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لألستاذ األكرب سلطان العلامء وخامتة املحققني الفقيه املحدث شيخ اإلسالم 

إين  ،واملسلمني بحر العلم اخلضم الذي منه اغرتف ُمريب جسمي وروحي وفخري

سادة املالكية رئيس اجلامع األزهر واملعاهد العلمّية ومفتي ال»بفضله أعرتف 

ن بربكته حبوري يل يف الداري/ سليم البرشي أدام اهلل أستاذي احلجة الشيخ

 :ؓ وبرشى. آمني، قال

ٱٱٱٻٱٻ

فقامت به احلجة عىل الربية من قديم  ،ل أحسن احلديثاحلمد هلل الذي نزّ 

املرسلني بالدين احلسن الصحيح رمحة سيد وحديث، والصالة والسالم عىل 

 للعاملني، وعىل آله وأصحابه ومن تابعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد، فقد

اطلعت عىل كتاب دالئل اآلداب واألحكام، ويف أحاديث سيد األنام، فوجدته 

ع ُلّب اللباب مع تعليق به اإليضاح  كتاًبا كرياًم حسن الوضع والرتتيب َجم

كيف ال وقد َجعه  ،والتقريب، مل يأت ُمعارص بمثاله، ومل ينسخ ناسخ عىل منواله

مة واملحدث الناقد الفهامة الشي خ حممد بن إبراهيم بن عيل الساملوطي احلرب العالا

ن اجلزاء عىل َجيل ما صنع، ونفع بكتابه ي املالكي اخللويت، جزاه اهلل أحساحلميد

كل ما اطلع بجاه سيد األنبياء والرسل الكرام عليه وعليهم أفضل الصالة وأزكى 

 السالم.

 حتريًرا يف عرص اجلمعة احلادي والعرشين من شهر َجادي الثاين من سنة

مخس وثالثني وثالثامئة وألف من اهلجرة النبوية عىل صاحبها أفضل الصالة 
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 عفيم  "سليم البرشي املالكي"زهر أماله خادم العلامء والفقهاء باأل ،وأزكى التحية

 عنه آمني.

 

هلل ربِّ العاملني والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني صاحب  احلمد

 لسنة املطهرة سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أَجعني، أما بعد،،ا

فإن لعلوم احلديث الرشيف منزلتها بني العلوم الرشعية، وهلا أمهيتها يف 

معرفة املقبول وغريه من الروايات، والصحيح وغريه من األحاديث، والثقات 

رسول وغريهم من الرواة وأهل احلديث هم محلة أرشف علم، بل إهنم خلفاء ال

كام جاء يف احلديث الرشيف الذي رواه الطرباين قال رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصالكريم 

ُهمَّ اْرَحْم ُخَلَفائِي َثالًثا»: ملسو هيلع هللا ىلص ، قِيَل: َيا َرُسوَل اَّللَِّ، َمْن ُخَلَفاُؤَك؟ َقاَل: "اللَّ

ُموََنَا " ُووَن َأَحاِديثِي َوُسنَّتِي َوُيَعلِّ  «.النَّاَس ِمْن َبْعِديالَِّذيَن َيْأُتوَن ِمْن َبْعِدي َفََيْ

 .ملسو هيلع هللا ىلصصدق رسول اَّلل 

من هذا اهلدّي الرشيف نرجو من اهلل عزا وجّل التوفيق يف إخراج هذا 

جلدنا املغفور له بإذن « بدالئل اآلداب واألحكام من أحاديث سّيد األنام»الكتاب 

 راهيم بن عيل شمس الدين الساملوطياهلل تعاىل فضيلة الشيخ اإلمام/ حممد بن إب

الرشيف أن خيرج إىل النور  احلميدي املكي املالكي، عضو هيئة كبار علامء األزهر

والذي التمس من كتابته له أن يندرج يف سلك  ،ن كان خمطوطة بخط يدهبعد أ
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خدمة سّيد األنام وينال بركة دعوة احلبيب العدنان حممد عليه الصالة والسالم، 

به عىل ُهدًى ونور فتتوثق عالقته بربه فينتفع به كل مسلم فتستقيم حياته ويعبد ر

 وتستقيم معامالته باملجتمع الذي يعيش فيه.

أهل احلديث والذين يكثرون من الصالة  ملسو هيلع هللا ىلصوقد برش رسول اإلنسانية 

 يوم القيامة.به والسالم عليه بأهنم أوىل الناس 

  اللهم
تقبل هذا العمل من جدنا املغفور له بإذنك ورمحتك 

جتعله عملًا صاحلًا نبتغي به مرضاتك أن  يا اهللونسألك 
نفع به وأن جيزينا خريًا عند احلساب ولوجهك الكريم وأن يُ

وتغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا وسائر املسلمني، واحلمد هلل 
 .ملسو هيلع هللا ىلصوكفى والصالة والسالم على املصطفى 

 الفقراء إىل اهلل واألغنياء حبمده
أ حفاد الش يخ الساملوطي
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ام احلجة عىل عباده باألعذار واإلنذار، فبعث النبيني ُمبرشين احلمد هلل الذي أق

وُمنذرين، وملا مضت فرتة من الرسل بعث لألميني رسواًل منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 

ويعلمهم الكتاب واحلكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني، وأشهد أن ال إله إال اهلل 

ظهره عىل الدين كله ولو كره املرشكون، وأيده الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق لي

باملعجزات املبهرات وأنزل عليه أحسن احلديث، قرآًنا عربًيا غري ذي عوٍج لعلهم يتقون، 

وأشهد أنا سيدنا حُممًدا عبده ورسوله الذي ختم به الرسالة، وحما به الضاللة، وهدى به 

وعىل  (4القلم:)ٱٱىت  ىن نن من زن يتٱ: الرصاط املستقيم وأثنى عليه يف الذكر احلكيم بمدحه

 آله سفينة النجاة وصحابته امُلقتفني آثاره املهتدين هبديه..

 أما بعد،،

فأقول وأنا العبد الفقري احلقري الراجي عفو مالكي، حممد بن إبراهيم الساملوطي 

عليها يف أحكام الدين  ،الصحيحة اإلسناد ملسو هيلع هللا ىلصاحلميدي املالكي: إنا أحاديث رسول اهلل 

د كتاب اهلل االعتامد، وقد عكفت عليها عديد األعوام تعلاًم وتعلياًم ومارست ما قالوا يف بع

هذه العصور كالاًل، وتقاعًدا عن التوغل  قد آنست من اهلمم يفاألسانيد صحيًحا وسقياًم، و

يف هذه الصناعة سآمة ومالاًل، ومن حام حول ساحتها استطال ُزُبر األولني وسام خمترصات 

ّطت   سطورها أقالم املتأخرين، فتاقت نفيس أن أرضب بسهم مع هؤالء األقوام، عسى أن  خم

َ اَّلل "أندرج من سلك خدمة سّيد األنام، وأنا تنالني بركة دعوته التي عنه رويناها:  َنَّضَّ

اَها.. ب فأجلت الطرف يف رياض كت (1)"َعْبًدا َسِمَع َمَقَاَلتِي َفَوَعاَها َوَحِفَظَها، ُثمَّ َأدَّ

ُت بحار املتون فالتقطت من نفائس دررها املنتثرة،  األحاديث الصحيحة املعتربة، وُغص 

د، ورتبتها عىل ي  وجردهتا من أصداف األسانيد ونظمت من تلك الآللئ عقًدا أحاط باجلج 

حروف املعجم مع عزو كل حديث لراويه من املحدثني، فإن كان ممن التزموا الصحيح وإال 

فيه من تصحيح وحتسني، واتبعت متون األحاديث واختالف املذاهب يف نبهت عىل ما قيل 

بعض األحكام الرشعية أو ذكر ما يناسب املقام من األحاديث النبوية بيسري من األعاريب، 

أو ضبط لغوي أو ذكر تأويل، أو تفسري لفظ غريب، فجاء بحمد اهلل جمموًعا فائًقا يف بابه، 

من اجلّم من آداب الدين وأصوله وفروعه، ُيغني املعلم ، فيه كافًيا من اقترص عليه من طالبه

                                                            

 (.632) رواه الرتمذي وابن ماجه وغريمها، انظر صحيح ابن ماجه (1)
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بدالئـل اآلداب واألحكام من »والواعظ عن واهي احلديث وموضوعه، وملا تما َجعه سميته 

ام ث سيّد األـن  «.أحـادـي

أسأل اهلل تعاىل متوساًل إليه برسوله أن ينفع به كام نفع بأصوله، وأن يقابله بالقبول 

سن اخلتام، والفوز برؤية وجهه الكريم بصحبة رسوله عليه الصالة والرضوان وُح 

والسالم، آمني. وها أنا أرشع بعون اهلل يف اجلمع والرتتيب، وما توفيقي إال باهلل عليه 

 توكلت وإليه ُأنيب.
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ِن باَّللِ َوْحَدُه َأَتْدُروَن َما اإِلَيمُن بِاَّلل؟ آُمُرُكْم بَِأْرَبٍع َوَأَْنَاُكْم َعْن َأْرَبٍع آُمُرُكْم بِاإِليَم » -1

َكاة َوَأْن ُتْعُطوا مِ  اَلِة َوإِيَتاُء الزَّ ًدا َرُسوُل اَّللِ َوإَِقاُم الصَّ انِِم َشَهاَدُة َأْن الَ إَِلَه إاِلَّ َوَأنَّ ُُمَمَّ ََ َْْ َن ا

اِء َواْلَ  بَّ ُمَس َوَأَْنَاُكْم َعْن َأْرَبٍع َعِن الدُّ ِ  اْْلُ ْْـَُزفَّ  هرواه البخاري يف صحيح«. نَْتِم َوالنَِّقَِي َوا

 .¶عن ابن عباس 

: ُألزمكم وُأوجب عليكم، وهو خطاب لوفد عبد القيس وهم حي من ربيعة أي

ُموا عليه  دج عام الفتح بمكة فقالوا: إنا هذا احلي من ربيعة ولسنا نصل إليك إال يف  ملسو هيلع هللا ىلصقم

ن  وراءنا فقال: عنك وندعو  رام فمرنا بءيء نأخذهالشهر احل ...إلخ»إليه مم  «.آُمُرُكم 

يم لفظ شهادة وما عطف عليه باجلر بداًل من أربع، «شهادة أن ال إله إال اَّلل»قوله:  ، ُروج

 وبالرفع خرب مبتدأ حمذوف.

بوزن كتاب مصدر أي إقامة، وذكرها عقب الشهادة ألهنا أعظم  «وإقام»وقوله: 

يمتما القرينتني، أركان الدين بعد الشهادت ني، وأعقبها بالزكاة؛ ألهنا تليها يف الدرجة؛ ولذا ُسمِّ

وقد جرت عادة اهلل تعاىل أن يذكرمها مًعا، ومل يذكر يف هذه الرواية صوم رمضان، وقد جاء 

ُكُه يف هذه إغفال من بعض الرواة كام قال ابن الصالح،  يف رواية أخرى، والقصة واحدة فمرت 

فإما لشيوع  –كال الروايتني، مع أن األرجح فرضيته سنة ست من اهلجرة  ومل يذكر احلج يف

أمره عند العرب قدياًم، وإما ألهنم سألوه عن عمل إذا عملوه دخلوا به اجلنة، فاقترص هلم 

عىل ما يمكنهم عمله يف احلال، ومل يقصد إعالمهم بجميع األحكام، بدليل أنه مل يذكر هلم 

ال انتباذهم يف األوعية لكثرة تعاطيهم هلا، وأما أداء اخلُُمسج من من املناهي عىل كثرهتا إ

الغنيمة، فليس من املأمورات األربعة بل هو مأمور خامس معطوف عىل األربعة املأمور هبا 

ال عىل ما فرست به وإنام حرم عليهم االنتباذ يف األوعية املذكورة لئال يرسع إىل ما فيها التغرير 

ا لذريعة الفساد وملا كانت تلك أوعيتهم وأصاهبم حرج  مسكًرا فمنريفيص عوا من ذلك سدًّ

ذلك فأباح هلم االنتباذ فيها كغريها من األوعية غري أهنم ال يرشبون  ملسو هيلع هللا ىلصمن املنع شكوا إليه 

 .(6)ما تغري وصار مسكًرا

 بضم الدال، وتشديد الباء ممدوًدا اليقطني اليابس. اء:بّ والُد 
                                                            

بَ »مسلم عن بريدة بن احلصيب مرفوًعا:  روى (6) ُبوا يف ُكلِّ وَعاء َغَْيَ ُكنُْ  ََنَْيُتكم َعِن األَْْشِ َة يف ُظُروف األُُدِم، َفاْْشَ

ُبوا ُمْسكًِرا  «.ُكنُْ  ََنَْيُتُكْم َعِن األَْوِعَيِة َفاْنبُِذوا واْجَتنُِبوا ُكلِّ ُمْسكِرٍ »عن بريدة أيًضا بلفظ  وراه ابن ماجه «أال َتْْشَ
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 رار اخلرض، وقيل غري ذلك.اجلج  بوزن جعفر، م:تَ نْ واَل 

 بفتح الياء املشددة، ما ُطيل بالقار. :واْقَيَّ 

 ما ينقر من أصول النخل كالقصعة. والنقَي:

َُْض األْنصارِ » -2  «.آَيُة اإليمِن ُحبُّ األَْنَصاِر وآَيُة النِّفاِق ُب

 .ؓ رواه الشيخان عن أنس بن مالك 

وهم األوس واخلزرج من حيث أهنم أنصار  : عالمة كامل اإليامن حمبة األنصارأي

خفاء الكفر ُبغض األنصار من ، وعالمة النفاق الذي هو إظهار اإليامن وإملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

هنم أنصار، فإن ذلك ُبغض للدين وملن جاء به ومثل ذلك ُيقال فيام ورد يف بعض حيث إ

ام ونحو ذلك من الصحابة، وأما املحبة لنحو قرابة وإحسان وَجال صورة، أو البغض خلص

احلظوظ الدنيوية والشهوات النفسانية، فال يدّل عىل كامل إيامن وال عىل النفاق كام هو 

 ظاهر...

َث َكَذَب، َوإَِذا َوَعَد أْخَلَف، َوإِذا اْؤُُتَِن َخانَ » -3 ُْنافِِق َثالٌث: إَِذا َحدَّ  «.آَيُة ا

 .ؓ رواه الشيخان عن أيب هريرة 

رد مضاف، يعم فصح اإلخبار عنها بثالث، واملنافق من ُيظهر العالمة، وهو مف: اآلية

ومراتبه  خالف ما ُيبطن من كفر وغريه، األول: نفاق يف االعتقاد. والثاين: نفاق عمل

اخلري،  ب، أي أخرب بخالف الواقع، وقوله: أخلف. أي مل يمفج بوعدمتفاوتة، وقوله: كذم 

عام، وُخل ُف الوعد املذموم املنهي عنه  قبلها عطف خاص عىل وعطف هذه اجلملة عىل التي

املعدود من خصال النفاق هو ما كان معزوًما عليه وقت الوعد، والذي مل يطرأ ما يقتضيه 

الوعد، أما إذا نوى وقت الوعد الوفاء ثم طرأ عليه مانع أو بدا له رأي، فليس من النفاق، 

 . (3)«دث نفسهإذا وعد وهو حي»ويدّل لذلك ما رواه الطرباين حيث قال: 

ُجُل َأَخاُه َوِمْن نيَّتِِه أْن َيِفي َلُه َفَلْم يِف َوََلْ : »وما رواه أبو داود حيث قال إَِذا َوَعَد الرَّ

. وهذا يف وعد اخلري أما اإلبعاد بالرش فيستحب إخالفه وربام (4)«ََيِْئ لِْلِميَعاِد َفال إِْثَم َعَلْيهِ 

هول أي جعله الغري أمينًا بأن وضع عنده أمانة، وقوله: للمج بالبناء «ناؤُت»وجب. وقوله: 

ق ال ُُييزه الرشع، وهذه اخلصال الثالثة إنام تكون من النفا ترصف فيها ترصًفا :أي«. خان»

تيدت ال إن وقعت ندوًرا،  واالقتصار عليها ألهنا منبهة عىل ما عداها فإن كل واحدة إذا اع 

                                                            

 يه أبو النعامن.(: ف1/121( قال اهليثمي )2112، رقم 2/672رواه الطرباين ) (3)

 .763، وضعيف اجلامع الصغري 1447، والضعيفة 4111املشكاة  –انظر ضعيف  (4)
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عمل ونية، فنبه عىل فساد القول بالكذب، والعمل منها أصل يف باهبا؛ ألن الدين قول و

باخليانة، والنية بإخالف الوعد، وما يوجد يف اخلصال زائًدا يف بعض الروايات يدخل يف 

بعض ما هنا، فال تعارض، وامُلراد إن من كانت هذه الصفات ديدًنا له وعادًة كان شبيًها 

املراد أنه منافق نفاًقا عملًيا أو أن احلديث وارد يف  باملنافق فيها، فسامه منافًقا تنفرًيا وحتذيًرا أو

معني كانت هذه صفاته أو أن من كانت هذه اخلصال عادته أو استخف بارتكاهبا والغالب 

رة ُتفيد الظّن وُيوز ختلف مدلوهلا عنها وروي يف الصحيح أيًضا اأن يكون منافًقا؛ ألهنا أم

َأْرَبُع ِخاَلٍل َمْن ُكنَّ فِيِه َكاَن ُمنَافًقا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأنا النبي  ¶عن عبد اهلل بن عمر 

َث َكَذَب، وإَِذا َوَعَد َأْخَلَف، َوإَِذا َعاَهَد َغَدَر، َوإَِذا َخاَصَم َفَجرَ  ، فال «خالًصا: َمْن إَِذا َحدَّ

 مفهوم للعدد فهو ثالث أو يقال بتدخل بعضها يف بعض.

ْق َعَلْيَها» -4 ٌء َفأَلْهلَِك، َفإِْن َفَضَل َعْن َأْهلَِك َفلِِذي اْبَدْأ بِنَْفِسَك َفَتَصدَّ ، َفإِْن َفَضَل ََشْ

 «.َقَراَبتَِك، َفإِْن َفَضَل َعْن ِذي َقَراَبتَِك َفَهَكَذا َوَهَكَذا

 .ؓ أخرجه مسلم يف صحيحه والنسائي عن جابر 

ْق َعَلْيَها»: قوله  (5)أمر به فإذا احتسبهنفق عليها ما حتتاج إليه فإنه قيام بام . أي: أ«َفَتَصدَّ

رم عليه كالصدقة، وقوله: 
ءٌ »ُأجج . أي: بقي وزاد عن حاجتك ومثله عياله. وقوله: «َفَضَل ََشْ

 . كناية عن أنواع اخلري، ووجوه الرب.«َفَهَكَذا َوَهَكَذا»

َة اَلرِّ ِمْن َفْيِح َجَهنَّمَ » -5  «.َأبِرُدوا بِالظُّْهِر َفإنَّ ِشدَّ

 .ؓ صحيحه عن أيب سعيد اخلدري أخرجه البخاري يف 

هبمزة القطع أي أخروها عن أول وقتها ندًبا عن اشتداد احلر حتى « َأْبِرُدوا»قوله: 

 بفتح الفاء«: َفْيِح َجَهنَّمَ » تتفيأ األفياء، وهلم فيه تفاصيل واختالف حمله علم الفقه. قوله:

 وسكون املثناة التحتية هو تنفسها وانتشارها.

ََُض ا» -6 اِهلِيَِّة َوُمطَّلُِب َدِم َأْب َرِم َوُمْبَتٍغ يف اإِلْساَلِم َسنََّة اْْلَ لنَّاس إىِل اَّلل ُمْلِحٌد يف اْلَ

َْيِ َحقٍّ لُِيهِريَق َدَمهُ  ََ  «.اْمِرٍئ بِ

 .¶أخرجه البخاري يف صحيحه عن ابن عباس 

َرمِ »قوله:  عل املعصية به فإنه حرم مكة، واإلحلاد فيه: فاْراد بالرم «: ُمْلِحٌد يف اْلَ

انتهاك حلرمته فيهول أمرها؛ ألهنا مع كونه معصية انتهاك حلرمة احلرم الذي أمر بتعظيمه، 

وأصل اإلحلاد: امليل والعدول عىل الءيء، أطلق عىل العصيان؛ ألن فاعله مال عن حّد 

                                                            

 أي: جعله لوجه اهلل وتنفيًذا ألمره. (5)
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ودخوله فيه عادة  أي: طالب بعد جميء اإلسالم «ُمْبَتٍغ يف اإِلْساَلِم...إلخ»االستقامة، وقوله: 

وكأن يقتل غري القاتل  ،ريبهقاجلاهلية، كأن يكون ألحدهم حق عند أحد فيطلبه من غريه ك

بتشديد الطاء بعد قلب تاء  «ُمطَّلُِب »من قبيلته، وربام قتل كثرًيا من الناس يف واحد. وقوله: 

ِريَق »يف األخرى. قوله:  يناالفتعال وإدغام إحدى الطاء ُيوز فتحها  هاؤه زائدة «ُُيَ

 وإسكاهنا، واملراد بإراقة الدم: إزهاق الروح بأي طريق كان.

ِصمُ » -7 َجاِل إىِل اَّلل األََلدُّ اْْلَ ََُض الرِّ  .«َأْب

 .▲أخرجه الشيخان يف صحيحهم، والرتمذي، والنسائي، عن عائشة 

مُ »األشد، هو شديد اخلصومة بالباطل، وقوله:  بوزن«: األََلدُّ »قوله:  مصج بوزن « اخل 

ح املولع باخلصومة املاهر فيها احلريص عليها. رج  الفم

ْكَمُة َيَمنِيةٌ » -8 «. َأَتاُكْم َأْهُل اْلَيَمِن، ُهْم َأْضَعف ُقلوًبا، وَأَرقُّ َأْفئَِدًة، اْلِفْقُه َيَمٍن، َواْلِ

 .ؓ رواه الشيخان عن أيب هريرة        

 أي: بعضهم،« َأْهُل اْلَيَمنِ »وقوله:  معه،اخلطاب ألصحابه احلارضين « َأَتاُكمْ »قوله: 

وهو وفد محري الذين قالوا: أتيناك نستفقه يف الدين. قيل: إنه قال ذلك قبل وصوهلم إىل 

 «َأَرقُّ َأْفئَِدةً »أي: أرق ألني. وقوله:  «َأْضَعف ُقُلوًبا»املدينة بأيام، بل كانوا بتبوك. وقوله: 

هو القلب،  :قيل ،غلظ والثخانة، واألفئدة: َجع فؤادأفعل تفضيل من الرقة مقابل ال :أرق

بوزن ثامن  «َيَمنٍ »أي: الفهم يف الدين، وقوله:  «اْلِفْقهُ »ه، وقوله: وقيل: وسطه، وقيل: غشاؤ

باملثلثة، وهي نسبة إىل اليمن وأصله يمني ُحذفت منها ياء النسب وزيدت األلف قبل اآلخر 

ْكَمةُ »عوًضا عنها. وقوله:  : هى حتقيق العلم وإتقان العمل، وقيل: هى العلم النافع «َواْلِ

املؤدي إىل العمل، فعطفها عىل ما قبلها عطف عام عىل خاص، ويف احلديث منقبة ألهل 

 .(2)اليمن املوجودين إذ ذاك ال يف كل زمان فتدبر

ِِن » -9 ، َفَأْخََبَ ِِن  -َأَتاِِن آٍت ِمْن َريبِّ َ هُ  -َأْو َقاَل: َبْشَّ ُك َأنَّ تِي الَ ُيْْشِ : َمْن َماَت ِمْن ُأمَّ

َق؟ َقاَل: ُقْلُ : َوإِ  ،َشْيًئا َدَخَل اَْلنََّة  بِاَّللَِّ َق ْن َزَنى َوإِْن ََسَ  .«َوإِْن َزَنى َوإِْن ََسَ

 .رواه الشيخان عن أيب ذر الَفاري

لمٌك جربيل أو غريه. وقوله:  «َأَتاِِن آت»قوله:  يّل مم ال بد  أي: «نَّةَ َدَخَل اْْلَ »أي نزل عم

ملن مات مؤمنًا أن يدخلها، فإن كان تقيًّا أو عاصًيا وُعفي عنه دخلها مع السابقني، وإن كان 

 عاصًيا وُقيض عليه بالعذاب خرج من النار بالشفاعة، ودخل اجلنة آخًرا.

                                                            

 قوله فتدبر: يفيد أهنم أكثر من غريهم يف ذلك والوقت واهلل أعلم، أو أهنم ليسوا يف كل زمان هبذا الوصف. (2)
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َوإِْن َزنى َوإِْن »فاعل قال: يعود عىل أيب ذر، وقول أيب ذر:  «قال: قْلُ  »وقوله: 

معطوف عىل مقدار أي أيدخلها إن مل يزن ومل يرسق؟ وإن زنى وإن رسق؟ وكأنه  «َق؟ََسَ 

 استبعاده. ملسو هيلع هللا ىلصيستبعد دخول الزاين والسارق اجلنة كباقي أصحاب الكبائر، فرّد عليه 

. »مرفوًعا:  ؓ وروي عن أيب ذر  م  : نمعم الم نما؟ قم إجن  زم قم وم م إجن  رسم يجُل وم رب 
أمتماين جج

م  إجن  رسم رم ُقل ُت: وم مم  بم اخل  ج إجن  رشم : نعم، وم الم نما؟ قم إجن  زم  .(7)«قم وم

هو الذي راجع جربيل مرتني لالستثبات والطمأنينة  ففي هذا احلديث أن النبي

حرًصا عىل أمته واهتامًما بشأهنم واستعظاًما للدخول مع اقرتاف هذه الكبائر أو تعجًبا من 

الدخول مع ذكر الرسقة والزنا تنبيًها هبام عىل ما سعة فضل اهلل تعاىل، وبالغ جربيل يف إثبات 

وإما للمخلوق كام يف الرسقة وفيه دليل عىل أن املؤمن  الزنا، سوامها؛ ألن احلق إما هلل كام يف

. شك من الراوي «فأخَبِن أو قال: بْشِن»ال يكفر بفعل الكبائر وال خيلد يف النار. وقوله: 

ِن»ية: وجزم البخاري يف كتاب التوحيد بروا َ  «.َبْشَّ

وا َزكاَة أْمَوالُكْم َطيَِّبًة هبا » -11 اتقوا اَّلل َوَصلُّوا مْخَسكْم َوُصوُموا َشْهَرُكْم وأدُّ

ُكمْ أْنُفُسُكْم َوَأطِيُعوا   «.ذا أْمركم َتْدُخلوا َجنَّة َربِّ

 وقال الرتمذي: حسن صحيح. ؓ رواه الرتمذي عن أيب أمامة 

م اخلمس وأضافها إليهم؛ ألن اخلمس مل جتتمع أي: صلواتك« مخم سكم  »قوله: 

 لغريهم.

. أي: رمضان وإضافته إليهم ظاهرة عىل القول باختصاص صوم «َشْهَرُكمْ »وقوله: 

رمضان هبذه األمة، أما عىل األرجح من فرضيته عىل َجيع األمم فوجه إضافته إليهم أهنم مل 

 غريوه وأضلروه يف أيام السنة، وقوله:ُيضلوه ومل يغريوه كغريهم من األمم السابقة، فإهنم 

وا َزَكاَة أْمَوالُِكمْ » ُفُسُكم  ». أي: إىل املستحقني أو إىل اإلمام، وقوله: «َأدُّ ّيبمًة هبا أمن  أي: « طم

بإخالص وعن طيب نفس، بحيث تعدوهنا مغناًم ال مغرًما وهو ساقط يف بعض الروايات، 

ومئٍذ، أو ألن أمره شهري لدهيم فقد كانوا يعتنون ومل يذكر احلج إما ألنه مل يكن مفروًضا ي

رُكم  »حتى يف اجلاهلية، وقوله:  هبأمر م عليكم من اخلليفة ونوابه ما مل « ذا أم  يلج أي: من وم

 يأمروا بام خيالف الرشع وإال فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.

                                                            

 ي وغريمها، ورواه البخاري عن قتيبة بلفظ قريب من هذا.احلديث رواه أمحد والرتمذ (7)
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وما أحسن املقابلة بني ربيكم بنعمه وخالقكم ورازقكم أي: م «َجنََّة َربُِّكمْ »وقوله: 

العمل وثوابه حيث أضاف األعامل إليهم واجلنة إليه، أي فمنكم األعامل ومنه الثواب، 

 إلخ.( 111التوبة: ) ىت مج حج مث هت يتٱفانعقدت البيعة بني العبد وربه كام يف آية: 

قُ » -11 ح، فَ اتَّ ح أهلك من وا الظُّلم، َفإَِن الظُّلم ظلمت َيْوم اْلِقَياَمة، واتَّقوا الشُّ إن الشُّ

 «.كان قبلُكْم، محلهْم َعََل َأن َسَفُكوا ِدَمائِِهْم، واْسَتَحلُّوا َُمَاِرمهمْ 

 .¶ رواه مسلم عن جابر بن عبد اهلل األنصاري

...إلخ أي «َفإِن الظُّلم»والتعدي عىل اخللق، وقوله:  هو جماوزة احلد« الظُّلم»قوله: 

لامت يوم القيامة، فال هيتدي الظامل يوم يسعى نور املؤمنني الظلم احلاصل يف الدنيا عاقبته ظ

ح»بني أيديدهم فتكون الظلمة حسيِّة، وقيل: إهنا ظلمة معنوية. وقوله:  اتاقوا الشر هو أشد « وم

ُكوا»البخل فهو بخل مع حرص والبخيل من يمنع الزكاة وال يقري الضيف. وقوله:  فم «. سم

ل بعضهم بعًضا، واخلطاب يف أول احلديث للمؤمنني حتذيًرا أي أراقوا وأسالوا، وامُلراد قت

 هلم عام يؤدِّي إىل اهلالك الدنيوي واألخروي كام وقع لغريهم من األمم املاضية.

ُه َلْيَس َبْينَُه َوَبْْيَ اَّللِ ِحَجاٌب » -12 ِق َدْعَوة اَْْظُلوِم َفإِنَّ  «.اتَّ

ؓ.¶البخاري يف صحيحه عن ابن عباس رواه 

أي:ؓجتنبؓالظلمؓلئالؓيدعوؓعليكؓاْلظلوم،ؓففيهؓحتذيرؓمنؓؓ«اتَِّقَؓدْعَوَةؓاْْلَْظُلومِؓ»قوله:ؓ

ؓ...إلخؓكنايةؓعنؓقبوهلاؓواستجابتها.«َليَْسَؓبْينَهُؓ»مجيعؓأنواعؓالظلم،ؓوقوله:ؓ

َؓدْعَوةؓاَْلْظُلوِمؓ»بسندؓصحيح:ؓؓويفؓحديثؓالطرباينؓعنؓخزيمةؓبنؓثابتؓ  ُقوا اتَّ

َاؓحُتَْمُلؓ نَِّكَؓوَلْوَؓبْعَدِؓحنيَؓفإَّنَّ يتَؓوَجالِِلؓألنُُْصَ  .«عىلؓالَغامِمَؓيُقوُلؓاهللؓوعزَّ

دم »ومحلها عىل الغامم أي السحاب كناية عن األمر برفعها وقبوهلا، وقوله:  و  بمع  لم وم

ني  أي ولو بعد أمد طويل.« حج

َمِء اتَّقوا دْعَوة اَْْظُلِوِم َفإَنَّ »وروى احلاكم عن ابن عمر بسند صحيح:  ا َتْصَعُد إىل السَّ

اَرة َا َْشَ  .«َكَأَنَّ

اَرة»وقوله:  ا َْشَ كناية عن رسعة الوصول كالرشار املتطاير من النار ألن املظلوم  «كأَنَّ

سورة )اآلية ىت جح مج حج يتٱمضطر جلأ إىل اهلل القوي احلكم العدل واهلل تعاىل يقول: 

 .(26النمل: 
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اْتقوا َدْعَوَة اَْْظُلوِم َوإِْن َكاَن »صحيح:  بإسناد ؓ وروى اإلمام أمحد عن أنس 

ُه َلْيَس ُدوََنا ِحجاٌب   . أي ليس بينها وبني القبول مانع.«كافًِرا فإنَّ

قال ابن العريب: هذا مقيد باحلديث اآلخر املذكور فيه: أنا الداعي عىل ثالث مراتب 

 .(1)فع عنه من السوء مثلهإما أن ُيعل له ما طلب وإما أن يدخر له أفضل منه وإما أن يد

 .(9)«إِنَّ اَّللَ َلُيْمِِل الظَّاَِلَ َحتَّى إَِذا َأَخَذُه ََلْ ُيْفلِْتهُ »ويف احلديث: 

لممم أو نبغي أو ُيب غى علينا.  نعوذ باهلل من بطش اهلل ومن أن نظلم أو نمظ 

13- « ُّ ُجوَد َفوَ َأُِت ُكوَع والسُّ  ألَراُكْم ِمْن َوَراِء َظْهِري إذا الَِّذي َنْفيس بَيِدِه إِِنِّ وا الرُّ

 «.َرَكْعُتْم وإذا َسَجْدُتمْ 

 .ؓ رواه الشيخان عن أنس بن مالك 

اُكم  »اطمئنوا يف ركوعكم وسجودكم، وقوله:  ومعناه: بفتح اهلمزة رؤية إدراك «. ألرم

أو  ال تتوقف عىل هنار وال شعاع وال مقابلة، معجزة له، وأما ما يقال من أنه كان له عينان

عني يف ظهره ففي غاية الضعف، وظاهر األحاديث اختصاص هذه الرواية بالصالة، ونقل 

كان ُيب رص يف  ملسو هيلع هللا ىلصعن جماهد أن ذلك كان يف َجيع أحواله وعن تقي الدين بني خمم لمد أنه 

 الظلمة كام ُيب رص يف الضوء.

ا هِبِْم ُكْفٌر: الطَّْعُن يف النَّ » -14 َْيِِّ  اْثنََتاِن يِف النَّاس ُُهَ  «.َسِب َوالنِّياَحُة عَل ا

رٌ »قوله:  جم  ُكف  ا هبج أي: مها حال كوهنام باملؤمنني شبيهتان بخصال الكفار، فاملعنى «. مُهم

أن الناس بعد دخوهلم يف اإلسالم ما زالوا متلبسني ببعض خصال الكفار ومن ذلك هاتان 

ن فالًنا ليس ابن كأن يقال: إا الطعن يف األنساب، فاخلصلتان، وفيه مزيد زجر عنهام، أم

فالن مع ثبوت نسبه يف ظاهر الرشع، وأما النياحة: فهي رفع الصوت بالندب وتعديد شامئل 

 املّيت.

َم اَّلل إالَّ » -15 ْحَر، وَقْتَل النَّْفِس الّتي َحرَّ َك باَّلل، والسِّ ْ ُْوبِقات: الْشِّ ْبَع ا اجتنبوا السَّ

با، وأْكَل  ، وأْكَل الرِّ ُْْحصنَاِت اُْؤِمنَاِت ماِل الَيتيمِ ِ، والتَّوَ  باَلقِّ ْحِف، وَقْذَف ا ِّلِّ َيْوَم الزَّ

 «.الَافالِت 

 .ؓ رواه الشيخان عن أيب هريرة 

                                                            

 انظر فتح الباري املجلد الثالث. (1)

 رواه البخاري. (9)



 
أحاديث سيد األنام عليه الصالة والسالم مندالئل اآلداب واألحكام   01 

ها  -أي هتلك-دوا عن فعل هذه الكبائر السبع التي ُتوبق ابتع :معناه من فعلها، وخص 

 من السبعامئة. القتضاء املقام االقتصار عليها، وإال فالكبائر كثرية تقرب

واخُتلف يف حّد الكبرية، فقيل: ما جاء فيها وعيد شديد بنص كتاب وسنة، وقيل ما 

وه يف تفصيلها فإهنم ذكروا األول أوفق بام ذكرووعباراهتم أميل إىل هذا،  ،أوجبت احلدّ 

كم باهللج»ال حّد هلا، كالربا وأكل مال اليتيم، وقوله:  أشياء الكفر ال مطلق  به امُلراد« الرشِّ 

خصوص جعل أحد رشيًكا له، ويصح نصبه بداًل من السبع ورفعه خرًبا ملحذوف، وكذا ما 

ْحرَ »بعده، وقوله:  هو مزاولة النفس اخلبيثة أقوااًل وأفعااًل يرتتب عليها أمور خارقة  «السِّ

ًضا ويف األبدان أمًلا وسقاًم، وإنام  للعادة، واحلق أنه من األسباب التي تؤثر يف القلوب حبًّا وُبغ 

املنكر أن يرتتب عىل السحر قلب احليوان َجاد أو عكسه، وحكمه أنه يكفر فاعله إن كان فيه 

ما يقتيض الكفر، وإال فهو مرتكب كبرية دون الكفر، وأجاز بعض العلامء تعلمه لتمييز ما 

ته بسحري إن قال: قتل :فيه كفر من غريه أو للتمكن من إزالته ملن وقع فيه، وقال الشافعية

والدية و شبه عمد، أو قصدت غريه فهو خطأ، أو نادًرا فه ،اقُتصا منه ،وسحري يقتل غالًبا

 فعليهم. (12)يف اخلطأ وشبه العمد يف ماله إال أن تصدقه العاقلة

 ،الكرامة أن السحر يتوقف عىل معاناة أقوال وأفعالووالفرق بينه وبني املعجزة 

وأما املعجزة فتمتاز عن الكرامة  ،ع يف الغالب اتفاًقاوالكرامة ال حتتاج لذلك، بل تق

أي: إال أن يقتل بفعلها ما يوجب قتلها،  «إالَّ باَلقِّ »بالتحدي أي: دعوة الرسالة، وقوله: 

با»وقوله:  أي: تناول زيادة يف معاوضة املثليات، ومثل أخذه إعطاؤه وقوله:  «وأْكَل الرِّ

تعدي عليه بأكل أو غريه. قالوا: إن أكل مال التيم يورث سوء يعني ال« َوأْكَل َماِل الَيتيمِ »

ْحِف »اخلامتة والعياذ باهلل تعاىل. وقوله:  أي: اإلدبار والفرار من وجود  «والتََّوِّلِّ َيْوَم الزَّ

رار بام إذا مل يزد عدد الكفار عىل متحيًزا إىل فئة، وقيدوا منع الف الكفار إال متحرًفا لقتال أو

،  مثيلم  عدد املسلمني، وبام إذا علم أنه لو ثبت مل يقتل أو يرتتب عىل ثباته نكاية العدو إن قتل 

أما القذف فهو الطعن والرمي بالزنا، وأما « َقْذَف اُْْحَصنَاِت اْؤِمنَاِت الَافالِت »وقوله: 

املحصنات بفتح الصاد وكرسها، فجمع حمصنة كذلك من اإلحصان وهو هنا العفة عن 

أي احلافظات لفروجهن، فقذف غري العفائف ليس من الكبائر وال حّد فيه ومثل الفواحش، 

املحصنات من النساء املحصنون من الرجال فقذفهم كبرية وفيه احلّد أيًضا، وأما املؤمنات 

فهي الاليت يؤمن باهلل ورسوله واليوم اآلخر، فقذف الكافرات من الصغائر، وأما الغافالت 

الفاحشة التي ُرمني هبا فال حتظر الفواحش عىل قلوهبن لسالمة فهن الاليت يغفلن عن 

                                                            

 هم الذين يعقلون عن اجلاين جنايته إذا لزمته دية، واهلل أعلم. (12)
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صدورهن ونقاء قلوهبن، والقذف أي الرمي بالزنا أو لواط يقتيض جلد القاذف ثامنني جلدة 

ا مسلاًم مكلًفا عفيًفا يتأتى منه الزنا أو اللواط بأن يكون ذا آلة،  برشط أن يكون املقذوف حرًّ

ن  رمى واملفعول به آدميًّا أو جنيًّ  ا تشكيل بآدمي فإن اختّل رشط منها مل حيد القاذف إال مم

الصبي املطيق باللواط أو الصبية املطيقة فعند مالك حيد وعند الشافعي عزر، وحمل هذا علم 

 الفروع الفقهية.

V: 

ي ن  أكرب املعايص الرشك باهلل ويليه القتل ظلاًم، وما سواها من زنا ولواط وعقوق والدم

كبائر يقال لكل واحدة منها أهنا من أكرب الكبائر وما ورد فيه منها أنه أكرب ونحو ذلك 

 الكبائر حممول عىل معنى أنه من أكربها.

ْيِل ِوْتًرا» -16  «.اْجَعُلوا آِخَر َصاَلتُِكْم بِاللَّ

 .¶ رواه الشيخان عن ابن عمر

فسه باالستيقاظ يعني أنه ُيندب تأخري صالة الوتر حتى خيتم به التهجد ملن وثق من ن

واإلنداب جتعله قبل النوم وإذا عجله، ثما استيقظ وهتجد فال يعيده؛ ألنه ال وتران يف ليلة، 

والوتر سنة مؤكدة وهو ركعة ال غري عند مالك، وعند الشافعي ثالث، وعند أيب حنيفة هو 

شاء واجب، وأقّله ركعة وأكثره إحدى عرشة ركعة، ووقته عند اجلميع ما بني صالة الع

وطلوع الفجر وُيقىض إذا فات يف أي وقت، وقال مالك: ُيقىض إىل أن يبقى عىل طلوع 

الشمس ما يسع قضاؤه، وأداء الصبح قبل الطلوع وإال فات بال قضاء وتفاصيل ذلك يف 

 الفروع.

 «.اْجَعُلوا ِمْن َصاَلتُِكْم يِف ُبُيوتُِكْم َوال َتتَِّخُذوَها ُقُبوًرا» -17

 .¶ ن عن ابن عمرَرَواُه الشيخا

: صلوا بعض النوافل يف بيوتكم لتعود بركتها عىل البيت وأهله فكثري خريه، ومعناه

ويقّل رشه وتنزل الرمحة واملالئكة وال ختلوها من الصالة فتكون مثل القبور فإهنا ال صالة 

 فيها.

ا» -18 ْعَوَة إَِذا ُدِعيُتْم ََلَ  «.َأِجْيُبوا َهِذِه الدَّ

 ¶ن عن ابن عمر َرَواُه الشيخا

ُيب عليكم احلضور إىل حمل وليمة الُعرس إذا دعاكم أهلها وتوفرت رشوط  :ومعناه

اإلجابة، وقد ذكرها الفقهاء يف الفروع مفصلة، وأما الدعوة لغري وليمة العرس مع توفر 
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 رشوط اإلجابة فتندب إجابتها، وقد روى اإلمام أمحد يف مسنده عن عبد اهلل بن مسعود

ْْـُْسلِِمْيَ أَ »ا: مرفوعً ؓؓ  ُبوا ا َة، َواَل َتَّْضِ وا اََلِديَّ اِعَي، َوالَ َتُردُّ  «.ِجيُبوا الدَّ

ََُض اْلباَِلِد إىَِل اَّللِ َأْسَواُقَها» -19  «.َأَحبُّ اْلباَِلِد إىَِل اَّللِ َمَساِجُدَها، َوَأْب

 .ؓ َرَواُه ُمْسلٌم عن أيب هريرة 

َجع مسجد « َمَساِجُدَها»أجزائها وأمكنتها. وقوله: خري  أي:« َأَحبُّ اْلباَِلدِ » قوله:

وهو ما اختذ للعبادة وذكر اهلل، فهو مواضع عبادة اهلل وذكره وإقامة شعائر دينه ومأوى 

الصاحلني واملعتكفني وأهلها غري مشتغلني فيها بالدنيا وأعراضها، وال متلبسني باملعايص، 

يوت اهلل فكيف ال تكون أحب املواضع إليه، وعليهم تنزيل الربكات وهتبط الرمحات، وهي ب

 هن من خن حن جن مم يتٱفمحبته تعاىل هلا باعتبار ما يقع فيها مما يرضيه، وحسبك قوله تعاىل: 
اجلن: ) ىت  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ يتٱاآلية. وقوله تعاىل: (32)النور:  ىت ٰه مه جه

ََُض الباَِلِد إىِل اَّللِ َأْسَواُقَها»وقوله:  (11 ملواضع واألماكن التي يف البالد أي: أبغض ا «َوأْب

ا وفيها سواق فإهنا مواضع االشتغال بالدنيأسواقها، لبغضه ما يقع فيها مما ال يرضيه وأما األ

يقع الغش واخلداع ونقص الكيل وامليزان ويكثر الصخب والتنازع، وهي مأوى الشياطني، 

 فكيف ال تكون أبغض األماكن؟!

 «.ْصَدُقهُ َأَحبُّ الِديِث إِِّلَّ أَ » -21

 .¶مة بن نوفل الزهري ومروان بن احلكم األموي ي عن املسور بن خمررواه البخار

هلوزان ملا جاءوا إليه يطلبون منه أن يرّد  -صىل اهلل عليه وسلم-هذا احلديث قاله 

ر قسم  ب يمهم وأمواهلم، وقد كان بعد أن سبى نساءهم وأطفاهلم وغنم أمواهلم وأخا عليهم سم

فلام وفدوا  ،وا عليهمسلمني فريدها عليهم، فأبطئ  املجاهدين ليفدوا إليهغنائمهم عىل

ه أنه أخربهم بانتظاره إلخ، وحمصل«...َأَحبُّ اَلِديِث إِِّلَّ َأْصَدُقهُ »يطلبون ذلك، قال هلم: 

وا عليه فاآلن ال يرد عليهم اجلميع بل إما السبي وإما املال؟ فاختاروا السبي، وأهنم أبطئ

 «َأَحبُّ »هم وقّسم األموال عىل الغانمني، والقصة مبسوطة يف الصحيح. قوله: فرده علي

إذ الكذب ال  ،أي: صادقه «َأْصَدُقهُ »بمعنى حمبوب؛ إذ الكذب غري حمبوب أصاًل، وقوله 

مة فقيه عامل ُقتل يف فتنة ابن الزبري، أصابه حجر املنجنيق وهو سور بن خمرصدق فيه، وامل

 قائم يف احلجر يصيل.

َياِم إىَِل اَّلل ِصيَّاُم َداووَد » -21 ، كَاَن َيُصوُم َيْوًما َوُيْفطُِر َيْوًما َوَأَحبُّ ڠأَحبُّ الصِّ

ْيِل َوَيُقوُم ُثُلَثُه َوَينَاُم ُسُدَسهُ  الِة إىَِل اَّللِ َصالُة َداُوَد َكاَن َينَاُم نِْصَف اللَّ  «.الصَّ
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املبنّي يف احلديث بأنه كان يصوم  ڠد صيام التطوع الذي كان يصومه داو : أنا معناه

ُت بعض احلقوق، وِّ  يوًما وُيفطر يوًما أفضل عند اهلل وأكثر ثواًبا من صوم الدهر فإنه قد ُيفم

قمع النفس وخُمالفة شهواهتا؛ ألنه إذا اعتاد الصوم  وقد تذهب منه حكمة الصوم التي هي

الةِ »باستدامته سهل عليه بخالف صوم يوم وفطر يوم، وقوله:  ...إلخ امُلراد «َوَأَحبُّ الصَّ

قيام الليل، فإن يف هذا التبعيض إراحة البدن من عناء العمل السابق وتنشيطه للعمل 

هل من »الالحق أواًل وآخًرا أو فيه إيقاع العبادة يف الوقت الذي ُينادي فيه الرب سبحانه: 

 الفجر.أنه ُينادي إىل أن ينفجر  وورد «سائل؟ هل من ُمستَفر...إلخ

هذا واهلل أعلم وقت السحر، وهو الثلث األخري من الليل، وُيب أن يبدأ املتهجد من 

الساعة األوىل بعد نصف الليل ليستعد للوقت بالتطهر ظاهًرا وباطنًا، واهلل أسأل أن هيدينا 

 ويوفقنا ملا حيبه ويرضاه آمني.

