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 متفرقات:

 مثؿ الجميس الصالح والجميس السوء

 ِمف ُنَكِت الحديث

 َمثُؿ الجميس الصالح والجميس السوء

 الحديث:

  :عف أبي موسى عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ

  .يرالكِ  المسؾ ونافخِ  كحامؿِ  السوءِ  والجميسِ  الصالحِ  لجميسِ ا ثؿُ إنما مَ 

ما أف تبتاع منو )ُيعطيؾ(، حذيؾالمسؾ إما أف يُ  فحامؿُ  ما أف تجد منو ريحً  ،وا  ا وا 
 .بةطيّ 

ما أف تجد ريحً  ،حرؽ ثيابؾالكير إما أف يُ  ونافخُ    !ا خبيثةوا 

 )متفؽ عميو والمفظ لمسمـ(.

*** 

 قاؿ لي:

 الِكير حتى يقاؿ عنو ذلؾ، أليس نفُخ الِكير مينًة محترمة؟ما ذنُب نافِخ 
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 قمت لو:

نافخ الكير: ىو الحّداد الذي يستخدـ منفاًخا مف جمد إلذكاء النار. وليس المقصود 
 أّف ىذه المينة غير شريفة أو غير جائزة.

لو اقتربَت مف نافخ الكير ألبعدؾ عف نفسو، كي ال تحترؽ ثيابؾ بناره، أو تتأذى  
 برائحة صنعتو. 

، فالمسألة تخّص طبيعة الصنعة، وال تمّس  وىذا يعني أف نافخ الكير إنساف محتـر
 صانعيا. 

 قاؿ:

لماذا قاؿ في حامؿ المسؾ: تجد منو ريًحا طيبة؟ وقاؿ في نافخ الكير: تجد ريًحا 
 خبيثة؟ ولـ يقؿ: )منو(؟

 قمت:

)منو( إما أنيا أضيفت،  فّكْر فييا تعرِؼ الجواَب. ولو جاء في بعض الروايات:
ما وجب حمُميا كما لو لـ َيِرْد ذكُرىا!  وا 

*** 

 2016أيموؿ  29الخميس 

  قد يكوف السؤاؿ أىـ مف الجواب 
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 ِمف ُنَكِت الحديث

 قد يكوف السؤاؿ أىـ مف الجواب!

 ُأعطي مثااًل تناولتو قريًبا: حديث الجميس الصالح والجميس السوء:

 سؾ ونافِخ الِكير. ِح والجميِس السوِء كحامِؿ المِ إنما َمثُؿ الجميِس الصال"

ما أف تجد منو ريًحا  ما أف تبتاع منو، وا  فحامُؿ المسؾ إما أف ُيحذيؾ )ُيعطيؾ(، وا 
 طّيبة.

ما أف تجد ريًحا خبيثة   !"ونافُخ الكير إما أف ُيحرؽ ثيابؾ، وا 

 )متفؽ عميو والمفظ لمسمـ(.

*** 

 مثاؿ أوؿ:

ؿ: )الجميس السوء( بدؿ "الجميس الفاسد" في مقابؿ قولو: إذا سأؿ سائؿ: لماذا قا
)الجميس الصالح(. فيذا شبيو بمف يبحث عف فكرة لمقاؿ، فالوصوؿ إلى فكرة 
المقاؿ قد يكوف أىـ مف الكتابة فييا! ألف فكرة المقاؿ تحتاج إلى ذكاء أكبر، 

ب ال يحتاج فكأنيا فرضية عممية تحتاج إلى اختبار، وربما يكوف السعي في الجوا
إلى درجة مف الذكاء الحاّد كالتي يحتاج إلييا طرح السؤاؿ! اآلف أنا ال ييمني 

 الجواب عف السؤاؿ بقدر ما ييمني طرح السؤاؿ.

*** 
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 مثاؿ ثاف:

لماذا قاؿ في حامؿ المسؾ: تجد منو ريًحا طيبة؟ وقاؿ في نافخ الكير: تجد ريًحا 
 خبيثة؟ ولـ يقؿ: )منو(؟

ُأجْب عنو، وتركُت الجواب لمقارئ، ألف الجواب صار سيبًل،  سبؽ لي طرحو، ولـ
 والسؤاؿ أصعب مف الجواب، والسؤاؿ ال يخطر في باؿ كؿ أحد!

*** 

 مثاؿ ثالث:

 قاؿ الشافعي في األـ:

 "تبايعاه قبَؿ يممُكو البائُع".

عندما كتبُت في المرابحة وجدُت ىذا النص في األـ، وظّف كثير مف الباحثيف أف 
لجممة خطأ، بغّض النظر عف سبب الخطأ: ىؿ ىو مف الكاتب أـ ىو خطأ ىذه ا

 مطبعي، فصححوه وقالوا: تبايعاه قبَؿ أْف يممَكو البائُع!

أنا لـ أفعْؿ مثميـ، بؿ سألُت نفسي: ىؿ ىذا جائز في المغة أـ غير جائز؟ ثـ 
 وجدُت في القرآف قولو تعالى:

 .64( الزمر الجاىموفَ قْؿ أفغيَر اهلِل تأمروّني أعبُد أّييا )

 لـ يقؿ: أْف أعبَد.
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*** 

 2016أيموؿ  30الجمعة 

 

 ىؿ ىناؾ نافخ كير حقير؟ 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ىؿ ىناؾ نافُخ ِكيٍر حقير؟

 قاؿ لي:

! أال يمكف أاّل  لقد دافعَت في مقالؾ عف نافخ الِكير، وقمَت عنو بأنو إنساف محتـر
 يكوف كذلؾ؟

 قمُت لو:

ولكف قد يكوف حقيًرا، مثمو في ذلؾ كمثؿ سائر الناس، فتجتمع األصؿ ما قمُتو، 
 فيو صفات المينة وصفات صاحبيا!

 إذا كاف محترًما فإنؾ إذا اقتربَت منو أبعدؾ!

ذا كاف حقيًرا فإنو يتعّمد أف ُيحرؽ ثيابؾ، وربما ُيحرقؾ ال قّدر اهلل! وتكوف  وا 
وا في شيء إال أفسدوه! رائحُتو أخبَث مف رائحة صنعتو! فيناؾ أشخاص ما دخم

وربما أفسدوا معو أشياء أخرى كثيرة، يصعب تصّورىا! فقد ترى شخًصا ال يمكف 
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أف يخطر في بالؾ أف ينحّط إلى ىذه الدركة! ولوال الحياء لذكرت نماذج مف أقوالو 
 ال تجدىا عند العاىرات!

*** 

، وربما يعطيؾ وليذا فإف رجؿ السوء كالمرأة في منِبت السوء! يجب أف تبتعد عنو
ذىًبا فبل تقبُمو منو، ألنو قد يمّيد بُطعـٍ صغير لسوٍء كبير! فاقطِع األمَؿ منو، وال 
تتصوْر منو إال أف يأتيؾ بسوء! كّؿ ما يأتي منو سوء، ولو بدا أحياًنا غير ذلؾ! 
وقد يتعيف عميؾ أف تحذر أحياًنا ذوي الوجوه الوسيمة! فتقوؿ في نفسؾ: وجوه 

 وخيمة )مف الوخامة(! وسيمة وقموب 

ىذه المسألة دارجة اآلف في المؤسسات التجارية والمؤسسات التعميمية والتدريبية: 
األنثى الجميمة يصطادوف بيا الرجاؿ! والشاب الجميؿ يصطادوف بو النساء! 
ويصّور لنا بعض ىؤالء أف ىذا الشيخ مثبًل وجيو كمو نور! وقد يكوف مف أخبث 

ِة رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ليـ بشرة سوداء، الناس! كاف بعُض صحاب
وأجساـ ىزيمة، وأنوؼ ُفطس! ومع ذلؾ كانوا مف أعظـ الصحابة! فبل تغتّر 

 بالجماؿ والعمميات التجميمية والتمثيميات الدرامية، وكْف عمى حذر!

*** 

 2016تشريف األوؿ  4الثبلثاء 
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 المتشّبع بما لـ ُيعَط كبلبس ثوَبي ُزور

 َكِت الحديثِمف نُ 
 المتشّبع بما لـ ُيعَط كبلبس ثوَبي زور

 .)متفؽ عميو(
*** 

 المتشّبع:
مف األلفاظ الغريبة، ليس عمى عصرنا فحسب، بؿ عمى عصور أخرى، بداللة 

 اختبلؼ العمماء فيو.
 والحؽ أف المفظ ليس غريًبا، لكف استعمالو )معناه( ىو الغريب!

لمتشّبع( عمى وزف كممة )المتصّنع( أو ومما يقّرب معناه إلينا أّف كممة )ا
 )المتكّمؼ(! بؿ ىي بمعناىا!

يقاؿ عندنا: فبلف "شبعاف"، يعني إذا وّليتو والية ال يختمس! وقد يكوف مف كبار 
 المختمسيف!

*** 
 كما يقّرب معناه إلينا أف نعطي عنو مثااًل، وخير مثاؿ ما ورد في الحديث:

 يو وسمـ فقالْت:جاءت امرأٌة إلى النبي صمى اهلل عم
 إّف لي ضّرة، فيؿ عمّي ُجناٌح أْف أتشّبع مف ماؿ زوجي بما لـ ُيعطني؟

 فقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ:
 المتشّبع بما لـ ُيعط كبلبس ثوَبي زور!

 .)صحيح مسمـ(
 وفي رواية:

 إّف زوجي أعطاني ما لـ ُيعطني!
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 .)صحيح مسمـ(
*** 

 طني:أتشّبع مف ماؿ زوجي بما لـ ُيع
 ُأظير أنو أعطاني ولـ ُيعطني.

 أعطاني ما لـ ُيعطني:
 تقوؿ: أعطاني، ولـ ُيعطيا!

 تريد أف تغيظ ضّرتيا!
 فيذا فيو كذب وزور وَتباٍه!

*** 
، فيمبس ثوبيف شيادة زورمف جممة الشروح أّف المراد: الرجؿ الذي ُتطمب منو 

 يتجمؿ بيما، فبل ترّد شيادتو لحسف ىيئتو! 
ى الناس أنيـ ييابوف ذوي الثراء والجاه، سواء أكانوا أفراًدا أـ دواًل، وال فالمشاىد لد

يتجرؤوف عمييـ ميما أخطؤوا! مف يجرؤ عمى الكبلـ في حضرتيـ؟! يرغبوف في 
 عطائيـ، ويرىبوف مف غضبيـ!

*** 
 قصة:

حضرُت صمًحا مزعوًما كّمؼ فيو أحد الطرفيف شخًصا يصّمي في المساجد، 
ايخ، ويمسؾ مسبحة، قاـ بالكبلـ والدفاع عنو! وتظاىر، ويحضر دروس المش

طيمة ساعتيف وأكثر، بأنو مف ذوي الديف والخمؽ والعمـ والخبرة والذكاء والنزاىة! 
فحصُت كبلمو بعد الجمسة، فوجدُت أنو لـ يتكمـ كممة واحدة صحيحة، وكاف 

 منحاًزا لصاحبو انحياًزا مطمًقا!
 ّراط!نحف نطمؽ عمى مثؿ ىذا الرجؿ: خ
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 قاؿ عمر رضي اهلل عنو:
 مف تخّمؽ بما ليس مف شانو )شأنو( شانو اهلل تعالى!

*** 
 أنيـ شعرتُ  ألني فرفضُت، العمـو بعض أعّمميـ أف الناس بعض مني طمب

يذاء والدجؿ التشّبع أغراض في استخداميا يريدوف  !الناس وا 
*** 

 كبلبس ثوبي زور:
 لـ يقؿ:

 كبلبس ثوب زور.
 ال ثوب واحد؟ لماذا: ثوباف؟

الناس يمبسوف ثوبيف: ثوًبا لمجزء األعمى مف الجسـ، وثوًبا لمجزء األسفؿ: الرداء 
 واإلزار، الجاكيت والبنطاؿ.

*** 
 ما نقمو النووي:

"قاؿ العمماء: معناه المتكّثر بما ليس عنده، بأف ُيظير أف عنده ما ليس عنده، 
  طؿ، فيو مذمـو كما يذـّ مف لبس ثوبي زور!يتكّثر بذلؾ عند الناس، ويتزّيف بالبا

قاؿ أبو عبيد وآخروف: ىو الذي يمبس ثياب أىؿ الزىد والعبادة والورع، ومقصوده 
أف ُيظير لمناس أنو مّتصؼ بتمؾ الصفة، ويظير مف التخّشع والزىد أكثر مما في 

 قمبو، فيذه ثياب زور ورياء! 
 ا لو! وقيؿ: ىو كمف لبس ثوبيف لغيره، وأوىـ أنيم

وقيؿ: ىو مف يمبس قميًصا واحًدا، ويصؿ بكّميو كّميف آخريف، فَيظير أّف عميو 
 قميصيف! 
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قواًل آخر أف المراد ىنا بالثوب: الحالة والمذىب، والعرب تكني الخطابي وحكى 
 ِبسو، ومعناه أنو كالكاذب القائؿ ما لـ يكْف! بالثوب عف حاؿ ال

، فيمبس ثوبيف يتجمؿ شيادة زوروقواًل آخر أّف المراد: الرجؿ الذي ُتطمب منو 
  بيما، فبل ترّد شيادتو لحسف ىيئتو، واهلل أعمـ".

*** 
 ما نقمو ابف حجر:

 ،يماالمراد بو أف شاىد الزور قد يستعير ثوبيف يتجمؿ ب :قاؿ أبو سعيد الضرير
  ػ.اى !ليوىـ أنو مقبوؿ الشيادة

 لو ىيئةٌ  الرجؿُ  كاف يكوف في الحيّ  :وىذا نقمو الخطابي عف نعيـ بف حماد قاؿ
وأقبؿ فشيد فقبؿ لنبؿ ىيئتو وحسف  ،فإذا احتيج إلى شيادة زور لبس ثوبيو ،وشارةٌ 
 :فقيؿ .فأضيؼ الزور إلييما ،الشيادة :يعني ،أمضاىا بثوبيو :فيقاؿ !ثوبيو

  .بلبس ثوبي زورك
ألنو  ،ىي مثنّ فمئلشارة إلى أف كذب المتحمّ  "ثوبي زور" :وأما حكـ التثنية في قولو

وكذلؾ شاىد الزور يظمـ  ،عطوعمى غيره بما لـ يُ  ،كذب عمى نفسو بما لـ يأخذ
  .نفسو ويظمـ المشيود عميو

في  لغةً مبا !في التثنية إشارة إلى أنو كالذي قاؿ الزور مرتيف :وقاؿ الداودي
  .التحذير مف ذلؾ

بف اقالو  !الثوب ثوباف وىـ أفّ ا آخر يُ كمً  بعضيـ كاف يجعؿ في الكـّ  إفّ  :وقيؿ
  .المنير
  .والمعنى األوؿ أليؽ ،ونحو ذلؾ ما في زماننا ىذا فيما يعمؿ في األطواؽ :قمتُ 

 ،الناس أنيما لو يظفّ  ،ىو أف يمبس ثوبي وديعة أو عارية :بف التيفاوقاؿ 
 )...(. !ويفتضح بكذبو ،اسيما ال يدـوولب

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228
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واستعير  .وليس بو ،و بالشبعافع أي المتشبّ المتشبّ  :وقاؿ الزمخشري في الفائؽ
 ىوىو الذي يتزيّ  ،ذي زور :و ببلبس ثوبي زور أيوشبّ  !رزقياي بفضيمة لـ يُ لمتحمّ 

نية أف وأراد بالتث .وأضاؼ الثوبيف إليو ألنيما كالممبوسيف .بزي أىؿ الصبلح رياءً 
كما  .زر باآلخرارتدى بأحدىما واتّ  ،ي بما ليس فيو كمف لبس ثوبي الزورالمتحمّ 
فاإلشارة باإلزار والرداء إلى أنو متصؼ بالزور  ،إذا ىو بالمجد ارتدى وتأزرا :قيؿ

ع حالتاف ويحتمؿ أف تكوف التثنية إشارة إلى أنو حصؿ بالتشبّ  !مف رأسو إلى قدمو
ظيار الباطؿ ،ع بوبّ فقداف ما يتش :مذمومتاف   !وا 

 ".رى أنو شبعاف وليس كذلؾىو الذي يُ  :وقاؿ المطرزي
*** 

 ـ2106تموز  22الجمعة 
 

 

 ال تدخؿ المبلئكة بيتًا فيو كمب وال صورة

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ال تدخُؿ المبلئكُة بيتًا فيو كمٌب وال صورةٌ 

 .)متفؽ عميو(

*** 

 لـ يقؿ:

 فيو كمٌب أو صورٌة.
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 قمُت:

 دير:التق

 ال تدخُؿ المبلئكُة بيتًا فيو كمٌب، وال تدخُؿ بيتًا فيو صورٌة.

*** 

 : يقاؿ الخطاب

"إنما ال تدخُؿ المبلئكُة بيتًا فيو كمٌب أو صورٌة مما يحـر اقتناؤه مف الكبلب 
والصور، فأما ما ليس بحراـ مف كمب الصيد والزرع والماشية )...( فبل يمتنع 

 دخوُؿ المبلئكة بسببو".

 مت:ق

كبلـ الخطابي صحيح، ما لـ يكف الكمُب صورة، ألّف ىذه الكبلب استُثنيت 
 لضرورة االستعماؿ، ال لمتصوير، فالصور ليست ضرورة!

 الكمب جائز، وصورتو حراـ!

 واهلل أعمـ.

*** 

 قاؿ لي:

 إذا أردُت أال أموت فإني أضع في بيتي صورة أو كمًبا، فبل يدخؿ عمّي عزرائيؿ!



14 
 

 قمُت:

وف عزرائيؿ مستثنى لبلستعجاؿ في قبض روح مف يفعؿ ذلؾ، معاممًة لو ربما يك
 بنقيض قصده! ما أدراؾ؟

 ثـ إنؾ ال تستطيع أف تبقى حبيس البيت، كي ال تموت!

*** 

 وقد يكوف المقصود بالمبلئكة ىنا: مبلئكة الرحمة.

*** 

 ـ3127تموز  32الخميس 

 

 الضمير المذكر والمؤنث 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ير المذكر والمؤنثالضم

 عف أنس بف مالؾ قاؿ:

مررنا فاستنفْجنا أرنًبا بمّر الظيراف، فسَعوا عميو فمَغبوا، فسعيُت حتى أدركُتيا! 
فأتيُت بيا أبا طمحة فذبحيا، فبعث بوِركيا وفخَذييا إلى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو 

 وسمـ، فأتيُت بيا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ فقبمو!
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 سمـ(.)صحيح م

*** 

 استنفجنا أرنًبا:

 استثرناه لكي نصطاده.

 مّر الظيراف:

 موضع قرب مكة المكّرمة.

 سَعوا عميو:

 أسرعوا لمقبض عميو.

 لَغبوا:

 تعبوا.

 لـ يقؿ:

 فسعينا عميو فمغبنا.

 ال أظف ىذا مف االلتفات مف ضمير المتكمـ إلى ضمير الغائب.

 لو قاؿ: )سعينا( لدخؿ معيـ في السعي.

 ا قالو:انظر م
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 فسعيُت حتى أدركُتيا.

أي أراد إخراج نفسو مف السعي معيـ والفشؿ في القبض عمى األرنب، فمما سعى 
 ىو ظفر بو!

*** 

 ضمائر التذكير والتأنيث:

 )استنفجنا أرنًبا ... فسَعوا عميو(:

 )عميو(: ذّكر الضمير.

 )فسعيُت حتى أدركُتيا(:

 لـ يقؿ:

 حتى أدركُتو.

  ... فقبمو(:)فأتيت بيا رسوؿ اهلل

 لـ يقؿ:

 فقبميا.

*** 

 لماذا ىذا التذكير تارة والتأنيث تارة؟
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 أواًل: ىذا كبلـ الراوي أنس، وليس كبلـ رسوؿ اهلل. -

 ثانًيا: كاف األفضؿ أف يذّكر وال يؤنث! حتى ال ندخؿ في التقدير! -

*** 

 قاؿ:

 لماذا لـ ينّبو إلى ىذا شّراح الحديث؟

 قمت:

 ألّف القارئ قد يستشكمو، واهلل أعمـ.لو نّبيوا لكاف أفضؿ، 

*** 

 قاؿ:

 لماذا النص في الحديث عمى إباحة أكؿ لحـ األرنب، وىو بدىي؟

 قمت:

 في زمنيـ، وىو زمف التشريع، لـ يكف األمر بيذا الوضوح!

 واهلل أعمـ.

*** 

 ـ3127تموز  27السبت 
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 وردت كممة ِسيؼ بكسر السيف في الحديث النبوي 

 ةِمف ُنَكِت المغ

 CIFِسيؼ 

 وردت كممة )ِسيؼ( بكسر السيف في الحديث النبوي:

 عف جابر بف عبد اهلل قاؿ: 

 بعث رسوُؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ سرّية أنا فييـ إلى ِسيؼ البحر.

 .)متفؽ عميو(

*** 

 ِسيؼ البحر:

 بكسر السيف.

 ساحؿ البحر.

*** 

 قاؿ: 

 باإلنكميزية؟ CIFىؿ ىذه الكممة ىي أصؿ كممة 
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 ت:قم

 الكممة العربية )ِسيؼ( كممة واحدة.

ىي مف مصطمحات التجارة الدولية، وىي مختصر )أوائؿ  CIFالكممة اإلنكميزية 
 حروؼ( ثبلث كممات:

 ، وتعني: الكمفة )كمفة شراء البضاعة(.Costالكممة األولى: 

 ، وتعني: التأميف )كمفة التأميف(.Insuranceالكممة الثانية: 

 ، وتعني الشحف )كمفة الشحف: النَّوؿ(.Freightالكممة الثالثة: 

 ( اإلنكميزية، كؿ منيما ليا عبلقة بالبحر!CIFلكف كممة )ِسيؼ( العربية، وكممة )

 ىذا واهلل أعمـ.

*** 

 ـ3127تموز  22اإلثنيف 

 

 

 ستكوف ىناٌت وىناٌت 



20 
 

 المغةالحديث و ِمف ُنَكِت 
  Trucىَنة: 

 
 في الحديث:

 ستكوف َىناٌت وَىناٌت.
 حيح مسمـ(.)ص
*** 

 قاؿ النووي:
 َىنات: جمع َىنة، وتطمؽ عمى كؿ شيء!

*** 
 أقوؿ:

 .Trucأنا أقترح أف تكوف ىذه الكممة ترجمة لمكممة الفرنسية 
وكممة: )َىنة( ىنا أفضؿ مف كممة )شيء(، ألف ىذه الكممة األخيرة قد تطمؽ عمى 

 اهلل تعالى.
 .19بيني وبينكـ( األنعاـ )قْؿ أّي شيٍء أكبُر شيادة قِؿ اهلُل شييٌد 

*** 
 وكممة )َىنة( بالعربية الفصحى قد تشبو كممة )البتاع( بالعامية المصرية.

  ")البتاع(: كناية عف أي شيء:
 ال تتذكر اسمو. -
 أو ال تريد التصريح باسمو تقّية. -
  أو ال تريد ذكر اسمو لعدـ أىميتو بالنسبة لؾ. -

ء محدد، لكف مف سياؽ الكبلـ يمكف لمطرؼ والمفظ نفسو ال يحمؿ كناية عف شي
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 اآلخر أف يفيـ ما تقصده".
 )منقوؿ بتصرؼ(.

  ـ( قصيدة في )البتاع(.2013-1929ولمشاعر المصري أحمد فؤاد نجـ )
 وفي عامية أىؿ الشاـ قد تكوف كممة )الشغمة( بمعنى )البتاع( في مصر.

*** 
 ؟Trucكيؼ شرح الفرنسيوف كممة 

Procédé, astuce. 
Ils ont trouvé un truc pour contourner la difficulté . 

Mot passe-partout qui sert à désigner une chose dont on ne 
sait pas le nom. 

Ils ont acheté un truc formidable qui produit des sons 
étranges . 

*** 
 ترجمة النص الفرنسي:

 طريقة، حيمة.
 عمى الصعوبة.لقد وجدوا طريقة لمتغمب 

كممة تشبو المفتاح العاـ الذي يفتح كؿ قفؿ، تستخدـ لمداللة عمى شيء ال نعرؼ 
 اسمو.

 اشتروا شيًئا عجيًبا تصدر عنو أصوات غريبة!
 ىذا واهلل أعمـ.

*** 
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 ـ2016تموز  8الجمعة 
 

خذ ذىبؾ مني: انظر إلى ىذيف الخصميف فيـ اختصما؟ ىؿ ترى خصومتيما 
 غريبة؟

 الحديثِمف ُنَكِت 

 خذ ذىبؾ مني!

ـَ اختصما؟  انظر إلى ىذيف الخصميف في

 ىؿ ترى خصومتيما غريبة؟

*** 

 قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ:

 لو. )أرًضا أو داًرا(اشترى رجٌؿ مف رجٍؿ عقاًرا 

 فوجد الرجؿ الذي اشترى العقار في عقاره جّرة فييا ذىب!

 فقاؿ لو الذي اشترى العقار:

 خذ ذىبؾ مّني!

 إنما اشتريُت منؾ األرَض، ولـ أبتْع منؾ الذىَب!

 فقاؿ الذي باع األرض:
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 إنما بعتؾ األرَض وما فييا!

 فتحاكما إلى رجؿ.

 فقاؿ الذي تحاكما إليو:

 ألكما ولد؟

 فقاؿ أحدىما: لي غبلـ.

 وقاؿ اآلخر:

 لي جارية )بنت(.

 قاؿ:

 أنِكحوا الغبلـَ الجاريَة!

 وأنِفقوا عمى أنُفسكما منو.

 تصّدقا.و 

 .)متفؽ عميو(

*** 

 وفي رواية البخاري:

 وأنِفقوا عمى أنُفسيما منو.
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 وىذه الرواية أصمح ألف األخرى مف مقتضاىا:

 وأنِفقا عمى أنُفسكما.

*** 

 الخصومات تكوف عكس ذلؾ!

 البائع يطالب بجّرة الذىب إذا عمـ.

 والمشتري يرفض!

 ذىب!ىنا في الحديث المشتري والبائع يتدافعاف جّرة ال

 ال نعمـ مف القصة:

 كـ ثمف العقار؟

 وكـ قيمة الذىب؟

 فإذا كانت قيمة الذىب أكثر مف ثمف العقار، بدا تصرؼ البائع غير معقوؿ!

 كذلؾ إذا كانت قيمة الذىب أقّؿ بقميؿ!

ظاىر األمر أف الحؽ مع المشتري، ألنو اشترى العقار، ولـ يكف يعمـ أّف فيو كنًزا 
 )جّرة ذىب(!

 رجؿ أميف!المشتري 
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 موقؼ البائع: 

قد يبدو ألوؿ وىمة مستغرًبا جًدا، وقد يكوف فيو تزّيد! ال سيما إذا كانت قيمة 
 الذىب عالية، وىو الظاىر!

ولكف تزوؿ ىذه الغرابة إذا كاف البائع ليس ىو صاحب الجّرة! ليس ىو الذي 
 دفنيا! لو كاف ىو صاحَبيا ألخذىا وشكره عمى أمانتو!

*** 

 ر أمانة؟أييما أكث

وقع في رواية عف أبي ىريرة: لقد رأيتُنا يكثر َتمارينا ومنازعتنا عند النبي صمى 
 .)فتح الباري(اهلل عميو وسمـ: أّييما أكثُر أمانة؟ 

أنا أرى أف كبًل منيما أميف، وأمانتيما مف درجة واحدة، فالمشتري قاؿ: اشتريُت 
 لعقاَر ولـ أبْع الكنَز!العقاَر ولـ أشتِر الكنَز! والبائع قاؿ: بعُت ا

 وال عبلقة لي بو! لسُت أنا صاحَبو!

*** 

 حكـ المحّكـ )الحاكـ(:

لـ يعترض عميو الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ، لكف ليس يعني ىذا أنو موافؽ 
 لشريعتنا. 
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لـ يعترض الرسوؿ عميو ألف الغرض مف الحديث بياف أمانة كؿ مف المشتري 
 ّكـ بشرع مف قبمنا، بؿ حكـ بما رآه!والبائع. وربما لـ يحكـ المح

قيؿ: المحّكـ داود، وقيؿ: أحد قضاة ذي القرنيف، وقيؿ: كسرى )غير مؤمف(، 
 وقيؿ: غير ذلؾ.

الحاكـ لـ ُيعط أًيا منيما الكنز، ال سيما وأّف كمييما رافض! أعطى الكنز 
 لولدييما، ويبدو أنو فعؿ ذلؾ مكافأة لموالديف عمى أمانتيما! 

 تساءؿ: لكف قد ن

 كيؼ رضي الولداف ما رفضو الوالداف؟!

 والجّرة ليست ألّي منيما!

 لو كاف حكـ المحّكـ:

 ىو التصّدؽ بالجّرة كّميا لكاف أقرب إلى الصواب!

 ولعّؿ ىذا يدّؿ عمى أف حكمو ليس حجة، ال في شرع مف قبمنا، وال في شرعنا!

 ويدؿ أيًضا عمى أنو ليس ىو داود عميو السبلـ.

 عمـ.واهلل أ

*** 

 حكـ الشرع:
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نقؿ ابف حجر أف حكـ ىذا الماؿ حكـ الركاز في شريعتنا إذا ُعرؼ أنو مف دفيف 
)مدفوف( الجاىمية، أما إذا ُعرؼ أنو مف دفيف المسمميف فحكمو ىو حكـ المقطة، 

ذا ُجيؿ أصمو فحكمو حكـ الماؿ الضائع، يوضع في بيت الماؿ.  وا 

*** 

 ىؿ القصة غريبة؟

ا ظّف القارئ أف البائع ىو صاحب الذىب، وتزوؿ غرابتيا إذا عمـ تبدو غريبة إذ
 أنو ليس ىو صاحبو!

القصة غريبة بيف الناس، ولكنيا ليست غريبة بيف أىؿ األمانة، فالمؤمف األميف ال 
يأخذ شيًئا ليس مف حّقو! وال يزاؿ مثؿ ىذا واقًعا بيف أىؿ األمانة حتى في عصرنا 

 ىذا!

 واهلل أعمـ.

*** 

 ىػ2548رمضاف  28بعاء األر 

 ـ3127حزيراف  33         
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 يرضى لكـ ثبلثًا ويكره لكـ ثبلثًا 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 يرضى لكـ ثبلثًا ويكره لكـ ثبلثًا

 الحديث:

 إّف اهلَل يرضى لكـ ثبلثًا، ويكره لكـ ثبلثًا.

 َيرضى لكـ: 

 أف تعُبدوه وال ُتشركوا بو شيًئا.  -

 جميًعا. وأف تعتصموا بحبِؿ اهلِل  -

 وال تفّرقوا. -

 وَيكره لكـ:

 قيؿ وقاؿ. -

 وكثرة السؤاؿ. -

ضاعة الماؿ. -  وا 

 .)صحيح مسمـ(

 وفي رواية:

 يرضى لكـ ثبلثًا ويسخط لكـ ثبلثًا.
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*** 

 وال تفّرقوا:

 أصمو: وال تتفّرقوا.

 ال: نافية، وليست ناىية.

*** 

 قاؿ لي:

الشّراح قد ذكروا لف أسألؾ عف معنى كؿ واحدة مف ىذه الثبلث، ال سيما وأف 
 ذلؾ، وتشابيت شروحيـ كالعادة، ألنيـ ينقموف عف مصدر واحد!

 أوّد أف أسألؾ عف الجامع بيف الثبلثة، ىؿ جمع بينيا مجّرد السجع؟

 قمت:

أواًل: السجع في القرآف والسنة سجع عفوّي غير متكّمؼ، ومف ثـ ال يمكف القوؿ 
 بأف الجامع بينيا مجّرد السجع.

 ثة األولى ال يوجد فييا سجع.ثانًيا: الثبل

ثالثًا: الثبلثة األولى يجمعيا حكـ الرضا، والثبلثة الثانية يجمعيا حكـ الكراىة، 
 وىذا واضح.
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رابًعا: قد يكوف الجامع بيف الثبلثة األولى أىميتيا، والجامع بيف الثبلثة األخرى 
 انتشارىا.

 قاؿ:

 لماذا ثبلثة؟

 قمت:

 ألولى، وأفشى ثبلثة في الثانية.لعّمو اختار أىـّ ثبلثة في ا

 قاؿ:

 لماذا ثبلثة في مقابؿ ثبلثة؟

 قمت:

 لعّؿ ذلؾ لتسييؿ حفظيا.

 واهلل أعمـ.

 ىػ2548رمضاف  26اإلثنيف 

 ـ3127حزيراف  31       
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 اعمـ أبا مسعود 

 ِمف ُنَكِت الحديث

ـْ أبا مسعود!  اعم

 الحديث:

  :أبو مسعود البدريقاؿ 

 كنُت أضرب ُغبلًما لي بالسوط! 

 فسمعُت صوتًا ِمف خمفي:

ـْ أبا مسعود!  اعم

 فمـ أفيـ الصوَت مف الغضب!

 فمما دنا مني إذا ىو رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ!

 فإذا ىو يقوؿ:

ـْ أبا مسعود!  اعم

ـْ أبا مسعود!  اعم

 السوط مف يدي!فألقيُت 

 فقاؿ:

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=91
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ـْ أبا مسعود أّف اهلَل أقدُر عميؾ منؾ عمى ىذا الغبلـ!  اعم

 فقمُت:

 ال أضرب ممموًكا بعده أبًدا!

 )صحيح مسمـ(.

*** 

 وفي رواية:

 فسقط السوط ِمف يدي ِمف ىيبتو!

 )صحيح مسمـ(.

*** 

 مف الضارب؟

 أبو مسعود البدري.

وكاف ُيفتي الناس ة إلى ماء بدر، وىو بدري نسبأبو مسعود مف عمماء الصحابة، 
، ومع ذلؾ وقع يعة العقبة وُأحًدا وما بعدىاشيد ب .عمر رِضي اهلل عنو يدفي ع

 و!  منو ما كرىو النبي صمى اهلل عميو وسمـ وعنَّفو عمي
 

 مف المضروب؟

 غبلـ ال ُيعرؼ اسمو!



33 
 

 اهلُل أقدُر عميؾ:

 عميؾ!إذا دعتؾ قدرتؾ إلى ظمـ الناس فتذّكر قدرَة اهلل 

 أييا الممؾ!

 أييا الرئيس!

 أييا الوزير!

 أييا المدير!

 أييا الزوج!

 أييا السّيد!

 أييا الثرّي!

 أييا القوّي!

 ال تظمموا ضعفاءكـ!

*** 

 قاؿ اهلل تعالى:

 .25( النمؿ فتمؾ بيوُتيـ خاويٌة بما ظَمموا)

 . 25( القصص وما كّنا ُميمكي الُقرى إال وأىُميا ظالموف)
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 القرى: 

 مـ، البمداف.األ

*** 

 وقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ:

، فميس بينيا وبيف اهلل حجاب!   اتِؽ دعوة المظمـو

 .)متفؽ عميو(

 وعّزتي وجبللي ألنصرنِؾ ولو بعد حيف! 

 .)حديث قدسي رواه الطبراني(

*** 

 وقاؿ ابف خمدوف:

 الظمـ ُمؤذف بخراب العمراف!

 وقولو مستمّد مف القرآف.

 عر:وقاؿ الشا

 بالندـ ه يأتيؾَ آخرُ  فالظمـُ  *** امقتدرً  تظممف إذا ما كنتَ  ال

 

 لـ تنـ اهللِ  وعيفُ  يدعو عميؾَ  *** منتبوٌ  عيونؾ والمظموـُ  نامتْ 
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*** 

 ىػ1341رمضاف  11الخميس 

 ـ5111حزيراف  11         

          

 

 أصفُر البيوت بيٌت صفٌر مف كتاب اهلل

 ِمف ُنَكِت اآلثار واألخبار

 صفُر البيوت بيٌت صِفر مف كتاب اهلل!أ

 ابف مسعود

أذكر أني عندما بحثُت عف الصْفر في القرآف والحديث مررُت بيذا القوؿ البف 
 مسعود:

 إّف أصفر البيوت الذي صِفر مف كتاب اهلل. 

 .)مصنؼ ابف أبي شيبة وغيره(

 )صِفر(: أي: خبل.

 .0والصفر دائرة خالية: 
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استخداـ كممة )أصفر(: أفعؿ التفضيؿ، ولعؿ المراد  والبلفت في قوؿ ابف مسعود
أف البيوت إذا صفرْت مف أشياء كثيرة فيذا قد ال ييـّ إال قميبًل، أما  أف ُتصفر مف 

 كتاب اهلل فيذا أمر خطير! 

والبيوت جمع بيت، وقد يراد بو حقيقتو، كما يراد بو جوؼ اإلنساف، وكممة الجوؼ 
 ؼ قد يراد بو: جوؼ اإلنساف، وجوؼ البيت.وردت في إحدى الروايات، والجو 

 واهلل أعمـ.

*** 

 ىػ2548رمضاف  8األحد 

 ـ3127حزيراف  23      

       

 خذ ىذه األبعرة فانطمؽ بيف

 ِمف ُنَكِت الحديث 

 خذ ىذه األبعرة فانطمْؽ بيفّ 

 الحديث:

 عف أبي موسى قاؿ: لما أتيُت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ:
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القرينيف، وىذيف القرينيف، وىذيف القرينيف )لستة أبعرة ابتاعيّف(، فانطمْؽ خْذ ىذيف 
 بيّف إلى أصحابؾ، فقْؿ:

 إّف اهلل )أو قاؿ: إّف رسوؿ اهلل( يحممكـ عمى ىؤالء، فاركبوىّف!

 .)متفؽ عميو(

*** 

 أبعرة:

 جمع بعير.

 خْذ ىذيف القرينيف:

 خْذ ىذيف البعيريف المذيف يقترف أحدىما باآلخر.

 بعيريف .. بعيريف.

 لـ يقؿ:

 ابتاعيا ... فانطمْؽ بيا ... فاركبوىا.

 لـ يقؿ:

 ابتاعيـ ... فانطمْؽ بيـ ... فاركبوىـ.

 قالْت لي:



38 
 

 أليس في ىذا ما ُيؤذي النساء؟

 عامؿ الحيوانات معاممة النساء العاقبلت!

 قمُت:

 لو كاف يتكمـ عف بعير واحد لقاؿ:

 بوه.ابتاعو ... فانطمْؽ بو ... فارك

 أليس في ىذا ما ُيؤذي الذكور؟

 ال فرؽ بيف ضمير اإلنساف وضمير الحيواف!

 قالْت:

 ىؿ تعّرض ليذا شّراح الحديث؟

 قمُت:

 ال أظّف.

 قالْت:

 ىؿ تعّرض ليذا عمماء المغة؟

 قمُت ليا:

 ابحثي.
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*** 

 ىػ2548رمضاف  4اء األربع

 ـ3127حزيراف   9          

 

 ال يدخؿ الجنة أحد بعممو

 ُنَكِت الحديث ِمف

 ال يدخؿ الجنة أحد بعممو!

 قالوا: وال أنت يا رسوؿ اهلل؟ 

 قاؿ: 

 وال أنا، إال أف يتغمّدني اهلل برحمتو!

 )صحيح البخاري(.

*** 

 لو قاؿ:

 ال يدخؿ الجنة أحد إال بعممو.

 لـ يكف فيو غرابة، ولـ يسأؿ الناس عف معناه، ألنو واضح ال إشكاؿ فيو.
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 صمى اهلل عميو وسمـ:ما قالو رسوؿ اهلل 

 ال يدخؿ الجنة أحد بعممو.

 ىؿ فيو مخالفة لمقرآف؟

 ظاىره كذلؾ، وحقيقتو ليست كذلؾ!

 .32( النحؿ ادخموا الجّنة بما كنتُـ تعمموف)

فالرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ استعمؿ صيغة الفتة، وفييا إعجاز في التعبير، 
 ورقة قمب في التفكير!

 و وسمـ:تقدير كبلمو صمى اهلل عمي

 ال يدخؿ أحد الجنة بعممو وحده!

 ال يدخؿ أحد الجنة بعممو فقط!

 بؿ ال بد لو مف شيء آخر، وىو أىـ بكثير!

 وىو رحمة اهلل!

 وتقدير اآلية:

 بما كنتـ تعمموف وبما نضاعؼ بو لكـ حسنات عممكـ.

 فبل بد مف العمؿ، والعمؿ يقتضي المضاعفة )مضاعفة الحسنات(.
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 بيف اآلية والحديث.ومف ثـ فبل تعارض 

 اعمموا.

 ال بد لكـ مف العمؿ.

 إياكـ أاّل تعمموا.

 ولكف إياكـ أف تّتكموا عمى عممكـ!

اّتكموا عمى اهلل الذي يتقّبؿ عممكـ، وُيثيبكـ عميو أضعاًفا مضاعفًة بالقدر الذي 
 ُيدخمكـ الجنة!

 ىذا معنى الحديث.

 واهلل أعمـ.

 قارْف الشروح القديمة والحديثة.

