني فضـل ختفيـف العـدد فكـان الفضـل " ِلُكلِّ َصَالٍة َعْشـرٌ  :"مخس ختفيف عدد ال ختفيف ثواب لقوله تعاىل
ني صـــالة فللـــه احلمـــد علـــى أفضـــاله وعظـــيم وفضـــل مضـــاعفة األجـــر فيكتـــب وكـــأن اإلنســـان صـــلى بالفعـــل مخســـ

 .إحسانه
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احلــديث فيــه التفريــق بــني اهلــم باحلســنة واهلــم بالســيئة ومضــاعفة العمــل علــى  :الحاديــة والعشــرون الفائــدة �
إن اهللا كتـــــب :"احلســـــنة دون الســـــيئة وتقـــــدم تفصـــــيل هـــــذه املســـــألة يف حـــــديث ابـــــن عبـــــاس رضـــــي اهللا عنهمـــــا 

 "الحسنات والسيئات
وأنـه يـتكلم ) صـفة الكـالم ( احلـديث فيـه إثبـات صـفتني مـن صـفات اهللا تعـاىل  :الثانيـة والعشـرون الفائدة �

وكلمـــه اهللا تعـــاىل وكـــان النـــيب يراجعـــه،  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  -جـــل وعـــال بصـــوت مســـموع ألن اهللا مســـع كـــالم النـــيب 
 .ال ففيه إثبات مجع من الصفاتعلى عظم صفة القدرة له جل وع وتقدم الكالم) العلو هللا تعاىل ( وإثبات 
خـالق النبـوة، فقـد أاحلديث دليل علـى نبـل خلـق احليـاء وفضـله وأنـه مـن مكـارم : الثالثة والعشرون الفائدة �

 .اهللا تعاىل حىت استحيا من اهللا تعاىل -صلى اهللا عليه وسلم  -راجع النيب 
يف إثبات اجلنة والنـار وأgمـا خملوقتـان اآلن احلديث حجة ألهل السنة واجلماعة  :الرابعة والعشرون الفائدة �

 .خالفاً للمعتزلة
عن موسى عليـه السـالم يف روايـة مالـك بـن صعصـعة  -صلى اهللا عليه وسلم  -قوله : الخامسة والعشرون الفائدة �

ــا َجاَوْزتُــُه َبَكــىٰ  "-رضـي اهللا عنــه  -  هــذا معــىن : " قــال النــووي" :-رمحـه اهللا  -قــال النــووي  "َمــا يـُْبِكيــَك؟: فـَنُـوِديَ . فـََلمَّ
 حزنــا بكــاؤه فكــان ،عــددهم كثــرة مــع مــنهم املــؤمنني لقلــة قومــه؛ علــى حــزن الســالم عليــه موســى أن .أعلــم واهللا

 أن ودّ  أنـــه الغبطـــة ومعـــىن ،حمبوبـــة اخلـــري يف والغبطـــة ،أتباعـــه كثـــرة علـــى -ســـلم و عليـــه اهللا صـــلى- لنبينـــا وغبطـــة ،علـــيهم
 ،مـثلهم سـلم و عليـه اهللا صـلى لنبينا وليس له أتباعا يكونوا أن ودّ  أنه ال ،األمة هذه مثل املؤمنني أمته من يكون

 فــإن ،الطاعــة عــن بــتخلفهم اجلزيــل والثــواب العظــيم الفضــل فــوات وعلــى قومــه علــى حزنــا بكــى إمنــا أنــه واملقصــود
 يبكـى هـذا ومثـل ،الصـحيحة األحاديـث به جاءت كما ،أجورهم مثل له كان به الناس وعمل خري إىل دعا من

 ]٣٩٥/ ٢شرح مسلم [" أعلم واهللا فواته على وحيزن عليه
َأنـَُّه « :"-رضـي اهللا عنـه  -يف روايـة مالـك بـن صعصـعة  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -قولـه : السادسـة و العشـرون الفائدة �

: فـَُقْلـتُ «نـَْهـَراِن ظَـاِهَراِن، َونـَْهـَراِن بَاِطنَـاِن  ]ى أي من أصل سدرة املنته[  رََأى َأْربـََعَة َأنـَْهاٍر َيْخُرُج ِمْن َأْصِلَها
 .»َوَأمَّا الظَّاِهَراِن فَالنِّيُل َواْلُفَراتُ . َأمَّا النـَّْهَراِن اْلَباِطَناِن فـَنَـْهَراِن ِفي اْلَجنَّةِ : َما ٰهِذِه األَنـَْهاُر؟ قَالَ ! يَا ِجْبرِيلُ 

ار اجلنـة، فكيـف اجلمـع بـني هـذا وبـني مـا جـاء يف صـحيح مسـلم ظاهر احلديث أن النيل والفرات ليست مـن أgـ
 ؟"ار اجلنةات والنيل كلها من أgر جيحان والفسيحان و :" قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب 

وميكـــن أن اجلمـــع بينهمـــا أن النيـــل والفـــرات ملـــا كانـــا مشـــاركني لنهـــري اجلنـــة يف أصـــل " :-رمحـــه اهللا  -قـــال القـــرطيب  
 )]١/٣٩١(املفهم[" السدرة أُطلق عليهما أgما من اجلنة

 وهل النيل والفرات هما اللذين في األرض؟
: إن معنــاه علــى التشــبيه البليــغ، يعــين: اختلــف العلمــاء يف معــىن هــذا، فقيــل" :-رمحـه اهللا  -قــال شــيخنا ابــن عثيمــني 

 ذلـكبـل مهـا كانـا يف : أgما gران يشبهان النيل والفرات، وأgما ليس مهـا النيـل والفـرات الـذين يف األرض، وقيـل

 



 
 

 ١٢٥ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

، مـن قبـل املعـراج، الوقت هنـاك، مث نـزال، ولكـن األول أقـرب إىل املعقـول، ألن هـذين النهـرين موجـودان منـذ زمـن
 ] )٥٥٩-١/٥٥٨(التعليق على مسلم [  "-صلى اهللا عليه وسلم  -ومن قبل بعثة الرسول 

 -صــلى اهللا عليــه وســلم  -فيــه إثبــات شــق صــدر النــيب  -رضــي اهللا عنــه  -حــديث أيب ذر :الســابعة والعشــرون الفائــدة �
 .حني أسري به وغسله مباء زمزم وملؤه إمياناً وحكمة

إشــكال وهــو كــون أن آدم عليــه الســالم ينظــر  -رضــي اهللا عنــه  -يف حــديث أيب ذر : الثامنــة والعشــرون الفائــدة �
عن ميينـه أرواح أهـل اجلنـة وعـن يسـاره أرواح أهـل النـار يف السـماء الـدنيا، وجـاءت النصـوص دالـة علـى أن أرواح 

 الدنيا؟كون جمتمعة يف مساء تالكفار يف سجني، وأرواح املؤمنني يف اجلنة، فكيف 
 قال مشكل وهو السماء يف والنار اجلنة أهل من آدم بين أرواح نأ وظاهره" :-رمحه اهللا  -قال احلافظ ابن حجر 

 تكون فكيف يعين اجلنة يف منعمة املؤمنني أرواح وأن سجني يف الكفار أرواح إن جاء قد عياض القاضي
 اهللا صلى النيب مرور عرضها وقت فصادف أوقاتا آدم على تعرض أgا حيتمل بأنه وأجاب الدنيا مساء يف جمتمعة

 ونَ ضُ رَ عْ يُـ  ارُ النَّ  :تعاىل قوله أوقات دون أوقات يف هو إمنا والنار اجلنة يف كوgم نأ على ويدل وسلم عليه
 عنه واجلواب القرآن نص هو كما السماء أبواب هلا تفتح ال الكفار أرواح نأب واعرتض اي̈ شِ عَ وَ  اً وَ دُ غُ  اهَ ليْـ عَ 
 أن وحيتمل عنهما له يكشف وكان مشاله جهة يف والنار آدم ميني جهة يف كانت اجلنة إن احتماال هو أبداه ما

 ومشاله آدم ميني عن ومستقرها األجساد قبل خملوقة وهي بعد األجساد تدخل مل اليت هي املرئية النسم إن يقال
 يساره عن من إىل نظر إذا وحيزن ميينه عن من إىل نظر إذا يستبشر كان فلذلك إليه سيصريون مبا أعلم وقد

 نار أو جنة من مستقرها إيل األجساد من انتقلت اليت وخبالف قطعا مراده فليست األجساد يف اليت خبالف
 به أريد أو خمصوص عام بنية نسم قوله أن ويعرف اإليراد يندفع وdذا يظهر فيما أيضا مراده فليست

 ]٤٦١/ ١الفتح [" اخلصوص
فيـــه إثبـــات كتابـــة املالئكـــة ملـــا يـــؤمروا بـــه مـــن  -رضـــي اهللا عنـــه  -حـــديث أيب ذر  :والعشـــرون التاســـعة الفائـــدة �

 .يف شرح ألفاظ احلديث-رمحه اهللا  -األقضية والوحي أو ما شاء اهللا تعاىل أن يكتب، وتقدم كالم اخلطايب 
دخـــل اجلنــة ليلـــة  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -دليـــل علــى أن النـــيب  -رضــي اهللا عنــه  -حـــديث أيب ذر  :الثالثــون الفائــدة �

 .اإلسراء ورأى من نعيمها ما رآه من قباب اللؤلؤ وتراب اجلنة وهو املسك نسأل اهللا من فضله
 

فََأَخــَذُه . َع اْلِغْلَمــانِ أَتَــاُه ِجْربِيــُل َوُهــَو يـَْلَعــُب َمــ -صــلى اهللا عليــه وســلم  -َعــْن أَنَــِس بْــِن َمالِــٍك ، أَنَّ َرُســوَل اللّــِه و  -١٢٤
ــْيطَاِن ِمْنــَك، ُمثَّ َغَســَلُه ِيف : فـََقــالَ . َفَصــَرَعُه َفَشــقَّ َعــْن قـَْلِبــِه، فَاْســَتْخرََج اْلَقْلــَب، فَاْســَتْخرََج ِمْنــُه َعَلَقــةً  ٰهــَذا َحــظُّ الشَّ

ــرَُه فـََقــاُلوا. انـِـهِ ُمثَّ أََعــاَدُه ِيف َمكَ . ُمثَّ َألَمــهُ . َطْســٍت ِمــْن َذَهــٍب ِمبـَـاِء َزْمــَزمَ  ِإنَّ : َوَجــاَء اْلِغْلَمــاُن َيْســَعْوَن ِإَىل أُمِّــِه يـَْعــِين ِظئـْ
ــْد قُِتــلَ  ــدا َق ــاَل أَنَــسٌ . فَاْســتَـْقبَـُلوُه َوُهــَو ُمْنتَـَقــُع اللَّــْونِ . ُحمَمَّ ــْد ُكْنــُت أََرى أَثـَــَر ٰذلِــَك اْلِمْخــَيِط ِيف َصــْدرِهِ : َق رواه    .َوَق

 مسلم 

  

 



 
 

 ١٢٦ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

 .، تقدمت ترمجته يف احلديث الثالث من كتاب اإلميان-رضي اهللا عنه  -أنس بن مالك 
 

 .وانفرد به) ١٦٢(احلديث أخرجه مسلم حديث
 

 .أي ألقاه على األرض ):فََأَخَذُه َفَصَرَعُه (-
 .أي استخرج من قلبه قطعة دم ):فَاْسَتْخَرَج ِمْنُه َعَلَقةً ( -
 .أي نصيبه الذي من خالله يوصل الوسوسة إليك ):َحظُّ الشَّْيطَاِن ِمْنكَ ( -
 .أي مجعه وضم بعضه إىل بعض ):ثُمَّ َألَمهُ  ( -
ــَرهُ ( - ــِه يـَْعِنــي ِظئـْ واملــراد dــا هنــا حليمــة الســعدية مرضــعة  )]٤/٥١٤) ظــأر(انظــر لســان العــرب مــادة .[الظئــر املرضــع ):ِإَلــى أُمِّ

 .-صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا
 .أي متغري اللون ):ُمْنتَـَقُع اللَّْونِ ( -

ل مـن هـذا ، وهوصغري،وحتصَّـ -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -ثبات شق الصـدر للنـيب حممـديف احلديث إ :األولى الفائدة �
بـه ليلـة اإلسـراء  يثبات شق صدره حـني أسـر بعض جهات مكة هلذا احلديثن وإيف  إثبات شق صدره وهو صغري

مـرة ثالثـة لشـق الصـدر عنـد البعثـة وبـني -رمحـه اهللا  -كما تقدم بيانه يف حديث اإلسـراء، وذكـر ابـن حجـر   -واملعراج
 .يف املرات الثالث -صلى اهللا عليه وسلم  -احلكمة من شق صدره 

وثبـت شـق الصـدر أيضـاً عنـد البعثـة كمـا أخرجـه أبـو نعـيم يف الـدالئل، ولكـل منهمـا  ":-رمحـه اهللا  -قال ابـن حجـر 
ٰهــَذا  "فــأخرج علقــة فقــال  -رضــي اهللا عنــه  -حكمــة، فــاألول وقــع فيــه مــن الزيــادة كمــا عنــد مســلم مــن حــديث أنــس

