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 مقدمة

 الحمد هلل والصبلة والسبلـ عمى رسوؿ هللا وبعد،

ت جمع ما كنت كتبتو تحت عنواف: "ِمف ُنَكِت الحديث" في كتاب واحد، يفقد رأ
  ، ويجمعيا في مشيد واحد.ضياعحفع ىذه النكت مف التفرؽ والي

 قسمت الكتاب ثبلثة أجزاء:

 الجزء األوؿ: أبواب فقيية مسماة.

 الجزء الثاني: متفرقات.

 الجزء الثالث: معامبلت.

وقد توسعت في المتفرقات رغبة في االقتصاد مف عناويف األبواب التي تزيد في 
 حجـ الكتاب.

ضافة. أرجو أف يجد القارغ في ىذا الكتاب تحميبًل   ومناقشة ونقًدا وا 

، فمو أشكر األستاذ رمزؼ النعيمي الذؼ وجدت عنده ما ينقصني مف مقاالت
 .الفضل

 وهللا ولي التوفيق.

 2016كانوف األوؿ  3السبت 
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 هللا:

 ِٓ اهلل
ُ
 أغري

َ
 ال ّقص

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ال شخَص أغيُر مف هللا

 .)متفق عميو(

 ى هللا.ظاىر الحديث جواز إطبلؽ: )شخص( عم

وخالف بعض العمماء، ورأوا أف ىذا اإلطبلؽ تحريف مف الراوؼ. ومف الرواة مف 
 يحّدث بالمعنى، والصواب: )ال أحد( أو )ال شيء(.

وظاىر الحديث أف هللا يغار، ولكف قالوا: إف غيرة هللا تختمف عف غيرة البشر، 
 في حق هللا. فغيرة البشر تقترف بتغّير حاؿ اإلنساف وانزعاجو، وىذا مستحيل

 إطبلؽ )شيء( عمى هللا:

 .19( األنعاـ قْل أؼُّ شيٍء أكبُر شيادًة قِل هللُا شييٌد بيني وبينكـ)

 قاؿ البخارؼ في صحيحو: فسّمى هللا تعالى نفسو شيًئا.

 إطبلؽ )شيء( أقوػ مف إطبلؽ )شخص(:
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 ( ثابث بالقرآف.شيء)

 ( ورد في الحديث، وفيو خبلؼ بيف العمماء.شخص)

     2016أيار  20عة الجم

 

 األنبياء:

ِٓ ٔىذ اٌموآْ ٚاحلل٠ش: ونة إثوا١ُ٘ صالس ونثبد: ِب لبٌٗ اٌؼٍّبء 
 خيبٌف ؽل٠ش اٌْفبػخ

 ِمف ُنَكِت القرآف والحديث

 كذب إبراىيـ ثبلث كذبات

 ما قالو العمماء يخالف حديث الشفاعة

 اآلية:

. فقاؿ إّني سقيـٌ )  .89-88( الصافات فنظر نظرًة في النجـو

ـُ. قاؿ بل فعمو كبيُرىـ ىذا) -62( األنبياء قالوا ءأنت فعمَت ىذا بآليتنا يا إبراىي
63. 

 الحديث:
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ـُ النبّي عميو السبلـ قّط إال ثبلث كذبات:  لـ يكذْب إبراىي

 ثنتيف في ذات هللا:

 قولو: إني سقيـ. -
 وقولو: بل فعمو كبيرىـ ىذا. -

ـُ(وواحدة في شأف سارة، فإنو قدـ  َض جّباٍر، ومعو سارة، وكانت أحسف أر  )إبراىي
ني عميِؾ. فإْف سألِؾ الناس! فقاؿ ليا: إف ىذا الجّبار إْف يعمـ أنِؾ امرأتي يغمبْ 

 فأخبريو أنِؾ أختي! فإنِؾ أختي في اإلسبلـ!

 )متفق عميو(.

*** 

 شرح عمماء التفسير والحديث يتعارض مع حديث الشفاعة:

اىيـ، بأف ما فعمو ليس في حقيقتو مف قبيل دافع المفّسروف وشّراح الحديث عف إبر 
 الكذب! بل ىو مف قبيل المعاريض، أو ما أشبو ذلؾ.

ولكف تفسيرىـ وشرحيـ يخالف حديث الشفاعة، وما قالو فيو إبراىيـ عف نفسو! 
ففي حديث الشفاعة يظير أف كذباتو الثبلثة حرمْتو مف مقاـ الشفاعة في اآلخرة، 

 اؿ: إف كذباتو الثبلثة غير مذمومة؟!باعترافو ىو نفسو! فكيف يق

 لـ أجد مف العمماء مف حاوؿ التوفيق بيف الحديثيف، في شأف إبراىيـ عميو السبلـ.

*** 
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 مثاؿ: ما قالو النووؼ:

فاألنبياء معصوموف أما الكذب فيما طريقو الببلغ عف هللا تعالى،  :المازرؼ قاؿ »
 ، سواء كثيره وقميمو. منو

لببلغ، ويعّد مف الصفات، كالكذبة الواحدة في حقير مف أمور وأما ما ال يتعمق با
 الدنيا، ففي إمكاف وقوعو منيـ وعصمتيـ منو: القوالف المشيوراف لمسَمف والخَمف.

الصحيح أف الكذب فيما يتعمق بالببلغ ال ُيتصور وقوعو القاضي عياض: قاؿ  
قّل الكذب، أـ منيـ، سواء جوزنا الصغائر منيـ وعصمتيـ منو أـ ال، وسواء 

 ! يرتفع عنو، وتجويزه يرفع الوثوؽ بأقواليـ منصب النبوةكثر، ألف 
فمعناه أف  (شأف سارة ثنتيف في ذات هللا تعالى، وواحدة في) :وأما قولو ملسو هيلع هللا ىلص

الكذبات المذكورة إنما ىي بالنسبة إلى فيـ المخاطب والسامع! وأما في نفس 
أختي سارة: ا لوجييف: أحدىما أنو وّرػ بيا، فقاؿ في األمر فميست كذًبا مذمومً 

في اإلسبلـ، وىو صحيح في باطف األمر، وسنذكر إف شاء هللا تعالى تأويل 
  المفظيف اآلخريف.

والوجو الثاني أنو لو كاف كذًبا ال تورية فيو لكاف جائًزا في دفع الظالميف. وقد اتفق 
ا مختفًيا ليقتمو، أو يطمب وديعة إلنساف الفقياء عمى أنو لو جاء ظالـ يطمب إنسانً 

نكار العمـ بو،  ليأخذىا غصًبا، وسأؿ عف ذلؾ، وجب عمى مف عمـ ذلؾ إخفاؤه، وا 
وىذا كذب جائز، بل واجب، لكونو في دفع الظالـ ، فنّبو النبي ملسو هيلع هللا ىلص عمى أف ىذه 

  .الكذبات ليست داخمة في مطمق الكذب المذمـو
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وقد تأوؿ بعضيـ ىذه الكممات، وأخرجيا عف كونيا كذًبا. قاؿ: وال المازرؼ: قاؿ 
 معنى لبلمتناع مف إطبلؽ لفع أطمقو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص. 

قمُت )النووؼ(: أما إطبلؽ لفع الكذب عمييا فبل يمتنع لورود الحديث بو، وأما 
  تأويميا فصحيح ال مانع منو.

ىي أيًضا في ذات هللا تعالى؛ ألنيا سارة شأف قاؿ العمماء: والواحدة التي في 
سبب دفع كافر ظالـ عف مواقعة فاحشة عظيمة، وقد جاء ذلؾ مفسًرا في غير 

، فقاؿ: ما فييا كذبة إال بما حّل بيا عف اإلسبلـ، أؼ: صحيح مسمـ(في غير )مسمـ 
  يجادؿ ويدافع.

نما خص االثنتيف بأنيما في ذات هللا تعالى لكوف  الثالثة تضمنْت نفًعا لو قالوا: وا 
( أؼ: سأسقـ؛ سقيـ إنيوحًظا، مع كونيا في ذات هللا تعالى! وذكروا في قولو: )

ألف اإلنساف عرضة لؤلسقاـ، وأراد بذلؾ االعتذار عف الخروج معيـ إلى عيدىـ، 
وشيود باطميـ وكفرىـ. وقيل: سقيـ بما قدر عمّي مف الموت. وقيل: كانت تأخذه 

 لوقت.الحّمى في ذلؾ ا

وطائفة: جعل النطق شرًطا لفعل ابف قتيبة ( فقاؿ بل فعمو كبيُرىـوأما قولو: ) 
 كبيرىـ، أؼ فعمو كبيرىـ إف كانوا ينطقوف.

ر، ثـ يبتدغ ، أؼ: فعمو فاعمو، فأضمبل فعمويوقف عند قولو: الكسائي: وقاؿ 
، فاسألوىـ عف ذلؾ الفاعل. وذىب األكثروف إلى أنيا عمى كبيُرىـ ىذافيقوؿ: 

 «. ـظاىرىا، وجوابيا ما سبق. وهللا أعم

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13436
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 مثاؿ آخر: ما قالو ابف حجر:

أما إطبلقو الكذب عمى األمور الثبلثة فمكونو قاؿ قواًل يعتقده السامع كذًبا، لكنو »
فميس بكذب  ،المحتممة لؤلمريف ف باب المعاريضمإذا حقق لـ يكف كذًبا، ألنو 

 محض. 

إني سقيـ، أؼ: سأسقـ، واسـ الفاعل  :( يحتمل أف يكوف أرادإني سقيـفقولو: )
ني سقيـ بما قّدر عمّي مف إمستقبل كثيًرا. ويحتمل أنو أراد يستعمل بمعنى ال

اف عف بعضيـ أنو ك النووؼ الموت، أو سقيـ الحجة عمى الخروج معكـ. وحكى 
ف كذًبا، ال تأخذه الحّمى في ذلؾ الوقت، وىو بعيد، ألنو لو كاف كذلؾ لـ يك

  .تصريًحا وال تعريًضا

ىذا قالو تمييًدا لبلستدالؿ عمى أف القرطبي: قاؿ  (رىـبل فعمو كبي (وقولو:
األصناـ ليست بآلية، وقطًعا لقومو في قوليـ: إنيا تضّر وتنفع! وىذا االستدالؿ 

 (بقولو: (كبيُرىـ بل فعمو (يتجوز فيو في الشرط المتصل، وليذا أردؼ قولو:
معناه إف كانوا ينطقوف فقد فعمو كبيرىـ ابف قتيبة:  قاؿ (فاسألوىـ إْف كانوا ينطقوف 

أو أنو أسند إليو ذلؾ لكونو ، (كانوا ينطقوف  إف (ىذا، فالحاصل أنو مشترط بقولو:
( أؼ: فعمو مف فعمو كائًنا بل فعموأنو كاف يقف عند قولو: )الكسائي السبب. وعف 

( إلى فاسألوىـ( خبر مستقل. ثـ يقوؿ: )ىذا(، و)كبيرىـ ىذامف كاف، ثـ يبتدغ )
  !فوتكمآخره، وال يخفى 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=2030&idfrom=6052&idto=6348&bookid=52&startno=33#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=2030&idfrom=6052&idto=6348&bookid=52&startno=33#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=2030&idfrom=6052&idto=6348&bookid=52&startno=33#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=2030&idfrom=6052&idto=6348&bookid=52&startno=33#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=2030&idfrom=6052&idto=6348&bookid=52&startno=33#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=2030&idfrom=6052&idto=6348&bookid=52&startno=33#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13436
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=2030&idfrom=6052&idto=6348&bookid=52&startno=33#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=2030&idfrom=6052&idto=6348&bookid=52&startno=33#docu


9 
 

( يعتذر عنو بأف مراده أنيا أختو في اإلسبلـ، كما سيأتي ىذه أختيوقولو: )
، إبراىيـ داللة العقل تصرُؼ ظاىر إطبلؽ الكذب عمى :ابف عقيلواضًحا. قاؿ 

وذلؾ أف العقل قطع بأف الرسوؿ ينبغي أف يكوف موثوًقا بو، ليعمـ صدؽ ما جاء 
، فكيف مع وجود الكذب منو؟! إنما بو عف هللا، وال ثقة مع تجويز الكذب عميو

أطمق عميو ذلؾ لكونو بصورة الكذب عند السامع، وعمى تقديره، فمـ يصدر ذلؾ 
إال في حاؿ شدة  -يعني إطبلؽ الكذب عمى ذلؾ  -عميو السبلـ إبراىيـ مف 

ال فالكذب المحض في مثل تمؾ المقامات يجوز، وقد يجب  الخوؼ لعمّو مقامو، وا 
يف دفًعا ألعظميما، وأما تسميتو إياىا كذبات فبل يريد أنيا لتحمل أخّف الضرر 

ْف كاف قبيًحا ُمخبًل، لكنو قد يحسف في مواضع، وىذا منيا   «. تذـّ، فإف الكذب وا 

*** 

  حديث الشفاعة:

 أنا سّيد الناس يـو القيامة، وىل تدروف مـّ ذلؾ؟

يبمغ الناُس مف الغـّ يجمع هللُا الناس األوليف واآلِخريف في صعيد واحد )...(، ف
 والكرب ما ال يطيقوف وال يحتمموف! 

 فيقوؿ الناس:

 أال تروف ما قد بمغكـ؟

 أال تنظروف إلى مف يشفع لكـ إلى ربكـ؟
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 فيقوؿ بعُض الناس لبعض:

 عميكـ بآدـ!

.)...( 

 اذىبوا إلى إبراىيـ.

 فيأتوف إبراىيـ.

 فيقولوف:

 ألرض!با إبراىيـ! أنت نبّي هللا وخميُمو مف أىل ا

 اشفْع لنا إلى ربؾ! أال ترػ إلى ما نحف فيو؟!

 فيقوؿ ليـ:

 إّف ربي قد غضب اليـو غضًبا )...(. 

ّني قد كنُت كذبُت ثبلث كذبات!  وا 

 نفسي، نفسي، نفسي!

 اذىبوا إلى غيرؼ!

 )متفق عميو(.

    2016كانوف الثاني  30السبت 
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  االثٓ ثني ؽىُ كاٚك ٚؽىُ ١ٍٍّبْ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 االبف بيف حكـ داود وحكـ سميماف

 :الحديث
كانت امرأتاف معيما ابناىما، جاء الذئب فذىب بابف إحداىما، فقالت صاحبتيا: 
إنما ذىب بابنِؾ! وقالت األخرػ: إنما ذىب بابنِؾ! فتحاكمتا إلى داود، فقضى بو 

 !لمكبرػ 
و بينيما! فقالت فخرجتا عمى سميماف بف داود فأخبرتاه فقاؿ: ائتوني بالسّكيف أشقّ 

 !الصغرػ: ال تفعْل يرحمؾ هللا! ىو ابنيا! فقضى بو لمصغرػ 

 )متفق عميو(.

*** 
ـّ تعرؼ ابنيا جيًدا-   .كل أ

ما معنى أف األـ تريد أف تأخذ ابًنا غير ابنيا؟ ىل تريده لمتعويض عف ابنيا  -
و، ومف أـ تريده لكي تحـر منو األـ األخرػ كما ُحرمْت ىي من ؟الذؼ أكمو الذئب

  ثـ يستوياف في المصيبة؟
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ال أعتقد أف سميماف قد حكـ لمصغرػ فقط بناًء عمى قوليا: )ىو ابنيا(، ال بد  -
ال فإّف مف الممكف أف ما قالتو الصغرػ معروؼ لدييا  أنو استشعر صدقيا، وا 
سابًقا، وقالتو عمى سبيل التمثيل! أضْف إلى ذلؾ أّف مف المحتمل أف الكبرػ 

 !بح االبف، كما ورد في رواية أخرػ! لو كانت أّمو ما وافقتوافقت عمى ذ

بّيف الحديث طريقة سميماف في القضاء، ولـ يبّيف طريقة داود، ألف طريقة  -  
سميماف ىي المقصودة في الحديث، وىي األصح في الوصوؿ إلى القضاء 

 .الصحيح
ألنيا ىي قولو: )قضى بو لمكبرػ( ال يعني بالضرورة أف قضاءه ليا كاف  - 

 !الكبرػ! كما سيرد عند بعض الشّراح

 
إقرار الصغرػ لمكبرػ ىو مف باب الخوؼ عمى االبف، وليس مف باب اإلقرار  - 

 !الصحيح. وليذا لـ يأخذ بو سميماف، بل أخذ بخبلفو

 
قضاء داود وابنو سميماف، عمييما السبلـ، ورد أيًضا في القرآف في مسألة  - 

ـُ القـو وكّنا  وداوَد وُسميمافَ أخرػ. ) إْذ َيحُكماِف في الَحْرِث إْذ َنفَشْت فيو غن
. 79-78( األنبياء ِلحكميـ شاىديَف. ففّيمناىا سميماَف وُكبًل آتينا ُحكًما وعمًما

 . ـ18/4/2012راجع إف شئت: مف نكت القرآف األربعاء 
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 :أقواؿ الشّراح

 :النووؼ 
ى هللا عمييما وسمـ في الولديف "فيو حديث أبي ىريرة في قضاء داود وسميماف صم

المذيف أخذ الذئب أحدىما، فتنازعْتو أّماىما، فقضى بو داود لمكبرػ. فمّما مّرتا 
بسميماف قاؿ: أقطعو بينكما نصفيف! فاعترفت بو الصغرػ لمكبرػ! بعد أف قالت 
الكبرػ: اقطْعُو! فاستدّؿ سميماف بشفقة الصغرػ عمى أنيا أّمو! وأما الكبرػ فما 

  !ىت ذلؾ، بل أرادتو لتشاركيا صاحبتيا في المصيبة بفقد ولدىاكر 
قاؿ العمماء: ُيحتمل أف داود ملسو هيلع هللا ىلص قضى بو لمكبرػ لشبو رآه فييا، أو أنو كاف في 
شريعتو الترجيح بالكبير، أو لكونو كاف في يدىا، وكاف ذلؾ مرّجًحا في شرعو. 

المبلطفة إلى معرفة باطف القضية، وأما سميماف فتوصل بطريق مف الحيمة و 
فأوىميما أنو يريد قطَعو ليعرؼ مف يشّق عمييا قطُعو! فتكوف ىي أّمو. فمّما أرادت 
الكبرػ قطعو عرؼ أنيا ليست أّمو. فمّما قالت الصغرػ ما قالْت عرؼ أنيا أّمو! 

نما أراد اختبار شفقتيما، لتتمّيز لو األ ـ! فمّما ولـ يكف مراده أنو يقطعو حقيقة، وا 
تمّيزْت بما ذكرْت عرفيا. ولعمو استقّر )طمب إقرار( الكبرػ، فأقّرت بعد ذلؾ بو 

 . لمصغرػ، فحكـ لمصغرػ باإلقرار، ال بمجرد الشفقة المذكورة

قاؿ العمماء: ومثل ىذا يفعمو الحكاـ ليتوصموا بو إلى حقيقة الصواب، بحيث إذا 
 . انفرد ذلؾ لـ يتعمق بو حكـ
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حكـ سميماف بعد حكـ داود في القصة الواحدة، ونقض حكمو،  فإف قيل: كيف
 : والمجتيد ال ينقض حكـَ المجتيد؟ فالجواب مف أوجو مذكورة

 . أحدىا: أف داود لـ يكف جـز بالحكـ

 . والثاني: أف يكوف ذلؾ فتوػ مف داود ال حكًما

يرػ والثالث: لعّمو كاف في شرعيـ فسخ الحكـ إذا رفعو الخصـ إلى حاكـ آخر 
 . خبلفو

والرابع: أف سميماف فعل ذلؾ حيمًة إلى إظيار الحق وظيور الصدؽ، فمّما أقّرت 
ف كاف بعد الحكـ، كما إذا اعترؼ المحكـو لو بعد  بو الكبرػ عمل بإقرارىا، وا 

 ."الحكـ أف الحّق ىنا لخصمو

 :ابف حجر

ال الحكـ، "قولو: )فقضى بو لمكبرػ إلخ( قيل: كاف ذلؾ عمى سبيل الفتيا منيما 
 . ولذلؾ ساغ لسميماف أف ينقضو

وتعقبو القرطبي بأف في لفع الحديث أنو قضى بأنيما تحاكما، وبأف فتيا النبّي 
 وحكمو سواء في وجوب تنفيذ ذلؾ.

وقاؿ الداودؼ: إنما كاف منيما عمى سبيل المشاورة، فوضح لداود صحة رأؼ 
 . سميماف فأمضاه

 . د في اليد، فقّدـ الكبرػ لمسفّ وقاؿ ابف الجوزؼ: استويا عند داو 
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وتعقبو القرطبي وحكى أنو قيل: كاف مف شرع داود أف يحكـ لمكبرػ. قاؿ: وىو 
فاسد، ألف الكبر والصغر وصف طردؼ، كالطوؿ والقصر والسواد والبياض، وال 

 . أثر لشيء مف ذلؾ في الترجيح. قاؿ: وىذا مما يكاد يقطع بفساده

إف داود عميو السبلـ قضى بو لمكبرػ لسبب اقتضى  قاؿ: والذؼ ينبغي أف يقاؿ:
بو عنده ترجيح قوليا، إذ ال بّينة لواحدة منيما، وكونو لـ يعّيف في الحديث 
اختصاًرا ال يمـز منو عدـ وقوعو، فيحتمل أف يقاؿ: إف الولد الباقي كاف في يد 

عمى  الكبرػ، وعجزت األخرػ عف إقامة البّينة. قاؿ: وىذا تأويٌل حسٌف جارٍ 
 . القواعد الشرعية، وليس في السياؽ ما يأباه وال يمنعو

  فإف قيل: فكيف ساغ لسميماف نقض حكمو؟

نما احتاؿ بحيمة لطيفة أظيرْت ما في  فالجواب أنو لـ يعمد إلى نقض الحكـ، وا 
نفس األمر، وذلؾ أنيما لما أخبرتا سميماف بالقصة، فدعا بالسّكيف ليشّقو بينيما، 

نما أراد استكشاؼ األمر، فحصل مقصوده ولـ يعـز عم ى ذلؾ في الباطف، وا 
لذلؾ، لجزع الصغرػ الداّؿ عمى عظيـ الشفقة، ولـ يمتفْت إلى إقرارىا بقوليا: ىو 
ابُف الكبرػ، ألنو عمـ أنيا آثرْت حياَتو، فظير لو مف قرينة شفقة الصغرػ، 

ما  -ّلة عمى صدقيا مع ما انضاؼ إلى ذلؾ مف القرينة الدا -وعدميا في الكبرػ 
 . ىجـ بو عمى الحكـ لمصغرػ 

وُيحتمل أف يكوف سميماف عميو السبلـ ممف يسوغ لو أف يحكـ بعممو، أو تكوف 
 . الكبرػ في تمؾ الحالة اعترفت بالحّق، لّما رأت مف سميماف الجّد والعـز في ذلؾ
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ليحّمفو ونظير ىذه القصة ما لو حكـ حاكـ عمى مّدع ُمنِكر بيميف، فمّما مضى 
حضر َمف استخرج مف الُمنِكر ما اقتضى إقراره بما أراد أف يحمف عمى جحده، 
فإنو والحالة ىذه ُيحكـ عميو بإقراره، سواء كاف ذلؾ قبل اليميف أو بعدىا، وال يكوف 
 . ذلؾ مف نقض الحكـ األوؿ، ولكف مف باب تبدؿ األحكاـ بتبدؿ األسباب

ا رأػ األمر محتمبًل فأجاد، وكبلىما حكـ وقاؿ ابف الجوزؼ: استنبط سميماف لم
 . باالجتياد، ألنو لو كاف داود حكـ بالنص لّما ساغ لسميماف أف يحكـ بخبلفو

ودّلت ىذه القصة عمى أف الفطنة والفيـ موىبة مف هللا، ال تتعمق بكبر سّف وال 
 ! صغره

ف كاف وفيو أف الحق في جية واحدة، وأف األنبياء يسوغ ليـ الحكـ باالجتياد ، وا 
ادة في أجورىـ، ولعصمتيـ مف وجود النص ممكًنا لدييـ بالوحي، لكف في ذلؾ زي

 . في ذلؾ، إذ ال يقّروف لعصمتيـ عمى الباطل أالخط

وقاؿ النووؼ: إف سميماف فعل ذلؾ تحيبًل عمى إظيار الحق، فكاف كما لو اعترؼ 
في األحكاـ المحكـو لو بعد الحكـ أف الحق لخصمو. وفيو استعماؿ الحيل 
 .الستخراج الحقوؽ، وال يتأتى ذلؾ إال بمزيد الفطنة وممارسة األحواؿ"

*** 
  2015كانوف األوؿ  21اإلثنيف 

 

 صالس لواءاد ٌىٍّخ ٔجٟ 
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 ِمف ُنَكِت الحديث

 ثبلث قراءات لكممة نبي

 الحديث:

 عف جابر بف عبد هللا قاؿ: 

، فأشار إلّي، فقمُت إليو، فأخذ بيدؼ، كنُت جالًسا في دارؼ، فمّر بي رسوُؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 فانطمقنا حتى أتى بعض ُحَجر نسائو، فدخل ثـ ُأذف لي فدخمُت )...(. فقاؿ: 

 ىل مف غداء؟ 

 فقالوا: 

 نعـ! 

، فُوضعف عمى نبّي، فأخذ رسوُؿ هللا صمى هللا عميو )أقراص( فُأتي بثبلثة أقرصة
ًصا آخَر فوضعو بيف يدّؼ، ثـ أخذ الثالث وسمـ قرًصا، فوضعو بيف يديو، وأخذ قر 

 فكسره باثنيف، فجعل نصفو بيف يديو، ونصفو بيف يدّؼ. 

 ثـ قاؿ: 

 ىل مف أُدـ؟ 

 قالوا: ال! إال شيء مف خّل! 

 قاؿ: 

 ىاتوه، فنعـ األُدـ ىو! 
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 .)صحيح مسمـ(

*** 

 ُحَجر نسائو:

 ُحَجر: جمع ُحجرة.

 والُحْجرة: الُغرفة.

*** 

 ثبلثة أقرصة:

 بلثة أقراص )أو أرغفة( مف الخبز.ث

 وكونيا أقراًصا يعني أنيا مستديرة.

 أخذ الثالث فكسره باثنيف:

 كسره: يعني أف القرص يابس!

 فالطعاـ خبز يابس ُيغمس في الخّل!

*** 

 فُوضعَف عمى نبّي:

 أؼ: فُوضعت األقراُص.

 نبّي:
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 فييا ثبلث قراءات:

 َنبّي: بمعنى: مائدة مف ُخوص )قّش(. -
 ّي: بمعنى: منديل مف وَبر أو صوؼ.َبتّ  -
 ُبّنّي: بمعنى: طبق مف ُخوص. -

لعل السبب في ذلؾ ىو أف الحديث النبوؼ أوؿ ما ُكتب لـ تكف الحروؼ فيو 
 منّقطة!

 وقد وجدُت مف بحث في تنقيط القرآف، ولـ أجد مف بحث في تنقيط الحديث!

*** 

 ما نقمو النووؼ:

عمى نبّي( ىكذا ىو في أكثر األصوؿ: "قولو: )فُأتي بثبلثة أقرصة فوضعَف 
)نبّي(: بنوف مفتوحة، ثـ باء موحدة مكسورة، ثـ ياء مثناة تحت مشددة، وفّسروه 

 بمائدة مف خوص. 

عياض عف كثير مف الرواة أو األكثريف أنو )بّتي( بباء موحدة ونقل القاضي 
)البت( مفتوحة، ثـ مثناة فوؽ مكسورة مشددة، ثـ ياء مثناة مف تحت مشددة. و

 كساء مف وبر أو صوؼ. فمعمو منديل وضع عميو ىذا الطعاـ. 

قاؿ: ورواه بعضيـ بضـ الباء، وبعدىا نوف مكسورة مشددة. قاؿ القاضي الكناني: 
 ىذا ىو الصواب، وىو طَبق مف ُخوص.

وكسر قولو: )إّف النبّي ملسو هيلع هللا ىلص ُأتي بثبلثة أقرصة، فجعل قّدامو قرًصا وقّدامي قرًصا، 
الثالث فوضع نصفو بيف يديو ونصفو بيف يدّؼ(: فيو استحباب مواساة الحاضريف 
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عمى الطعاـ، وأنو ُيستحب جعل الخبز ونحوه بيف أيدييـ بالسوّية، وأنو ال بأس 
 بوضع األرغفة واألقراص صحاًحا غير مكسورة".

 *** 

 ـ2016تموز  19الثبلثاء 

 
 الرسوؿ:

بجل ِٓ اٌزٕي٠ً ّلح ٚممب حيون ِٓ ٔىذ احلل٠ش ٚاٌٍغخ: وبْ ٠ؼ
 ّفز١ٗ

 ِمف ُنَكِت الحديث والمغة

 كاف يعالُج مف التنزيل شّدة وكاف مّما يحّرؾ شفتيو

 الحديث:

 كاف رسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص يعالج مف التنزيل شّدة، وكاف مّما ُيحّرؾ شفتيو.

 )صحيح البخارؼ(.

 وفي رواية أخرػ:

 ج مف التنزيل شّدة، كاف ُيحّرؾ شفتيو.كاف رسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص يعال

 )صحيح مسمـ(.

 وفي رواية:
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 كاف مّما ُيحّرؾ بو لسانو وشفتيو، فيشتّد عميو.

 )صحيح مسمـ(.

*** 

 مّما ُيحّرؾ شفتيو:

 مّما: استعماؿ غريب.

 فيو قوالف عند العمماء:

 القوؿ األوؿ:

ل ذلؾ، وورودىا في ىذا ما قالو ثابت السَرُقْسطّي مف أف المراد: كاف كثيًرا ما يفع
 كثير.

 القوؿ الثاني: 

"ِمف" إذا وقع بعدىا "ما" كانت بمعنى: "ربما"، وىي ُتطمق عمى القميل والكثير 
 )حسب السياؽ(. 

ـْ أنيـ مّما َيحذفوف كذا.  وفي كبلـ سيبويو مواضع مف ىذا، منيا قولو: اعم

 )مختصر مما نقمو ابف حجر(.

ؿ األوؿ يعطي المعنى، والقوؿ الثاني يشرح كيف تـ أرػ القوليف بمعنى واحد: القو 
 التوصل إلى ىذا المعنى.
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*** 

 النووؼ:

 لـ يشرح ىذه النقطة، وال شؾ أنيا جديرة بالشرح!

*** 

 ابف حجر:

الصواب ما قالو ثابت السَرُقْسطّي أف المراد كاف كثيًرا ما يفعل ذلؾ، وورودىما في 
 ىذا كثير. 

 منو حديث الرؤيا: 

 ا يقوؿ ألصحابو: َمف رأػ منكـ رؤيا. كاف ممّ 

   ومنو قوؿ الشاعر: 

نا لمّما نضرب الكبش ضربًة       عمى وجيو ُيمقي المساَف مف الفـ    وا 

 ومنو: 

 كاف رسوُؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا نزؿ جبريُل بالوحي فكاف مّما يحّرؾ بو لساَنو وشفتيو )...(. 

ا وقع بعدىا )ما( كانت بمعنى: )ربما(، وىي ووجو ما قاؿ غيره أف: )ِمف( إذ
 ُتطمق عمى القميل والكثير. 
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ـْ أنيـ مّما َيحذفوف كذا )...(.   وفي كبلـ سيبويو مواضع مف ىذا، منيا قولو: اعم

 ومنو حديث البراء: 

 كنا إذا صّمينا خمف النبّي ملسو هيلع هللا ىلص مّما نحّب أف نكوف عف يمينو ... الحديث.  

 ديث َسُمرة: ومنو ح

 كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا صمى الصبح مّما يقوؿ ألصحابو: َمف رأػ منكـ رؤيا. 

***  

 تعميق عمى ابف حجر:

قمت أعبله بأف القوليف المذيف ذكرىما ابف حجر ىما في حقيقتيما قوؿ واحد، وقد 
 ترتب عمى ىذا الخطأ تكرار األمثمة!

*** 

 2016ؿ تشريف األو  10اإلثنيف 

 استدراؾ:

 كاف مما ُيحّرؾ شفتيو:

 أرػ أف ما قالو الكرماني ىو األقرب إلى الصواب: كاف ربما ُيحّرؾ شفتيو.

 وليس المعنى: كاف كثيًرا ما ُيحّرؾ شفتيو.
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 كما زعـ السَرُقْسطي وابُف حجر!

 انظر:

ـُ ىذا.  ِمف ُنَكِت الحديث والمغة: فمما ُيصاب ىذا ويسم

*** 

 2016ريف األوؿ تش 12األربعاء 

 

 هأٜ عرب٠ً ٌٗ ٍذ ِبئخ عٕبػ

 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 رأػ جبريَل لو سّت مائِة جناح

 )متفق عميو(.

 :في بعض الروايات القميمة

 .سّتمائة
 .)سنف البييقي(

 ال أرػ وجًيا إمبلئًيا لػ )سّت مائة(.
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 !لو جاز الفصل بيف الكممتيف لوجب أف تكتب: سّت مئات

 .وهللا أعمـ

*** 
  2015كانوف األوؿ  11لجمعة ا

 

 وبْ أّل ِب ٌم١ذ ُِٕٙ ٠َٛ اٌؼمجخ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 كاف أشّد ما لقيُت منيـ يوـَ الَعقبة

 الحديث:

عف عائشة رضي هللا عنيا أنيا قالت: يا رسوؿ هللا! ىل أتى عميَؾ يوـٌ كاف أشدَّ 
 ِمف يـو أُحد؟ 

 قاؿ: 

 . ِقيُت منيـ يوـَ العقبةلقد َلِقيُت ِمف قومِؾ، فكاف أشّد ما لَ 

 .)متفق عميو(
*** 

 لـ يقل:

 فكاف أشّد ما لقيُت منيـ ما لقيُتو يوـَ العقبة.

 أشّد ما لقيُت:

 ( أو اسميا.كافيمكف أف يكوف خبر ) أشّد:
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 يـو العقبة:

 ( أو اسميا.كاف: يمكف أف يكوف ظرًفا، أو يكوف خبر )يـو
*** 

 أقواؿ العمماء:

 ىػ(:1014القارؼ )مرقاة المفاتيح لعمي 

 (: وكاف َأشدَّ ما َلِقيُت منيـ)

(، َوِفي ُنْسَخٍة ِبرفِعِو.  ِبنصِب )َأَشدَّ

 (: فِبالنصِب. يوـَ الَعَقَبةِ وَأمَّا َقوُلُو: ) 

 . )أؼ: يوـ جمرة العقبة(والمراد بيا ما ُيضاُؼ إلييا َجْمَرُة الَعَقَبِة 

فِع اْسُمُو. ما َلِقيُت ِمْنُيـ(. و)كاف(: ِبالنصِب خبر )َأشدَّ قاؿ شاِرح: ) ( ِفي َمحّل الرَّ
(. والتقِدير: وكاف ما َلِقيُتُو منيـ يوـَ الَعَقَبِة َأشدَّ ِممَّا َلِقيتُ َظْرُؼ )(: َيْوـَ اْلَعَقَبةِ و)

 َلِقيُتُو منيـ في سائر اأَلياـ. 

( الموُصوَلِة َمااًفا ِإَلى )( ُمضَأَشدَّ (، َوَخَبُرُه )كافاسـ )( يوـُ الَعَقَبةِ ويجوز َأْف يكوَف )
ـِ. تقِديره: ـِ الَِّتي َلِقيُت اْلَعَقَبِة وكاف يوـُ  َأِو الموُصوَفِة الُمَعبَِّر ِبيا َعِف األَيَّا َأَشدَّ اأَليَّا

ـٍ َلِقيُت منيـ.   ِمنيـ، َأْو َأشدَّ َأيَّا

 َوَيُجوُز َأْف َيُكوَف َعَمى الَعكس. 

ـُ )(: الَعَقَبةِ ما َلِقيُت منيـ يوـَ وِقيل: ) ( َخَبَرُه، بتقِدير َأَشدّ (، ويكوُف )كافاْس
 الُمضاِؼ ِإليو، َأْو ِبتقِدير )ِمْف(. 

يِبيُّ وقاؿ  ٍر، وىو َمفعوُؿ كافَ (: َخَبُر )َأَشدَّ َما َلِقيتُ ) :الطِّ (، واسُمو عائٌد ِإلى ُمقدَّ
ى: كاف ما َلِقيُت ِمْف َقومِؾ يوـَ َظْرٌؼ. فالمعن(: يوـَ الَعَقَبةِ (، و)َلَقْد َلِقيتُ َقوِلِو: )
 َأَشدَّ َما َلِقيُت منيـ. الَعَقَبِة 
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في الَعَقَبِة ، وكاف رسوُؿ هللِا صّمى هللُا عميو وسّمـ َيِقُف ِعنَد ِبِمًنىالتي ِبالَعَقَبِة وَأراد 
لى اإل  سبلـ اىػ. الَمْوِسـ، َوَيْعِرُض نفَسُو عمى قبائِل الَعَرِب َيْدُعوُىـ إلى هللِا تعالى وا 

*** 

    2015كانوف األوؿ  9األربعاء 
 

 

ب إال هػٝ اٌغُٕ
ً
 ِب ثؼش اهلل ٔج١

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ما بعث هللُا نبًيا إال رعى الغنـ!

 )صحيح البخارؼ(.

 قاؿ لي:

ما وجاىة ىذا الحديث، ال سيما في ضوء ما يقاؿ اليـو مف أف ىذا الحاكـ أو ذاؾ 
 ؟يقود أّمتو مثل قطيع الغنـ

 قمت:

ىناؾ عمماء حمموا الحديث عمى معنى تواضع األنبياء، وأّف هللا اختارىـ مف  -
عاّمة الناس، وليس مف األرستقراط، لكي يترفقوا بالضعفاء. وليذا قاؿ أحد 
المشركيف لببلؿ رضي هللا عنو: إذا لـ تسدد الديف فسوؼ أرّدؾ ترعى 

 الغنـ! أو كما قاؿ.
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اآلخر، فإنو ال ُيشترط أف يكوف التشابو إذا حممنا الحديث عمى المعنى  -
 كامبًل بيف البشر والغنـ.

ىذا الحديث خاص باألنبياء، وال يشمل بالضرورة الزعماء مف البشر غير  -
األنبياء. فاألنبياء معصوموف ال َيظمموف وال يخونوف! وليذا ال يمكف أف 

ىذا ُيغرييـ تكوف األّمة مثل قطيع الغنـ مع المموؾ والرؤساء واألمراء! ألف 
بالفساد والخروج عف الجادة، ألنيـ غير معصوميف، والحكـ والثروة مظّنة 

 االنحراؼ!
في حاالت معينة، قد تصبح األمة ضعيفة ال حوؿ ليا وال قوة، فإذا لـ تجد  -

مف يقّوييا فإنيا تصبح موضع أالعيب األمـ الكبرػ. فكمما بذلت جيًدا في 
يحرؼ ليا اتجاىيا، ويستغّمو لصالح اتجاه معيف جاء مف قوػ الشّر مف 

 نفسو!
أصل كممة السياسة أنيا كانت تستعمل في سياسة الغنـ وما شابو، ومنو:  -

السائس، ثـ استعممت في سياسة البشر. والجامع بيف الحالتيف ىو االىتماـ 
بالرعية وحسف إدارتيا والقياـ عمييا بما يجمب ليا الصبلح، ويدرأ عنيا 

 الفساد.
مة السياسة أصميا ما قمناه، فكذلؾ كممة )الراعي( و)الرعية(. كما أف كم -

فالراعي يصمح لراعي الغنـ، ويصمح لراعي البشر. ومنو عنواف كتاب ابف 
 تيمية: السياسة الشرعّية في إصبلح الراعي والرعّية.

 ىذا وهللا أعمـ.
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*** 

 ما نقمو ابف حجر:

 قاؿ العمماء: 

الغنـ قبل النبوة أف يحصل ليـ التمّرف برعييا الحكمة في إلياـ األنبياء مف رعي 
عمى ما يكّمفونو مف القياـ بأمر أّمتيـ، وألّف في مخالطتيا ما يحصل ليـ الحمـ 
والشفقة، ألنيـ إذا صبروا عمى رعييا وجمعيا بعد تفّرقيا في المرعى، ونقميا مف 

طباعيا مسرح إلى مسرح، ودفع عدوىا مف سبع وغيره كالسارؽ، وعمموا اختبلؼ 
وشدة تفّرقيا مع ضعفيا واحتياجيا إلى المعاىدة، أِلفوا مف ذلؾ الصبر عمى 
األّمة، وعرفوا اختبلؼ طباعيا، وتفاوت عقوليا، فجبروا كسرىا، ورفقوا بضعيفيا، 
وأحسنوا التعاىد ليا، فيكوف تحمميـ لمشّقة ذلؾ أسيل مما لو كّمفوا القياـ بذلؾ مف 

 التدريج عمى ذلؾ برعي الغنـ.  أوؿ وىمة، لما يحصل ليـ مف

وخّصت الغنـ بذلؾ لكونيا أضعف مف غيرىا، وألّف تفرقيا أكثر مف تفّرؽ اإلبل 
والبقر، إلمكاف ضبط اإلبل والبقر بالربط دونيا في العادة المألوفة، ومع أكثرية 

 تفّرقيا فيي أسرع انقياًدا مف غيرىا. 

د أف عمـ كونو أكـر الخمق عمى هللا، ما كاف عميو مف وفي ذكر النبي ملسو هيلع هللا ىلص لذلؾ، بع
عظيـ التواضع لربو، والتصريح بمّنتو عميو، وعمى إخوانو مف األنبياء، صموات هللا 

 وسبلمو عميو وعمى سائر األنبياء.

*** 
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 2016أيموؿ  22الخميس 

 

ٌٔٛ٠ ِٓ 
ٌ
 أٔب فري

 ُنَكِت الحديث ِمف

 أنا خير مف يونس

 :الحديث
 !خير مف يونس بف مّتى( فقد كذب مف قاؿ: )أنا

 )صحيح البخارؼ(.

 ىل يعني: النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟

 أـ الرجل القائل )َمف قاؿ(؟

 .أنا أرّجح الثاني

 :تؤيده رواية أخرػ 

 .ال ينبغي لعبد أف يقوؿ: أنا خير مف يونس بف مّتى

 .)متفق عميو(

*** 
السبلـ ليس مف الرسل أولي مف يقرأ قصة يونس في القرآف يشعر بأف يونس عميو 
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، وربما يشعر أف يونس تأتي مرتبتو آخر قائمة األنبياء! وربما يأتي مف يقوؿ  العـز
 !مف الناس في زمف مف األزمنة، أو في مكاف مف األمكنة: أنا خير مف يونس

 !ىييات
 !أيف نحف مف األنبياء

 !بل أيف نحف مف الصحابة

 :قاؿ تعالى

ًبا فظّف أف لف نقدر عميو فنادػ في الظُممات أف ال إلو وذا النوِف إذ ذىب ُمغاِض )
إال أنت سبحانؾ إني كنُت مف الظالميف. فاستجبنا لو ونّجيناه مف الغـّ وكذلؾ 

 .88-87( األنبياء ُنْنجي المؤمنيف

 .ذا النوف: يونس عميو السبلـ

ّف يونَس َلمف الُمرَسميف. إذ أبَق إلى الفْمِؾ المشحوف. فساىـ فكاف) مف  وا 
َلمبث في بطنو  .الُمدَحضيف. فالتقمو الحوُت وىو ُمميـ. فموال أّنو كاف مف المسّبحيف

إلى يـو ُيبعثوف. فنبذناه بالعراء وىو سقيـ. وأنبتنا عميو شجرًة مف يقطيف. وأرسمناه 
 .148-139( الصافات إلى مائِة ألٍف أو يزيدوف. فآمنوا فمّتعناىـ إلى حيف

 .ُمميـ: ممـو
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. لوال أف فاصبْر ) ِلحكـ ربَؾ وال تكْف كصاحب الُحوِت إْذ نادػ ربَّو وىو مكظـو
. فاجتباه ربُّو فجعمو ِمَف الصالحيف ( تداركو نعمٌة مف رّبو َلنبذ بالعراء وىو مذمـو

 .50-48القمـ 

 .صاحب الحوت: يونس عميو السبلـ

: مغمـو  .مكظـو

*** 
 :أقواؿ الشراح

 :النووؼ 
وفي  .ّمـ: )وال أقوؿ إّف أحًدا أفضل مف يونس بف مّتى(قولو صّمى هللا عميو وس "

 رواية: )إّف هللا تعالى قاؿ: ال ينبغي لعبٍد لي يقوؿ: أنا خير مف يونس بف مّتى(.

وفي رواية عف النبي صّمى هللا عميو وسّمـ قاؿ: )ما ينبغي لعبٍد يقوؿ: أنا خير مف 
  يونس بف متى(.

  :ييفقاؿ العمماء ىذه االحاديث تحتمل وج

أحدىما أنو صّمى هللا عميو وسّمـ قاؿ ىذا قبل أف يعمـ أنو أفضل مف يونس، فمّما 
عمـ ذلؾ قاؿ: أنا سيد ولد آدـ، ولـ يقل ىنا: إف يونس أفضل منو، أو مف غيره 

  مف األنبياء صموات هللا وسبلمو عمييـ.
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الجاىميف شيًئا مف حط مرتبة  والثاني أنو ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ ىذا زجًرا عف أف يتخيل أحٌد مف
  .يونس ملسو هيلع هللا ىلص، مف أجل ما في القرآف العزيز مف قّصتو

قاؿ العمماء وما جرػ ليونس ملسو هيلع هللا ىلص لـ يحطو مف النبوة مثقاؿ ذّرة، وخّص يونس 
  .بالذكر لما ذكرناه مف ذكره في القرآف بما ذكر

ا ينبغي لعبٍد أف يقوؿ: أنا خير مف يونس(، وأما قولو صّمى هللا عميو وسّمـ: )م
فالضمير في )أنا( قيل: يعود إلي النبي صّمى هللا عميو وسّمـ، وقيل: يعود إلى 
القائل، أؼ: ال يقوؿ ذلؾ بعض الجاىميف مف المجتيديف في عبادة أو عمـ أو 
غير ذلؾ مف الفضائل، فإنو لو بمغ مف الفضاء )لعل الصواب: الفضل( ما بمغ لـ 

ال ينبغي ) :يبمغ درجة النبوة! ويؤيد ىذا التأويل الرواية التي قبمو، وىي قولو تعالى
 لعبٍد أف يقوؿ أنا خير مف يونس بف متى(، وهللا أعمـ".

*** 

 :ابف حجر

"ثـ ذكر حديث ابف مسعود: )ال يقولّف أحُدكـ إّني خير مف يونس بف مّتى(، 
 ّني خير مف يونس بف مّتى )...(.وحديث ابف عباس: )ال ينبغي لعبٍد أف يقوؿ إ

قاؿ العمماء إنما قاؿ صّمى هللا عميو وسّمـ ذلؾ تواضًعا، إْف كاف قالو بعد أف عمـ 
ْف كاف قالو قبل عممو بذلؾ فبل إشكاؿ. وقيل: خّص يونس  أنو أفضل الخمق، وا 
بالذكر لما ُيخشى عمى مف سمع قصتو أف يقع في نفسو تنقيٌص لو، فبالغ في 

 لسّد ىذه الذريعة". ذكر فضمو
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  ***  
  2016كانوف الثاني  23السبت 

 

 أٔب احلبّو اٌنٞ حيْو إٌبً ػٍٝ للِٟ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 أنا الحاشر الذؼ ُيحشر الناس عمى قدمي

 )متفق عميو(.

 :وفي رواية

 .عمى عقبي

 :وفي رواية

 .قدمّي، بالتثنية

 :الحاشر
 .الحاشر ىو هللا

 .بمعنى: محشور، فاعل بمعنى مفعوؿولعّل المعنى ىنا: حاشر 
 .وسّمي حاشًرا ألف الحشر يبدأ بو، وهللا أعمـ
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 :قاؿ لي

 ! كيف يتفاخر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بذلؾ؟! ثـ أليس في الحديث إزراء بغيره مف األنبياء؟
 :قمت لو

 .ليس المعنى ما فيمت

 معنى: )عمى قدمي(:

 .بعدؼ -

 .قّدامي -

 .رد معاف أخرػ وفي أقواؿ الشّراح ت

*** 
 :أقواؿ الشراح

 :النووؼ 
 ."ُيحشروف عمى أثرؼ وزماف نبوتي ورسالتي، وليس بعدؼ نبيّ 

 .وقيل: يتبعوني"

*** 
 :ابف حجر
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عمى قدمي: أؼ عمى أثرؼ، أؼ: إنو ُيحشر قبل الناس، وىو موافق لقولو في "
 . الرواية األخرػ: ُيحشر الناس عمى عقبي

قدـ: الزماف، أؼ: وقت قيامي عمى قدمي بظيور ويحتمل أف يكوف المراد بال
 . عبلمات الحشر، إشارة إلى أنو ليس بعده نبّي وال شريعة

واستشكل التفسير بأنو يقضي بأنو محشور، فكيف يفسر بو حاشر، وىو اسـ 
 ! فاعل؟

أجيب بأف إسناد الفعل إلى الفاعل إضافة، واإلضافة تصح بأدنى مبلبسة، فمّما 
 . أمتو، ألنو ال نبّي بعده، ُنسب الحشر إليو، ألنو يقع عقبو كاف ال أّمة بعد

ويحتمل أف يكوف معناه: أنو أوؿ مف ُيحشر، كما جاء في الحديث اآلخر: أنا أوؿ 
 ! مف تنشق عنو األرض

 . وقيل معنى القدـ: السبب

 ! وقيل: المراد: عمى مشاىدتي: قائًما هلل شاىًدا عمى األمـ

 . جبير: وأنا حاشر، بعثُت مع الساعة. وىو يرّجح األوؿووقع في رواية نافع بف 
 :تنبيو

قولو: )عمى عقبي( بكسر الموحدة مخفًفا عمى اإلفراد، ولبعضيـ بالتشديد عمى 
 . التثنية والموحدة مفتوحة"

*** 
 :الزرقاني في شرح الموطأ
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أنا الحاشر: اسـ فاعل مف الحشر، وىو الجمع الذؼ ُيحشر الناس عمى قدمي، "
 . سر الميـ، وخفة الياء باإلفراد، وبشّد الياء مع فتح الميـ مثنى، روايتافبك

قاؿ ابف عبد البر: أؼ قّدامي وأمامي، أنيـ يجتمعوف إليو، وينضّموف حولو، 
 .ويكونوف أمامو يـو القيامة ووراءه

 . قاؿ الخميل: َحشرت الناس: إذا ضممتيـ مف البوادؼ

ى: )عمى قدمي( فقيل: عمى زماني وقاؿ الباجي وعياض: اختمف في معن
 . وعيدؼ، أؼ ليس بعدؼ نبيّ 

( سورة البقرة، اآلية ويكوف الرسوُؿ عميكـ شييًداوقيل: لمشاىدتي، كما قاؿ: )
143 . 

وقاؿ الخطابي: معناه: عمى أثرؼ، أؼ إنو يقدميـ، وىـ خمفو، ألنو أوؿ مف تنشق 
)عمى عقبي(. وقيل: عمى  عنو األرض فيتبعونو. قاؿ: ويؤيد ىذا المعنى رواية:

أثرؼ، بمعنى أف الساعة عمى أثره، أؼ: قريبة مف مبعثو، كما قاؿ: بعثت أنا 
 . والساعة كياتيف

وفي فتح البارؼ: أؼ عمى أثرؼ، أؼ أنو ُيحشر قبل الناس، وىو موافق لقولو في 
الرواية األخرػ: ُيحشر الناس عمى عقبي، بكسر الموحدة مخفًفا عمى اإلفراد، 

 . عضيـ بالتشديد، وفتح الموحدة عمى التثنيةولب

ويحتمل أف المراد بالقدـ: الزماف، أؼ وقت قيامي عمى قدمي بظيور عبلمات 
الحشر، إشارة إلى أنو ليس بعده نبي، وال شريعة. واستشكل ىذا التفسير بأنو 
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يقتضي أنو محشور، فكيف يفّسر بو حاشر اسـ فاعل؟ وأجيب بأف إسناد الفعل 
اعل إضافة، واإلضافة تصح بأدنى مبلبسة، فمما كاف ال أّمة بعد أمتو، إلى الف

 . ألنو ال نبّي بعده، ُنسب الحشر إليو، ألنو يقع عقبو

ويحتمل أف معناه: أنو أوؿ مف ُيحشر، كما جاء في الحديث اآلخر: أنا أوؿ مف 
 . تنشق عنو األرض

 . وقيل معنى القدـ: السبب

 .قائًما هلل شاىًدا عمى األمـوقيل المراد: عمى مشاىدتي، 

 . وفي رواية نافع بف جبير: وأنا حاشر بعثُت مع الساعة، وىو يرجح األوؿ"
*** 

  2015كانوف األوؿ  26السبت 

 

ا ِٓ األٔصبه
ً
 ٌٛال اذلغوح ٌىٕذ اِوء

 ِمف ُنَكِت الحديث

 لوال اليجرة لكنُت امرًءا مف األنصار
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ة، فوزعيا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عمى المؤلفة خرج المسمموف مف غزوة حنيف بمغانـ كثير 
قموُبيـ مف المياجريف، فسخط األنصار لماذا لـ يعطيـ منيا رسوؿ هللا صمى هللا 

 عميو وسمـ؟!

 رضي هللا عنو: سعد بف عبادةفقاؿ لو زعيـ األنصار 

 إف األنصار وجدوا عميؾ يا رسوؿ هللا في أنفسيـ!

 نت مف ذلؾ يا سعد؟وأيف أفقاؿ لو رسوؿ هللا: 

 قاؿ سعد: ما أنا إال مف قومي!

 إذف اجمْع لي قومؾ!قاؿ لو: 

  :فجمعيـ وخطب فييـ وقاؿ بعد أف حمد هللا وأثنى عميو

 يا معشر األنصار! 

 ما قالٌة بمغتني عنكـ، وِجدٌة وجدتموىا عمّي في أنفسكـ؟!

 ألـ آتكـ ُضبلاًل فيداكـُ هللا؟!  

 وعالًة فأغناكـُ هللا؟! 

 وأعداًء فأّلف هللُا بيف قموبكـ؟ 

 قالوا: بمى. 
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 وهللُا ورسوُلو أمّف وأفضُل! 

 قاؿ: 

 أال تجيبونني يا معشر األنصار؟ 

  والفضُل. قالوا: بماذا نجيبؾ يا رسوؿ هللا؟ هلل ورسوِلو المفّ 

 قاؿ: 

 أما وهللا لو شئتـ لقمتـ، فَمَصدقتـ وَلُصّدقتـ: 

 أتيتنا ُمكّذًبا فصّدقناؾ!  

 مخذواًل فنصرناؾ! و 

 وطريًدا فآويناؾ!  

 وعائبًل فآسيناؾ! 

أوجدتـ يا معشر األنصار في أنفسكـ ُلعاعًة مف الدنيا تألفُت بيا قوًما لُيسمموا، 
 ووكمتكـ إلى إسبلمكـ؟! 

أال ترضوف يا معشر األنصار أف يذىب الناُس بالشاء والبعير، وترجعوا أنتـ 
 برسوؿ هللا إلى رحالكـ؟! 

 ؼ نفُس محّمٍد بيده، لوال اليجرة لكنُت امرًءا مف األنصار! فوالذ
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 ولو سمؾ الناُس ِشعًبا، وسمكِت األنصار ِشعًبا، لسمكت ِشعَب األنصار! 

 .  الميـ ارحـ األنصار، وأبناَء األنصار، وأبناَء أبناِء األنصار

 فبكى األنصاُر حتى أخضموا لحاىـ! 

 ؿ هللا قسًما وحًظا!: رضينا برسو سعد بف عبادةوقالوا مع 

 .)متفق عميو(

 شرح المفردات:

 : ما قوٌؿ.ما قالةٌ 

 : سخط.ِجدة

 : فقراء.عالة

 : أكثر مّنة، أؼ: أكثر عطاًء.أَمفّ 

 : واسيناؾ، ساعدناؾ.آسيناؾ

 : شيء يسير.ُلعاعة

 : بّمموىا بالدموع.أخضموا لحاىـ

 : ما تأّلف بو قموبيـ. الشاء: جمع شاة.الشاء والبعير

 : طريًقا.ِشعًبا
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*** 

 الحْع في ىذه الخطبة المؤثرة:

... إلخ، نسب الفضل إلى هللا، ولـ  ألـ آِتكـ ُضبلاًل فيداكـُ هللاعندما قاؿ:  -
 ينسبو إلى نفسو.

... إلخ، نسب الفضل إلييـ، متكمًما عمى  أتيَتنا ُمكّذًبا فصّدقناؾَ عندما قاؿ:  -
 لسانيـ!

 ـ عميو أربًعا!ذكر مف فضمو عمييـ ثبلًثا، وذكر مف فضمي -
ىذه الببلغة النبوية ببلغة عالية، ومع ذلؾ لو صدر مثُميا مف غيره، ولـ  -

يكف صادًقا، لوصفو الناس بالتشّدؽ! ذلؾ أف رفع مستوػ الببلغة يقتضي 
رفع مستوػ الصدؽ! فبل قيمة لببلغة ىي مف باب التمثيل الدرامي عمى 

 المنابر!
*** 

 صار:لوال اليجرة لكنُت امرًءا مف األن

لممياجريف فضُل اليجرة، ولؤلنصار فضُل النصرة. فيـ في الفضل سواء، بل ىـ 
أّمة واحدة! إذا أعطى بعضيـ دوف بعض، فيو يفعل ذلؾ حسب الحاجة. لو أف 
النبّي ملسو هيلع هللا ىلص كتب هللا لو أف يكوف مف األنصار لفعل فعل األنصار في حسف استقباؿ 

يـ ألنو لـ يخّص نفسو بشيء، مع أنو مف المياجريف! المياجريف! والرسوؿ ال يتّ 
 الشيطاف يقوؿ ليـ: أعطى قومو! وىو لـ ُيعط إال الُمحتاجيف!
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 وكبل الفريقيف قوُمو، ال يفّرؽ بيف واحد وغيره إال بالحّق!

ىـ عادوا بالشاء والبعير، واألنصار عادوا برسوؿ هللا لـ يأخذ أّؼ منيـ شيًئا! 
قموبيـ لكي يثّبتيـ، والفريق الثاني اعتمد فييـ عمى حسف الفريق األوؿ يتألف 

 إسبلميـ!

لوال ىذه الخطبة لربما تخاصـ الفريقاف، ودخبل مًعا في معارؾ ليا بداية، وال ُيعمـ 
 ليا نياية!

 زعيميـ ليس سيبًل، فمّما توّلى عمُر الخبلفَة قاؿ لو: وسعد بف عبادة

 نؾ! وقد وهللا أصبحُت كارًىا لجوارؾ!كاف صاحبؾ أبو بكر وهللا أحبَّ إلينا م

 فقاؿ لو عمر:

 َمف كره جواَر جاره تحّوَؿ عنو!

فتحوؿ سعُد مف المدينة، وىو زعيميا أو ثاني اثنيف في زعامتيا مع سعد بف 
معاذ، زعيـ األوس، وسعد بف عبادة زعيـ الخزرج، تحوؿ مف المدينة إلى الشاـ، 

نصف مف خبلفة عمر، وال أعمـ كـ ىػ، بعد سنتيف و 14ومات في حوراف سنة 
 كاف عمره، وال سنة والدتو!

 رضي هللا عنو وأرضاه.

كل صحابّي يمثل شريحة اجتماعية مف الناس، واإلسبلـ يسع الجميع، ال سيما إذا 
 سّخر هللا لو زعماء مف الحكماء!



44 
 

*** 

   2016شباط  3األربعاء 

 إٌجٟ ٠ززجغ اٌلثبء: ً٘ جيٛى ٌٗ ِب ال جيٛى ٌغريٖ؟

 ِمف ُنَكِت الحديث

 النبي يتتبع الدّباء

 ىل يجوز لو ما ال يجوز لغيره؟

 

إّف خياًطا دعا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لطعاـ صنعو. قاؿ أنس: قاؿ: أنس بف مالؾ عف 
قاؿ: فمـ أزْؿ فذىبُت مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فرأيتو يتتبع الدّباء مف حوالي القصعة. 

 . أحّب الدّباء مف يومئذ
 )متفق عميو(.

  في حديث آخر:

ضي هللا عنو قاؿ: كنُت غبلًما في حجر النبّي صمى هللا رعمر بف أبي سممة عف 
عميو وسمـ. وفي رواية: كنُت مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وكانت يدؼ تطيش في الصحفة، فقاؿ 

 : النبي ملسو هيلع هللا ىلص

  يا غبلـ سـّ هللا، وُكْل بيمينؾ، وُكْل مما يميؾ.

 فما زالت تمؾ طعمتي بعد.

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9823&idto=9824&bk_no=52&ID=3006#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9823&idto=9824&bk_no=52&ID=3006#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9823&idto=9824&bk_no=52&ID=3006#docu
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5899
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 )متفق عميو(.

 ىل مف تعارض بيف الحديثيف؟

ال تعارض بيف الحديثيف، ألف النبّي ُوضع لو صحف مشّكل فيو عدة أنواع، فكاف 
 يتخّير الدّباء. 

عة، وبيف مدعو يتخّير  مما ىناؾ فرؽ في المغة بيف مدعو تطيش يده في القص
 قّدمو لو َمف دعاه! )تطيش يده( و)يتتبع(.

وىناؾ فرؽ بيف ما إذا كانت كمية الدّباء كبيرة أو محدودة، وبيف ما إذا اختار 
 واحد مف المدعويف الدّباء واختار سائر المدعويف المحـ!

أعمق عميو وال أوافق عمى ما نقمو ابف حجر، فاألمر أبسط مف ىذا الكبلـ الذؼ س
 بعد نقمو.