*** 

  2015تموز  29األربعاء 

 

 مف نكت القرآف والحديث: التعارض بيف القرآف والسنة في دخوؿ الجنة
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 ِمف ُنَكِت القرآف والحديث
 التعارض بيف القرآف والسّنة

 في دخوؿ الجّنة

 :القرآف يقوؿ
 .43تمكـُ الجّنُة ُأورثتموىا بما كنتُـ تعمموف( األعراؼ )

 :والسّنة تقوؿ
  !بعممو ال يدخؿ الجّنة أحدٌ 

 قالوا: وال أنت يا رسوؿ اهلل؟ 
  :قاؿ

 !وال أنا، إال أف يتغمّدني اهلل برحمتو
 .(صحيح البخاري)

*** 
 !ىذه المسألة دّوخت العمماء

والصحيح عندي باختصار أف دخوؿ الجّنة مرتبط بالعمؿ، ومرتبط برحمة اهلل 
ة، فالجنة غالية فضمو(. ولكف عمؿ اإلنساف ميما زاد فإنو ال يكفي لدخوؿ الجن)

 .(الثمف جًدا! )الترمذي: حديث حسف
 .ال بد مف العمؿ، والعمؿ لو ثواب، والثواب يضاعفو اهلل

إذا لـ يوجد العمؿ، أي إذا كاف العمؿ صفًرا فإف أّي مضاعفة لو تكوف نتيجتيا 
 !صفًرا حسب عمـ الرياضيات

يكفي، أمكف دخوؿ لكف إذا ُوجد مف العمؿ ما يكفي، وضوعؼ ثوابو مف اهلل، بما 
 !الجنة
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وعمى ىذا ال بد مف العمؿ والرحمة، والرحمة أكثر مف العمؿ بكثير، حتى ربما بدا 
 !العمؿ بالنسبة إلييا صفًرا

 :الخبلصة
 !أنت تدفع جزًءا قميبًل جًدا مف ثمف الجنة، والباقي عمى اهلل

 .واهلل أعمـ

*** 
  2015تموز  29األربعاء 

 

 ىؿ يدخؿ المؤمف الجنة بعممو أـ بفضؿ اهلل؟مف نكت القرآف والحديث: 

 ِمف ُنَكِت القرآف والحديث

 ىؿ يدخؿ المؤمف الجنة بعممو أـ بفضؿ اهلل؟

 اآلية:

 .32( النحؿ ادُخموا الجّنَة بما كنتُـ َتعمُموفَ )

 الحديث:

 )أو كما قاؿ(.ال يدخؿ الجنَة أحٌد بعمِمو، بؿ بفضِؿ اهلِل ورحمِتو 

 )متفؽ عميو(.

*** 
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 ؾ تعارض بيف اآلية والحديث.ىنا

 اآلية تقوؿ بالعمؿ، والحديث يقوؿ بفضؿ اهلل!

ويزوؿ ىذا التعارض إذا جمعنا بينيما، بحيث يدخؿ المؤمف الجّنة بعممو وبفضؿ 
 اهلل!

 تقدير الكبلـ في الحديث:

 ال يدخؿ الجّنة أحٌد بعممو فقط! بؿ بفضؿ اهلل ورحمتو أيًضا.

الفضؿ غير محدود، فإّف العمؿ إذا ُنسب إلى الفضؿ ولّما كاف العمؿ محدوًدا، و 
 يصير صفًرا! ولكف ىذا ال يعني أف العمؿ غير مطموب! فاهلل يرحـ مف يعمؿ!

فالعمؿ ال بد منو لمثواب، واهلل تعالى يضاعؼ الثواب أضعاًفا. فإذا كاف العمؿ 
صفًرا فإف نتيجة المضاعفة تبقى صفًرا، فأّي عدد ضربتو بصفر كاف حاصؿ 

الضرب صفًرا! أما إذا كاف ىناؾ قدٌر مف العمؿ، موجٌب وكاٍؼ، فإف اهلل 
 يضاعفو أضعاًفا كثيرة حتى يبمغ حًدا يسمح لصاحبو بدخوؿ الجّنة!

فبل بد إذف مف أف يكوف ىناؾ عمٌؿ كاٍؼ، وال بد أف يضاعؼ اهلل ثواب ىذا 
العمؿ ما دخميا العمؿ، ألف الجّنة سمعة اهلل، وسمعة اهلل غالية! فموال مضاعفة 

 أحد! والعمؿ ال يتضاعؼ إال إذا ُوجد، وكاف ىناؾ قدٌر كاٍؼ منو.

 واهلل أعمـ.

*** 
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  2015كانوف األوؿ  29الثبلثاء 

 

 (13مف نكت القرآف والحديث: إف أكرمكـ عند اهلل أتقاكـ )الحجرات 

 ِمف ُنَكِت القرآف والحديث

 إّف أكرمكـ عند اهلل أتقاكـ

 .24سورة الحجرات 

  !عبلفأىوف عمى اهلل مف الجِ  قـو يفخروف بآبائيـ، أو ليكونفّ  لينتييفّ 

 .)مسند أحمد، وسنف أبي داود(

 الخنافس.الِجعبلف: 

 ،وال إلى أموالكـ ،وال إلى أجسامكـ ،ى أنسابكـوال إل ،اهلل ال ينظر إلى أحسابكـ إفّ 
 وأعمالكـ! ولكف ينظر إلى قموبكـ

 .)صحيح مسمـ وغيره(

 قاؿ لي عضو المجنة السكنية عندما طالبتو بالشفافية في أعماؿ المجنة:

 شوؼ يا دكتور! أنا ابف حَسب ونَسب، نحف مف عوائؿ محترمة!

 سنة! 96مره استغربُت أف يصدر مثؿ ىذا الكبلـ عف شيخ ع

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1756#docu
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 قمُت لو:

 قاؿ تعالى:

 .24( سورة الُحجرات إّف أكرمكـ عند اهلل أتقاكـ)

 لـ يقؿ: أغناكـ.

 لـ يقؿ: أثراكـ.

 لـ يقؿ: أقواكـ.

 لـ يقؿ: أكثركـ حسًبا.

 لـ يقؿ: أفضمكـ نسًبا. 

 في تفسيره: ابف كثيرقاؿ 

ديث بذلؾ عف ال باألحساب. وقد وردت األحا ،نما تتفاضموف عند اهلل بالتقوىإ»
 «. مـرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وس

 أتقاكـ:

 أتقاكـ هلل.

 أتقاكـ لمنار.

 أتقاكـ لممحرمات والمكروىات.
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 أتقاكـ لمشُبيات.

 أتقاكـ لمشّر.

 أتقاكـ لمظمـ.

.  أتقاكـ لدعوة المظمـو

 أتقاكـ لمفساد.

 أتقاكـ لسوء السمعة.

 مانة والشفافية.وىذا يتطمب محاولة إتقاف العمؿ مف حيث الكفاءة واأل

 واهلل أعمـ.

*** 

        5111آذار  54األربعاء 

 

 199مف نكت القرآف والحديث: أفيضوا مف حيث أفاض الناس البقرة 

 ِمف ُنَكِت القرآف والحديث

 2أفيضوا مف حيث أفاض الناس 

 ::2سورة البقرة 
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 لـ يقؿ:

 أفيضوا مف حيث أمر اهلل.

 التقدير:

اهلل: مف عرفات. وىو قولو تعالى في سورة البقرة الناس أفاضوا مف حيث أمر 
 (.فإذا أفضتُـ مف عرفات: )2:9نفسيا اآلية قبميا 

 أفيضوا مثميـ، وال تشّذوا عنيـ!

 الخطاب لطائفة معينة: الُحمس، كانوا ُيفيضوف مف مكاف آخر: مف المزدلفة!

حيث  ا مفثـ أفيضو قالت عائشة: الحُمس ىـ الذيف أنزؿ اهلُل عّز وجّؿ فييـ: )
(. قالْت: كاف الناُس ُيفيضوف مف عَرفات، وكاف الُحمس ُيفيضوف أفاض الناس

أفيضوا مف حيث مف المزدلفة! يقولوف: ال ُنفيض إال مف الحَرـ! فمّما نزلت: )
 . )صحيح مسمـ(( رجعوا إلى عرفات! أفاض الناس

*** 

        3127نيساف  37الثبلثاء 

 

 54اإلنساف أكثر شيء جداًل الكيؼ  مف نكت القرآف والحديث: وكاف

 ِمف ُنَكِت القرآف والحديث
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 وكاف اإلنساُف أكثَر شيٍء جدالً 

 اآلية:

( ولقد صّرفنا في ىذا القرآِف لمّناِس ِمف كّؿ َمثٍؿ وكاف اإلنساُف أكثر شيٍء جدالً )
 .65سورة الكيؼ 

 الحديث:

فقاؿ: أال  ، اهلل عميو وسمـ طرقو وفاطمة ىصم أف النبيّ رضي اهلل عنو  عف عميّ 
 !فإذا شاء أف يبعثنا بعثنا ،نا بيد اهللاهلل إنما أنفسُ  يا رسوؿَ : وف؟ فقمتُ تصمّ 

وىو  ،ولو ذلؾ، ثـ سمعتُ  تُ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ حيف قم فانصرؼ رسوؿُ 
 «! جدالً  شيءٍ  أكثرَ  وكاف اإلنسافُ  :ه ويقوؿيضرب فخذَ  ،دبرمُ 

 .)متفؽ عميو(

 القرطبي.سيأتي التعميؽ عمى الحديث في التعميؽ عمى 

 تقدير اآلية:

 فجادلوا فيو وكاف اإلنساُف أكثَر شيٍء جداًل!

 .)تفسير ابف عاشور(

 شيء:

 ُتطمؽ عمى ما ال يعقؿ، وعمى مف يعقؿ، بؿ ُتطمؽ أيًضا عمى اهلل تعالى!

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=18&ayano=54#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=18&ayano=54#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=18&ayano=54#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=18&ayano=54#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=18&ayano=54#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=18&ayano=54#docu
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 .:2( األنعاـ ُقْؿ أيُّ شيٍء أكبُر شيادًة ُقِؿ اهلُل شييٌد بيني وبيَنكـ)

 ا المفظ: اهلل تعالى، وما ال يعقؿ.ىنا في آية الكيؼ يخرج مف ىذ

 فيبقى مف يعقؿ مف الناس، والمقصود: أحدىـ أو بعضيـ.

 وقيؿ: َمف يعقؿ مف الناس وغيرىـ، كالمبلئكة والجّف.

 فاألشياء ىنا: الناس، والمبلئكة، والجّف.

 اإلنساف:

 ىؿ المقصود كّؿ إنساف، أـ إنساف بعينو؟

 د أو أكثر.يبدو لي أف المقصود إنساف بعينو، واح

 فميس كؿ واحد مف الناس يجادؿ.

 أكثر شيء:

 لـ يقؿ: 

 وكاف اإلنساُف أكثَر األشياء جداًل.

 لعؿ التقدير:

 وكاف ىذا اإلنساُف أكثَر الناس جداًل.

 كما قاؿ ابف عاشور. مسموب التفضيؿ( أكثر شيءفبل أظف أف التفضيؿ ىنا )



51 
 

 لـ يقؿ:

 وكاف اإلنساُف أكثَر الُمجادليف جداًل.

 أقواؿ المفسريف:

 القرطبي:

فقاؿ:  ، اهلل عميو وسمـ طرقو وفاطمة ىصم النبيّ  أفّ  عف عميّ  صحيح مسمـفي »
 ،فإذا شاء أف يبعثنا بعثنا ،ا بيد اهللنوف؟ فقمت: يا رسوؿ اهلل إنما أنفسُ أال تصمّ 

وىو  ،ولو ذلؾ، ثـ سمعتُ  اهلل صمى اهلل عميو وسمـ حيف قمتُ  فانصرؼ رسوؿُ 
 «! جدالً  شيءٍ  أكثرَ  نسافُ وكاف اإل :يضرب فخذه ويقوؿ ،دبرمُ 

 أقوؿ:

الرواية في الصحيحيف، وليس في صحيح مسمـ فقط كما قاؿ القرطبي. وال أرى 
 صحتيا. 

 .131( األنعاـ سيقوُؿ الذيف أشركوا لو شاَء اهلُل ما أشرْكنا)

 .51( الزخرؼ وقالوا لو شاَء الرحمُف ما عبْدناىـ)

كف أف يصدر عف عمّي رضي اهلل ىذا الكبلـ يمكف أف يصدر عف مشرؾ، وال يم
 عنو، حتى لو كاف نائًما!

 فبمثؿ ىذا القوؿ يمكف أف نتحمؿ مف جميع التكاليؼ الشرعية!

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=18&ayano=54#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=18&ayano=54#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=18&ayano=54#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=18&ayano=54#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=18&ayano=54#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=18&ayano=54#docu
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 لو شاء اهلُل آلمّنا وما كفرنا!

 لو شاء اهلُل لصّمينا!

 لو شاء اهلُل لزّكينا!

! نقد المتفوىذا مف باب ال يمكف أف يصدر مثؿ ىذا الكبلـ عف عمّي رضي اهلل، 
 إذا لـ يصح المتف وجب إعادة النظر في السند!ف

 وىذا الحديث ذكره المفسروف إال قّمة منيـ، مف ىؤالء القمة: الطبري والرازي.

*** 

 أبو حياف:

إف  ،( ىنا مفرد معناه الجمع، أي: أكثر األشياء التي يتأتى منيا الجداؿشيء)»
 ا بعد واحد. متيا واحدً فصّ 

 .شيء كؿّ  ي أف جدؿ اإلنساف أكثر مف جدؿيعن .خصومة ومماراة (:جدالً )
  .(بيفٌ مُ  فإذا ىو خصيـٌ  (:ونحوه

 ( عمى التمييز. جدالً وانتصب ) 

ي بف بَ أُ  :وقيؿ .ابف الزبعرى :وقيؿ .النضر بف الحارث :نا( ىاإلنسافقيؿ: )
عمى إعادة  ه، فقاؿ: أيقدر اهللُ خمؼ، وكاف جدالو في البعث حيف أتى بعظـ فذرّ 

  .ىذا؟ قالو ابف السائب

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=350&idfrom=1279&idto=1282&bookid=62&startno=3#docu
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 ،واإلنساف أكثر ىذه األشياء جدالً  ،يجادؿ ؾ وجفّ قيؿ: كؿ مف يعقؿ مف ممَ  
 .انتيى

صمى اهلل عميو وسمـ  وقد تبل الرسوؿُ  ،معرض الذـّ ا ما يذكر اإلنساف في وكثيرً  
ـ اهلل وجيو عمى النـو كرّ  ا حيف عاتب عميً  (جدالً  شيءٍ  أكثرَ  وكاف اإلنسافُ ) :قولو

( عمى اإلنسافإنما نفسي بيد اهلل، فاستعمؿ ): عف صبلة الميؿ، فقاؿ لو عميّ 
 «.العمـو

 أقوؿ:

اآلية عمى عمّي رضي اهلل عنو، وعمى ىؤالء الثبلثة كيؼ ُيعقؿ أف تنطبؽ 
 المشركيف؟!

*** 

 ابف عاشور:

ذوؼ عمى ؤذف بكبلـ محتذييؿ، وىو مُ  (:جدالً  شيءٍ  أكثرَ  وكاف اإلنسافُ )جممة »
 )...(. وكاف اإلنساف أكثر جدالً  ،وجو اإليجاز، والتقدير: فجادلوا فيو

، ولذلؾ صحّ  :(شيءو)  ت إضافة اسـ التفضيؿ إليو، اسـ مفرد متوغؿ في العمـو
  .أي أكثر األشياء

مما  إليّ  أحبُّ  رب السجفُ ) :، مثؿ قولومسموب المفاضمةىنا  واسـ التفضيؿ
نما أتي بصيغتو لقصد المبالغة في شدة جدؿ اإلنساف ،(يدعونني إليو وجنوحو  ،وا 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=350&idfrom=1279&idto=1282&bookid=62&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=350&idfrom=1279&idto=1282&bookid=62&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=350&idfrom=1279&idto=1282&bookid=62&startno=3#docu
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شدة  ، بحيث إفّ الجداؿ في شأنو أحسفُ  حتى فيما ترؾُ  ،إلى المماراة والنزاع
  .و في الوصؼ عمى كؿ مف يعرض أنو موصوؼ بوالوصؼ فيو تشبو تفوق

نما أُ  غير اإلنساف مف أنواع  لجئنا إلى ىذا التأويؿ في اسـ التفضيؿ لظيور أفّ وا 
عب ألنو مف شُ  ، تصور منو الجدؿ، فالجدؿ خاص باإلنسافما عمى األرض ال يُ 

 :يـفجدليـ محمود، مثؿ قول المبلئكةؽ الذي ىو فصؿ حقيقة اإلنسانية، أما النطْ 
فيـ أكثر  الشياطيفوأما   (،س لؾونقدّ ) :إلى قولو (فييا ف يفسدُ فييا مَ  أتجعؿُ (

ا نبا المقاـ عف إرادتيـ كانوا غير مراديف بالتفضيؿ مف اإلنساف، ولكف لمّ  جدالً 
 . عمييـ في الجدؿ

ا مف تمييز لنسبة األكثرية إلى اإلنساف، والمعنى: وكاف اإلنساف كثيرً  (جدالً )و
 ..(.). وا جدلُ كثيرً  جية الجدؿ، أيْ 

 حمؿ التفضيؿ في اآلية عمى بابو بأف يراد أف اإلنساف أكثر جدالً وال يحسف أف يُ 
و في ال يراد مثمُ  ألنو محمؿٌ  ،مما يجوز عمى حقيقتو الجدؿ الشياطيف والجفّ مف 

 ؟«مقدرة عمى الجدؿ لمشياطيف والجفّ  ف أنبأنا أفّ مثؿ ىذا، ومَ 

*** 

      5111آذار  3الجمعة 

 

 

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=18&ayano=54#docu
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 (70آف والحديث: ومنكـ مف يرد إلى أرذؿ العمر )النحؿ مف نكت القر 

 ِمف ُنَكِت القرآف والحديث

 ومنكـ َمف ُيرّد إلى أرذؿ العُمر

 اآلية:

ـَ بعَد عمـ شيًئا) ( واهلُل خمقكـ ثـ َيتوّفاكـ ومنكـ َمف ُيردُّ إلى أرذِؿ العُمِر لكي ال َيعم
 .70النحؿ 

( ى أرذؿ العُمر لكيبل يعمـ ِمف بعِد عمـ شيًئاومنكـ َمف ُيتوّفى ومنكـ َمف ُيردُّ إل)
 .5الحج 

 الحديث:

 أعوذ بؾ مف أرذؿ العمر

 .)متفؽ عميو(
 أرذؿ:

 أردأ.

 أرذؿ العمر:

 فيو قوالف:

 ىذا لمكافر.      -

 لممسمـ والكافر.      -

 :الرازيقاؿ 
 ىؿ يتناوؿ المسمـ أو ىو مختص بالكافر؟ فيو قوالف:»
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 لو. قيؿ: إنو العمر الطويؿ )...(.القوؿ األوؿ: أنو يتناو 

والقوؿ الثاني: أف ىذا ليس في المسمميف، والمسمـ ال يزداد بسبب طوؿ العمر إال 
كرامة عمى اهلل تعالى، وال يجوز أف يقاؿ في حّقو: إنو يرّد إلى أرذؿ العمر، 

إال الذيف آمنوا وعمموا ثـ رددناه أسفَؿ سافميف ) والدليؿ عميو قولو تعالى:
. فبّيف تعالى أف الذيف آمنوا وعمموا الصالحات ما رّدوا إلى 5( التيف الصالحات

 أسفؿ سافميف! 

 «.مف قرأ القرآف لـ ُيرّد إلى أرذؿ العمر :عكرمةوقاؿ 

 في معمقتو المشيورة:زىير بف أبي سممى وقاؿ 

 ثمانيَف حواًل ال أبا لؾ َيسأـِ  سئمُت تكاليَؼ الحياِة ومف يِعْش ***  

 أيُت المنايا خبَط عشواَء َمف ُتِصْب *** ُتِمْتو وَمف ُتخطْئ ُيعمَّْر فَييرـِ ر  

البيت الثاني: فيو نظر مف الناحية الشرعية! فالمنايا ليست خبَط عشواَء، والمنايا 
 ال ُتخطئ، واهلل أعمـ.

 خبط:

 مفعوؿ بو ثاف.

مف الصرؼ، عشواَء: مضاؼ إليو مجرور بالفتحة بداًل مف الكسرة، ألنو ممنوع 
 لوجود ألؼ التأنيث الممدودة.

  وقاؿ أبو المنياؿ:

 قد أحوجْت سمعي إلى ترجماف ***  إّف الثمانيف وبمغُتيا 

 تحديد أرذؿ العمر عند المفسريف:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&surano=16&ayano=70#docu
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 سنة. 75      -

 سنة. 80      -

 سنة. 90      -

 غير محّدد.      -

*** 
    2016كانوف الثاني  24األحد 

  
 ِمف ُنَكِت القرآف والحديث الحديث: المسؤولية بقدر السؿمف نكت القرآف و 

 المسؤولية بقدر السمطة

 قاؿ لي:

 ىذا مبدأ إداري أعجبني.

 قمت:

 وىو ُموافؽ لشرع اهلل ورسولو.

 ففي القرآف:

 .8( سورة التكاثر ثـ َلُتسأُلّف َيوَمئٍذ عِف النعيـ)

 .92( سورة الحجر فوربَؾ َلنسألّنيـ أجمعيف)
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 .34( سورة الصافات فإّنيـ مسؤولوفوِقفوىـ )

 ىؿ أحسنوا استخداـ سمطاتيـ، أـ أساؤوا وتعّسفوا؟

 ُيسألوف عف أقواليـ وأفعاليـ، عمى قدر سمطاتيـ.

 سؤاؿ الثرّي ليس كسؤاؿ الفقير.

 سؤاؿ القوّي ليس كسؤاؿ الضعيؼ.

 سؤاؿ األعمى مرتبًة في سّمـ السمطات ليس كسؤاؿ األدنى مرتبًة.

*** 

 حديث:وفي ال

 كّمكـ راٍع ومسؤوٌؿ عف رعّيتو.

ـُ راٍع وىو مسؤوٌؿ عف رعّيتو.  فاإلما

 والرجُؿ في أىمو راٍع وىو مسؤوٌؿ عف رعّيتو.

 والمرأُة في بيت زوجيا راعيٌة وىي مسؤولٌة عف رعّيتيا.

 والخادـُ في ماِؿ سّيده راٍع وىو مسؤوٌؿ عف رعّيتو.

 ّيتو.والرجؿ في ماؿ أبيو راع وىو مسؤوؿ عف رع

 )متفؽ عميو(. 
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*** 

قد يحسب البعض أف الممؾ أو الرئيس ىو الراعي فقط! والحقيقة أّف كبًل منا راٍع 
في موقعو، وبقدر ما أعطاه اهلل مف ُسمطات فيو مسؤوؿ! فالرئاسة ُسمطة، والرجؿ 
في بيتو ُسمطة )سمطة القوامة(، والمرأة في بيتيا ُسمطة، واالبف ُسمطة، والخادـ 

 ُسمطة.

 والتاجر ُسمطة، والزارع ُسمطة، والصناعي ُسمطة.

والمعّمـ ُسمطة، والقاضي ُسمطة، والمحامي ُسمطة، والمدير ُسمطة، والمحاسب 
 ُسمطة، والمدقؽ ُسمطة، والموظؼ ُسمطة، والعامؿ ُسمطة.

 وكؿّّ مسؤوٌؿ عف سمطتو عمى قدرىا، كبرْت أو صغرْت.

 Autorité scientifiqueيقاؿ بالفرنسية: ىذا الرجؿ ُسمطة عممية 

 أي عالـ متمّكف.

 العالـ كمما زاد عممو زادْت سمطتو، وكمما زادْت سمطتو زادْت مسؤوليتو!

 فالعمـ ُسمطة!

 والماؿ ُسمطة!

 والجاه ُسمطة!

 والقوة ُسمطة!
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 فالسمطات موزعة، والمسؤوليات موزعة!

 طة.ال أحد إال ولو سمطٌة ما، وال أحد إال وىو مسؤوٌؿ عف ىذه السم

 وفي ىذا تشريٌؼ لكؿ واحد في المجتمع، ولكنو في الوقت نفسو تكميٌؼ!

 فبل يحقرّف أحٌد نفسو!

*** 

 2016تشريف األوؿ  26األربعاء 

 

 مف نكت القرآف والحديث: البحث عف الحد األمثؿ

 ِمف ُنَكِت القرآف والحديث

 البحث عف الحّد األمثؿ

 اآلية:

 .221( اإلسراء بيا وابتِغ بيف ذلَؾ سبيبلً وال َتجيْر بصبلتَؾ وال ُتخاِفْت )

 الحديث:
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كاف رسوُؿ اهلل صّمى اهلل عميو وسّمـ إذا صّمى بأصحابو رفع صوتو بالقرآف، فإذا 
سمعو الُمشركوف سّبوا القرآف وَمف أنزلو وَمف جاء بو! فقاؿ اهلُل عّز وجؿ لنبّيو 

 صّمى اهلل عميو وسّمـ: 

وال ُتخافْت ءتؾ، فيسمع المشركوف، فيسّبوا القرآف. )(، أي: بقراوال َتجيْر بصبلتؾَ )
 ( عف أصحابؾ، فبل ُتسِمعيـ. بيا

 .221( اإلسراء وابتِغ بيَف ذلَؾ سبيبلً )

 .)متفؽ عميو(

*** 

 صبلتؾ:

 الصبلة تعني الصبلة المعروفة، وقد ُيراد بيا جزء منيا، وىو قراءة القرآف فييا.

 كما تعني: الدعاء.

 المعنييف مًعا.وكتب التفسير ذكرت 

 ولكف الحديث أعبله ُيفيـ منو القرآف في الصبلة.

 وابتغ بيف ذلؾ سبيبًل:

 أي: سبيبًل مناسًبا.

 السبيؿ يذّكر ويؤّنث.
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 مناسًبا: بحيث َيسمع أصحابؾ، وال َيسمع المشركوف.

الحّد األمثؿ ال يشترط وقوعو في الوسط بيف الطرفيف عمى التساوي في المسافة 
 يما وأف الجير والمخافتة أمر نسبي يختمؼ مف شخص آلخر. بينيما، ال س

 لـ يقؿ:

 وابتِغ بينيما سبيبًل. -

 وابتِغ بيف الجير والُمخافتة سبيبًل. -

 وابتِغ بيف َذينَؾ سبيبًل. -

 وابتِغ بيف ىذيف سبيبًل. -

 أقواؿ المفسريف:

 أبو حياف:

 (بيف ذلؾ عوافٌ  رٌ بقرٌة ال فارٌض وال ِبك: )( في قولوبيف ذلؾ) :تقدـ الكبلـ عمى» 
  .11البقرة 

: يقتضي "بيف" أف تكوف تدخؿ عمى ما يمكف التثنية فيو، ولـ يأت (بيف ذلؾ(
  !رة مفردبعدىا إال اسـ إشا

كر، فصورتو صورة المفرد، بيف ما ذُ  فقيؿ: أشير بذلؾ إلى مفرد، فكأنو قيؿ: عوافٌ 
ا حقيقة، ألف تثنية اسـ اإلشارة وجمعو ليس تثنية وال جمعً  ،ىوىو في المعنى مثنّ 

  )...(. ثؤنّ جمع وال يُ ى وال يُ بؿ كاف القياس يقتضي أف يكوف اسـ اإلشارة ال يثنّ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=344&idfrom=1259&idto=1266&bookid=62&startno=7#docu
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ى، فيحتمؿ أف تكوف اآلية مف ذلؾ، فيكوف المفرد وأراد بو المثنّ  أطمؽ)...( قيؿ: و 
 ذينؾ، وىذا مجمؿ غير األوؿ.  :ويريد بو ،ذلؾ أطمؽ

والذي أذىب إليو غير ما ذكروا، وىو أف يكوف ذلؾ مما حذؼ منو المعطوؼ، 
  «.بيف ذلؾ وىذا، أي بيف الفارض والبكر لداللة المعنى عميو، التقدير: عوافٌ 

*** 

 عاشور: ابف

ـ ى اهلل عميو وسمّ صمّ  )النبّي( موا مف صدع النبيءشركيف توىّ لعؿ سفياء المُ » 
ؾ بيـ، والتطاوؿ عمييـ بذكر اهلل تعالى بالقراءة أو بالدعاء أنو يريد بذلؾ التحكّ 

وا، فأمره اهلل تعالى بأف ال يجير بصبلتو فاغتاظوا وسبّ  ،ا عف ذكر آليتيـمجردً 
في  ،بيـ في كفرىـمف شأنو أف يثير حفائظيـ، ويزيد تصمّ  ا لماتجنبً  ،ىذا الجير

  .المقصود تمييف قموبيـحيف أف 

.)...( 

لكيبل يجعؿ دعاءه  ،االحتراس فالمقصود منو (وال تخافت بيا) :وأما قولو تعالى
ألف المقصود مف  ،ا، فبل يبمغ أسماع المتييئيف لبلىتداء بويا سرً ا أو صبلتو كمّ سرً 

 «.كما قمنا ا أو تطاوالً ـ منو الكفار تحككً ب جير يتوىّ النيي عف الجير تجنّ 

 أقوؿ:

نفيـ مف كبلـ ابف عاشور أف مف ُيقصد بالجير والمخافتة مًعا ىـ المشركوف، 
 بتغاء دعوتيـ إلى اإلسبلـ! وفيو نظر.ا

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1853&idto=1853&bk_no=61&ID=1871#docu
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المقصود بالنيي عف الجير: عدـ إسماع القرآف لممشركيف، والمقصود بالنيي عف 
المخافتة: إسماع القرآف ألصحابو الذيف يأتّموف بو في الصبلة الجيرية، واهلل 

 أعمـ.

*** 

    5111كانوف الثاني  41األحد 

   

 3س يرزؽ اهلل بعضيـ مف بعض مف نكت الحديث واإلعراب: دعوا النا

 ِمف ُنَكِت الحديث

 دعوا الناس يرزؽ اهلل بعضيـ مف بعض

 .)مسمـ وأصحاب السنف(

*** 

 وفي رواية:

 فإذا استنصح الرجُؿ أخاه فمينصْح لو. 

 .)مسند أحمد(

 ال يبْع حاضٌر ِلباٍد، دعوا الناس يرزؽ اهلل بعَضيـ مف بعض.

 .)صحيح مسمـ(
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*** 

رزؽ اهلل بعضيـ مف بعض"، أي: مف دوف عبارة: "دعوا سأشرح الحديث: "ي
 الناس".

 ثـ أشرحو مع عبارة: "دعوا الناس" في ثبلث حاالت:

 حالة بيع الحاضر لمبادي وتمقي الركباف. -

 حالة الغبف. -

 مع عبارة: "إذا استنصح الرجؿ أخاه". -

*** 

 يرزؽ اهلل الناس بعضيـ مف بعض:

 س في المعاوضات والتبرعات والمواريث.عبارة واضحة بمعنى التبادؿ بيف النا

*** 

 دعوا الناس يرزؽ اهلل بعضيـ مف بعض:

 دعوا الناس في أي شيء أو عف أي شيء؟

إذا كاف السياؽ: ال يبع حاضر لباد، أي: دعوا الناس ال يبيع حاضر لباد، 
 والمعنى ال تدخموا بينيـ وسطاء.

 ومثمو تمّقي الركباف.
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*** 

بعًضا، فالغبف، ولو فاحًشا، يعّد عند العمماء مف تقصير دعوا الناس يغبف بعضيـ 
 المشتري.

*** 

 .فإذا استنصح الرجؿ فمينصح لو ،دعوا الناس يرزؽ اهلل بعضيـ مف بعضيـ

 )مسند أحمد وسنف البييقي(.

أي ال تتدخموا بيف البائع والشاري إذا رأيتـ الجودة والسعر، ما لـ يطمب الشاري 
 منؾ النصيحة!

ـ بيف البائع والشاري ربما شابو ىذا بيع اإلنساف عمى بيع أخيو، إذ يقوؿ فمو تدخمت
 لو: أشتري لؾ بالثمف نفسو سمعة أفضؿ، أو أشتري لؾ ىذه السمعة بثمف أرخص!

 واهلل أعمـ.

 ما قالو الشّراح:

 ىػ(::243 -عوف المعبود لمعظيـ آبادي )

زؽ اهلل( بكسر القاؼ عمى ا )ير وذروا الناس( أي اتركوىـ ليبيعوا متاعيـ رخيصً ")
 يا عمى أنو مرفوعوبضمّ  ،أنو مجزـو في جواب األمر

 .قالو القارىء



67 
 

وفي مسند أحمد مف طريؽ عطاء بف السائب عف حكيـ بف أبي يزيد عف أبيو 
دعوا الناس يرزؽ اهلل  :قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ :حدثني أبي قاؿ

ورواه البييقي مف حديث  ،ينصح لوفإذا استنصح الرجؿ فم ،بعضيـ مف بعضيـ
 ".جابر مثمو

 ىػ(:2464 -تحفة األحوذي لممباركفوري )

ا )يرزؽ اهلل بعضيـ مف اتركوىـ ليبيعوا متاعيـ رخيصً  :)دعوا الناس( أي :قولو"
يا عمى أنو وبضمّ  ، بعض( بكسر القاؼ عمى أنو مجزـو في جواب األمر

 ".مرفوع

*** 

 ـ3127تموز  42األحد 

 ِت الحديث واإلعرابِمف ُنكَ 

 دُعوا الناَس َيرزؽ اهلُل بعَضيـ مف بعض

 .)صحيح مسمـ(

*** 

 يرزؽ:

 األصؿ: يرزْؽ مجزـو بجواب األمر: )دعوا(، حّرؾ بالكسر اللتقاء ساكنيف.
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 *** 

 وفي رواية:

 ُيرزُؽ. 

 .)صحيح مسمـ(

 أي:

 ُيرزُؽ بعُضيـ مف بعض.

*** 

ذا كاف المراد بقاء اسـ الجبللة قمنا:  وا 

 َيرزُؽ.

 أي: دعوا الناَس َيرزُؽ اهلُل بعَضيـ مف بعض.

 أنا أفضؿ ىنا الرفع، والجممة )جممة يرزُؽ( حالية.

 ال أرى الجـز بجواب األمر.

 فيذا مختمؼ عف قولنا: اجتيْد تنجْح.

 واهلل أعمـ بالصواب.

*** 
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 ـ3127تموز  41السبت 

 دعوا الناس يرزؽ اهلل بعضيـ مف بعض 

 مردْعو يعمؿ دْعو ي

لعؿ ىذه العبارة الحديثية الواردة في صحيح مسمـ ىي أصؿ العبارة االقتصادية 
 الفرنسية:

Laissez-faire, Laissez-passer 

 دْعو يعمؿ، دْعو يمّر.ومعناىا: 

 يعمؿ: يمكف أف تقرأه مجزوًما بالسكوف، أو مرفوًعا بالضّمة.

*** 

 يمّروا.ولو صغناىا بالجمع كاف لدينا: دْعيـ يعمموا، دْعيـ 

 أو وىو األفضؿ في نظري كما سبؽ أف قمُت: دْعيـ يعمموف، دْعيـ يمّروف.

*** 

 العبارة الحديثية وردت في مجاؿ اقتصادي، ىو مجاؿ البيوع.

والعبارة الحديثية تيدؼ إلى حرية )البادي( في الوصوؿ إلى السوؽ، مف دوف أف 
 يعترضو )الحاضر(.
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، دُعوا الناس يرزؽ اهلل بعضيـ مف بعض تذّكر الحديث: ال يبْع حاضٌر ِلبادٍ 
 .)صحيح مسمـ(

*** 

والعبارة الحديثية بدأت بكممة دُعوا )دْعو(، وتعني األمر بالحرية وعدـ التدخؿ، 
وكذلؾ العبارة االقتصادية التي رفع شعارىا الطبيعيوف )الفيزيوقراط( في أواسط 

 القتصادية.القرف الثامف عشر، واستمرت مع آدـ سميث والميبرالية ا

 ىذا واهلل أعمـ.

*** 

 ـ2106آب  0اإلثنيف 

 

 دعوا الناس في غفبلتيـ: ىؿ ىذا حديث صحيح؟

 ِمف ُنَكِت الحديث

 دعوا الناس في غفبلتيـ: ىؿ ىذا حديث صحيح؟

 قاؿ في كشؼ الخفاء:

  .دعوا الناس في غفبلتيـ يرزؽ اهلل بعضيـ مف بعض()

  .بادلِ  ال يبع حاضرٌ  :أولو ،مسمـ في حديث هروا
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وعزاىا لمسمـ، واعترضو غيره بأنيا ليست  ،زادىا ابف شيبة (في غفبلتيـ) :وقولو
  !في مسمـ، بؿ وال في غيره

ال يبع حاضر لباد، دعوا الناس  :وقاؿ ابف حجر المكي في التحفة لمخبر الصحيح
، ونسبو (في غفبلتيـ) :ووقع لشارح أنو زاد فيو :يرزؽ اهلل بعضيـ مف بعض، قاؿ

كما  ،سمـ وىو غمط، إذ ال وجود ليذه الزيادة في مسمـ، بؿ وال في كتب الحديثلم
 .انتيى ، قضى بو سبر ما بأيدي الناس منيا

*** 

 ـ3127تموز  39الخميس 

 

 مف ظمـ غيره في ماؿ أو أرض أو عقار

 ِمف ُنَكِت الحديث

 َمف ظمـ غيره في ماٍؿ أو أرض أو عقار

 الحديث:

 خاصمْتو في بعض داره، فقاؿ: ىأرو أّف  سعيد بف زيدعف 

ياىا!  دعوىا وا 

 فإني سمعُت رسوَؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يقوؿ:
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 َمف أخذ ِشبًرا ِمف أرٍض بغيِر حّقو ُطوقو في سبع أرضيف يوـَ القيامة!

 قاؿ سعيد:

 الميـّ إْف كانْت كاذبًة فأعـ بصرىا! واجعْؿ قبَرىا في دارىا!

 قاؿ:

 جُدر! تقوؿ:فرأيُتيا عمياء تمتمس ال

 أصابتني دعوُة سعيد بف زيد!

 فبينما ىي تمشي في الدار مّرت عمى بئر، فوقعت فييا، فكانت قبَرىا!

 . )صحيح مسمـ(

 )خاصمْتو في بعض داره(:

 في رواية:

 أخذ مف أرضيا شيًئا )وضّمو إلى أرضو(!

 خاصمْتو )اشتكْتو( إلى مرواف بف الحكـ، كما في رواية أخرى.

ياى  ا(:)دعوىا وا 

 دعوا أروى والدار )أو: واألرض(.

 إياىا: الضمير يعود عمى الدار.
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 في رواية:

 قاؿ سعيد: أنا آخذ مف أرضيا شيًئا بعد الذي سمعُتو مف رسوؿ اهلل؟!

 )طّوقو في سبع أرضيف(:

 الظمـ يمزمو في عنقو لزـو اإلثـ!

 ليس في أرض واحدة، بؿ في سبع أرضيف!

 قوبة الشديدة!وفيو معاف أخرى تفيد كميا الع

 قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ:

.  اتقوا دعوة المظمـو

 .)متفؽ عميو(

*** 

     3127أيار  35الثبلثاء 

 

 

 إف لصاحب الحؽ مقااًل 

 ِمف ُنَكِت الحديث
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 إّف لصاحب الحّؽ مقاالً 

 الحديث:

 عف أبي ىريرة أّف رجبًل تقاضى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، فأغمظ لو، فيـّ 
 بو أصحابو! فقاؿ:

 دعوه فإف لصاحب الحؽ مقااًل!

 ثـ قاؿ:

 اشتروا لو بعيًرا، فأعطوه إياه.

 فطمبوه فمـ يجدوا إال سًنا أفضؿ مف سّنو! فقاؿ:

 اشتروه فأعُطوه إياه! فإّف خيَركـ أحسُنكـ قضاًء!

 .)متفؽ عميو(

*** 

 رجبًل:

 كاف أعرابًيا.

 تقاضى رسوَؿ اهلل:

 قرض اقترضو لمفقراء، فطمب األعرابّي وفاءه. كاف لو عمى رسوؿ اهلل
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 أغمظ لو:

 أي: في القوؿ.

 فيـّ بو أصحابو:

 أي: أف يعاقبوه.

 صاحب الحّؽ:

 صاحب الديف أو صاحب القرض.

!  وربما ينطبؽ ىذا عمى كّؿ مظمـو

غير أف ىذا األعرابي لـ يكف مظموًما، ألّف النبّي لـ يماطمو، ولـ يجحده، ولـ 
 يبخسو.

ي الطمب طبيعة فيو، وليست ناشئة مف موقؼ النبي صمى اهلل عميو وسمـ الغمظة ف
 منو.

 وىذا األعرابي محسف، ألنو أقرض قرًضا بغير ربا!

 فطمبوه:

 أي: فبحثوا عف بعير مماثؿ.

الرسوؿ منع صحابتو مف كّؼ األعرابي! وقّرر لصاحب الحّؽ حّؽ القوؿ والكبلـ 
 ة، وىذا ليس مف الربا، ألنو غير مشروط.والمطالبة، وفوؽ ذلؾ وّفاه قرضو بزياد
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لو كاف بدؿ الرسوؿ حاكـٌ ال يمتـز بالقيـ واآلداب لترؾ أعوانو ينقّضوف عمى 
 األعرابي ضرًبا وتعذيًبا! وربما سجنوه أو قتموه! 

*** 

      3127أيار  7الجمعة 

  

 دعوه فإف لصاحب الحؽ مقاالً 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 مقاالً دُعوه فإّف لصاحب الحّؽ 

 الحديث:

عف أبي ىريرة أف رجبًل تقاضى رسوَؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، فأغمظ لو، فيـّ 
 بو أصحاُبو، فقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ:

 دُعوه فإّف لصاحب الحّؽ مقااًل!

 ثـ قاؿ: 

 اشتُروا لو بعيًرا، فأعُطوه إياه. 

 فطمبوه فمـ يجدوا إال سًنا أفضؿ مف سّنو، فقاؿ: 

 اشتروه فأعُطوه إياه، فإّف خيَركـ أحسُنكـ قضاًء!
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 .)متفؽ عميو(

*** 

 تقاضى:

 طمب منو قضاء الديف.

 أصحابو:

 أصحاب النبّي.

 صاحب الحّؽ:

 الُمقرض.

 طمبوه:

 أي: بحثوا في السوؽ عف بعيٍر ُمماثؿ.

 اشتُروا لو بعيًرا:

 ُيفيـ منو أّف النبّي اقترض مف الرجؿ بعيًرا. 