مث وقع شـق الصـدر عنـد من التطهري،  وكان هذا يف زمن الطفولة فنشأ على أكمل األحوال" َحظُّ الشَّْيطَاِن ِمْنكَ 
اإلســباغ  إرادة العــروج إىل الســماء ليتأهــب للمناجــاة، وحيتمــل أن تكــون احلكمــة يف هــذا الغســل لتقــع املبالغــة يف

 )]٢٠٥-٧/٢٠٤(الفتح[ " -صلى اهللا عليه وسلم  -حبصول املرة الثالثة كما تقرر يف شرعه 
 .حقيقة على ظاهره خالفاً ملن أّوله -سلم صلى اهللا عليه و  -الصحيح أن شق صدره  :الثانية الفائدة �

وهذا احلديث حممول على ظاهره وحقيقيته، إذ ال إحالة يف متنه عقـًال، وال يسـتبعد مـن " :-رمحـه اهللا  -قال القرطيب 
صــلى اهللا عليــه  -مــر عــادي، وكانــت جــل أحوالــه ق الصــدر وإخــراج القلــب موجــب للمــوت، فــإن ذلــك أحيــث أن شــ

مالـك بـن و ، إما معجزة وإما كرامة، وهذا الشق هو خالف الشـق املـذكور يف حـديث أيب ذر ةخارقة للعاد -وسـلم 
 )]١/٣٨٢(املفهم[  ".ختالف الزمان واملكانني واحلالنيصعصعة رضي اهللا عنهما ، بدليل ا

واســتخراج القلــب وغــري ذلــك مــن األمــور اخلارقــة للعــادة ممــا جيــب التســليم لــه دون " :-رمحــه اهللا  -وقــال ابــن حجــر 
 )]٧/٢٠٥(الفتح ["من ذلك يءالقدرة فال يستحيل شالتعرض لصرفه، حقيقة لصالحية 

 



 
 

 ١٢٧ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

حيــث حفظـــه مــن الشـــيطان  -صــلى اهللا عليــه وســـلم  -احلــديث فيـــه بيــان عنايـــة اهللا تعــاىل بـــالنيب  :الثالثـــة الفائــدة �
 .وتسليطه فعصمه منه بإخراج حظه منه ووسوسته

 
َلــَة ُأْســِرَي بِــي َعَلــى ُموَســى ْبــِن «: -صــلى اهللا عليــه وســلم  -قَــاَل َرُســوُل الّلــِه : َعبَّــاس قَــالَ  ابْــنِ وعــن  -١٢٥ َمــَرْرُت لَيـْ

. َورََأيْـُت ِعيَسـى بْـَن َمـْرَيَم َمْربُـوَع اْلَخْلـقِ . َكأَنَُّه ِمْن رَِجاِل َشُنوَءةَ . رَُجٌل آَدَم طَُواٌل َجْعدٌ . ِعْمَراَن َعَلْيِه السََّالمُ 
فَــالَ {ِفــي آيَــاٍت َأرَاُهـنَّ اهللا ِإيَّــاُه . َوُأِرَي َماِلكـا َخــاِزَن النَّــاِر، َوالـدَّجَّالَ . »َســِبَط الــرَّْأسِ . ِإلَـى اْلُحْمــَرِة َواْلبَـيَـاضِ 
 }َتُكْن ِفي ِمْريًَة ِمْن ِلَقائِهِ 

 »ٌد َمْربُوعٌ ِعيسٰى َجعْ «: ويف رواية 
 

ـَة َواْلَمِدينَـةِ  -صلى اهللا عليه وسـلم  -ِسْرنَا َمَع َرُسوِل الّلِه : َعِن اْبِن َعبَّاٍس ، قَالَ و  -١٢٦ : فـََقـالَ . َفَمَرْرنَـا بِـَوادٍ . بـَـْنيَ َمكَّ
لَــُه ُجــَؤاٌر . َواِضــعا ِإْصــبَـَعْيِه ِفــي ُأُذنـَْيــهِ َكــأَنِّي َأْنظُــُر ِإلَــى ُموَســٰى « :فـََقــالَ . َواِدي اَألْزَرقِ : فـََقـاُلوا» َأيُّ َواٍد ٰهــَذا؟«

َنا َعَلى ثَِنيَّةٍ «: قَالَ » َمارَّا ِبٰهَذا اْلَواِدي. ِإَلى اهللا بِالتـَّْلِبَيةِ  َهْرَشـٰى : قَـاُلوا» َأيُّ ثَِنيَّـٍة ٰهـِذهِ «: فـََقالَ . ُمثَّ ِسْرنَا َحىتَّ أَتـَيـْ
َمـارّا . ِخطَـاُم نَاقَتِـِه لِيـٌف ُخْلبَـةٌ . َعَلْيـِه ُجبَّـُة ُصـوفٍ . َلى يُوُنَس َعَلٰى نَاقَـٍة َحْمـَراءَ َكأَنِّي َأْنظُُر إِ « :فـََقالَ . أَْو لَِفتٌ 

 .»ِبٰهَذا اْلَواِدي ُمَلبِّيا
 

ٌب ِمــَن فَــِإَذا ُموَســٰى َضــرْ . ُعــِرَض َعَلــيَّ األَنِْبَيــاءُ «: قَــالَ  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -َعــْن َجــاِبٍر ، أَنَّ َرُســوَل اللّــِه و  -١٢٧
فَـِإَذا َأقْــَرُب َمـْن رََأيْـُت بِـِه َشـَبها . َورََأيْـُت ِعيَسـى ابْـَن َمـْرَيَم ـ َعَلْيـِه السَّـَالُم ـ. َكأَنـَُّه ِمـْن رَِجـاِل َشـُنوَءةَ . الرَِّجـالِ 

 )يـَْعـِين نـَْفَسـهُ (يْـُت بِـِه َشـَبها َصـاِحُبُكْم فَِإَذا َأقْـَرُب َمْن رَأَ . َورََأْيُت ِإبـَْراِهيَم َصَلَواُت اهللا َعَلْيهِ . ُعْرَوُة ْبُن َمْسُعودٍ 
 .»فَِإَذا َأقْـَرُب َمْن رََأْيُت بِِه َشَبها ِدْحَيُة ْبُن َخِليَفةَ . َورََأْيُت ِجْبرِيَل َعَلْيِه السََّالمُ 

ـ  ِقيـُت ُموَسـٰى ـ َعَلْيـِه السَّـَالمُ ِحـيَن ُأْسـِرَي بِـي لَ «: -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -قَـاَل النَّـِيبُّ : َعـْن َأِيب ُهَريـْـرََة قَـالَ و  -١٢٨
ــُه النَّــِيبُّ  ــلٌ : -صــلى اهللا عليــه وســلم  -فـَنَـَعَت ــُل الــرَّْأسِ . ُمْضــَطِربٌ  فَــِإَذا رَُج ــاِل َشــُنوَءةَ . رَِج ــْن رَِج ــالَ . َكأَنَّــُه ِم ــُت َق ، َوَلِقي

َورََأيْـُت : قَـالَ ) يـَْعـِين َمحَّامـا( »ُر َكأَنََّمـا َخـَرَج ِمـْن ِديَمـاسٍ فَـِإَذا رَبـَْعـٌة َأْحَمـ :-صـلى اهللا عليـه وسـلم  -فـَنَـَعَتُه النَِّيبُّ  ِعيَسى
ــَراِهيَم َصــَلَواُت اهللا َعَلْيــهِ  . فَأُتِيــُت بِِإنَــاَءْيِن ِفــي َأَحــِدِهَما لَــَبٌن َوِفــي اآلَخــِر َخْمــرٌ : قَــالَ . َوَأنَــا َأْشــَبُه َولَــِدِه بِــهِ . ِإبـْ

َأَمـا ِإنـََّك لَـْو . َأْو َأَصـْبَت اْلِفطْـَرةَ . ُهِديَت اْلِفطْـَرةَ : فـََقالَ . فََأَخْذُت اللََّبَن َفَشرِبـُْتهُ  .ُخْذ َأيـَُّهَما ِشْئتَ : َفِقيَل ِلي
 .»َأَخْذَت اْلَخْمَر َغَوْت أُمَُّتكَ 

لَـَة ُأْسـِرَي بِـي ِعْنـَد اْلَكِثيــِب اَألْحَمـرِ «:وملسـلم مـن حـديث أنـس  اِئٌم ُيَصـلِّي ِفــي َوُهـَو قَـ. َأتـَْيـُت َعلَـٰى ُموَســٰى لَيـْ
 .»قـَْبرِهِ 

 

 



 
 

 ١٢٨ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

. اْلَمِسـيَح الـدَّجَّالَ : يـَْومـا، بـَـْنيَ َظْهـرَاِين النَّـاسِ  -صلى اهللا عليه وسـلم  -ذََكَر َرُسوُل الّلِه : َعْبُد الّلِه ْبُن ُعَمرَ عن  -١٢٩
َنــُه ِعَنَبــٌة . الــدَّجَّاَل َأْعــَوُر اْلَعــْيِن اْلُيْمَنــىٰ  ِإنَّ اهللا تـََبــاَرَك َوتـََعــاَلى لَــْيَس بِــَأْعَوَر، َأالَ َوِإنَّ اْلَمِســيحَ «: فـََقــالَ  َكــَأنَّ َعيـْ

ــةٌ  ــالَ  »طَاِفَي ــةِ «: -صــلى اهللا عليــه وســلم  -َوقَــاَل َرُســوُل اللّــِه : َق ــاِم ِعْنــَد اْلَكْعَب ــي اْلَمَن ــَة ِف َل فَــِإَذا رَُجــٌل آَدُم  . َأرَانِــي اللَّيـْ
ــَعرِ . َتْضــِرُب ِلمَّتُــُه بـَــْيَن َمْنِكبَـْيــهِ . َكَأْحَســِن َمــا تـَــَرى ِمــْن ُأْدِم الرَِّجــالِ  َواِضــعا َيَديْــِه . يـَْقطُــُر رَْأُســُه َمــاءً . رَِجــُل الشَّ

نَـُهَما َيطُوُف بِاْلبَـْيتِ . َعَلى َمْنِكَبْي رَُجَلْينِ  َورََأيْـُت . َهَذا اْلَمِسيُح ابْـُن َمـْرَيمَ : َمْن ٰهَذا؟ فـََقاُلوا: فـَُقْلتُ . َوُهَو بـَيـْ
َواِضــعا َيَديْــِه َعَلــى . َكَأْشــَبِه َمــْن رََأيْــُت ِمــَن النَّــاِس بِــاْبِن َقطَــنٍ . َعــْيِن اْلُيْمَنــىٰ الَأْعــَوَر . ُه رَُجــالً َجْعــدا َقَططــاَورَاءَ 

 .»ٰهَذا اْلَمِسيُح الدَّجَّالُ : َمْن ٰهَذا؟ قَاُلوا: فـَُقْلتُ . َيطُوُف بِاْلبَـْيتِ . َمْنِكَبْي رَُجَلْينِ 
 

 
 .احلديث األول والثاين راويهما ابن عباس تقدمت ترمجته يف احلديث السابع من كتاب اإلميان

 .والذي يليه جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما، وتقدمت ترمجته يف احلديث اخلامس من كتاب اإلميان
 .حلديث األول من كتاب اإلميان، وتقدمت ترمجته يف ا-رضي اهللا عنه  -ليه أبو هريرة والذي ي

 .والذي يليه عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما، وتقدمت ترمجته يف احلديث السادس من كتاب اإلميان
  

كتـاب " ، وأخرجـه البخـاري يف )١٦٥(حديث ابن عباس األول رضي اهللا عنهما األول أخرجه مسلم، حـديث 
كم آمــني واملالئكــة يف الســماء فوافقــت إحــدامها األخــرى غفــر لــه مــا تقــدم مــن بــاب إذا قــال أحــد " " بــدء اخللــق 

 ).٣٢٣٩(حديث " ذنبه
" ، وانفـرد بـه عـن البخـاري، وأخرجـه ابـن ماجـه يف )١٦٦(وأما حديث ابن عباس الثاين فأخرجه مسـلم حـديث 

 )٢٨٩١(حديث " باب احلج على الرجل" " كتاب املناسك
، وانفـرد بـه عـن البخـاري، وأخرجـه الرتمـذي يف )١٦٧(فأخرجه مسلم، حديث  -ه رضي اهللا عن -وأما حديث جابر 

 ).٣٦٤٩(حديث " -صلى اهللا عليه وسلم  -باب يف صفة النيب " " كتاب املناقب " 
كتــاب أحاديــث " ، وأخرجــه البخــاري يف )١٦٨(، فأخرجــه مســلم حـديث -رضـي اهللا عنــه  -وأمـا حــديث أيب هريــرة 

ــــــاء ــــــول " " األنبي ــــــاب ق ــــــِديُث ُموَســــــىوَ : اهللا تعــــــاىلب ــــــاَك َح ــــــْل َأَت ــــــا ... َه ،  وََكلَّــــــَم اللَّـــــــُه ُموَســــــٰى َتْكِليًم
 ).٣١٣٠(حديث " باب ومن سورة بين إسرائيل" " التفسريكتاب " ، وأخرجه الرتمذي يف )٣٣٩٤(حديث