*** 

 ما نقمو ابف حجر:

تتّبع النبي ملسو هيلع هللا ىلص الدّباء ذكر فيو حديث أنس في  (ةقولو: )إذا لـ ُيعرؼ منو كراىي»
  الصحفة. مف 

بينيما البخارؼ ، فجمع ظاىره يعارض الذؼ قبمو في األمر باألكل مما يميووىذا 
َمف يأكل معو، ورمز بذلؾ إلى تضعيف  رضابحمل الجواز عمى ما إذا عمـ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9823&idto=9824&bk_no=52&ID=3006#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9823&idto=9824&bk_no=52&ID=3006#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9823&idto=9824&bk_no=52&ID=3006#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
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لوًنا ، حيث جاء فيو التفصيل بيف ما إذا كاف حديث عكراش الذؼ أخرجو الترمذؼ
 فيجوز. أكثر مف لوف فبل يتعّدػ ما يميو، أو  واحًدا

وقد حمل بعض الشّراح فعمو ملسو هيلع هللا ىلص في ىذا الحديث عمى ذلؾ فقاؿ: كاف الطعاـ  
، فكاف يأكل مما ُيعجبو، وىو الدّباء، ويترؾ ما ال مرؽ ودّباء وقديدمشتمبًل عمى 

 بو وىو القديد. يعج

الطعاـ كما تقدـ لو في: )باب الخّياط( مف كتاب البيع عمى أف  الكرمانيوحممو 
 فمو كاف لو ولغيره لكاف المستحّب أف يأكل مما يميو.  ، قاؿ:كاف لمنبي ملسو هيلع هللا ىلص وحده

ف أرا د قمُت: إف أراد بالوحدة أف غيره لـ يأكل معو فمردود، ألف أنًسا أكل معو، وا 
بو المالؾ، وأذف ألنس أف يأكل معو، فميطرْده في كل مالؾ وُمضيف، وما أظّف 

  .  أحًدا يوافقو عميو

جواًبا يجمع الجوابيف المذكوريف فقاؿ: إف المؤاكل مالؾ عف  ابف بطاؿوقد نقل 
يباح لو أف يتبع شيوتو حيث رآىا، إذا عمـ أف ذلؾ ال ُيكره منو. فإذا ألىمو وخدمو 
يُد رسوؿ هللا  جالْت ـ لذلؾ لـ يأكل إال مما يميو. وقاؿ أيًضا: إنما عمـ كراىتي

ملسو هيلع هللا ىلص في الطعاـ ألنو عمـ أّف أحًدا ال يتكّره ذلؾ منو وال يتقّذره، بل كانوا يتباركوف 
بريقو ومماسة يده، بل كانوا يتبادروف إلى ُنخامتو فيتدّلكوف بيا! فكذلؾ مف لـ 

 . تجوؿ يُده في الصحفةيجوز لو أف  يتقّذر مف مؤاكِمو،

، وكاف في الطعاـ نوع منفرد، جاز لو أف مع خادموإذا أكل المرء  وقاؿ ابف التيف:
 ينفرد بو. 



47 
 

، فسيأتي في رواية أف كاف يأكل وحدهوقاؿ في موضع آخر: إنما فعل ذلؾ ألنو 
أبواب، الخّياط أقبل عمى عممو. قمُت: ىي رواية ثمامة عف أنس كما سيأتي بعد 

 «. لكف ال يثبت المدعى ألّف أنًسا أكل مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص

*** 

 تعميق:

أقرب األقواؿ إلى الصحة قوؿ مف قاؿ بأف المائدة فييا أكثر مف لوف، ولكْف ىناؾ 
 نقص في الكبلـ، وهللا أعمـ. 

مف قاؿ بأف الضيف إذا جالْت يده في الصفحة تقّذر سائر الضيوؼ! ىذا القوؿ 
غير مسّمـ، أنا أرػ أف الغبلـ ربما كانت تجوؿ يده وتطيش بحًثا عف وجو الطعاـ 
الذؼ يتنافس عميو كل المدعويف لو أخذوا حريتيـ، كما لو كاف ىناؾ رز ولحـ 
ومكّسرات، فتتّبع المحـ والمكّسرات، فأكل منيما حصتو وحصة غيره! فاألمر 

س يعني بالضرورة التقّذر مف يده يتعمق بأدب الطعاـ ومراعاة مف يأكل معيـ، ولي
ىذا في حيف أف النبّي كاف يختار الدّباء ويترؾ المحـ )القديد(. وكاف  الطائشة!

يوجد مف الدّباء ما يكفي الجميع. فاختياره الدّباء ال يحـر اآلخريف منو إذا أرادوه 
 أيًضا.

 وهللا أعمـ.

*** 
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     2016شباط  14األحد 

 

ب
ً
 إٌجٟ آفوُ٘ ّوث

 َكِت الحديثِمف نُ 

 النبّي آخُرىـ شرًبا

 الحديث:

 عف أبي ىريرة كاف يقوؿ: 

 أهلٍل الذؼ ال إلو إال ىو، إْف كنُت ألعتمد بكبدؼ عمى األرض مف الجوع! 

ْف كنُت ألشّد الحجر عمى بطني مف الجوع!   وا 

 ولقد قعدُت يوًما عمى طريقيـ الذؼ يخرجوف منو. 

اب هللا، ما سألُتو إال لُيشبعني! فمّر ولـ فمّر أبو بكر، فسألُتو عف آية مف كت
 يفعل! 

ثـ مّر بي عمر، فسألُتو عف آية مف كتاب هللا، ما سألُتو إال لُيشبعني! فمّر فمـ 
 يفعل! 
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ثـ مّر بي أبو القاسـ ملسو هيلع هللا ىلص، فتبّسـ حيف رآني، وعرؼ ما في نفسي، وما في وجيي، 
 ثـ قاؿ: 

 يا أبا ىّر! 

 قمُت: 

 يا رسوَؿ هللا!  لّبيؾَ 

 قاؿ: 

 الحْق. 

 ومضى، فتبعُتو، فدخل، فاستأذف، فأذف لي، فدخل، فوجد لبًنا في قَدح، فقاؿ: 

 مف أيف ىذا المبف؟ 

 قالوا: 

 أىداه لَؾ فبلف أو فبلنة. 

 قاؿ: 

 أبا ىّر! 

 قمُت: 

 لّبيَؾ يا رسوَؿ هللا! 
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 قاؿ: 

 الحْق إلى أىل الصّفة فادُعيـ لي! 

 قاؿ: 

ّفة أضياؼ اإلسبلـ، ال يأووف إلى أىل وال ماؿ وال عمى أحد، إذا أتْتو وأىل الص
ذا أتْتو ىدّية أرسل إلييـ، وأصاب  صدقٌة بعث بيا إلييـ، ولـ يتناوؿ منيا شيًئا، وا 

 منيا، وأشركيـ فييا. 

 فساءني ذلؾ! 

 فقمُت: 

ة أتقّوػ وما ىذا المبف في أىل الصّفة؟ كنُت أحّق أنا أف أصيَب مف ىذا المبف شرب
 بيا! 

فإذا جاء أمرني، فكنُت أنا أعطييـ، وما عسى أف يبمغني مف ىذا المبف؟ ولـ يكف 
فأقبموا، فاستأذنوا، فأذف ليـ،  مف طاعة هللا وطاعة رسولو ملسو هيلع هللا ىلص بّد، فأتيُتيـ فدعوُتيـ،

 وأخذوا مجالَسيـ مف البيت. 

 قاؿ: 

 ّر!يا أبا ى

 قمُت:  
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 ! لبيَؾ يا رسوَؿ هللا

 قاؿ: 

 خْذ فأعِطيـ. 

 قاؿ: 

 فأخذُت القَدح، فجعمُت أعطيو الرجل، فيشرب حتى يروػ! 

 ثـ يرّد عمّي القَدح، فأعطيو الرجل، فيشرب حتى يروػ! 

 ثـ يرّد عمّي القَدح، فيشرب حتى يروػ! 

 ثـ يرّد عمّي القَدح! 

ـ. فأخذ القَدح، فوضعو عمى يده، حتى انتييُت إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وقد روؼ القـو كّمي
 فنظر إلّي فتبّسـ، فقاؿ: 

 أبا ىّر! 

 قمُت: 

 لبيَؾ يا رسوَؿ هللا! 

 قاؿ: 

 بقيُت أنا وأنت! 
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  قمُت:

 صدقَت يا رسوَؿ هللا! 

 قاؿ: 

 اقعْد فاشرْب. 

 فقعدُت فشربُت! 

 فقاؿ: 

 اشرْب. 

 فشربُت! 

 حّق، ما أجد لو مسمًكا! فما زاؿ يقوؿ: اشرْب، حتى قمُت: ال والذؼ بعثؾ بال

 قاؿ:

 فأرني. 

 فأعطيُتو القَدح، فحمد هللا وسّمى. 

 وشرب الفضمة!

 )صحيح البخارؼ(.

*** 
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 أهلِل:

 وهللِا. قَسـ.

 إْف كنُت ألعتمد:

 إّني كنت ألعتمد.

 إْف: مخففة مف الثقيمة: إّف.

ْف كنُت ألشّد الحجر:  وا 

ّني كنُت ألشّد الحجر.  وا 

*** 

 فائدة شّد الحجر:

قاؿ العمماء: فائدة شّد الحجر المساعدة عمى االعتداؿ واالنتصاب، أو المنع مف كثرة التحمل مف الغذاء »
الذؼ في البطف، لكوف الحجر بقدر البطف، فيكوف الضعف أقّل، أو لتقميل حرارة الجوع ببرد الحجر، أو 

أشكل األمر في شّد الحجر عمى البطف مف الجوع عمى الخطابي: ألف فيو اإلشارة إلى كسر النفس. وقاؿ 
 «!قوـ، فتوىموا أنو تصحيف

 )فتح البارؼ(.

*** 

 الحْق:

 الحْقني.

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228
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 الحْق إلى أىل الصّفة:

 انطمْق. وىو كذلؾ في رواية.

 ال يأووف إلى أىل وال ماؿ وال عمى أحد:

 تقدير: وال يعتمدوف عمى ماؿ وال عمى أحد. لعل ال

 فساءني ذلؾ:

 ألنو كاف جائًعا يريد أف يشرب مف المبف بسرعة! وخشي أال يبقى لو شيء!

 وما ىذا المبف في أىل الصّفة؟!

 ماذا يكفي ىذا المبف القميل لعدد كبير مف أىل الصفة؟!

 فإذا جاء أمرني:

 فإذا جاء الضيف )الضيوؼ(: أىل الصّفة.

عطيو الرجل فيشرب حتى يروػ ثـ يرّد عمي القدح فأعطيو الرجل أؼ الذؼ إلى أُ 
 جنبو:

 الرجل: 

ىذا فيو أف المعرفة إذا أعيدت معرفة ال تكوف عيف األوؿ. والتحقيق أف ذلؾ ال يّطرد، بل  :الكرمانيقاؿ »
نا مف قولو: حتى األصل أف تكوف عينو، إال أف تكوف ىناؾ قرينة تدّؿ عمى أنو غيره، مثل ما وقع ى

 انتييت إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فإنو يدّؿ عمى أنو أعطاىـ واحًدا بعد واحد،  إلى أف كاف آخرىـ النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 
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خْذ فناوْليـ. قاؿ:  :قاؿعمي بف مسير: ثـ يرّده فأناولو اآلخر(. وفي رواية يونس: )قمت وقع في رواية 
 رجبًل رجبًل، فيشرب، فإذا روؼ أخذُتو، فناولُتو اآلخر حتى روؼ القوـ جميًعا. فجعمُت أناوؿ اإلناء 

 «! ، فبل حجة فيو لخـر القاعدةمف تصرؼ الرواةوعمى ىذا فالمفع المذكور 

 

 وما عسى أف يبمغني مف ىذا المبف؟

 ىل سيصمني شيء مف ىذا المبف القميل!

 شرَب الفضمة:

 شرَب ما بقي مف المبف.

 يروػ:فيشرب حتى 

 ما أجد لو مسمًكا:

 ىل يتعارض ىذا الحديث مع األحاديث التي تنيى عف الشبع؟

األصل عدـ الشبع، والحديث ىنا حالة خاصة، ُقصد بيا البركة واإلعجاز، وهللا 
 أعمـ.

 جاء في فتح البارؼ:

(، وتقرير النبي صمى أجد لو مسمًكا ال)أبي ىريرة: فيو جواز الشبع ولو بمغ أقصى غايتو، أخًذا مف قوؿ »
ذا كاف ذلؾ في المبف مع رّقتو ونفوذه، فكيف بما  هللا عميو وسمـ عمى ذلؾ، خبلًفا لمف قاؿ بتحريمو. وا 

 فوقو مف األغذية الكثيفة؟ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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حاؿ، فبل يقاس عميو. وقد أورد الترمذؼ عقب حديث بما وقع في تمؾ ال لكف يحتمل أف يكوف ذلؾ خاًصا
وقاؿ: حسف. وفي ، أكثرىـ في الدنيا شبًعا أطوليـ جوًعا يوـ القيامةىذا حديث ابف عمر رفعو: أبي ىريرة 
  .أبي جحيفةالباب عف 

وفي الباب أيًضا حديث المقداـ بف معد يكرب  وضعفو أحمد.الحاكـ أخرجو ي جحيفة أبقمت: وحديث  
 وقاؿ: حسف صحيح.  ،الحديث أخرجو الترمذؼ أيًضا شًرا مف بطنو، آدـ وعاءً  ما مؤل ابفُ رفعو: 

، لما يترتب عمى ذلؾ مف الكسل عف العبادة يتخذ الشبع عادةويمكف الجمع بأف ُيحمل الزجر عمى مف 
عاد حصوؿ شيء بعده ، وال سيما بعد شدة جوع، واستبنادًراوغيرىا. وُيحمل الجواز عمى مف وقع لو ذلؾ 

  «.عف قرب

*** 

     2016شباط  18الخميس 

 

 اٌوٍٛي جيٌٍ ػٍٝ احلصري: أظو ِبما فؼً دلب ىاهٖ ػّو

 ِمف ُنَكِت الحديث

 الرسوؿ يجمس عمى الحصير

 انظر ماذا فعل لما زاره عمر

 المشربة التي اعتزؿ فييا الرسوؿ

 الدرج الذؼ يصعد عميو

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=11812#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9473
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9473
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14070
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=11812#docu
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 سأؿ عمُر حفصة:

 ؟أيف رسوُؿ هللا

 قالْت:

 ىو في الَمشَربة! )...(.

 فدخمُت عمى رسوؿ هللا، وىو مضطجٌع عمى حصير.

 فجمسُت.

 فأدنى عميو إزاَره، وليس عميو غيُره!

ذا الحصيُر قد أّثر في جنبو!  وا 

 فنظرُت في ِخزانة رسوؿ هللا فإذا أنا بقبضٍة مف شعيٍر نحِو الصاع! )...(.

 قاؿ: 

 فابتدرْت عيناؼ!

 قاؿ: 

 كيَؾ يا ابَف الخّطاب؟ما ُيب

 قمُت:

 يا نبّي هللا! وما لي ال أبكي؟!
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 وىذا الحصيُر قد أّثر في جنبؾ؟!

 وىذه ِخزانتؾ ال أرػ فييا إال ما أرػ!

 وذاؾ قيصُر وِكسرػ في الثمار واألنيار!

 وأنَت رسوُؿ هللا وصفوُتو!

 وىذه ِخزانُتؾ!

 فقاؿ:

 يا ابَف الخّطاب!

 وليـُ الدنيا؟ أال ترضى أف تكوف لنا اآلخرةُ 

 قمُت:

 بمى!

 )صحيح مسمـ(.

*** 

 وفي رواية:

 فجمسُت فرفعُت رأسي في البيت، فوهللِا ما رأيُت فيو شيًئا يرّد البصر! )...(.

 فقمُت:
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 ادُع هللا، يا رسوَؿ هللا، أف ُيوّسع عمى أمتؾ!

، وىـ ال يعبدوف هللا!  فقد وّسع عمى فارس والرـو

 فاستوػ جالًسا، ثـ قاؿ:

 شّؾ أنَت يا ابَف الخّطاب؟!أفي 

 أولئَؾ قوـٌ ُعّجمت ليـ طّيباُتيـ في الحياة الدنيا! 

 فقمُت:

 استغفْر لي يا رسوؿ هللا!

 .)صحيح مسمـ(

*** 

 وفي رواية:

 ثـ نزؿ نبّي هللا )مف المشربة( ونزلُت. 

 فنزلت أتشّبًث بالِجذع.

 ونزؿ رسوؿ هللا كأنما يمشي عمى األرض! ما يمّسو بيده!

*** 

 وفي رواية:
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 ىو ِجذٌع يرقى عميو رسوؿ هللا وينحدر!

*** 

 شرح المفردات:

 )المشربة(:

 في الشاـ نسمييا: المشرأة )المشرقة(.

ذا الحصيُر قد أّثر في جنبو(!  )فجمسُت، فأدنى عميو إزاَره، وليس عميو غيُره! وا 

بدف لعّل النبّي وضع شيًئا مف إزاره عمى الحصير، ليجمس عميو عمر! فانكشف 
 النبي، ولوال ذلؾ ما رأػ عمُر أثَر الحصير!

 ليس عميو غيره: ليس عميو رداء. عميو فقط قطعة المباس السفمية، دوف العموية.

 )الخزانة(:

 مستودع المواد التموينية )بيت الُمونة(!

 )ابتدرْت عيناؼ(:

 غمبْتني دموعي.

 )ما رأيُت فيو شيًئا يرّد البصر(:

 ل!ما رأيُت فيو إال القمي
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)فنزلت أتشّبث بالِجذع، ونزؿ رسوُؿ هللا كأنما يمشي عمى األرض! ما يمّسو 
 بيده(!

 الِجذع: سّمـ خشبي بسيط، لعمو مؤلف مف درجة واحدة فقط!

 لما نزؿ عمر مف المشربة تمسؾ بالِجذع مخافة أف يسقط!

 ولما نزؿ النبي نزؿ وكأنو يمشي عمى أرض مستوية! لـ يتمسؾ بشيء!

 ّود!رياضي، ومتع

 )قاؿ عمر: ادُع هللا، يا رسوَؿ هللا، أف ُيوّسع عمى أمتؾ(!

 .)متفق عميو(

 فمـ يدُع!

 وكاف يقوؿ: 

 فتنة أمتي الماؿ! 

 .)أحمد والترمذؼ والمستدرؾ(

ما الفقَر أخشى عميكـ، ولكف أخشى أف ُتفتح عميكـ الدنيا، فتنافسوىا كما 
 تنافسوىا، فتيمككـ كما أىمكتيـ!

 .)متفق عميو(
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*** 

 )تنافسوىا( األولى فعل مضارع محذوؼ منو إحدػ التاءيف، أصمو: تتنافسوىا.

 )تنافسوىا( الثانية: فعل ماض.

 فصارت األولى والثانية متطابقتيف رسًما ولفًظا )في التنافس(!

*** 

      2016أيار  16اإلثنيف 

 

ٛا ثبمسٟ ٚال رىزٕٛا ثى١ٕزٟ فئمنب أٔب لبٍُ: ؽل٠ش مل أفُٙ ٌٗ 
ّ
رَّ

بٚع
ً
ٙ 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 تسموا باسمي وال تكتنوا بكنيتي فإنما أنا قاسـ

 حديث لـ أفيـ لو وجًيا!

 الحديث:

 تسّموا باسمي، وال تْكتنوا بُكنيتي، فإنما أنا قاسـ، أقسـ بينكـ!

 .)صحيح مسمـ(
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*** 

ي هللا عنيا، النبي ملسو هيلع هللا ىلص كاف يكنى أبا القاسـ، فابنو القاسـ ىو ولده مف خديجة رض
 توفي وعمره سنتاف!

 لـ أفيـ وجًيا ليذا الحديث:

فمو قيل: "ال تسّموا باسمي" لكاف أوضح! ألف اسـ "دمحم" فيو تزكية، وىي الئقة 
 برسوؿ هللا دوف غيره مف الناس! 

 وفي القرآف:

 .32( سورة النجـ فبل تزّكوا أنفسكـ)

 وفي الحديث:

 عف دمحم بف عمرو بف عطاء قاؿ:

ابنتي بّرة، فقالْت لي زينب بنت أبي سَممة: إّف رسوؿ هللا صمى هللا عميو  سّميت
ـَ  وسمـ نيى عف ىذا االسـ، فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ال تزّكوا أنفسكـ )...(، فقالوا: ب

 نسّمييا؟ قاؿ: سّموىا زينب!

 .)متفق عميو(

*** 
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وكوف النبّي قاسًما! فماذا يمنع  كما لـ أفيـ وجًيا لمعبلقة بيف كنية )أبي القاسـ(
 مف أف نكني أبا القاسـ ويكوف النبي قاسًما؟!

 وما نقمو النووؼ عف القاضي عياض وابف بطاؿ ليس إال حشًوا ال معنى لو!

وليذا اختمف العمماء في ىذا الحديث اختبلًفا كبيًرا، فقالوا: فيو مذاىب، منيا 
 مذىباف متناقضاف تماًما:

 ًقا.مذىب بالمنع مطم -
 ومذىب بالجواز مطمًقا. -

 كما لـ أفيـ بوضوح معنى القاسـ، واختمفوا فيو: ىل ىو قاسـ عمـ أـ قاسـ ماؿ؟

وفي بعض األحاديث ما معناه أف هللا ىو المعطي، ورسولو ىو القاسـ )صحيح 
البخارؼ(! ويمكف القوؿ بأف هللا ىو المعطي وىو القاسـ! والعطاء فيو معنى 

 القسمة!

 وفي رواية:

 لـ يذكر: فإنما ُبعثُت قاسًما، أقسـ بينكـ!

 .)صحيح مسمـ(

*** 

 ما نقمو النووؼ:
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في أوؿ الكتاب في لمبخارؼ وفي رواية  (،أقسـ بينكـ فإنما أنا قاسـ) قولو ملسو هيلع هللا ىلص:
نما أنا قاسـ وهللا يعطي) باب: مف يرد هللا بو خيًرا يفقيو في الديف:   (.وا 

ىذا يشعر بأف الكنية إنما تكوف بسبب وصف صحيح في  :قاؿ القاضي عياض
 المكنى، أو لسبب اسـ ابنو. 

معناه أني لـ أستأثر مف ماؿ هللا تعالى   :البخارؼ في شرح رواية ابف بطاؿ وقاؿ 
شيًئا دونكـ، وقالو تطييًبا لقموبيـ حيف فاضل في العطاء فقاؿ: هللا ىو الذؼ 
نما أنا قاسـ، فمف قسمُت لو شيًئا، فذلؾ نصيبو، قميبًل كاف أو  يعطيكـ ال أنا، وا 

 كثيًرا. 

*** 

 ما نقمو ابف حجر:

 :ثبلثة مذاىبعمى  اختمف في التكني بأبي القاسـالنووؼ:  قاؿ

  الشافعي. المنع مطمًقا، سواء كاف اسمو محمًدا أـ ال، ثبت ذلؾ عف  :األوؿ 
  .الجواز مطمًقا، ويختص النيي بحياتو ملسو هيلع هللا ىلص :الثانيو 

 ويجوز لغيره. دمحم، ال يجوز لمف اسمو  :الثالثو 

يشبو أف يكوف ىذا ىو األصح; ألف الناس لـ يزالوا يفعمونو في جميع الرافعي: قاؿ 
 األعصار مف غير إنكار. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=1011&idfrom=6459&idto=6533&bookid=53&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=1011&idfrom=6459&idto=6533&bookid=53&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
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ىذا مخالف لظاىر الحديث، وأما إطباؽ الناس عميو ففيو تقوية  :النووؼ قاؿ 
المشار إليو قبل: "أنو أنس وقع في حديث  لممذىب الثاني، وكأف مستندىـ ما

ملسو هيلع هللا ىلص كاف في السوؽ، فسمع رجبًل يقوؿ: يا أبا القاسـ، فالتفت إليو فقاؿ: لـ أعنَؾ، 
قاؿ ففيموا مف النيي االختصاص بحياتو  سّموا باسمي وال تكنوا بكنيتي.  فقاؿ:

 لمسبب المذكور، وقد زاؿ بعده  ملسو هيلع هللا ىلص. انتيى ممخًصا. 

وىذا السبب ثابت في الصحيح، فما خرج صاحب القوؿ المذكور عف الظاىر إال 
قموًبا فقاؿ: يجوز لمف أورد المذىب الثالث مالنووؼ بدليل. ومما ننبو عميو أف 

نما ىو سبق قمـ! دمحم اسمو   دوف غيره، وىذا ال يعرؼ بو قائل! وا 

 الرافعي.وقد حكى المذاىب الثبلثة في "األذكار" عمى الصواب، وكذا ىي في 

عميو أنو رجح منع التكنية بأبي القاسـ مطمًقا، ولما ذكر السبكي ومما تعقبو  
وكاف يمكنو   أبي القاسـ الرافعي،محرر لئلماـ في خطبة المنياج فقاؿ الالرافعي 

فقط أو يسميو باسمو، وال يكنيو بالكنية التي يعتقد الرافعي أف يقوؿ لئلماـ 
 المصنف منعيا. 

الجواز، أو إلى أنو فعي الراوأجيب باحتماؿ أف يكوف أشار بذلؾ إلى اختيار 
مشتير بذلؾ، ومف شير بشيء لـ يمتنع تعريفو بو، ولو كاف بغير ىذا القصد فإنو 

 ال يسوغ وهللا أعمـ. 

وبالمذىب األوؿ قاؿ الظاىرية، وبالغ بعضيـ فقاؿ: ال يجوز ألحد أف يسمي ابنو 
 القاسـ، لئبل يكنى أبا القاسـ. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11312&idto=11315&bk_no=52&ID=3444#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11312&idto=11315&bk_no=52&ID=3444#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14345
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مف التسمية بدمحم مطمًقا، وكذا التكني بأبي  وىو المنع مذىًبا رابًعاالطبرؼ وحكى 
ال تسّموا أحًدا  :عمر كتب   سالـ بف أبي الجعدالقاسـ مطمًقا، ثـ ساؽ مف طريق 

عف طية الحكـ بف عواحتج لصاحب ىذا القوؿ بما أخرجو مف طريق  باسـ نبي،
البزار " وىو حديث أخرجو  !" يسمونيـ محمًدا ثـ يمعنونيـ :رفعوأنس عف ثابت 

إنما فعل ذلؾ إعظاًما عمر واألشبو أف  :عياض أيضا وسنده ليف. قاؿ وأبو يعمى 
يا  :لدمحم بف زيد بف الخطابالسـ النبي ملسو هيلع هللا ىلص لئبل ينتيؾ. وقد كاف سمع رجبًل يقوؿ 

  بؾ وفعل، فدعاه وقاؿ: ال أرػ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلص يسب بؾ، فغّير اسمو. فعل هللادمحم 

عمر نظر  عبد الرحمف بف ابف أبي ليمى مف طريق والطبراني أحمد قمت: أخرجو 
، فأرسل دمحمورجل يقوؿ لو: فعل هللا بؾ يا محمًدا وكاف اسمو ابف عبد الحميد إلى 
عبد فقاؿ: ال أرػ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يسب بؾ، فسماه ف زيد بف الخطاب ابإلى 

وىو دمحم، وىـ سبعة، ليغّير أسماءىـ، فقاؿ لو بني طمحة، وأرسل إلى الرحمف. 
فيذا يدؿ  فقاؿ: قوموا فبل سبيل إليكـ  ا!محمدً  كبيرىـ: وهللا لقد سماني النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 ذلؾ. عمى رجوعو عف 

وىو المنع مطمًقا في حياتو، والتفصيل بعده بيف مف  مذىًبا خامًساوحكى غيره 
ال فيجوز. وقد ورد ما يؤيد المذىب الثالث الذؼ  اسمو دمحم وأحمد فيمتنع، وا 

الترمذؼ وحسنو وأبو داود ، وذلؾ فيما أخرجو أحمد النووؼ ووىاه الرافعي ارتضاه 
مف تسّمى باسمي فبل رفعو جابر  عف أبي الزبير مف طريق ابف حباف وصححو 

مف أبي داود وأحمد لفع يكتني بكنيتي، ومف اكتنى بكنيتي فبل يتسمى باسمي 
مف طريق وابف حباف الترمذؼ ولفع أبي الزبير، عف ىشاـ الدستوائي طريق 
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ذا كنيتـ بي فبل أبي الزبير: عف حسيف بف الواقد  إذا سّميتـ بي فبل تكنوا بي، وا 
معقل ، ورواه ىشاـمثل رواية ابف جريج عف الثورؼ ورواه أبو داود قاؿ تسموا بي. 

دمحم بف عجبلف ، قاؿ ورواه أبي ىريرة عف ابف سيريف مثل رواية أبي الزبير عف 
في "األدب البخارؼ : ووصمو قمت أبي الزبير. مثل رواية أبي ىريرة عف أبيو عف 

مف طريق والترمذؼ جمعوا بيف اسمي وكنيتي، ال تولفظو:  ،وأبو يعمى المفرد"
نيى أف يجمع بيف اسمو وكنيتو وقاؿ: أنا أبو  عنو، ولفظو: " أف النبي ملسو هيلع هللا ىلصالميث 

عبد الرحمف بف أبي واختمف عمى  :أبو داودقاؿ  القاسـ، هللا يعطي وأنا أقسـ 
عمى الوجييف أبي ىريرة عف سى بف يسار ومو أبي زرعة بف عمرو وعمى عمرة 

مف طريقو عف عمو وابف أبي شيبة أحمد أخرجو ابف أبي عمرة قمت: وحديث 
 بف فضالة دمحممف حديث الطبراني وأخرج ال تجمعوا بيف اسمي وكنيتي. و: رفع

وأنا ابف أسبوعيف، فأتي بي إليو، فمسح عمى المدينة  قاؿ: " قدـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
بمفع: أبي يعمى عند أبي زرعة ورواية بكنيتي. سّموه باسمي وال تكنوه رأسي وقاؿ: 

البخارؼ واحتج لممذىب الثاني بما أخرجو مف تسمى باسمي فبل يكتني بكنيتي. 
 قاؿ:عمي مف حديث الحاكـ وصححو وابف ماجو وأبو داود  في " األدب المفرد

قمت يا رسوؿ هللا إف ولد لي مف بعدؾ ولد أسميو باسمؾ وأكنيو بكنيتؾ؟ قاؿ: 
، وكناني أبا القاسـ. وكاف رخصة مف " فسّماني محمًدا :وفي بعض طرقو نعـ 

، روينا ىذه الرخصة في " أمالي الجوىرؼ " لعمي بف أبي طالب  النبي ملسو هيلع هللا ىلص
 :الطبرؼ في الترجمة النبوية مف طريقو وسندىا قوؼ ، قاؿ ابف عساكر وأخرجيا 

إشارة إلى أف النيي عف ذلؾ أبا القاسـ ولده عمي ثـ تكنية لعمي في إباحة ذلؾ 
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كاف عمى الكراىة ال عمى التحريـ، قاؿ: ويؤيد ذلؾ أنو لو كاف عمى التحريـ ألنكره 
أصبًل، فدؿ عمى أنيـ إنما فيموا أبا القاسـ يكني ولده  الصحابة، ولما مكنوه أف

مف النيي التنزيو. وتعقب بأنو لـ ينحصر األمر فيما قاؿ، فمعميـ عمموا الرخصة 
لو دوف غيره كما في بعض طرقو، أو فيموا تخصيص النيي بزمانو صمى هللا 

القاسـ، أبا وكناه محمًدا عميو وسمـ، وىذا أقوػ ألف بعض الصحابة سمى ابنو 
أف النبي ملسو هيلع هللا ىلص ىو الذؼ كناه، وأخرج الطبراني وقد جـز  طمحة بف عبيد هللا. وىو 

وكذا يقاؿ لكنية كل مف دمحم بف طمحة، عف ظئر عيسى بف طمحة طريق  ذلؾ مف
وابف عبد الرحمف بف بف أبي طالب  وابف جعفرأبي بكر وابف سعد ابف  -الدمحميف 

أبو القاسـ ، وأف  -وابف األشعث بف قيس عوؼ وابف حاطب بف أبي بمتعة 
وبو قاؿ جميور السمف والخمف وفقياء  :عياضآباءىـ كنوىـ بذلؾ، قاؿ 

أف امرأة قالت: يا رسوؿ هللا عائشة: مف حديث أبو داود أخرجو األمصار، وأما ما 
إني سميت ابني محمًدا وكنيتو أبا القاسـ فذكر لي أنؾ تكره ذلؾ، قاؿ: ما الذؼ 

دمحم بف عمراف في " األوسط " أف الطبراني فقد ذكر  ّل اسمي وحّرـ كنيتي؟ أح
المذكور مجيوؿ، وعمى تقدير ودمحم عنيا، ة صفية بنت شيبتفرد بو عف الحجبي 

 أف يكوف محفوًظا فبل داللة فيو عمى الجواز مطمًقا، الحتماؿ أف يكوف قبل النيي. 

وفي الجممة أعدؿ المذاىب المذىب المفصل المحكي أخيًرا مع غرابتو. وقاؿ 
بعد أف أشار إلى ترجيح المذىب الثالث مف حيث أبو دمحم بف أبي جمرة الشيخ 

الجواز: لكف األولى األخذ بالمذىب األوؿ، فإنو أبرأ لمذمة، وأعظـ لمحرمة، وهللا 
  أعمـ.  
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 دلبما ال رؼبٍِٕٟ وّب وبْ هٍٛي اهلل ٠زؼبًِ ِغ فبكِٗ أٌٔ؟ 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 لماذا ال تعامُمني كما كاف رسوُؿ هللا يتعامل مع خادمو أنس؟

 عف أنس قاؿ: 

ملسو هيلع هللا ىلص عشَر سنيف، فوهللِا ما قاؿ لي أّؼ قّط! ولـ يقْل لشيء لقد خدمُت رسوَؿ هللا 
ـَ فعمَت كذا؟ وال لشيء لـ أفعْمو: أال فعمَت كذا؟   فعمُتو: ِل

 )متفق عميو(. 

*** 

 قاؿ لو:

 لماذا ال تعاممني مثل معاممة أنس؟

 أجاب:

 رضي هللا عنو!ال أنا مثُل رسوِؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وال أنت مثُل أنس 

أنا أنصحؾ مف حيف آلخر، ونحف كمنا محتاجوف لمتناصح، وأراؾ تتضايق مف 
 النصيحة، وتسّمييا تدخبًل في شؤونؾ! بل ربما اعتبرَتيا إىانًة لؾ! 



71 
 

الرسوؿ اختار أنًسا مف بيف أناس كثيريف، وأنا ليس في ُوسعي ما في ُوسعو، فيو 
جتمع كبير، وىو معصـو ُيحسف نبّي ورسوؿ وحاكـ، يختار ما يختار مف م

 االختيار!

 لو كنَت مثَل أنس ما وّجيُت لؾ كممة!

 لو كنَت مثَل أنس لكنَت أعقَل مني!

*** 

 2016تشريف األوؿ  3اإلثنيف 

 

 األِخ رؤفن ث١ل إٌجٟ

 ِمف ُنًكِت الحديث
 

 اأَلَمة تأخذ بيد النبي
 عف أنس رضي هللا عنو قاؿ:

  
ينة لتأخُذ بيد النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فتنطمق بو حيث شاءت!إْف كانت األمة مف إماء المد   

 )صحيح البخارؼ(.
 

 ما معنى األمة؟



72 
 

 
 األمة: خبلؼ الحّرة.

 ىل ورد ىذا الحديث في غير البخارؼ؟
 لـ يرد في صحيح مسمـ.

  وورد في مسند اإلماـ أحمد.
 وسنف ابف ماجو.

 وفي رياض الصالحيف لمنووؼ.
***  

ديث إلى أف معنى الحديث ىو التواضع وعدـ الكْبر. ونظر فيو ذىب شّراح الح
 بعضيـ مف حيث جواز مصافحة المرأة، وذىبوا إلى أف ىذه األمة صغيرة السف.

 أنا أنظر إلى متف الحديث مف ناحية أخرػ.
  وىي أف عبارة المتف عبارة موىمة ال تميق برسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أبًدا:

!" ي"، و"تنطمق بو حيث شاءتتأخذ بيد النب " 
 ىذا ليس كبلـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

 وكاف بوسع الراوؼ أف يستعمل عبارات أوضح وأدّؽ وأبعد عف الشبيات!
وأستغرب كيف جاء ىذا الحديث في البخارؼ بيذا النص، وجاء أيًضا بنص قريب 

 في مسند اإلماـ أحمد، وسنف ابف ماجو؟!
الشّراح إلى الكبلـ في التواضع، وال حاجة إليو، ألنو  كما أستغرب أف ينصرؼ

  واضح.
فما كاف بحاجة لمنقاش: ىل يجوز التعبير بيذه الطريقة بحق رسوؿ هللا صمى هللا 

 عميو وسمـ، وىو المعروؼ بشفافيتو ووضوحو؟
  عف صفّية رضي هللا عنيا زوجة النبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:
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 معتكًفا، فأتيُتو أزوُره ليبًل فحّدثُتو، ثـ قمُت فانقمبُت )فرجعُت(، كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
  (...) فقاـ معي.

  فمّر رجبلف مف األنصار، فمّما رأيا النبّي ملسو هيلع هللا ىلص أسرعا!
  (فقاؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص: عمى ِرْسمكما )تمّيبل(!

  إنيا صفّية زوجتي!
رسوؿ هللا! فقاال: سبحاف هللا يا   

  فقاؿ: إف الشيطاف يجرؼ مف اإلنساف مجرػ الدـ.
ني خشيُت أف َيقذؼ في قموبكما ُسوًءا،أو: شيًئا!   وا 

  (متفق عميو والمفع لمبخارؼ )
*** 

2015تموز  17الجمعة   
 أوؿ أياـ عيد الفطر
 كل عاـ وأنتـ بخير. 

 

 ثؼل ا١ٌَٛ 
ٌ
 ١ٌٌ ػٍٝ أث١ه ووة

 ِمف ُنَكِت الحديث
 !بيِؾ َكْرٌب بعَد اليـوليس عمى أ

 
 :الحديث

 : عف أنس رضي هللا عنو قاؿ
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 .لما ثُقل النبّي صّمى هللا عميو وسّمـ جعل يتغّشاه
 :في رواية

 .جعل يتغشاه الكربُ 
 .أؼ: جعل الكرُب يتغشاه

 !صار ُيغشى عميو مف شدة الكرب
 :فقالت فاطمة
 !واكْرَب أباه
 : فقاؿ ليا

 !ليس عمى أبيؾ كرٌب بعَد اليـو
 )صحيح البخارؼ(.

 :وفي رواية
 !ال َكْرَب عمى أبيِؾ بعَد اليـو

 )صحيح ابف حّباف(.
 : فمما مات قالْت فاطمة رضي هللا عنيا

  يا أبتاه أجاب رًبا دعاه!
   يا أبتاه َمف جّنُة الفردوس مأواه!

 !يا أبتاه إلى جبريل ننعاه
 :فمّما ُدفف قالْت 

 !مى رسوِؿ هللِا التراب؟يا أنس أطابْت أنفُسكـ أف َتحُثوا ع
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 :وفي رواية
 !أف َتحُثوا عمى رأِس رسوِؿ هللِا التراب؟

*** 
  2016كانوف الثاني  19الثبلثاء 

 

خ ىٚعزٟ: ّفبف١خ إٌجٟ
ّ
 صف١

 ِمف ُنَكِت الحديث

 صفية زوجتي

 شفافية النبي

 الحديث:

جاءت صفّية رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص تزوره، وىو معتكف في المسجد، في العشر األواخر 
. فقاـ معيا )ترجع(مف رمضاف. تحدثْت عنده ساعة مف الِعشاء، ثـ قامت تنقمب 

، حتى إذا بمغت باب المسجد الذؼ عند مسكف أـ سممة )ُيعيدىا(قمبيا النبي ملسو هيلع هللا ىلص ي
زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص، مّر بيما رجبلف مف األنصار، فسّمما عمى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ثـ نفذا، 

! زوجتي()إنما ىي صفّية بنت ُحيي  )ال تسرعا(فقاؿ ليما رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عمى رْسمكما 
قاال: سبحاف هللا يا رسوؿ هللا! وكُبر عمييما ما قاؿ! إف الشيطاف يجرؼ مف ابف 

ني خشيُت أف يقذؼ في قموبكما شيًئا )أو شًرا(!   آدـ مجرػ الدـ! وا 
 )متفق عميو(.
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اإلنساف الصادؽ األميف ليس عنده ما ُيخفيو! ولذلؾ يكوف شفاًفا ال يكتـ! الذؼ 
ثـ، فبل يحّب أف يراه أحد، وال أف يعمـ بو أحد! ولو نظر يكتـ ىو الذؼ يرتكب اإل

ال نالؾ مني ما تكره!  إليو أحد لقاؿ لو: ما عبلقتؾ؟ امِش في طريقؾ! وا 
أميف الصندوؽ إذا كاف أميًنا لـ يكره الرقابة عميو، بل العكس يرػ أف الرقابة 

 ستشيد لو باألمانة وحسف السمعة!
ذا كاف خائًنا آثر الكتماف وخ  شي المحاسبة والمساءلة والعقاب!وا 

لجنة العمارة إذا كانت شفافة فإنيا تعمف لسكاف البناية عف إيراداتيا   ونفقاتيا 
ذا كانت مشبوىة فإنيا تؤثر الكتماف والتيرب مف اإلعبلف!  وعقودىا. وا 

 .)صحيح مسمـ( اإلثـ ما حاؾ في صدرؾ وكرىت أف يطمع عميو الناس
ة واإلفصاح، وأىل الفساد يحبوف الكتماف والحيل أىل الصبلح يحبوف الشفافي

 والمّف والدوراف!
*** 

      2016نيساف  16السبت 
 
 

 ؽفصخ ػٍٝ هٍٛي اهلل فٕٙو٘ب
ْ
 اػرتضذ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 اعترضت حفصة عمى رسوؿ هللا فنيرىا

 عف أـ ُمبّشر أنيا سمعِت النبّي ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ عند حفصة:
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 .لناَر، إْف شاء هللا، مف أصحاب الشجرة، أحُد الذيف بايعوا تحتياال يدخُل ا

 قالت حفصة:

 بمى! يا رسوؿ هللا! 

 فانتيرىا!

 قالْت حفصة:

ْف منكـ إال وارُدىا)  .71( مريـ وا 

 فقاؿ النبّي ملسو هيلع هللا ىلص:

 قاؿ هللا عّز وجّل: 

 .72( مريـ ثـ ُننّجي الذيف اتَقوا)

 .)صحيح مسمـ(

 ة أخرػ لمسمـ:وفي رواي

ْف منكـ إال وارُدىاقمُت: يا رسوؿ هللا! أليس قد قاؿ هللا تعالى: ) (؟ قاؿ: أفمـ وا 
 (؟ثـ ُننّجي الذيف اتَقواتسمعيو يقوؿ: )

 لـ يقل:

 أحٌد مف الذيف بايعوا تحتيا.
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 انتيرىا:

 زجرىا.

  وارُدىا:

 :الطبرؼ قاؿ 

ىذا الموضع، فقاؿ اختمف أىل العمـ في معنى الورود الذؼ ذكره هللا في »
 بعضيـ: الدخوؿ. 

  وقاؿ آخروف: بل ىو المّر )المرور( عمييا.  

  .وقاؿ آخروف: بل الورود  ىو الدخوؿ، ولكنو عنى الكفار دوف المؤمنيف

وقاؿ آخروف: بل الورود عاـ لكل مؤمف وكافر، غير أف ورود المؤمف المرور، 
 «. وورود الكافر الدخوؿ

 استشكاؿ حفصة:

ف لـ تقصد االعتراض، بل استشكاؿ  حفصة في محّمو، والنبّي انتيرىا لطريقتيا، وا 
 كانت تقصد السؤاؿ. 

 فقوُليا: بمى يا رسوؿ هللا: كأنيا صارْت ىي رسوَؿ هللا! 

 قاؿ لي أحد اإلخوة:

 لـ ينتيرىا! عائشةلو كانت 
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 قمُت:

 هللا! معاذ ىذا قد يصدؽ عمّي وعميؾ، ال عمى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص!

*** 

 ما قالو النووؼ:

قاؿ العمماء: معناه: ال يدخُميا أحٌد منيـ قطًعا، كما صّرح بو في الحديث الذؼ »
 قبمو حديث حاطب. 

نما قاؿ: )  . ( لمتبّرؾ، ال لمشؾّ إف شاء هللاوا 

 :وأما قوُؿ حفصة: )بمى(، وانتيار النبي ملسو هيلع هللا ىلص ليا

ْف منكـ إال وارُدىافقالت: )    (.وا 

  فقاؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

 (ثـ ُننّجي الذيف اتقواوقد قاؿ: )

فيو دليل لممناظرة واالعتراض والجواب عمى وجو االسترشاد، وىو مقصود حفصة، 
 ال أنيا أرادْت رّد مقالتو ملسو هيلع هللا ىلص.

، وىو جسر منصوب المرور عمى الصراطوالصحيح أف المراد بالورود في اآلية: 
 ». مى جيّنـ، فيقع فييا أىُميا، وينجو اآلخروف ع

*** 
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 تعميق:

قوؿ النووؼ: فيو دليل لممناظرة قوؿ غير صحيح، ألف حفصة ال تريد المناظرة مع 
 النبي ملسو هيلع هللا ىلص، معاذ هللا!

*** 

 في مرقاة المفاتيح:

وىو  فيو جواز المناظرة واالعتراض والجواب عمى وجو االسترشاد، قاؿ الطيبي:»
 مقصود حفصة، ال أنيا أرادت رّد مقالتو ملسو هيلع هللا ىلص. 

قمت: في تسميتو: )المناظرة واالعتراض والجواب( ال يخمو عف سوء أدب يرجى 
مسامحتو، بل الصواب أنيا استشكمْت معنى الحديث، حيث ظاىره عمى ظّنيا 

طريق أرباب  ، كما ىوسؤاؿ استرشاد ال سؤاؿ اعتراضغير موافق لآلية، فسألت 
المناظرة، بل عمى سبيل ما ىو واجب عمى كل مف لـ يفيـ معنى آية أو حديث 
أو جمع بينيما، أو غير ذلؾ مف المسائل، أف يسأؿ واحًدا مف العمماء كما قاؿ 

إنما تسّمى بالمناظرة المباحثة (. تعمموف  فاسألوا أىَل الذْكر إْف كنتـ ال) تعالى:
 «!  والمجادلة بيف النظراء واألمثاؿ في المعاصرة

***  

     2016شباط  15اإلثنيف 
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و٘ٓ
ّ
 طٍنب ِٕٗ ى٠بكح إٌفمخ فبػزيذلٓ صُ ف١

 الحديثمف ُنَكِت القرآف و 

 طمبَف منو زيادة النفقة فاعتزليّف ثـ خّيرىفّ 

 الحديث:

 قاؿ: جابر بف عبد هللا عف 

، فوجد الناَس جموًسا ببابو، لـ يؤذْف ألحٍد يستأذف عمى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصأبو بكر دخل 
 منيـ! 

 فدخل. ألبي بكر، فُأِذف 

 فاستأذف، فُأِذف لو. عمر ثـ أقبل 

 ملسو هيلع هللا ىلص جالًسا، حولو نساؤه، واجًما ساكًتا!  فوجد النبيّ 

 فقاؿ )أبو بكر(:  

 ألقولّف شيًئا ُأضحُؾ النبّي ملسو هيلع هللا ىلص، فقاؿ: 

سألتني النفقة، فقمُت إلييا فوجأُت عنقيا! خارجَة يا رسوَؿ هللا لو رأيَت بنَت 
 فضحؾ رسوُؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وقاؿ: 

 ىّف حولي كما ترػ يسألنني النفقة! 
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 َيجأ عنَقيا! عائشة إلى أبو بكر فقاـ 

 َيجأ عنَقيا! حفصة إلى عمُر فقاـ 

 كبلىما يقوؿ: 

 تسألَف رسوَؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما ليس عنَده؟ 

 فقمَف:  

 وهللِا ال نسأُؿ رسوَؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص شيًئا أبًدا ليس عنده! 

 ثـ اعتزليّف شيًرا أو تسًعا وعشريف! 

منكّف  لمُمحسناتحتى بمغ )( يا أييا النبّي قْل ألزواجؾَ ثـ نزلْت عميو ىذه اآلية )
 (. أجًرا عظيًما

 فقاؿ: بعائشة فبدأ 

إني أريد أف أعرض عميؾ أمًرا أحّب أف ال تعجمي فيو حتى تستشيرؼ عائشُة يا 
 بويِؾ!أ

 قالْت: 

 وما ىو يا رسوَؿ هللا؟ 

 فتبل عمييا اآلية. 
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 قالْت: 

أفيَؾ يا رسوَؿ هللا أستشيُر أبوّؼ؟ بل أختاُر هللا ورسولو والدار اآلخرة! وأسألَؾ أف 
 ال ُتخبر امرأة مف نسائؾ بالذؼ قمُت! 

 قاؿ: 

وال متعّنًتا، ولكْف بعثني  ال تسأُلني امرأٌة منيّف إال أخبرُتيا! إّف هللا لـ يبعثني ُمعّنًتا
 معّمًما ميّسًرا! 

 .)صحيح مسمـ(

 )وجأُت عنقيا(:

 وجأ: طعف.

 وليس المراد حقيقة الطعف.

 يبلحع أف الزوج )رسوؿ هللا( لـ يفعل ما فعمو والد الزوجة، بل لـ يقل ما قالو!

 وىذا مف أدب الرسوؿ مع زوجاتو وحسف معاممتو ليّف.

 أفميس ىو القائل: 

 بالنساء خيًرا.  استوصوا

 .)متفق عميو(
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 ألـ يطمب تعالى منو أف يقوؿ ليّف إذا أردف الطبلؽ: 

  .أمتْعكّف وأسّرْحكّف سراًحا جميبلً  تعاليفَ 

 و أف يصفيف بالمحسنات إذا أردف البقاء:ألـ يطمب من

ْف كنتّف ُتردَف هللَا ورسوَلو والداَر اآلخرَة فإّف هللَا أعّد لمُمحسناِت منكّف  أجًرا  وا 
 (.عظيًما

 فيو في الحاليف محسٌف إلييّف:

 سراٌح جميٌل!

 أو ثواٌب عظيـٌ! 

 َيجأ عنَقيا! عائشة إلى أبو بكر فقاـ 

 َيجأ عنَقيا! حفصة إلى عمُر فقاـ 

*** 

 قاؿ لي:

 لماذا لـ يقل الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص: 

 دْعيا يا أبا بكر.

 دْعيا يا عمر.
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 قمُت:

 لعّمو رأػ أف سمطة الوالد عمييا أكثر مف سمطة الزوج!

 وُعرؼ عنو ملسو هيلع هللا ىلص أنو لـ يكف يضرب نساءه!

 )واجًما(:

 حزيًنا.

 )بنت خارجة(:

 إحدػ زوجات أبي بكر.

 .براىيـ يوسف منصور()مف مقالة إل

 ولعّميا كانت مف ذوات الجاه!

يد أف أعرض عميؾ أمًرا أحّب أف ال تعجمي فيو حتى تستشيرؼ إني أر عائشُة )يا 
 أبويِؾ(!

 ىذه الطريقة تظير حرص النبّي عمى زوجاتو وعمى استبقائيف عنده!

 )قوؿ عائشة: وأسألَؾ أف ال ُتخبر امرأة مف نسائؾ بالذؼ قمُت. 

 قاؿ النبي: 

javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&IndexItemID=6244',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
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ّنًتا وال متعّنًتا، ولكْف بعثني ال تسأُلني امرأٌة منيّف إال أخبرُتيا! إّف هللا لـ يبعثني ُمع
 معّمًما ميّسًرا(! 

المعنى أنو لـ يرَض بما قالتو عائشة، بل أراد التيسير عمى سائر زوجاتو، لكي 
يفعمف ما فعمتو عائشة، مف دوف أف يعرض أًيا منيّف المتحاف، ومف دوف رغبة 

 في األخذ والرّد وتضييع األوقات، وهللا أعمـ.

*** 

 د ذكرىا في الحديث:نص اآلية الوار 

أمتْعكّف  يا أييا النبي قْل ألزواجؾ إْف كنتّف ُتردَف الحياَة الدنيا وزينَتيا فتعاليفَ (
  .وأسّرْحكّف سراًحا جميبلً 

فْ  كنتّف ُتردَف هللَا ورسوَلو والداَر اآلخرَة فإّف هللَا أعّد لمُمحسناِت منكّف  أجًرا  وا 
 ( عظيًما

 .29-28األحزاب 

 لـ يقل:

 أعّد لكّف.

 أراد وصفيّف بالُمحسنات.

*** 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1484&idto=1484&bk_no=49&ID=1519#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1484&idto=1484&bk_no=49&ID=1519#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1484&idto=1484&bk_no=49&ID=1519#docu


87 
 

     2016أيار  15األحد 

 

  ً٘ اػزيي ىٚعبرٗ أَ طٍمٙٓ؟

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ىل اعتزؿ النبي زوجاتو أـ طمقيف؟

 عف عمر رضي هللا عنو:

 لّما اعتزؿ نبّي هللا ملسو هيلع هللا ىلص نساءه قاؿ:

دخمُت المسجد فإذا الناُس ينُكثوف بالحصى! ويقولوف: طّمق رسوُؿ هللا  صمى هللا 
 عميو وسمـ نساءه! )...(.

 قاؿ:

 فدخمُت عمى عائشة فقمُت:

 ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقالْت:يا بنَت أبي بكر! أقد بمغ مف شأنؾ أْف ُتؤذؼ رسوَؿ هللا 

 ما لي وما َلؾ يا ابَف الخطاب؟!

 عميؾ بَعيبتؾ!

 قاؿ: فدخمُت عمى حفصة بنت عمر فقمُت ليا:
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 يا حفصة! أقد بمغ مف شأنؾ أْف ُتؤذؼ رسوَؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟!

! فبكْت أشّد البكاء! وهللِا لقد عممِت أّف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال يحبِؾ! ولوال أنا لطّمقؾِ 
.)...( 

 ودخمُت عميو )عمى الرسوؿ( حيف دخمُت، وأنا أرػ في وجيو الغضب!

 فقمُت:

 يا رسوَؿ هللا! ما يشّق عميَؾ مف شأف النساء؟

فإْف كنَت طّمقتيّف فإّف هللَا معؾ ومبلئكَتو وجبريَل وميكائيَل، وأنا وأبو بكر 
 والمؤمنوف معؾ!

 ، بكبلـ إال رجوُت أف يكوف هللُا يصّدؽ قولي الذؼ أقوؿ!وقّمما تكممُت، وأحمُد هللا

 ونزلْت آية التخيير:

 (.5... )التحريـ  عسى رّبو إْف طمقكّف أف ُيبدلو أزواًجا خيًرا منكفّ 

ْف تظاىرا عميو فإّف هللَا ىو موالُه وجبريُل وصالُح المؤمنيف والمبلئكُة بعد ذلؾ  وا 
 )...(. (4)التحريـ  ظيير

 فقمُت:

 ا رسوؿ هللا! أطّمقتيف؟ي

 قاؿ:
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 ال.

 قمُت:

يا رسوَؿ هللا! إني دخمُت المسجد والمسمموف ينُكثوف بالحَصى! يقولوف: طّمق 
 رسوُؿ هللا نساءه!

 أفأنزُؿ فأخبَرىـ أنَؾ لـ تطّمقيّف؟

 قاؿ:

 نعـ، إْف شئَت )...(.

 !فقمُت عمى باب المسجد، فناديُت بأعمى صوتي: لـ يطّمق رسوُؿ هللا نساءه

 ونزلْت ىذه اآلية:

لى أولي  ذا جاءىـ أمٌر ِمَف األمِف أو الخوِؼ أذاعوا بو، ولو رّدوه إلى الرسوِؿ وا  وا 
 (.83)النساء األمِر منيـ َلعممُو الذيف يستنبطونُو منيـ 

 فكنُت أنا استنبطُت ذلؾ األمر!

 وأنزؿ هللُا عّز وجّل آية التخيير.

 .)صحيح مسمـ(

*** 



90 
 

 وفي رواية:

ـّ سَممة، ِلقرابتي منيا، فكّممتيا. ثـ خرجتُ   حتى أدخل عمى أ

 فقالْت لي:

عجًبا لَؾ يا ابَف الخّطاب! قد دخمَت في كّل شيء حتى تبتغي أف تدخل بيف 
 رسوؿ هللا وأزواجو!

 قاؿ:

 فأخذتني أخًذا كسرتني عف بعض ما كنُت أجد!

ذا فخرجُت مف عندىا، وكاف لي صاحٌب مف األنصار، إذا غبُت أتاني بال خبر، وا 
 غاب كنُت أنا آتيو بالخبر!

ونحف حينئٍذ نتخّوؼ مِمًكا مف مموؾ غّساف، ُذكر لنا أنو يريد أف يسير إلينا! فقد 
 امتؤلت صدوُرنا منو!

 فأتى صاحبي األنصارؼُّ يدّؽ الباب، وقاؿ: افتْح، افتْح!

 فقمُت: 

 جاء الغّساني؟

 فقاؿ:

 أشّد مف ذلؾ! اعتزؿ رسوُؿ هللا أزواجو!
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 .حيح مسمـ()ص

*** 

 شرح المفردات:

 ينكثوف بالحَصى: 

 يعبثوف بو مف اليـّ!

 عميؾ بعيبتَؾ:

 عميؾ بابنتَؾ.

 وقع الحدث:

 وقع كبير، وىو يتعّمق باعتزاؿ النبي أزواجو، فكيف لو تعّمق بطبلقيف؟!

طبلؽ بالجممة، ومنيّف عائشة بنت الصّديق، وحفصة بنت عمر! وىّف جميًعا 
 أمياُت المؤمنيف!

لقد رأػ عمر وصاحبو األنصارؼ أّف ىذا الحدث أخطر مف ىجـو بني غساف 
 عمى المسمميف!

*** 

 صبر عمر عمى عائشة وأـ سَممة:
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 : عائشةتأمْل صبره عمى ما قالتو لو 

 ما لي وما لؾ يا ابف الخطاب؟! عميؾ بعيبتؾ! أؼ: بابنتؾ حفصة!

 : أـ سممةتأمْل صبره عمى ما قالتو لو 

ف الخطاب! قد دخمَت في كّل شيء! حتى تبتغي أف تدخل بيف عجًبا لؾ يا اب
 رسوؿ هللا وأزواجو!

 تأمْل مدػ تأثير ىذا الكبلـ عميو حيف قاؿ:

 أخذْتني أخًذا كسرني عف بعض ما كنُت أجد!

 لعل: )كسرني( أفضل مف )كسرتني(!

 المعنى: ثّبطتني عف بعض ما كنت أريده!

*** 

 موافقات عمر:

 زؿ القرآف بيا يوافق رأيو! منيا في ىذا الحديث موافقتاف:لو موافقات عديدة ن

 األولى: 

 (.4)التحريـ  فإّف هللَا ىو موالُه وجبريُل وصالُح المؤمنيف والمبلئكُة بعد ذلؾ ظيير

 الثانية:
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لى أولي  ذا جاءىـ أمٌر مف األمف أو الخوؼ أذاعوا بو، ولو رّدوه إلى الرسوؿ وا  وا 
 (.83)النساء ستنبطونو منيـ األمر منيـ َلعممو الذيف ي

*** 

    2016أيار  13الجمعة 

 

 دلبما اِزٕغ إٌجٟ ِٓ االػزىبف ِغ ىٚعبرٗ؟

 ِمف ُنَكِت الحديث

 لماذا امتنع النبّي مف االعتكاؼ مع زوجاتو؟

 عف عائشة رضي هللا عنيا قالت:

عتكفو، وأمر بِخبائو كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا أراد أف يعتكف صّمى الفجر، ثـ دخل مُ 
 فُضرب.

، فأمرْت زينُب بِخبائيا فُضرب! العشر األواخر مف رمضافأراد االعتكاؼ في 
 مف أزواج النبي بخبائو فُضرب!غيرىا وأمر 

؟ فأمر بِخبائو آلبّر ُتردفَ فمّما صّمى رسوُؿ هللا الفجَر نظر فإذا األخبيُة فقاؿ: 
العْشر األوؿ مف اعتكف في  فُقوض! وترؾ االعتكاؼ في شير رمضاف، حتى

 !شّواؿ
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 .)متفق عميو(

 آلبّر ُتردَف؟

المّد ىنا ىمزتاف: ىمزة االستفياـ، وىمزة البدء بمفع الكممة )أصميا ىمزة وصل ال 
 قطع(.

 ويصح في المغة أف تقوؿ: ألبّر، بيمزة واحدة.

 ىل ُتردف البّر؟

 التقدير:

 ىل ُتردَف البّر أـ شيًئا آخر؟

 أدب النبّي! االختصار ىنا مف

 اختصاُر أدب!

 لو كاف غيره ماذا فعل؟

 سؤاؿ:

لماذا عدؿ النبّي عف رمضاف إلى شواؿ؟ أما كاف بإمكانو أف يبقى عمى اعتكافو 
 في رمضاف، ويمنع زوجاتو مف أخبيتيّف؟ أال يمكف أف يكررَف ذلؾ في شواؿ؟

 لعل الجواب:
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 أال يفعمَف ذلؾ في شواؿ! أنو لـ ُيرد أف يقاؿ: إنو منعيّف مف االعتكاؼ، وتوقع

 وفي الحديث أنو قّوض خباءه، ولـ يطمب منيّف تقويض أخبيتيّف!

وفي رواية أخرػ أف الزوجات البلتي ضربَف أخبيتيّف ىّف ثبلث فقط: عائشة 
، وليس جميع نسائو كما قد توىـ الرواية أعبله: )وأمر )صحيح مسمـ(وحفصة وزينب 

 ُضرب(! فإذا قّوض خباءه فقد قّوض ُربع األخبية!غيُرىا مف أزواج النبي بِخبائو ف

 لـ أجد أحًدا طرح ىذا السؤاؿ، وىو مما يخطر عمى الباؿ!

*** 

 ما نقمو النووؼ:

قولو: )نظر فإذا األخبية فقاؿ: آلبّر ُتردَف؟ فأمر بِخبائو فقّوض( قّوض: بالقاؼ »
 المضمومة والضاد المعجمة، أؼ: أزيل. 

 عة. وقولو: )آلبّر( أؼ: الطا

، وقد كاف صّمى إنكاًرا لفعميفّ قاؿ صّمى هللا عميو وسّمـ ىذا الكبلـ  :القاضيقاؿ 
 إنكاره: سببقاؿ: و  البخارؼ.هللا عميو وسّمـ أذف لبعضيّف في ذلؾ، كما رواه 

مصات في االعتكاؼ، بل أردَف القرب منو، أف يكّف غير مخ خاؼأنو   -
لغيرتيّف عميو، أو لغيرتو عمييّف، فكره مبلزمتيّف المسجد مع أنو يجمع 
الناس ويحضره األعراب والمنافقوف! وىّف محتاجات إلى الخروج والدخوؿ 

 فيبتذلَف بذلؾ!  لما يعرض ليّف،

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
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المسجد، فصار كأنو في منزلو  أو ألنو ملسو هيلع هللا ىلص رآىّف عنده في المسجد، وىو في -
، وىو التخّمي عف مقصود االعتكاؼبحضوره مع أزواجو، وذىب الميـّ مف 
 األزواج ومتعمقات الدنيا وشبو ذلؾ. 

 «.أو ألنيّف ضيقَف المسجد بأبنيتيفّ  -
*** 

 ما نقمو ابف حجر:

افس الناشئ أف يكوف الحامل ليّف عمى ذلؾ المباىاة والتنخشي كأنو ملسو هيلع هللا ىلص   « -
عف الغيرة، حرًصا عمى القرب منو خاصة، فيخرج االعتكاؼ عف 

 موضوعو! 
أو لّما أِذف لعائشة وحفصة أواًل كاف ذلؾ خفيًفا بالنسبة إلى ما يفضي إليو  -

 األمر مف توارد بقية النسوة عمى ذلؾ، فيضيق المسجد عمى المصّميف! 
لجالس في بيتو، وربما أو بالنسبة إلى أف اجتماع النسوة عنده يصيره كا -

 !«مقصود االعتكاؼشغمنو عف التخّمي لما قصد مف العبادة، فيفوت 
 تعميق:

 النووؼ عزا ما نقل إلى أصحابو، بخبلؼ ابف حجر: كّرر النووؼ ولـ َيعُز!