 احب الحّؽ مقااًل:دُعوه فإّف لص

 أي فإّف لمدائف حّؽ التعبير والمطالبة بحّقو، ولو كاف ىذا مع رسوؿ اهلل!

*** 
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 لو كنا في دولة غير دولة الرسوؿ:

مثؿ دولنا الحاضرة لقبضوا عمى الدائف الذي أغمظ القوؿ مع رئيس الدولة، 
 واختفى، ولـ نعد نعرؼ لو أثًرا!

*** 

 وفاء القرض بزيادة:

اُء القرض بزيادة غير مشروطة )غير متعاقد عمييا( فيذا ليس مف الربا إذا تـّ وف
 الحراـ، بؿ ىو مف حسف الوفاء، أو حسف القضاء! 

فاإلسبلـ حّرـ الربا عمى القرض، ولكنو استحّب مف المقترض وفاء القرض بزيادة، 
( سورة إال اإلحسافُ  ىْؿ جزاُء اإلحسافِ عمى أال تكوف ىذه الزيادة مشروطة. )

 ! الُمقرض أحسف بالقرض، والُمقترض أحسف بالوفاء!  11الرحمف 

لو صارت الزيادة مشروطة لخرج القرض عف أف يكوف إحساًنا، ولخرجت الزيادة 
 أيًصا عف أف تكوف إحساًنا!

*** 

 موقؼ النبّي:

كّؼ النبّي أصحابو عف الدائف الُمطاِلب، وأقّر لو بحّؽ المطالبة، ولو كانت 
 وؿ اهلل! ولـ يكتِؼ بيذا فحسب، بؿ قضاه مثَؿ قرضو وزيادة!المطالبة مف رس
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فانظْر ما في ىذا الحديث مف تواضع الرسوؿ، وتعدد وجوه العدؿ واإلحساف منو 
 صمى اهلل عميو وسمـ!

*** 

     5111آذار  41األربعاء 

 

 إف دماءكـ وأموالكـ وأعراضكـ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 إّف دماءكـ وأموالكـ وأعراضكـ

 ديث:الح

في  !في بمدكـ ىذا !كـ ىذارمة يومِ كحُ  ،دماءكـ وأموالكـ وأعراضكـ عميكـ حراـ إفّ 
 ىذا! شيركـ

 أعادىا ِمراًرا، ثـ رفع رأسو فقاؿ: 

 الميـّ ىؿ بمغت!

 الميـّ ىؿ بمغت!

 الميـّ فاشيْد.
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 ال ترجعوا بعدي كفاًرا يضرُب بعُضكـ رقاَب بعٍض!

 .)متفؽ عميو(

*** 

 أييا اإلخوة!

:تعال  وا فمننظر اليـو

 كيؼ حاُؿ دمائنا؟

 ماذا حّؿ بأعراضنا؟

 ماذا أصاب أموالنا؟

 أردنا أف نسترّد أمواؿ الحكاـ، فمحقْت بيا أمواُؿ الشعوب!

 ومما زادنا كرًبا عمى كرب أنو:

حتى أمواؿ المسمميف في بعض البنوؾ والشركات والصناديؽ التي تصؼ نفسيا 
ؤسسات ال تتصؿ بأصحاب األمواؿ! وال تعطييـ بأنيا )إسبلمية!( تجد أف ىذه الم

ذا أرادوا سحبيا استعَصوا  عنيا معمومات! وال ترّد عمى الرسائؿ والخطابات!  وا 
 بيا، وقالوا ألصحابيا: خّميكـ معنا اهلل يخّميكـ!

حتى صار ىؤالء المساكيف يتساءلوف: ىؿ تنتظر ىذه المؤسسات أف يموت 
 أصحاُب الحسابات؟!
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ؿ أصوليا وعوائدىا، بعدما جّمدوىا فاشتروا بيا أراضي وعقارات ىؿ يريدوف أك
وشالييات، وربحوا منيا مبلييف الدوالرات، وما أعطوا أصحابيا مف ذلؾ كّمو إال 

 الُفتات؟!

*** 

 3127أيار  6الخميس 

   

 يسعى بذمتيـ أدناىـ  

 ِمف ُنَكِت الحديث

 يسعى بذمتيـ أدناىـ

 الحديث:

 اهللِ  ا فعميو لعنةُ سممً ر مُ خفَ فمف أَ  يسعى بذّمتيـ أدناىـ!ذّمة المسمميف واحدة، 

 .دالً ا وال عَ فً ر منو صَ  أجمعيف، ال يقبؿ اهللُ  والناسِ  والمبلئكةِ 

 .)متفؽ عميو(

*** 
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 الذّمة:

 األماف.

 العيد )عيد األماف أو الجوار(.

 واحدة:

 ال تختمؼ بيف شخص وآخر.

 يسعى بيا:

 ينيض بيا.

 يتوالىا.

 يء.يذىب بيا ويج

 أخَفر:

 نقَض عيَد األماف.
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 أخفر ُمسمًما:

 نقض عيد مف أعَطى العيد.

 صرًفا وال عداًل:

 شفاعًة وال فديًة.

*** 

 في حديث آخر:

ـّ ىانئ!  أَجْرنا َمف أَجْرِت يا أ

 .)متفؽ عميو(

*** 

في المدنيات الحديثة، والمدنيات غير اإلسبلمية، ليست ذّمة الناس واحدة، وال 

ناىـ! بؿ ذّمة الناس تختمؼ مف شخص آلخر، ويسعى بذمتيـ يسعى بذمتيـ أد

 أثراىـ وأقواىـ! 
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ذا جمس إنساف عادي معيـ )أو ىيئة أو دولة مستضعفة( ال يكادوف يعطونو  وا 

حّؽ الكبلـ، بؿ عميو أف يمتـز الصمت، ويترؾ الكبلـ والقرار ألصحاب الماؿ 

  والجاه والقوة!

ا( يجمس بيف أفراد أسرتو، فإذا تكّمـ قاؿ لو أبوه أو وقد يقع أّف ابًنا جامعًيا )أو بنتً 

أّمو أو أخوه الكبير: عندما يتكمـ الكبار أنت تخرس! فيقع االضطياد حتى في 

 نطاؽ األسرة!

 وقد يقع مثمو بيف رؤساء الدوؿ الكبيرة والصغيرة في االجتماعات الدولية!

 ىذا واهلل أعمـ.

*** 

         5111أيار  4الثبلثاء 

 

 لوال أف قومِؾ حديثو عيد بشرؾ ليدمت الكعبة

 ِمف ُنَكِت الحديث
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 لوال أف قومؾ حديثو عيد بشرؾ ليدمت الكعبة!

 الحديث:

يا عائشة! لوال أّف قومؾ حديثو عيد بشرٍؾ ليدمُت الكعبة، فألزقُتيا باألرض، 
أذرع مف الِحْجر، فإّف وجعمُت ليا بابيف: باًبا شرقًيا وباًبا غربًيا، وزدُت فييا ستة 

 قريًشا اقتصرْتيا حيث بنِت الكعبَة!

 .)صحيح مسمـ(

*** 

 لـ يقؿ:

 لوال أّف قومي. -

 لوال أّف قومنا. -

- .  لوال أّف القـو

 كمو بمعنى واحد.

 )حديثو عيد بشرؾ(:

كانوا يقّدسوف الكعبة، وخشي النبّي إذا ىدميا أف يقع منيـ منكر عظيـ! وكانوا 
كعبة أف ُينزؿ اهلل عمييـ عذاًبا مف السماء! وىذا ما جاء في يخافوف إذا ىدموا ال

 .)صحيح مسمـ(أحد أحاديث ىدـ الكعبة وبنائيا 

 )ألزقُتيا باألرض(:



86 
 

 ىدمتيا وسّويتيا باألرض.

 )الِحْجر(:

 قاؿ في النياية: الِحْجر ىو اسـ الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي.

 أقوؿ:

 ا؟ال أدري ىؿ ال زاؿ موجودً 

 )إّف قريًشا اقتصرْتيا حيث بنِت الكعبة(:

 : اختصرْتيا. )اقتصرْتيا(

 : حيَف بنِت الكعبة.)حيُث بنِت الكعبة(

ىا حيُث )حيَف( بنْتيا. ولعؿ المقصود أنيا اقتصرت  ْْ لعؿ أصؿ الكبلـ: اختصرٍت
الكعبة لقصور النفقة المخصصة ليا، وكانوا ينفقوف عمييا مف الماؿ الحبلؿ فقط، 

عوف اإلنفاؽ عمييا مف أي ماؿ حراـ أو مشبوه! ولعّؿ ىذا ما أدى إلى قصور ويمن
 النفقة!

*** 

 روايات أخرى في صحيح مسمـ:

لوال حداثُة عيِد قومِؾ بالكفر َلنقضُت الكعبة، وَلجعمُتيا عمى أساس إبراىيـ،  -
 فإّف قريًشا حيف بنِت الكعبَة استقصرْت، وَلجعمُت ليا َخمًفا!
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 )متفؽ عميو(. 

 : َىدمُت.)َنقضُت(

 : عمى أساس قواعد إبراىيـ.)عمى أساس إبراىيـ(

 : قّصرْت في البناء عف التماـ لقصور النفقة.)استقصرْت(

 : باًبا خمفًيا.)َخمًفا(

 : جممة اعتراضية.)فإّف قريًشا حيَف بنِت الكعبَة استقصرْت(

َز الكعبة في ألنفقُت كن بكفٍر(أو قاؿ: لوال أّف قومِؾ حديثو عيٍد بجاىمية ) -
 الِحْجر. سبيؿ اهلل، وَلجعمُت باَبيا باألرض، وألدخمُت فييا مف

: كانوا يقّدموف اليدايا ليا مف ماؿ وحمّي! وقد روي أّف نفًرا منيـ )كنز الكعبة(
 .)شرح الزرقاني(سرؽ كنز الكعبة 
: قد يكوف المقصود التعميـ، أو التخصيص باإلنفاؽ عمى إعادة )في سبيؿ اهلل(

 ء الكعبة.بنا
ـّ الصعود إليو بسّمـ )وَلجعمُت باَبيا باألرض( : كاف باُبيا مرتفًعا عف األرض يت

)درج(، وكانوا ُيدخموف مف شاؤوا ويمنعوف مف شاؤوا. وربما تركوا أحدىـ يصعد 
 عمى السّمـ حتى إذا وصؿ وأراد الدخوؿ دفعوه فسقط!

 قداًرا مف مساحة الِحْجر. : أي: ألدخمت في الكعبة م)ألدخمُت فييا مف الِحْجر(
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ـَ كاف قومِؾ رفعوا بابيا؟  - تعّزًزا أف ال يدخميا إال  قمُت: ال. قاؿ:ىؿ تدريَف ل
َمف أرادوا! فكاف الرجؿ إذا ىو أراد أف يدخَميا يَدعونو يرتقي، حتى إذا كاد 

 أف يدخؿ دفعوه فسقط! 

 : تكّبًرا.)تعّزًزا(

 : يصعد.)يرتقي(
نياف البيِت، ولوال حداثُة عيِدىـ بالشرِؾ أعدُت ما إّف قومِؾ استقصروا ِمف بُ  -

. فإْف بدا لقومِؾ ِمف بعدي أف َيبنوه فيمّمي ألرَيِؾ ما تركوا منو. تركوا منو
 فأراىا قريًبا مف سبعة أذرع.

قاؿ عبد اهلل بف الزبير: إّني سمعُت عائشة تقوؿ: إّف النبّي صّمى اهلل عميو  -
يٌث عيُدىـ بكفٍر، وليس عندي ِمف النفقة ما لوال أّف الناَس حدوسّمـ قاؿ: 

خمسة أذرع، وَلجعمُت ليا  ُيقّوي عمى بنائو، لكنُت أدخمُت فييا مف الِحْجر
 باًبا يدخُؿ الناُس منو، وباًبا يخرجوف منو.

 قاؿ ابف الزبير: فأنا اليـو أجُد ما ُأنفؽ، ولسُت أخاُؼ الناَس!       

 يقّويني عمى بنائو.: ما )ما يقّوي عمى بنائو(      

 )لسُت أخاُؼ الناَس(: ألنيـ لـ يعودوا حديثي عيد بكفر كما كانوا.      

قالت ألـ َترْي أّف قومؾ، حيف بَنوا الكعبة، اقتصروا عف قواعد إبراىيـ،  -
 )متفؽ عميو(.عائشة: يا رسوؿ اهلل! أفبل تردُّىا عمى قواعد إبراىيـ؟ 

*** 
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 خبلصة األحاديث:

عبة عّدة مّرات، لسيٍؿ أصابيا أو حريٍؽ أو وىٍف، مف ىذه المّرات ما أعيد بناء الك
فعمتو قريش قبؿ بعثة النبّي صمى اهلل عميو وسمـ، وأعانيـ النبّي عمى ذلؾ. لكْف 
ظير لمنبّي أّف قريًشا قّصرت عنيا النفقة، فقّصرت في البنياف، فأراد النبّي إعادة 

إبراىيـ عميو السبلـ، لكنو لـ يفعؿ ذلؾ بناء الكعبة عمى ما كانت عميو في زمف 
 ألمريف:

، وىـ حديثو عيد بشرؾ.  األمر األوؿ: خشي مف القـو

 األمر الثاني: عدـ وجود الماؿ الكافي! 

 وكاف النبّي يرغب في:

 توسعة الكعبة بضـ الِحْجر كّمو أو بعضو، لزيادة تقّدر بحوالي ستة أذرع. -

 لمخروج. أف يكوف ليا باباف: باب لمدخوؿ، وباب -

 إعادة بنائيا عمى قواعد إبراىيـ عميو السبلـ.  -
*** 

 ُبنيت الكعبة خمس مرات أو أكثر:

 نقؿ النووي عف العمماء قوليـ:

  :اتني البيت خمس مرّ بُ »

  .و المبلئكةُ بنتْ  -
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  .عميو الصبلة والسبلـ ثـ إبراىيـُ  -

ولو  ،صمى اهلل عميو وسمـ ىذا البناء ثـ قريش في الجاىمية، وحضر النبيّ  -
خمس وثبلثوف سنة، وقيؿ: خمس وعشروف سنة، وفيو سقط عمى األرض 

  !حيف رفع إزاره

  .ثـ بناه الزبيرُ  -

إلى اآلف )عصر النووي( عمى بناء  بف يوسؼ، واستمرّ  اجُ ثـ الحجّ  -
  .اجالحجّ 

 .«ني مرتيف أخرييف أو ثبلثًابُ  :وقيؿ -

*** 

 ما اقترحو الشيخ محمد ناصر الديف األلباني:

 ،شيء بيذه المناسبة عمى المسؤوليف أف يبادروا إلى توسيع الكعبة قبؿ كؿّ  أقترح»
عادة بنائيا عمى أساس إبراىيـ عميو السبلـ ا لمرغبة النبوية الكريمة تحقيقً  ،وا 

نقاذً  ية في ىذا الحديث،المتجمّ  الزحاـ عمى باب الكعبة  كبلتا لمناس مف مشوا 
عمى الباب الذي يمنع مف الدخوؿ الذي يشاىد في كؿ عاـ، ومف سيطرة الحارس 

  «!ف أجؿ درييمات معدوداتف شاء، مِ ف شاء ويسمح لمَ مَ 

 (.54الحديث  ،المجمد األوؿ ،سمسمة األحاديث الصحيحة)

 تعميؽ:
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توسعة الكعبة في أيامنا إذا أريد منيا دخوؿ الحجاج في جوفيا فيذا قد ال يصمح 
االت الحج. وقد يصمح في لكثرة عدد الحجاج في عصرنا ىذا، ال سيما في ح

 حاالت الُعمرة إذا كاف عدد المعتمريف قميبًل.

ذا كاف المقصود مف األحاديث توسعة جوؼ الكعبة فماذا يعني دخوؿ الحّجاج  وا 
إليو؟ ال ىو ركف وال ىو واجب! ىؿ ىو مستحب؟ لـ أجد ىذا مذكوًرا في حجة 

 النبّي صمى اهلل عميو وسمـ!

 لطواؼ فيذا شيء آخر، وىو يقع عاًما بعد عاـ.أما توسعة الحـر مف أجؿ ا

 وعميو فإف اقتراح األلباني مختصر جًدا وغامض! فأّي باب يقصد وأّي حارس؟

*** 

 ما قالو اإلماـ مالؾ:

 ،ىا إلى بناء ابف الزبيرأف ىاروف الرشيد سأؿ مالؾ بف أنس عف ىدميا وردّ  روي
 .لؤلحاديث المذكورة في الباب

باهلل يا أمير المؤمنيف أف ال تجعؿ ىذا البيت لعبة لممموؾ، ال  فقاؿ مالؾ: نشدتؾَ 
 .(تحفة األحوذي) !و مف صدور الناسإال نقضو وبناه، فتذىب ىيبتُ  يشاء أحدٌ 

 تعميؽ:
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لعّمو بنى رأيو عمى ما ورد في أحاديث الباب المتعمقة بابف الزبير والحّجاج، فابف 
عيد يزيد بف معاوية( عمى قواعد الزبير أعاد بناء الكعبة )بعد احتراقيا في 

 إبراىيـ، والحّجاج أعاد البناء كما كاف!

 واهلل أعمـ.

*** 

      3127أيار  2األحد 

 

 ألنيـ حديث عيد بجاىمية: شرح ابف حجر ضعيؼ 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ألنيـ حديُث عيد بجاىمية

 شرح ابف حجر ضعيؼ

 الحديث:

 ى عميو وسّمـ:عف أنس رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ النبي صمّ 

 إني ُأعطي قريًشا أتألفيـ، ألنيـ حديُث عيٍد بجاىمية.

 )متفؽ عميو(.
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*** 

 لـ يقؿ:

 ألنيـ حديثو عيد.

 روايات أخرى:

 في رواية لمبخاري أيًضا:

 ُأعطي رجااًل حديثي عيٍد بكفر أتألفيـ.

 وفي رواية بمسند أحمد:

 أعطي رجااًل ُحدثاَء عيٍد بكفر أتألفيـ.

 ائي:وفي سنف النس

 أعطي رجااًل حديٌث عيُدىـ بالكفر فأتألفيـ.

 قاؿ ابف حجر في فتح الباري:

كذا وقع باإلفراد في الصحيحيف، والمعروؼ: حديثو عيد. وكتبيا الدمياطي »
بخّطو: حديثو عيد، وفيو نظر. وقد وقع عند اإلسماعيمي أف قريًشا كانوا قريب 

 «!عيد

 تعميؽ عمى ابف حجر:
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حديثو عيد. ىذا ىو الصحيح، والخطأ ناشئ مف اإلمبلء، مف أنا مع الدمياطي: 
 الكاتب.

 وكذلؾ عند اإلسماعيمي: كانوا قريبي عيد.

وما قالو ابف حجر: المعروؼ: حديثو عيد، غير كاؼ! وقولو عف الدمياطي: فيو 
 نظر: قوؿ ابف حجر فيو نظر وليس الدمياطي!

 قريب عيد: خطأ في النحو واإلمبلء.

 النقؿ عمى قواعد النحو واإلمبلء، وكأّف كتابة الحديث وحي!ابف حجر يغمب 

الحديث الشريؼ لـ ينزؿ في كتاب مف السماء، ولـ يكتْبو النبي صّمى اهلل عميو 
 وسّمـ بيده الشريفة، ألنو أّمي أصبًل ال يعرؼ الكتابة!

 ىذا واهلل أعمـ.

*** 

  2015كانوف األوؿ  3الخميس 

 

 النبي يضع يده عمى وجيوالفضؿ بف عباس ينظر إلييف و 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 الفضؿ بف عباس ينظر إلييف والنبي يضع يده عمى وجيو!
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 في حديث حجة الوداع:

أردؼ )الرسوُؿ( الفضَؿ بف عباس، وكاف رجبًل حسف الشعر أبيَض وسيًما، فمما 
! رسوُؿ اهلل مّرت بو ُظعٌف )نساء( َيجريَف، فطفؽ الفضؿ ينظر إلييفّ  )انطمؽ(دفع 

فوضع رسوُؿ اهلل يده عمى وجو الفضؿ، فحّوؿ الفضؿ وجيو إلى الشّؽ اآلخر 
ينظر! فحّوؿ رسوُؿ اهلل يده مف الشّؽ اآلخر عمى وجو الفضؿ! يصرؼ وجيو مف 

 الشّؽ اآلخر ينظر!

 .)صحيح مسمـ(

*** 

ما فعمو النبي مع الفضؿ يمفت النظر: ىؿ كاف الفضؿ طفبًل؟ لـ يكف، لقولو: 
 (.)وكاف رجبلً 

 رواية مسمـ فييا غموض، سأذكر روايات أخرى لعميا تكوف أوضح. 

ىؿ كاف النبّي يضع يده عمى وجو الفضؿ لكي يمنعو مف النظر إلييّف، أـ لكي 
 يمنعيّف مف النظر إليو؟ أـ لكمييما مًعا؟

رواية مسمـ ذكرت وسامة الفضؿ، ولـ تذكر جماؿ النساء! كما سيأتي في روايات 
 أخرى.

غرب أيًضا كيؼ يريد النبّي مف الفضؿ شيًئا، وىو يمتّؼ عميو؟ ىؿ ىو قد ُيست
 مأخذ عميو أـ كاف جماؿ المرأة أخاًذا؟



96 
 

 ىؿ كاف يريد الزواج؟

*** 

 روايات أخرى:

 في صحيح البخاري:

مف خثعـ، فجعؿ الفضُؿ ينظر إلييا  كاف الفضؿ رديؼ النبّي. فجاءت امرأة -
ميو وسمـ يصرؼ وجو الفضؿ إلى وتنظر إليو! فجعؿ النبّي صمى اهلل ع

 الشّؽ اآلخر!

فطفؽ الفضؿ ينظر إلييا،  .تستفتي رسوَؿ اهلل وضيئةأقبمت امرأة مف خثعـ  -
فأخمؼ بيده، فأخذ  –والفضؿ ينظر إلييا  – وأعجبو حسُنيا. فالتفت النبيّ 

 بذقف الفضؿ، فعدؿ وجيو عف النظر إلييا.

*** 

 وفي مسند أحمد وسنف الترمذي:

لويػػػَت عنػػػؽ ابػػػف  يػػػا رسػػػوؿ اهلل! لػػػـَ »عنػػػؽ الفضػػػؿ، فقػػػاؿ العبػػػاس:  قػػػاؿ: ولػػػوى
 «.رأيت شاًبا وشاّبة، فمـ آمف الشيطاف عمييما»قاؿ: «. عّمؾ؟
*** 

 رواية أبي يعمى:
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. حسػػناءكنػػُت ردؼ النبػػي، وأعرابػػيّّ معػػو بنػػٌت لػػو »عػػف الفضػػؿ بػػف عبػػاس قػػاؿ: 
رجػػػػاء أف يتزوجيػػػػا.  فجعػػػؿ األعرابػػػػيُّ يعرضػػػيا لرسػػػػوؿ اهلل صػػػمى اهلل عميػػػػو وسػػػمـ

 وجعمُت ألتفت إلييا، ويأخذ النبيُّ  برأسي فيمويو!
*** 

 ما نقمو النووي:

  .احسنً  :أي) اأبيض وسيمً ( :الفضؿ بف عباسقولو في صفة »

ويجوز إسكاف العيف  ،الظاء والعيفالظعف بضـ  (:جريفَ عف يَ ت بو ظُ قولو: )مرّ 
وأصؿ الظعينة البعير الذي عميو امرأة، ثـ تسمى بو  .فكسفينة وسفُ  ،جمع ظعينة
وية أصميا الجمؿ الذي يحمؿ الماء، ثـ اا لمبلبستيا البعير، كما أف الر المرأة مجازً 

 .( بفتح الياءجريفَ تسمى بو القربة لما ذكرناه. وقولو: )يَ 

فوضع رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يده  ،ينظر إلييفّ  ضؿُ قولو: )فطفؽ الف 
عف  البصر عف األجنبيات، وغضيفّ  فيو الحث عمى غّض  (:عمى وجو الفضؿ

الشعر( يعني أنو  ا حسفَ وسيمً  الرجاؿ األجانب، وىذا معنى قولو: )وكاف أبيَض 
  !سنوبو لحُ  فتتف النساءُ ف تُ بصفة مَ 

صمى اهلل عميو وسمـ لوى  أف النبيّ الحديث  وفي رواية الترمذي وغيره في ىذا
فمـ  ،ةا وشابّ شابً  قاؿ: رأيتُ  !عنؽ ابف عمؾ لويتَ  :عنؽ الفضؿ، فقاؿ لو العباس

عمى أف وضعو صمى اهلل عميو وسمـ يده عمى  فيذا يدؿّ  ا!عمييم آمف الشيطافَ 
 وجو الفضؿ كاف لدفع الفتنة عنو وعنيا. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=69
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3556&idto=3557&bk_no=53&ID=534#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3556&idto=3557&bk_no=53&ID=534#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3556&idto=3557&bk_no=53&ID=534#docu
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 ولـ ينكؼّ  ،قاؿ بمسانو لزمو إزالتو، فإفْ  ،وأمكنو إزالتو بيده ،امف رأى منكرً  وفيو أفّ 
  «.واهلل أعمـ ،ا عمى المسافما داـ مقتصرً  ،أثـ ،وأمكنو بيده ،المقوؿ لو

*** 

         5111يساف ن 53األحد 

 

 

 

 يا ليتني أخذت برخصة النبي

 ِمف ُنَكِت الحديث

 يا ليتني أخذُت برخصة النبيّ 

 قاؿ لو النبّي صمى اهلل عميو وسمـ: عبد اهلل بف عمرو بف العاصعف 

 بحسبَؾ أف تصـو مف كؿ شير ثبلثة أياـ.

 قاؿ عبد اهلل: يا نبّي اهلل! إني أطيؽ أفضؿ مف ذلؾ.

)وفي إّف لزوجؾ عميؾ حًقا، ولَزورؾ عميؾ حًقا، ولجسدؾ عميؾ حًقا! قاؿ النبّي: ف

 .رواية: لولدؾ ... لعينؾ ...(

 فصـْ صـو داود نبّي اهلل، فإنو كاف أعبَد الناس!
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 كاف يصـو يوًما ويفطر يوًما!

 قاؿ عبد اهلل: فشّددُت فُشدد عمّي!

 ؿ بؾ ُعمر!وقاؿ لو النبي صمى اهلل عميو وسمـ: إنؾ ال تدري لعّمؾ يطو 

قاؿ عبد اهلل: فصرُت إلى الذي قاؿ لي النبّي! فمّما كِبرُت وددُت أني كنُت قبمُت 
 رخصَة نبّي اهلل!

 .)متفؽ عميو(

*** 

مف نّص الحديث ُيفيـ أف عمى المسمـ أف يختار لنفسو برنامًجا لمصياـ )والصبلة 
 والتبلوة( يصمح لو طيمة عمره!

اهلل بف عمرو خّفؼ برنامجو كمما تقّدـ بو العمر، قد يقاؿ: ما المشكمة لو أف عبد 
 أي: حسب مراحؿ عمره؟!

 ىؿ عميو أف يضع برنامجو في شبابو بحيث يصمح لو أيًضا في شيخوختو؟

 لماذا ال يكوف لكؿ مرحمة مف عمره برنامج خاص بيذه المرحمة؟

 لماذا يتأسؼ ويندـ؟ لماذا ال يختار في شيخوختو برنامًجا أخّؼ؟!

عميو  خذوا مف األعماؿ ما تطيقوف ... أحّب العمؿ إلى اهلل ما داـوؿ: فإْف قي
ْف قؿّ   .)متفؽ عميو( صاحُبو وا 
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قمُت: الطاقة تختمؼ بيف مرحمة وأخرى مف مراحؿ العمر، والدواـ عمى العمؿ أمر 
 نسبي، وليس أمًرا أبدًيا!

*** 

 الجواب:

 يشغمو مرُضو وعجُزه! اإلنساف في شبابو يشغمو عمُمو واكتساُبو! وفي شيخوختو

األوؿ عّبر عنو النبّي بقولو: إّف لزوجؾ عميؾ حًقا ... إلخ. والحّؽ ىنا ال يتعمؽ 
 بالعشرة فحسب، بؿ أيًضا باالكتساب لئلنفاؽ عمى األىؿ والعياؿ.

 والثاني حَذفو، فكاف ال بّد مف تقديره.

أواخر عمره حتى  وبيذا يكوف البرنامج الواحد مناسًبا لممرحمتيف مًعا، وقد يعجز
 عف برنامجو المخّفؼ، ولكْف لمدة قصيرة، واهلل أعمـ.

تجاىؿ الشّراح ىذه المسألة، مع أنيا ال بد أف تخطر في باؿ الباحث، بؿ القارئ 
 العادي؟

 واهلل أعمـ.

*** 

      3127نيساف  32الخميس 
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 يا نساَء المسممات

 ِمف ُنَكِت الحديث

 يا نساَء المسممات

 الحديث:

 نساَء الُمسممات! ال َتحِقرّف جارٌة لجارتيا، ولو ِفرِسَف شاة!يا 

 .)متفؽ عميو(

*** 

 ِفرِسف شاة:

 قدـ شاة.

 جمُع الِفرِسف: َفراِسف، وىي )الَمقادـ( بمغة أىؿ الشاـ.

 ال َتحِقرّف جارٌة لجارتيا:

 النيي يحتمؿ أف يكوف:

 نيًيا لمجارة الُمعطية. -

 نيًيا لمجارة اآلخذة. -

 نتيف مًعا.نيًيا لبلث -

 جارٌة لجارتيا:
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 ( ىي الُمعطية، واألخرى ىي اآلخذة.جارةإْف كاف النيي لمجارة الُمعطية فقولو: )

ْف كاف النيي لمجارة اآلخذة فقولو: )  ( ىي اآلخذة، واألخرى ىي الُمعطية.جارةوا 

 يا نساء الُمسممات:

 لـ يقؿ:

 يا أيتيا النساُء الُمسممات. -

 يا نساَء المسمميف. -

  .شاة وا ولو فرسفَ ؤمنيف تيادُ يا نساء المُ  :عائشةيث في حد

 لـ يقؿ: 

 تياديف.

 بأحد أمريف:: )يا( عمى: )النساء المسممات( لـ يصح إال لو أريد إدخاؿ أداة النداء

 حذؼ أؿ التعريؼ مف: )النساء(: يا نساء المسممات. -

 إضافة: )أيتيا(: يا أيتيا النساء المسممات. -
 .)راجْع وقارْف شرح النووي عمى مسمـ، وابف حجر عمى البخاري(

*** 

       3127نيساف  27السبت 

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4669&idto=4796&bk_no=52&ID=1635#docu
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 سبعٌة ُيظّميـُ اهلل في ظّمو

 ِمف ُنَكِت الحديث

 في ظّمو سبعٌة ُيظّميـُ اهللُ 

 الحديث:

 سبعٌة ُيظّميـُ اهلُل في ظّمو، يوـَ ال ظؿَّ إال ظمُّو!

 منيـ:

ـَ يميُنو ما تنفُؽ شماُلو.  رجٌؿ تصّدؽ بصدقة فأخفاىا حتى ال تعم

 .)صحيح مسمـ(

*** 

 ظّمو:

 ظّؿ عرشو.

 وفيو قوالف:

 القوؿ األوؿ:

 المراد: الظّؿ مف الشمس؟

 القوؿ اآلخر: 
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 .المراد: حماية اهلل لو

 يقاؿ: فبلف في ظّؿ فبلف: أي: في حمايتو.

 ال تعمـ يميُنو ما تنفُؽ شماُلو:

 ، صوابو: ال تعمـ شماُلو ما تُنفؽ يميُنو.خطأ مف الرواة

 وىو كذلؾ في البخاري وغيره.

*** 

 ما قالو النووي:

 :وإال ظمّ  ال ظؿّ »

  :المراد ىنا

 لقيامة إذا قاـ الناس لربّ ا، والمراد يـو االعرش كما جاء في حديث آخر مبينً  ظؿّ 
ىناؾ  العرؽ، وال ظؿّ  ىا، وأخذىـُ عمييـ حرّ  واشتدّ  ،الشمس منيـُ  ودنتْ  ،العالميف

   .القاضي وقال (ظميبلً  دخميـ ظبلً ونُ  (ى:قاؿ تعال .لشيء إال لمعرش

مف المكاره في ذلؾ  الكرامة والكنؼ والكؼّ  :ىنا المراد بالظؿّ  :ابف ديناروقاؿ 
 .وما قالو معمـو في المساف :القاضيقاؿ  .الشمس قاؿ: وليس المراد ظؿّ  .الموقؼ

قاؿ: وىذا أولى باألقواؿ،  .في كنفو وحمايتو :أي ،فبلف يقاؿ: فبلف في ظؿّ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=2896#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=2896#docu
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ال فالشمس وسائر  ،عرشوتكوف إضافتو إلى ال ألنو مكاف التقريب والكرامة، وا 
 .والعالـ تحت العرش، وفي ظمّ 

 ال تعمـ يمينو ما تنفؽ شمالو:

عف جميع القاضي في ببلدنا وغيرىا، وكذا نقمو مسمـ ىكذا وقع في جميع نسخ 
  .و(شمالُ  و ما تنفؽُ ال تعمـ يمينُ ) :مسمـروايات نسخ 

في مالؾ ىكذا رواه  :و(يمينُ  و ما تنفؽُ مـ شمالُ )حتى ال تع :والصحيح المعروؼ
ألف  ،وىو وجو الكبلـ ،في صحيحو وغيرىما مف األئمةوالبخاري الموطأ 

يا مف ويشبو أف يكوف الوىـ في :القاضي. قاؿ يا باليميفالمعروؼ في النفقة فعمُ 
  «.مسمـال مف  ،مسمـالناقميف عف 

*** 

     3127نيساف  25الخميس 

 

 ِمف ُنَكِت الحديث فتنُة أمتي الماؿ

 فتنة أّمتي الماؿ

 الحديث:

 إّف لكّؿ أّمة فتنًة، وفتنُة أّمتي الماُؿ.

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
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 .)أحمد، والترمذي، والمستدرؾ(

*** 

 صْت بيا األّمة اإلسبلمية؟قد يقاؿ بأّف الماؿ فتنة لكّؿ أّمة مف األمـ! فمماذا خُ 

 يبدو أف فتنة األّمة اإلسبلمية بالماؿ فتنة أعظـ مف غيرىا مف األمـ!

وليذا قد يفّسر اليـو أّف بعض المسمميف تظير أسماؤىـ في قائمة أثرى الناس في 
العالـ! مع أف عددىـ في العالـ أقؿ مف عدد غيرىـ بكثير! ومع أف الفقر العاـ 

ية أيًضا أشّد بكثير! مف ىذه الببلد ما يندرج ليس في العالـ في الببلد اإلسبلم
 الثالث، بؿ في العالـ الرابع والخامس!

وربما تأثر مشايخ الديف عندنا بمشايخ الماؿ، فافتُتنوا بو أيًضا، بعد أف آكموىـ 
وشاربوىـ وجالسوىـ، حتى صار مشايخ المسمميف يأخذوف أجوًرا عمى الفتوى، 

شرًعا في أصميا ومقدارىا! وراحوا يقيسوف أجر الفتوى عمى وىي أجور مشبوىة 
 إفْ أجر النّجار والحّداد! وأعرضوا عف االقتداء بالرسؿ الذيف كاف يقوؿ كّؿ منيـ: )

(! وصاروا يتنافسوف عمى الماؿ والمنصب، واالقتراب مف أجري إال عمى اهلل
ا بالعجائب ولـ سبلطيف الحكـ وسبلطيف الماؿ، حتى سكتوا عمى المنكرات وأتو 

يشبعوا مف طمب الماؿ! مف ىذه العجائب: فتاوى الحيؿ، وانخراط كؿ منيـ في 
مؤسسة! ىذا بجانب  211مؤسسات كثيرة جًدا، بمغت عند بعضيـ أكثر مف 

 أعماليـ األخرى في التعميـ والتدريب والتجارة وغير ذلؾ!

 شيء ال يصّدؽ!
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الماؿ أكثر مف مشايخنا! رأيتيـ  لقد رأيُت مف عمماء الغرب مف يتماسكوف أماـ
يغّمبوف العمـ عمى الماؿ! مع أف أقصى ما لدييـ ىو حّب العمـ لمعمـ، وأقصانا 

 أعظـ درجة، أال وىو حّب العمـ هلل!

 ىؿ طّير الماُؿ عند مشايخنا العمـ والديف والذكاء والرصانة واألمانة!

*** 

     3127نيساف  23الثبلثاء 

 لِدينؾ فدْعو إذا كاف العطاء ثمًنا

 ِمف ُنَكِت الحديث

 إذا كاف العطاء ثمًنا لِدينؾ فدْعو
 )متفؽ عميو(.

العطاء يقصد بو في األصؿ: عطاء األمراء، ولكف يقاس عميو ما في حكمو. 
بعض الناس، بؿ بعض المشايخ، يأخذوف العطاء، أّي عطاء، ويقولوف في 

 أنفسيـ: رزؽ ساقو اهلل إليؾ! فخْذه! 

دائًما، فقد يكوف العطاء مقصوًدا بو شراء ذّمتؾ، لكي تسكت  ىذا غير صحيح
عف منكر، أو لكي تفتي بما ال يجوز! فالعطاء حينئذ رشوة يشترى بيا ِدينؾ! 

 فاحذْر مثؿ ىذا العطاء!
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والرشوة قد تسمى باليدية، أو البرطيؿ، والبرطيؿ حجر مستطيؿ إذا وضع في فـ 
 إنساف لـ يستطع أف يتكّمـ!

 كشؼ الُمشِكؿ مف حديث الصحيحيف:في لجوزي ابف ا قاؿ

 «.وفدعْ  ، كاف كالرشوة ،تسكت عف إنكار منكرىـ إال أفْ  ،عطوؾالمعنى إذا لـ يُ »

 يعني: يعطونؾ لكي تسكت عف المنكرات والمظالـ!

*** 

      3127نيساف  5اإلثنيف 

 

 أنيمؾ وفينا الصالحوف؟

 ِمف ُنَكِت الحديث

 أَنيِمُؾ وفينا الصالحوف؟

ف أـ المؤمنيف زينب بنت جحش رضي اهلل عنيا أنيا سألت النبّي صمى اهلل ع
 عميو وسمـ:

 أَنيِمؾ وفينا الصالحوف؟

 قاؿ:
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 نعـ، إذا كثر الخَبُث!
 .)صحيح مسمـ(

*** 

 إذا كثر الخبث:

 أي: إذا كثر الفساد.

*** 

    3127آذار  42الخميس 

 

 الصبر ضياء

 ِمف ُنَكِت الحديث

 الصبر ضياء

 .سمـ()صحيح م

 جممة بميغة مؤلفة مف كممتيف فقط!

ال أوافؽ شّراح الحديث عمى ما قالوه في شرحيا، وشغمونا بو، ولف أنقؿ أقواليـ، 
 مف أرادىا فيي مبذولة.
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أنا أرى أف عكس الصبر ىو الجزع والغضب، فمف جزع وغضب ربما فقَد الرؤية 
ـّ شيء، وىو ما يجب نيائًيا، أو فقَد الرؤية الصحيحة! وانشغؿ بكؿ شيء عف أى

 عميو فعمو عندما يصيبو مكروه. 

أما مف صبر فإنو يستطيع أف يفّكر ويستشير ويستخير ويستعيف باهلل عمى 
مواجية ُمصابو، ىذا ىو الضياء! ولعّؿ اهلل تعالى ُيفّرج كربو بضياء مف عنده ال 

ظممو، ومف يتوقعو! فإذا كاف ُمصابو مف حاكـ ظالـ فإّف اهلل قد يسّمط عميو مف ي
 يقمب نظاـ حكمو، فإذا أبدلنا اهلل حاكًما عاداًل عـّ الخيُر وعـّ الضياُء!

فاصبْر وال تجزْع، وافعْؿ ما يمكنؾ فعمو، وتوّكؿ عمى اهلل، فإّف األمور واآلجاؿ 
 والمقادير كّميا بيده! ما عميؾ أنت إال الببلغ!

*** 

      3127نيساف  2الجمعة 

 

 

 ِمف ُنَكِت الحديث ولىالصبر عند الصدمة األ

 الصبر عند الصدمة األولى

 .)متفؽ عميو(
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 ىؿ يعني أف ىناؾ صدمة ثانية وثالثة ...؟

كأف الحادث الذي يستحؽ الصبر مقّسـ إلى صدمات: صدمة أولى، صدمة ثانية، 
 صدمة ثالثة ... إلخ.

الصبر الذي تحتاج إليو ىو الصبر عمى الصدمة األولى، ألف الصدمة تخّؼ بعد 
ذلؾ، ويقّؿ فييا االحتياج إلى الصبر. فمف صبر عمى الصدمة األولى تعّمـ 

 الصبر، وىاف عميو الصبُر الحًقا!

ـّ فإف الثواب يعظـ مع  ولمصبر عند اهلل ثواب، وىو يعظـ بعظـ المشّقة، ومف ث
 صبر الصدمة األولى، ألف مشّقة الصبر فييا أعظـ.

 جاز االقتصادي(.)راجع ما كتبتو عف الصبر في كتابي: اإلع

*** 

 شروح العمماء:

 ىػ(:787-النووي )

وأصؿ  .ة فيوالذي يترتب عميو األجر الجزيؿ لكثرة المشقّ  الصبر الكامؿمعناه »
ا في كؿ مكروه حصؿ عمؿ مجازً الضرب في شيء صمب، ثـ استُ  )الصدمة( الصدـ
 «.بغتةً 

*** 

 ىػ( في فتح الباري:125-ما نقمو ابف حجر العسقبلني )
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 ،في رواية األحكاـ: "عند أوؿ صدمة" (ىعند الصدمة األول إنما الصبرُ لو: )قو »
  .)أي في صحيح مسمـ( سمـونحوه لمُ 

ع، فذلؾ والمعنى إذا وقع الثبات أوؿ شيء ييجـ عمى القمب مف مقتضيات الجزَ 
 . )الثواب( الذي يترتب عميو األجر الصبر الكامؿىو 

عير لممصيبة الواردة مب بمثمو، فاستُ : ضرب الشيء الص)الصدمة( وأصؿ الصدـ
  .عمى القمب

حمد عميو صاحبو ما كاف عند مفاجأة المعنى أف الصبر الذي يُ  :الخطابيقاؿ 
  «!المصيبة، بخبلؼ ما بعد ذلؾ، فإنو عمى األياـ يسمو

 يسمو: ينسى.