 «.ُسْبَحاَن اَّلل وبَِحْمِدهِ َأَحبُّ الَكاَلِم إىَِل اَّلل َأْن َيُقوَل الَعْبُد » -22

ؓ.ؓ رواه مسلم عن أيب ذر الَفاري 

نه من  أي: أفضله وأكثره ثواًبا أي: إأن هذا الكالم أحب كالم املخلوقني إىل اهلل معناه:

أحبه ال أنه األحب عىل اإلطالق؛ ألن غري هذه العبارة قد ورد فيه أنه أحب الكالم أيًضا، 

بحان: علم جنس عىل التسبيح، وهو من األسامء امُلالزمة لفظ س «ُسْبَحاَن اَّلل»وقوله 

 :كقوله ،لإلضافة، وقد يقطع عنها فُيمنع من الرصف للعلمية، وزيادة األلف والنون

 :سبحانه ثم سبحاًنا يعود له، فقيل :وقد جاء منوًنا كقوله @سبحان من عقله الفاخر@

ضاف إليه بقي بال تنوين لإلضافة قبل وبعد إن نوى امل ةهو بمنزل :تنوينه للرضورة، وقيل

املقدرة وإن ُقطع عنها ُأعرب منرصًفا وهو الزم النصب عىل املصدرية لعامل حمذوف التزم 

عند ظهوره، وعن الكسائي أنه منادى حذف منه حرف النداء واألصل يا سبحانك ومنعه 

فاعله أي: سبح اهلل َجهور النحاة، وإضافته إىل مفعوله عىل املشهور أي: سبحت اهلل، أو إىل 

 مع عمليته لإليضاح ال للتعرف، أو نفسه، ومعناه: تنزيه اهلل تعاىل عن كل نقص وإضافته

قيل: الواو زائدة، « وبَِحْمِدهِ »ألن علم اجلنس من قبيل النكرة يف املعنى كام قيل، وقوله: 

ي: فالكالم َجلة واحدة، والظرف مستقر حال من فاعل سبحت، والباء للمالبسة، أ

سبحت اهلل ملتبًسا بحمده، أو لالستعانة، والظرف لغو، وامُلراد باحلمد سببه وهو نعمة 

اإلعانة والتوفيق، أي: سبحت اهلل بإعانته وتوفيقه ال بحويل وقويت، أو بتسبيحه لنفسه 

وتنزهيه نفسه عن كل نقص، وباإلضافة يف محده إىل الفاعل، أي: سبحته بحمده لنفسه 

ويصح أن  «أن  كم أثني  عَل نفسك»ص، كقوله: بالتنزيه عن كل نق ثنائه عىل نفسهو
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تكون الواو عاطفة َجلة عىل َجلة فالكالم َجلتان، أي: أسبح اهلل تسبيًحا وأتلبس بحمده، أو 

للحال من فاعل الفعل املحذوف، أي: أسبح اهلل، واحلال أن ملتبس بحمده، أي: محدي 

التي هي نعمة موجبة للحمد وسبب فيه عىل ما تقدم ال يقال إياه، أو محده نفسه، أو إعانته يل 

ا نقول املقارنة يف كل يشء بحسبه فمقارنة  عىل احلالية كيف يتأتى النطق به يف وقت واحد ألنا

أو مها اعتقادان أو أحدمها اعتقاد واآلخر لفظ أو عمل  ،كالم آلخر وقوعه عقبه بال فاصل

 مد القلبي أو العلمي محًدا عرفيًّا.بجارحة وكالمها وقت واحد ويكون احل

َكلَِمَتاِن َخِفيَفَتاِن عَل »روى الشيخان واإلمام أمحد وغريهم عن أيب هريرة مرفوًعا: 

مْحَِن: ُسْبَحاَن اَّللِ وبَِحْمِدِه، ُسْبَحاَن اَّللِ الَعظيمِ   «.اللِّساِن َثِقيَلَتاِن يِف اِْيَزاِن، َحبِيَبَتاِن إىَِل الرَّ

الَكالِم إىل اَّللَِّ َتعاىل أْرَبٌع: ُسْبحاَن اَّللَِّ، واَلْمُد َّللَِِّ، َوالَ إِلَه إاِلَّ اَّللَُّ، َواَّللَُّ  أَحبُّ » -23

ِنَّ َبدأَت  َك بَِأُيَّ ، ال َيَُّضّ  «.َأْكََبُ

ؓ.¶رواه مسلم عن سمرة بن جندب 

اىل عن كل نقص وإنام كانت هذه اجلمل األربع أمحبا الكالم إىل اهلل لتضمنها تنزهيه تع

م امُلشري إليهام كونه أكرب،  دم ووصفه بكل كامل وتفرده باأللوهية، واختصاصه بالعظمة والقج

ِنَّ َبدأَت »وقوله:  َك بَِأُيَّ معناه: أن ثواب كل واحدة منها حيصل بتاممه عند تقديم « ال َيَُّضّ

 ديث.البعض وتأخري البعض، وإن كان األوىل اإلتيان هبا عىل ترتيبها يف احل

ُه َمنْ  ،َأِحبُّوا ُقَرْيًشا» -64  «.َأَحبَُّهْم َأَحبَُّه اَّللَّ َفإِنَّ

  .¶رواه اإلمامان مالك وأمحد والشيخان عن أيب موسى األشعري وأيب سعيد اْلدري 

رج بن  هم« ُقَرْيًشا»قوله:  ه 
ولد النرض  بن كنانة عىل الصحيح، واألكثرون أهنم ولد فج

، الك بن النرض  هُ »هنم قرابتي املؤمنون، وقوله: بوا املسلمني منهم من حيث إأي أح مم « َفإِنَّ

لم ثوابه وحُيتمل أنه  أي:« َأَحبَُّهْم َأَحبَُّه اَّللمن »أي: احلال والشأن. وقوله:  زم ريض عنه وأج 

بجب  من أحبهم ، وإذا كان حب مطلق قريش من دعاء له بأن حيبه اهلل، كأنه قال: اللهم أح 

 .╚موجًبا حلب اهلل للعبد فكيف حيب أهل بيته  نه منهمحيث إ

 «.ُأُحٌد َجَبل حُيِبُّنا وُنِحبُّهُ » -25

ؓ.ؓ  رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي

ُأُحٌد »من جهة الشام وقوله:  ملسو هيلع هللا ىلصبضمتني، جبل بقرب مدينة النبي «. ُأُحٌد »قوله: 

بر  قيل: هو« َجَبل حُيِبُّنا وُنِحبُّهُ 
ُه، والصحيح أن نفس عىل حذف مضاف أي: حُيج ب أهلم نما وُنحج
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كام حن اجلذع اليابس وكام سبح احلىص  ،بأن خيلق اهلل فيه متييًزا حيب به ،اجلبل حيب حقيقة

ؓ.ملسو هيلع هللا ىلصيف يده 

ؓاهلل»ؓ-62 ىَؓملَِكؓاألْماَلِكؓالؓمالَِكؓإالَّ ِؓعنَْدؓاهللَؓيْوَمؓالِقياَمِةَؓرُجٌلَؓتَسمَّ
ِ
«.َأْخنَُعؓاألَْساَمء

ؓ.ؓ ؓانؓعنؓأيبؓهريرةرواهؓالشيخؓؓ

أفعل تفضيل من خنع إذا ذّل وخضع، واخلانع: الذليل اخلاضع أي: « َأْخنَعُ »قوله: 

أذل وأحقر وأخس مسمى األسامء بدليل قوله: رجل أو يقدر يف الثاين مضاف، واألصل 

اسم رجل، ومعنى كون االسم أخنع أنه أخس وأبغض، وإذا كان االسم كذلك كان 

ى»صاحبه أشد. قوله:  امه غريه فريض به وأقره، ففي احلديث  «َتَسمَّ ى نفسه أو أس  ما أي: سم

ال »التحذير عن التسمي هبذا االسم وما يف معناه مما يدّل عىل منازعة اهلل يف كربيائه، وقوله: 

ؓأي:ؓجلميعؓاخلالئقؓوهوؓيفؓمعنىؓالعّلةؓملاؓقبله.« مالَِك إالَّ اَّلل

ِمْن  حْتَ  أْيِديُكْم َفَمْن َكاَن أُخوُه حَتَْ  َيِدهِ َفْليُطِْعْمهُ فِتْنًَة َعَلُهُم اَّللّ إِْخَواُنُكْم َخَولُُكْم، َج »ؓ-62

َْلِبُُه َفْليُِعنْهُ  َْلِبُُه َفإِْن َكلََّفُه َما َي  «.َطَعاِمِه ولْيُْلبُِسُه ِمْن لِبَاِسِه وال ُيَكلِّْفُه َما َي

ؓ.ؓ رواه البخاري عن أيب ذر الَفاري 

بُُهام أجود  :قيل« ْخَواُنُكْم َخَولُُكمْ إِ »قوله:  عىل أن األول مفعول والثاين نعت له أي: ،نص 

احفظوا إخوانكم األرقاء وأكرموهم، فاملراد باخلول خصوص األرقام ويلتحق اخلادم باألجرة 

 أو الثاين نعت لألول واخلرب قوله: ،أو جماًنا، وُيوز رفعهام مبتدأ وخرًبا عىل التقديم والتأخر

جعلهم اهلل، أو اجلملة خرب بعد خرب، أو األول خرب ملحذوف بدليل رواية هم إخوانكم، والثاين 

أي: ملًكا لكم حتت قدرتكم « حْتَ  أْيِديُكمْ فِتْنًَة »نعته أو خرب ملحذوف أيًضا، وقوله: 

وترصفكم، وهو بكرس القاف وسكون النون، وكوهنم إخواًنا إما باعتبار الدين أو اآلدمية، 

بضم أوهلام وكرس ثالثهام األمر فيهام للوجوب يف « ولْيُْلبُِسهُ »وكذا قوله: ، «َفْليُطِْعْمهُ »وقوله: 

اإلطعام واإللباس الالئقني هبم، كوهنام من جنس طعام املخدوم لباسه مستحب من مكارم 

التكلم  األخالق، وحمل إلباسه الثياب اجلميلة كمخدومه ما مل يكن أمرد َجياًل فيؤدي ذلك إىل

لِبُهُ »يف عرضه إذا ألبسه من لباسه، فينبغي حينئٍذ ترك ذلك، وقوله:  َْ أي: ما يتعرس عليه  «.َما َي

 أي: يساعده عىل ما كلفه وجوًبا بنفسه أو بغريه.« َفْليُِعنْهُ »ويعجز عنه. وقوله: 

َمْعُروِف، َوال ُيَكلَُّف ِمَن لِْلَمْمُلوِك َطَعاُمُه َوكِْسَوُتُه بِالْـ»روى مسلم عن أيب هريرة مرفوًعا: 

 «.الَْعَمِل َما ال ُيطِيُق 

أإِ » -28  «.َذا َأَتى َأَحدُكْم َأْهَلُه ُثمَّ َأَرَاَد َأْن َيُعود َفْلَيَتَوضَّ
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 .ؓ  رواه مسلم عن أيب سعيد اخلدري 

 َأنْ ». وقوله: أو أمةً  أي: حليلته زوجةً  «َأْهَلهُ »جامع. وقوله: أي: « َذا َأَتىإِ » قوله:

أ: »أي: إىل اجلامع، وقوله« َيُعود ، وذهب ابن حبيب من أصحاب مالك أي: ندًبا« َفْلَيَتَوضَّ

اَلةِ »إىل وجوبه، واملراد الوضوء الكامل بدليل رواية:  أ ُوُضُوَءُه لِلصَّ عاد  فإذا (11)«َفْلَيَتَوضَّ

ن حبيب، وحكمة هذا للجامع ثانًيا بال وضوء جاز مع الكراهة التنزهيية خالًفا ملا تقدم عن اب

: وأصل السنة قال بعضهم. (12)«َعودِ لل َفإِْنُه أنَشطُ »الوضوء ما جاء يف رواية احلاكم والبيهقي: 

 ل منه الوضوء وأكمل منه الغسل.محيصل باالستنجاء وأك

ا َظْهَرُه، َْشِّ » -29 ََائَِط َفال َيْستَْقبِل الِْقبَْلَة َوال ُيَوَلَِّ ُبواإَِذا َأَتى َأَحُدُكْم اْل  .«ُقوا أْو َغرِّ

 .ؓ رواه الشيخان عن أيب أيوب األنصاري 

معناه إذا جاء أحدكم موضع قضاء احلاجة وشأنه أن يكون منخفًضا فال ُيعل جهة 

ُبوا»الكعبة أمامه وال وراءه ولكن عن يمينه أو يساره، وهو معنى قوله:  ُقوا أْو َغرِّ أي: « َْشِّ

طاب ألهل املدينة إىل املرشق أو املغرب فال ُيرشق وال واخل ،اجتهوا جلهة الرشق أو الغرب

والنهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء احلاجة للتحريم إذا كان يف الفضاء  ،ُيغرب

بال ساتر وإال جاز، واألوىل االنحراف إذا أمكن، أما بيت املقدس فيجوز استقباله 

 .(13)ملسو هيلع هللا ىلصواستدباره كام رواه ابن عمر من فعله 

قْد َكَفاُه ِعالَجُه وُدَخانُه َفْلُيْجلْسُه َمَعُه َفإْن ََلْ إَِذا َأَتى َأَحَدُكْم َخاِدُمُه بَِطَعاِمِه، » -32

   «َُيْلِْسُه َمَعُه، َفْلُينَاِوْلُه ُأْكَلًة َأْو ُأْكَلَتْْيِ 

ؓ.ؓ رواه الشيخان عن أيب هريرة 

ونة صنعه اخلادم قد كفاه مئبني يديه وكان  إذا أحرض خادم أحدكم الطعام :ومعناه

وقاسى شم رائحة هلب النار فتعلقت نفسه به، ندب له أن ُُيلسه معه فإن مل ُيلسه معه لقلة 

الطعام أو لعيافة نفسه أو لكونه أمرد َجياًل وخيشى من سوء الظن به، ندب له أن يناوله لقمة 

الطعام لوجود العّلة  أو لقمتني بحسب حال الطعام وحال اخلادم، ويف معنى اخلادم حامل

                                                            

ابن جرير  ( قال األعظمي: إسناده صحيح وكذلك رواه البيهقي، وكذلك662، رقم 1/129أخرجه ابن خزيمة ) (11)

 يف هتذيبه.

 .رواه أبو نعيم يف احللية، وابن حبان، واحلاكم، والبيهقي عن أيب سعيد (16)

االبخاري ومسلم وغريمها ولفظه:  رواه (13) ُقوُلونم إجذم ُقوُل: إجنا نماًسا يم انم يم رم أمناُه كم  اهللاج ب نج ُعمم
ب دج ن  عم تجكم  عم اجم ىلم حم تم عم د  عم قم

بج  تمق  سج فمالم تمس  دج ي تم امل مق  الم بم ةم وم ب لم
قج ُسولم اهللاج . لج ال  أمي ُت رم رم نما، فم ي ٍت لم رج بم ىلم ظمه  ًما عم و  ي ُت يم قم تم  ار 

دج قم : لم رم ُن ُعمم ب ُد اهللاج ب  الم عم  فمقم

تجهج  ملسو هيلع هللا ىلص ماجم
سج حلج دج ي تم امل مق  بجاًل بم تمق   ُمس 

ج
بجنمتمني  ىلم لم  .عم
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أحرضوا طعامه وتتعلق نفوسهم به،  نوهي تعلق نفسه به، بل كل خدم اإلنسان الذي

ُيستحب له أال يستأثر عليهم بءيء بل يرشكهم يف كل يشء بقدر ما يدفع به رش أعينهم، 

 ن لقمة أو لقمتني ومعناه.بوز« ُأْكَلًة َأْو ُأْكَلَتْْيِ »وتسكن به نفوسهم. وقوله: 

 «. إَِذا اْخَتَلْفُتْم يِف الطَِّريِق فاْجَعُلوُه َسْبَعَة َأْذُرعٍ » -31

ؓ.ؓ  رواه مسلم عن أيب هريرة

أي: إذا كان الطريق بني أرايض قوم وأرادوا إحياءها فإن اتفقوا عىل يشء فذاك وإن 

وز اختلفوا يف قدره ُجعل سبعة أذرع، أما إذا كان الطريق مسلوًكا وكان أكثر من ذلك فال ُي

 ألحد أن يستويل عىل يشء منه.

 «.ا َفَلْم ُيؤَذْن َلُه َفْلََيِجعْ إَِذا اْسَتأَذَن َأَحُدُكْم َثاَلثً » -32

 .¶يب موسى األشعري وأيب سعيد اخلدري رواه الشيخان عن أ

يؤخذ منه أن املستأذن ال يزيد عن الثالث بل يرجع، وهو قول أكثر العلامء، وقال 

ال أحب أن أزيد عن الثالث إال من أعلم : »¶طلًقا وعن مالك مبعضهم: جتوز الزيادة 

وهو األصح عند الشافعية، وقال بعضهم: إذا استأذن ثالًثا فلم ُيؤذن له وجب « أنه مل يسمع

إَِذا ُدِعَي َأَحُدُكْم َفَجاَء َمَع » عليه الرجوع إن غلب عىل ظنه السامع واإلنداب، ويف احلديث:

ُسوِل فِإنَّ َذلِ   .(14)«َك لُه إِْذنٌ الرَّ

َْْْسِجِد َفال َيْمنَُعَها» -33  «.إَذا اْسَتْأَذَنْ  َأَحَدُكْم اْمَرَأُتُه إىَل ا

 .¶ رواه الشيخان عن أيب موسى األشعري وأيب سعيد اْلدري

أي: إذا طلبت املرأة من زوجها اإلذن هلا يف اخلروج إىل الصالة يف املسجد لياًل ندب أن 

ة، وليس عليها ثوب زين ، بأن كانت عجوًزا ال تشتهى،الفتنة هلا وعليهايأذن هلا إذا أمنت 

 واألحاديث وردت مطلقة ومقيدة بالليل فيحمل املطلق منها عىل املقيد.

نَ ُيْدِخْل ، َفاَل ْيَقَظ َأَحُدُكْم ِمْن َنْوِمهِ إَِذا اْستَ » -34 ِسَلَها َثاَلًثاَيَدُه يِف اإْلِ َْ ُه اِء َحتَّى َي اَل ، َفإِنَّ

 «.َيْدِري َأْيَن َباَتْ  َيُدهُ 

 .ؓ رواه مالك والشافعي والشيخان عن أيب هريرة 

إذا قام أحدكم من نومه فال ُيدخل يده يف إناء فيه ماء قليل ال حيتمل النجاسة  :معناه

عىل فرض وجودها بأن كان فيه مائع غري املاء ولو كثر أو فيه ماء يسري فإذا أراد أن يدخلها 

                                                            

 رد وغريه عن أيب هريرة.رواه البخاري يف اآلداب املف (14)
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غسلها خارجه ثالث مرات، ويكره إدخاهلا فيه قبل استكامل الثالث؛ ألن الشارع  يف اإلناء

إذا غابم احلكم بغاية مل خيرج املكلف من عهدته إال باستيفائها، واحلكمة يف طلب غسلها 

قبل إدخاهلا وكراهة إدخاهلا بدون غسل، ألن اإلنسان ال يدري وهو نائم ما أصاب يده من 

ا القت املخرج أو غريه، فيتعلق هبا ما يؤثر يف املاء ومقتىض هذا أنه النجاسة والقذر فلعله

ضبط يده بأن لفها بلفافة واستيقظ فوجدها ملفوفة ال يكره له اإلدخال قبل الغسيل لكن 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاألوىل الغسيل كام كان يفعله 
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َأ، َفْلَيْسَتنْثِرْ  ِمنْ  إَِذا اْسَتْيَقَظ َأَحُدُكمْ » -35 ْيَطاَن َيبِيُ  َعََل  َمنَاِمِه َفَتَوضَّ َثالًثا، َفإِنَّ الشَّ

  «. َخَياِشيِمهِ 

ؓ.ؓ رواه الشيخان عن أيب هريرة 

: إذا قام أحدكم من نومه فتوضأ ُسنا له أن يستنشق املاء بأن ُيذبه إىل أعىل أنفه ومعناه

ا ُيسمى بالنفس، وهذا ما يسمى استنشاًقا، وُيسنا له إخراج هذا املاء وطرحه من أنفه وهذا م

استنثاًرا، فاقترص يف احلديث عىل الثاين الستلزامه األول؛ وألن املقصود من األول هو الثاين 

الذي خترج به القاذورات من األنف إزالة ما هيواه الشيطان وحيبه، وبيات الشيطان عىل 

خ أو هو كناية عام حيبه من هذه األوسا ،مواضع القذر خياشيمه حيتمل احلقيقة؛ ألنه هيوى

 .، وهبذا العمل يزول ذلكويقارن وجودها من كسل ووسوسة

 : َجع خيشوم وهو أقىص األنف.واْلياشيم

ُر اَّللَُّ َعنُْه ُكلَّ َسيَِّئٍة َكاَن َزَلَفَها، َوَكاَن َبْعَد » -36 إَِذا َأْسَلَم الَعْبُد َفَحُسَن إِْساَلُمُه، ُيَكفِّ

يَِّئُة بِِمْثلَِها إاِلَّ َأْن َيَتَجاَوَز َذلَِك الِقَصاُص: اَلَسنَُة بَِعْْشِ َأمْ  ا إىَِل َسْبِعِمَئِة ِضْعٍف، َوالسَّ اَّلل َثاَِلَ

 «.َعنْه

 .ؓ رواه البخاري عن أيب سعيد اخلدري 

سار إسالم املرء حسنًا بأن أخلص يف اعتقاده ودخل فيه ظاهًرا وباطنًا غفر  إذا :معناه

هيدم ما كان قبله وكانت املجازاة عىل ما يتجدد من اهلل َجيع ما تقدم من ذنبه؛ ألن اإلسالم 

العمل من خري أو رش، فاحلسنة ُيضاعف أجرها إىل عرشة أمثال ثواهبا املقدر هلا من غري 

مضاعفة املحصور عددها، وما فوق السبعامئة هذا ما انتهى إليه حّد املضاعفة املحصور 

لمم عد  لك  اك يق يتٱفإن اهلل تعاىل يقول: ده تفصياًل عددها وما فوق السبعامئة ال ُيع 
ومل يذكر عدًدا، والسيئة تارة ُتغفر وتارة ُُيازى عليها بعقوبتها املقّدرة هلا  (621البقرة: )  ىتمكىك

ُيروى أزلف هبمز يف أوله بوزن أكرم، وزلف بتشديد الالم « َزَلَفَها»بال مضاعفة، وقوله: 

بوزن كتاب اسم كان مؤخر والظرف  «اْلِقَصاُص »وختفيفها أي: أسلفها وقدمها، وقوله: 

قبلها خرب هلا مقدم، وُيوز أن تكون تامة وهو فاعلها، واملراد به املجازاة مطلًقا وأصله 

ا»مقابلة فعل الرش بمثله يف الدنيا، وقوله:  دم هبا وبام  «اَلَسنَُة بَِعْْشِ َأْمَثاَِلَ َجلة مستأنفة ُقصج

أي: منتهية إىل سبعامئة وهو احلال من « ْبِعِمَئِة ِضْعٍف إىَِل َس »بعدها تفصيل القصاص، وقوله: 

الضمري املستكن يف اخلرب، وُيؤخذ من احلديث رصاحة هدم َجيع السيئات باإلسالم وال 
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والذي عليه املحققون  ،تعرض فيه احلسنات السابقة عليه فزعم بعضهم أنه ال ثواب عليها

يف حديث: ثاب عليها إن مات مسلاًم كام ووردت به السنة أنه ُتكتب له بعد اإلسالم وي

ب، (15)«َأْسَلْمَ  َعََل َما َأْسَلْفَ  ِمْن َخَْيٍ » ، واخلالف يف أعامل َجيلة ال تتوقف عىل نّية التقرر

كالعتق والصدقة وصلة الرحم، أما املتوقفة عىل النّية فرشط صحتها اإلسالم فال ثواب فيها 

 اتفاًقا.

ْيَبَة َفاَل َيْطُرْق َأْهَلُه َلْياًل إَِذا َأَطاَل َأَحُد » -37 ََ  .«ُكُم ال

 .¶رواه اإلمام أمحد الشيخان عن جابر بن عبد اَّلل 

إذا غاب أحدكم عن حليلته من زوجة وأمة غيبة طويلة عرًفا فال يدخل عليها  أي:

لئال يفاجأ أهله بال تأهب  ،أو ُيكره له الدخول لياًل إال لرضورة ،عند رجوعه إال هناًرا

الستمتاع كتمشيط واستحداد، فربام كرهها بسبب ذلك، ومن ثما لو علمت بقدومه لياًل ل

كاحلاج أو أرسل هلا رسواًل أو كتاًبا أخربها فيه بوقت دخوله فلم يكره دخوله لياًل. وقوله: 

يدخل، والطروق: هو الدخول لياًل، ُسّمي بذلك الستلزامه غالًبا طرق  بوزن «َيْطُرْق »

توكيد دفع به توهم أن ُيراد به مطلق الدخول جماًزا فبذكره خرج  «َلْياًل »فقوله:  الباب ودقه،

 الدخول هناًرا، فال كراهة فيه.

ْق » -38  «.إَِذا ُأْعطِيَ  َشْيًئا ِمْن َغَْيِ َأْن َتْسَأَل َفُكْل َوَتَصدَّ

 .ؓ  رواه مسلم عن جابر بن سمرة

علم حّله ظاهًرا فاقبله وانتفع به وأنفع منه إذا أعطاك أحد شيًئا من أمور الدنيا تمعناه: 

غريك، فإن علمت حرمته وجب عليك رده، وعند الشك الورع تركه وعدم قبوله واألمر 

 لإلرشاد وقيل لالستحباب.

ا َفْلَيْبَدْأ بِنَْفِسِه َوَأْهِل َبْيتِهِ » -39  .«إَِذا َأْعَطى اَّللَُّ َأَحَدُكْم َخَْيً

 .ؓ  رواه مسلم عن جابر بن سمرة

أنعم اهلل عىل أحدكم بامل وجب عليه أن يبدأ باإلنفاق منه عىل نفسه، ثم إن  إذا :اْعنى

فضل يشء فعىل من تلزمه نفقته، وُيؤخذ من السنة يف غري هذا املوضع أنه إن فضل بعد ذلك 

                                                            

الم احلديث متفق عليه، وهو بتاممه:  (15) ُه أمناُه، قم م ربم اٍم، أمخ  زم
يمم ب نم حج

كج ، أمنا حم ج بمري  ُة ب ُن الزر وم  ُعر 
ينج م ربم الم أمخ  اٍب، قم هم

نج اب نج شج عم

ُسولج اهللاج رم
ماهج  ملسو هيلع هللا ىلص لج  اجل 

ما يفج ناُث هبج م أمي تم ُأُموًرا ُكن ُت أمحتم يا أمرم
ن  يشم  لج

ا مج يهم
ل  يلج فج  هم

ُسوُل اهللاج ةج ُه رم الم لم  فمقم
ٍ
َأْسَلْمَ  َعََل َما » ملسو هيلع هللا ىلصء

بردُ   .  «َأْسَلْفَ  ِمْن َخَْيٍ  نرُث التاعم التاحم   .وم
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يشء فلذوي قرابته، ثم حيث شاء من وجوه الرب لكن هذا عىل سبيل الندب يف غري الزكاة 

 دين وتدارك املضطر وإال وجب أيًضا.وقضاء ال

ْمُس، َفَقْد َأْفَطَر » -41 ْيُل ِمْن َها ُهنَا، َوَأْدَبَر النََّهاُر ِمْن َها ُهنَا، َوَغَرَبِ  الشَّ إَِذا َأْقَبَل اللَّ

ائِمُ     «.الصَّ

 .ؓ  رواه الشيخان عن عمر بن اخلطاب

نهار من جهة املغرب : إذا جاءت ظلمة الليل من جهة املرشق وذهب ضوء المعناه

وحتقق غروب قرص الشمس فقد انقىض صوم الصائم ودخل وقت جواز تعاطيه املفطرات 

وُيوز محله عىل اإلنشاء إظهاًرا للحرص عىل فعل املأمور به أي: فليفطر  ه،فهو إخبار عن

حتفيف الصائم، وملا كان اخلري يف التعجيل وشأن املؤمن املبادرة إىل حتصيله عرب عنه بام يفيد 

 وقوعه وهو املايض املقرون بقد التحقيقية.
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ُْْسلِِم َتْكِذُب َوَأْصَدُقُهْم ُرْؤَيا َأْصَدُقُهْم » -41 ُجِل ا َماُن ََلْ َتَكْد ُرْؤَيا الرَّ َب الزَّ إَِذا اْقرَتَ

  .«َحِديًثا

 .ؓ  رواه الشيخان عن أيب هريرة

اب الزمان اعتدال ليله وهناره عند الذي اشتهر عند علامء تأويل الرؤيا أن املراد باقرت

ج الثامر كام نّص عليه املعربون،  وقيل: املراد قرب القيامة، @تساوي الليل والنهار وُنض 

وجاء يف حديث ما يؤيده وهو األقرب؛ ألنه حينئٍذ يقّل املسلمون ويموت العلامء وتكثر 

ة الوحي يف اإلرشاد وتعليم اخلوارق فال ُيدون من يفتيهم، فتكون رؤيا املسلم يومئٍذ بمنزل

حني يكثر العدل، فيمّر  ڠوقيل: امُلراد زمن املهدي @ األحكام، لعدم امُلعلِّم يومئٍذ،

أي: املسلمني املفهومني من قوله املسلم وقوله:  «َأْصَدُقُهمْ »الزمان كاألحالم، وقوله: 

 يقظته فإن غري الصادق يتطرق اخللل إىل رؤياه. أي: يف« َحِديًثا»

َْْْكُتوَبةُ » -42 اَلُة َفاَل َصاَلَة إاِلَّ ا  «.إَِذا َقاَمْ  الصَّ

 .ؓ رواه مسلم عن أيب هريرة 

: كراهة التنفل عند الرشوع يف اإلقامة أو قرب الرشوع فيها لتفويته حضور ومعناه

تكبري اإلحرام مع اإلمام، وهو أكثر ثواًبا من النافلة، وهذا خرب بمعنى النهي، أي: فال 

إال املكتوبة، أي: املفروضة، ودعوا النافلة سواء كانت نافلة الصبح أو غريها تصلوا 

 وبعضهم خصا ذلك بركعتّي الفجر قبل فريضة الصبح.

كِينَُة َفَم » -43 اَلُة َفاَل َتْأُتوَها َوَأْنُتْم َتْسَعْوَن َوْأُتوَها َُتُْشوَن َوَعَلْيُكُم السَّ إَِذا ُأقِيَمِ  الصَّ

ُّوا َأْدَرْكُتمْ    «. َفَصلُّوا َوَما َفاَتُكْم َفَأُِت

 .ؓ رواه الشيخان عن أيب هريرة 

إذا أقيمت الصالة فال تأتوا إليها مهرولني مرسعني بل امشوا بسكينة ووقار سواء  :أي

كانت َجعة أو غريها، وسواء خاف فوات تكبريات اإلحرام أم ال، وقيده بعضهم بام إذا مل 

ُيب اإلرساع إذا توقف عليه »ىل اإلرساع، وقال الطربي: يضق الوقت فإن ضاق، فاألو  

ـُراد منه الذهاب واملءي ( 9اجلمعة: ) ىت خن حن جن يم يتٱإدراك اجلمعة. وقوله تعاىل:  امل

كِينَةُ »ُيقال: سعيت يف كذا أو إىل كذا أي: توجهت إليه وعملت فيه، وقوله:  « َوَعَلْيُكُم السَّ

صوت وسكون األطراف، وعدم االلتفات والعبث، : الزموا التؤدة والوقار وغّض الأي
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أي: البعض الذي يتأتى لكم إدراكه مع اإلمام وهو ما بقي من  «...إلخَفَم َأْدَرْكُتمْ »وقوله: 

الصالة صّلوه معه، وما فاتكم منها قبل الدخول معه فأكملوه وحدكم بعد سالم اإلمام، 

ل صالة املأموم وما يأيت به بعد سالم اإلمام وأخذ منه الشافعية أنا امُلدرك مع اإلمام هو أو

هو آخرها فيرس فيه القراءة ويقترص عىل الفاحتة فيام زاد عىل ركعتني؛ وذلك ألن متمم الءيء 

وقال احلنفية واملالكية: إن ما أدركه  -يف هذا كالم طويل لألئمة فلرياجع-األخري  جزؤه

هر القراء فيام فعندها ُي «فأُتوا»بدل  «فاقضوا»املسبوق آخرها وما فاته أوهلا لقوله يف رواية 

 يقضيه من األوليني أو إحدامها مع قراءة يشء من القرآن بعد الفاحتة فتفقه.

اَلُة َوَحََّضَ اْلَعَشاُء َفاْبَدُءوا بِاْلَعَشاءِ » -44  .«إَِذا ُأقِيَمِ  الصَّ

 .¶رواه الشيخان عن أنس وابن عمر 

والنفس متعلقة بالطعام وحرض بالفعل أو قرب كان الوقت واسًعا  إذااْعنى: 

حضوره فابدءوا استحباًبا باألكل حتى تكرسوا شهوة النفس وال تدخلوا الصالة وأنتم 

هذا  @وفوات اخلشوع أخف من فوات الوقت@كذلك لئال يفوتكم اخلشوع يف الصالة، 

يف املغرب لكنه  بحيث لن يقوى عىل تأدية الصالة، هذا وإن ورد اإذا مل يكن اجلوع شديدً 

عام يف كل صالة؛ ألن العّلة واحدة والعشاء ما يؤكل يف العشية وهي آخر النهار، ويقال 

 العءّي، والعشّية من صالة املغرب إىل العتمة.



 
أحاديث سيد األنام عليه الصالة والسالم مندالئل اآلداب واألحكام   17 

 

َحُدُكْم » -45
َ
َكَل أ

َ
هُ  َأَصابَِعهُ  َطَعاًما َفْلَيْلَعْق إَِذا أ الَ َيْدِري يِف َأىِّ َطَعاِمِه َتُكوُن  َفإِنَّ

َكةُ    «. الََبَ

ؓ.ؓ  رواه مسلم عن أيب هريرة

بفتح الياء والعني أي: ُين دب له أن يلعق ما تعلق بأصابعه من الطعام « َيْلَعْق »قوله: 

بعد شبعه ال يف األثناء لئال خيتلط ريقه بأصابعه ثم يعيدها يف الطعام فيكون تقذيًرا له، وربام 

بيان حلكمة األمر بلعق األصابع فإن اهلل قد « ي...إلخالَ َيْدرِ  َفإِنَّهُ »يعافه جليسه، وقوله: 

خيلق النفع كالشبع فيام تعلق باألصابع، ومن ثما طلب لعق اإلناء إذا مل يكن ثما من ينتظر 

الباقي وإال طلب أن يبقى لغريه، وله أن يأمر غريه أن يلعق له أصابعه إذا مل يكن يتقذر 

إَِذا َأَكَل َأَحُدُكْم »مرفوًعا: ؓ¶بن عباس ذلك، كتلميذ وزوجة. روى الشيخان عن ا

األوىل بفتح الياء والعني، والثاين بضّم الياء  «َطَعاًما، َفاَل َيْمَسْح َيَدُه، َحتَّى َيْلَعَقَها، َأْو ُيْلِعَقَها

 وكرس العني.

ْب بَِيِمينِِه َفإِنَّ » -46 ْيَطاَن َيْأُكُل بِِشَملِِه  إَِذا َأَكَل َأَحُدُكْم َفْلَيْأُكْل بَِيِمينِِه َوَيْْشَ الشَّ

ُب بِِشَملِهِ   .«َوَيْْشَ

ؓ.¶ رواه مسلم عن عبد اَّلل بن عمر  

: أنه ُيندب ملن أراد أن يأكل أو يرشب أن يتناول الطعام وإناء الرشب بيمنه، ومعناه

ن وكذلك إذا ناول غريه الطعام أو إناء الرشب أو أخذ منه أو أعطاه طعاًما أو غريه ُيندب أ

إَِذا َأَكَل »يكون باليمني ملخالفة الشيطان يف أكله ورشبه وأخذه وإعطائه. ففي احلديث: 

ْب بَِيِمينِهِ لْ َأَحُدُكْم َفْلَيْأُكْل بَِيِمينِِه وَ  ْيَطاَن َيْأُكُل بِِشَملِِه َوْلَيْأُخْذ  َيْْشَ بَِيِمينِِه َوْلُيْعِط بَِيِمينِِه َفإِنَّ الشَّ

ُب بِِشَملِ   .(16)«ِه َوُيْعطِي بِِشَملِهِ َوَيْْشَ

به يف ذلك بال ُعذر مكروه، وذهب بعضهم إىل حرمة األكل والرشب بالشامل فالتشبه 

الم  «ُكْل بَِيِميِنَك »بشامله، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصمستداًل بام ُروي أنا رُجاًل أكل عند رسول اهلل  : ال قم

 : الم تمطجيُع! قم ُه إجالم الكج « ال اْسَتَطْعَ  »أس  نمعم ا مم ا إجىلم فجيهج مم هم : فام رفمعم الم ُ قم رب 
. فلم يستطع رفع (17) 

 يمينه حتى مات، وال حجة فيه؛ ألنه إنام دعا عليه لتكربه وعدم امتثاله وكذبه يف االعتذار.

                                                            

 .3622: رواه ابن ماجه (16)

 رواه مسلم. (17)
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ُْْْسلَِمِن بَِسْيَفْيِهَم » -47 َحُدُهَما َصاِحَبُه إَِذا اْلَتَقى ا
َ
َْْْقُتوُل يِف َفَقَتَل أ قِْيَل  النَّاِر. َفاْلَقاتُِل َوا

َْْْقُتولِ  ُه   َقاَل  ؟َيا َرُسوَل اَّللَِّ َهَذا اْلَقاتُِل َفَم َباُل ا   «. َقْتَل َصاِحبِهِ َكاَن َحِرْيًصا َعَل إِنَّ

 .ؓ رواه الشيخان عن أيب بكرة 

قاتل بعض املسلمني مع بعض، اثنان فأكثر بال تأويل سائغ سواء كان إذا ت :معناه

ريه، فاجلميع مستحقون ألشد العذاب، أما القاتل فلقتله أخاه املسلم، القتال بسيف أو غ

وأما املقتول فإلرصاره عىل فعل كبرية هى أفظع الكبائر وهي قتل املسلم ظلاًم وعدواًنا، وأما 

ل فقتله فال إثم عليه؛ ألنه دفاع عن النفس، أو املال ومل يندفع إال بالقت لو صال عليه صائل

 لوب رشًعا.أو العرض، وهو مط

َََِي وَ » -41 ْف َفإِنَّ فِيِهُم الصَّ ْْـَإَِذا َأمَّ َأَحُدُكُم النَّاَس َفْلُيَخفِّ ِعيَف َوا  يَض رِ ِ ِاْلَكبََِي َوالضَّ

ْل َما َشاء اَجِة َوإَِذا َصَلَّ لِنَْفِسِه َفْلُيَطوِّ  «.َوَذا اْلَ

 .ؓ رواه الشيخان عن أيب هريرة 

إماًما فليخفف الصالة ندًبا أو وجوًبا بأن يقترص عىل إذا صىل أحدكم بالناس  :معناه

الكامل، وال يستوعب األكمل، إال إذا كانوا حمصورين غري أرقاء وال مستأجرين وطلبوا منه 

التطويل، واحلكمة يف طلب التخفيف مراعاة مصلحة املأمومني رأفة هبم فإن بعضهم قد 

ون ضعيف البدن خلقة أو ملرض والبعض قد يك ،يكون ضعيف القوة لصغر سنه أو كرب

طرأ عليه، وقد يفوت البعض بالتطويل أمٌر هُيمُه، وأما من صىل وحده فله أن يطيل ما شاء 

يف مواضع التطويل وهي القراءة والركوع والسجود والتشهد ما مل يضق الوقت أو يوجب 

 التطويل وسوسة وإال فاألوىل تركه.

َن اإِلَماُم َفَأمِّ » -49 َم ِمْن إَِذا َأمَّ َْْاَلئَِكِة ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ ُه َمْن َواَفَق َتْأِمينُُه َتْأِمَْي ا نُوا َفإِنَّ

   «.َذْنبِهِ 

ؓ.ؓ رواه الشيخان عن أيب هريرة 

: إذا رشع اإلمام يف التأمني بعد قراءة الفاحتة فأمنوا مع تأمينه يف آن واحد فإن املالئكة معناه

م ذلك توافقتم معه ومع املالئكة يف التأمني قواًل وزمنًا وذلك موجب ا فعلتإذيؤمنون مع تأمينه ف

وأما املالكية واحلنفية فيقولون: إن ، «وما تأخر»لغفران الذنوب الصغائر املاضية، ويف رواية زيادة: 

اإلمام ال يؤمن يف اجلهر بل املأموم فقط فيحمل مثل هذا عىل معنى إذا وصل إىل حمل التأمني بأن 

ألن تأمينهم  ؛ن وحدهمترك اإلمام التأمني أمن املأمومو ، كام يف رواية: فإذا«لْياوال الض»قال: 
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لقراءة اإلمام ال لتأمينه، واحلديث رواه أيًضا مالك يف املوطأ واإلمام أمحد يف املسند عن أيب هريرة 

 ؓ. 

ى إَِذا اْنَتَعَل َأَحُدُكْم َفْلَيْبَدْأ بِاْلُيْمنَى َوإَِذا َخَلعَ » -51 ََلم  َفْلَيْبَدْأ بِاْلُيْْسَ لَِتُكوَن الُيْمنى أوَّ

  «. ُتنَْعُل وآِخُرُُها ُتنَْزعُ 

ؓ.ؓ رواه اإلمام أمحد ومسلم عن أيب هريرة 

جل الُيمنى فيه؛ ألن اللبس معناه : إذا أراد أحدكم أن يلبس نعله فليبدأ ندًبا بإدخال الرِّ

ال فليبدأ بخلع الُيرسى، ومثل النعال اخلُفر تكريم واألحق به اليمنى، وإذا أراد خلع النع

مدرج من الراوي ُقصد به إيضاح ما قبله والالم يف قوله  «...إلخلَِتُكْونَ »لبًسا وخلًعا وقوله: 

نى اسم تكن، وقوله:  «لَِتُكونَ » بالبناء للمجهول َجلة يف حمل نصب « ُتنَْعُل »الم األمر، والُيم 

َلم»خرب تكن، وقوله  نصب حال مقدم من نائب فاعل تنعل ويصح رفعه مبتدأ وَجلة بال «أوَّ

تنعل خرب، واجلملة خرب تكن، ومثله ُيقال فيام بعده، وإنام قال أوهلام وآخرمها ومل يقل أوالمها 

وأخرامها التأويل اليمنى بالعضو وإال فهي مؤنثة واملأمور يف احلقيقة صاحب اليمنى ال 

نم  م  ُيم  دِّ  اك لبًسا وأخرها خلًعا.اليمنى نفسها أي: قم

َتِسُبَها، َكاَنْ  َلُه َصَدَقةً » -51 ُجُل َعََل َأْهلِِه َنَفَقًة، َوُهَو حَيْ  «.إَِذا َأْنَفَق اْلرَّ

 .ؓ رواه الشيخان عن عبد اَّلل بن مسعود 

امُلراد به: الزوجة ويلحق هبا غريها، أو املراد ما يشمل الزوجة  «َعََل َأْهلِهِ »قوله: 

َتْسُبها»وقوله: واألقارب،  امُلراد: باالحتساب القصد إىل طلب الثواب ومفهومه أنه إذا  «حَيْ

كوهنا صدقة أهنا كالصدقة من أنفق غري حمتسب مل يؤجر وإن سقط عنه الفرض، ومعنى 

نه يؤجر عليها وإن كان أجر النفقة أعىل لوجوهبا، فهو تشبيه بليغ وُيوز أن يرد حيث إ

هو الثواب، فتكون النفقة ثواًبا أي ُمثاًبا عليها أو ذات ثواب أو الصدقة ما يرتتب عليها و

 مبالغة عىل حّد زيد عدل والتشبيه أقرب فتدبر.

ْْـَْرَأُة ِمْن َبْيِ  َزْوِجَها َعْن َغَْيِ َأْمِرِه َفَلَها نِْصُف َأْجِرهِ » -52  «.إَِذا َأْنَفَقِ  ا

 .ؓ  رواه الشيخان عن أيب هريرة

 يف رواية« َعْن َغَْيِ َأْمِرهِ »وقوله: « ِمْن َطَعاِم َزْوِجَها»يف رواية: « ِ  َزْوِجَهاِمْن َبيْ » :قوله

أنه مل يأذن هلا يف هذا القدر املعنّي وإال فال بّد من اإلذن الرصيح  :واْعنى. «من بدل عن»

مم عليها التبالتصديق أ ت يف رضاه ُحرِّ صدق و وجود قرينة دالة عىل إذنه ورضاه، فإذا شكا

أي هلا أجر خيصها « نِْصُف َأْجِرهِ »من ماله كام حيرم الزيادة عىل ما علمت رضاه وقوله: 
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يساوي نصف أجره؛ ألنه صاحب املال وهي قد أوصلت الصدقة إىل الفقري، وطبًعا مل يقّل 

 عن عرش حسنات؛ ألن توصيل املال للفقري حسنة.

 «.َفاَل َيْمِش يِف األُْخَرى َحتَّى ُيْصلَِحَها إَِذا اْنَقَطَع ِشْسُع َنْعِل َأَحِدُكْم،» -53

 .ؓ رواه ُمسلم عن أيب هريرة 

بشني معجمة مكسورة فسني مهملة ساكنة آخره عني مهملة هو سري «: ِشْسعُ »قوله: 

: أي يصلح شسعها الذي «َحتَّى ُيْصلَِحَها»النعل الذي يكون بني أصابع الرجل، وقوله: 

من نعل أو ُخف أو مداس بال عذر؛ ألنه ُينايف العدل بني انقطع فيكره مشيه يف واحدة 

ن اهليئة، وسواء كان ذلك خللعها  اجلوارح، وربام ترتب عليه عثرة الرجل، وفيه إخالل بجُحس 

 أو انقطاع شسعها أو ضياعها فليس انقطاع الشسع بقيد.

هه ال كعرج وشب عذر نه ال يلبس يف واحدة دون األخرى عىل أي حال ما مل يكنأي إ

 يمكنه من اللبس وال يمكنه أن يستعني به.

ُه الَ َيْدِري ما َخَلَفُه َعَلْيِه،  َفْلَينُْفْضه بَِداخلِِة إَِزاِرهِ  إَِذا َأَوى َأَحُدُكْم إىَِل فَِراِشهِ » -54 َفإِنَّ

ِه األَْيَمِن ُثمَّ لَِيُقْل: بِاْسِمَك َريبِّ َوَضْعُ  َج  نْبِي َوبَِك َأْرَفُعُه إِْن َأْمَسْكَ  ُثمَّ ْلَيْضَطِجْع َعََل ِشقِّ

ْيَ  اِلِ َفُظ بِِه ِعَباَدَك الصَّ َها َوإِْن َأْرَسْلَتَها َفاْحَفْظَها بَِم حَتْ  «.َنْفيِس َفاْرمَحْ

ؓ.ؓ رواه الشيخان عن أيب هريرة 

بالقرص كنوى عىل األفصح، فيام كان الزًما كام هنا واألفصح املّد فيام « َأَوى»قوله: 

ا كام يف قوله: كان م واملعنى إذا أراد أحدكم أن  (52املؤمنون :) َّ من زن رن ُّٱتعديًّ

ب له أن ينفضه بطرف إزاره الذي  ييل اجلسد ويكفي بأي يشء كان، يضطجع عىل فراشه ُندج

م حكمه ذلك بقوله: وب ُه الَ َيْدِري ما َخَلَفُه َعَلْيهِ »نيا بتخفيف الالم املفتوحة أي ما حدث « َفإِنَّ

ِه األَْيَمنِ »، وجاء عليه بعده من اهلوام املؤذية، وقوله: فيه أي: ُيندب « ُثمَّ ْلَيْضَطِجْع َعََل ِشقِّ

أي: يندب له النوم عىل اجلنب « ...إلخُثمَّ لَِيُقْل »له النوم عىل اجلنب األيمن، وقوله: 

قبضت أي: « َ  َنْفيِس َأْمَسكْ : »أي: ُيندب له ذلك، وقوله« ...إلخُثمَّ لَِيُقْل »األيمن، وقوله: 

أي: رددت عيلا روحي وأبقيت يل احلياة  «َوإِْن َأْرَسْلَتَها»، وقوله: روحي يف نومي هذا

أي: احفظها من مواقعة الذنوب باحلفظ « ...إلخَفاْحَفْظَها»وأيقظتني من نومي، وقوله: 

 احلديث والتوفيق واهلداية التي حتفظ هبا عبادك القائمني بحقوقك وحقوق عبادك، ويف

 .(46الزمر : )  ىتٰذ يي ىي مي خييتٱإشارة إىل آية: 
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َْْاَلئَِكُة َحتَّى لِ إَِذا َباَتِ  اَْْْرَأُة ُمَهاِجَرًة » -55   .« ُتْصبَِح ِفَراَش َزْوِجَها َلَعنَْتَها ا

 .ؓ رواه الشيخان عن أيب هريرة 

ر  معناه: رشعي وليس منه إذا طلب الرجل امرأته لياًل ليتمتع هبا فامتنعت لغري ُعذ 

احليض؛ ألن له التمتع بغري ما بني الرسة والركبة وبام بينهام فوق اإلزار، باتت املالئكة 

احلفظة أو أهل السامء يسبوهنا ويذموهنا ويدعون عليها إىل أن يطلع النهار، وليس امُلراد من 

ن بالليل اللعن ظاهره؛ ألهنم معصومون فال يفعلون هذا األمر املنهي عنه، وخصا اللع

لغلبة طلب التمتع هبا لياًل، وإال فلو طلبها هناًرا فامتنعت لغري عذر رشعي لعنتها املالئكة 

أي: دخلت يف وقت  «َباَتِ  »، وقوله: وهو املُراد« َتْرِجعْ  َحتَّى»حتى مُت يس، فقد جاء يف رواية 

تامة  «ُتْصبَِح »قوله: حال من الضمري يف باتت، وكذلك  «َهاِجَرةً »املبيت فهي تاّمة، وقوله: 

ُجُل اْمَرَأَتُه إىَِل فَِراِشِه َفَأَبْ  » أي تدخل يف الصبح، وقد روى الشيخان مرفوًعا: إَِذا َدَعا الرَّ

َْْاَلئَِكُة َحتَّى ُتْصبَِح  خذ من األحاديث أن امتناعها كبرية ويؤ«. َفَباَت َغْضَباَن َعَلْيَها َلَعنَْتَها ا

 الماهتا.للتوعد باللعن وهو من ع

ْح بَِيِمينِِه َوإَِذا  َدَخَل َذَكَرُه بَِيِمينِِه َوإَِذا  ُدُكْم َفاَل َيَمّس إَِذا َباَل َأَح » -56 اَلَء َفاَل َيَتَمسَّ اْْلَ

َب َفالَ   «.َيَتَنَفْس يِف اإِلَناءِ  َْشِ

 .ؓ رواه الشيخان عن أيب قتادة 

لليمني وحُيرم عند احلنابلة أنه يكره لإلنسان أن يمس ذكره بال عذر تكرياًم معناه: 

َوإَِذا »والظاهرية، وخص وقت البول؛ ألنه مظنّة احلاجة إىل ذلك فغريه أوىل بالنهي، وقوله: 

اَلءَ  َدَخَل  ْح بَِيِمينِهِ »كناية عن قضاء احلاجة البرشية، وقوله: « اْْلَ أي: ال يستنج هبا، « َفاَل َيَتَمسَّ

أي يكره له ذلك؛ ألنه  «َيَتَنَفْس يِف اإِلَناءِ  َفالَ »قوله: والنهي للكراهية عند َجهور العلامء، و

ُسه فليفصل اإلناء عن  فم هج أو لوجود طعام أو دسم يف فمه، فإذا ضاق نم سج يقذره إما لجنمت نج نمفم

فمه وليتنفس خارجه، والفعل وهو قوله فال يتنفس إما جمزوم بال إن كانت للنهي أو هو 

 جواب الرشط واجلملة بتاممها فهي يف حمل جزم.مرفوع إن كانت للنفي ويكون 

لُِسوا َحتَّى ُتوَضعَ » -57 نَاَزَة َفاَل ََتْ  «.إَِذا َتبِْعُتُم اْْلَ

 .ؓ رواه مسلم عن أيب سعيد اْلدري 

إذا شّيعتم اجلنازة حتى وصلتم إىل القرب وهي عىل أعناق الرجال فاألوىل : أي

د عن أيب هريرة أو يف اللحد كام رواه أبو داوعها عىل األرض، واألفضل أال جتلسوا قبل وض

كام رواه أبو معاوية عن سهل وهذا الثاين هو األكمل؛ ألن املّيت كاملتبوع، والتابع ال ُيلس 
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أي من كان بطريق فمرت عليه أو كان جالًسا عند « َذا َتبِْعُتمُ إِ ِ»قبل املتبوع، ومفهوم قوله: 

رم  القرب فأتى هبا عنده ال يقوم تىبل ُيك  به عند الشافعية أنه ُيسّن ملن مرت به  ه له القيام، وامُلف 

 اجلنازة أن يقوم هلا ولو كانت عىل غري اإلسالم كأن القيام احرتام أمر اهلل، واهلل أعلم.

َتِسْل » -58 َْ ُمَعَة َفْلَي  «.إَِذا َجاَء َأَحُدُكُم اْْلُ

 .¶ رواه مالك يف اْوطأ والشيخان عن عبد اَّلل بن عمر

َتِسْل » :لهقو َْ ُيسّن له ذلك عىل التأكيد، وأوجبه الظاهرية لظاهر احلديث أي: « َفْلَي

ْسُل َيْوَم اُْلُمَعِة َواِجٌب َعََل ُكلِّ ُُمَْتلِمٍ ٍ» َُ . ومحله غريهم عىل وجوب السنن بمعنى (11) «اْل

ْسُل »: ؓ تأكدها بحيث تقرب من الواجب حلديث رواه الطرباين عن ابن مسعود  َُ ال

ُمَعةِ َيوْ  ْسُل »: ملسو هيلع هللا ىلص. أي مؤكدة، وملا يف احلديث من قوله (19)«ُسنَّةٌ  َم اْْلُ َُ َوَمْن اِْغَتَسَل َفاْل

 .(62)«َأْفَضُل 

ْز فِيِهَم » -59 ُمَعِة َواإِلَماُم ََيْطُُب َفْليَُصلِّ َرْكَعتَْْيِ َولْيَتََجوَّ  « إَِذا َجاَء أََحُدُكْم َيْوَم اْْلُ

ؓ.¶ان عن عبد اَّلل بن عمر رواه مالك يف اْوطأ والشيخ

بم له أن يصيل ركعتني حتّية املسجد حلديث الشيخني: معناه
: أنا من دخل املسجد ُندج

ج » تمني  عم ك  م رم يلِّ تاى ُيصم س  حم
دم فمالم ُيم لج

جج ُدُكُم امل مس  لم أمحم ا دمخم ا»احلديث  ويف. «إجذم هم قا دم حم
اجج ُطوا امل مسم  أمع 

ا؟ قم  هم قر ا حم مم لجُسواقالوا: وم ب لم أمن  جتم  ج قم تمني  عم ك  لروا رم : أمن  ُتصم وهذا الندب ال خيتص بوقت  .(61)«الم

دون وقت وال بحال دون حال حتى لو دخل واإلمام يف اخلطبة يوم اجلمعة ُطلب منه فعلهام 

هذه احلال ينبغي له وُكره جلوسه قبل أن يأيت هبام، مع أنه مأمور بسامع اخلطبة، ففي غري 

م تركهام وبه أخذ الشافعي باألو فعلهام لكن ُيب عليه  ؓ ىل، فهو نّص عىل صورة توهر

ز  أن خيففهام بأن يقترص عىل أقل ما يكفي يف األداء وهو فعل الواجبات وهذا معنى التجور

فيهام أنه يرسع يف األداء فلو زاد عىل أقل ما ُيزئ من الواجبات أن فعل املندوبات فقيل 

نه يأثم بذلك من صحتهام؛ ألنه يغتفر يف الدوام ما ال يغتفر يف االبتداء بالبطالن والراجح أ

ر بعضهم أن املطلوب هو التخفيف ُعرًفا، وأنه ال ُيب عليه ترك املندوبات وأنه لو  وقرا

أطاهلام عرًفا بطلتا، واستثنوا الداخل آخر اخلطبة وخيشى أنه لو اشتغل هبام فاتته تكبرية 

قالوا يستمر واقًفا لئال ُيعدر جالًسا قبل التحية وتتأدى التحية بصالة اإلحرام مع اإلمام، ف

                                                            

 متفق عليه. (18)

 ية.لرواه الطرباين وأبو نعيم يف احل (19)

ْسُل َأْفَضُل »( ومتامه: 312) رواه أبو داود (20) َُ ُمَعِة َفبَِها َونِْعَمْ ، َوَمْن اِْغَتَسَل َفاْل َأ َيْوَم َاْْلُ  «.َمْن َتَوضَّ

 رواه ابن أيب شيبة عن أيب قتادة. (21)
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اجلمعة، وقال احلنفّية واملالكّية: ال ُيوز االشتغال عن اخلطبة، فال يقوم للصالة جالس 

والداخل ُيلس بال صالة وسقطت عنه التحّية يف هذا الوقت، وكذا يف أوقات النهي عن 

 .أَجعني ╚النافلة، 
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اكُِم َفاْجَتَهَد َفَأَصاَب َفَلُه َأْجَراِن َوإَِذا َحَكَم َفاْجَتَهَد َفَأْخَطَأ َفَلُه إِ » -61 َذا َحَكَم اْلَ

  .«َأْجرٌ 

 .¶رواه الشيخان عن أيب هريرة وعمرو العاص 

أَجعوا عىل أن هذا احلديث يف حاكم عامل أهل للُحكم فإذا أراد أن حيكم فاجتهد 

هاده فأصاب ما يف نفس األمر من حكم اهلل تعاىل فله أجر اجتهاده ليحكم بام يؤديه إليه اجت

وأجر إصابته احلق يف الواقع وإذا اجتهد فلم يوافق احلكم يف الواقع يف نفس األمر فله أجر 

اجتهاده فقط، وأما من ليس أهاًل للحكم فال حيّل له احلكم ويأثم بحكمه وال ينفذ ولو وافق 

هر أن الكالم يف أن االجتهاد املصيب فيه أجران وغري املصيب احلكم يف الواقع، والذي يظ

 يف أجر واحد وال تعرض فيه لنفس احلكم وإال ففيه أجر خيصه فتدبر.