أف يكّف غير مخمصات، وما نقمو ابف حجر مف  خاؼما نقمو النووؼ مف أف النبي 
 خاؼ وخشي! بدؿ شعر! لعّل الصواب: خشيأنو 

*** 
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        2016نيساف  23السبت 

 
 إٌجٟ أػطٝ َٔبءٖ ؽك ادلواعؼخ ٚاذلغو

 ِمف ُنَكِت الحديث

 النبي أعطى نساءه حق المراجعة واليجر!

 قاؿ عمر رضي هللا عنو:

 تغّضبُت يوًما عمى امرأتي، فإذا ىي ُتراجعني! فأنكرُت أْف تراجعني!

 فقالْت:

  إّف أزواَج النبّي ملسو هيلع هللا ىلص َليراجعَنو!ما تنكُر أْف أراجعَؾ؟ فوهللاِ 

 وتيجرُه إحداىّف اليوـَ إلى الميل!

 فانطمقُت فدخمُت عمى حفصة.

 فقمُت:

 أتراجعيَف رسوَؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟

 فقالْت:

 نعـ.
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 فقمُت:

 أتيجُره إحداكّف اليوـَ إلى الميل؟

 قالْت:

 نعـ.

 قمُت:

 وخسر!قد خاب مف فعل ذلؾ منكّف 

 أفتأمُف إحداكّف أف يغضَب هللُا عمييا ِلغضِب رسوِلو ملسو هيلع هللا ىلص؟

 فإذا ىي قد ىمكْت!

 ال ُتراجعي رسوَؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وال تسأليو شيًئا! وَسميني ما بدا لِؾ!

 )يريد عائشة(.وال َيغّرنِؾ أْف كانت جارُتؾ ىي أوسـ وأحّب إلى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص منِؾ 

 . )صحيح مسمـ(

 )تغضبُت(:

 غضبُت.

 )ُتراجعني(:

 أؼ في الكبلـ.
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 تناقشني.

 )تيجره اليـو إلى الميل(:

 أؼ مف أوؿ اليـو إلى الميل.

 )جارتِؾ(:

 جارتِؾ: في السكف.

 أو جارتِؾ: بمعنى ضّرتِؾ.

قاؿ بعض العمماء: تجّنب عمر رضي هللا عنو أف يقوؿ: )ضّرتِؾ(، ألف الضّرة 
 ف الضرر، وكره أف ينسب الضرر إلى أّؼ واحدة مف أميات المؤمنيف!م

 )وال َيغّرنِؾ أْف كانْت جارُتؾ ىي أوسـ وأحّب إلى رسوؿ هللا(:

 )ىي أوسـُ(: مبتدأ وخبر في محل نصب خبر )كانْت(.

 لعل األقوػ: أوسـَ: خبر )كانْت(.

 ُضبطت في صحيح مسمـ بالوجييف.

 ل ذلؾ إذا فعمتو عائشة.يريد مف ابنتو حفصة أال تفع

عمر ال يعطي زوجتو ىذا الحق، وفوجئ بما أخبرتو حفصة، وكره أف تفعل ىي 
وسائر زوجاتو ذلؾ مع الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص. ورأػ أّف عمييّف أف يحذرف مف تقميد عائشة 

 رضي هللا عنيف جميًعا.
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 قاؿ في رواية:

 ال أبوِؾ مثُل أبييا! وال أنِت مثُميا!

 يقوؿ:وكاف 

 كّنا معشَر قريش قوًما نغِمُب النساء! 

 فمّما قِدمنا المدينَة وجدنا قوًما تغِمبيـ نساؤىـ!

 فطِفق نساؤنا يتعّممَف مف نسائيـ!

 .)متفق عميو(

*** 

      2016أيار  14السبت 

 

 اػرتض األٔصبه ػٍٝ ػطبئٗ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 لمياجريف، فماذا قاؿ ليـ؟اعترض األنصار عمى عطائو، وظّنوا أنو قد حابى ا

 الحديث:

1 
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 يا معشَر األنصار!  

 ما قالٌة بمغْتني عنكـ؟ وِجدٌة وجدتُّموىا في أنفسكـ؟  

ـْ آِتكـ ُضبّلاًل فيداكـُ هللُا؟   أل

 وعالًة فأغناكـُ هللُا؟ 

 وأعداًء فأّلف هللُا بيف قموبكـ؟  

 قالوا: 

 بِل هللُا ورسوُلو أمفُّ وأفضُل! 

 قاؿ: 

 جيبونني يا معشَر األنصار؟أال تُ 

 قالوا: 

 وبماذا ُنجيبَؾ يا رسوَؿ هللا؟ 

 وهلِل ولرسوِلو المفُّ والفضُل! 

2 

 قاؿ: 

 أما وهللِا لو شئتـ َلقمتـ: فمَصدقُتـ وُصّدقتـ: 
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 أتيتنا ُمكّذًبا فصّدقناَؾ!  

 وَمخذواًل فنصرناَؾ! 

 وطريًدا فآويناَؾ! 

 وعائبًل فأغنيناَؾ!  

3 

أنفسكـ يا معشَر األنصار في ُلعاعٍة مف الدنيا، تألفُت بيا قوًما  أوجدتُّـ في
 ِلُيسمموا، ووكمتكـ إلى إسبلمكـ؟ 

أفبل ترَضوف يا معشَر األنصار أف يذىَب الناُس بالشاة والبعير، وَترجعوف برسوؿ 
 هللا ملسو هيلع هللا ىلص في ِرحالكـ؟! 

 رًأ مف األنصار! فوالذؼ نفُس محمٍد بيده، لوال اليجرُة لكنُت ام

 ولو سمؾ الناُس ِشعًبا، وسمكِت األنصاُر ِشعًبا، لسمكُت ِشعَب األنصار!

ـِ األنصاَر! وأبناَء األنصار! وأبناَء أبناِء األنصار!   الميـّ ارح

 قاؿ: 

 فبكى القوـُ حتى َأخضُموا ِلحاىـ! 

 وقالوا: 
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 رِضينا برسوِؿ هللِا قْسًما وحًظا! 

 ، وتفّرقوا!ثـ انصرؼ رسوُؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 )مسند أحمد، وبعضو في الصحيحيف(.

*** 

 شرح المفردات:

 ما قالٌة؟ قالٌة: قوٌؿ.

 ِجدٌة وجدتموىا: ِجدٌة: سخط.

 عالة فأغناكـُ هللُا: عالة: فقراء، وىذا واضح مف قولو: فأغناكـ.

 أمفُّ وأفضل: أمّف: أكثُر عطاًء.

 اليسير. ُلعاعة مف الدنيا: المعاعة: الشيء

 أخضموا لحاىـ: بّمموىا.

 الفقرة األولى:

 نسَب فييا الفضَل إلى هللا، ولـ ينسْبو إلى نفسو:

 لـ يقل: فيديُتكـ ... فأغنيُتكـ ... فألفُت بينكـ.

 بل قاؿ:
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ـْ آِتكـ ُضبّلاًل فيداكـُ هللُا؟   أل

 وعالًة فأغناكـُ هللُا؟ 

 وأعداًء فأّلف هللُا بيف قموبكـ؟  

 انية:الفقرة الث

 قاؿ ما قالوه نيابًة عنيـ، أو قاؿ ما يمكف أف يقولوه، ونسب الفضَل إلييـ:

 أما وهللِا لو شئتـ َلقمتـ: فمَصدقُتـ وُصّدقتـ: 

 أتيتنا ُمكّذًبا فصّدقناَؾ!  

 وَمخذواًل فنصرناَؾ! 

 وطريًدا فآويناَؾ! 

 وعائبًل فأغنيناَؾ!  

 الفقرة الثالثة:

 ء ليـ ولذرارييـ:الثناء عمى األنصار والدعا

 فوالذؼ نفُس محمٍد بيده، لوال اليجرُة لكنُت امرًأ ِمف األنصار! 

 ولو سمؾ الناُس ِشعًبا، وسمكِت األنصاُر ِشعًبا، لسمكُت ِشعَب األنصار!

ـِ األنصاَر! وأبناَء األنصار! وأبناَء أبناِء األنصار!  الميـّ ارح
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*** 

بلت لربما قامْت عميو ثورٌة ال ُتبقي وال لوال صدُؽ الرسوؿ وببلغُتو في حّل الُمعض
 تذر!

 أطفأ نار الثورة بدقيقة واحدة!

*** 

 قارْف قولو تعالى:

ـْ يجْدَؾ يتيًما فآوػ   أل

 ووجدَؾ ضااًل فيدػ

 ووجدَؾ عائبًل فأغنى

 (.8-6)سورة الضحى 

 : فآواَؾ.فآوػ 

 : فيداَؾ.فيدػ

 : فأغناَؾ.فأغنى

*** 

 2016تشريف األوؿ  16األحد 
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ب: ّوػ عل٠ل ِب ر
ً
ا ٚال كهّ٘

ً
 ون ك٠ٕبه

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ما ترؾ ديناًرا وال درىًما

 شرح جديد

 الحديث:

 عف عائشة قالت:

 ما ترؾ رسوُؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ديناًرا وال درىًما، وال شاًة وال بعيًرا!

 .)صحيح مسمـ(

 وفي رواية:

 ما ترؾ بعد موتو.

 قاؿ لي:

 اف وليس لو درىـ؟ىل ُيعقل أف يموت إنس

 زوجات! 9والنبّي عنده 

 كيف نصّدؽ ىذا الكبلـ؟
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 مات شيخ فقاؿ ولده:

 إّف أبي مات وليس في جيبو ليرة واحدة؟!

ىل ىذا معقوؿ؟ أال يحتاج ىذا الشيخ إلى ليرات ينفقيا في شراء شيء، أو ركوب 
 تكسي، أو ميكروباص، أو باص، أو شراء حاجة لو أو ألىمو أو لولده؟

 ذا الكبلـ؟! ومف يصّدقو؟ما ى

 قمُت لو:

 دعني اآلف مف المشايخ ومبالغاتيـ ىـ وأوالدىـ، ألقوؿ لؾ:

 ىذا الحديث ال ُيفيـ إال بحديث آخر، وىو:

 نحف معشَر األنبياء ال نوَرث، ما تركناه صدقة!

 .)متفق عميو(

 فما تركو الرسوؿ ليس لموارث، لو كاف لموارث لكاف كبلمؾ صحيًحا!

ليسوا مثل المموؾ والرؤساء! الذيف يجمعوف الماؿ والسمطة ليـ ولذرارييـ! األنبياء 
 حتى إف بعض أوالدىـ قد يتمّنوف موتيـ حتى يستعجموا إرثيـ في الماؿ والسمطة!

 النبوة ليست مغنًما!

 تقدير الكبلـ في حديث عائشة:
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 بكممة واحدة:

 )ما ترؾ لنا(. 

  شيًئا نرثو منو!ما ترؾ لنا رسوُؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ال أنا زوجتو، وال فاطمة بنتو، وال غيرنا مف زوجات لو وعَصبات!

 ىذا وهللا أعمـ بالصواب.

*** 

 ىػ1437رمضاف  9الثبلثاء 

 ـ2016حزيراف  14       

 الصحابة:

 ِٓ ٔىذ ا٢صبه ٚاألفجبه: اثٓ اٌلغٕخ جيري أثب ثىو

 ِمف ُنَكِت اآلثار واألخبار

 أبا بكر ابف الدْغنة ُيجير

 عف عائشة رضي هللا عنيا زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص قالت: 

يف.   لـ أعِقل أبوّؼ قّط إال وىما َيديناف الدِّ

 ولـ يمّر عمينا يوـٌ إال يأتينا فيو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص طرفي النيار ُبكرة وعشّية. 
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شة، حتى إذا بمغ بْرؾ الِغماد، فمما ابُتمَي المسمموف خرج أبو بكر مياجًرا ِقبل الحب
ْغنة، وىو سيُد القارة:   لقيو ابف الدَّ

 فقاؿ: أيف تريد يا أبا بكر؟ 

 فقاؿ أبو بكر: أخرجني قومي! فأنا أريد أف أسيح في األرض، فأعبَد ربي. 

 قاؿ ابف الدغنة: إّف مثمؾ ال َيخرج وال ُيخرج! 

، وتصُل الرحـ، وَتحمل الكّل، وَتقرؼ الضيف، وُتعيف عمى  فإنؾ ُتكسب المعدـو
 نوائب الحّق! وأنا لؾ جاٌر، فارجْع فاعبْد ربؾ بببلدؾ! 

فارتحل ابُف الدْغنة، فرجع مع أبي بكر، فطاؼ في أشراؼ كفار قريش، فقاؿ ليـ:  
، وَيصُل الرِحـ،  إّف أبا بكر ال َيخرج مثُمو وال ُيخرج! أُتخرجوف رجبًل ُيكسب المعدـو

 رؼ الضيف، وُيعيف عمى نوائب الحّق؟! وَيحمُل الكّل، وَيق

فأنفذْت قريٌش جواَر ابِف الدْغنة، وآَمنوا أبا بكر، وقالوا البف الدْغنة: مْر أبا بكٍر 
فْميعبْد رّبو في داره! فميصّل وْليقرأ ما شاء، وال ُيؤذينا بذلؾ، وال َيستعمْف بو! فإنا قد 

 خشينا أْف َيفِتف أبناَءنا ونساَءنا! 

بف الدْغنة ألبي بكر، فطِفق أبو بكر يعبُد رّبو في داره، وال يستعمُف قاؿ ذلؾ ا
 بالصبلة وال القراءة في غير داره. 

ثـ بدا ألبي بكر فابتنى مسجًدا بِفناء داره، وبرز، فكاف يصّمي فيو، ويقرأ القرآف، 
 فيتقّصُف عميو نساُء المشركيف وأبناؤىـ، َيعجبوف منو، وينظروف إليو! 
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بكر رجبل بّكاًء، ال يممؾ دمعو حيف يقرأ القرآف! فأفزع ذلؾ أشراَؼ قريش وكاف أبو 
مف المشركيف، فأرسموا إلى ابف الدْغنة، فقِدـ عمييـ، فقالوا لو: إّنا كّنا أَجْرنا أبا 
نو جاوز ذلؾ، فابتنى مسجًدا بِفناء داره، وأعمف  بكر عمى أف يعبَد رّبو في داره، وا 

 نا أف َيفِتف أبناَءنا ونساَءنا! الصبلة والقراءة، وقد خشي

ْف أبى إال أف ُيعمف  فأِتو فإْف أحّب أف يقتصَر عمى أف يعبد رّبو في داره فعَل، وا 
ذلؾ فسْمو أْف يرّد إليَؾ ذّمتؾ، فإّنا كرىنا أف ُنخِفرؾ، ولسنا ُمقّريف ألبي بكر 

 االستعبلَف! 

الذؼ عقدُت لؾ عميو، فإما  قالت عائشة: فأتى ابُف الدْغنة أبا بكر فقاؿ: قد عممتَ 
ما أف ترّد إلّي ذّمتي! فإّني ال أحّب أف تسمع العرُب أّني  أْف تقتصَر عمى ذلؾ، وا 

 أخفرُت في رجٍل عقدُت لو! 

قاؿ أبو بكر: إني أرّد إليؾ جوارؾ، وأرضى بجوار هللا، ورسوُؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يومئذ 
: قد أريُت داَر ىجرتكـ! رأيُت سْبخًة ذاَت نخٍل بيف بمكة. فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

البتيف، وىما الحّرتاف، فياجر َمف ىاجر ِقبل المدينة، حيف ذكر ذلؾ رسوُؿ هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص، ورجع إلى المدينة بعُض َمف كاف ىاجر إلى أرض الحبشة، وتجّيز أبو بكر 

 : عمى ِرْسمؾ! فإني أرجو أف ُيؤذف لي. مياجًرا! فقاؿ لو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 قاؿ أبو بكر: ىل ترجو ذلؾ بأبي أنت؟ قاؿ: نعـ. 

فحبس أبو بكر نفسو عمى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ليصحبو، وعمف راحمتيف، كانتا عنده، 
 ورَؽ السُمر، أربعَة أشير!
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 )صحيح البخارؼ(.

*** 

يف:لـ أعقل أبوّؼ قّط إال وىما َيديناف ال  دِّ

 منذ وعيُت عمى الدنيا ووالدّؼ مسمماف.

 بْرؾ الِغماد:

 موضع مف وراء مكة بخمس لياؿ بناحية الساحل )شرح النووؼ(.

 سيد القارة:

 سيد قبيمة القارة. 

، وتصُل الرحـ، وتحمل الكّل، وَتقرؼ الضيف، وُتعيف عمى نوائب  ُتكسب المعدـو
 الحّق!:

رضي هللا عنيا لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص تثبيًتا لو في  ىذه الكممات قالتيا قبل ذلؾ خديجة
 بداية البعثة، عندما جاءه الوحي، وأصابو الروع، فقاؿ ليا: خشيُت عمى نفسي!

:  ُتكسب المعدـو

 تعطي الفقير.

 َتحمل الكّل:

 ُتعيف الضعيف.
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 َتقرؼ الضيف:

 ُتكـر الضيف.

 ُتعيف عمى نوائب الحق:

 يصيبيـ.  ُتعيف أىل الحق عمى ما 

 النائبة )المصيبة( تكوف في الخير، وتكوف في الشر )شرح النووؼ(.

 آَمنوا أبا بكر:

 أعَطوه األماف، أجاروه.

 ال ُيؤذينا:

 ىكذا وردت، واألصل: ال ُيؤِذنا. ال: ناىية.

 ال َيستعمْف بو:

 أؼ فميعبد ربو في الخفاء، كي ال يراه الناس.

 خافوا أف يتأثروا بو، فُيسمموا!

 فِتف أبناَءنا ونساَءنا:يَ 

 ُيخرجيـ عف دينيـ إلى ديف اإلسبلـ.

 يتقّصُف عميو نساُء المشركيف وأبناؤىـ:
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 يزدحموف عميو حتى يتساقط بعضيـ عمى بعض!

 بّكاء:

 كثير البكاء.

 ِفناء داره:

 الِفناء: الساحة داخل الدار، أو محيطة بو.

 سْمو أْف يرّد إليَؾ ذّمتؾ:

 أؼ: أمانؾ.

 خِفرؾ:كرىنا أف نُ 

 أؼ: أف ننقض عيدؾ ونغدر بؾ.

 عقدُت لو:

 عقدُت لو األماف.

 رأيُت سْبخًة ذاَت نخل:

 السْبخة: أرض مستنقعية مالحة ال تصمح لمزراعة.

 البلبتاف والحّرتاف:
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ىما بمعنى واحد، وىما مثنى، مفردىما معناه: األرض الُممبسة حجارٌة سوداء 
 )النووؼ(.

 عمى ِرْسمؾ:

 عمى ِىينتؾ.

 ؽ السُمر:ور 

 السُمر: جمع سُمرة.  

 والسُمرة: شجرة ليا ورؽ صغير، وشوؾ قصير، وليا بَرمة صفراء قابمة لؤلكل.

 وال أدرؼ ما معنى: البَرمة؟ والمعاجـ تشرح الشيء أحياًنا بما ىو أصعب منو!

*** 

 2016تشريف األوؿ  2األحد 

 

 ؟و١ف لبي اثٓ اٌلغٕخ ألثٟ ثىو ِب لبٌزٗ فلجيخ ٌوٍٛي اهلل

 ِمف ُنَكِت الحديث

 كيف قاؿ ابف الدْغنة ألبي بكر ما قالتو خديجة لرسوؿ هللا؟
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، وتصُل الرحـ، وَتحمل الكّل، وَتقرؼ الضيف، وُتعيف عمى نوائب  "ُتكسب المعدـو
 الحّق"!

 ىذا ما سألنيو.

 فأجبتو:

ربما كانت ىذه العبارات شائعة عند العرب قبل اإلسبلـ، وىي مف أخبلؽ العرب، 
 أخبلؽ بعضيـ.أو 

 واليـو قد نفتقد ال أخبلؽ المسمميف فحسب، بل أخبلؽ العرب في الجاىمية أيًضا!

 وال حوؿ وال قوة إال باهلل!

وىناؾ خبلؼ حوؿ ابف الدْغنة ىل بقي مشرًكا مف ذوؼ األخبلؽ، أـ أسمـ وصار 
 مف ذوؼ الديف؟ يرػ بعضيـ أنو صحابي جميل!

*** 

 2016تشريف األوؿ  2األحد 

 

  ظو و١ف ؽلك هارت أثٟ ثىو؟أ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 انظر كيف حّدد راتب أبي بكر؟
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 عف عائشة رضي هللا عنيا قالت: 

 لّما اسُتخمف أبو بكر قاؿ:

لقد عمـ قومي أّف حرفتي لـ تكف تعجز عف مؤونة أىمي، وُشغمُت بأمر المسمميف، 
 فسيأكُل آُؿ أبي بكٍر مف ىذا الماؿ، ويحترؼ لممسمميف فيو.

 .)صحيح البخارؼ(

 وعف عطاء بف السائب قاؿ:

 لما بويع أبو بكر أصبح وعمى ساعده أبراد )ألبسة(، وىو ذاىب إلى السوؽ! 

 فقاؿ عمر:

 أيف تريد؟

 قاؿ:

 إلى السوؽ!

 قاؿ:

 تصنُع ماذا، وقد وّليت أمر المسمميف؟!

 قاؿ: 

 فمف أيف ُأطعـُ عيالي؟
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 قاؿ:

 انطمْق يفرض لؾ أبو عبيدة.

 لى أبي عبيدة فقاؿ:فانطمقا إ

! وكسوة الشتاء ليس بأفضميـ وال أوكسيـ، قوَت رجٍل مف المياجريفأفرُض لؾ 
 والصيف. 

ذا أخمقَت )أبميَت( شيًئا رددَتو وأخذَت غيَره!  وا 

 ففرضا لو كل يـو نصف شاة، وما كساه في الرأس والبطف.

 .)أخرجو ابف سعد، وابف عساكر(

 وعف ميموف قاؿ:

 و بكر جعموا لو ألفيف!لّما اسُتخمف أب

 فقاؿ:

 زيدوني، فإّف لي عيااًل! وقد شغمتموني عف التجارة، فزاده خمسمائة!

 .)أخرجو ابف سعد(

 أبو بكر:

 أبو بكر كاف تاجًرا، ورجبًل ذا ماؿ. 
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وأحفع ، أصوف عرضيلـ يشرب الخمر في الجاىمية، ولما ُسئل عف ذلؾ قاؿ: 
 ! مروءتي

 أوؿ مف أسمـ مف الرجاؿ! 

 ُق رسوؿ هللا وأنيُسو في الغار! صدي

 أوؿ مف عمل عمى جمع القرآف! 

قاتل أىل الرّدة الذيف فّرقوا بيف الصبلة والزكاة، وامتنعوا عف دفعيا، فقاؿ: الزكاة 
 حّق الماؿ! 

يا أّييا الذيف آمنوا مف يرتّد منكـ عف ِدينو فسوؼ يأتي هللُا بقـو قاؿ تعالى: )
 . 54 ( المائدةُيحّبيـ وُيحّبونو

 : الحسف البصرؼ قاؿ 

 ىو وهللا أبو بكر وأصحاُبو! 

 .)سنف البييقي(

تبّرع أبو بكر بمالو كّمو لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وقبمو منو، ولـ يقبل مف عمر رضي هللا 
عنو إال نصف مالو! وكاف رسوؿ هللا يتصّرؼ في ماؿ أبي بكر كما يتصّرؼ في 

 بعد البعثة! ِصّديقوبل البعثة، و ق َصديقوماؿ نفسو! فأبو بكر 

 قاؿ رسوُؿ هللا صّمى هللا عميو وسّمـ:
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 واساني أبو بكر بنفسو ومالو، وأنكحني ابنتو!

 قاؿ عنو عمر:

 أبو بكر سيُدنا، وأعتق سيَدنا )يعني: ببلاًل(.

 مف أقوالو:

 أييا الناس! وّليت عميكـ ولسُت بخيركـ!

ْف أسأُت فقوّ   موني!فإْف أحسنُت فأعينوني، وا 

 الضعيُف فيكـ قوؼٌّ عندؼ حتى آخذ الحّق لو!

 والقوؼُّ فيكـ ضعيٌف حتى آخذ الحّق منو!

 مف دعائو:

 الميـ اجعْمني خيًرا مما يظّنوف.

 واغِفْر لي ما ال يعمموف!

 وال تؤاِخْذني بما يقولوف!

 لّما مرض قاؿ لعائشة:

أحوُج إلى الجديد مف  انظروا ثوبّي ىذيف فاغسموىما، وكّفنوني فييما، فإّف الحيّ 
 الميت!
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 عف عائشة قالت:

 وهللا ما ترؾ أبو بكر ديناًرا وال درىًما!

 قاؿ أبو بكر في مرض موتو:

 يا عائشة! انظرؼ المْقحة التي كّنا نشرب مف لبنيا.

 والجْفنة التي كّنا نطبخ فييا.

 والقطيفة التي كّنا نمبسيا.

 مسمميف.فإّنا كّنا ننتفع بذلؾ حيف كّنا نمي أمر ال

 فإذا متُّ فرّدؼ ىذا كّمو إلى عمر!

، فأصابْتو حّمى أسبوعيف ال يخرج يـو باردعف عائشة أف أبا بكر اغتسل، في 
سنة، وىو نفس العمر الذؼ عاشو  63فييما إلى صبلة! توفي عمى أثرىا ولو 

 رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص! والفرؽ بينيما في العمر ىو مّدة حبلفتو!

 قاؿ عمر:

 .)الطبراني(رحمؾ هللُا يا أبا بكر! لقد أتعبَت َمف بعدؾ! 

 أؼ: َمف بعدؾ ِمَف الخمفاء، بالحفاظ عمى الماؿ العاـ!

ولـ يخرج عمر رضي هللا عنو عف سمت أبي بكر، فمّما اسُتخمف قاؿ: مثمي 
ذا افتقرُت أكمُت بالمعروؼ!   ومثمكـ كولّي اليتيـ! إذا استغنيُت استعففُت، وا 



121 
 

ذا احتاج يعني أن و إذا وجد لديو مف الماؿ ما ُيغنيو لـ يأخذ راتًبا عمى خبلفتو! وا 
 لـ يزد عمى حاجتو!

 أبو عبيدة:

أميُف األّمة! أسمـ عمى يد أبي بكر! أحد العشرة المبشريف بالجّنة! أحد المرشحيف 
 لمخبلفة الراشدة! عّينو أبو بكر في خبلفتو والًيا لؤلمور المالية.

 د راتب أبي بكر:أبو عبيدة يحدّ 

مع أف أبا عبيدة أسمـ عمى يد أبي بكر، وىو الذؼ عّينو في منصبو، إال أنو رجل 
قوؼ مستقّل في منصبو! فأبو بكر ال ُيكرىو عمى قرار، ولو أف أبا بكر طمب منو، 

 ال قّدر هللا، راتًبا ال يستحّقو ما كاف ليوافق لو عميو!

بي عبيدة، إال أف االستقبللية صحيح أف ىذا يتطمب استقبللية في منصب أ
تتطمب مف صاحب المنصب قوة )في اإليماف واألمانة(! فاالستقبللية ببل قوة ىي 
مجرد زعـ نظرؼ، ومجرد حبر عمى ورؽ! وكاف الصحابة  أقوياء مستقميف ال 
يخشوف في هللا لومة الئـ، يراقب بعضيـ بعًضا! فإذا والىـ الخميفة فيذا ال يعني 

ييـ، ويفرض عمييـ ما يريده مف ماؿ، مف فوؽ الطاولة أو مف أنو سيسيطر عم
 تحتيا! وهللا أعمـ.

*** 

      2016شباط  1اإلثنيف 
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 اهلل اهلل ٠ب أثب ثىو: إٌجٟ ٠َزْري ٚأثٛ ثىو ٠ْري

 ِمف ُنَكِت الحديث

 هللا هللا يا أبا بكر!

 النبي يستشير وأبو بكر يشير!

 الحديث:

سّمـ عاـ الُحديبية في بضَع عشرَة مائًة مف أصحابو. خرج النبّي صّمى هللا عميو و 
فمّما أتى ذا الُحميفة قّمد اليدَؼ وأشعره، وأحـر منيا بُعمرة، وبعث عيًنا لو مف 
ُخزاعة )...(. أتاه عيُنو قاؿ: إّف قريًشا جمعوا لؾ ُجموًعا )...(، وىـ مقاتموؾ 

 وصاّدوؾ عف البيت ومانعوؾ!

 فقاؿ:

عمّي! أتروف أف أميَل إلى عياليـ وذرارؼِّ ىؤالء الذيف يريدوف  أشيروا أّييا الناُس 
أف يصّدونا عف البػيت؟ فإْف يأتونا كاف هللا عز وجل قد قطع عيًنا مف المشركيف، 

ال تركناىـ محروبػيف!  وا 

 قاؿ أبو بكر:
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يا رسوَؿ هللا، خرجَت عامًدا ليذا البيت، ال تريد قتَل أحد، وال حرَب أحد، فتوّجْو 
 فمف صّدنا قاتمناه!  لو.

 قاؿ:

 امضوا عمى اسـ هللا!

 )صحيح البخارؼ(.

*** 

 عيًنا مف المشركيف:

 في رواية: ُعنًقا مف المشركيف.

 محروبيف:

 مسموبيف )مف األمواؿ والعياؿ(.

 لـ يقل: 

 أتروف أف أميل إلى عياِؿ وذرارؼِّ ىؤالء الذيف يريدوف أف يصّدونا عف البيت؟ -

 ى عياليـ وذراريِّيـ ىؤالء الذيف يريدوف أف يصّدونا عف البيت؟أتروف أف أميل إل -

 لـ أر مف نّبو عمى ىذا مف الشّراح.

*** 
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  2016كانوف الثاني  8الجمعة 

  ً٘ أٔزُ ربهوٛا يل صبؽجٟ؟

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ىل أنتـ تاركوا لي صاحبي؟

 الحديث:

! وواساني بنفسو ومالو، إف هللا بعثني إليكـ فقمتـ: كذبَت! وقاؿ أبو بكر: صدقتَ 
 فيل أنتـ تاركوا لي صاحبي؟

 )صحيح البخارؼ(.

*** 

 لـ يقل:

 ىل أنتـ تاركو صاحبي لي.

 تاركوا:

 فييا مشكمتاف:

 المشكمة األولى: الصواب: تاركوف.

 المشكمة الثانية: الصواب: تاركو، ببل ألف، لو قيل: ىل أنتـ تاركو صاحبي لي.
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 ا كّنا أماـ فعل، مثل: تركوا، لـ يتركوا.نحف في اإلمبلء نكتب األلف إذ

 واأللف تكتب وال تمفع.

 في بعض الروايات:

 تاركو.

 في رواية لمبخارؼ أيًضا:

 ىل أنتـ تاركوف لي صاحبي؟

 وىو الصواب، وغيره مف خطأ النّساخ.

 ىػ(: حذؼ النوف مف خطأ الرواة. 616-قاؿ أبو البقاء )الُعْكَبرؼ 

 )فتح البارؼ(.

 في كتاب إعراب الحديث: وقاؿ أيًضا 

 «.الوجو: تاركوف، ألف الكممة ليست مضافة، ألف حرؼ الجّر منع اإلضافة»

*** 

  2016كانوف الثاني  7الخميس 

 

ٟ ٔفَٗ؟
ّ
 ً٘ وبْ ػّو ٠يو
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 ِمف ُنَكِت الحديث

 ىل كاف عمر يزّكي نفسو؟

 قاؿ عمُر لحفصة:

 لوال أنا لطمقِؾ رسوُؿ هللا!

 فبكْت أشّد البكاء!

 .مسمـ()صحيح 

 وقاؿ:

 دخمُت عمى رسوؿ هللا حيف دخمُت وأنا أرػ في وجيو الغضب.

 فقمُت:

 يا رسوَؿ هللا! ما يشّق عميَؾ ِمف شأف النساء؟

فإْف كنَت طمقتيّف فإّف هللَا معؾ ومبلئكَتو وجبريَل وميكائيَل، وأنا وأبو بكر 
 والمؤمنوف معؾ!

 يكوَف هللُا يصّدؽ قولي الذؼ أقوؿ! وقّمما تكممُت، وأحمُد هللا، بكبلـ إال رجوُت أف

 ونزلْت آية التخيير:

 (.5)التحريـ  رّبو إْف طّمقكّف أف ُيبدَلو أزواًجا خيًرا منكفّ  عسى
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ْف تظاىرا عميو فإّف هللَا ىو موالُه وجبريُل وصالُح المؤمنيف والمبلئكُة بعد ذلؾ  وا 
 (.4! )التحريـ ظييرٌ 

.)...( 

 بأعمى صوتي: لـ يطّمق رسوُؿ هللا نساءه! فقمُت عمى باب المسجد، فناديتُ 

 ونزلْت ىذه اآلية:

لى أولي  ذا جاءىـ أمٌر ِمَف األمِف أو الخوِؼ أذاعوا بو، ولو رّدوه إلى الرسوِؿ وا  وا 
 (.83)النساء  األمر منيـ َلعممو الذيف يستنبطونُو منيـ

  فكنُت أنا استنبطُت ذلؾ األمر! وأنزؿ هللُا عّز وجّل آية التخيير!

 .)صحيح مسمـ(

 قاؿ عمر رضي هللا عنو:

 وافقت هللا في ثبلث، أو وافقني ربي في ثبلث!

 قمُت:

ـَ إبراىيـَ مصّمى.  يا رسوؿ هللا لو اتخذَت مقا

 وقمُت:

يا رسوؿ هللا يدخل عميؾ البّر والفاجر! فمو أمرَت أمياِت المؤمنيف بالحجاب! 
 فأنزؿ هللا آية الحجاب!
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 قاؿ:

وبمغني معاتبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعض نسائو، فدخمُت عمييّف قمُت: إِف انتييتّف أو َليبدلّف 
يا عمر أما في رسوؿ هللُا رسوَلو ملسو هيلع هللا ىلص خيًرا منكّف، حتى أتيُت إحدػ نسائو قالْت: 

 هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما يعع نساءه حتى تعظيّف أنت؟! فأنزؿ هللا: 

  اآلية.عسى رّبو إْف طمقكف أف ُيبدلو أزواًجا خيًرا منكّف ُمسمماٍت 

 .)متفق عميو(

أنا أرػ أنو ال بأس في أف يتحدث اإلنساف عف نفسو لمصمحة يراىا، إذا كاف 
 صادًقا. 

ال سيما وأف عمر رضي هللا عنو في ىذه األحاديث المذكورة اعترضْت عميو 
 عائشة بقوليا:

 ما لي وما لَؾ يا ابف الخّطاب! عميَؾ بَعيبتَؾ!

 واعترضْت عميو أـ سَممة بقوليا:

جًبا لؾ يا ابف الخّطاب! قد دخمَت في كّل شيء حتى تبتغي أف تدخل بيف ع
 رسوؿ هللا وأزواجو!

 قاؿ: فأخذْتني أخًذا كسرْتني عف بعض ما كنُت أجد!

 .32( النجـ ال تزكوا أنفسكـ)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=8069#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=8069#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=8069#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=8069#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=8069#docu
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 قاؿ ابف عاشور:

اجعمني )  ال يجوز ذلؾ إال إذا كاف فيو جمب مصمحة عامة، كما قاؿ يوسف:
 .55يوسف ) رض إني حفيع عميـعمى خزائف األ

 وانظر كتاب األذكار لمنووؼ.

  وشيد الناس لعمر بإنجازات لـ ُيسبق إلييا، فيو:

 أوؿ مف كتب التاريخ! -
 أوؿ مف جمع القرآف في الصحف! -
 أوؿ مف فتح الفتوح! -
 أوؿ مف مسح السواد! -
 أوؿ مف مّصر األمصار! -
 أوؿ مف دّوف الدواويف! -
 ... إلخ. -

 اه.رضي هللا عنو وأرض

*** 

       2016أيار  19الخميس 

 

 كػُٙ ٠ب أثب ثىو، كػُٙ ٠ب ػّو
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 ِمف ُنَكِت الحديث

 دْعيـ يا أبا بكر

 دْعيـ يا عمر

 الحديث:

 عف عائشة رضي هللا عنيا قالت:

دخل عمّي أبو بكر، وعندؼ جاريتاف مف جوارؼ األنصار تغّنياف )...(، وليستا 
 بمغنّيتيف! 

 فقاؿ أبو بكر: 

 لشيطاف في بيت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟! أبمزمور ا

 وذلؾ في يـو عيد.

 فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

 يا أبا بكر! إّف لكّل قـو عيًدا! وىذا عيُدنا!

 .)متفق عميو(

 وفي رواية:

ـُ عيد!دعيما يا أبا بكر  ! فإّنيا أيا
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 وفي رواية أخرػ:

 عف أبي ىريرة قاؿ: 

ف عند رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بِحرابيـ، إْذ دخل عمر بف الخطاب رضي بينما الحبشة يمعبو 
 هللا عنو، فأىوػ إلى الحصباء يحِصُبيـ بيا!

 فقاؿ لو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

 دْعيـ يا عمر!

 .)متفق عميو(

 مزمور الشيطاف:

 غناؤه.

 مف فوائد الحديث:

كبار الصحابة، فميما مف الصحبة  أبو بكر وعمر رضي هللا عنيما ىما عمى رأس
والعمـ والمَمكة ما يجعل ليما رأًيا معتبًرا! قاؿ كّل منيما رأيو، ورأييما متوافق، ولـ 

 يوافق عميو النبّي ملسو هيلع هللا ىلص!

فإذا كاف رأؼ ىذا الصحابي الكبير لـ يوافق عميو النبّي، فكيف نوافق نحف اليـو 
 النبّي؟!عمى رأؼ شخص مجّرد شخص يخالف 

 الرسوؿ لـ يقبل رأييما، فكيف نقبل رأيؾ؟!
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 حكـُ الرسوؿ مقّدـ  عمى كّل اآلراء، ولو كانت آراء كبار الصحابة!

وربما ُيصدر أحدنا رأًيا عف حسف نّية، لكف إذا خالف حكـ هللا والرسوؿ، وجب 
 الرجوع عف الرأؼ! أًيا كاف صاحبو!

 وهللا أعمـ.

*** 

        2016آذار  15الثبلثاء 

 

  ٘نا ػٍٟ

 لـ أجده

 وزت ػٍٟ ٘نا حمّل هٍٛي اهلل

 ِمف ُنَكِت الحديث

 كتب عمّي: محمٌد رسوُؿ هللا

 :قاؿ المشركوف 
 .ال تكتْب: محمٌد رسوُؿ هللا
 .اكتْب: محمٌد بُف عبد هللا

 .()صحيح البخارؼ 
 :لـ يقل
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 .كتب عمّي محمًدا رسوؿ هللا -
 .ال تكتْب: محمًدا رسوؿ هللا -
 .محمًدا بف عبد هللا اكتْب: -

 :ىذا محموؿ عمى الجممة كما ىي مكتوبة
 .محمٌد رسوُؿ هللا
 :ويمكف التقدير

 .كتب عمّي ىذه الجممة: محمٌد رسوُؿ هللا -
 .ال تكتْب ىذه الجممة: محمٌد رسوُؿ هللا -
 .اكتب ىذه الجممة: محمٌد بُف عبد هللا -

 .وهللا أعمـ

*** 
  2015آب  2األحد 

 

 
ُ
 هٍٛي

ُ
  اهللاِؼ

 ِمف ُنَكت الحديث

 امح رسوُؿ هللا

 الحديث:
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اعتمر النبّي صّمى هللُا عميو وسّمـ في ذؼ القعدة، فأبى أىل مكة أف يَدعوه 
)يتركوه( يدخل مكة، حتى قاضاىـ )اتفق معيـ، وفي رواية: صالحيـ( عمى أف 

 يقيـ بيا ثبلثة أياـ.

سوُؿ هللا صّمى هللا عميو فمما كتبوا الكتاب كتبوا: ىذا ما قاضى عميو محمٌد ر 
وسّمـ. فقالوا: ال ُنِقرُّ بيا! فمو نعمـ أنؾ رسوؿ هللا ما منعناؾ! لكف أنت دمحم بف 

 عبد هللا! فقاؿ: أنا رسوؿ هللا، وأنا دمحم بف عبد هللا.

 ثـ قاؿ لعمّي: امُح رسوُؿ هللا. فقاؿ: ال وهللِا ال أمحوَؾ أبًدا!

 )صحيح البخارؼ(.

*** 

 ُح رسوَؿ هللا.في رواية: ام

 وفي رواية: امُح رسوُؿ هللا. 

 األولى مفيومة في النحو.

 الثانية ما قّصتيا؟

 فييا تقديراف:

 التقدير األوؿ:
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امُح كممة: )رسوُؿ هللا(، وىي بالرفع كما جاءت في الكتاب المذكور في الحديث، 
 بافتراض أنو مشكوؿ، أو بافتراض اإلعراب إذا كاف غير مشكوؿ. 

 توصمت إليو بالحوار مع أحد اإلخوة(.)ىذا ما 

 التقدير الثاني:

 امُح، أنا رسوُؿ هللا شاءوا أـ أَبوا!

 رسوُؿ:

 خبر لمبتدأ محذوؼ.

 يؤّيد ىذا قولو صّمى هللُا عميو وسّمـ في حديث آخر:

اكتْب محمُد بُف عبد هللا. فقاؿ النبّي صّمى هللُا عميو وسّمـ: وهللِا إّني لرسوُؿ هللِا 
ْف كذّ   بتموني! )صحيح البخارؼ(.وا 

في كتاب التجريد الصريح ألحاديث الجامع الصحيح لمزبيدؼ، تحقيق طارؽ 
 ـ، جاءت العبارة كما يمي:2012عوض هللا، دار ابف الجوزؼ، 

 امُح، رسوُؿ هللا.

 أؼ: بفاصمة. وىو جائز عمى التقدير الثاني.

 لو كتب:

 امُح: رسوُؿ هللا.
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 كاف صحيًحا عمى التقدير األوؿ.أؼ: بنقطتيف بدؿ الفاصمة. ل

 ورواية الرفع أليق مف رواية النصب، بحّق رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

*** 

 لـ أجد ىذا في أؼ مصدر، وحسبي أني أثرتو، ولـ أجد مف طرحو.

 في رواية أخرػ لمبخارؼ نفسو:

لب بينيـ كتاًبا، فكتَب لما صالح رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أىل الحديبية كتب عمي بف أبي طا
محمٌد رسوُؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص. فقاؿ المشركوف ال تكتْب محمٌد رسوُؿ هللا ... وصالحيـ 

 )بدؿ: قاضاىـ(.

 لـ يقل:

 فكتَب محمًدا.

 لـ يقل:

 ال تكتْب محمًدا

 وهللا أعمـ بالصواب.

*** 

  2015تشريف الثاني  25األربعاء 
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ٕب ث١ل ا
ُ
 هلللبي ػٍٟ: إمنب أٔفَ

 1قاؿ عمي إنما أنفسنا بيد هللا فإذا شاء أف يبعثنا بعثنا 
 ِمف ُنَكِت الحديث

 قاؿ عمّي: إنما أنفُسنا بيد هللا!
 الحديث:

؟ فقمُت: يا رسوَؿ هللا إنما أال ُتصّموف ف النبّي ملسو هيلع هللا ىلص طرقو وفاطمة، فقاؿ: أعف عمّي 
أنفُسنا بيد هللا، فإذا شاء أف يبعثنا بعثنا! فانصرؼ رسوُؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حيف قمُت لو 

 وكاف اإلنساُف أكثَر شيءٍ  ذلؾ، ثـ سمعُتو، وىو ُمدبٌر، يضرُب فخَذه، ويقوؿ:
 «! جدالً 

 )متفق عميو(.
 في رواية البييقي:

 أال تصّمياف؟
 المقصود: صبلة قياـ الميل، وىي نافمة.

 طرقو:
 أتاه ليبًل.
 فاطمة:

 جُة عمّي.بنُت النبّي وزو 
 قوؿ عمّي: إنما أنفُسنا بيد هللا، فإذا شاء أف يبعثنا بعثنا:

ال يصح في رأيي أف يقولو ال في الفريضة وال في النافمة! وربما قالو وىو نصف 
 نائـ! وال أدرؼ كـ كاف سّنو؟
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)سيرد في نص ابف فجمسُت وأنا أعرؾ عينّي! يؤيد ذلؾ ما جاء في إحدػ الروايات: 

   .حجر(
دباره، وضرب فخذه، قد يعني أنو انزعج مف تخّمييما عف قياـ وانص راؼ النبّي وا 

 الميل! وربما انزعج أيًضا مف حّجة عمّي رضي هللا عنو، وهللا أعمـ.
حيف  هللُا يتوّفى األنُفَس كره احتجاجو باآلية المذكورة ): ابف التيفيؤيد ذلؾ قوؿ 

ي َقضى عمييا الموَت وُيرسُل األخرػ موِتيا والتي لـ َتُمْت في مناميا فُيمسُؾ الت
)سيرد قوؿ ابف ، وأراد منو أف ينسب التقصير إلى نفسو! 42( الزُّمر إلى أجٍل ُمسّمى

 .التيف في نص ابف حجر(
ىذا الحديث يدّؿ عمى أف مرتبة عمّي رضي هللا عنو دوف مرتبة أبي بكر وعمر 

حيث العبادة، وهللا وعثماف، سواء مف حيث السّف، أو مف حيث العمـ، أو مف 
 أعمـ.

 ولكف ُيحمد لعمّي شجاعتو في رواية ىذا الحديث، وعدـ كتمانو!
 لكف قولو شبيو بأقواؿ القَدرييف!

 وبمثل ىذا القوؿ يمكف أف نتحمل مف جميع التكاليف الشرعية!
  
 .148( األنعاـ سيقوُؿ الذيف أشركوا لو شاَء هللُا ما أشركنا)
 .20( الزخرؼ ما عبْدناىـوقالوا لو شاَء الرحمُف )

*** 
 أقواؿ الشّراح:

 النووؼ:
 قولو: )طرقو وفاطمة( أؼ: أتاىما في الميل. »



139 
 

(: جدالً  وكاف اإلنساُف أكثَر شيءٍ قولو: )سمعُتو وىو ُمدبٌر يضرُب فخَذه ويقوؿ: 
المختار في معناه أنو تعجب مف سرعة جوابو، وعدـ موافقتو لو عمى االعتذار 

 فخذه.  بيذا. وليذا ضرب
 وقيل: قالو تسميًما لعذرىما، وأنو ال عتَب عمييما! 

وتعيد  وفي ىذا الحديث الحث عمى صبلة الميل، وأمر اإلنساف صاحبو بيا، 
اإلماـ والكبير رعيتو بالنظر في مصالح دينيـ ودنياىـ، وأنو ينبغي لمناصح إذا لـ 

 عّنف إال لمصمحة. يقبل نصيحتو أو اعتذر إليو بما ال يرتضيو أف ينكّف وال ي
قولو: )طرقو وفاطمة، فقاؿ: أال ُتصّموف( ىكذا ىو في األصوؿ: )ُتصّموف( وجمع 
االثنيف صحيح. لكف ىل ىو حقيقة أو مجاز؟ فيو الخبلؼ المشيور. األكثروف 

 «.عمى أنو مجاز، وقاؿ آخروف: حقيقة
 أقوؿ:

 قوؿ مف قاؿ: قالو تسميًما لعذرىما، وأنو ال عتَب عمييما!
 ؿ غير مسّمـ! لو صّح لـ يضرب النبّي فخذه، ولـ يذكر اآلية!قو 

 لكف النبي تركيما ألف صبلة الميل نافمة، ومف ثـ فإّف ما فعبله خبلؼ األولى!
*** 

 ابف بطاؿ:
ليس لئلماـ أف يشّدد في النوافل، فإنو ملسو هيلع هللا ىلص قنع بقولو: أنفُسنا بيد هللا، فيو عذر »

 «!لفريضةفي النافمة ال في ا
*** 

 ابف حجر:
األنُفَس حيف  هللُا يتوّفىقولو: )أنفُسنا بيد هللا( اقتبس عمّي ذلؾ مف قولو تعالى: )»

 ( اآلية. موتيا
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، وأنا أقوؿ: فجمست وأنا أعرؾ عينيّ ووقع في رواية حكيـ المذكورة: قاؿ عمّي: 
إثبات المشيئة هلل، وأف  وهللا ما نصّمي إال ما كتب هللا لنا! إنما أنفُسنا بيد هللا! وفيو

 العبد ال يفعل شيًئا إال بإرادة هللا! 
 قولو: بعثنا بالمثمثة: أؼ أيقظنا، وأصمو: إثارة الشيء مف موضعو. 

 قولو: )حيف قمت(: في رواية كريمة: )حيف قمنا(. 
 قولو: ولـ يرجع بفتح أولو أؼ: لـ يجبني. 

ف  وفيو أف السكوت يكوف جواًبا. واإلعراض عف القوؿ الذؼ ال يطابق المراد، وا 
 كاف حًقا في نفسو. 

 قولو: )يضرب فخذه( فيو جواز ضرب الفخذ عند التأسف )!(. 
: كره احتجاجو باآلية المذكورة، وأراد منو أف ينسب التقصير إلى ابف التيفوقاؿ 
 نفسو. 

وكاف وفيو جواز االنتزاع مف القرآف، وترجيح قوؿ مف قاؿ إف البلـ في قولو: )
 ( لمعمـو ال لخصوص الكفار. نسافاإل

وفيو منقبة لعمّي، حيث لـ يكتـ ما فيو عميو أدنى غضاضة، فقدـ مصمحة نشر 
 العمـ وتبميغو عمى كتمو! 

 ونقل ابف بطاؿ عف الميمب قاؿ: 
فيو أنو ليس لئلماـ أف يشدد في النوافل، حيث قنع ملسو هيلع هللا ىلص بقوؿ عمي رضي هللا عنو: 

 د هللا(، ألنو كبلـ صحيح في العذر عف التنفل. ولو كاف فرًضا ما عذره. )أنفُسنا بي
قاؿ: وأما ضربو فخذه وقراءتو اآلية فداّؿ عمى أنو ظّف أنو أحرجيـ، فندـ عمى 

 إنباىيـ! كذا قاؿ! 
 وأقره ابف بطاؿ، وليس بواضح، وما تقّدـ أولى. 
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ابو، وعدـ موافقتو لو وقاؿ النووؼ: المختار أنو ضرب فخذه تعجًبا مف سرعة جو 
 «.عمى االعتذار بما اعتذر بو، وهللا أعمـ

 *** 
 2016آذار  3الخميس 

 
 

 
ً
 بفبطّخ رطٍت فبكِ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 فاطمة تطمب خادًما

  
 الحديث:

أف فاطمة عمييا السبلـ شكْت ما تمقى مف أثر الرحا، عنو عمّي رضي هللا حدثنا 
جاء النبي فأتى النبّي ملسو هيلع هللا ىلص سبٌي، فانطمقْت فمـ تجده، فوجدْت عائشة فأخبرْتيا، فمّما 

ملسو هيلع هللا ىلص أخبرْتو عائشة بمجيء فاطمة، فجاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلينا، وقد أخذنا مضاجعنا، 
فذىبُت ألقـو فقاؿ: عمى مكاِنكما! فقعد بيننا حتى وجدُت برد قدميو عمى صدرؼ! 

بًعا وثبلثيف، وقاؿ: أال أعّممكما خيًرا مما سألُتماني؟ إذا أخذُتما مضاجعكما تكّبرا أر 
 ! خادـوتحمدا ثبلًثا وثبلثيف، فيو خير لكما مف  وتسّبحا ثبلًثا وثبلثيف، 

 )متفق عميو(.

*** 
 الخادـ:

 يطمق عمى الذكر واألنثى.
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 التقدير:

 أْف تكّبرا أربًعا وثبلثيف.

 .)مسند أحمد(وىو كذلؾ في رواية 
 في رواية:

 فكّبرا أربًعا وثبلثيف.

 .)صحيح البخارؼ(
 اية:في رو 

 تكّبراف أربًعا وثبلثيف.

 .)صحيح ابف حباف(
 في رواية:

 ال أعطيكـ وأىل الصّفة تموؼ بطونيـ مف الجوع!

 .)مسند أحمد(
 في رواية:

 ال أعطيكما.

 .)مسند أحمد(
 في رواية:

فجّرْت بالرحى حتى أثرْت في يدىا، واستقْت بالقربة حتى أثرْت في عنقيا، وقّمِت 
 ثياُبيا، وخبزْت حتى تغّير وجُييا!  )اغبّرْت(ْت البيَت حتى أغبر  )كنست(

 .)سنف أبي داود وغيرىا(
 وجدُت برد قدميو عمى صدرؼ:

 في عمدة القارؼ:

 في لفع: 
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وكانت ليمة باردة، وقد دخمْت ىي وعمّي رضي هللا عنيما في المحاؼ، فأرادا أف 
 يمبسا الثياب، وكاف ذلؾ ليبًل! 

*** 

     2015كانوف األوؿ  15الثبلثاء 
  

  ػٍٟ ٠و٠ل اٌيٚاط ػٍٝ فبطّخ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 عمي يريد الزواج عمى فاطمة!

عف الِمْسور بف َمْخرمة رضي هللا عنيما قاؿ: إف عمًيا رضي هللا عنو خطب بنت 
أبي جيل، فسمعْت بذلؾ فاطمة، فأتْت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: يزعـ قومؾ أنؾ ال 

ىذا عمّي ناكٌح بنَت أبي جيل! فقاـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فسمعُتو حيف تغضُب لبناتؾ! و 
 تشّيد، يقوؿ: 

ف فاطمة َبضعٌة مني!  أما بعد، أنكحُت أبا العاص بف الربيع، فحّدثني وصدقني، وا 
ني أكره أف يسوءىا! وهللا ال تجتمُع بنُت رسوؿ هللا وبنُت عدّو هللا عند رجل  وا 

 واحد! 

 الخطبة! فترؾ عميّ 

 )متفق عميو(.

*** 
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قولو: أنكحُت أبا العاص فحّدثني وصدقني، أراه يفيد اشتراط الزوجة عدـ الزواج 
عمييا، وعندئذ تطمق إذا تزّوج عمييا، وليس مف المعقوؿ أف عمًيا يطّمق فاطمة 

ف كانت مسممة.  رضي هللا عنيا، لكي يتزوج بنت أبي جيل، وا 

  يختص بفاطمة رضي هللا عنيا!وىذا الشرط يجوز لكل مسمـ، وال

ذا كاف النبّي لـ يتزوج عمى خديجة فإف فاطمة بنت النبّي أولى أال يتزوج عمييا  وا 
 عمي بف أبي طالب.

*** 

 أقواؿ العمماء:

 النووؼ:

قاؿ العمماء: في ىذا الحديث تحريـ إيذاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص بكل حاؿ، وعمى كل وجو، » 
ف تولد ذلؾ اإليذ  اء مما كاف أصمو مباًحا وىو حي، وىذا بخبلؼ غيره. وا 

قالوا: وقد أعمـ ملسو هيلع هللا ىلص بإباحة نكاح بنت أبي جيل لعمي بقولو ملسو هيلع هللا ىلص: لست أحّرـ حبلاًل، 
 ولكف نيى عف الجمع بينيما لعمتيف منصوصتيف )في الحديث نفسو(: 

أذػ حينئذ النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فييمؾ مف أذاه، إحداىما: أف ذلؾ يؤدؼ إلى أذػ فاطمة، فيت
فنيي عف ذلؾ، لكماؿ شفقتو عمى عمّي وعمى فاطمة! والثانية: خوؼ الفتنة عمييا 

 «. بسبب الغيرة

 ابف الجوزؼ في كشف المشكل:
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ف جاز فما يقع »  قولو: لسُت أحّرـ حبلاًل وال أحّل حراًما: المعنى: إف ىذا وا 
 .)...( 

يكوف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قد شرط عمى عمّي عميو السبلـ حيف زّوجو فاطمة  ويحتمل أف
أال يتزّوج عمييا. والشرط في مثل ىذا صحيح. وليذا قاؿ: ال آذف، وىذا الوجو 

 «. أولى مف األوؿ، ويدّؿ عميو أنو أثنى عمى أبي العاص زوج ابنتو زينب وشكره

*** 

  2015كانوف األوؿ  29الثبلثاء 

 

وبٔٛا ٠ملِْٛ إ١ٌٗ اذلل٠خ يف ٠َٛ ػبئْخ: َٔبء إٌجٟ ٠طبٌجٕٗ اٌؼلي 
   ث١ٕٙٓ ٚثني ػبئْخ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 كانوا يقّدموف إليو اليدية في يـو عائشة

 نساء النبي يطالبنو العدؿ بينيف وبيف عائشة

 الحديث:

 عف عائشة رضي هللا عنيا قالت:

 وسّمـ ُكّف حزبيف: نساُء رسوِؿ هللِا صّمى هللُا عميو 
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 فحزب فيو: عائشة، وحفصة، وصفّية، وسودة؛  -

 والحزب اآلخر فيو: أـ سممة، وسائر نساء النبي صّمى هللُا عميو وسّمـ.  -

وكاف المسمموف قد عِمموا ُحّب رسوِؿ هللِا صّمى هللُا عميو وسّمـ عائشَة، فإذا كانْت 
ِؿ هللِا صّمى هللُا عميو وسّمـ أّخرىا، حتى عند أحِدىـ ىدّيٌة يريُد أف ُييدَييا إلى رسو 

إذا كاف رسوُؿ هللِا صّمى هللُا عميو وسّمـ في بيت عائشة، بعث صاحُب اليدّية إلى 
 رسوؿ هللِا صّمى هللُا عميو وسّمـ في بيت عائشة. 

ـّ سممة فقمَف ليا: كّممي رسوَؿ هللِا صّمى هللُا عميو وسّمـ يكّمـ الناس،  فكّمـ حزُب أ
وؿ: َمف أراد أف ُييدؼ إلى رسوِؿ هللِا صّمى هللا عميو وسّمـ ىديًة فمُييدىا إليو فيق

 حيُث كاف ِمف نسائو.

ـّ سممة بما قمَف، فمـ يقْل ليا شيًئا! فسألَنيا، فقالْت: ما قاؿ لي شيًئا! فقمَف  فكّممتو أ
! فسألَنيا، ليا: فكّمميو، قالْت: فكّممُتو حيف دار إلييا أيًضا، فمـ يقْل ليا شيًئا

فقالْت: ما قاؿ لي شيًئا! فقمَف ليا: كّمميو حتى يكّممؾ، فدار إلييا فكّممْتو، فقاؿ 
 ليا: ال ُتؤذيني في عائشة، فإّف الوحي لـ يأتني وأنا في ثوب امرأة إال عائشَة! 

 فقالْت: أتوُب إلى هللِا ِمف أذاَؾ يا رسوَؿ هللا! 

 صّمى هللُا عميو وسّمـ، فأرسمْت إلى رسوِؿ هللا ثـ إنيّف دعوَف فاطمَة بنَت رسوِؿ هللا
صّمى هللُا عميو وسّمـ تقوؿ: إّف نساءَؾ ينشدنَؾ هللَا العدَؿ في بنت أبي بكر. 
فكّممْتو، فقاؿ: يا ُبنّية، أال تحّبيَف ما أحّب؟ قالْت: بمى. فرجعُت إلييّف فأخبرُتيّف، 

 فقمَف: ارِجعي إليو، فأبْت أف ترجع! 
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نَب بنَت جحش، فأتْتو فأغمظْت، وقالْت: إّف نساءَؾ ينُشدنَؾ هللَا العدَؿ فأرسمَف زي
في بنِت ابِف أبي قحافة. فرفعْت صوَتيا حتى تناولْت عائشة وىي قاعدة، فسبتيا! 
حتى إّف رسوَؿ هللِا صّمى هللُا عميو وسّمـ َلينظُر إلى عائشة ىل تكّمـ؟ قاؿ: فتكممْت 

تْتيا. قالْت: فنظر النبّي صّمى هللُا عميو وسّمـ إلى عائشة ترّد عمى زينب حتى أسك
 عائشة، وقاؿ: إنيا بنُت أبي بكر!

 )متفق عميو(.

*** 

ـّ سممة فقمَف ليا(:  )كّمـ حزُب أ

 التقدير: 

َـّ سممة فقمَف ليا )وىي كذلؾ في رواية أخرػ لمبخارؼ(.  - ّـِ سممة أ كّمـ حزُب أ
 وربما ظّف الراوؼ الكممة مكررة فحذفيا!

َـّ سممة حزُبيا فقمَف ليا. -  كّمـ أ

 تقدير آخر أرجح:

ـّ سممة فقمَف ليا.  تكّمـ حزُب أ

 )بعث صاحُب اليدية إلى الرسوؿ في بيت عائشة(: 

 التقدير:
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 بعث صاحُب اليديِة بيا إلى رسوِؿ هللِا في بيت عائشة، وفيو رواية لمبخارؼ. -

 يت عائشة.بعث صاحُب اليديِة ىديَتو إلى رسوؿ هللا في ب -

 بعث صاحُب اليدية اليديَة إلى رسوؿ هللا في بيت عائشة. -

 بعث اليديَة صاحُبيا إلى رسوؿ هللا في بيت عائشة.  -

 فإّف الوحي لـ يأتني وأنا في ثوب امرأة إال عائشة! 

 التقدير:

 وأنا في ثوب امرأٍة منكّف إال ثوب عائشة. -

 ائشة.وأنا في ثوب امرأٍة منكّف إال في ثوب ع -

 لعل المقصود بالثوب: المحاؼ. 

 الزوجاف يمتحفاِف بمحاٍؼ واحد.

 )أال تحّبيَف ما أحّب(؟

 لـ يقل: 

 أال ُتحبيف َمف أحب؟

 )فأتتو فأغمظْت(:

 التقدير:
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 فأتتو فأغمظِت القوؿ.

 )َلينظُر إلى عائشة ىل تكّمـ(؟

 التقدير:

 ىل تتكّمـ؟

 )جّيزَف لو الفَرماف(:

لى رسوِؿ هللِا صّمى هللُا عميو وسّمـ ىديًة فمُييدىا إليو حيُث َمف أراد أف ُييدؼ إ»
 «!كاف ِمف نسائو

 صياغة بميغة!

 )إشكالية الحديث(:

ىذا الحديث أّولو حزباف، كل حزب فيو أكثُر مف زوجة، وآخره حزباف: حزٌب فيو 
 عائشة وحدىا، وحزٌب فيو سائُر الزوجات!

 ياًء.مف المتوقع أف يكوف حزب عائشة أقّل است

 وىذا الحديث يتعارض مع حديث آخر:

 "الميـ ىذا َقْسمي فيما أممُؾ فبل تؤاخذني فيما تممُؾ وال أممُؾ".

 )صّححو البعض وضّعفو آخروف(.
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 ومتُنو أولى بالتصحيح مف الحديث موضع البحث! وىذا مف باب نقد المتف.