" " كتـاب اللبـاس " ، وأخرجـه البخـاري يف )١٦٩(فأخرجـه مسـلم حـديث -رضي اهللا عنهمـا -وأما حديث ابن عمر 
 ).٥٩٠٢(حديث " باب اجلعد

 
 .األدمة يف اإلنسان هي السمرة: ) رَُجٌل آَدمَ (-
 .بضم الطاء وختفيف الواو أي طويل:  ) طَُوالٌ (-

 



 
 

 ١٢٩ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

اجلعد قد تطلق على جعد اجلسـم، وجعـد الشـعر، فجعـودة اجلسـم اجتماعـه واكتنـازه، وجعـودة الشـعر  :)َجْعدٌ (-
أنـه بـني القطـط  هي القطط أو بني القطط والسبط، والقطط هو الشديد اجلعودة الـذي إذا قـبض امتـد، واألقـرب

 "َرِجُل الشََّعرِ "ه عليه السالم وابن عمر رضي اهللا عنهما أن -رضي اهللا عنه  -والسبط ويشهد له حديث أيب هريرة 
الشـنوءة التقـزز وهوالتباعـد : قـال اجلـوهري... هـي قبيلـة معروفـة"  :-رمحـه اهللا  -قـال النـووي : )ِمْن رَِجـاِل َشـُنوَءةَ (-

 )] ١/٣٩٧(املرجع السابق، وانظر املفهم [ " ، وهو حي من اليمنوءةعن األدناس، ومنه أزد شن
 .ليه السالم ورجال شنوءة ما بدا عليه من االعتزاز والرتفع عن األدناس واهللا أعلموكأن وجه الشبه بني موسى ع

ــقِ (- ُــوَع اْلَخْل قــال أهــل اللغــة هــو الرجــل بــني الــرجلني يف القامــة، لــيس بالطويــل " :-رمحــه اهللا  -قــال النــووي : )َمْرب
 ]املرجع السابق [  "البائن وال بالقصري احلقري

الســبط بفــتح البــاء وكســرها لغتــان مشــهورتان، وجيــوز إســكان البــاء مــع  " :-رمحــه اهللا  -النــووي قــال ): َســِبَط الــرَّْأسِ (
 ]املرجع السابق[ " الشعر السبط املسرتسل ليس فيه تكسر: هل اللغةقال أ... لسني وفتحها على التخفيفكسر ا

أنــه جعــد، ووقــع يف  ىيف عيســ -اهللا عليــه وســلم صــلى  -وأمــا قولــه " :-رمحــه اهللا  -النــووي قــال  ):ِعيســٰى َجْعــٌد َمْربُــوعٌ ( -
املــراد باجلعــد هنــا اجلســم، وهــو اجتماعــه واكتنــازه، ولــيس : قــال العلمــاءفأكثــر الروايــات يف صــفته ســبط الــرأس، 

 ]املرجع السابق [ " املراد جعودة الشعر
ن استدالل بعض الـرواة، وأمـا تفسـري قتـادة فقـد هو م" :-رمحه اهللا  -قال النووي ): َفَال َتُكْن ِفي ِمْريًَة ِمْن ِلَقائِهِ ( -

فـال تكـن يف شـك مـن لقائـك موسـى، : وافقه عليه مجاعة، منهم جماهـد والكلـيب والسـدي، وعلـى مـذهبهم معنـاه
تكــن يف شــك مــن لقــاء موســى  الفــ :معناهــا ققــني مــن املفســرين وأصــحاب املعــاين إىل أنوذهــب كثــريون مــن احمل

 )]٢/٣٩٨(شرح النووي ملسلم [ " ومقاتل والزجاج وغريهمالكتاب، وهذا مذهب ابن عباس 
) ٥/٢٨(وابــن كثــري ) ١٤/١٠٨(والقــرطيب ) ٢٠/١٩٤(انظــر تفســري الطــربي  [وكثــري مــن املفســرين علــى أن املــراد لقــاء موســى ليلــة املعــراج 

 )]٦/٣٠٨والبغوي 

 .مزارع هناك واٍد خلف أَمج، بينه وبني مكة ميل، وأمج قرية ذات: )َواِدي اَألْزَرقِ ( -
 :رفـع الصـوت وهـو مهمـوز ومنـه قولـه تعـاىل) اجلـؤار " ( :-رمحـه اهللا  -قـال القـرطيب  :)َلُه ُجَؤاٌر ِإَلى اهللا بِالتـَّْلِبيَـةِ ( -
 َفَِإلَْيِه َتْجَأُرون  )١/٣٩٦(املفهم )" [٥٣:النحل[( 
َنا َعَلى ثَِنيَّةٍ  ( -  . الثنية هي العقبة أو طريقها أو اجلبل: )َأتـَيـْ
، بفــتح اهلــاء وإســكان الــراء، وهــو جبــل علــى طريــق الشــام واملدينــة قريــب مــن ىgــا ثنيــة هرشــأي أ :)َهْرَشــىٰ ( -

  .اجلحفة
 ]انظر املرجع السابق[ .اخلطام بكسر اخلاء هو احلبل الذي يقاد به البعري جيعل على خطمه: )ِخطَاُم نَاقَِتهِ ( -
 )]١/٣٩٧(املرجع السابق، وانظر املفهم[ .ضم واإلسكان، وهي الليفبضم اخلاء ويف الالم لغتان ال: )ُخْلَبةٌ (
الـــذي لـــه جســـم بـــني جســـمني لـــيس  )َضـــْرٌب ِمـــَن الرَِّجـــالِ (" :-رمحـــه اهللا  -قـــال القـــرطيب : )َضـــْرٌب ِمـــَن الرَِّجـــالِ (

 )]١/٣٩٧(املفهم [ "بالضخم وال الضئيل
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واملضــطرب هــو الطويــل غــري " َرُجــٌل ُمْضــَطِربٌ  "- الســالم عليــه -يف صــفة موســى  -رضــي اهللا عنــه  -ويف حــديث أيب هريــرة 
عـن -رمحـه اهللا  -، قـال النـووي "َضْربٌ "ملخالفتها رواية"  ُمْضَطِربٌ  "رواية -رمحـه اهللا  -الشديد، ضعف القاضي عياض 

الضـرب هـو  :ال يوافق عليـه، فإنـه ال خمالفـة بينهمـا، فقـد قـال أهـل اللغـة":"  ُمْضَطِربٌ  "تضعيف القاضي لرواية 
 )]٢/٤٠١(شرح مسلم[ " الرجل اخلفيف اللحم

يعـين " َخَرَج ِمْن ِديَمـاسٍ " قوله: الدمياس فسره الراوي باحلمام، وقال اجلوهري: )َأْحَمُر َكأَنََّما َخَرَج ِمْن ِديَماسٍ (
 .يف نضارته وكثرة ماء وجهه

أي أمسـر اهللا عنهمـا بعـده بأنـه آدم جاء وصـف عيسـى عليـه السـالم هنـا بأنـه أمحـر، ويف حـديث ابـن عمـر رضـي 
 فكيف اجلمع بينهما؟

أنــه آدم، واآلدم بووصــفه يف روايــة ابــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا :" بعــدما ذكــر روايــة أنــه أمحــر-رمحــه اهللا  -قــال النــووي 
عليـه وسـلم صـلى اهللا  -األمسر، وقد روى البخاري عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه أنكر رواية أمحر، وحلـف أن النـيب 

مل يقله، يعـين وأنـه اشـتبه علـى الـراوي، فيجـوز أن يتـأول األمحـر علـى اآلدم، وال يكـون حقيقـة األدمـة واحلمـرة،  -
 )]٢/٤٠١(شرح مسلم ["بل ما قارdما

كــأن األدمــة يســري ســواد يضــرب إىل احلمــرة، وهــو غالــب ألــوان العــرب، وهلــذا جــاء يف " :-رمحــه اهللا  -ال القــرطيب قــ
 )]١/٤٠٠(املفهم [ " وعلى هذا جيتمع ما يف الروايتني" آدم"مكان "  إنه أمحر"صف عيسى عليه السالمأخرى يف و 

ن كثـرياً مـن فـيمكن أن تكـون أدمتـه صـافية وال ينـايف أن يوصـف مـع ذلـك بـاحلمرة أل" :-رمحـه اهللا  -قال ابـن حجـر 
 )]١٣/٩٧(الفتح [ "األدم قد حتمر وجنته

 )]٦/٤٤٤(الفتح.[ الكثيب الرمل ا¿تمع: )َمرِ ِعْنَد اْلَكِثيِب اَألحْ ( -
 .أي ذهب ضوؤها ):ِعَنَبٌة طَاِفَيةٌ (-
  )]٢/٤٠٢(شرح النووي.[ اللمة هو الشعر املتديل الذي جاوز شحمة األذنني): َتْضِرُب ِلمَُّتهُ (-
ـــَعرِ (- املفهـــم .[ والرجـــل فـــوق الســـبط ودون اجلعـــد ]املرجـــع الســـابق.[ أي ســـرح شـــعره مبشـــط مـــع مـــاء وغـــريه): رَِجـــُل الشَّ

)١/٤٠٠[(         

شـــــرح مســـــلم [ .هـــــذا يف وصـــــف الـــــدجال والقطـــــط شـــــديد اجلعـــــودة، وهـــــو القصـــــري املـــــرتدد ):َجْعـــــدا َقَططـــــا(-
 )]٢/٤٠٣(للنووي

 
حيـث عـرض عليـه بعـض  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -األحاديث دليـل علـى فضـل وعلـو مرتبـة النـيب  :األولى الفائدة �

 .األنبياء واملالئكة
األحاديث فيها إثبات صفة موسى وصفة عيسى عليهما السالم اخلَلْقيـة وتقـدم بيـان معـاين  :الثانية الفائدة �

 -:الصفات يف شرح ألفاظ احلديث، وحتصل منها

 



 
 

 ١٣١ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

رب كأنــه مــن رجــل فيـه مســرة، طويــل جعــد الشــعر، لــيس بالضـخم وال الضــئيل رجــل ضــ :أن موســى عليــه الســالم
 .رجال شنوءة

رجـل فيـه مسـرة ومحـرة، مربـوع لـيس بالطويـل وال بالقصـري، جعـد اجلسـم، سـبط الـرأس، : وأن عيسى عليه السالم
 .-رضي اهللا عنه  -تضرب ملته بني منكبيه، أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود

، جربيـل عليـه السـالم وأقـرب النـاس بـه -وسـلم  صـلى اهللا عليـه -األحاديث فيها إثبات لرؤية النيب  :الثالثة الفائدة �
 .، ومالك خازن النار، وفيه ذكر امللك ووظيفته-رضي اهللا عنه  -شبهاً دحية بن خليفة 

 .بأبينا إبراهيم عليه السالم -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب  شبه األحاديث فيها إثبات:  الرابعة الفائدة �
بب مـن أسـباب الغوايـة واهلـالك، سـدليـل علـى أن اخلمـر  -رضي اهللا عنه  -حديث أيب هريرة  :الخامسة الفائدة �

أن اخلمــر ينشــأ عنهــا الغــي وال ) َغــَوْت أُمَّتُــكَ (ويؤخــذ مــن قــول جربيــل عليــه الســالم " :-رمحــه اهللا  -قــال ابــن حجــر 
 )]١١/٧٤(الفتح[ "خيتص ذلك بقدر معني

 .دليل على فضل التلبية واستحباب رفع الصوت dا -رضي اهللا عنهما-حديث ابن عباس  :السادسة الفائدة �
ابــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا فيــه إثبــات املســيح الــدجال وتقــدم قريبــاً الكــالم عــن  حــديث :الســابعة الفائــدة �

عور العني اليمـىن كـأن عينـه عنبـة طافيـة، شـديد جعـودة الشـعر، أشـبه النـاس أصفاته، وجاء يف حديث الباب أنه 
ابن قطن، ومل يذكر الرواة اسم ابن قطن وكذا كثري من الشـراح وهـي العـادة يف استحسـان اإلdـام يف مثـل هـذه به 

 املواطن
فإن قيل في الحديث أنه رأى الدجال يطوف بالبيت، فكيف الجمع بينـه وبـين األحاديـث الدالـة علـى أن 

 الدجال ممنوع من دخول مكة والمدينة؟
 -:الجواب على ذلك من وجهين" :-مه اهللا رح -قال شيخنا ابن عثيمين 

 .فقد يكون أن املسيح الدجال ال يدخل مكة وال املدينة إذا أرسل وبعث، أما قبل ذلك: الوجه األول
كاليقظـة، بـدليل أن النـيب   ليسـت لكنهـا -وإن كانت حقاً إذا كانت مـن األنبيـاء –أن يقال الرؤيا  :الوجه الثاني

 )]١/٥٦٩(التعليق على مسلم[ " ى ربه يف املنام وال ميكن أن يراه يف اليقظةرآ -صلى اهللا عليه وسلم  -
دل أهـل السـنة تفيـه إثبـات صـفات الكمـال هللا تعـاىل، واسـ -رضـي اهللا عنهمـا-حديث ابن عمـر  :الثامنة الفائدة �

كثــر مــن ذلــك، ألنــه لــو كــان لــه أكثــر مــن ذلــك أان ولــيس لــه تــdــذا احلــديث علــى أن اهللا جــل وعــال لــه عينــان اثن
 .يف املفارقة كما بنيَّ أنه ليس أعور -صلى اهللا عليه وسلم  -لبينه النيب 

رآهــم يتعبــدون، حيــث رأى  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -األحاديــث فيهــا عبــادة األنبيــاء وأن النــيب  :التاســعة الفائــدة �
فــإن قيــل كيــف ، أى موســى ويــونس عليهمــا الســالم يلبيــانعنــد الكثيــب األمحــر، ور موســى عليــه الســالم يصــلي 

 التي ليست دار عمل؟ يصلون ويحجون ويلبون وهم في الدار اآلخرة
 :أن العلماء أجابوا على هذا من عدة أوجه :فالجواب

 



 
 

 ١٣٢ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

أgــم كالشــهداء، بـل هــم أفضــل، والشـهداء أحيــاء عنــد رdـم، فــال يبعــد أن حيجـوا ويصــلوا ويتقربــوا : الوجـه األول
  اهللا مبا استطاعواإىل

َدْعـَواُهْم ِفيَهـا ُسـْبَحاَنَك اللَّــُهمَّ َوَتِحيَّـتـُُهْم  :أن عمل اآلخرة ذكر ودعاء، قـال تعـاىل: وقيل وهو الوجه الثاني
 )١٠:يونس(ِفيَها َسَالمٌ 

رضـي اهللا أن هذه رؤية منام يف غري ليلة اإلسراء، أو يف بعض ليلة اإلسراء، كما يف روايـة ابـن عمـر : والوجه الثالث

َلَة ِفي اْلَمَناِم ِعْنَد اْلَكْعَبةِ  "ويف رواية" بينا أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة " : عنهما  "َأرَاِني اللَّيـْ
أحـــواهلم الـــيت كانــت يف حيـــاÜم، ومثلـــوا لــه يف حـــال حيـــاÜم كيـــف   يأر  -صــلى اهللا عليـــه وســلم  -أنـــه  :والوجــه الرابـــع

َكـأَنِّي َأْنظُـُر ِإلَـى ، َكـأَنِّي َأْنظُـُر ِإلَـى ُموَسـىٰ  ": -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -كانوا، وكيف حجهـم وتلبيـتهم، كمـا قـال النـيب
 .عليهم السالم" يُونسَكأَنِّي َأْنظُُر ِإَلى  ِعيَسى،

مـن أمـرهم ومـا كـان  -صلى اهللا عليـه وسـلم  -خرب عما أوحي إليه  -صلى اهللا عليه وسلم  -قوله  أن يكون: والوجه الخامس
 )]٢/٣٩٩(شرح النووي ملسلم[ " منهم، وإن مل يرهم رؤيا عني

 
 
 

ــِه و  -١٣٠ ــِه ؛ أَنَّ َرُســوَل الّل ــِن َعْبــِد الّل ــَرْيشٌ « :َقــالَ  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -َعــْن َجــاِبِر ْب بـَْتِني قـُ ــا َكــذَّ ُقْمــُت ِفــي . َلمَّ
 .»َفطَِفْقُت ُأْخِبُرُهْم َعْن آيَاتِِه َوَأنَا َأْنظُُر ِإلَْيهِ . اْلِحْجِر َفَجالَ اهللا ِلي بـَْيَت اْلَمْقِدسِ 

 .تقدمت ترمجته يف احلديث اخلامس من كتاب اإلميان -رضي اهللا عنه  -جابر بن عبد اهللا 
 .تقدمت ترمجته يف احلديث األول من كتاب اإلميان -رضي اهللا عنه  -ريرة وأبو ه

بــاب " " كتــاب التفســري " ، وأخرجــه البخــاري يف )١٧٠(أخرجــه مســلم، حــديث  -رضــي اهللا عنــه  -حــديث جــابر 
ــْيًال  بــاب " " كتــاب التفســري " ، وأخرجــه البخــاري يف )٤٧١٠(، حــديث " مِّــَن اْلَمْســِجِد اْحلَــرَاِم َأْســَرٰى بَِعْبــِدِه َل

 )٣١٣٣(حديث " ومن سورة بين إسرائيل
 .وانفرد به عن البخاري) ١٧٢(فأخرجه مسلم، حديث  -رضي اهللا عنه  -وأما حديث أيب هريرة

بـَْتِني قـَُرْيشٌ ( - أي حني نسبوين إىل الكذب فيما ذكرت من قضية اإلسراء وطلبوا مين عالمـات بيـت ): َلمَّا َكذَّ
 )]٥/٣٨١(وفيض القدير ) ٨/٥٦٦(انظر حتفة األحوذي [املقدس

 



 
 

 ١٣٣ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

طـيم الكعبـة وهـو احلـائط املسـتدير إىل حبكسر احلاء أي يف حجـر الكعبـة أي مـا حـواه ): ُقْمُت ِفي اْلِحْجرِ ( -
 ]املرجعني السابقني انظر.[ جانب الكعبة الشمايل

 )]٥/٣٨١(فيض القدير[ .أي كشف وأظهر اهللا يل بيت املقدس: )َفَجالَ اهللا ِلي بـَْيَت اْلَمْقِدسِ  ( -
 .أي جعلت أخربهم: )َفطَِفْقُت ُأْخِبُرُهْم ( -

حيث أخرب قريشاً مبـا سـألته  -صلى اهللا عليه وسـلم  -احلديث فيه بيان معجزة من معجزات النيب  :األولى الفائدة �
صـلى  -وذلـك حـني كذبتـه قـريش، فجعـل النـيب  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -إليه النـيب  يمن وصف بيت املقدس الذي أسر 

 .وهو يف مكانه بني قريش يف مكة ينظر إىل بيت املقدس ويصفه هلم -اهللا عليه وسلم 
إال نبــأهم بــه كمــا  يءه بيــت املقــدس فمــا يســألونه عــن شــاحتمــال أن اهللا تعــاىل رفــع لــ-رمحــه اهللا  -وذكــر ابــن حجــر 

 "فرفعه اهللا لي" بنحوه عند مسلم بلفظ  -رضي اهللا عنه  -دل عليه حديث أيب هريرة 
 )]٧/٢٠٠(انظر الفتح [ . إىل أن وضع حبيث يراه مث أعيد -صلى اهللا عليه وسلم  -واحتمال أنه ُمحل 

االحتمــال الثــاين لداللــة - رمحــه اهللا - حتمــال الثــاين لداللــة الــنص علــى األولاال -رمحــه اهللا–وردَّ بــدر الــدين العيــين 
الطائــــل يف ذكــــر : ، قلــــتقــــال بعضــــهم حيتمــــل أنــــه محــــل إىل موضــــع حبيــــث يــــراه مث أعيــــد:" الــــنص األول فقــــال
مـا روي  بـني يديـه قطعـاً، والـدليل عليـه دل قطعـاً علـى أن اهللا رفعـه ووضـعهيـ" فرفعـه اهللا إليـه"االحتمال بل قوله 

باملســجد وأنــا أنظــر إليــه حــىت وضــعه عنــد دار عقيــل، فنعتُّــه وأنــا أنظــر  يءفجــ" عــن ابــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا
 )]٢٥/٦٨(عمدة القاري [  "لغ يف املعجزة وال استحالة فيه، فقد أحضر عرش بلقيس يف طرفة عنيبوهذا أ" إليه
، والنصـــر عنـــد اهللا -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  -احلـــديث شـــاهد مـــن شـــواهد نصـــرة اهللا تعـــاىل لنبيـــه  :الثانيـــة الفائـــدة �

نـَْيا َويـَــْوَم يـَُقـــوُم  :ألنبيائــه وأوليائــه واملـــؤمنني كمــا قــال تعـــاىل ِإنـَّـا لََننُصـــُر ُرُســَلَنا َوالَّـــِذيَن آَمنُــوا ِفـــي اْلَحيَــاِة الـــدُّ
 )٥١:غافر(اْألَْشَهادُ 

فإنـه عرضـة لإليـذاء سـواء كـان حسـياً أو  منزلتـهاحلديث دليل على أن الداعية مهمـا بلغـت   :ثةالثال الفائدة �
 .يواجه تكذيباً وصدوداً يف دعوته -صلى اهللا عليه وسلم  -فها هو إمام الدعاة  معنوياً 
 .-صلى اهللا عليه وسلم  -احلديث فيه شدة مكابرة وتكذيب قريش للنيب  :الرابعة الفائدة �
شــرفه بــه مــن مــا  بيــان مــا امــنت اهللا بــه علــى نبيــه و -رضــي اهللا عنــه  -يف حــديث أيب هريــرة  :الخامســة الفائــدة �

 .إمامة األنبياء ليلة اإلسراء
صـلى  -فإن قيل كيف رأى موسى عليه السالم يصلي يف قربه، وصلى النـيب : قال القاضي" :-رمحه اهللا  -قال النووي 

ء ببيت املقدس، ووجدهم على مراتبهم يف السموات، وسـلموا عليـه ورحبـوا بـه؟ فـاجلواب أنـه باألنبيا -اهللا عليه وسـلم 
صـلى اهللا عليـه وسـلم  -ن تكون رؤيته موسى عليه السالم يف قربه عنـد الكثيـب األمحـر كانـت قبـل صـعود النـيب أحيتمل 

رأى  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -تمل أنهإىل السماء، ويف طريقه بيت املقدس، مث وجد موسى قد سبقه إىل السماء، وحي -
مـا رآهــم، مث ســألوه ورحبـوا بــه، أو يكــون  ألولاألنبيـاء صــلوات اهللا وســالمه علـيهم وصــلى dــم علـى تلــك احلــال 

 



 
 

 ١٣٤ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

شــرح مســلم "[ورجوعــه عــن ســدرة املنتهــى واهللا أعلــم اجتماعــه dــم وصــالته ورؤيتــه موســى عليــه الســالم بعــد انصــرافه

)٢/٤٠٧[( 

 
. انـُْتِهـَي بِـِه ِإَىل ِسـْدرَِة اْلُمْنتَـَهـى -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -َلمَّا أُْسرَِي ِبَرُسـوِل اللّـِه : ، قَالَ بن مسعودَعْن َعْبِد اهللا  -١٣١

ــَماِء السَّاِدَســةِ  َهــا يـَْنَتِهــي َمــا يـُْعــرَُج بِــِه ِمــَن اَألْرضِ . َوِهــَي ِيف السَّ َهــا. إِلَيـْ َهــا يـُْنَتِهــى َمــا يـُْهــَبُط بِــِه ِمــْن . فـَيـُْقــَبُض ِمنـْ َوإِلَيـْ
َها. فـَْوِقَها  -فَـُأْعِطَي َرُسـوُل اللّـِه : قَـالَ . فـَـرَاٌش ِمـْن َذَهـبٍ : قَـالَ  }ِإْذ يـَْغَشى السِّْدرََة َما يـَْغَشـى{: قَالَ . فـَيـُْقَبُض ِمنـْ

َوُغِفَر ِلَمْن َملْ ُيْشرِْك بِـاهللا ِمـْن أُمَّتِـِه . َوأُْعِطَي َخَواتِيَم ُسورَِة اْلبَـَقرَةِ . اِت اْخلَْمسَ أُْعِطَي الصََّلوَ : َثالَثاً  -صلى اهللا عليه وسـلم 
 .رواه مسلم    .َشْيئاً اْلُمْقِحَماتُ 

 .ان، تقدمت ترمجته يف احلديث احلادي والثالثني من كتاب اإلمي-رضي اهللا عنه  -عبد اهللا بن مسعود 

" كتـاب تفسـري القـرآن" ، وانفـرد بـه عـن البخـاري، وأخرجـه الرتمـذي يف )١٧٣(، حـديث احلديث أخرجه مسلم
بـــاب فـــرض الصـــالة " " كتـــاب الصـــالة " ، وأخرجـــه النســـائي يف )٣٢٧٦(حـــديث " بـــاب ومـــن ســـورة الـــنجم" 

 ).٤٥٠(حديث " واختالف ألفاظهم -عنه رضي اهللا  -وذكر اختالف الناقلني يف إسناد حديث أنس بن مالك 

ــي السَّــَماِء السَّاِدَســةِ ( - ــَي ِف قيــل هــذا وهــم مــن الــراوي والصــواب أنــه يف الســماء الســابعة كمــا تقــدم يف  ):َوِه
 وللنـــووي مجـــع بـــني،  )]١/٣٩٤(انظـــر املفهـــم [ ، وهـــو اختيـــار القاضـــي عيـــاض، والقـــرطيب -رضـــي اهللا عنـــه  -حـــديث أنـــس 

، كوgــا يف الســابعة هــو األصــح، وقــول األكثــرين وهــو الــذي يقتضــيه املعــىن: قــال القاضــي:" الــروايتني حيــث قــال
شـرح مسـلم [" وميكن أن جيمع بينهمـا، فيكـون أصـلها يف السادسـة، ومعظمهـا يف السـابعة: وتسميتها باملنتهى، قلت