َْْنَامِ » -61 ْيَطاِن بِِه يِف ا ِب الشَّ ث النَّاَس بَِتَلعُّ  .«إَِذا َحَلَم َأَحُدُكْم َفاَل حُيَدِّ

 .¶رواه ُمسلم عن جابر بن عبد اَّلل 

 يريه الشيطان إياها ليحزنه  بفتح الالم أي:« َحَلمَ »ه: قول
ٍ
رأى يف منامه رؤيا سوء

فيسوء ظنه بربه ويقّل شكره، فينبغي له أن ال يلتفت لذلك وال يشتغل به، فاحلديث يف 

خصوص الرؤيا السوء، وأما إذا رأى رؤيا حسنة فإنه يفرسها وخيرب هبا كام روى الرتمذي 

َها َوْلُيْخَِبْ »: ملسو هيلع هللا ىلصه من قول ؓ عن أيب هريرة  ْ َسنََة َفْلُيَفْسِّ ْؤَيا اْلَ إَِذا َرَأى َأَحُدُكُم الرُّ

ا َِبْ هِبَ َها َواَل َُيْ ْ ْؤَيا اْلَقبِيَحَة َفاَل ُيَفْسِّ ا، َوإَِذا َرأى الرُّ  . (66)«هِبَ

ْؤَيا َيْكَرُهَها َفْلَيْبُصْق َعْن َيَسارِ »ويف احلديث:  ِه َثاَلًثا َوْلَيْسَتِعْذ بِاَّللَِّ إَِذا َرَأى َأَحُدُكُم الرُّ

ْل َعْن َجنْبِِه الَِّذي َكاَن َعَلْيهِ  ْيَطاِن َثاَلًثا َوْلَيَتَحوَّ   .(23)«ِمَن الشَّ

َم ِهَي ِمَن اَّللَِّ، َفْلَيْحَمِد اَّللََّ َعَلْيَها، »وروى البخاري:  إَِذا َرَأى َأَحُدُكْم ُرْؤَيا حُيِبَُّها َفإِنَّ

ْث  َها، َوالَ َوْلُيَحدِّ ْيَطاِن، َفْلَيْسَتِعْذ ِمْن َْشِّ َم ِهَي ِمَن الشَّ َّا َيْكَرُه، َفإِنَّ ا، َوإَِذا َرَأى َغَْيَ َذلَِك ِِم هِبَ

هُ  َا الَ َتَُّضُّ  .«َيْذُكْرَها ألََحٍد، َفإَِنَّ

ْل َوْلَيْتفِ »: ماجهوروى ابن  ْل َعْن َيَساِرِه َثاَلًثا إَِذا َرَأى َأَحُدُكْم ُرْؤَيا َيْكَرُهَها َفْلَيَتَحوَّ

َها ْذ بِاَّللَِّ ِمْن َْشِّ َها َوْلَيَتَعوَّ
 .(24)«َوْلَيْسَأِل اَّللََّ ِمْن َخَْيِ

                                                            

 رواه الرتمذي. (22)

 .¶رواه مسلم وغريه عن جابر بن عبد اهلل  (23)
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آداب الرؤيا لتعمل هبا وروى البخاري عن  فمن جمموع هذه األحاديث تعرف َجيع

اُت ال»مرفوًعا:  ؓ أيب هريرة  َ َُْْبْشِّ ِة إاِلَّ ا ةُ ََلْ َيْبَق ِمَن النُُّبوَّ اِلَ ْؤَيا الصَّ . أي: مل يبق «رُّ

بعدي من آثار النبوة إال الرؤيا احلسنة والصادقة املُطابقة للواقع املبرشة واملنذرة أيًضا كام إذا 

عيص فرأى ما خيوفه فليعلم أن السبب عصيانه، فيتوب فيكون الرؤيا املبرشة أو املنذرة من 

 نذار.بقية النبوة أي الوحي لشبهها يف التبشري واإل

هِ َشيْئًا» -62 َي َفالَ َيَمسَّ ِمْن َشَعِرهِ َوالَ َبَْشِ  «.إَِذا َدَخَل الَْعْْشُ َوأََراَد أََحُدُكْم أَْن ُيَضحِّ

 .▲ رواه ُمسلم عن أم سلمة

ال ُيزيل شيًئا من  :أي« َفاَل َيَمسَّ »امُلراد بالعرش: عرش ذي احلجة فالالم للعهد، وقوله: 

ي، وهل تزول الكراهة ملن عدد شعره وال من أظفاره ب حِّ ل ُيمسك عن ذلك حتى ُيضم

الضحية يذبح األول أو يبقى النهي حتى يذبح اآلخر؟ قوالن: وهذا النهي حممول عىل 

تجُل قمالمئجدم »:ؓ▲الكراهة التنزهيية عند الشافعي وأصحابه مستدّلني بقول عائشة  ُكن ُت أمف 

ُسولج اهللاج  ىج رم د  ا ملسو هيلع هللا ىلصهم ىا هم  ُثما بجيمدم
ج
ُدهُ  تمني  لِّ ُه ُيقم لا يجه يشء أمحم لم ّرُم عم الم حُيم  وم

ُث بجهج ب عم ، ويم

تاى اهللُ  ُيهُ  حم د  رم هم : والبعث باهلدى أكثر ملن أراد التضحية فدّل ؓ قال الشافعي  (65) «ُين حم

هة التنزيه، ويف معنى مريد التضحية اعىل أنه ال حيرك عليه ذلك ومحل أحاديث النهي عىل كر

يد اإلهداء إىل البيت احلرام بل هو أوىل، وقال أبو حنيفة: جتوز اإلزالة بال كراهة، وعن مر

مالك جواز اإلزالة وعنه أيًضا كراهتها تنزهًيا، وروى عنه أيًضا أن اإلزالة حترم يف التطوع 

دون الواجب، وحجة التحريم هذا احلديث وشبهه، واحلكمة يف اإلمساك عن شعره 

املغفرة َجيع أجزائه، فإنه يغفر له بأول قطرة من دمها، وقد تبنّي من  وأظفاره أن تشمل

 التقرير أن امُلراد ببرشه أظفاره.

َقْ  َأْبَواُب النَّاِر َوُسْلِسَلِ  » -63 نَِّة َوُغلِّ إَِذا َدَخَل َشْهُر َرَمَضاَن ُفتَِّحْ  َأْبَواُب اْْلَ

َياطِْيُ   .«الشَّ

 .ؓ  رواه الشيخان عن أيب هريرة

َقْ  »بالتخفيف والتشديد، وأما « ُفتَِّحْ  »وله: ق فبالتشديد ال غري، والفتح « ُغلِّ

للشهر وإعالًما بفضل العبادة الواقعة فيه، وأن من مات فيه  بواب اجلنة إما حقيقة تعظياًم أل

يدخلها كام قاله الطربي، أو هو كناية عن كثرة الرمحة واملغفرة والتوفيق لصالح العمل 

لتغليق ألبواب جهنم إما حقيقة إعالًما بفضله، وأن العبادة فيه تكّفر الذنوب وقبوله، وا
                                                                                                                                                                          

 .ماجهرواه ابن  (24)

 رواه البخاري ومسلم. (25)
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املوجبة لدخوهلا، وأن من مات فيه ال يدخلها، وإما كناية عن تطهري الصائمني وتنزهيهم عن 

املعايص لضعف الشهوات وتنوير القلوب وظهور آثار الطاعات وبذل الصدقات، وقوله 

َياطِْيُ » أيديدهم بالسالسل حقيقة أو هو كناية عن انكفافهم عن  ُغلات   أي:« َوُسْلِسَلِ  الشَّ

الصائمني وعدم تسلطهم عليهم باإلغواء كام كانوا قبل خلوها، ولذلك ترى أكثر املنهمكني 

لمح  يف املعايص والُطغيان يكفون فيه عن الفسوق والعصيان ويتوبون ويتعبدون وُتص 

د. اهم  أحواهلم كام هو ُمشم
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ُهمَّ إِْن ِشْئَ  َفَأْعطِنِي» -64 َْْْسَأَلَة، َوالَ َيُقوَلنَّ اللَّ ُه الَ   . إَِذا َدَعا َأَحُدُكْم َفْلَيْعِزِم ا َفإِنَّ

   «.ُمْسَتْكِرَه َلهُ 

ؓ.ؓ رواه الشيخان عن أنس بن مالك 

ه معنى األمر بالعزم أن يوقن بحصول مطلوبه وثوًقا باهلل وُحسن ظن ب« َفْلَيْعِزمِ »قوله: 

ذلك غري مستكثر عليه شيًئا من املطالب، وال يعلق ذلك عىل املشيئة يف لفظه وإن كان 

ونه فيستثني منه الدعاء، فيكفي فيه االعتقاد فإن ظاهر التعليق يف حال مأموًرا به يف َجيع شئ

ا ال مكروه له وال مانع ملأي: « الَ ُمْسَتْكِرهَ »الطلب ربام يوهم صعوبة بعض املطالب، وقوله 

يطلب منه ذلك حتاًم بل إن سهل عليه أعطى حتى يؤتى يف دعائه بلفظ يوهم أن الداعي ال 

وأحب اإلجابة فليفعل، وإال فال، فهو بيان لعّلة النهي عن التعليق باملشيئة يف مقام السؤال، 

 وأما التعليق عليها يف غريه فهو اعرتاف من اإلنسان بعجز نفسه وأن األمر كله بيد اهلل، وأن

العبد ال حول له وال قوة، ففرق بني املقامني فتنبه. وآداب الدعاء كثرية من أمهها ما ذكر؛ 

فلذلك إفراده بالذكر اهتامًما بشأنه، ومن أمهها أيًضا التذلرل واخلضوع وحضور القلوب 

والتطهر من احلدثني ومن اآلثام فإن كان قد فرط منه يشء، فليتب إىل اهلل حتى خياطبه وهو 

 أحسن األحوال. اللهم أحسن أحوالنا ومآلنا يف عافية يا أرحم الرامحني آمني. عىل

َْْاَلئَِكُة َحتَّى » -25 ُجُل اْمَرَأَتُه إىَِل فَِراِشِه َفَأَبْ  َفَباَت َغْضَباَن َعَلْيَها َلَعنَْتَها ا إَِذا َدَعا الرَّ

  «. ُتْصبَِح 

ؓ.ؓ رواه الشيخان عن أيب هريرة 

فعل تام معناه  «ُتْصبَِح »وأنا « َباَت »ىل مثله وأنه ال مفهوم لقوله: قد سبق الكالم ع

ر رشعي وأن املراد منه حتى ترجع  تدخل يف الصباح، وأن هذا مفروض يف امتناعها بال ُعذ 

 كام يف رواية.
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وإن َكاَن َصائًِم  إَِذا ُدِعَي َأَحُدُكْم إىَِل َطَعاٍم َفْلُيِجْب، َفإِْن َكاَن ُمْفطًِرا َفْلَيْطَعْم،» -66

  «. َفْلُيَصلِّ 

 .ؓ رواه مسلم عن أيب هريرة 

ًبا أو ندًبا عىل التفصيل، أي: فليدع ندًبا ألهل الدعوة ومن أي وجو« ْب َفْلُيجِ : »قوله

 حرض بالغفران والربكة ونحو ذلك.

 .«إَِذا ُدِعْيُتْم إىَِل ُكَراٍع َفَأِجيُبوا» -67

ؓ.¶رواه مسلم عن عبد اهلل بن عمر 

أي: إذا دعاكم من مل تعرفوا حرمة طعامه وتوفرت رشوط اإلجابة فأجيبوا دعوته 

باحلضور وجوًبا يف العرس وندًبا يف غريه، فاملفطر يندب له األكل تطبيًبا لنفس الداعي 

والصائم يعتذر بصومه، ويدعو ألهل الطعام واحلارضين فتطيب نفوسهم بدعوته كام 

« إَِذا ُدِعْيُتْم إىَِل ُكَراعٍ : »-صلوات اهلل وسالمه عليه-لرسول تطيب باألكل، وما أحسن قول ا

إذا ُدعيتم إىل أي طعام ولو كان قلياًل غري نفيس  أي:« َفَأِجيُبوا»راب، وهو يد الشاة بوزن غُ 

ن  دعاكم وتواضعوا اقتداًء يب كام قال يف حديث آخر:  َلْو ُأْهِدَي إَِِّلَّ ُكَراٌع »كالكراع فأجيبوا مم

يرشد بذلك املدعو واملهدي إىل التواضع، وحيذر من  26«َقبِْلُ  َوَلْو ُدِعْيُ  َعَلْيِه ألََجْبُ  لَ 

الرتفرع والكربياء، فكثرًيا ما يأنف بعض الناس من إجابة الدعوة إىل طعام يسري أو غري نفيس 

هانًة ويرى أن علو رتبته يقتيض أن هييأ له الطعام املناسب لرفعة قدرة وإال كان ذلك إ

إليه واملدعو أن ُيربوا خاطره  املهدي والداعي التقرب إىل املهدىواحتقاًرا مع أن غرض 

بقبول هديته أو بإجابة دعوته واحلضور بمنزله طمًعا منه يف مكارم أخالقهام وكفى بذلك 

اعرتاًفا بعلو قدرمها أال ترى أن الشارع أمر املدعو باحلضور فإن مل يأكل، فام أحسنه من 

م باملؤمنني رءوف رحيم.حكي

                                                            
 .1336رواه الترمذي عن أنس بن مالك رقم  - 26
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اَب » -68 َ اِحَْي فاْحُثوا يِف ُوُجوِهِهْم الرتُّ َْدَّ  .«إَِذا َرأْيُتم ا

 .ؓ  رواه مسلم عن اْقداد بن األسود

ياُشونم هبا فأعطوهم شيًئا قلياًل معناه:  تمعم إذا رأيتم من اختذوا الثناء عىل الناس صناعة يم

لدفعه رشهم كالرتاب، وأراد فقط هتوين العطاء عىل تدفعون به عن أعراضكم فإنه لقلته أو 

ول إليه، أما كون امُلراد يهم تراًبا باعتبار أصله أو ما يئالنفوس، فسمى املال الذي يدفع إل

خيبوهم زجًرا هلم وال تعطوهم شيًئا فُمحتمل إال أن النفس تراه بعيًدا فإن خري املال ما 

 وقيت به عرضك.

ا اْلَكافُِرونَ )َتْعِدُل نِْصَف اْلُقْرآِن وَ  (إَِذا ُزْلِزَلْ  )» -69 َ َتْعِدُل ُرُبَع اْلُقْرآِن  (ُقْل ْ َيا َأُيُّ

 .(27)«َتْعِدُل ُثُلَث اْلُقْرآنِ  (ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحٌد )وَ 

 .¶ رواه الرتمذي عن ابن عباس

حديث صحيح قد أكثر الناس التأويل يف احلديث فإن قراءة قدر يسري  قال الواعظي:

ن القرآن كهذه السور الثالث قد يبعد أن يساوي أجرها أجر قراءة نصفه، أو ربعه، أو ثلثه م

فقد ورد أن قراءة كل حرف من القرآن بعرش حسنات فكلام أكثر املقروء كثر األجر وذلك 

د نه من متشابه احلديث، وقيل: إن أجر قراءة األخذ بظاهر احلديث، فقيل فيه: إ يوجب ُبع 

ف حتى يساوي أجر الكثري بال تضعيف وهي دعوى ال دليل عليها، وقيل: إن اليسري ُيضاع

معادلة النصف أو الربع أو الثلث باعتبار نسبة نوع معانيها إىل أنواع معاين القرآن واهلل أعلم 

 وباجلملة ففي قراءة هذه السور فضل كبري. ملسو هيلع هللا ىلصبام أراد رسول اهلل 

ْصِب َفأَ » -71 نَِة إَِذا َساَفْرُتْم يِف اْْلِ ْعُطوا اإِلبَِل َحظََّها ِمَن األَْرِض َوإَِذا َساَفْرُتْم يِف السَّ

َوامِّ بِال َا َمْأَوى اَْلَ ْيِل َفاْجَتنُِبوا الطَِّريَق َفإَِنَّ ْسُتْم بِاللَّ َْيَ َوإَِذا َعرَّ ُعوا َعَلْيَها السَّ ْيلِ َفَأَْسِ « لَّ

ؓ.ؓ رواه مسلم عن أيب هريرة  

ْصِب »قوله:  َفَأْعُطوا اإِلبَِل »اخلاء أي: يف زمن كثرة النبات، وقوله:  بكرس «يِف اْْلِ

نوها من رعي النبات وارفقوا هبا فإن كان « َحظََّها ُروي بالظاء املعجمة وبالقاف أي مكِّ

                                                            

 الرتمذي.يف ( 3272انظر احلديث ) (27)
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لِّلوا السري عليها ودعوها يف بعض األوقات ترعى من النبات ما تقوى به عىل  خصب فقم

نَةِ »السري، وقوله:  بفتح السني مقابل اخلصب وهو: اجلدب وقلة النبات، وقوله: « يِف السَّ

َْيَ » ُعوا َعَلْيَها السَّ أي: لتقطع الطريق وتصل إىل املقصد وفيها قوة، وأما قّلة السري « َفَأَْسِ

يمت  ووقفت، وقوله:  َوإَِذا »واألرض جمدبة فإنه يؤدي إىل ضعفها حيث ال مرعى وربام أمع 

ْيلِ  ْسُتْم بِاللَّ : أي« ...إلخَفاْجَتنُِبوا»أي: نزلتم آخره لالسرتاحة بنوم أو غري، وقوله:  «َعرَّ

مرر للهوام واحلرشات وذوات السموم والسباع املفرتسة  فعرسوا بعيًدا عن طريق املارة فإهنا ممم

 متر فيها لتلتقط ما يسقط من املارة وتأكل ما جتده فيها.

اُه َوُرْكَبَتاُه َوَقَدَماهُ  إَِذا َسَجَد اْلَعْبُد َسَجَد َمَعهُ » -71  .«َسْبَعُة آَراٍب َوْجُهُه َوَكفَّ

 .ؓ  رواه ُمسلم عن العباس

ٍب بكرس اهلمزة وسكون الراء، وهو العضو فيؤخذ « آَراٍب »قوله:  بمّد اهلمزة، َجع إر 

منه أنا أعضاء السجود سبعة، وأنه ينبغي للساجد أن يسجد عىل َجيعها، وأنه يسجد عىل 

يعمهام فلو تركه « َوْجُههُ »اجلبهة؛ ألن اجلبهة هى األصل واألنف تابع هلا، وقوله:  األنف مع

واقترص عىل اجلبهة كفى، ولو ترك اجلبهة وسجد األنف مل ُيز، ويكفي من اجلبهة أي جزء، 

واشرتط الشافعي أال يكون عليها حائل، وكون املطلوب السجود عليها َجيًعا؛ ألهنام يف حكم 

هب مالك والشافعي والكثريين، وقال أبو حنيفة وابن القاسم من أصحاب عضو واحد مذ

مالك: ال ُيب السجود عليها َجيًعا، وأما الكفان والركبتان والقدمان فيجب وضعها عىل 

األرض بحيث يكون الوضع املجزئ مقارًنا لوضع اجلبهة بال تقدم وال تأخري، وُيب 

أخّل بعضو من السبعة مل يصح السجود عند  ل عليها ويكفي من كل منها جزء فلويالتحم

وال ُيب كشفها وعند املالكية ال ُيب إال السجود عىل اجلبهة، وأما  ؓ الشافعي 

ْيِه اأْلَْرَض »السجود عىل باقي السبعة فهو سنة، ويف احلديث:  إَِذا َسَجَد َأَحُدُكْم َفْلُيَباِْشْ بَِكفَّ

ْيَك »ويف احلديث: . (28)«َُلَّ َيْوَم الِقَياَمةِ َعَسى اَّلل تعاىل َأْن َيُفكَّ َعنُْه ال إَِذا َسَجْدَت َفَضْع َكفَّ

يد برفع املرفقني التجنيح وهو ير ،ؓ  رواه مسلم عن الرباء بن عازب «.َواْرَفْع ِمْرَفَقْيَك 

اىلم واملطلوب )أي  سم مندوب ُيكره تركه، وحكمة طلبه أنه أشبه بالتواضع وأبعد عن هيئة الكم

 النساء.برفع املرفقني الرجال و طالب(املُ 

                                                            

 رواه الطرباين يف األوسط. (28)
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يْطَاِن، َوالَ  إَِذا َسَقطَْ  لُْقَمُة أََحِدُكْم َفْليُِمطْ » -72 َما هِبَا ِمَن األََذى َولْيَأُْكْلَها َوالَ َيَدْعَها لِلشَّ

ْْنِديِل َحتَّى َيْلَعَقَها أو ُيْلعَِقها، فإنَُّه الَ َيْدِري يِف أَيِّ َطَعامِ  َكةُ َيْمَسْح َيَدُه با  «.ِه الََْبَ

 .ؓ  رواه مسلم عن جابر بن عبد اَّلل

ل  ما تعلق هبا مما تأذى منه نفسه من تراب ونحوه فإن تنجست  أي:« َما هِبَا َفْليُِمطْ »قوله:  فمل يُزج

يْطَانِ »فليطهرها إن أمكن وإال أطعمها حيواًنا وكل هذا مندوب، وقوله:  أي: ال « َوالَ َيَدْعَها لِلشَّ

لقاة عىل األرض بدون رفع وجعل تركها للشيطان؛ ألنه طاعة له يف إضاعة النعمة يرتكها مُ 

وعدم احرتامها فليعمل عىل غيظه وامتثال أمر الشارع وباقي معناه تقدم مثله يف نظريه مع 

 وضوحه.

َم َعَلْيُكْم َأْهُل اْلكَِتاِب َفُقوُلوا َوَعَلْيُكمْ » -73  «إَِذا َسلَّ

 .ؓ الك رواه الشيخان أنس بن م

، فإن @أننا ال نبدؤهم بالسالم واحلكم@ى، والنصار اليهود« َأْهُل اْلكَِتاِب »راد املُ 

الروايات وبرتكها عىل بعضها وال نقول:  بالواو عىل أكثر« َوَعَلْيُكمْ »جواًبا بدءونا به قلنا: 

معناه: فإن قولنا: وعليكم صالح للرد عىل كل حال، فإن كانوا داعني لنا ف« وعليكم السام»

فمعناه عىل رواية عدم الواو:  اْوتوإن كانوا داعني علينا بالسام أي: « وعليكم السالم»

وكذلك عىل رواية الواو كانت لالستئناف، فإن كانت للعطف والترشيك  «وعليكم ما قلتم»

فاملعنى نحن وأنتم يف ذلك سواء ال خيتص به فريق دون فريق، فإذا حتققنا منهم السالم 

 ددناه عليهم بلفظه.بلفظه ر

ولعّل إن كان عدم السالم عليهم ابتداء مما يكرس خاطرهم أو يثري غيظهم فال بأس 

منه، وعىل كل حال فهو دعاء وال مانع من الدعاء ألهل الكتاب باهلداية وهي منتهى الرمحة 

 والربكة وهذا ما ظهر لفهمي املعارص واهلل أعلم.

ُجَل َيقُ » -74  .«وُل َهَلَك النَّاُس، َفُهَو َأْهَلُكُهمْ إَِذا َسِمْعَ  الرَّ

 .ؓ رواه مالك يف اْوطأ ومسلم عن أيب هريرة 

َفُهَو »أنه يرى أن حاله أحسن من حاهلم فيعجب نفسه وحيقرهم، وقوله:  :معناه

بضّم الكاف: اسم تفضيل، أي: أشدهم هالًكا، وهو أوهلم باهلالك وأقرهبم إليه « َأْهَلُكُهمْ 

بفتح « ُهمْ َفُهَو َأْهَلك»مدحه لنفسه، ويؤيد كونه اسم تفضيل رواية أيب نعيم: لذمه الناس و

الكاف عىل أنه فعل مايض، أي: فهو الذي جعلهم هالكني، ونسبهم إىل اهلالك ال أهنم 
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ُجُل َهَلَك النَّاُس »هلكوا حقيقة؛ ألنه قنطهم من رمحة اهلل، ولفظ مسلم:  ، «...إلخإَِذا َقاَل الرَّ

عىل تغرير األحوال وكثرة البدع  -كام هو حاصل يف هذا الزمان–قال ذلك أسًفا أما إذا 

ه استقامتهم ويؤذيه به  يمرُسر وظهور املنكرات غرية منه عىل الدين وشفقة عىل الناس فم

اعوجاجهم وهو مع ذلك ال يرى نفسه خرًيا منهم، ذلك رجل مؤمن حًقا يمدح حاله 

ُه. الم قم  ويستحسن مم

نُ إَِذا » -75 َُْْؤذِّ  «.َسِمْعُتُم النَِّداَء َفُقوُلوا ِمْثَل َما َيُقوُل ا

.ؓ رواه مالك يف املوطأ والشيخان عن أيب سعيد اخلدري 

ما يقوله املؤذن فيقول كل َجلة منه عقب  (29)أنه ُيندب ملن سمع األذان أن حيكيمعناه: 

أن من مل  «إَِذا َسِمْعُتمُ »قوله:  نطق املؤذن هبا، وال يؤخر احلكاية إىل انتهاء األذان، ومفهوم

، كام لو رأى املؤذن عىل املنارة وعلم أنه يؤذن لكنه مل يسمع (31)يسمع ال ُيرشع يف حقه احلكاية

لنحو صمم أو ُبعد، وبه قال النووي يف رشح املهذب، وقيل: يتحرى ويتابعه وإن مل يسمع، 

استعامل اخلاص يف العام، وظاهر احلديث من  مإذا علمت :«إَِذا َسِمْعُتمُ »ويكون معنى قوله: 

أن يقول السامع مثل قول املؤذن يف َجيع ألفاظ اآلذان، وبه قال احلنابلة واستثنى غريهم 

ملا ورد أن السامع يبدهلام بقوله ال حول وال قوة إال باهلل، وهذا قول َجهور العلامء  (31)احلياتني

 بام ورد من اإلطالق والتنفري قال العلامء: ومن ولبعض احلنابلة أنه ُيمع بينهام احتياًطا عماًل 

 سمع آخر األذان حكاه مبتدًئا من أوله.

ُه َمْن َصَلَّ َعََلَّ » -76 ُن ُثمَّ َصلُّوا َعََلَّ َفإِنَّ َُْْؤذِّ َن َفُقوُلوا ِمْثَل َما َيُقوُل ا إَِذا َسِمْعُتُم اَُْْؤذِّ

ا َعْْشً  َِي إاِلَّ لَِعْبٍد ِمْن َصاَلًة َصَلَّ اَّللَُّ َعَلْيِه هِبَ نَِّة الَ َتنَْب َا َمنِْزَلٌة يِف اْْلَ ا ُثمَّ َسُلوا ِِّلَ اْلَوِسيَلَة َفإَِنَّ

َفاَعةُ فَ ِعَباِد اَّللَِّ َوَأْرُجو َأْن َأُكوَن َأَنا ُهَو    .«َمْن َسَأَل ِِّلَ اْلَوِسيَلَة َحلَّْ  َعَلْيِه الشَّ

ؓ.¶ رواه مسلم عن اَّلل بن عمرو

هُ » وقوله:، «ُثمَّ َصلُّوا َعََلَّ »أي: ندًبا وكذلك: « َفُقوُلوا» قوله: بيان جلزاء  «...إلخَفإِنَّ

ترغيًبا فيها فإن احلسنة بعرش أمثاهلا لكن هذه تفوق عليها بأن اهلل يصيل  ملسو هيلع هللا ىلصالصالة عليه 

ف األجر، عليه، أي: ُيثني عليه ترشيًفا له بني املالئكة، وُيوز أن ُيراد بالصالة الرمحة وتضعي

وورد يف أحاديث غري هذا زيادة: أنه يكتب له عرش حسنات وحيّط عنه عرش سيئات ويرفع 

أي: « ...إلخُثمَّ َسُلوا ِِّلَ اْلَوِسيَلةَ »عرش درجات فام أعظم هذا الفضل وما أجزله! وقوله: 

                                                            

 حيكي: هنا بمعنى يردد. (29)

 احلكاية: الرتديد. (30)

 حي عىل الفالح. –احلياتني: حي عىل الصالة  (31)
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تحقها أحد اطلبوا من اهلل أن ُيعطيني الوسيلة التي هى منزلة يف اجلنة ال تليق إال يل، وال يس

غريي، واهلل كتبها يل، وإنام طلبكم من اهلل أن يعطينيها ملزيد اخلري العائد عليكم، وكذلك 

يزيده بدعائهم له رفعة كام يف الصالة عليه، وكيفية طلبها أن يقول بعد فراغ األذان وبعد 

اَلةِ »: ملسو هيلع هللا ىلصالصالة عليه  ِة َوالصَّ ْعَوِة التَّامَّ ُهمَّ َربَّ َهِذِه الدَّ ًدا اْلَوِسيَلَة  اللَّ اْلَقائَِمِة آِت ُُمَمَّ

َواْلَفِضيَلَة واْلَدَرَجة اْلَرفِيَعة، َواْبَعْثُه َمَقاًما َُمُْموًدا الَِّذي َوَعْدَتُه، وَأْوِرْدَنا َحْوَضُه، 

يَفِة ْْش  ِمنْ  اِْسِقنَاوَ  ِ وإنام أهبم  «ْرَحَم األَْرمَحِْيْ ا َيا أَ اَل َنْظَمُأ َبْعَدَها َأَبًد َهنيَئة َمِريَئة  َبةٌ َيِدِه الْشَّ

َِي إاِلَّ لَِعْبٍد ِمْن ِعَباِد اَّللَِّ»العبد يف قوله:   ََأْرُجو »من خواص عباده املقربني، وقال:  أي:« الَ َتنَْب

ًبا وترشيًعا أو كان ذلك قبل أن يوحى إليه أهنا له، ثما « َأْن َأُكوَن َأَنا ُهوَ  ومل ُيزم بأنه هو تأدر

أي: طلبها يل من اهلل وكان مسلاًم « ...إلخَمْن َسَأَل ِِّلَ اْلَوِسيَلةَ فَ »بعد، وقوله:  أخرب بذلك

)اإلسالم رشط ألن غري املسلم ال تفيده(، وجبت له شفاعتي، أي: استحقها وُكتبت له 

دم له األجر، وإن كان طاحلًا )الطالح:  ي  ونزلت به وأصابته ودخل فيها، فإن كان صاحلًا زج

اإليامن( ُعفي عنه وُغفر له، وذكر بعضهم هنا فائدة نافعة وهي: أن من قال حني  العايص مع

يسمع قول املؤذن: أشهد أن حممًدا رسول اهلل: مرحًبا بحبيبي وقرة عيني حممد بن عبد اهلل 

. التقبيل خفيف وبصوت (36)«ثم يقبل إهباميه وُيعلهام عىل عينيه مل يعم ومل يرمد أبًدا ملسو هيلع هللا ىلص

 عمل العوام ويكررونه؛ ألنه يكون يف حكم التشويش. واهلل أعلم.خافت، ال كام ي

َيَكة َفَسُلوا  إَِذا َسِمْعُتمْ » -77 َا َرأْت َمَلًكا، َوإَِذا اَّلل َأْصَواَت الدِّ ِمْن َفْضلِِه، َفإَِنَّ

ُذوا َسِمْعُتمْ  ِمَِي َفَتَعوَّ َا َرَأْت  ََنِْيَق اْلَ ْيَطاِن َفإَِنَّ  .«َشْيَطاًنابِاَّللَِّ ِمَن الشَّ

 ؓ رواه الشيخان عن أيب هريرة 

َيَكة» أما كر الدجاجة، وحكمة طلب سؤال اهلل من بوزن عنبة فجمع ديك وهو ذم « الدِّ

فضله عند صياحها رجاء تأمني املالئكة عىل دعائه واستغفارهم له وشهادهتم له 

ِمَيِ »باإلخالص، وقوله:  بضّم النون  «َباَح اْلَكْلِب نُ »أي: رصاخهم. زاد النسائي « ََنِْيَق اْلَ

ُذوا بِاَّللَِّ»بوزن غراب، وقوله: و أي: ألن رؤيتها للشيطان دليل حضوره وهو مظنة « َفَتَعوَّ

وسوسته وإغوائه فناسب التعوذ منه، وروى اإلمام أمحد يف مسنده عن جابر حديًثا فيه 

ُمِر بِالإَِذا َسِمْعُتْم ُنَباَح ا»خصال مطلوبة منها هذا التعوذ ولفظه:  ْيِل ْلكاَِلِب َوََنِيَق اْلُ لَّ

ُذوا بِاَّللَِّ ُنَّ َيَرْيَن َما اَل َتَرْونَ َفَتَعوَّ ْجِل َفإِنَّ إَِذا َهَدَأْت َأقِلُّوا وَ  ، َفإَِنَّ اَّلل تعاىل َيُبثُّ يِف َلْيلِِه ِمْن  الرِّ

                                                            

وذكره  ،قال ابن طاهر يف التذكرة: ال يصحهذا من املوضوعات ذكره اإلمام الفتني يف تذكرة املوضوعات، و (32)

 ."الفوائد املجموعة يف األحاديث الضعيفة واملوضوعة"الشوكاين يف 
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َعَلْيِه َوَغطُّوا اِْلَراَر َوَأْوُكوا الِقَرَب َوَأْكِفُئوا  َخْلِقِه َما َيَشاٌء وَأِجْيُفوا األَْبَواَب َوْاذُكُروا ْاْسَم اَّللِ

 .(33)«اآلنَِيةَ 

ا َفاَل َعَلْيهِ  إَِذا َسِمْعُتْم بِالطَّاُعوِن بَِأْرٍض َفاَل َتْدُخُلوا» -78 ، َوإَِذا َوَقَع بَِأْرٍض َوَأْنُتْم هِبَ

ُرُجوا ِمنَْها ؓ.ؓ الرمحن بن عوف رواه الشيخان عن عبد  «. فَِراًرا ِمنْهُ  ََتْ

 @فإذا كثر فهو وباء الطاعون وخز اجلن فينزل منه حرارة نارية يموت هبا اإلنسان@

أي: ال تدخلوا « َفاَل َتْدُخُلوا َعَلْيهِ »وهو شهادة للمؤمن ورجز عىل الكافر كام ورد، وقوله: 

ًرا ولعله ال األرض التي وقع فيها؛ ألن فيه إلقاء النفس يف التهلكة والتعرض للبالء اختيا

يصرب وربام كان فيه دعوى مقام التوكل والصرب وهو ممن ال ثبات له، وربام لعب الشيطان به 

أو بغريه فأوقع يف النفس أنه لوال الدخول مل يمرض، فنهى عن الدخول لذلك، قيل: تنزهًيا، 

ى عن رشع هنوقيل: حترياًم؛ ألن اإلقدام عليه جراءة عىل خطر، وإيقاٌع للنفس يف التهلكة وال

كان ال نجاة من قدر اهلل تعاىل إال أنه من باب احلذر الذي  التعرض للهالك والبالء، وإن

ُرُجوا ِمنَْها فَِراًرا ِمنْهُ »رشعه اهلل تعاىل، وقوله:  أي: لئال يظن اخلارج أن الفرار ينجيه « َفاَل ََتْ

اس عىل اخلروج مل ُيد املرىض من قدر اهلل، وهو ال ينفع، والثبات تسليم؛ وألنه لو توارد الن

من يتعهدهم واملوتى من ُيهزهم وانكرست قلوب الضعفاء عند خروج األقوياء؛ وألنه إذا 

وقع يف البلد عما َجيع من فيه بمداخلة سببه فال يفيد الفرار منه، بل إذا كان أجله حرض فهو 

رصفات الصحيح يف ميت سواء أقام أم خرج، ومن ثما كان األصح يف مذهب الشافعي أن ت

بلد الطاعون كترصفات املريض يف مرض املوت، فلام كانت املفسدة قد تعّينت وال انفكاك 

عنها تعينت اإلقامة ملا يف اخلروج من العبث الذي ال يليق بالعقالء، فنهى عنه قيل تنزهًيا 

من وقيل حترياًم وهو قول أكثر العلامء، بل رّصح ابن خزيمة يف صحيحه بأن: الفرار 

الطاعون من الكبائر التي ُيعاقب املرء عليها ما مل يعف اهلل عنه، وقيل: إن النهي عن الفرار 

منه تعبدي ال تدرك حكمته؛ ألن الفرار من املهالك مأمور به وقد هني عنه يف هذا، ومل نعلم 

حكمة النهي وقد عرفت احلكمة مما قررنا وظهر لك طريق اجلمع بني النهي عن الفرار 

أنه إذا طرأ مقتض للخروج كحج وسفر « فَِراًرا ِمنْهُ »هي عن القدوم، ومفهوم قوله: والن

 لتجارة، ومل يقصد الفرار جاز اخلروج وهو متفق عليه، واهلل أعلم.

 

 

                                                            

 .6661مسند أيب يعىل عن جابر  (33)
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 .«إَِذا َشِهَدْت إِْحَداُكنَّ َصاَلَة اْلِعَشاِء َفاَل َُتَسَّ طِيًبا» -79

 .¶ ودرواه مسلم عن زينب الثقفية امرأة ابن مسع

املسجد لياًل لتصيل العشاء مع اجلامعة فال خترج ويف  إذا أرادت املرأة أن حترض: معناه

بدهنا أو ثوهبا طيب؛ ألنه يوجب تعليق القلوب هبا ألن الطيب هييج شهوة اجلامع، ومثل 

العشاء غريها من الصلوات بل خروج املرأة مطلًقا ولو لغري الصالة يمنع فيه التطّيب، وإنام 

طلب النساء لياًل، ويف احلديث إشعار بأن النساء كن حيرضن عشاء ألن الغالب تت الخص

لكن خيص جواز ذلك بام إذا أمنت الفتنة بأن كان معها حمرم أو زوج ومل  ،اجلامعة يف العشاء

ختتلط بالرجال ومل تتطيب ومل تلبس ثياب الزينة، وسبق أن أحاديث اإلذن هلن أن حيرضن 

 قّيد بالليل ومنها ما أطلق وأهنم محلوا منها عىل املقيد.املسجد منها ما 

َتاَز َبْْيَ َيَدْيِه َفْلَيْدَفعْ » -12 ُه ِمَن النَّاِس َفَأَراَد َأَحٌد َأْن ََيْ  هإَِذا َصَلَّ َأَحُدُكْم إىَِل َشْىٍء َيْسرُتُ

َم ُهَو َشْيَطانٌ   «.يِف َنْحِرِه َفإِْن َأَبى َفْلُيَقاتِْلُه َفإِنَّ

 .ؓ اه البخاري عن أيب سعيد اْلدري رو

املعنى أن املصيل إذا صىل وجعل أمامه شيًئا ساتًرا يمنع مرور أحد بينه وبني « هَفْلَيْدَفعْ »

سرتته كام هو املطلوب فجاء أحد يريد أن يمر بينه وبينها فعليه أن يرده باإلشارة واملنع برفق 

كثر من العمل خمافة بطالن الصالة، وهذا فإن مل يمتنع وأرص عىل املرور دفعه بقوة، وال ي

َم ُهَو َشْيَطانٌ »الدفع القوي هو املراد من قوله:  متمرد من اإلنس أو كشيطان اجلن  أي:« َفإِنَّ

 يف عمل املعصية والفساد.

اَعَة َقاَل َكْيَف إَِضاَعُتَها َيا َرُسوَل اَّللَِّ إِ »ِ -81 َد  َذا ُضيَِّعِ  األََماَنُة َفاْنَتظِِر السَّ َقاَل: إَِذا َوسِّ

اَعةَ   .«األَْمُر إىَِل َغَْيِ َأْهلِِه، َفاْنَتظِِر السَّ

 .ؓ رواه البخاري عن أيب هريرة 

ًبا ألعرايب سأل رسول اهلل جوا هذا احلديث وقع« ...إلخَذا ُضيَِّعِ  األََماَنةُ إِ ِ»قوله: 

قاله، وقال بعضهم: مل  ه مارج يف حديثه ومل يرد عليه فقال بعض القوم: سمع ما قال فكم  ملسو هيلع هللا ىلص

قال: ها أنا يا رسول اهلل، قال:  «أين السائل عن الساعة؟»يسمع حتى إذا قىض حديثه قال: 

إذا أضاع الناس أمانة اهلل أي ما ائتمنهم عليه من نرصة @أي: « ...إلخَذا ُضيَِّعِ  األََماَنةُ إِ ِ»

العقد من ليس أهاًل للخالفة، إمام عدل يقوم بأمور املسلمني حق القيام، فبايع أهل احلل و

أو عهد هبا اخلليفة إىل من يعلم أنه ليس أهاًل هلا، أو استعمل عاماًل غري أهل هلا عماًل 

ثوا باألمور حتى اختلت وضعف بعض من غري ُمراعاة ملصلحة األمة فباألهواء واألغرا
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َد »، وقوله: @اإلسالم وذلك من عالمات قرب الساعة السني  بضم الواو وكرس« َوسِّ

املشددة أي: ُأسند كام يف رواية، واملراد باألمر: أمر األمة، واإلمارة عليها واملراد بغري أهله 

 من ليس فيه الصفات التي تؤهله لذلك. واهلل أعلم.

اَلَة َحتَّى َتْرَتِفَع، َوإَِذا َغاَب َحاِجُب » -82 ُروا الصَّ ْمِس َفَأخِّ إَِذا َطَلَع َحاِجُب الشَّ

ْمِس  َِيَب الشَّ اَلَة َحتَّى َت ُروا الصَّ  «.َفَأخِّ

 .ؓ رواه البخاري عن عبد اَّلل بن عمر 

ْمسِ » قوله: يم حاجًبا؛ ألنه يف ابتداء « َحاِجُب الشَّ هو: طرفها األعىل من ُقرصها ُسمِّ

اَلةَ »ظهوره يشبه حاجب اإلنسان، وقوله:  ُروا الصَّ مسكوا عن الصالة فال أ أي:« ...إلخَفَأخِّ

يرتفع قرص الشمس بعد بروز َجيعه قدر رمح من رماح العرب بحسب ما  تصلوا حتى

زاد « ...إلخَوإَِذا َغاَب »يتخيله الرائي، وعند ذلك حتّل الصالة، ومثل ذلك ُيقال يف قوله: 

مسلم من حديث عمرو بن  وعند «َفإَِْنَا َتْطُلُع َبْْيَ َقْرَِنّ َشّيَطانٍ »رواية أخرى: البخاري يف 

أي: فيكون الساجد حينئٍذ موافًقا هلم، فنهى عن الصالة « ذ يسجد َلا الكفاروحينئ»عبسة 

ْمسِ »يف هذا الوقت لذلك، ويف احلديث:  ْوا بَِصاَلتُِكْم ُطُلوَع الشَّ رَّ وسبب النهي أن  (34)«الَ حَتَ

قوًما ممن يعبدون غري اهلل كانوا يتحرون طلوع الشمس وغروهبا فيسجدون هلا من دون اهلل، 

عن التشبه هبم، وخص الشافعية واملالكية ذلك بالنافلة: إال أن الشافعية استثنوا من فنهي 

النهي نافلة هلا سبب ميض، كنافلة فات وقتها فيقضيها، أو سبب حارض كصالة الكسوف 

والشمس مكسوفة، وعمم احلنفية ومل يستثنوا إال عرص اليوم، ويف الفقه بيان ذلك وما يتعلق 

لغروب فمكروه عند املالكية عد صاليت الصبح والعرص قبل الطلوع وابه، وأما التنفل ب

فية مطلًقا ورجح الشافعية التحريم كام رجحوا عدم االنعقاد أيًضا، واستثنوا ما هلا واحلن

 سبب غري متأخر كام سبق ويف الفروع الفقهية مزيٌد من تفصيل.

تُ » -83 ُتوهُ إَِذا َعَطَس َأَحُدُكْم َفَحِمَد اَّللََّ َفَشمِّ َمِد اَّللََّ َفاَل ُتَشمِّ  «.وُه َوإَِذا ََلْ حَيْ

 .ؓ  رواه مسلم واإلمام أمحد عن أيب موسى األشعري

ُتوهُ »بفتح الطاء يف املايض وضمها يف املضارع، وقوله: « َعَطَس َ»قوله:  بمعجمة « َفَشمِّ

حيل مرابط البدن،  ، أي: ادعوا له بالرمحة لريده اهلل إىل حاله كام كان ألن العطاسأو بمهملة

وأصل التشميت الدعاء باخلري والربكة فيقال له بعد أن يقول احلمد هلل: يرمحك اهلل، وهذا 

نه مندوب عىل الكفاية، وهو قول الشافعية، وبه قال َجع من املالكية، وقيل: إالتشميت قيل: 

                                                            

َا َتُطُلُع بَِقرَِنْ »متفق عليه عن ابن عمر ولفظه:  (34) ا َفإَِنَّ ْمِس َوالَ ُغُروهَبَ ْوا بَِصاَلتُِكْم ُطُلوَع الشَّ رَّ  .« َشْيَطانٍ الَ حَتَ
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فرض عني  فرض ورجحه ابن رشد وابن العريب، وبه قال احلنفية وَجهور احلنابلة، وقيل:

عىل كل من سمعه وبه قال َجاعة من الشافعية وبعض املالكية وَجهور أهل الظاهر، وقواه 

ُتوهُ »وقوله:  ،ابن القّيم، والدالئل تقوي الوجوب من حيث هو َمِد اَّللََّ َفاَل ُتَشمِّ « َوإَِذا ََلْ حَيْ

د والتشميت أن قيل: النهي فيه للتحريم، وذهب اجلمهور إىل أنه هني تنزيه، وأقل احلم

ت، وحكمة طلب مّ شم يسمع أحدمها اآلخر، وُيؤخذ من احلديث أنه إذا أتى بغري احلمد ال يُ 

احلمد من العاطس أن العطاس يدفع األذى من الدماغ الذي فيه قوة الفكر، ومنه منشأ 

األعصاب وهي معدن احلس، وبسالمته تسلم األعضاء، فهو نعمة جليلة تقابل باحلمد 

إذا عطس ومل حيمد اهلل يستحب اخلالق ال من الطبائع، و ن صدور النعم منالدال عن أ

جلليسه أن يقول له احلمد هلل ليذكره فإن ذلك من النصيحة واألمر باملعروف، وبه قال 

ال ُيوز له احلمد  :الشافعية وقال املالكية ال يذكره، ومن عطس واإلمام خيطب قال املالكية

ألمره باإلنصات للخطبة وهنيه عن الكالم، ورجح بعض وال ُيوز لسامعه أن يشمته 

الشافعية االستحباب، ومن عرف من حاله كراهته التشميت ال يشمت إجالاًل للتشميت، 

وقال ابن دقيق العيد: الظاهر أنه ال يمتنع من تشميته إال من خاف منه رضًرا وإال فيشمته 

وىل من إجالل التشميت وال يقال للكافر: امتثااًل لألمر ومناقضًة للمتكرب يف مراده، وذلك أ

يرمحك اهلل، ومن عطس بسبب كالنشوق ال ُيطلب تشميته عند الشافعية، ويشمت عند 

 جم املالكية، ومن عطس وهو يف حالة يمتنع عليه فيه ذكر اهلل كاملُ 
ع وقايض احلاجة، فإن محد امج

حينئٍذ يشمته من سمعه بحمد اهلل يف هذه احلالة مل يشمت وعليه أن يؤخر احلمد حتى يفرغ و

ي هج »اهلل وعرف أنه حيمد ألجل العطاس السابق، ويف احلديث:  فا ع  كم يمضم ل  ُدُكم  فم طمسم أمحم ا عم إجذم

هُ  تم و  ض  صم
فج يمخ  ل   وم

هج هج ج  ىلم وم  .(35) «عم

ََِْْي، َولْ »وروى أيًضا:  ْمُد َّللَِِّ َربِّ اْلَعا ُيَقْل َلُه: َيْرمَحَُك اَّللَُّ، إَِذا َعَطَس َأَحُدُكْم َفْلَيُقِل اْلَ

ِفُر اَّللَُّ َلنَا َوَلُكمْ  َْ بضّم الياء وفتح القاف مبنًيا للمجهول، ويف « َوْلُيَقْل . »(32)«وْلَيُقْل ُهَو: َي

ِديُكُم َاَّللَّ َوُيْصلُِح َباَلُكمْ »رواية البخاري:   .«َُيْ

ْتُه َج »وروي أيًضا:  َعََل َثاَلٍث؛ َفُهَو َمْزُكوٌم َوالَ  َفإِْن َزادَ  لِيُسُه،إَِذا َعَطَس َأَحُدُكْم َفْلُيَشمِّ

ُ  َبْعَد َثاَلٍث  له بام ُيقال للعاطس بل ُيقال له: شفاك اهلل تعاىل، أو  ال ُيدعى. أي: (37)«ُيَشمَّ

 عافاك اهلل تعاىل، وهذا ال ُيعّد تشميًتا.

                                                            

 رواه احلاكم والبيهقي كالمها عن أيب هريرة. (35)

 .رواه الطرباين واحلاكم والبيهقي عن ابن مسعود وغريهم عن سامل بن عبيد األشجعي  (36)

 .رواه أبو داود عن أيب هريرة (37)
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ْمُد َّللَِِّ إَذا َعَطَس َأَحُدُكْم َفَقاَل:»وروي أيًضا:  ََِْْي،  .اْلَ َْْاَلئَِكُة: َربِّ اْلَعا َقاَلْ  ا

ََِْْي، َفإَِذا َْْاَلئَِكُة:  َقاَل: َربِّ اْلَعا  .(38)«اَّللََّرمِحََك َقاَلْ  ا

نه إذا أتى هبا كاملة شمتوه، وإذا مل ُيكلمها اقترصوا عىل تكميلها وهؤالء املالئكة إ أي

وتغتّم بغريها،  ملسو هيلع هللا ىلصكة ُترّس بطاعة أمة حممد إما احلفظة أو من حرض منهم، وورد أن املالئ

فينبغي للعبد أن يتأدب معهم وأن حيسن معارشهتم فريون منه اخلري ويشهدون له به. اللهم 

 وفقنا لذلك بمنّك وكرمك.

َََضُب َوإاِلَّ إَِذا َغِضَب أََحُدُكْم َوُهَو َقائٌِم َفْليَْجلِْس َفإِْن ذَ » -84   . (39)«عْ َفْليَْضطَجِ َهَب َعنُْه اْل

فاري  .وقالؓالواعظي:ؓحديثؓحسنؓؓ  رواه اإلمام أمحد عن أيب ذّر اَل

َوإاِلَّ »ُيندب له اجللوس ألن القائم متأهب لالنتقام، وقوله:  أي:« َفْلَيْجلِْس »قوله: 

وإن مل يذهب غضبه باجللوس فليضطجع عىل جنبه؛ ألن القاعد متأهب  أي:« َفْلَيْضَطِجعْ 

إَِذا َغِضَب الَّرُجُل َفَقاَل: َأُعوُذ باَّلل، َسَكَن »كان دون القائم، وروي:  لالنتقام أيًضا، وإن

 .والكالم يف غضب لغري انتهاك حمارم اهلل تعاىل، (41)«َغَضُبهُ 

ُجُل ألَِخيِه َيا َكافُِر َفَقْد َباَء هِبِ » -15 ا اإَِذا َقاَل الرَّ  «.َأَحُدُُهَ

 .╚ رواه البخاري عن أيب هريرة وابن عمر

ا اَفَقْد َباَء هِبِ »، وقوله: يف اإلسالم أي:« ألَِخيهِ »قوله:  أي: رجع بإثم تلك « َأَحُدُُهَ

املقالة أو بنفس املقالة واحد منهام؛ ألهنا إن كانت صدًقا فاملخاطب هبا كافر، وإن كانت كذًبا 

باهلل  فإن اعتقد القائل كفر املسلم بذنب جممع عىل أنه ال ُيوجب الكفر فقد كفر والعياذ

 تعاىل.