المحتّجات فظاىر الحديث ىو عدـ العدؿ بيف الزوجات! وأف الحّق مع الزوجات 
البلئي لـ يطمبف العدؿ في المحّبة، فيذا مسّمـ عندىّف! ظاىر األمر أّف الحّق 
معيّف ألنو يتعّمق بأمور مادية يقدر عمييا رسوُؿ هللا صّمى هللُا عميو وسّمـ، وال 
يتعّمق بمحّبة قمبية ال يقدر عمييا! وذلؾ حتى لو أشركيّف في اليدايا! والنبّي صّمى 

ّمـ قادٌر عمى أمر الناس وتوجيييـ في توجيو اليدايا، وىـ يمتثموف هللُا عميو وس
 أمره!

لكف قد يتحّرج النبّي صّمى هللا عميو وسّمـ، كما قاؿ ابف المنير، مف أف يطمب مف 
الذيف ًييدونو أف يفعموا ذلؾ أيًضا في بيوت زوجاتو اأُلخريات، ال سيما وىّف 

 رغب في المزيد مف اليدايا!كثيرات )تسع زوجات(، فيظّف الناس أنو ي

 لكف لو صح ذلؾ لقالو النبّي صّمى هللُا عميو وسّمـ نفُسو!

نّتيـ الرواية وال نّتيـ رسوَؿ هللا صّمى هللُا عميو وسّمـ! ربما فييا مبالغة مف عائشة 
في تقدير منزلتيا عند رسوِؿ هللِا صّمى هللُا عميو وسّمـ! وىي ببل شؾ مقّدرة، ولكنيا 

أحياًنا! كما في حديثيا عف قوؿ النبّي صّمى هللا عميو وسّمـ في مرض  قد تبالغ
؟ أيف أنا غًدا؟ استبطاًء ليـو عائشة! )متفق عميو(، ولعّمو  موتو: أيف أنا اليـو

 يقصد اآلخرة، وال يقصد عائشة! 
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ناث كانوا يقصدوف التقّرب إلى عائشة نفسيا  ومف المحتمل أّف الناس مف ذكور وا 
يا، لمنزلتيا الخاصة عند النبّي صّمى هللُا عميو وسّمـ. ولعّل ىذا رضي هللا عن

 أقرب األقواؿ إلى الصحة.

ولعّل مف المفيد ىنا أف نستحضر أّف النبّي صّمى هللُا عميو وسّمـ كاف يقبُل اليدّية 
 وُيثيُب عمييا )صحيح البخارؼ(.

*** 

 أما ما جاء في الحديث: 

ريُد أف ُييدييا إلى رسوِؿ هللِا صّمى هللُا عميو وسّمـ إذا كانْت عند أحِدىـ ىدّيٌة ي»
أّخرىا، حتى إذا كاف رسوُؿ هللِا صّمى هللُا عميو وسّمـ في بيت عائشة، بعث 

 «. صاحُب اليدّية إلى رسوؿ هللِا صّمى هللُا عميو وسّمـ في بيت عائشة

 فقد يكوف ىذا مف إيحاء الناس، ومف تواضع عائشة رضي هللا عنيا!

س مف البلئق أف َيطمب النبّي صّمى هللُا عميو وسّمـ ِمف الناس أف ُييدوا زوجاِتو ولي
األخريات أيًضا! وربما لـ ُيصارحيّف بذلؾ تخفيًفا عنيّف مف الناحية النفسّية، 
واقتصاًدا في كبلمو مع النساء، فكثرة كبلـ الرجاؿ معيّف ال تأتي بخير )فالمرأة 

 ا كسرَتيا(، وهللا أعمـ.كالقارورة إْف ذىبَت ُتقيُمي

كثير مف الناس يحتاجوف أف يتعّمموا مف النبي صّمى هللُا عميو وسّمـ فّف معاممة 
 النساء، فإذا فعموا ذلؾ انخفضت حاالت الشجار والطبلؽ بيف الزوجيف!
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 )أقواؿ العمماء(:

ما قالو العمماء في الشرح ضعيف متكّمف متناقض ال تأصيل فيو، بل فيو ضرب 
 ب اليروب! أحياًنا كل حديث عمى انفراد يجدوف لو تدبيًرا!مف ضرو 

 ولعل األقرب ما قالو ابف المنير، وأنا وافقُتو في جزء، وزدُت عميو في جزء.

 ولعّل ما زدُتو عميو في الظاىر ىو ما عناه بجممتو الغامضة:

و وأيًضا فالذؼ ُييدؼ ألجل عائشة كأنو مّمؾ اليدية بشرط، والتمميؾ ُيتبع في» 
 أؼ: أمُره.«! تحجيُر المالؾ

 وربما أغمضيا ابُف المنير كما أغمض النبّي صّمى هللُا عميو وسّمـ عمى زوجاتو.

 وهللا أعمـ.

 )النووؼ(:

أجمع المسمموف عمى أف محّبة الرجل بعَض أزواجو طبيعٌة ال تكميف فييا، وال »
نما ُيؤمر يمزمو التسوية فييا، ألنو ال قدرة ألحٍد عمييا إال هللا سبحا نو وتعالى، وا 

 «.الرجل بالعدؿ في األفعاؿ والنفقة والمبيت ونحو ذلؾ

*** 

 )ابف حجر(:
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في ىذا الحديث َمنقبة )فضيمة( ظاىرة لعائشة، وأنو ال حرج عمى المرء في » 
نما البلـز العدؿ في المبيت والنفقة ونحو ذلؾ مف  إيثار بعض نسائو بالتحف، وا 

 ابف بّطاؿ عف الميّمب.  األمور البلزمة، كذا قرره

نما فعمو الذيف  وتعّقبو ابف المنير بأف النبي صّمى هللُا عميو وسّمـ لـ يفعْل ذلؾ، وا 
نما لـ يمنعيـ النبّي صّمى هللُا عميو وسّمـ ألنو  أىَدوا لو، وىـ باختيارىـ في ذلؾ، وا 
ليس مف كماؿ األخبلؽ أف يتعّرض الرجل إلى الناس بمثل ذلؾ، لما فيو مف 
التعّرض لطمب اليدية! وأيًضا فالذؼ ُييدؼ ألجل عائشة كأنو مّمؾ اليديَة بشرط، 
والتمميؾ ُيتبع فيو تحجيُر المالؾ، مع أف الذؼ يظير أنو صّمى هللا عميو وسّمـ كاف 
نما وقعِت المنافسُة لكوف العطّية تصُل إلييّف ِمف بيت  ُيشركيّف في ذلؾ، وا 

 «! عائشة

 ؼ شرح الترمذؼ(.)ومثمو في تحفة األحوذ

*** 

  2015تشريف الثاني  20الجمعة 

 

 ال أصلق أْ حيت اٌوٍٛي ػبئْخ ٠ٚىو٘ٙب ٍَُِ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ال أصّدؽ أف ُيحّب الرسوُؿ عائشة ويكرىيا مسمـ
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 الحديث:

 قالْت: زوج النبّي صّمى هللا عميو وسّمـ  عائشةعف 

خرْجنا مع رسوؿ هللا صّمى هللُا عميو وسّمـ في بعض أسفاره، حتى إذا كّنا بالبيداِء، 
 .)استعارتو مف أختيا أسماء كما في رواية أخرػ(أو بذاِت الجيش، انقطع ِعقٌد لي 

الناُس معو، وليسوا عمى  فأقاـ رسوُؿ هللا صّمى هللُا عميو وسّمـ عمى التماسو، وأقاـ
 ماء! 

؟! أقامْت أال ترػ ما صنعْت عائشةالصّديق فقالوا:  أبي بكرفأتى الناُس إلى 
برسوؿ هللا صّمى هللُا عميو وسّمـ والناِس، وليسوا عمى ماء! وليس معيـ ماء! فجاء 

 : ، ورسوُؿ هللا صّمى هللُا عميو وسّمـ واضٌع رأَسو عمى فخذؼ قد ناـ! فقاؿأبو بكر

حبسِت رسوَؿ هللا صّمى هللُا عميو وسّمـ والناَس، وليسوا عمى ماء! وليس معيـ 
 ماء!

 فقالت عائشة:

! خاصرتي وجعل يطعنني بيده في، وقاؿ ما شاء هللُا أف يقوؿ! أبو بكرفعاتبني 
 فبل يمنعني مف التحرؾ إال مكاُف رسوؿ هللا صّمى هللُا عميو وسّمـ عمى فخذؼ!

ّمى هللُا عميو وسّمـ حيف أصبح عمى غير ماء، فأنزؿ هللا آية فقاـ رسوؿ هللا ص
 التيمـ! فتيّمموا!

 فقاؿ ُأَسيد بف الُحَضير:

 ما ىي بأوؿ بركتكـ يا آَؿ أبي بكر!

 قالْت عائشة:

 فبعْثنا البعيَر الذؼ كنُت عميو، فأصْبنا الِعْقد تحَتو!

 .)متفق عميو(
 فعاتبني أبو بكر: 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
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 لـ تقل: 

 فعاتبني أبي.

 :ابف حجرقاؿ 
  
(، ولـ تقل: )أبي(، ألّف قضية األبوة فعاتبني أبو بكرالنكتة في قوؿ عائشة: )»

الحنّو، وما وقع مف العتاب بالقوؿ والتأنيب بالفعل مغاير لذلؾ في الظاىر، فمذلؾ 
 «! أنزلْتو منزلة األجنبي، فمـ تقل: أبي

 األجنبي: غير القريب.

 :قد يؤيد ما قالو ابف حجر ما روؼ 
 عف عائشة َرضي هللُا عنيا قالْت: 

 قاؿ لي رسوُؿ هللا صّمى هللُا عميو وسّمـ:

ذا كنِت عمّي َغْضَبى!  ـُ ِإذا كنِت عّني راِضيًة، َوا   إّني ألعم

 فقمُت: 

 ِمْف أيَف تعرُؼ ذلَؾ؟

 فقاؿ: 

 َأّما إذا كنِت َعّني راِضيًة فِإّنِؾ تقوِليف: ال َوَربِّ محّمٍد! 

ذا كنِت عمّي   َغْضَبى قمِت: ال وربِّ ِإبراىيـ!وا 

 قالْت: 

 أجْل، َوهللِا يا رسوَؿ هللِا، ما أَْىُجُر ِإاّل اْسَمَؾ! 

)متفق عميو(.
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ويجوز أف يكوف ىناؾ احتماؿ آخر، وىو أف أبا بكر شخصية عامة، أؼ: أعـّ 

 بكثير مف أف يكوف أباىا!

عمى سبيل الكنية، ال  قد يؤيد ىذا أف ذكره ورد في ىذا الحديث أربع مرات، ىكذا

 عمى سبيل قرابتيا منو.

 فتيّمموا:

 قد يكوف المقصود: ذكر أوؿ كممة مف آية التيّمـ.      -

 وقد يكوف المقصود: أف الصحابة تيّمموا. وىذا عندؼ أرجح.      -

 تعجبُت مّمف كتب كتاًبا، بل مقااًل، عف عائشة ولـ يذكر ىذا الحديث!

أحاديث، منيا في  2210يقرأ ُمسندىا أواًل! وفيو عمى مف يكتب عف عائشة أف 
 حديث. 300الصحيحيف ما يقرب مف 

 أقوؿ أخيًرا:

 ىل فاقْت عائشُة أباىا في ىذه النقطة؟
*** 

     2016كانوف الثاني  25اإلثنيف 
 

   ػبئْخ ٚادلْىٍخ االلزصبك٠خ: إْ يل عبه٠ٓ

 

 ِمف ُنَكِت الحديث
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 عائشة والمشكمة االقتصادية

 ائشة رضي هللا عنيا:قالت ع

 يا رسوؿ هللا! 

 إّف لي جاَرْيِف فإلى أّييما أُىدؼ؟

 قاؿ:

 إلى أقربيما منِؾ باًبا!

 )صحيح البخارؼ(.

*** 

يبدو أف عائشة رضي هللا عنيا معيا مبمغ مف الماؿ ال يكفي ىديًة لمجاَريف مًعا، 
ق تقديمو ألكثر أو عندىا ىدية ال تصمح لمتجزئة في ذاتيا، أو ألف مقدارىا ال يمي

 مف شخص واحد.

فالمشكمة إذف أف ماليا المخصص لميدية محدود، ويتزاحـ عميو اثناف )جاراف(، 
 وال يكفي ليما مًعا. 

 حّل رسوُؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص المشكمة باختيار الجار األقرب!

 األقربوف أولى بالمعروؼ.
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عايير، وال يختمفاف إال في واالفتراض أف الجاريف مستوياف في الصبلح وسائر الم
القرب والبعد، والرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص عندما قاؿ باألقرب فيو يعرفيما، ألف عائشة زوجتو 

 والبيت بيتو.

 ىذا شرح جديد لمحديث ال تجده في أؼ شرح سابق مف شروح الحديث.

*** 

  2015آب  3اإلثنيف 

 

 اٌصؾبثخً٘ ٠ؼنة ادل١ذ ثجىبء احلٟ؟ اٍزلهاوبد ػبئْخ ػٍٝ 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ىل يعّذب المّيت ببكاء الحّي؟

 استدراكات عائشة عمى الصحابة

 الحديث:

 إّف المّيت يعّذب ببكاء أىمو عميو.

 )متفق عميو(.

 الحديث مف حيث النقل:
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 في نّصو اضطراب:

 إّف المّيت يعّذب ببكاء أىمو. -
 إّف المّيت يعّذب ببعض بكاء أىمو عميو. -
 عّذب بخطيئتو أو بذنبو.إّف المّيت َلي -
 إّف الكافر ... إلخ. -

 )راجع صحيح مسمـ، ومف مزاياه جمع الروايات كميا في موضع واحد(.

 الحديث مف حيث المعنى:

 قيل: كاف مف عادة العرب الوصّية بذلؾ.

 فيو محموؿ عمى ما كاف معتاًدا ليـ.

 أؼ: عمى َمف أوصى بالبكاء عميو.

 اء، ألنو يكوف عندئذ مقصًرا!أو عمى َمف لـ ُيوص بترؾ البك

 حتى لو كاف الميت كافًرا:

 فإنو يعّذب بكفره، ال ببكاء غيره عميو.

 .18فاطر ( وال َتِزُر وازرٌة ِوزَر أخرػ )

 وفي رواية:

 أنتـ تبكوف، وىو يعّذب.
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 المعنى ىنا: ال رابط بيف بكائكـ وعذابو!

 فبل أنتـ تبكوف عمى عذابو، بل تبكوف عمى وفاتو.

 يعّذب ببكائكـ، بل يعّذب بكفره أو ذنوبو. وال ىو

 كل واحد ذنبو عمى جنبو!

 رضي هللا عنيا. عائشةوىذا الشرح ىو اختيار 

 وقد وصمُت إليو قبل الوقوؼ عميو عندىا!

 عمى كبار الصحابة روايًة ودرايًة! استدراكات عائشةوىو مف 

 الرأياف مف الناحية العممية:

ع أمراف في وقت واحد )العذاب، البكاء(، ويكوف رأؼ عائشة يقـو عمى أنو قد يق
 وقوعيما مجرد مصادفة، وليس ىناؾ أّؼ ارتباط سببي بينيما.

 فيذا يعّذب بذنوبو، ال بالبكاء عميو. 

 وىذا يبكي لفقد حبيبو، ال لعذابو في القبر.

 ومف ثـ فبل عبلقة بيف العذاب والبكاء!

 بشرط الوصّية.فعائشة ال ترػ الترابط، وغيرىا يراه، ولكف 

 ذكاء عائشة:
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قد يقاؿ إف الرأييف متساوياف في الذكاء، والحّق أف األمر ليس كذلؾ. ذلؾ أنيـ ىـ 
 رووا الحديث، وعائشة ىي التي استدركْت عمييـ! وبيذا فإّف عائشة:

قد احتّجت بالقرآف عمى الحديث، أْؼ رأت أّف نّص الرواية مخالف لنّص  -
 القرآف!

)العذاب، والبكاء( ليستا مترابطتيف، وأّف وقوعيما  أوضحت أف الظاىرتيف -
 مًعا ال يعني أّف بينيما ترابًطا سببًيا.

ورأؼ عائشة ىو الصواب، ألّف مف قاؿ بالوصية فإّف رأيو يرجع إلى رأييا،  -
فبل يعّذب المّيت ببكاء أىمو عميو، ما لـ يكف قد أوصى! فإذا أوصى كاف 

 مف غيره!  ىو المسؤوؿ عف نفسو، وليس البكاء 
تتمتع عائشة بالذكاء واالستقبللية في الرأؼ، بغّض النظر عف رأييا ىل  -

 توافق عميو أـ ال؟ ولكّف لو وجًيا معتبًرا بالتأكيد! وفيو ما ُيثرؼ النقاش!
 الحْع ىنا أف عائشة تستدرؾ عمى عمر وابنو رضي هللا عنيما! -
 سنة. 12جة لو عاشت رضي هللا عنيا مع النبّي ملسو هيلع هللا ىلص زو  -

 ما قالو النووؼ:

  (.إّف المّيت َليعّذب ببكاء أىمو عميو(قولو ملسو هيلع هللا ىلص:»
 (. ببعض بكاء أىمو عميووفي رواية: )

 (. ببكاء الحيّ ية: )وفي روا
 ( يعّذب في قبره بما ِنيح عميووفي رواية: )
 (. َمف ُيبَؾ عميو يعّذبوفي رواية: )

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2606&idto=2625&bk_no=53&ID=384#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2606&idto=2625&bk_no=53&ID=384#docu
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 رضي هللا عنيما. وابنو عبد هللا عمر بف الخطاب وىذه الروايات مف رواية 
نسبْتيما إلى النسياف واالشتباه عمييما، وأنكرْت أف يكوف النبي و عائشة وأنكرْت 

قالْت:  .18طر فا( وازرة وزر أخرػ  وال تزر (ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ ذلؾ! واحتجْت بقولو تعالى:
نما قاؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص في ييودية أنيا تعّذب وىـ يبكوف عمييا، يعني  ، تعّذب بكفرىاوا 

 ! ال بسبب البكاءفي حاؿ بكاء أىميا، 
عمى مف وّصى بأف ُيبكى  الجميورواختمف العمماء في ىذه األحاديث فتأوليا 

ب ببكاء أىمو عميو وَنوحيـ، ألنو عميو وُيناح بعد موتو، فنفذت وصّيتو، فيذا يعذّ 
بسببو ومنسوٌب إليو. قالوا: فأما مف بكى عميو أىمو وناحوا مف غير وصّية منو، 

 . 18فاطر (  تزُر وازرٌة وزَر أخرػ والفبل يعّذب لقوؿ هللا تعالى: )
  ومنو قوؿ طَرفة بف العبد : .قالوا: وكاف مف عادة العرب الوصّية بذلؾ

 إذا متُّ فانعيني بما أنا أىُمو وشّقي عمّي الجيَب يا ابنَة معبدِ         

 قالوا: فخرج الحديث مطمًقا، حمبًل عمى ما كاف معتاًدا ليـ. 

مى مف أوصى بالبكاء والنَّوح، أو لـ ُيوِص بتركيما. وقالت طائفة: ىو محموؿ ع
فمف أوصى بيما، أو أىمل الوصية بتركيما، يعّذب بيما، لتفريطو بإىماؿ الوصّية 
بتركيما. فأما مف وّصى بتركيما فبل يعّذب بيما، إْذ ال صنع لو فييما، وال تفريط 

 عّذب بيما.  منو. وحاصل ىذا القوؿ إيجاب الوصّية بتركيما، ومف أىمميما

وقالت طائفة: معنى األحاديث أنيـ كانوا يُنوحوف عمى المّيت وينُدبونو بتعديد 
شمائمو ومحاسنو في زعميـ، وتمؾ الشمائل قبائُح في الشرع يعّذب بيا، كما كانوا 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2606&idto=2625&bk_no=53&ID=384#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2606&idto=2625&bk_no=53&ID=384#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2606&idto=2625&bk_no=53&ID=384#docu
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يقولوف: يا مؤّيـ النسواف، ومؤّتـ الولداف، ومخّرب العمراف، ومفّرؽ األخداف، ونحو 
 جاعة وفخًرا، وىو حراـ شرًعا! ذلؾ مما يرونو ش

لى ىذا ذىب  دمحم وقالت طائفة: معناه أنو يعّذب بسماعو بكاء أىمو ويرّؽ ليـ، وا 
  .وغيرهبف جرير الطبرؼ 

أّف النبّي صمى هللا فيو  وىو أولى األقواؿ، واحتّجوا بحديثالقاضي عياض: وقاؿ 
عميو وسمـ زجر امرأة عف البكاء عمى أبييا، وقاؿ: )إف أحدكـ إذا بكى اسَتعبر لو 

رضي هللا عنيا: معنى  عائشةوقالْت  إخوانكـ(.ُصويحُبو فيا عباَد هللا ال ُتعّذبوا 
أو غيره مف أصحاب الذنوب، يعّذب في حاؿ بكاء أىمو عميو  ،الحديث أّف الكافر
 بذنبو، ال ببكائيـ!

 . الجميوروالصحيح مف ىذه األقواؿ ما قّدمناه عف  

وأجمعوا كميـ عمى اختبلؼ مذاىبيـ عمى أف المراد بالبكاء ىنا: البكاء بصوت 
 «.ال مجّرد دمع العيف ،ياحةون

 أقوؿ:
ال أوافق النووؼ، ألف رأؼ الجميور يعود في حقيقتو إلى رأؼ عائشة رضي هللا 

 عنيا، كما قمت أعبله، وهللا أعمـ.

*** 

     2016نيساف  2السبت 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16935
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16935
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16935
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2606&idto=2625&bk_no=53&ID=384#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2606&idto=2625&bk_no=53&ID=384#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2606&idto=2625&bk_no=53&ID=384#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2606&idto=2625&bk_no=53&ID=384#docu
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 إمنب اٌطريح يف ادلوأح ٚاٌلاثخ ٚاٌلاه: اٍزلهان آفو ػٍٝ أثٟ ٘و٠وح

 ِمف ُنَكِت الحديث
 َيرة في المرأة والداّبة والدارإنما الطّ 

 استدراؾ آخر عمى أبي ىريرة

 :دخل رجبلف مف بني عامر عمى عائشة رضي هللا عنيا فقاال
 :إّف أبا ىريرة يحّدث أف نبي هللا صمى هللا عميو وسّمـ كاف يقوؿ

 !إنما الّطَيرُة في المرأة والداّبة والدار
 !األرض فطارت ِشّقة منيا في السماء، وِشّقة منيا في

 )أؼ غضبْت غضًبا شديًدا(!
 :وقالت

 !والذؼ أنزؿ القرآف عمى أبي القاسـ ما ىكذا كاف يقوؿ
 .(...)وفي رواية: كذب والذؼ أنزؿ القرآف

 :ولكف كاف نبي هللا صمى هللا عميو وسّمـ يقوؿ
 .كاف أىل الجاىمية يقولوف: الّطَيرة في المرأة والداّبة والدار

 .مسنده، والحاكـ في المستدرؾ وصححو()رواه اإلماـ أحمد في 
وذكرْت في بعض ما روؼ عنيا أف أبا ىريرة لـ يحفع! فسمع آخَر الحديث، ولـ 

 !يسمع أولو
 .)مسند أبي داود الطيالسي(

قاؿ الزركشي: قاؿ بعض األئمة: ورواية عائشة في ىذا أشبو بالصواب إف شاء 
ـ عف الطيرة نيًيا عاًما، وكراىتيا، هللا تعالى؛ لموافقتيا نييو عميو الصبلة والسبل
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يدخل الجنة سبعوف ألًفا بغير حساب، وىـ الذيف ال »وترغيبو في تركيا بقولو: 
 يكتووف وال يسترقوف وال يتطيروف وعمى ربيـ يتكموف".

***  
  2015أيموؿ  4الجمعة 

 

 ٔمل ادلنت: ِضبي ػٍّٟ

 ِمف ُنَكِت الحديث
 نقد المتف
 مثاؿ عممي

  
 اه البخارؼ ومسمـ والنووؼ وغيرىـ في كتب الحديث النبوؼ الشريف.ىذا حديث رو 

أطرحو عمى عمماء الحديث، وال أعني بيـ الذيف كتبوا كتًبا، أو ألقوا محاضرات، 
فأبدؤوا وأعادوا وحفظوا ما تناقموا عف ظير قمب! أعني بيـ العمماء القادريف عمى 

 المناقشة والنقد واالبتكار والرّد عمى الشبيات.

عف عبد هللا بف زمعة رضي هللا عنو أنو سمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يخطب، وذكر الناقة »
انبعث ليا رجل عزيز عاـر  (:إذ انبعث أشقاىا) والذؼ عقرىا. فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

 منيع في رىطو.

، فمعمو يعمد أحدكـ فيجمد امرأتو جمد العبد ثـ ذكر النساء، فوعع فييف، فقاؿ:
 يضاجعيا مف آخر يومو!
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ـَ يضحُؾ أحدكـ مما يفعل؟! ثـ وعظيـ في ضحكيـ مف الضرطة، وقاؿ: «. ل
 )متفق عميو(.

 سؤاؿ:

 أليس ىذا الحديث عبارة عف ثبلثة أحاديث في حديث واحد؟      -

لماذا ُجمعت ىذه األحاديث بعضيا مع بعض، مع أف لكل منيا موضوًعا       -
 ؟مستقبًل عف اآلخر

لو اتصل حديث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مدة طويمة، فيل يجعمو الراوؼ حديًثا واحًدا أـ       -
 يقّطعو أحاديث متعددة؟

أال توجد فجوات في ىذا الحديث، بيف كل حديث وآخر، ربما لـ ير الراوؼ       -
 أنيا مف الحديث؟

 أال تدخل ىذه األمور في نقد المتف؟      -

 رجو أف تتحرؾ األذىاف، وأال نكتفي بالنقل، وندور في حمقة مفرغة!أ      -

 أسئمة لعمماء الحديث والباحثيف في عمـو السنة النبوية؟ 

 أيف العمماء؟

*** 
         2015تموز  10الجمعة 

  

 

 ٍٛكح ٚ٘جذ ٠ِٛٙب ٌؼبئْخ

 ِمف ُنَكِت الحديث
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 سودة وىبت يوميا لعائشة
 

 :عف عائشة رضي هللا عنيا قالت
كاف رسوُؿ هللا صّمى هللُا عميو وسّمـ َيقِسـ لكل امرأٍة مف نسائو يوَميا وليمَتيا، غير 
أف َسودة بنت َزمعة وىبْت يوَميا وليمتيا لعائشة زوج النبّي صّمى هللُا عميو وسّمـ، 

 تبتغي بذلؾ رضا رسوِؿ هللِا صّمى هللُا عميو وسّمـ.

 )متفق عميو(.

 لماذا تنازلت عف يوميا:

، لكف كيف تتنازؿ عف يوميا؟  أف  تتنازؿ عف ليمتيا ىذا مفيـو

ألنيما مترابطاف، ذلؾ أنيّف كّف يجتمعف كل ليمة في بيت الزوجة التي يبيت 
 عندىا، ثـ ينصرفَف.

 تنازلْت لعائشة:

 ىي التي تنازلت لعائشة:

لكْف ىل رضي النبّي صّمى هللُا عميو وسّمـ بأف يكوف لعائشة يوماف؟ أف َيقبل 
ـّ التنازؿ لصالح عائشة وحدىا، ىذا فيو إشكاؿ،  ، لكف أف يت التنازؿ ىذا مفيـو

 فالتنازؿ مف حّق الجميع، ال عائشة وحدىا! وهللا أعمـ.

كاف التوزيع بينيّف متساوًيا، فمف المتصور أف يبقى كذلؾ، ألف األمر يتعمق 
 بحقوؽ الزوجات عموًما، وال يتعمق برغبة سودة وعائشة فقط!

 ما قالتو عائشة رضي هللا عنيا:وىذا 

 كاف ال ُيفّضل بعَضنا عمى بعٍض في القْسـ!

 )سنف أبي داود، والمستدرؾ لمحاكـ(.

 لماذا تنازلْت؟

 لكبر سّنيا ولشعورىا بعدـ القياـ بحّق الزوج، وربما أصابيا شيء!
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 والقوؿ بأنو طّمقيا، أو أراد طبلقيا، أو خشيْت طبلقيا، لكبر سّنيا، قوؿ مرفوض
 نقبًل وعقبًل! كيف وقد تزّوجيا وىي كبيرة السّف؟!

 شيء مف سيرة سودة:

سنوات مف وفاة خديجة رضي هللا عنيا في  3تزوجيا صّمى هللُا عميو وسّمـ بعد 
 50سنة(، والرسوؿ صّمى هللُا عميو وسّمـ ) 55ىػ، وكانت كبيرة السّف )8السنة 

ة الجسـ خفيفة الدـ، قميمة سنة(. وكاف ليا خمسة أبناء أو ستة! وكانت ثقيم
 ىػ. 54الجماؿ كثيرة الكماؿ. توفيت سنة 

ثاني زوجة يتزوجيا رسوُؿ هللا صّمى هللا عميو وسّمـ وىي أكبر منو سًنا! ولئف 
 كانت األولى قبل البعثة، فإف الثانية بعد البعثة!

شة، تزّوجيا النبي صّمى هللُا عميو وسّمـ في مكة في السنة التي تزوج فييا عائ
 ولكنو دخل بيا قبل عائشة.

 .)صحيح مسمـ(روْت عائشة عنيا أنيا امرأة فييا حّدة 
لعل المقصود أنيا حساسة! وقد ُروؼ عنيا ما يفيد ذلؾ عند خطبتيا، فبل شؾ أنيا 
كانت راغبة في الزواج مف النبي صّمى هللُا عميو وسّمـ! وَمف ال ترغب؟! ولكنيا 

 ف أف تزعجو بكثرة أوالدىا! رضي هللا عنيا!في الوقت نفسو أظيرْت خوفيا م

 أحاديث أخرػ:

عف عائشة رضي هللا عنيا: كاف ال ُيفّضل بعضنا عمى بعض في القْسـ مف ُمكثو 
عندنا، وكاف قّل يوـٌ إال وىو يطوؼ عمينا جميًعا، فيدنو مف كل امرأة، مف غير 

 مسيس، حتى يبمغ إلى التي ىو يوميا، فيبيت عندىا. 

 .داود، والمستدرؾ لمحاكـ()سنف أبي 
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عف أنس رضي هللا عنو قاؿ: كاف لمنبّي صّمى هللُا عميو وسّمـ تسُع نسوة، فكاف إذا 
قَسـ بينيّف ال ينتيي إلى المرأة األولى إال في تسع، فكّف يجتمعَف كّل ليمة في بيت 

 التي يأتييا. 

 .)صحيح مسمـ(
  وكاف النبي    لعائشة،   ىبت يومياو    سودة بنت زمعة   عف عائشة رضي هللا عنيا أف 
 َسودة.    بيوميا ويـو   لعائشة   يقِسـ ملسو هيلع هللا ىلص  

 )صحيح البخارؼ(.

 عف عائشة: لما كبرْت َسودة وىبْت يوَميا لي. 

 )مسند أحمد(.

*** 
     2015تشريف الثاني  21السبت 

 

ىُ
ُّ
 أِ

ْ
 غبهد

 ِمف ُنَكِت الحديث

 غارْت أمُّكـ

ضي هللا عنو قاؿ: كاف النبّي ملسو هيلع هللا ىلص عنَد بعض نسائو، فأرسمْت إحدػ عف أنس ر 
فييا طعاـٌ، فضربِت التي النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص في بيتيا يَد الخادـ،  أّميات المؤمنيف بَصْحفةٍ 

ْحَفِة، ث ْحفُة، فانَفَمَقْت، فجمع النبّي ملسو هيلع هللا ىلص ِفَمَق الصَّ ـ جعل يجمع فييا فسقطت الصَّ
(، ثـ حبس الخادـَ حتى ُأِتي غارْت أمُّكـالطعاـ الذؼ كاف في الصحفة، ويقوؿ: )
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ْحَفَة الصحيحة إلى التي ُكسرْت  بَصْحَفٍة مف عند التي ىو في بيتيا، فدفع الصَّ
 .َصْحَفُتيا، وأمَسَؾ المكسورة في بيت التي َكَسَرْت 

 .)صحيح البخارؼ(

ْْ التي النبّي في   بيتيا يَد الخادـ:ضربِت

 ضربْت عائشة، التي كاف النبي في بيتيا، يَد الخادـ.

 الراوؼ أنس بف مالؾ )خادـ رسوؿ هللا(، وليس عائشة، أراد عدـ ذكر اسميا.

 مف عند التي ىو في بيتيا:

 مف عند عائشة.

 في بيت التي َكسرت:

 في بيت التي َكسرت الصحفة.

 أؼ: في بيت عائشة.

 ط تشبو اآلية:مف حيث الصياغة فق

 .23( يوسف وراودْتو التي ىو في بيتيا عف نفسو)

في ىذا الحديث اغتفر رسوُؿ هللا َغيرة عائشة، ال سيما وأنو ربما شعر أف حفصة 
 أرادْت أف تستثير َغيرتيا!

*** 
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 ما نقمو ابف حجر:

 قولو: باب إذا َكسر قصعة أو شيًئا لغيره أؼ: ىل يضمف المثل أو القيمة؟ »
 

اف النبي ملسو هيلع هللا ىلص كاف عند بعض نسائو: في رواية الترمذؼ مف طريق سفياف  قولو:
الثورؼ عف حميد عف أنس: أىدْت بعض أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص طعاًما في قصعة، 

، الحديث أخرجو أحمد عف بف أبي عدؼ ويزيد بف القصعة بيدىا فضربْت عائشة
 . عائشة أظنياىاروف عف حميد بو، وقاؿ: 

قاؿ الطيبي: إنما ُأبيمت عائشة تفخيًما لشأنيا، وأنو مما ال يخفى وال يمتبس أنيا 
 ىي، ألف اليدايا إنما كانت ُتيدػ إلى النبّي ملسو هيلع هللا ىلص في بيتيا )...(.

وأخرجو الدارقطني مف طريق عمراف بف خالد عف ثابت عف أنس قاؿ: كاف النبي 
 ! )...(.فسبقْتيابيت عائشة، معو بعض أصحابو ينتظروف طعاًما ملسو هيلع هللا ىلص في 

عف عائشة قالت: كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مع أصحابو، فصنعُت لو طعاًما، وصنعْت 
، فأكفأتيا انطمقي فأكفئي قصعتيا: فقمُت لمجارية! فسبقْتنيلو حفصة طعاما 

موا، ثـ بعث بقصعتي إلى فانكسرْت! وانتشر الطعاـ، فجمعو عمى النطع فأك
 حفصة فقاؿ: خذوا ظرًفا مكاف ظرفكـ، وبقية رجالو ثقات )...(.

وروػ أبو داود والنسائي مف طريق َجْسرة بفتح الجيـ وسكوف الميممة عف عائشة 
فما أىدْت إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص إناًء فيو طعاـ،  ما رأيُت صانعًة طعاًما مثل صفّيةقالْت: 

؟ قاؿ: إناء كإناء، وطعاـ ما كّفارتو! فقمُت: يا رسوؿ هللا سي أف كسرتوممكُت نف
 كطعاـ. إسناده حسف )...(.
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ـّ المؤمنيف إيذاًنا بسبب الَغيرة التي  نما وصفت المرسمة بأنيا أ قاؿ الطيبي: وا 
شارة إلى َغيرة األخرػ، حيث أىدْت إلى بيت ضّرتيا!   صدرت مف عائشة، وا 

: اعتذار منو ملسو هيلع هللا ىلص، لئبل ُيحمل صنيعيا عمى ما يذـّ، بل يجرؼ (غارْت أّمكـوقولو: )
، فإنيا مرّكبة في النفس، بحيث ال يقدر عمى دفعيا! عادة الضرائر مف الَغيرةعمى 

 .)...( 

نصافو وحممو )...(.  وفي الحديث حسف خمقو ملسو هيلع هللا ىلص وا 

بما يصدر منيا، ألنيا في تمؾ الحالة وقاؿ: فيو إشارة إلى عدـ مؤاخذة الغْيراء 
 يكوف عقُميا محجوبًا بشدة الغضب الذؼ أثارتو الَغيرة! 

 وىذا مف كماؿ حممو وتواضعو، وحسف معاشرتو وتعظيـ نعمة ربو.   وقاؿ اليروؼ:

قاؿ الطيبي: الخطاب عاـ لكل مف يسمع ىذه القصة مف المؤمنيف  (:غارت أمكـ)
 «. لئبل يحمموا صنيعيا عمى ما ُيذـاعتذاًرا منو ملسو هيلع هللا ىلص

*** 

     2016شباط  9الثبلثاء 
 

 ػًَ
َ
 ّوثخ

ُ
 ٍمزٕٟ ؽفصخ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 سقتني حفصُة شربَة عسل
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 رضي هللا عنيا قالت:  عائشةعف 

والحمواء، وكاف إذا انصرؼ مف العصر دخل عمى  العسلكاف رسوُؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُيحّب 
ا كاف نسائو، فيدنو مف إحداىّف. فدخل عمى حفصة بنت عمر، فاحتبس أكثر ممّ 

يحتبس، فغرُت فسألُت عف ذلؾ، فقيل لي: أىدْت ليا امرأٌة مف قوميا ُعّكة مف 
 عسل، فسقِت النبّي ملسو هيلع هللا ىلص منو َشربة، فقمُت: أما وهللا َلنحتالّف لو! 

فقمُت لسودة بنت زمعة: إنو سيدنو منِؾ، فإذا دنا منِؾ فقولي: أكمَت مغافيَر؟ فإنو 
لو: ما ىذه الريُح التي أجُد منؾ؟! فإنو سيقوؿ لؾ: سقْتني  سيقوؿ لؾ: ال، فقولي

َة عسل. فقولي لو: جرسْت نحُمو الُعْرُفط! وسأقوؿ ذلؾ، وقولي أنت يا شربحفصُة 
ُت أف فوهللا ما ىو إال أف قاـ عمى الباب، فأردسودة ذاؾ. قالت: تقوؿ فّية ص

يا رسوَؿ هللا أكمَت ة: سودأبادَيو بما أمرِتني بو فرًقا منؾ، فمّما دنا منيا، قالت لو 
شربَة حفصُة مغافير؟ قاؿ: ال. قالْت: فما ىذه الريُح التي أجُد منؾ؟! قاؿ: سقْتني 

عسل! فقالت: جرسْت نحُمو الُعرفط! فمّما دار إلّي قمُت لو نحو ذلؾ. فمّما دار إلى 
قالْت: يا رسوؿ هللا أال أسقيَؾ منو؟ حفصة قالْت لو مثل ذلؾ. فمما دار إلى صفّية 

 وهللا لقد َحرمناه! قمُت ليا: اسكتي!سودة: قاؿ: ال حاجة لي فيو! قالت: تقوؿ 

 .)متفق عميو(

باب ما ُيكره مف احتياؿ المرأة مع الزوج والضرائر، وما رواه البخارؼ في صحيحو، 
 نزؿ عمى النبّي ملسو هيلع هللا ىلص في ذلؾ.

 أردُت أف ُأباديو:

javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&SearID=25&IndexItemID=6244',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&IndexItemID=6544',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&IndexItemID=6544',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&IndexItemID=7405',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&IndexItemID=6673',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&IndexItemID=6673',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&IndexItemID=6544',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&IndexItemID=7405',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&IndexItemID=7405',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&IndexItemID=6544',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&IndexItemID=6673',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
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 ما يمكف خوًفا منِؾ. أردُت أف أقوؿ لو ما طمبِت مّني بأسرع 

 فرًقا منؾ:

 خوًفا منؾ.

 في رواية:

 الحموػ، بدؿ: الحمواء.

 احتبس عندىا:

 أطاؿ جموسو عندىا.

 ُعّكة:

 وعاء صغير يوضع فيو العسل أو السمف.

 مغافير:

 نبات لو رائحة كريية.

 َجرسْت:

 أكمْت.

 الُعرُفط:

 نبٌت لو ريح كريح الخمر.
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 وهللا لقد حَرمناه:

 العسل! أؼ: حَرمناه

 حَرمنا النبيَّ العسَل!

 ىل ما فعمتو عائشة ىو مف قبيل الَغيرة المغفورة لمزوجات؟

 ال أعتقد ذلؾ، بل ىو خطأ منيا!

وليذا ال يصح أف يقاؿ: إّف ما فعمْتو زوجاُت النبي ىو دائًما مف باب الغيرة 
 المغفورة لمنساء.

ريـ، مف عتاب لمنبّي، ال أدّؿ عمى ذلؾ ما نزؿ مف القرآف في مطمع سورة التح
ومف تحذير لزوجاتو مف الطبلؽ، ودعوتيّف إلى التوبة، وترؾ الحيل والمؤامرات 

 والتخفيف مف الَغيرة:

ـَ ُتحّرـ ما أحّل هللُا لؾ تبتغي َمرضاَة أزواجَؾ وهللُا غفوٌر رحيـٌ. قد ) يا أّييا النبّي ِل
ْذ أسّر النبّي إلى َفرض هللُا لكـ تحّمة أيمانكـ وهللُا َموالكـ وىو الع ـُ. وا  ـُ الحكي مي

بعض أزواجو حديًثا فمّما نّبأْت بو وأظيره هللُا عميو عّرؼ بعَضو وأعرض عف 
ـُ الخبيُر. إْف تتوبا إلى هللِا  بعض فمّما نّبأىا بو قالْت َمف أنبأَؾ ىذا قاؿ نّبأني العمي

ْف َتظاىرا عميو فإّف هللَا ىو موالُه وج بريُل وصالُح المؤمنيف فقد َصغْت قموُبكما وا 
والمبلئكُة بعد ذلؾ ظييٌر. عسى رّبو إْف طّمقكّف أْف ُيبدلو أزواًجا خيًرا منكّف 

 .5-1التحريـ  (ُمسمماٍت ُمؤمناٍت قانتاٍت تائباٍت عابداٍت سائحاٍت ثّيباٍت وأبكاًرا
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 ُتحّرـ ما أحّل هللُا لؾ:

 تحّرـ عمى نفسؾ العسل.

 !(.عود لوشربُت عسبًل ولف أ )في رواية: 

وقيل: تحّرـ عمى نفسؾ المرأة التي وىبْت نفسيا لمنبّي، وقاؿ ليا بعض زوجاتو: 
قولي: أعوذ باهلل منؾ يرغْب فيِؾ، غرَف منيا ال سيما وأنيا جميمة! لكي يرّدىا 

 النبّي إلى أىميا!

 والمبلئكة ظيير:

 أؼ: ُظيراء، أعواف.

 جاء في فتح البارؼ البف حجر:

إنما ساغ ليّف أْف يقمف: )أكمَت مغافير( ألنيّف أوردنو عمى  :ابف المنيرقاؿ »
طريق االستفياـ، بدليل جوابو بقولو: )ال(، وأردَف بذلؾ التعريض، ال صريح 

)لنحتالّف لو(، ولو كاف كذًبا محًضا  :عائشةالكذب. فيذا وجو االحتياؿ التي قالت 
 «.لـ ُيسـّ حيمة، إذ ال شبية لصاحبو

 أقوؿ:

لمنير أراد التماس عذر لزوجات النبّي في ىذه المسألة، لينضـّ إلى مف لعّل ابف ا
يقوؿ: إف ىذا مف باب الَغيرة المغتفرة لدػ النساء! ولعمو يتكمـ عف الحيمة 
 المباحة! وال أرػ أف ىذا مف الحيل المباحة! وصّنفو البخارؼ في الحيل المحّرمة.
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 يل ما أمكف! وهللا المستعاف!ىناؾ ميل قديـ عند بعض العمماء إلى تحميل الح

حتى صار تاريخ الديف عندىـ ىو تاريخ الحيل! نسأؿ هللا العافية في الديف 
 والدنيا!

*** 

     2016شباط  8اإلثنيف 

 

 رووجني ثؼريٞ ٚأهوت ثؼرينِ 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 تركبيف بعيرؼ وأركب بعيرؾ

 عائشة وحفصة

أف النبي صّمى هللا عميو وسّمـ كاف إذا خرج أقرع بيف نسائو، فطارت عائشة عف 
نبّي صّمى هللا عميو وسّمـ إذا كاف بالميل سار مع القرعة لعائشة وحفصة. وكاف ال

عائشة يتحدث. فقالت حفصة: أال تركبيف الميمة بعيرؼ وأركب بعيرؾ؟ تنظريف 
وأنظر؟ فقالت: بمى. فركبْت! فجاء النبي صّمى هللا عميو وسّمـ إلى جمل عائشة، 

نزلوا جعمْت  وعميو حفصة، فسّمـ عمييا، ثـ سار حتى نزلوا، وافتقدْتو عائشة! فمّما
رجمييا بيف اإلذخر وتقوؿ: يا رب سّمط عمّي عقرًبا أو حّية تمدغني وال أستطيع أف 

 أقوؿ لو شيًئا! 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9525&idto=9526&bk_no=52&ID=2904#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9525&idto=9526&bk_no=52&ID=2904#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9525&idto=9526&bk_no=52&ID=2904#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9525&idto=9526&bk_no=52&ID=2904#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9525&idto=9526&bk_no=52&ID=2904#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9525&idto=9526&bk_no=52&ID=2904#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9525&idto=9526&bk_no=52&ID=2904#docu
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 .)متفق عميو(
 طارت القرعة لعائشة وصفية:

 أؼ: ليما مًعا، ألنو كاف يريد اصطحاب زوجتيف ال واحدة.
 تنظريف وأنظر:

اممني عمى أني أنِت. لعل تنظريف كيف يعاممؾ عمى أنؾ أنا، وأنظر كيف يع
حفصة كانت تريد أف تقف بنفسيا كيف يعامل النبّي عائشة، وبماذا يحّدثيا في 

 الميل؟ وقبمت عائشة ألنيا تريد أف تقف بنفسيا كيف يعامل النبي حفصة؟
 ويبدو أف ىذه الحادثة وقعت في وقت الظممة )الميل كما في الحديث(.

 افتقدْتو عائشة:
 الميمة، بيذه الحيمة التي صنعتيا حفصة، ووافقت عمييا عائشة. افتقدت النبي ىذه

 اإلذخر:
 الحشيش.

وىو طيب الرائحة، ولـ يكف ىنا مقصودا لرائحتو، بل ربما كاف ىو المتاح لعائشة 
 في مكانيا.

 سّمط عمي عقرًبا أو حّية تمدغني:
 أؼ: عقوبة ليا عمى ىذه الحيمة بينيا وبيف حفصة!

 لو شيًئا:ال أستطيع أف أقوؿ 
يبدو أف عائشة ندمْت، ألنيا خسرت النبّي ىذه الميمة، وندمْت ألجل الحيمة، وال 

 تستطيع أف تصّرح لمنبي بيا!
*** 

 ىل ما فعمتو عائشة وحفصة جائز؟
يرػ بعض العمماء أف ىذا جائز ألنو مف طبيعة النساء، وأنا أرػ أنو غير جائز، 
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تعاقب نفسيا، ولـ تجرؤ عمى التصريح  وال أدّؿ عمى ذلؾ مف أف عائشة أرادت أف
 بو لرسوؿ هللا صّمى هللا عميو وسّمـ.

 :النووؼ قاؿ 
ىذا الذؼ فعمتو وقالتو حمميا عميو فرُط الغيرة عمى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وقد سبق أف »

 !«أمر الغيرة معفّو عنو
*** 

    2016شباط  6السبت 
 
 

ب ف١ٗ ّغوح 
ً
أوً ِٕٙب: ال أٚافك ػبئْخ يف ٘نا أهأ٠ذ ٌٛ ٔيٌذ ٚاك٠

 احلل٠ش

 ِمف ُنَكِت الحديث

 أرأيت لو نزلت وادًيا فيو شجرة أكل منيا

 ال أوافق عائشة في ىذا الحديث

 الحديث:

 عف عائشة رضي هللا عنيا قالت: 

يا رسوؿ هللا! أرأيَت لو نزلَت وادًيا فيو شجرة ُأِكل منيا، ووجدَت شجًرا لـ ُيؤكل 
 ا كنَت ُترتع بعيرؾ؟ منيا، في أّيي
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 قاؿ: 

 في الذؼ لـ ُيرتع منيا. تعني أف رسوؿ هللا لـ يتزوج بكًرا غيرىا.

 .)صحيح البخارؼ(

 لـ يقل:

 في التي لـ ُيرتع منيا.

 قولو: )الذؼ( يعود عمى الوادؼ، والصحيح أف يعود عمى الشجرة.

 في رواية أخرػ:

دَت شجرة لـ ُيؤكل منيا، في أّييا أرأيَت لو نزلَت وادًيا فيو شجر ُأِكل منيا، ووج
 كنَت ُترتع بعيرؾ؟ 

 قاؿ: 

 في الشجرة التي لـ ُيؤكل منيا. تعني أّف رسوؿ هللا لـ يتزوج بكًرا غيرىا.

 أقوؿ:

 ىذه الرواية أصح، والسابقة مقموبة!

 وفي رواية:

 أرأيَت لو نزلَت وادًيا قد ُعّرؼ جميع شجره إال شجرة واحدة، أيف كنَت تنزؿ؟
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 :قاؿ

 عمى الشجرة التي لـ ُتَعّر.

 قالت:

 فأنا تمؾ الشجرة!

 أقوؿ:

 عمى الرغـ مف تقديرؼ لعائشة رضي هللا عنيا، إال أني ال أوافقيا في ىذا الكبلـ.

 فرواية منو مقموبة.

وال أرػ التشبيو مناسًبا، وسكَت عنو رسوُؿ هللا ألنو فيـ مقصد عائشة، التي ال 
 يا، ومحّبة الرسوؿ ليا.تخمو مف شيء مف الدلع بحكـ سنّ 

الشجرة إذا ُأكل مف ثمرىا شيء فبقية الثمار فييا صالحة. وربما كاف يصح الكبلـ 
 لو أف ثمرة واحدة ىي التي ُتؤكل مف أكثر مف شخص!

ف ُأكمت الشجرة كميا فبل معنى لممقارنة بينيا وبيف شجرة أخرػ!  وا 

ف ُعّريت جميع الشجر إال واحدة كاف الرفض أولى!  وا 

 والكبلـ عف البعير أيًضا غير مناسب!

وفي الحديث أف عائشة تحاوؿ أف تتشبو في حديثيا بحديث رسوؿ هللا صمى هللا 
 عميو وسمـ، ولـ توّفق ىذه المرة، وهللا أعمـ.
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 :الشافعيقاؿ اإلماـ 

 وأترؾ حّبيا مف غير ُبغض 

 وذاؾ لكثرة الشركاء فيو 

 إذا وقع الذباُب عمى طعاـ 

 فسي تشتييو رفعُت يدؼ ون

 وتجتنُب األسوُد وروَد ماء 

 إذا رأِت الكبلَب ولغَف فيو

 ابف حجر: ما قالو

كذا ألبي ذر.  قولو: )فيو شجرة قد ُأكل منيا، ووجدت شجًرا لـ ُيؤكل منيا(»
بمفع: " فيو شجرة قد ُأكل منيا". وكذا الحميدؼ ولغيره: "ووجدَت شجرة"، وذكره 

أخرجو أبو نعيـ في: "المستخرج" بصيغة الجمع، وىو أصوب، لقولو بعُد: "في 
  أّييا" أؼ: في أّؼ الشجر، ولو أراد الموضعيف لقاؿ: في أّييما.  

بضـ أولو. أرتع بعيره: إذا تركو يرعى ما شاء. ورتع البعير في  قولو: )ُترتع(
  .لمرعى: إذا أكل ما شاء. ورتعو هللا أؼ: أنبت لو ما يرعاه عمى سعةا

في رواية أبي نعيـ قاؿ: "في الشجرة التي"،  قولو: )قاؿ: في التي لـ ُيرتع منيا(:
 وىو أوضح. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14171
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وقولو: "يعني إلخ" زاد أبو نعيـ قبل ىذا: "قالْت فأنا ىيو" بكسر الياء وفتح 
 لمسكت.  الياء( )أؼ التحتانية فسكوف الياء، وىي

وفي ىذا الحديث مشروعية ضرب المثل، وتشبيو شيء موصوؼ بصفة بمثمو 
 مسموب الصفة، وفيو ببلغة عائشة وحسف تأتييا في األمور. 

ومعنى قولو ملسو هيلع هللا ىلص: "في التي لـ ُيرتع منيا" أؼ: أوثر ذلؾ في االختيار عمى غيره، 
الذؼ تزوج مف الثّيبات أكثر، وُيحتمل أف  فبل يرد عمى ذلؾ كوف الواقع منو أفّ 

 «!   تكوف عائشة كّنت بذلؾ عف المحّبة، بل عف أدّؽ مف ذلؾ

 أقوؿ:

ال أوافق عمى ما قالو ابف حجر في ببلغة عائشة في ىذا الحديث، ولعمو آثر 
 السبلمة!

 وقوؿ ابف حجر:

الموضعيف وىو أصوب، لقولو بعُد: "في أّييا" أؼ: في أّؼ الشجر، ولو أراد » 
 «. لقاؿ: في أّييما

 أقوؿ:

ألف المفاضمة « ووجدَت شجًرا لـ ُيؤكل منيا»قولو غير صحيح إذا كانت الرواية: 
 تصير بيف أشجار لـ ُيؤكل منيا!

 وقوؿ ابف حجر أيًضا:



184 
 

في رواية أبي نعيـ قاؿ: "في الشجرة التي"،  قولو: )قاؿ: في التي لـ ُيرتع منيا(:»
 «. وىو أوضح

 أقوؿ:

 ا قوؿ مبتذؿ! ال أدرؼ كيف صدر عنو؟!ىذ

*** 

  2016شباط  2الثبلثاء 

ل
ُ
 ِٓ أؽ

ُ
ً اثٓ َِؼٛك أصمً

ْ
  هِع

 ِمف ُنَكِت الحديث

 رْجُل ابِف مسعود أثقُل مف ُأُحد!

 الحديث:

عف عبدهللا بف مسعود رضي هللا عنو أنو كاف يجتني سواًكا مف األراؾ، وكاف 
 فضحؾ القـو منو! دقيق الساقيف، فجعمِت الريُح تكفؤه، 

 فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 مـّ تضحكوف؟ 

 قالوا: 
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 يا نبّي هللا! مف دّقة ساقيو! 

 فقاؿ: 

 والذؼ نفسي بيده! َليما أثقُل في الميزاف ِمف ُأُحد!

 )مسند أحمد(.

*** 

 كاف يجتني سواًكا:

 صعد إلى شجرة األراؾ يريد أف يقطف منيا سواًكا.

 الريح تكفؤه:

 ليس المقصود أنيا تكفأ ثيابو.

 المقصود: أنيا تكفؤه ىو، أؼ تيّزه يميًنا وشمااًل! لخّفة وزنو!

:  ضحؾ القـو

 لعل المراد: ضحؾ بعضيـ.

 لـ يتمالكوا أنفسيـ!

 النبّي لـ يضحؾ!

 ربما تأّذػ ابف مسعود مف ضحكيـ!
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 ولكنيـ أصحابو عمى كل حاؿ!

 ابف مسعود!وضحكيـ كاف سبًبا في تصريح النبي بمنزلة 

 فعّوضو هللا خير تعويض!

لـ يقل النبي: إّف رْجل ابف مسعود أفضل مف رأسكـ )تسَوػ رأَسكـ(، كما لو كاف 
 أحدنا ىو المتحّدث! معاذ هللا، وىـ أصحابو الكراـ!

 جعل أُحًدا ىو البديل البلئق!

 عمينا ىنا أف نتذكر أيًضا قوؿ النبي: 

 أُحد جبٌل يحبُّنا ونحبُّو!

 عميو(.)متفق 

 ابف مسعود ىذا لوال اإلسبلـ ربما لـ يأبو بو أحد!

 اإلسبلـ رفعو إلى منزلة عالية! وجعل ذكره في الخالديف!

*** 

  2016كانوف الثاني  9السبت 

 

 اٌؼوُ دلٛد ٍؼل ثٓ ِؼبم
ّ
 ا٘زي
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 ِمف ُنَكِت الحديث

 اىتز العرش لموت سعد بف معاذ

 .)متفق عميو(
 رسوؿ هللا!صّدقوا أييا اإلخوة ىذا قوُؿ 

 عندما قرأت الحديث قمُت: أتأكد مف ىذا القوؿ العظيـ!

 سعد سّيد األوس! وزعيـ بني عبد األشيل!

 كاف رجبًل أبيَض جسيًما!

 ، كيف تعمموف أمرؼ فيكـ؟ بني عبد األشيللّما أسمـ وقف عمى قومو، فقاؿ: يا 

 قالوا: 

 سيُدنا فضبًل، وأيمُننا نقيبًة. 

 قاؿ: 

 ّي حراـ، رجالكـ ونساؤكـ، حتى تؤمنوا باهلل ورسولو! فإّف كبلمكـ عم

 قاؿ: 

 رجل وال امرأة إال أسمموا! بني عبد األشيل فوهللا ما بقي في دار 
  عف واقد بف عمرو بف سعد قاؿ:

بعث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص جيًشا إلى أكيدر دومة، فبعث إلى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بجّبة مف 
 منسوج فييا الذىب! فمبسيا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فجعموا يمسحونيا وينظروف إلييا!  ديباج

 فقاؿ:

 أال تعجبوف مف ىذه الجّبة؟

 قالوا:

 يا رسوؿ هللا! ما رأينا ثوًبا قّط أحسَف منو!

 قاؿ:
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 فوهللا َلمناديُل سعد بف معاذ في الجّنة أحسُف مّما تروف!

 )متفق عميو(.

 بف معاذ نبًيا.لـ يكف سعد 

 اىتّز العرش لموتو: ربما لـ يرد مثمو في نبّي مف األنبياء!

 مف فاتتو النبوة فميحرْص أال يفوتو مثل ىذا المقاـ أو قريب منو!

 ىؤالء ىـ العمماء ورثة األنبياء!

 فبل يستخفّف أحٌد بنفسو!

 هللا سبحانو كريـ يكـر أولياءه الصالحيف!

 ىل المقصود: عرش هللا؟

 قاؿ بعضيـ: العرش: السرير!

 .100( يوسف ورفع أبويو عمى العرش)
 وقاؿ آخروف: العرش: النعش!

 لكف في رواية:

 !)صحيح مسمـ( اىتّز عرُش الرحمف
 وفي رواية: 

 إّف العرش اىتّز لموت سعٍد فرًحا بو!

 وفي رواية: 

 اىتز عرش الرحمف حتى تفّسخت )أو تخّمعت( أعواده.

 قاؿ العمماء: 

 لزيادة: "حتى تفّسخت أو تخّمعت أعواده" غير صحيحة!ىذه ا

 في تأويل مختمف الحديث:ابف قتيبة  قاؿ
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قاؿ: رويتـ أّف النبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ في سعد بف معاذ: لقد اىتّز لموتو العرش! ولقد » 

 تبادر إلى غسمو سبعوف ألف مَمؾ! وما كدُت )النبي( أصُل إلى جنازتو! 

اؿ: لو نجا أحد مف عذاب القبر لنجا سعد بف معاذ، ولقد ضغط ثـ رويتـ أنو ق

 ضغطة اختمفْت ليا أضبلُعو! 

ْف كاف ىذا جائًزا فاألنبياء أولى  قالوا: كيف يتحرؾ عرش هللا تعالى لموت أحد؟! وا 
بو! وقد رويتـ عف النبي صمى هللا عميو و سمـ أف الشمس والقمر ال ينكسفاف 

 لموت أحٍد وال لحياتو! 

ذا كانت الشمس وكاف القمر، وىما عمى ما رويتـ ثوراف مكوراف في النار، وا  
فكيف بالعرش المجيد؟! وعمى أف العرش لو تحرؾ لتحرؾ بحركتو السماوات 
واألرض! وكيف يتحرؾ العرش لموت مف يعّذبو هللا تعالى ويضـّ عميو قبره حتى 

ؾ؟! وال يصُل النبي تختمف فيو أضبلُعو؟! وكيف يعّذب مف يغسمو سبعوف ألف ممَ 
 ملسو هيلع هللا ىلص إلى جنازتو الزدحاـ المبلئكة عمييا؟! 

 قاؿ أبو دمحم )ابف قتيبة(: 

، فذىبوا فيو إلى أف االىتزاز مف العرش  ونحف نقوؿ إنو قد تأوؿ ىذا الحديث قـو
ذا كاف  إنما ىو الحركة كما ييتّز الرمح، وكما تيتّز الشجرة، إذا حركْتيا الريح. وا 

 لتأويل عمى ىذا وقعت الشناعة، ووجبت الحجة التي احتج بيا ىؤالء! ا

ذا كاف  : العرش ىينا: السرير الذؼ ُحمل عميو سعد بف معاذ تحرؾ. وا  وقاؿ قـو
التأويل عمى ىذا لـ يكف لسعد في ىذا القوؿ فضيمة، ولـ يكف في الكبلـ فائدة، 

 اذب الناس إياه! ألف كل سرير مف ُسرر الموتى ال بّد مف أف يتحرؾ لتج
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وقد  وبعد فكيف يجوز أف يكوف العرش السرير الذؼ ُحمل عميو سعد بف معاذ، 
 ! اىتّز عرش الرحمف لموتوروؼ في حديث آخر: 

وليس االىتزاز ما ذىبوا إليو مف الحركة، وال العرش ما ذىب إليو اآلخروف، بل 
 االىتزاز االستبشار والسرور. 

ف فبلًنا لتأخذه لمثناء ىّزة، يقاؿ: إف فبلًنا لييتّز لمم عروؼ، أؼ: َيستبشر وُيسّر، وا 
ذا ُسئل ارتّز،  أؼ: ارتياح وطبلقة. ومنو قيل في المثل: إف فبلًنا إذا ُدعي اىتز، وا 
والكبلـ ألبي األسود الدؤلي يرػ أنو إذا ُدعي إلى طعاـ يأكمو اىتّز، أؼ: ارتاح 

ذا ُسئل الحاجة ارتّز، أؼ: ثبت عمى  حالو، ولـ ُيطمق. فيذا معنى وُسّر، وا 
 االىتزاز في ىذا الحديث. 

 وأما العرش فعرش الرحمف جّل وعّز عمى ما جاء في الحديث. 

نما أراد باىتزازه: استبشار المبلئكة الذيف يحممونو ويحّفوف حولو بروح سعد بف  وا 
معاذ. فأقاـ العرش مقاـ مف يحممو، ويحيط بو مف المبلئكة، كما قاؿ هللا عّز 

( يريد: ما بكى عمييـ أىل السماء وال أىل فما بكْت عمييـ السماُء واألرضوجل: )
( أؼ: سْل واسأِؿ القريةاألرض، فأقاـ السماَء واألرَض مقاـ أىميما، وكما قاؿ: )

أىَميا، وكما قاؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص في أُحد: ىذا جبٌل يحّبنا ونحّبو، يريد: يحّبنا أىمو، 
ار، ونحّبو أؼ: نحّب أىمو. كذلؾ أقاـ العرش مقاـ حممتو والحاّفيف يعني: األنص

مف حولو، وقد جاء في الحديث أف المبلئكة تستبشر بروح المؤمف، وأّف لكّل 
مؤمف باًبا في السماء، يصعد فيو عممو، وينزؿ منو رزقو، ويعرج فيو بروحو، إذا 

 مات ثـ يرد. 