)٣/٥[( 

َهـــا يـَْنَتِهـــي َمـــا يـُْعـــَرُج بِـــِه ِمـــَن ( -  أي يقـــف عنـــدها كـــل مـــا يصـــعد مـــن األرض مـــن أعمـــال العبـــاد  ):اَألْرضِ ِإلَيـْ
 .واألرواح

َها( -  .أي تقبضه املالئكة فتوصله إىل ما أمرت به ):فـَيـُْقَبُض ِمنـْ
ــَراٌش ِمــْن َذَهــبٍ ( - أي يغشــى الســدرة فــراش مــن ذهــب، والفــراش احلشــرة الــيت تطــري وتلقــي نفســها يف ضــوء  ):فـَ

 السراج
 .إىل ختام السورةآَمَن الرَُّسوُل ِبَما أُنِزَل ِإلَْيِه ِمن رَّبِِّه َواْلُمْؤِمُنون :من قوله تعاىل ):رَِة اْلبَـَقَرةِ َخَواتِيَم ُسو ( -

 



 
 

 ١٣٥ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

بضــم املــيم وإســكان القــاف وكســر احلــاء، وهــي كبــائر الــذنوب الــيت Üلــك أصــحاdا وتــوردهم  ):اْلُمْقِحَمــاتُ (-
 )]٣/٦( شرح مسلم للنووي[ " إياها النار وتقحمهم

 
، وحصـــلت بالـــذكر ألgـــا مـــن -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  -احلـــديث فيـــه بيـــان عطايـــا أعطيهـــا النـــيب  :األولـــى الفائـــدة �

 :وامنت اهللا تعاىل عليه وعلى أمته به وهي -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب  هعطيأأفضل ما 
 .س بالفعل ومخسون يف امليزانت اخلمس وتقدم الكالم على فضلها، وهي مخاأعطي الصلو  -
قــال  -رضــي اهللا عنــه  -وأعطــي خــواتيم ســورة البقــرة، وجــاء فضــلها أيضــاً يف الصــحيحني مــن حــديث أيب مســعود -

 " من قرأ باآليتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه:"-صلى اهللا عليه وسلم  -النيب 
[ " يءن شر ما يؤذيه، وقيل كفتاه من قيام الليل ولـيس بشـالصحيح أن معناه كفتاه م" :-رمحـه اهللا  -قال ابن القيم 

 )]١٣١(الوابل الصيب ص
انظــر املفهــم [ يف هــذه اخلــواتيم مــا حوتــه مــن ثنــاء ودعــاء  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -النــيب مــا أعطيــه م يوممــا يــدل علــى عظــ

آَمـَن الرَُّسـوُل ِبَمـا أُنـِزَل ِإلَْيـِه ِمـن  :واملـؤمنني حيـث قـال اهللا عـنهم -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -ثناء علـى النـيب  ،)]١/٣٩٥(
ــِلِه َال نـَُفــرُِّق بـَــْيَن َأَحــٍد مِّــن رُُّســِلِه   ۚ◌ رَّبِّــِه َواْلُمْؤِمنُــوَن  َوقَــاُلوا َســِمْعَنا  ۚ◌ ُكــلٌّ آَمــَن بِاللَّـــِه َوَمَالِئَكتِــِه وَُكتُبِــِه َوُرُس

ـــَك اْلَمِصـــيُر ُغْفَرانَـــَك رَ  ۖ◌ َوَأطَْعَنـــا  َال "فأعطـــاهم اهللا تعـــاىل مـــن التخفيـــف واســـتجابة الـــدعاء بقولـــه بـََّنـــا َوِإلَْي
َها َما اْكَتَسـَبْت  ۚ◌ يَُكلُِّف اللَّـُه نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها  رَبـَّنَـا َال تـَُؤاِخـْذنَا ِإن نَِّسـيَنا َأْو َأْخطَْأنَـا  ۗ◌ َلَها َما َكَسَبْت َوَعَليـْ

َنــا ِإْصــًرا َكَمــا َحَمْلَتــُه َعَلــى الَّــِذيَن ِمــن قـَْبِلَنــا رَبـََّنــا َوَال  ۚ◌  ْلَنــا َمــا َال طَاقَــَة لََنــا بِــِه  ۚ◌  َتْحِمــْل َعَليـْ  ۖ◌ رَبـََّنــا َوَال ُتَحمِّ
 َأنَت َمْوَالنَا فَانُصْرنَا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن  ۚ◌ َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا 

 .كما ثبت يف صحيح مسلم وتقدم الكالم على هذا احلديث)  قد فعلت( ول بعد دعائهم واهللا تعاىل يق
فضل التوحيد على األمة أال خيلد صاحب الذنب يف النار ولو كانـت ذنوبـه  -صلى اهللا عليه وسلم  -وأعطي النيب  -

 .من املقحمات وهي الكبائر
هـذه األمـة، غـري مشـرك بـاهللا، غفـر لـه املقحمـات، واملـراد مـن مـات مـن : ومعـىن الكـالم " :-رمحـه اهللا  -قال النـووي 

واهللا أعلم، بغفراgا أنه ال خيلد يف النار، خبالف املشركني، وليس املراد أنه ال يعـذب أصـًال، فقـد تقـررت نصـوص 
 .الشرع وإمجاع أهل السنة على عذاب بعض العصاة من املوحدين

تهى مكاgا ووصفها، وتقدم الكالم عليهـا، وتوجيـه روايـة أgـا يف احلديث فيه ذكر سدرة املن :الثانية الفائدة �
وأgــا يف الســماء الســابعة، فهــي األصــح  -رضــي اهللا عنــه  -الســماء السادســة، واألظهــر واهللا أعلــم تــرجيح روايــة أنــس 

 .واألكثر رواة
قحـم صـاحبه النـار خملـداً احلديث دليل على عاقبـة الشـرك وذمـه وأنـه حيـرم أهلـه اخلـري كلـه ويُ  :الثالثة الفائدة �
 .فيها

 



 
 

 ١٣٦ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

يقولــون بتخليــد صــاحب الكبــرية يف النــار، ففــي احلــديث  وارج الــذيناحلــديث رد علــى اخلــ: الرابعــة الفائــدة �
 .التجاوز عن صاحب املقحمات وأن مآله إىل اجلنة

}{

} َفَكـاَن قَــاَب قـَْوَسـْيِن َأْو َأْدنَــىٰ {: َســأَْلُت زِرَّ بْـَن ُحبَــْيٍش ، َعـْن قـَــْوِل اهللا َعـزَّ َوَجـلَّ : الشَّـْيَباِينُّ قَـالَ وعـن  -١٣٢
 .رََأى ِجْربِيَل َلُه ِستُِّمائَِة َجَناحٍ  -صلى اهللا عليه وسلم  -َأْخبَـَرِين اْبُن َمْسُعوٍد، أَنَّ النَِّيبَّ : قَالَ 

}{

  .َرآُه بُِفـَؤاده َمــرَّتـَْني : قَـالَ  }نـَْزلَـًة ُأْخـَرىٰ  َوَلَقـْد رَآهُ { }َمـا َكـَذَب اْلُفـَؤاُد َمـا رََأى{: َعـِن ابْـِن َعبَّـاٍس ، قَـالَ  -١٣٣
 .رواه مسلم 

ثَـَالٌث َمـْن َتَكلَّـَم ِبَواِحـَدٍة ِمــنـُْهنَّ ! يَـا أَبَـا َعاِئَشـةَ : فـََقالَــتْ . ُكْنـُت ُمتَِّكئـاً ِعْنـَد َعاِئَشـةَ : َعـْن َمْسـُروٍق ، قَـالَ  -١٣٤
رََأى َربـَُّه فـََقـْد أَْعظَـَم َعلَـى  -صلى اهللا عليه وسلم  -َمْن َزَعَم أَنَّ ُحمَمَّداً : َما ُهنَّ؟ قَاَلتْ قـُْلُت . فـََقْد أَْعَظَم عَلى اهللا اْلِفْريَةَ 

: َأَملْ يـَُقـــِل اهللا َعـــزَّ َوَجـــلَّ . يَـــا أُمَّ اْلُمـــْؤِمِنَني أَْنِظـــرِيِين َوالَ تـَْعَجِليـــِين : فـَُقْلـــتُ . قَـــاَل وَُكْنـــُت ُمتَِّكئـــاً َفَجَلْســـتُ . اهللا اْلِفْريَـــةَ 
 -أَنَـا أَوَُّل ٰهـِذِه األُمَّـِة َسـَأَل َعـْن ٰذلِـَك َرُسـوَل اللّـهِ : فـََقالَـتْ  }ًة ُأْخـَرىٰ َوَلَقـْد رَآُه نـَْزلَـ}  {َوَلَقْد رَآُه بِاألُُفِق اْلُمبِـينِ {

ــَر َهــاتـَْيِن اْلَمــرَّتـَْينِ . ِإنََّمــا ُهــَو ِجْبرِيــلُ «: فـََقــالَ -صـلى اهللا عليــه وسـلم  َهــا َغيـْ رََأيـْتُــُه . لَــْم َأرَُه َعلَــى ُصــورَتِِه الَّتِــي ُخِلــَق َعَليـْ
َهبطاً ِمنَ  الَ {: أََو َملْ َتْسـَمع أن اهللا يـَُقـولُ : فـََقالَـتْ  »َساّداً ِعَظُم خلقـه َمـا بـَـْيَن السَّـَماِء ِإلَـى اَألْرضِ . السَّماءِ  ُمنـْ

لَِبَشــٍر َأْن َوَمــا َكــاَن {: أََو َملْ َتْســَمْع أَنَّ اهللا يـَُقــولُ   }ُتْدرُِكــُه األَْبَصــاُر َوُهــَو يُــْدِرُك األَْبَصــاَر َوُهــَو اللَِّطيــُف اْلَخِبيــرُ 
: قَالَــتْ  }يٌّ َحِكــيمٌ يَُكلَِّمــُه اهللا ِإالَّ َوْحيــاً َأْو ِمــْن َورَاِء ِحَجــاٍب َأْو يـُْرِســَل َرُســوالً فـَيُــوِحَي بِِإْذنِــِه َمــا َيَشــاُء ِإنَّــُه َعِلــ

يَـا {: َواهللا يـَُقـولُ . ْد أَْعظَـَم َعلَـى اهللا اْلِفْريَـةَ َكَتَم َشْيئاً ِمـْن ِكتَـاِب اهللا فـََقـ  -صلى اهللا عليه وسلم  -َوَمْن َزَعَم أَنَّ َرُسوَل الّلِه 
أَنَّــُه ُخيْــِربُ ِمبـَـا : قَالَــتْ  }َأيـَُّهــا الرَُّســوُل بـَلِّــْغ َمــا أُنْــِزَل ِإلَْيــَك ِمــْن رَبِّــَك َوِإْن لَــْم تـَْفَعــْل َفَمــا بـَلَّْغــَت ِرَســالََتهُ  َوَمــْن َزَعــَم

ــَب ِإالَّ {: َواهللا يـَُقــولُ . اهللا اْلِفْريَــةَ َيُكــوُن ِيف َغــٍد فـََقــْد أَْعظَــَم َعَلــى  ــَماَواِت َواَألْرِض اْلغَْي ــُم َمــْن ِفــي السَّ قُــْل الَ يـَْعَل
 }اهللا

ــد : َعاِئَشــةُ  قالــت: ويف روايــة ملســلم   :َكاِمتــاً َشــْيئاً ِممَّــا أُنْــزَِل َعَلْيــِه َلَكــَتَم ٰهــِذِه اآليَــةَ   -صــلى اهللا عليــه وســلم  -َولَــْو َكــاَن ُحمَمَّ
ْفِسـَك َمـا اهللا َوِإْذ تـَُقوُل لِلَِّذي َأنـَْعَم اهللا َعَلْيـِه َوَأنـَْعْمـَت َعَلْيـِه َأْمِسـْك َعَلْيـَك َزْوَجـَك َواتـَِّق اهللا َوُتْخِفـي ِفـي نَـ {

 }ُمْبِديِه َوَتْخَشى النَّاَس َواهللا َأَحقُّ َأْن َتْخَشاهُ 

 



 
 

 ١٣٧ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

نُــوٌر «: َهــْل رَأَيْــَت َربَّــَك؟ قَــالَ : -صــلى اهللا عليــه وســلم  -َســأَْلُت َرُســوَل الّلــِه : ، قَــالَ  -رضــي اهللا عنــه  -َعــْن َأِيب َذرٍّ  -١٣٥
 .؟»َأنَّٰى َأرَاهُ 

 .رواه مسلم   .»رََأْيُت نُوراً «: ويف رواية 
 

 
 .تقدمت ترمجته يف احلديث احلادي والثالثني من كتاب اإلميان -رضي اهللا عنه  -ابن مسعود 

 .تقدمت ترمجته يف احلديث األول من كتاب اإلميان -رضي اهللا عنه  -أبو هريرة 
 .تقدمت ترمجته يف احلديث السابع من كتاب اإلميان -رضي اهللا عنه  -وابن عباس 