ْيِل َفاْسَتْعَجَم اْلُقْرآُن َعََل لَِسانِِه َفَلْم َيْدِر َما َيُقوُل » -12 إَِذا َقاَم َأَحُدُكْم ِمَن اللَّ

 .ؓ رواه مسلم عن أيب هريرة  «. َفْلَيْضَطِجعْ 

أي: استغلق وثقلت عليه القراءة كاألعجمي لثقل النعاس، « اْسَتْعَجَم اْلُقْرآنُ »قوله: 

أي: ندًبا إن خف نعاسه بحيث يعقل القول أو وجوًبا إن ثقل النعاس « َفْلَيْضَطِجعْ » قوله:

وغلبه؛ لئال يغري كالم اهلل ويبدله، وأما إن بلغ حّد النوم الثقيل فذلك غري مكلف وصالته 

                                                            

 .رواه الطرباين عن ابن عباس (38)

 .هقي عن أيب ذرد والبيوكذلك رواه أبو داو (39)

 رجه ابن ُعدي عن أيب هريرة.أخ (40)
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 لُِيَصلِّ َأَحُدُكمْ »باطلة، وخّص الليل نظًرا للغالب وإال فال فرق يف ذلك بني الليل والنهار. 

 .ؓ الشيخان وغريمها عن أنس بن مالك  رواه«. َقَعَد َفْليَ َنَشاَطُه َفإَِذا َكِسَل َأْو َفرَتَ 

 «. َفَأْنِصُتوااإِلَمام إَِذا َقَرَأ » -17

ؓ.ؓ رواه مسلم عن أيب موسى األشعري  

وا خلفه شيًئا أصاًل، وهذا ءاستمعوا لقراءته وجوًبا، وال تقر أي:« َفَأْنِصُتوا»قوله:ؓ

رأ املأموم يق :وال فرق عنده بني الرس واجلهر، وقال الشافعية ؓ أيب حنيفة  مذهب

لقراءة اإلمام ندًبا فال يقرأ سورة بعد الفاحتة، وقال املالكية: ال ُيب  الفاحتة وجوًبا، وينصت

عىل املأموم قراءة ألن قراءة اإلمام قراءة للمأموم، ويندب اإلنصات إذا جهر اإلمام، ويندب 

 ءة إذا أرس. واهلل أعلم.له القرا

ْيَطاُن َيْبكِي َيُقوُل َيا َوْيَلُه ُأِمَر اْبُن آَدَم » -88 ْجَدَة َفَسَجَد اْعَتَزَل الشَّ إَِذا َقَرَأ اْبُن آَدَم السَّ

ُجوِد  نَُّة َوُأِمْرُت بِالسُّ ُجوِد َفَسَجَد َفَلُه اْْلَ  . «َفِِلَ النَّارُ  َفَعَصْيُ  بِالسُّ

 .ؓ  هريرة رواه مسلم عن أيب

ْجَدةَ  َقَرأَ »قوله:   اْعَتَزَل »أي: اآلية التي ُيطلب السجود بعد تالوهتا، وقوله: « السَّ

أي: تنحى وتباعد حال كونه باكًيا قائاًل: يا ويله...إلخ، وهو إنام يقول عن نفسه يا « َيْبكِي

ُجوِد َفَسَجَد ُأِمَر اْبُن آَدَم بِال»وييل ولكن احلكاية عنُه يستحسن فيها ذلك، وقوله:  أي: هلل « سُّ

ُجودِ »تعاىل يف مواضع السجود مطلًقا، وقوله:   وقوله:، ئكة آلدماملال أي: مع« َوُأِمْرُت بِالسُّ

 جت هب مب خب يتٱأي: خالفت أمر ريب فلم أسجد استكباًرا كام قال تعاىل: « َفَعَصْيُ  »
فره املحكي عنه يف اآلية، وليس أي: خالًدا فيها بك« َفِِلَ النَّارُ »، وقوله: (34البقرة:) ىت  حت

كفره بمجرد ترك السجود فإهنا معصية ال توجب الكفر ولكنه بنسبة اإلله إىل عدم العدل 

ونحو ذلك مما حكى اهلل عنه،  (21اإلرساء:) ىت لك اك يق ىق يتٱواإلنصاف حيث قال: 

ه عىل ما وبكاؤه هذا ليس توبة وإنام هو حسد البن آدم وأسف عىل ما فاته من اخلري مع بقائ

 هو عليه مما كفر به، نعوذ باهلل من الشقاء وسوء القضاء.

ُمَعِة َأْنِصْ  » -89 ْوَت  ،  إَِذا ُقْلَ  لَِصاِحبَِك َيْوَم اْْلُ ََ  «.َواإِلَماُم ََيُْطُب َفَقْد َل

 .ؓ  رواه مالك يف اْوطأ والشيخان عن أيب هريرة

َجلة حالية والظرف إما « ُم ََيُْطُب َواإِلَما»أي: جليسك، وقوله: « لَِصاِحبَِك »قوله: 

َفَقْد » أي: اسكت واستمع اخلطبة وقوله:« َأْنِصْ  »بقلت أو بيخطب، وقوله:  متعلق

ْوَت  ََ أي: تكلمت بام ال ينبغي؛ ألن اخلطبتني بمنزلة ركعتني من الظهر فال يتكلم فيهام كام « َل
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يف اخلطبتني ال يبطل وإن هُني عنه، ال يتكلم يف الصالة، وإنا كان الكالم يف الصالة مبطاًل و

غًيا فكيف بغريه؟ ففيه تنبيه عىل أن كل متكلم مع غريه ُيعّد ان اآلمر بمعروف الوإذا ك

القول أو امليل عن الصواب، أو اإلثم، ومرجع ما قيل إىل أنه ما ال  غًيا، واللغو سقطال

كالظهر من حيث ثواهبا،  حيسن من الكالم واللغو يف خطبة اجلمعة ُيضيع فضيلتها ويصريها

َعَة َلهُ  َفَقْد  َصهْ : َوَمْن َقاَل »فقد ورد مرفوًعا:  ْم َفاَل ُُجُ ْم، َوَمْن َتَكلَّ  .أي: كاملة. (41)«َتَكلَّ

َمِر حَيِْمُل َأْسَفاًرا» وورد أيًضا:
ُمَعْة، َوْاإِلَماُم ََيُْطُب َفُهَو َكَمَثِل اْلِ َم َيْوَم اْْلُ . (42)«َمْن َتَكلَّ

طَّى ِرَقاَب النَّاِس َكاَنْ  َلُه ُظْهًرا: »د أيًضاوور ا َوََتَ ََ أي: كالظهر يف الثواب وليس . (43)«َمْن َل

جواز الكالم قبل الرشوع يف « َوْاإِلَماُم ََيُْطُب »له فضل اجلمعة املخصوص، ومفهوم قوله: 

 اخلطبة ويف الفقه يف هذا املقام أحكام ينبغي اإلحاطة هبا.

َْْْسِجِد َماَلئَِكٌة َيْكُتُبوَن النَّاَس إَِذا كَ » -91 ُمَعِة َكاَن َعََل ُكلِّ َباٍب ِمْن َأْبَواِب ا اَن َيْوُم اْْلُ

َل َفإَِذا َجَلَس اإلِ  َل َفاألَوَّ ُم األَوَّ
ُحَف َوَجاءَعََل َقْدِر َمنَاِزَِلِ ْكَر َماُم َطَوُوا الصُّ وا َيْسَتِمُعوَن الذِّ

ِر َكمَ  َُْهجِّ ُُيِْدي اْلَكْبَش ثمَّ الَِّذي كَ َبَقَرٍة ُثمَّ  الذي ُُيِْدي َبَدَنًة ُثمَّ َكالِذي ُُيِْديَثِل َوَمَثُل ا

َجاَجَة ُثمَّ كَ الَِّذي كَ   «.ُُيِْدي اْلَبْيَضةَ الَِّذي ُُيِْدي الدَّ

 .ؓ  رواه الشيخان عن أيب هريرة 

ُمَعةِ »قوله:  هنا تامة ال خرب هلا وقوله:  «انَ كَ »إذا حرض ووجد و أي:« إَِذا َكاَن َيْوُم اْْلُ

، وقوله: هم غري احلفظة، وقوله: املسجد امُلراد به اجلنس فيعم َجيع املساجد« َماَلئَِكةٌ »

أي: يكتبون هلم األجور عىل قدر منازهلم يف الفضل واإلخالص أو يف « َيْكُتُبوَن النَّاَس »

َل »احلضور إىل اجلمعة، وقوله:  َل َفاألَوَّ ل بمعنى مرتني أي: السابق مطلًقا فالسابق حا «األَوَّ

ُحَف »عىل من بعده قوله:  أي: رفع هؤالء املالئكة الصحف التي كتبوا فيها « َطَوُوا الصُّ

فضائل املبادرة فقط دون غريها من األعامل، كاستامع اخلطبتني وإدراك اجلمعة والذكر 

َوَمَثُل » أي: اخلطبة، وقوله: «ْكرَ الذِّ »واخلشوع والدعاء وغري ذلك مما يكتبه احلفظة وقوله: 

رِ  َُْهجِّ صفة الـُمبكرين إىل اجلمعة يف الساعة األوىل فام بعدها من حيث تفاوت  أي:« ...إلخا

أجورهم كصفة الـُمهدين أي املتصدقني باألشياء املذكورة، فكل من كان أسبق حضوًرا 

ه كان أجره أعظم ، والبدنة كان أكثر أجًرا ممن بعده كام أن كل من تصدق بأكثر من غري
                                                            

 رواه أمحد وغريه. (41)

ةٌ »رواه أمحد عن ابن عباس وتتمته:  (42) ُه َُجُعم ت  لم ي سم ت  لم
ُه أمن صج ُقوُل لم ي يم

اّلذج  .«وم

أمتجهج »د عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص بلفظ: رواه أبو داو (43) رم يبج ام 
ن  طج

ممسا مج  وم
ةج ُُمعم مم اجل  و  لم يم تمسم نج اغ  ما  - مم انم هلم ن  كم

 -إج

ًة ملجم  ارم فا انمت  كم  كم
ةج ظم عج ن دم امل مو 

ل ُغ عج ملم  يم  وم
قمابم النااسج طا رج تمخم  ُثما ملم  يم

يمابجهج
الجحج ثج ن  صم

بجسم مج لم قمابم وم مطاى رج ختم ا وم غم ن  لم مم ي نمُهامم وم ا بم

ًرا ُه ُظه  انمت  لم  «.النااسج كم
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البعري ذكًرا كان أو أثنى فاهلاء للوحدة ال للتأنيث، أي: فاآليت أواًل يف الساعة األوىل كالذي 

أي: الفحل من الضأن وجعله أعىل من الشاة لعله « اْلَكْبَش »هيدي بقرة وهكذا، وقوله: 

َجاَجةَ »ملصلحة فيه كفحل الرضاب ، وقوله:  وإطالق اإلهداء عىل التصدق مثلثة الدال « الدَّ

 بالدجاجة والبيضة للمشاكلة واملراد مطلق التصدق.

إَِذا َكاَن َيْوُم َصْوِم َأَحِدُكْم َفاَل َيْرُفْث َوالَ ََيَْهْل َفإِِن اْمُرٌؤ َشاَُتَُه َأْو َقاَتَلُه َفْلَيُقْل: » -91

 .ؓ  رواه مالك يف اْوطأ والشيخان عن أيب هريرة  «.إِِنِّ َصائِمٌ 

َفاَل »إذا كان أحدكم صائاًم فرًضا أو نفاًل، وقوله:  أي:« ...إلخإَِذا َكاَن َيْومُ »قوله: 

بضم الفاء وكرسها أي: ال يتكلم بالرفث، وهو هنا الكالم القبيح، وُيطلق أيًضا عىل « َيْرُفْث 

، وقوله: (117البقرة:) ىت جم يل ىل مل خل يتٱاجلامع ومقدماته، كام يف قوله تعاىل: 

َهْل َوالَ » ال فغري الصائم منهي عن ذلك أيًضا، قوله: «  ََيْ َفإِِن »أي: ال يأت بام يصدر من اجُلها

املفاعلة ليست عىل باهبا بل املراد منها أصل الفعل أي: شتمه أحٌد وحسن « اْمُرٌؤ َشاَُتَهُ 

يف التعبري هبا أنه بصدد أن يشتم من شتمه، فكأهنام مشرتكان يف الشتم، ومثل ذلك يقال 

أما الكف عن « ...إلخَفْلَيُقْل »امُلراد باملقاتلة: املدافعة واملنازعة، وقوله: « َأْو َقاَتَلهُ »قوله: 

املكافأة باملثل فمطلوب اتفاًقا فهو مأمور بصون يده ولسانه وأنه يدفع خصمه بالتي هى 

ي للصائم بآداب الصوم، وما ينبغ فليذكر نفسه« إِِنِّ َصائِمٌ »أحسن، وأما كونه يقول: 

فتنكف عن املكافأة وتتحمل وتصرب، واختلفوا هل خياطب هبا شامته أو مقاتله أو يقوهلا يف 

نفسه؟ رجح كاًل منهام قوم ولو َجيعها كان حسنًا، وقال بعضهم: إن كان يف صيام رمضان 

اًقا، فبقلبه، وقال ابن العريب: إن اخلالف يف النفل، وأما يف الفرض فبلسانه اتففبلسانه، وإال 

ل أن الفرض أبعد عن الرياء، وإن شامته والنف ويقوهلا مرتني أو ثالًثا، ولعل الفرق بني الفرض

 مشارك له يف الصوم فإذا سمعها منه ارتدع صوًنا لصيامه أيًضا. واهلل أعلم.

َفْضٌل  َفإِْن َكانَ  ،َيالِهِ َفْضٌل َفَعََل عِ  إَِذا َكاَن َأَحُدُكْم َفِقًَيا َفْلَيْبَدْأ بِنَْفِسِه َفإِْن َكانَ » -92

 .«َفْضٌل َفَها ُهنَا َوَها ُهنَا َفإِْن َكانَ ، َفَعََل ِذي َقَراَبتِهِ 

 .¶ رواه مسلم عن جابر بن عبد اَّلل

أي: إذا كان ألحدكم مال ال يكفي إال نفسه اقترص عليها؛ ألنه أحق الناس بامل نفسه، 

ء من املال أنفقه عىل من تلزمه نفقتهم وخماطب بحفظها قبل سواها، فإن زاد عام يكفيه يش

فإن زاد يشء فعىل من بينه وبينه قرابة؛ ألن األقربني أوىل باملعروف والصدقة عليهم صدقة 

وصلة رحم، فإن زاد بعد األقارب يشء أو كانوا غري حمتاجني، ففي أنواع اخلري ووجوه الرب 
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وخصا الفقري بالذكر اهتامًما وعىل أب حمتاج كائنًا ما كان، ويقدم األحوج فاألحوج، 

 بوجوب النفقات، وأما الغني فإنه خماطب باستيعاب اجلميع لتمكنه من ذلك وقدرته عليه.

«. إَِذا َصَلَّ  قَِبَل َوْجِههِ  َتَعاىَل  إَِذا َكاَن َأَحُدُكْم ُيَصِلِّ َفاَل َيْبُصْق قَِبَل َوْجِهِه َفإِنَّ اَّللََّ» -93

ؓ.¶ ررواه الشيخان عن ابن عم 

رس القاف وفتح الباء، بج « قَِبَل َوْجِههِ »بضّم الصاد، أي: يتفل، وقوله « َيْبُصْق »قوله:  كم

أي: جهة قبلته أي: وال عن يمينه أيًضا للنهي عن ذلك، بل عن يساره إن مل يكن عن يساره 

إِنَّ فَ »أحد أو حتت قدمه إن كان يف غري مسجد، أو كان مرتًبا ال مبلًطا أو مفروًشا، وقوله: 

فإن قبلته واجلهة التي عظمها بني يدي املصيل فال يفعل ما ينايف التعظيم؛  أي:« ...إلخاَّللََّ

وألن املصيل ينبغي له أن يستحرض عظمة املعبود واطالعه عىل عمله ومراقبته حلركاته 

وسكناته كام يكون بني يدي سلطان عظيم يرجو إحسانه وخياف بطشه فكأنه بني يديه هبذا 

 عتبار.اال

اِر » -94 ِة َرُجاًل ِمَن الُكفَّ إَِذا َكاَن َيْوُم اْلِقياَمِة َأْعَطى اَّلل تعاىل ُكلَّ َرُجٍل ِمْن َهِذِه األُمَّ

  «.َفُيَقاُل َلُه: َهَذا فَِداؤَك ِمَن النَّارِ 

ؓ.ؓ  رواه مسلم عن أيب موسى األشعري

نة ومنزاًل يف النار فاملؤمن هذا احلديث قرره بعضهم بام ورد أن لكل أحد منزاًل يف اجل

إذا دخل اجلنة خلفه الكافر يف النار الستحقاقه ذلك بكفره، كام أن الكافر إذا دخل النار 

بعضهم بام حاصله أن الذي خلفه املؤمن يف منزله الذي كان يستحقه يف اجلنة لو أسلم، وقرره 

عنه فيسكنه منزله يف النار برجل من الكفار هو املؤمن الذي استحق النار بذنوبه وعفى  يفدى

 رجل كافر الستحقاقه ذلك بكفره. واهلل أعلم.

ُه َساقِطٌ » -95 ُجِل اْمَرَأَتاِن َفَلْم َيْعِدْل َبْينَُهَم َجاَء َيْوَم اْلِقَياَمِة َوِشقُّ  .(44)«إَِذا َكاَن ِعنَْد الرَّ

قل مراتب التعدد تعددت أزواجه، اثنني فأكثر، فاقترص عىل أ أي:« اْمَرَأَتانِ »رواه: 

م هلا، وقوله: س  م حال كوهنام طائعتني فالناشز ال قم س  أي: يف القم « َفَلْم َيْعِدْل َبْينَُهَم »وقوله: 

ُه َساقِطٌ » أي: نصفه أو جانبه ذاهب أو أشّل، ويف رواية: مائل فكام مال عن جانب « َوِشقُّ

عىل وجوب التساوي يف  وأخّل به اختل منه جانب، فاجلزاء من جنس العمل، وفيه دليل

القسم بني الزوجات، وهذا ال ينايف أن هناك قيل قلبي لواحدة دون األخرى ما دام العدل 

حيبر السيدة عائشة أكثر من َجيع نسائه ولكن هذا مل  ملسو هيلع هللا ىلصقائم؛ ألن القلب غري مملوك وكان 

                                                            

 .عنه ماجهوكذلك رواه ابن  (44)
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نساء: ال) ىت ام يل ىل مل يك يتٱيمنع من العدل بينهم يف غري ذلك، وإال فكام قال تعاىل: 

3). 
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 «.  اْثنَاِن ُدوَن الثَّالِِث  ُنوا َثاَلَثًة، َفاَل َيَتنَاَج إَِذا َكا » -96

 .¶ رواه مالك يف اْوطأ والشيخان عن عبد اَّلل بن عمر

بالنصب خرب كان وُيروى « َثاَلَثةً »الضمري للمتصاحبني، وقوله: « إَِذا َكاُنوا»قوله: 

لواو عالمة اجلمع عىل لغة: أكلوين الرباغيث، وقوله: بالرفع عىل أنه فاعل كان التامة، وا

والتناجي:  ،ُمضارع مرفوع دخلت عليه ال النافية، وهو إخبار ُأريد به النهي« َفاَل َيَتنَاَج »

ا، فيحرم ذلك ملا فيه من إيقاع الرعب يف قلب الثالث فيتوهم أهنام يريدان به  ث رسًّ التحدر

ضغائن، ويف معنى التناجي: التكلم بلغة ال يفهمهام مع ، وينشأ عن ذلك التنافر والاسوءً 

معرفتهام لغة الثالث، وإال كانا معذورين، ومن التعليل يعلم أنه إذا كان الثالث ال يتأذى 

بذلك أو أذن هلام، مل حيرم ولكن األوىل تركه، ولو تساوى عدد املتناجني وغريهم، أو كان 

ُتْم َثاَلَثًة َفاَل إَِذا ُكنْ »مرفوًعا:  ؓ بن مسعود الغري أكثر مل حيرم، وروى الشيخان عن ا

َتلُِطوا بِالنَّاِس،  َيَتنَاَج  ِزَنهُ َفإِنَّ َذلَِك َرُجاَلِن ُدوَن اآلَخِر، َحتَّى ََتْ  «.حُيْ

ومثل االثنني األكثر، بل هو أوىل، ويف املقام تفصيل ينبغي الوقوف عليه يف موضعه 

 ه ومشيئته.سيبني ذاك التفصيل بحول اهلل وقوت

ُهْم بِاإِلَماَمِة َأْقَرُؤُهمْ » -97 ُهْم َأَحُدُهْم َوَأَحقُّ  «.إَِذا َكاُنوا َثاَلَثًة َفْلَيُؤمَّ

 .ؓ  رواه مسلم عن أيب سعيد اْلدري

ثالثة خرب كان وإنام ُخصا الثالثة « َثاَلَثةً »املسافرون، وقوله: أي: « إَِذا َكاُنوا»قوله: 

ُهمْ »كم الثالثة ما زاد عنهم، وقوله: للنهي عن سفر اثنني ففي ح يصيل هبم  أي:« َفْلَيُؤمَّ

أفقههم؛ ألن األقرأ إذ ذاك كان أفقه وأخذ احلنفية بظاهره  أي:« َأْقَرُؤُهمْ »إماًما، وقوله: 

فقدموا األقرأ عىل األفقه؛ ولعّل امُلراد واهلل أعلم أن يقدم األفقه عىل اإلطالق سواء كان 

، وال غضاضة من خمالفة احلنفية يف زمننا هذا حيث كان األقرأ يومئٍذ هو قارًئا أو غري قارئ

 األفقه، واهلل أعلم بمراد أرشف خلقه.

 ، َأوْ ِعْلٍم ُينَْتَفُع بِهِ َأْو  ،َصَدَقٍة َجاِرَيةٍ  َعَمُلُه إاِلَّ ِمْن َثاَلَث: إَِذا َماَت اإِلْنَساُن اْنَقَطعَ » -98

ؓ.ؓ  رواه مسلم عن أيب هريرة  .«َوَلٍد َصالٍِح َيْدُعو َلهُ 

أي: ثوابه، فهذا ال يتناىف مع « اْنَقَطَع َعَمُلهُ »قوله:  «ابن آدم»يف رواية: « اإِلْنَسانُ »قوله: 

، وهذه الثالثة وأمثاهلا من كسبه (612البقرة :) ىت خصمص حص مس خس حس جس يتٱقوله تعاىل: 
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ال أي: فإن ثواهبا « إاِلَّ ِمْن َثاَلَث »حال حياته فال ينقطع ثواهبا بعد مماته، واهلل أعلم، وقوله: 

أي: باقية مستمرة « َداَرة»ويف رواية: « َصَدَقٍة َجاِرَيةٍ »بعد موته وقوله:  ينقطع بل هو دائم

بالبناء للمجهول أي: ينتفع الناس به بعد موته، بأن « َأْو ِعْلٍم ُينَْتَفُع بِهِ »كالوقف، وقوله: 

مون منه ما ينفعهم يف أمر دينهم وهو أطول مدة ويلتحق علمه الناس أو صناف كتاًبا يتعل

امُلراد به: « َوَلٍد َصالٍِح َيْدُعو َلهُ َأْو »بالتصنيف النسخ للمصحف وكتب العلم، وقوله: 

بالغفران ونحوه، فينتفع األصل بدعاء فرعه كام ينتفع بدعاء  أي:« َيْدُعو َلهُ »املسلم، وقوله: 

ولد عىل الدعاء لوالده؛ وألن الولد من كسبه وعمله ألنه غريه، إال أن الغرض حتريض ال

السبب يف وجوده والكالم فيام هو أثر عمله يف حياته وله دخل فيه ليسعى يف حتصيل أسبابه 

ومقدماته، وليس يف احلديث ما يفيد احلرص يف هذه الثالث فقط ففي األحاديث زيادة عليها 

 ا بقوله:وقد تتبعها السيوطي فبلغت أحد عرش ونظمه

ي ي سم ُيم رج م لم ب ن آدم
اتم اج ا مم  إجذم

 

*
*
عم  *

ن  فج
ي هج مج لم ري  عم ـعم  رش  ـال غم

 

ل اء نمج  ُدعم ا وم ثاهم  ُعُلوم بم
 

*
*
ي * رج قمات جتم  دم الصا ل وم س الناخ  ر  غم  وم

ر بماط ثمغ  رج ف وم حم اثمة ُمص  رم
 وج

 

*
*
مر * اء هنم رم ج 

بجئ ر أمو  إج ر ال  ف  حم  وم
 

رج  ي ت لجل غم بم يوم أ وج نماُه يم  يبج بم
 

*
*
ر * مّل ذجك  نماُه حمم  أمو  بم

ي هج  إجلم
 

يم رج آٍن كم ُقر 
لجيم لج ع  تم  وم

 

*
*
*  ٍ رص  يث بجحم

ادج ن  أمحم
ا مج هم  فمُخذ 

 

واحلادي عرش: تعليم العلم، لعله أدرجه يف تعليم القرآن، فإنه منه، ويمكن رد هذه 

واللحاق، كام ال خيفى عىل فطنة  العرش إىل ثالث بتدخل بعضها يف بعض، ولو بالتناسب

 الذكي.

نَِّة  إَِذا َماَت َأَحُدُكمْ » -99 ، إِْن َكاَن ِمْن َأْهِل اْْلَ َداِة َواْلَعِِشِّ ََ ُعِرَض َعَلْيِه َمْقَعُدُه بِاْل

نَِّة، َوإِْن َكاَن ِمْن َأْهِل النَّاِر َفِمْن َأْهِل النَّاِر، ُيَقاُل  ا َمْقَعُدَك َحتَّى َيْبَعَثَك اَّللَُّ َلُه: َهَذ  َفِمْن َأْهِل اْْلَ

ؓ.¶ رواه الشيخان عن عبد اَّلل بن عمر «. َيْوَم اْلِقَياَمةِ إَِلْيِه 

أي: مأواه ومسكنه من اجلنة والنار، فهو مصدر ميمي ُأريد منه املكان « َمْقَعُدهُ »قوله: 

ته يف كل غداة أي: حمل القعود، وهذا العرض يكون عىل روحه، بأن ُترد إىل جسده بعد مو

وعءي، لتفرح به وُتستبرش وهو غري العرض الذي يكون قبل خروج روحه الذي يرتتب 

َداِة َواْلَعِِشِّ »عليه أن حيب أو يكره لقاء ربه، وقوله:  ََ وهل يف كل غداة وعءي من كل « بِاْل

 العرض يف كل غداة وعءي يف داة وعءي من يوم واحد واهلل أعلم، وال حرج يفغيوم أو يف 
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كل يوم ما دام العرض للروح؛ ألهنا باقية ويكون هلام إن كان اجلسد مل يبل، وذلك العرض 

ْن إِ ِ»من َجلة عذاب القرب ونعيمه، ونعوذ باهلل من عذاب القرب وعذاب يوم القيامة، وقوله: 

نَّةِ  نَِّة َفِمْن َأْهِل اْْلَ يف اجلملتني، ومها  ظاهره احتاد الرشط واجلزاء« ...إلخَكاَن ِمْن َأْهِل اْْلَ

ُمتغايران يف املعنى، أي: إن كان عند اهلل من أهل اجلنة فمقعده املعروض عليه من مقاعد 

أي: يقول له بعض املالئكة بأمر اهلل « َلهُ  ُيَقاُل »أهل اجلنة، ومثله يقال فيام بعده، وقوله: 

ع وعوده عىل اهلل، فإن الرج الظاهر عوده إىل املقعد وحيتمل« إَِلْيهِ »تعاىل، والضمري يف قوله: 

إليه، واملقصود هبذا املقال تبشريه بأن مصريه إىل هذا املقعد الذي أعّده اهلل له ولكنه ال يسكنه 

 إال بعد البعث.
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ِه » -111 ا بَِكفِّ اَل إَِذا َمرَّ َأَحُدُكْم يِف َمْسِجِدَنا َأْو يِف ُسوقِنَا َوَمَعُه َنْبٌل َفْلُيْمِسْك َعََل نَِصاَِلَ

ؓ.ؓ رواه الشيخان عن أيب موسى األشعري   «.َيْعقر ُمْسلًِم 

َأْو يِف »راد به اجلنس أي: بمسجد من مساجد املسلمني، وقوله: املُ « َمْسِجِدَنا»قوله: 

تنويع ال شك واملراد اجلنس أيًضا؛ ألن املساجد جتمع الناس ألمر دينهم واألسواق « ُسوقِنَا

َجلة حالية، « َوَمَعُه َنْبٌل »هبام كل جممع من املجامع، وقوله: جتمعهم ألمر دنياهم، وُيلحق 

بل بوزن احلبل: السهام العربية وهي مؤنثة وال واحد هلا من لفظها، وفيه دليل عىل جواز والنّ 

نم رضره، وقوله: 
هِ »دخول املسجد والسوق بالسالح إذا أممج ا بَِكفِّ « َفْلُيْمِسْك َعََل نَِصاَِلَ

ال: َجع نصل، وُُيمع عىل نصول، والنصل: حديدة السهم أي: ليضع يده عىل حديدة  النِّصم

أي: ُيرحه، وهو بفتح أوله وكرس القاف وُيوز جزمه « اَل َيْعقر ُمْسلًِم »السهم ندًبا، وقوله: 

 جواًبا لألمر قبله، ورفعه عىل أنه مستأنف.

ِمْثُل َما َكاَن َيْعَمُل ُمِقيًم ِمَن اأْلَْجِر َلُه  اَّلل تعاىلَب تِرَض اْلَعْبُد َأْو َساَفَر، كَ إَِذا مَ » -121

 «.َصِحيًحا

 . ؓ رواه البخاري عن أيب موسى األشعري 

أي:  ،تنويع ال شك« َأْو َساَفرَ »أي: عرض له خلل يف صحته، وقوله: « إَِذا َمِرَض »قوله: 

ت عليه السفر شيًئا مما اعتاد عمله يف زمن إقامته من النوافل، وق : أي« َكتَب...إلخ»وله: وفموا

قدر وحكم أو أمر امللك أن يكتب له أجر ذلك العمل الذي منعه منه املرض أو السفر مثل 

أجر العمل الذي كان ُيكتب له عىل عمله إذا كان صحيًحا ومقياًم ال ينقص عنه شيًئا؛ ألنه 

عمل شيًئا من معذور ويف نيته أنه لوال العذر لفعل واستمر عىل عادته وهكذا كل من كان ي

الطاعات ومنعه مانع من الكل أو البعض فإنه ُيكتب له أجره كاماًل كأحسن ما كان يعمل، 

 فسبحان ذي الفضل العظيم.
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ُه َلْن » -112 اِت ِمْن َْشِّ َما َخَلَق، َفإِنَّ إَِذا َنَزَل َأَحُدُكْم َمنِْزالً َفْلَيُقْل َأُعوُذ بَِكلَِمِت اَّللَِّ التَّامَّ

 «.ُه َشْىٌء َحتَّى َيْرحَتَِل َعنْهُ َيَُّضَّ 

 .¶ رواه مسلم عن خولة بن  حكيم امرأة عثمن بن مظعون

اِت »قوله:  أي: بالقرآن أو بأسامئه وصفاته وسائر ما أنزل عىل الرسل « بَِكلَِمِت اَّللَِّ التَّامَّ

ات، فينبغي ومتامها أال يدخلها نقص وال عيب كام يدخل كالم الناس، أو كوهنا نافعات كافي

املحافظة عىل هذا التعوذ عماًل بقول الصادق املصدوق الذي ال ينطق عن اهلوى، فام زال 

 الصاحلون يعملون بذلك وُيدون نفعه وبركته وهلم يف ذلك وقائع من أعجب العجب.

ْلِق، َفْلَينْ » -113 َْْاِل َواْْلَ َل َعَلْيِه يِف ا ُظْر إىَِل َمْن ُهَو َأْسَفَل إَِذا َنَظَر َأَحُدُكْم إىَِل َمْن ُفضِّ

ؓ.ؓ رواه الشيخان عن أيب هريرة   «.ِمنْهُ 

َل »قوله:ؓ بضم الفاء وتشديد الضاد املكسورة مبنيًّا للمجهول والضمري يف عليه « ُفضِّ

ْلِق »يعود عىل أحد، وقوله:  َْْاِل َواْْلَ يدخل يف املال كل ما يتعلق بزينة الدنيا من نقد « يِف ا

واملراد باخللق بفتح اخلاء وسكون الالم: الصورة اجلسامنية من حيث َجاهلا  ومتاع وعقار،

وسالمتها من اآلفات، ويلتحق بذلك األوالد أي بأن ُرزق أوالًدا أكثر أو أَجل أو أزكى من 

من هو دونه يف ذلك  أي:« َفْلَينُْظْر إىَِل َمْن ُهَو َأْسَفَل ِمنْهُ »أوالده أو ذكوًرا مثاًل: وقوله: 

َتهُ  إىَِل َمن» ويشكر وال يزدري نعمة اهلل عليه، ويف رواية ريىضل وز يف أسفل الرفع وُي، «حَتْ

فيام يتعلق بالدنيا وأما أمور الدين فاملطلوب أن ينظر إىل خرب أو النصب عىل الظرفية، وذلك 

 يف حال من فوقه، وزاد عليه فيها ليقتدي به وُيتهد أن يكون مثله ولعّل املراد بالنظر التفكري

 .الغري وإن مل ير بعينه
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ِمْسُه، ُثمَّ لَِينِْزْعُه، َفإِنَّ يِف » -114 َْ اِب َأَحِدُكْم َفْلَي َباُب يِف َْشَ َجنَاَحْيِه  إِْحَدىإَِذا َوَقَع َالذُّ

ؓ.ؓ رواه البخاري عن أيب هريرة   «.َداًء، َويِف َاآْلَخِر ِشَفاءً 

اِب َأَحِدُكمْ »قوله:  ِمْسهُ »ُيْشب من اْائعات ماء أو غَيه، وقوله:  أي: ما« يِف َْشَ َْ « َفْلَي

ّيب َجيع جثته يف الرشاب، واألمر  بفتح أوله وكرس امليم بينهام غني معجمة ساكنة أي: ُيغم

بفتح أوله وكرس الزاي املعجمة جمزوم بالم األمر « ُثمَّ لَِينِْزْعهُ »لإلرشاد أو للندب، وقوله: 

« إِْحَدى»ي: الذباب بعد غمسه يف الرشاب، وقوله: أ« ْلَيْطَرَحه ُثمَّ »الساكنة، ويف رواية: 

باملّد « َداءً »لتأويله باليّد وال ُيقال حقيقة إال للطائر، واستعامله يف غريه جماز، وقوله: 

وبالنصب اسم إن، والداء: املرض، وأدويته: أرمضته، واملراد أن فيه مادة سامة ينشأ عنها 

يقال يف األخرى ما قيل يف إحدى، وشفاء بوزن كتاب « َاآْلَخِر ِشَفاءً  َويِف »الداء، وقوله: 

وبالنصب عطًفا عىل اسم إن والظرف قبله عطف عىل خربها فهو من عطف اإلفراد 

والشفاء: ذهاب املرض، واملراد هنا أن يف إحدى جناحيه مادة ترياقية ينشأ عنها الشفاء، ومل 

ُه َيتَِّقي بَِجنَاِحِه »د: لشفاء. نعم جاء يف رواية أيب داوء أو اُيعنّي يف احلديث أي جناح فيه الدا إِنَّ

اءُ   .(45) «الَِّذي فِيِِه الدَّ

وذكر بعض العلامء أهنم تأملوه فوجدوه يتقي بجناحه األيرس فعرف أن األيمن هو 

اق من األطباء: أن يف الذبابة قوة  الذي فيه الشفاء واملناسبة يف ذلك ظاهرة. وذكر بعض احلذا

سمّية يدّل عليه الورم واحلكة العارضة عند لسعته، وهي بمنزلة السالم فإذا سقط الذباب 

فيام يؤذيه تلقاه بسالحه، فأمر الشارع أن تقابل تلك الُسمّية بام أودعه اهلل يف اجلناح اآلخر 

 من الشفاء فيزول الرضر بإذن اهلل تعاىل.

ْن َكَفنَهُ إذا َوِّل َأَحُدُكْم َأَخاُه َفْليُ » -115  .«ْحسِّ

 .¶ رواه مسلم عن جابر بن عبد اَّلل

ىلا أمر جتهيز أخيه املسلم بعد موته فليكفنه  «َوىل»قوله:  بفتح الواو وكرس الالم أي: تموم

اَلْوا يِف »يف كفن حسن رشًعا بأن يكون سابًغا صفيًقا أبيض ال غالًيا يف الثمن، فقد ورد:  ََ الَ َت

ُه ُيْس  يًعااْلَكَفِن َفإِنَّ كر املكلف ، (46)«َلُب َسْلًبا ََسِ ن فيام حيل له لبسه يف حياته فال ُيكفن الذا فا وُيكم

قم باملرأة  يف حرير ال مزعفر وال معصفر، وُيوز تكفني املرأة فيام ُذكر مع الكراهية، وُأحل ج

                                                            

 .وكذلك رواه ابن حبان (45)

 .أبو داود عن عيل رواه (46)
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قد ورد الصبي واملجنون، وامللبوس النظيف أوىل يف الكفن من اجلديد؛ ألن املآل إىل البىل، و

ُْم ُيْبَعُثوَن يِف َأْكَفاَِنَْم َوَيَتَزاَوُرَن يِف »مرفوًعا:  ْن َكَفنَُه َفإَِنَّ إذا َوِّل َأَحُدُكْم َأَخاُه َفْلُيْحسِّ

 يزور بعضهم بعًضا، اللهم تغمدنا برمحتك أحياء وميتني. أي: (47)«َأْكَفاَِنِمْ 

ْيَطانُ » -116 اَلِة َأْدَبَر الشَّ اٌط َحتَّى الَ يَ  إَِذا ُنوِدَي لِلصَّ  ْسَمَع التَّْأِذيَن، َفإَِذا ُقِضَ َوَلُه ُُضَ

اَلِة َأْدَبَر، َحتَّى إَِذا  َب بِالصَّ َْْْرِء  ُقِضَ النَِّداَء َأْقَبَل، َحتَّى إَِذا ُثوِّ التَّْثِويَب َأْقَبَل َحتَّى ََيُْطَر َبْْيَ ا

ُجُل الَ َيْدِري َكْم َصَلَّ   . َوَنْفِسِه، َيُقوُل اْذُكْر َكَذا، اْذُكْر َكَذا َا ََلْ َيُكْن َيْذُكُر، َحتَّى َيَظلَّ الرَّ
ِْ.» 

 .ؓ رواه البخاري عن أيب هريرة 

مم بدخول وقتها برفع صوت املؤذن باألذان، وقوله: أي: « ُنوِديَ »قوله: 
لج ، أي ُأع  نم ُأذِّ

َب »بالبناء للمفعول أي: فرغ منه وانتهى، وقوله: « ُقِضَ » بضم املثلثة وكرس الواو  «ُثوِّ

املشددة، أي: ُأقيم هلا؛ فاملراد بالتثويب هنا إقامة الصالة، وأصل املادة من ثاب إذا رجع، 

فيقال للرجوع يف كل مقام بام يناسبه، ففي اإلقامة رجوع لشبه األذان، فإن اإلقامة واألذان 

القيام هلا، كام أن األذان متوافقان يف أكثر الكلامت، وفيها رجوع لإلعالم بالصالة، أي: ب

يم بضم الطاء وكرسها، أي: حيول بني « َحتَّى ََيُْطرَ »إعالٌم بدخول وقتها، وقوله:  ُروج

  اإلنسان وقلبه بالوسوسة.

ُهمَّ إِِنِّ » -117 َكْع َرْكَعَتْْيِ ِمْن َغَْيِ اْلَفِريَضِة ُثمَّ لَِيُقِل اللَّ  إَِذا َهمَّ َأَحُدُكْم بِاألَْمِر َفْلََيْ

بُِقْدَرتَِك، َوَأْسَأُلَك ِمْن َفْضلَِك اْلَعظِيِم، َفإِنََّك َتْقِدُر َوالَ َأْقِدُر   َأْسَتِخَُيَك بِِعْلِمَك َوَأْسَتْقِدُركَ 

ُهمَّ إِْن ُكنَْ  َتْعَلُم َأنَّ َهَذا األَْمَر َخَْيٌ ِِّل يِف  ُيوِب، اللَّ َُ ِدينِي َوَتْعَلُم َوالَ َأْعَلُم َوَأْنَ  َعالَُّم اْل

ُه ِِّل ُثمَّ َباِرْك ِِّل فِي ْ ِه، َوإِْن َوَمَعاَِش َوَعاقَِبِة َأْمِري ـ َأْو َقاَل َعاِجِل َأْمِري َوآِجلِِه ـ َفاْقُدْرُه ِِّل َوَيْسِّ

َأْمِري َوآِجلِِه  ُكنَْ  َتْعَلُم َأنَّ َهَذا األَْمَر َْشٌّ ِِّل يِف ِدينِي َوَمَعاَِش َوَعاقَِبِة َأْمِري ـ َأْو َقاَل يِف َعاِجلِ 

ي َحاَجتَ  َْيَ َحْيُث َكاَن ُثمَّ َأْرِضنِي بِِه َقاَل: َوُيَسمِّ ْفنِي َعنُْه، َواْقُدْر ِِّل اْْلَ ْفُه َعنِّي َواْْصِ  «هُ ـ َفاْْصِ

 ¶ رواه البخاري عن جابر بن عبد اَّلل

                                                            

  رواه سمويه والعقييل واخلطيب عن أنس. (47)
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أمر من أموره وال  أي: إذا عزم وأراد الرشوع يف أّي « إَِذا َهمَّ َأَحُدُكْم بِاألَْمرِ »قوله: 

يدري هل اخلري يف فعله أو يف تركه؟ أو يف تقديمه أو يف تأخريه؟ أو يف عني هذا أو غريه؟ 

كبيع ورشاء وسفر وزواج ورشكة، أما األمر الذي ُعلم من الرشع خرييته بعينه وأمر به 

بالربا كالصالة والصيام وبر الوالدين فيفعله بال استخارة، والرش املنهي عنه كالتعامل 

ورشب اخلمر يرتكه كذلك، أما ما له جهة عموم وجهة خصوص وُعلم من الرشع واحدة 

منهام دون األخرى، فيستخري يف اجلهة التي مل ُتعلم خريتيها، كالسفر لطاعة كاحلج فإنه خري 

ا أو بحًرا مع األمن فيهام، وكالتزوج  لكن هل يسلك هذا الدرب أو غريه؟ أو يسافر برًّ

ته عىل العزوبة، لكن لكونه اآلن أو بعد اآلن أو بزينب أو هبند؟ غري معلوم، املعلوم خري

َكعْ »فيستخر فيام مل ُيعلم، وقوله:  أي: فيصّل ندًبا يف غري وقت النهي عن النافلة، « َفْلََيْ

ال حتصل بالتنكري ُيؤخذ منه أن السنة « ِمْن َغَْيِ َفِريَضةِ : »وُيروى« ِمْن َغَْيِ اْلَفِريَضةِ »وقوله: 

أي: « َأْسَتِخَُيَك بِِعْلِمَك »أي: ندًبا، وقوله: «: ُثمَّ لَِيُقلِ »بقراءة الدعاء بعد الفريضة، وقوله: 

أي: أطلب منك أن َتعل ِّل « َوَأْسَتْقِدُرَك بُِقْدَرتَِك »أطلب منك بيان ما هو خري، وقوله: 

الثاين الباء فبمهام حتتمل التعليل،  يف «بُِقْدَرتَِك »و  يف األول «بِِعْلِمَك »قدرة عليه، وقوله: 

أي: إين سألتك بيان اخلري بسبب أنك عامل وطلبت منك إقداري عىل هذا األمر بسبب علمي 

بأنك قادر، أو لالستعانة نظًرا إىل فعله تعاىل ال إىل الطلب، أي: ُيبنّي يل بعلمك وأقدرين 
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ح أن تكون لالستعطاف كام بقدرتك فهي كالباء يف: كتبت بالقلم، وقطعت بالسكني، ويص

( أي: أطلب منك بحق علمك وبحق قدرتك، 17) القصص : ٱٱٱىت رن مم ام يل يتٱيف: 

رم »وقوله:  ا األمم  ذم ي »يسميه فيقول: هذا التزوج أو هذا السفر كهذا، وقوله: « هم رج لج أمم 
اجج أمو  عم

لجهج  آجج ٌك من الراوي، هل قال هذه العبارة أو التي قبلها؟ وكذلك يُ « وم قال فيام يأيت، وقوله: شم

ل يل « َفاْقُدْرهُ » هِّ بضم الدال وُحكي كرسها أي: اجعلني قادًرا عليه، ومتمكنًا منه، بمعنى سم

ُه ِِّل »حصوله، فقوله:  ْ أي: أنزل الربكة، أي:  «َباِرْك ِِّل فِيهِ »عطف تفسري، وقوله:  «َوَيْسِّ

ْفنِي َعنْهُ »النفع واخلري اإلهلي فيه، وقوله:  أي: ال جتعل قلبي مشغواًل به، فإن األمر قد  «َواْْصِ

ُيرصف عن املرء وقلبه متعلق به، وربام استدام الشغف به مع عدم حصوله طوال احلياة، 

بقطع اهلمزة وكرس الضاد املعجمة، أي: اجعلني راضًيا به؛ ألنه إذا مل « ُثمَّ َأْرِضنِي بِهِ »وقوله: 

آثاًم بعدم الرضا بام قّدر اهلل من اخلري، وقوله:  يرض به مع كونه خرًيا له عاش منكد العيش

ي َحاَجَتهُ »  أعلم. واهلل« َأنَّ َهَذا األَْمرَ »أي: يف أثناء الدعاء عند ذكره مبهاًم بقوله: « َوُيَسمِّ

وروى ابن السني يف عمل اليوم والليلة بسند ضعيف عن أنس بن مالك  ـ ريض اهلل 

ْمَ  بِ إِ ِ»مرفوًعا:  -عنه اٍت، ُثمَّ اْنُظْر إىَِل الَِّذي َيْسبُِق إىَِل َذا َُهَ َأْمٍر َفاْسَتِخْر َربََّك فِيِه َسْبَع َمرَّ

ََيَة فِيهِ  َقْلبَِك  يعني: إذا استخرت اهلل وانرشح صدرك ملا فيه اخلري فخطر ببالك  .(48)«فِإِنَّ اْْلِ

                                                            

 وكذلك رواه الفارايب عنه. (48)
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ا حتى يتبنّي لك أواًل وسارعت النفس بالركون إليه فافعله، وإال فكرر االستخارة وأعده

احلال بعد سبع أو أكثر فليس السبع قيًدا، وأقل االستخارة أن تكون بالدعاء بال صالة، 

ويليها أن تكون بعد فريضة، أو بدعاء غري الوارد، أكملها ما كانت بالدعاء الوارد يف حديث 

 جابر بعد ركعتني من غري الفريضة.

تِي ِمْن َأْمِر اْْلَ » -118 : اْلَفْخُر يِف األَْحَساِب َوالطَّْعُن يِف َأْرَبٌع يِف ُأمَّ ُكوََنُنَّ اِهلِيَِّة الَ َيرْتُ

 .«األَْنَساِب َوااِلْستِْسَقاُء بِالنُُّجوِم َوالنَِّياَحةُ 

 رواه مسلم عن أيب مالك األشعري  ريض اهلل عنه

ُكوََنُ »قوله:  اِهلِيَِّة الَ َيرْتُ تِي ِمْن َأْمِر اْْلَ هذا الرتكيب حيتمل وجوًها من « نَّ َأْرَبٌع يِف ُأمَّ

األعاريب أحسنها إن قوله: يف أمتي خرب عن أربع، وسوغ االبتداء بالنكرة كوهنا صفة 

ملحذوف، وقوله: من أمر اجلاهلية، وقوله: ال يرتكوهنن حاالن من الضمري املستكن يف 

قب اآلباء، كأن يقول: أنا أي: التفاخر والتعاظم بمنا« اْلَفْخُر يِف األَْحَساِب »اخلرب، وقوله: 

« َوالطَّْعُن يِف األَْنَساِب »ابن فالن العامل أو الشجاع، فُيحّرم ذلك إذا ُقصد به التفاخر، وقوله: 

اعتقاد أن نزول  أي:« َوااِلْستِْسَقاُء بِالنُُّجومِ »الوقوع يف األنساب بقدح أو ذم، وقوله:  أي:

وبه عالمة عادية فال بأس به، ونسبة التأثري املطر بتأثري نجم كذا، أما جعل طلوعه أو غر

 أي: رفع الصوت بندب امليت وتعديد شامئله.« َوالنَِّياَحةُ »للنجوم رشك، وقوله: 
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ِه  َمَلُك اَْْْوِت إىَِل ُموَسى عليه السالم ُأْرِسَل » -119 ُه َفَرَجَع إىَِل َربِّ َفَلمَّ َجاَءُه َصكَّ

َْْْوَت َقاَل: اْرِجْع إَِلْيِه َفُقْل َلُه َيَضُع َيَدُه َعََل َمْتِن َثْوٍر َفَلُه بَِم َفَقاَل: َأْرَسْلَتنِي إىَِل َعبْ  ٍد الَ ُيِريُد ا

َْْْوُت. ،َغطَّْ  َيُدُه بُِكلِّ َشْعَرٍة َسنٌَة َقاَل َأْى َربِّ  َقاَل: َفاآلَن َقاَل: َفَسَأَل اَّللََّ   ُثمَّ َماَذا؟ َقاَل ُثمَّ ا

َسِة َرْمَيًة بَِحَجٍر. َقاَل أبو ُهريرة َفَقاَل َرُسوُل  َأْن ُيْدنَِيهُ  َُْْقدَّ َلْو ُكنُْ  َثمَّ   ملسو هيلع هللا ىلص اَّللَِّ ِمَن األَْرِض ا

ُه إىَِل َجانِِب الطَِّريِق ِعنَْد اْلَكثِيِب األمَْحَرِ   «ألََرْيُتُكْم َقَْبَ

 ريضؓاهللؓعنهرواه البخاري عن أيب هريرة 

بعثه اهلل وأمره باإلتيان إليه فجاءه يف صورة مجهول، أي: بالبناء لل« ُأْرِسَل »قوله: 

آدمي اختياًرا وابتالًء كابتالء اخلليل بذبح ولده فظنّه موسى أنه آدمي حقيقة تسّور عليه 

هُ »منزله بغري إذنه ليوقع به مكروًها  لطمه عىل عينه التي يف الصورة البرشية التي أي: « َصكَّ

عليه السالم يعلم أنه ال ُيقبض نبي حتى خُيريا وامللُك مل   جاءه فيها ففقأها، وكان موسى

خيرّيه يف املرة األوىل، وملا خرّيه يف الثانية، قال: فاآلن، وجاءه أيًضا، وُردات  إليه عينه، كل 

ذلك يدّل عىل أن سيدنا موسى عليه السالم حني صكه وفقأ عينه مل يكن يعلم أنه ملك 

أي: بعد أن « اْرِجْع إَِلْيهِ »؛ ولذا ملا جتىل له األمر امتثل، وقوله: (49)املوت وظنه آدمًيا صائجاًل 

دمّدت عليك عينك ليعلم أنك ملك من عند اهلل، وقوله:  أي: ظهر فحل البقر، « َمْتِن َثْورٍ »رم

                                                            

 صائاًل أي: ُمتعدًيا عليه. (49)
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« َسنَةٌ »بدل مفصل من جممل، وقوله:  «بَِم َغطَّْ  َيُدهُ »بدل من قوله: « بُِكلِّ َشْعَرٍة »وقوله: 

أي: يا رب ثم أي يشء يكون بعد هذه  «اَذا؟ُثمَّ مَ  ،َأْى َربِّ »مبتدأ مؤخر خربه فله، وقوله: 

أي: يكون املوت أو أمتني اآلن، أي: يف الوقت احلارض، « َفاآلنَ »السنني الكثرية؟ وقوله: 

، «الرفيُق األعَل» ملماا قال: صىلؓاهللؓعليهؓوسلمواختار املوت ملماا ُخرّي شوًقا إىل لقاء ربه، كنبينا 

: قال)كأنه تعاىل مل يتعجل عليه أواًل بام يقتيض رضاه باملوت، ثم جتىل عليه بعد ذلك فريض و

خرج موسى لبعض حاجته فمر برهط من اْالئكة حيفرون قًَبا َل ير شيًئا قط أحسن  وهب(

قالوا: فانزل  منه، فقال َلم: ْن حتفرون هذا القَب؟ قالوا: أحتب أن يكون لك؟ قال: وددت.