صمى هللا عميو و سمـ: لقد تبادر إلى ويدؿ عمى ىذا التأويل أيًضا قوؿ النبي 
غسمو سبعوف ألف مَمؾ! وىذا التأويل بحمد هللا تعالى سيل قريب، كأنو قاؿ: لقد 

 استبشر حممة العرش والمبلئكة حولو بروح سعد! 
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وأما قوليـ: كيف يعّذب مف تبادر إلى غسمو سبعوف ألف مَمؾ؟ فإف لمموت 
 «! ال يسمـ منيا نبّي وال وليّ  ولمبعث والقيامة زالزَؿ شداًدا وأىواالً 

 وقاؿ في سير أعبلـ النببلء:

ىذا تأويل ال يفيد. فقد جاء ثابًتا عرُش الرحمف وعرُش هللا، والعرش خمق هلل »
مسّخر إذا شاء أف ييتّز اىتّز بمشيئة هللا، وجعل فيو شعوًرا لحّب سعد، كما جعل 

( يا جباُؿ أّوبي معو. وقاؿ تعالى: )تعالى شعوًرا في جبل أُحد بحّبو النبي ملسو هيلع هللا ىلص
 وقاؿ: 

  (. تسّبح لو السماواُت السبُع واألرض)
 

ْف ِمف شيٍء إال ُيسّبح بحمدهثـ عّمـ فقاؿ: ) البخارؼ وىذا حّق. وفي صحيح (، وا 
وىذا باب واسع سبيمو  كنا نسمع تسبيح الطعاـ وىو يؤكل! قوؿ ابف مسعود:

 «!فاإليما

 شيد سعد بدًرا وأُحًدا والخندؽ.

 مف أقوالو يـو بدر: 

 وهللا لكأنؾ تريدنا يارسوَؿ هللا! » 

 قاؿ: 

 أجل. 

 قاؿ سعد:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=60&ID=64&idfrom=68&idto=69&bookid=60&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=60&ID=64&idfrom=68&idto=69&bookid=60&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=60&ID=64&idfrom=68&idto=69&bookid=60&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=60&ID=64&idfrom=68&idto=69&bookid=60&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
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فقد آمّنا بؾ وصدقناؾ، وشيدنا أف ما جئت بو الحّق، وأعطيناؾ مواثيقنا عمى 

 السمع والطاعة. 

 فامِض يارسوَؿ هللا لما أردَت، فنحف معؾ. 

ّق لو استعرضَت بنا ىذا البحر لخضناه معَؾ! ما تخّمف منا فوالذؼ بعثؾ بالح

 رجٌل واحٌد! وما نكره أف تمقى بنا عدّونا غًدا! 

 «!إنَّا لُصُبر عند الحرب، ُصُدؽ عند المقاء، لعّل هللا يريؾ فينا ما تقّر بو عيُنؾ

سنة، وتوفي عف  31ىذه نبذة عف سعد الذؼ ولد قبل اليجرة بسنة، وكاف عمره 

نة! خبلؿ ىذه السنوات الستة القميمة أحرز منزلة عظيمة عّبر عنيا رسوؿ س 37

 هللا ملسو هيلع هللا ىلص تعبيًرا الفًتا ييّز المشاعر: 

 اىتّز لموتو عرُش الرحمف!

كاف سعد بادًنا، فمّما حمموه وجدوا لو خّفة! فقاؿ رجاؿ  قاؿ: الحسف البصرؼ عف 
مف المنافقيف: وهللا إْف كاف َلبادًنا، وما حممنا أخّف منو! فبمغ ذلؾ رسوَؿ هللا صمى 

  هللا عميو وسمـ، فقاؿ: 
إّف لو حَممًة غيركـ! والذؼ نفسي بيده لقد استبشرِت المبلئكُة بروح سعد، واىتّز لو 

 العرش.
  

   2016كانوف الثاني   3األحد 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14102
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ؾمت ك٠ٕٗ اٌوعبي
ُ
 ِٓ ٔىذ اٌصؾبثخ: ادل

 مف ُنَكِت الصحابة

 الُمحقب ديَنو الرجاؿَ 

 قاؿ ابف مسعود:

 كّنا نعّد اإلّمعة في الجاىمية الذؼ ُيدعى إلى الطعاـ فيذىب معو بغيره!

 وىو فيكـُ اليوـَ الُمحقُب ديَنو الرجاَؿ! 

 .()جامع بياف العمـ البف عبد البرّ 

*** 

 وقاؿ أيًضا:

ْف كفَر كفَر!   أال ال يقمدّف أحُدكـ ديَنو رجبًل إْف آمَف آمَف! وا 

 فإنو ال ُأسوة في الشّر!

 .)جامع بياف العمـ البف عبد البّر(

 إْف آمَف آمَف:

 إْف آمَف الرجُل آمَف المقّمد!
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 إْف كفَر كفَر:

 إْف كفر الرجُل كفر المقّمد!

 ال ُأسوة في الشّر:

 تدؼ بأىل الخير، وال نقتدؼ بأىل الشّر!إنما نق

 وأغمب الناس يفعموف عكس ذلؾ!

*** 

 وقاؿ أيًضا:

ْف أساؤوا أسأُت، بل وّطنوا   ال يكْف أحُدكـ إّمعة يقوؿ: إْف أحسف الناُس أحسنُت، وا 
ْف أساؤوا أْف تجتنبوا إساءَتيـ!  أنفَسكـ إْف أحسَف الناُس أْف تحسنوا، وا 

 .)سنف الترمذؼ(

*** 

 ىو اإلّمعة؟مف 

 الذؼ ُدعي إلى الطعاـ وأخذ معو غيره؟

 أـ الذؼ قاؿ لممدعو: أنا معؾ؟

 في رواية:
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 كنا ندعو الرجل في الجاىمية اإلّمعة الذؼ يأتي الطعاـ وال ُيدعى! 

*** 

ُعرؼ ابف مسعود بدّقة ساقيو )كاف نحيل الجسـ والساقيف( وخّفة وزنو! وُعرؼ ىنا 
ببلغتو المستمّدة مف واقع الناس في الجاىمية بثقل وزنو في البياف، ودقة 

 واإلسبلـ!

 الُمحقب: اسـ فاعل مف الحقيبة.

والحقيبة: معروفة، وأصميا ما ُيجعل خمف رْحل البعير، وُيجمع فييا  المتاع والزاد 
 لمسفر. 

 كل ما ُيحمل وراء الرْحل )بالحاء الميممة(.

 ر.يقاؿ: حـز حقائَبو أو شّد حقائَبو: استعّد لمسف

 عمى رْحل البعير شخص واحد، وآخر خمفو يردفو عمى الحقيبة.

 الُمحقب ديَنو الرجاَؿ:

الذؼ يتبع في دينو الرجاؿ كما يتبع الُمردؼ عمى الحقيبة مف ىو أمامو عمى رحل 
 البعير. 

 الرجاؿ: بالجمع، ألنو كّمما رأػ رجبًل قاؿ لو: أنا معؾ!

 دار، بل يدور مع الرجاؿ حيثما داروا! فيو ال رأؼ لو، وال يدور مع الحّق حيثما
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*** 

 إعراب:

 ديَنو: مفعوؿ أوؿ السـ الفاعل: ُمحِقب.

 الرجاَؿ: مفعوؿ ثاف، أو منصوب بنزع الخافض، والتقدير: لمرجاؿ.

 وهللا أعمـ.

*** 

 ىػ1437رمضاف  12الجمعة 

 ـ2016حزيراف  17        

         

 اإلمامة العظمى:

 اٌزٕبىع ػٍٝ اٌٍَطخ

 ُنَكِت الحديث ِمف

 التنازع عمى السمطة

التنازع عمى السمطة أمر معترؼ بو حتى في اإلسبلـ، وبنّص الحديث النبوؼ، ال 
ذا أنكره أحد فيذا األحد ىو الذؼ  يمكف إنكاره أبًدا، وثبت عف كبار الصحابة! وا 
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يتحمل مسؤولية ما أنكره، واألحد نادر وال عبرة بالنادر! وقد يكوف ىذا األحد 
 دًقا وقد يكوف كاذًبا! صا

 الحديث:

 عف عائشة رضي هللا عنيا زوج النبّي ملسو هيلع هللا ىلص: 

بعد وفاة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، اجتمعت األنصار إلى سعد بف عبادة، في سقيفة بني 
 ساعدة. 

 فقالوا: 

 نحف أنصاُر هللا، وكتيبُة اإلسبلـ. 

ا، وقد دّفت داّفة منكـ، تريدوف أف تختزلونا مف وأنتـ يا معشَر المياجريف رىٌط منّ 
 أصمنا، وتحضنونا مف األمر!

 دفت دافة منكـ: 

 أْؼ دّب قـو منكـ باالستعبلء والترّفع عمينا. 

 تريدوف أف تختزلونا مف أصمنا، وتحضنونا مف األمر: 

 .ُتنّحونا عنو وتستبّدوا بو دوننا أؼ
 التوالي(.)سمط النجـو العوالي في أنباء األوائل و 

 وقالوا:
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يا معشر المياجريف! إّف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاف إذا استعمل رجبًل منكـ قرف معو رجبًل 
 مّنا، فنرػ أف يمَي ىذا األمَر رُجبلِف، مّنا ومنكـ!

 قالوا:

 مّنا أمير ومنكـ أمير! 

 وكثر المغط، وارتفعت األصوات!

ؾ شيًئا ُأنزؿ في األنصار، وال ذكره رسوؿ فتكّمـ أبو بكر رضي هللا عنو، فمـ يتر 
 هللا ملسو هيلع هللا ىلص، في شأنيـ إال َذكره! 

 قاؿ: لقد عممتـ أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:

 لو سمؾ الناُس وادًيا، وسمكِت األنصاُر وادًيا، لسمكُت وادَؼ األنصار!   

 وقاؿ:

 نحف األمراء وأنتـ الوزراء! 

 المنذر:  فقاؿ حّباب بف

 ال وهللا ال نفعل! مّنا أمير ومنكـ أمير! 

 فقاؿ أبو بكر: ال! نحف األمراء وأنتـ الوزراء! 

 .)متفق عميو، باختصار(
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 وفي رواية:

اجتمع األنصار في سقيفة بني ساعدة، فأدِركوىـ قبل أف ُيحدثوا أمًرا،  يكوف فيو 
 !حربٌ 

 وفي رواية:

 قاؿ أبو بكر:

أوَؿ الناس إسبلًما، ونحف عشيرُتو، وأقارُبو، وذوو رِحمو!  المياجريفكّنا معشَر 
 تَبع! لقريش فالناُس  قريش!ولف تصمح العرُب إال برجٍل مف 

وأنتـ إخواُننا في كتاب هللا، وشركاؤنا في ديف هللا، وأحبُّ الناس إلينا، وأنتـ أحقُّ 
 دوىـ عمى خير!الناس بالرضا بقضاء هللا، والتسميـ لفضيمة إخوانكـ، وأف ال تحس

   

 ماذا نستخمص مف ىذا الحديث؟

 ال بد مف أمريف:

 : االتفاؽ عمى توزيع السمطة.األمر األوؿ

 : االتفاؽ عمى تداوؿ السمطة.األمر الثاني

فبل يجوز احتكار السمطة، وال االستئثار بيا، وال القوؿ بأف ىذا الممؾ أو الرئيس 
 إلى األبد!
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في عصرنا، وما ينشأ عنيا مف خراب ودمار فيذا سبب الثورات واالنقبلبات 
 وانحطاط وسفؾ دماء!

 وهللا أعمـ.

*** 

       2016آذار  12السبت 

 

ب ٌل١ٔب
ً
 ِٓ ثب٠غ إِبِ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 َمف بايع إماًما لدنيا

 الحديث:

 ثبلثٌة ال ينظُر هللُا إلييـ يوـَ القيامة، وال يزّكييـ، وليـ عذاٌب أليـ.

 منيـ:

ْف لـ ُيعطو منيا رجل بايع إ ماًما، ال يبايعو إال لدنيا، فإْف أعطاه منيا رضي، وا 
 سِخط!

 ثـ قرأ ىذه اآلية: 



201 
 

إّف الذيَف َيشتروَف بعيِد هللِا وَأيماِنيـ َثمًنا قميبًل أولئَؾ ال َخبلَؽ ليـ في اآلخرِة وال )
 .77( آؿ عمراف ليـُ يكّمميـُ هللُا وال ينظُر إلييـ يوـَ القيامِة وال يزّكييـ وليـ عذاٌب أ

 )صحيح البخارؼ(.

*** 

 ( كما في اآلية، وىي مقّدرة ببل ريب!ال ُيكمميـُ هللافي الحديث: لـ يرْد: )

ىذا الرجل ال يبايع اإلماـ ألجل كفاءتو ونزاىتو، بل ألجل جاىو ومالو وما يعود 
 عميو منيما مف منافع شخصية: منصب، ماؿ.

*** 

 قاؿ لي:

عرؼ اليـو بالماؿ السياسي، أؼ شراء األصوات االنتخابية  ىل يدخل في ذلؾ ما ي
 بالرشوة؟

 قمت:

ىذا الذؼ تتحدث عنو حراـ أيًضا، ولكف ال يدخل في ىذا الحديث، ألنو ال يتكمـ 
عف إماـ يرشو، بل يتكمـ عف رجل يبايع لمنفعة مادية خاصة! فيو يتكمـ عف 

 ُمبايع فاسد، ال عف إماـ فاسد.

 وهللا أعمـ.
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*** 

 2016تشريف األوؿ  15لسبت ا

 

 التيمـ:

ت 
ّ
ب: ً٘ اٌز١ُّ ٠َج

ً
ا ط١ج

ً
ِٓ ٔىذ اٌموآْ ٚاحلل٠ش: فز١ّّٛا صؼ١ل

  األِواض؟

 ِمف ُنَكِت القرآف والحديث

 فتيمموا صعيًدا طيًبا

 ىل التيمـ يسبب األمراض؟

 اآلية:

 .43النساء  (فمـ تجدوا ماًء فتيّمموا صعيًدا طيًبا فامسحوا بوجوىكـ وأيديكـ)
 .6( المائدة فمـ تجدوا ماًء فتيّمموا صعيًدا طيًبا فامسحوا بوجوىكـ وأيديكـ منو)

 قاؿ لي:

كيف يكوف التيمـ بالتراب أو الغبار، ونحف نراىما في المنازؿ والمكاتب مف الوسخ 
زالتو، لكي ال نصاب باألمراض؟  الذؼ يجب كنسو وا 
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 مكاتبنا!إذا كاف األمر كذلؾ فمنكّف إذف عف تنظيف منازلنا و 

 قاؿ: التيمـ أال يسبب األمراض؟

 قمت لو:

 ىذا يتوقف عمى معنى الصعيد الطيب.

 الصعيد وجو األرض، كاف عميو تراب أو لـ يكف.

 قاؿ الزّجاج: ال أعمـ فيو خبلًفا بيف أىل المغة.

 والطيب: الطاىر، أو الحبلؿ.

 وربما يكوف بمعنى: النظيف.

 يًدا طيًبا.ومنو فكل ما يسبب المرض ال يكوف صع

 قمت أيًضا:

التيمـ وضوء رمزؼ، فإذا حضر الماء بطل التيمـ، وعدنا إلى الماء. وربما كاف 
 التيمـ لكي يتذّكر المسمـ دائًما أنو بديل لموضوء، فمواله ربما ُنسي الوضوء!

وكما أف الوضوء عبادة ونظافة فبل بد أف يكوف التيمـ مثمو أيًضا يؤّدؼ إلى 
 إلى المرض. الصحة، وال يؤّدؼ

ذا أّدػ إلى المرض، ال قّدر هللا، فيذا مف سوء فيمنا لمنص، ال مف النص  وا 
 نفسو.
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 الحديث:

 .ُجعمت لي األرُض مسجًدا وطيوًرا

 .)متفق عميو(

 النووؼ: قاؿ

اختمف في )الصعيد( عمى ما قّدمناه في أوؿ الباب، فاألكثروف عمى أنو ىنا »
 التراب. 

 صعد عمى وجو األرض. وقاؿ اآلخروف: ىو جميع ما

 .«وأما )الطيب( فاألكثروف عمى أنو الطاىر. وقيل: الحبلؿ. وهللا أعمـ

 حديث آخر:

 أقبل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عمى الجدار فمسح وجيو ويديو.

 .)متفق عميو(

 :النووؼ قاؿ 

في ىذا الحديث جواز التيمـ بالجدار، إذا كاف عميو غبار. وىذا جائز عندنا »
التيمـ بغير التراب، وأجاب  ند الجميور مف السمف والخمف. واحتج بو َمف جّوزوع

 «.اآلخروف بأنو محموؿ عمى جدار عميو تراب

*** 
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     2016شباط  4الخميس 

 

 الصبلة:

 
ّ
  أؽلوُ ْٔبطٗ فئما فرت فٍريلل ١ٌصً

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ِلُيَصلِّ أحُدكـ نشاَطو

 فإذا فتر فميرُقْد.

 )متفق عميو(.

*** 

 نشاَطو:

 منصوب عمى الظرفية.

 التقدير: 

 مدَة نشاِطو.

 ىذا ىو المنقوؿ عف العمماء السابقيف.

 أنا أفّضل:
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 نشاطو: منصوب بنزع الخافض )حرؼ الجّر أو الخفض: في(.

 التقدير:

 في نشاطو.

 أؼ: في وقت نشاطو.

 وهللا أعمـ.

 فميرقْد:

 فميسترح بالنـو أو بدونو.

 وفي رواية:

 فميقعد.

 تر:ف

 يمكف أف تعود عمى: )النشاط( أو عمى )صاحب النشاط: أحدكـ(.

 التقدير:

 فتر النشاُط. -

 فتر أحُدكـ. -

 وهللا أعمـ.
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*** 

  2015تموز  9الخميس 

 

 1ِٓ صٍٝ اٌربك٠ٓ كفً اجلٕخ 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 َمف صّمى البرَديف دخل الجّنة

 .)متفق عميو(

 البرَديف:

 بلة العصر.الصبلتيف: صبلة الفجر، وص

 وجاء الحّث عمييما في القرآف والحديث.

 في القرآف:

 .238( البقرة حافظوا عمى الصموات والصبلة الوسطى)

 الصبلة الوسطى: قيل: صبلة الفجر، وقيل: صبلة العصر.

 في الحديث:
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جاء في فضل صبلة الفجر وصبلة العصر أحاديث كثيرة، روػ مسمـ بعضيا في 
 صبلة البرديف. نفس الباب الذؼ روػ فيو

 )وانظر أيًضا فضل الفجر والعصر في صحيح البخارؼ(.

 قاؿ لي:

 وجدُتيا وجدُتيا!

 قمت لو:

 ماذا وجدَت؟

 قاؿ:

 وجدت أف الصبلة صبلتاف فقط، ال خمس صموات!

 قمُت:

 .مع زمرتوتقدير الكبلـ في الحديث: َمف صّمى البرَديف دخل الجّنة 

 قاؿ تعالى:

 .73( الزمر يـ إلى الجّنِة ُزمًراوسيَق الذيف اتَقوا ربّ )

 .71( الزمر وسيَق الذيف كفروا إلى جيّنـ ُزمُرا)

( إلى النار قبل ذلؾ، ومحاسبتيـ  عف مف صّمى البرديفوىذا ال ينفي دخوؿ )
 تقصيرىـ في الواجبات، وتفريطيـ في المحّرمات!
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 .َمف قاؿ ال إلو إال هللا دخل الجّنةورد في حديث الشفاعة: 

ف يدخموف الجّنة إنما يدخمونيا ُزَمًرا. فيناؾ المقّدموف وىـ المؤمنوف األتقياء، فالذي
وىناؾ المؤّخروف وىـ الموّحدوف، وبينيما ُزَمر مرتبة حسب مستوػ أدائيـ 
 . لمواجبات وامتناعيـ عف المحّرمات، وحسب مقدار جزاء كّل واجب، وكّل محـر

مفة عند هللا! فصبلة الفجر والعصر فالواجبات والمحّرمات ليا أوزاف نسبية مخت
 ليما وزف مرتفع نسبًيا بالنسبة لغيرىما مف الصموات.

 فالعمل قد يبدو لمناس ذا وزف خفيف، وىو عند هللا ذو وزف ثقيل!

 قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

 كممتاِف خفيفتاِف عمى المساف، ثقيمتاِف في الميزاف، حبيبتاِف إلى الرحمف: سبحاف هللا
 وبحمده.

 .)متفق عميو(

يبدو أف العمماء قد تيّربوا مف شرح ىذا الحديث تيّرًبا كمًيا، أو حاموا حولو ولـ 
 يشرحوه!

 راجع أيًضا إْف شئَت:

ْف سرؽ،  - ْف زنى وا   ـ.18/1/2016وا 
 ـ.21/1/2016الشفاعة في العقوبات: لماذا حرمْت في الدنيا وجازْت في اآلخرة؟  -

 ما نقمو ابف حجر:
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(: بفتح الموّحدة وسكوف الراء، تثنية: برد. والمراد َمف صّمى البرَديفُلو: )قو » 
. ويدّؿ عمى ذلؾ قوُلو في حديث جرير: صبلة قبل طموع صبلة الفجر والعصر

 الشمس، وقبل غروبيا. زاد في رواية لمسمـ يعني:  العصر والفجر. 

النيار، وىما طرفاه، حيف قاؿ الخّطابي: ُسّميتا برَديف ألنيما ُتصمَّياف في برَدؼ 
 يطيب اليواء، وتذىب َسورة الحّر. 

 ونقل عف أبي عبيد أف صبلة المغرب تدخل في ذلؾ أيًضا. 

وقاؿ البّزار في توجيو اختصاص ىاتيف الصبلتيف بدخوؿ الجّنة دوف غيرىما مف 
( موصولة ال شرطية، والمراد الذيف صّموىما أوؿ ما َمفالصموات ما محّصمو أّف )

رضت الصبلة، ثـ ماتوا قبل فرض الصموات الخمس، ألنيا ُفرضت أواًل ركعتيف فُ 
بالغداة، وركعتيف بالعشّي. ثـ ُفرضت الصموات الخمس، فيو خبر عف ناس 

 مخصوصيف، ال عمـو فيو. 

( في الحديث شرطية. وقولو: َمف. واألوجو أّف )التكّمفقمُت: وال يخفى ما فيو مف 
عف األصل، وىو فعل المضارع، كأف يقوؿ: يدخل  (: جواب الشرط، وعدؿدخل)

 «.  الجّنة، إرادة لمتأكيد في وقوعو بجعل ما سيقع كالواقع

 أقوؿ:

 مف الشرح إلى اإلعراب!  ابف حجرىرب 

 لـ يشرح الصبلة: ىل ىي ثنتاف أـ خمس؟
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*** 

     2016آذار  2األربعاء 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 2 مف صمى البرديف دخل الجنة: شرح آخر

 شرحُت ىذا الحديث في مناسبة سابقة بشرح آخر لو أيًضا وجو. قمت:

 تقدير الكبلـ في الحديث: َمف صّمى البرَديف دخل الجّنة مع زمرتو.

 قاؿ تعالى:

 .73( الزمر وسيَق الذيف اتَقوا رّبيـ إلى الجّنِة ُزمًرا)

    2016آذار  2األربعاء 

 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 3 خل الجنةَمف صّمى البرَديف د

 )متفق عميو(.

*** 

 البرداف:
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 الفجر والعصر.

*** 

 ىذا الحديث يصعب فيمو عمى العواـ مف الناس والمشايخ.

لكف الحريص عمى الصموات والواجبات يحافع عمييا، ولو قرأ الحديث، ويصعب 
 عميو أف يتخّمى عنيا، وربما شّؾ في الحديث، أو في فيمو لو!

 رح! ومنيـ مف لّف ودار! ومنيـ مف أخطأ في الشرح!ِمف العمماء َمف تجاىل الش

ليس المعنى أف يكتفي المسمـ بياتيف الصبلتيف ليدخل الجنة، بل المعنى ىو 
 الحث عمى ىاتيف الصبلتيف، ألّف كثيًرا مف الناس يناموف عنيما!

*** 

 فالصموات الخمس كميّف فرائض، وال تقتصر الفريضة عمى ىاتيف الصبلتيف!

*** 

دخوؿ الجنة ال يقتصر عمى الصبلة، ولكف الحديث يبّيف أّف مف حافع  كما أف
 عمييما حافع عمى غيرىما مف الواجبات بطريق اأَلوَلى! وهللا أعمـ.

 النووؼ:

 لـ يشرح!

 ابف حجر:
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قولو: )َمف صّمى البرَديف( بفتح الموحدة وسكوف الراء تثنية برد، والمراد صبلة 
لو في حديث جرير: "صبلة قبل طموع الشمس الفجر والعصر، ويدؿ عمى ذلؾ قو 

 وقبل غروبيا". زاد في رواية مسمـ: يعني العصر والفجر. 

سّميتا برديف ألنيما تصّمياف في برَدؼ النيار، وىما طرفاه، حيف يطيب اليواء، 
 وتذىب َسورة الحّر )...(.

مف  وقاؿ البزار في توجيو اختصاص ىاتيف الصبلتيف بدخوؿ الجنة، دوف غيرىما
الصموات، ما محّصمو أّف )َمف( موصولة ال شرطية، والمراد الذيف صّموىما أوؿ ما 
ُفرضت الصبلة، ثـ ماتوا قبل فرض الصموات الخمس، ألنيا ُفرضت أواًل ركعتيف 
بالغداة، وركعتيف بالعشّي، ثـ ُفرضت الصموات الخمس، فيو خبر عف ناس 

 مخصوصيف ال عمـو فيو! 

يو مف التكّمف، واألوجو أّف )َمف( في الحديث شرطية. وقولو: قمُت: وال يخفى ما ف
)دخل( جواب الشرط، وعدؿ عف األصل، وىو فعل المضارع، كأف يقوؿ: يدخل 

 الجنة، إرادة لمتأكيد في وقوعو، بجعل ما سيقع كالواقع.

 ىػ(:852-تعميق عمى ما نقمو ابف حجر )

ف لـ يكف مقنًعا )األرجح أفّ  "َمف" شرطية(، إال أف نتيجتو سميمة  ما نقمو البزار، وا 
 مف حيث وجوب الصموات الخمس.

ما عّمق بو ابف حجر ال أوافقو عميو! ألنو يوىـ باالكتفاء بصبلتيف فقط! ىل كاف 
 ابف حجر يفعل ذلؾ؟
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 يبدو أف ابف حجر لـ يطمع عمى ما قالو الُمنذرؼ قبمو بقرنيف:

 ىػ(:656-ذرؼ )في شرح كتاب الصبلة مف مختصر صحيح مسمـ لمُمن

ىذا ال يعني أف مف لـ ُيصلِّ سوػ العصر والفجر دخل الجنة، ولكف يعني أف َمف 
 حافع عمى البرَديف، فيو لما سواىما أحفع!

 أقوؿ:

 كبلـ دقيق.

*** 

 2016تشريف األوؿ  11الثبلثاء 

 

 هاػ يف اٌَبػخ األٚىل

 ِمف ُنَكِت الحديث
 راح في الساعة األولى

ة ُغسل الجنابة، ثـ راح في الساعة األولى، فكأنما قّرب مف اغتسل يـو الجمع
بَدنة، ومف راح في الساعة الثانية فكأنما قّرب بقرة، ومف راح في الساعة الثالثة 

فكأنما قّرب كبًشا أقرف، ومف راح في الساعة الرابعة فكأنما قّرب دجاجة، ومف راح 
 !في الساعة الخامسة فكأنما قّرب بيضة

  .)متفق عميو(
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*** 
 :قاؿ لي

 ىل تستغرؽ صبلة الجمعة خمس ساعات؟
 :قمت لو

 :قاؿ في فتح المنعـ شرح صحيح مسمـ
 ."اختمف العمماء في المراد بالساعات في الحديث، وفي تحديد بدئيا ونيايتيا

 .فقيل: المراد بالساعات بياف مراتب المبكريف، مف أوؿ النيار إلى الزواؿ
 :وقسميا الغزالي إلى خمس، فقاؿ

 .األولى: مف طموع الفجر إلى طموع الشمس
 .والثانية: إلى ارتفاعيا
 .والثالثة: إلى انبساطيا

 .والرابعة: إلى أف ترمض األقداـ، أؼ: ُتحّس بحرارة الرماؿ
 .والخامسة: إلى الزواؿ

ال لـ يكف  واعترض ابف دقيق العيد بأف الرّد إلى الساعات المعروفة أولى، وا 
 .ذكر معنى، ألف المراتب متفاوتة جًدالتخصيص ىذا العدد بال

وأفضل ما قيل في ذلؾ أف المراد بالساعات الخمس لحظات لطيفة، أوليا زواؿ 
 .الشمس، وآخرىا قعود الخطيب عمى المنبر

وأبعد األقواؿ عف القبوؿ ما نقل عف مالؾ مف كراىية التبكير إلى الجمعة، محتًجا 
 .ف عرضت لو حاجة، فخرج ليا ثـ رجعبأنو يستمـز تخّطي الرقاب في الرجوع لم

نما الحرج  وتعقب بأنو ال حرج عميو في ىذه الحالة، ألنو قاصد لموصوؿ لحقو، وا 
 .عمى مف تأخر عف المجيء، ثـ جاء فتخّطى الرقاب



216 
 

وقد اشتد إنكار اإلماـ أحمد ليذا القوؿ، فقاؿ: ىذا خبلؼ حديث رسوؿ هللا صمى 
 !هللا عميو وسمـ"

*** 

 :ا نقل عف اإلماـ مالؾتعميق عمى م
 .تخطي الرقاب في الدخوؿ غير تخطي الرقاب في الخروج

 .فالثاني يتعمق بأمر استثنائي نادر، والنادر ال حكـ لو
ىذا الجواب أفضل في نظرؼ مف الجواب المذكور في نص فتح المنعـ، وىو 

 !قصد الوصوؿ إلى حقو، فيذا جواب غامض ال يعّوؿ عميو

*** 

 :لمقصود بالساعات في الحديثرأؼ مقترح في ا
دقيقة، بل المقصود في الحديث أنو إذا  60الساعة ليست ىنا بمعناىا المعروؼ 

كانت مدة صبلة الجمعة خمسيف دقيقة مثبًل بالمعنى المعروؼ، وقسمنا ىذه 
  .الساعة المعروفة إلى خمسة أقساـ، كاف كل قسـ عشر دقائق

معة منذ الفجر: يصّمي الفجر، وينتظر فبل ُيعقل أف يأتي الرجل إلى صبلة الج
 .الجمعة! لكي يحصل عمى األجر

كل مسجد يعرؼ الذيف يسكنوف بالقرب منو حالة ىذا المسجد يـو الجمعة، ومف 
ثـ فالمعّوؿ عمى عرؼ مسجدىـ. فمنيـ مف يجيء قبل الصبلة بخمسيف دقيقة، 

 .قبل عشر ومنيـ مف يجيء قبل أربعيف، أو قبل ثبلثيف، أو قبل عشريف، أو
 .فإذا صعد الخطيب كاف لممصّمي أجر الصبلة، ولـ يكف لو أجر التبكير

  وىذا أقرب األقواؿ لما ورد في نص فتح المنعـ، وىو قولو:
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"أفضل ما قيل في ذلؾ أف المراد بالساعات الخمس لحظات لطيفة، أوليا زواؿ 
 الشمس، وآخرىا قعود الخطيب عمى المنبر".

  .َكِت القرآف، حوؿ معنى الساعةراجع ما كتبتو في: نُ 

*** 
  2015تموز  21الثبلثاء 

 

 وُ أعؼً ٌه ِٓ صالرٟ؟

 ِمف ُنَكِت الحديث
 كـ أجعل لؾ مف صبلتي؟

 الحديث:
كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا ذىب ثُمثا الميل قاـ فقاؿ: يا أييا الناس اذكروا هللا، اذكروا 

  !دفة، جاء الموت بما فيو، جاء الموت بما فيوهللا، جاءت الراجفة، تتبعيا الرا
قمُت: يا رسوؿ هللا إني ُأكثر الصبلة عميؾ، فكـ أجعل لؾ مف صبلتي؟  :قاؿ ُأبيّ 

 :فقاؿ: ما شئَت. قاؿ: قمُت: الربع؟ قاؿ: ما شئَت، فإْف زدَت فيو خير لؾ. قمتُ 
؟ قاؿ: ما النصف؟ قاؿ: ما شئَت، فإْف زدَت فيو خير لؾ. قاؿ: قمُت: فالثمثيف

شئَت، فإْف زدت فيو خير لؾ. قمُت: أجعل لؾ صبلتي كّميا؟ قاؿ: إًذا ُتكفى 
 !ىّمؾ، وُيغفر لؾ ذنبؾ

 )سنف الترمذؼ(.
 كـ أجعل لؾ مف صبلتي؟

 .أؼ: مف دعائي
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 أو: كـ أجعل مف صبلتي عميؾ في دعائي؟
 .والثاني أرجح، وهللا أعمـ

جر وغيرىما( ليست شروًحا، بل شروح الحديث الواردة )شرح ابف القيـ، وابف ح
 .ىي تكرار لمحديث، ولعل مراد الشارحيف أف يؤخذ الحديث عمى ظاىره

  .أنا أرػ أف مفتاح فيـ الحديث يكمف في استحضار آداب الدعاء
 :فمف آداب الدعاء

 .حمد هللا -
 .الصبلة عمى النبي -
 .استحباب الجوامع مف الدعاء، وترؾ ما سوػ ذلؾ )سنف أبي داود( -

 !أنا سمعت أحد التجار يفتح حانوتو في الصباح، ويدعو: يا رب! مميوف دينار
إذا رجعنا إلى الحديث أقوؿ: ربما دعا ُأبّي بف كعب بدعاء ليس مف جوامع 
الدعاء، فأراد رسوؿ هللا صرفو عنو بطريقة اختيارية متدّرجة، وأف يعّممو أف 

لى لو مف دعائو الخاص، وهللا الصبلة عمى النبي إذا توّسع فييا في الدعاء أو 
أعطاه ما  عميـ بو وبمسألتو، فإذا فعل ذلؾ كفاه هللا ىّمو وغفر ذنبو. كفاه ىّمو:

 .يصمح لو، وغفر ذنبو: أؼ ىذا الذنب وسائر الذنوب، وهللا أعمـ

*** 
  2015آب  28الجمعة 

 

 اٌوكاء يف صالح االٍزَمبء
ُ
 لٍت

 ِمف ُنَكِت الحديث
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 الستسقاءقمب الرداء في صبلة ا

 خرج النبي إلى المصمى، فاستسقى، واستقبل القبمة، وقمب رداءه، وصمى ركعتيف.

 .)متفق عميو(

 وفي رواية: 

 وحّوؿ رداءه.

 .)صحيح مسمـ(

 وفي رواية:

 خرج رسوؿ هللا متضّرًعا متواضًعا متبّذاًل.

 .)سنف النسائي(

 حكمة قمب الرداء:

ما ورد في بعض الروايات، وليس أنا أرػ أف الحكمة ىي التواضع والتبذؿ، ك
 اإلشعار بطمب تحويل الحاؿ مف الجدب إلى المطر.

 فاإلنساف قد يبالغ في ثيابو وأناقتو، بما قد يورثو التكبر، والعكس صحيح.

 ما نقمو ابف حجر:

 اختمف في حكمة ىذا التحويل: »
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 عما ىي عميو.  بتحويل الحاؿفجـز الميمب بأنو لمتفاؤؿ 

نما التحويل أمارة وتعّقبو ابف ال عربي بأف مف شرط الفأؿ أف ال يقصد إليو. قاؿ: وا 
بينو وبيف ربو. قيل لو: حّوؿ رداءؾ ليتحّوؿ حالؾ! وتعّقب بأف الذؼ جـز بو 
يحتاج إلى نقل، والذؼ رّده ورّد فيو حديٌث رجاُلو ثقات، أخرجو الدارقطني والحاكـ 

، ورجح الدارقطني إرسالو، مف طريق جعفر بف دمحم بف عمي عف أبيو عف جابر
 وعمى كل حاؿ فيو أولى مف القوؿ بالظّف. 

، عند رفع يديو في الدعاء، أثبت عمى عاتقووقاؿ بعضيـ: إنما حّوؿ رداءه ليكوف 
 فبل يكوف سّنة في كّل حاؿ. 

وأجيب بأف التحويل مف جية إلى جية ال يقتضي الثبوت عمى العاتق، فالحمل 
فإّف االتباع أولى مف تركو لمجرد احتماؿ الخصوص، عمى المعنى األوؿ أولى، 

 «.وهللا أعمـ

 *** 

     2016آذار  28اإلثنيف 

 

:  الصـو

 إما غبثذ اٌٌّْ أفطو اٌصبئُ

 ِمف ُنَكِت الحديث
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 إذا غابت الشمس أفطر الصائـ

 الحديث:

ـُ!  إذا أقبل الميُل، وأدبر النياُر، وغابِت الشمُس، فقد أفطر الصائ

 .)متفق عميو(

 أفطر الصائـ:

 عبارة بميغة.

 التقدير عندؼ:

 متى ُيفطر الصائـ؟

ـُ.  عندما ُيقبل الميُل، وُيدبر النياُر، وَتغيب الشمُس، ُيفِطُر الصائ

 قاؿ الشّراح في معناىا:

 تـّ صوُمو. -

 دخل في وقت الفطر. -

 فمُيفطر الصائـ. -

 صار في الحكـ ُمفطًرا. -

 وىي معاف متقاربة، باستثناء األخير منيا.

*** 
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 أقواؿ الشّراح:

 النووؼ:

، وال يوصف اآلف بأنو صائـ، فإف بغروب الشمس انقضى صومو وتـّ معناه: »
.  ودخل الميل، والميل ليس محبلً  ،خرج النيار  لمصـو

( قاؿ العمماء: كل واحد مف وغربت الشمُس  وأدبر النيارُ  أقبل الميلُ وقولو ملسو هيلع هللا ىلص: )
نما جمع بينيا ألنو قد يكوف في وادٍ ىذه الثبلثة يتضمف اآلخرَ   يف ويبلزميما، وا 

دبار الضياء ،الشمس، فيعتمد إقباؿ الظبلـ بحيث ال يشاىد غروب ،ونحوه  ،وا 
 «.   وهللا أعمـ

***  

 ابف حجر:

إذا أقاـ  :كما يقاؿ: أنجد ،دخل في وقت الفطرأؼ:  (ـفقد أفطر الصائقولو: )»
 إذا أقاـ بتيامة.  :بنجد، وأتيـ

ا رفً ظلكوف الميل ليس  ،ا في الحكـمفطرً حتمل أف يكوف معناه: فقد صار وي
ىذا االحتماؿ، وأومأ إلى ترجيح األوؿ فقاؿ: خزيمة  ابفُ  وقد ردّ  .لمصياـ الشرعي

ولو كاف  .فميفطر الصائـناه األمر، أؼ: لفع خبر، ومع (الصائـ فقد أفطر)قولو: 
ا، ولـ يكف لمترغيب في اـ واحدً كاف فطر جميع الصوّ  ،االمراد فقد صار مفطرً 
 اىػ.  .تعجيل اإلفطار معنى

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13113
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األوؿ  أفّ  وال شؾّ  .ا ليوافق األمر الشرعيالمراد فعل اإلفطار حسً  جاب بأفّ وقد يُ 
  («.اإلفطار فقد حلّ )ا بمفع: ًض أيشعبة ا رواية ويرجح األوؿ أيًض )...(.  أرجح

*** 

        6192نيساف  91الثبلثاء 

 

 ِب ؽىّخ اإلفطبه يف هِضبْ ػٍٝ ٚرو ِٓ اٌزّو؟

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ما حكمة اإلفطار في رمضاف عمى وتر مف التمر؟

 تعميق عمى ابف عثيميف

 الحديث:

  .وال سحرٌ  ه في ذلؾ اليـو سـّ لـ يضرّ  سبع تمرات عجوةح كل يـو مف تصبّ 

  .)متفق عميو(

 .مسيحتى يُ  ه سـّ صبح لـ يضرّ ييا حيف يُ مما بيف البتَ  سبع تمراتمف أكل 

 .)صحيح مسمـ(
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*** 

 البتييا:

 البتي المدينة المنورة.

 جانبييا.

 في الحديث فضل التمر عموًما، وتمر المدينة خصوًصا.

 اإلفطار عمى وتر مف التمر لـ يرد في الصحيحيف.

 الصحيحيف الوتر )سبع تمرات( في طعاـ الصباح.لكف ورد في 

كما ورد الوتر عموًما )مف دوف تحديد عدد( في صحيح البخارؼ في طعاـ 

 الصباح قبل الذىاب لصبلة عيد الفطر.

ف كاف  الوتر وارد قياًسافمف حيث النقل:  حتى في اإلفطار في رمضاف! وا 

 الحديث الوارد بخصوصو ضعيًفا. 
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أؼ المشايخ )ابف عثيميف ومف وافقو( الذيف قالوا بأف الوتر ومف ثـ يصعب قبوؿ ر 

في اإلفطار غير مطموب! فيذا ُيؤخذ عميو أننا إذا لـ نفيـ الحكمة فيذا ال يقتضي 

بالضرورة رفض الوتر، لمجرد أنو لـ يرد فيو حديث صحيح، فحديثو إذا كاف 

 ضعيًفا إال أف معناه ثابت بأحاديث أخرػ! وهللا أعمـ.

مف بياف حكمة الوتر مف التمر في اإلفطار، بدعوػ ضعف الحديث  مف ىرب

فيو، أال فميبيْف لنا حكمة الوتر في طعاـ الصباح والعيد، حيث الحديث فيو 

 صحيح!

 أف يفطر اإلنساف عمى التمر ىذا لو وجو واضح.

 وأف يفطر عمى العجوة أفضل.

 وأف يكوف لو أثر عمى السـّ ىذا ممكف، ويعرفو المختصوف.

 أما أثره عمى السحر فأنا ال أعمـ السحر، فكيف أعمـ أثره؟!

 وأف يتصّبح بسبع تمرات فيذا يصعب فيمو بالنسبة لمعدد المحدد.

 ... إلخ. 7، 5، 3، 9وأصعب منو أف يكوف العدد وتًرا ببل تحديد: 
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*** 

وَمف َكتب في اإلعجاز العممي عف الوتر في التمر فقد تكّمف! وأىل اإلعجاز 

كثيًرا ما يتكّمفوف! ومف النادر أف تجد عالًما يجمع بدقة وعمق بيف الديف  العممي

والعمـ والمغة، ويتكّمـ عف عمـ ورصانة وأمانة! ومؤتمرات اإلعجاز العممي يغمب 

عمييا الرغبة في تأليف قموب الباحثيف بالمكافآت المالية وتوابعيا، ألغراض 

 سياسية ترمي إلى كسب الوالء!

*** 

 النووؼ:ما قالو 

عدد السبع مف األمور التي عمميا الشارع، وال نعمـ نحف حكمتيا )...( كأعداد »

 «!الصموات ونُصب الزكاة وغيرىا

*** 

 أقوؿ تعميًقا عمى النووؼ:
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قد نفيـ نُصب الزكاة، وال نفيـ أعداد الصموات! أعداد الصموات وركعاتيا أصعب 

 فيًما، بل ىي أمر تعّبدؼ خالص!   

ف تشبيو التمر بالصبلة فيو نظر، ألف الصبلة عبادة، والتمر ليس ومع ذلؾ فإ

ْف كاف مف الصعب إثباتو عممًيا بمنيج صحيح، ومف ثـ فيما يستوياف  مثميا! وا 

 في صعوبة اإلثبات!

*** 

 ما قالو ابف عثيميف:

 في برنامج نور عمى الدرب: دمحم بف عثيميف السؤاؿ اآلتيالشيخ ئل سُ 

 :أؼ ، فطر عمى عدد فردؼ مف التمرإفطاره يجب أف يُ  أف الصائـ عند سمعتُ 

 فيل ىذا واجب؟  ،خمس أو سبع تمرات وىكذا

 فأجاب: 

 !ةبل وال سنّ  ،ليس بواجب

*** 
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 أقوؿ:

 وما ُنقل عنو في فتاواه مشوش، ولكنو يؤيد قولو ىذا.

أنا أقوؿ ىذا ال لمرغبة في الطعف، بل لمرغبة في توجيو الطبلب والدارسيف، وعدـ 

 نسياقيـ وراء الكـّ والشيرة! إذا أرادوا العمـ، أما إذا أرادوا شيًئا آخر فيـ أحرار!ا

لؤلسف كثير مف المشايخ خارج السعودية يتمّمقوف مشايخيا لغرض ال يخفى عمى 

القارغ )مف ىؤالء الشيخ السورؼ دمحم صالح المنجد(! وكثير مما يوجد عمى النت 

 ا: التمويل السعودؼ ليذه األعماؿ!ىو مف جانب ُمؤيدييـ، ألسباب مني

 وفي ىذا تشويو لمديف والعمـ مف أجل الدنيا! 

 أصمح هللا مشايخنا! 

 إذا صمحوا صمح كّل شيء!

في السعودية اآلف جيل مف العمماء والباحثيف أكثر دقة وعمًقا ورصانًة ووضوًحا 

ْف لـ يحتّموا مناصب رسمية وشيرة كبيرة!  ومنيجية، وا 
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*** 

 الخبلصة:

أنا أعتقد أف الوتر في تمر اإلفطار ثابت بالقياس خبلفا البف عثيميف ومف وافقو، 

 ولكني ال أعمـ حكمتو، وهللا بيا أعمـ.

*** 

 أحاديث أخرػ:

 ،ال يغدو لمصبلة يـو عيد الفطر حتى يأكل تمرات رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاف -
 .اوترً  ويأكميفّ 

 .)صحيح البخارؼ(        

 تمرات.ثبلث هللا ملسو هيلع هللا ىلص يحّب أف ُيفطر عمى  كاف رسوؿ -

 )مسند أبي يعمى، والمطالب العالية البف حجر(. 
الحديث ضعيف لكف الوتر فيو معقوؿ مف حيث النقل )في المواضع األخرػ التي ورد فييا ذكر 

 التمر(.

 يا أىل القرآف أوتروا فإّف هللا وتٌر يحّب الوتَر. -

 ي(.)أبو داود والنسائ

 ىذا وهللا أعمـ بالصواب.
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*** 
 ىػ1341رمضاف  1اإلثنيف 
 ـ       6116حزيراف  6        

 
        

 ٔٙٝ إٌجٟ ػٓ اٌٛصبي يف اٌصَٛ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 نيى النبي عف الوصاؿ في الصـو

 الحديث:

 نيى النبّي ملسو هيلع هللا ىلص عف الوصاؿ، فقالوا: إنؾ تواصل!

 إّف رّبي ُيطعمني وَيسقيني! قاؿ: لسُت كييئتكـ،

 .)متفق عميو(

*** 

 لست كييئتكـ:

 في روايات أخرػ:

 لسُت ِمثمكـ. -

 لسُتـ ِمثمي. -
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 لسُتـ في ذلؾ ِمثمي. -

 لسُت كأحٍد منكـ. -

 لسُت كأحدكـ. -

 أّيكـ ِمثمي؟ -

*** 

 قاؿ لي:

 إذا كاف هللا ُيطعمو وَيسقيو فأيف الوصاؿ؟

 قمت لو:

 ىناؾ احتماالف:

 وىو ال يواصل! الطعاـ والشراب ىنا عمى حقيقتو.إنكـ ترونو يواصل  -

يواصل ألّف هللا يقّويو عمى الوصاؿ، فالمقصود: اإلعانة، وليس حقيقة  -
 الطعاـ والشراب.

 وهللا أعمـ.

*** 

 ما نقمو ابف حجر:

وأنو صمى  ،عمى حقيقتوىو  :فقيل (سقينييَ طعمني و يُ ) :اختمف في معنى قولو»
  !لو في ليالي صيامو عاـ وشراب مف عند هللا كرامةً ؤتى بطهللا عميو وسمـ كاف يُ 
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 (يظلّ )قولو  وبأفّ  ،واصبلً لو كاف كذلؾ لـ يكف مُ اؿ ومف تبعو بأنو بف بطّ ابو وتعقّ 
  )...(. افمو كاف األكل والشرب حقيقة لـ يكف صائمً  ،عمى وقوع ذلؾ بالنيار يدؿّ 

وأما  ، الطعاـ المعتاد ا إنما ىوفطر شرعً الذؼ يُ  :بف المنير في الحاشيةاوقاؿ 
وليس تعاطيو مف  ،فعمى غير ىذا المعنى ،ةحضر مف الجنّ كالمُ  ،الخارؽ لمعادة
نما ىو مف جنس الثواب ،جنس األعماؿ والكرامة  ،ةة في الجنّ كأكل أىل الجنّ  ،وا 
  .ال تبطل العبادة

 وال يمـز شيء مما ،حمل الطعاـ والشراب عمى حقيقتيماال مانع مف  :وقاؿ غيره
ؤتى بو مف مما يُ  ،و في الميلو وشربُ وأكمُ  (،يتُ أبِ ) :بل الرواية الصحيحة ،ـ ذكرهتقدّ 
نؾ تواصل إ :فكأنو قاؿ لما قيل لو !خصوصية لو بذلؾ ،وال يقطع وصالَ  ،ةالجنّ 
ف أكل منكـ أو مَ  في أفّ  ،أؼ عمى صفتكـ ،في ذلؾ كييئتكـ إني لستُ  :فقاؿ

 !وال تنقطع بذلؾ مواصمتى ،سقينييَ ربي و  طعمنيبل إنما يُ  ،وشرب انقطع وصالُ 
  !ومعنى فطعامى وشرابى عمى غير طعامكـ وشرابكـ صورةً 

ىو محموؿ عمى أف أكمو وشربو في تمؾ الحالة كحاؿ  :وقاؿ الزيف بف المنير
 ،لو ذلؾ حتى يستيقع ويستمرّ  ،باألكل والشرب النائـ الذؼ يحصل لو الشبع والرؼّ 

  .وال ينقص أجره ،وينقطع وصالُ  وال ،وال يبطل بذلؾ صومو

حتى ال يؤثر  ،وحاصمو أنو يحمل ذلؾ عمى حالة استغراقو ملسو هيلع هللا ىلص في أحوالو الشريفة
  .فيو حينئذ شيء مف األحواؿ البشرية
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وىو  ،عف الـز الطعاـ والشراب مجاز (سقينيطعمني ويَ يُ ) :قولو :وقاؿ الجميور
الطعاـ  مسدّ  ويفيض عمى ما يسدّ  ،آلكل والشاربيعطيني قوة ا :فكأنو قاؿ ،القوة

وال كبلؿ في  ،مف غير ضعف في القوة ،عمى أنواع الطاعةؼ ويقوّ  ،والشراب
غنيو عف الطعاـ ما يُ  ؼّ أو المعنى أف هللا يخمق فيو مف الشبع والر  ،حساسإلا

 :والفرؽ بينو وبيف األوؿ أنو عمى األوؿ !بجوع وال عطش فبل يحّس  ،والشراب
القوة مع  ىعطيُ  :وعمى الثاني ،مع الجوع والظمأ ؼّ ر  القوة مف غير شبع وال ىطعيُ 

ويفوت المقصود مف  ،ف الثاني ينافي حاؿ الصائـأورجح األوؿ ب ّؼ.الشبع والر 
  .ألف الجوع ىو روح ىذه العبادة بخصوصيا ،الصياـ والوصاؿ

 ،كاف يجوع أكثر مما يشبعفإنو  ،ا النظر إلى حالو ملسو هيلع هللا ىلصويبعده أيًض  :قاؿ القرطبي
 )...(. !مف الجوع الحجارةويربط عمى بطنو 

بالتفكر في  ييشغمن :أؼ (سقينيطعمني ويَ يُ ) :ويحتمل أف يكوف المراد بقولو
واالستغراؽ في  ،توالعيف بمحبّ  ةوقرّ  ،بمعارفو ؼوالتغذّ  ،بمشاىدتو يوالتممّ  ،عظمتو
  !والشرابعف الطعاـ  ،قباؿ عميوإلوا ،مناجاتو

لى ىذا جنح  ف ومَ  !قد يكوف ىذا الغذاء أعظـ مف غذاء األجساد :وقاؿ بف القيـاوا 
لو أدنى ذوؽ وتجربة يعمـ استغناء الجسـ بغذاء القمب والروح عف كثير مف الغذاء 

 «!ت عينو بمحبوبوح المسرور بمطموبو الذؼ قرّ وال سيما الفرِ  ي،الجسمان

***  

     6116نيساف  61األربعاء 
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 إّىبالْ يف ؽل٠ش اٌص١بَ ٚاٌم١بَ ٚادلغفوح ١ٌٍٚخ اٌمله

 ِمف ُنَكِت الحديث

 إشكاالف في أحاديث الصياـ والقياـ والمغفرة وليمة القدر

 ما معنى قاـ رمضاف/ قاـ ليمة القدر/ ما معنى القياـ؟

 مف صاـ/ مف قاـ.

 مناقشة ألوؿ مرة

 الحديث األوؿ:

 ُغفر لو ما تقّدـ مف ذنبو."مف صاـ رمضاف إيماًنا واحتساًبا 

 ومف قاـ ليمة القدر إيماًنا واحتساًبا ُغفر لو ما تقّدـ مف ذنبو".

 )متفق عميو(.

*** 

مف صاـ رمضاف ُغفر لو ما تقّدـ مف ذنبو، وليمة القدر جزء مف رمضاف، فيل 
 إذا قاميا سُيغفر لو مرة ثانية ما تقّدـ مف ذنبو، ولـ يعد لو ذنب؟!

مف صاـ رمضاف وقاـ ليمة القدر، إيماًنا واحتساًبا، ُغفر لو ما تقدـ لو كاف الكبلـ: 
مف ذنبو، لو كاف الكبلـ ىكذا لـ يكف ثمة مشكمة، ألف المغفرة تتوقف عمى 

 رمضاف وليمة القدر مًعا.
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الفصل بينيما يؤدؼ إلى أمر عجيب: وىو أنو لو قاـ ليمة القدر، ولـ يصـ 
يعني أف ليمة واحدة، ليمة القدر، تغنيو عف رمضاف، ُغفر لو ما تقدـ مف ذنبو! 

 شير كامل، رمضاف كّمو!

 قولو في الحديث:

 مف صاـ رمضاف ُغفر لو ما تقّدـ مف ذنبو.

 مف قاـ ليمة القدر ُغفر لو ما تقّدـ مف ذنبو.

 ىل الغفراف في الصياـ أـ في القياـ أـ في كمييما مًعا؟

فر لو ما تقّدـ مف ذنبو، فماذا تفعل ثـ إذا صاـ رمضاف دخمْت فيو ليمة القدر! وغُ 
 لو ليمة القدر بعد ذلؾ؟!

 ىل ُيعقل أّف َمف قاـ ليمة القدر فقط ُغفر لو ما تقّدـ مف ذنبو؟

*** 

 الحديث الثاني:

 "مف قاـ رمضاف إيماًنا واحتساًبا ُغفر لو ما تقدـ مف ذنبو".

ف وىو )صحيح مسمـ، كتاب صبلة المسافريف، باب الترغيب في قياـ رمضا
 التراويح(.

 مف قاـ رمضاف:
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 إما أف تكوف )َمف صاـ( بدؿ )َمف قاـ(، أو يكوف القياـ بمعنى أوسع مف الصبلة!

 مف صاـ وقاـ.

 مف قاـ بحّق رمضاف.

*** 

 فيينا مشكمتاف:

 المشكمة األولى:

 صاـ، قاـ.

ؼ متشابياف في المفع والكتابة، ال سيما قبل عيد التنقيط، فقد كانوا يكتبوف بحرو 
 ال نقط فييا، ال مف فوقيا وال مف تحتيا! 

 المشكمة الثانية:

 ما معنى قاـ؟

 ىل يعني الصبلة )قياـ الميل( أـ يعني القياـ بحّق رمضاف، وبحّق ليمة القدر؟

 إذا كاف يعني الصبلة، كاف معنى ذلؾ أف الصبلة تكفيو وال حاجة لمصياـ!

يتضمف الصياـ والقياـ وسائر أما إذا كاف يعني ما ىو أوسع مف الصبلة، بحيث 
 اآلداب في رمضاف فيذا معقوؿ.
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 *** 

 تقدير الكبلـ:

 قاـ رمضاف:

 لعل التقدير: قاـ برمضاف، أؼ قاـ بحّق رمضاف.

 قاـ بحق رمضاف مف صياـ وقياـ وغير ذلؾ.

 قاـ ليمة القدر:

 : قاـ بميمة القدر، أؼ: قاـ بحّق ليمة القدر.لعل التقدير

 ر مف صياـ وقياـ ودعاء وغير ذلؾ.قاـ بحّق ليمة القد

 فعف عائشة قاؿ ليا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

 قولي فييا: الميـّ إنؾ عفٌو تحّب العفو فاعُف عني!

 )مسند أحمد(.

أؼ: فاألمر في ليمة القدر ال يقتصر عمى الصبلة، ومف العمماء مف فّضل الدعاء 
 فييا عمى الصبلة!

*** 

 النتيجة:
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 ف:ىناؾ احتماال

 االحتماؿ األوؿ: 

 )صاـ( و)قاـ( متشابياف، فربما وقع خطأ مف الرواة أو النّساخ.

 االحتماؿ الثاني:

القياـ ال يقتصر عمى الصبلة، بل المقصود القياـ بحّق رمضاف، والقياـ بحّق ليمة 
 القدر، وهللا أعمـ.

*** 

 ىػ1437رمضاف  30الثبلثاء 

 ـ2016تموز  5

 

 ٌزّبً ١ٌٍخ اٌمله يف اٌٛرو فمط؟دلبما أِؤب اٌوٍٛي ثب

 ِمف ُنَكِت الحديث

 لماذا أمرنا الرسوؿ بالتماس ليمة القدر في الوتر فقط؟

 قاؿ:
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ـُ ليمة القدر قد طواه هللا عّنا، فمماذا لـ يأمرنا الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص بالعشر  إذا كاف عم
 األخير كّمو، وأمرنا بالوتر منو فقط؟

 قمت:

عف الطعاـ والشراب، وقد يقع في شير مف أشير الصيف  رمضاف شير الصياـ
ساعة! وقد يصل بعض الناس إلى العشر  16الحاّر، وقد تبمغ ساعات الصياـ 

األخير مف الشير وىـ متعبوف، فحفزىـ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص بميمة القدر التي تتضاعف 
 فييا األجور أضعاًفا ىائمة!

 قاؿ:

 اًبا دقيًقا عف سؤالي!حتى اآلف لـ أسمع منؾ جو 

 قمت:

لو أّف الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص أمرنا بمزيد مف الجيد واالجتياد والتضّرع بالدعاء في كل ليمة 
مف ليالي العشر األخير كّمو ربما كاف في ذلؾ شيء مف المشقة الزائدة، وهللا 

 ورسولو أعمـ بتقديرىا!

ياـ كّميا، وحّدد أقصى الصياـ بصياـ داود: صياـ والنبّي ملسو هيلع هللا ىلص لـ يسمح بصياـ األ
! فطار يـو  يـو وا 

!  كذلؾ األمر ىنا أمر بمزيد مف االجتياد في يـو دوف يـو

 قاؿ:
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 لماذا أمر بالوتر ولـ يأمر بالشفع؟

 قمت:

الوتر لو شأف عندنا نحف المسمميف: فاهلل وتر )أَحد(، والوضوء ثبلث مّرات، وعدد 
ات العيديف سبع، والنصاب في زكاة الزروع خمسة أوُسق، الصموات خمسة، وتكبير 

)والمسموح في العرايا خمسة أوُسق(، والنصاب في الفضة خمس أواؽ، وفي الحج 
الطواؼ سبع، والسعي سبع، ورمي الجمار سبع، وأياـ التشريق ثبلثة، والتمر عند 

 . إلخ.اإلفطار وتر، والسموات سبع، واألرضوف سبع، وأياـ األسبوع سبعة ..

 ىذا وهللا أعمـ.

*** 

 ىػ1341رمضاف  63اإلثنيف 

 ـ6116تموز  3

 

 أهاك إفجبهٔب ث١ٍٍخ اٌمله فزقبصُ هعالْ ف١َٕٙب

 ِمف ُنَكِت الحديث

 أراد إخبارنا بميمة القدر فتخاصـ رجبلف فنسييا!

 الحديث:
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  :قاؿعبادة بف الصامت عف 

     :فقاؿ ،فتبلحى رجبلف مف المسمميف ،ملسو هيلع هللا ىلص ليخبرنا بميمة القدر خرج النبيّ 

ا وعسى أف يكوف خيرً  ،فعْت فرُ  ،فتبلحى فبلف وفبلف ،درألخبركـ بميمة الق خرجتُ 
  !فالتمسوىا في التاسعة والسابعة والخامسة ،لكـ

 .)متفق عميو والمفع لمبخارؼ(

*** 

 تبلحى رجبلف:

 أؼ: تشاجرا، وانشغل بيما النبّي.

 :التمسوىا في التاسعة والسابعة والخامسة

والعشريف، والخامسة والعشريف،  أؼ: التمسوىا في التاسعة والعشريف، والسابعة
 وهللا أعمـ. 

 .)قارْف صحيح مسمـ، قولو: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟(

 التمسوىا:

 قد ال يعني: التمسوا عينيا، فيذا غير مستطاع!

 بل قد يعني: التمسوا فضميا، بالدعاء فييا، طيمة العشر األخير!

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=63
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3702&idto=3703&bk_no=52&ID=1271#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3702&idto=3703&bk_no=52&ID=1271#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3702&idto=3703&bk_no=52&ID=1271#docu
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*** 

 لـ يقل:

 في الخامسة والسابعة والتاسعة.

 ـ يذكر:ل

 الحادية والعشريف، والثالثة والعشريف.

 ربما ألف زمف الحديث كاف بعد مضّي ىاتيف الميمتيف.

*** 

 معنى الحديث:

يبدو أنو وقع لمّرة واحدة، ولعّل النبّي ملسو هيلع هللا ىلص رأػ أف هللا تعالى قّدر لو االنشغاؿ 
 بشجار الرجميف، ولـ يقّدر لو تحديد ليمة القدر!

اد ليمة القدر فميعمْل ليا في العشر األخير، ال سيما في الوتر منو! وبيذا فمف أر 
 تصير ليمة القدر، مف الناحية العممية، كأنيا مجموع العشر األخير، وهللا أعمـ. 

 والظاىر أف النبّي ىو نفسو لـ يعد يعرفيا!

 قاؿ:

 ُأريُت ليمة القدر، ثـ أيقظني بعُض أىمي، فنسيُتيا!
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 . )صحيح مسمـ(

 ُأريُت:

 أؼ في المناـ.

 وقد يكوف المقصود أنو عمـ ليمة القدر.

 وقد يكوف المقصود أكثر مف ىذا، ال سيما بالنسبة لمنبي ملسو هيلع هللا ىلص.