*** 

 ىػ(:554-إرشاد الساري لمقسطبلني )

مفاجأة المصيبة  فإفّ  (عند الصدمة األولى( الكثير الثواب، الصبر )الصبر»)
صبر لمصدمة األولى  ليا روعة تزعزع القمب، وتزعجو بصدمتيا، فإفْ  ،بغتة

فأما إذا طالت  )...(. قوتيا، فياف عميو استدامة الصبر تيا، وضعفتْ حدّ  انكسرتْ 
صاب، وقع السمو وصار الصبر حينئذ طبًعا، فبل يؤجر عميو مثؿ عمى المُ  األياـ
والصابر عمى الحقيقة مف صبر نفسو، وحبسيا عف شيواتيا، وقيرىا عف  .ذلؾ

طفاءُ  البكاء الذي فيو راحةُ عف الحزف والجزع، و  نار الحزف، فإذا قابؿ  النفس، وا 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228
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و ال خروج لو عف قضائو ؽ أنبالصبر الجميؿ، تحقّ  ،فييا سورة الحزف وىجومو
المقادير  اآلجاؿ ال تقديـ فييا وال تأخير، وأفّ  تعالى، وأنو يرجع إليو، وعمـ يقيًنا أفّ 

ومنو استحؽ حينئذ جزيؿ الثواب، فضبًل منو تعالى. وعّد مف  ،بيده تعالى
ذا جزع ولـ يصبر أثـ وأتعب  .الصابريف الذيف وعدىـ اهلل بالرحمة والمغفرة وا 

  !مف قضاء اهلل شيًئا يردّ نفسو، ولـ 

 مع اهللَ  إفّ )ة ة والمحبّ ولو لـ يكف مف فضؿ الصبر لمعبد إال الفوز بدرجة المعيّ 
 .«، لكفى. فنسأؿ اهلل العافية والرضا(الصابريف يحبّ  اهللُ و )، (الصابريف

*** 

      5111آذار  41الخميس 

 

 

 إذا اشتكى عضو: ترابط األعضاء في الصحة والمرض

 ِت الحديثِمف ُنكَ 

 إذا اشتكى عضو

 ترابط األعضاء في الصحة والمرض

 الحديث:
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َترى المؤمنيف في تراُحميـ وَتواّدىـ وَتعاُطفيـ كمثؿ الجسد إذا اشتكى منو عضٌو 
 تداعى لو سائر الجسد بالسير والحّمى.

 .)متفؽ عميو(

*** 

أعضاء اإلنساف مترابطة في الصحة، ومترابطة في المرض! فمف اشتكى مف 
ال أصيب بأمراض أخرى!  مرض فميعالْجو، وا 

حدثني أخ كريـ قاؿ: كنُت أعاني مف وجع في ظيري، فمما عالجُت أسناني ُشفيْت 
 أسناني وُشفي ظيري مًعا!

 .اإلعجاز العممي الطبيىذا الحديث يدخؿ في 

 ،ا لمجياز العصبي الذي يتفاعؿمف العجيب أف يستخدـ العمماء الغربيوف اسمً ف»
، ترجمتو Sympatheticا بمغتيـ ىو ض الجسـ لمخطر والمرض، اسمً رّ في حاؿ تع

اه الصادؽ المصدوؽ ما سمّ  ، المتعاطؼ، المتراحـ، وىو عيفُ الحرفية: المتوادّ 
 «!ىذا الحديث يصمى اهلل عميو وسمـ ف

 (.حسني حمداف الدسوقي حمامة لمدكتور ،مف اإلعجاز الطبي في السنة المطيرة)

*** 

 ر:ما نقمو ابف حج
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 ،الذي يظير أف التراحـ والتوادد والتعاطؼ :ابف أبي جمرةقاؿ  (وتعاطفيـقولو: )»
ف كانت متقاربة في المعنى   .لطيؼٌ  لكف بينيا فرؽٌ  ،وا 

 ال بسبب شيء ،ة اإليمافا بأخوّ بعضيـ بعضً  فأما التراحـ فالمراد بو أف يرحـ

 .آخر

  .التزاور والتياديك ،ةوأما التوادد فالمراد بو التواصؿ الجالب المحبّ 

ا  .وكما يعطؼ الثوب عميو ليقويّ  ،اوأما التعاطؼ فالمراد بو إعانة بعضيـ بعضً 
 )...(. اممخصً  ػى

التوافؽ في ووجو التشبيو فيو  .أي بالنسبة إلى جميع أعضائو (كمثؿ الجسدقولو: )
  .التعب والراحة

 :ومنو قوليـ .ا إلى المشاركة في األلـدعا بعضو بعضً  :أي (تداعىقولو: )
  .  أو كادتْ  تداعت الحيطاف أي تساقطتْ 

، وأما الحمّ  (ىبالسير والحمّ قولو: ) فقد  ى فؤلفّ أما السير فؤلف األلـ يمنع النـو
  «.النـو يثيرىا

*** 

     5111شباط  11الثبلثاء 
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 إْف يعْش ىذا ال يدرْكو اليـر

 ِمف ُنَكِت الحديث

 إْف يعْش ىذا ال يدرْكو اليـر

 يث:الحد

 عف عائشة رضي اهلل عنيا قالت:

كاف رجاٌؿ مف األعراب جفاة يأتوف النبّي صمى اهلل عميو وسمـ فيسألونو: متى 
 الساعة؟

 فكاف ينظر إلى أصغرىـ فيقوؿ: 

 إْف يعْش ىذا ال يدرْكو اليرـُ حتى تقـو عميكـ ساعُتكـ!

 .)متفؽ عميو(

*** 

 كاف رجاؿ مف األعراب جفاًة:

 ة عمى أنيا خبر كاف.جفاة: ضبطت منصوب

وأرى في المغة جواز أف تكوف مرفوعة، باعتبار )كاف( ىنا تاّمة وليست ناقصة! 
 واهلل أعمـ.
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*** 

 قاؿ لي:

 ال بّد أف ىذا الغبلـ قد مات، ولـ تقـ الساعة حتى اآلف!

 قمت لو:

 ساعتكـ:

 ليس المقصود: يـو القيامة، بؿ المقصود يـو قيامتكـ! موتكـ!

*** 

 لمبخاري جاء آخر الحديث:في رواية 

 قاؿ ىشاـ بف ُعروة: يعني: موتيـ!

 وىناؾ معنى آخر:

وىو أف ىذا الغبلـ سيموت قبؿ أف يدركو اليـر أصبًل. وفي ىذا المعنى يكوف 
 المقصود: يـو القيامة!

*** 

 ما قالو النووي:
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 يعْش  إفْ فنظر إلى أحدث إنساف منيـ فقاؿ:  و: )سألوه عف الساعة متى ىي؟قولُ »
 (.كـعميكـ ساعتُ  قامتْ  و اليرـُ ىذا لـ يدركْ 

  .(الساعةُ  حتى تقـو فعسى أال يدركو اليرـُ  يعش ىذا الغبلـُ  إفْ في رواية: )و 

  .(حتى تقـو الساعةُ  و اليرـُ ر ىذا لـ يدركْ مّْ عُ  إفْ ): وفي رواية

  .(ر ىذايؤخَّ  إفْ ) :وفي رواية

 :(ساعتكـ) بػ ى األوؿ، والمرادقاؿ القاضي: ىذه الروايات كميا محمولة عمى معن
 !يموت ذلؾ القرف، أو أولئؾ المخاطبوف :موتيـ، ومعناه

 

  :)النووي( قمت

، وال يُ   «.رؤخّ ر، وال يُ عمّ ويحتمؿ أنو عمـ أف ذلؾ الغبلـ ال يبمغ اليـر

***  

 ما نقمو ابف حجر:

  :الداودياؿ ق»

مع ما ىـ فيو  ،ابتداءً  فإنو لو قاؿ ليـ: ال أدري ،معاريض الكبلـىذا الجواب مف 
فعدؿ إلى إعبلميـ بالوقت  ، الرتابوا ،ف اإليماف في قموبيـوقبؿ تمكّ  ،مف الجفاء

! في قموبيـ ألفصح ليـ بالمراد ف اإليمافُ ولو كاف تمكّ  ،الذي ينقرضوف ىـ فيو
.)...( 
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  :الكرمانيوقاؿ 

 ،الكبرى وا السؤاؿ عف وقت القيامةدعُ  :أي ،األسموب الحكيـىذا الجواب مف 
فيو  ،واسألوا عف الوقت الذي يقع فيو انقراض عصركـ !فإنيا ال يعمميا إال اهلل

ألف  ،كـ عمى مبلزمة العمؿ الصالح قبؿ فوتوألف معرفتكـ بو تبعثُ  ،أولى لكـ
 ؟«أحدكـ ال يدري مف الذي يسبؽ اآلخر

*** 

     5111شباط  55اإلثنيف 

 رفيؽ يونس المصري

 

  

 تال يتمف أحدكـ المو 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ال يتمّف أحدكـ الموت

 الحديث:

ّما ُمسيًئا فمعّمو َيستعِتب.  ال يتمّف أحُدكـ الموَت، إّما ُمحسًنا فمعّمو يزداد، وا 

 )صحيح البخاري(.
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*** 

 إّما ُمحسًنا:

 التقدير: 

 إّما أف يكوف ُمحسًنا. -

، إْذ ليس فيو ُمحسًنا: حاؿ. التقدير: يتمنى الموت وىو ُمحسف. وىذا أرجح -
 تقدير حذؼ.

 فمعّمو يزداد:

 يزداد مف اإلحساف.

 يستعتب:

 يرجع )عف اإلساءة(.

 يتوب.

 في روايات أخرى:

 ال يتمّنى: ال نافية. -

 ال يتمنيّف. -

 حديث آخر:
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ال يتمنيّف أحُدكـ الموَت ِلُضّر أصابو، فإْف كاف ال بّد فاعبًل فميقْؿ: الميـّ أحيني ما 
 ا لي، وتوّفني إذا كانت الوفاُة خيًرا لي. كانت الحياُة خيرً 

 )متفؽ عميو(.

*** 

  2015تموز  16الخميس 

 

 الميت يتبعو أىمو ومالو وعممو: كيؼ يتبعو مالو؟

 ِمف ُنَكِت الحديث

 الميت يتبعو أىمو ومالو وعممو

 كيؼ يتبعو مالو؟

 الحديث:

 عمُمو". الميت "يتبعو أىُمو وماُلو وعمُمو، فيرجع أىُمو وماُلو ويبقى

 )متفؽ عميو(.

*** 

 )يتبعو مالو(:
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 أي: مظاىر الفقر أو الثراء في الجنازة، حسب حالو.

مظاىر األبية لدى الثري: كثرة المشّيعيف ونوعيتيـ، عشيرة، خدـ، حشـ، خيؿ، 
 عبيد، سيارات، عربات ...

 )ليس المقصود(:

 كّؿ مالو.

 فيذا غير ممكف. 

 المقصود: بعض مالو.

 (:)وليس المقصود

 كّؿ أىمو.

فيذا غير متصور، فيناؾ نساء وأطفاؿ وأعداء ومشغولوف ومسافروف ومرضى 
 ... إلخ.

 )ولكف المقصود(:

 كّؿ عممو.

 )يبقى عممو(:

 مصاحًبا لو في قبره إلى يـو الحساب.
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 مبلحظة:

 َمف ظّف أّف مالو كّمو يتبعو تعّذر عميو فيـُ ذلؾ.

 أف أىمو ال يتبعونو كميـ.ولو رجع إلى قولو: )يتبعو أىمو(، ألدرؾ 

 وكذلؾ الماؿ.

 بخبلؼ العمؿ.

 )األىؿ( و)الماؿ( و)العمؿ(: 

 ُيفيـ بعضو أو كّمو حسب كّؿ منيا في ضوء العقؿ والواقع.

 واهلل أعمـ.

*** 

  2015تشريف الثاني  16اإلثنيف 

 

 ماء الثمج والبرد

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ماء الثمج والبَرد

 مناقشة
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 الحديث:

 غسْؿ عّني خطاياَي بماء الثمج والبَرد.الميـّ ا

 )متفؽ عميو(.

*** 

 وفي رواية:

 بالماء والثمج والبَرد.

 لعّمو ماء المطر.

 فماء المطر، وماء الثمج، وماء البَرد: كّمو معّقـ! حسب عممي.

لكف الحديث ليس مف السيؿ شرحو، والعمماء مختمفوف فيو: ىؿ ألف الثمج طاىر، 
 فئ حرارة الذنوب؟ وكبلىما غير ُمقنع!أـ ألف الثمج بارد يط

*** 

 أقوؿ:

ىناؾ احتماؿ أف يكوف ماء المطر والثمج والبَرد أكثر تعقيًما مف الماء الحاّر. 
ثباتو متروؾ ألىؿ االختصاص. إذا ثبت ىذا وضح وجو الحديث، ووجو  وا 

 اإلعجاز العممي.
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شر شيء اإلعجاز موجود في النصوص الشرعية، لكف اكتشافو مف عمماء الب
آخر، قد يصموف إليو وقد ال يصموف! وكثير مف أىؿ اإلعجاز العممي، وكثير مف 
الناس، يسمكوف في ىذا الباب طريؽ الدوغماتية ال طريؽ العمـ، واإلعجاز العممي 

 يحتاج إلى عمـ ومنيجية، ال إلى دوغماتية!

افع التيف! وىذا كمف يقوؿ بأف ذْكر التيف في القرآف فيو إعجاز، ثـ يسرد لنا من
 ىذا ال يكفي!

*** 

 ما نقمو ابف حجر:

في الكبلـ  تقدـ شرحوإلخ  (درَ عني خطاياي بماء الثمج والب اغسؿْ  الميـّ ) :قولو»
  .أوائؿ صفة الصبلةعمى حديث أبي ىريرة في 

في العادة أبمغ في  مع أف الحارّ  ،درَ إلى الثمج والب وحكمة العدوؿ عف الماء الحارّ 
ولـ  ،يما األيديف طاىراف لـ تمسّ ءاد مارَ شارة إلى أف الثمج والباإل ،إزالة الوسخ

  .الخطابيأشار إلى ىذا  .فكاف ذكرىما آكد في ىذا المقاـ ،يمتينيما االستعماؿ

لكونيا تؤدي  ،ولو توجيو آخر وىو أنو جعؿ الخطايا بمنزلة النار :الكرمانيوقاؿ 
وبالغ فيو باستعماؿ  ،في إطفائيا اتأكيدً  ،فعبر عف إطفاء حرارتيا بالغسؿ ،إلييا
 . «ا عف الماء إلى أبرد منوترقيً  ،داتالمبرّ 

*** 
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 أقوؿ:

( قوؿ ولـ يمتينو االستعماؿ ،و األيديطاىر لـ تمسّ  ءالثمج ماقوؿ الخطابي بأف )
غامض بالنسبة لمماء الحاّر، والثمج في أصمو معّقـ، ولكنو يصمنا مموثًا بالغبار 

 يتكمـ؟ وعف أّي استعماؿ؟ وغيره. فعْف أّي أيدٍ 

وما داـ األمر غامًضا فبل يمكف أف نبني عميو إعجاًزا عممًيا، إال إذا ثبت أف الثمج 
 أكثر تعقيًما مف الماء الحاّر الذي وصؿ إلى درجة الغمياف، كما قمت.

ولكف غسؿ المباس بالثمج ليس مف السيؿ حصولو، ألنو يصمنا مموثًا! وقد يرد 
 ماني أف الحديث لـ يقؿ: الميـ أطفئ خطاياي!عمى ما قالو الكر 

وبيذا فإف ما اطمعُت عميو مف أقواؿ يدخؿ في التكّمؼ أو في الدوغماتية. والمقترح 
 الذي يحتاج إلى دراسة: ىؿ ماء الثمج أكثر تعقيًما مف الماء الحاّر؟

 واهلل أعمـ.

*** 

  3127شباط  39األحد 

   

 1الموت راحة لممؤمف 

 حديثِمف ُنَكِت ال
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 الموت راحة لممؤمف

 الحديث:

 مّرت برسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ جنازة.

 فقاؿ:

 ُمستريح وُمستراح منو!

 قالوا:

 يا رسوؿ اهلل! ما الُمستريح والُمستراح منو؟

 قاؿ:

 العبُد المؤمُف يستريح مف نَصب الدنيا.

!  والعبد الفاجر يستريح منو العباُد والببلُد والشجُر والدوابُّ

 .متفؽ عميو()

*** 

 ُمستريح وُمستراح منو:

 التقدير:

 الموتى بيف ُمستريح وُمستراح منو.
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 أو: الموتى صنفاف: مستريح ومستراح منو.

 بأف الواو ىنا بمعنى: أو. ابف حجروليس كما زعـ 

*** 

 العبد المؤمف يستريح بالموت:

 يخضعوا كاف بعض الخمفاء يتمّنوف الموت، كي ال يتنازلوا عف مبادئيـ، وال
 لمضغوط، مف قريب أو بعيد!

 )متفؽ عميو(.! الميـّ توّفني إذا كانت الوفاة خيًرا ليوليذا جاء في الحديث: 

 نَصب الدنيا:

 النَصب: التَعب.

 العبد الفاجر:

تزداد وطأة فجوره كمما عمت مرتبتو في اليـر اإلداري لمدولة. وتصعب محاربة ىذا 
 ا.الفجور إذا كاف رأس البمد فاجرً 

 يستريح منو العباد:

ألنو كاف يأتي المنكرات والكبائر، مف ظمـ وغصب وسرقة واختبلس ورشوة وما 
 شاكؿ ذلؾ.

 تستريح منو الببلد:
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ألنو كاف ال يحارب الفساد، بؿ كاف يستحّؿ المنكرات بقوانينو ونظمو ولوائحو 
الفاسدة، أو بما ينشأ عف حكمو مف فوضى وخصومات ومشاحنات وحروب 

 ة!أىمي

 تستريح منو الشجر:

ألنو كاف ال يبالي ما إذا أىمؾ الزروع والثمار، بما قد يستخدمو مف أسمحة مدّمرة! 
 وما ينشأ عف ذلؾ مف فساد لمبيئة، ومف ىضـ لحقوؽ األجياؿ القادمة. 

 تستريح منو الدواّب:

 ألّف ىذه األسمحة المدّمرة يمتّد شّرىا إلى الدواّب أيًضا!

*** 

 الخبلصة:

ير اإلنساف برجؿ فاجر يستتبع تدمير الببلد والشجر والحجر والدواّب جميًعا، تدم
 واهلل أعمـ.

*** 

 أقواؿ شّراح الحديث:

 النووي:

  .ومستراح منو ،مستريح :معنى الحديث أف الموتى قسماف»
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  .ياتعبُ  :ب الدنياونصَ 

 ،مف وجوه وأذاه يكوف ،اندفاع أذاه عنيـ :مف الفاجر معناه وأما استراحة العباد
وربما  ،ة ذلؾمشقّ  فإف أنكروىا قاسوا .ارتكابو لممنكرات :ومنيا ،و ليـظممُ  :منيا

فْ  !هناليـ ضررُ    !سكتوا عنو أثموا وا 

 ،ميا ما ال تطيقوؤذييا ويضربيا ويحمّ ألنو كاف يُ  ،واستراحة الدواب منو كذلؾ
  .وغير ذلؾ ،جيعيا في بعض األوقاتويُ 

وقاؿ  .قالو الداودي !ر بمصيبتوألنيا تمنع القطْ  :قيؿواستراحة الببلد والشجر ف
 ».يا مف الشرب وغيرهويمنعيا حقّ  ،ألنو يغصبيا :الباجي

 أقوؿ:

ْف سكتوا عنو أثموا" ماذا لو اشتركوا مع الظالـ في ظممو، ومع  قوؿ النووي: "وا 
 الفاسد في فساده؟! واقتسموا معو كعكة الفساد؟! وماذا لو كاف ىؤالء المشتركوف

 والمقتسموف مف مشايخ الديف؟!

*** 

 ما نقمو ابف حجر:

ح وىي لمتقسيـ عمى ما صرّ  ،الواو فيو بمعنى أو :مستريح ومستراح منو :قولو»
  )...(. بمقتضاه في جواب سؤاليـ
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 :وما المستراح منو بإعادة :في رواية الدارقطني ؟ما المستريح والمستراح منو :قولو
  " )...(.ما"

  )...(.وزنو ومعناه ب ،بالتعَ  :ىو )...(ب والنصَ 
  .ويحتمؿ أف يدخؿ فيو العاصي ،والفاجر يحتمؿ أف يريد بو الكافر

أنكروا عميو  فإفْ  ،أما استراحة العباد فمما يأتي بو مف المنكر :وقاؿ الداودي
فْ  ،آذاىـ   !تركوه أثموا وا 

 ،بالجدْ ذلؾ مما يحصؿ بو  فإفّ  ،واستراحة الببلد مما يأتي بو مف المعاصي
  )...(. ىبلؾ الحرث والنسؿفيقتضي 

وراحة األرض  ،ويحتمؿ أف يكوف المراد براحة العباد منو لما يقع ليـ مف ظممو
  !وصرفو في غير وجيو ،ياومنعيا مف حقّ  ،غصبيامنو لما يقع عمييا مف 

  «.عمـأواهلل  ،مما ال يجوز مف إتعابيا وراحة الدوابّ 
*** 
      2106نيساف  3األحد 

 2الموت راحة لممؤمف 

 3الموت راحة لممؤمف 

الموُت راحٌة لممؤمف بافتراض تقّدمو في السّف، فيذا يخفؼ عنو آالـ األمراض 
وتكاليفيا، كما يخّفؼ عّمف حولو مف خدمتو وىو في ىذه السّف، ال سيما إذا صار 

 ُمقعًدا! ويومئذ يفرح ىذا المؤمف بمقاء رّبو!

ال يقتضي بالضرورة أف يكوف راحة لمف ُيعيميـ وكوف الموت راحة لمف مات 
 الميت، خصوًصا إذا كانوا ال يزالوف صغاًرا. نسأؿ اهلل أف يتواّلىـ بعنايتو!
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 فالحديث لعّمو مبنّي عمى فروض معينة، واهلل أعمـ.

*** 

     3127نيساف  4األحد 

 

  اذكروا محاسف موتاكـ

 اذكروا محاسف موتاكـ

  

نقًدا لرجؿ توّفاه اهلل قالوا: )اذكروا محاسف موتاكـ(! ىذا  بعض اإلخوة كمما سمعوا
األموات. ورواه الترمذي  سبّ  حديث رواه أبو داود في كتاب األدب، النيي عف

 بمفظ: )اذكروا محاسف موتاكـ وكّفوا عف مساوييـ(، وقاؿ: ىذا حديث غريب.

 موا(.األموات فإّنيـ أفَضوا إلى ما قدّ  تسّبوا لكف روى البخاري: )ال

 وروى أحمد في مسنده: )ال تسّبوا األموات فتؤذوا األحياء(.

 .)موقع الجمعية العممية السعودية لمسنة وعموميا( 

  

إذا كاف المفظ: )اذكروا محاسف موتاكـ(، فيمكف أف ُيفيـ منو: اذكروا محاسنيـ، 
 وال تكتفوا بذكر مساوئيـ. فذكر المحاسف ال يتعارض مع ذكر المساوئ.

ا كاف المفظ: )وكّفوا عف مساوييـ(، فالمعنى ُمشكؿ، ولكف الحديث لكف إذ
 ضعيؼ!
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ذا كاف المفظ: ال تسّبوا األموات، فيجب النظر في النقد، حيث يذكر لمعالـ ما لو  وا 
 وما عميو، ىؿ ذكُر ما عميو يعّد مف السّب؟ ال أظف.

  

خطأ العالـ،  ليس المقصود مف ذكر المساوئ السّب أو الشتـ، بؿ المقصود بياف
 وكؿ عالـ يخطئ، ولو لـ ُيخطئ لكاف إلًيا!

ىناؾ أناس متعصبوف لمذىبيـ إذا قيؿ ليـ: إمامكـ أخطأ، استماتوا في الدفاع 
عنو، وربما تأولوا كبلمو، وأبعدوا وتكّمفوا! إف االعتقاد بأف اإلنساف معصـو كفٌر! 

ُتذنبوا لذىب اهلل بكـ، وقد واسانا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ بقولو: لو لـ 
وجاء بقـو ُيذنبوف فيستغفروف فيغفر ليـ! )صحيح مسمـ بمفظ قريب( وقاؿ: كّؿ 
بني آدـ خّطاء، وخير الخّطائيف التّوابوف )مسند أحمد(. وىذا ليس إطماًعا في 
الخطأ، بؿ ىو إطماع في طمب المغفرة إذا أخطأ. وفيو معنى آخر وىو أف 

عف الخطأ. فاالعتراؼ بالخطأ أولى مف رفض اإلنساف ُخمؽ غيَر معصـو 
االعتراؼ، ألف ىذا الرفض قد يؤدي إلى ادعاء العصمة والكفر! فمف ادعى 

 العصمة لنفسو أو لغيره مف الناس فقد كفر!

وكتابة سير العمماء مدًحا كّميا ال أراىا صحيحة، ألف قارئيا مف البشر، إذا شعر 
، وما يقاؿ عنو  غير قابؿ لمتطبيؽ، ربما لـ يتبعو في أف صاحب السيرة معصـو

سيرتو وقاؿ: أنا بشر أحتاج إلى سيرة عاِلـ مكتوبة كتابة واقعية، ال كتابة مثالية، 
 عاِلـ يصيب ويخطئ!

ـُ الجرح والتعديؿ، وىو مف عمـو السنة  لو كاف بياف المساوئ حراًما لحـر عم
 النبوية الشريفة، بو تقبؿ األحاديث وترفض.

ع أف أقرأ خطأ، لعالـ حّي أو ميت، كيؼ أستطيع أف أسكت عنو ثـ كيؼ أستطي
 وال أبّينو؟!
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فابف خمدوف عالـ كبير، ومقدمتو مقروءة كثيًرا، مف الشخص الواحد ومف أشخاص 
كثيريف، مف المسمميف وغير المسمميف، ومترجمة إلى لغات عديدة، إذا امتدح 

إنو يجمب السعادة والماؿ التمّمؽ، وعارض النصوص والقواعد والمقاصد، وقاؿ: 
والجاه، وقرأ ىذا الكبلـ شخص غير متضمع باألحكاـ الشرعية، ربما يحسب أف ما 
يقولو ابف خمدوف ىو مف باب األحكاـ الشرعية، وأف ىذا السموؾ مف الشطارة 
والميارة التي يجب أف ندعو إلييا، لكي يتخمؽ الناس بيا، لتنفيـ في دينيـ 

 ودنياىـ!

أناس يحاولوف الدّس عمى القرآف والحديث، فإف الدّس عمى كتابات  إذا كاف ىناؾ
العمماء أيسر بكثير! وأنا أستغرب كيؼ يمكف أف يصدر ىذا الكبلـ عف ابف 
خمدوف، دوف أف ينكر التمّمؽ عمى المتمّمؽ! أال يتوقع أف يكوف ىذا الكبلـ 

 مدسوًسا عميو؟! إلفسادنا عمى أيدي أئمتنا!

ذكر السيئات، ونغّض النظر عف الحسنات، فيذا غير مقبوؿ نعـ، ال يجوز أف ن
في النقد العممي، ليس في اإلسبلـ فقط، بؿ في األوساط العممية غير اإلسبلمية 

 أيًضا.

وفي النقد العممي، وكتابة السير، ليس الغرض مف بياف األخطاء أف نحاسب 
ف يكوف صاحب الكتاب أو صاحب السيرة، فحسابو إلى اهلل! وليس الغرض أ

 الغرض أف نطمب لو السجف أو اإلعداـ!
***  

 2015كانوف الثاني  1الخميس 
 

 

 يخّوؼ بيما عباده
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 ِمف ُنَكِت الحديث

 يخوؼ بيما عباده

 الحديث:

إّف الشمس والقمر آيتاِف مف آيات اهلل، ال ينكسفاِف لموِت أحٍد وال لحياِتو، ولكّف 
 اهلل تعالى ُيخّوؼ بيما عباَده!

 .و()متفؽ عمي

*** 

 ال ينكسفاف لموت أحٍد وال لحياتو:

، وقوؿ عظيـ فيو رّد عمى قـو جياؿ. وقد تصادؼ ىذا  ىذا أمر عممي مفيـو
الكسوؼ مع موت إبراىيـ، ابف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، فظّف الناس أف 
العامؿ المؤّثر في الكسوؼ ىو موت إبراىيـ! فبّيف ليـ الرسوؿ أّف األمر ليس 

 كذلؾ!

 ُيخّوؼ بيما عباده:

ىذه العبارة فييا إشكاٌؿ، وخبلٌؼ كبيٌر بيف عممائنا الذيف فطنوا إلى ىذا اإلشكاؿ، 
ف كاف نّصو غامًضا ومعقًدا!  كما سيأتي في نص ابف حجر، وا 

 لعؿ التقدير: يخّوؼ اهلل بيما عباده الذيف يجيموف حقيقة ىذه الظاىرة العممية.
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 واهلل أعمـ.

*** 

ميف في عصر الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ لـ يكونوا يعمموف يبدو أف المسم
ْف عمميا غيُرىـ، فخافوا منيا!  ظاىرة الكسوؼ والخسوؼ مف الناحية العممية، وا 
واإلشكاؿ األىـ أف النبّي صمى اهلل عميو وسمـ لـ يشرحيا ليـ، بؿ خّوفيـ بيا، 

الحقيقة! ىذا وألجأىـ إلى الصبلة والدعاء حتى ينفرج الكرب، وال كرب في 
": ىؿ ىي ثابتة يخّوؼ اهلُل بيما عباَدهالتفسير مف شأنو إعادة النظر في عبارة: "

 مف حيث النقؿ أـ غير ثابتة؟

وقد يكوف في الكسوؼ والخسوؼ ما ال يعممو أىؿ الحساب مف عمماء الكسوؼ 
والخسوؼ )أىؿ الييئة(، وليذا خاؼ الرسوؿ ومف معو، واهلل أعمـ. ىذا التفسير 

 "، وىي واردة في الصحيحيف.يخّوؼ اهلُل بيما عباَدهف شأنو تصحيح عبارة: "م

بعض المعاصريف الذيف تحدثوا عف  ىذا لّفوا وداروا، وأكثروا مف الكبلـ، وشغموا 
 القارئ بأمور خارجة عف عيف المراد!

*** 

 

 ىذه لغة أبي ىريرة

 ِمف ُنَكِت الحديث
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 ىذه لغة أبي ىريرة

 ي الزناد، عف األعرج، عف أبي ىريرة، عف النبّي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ:عف أب

ـُ يخُطب، فقد َلِغيَت!  إذا قمَت لصاحبؾ: أنِصْت، يوـَ الجمعة، واإلما

 قاؿ أبو الزناد:

نما ىو: فقد لَغوَت!ىي لغة أبي ىريرة  ، وا 

 .)صحيح مسمـ(

*** 

       3127آذار  37السبت 

 

 أذى الجار

 لحديثِمف ُنكِت ا

 أذى الجار

  !فاصبْر  : اذىبْ لو ى اهلل عميو وسمـ يشكو جاره، فقاؿصمّ  جاء رجؿ إلى النبيّ 

  !فاصبْر  اذىبْ  :لو ثـ أتاه الثانية: فقاؿ
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  !متاعؾ في الطريؽ فاطرحْ  بعة: اذىبْ اقاؿ في الثالثة أو الر ثـ 

  !فطرح متاعو في الطريؽ

 !خبرىـ خبرهفيُ  ،فجعؿ الناس يسألونو

ا ي شيئً ال ترى منّ  فجاء إليو جاره، فقاؿ لو: ارجعْ  )...( !يمعنونولناس فجعؿ ا

 !  تكرىو

 )الحاكـ في المستدرؾ(.

*** 

 أقوؿ:

 اذىْب فاصبْر: لعؿ الجار يرجع عف أذاه ويعتذر!

 ال بد مف البحث عف وسيمة لكّؼ أذى الجار!

 لوال ىذا اإلجراء لبقي الجار يؤذي جاره!

 تعاطؼ معو الناس، ولـ يخافوا!طرح متاعو في الطريؽ، و 
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 !ولعنوا الظالـ

حتى أتت نصرة المظمـو عمى أيدي الناس، بفضؿ اهلل تعالى أواًل، ثـ بتوجيو 

 رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ!

إذا لـ يتعاوف الناس عمى كّؼ الظالـ، فإف الظالـ يزداد ظممو ويتمادى، وتشتّد 

 عنترياتو! وتزداد ضحاياه!

عصرنا أف يتـ األمر بطرح المتاع في الطريؽ، ىذا كاف مناسًبا وال يشترط في 

لؤلوضاع السكنية البسيطة في زمف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ. الميـّ ىو 

 البحث عف طريقة مناسبة لمزماف والمكاف، وعدـ ترؾ الظالـ يتمادى في ظممو!

*** 

 لماذا اختار النبّي ىذه الطريقة؟

 ة بكؼ شّره عف جاره؟ولـ يأمر الظالـ مباشر 

سيأتي يـو ال يكوف فيو النبي موجوًدا بيننا، فعّممنا كيؼ نعتمد عمى أنفسنا، ال 

 سيما إذا لـ نجد تعاوًنا مف الدولة!
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فالدولة قد ال تقـو بواجبيا، بؿ عمى العكس قد تقـو بعكس الواجب، فتشجع 

د المظموميف عمى الظالميف عمى ظمميـ، وال تأمرىـ بالتوقؼ عف الظمـ، وال تساع

 الوصوؿ إلى حقوقيـ.

إذا قصرت الدولة وقع األمر عمى عاتؽ المجتمع )المدني(. وعمييـ أال يتوقعوا مف 

الخارج مف ينصرىـ، وال حتى مف منظمات حقوؽ اإلنساف، التي قد يكوف باطنيا 

خبلؼ ظاىرىا، وسموكيا خبلؼ شعاراتيا، بؿ ربما يفرح أىؿ الخارج بأحواليـ 

بيـ، لكي يتفاقـ األمر، وتقع الحروب األىمية، كما وقعت في أيامنا  ويشمتوف

 ىذه! 

لكف عمى ىؤالء الناس أف يكونوا مف ذوي الضمائر الحّرة، ومف أىؿ المروءة 

والشجاعة! عمييـ أال يكونوا انتيازييف، وال سمبييف، وال جبناء! وأكثر الناس عمى 

!ىذه الشاكمة! وىذه الظاىرة تزداد يوًما بع  د يـو

 وال حوؿ وال قوة إال باهلل العمّي العظيـ!

*** 
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      5111آذار  55الثبلثاء 

 

 جمعوا ما كاف عندىـ ثـ اقتسموه

 ِمف ُنَكِت الحديث

 جمعوا ما كاف عندىـ ثـ اقتسموه

 الحديث:

 قاؿ: األشعريعف أبي موسى 

 :قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ

يـ بالمدينة، جمعوا ما كاف عيالِ  طعاـُ  لغزو، أو قؿّ وا في ارممُ األشعرييف إذا أَ  إفّ 
ي وأنا ة، فيـ منّ بالسويّ  واحدٍ  ، ثـ اقتسموه بينيـ في إناءٍ واحدٍ  ىـ في ثوبٍ عندَ 
 !منيـ

 .)متفؽ عميو(

 .)رواه البخاري في باب الشركة في الطعاـ والنيد(

*** 

 أرمموا:
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 فِنَي زاُدىـ أو أوشؾ.

 بالرْمؿ، أو صاروا عميو، مف القّمة! وأصمو مف الرْمؿ، كأنيـ لصقوا

 في الغزو ... بالمدينة:

 يعني: في السفر والحضر.

سفر غزو أو غير غزو، فما داـ جاز ذلؾ في الحضر، جاز في السفر مف باب 
 أولى!

 جمعوا ما كاف عندىـ:

 قد يتساوى وقد يتفاوت في الكـ والنوع مف واحد آلخر.

 قد يكوف ِمْثمًيا أو ِقيمًيا.

 ما ال يكوف لدى بعضيـ شيء!ورب

قولو: جمعوا: يعني: اشتركوا. وليذا بّوب البخاري ىذا الحديث في باب الشركة 
 في الطعاـ.

 ما كاف عندىـ:

 يحتمؿ الطعاـ، ويحتمؿ الماؿ )سائر أنواع الماؿ غير الطعاـ(.

 في إناٍء واحٍد بالسوّية:
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الطعاـ، ألف كّؿ واحد لعميا السوّية في أصؿ األكؿ مف الطعاـ، ال في مقدار 
 يأكؿ مقداًرا مختمًفا عف غيره.

*** 

الحاصؿ أف كؿ واحد منيـ أعطى مقداًرا وأخذ مقداًرا، وال يشترط أف يتساوى 
 المقداراف، بؿ يمكف أف يأخذ كؿ منيـ ِمثؿ ما أعطى، أو أكثر أو أقّؿ!

عطوا ويحتمؿ أف يكوف المعنى أنيـ جمعوا ما اختمؼ، وقسموا ما استوى، أي: أ
لكؿ واحد صحًنا مف الطعاـ مثؿ صاحبو، أو أعطوا لكؿ واحد مقداًرا متساوًيا مف 

 الماؿ.

ىْب أنيـ جمعوا الماؿ مختمًفا وقسموه متساوًيا، فيذا يعني أف مجموع ما عاد عمى 
األغنياء أقؿ مف مجموع ما كاف معيـ، وأف مجموع ما عاد عمى الفقراء أكثر مف 

الفرؽ في النقصاف يساوي الفرؽ في الزيادة، وىو  مجموع ما كاف معيـ، وأف
يساوي مجموع ما تبّرع بو األغنياء منيـ عمى الفقراء. وىذا ما يفّسر أف ىذه 

 العممية داخمة في التبرعات، وغير داخمة في المعاوضات!

ف كاف المعنى كذلؾ، إال أنو ليس ىناؾ ما يمنع مف أف يأكموا مف  عمى أنو وا 
مفوف فيما بينيـ في مقدار األكؿ، فما داـ اختمؼ العطاء فبل قصعة واحدة، ويخت

 مانع مف أف يختمؼ األخذ، واهلل أعمـ.
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وليس في ىذا ربا حراـ، ألف العممية تدخؿ في باب الخير والمواساة، وال تدخؿ في 
ذا كاف فييا َغرر، إال أف الَغرر ُيغتفر في التبرعات، بخبلؼ  باب المعاوضة. وا 

 المعاوضات.

( ولـ يقؿ: عف نيى رسوُؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عف بيع الَغررالحديث: ) ففي
 الَغرر. والحديث متفؽ عميو.

ووجو الَغرر ىنا أف كؿ واحد منيـ ال يعمـ ما يدفع إلى الشركة، وال يعمـ ما يأخذ 
مف الشركة! ففي ىذه الشركة َغرر في الجنس، فبل يعمـ جنس ما معو مف 

 النوع، وَغرر في الصفة، وَغرر في المقدار!الطعاـ، وَغرر في 

لو قمُت لؾ: بعتَؾ ما في الغرفة، وأنت ال تعمـ ما فييا، لـ يجز! ألف البيع 
معاوضة، والمعاوضة قائمة عمى المشاححة! لكْف لو قمت لؾ: وىبتَؾ ما في 

 !الغرفة جاز، ولو لـ تعمـ ما فييا! ألف اليبة تبّرع، والتبّرع قائـ عمى المسامحة

 وبيذا ليس في ىذه الشركة األشعرية ربا محّرـ وال َغرر.

، ولعّؿ في ىذا ضرًبا مف ضروب وأخذ حسب حاجتو، دفع حسب طاقتوفكؿ واحد 
 االشتراكية في حاؿ الفقر!

 ىذه الشركة في الطعاـ تسمى: )المناىدة( أو )النيد(، كما بّوب البخاري.

 فيـ مّني وأنا منيـ:

 .:35( البقرة َمف لـ َيطعْمو فإّنو مّنيو كقوؿ طالوت لجنوده: )
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 .47( إبراىيـ فَمف َتبعني فإّنو مّنيومنو قوؿ إبراىيـ: )

*** 

 ىؿ يصمح حديث األشعرييف دليبًل لجواز التأميف التعاوني؟

 كثير مف الباحثيف رأوا ذلؾ.

لـ يَره، ألف الحديث أجاز المعاممة في حاؿ الشّدة، والتأميف  المحياني سعدو 
 وني جائز عند أصحابو في جميع الظروؼ!التعا

 والحديث يقـو عمى التبّرع، والتأميف يقـو عمى المعاوضة!

وأنا أرى أف مف أجاز التأميف التعاوني فقد أجاز التأميف التجاري دوف أف يدري! 
ألف التأميف التعاوني يقـو عمى المعاوضة )ال عمى التبرع(، كالتأميف التجاري، 

 أرباح! ولكنيا معاوضة ببل

ويبدو لي أف مف يمنع التأميف التجاري، ويجيز التأميف التعاوني، ىو كمف يمنع 
الوكالة بأجر لمجرد جواز الوكالة ببل أجر! أو كمف يمنع اإلجارة لمجرد جواز 

 اإلعارة!

 )راجع ما كتبتو سابًقا في التأميف(.