واضطجع فيه وتوجه إىل ربك. قال: ففعل. ثمَّ تنفس أسهل نفٍس فقبض روحه، ثم سوت 

 .(51). وقيل: أن ملك اْوت أتاه بتفاحة من اْلنة فشمها فقبض روحه(51)عليه اْالئكة الرتاب

 أي: طلب ربه أن يقبض روحه قريًبا من بيت املقدس ليدفن «...إلخَفَسَأَل اَّللََّ»قوله: 

قريًبا منه بحيث لو رمى الرامي حجًرا من ذلك املوضع الذي يدفن فيه لوصل إىل بيت 

املقدس، وكان موسى إذ ذاك بأرض التيه ومعه بنو إرسائيل، وكان قد أمرهم بالدخول إىل 

األرض املقدسة فامتنعوا، فحّرم اهلل عليهم دخوهلا أبًدا غري يوشع وكالب، وأما الذين 

هم يف التيه، والذين دخلوها مع يوشع أوالدهم وملا مل يتيرس ملوسى دخوهلا امتنعوا فامتوا كل

                                                            

 املستدرك للحاكم، وذكره بعض كتب التفسري. (50)

 لفظ: روي.ولكن أشار إليه بالتضعيف ب 2جذكره ابن حجر يف فتح الباري  (51)
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لغلبة اجلبارين عليها وال يمكن نبشه؛ لذلك طلب من اهلل أن يدفن بالقرب منها ألن ما 

رِ »قارب الءيء فهو يف حكمه، وقوله:  أي: الرمل املجتمع الذي لونه « ِعنَْد اْلَكثِيِب األمَْحَ

 احلديث ترصيح بتعنّي قربه؛ ولذا وقع يف تعيرنه اختالف كثري.احلمرة، وليس يف 

 «.اْرَضِخي َما اْسَتَطْعِ  َوالَ ُتوِعي َفُيوِعَي اَّللَُّ َعَلْيِك » -111

 ريضؓاهللؓعنهامؓرواه مسلم عن أسمء بن  أيب بكر الصديق 

ب بكرس مهزة الوصل وفتح الضاد وكرس اخلاء املعجمتني من با «اْرَضِخي»قوله: 

أي: أعطى  ولو يسرًيا؛ ألن الرضخ: إعطاء الءيء  ريضؓاهللؓعنهقطع واخلطاب ألسامء 

موصولة يف حمل نصب مفعول ألرضخي، أي: أعطى  «َما اْسَتَطْعِ  »يف قوله:  «امَ »القليل، و

كي املال يف الوعاء. يعني: ال متنعي « َوالَ ُتوِعي»املستطاع ولو قلياًل، وقوله:  أي: ال مُت سج

بنصب ُيوعي بأن املضمرة بعد فاء السببية يف « َفُيوِعَي اَّللَُّ َعَلْيِك »عن الفقراء، وقوله:  طاءالع

 جواب النهي، أي: فيمنع اهلل عنك العطاء؛ ألن اجلزاء من جنس العمل.

قِيُكمْ » -111  «. َأْرُضوا ُمَصدِّ

 ريضؓاهللؓعنهؓرواه مسلم واإلمام أمحد عن جرير بن عبد اَّلل 

بفتح مهزة القطع وضّم الضاد املعجمة، واخلطاب للمزّكني الذين « ْرُضواأَ »قوله: 

أن: أناًسا  صىلؓاهللؓعليهؓوسلمؓجاءوا يتظلمون من سعاة الزكاة، فإن أعرابيًّا قال للنبي 
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قِيُكمْ »يأتون لطلب الزكاة ويطلبون زيادة عىل القدر الواجب، فقال:  ، وكرره« َأْرُضوا ُمَصدِّ

قِيُكمْ َأْرُض »فقالوا:  وإن ظلموكم؛ ألن السعاة كانوا من ومل يقل . (52)«َوإِْن ُظلِْمُتمْ  وا ُمَصدِّ

ليًّا  عامل بأهنم ال  صىلؓاهللؓعليهؓوسلمفهو  ريضؓاهللؓعنهكبار الصحابة وخصوًصا سيدنا عم

دِّ « َوإِْن ُظلِْمُتمْ »يظلمون، وإنام قال:  ق أي: يف زعمكم، فليس ظامًلا يف الواقع، وهو َجع ُمصم

ّدُق بالتاء، فهو  بم الصدقم لغريه، وأما امُلتمصم بمعنى آخذ الصدقة وُيطلق أيًضا عىل من نمسم

معطي الصدقة، أي: أهنم علامء أمناء ال يأخذون أكثر مما وجب عليكم، وإن زعمتم أهنم 

يظلمونكم فعليكم أن متكنوهم من أخذ ما يطلبون من القدر الواجب عليكم فإهنم أدرى به 

 وعاملوهم بالرفق واملالطفة فليس يأمرهم بإعطاء زيادة عىل الواجب. منكم،

َيْكُفْرَن  : َأَيْكُفْرَن بِاَّللَِّ َقاَل:قِيَل  ْهلَِها النَِّساُء َيْكُفْرَن ُأِريُ  النَّاَر َفإَِذا َأْكَثُر أَ » -112

ْهَر ُثمَّ َرَأْت ِمنَْك َشْيًئا َقاَلْ  َما َرَأْيُ   اْلَعِشََي، َوَيْكُفْرَن اإِلْحَساَن، َلْو َأْحَسنَْ  إىَِل إِْحَداُهنَّ  الدَّ

ا َقطُّ   «.ِمنَْك َخَْيً

 ¶ريض اهلل عنهام رواه البخاري عن عبد اَّلل بن عباس

بضم اهلمزة وكرس الراء مبني للمجهول، أي: أراين اهلل النار وأطلعني « ُأِريُ  »قوله: 

عليها، إما برؤية عينها حقيقة ليلة اإلرساء، أو أهنا ُمثلت له وُعرض عليه مثاهلا وصورهتا كام 

                                                            

 رواه أبو داوود. (52)
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املعنى: أن النساء الاليت يدخلن « َأْكَثُر َأْهلَِها النَِّساءُ »جاء يف احلديث، أو رآها مناًما، وقوله: 

رجن بعد التعذيب وُأدخلن اجلنة كن أكثر  النار أكثر من الرجال الذين يدخلوهنا، فإذا ُأخ 

دم  َجلة مستأنفة« َيْكُفْرنَ »أهل اجلنة، فال تنايف بني ما ورد من كثرهتن يف كليهام، وقوله:  ُقصج

وقوله:  «ْرنَ َيْكفُ »هبا بيان عّلة احلكم، كأن سائاًل قال: مل ُكنا أكثر أهلها؟ فأجابه بقوله: 

ُنا وهو الزوج، أي: ُيحدن وُينكرن إحسانه، فقوله: « َيْكُفْرَن اْلَعِشَيَ » أي: امُلعارش هلم

كالم مستأنف لبيان « ...إلخَلْو َأْحَسنَْ  »كالتفسري ملا قبله وقوله: «: َوَيْكُفْرَن اإِلْحَسانَ »

ا، وإنام « َشيْئًا»واخلطاب ألي أحد يقع منه ذلك، وقوله: كفراهنن إحسان العشري،  بُهم
أي: ُيغ ضج

ثًّا هلن عىل حفظه  ُخصا هذا الكفران من بني آثامهن الكثرية إعالًما بعظم حق الزوج وحم

 وُمراعاته.

تِي ِمْن َبْعِدي، َوَسْفَك َبْعِضِهْم ِدَماَء َبْعٍض، َوَكاَن َذلَِك َسابًِقا » -113 ُأِرْيُ  َما َتْلَقى ُأمَّ

   .(53)«َق يِف األَُمِم َقْبَلُهْم، َفَسَأْلُتُه َأْن ُيَولِّيِنِي َشَفاَعًة فِْيِهم َيْوَم الِقَياَمِة َفَفَعَل ِمَن اَّلل َكَم َسبَ 

 انـرواه اإلمام أمحد والرتمذي عن أم حبيبة بن  أيب سفي

 وهو حديث صحيح. ¶

                                                            

 ؟؟ (53)
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 ما حيصل بالبناء للمجهول، أي: أراين اهلل تعاىل، واملعنى بالوحي إىل «:ُأِرْيُ  »قوله: 

، أي: إراقة بعضهم دماء بعض بقتال الفتن  ألمتي من الشدائد بعد مويت، كام أراين سفكم

ر وقوعه ال حمالة كام حصل يف  التي تقع بني املسلمني، وقد سبق ذلك يف علم اهلل تعاىل وقدا

عطيني الشفاعة أي: طلبت من ريب أن ي« ...إلخَفَسَأْلُتُه َأْن ُيَولِّيِنِي»األمم املاضية وقوله: 

ُذوا به يف اآلخرة هللكوا فأجاب طلبي  فيهم يوم القيامة تدارًكا ملا وقع منهم فإهنم لو ُأخج

بجلم ُدعائي ووعدين بالشفاعة فيهم يوم القيامة، وقوله:  بضم الياء وفتح الواو « ُيَولِّيِنِي»وقم

نبيًّا عن أمته، فإنه كام  وتشديد الالم املكسورة بمعنى: يعطيني جزاه اهلل تعاىل أفضل ما جزى

)التوبة  ىتمح جح مج حج مث هت مت خت حت جت يتٱقال اهلل: 

:161.) 

ا النَّْظَرةَ » -114 ا، َفإِنَّ هِبَ ُقوا ََلَ  . «اْسرَتْ

 ريضؓاهللؓعنهاؓرواه الشيخان عن أم سلمة 

ملا رأى يف  صىلؓاهللؓعليهؓوسلممعناها: أرقوها أو اطلبوا هلا من ُيرقيها من العني، قاله 

عة، وُيوز ضمها بعدها فاء ساكنة فعني مهملة وهي: أثر  بيت ف  أم سلمة جارية يف وجهها سم

قية:سواد أو صفرة أو هي محرة يعلوها سواد، أو هي سواد مع لون آخر،  كالم يستشفى  والرُّ

به من كل عارض، وقد أَجعوا عىل جوازها إن كانت بكالم اهلل أو بأسامئه وباللغة العربية، 
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ا »ف معناه من لغة أخرى، مع اعتقاد أن التأثري هلل تعاىل وحده، وقوله: أو ما ُيعر َفإِنَّ هِبَ

بسكون الظاء املعجمة، أي: أثر إصابة العني من اجلن، وقيل: من اإلنس، ويف « النَّْظَرةَ 

 .(54)«اَّللَِّ َفإِنَّ اْلَعْْيَ َحقٌّ اْسَتِعيُذوا بِ »احلديث: 

اَخ  اْسَتْوُصوا بِالنَِّساءِ » -115 َْْْرَأَة ُخلَِقْ  ِمْن ِضَلٍع، َوإِنَّ َأْعَوَج َشْىٍء يِف َْيً ، َفإِنَّ ا

َتُه، َوإِْن َتَرْكَتُه ََلْ َيَزْل َأْعَوَج، َفاْسَتْوُصوا بِالنَِّساءِ  َلِع َأْعاَلُه، َفإِْن َذَهْبَ  ُتِقيُمُه َكَْسْ ا الضِّ  «.َخَْيً

 ريضؓاهللؓعنهؓرواه الشيخان عن أيب هريرة 

ا اْسَتْوُصوا بِالنَِّساءِ »له: قو أي: اطلبوا من أنفسكم وامحلوها عىل قبول وصيتي « َخَْيً

فيهن، وارفقوا هبن وأحسنوا عرشهتن لضعفهن واحتياجهن ملن يقوم بأمرهن، والباء 

الداخلة عىل النساء للتعدية، وخرًيا: إما منصوب عىل املفعولية الستوصوا؛ ألن معناه افعلوا 

َفإِنَّ »أو لفعل حمذوف أي: اقبلوا وصيتي فيهن وافعلوا هبن خرًيا، وقوله: هبن خرًيا، 

َْْْرَأةَ  ل قي ليحتملهن الرجال ولو بمشقة، « ...إلخا تعليل لألمر قبله وبيان عذرهن بأمر خج

يف املرأة يصحر أن تكون للجنس للتحقق يف ضمن أفراده وُيراد أهنا ُخلفت منه « الـ »و

: أن سيدنا آدم نام نومة فنبتت مبارشة، أو بالواس دم رم امم وم
نا حواء  لـج طة أو للعهد، وُيراد هبا أمر

حواء من ضلعه األيرس األقرص كام تنبت النخلة من النواة، والفرع يتبع أصله كام قيل: 

                                                            

 رواه ابن ماجه واحلاكم يف املستدرك عن عائشة  ريض اهلل عنها. (54)
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خصلة يف اآلباء ترثها األبناء، والضلع: بكرس الضاد وفتح الالم أو سكوهنا، مؤنث، وقيل: 

ووصفه بالعوج بيان لطبيعته ال ختصيص، ويف ذكره متهيد ملا بعده، وقوله:  ُيذكر وُيؤنث،

َلِع َأْعاَلهُ » إشارة إىل أن أعوج ما يف املرأة لساهنا؛ ألنه من جهة  فيه« َوإِنَّ َأْعَوَج َشْىٍء يِف الضِّ

ال  رشوع يف تقرير أهنا ال تقبل التقويم وإن طبعها« ...إلخَفإِْن َذَهْبَ  »أعالها، وقوله 

يتحول، أي: إذا حاولت تقويم عوجها أفىض األمر إىل الفراق والطالق، فالكرس رضب 

يعني: وإن مل « َوإِْن َتَرْكَتُه ََلْ َيَزْل َأْعَوَج »مثل الطالق بدليل رواية: وكرسها طالقها، وقوله: 

تقومه بقي عىل عوجه، أي: من غري كرس، وتصحيح أعوج ينتفع به عىل عوجه خري من 

مكسور ال ينتفع به أصاًل مع شدة احلاجة وعدم االستغناء، فليس هناك ُبد إال املداراة  أعوج

والصرب واالحتامل، وهذا يف حقوق نفسه، أما لو فعلت منكًرا أو تركت فرًضا فعليه منعها، 

قالوا: ومما ُيوز فعله للمصلحة أن يقول لزوجته: إين أحبك كذًبا ألجل أن تستقيم معه ثم 

صىلؓاهللؓزوجته: إين أحبك كذًبا ألجل أن تستقيم معه ثم ختم  اهللؓعليهؓوسلمؓصىلؓختم 

ا اْسَتْوُصوا بِالنَِّساءِ »احلديث بام بدأه به فقال:  عليهؓوسلمؓ مبالغة يف الوصية هبن  «َخَْيً

 واحتامهلن والرفق هبن يف األمور املباحة. واهلل أعلم.

َتلُِفوا َفتَ » -116 ْخَتلَِف ُقُلوُبُكْم لَِيلِنِي ِمنُْكْم ُأوُلو األَْحاَلِم َوالنَُّهى ُثمَّ اْسَتُووا َوالَ ََتْ

 .«الَِّذيَن َيُلوََنُْم ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوََنُمْ 
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 ريضؓاهللؓعنهؓرواه مسلم عن أيب مسعود البدري 

اعتدلوا يف صفوف الصالة ندًبا وقوموا عىل سمت واحدة  أي:« اْسَتُووا»قوله: 

َتلُِفوا َوالَ »وقوله:  أي: ال يتقدم بعضكم عىل بعض يف الصالة، فإن اختالف ظواهركم « ََتْ

بالنصب يف جواب « َفَتْخَتلَِف ُقُلوُبُكمْ »يؤدي إىل اختالف بواطنكم، كام أشار إليه بقوله: 

روي بإثبات ياء مثناة حتتية مفتوحة تليها نون « لَِيلِنِي»، وقوله: «ُصُدُرُكمْ »النهي، ويف رواية 

وكيد ثقيلة مكسورة فهو مبني وحمله اجلزم، وروي بحذفها للجازم وبنون وقاية خفيفة، ت

، َجع هنية بضم فسكون بمعنى العقل أيًضا؛ ألنه بضم النون« ُأوُلو األَْحاَلِم َوالنَُّهى»وقوله: 

ينهى صاحبه عن القبيح، فالكلمتان بمعنى واحد، وقيل: ذو األحالم: البالغون الذي بلغوا 

لم، واألمر بتقديم البالغني الُعقالء خلف ظهر اإلمام ليحفظوا صالته إذا سها فيجربها احلُ 

حيتمل أن يكون املراد ثم « ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوََنُمْ »وليستخلف أحدهم عن االحتياج، وقوله: 

 الذين يقربون منهم يف هذا الوصف، أو املراد: ثم الصبيان املراهقون، ثم الصبيان املميزون،

ثم اخلُناثى من النساء عىل ما قرره الفقهاء يف ترتيب هذه األصناف، زاد مسلم يف رواية: 

اُكْم َوَهْيئَ » أي: ما يقع فيها من اللغط ورفع األصوات باملنازعات « اِت األَْسَواِق َوإِيَّ

 واخلصومات.
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مُ » -117  ًة َفَخَْيٌ ُتَقدِّ نَاَزِة َفإِْن َتُك َصاِلَ ُعوا بِاْْلَ وََنَا َعَلْيه، َوإِْن َتُك َغَْيَ َذلَِك َفَْشٌّ َأَْسِ

ؓريضؓاهللؓعنهرواه الشيخان عن أيب هريرة  . «َتَضُعوَنُه َعْن ِرَقابُِكمْ 

نَاَزةِ »قوله:  ُعوا بِاْْلَ ُيندب لكم أن ترسعوا هبا يف املءي إىل املقربة بحيث  أي:« َأَْسِ

ك يؤذي امليت واحلاملني فإن خيف يكون فوق املعتاد ودون اخلبب، فإن اإلرساع فوق ذل

من التأين تغري امليت وجب اإلرساع، أو خيف التغرير باإلرساع وجب التأين، وقيل: املراد 

َفإِْن َتُك »باإلرساع بالتجهيز، فهو أعلم من األول. قال القرطبي: واألول أظهر، وقوله: 

ةً  دا هلا حسن اجلزاء أي: أن اجلنازة املحمولة إن كانت ذات عمل « ...إلخَصاِلَ صالح وُأعج

أي: وإن « ...إلخَوإِْن َتُك »فإنكم باإلرساع تكرموهنا بتقديمها إىل ما تلقاه من اخلري، وقوله: 

كانت اجلنازة املحمولة غري صاحلة وُأعّد هلا عقاب فباإلرساع تسرتحيون منها وتبعدوهنا 

ظا لكم يف مصاحبتها بل يف فراقها، فباإلرسا  ع إما خري هلا أو لكم.عنكم إذ الحم

َأْسَعُد النَّاِس بَِشَفاَعتِي َيْوَم اْلِقَياَمِة َمْن َقاَل الَ إَِلَه إاِلَّ اَّللَُّ، َخالًِصا ُُمْلًِصا ِمْن » -118

 «. َقْلبِهِ 

 ريضؓاهللؓعنهرواه البخاري عن أيب هريرة 

ريضؓاهللؓا أليب هريرة هذا الديث وقع جوابً « ...إلخَأْسَعُد النَّاِس بَِشَفاَعتِي»قوله: 

َمْن َأْسَعُد النَّاِس بَِشَفاَعتَِك َيْوَم اْلِقَياَمِة، َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ ُقْلُ : يا رسول اَّلل »حيث قال:  عنه
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ُل ِمنَْك َِْا َرَأيْ  َلَقْد َظنَنُْ  َيا َأَبا ُهَرْيَرَة ،ملسو هيلع هللا ىلص:  ِديِث َأَحٌد َأوَّ ُ  ِمْن َأْن اَل َيْسَأَلنِي َعْن َهَذا اْلَ

ِديِث ، ُل ِمنَْك ». وقوله: «...إلخَأْسَعُد النَّاِس بَِشَفاَعتِي ِحْرِصَك َعََل اْلَ أي: قبلك « َأوَّ

وأسبق منك وهو بالرفع نعت ألحد وبالنصب عىل الظرفية أو احلالية من أحد وإن كان 

به املشاركة  نكرة؛ ألهنا يف سياق النفي، ولفظ أسعد يف السؤال واجلواب: أفعل تفضيل مراد

مع الزيادة عىل طريقة اسم التفضيل، واملراد بالشفاعة نوع من الشفاعات غري الشفاعة 

العظمى التي تعم اخللق أَجعني، فأسعدهم هبا أي: أشدهم سعادة هبا وانتفاًعا أقواهم 

إخالًصا، فمن كان من أهل اإلسالم خالًصا خملًصا ال يشء عليه من األوزار، أسعد ممن 

الذي رجحت حسناته عىل سيئاته وينجو من العذاب، وهذا أسعد ممن يعذب ثم دونه ك

خيرج من النار بالشفاعة ويدخل اجلنة، وقال البيضاوي: حيتمل أن يكون املراد من ليس له 

عمل يستحق به الرمحة واخلالص؛ ألن احتياجه إىل الشفاعة أكثر وانتفاعه هبا أوفر، وقوله: 

ولو عاصًيا وكثرًيا ما  صىلؓاهللؓعليهؓوسلممع حممد رسول اهلل  أي: «إاِلَّ اَّللََُّمْن َقاَل الَ إَِلَه »

يكتفى بذكر أحدمها عن األخرى؛ ألهنا صارت شعار اإلسالم فحيث ُيقال هذا من أهل ال 

إله إال اهلل، أو يقال كلمة الشهادة أو كلمة اإلسالم، فاملراد كل من الكلمتني، وقوله: 

أي: خالًصا فيكون تأكيًدا كام أن « ُُمْلًِصا»ن شائبة الرشك والنفاق، وقوله: أي: م« َخالًِصا»

تأكيد أيًضا، فقد جرت عادة الُبلغاء إذا أرادوا التأكيد ذكروا مورد الءيء، « ِمْن َقْلبِهِ »قوله: 
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أي: ما ُيري الءيء عليه ويصدر عنه من األعضاء واحلواس كقوهلم: كتبت بيدي، ونظرت 

متعلق بخالًصا أو حال من الضمري يف قال، وُيوز « ِمْن َقْلبِهِ »ت بأذين، وقوله: بعيني، وسمع

ي: قواًل خالًصا من مصاحبة الشك أ صفة مصدر حمذوف« َخالًِصا»أن يكون قوله: 

 واهلل أعلم.ا حااًل من فاعل قال واخلطب سهل والنفاق، ويعرب قوله: خملًص 

 «.ِمْن َخَْيٍ َأْسَلْمَ  َعََل َما َأْسَلْفَ  » -119

 ريضؓاهللؓعنهرواه الشيخان عن حكيم بن حزام 

أي: عىل قبوله منك واحتسابه لك من حسناتك التي  «َعََل َما َأْسَلْفَ  ِمْن َخَْيٍ »قوله: 

ُتثاب عليها، وإن وقع قبل إسالمك وال مانع أن اهلل تعاىل يضم إىل ثواب أعامله التي عملها 

ٱىت خل حل جل مك لك يتاإلسالم فضاًل منه وإحساًنا  بعد اإلسالم ثواب ما عمله قبل

هذا احلديث وقع وجوًبا حلكيم بن حزام حيث قال: يا رسول اهلل أرأيت أشياء كنت أحتنث و

أي: أتقرب وأتعبد هبا يف اجلاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم فهل يل فيها من أجر؟ 

ويؤخذ من السؤال أن الكالم « َ  ِمْن َخَْيٍ َأْسَلْمَ  َعََل َما َأْسَلفْ : »صىلؓاهللؓعليهؓوسلمفقال 

يف أعامل الرب التي ال تتوقف صحتها عىل النية الصحيحة التي رشطها إلسالم كالقربات 

 املذكورة؛ وهلذا املقام مزيد بسط يف الفقه واهلل أعلم.

 «.َرْأَسُه َزبِيَبةٌ  َحَبِِشٌّ َكَأنَّ  َعَلْيُكْم َعْبٌد  اْسَمُعوا َوَأطِيُعوا، َوإِِن اْسُتْعِمَل » -121
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 ريضؓاهللؓعنهرواه الشيخان عن أنس بن مالك 

يلم أموركم، قال ، «اْسَمُعوا َوَأطِيُعوا»قوله:  أي: ُيب عليكم السمع والطاعة ملن وم

عياض وغريه: أَجع العلامء عىل وجوب طاعة األمراء يف غري معصية، وعىل حتريمها يف 

(   قال 59) النساء :  ىت هلجم مل خل حل جل مك لك يتٱاملعصية، لقول اهلل تعاىل: 

العلامء: املراد بأويل األمر الذين أوجب اهلل طاعتهم: الوالة واألمراء، وهو قول َجاهري 

« ...إلخَعَلْيُكمْ  َوإِِن اْسُتْعِمَل »السلف واخللف من املفرسين والفقهاء وغريهم، وقوله: 

وكونه عبًدا جممول عىل الفاعل  نائب« َعْبٌد »الفعل وهو استعمل مبني للمجهول، وقوله: 

توليه عماًل خاًصا لإلَجاع عىل عدم جواز تولية العبيد اإلمارة العامة أو يكون إطالق العبد 

عليه باعتبار ما كان قبل اإلمارة أو هو عىل حقيقته بتقدير أن يكون قد تغلب عىل اإلمارة 

َكَأنَّ »م طاعته كام تقدم، وقوله: بشوكته فتجب طاعته إمخاًدا للفتنة ما مل يأمر بمعصية فتحر

متثيل يف احلقارة وبشاعة الصورة، وحيتمل أن يكون ذلك من باب رضب املثل « َرْأَسُه َزبِيَبةٌ 

 بام ال يقع يف الوجود، واملقصود املبالغة يف األمر بوجوب طاعة األمراء.

ُه َملُِك األَمْ » -121  .«اَلِك اَل َملَِك إاِلَّ اَّللُاْشَتدَّ َغَضُب اَّلل َعََل َمْن َزَعَم َأنَّ

 ريضؓاهللؓعنهرواه الشيخان عن أيب هريرة 
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أي: انتقامه والتعبري بالشدة يفيد تفاوت الغضب بحسب « اْشَتدَّ َغَضُب اَّلل»قوله: 

ُه َملُِك األَْماَلكِ »اجلرائم، وقوله:  أي: من تسمى بذلك وُدعي به راضًيا، « َعََل َمْن َزَعَم َأنَّ

بيان لوجه اشتداد غضب اهلل عىل من  «اَل َملَِك إاِلَّ اَّللُ»عتقده يف احلقيقة، وقوله: وإن مل ي

زعم ذلك ملنازعته له تعاىل يف وصفه اخلاص بعظمة ربوبيته، وأما غريه تعاىل فإنه وإن سمى 

ي أنه ملك األمالك ونحو ذلك من األسامء  ّدعج ملًكا أو مالًكا فعىل التجوز، فيكف بمن يم

 تليق إال باهلل تعاىل، فتسميه مالًكا أو ملًكا وإن مل تكن عىل احلقيقة حتتمل خلفتها التي ال

بخالف تسميته ملك األمالك فال حتتمل، فنبه بعدم صدق األخف باحلقيقة عىل عدم اعتقاد 

 ما هو أشّد منه.

 «.ْلِق اَّللََِّأَشدُّ النَّاِس َعَذاًبا َيْوَم اْلِقَياَمِة الَِّذيَن ُيَضاُهوَن بَِخ » -122

 ريضؓاهللؓعنهرواه الشيخان عن عائشة 

إِنَّ ِمْن َأَشدِّ »أي: من أشدهم كام يف رواية مسلم: « َأَشدُّ النَّاِس َعَذاًبا»قوله: 

أي: يتشاهبون فعلهم بفعل اهلل بأن يصوروا « ُيَضاُهوَن بَِخْلِق اَّللَِّ»وقوله:  «..إلخ.النَّاسِ 

أن هلم قدرة كقدرة اهلل كفروا وإال فسقوا، فالتصوير لذوات صورة ماله روح، فإن اعتقدوا 

األرواح من الكبائر للتوعد عليه هبذا الوعيد الشديد، وأما تصوير غري ذوات األرواح 

ريضؓفجائز، كذا من ذوات األرواح لعب البنات لتدريبهن عىل تربية األوالد فإن عائشة 
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وألهل املذاهب هنا تفاصيل ينبغي  سلمصىلؓاهللؓعليهؓوكانت تلعب هبا عنه اهللؓعنهؓ

ا ودخل يف كثري من  الوقوف عليها فقد عمت البلوى يف هذه األزمان وكثر التصوير جدًّ

 املتاع واألثاث واللباس وغري ذلك، فال حول وال قوة إال باهلل.

ُجُل َعََل َحَسِب ِدينه َفإْن  َأَشدُّ النَّاِس َباَلًء األَْنبَِياُء ُثمَّ األَْمَثُل َفاألَْمَثْل ُيْبَتَل» -123 الرَّ

ُح  ٌة اْبُتِِلَ َعََل َقْدِر ِديِنِِه َفَم َيَْبَ اْلَبالُء بِالَعْبِد  َكاَن يِف ِدْينِه ُصْلًبا اْشَتدَّ َباَلُؤُه َوإِْن َكاَن يِف ِديِنِِه ِرقَّ

َكُه َيْمِِش َعََل األَْرِض َوَما َعَلْيِه َخْطيَئةٌ   «.َحتَّى َيرْتُ

 ريضؓاهللؓعنهؓ البخاري عن سعد بن أيب وقاصرواه 

أي: حمنة واختباًرا بدليل السياق، وإن كان البالء يطلق أيًضا عىل املحنة « َباَلءً »قوله: 

( فقد يصاب قوم 35) األنبياء : ىت ممجن خم حم جم يتٱلالختبار، كام قال تعاىل: 

اهلل أم يضجر، وقد  بالفقر واملرض ونحو ذلك من مكدرات الدنيا ليخترب أيصرب عىل قضاء

طمى قوم الصحة والعلم واجلاه والغنى ونحو ذلك لُيخترب أيشكر نعمة اهلل عليه أم  ُيع 

يكفرها؟! نسأله تعاىل أن يوفقنا لشكر نعامئه وأن يعافينا من بالئه بجاه خري أنبيائه، وقوله: 

« َفاألَْمَثْل  ُثمَّ األَْمَثُل »له: ُيلحق هبم األولياء لقرهبم منهم، وإن كانوا دوهنم، وقو« األَْنبَِياءُ »

أي: اخليار فاخليار، واألفضل فاألفضل فهم معرضون للباليا واملحن، والرس يف ذلك أن 

البالء يف مقابلة النعمة، فمن كانت نعم اهلل عليه أكثر كان بالؤه أشد، وكلام قويت معرفة 
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ْيَس بُِمْؤِمٍن ُمْسَتْكِمِل لَ »العبد بربه هان عليه البالء وكان أجلد وأصرب؛ ولذا ورد: 

يَمنِ  ن   اإْلِ َخاَء ُمِصْيَبةً  ََلْ َيُعدَّ اْلَباَلَء نِْعَمةً  مم ن ينظر إىل أجر البالء فيهون عليه فمنهم م، (55)«والرَّ

وأرقى منه من يرى ترصف املالك يف ملكه فيسلم له وال يتعرض عليه وفوق ذلك من شغله 

حر الشهوات عن االلتفات إىل البالء وطلب رفعه عنه، وقوله: الفناء يف اهلل واالستغراق يف ب

ُجُل » َعََل َحَسِب »تفصيل وتعليل ملا قبله، وهو مبني للمجهول، وقوله: « ...إلخُيْبَتَل الرَّ

بضم الصاد وسكون « ُصْلًبا»بفتح السني أي: عىل قدر قوة يقينه وضعفه، وقوله:  «ِدينه

ا شديًدا، وقوله ةٌ : »الالم، أي: قويًّ ، وقد ُيهل كثري من الناس فيظّن أن ضعف ولنيأي: « ِرقَّ

شدة البالء عىل حسب هوان العبد عند ربه وهو عكس احلقيقة وخالف ما نطق به احلديث، 

فال يصدر هذا القول إال ممن طمس اهلل عني بصريته، نسأل اهلل السالمة والعافية، وقوله: 

ُح »  حتمل البالء والصرب عليه تكفر للسيئات حتى ال يبقى أي: ال يزال يرتتب عىل« َفَم َيَْبَ

عليه خطيئة فالبالء غاسول الذنوب وقد ال يكون عليه يشء من الذنوب فريفع بالبالء 

 درجات، فسبحان احلكيم العليم ال ُيسأل عام يفعل.

ْنيا َنبِيٌّ »وروى البخاري يف تارخيه بإسناد حسن:  . (56)«َأْو َصِفيٌ  َأَشدُّ النَّاِس َبالًء يِف الدُّ

 .(57)«إِِنِّ ُأوَعُك َكَم ُيوَعُك َرُجاَلِن ِمنُْكمْ »: صىلؓاهللؓعليهؓوسلمؓوقال 

                                                            

  حديث موضوع رواه الطرباين عن ابن عباس. (55)

 . صىلؓاهللؓعليهؓوسلمرواه البخاري يف التاريخ الكبري عن أزواج النبي  (56)
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 .(58)«َأَشدُّ النَّاِس َباَلًء األَْنبَِياُء ُثمَّ األَْمَثُل َفاألَْمَثْل »وروى الطرباين بسند حسن: 

َباَلًء األَْنبَِياُء ُثمَّ  َأَشدُّ النَّاسِ »وروى احلاكم عن أيب سعيد اخلدري  بسند صحيح: 

ا َفَيْلبُِسَها وَ  وَن َلَقْد َكاَن َأَحُدُهْم ُيْبَتََل بِاْلَفْقِر َحتَّى َما ََيُِد إاِلَّ الَعَباَءَة ََيُوهُبَ اِلُ ُيْبَتَل بِاْلَقْمِل اْلصَّ

 .(59)«بِاْلَعَطاءِ  َحتَّى َيْقُتَلُه َوأَلََحُدُهْم َكاَن َأَشدَّ َفَرًحا بِالَبالِء ِمْن َأَحِدُكمْ 

ا» ومعنى: ُوٌب، وقوله:  خيرقها«: ََيُوهُبَ َأَشدَّ »ويقطعها وكل يشء ُيقطع وسطه فهو جمم

هذا معنى ُيدرك بالذوق ال بالعبارة، وذلك أن اهلل تعاىل ُيلقي يف قلب العبد « ...إلخَفَرًحا

ا حتى ال يكون له شاغل سواه وال يتسع قلبه لغري  مواله وُيري البالء حمبته هلل فتشتد جدًّ

فأحب « سننظر أصدق  يف دعواك ُمبتي أم كذب ؟»عىل ظاهره اختباًرا كأنه تعاىل يقول له: 

يشء لديه حينئٍذ أن تظهر عالمات الصدق وأمارات إلخالص حتى تكون له الزلفى 

 ويكون له حظوة عند حمبوبه، اللهم أذقنا كأس حمبتك واشغلنا بك عام سواك.

 «.َما َشاءَ  صىلؓاهللؓعليهؓوسلماَّللَُّ َعََل لَِساِن َنبِيِِّه  وا ُتْؤَجُروا، َوَيْقضِ اْشَفعُ » -124

 ريضؓاهللؓعنهؓرواه الشيخان عن أيب موسى األشعري 

                                                                                                                                                                          

 .ؓاهللؓعنهريضرواه مسلم وغريه عن أيب مسعود البدري  (57)

  رواه الطرباين عن أخت حذيفة. (58)

 رواه كذلك ابن ماجة وغريمها عنه. (59)
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أي: ليشفع بعضكم يف بعض ويسأل اخلري لغريه فإنه ُيثاب « اْشَفُعوا ُتْؤَجُروا»قوله: 

شفاعة، لكن ذلك يف غري احلدود، أما هي فال عىل شفاعته، وإن مل حيصل الغرض ومل يقبل ال

ُيوز الشفاعة فيها، وكذلك املرصون عىل املعايص املعلنون هبا إذا أراد احلاكم زجرهم 

أي: «. َوَيْقِض اَّللَُّ...إلخ»وتأديبهم فال يشفع فيهم ليرتجوا عن باطلهم وفسادهم، وقوله: 

اء أو حرمان فليس عليكم إال أن إعط يظهر عىل لسان رسوله بوحي إليه أو إهلام ما شاء من

تشفعوا سواء قىض اهلل بام يوافق شفاعتكم أو بام خيالفها فأنتم مأجورون بالشفاعة عىل كل 

 حال.

ُسوُل اهللاج : »ريضؓاهللؓعنهوروى البخاري عن أيب موسى األشعري  انم رم صىلؓاهللؓكم

ىلم  عليهؓوسلم بملم عم ٍة أمق  اجم ُب حم
اُه طمالج ا أمتم الم  إجذم قم ائجهج فم ُروا   :ُجلمسم جم ُعوا ُتؤ  فم  .(22)«اش 

ففي احلديث احلّض عىل فعل اخلري أو التسبب فيه بأي وجه من الوجوه، ولو بشفاعة 

 عند عظيم، لكشف كرب ومعونة ضعيف سواء ُقيض األمر املشفوع فيه أم ال.

َك ا» -125 ْف َبََصَ  «. ْْصِ

 عنهؓريضؓاهللرواه مسلم عن جرير بن عبد اَّلل 

                                                            

 ورواه غريمها أيًضا. (60)
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ل وجهك إذا وقع نظرك عىل أجنبية إىل جهة أخرى، فإن حولت وجهك يف  وِّ أي: حم

 ىب يتٱاحلال فال إثم عليك، وإن استدمت النظر أثمت هلذا احلديث؛ ولقوله تعاىل: 

 ريضؓاهللؓعنهؓ(وهذا احلديث وقع جواًبا جلرير 32)املؤمنون :  ىت مت زت رت يب

عنؓنظرؓالفجأة،ؓأيؓالبغتة.ؓفقال:ؓؓصىلؓاهللؓعليهؓوسلمقال: سألت رسول اهلل 

ْف ا»  «....إلخْْصِ

ُلُهمْ » -126 ََ ُه َقْد َأَتاُهْم َما َيْش  «.اْصنَُعوا آِلِل َجْعَفٍر َطَعاًما َفإِنَّ

 رواه اإلمام أمحد والرتمذي عن عبد اَّلل بن جعفر

 قالؓالرتمذي:ؓحسنؓصحيحؓ¶

أيب طالب الذي اشتهر بالطيار، جعفر هذا ابن « ...إلخاْصنَُعوا آِلِل َجْعَفرٍ »قوله: 

ُقتَِلؓبغزوةُؓمْؤَتَة،ؓبضمؓاْليمؓوسكونؓاهلمزة،ؓموضعؓؓ¶ؓوكان أكرب من أخيه عيلّ 

وعيال شغلهم احلزن عن معروفؓبالشامؓعندؓالكرك،ؓوجاءؓخربؓموتهؓإىلؓاْلدينةؓولهؓأهلؓ

هو أمر صنع الطعام الذي يأكلونه فأمر أقارهبم أو جرياهنم أن يصنعوا هلم طعاًما، و

مستحب ينبغي أن يفعله ألهل امليت أقاربه األباعد وجريان أهله، وإن مل يكونوا جرياًنا 

للميت كام إذا كان ببلد وأهله ببلد آخر فيستحب هلم أن يصنعوا طعاًما ويلحوا عليهم يف 

األكل منه؛ ألن احلزن يمنعهم من ذلك فيضيعون، وهو من األمر باملعروف الذي أمر اهلل 
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ُلُهمْ »قوله: به، و ََ الطعام أي: أتاهم خرب ميتهم  بصنع بيان لعّلة األمر« َقْد َأَتاُهْم َما َيْش

فحزنوا عليهم، فشغلهم احلزن عن أن يصنعوا ألنفسهم طعاًما فاعملوا أنتم هلم ما ُشُغلجوا 

 عنه.

بفتح  (61)«َأْشَبْهَ  َخْلِقي َوُخُلِقي: »صىلؓاهللؓعليهؓوسلموجعفر هذا قال له رسول اهلل 

أن اهلل  صىلؓاللؓعليهؓوسلماخلاء يف األول وضمها يف الثاين، وملا ُقطعت يداه يف الغزو أخرب 

يم  وابنه راوي هذا احلديث عبد اهلل  «الطَّيَّارُ »أبدله هبام جناحني يطري هبام يف اجلنة؛ فلذلك ُسمِّ

وله منها  ؓعنهريضؓاهللبن جعفر اجلواد الشهري الذي تزوج بالسيدة زينب بنت عمه عيل 

 عقب كثري يقال هلم اجلعفريون.

 

َلْعُ  يِف النَّاِر َفَرَأْيُ  َأْكَثَر » -127 نَِّة َفَرَأْيُ  َأْكَثَر َأْهلَِها اْلُفَقَراَء َواطَّ َلْعُ  يِف اْْلَ اطَّ

 «.َأْهلَِها النَِّساءَ 

والبخاري  ريضؓاهللؓعنهرواه مسلم عن أنس بن مالك 

 ؓاهللؓعنهريضعن عمران بن حصْي 

                                                            

 متفق عليه. (61)
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َلْعُ  »قوله:  َفَرَأْيُ  َأْكَثَر َأْهلَِها »بتشديد الطاء أي: أرشفت يف اجلنة، وقوله: « اطَّ

معناه: أن الفقراء يف اجلنة أكثر من األغنياء، فأخرب بام رأى، وال تعرض فيها لفضل « اْلُفَقَراءَ 

الفقر هو الذي أدخلهم الفقر عىل الغنى، وهؤالء إنام دخوهلا بصالح عملهم مع الفقر وليس 

اجلنة، إذ ال مزّية له بدون صالح العمل نعم ظاهر احلديث التحريض عىل عدم التّوسع يف 

فيه حّث النساء عىل الدنيا خشية أن تلهي عن عمل اآلخرة أو توجب غروًرا وطغياًنا كام أن 

أي: ألن « َر َأْهلَِها النَِّساءَ َفَرَأْيُ  َأْكثَ »املحافظة عىل أمور الدين خمافة أن يدخلن النار، وقوله: 

كفران العشري وترك الصرب عند البالء فيهن أكثر، وما يؤخذ من بعض األحاديث من كون 

نساء أهل اجلنة ال ُيعارض هذا ألن هذا يف حال وجودهن يف النار، فإذا دخلن اجلنة كن أكثر 

بل ُيوز كوهنن أكثر فيهام، أو أن  عىل أنه ال يلزم من كثرهتن يف النار أن ال يكن أكثر يف اجلنة،

 كثرهتن يف النار باعتبار نساء الدنيا فقط، وأما كثرهتن يف اجلنة فباعتبار نساء اآلخرة فال تنايف.

ُجوِد َوالَ َيْبُسْط َأَحُدُكْم ِذَراَعْيِه اْنبَِساَط اْلَكْلِب » -128  «.اْعَتِدُلوا يِف السُّ

 ؓعنهريضؓاهللرواه الشيخان عن أنس بن مالك 

ُجودِ »قوله:  : بوضع بطون أكفكم عىل األرض ورفع املرافق عنها أي« اْعَتِدُلوا يِف السُّ

ورفع بطونكم عن أفخاذكم إذا كان املصيل ذكًرا، وباجلملة فاملراد باالعتدال هنا أن يأيت به 

ل عىل عىل اهليئة املوافقة ألمر الشارع؛ ألن االعتدال احليس املطلوب يف السجود رفع األساف
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مصدر « اْنبَِساَط اْلَكْلِب »باجلزم عىل النهي، وقوله: « َوالَ َيْبُسْط َأَحُدُكمْ »األعايل، وقوله: 

تشبيهي أي: ال يفرش املصيل ذراعيه عىل األرض فإنه مكروه ملا فيه من التعاون، وقّلة 

 االعتناء بشأن الصالة مع كوهنا هيئة خسيسة تشبه هيئة جلوس أخس احليوانات وهو

بنون « ُسطْ نْبَ يَ »الكلب، فالتشبيه هبا للتنفري عن فعلها وإيذان بعّلة احلكم، وقد روي قوله: 

ساكنة قبل املوحدة بوزن ينفعل وهي رواية األكثر ورواه احلموي بتاء مثناة فوقية بعد 

املوحدة الساكنة بوزن يفتعل، ورواه ابن عساكر بباء موحدة ساكنة بعدها سني مهملة 

بوزن انفعال عىل الرواية األوىل والثالثة، وبوزن  «اْنبَِساطَ »زن يدخل، وقوله: مضمونة بو

االفتعال عىل الثانية، وهي ظاهرة، أما عىل الثالثة فيقدر له فعل يناسبه أي: ال يبسط ذراعيه 

 فينبسط انبساط الكلب فانتبه.

َر َأَجَلُه َحتَّى َبلَّ » -129 ُه ِستَِّْي َسنَةً َأْعَذَر اَّللَُّ إىَِل اْمِرٍئ َأخَّ ََ». 

  ريضؓاهللؓعنهرواه البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة 

ال العذر وقطعه، فلم يبق له عذر يف تفريطه بعد إمهاله إىل هذا أز«: َأْعَذرَ »ومعنى 

 األجل فليس له أن يقول: لو مّد اهلل يف أجيل لفعلت ما أمرين به.

كٌ اْعِرُضوا َعََلَّ ُرَقاُكْم الَ بَ » -131 َقى َما ََلْ َيُكْن فِيِه ِْشْ  «.ْأَس بِالرُّ
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 (26)ريضؓاهللؓعنهرواه البخاري يف صحيحه عن عوف بن مالك 

بضم الراء َجع رقية بضمها « ُرَقاُكمْ »هبمزة وصل مكسورة، وقوله: « اْعِرُضوا»قوله: 

تمشفى به من قراء قرآن وغريه برشوطه السابقة يف حديث:   وا َلا()اسرتقأيًضا وهي: ما ُيس 

 .(23)املتقدم قريًبا

ُْْْسلِِمْيَ ا» -131  «ْعِزِل األََذى َعْن َطِريِق ا

 ¶ رواه مسلم عن جابر بن عبد اَّلل

ل  واب عجد  و بكرس مهزة الوصل، وسكون« اْعِزلِ »قوله:  كل « األََذى»العني املهملة أي: أزج

لوكة هلم املعدة ملرورهم، الطريق املس مني: هيلبه املارة كشوٍك وحجر وطريق املسما يتأذى 

أي: إذا رأيت يف طريق املسلمني ما يؤذهيم عند مرورهم فأزله ونحه عنها ندًبا، فإن لك ذلك 

َيا َرُسوَل اَّللِ،   : ُقْلُ  من ُشعمب اإليامن كام ورد، واخلطاب أليب برزة، وإن كان احلكم عاًما، قال: 

 .فذكره ُدلَّنِي َعََل َعَمٍل أْنتَفع به

ا» -132 َر ََلَ ُه َسَيْأتِيَها َما ُقدِّ  «.اْعِزْل َعنَْها إِْن ِشْئَ  َفإِنَّ

 ¶رواه مسلم عن جابر بن عبد اَّلل 

                                                            

 أخرجه مسلم وأبو داوود وابن حبان واحلاكم ولكم مل يروه البخاري كام قال الشيخ رمحه اهلل. (62)

 .114حديث رقم  (63)
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أي: أنزل منيك خارج فرج أمتك أهيا السائل عن جواز ذلك « اْعِزْل َعنَْها»قوله: 

ل فاعزل فال أي: إن أردت العز« إِْن ِشْئَ  »لتعمله فراًرا من محلها املانع من بيعها، وقوله: 

ا» حرج عليك، وقوله: َر ََلَ أي: ما أراده اهلل وعلمه من محل وعدمه، فعزلك وعدمه « َما ُقدِّ

سّيان ما شاء اهلل كان وما مل يشاء مل يكن والذي يتبادر من احلديث أولوية عدم العزل ألن فيه 

 الرفق باألمة مع كونه ال يغري من املقدور شيًئا.

َكائِنٍَة ِهَي ْاْعِزلوا َأْو ال َتْعِزلوا، َما َكَتَب اَّللُ تعاىل ِمْن َنَسَمٍة »: وروى الطرباين مرفوًعا

 .(64)« إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة إاِلَّ َوْهَى َكائِنٌَة 

َجلة وقعت نعًتا لنسمة وكائنة اسم « َكائِنَةٍ ِهَي »أي: نفس وقوله: « ِمْن َنَسَمةٍ » وقوله:

مثله إال أن اجلملة « إاِلَّ َوْهَى َكائِنَةٌ »لوجود واحلصول وقوله: فاعل من الكون التام بمعنى ا

حال مقدرة والكون األول باعتبار تعلق علم اهلل به، والثاين باعتبار حتققه يف عامل الظهور، 

أي: ما تعلق علم اهلل وإرادته بوجود نفس إال وجدت بقدرته يف اخلارج طبق ما تعلق به 

 عمله وإرادته فافهم.

133- « 
ُ
ْعِب َمِسََيَة َشْهٍر، أ ُت بِالرُّ ًسا ََلْ ُيْعَطُهنَّ َأَحٌد ِمَن األَْنبَِياِء َقْبِِل: ُنَِصْ ْعطِيُ  مَخْ

، َوُأِحلَّْ  نَوُجِعَلْ  ِِّلَ األَْرُض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا، َفَأيُّ  اَلُة َفْلُيَصلِّ تِي َأْدَرَكْتُه الصَّ َم َرُجٍل ِمْن ُأمَّ

                                                            

 رواه عن رصمة العذري . (64)
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نَائِ  ََ ًة، َوُبِعْثُ  ِِّلَ اْل َفاَعَة، َوَكاَن النَّبِيُّ ُيْبَعُث إىَِل َقْوِمِه َخاصَّ لَّ ألََحٍد َقْبِِل، َوُأْعطِيُ  الشَّ
ُم َوََلْ حَتِ

ةً   «.إىَِل النَّاِس َعامَّ

إالؓأنؓؓ¶رواه الشيخان عن جابر بن عبد اَّلل 

 .«َوَأْسَودَ  َوُبِعْثُ  إىَِل ُكلِّ َأمْحَرَ »روايةؓمسلم:ؓ

مفهومة أنه مل خيتص بغريها كيف وقد روى مسلم عن أيب هريرة « مَخًْسا» قوله:

...»مرفوًعا:  تٍّ
 بجسج
ج
بجيماء ىلم األمن  ل ُت عم فذكر منها أربًعا من هذه اخلمس وزاد اثنتني مها: « ُفضِّ

لنا َعََل »ر: ، وملسلم أيًضا من حديث جاب«ُأْعطِيُ  َجَوِمَع اْلَكلِِم... َوُختَِم يِبَ النَّبِيُّونَ »... ُفضِّ

َْْاَلئَِكة... رى  «.النَّاس بَِثاَلث: ُجْعل  ُصُفوَفنَا َكُصُفوف ا رم خصلًة ُأخ  كم احلديث وفيه وذم

َ  »بّينمها ابن خزيمة والنسائي:  ُأْعطِيُ  هذه اآليات ِمْن آِخِر ُسورة الَبَقَرة ِمْن َكنٍْز حَتْ

عن أمته من اإلرص  وحتمل ما ال طاقة هلم به  يشري بذلك عىل ما حطاه اهلل (65) «الَعْرِش...