*** 

 استنتج بعض العمماء مف ىذا أنو ُيستحب لمف رأػ ليمة القدر أف ُيخفييا!

 أقوؿ:

في المناـ فقد رأػ اإلسراء والمعراج ىذا غير مسّمـ، ألّف النبّي كما رأػ ليمة القدر 
 في اليقظة، وحّدث الناَس بما رأػ مف آيات رّبو الكبرػ، ولـ يكتميا عنيـ!

ىل كاف رسوؿ هللا صمى هللا   :زينب بنت أـ سممةأنو سأؿ واىب المغافرؼ  وعف
  !وسمـ يعمـ ليمة القدر؟ فقالت: ال، لو عمميا لما أقاـ الناس غيرىا عميو

 .)فتح البارؼ(

*** 

 إذا كاف ذلؾ كذلؾ.

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=170
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فكيف يبحث الناس عنيا، ويزعموف بأنيا معمومة غير مغّيبة، أو أنيا قابمة 
 لمعمـ؟! 

يريدوف بكونيا معمومة ال أنيا معمومة في رمضاف، في العشر األخير، في الوتر 
 ، بل يريدوف بكونيا معمومة أنيا معمومة الميمة!منيا

وال يزاؿ العمماء مف عصر النبّي حتى يومنا ىذا مختمفيف فييا ىل ىي معمومة أـ 
 مغّيبة؟ ىل ىي ثابتة أـ متنقمة؟

لو كانت معمومة بأؼ طريقة النحسـ الخبلؼ، ولصار الناس عمى رأؼ واحد بأنيا 
 ليالي الوتر مف العشر األخير. ثابتة في ليمة معينة، أو متنقمة بيف

وىذا يدّؿ عمى أّف عبلمات ليمة القدر، الواردة في صحيح مسمـ، إما أنيا غير 
ما أنيا غامضة غير كافية لنا، ومف ثـ ال  موجودة، غير ثابتة مف حيث النقل، وا 

 يمكف الجـز بنتيجتيا مف الناحية العممية!

 وهللا أعمـ.

*** 

 ىػ1341رمضاف  62األحد 

 ـ6116موز ت 4
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 أوضو ِٓ أهثؼني لٛالً يف حتل٠ل ١ٌٍخ اٌمله!

 أكثر مف أربعيف قواًل في تحديد ليمة القدر!

 ىل ىذا معقوؿ؟

نقميا ابف حجر، وأنا أرػ أف نقل كل ىذه األقواؿ، وسردىا ببل تبويب، فيو تشويش 
ض عمى القارغ. وكثرة األقواؿ كقّمتيا، ال سيما إذا لـ يكف ليا وجو مقبوؿ. وبع

 عممائنا لدييـ ميل كبير لبلستكثار مف األقواؿ، وكأف ىذا أمر عظيـ!

*** 

 أقواؿ مرفوضة: 

 كاف يحسف عدـ ذكرىا:

 القوؿ بأنيا ُرفعْت! -

 القوؿ بأنيا كانت خاصة بسنة واحدة! -

 القوؿ بأنيا خاصة بيذه األمة، ولـ تكف في األمـ السابقة! -

 قض مع األحاديث النبوية.القوؿ بأنيا ممكنة في جميع السنة! فيذا يتنا -

 القوؿ بأنيا في جميع رمضاف، وليس في العشر األواخر! -

القوؿ بأنيا أوؿ ليمة مف رمضاف! أو آخر ليمة! أو سابع أو ثامف أو تاسع  -
 ليمة! مف النصف األوؿ أو الثاني!

 القوؿ بأنيا ليمة النصف مف رمضاف! -
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 القوؿ بأنيا ليمة النصف مف شعباف! -

 13أو  12أو  11أو  16الحادؼ عشر مف رمضاف، أو  القوؿ بأنيا ليمة -
 !41أو  62أو  66أو  63أو 

 القوؿ بأنيا ليمة العشر األوسط مف رمضاف! -

 القوؿ بأنيا أوؿ ليمة مف العشر األواخر! -

 القوؿ بأنيا ليمة في النصف األخير مف رمضاف! -

شر القوؿ بأنيا في الشفع بدؿ الوتر! في الشفع مف العشر األوسط أو الع -
 األخير!

*** 

 أقواؿ مقبولة:

األقواؿ بأنيا في العشر األواخر مف رمضاف، وبأنيا في الوتر منيا، وىي خمسة 
 أقواؿ:

- 61 

- 64 

- 62 

- 61 

- 63 

 وهللا أعمـ.

*** 



247 
 

 ىػ1341رمضاف  61السبت 

 ـ6116تموز  6

 

 ِٓ ٔىذ اٌموآْ ٚاحلل٠ش: ً٘ ١ٌٍخ اٌمله ِؼٍِٛخ أَ ِغ١جخ؟

 ِمف ُنَكِت القرآف والحديث

 ل ليمة القدر معمومة أـ مغّيبة؟ى

 ىي معمومة ممف رأوىا مف أىل الصبلح عبر العصور. 

ويمكف أف ُتعمـ أيًضا مف رصد طموع الشمس في صبيحتيا، كما جاء في 
 الحديثيف التالييف مف صحيح مسمـ:

 .)صحيح مسمـ، كتاب الصياـ، باب ليمة القدر(تطمع يومئٍذ ال ُشعاع ليا   -

)صحيح الشمُس في صبيحِة يوِميا بيضاَء ال ُشعاع ليا  أمارُتيا أف تطمع -

 .مسمـ، كتاب صبلة المسافريف، باب الترغيب في قياـ رمضاف(

*** 

 ىػ(:234-قاؿ ابف العربي )

 الصحيح أنيا ال ُتعمـ!

 ىػ(:616-قاؿ النووؼ )
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تظاىرت األحاديث بإمكاف العمـ بيا، وأخبر بيا جماعة مف الصالحيف، فبل معنى 
 ذلؾ! إلنكار

*** 

 أقوؿ:

 ما قالو النووؼ أرجح، وهللا أعمـ.

 61أو  62أو  64أو  61وما جاء في األحاديث النبوية عف ليمة القدر أنيا ليمة 
، ىذا ال يعني جيميا وال الشّؾ فييا، بل يعني أّف ليمة القدر تتنقل في 63أو 

وىكذا،  62، وثالثة 64، وأخرػ 61العشر األواخر مف رمضاف، فتارة تأتي ليمة 
 وهللا أعمـ.

*** 

 ىػ1341رمضاف  66اإلثنيف 

 ـ6116حزيراف  61

 

 ِٓ ٔىذ اٌموآْ ٚاحلل٠ش: و١ف ال ٔٙزُ ث١ٍٍخ اٌمله؟

 ِمف ُنَكِت القرآف والحديث

ـّ بميمة القْدر؟  كيف ال نيت
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 كيف ال نقّدر ليمة القْدر؟

 وهللا سّماىا ليمَة القْدر!

ـّ بميمة القْدر؟  كيف ال نيت

 زؿ هللُا القرآف!وفييا أن

 وأنزؿ سورًة كاممًة باسميا!

 جعل عدد كمماتيا بعدد أياـ شيرىا!

 وقاؿ فييا:

 وما أدراؾ ما ليمُة القْدر؟!

 وقاؿ:

 ليمُة القْدر خيٌر ِمف ألِف شير!

 وقاؿ:

 تنّزؿ المبلئكُة والروُح فييا بإذف رّبيـ ِمف كّل أمر!

 وقاؿ:

 سبلـٌ ىي حتى مطمع الفْجر!

*** 
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ـّ بميمة القْدر؟كيف ال   نيت

 وهللا جعميا في رمضاف!

 والرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ:

 إذا جاء رمضاف فّتحت أبواُب الجنة، وغّمقت أبواُب النار، وصّفدت الشياطيف!

 .)صحيح  مسمـ(

*** 

 جعميا في شير الصياـ!

 والصياـ كّفارة!

 والصياـ جّنة!

*** 

 والرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ:

 صاـ رمضاف إيماًنا واحتساًبا ُغفر لو ما تقّدـ مف ذنبو!مف 

 .)متفق عميو(

*** 

 كيف ال نبحث عنيا؟
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 والرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ:

 التمسوا ليمة القدر!

 تحّروا ليمة القدر!

 اطمبوا ليمة القدر!

 ابتغوا ليمة القدر!

 تحّينوا ليمة القدر!

*** 

 كيف ال نعتكُف فييا؟

  اعتكف في العشر األخير بحًثا عنيا!والرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص

*** 

 كيف ال ندعو هللا فييا؟

 والرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ لعائشة رضي هللا عنيا:

 قولي فييا: الميـّ إنؾ عفٌو تحّب العفو فاعُف عني!

 .)مسند أحمد(

 قاؿ سفياف الثورؼ:



252 
 

 الدعاء فييا أحّب إلّي مف الصبلة!

*** 

ـّ بميمة القْدر!فالعجب كّل   العجب مف مسمـ ال ييت

 قّدرىا هللُا فقّدروىا!

 وقّدرىا رسوُلو فقّدروىا!

 وىي لكـ جميًعا!

 وليست لمرسوؿ وحده!

 وال لمعشرة المبّشريف بالجّنة مف الصحابة!

 وال لمصحابة وحدىـ!

 وال ألىل بدر وحدىـ!

 وال ألكثر الناس صبلًحا منكـ!

 بل ىي لكـ جميعا!

 فالتمسوىا!

 التمسوىا ىذا العاـ!

 فمعمنا ال نبقى لمعاـ القادـ!
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 التمسوىا!

 وادعوا هللا فييا.

 واعمموا أف إجابة الدعاء فييا كثواب العمل فييا:

 خير مف ألف شير!

عاًما(! عمر إنساف كامل يدخل فيو سّف الطفولة وسف  24)= أكثر مف 
 الشيخوخة!

 ليمة القدر خير مف ألف شير!

 ف في ىذا األلف؟ىل يدخل شير رمضا

 أـ ىي ألف شير سوػ رمضاف؟

*** 

 ىػ1341رمضاف  62الخميس 

 ـ6116حزيراف  41

 

 الصدقة:

 دتوح
ّ
 ارمٛا إٌبه ٌٚٛ ثْك
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 ِمف ُنَكِت الحديث

 اتقوا النار ولو بشّق تمرة

 .)متفق عميو(

 إذا كاف الرجل ثرًيا فيل إذا تصّدؽ بشّق تمرة اتقى مف النار؟

 لـ يجد إال شّق تمرة يتصّدؽ بو.الحديث محموؿ عمى مف 

 وليس يعني أف الثرؼ ُيجزئو شّق تمرة! معاذ هللا!

 !فمف لـ يجْد فبكممٍة طيبةٍ ال أدّؿ عمى ذلؾ مف قولو في الحديث نفسو: 

 .فمف لـ يجدْ انظر قولو: 

في الحديث تعويد لمناس عمى البذؿ ولو بالقميل، حتى إذا وجدوا الكثير بذلوا ما 
 سب معو، وهللا أعمـ.يناسبو ويتنا

وفي الحديث أمر معنوؼ، وىو التعاطف مع المحتاج، بقطع المقمة عف فـ 
 صاحبيا! إذا لـ يكف لديو غيرىا!

*** 

 :)قارْف ممتقى أىل الحديث(
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 ىل شّق تمرة كاٍؼ لمنجاة مف النار؟

 ة!  ذرّ  تكفي التمرة، ونصفيا، وغير ذلؾ مما ىو مثقاؿُ  !نعـ

  ت!ااىـ هللا تعالى بالنيّ مف نجّ بل سنرػ يـو القيامة 

 .وكل ىذا عمى شرط تحقق التوحيد والعمل بو

ا يميق بكماؿ ا، فمو الحمد في األولى واآلخرة، حمدً وكاف فضل هللا عمينا عظيمً 
 ؿ! وعظيـ الخصا ،الجبلؿ

 أقوؿ:

 ىذا جواب في غير محّمو!

 صف تمرة!  وسيكتفي بو األثرياء لدفع النار عف أنفسيـ بتمرة واحدة أو بن

 وهللا أعمـ.

*** 

     6116نيساف  6األربعاء 

 

 ارمٛا إٌبه ٌٚٛ ثْك دتوح فّٓ مل جيل فجىٍّخ ط١جخ

 ِمف ُنَكِت الحديث
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 اتقوا النار ولو بشّق تمرة

 فمف لـ يجد فبكممة طيبة.

 )متفق عميو(.

 أؼ:

 بشّق تمرة تتصّدقوف بيا.

 قد يقاؿ:

 النار شغمة كبيرة.

 والتمرة صغيرة.

 شق أصغر.وال

 فكيف ُيعقل ىذا؟

 الدخوؿ لمجنة أو لمنار:

 فيو مفاضمة بيف الحسنات والسيئات.

 فربما تفضل حسناتؾ بشيء قميل عمى سيئاتؾ فتدخل الجنة!

 وتنجو مف النار!

 شّق التمرة: شطر التمرة.
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 اإلنساف الكريـ إذا كاف لديو الكثير فإنو يتصّدؽ بالكثير.

ذا كاف لديو القميل فإنو ي  تصّدؽ بالقميل.وا 

 اإلنساف البخيل لو كاف يأكل تمرة فإنو يأكميا وحده.

واإلنساف الكريـ إذا لـ يكف بيده إال تمرة فإنو قد يجعميا نصفيف، قبل أف يأكل 
 نصفو!

 وربما آثرؾ بالتمرة كميا، ولـ يأكل منيا شيًئا.

 ،  ولو قّل! وليذا القميل أثر رمزؼ يفعل فعمو في نفس اإلنساف، ويدؿ عمى الكـر

فإذا أعطيَت الفقير نصف تمرة، وىو يعمـ أنؾ فقير، فإنو قد ُيسّر منؾ أكثر مما 
 كغ مف التمر! 100ُيسّر مف ثرّؼ أعطاه 

اإلنساف يقبل مف الكريـ أف يأخذ منو الكثير عند وجوده، ويأخذ القميل إذا لـ يوجد 
 غيره.

 أثر بالقميل وحده.فإذا وجد القميل وآثر غيره بشيء منو فيو ليس كمف يست

 قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

 َسبق درىـٌ مئَة الٍف!

ألف الدرىـ إذا كاف لديؾ درىماف، وتصدقت بأحدىما، فإنؾ تصدقت بنصف ما 
 تممؾ!
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 والثرّؼ قد يتصدؽ بالشيء الكثير، ولكف ىذا الكثير بالنسبة لثروتو قميل!

القميل قد يكوف أعمى مف أجر الُمكثر وأجر )ثواب( الُمِقّل عندما يتصدؽ بالشيء 
 ولو تصدؽ بالشيء الكثير!

ذلؾ أف المنفعة الحدية لمدرىـ بالنسبة لمفقير أعمى بكثير مف منفعتو بالنسبة 
 لمغني.

فالتخّمي عف القميل بالنسبة لمُمقّل قد يكوف فيو تضحية تفوؽ بكثير تضحية 
 الُمكثر!

 ىػ(:204-قاؿ اإلماـ الشافعي )

فقيُر الُمدقع الديناَر عظيًما بالنسبة إليو، والغنّي الُمكثر قد ال يرػ المئات قد يرػ ال
 عظيمة بالنسبة إلى غناه! 

*** 

  2015تموز  8األربعاء 

 

 اٌؼغّبء عجبه ٚيف اٌووبى اخلٌّ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 العجماء ُجبار وفي الركاز الُخمس



259 
 

 الحديث:

 لمعِدف ُجبار، وفي الركاز الُخمس.العجماء َجرُحيا ُجبار، والبئُر جبار، وا

 .)متفق عميو(

*** 

 العجماء:

 بييمة الحيواف، سّميت كذلؾ ألنيا ال تتكمـ!

 ُجبار:

 ىْدر، ال حّد فيو )عمى صاحبيا(.

 وتفصيل ذلؾ في عمـ الفقو.

 الركاز:

 ِدفُف الجاىمية.

 الكنز المدفوف منذ الجاىمية.

*** 

 قاؿ لي:
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الحدود، وقولو: )العجماء ُجبار، والبئر ُجبار،  ىذا الحديث رواه مسمـ في كتاب
 والمعِدُف جبار(، كل ىذا مناسب لكتاب الحدود.

لكف قولو: )وفي الركاز الُخمس(، ما عبلقتو بكتاب الحدود، وماذا يربطو بما تقدـ 
 مف كبلـ في حديث الرسوؿ، وىو في الزكاة؟!

 قمُت:

ف لـ لعّل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُيجيب عف س ؤاؿ، أو مجموعة أسئمة! جمعيا السائل، وا 
 تكف بينيا جميًعا عبلقة واحدة! 

*** 

 التقدير: 

 ومف سأؿ عف زكاة الركاز ففيو الُخمس!

 وهللا أعمـ.

*** 

 ىػ1341رمضاف  14السبت 

 ـ6116حزيراف  12       

        

 ػٕٙب؟
ُ
 ً٘ ذلب أعو إْ رصللذ
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 ِمف ُنَكِت الحديث

 قُت عنيا؟ىل ليا أجر إْف تصد

 أف رجبًل أتى النبّي ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ: عائشةعف 

يا رسوؿ هللا! إّف أّمي افُتِمتْت نفُسيا ولـ ُتوِص! وأظّنيا لو تكّممْت تصّدقْت، أفميا 
 أجٌر؟ إْف تصّدقُت عنيا؟

 قاؿ:

 نعـ.

 .)متفق عميو(

*** 

 افتمتْت نفسيا:

 ماتْت فجأة.

 لو تكممْت تصدقْت:

 وصْت.لو تكممْت أ

*** 

 كيف الجمع بيف حديثيف؟
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 العقاب عف الميت في حديث: عائشةكيف أنكرت 

 إّف المّيت يعّذب ببكاء أىمو عميو.

 )متفق عميو(.

 ولـ تنكر الثواب عف الميت في حديث الصدقة؟

 أقوؿ:

حديث الصدقة عف الميت قائـ عمى أساس أّف الميت أراد الوصّية ولـ ُيوِص. 
 ة، وُكتب لمف نّفذ أجُر التنفيذ.فُكتب لو أجُر اإلراد

 حديث البكاء عمى الميت قائـ عمى أساس أّف الميت لـ يكف يريد النياحة عميو.

 فافترقا.

 وصل الثواب إليو ألنو أراد الصدقة.

 ولـ يصل العقاب إليو ألنو لـ ُيرد البكاء )النياحة(.

 ىذا وهللا أعمـ.

*** 

      6116نيساف  2الثبلثاء 
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 أرصلق ػٕٗ؟ ِبد أثٟ ً٘

 ِمف ُنَكِت الحديث

 مات أبي ىل أتصّدؽ عنو؟

 تعميق عمى شّراح الحديث

 الحديث:

 عف أبي ىريرة أف رجبًل قاؿ لمنبّي ملسو هيلع هللا ىلص:

 إّف أبي مات، وترؾ مااًل، ولـ ُيوص! فيل يكّفر عنو أف أتصّدؽ عنو؟

 قاؿ:

 نعـ.

 .)صحيح مسمـ(

 ترؾ مااًل:

 ترؾ مااًل كثيًرا.

*** 

 وفي حديث آخر:

 عف عائشة أف رجبًل قاؿ لمنبّي ملسو هيلع هللا ىلص:
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ّني أظّنيا لو تكّممْت تصدقْت. أفميا أجٌر إْف  إّف أّمي افُتمتْت نفُسيا ولـ ُتوص، وا 
 تصدقُت عنيا؟

 قاؿ:

 نعـ.

 .)صحيح مسمـ(

*** 

 افُتمتْت نفُسيا:

 ماتْت فجأة!

وانو: باب وصوؿ ثواب الحديثاف وردا في صحيح مسمـ في باب واحد عن
 الصدقات إلى الميت.

 رجعُت إلى ثبلثة شروح:

 ىػ(.616-شرح النووؼ ) -

 ىػ(.311-شرح السيوطي ) -

 ىػ(.1142-شرح السندؼ ) -

*** 

 شرح السيوطي:
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 . «سيئاتو :أؼ ؟ر عنوفيل يكفّ »

 تعميق عمى السيوطي:

 ىل ىذا شرح؟! ال سيما أف النووؼ قد سبقو!

إلى السيوطي، فأجد مثل ىذا، فأغّض النظر عف في كثير مف األحياف أرجع 
 شرحو، وال أنقمو!

*** 

 حاشية السندؼ:

 يوى ،ىذه السيئةيكّفر عنو  :سيئاتو أويكّفر عنو  :مف التكفير أؼ :ر عنويكفّ »
ه سيئة لما فيو مف النقصاف والحرماف عف الثواب وعدّ  !ترؾ الوصية مع كثرة الماؿ

 «!مع وجود اإلمكاف ،العظيـ

 ق عمى السندؼ:تعمي

 أفضل مف شرح السيوطي.

*** 

 ما نقمو النووؼ:

 ،وأف ثوابيا يصمو وينفعو ،في ىذا الحديث جواز الصدقة عف الميت واستحبابيا»
  .اؽ أيًض وينفع المتصدّ 
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 )...(. وىذا كمو أجمع عميو المسمموف 

  (.سعى ليس لئلنساف إال ما وأفْ ) :صة لعمـو قولو تعالىوىذه األحاديث مخّص 

 ،عالتطوّ  ؽ عف ميتو صدقةَ وأجمع المسمموف عمى أنو ال يجب عمى الوارث التصدّ 
  .ةبل ىي مستحبّ 

سواء  ،وجب قضاؤىا منيا كاف لو تركة فإفْ أما الحقوؽ المالية الثابتة عمى الميت 
 ،سواء ديوف هللا تعالى ،ويكوف ذلؾ مف رأس الماؿ ،أوصى بيا الميت أـ ال

  .يف اآلدميدَ و  ،ارة وبدؿ الصـو ونحو ذلؾلكفّ والنذر وا كالزكاة والحجّ 

ستحب لو ولغيره لكف يُ  ،ينودَ لـ يمـز الوارث قضاء  لمميت تركة فإف لـ يكف
  .قضاؤه

وهللا  ؟ ر صدقتي عنو سيئاتوىل تكفّ  :أؼ ؟ؽ عنوأتصدّ  ر عنو أفْ فيل يكفّ : وقولُ 
 «.أعمـ

*** 

 تعميق عمى النووؼ:

 ما في باب واحد مف صحيح مسمـ.شرح النووؼ الحديثيف مًعا، ألني

لكف المتأمل في نص الحديث يجد أف الحديث األوؿ مختمف عف الثاني، ففي 
 حديث األب جاء أنو مات ولـ ُيوص، وُفيـ مف عبارة التكفير أنو ارتكب سيئة!
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أما في حديث األـ فقد جاء أنيا ماتْت فجأة، وأنيا كانت تريد الوصية، فيل حاؿ 
 ف واحد؟األجر في الحديثي

مف المعقوؿ أف يصل أجر الصدقة إلى األـّ، وال يكوف ذلؾ مستثنى مف قولو 
(، لكف ىل يصل إلى األب أيًضا، ولـ يكف وأْف ليس لئلنساف إال ما سعىتعالى: )

 يريد الوصية؟!

 لـ يشرح النووؼ ىذا، مع أنو فقيو!

 واّدعى اإلجماع في الحديثيف مًعا!

 آلية!ولـ يذكر وجو االستثناء مف ا

ىذا الشرح مطموب ألنو يتعمق بالحديث، وليس مف باب التفصيل الذؼ يدخل في 
 عمـ الفقو!

*** 

 مأخذاف:

باب مأخذ عمى صحيح مسمـ الذؼ جمع الحديثيف تحت عنواف واحد:  -
 وصوؿ ثواب الصدقات إلى الميت.

مأخذ عمى النووؼ وغيره مف الشّراح في الحكـ عمى الحديثيف بوصوؿ  -
 الميت! ففعل الشّراح ما فعمو مسمـ في صحيحو!الثواب إلى 

*** 
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         6116حزيراف  4الجمعة 

 

 ً٘ ٠زصلق فبكِٟ ِٓ ِبيل ثغري إمٟٔ؟

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ىل يتصّدؽ خادمي مف مالي بغير إذني؟

 الحديث:

 قاؿ:

 أمرني موالؼ أف أقّدد لحًما.

 فجاءني مسكيف، فأطعمُتو منو!

 فعمـ بذلؾ موالؼ فضربني!

 فأتيُت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فذكرُت ذلؾ لو.

 فدعاه فقاؿ:

 لـ ضربَتو؟

 فقاؿ:

 ُيعطي طعامي بغير أف آمره!
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 فقاؿ:

 األجُر بينكما!

 .)صحيح مسمـ(

 أقّدد لحًما:

 أجّففو.

 القديد: المحـ الجاّؼ.

 األجُر بينكما:

 المعنى:

 إذا وافقتو عمى الصدقة.

 وليس المعنى:

 ماؿ غيره. إطبلؽ يده في

 األجر بينكما:

 ليس معناه المناصفة بالضرورة. 

 بل يكوف أجر كل منيما عمى نسبة الماؿ والعمل.

 فإذا تساوػ الماؿ والعمل كاف مناصفة.
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 قاؿ النووؼ:

   .أو رضيتَ  أؼ لو أردتَ »

رد بو إطبلؽ يد العبد، بل كره صنيع مواله في ضربو عمى أمر لـ يُ  :الطيبيقاؿ 
رشاد  فيو، فحثّ ف رشده تبيّ  السيد عمى اغتناـ األجر، والصفح عنو، فيذا تعميـ وا 

 «. ال تقرير لفعل العبد )...(،

 وقاؿ النووؼ أيًضا:

وقد يكوف  ،، بل قد يكوف ثواب ىذا أكثرال يمـز أف يكوف مقدار ثوابيما سواءً »
 ،فإذا أعطى المالؾ لخازنو أو امرأتو أو غيرىما مائة درىـ أو نحوىا .عكسو

ف  .فأجر المالؾ أكثر ،ليوصميا إلى مستحق الصدقة عمى باب داره أو نحوه وا 
ا ونحوىما مما ليس لو كثير قيمة ليذىب بو إلى محتاج في أعطاه رمانة أو رغيفً 

 ،بحيث يقابل مشي الذاىب إليو بأجرة تزيد عمى الرمانة والرغيف ،مسافة بعيدة
 .فيكوف مقدار األجر سواءً  ،مثبلً  فأجر الوكيل أكثر، وقد يكوف عممو قدر الرغيف

ف كاف أحدىما أكثر  (وأما قولو ملسو هيلع هللا ىلص: )األجر بينكما نصفاف فمعناه: قسماف، وا 
.)...(  

ألف األجر فضل مف هللا  ،إلى أنو يحتمل أيضا أف يكوف سواءً القاضي وأشار 
بل ذلؾ  وال ىو بحسب األعماؿ، ،وال ىو يدرؾ بقياس ،تعالى يؤتيو مف يشاء

  .فضل هللا يؤتيو مف يشاء

 «. والمختار األوؿ
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 *** 

     6192نيساف  91األحد 

 

 ِب ِؼىن اٌصللخ؟ لل رزؼغت ِٓ ٘نا اٌَؤاي

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ما معنى الصدقة؟

 قد تتعجب مف ىذا السؤاؿ: ىل ىناؾ إنساف ال يعمـ معنى الصدقة؟!

 الصدقة قد تكوف واجبة، فيي زكاة.

 افمة.وقد تكوف ن

لكف أال تشعر معي أف الصدقة قد يرد ذكرىا في بعض األحاديث، فتقف عندىا 
 وتتساءؿ: ىل ىي صدقة؟ ما معنى الصدقة؟

 إنفاؽ الزوج عمى زوجتو صدقة! )كما في الصحيحيف(.

 ىل تقبل زوجتؾ أف يكوف إنفاقؾ عمييا مف باب الصدقة؟!

 في الحديث:

 منؾ وال ماؿ دخل إلى غيرؾ! التسبيح صدقة! أيف الصدقة، ال ماؿ خرج
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 التكبير صدقة!

 التحميد صدقة!

 إماطة األذػ عف الطريق صدقة!

 تبّسمؾ في وجو أخيؾ صدقة!

 الكممة الطيبة صدقة!

 األمر بالمعروؼ صدقة!

 النيي عف المنكر صدقة!

 اإلمساؾ عف الشّر صدقة!

 العدؿ صدقة!

 رفع الظمـ صدقة!

 الِجماع صدقة!

 ما معنى الصدقة؟

 عروؼ صدقة )متفق عميو(.كل م

 الصدقة ىنا بمعناىا العاـ: كل عمل خيرؼ أو عاـ ينشأ عنو ثواٌب لفاعمو!

ثور )أىل الثراء(!  ومف ثـ فإف الصدقة بيذا المعنى ال تختص بأىل الدُّ
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 كل واحد منا قادر عمى الصدقة! ألّف لمصدقة أبواًبا كثيرة!

ة كبيرة عمى المجتمع، فمف فعل لمصدقة ىنا مدلوؿ معنوؼ، لكّف لو آثاًرا مالي
 الخير حمى أرواح الناس وأعراضيـ وأمواليـ! ومف فعل الشّر فقد دّمر كّل شيء!

 إف هللا يدفع بيذه الصدقات ضروًبا مف الببلء ال ُتحصى!

 أال فتصّدقوا وأجُركـ عمى هللا!

*** 

  2016نيساف  4اإلثنيف 

 

 اخلبىْ األِني أؽل ادلزصللني

 يثِمف ُنَكِت الحد

 المتصدَقيف أحدُ  األميفُ  الخازفُ 

 الحديث:

 الخازُف األميُف الذؼ يؤّدؼ ما ُأمر بو، طيبًة نفُسو، أحُد المتصدَقيف.

 )متفق عميو والمفع لمبخارؼ(.

*** 
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 وفي رواية مسمـ:

 طيبًة بو نفُسو.

*** 

 أحد المتصدقيف:

 صدِقيف(.يجوز في المغة عمى التثنية )المتصدَقيف(، ويجوز عمى الجمع )المت

 )شرح القسطبلني(.

*** 

 معنى الحديث:

إذا أعطى صدقًة ألحد، كي يوصميا إلى مستحّق، كاف ليذا األخير أجر متصّدؽ. 
وقد يكوف ىذا األجر مساوًيا ألجر صاحب الماؿ، أو أقّل، أو أكثر، حسب 

 الحاؿ، كما ذكر النووؼ.

*** 

 النووؼ: ما قالو

ومعنى المشاركة  .لطاعة مشارؾ في األجرلمشارؾ في امعنى ىذه األحاديث أف ا
والمراد المشاركة  ،ا كما لصاحبو أجر، وليس معناه أف يزاحمو في أجرهلو أجرً  أفّ 

ف كاف أحدىما أكثر   .في أصل الثواب، فيكوف ليذا ثواب وليذا ثواب، وا 
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وقد يكوف  ،، بل قد يكوف ثواب ىذا أكثريمـز أف يكوف مقدار ثوابيما سواءوال 
  .عكسو

 ليوصميا إلى مستحقّ  ،مائة درىـ أو نحوىا )...(فإذا أعطى المالؾ لخازنو 
  .فأجر المالؾ أكثر ،عمى باب داره أو نحوه ،الصدقة

ف أعطاه رمّ  ليذىب بو إلى  ،مما ليس لو كثير قيمة ،ا ونحوىماانة أو رغيفً وا 
انة رمّ بحيث يقابل مشي الذاىب إليو بأجرة تزيد عمى ال ،محتاج في مسافة بعيدة

  .فأجر الوكيل أكثر ،والرغيف

 )...(. فيكوف مقدار األجر سواءً  ،يف مثبلً وقد يكوف عممو قدر الرغ

 .ؽلو أجر متصدّ  :، ومعناهيف( ىو بفتح القاؼ عمى التثنيةقَ أحد المتصد: )لو ملسو هيلع هللا ىلصقو 

*** 

 2016أيموؿ  21األربعاء 

 

 اٌصللخ أٍٚبؿ إٌبً

 ِمف ُنَكِت الحديث

 لصدقة أوساخ الناسا

 الحديث:
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 إّف الصدقة ال تنبغي آلؿ محّمد، إنما ىي أوساُخ الناس.

 .)صحيح مسمـ(

 : وردت في صحيح البخارؼ أيًضا.الصدقة ال تنبغي آلؿ دمحم

 : لـ ترْد في البخارؼ.أوساخ الناس

 التقدير:

 إذا أكمتيا فكأنؾ تأكل أوساخ الناس! ال قّدر هللا!

يأكَل لحـَ  وال يغتْب بعُضكـ بعًضا أُيِحبُّ أحُدكـ أفالغيبة: ) وىذا كقولو تعالى في
 .16( الحجرات أخيو ميًتا فكرىتموه

 تأكل أوساخ الناس:

 تأكل:

قد تكوف بالمعنى المعروؼ، ففي رواية: أخذ الحسُف بف عمّي تمرة مف تمر 
ِكْخ، اـر بيا! أما عممَت  ِكْخ،، فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )فمو(الصدقة، فجعميا في فيو 

 .)متفق عميو( أّنا ال نأكل الصدقة؟

، يأكموف: 612( البقرة يأكموف الرباوقد تكوف بالمعنى الواسع، كقولو تعالى: )
 يأخذوف، وخّص األكل ألنو معظـ المقصود مف الماؿ.
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والصدقة قد تكوف مف التمر كما في الحديث السابق، فيكوف األكل بمعناه 
 قد تكوف مف النقود، فيكوف األكل بمعناه العاـ: األخذ.المعروؼ، و 

 أوساخ الناس:

لعّميا كممة ميّذبة ُيراد بيا ما ىو أكثر مف األوساخ! والقصد ىو تنفير آؿ محّمد 
مف أكل الصدقة، حتى لو كانت تمرة واحدة! وفيو تنبيو لمحّكاـ وذوييـ وذرارييـ 

 عمى الحرص عمى الماؿ العاـ حرًصا شديًدا!

 قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

إلى أىمي، فأجُد التمرَة ساقطًة عمى فراشي )أو في بيتي(،  )ألرجع(وهللِا إّني ألنقمُب 
 .)متفق عميو( فأرفُعيا آلكَميا، ثـ أخشى أف تكوف صدقًة، فُألقييا!

 ىػ(:616-)ما قالو النووؼ 

بني ىاشـ ة في تحريميا عمى تنبيو عمى عمّ   إنما ىي أوساخ الناس :قولو ملسو هيلع هللا ىلص»
  .وأنيا لكرامتيـ وتنزيييـ عف األوساخمب، وبني المطّ 

ف مِ  ذْ خ)  :كما قاؿ تعالى ،( أنيا تطيير ألمواليـ ونفوسيـأوساخ الناسومعنى )
 «.سالة األوساخفيي كغُ  (،ييـ بيازكّ رىـ وتُ طيّ تُ  أمواليـ صدقةً 

 تعميق عمى النووؼ:

حد حسب عممي! ال أوافق النووؼ عمى ما ذكره، وقد مّر عميو قروف ولـ يتعّقبو أ
 فميست األوساخ وصًفا لمصدقة، فيذا ُمشكل!

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=3021#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=3021#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=3021#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=3021#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=3021#docu
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 قمُت: 

 التقدير: إذا أكمتيا كأنؾ أكمَت أوساخ الناس!

 (: أؼ: َتغسل ذنوبيـ، ُتكّفر ذنوبيـ.تطّيرىـقولو تعالى: )

 فالصدقات ُتكّفر الذنوب وتمحو الخطايا.

 ىذا وهللا أعمـ.

*** 

      6192نيساف  91اإلثنيف 

 

 

 ثً أْ حتٍت ػٕل ادلبءِٓ ؽك اإل

 ِمف ُنَكِت الحديث

 حمب عمى الماءاإلبل أف تُ  ف حقّ مِ 

 )صحيح البخارؼ(.

 سألني عف معنى ىذا الحديث.

 فقمت لو:
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 نقل ابف حجر معنييف:

 المعنى األوؿ:

 لنفع اإلبل، ولكنو لـ يذكر شيًئا عف ىذا النفع! ولـ يسأؿ أىل اإلبل!

 المعنى الثاني:

 واضع التجمع.لنفع المساكيف في م

أنا أرجح المعنى األوؿ، ولكني ال أستطيع تفصيمو، إْذ ال خبرة لي باإلبل ال عممًيا 
 وال عممًيا!

 ربما يصيبيا العطش عند حمبيا!

ما أف يكوف لغيرىا.  قولو: )ِمف حّق اإلبل(: الحّق ىنا إما أف يكوف لئلبل، وا 
 والراجح عندؼ ىو األوؿ.

 وهللا أعمـ.

*** 

 حجر: ما نقمو ابف

 االسـُ  ،ـ، والحمب بفتح البلاإلبل عمى الماء( أؼ عند الماء باب حمبقولو: )
 .ا بفتح البلـتقوؿ: حمبتيا أحمبيا حمبً  .سواء. قالو ابف فارس والمصدرُ 
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، وىو بالحاء الميممة في جميع حمب( بضـ أولو عمى البناء لممجيوؿقولو: )أف تُ 
  .تالروايا

  .بالجيـ وقاؿ: أراد أنيا تساؽ إلى موضع سقيياالداودؼ إلى أنو روؼ وأشار 

إلى  )في فتح البارؼ: ُتحمب، وىو خطأ( مبجأف تُ  وتعقب بأنو لو كاف كذلؾ لقاؿ
نما المراد حمبيا ىناؾ لنفع مف يحضر مف المساكيفال عمى الماء ،الماء وألف  ،، وا 

ا نيارً  دّ جتُ  ، أراد أفداد بالميلوىو نحو النيي عف الجَ  ،اذلؾ ينفع اإلبل أيًض 
 .لتحضر المساكيف

*** 

 2016تشريف األوؿ  18الثبلثاء 

 

 

 ِٓ ٔىذ اٌموآْ ٚاحلل٠ش: ً٘ حتٍت اإلثً ػٕل ادلبء ٌٕفغ ادلَبوني؟

 ِمف ُنَكِت القرآف والحديث

 2حمب اإلبل عند الماء لنفع المساكيف؟ ىل تُ 

 ؟في القرآف ةىل حديث اإلبل مف جنس قصة أصحاب الجنّ 
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ؼ عند شرح حديث البخارؼ: ِمف حّق اإلبل أف ُتحمب عمى الماء، في فتح البار 
 قاؿ:

المراد حمبيا ىناؾ لنفع مف يحضر مف المساكيف، وألف ذلؾ ينفع اإلبل أيًضا، "
 ."وىو نحو النيي عف الَجداد بالميل، أراد أف ُتجّد نياًرا لتحضر المساكيف

*** 

 قاؿ تعالى في قصة أصحاب الجّنة:

ستثنوف. حيف. وال يَ نَّيا ُمصبِ كما بَمونا أصحاَب الجّنِة إْذ أقسموا َليصرمُ إّنا بَموناىـ )
حيف. صبِ طائٌف مف ربؾ وىـ نائموف. فأصبحْت كالصريـ. فتناَدوا مُ  يافطاؼ عمي

أِف اغُدوا عمى حرِثكـ إْف كنتـ صارميف. فانطمقوا وىـ يتخافتوف. أْف ال يدخمّنيا 
ا َلضاّلوف. بل وىا قالوا إنّ ٍد قادريف. فمّما رأَ رْ حَ اليوـَ عميكـ مسكيٌف. وغَدوا عمى 

 .27-17( سورة القمـ محروموف ... نحفُ 

*** 

 شرح مفردات اآليات:

 بَموناىـ: اختبرناىـ، والمقصود: مشركو قريش.

 أصحاب الجّنة: أصحاب البستاف العظيـ.

 َليصرمّنيا: َليقطفّف ثمَرىا.
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 ُمصبحيف: باكًرا في وقت الصبح.

 ثنوف:ال َيست

 ال يقولوف: إْف شاء هللا. -
 ال يتركوف شيًئا لممساكيف. وىذا عندؼ أرجح، وهللا أعمـ. -

 طائٌف مف ربؾ: آفٌة سماويٌة، جائحٌة.

 أصبحْت كالصريـ: ليس فييا شيء مف ثمر!

 صارميف: قاطفيف، حاصديف.

 يتخافتوف: يتكمموف بصوت خافت، غير مسموع!

 لمساكيف(.غَدوا عمى َحْرٍد: عمى مْنع )مْنع ا

*** 

 مقارنة بيف اآلية والحديث:

لو حمب اإلبل، أو قطف الثمر، وليس في نيتو حرماف المساكيف، لـ يكف عميو 
 شيء، سواء تـّ ىذا في الميل أو في النيار!

 ومف ثـ ال أرػ ضرورة إخراج حق المساكيف عند الماء، في مناطق التجّمع.

، وال أرػ لو صمة بموضوع اآلية، وليذا لـ أرّجح ىذا المعنى في شرح الحديث
 وهللا أعمـ.
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*** 

 2016تشريف األوؿ  18الثبلثاء 

 

 ً٘ اإلٔفبق ػٍٝ األً٘ صللخ؟

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ىل اإلنفاؽ عمى األىل صدقة؟

 الحديث:

  .إذا أنفق الرجل عمى أىمو نفقة يحتسبيا فيي لو صدقة

 )متفق عميو(.

*** 

ف عمـو الحديث: نقد المتف، وفقو الحديث، ىذا الحديث يتعمق بثبلثة أنواع م
 وُمشكل الحديث.

 ُمشكل الحديث:

 ىل اإلنفاؽ عمى األىل واجب أـ صدقة؟ -

 إذا كاف واجًبا، فالمعمـو أنو ال أجر عمى واجب! -
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 إذا كاف صدقة فما وجو الصدقة فيو؟ -

 قاؿ ابف حجر في فتح البارؼ:

طبلقيا المراد باالحتساب: القصد إلى طمب األجر، و » المراد بالصدقة: الثواب، وا 
 عميو مجاز )...(.

وقاؿ الطبرؼ ما ممخصو: اإلنفاؽ عمى األىل واجب، والذؼ يعطيو ُيؤجر عمى 
ذلؾ بحسب قصده. وال منافاة بيف كونيا واجبة وبيف تسميتيا صدقة، بل ىي 

 أفضل مف صدقة التطوع. 

ن ما سّماىا الشارع صدقة وقاؿ الميمب: النفقة عمى األىل واجبة باإلجماع، وا 
خشية أف يظنوا أف قياميـ بالواجب ال أجر ليـ فيو، وقد عرفوا ما في الصدقة مف 
األجر، فعّرفيـ أنيا ليـ صدقة، حتى ال ُيخرجوىا إلى غير األىل إال بعد أف 

 يكُفوىـ; ترغيًبا ليـ في تقديـ الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع.

قة صدقة مف جنس تسمية الصداؽ ِنْحمة، فمما كاف وقاؿ ابف المنير: تسمية النف
في المذة والتأنيس والتحصيف وطمب  -احتياج المرأة إلى الرجل كاحتياجو إلييا 

كاف األصل أف ال يجب ليا عميو شيء، إال أف هللا خّص الرجل بالفضل  -الولد 
لنحمة عمى المرأة بالقياـ عمييا، ورفعو عمييا بذلؾ درجة، فمف ثـ جاز إطبلؽ ا

 «.عمى الصداؽ، والصدقة عمى النفقة

*** 
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 تعميق:

ال أرػ صحة قوؿ بعض الشراح بأف نفقة الزوجة مف باب الصدقة )الواجبة(، 
فالصدقة الواجبة ىي الزكاة، والنفقة عمى الزوجة ال ُتحسب مف الزكاة. فمو أنفق 

أعطى  الزوج عمى زوجتو، واحتسب نفقتو مف الزكاة، لـ تسقط عنو الزكاة. فمف
الزكاة لمف تجب عميو نفقتو فقد وَقى )َحَمى( مالو، أؼ: ىرب مف الزكاة، أو مف 
النفقة، أو كأنما أعطى الزكاة إلى نفسو، فصار كأنو لـ ُيعطيا أصبًل )انظْر لي: 

 الزكاة والنفقة الواجبة(.

كبلـ ابف المنير لعمو أفضل مف كبلـ غيره، لكف قد يؤخذ عميو أف الزوجة قد ال 
وف فقيرة حتى تستحق الصدقة، وال ىي سائمة أو شّحاذة. وأىـ مف ىذا أنيا تك

تعمل في بيت زوجيا، فتقـو برعاية األوالد، ورضاعتيـ وحضانتيـ، واالىتماـ بيـ 
في غيابو، وىو يغيب طمًبا لمرزؽ. كما أف الزوجة تطبخ وتنظف البيت وربما 

 تخيط المبلبس. 

 وجة قسماف: وىذه األعماؿ التي تقـو بيا الز 

 قسـ ال بّد منو في الغالب، إال إذا عيد إلى غيرىا بو. -

 قسـ يمكف أف يقـو بو غيرىا مثل الخادـ )الخادمة(. -

عمى كل حاؿ يبقى متف الحديث ُمشكبًل، ألف الزوجة ال تقبل أف تكوف نفقة الزوج 
قياء عمييا مف باب الصدقة، فيي شريكة الزوج في أعباء الحياة، ويرػ بعض الف
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أف نفقة الزوجة ىي مف باب الِعَوض، فالزوج يعمل خارج المنزؿ، وىي تعمل 
نفاقو عمييا ال يدخل في الصدقة.  داخمو، وا 

 لعل المقصود بالحديث:

ف كانت واجبة عميو، إذا نوػ فييا  أف نفقة الزوج عمى زوجتو فييا أجر لو، وا 
 ير مقّصر في النفقة.االحتساب! وىذا وارد إذا أنفق عمييا راضًيا محتسًبا غ

 فمفع الصدقة ىل ىو ثابت في الحديث؟

إذا ثبت وجوده أمكف حممو عمى المعنى المجازؼ، كما قاؿ بعض العمماء، ولكف 
 يبقى فييما يجرح مشاعر الزوجة، وتراثنا فيو الكثير مف ىذا.

 وهللا أعمـ.

*** 

  2015تموز  10الجمعة 

 

 ١ٌٌ ٌه ِٓ ِبٌه إال

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ليس لؾ مف مالؾ إال

 الحديث:
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 ليَس لَؾ ِمف مالَؾ إال ما أكمَت فأفنيت، أو لبسَت فأبميت، أو تصّدقَت فأمضيت.

 )صحيح مسمـ(.

*** 

 ذكر األكل والمبس، ولـ يذكر السكف!

 ما أكمَتو وانتييَت منو تأكدَت أنؾ استفدَت فيو مف مالؾ.

 ؾ.وما لبسَتو واىترأ تأكدَت أنؾ استفدَت فيو مف مال

إذا كاف لؾ مسكف ال تدرؼ ما ُيصيبو، ال سيما في جحيـ الفوضى المدّمرة 
 المنتشرة في عالمنا العربي ىذه األياـ!

قد تفقد مسكنؾ إذا تيّدـ بالحرب، أو غصبو غاصب، أو نيبو ناىب! فبل يعود 
 المسكف ِمف مالؾ، بل يصير ممكو إلى غيرؾ!

 و ُتسرؽ! فبل تعود مف مالؾ!كذلؾ منشأتؾ أو سيارتؾ قد تصاب بقذيفة، أ

مّدخراتؾ مف النقود قد تتمف، أو ُتسرؽ، أو تيبط قيمتيا ىبوًطا ُمريًعا فبل يعود ليا 
 إال قيمة تافية! يأكميا التضخـ أو ارتفاع األسعار!

في حاالت التضخـ الرىيب قد يبذؿ الثرّؼ كّل نقوده مف أجل بيضة واحدة، فبل 
 يجد!
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الغذائية وغيرىا، فإذا لـ نصل بيا إلى ىذه السمع فبل خير النقود وسيمة إلى السمع 
 فييا! وقد تيبط قوتيا الشرائية حتى تصل إلى العَدـ! 

 مّدخراتؾ قد تصل إلى ورثتؾ وقد ال تصل!

 قد يتناىبيا المترّبصوف والغاصبوف والقضاة والُمحاموف!

وغيرىـ ممف  مّدخراتؾ مآليا إلى غيرؾ: الورثة، الخَدـ، األصدقاء، الجيراف،
يقتربوف منؾ ليستولوا عمى مالؾ، وأنت في سّف الشيخوخة أو بعد الممات، بصورة 

 شرعية أو غير شرعية!

مّدخراتؾ قد تضيع في مكاف ما: تحت التراب، أو في البنوؾ، أو في الصناديق 
االستثمارية، والحسابات المصرفّية السّرية! في بمدؾ أو في أؼ بمد آخر مف 

 ربية أو األجنبية!البمداف الع

إذا تصدقَت بجزٍء مف مالؾ فقد نقمَت ممؾ ىذا الجزء منؾ إلى الفقير، وكاف لؾ 
 ثواُب الصدقة!

وانتفاع الفقير مف ىذا الجزء مف مالؾ أكبر مف انتفاعؾ أنت بو لو بقي الماؿ 
 عندؾ!

ذلؾ أف الفقير ينفقو عمى ضرورياتو مف طعاـ ولباس، وأنت تّدخره وقد تنتفع بو 
 أو ال تنتفع!

 والماؿ ُخمق لكي ينتفع بو الناس، ال لكي يكوف ليـ صنًما معبوًدا!
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 تِعس عبُد الدرىـ!

 )صحيح البخارؼ(.

 عبُد الدرىـ تعيٌس في الدنيا، تعيٌس في اآلخرة!

 ىل يعني ذلؾ أف الفقر أفضل مف الغنى؟

ـّ فيو قد ُيفيـ مف الحديث أف الفقير يستعمل كّل مالو في الطعاـ والمباس،  ومف ث
أفضل مف الغني الذؼ يستعمل في ذلؾ بعض مالو، ويبقى عنده فائض قميل أو 

 كبير!

ال ليس ىذا بالضرورة، فالفقير يضطر لسؤاؿ الناس، والغني ال يسأؿ الناس، واليد 
العميا خير مف اليد السفمى! والفقير ال يكاد يكفي نفسو، والغني يكفي نفسو وغيره، 

صبلح فيساعد غيره بالزكاة وغيرىا، فيكوف غناه خيًرا لو وقد يكوف مف أىل ال
 ولؤلّمة.

 ىل يعني أف عميؾ أف تتوسع في اإلنفاؽ عمى الطعاـ والمباس؟

قد يتيافت الناس، ىرًبا مف النقود المتآكمة، عمى االستيبلؾ: مف المطاعـ لكي 
ة لكي يأكموا فييا أغمى وجبات الطعاـ؟! وقد يتيافتوف عمى محبلت بيع األلبس

يشتروا منيا األلبسة الغالية والكثيرة؟! وقد يتيافتوف عمى السياحة لكي يصرفوا فييا 
أمواليـ بالنزوؿ في أفخـ الفنادؽ، وتناوؿ الطعاـ في أرقى المطاعـ، وشراء 

 األلبسة مف أغمى الماركات؟!
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وقد ال يتيافتوف عمى االدخار واالستثمار خشية تناقص النقود بسرعة، أو خشية 
عّرض األشكاؿ األخرػ مف الماؿ لمكوارث الناشئة مف جحيـ الفوضى المدّمرة ت

 والحروب والصراعات األىمية!

ليس معنى الحديث ىو التوسع في اإلنفاؽ االستيبلكي، ألننا نحف المسمميف 
منييوف عف اإلسراؼ حسب نصوص شرعية أخرػ. واإلسراؼ في الطعاـ 

 لصحية واالجتماعية!والشراب والمباس لو أضراره وآفاتو ا

المقصود مف الحديث أال يعبد المرُء الماَؿ! وذلؾ بأف يبتعد عف الشّح في اإلنفاؽ، 
 كما يبتعد بالمقابل عف السَرؼ والتَرؼ والتبذير. 

 ىذا وهللا أعمـ.

*** 

 ىػ 1436الخميس عيد األضحى 

  2015أيموؿ  24

 

 الحج:

 ِب ٠مٌٛٗ احلبط إما ٍبفو إىل احلظ

 الحديث ِمف ُنَكتِ 
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 ما يقولو الحاج إذا سافر إلى الحج وغيره

 الحديث:

 كّبر سفر إلى خارًجا بعيره عمى استوػ  إذا وسمـ عميو هللا صمى هللا رسوؿ كاف
  قاؿ: ثـ ثبلًثا

نا مقرنيف، لو كنا وما ىذا، لنا سّخر الذؼ سبحاف   َلمنقمبوف. ربنا إلى وا 

  ترضى. ما العمل ومف ،والتقوػ  البرّ  ىذا سفرنا في نسألؾ إنا الميـ

  ُبعده. عنا واطوِ  ىذا، سفرنا عمينا ىّوف  الميـ

  األىل. في والخميفةُ  السفر، في الصاحبُ  أنت الميـ

 الماؿ في المنقمب وسوء المنظر، وكآبة السفر، وعثاء مف بؾ أعوذ إني الميـ
  واألىل.

ذا   فييّف: وزاد قاليفّ  رجع وا 

 مدوف.حا لربنا عابدوف، تائبوف، آيبوف،

 )صحيح مسمـ، كتاب الحج(.

*** 

 ىػ1437ذو الحجة  6الخميس 
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 ـ2016أيموؿ  8         

 

 ً٘ جيٛى أْ ٠مبي ؽظ ِربٚه :فضً احلظ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 فضل الحج

 ىل يجوز أف يقاؿ: حج مبرور، وسعي مشكور، وذنب مغفور؟

 الحديث:

 َمف حّج، فمـ يرفْث ولـ يفسْق، رجع كيـو ولدْتو أمو.

 متفق عميو(.)

 الحّج المبرور ليس لو جزاٌء إال الجّنة.

 )متفق عميو(.

 الحج ركف مف أركاف اإلسبلـ.

 حج مبرور، وسعٌي مشكور، وذنٌب مغفور، إْف شاء هللا.

*** 

 قاؿ لي:
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 ىل يجوز أف يقاؿ: 

 حج مبرور، وسعٌي مشكور، وذنٌب مغفور؟

 قمت:

 يجوز عمى سبيل الدعاء، ال عمى سبيل الجزاء.

 ألفضل أف تضاؼ: إف شاء هللا.وا

 وىذه الكممات مستمدة مف األحاديث النبوية المذكورة أعبله في فضل الحج.

 )سعي مشكور( يقولونيا في العزاء بيذه الصيغة:

 شكَر هللُا سعيكـ.

 قاؿ:

 أحاديث فضل الحج ىل نذكرىا قبل الحج أـ بعد الحج؟

 قمت:

 نذكرىا قبل الحج لحّث الناس عمى الحج.

 كرىا بعد الحج داعيف لمف حّجوا أف يتقبل هللُا حّجيـ.ونذ

 قاؿ:

 ما معنى الحج المبرور؟
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 قمت:

 المقبوؿ.

 قاؿ:

 ما معنى البيع المبرور؟

 قمت:

 سأفرده بورقة، إف شاء هللا.

*** 

 ما نقمو النووؼ:

برور : أف المج المبرور ليس لو جزاء إال الجنة( األصح األشيروالحقولو ملسو هيلع هللا ىلص: )
  .وىو الطاعة ،مأخوذ مف البرّ  ،ىو الذؼ ال يخالطو إثـ

ا مما كاف، وال يعاود ومف عبلمة القبوؿ أف يرجع خيرً  .وقيل: ىو المقبوؿ
  .المعاصي

  .رياء فيو: ىو الذؼ ال وقيل

 .وقيل: الذؼ ال يعقبو معصية، وىما داخبلف فيما قبميما

*** 



295 
 

 ما نقمو ابف حجر:

المبرور( قاؿ ابف خالويو: المبرور المقبوؿ، وقاؿ غيره: قولو: )باب فضل الحج 
  .حو النووؼ الذؼ ال يخالطو شيء مف اإلثـ، ورجّ 

في تفسيره متقاربة المعنى، وىي أنو الحج الذؼ  كرْت وقاؿ القرطبي: األقواؿ التي ذُ 
 مب مف المكمف عمى الوجو األكمل، وهللا أعمـ.ما طُ ا لِ ووقع موقعً  ،وفيت أحكامو

*** 

 ىػ 1437ذو الحجة  14لجمعة ا

  ـ2016أيموؿ  16

 

 ٘ٓ ذلٓ ٚدلٓ أرٝ ػ١ٍٙٓ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ىّف ليّف ولمف أتى عمييفّ 

 الحديث:

 عف ابف عباس رضي هللا عنيما قاؿ:

 إّف النبي ملسو هيلع هللا ىلص وّقت ألىل المدينة ذا الُحميفة.
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 وألىل الشاـ الُجحفَة.

 وألىل نْجد َقرَف المنازؿ.

 وألىل اليمف يَمْمَمـ.

 ىّف ليّف ولمف أتى عمييّف مف غيرىّف.

 ممف أراد الحّج والُعمرة.

 )متفق عميو(.

*** 

 الخبلصة:

 وّقت:

 حّدد ميقاًتا )مكانًيا( لمحاّج أوالمعتمر، لكي ُيحِرـ منو.

 التقدير:

 المواقيت ألىميّف ولمف أتى عمييّف مف غير أىميّف. -

 ى عمييا مف غير أىميا.المواقيت ألىميا ولمف أت -

 التفصيل:

 ىّف:
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 أؼ: ىذه المواقيت )المكانية(.

 ليّف:

 فييا حذؼ.

 التقدير: 

 ألىميّف.

 وىي كذلؾ في رواية: 

 ألىميّف. 

 )صحيح البخارؼ(.

 وفي رواية: 

 ىّف ليـ. 

 )صحيح مسمـ(.

 عمييّف:

 أؼ: عمى ىذه المواقيت.

 مف غيرىف:

 فييا حذؼ.
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 التقدير: 

 مف غير أىميّف.

 وىي كذلؾ في رواية:

 مف غير أىميّف.

 )متفق عميو(.

 وفي رواية:

 مف غيرىـ.

 )صحيح البخارؼ(.

 وفي رواية: 

 ىي ألىميا ولمف أتى عمييا مف غير أىميا.

 )مسند أبي داود الطيالسي(.

*** 

  2015أيموؿ  28اإلثنيف 

 

ٍزه
ّ
ٍه ِب لج

ّ
 ٌٛال أْ هٍٛي اهلل لج
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 ِمف ُنَكِت الحديث

  قبمؾ ما قبمتؾلوال أف رسوؿ هللا

 قاؿ عمر رضي هللا عنو وىو يقّبل الحجر األسود:

 لقد عممُت أنَؾ حجر! ولوال أني رأيُت رسوَؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقّبمَؾ ما قّبمتَؾ!

 .)متفق عميو(

 وفي رواية:

 إنَؾ حجر ال تضّر وال تنفع.

 .)متفق عميو(

 قاؿ لي:

 ر بكراىتو تقبيل الحجر األسود؟أليس في قوؿ عمر رضي هللا عنو ما ُيشع

 قمُت لو:

بمى! ونقل العمماء أف سبب ىذه الكراىة الخوؼ مف أف يقاؿ بأف عمر يعبد 
 الحجر، ال سيما والقـو حديثو عيٍد بعبادة األصناـ!

 قاؿ:
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إذا كاف في قوؿ عمر مثل ىذه الوجاىة، أما كاف الرسوؿ أولى بيذا الكبلـ مف 
 نفسو ىذا الكبلـ؟عمر؟ لماذا لـ يقل الرسوؿ 

 قمت:

ربما أغناه عمر، وأنت تعمـ أف عمر صحابّي كبير، وأّف القرآف نزؿ في موافقتو 
 في عّدة مواضع، فإذا قاؿ عمر شيًئا فقولو في الشرع مقّدر! 

 قاؿ:

إذا كاف القـو حديثي عيد بشرؾ، وكانت عبادة األصناـ واألحجار محّرمة تحريًما 
 ذلؾ أصبًل؟ أال يحتمل تقبيل الحجر نوًعا مف الشرؾ؟  شديًدا، فمماذا فعل الرسوؿ

 قمت:

إذا وافقُتؾ فإني أكوف قد زدُت عمى عمر! ألف ىذه الموافقة تعني رفض االتباع 
 واالمتثاؿ في ىذه المسألة، وعمر كره ولكنو امتثل! 

 قاؿ:

 لماذا لـ يبّيف الشّراح وجو الحكمة في ىذا التقبيل؟ 

 قمت:

 أعمـ بيا! وال ندرؼ ىل ىذا التقبيل ال يتصادـ مع تقديس ال يعممونيا، وهللا
األحجار أصبًل، أـ إنو استثناء خاص جًدا لحكمة خفّية؟! أما كاف يمكف االستغناء 
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عف ىذا االستثناء؟ ال ندرؼ ىل أراد الرسوؿ أف يعّمـ الناس االتباع واالمتثاؿ، ولو 
 وعبادة األصناـ؟ بدا ليـ أف ما يتبعونو وما يمتثمونو ىو مف الشرؾ

 هللا أعمـ!

*** 

 ما قالو النووؼ:

منيا: استحباب تقبيل الحجر األسود في الطواؼ بعد  :ىذا الحديث فيو فوائد»
  )...(. استبلمو

ني ألعمـ أنؾ حجر وأنؾ  وأما قوؿ عمر رضي هللا عنو: )لقد عممت أنؾ حجر وا 
و االقتداء برسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في تقبيمو، ونبّ  عمى ال تضر وال تنفع( فأراد بو بياف الحثّ 
نؾ ال تضرّ  !عمى أنو لوال االقتداء بو لما فعمو نما قاؿ: وا   وال تنفع لئبل يغترّ  وا 

بعض قريبي العيد باإلسبلـ الذيف كانوا ألفوا عبادة األحجار وتعظيميا ورجاء 
ا بذلؾ، فخاؼ د قريبً نفعيا، وخوؼ الضرر بالتقصير في تعظيميا، وكاف العي

ف أنو ال فبيّ  ،مو، ويعتني بو، فيشتبو عميورضي هللا عنو أف يراه بعضيـ يقبّ  عمر
فْ  يضرّ  فمعناه أنو  ،كاف امتثاؿ ما شرع فيو ينفع بالجزاء والثواب وال ينفع بذاتو، وا 

 ، وأنو حجر مخموؽ كباقي المخموقات التي ال تضرّ ال قدرة لو عمى نفع وال ضرّ 
 «.  عوال تنف

 *** 

 ما نقمو ابف حجر:
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ألّف الناس كانوا حديثي عيد بعبادة األصناـ، عمر إنما قاؿ ذلؾ الطبرؼ: قاؿ »
مف باب تعظيـ بعض األحجار، الحجر أف يظّف الجياؿ أف استبلـ عمر فخشي 

أف يعمـ الناس أف استبلمو اتباع عمر كما كانت العرب تفعل في الجاىمية، فأراد 
كما كانت الجاىمية تعتقده  ،ينفع ويضّر بذاتوالحجر ملسو هيلع هللا ىلص، ال ألف لفعل رسوؿ هللا 

 في األوثاف )...(. 