*** 

 شروح العمماء:
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 النووي:

 ،إلى آخره (شعرييف إذا أرمموا في الغزواأل إفّ قولو صمى اهلل عميو وسمـ: )»
 يـ. طعامُ  فنيَ  :(أرمموا) :معنى

، وفضيمة اإليثار والمواساة، وفضيمة خمط األشعرييفوفي ىذا الحديث فضيمة 
  .تيا في الحضر، ثـ يقسـاألزواد في السفر، وفضيمة جمعيا في شيء عند قمّ 

شروطيا، ومنعيا في القسمة المعروفة في كتب الفقو ب :وليس المراد بيذا
نما المراد ىنا إباحة بعضيـ بعضً الربويات ا ، واشتراط المواساة وغيرىا، وا 

  .ومواساتيـ بالموجود

سبؽ تفسيره في باب فضائؿ  )ي وأنا منيـفيـ منّ وقولو صمى اهلل عميو وسمـ: )
  «.يببمجُ 

 وىو أحد الصحابة.

*** 

 ابف حجر:

ار بيف اثنيف فصاعًدا مف االختبلط الشركة )...( شرًعا: ما يحدث باالختي»
 كاإلرث.  )بغير اختيار(لتحصيؿ الربح، وقد تحصؿ بغير قصد 

قولو: "الشركة في الطعاـ والنيد": أما الطعاـ فسيأتي القوؿ فيو في باب مفرد، وأما 
النيد فيو، بكسر النوف وبفتحيا، إخراج القـو نفقاتيـ عمى قدر عدد الرفقة. يقاؿ: 
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د بعضيـ بعًضا، قالو األزىري. وقاؿ الجوىري نحوه، لكف قاؿ: عمى تناىدوا وناى
قدر نفقة صاحبو، ونحوه البف فارس. وقاؿ ابف سيده: النيد العوف. وطرح نيده 

: أعانيـ وخاَرجيـ، وذلؾ يكوف في الطعاـ والشراب )...(.  مع القـو

ّيده بالعدد. وقاؿ عياض مثؿ قوؿ األزىري، إال أنو قّيده بالسفر والخمط، ولـ يق
وقاؿ ابف التيف: قاؿ جماعة ىو النفقة بالسوّية في السفر وغيره، والذي يظير أف 
أصمو في السفر. وقد تتفؽ رفقة، فيضعونو في الحضر كما سيأتي في آخر الباب 

وأما في األكؿ فبل مف فعؿ األشعرييف، وأنو ال يتقّيد بالتسوية إال في القسمة، 
 ، وأحاديث الباب تشيد لكّؿ ذلؾ. يفتسوية الختبلؼ حاؿ اآلكم

إلى الغزو، وىو أف يقتسموا  المناىدةوقاؿ ابف األثير: ىو ما تخرجو الرفقة عند 
نفقتيـ بينيـ بالسوّية، حتى ال يكوف ألحدىـ عمى اآلخر فضؿ، فزاده قيًدا آخَر 
وىو سفر الغزو، والمعروؼ أنو خمط الزاد في السفر مطمًقا، وقد أشار إلى ذلؾ 

لمصنؼ في الترجمة حيث قاؿ: "يأكؿ ىذا بعًضا وىذا بعًضا". وقاؿ القابسي: ا
ىو طعاـ الصمح بيف القبائؿ، وىذا غير معروؼ، فإْف ثبت فمعّمو أصُمو. وذكر 
محمد بف عبد الممؾ التاريخي أف أوؿ مف أحدث النيد ُحَضيف )...( الرقاشي. 

يو وسمـ، وُحضيف ال صحبة لو، قمُت: وىو بعيد لثبوتو في زمف النبي صمى اهلل عم
 فإْف ثبتت احتممت أوليتو فيو في زمف مخصوص، أو في فئة مخصوصة. 

قولو: "والُعروض" بضـّ أولو جمع عْرض بسكوف الراء، مقابؿ النقد، وأما بفتحيا 
فجميع أصناؼ الماؿ، وما عدا النقد يدخؿ فيو الطعاـ، فيو مف الخاص بعد 

لثبوت الدليؿ عمى جوازه.  اغتفر في النيدولكنو  ،الربوياتالعاـ، ويدخؿ فيو 
 واختمؼ العمماء في صحة الشركة كما سيأتي. 
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قولو: "وكيؼ قسمة ما يكاؿ ويوزف" أي ىؿ يجوز قسمتو مجازفة أو ال بّد مف 
الكيؿ في المكيؿ والوزف في الموزوف؟ وأشار إلى ذلؾ بقولو: "مجازفة أو قبضة 

 قبضة" أْي متساوية. 

ّما لـ تر المسمموف بالنيد بأًسا" ىو بكسر البلـ وتخفيؼ الميـ، وكأنو أشار قولو: "ل
إلى أحاديث الباب، وقد ورد الترغيب في ذلؾ، وروى أبو عبيدة في "الغريب" عف 

 الحسف قاؿ: "أخرجوا نيدكـ، فإنو أعظـ لمبركة،  وأحسف ألخبلقكـ". 

د بالعرض لمجامع بينيما، قولو: "وكذلؾ مجازفة الذىب والفضة": كأنو ألحؽ النق
وىو المالية، لكف إنما يتـ ذلؾ في قسمة الذىب مع الفضة. أما قسمة أحدىما 

 فبل يجوز إجماًعا، قالو ابف بطاؿ.  -حيث يقع االشتراؾ في االستحقاؽ  -خاصة 

وقاؿ ابف المنير: شرط مالؾ في منعو أف يكوف مصكوًكا، والتعامؿ فيو بالعدد. 
ما عداه جزاًفا، ومقتضى األصوؿ منعو، وظاىر كبلـ  فعمى ىذا يجوز بيع

البخاري جوازه، ويمكف أف يحتج لو بحديث جابر في ماؿ البحريف، والجواب عف 
، ألنو غير ممموؾ لآلخذيف قبؿ قسمة العطاء ليس عمى حقيقة القسمةذلؾ أف 

 التمييز، واهلل أعمـ. 

الماضي في المظالـ، وسيأتي قولو: "والِقراف في التمر" يشير إلى حديث ابف عمر 
أيًضا بعد بابيف. ثـ ذكر المصنؼ في الباب أربعة أحاديث: أحدىا حديث جابر 
في بعث أبي عبيدة بف الجراح إلى جية الساحؿ، وسيأتي الكبلـ عميو مستوفى 
في كتاب المغازي. وشاىد الترجمة منو قولو: "فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلؾ الجيش 

اؿ الداودي ليس في حديث أبي عبيدة وال الذي بعده ذكر فجمع"، الحديث. وق
نما يفضؿ بعضيـ بعًضا لو أخذ  المجازفة، ألنيـ لـ يريدوا المبايعة وال البدؿ، وا 
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اإلماـ مف أحدىـ لآلخر. وأجاب ابف التيف بأنو إنما أراد أف حقوقيـ تساوْت فيو 
 بعد جمعو، لكنيـ تناولوه مجازفة كما جرت العادة. 

حديث سممة بف األكوع في إرادة نحر إبميـ في الغزو، والشاىد منو جمع  ثانييا
أزوادىـ، ودعاء النبي صمى اهلل عميو وسمـ فييا بالبركة، وىو ظاىر فيما ترجـ بو 
مف كوف أخذىـ منيا كاف بغير قسمة مستوية، وسيأتي الكبلـ عميو مستوفى في 

 واد": في رواية المستممي: "أزودة". كتاب الجياد إف شاء اهلل تعالى. وقولو فيو: "أز 

وقولو: "وأممقوا" أي افتقروا. قولو: "وبّرؾ" بتشديد الراء أي دعا بالبركة، وقولو: 
"فاحتثى" بسكوف الميممة بعدىا مثناة مفتوحة ثـ مثمثة، افتعؿ مف الحثي، وىو 

 )...(. فاألخذ بالكفي

ؿ، كأنيـ لصقوا بالرْمؿ مف القّمة، " أي فنَي زاُدىـ، وأصمو مف الرمْ إذا أرممواقولو: "
 (. ذا َمْتَرَبةٍ كما قيؿ في: )

أْي ىـ متصموف بي، وتسمى "ِمف" ىذه االتصالية،  قولو: "فيـ مّني وأنا منيـ":
كقولو: "لست ِمف دد". وقيؿ: المراد: فعموا فعمي في ىذه المواساة. وقاؿ النووي: 

 ي طاعة اهلل تعالى. معناه المبالغة في اتحاد طريقيما واتفاقيما ف

وفي الحديث فضيمة عظيمة لؤلشعرييف قبيمة أبي موسى، وتحديث الرجؿ بمناقبو، 
، وفضيمة اإليثار والمواساة، واستحباب خمط الزاد في السفر وجواز ىبة المجيوؿ

 .«وفي اإلقامة أيًضا، واهلل أعمـ

*** 

          2106آذار  07الخميس 
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 خير يـو يـو الجمعة

 ِت الحديثِمف ُنكَ 

 خير يـو يـو الجمعة

 الحديث:

 خير يـو طَمعْت عميو الشمُس يوـُ الجمعة:

 فيو ُخمؽ آدـ. -

 وفيو ُأدخؿ الجّنة. -

 وفيو ُأخرج منيا. -

 وال تقـو الساعُة إال في يـو الجمعة. -

 .)صحيح مسمـ، باب فضؿ يـو الجمعة(

*** 

 فيو ُخمؽ آدـ:

 فيو اليـو األوؿ مف تاريخ البشر.

 ج منيا:وفيو ُأخر 

 ُأخرج مف الجنة.
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 فيو أوؿ يـو مف أياـ الدنيا.

*** 

 قاؿ لي:

كيؼ يكوف لمجمعة فضؿ، وفيو ُخمؽ آدـ؟ والدنيا دار تكاليؼ ودار شقاء! وفيو 
 أخرج مف الجّنة! وفيو تقـو الساعة! وال تقـو الساعة إال عمى األشرار!

 قمت لو:

 رأيؾ ىذا يشبو رأي القاضي عياض.

 .)وىناؾ رأي آخر(

لكف عمينا أال نعترض عمى مشيئة اهلل في كّؿ ما ُذكر في الحديث، والمسألة 
 شائكة.

*** 

 ما قالو النووي:

 ،الظاىر أف ىذه الفضائؿ المعدودة ليست لذكر فضيمتو :القاضي عياضقاؿ » 
نما ىو بياف لما وقع فيو مف  ،فضيمة ال يعدّ  ،وقياـ الساعة ،آدـألف إخراج  وا 

ا سيقع، ليتأىب العبد فيو باألعماؿ الصالحة لنيؿ رحمة اهلل وم األمور العظاـ
 .القاضيودفع نقمتو، ىذا كبلـ 
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األحوذي في شرح الترمذي: الجميع مف  :في كتابو بف العربياأبو بكر وقاؿ   
 ،وىذا النسؿ العظيـ ،ة ىو سبب وجود الذريةالجنّ مف آدـ الفضائؿ، وخروج 

بؿ لقضاء  ،اووجود الرسؿ واألنبياء والصالحيف واألولياء، ولـ يخرج منيا طردً 
 ثـ يعود إلييا.  ،أوطار

وأما قياـ الساعة فسبب لتعجيؿ جزاء األنبياء والصديقيف واألولياء وغيرىـ، 
ظيار كرامتيـ وشرفيـ   .وا 

 «.األياـ ة يـو الجمعة ومزيتو عمى سائروفي ىذا الحديث فضيم

*** 

     5111آذار 2السبت 

 الجمعة لنا، وغدا لمييود، وبعد غٍد لمنصارى

 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 الجمعة لنا وغًدا لمييود وبعد غٍد لمنصارى

 الحديث:

ىدانا اهلل ليـو الجمعة، فيـ لنا فيو تَبع، فاليـو لنا، وغًدا لمييود، وبعد غد 
 .لمنصارى

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12815
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 .)متفؽ عميو(

*** 

 قاؿ لي:

كيؼ يقاؿ ىـ تبع، مع أف أياـ األسبوع دوارة، ليس فييا أوؿ وال آخر، بؿ إذا قمنا 
بأف أوؿ يـو مف األسبوع ىو يـو السبت فالجمعة يكوف في األخير، ونكوف نحف 
: أحد،  التبع! وكذلؾ إذا قمنا بأف أوؿ يـو يـو األحد، ال سيما وأف اسـ اليـو

 كوف في أواخر األسبوع!فالجمعة ت

 قمت لو:

ما تقولو سبؽ قولو، وكاف رّدىـ بأف األياـ الثبلثة: الجمعة والسبت واألحد ال 
 تتوالى إال إذا كاف يـو الجمعة ىو اليـو األوؿ!

وأحسف مف ىذا أف يقاؿ: إف األياـ الثبلثة لممسمميف والييود والنصارى توالت في 
 يـو الجمعة ىو األسبؽ! الجمعة والسبت واألحد، وبيذا كاف

وأحسف مف القوليف مًعا أف يقاؿ: ورد في الحديث أف يـو الجمعة ىو اليـو الذي 
ُخمؽ فيو آدـ، وىو اليـو الذي ُأنزؿ فيو آدـ مف الجنة، فكاف بيذا االعتبار ىو 

 اليـو األوؿ مف تاريخ البشر!

 . )انظر صحيح مسمـ(

*** 
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  ما نقمو ابف حجر:

ف ك تصور اجتماع األياـ لكف ال يُ  ،قبمو أو أحد ا بسبتٍ اف مسبوقً يـو الجمعة وا 
 .االثبلثة متوالية إال ويكوف يـو الجمعة سابقً 

*** 

      3127آذار  25اإلثنيف 

 

 وَمف يعِص اهلل ورسولو

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ومف يعص اهلل ورسولو

اؿ: َمف ُيطع عف َعدّي بف حاتـ أف رجبًل خطب عند النبّي صمى اهلل عميو وسمـ فق
 اهلل ورسولو فقد رشد، وَمف َيعصيما فقد غَوى! 

 فقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ: 

 بئَس الخطيُب أنت! 

 قْؿ: وَمف يعِص اهلَل ورسوَلو.

 .)صحيح مسمـ(

*** 
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 مف يعصيما:

 فيو تسوية بيف اهلل ورسولو: إشراؾ!

 مف يعص اهلل ورسولو:

 فيو تقديـ هلل عمى الرسوؿ.

دّؽ فيـ ىذا األمر، وعندئذ فالقوؿ ما قالو رسوؿ اهلل: ال يجوز: مف وقد ي
 يعصيما.

*** 

 النووي:ما قالو 

وجماعة مف العمماء: إنما أنكر عميو لتشريكو في الضمير المقتضي القاضي اؿ ق»
كما قاؿ  صمى اهلل عميو  ،ا هلل تعالى بتقديـ اسمولمتسوية، وأمره بالعطؼ تعظيمً 

: ما ولكف ليقؿْ  ،وشاء فبلف كـ ما شاء اهللُ أحدُ  ال يقؿْ  :آلخروسمـ في الحديث ا
  .«ثـ شاء فبلف شاء اهللُ 

*** 

      3127آذار  24األحد 

 

 ف اهلل يبعث ليذه األمة مف يجّدد ليا دينياإ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=340&idfrom=2365&idto=2476&bookid=53&startno=45#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=340&idfrom=2365&idto=2476&bookid=53&startno=45#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=340&idfrom=2365&idto=2476&bookid=53&startno=45#docu
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 ِمف ُنَكِت الحديث

 ف اهلل يبعث ليذه  األمة مف يجدد ليا دينياإ

 الحديث:

 ّف اهلل يبعُث ليذه األّمة، عمى رأس كؿ مئة سنة، َمف يجّدد ليا ديَنيا.إ

  .)سنف أبي داود، وصححو الحاكـ والزيف العراقي وغيرىما(

*** 

 عة؟المجدد فرد أو جما

( مجّدد واحد َمف يجّددقد يتبادر إلى الذىف بادئ ذي بدء أف المراد ِمف قولو: )

ُيبعث في كؿ قرف! ال سيما وأنو لـ يقؿ: )َمف يجّددوف(. لكف ىذا الخاطر األوؿ 

 غير صحيح.

 قاؿ العمماء: )َمف( تحتمؿ أف يكوف المجّدد فرًدا أو أكثر. فيو لممفرد والجمع.

 خ اإلسبلـ:في تاري الذىبي قاؿ

 «.ال لممفرد ،( لمجمعدَمف يجدّ لفظ )»

 أقوؿ: 

  ىو ليما مًعا.
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مف العمماء مف رّجح أف المجّدد أكثر مف واحد، وىو ترجيح ببل مرّجح، ألف حمؿ 
( عمى أحد المعنييف ليس بأولى مف اآلخر، ال سيما وأف المجّدديف يتفاوتوف َمف)

والكـّ! فقد يكوف ىناؾ مجّدد بارز، في التجديد تفاوتًا كبيًرا، مف حيث النوع 
 وجماعة آخروف أقؿ بروًزا منو بكثير.

ومف البدىي أف المجّدد ليس معصوًما، فيو يجتيد فإف أصاب كاف لو أجراف! 
 لكف لعّؿ المجّدد تكوف حسناتو في التجديد أكثر مف سيئاتو!

دوف دليؿ! ىناؾ مف يّدعي أنو مجّدد، ولكف تجديده قد يكوف عبارة عف تحّكـ مف 
وقد يكوف دليمو أو اليادي لو في تجديده المزعـو ىو مجرد المخالفة التحّكمية لكّؿ 
ما ىو مختمؼ عما ىو سائد في النظـ العالمية والقوانيف الوضعية! مخالفة يصؿ 

 إلييا بمجرد المخالفة! ال باتباع األصوؿ والمناىج العممية الصحيحة.

ذا المجّدد المزعـو إذا كاف يخالؼ اإلسبلـ ربما نتساءؿ في بعض الحاالت عف ى
في كؿ شيء! قد نتساءؿ ماذا بقي مف اإلسبلـ ُيعجبو؟ ترى أىو عمماني أـ 

 مجّدد؟

 وىؿ يكوف الديف ديًنا إذا كانت عمومو، كعمـو البشر، لمجرد االستئناس؟!

ىؤالء يزعموف أف النصوص الشرعية كانت مبلئمة في وقتيا، ولـ تعد كذلؾ في 
 الحؽ!وقت 

*** 

 ىؿ يكوف المجّددوف في بمد واحد؟
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 ال يشترط أف يكوف المجّددوف في بمد واحد، بؿ يمكف أف يكونوا في بمداف مختمفة.

 كما ال يشترط أف يكونوا في مجمع واحد، فالمجمع قد يسيطر عميو بمد واحد!

*** 

 تجديد الديف:

ف أريد بيا تجديد الديف ُيستفاد مف الحديث جواز استعماؿ عبارة: )تجديد الديف(، و  ا 
 المطبؽ في العمـو اإلسبلمية تفكيًرا وتعبيًرا.

*** 

 صحة الحديث:

الحديث رواه أبو داود، وصححو كثير مف )العمماء(، وأنا أخشى أف يكوف 
تصحيحيـ طمًعا مف بعضيـ في الحصوؿ عمى لقب المجّدد! ىناؾ محاوالت 

ة لخفض مستوى  كؿ مرتبة مف خفّية مف كثير مف المشتغميف بالعمـو اإلسبلمي
مراتب العمـ، لكي يكوف نواليا سيبًل! بمجرد النقؿ والجمع والتمخيص والتحقيؽ! قد 
 يكوف ىناؾ فرؽ بيف العمماء في المرتبة العممية الواحدة كما بيف السماء واألرض!

والعمماء المسّيسوف والمتحّزبوف يسعوف بكؿ ما أوتوا أف يصموا إلى الحكـ، ومف 
ياىـ أنيـ يريدوف أف يجعموا اإلسبلـ كالنظاـ السائد! لكي يكوف حكميـ سيبًل خفا

وميسًرا ليـ ضمف المنظومة العالمية الحاكمة! بعد ذلؾ ماذا يحدث؟ يحدث ما 
حدث في عصرنا ممف اّدعوا التجديد، فكانت النتيجة ىي العممانية بإزار )بؿ 
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 مجّددوف! ألنو لـ يبؽ مف بقميص( إسبلمي! كانت النتيجة أنيـ متحايموف، ال
 اإلسبلـ إال اسُمو ورسُمو!

 واهلل المستعاف عمى ما يّدعوف ويزعموف!

*** 

      2106آذار  9األربعاء 

 

كيؼ نتوصؿ إلى العامؿ المؤثر؟ استعمؿ رسوؿ اهلل رجبل مف األسد يقاؿ لو ابف 
  المتبية

 كيؼ نتوصؿ إلى العامؿ المؤثر؟
ؿ: استعمؿ رسوُؿ اهلل صمى اهلُل عميو وسّمـ رجبًل ِمْف عف أِبي ُحميد الساعدّي قا

األْسد، يقاؿ لو اْبف المْتِبيَّة عمى الصدقة. فمّما َقِدـ قاؿ: ىذا لكـ وىذا ُأْىدَي ِلي! 
فقاـ رسوُؿ اهلل صمى اهلُل عميو وسّمـ عمى الِمنَبر، فحِمد اهلل وَأثنى عميو، وقاؿ: ما 

ـ وىذا ُأىدَي ِلي! َأفبل قعد في بيت َأبيو، أو ِفي باُؿ عامٍؿ َأبعثو فيقوؿ: ىذا لك
بيت ُأّمو، حتى َينُظَر َأُيْيَدى ِإليو َأـ ال؟ َوالِذي َنْفُس محمٍد ِبَيِدِه ال يناُؿ َأحٌد ِمنكـ 
ِمنيا شيًئا ِإال جاء ِبِو يوـَ الِقيامة َيحممو عمى ُعُنِقو: َبِعيٌر َلُو ُرَغاٌء، َأو بقرٌة ليا 

ـّ ىؿ  َشاٌة َتْيِعُر! ثـ رفع يديو حتى رَأينا ُعْفَرَتْي ِإْبَطْيِو،ُخواٌر، َأو  ـّ قاؿ: المُي ث
 .)متفؽ عميو( َبّمْغُت َمّرتيِف؟
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ففي ىذا الحديث التبس عمى ابف المتبّية ما قبضو مف الناس: ىؿ ىو صدقة 
فيدفعيا إلى رسوؿ اهلل؟ أـ ىدية لو فيحتفظ بيا لنفسو؟ وربما كاف ذلؾ عف حسف 

 نية، ألنو لو كاف عف سوء نّية ألخفى اليدّية!

 كيؼ نفّرؽ بيف الرشوة واليدية؟

النبي صمى اهلل عميو وسمـ عّدىا رشوة، ألنيا حصمت البف المتبّية بمناسبة عممو 
 عمى جمع الزكاة.

 العامؿ عّدىا ىدّية.

 إف كانت ىدّية فسوؼ يحصؿ عمييا ولو لـ يكف عامبًل عمى الزكاة.

نا أف يستقيؿ مف عممو، أو يتوقؼ عنو، لمعرفة الدافع إلى ىذه وال يشترط ى
اليدية، بؿ يمكنو الوصوؿ إلى ذلؾ مف طريؽ المبلحظة والتجربة والخبرة، فيناؾ 

 الكثير مّمف يتقاعدوف عف مناصبيـ، وال أحد يمتفت إلييـ بيدية وال بغيرىا!

وليس بالمبلحظة  وفوؽ ذلؾ فإف النبي صمى اهلل عميو وسمـ يعرؼ ذلؾ بالوحي،
 والتجربة والخبرة فحسب!

دعوة النبي صمى اهلل عميو وسمـ لمعامؿ أف يجمس في بيت أبيو فييا نقطة عممية 
ومنيجية ميّمة تتعمؽ بمعرفة العنصر المؤثر إذا اجتمع عنصراف أو أكثر. وفييا 
دـ نقطة أخرى ىي أف العمماء في مجاؿ العمـو االقتصادية واالجتماعية يقولوف بع

إمكاف عزؿ العناصر، أو صعوبتيا، بخبلؼ العمـو المخبرية. مف ىذا الحديث 
 يتبيف أف األمر ليس عمى إطبلقو.

د! فقاؿ لو أريد أف أخرج إلى مّكة عمى التوّكؿ بغير زا ألحمد بف حنبؿ: قاؿ رجؿ
 اخُرْج في غير قافمة. أحمد:

 فقاؿ: ال، إال معيـ!

 قاؿ: فعمى ُجْرب الناس توّكمَت؟!

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
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 الُجْرب: جمع ِجراب، والِجراب: وعاء لحفظ الزاد. ُيجمع عمى: أجربة، وُجْرب.

إذا خرج ىذا الحاج مع الناس قد يمتبس األمر: ىؿ ىو متوّكؿ أـ ىو معتمد عمى 
 زاد غيره؟

 نصر الرفقة استباف العنصر المؤثر.إذا عزلنا ع

بما أنو لـ يقبؿ بالخروج إلى الحّج وحده، احتمؿ أنو معتمد عمى زاد غيره، وليس 
 متوكبًل عمى اهلل، بؿ ىو متوكؿ عمى الناس وأزوادىـ!

وفي األرِض ِقَطٌع وقد سبؽ أف تعرضت ليذه المسألة بمناسبة قولو تعالى: )
وزرٌع ونخيٌؿ ِصْنواٌف وغيُر ِصْنواٍف ُيسقى بماٍء واحٍد متجاوراٌت وجّناٌت ِمف أعناٍب 

 .4( الرعد ونفّضؿ بعَضيا عمى بعٍض في األُكؿ إف في ذلَؾ آلياٍت لقـو يعقموفَ 
فالماء واحد )عنصر ثابت(، واألُكؿ مختمؼ، فيذا االختبلؼ يعود إلى تأثير عامؿ 

و العامؿ المؤثر في متغير، ىو اختبلؼ التربة )درجة خصوبتيا(. وىذا العامؿ ى
 األُكؿ.

 واهلل أعمـ.
*** 

  
 2015كانوف الثاني  17السبت 

  
 

 لـ أجده أنا أخمؽ وغيري يعبد

 لعمو في المدونة

 أكثر منافقي أمتي قراؤىا
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 ِمف ُنَكِت الحديث

 أكثر منافقي أمتي قراؤىا

 

 رواه أحمد والبييقي والطبراني

 صححو األلباني في السمسمة الصحيحة

 وط في تحقيقو مسند اإلماـ أحمدواألرناؤ 

*** 

سيأتي عمى الناس زماف قميؿ فقياؤه كثير قراؤه؛ : "عبد اهلل بف مسعودقاؿ  -
 ".يحفظ فيو حروؼ القرآف وتضيع حدوده

  
قد يقرأ القرآف مف ال خير فيو، والعياف في ىذا الزماف وقاؿ مالؾ رحمو اهلل:  -

 .عمى صحة معنى ىذا الحديث كالبرىاف
 

وفي ىذا الحديث نص عمى أف القرآف يقرؤه مف ال ديف موضع آخر: )وقاؿ في 
 ،وحسبؾ بما ترى مف تضييع حدود القرآف .لو وال خير فيو وال يجاوز لسانو..

مع فسؽ أىميا، واهلل أسألو العصمة  ،وكثرة تبلوتو في زماننا ىذا باألمصار وغيرىا
 (.فذلؾ منو ال شريؾ لو ،والتوفيؽ والرحمة
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 المعطمة وأىؿ األىواءماـ البخاري معمقًا عمى ىذا الحديث: )قراء قاؿ اإل -

 (.وغيرىـ
"يقرأ فعنو صمى اهلل عميو وسمـ أنو قاؿ:  ،أحاديث أخرى تبيف معناهىناؾ  -

وقاؿ:  .القرآف رجاؿ يمرقوف مف الديف ال يجاوز حموقيـ ىـ شر الخمؽ والخميقة
 ."يتعجمونو وال يتأجمونو

 
السبلـ: "أتخوؼ عمى أمتي مف ثنتيف: يتبعوف الشيوات، وقاؿ عميو الصبلة و 
"، وغيرىا والقرآف يتعممو المنافقوف يجادلوف بو الذيف آمنواويؤخروف الصموات، 

 .كثير
 

أعداء اإلسبلـ قد ال يخافوف كثيرا مف تحفيظ القرآف وحفظو، ولكنيـ يخافوف  -
البمداف،  مف فيمو والعمؿ بو. ولذلؾ تنتشر معاىد التحفيظ في كثير مف

 عمى سبيؿ النفاؽ، واهلل أعمـ.
 ىؿ القراء ىـ الحفاظ أـ ىـ الفقياء أـ كبلىما معا؟ -
*** 
 2012كانوف األوؿ  31

 

 أكثر ُمنافقي أمتي قّراؤىا

 القّراء ىـ العمماء، وقد يدخؿ فييـ: قّراء القرآف بالفموس في عصرنا. 
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ا ما كاف األمر فمعناه قد يتعجب الناس مف ىذا الحديث الصحيح أو الحسف. وأيً 
صحيح. فالنفاؽ حالة بيف نقيضيف: األوؿ: اإلسراؼ في الظيور بمظير العمماء، 
مف لباس وعّمة ولحية وزبيبة وحفظ وحديث وما إلى ذلؾ. والثاني: مخالفة العمؿ 
لمقوؿ. وكمما زاد الفرؽ بيف النقيضيف زاد النفاؽ، وكمما قّؿ قّؿ )تكرار الفعؿ 

ذا أراد إحكاـ نفاقو زاد في مقصود(! فالمناف ؽ ُيظير شيًئا وُيبطف خبلفو. وا 
مظاىره. الشخص العادي ال يتيمو أحد بالنفاؽ كثيًرا، ألنو ال يدعي العمـ وال 
يدعي اإليماف الكثير وال التقوى والورع. وقد ال نستنكر نفاقو لو نافؽ، ورياءه لو 

اؽ في المظاىر الخارجية، راءى. وسيكوف ذلؾ منو قميبًل، ألنو ال يحاوؿ اإلغر 
كما أنو ال يتظاىر بالعمـ. كيؼ يكوف الجاىؿ منافًقا؟ وكيؼ يكوف العالـ منافًقا إذا 
لبس لباًسا عادًيا ولـ يتظاىر بالعمـ والحفظ والفقو؟! ال يكوف النفاؽ مف ىؤالء إال 

 قميبلً . وليذا جاء في الحديث لفظ: )أكثر(. 

عوف بو، ولكف العمماء ال ُيخدعوف بو، وقد يكوف أما العالـ فإف العواـ قد ُيخد
نقدىـ لو أشد مف غيره. وقد نرى أنو كمما زادت شيرتو، وانخدع الناس بو، وجب 
نقده أكثر،  ذلؾ ألف خطأ العالـ وال سيما إذا كاف مشيوًرا غير مغمور خطأ 

أنيـ  يتعدى إلى غيره، بؿ يتعدى إلى الكثير. والعمماء الذيف عمى شاكمتو ال ريب
سيقاوموف النقد والجرح، ال سيما إذا كانوا مف الزعماء السياسييف الذيف ال يحبوف 
أف تخدش زعامتيـ بأي خطأ، ويصوروف أنفسيـ عمى أنيـ أنبياء أو مبلئكة! 
ومما يزيد األمر تعقيًدا أف المناصب الدينية عندنا ال تعطى إال لممترسميف 

مناًخا خصًبا لممزيد مف النفاؽ. فتجد العالـ والمتمبسيف والممتحيف! وىذا ما يخمؽ 
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ببل عّمة، فإذا ما كاف مرشًحا لمنصب ديني، أو صار في المنصب، لبس العّمة 
وارتدى ثوب العمماء! وقد تتعجب مف رؤيتو تارة بعّمة وتارة حاسر الرأس! تارة 
لـ بمباس المشايخ وتارة بمباس الفرنجة مع ربطة عنؽ! وقد تتساءؿ: ىؿ ىذا العا

 ىو نفسو أـ غيره؟!

 

يتحرج بعض العمماء مف ىذا الحديث، وقد ال يحّبوف سماعو. حدث مرة أني 
سألت عنو أحد عمماء الحديث، فتشاغؿ عف الجواب، ولـ أجد لفعمو وجًيا، بؿ 
ربما شككت أنو مف ىذا الصنؼ. وقد يسكت الناس عف العالـ تأدًبا معو، فإذا بو 

رقة أو اختبلس، ىو أو أوالده! يعتقد بعض بعد حيف يرتكب الفضائح مف س
العمماء أنيـ عمماء ولكنيـ  يريدوف أف يعيشوا مثؿ )قاروف(! قاروف ليس أحسف 
ف لـ يمكف فميتدّينوا في المظير،  منيـ! فإذا أمكف الجمع بينيما فيذا حسف، وا 

 وليتدّنوا في المخبر!

استنكر الناس منو ذلؾ! قاؿ النووي: ما أخاؼ عمى دمي إال القّراء والعمماء. ف
 فقاؿ: لـ أقمو أنا، بؿ قالو إبراىيـ النخعي.

وقاؿ عطاء: احذروا القّراء واحذروني معيـ. فمو خالفت أَودىـ )اعوجاجيـ( في 
رمانة، أنا أقوؿ: حموة، وىـ يقولوف: حامضة، ما أمنُت أحدىـ أف يسعى بدمي 

 إلى سمطاف جائر!
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نّي اشتروا داًرا  بعيدة عف القراء! ما لي وقاؿ الفضيؿ بف عياض ألوالده: يا بَ 
ف ظيرت حسنة حسدوني! ! إف ظيرت مني زلة قتموني! وا   ولمقـو

أوؿ ما يجب أف نفعمو ىو نقد العمماء، فإذا صمح العمماء صمح الناس والحكاـ، 
ذا فسدوا فسد الناس والحكاـ. قد نجد في بعض البمداف العربية الغنية تواطًؤا بيف  وا 

ذا الصنؼ مف العمماء، سواء كاف ىؤالء العمماء مواطنيف أو مقيميف. الحكاـ وى
فيصطمح الفريقاف عمى السكوت عف أخطاء ىؤالء الحكاـ، ميما كانوا فاسديف، 
وعمى الصراخ والزعيؽ واالنفعاؿ إذا تعمؽ األمر بحكاـ آخريف يخاصمونيـ. 

ما النفاؽ. وال يمكف ألح د أف يركف إلى عالـ العمماء ممتحنوف: إما االستقامة وا 
 منافؽ إال إذا كاف مثمو وعمى شاكمتو، أو كاف جاىبًل مسترسبًل!

*** 

 1433السبت أوؿ أياـ السنة اليجرية 

 26/11/2011الموافؽ 

 
 

  الناس كإبؿ مائة

 ِمف ُنَكِت الحديث
 الناس كإبؿ مئة

 ال صحة لشرح ابف حجر
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 نسخة معدلة

  
 الحديث:

 فييا راحمة!الناس كإبؿ مئة ال تكاد تجد 

 .)البخاري ومسمـ وغيرىما(
 أيًضا وقاؿ: حديث حسف صحيح! الترمذي رواه

 كيؼ يقوؿ الترمذي ىذا، والحديث مروي في الصحيحيف، وصحيح ابف حّباف؟!

 في شرح السّنة: ىذا الحديث متفؽ عمى صحتو! البغوي قاؿ

 :اإلبؿ
 ال واحد ليا مف لفظيا.

 التقدير:

 الناس كمئة مف اإلبؿ.

 بالمئة! 1بة الجيد مف الناس أقؿ مف نس

 ربما أراد تجنب لفظ البعير، واهلل أعمـ.

 !الرحيؿ الذي يوضع عمييا ألجؿ الرْحؿ ُسّميت راحمة مف
 :ابف بّطاؿ قاؿ

 معنى الحديث أف الناس كثير، والَمرضّي منيـ قميؿ!

لى ىذا أومأ البخاري بإدخاؿ الحديث في باب رفع األمانة!  وا 

 يح مسمـ والترمذي وبعض روايات مسند أحمد:في رواية صح

 ال يجد فييا الرجؿ راحمة!

 أي: ال تجد فييا راحمة!
*** 
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 في فتح الباري: ابف حجر قاؿ

 قولو: إنما الناس كاإلبؿ المائة ال تكاد تجد فييا راحمة. »

 تجدوف الناس كإبؿ مائة، ال يجد الرجؿ فييا راحمة. )...(. )...( مسمـ: في رواية

ف كاف الواقع مطابقةاية بإثبات "ال تكاد" أولى، لما فييا مف زيادة المعنى، و الرو  ، وا 
، وعمى أف النادر المبالغة عمى النفي المطمؽ معنى األوؿ يرجع إلى ذلؾ، وُيحمؿ

   !«ال حكـ لو
*** 

 تعميؽ عمى ابف حجر:

النفي ليس المعنى كما فيمو ابف حجر، ولو سممنا بعبارة النفي المطمؽ، فإف ىذا 
، أي ال تجد واحًدا في المئة، لكف لو 100المطمؽ ىو ىنا الواحد بالنسبة لمعدد 

 .3أو  2أو  1يظير العدد  1000أو  200صار العدد 
وعمى ىذا ال محؿ لمقوؿ بالمبالغة، وال لمقوؿ بأف النادر ال حكـ لو. نعـ نادر، 

دؽّ مما فيمو ولكف لو ىنا حكـ دقيؽ، وكبلـ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ أ
العمماء! ىو كبلـ رياضي مطابؽ لمواقع: فالواحد قد ال يظير في المئة، ولكف 

     .100يظير إذا صار العدد أكثر مف 

 ىذا واهلل أعمـ.
*** 

      2015آب  8السبت 
 

 لـ أجدهيا معشر قريش 

 لعمو في المدونة
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 لـ أجده أمرت أف أقاتؿ الناس حتى يسمموا

 لعمو في المدونة

 

 الفرؽ بيف المعنييف 

 الفرؽ بيف المعنييف

 قالوا: أمرُت أف أقاتؿ الناس كي ُيسمموا.

 قمت: إذا كنُت أقاتميـ، فإذا أسمموا توقفُت عف قتاليـ وقتميـ.

 ال يوجد في اإلسبلـ حرب أو قتاؿ مف أجؿ إكراه الناس عمى الدخوؿ في اإلسبلـ.

ب شّنيا عمييـ المشركوف مثبًل، لكف إذا كاف المسمموف يدافعوف عف أنفسيـ في حر 
فإف أي مشرؾ منيـ ُيسمـ يجب قبوؿ إسبلمو وعدـ اتيامو، أي ال يجوز قتمو 

 بدعوى أنو أسمـ منافًقا.

، فبل نكره أحًدا عمى اإلسبلـ بالقتاؿ، وال نكره ال إكراه في الديفىذا المعنى يعزز: 
ذا كنا في قتاؿ م ع المشركيف، وأسمـ مشرؾ، أحًدا عمى بقائو في اإلسبلـ بالقتؿ. وا 

نقبؿ إسبلمو، ونكّؼ عنو وال نكّذبو، فإذا كّذبناه كنا كأننا نكرىو عمى الكفر، أو 
 البقاء في الكفر، واهلل أعمـ.
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*** 

 2014أيار  25األحد 

 

 لـ أجده مف بدؿ دينو فاقتموه

 لعمو في المدونة

 1مف بدؿ دينو فاقتموه 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 2وه مف بدؿ دينو فاقتم

 .)صحيح البخاري، كتاب استتابة المرتّديف(

بعض المعاصريف يروف أف ىذا الحديث صحيح، وىو حّد الردة. وال يتعارض مع 
(، ألف ىذه اآلية تنطبؽ عند الدخوؿ في الديف، وأما ال إكراه في الديفآية: )

 الحديث فينطبؽ عند الخروج مف الديف.

 ىذا مما يعسر قبولو!ويزعـ بعض العمماء أف اآلية منسوخة، و 

 وأبو بكر قاتؿ المرتديف.

 (.ال إكراه في الديفوآخروف ينكروف الحديث ألنو يتعارض مع آية: )
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 أقوؿ:

لعّؿ ىذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ال ينطبؽ عمى كؿ مرتّد، بؿ ينطبؽ 
ـْ أوَؿ النيار واكفْر آخَره، بغرض تنف ير عمى مف يرتّد عمى طريقة المكر: أسِم

(، أي: يرجعوف عف دينيـ، لعّميـ َيرجعوفالمسمميف مف الديف! وىو معنى قولو: )
 واهلل أعمـ.

وقالْت طائفٌة ِمف أىِؿ الكتاِب آِمنوا بالذي ُأنزؿ عمى الذيف آَمنوا وجَو النيار )
 . 83( آؿ عمراف واكُفروا آخَره لعّميـ َيرجعوفَ 

ا الغرض أقيـ عميو حّد الرّدة، ال سيما إذا فإذا ثبت بالقرائف أف المرتّد بّدؿ دينو ليذ
 تعّدد منو ىذا التبديؿ، واهلل أعمـ.

وبيذا يكوف اإلنساف حّر االختيار لدينو، ال إكراه عميو، سواء في الدخوؿ إليو أو 
 في الخروج منو، واهلل أعمـ.

 وىذا اقتراح لمدراسة.

*** 

 رأي آخر:

يقيـ الحّد عمى المرتّد، فإنو يترّوى كثيًرا إذا عرؼ اإلنساف أف اإلسبلـ يمنع الرّدة، و 
 قبؿ الدخوؿ في اإلسبلـ، فبل يدخؿ فيو إال عف رّوية واقتناع تاّميف!
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لكف ىذا قد يصمح لمكبار، وال يصمح لمف يولد مف أبويف مسمميف، وكاف مسمًما 
 بالوراثة!

متنعيف عف وأبو بكر قاتؿ المرتديف. قد يقاؿ: إنيـ لـ يكونوا مرتّديف، بؿ كانوا م
أداء الزكاة! لكف بما أف الزكاة ركف مف أركاف اإلسبلـ يمكف القوؿ بأنيـ كانوا 

 مرتّديف.

*** 

 ما قالو صالح الفوزاف:

واقتناع في  القمبألنو شيء في  ،الدخوؿ في اإلسبلـ ال يمكف اإلكراه عميو»
، وأف نجعميا مؤمنة، ىذا بيد اهلل عز وجؿ القموبالقمب، وال يمكف أف نتصرؼ في 

   . مف يشاء لقموب، وىو الذي ييدي مف يشاء، ويضؿّ ب اىو مقمّ 

إلى اهلل عز وجؿ والبياف والجياد في سبيؿ اهلل لمف عاند بعد  الدعوةلكف واجبنا 
، وعاند بعد معرفتو، فيذا يجب عمينا أف نجاىده، وأما أننا نكرىو ؽّ أف عرؼ الح

نما  اإليمافعمى الدخوؿ في اإلسبلـ، ونجعؿ  ىو راجع في قمبو ىذا ليس لنا، وا 
ندعو إلى اهلل عز وجؿ بالحكمة   : إلى اهلل سبحانو وتعالى لكف نحف، أوالً 
  . «والموعظة الحسنة ونبّيف لمناس ىذا الديف

 أقوؿ:

الفوزاف يخمط بيف )اإلسبلـ( و)اإليماف(. اإليماف ال يمكف فيو اإلكراه، بخبلؼ 
 اإلسبلـ!