ُأْعطِْيُ  َأْرَبًعا ََلْ ُيْعَطُهنَّ »: ريضؓاهللؓعنهورفع اخلطأ والنسيان ولإلمام أمحد من حديث عيلٍّ 

تِي َخَْي األُ  َد َوُجِعَلْ  ُأمَّ ْيُ  َأمْحَ  .(22)«َممِ َأَحٌد ِمْن َأْنبَِياِء اَّللِ: ُأْعطِْيُ  َمَفاتِْيَح األَْرِض َوُسمِّ

وذكر خصلة الرتاب فصارت اخلصال ثنتي عرشة ومن تتبع ما ورد وقف عىل أكثر من 

ذلك وقد جعل النيسابوري اخلصائص ستني وقال السيوطي: تتبعتها فزادت عىل املائتني، 

                                                            

 ورواه أيًضا وغريه . (65)

 رواه أمحد. (66)
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 صىلؓاهللؓعليهؓوسلموقال أيًضا يف موضع آخر: فزادت عىل الثالثمئة، ويمكن اجلمع بأنه 

، ثما أطلعه اهلل عىل البعض فأخرب به، وهكذا وال إشكال أصاًل  اطلع عىل بعضها
م بجهج ربم أمخ  فم

ْعِب »عند من يرى للعدد مفهوًما وقوله:  ُت بِالرُّ أي: بخوف أعدائي مني وقذف « ُنَِصْ

بالنصب أي: ينرصين عىل أعدائي بإلقاء الرعب يف « َمِسََيَة َشْهرٍ »الرعب يف قلوهبم، وقوله: 

وبينهم مسافة يقطعها املسافر يف شهر وذلك من َجيع نواحي املدينة وجهاهتا،  قلوهبم وبيني

ؓرسولؓاهللؓ»:ؓ¶وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام  عىلؓعدوهؓؓصىلؓاهللؓعليهؓوسلمُنُِصَ

ونَصت »وجاء بينهام فيام روي عن السائب ابن يزيد يف ضمن حديث:  ،(67)«مسريةؓشهرين

فهذا يبنّي معنى حديث ابن عباس فاملسافة قدرها ،  (68)«بالرعب شهًرا أمامي وشهًرا خلفي

شهر ويعترب من أي جهة فيصح أن يقال شهرين بمعنى أن املسافة قدرها شهًرا من اجلهة 

األمامية وقدرها شهًرا من اجلهة اخللفية، بل يصبح أكثر من شهرين إذا لوحظ تعدد اجلهة، 

ؓأحد من أعدائه أكثر شهر، وهذه اخلصوصية له  وإنام كانت شهًرا؛ ألنه مل يكن بني بلده وبني

 سواء كان يف عسكره أم كان منفًرا. صىلؓاهللؓعليهؓوسلم

 تهج جالل من كأنُه وهو فردٌ 

 

*
*
مج  * شم ل قاُه ويف حم ٍر حنيم تم كم س   يف عم

 

                                                            

 قال يف جممع الزوائد: رواه الطرباين، وفيه إسامعيل بن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف. (67)

 رواه الطرباين. (68)
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وهل هي ألمته من بعده؟ نقل ابن امللقن يف رشح العمدة عن مسند اإلمام أمحد بلفظ: 

ْعب يَ » تِي َشْهًراَوالرُّ أي: حمل سجود وصالة فال « َمْسِجًدا»، وقوله: (29)«ْسَعى بْْيَ َيَدْي ُأمَّ

بلنا ال يصلون إال يف  ن  قم يتوقف صحة صالتنا عىل فعلها يف مواضع خمصوصة وكان مم

بفتح الطاء أي: مطهًرا بحيث يكون حكم املتيممم عليها كحكم « َوَطُهوًرا»كنائسهم، وقوله: 

اء يف صحة العبادة أعّم من أن يكون التيمم يرفع حدًثا أو يبيح التلبس بالعبادة بال املتطهر بامل

تِي َأْدَرَكْتُه »رفع له كام قيل بكل منهام، وبنّي ثمرة هذه اخلصوصية بقوله:  َم َرُجٍل ِمْن ُأمَّ َفَأيُّ

اَلُة َفْلُيَصلِّ  صوص؛ ألن أي: حيث أدركته الصالة وال ينتظر إيقاعها يف مكان خم« الصَّ

األرض ُجعلت لنا مسجًدا وإذا مل ُيد املاء تيمم وال ينتظر وجود املاء ألن األرض جعلت 

مرتًبا عىل كل مسجدّية األرض وطهوريتها، وقوله:  «...إلخَم نَفَأيُّ »لنا طهوًرا فيكون قوله 

نَائِمُ » ََ ما يشمل الفيء، وقوله:  أي: الترصف فيها وقسمتها كام أريد واملراد هبا« َوُأِحلَّْ  ِِّلَ اْل

ُيوز بناء حتل للفاعل واملفعول، واألمم قبلنا كان منهم من مل ُيرشع له « َوََلْ حَتِلَّ ألََحٍد َقْبِِل »

اجلهاد فلتكن هلم مغانم، ومن أذن له منهم يف اجلهاد فكانوا إذا غنموا شيًئا مل حيل هلم 

َفاَعةَ »وله: االنتفاع به بل تنزل نار فتحرقه ما عدا السبّي، وق هي سؤال اخلري « َوُأْعطِيُ  الشَّ

بعض أنواعها كالشفاعة يف فصل  صىلؓاهللؓعليهؓوسلمللغري عىل سبيل الترضع واملختص به 

                                                            

. )ضعيف( قال يف جامع األحاديث القدسية: قلت: يف إسناده عبد اهلل بن هليعة اختلط بعد 393ص 5جرواه أمحد  (69)

 واية العبادلة عنه أعدل من غريهم.احرتاق كتبه ور
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القضاء ويف إدخال طائفة اجلنة بغري حساب ويف إخراج من دخل النار وليس له عمل صالح 

تصة به أنه ال يرد فيام يسأل، وقوله: غري التوحيد بل قيل أن هذه هي املرادة هنا، وقيل املخ

ةً » كل نبي كذلك، وال يستشكل بنوح حيث  أي: كان« َوَكاَن النَّبِيُّ ُيْبَعُث إىَِل َقْوِمِه َخاصَّ

أهلك َجيع من يف األرض بدعوته إال أهل السفينة ولو مل يكن مبعوًثا إليهم ملا ُأهلكوا 

(ألنه مل يكن يف 15اإلرساء: )    ىت مغ جغ مع جع مظ حط مض يتٱبدعوته لقوله تعاىل: 

األرض عند إرساله إال قومه فبعثه خاصة من حيث كوهنا إىل قومه خاصة وأما مهومها فهو 

صوري لعدم وجود غريهم ولو اتفق وجود غري قومهم مل يكن مبعوًثا إليهم وهذا أحسن ما 

ةً »قيل يف دفع اإلشكال، وقوله:  رسلت إىل ناس زمني فمن أي: أُ « َوُبِعْثُ  إىَِل النَّاِس َعامَّ

بعدهم إىل يوم القيامة ومل يذكر اجلن ألن اإلنس هم األصل أو ألن الناس يعمهم واختار 

ةً »بعضهم أنه ُأرسل إىل املالئكة أيًضا بدليل رواية أيب هريرة  ْلِق َكافَّ واهلل « َوُأْرِسْلُ  إىَِل اْْلَ

 أعلم.

الَ » -134 ِة َأْبَعُدُهْم إَِلْيَها َِمًْشى َفَأْبَعُدُهْم َوالَِّذي َينَْتظُِر َأْعَظَم النَّاِس َأْجًرا يِف الصَّ

يَها ُثمَّ َينَامُ  َيَها َمَع اإِلَماِم َأْعَظُم َأْجًرا ِمَن الَِّذي ُيَصلِّ اَلَة َحتَّى ُيَصلِّ  «.الصَّ

 ريضؓاهللؓعنهؓرواه الشيخان عن أيب موسى األشعري 
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اَلةِ يِف  َأْعَظَم النَّاِس َأْجًرا»قوله:  َأْبَعُدُهْم إَِلْيَها » أي: أكثرهم ثواًبا عليها، وقوله:«  الصَّ

أي: أكثرهم خطوات يف السعي إليها، أي: إىل حملها الذي ُتقام فيه، وقوله: « َفَأْبَعُدُهمْ  َِمًْشى

مصدر ميمي من املءي ُأريد به اسم املكان، أي أبعدهم مساقة يمءي فيها إليها، « َِمًْشى»

عطف عىل مثله السابق أي: األبعد فاألبعد، والرتتيب من باب الرتقي، « َأْبَعُدُهمْ فَ »وقوله: 

أي: من كل من اشتد بعده كان أجره أعظم فإن يف كل خطوة عرش حسنات كام ورد لكن 

جاء مقيًدا بكونه متطهًرا، وما ورد من تفضيل البيت القريب من املسجد عىل البعيد منه 

ما هنا النسبية للفعل، فالبيت القريب من املسجد أفضل من البيت بالنسبة لبقعة البيت، و

البعيد، واملءي من البعيد إىل املسجد أكثر ثواًبا من املءي من القريب إىل املسجد، وقوله: 

حاصله أن الذي حيرض مكان اجلامعة وينتظر حتى يصيل اجلامعة له أجر أكثر « ...إلخَينَْتظِرُ »

إشارة إىل الراحة يف « ُثمَّ َينَامُ »مع إمام بال انتظار، ويف قوله: من الذي يصليها وحده أو 

مقابل التعب الذي حيصل من االنتظار، ففي احلديث ذكر أمرين من األمور التي يعظم هبا 

أجر املصيل ومها: اإلتيان إليها من بعيد لكثرة احلسنات بكثرة اخلطوات وانتظار الصالة بأن 

يف املسجد ينتظرها، أو يبادر إىل املسجد قبل دخول الوقت يصيل التي قبلها ثم يمكث 

أنه يف صالة ما وُيلس فيه منتظر ولو بغري ذكر فإن نفس االنتظار عبادة عظيمة، فقد ورد: 
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. أي: ما دام ينتظرها يعني أن ثواب منتظر الصالة مثل ثواب املشتغل بالصالة كان  حتبسه

 فثواب االنتظار عظيم.

اَلمِ اْعَلْم أَ » -135 َُ  «.َبا َمْسُعوٍد َّللََُّ َأْقَدُر َعَلْيَك ِمنَْك َعََل َهَذا ال

لم عن أيب مسعود البدري   ريضؓاهللؓعنهؓرواه ُمس 

أي: بالعقوبة من قدرتك عىل رضبه، ولكن مع غضبه حيلم وال « َأْقَدُر َعَلْيَك »قوله: 

فهل لك أن تعامله كام  يعجل عبده بالعقوبة ويعفو ويتجاوز بال عقوبة وأنت مل تعمل ذلك

، فإن الرامحني يرمحهم الرمحن. قال أبو مسعود: كنت أرضب غالًما يل هيعاملك سيد

بالسوط فسمعت صوًتا من خلفي فلم أفهم الصوت من الغضب فلام دنا مني إذا هو رسول 

سوط من فألقيت ال «اْعَلْم َأَبا َمْسُعوٍد...إلخ»فإذا هو يقول يل: صىلؓاهللؓعليهؓوسلمؓؓاهلل 

يدي، ويف رواية: سقط السوط من يدي هليبته، فذكر احلديث قال فقلت: هو حر لوجه اهلل. 

 نعوذ باهلل من عذاب اهلل. (71)«َأَما َلْو ََلْ َتْفَعْل َلَلَفَحْتَك النَّارُ »قال: 

                                                            

 رواه مسلم. (70)
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هُ أ اْعَلْم َيا باَِلُل » -132 َلُه ِمَن اأْلَْجِر  َكانَ ِدي َمْن َأْحَيا ُسنًَّة ِمْن ُسنَّتِي َقْد ُأِميَتْ  َبعْ  نَّ

ا ِمْن َغَْيِ َأْن يَ  ، َوَمِن اْبَتَدَع بِْدَعَة َضاَلَلٍة اَل َيْرَضاَها نُْقَص ِمْن ُأُجوِرِهْم َشْيًئاِمْثَل َمْن َعِمَل هِبَ

ا اَل َينُْقُص َذلَِك ِمْن َأْوزَ   .(71)«اِر النَّاِس َشْيًئااَّللََّ َوَرُسوَلُه َكاَن َعَلْيِه ِمْثُل آَثاِم َمْن َعِمَل هِبَ

  ريضؓاهللؓعنهرواه الرتمذي عن عمرو بن عوف 

وقوله:ؓؓ¶هو بالل احلبءي املؤذن موىل الصديق  ريض اهلل عنه« َيا باَِلُل »قوله: 

هُ أ» أي: « َقْد ُأِميَتْ  َبْعِدي»أي: طريقتي وسرييت، وقوله: « ِمْن ُسنَّتِي»أي: الشأن، وقوله:  «نَّ

ا»اس العمل هبا، وقوله: ُهجرت وترك الن أي: مثل أجور من عمل هبا من « ِمْثَل َمْن َعِمَل هِبَ

بالنصب: مفعول ينقص، وفاعله ضمري يعود عىل األجر احلاصل ملن « َشْيًئا»الناس، وقوله: 

أحياها. قال البيضاوي: أفعال العباد وإن كانت غري موجبة وال مقتضية للثواب والعقاب 

ىل أجرى عادته بربط الثواب والعقاب هبا ارتباط املسببات باألسباب، بذواهتا إال أنه تعا

بإضافة بدعة إىل ضاللة أو بنصب ضاللة نعًتا لبدعة، « َمِن اْبَتَدَع بِْدَعَة َضاَلَلةٍ »وقوله: 

والتقييد هبا إلخراج البدعة التي ليست بضاللة أن تكون مباحة فال يشء فيها، أو تكون 

وله، وتقتضيها قواعد الدين فله أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم حسنة يرضاها اهلل ورس

                                                            

 رواه الرتمذي. (71)
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أي: الذي عليه من اآلثام فليس املأجور يف « َذلَِك »القيامة، كم أحيا سنة ُأميتت، وقوله: 

 إحياء السنة وال املأزور يف ابتداع البدعة ُيقاسم الناس العاملني فيام هلم وعليهم بل يامثلهم.

اٍت، َواْنِزْع َعنَْك اُْلبََّة، َواْصنَْع يِف ُعْمَرتَِك َكَم اْغِسِل الَّذِ » -137 ي بَِك َثاَلَث َمرَّ

تَِك   .«َتْصنَُع يِف َحجَّ

 ريضؓاهللؓعنهرواه الشيخان عن يعِل بن أمية 

هذا حديث وقع جواًبا لرجل جاء فقال: يا رسول اهلل كيف ترى يف رجل أحرم بعمرة 

أخذه ما كان يأخذه من الشدة عند نزول الوحي وهو متمضخ بطيب؟ فسكت عنه ساعة ف

أُ  «أين السائل؟»عليه، ثم أفاق فقال:  م به فقال له هذا احلديث: قيل أن القوم كانوا يف فم يتج

جاهليتهم يعرفون أعامل احلج وكانوا خيلعون ثياهبم وُيتنبون الطيب إذا أحرموا باحلج 

َواْنِزْع »عمرة واحلج واحد، وقوله: ويتساهلون يف ذلك إذا اعتمروا، فأعلمه أن حكم ال

أي: هذه التي أراها عليك فأمره بخلعها ألهنا ليست من ثياب اإلحرام، لكوهنا « َعنَْك اُْلبَّةَ 

أي: أنك تعرف ما يصنعه « ...إلخاْصنَعْ »من املخيط، وربام كان هبا يشء من الطيب، وقوله: 

 املحرم باحلج فاعمل مثله يف اإلحرام بالعمرة.

اَلُة لِ  َأْفَضُل األَْعَملِ » -138  «.َوْقتَِها َوبِرُّ اْلَوالَِدْينالصَّ

 ريضؓاهللؓعنهؓرواه مسلم عن عبد اَّلل بن مسعود 
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أي: الظاهرة ال الباطنة كاإليامن، يعني: من أكثرها ثواًبا وأما « َأْفَضُل األَْعَملِ »قوله: 

الالم بمعنى: يف، « َوْقتَِهالِ »رواية وقوله: أفضلها عىل اإلطالق فهو اإليامن باهلل وحده، كام يف 

واملراد بالوقت أّوله، فقد جاء الترصيح به  يف رواية أيب داود والرتمذي وورد أول الوقت 

رضوان اهلل وإنام بطلب تعجيلها يف أول الوقت إذا مل يوجد سبب يقتيض التأخري كاإلبراد 

أي: اإلحسان إىل األصلني غري « َوالَِدْينَوبِرُّ الْ »بالظهر وإال فالتأخري أفضل، وقوله: 

يما، وضابط الرب هبام، فعل ما يرضيهام وترك ما يؤذهيام وليس من برمها أن 
لج احلربيني، وإن عم

يطيعهام يف معصية؛ ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق. ويف رواية: بدل بر الوالدين 

صىلؓاهللؓعليهؓأفضل األعامل؛ وألنه  اجلهاد، يف أخرى: العتق، وال معارضة فإن الكل من

كان خياطب كل أحد بام يليق به فيذكر بر الوالدين ملن فرط فيه، وهكذا فام أحسنه من  وسلم

اَلُة لِوَ َأْفَضُل »معلم حكيم! وروى اخلطيب عن أنس مرفوًعا:  ْقتَِها، َوبِرُّ األَْعَمِل الصَّ

َهاُد يِف َسبِيِل اَّللَِّ   .(76)« اْلَوالَِدْيِن، َواْْلِ

َعاءِ  َأْفَضُل » -139 َك اْلَعْفَو َواْلَعافَِيةَ َأْن  الدُّ ْنَيا َواآْلِخَرةِ  َتْسَأُل َربَّ إَِذا  َفإِنََّك  يِف الدُّ

ْنَيا  .(73)«، َفَقْد َأْفَلْحَ  ُأْعطِيَتُهَم يِف اآْلِخَرةِ  ُثمَّ  ُأْعطِيَتُهَم يِف الدُّ

 ريضؓاهللؓعنهبن مالك  رواه اإلمام أمحد والرتمذي وحسنه عن أنس

                                                            

 رواه اخلطايب عن أنس (72)

 رواه أمحد والرتمذي وغريمها. (73)
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َعاءِ  َأْفَضُل »قوله:  أي: من أفضل ألفاظه، ما دّل عىل طلب العفو وهو عدم  «الدُّ

املؤاخذة بالذنب والعافية وهي السالمة من َجيع املكروهات الظاهرة والباطنة، والعفو كام 

نيا، يكون يف اآلخرة يكون يف الدنيا أيًضا؛ ألن بعض الذنوب قد تعجل عقوبته يف الد

فزت وظفرت باخلري والسعادة، فإن من عافاه اهلل وعفا عنه يف أي: « َفَقْد َأْفَلْحَ  »وقوله: 

الدارين فقد سلم من املكروه وأدرك املطلوب، اللهم إنا نسألك العفو والعافية يف الدنيا 

 واآلخرة.

َعاءِ » -141 ْكِر الَ إَِلَه إاِلَّ اَّللَُّ َوَأْفَضُل الدُّ ْمُد َّللَِِّ  َأْفَضُل الذِّ  .(74)«اْلَ

 ¶رواه الرتمذي عن جابر بن عبد اَّلل 

ْكِر الَ إَِلَه إاِلَّ اَّللَُّ» قوله: أي: ألهنا كلمة التوحيد وهو ال يامثله يشء؛ وألن « َأْفَضُل الذِّ

هلا تأثري يف تطهري الباطن ليس يف سواها من األذكار؛ وألن اإليامن ال يصح إال هبا مع قرينتها 

ْمُد َّللَِِّ »سول اهلل، وقوله: حممد ر َعاِء اْلَ من املعلوم أن أفعال التفضيل بعض ما « َوَأْفَضُل الدُّ

يضاف إليه، فأفضل الدعاء يكون دعاء فيكون احلمد هلل دعاء، وإنام اندرج فيه، وكان 

 ُّ َّ يتٱأفضله؛ ألنه شكر عىل النعم وهو يؤدي إىل زيادهتا، كام قال تعاىل: 

                                                            

 رواه الرتمذي وغريه. (74)



 
أحاديث سيد األنام عليه الصالة والسالم مندالئل اآلداب واألحكام   98 

؛ وألنه ثناء عىل اهلل ومن ألطف أساليب الطلب الثناء عىل  (7م :) إبراهي ٱىت ِّّٰ

 املطلوب منه.

َقاِب َأْغاَلَها َثَمنًا َوَأْنَفُسَها ِعنَْد َأْهلَِها» -141  «.َأْفَضُل الرِّ

 ريضؓاهللؓعنهؓرواه الشيخان عن أيب ذر الَفاري 

بفتح الفاء « َوَأْنَفُسَها»له: بالعني املعجمة، وروي باملهملة أيًضا، وقو« َأْغاَلَها»قوله: 

 أي: أحبها وأكرمها.
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َق َوَأْنَ  َصِحيٌح َشِحيٌح » -142 َدَقِة َأْن َتَصدَّ َِنَى وَ َأْفَضُل اْلصَّ َشى اْلَفْقَر َوالَ َتأُمُل اْل ََتْ

ْلُقوَم ُقْلَ  لُِفاَلٍن َكَذا َولُِفاَلٍن َكَذا َأالَ وَ  ِ  اْلُ ََ  «.َكذا َقْد َكاَن لُِفاَلنٍ ُُتِْهْل َحتَّى إَِذا َبَل

 ريضؓاهللؓعنهرواه الشيخان عن أيب هريرة 

َق »قوله:  حريص عىل املال  أي:« َشِحيٌح »بتخفيف الصاد وتشديدها وقوله: « َأْن َتَصدَّ

بضم امليم أي ترجو وتطمع يف « َتأُمُل »ال ترغب يف إعطائه، والشح: أشد البخل، وقوله: 

بتقدم « َوالَ ُُتِْهْل »ال مع توقعك أنك تعيش طوياًل، وقوله: الغنى وختاف الفقر بإنفاق امل

امليم عىل اهلاء جمزوم بال الناهية أي: ال تؤخر الصدقة حتى تبلغ روحك احللقوم وهو جمرى 

النفس، واملراد إىل قرب الوفاة فإن من بلغت روحه احللقوم ال تصح ترصفاته، وقوله: 

عن املوىص له، وأما كذا فكناية عن املال املوىص به، وقوله:  أما فالن، فكناية« لُِفاَلٍن َكَذا»

كناية عن الوارث، أي: وقد قرب أن يكون املال لغريك ممن يرثك، فكأنك « َوَقْد َكاَن لُِفاَلنٍ »

 تترصف يف مال غريك وهلم رد ما زاد عن الثلث.

َدَقِة َما َكاَن َعْن َظْهِر ِغنًى َواْلَيُد » -143 ْفََل َواْبَدْأ َأْفَضُل الصَّ اْلُعْلَيا َخَْيٌ ِمَن اْلَيِد السُّ

ؓريضؓاهللؓعنهرواه مسلم عن حكيم بن حزام  «. بَِمْن َتُعوُل 
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ْفََل »و هي: املعطية.« َواْلَيُد اْلُعْلَيا»لفظة زائدة، « َظْهرِ »قوله:  ، ومن هي األخذة« السُّ

ا فرض ويثاب عليها ثواب يعول: هو من تلزمه نفقته، فال يتصدق إال بعد كفايتهم فإهن

الصدقة إذا احتسبت ذلك. أي: بأن فعله تنفيًذا وإطاعة ملن أمر باإلنفاق عىل من يعوهلم 

 وهو أكرم األكرمني الذي بيده ملكوت كل يشء.
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َخُهمْ » -144 كَِْي َواْسَتْبُقوا َْشْ  .(75) «اْقُتُلوا ُشُيوَخ اُْْْْشِ

ريضؓاهللؓجندب رواه اإلمام أمحد والرتمذي عن سمرة بن 

 وقال الرتمذي حسن صحيح غريب. عنه

كِْيَ »قوله:  ُْْْْشِ امُلراد هبم الرجال األقوياء أهل النجدة والبأس ال الطاعنون « ُشُيوَخ ا

يف السن الذين ال قوة هلم عىل القتال، فهؤالء ال يقتلون إال من كان له رأي وتدبري يرجعون 

أي: أبقوهم وال تقتلوهم فإهنم سبي وغنيمة « َخُهمْ َواْسَتْبُقوا َْشْ »إليه فيقتل، وقوله: 

للمجاهدين، والرشاخ: بفتحتني َجع شارخ، أي: األطفال الذين مل يبلغوا احللم فيحرم 

 قتلهم كام حيرم قتل النساء ما مل تقاتل املرأة وإال جاز قتلها.

يَن لَ » -145 ْيَلًة اْقَرأُه يِف َعْْشٍ اْقَرْأه يِف َسْبٍع َوالَ اْقَرأ الُقْرآَن يِف ُكلِّ َشْهٍر اْقَرْأُه يِف ِعْْشِ

 «.َتِزْد َعََل َذلِك

 ¶ ريض اَّلل عنهم رواه الشيخان عن عبد اَّلل بن عمر

أي: عىل مقادير املقروء منه املوزع عىل األسبوع فإذا قرء يف « الَ َتِزْد َعََل َذلِك»قوله: 

ن فاملعنى ال تقرأه يف أقل من سبع ندًبا؛ ألنه أقل منه كان املقروء كل يوم أكثر من سبع القرآ

                                                            

 رواه أمحد وأبو داوود والرتمذي . (75)



 
أحاديث سيد األنام عليه الصالة والسالم مندالئل اآلداب واألحكام   011 

ينبغي التفكر يف معانيه والتأمل يف أوامره ونواهيه ووعده ووعيده وذلك ال حيصل عادة يف 

رواه الرتمذي وحسنه عن عبد اهلل بن « َأْرَبِعْيَ  اْقَرأ الُقْرآَن يِف »أقل من سبع، ويف رواية: 

 (77)¶طرباين عن عبد اهلل بن عمرو رواه ال«. مَخْسٍ  يِف اْقَرأ الُقْرآَن »ويف أخرى:  (72)عمرو

إنام  ، (78)«َثاَلٍث إِْن اْسَتَطْعَ   اْقَرأ الُقْرآَن يِف »وروى اإلمام أمحد عن سعد بن املنذر مرفوًعا: 

اختلف عدد األيام يف تلك الروايات الختالف أحوال الناس، فمنهم من يقرأه مع التدبر 

أربعني، ومنهم من يقدر يف أقل، فإن لكل واحد فيام يستطيع لكن  وإتقان القراءة يف شهر أو

عىل رشط التدبر وإتقان القراءة، وعدم السآمة. روى داوود وابن حبان يف صحيحه عن عبد 

َما ََنَاَك فِإِذا ََلْ َينَْهَك َفَلْسَ   اْقَرأ الُقْرآنَ »ؓ¶ عنه ريض اهلل  اهلل بن عمرو بن العاص

رأ ما دمت تأمتر بأوامره وتنتهي بنواهيه وتعمل بأحكامه وتقف عند حدوده أي: اق« َتْقَرُؤهُ 

وإال فقراءتك كالعدم من حيث أنك معرض عن متابعته فيصري حجة عليك وخصاًم لك 

 يوم القيامة، فاملقصود احلث عىل العمل به.

 «.َعنْهُ  فِيِه َفُقوُموا اْقَرُءوا اْلُقْرآَن َما اْئَتَلَفْ  ُقُلوُبُكْم َفإَِذا اْخَتَلْفُتمْ » -146

 .ريضؓاهللؓعنهرواه الشيخان عند جندب 

                                                            

 رواه الرتمذي عن ابن عمر وليس ابن عمرو. (76)

 يس ابن عمرو.رواه الطرباين عن ابن عمر ول (77)

 وكذلك رواه الطرباين (78)
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ته، وقوله:  «َما اْئَتَلَفْ  »قوله:  اءم رم
ُف قج أ لم َفإَِذا »أي: ما دامت قلوبكم جمتمعة عليه تم

أي: صارت قلوبكم مفكرة فيام سواءه، وصارت القراءة باللسان دون اجلنان، « اْخَتَلْفُتْم فِيهِ 

ءته حتى تنشط وترجع قلوبكم، وقيل: معناه اقرءوا ما أي: اتركوا قرا« َعنْهُ  ُمواَفُقو»وقوله: 

دمتم متفقني يف فهم املعنى، فإذا اختلفتم يف فهم معانيه فقوموا وتفرقوا لئال يتامدى بكم 

االختالف إىل رش يرتتب عليه، وقال عياض: حيتمل أن يكون النهي خاًصا بزمنه لئال يكون 

(وحيتمل غري ذلك 121)املائدة: ىت مج حج مث هت مت خت حت جت يتٱزول ذلك سبًبا يف ن

 مما أطال به.
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ْهَراَوْيِن اْلَبَقَرَة » -147 ُه َيْأِِت َيْوَم اْلِقَياَمِة َشِفيًعا أِلَْصَحابِِه، اْقَرُءوا الزَّ اْقَرُءوا اْلُقْرآَن، َفإِنَّ

َُم َتْأتَِياِن َيْوَم الْ  َُم فِْرَقاِن َوُسوَرَة آِل ِعْمَراَن َفإَِنَّ َُم َغَياَيَتاِن، َأْو َكَأَنَّ َُم َغَمَمَتاِن، َأْو َكَأَنَّ ِقَياَمِة، َكَأَنَّ

اِن َعْن َأْصَحاهِبَِم، اْقَرُءوا ُسوَرَة اْلَبَقَرِة َفإِنَّ َأْخَذَها َبَرَكٌة، َوَتْرَكَها َح  اجَّ ٌة،ِمْن َطَْيٍ َصَوافَّ حُتَ  ْْسَ

 «.َبَطَلةُ ْسَتطِيُعَها الْ يَ َواَل 

 ريضؓاهللؓعنهرواه مسلم واإلمام أمحد عن أيب أمامة الباهِل 

أي: لقارئيه بأن يتمثل بصورة يراه الناس كام ُيعل اهلل ألعامل « أِلَْصَحابِهِ »قوله: 

وقوله: (614)البقرة :  ىت ىل مل يك ىك مك لك يتٱالعباد صوًرا ووزًنا لُتوضع يف امليزان، 

ْهَراَوْينِ » تا بذلك لكثرة نور األحكام الرشعية واألسامء اإلهلية « اْقَرُءوا الزَّ أي: النريتني، ُسمِّ

أي: « َغَمَمَتانِ »أي: ثواهبام أو ُيسامن، وقوله: « َتْأتَِيانِ »فيهام، أو هلدايتهام لقارئهام وقوله: 

ف بفتح العني املعجمة وختفي« َأْو َغَياَيَتانِ »سحابتان تظالن قارئهام من حر املوقف، وقوله: 

املثناتني التحتيتني تثنية غياية، وهي كل يشء أظل اإلنسان فوق رأسه من سحابة وغريها، 

واملراد ماله صفاء وضوء زيادة عىل حصول االستظالل هبام فإن الغياية ضوء شعاع 

َُم فِْرَقانِ أَ »الشمس، فهو أبلغ مما قبله، وقوله:  بكرس الفاء وسكون الراء تثنية فرق  «ْو َكَأَنَّ

باسطات أجنحتها « ِمْن َطَْيٍ َصَوافَّ »و الطائفة والقطيع أي: كأهنام طائفتان، وقوله: وه
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متصاًل بضعها ببعض، واملراد من َجيع ما ُذكر أهنام يقيان القارئ من حر املوقف، ولفظ أو 

اِن »يف اجلميع للتنويع ال للشك والرتديد، ولعل ذلك خيتلف باختالف القارئ، وقوله:  اجَّ حُتَ

اْقَرُءوا »أي: يدفعان عن قارئيهام اجلحيم أو الزبانية أو كل ما يرض، وقوله: « ْن َأْصَحاهِبَِم عَ 

ختصيص بعد تعميم كالذي قبله عمم أواًل يف األمر بقراءة القرآن ورتب عليها « ُسوَرَة اْلَبَقَرةِ 

رب يوم شفاعته لقائه ثم خصص األمر بقراءة الزهراوين ورتب عىل قراهتام النجاة من ك

القيامة، واملحاجة عن قراءهتام ثم أفرد البقرة وخصها باألمور الثالثة اآلتية إيامًء إىل أن لكل 

أي: املواظبة عىل قراءهتا والعمل هبا « َفإِنَّ َأْخَذَها َبَرَكةٌ »خاصية يعرفها الشارع، وقوله: 

ةٌ »زيادة يف اخلري ونامء، وقوله:  يه األسف عىل ما فاته من أي: يرتتب عل«َوَتْرَكَها َحْْسَ

أي: أهل الكسل ال يستطيعون قراءهتا لتعودهم « ْسَتطِيُعَها اْلَبَطَلةُ يَ َواَل »الثواب وقوله: 

الكسل، أو املراد بالبطلة السحرة لزيغهم عن احلق وأهنامكهم يف الباطل، أو املراد أهل 

صىلؓاهللؓ أعلم بام أراد رسول اهلل البطالة الذين مل يوفقوا للخري فإهنم ال يوفقون لقراءهتا واهلل

 .عليهؓوسلم

اْكَلُفوا ِمَن اْلَعَمِل َما ُتطِيُقوَن، َفإِنَّ اَّللََّ الَ َيَملُّ َحتَّى َُتَلُّوا، َوإِنَّ َأَحبَّ اْلَعَمِل إىَِل » -148

 «.اَّللَِّ َأْدَوُمُه َوإِْن َقلَّ 

 ريضؓاهللؓعنها رواه أمحد والشيخان عن عائشة
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هبمزة وصل مكسورة، وبفتح الالم من كلف بالءيء إذا ولع به « َلُفوااكْ »قوله: 

وأحبه، أي: ارغبوا واحصلوا من العمل ما لكم به طاقة وال يشق عليكم املداومة عليه ولو 

بفتح امليم فيهام وتشديد الالم،  «َُتَلُّوا»و« َيَملُّ »كان قلياًل فإنه خري من كثري ينقطع، وقوله: 

تثقال العمل ونفور النفس منه واملراد منه يف حقه تعاىل الزمه وهو الرتك وهو السآمة واس

فإطالقه عليه للمشاكلة اللفظية، أي: ال ينقطع ثوابه عنكم حتى متلوا من العمل فترتكوه، 

َما  ِمَن اْلَعَملِ  ُخُذوا»وسيأيت فيه مزيد بسط يف حرف اخلاء املعجمة أثناء الكالم عىل حديث: 

 «.إلخ...ُتطِيُقونَ 

ي ُنوًرا، َويِف َسْمِعي ُنوًرا، َوَعْن َيِمينِي » -149 ُهمَّ اْجَعْل يِف َقْلبِي ُنوًرا، َويِف َبََصِ اللَّ

تِي ُنوًرا، َوَأَماِمي ُنوًرا، َوَخْلِفي ُنوًرا، َواْجَعْل ِِّل  ُنوًرا، َوَعْن َيَساِري ُنوًرا، َوَفْوقِي ُنوًرا، َوحَتْ

ؓريضؓاهللؓعنهامابن عباس رواه البخاري عن  «. ُنوًرا

هذه األنوار يف هذه األعضاء واجلهات إما أن يراد هبا « ...إلخيِف َقْلبِي ُنوًرا»قوله: 

أنوار حمسوسة تكون عىل هذه األعضاء ويف تلك اجلهات يستضئ هبا يوم القيامة، وإما أن 

ي: عىل هدى، وإما أ (66) الزمر  ىت يمجن ىم مم خم حم يتٱُيراد هبا العلم واهلداية، كقوله تعاىل: 

أن ُيراد بنور كل عضو ما يظهر عليه من الطاعات اخلاصة به وبنور اجلهات أال يزيغ حيثام 

 توجه.
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ُهمَّ اْغِفْر لِْلُمَحلِِّقْيَ » -151 ُهمَّ اْغِفْر   . اللَّ يَن َقاَل اللَّ ِ َقاُلوا َيا َرُسوَل اَّللَِّ َولِْلُمَقَصِّ

يَن َقاَل َقاُلوا َيا رَ   . لِْلُمَحلِِّقْيَ  ِ ِقَْي َقاُلوا َيا َرُسوَل اَّللَِّ  ُسوَل اَّللَِّ َولِْلُمَقَصِّ ُهمَّ اْغِفْر لِْلُمَحلِّ اللَّ

يَن َقاَل  ِ ينَ  َولِْلُمَقَصِّ ِ  .«َولِْلُمَقَصِّ

 ريضؓاهللؓعنه رواه البخاري عن أيب هريرة

التحليق امُلراد التحليق والتقصري لشعر رءوس الرجال عند التحلل من اإلحرام، ف

 للرجال أفضل من التقصري ويتعني التقصري للنساء.

ايِف يِف َأْمِري، َوَما َأْنَ  َأْعَلُم بِِه ِمنِّي، » -151 ُهمَّ اْغِفْر ِِّل َخطِيَئتِي، َوَجْهِِل، َوإَِْسَ َاللَّ

ي، َوَهْزِِّل، َوَخَطئِي، َوَعْمِدي، َوُكلُّ َذلَِك ِعنِْدي ُهمَّ اِْغِفْر ِِّل ِجدِّ  .«َاللَّ

 ريضؓاهللؓعنهرواه البخاري عن أيب موسى األشعري 

وتعلياًم ألمته وإال  صىلؓاهللؓعليهؓوسلمقاله تواضًعا منه « َوُكلُّ َذلَِك ِعنِْدي»قوله: 

فهو وَجيع األنبياء معصومني من الذنوب كلها، وإنام يصدر االستغفار منهم امتثااًل ألمر 

تقون يف معارج القرب فكلام ارتقوا إىل درجة يرون رهبم وتعلياًم ألممهم وألهنم دائاًم ير

سيئات انحطاط التي قبلها فيستغفرون منها كأهنا ذنب فهو من باب قوهلم: حسنات األبرار 

 املقربني. واهلل أعلم.
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ُهمَّ إِِنِّ ا»-152 َْْْأَثِم، اللَّ َرِم َوا َْ َرِم َواَْْ ُهمَّ إِِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن اْلَكَسِل َواَْلَ  َأُعوُذ بَِك ِمْن للَّ

نَى، َوَْشِّ فِْتنَِة اْلَفْقِر، َوِمْن َْشِّ 
َِ ، َوَْشِّ فِْتنَِة اْل

َِْْسيِح  َعَذاِب النَّاِر َوفِْتنَِة النَّاِر َوَعَذاِب اْلَقَْبِ فِْتنَِة ا

اِل، اللَُّهمَّ اغْ  جَّ ِد، َوَنقِّ َقْلبِ  ِسْل َخَطاَيايَ الدَّ َطاَيا، َكَم ُينَقَّى الثَّْوُب بَِمِء الثَّْلِج َواْلََبَ ي ِمَن اْْلَ

َنِس، َوَباِعْد َبْينِي َوَبْْيَ  ِرِب  َخَطاَيايَ األَْبَيُض ِمَن الدَّ َْ َْْ ِق َوا رواه  «.َكَم َباَعْدَت َبْْيَ اَْْْْشِ

 ريضؓاهللؓعنهالبخاري عن عائشة 

 الكرب، واملأثم التثاقل عن الءيء مع القدرة عليه، واهلرم: بفتحتني أقىصالكسل: 

 واملغرم: مصدران ميامن املراد هبام ما به يأثم املرء ويغرم.

ُقوا اْلَفَرائَِض بَِأْهلَِها َفَم َبِقَي َفُهَو ألَْوىَل َرُجٍل َذَكرٍ » -153  «.َأْلِ

  رواه البخاري عن ميمونة

ُقوا اْلَفَرائَِض »قوله:  م واملراد معناه: أنيطوها وألصقوها واحكموا هبا هل« َأْلِ

بالفرائض: َجع الفريضة بمعنى املفروضة، أي: النصيب املقدور واألنصباء املقدرة يف كتاب 

اهلل تعاىل ستة: النصف ونصفه، أي: الربع، ونصف نصفه، أي: الثمن، والثلثان ونصفهام 

وهو الثلث، ونصف نصفهام، وهو السدس، أي: إذا مات مورث وله ورثة هلم أنصباء 

ب اهلل تعاىل فأعطوهم ما قدر اهلم يف كتاب اهلل تعاىل فإن بقي يشء بعد مقدرة يف كتا

« َأْوىَل »الفرائض فهو حق ومرياث للذكر األقرب نسًبا من امليت واحًدا كان أو أكثر، فقوله: 
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أفعل تفضيل من الويل، بمعنى: القرب، وقيد بالرجل إلخراج األنثى فإهنا ال تكون عصبة 

لإلشارة إىل أنه إنام يرث بالتعصيب الذي يتحقق « َرُجلٍ » بعد قوله:« َذَكرٍ »نسب، وقوله: 

: هو من والعاصببالذكورة، ولو كان صيبًّا، وأن الرجولة امُلراد منها الذكورة ال البلوغ، 

يرث َجيع الرتكة إذا انفرد، ويرث ما بقي بعد الفرائض إن وجد معه ذو فريضة فإن 

 رث شيًئا.استغرقت الفرائض الرتكة كلها مل ي

اِت ِمْن َْشِّ َما َخَلَق. » -154 َك َلْو ُقْلَ  ِحَْي َأْمَسْيَ  َأُعوُذ بَِكلَِمِت اَّللَِّ التَّامَّ ََلْ   َأَما إِنَّ

كَ   . (79)«َتَُّضَّ

 قاله لرجل لدغه عقرب فلم ينم ليلته.

اٍر َأْو إَِذا َرَفَع َرْأَسُه َقْبَل اإِلَماِم َأْن  َأَما ََيَْشى َأَحُدُكمْ » -155 َعَل اَّللَُّ َرْأَسُه َرْأَس مِحَ ََيْ

َعَل اَّللَُّ ُصوَرَتُه ُصوَرَة مِحَارٍ   ريضؓاهللؓعنهرواه الشيخان عن أيب هريرة  «. ََيْ

َعَل »يف قوله « َأوْ ». و«َأْن ََيَْعَل اَّللُ َوْجَهُه َوَجَه مِحَار»ويف رواية ملُسلم:  للشك « َأْو ََيْ

واجلمهور وعىل  «ََيَْعَل »بدل  «َل وِّ حُيَ »حمل اجلناية وروي:  وخص الرأس والوجه؛ ألهنام

وقوع املسخ يف بعض هذه األمة ومنعه طائفة قائلني ال يلزم من خشيته الوقوع حصوله 

 بالفعل أو أنه كناية عن البالدة التي اشتهر هبا احلامر.

                                                            

 رواه مسلم عن أيب هريرة. (79)
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ال َأَما ََيَْشى َأَحُدُكْم إَِذا َرَفَع َرْأَسهُ » -152 هُ يِف اْلصَّ  «.ْة أْن ال َيْرِجَع إَِلْيِه َبََصُ

 ¶رواه اإلمام أمحد ومسلم عن جابر بن سمرة 

 أي: قبل اإلمام كام يف احلديث قبله.« َرَفَع َرْأَسهُ »وقوله: 

ِدُم َما َكاَن َقْبَلَها » -157 ْجَرَة ََتْ
ِدُم َما َكاَن َقْبَلُه َوَأنَّ اَْلِ َوَأنَّ َأَما َعلِْمَ  َأنَّ اإِلْساَلَم َُيْ

ِدُم َما َكاَن َقْبَلهُ  جَّ َُيْ ؓريضؓاهللؓعنهرواه مسلم عن عمرو بن العاص  «. اْلَ

 واملُراد باهلدم: تكفري الذنوب وعدم املؤاخذة عليها، وذلك يف حقوق احلق ال اخللق.

اِت لَْو أَْكثَْرُتْم ذِْكَر َهاذ أََما إِنَُّكمْ » -158 وت ِم اللَّذَّ َََلُكْم َعمَّ  ْا و ، أََرىلََش ت َفأَْكثُِروا ِمْن ذِْكِر ْا

َْْوِت َفإِنَُّه ََلْ َيأِْت َعََل الَْقَْبِ َيْوٌم إاِلَّ َتَكلََّم فِيِه َفيَُقوُل َهاذِ  اِت ْا َُْرَبِة، َوأََنا َبيُْ  الَْوْحَدةِ، ِم اللَّذَّ : أََنا َبيُْ  اْل

َاِب  ودِ َوأََنا َبيُْ  الرتُّ ُْْؤِمُن َقاَل لَُه الَْقَْبُ َمْرَحبًا َوأَْهالً أََما إِْن ُكنَْ  ألََحبَّ   .، َوأََنا َبيُْ  الدُّ َفإَِذا ُدفَِن الَْعبُْد ْا

َت إىَِلَّ َفَسرَتَى َصنِيعِي بَِك  هِ   . َمْن َيْمِِش َعََل َظْهِري إىَِلَّ َفإِْذ ُولِّيتَُك الْيَْوَم َوِْصْ َقاَل َفيَتَِّسُع لَُه َمدَّ َبََصِ

نَِّة َويُ  َوإَِذا ُدفَِن الَْعبُْد الَْفاِجُر أَِو الَْكافُِر َقاَل لَُه الَْقَْبُ الَ َمْرَحبًا َوالَ أَْهالً أََما إِْن ُكنَْ    . ْفتَُح لَُه َباٌب إىَِل اْْلَ

َت إىَِلَّ َفَسرَتَ  َََض َمْن َيْمِِش َعََل َظْهِري إىَِلَّ َفإِْذ ُولِّيتَُك الْيَْوَم َوِْصْ َقاَل َفيَْلتَئُِم َعَليِْه   . ى َصنِيعِي بَِك ألَْب

بِأََصابِعِِه َفأَْدَخَل َبْعَضَها  صىلؓاهللؓعليهؓوسلمَقاَل َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ   . َحتَّى َتْلتَِقَي َعَليِْه َوََتْتَلَِف أَْضالَُعُه 

ا لَْو أَنَّ َواِحًدا ِمنَْها َنَفَخ يِف األَْرِض َما أَْنبَتَْ  َشيْئًا َما َوُيَقيُِّض اَّللَُّ لَُه َسبْعَِْي تِنِّينً    يِف َجْوِف َبْعٍض َقاَل 
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َساِب  ْنيَا َفيَنَْهْشنَُه َوََيِْدْشنَُه َحتَّى ُيْفَض بِِه إىَِل اْلِ نَِّة أَْو ُحْفَرٌة ِمْن  َبِقيَِ  الدُّ إِنََّم الَْقَْبُ َرْوَضٌة ِمْن ِرَياِض اْْلَ

 .(12)«ُحَفِر النَّارِ 

 رواه الرتمذي وحسنه.

« َهاذِمِ »ملا دخل مصاله ورأى ناًسا قعوًدا يضحكون وقوله:  صىلؓاهللؓعليهؓوسلمؓ قاله

َْْوِت »أي: من الضحك، وقوله: « َعمَّ أََرى»بذال معجمة أي: قاطع، وقوله:   باجلر بدل من« ْا

َْْوِت »وقوله  ،«َهاذِمِ » أي: بلسان « َتَكلَّمَ »وقوله: « ا أََرىمَ »ه: الثانية باجلر أيًضا عىل البدل من قول« ْا

احلال أو املقال والقادر عىل خلق الكالم يف لسان اإلنسان قادر عىل خلقه يف اجلامد وال يلزم منه سامعنا 

أي: لقيت مكاًنا رحبًا واسًعا، وصادفت أهاًل تأنس هبم وهو عملك « َمْرَحبًا َوأَْهالً »له وقوله: 

َت إىَِلَّ »أي: ضممتك واستوليت عليك، والواو يف قوله: « يتَُك ُولِّ »الصالح، وقوله:  ال تقتيض « َوِْصْ

أي: بأي نوع « الَْكافِرُ »أي: الفاسق، وقوله: « الَْفاِجرُ »الرتتيب واألصل رصت إىل ووليتك، وقوله: 

 ، وقوله:أي: يسخر ويسلط عليه« ُيَقيُِّض : »وقوله أي: ينضم،« َيْلتَئِمُ » من أنواع الكفر، وقوله:

من النهش والقبض عىل اللحم « َينَْهْشنَهُ »بكرس التاء املثناة ونونني بينهام ياء مثناة حتتية، وقوله: « تِنِّينًا»

أيك يصل إىل « ...إلخُيْفَض »بكرس الدال أي: ُيرحنه، وقوله: « ََيِْدْشنَهُ »باألسنان ونثره، وقوله: 

                                                            

 رواه الرتمذي. (80)
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ُحْفَرٌة »أو هو عىل احلقيقة، وإن مل نره، وكذلك قوله:  أي: كالروضة« َرْوَضةٌ »يوم احلساب، وقوله: 

 ، ففي القرب نعيم وعذاب نعوذ باهلل من عذاب القرب وعذاب جهنم.«ِمْن ُحَفِر النَّارِ 

ْكَبَتْْيِ َوَأْطَراِف » -159 ْبَهِة، َواْلَيَدْيِن، َوالرُّ ُأِمْرُت َأْن َأْسُجَد َعََل َسْبَعِة َأْعُظٍم َعََل اْْلَ

َعرَ اْلقَ  ، َوالَ َنْكِفَ  الثَِّياَب َوالشَّ  .«َدَمْْيِ

 ¶رواه الشيخان عن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام

بالنصب عطف عىل أسجد، وهو بفتح النون وسكون الكاف وكرس  «َنْكِفَ  »قوله: 

الفاء أي نضم ونجمع، الشعر بفتح العني أي شعر الرأس ملن له شعر سواء فعل ذلك يف 

قبل الدخول فيها، والسجود عىل األعضاء السبعة فرض عند الشافعية، وأجب  الصالة أو

املالكية السجود عىل اجلبهة فقط، وعىل غريها مسنون ال واجب وحكم إرسال الثوب 

 والشعر يف الصالة الندب وضمهام مكروه تنزهًيا.

ًدا َرُسوُل اَّللَِّ، َحتَّى َيْشَهُدوا َأْن اَل إلَ  ُأِمْرُت َأْن ُأَقاتَِل النَّاَس » -161 َه إالَّ اَّللَُّ َوَأنَّ ُُمَمَّ

ْم إالَّ بَِح  َكاَة؛ َفإَِذا َفَعُلوا َذلَِك َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءُهْم َوَأْمَواََلُ اَلَة، َوُيْؤُتوا الزَّ قِّ َوُيِقيُموا الصَّ

َها ْم َعََل اَّللَِّ َتَعاىَل بَِحقِّ  «.، َوِحَساهُبُ

أي: أمرين ريب بمقاتلتهم أمر إُياب حني فرض اجلهاد  «َقاتَِل النَّاَس ُأِمْرُت َأْن أُ » قوله:

بعد اهلجرة، واملراد بالناس املرشكون كام جاء يف رواية فهو عام خمصوص، وأما أهل الكتاب 
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فإما اإلسالم وإما دفع اجلزية عىل أن الغرض من رضب اجلزية اضطرارهم إىل اإلسالم، 

إىل اإلسالم والتزامهم إياها يف حكم دخوهلم فيه فكأنه قال: فرضهبا عليهم يف حكم دعوهتم 

ُأمرت بمقاتلة الناس حتى يسلموا أو يلتزموا ما يضطرهم إليه وال يرد ترك قتال العاهد، 

َحتَّى »وال من منع اجلزية؛ ألن هذا ليس رفًعا للقتال بل هو تأخري له كام يف اهلدنة، وقوله: 

فوا، وهذه غاية لقتاهلم ويكتفي منهم بالنطق هبا فيسلمون هبا من أي: ُيقروا ويعرت« َيْشَهُدوا

رضب األعناق ومن سلب األموال وجتري عليهم أحكام اإلسالم يف الدنيا، فإن طابقت 

« َعَصُموا»قلوهبم ألسنتهم سلموا من عذاب اآلخرة كام سلموا من عذاب الدنيا، وقوله: 

هَ إالَّ »أي: حفظوا ومنعوا، وقوله:  استثناء من عموم األسباب أي حفظوا مني « ابَِحقِّ

دماءهم وأمواهلم عن التعرض هلا بسفك دم أو سلب مال بأي سبب كان إال بسبب احلق 

املتعلق هبا الذي رشع يف اإلسالم األخذ به كردة بعد إيامن أو زًنا بعد إحصان أو قتل نفس 

ق هبا، وكمنع الزكاة وأخذهم بالظلم والعدوان، فال عصمة لدمائهم عن أخذ حق اهلل املتعل

ْم َعََل اَّللَِّ َتَعاىَل »مال الغري فيتعرض ألمواهلم ألخذ احلق املتعلق هبا، وقوله:  أي: « َوِحَساهُبُ

فيام يرسونه من كفر أو إثم فليس علينا أن نفتش قلوهبم ونعاملهم بام فيها، فذلك موكول إىل 

يل عىل قبول األعامل الظاهرة، واحلكم بام اهلل ُيازهيم عليه يوم القيامة، ويف احلديث دل

يقتضيه الظاهر، وقبول توبة الكافر من كفره بال تفضيل بني كفر ظاهر أو باطن، وفيه 
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َوُيِقيُموا »االكتفاء يف قبول اإليامن باالعتقاد اجلازم خالًفا ملن أوجب تعلم األدلة، قوله فيه: 

اَلَة،  َكاَة؛ َفإَِذا فَ الصَّ رواية البخاري واقترص غريه عىل الشهادتني « لَِك َعُلوا ذَ َوُيْؤُتوا الزَّ

وبعدمها فإذا قالوا أي: كلمة اإلسالم املتضمنة للشهادتني؛ ألهنام بمنزلة يشء واحد، وهنا 

كالم طويل يف أن اإليامن قول وعمل، أو هو التصديق واإلذعان، وأما العمل فهو اإلسالم، 

 لم.وقد أفرد املبحث بالتأليف واهلل أع

ا َفَرطً » -121 ٍة ِمْن ِعَباِدِه َقَبَض َنبِيََّها َقْبَلَها َفَجَعَلُه ََلَ َة ُأمَّ ا إِنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ إَِذا َأَراَد َرمْحَ

ا َوَنبِيَُّها َحىٌّ َفَأْهَلَكَها َوُهَو َينُْظرُ  هَبَ ٍة َعذَّ ا َوإَِذا َأَراَد َهَلَكَة ُأمَّ َلَكتَِها  َوَسَلًفا َبْْيَ َيَدُْيَ َفَأَقرَّ َعْينَُه هِبَ

ُبوُه َوَعَصْوا َأْمَرهُ   «.ِحَْي َكذَّ

 ريضؓاهللؓعنهرواه مسلم عن أيب موسى األشعري 

بفتحتني بمعنى الفارط املتقدم املهيئ للمصالح، وعطف السلف عليه « َفَرًطا»قوله: 

 مرادف أو هو أعم من الفرط.