ىذا التسميـ لمشارع في أمور الديف، وحسف االتباع فيما لـ يكشف عمر وفي قوؿ 
عف معانييا، وىو قاعدة عظيمة في اتباع النبّي ملسو هيلع هللا ىلص فيما يفعمو، ولو لـ يعمـ 

خاصة الحجر األسود حكمة فيو، وفيو دفع ما وقع لبعض الجياؿ مف أف في ال
ترجع إلى ذاتو، وفيو بياف السنف بالقوؿ والفعل، وأف اإلماـ إذا خشي عمى أحد 
مف فعمو فساد اعتقاد أف يبادر إلى بياف األمر ويوضح ذلؾ، وسيأتي بقية الكبلـ 

فيو كراىة  :الترمذؼ"خنا في "شرح قاؿ شي عمى التقبيل واالستبلـ بعد تسعة أبواب.
 «.تقبيل ما لـ يرد الشرع بتقبيمو

*** 

   9106نيساف  99الجمعة 

 امثؼ ٚال ؽوط  

 ِمف ُنَكِت الحديث

 اذبح وال حرج

 عف عبد هللا بف عمرو بف العاص قاؿ:
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وقف رسوُؿ هللا صّمى هللا عميو وسّمـ في حّجة الوداع ِبمًنى لمناس يسألونو. فجاء 
 اؿ: يا رسوَؿ هللا! لـ أشعر! فحمقُت قبل أف أنحر! فقاؿ: اذبْح وال حرج!رجٌل فق

ثـ جاء رجل آخر فقاؿ: يا رسوؿ هللا! لـ أشعر! فنحرُت قبل أف أرمي! فقاؿ: اـر 
 وال حرج!

 قاؿ: فما ُسئل رسوُؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عف شيء ُقدـ وال ُأخر إال قاؿ: افعْل وال حرج!

 .)متفق عميو(

*** 

 اذبح وال حرج:

 ليس معناه: اذبح الناس! المعنى: اذبح اليدؼ: اإلبل، البقر، الغنـ. -

ال حرج: ليس معناه أف تقّدـ وتؤّخر في مناسؾ الحج كما تشاء. لؾ أف  -
: يـو النحر فقط! وليس لؾ التقديـ والتأخير  تقّدـ وتؤّخر بيف أفعاؿ ىذا اليـو

 بيف األياـ! فيذا غير ممكف أصبًل. 

 ر الكبلـ:تقدي
فما ُسئل رسوُؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عف شيء في ىذا اليـو قّدـ أو ُأخر إال قاؿ: افعْل 

 وال حرج!

قد يتسّرب إلى ذىف القارغ، وىو يقرأ ىذه األحاديث، أّف ىناؾ تيسيًرا كبيًرا  -
ال حّد لو في الشريعة، ال يقتصر عمى الحج بعضو أو كمو، بل قد يمتد إلى 
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ور الشرعية: افعْل ما تشاء ال إثـ عميؾ وال عقاب! وىذا غير جميع األم
مراد في الشرع، ال سيما في العبادات، فالعبادات توقيفية، والمعامبلت ليا 
أحكاميا وآدابيا، والتوسع في رفع الحرج ينسف جميع األحكاـ الشرعية، 

 ويوقع الناس في الكفر والكبائر، وهللا أعمـ.

*** 

 ما قالو النووؼ:

أربعة: رمي جمرة العقبة، ثـ الذبح،  أفعاؿ يـو النحرقد سبق في الباب قبمو أف »
ـ بعضيا ة ترتيبيا ىكذا، فمو خالف وقدّ السنّ  وأفّ  ،ثـ الحمق، ثـ طواؼ اإلفاضة

  )...(. وال فدية عميو ليذه األحاديث ،عمى بعض جاز

  «.اقً ظاىر قولو ملسو هيلع هللا ىلص: )ال حرج( أنو ال شيء عميؾ مطم

*** 

       6116نيساف  62اإلثنيف 
 

غيٞ ػٓ أؽل ثؼلن: ِب احلىّخ ِٓ ٚالؼخ ػنيٍ ال ػَّٛ ذلب؟ 
َ
 ٌٓ ر

 ِمف ُنَكِت الحديث

 لف َتجزؼ عف أحٍد بعدؾ!

 ما الحكمة مف واقعة َعيف ال عمـو ليا؟



305 
 

 الحديث:

 عف أبي ُبردة قاؿ:

 عندؼ َجذعة خيٌر مف ُمسّنة.

 :فقاؿ لو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 اذبْحيا وال َتجزؼ عف أحٍد بعدؾ!

 .)متفق عميو(

 وفي رواية:

 ضّح بيا وال تصمُح لغيرؾ!

 .)متفق عميو(

*** 

 َجذعة:

 بفتح الحروؼ الثبلثة: الجيـ والذاؿ والعيف.

 شاة عمرىا سنتاف.

 ُمسّنة:

 بضـ الميـ وكسر السيف وتشديد النوف المفتوحة.
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 أكبر مف الجَذعة بسنة. شاة عمرىا ثبلث سنوات، أؼ ىي

 المقبوؿ في األضحية: الُمسّنة.

*** 

 قاؿ:

، أو لفئة معينة ليا معايير خاصة بيا.  التشريع ىو لمعمـو

 فكيف يكوف التشريع ىنا لشخص معّيف؟!

 ال يمكف أف يقاس عميو؟!

 ىل ُيعقل أف يكوف ىناؾ تشريع لكل شخص؟!

 قمُت:

، أو   لفئات معينة تقبل القياس عمييا.كما قمَت: األصل في التشريع لمعمـو

أما التشريع لشخص معّيف فيو شيء خاص بالرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص، وال يجوز ألحٍد بعده! 
 فيذا وجو إضافي مف أوجو التكريـ لمرسوؿ.

ومف المحتمل أف تشخيص )واقعة الَعيف( أْؼ واقعة شخص بعينو ال يقدر عميو إال 
 ولو ُفتح الباب لغيره ألسيء استعمالو مف الناس! رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.
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ففي ىذه الواقعة التي نّص عمييا الحديث، ىناؾ تقدير شخصي لمرسوؿ يختص 
بقيمة الجَذعة التي تساوؼ المسّنة أو تزيد! والتقدير بالمسّنة ىو تقدير عاـ قابل 

 لمتطبيق مف البشر.

 يـ وتقدير في وقت واحد! ويمكف الجمع بيف االحتماليف بأف واقعة العيف تكر 

*** 

 قاؿ:

 ىل قاؿ بيذا العمماء؟

 قمت:

 العمماء سكتوا عنو، أو قالوا كبلًما طويبًل غير واضح!

 قاؿ:

 ىل )واقعة العْيف( خاصة باألضحّية أـ ىناؾ واقعات أخرػ مثميا؟

 قمت:

 ىناؾ واقعات أخرػ، وال أذكرىا تخفيًفا عف القارغ! وىذه الواقعة تجزؼ عف غيرىا،
 وُتفيـ الواقعات األخرػ عمى منواليا.

*** 

 قاؿ:
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 ما داـ أّف ىذا ال يجوز ألحٍد مف بعده، وال لعالـ أف يمجأ إليو، فمماذا ال نحذفو؟

 قمت:

 إذا لـ ينفع ىذا في عمـو الفقو، فيو نافع في عمـو أخرػ.

 قاؿ:

 ما ىي؟

 قمت:

 عمـو السيرة، وخصائص الرسوؿ وخصوصياتو.

 وهللا أعمـ.

*** 

 ـ6116تموز  11ألحد ا

 

ب؟
ً
 ً٘ ديىٓ أْ ٠صري احلظ إٌىرت١ٔٚ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ىل يمكف أف يصير الحج إلكترونًيا؟

 الركوب عمى البعير في الطواؼ:
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عف ابف عباس أف رسوؿ هللا صّمى هللا عميو وسّمـ طاؼ في حّجة الوداع عمى 
 بعيره! 

 وفي رواية أخرػ:

 عمى راحمتو.

 )متفق عميو(.

*** 

 لركوب عمى البعير في السعي:ا

 قمُت البف عباس:

أخِبْرني عف الطواؼ )السعي( بيف الصفا والمروة راكًبا )...(. قاؿ: إّف رسوؿ هللا 
 لما كثر عميو الناُس ركب، والمشي والسعي أفضل!

 وفي رواية أخرػ:

 قاؿ ابف عباس:

 رأيتو عند المروة عمى ناقة!

 )صحيح مسمـ(.

*** 



310 
 

و المشي، وجاز الركوب، أمكف أف يكوف الحج في قطار فإذا كاف األصل ى
إلكتروني منذ البداية حتى النياية! ال سيما وأف المشقة في اإلسبلـ ليست مطموبة 

 لذاتيا. وبيذا نتخمص مف الزحاـ والتدافع والموت في الحج!

 ولعل ىذا المشروع قد بدأ بما يعرؼ اليـو بػ: )قطار المشاعر(!

 س أيًضا قولو:نعـ ورد عف ابف عبا

 إنما سعى رسوؿ هللا ورمل بالبيت لُيرَؼ المشركيف قوَتو!

 )متفق عميو(.

*** 

 أقوؿ:

اختمف اليـو مفيـو القوة العسكرية: كانت القوة بدنية فصارت قوة عممية 
لكترونية!  وتكنولوجية وا 

 وهللا أعمـ.

*** 

       6116نيساف  62الخميس 

 

 الميراث:
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 ؟176آ٠بد ادلرياس: دلبما رؤفود ا٠٢خ  ِٓ ٔىذ اٌموآْ ٚاحلل٠ش:

 

 ِمف ُنَكِت القرآف والحديث

 ؟116آياُت الميراث لماذا تأّخرت اآلية 

 أىـ آيات الميراث في سورة النساء ثبلث:

 .11اآلية  -

 .16اآلية  -

 .116اآلية  -

في سورة النساء،  16و 11عف اآليتيف  116طالما تساءلُت: لماذا تأّخرت اآلية 
 أنو ربما وقع خطأ، ال قّدر هللا، في ترتيبيا أثناء جمع القرآف! حتى ُخيل إليّ 

 وىي في عمـو القرآف مسألة تتعمق بعمـ المناسبات أو الترابط بيف اآليات؟

 ، ىذا الجواب:ألوؿ مرةاآلف بدا لي، 

 !آخر آية نزلْت مف القرآفىي  116آية الكبللة 

 .)صحيح مسمـ(

 قاؿ عمر رضي هللا عنو:

 رسوَؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في شيء ما راجعُتو في الكبللة!ما راجعُت 
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 وما أغمع لي في شيء ما أغمع فيو!

 حتى طعف بإصبعو في صدرؼ!

 وقاؿ:

 ؟!التي في آخر سورة النساءيا عمر! أال تكفيَؾ آيُة الصيف 

ّني إْف أَِعْش أقِض فييا بقضّية، يقضي بيا مف يقرأ القرآف ومف ال يقرأ القرآف!  وا 

 .)صحيح مسمـ(

 آخر آية نزلت مف القرآف:

 .آية نزلت في الميراث آخروىذا يعني أيًضا أنيا 

 )وما أغمع لي في شيء ما أغمع فيو(!

 لعّل الصواب: ما أغمع فييا، أؼ: في الكبللة.

 أو التقدير: ما أغمع في ىذا الشيء، وىو الكبللة.

 )إْف أِعْش(:

 بلـ عمر، خبلًفا لمنووؼ.ىذا في رأيي مف كبلـ النبّي، ال مف ك

 ال سّيما وأنيا آخر آية نزلت!

 ولـ ُيعمـ وجود حديث صحيح في الكبللة!
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 ولو ُوجد ىذا الحديث َلما اختمف فييا العمماء، وَلما غمضْت عمى عمر!

 )آية الصيف(:

 :قاؿ البغوؼ 

 قولو أال تكفيؾ آية الصيف؟ أراد أف هللا عز وجل أنزؿ في الكبللة آيتيف:  »

  .اىما في الشتاء، وىي التي في أوؿ سورة النساءإحد -
 .«واألخرػ في الصيف، وىي التي في آخرىا -

 )بقضّية(:

 أؼ: بقضاء.

 )مف يقرأ القرآف ومف ال يقرأ القرآف(:

 لـ يشرح النووؼ ىذه العبارة.

 لعل المقصود: يقضي بيا المسمـ وغير المسمـ!

 اآلية األخيرة مف سورة النساء: آية الكبللة:

  يناسب وضعيا في المصحف في آخر القرآف، مع سورة الناس!ال

 وناسب وضعيا في سورة النساء، لكي تكوف في ىذه السورة مع أختييا!

 في سورة واحدة، ىي سورة الميراث: سورة النساء!
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ووضعْت آخر السورة بداًل مف وضعيا في آخر المصحف! تعبيًرا عف أنيا آخر 
 آية نزلت!

حتى تجتمع اآليات الثبلث مًعا في موضع واحد  16و 11يتاف لماذا لـ تؤخر اآل
 آخر السورة؟

لو تـّ ىذا ما دّلت اآلية األخيرة عمى أنيا تأخرت في النزوؿ عف اآليتيف 
 األخرييف، وكانت ىي اآلية األخيرة!

لـ يفطف إلى ىذا أحد مف قبمي ممف كتبوا في التفسير، وال ممف كتبوا في 
 الميراث!

 عمـ.ىذا وهللا أ 

*** 

    6116أيار  62األربعاء 

و  
َ
و
َ
 هعً م

 ِمف ُنَكِت الحديث

 رجل ذكر

 الحديث:

 قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:
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 ألِحقوا الفرائَض بأىِميا فما بقي فؤَلولى رُجٍل َذكر.

 )متفق عميو(.

 كيف يوصف الرجل بأنو ذكر، وىو ذكر؟!

 أىميا: أصحابيا.

 أصحاب الفروض.

 الحصص النسبية المقّدرة بالنص:الفروض: ىي 

 الثمثاف والثُمث والسُدس، والنصف والرُبع والثُمف.

 )راجع سورة النساء: آيات الميراث(.

 َأولى: أقرب.

 وليس: أحّق.

 جمع الحديث بيف اإلرث بالفرض واإلرث بالتعصيب.

 أو بيف أصحاب الفروض والعَصبات.

 رجل ذكر:

 فيو قوالف:

 لمتأكيد. -
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 بمعنى: إنساف، أو شخص.رجل: ىنا  -

خّطأ السييمي أف يكوف وصف: "ذكر" وصًفا لمرجل، وقاؿ بأنو وصف لػ: "أولى"، 
 وشرح ذلؾ شرًحا معقًدا!

وقاؿ ابف رجب: قد ُيطمق الرجل ويراد بو الشخص، كقولو ملسو هيلع هللا ىلص: "مف وجد مالو عند 
عميو(. وال فرؽ بيف أف رجل قد أفمس فيو أحّق بو ممف سواه مف الُغرماء" )متفق 

 يجده عند رجل أو امرأة )جامع العمـو والحكـ(.

 أقوؿ:

 .4ومنو قولو تعالى: )ما جعَل هللُا لرجٍل ِمف قمبيِف في جوِفو( األحزاب 

 ـ(.1994)مف كتابي: عمـ الفرائض والمواريث، 

 ولو نظائر في المغات األجنبية:

 بالفرنسية. Hommeمثل لفع 

 زية.باإلنكمي Manولفع 

 وهللا أعمـ.

*** 

  2015نيساف  10الجمعة 
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 األوقاؼ:

  األٚلبف

 ِمف ُنَكِت الحديث

 األوقاؼ

 عف ابف عمر قاؿ:

 أصاب عمُر بخيبَر أرًضا، فأتى النبّي ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ:

 أصبُت أرًضا لـ ُأِصْب مااًل قّط أنفَس منو! فكيف تأمُرني بو؟

 قاؿ:

 قَت بيا.إْف شئَت حبسَت أصميا، وتصد

 )متفق عميو(.

 وفي رواية:

 احبْس أصَميا وسّبل ثمرَتيا. 

 .)سنف النسائي، وابف ماجو(

 تعريف الوقف:

 تحبيس األصل، وتسبيل الثمرة )أو المنفعة(.
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 حبس ماؿ يمكف االنتفاع بو مع بقاء عينو.

 وىذا ممكف في األصوؿ الثابتة كاألرض والعقار.

 ة؟لماذا تحبيس األصل وتسبيل المنفع

ألنو لو تـ اإلنفاؽ مف األصل لذىب األصل، أما اإلنفاؽ مف ريعو فيذا يحفع 
 األصل مف التبلشي.

 وىذا مثل الشجر، ُتستبقى أصولو، وتجتنى ثمرُتو!

واألصل مثل رأس الماؿ، فإف التاجر إذا أنفق عمى نفسو مف رأس مالو فإنو رأس 
 س الماؿ.مالو يتناقص ويتبلشى، بخبلؼ ما لو أنفق مف ربح رأ

 الوقف نوعاف:

 ُذّرؼ )أىمي(. -

 خيرؼ. -

 أغراض الوقف باعتبار فئات المستفيديف منو:

 الفقراء مف الناس سواء كاف ذلؾ لسّد حاجاتيـ، أو لتعميميـ، أو لصحتيـ.

 أغراض الوقف باعتبار أنشطتو:

المساجد، والمدارس، والمعاىد، والجامعات، والجوائز العممية، والكراسي العممية، 
 المكتبات، والمستشفيات ... إلخ.و 
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 الوقف عمى الطبلب المتفوقيف:

إذا كاف الطبلب المتفوقوف أغنياء فإنيـ يستطيعوف متابعة دراستيـ عمى نفقتيـ في 
 المراحل المختمفة: االبتدائية، والمتوسطة، والثانوية، والجامعية، والعميا.

 تفادة مف:أما إذا كانوا غير قادريف مالًيا فإف بإمكانيـ االس

 المنح المقدمة مف بمدانيـ أو مف البمداف األخرػ. -

 البعثات المقدمة مف حكوماتيـ. -

 المساعدات الوقفية. -

 وىذا الدعـ المالي يأخذ أشكااًل مختمفة، منيا:

 دعـ نيائي غير مشروط بخدمة مقابمة لدػ الجية الداعمة. -

 بلثة أمثاليا.دعـ مشروط بخدمة تعادؿ مثمي مّدة البعثة أو المنحة، أو ث -

دعـ في صورة قرض غير ربوؼ، يسترّد مف المستفيد بعد تخّرجو وانخراطو  -
 في العمل.

 بعض الجيات التي تقدـ ىذا الدعـ:

 البنؾ اإلسبلمي لمتنمية في جدة )برنامج المنح الدراسية(. -

 األمانة العامة لؤلوقاؼ في الكويت )الصندوؽ الوقفي لمتنمية العممية(. -

 تابعة لبعض األثرياء. Foundationsمؤسسات  -

*** 

      6116حزيراف  2األحد 
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 النكاح:

 رٕىؼ ادلوأح ألهثغ: اٍرتان ٌغٛٞ ػٍٝ اثٓ ؽغو

 ِمف ُنَكِت الحديث

 تنكح المرأة ألربع

 (وينكح الرجل ألربع)

 استدراؾ لغوؼ عمى ابف حجر

 
 :الحديث

ظفْر بذاِت الديف تربْت ُتنكح المرأة ألربع: ِلماليا وِلحَسبيا وِلجماليا ولدينيا. فا
 .يداؾ

 (.متفق عميو)

*** 
 :الماؿ

 !ويدخل فيو ماليا الحالي، وماليا المتوقع مف إرث والدييا، إذا كانا ثرييف

  :الحَسب

يعني أف تكوف الزوجة مف عائمة محترمة، فعندما يتزوج اإلنساف ال يتزوج امرأتو 
الزواج مف حيث استمراره أو  فقط، بل "يتزوج" عائمتيا معيا! فالعائمة ليا دور في
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 !انقطاعو
 .ويدخل في الحَسب: المستوػ العممي والثقافي لمزوجة

عمينا أف نمّيز بيف )الحَسب( و)التفاخر بالحَسب(، فاألوؿ حسف مطموب، والثاني 
 !قبيح مذمـو

  :أّخر الديف

 .ألف فيو تفصيبًل، وأراد أف يبني عميو قولو: فاظفْر بذات الديف

ما بنظر الزوج إذ قد  الديف يبقى، والجماؿ يزوؿ ويذبل إما مع تغّيرات السّف، وا 
 !يملّ 

 وذات الجماؿ والماؿ والحَسب قد تكوف متعجرفة ومتطّمبة! فُتتعب زوجيا إذا لـ 

 :تربْت يداؾ

 !لعل المراد عكسو: ال تربْت يداؾ! ال افتقرتَ 

 !قة، ويدخل فيو الخُمق، فميست كل متدّينة خمو 1الديف مطمب رقـ 

 قاؿ رسوؿ هللا صّمى هللا عميو وسّمـ: إذا أتاكـ ّمف ترضوف دينو وخُمقو فزّوجوه! 

 .()سنف الترمذؼ

 !فأضاؼ الخمق إلى الديف

 .وىذا ينطبق عمى الزوجة أيًضا
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إذا اجتمع الديف مع سائر الخصاؿ كاف ىذا حسًنا، ولكنو عسير المناؿ، مف 
 .الناحية الواقعية

ه الزوج في الوجو، وال يجده في البشرة أو القواـ! أو والجماؿ نسبي، فقد يجد
 !العكس

فالزوج ال يزاؿ يتنازؿ عند الخطبة حتى ينعقد الزواج! وىذا ينطبق أيًضا عمى 
 !حاؿ الزوجة مع الزوج

 !فقد يجد المرء امرأة جميمة، ولكنيا غير ذات ديف وال ماؿ وال حسب

 !ذا ماليا، وحَسبياوقد يجد امرأة متدينة، ولكف جماليا قميل، وك

وقد يجدىا ذات ماؿ، ولكنيا غير ذات جماؿ. فعميو أف يختار، وسيختار ما ىو 
بحاجة إليو! ومنيـ مف يختار ذات ماؿ، ثـ يبتّز ماليا ويتزوج بو عمييا، أو 

 !يطّمقيا ويتزوج بو غيرىا

*** 
 :شروح العمماء

 :النووؼ 
عميو وسّمـ أخبر بما يفعمو  الصحيح في معنى ىذا الحديث أف النبي صّمى هللا"

 !الناس في العادة، فإنيـ يقصدوف ىذه الخصاؿ األربع، وآِخُرىا عندىـ: ذات الديف
 !فاظفْر أنت أييا المسترشد بذات الديف، ال أنو أمَر بذلؾ
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 ".قاؿ شمر: الحَسب: الفعل الجميل لمرجل وآبائو 

 :(وقاؿ النووؼ في )تربْت يداؾ

ولكف  .المحققوف في معناه: أنيا كممة أصميا: افتقرْت  األصح األقوػ الذؼ عميو"
تربْت  :العرب اعتادْت استعماليا غيَر قاصدٍة حقيقَة معناىا األصمي! فيذكروف 

يداؾ، وقاتمو هللا، ما أشجعو، وال أـ لو، وال أب لؾ، وويل أّمو، وما أشبو ىذا مف 
لذـّ عميو، أو استعظامو، ألفاظيـ، يقولونيا عند: إنكار الشيء، أو الزجر عنو، أو ا

 ".أو الحّث عميو، أو اإلعجاب بو، وهللا أعمـ

*** 
 :ابف حجر

الحسب في األصل: الشرؼ باآلباء وباألقارب، مأخوذ مف الحساب، ألنيـ كانوا "
إذا تفاخروا عّدوا مناقبيـ ومآثر آبائيـ وقوميـ وحسبوىا، فيحكـ لمف زاد عدده 

  !عمى غيره

  .نا: الفعاؿ الحسنةوقيل المراد بالحسب ى

 )...(. وقيل: الماؿ، وىو مردود لذكر الماؿ قبمو، وذكره معطوًفا عميو

ب،  َْ أخرج مسمـ الحديث مف طريق عطاء عف جابر، وليس فيو ذكر الحَس
 !اقتصر عمى الديف والماؿ والجماؿ
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ُر قولو: )وجماليا(: يؤخذ منو استحباب تزّوج الجميمة، إال أْف ُتعارض الجميمُة الغي
 .(...) دّينة والغيُر جميمة الدّينَة. نعـ لو تساوتا في الديف فالجميمة أولى

قولو: )فاظفْر بذات الديف( في حديث جابر: فعميَؾ بذات الديف. والمعنى أف 
البلئق بذؼ الديف والمروءة أف يكوف الديف مطمح نظره في كل شيء، ال سّيما 

 عميو وسّمـ بتحصيل صاحبة الديف الذؼ فيما تطوُؿ صحبُتو، فأمره النبّي صّمى هللا
 )...(. ىو غاية البغية

قولو: )تربت يداؾ(: أؼ لصقتا بالتراب، وىي كناية عف الفقر، وىو خبر بمعنى 
 .(...) "الدعاء، لكف ال ُيراد بو حقيقتو. وبيذا جـز صاحب "العمدة

  .وحكى ابف العربي أف معناه: استغنْت 

  .إذا استغنى، و)ترب(: إذا افتقر وُرّد بأف المعروؼ: )أترب(:

ووّجو بأف الغنى الناشئ عف الماؿ ُتراب، ألف جميع ما في الدنيا ُتراب، وال يخفى 
   (...) ! ُبعده

  .وقيل: فيو تقدير شرط، أؼ: وقع لؾ ذلؾ إْف لـ تفعل، ورّجحو ابف العربي

)...( 
رغب في نكاح قاؿ القرطبي: معنى الحديث أف ىذه الخصاؿ األربع ىي التي ي

المرأة ألجميا، فيو خبر عما في الوجود مف ذلؾ، ال أنو وقع األمُر بذلؾ، بل 
 ."ظاىره إباحة النكاح لقصد كّل مف ذلؾ، لكف قصد الديف أولى
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 :استدراؾ لغوؼ عمى ابف حجر

 .قولو: الغير دّينة والغير جميمة: خطأ، صوابو: غير الدّينة وغير الجميمة

 حجر في ىذا الخطأ، وىو أمير المؤمنيف في الحديث! وأستغرب أف يقع ابف 

 !وىذا الخطأ موجود في جميع النسخ اإللكترونية التي رجعُت إلييا

نحف نحتاج عممًيا إلى فحص كتابو فتح البارؼ: ىل ىو مجرد ُنقوؿ ُحشرْت عمى 
سبيل المْخـ في كتاب ضخـ؟ ىل فيو إضافات حقيقية البف حجر؟ وما قيمتيا 

ىناؾ شروح كثيرة سبقتو لمبخارؼ، ولغيره مما اشترؾ فيو صحيح البخارؼ العممية؟ 
 !مع غيره مف كتب الحديث

ذا جمعيا  والمصنِّف إذا جمع ُنقواًل كثيرة وتأّمل فييا، فإنو يتعّمـ منيا الكثير، وا 
 !بسرعة فإنو ال يستفيد منيا إال القميل

 .وهللا أعمـ

*** 
  2015تشريف الثاني  30اإلثنيف 

 

  ٘الّ 
ً
 ً٘ جيٛى ٘نا اٌىالَ ثؼل أْ ريٚط؟ :اريٚعذ ثىو

 ِمف ُنَكِت الحديث
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 ىبّل تزوجَت ِبكًرا

 ىل يجوز ىذا الكبلـ بعد أف تزوج؟

 الحديث:

 عف جابر بف عبد هللا قاؿ:

 تزوجُت امرأة. 

 فقاؿ لي رسوُؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

 ىل تزوجَت؟

 قمُت:

 نعـ.

 قاؿ:

 أِبكًرا أـ ثيًبا؟

 قمُت: 

 ثيًبا.

 قاؿ:

 فيبّل تزوجَت ِبكًرا ُتبلعُبيا وُتبلعُبؾ؟
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 قاؿ:

ني كرىُت أف آتَييّف بمثميّف!  إّف عبد هللا )أباه( ىمؾ وترؾ تسع بنات! وا 

 أحببُت أْف آتَي بامرأٍة تقـو عمييّف وُتصمحيّف!

 .)متفق عميو(

*** 

 ىبل تزوجت بكًرا:

 ليتؾ تزوجَت بكًرا.

 ىمؾ:

 توفي.

 ال قدح فيو.

 .116( النساء امرٌؤ ىمؾ ليس لو ولدٌ إِف )

 قاؿ لي:

 ىبّل تزوجَت بكًرا؟

 ىل ىذا القوؿ مناسب، بعد أف تـ الزواج مف ثّيب؟

 قمُت:
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 فيو فائدتاف:

 الفائدة األولى:

 الحث عمى الزواج مف البكر إال لمصمحة راجحة.

 الفائدة الثانية:

 ستخرجيا منو لمناس!الغالب أّف النبّي كاف يعمـ حالة جابر، ولكنو أراد أف ي

 ال أدّؿ عمى ذلؾ مف قولو لو في رواية:

 أصْبَت! بارَؾ هللُا لؾ!

أؼ: أراد النبّي ملسو هيلع هللا ىلص أف يصّرح جابر بسبب زواجو مف الثّيب، ليكوف في ذلؾ حكـ 
شرعي لمناس، لكي يؤخذ مف الحديث أّف األصل ىو الِبكر، وقد ُيعدؿ عنيا 

 لمصمحة أخرػ أرجح!

  أعمـ.وهللا

*** 

      6116أيار  3اإلثنيف 

 

 أؽٕبٖ ػٍٝ طفً ٚأهػبٖ ػٍٝ ىٚط

 ِمف ُنَكِت الحديث
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 أحناه عمى طفل وأرعاه عمى زوج

 الحديث:

نساُء قريش خيُر نساٍء َركْبَف اإلبَل، أحناه عمى طفٍل، وأرعاه عمى زوٍج في ذاِت 
 يِده.

 )متفق عميو(.

 وفي رواية:

 صالُح نساء قريش.

 لـ يقل:

 أحناىّف.

 لـ يقل:

 وأرعاىّف.

 في ذات يده:

 في مالو.

 أقواؿ الشّراح:

 النووؼ:
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فيو فضيمة نساء قريش، وفضل ىذه الخصاؿ، وىي الحنّو عمى األوالد، والشفقة » 
 عمييـ، وحسف تربيتيـ، والقياـ عمييـ، إذا كانوا يتامى. 

دبيره في النفقة ونحو ذلؾ مراعاة حق الزوج في مالو وحفظو واألمانة فيو، وحسف ت
 وغيرىا وصيانتو ونحو ذلؾ )...(. 

 ومعنى )ذات يده(: أؼ شأنو المضاؼ إليو. 

ومعنى )أحناه(: أشفقو. والحانية عمى ولدىا التي تقـو عمييـ بعد يتميـ فبل تتزوج، 
 «. فإف تزوجت فميست بحانية، قالو اليروؼ 

*** 

 ابف حجر:

. والمراد فالمحكـو لو بالخيرّية الصالحاُت مف نس»  اء قريش، ال عمى العمـو
 بالصبلح ىنا: صبلح الديف، وحسف المخالطة مع الزوج، ونحو ذلؾ.

قولو: )أحناه(: أكثره شفقة. والحانية عمى ولدىا ىػي التي تقـو عمييـ في حاؿ 
 يتميـ فبل تتزوج، فإف تزوجت فميست بحانية، قالو اليروؼ. 

ىّف، وكأنو ذكر باعتبار المفع والجنس أو وجاء الضمير مذكًرا، وكاف القياس: أحنا
 الشخص أو اإلنساف. 

وجاء نحو ذلؾ في حديث أنس: كاف النبي ملسو هيلع هللا ىلص أحسف الناس وجًيا وأحسنو خمًقا 
باإلفراد في الثاني، وحديث ابف عباس في قوؿ أبي سفياف: عندؼ أحسُف العرب 
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ـّ حبيبة، باإلفراد في الثاني أيًضا . قاؿ أبو حاتـ السجستاني: ال يكادوف وأجمُمو أ
 يتكمموف بو إال مفرًدا. 

قولو: )عمى ولده( في رواية الكشمييني )عمى ولد(، ببل ضمير، وىو أوجو. ووقع 
في رواية لمسمـ: )عمى يتيـ(. وفي أخرػ: )عمى طفل(. والتقييد باليتـ والصغر 

، ألف  صفة الحنّو عمى الولد ُيحتمل أف يكوف معتبًرا مف ذكر بعض أفراد العمـو
 ثابتة ليا، لكف ذكرت الحالتاف لكونيما أظير في ذلؾ.

قولو: )وأرعاه عمى زوج ( أؼ: أحفع وأصوف لمالو، باألمانة فيو، والصيانة لو، 
 وترؾ التبذير في اإلنفاؽ.

قولو: )في ذات يده( أؼ في مالو المضاؼ إليو. ومنو قوليـ: فبلف قميل ذات اليد: 
 ؿ. أؼ قميل الما

وفي الحديث الحث عمى نكاح األشراؼ خصوًصا القرشيات، ومقتضاه أنو كمما 
كاف نسبيا أعمى تأكد االستحباب. ويؤخذ منو اعتبار الكفاءة في النسب، )...(، 
وفضل الحنّو والشفقة، وحسف التربية والقياـ عمى األوالد، وحفع ماؿ الزوج، 

 «. وحسف التدبير فيو

*** 

  2015وؿ كانوف األ 20األحد 
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ً
 ب: فصبي فوك٠خ ٚفصبي ل١ِٛخإْ يف أػني األٔصبه ١ّئ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 إّف في أعيف األنصار شيًئا

 خصاؿ فردية وخصاؿ قومية

 الحديث:

 عف أبي ىريرة قاؿ:

 كنُت عند النبّي ملسو هيلع هللا ىلص، فأتاه رجل فأخبره أنو تزّوج امرأة مف األنصار. 

 :فقاؿ لو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 أنظرَت إلييا؟

 قاؿ:  

 ال.

 قاؿ:

 فاذىْب فانظْر إلييا، فإّف في أعيف األنصار شيًئا!

 .)صحيح مسمـ(

*** 
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النظر إلييا مطموب، ولو لـ يكف في عينيا شيء، لكف ىذا يقّوؼ ضرورة النظر، 
 حتى ُيستداـ الزواج!

اعية )قومية(، يدّؿ الحديث عمى أنو كما توجد خصاؿ فردية توجد خصاؿ جم
سواء تعّمقت ىذه الخصاؿ بأمور بدنية أو عقمية. ولكف ىذا ال يعني أف مف فيو 
خصمة كيذه وجب غّض النظر عنو! فيناؾ خصاؿ أخرػ )في الشكل أو في 
ناًثا، ال يخمو  ، ذكوًرا وا  الطبع أو في الخمق( قد تعّوضيا وتزيد، والبشر عمى العمـو

 كل منيـ مف نقص! 

ف ُوجد شذوذ! قد يشتير فرد ، أؼ: وا  ، وقد يشتير بو قـو عمى وجو العمـو  بالكـر

 وكذلؾ البخل.

 وكذلؾ الجماؿ.

 وكذلؾ طوؿ القامة وقصرىا.

 ونعومة الطباع وخشونتيا.

 وكذلؾ العمـ والذكاء.

 فقد يشتير بمد بعمـ االقتصاد، وآخر بالسياسة، وثالث بالقانوف، ورابع بالرياضيات!

تاج سمعة معينة، فتكوف فيو جيدة ورخيصة بالنسبة لغيره مف كما قد يشتير بمد بإن
 البمداف!
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ومف ىنا كانت فكرة التخصص وتقسيـ العمل، والمزايا النسبية في عمـ االقتصاد، 
 وكاف ىذا أساس التجارة الدولية بيف البمداف!

 Relative Advantagesالمزايا النسبية: 

 Comparative Advantagesوقد تسمى: المزايا المقارنة: 

 قاؿ تعالى:

 .11( ُفّصمْت وقّدر فييا أقواَتيا)

 فييا:

 أؼ: في األرض.

أؼ: جعل في كل أرض )بمد( قوًتا قد ال يوجد في غيره، أو يوجد ولكف بتكمفة 
 أعمى!

 قاؿ اليمذاني:

لوال أّف هللا عّز وجّل خّص بمطفو كّل بمد مف البمداف، وأعطى كّل إقميـ مف »
منعو غيَرىـ، َلبطمت التجاراُت، وذىبت الصناعاُت )...(، إال أّف األقاليـ، بشيٍء 

هللا عّز وجّل أعطى كل ُصقع، في كل حيف، نوًعا مف الخيرات، ومنع اآلخريف، 
! ليعتدَؿ القْسـ، وينتظـَ التدبيُر.  ليسافر ىذا إلى بمد ىذا، ويستمتع قوـٌ بأمتعة قـو

يـ في الحياة الدنيا ورفعنا بعَضيـ فوؽ نحف قسْمنا بينيـ معيشتَ قاؿ هللا تعالى: )
 «.46( الزخرؼ بعٍض درجاٍت ليتّخذ بعُضيـ بعًضا سخرًيا
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 رفعنا بعضيـ فوؽ بعض درجات:

 قد تعني رفع أناس وخفض آخريف. -

 قد تعني رفع كل واحد عمى اآلخر بشيء. -

 ليتخذ بعُضيـ بعًضا سخرًيا:

 تفسيرىا كما سبق.

 قد تعني طبقة مسّخرة ألخرػ. -
تعني أف كل واحد مسّخر لآلخر، ومحتاج إليو، وفق مزايا كل واحد  وقد -

 بالنسبة لآلخر!
 وقاؿ تعالى:

( النساء وال تتمّنوا ما فّضل هللا بو بعَضكـ عمى بعض ... واسألوا هللَا مف فضمو)
46. 

 لكل واحد منا مزايا نسبية.

ستفيد منيا ويفيد، ىناؾ مزايا نسبية بيف األفراد، عمى كل واحد منا أف يكتشفيا، وي
ويتخصص فييا. وال يفيده الحسد، وال بأس في الغبطة. إذا أردَت أف تكوف مثل 
فبلف فعميؾ أف تسمؾ سبيل التعّمـ والتدرب والصبر، إذا كانت استعداداتؾ تسمح 

 لؾ بالوصوؿ إلى ما وصل إليو فبلف.
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جيده األنثى، وىناؾ مزايا نسبية بيف الذكور واإلناث، فقد ُيجيد الذكر ما ال تُ 
 والعكس صحيح.

 وىناؾ مزايا نسبية بيف األمـ.

 وبيف البمداف.

 ىذا وهللا أعمـ.

*** 

     6116أيار  2األحد 

 

 و١ف ٠مبي ػٕلٔب: اِِِ جبٕبىح ٚال دتِِ جبٛاىح؟

 ِمف ُنَكِت الحديث

 كيف يقاؿ عندنا امِش بجنازة وال تمِش بجوازة؟!

 الحديث:

  عف فاطمة بنت قيس بعد أف طّمقيا زوجيا ثبلًثا:قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 اعتّدؼ فإذا حممِت فآِذنيني!

 قالْت: 



337 
 

فمّما حممُت َذكرُت لو أف معاوية بف أبي سفياف، وأبا جيـ، وأسامة بف زيد 
 خطبوني!

 فقاؿ رسوؿ هللا:

 أما معاوية فصعموٌؾ ال ماَؿ لو.

 وأما أبو جيـ فبل يضع عصاه عف عاتقو!

 سامَة بَف زيد!انِكحي أ

 قالْت:

 فكرىُتو!

 ثـ قاؿ:

 انِكحي أسامَة!

 فنكحُتو، فجعل هللا فيو خيًرا، واغتبطُت!

 .)صحيح مسمـ(

*** 

 وفي رواية:

 واغتبطُت بو.
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 وفي رواية:

 ال تسبقيني بنفسؾ!

 أو: ال تفوتينا بنفسؾ!

 وفي رواية:

 معاوية َتِرٌب خفيف الحاؿ!

 وأبو جيـ فيو شّدة عمى النساء!

 يضرب النساء!أو 

 أو ضّراب لمنساء!

 .)صحيح مسمـ(

*** 

 شرح المفردات:

 )آذنيني(:

 أخبريني.

 )ُصعموؾ(:

 فقير جًدا.
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 )َترٌب خفيف الحاؿ(:

 فقير.

 )ال يضع عصاه عف عاتقو(:

 كثير السفر.

 أو: يضرب النساء!

 كما في روايات أخرػ.

 وىذا يفيد أف النبّي يكره ضرب النساء!

ي عف معاوية وأبي جيـ غيبة محّرمة، بل ىو مف النصح وليس فيما قالو النب
 الواجب في ىذه الحالة!

*** 

 ما قالو النبي عف معاوية وأبي جيـ:

اليـو حتى المشايخ ال يجرؤوف عمى مثل ىذا، يخشوف أف يغضب عمييـ معاوية 
الفقير، أو تناليـ عصا أبي جيـ! يقولوف: ليس لنا عبلقة! أيف الذيف يؤمنوف بأف 

 اؿ واألرزاؽ بيد هللا، ال بيد معاوية وأبي جيـ؟!اآلج

 )اغتبطُت(:

 ُسررُت.
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 وفي رواية:

 اغتبطُت بو.

 زّوجو النبي ملسو هيلع هللا ىلص ثيًبا ولـ يزوجو بكًرا! ربما كانت جميمة!

أسامة ِحّب )حبيُب( رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كاف أسوَد أفطس،  واّله الرسوؿ قيادة الجيش 
الرـو في الشاـ، وُنفذت الحممة في أوؿ عيد أبي بكر رضي هللا عنو، لغزو 

 سنة! 61وانتصر عمييـ،  وكاف عمره 

 جماُؿ الكماِؿ جماؿ!

 الجماؿ يذىب، والكماؿ يبقى!

 الجماؿ يذىب بالشيخوخة!

 ويذىب بالتعّود!

 ويذىب بسوء الخُمق!

 فمف ساءت أخبلُقو صار قبيًحا!

 )ال تسبقيني بنفسؾ(:

 وجي قبل إعبلمي.ال تتز 

 )ال تفوتينا بنفسؾ(:
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 المعنى نفسو.

 أعطني اليـو مِمًكا أو رئيًسا ييتـ بتزويج فاطمة أو أسامة!

*** 

 ما قالو النووؼ:

وال  ،فيو دليل عمى جواز ذكر اإلنساف بما فيو عند المشاورة وطمب النصيحة»
إف  :لعمماء. وقد قاؿ ابل مف النصيحة الواجبة ،يكوف ىذا مف الغيبة المحرمة
وذكرتيا بدالئميا في كتاب  ،أحدىا االستنصاح ،الغيبة تباح في ستة مواضع

 )...(. ثـ في رياض الصالحيف ،األذكار

وفي  .العاتق ىو ما بيف العنق والمنكب :قولو ملسو هيلع هللا ىلص: )فبل يضع العصا عف عاتقو(
  .ىذا استعماؿ المجاز

ي قولو ملسو هيلع هللا ىلص: )ال يضع العصا عف عاتقو( وفي جواز إطبلؽ مثل ىذه العبارة ففيو و 
ونحو  ،ثوب يمبسولمعاوية مع العمـ بأنو كاف  ،أنو صعموؾ ال ماؿ لو() :معاوية

كاف يضع العصا عف عاتقو في حاؿ نومو أبا الجيـ  وأفّ  ،ذلؾ مف الماؿ المحقر
  .وأكمو وغيرىما

جاز إطبلؽ ىذا  ،اقميل الماؿ جدً ية معاو وكاف  ،ا كاف كثير الحمل لمعصاولكف لمّ 
وقد نص عميو  ،ففي ىذا جواز استعماؿ مثمو في نحو ىذا .االمفع عمييما مجازً 

 )...(. وقد أوضحتو في آخر كتاب األذكار ،أصحابنا
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وكـر  ،وقما عممو مف دينو وفضمو وحسف طرائفمِ أسامة وأما إشارتو ملسو هيلع هللا ىلص بنكاح 
ر عمييا فكرّ  ،اجدً أسود ولكونو  ، مولىو لكونو فكرىتْ  ،ؾفنصحيا بذل ،شمائمو

  !وكاف كذلؾ ،ما عمـ مف مصمحتيا في ذلؾلِ  ،عمى زواجو النبي ملسو هيلع هللا ىلص الحثّ 

وليذا قاؿ النبي صمى هللا عميو  .(ا واغتبطتُ : )فجعل هللا لي فيو خيرً وليذا قالْت 
 «! لؾِ  رسولو خيرٌ  طاعةُ هللا و  طاعةُ  :وسمـ في الرواية التي بعد ىذا

*** 

     6192أيار  91األربعاء 

 

 ٌٛال ؽٛاء مل ختٓ أٔضٝ ىٚعٙب اٌل٘و

 ِمف ُنَكِت الحديث

 لوال حّواُء لـ تُخْف أنثى زوَجيا الدىرَ 

 .)متفق عميو(

 ظاىر الحديث تحميل جميع خيانات الزوجات لحواء!

 وتحميل الخطأ كمو لحواء، وعدـ تحميل آدـ أؼ شيء منو!

 أييما أولى بالمسؤولية: آدـ أـ حواء؟

 .161( طو وعصى آدـُ رّبو فغَوػ )
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 وفي الحديث عدـ تحميل النساء، بعد حواء، شيًئا منو!

 ىذا الحديث مف اإلسرائيميات التي تقوؿ عند القـو بالخطيئة األولى، وهللا أعمـ.

 معمـو مف القرآف أف الشيطاف ىو الذؼ أغرػ آدـ، وحواء تبعتو!

 يل: إف الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:إذا ق

مف سّف في اإلسبلـ سّنة سيئة فعميو وزُرىا ووزُر َمف عمل بيا إلى يـو القيامة، ال 
 ينقص ذلؾ مف أوزارىـ شيًئا!

 .)صحيح مسمـ(

 قمت: ىذا يرد عميو أمراف:

 : أّف حواء لـ تكف مسؤولة.األمر األوؿ

دـ وحواء، ولـ يعد ىناؾ وزر عمى أّؼ : أف هللا تعالى تاب عمى آاألمر الثاني
 منيما!

 .41( البقرة فتمقى آدـُ مف رّبو كمماٍت فتاب عميو)

ال بأس أف نتيـ الراوؼ )أبا ىريرة(، أو البخارؼ ومسمًما، وال نتيـ رسوؿ هللا! معاذ 
 هللا!

 األحاديث في الصحيحيف مف ىذا النوع قميمة.

 وما قمتو ىو مف باب نقد المتف!
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 متف يقتضي إعادة النظر في السند.تضعيف ال

يخشى بعض العمماء، مف تضعيف بعض أحاديث الصحيحيف، أف يسرؼ عند 
الناس إلى سائر األحاديث! ولكف ىذا الموقف )القائـ عمى سّد الذريعة( ال أراه 
موقًفا عممًيا في ىذا الباب. فأْف تخرج طبعة مف البخارؼ ومسمـ يوضع في 

فيو نظر عند العمماء، ىذا أفضل، ألّف ىناؾ خشية حاشيتيا أف ىذا الحديث 
مقابمة، وىي أنو إذا ُترؾ األمر كما ىو عميو اآلف، بأف كل ما في الصحيح 
صحيح! إذا وجد أحدىـ حديًثا ضعيًفا واحًدا أف يعّمـ موقفو عمى جميع أحاديث 

 الصحيح! 

 عمـ.مواقف بعض عمماء الديف غير مسّممة، وتحتاج إلى مراجعة! وهللا أ 

 قالوا: صححو األلباني.

قمت: ما الفائدة إذا صحح األلباني ما صححو البخارؼ ومسمـ؟! أو صحح حديًثا 
 في كتب الحديث صححو البخارؼ أو مسمـ في صحيحو؟!

*** 

 شروح العمماء:

 ما نقمو النووؼ:



345 
 

ونزع  بالوالدة  يافأشبينَ  ،آدـبنات  قاؿ القاضي: ومعنى ىذا الحديث أنيا أـّ »
 ،ف ليا أكل الشجرة فأغواىافزيّ  ،إبميسلما جرػ في قصة الشجرة مع  ،ؽ العر 

  «!  فأكل منيا ،بالشجرة فأخبرت آدـَ 

*** 

 ما نقمو ابف حجر:

وسيأتي  ،حيّ  كلّ  يت بذلؾ ألنيا أـّ سمّ  :قيل )...(. ( أؼ امرأة آدـولوال حواء»)
  .صفة خمقيا في الحديث الذؼ بعده

( فيو إشارة إلى ما وقع مف حواء في تزيينيا آلدـ ايأنثى زوجَ  لـ تخفْ ) :وقولو
ف ليا إبميس ما زيّ  فمعنى خيانتيا أنيا قبمْت  ،األكل مف الشجرة حتى وقع في ذلؾ

فبل  ،بنات آدـ أشبينيا بالوالدة ونزع العرؽ  ولما كانت ىي أـّ  .و آلدـحتى زينتْ 
  !تكاد امرأة تسمـ مف خيانة زوجيا بالفعل أو بالقوؿ

ولكف لما مالت إلى شيوة  .حاشا وكبلّ  ،مراد بالخيانة ىنا ارتكاب الفواحشوليس ال
وأما مف جاء بعدىا  .ذلؾ خيانة لو عدّ  ،وحّسنت ذلؾ آلدـ ،النفس مف أكل الشجرة

جحد آدـ  :وقريب مف ىذا حديث .مف النساء فخيانة كل واحدة منيف بحسبيا
 .وذريتُ  فجحدْت 

 اؿ فيما يقع ليـ مف نسائيـ بما وقع مف أميفّ وفي الحديث إشارة إلى تسمية الرج 
مف غير  ،فرط في لـو مف وقع منيا شيءفبل يُ  ،وأف ذلؾ مف طبعيفّ  ،الكبرػ 
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أف ال يتمكف بيذا في االسترساؿ  وينبغي ليفّ  .أو عمى سبيل الندور ،قصد إليو
 «. وهللا المستعاف ،ويجاىدف ىواىفّ  بل يضبطف أنفسيفّ  ،في ىذا النوع

*** 

 :   أقوؿ

  ال أوافق ابف حجر، ال سيما في الفقرة األخيرة!

 وفي كبلمو ضرباف مف التكّمف:

 األوؿ: قبوؿ الحديث.

حاشا  ،ليس المراد بالخيانة ىنا ارتكاب الفواحشالثاني: الشرح المتكمف بقولو: )
 (!وكبلّ 

*** 

       6116أيار  11الثبلثاء 

 

رٙب إما وبٔذ ِٛظفخ؟
ّ
 ً٘ ختوط ادلوأح يف ػل

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ىل تخرج المرأة في عدتيا إذا كانت موظفة؟
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 الحديث:

 عف جابر بف عبد هللا قاؿ:

 ُطمقْت خالتي، فأرادْت أف تجّد نخَميا، فزجرىا رجٌل أف تخرج!

 فأتِت النبّي ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ:

 بمى! فجّدؼ نخمِؾ، فإنِؾ عسى أف تصّدقي أو تفعمي معروًفا!

 .)صحيح مسمـ(

*** 

 )تجّد نخَميا(:

 تقطع نخميا، أؼ: ثمره.

 تعمل في الزراعة.

 )تصّدقي(:

 أصل الفعل: تتصّدقي.

 ُحذفت منو إحدػ التاءيف.

*** 

 ىل الصدقة ىنا بالمعنى الحقيقي؟
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 الصدقة عمى الفقراء ىي بالمعنى الحقيقي. 

لكف في ىذا الحديث يدخل فييا: الصدقة عمى النفس واألىل والولد بالمعنى 
 المجازؼ.

 ففي الحديث:

 قاؿ رجل:

 يا رسوَؿ هللا عندؼ دينار.

 قاؿ:

 تصّدؽ بو عمى نفسؾ.

 قاؿ: عندؼ آخر.

 قاؿ:

 تصّدؽ بو عمى زوجتؾ.

 قاؿ:

 عندؼ آخر.

 قاؿ:

 تصّدؽ بو عمى ولدؾ.
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 .)سنف أبي داود والنسائي، وصححو ابف حباف والحاكـ(

عنى المجازؼ، ألنيا في الصدقة ىنا عمى النفس والزوجة والولد ىي صدقة بالم
 حقيقتيا مف النفقات الواجبة، وليست مف الصدقات الواجبة وال النافمة.

وكأف ىذا اإلطبلؽ مف باب المشاكمة، يعني: قبل أف تتصّدؽ عمى غيرؾ تصدْؽ 
 عمى نفسؾ وعيالؾ أواًل!

*** 
 

         9106أيار  07الثالثاء 

 

 المولود:

 ١ـ ثفّٗ؟ً٘ حنٕه ادلٌٛٛك ثزّوح ِضغٙب اٌْ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ىل نحّنؾ المولود بتمرة مضغيا الشيخ بفمو؟

أف تحّنؾ المولود بحّبة تمر أو عجوة نظيفة، سحقت بأداة نظيفة، وضعت في فـ 
 الصبي بإصبع نظيفة، فتصل حبلوتيا إلى بطنو، ىذا حسف.

 لكف أف تبحث عف شيخ صالح تطمب منو أف يضع التمرة في فمو، ويمضغيا، ثـ
يبصقيا في فـ الطفل، ليصل ريقو )لعابو( إلى المولود، ىذا ليس بحسف! ألف فـ 
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الشيخ قد يكوف مميًئا باألمراض، فتنتقل العدوػ إلى الطفل المسكيف، نتيجة ىذه 
 العادات والتقاليد!

وقد يؤدؼ ىذا إلى وجود زمرة مف المشايخ البطاليف، يرتزقوف مف ىذه الحيل 
 والخرافات!

 مو في الحديث عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ولكنو خاص بو ال يتعداه، وهللا أعمـ.نعـ جاء مث

*** 

 ـ6116تموز  61األربعاء 

 

 ً٘ ٔزصلق ثٛىْ ّؼو ادلٌٛٛك فضخ؟

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ىل نتصدؽ بوزف شعر المولود فضة؟

 األحاديث في ىذا غير ثابتة.

 .)راجع ممتقى أىل الحديث(

*** 

 مولود ذكًرا كاف أو أنثى ىذا حسف.أف تحمق شعر ال
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 وأف تتصدؽ بما تريد ىذا حسف!

لكف أف تأتي بشعره، وتضعو في ميزاف الذىب أو الفضة، لتتصدؽ بوزنو، ما أرػ 
 ىذا إال مف باب الخرافة!

ؽ عمييا في كتابو: تحفة الودود بأحكاـ  ّْ ومف الغريب أف يقبميا ابف القيـ وال يعّل
 المولود!

 .ىذا وهللا أعمـ

*** 

 ـ6116تموز  66الثبلثاء 

 

 األسماء:

ٟ هل١مٕب ثؤهثؼخ أمسبء: ال ٚعٗ ٌزقص١ص ٘نا إٌٟٙ 
ّ
ٔٙبٔب أْ َّٔ

 ثبٌول١ك

 ِمف ُنَكِت الحديث

 نيانا أف نسّمي رقيقنا بأربعة أسماء

 ال وجو لتخصيص ىذا النيي بالرقيق

 الحديث:
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 عف سُمرة بف ُجنَدب قاؿ:

  أف نسّمي رقيقنا بأربعة أسماء: أفمح، ورباح، ويسار، ونافع.نيانا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .)صحيح مسمـ(

*** 

 وفي رواية:

 ال تسـّ ُغبلمؾ رباًحا ...

 .)صحيح مسمـ(

*** 

 وفي رواية:

 فإنؾ تقوؿ: أثـّ ىو؟ فبل يكوف! فيقوؿ: ال.

 .)صحيح مسمـ(

*** 

 أقوؿ:

 الرقيق وغيره.ال وجو لتخصيص النيي بالرقيق، بل األرجح أنو عاـ في 
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لعّل الحديث كاف بمناسبة تسمية رقيق، ولكف ال يعني ىذا اقتصاره عميو! ذلؾ أف 
 العبرة ليست بخصوص المناسبة.

ذا كانت ىذه األسماء في عصر التشريع مقتصرة عمى الرقيق فإف األمر في  وا 
 عصرنا ليس كذلؾ.

ذا كاف يعني  الرقيق فينطبق عميو وقولو: "غبلـ" في روايات أخرػ يعني: اإلبف. وا 
 ما قمتو آنًفا.

 قولو: فإنؾ تقوؿ: أثـّ ىو؟ فبل يكوف! فيقوؿ: ال.

*** 

 قاؿ النووؼ:

قاؿ أصحابنا: يكره التسمية بيذه األسماء المذكورة في الحديث وما في معناىا، "
والعمة في الكراىة ما  .وال تختص الكراىة بيا وحدىا، وىي كراىة تنزيو ال تحريـ

ره لبشاعة الجواب، وربما فكُ  ،ىو؟ فيقوؿ: ال( أثـّ  : في قولو: )فإنؾ تقوؿبينو ملسو هيلع هللا ىلص
 ".أوقع بعض الناس في شيء مف الطيرة

  *** 

 وقاؿ ابف القيـ في كتابو: "تحفة المودود بأحكاـ المولود":

"وفي معنى ىذا: مبارؾ، ومفمح، وخير، وسرور، ونعمة، وما أشبو ذلؾ، فإف 
ؼ كره لو النبي ملسو هيلع هللا ىلص التسمية بتمؾ األربعة موجود فييا! فإنو يقاؿ: أعندؾ المعنى الذ
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خير؟ أعندؾ سرور؟ أعندؾ نعمة؟ فيقوؿ: ال، فتشمئّز القموُب مف ذلؾ، وتتطّير 
 بو"!

*** 

 أقوؿ:

 ما ذكره الشّراح مف التطّير باألسماء ال وجو لو، ألننا منييوف عف التطّير أصبًل! 

 أعمـ.وهللا 

*** 

 ـ6192تموز  62األحد 

 

 ٌَذِ ػبص١خ أٔذ مج١ٍخ: ِْىٍزبْ يف ِنت احلل٠ش

 ِمف ُنَكِت الحديث

 لست عاصية أنت جميمة

 مشكمتاف في متف الحديث!

 الحديث:

 عف ابف عمر أّف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص غّير اسـ عاصية وقاؿ: أنِت جميمة!
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 .)صحيح مسمـ(

*** 

 وفي رواية:

 عمر أّف ابنة لعمر كاف يقاؿ ليا عاصية، فسّماىا جميمة!عف ابف 

 .)صحيح مسمـ(

*** 

 في متف الحديث مشكمتاف:

 األولى: 

 كيف قاؿ ليا: أنِت جميمة؟

 يبدو أنيا كانت صغيرة، وهللا أعمـ.

 الثانية:

كيف سّماىا جميمة، وىو ينيى عف مثل ىذه األسماء التي فييا تزكية؟! إذا 
 قبيحة! غضبوا عمييا قالوا:

 ربما تكوف ىذه واقعة عيف ال عمـو ليا، جازْت ليا ولـ تجز ألحد بعدىا!

 وقد سبق الكبلـ عف ىذا تحت عنواف: لف تجزؼ عف أحد بعدؾ!
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 وهللا أعمـ.

*** 

 وجدُت أف الشّراح آثروا في ىذا الحديث السكوت واليروب!

*** 

 ـ6116تموز  64السبت 

 

 الخمع:

خلٍغ َِزّل ِٓ فٍغ اٌٍجبً أَ ِٓ ِٓ ٔىذ احلل٠ش ٚاٌٍغخ: ً٘ ا
 1 فٍغ اٌجبة؟

 المغةالحديث و ِمف ُنَكِت 

  مف خمع المباس أـ مف خمع الباب؟مستمد ىل الخمع 

 عف ابف عباس أف امرأة ثابت بف قيس أتت النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: 

فر ق وال ديف، ولكني أكره الكيا رسوؿ هللا! ثابت بف قيس ما أعتب عميو في خمُ 
 في اإلسبلـ! 

 فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
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 أترّديف عميو حديقتو؟ 

 قالت: نعـ. 

 قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 اقبِل الحديقة وطّمْقيا تطميقة. 

 )صحيح البخارؼ(.

*** 

 أكره الكفر في اإلسبلـ:

 الكفر بمعناه المعروؼ. -
 زوجة في حق الزوج.الكفر بمعنى كفراف العشير، وىو تقصير ال -

*** 

 والراجح في عدة الخمع أنيا حيضة واحدة فقط الستبراء الرحـ.

*** 

 قاؿ ابف حجر في فتح البارؼ:

 ".مأخوذ مف خمع الثوب، ألف المرأة لباس الرجل معنى"

 قولو: معنى، أؼ عمى المجاز ال عمى الحقيقة.
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 وقاؿ ابف األثير في النياية: 

 ."خمع الثوب :أصمو مف)...(  وخالعيا مخالعة ايقاؿ: خمع امرأتو ُخمعً "

 قاؿ ابف قدامة في المغني: و 

  .ا ألف المرأة تنخمع مف لباس زوجياى خمعً يسمّ "

 قاؿ هللا تعالى: 

ـْ وأنُتـ ِلَباٌس َلُيفَّ )  اىػ كبلـ المغني. .187البقرة   (ُىفَّ ِلَباٌس َلُك

*** 

ع المباس سيل! إنما الخمع ال أظّف أف الخمع مستمد مف خمع المباس، ألف خم
مستمد مف خمع شيء يصعب خمعو! فالطبلؽ في األصل بيد الزوج، وانتزاع المرأة 
ىذا الحق منو أمر صعب ومكمف! وليذا ال أظنو مستمًدا مف خمع المباس، بل ىو 
مستمد مف خمع الحّق )خمع حّق الرجل في الطبلؽ(: انتزاع ىذا الحق منو في 

 .مقابل ماؿ تدفعو إليو

 وقد يكوف الخمع مستمًدا مف خمع الزوج المتمّسؾ بالزوجية.

*** 

ىل ما تدفعو الزوجة رشوة؟ ليس رشوة ألف الرشوة حراـ، وبذؿ الماؿ في الخمع 
 حبلؿ.
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لكف إذا تعسف الزوج، وغالى في طمب الماؿ بأكثر مما دفع، صار مكروًىا، ما 
 حقيقية.  لـ تكف الزيادة النقدية اسمية نتيجة التضخـ، وليست

وربما عّد التغالي رشوة، واإلثـ ىنا عمى مف قبض، وليس عمى مف دفع، وهللا 
 أعمـ.

وربما أراد الزوج الطبلؽ، فألجأ زوجتو إلى الخمع، وأساء عشرتيا، لتفتدؼ نفسيا 
 بأكبر مبمغ ممكف! فيذا حراـ، أؼ: ال يجوز لو الماؿ ىنا قّل أو كثر!

*** 

( يفسر حالة التفاىـ بيف الزوجيف، ليفّ  ـ وأنتـ لباٌس لك لباٌس  ىفّ وقولو تعالى: )
 أما الخمع فيو تعبير عف حالة التنازع بيف الزوجيف.

 *** 

ىػ(، وال ابف حجر 620-ىػ(، وال ابف قدامة )606-ومف ثـ ال أوافق ابف األثير )
ىػ(، وال مف تبعيـ، عمى أف الخمع مستمّد مف خمع المباس، بل أراه مستمًدا 852-)

 خمع الحق: حق الطبلؽ الذؼ ىو في يد الزوج.مف 

 ىذا وهللا أعمـ.

*** 

 2016تشريف األوؿ  21الجمعة 
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  ِٓ ٔىذ احلل٠ش ٚاٌٍغخ: الجً احلل٠مخ ٚطٍمٙب رط١ٍمخ

 والمغة ِمف ُنَكِت الحديث

 يا تطميقة الحديقة وطمقْ  اقبلِ 

 )صحيح البخارؼ(.

*** 

 لعل الصواب:

 اقبِل الحديقة وطّمْقيا تطميقو.

 ىذه الياء ىي ىاء السكت.

 لعل األصل:

 اقبِل الحديقة وطمْقيا تطميقا.

 أؼ: تطميًقا بائًنا.

*** 

 ويمكف أف يكوف التقدير أيًضا:

 اقبِل الحديقة وطمْقيا تطميقة واحدة.
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 أؼ: وتكوف بائنة.

 يكفي في الخمع تطميقة واحدة. 

 والتقدير األوؿ أرجح.

 وهللا أعمـ.