 .شة رضي اهللا عنها تقدمت ترمجتها يف احلديث املائة وعشرين من كتاب اإلميانوعائ
 .تقدمت ترمجته يف احلديث الثاين واألربعني من كتاب اإلميان -رضي اهللا عنه  -وأبو ذر 

  
َفَكــاَن  بــاب" " كتــاب التفســري" ، وأخرجــه البخــاري يف )١٧٤(حــديث ابــن مســعود أخرجــه مســلم حــديث  

بــاب ومــن ســورة " " كتــاب تفســري القــرآن" ، وأخرجــه الرتمــذي يف )٤٨٥٦(حــديث " قَــاَب قـَْوَســْيِن َأْو َأْدنَــىٰ 
 ).٣٢٧٧(حديث " النجم

 . وانفرد به) ١٧٥(فأخرجه مسلم حديث  -رضي اهللا عنه  -وأما حديث أيب هريرة 
 .وانفرد به) ١٧٦(وأما حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما فأخرجه مسلم، حديث 

" كتـاب التفســري" ، وأخرجـه البخـاري، يف )١٧٧( ، حــديثوأمـا حـديث عائشـة رضــي اهللا عنهـا فأخرجـه مسـلم
ــَك ِمــْن رَبِّــكَ بــاب"  ــِزَل ِإلَْي ــا أُْن ــا الرَُّســوُل بـَلِّــْغ َم َــا َأيـَُّه كتــاب " ، وأخرجــه الرتمــذي يف )٤٦١٢(حــديث " ي

 )٣٠٦٨(ث حدي" باب ومن سورة األنعام" " التفسري
، وانفــرد بــه عــن البخــاري، وأخرجــه الرتمــذي )١٧٨(فأخرجـه مســلم، حــديث  -رضــي اهللا عنــه  -وأمـا حــديث أيب ذر 

 ).٣٢٨٢(حديث " باب ومن سورة النجم" " كتاب تفسري القرآن"يف 
 

 -عن هـذه اآليـة أخـربهم أن رسـول اهللا  -عنه رضي اهللا  -حني سئل ابن مسعود ): َفَكاَن قَاَب قـَْوَسْيِن َأْو َأْدَنى( -

أخـربهم بـذلك حـني  -رضي اهللا عنه  -رأى جربيل له ستمائة جناح، ويف رواية أخرى أن ابن مسعود -صلى اهللا عليه وسلم 

 



 
 

 ١٣٨ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

ك أخـربهم بـذل -رضـي اهللا عنـه  -ويف روايـة أخـرى أن ابـن مسـعود  َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما رََأى :سئل عن قوله تعـاىل
َرىٰ :حني سئل عن قوله تعاىل  .)١٨:النجم(َلَقْد رََأٰى ِمْن آيَاِت رَبِِّه اْلُكبـْ

صـلى اهللا  -يـرى أن املقصـود dـا رؤيـة النـيب -صلى اهللا عليـه وسـلم  -وكل الروايات رواها اإلمام مسلم، وعليه فابن مسعود 

 .جلربيل عليه السالم -عليه وسلم 
أي فاقرتب جربيـل عليـه السـالم إىل حممـد  َفَكاَن قَاَب قـَْوَسْيِن َأْو َأْدَنىتعاىل وقوله" :-رمحه اهللا  -قال ابن كثري 

قالــه . ُمـدّ  بقـدرمها إذا: قـاب قوسـني أي -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -ملـا هـبط عليـه إىل األرض، حـىت كـان بينـه وبـني حممـد 
قـد تقـدم  َأْو َأْدنَـى ىل كبـدها، وقولـه تعـاىلإن املـراد بـذلك بُعـد مـا بـني وتـر القـوس إ: جماهد وقتـادة، وقـد قيـل

هـــو قـــول أم ... وهـــذا الـــذي قلنـــاه... أن هـــذه الصـــيغة تســـتعمل يف اللغـــة إلثبـــات املخـــرب عنـــه ونفـــي مـــا زاد عليـــه
، )٧/٤٤٧(انظــــر تفســــري ابــــن كثــــري .[ وهواختيــــار ابــــن كثــــري -رضــــي اهللا عنــــه–املــــؤمنني عائشــــة وابــــن مســــعود وأيب ذر وأيب هريــــرة 

 )]٨١٨(، وانظر تفسري السعدي ص )٨/٣٣٩(

 -صلى اهللا عليه وسلم  -أن املراد دنو اهللا عزوجل من حممد  :والقول الثاني
فتـدىل، فقـرب منـه حـىت   -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -مث دنا الرب عزوجل من حممد : وقال آخرون" :-رمحه اهللا  -قال البغوي 

 )]٧/٤٠١(البغويتفسري [ " كان قاب قوسني أو أدىن
جلربيـل  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -فـإن الرؤيـة هنـا قيـل فيهـا رؤيـة النـيب  َمـا َكـَذَب اْلُفـَؤاُد َمـا رََأى :وكذلك قولـه تعـاىل

 -صــلى اهللا عليــه وســلم  -وقيــل رؤيــة حممــد  ،-رضــوان اهللا علــيهم-ومــن معــه مــن الصــحابة -رضــي اهللا عنــه  -وهــو قــول ابــن مســعود
 .األخرى عند مسلم يف الروايةكما -رضي اهللا عنهما  -وهو قول ابن عباسلربه جل وعال، 
ورؤيتــه علــى  -صــلى اهللا عليـه وســلم  -أي اتفــق فـؤاد الرســول  َمــا َكــَذَب اْلُفــَؤاُد َمــا رََأى" :-رمحــه اهللا  -قـال الســعدي 

صـلى اهللا عليـه  -إن املـراد بـذلك رؤيـة الرسـول : وقيـل ... الوحي الذي أوحاه اهللا إليه، وتواطأ عليه مسعه وقلبه وبصره

صـلى  -لربه ليله اإلسراء، وتكليمه إياه، وهذا اختيار كثري من العلمـاء رمحهـم اهللا، فـأثبتوا dـذا رؤيـة الرسـول  -وسلم 

تفسـري السـعدي [ "  الدنيا ولكن الصحيح القول األول وأن املراد به جربيـل كمـا يـدل عليـه السـياقلربه يف -اهللا عليه وسلم 

 )]٨١٨(ص
جلربيـل عليـه  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -رؤيـة النـيب : جرى فيها القـوالن قيـل َوَلَقْد رَآُه نـَْزَلًة ُأْخَرىٰ :وكذلك قوله تعاىل

كمــا يف أحاديــث   -رضــي اهللا عنــه  -معهــا مــن الصــحابة كــأيب هريــرة الســالم وهــو قــول عائشــة رضــي اهللا عنهــا ومــن 
 -يــة النــيب ؤ ر : قيــلو البــاب وهــو قــول مجاعــة مــن التــابعني كمجاهــد وقتــادة والربيــع بــن أنــس وعطــاء بــن أيب ريــاح، 

 ])٧/٤٥٣(انظر تفسري ابن كثري [  .لربه جل وعال وهو قول ابن عباس كما يف حديث الباب -صلى اهللا عليه وسلم 
ـَرىٰ  :قولـه تعـاىل جربيـل عليـه السـالم يف صـورته احلقيقيـة، بـل اسـتدل  ىأي رأ َلَقـْد رََأٰى ِمـْن آيَـاِت رَبـِِّه اْلُكبـْ

اسـتدل مـن ذهـب " :-رمحـه اهللا  -مل يرى ربه جـل وعـال، قـال ابـن كثـري  -صلى اهللا عليه وسلم  - dذه اآلية على أن حممد
ــَرىٰ مـن أهــل السـنة أن الرؤيــة بتلـك الليلــة مل تقـع؛ ألنــه قـال  ولـو كــان رأى ربــه  َلَقــْد رََأٰى ِمــْن آيَـاِت رَبِّــِه اْلُكبـْ

 )]٧/٤٥٤(تفسري ابن كثري [  "ألخرب بذلك ولقال ذلك للناس

 



 
 

 ١٣٩ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

 .كنية مسروق  :)يَا َأبَا َعاِئَشةَ : فـََقاَلتْ ( -
الكـــذب ومــا يقـــبح  قهــي اإلفـــرتاء، وهــو اخــتال: الفريــة" :-رمحــه اهللا  -قــال القـــرطيب  :)اْلِفْريَـــةَ َأْعظَــَم َعلَــى اهللا ( -

 )]١/٤٠٣(املفهم[ " التحدث به
ــداً ( - ــْن َزَعــَم َأنَّ ُمَحمَّ أي مــن زعــم أنــه رأى ربــه يقظــة ببصــره ليلــة اإلســراء  ):رََأى رَبَّــهُ  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -َم
 .الفريةعراج فقد أعظم وامل
 .أي أمهليين واتركي يل فرصة ألتكلم ):َأْنِظرِيِني( -
: يعـين َوَلَقـْد رَآُه بِـاألُُفِق اْلُمبِـينِ  ":-رمحـه اهللا  -قـال ابـن كثـري  ،أي رأى جربيـل): َوَلَقـْد رَآُه بِـاألُُفِق اْلُمبِـينِ ( -

علــى الصــورة الــيت خلقــه اهللا عليهــا لــه ولقــد رأى حممــد جربيــل عليــه الســالم الــذي يأتيــه بالرســالة عــن اهللا عزوجــل 
 )]٨/٣٣٩(تفسري ابن كثري [ " أي البّني " بِاألُُفِق اْلُمِبينِ  "ستمائة جناح 

َر َهاتـَْيِن اْلَمرَّتـَْينِ ( -  وقعت يف األرض قبل اإلسـراء، والثانيـة يف السـماء األوىل: أي مل يره غري هاتني مرتني): َغيـْ
 .عند سدرة املنتهى

 .أي مغطياً  ):َساّداً ( -
نـور كيـف : مبعـىن كيـف االسـتفهامية، أي "َأنـَّىٰ  "إنكاري مبعـىن النفـي، أو تعجـيب، و استفهام): نُوٌر َأنَّٰى َأرَاهُ ( -

 أراه؟
 :من فوائد األحاديث

لربـه ليلـة اإلسـراء واملعـراج، فقـد اختلـف -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -يف األحاديـث مسـألة رؤيـة النـيب  :األولـى الفائدة �
 : العلماء سلفهم وخلفهم يف ذلك على عدة أقوال

واختــار بعـض أهــل العلــم مــنهم القــرطيب ، وتكـافؤ مــا ورد منهــا، لعــدم املــَرجِّح مــن األدلــة، التوقــف: القـول األول
وغايــة املســتدل علــى نفــي ذلــك أو إثباتــه التمســك بظــواهر متعارضــة ، لــيس يف ذلــك دليــل قــاطع:" حيــث قــال

 ]٤٠٣-١/٤٠٢املفهم [ " ُمَعرَّضة للتأويل
 . رأى ربه  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن حممداً : القول الثاني

انظـر كتـاب التوحيـد البـن . [ والنـووي، واختـاره ابـن خزميـة، كما يف حـديث البـاب   -رضي اهللا عنـه  -وهذا هو قول ابن عباس 

 ) ] ٩/  ٣( وشرح مسلم للنووي )  ٢٢٦ص ( خزمية 

أن ابـن عبـاس ذكـر أن حممـدا ، ورواه النسـائي يف الكـربى " حسـن غريـب : " مذي وقـال مبا رواه الرت  :واستدلوا 
 -رضـي اهللا عنـه  -ويشكل على هذا ما جـاء يف حـديث البـاب مـن حـديث ابـن عبـاس ، رأى ربه  -صلى اهللا عليه وسلم  -

 .رأى ربه بفؤاده مرتني   -صلى اهللا عليه وسلم  -أن حممداً 
 عنهــا؛ اهللا رضــي عائشــة حــديث هــذا يف يقــدح وال: " اب فأجــاب عنــه النــووي بقولــهوأمــا حــديث عائشــة يف البــ

 لقــول متأولـة؛ ذكـرت مــا ذكـرت وإمنـا)  ريب أر مل(  يقـول -ســلم و عليـه اهللا صـلى -النـيب مسعــت أgـا ختـرب مل عائشـة ألن
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: تعــاىل اهللا ولقــول )رســوال يرســل أو حجــاب وراء مــن أو وحيــا إال اهللا يكلمــه أن لبشــر كــان ومــا: (تعــاىل اهللا
 عـن الروايـات صـحت وإذا ،حجـة قولـه يكـن مل مـنهم غـريه وخالفه قوال قال اذا والصحايب)  األبصار تدركه ال(

 يتلقــى وإمنــا بــالظن ويؤخــذ بالعقــل يــدرك ممــا ليســت فإgــا ، إثباÜــا إىل املصــري وجــب الرؤيــة إثبــات يف عبــاس ابــن
 ]املرجع السابق[" بالسماع

 صـحيح يف عنهـا ذلك ثبت فقد عجيب وهو: "ابن حجر قول النووي عن قول عائشة رضي اهللا عنها بقولهوردَّ 
 ]٦٠٧/  ٨الفتح  [ .أي أgا صرحت بذلك من غري تأويل "مسلم

( أنـه رأى ربـه بعيـين قلبـه : ويف روايـة ، أنـه رأى ربـه بعيـين رأسـه : وتعددت الروايات عـن اإلمـام أمحـد ففـي روايـة 
 .أنه توقف فال يقال رآه بعيين رأسه وال بعيين قلبه: ويف رواية ) فؤاده أي رآه ب