َِي َأَحٌد َعََل إِنَّ اَّللََّ َأْوَحى إىَِلَّ أَ » -162 ْن َتَواَضُعوا َحتَّى الَ َيْفَخَر َأَحٌد َعََل َأَحٍد َوالَ َيْب

اٍر بكْس الاء اْهملة   «.َأَحدٍ  ؓريضؓاهللؓعنهرواه مسلم عن عياض بن مِحَ

 بفتح اخلاء املعجمة أي: يرتفع ويتعاىل كرًبا.« َيْفَخرَ »قوله:ؓ
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تِي عَ » -163 اَوَز ألُمَّ َثْ  بِِه َأْنُفَسَها َما ََلْ إِنَّ اَّللََّ ََتَ ْم بِِه َأْو َتْعَمْل بِِه َوبَِم َحدَّ مَّ ََلْ َتَتَكلَّ

ْم بِِه َأْو َتْعَمل بِهْ   .«َتَتَكلَّ

 ريضؓاهللؓعنهرواه الشيخان عن أيب هريرة 

َوْسَوَسْ  بِِه »الرواية فيه بالنصب مفعواًل حلدثت، ويف رواية: « َأْنُفَسَها»قوله: 

ال مفهوم له فإهنا إذا تكلمت أو فعلت ال يكتب  «...إلخَما ََلْ َتَتَكلَّمْ »وقوله:  «اُصُدوَرهَ 

عليها حديث النفس بل الذي يكتب الكالم أو العمل، ومثلهام اهلم باحلسنة وهو ترجيح 

فعلها عىل تركها دون اهلم بالسيئة فال ُيكتب ذلك، كام ورد يف حديث ومثل حديث النفس 

َطَأ َوالنِّْسَياَن َوَما »واإلكراه كام يف حديث:  اخلطأ والنسيان تِي اْْلَ اَوَز ِِّل َعْن ُأمَّ إنَّ اَّللََّ ََتَ

. أي: ما محلوا عىل فعله قهًرا فال إثم فيه كاخلطأ والنسيان وهو الذي عليه (11)«اْسُتْكِرُهوا َعَلْيهِ 

تلف باختالف اجلمهور بناًء عىل ما هو الصواب من عدم تكليف املكره واإلكراه خي

بعقوبة عاقلة يؤثر العاقل ألجله اإلقدام عىل ما األشخاص وضابطه أن هيدد قادر عىل اإلكراه 

أكره عليه، ويغلب عىل ظنه أن يفعل به ذلك إن امتنع ويعجز عن اهلرب واملقاومة واالستعانة 

 بالغري ونحو ذلك من أنواع الدفع.

َضا» -164 َم ِمَن الرَّ َم ِمَن النََّسِب إِنَّ اَّللََّ َحرَّ  .(16)«ِع َما َحرَّ

                                                            

 رواه البخاري. (81)

 رواه الرتمذي. (82)



 
أحاديث سيد األنام عليه الصالة والسالم مندالئل اآلداب واألحكام   006 

 ريضؓاهللؓعنهرواه الرتمذي عن عِلٍّ 

َضاعِ »قوله:  َم ِمَن الرَّ أي: جعل بسببه حرمة كحرمة النسب ورتب عليه أحكاًما « َحرَّ

كأحكامه يف اجلملة، كجواز خلوة وحرمة نكاح إذا توافرت رشوطه املذكورة يف الفقه 

ون اللبن منفصاًل من أنثى بلغت تسع سنني قمرية تقريًبا ككون الطفل مل يبلغ احلولني وك

وككون الرضعات مخًسا معلومات عند الشافعية وتفصيل أحكامه واختالف املذاهب يف 

 بعض مسائله مبسوط يف كتب الفقه.

َهاِت، َوَوْأَد َاْلَبنَاِت، َوَمنًْعا وَ » -165 َم َعَلْيُكْم ُعُقوَق َاأْلُمَّ َهاِت، َوَكِرَه َلُكْم إِنَّ َاَّللََّ َحرَّ

َْْالِ  َؤاِل َوإَِضاَعَة َا  «.قِيَل َوَقاَل، َوَكْثَرَة َالسُّ

 ريضؓاهللؓعنهرواه الشيخان عن اََْية بن ُشْعبة 

أما العقوق بضم العني فهو اإليذاء والعصيان ضد الرب، وأما الوأد فهو الدفن باحلياة 

ه كره البخل وكره السؤال والطلب لغري وأما هات بكرس التاء املثناة فبمعنى آت أي: أن

حاجة، وأما قيل وقال فهو بصيغة املجهول يف األول واملعلوم يف الثاين: أي كره االشتغال 

بفضول الكالم وأن يقول قيل كذا وقال فالن كذا مما له الفائدة فيه، وروي قياًل وقااًل 

ول وعليه تظهر فائدة عطف بالتنوين فيهمل عىل أهنام مصدران بمعنى القول واملشهور األ

 الثاين عىل األول فتدبر.



 
أحاديث سيد األنام عليه الصالة والسالم مندالئل اآلداب واألحكام   007 

ِحُم َفَقاَل َمُه َقاَلْ  » -166 ْلَق َحتَّى إَِذا َفَرَغ ِمْن َخْلِقِه قِاَمِ  الرَّ إِنَّ اَّلل تَعاىَل َخَلَق اْْلَ

ْن َوَصَلِك وَأْقَطَع َمْن َقَطَعِك َهَذا َمَقاُم اْلَعائِِذ بَِك ِمَن اْلَقطِْيَعِة َقاَل َنَعْم َأَما َتْرَضْْيَ َأْن َأِصَل مَ 

 «.َقاَلْ  َبََل َيا َربِّ َقاَل َفَذلَِك َلِك 

 ريضؓاهللؓعنهرواه الشيخان عن أيب هريرة  

ْلَق »قوله:  أي: قدر وجود املخلوقات يف سابق عمله أو بدأ يف اخللق « َخَلَق اْْلَ

ِحمُ »قضاه وأمته، وقوله:  أي:« َحتَّى إَِذا َفَرَغ ِمْن َخْلِقهِ »واإلُياد، وقوله:  بفتح « قِاَمِ  الرَّ

الراء وكرس احلاء املهملة أي: قرابة النسب سواء اقتضت وراثة أو ال وسواء اقتضت 

أي: قال اهلل سبحانه وتعاىل للرحم مه أي: انكفي عن هذا « َفَقاَل َمهُ »املحرمية أو ال، وقوله: 

كون استفهاًما بام وحذفت ألفها يف غري اجلر القيام، فتكون مه اساًم لفعل األمر وُيوز أن ي

َهَذا »أي: الرحم، وقوله: « َقاَلْ  »عىل القليل ووقف عليها هباء السكت أي تقولني، وقوله: 

ي قيامي: هذا قيام املستعيذ املستجري من مقاطعة أقاربه، أ« َمَقاُم اْلَعائِِذ بَِك ِمَن اْلَقطِْيَعةِ 

اهلل تعاىل هلا: نعم، أي: جميًبا هلا ومقرًرا ملا قالت، وفيه إشعار  أي: قال« َقاَل َنَعمْ »وقوله: 

افية، لالستفهام التقريري وما ن اهلمزة فيه« َأَما َتْرَضْْيَ »بإجابة طلبها وقبول شكواها، قوله: 

« َأْقَطَع َمْن َقَطَعِك »أي: أعطف عليه وُأحسن إليه، وقوله: « َأْن َأِصَل َمْن َوَصَلِك »وقوله: 
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جعلت لك  بكرسالكافني أي:ـ ف« َفَذلَِك َلِك »ال أعطف عليه وال ُأحسن إليه، وقوله:  أي:

 ما ذكر.

ما ذكر من قيام الرحم وشكواها حيتمل أن يكون عىل احلقيقة واإلعراض ُيوز 

جتسيدها وتكلمها بإذن اهلل تعاىل وحيتمل أن يكون معنى قيامها وشكواها قيام ملك يتكلم 

أن يكون ذلك من باب التمثيل واملقصود تعظيم شأهنا وبيان فضل من  نيابة عنها وحيتمل

وصلها وإثم من قطعها. نسأل اهلل تعاىل أن ُيعلنا من الواصلني وأن يعيذنا من القطعة بمنه 

 وكرمه إنه أرحم الرامحني.

ْرِب، َومَ » -167 َب إىَِلَّ َعْبِدي بَِشْىٍء إِنَّ اَّللََّ َقاَل َمْن َعاَدى ِِّل َولِيًّا َفَقْد آَذْنُتُه بِاْلَ ا َتَقرَّ

ُب إىَِلَّ بِالنََّوافِِل َحتَّى ُأِحبَُّه، َفإِذَ  ْضُ  َعَلْيِه، َوَما َيَزاُل َعْبِدي َيَتَقرَّ َّا اْفرَتَ ا َأْحَبْبُتُه ُكنُْ  َأَحبَّ إىَِلَّ ِِم

ُه الَِّذي ُيْبَِصُ بِِه، َويَ  ا، َسْمَعُه الَِّذي َيْسَمُع بِِه، َوَبََصَ ا َوِرْجَلُه الَّتِي َيْمِِش هِبَ َدُه الَّتِي َيْبُطُش هِبَ

دِ  ْدُت َعْن َشْىٍء َأَنا َفاِعُلُه َتَردُّ ُه، َوَما َتَردَّ ي َعْن َوإِْن َسَأَلنِي ألُْعطَِينَُّه، َوَلئِِن اْسَتَعاَذِِن ألُِعيَذنَّ

َْْْوَت َوَأَنا َأْكَرُه َمَسا ُْْْؤِمِن، َيْكَرُه ا  .«َءَتهُ َنْفِس ا

 ريضؓاهللؓعنهرواه البخاري عن أيب هريرة 

أي: آذاه واختذه عدًوا من حيث أنه ويل اهلل، وامُلراد بويل اهلل: العامل به « َعاَدى»قوله: 

ْرِب »املواظب عىل طاعته املخلص يف عبادته، وقوله:  بمّد اهلمزة وفتح الذال « َفَقْد آَذْنُتُه بِاْلَ



 
أحاديث سيد األنام عليه الصالة والسالم مندالئل اآلداب واألحكام   009 

ْرِب »علمته، وقوله: املعجمة بعدها نون أي: أ أي: بانتقامي منه فأنا متوعده بذلك، « بِاْلَ

فاملراد أنه تعاىل يتوعد بالعقوبة واهلالك الشديد العاجل انتصاًرا لوليه من عدوه حيث جعل 

َب و»نفسه حمارًبا ملن عاداه وقوله:  أي: أن أحب العبادات إيّل وأكثرها ثواًبا  «...إلخ ََما َتَقرَّ

بيان « ...إلخَوَما َيَزاُل َعْبِدي»أداء فرائضها عينية كانت أو كفائية، وقوله:  وأعظمها أجًرا

لعظيم فضل النوافل وأن العبد ال يزال يتحبب إىل مواله بالنوافل فيرتقى هبا يف معارج 

القرب حتى يكون من املقربني املحبوبني فليحرص املرء عليها وليكثر منها ما استطاع لكن 

بضم اهلمزة وكرس « َحتَّى ُأِحبَّهُ »ض فهذا كالتتميم ملا قبله فالتنبيه، وقوله: بعد أداء الفرائ

احلاء وإنام رتب املحبة عليها دون الفرائض؛ ألن الذي يؤدي الفرائض قد يفعله خوف 

العقوبة وأما الذي يتودد بفعل القرب والنوافل فإنام يفعل ذلك إيثاًرا للخدمة وطلًبا للقرب 

ي هبا أو املراد حتى يتم له حبي ويتمكن؛ ألن أصل احلب حيصل واملحبة؛ فلذلك  ُجوزم

باإليامن ثم يقوى ويتّم بأداء الفرائض، ثم يزداد بفعل النوافل، ولعّل هذا هو األقوى، 

إذا قربته بإكثاره من النوافل وجعلته من اخلواص املقربني  أي:« ...إلخَفإَِذا َأْحَبْبُتهُ »وقوله: 

ته يف مرضايت، وجعلته ال هيوى وال يريد إال ما أحب وأرىض وكنت اختذته لنفيس ورصف

حمل نظره وغاية مرامه يف َجيع حركاته وسكناته فليس يشهد غريي وال يطلب سواي وال 

يعمل إال ما أحب كمن وثق بأحد وازدادت حمبته إياه فجعله النائب عنه، وأطلق له 
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ْدُت »فسه، وقوله: الترصف يف شئونه وجعل ترصفاته بمنزلة ترصفات ن أي: « ...إلخَوَما َتَردَّ

 ما ترددت مالئكتي ونسب فعلهم إليه ألنه بأمره.

َ َذلَِك َفَمْن َهمَّ بَِحَسنٍَة َفَلْم َيْعَمْلَها » -168 يَِّئاِت ُثمَّ َبْيَّ َسنَاِت َوالسَّ إِنَّ اَّللََّ َكَتَب اْلَ

ا َفَعِمَلَها َكَتَبَها اَّللَُّ إِ َِلًة فَ َتَعاىَل ِعنَْدُه َحَسنًَة َكامِ َكَتَبَها اَّللَُّ  َعْْشَ َحَسنَاٍت إىَِل ِعنَْدُه َتَعاىَل ْن َهمَّ هِبَ

 َكاِمَلًة َوإِْن َهمَّ َسبِْعِمَئِة ِضْعٍف إىَِل َأْضَعاٍف َكثََِيةٍ َوإِْن َهمَّ بَِسيِّئٍَة َفَلْم َيْعَمْلَها َكتَبََها اَّللَُّ ِعنَْدُه َحَسنَةً 

 «.ِمَلَها َكتَبََها اَّللَُّ َسيِّئًَة َواِحَدًة َواَل َُيْلِك َعََل اَّلل إاِلَّ َهالٌك هِبَا َفعَ 

 ¶ ريض اَّلل عنهم رواه الشيخان عن ابن عباس

يَِّئاِت »قوله:  َسنَاِت َوالسَّ أي: قدرمها يف علمه أو أمر املالئكة بكتابة ذلك يف « َكَتَب اْلَ

َ »اللوح املحفوظ، وقوله:   صىلؓاهللؓعليهؓوسلمحيتمل أن يكون من كالم النبي «  َذلَِك ُثمَّ َبْيَّ

وضمري بني يعود عىل اهلل تعاىل، ومعناه أنه أطلع مالئكته عىل كيفية كتابته، فهم يكتبونه عىل 

الكيفية التي بّينها هلم، فإذا وقعت حسنة كتبوها مضاعفة وإذا وقعت سيئة كتبوها سيئة بال 

، واملعنى صىلؓاهللؓعليهؓوسلممن كالم الراوي، والضمري للنبي مضاعفة، وحيتمل أن يكون 

َ »أنه أخرب بكتابة اهلل ذلك إَجااًل  أي: أخرب بكيفية الكتابة عىل وجه التفصيل بقوله: « ُثمَّ َبْيَّ

« لَهُ َكتَبََها اَّللَُّ »أي: عزم وترجح عنده قصد الفعل، وقوله: « َهمَّ » وقوله:« ...إلخَفَمْن َهمَّ »

دفع به توهم أهنا ليست كحسنة الفعل إال أن حسنة الفعل « َكاِمَلةً »أمر بكتابتها، وقوله: أي: 
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ُتضاعف دون حسنة اهلم، واملضاعفة أقلها عرش وتزيد إىل أن تصل إىل سبعامئة بل تزيد عن ذلك 

ا فام يقع يف بعض العبادات أن غاية املضاعفة سبعامئة معناه غاية املضاعفة املضبوط عددها وم

ومل يذكر (621) البقرة :  ىت مكىك لك اك يق يتٱفوق ذلك مل ُيعلم عدده بل قال اهلل تعاىل: 

أي: اعتناًء بصاحبها وترشيًفا « ِعنَْدهُ َتَعاىَل َكَتَبَها اَّللَُّ »لنهاية املضاعفة عدد اتفق عنده، وقوله: 

العني أي:  بكرس الضاد وسكون« ِضْعٍف »له حيث أخرجها من اهلّم هبا إىل فعلها، وقوله: 

أي: منتهيًا ذلك التضعيف ومبالًغا فيه إىل أضعاف كثرية بحسب « إىَِل َأْضَعاٍف »مثل، وقوله: 

اإلخالص وصدق العزم وحضور القلب، وتعدي النفع كام يف الصدقة اجلارية والعلم النافع 

ي: بجوارحه إن كانت من أفعال أ« َوإِْن َهمَّ بَِسيِّئٍَة َفَلْم َيْعَمْلَها»والسنة احلسنة ونحو ذلك وقوله: 

إنام « ِعنَْدُه َحَسنًَة َكاِمَلةً َكَتَبَها اَّللَُّ »اجلوارح وال بقلبه إن كانت من أفعال القلوب، وقوله: 

وصفها بكوهنا كاملة لدفع توهم أن جمرد تركها واالنرصاف عنها ال يكون كاهلم باحلسنة بل 

حياًء من اهلل وخوًفا منه وتقرًبا إليه هبذا الرتك ملا أنقص منه وإنام ُيثاب املرء عىل ترك السيئة 

وأما إذا كان الرتك لعجز أو  «َوإِْن َتَرَكَها ِمْن َأْجِِل َفاْكتُبُوَها لَُه َحَسنَةً »ورد يف حديث أيب هريرة: 

ا َفَعِمَلَهاإِ ِفَ »خوف أذى فال ثواب فيه، وقوله:  ا كام يف مل يعترب هنا جمرد اهلم هب« ...إلخْن َهمَّ هِبَ

احلسنة تفضاًل منه تعاىل حيث يكتب له جمرد اهلم باحلسنة وإن مل يعملها وال يكتب عليه اهلم 

بالسيئة إال إذا فعله، فإذا فعلها كتبها واحدة وال مضاعفة فيها وال تتعدد بأن يكتب عىل اهلم 
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« ك َعََل اَّلل إاِلَّ َهالٌك َواَل َُيْلِ »وقوله: « َواِحَدةً »سيئة وعىل الفعل أخرى؛ ولذلك أكد بقوله: 

بكرس الم هيلك أي ال ُيعاقب إال من غلبت عليه شقوته وحتت عذابه فغلبت وحداته عىل 

عرشاته فإن اهلل تعاىل قد أوسع الفضل باملضاعفة يف عدد احلسنات دون السيئات حيث ال 

لسيئات ونجاة أكثر يضاعفها، كام أنه يثيب املرء عىل تركها، فمقتىض ذلك رجحان احلسنات عىل ا

العاملني فإن احلسنات القليلة تفوق عدًدا عىل السيئات الكثرية فمن مل ترجح حسناته عىل سيئاته 

يكون يف غاية التفريط وعدم العناية بأمر دينه، قد أرّص عىل السيئات وأعرض عن احلسنات فقسا 

 كها مع سعة طريق النجاة.قلبه ومل تنفع فيه اآليات والنذر فال عذر له يف إضاعة نفسه وإهال

َنا َأْدَرَك َذلَِك الَ َُمَالََة َفِزَنا الَْعيْنَْْيِ النَّظَُر وَ » -169 ِزَنا إِنَّ اَّللََّ َكتََب َعََل اْبِن آَدَم َحظَُّه ِمَن الزِّ

ُق َذلَِك وَ تََمنَّى َوَتْشتَِهي َوالَْفْرُج تَوالنَّْفُس  طُْق اللَِّساِن النُّ  ُبهُ ُيكَ  وَ أَ ُيَصدِّ  «.ذِّ

 ريضؓاهللؓعنهؓرواه الشيخان عن أيب هريرة 

أي: قىض وقدر، أو أمر امللك بكتابة املقدار من زنا ابن آدم « َكتََب َعََل اْبِن آَدمَ »قوله:  

َنا»الذي يقع منه حقيقيًا كان أو جمتزًيا وقوله:  متعلق بمحذوف حال من حظه مقدم عليه، « ِمَن الزِّ

زنا حقيقي بالوطء املحرم أو جمازي بفعل املقدمات فذلك قد كتبه اهلل عليه أي أن كل من يقع منه 

وقدره أزاًل فال مناص له من إصابة النصيب واحلظ الذي ُكتب عليه من أنواع الزنا، وقوله: 

جواب رشط حمذوف أي: إذا كان ذلك مقدًرا وسبق يف علمه تعاىل  «َأْدَرَك َذلَِك الَ َُمَالَةَ »
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يكون مرتًبا عىل ما قبله بالعطف بفاء حمذوفة أو هو يف حمل النصب عىل  أدرك...إلخ أو

بفتح امليم أي: ال حتول وال فرار وال خالص له من فعل ما « الَ َُمَالَةَ »احلال من ابن آدم، وقوله: 

قد عليه ما شاء اهلل كان وما مل يشأ مل يكن، ولكن العبد يالم من حيث أنه إنام يسعى وراء شهواته 

فهو ال يدري ما كتب عليه إال بعد الوقوع؛ وألنه « تََمنَّى َوَتْشتَِهيتَوالنَّْفُس »  يشري إليه قوله:كام

تفصيل « ...إلخَفِزَنا الَْعيْنَْْيِ »متمكن يف الظاهر من التمسك بالطاعة وجتنب املعصية، وقوله: 

ر هبا إىل ما يريد التمتع به للحظ املكتوب عليه من الزنا احلقيقي واملجازي فالزنا بالعني أن ينظ

نظًرا حمرًما، وزنا املرء بلسانه أن ينطق بكالم يتعلق بالتمتع ويؤدي إليه، وزنا املرء يف نفسه وباطنه 

أي: بالنسبة إىل قلبه من غري مبارشة باجلوارح أن تتمنى نفسه التمتع احلرام وتشتهي الوصول إليه 

ُق وَ »جمرد حديث نفس وخطور ببال، وقوله:  وذلك حرام إن وصل إىل حد العزم ال إن كان ُيَصدِّ

ُبهُ  وَ أَ َذلَِك  أي: زنا املرء بفرجه هو الزنا احلقيقي املقصود من كل ما تقدم، فإن فعل بالفرج ما « ُيَكذِّ

هو الغرض كان الفرج مصدًقا هلا ومنفًذا لتامم فعلها واملقصود منه وأن حفظ فرجه من الوطء 

األعضاء خمالًفا غري منفذ ملا هو املقصود من فعلها، وخالصة معنى  كان الفرج مكذًبا لتلك

احلديث: أن الزنا من بني آدم ُقدر عليهم مقدًرا ما يصيبون من الزنا فمنهم من يكون زناه جمازيًّا 

بفعل املقدمات فقط، كمن قدر له زنا العني فيزين هبا، أو زنا اللسان فيزين به أو زنا القلب فيزين 

هم من ُكتب عليه الزنا احلقيقي وهو إدخال الفرج يف الفرج فيزين بذلك، ومن يريد تفضله به، ومن
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تعاىل عىل عباده غفران اللمم الذي هو الصغائر أو املقدمات إذا اجتنب الكبرية التي هي فعل 

 الفرج املصدق هلا، نسأله تعاىل العفو والعافية.

ْم َأَمرُّ ِمَن إِنَّ اَّللََّ َتَعاىَل َقاَل َلَقْد » -171 َخَلْقُ  َخْلًقا َأْلِسنَُتُهْم َأْحََل ِمَن اْلَعَسِل َوُقُلوهُبُ

َِبِ َفبِي َحَلْفُ  ألُتِيَحنَُّهمْ  ُءونَ   الصَّ رَتِ وَن َأْم َعََلَّ ََيْ رَتُّ َْ اًن َفبِي َي لِيَم ِمنُْهْم َحَْيَ  (13)«فِْتنًَة َتَدُع اْلَ

 ¶ اَّلل عنهم رواه الرتمذي عن عبد اَّلل بن عمر  ريض 

« ألُتِيَحنَُّهمْ »أي: أن هلم متلًقا وكالًما حسنًا ومداهنًة، وقوله: « َأْحََل ِمَن اْلَعَسلِ »قوله: 

: املتحرّي يف األمر والَيان: العاقل، والليم: االبتالء واالمتحان، والفتنةأي: ألقدرن هلم، 

ونَ »ال يدري كيف يتخلص منه، وقوله:  رَتُّ َْ عىل حذف مهزة االستفهام، أي:  هو« َفبِي َي

فبحلمي عليهم وإمهايل هلم اغرتوا وطمعوا يف عدم مؤاخذاهتم؟! أم هم ُيرتئون عيّل وال 

 يبالون بعقوبتي وال يردعهم وعيدي وفيه مزيد إرهاب وحتذير.

َم َعََل النَّارِ إِنَّ اَّلل َتَعاىل َقْد » -171 َِيَيبْ  َقاَل الَ إِلََه إاِل اَّللُ  َمنْ  َحرَّ  «.بَِذلَِك َوْجَه اَّللِ  َت

 ريضؓاهللؓعنهالشيخان عن ِعْتَبان بن مالك رواه 

 ومعنى احلديث: أنه ال خيلد يف النار وال يناله من شدة عذاهبا ما ينال الكافر.

                                                            

 رواه الرتمذي. (83)
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ٍء، َفإَِذا َقَتْلُتْم َفَأْحِسنُوا اْلِقْتَلَة، وَ » -172 ْحَساَن َعََل ُكلِّ ََشْ إَِذا َذَبْحُتْم إنَّ اَّللََّ َكَتَب اإْلِ

ْح َذبِيَحَتهُ  ْبَح، َوْلُيِحدَّ َأَحُدُكْم َشْفَرَتُه، َوْلَُيِ  «.َفَأْحِسنُوا الذِّ

 ريضؓاهللؓعنهرواه اإلمام أمحد ومسلم عن شداد بن أوس 

) النحل :  ىتيب ىب نب مب زب رب يتٱأي: أمر به، بقوله:  «َكتََب اإْلِْحَسانَ »قوله: 

92) 

ْبَح »القاف أي: هيئة القتل وكيفيته، وقوله: بكرس « اْلِقْتَلةَ »وقوله:  بكرس الذال « الذِّ

بضم الياء وكرس احلاء املهملة أي: ُيعلها حادة « َوْلُيِحدَّ َأَحُدُكمْ »بمعنى هيئة الذبح، وقوله: 

هو بفتح الشني وسكون الفاء أي سكينه « َشْفَرَتهُ »قاطعة ماضية بواسطة السن، وقوله: 

لات  .وسنها واجب إن كم بم
 وإجالا ُندج

َبَة َفيَْحَمَد اَّلل َعَليَْها» -173 ْ َب الْشَّ ََض َعِن الَْعبِْد أَْن َيأُْكَل األَْكَلَة أَْو َيْْشَ  «.إِنَّ اَّللََّ لَََيْ

 ريضؓاهللؓعنه.رواه مسلم والرتمذي عن أنس 

َبةَ »و « األَْكَلةَ »قوله:  ْ « َفيَْحَمَد »وقوله: بفتح أوهلام مصدران للمرة من األكل والرشب « الْشَّ

 فيحمد كالمها بالنصب وحمل الرضا هو احلمد بعد األكل أو الرشب.

 «.َلُيْمِِل لِلظَّاَِلِ َحتَّى إَِذا َأَخَذُه ََلْ ُيْفلِْتهُ تعاىل إِنَّ اَّللََّ » -174
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 ريضؓاهللؓعنهرواه الشيخان والرتمذي عن أيب موسى األشعري 

له ويؤخر العقوبة عنه، فإما أن يتوب وإال كان  أي: ليمهله ويمد« َلُيْمِِل »قوله: 

بضم أوله وكرس ثالثه أي: مل « ََلْ ُيْفلِْتهُ » استدراًجا ليزداد إثاًم ويزداد اهلل عليه غضًبا، وقوله:

 يفلت منه، أي: مل خيلص من عذابه وال يدفعه عنه أحد.

اَلُم، إِ َِذا َصَلَّ َأَحُدُكْم فَ إ» -175 َلَواُت نَّ اَّللََّ ُهَو السَّ ْلَيُقِل: التَِّحيَّاُت َّللَِِّ، َوالصَّ

اَلُم َعَلْينَا َوَعََل ِعَبا ُة اَّللَِّ َوَبَرَكاُتُه، السَّ ا النَّبِيُّ َوَرمْحَ َ اَلُم َعَلْيَك َأُيُّ ْيَ َوالطَّيَِّباُت، السَّ اِلِ   . ِد اَّللَِّ الصَّ

ُكْم إَِذا ُقْلُتُموَها َأَصاَبْ  ُكلَّ َعْبٍد  َمِء َواألَْرِض، َأْشَهُد َأْن الَ إَِلَه إاِلَّ اَّللَُّ، َفإِنَّ َصالٍِح َّللَِِّ يِف السَّ

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ   «.َوَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّ

 ريضؓاهللؓعنهرواه البخاري عن ابن مسعود 

لقوم سمعهم وهم يصلون خلفه يقولون يف  صىلؓاهللؓعليهؓوسلمهذا احلديث قاله 

السالم عىل جربيل وميكائيل، السالم عىل فالن وفالن، فلام فرغ من  جلوس تشهدهم

اَلمُ إ»الصالة التفت إليهم فقال:  اَلمُ إ»وقوله: « ...إلخنَّ اَّللََّ ُهَو السَّ الذي « نَّ اَّللََّ ُهَو السَّ

يظهر: أن املراد أن اهلل هو املسمى بالسالم املختص بمعنى هذا االسم، فهو الذي يسلم غريه 

عىل غريه فكيف ُيدعى له بام هو غني عنه، وهو الصادر منه لغريه فسواه مفتقر إليه، وهو أو 

الغني عام سواه، يعني فال تسلموا عليه بقوله: السالم عىل اهلل، وأما سالمكم عىل غريه 
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فجائز إال أن الذي تقولونه فيه طول بال شمول فأعلمكم ما هو أسلم من اخلطأ وأوجز لفًظا 

أي: قارب الفراغ من الصالة وكان يف اجللسة « إِ َِذا َصَلَّ َأَحُدُكمْ »اًل، وقوله: وأعم تناو

بصيغة األمر املقتضية للوجوب به قال الشافعي يف التشهد « َفْلَيُقلِ »األخرية منها، وقوله: 

كنا ال ندري ما نقول قبل أن يفرض علينا األخري الذي ورد فيه احلديث، وعند الدار قطني: 

. ففيه تصحيح الصحايب بالفريضة وعند مالك هو مسنون وليس يف اجللسة (14)التشهد

قوله: األخرية مفروض إال تسليمة التحلل واجللوس بقدر ما ينطق هبات ويفرغ منها، و

َجع حتية وهي ما حُيياا به من سالم وغريه أو احلياة أو امللك أو العظمة أو « َّللَِِّ  التَِّحيَّاُت »

نام َجعها ألن كل واحد من ات واملراد أن أنواع التعظيم مستحقة له تعاىل وإالسالمة من اآلف

َلَواُت »امللوك كانوا حييونه بتحية خمصوصة فبنّي أن َجيعها هلل حقيقة، وقوله:  أي: « َوالصَّ

الصلوات اخلمس واجبة هلل ال ُيعبد هبا غريه أو العبادات كلها أو أنواع الرمحة له؛ ألنه 

الكاملية له تعاىل دون ما ال يليق أو  أي: الصفات العالية« َوالطَّيَِّباُت »وقوله: املتفضل هبا، 

: والطيباتالعبادات الفعلية،  والصلوات:: العبادات القولية التحياتذكر اهلل، وقيل: 

العبادات املالية، والتحيات: مبتدأ وما بعدها معطوف عليها وهلل خرب عن اجلميع، وقيل: هلل 

ما بعدها مبتدأ حذف خربه فهو من عطف اجلمل، وقيل: الصلوات مبتدأ خربها وكل 

اَلُم َعَلْيَك »حذف خربه، والطيبات معطوف عليها، وقوله:  أي: السالمة من املكاره، أو « السَّ

                                                            

 رواه الدارقطني وغريه بإسناد صحيح من طريق علقمة عن ابن مسعود )فتح الباري وعون املعبود(. (84)
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السالم املوجه إىل األنبياء الرسل أو الذي سلمه اهلل ليلة اإلرساء فتكون آل العهد الذهني أو 

فتكون آل  (59) النمل :  ىتربزب يئ ىئ نئ مئ يتٱقوله تعاىل:  السالم املذكور يف

اَلُم َعَلْينَا»العهد اخلارجي أو حقيقة السالم املعلومة لكل أحد فتكون للجنس، وقوله:  « السَّ

ْيَ »أي: املصيل ومن حرض من املصلني معه ومن املالئكة، وقوله:  اِلِ « َوَعََل ِعَباِد اَّللَِّ الصَّ

بحقوق اهلل وحقوق العباد، ويصح أن يراد به املؤمنون ولو العصاة،  َجع صالح: وهو القائم

ُكْم إَِذا ُقْلُتُموَها»وعىل كلٍّ فهو عموم بعد خصوص، وقوله:  أي: إذا قلتم هذه « ...إلخَفإِنَّ

ْيَ »العبادة وهي:  اِلِ ذا ُقصد هبا بيان فضل ه «...إلخَأْشَهُد »وبنّي قوله: « َوَعََل ِعَباِد اَّللَِّ الصَّ

َأْشَهُد َأْن الَ إَِلَه »الكالم الذي علمهم إياه عىل الذي كانوا يقولونه من عند أنفسهم وقوله: 

وأعرتف وُأذعن بوحدانيته وأنه ال خالق وال رازق وال معبود سواه، وقد  أي: أقرّ « إاِلَّ اَّللَُّ

ْيَك َلهُ »جاء يف بعض الروايات زيادة:  ًدا َعْبُدُه َوأَ »، وقوله: «َوْحَدُه الَ َْشِ ْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّ

ًدا»هكذا بإضافة الكلمتني إىل الضمري، وورد أيًضا  «َوَرُسوُلهُ  « َرُسوُل اَّلل َوَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّ

، وبإضافة رسول إىل االسم الظاهر وهو الذي رجحه الرافعي والنووي «َعْبد»بدون لفظ: 

ا الراجح.. هذه وحديث التشهد رواة َجيع من الشافعية مع أنه يكفي اإلتيان بالضمري أيًض 

الصحابة بروايات خمتلفة يكفي كل منها لكن بعض الروايات اختارها بعض األئمة 

لرتجحها عنده، فمنهم ابن مسعود باللفظ السابق واختاره أبو حنيفة واإلمام أمحد  
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صىلؓاهللؓ َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ»ألنه أشّد الروايات صحة، ومنهم ابن عباس، ولفظه: ؛ ¶

وَرَة ِمَن اْلُقْرآنِ  عليهؓوسلم ُمنَا السُّ َد َكَم ُيَعلِّ ُمنَا التََّشهُّ َُْْباَرَكاُت ، َوَكاَن َيُقول: ُيَعلِّ التَِّحيَّاُت ا

الَ  ُة اَّللَِّ َوَبَرَكاُتُه السَّ ا النَّبِيُّ َوَرمْحَ َ اَلُم َعَلْيَك َأُيُّ َلَواُت الطَّيَِّباُت َّللَِِّ السَّ ُم َعَلْينَا َوَعََل ِعَباِد اَّللَِّ الصَّ

ًدا َرُسوُل اَّللَِّ َْي َأْشَهُد َأْن الَ إَِلَه إاِلَّ اَّللَُّ َوَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّ
اِلِ ريضؓاهللؓ. واختاره الشافعي (15)«الصَّ

اكَِياُت َّللَِِّ الطَّيِّ »وكان يعلمه الناس عىل املنرب فيقول:  عنه َلَواُت َّللَِِّ التَِّحيَّاُت َّللَِِّ الزَّ َباُت الصَّ

الِِ  اَلُم َعَلْينَا َوَعََل ِعَباِد اَّللَِّ الصَّ ُة اَّللَِّ َوَبَرَكاُتُه السَّ ا النَّبِيُّ َوَرمْحَ َ اَلُم َعَلْيَك َأُيُّ َْي َأْشَهُد َأْن الَ السَّ

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ  ألنه علمه  ريضؓاهللؓعنه؛ختاره مالك وا (12)«إَِلَه إاِلَّ اَّللَُّ َوَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّ

للناس عىل املنرب ومل ينازعه أحد فدّل ذلك عىل تفضيله، ومذهب مالك وأيب حنيفة 

أنؓاألخريؓفرضؓوغريهؓسنة،ؓومذاهبؓاإلمامؓأمحدؓريضؓاهللؓعنهؓأنؓاألخريؓركنؓؓ¶

 منؓالصالةؓفهوؓفرضؓوغريهؓواجبُُؓيربؓبسجودؓالسهو.ؓواهللؓأعلم.

ُر َوإِِنِّ َأْرُجو َأْن َأْلَقى اَّلل تَعاىل إِنَّ ا» -176 اِزُق اٌَْْسعِّ الُِق اْلَقابُِض اْلَباِسُط الرَّ َّللَ ُهَو اْْلَ

اُه بَِدٍم َوالَ َمالٍ   .)«َوالَ َيطَّلْبني َأحٌد بَِمْظَلَمٍة َظَلْمُتَها إِيَّ

 والرتمذي وقال الرتمذي: حسن صحيحرواه اإلمام أمحد 

                                                            

 رواه مسلم. (85)

انيد الصحيحة يف املوطأ ومصنف ابن أيب شيبة ومصنف عبد الرازق وغريها عن عبد الرمحن بن عبد ثبت باألس (86)

 القاري.
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بتشديد الطاء وختفيف « َيطَّلْبني»بفتح امليم وكرس الالم، وقوله: « بَِمْظَلَمةٍ » قوله:

رْ »قال له أصحابه: ملا  صىلؓاهللؓعليهؓوسلمؓالنون قاله  ْعُر َفَسعِّ َلنَا فأجاهبم بقوله:  َقْد َغاَل السِّ

...إلخ»  «.إِنَّ

ْنَيا يِف َعَلْيَها َحَسنًَة ُيْعَطى اُْْؤِمَن إِنَّ اَّللََّ الَ َيْظلُِم » -177 يِف اآلِخَرِة َوُيَثاب َعَلْيَها  الدُّ

ا اْلَكافُِر  ْنَيا َحتَّى إَِذا َأْفَض إىَِل اآلِخَرِة ََلْ َحَسنَاتِِه  َفُيْعطِيهِ َوَأمَّ ا ُكْن َلُه يَ يِف الدُّ اُيْعَطى َحَسنٌَة هِبَ  هِبَ

ا  «.َخَْيً

 ريضؓاهللؓعنهرواه مسلم عن أنس بن مالك 

ُْْؤِمَن الَ َيْظلُِم »قوله:   «ُمْؤِمنًا»رواية:  أي: ال ينتقصه وال يضيع أجرها، ويف« َحَسنَةً ا

ا»ويف رواية: « َعَلْيَهاُيْعَطى »وقوله:  وهو مبني للمفعول أي ُيعطي املؤمن بتلك احلسنة  «ََلَ

َأْفَض إىَِل »أجًرا يف الدنيا بدفع البالء وبسط الرزق ونحو ذلك من املنافع الدنيوية، وقوله: 

ا ُكْن َلُه يَ ََلْ »أي: صار إليها بالبعث، وقوله: « اآلِخَرةِ  أَجع العلامء عىل أن « ...إلخَحَسنَةٌ هِبَ

الكافر إذا مات عىل كفره ال ُُيازى يف اآلخرة عىل يشء مما تقرب به إىل اهلل تعاىل، ولعدله 

فإنه ُيثاب عليها يف  ُُيازيه عليها يف الدنيا، وأما إذا فعل الكافر مثل هذه الُقربات ثم أسلم
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قال حلكيم بن حزم ملا سأله عن  صىلؓاهللؓعليهؓوسلماآلخرة عىل الصحيح، فقد أورد أنه 

 .(17)«َأْسَلْمَ  َعََل َما َأْسَلْفَ  ِمْن َخَْيٍ »أشياء كان يتقرب هبا يف اجلاهلية هل له فيها من أجر: 

 َيْقبُِض  َوَلكِنْ  اْلِعَباِد، ِمنَ  َينَْتِزُعهُ  تَِزاًعا،انْ  اْلِعْلمَ  َيْقبُِض  الَ  َتَعاىَل  اَّللََّ إِنَّ » -178

ْ  إَِذا َحتَّى اْلُعَلَمِء، بَِقْبضِ  اْلِعْلمَ  َذ  َعاًِْا، ُيْبِق  ََل َ االً  ُرُءوًسا النَّاُس  اَتَّ َْيِ  َفَأْفَتْوا َفُسئُِلوا، ُجهَّ ََ  بِ

 «.َوَأَضلُّوا َفَضلُّوا ِعْلٍم،

ؓ¶ن عبد اَّلل بن عمرو بن العاص  ريض اَّلل عنهمرواه اإلمام أمحد والشيخان ع

مفعول مطلق لينتزعه مقدم عليه، ومن منع تقديمه يقدر له عاماًل يدل « اْنتَِزاًعا»قوله: 

 َيْقبُِض  َوَلكِنْ »عليه املذكور أو هول مفعول ليقبض من معناه، فعىل األول يكون قوله: 

اإلضامر لزيادة التعظيم وحتى هنا ابتدائية ولكن يقبض العلم هذا إظهار يف حمل « اْلِعْلمَ 

ْ »دخلت عىل اجلملة الرشطية، وقوله:  بضم املثناة التحتية وسكون املوحدة وكرس « ُيْبِق  ََل

منصوب عىل املفعولية ويف رواية بفتح التحية والقاف وعامل مرفوع عىل « َعاًِْا»القاف، و

َْيِ »الفاعلية، وقوله:  ََ أي: استكباًرا منهم أن يقولوا ال نعرف مع  أُيمبر يف رواية:« ِعْلم بِ

أهنم الرؤساء، ففي احلديث احلث عىل حفظ العلم والتحذير من ترئيس اجلهلة، وقوله: 

أي: أوقعوا من « َوَأَضلُّوا»أي: يف أنفسهم حيث أقدموا عىل ما جهلوه، وقوله: « َفَضلُّوا»

                                                            

 .11احلديث متفق عليه، ومر حتت حديث رقم:  (87)
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صىلؓووقع التحديث هبذا احلديث منه أفتوه يف الضالل، وأخربوه بغري ما رشعه اهلل، هذا 

ريضؓيف حجة الوداع كام رواه اإلمام أمحد والطرباين من حديث أيب أمامة  اهللؓعليهؓوسلمؓ

ُخُذوا اْلِعْلَم َقْبَل َأْن » صىلؓاهللؓعليهؓوسلمؓقال: ملا كنا يف حجة الوداع قال النبي  اهللؓعنه

َلُتهُ  إِنَّ  َأاَل  فقال: ُيْرَفعُ  ْيَف كَ  َفَقاَل َأْعَرايِبٌّ  َأْوُيْرَفعَ  ُيْقَبَض  ثالث « َذَهاَب اْلِعْلِم َذَهاُب مَحَ

 .(11)مرات

َِي َلُه َأْن َينَاَم ََيِْفُض اْلِقْسَط َوَيْرَفُعُه ُيْرَفُع إَِلْيِه َعَمُل » -179 إِنَّ اَّللََّ َتَعاىل الَ َينَاُم َوالَ َينَْب

ْيِل َقْبَل َعَمِل النََّهاِر َوَعمَ  ْيِل ِحَجاُبُه النُّوُر َلْو َكَشَفُه ألَْحَرَقْ  اللَّ ُل النََّهاِر َقْبَل َعَمِل اللَّ

ُه ِمْن َخْلِقهِ   «.ُسُبَحاُت َوْجِهِه َما اْنَتَهى إَِلْيِه َبََصُ

 ريضؓاهللؓعنهرواه مسلم عن أيب موسى األشعري 

َِي»قوله:  منه نفي جوازه عليه،  ملا كان ال يلزم من نفي صدور النوم« ...إلخَوالَ َينَْب

ذكر هذا بعدما قبله تأكيًدا له لدفع توهم جواز صدوره منه، فقوله ال ينبغي أي: ال يصح 

وال يمكن بل هم حمال عليه تعاىل فال تأخذه سنة وال نوم؛ ألن ذلك انغامر وغلبة عىل 

احلواس يسقط به اإلحساس وهذا عجز مشاهبة للحوادث واهلل تعاىل منزه عن ذلك 

املراد بالقسط امليزان، وقيل: « ََيِْفُض اْلِقْسَط َوَيْرَفُعهُ »دالئل العقلية والنقلية وقوله: بال

                                                            

ب لم أمن  يُ : »صىلؓاهللؓعليهؓوسلمرواه أمحد والطرباين ونصه: قال ملا كان يف حجة الوداع قال النبي  (88) ل مم قم
عج بمضم ُخُذوا ال  ق 

ات را ًث مم ُتُه ثمالم ملم اُب محم هم ل مج ذم
عج ابم ال  هم الم أمالم إجنا ذم قم ُع فم فم ي فم ُير  ٌّ كم ايبج رم الم أمع  فمعم فمقم  «.أمو  ُير 
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الرزق، وقيل: العدل، فعىل األول يرفعه وخيفضه بام يوزن فيه، وعىل الثاين يقبضه ويبسط 

وعىل الثالث يكون القسط منصوًبا بنزع اخلافض، واملعنى: يرفع بعدله من أطاعه وخيفض 

بالبناء للمفعول أي: إىل خزائنه فيضبط إىل يوم القيامة، « ُيْرَفُع إَِلْيهِ »دله من عصاه، قولوه: بع

ْيلِ »وقوله:  يف رواية بعكس هذا لرتتيب أي: بتقديم املؤخر وتأخري املقدم، « ...إلخَعَمِل اللَّ

تايل له، واخلطب سهل، يف هذه الرواية فرُياد بالليل يف األوىل السابق عىل النهار، ويف الثانية ال

وال تعارض بينه وبني ما روي  (89)«َيَتَعاَقُبوَن فِيُكْم...إلخ إِنَّ َّلل َماَلئَِكةٌ »وهذا معنى حديث: 

من عرض األعامل يوم االثنني واخلميس؛ ألن عرضهام عرض خاص مندرج يف هذا العام 

 خم حم جم يل ىل مل خل يتٱ: وقوله: تعاىل، (91) أن اَّلل تكفل بأرزاق ُجيع اْلالئقكام يف خرب: 

أو هو عرض آخر غري العرض كل يوم، وعند العرض يف اليومني (6)هود: ىت يم ىم مم

املذكورين يطرح من األعامل ما ال ثواب فيه وال عقاب من األعامل املباحة ويثبت ما فيه 

صفات اجلالل كالعظمة، ويف رواية: النار أي: يشء  أي:« ِحَجاُبُه النُّورُ »أحدمها، وقوله: 

يشبهها يف حجب األشياء، أي أنه ال تطاق رؤيته ملهابته وعظمته وجربوته ال أن هناك حجًبا 

أي: احلجاب، ويف « َلْو َكَشَفهُ »حسّية فإن ذلك ممتنع الستلزامه اجلسامنية واجلهة، وقوله: 

ألَْحَرَقْ  ُسُبَحاُت »أي: احلجب؛ ألن املراد باحلجاب اجلنس، وقوله:  «َكَشَفَها»رواية 

                                                            

 أصله متفق عليه. (89)

 املناوي يف فيض القدير. (90)



 
أحاديث سيد األنام عليه الصالة والسالم مندالئل اآلداب واألحكام   014 

السبحات بضمتني فجمع سبحة بضم فسكون وإنام سميت صفات اجلالل « ...إلخَوْجِههِ 

سبحات للتسبيح عند ذكرها كام سميت حجاًبا ونوًرا وناًرا ملنعها الرؤية كاحلجب والنور 

والنار، وقيل: أن السبحات هي األنوار التي إذا رآها الراؤون سبحوا وهللوا ملا يروعهم من 

ُه ِمْن َخْلِقهِ »وعظمته واملراد بوجهه ذاته تعاىل، وقوله:  جالل اهلل تعاىل « َما اْنَتَهى إَِلْيِه َبََصُ

املراد بخلقه َجيع خملوقاته ومعنى انتهاء البرص إليه تعلقه وإحاطته أحرقت ومفعول 

 بجميعها، فمن للبيان ال للتبعيض فتدبر.

 «.الَ أَْمَوالُِكْم َولَكِْن إِنَْم َينْظُُر إىَِل ُقلُوبُِكْم َوأَْعَملُِكمْ إِنَّ اَّللََّ الَ َينْظُُر إىَِل ُصَوِرُكْم وَ » -181

 ريضؓاهللؓعنهرواه مسلم عن أيب هريرة 

أي: اخلالية عن اخلري كالزكاة  والصدقة وإال « إِنَّ اَّللََّ الَ َينْظُُر إىَِل ُصَوِرُكْم َوالَ أَْمَوالُِكمْ »قوله: 

ال ينظر إليها نظًرا العناية والرضا وإال فنظرة متعلق بجميع املوجودات، واملعنى التحقت باألعامل، واملراد 

أي: إىل طهارهتا وصفائها « لَكِْن إِنَْم َينْظُُر إىَِل ُقلُوبُِكمْ وَ »أنه ال يثيبكم عليها وال باعتبارها، وقوله: 

فكرها يف مصنوعاته فهذا الذي وإخالصها وتوجهها إىل اهلل ووثوقها به واعتامدها عليه واشتغاهلا به وت

فيها هو الذي ينظر اهلل إليه ويعطى الثواب عليه، فينبغي ملن يعلم بمقدار اطالع اهلل عىل قلبه أن يتأمل يف 

صفات قلبه خمافة أن يكون فيه وصف ذميم فيطهر قلبه منه لئال يمقته اهلل بسببه نعوذ باهلل تعاىل من ذلك، 

أي: حسنها وكامهلا واإلخالص فيها، وخالصة معنى احلديث: « َوأَْعَملُِكمْ » ونسأله تطهري قلوبنا، وقوله:
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أن اهلل تعاىل ال يعطف عليكم ويرفعكم ويعيل درجاتكم وُُيزل الثواب لكم بسبب ُحسن صوركم 

وَجاهلا، وال حيسب أموالكم وكثرهتا كام هو شأن أهل الدنيا مع بعضهم يف معاملتهم، فالكريم عندهم من 

 ىت يترث ىت نت مت زت يتٱصورته، وكثر ماله وال ينظرون ملا وراء ذلك، واهلل يقول: حسنت 

يعاملكم بذلك بقدر ما انطوت عليه قلوبكم من اخلري  ( ولكن13) احلجرات : 

 مث هت مت هب مب هئ مئ يتٱوخصال الكامل وما عملته اجلوارح من صالح العمل: 

 (112) الكهف : ىت مك لك هش مش هس مس هث

 .«َينُْظُر إىَِل َمْن ََيُرُّ إَِزاَرُه َبَطًراإِنَّ اَّللََّ الَ » -181

 ريضؓاهللؓعنهرواُه مسلم عن أيب هريرة 

أي: ُيطيل ثوبه مطلًقا كرًبا « ََيُرُّ إَِزاَرهُ »ُيقال فيه ما تقدم، وقوله: « الَ َينُْظرُ : »قوله

ل البدن وتعاظاًم وخصا اإلزار بالذكر؛ ألنه عادة العرب وغالب لباسهم وألنه الساتر ألسف

فهو قريب من األرض فتظهر اإلطالة فيه غالًبا وإال فاإلسبال يكون يف كثري من الثياب وهو 

ال ُيوز حتت الكعبني للخيالء ولغريها يكره، وأَجعوا عىل جواز حتت اإلسبال للنساء وقد 

صح اإلذن هلن يف إرخاء ذيوهلن ذراًعا، والسنة أن يكون ثوب الرجل إىل نصف ساقه وُيوز 

وخيالء وما جاء من األحاديث مطلًقا بقيد هبذا القيد  أي: كرًبا« َبَطًرا»ىل الكعبني، وقوله: إ

 ومعنى عدم النظر إليه أنه يمقته وال يرمحه.
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ُجِل اْلَفاِجرِ » -182 يَن بِالرَّ ُد الدِّ  .«إِنَّ اَّللََّ ُيَؤيِّ

 ريضؓاهللؓعنهرواه البخاري عن أيب هريرة 

ُد الدِّ »قوله:  أي: يقويه وينرص ويعز أهله وُيعلهم غالبني عىل عدوهم « ...إلخينَ ُيَؤيِّ

ويعينهم عليه بالرجل الكافر، إما يف احلال أو يف املآل بأن يموت عىل غري اإليامن والعياذ باهلل 

تعاىل، أي: فليس كل من حصل منه ذلك يكون مؤمنًا يف احلال أو يف املآل بل قد يكون األمر 

ُد َهَذا َتَعاىَل  إِنَّ اَّللَ »مام أمحد عن أيب بكرة بإسناد جّيد بخالف ذلك. روى اإل يَن  ُيَؤيِّ الدِّ

مْ  يقوي دين اإلسالم ويظهره ويعز شأنه بسبب أناس ال حظ هلم أي:  (91)«بَِأْقَواٍم ال َخالَق ََلُ

فيه. أي: ليس هلم فيه قدم راسخ وال صفات محيدة بل هم عصاة أو كفار حااًل أو مآاًل فهو 

ُد ل»عنى رواية: بم ُجِل اْلَفاِجرِ َهَذا ُيَؤيِّ يَن بِالرَّ  .(92)«الدِّ

ْيِل لَِيُتوَب ُميِسُء النََّهاِر َوَيْبُسُط َيَدُه بِالنََّهاِر لَِيُتوَب َتَعاىل إِنَّ اَّللََّ » -183 َيْبُسُط َيَدُه بِاللَّ

ِرهِبَ  َْ ْمُس ِمْن َم ْيِل َحتَّى َتْطُلَع الشَّ  «.اُميِسُء اللَّ

 ريضؓاهللؓعنهواه اإلمام أمحد ومسلم عن أيب موسى األشعري ر

أنه يقبل توبة املسيئني لياًل وهناًرا حتى ُيغلق باب التوبة بطلوع الشمس من يعني: 

 جهة املغرب، فاملراد ببسط اليد: التفضيل واإلحسان بالقبول.