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%22
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 واهلل أعمـ.

*** 

      3127آذار  7األحد 

 

 2دينو فاقتموه  مف بدؿ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 3مف بدؿ دينو فاقتموه 

 شرح آخر

 .(صحيح البخاري، كتاب استتابة المرتّديف)

لما ينافييا مف  ناسخةأنيا  367( البقرة ال إكراه في الديفاخترُت في اآلية: )
 نصوص قرآنية وحديثية ُتكره الناس عمى الدخوؿ في الديف.

 ٌث فيو إكراه عمى البقاء في الديف." حديمف بدؿ دينو فاقتموه"

وكاف ىذا الحديث مناسًبا لمنصوص األخرى التي ُتكره الناس عمى الدخوؿ في 
 الديف.

فمف أكره الناس عمى الدخوؿ في الديف فإنو مف باب أولى ُيكره الناس عمى البقاء 
 في الديف إذا دخموا فيو.
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ي الديف ُنسخ معيا ىذا فمما ُنسخت النصوص التي ُتكره الناس عمى الدخوؿ ف
 الحديث!

 !حديث صحيح ولكنو منسوخ" مف بدؿ دينو فاقتموه"

، ولعّمو أوجو مف المقترح السابؽ! حيث قمُت بأف المقصود مقترح آخر لمدراسةىذا 
مف الحديث ىو مف يبدؿ دينو مّرات )آِمنوا أوَؿ النيار واكفروا آخَره( بغرض تنفير 

ٌة ِمف أىِؿ الكتاِب آِمنوا بالذي ُأنزؿ عمى الذيف آَمنوا وقالْت طائفالناس مف الديف: )
 .83( آؿ عمراف وجَو النيار واكُفروا آخَره لعّميـ َيرجعوفَ 

 ىذا واهلل أعمـ.

*** 

     3127آذار  9الثبلثاء 

 

 غفرُت لعبدي فميعمْؿ ما شاء

 ِمف ُنَكِت الحديث القدسي
 غفرُت لعبدي فميعمْؿ ما شاء!

 الحديث:
عبدي  فقاؿ اهلل تبارؾ وتعالى: أذنبَ  .لي ذنبي ْر اغفِ  ذنًبا فقاؿ: الميـّ  عبدٌ  أذنبَ 

  .بالذنب الذنب ويأخذُ  لو ربِّا يغفرُ  ذنًبا، فعمـ أفّ 
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عبدي  فقاؿ تبارؾ وتعالى: أذنبَ  .لي ذنبي ْر ربي اغفِ  فقاؿ: أيْ  ثـ عاد فأذنبَ 
  .بالذنب الذنب ويأخذُ  لو ربِّا يغفرُ  ذنًبا، فعمـ أفّ 

عبدي  فقاؿ تبارؾ وتعالى: أذنبَ  .لي ذنبي ْر ربي اغفِ  فقاؿ: أيْ  اد فأذنبَ ثـ ع
  .بالذنب الذنب ويأخذُ  لو ربِّا يغفرُ  ذنًبا، فعمـ أفّ 

  !ما شاء لعبدي فميعمؿْ  قد غفرتُ 
 .(متفؽ عميو)

*** 
 قاؿ لي:
 ( أال يشّجع عمى ارتكاب الذنوب؟!قد غفرُت لعبدي فميعمْؿ ما شاءقولو: )
 قمُت لو:

ىذا الفيـ وارد بادئ ذي بدء، ولكف تمنع منو القواعد العامة، فبل يمكف لمشرع أبًدا 
 أف يشّجع عمى ارتكاب الذنوب.

 قاؿ:
 ما المعنى إذف؟

 قمُت:
الحديث ال يشّجع عمى ارتكاب الذنوب، بؿ يشّجع عمى االستغفار مف الذنوب إذا 

 وقعْت!
 قاؿ:

 (؟ميعمْؿ ما شاءقد غفرُت لعبدي ففكيؼ نفيـ إذْف قولو: )
 قمت:

غفرُت لعبدي إذا أذنب واستغفر، فميعمْؿ ما شاء مف الذنوب إذا تاب واستغفر، 
 فإني أقبؿ توبتو! وىكذا.
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 فباب التوبة مفتوح، ليس لو سقؼ محدد بعدد معيف مف الذنوب.
ولكف ىذا ال يمنع مف العقوبة عمى ارتكاب المحّرمات وترؾ الفرائض والواجبات. 

 ثبًل أو قتؿ أو ارتكب غير ذلؾ مف الذنوب والكبائر وجبت عقوبتو. فإذا سرؽ م
 والعقوبات في الدنيا كّفارات تمنع العقوبة في اآلخرة.

وليس ىناؾ ما يمنع إذا تاب مف ضرورة رّد المظالـ إلى أىميا، بؿ ال تُقبؿ توبتو 
 ِمف دوف ذلؾ!

ى ارتكابيا  ببل ولو ُعطمت العقوبات عمى المحّرمات لكاف في ذلؾ تشجيع عم
 ريب.

 واهلل أعمـ.
*** 

 

 :ابف القيـ ما قالو
أىؿ بدر  ىعم معاهلل اطّ  وما يدريؾ أفّ صمى اهلل عميو وسمـ لعمر: ) يّ قوؿ النب«

( ]البخاري ومسمـ مف حديث عمي رضي اهلل لكـ اعمموا ما شئتـ فقد غفرتُ فقاؿ: 
 ،األعماؿ ليـ كؿّ ظاىره إباحة  فإفّ  ،كثير مف الناس معناه ىعم أشكؿعنو[ 

 وذلؾ ممتنع.  ،وتخييرىـ فيما شاؤوا منيا
نما  ،االستقباؿ (اعمموا) :: ليس المراد مف قولوابف الجوزيمنيـ  ،فقالت طائفة وا 
  .وتقديره: أي عمؿ كاف لكـ فقد غفرتو ،ىو لمماضي

 :قاؿ: ويدؿ عمى ذلؾ شيئاف

 .لكـأحدىما: أنو لو كاف لممستقبؿ كاف جوابو قولو: فسأغفر  
 .وال وجو لذلؾ ،الذنوب يا ف: أنو كاف يكوف إطبلقً يوالثان 
 .لكـ بيذه الغزوة ما سمؼ مف ذنوبكـ وحقيقة ىذا الجواب: إني قد غفرتُ  
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  :مف وجييف ضعيؼلكنو 
  ي.فإنو لبلستقباؿ دوف الماض ،( يأباهاعممواأف لفظ ) :أحدىما
( غفرتُ  قدقولو: ) فإفّ  ،ثمو( ماعمموا( ال يوجب أف يكوف )لكـ قد غفرتُ وقولو: )

( وجاء ربؾ(، )اهلل أتى أمرُ : )تعالى كقولو ،المستقبؿ يتحقيؽ لوقوع المغفرة ف
  .ونظائره

صمى  سببو قصة حاطب وتجسسو عمى النبيّ  فإفّ  ،هأف نفس الحديث يردّ  :الثاني
فيو  ،وىو سبب الحديث ،وذلؾ ذنب واقع بعد غزوة بدر ال قبميا ،اهلل عميو وسمـ

  .ااد منو قطعً مر 

الخطاب لقـو قد عمـ اهلل سبحانو أنيـ ال  أفّ  ،واهلل أعمـ ،في ذلؾ فالذي نظفّ 
وأنيـ قد يقارفوف بعض ما يقارفو غيرىـ  ،بؿ يموتوف عمى اإلسبلـ ،يفارقوف دينيـ
قيـ لتوبة نصوح بؿ يوفّ  ،يف عميياولكف ال يتركيـ سبحانو مصرّ  ،مف الذنوب

ألنو قد  ،ويكوف تخصيصيـ بيذا دوف غيرىـ ،ر ذلؾواستغفار وحسنات تمحو أث
  .وأنيـ مغفور ليـ ،تحقؽ ذلؾ فييـ

كما ال يقتضي ذلؾ أف  ،بأسباب تقـو بيـ وال يمنع ذلؾ كوف المغفرة حصمتْ 
القياـ  ىفمو كانت قد حصمت بدوف االستمرار عم ،ا بالمغفرةيعطموا الفرائض وثوقً 

وىذا  ،ة وال صياـ وال حج وال زكاة وال جيادلى صبلإباألوامر لما احتاجوا بعد ذلؾ 
  .حاؿمُ 

فضماف المغفرة ال يوجب تعطيؿ أسباب  ،بعد الذنبالتوبة ومف أوجب الواجبات 
  .المغفرة

ا ذنبً  أذنبتُ  ربّ  ا فقاؿ: أيْ ذنبً  : )أذنب عبدٌ الحديث اآلخر يونظير ىذا قولو ف
 ا آخر فقاؿ: أيْ ثـ أذنب ذنبً  .ثـ مكث ما شاء اهلل أف يمكث .فغفر لو ي،ه لرْ فاغفِ 
ا ثـ أذنب ذنبً  .ثـ مكث ما شاء اهلل أف يمكث .فغفر لو ي،ل ْر ا فاغفِ ذنبً  أصبتُ  ربّ 
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الذنب  ا يغفرُ لو ربً  أفّ  يفقاؿ اهلل: عمـ عبد .ه ليرْ ا فاغفِ ذنبً  أصبتُ  آخر فقاؿ: ربّ 
بي ىريرة البخاري ومسمـ مف حديث أ) ما شاء فميعمؿْ  يلعبد قد غفرتُ  .بو ويأخذُ 

  (.رضي اهلل عنو
ذفٌ  يفميس ف نما يدؿّ  ،مات والجرائـالمحرّ  يمنو سبحانو لو ف ىذا إطبلؽ وا  عمى  وا 

 .أنو يغفر لو ما داـ كذلؾ إذا أذنب تاب
وأنو كمما أذنب  ،عمى ذنب صرّ ألنو قد عمـ أنو ال يُ  ،واختصاص ىذا العبد بيذا

طع ذلؾ العبد مقطوع لو بذلؾ كما قُ لكف  ،وو حالَ ف كانت حالُ مَ  كؿّ  يعـّ  تاب حكـٌ 
 .بو ألىؿ بدر

أو أخبره بأنو مغفور  ،ةوسمـ بالجنّ  وره رسوؿ اهلل صمى اهلل عميوكذلؾ كؿ مف بشّ  
 ،لـ يفيـ منو ىو وال غيره مف الصحابة إطبلؽ الذنوب والمعاصي لو ،لو

البشارة  ا بعدا وخوفً ا وحذرً اجتيادً  بؿ كاف ىؤالء أشدّ  ،ومسامحتو بترؾ الواجبات
 ،يؽ شديد الحذر والمخافةوقد كاف الصدّ  .ةكالعشرة المشيود ليـ بالجنّ  ،منيـ قبميا

واالستمرار عمييا  ،دة بشروطياالبشارة المطمقة مقيّ  وكذلؾ عمر فإنيـ عمموا أفّ 
 منيـ مف ذلؾ اإلطبلؽ اإلذفَ  ولـ يفيـ أحدٌ  ،اء موانعيافدة بانتومقيّ  ،لى الموتإ

 . «عماؿفيما شاؤوا مف األ
 .البف القيـ( الفوائد)

*** 
     5102شباط  52الخميس 
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  عبد حبشي كأف رأسو زبيبة: ىؿ في ىذا الحديث ازدراء؟

 ِمف ُنَكِت الحديث

 عبٌد حبشّي كأّف رأَسو زبيبة

 ىؿ في ىذا الحديث ازدراء؟

 تعميؽ عمى ابف حجر

 الحديث:

، كأّف رأَسو زبيبٌة، ما أقاـ فيكـ اسمعوا وأطيعوا، ولو اسُتعمؿ عميكـ عبٌد حبشيّّ 
 كتاَب اهلل!

 )صحيح البخاري(.

 عبد حبشي:

 أي: أسود.

 قاؿ لي:

 أليس في ىذا الحديث ضرٌب مف االحتقار لذوي البشرة السوداء؟

 قمُت لو:

، ولـ يقؿ: أبيُضكـ! 13( الحُجرات إّف أكرَمكـ عنَد اهلِل أتقاكـقاؿ تعالى: ) أواًل:
 أثراكـ! وال: أقواكـ!وال: أجمُمكـ! وال: 

جاء في أحاديث أخرى: ال فضَؿ ألبيَض عمى أسود، وال ألسوَد عمى  ثانًيا:
 .)السنف( أبيض، إال بالتقوى

تفضيؿ األبيض عمى األسود يبدو أنو أمر شائع، واإلسبلـ أبطمو! وىناؾ  ثالثًا:
مف صحابة رسوؿ اهلل مف ىو أسود، ومف ىو أسود أفطس، وكانوا مف أحّب 

اس إليو، وواّلىـ الرسوُؿ الواليات، وقيادة الجيوش، مثؿ: أسامة بف زيد، وعبد الن
 اهلل بف مسعود، وببلؿ بف رباح، ومعاذ بف جبؿ، والمقداد بف عمرو، وغيرىـ.
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 فاألمر موجود، وأراد اإلسبلـ تصحيحو، ال تكريسو! رابًعا:

 قاؿ لي:

ا لكّؿ َمف لو رأس عمى ىذا وقولو: )كأّف رأَسو زبيبة(، أال يشعر باالزدراء أيضً 
 الشكؿ؟

 قمُت:

قد ُيظّف أف رأسو صغير كالزبيبة، وىذا الظف غير صحيح، فميس ىناؾ رأس  أواًل:
 كالزبيبة في الحجـ! وال ُيعقؿ أف يبالغ النبّي في مثؿ ىذا أبًدا!

إذْف ال بد أف ىناؾ شيًئا آخر غير حجـ الرأس، وىو شعر الرأس. المعنى  ثانًيا:
ألجعد جعؿ شكؿ رأسو كالزبيبة، وىذا أمر موجود، وجاء اإلسبلـ باحتراـ شعره ا

الناس جميًعا. وربما يأتي ذلؾ أحياًنا مف االستغراب، فإذا رأى اإلنساف مثؿ ىذا 
الشكؿ في الشعر قد يستغربو إذا لـ يَر مثمو مف قبؿ! واليـو نرى مف النساء 

 !الشقراوات مف يعممف شعورىف كالنساء السوداوات

 الخبلصة:

ليس في الحديث احتقار لؤلسود وال لصاحب الشعر المزبب، بؿ الحديث يأمر 
ذا تشابو عمينا شيء  بطاعتو إذا وّلي عمييـ، مف دوف أّي فرؽ بينو وبيف غيره! وا 

 وجب رّد المتشابو إلى الُمحكـ، كي ُنحكـ المعنى، وال نخرج عف المراد.

 واهلل أعمـ.

 ما نقمو ابف حجر:

واحدة الزبيب المأكوؿ المعروؼ الكائف مف العنب إذا  )كأّف رأسو زبيبة(قولو: »
نما شّبو رأس الحبشّي بالزبيبة لتجّمعيا، ولكوف شعره أسوَد، وىو تمثيؿ في  جّؼ، وا 
الحقارة، وبشاعة الصورة، وعدـ االعتداد بيا، وقد تقّدـ شرح ىذا الحديث مستوفى 

 «.والمولى(" )باب إمامة العبد  كتاب الصبلة في "
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 ما نقمو ابف حجر في موضع آخر:

 قيؿ: شّبيو بذلؾ لصغر رأسو، وذلؾ معروؼ في الحبشة. كأف رأسو زبيبة(»)

 وقيؿ: لسواده.

 «.وقيؿ: لقصر شعر رأسو وتفمفمو

 تعميؽ عمى ابف حجر:

 قولو: )شّبيو بذلؾ لصغر رأسو(: التشبيو لشعر الرأس ال لمرأس.      -

 س الحبشي بالزبيبة(: التعميؽ كما سبؽ.قولو: )شبو رأ      -

 قولو: )لكوف شعره أسوَد(: الزبيب ليس كّمو أسوَد! منو األحمر، ومنو األبيض!      -

قولو: )تمثيؿ في الحقارة، وبشاعة الصورة، وعدـ االعتداد بيا(: ىذا أسوأ ما       -
اس، منذ عصر نقمو أو ما قالو! ولعؿ ىذا ىو السبب في القوؿ بالتحقير عند الن

ابف حجر وحتى عصرنا ىذا! وأغمب المعاصريف ينقموف عف ابف حجر ويمضوف، 
 ويقولوف: كفانا المؤنة!

فاالزدراء لعّمو أتى مف شرح الشارح، ولـ يأِت مف حديث رسوؿ اهلل صمى اهلل       -
 عميو وسمـ! معاذ اهلل!

*** 

      2016شباط  24األربعاء 
 
 

 افال ُتعينوا عميو الشيط

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ال ُتعينوا عميو الشيطاف
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 الحديث:

عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف النبّي صّمى اهلل عميو وسّمـ ُأتي برجؿ قد شرب 
 . )خمًرا(

 قاؿ:

 اضربوه!

 قاؿ أبو ىريرة:

 فمّنا الضارُب بيده! ومّنا الضارُب بنعمو! ومّنا الضارُب بثوبو!

:  فمما انصرؼ، قاؿ بعُض القـو

 خزاَؾ اهلل!أ

 قاؿ:

 ال تقولوا ىكذا!

 ال ُتعينوا عميو الشيطاف!

 .)صحيح البخاري(

*** 

 وفي رواية:
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 الميـّ العْنو!

 )أبو داود والبييقي(.

 قاؿ لي:

(، لمجرد كممة قاليا أحد الحضور: ال ُتعينوا عميو الشيطافكيؼ يقوؿ النبّي: )
عيف عميو الشيطاف أكثر مف )أخزاؾ اهلل(، وكّؿ ىذا الضرب باأليدي والنعاؿ أال يُ 

 تمؾ الكممة بكثير؟! 

 قمُت لو:

 الضرُب عقوبة شرب الخمر، واألدوات المستخدمة أدوات غير حاّدة وال ثقيمة.

المعف: الطرد مف رحمة اهلل، فالدعاء عميو بالمعف غير جائز، بؿ يجب الدعاء لو 
 باليداية والمغفرة والرحمة.

 في رواية: 

 ولكف قولوا: 

 اغِفْر لو! الميـّ ارحْمو! الميـّ 

*** 

     3127شباط  34الثبلثاء 
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 يكره الموت وأنا أكره مساءتو: المعنى غامض

 ِمف ُنَكِت الحديث

 يكره الموت وأنا أكره مساءتو

 المعنى غامض

 الحديث:

 قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ في الحديث القدسي:

 إّف اهلل تبارؾ وتعالى قاؿ:

لًيا فقد آذنُتو بالحرب، وما تقّرب إلّي عبدي بشيء أحّب إلّي مما افترضُت عميو، وما يزاُؿ َمف عادى لي و 
عبدي يتقّرب إلّي بالنوافؿ حتى أحّبو! فإذا أجببُتو كنُت سمَعو الذي َيسمع بو! وبصَره الذي ُيبصر بو! 

ْف سألني ألعطيّنو! ولئف اس  تعاذني ألعيذّنو .ويَده التي يبطش بيا، ورْجمو التي يمشي بيا. وا 

وما ترددُت عف شيء أنا فاعُمو ترّددي عف نْفس المؤمف، يكره الموت، وأنا أكره 
 َمساءتو!

 .)صحيح البخاري(

*** 

 ترددُت:
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لعّمو مف باب مخاطبة البشر بمغتيـ، واهلل أعمـ، فاهلل ال يتردد، إنما يتردد البشر 
 ألف عمميـ محدود!

 تي ذكره.وىو أحد أقواؿ العمماء فيو، وسيأ

 يكره الموت:

 لعّؿ المعنى: يكره آالـ الموت.

 أكره مساءتو:

 لعّؿ المعنى: أكره تأجيؿ موتو إلى أرذؿ العمر، فأتوّفاه قبؿ ذلؾ.

*** 

 معنى الحديث:

ىذا الحديث القدسي يبدأ بالكبلـ عف ولّي اهلل )ولّيي(، ثـ ينتقؿ بعد الجممة األولى 
صود ىنا متابعة الكبلـ عف )ولّي اهلل(، كيؼ لمكبلـ عف عبد اهلل )عبدي(، والمق

يصؿ إلى درجة ولّي اهلل، يتقّرب إلى اهلل بالفرائض أواًل، ثـ بالنوافؿ، حتى يصؿ 
 إلى درجة )حبيب اهلل(، وىو تعبير آخر عف )ولّي اهلل(. 

واألوصاؼ الواردة في الحديث: )كنُت سمَعو، بصَره، يَده، رجَمو( ىي أوصاؼ 
مؤمف، بؿ ىي خاصة بمقاـ )ولّي اهلل(! وكذلؾ الوصفاف اآلخراف ليست تعـّ كّؿ 

عاذتو إذا استعاذ( ىما وصفاف آخراف يضافاف إلى أوصاؼ  )إعطاؤه إذا سأؿ، وا 
 )ولّي اهلل(، بحيث يصير مستجاب الدعوة!



186 
 

وما ترددُت عف شيء أنا فاعُمو ترّددي عف نْفس المؤمف، ينتيي الحديث بقولو: 
 كره َمساءتو.يكره الموت، وأنا أ

ىذه الزيادة وردت في رواية، ولـ ترْد في أخرى، ومعناىا غامض عمى فرض 
ثبوتيا. وتبدو كأنيا اعتذار مف اهلل ألوليائو! فاهلل يعتذر، والناس ال يعتذروف، 

 يصعب عمييـ االعتذار!

معنى ىذه الزيادة أّف اهلل يترّدد في قبض روح ولّيو، وأف ولّيو يكره الموت، واهلل 
 يكره اإلساءة إليو، ولكف الموت ال بّد منو!

إف كاف الموت ىو المقصود في ىذه الزيادة فولّي اهلل ال يكره الموت، بؿ يفرح بو، 
وبمقاء اهلل! وىناؾ مف أولياء اهلل مف تمّنوا الموت! كما روي عف الُعمَريف )عمر 

 بف الخطاب، وعمر بف عبد العزيز(.

ف كاف المقصود بالموت: آالـ الموت، فكذلؾ اآلالـ تختمؼ مف شخص إلى  وا 
آخر، فقد تكوف شديدة أحياًنا، وخفيفة أحياًنا أخرى كموت الفجاءة، حيث تقؿ مّدة 
المرض والنزع وتكاليفيما. واهلل سبحانو إذا أراد تخفيؼ آالـ الموت عف ولّي اهلل 

 فبل شيء يمنعو!

لو العمماء إما أنو ال يتعمؽ وبيذا فإف ىذه الزيادة في الحديث غير مفيومة، وما قا
بيا، بؿ ييرب منيا ويتكمـ عف غيرىا، أو يتعمؽ بيا ولكف الكبلـ عنيا يأتي 

 غامًضا!

*** 
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 ما قالو ابف رجب:

ىذا الحديث تفّرد بو البخاري دوف بقية أصحاب الكتب )...(، وىو مف غرائب »
مف مقاؿ  الصحيح )...(. وقد روي ىذا الحديث مف وجوه ُأخر ال تخمو كّميا

)...(. وقد قيؿ: إنو أشرؼ حديث في ذكر األولياء )...(. وفي بعض الروايات: 
وما ترددُت عف شيء ! )...(. وقولو: وقمَبو الذي يعقؿ بو، ولساَنو الذي ينطؽ بو

المراد بيذا أف أنا فاعُمو ترّددي عف نْفس المؤمف، يكره الموت، وأنا أكره َمساءتو. 
اده بالموت )...(، والموت ىو مفارقة الروح لمجسد، وال اهلل تعالى قضى عمى عب

يحصؿ ذلؾ إال بألـ عظيـ جدا! )...(. قاؿ ابف مسعود: إف موت الفجأة تخفيؼ 
 «!عف المؤمف

*** 

 ما نقمو ابف حجر:

وفي حديث  (.س المؤمفدي عف نفْ و تردّ عف شيء أنا فاعمُ  وما ترددتُ ) :ولوق»
إني ألجد  :الحمية في ترجمة وىب بف منبوووقع في  .دي عف موتوتردّ  :عائشة

دي عف قبض عف شيء قط تردّ  دتُ ما تردّ  :في كتب األنبياء أف اهلل تعالى يقوؿ
  .إلخ، روح المؤمف

 ،والبداء عميو في األمور غير سائغ ،د في حؽ اهلل غير جائزالتردّ  :قاؿ الخطابي
  :لو تأويبلف ولكفْ 
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وفاقة  ،مف داء يصيبو ،ؾ في أياـ عمرهشرؼ عمى اليبلأف العبد قد يُ  :أحدىما
فيكوف ذلؾ مف فعمو كتردد  ،ويدفع عنو مكروىيا ،فيدعو اهلل فيشفيو منيا ،تنزؿ بو

لو مف لقائو إذا بمغ  وال بدّ  ،عرض عنوفيتركو ويُ  ،ثـ يبدو لو فيو ،امف يريد أمرً 
  .سوواستأثر بالبقاء لنف،  ألف اهلل قد كتب الفناء عمى خمقو ،الكتاب أجمو

و كترديدي إياىـ في رسمي في شيء أنا فاعمُ  أف يكوف معناه ما رددتُ  :والثاني
 ،ؾ الموتمة عيف ممَ وما كاف مف لطْ  :كما روى في قصة موسى ،س المؤمفنفْ 

  .ده إليو مرة بعد أخرىوتردّ 

وشفقتو  ، ولطفو بو ،عطؼ اهلل عمى العبد :وحقيقة المعنى عمى الوجييف :قاؿ
  .عميو

عف  :أي ،ر عف صفة الفعؿ بصفة الذاتوقاؿ الكبلباذي ما حاصمو أنو عبّ 
إلى  ،بوجعؿ متعمؽ الترديد اختبلؼ أحواؿ العبد مف ضعؼ ونصَ  ،دالترديد بالتردّ 

  .فيقبض عمى ذلؾ ،أف تنتقؿ محبتو في الحياة إلى محبتو لمموت

والمحبة  ،إليووالشوؽ  ،وقد يحدث اهلل في قمب عبده مف الرغبة فيما عنده :قاؿ
فأخبر أنو يكره  ،عف إزالة الكراىة عنو فضبلً  ،ما يشتاؽ معو إلى الموت ،لمقائو

لما يورده عميو مف  ،فيزيؿ عنو كراىية الموت ،ويكره اهلل مساءتو ،هؤ الموت ويسو 
ليو مشتاؽٌ  ،ثرؤْ وىو لو مُ  ،فيأتيو الموت ،األحواؿ   .وا 

 ،دوتيدد وىدّ  ،رر ودبّ وتدبّ  ،رر وفكّ كّ تف :مثؿ ،ؿفعّ  :ؿ بمعنىوقد ورد تفعّ  :قاؿ
  .واهلل أعمـ
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يحتمؿ  ولًيا( )أوؿ الحديث: مف عادى لي حتمؿ أف يكوف تركيب الوليّ يُ  :وعف بعضيـ
دعا اهلل  ،فإذا بمغيا فمرض .وعمره الذي كتب لو سبعوف ،أف يعيش خمسيف سنة

ما انتيى إليو وع ،ر عف قدر التركيبفعبّ  ،فيحييو عشريف أخرى مثبلً  ،بالعافية
  .جؿ المكتوب بالترددألبحسب ا

وأضاؼ  ،بف الجوزي عف الثاني بأف التردد لممبلئكة الذيف يقبضوف الروحار وعبّ 
  .دىـ عف أمرهألف تردّ  ،الحؽ ذلؾ لنفسو

  .د ينشأ عف إظيار الكراىةوىذا التردّ  :قاؿ

  ؟دكيؼ يقع منو التردّ  ،مر الممؾ بالقبضإذا أُ  :فإف قيؿ

روحو إال إذا  قبْض ال تَ  :كأف يقاؿ ،لو فيو الوقت د فيما لـ يحدّ ب أنو يتردّ فالجوا
  !رضي

كأف الممؾ  ،المطؼ بو :دوىو احتماؿ أف يكوف معنى التردّ  ،اا ثالثً ثـ ذكر جوابً 
 ،وعظـ المنفعة بو ألىؿ الدنيا ،فإنو إذا نظر إلى قدر المؤمف ،ر القبضيؤخّ 

 .ا مف امتثالوذكر أمر ربو لـ يجد بدً فإذا  ،احترمو فمـ يبسط يده إليو

بؿ  ،ه عف حقيقتومنزّ  والربّ  ،ا لنا بما نعقؿخطابً وىو أف يكوف ىذا  ،اا رابعً وجوابً 
أحدنا يريد أف يضرب  فكما أفّ  ،و ىرولةومف أتاني يمشي أتيتُ  :ىو مف جنس قولو

غير الوالد  ولو كاف .د بينيمافيتردّ  ،وتبعثو الشفقة ،فتمنعو المحبة ،اولده تأديبً 
ة فأريد تفييمنا تحقيؽ المحبّ  ،بؿ كاف يبادر إلى ضربو لتأديبو ،كالمعمـ لـ يتردد
  .دلمولي بذكر التردّ 



190 
 

وىو أف المراد أنو يقبض روح المؤمف بالتأني  ،آخر وجوز الكرماني احتماالً 
  .ا دفعةً سريعً  (،كفْ ) :فإنيا تحصؿ بمجرد قوؿ ،بخبلؼ سائر األمور ،والتدريج

إنو يكره الموت وأنا أكره  :في حديث عائشة (ساءتومَ يكره الموت وأنا أكره ) :وقول
ووقعت ىذه الزيادة  .لو منو وال بدّ  :زاد بف مخمد عف بف كرامة في آخره .مساءتو
 :وأسند البييقي في الزىد عف الجنيد سيد الطائفة قاؿ .ا في حديث وىبأيضً 

وليس المعنى أني أكره  ،صعوبتو وكربوو  لما يمقى المؤمف مف الموتالكراىة ىنا 
  .انتيى ،ألف الموت يورده إلى رحمة اهلل ومغفرتو،لو الموت

وال  ،وىو مفارقة الروح لمجسد ،ر بعضيـ عف ىذا بأف الموت حتـ مقضيّ وعبّ 
ئؿ وىو أنو سُ  العاص عمرو بفكما جاء عف  ،اا إال بألـ عظيـ جدً تحصؿ غالبً 

بو مف قامتي  جرّ يَ  شوؾٍ  وكأف غصفُ  ،ـر إبرةكأني أتنفس مف خُ  :فقاؿ ،يموت
  !إلى ىامتي

فمما كاف الموت بيذا  .فوصفو بنحو ىذا ،وعف كعب أف عمر سألو عف الموت
  .أطمؽ عمى ذلؾ الكراىة ،واهلل يكره أذى المؤمف ،الوصؼ

 ،العمر أرذؿألنيا تؤدي إلى  ،ساءة بالنسبة إلى طوؿ الحياةحتمؿ أف تكوف المَ ويُ 
  .إلى أسفؿ سافميف الخمؽ والردّ وتنكس 

فأكوف  ،سرع بقبض روحوفبل أُ  ،أكره كرىو الموتَ  :ز الكرماني أف يكوف المرادوجوّ 
  !دكالمتردّ 
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الحديث: مف  )أوؿ في ىذا الحديث عظـ قدر الوليّ  :بف عطاءاقاؿ الشيخ أبو الفضؿ 

ه لنفسو إلى وعف انتصار  ،ولكونو خرج عف تدبيره إلى تدبير ربّ  ،عادى لي ولًيا(
  .موتو بصدؽ توكّ وعف حولو وقوّ  ،انتصار اهلل لو

 ثـ لـ يعاجؿ بمصيبة في نفسو أو ،اويؤخذ منو أف ال يحكـ إلنساف آذى وليً  :قاؿ
مما ىو  ،فقد تكوف مصيبتو في غير ذلؾ ،ـ مف انتقاـ اهللبأنو سمِ  ،مالو أو ولده

  «.كالمصيبة في الديف مثبلً  ،عميو أشدّ 

*** 

        3127شباط  31السبت 

  

 سبقؾ بيا عّكاشة

 ِمف ُنَكِت الحديث

 سبقَؾ بيا عّكاشة

 الحديث:

يدخُؿ ِمف أمتي الجنَة سبعوف ألًفا بغير حساب! فقاؿ ُعّكاشة بف ِمحَصف: ادُع اهلل 
 أف يجعمني منيـ؟ فقاؿ: الميـّ اجعْمو منيـ. 

 ثـ قاـ آخر فقاؿ: ادُع اهلل أف يجعمني منيـ. 
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 فقاؿ: 

 َؾ بيا عّكاشة!سبق

 .)متفؽ عميو(

*** 

 مف ىو عكاشة؟

مف الصحابة السابقيف األوليف، شيد المشاىد كميا مع رسوؿ اهلل، مات في قتاؿ 
 الرّدة في عيد الخميفة أبي بكر، وكاف مف أجمؿ الرجاؿ!

*** 

 سبقؾ بيا عكاشة:

 ىذه الجممة مف الحديث النبوي جرت مجرى األمثاؿ!

 فما المقصود منيا؟

 العمماء:  قاؿ

 فييا خمسة أجوبة:

 الثاني كاف منافًقا! -2

 الثاني لـ تجتمع فيو ىذه الصفات، فتمّطؼ النبّي معو في الجواب! -3
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أراد الرسوؿ حسـ المادة، كي ال َيسأؿ بعده ثالث ورابع ... إلخ، ال  -4
 سيما وأنو ليس كؿ واحد يصمح لذلؾ!

مو في الرجؿ عمـ النبّي أنو ُيجاب عف عّكاشة بالوحي، ولـ يعمـ مث -5
 اآلخر!

 كانت ساعة إجابة، وانتيْت قبؿ الرجؿ اآلخر! -6

وأنا أميؿ إلى الجوابيف الثاني والثالث، ويمكف اجتماعيما وال يتناقضاف، واهلل أعمـ 
 بالصواب.

*** 

 ما نقمو ابف حجر:

 (.عكاشةاختمفت أجوبة العمماء في الحكمة مف قولو: )سبقؾ بيا »

أبا في: )كشؼ المشكؿ( مف طريؽ أبي عمر الزاىد أنو سأؿ  ابف الجوزيفأخرج  
. وكذا نقمو منافًقااؿ: كاف عف ذلؾ فقالعباس أحمد بف يحيى المعروؼ بثعمب 

عف القاضي أبي العباس الِبْرتي بكسر الموحدة وسكوف الراء بعدىا الدارقطني 
مثناة فقاؿ: كاف الثاني منافًقا. وكاف صمى اهلل عميو وسمـ ال ُيسأؿ في شيء إال 

 ه، فأجابو بذلؾ )...(. أعطا

معنى قولو: سبقؾ: أي: إلى إحراز ىذه الصفات، وىي:  التوكؿ  وقاؿ ابف بطاؿ:
، أو: لسَت عمى لسَت منيـوعدـ التطير وما ُذكر معو، وعدؿ عف قولو: " 

 .بأصحابو صمى اهلل عميو وسمـ، وحسف أدبو معيـتمطًفا أخبلقيـ، 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11890
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15611
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15611
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15611
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14269
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14269
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يظير لي أف األوؿ سأؿ عف صدؽ قمب فأجيب! وأما الثاني  :ابف الجوزيوقاؿ  
ثالث ، فمو قاؿ لمثاني: نعـ،  ألوشؾ أف يقـو حسـ المادةفيحتمؿ أف يكوف أريد بو 

كف لـ ي لذلؾ. وقاؿ القرطبي: وليس كؿ الناس يصمحإلى ما ال نياية لو،  ورابع
اشة، فمذلؾ لـ ُيجب، إذ لو أجابو عند الثاني مف تمؾ األحواؿ ما كاف عند عكّ 

 لجاز أف يطمب ذلؾ كؿ مف كاف حاضًرا فيتسمسؿ! فسّد الباب بقولو ذلؾ! 

 وىذا أولى ِمف قوؿ َمف قاؿ: كاف منافًقا، لوجييف: 

نقؿ أحدىما أف األصؿ في الصحابة عدـ النفاؽ، فبل يثبت ما يخالؼ ذلؾ إال ب
 صحيح. 

والثاني أنو قّؿ أف يصدر مثؿ ىذا السؤاؿ إال عف قصد صحيح ويقيف بتصديؽ 
لى ىذا جنح ابف تيمية.  الرسوؿ، فكيؼ يصدر ذلؾ مف منافؽ؟ وا 

أنو ُيجاب في عّكاشة،  بالوحيوصحح النووي أف النبّي صمى اهلل عميو وسمـ عمـ 
 ولـ يقع ذلؾ في حّؽ اآلخر. 

عِمميا صمى اهلل عميو  ساعة إجابةدي في ىذا أنيا كانت وقاؿ السييمي: الذي عن
وسمـ، واتفؽ أف الرجؿ قاؿ بعد ما انقضْت! ويبينو ما وقع في حديث أبي سعيد: 
 )ثـ جمسوا ساعة يتحدثوف(. وفي رواية ابف إسحاؽ بعد قولو: سبقؾ بيا عكاشة: 

 )وبردت الدعوة( أي: انقضى وقتيا! 

، والعمـ عند اهلل خمسة أجوبةء األئمة عمى قمُت: فتحصؿ لنا مف كبلـ ىؤال
 «. تعالى

*** 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11890


195 
 

     2106شباط  09الجمعة 

 

 كاسياٌت عارياٌت ال يدخمف الجنة

 ِمف ُنَكِت الحديث

 كاسيات عاريات ال يدخمف الجنة
 

 الحديث

نساء كاسيات عاريات، مميبلت مائبلت، رءوسيّف كأسنمة الُبخت المائمة، ال 
ّف ريحيا ليوجديدخمف الجّنة، وال ي  مسيرة كذا وكذا! مف جدَف ريحيا، وا 

 . )صحيح مسمـ(

 قاؿ لي:

 في حديث: 

 ما ِمف عبٍد قاؿ: ال إلو إال اهلل، ثـ مات عمى ذلؾ، إال دخؿ الجنة. 

 قمت:

 العاصي يدخؿ الجّنة بعد عقاب، ومف ثـّ ال تعارض!

 وفي حديث: 

 ر.ال يدخؿ الجّنة مف كاف في قمبو مثقاُؿ ذّرة مف كب

 قمت أيًضا:

 ال يتعارض ىذا مع حديث دخوؿ الجّنة لمموّحديف!

 المعنى: ال يدخؿ الجنة أواًل، بؿ يدخميا ثانًيا، بعد عقاب!

 السؤاؿ اآلف:
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حديث كاسيات عاريات جاء فيو أنيّف ال يدخمف الجنة، بؿ ال يجدف ريحيا! فماذا 
 تقوؿ فيو؟

 قمت لو:

 ديث اآلمرة بالتستر.ىذا يخّص مف يفعمف ذلؾ عف إنكار لؤلحا

 فمف أنكر جزًءا مف الديف فقد أنكر الديف!

، أي 3أما مف يفعمنو عف اعتراؼ بالمعصية فإنيّف يدخمف الجنة في الفوج رقـ 
 بعد العقاب.

 . يدخموف الجّنة ببل عقاب!1المتقوف يكونوف في الفوج رقـ 

 ، يدخموف الجّنة بعد العقاب!2العصاة يكونوف في الفوج رقـ 

، بعد العقاب. ويبدو أف عقابيّف أشد 3كاسيات العاريات يدخمف في الفوج رقـ ال
 مف حيث المّدة والشّدة!

 الكاسيات العاريات المواتي ُينكرف الحجاب ال يدخمف الجنة!

 ىذا واهلل أعمـ.

 تعّرض لمفوجيف األوؿ والثاني، ولـ يتعّرض لمفوج الثالث! النوويوجدت 

دخوؿ الجنة ولو عصى! ولكف عميو بالمقابؿ أال صحيح أف لممسمـ أف يفرح ب

 يستييف بعذاب جينـ عمى معصيتو!

 موقع الشيخ الطرطوسي:

 : الشيخ حفظو اهلل. 1151س» 



197 
 

 قاؿ صمى اهلل عميو وسمـ: 

"صنفاف مف أىؿ النار"، وذكر منيما: "نساء كاسيات عاريات"، ثـ قاؿ صمى اهلل 

 يحيا"!عميو وسمـ: "ال يدخمف الجنَة وال يجدف ر 

 فيؿ يعني ذلؾ أنيفَّ كافرات، وما الذي صرؼ الكفر عنيف؟

 : الجواب

 الحمد هلل رب العالميف. 

 تماـ الحديث كما في صحيح مسمـ وغيره:

لـ أرىما: قوـٌ معيـ سياٌط كأذناِب البقر يضربوف بيا  مف أىؿ النار صنفاف"

، رؤوسيفَّ  ونساءٌ  .الناس ٌْ  كأسنمِة الُبخت كاسياٌت عارياٌت، مميبلٌت مائبلٍت

ف يجدف وال المائمة، ال يدخمف الجنة  مف مسيرة كذا وكذا"!  ريحيا لتوجد ريحيا، وا 
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ىذا الحديث ونحوه مف األحاديث التي تفيد عدـ دخوؿ بعض العصاة الجّنة، 

 كقولو صمى اهلل عميو وسمـ: 

ف قتؿ معاىًدا لـ يَرح رائحة الجنَّة، مف" ريحيا وا  " عاًما يفمف مسيرة أربع توجد ّْ

 . )البخاري(

 وفي رواية: 

ف مف" مف مسيرة  ليوجد ريحيا قتؿ معاىًدا في عيده لـ يَرح رائحة الجنة، وا 

   ".خمسمائة عاـ

 وقولو صمى اهلل عميو وسمـ:

تعمـ عمًما مما يبتغى بو وجو اهلل عز وجؿ، ال يتعّممو إال ليصيب بو عرًضا  مف"

 ريحيا.  "، يعني: قيامةلـ يجد َعْرؼ الجنة يـو ال الدنيا مف

.)...( 
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    وغيرىا مف األحاديث.