 .مل ير ربه  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن حممداً  :والقول الثالث 
وهــو ، وهــذا قــول عائشــة رضــي اهللا عنهــا وأيب هريــرة وابــن مســعود وأيب ذر مــن الصــحابة رضــي اهللا عــنهم أمجعــني

 .قول مجهور العلماء 
من حدثكم أن حممداً رأى ربـه فقـد أعظـم الفريـة :" وقول عائشة رضي اهللا عنها ، حبديث الباب -١:واستدلوا 
 .متفق عليه " على اهللا 

هـل رأيـت ربـك ؟ قـال  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -سـألت رسـول اهللا : يف الباب قال  -رضي اهللا عنـه  -حديث أيب ذر  – ٢
 .رواه مسلم "  نور أنَّى أراه:" 
 .وهذا نٌص يف املسألة ، أي كيف أراه )  أىن أراه( 
إن اهللا ال ينــام وال " :قــال  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -وســيأيت أن النــيب  -رضــي اهللا عنــه  -حــديث أيب موســى األشــعري  -٣

وعمـل النهـار قبـل عمـل ، يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهـار ، ينبغي له أن ينام 
 .رواه مسلم "  لنور لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقهحجابه ا، الليل 

لــو كشــف حجابــه ألحرقــت ُســُبَحاُت وجهــه مــا انتهــى إليــه بصــره مــن خلقــه  -عــز و جــل–أن اهللا  :ووجــه الداللــة 
 . مل يره  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهذا دليل على أن حممداً ، ومن ذلك من رآه لو كان أحٌد رآه 

على أنه يقال إنـه ال تعـارض بـني القـولني وال اخـتالف بـني الصـحابة أصـالً ، واهللا أعلم  القول هو الراجحوهذا 
انظــر [ كمــا قــال مجــع مــن أهــل العلــم مــنهم اإلمــام أمحــد وشــيخ اإلســالم ابــن تيميــة وأن اخلــالف خــالف لفظــي   –

 . ] ٦٣٧،  ٦٣٦/  ٢( منهاج السنة النبوية 
رأى ربـه ليلـة املعـراج أنــه رآه  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -بـأن حيمـل قـول ابـن عبــاس يف أن حممـداً  :والجمـع بـين القـولين 

صــلى اهللا  -ألن الــذي روي عــن ابــن عبــاس حــديث مطلــق بــأن حممــداً ) أي رآه بفــؤاده ( بعيــين قلبــه ال بعيــين رأســه 

املقيـــد ألنــه مل يـــرو ابــن عبـــاس أن  رأى ربـــه وحــديث آخـــر مقيــد بأنــه رآه بفـــؤاده فيحمــل املطلـــق علــى -عليــه وســلم 

 



 
 

 ١٤١ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

فــال ، أنــه مل يــره بعيــين رأســه -رضــي اهللا عنهــا -وحيمــل قــول عائشــة ، رأى ربــه بعيــين رأســه  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -حممــداً 
 .فيكون من نفى الرؤية محلها على رؤية البصر ومن أثبتها محلها على رؤية الفؤاد ، خالف حينئٍذ 

وال ثبـــت ذلـــك عـــن أحـــد مـــن الصـــحابة ، يس يف األدلـــة مـــا يقتضـــي بأنـــه رآه بعينـــه ولـــ:" قـــال شـــيخ اإلســـالم  -
كمـا يف صـحيح ، بـل النصـوص الصـحيحة علـى نفيـه أدل ، وال يف الكتاب والسنة مـا يـدل علـى ذلـك ، صرحياً 

نـور أىن : "هـل رأيـت ربـك ؟ فقـال  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -سـألت رسـول اهللا : قـال  -رضي اهللا عنـه  -مسلم عن أيب ذر 
ولو كان قد وقع ذلك لـذكره كمـا ذكـر مـا دونـه ، وليس يف شيء من أحاديث املعراج الثابتة ذكر ذلك "... أراه 

 ] ٥٨٠/  ٦انظر جمموع الفتاوى [ " 
 أخبـار عبـاس بـنا عـن جـاءت :قلـت ،كـالقولني أمحـد وعـن بقلبـه أو بعينـه رآه هـل اختلفـوا مث" : قال ابن حجـر

 عبــاس بــنا إثبــات بــني اجلمــع فــيمكن هــذا وعلــى ... مقيــدها علــى مطلقهــا فيجــب محــل مقيــدة وأخــرى مطلقــة
 ]٦٠٨/ ٨الفتح [ "القلب رؤية على وإثباته البصر رؤية على نفيها حيمل بأن عائشة ونفي

 
األحاديث دليـل علـى عظـم خلـق جربيـل عليـه السـالم، وذلـك مـن وجهـني كونـه لـه سـتمائة  :الثانية الفائدة �

جنـاح، وخلقــه يغطــي مــا بــني الســماء واألرض، وجلربيــل عليــه الســالم منزلــة خاصــة فهــو املوكــل بــالوحي، وجــاءت 
 :صفاته عظيمة يف كتاب اهللا تعاىل ومن ذلك

 )١٩٣:الشعراء( لرُّوُح اْألَِمينُ نـََزَل بِِه ا :قال تعاىل: جاء ذكره باسم الروح -١
 جاء وصفه باألمني -٢
  ُنـََزَل بِِه الرُّوُح اْألَِمين  الـذي قـد  "اْألَِمـينُ  "وهو جربيل عليه السالم، الذي هو أفضـل املالئكـة وأقـواهم

 )]٥٩٧(تفسري السعدي ص[ "أمن أن يزيد فيه أو ينقص
ٍة ِعنــَد ِذي اْلَعــْرِش �ِإنَّــُه َلَقــْوُل َرُســوٍل َكــرِيٍم  :قــال تعــاىل: جــاء وصــفه بالرســول الكــرمي -٣ ــوَّ ِذي قـُ

 )١٩،٢٠،٢١:التكوير(  ﴾مُّطَاٍع َثمَّ َأِمينٍ ٢٠َمِكيٍن ﴿
 ذو قوة -٤

 "لـوط dـم فـأهلكهم ، ومن قوته أنه قلب ديار قـومعلى ما أمره اهللا به) ي قوة ذ" (:-رمحه اهللا  -قال السعدي 
 )]٩١٢(تفسري السعدي ص[ 
 عند ذي العرش مكني -٥

أي جربيل عليه السالم مقرب عند اهللا لـه منزلـة رفيعـة، وخصيصـة مـن اهللا اختصـه " :-رمحـه اهللا  -قال السعدي 
 ]املرجع السابق [ " له مكانة ومنزلة فوق منازل املالئكة كلهم: أي) َمِكينٍ (dا، 

 مطاع يف املالئكة -٦
عـــة املالئكـــة إيـــاه أgـــم فتحـــوا ااملالئكـــة، ومـــن ط عـــهأي يف الســـموات تطي )طـــاَعٍ مُ  "(:-رمحـــه اهللا  -البغـــوي  قـــال

 )]٨/٣٥٠(تفسري البغوي[  "-صلى اهللا عليه وسلم  -أبواب السموات ليلة املعراج بقوله لرسول اهللا
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رأى جربيـــل  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -دليــل علــى أن النـــيب -رضــي اهللا عنهــا -حــديث عائشـــة " : الثالثــة الفائــدة �
 .على صورته اليت خلقه اهللا فيها مرتني

دليـل علـى أن املالئكـة هلـا أجنحـة، ودل علـى ذلـك -رضـي اهللا عنـه  -حـديث ابـن مسـعود  :الرابعة الفائدة �
َنٰى َوُثَالثَ  :القرآن أيضاً، قال تعاىل يَزِيُد ِفي اْلَخْلـِق َمـا  ۚ◌ َورُبَاَع  َجاِعِل اْلَمَالِئَكِة ُرُسًال ُأوِلي َأْجِنَحٍة مَّثـْ

 )١:فاطر(َيَشاءُ 
هــذه األجنحــة يطــريون dــا بســرعة عظيمــة جــداً، وهلــذا يصــعدون إىل " :-رمحــه اهللا  - قــال شــيخنا ابــن عثيمــني

وأسـأل اهللا أن جيعلـين  -إن كان مؤمنـاً  –السماء بروح العبد إىل السماء السابعة، حىت تصل إىل اهللا عزوجل 
وإياكم منهم، مث ترجع قبل أن يدفن اإلنسان وتتصـل ببدنـه، فسـرعتهم عظيمـة ويـدلك علـى سـرعة املالئكـة 

 )]١/٥٨٣(التعليق على مسلم [  "وأgم أسرع من اجلن
حـــديث عائشــــة رضــــي اهللا عنهـــا دليــــل علـــى حتــــرمي الكـــذب علــــى اهللا تعــــاىل، وأن  :الخامســــة الفائـــدة �

 .الكذب بعضه أشد من بعض، وإن أعظمه الكذب على اهللا تعاىل
ـــدة � علـــى العلـــم ومـــن ذلـــك  -رضـــوان اهللا علـــيهم-األحاديـــث دليـــل علـــى حـــرص الصـــحابة :السادســـة الفائ

فهــم مــن علمــاء -رضــى اهللا عــن اجلميــع–ريــرة وعائشــة بــو هت كمــا فعــل ابــن مســعود وابــن عبــاس وأتفســريهم لآليــا
 .ومسروق رمحه اهللا -رضي اهللا عنها-الصحابة، ويف حديث عائشة وقوع املناظرة بني الصحابة كما بني عائشة 

وأن طلبــة العلــم مــن الرجــال يرجعــون إليهــا يف مســائل العلــم والفقــه يف  -رضــي اهللا عنهــا -وفيــه أيضــاً فقــه عائشــة
صـلى اهللا عليـه وسـلم  -على منع رؤية النـيب  -ا عنهـرضي اهللا-ذلك كثرية، ويف احلديث استدالل عائشة هد االدين وشو 

 )١٠٣:األنعام(  الَ ُتْدرُِكُه األَْبَصاُر َوُهَو يُْدِرُك األَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخِبيرُ  :هللا تعاىل بقوله -
قـد  ؛ ففيـه بُعـد إذ  الَ ُتْدرُِكـُه األَْبَصـارُ  بقوله -رضي اهللا عنها -عائشةدالل وأما است" :-رمحه اهللا  - قال القرطيب

الحتـيط بـه، مـع أgـا تبصـره، قالـه سـعيد : يقال مبوجبه إذ يفرق بني اإلدراك واإلبصار، فيكـون معـىن ال تدركـه
 )]١/٤٠٤(املفهم[ " بن املسيب

نظــر،ألن اآليــة لــيس فيهــا نفــي الرؤيــة، وإمنــا الــذي ولكــن هــذا االســتدالل فيــه :" -يمــنيوقــال شــيخنا ابــن عث
وهلـــــذا نقـــــول عـــــن هـــــذه اآليـــــة تـــــدل علـــــى ثبـــــوت مطلـــــق الرؤيـــــة،  واإلدراك أخـــــص مـــــن فيهـــــا نفـــــي اإلدراك،

يكـون ذلـك؟ يكـون بعـد املـوت، وهلـذا جـاء  فاآلية يف احلقيقة تدل على ثبوت رؤية اهللا، ولكـن مـىت...الرؤية
رواه ابــن  "نكــم لــن تــروا ربكــم حتــى تموتــواأواعلمــوا :" -اهللا عليــه وســلم  صــلى -يف حــديث الــدجال، قــال النــيب

 )]١/٥٩١(التعليق على مسلم [ " ماجه، وهذا عام
َوَمــا َكــاَن لَِبَشــٍر َأْن يَُكلَِّمــُه اهللا ِإالَّ َوْحيــاً َأْو ِمــْن  :لنفــي الرؤيــة بقولــه تعــاىل -رضــي اهللا عنهـا-واسـتدلت عائشــة 
وهــو اســتدالل )٥١:الشــورى ( يـُْرِســَل َرُســوالً فـَيُــوِحَي بِِإْذنِــِه َمــا َيَشــاُء ِإنَّــُه َعِلــيٌّ َحِكــيمٌ َورَاِء ِحَجــاٍب َأْو 

ليلـــة  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  -ومـــن ذلـــك تكلـــيم اهللا تعـــاىل لنبيـــه  .-رضـــي اهللا عنهـــا -ظـــاهر وواضـــح وهـــذا مـــن فقههـــا

 



 
 

 ١٤٣ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

اإلســـراء واملعـــراج يف الصـــلوات وفرضـــها كـــان مـــن وراء حجـــاب إذ ال يلـــزم مـــن التكلـــيم الرؤيـــة، وتأمـــل كيـــف 
 .أجوبتها باألدلة وهذه عالمة من عالمات فتح اهللا تعاىل على أهل العلم -رضي اهللا عنها-قرنت عائشة 

بلـغ الرسـالة أمت  -اهللا عليـه وسـلم  صلى -دليل على أن الرسول  -رضي اهللا عنها-حديث عائشة  :السابعة الفائدة �
 تممل يـؤخر بيانـاً ومل يكـ -صلى اهللا عليه وسـلم  -أنه و ،خري البيان عن وقت احلاجة، أبالغ، وأنه ال جيوز يف حقه ت