*** 

 2016وؿ تشريف األ 21الجمعة 

 

 األطعمة واألشربة:

ؼ ثَجغ دتواد
ّ
 ِٓ رصج

 ِمف ُنَكِت الحديث

 مف تصّبح بسبع تمرات

 الحديث:

 سحٌر. مف تصّبح كّل يـو سبَع تَمراٍت عجوًة لـ يضّره في ذلؾ اليـو سـّ وال

 . )متفق عميو(

 )ذكره البخارؼ في صحيحو، باب الدواء بالعجوة لمسحر(.
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 سـّ وال سحر:

عجاز العممي في حالة السـّ أسيل منو في حالة السحر. في بعض لعّل بياف اإل
 الروايات لـ يأت ذكر السحر.

حّبات. ربما لو  1والحديث يقع في عمـ الطب النووؼ، والتمر ىنا محدد المقدار بػ 
سأؿ سائل عف حجميا انطبق عميو ما ورد عف البقرة في سورة البقرة: ما حجميا؟ 

 ما لونيا؟

 في رواية:

 اصطبح. َمف

 بدؿ: َمف تصّبح.

 أؼ: أكل التمر صباًحا عمى الريق.

 وأكل الفاكية كّميا عمى الريق ىو األكل الصحي!

، ال مقّدمة لوجبة صباحية وجبة الصباحلعل المقصود أف تكوف التمرات السبعة 
 أخرػ بعدىا!

 وفي رواية مسمـ:

 بسبع تمرات.

 بدؿ: سبع تمرات.
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 وفي رواية:

 تمر العالية. سبع تمرات عجوة مف

 والعالية في المدينة المنورة.

*** 

 قاؿ لي: 

 ىل يرّوج النبّي لتمر المدينة؟

 قمت لو: 

 معاذ هللا! فالنبّي لـ ُيبعث لممدينة وحدىا، بل لمناس كافة! وال يتكّمـ إال صدًقا.

، ُيسّف اإلفطار بالعجوة، فإف لـ توجد فالتمر، فإف لـ رمضافوفي  ، كما ىو معمـو
 الماء.يوجد ف

ال أدرؼ ىل يصمح الدرابزيف الخرمسي مثبًل، أو المشمش، أو العنب، أو الزبيب، 
أو القمرالديف، أو الخوخ المجفف، أو التيف، أو أؼ فاكية أخرػ حموة كالتفاح 

ليرة، وكيمو التفاح  1111والكمثرػ والكرز؟ ال سيما إذا كاف سعر كيمو التمر 
 ؟611

ة جبف، حيث يبمغ سعر كيمو الجبف غير وقد تصمح وجبة التمر بدؿ وجب
 ليرة! 4111المغشوش ما يقرب مف 
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وقد ال توجد عجوة ذات جودة مقبولة، فالعجوة في أيامنا مرصوصة ومضغوطة 
في أكياس نايموف، ومشوبة بالتراب وغير نظيفة، ال سيما المسحوقة منيا التي 

إذا أكمَتيا شعرَت  تستعمل في صنع الحموػ: أقراص العجوة )المعموؿ بالعجوة(،
بالرمل والتراب في أسنانؾ، وبعض الحرفييف يضعوف معيا مادة أخرػ خشنة 
)كالسميد( لمتغطية عمى ما في العجوة مف رمل وتراب وأوساخ! احذروا العجوة 
المعجونة، وىي منتشرة، فإنيا كالمحمة المفرومة في الرداءة! اشتروىا نظيفة 

 ررىا أكثر مف نفعيا!واسحقوىا بأنفسكـ! كي ال يصير ض

 واحذروا العجوة أف تشتروىا مف المحاّؿ أو البسطات التي يكثر فييا الذباب!

خاصة أف يحرصوا عمى أف تكوف تمورىـ نظيفة، وخالية مف أىل المدينة وعمى 
الرمل والتراب والوسخ، ومحمّية مف الذباب، لكي يتحقق فييا ما ورد عف النبّي مف 

ال كاف ىنا ؾ احتماؿ أال تتحقق منافع التمر المنصوصة! فيشّؾ الناس، منافعيا! وا 
 ال قدر هللا، في الحديث النبوؼ!

بعض التجار يستغموف مثل ىذه األحاديث ال ليتسابقوا عمى تجويد تمورىـ، بل 
عمى غّشيا! وربما يقولوف في أنفسيـ: إف الناس ال يمّيزوف، طالما كاف التمر تمر 

 المدينة!

ياف، ال سيما في شير رمضاف، يباع التيف المجفف مرصوًصا وفي كثير مف األح
في ورؽ النايموف، فإذا نزعَت ورقو وجدت أف ىذا التيف أوسخ مف الزبالة، وكأنو 
ممعوس تحت الصرماية! فاحذروا أييا التجار! مف أف تغتالوا منافع ىذه المنتجات 
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لتيف الوسخ! لو أعطي بغشكـ وتدليسكـ وجشعكـ! إياكـ أييا الناس أف تشتروا ىذا ا
 لي مجاًنا لرميُتو في القمامة!

والقمرالديف مثل التيف المجّفف، أكثره وسخ يقاؿ: ُيمعؾ بأرجل الناس، وقميٌل منو 
 النظيف!

*** 

 اختبلؼ العمماء في التمر الوارد ذكره في الحديث:

 ىل ىو أؼ تمر؟ -

 ىل ىو تمر المدينة؟ -

 ىل ىو التمر في زمف الرسوؿ؟ -

ف كاف في تمر المدينة زيادة بركة. لكف التمر قد أعتقد أف ا لمقصود ىو األوؿ، وا 
يختمف في حالة السحر عف حالة السـّ، وانشغل العمماء المعاصروف بحالة السـّ 

 عف حالة السحر! 

ف كاف ىناؾ فرؽ في حجـ التمرة مف نوع إلى  1والمقدار ىنا محدد بػ  تمرات، وا 
 ـ مف ثبلث!آخر. فيناؾ تمرة ىي أكبر في الحج

*** 

 ما قالو النووؼ:
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 ،وعدد السبع مف األمور التي عمميا الشارع ،تخصيص عجوة المدينة دوف غيرىا»
وىذا  ،فيجب اإليماف بيا واعتقاد فضميا والحكمة فييا ،وال نعمـ نحف حكمتيا
  .صب الزكاة وغيرىاكأعداد الصموات ونُ 

 .«والفتح أفصح ،بتثميث السيف :لـ يضره سـ

 لزكاة: جمع نصاب.ُنصب ا

*** 

 ما نقمو ابف حجر:

 :(قولو: )باب الدواء بالعجوة لمسحر»

 وألينو. المدينة ضرب مف أجود تمر  :العجوة 

 ىو مف وسط التمر.  :الداودؼوقاؿ 

يضرب إلى  ،التمر أكبر مف الصيحانيالعجوة ضرب مف  :ابف األثيروقاؿ 
 «. القزازوذكر ىذا األخير  .بالمدينةبيده  السواد، وىو مما غرسو النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 يضرب إلى السواد:

 يميل إلى السواد.

 ىذا وهللا أعمـ.

*** 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12569
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     6192شباط  93السبت 

   

 

 اٌزٍج١ٕخ ختفف احليْ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 زف التمبينة تخفف الح

عف عائشة رضي هللا عنيا أنيا كانت إذا مات الميُت مف أىميا، فاجتمع لذلؾ 
النساء، ثـ تفّرقف إال أىَميا وخاصَتيا، أمرْت بُبرمة مف تمبينة فُطبخت، ثـ ُصنع 
ثريد فصّبت التمبينة عمييا، ثـ قالْت: كْمَف منيا، فإني سمعُت رسوؿ هللا صمى هللا 

 عميو وسمـ يقوؿ:

 مجّمة لفؤاد المريض، تذىب ببعض الحزف!التمبينُة 

 .)متفق عميو(

 لعل الصواب:

 فُصّبت التمبينة عميو.

 أؼ: عمى الثريد.

 التمبينة:
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 حساء )شوربة( مف نخالة شعير ولبف )حميب(، وقد يضاؼ إليو عسل.

 أقوؿ: وربما يكفي السكر بدؿ العسل لتغطية طعـ النخالة.

مف حيث البياض والرّقة. والرّقة: عكس الكثافة،  قالوا: سّميت تمبينة لشبييا بالمبف،
 أؼ: ىي سائمة ال ثخينة مكثفة.

 الثريد:

 فّتة خبز بالمَرؽ! مرؽ المحـ.

 فيو طعاـ شعبي! وليس طعاًما أرستقراطًيا.

فضُل عائشة عمى غيرىا كفضل الثريد عمى ، ويقوؿ: وكاف النبي يحّب الثريد
 سائر الطعاـ! 

 .)متفق عميو(

 الُبرمة:

 الِقدر.

 الطنجرة.

 وعاء الطبخ.

 مجّمة:
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 َمجّمة: بفتح الميـ والجيـ.

 أو: ُمِجّمة: بضـ الميـ وكسر الجيـ.

 أؼ: عبلج، أو راحة.

 وفي رواية: ُتِجُـّ فؤاد المريض.

 اإلجماـ: الراحة.

 االستجماـ: طمب الراحة والسعي لذلؾ.

 مجّمة لفؤاد المريض:

 نافعة لممريض بدنًيا ونفسًيا.

 الحزف:

 االكتئاب.

 أمرْت بُبرمة: 

 أمرْت مف؟

 لعميا أمرْت بريرة، وكانت اشترتيا وأعتقتيا.

ذا كاف الخادـ يأكل مف مخدومو، فإف النبّي أكل مف خادمو! فقد أىدؼ لبريرة  وا 
 !ىو ليا صدقة، ولنا ىديةلحـ، فأكل منو النبّي وعائشة، وقاؿ: 
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 .)متفق عميو( 

 قة.قاؿ ىذا ألف النبّي ال يأكل الصد

*** 

 الطب النبوؼ:

 الحديث الشريف يدؿ عمى أف األطعمة واألدوية ليا تأثير عمى نفسية اإلنساف.

 وىذا داخل في عمـ الطب النبوؼ.

والطب النبوؼ وحي، ولكف يرجع فيو إلى األطباء والمختصيف، لتحديد األمراض 
 والمقادير.

ليقطيف ... كميا ذات األطعمة والنباتات والخضروات والعسل والتيف والزيتوف وا
فائدة، سواء ذكرت في القرآف والسنة أو لـ تذكر، فكميا مف مخموقات هللا المسّخرة 
ذا قاؿ  ! وا  لمناس. وفوائدىا قد يكوف بعضيا معموًما لمعمماء وبعضيا غير معمـو
القرآف: العسل فيو شفاء كاف ال بد لئلنساف مف معرفة النسب والمقادير، وىذا كمو 

عمـ البشر الذؼ يتطور مف عصر إلى آخر. فكما أف الصبلة جاء يحتاج إلى 
ذكرىا في القرآف إال أف السّنة شرحتيا، وبّينْت عدد ركعاتيا وكيفياتيا، فكذلؾ ىذه 

 األغذية واألدوية محتاجة إلى عمـ البشر. 

*** 

 كيف تصنع التمبينة؟
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كوب مف  ثـ يضاؼ ليما ،بنخالتو الشعيرحساء ُيعمل مف ممعقتيف مف دقيق 
 )حميب(، دقائق، ثـ يضاؼ كوب لبف 2طيى عمى نار ىادئة لمدة الماء، وتُ 

 . ىكذا قاؿ بعض المعاصريف.وممعقة عسل نحل

 .)موقع ممتقى الحديث(

 )وانظر: التمبينة غذاء ودواء لمدكتور رامي عبد الحسيب(.

*** 

 منافع التمبينة عند أىل اإلعجاز الطبي:

 عبلج لبلكتئاب. -0

 .تر العصبيميدئة لمتو  -9

 .طة لمكبدمنشّ  -3

 .مساؾئلمكافحة ل -4

 .تعالج الضعف العاـ -5

  .مفيدة لبطء النمو عند األطفاؿ -6

 .ة لمذاكرة عند الصغار والكبارمقويّ  -7

 .تخفض الكوليستروؿ -8

 .تحوؼ مادة التربتوفاف التي تساعد عمى التغمب عمى األرؽ  -9

 .ة لحميب المرضعةدرّ مُ  -01

 .تذىب عدوانية األطفاؿ -00

 .الجوعتقمل اإلحساس ب -09
 .تخرج الماء الزائد مف الجسـ -03
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 .دوف التحوؿ إلى دىوف  ، مفتعطي طاقة عالية -04
 .غذاء لمجسد والروح -05
 .ؼ جياز المناعةتقوّ  -06
 .تعالج القمب -07
 .ر الشيخوخةيعبلج لمسرطاف وتأخ -08
 .ف وميدغ لمقولوف مميّ  -09
 الدـ. رتفاع السكر وضغطالعبلج  -91

 .)الموسوعة الحرة وغيرىا(

*** 

 تعميق:

 وؼ ذكر أف التمبينة عبلج لبلكتئاب فقط.الحديث النب

فيل أفاض دكاترة اإلعجاز الطبي في فوائدىا، وبالغوا كعادتيـ في بحوث 
 اإلعجاز العممي لغرٍض ما؟

 لعميـ لـ يتركوا مرًضا إال وجعموىا لو عبلًجا! جعموىا دواًء لكل داء!

 ال تعمموف!وجبات طيمة الحياة، لعميا تنفعكـ فيما تعمموف و  3ُكموا تمبينة 

ما أف  ومف الطريف ما جاء في بعض المواقع أنؾ إذا أكمَت التمبينة إما أف تبرأ وا 
 تموت!

 كاف مف الرصانة االقتصار عمى تخفيف االكتئاب، كما في الحديث، وهللا أعمـ.
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*** 

   9106شباط  09الجمعة 

 

 
ّ
 اخلً

ُ
  ٔؼُ اإلكاَ

 ِمف ُنَكِت الحديث

ـُ الخّل!  نعـ اإلدا

 ف عبد هللا:عف جابر ب

 أّف النبّي سأؿ أىَمو األُدـ.

 فقالوا:

 ما عندنا إال خّل!

 فدعا بو.

 فجعل يأكل بو، ويقوؿ:

 نعـَ األُدـ الخّل!

 نعـ األدـُ الخّل!

 .)صحيح مسمـ(
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*** 

 وفي رواية:

 قاؿ جابر:

 فما زلُت أحّب الخّل منذ سمعُتيا مف نبّي هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

 .)صحيح مسمـ(

*** 

 مدح النبي الخّل ألنو لـ يجد غيره؟  ىل

 أـ ألّف في الخّل منافع كثيرة تجعمو مادة بحث ألىل اإلعجاز العممي؟

 لو وجد النبّي طعاًما آخَر ىل كاف سيأكل الخّل؟ 

 لو قالوا لو مثبًل: ما عندنا إال حبة بندورة!

 أما كاف يمكف أف يقوؿ: نعـ اإلداـ البندورة!

*** 

مخبز اليابس والخّل ىو )الفّتوش(! لكف يضيفوف إليو أشياء أقرب طعاـ عندنا ل
 أخرػ كثيرة: )البندورة والخيار والبصل والثـو والنعناع وزيت الزيتوف(!

*** 
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عمى أنو يجب أف نفيـ مف الحديث أف النبي ملسو هيلع هللا ىلص ما كاف يأكل الخّل كّل وجباتو، 
 وكّل أيامو!

*** 

نبّي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ لنا في أحاديث الصـو والوصاؿ في كما عمينا أف نستحضر أف ال
: أنا لسُت كييئتكـ! لست مثمكـ! أِبيُت ربي ُيطعمني وَيسقيني!   .)متفق عميو(الصـو

*** 

ومف ثـ عمى القارغ إذا أحّب أف يأكل الخّل فميفعْل ىذا مرة واحدة أو مرات 
ال أصيب بأمراض سوء التغذية أو نقص التغذية: )نقص المناعة(!  متباعدة، وا 

ولكف عميو أال يسرؼ في الطعاـ حتى ال يصاب بأمراض معاكسة، وىي السمنة 
 والتخمة!

ال لماذا خمق هللا المأكوالت الكثيرة  فالخّل وحده غير كاٍؼ لغذاء اإلنساف، وا 
 األخرػ؟!

ويجب أال نفيـ مف كبلـ جابر بأنو أحّب الخل، وصار يأكمو، أؼ: صار يأكمو 
 ه، يمكف أف يأكمو إلى جانب مأكوالت أخرػ.وحد

وىناؾ أناس ال يستطيعوف أف يأكموا الخّل، لمرض عندىـ! فمو وضعوا لقمة فييا 
 خّل لرفضيا الفـّ مباشرة!

*** 
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وتجدر اإلشارة أخيًرا إلى أف بعض الباحثيف قد توسع في منافع الخّل، مع أّف 
، ال بوصفو مستخدًما بأشكاؿ دوائية الحديث النبوؼ يتكّمـ عف الخّل بوصفو مأكوالً 

 تخّص الرأس والجمد والقروح وغير ذلؾ!

ولكثرة توسع الباحثيف في منافع األشياء الوارد ذكرىا في القرآف والسنة، قد يتوىـ 
القارغ أف منافع ىذا الطعاـ كثيرة جًدا، وربما تكفيو لو اقتصر عميو! وىذا غير 

 صحيح!

*** 

 ـ: طبيب سورؼ(:9121)+ ما قالو دمحم نزار الدقر

الخّل يظير نكية بعض األغذية، ويجعميا أشد قبواًل ومذاًقا، ويساعد عمى "
ىضميا. لذا فيو يضاؼ إلى كثير مف األطعمة، كالمحـ والسمطات حيث يثير 

 الشيّية ويفتح القابمّية! 

، إال أف اإلفراط في تناولو ييّيج المعدة، ويسّبب فييا آالًما وعسر ىضـ ومغص
 وقد يؤدؼ إلى قرح أحياًنا".

*** 

 ما قالو النووؼ:

 ـ فاضل جيد. ا، وأنو أدُ ، وأنو يسمى أدمً في الحديث فضيمة الخلّ "



377 
 

يقاؿ: أدـ الخبز يأدمو بكسر  .قاؿ أىل المغة: اإلداـ بكسر اليمزة ما يؤتدـ بو
دـ ب. واألب، وكتاب وكتُ ـ بضـ اليمزة والداؿ، كإىاب وأىُ الداؿ، وجمع اإلداـ أدُ 

  .ا لآلكميفبإسكاف الداؿ مفرد كاإلداـ. وفيو استحباب الحديث عمى األكل تأنيسً 

معناه مدح االقتصار في  :والقاضي عياضالخطابي وأما معنى الحديث فقاؿ 
 !ةاألطعم ومنع النفس مف مبلذّ  ،المأكل

وجوده، وال تتأنقوا  مؤنتو، وال يعزّ  وما في معناه مما تخفّ  ائتدموا بالخلّ  :تقديره 
  !في الشيوات، فإنيا مفسدة لمديف، مسقمة لمبدف

 ومف تابعو. الخطابي ىذا كبلـ 

نفسو، وأما االقتصار في المطعـ  ف يجـز بو أنو مدح لمخلّ والصواب الذؼ ينبغي أ
  ".وترؾ الشيوات فمعمـو مف قواعد أخر. وهللا أعمـ

*** 

 ـ6192تموز  91اإلثنيف 

 

 أوً اٌضَٛ: صالصخ ِآفن ػٍٝ صؾ١ؼ ٍَُِ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 أكل الثـو

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228
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 ثبلثة مآخذ عمى صحيح مسمـ

 الحديث:

 عف أبي أيوب األنصارؼ قاؿ:

 رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا ُأتي بطعاـ أكَل منو، وَبعث بفضمو إلّي.كاف 

نو َبعث إلّي يوًما بفضمٍة لـ يأكْل منيا، ألّف فييا ثوًما!  وا 

 فسألُتو:

 أحراـٌ ىو؟

 قاؿ:

 ال، ولكني أكرىو مف أجل ريحو!

 .)صحيح مسمـ، باب إباحة أكل الثوـ، وأنو ينبغي لمف أراد خطاب الكبار تركو(

*** 

 ىينا في رأيي ثبلثة مآخذ:

 المأخذ األوؿ:

 عنواف الباب، أرػ فيو حذؼ: "وأنو ينبغي لمف أراد خطاب الكبار تركو".

 المأخذ الثاني:
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. "، بدؿ: إباحة أكل الثـو  عنواف الباب، أرػ فيو: "كراىة أكل الثـو

 المأخذ الثالث:

 كتاب األشربة.عنواف الكتاب، أرػ فيو: "كتاب األطعمة واألشربة" بدؿ: 

 ال تقولوا لي: 

مسمـ لـ يبّوب صحيحو. أنا أتكمـ عف صحيحو كما ىو، سواء رتبو مسمـٌ أو أّؼ 
 عالـ آخر!

 ىذا وهللا أعمـ بالصواب.

*** 

 ـ6116تموز  61األربعاء 

 

ِٓ ٔىذ احلل٠ش ٚاٌفمٗ: إما ؽوَ أوً ادل١زخ فًٙ حتوَ اٍزؼّبالرٙب 
 األفوٜ؟

 ِمف ُنَكِت الحديث والفقو

 إذا حـر أكل الميتة فيل تحـر استعماالتيا األخرػ؟

 الحديث:
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 عف جابر بف عبد هللا أنو سمع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ، عاـ الفتح، وىو بمكة:

 إّف هللا ورسولو حّرـ بيع الخمر والميتة والخنزير واألصناـ.

 فقيل:

السفف، وُيدىف بيا الجمود، ؟ فإنو ُيطمى بيا شحوـَ الميتةيا رسوَؿ هللا! أرأيَت 
 وَيستصبح بيا الناُس!

 فقاؿ:

 ال! ىو حراـ!

 ثـ قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عند ذلؾ:

قاتل هللا الييود! إّف هللا عّز وجّل لّما حّرـ عمييـ شحوميا جمموه ثـ باعوه! فأكموا 
 ثمنو!

 .)متفق عميو(

*** 

 لـ يقل:

 إّف هللا ورسولو حّرما.

 في رواية:
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 إّف هللا حّرـ.

 وفي رواية:

 إّف هللا ورسولو حّرما.

 جمموه ثـ باعوه فأكموا ثمنو:

 أؼ: جمموا الشحـ: أذابوه.

وربما عدؿ عف: )جمموىا( لمتمييز بيف الميتة والشحـ، ألف التأنيث يمكف أف 
، فأفرد الشحـو لمتذكير!  ينصب عمى الميتة أو الشحـو

الذؼ كاف محرًما عمييـ ال يختمف بيف أف وما فعمو الييود ىو حراـ ألف الشحـ 
 يكوف جامًدا أو ذائًبا!

 سأبّيف الرأؼ المختار، وال أبّيف اآلراء األخرػ، خشية اإلطالة والتعقيد.

أنا أرػ جواز االنتفاع بالميتة في غير األكل البشرؼ، فاألكل البشرؼ ىو المحّرـ، 
 وليس غيره!

عمى أّف مف ماتْت لو داّبة ساغ لو استدؿ الخّطابي عمى جواز ذلؾ باإلجماع 
 ، فكذلؾ يسوغ دىُف السفينة بشحـ الميتة، وال فرؽ!إطعاُميا لكبلب الصيد

 أقوؿ:



382 
 

لعّل إطعاـ الميتة لكبلب الصيد ال يكوف فيو ضرر عمييا كالضرر الواقع عمى 
 البشر!

 وقاؿ البغوؼ: 

مـ خبلًفا في أّف ىو قوؿ أكثر أىل العمـ، وال نع االستصباح بالزيت النجسجواز »
 «!وُبزاَتو )صقوره( ُيطعـ لحَميا كبلَبوَمف ماتت لو داّبة يحّل لو أف 

 قاؿ ابف رشد:

عمدة مف أجازه أنو إذا كاف في الشيء أكثر مف منفعة واحدة، وحرمت منو »
 «!واحدة مف تمؾ المنافع، أنو ليس يمزمو أف يحـر منو سائر المنافع

ليستصبح  الزيت النجسمر أنيـ أجازوا بيع وروؼ عف عمي وابف عباس وابف ع
 بو، وفي مذىب مالؾ جواُز االستصباح بو.

 أقوؿ:

 . )متفق عميو(ومما يقّوؼ الجواز أف الشرع نيانا عف إضاعة الماؿ 

لو أّف لدينا صميًبا خشبًيا ما الذؼ يمنع مف تفكيكو واالنتفاع بخشبو، بدؿ تكسيره 
 عمى كل ىذا ىو مجرد الغضب! وتحطيمو وتفتيتو، وقد يكوف الحامل 

كذلؾ شحـ الميتة يحـر أكُمو، وال يحـر استعماُلو في أغراض أخرػ، وذلؾ كما لـ 
ـُ الميتة لكبلب الصيد.  يحـر الزيُت النجس في االستصباح، وكما لـ يحـر إطعا
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 كيف يجوز االستصباح بالزيت النجس، وال يجوز االستصباح بشحـ الميتة؟!

 ىذا وهللا أعمـ.

*** 

     6116أيار  63الثبلثاء 

 

 ٘ال أزفؼزُ جبٍل٘ب؟

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ىبّل انتفعتـ بجمدىا؟

 

 :الحديث

 :عف ابف عباس أّف رسوؿ هللا صّمى هللا عميو وسّمـ وجد شاًة ميتة )...(، فقاؿ

 ىبّل انتفعُتـ بجمدىا؟

  :قالوا

 !إّنيا مْيتة

  :فقاؿ

 !إّنما حُرـ أكُميا
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 .(متفق عميو)

 :ي رواية لمسمـوف

 ىبّل أخذتـ إىاَبيا، فدبغتموه، فانتفعُتـ بو؟

 :وفي رواية لو أيًضا

 !إذا ُدبغ اإلىاُب فقد طُير

 .دباُغو َطيوُره

 :معنى الحديث

 :قاؿ تعالى

، واألنعاـ 4. وانظر المائدة 112، والنحل 114( البقرة إنما َحرَّـ عميكـُ المْيتةَ )
132. 

 !جمُدىاإذا حُرـ أكُميا لـ يحُرـ 

 !إذا حُرـ االنتفاُع بأكميا لـ يحُرـ االنتفاُع بجمدىا

 :قاؿ بعض العمماء

 .إذا كاف في الشيء منفعة محّرمة لـ تحـر سائر المنافع

 .ال سيما وأف الشرع نيى عف إضاعة الماؿ

انظر كتابي: أصوؿ االقتصاد اإلسبلمي، المحّرمات ىل ىي حراـ بكل )
 .(استخداماتيا؟

*** 

  6116كانوف الثاني  66ء الثبلثا
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ا ػٕلِب ٠ؤوً يف مجبػخ: و١ف ٠ؤوً 
ً
ؽىت اٌفمري جيت أال ٠ؤوً وضري

َ؟
َ
 اخلل

 ِمف ُنَكِت الحديث

 حتى الفقير يجب أال يأكل كثيًرا عندما يأكل في جماعة

 كيف يأكل الخَدـ؟

عف ابف عمر رضي هللا عنيما أنو كاف ال يأكل حتى ُيؤَتى بمسكيف يأكل معو! 
! سمعُت عميّ  ال ُتْدِخْل ىذا! فقاؿ لخادمو: فأكل كثيًرايوًما برجٍل يأكُل معو، فُأتي 

 النبّي صّمى هللا عميو وسّمـ يقوؿ: 

 المؤمُف يأكل في ِمًعى واحٍد، والكافُر يأكل في سبعة أمعاء!

 )متفق عميو(.

*** 

 نعـ ىذا كبلـ ابف عمر رضي هللا عنيما، وىو مفيد مف ناحيتيف:

 األولى: 
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س الفقير ىو الذؼ يأكل الطعاـ الكثير فحسب، أنا شيدُت موائد يأكل فييا لي
)المشايخ( بنيـ، ويعددوف األصناؼ، ويممؤوف الصحوف، ويتركوف فييا بقايا 

 طعاـ، ويتصّرؼ كل منيـ تصّرؼ الشره! 

 الثانية: 

كبلـ ابف عمر مفيد لمخَدـ في المنازؿ، عمى الخادـ أف يتثقف بمثل ىذه 
، حتى يتعّمـ منيا آداب الطعاـ في بيوت الذيف يستخدمونيـ. كثير مف األحاديث

األثرياء يشكوف مف الخَدـ الذيف يأكموف بشراىة ما في البيت مف طعاـ! ولو أف 
خادًما وزنتو أوؿ خدمتو، ثـ وزنتو في نياية الخدمة، لوجدت أنو صار أسمف مف 

 صاحب البيت! حتى إنو ربما صار يعجز عف الخدمة!

ا أنصح الخدـ باألمانة في التعامل مع طعاـ غيرىـ، وعمييـ أف يحتاطوا ألّف أن
مف يستخدميـ يراقبيـ ويختبرىـ، وربما يستغني عنيـ! عمى الخادـ أف يأكل 

 بشفافية، ال أف يأكل الطعاـ اختبلًسا؛ وأف يأكل ما يقّدـ لو، ال ما يحمو لو!

 أييا الخدـ األعزاء! 

لى مف ُيذّكركـ أنتـ بحاجة إلى ىذه الت عميمات، وبحاجة إلى أف ُتذّكروا أنفسكـ، وا 
 وُينّبيكـ، قبل الدخوؿ إلى منازؿ الناس.

نعـ لكـ حقوؽ، ولكف عميكـ أيًضا واجبات وآداب. ال تقولوا في أنفسكـ: ىذا 
 الطعاـ طعاـ غيرؼ وليس طعامي! آكمو بالمّجاف!
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بطنؾ لؾ، عميؾ أف تخاؼ مف يقولوف عندنا في المثل: إذا كاف الطعاـ ليس لؾ، ف
ما مؤل ابُف آدـ وعاًء شًرا مف بطنو، أمراض التخمة! وتذّكر قوؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

بحسب ابف آدـ لقيماٌت ُيقمَف صمبو! فإف كاف ال بد فاعبًل فثمث لطعامو وثمث 
 .)سنف الترمذؼ(! وثمث لنَفسو لشرابو

س! وبحيث ال تمجأ بعد الطعاـ إلى شراب إذا أكمَت فكْل بحيث يمكنؾ أف تتنف
الكازوز، أو دواء يساعدؾ عمى ىضـ الطعاـ! وىو ما عرؼ في كتب التراث بػ 

 )الجوارش(. 

*** 

    6116شباط  11األربعاء 

 

 
ّ
  خاألروع

 ِمف ُنَكِت الحديث

 األُْتُرّجة

 الحديث

 ميا طّيب.َمثُل الُمؤمف الذؼ يقرأ القرآف مثُل األُتُرّجة، ريحيا طّيب وطع

 وَمثُل الُمؤمف الذؼ ال يقرأ القرآف مثُل التمرة، ال ريح ليا وطعميا حمو.
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 وَمثُل الُمنافق الذؼ يقرأ القرآف كمثل الريحانة، ريحيا طيب وطعميا مّر.

 وَمثُل الُمنافق الذؼ ال يقرأ القرآف كمثل الحنظمة، ليس ليا ريح وطعميا مّر. 

 )متفق عميو(.

*** 

 األُْتُرّجة:

 معنى الحديث واضح بوجو عاـ، لكف ما ىي األُْتُرّجة عمى وجو التحديد؟

فّسرىا العمماء بأنيا فاكية قريبة مف البرتقالة، لكف حجميا أكبر، ولونيا أصفر، 
 وحموضتيا أكثر، وقشرتيا أنعـ! فّزورة!

 أقوؿ:

وممي، أقرب الفاكية إلى البرتقاؿ ىي: اليوسف أفندؼ، والكرمنتينا، والكّباد، والب
 والميموف، والنارنج.

 الوصف الذؼ ذكره العمماء أكثر ما ينطبق عمى الُبوَممي!

 اليوسف منو أصغر مف البرتقاؿ، وقد يكوف بحجـ البرتقاؿ.

 الكرمنتينا قريب مف اليوسف، وطعمو أحمى.

الكّباد: أكبر مف البرتقاؿ، ولونو أصفر، وحموضتو أكثر، ولكف قشرتو سميكة 
 وغير ناعمة.
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ميموف منو ما ىو بحجـ البرتقاؿ، ومنو أكبر، أو أصغر، ولونو أصفر، وال
 وحموضتو أكثر، وقشرتو منيا ناعمة ومنيا ليست كذلؾ.

غير أني أرجح لبلختصار أف المقصود ىو نوع مف أنواع الحمضيات، ونوع مف 
 أنواع البرتقاؿ.

رة، منو الكبير فالبرتقاؿ لو رائحة طيبة، وطعمو طّيب، ومممسو ناعـ، وأنواعو كثي
 والوسط والصغير، ومنو ناعـ المممس ومنو ما تكوف قشرتو أقل نعومة!

ولفع األترّج قريب مف لفع األورانج بالفرنسية )واإلنكميزية(، وىو البرتقاؿ. وفي 
رواية لمحديث: ُأتُرْنجة، والجمع: ُأْتُرْنج. وىناؾ النارنج وىو قريب مف البرتقاؿ، 

تو ليست ناعمة، وطعـ البرتقاؿ أحمى! لكف لفع النارنج وحموضتو أكثر، لكف قشر 
 أقرب ما يكوف إلى لفع األوارنج! ولعمو نوع مف أنواع البرتقاؿ.

 وقاؿ آخروف: األُْتُرّجة ىي التفاحة )فتح البارؼ(! ولفع التفاح بعيد.

 وهللا أعمـ.

*** 

  2015تموز  19األحد 
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 المباس:

 يف ا٢فوح ِٓ ٌجٌ احلو٠و يف اٌل١ٔب مل ٠ٍجَٗ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 مف لبس الحرير في الدنيا لـ يمَبسو في اآلخرة؟

 .)متفق عميو(

 ىل المعنى:

 مف لبس الحرير في الدنيا لـ يدخل الجّنة أصبًل؟ أـ: -

 مف لبس الحرير في الدنيا دخل الجّنة وُحـر مف الحرير فييا؟ -

*** 

 ـ6116تموز  61األربعاء 

 

 األيماف:

 ِِ 
ُ
ٔ ٓ 

َ
ُ ثبٌٌّْ اٌم ذِ ى

َ
وآْ ٚاحلل٠ش: ٚاٌٌّْ ٚضؾب٘ب: ً٘ ٘نا لَ

 اٌٌّْ؟
ّ
 أَ ثوة

 ِمف ُنَكِت القرآف والحديث

 والشمِس وضحاىا
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 ىل ىذا قَسـ  بالشمس أـ برّب الشمس؟

 في القرآف الكريـ تارة يأتي الحمف )القَسـ( باهلل، وتارة بمخموقاتو.

 الحمف باهلل:

 مف ذلؾ قولو تعالى:

 36( الحجر عيففوربؾ لنسألّنيـ أجم)

  62( مريـ فوربؾ َلنحشرّنيـ)

 64( الذاريات فورّب السماِء واألرضِ )

*** 

 الحمف بمخموقات هللا:

 والشمس -
 والفجر -
 والضحى -
*** 

 ال يجوز لنا الحمف بغير هللا:

 قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

 مف كاف حالًفا فميحمْف باهلل أو ليصمْت.
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 .)متفق عميو(

*** 

  بمخموقاتو؟كيف حمف هللا

 في المسألة قوالف:

 القوؿ األوؿ:

 ىذا يجوز هلل، وال يجوز لغيره.

 القوؿ الثاني:

 فيو حذؼ، والتقدير: ورّب الشمس.

 .)نقمو الرازؼ في التفسير، وابف حجر في الفتح(

*** 

     6116حزيراف  3السبت 

 

 إػواة احلل٠ش إٌجٛٞ: إ٠بوُ ٚوضوح احلٍف

 ِمف ُنَكِت الحديث
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 ب الحديث النبوؼ عراإ 
 إياكـ وكثرة الحمف

 :الحديث
 .إياكـ وكثرة الحمف

 (.صحيح مسمـ)
  :إياكـ

 .ضمير منفصل في محل نصب مفعوؿ بو لفعل تقديره: أحّذر
 .كـ: ضمير متصل مضاؼ إليو

  :وكثرة
 .الواو: زائدة

 .كثرة: مفعوؿ بو ثاف لمفعل المقّدر: أحّذر
  :ويجوز في المغة

 .إياكـ كثرة الحمف -
 .إياكـ أف تكثروا الحمف -

*** 
  2015آب  6الخميس 

 

 ال أؽٍف ػٍٝ ديني

 ِمف ُنَكِت الحديث
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 ال أحمُف عمى يميف

 الحديث:

 قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

ال أحمُف عمى يميف، ثـ أرػ خيًرا منيا، إال كّفرُت عف يميني، وأتيُت الذؼ ىو 
 خير.

 )متفق عميو(.

*** 

 يف:ال أحمُف عمى يم

 الحمف واليميف )والقَسـ( بمعنى واحد.

 فكأنو قاؿ: 

 ال أحمف عمى حمف! -

 ال ُأقسـ عمى قَسـ! -

 كيف ىذا؟

 التقدير:

 ال أحمُف عمى شيء. -
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 ال أحمُف عمى شيء ىو موضع اليميف )القَسـ(. -

 ال أحمُف يميًنا. -

 قاؿ في فتح المنعـ: 

مق عميو لفع يميف لممبلبسة، أؼ: ال أحمف عمى شيء، وىو محموؼ اليميف. فأط»
 والمراد ما شأنو يكوف محموًفا عميو، فيو مف مجاز االستعارة.

 ويجوز أف تكوف )عمى( بمعنى الباء. 

ورّجح األوؿ بقولو: "ثـ أرػ خيًرا منيا"، ألف ضمير )منيا( ال يصح َعوُده عمى 
 «.اليميف، بل عمى المحموؼ عميو

*** 

  2015آب  6الخميس 

 

 ١ٔخ ادلَزؾٍِف ا١ٌّني ػٍٝ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 اليميف عمى نّية الُمستحِمف

 واحد مف مشايخ الحيل قاؿ:
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إذا استحمفؾ أحٌد، قاٍض أو غيُره، فاحمْف أنت عمى نّية غير نّية الُمستحِمف، 
 وبيذا تصل إلى مبتغاؾ مف دوف أف تقع في الكذب!

 شريعتنا شريعة مرنة عممّية براغماتّية!

 نيا: ديف ودنيا!ال يوجد أحسف م

 إذا قاؿ لؾ:

 احمْف وهللا ما لو عمّي ألف دينار.

 فاحمْف وانِو: وهللا ما لو عمى رأسي ألف دينار!

*** 

 فرّد عميو الشاّب:

ىل مف المعقوؿ يا شيخنا أّف الحيمة )أو التورية( يمكف أف ُتيضـ بيا الحقوؽ، أو 
 أف َتجعل الحبلؿ حراًما، والحراـ حبلاًل؟!

 بطمت الحيل.شريعتنا أ

 شريعتنا شريعة العدؿ، وشريعة اإلحساف. 

 وليست شريعة لمحيل والدجل والخزعببلت والخداع!

 عمى مف تحتاؿ أييا المحتاؿ في الديف؟!
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 ألـ تسمع قوؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

 اليميُف عمى نّية الُمستحِمف!

 .)صحيح مسمـ(

*** 

 أؼ: وليس عمى نّية الحالف!

مف الحالف مف نفسو، ولـ يستحمفو أحد، وأراد ىضـ الحقوؽ، فيذا وحتى لو ح
 أيًضا ال يجوز فيو التورية، وهللا أعمـ.

 وىنا يمكف أف يقاؿ: اليميف عمى نّية مف حمف لو، ولو لـ يستحمفو ىو!

 مف حمف باهلل وىو كاذب فقد ارتكب كبيرة مف الكبائر.

فييا الكذب )الحرب، ما حكـ مف حمف وىو كاذب في األمور التي يجوز 
 اإلصبلح بيف الناس، حديث الزوجيف(؟

لعمو جائز ولكف مع التورية، فإذا كانت التورية مطموبة في الكذب الجائز، فيي 
 مع الحمف أولى!

*** 

 ما قالو النووؼ:

 لف أنقمو ألف الحديث صاٍؼ والشرح مشوش!
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 وما نقمو إْف صّح فمحّمو الفقو ال شرح الحديث.

 وهللا أعمـ.

*** 

 ىػ1341رمضاف  11األربعاء 

 ـ6116حزيراف  12         

 

 األدعية واألذكار:

 
ً
  ا ا١ٌٍٍٛخآد حمّل

 ِمف ُنَكِت الحديث

 آِت محمًدا الوسيمة

 الحديث:

الميـ رّب ىذه الدعوة التامة، والصبلة القائمة، آِت محمًدا الوسيمة والفضيمة، 
 وابعثو مقاًما محموًدا الذؼ وعدتو.

 ارؼ(.)صحيح البخ

*** 
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 ما معنى الوسيمة؟

 مشروحة في حديث آخر:

سموا هللا لي الوسيمة، فإنيا منزلة في الجنة، ال تنبغي إال لعبد )واحد( مف عباد 
 هللا، وأرجو أف أكوف أنا ىو.

 )صحيح مسمـ(.

*** 

  2015تموز  20اإلثنيف 

 

 
ً
 اثؼضٗ اٌٍُٙ ِمبِ

ً
 ا اٌنٞ ٚػلرٗب حمّٛك

 ِمف ُنَكِت الحديث

 الميـّ َمقاًما محموًدا الذؼ وعدَتوابعْثُو 

 )صحيح البخارؼ(.

*** 

 لـ يقل:

ـَ المحموَد الذؼ وعدَتو.  الَمقا

 وىو ما ورد في رواية أخرػ )في سنف البييقي وغيره(.
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 قاؿ تعالى:

 .79( اإلسراء عسى أف يبعثؾ ربؾ مقاًما محموًدا)

 ابعثو الميـّ َمقاًما َمحموًدا الذؼ وعدَتو:

 التقدير:

ـَ الذؼ وعدَتو )في القرآف(.اب -  عثو الميـّ مقاًما محموًدا المقا

ـُ الذؼ وعدَتو )في القرآف(. -  ابعثو الميـّ مقاًما محموًدا وىو الَمقا

 وهللا أعمـ.

*** 

  2015تموز  7الثبلثاء 

 

 ِب فبئلح ٘نا اٌلػبء؟ اٌٍُٙ هة ٘نٖ اٌلػٛح اٌزبِخ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ما فائدة ىذا الدعاء؟

 ديث:الح
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 : )األذاف( مف قاؿ حيف يسمع النداء

 ،ا الوسيمة والفضيمةمحمدً  آتِ  ،والصبلة القائمة ،ةىذه الدعوة التامّ  ربّ  الميـّ "

  "ا الذؼ وعدتوا محمودً و مقامً وابعثْ 

 .  ت لو شفاعتي يـو القيامةحمّ 

 .)صحيح البخارؼ(

 وفي رواية:

 د.مقاًما محموًدا الذؼ وعدتو، إنؾ ال ُتخمف الميعا

 . )سنف البييقي(

 الوسيمة:

 المنزلة العمّية التي يكوف فييا النبّي قريًبا مف هللا ليتوسل بيا إليو.

 الوسيمة: مف التوسل.

 في حديث آخر:
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مف عباد هللا،  )واحد( سموا هللا لي الوسيمة، فإنيا منزلة في الجنة ال تنبغي إال لعبد

 .لو الشفاعة ْت وأرجو أف أكوف أنا ىو، فمف سأؿ لي الوسيمة حم

  .  )صحيح مسمـ(

 الفضيمة:

 ىي مرتبة أعمى مف الوسيمة، أو ىي تفسير ليا. 

 المقاـ المحمود:

 اإلجبلس فوؽ العرش، أو فوؽ الكرسي.

 ولعمو مجموع ىذه المراتب العميا.

 وهللا أعمـ بالوسيمة والفضيمة والمقاـ!

 تكاد تكوف مف المغّيبات!

 ابعْثو مقاًما محموًدا:

 و: أعِطو.ابعثْ  -
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 ابعْثو: أقْمو. -

 فيو تضميف فعل: )ابعْثو( معنى: )أقْمو(. -

 ابعْثو ذا مقاـ محمود. -

 مقاًما محموًدا الذؼ وعدتو:

 وصف المقاـ بالمحمود صار بو المقاـ معرًفا.

 لوال )المحمود( لـ يجز لغًة أف يقاؿ: ابعْثو مقاًما الذؼ وعدتو.

 وقد يكوف التقدير:

 ىو المقاـ الذؼ وعدتو. ابعْثو مقاًما محموًدا

 قاؿ النووؼ: 

 (.71ثبتت الرواية بالتنكير )مقاًما( وكأنو حكاية لمفع القرآف )آية اإلسراء 

 في رواية:

 المقاـ المحمود الذؼ وعدتو.
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 .)سنف النسائي وغيرىا(

 قاؿ لي:

 ما فائدة ىذا الدعاء، وكل ما فيو قد تـّ وتحّقق؟

 دعو لنا؟ثـ ىل نحف ندعو لمنبّي أـ النبّي ي

 ومف نحف حتى ندخل بيف هللا ورسولو؟!

 قاؿ تعالى:

 .71( اإلسراء وِمَف الميِل فتيجْد بو نافمًة لؾ عسى أف يبعثؾ ربؾ َمقاًما محموًدا)

 وعسى: وعد، وهللا ال ُيخمف الميعاد.

 قمت لو:

 السؤاؿ وارد، والجواب ال أعممو حتى اآلف.

الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص، وعف اإليماف باستحقاقو  لكف قد يكوف المراد ىو التعبير عف محّبة

 ىذه الدرجات الرفيعة، وهللا أعمـ.
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*** 

 ىػ9237رمضاف  61السبت 

 ـ6192حزيراف  65

 اٌٍُٙ هة ٘نٖ اٌلػٛح اٌزبِخ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ةىذه الدعوة التامّ  ربّ  الميـّ 

 )صحيح البخارؼ، كتاب األذاف، باب الدعاء عند النداء(.

 بعض العمماء: الدعوة التاّمة ىي األذاف: الدعوة إلى الصبلة.قاؿ 

: الدعوة إلى اإلسبلـ.  وأنا أختار أنيا دعوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص عمى وجو العمـو

 قاؿ تعالى:

( المائدة أكممُت لكـ دينكـ وأتممُت عميكـ نعمتي ورضيُت لكـ اإلسبلـ ديًنا اليوـَ )
3. 

 (.أتممتُ ( وقولو: )ممتُ أكالحْع في اآلية قولو: )

*** 
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 :ىػ(795-) ابف رجب

شرؼ العبادات، والقياـ في أنيا دعاء إلى إذاف؛ فألة: دعوة االمراد بالدعوة التامّ 
أؼ: كاممة ال نقص فييا، بخبلؼ  -ة مقاـ القرب والمناجاة؛ فمذلؾ كانت دعوة تامّ 

نعي ميت،  في استنصار عمى عدو، او إلى ماإىل الجاىمية: أ ما كانت دعوات 
 او إلى طعاـ، ونحو ذلؾ مما ىو ظاىره النقص والعيب.

 ذاف قاؿ: الميـ ربّ ألسوارؼ، قاؿ: كاف ابف عمر إذا سمع األبو عيسى اأوروػ 
ني عمييا، ىذه الدعوة المستجابة المستجاب ليا، دعوة الحق وكممة التقوػ، فتوفّ 

 ة.ىميا عمبًل يـو القيامأ حيني عمييا، واجعمني مف صالح أو 

*** 

 :ىػ(852-) ابف حجر

ة ألف وقيل لدعوة التوحيد تامّ  ،كقولو تعالى لو دعوة الحق ،المراد بيا دعوة التوحيد
بل ىي باقية إلى يـو  ،ة التي ال يدخميا تغيير وال تبديلأو التامّ  ،الشركة نقص

 ض لمفساد. وما سواىا فمعرّ  ،أو ألنيا ىي التي تستحق صفة التماـ ،النشور

 وىو ال إلو إال هللا.  ،القوؿ فييا أتـّ  ة ألفّ وصفت بالتامّ  :ف التيفباوقاؿ 

 ة.مف أولو إلى قولو دمحم رسوؿ هللا ىي الدعوة التامّ  :وقاؿ  الطيبي

*** 

 2016أيموؿ  18األحد 
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 اٌٍُٙ هة إٌبً أم٘ت اٌجبً

 ِمف ُنَكِت الحديث
 الميـ رّب الناس أذىب الباس

 :الحديث
ْذىِب الباْس، واشِف، أنت الشافي ال شفاَء إال شفاؤؾ، شفاًء ال الميـّ رّب الناْس، أ

 .ُيغادر َسَقَما
 (.متفق عميو)

*** 
 :الباس

 .أصميا: البأس
 :أؼ

 .الشّدة
 .األلـ

 .ألـ المرض
 :اقرأ

 الباس، ببل ىمزة
 .عمى وزف: الناس

 .وكبلىما بسكوف السيف
 .فالسجع بالنسبة لمحديث كالفاصمة بالنسبة لمقرآف
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 .اية بالنسبة لمحديث كالقراءة بالنسبة لمقرآفوالرو 
 :شفاًء ال يغادر

 :شفاءً 
 .مفعوؿ مطمق

 .والجممتاف: أنت الشافي، ال شفاء إال شفاؤؾ: جممتاف اعتراضيتاف
 :شفاًء ال ُيغادر سقًما

 .شفاًء تاًما ال يترؾ َمرًضا
ْقـ  :السَقـ، والسُّ

 .الَمرض

*** 
  2015تموز  17الجمعة 

 

 ّئذ: اٌزؼ١ٍك ثبدل١ْئخ اٌٍُٙ اهمحٕٟ
ْ
طٍت  :إْ

ُ
ّٕغ ٕ٘ب ٠ٚ

ُ
دلبما ٠

 ٕ٘بن؟

 ِمف ُنَكِت الحديث

 الميـّ ارحْمني إْف شئتَ 

 التعميق بالمشيئة لماذا ُيمنع ىنا وُيطمب ىناؾ؟

 الحديث:
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 :رضي هللا عنو قاؿأنس عف 

 رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:قاؿ 

 ال يقولّف أحُدكـ:

 الميـّ اغِفْر لي إْف شئَت.

 الميـّ ارحْمني إْف شئَت. 

  الميـّ ارزْقني إْف شئَت.

 ِليعـز المسألة، إّنو يفعل ما يشاء، ال ُمكره لو.

 )متفق عميو(.

*** 

 المسألة:

 السؤاؿ.

 الدعاء.

 إنو:

 أؼ: هللا.

 ال ُمكره لو:

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9
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 .ال ُمكره هلل

 ىناؾ حالتاف:

 الحالة األولى: 

إذا قمُت: )سأفعُل(، ولـ أقل: )إْف شاء هللا(، فأنا متأكد مف الفعل، وىو غير 
 صحيح، ألف مشيئتي معّمقة بمشيئة هللا، فقد ال أستطيع الفعل. 

إذا قاؿ هللا: سأفعُل، لـ تكف ىناؾ حاجة، ألف ىذا يتعمق بمشيئتو، ومشيئتو 
 ؿ أف يقوؿ هللا: سأفعُل إْف شاء هللا، أو: سأفعُل إْف شئُت!مطمقة. ليس مف المعقو 

 ( واضح في ىذه الحالة.ال ُمكره لوىنا قولو في الحديث: )

 الحالة الثانية:

إذا قمَت: )الميـّ ارحْمو إْف شئَت(، ليس ىناؾ ضرورة لػ: )إْف شئَت( فيذا بدىي، 
 ما ال لزـو لو.ألنو دعاء، واألولى االختصار في الدعاء، واالستغناء ع

 فقولؾ ىنا: )إْف شئت( ليس حراًما، ولكنو غير مفيد! وهللا أعمـ.

(، ولـ تقْل: )بإذف هللا(، أو: )إْف شاء هللا(، فكأنؾ أنَت  إذا قمَت: )فبلف المرحـو
 الذؼ رحمَتو، وليس هللا! أو: كأنؾ قطعَت برحمتو مف هللا وجزمَت!

اؿ أف يشاء هللا عمى احتماؿ أال يشاء! كما أف حذؼ: )إْف شئَت( فيو تغميب الحتم
فكأف األصل في الدعاء ىو االستجابة! ال سيما وأف الذؼ يدعو مؤمف باهلل، 
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متضّرع إليو! فميغمْب عميؾ، وأنت تدعو هللا، أف تكوف أقرب إلى اليقيف 
 باالستجابة، بل أف تكوف موقًنا بيا!

 قاؿ تعالى:

 .61( غافر ادُعوني أستِجْب لكـ)

 .126( البقرة دعوة الداعي إذا دعافأجيب )

 تطبيقات أخرػ مف الحديث النبوؼ:

 )صحيح البخارؼ(.ال بأس َطيور إْف شاء هللا 

 )سنف أبي داود، وصححو الحاكـ(. ذىب الظمأ وابتّمت العروؽ وثبت األجُر إْف شاء هللا

 حّباف(. )ابف سيبلً  الحزف إذا شئتَ  نت تجعلُ أو  و سيبلً إال ماجعمتَ  السيلَ  الميـّ 

نّ  ،لسبلـُ عميكـ داَر قـو ُمؤمنيفا  )صحيح مسمـ(. ا إْف شاء هللُا بكـ الحقوف وا 

 في الحديث األخير: )إف شاء هللا(، ألننا ال ندرؼ متى نمحق؟

 ما نقمو ابف حجر:

المراد أف الذؼ يحتاج إلى التعميق بالمشيئة ما إذا كاف المطموب منو يتأتى »
ويعمـ بأنو ال يطمب منو ذلؾ الشيء إال  ،األمر عميوف فيخفّ  ،إكراىو عمى الشيء

  .برضاه

  .فميس لمتعميق فائدة ،ه عف ذلؾوأما هللا سبحانو فيو منزّ 
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واألوؿ  ، المعنى أف فيو صورة االستغناء عف المطموب والمطموب منو :وقيل
  .أولى

  (.هللا صانع ما شاء فإفّ  (:عطاء بف ميناءوقد وقع في رواية 

  (.هللا ال يتعاظمو شيء أعطاه فّ فإ( :العبلءوفي رواية 

وغير ذلؾ مف  ،شئتَ  الميـ أعطني إفْ  :ال يجوز ألحد أف يقوؿ :ابف عبد البرقاؿ 
  .هألنو ال يفعل إال ما شاء ،كبلـ مستحيل ال وجو لوألنو  ،أمور الديف والدنيا

  .وىو الظاىر حمل النيي عمى التحريـوظاىره أنو 

ويؤيده ما سيأتي في  .وىو أولى ،كراىة التنزيوالنيي في ذلؾ عمى  النووؼ وحمل 
  .حديث االستخارة

ويكوف عمى  ،في الحديث أنو ينبغي لمداعي أف يجتيد في الدعاء :ابف بطاؿقاؿ 
  .اريمً فإنو يدعو ك ،وال يقنط مف الرحمة ،رجاء اإلجابة

 ،التقصير يعني مف ،ما يعمـ في نفسو ا الدعاءَ أحدً  ال يمنعفّ  :ابف عيينةوقد قاؿ 
رني إلى يـو أنظِ  رب) :حيف قاؿ ،وىو إبميس ،خمقو شرّ  هللا قد أجاب دعاءَ  فإفّ 
  .92( األعراؼ بعثوف يُ 

 ،إف شئتَ  :وال يقلْ  "أف يجتيد ويمحّ  (:ليعـز المسألة)معنى قولو:  :الداودؼوقاؿ 
 .دعاء البائس الفقير ولكفْ  ،كالمستثني

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11596&idto=11598&bk_no=52&ID=3541#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11596&idto=11598&bk_no=52&ID=3541#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11596&idto=11598&bk_no=52&ID=3541#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11596&idto=11598&bk_no=52&ID=3541#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13332
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11596&idto=11598&bk_no=52&ID=3541#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11596&idto=11598&bk_no=52&ID=3541#docu


413 
 

 ،كرهؾ ال يُ إلى أنو إذا قاليا عمى سبيل التبرّ  يوكأنو أشار بقولو كالمستثن :قمتُ 
 «.وىو جيد

 المفيد عمى كتاب التوحيد:القوؿ 

فْ فافعلْ  شئتَ  شعر بأف الطالب مستغف عف هللا، كأنو يقوؿ: إفْ نو يُ إ»  شئتَ  ، وا 

أؼ: يسأؿ برغبة عظيمة،  (،عظـ الرغبةوليُ )وليذا قاؿ:  !نيفأنا ال ييمّ  ،فبل تفعلْ 

ألف المعمق لمشيء المطموب يشعر تعميقو بأنو مستغف عنو،  ،والتعميق ينافي ذلؾ

وىو يشعر أنو مفتقر إليو غاية االفتقار، وأف  ،ساف ينبغي أف يدعو هللا تعالىواإلن

ف هللا قادر عمى أف يعطيو ما سأؿ، وأف هللا ليس يعظـ عميو شيء، بل ىو ىيّ 

 ْر اغفِ  أف ال يدعو بيذه الصيغة، بل يجـز فيقوؿ: الميـّ  آداب الدعاءمف  عميو، إذْ 

  «.لي

 أقوؿ:

 قولو:

فْ فافعلْ  ئتَ ش كأنو يقوؿ: إفْ )  (!نيفأنا ال ييمّ  ،فبل تفعلْ  شئتَ  ، وا 

 ىذا الكبلـ ال وجو لو! لو كاف ىذا صحيًحا لما توّجو إلى هللا بالدعاء أصبًل!
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 وهللا أعمـ.

*** 

       9106شباط  07األربعاء 

 
ً
 ا ِٓ ٍٜٛ أٔفَُٙإٟٔ ٍؤٌذ هثٟ ألِزٟ أْ ال ٠ٍَط ػ١ٍُٙ ػلٚ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ألمتي أف ال يسّمط عمييـ عدًوا مف سوػ أنفسيـربي  إني سألتُ 

 )صحيح مسمـ(.

*** 

 قاؿ لي:

 كيف نفيـ ىذا الحديث، والمبلحع أف العدو مسّمط عمينا مف الخارج كما ترػ؟

 قمت لو:

 لعل المقصود أف ال يسّمط عمييـ عدًوا تسميط استئصاؿ، وهللا أعمـ.

*** 

 2016أيموؿ  26اإلثنيف 
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 دلبما صالس ٚصالصْٛ؟

 ِمف ُنَكِت الحديث

 لماذا ثبلث وثبلثوف؟

 الحديث:

 عف أبي ىريرة رضي هللا عنو أف فقراء المياجريف أتوا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقالوا: 

 ذىب أىل الدثور بالدرجات الُعَمى والنعيـ الُمقيـ! 

 )في رواية ذىب أىل الدثور باألجور(.

 ُيصّموف كما ُنصّمي!

 ـ!وَيصوموف كما نصو 

 وليـ فضٌل مف أمواؿ:

 َيحّجوف!

 )أؼ: يحّجوف بيا(.

 وَيعتمروف!

 وُيجاىدوف!
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 وَيتصّدقوف!

 فقاؿ:

 أال أعّممكـ شيًئا 

 ُتدركوف بو َمف سبقكـ!

 وتسبقوف بو َمف بعدكـ! 

 وال يكوف أحد أفضل منكـ!

 إال َمف صنع مثَل ما صنعتـ!

 قالوا:

 بمى! يا رسوؿ هللا.

 قاؿ:

 ُتسّبحوف.

 وَتحمدوف. 

 وُتكّبروف.

 خمَف كّل صبلة

 ثبلًثا وثبلثيف!
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 )متفق عميو(.

*** 

 أىل الدثور:

 أىل الثراء.

 األجور:

 جمع أجر: وىو الثواب.

 قاؿ لي:

 لماذا ثبلًثا وثبلثيف؟

 قمُت لو:

 ال أعمـ.

 ولو كاف العدد ثبلثيف،

 قد يقاؿ: لماذا ثبلثوف؟

 لماذا ال يكوف؟

 أو أقل أو أكثر؟ 20أو  29

 قاؿ لي:
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 ذكرُت ثبلثيف بدؿ ثبلث وثبلثيف؟لو 

 قمُت لو:

 ينقص أجرؾ!

 وما يضير َمف ذكر ثبلثيف أف يذكر ثبلًثا وثبلثيف؟

 ثـّ ىناؾ تشكيمة مف األذكار:

 ففي حديث آخر:

 َمف سّبح هللا في ُدبر كل صبلة ثبلًثا وثبلثيف.

 وحمد هللا ثبلًثا وثبلثيف.

 وكّبر هللا ثبلًثا وثبلثيف.

 وقاؿ تماـ المئة:

 ال إلو إال هللا وحده ال شريؾ هللا.

 لو الممؾ.

 ولو الحمد.

 وىو عمى كل شيء قدير.

 ُغفرْت خطاياه.



419 
 

 )صحيح مسمـ(.

 قمُت لو: 

 .100انظر العدد ىنا، قد صار 

 بدؿ صفر واحد عمى يميف الواحد، ىناؾ صفراف!

 ماذا ترػ؟

 قاؿ لي:

 أليس ىذا كثيًرا؟

 قمُت لو:

 لحالتؾ: ىناؾ حديث آخر قد يكوف أنسب

 ُسبحاَف هللا عدَد خمقو!

 ُسبحاَف هللا رضى نفسو!

 )أؼ: قدَر ما ُيرضيو(.

 ُسبحاَف هللا زنَة عرشو!

 ُسبحاَف هللا مداَد كمماتو!

 ثبلث مرات. 
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*** 

  2015تموز  25السبت 

 

 ٍجؾبْ اهلل ٚحبّلٖ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 سبحاف هللا وبحمده

 )متفق عميو(.

 التسبيح:

 التنزيو.

 يس.التقد

 وال يكوف ىذا إال هلل.

 سبحاف هللا وبحمده:

 التقدير:

 أسّبح هللا وبحمده أسّبحو. -

 أؼ: بتوفيقو ومعونتو.
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 أسّبح هللا وأقرف التسبيح بحمده. -

 أؼ: سبحاف هللا والحمد هلل )وىي رواية لمحديث(.

*** 

 آيات قرآنية:

 .30( البقرة ونحف نسّبح بحمدؾ)

 .5، والشورػ 7، وغافر 75( الزمر يسّبحوف بحمد ربيـ)

 .3، والنصر 98( الحجر فسّبح بحمد ربؾ)

 .48، والطور 39، وؽ 55، وغافر 130( طو وسّبح بحمد ربؾ)

*** 

  2015تموز  24الجمعة 

 

 مف نكت الحديث النبوؼ  فيرس الجزء األوؿ

 2 ................................................................  مقدمة  

 3  ...............................................................  هللا

 3  ............................................ ال شخَص أغيُر مف هللا -1
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ث: كذب إبراىيـ ثبلث كذبات: ما قالو العمماء مف نكت القرآف والحدي -2
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 27  ....................................ما بعث هللا نبًيا إال رعى الغنـ -8
 30  ............................................... أنا خيٌر مف يونس -9

 34  ......................... أنا الحاشر الذؼ يحشر الناس عمى قدمي -10
 38  .............................. لوال اليجرة لكنت امرًءا مف األنصار -11
 44  ................ النبي يتتبع الدباء: ىل يجوز لو ما ال يجوز لغيره؟ -12
 48 ................................................ النبي آخرىـ شرًبا  -13
 56  ........ ماذا فعل لما زاره عمر الرسوؿ يجمس عمى الحصير: انظر -14
 تسّموا باسمي وال تكتنوا بكنيتي فإنما أنا قاسـ: حديث لـ أفيـ لو  -15

 62  ........................................................... وجًيا
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