                                                            

 رواه النسائي وابن حبان وغريمها . (91)

 رواه ابن حبان والطرباين . (92)
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َجاِل  » -184 ُض اْلَبلِيَغ ِمَن الرِّ
َِ َل اْلَباقَِرِة إِنَّ اَّللََّ َتَعاىل ُيْب لُّ ُل بِلَِسانِِه ََتَ الَِّذي َيَتَخلَّ

 .(93)«بِلَِساَِنَا

 رواه اإلمام أمحد والرتمذي وقال الرتمذي: حسن صحيح.

ق الذي من يظهر الفصاحة ويتكلفها« اْلَبلِيغَ »واملراد بـ  ، واملتخلل بلسانه: هو املتشدِّ

بلساهنا وخص البقرة ألن َجيع يلف لسانه بالكالم كام تلف البقرة الكالء واملرعى 

احليوانات تأخذه بأسناهنا أما هي فتجمعه وتلفه بلساهنا، فإذا كانت بالغة الرجل خلقية 

 فليس بمبغوض.

نِيَّ  ،إِنَّ َاَّللََّ حُيِبُّ َاْلَعْبَد َالتَِّقيَّ » -183 ََ ِفيَّ  ،َاْل  «.َاْْلَ

 هريضؓاهللؓعنرواه اإلمام أمحد ومسلم عن سعد بن أيب وقاص 

نِيَّ »ومعنى  ََ غنى النفس القانع املتعفف، ومعنى اخلفي: باخلاء املعجمة املنعزل عن « َاْل

 الناس، ويروي باحلاء املهملة، اخلامل املنقطع للعبادة املشتغل بآخرته وما يعنيه.

ُه » -184  :َفَيُقوُل اس وَيقرره بِذُنوبِِه ِمَن النَّ إِنَّ اَّللََّ ُيْدِِن اُْْْؤِمَن َفَيَضُع َعَلْيِه َكنََفُه، َوَيْسرُتُ

َرُه بُِذُنوبِِه َوَرَأى يِف َنْفِسِه   . َنَعْم أي َربِّ  :َأَتْعِرُف َذْنَب َكَذا َأَتْعِرُف َذْنَب َكَذا َفَيُقوُل  َحتَّى إَِذا َقرَّ

                                                            

 اإلمام أمحد والرتمذي، وكذلك أبو داوود. رواه (93)
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ُه َهَلَك َقاَل  ْنَيا، َوَأَنا َأْغِفُرَها َلَك اْليَ  :َأنَّ ا َعَلْيَك يِف الدُّ َُتَ ا   . ْومَ َسرَتْ َفُيْعَطى كَِتاَب َحَسنَاتِِه، َوَأمَّ

ِْم، َأالَ َلْعنَُة اَّللَِّ َعََل  ُْْنَافُِقوَن َفَيُقوُل األَْشَهاُد َهُؤالَِء الَِّذيَن َكَذُبوا َعََل َرهبِّ  .«الظَّاِِْْيَ  اْلَكافُِر َوا

 ¶رواه اإلمام أمحد الشيخان عن عبد اَّلل بن عمر  ريض اَّلل عنهم 

ُْْْؤِمنَ : »قوله بفتح الكاف والنون « َكنََفهُ »أي: يقربه منه قرب رمحة، وقوله: « ُيْدِِن ا

ُه »بعدها فاء أي: سرته، وقوله:  أي: أهل املوقف صيانة له عن اخلزي « ِمَن النَّاسَوَيْسرُتُ

 أي: يطلب منه اإلقرار واالعرتاف هبا بإظهارها له« وَيقرره بِذُنوبِهِ »والفضيحة، وقوله: 

أي: استحق العقوبة « َهَلَك َقْد »معناه: يا رب، وقوله: «  َأْى َربِّ »وإجلائه إىل ذلك، وقوله: 

ا»بذنوبه حيث اعرتف هبا ومل ُيد لنفسه عذًرا وقوله:  َُتَ األحق بأن يعامل هذه « ...إلخَسرَتْ

« األَْشَهادُ : »بالبناء للمفعول، وقوله« َفُيْعَطى»املعاملة من يسرت عىل الناس عيوهبم، وقوله: 

« َهُؤالَءِ »أي: أهل املوقف الشاهدون. أي: احلارضون، ويشهد بعضهم بعًضا، وقوله: 

إشارة إىل الكافرين واملنافقني، وهبذا احلديث يرد عىل املعتزلة املانعني مغفرة ذنوب أهل 

 الكبائر.

ُكوا إِنَّ اَّللََّ َيْرََض َلُكْم َثاَلًثا َوَيْكَرُه َلُكْم َثاَلثً » -185 ََض َلُكْم َأْن َتْعُبُدوُه َوالَ ُتْْشِ ا َفََيْ

ُقوا  َوَيْكَرُه َلُكْم َوَأْن ُتنَاِصُحوا َمْن َوىلَّ اَّلل َأْمَرُكْم بِِه َشْيًئا َوَأْن َتْعَتِصُموا بَِحْبِل اَّللَِّ َُجِيًعا َوالَ َتَفرَّ

َْْالِ  َؤاِل َوإَِضاَعَة ا  «.قِيَل َوَقاَل َوَكْثَرَة السُّ
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 ريضؓاهللؓعنهؓاه اإلمام أمحد مسلم عن أيب هريرة رو

بضم املثناة « َوَأْن ُتنَاِصُحوا»النهي. وقوله:  الكراهة:ومعنى  األمر،ومعنى الرضا: 

َْْالِ »الفوقية وكرس الصاد، أي: تعاملوه بالنصيحة، ومعنى:  رصفه يف غري وجوهه «: إَِضاَعَة ا

 الرشعّية.

َذا َأْقَواًما َوَيَضُع بِِه آَخِرينَ  إِنَّ اَّللََّ َيْرَفعُ » -186  . «هِبَ

 ¶رواه مسلم عن عبد اَّلل بن عمر  ريض اَّلل عنه

القرآن، فيعّز به مع عمل به ويذّل من مل يؤمن به، أو مل يعمل بام  «:اْلكَِتاِب » بـوامُلراد 

 فيه.

نْ » -187 ُبوَن النَّاَس يِف الدُّ ُب الَِّذيَن ُيَعذِّ  «.َياإِنَّ اَّللََّ ُيَعذِّ

 ريضؓاهللؓعنهرواه اإلمام أمحد مسلم عن هشام بن حزام 

 واملراد: تعذيبهم هلم بغري حق رشعي كاحلّد والقصاص.

َم اَّلل َعَليْهِ » -188 ُة اَّللَِّ أَْن َيأِِْتَ اُْْْؤِمُن َما َحرَّ ََاُر َوَغَْيَ ََاُر َوإِنَّ اُْْْؤِمَن َي  «.إِنَّ اَّللََّ تعاىل َي

 ريضؓاهللؓعنهمحد والشيخان عن أيب هريرة رواه اإلمام أ
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منعه العبد من فعل القبيح وتوعده عليه بالعقاب، واملراد باملؤمن: بََية اَّلل تعاىل:  واملراد

 كامل اإليامن فإن طبعه األنفة وهيجان الغضب عند انتهاك احلرمات.

اىل إجنا اهللام » -119 ا ملم  يُ تمعم  مم
ب دج بمةم ال عم بمُل تمو  ق  ر  يم

غج ر   .(94)«غم

 ريضؓاهللؓعنهرواه اإلمام أمحد والرتمذي عن أيب هريرة 

 بلوغ الروح احللقوم وعندها ال تقبل التوبة ليأس املرء من احلياة حينئذ. والَرغرة:

ائِِم » -191 ْوَم ِِّل َوَأَنا َأْجِزي بِِه، إِنَّ لِلصَّ ِن إَِذا َأْفطََر اَفْرَحتَ إِنَّ اَّللََّ َتبَاَرَك َوَتَعاىَل َيُقوُل: إِنَّ الصَّ

ائِِم َأْطيَُب ِعنَْد اَّللَِّ ُلوُف َفِم الصَّ ِمْن ِريِح  َفِرَح وإَِذا لَِقَي اَّلل تعاىل َفَجَزاُه َفِرَح َوالَِّذي َنْفيِس بِيَِدهِ َْلُ

 «.اِْْْسِك 

 ريضؓاهللؓعنهرواه اإلمام أمحد ومسلم عن أيب هريرة 

ْوَم ِِّل »قوله:  رس بيني وبني عبدي أو ادخرت له جزاءه عندي حتى أوفيه إياه،  أي:« إِنَّ الصَّ

ومل أُطلع أحًدا عىل قدر مضاعفة أجره، بخالف باقي األعامل، أو أنه لو ُيعبد به أحد غريه، أو أن 

األعامل غري الصوم قد يوىف منها املظامل ألرباهبا إال الصوم فإن اهلل يؤدي احلقوق عن صاحبه وال 

أي: بزوال جوعه وعطشه أو بإمتام عبادته « إَِذا َأْفطََر َفِرَح »شيئًا، وقوله:  ينتقصه من أجره

أي: بام يراه من جزيل الثواب، « َح وإَِذا لَِقَي اَّلل تعاىل َفَجَزاُه َفرِ »وسالمتها من املفسدات، وقوله: 

                                                            

 رواه اإلمام أمحد والرتمذي وابن ماجة وغريهم. (94)
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ائِِم َأْطيَُب »وقوله:  ُلوُف َفِم الصَّ ون الواو وآخره فاء اخللوف بضم اخلاء والالم وسك« ...إلخَْلُ

وخطأ اخلطايب من ضبطه بفتح اخلاء، هو تغرير طعم الفم ورحيه خللو املعدة من الطعام، وقوله: 

جماز عن الرضا بالصوم الذي ترتب عليه ذلك اخللوف؛  هو «َأْطيَُب ِعنَْد اَّللَِّ ِمْن ِريِح اِْْْسِك »

ذلك الصوم لتقريبه العبد من ربه، أو ألنه جرت العادة بتقريب الروائح الطيبة منا فاسُتعري 

أنه ُيازى عليه بثواب أكثر مما ُُيازى به عىل التطيب باملسك يف اجلمع واألعياد وجمالس 

الذكر، أو أن املالئكة حتبه وتستطيبه أكثر مما حتب ريح املسك وتستطيبه حقيقة، أو رضا 

 ة التي فيها زيادة يوم القيامة.بالصوم أو أن ذلك يف اآلخرة فيكون كدم الشهيد بدليل الرواي

191- « ِ الِِّل َتَعاىَل َيُقوُل َيْوَم اْلِقيَ   ِنَّ اَّللََّإ َُْْتَحابُّوَن ِْلَ ُهْم يِف ظِِلِّ َيْوَم اَمِة: َأْيَن ا ؟ اْلَيْوَم ُأظِلُّ

 .«اَل ظِلَّ إاِلَّ ظِِلِّ 

 ريضؓاهللؓعنهرواه اإلمام أمحد ومسلم عن أيب هريرة 

الِِّل »قوله:  أي: لعظمتي، أي: أن حمبة بعضهم لبعض لوجهي ولطاعتي، وقوله: « ِْلَ

 أي: ظل عريش، أو كناية عام أنعم به عليهم من الراحة والنعيم.« ظِِلِّ »

نَّةِ » -192 نَِّة َيا َأْهَل اْْلَ نَا َوَسْعَدْيَك   . إِنَّ اَّللََّ َتَعاىل َيُقوُل ألَْهِل اْْلَ َيُقوُلوَن: َلبَّْيَك َربَّ

َفَيُقوُل َهْل َرِضيُتْم َفَيُقوُلوَن َوَما َلنَا الَ َنْرََض َوَقْد َأْعَطْيَتنَا َما ََلْ ُتْعِط َأَحًدا ِمْن   َْيُ يف َيَدْيَك،واَْل 
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َفَيُقوُلوَن َيا َربِّ َوَأىُّ َشْىٍء َأْفَضُل ِمْن َذلَِك   َفَيُقوُل َأال ُأْعطِيُكْم َأْفَضَل ِمْن َذلَِك   َخْلِقَك،

 «.َفاَل َأْسَخُط َعَلْيُكْم َبْعَدُه َأَبًدا ُل ُأِحلُّ َعَلْيُكْم ِرْضَواِِن وَفَيقُ 

 ¶ريض اهلل عنه  رواه اإلمام أمحد والشيخان عن أيب سعيد اْلدري

أي: أرىض عنكم فيشملكم الرضا وتتعلق بكم كام « ُأِحلُّ َعَلْيُكْم ِرْضَواِِن »قوله: 

 والرضوان مبالغة يف الرضا.يتعلق الءيء النازل بام ينزل هو عليه 

ْبَن آَدَم، َمِرْضُ  َفَلْم َتُعْدِِن َقاَل: َيا َربِّ ُقوُل َيْوَم اْلِقَياَمِة: َيا إِنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ يَ » -193

ُعْدُه؟ َأَما َعلِْمَ  َكْيَف َأُعوُدَك َوَأْنَ  َربُّ اْلَعاََِْْي؟ َقاَل: َأَما َعلِْمَ  َأنَّ َعْبِدي ُفاَلًنا َمِرَض َفَلْم تَ 

ْبَن آَدَم: اْسَتْطَعْمُتَك َفَلْم ُتْطِعْمنِي، َقاَل: َيا َربِّ َوَكْيَف ُه َلَوَجْدَتنِي ِعنَْدُه. َيا َأنََّك َلْو ُعْدتَ 

ُه اْسَتْطَعَمَك َعْبِدي ُفاَلٌن َفَلْم تُ  ْطِعْمُه؟ َأَما ُأْطِعُمَك َوَأْنَ  َربُّ اْلَعاََِْْي؟ َقاَل: َأَما َعلِْمَ  َأنَّ

َن آَدَم: اْسَتْسَقْيُتَك َفَلْم َتْسِقنِي، َقاَل: َيا َربِّ َوَجْدَت َذلَِك ِعنِْدي. َيا بْ َعلِْمَ  َأنََّك لَْو َأْطَعْمَتُه لَ 

َك َلْو َسَقْيَتُه َكْيَف َأْسِقيَك َوَأْنَ  َربُّ اْلَعاََِْْي؟ َقاَل اْسَتْسَقاَك َعْبِدي ُفاَلٌن َفَلْم َتْسِقِه، َأَما إِنَّ 

 .«َلَوَجْدَت َذلَِك ِعنِْدي

 ريضؓاهللؓعنهرواه مسلم عن أيب هريرة 
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أضاف سبحانه املرض وما بعده إىل نفسه وأراد عبده ترشيًفا « ...إلخَمِرْضُ  »قوله: 

ه أي: وجدت ثوايب وإكرامي، ويدّل علي« َلَوَجْدَتنِي ِعنَْدهُ »للعبد وتقريًبا وتعظياًم حلقه، وقوله: 

 أي: وجدت ثوابه.« َلَوَجْدَت َذلَِك ِعنِْدي»قوله فيام بعده: 

ْيِل َكاَن ُيْمِهُل َحتَّى إَِذا َتَعاىل إِنَّ اَّللََّ » -194 ْنَيا اآلِخُر ُثُلُث اللَّ َمِء الدُّ َفنَادى َنَزَل إىَِل السَّ

ِفٍر َهْل ِمْن َتائٍِب َهْل ِمْن َسائٍِل َهْل ِمْن دَ  َْ  «.اٍع َحتَّى َينَْفِجَر اْلَفْجرُ َهْل ِمْن ُمْسَت

 ¶رواه اإلمام أمحد ومسلم عن أيب هريرة وأيب سعيد اْلدري ريض اَّلل عنه

 أي: ملك من مالئكته بأمره وفيه أن العبادة يف الثلث األخري أفضل.« َنَزَل »قوله: 

لُِفوا بِآَبائُِكمْ » -195  «.إِنَّ اَّللََّ َينَْهاُكْم َأْن حَتْ

 ¶محد والشيخان عن ابن عمر  ريض اَّلل عنهمرواه اإلمام أ

املشهور عند املالكية والشافعية كراهة احللف بغري اهلل تعاىل كالنبي « َينَْهاُكمْ »قوله: 

 والكعبة وجربيل ومشهور مذهب احلنابلة التحريم.

َلَك َما يِف األَْرِض ِمْن َشْىٍء إِنَّ اَّللََّ َتَعاىل، َيُقوُل ألَْهَوِن َأْهِل النَّاِر َعَذاًبا: َلْو َأنَّ » -196

َقاَل: َفَقْد َسَأْلُتَك َما ُهَو َأْهَوُن ِمْن َهَذا َوَأْنَ  يِف ُصْلِب آَدَم، َأْن الَ   . ُكنَْ  َتْفَتِدي بِِه؟ َقاَل: َنَعمْ 

َك يِب َشْيًئا كَ   . ُتْْشِ ْ  «.َفَأَبْيَ  إاِلَّ الْشِّ
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 (95)ريضؓاهللؓعنهؓرواه البخاري عن أنس 

أي: تدفعه فدية وختلص من العذاب وهو عىل تقدير مهزة « ُكنَْ  َتْفَتِدي بِهِ »وله: ق

كَ »االستفهام قبل كنت، وقوله:  ْ  أي: امتنعت من فعل غريه ومل ترض إال به.« َفَأَبْيَ  إاِلَّ الْشِّ

َرَباءِ  إِنَّ اإِلْساَلَم َبَدَأ َغِريًبا َوَسَيُعوُد َغِريًبا َكَم َبَدَأ َفُطوَبى» -197 َُ  «.لِْل

 ريضؓاهللؓعنهرواه مسلم عن أيب هريرة 

أي: « َغِريًبا»ه، ومعناه ظهر ونشأ يف أول أمره، وقوله: ُروي باهلمزة وبدون« َبَدأَ »قوله: 

يف قليل من الناس، فكان دين اإلسالم كالغريب الوحيد الذي ال أهل له لقّلة املسلمني 

َوَسَيُعوُد »ا حتى بلغ يف انتشاره مبلًغا عظياًم، وقوله: املتصفني به يومئٍذ، ثم انترش تدرُييً 

أي: وسيلحقه الفساد واالختالل لفساد أحوال الناس وكثرة ظهور الفتن « َكَم َبَدأَ َغِريًبا 

فيهم وقلة القائمني بالواجبات، كالصالة والصيام والزكاة، وعدم إقامة احلدود، وترك 

تى ال يبقى إال يف القليل من الناس كام كان يف ابتداء األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ح

َرَباءِ »ظهوره، وقوله:  َُ يف رواية: بأهنم الذي يصلحون  ريضؓاهللؓعنهورد تفسريهم عنه « لِْل

ما أفسد الناس بعده من سنته، أي: الذي يعتنون بإصالح أحوال الناس ومحلهم عىل اتباع 

بالسنة ويدعون الناس للعمل هبا فيكونون يف السنة وترك البدعة فهم منفردون بالعمل 

                                                            

 بل هو متفق عليه من أنس. (95)
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الناس غرباء لقلتهم وقلة أنصارهم نسأله تعاىل أن ُيعيل شأن دينه، وأن ُيعلنا من املتمسكني 

 به إىل أن نلقاه به.

يَُّة إىَِل ُجْحِرَها» -198 َِْْدينَِة َكَم َتْأِرُز اْلَ  «.إِنَّ اإِليَمَن َلَيْأِرُز إىَِل ا

 ريضؓاهللؓعنهاأمحد والشيخان عن أيب هريرة  رواه اإلمام

الراء وكرسها وبالزاي املعجمة آخره، أي: ينضم ويأوي أهله  بضم« َلَيْأِرزُ »قوله: 

 إليها.

َْْاَلئَِكةُ » -199 َوُر الَ َتْدُخُلُه ا  «.إِنَّ اْلَبْيَ  الَِّذي فِيِه الصُّ

 ؓعنهاريضؓاهللرواه اإلمام مالك يف اْوطأ والشيخان عن عائشة 

واملراد مالئكة الرمحة أما احلفظة فال يفارقون املكلف يف كل حال، وُيوز العموم، 

وأما مالئكة املوت وهم خارج البي ، وأن اهلل يطلعهم عىل عمل العبد ويسمعهم قوله: 

 .فيدخلون لقبض األرواح

ْنيَا َمْلُعوَنٌة َمْلُعوٌن َما فِيَها إاِلَّ ذِْكَر ا» -211  (92)«.َّللَِّ َوَما َواالَُه َوَعاًِْا أَْو ُمتََعلًِّم إِنَّ الدُّ

 وقال حسن غريب ريضؓاهللؓعنهاؓرواه الرتمذي عن أيب هريرة 

                                                            

 رواه الرتمذي وابن ماجة والبيهقي وقال الرتمذي، حديث حسن. (96)
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واملراد  ذّم ما كان يف الدنيا شاغاًل عن عمل اآلخر، أما عمل اآلخرة وما أعان عليه 

ْنَيا َفنِْعمَ »فممدوح كام ورد مرصًحا به يف حديث:  َْيَ َمطِيَُّة  الدُّ ا اُْْْؤِمِن، َعَلْيَها َيْبُلُغ اْْلَ ، َوهِبَ

 ِّ  .(97)«َينُْجو ِمَن الْشَّ

تِِهمْ » -211 ِة اُْْْسلِِمَْي َوَعامَّ يُن النَِّصيَحُة، َّللَِِّ، َولِكِتَابِِه، َولَِرُسولِِه، َوأِلَئِمَّ  «إِنَّ الدِّ

 ريضؓاهللؓعنهرواه اإلمام أمحد ومسلم عن ُتيم بن أوس الداري 

 هي: ما يقوم املنصوح له وينفعه، والنفع هنا للعبد نفسه.« النَِّصيَحةُ »وله: ق

، َواَل » -212 يَن ُيْْسٌ وا،  إِنَّ الدِّ ُدوا َوَقاِرُبوا َوَأْبِْشُ يَن َأَحٌد إاِلَّ َغَلَبُه، َفَسدِّ ُيَشادَّ الدِّ

ةِ  ْْلَ ْوَحِة َوَشْىٍء ِمَن الدُّ ْدَوِة َوالرَّ ََ  «.َواْسَتِعينُوا بِاْل

  ريضؓاهللؓعنهرواه البخاري عن أيب هريرة 

ْوَحةِ » ةِ »الراء: السَي بعد الزوال، و بفتح« َوالرَّ ْْلَ بضم الدال وفتحها وسكون « الدُّ

ةِ »الالم: السري آخر النهار، وقيل: سري الليل كله؛ ولذا قال:  ْْلَ واملراد: « َوَشْىٍء ِمَن الدُّ

ات النشاط فيكون العابد كاملسافر يسرتيح يف أوقات االستعانة عىل مداومة العبادة يف أوق

 املشقة ويسري يف أوقات نشاطه وسهولة السفر عليه.

                                                            

ْنَيا، َفنِْعَم َمطِيَُّة اُْْْؤِمِن، »حديث موضوع ولفظه:  (97) ِّ ال َتُسبُّوا الدُّ ا َينُْجو ِمَن الْشَّ ، َوهِبَ َْيَ  .«َعَلْيَها َيْبُلُغ اْْلَ
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نَِّة فِيَم َيْبُدو لِلنَّاسِ » -213 ُجَل َلَيْعَمُل َعَمَل َأْهِل اْْلَ َوإِنَّ   َوُهَو ِمْن َأْهِل النَّار، إِنَّ الرَّ

ُجَل َلَيْعَمُل َعَمَل َأْهِل النَّا نَّةِ الرَّ  «.ِر فِيَم َيْبُدو لِلنَّاِس َوُهَو ِمْن َأْهِل اْْلَ

وزاد ريضؓاهللؓعنهؓرواه الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي 

 «.َوإِْنَم األَْعَمُل بَِخَواتِيمها»البخاري يف روايته: 

ُجَل َلَيْعَمُل »: ريضؓاهللؓعنهويوافقه ما رواه مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة  إِنَّ الرَّ

ُجَل َلَيعْ  َتُم َلُه َعَمُلُه بَِعَمِل َأْهِل النَّاِر َوإِنَّ الرَّ نَِّة ُثمَّ َُيْ َمَن الطَِّويَل بَِعَمِل َأْهِل اْْلَ َمَن الزَّ َمُل الزَّ

نَّةِ  َتُم َلُه َعَمُلُه بَِعَمِل َأْهِل اْْلَ  .«الطَِّويَل بَِعَمِل َأْهِل النَّاِر ُثمَّ َُيْ

َخاُن، َوُطُلوُع إِنَّ الَساَعة » -214 اُل، والدُّ جَّ الَ َتُقوُم َحتَّى َتُكوَن َعْْشُ آَياٍت: الدَّ

ِق،  ُة األَْرِض، َوَيْأُجوُج َومْأُجوُج، َوَثاَلَثُة ُخُسوٍف، َخْسٌف بِاَْْْشِ ا، َوَدابَّ ِرهِبَ َْ ْمِس ِمْن َم الشَّ

ِرِب، َوَخْسٌف يِف َجزْيَرة الَعَرِب، َوَناٌر  َْ ُرُج ِمْن َقْعِر َعَدَن َتُسوُق النَّاَس إىَِل َوَخْسٌف بِاَْ ََتْ

َْْْحَْشِ َتنِْزُل َمَعُهم إَِذا َنَزُلوا، َوَتِقيُل َمَعُهْم إَِذا َقاُلوا  «.ا

 ريضؓاهللؓعنهرواه اإلمام أمحد ومسلم عن حذيفة بن أسيد الَفاري 

نم « َمَعُهْم إَِذا َقاُلوا َوَتِقيُل »أي: موضع احلرش وأرضه، وقوله: « إىَِل اَْْْحَْشِ »قوله: 
مج

 القيلولة وهي النوم نصف النهار.
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ُه ِعنَْد َطَعاِمِه » -215 ْيَطاَن حَيَُّْضُ َأَحَدُكْم ِعنَْد ُكلِّ َشْىٍء ِمْن َشْأنِِه َحتَّى حَيَُّْضَ إِنَّ الشَّ

ا ِمْن َأذً  ْقَمُة َفْلُيِمْط َما َكاَن هِبَ ْيَطاِن َفإَِذا َفإَِذا َسَقَطْ  ِمْن َأَحِدُكُم اللُّ ى ُثمَّ ْلَيْأُكْلَها َوالَ َيَدْعَها لِلشَّ

َكةُ  ُه الَ َيْدِري يِف َأىِّ َطَعاِمِه َتُكوُن اْلََبَ  «. َفَرَغ َفْلَيْلَعْق َأَصابَِعُه َفإِنَّ

 ¶ ريض اَّلل عنه  رواه مسلم عن جابر بن عبد اَّلل

ليها من األذى فإن مل يمكن بضم املثناة التحية، أيك فليزل ما ع «َفلُيِمطْ »قوله: 

 أطعمها حيواًنا.

اٌط َحتَّى الَ َيْسَمَع َصْوَتُه َفإَِذا » -216 اَلِة َأَحاَل َلُه ُُضَ ْيَطاَن إَِذا َسِمَع النَِّداَء بِالصَّ إِنَّ الشَّ

ا َسَكَ  َرَجَع َسَكَ  َرَجَع َفَوْسَوَس َفإَِذا َسِمَع اإِلَقاَمَة َذَهَب َحتَّى الَ َيْسَمَع َصْوَتُه َفإِذَ 

 «.َفَوْسَوَس 

 ريضؓاهللؓعنهرواه مسلم عن أيب هريرة 

اطٌ »أي: ذهب هارًبا، وقوله: « َأَحاَل »وقوله:  َجلة حالية من فاعل أحال « َلُه ُُضَ

 أي: فرغ من األذان.« َسَكَ  »أي: صوت املنادي وهو املؤذن، وقوله: « َصْوَتهُ »وقوله: 

ْيطَاَن َعَرَض » -217 ، َفأَْمَكنَنِي اَّللَُّ َتَعاىل ِمنُْه،  إِنَّ الشَّ الََة َعََلَّ ِِّل، َفَشدَّ َعََلَّ لِيَْقطََع الصَّ

ْمُ  َأْن ُأوثَِقُه إىَِل َساِرَيٍة َحتَّى ُتْصبُِحوا َفتَنْظُُروا إِلَيِْه َفَذَكْرُت َقْوَل ُسَليْ   ڠَمَن َفَذَعتُُّه، َولََقْد َُهَ

َِي ألََحٍد ِمْن َبْعِديَربِّ َهْب ِِّل ُمْلًكا الَ َينْ  ُه اَّللَُّ َخاِسئًا  َب  «َفَردَّ
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 ريضؓاهللؓعنهرواه البخاري عن أيب هريرة 

أي: « ُأوثَِقهُ »بذال معجمة فعني مهملة، أي: خفته ودفعته بشدة وقوله: « َفَذَعتُّهُ » قوله:

 أي: ذلياًل ُمهاًنا مطروًدا.« َخاِسئًا» وقوله:، عمود املسجد: والساريةربطه، 

مِّ » -218 ْيطَاَن ََيِْري ِمِن اْبِن آَدَم ََمَْرى الدَّ  «.إِنَّ الشَّ

 ¶ ريض اَّلل عنه رواه اإلمام أمحد والشيخان عن صفية وأنس بن مالك

قال عياض: هو عىل ظاهره، وأن اهلل جعل له قدرة عىل اجلري يف جماري الدم، وقيل: 

كام ال يفارقه الدم، وقيل: ُيلقي  أنه كناية عن مالزمته اإلنسان للوسوسة، فال يفارقه

 الوساوس يف مسام دقيقة فتصل إىل القلب، وكل ذلك ممكن.
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َْبُ » -219 ْدَمِة األُوىَل إِنَّ الصَّ   .  « ِعنَْد الصَّ

 ريضؓاهللؓعنهرواه اإلمام أمحد والشيخان عن أنس بن مالك 

ْدَمِة األُوىَل »واملراد بـ  أصل الصدم رضب الءيء شدة املصيبة يف ابتدائها، و« الصَّ

 الصلب ملثله.

َدَقةَ » -211 ٍد  إِنَّ َالصَّ ي آِلِل ُُمَمَّ
َِ َم ِهَي َأْوَساُخ َالنَّاسِ اَل َتنَْب  .«إِنَّ

 ريضؓاهللؓعنهرواه اإلمام أمحد ومسلم عن عبد اْطلب بن ربيعة 

َدَقةَ »قوله:  َِي: »أي: الزكاة املفروضة فقط، وقوله« إِنَّ َالصَّ أي: ال حتل، وقوله: « اَل َتنَْب

دٍ » هم بنو هاشم عند مالك، وعند الشافعي بنو هاشم وبنو عبد املطلب، وبني علة « آِلِل ُُمَمَّ

َم ِهَي َأْوَساُخ َالنَّاسِ »التحريم بقوله:  أي: أدناسهم ألهنا تطهري ألمواهلم، كام قال تعاىل: « إِنَّ

وهم أرشف الناس،  ( فهي كالغسالة123) التوبة :  ىت ين ىن نن من زن رن مم يتٱ

وهذا قاله لعبد املطلب والفضل بن العباس ملا سأاله أن ُيعلهام عاملني عىل الصدقة، فقال 

َدَقةَ »هلام:  َِي...إلخ إِنَّ َالصَّ واحلديث يدّل عىل حتريمها عليهم سواء كانت عىل العمل « اَل َتنَْب

 .أو للفقر واملسكنة، واملعتمد جوازها عىل العمل؛ ألهنا إجازة
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َْْاَء » -211 َْْاَء َوَلْو َعْْشِ ِ ِحَجج َفإَِذا َوَجْدَت ا ِعيَد الطَّيَِّب َطُهوٌر َما ََلْ ََتِِد ا إِنَّ الصَّ

َتَك  ُه َبْْشَ   .(98)«َفَأِمسَّ

 رواه اإلمام أمحد والرتمذي وقال: حسن صحيح

ه: بكرس أوله: َجع حجة بكرسة أيًضا، بمعنى العام والسنة، وقول «ِحَجج» قوله:

هُ » بفتح اهلمزة وكرس امليم بعدها سني مهملة مشددة مفتوحة، أي: أوصله إليها « َفَأِمسَّ

ملن بعد عن املاء ومعه أهله فكان  صىلؓاهللؓعليهؓوسلم واستعمله فيها وضوًء أو غساًل قاله

 ُينب فال ُيد ماًء.

ِه، َوَتَوىلَّ َعنْهُ » -212 هُ  إِنَّ اْلَعْبَد إَِذا ُوِضَع يِف َقَْبِ ْم،  َأْصَحاُبُه، َحتَّى إِنَّ َيْسَمُع َقْرَع نَِعاَِلِ

ٍد َهَذا َأَتاُه َمَلَكاِن َفُيْقِعَدانِِه َفَيُقوالَِن َلُه َما ُكنَْ  َتُقوُل يِف  ُجِل َُِْحمَّ   .صىلؓاهللؓعليهؓوسلمالرَّ

ُه َعْبُد اَّللَِّ َوَرُسوُلهُ  ا اُْْْؤِمُن َفَيُقوُل َأْشَهُد َأنَّ َفُيَقاُل: اْنُظْر إىَِل َمْقَعِدَك ِمَن النَّاِر، َقْد َأْبَدَلَك اَّللَُّ   ،َفَأمَّ

هِ  ا َُجِيًعا َوُيْفَسُح َلُه يِف َقَْبِ اُُهَ نَِّة، َفََيَ ، َوُيْمأل َعَلْيِه َخَِّضِ ًا إىِل َيْوِم اَسْبُعوَن ِذَراعً   بِِه َمْقَعًدا ِمَن اْْلَ

ُجِل َفَيُقوُل الَ َأْدِري، ُكنُْ   ُيْبَعُثوَن َوَأْما اْلَكافُِر َأوْ  ُْنَافُِق َفُيَقاُل َلُه َما ُكنَْ  َتُقْوُل يِف َهَذا الرَّ ا

ُب   َأُقوُل َما َيُقوُل النَّاُس، َبًة َبْْيَ  بمطراٍق َفُيَقاُل الَ َدَرْيَ  َوالَ َتَلْيَ ، ُثمَّ ُيَّْضَ ِمْن َحِديٍد َُضْ

َتلَِف َأْضاَلُعهُ ُأُذَنْيِه َفَيِصيُح َصْيَحًة َيْسمَ  ُه َحتَّى ََتْ  َوَيِضْيُق َعَلْيِه َقَْبُ
 «.ُعَها َمْن َيلِيِه، َغَْيَ الثََّقَلْْيِ

                                                            

رواه الرتمذي، وكذا أبو داوود، والنسائي، والدارقطني واحلاكم وأمحد وغريهم من حديث أيب ذر وقال الرتمذي:  (98)

 حديث حسن صحيح.
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 ريضؓاهللؓعنهرواه اإلمام أمحد والشيخان عن أنس بن مالك 

إَِذا »أي: املشيعون له ولو كانوا أجانب أو ال يعرفونه زاد مسلم: « َأْصَحاُبهُ »وقوله: 

ُفوا هُ : »ولهوق، «اْنََصَ مْ  إِنَّ أي: عىل فرض حياته، وإال فهو ال ترد عليه « َيْسَمُع َقْرَع نَِعاَِلِ

« َأَتاُه َمَلَكانِ »الروح إال بعد أن يقعده امللكان، وقرع النعال: صوهتا عند الدوس، وقوله: 

ِن َأْسَوَدا»بفتح الالم تثنية ملك بفتحها أيًضا ومها منكر ونكري، زاد ابن حيان والرتمذي: 

ا اُْْنَْكُر َواآلَخُر النَّكَِيُ  ا ُمنَْكر وَنكَِي ُيَقاُل »ويف رواية البن حياان:  «َأْزَرَقاِن ُيَقاُل ألََحِدُِهَ « ََلَ

أعينهم مثل قدور النحاس وأنياهبا مثل صيايص البقر وأصواَتم »زاد الطرباين يف أوسطه: 

م ويطان يف أشعارُها معهم مرزبة لو حيفران األرض بأنياهبوزاد عبد الرازق:  «مثل الرعد

 اجتمع عليهم أهل منى َل يلقوها.

ا يأتيان الكافر واملؤمن ولو طائًعا هبذه الصورة الفظيعة لكن املؤمن يثبته اهلل تعاىل، ومه

واألرجح أن السؤال يف القرب من خصائص هذه األمة قاله: ابن القيم استظهاًرا من عنده 

نبي مع أمته كذلك فتعذب كفارهم يف قبورهم بعد سؤاَلم وإقامة الذي يظهر أن كل قال: 

بضم املثناة التحتية وكرس العني أي: حقيقة بأن يوسع « َفُيْقِعَدانِهِ »وقوله: . الجة عليهم

اللحد حتى يقعد فيه أو هو تنبيهه وإيقاظه بإعادة الروح إليه يف النصف األعىل من البدن مع 

 تنايف بني قول من قال ترد إىل النصف األعىل فقط، ومن قال اتصاهلا بالنصف األسفل فال
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ترد إىل َجيع البدن، فاألول حممول عىل الرد احلقيقي فإنه قارص عىل األعىل، والثاين حممول 

أي: يقول أحدمها، واآلخر حارض  «َفَيُقوالَِن َلهُ »عىل الرسياين فإنه يف َجيع البدن، وقوله: 

ُجلِ َهَذا يِف »نسب له القول، وقوله: ساكت مقر له عىل سؤاله، ف أي: احلارض ذهنًا خالًفا « الرَّ

يكون حارًضا يف القرب وال دليل له فإن اسم اإلشارة  صىلؓاهللؓعليهؓوسلمملن زعم أن النبي 

دٍ »قد يستعمل يف احلارض ذهنًا، وقوله:  َُحمَّ
الالم بمعنى يف أي: يف حممد فهو بدل مما قبله « ِْ

ض وإنام ُأهبم ومل يقل يف هذا النبي مثاًل اختبار للمسئول لئال يتلقن نبوته من بإعادة اخلاف

ا»أي: يقول له املكان، وقوله: « َفُيَقاُل »السؤال، وقوله:  اُُهَ يف رواية أبو داوود: فيقال: « َفََيَ

، له هذا بيتك كان يف النار ولكن اَّلل عز وجل عصمك ورمحك فأبدلك اَّلل به بيًتا يف اْلنة

يف »زاد ابن حبان: « اَسْبُعوَن ِذَراعً »أي: يوسع له يف قربه، وقوله: « َوُيْفَسُح َلهُ »وقوله: 

وهذا حيتمل أن يكون حتديًدا وحيتمل أن يكون كناية عن التوسعة العظيمة، وقوله: « سبعْي

: يمأل عليه ببناء يمأل للمفعول وبفتح اخلاء وكرس الضاد من خرًضا أي« َوُيْمأل َعَلْيِه َخَِّضِ ًا»

إىل يوم بعث « إىِل َيْوِم ُيْبَعُثونَ »رحياًنا ونحوه من النبات األخرض ذي الرائحة العطرة، وقوله: 

ُْنَافُِق »أي: املعلن بكفره، وقوله: « َوَأْما اْلَكافِرُ »املوتى من قبورهم، وقوله:  شك من « َأْو ا

َفُيَقاُل »امن وخيفي الكفر، وقول: هو الذي يظهر اإلي :اْنافقوالراوي، أو هو بمعنى الواو 

َوالَ »بالدال من الدراية، وقوله: « الَ َدَرْيَ  »أي: يقول له امللكان أو غريمها، وقوله: « َلهُ 



 
أحاديث سيد األنام عليه الصالة والسالم مندالئل اآلداب واألحكام   054 

بمثناة فوقية فالم فمثناة حتتية ساكنة من التالوة أي: القراءة، أبدلت الواو ياء « َتَلْيَ  

ت أو هو من تال بمعنى تتبع أي: ال فهمت للمزاوجة بينه وبني دريت أي: ال فهمت وال قرأ

ُب »بنفسك وال تبعت من يفهم، وقوله:  بالبناء للمفعول أي يرضبه امللكان « ُثمَّ ُيَّْضَ

مليم بوزن مفتاح أي: مرزبة متخذة منه، تقدم بكرس ا« ِمْن َحِديدٍ  بمطراٍق »الفتانان، وقوله: 

أي: « َيْسَمُعَها َمْن َيلِيهِ »وقوله:   يلقوها.أنه لو اجتمع عليها أهل منى َليف رواية عبد الرزاق: 

بفتحتني أي: من اإلنس واجلن  «َغَْيَ الثََّقَلْْيِ »من َجيع جهاته من َجيع احليوانات، وقوله: 

سميا بذلك لثقلهام عىل األرض أو لثقل التكليف عليهام وإنام ال يسمعاهنا ألهنام لو سمعاها 

َتلَِف َأْضاَلُعهُ »منهام، وقوله:  ألعرضا عن املعاش، وعن دفن من مات أي: تشتبك « ََتْ

يمناها يف يرساها من شدة الضغط والتضييف، وهذا التضييق عقوبة للكافر، وأما ضغطة 

القرب وضمته فتلك عامة ال ينجو منها أحد وال استمرار هلا، ويف احلديث إثبات سؤال القرب 

هيد يف املعركة، واملرابط، واملطعون، ومن وأنه لكل أحد إال ما استثنى بدليل آخر، وهم الش

مات يف زمن الطاعون بغري طعن إذا كان صابًرا حمتسًبا يعلم أنه ال يصيبه إال ما كتب اهلل له، 

والذي مل يبلغ احللم؛ ألن السؤال خاص باملكلف، ومقتضاه أن املجنون مثل الصبي، ومن 

كل ليلة، (1) تبارك :   ىت يل ىل مل خل يتٱمات يوم اجلمع أو ليلتها، وقارئ سورة: 

يف  (1) اإلخالص :  ىتيل ىل مل خل يتٱ، ومن قرأ: السجدةوبعضهم يضّم إليها سورة 
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مرض موته، وقال بعضهم: أن هؤالء ُيسألون أيًضا واألخبار الدالة عىل أهنم ال ُيسألون 

بني حممولة عىل أهنم ال ُيفتنون يف القرب، والتعبري بالقرب جرى عىل الغالب وإال فال فرق 

يم يف اهلواء، ومن أكلته السباع؛ وسبب  قم وُدرِّ
املقبور وغريه من غريق وحريق ولو ُسحج

ففزع، فقال: من دخل نخاًل لبني النجار فسمع صوًتا  صىلؓاهللؓعليهؓوسلمأن النبي احلديث: 

أصحاب هذه القبور؟ فقالوا: يا رسول اَّلل ناس ماتوا يف اْلاهلية، فقال: نعوذ باَّلل من 

ويف أن العبد...إلخ فقالوا: وما ذاك يا رسول اَّلل؟ فقال: القَب ومن فتنة الدجال،  عذاب

احلديث أيًضا أن القرب عذاًبا للكفار بل ورد أن بعض العصاة يعذبون يف قبورهم، 

واألحاديث يف ذلك صحيحة رصحية، نعوذ باهلل من عذاب القرب والدنيا واآلخرة ومن فتنة 

العفو العافية يف الدنيا واآلخرة وما بينهام بمنه وكرمه وبربكة رسوله املحيا واملامت ونسأله 

 .صىلؓاهللؓعليهؓوسلم

ا َباالً، َيْرَفُع اَّللَُّ هِبَا لَُه َدرَ » -613 َجاٍت، إِنَّ الَْعبَْد لَيَتََكلَُّم بِالَْكلَِمِة ِمْن ِرْضَواِن اَّللَِّ الَ ُيْلِقي ََلَ

ا َباالً َُيِْوي هِبَا يِف َجَهنَّمَ  َوإِنَّ الَْعبَْد لَيَتََكلَّمُ   «بِالَْكلَِمِة ِمْن َسَخِط اَّللَِّ الَ ُيْلِقي ََلَ

 ريضؓاهللؓعنهرواه اإلمام أمحد والبخاري عن أيب هريرة 

هذه رواية األكثر، ويف رواية أيب ذر « َلَيَتَكلَّمُ »أي : اإلنسان، وقوله: « إِنَّ اْلَعْبَد »قوله: 

امُلراد هبا اللفظ الدال عىل املعنى طال أو قرص، « بِاْلَكلَِمةِ »بغري الم، وقوله « َيَتَكلَّمُ »اهلروي: 
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حال من الكلمة أي: حال كوهنا من الكالم الذي يرىض به اهلل ملا « ِمْن ِرْضَواِن اَّللَِّ »وقوله: 

فيها من خري كشفاعة ودفع مظلمة ونصيحة وإدخال رسور عىل مسلم واأللف والالم يف 

ا َباالً »زائدتان للمبالغة يف الرضا، وقوله:  الرضوان بضم املثناة التحتية وسكون « الَ ُيْلِقي ََلَ

الالم وكرس القاف، أي: ال يتأملها وال يلتفت إليها وال يعتدهيا، واجلملة حال ثانية ُقصد هبا 

تعاىل كام يدل  عدم عناية قائلها هبا لظنه أنه مل يعمل شيًئا كبرًيا فهي صغري عنده كبرية عند اهلل

ُم بِاْلَكلَِمِة ِمْن ِرْضَواِن اَّللَِّ َما َيُظنُّ َأْن »عليه ما رواه أصحاب السنن مرفوًعا:  إِنَّ َأَحَدُكْم َلَيَتَكلَّ

ا ِرْضَواَنُه إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمةِ  ْ  َفَيْكُتُب اَّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ َلُه هِبَ ََ قابل وقال يف السخط امل« َتْبُلَغ َما َبَل

ا َدَرَجاٍت »هلذا مثل ذلك، وقوله:  َجلة مستأنفة وقعت جواًبا لسؤاله قدر كأنه « َيْرَفُع اَّللَُّ هِبَ

بفتح املثناة التحتية وسكون اهلاء وكرس « َُيِْوي»قيل: فام حظه منها؟ فقيل: يرفعه، وقوله: 

ُم »ا: الواو أي: ينزل ساقًطا وروى الشيخان واإلمام أمحد عن أيب هريرة مرفوعً  إِنَّ اْلَعْبَد َلَيَتَكلَّ

ُ َما فِيَها  ِرِب  َيِزلُّ بِاْلَكلَِمِة َما َيَتَبْيَّ َْ َْْ ِق َوا ا يِف النَّاِر َأْبَعَد َما َبْْيَ اَْْْْشِ : ما ومعنى ما تبنّي هبا« هِبَ

ا يِف النَّارِ  َيِزلُّ »يفطن هلا وما يدقق النظر فيها، وقوله:  تية وكرس الزاي أي: بفتح املثناة التح« هِبَ

أي: مسافة بعيدة يف جهة السفل، أي من املسافة التي بني « ...إلخَأْبَعَد »يمسقط فيها، وقوله: 

املرشق واملغرب، واملقصود حّث املكلفة عىل قلة الكالم وأن يتأمل ما يقول فإن كان خرًيا 

 فليقل وإال فيصمت.
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ُه َلَيْبُلُغ إىَِل َأْفَواِه إِنَّ اْلَعَرَق َيْوَم اْلِقَياَمِة َليَ » -214 ْذَهُب يِف األَْرِض َسْبِعَْي َباًعا َوإِنَّ

 «.النَّاِس َأْو إىَِل آَذاَِنِمْ 

 ريضؓاهللؓعنهرواه مسلم عن أيب هريرة 

َسْبِعَْي »بفتح الراء أي: رشح البدن يف املوقف يوم القيامة، وقوله: « إِنَّ اْلَعَرَق »قوله 

أن من عرق غة يف كثرة نزوله يف األرض ال التحديد هبذا العدد، وقد ورد: املراد به املبال« َباًعا

ُه َلَيْبُلُغ إىَِل َأْفَواِه »وقوله:  يف الدنيا بسبب طاعة كقضاء حاجة مسلم وقاه اَّلل تعاىل العرق. َوإِنَّ

سب وهذا بيان ألكثره، وقد ورد أنه يكون أقل من ذلك فهو بح« َأْو إىَِل آَذاَِنِمْ  النَّاسِ 

األعامل وحيتمل عرق نفسه أو مع عرق غريه وبسبب ذلك العرق تراكم األهوال ودنو 

الشمس من الرءوس، وتفاوته بالقّلة والكثرة مع استواء أرض املوقف أمر خارق للعادة، 

 نسأله تعاىل النجاة من أهوال يوم القيامة وأن ُيعله خري أيامنا بمنّه وكرمه.

ََادَِر ُينْ » -215  «.َهِذهِ َغْدَرُة ُفالَِن ْبِن ُفالَنٍ  َأالَ  َصُب لَُه لَِواٌء َيْوَم الِْقيَاَمِة، َفيَُقاُل إِنَّ اْل

 ¶ريض اَّلل عنهم رواه مالك يف اْوطأ والشيخان عن عبد اَّلل بن عمر

ََادِرَ »قوله:  علم  أي: يرفع له« ُينَْصُب لَُه لَِواءٌ »أي: اخلائن ملن عاهده أو أمنه، وقوله: « إِنَّ اْل

خلفه تشهرًيا له بالغدر وتفضيًحا له عىل رءوس األشهاد، ويف رواية يرفع بدل ينصب ومها 

: بالتخفيف «َأالَ »أي: ُينادى عليه يومئٍذ وقوله: « َفيَُقاُل »بمعنى ألن الغرض اإلظهار، وقوله: 
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ئة احلاصلة جزاء غدرته أي: هذه احلالة واهلي« َهِذهِ َغْدَرُة ُفالَِن ْبِن ُفالَنٍ »حرف تنبيه، وقوله: 

الغدرة املرة الواحدة من الغدر وإنام كانت عقوبة الغدر بنصب اللواء ألن الغالب أن تكون 

العقوبة بضد الذنب، وملا كان الغدر من األمور اخلفية ناسب أن تكون عقوبته بالتشهري، ونصب 

شخص الواحد عّدة اللواء أشهر يشء عند العرب وظاهر احلديث أن لكل غدرة لواء فيكون لل

 ألوية بعدد غدراته.

ُل َمنَاِزِل اآلِخَرةِ َفإِْن َنَجا ِمنُْه َفَم َبْعَدُه َأْيَْسُ ِمنُْه َوإِْن ََلْ َينُْج ِمنُْه َفَم » -216  َبْعَدُه إِنَّ الَْقَْبَ َأوَّ

 .(99)«َأَشدُّ ِمنْهُ 

 رواه الرتمذي وقال: حسن غريب

ن هُ »قوله:  ا مج ن هُ »سلم امليت من العذاب الذي يقع فيه، وقوله:  أي:« فمإجن  نمجم ُ مج ُه أمي رسم دم أي: « فمامم بمع 

ن ُه...إلخ»فام يالقيه بعد القرب من أهوال احلرش أهون مما يف القلب، وقوله:  ن ُج مج ن  ملم  يم
إج أي: من مل « وم

يه، فيام حيصل يف خيلص من عذاب القرب فالذي يالقيه بعده من العذاب واألهوال أشد مما أصابه ف

القرب عنوان ما سيصري إليه، فإن سهل فام بعده أسهل وإن صعب فام بعده أصعب نسأل اهلل النجاة 

 من كل عقبة.

 

 

                                                            

 . ريضؓاهللؓعنهرواه الرتمذي وكذا ابن ماجة واحلاكم عن عثامن بن عفان  (99)