 ىذه األحاديث ونحوىا ُيمكف تفسيرىا وفيميا عمى وجييف: 

: أف أصحابيا يمارسوف ىذه المعاصي عمى وجو االستحبلؿ واالستحساف، أوليما

وتقبيح ما ُيضاّدىا مما شرعو اهلل تعالى وأمر بو، فحينئٍذ األحاديث الوارد ذكرىا 

مؿ عمى ظاىرىا الذي ُيراد منيا الكفر األكبر الُمخرج مف المّمة، الذي يخّمد ُتح

 صاحبو في النار، ويحرمو مف دخوؿ الجنة مطمًقا.

: أف ُيمارسوىا مف غير استحبلؿ، مع إقرارىـ بالذنب والتقصير، وأنيـ ثانياً 

هلل عنيـ، مرتكبوف ذنًبا يستحّقوف عميو العقاب، إال أف تتداركيـ الرحمة، ويعفو ا

ف  فيؤالء عصاة ليسوا بكّفار، ُيتركوف إلى مشيئة اهلل عز وجؿ: إف شاء عّذبيـ، وا 

 شاء عفا عنيـ.
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، وبياف عظـ التغميظ والترىيبوالنصوص الشرعية الواردة بحقيـ ُتحمؿ عمى 

 الذنب، وأنو مف الكبائر، الذي يستحّؽ صاحُبو العذاَب الطويَؿ األليـ، ونحو ذلؾ.

المرأة التي نصُفيا عاٍر، ونصُفيا اآلخر مكتٍس، لو اعترفت بتقصيرىا  فمثبًل: ىذه

، مسممة عاصيةوأنيا مرتكبة ذنًبا، وىي ترجو اهلل أف يغفر ليا وأف ييدييا، فيذه 

 ال يجوز تكفيرىا. 

أما إف قالت: ىذا حّقي، وىذا الذي أفعمو وألبسو ىو حبلٌؿ لي، ومف حقوقي 

نكر عمّي ذلؾ، وىو الزّي األجمؿ الشخصية، ال يجوز ألحٍد أف يُ 

وضده مف الحجاب والستر الذي شرعو اهلل تعالى ليس بجميؿ، وىو  واألحسف، 

لباُس المتخّمفات المتزّمتات، ونحو ذلؾ مف العبارات التي تفيد استحبلليا لتبّرجيا 

ُيحمؿ عمييا الوعيد الخاص ولما تمبسو مف لباس فاضح، فيذه كافرة كفًرا أكبر، 

  وُيحرموف مف دخوؿ الجنة مطمًقا.، افريف المشركيف الذيف ُيخّمدوف في الناربالك
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 فإف قيؿ: 

الذي يصرؼ الكفر عمف ُيمارس ىذه المعاصي عمى غير وجو الدليؿ ما 

االستحبلؿ والتحسيف، وظاىر األدلة تفيد تخميدىـ في النار، وحرمانيـ مف الجنة 

 شأنيـ شأف الكافريف؟

 أقوؿ: 

 لو تعالى: الدليؿ ىو قو 

فَّ اهلَل ال َيْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ ِبِو َوَيْغِفُر َما ُدوَف َذِلَؾ ِلَمْف َيَشاُء َوَمْف ُيْشِرْؾ ِباهلِل َفَقِد )إِ 

 .48( النساء:اْفَتَرى ِإْثًما َعِظيًما

النبي صّمى اهلل عميو وسّمـ تكوف ألىؿ  شفاعةواألدلة الكثيرة الدالة عمى أف 

   ممف يموتوف عمى التوحيد والتصديؽ.الكبائر مف أمتو 



202 
 

ووزًرا مف  والزنى أشد إثًما، صرؼ الكفر عف الزناةوكذلؾ األدلة الكثيرة التي تفيد 

 .  إثـ التبرج، وكشؼ النساء لشعورىّف، وبعض عوراتيفَّ

ومف األدلة كذلؾ التي ُيستدؿ بيا ىو إجماع عمماء األمة عمى أف ىذه المعاصي 

والشرؾ، وىي ال تكفّْر صاحبيا، وال تخرجو مف المّمة،  كفرال ترقى إلى درجة ال

وأف أصحابيا ُيتركوف لممشيئة، بخبلؼ الكافر المشرؾ الذي ليس لو في اآلخرة إال 

النار. وما شّذ عف ىذا اإلجماع إال الخوارج الغبلة، وشذوُذىـ غيُر معتبر، وال 

 «.يجوز االلتفاُت إليو

*** 

     2016كانوف الثاني  19الثبلثاء 

ْف سرؽ ْف زنى وا   وا 

 ِمف ُنَكِت الحديث

ف سرؽ ف زنى وا   وا 
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 الحديث:

 ما ِمف عبٍد قاؿ: ال إلو إال اهلل، ثـ مات عمى ذلؾ، إال دخؿ الجنة. 

 قمُت: 

ف سرؽ؟  ْف زنى وا   وا 

 قاؿ: 

ف سرؽ!  ْف زنى وا   وا 

 قمُت: 

ف سرؽ!  ْف زنى وا   وا 

 قاؿ: 

ف سرؽ! ثبلثًا.  ْف زنى وا   وا 

 لرابعة: ثـ قاؿ في ا

 عمى رغـ أنؼ أبي ذّر! 

 قاؿ: 

 فخرج أبو ذر وىو يقوؿ: 

ْف رغـ أنُؼ أبي ذّر!   وا 
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 )صحيح مسمـ(.

*** 

 وفي رواية:

 عمى رغـ أنؼ أبي الدرداء!

 )مسند أحمد(.

*** 

ليس المقصود أف مف زنى أو سرؽ ال ُيعاقب في النار، إنما المقصود: ال يبقى 
 فييا، خبلًفا لمكافر.

 يعاقب. إذا تاب ال

 األدلة عمى معاقبة السارؽ كثيرة، منيا في الحديث: 

 إني رأيُتو في النار، في ُبردة غّميا، أو عباءة )أو َشْممة(.

 )صحيح مسمـ(.

ولعؿ في الحديث أحجية تشبو قولو في حديث آخر: ال يدخؿ الجّنة عجوز! )سنف 
 الترمذي(.

 وال أوافؽ عمى قوؿ ابف الصبلح: 
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لؾ اقتصاًرا مف بعض الرواة، نشأ مف تقصيره في الحفظ يجوز أف يكوف ذ» 
والضبط، ال مف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، بداللة مجيئو تاًما في رواية 

 «.غيره

وال أرى في شرح الحديث اإلطالة، وال الدخوؿ في تفصيبلت عقائدية أو فقيية، 
 فيذا ُيخرجنا مف شرح الحديث إلى عمـ العقائد أو عمـ الفقو.

 النووي:

ـْ أف مذىب أىؿ السنة، وما عميو أىؿ الحؽ مف السمؼ والخمؼ، أف مف مات  اعم
موحًدا دخؿ الجنة قطًعا عمى كؿ حاؿ. فإف كاف سالًما مف المعاصي كالصغير، 
والمجنوف، والذي اتصؿ جنونو بالبموغ، والتائب توبة صحيحة مف الشرؾ، أو غيره 

توبتو، والموفؽ الذي لـ يبتؿ بمعصية مف المعاصي، إذا لـ يحدث معصية بعد 
أصبًل. فكؿ ىذا الصنؼ يدخموف الجنة، وال يدخموف النار أصبًل، لكنيـ يردونيا 

عمى الخبلؼ المعروؼ في الورود. والصحيح أف المراد بو المرور عمى الصراط، 
 وىو منصوب عمى ظير جينـ. أعاذنا اهلل منيا ومف سائر المكروه.

ية كبيرة، ومات مف غير توبة، فيو في مشيئة اهلل تعالى: وأما مف كانت لو معص
ف شاء عّذبو القدر  فإف شاء عفا عنو وأدخمو الجنة أو ال، وجعمو كالقسـ األوؿ، وا 
الذي يريده سبحانو وتعالى، ثـ يدخمو الجنة، فبل يخمد في النار أحد مات عمى 

نة أحد مات عمى التوحيد، ولو عمؿ مف المعاصي ما عمؿ. كما أنو ال يدخؿ الج
 الكفر، ولو عمؿ مف أعماؿ البر ما عمؿ!
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 . 

ىذا مختصر جامع لمذىب أىؿ الحؽ في ىذه المسألة. وقد تظاىرت أدلة الكتاب 
جماع مف يعتّد بو مف األمة عمى ىذه القاعدة، وتواترت بذلؾ نصوص  والسنة وا 

رد مف تحصؿ العمـ القطعي. فإذا تقررت ىذه القاعدة ُحمؿ عمييا جميع ما و 
أحاديث الباب وغيره. فإذا ورد حديث، في ظاىره مخالفة، وجب تأويمو عمييا، 

ليجمع بيف نصوص الشرع، وسنذكر مف تأويؿ بعضيا ما يعرؼ بو تأويؿ الباقي، 
 إف شاء اهلل تعالى. واهلل أعمـ.

 وأما شرح أحاديث الباب فنتكمـ عمييا مرتبة لفًظا ومعنى، إسناًدا ومتًنا. 

 )...( 

ما معنى الحديث وما أشبيو فقد جمع فيو القاضي عياض رحمو اهلل كبلًما حسًنا وأ
جمع فيو نفائس، فأنا أنقؿ كبلمو مختصًرا، ثـ أضـّ بعده إليو ما حضرني مف 

 زيادة.

قاؿ القاضي عياض رحمو اهلل: اختمؼ الناس فيمف عصى اهلل تعالى مف أىؿ 
 الشيادتيف. 

 ية مع اإليماف! فقالت المرجئة: ال تضّره المعص

 وقالت الخوارج: تضّره ويكفر بيا! 
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وقالت المعتزلة: يخمد في النار إذا كانت معصيتو كبيرة، وال يوصؼ بأنو مؤمف 
 وال كافر، ولكف يوصؼ بأنو فاسؽ. 

ف لـ يغفر لو وعّذب، فبل بد مف إخراجو مف  وقالت األشعرية: بؿ ىو مؤمف، وا 
دخالو الجنة. قاؿ: وىذا ال  حديث حجة عمى الخوارج والمعتزلة. النار وا 

وأما المرجئة فإف احتجت بظاىره قمنا: محمولو عمى أنو غفر لو، أو أخرج مف 
النار بالشفاعة، ثـ أدخؿ الجنة. فيكوف معنى قولو صمى اهلل عميو وسمـ: )دخؿ 

الجنة(، أي: دخميا بعد مجازاتو بالعذاب. وىذا ال بد مف تأويمو لما جاء في 
ة مف عذاب بعض العصاة، فبل بد مف تأويؿ ىذا لئبل تتناقض ظواىر كثير 

 نصوص الشريعة. 

)...( 

وفي رواية معاذ عنو صمى اهلل عميو وسمـ: مف كاف آخر كبلمو ال إلو إال اهلل 
 دخؿ الجنة. 

 وفي رواية عنو صمى اهلل عميو وسمـ: مف لقي اهلل ال يشرؾ بو شيًئا دخؿ الجنة. 

ـ: ما مف عبد يشيد أف ال إلو إال اهلل ، وأف محمًدا وعنو صمى اهلل عميو وسم
 رسوؿ اهلل إال حرمو اهلل عمى النار. 

 ونحوه في حديث عبادة بف الصامت وعتباف بف مالؾ، وزاد في حديث

 عبادة: عمى ما كاف مف عمؿ.
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 وفي حديث أبي ىريرة: 

ْف زن ْف سرؽ. ال يمقى اهلل تعالى بيما عبد غير شاؾ فييما إال دخؿ الجنة، وا   ى وا 

. 

 وفي حديث أنس:

 حـر اهلل عمى النار مف قاؿ: ال إلو إال اهلل، يبتغي بذلؾ وجو اهلل تعالى.

ىذه األحاديث كميا سردىا مسمـ رحمو اهلل في كتابو، فحكى عف جماعة مف 
السمؼ رحميـ اهلل، منيـ ابف المسيب، أف ىذا كاف قبؿ نزوؿ الفرائض واألمر 

 والنيي. 

ىي مجممة تحتاج إلى شرح، ومعناه: مف قاؿ الكممة وأدى حقيا  وقاؿ بعضيـ:
 وفريضتيا. وىذا قوؿ الحسف البصري. 

 وقيؿ: إف ذلؾ لمف قاليا عند الندـ والتوبة. ومات عمى ذلؾ، وىذا قوؿ البخاري. . 

وىذه التأويبلت إنما ىي إذا حممت األحاديث عمى ظاىرىا. وأما إذا نزلت منازليا 
ميا عمى ما بينو المحققوف. فنقرر أواًل أف مذىب أىؿ السنة فبل يشكؿ تأوي

بأجمعيـ مف السمؼ الصالح وأىؿ الحديث والفقياء والمتكمميف عمى مذىبيـ مف 
األشعرييف أف أىؿ الذنوب في مشيئة اهلل تعالى. وأف كؿ مف مات عمى اإليماف 

ئًبا أو سميًما مف وتشيد مخمًصا مف قمبو بالشيادتيف فإنو يدخؿ الجنة. فإف كاف تا
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المعاصي دخؿ الجنة، برحمة ربو، وحـر عمى النار بالجممة. فإف حممنا المفظيف 
 الوارديف عمى ىذا فيمف ىذه صفتو كاف بيًنا.

ف كاف ىذا مف المخّمطيف بتضييع ما  وىذا معنى تأويمي الحسف والبخاري، وا 
ة ال يقطع في أمره أوجب اهلل تعالى عميو، أو بفعؿ ما حـر عميو، فيو في المشيئ

بتحريمو عمى النار، وال باستحقاقو الجنة ألوؿ وىمة، بؿ يقطع بأنو ال بد مف 
دخولو الجنة آخًرا. وحالو قبؿ ذلؾ في خطر المشيئة: إف شاء اهلل تعالى عّذبو 

ف شاء عفا عنو بفضمو.   بذنبو، وا 

قاؽ الجنة ما ويمكف أف تستقؿ األحاديث بنفسيا ويجمع بينيا، فيكوف المراد باستح
قّدمناه مف إجماع أىؿ السنة أنو ال بد مف دخوليا لكؿ موحد، إما معجبًل معافى 

ما مؤخًرا. والمراد بتحريـ النار تحريـ الخمود، خبلًفا لمخوارج والمعتزلة في  وا 
 المسألتيف. 

ويجوز في حديث: مف كاف آخر كبلمو ال إلو إال اهلل دخؿ الجنة أف يكوف 
ف كاف قبؿ مخمًطا فيكوف سبًبا خصوًصا لمف كاف  ىذا آخر نطقو وخاتمة لفظو، وا 

لرحمة اهلل تعالى إياه، ونجاتو رأًسا مف النار، وتحريمو عمييا، بخبلؼ مف لـ يكف 
ذلؾ آخر كبلمو مف الموحديف المخّمطيف. وكذلؾ ما ورد في حديث عبادة مف 

قاؿ ما ذكره مثؿ ىذا، ودخولو مف أي أبواب الجنة شاء، يكوف خصوًصا لمف 
النبي صمى اهلل عميو وسمـ، وقرف بالشيادتيف حقيقة اإليماف والتوحيد الذي ورد في 
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حديثو، فيكوف لو مف األجر ما يرجح عمى سيئاتو، ويوجب لو المغفرة والرحمة 
 ودخوؿ الجنة ألوؿ وىمة إف شاء اهلل تعالى. واهلل أعمـ. 

 نياية الحسف. ىذا آخر كبلـ القاضي عياض رحمو اهلل، وىو في 

)...( 

وذكر الشيخ أبو عمرو بف الصبلح رحمو اهلل تعالى تأويبًل آخر في الظواىر 
الواردة بدخوؿ الجنة بمجرد الشيادة فقاؿ: يجوز أف يكوف ذلؾ اقتصاًرا مف بعض 
الرواة نشأ مف تقصيره في الحفظ والضبط، ال مف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، 

ي رواية غيره. وقد تقدـ نحو ىذا التأويؿ قاؿ: ويجوز أف يكوف بداللة مجيئو تاًما ف
اختصارا مف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ فيما خاطب بو الكفار عبدة األوثاف 
الذيف كاف توحيدىـ هلل تعالى مصحوًبا بسائر ما يتوقؼ عميو اإلسبلـ ومستمزًما 

نوي فقاؿ: ال إلو إال اهلل، وحالو لو، والكافر إذا كاف ال يقّر بالوحدانية كالوثني والث
الحاؿ التي حكيناىا، حكـ بإسبلمو. وال نقوؿ والحالة ىذه ما قالو بعض أصحابنا 
مف أف مف قاؿ ال إلو إال اهلل يحكـ بإسبلمو، ثـ يجبر عمى قبوؿ سائر األحكاـ. 
فإف حاصمو راجع إلى أنو يجبر حينئذ عمى إتماـ اإلسبلـ، ويجعؿ حكمو حكـ 

إف لـ يفعؿ، مف غير أف يحكـ بإسبلمو بذلؾ في نفس األمر، وفي أحكاـ المرتد 
 اآلخرة. ومف وصفناه مسمـ في نفس األمر وفي أحكاـ اآلخرة. واهلل أعمـ. 

*** 

  2016كانوف الثاني  18اإلثنيف 
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 ال يدخؿ الجنَة متكبرٌ 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ال يدخُؿ الجّنة متكّبر

 الحديث:

 كاف في قمبو مثقاُؿ ذّرة مف كْبر.  ال يدخؿ الجنَة َمف

 )صحيح مسمـ(.

*** 

 ظاىر ىذا الحديث: التعارض مع حديث: 

 ما ِمف عبٍد قاؿ: ال إلو إال اهلل، ثـ مات عمى ذلؾ، إال دخؿ الجّنة.

ْف سرؽ(. ْف زنى وا   )وا 

 )صحيح مسمـ(.

*** 

 المعنى المختار:

 ال يدخؿ الجّنة مف دوف عذاب.
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 ؿ ثانًيا.ال يدخؿ أواًل، بؿ يدخ

 والمعنى واحد.

 كذلؾ مف زنى ومف سرؽ: يدخؿ الجّنة بعد عذاب!

 واهلل أعمـ.

*** 

 قاؿ النووي:

أما قولو صمى اهلل عميو وسمـ: )ال يدخؿ الجّنة مف في قمبو مثقاُؿ ذّرة مف كْبر( »
 فقد اختمؼ في تأويمو: 

 فذكر الخطابي فيو وجييف: 

، فصاحُبو ال يدخؿ الجّنة أصبًل إذا مات أحدىما: أف المراد التكّبر عف اإليماف
 عميو. 

والثاني: أنو ال يكوف في قمبو كْبر حاَؿ دخولو الجّنة، كما قاؿ اهلل تعالى: )ونزعنا 
 . 43ما في صدورىـ مف ِغّؿ( األعراؼ 

وىذاف التأويبلف فييما ُبعد، فإف ىذا الحديث ورد في سياؽ النيي عف الكْبر 
عمى الناس، واحتقاُرىـ، ودفُع الحّؽ، فبل ينبغي أف ُيحمؿ المعروؼ، وىو االرتفاُع 

 عمى ىذيف التأويميف الُمْخِرجَيِف لو عف المطموب! 
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بؿ الظاىر ما اختاره القاضي عياض وغيره مف المحققيف أنو ال يدخؿ الجّنة دوف 
 مجازاة إْف جازاه. 

أف يدخؿ كّؿ  وقيؿ: ىذا جزاؤه لو جازاه، وقد يتكـر بأنو ال يجازيو، بؿ ال بد
ما ثاًنيا بعد تعذيب بعض أصحاب الكبائر الذيف ماتوا  الموّحديف الجّنة إما أواًل، وا 

 مصّريف عمييا. 

 «.وقيؿ: ال يدخؿ مع المتقيف أوؿ وىمة

*** 

  2016كانوف الثاني  19الثبلثاء 

 ما معنى النصيحة هلل ولكتابو ولرسولو؟ شرح جديد

 ِمف ُنَكِت الحديث

 حة هلل ولكتابو ولرسولو؟ما معنى النصي

 شرح جديد

 الحديث:

 الديُف النصيحُة.

 قالوا:

 لمف يا رسوَؿ اهلل؟
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 قاؿ:

 هلل ولكتابو ولرسولو وألئّمة المسمميف وعاّمتيـ.

 )صحيح مسمـ(.

*** 

 النصيحة ألئّمة المسمميف وعاّمتيـ مفيومة.

 لكف ما معنى النصيحة هلل ولكتابو ولرسولو؟

معروفة وصحيحة في ذاتيا، ولـ يبينوا صحتيا وعبلقتيا  العمماء شرحوىا بأشياء
 بالنسبة ليذا الحديث بالذات!

النصيحة هلل ال يمكف أف تكوف عمى ظاىرىا، كالنصيحة لمناس، معاذ اهلل! فاهلل 
 مستغف عف الناس، وال يحتاج إلى نصح أحد، والناس ىـ الذيف يحتاجوف إليو!

أياـ حياة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ، والنصيحة لرسولو قد تكوف عمى ظاىرىا 
 فيؿ ىذا يقتصر عمى حياتو فقط؟ أـ يتعّدى إلى ما بعد وفاتو؟

 والنصيحة لكتاب اهلل ماذا تعني؟ 

 ما معنى البلـ ىنا؟

 ىؿ ىي بمعنى واحد في: اهلل، وكتابو، ورسولو، وأئمة المسمميف، وعامتيـ؟

 يـ معنى واضح.معنى البلـ في النصيحة ألئمة المسمميف وعاّمت
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 لكف معناىا في النصيحة هلل وكتابو ورسولو يحتاج إلى بياف لـ يقّدمو العمماء!

 أف تنصح أخاؾ واضح، لكف أف تنصح اهلل أو هلل؟ ما معناه؟

 ىؿ المقصود أف يكوف نصحؾ ألخيؾ ُيراد بو وجو اهلل؟

ى يصعب أف يكوف المعنى كذلؾ، ألف البلـ يصير ليا في ىذه المعطوفات معن
 مختمؼ حسب كؿ حالة!

 إذف ما المعنى؟

أف تنصح اهلل ىذا باطؿ، فبل بد أف يكوف المعنى عمى خبلفو! أف ينصحؾ اهلُل: 
 النصح ىنا هلل وليس لؾ!

أف تنصح رسوؿ اهلل بعد وفاتو ىذا غير ممكف! فبل بد أف يكوف المعنى عمى 
 !خبلفو! أف ينصحؾ رسوُؿ اهلل: النصح ىنا لرسوؿ اهلل، وليس لؾ

أف تنصح كتاَب اهلل ىذا غير متصور، فبل بد أف يكوف المعنى عمى خبلفو! أف 
 ينصحؾ كتاُب اهلل: النصح لكتاب اهلل، وليس لؾ!

 ونصح اهلل وكتاب اهلل قد يكوف معناىما واحًدا، والتكرار لمتأكيد، واهلل أعمـ.

ة ومما يسّوغ استعماؿ البلـ في الخمسة ىو أنو حتى في حالة النصح ألئمّ 
 المسمميف وعاّمتيـ، فإف النصح يكوف تارة منؾ وتارة منيـ، عمى التبادؿ!

 لـ أجد ىذا عند أحد.
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 العمماء شرحوا نصح اهلل بأف تأخذ بأوامر اهلل، وأطالوا!

 وشرحوا نصح الرسوؿ بأف تأخذ بسّنتو!

 وشرحوا نصح الكتاب بأف تأخذ بما فيو.

ختصرة، وغّطوا عمييا باإلطالة وكثرة تيّربوا مف المناقشة المغوية الدقيقة والم
 الكبلـ! فكاف عمييـ ثبلثة مآخذ:

 األوؿ: اإلطالة.

 الثاني: عدـ الدقة )عدـ الربط(.

الثالث: عدـ االعتراؼ. فمف العمـ أف يذكر العالـ أف ما كتبو فيو نواقص، ربما 
استدركيا مف جاء بعده! فيذا أدعى لتحريؾ اليمـ والعقوؿ مف التظاىر بأف 

 لمسألة قد ُختـ البحث فييا!ا

 نسأؿ اهلل اليداية لمجميع.

*** 

  2016كانوف الثاني  17األحد 

 

 فيـٌ آخر لحديث النصيحة

 ِمف ُنَكِت الحديث
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 فيـ آخر لحديث النصيحة

 الحديث:

 الديُف النصيحُة.

 قالوا:

 ِلَمْف يا رسوَؿ اهلل؟

 قاؿ:

 هلل ولكتابو ولرسولو وألئّمة المسمميف وعاّمتيـ.

 صحيح مسمـ(.)

*** 

 فيـ آخر لمحديث:

قد يكوف ىؤالء المذكوروف ناصحيف، أما األخيراف )أئمة المسمميف وعامتيـ( 
فيترتب عمى أنيـ ناصحوف أف يكونوا أيًضا منصوحيف: كّمنا ناصح ومنصوح، 

 عمى غرار: كمنا عالـ ومتعمـ.

 يقع النصح؟قولو: لمف يا رسوؿ اهلل؟ قد يعني لمف الحّؽ بالنصح؟ أو عمى مف 

قد يكوف ىذا الفيـ اآلخر أرجح مف الفيـ األوؿ، ولكف الفيـ األوؿ ىو الذي مّيد 
 لو. ولوال توفيؽ اهلل تعالى ما وصمُت إلى أّي مف الفيميف!



218 
 

*** 

  2016كانوف الثاني  17األحد 

 

 

 ال تمنعوا النساء إذا استأذنوكـ: استدراؾ عمى النووي

 ِمف ُنَكِت الحديث

 لنساء إذا استأذنوكـال تمنعوا ا
 استدراؾ عمى النووي

*** 

 :الحديث
 .ال تمنعوا النساء حظوظيّف مف المساجد، إذا استأذنوكـ

 .(صحيح مسمـ)
 :لـ يقؿ

 .إذا استأذّنكـ
 .وىي رواية أخرى لمسمـ، ومسند أحمد

 .وىي الصواب
 :استأذنوكـ
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 .خطأ مف الراوي أو الناسخ
 .والقوؿ ما قالو السيوطي، وليس النووي

قوؿ النووي ومف تابعو )مثؿ: محمد فؤاد عبد الباقي( أشبو بالطرفة منو بالعمـ! 
 !وىو مف باب القوؿ بأّي كبلـ

 :أقواؿ الشّراح
 :النووي

ىكذا وقع في أكثر النسخ: )استأذنوكـ(، وفي بعضيا: )استأذّنكـ(، وىذا ظاىر، "
لى مجمس واألوؿ صحيح أيًضا، وعوممف معاممة الذكور، لطمبيف الخروج إ

 "!الذكور

*** 
 :السيوطي

إذا استأذّنكـ(: كذا في بعض األصوؿ بُنوف اإلناث مشدًدا، وىو الصواب. وفي ")
  !"أكثرىا: )ِإذا استأذنوكـ(، وىي عندي مف تغيير الرواة

*** 
  2016كانوف الثاني  15الجمعة 

 

 وال تؤمنوا حتى تحابوا: استدراؾ عمى النووي
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 ِمف ُنَكِت الحديث

 ؤمنوا حتى َتحابُّواوال تُ 

 استدراؾ عمى النووي

 

 :الحديث

 .ال تدخموف الجنة حتى ُتؤمنوا، وال ُتؤمنوا حتى َتحابُّوا

 .(صحيح مسمـ)

*** 

 :َتحابُّوا

 .أصميا بتاءيف وباءيف: تتحاببوا

 :وال تؤمنوا

األصؿ: )وال تؤمنوف(، ُحذفت النوف لمحكاية والمشاكمة والمجانسة والمزاوجة 
 .واإلتباع

 .لقولو: حتى تؤمنوا

 .(وفي إحدى روايات مسند اإلماـ أحمد: )وال تؤمنوف

 !وال تؤمنوا( ىذا أجمؿ مف قولو: وال تؤمنوف)

  .(انظر قولو في أوؿ الحديث: )ال تدخموف

 لـ يقؿ: 
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 .ال تدخموا

 .إذا تأممت ىذا قوي عندؾ ما قمتو لؾ

كثيروف مف شّراح وىو أفضؿ مما قالو النووي )لغة معروفة صحيحة(، وتبعو 
 !ومحققيف! منيـ محمد فؤاد عبد الباقي محقؽ إحدى طبعات صحيح مسمـ

 !بؿ ما قالو النووي غير صحيح، ولـ يذكر إال ىذا القوؿ

  !وبعض الشراح ذكروا أقوااًل أخرى، ولكنيـ لـ يرّجحوا، وتركوا القارئ مشوًشا

 !وأنا أرى قواًل واحًدا ىو الصحيح، وما عداه خطأ

يح ما قالو القاري باختصار، وىو نفس ما قمتو، أو أنا قمت نفس ما قالو والصح
 !قبؿ أف أطمع عميو

 :أقواؿ الشّراح

 :القاري

 ."لعّؿ حذؼ النوف لممجانسة واالزدواج "

 :النووي

ىكذا ىو في جميع األصوؿ والروايات )وال تؤمنوا( بحذؼ النوف مف آخره، وىي "
  .لغة معروفة صحيحة

معناه: ال ( حديث فقولو صمى اهلل عميو وسمـ: )وال تؤمنوا حتى تحابُّواوأما معنى ال
 ".يكمؿ إيمانكـ، وال يصمح حالكـ في اإليماف إال بالتحابّ 

 :تعميؽ عمى النووي

قولو: )لغة معروفة صحيحة(: ضرب مف التخّمص السريع! ال طائؿ تحتو! 
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 !ويسيؿ ادعاؤه في المواقؼ الحرجة

  :فتح المنعـ

الصباف عمى األشموني: أف نوف األفعاؿ الخمسة قد ُتحذؼ في حالة  في حاشية
  .الرفع بقمة

 :تعميؽ

 !قد ُتحذؼ في الشعر لضرورة الشعر

 !وليس في الحديث ضرورة

*** 

  3127كانوف الثاني  25الخميس 

 

 ا: مناقشة النووياقسموا واضربوا لي معكـ سيمً 

 راجع الفيسبوؾ

يحّب اهلل ورسولو: استدراؾ عمى العكبري، وتعميؽ  ال تمعنوه فواهلل ما عممُت أنو
 عمى عبد اإللو نبياف

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ال تمعنوه فواهلِل ما عممُت أنو يحّب اهلَل ورسوَلو

 استدراؾ عمى الُعكبري
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 وتعميؽ عمى عبد اإللو نبياف

 .)صحيح البخاري(

 ىػ(:727-) الُعكبريقاؿ 

 في المعنى وجياف:

( زائدة، أي: فواهلل عممُت أّنو، واليمزة عمى ىذا مفتوحة ال ما): أّف الوجو األوؿ
 غير.

( عميو عممتُ  ما: أف ال تكوف زائدة، ويكوف المفعوؿ محذوًفا، أي: )والوجو الثاني
 (، فاليمزة عمى ىذا مكسورة.إنو يحّب اهلل ورسولوأو منو سوًءا. ثـ استأنؼ فقاؿ: )

 .لو نبياف()إعراب القرآف لمعكبري، تحقيؽ عبد اإل

 أي: 

 : التقدير: فواهلل عممُت أنو.الوجو األوؿ

 : التقدير: فواهلل ما عممُت عميو سوًءا ... إنو يحّب اهلَل ورسوَلو.الوجو الثاني

 ما أراه:

 أّف الوجييف متكّمفاف.

 (: موصولة بمعنى: الذي.ما. )ما عممُتوولعّؿ الصواب أف يكوف التقدير: 

ـّ )  وال حاجة لمقوؿ باالستئناؼ! ( ليست زائدة،ماومف ث
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(: ليست نافية، ألنيا لو كانت نافية النعكس المعنى، ولـ يتناسب مع أجزاء ماو)
 الحديث!

 وتصح نافية لو جاء التعبير: ما عممُت إال أنو يحّب اهلل ورسولو!

! فالتعميؽ ىنا أولى مف عبد اإللو نبيافوكنت أتمّنى لو عّمؽ عميو محّقؽ الكتاب 
صفحة(، وال في الطبعة الثانية  :42ؽ! لـ يعّمؽ ال في الطبعة األولى )أّي تعمي

 صفحة(! 798)

 راجع أيًضا:

، اؿ ونبيافكما يزعـ فجّ  ىؿ صحيح أف العكبري كاف يعتمد روايات حديثية غير معتبرة؟ -
 ـ.24/2/3127

 ـ.23/2/3127ذا قَرد، لـ يقارْف عبد اإللو نبياف،  -

لـ يصؿ عبد اإللو نبياف في الطبعة الثانية إلى أف اسـ )ذو ، 3إال األبتر وذو الطُّْفيتَيف  -
 ـ.21/2/3127 !الطُّْفيتَيف( مبنّي غير معرب

 ـ.21/2/3127، استدراؾ عمى العكبري، 2 إال األبتر وذو الطفيتيف -

يمكف لمقارئ أف يقؼ ىنا، فبل يقرأ ما نقمو ابف حجر، لما فيو مف اختبلؼ كثير 
  قميبًل.وتعقيد ال طائؿ تحتو إال

 ىػ(:963-)ما نقمو ابف حجر 

ويجوز  ،كذا لؤلكثر بكسر اليمزة (:وورسولَ  اهللَ  حبّ نو يُ إ فواهلل ما عممتُ ) :وقولُ » 
  .بف السكف الفتح والكسراعمى رواية 

  .هحيؿ المعنى إلى ضدّ يُ  ،نافية (:ما) عمى أفّ  ،الرواية بفتح اليمزة :وقاؿ بعضيـ
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مع اسميا وخبرىا  (إفّ )و ،موصولة (:ما) :فقاؿاح المصابيح بعض شرّ  وأغرب
 ،عمى المنسوب والمنسوب إليو لكونو مشتمبلً  (،عممتُ ) :مفعولي ت مسدّ سدّ 

 أوالموصوؿ مع صمتو خبر مبتد ،يعود إلى الموصوؿ (أنو) :والضمير في
  .ـجواب القسَ  والجممة في ،ىو الذي عممتُ  :تقديره ،محذوؼ

  !ؼتعسّ وفيو  :قاؿ الطيبي

 :وقيؿ ،مبتدأ :بكسر اليمزة (إنو)و ،موصولة (:ما) :اؿ صاحب المطالعوق
  (.عممتُ ) :وىو مفعوؿ ،بفتحيا

  .خبر الموصوؿ (إنو)و ،بمعنى عرفتُ  (:عممتُ )فعمى ىذا  :قاؿ الطيبي

واليمزة  ، أنو فو اهلل عممتُ  :أي ،زائدة (:ما) :وقاؿ أبو البقاء في إعراب الجمع
  .عمى ىذا مفتوحة

ثـ  ،اسوءً  عميو أو فيو (ما عممتُ ) :أي ،اويحتمؿ أف يكوف المفعوؿ محذوفً  :قاؿ
  (.اهلل ورسولو إنو يحبّ ) :فقاؿ استأنؼ

ويصح عمى ىذا كسر  ،االتاء بالفتح لمخطاب تقريرً  بف السكف أفّ اونقؿ عف رواية 
  (.عممتَ ) : والفتح معموؿ ،والكسر عمى جواب القسـ ،اليمزة وفتحيا

  .لقد عممتُ  :والتقدير ،لمتأكيد زائدة (:ما) :وقيؿ

وعمى ىذا  (،فواهلل لقد عممتُ ) :في بعض الروايات وقد حكى في المطالع أفّ  :قمتُ 
  .فاليمزة مفتوحة
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  .ـألنيا جواب القسَ  (إف) سرتْ وكُ  ،مصدرية (ما)ويحتمؿ أف تكوف 

ػ: في وبـ أف يمتقي بحرؼ النالقتضاء القسَ  ،نافية أظير (ما)وجعؿ  :قاؿ الطيبي
دة لمعنى مية جيء بيا مؤكّ الجممة القسَ  وألفّ  ،بخبلؼ الموصولة ،وبالبلـ (ف)إ

  .رة لئلنكارمقرّ  ،النفي

فمعنى الحصر في  (،و قاؿإال أنّ  فواهلل ما عممتُ ) :ةو وقع في شرح السنّ ويؤيده أنّ 
إلرادة مزيد اإلنكار عمى  ،ىذه الرواية بمنزلة تاء الخطاب في الرواية األخرى

  .المخاطب

  .ةوقد وقع في رواية أبي ذر عف الكشمييني مثؿ ما عزاه لشرح السنّ  :قمتُ 

ووقع في رواية اإلسماعيمي مف طريؽ أبي زرعة الرازي عف يحيى بف بكير شيخ 
  (.اهلل ورسولو أنو ليحبّ  ما عممتُ  فواهللِ ) :البخاري فيو

  )!(.ة عمىمدّ  :أي ،وأف تكوف ظرفية ،زائدة (ما)ويصح معو أف تكوف 

وكذا في رواية محمد بف  (،وورسولَ  اهللَ  و يحبّ فإنّ ) :ووقع في رواية معمر والواقدي
 (،يا عمر ال تفعؿْ ) :لقولو ألنيا جاءت تعميبلً  ،وال إشكاؿ فييا .عمرو بف حـز

 «.  واهلل أعمـ

*** 

     3127آذار  2الثبلثاء 
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 استدراؾ عمى العكبري 1إال األبتر وذو الطفيتيف 

 ف ُنَكِت الحديثمِ 

 إال األبتر وذو الطفيتيف

 استدراؾ عمى العكبري

 الحديث:

عف عائشة رضي اهلل عنيا نيى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عف قتؿ ِجّناف 
 البيوت، إال األبتر وذو الطُّْفيَتيف.

 .)إحدى روايات صحيح مسمـ(
 جّناف:

 جمع جاّف، وىي الحّية الدقيقة الخفيفة.

 وفي رواية:

 حّيات، بدؿ: جّناف.

 األبتر:

 الحّية )الذَكر( المقطوعة الذَنب.

 الطفيتاف:

 مثنى ُطْفية، وىي نوع مف الحّيات.

 إلى أف الصواب: وذا الطفيتيف. العكبريذىب 

 كما في مسند أحمد.

 أقوؿ:

 ذو الطفيتيف: لعّمو اسـ مبنّي. ومف ثـّ فبل يحتاج إلى تقدير كما فعؿ العكبري.

 كبري ميااًل لمسند أحمد!وقد يكوف الع
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 كقولؾ: ذو الفقار )اسـ سيؼ(، أبو بريص )اسـ حيواف زاحؼ(.

 فيؿ نقوؿ:

 جاء أبو بريص.

 رأيت أبا بريص.

 مررت بأبي بريص.

 ما قالو العكبري:

 القياس أف يكوف ىو واألبتر منصوبيف، ألنو استثناء.»

ر: لكف ُيقتؿ ذو أف يقّدر لو ما يرفعو. والتقديشذوذه أما الرفع فوجيو عمى 
 الطفيتيف واألبتر.

 وفي لفظ آخر: أمر بقتؿ األبتر وذو الطفيتيف.

 الوجو: )وذي( معطوًفا عمى لفظ )األبتر(.

ويروى: )ذو( بالواو عطًفا عمى موضع )األبتر(. والتقدير: أمر بأف ُيقتؿ األبتر 
 «.وذو الطفيتيف

 استدراؾ عمى محقؽ كتاب العكبري:

مغة العربية بدمشؽ، ومحقؽ الكتاب عبد اإللو نبياف الكتاب نشره مجمع ال
ـ( عضو في المجمع، ويحمؿ دكتوراه في النحو، عّمؽ عمى العكبري 1945)+

ببياف الروايات، ولـ يعّمؽ عميو في النحو، بالقوؿ بأف )ذو الطفيتيف( يمكف أف 
 يكوف اسًما مبنًيا غير معرب!

 يقوؿ نبياف في أوؿ كتاب العكبري:

تابنا )كتاب العكبري( ىذا: المسائؿ النحوية الشاردة، وال المشكبلت ليس في ك»
العويصة، وال القضايا النادرة اليامة، إنما أمور ومسائؿ تعميمية، تعمو مرة وتيبط 
أخرى! وبيف العمو واليبوط مراتب! وما أدري إف كاف ىذا سيفيد دارسي أبي البقاء 
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دير عمـ الرجؿ، أو أنو يفيد مف يريدوف في المستقبؿ عندما ستُنشر بقية آثاره لتق
تقدير مستوى الطبلب في ذلؾ العصر، مف خبلؿ ما أممى عمييـ شيخيـ. عمى 

 )...(«.أف ىذا ال يعيب الكتاب 

 ثـ يقوؿ:

أما مسائؿ اإلعراب فمـ أعمؿ عمى تعّقبيا، إذ ليس فييا ما ىو معّقد! ومف »
 !«التعسؼ إثقاؿ الكتاب بتعميقات ىو في غنى عنيا

كبلـ المحقؽ فيو نظر، ال سيما عندما تدعو الحاجة إلى تعميؽ نحوي! والنحو 
 موضوع الكتاب!

وال يخمو كبلـ المحقؽ مف تقميؿ مستوى الكتاب، مع أنو ربما يكوف الكتاب الوحيد 
في إعراب الحديث! وليس اإلعراب فيو إعراًبا لمحديث كمو، فيذا طويؿ وممّؿ 

ذا لـ يستوعب كؿ اإلشكاالت وقميؿ الفائدة، إنما ىو إع راب لما ُيشكؿ منو، وا 
 فحسُبو منيا ىذه النماذج التي يستدّؿ بيا عمى غيرىا!

ثـ ىناؾ فرؽ بيف أف يخطر في بالؾ اإلعراب وبيف أف تثؽ فيو فتكتبو وتنشره 
 وتعمنو بثقة!

عمى أف تعميقي عمى محقؽ الكتاب ال يقمؿ مف أىمية الجيد الكبير الذي بذلو 
 ج الكتاب.إلخرا
*** 

   2016كانوف الثاني  10األحد 
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 تعميؽ عمى عبد اإللو نبياف 2إال األبتر وذو الطفيتيف 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 2إال األبتر وذو الطُّْفيتَيف 

 لـ يصؿ عبد اإللو نبياف في الطبعة الثانية

 إلى أف اسـ )ذو الطُّْفيتَيف( مبنّي غير معرب!