َوِإْذ تـَُقوُل لِلَِّذي َأنـَْعـَم اللَّــُه َعَلْيـِه َوَأنـَْعْمـَت َعَلْيـِه  :علماً ولو كان كامتاً شيئاً مما أنزل عليه لكتم هذه اآلية
قُّ َأن َأْمِســْك َعَلْيــَك َزْوَجــَك َواتـَّـِق اللَّـــَه َوُتْخِفــي ِفــي نـَْفِســَك َمــا اللَّـــُه ُمْبِديــِه َوَتْخَشــى النَّــاَس َواللَّـــُه َأَحــ

َها َوَطرً  ۖ◌ َتْخَشاُه  ا َزوَّْجَناَكَها ِلَكْي َال َيُكوَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َحَرٌج ِفي َأْزَواِج َأْدِعيَـائِِهْم فـََلمَّا َقَضٰى زَْيٌد مِّنـْ
ُهنَّ َوَطًرا   )٣٧:األحزاب( وََكاَن َأْمُر اللَّـِه َمْفُعوًال  ۚ◌ ِإَذا َقَضْوا ِمنـْ

 يليـق ال مـا ــ وسـلم عليـه اهللا صـلى ــ اهللا رسـول إىل اآليـة ونسـب هـذه تفسـري يف املفّسـرين بعض اجرتأ قد: " قال القرطيب
 زينــب َهــِويَ  - وســلم عليـه اهللا صــلى - النــيب إن.  فقــال ، مثلــه عــن ونّزهــه ، منــه اهللا عصــمه قــد إذ ؛ عليــه ويســتحيل بــه

 عليـك أمسـك.  لـه فقـال ، تطليقهـا يريـد زيـد جـاء مث)).  عشـق: ((  لفظ اْلُمّجان بعض أطلق ورمبا ، زيد امرأة
 اهللا صـلى ــ بعصـمته جاهـل عـن يصـدر إمنـا القـول وهـذا. ليتزوجها يطلقها أن حيبُّ  ذلك مع وهو ، اهللا واتَّقِ  زوجك

ــ وســلم عليــه  أن الراســخني والعلمــاء املفســرين مــن التحقيــق أهــل عليــه والــذي ،حبرمتــه مســتخفّ  أو ، هــذا مثــل عــن ـ
ـــة تلـــك وأن ، الربيـــات خبـــري فـــأحرى ، املـــروءات بـــذوي يليـــق وال ، بصـــحيح لـــيس الشـــنيع القـــول ذلـــك  إمنـــا اآلي

 وأراد لـه زيـدٌ  حـّدÜَا شـكا فلمـا ، لـه زوجـةً  بكوgـا نبيـه أعلـم تعـاىل اهللا أن حسـني بن علي عن حكي ما تفسريها
 بطـالق مبديـه هـو ممـا بـه اهللا أعلمـه مـا نفسـه يف وأخفـى ، اهللا واتـَّقِ  زوَجـك عليـك أمسك:  له قال ، يطلقها أن
 والـذي، وغـريهم القشـريي العـالء بـن بكـر والقاضـي الزهـري عـن وحنـوه. هلـا ــ وسـلم عليـه اهللا صـلى ــ النيب وتزويج هلا زيدٍ 

 ، ابنــه زوجــة وتــزوج األبنــاء نســاء تــزويج عــن gَــى بأنــه املنــافقني أرجــاف هــو إمنــا ـــ وســلم عليــه اهللا صــلى ـــ النــيب خشــيه
 ولـو ،}  لَـهُ  اهللا فـَـَرضَ  ِفيَمـا َحـَرجٍ  ِمـنْ  النَّبِـيِّ  َعلـى َكـانَ  َمـا{:  بقولـه الوجـه هـذا صحة على يدل اآلية ومساق

 أدعيـائهم أزواج فـي حـرج المـؤمنين علـى يكـون لكيال{  وبقولـه احلرج أعظم فيه لكان ، أولئك ذكر امكان 
 ]٤٠٦/ ١املفهم [ ." التوفيق وباهللا ،}  وطًرا منهن قضوا إذا

 
ال يعلـم الغيـب،  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -دليـل علـى أن رسـول اهللا  -رضـي اهللا عنهـا-حـديث عائشـة  :الثامنة الفائدة �

قُـْل الَ يـَْعلَـُم َمـْن  :بقولـه تعـاىل -رضـي اهللا عنهـا-وال يستطيع أن خيرب مبا يف الغد إال بوحي من اهللا تعاىل واسـتدلت 
 ِفي السََّماَواِت َواَألْرِض اْلغَْيَب ِإالَّ اهللا

 -صلى اهللا عليه وسلم  -مبفهمومه يدل على حترمي الغلو بالنيب  -رضي اهللا عنها- حديث عائشة :التاسعة الفائدة �
هللا تعـاىل  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -استدل بـه علـى عـدم رؤيـة النـيب  -رضي اهللا عنه  -حديث أيب ذر :العاشرة الفائدة �

 "نُوٌر َأنَّٰى َأرَاهُ  "فقال-صلى اهللا عليه وسلم  -حني سئل

 



 
 

 ١٤٤ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

يسـمى  تـدل علـى أن اهللا تعـاىل" رََأيْـُت نُـوراً  "-صـلى اهللا عليـه وسـلم  -وهـل قولـه :" -رمحـه اهللا  -قال شيخنا ابن عثيمني 
 ..)]١/٥٩٨(التعليق على مسلم[ " الظاهر أنه صفة وهو جل وعال نور ولكنه ليس كاألنوار املخلوقة: بالنور؟ فاجلواب

 

 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 ١٤٥ اِإلَميانكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُملسْلِمِ  

 

 ص الكلمة ص الموضوع
ْسَالمِ  أَنَّ  بَيَانِ  بَابُ  ١ المقدمة  َغِريبً�ا، َوَس�يَُعودُ  َغِريبً�ا بََدأَ  اْإلِ

 اْلَمْسِجَدْينِ  بَْينَ  يَأِْرزُ  َوأَنَّهُ 
٦٩ 

ْنَسانِ  قَْتلِ  تَْحِريمِ  ِغلَظِ  بَابُ   قَتَلَ  َمنْ  َوأَنَّ  نَْفَسهُ، اْإلِ
 يَ��ْدُخلُ  َال  َوأَنَّ��هُ  النَّ��اِر، فِ��ي بِ��هِ  ُع��ذِّبَ  بَِش��ْيءٍ  نَْفَس��هُ 
 .ُمْسلَِمةٌ  نَْفسٌ  إِالَّ  اْلَجنَّةَ 

 ٧٤ الزمان آخر اإليمان ذهاب باب ٢

لِيلِ  بَابُ   ٧٦ لِْلَخائِفِ  اِالْستِْسَرارِ  بَابُ  ١٥ يَْكفُرُ  َال  نَْفِسهُ  قَاتِلَ  أَنْ  َعلَى الدَّ
يحِ  فِي بَابٌ   تَْق�بِضُ  اْلقِيَاَم�ِة، قُ�ْربَ  تَُك�ونُ  الَّتِي الرِّ
يَمانِ  ِمنَ  َشْيءٌ  قَْلبِهِ  فِي َمنْ   اْإلِ

 ٧٧ اْألَِدلَّةِ  بِتَظَاهُرِ  اْلقَْلبِ  طَُمأنِينَةِ  ِزيَاَدةِ  بَابُ  ١٨

 تَظَ�اهُرِ  قَْب�لَ  بِاْألَْعَم�الِ  اْلُمبَ�اَدَرةِ  َعلَ�ى اْلَحثِّ  بَابُ 
 اْلفِتَنِ 

يَم��انِ  ُوُج��وبِ  بَ��ابُ  ٢٠ ��دٍ  نَبِيِّنَ��ا بِِرَس��الَةِ  اْإلِ  َص��لَّى ُمَحمَّ
 اْلِملَ��لِ  َونَْس��خِ  النَّ��اِس، َجِمي��عِ  إِلَ��ى َوَس��لَّمَ  َعلَْي��هِ  هللاُ 

 بِِملَّتِهِ 

٨٠ 

 نَبِيِّنَ�ا بَِش�ِريَعةِ  َحاِكًما َمْريَمَ  اْبنِ  ِعيَسى نُُزولِ  بَابُ  ٢١ َعَملُهُ  يَْحبَطَ  أَنْ  اْلُمْؤِمنِ  َمَخافَةِ  بَابُ 
دٍ   َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى ُمَحمَّ

٩٠ 

َمنِ  بَيَانِ  بَابُ  ٢٤ ؟ اْلَجاِهلِيَّةِ  بِأَْعَمالِ  يَُؤاَخذُ  هَلْ  بَابُ  يَمانُ  فِيهِ  يُْقبَلُ  َال  الَِّذي الزَّ  ٩٨ اْإلِ
ْس��َالمِ  َك��ْونِ  بَ��ابُ   اْلِهْج��َرةِ  َوَك��َذا قَْبلَ��هُ  َم��ا يَْه��ِدمُ  اْإلِ

 َواْلَحجِّ 
 َعلَْي�هِ  هللاُ  َص�لَّى هللاِ  َرُس�ولِ  إِلَ�ى اْل�َوْحيِ  بَ�ْدءِ  بَابُ  ٢٥

 َوَسلَّمَ 
١٠٥ 

 وف���رض الس���موات هللا برس���ول اِإلس���راء ب���اب ٢٩ بَْعَدهُ  أَْسلَمَ  إَِذا اْلَكافِرِ  َعَملِ  ُحْكمِ  بَيَانِ  بَابُ  -
 الصلوات

١١٦ 

يَمانِ  ِصْدقِ  بَابُ   ١٣٥ اْلُمْنتَهَى ِسْدَرةِ  ِذْكرِ  فِي بَابٌ  ٣٣ َوإِْخَالِصهِ  اْإلِ
 أَْنفُِس�ُكمْ  فِ�ي َما تُْبُدوا َوإِنْ {: تََعالَى قَْولِهِ  بَيَانِ  بَابُ 

 }تُْخفُوهُ  أَوْ 
 ١٣٧ }أُْخَرى نَْزلَةً  َرآهُ  َولَقَدْ {: باب ٣٥

 َواْلَخ��َواِطرِ  ال��نَّْفسِ  َح��ِديثِ  َع��نْ  هللاِ  تََج��اُوزِ  بَ��ابُ 
 تَْستَقِرَّ  لَمْ  إَِذا بِاْلقَْلِب،

 نَْزلَ��ةً  َرآهُ  َولَقَ��دْ {: َوَج��لَّ  َع��زَّ  هللاُ  قَ��ْولِ  َمْعنَ��ى بَ�ابُ  ٣٧
 َص��لَّى النَّبِ��يُّ  َرأَى َوهَ��لْ  ،] ١٣: ال��نجم[} أُْخ��َرى

ْسَراءِ  لَْيلَةَ  َربَّهُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ   اْإلِ

١٣٧ 

 لَ�مْ  بَِسيِّئَةٍ  هَمَّ  َوإَِذا ُكتِبَْت، بَِحَسنَةٍ  اْلَعْبدُ  هَمَّ  إَِذا بَابُ 
 تُْكتَبْ 

��َالمُ  َعلَْي��هِ  قَْولِ��هِ  فِ��ي بَ��ابٌ  ٣٩  ، »أََراهُ  أَنَّ��ى نُ��ورٌ «: السَّ
 »نُوًرا َرأَْيتُ «: قَْولِهِ  َوفِي

١٣٨ 

يَم��انِ  فِ��ي اْلَوْسَوَس��ةِ  بَيَ��انِ  بَ��ابُ   َم��نْ  يَقُولُ��هُ  َوَم��ا اْإلِ
 َوَجَدهَا

٤٤   

 فَ��اِجَرةٍ  بِيَِم��ينٍ  ُمْس��لِمٍ  َح��قَّ  اْقتَطَ��عَ  َم��نِ  َوِعي��دِ  بَ��ابُ 
 بِالنَّارِ 

 ١٤٧ فهرس الموضوعات ٥٢

لِيلِ  بَابُ  -  َغْي�ِرهِ  َم�الِ  أَْخ�ذَ  قََص�دَ  َم�نْ  أَنَّ  َعلَ�ى الدَّ
، بَِغْيرِ  مِ  ُمْهَدرَ  اْلقَاِصدُ  َكانَ  َحقٍّ  َوإِنْ  َحقِّ�ِه، فِي الدَّ
 فَهُ�وَ  َمالِ�هِ  ُدونَ  قُتِ�لَ  َم�نْ  َوأَنَّ  النَّ�اِر، فِ�ي َكانَ  قُتِلَ 

 َشِهيدٌ 

٥٨   

   ٦٠ النَّارَ  لَِرِعيَّتِهِ  اْلَغاشِّ  اْلَوالِي اْستِْحقَاقِ  بَابُ 
يَم��انِ  اْألََمانَ��ةِ  َرْف��عِ  بَ��ابُ   اْلقُلُ��وِب، بَْع��ضِ  ِم��نْ  َواْإلِ

 اْلقُلُوبِ  َعلَى اْلفِتَنِ  َوَعْرضِ 
٦٣   

    
    
    
    
    

 