ـ مف كتاب إعراب الحديث النبوي لمعكبري، 1986صدرت طبعة ثانية عاـ 
تحقيؽ عبد اإللو نبياف، وىي طبعة منقحة ومزيدة، فقد كاف عدد صفحات الطبعة 

صفحة! وبيف  687صفحة، فصار العدد في الطبعة الثانية  319األولى 
الطبعتيف عشر سنوات. ومع ذلؾ لـ يخطر في باؿ نبياف أف يعّمؽ عمى العكبري 

  في حديث عائشة:

نيى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عف قتؿ ِجّناف البيوت، إال األبتر وذو 
 الطُّْفيَتيف.

 )إحدى روايات صحيح مسمـ(.

لـ يخطر في بالو، وال في باؿ مف أبدوا لو مبلحظات )منيـ شاكر الفحاـ، ومجمع 
تيف( المغة العربية بدمشؽ(، كما ذكر في مقدمة الطبعة الثانية، أف يكوف )ذو الطفي

مف باب األسماء المبنّية غير الُمعربة! كما لـ يجد في الكتابات الجديدة التي رجع 
إلييا في الطبعة الثانية ما يعينو عمى الوصوؿ إلى اإلعراب المذكور، بؿ وصؿ، 
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باالعتماد عمى كتاب الحديث النبوي في النحو العربي لمدكتور محمود فجاؿ، إلى 
العكبري بأنيا لـ ترد في دواويف الحديث المشتيرة  إنكار الروايات التي اعتمدىا

 )المعتبرة(! 

 ىذا واهلل المستعاف.

*** 

  2015كانوف الثاني  10األحد 

 

ىؿ صحيح أف العكبري كاف يعتمد روايات حديثية غير معتبرة؟ كما يزعـ فجاؿ 
 ونبياف في الطبعة الثانية مف كتاب إعراب الحديث النبوي لمعكبري؟

 

 الحديث ِمف ُنَكتِ 

 ىؿ صحيح أف العكبري كاف يعتمد روايات حديثية غير معتبرة

 كما يزعـ فجاؿ ونبياف

 

في الطبعة الثانية مف كتاب إعراب الحديث النبوي لمعكبري، تحقيؽ عبد اإللو 
  !نبياف، ذكر ذلؾ نبياف نقبًل عف فجاؿ

 :أقوؿ
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 )إال األبتر وذو الطُّْفيتَيف)

 .ورد في مسند أحمد عف عائشة

في إحدى روايات مسمـ، حسب تصريح نبياف، ولـ أجد ذلؾ في صحيح مسمـ! و 
 .بؿ الذي فيو: وذا الطُّْفيتَيف

 :كذلؾ

 .)إلى ِشْعب فيو ماٌء يقاؿ لو: ذي َقَرد(

 .ورد في صحيح البخاري

وعمى فرض أف ىذا ورد في روايات معينة فإف ىذا ال يمنع مف التنبيو عمى الخطأ 
 .ذا مف أىمية كتاب العكبريحيثما وقع، وال يغّض ى

والعكبري كاف يعتمد عمى كتاب جامع المسانيد البف الجوزي، الذي َجمع فيو 
 !صحيحي البخاري ومسمـ وسنف الترمذي ومسند أحمد

ـّ، وَمف في حكميـ، عمى حساب  وتعميؽ فجاؿ ونبياف فيو شبية استرضاء العوا
شة رواية مناقشة نحوية، العكبري! ال سيما وأف موضوع كتاب العكبري ىو مناق

 !وليس مناقشة تصحيح رواية أو تضعيفيا مناقشة حديثية

 .واهلل أعمـ

*** 

  3127كانوف الثاني  24األربعاء 
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 ذا قرد: لـ يقارف عبد اإللو نبياف 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ذا َقَرد

 لـ يقارف عبد اإللو نبياف

 

 :الحديث

 :في حديث سممة بف األكوع

 .اٌء، يقاؿ لو: ذا َقَردإلى ِشْعٍب فيو م

 :في رواية لمبخاري

 .ِشْعب فيو ماٌء يقاؿ لو: ذي َقَرد

 :(ىػ787-قاؿ النووي )

ذا قرد: كذا ىو في أكثر النسخ المعتمدة بألؼ، وفي بعضيا: ذو قرد، بالواو،  "
  ."وىو الوجو

 !ولعّمو أخذ ىذا عف العكبري! ولكنو حذؼ ما زاده العكبري

 :(ىػ727-قاؿ العكبري )

 يقاؿ لووقع في ىذه الرواية )ذا( باأللؼ، والوجو: الرفع، كما قاؿ تعالى: )"
 .71( األنبياء إبراىيـ

ويبعد أف يجعؿ )لو( في موضع رفع قائًما مقاـ الفاعؿ، ويكوف )ذا( مفعواًل، ألف 
 .)ذا( مفعوؿ صحيح، فبل يقاـ مقاـ الفاعؿ غيره
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 ".سّماه: )ذا قَرد( باأللؼ في كؿ حاؿ فإْف كانت الروايات كّميا كذا جاز أف يكوف

 :تعميؽ

في حديث: )ذا قَرد( أجاز العكبري أف تكوف مبنية عمى الحكاية، ولكف عمى 
 .التضييؽ

 !وفي حديث: )إال األبتر وذو الطُّفيَتيف( لـ ُيجز البناء عمى الحكاية

 !ولـ ينتبو محقؽ الكتاب عبد اإللو نبياف إلى المقارنة بيف الموضعيف

 لـ يعّمؽ المحقؽ ىنا فأيف يعّمؽ إذف؟ إذا

*** 

  3127كانوف الثاني  23الثبلثاء 

  :راجع

 .مف نكت الحديث: إال األبتر وذو الطُّفيتَيف

 

 مف يأِت بني قريظة فيأتيني بخبرىـ؟

 راجع الفيسبوؾ

 أصدرْتنا ما شئنا نحف وركابنا

 ِمف ُنَكِت الحديث

 أصدرْتنا ما شْئنا نحُف وركاَبنا
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 .البخاري( )صحيح
 أصدرْتنا:

 أروْتنا.

 سقتػْنا.

 الضمير المستتر يعود عمى البئر.

 لـ أنقؿ الحديث كامبًل.

 ما شئنا:

 أْي: عمى قدر ما شئنا.

 ركابنا:

 الركاب: اإلبؿ. 

 وسّميت ركاًبا ألنيا معّدة لمركوب، فمنيا يعّد لمركوب ومنيا يعّد لمحمؿ.

 قاؿ لي:

 لماذا لـ يقؿ: 

 نحُف وركاُبنا؟

 قمُت لو:

 أصدرتػْنا:

 : فعؿ ماض.أصدر

 : ضمير متصؿ مفعوؿ بو.نا

 (.نا: توكيد لمضمير المتصؿ: )نحف

 ركابنا:

 (، منصوب.نا: معطوؼ عمى الضمير المتصؿ )ركابَ 

 : أصدرْتنا وأصدرْت ركاَبنا.التقدير
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 قاؿ:

 لماذا قاؿ في اآلية التالية: نحُف وآباؤنا؟

( ما َعبْدنا مف دوف اهلل مف شيء نحُف وال آباُؤنا وقاَؿ الذيف أشركوا لو شاء اهللُ )
 .35النحؿ 
 قمُت:

 َعبْدنا:

 : فعؿ ماض.َعبد

 : ضمير متصؿ فاعؿ.نا

 (.نا: توكيد لمضمير المتصؿ: )نحف

 وال: 

 الواو: عاطفة.

 : زائدة لتأكيد النفي.ال

 (، مرفوع.عبْدنا( في: )نامعطوؼ عمى الضمير المتصؿ: ) آباؤنا:

 قاؿ:

 ي اآلية التالية:كذلؾ ف

 .83( المؤمنوف لقد ُوِعْدنا نحف وآباؤنا ىذا مف قبؿُ )
 قمت:

 :ُوِعْدنا
 : فعؿ ماض مبني لممجيوؿ.ُوعد

 : ضمير متصؿ نائب فاعؿ مرفوع.نا

 (.ُوعدنا( في: )نا: توكيد لػ: )نحف

 ( مرفوع.نا: معطوؼ عمى )آباؤنا
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 الخبلصة:

الكممة مف الجممة: ىؿ ىي  الرفع والنصب في النصوص المذكورة حسب موقع
 معطوفة عمى مرفوع، أو معطوفة عمى منصوب.

)نحُف(: ضمير منفصؿ مبني عمى الضـّ، أي يأتي دائًما ىكذا. عمى كؿ حاؿ 
 فإف العطؼ في النصوص ليس عمى: )نحُف(!

*** 

    2016كانوف الثاني  5الثبلثاء 
 

 حديثاف قدسياف عجيباف

 ِمف ُنَكِت الحديث

 اف عجيبافحديثاف قدسيّ 

 الحديث األوؿ:

 َمف تقّرب إلّي شبًرا تقربُت إليو ذراًعا!

 وَمف أتاني َيمشي أتيُتو ىرولًة!

 .)حديث قدسي متفؽ عميو(
*** 

 الحديث الثاني:

ال يزاؿ عبدي يتقّرب إلّي بالنوافؿ حتى أحّبو، فإذا أحببُتو كنُت سمعو الذي َيسمع 
 طش بيا، ورجمو التي َيمشي بيا!بو، وبصره الذي ُيبصر بو، ويده التي َيب

 .)حديث قدسي في صحيح البخاري(
*** 
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 لوأنؾ أقبمَت عمى رجؿ فأقبؿ عميؾ أسرَع منؾ الستحييَت منو!

 فما بالؾ كّمما أسرعَت كاف ىو أسرَع منؾ!

 قد يكوف رجبًل عادًيا، أو وزيًرا، أو أميًرا، أو تاجًرا كبيًرا.

 فما بالؾ إذا كاف رّب العالميف؟!

 ّب العالميف كّؿ أحٍد يحتاج إليو، وىو ال يحتاج إلى أحٍد!ور 

 ماذا يعني أف تتقّرب إلى اهلل شبًرا فيتقّرب اهلل إليؾ ذراعا؟

 أنت تتقّرب إليو بالحاجة وىو يتقّرب إليؾ بالمعونة!

 لو تقّربَت إليو بالعمـ لساعدؾ عميو أضعاًفا!

 ألـ أقْؿ لؾ مّرات إنو يساعدؾ بالحدس واإللياـ؟!

 تتعّمـ قميبًل فيعّممؾ كثيًرا!

إذا كاف الكتاب الذي ترجع إليو ثبلثيف مجمًدا، تجد نفسؾ أحياًنا قد فتح اهلل لؾ 
 المجمد المطموب والصفحة المطموبة، بضربة واحدة!

إذا كانت المسألة عويصة قد تجد نفسؾ أقدر عمى حّميا مف أىؿ االختصاص 
 والتعمؽ!

 هلل مف حيث ال َيحتسب!فمف تعّمـ العمـ هلل أعانو ا

 قد تتعمـ العمـ ىرًبا مف الممؿ! 

 قد يتعّمـ الفتى العمـ ىرًبا مف خدمة العَمـ!

 قد تتعمـ الفتاة العمـ ىرًبا مف خدمة المنزؿ!

 قد تتعمـ العمـ رغبة في االجتماع مع غيرؾ مف الناس، وتبادؿ المصالح معيـ!

 فة أو جاه أو ماؿ!قد تتعمـ العمـ رغبة في منصب أو والية أو وظي

 لكف أف تتعمـ العمـ هلل ىذا أعمى مراتب العمـ!

 وىو العمـ الذي يتقّرب إليؾ كما تتقّرب إليو، وأكثر!
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 وقد يعّممؾ اهلل باإللياـ ما لـ تتعّممو بالتعّمـ واالكتساب!

 عندئذ يصير العمـ متعة!

 ويصير عبادة!

 ويكوف أنفع عمـ لمناس!
*** 

    2106ي كانوف الثان 4اإلثنيف 
  
  

 إذا سرؽ فييـ الضعيؼ قطعوه

 ِمف ُنَكِت الحديث

 إذا سرؽ فييـ الضعيؼ قطعوه

 الحديث:

عف عائشة رضي اهلل عنيا أّف امرأة مف بني مخزـو سرقْت، فقالوا: مف يكّمـ النبّي 
 صّمى اهلل عميو وسّمـ فييا؟ فمـ يجترئ أحد أف يكّممو! فكّممو أسامُة بُف زيد فقاؿ: 

ذا َسرؽ فييـُ الضعيؼ إّف بن ي إسرائيؿ كاف إذا َسرؽ فييـُ الشريؼ تركوه! وا 
 قطعوه! لو كانت فاطمُة لقطعُت يَدىا!

 )متفؽ عميو(.

*** 
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 سرقْت:

 قيؿ: سرقْت قطيفة.

 وقيؿ فييا: إنيا كانت أيًضا تستعير الحمّي وتجحده!

 مف يكّمـ النبّي فييا:

 ىا.ليس المعنى: مف يكّمـ النبّي فييا ليقطع يد

 بؿ المعنى: مف يكّمـ النبّي فييا لكي ال يقطع يدىا!

 لـ يقؿ:

 كانوا إذا سرؽ فييـ )وىي رواية أخرى لمبخاري(.

 التقدير: كاف الشريؼ إذا سرؽ فييـ تركوه.

 قطعوه:

 قطعوا يده.

 وفي رواية لمسمـ:

ذا سرؽ فييـُ الضعيؼ أقاموا عميو الحّد.  وا 

 وفي رواية:

 كانوا إذا سرؽ فييـ ... أىمؾ مف كاف قبمكـ أنيـ
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 ومنو نعمـ أف الكيؿ بمكياليف في العقوبات والحدود مف أسباب ىبلؾ األمـ!

 فميتأمْؿ ذلؾ الحّكاـ والقضاة والمحاموف!

 لو كانت فاطمُة:

 : لو كانت فاطمُة ىي التي سرقت.التقدير

*** 

  2016كانوف الثاني  2السبت 

 

 الخيؿ لرجؿ أجر

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ؿ لرجؿ أجر ولرجؿ ستر وعمى رجؿ وزرالخي

 الحديث:

  :لثبلثة الخيؿُ 

  .أجرٌ  لرجؿٍ 

  .ترٌ سِ  ولرجؿٍ 

  .زرٌ وِ  وعمى رجؿٍ 
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فما  ،فأطاؿ بيا في مرج أو روضة ،ربطيا في سبيؿ اهلل فرجؿٌ  فأما الذي لو أجرٌ 
ولو أنو انقطع  .يا ذلؾ مف المرج أو الروضة كانت لو حسناتمِ يَ أصابت في طِ 

ت ولو أنيا مرّ  .لو فيف كانت آثارىا وأرواثيا حسناتٍ ا أو شرَ شرفً  تْ فاستنّ  يامُ يَ طِ 
  .فيي لذلؾ أجرٌ  ،لو كاف ذلؾ حسناتٍ  ،سقيرد أف يَ ولـ يُ  ،منو بنير فشربتْ 

فيي لذلؾ  ،اهلل في رقابيا وال ظيورىا حؽّ  ثـ لـ ينَس  ،اا وتعففً ربطيا تغنيً  ورجؿٌ 
 .ترٌ سِ 

  !زرٌ فيي عمى ذلؾ وِ  ،ألىؿ اإلسبلـ واءً ونِ  ا ورياءً ربطيا فخرً  ورجؿٌ 

 )متفؽ عميو، والمفظ لمبخاري(.

*** 

 شرح المفردات:

 ِسْتر: أي: ال أجر وال وزر )مباحة(.

 طيميا:

 الطيؿ: الحبؿ الطويؿ.

 )صحيح مسمـ(.وفي رواية: ِطَوليا 

 استنْت شرًفا:

 استّنْت: اعتمْت.
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 شرًفا: مرتفًعا.

 شرًفا أو شَرفيف:

 ر: شرًفا أو شرفيف أو أكثر.لعؿ التقدي

 وىذا غامض!

 :فشربْت منو، ولـ ُيرد أف َيسقي

 فشربْت منو، ولـ ُيرد أف تشرب.

 تغنًيا وتعفًفا:

 تغنًيا: استغناًء عف الناس.

 تعفًفا: تعفًفا عف سؤاليـ.

 :لـ ينَس حّؽ اهلل في رقابيا وال ظيورىا

 قيؿ: الزكاة.

 وقيؿ: حقوؽ أخرى غير الزكاة.

 ىؿ اإلسبلـ: عداًء ليـ.ِنواًء أل

*** 

 ما نقمو ابف حجر:
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ىكذا اقتصر عمى صدر الحديث، وأحاؿ بتفسيره عمى  :قولو: )باب الخيؿ لثبلثة( 
ما ورد فيو، وقد فيـ بعض الشراح منو الحصر فقاؿ: اتخاذ الخيؿ ال يخرج عف 

وب، الواجب والمند :ا، فيدخؿ في المطموبا أو ممنوعً ا أو مباحً أف يكوف مطموبً 
 بحسب اختبلؼ المقاصد.  ،المكروه والحراـ :ويدخؿ في الممنوع

ألف القسـ الثاني الذي يتخيؿ  ،واعترض بعضيـ بأف المباح لـ يذكر في الحديث
  .، فيمتحؽ بالمندوب(اهلل فييا حؽّ  ولـ ينَس ) :ا بقولوفيو ذلؾ جاء مقيدً 

أو  ني بذكر ما فيو حّض ا إنما يعتفيو أنو صمى اهلل عميو وسمـ غالبً  قاؿ: والسرّ 
لما عرؼ أف سكوتو عنو عفو. ويمكف أف  ،وأما المباح الصرؼ فيسكت عنو .منع

 ،إال أنو ربما ارتقى إلى الندب بالقصد ،يقاؿ: القسـ الثاني ىو في األصؿ المباح
 . )...( واهلل أعمـ ،فإنو مف ابتدائو مطموب ،بخبلؼ القسـ األوؿ

ووجو الحصر في  (.الخيؿ ثبلثة) :ة الكشميينيقولو: )الخيؿ لثبلثة( في رواي
وكؿ منيما إما أف  .الثبلثة أف الذي يقتني الخيؿ إما أف يقتنييا لمركوب أو لمتجارة

د عف ذلؾ وىو األوؿ، أو معصيتو وىو األخير، أو يتجرّ  ،يقترف بو فعؿ طاعة اهلل
 وىو الثاني. 

، وأكثر ما يطمؽ ؤلوضع الكج موالمرْ  .مف الراوي ج أو روضة( شؾّ قولو: )في مرْ 
  )...(. والروضة أكثر ما يطمؽ في الموضع المرتفع .عمى الموضع المطمئفّ 
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ىو  ،ميا( بكسر الطاء الميممة وفتح التحتانية بعدىا الـيَ في طِ  قولو: )فما أصابتْ 
ا ؿ بالواو المفتوحة أيضً وَ طِ  :ويطوؿ ليا لترعى، ويقاؿ لو ،الحبؿ الذي تربط بو

 ي أوؿ الجياد، وتقدـ تفسير االستناف ىناؾ. كما تقدـ ف

فيو أف اإلنساف يؤجر عمى التفاصيؿ التي تقع في  (سقييارد أف يَ ولـ يُ ) :وقولو
ف لـ يقصد تمؾ التفاصيؿ ،إذا قصد أصميا ،فعؿ الطاعة   .وا 

 فقاؿ ابف المنير:  ،وقد تأولو بعض الشراح

 .صاحبيا بذلؾ فيؤجر فيغتـّ  ،قيؿ إنما أجر ألف ذلؾ وقت ال ينتفع بشربيا فيو

 ،صاحبيا لذلؾ فيغتـّ  ،بغير إذنو ،إف المراد حيث تشرب مف ماء الغير :وقيؿ
 . )...( وكؿ ذلؾ عدوؿ عف القصد .فيؤجر

 استغناءً  :أي ،ثـ نوف ثقيمة مكسورة وتحتانية ،بفتح المثناة والمعجمة (ايً غنّ تَ )وقولو: 
 ، استغناءً  واستغنيتُ  ،اتغانيً  وتغانيتُ  ،اغنيً بما رزقني اهلل ت تغنيتُ  :تقوؿ .عف الناس
وسيأتي بسط ذلؾ في فضائؿ القرآف في الكبلـ عمى قولو: ليس منا  .كميا بمعنى

  .بالقرآف ف لـ يتغفّ مَ 

والمعنى أنو يطمب بنتاجيا أو بما يحصؿ مف  .عف السؤاؿ :أي (اتعففً ) :وقولو
 .والتعفؼ عف مسألتيـ ،الغنى عف الناس ،أو نحو ذلؾ ،أجرتيا ممف يركبيا

وأما الذي ىي لو ستر فالرجؿ يتخذىا ) :ووقع في رواية سييؿ عف أبيو عند مسمـ
  (.ا وتجمبلً ا وتكرمً تعففً 
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يا المراد حسف ممكيا وتعيد شبعيا وريّ  :قيؿ (:ولـ ينس حؽ اهلل في رقابيا)وقولو: 
نما خّص  .والشفقة عمييا في الركوب ا في ار كثيرً رقابيا بالذكر ألنيا تستع وا 

وىذا جواب مف لـ يوجب  (.فتحرير رقبة) :ومنو قولو تعالى .الحقوؽ البلزمة
  .وىو قوؿ الجميور ،الزكاة في الخيؿ

وىو قوؿ الحسف  ،والحمؿ عمييا في سبيؿ اهلل ،إطراؽ فحميا :المراد بالحؽ :وقيؿ
  .والشعبي ومجاىد

وخالفو صاحباه وفقياء  .يفةوىو قوؿ حماد وأبي حن ،الزكاة :المراد بالحؽ :وقيؿ
  !ا سبقو إلى ذلؾقاؿ أبو عمر: ال أعمـ أحدً  .األمصار

  .اتعاظمً  :ا( أيقولو: )فخرً 

 والباطف بخبلؼ ذلؾ.  ،ا لمطاعةأي إظيارً  (:ورياءً ) :وقولو

ا ا وبطرً ووقع في رواية سييؿ المذكورة: وأما الذي ىي عميو وزر فالذي يتخذىا أشرً 
 س. لمنا ا ورياءً وبذخً 

العدو  تقوؿ ناوأتُ  .ىو مصدر ألىؿ اإلسبلـ( بكسر النوف والمدّ  واءً قولو: )ونِ 
قاؿ الخميؿ:  .ويستعمؿ في المعاداة ،ناء إذا نيض :واء، وأصمو مفمناوأة ونِ 

  )...(. و بالعداوةالرجؿ ناىضتُ  ناوأتُ 

اء قد ألف ىذه األشي (،أو) :بمعنى (واءً ونِ  ورياءً ) :والظاىر أف الواو في قولو
  .تفترؽ في األشخاص، وكؿ واحد منيا مذمـو عمى حدتو
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إذا كاف  ،وفي ىذا الحديث بياف أف الخيؿ إنما تكوف في نواصييا الخير والبركة
ال فيي مذمومة.  ،اتخاذىا في الطاعة أو في األمور المباحة  وا 

*** 

 2016تشريف األوؿ  17اإلثنيف 

 

 ؿ لرجؿ أجرمف األدلة عمى أف السّنة وحي ثاف: الخي

 ِمف ُنَكِت الحديث
 مف األدلة عمى أف السّنة وحي ثاف

 الحديث: 
 الخيؿ لرجؿ أجر، ولرجؿ ستر، وعمى رجؿ وزر )...(.
 وُسئؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عف الحُمر فقاؿ: 
 ما ُأنزؿ عمّي فييا شيء إال ىذه اآلية الجامعة الفاّذة:

 .8-7( الزلزلة َيَرُه. وَمف َيعمْؿ مثقاَؿ َذّرٍة شًرا َيَرهُ فَمف َيعمْؿ مثقاَؿ َذّرٍة خيًرا )
 )صحيح البخاري(.

 الفاّذة: الفّذة: الفريدة في بابيا.

*** 
  2105تشريف الثاني  3الثبلثاء 
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 إف اهلل حـر عميكـ عقوؽ األميات

 ِمف ُنَكِت الحديث

 :إف اهلل حّرـ عميكـ

 األميات عقوؽَ 

 البنات ووأدَ 

 ومنَع وىات

 ره لكـ: وك

 وقاؿ قيؿَ 

 السؤاؿ وكثرةَ 

ضاعةَ   الماؿ وا 

 )متفؽ عميو(.

*** 

 قاؿ لي:

 لماذا ثبلثة في الحرمة، وثبلثة في الكراىة؟
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 قمت لو:

 ىذا يسّيؿ حفظ الحديث.

عبلوة عمى ما فيو مف تناظر جميؿ في العدد، يعرفو الباحثوف في الدراسات العميا 
 .الذيف يقسموف األبواب إلى فصوؿ متساوية

 قاؿ:

 ىؿ ىناؾ ترابط بيف الثبلثة في كؿ مف الفئتيف: فئة التحريـ، وفئة الكراىة؟

 قمت:

 الرابط بينيا ىو الحرمة في الفئة األولى، والكراىة في الثانية.

 وربما كانت ىذه األمور منتشرة، فجمعيا االنتشار.

 والعبلقة بيف المحّرميف األوليف أوضح مف عبلقتيما بالمحّرـ الثالث.

 والعبلقة بيف المكروىيف األوليف أوضح مف عبلقتيما بالمكروه الثالث.

 وعّبر عف كؿ محّرـ بكممتيف، كما عّبر عف كؿ مكروه بكممتيف!

 قاؿ:

 لماذا السْجع في الحرفيف األخيريف مف كممات كؿ منيما؟

 قمت:
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 سْجع جميؿ، ال سيما وأنو غير متكّمؼ.

 ولعّمو يساعد أيًضا عمى حفظ الحديث.

 اؿ:ق

 لماذا اختمؼ ىذا السْجع بيف الفئتيف؟

 قمت:

 ىذا أجمؿ، فئة الحرمة ليا سْجعيا، وفئة الكراىة ليا سْجعيا.

 فبل يختمطاف.

 قاؿ:

 قيؿ وقاؿ: ىؿ ىما فعبلف؟

 قمت:

.  نعـ فعبلف ماضياف: األوؿ مبني لممجيوؿ، واآلخر مبني لممعمـو

 وقيؿ: اسماف: القيؿ والقاؿ.

 قاؿ: 

 لي معنى الحديث؟ىؿ لؾ أف تشرح 

 قمت:
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 أحيمؾ فيو عمى النووي.

 ما قالو النووي في معنى الحديث:

 عقوؽ األميات:

نما اقتصر  وىو مف الكبائر بإجماع العمماء )...(، وكذلؾ عقوؽ اآلباء )...(، وا 
ىنا عمى األميات ألف حرمتيّف آكد مف حرمة اآلباء )...(، وألف أكثر العقوؽ يقع 

 الد فييّف.لؤلميات، ويطمع األو 

 وأد البنات:

نما  في دفنيّف حياتيّف، فيمتَف تحت التراب، وىو مف الكبائر الموبقات )...(، وا 
 اقتصر عمى البنات ألنو المعتاد الذي كانت الجاىمية تفعمو! 

 منع وىات:

 نيى أف يمنع الرجؿ ما توّجو عميو مف الحقوؽ، أو يطمب ما ال يستحقو.

 قيؿ وقاؿ:

 لناس، وحكايات ما ال يعني مف أحواليـ وتصرفاتيـ.الخوض في أخبار ا

 كثرة السؤاؿ: 

 اإلكثار مف السؤاؿ عما لـ يقع ، وال تدعو إليو حاجة.  -

 سؤاؿ الناس أمواَليـ، وما في أيدييـ.  -



252 
 

كثرة السؤاؿ عف أخبار الناس، وأحداث الزماف، وما ال يعني اإلنساف، وىذا  -
 عف قيؿ وقاؿ.ضعيؼ ألنو قد ُعرؼ ىذا مف النيي 

سؤاؿ اإلنساف عف حالو وتفاصيؿ أمره، فيدخؿ ذلؾ في سؤالو عما ال يعنيو.  -
ويتضمف ذلؾ حصوؿ الحرج في حؽ المسئوؿ، فإنو قد ال ُيْؤثر إخباره بأحوالو، 

ف  ْف كذبو في اإلخبار أو تكّمؼ التعريض لحقْتو المشقة، وا  فإْف أخبره شّؽ عميو، وا 
 دب! أىمؿ جوابو ارتكب سوء األ

 إضاعة الماؿ:

صرفو في غير وجوىو الشرعية، وتعريضو لمتمؼ. وسبب النيي أنو إفساد، واهلل ال 
 يحب المفسديف، وألنو إذا أضاع مالو تعّرض لما في أيدي الناس!

 واهلل أعمـ.

*** 

  2015تشريف الثاني  4األربعاء 

 

 بدأت بوالدي أسقييما قبؿ بنيّ 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 أسقييما قبؿ َبنيّ  بدأُت بوالديّ 
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 الحديث:

 عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ:

  !يمشوف أخذىـ المطرُ  نفرٍ  بينما ثبلثةُ 

  .في جبؿ وا إلى غارٍ فأوَ 

  !عمييـ فانطبقتْ  ،مف الجبؿ ىـ صخرةٌ عمى فـ غارِ  تْ فانحطّ 

  :يـ لبعضفقاؿ بعضُ 

  .جيا عنكـو يفرّ لعمّ  ،بيا وا اهللَ عُ فادْ  ،هلل عممتموىا صالحةً  انظروا أعماالً 

  :ىـقاؿ أحدُ 

 ،كنت أرعى عمييـ ،صغارٌ  بيةٌ ولي صِ  ،كبيرافِ  شيخافِ  إنو كاف لي والدافِ  الميـّ 
  !نيّ أسقييما قبؿ بَ  بوالديّ  فبدأتُ  ،عمييـ حمبتُ  تُ حْ فإذا رُ 

ني استأخرتُ   كما كنتُ  فحمبتُ  ،يما نامافوجدتُ  ،حتى أمسيتُ  فمـ آتِ  ،يـو ذاتَ  وا 
 يةُ بْ والصِ  ،يةَ بْ الصِ  أسقيَ  وأكره أفْ  ،يماأوقظَ  ءوسيما أكره أفْ عند رُ  تُ فقم ،بأحمُ 

  !حتى طمع الفجرُ  ،وف عند قدميّ يتضاغَ 

ج ففرّ  ،نرى منيا السماءَ  ،لنا فرجةً  جْ فافرُ  ،وجيؾ و ابتغاءَ أني فعمتُ  تعمـُ  كنتَ  فإفْ 
 ! ... الحديث.فرأوا السماءَ  ،اهللُ 

 )متفؽ عميو، والمفظ لمبخاري(.
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*** 

 قّدـ أبويو عمى أبنائو!

 أييما أولى باإلطعاـ؟

 ىؿ يقّدـ أبناءه أـ أبويو؟ أـ يقسـ بينيما؟

األبواف واألبناء: كبل الفريقيف ضعيؼ، الفريؽ األوؿ لكبر السّف! والفريؽ اآلخر 
 لصغر السّف!

 اآلباء زرع اهلل فييـ حّب األوالد بالغريزة.

 لكي يرعوا آباءىـ.األبناء ال بد ليـ مف تيذيب وتربية 

 قاؿ تعالى:

 .15، واألحقاؼ 14، ولقماف 8( العنكبوت ووّصينا اإلنساَف بوالديو)

 فوّصى األبناء باآلباء، ولـ يوّص اآلباء باألبناء!

في القصة تعارَض األبناُء مع اآلباء في اإلطعاـ، فاستجاب صاحُب الطعاـ 
 ألبويو، وقّدميما عمى أطفالو، فخالؼ غريزتو!

كوف الحميب كافًيا لمفريقيف، كؿ ما ىنالؾ ىو التقديـ والتأخير: تقديـ األبويف، قد ي
 وتأخير الطفميف! بافتراض أّف لو طفميف!

 لـ يوقظ أبويو، وترّتب عمى ىذا تأخيُر إطعاـ أطفالو!
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*** 

أنا لو كنُت محّمو لعزلُت حصة أبوّي، وعّجمُت إطعاـ ولدّي! وقسمُت بيف الفريقيف 
 ، ولو لـ يكف الحميب كافًيا لمجميع.حسب الخبرة

 يبدو أف اهلل تعالى كافأه عمى اجتياده وبّر والديو!

*** 

 ما نقمو ابف حجر:

يثارىما عمى الولد  فيو فضؿ اإلخبلص في العمؿ، وفضؿ برّ  الوالديف وخدمتيما وا 
  . ة ألجميماؿ المشقّ وتحمّ  ،واألىؿ

مع قدرتو عمى  ،جوع طوؿ ليمتيماو أوالده الصغار يبكوف مف الشكؿ تركُ وقد استُ 
  !تسكيف جوعيـ

يحتمؿ أف بكاءىـ   : وقيؿ !كاف في شرعيـ تقديـ نفقة األصؿ عمى غيرىـ  : فقيؿ
  . هـ ما يردّ وقد تقدّ  !ليس عف الجوع

  . وىذا أولى ،الرمؽ يـ كانوا يطمبوف زيادة عمى سدّ لعمّ   : وقيؿ

*** 

 تعميؽ عمى ابف حجر:

 مكبلـ عف شرعيـ وشرعنا.ليس ىناؾ ما يدعو ل



256 
 

 تصّرُؼ الرجؿ اجتياٌد منو، سواء وافؽ شرَعيـ وشرَعنا أـ لـ يوافؽ!

 واهلل أثابو عمى حسف نّيتو في بّر والديو.

 واهلل أعمـ.

*** 

 2016تشريف األوؿ  13الخميس 

 

 ِمف ُنَكِت الحديث ىؿ ىذا داعية أـ شيطاف؟

 ىؿ ىذا داعيٌة أـ شيطاٌف؟

 الحديث:

 رضي اهلل عنو قاؿ:  رةَ عف أبي ىري

 ،اهلل صمى اهلل عميو وسمـ بحفظ زكاة رمضاف، فأتاني آتٍ  رسوؿُ  )وّكمني( مني"وكَ 
 : و وقمتُ فأخذتُ  !)يأخذه بكّفيو( ف الطعاـحثو مِ يَ  فجعؿَ 

  !صمى اهلل عميو وسمـ اهللِ  ألرفعّنؾ إلى رسوؿِ  واهللِ 

 )أي: ألرفعّف أمَرؾ، أو أُلسّممّنؾ(.

 قاؿ: 
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  !شديدةٌ  ولي حاجةٌ  ،وعمّي عياؿٌ  ،تاجٌ ي محإنّ 

 صمى اهلل عميو وسمـ:  فقاؿ النبيّ  ،فأصبحتُ  ،فخّميُت عنو

 ؟  ؾ البارحةَ أسيرُ  ما فعؿَ  !يا أبا ىريرةَ 

 : قمتُ 

  !وسبيمَ  يتُ و فخمّ فرحمتُ  ،وعياالً  شديدةً  شكا حاجةً  !اهلل يا رسوؿَ 

 قاؿ: 

   !وسيعودُ  بؾَ أما إنو قد كذَ 

  !إنو سيعودُ  :صمى اهلل عميو وسمـ اهللِ  رسوؿِ  قوؿِ لِ  عودُ أنو سي فعرفتُ 

 : و فقمتُ فأخذتُ  !الطعاـ فَ حثو مِ فرصدُتو فجاء يَ 

  !صمى اهلل عميو وسمـ اهللِ  ؾ إلى رسوؿِ ألرفعنّ 

 قاؿ: 

  !ال أعودُ  ،وعمّي عياؿٌ  ،ي محتاجٌ ني فإنّ دعْ 

 اهلل عميو وسمـ:  صمى اهللِ  فقاؿ لي رسوؿُ  ،و فأصبحتُ سبيمَ  و فخّميتُ فرحمتُ 

 ؾ؟  أسيرُ  يا أباىريرة ما فعؿَ 

 : قمتُ 
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  !وسبيمَ  يتُ و فخمّ فرحمتُ  ،وعياالً  شديدةً  شكا حاجةً  !اهلل يا رسوؿَ 

 قاؿ:  

  !بؾ وسيعودُ أما إنو كذَ 

 : و فقمتُ فأخذتُ  ،الطعاـ فَ حثو مِ فجاء يَ  ،و الثالثةفرصدتُ 

  !اهللِ  ألرفعّنؾ إلى رسوؿِ 

 !ثـ تعودُ  ال تعودُ  تزعـُ ات آخر ثبلث مرّ  هوىذ

 تزعـ أف(. )لـ يقؿ:

 قاؿ: 

  !بيا ؾ اهللُ ؾ كمماٍت ينفعُ ني أعّممْ دعْ 

 : قمتُ 

 ؟ يما ى

 قاؿ: 

 البقرة (ـوالقيّ  إال ىو الحيّ  ال إلوَ  اهللُ ): الكرسيّ  فاقرأ آيةَ  راشؾَ إلى فِ  إذا أويتَ 
  !ـ اآليةحتى تختِ  ،255

  !صبحَ حتى تُ  ؾ شيطافٌ وال يقربنّ  ،حافظٌ  اهللِ  فَ مِ  عميؾَ  فإنؾ لف يزاؿَ 
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 صمى اهلل عميو وسمـ:  اهللِ  فقاؿ لي رسوؿُ  ،و فأصبحتُ سبيمَ  فخميتُ 

 ؟  ؾ البارحةَ أسيرُ  ما فعؿَ 

 : قمتُ 

  !وسبيمَ  يتُ فخمّ  ،بيا ني اهللُ مني كمماٍت ينفعُ و يعمّ زعـ أنّ  !اهلل يا رسوؿَ 

 قاؿ: 

 ما ىي؟  

 : قمتُ 

 ال إلوَ  اهللُ ) :ـختِ مف أوليا حتى تَ  ،الكرسيّ  ؾ فاقرأ آيةَ راشإلى فِ  إذا أويتَ  :قاؿ لي
  (.القيـو إال ىو الحيّ 

 وقاؿ لي: 

 )أي: الصحابة( وكانوا !صبحَ حتى تُ  ؾ شيطافٌ وال يقربَ  ،حافظٌ  اهللِ  فَ عميؾ مِ  لف يزاؿَ 
  !عمى الخير شيءٍ  أحرَص 

 فقاؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ: 

  !بو وىو كذُ  قؾَ و قد صدَ أما إنّ 

 ؟ يا أبا ىريرةَ  لياؿٍ  منذ ثبلثِ  ف تخاطبُ مَ  تعمـُ 
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 قاؿ: 

  !ال

 قاؿ: 

  !ذاؾ شيطافٌ 

 .(البخاري )صحيح

*** 

 تظاىر بأنو داعية، فأكؿ ماؿ الزكاة!

 تظاىر بالفقر، ثـ تظاىر بالديف والقدرة عمى الوعظ!

 ِمف المشايخ َمف ىـ شياطيف، وليـ صبلت وأفعاؿ مشبوىة!

ار َمف ىـ شياطيف يتظاىروف بالديف، وربما تسّتروا وراء المشايخ ومف الحّكاـ والتج
الشياطيف، وربما احتمى بيـ المشايُخ الشياطيُف، وتكّسبوا منيـ، أو تكّسب بعُضيـ 

 مف بعض!

 واهلل أعمـ.

*** 

 مبلحظة:
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أبو ىريرة وقع في الفخ ثبلث مّرات، ألنو كاف فقيًرا مف أىؿ الصّفة، فأخذْتو بو 
 ة بعد مّرة! وُخدع بظاىر كبلمو!الرأفة مرّ 

إذا أخذتكـ بو رأفة، ولـ تردعوه، فإنو يعود وال يكّؼ عف العودة! بؿ ربما يعود في 
 كؿ مّرة أكثر جرأًة ووقاحًة! 

*** 

ومف المشايخ اليـو َمف يتظاىر باألذكار، ويكتفي بعمـ قميؿ، َيخدع بو العواـ، 
 : الماؿ والمناصب الدينية!فيتظاىر بالديف وىو في حقيقتو يطمب الدنيا

 وال حوؿ وال قوة إال باهلل!

*** 

 2016تشريف األوؿ  3اإلثنيف 

 

 

 ىؿ ارتكب أبو ىريرة الخطأ ثبلث مرات في قصة الشيطاف؟

 ىؿ ارتكب أبو ىريرة الخطأ ثبلث مرات في قصة الشيطاف؟

 قاؿ لي:
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الخطأ ثبلث مرات في مقالؾ: داعية أـ شيطاف؟ لـ تبيْف لنا لماذا كّرر أبو ىريره 
طعامو؟ بؿ لماذا تركو الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ يكّرر  في استقباؿ الشيطاف وا 
فعمو ثبلث مرات؟ لماذا لـ يأمره بالتوقؼ عف فعمو مف أوؿ مّرة؟ والمرء ال ُيمدغ 

 مف ُجحر مّرتيف!

 قمت لو:

رت فييا طريقة أما أبو ىريرة فظاىر األمر فيو أنو ُخدع مرتيف، وأما الثالثة فقد تغي
الخداع، إذ صار الشيطاف داعية! لو أراد النبي صمى اهلل عميو وسمـ ألمر أبا 
ىريرة بالتوقؼ عف إطعامو، فميس ىناؾ خطأ مف أبي ىريرة، وال مف النبي صمى 
اهلل عميو وسمـ، كأف اهلل عز وجؿ أراد أف يتمـ القصة، ثبلث مرات، لكي تصؿ 

العبرة مف أفعاؿ شريحة كبيرة مف شرائح المجتمع، القصة إلى منتياىا، ولكي نأخذ 
فمو حدث ىذا مرة أو مرتيف لـ يكف في ذلؾ تأكد! آية ذلؾ قولو صمى اهلل عميو 

 وسمـ: كذبؾ وسيعود!

 أما حديث: )ال ُيمدغ المرء(، فربما يكوف معناه األمر، وليس الخبر، واهلل أعمـ.

*** 

 2016تشريف األوؿ  9األحد 

 

 ف مف جحر واحد مرتيفال يمدغ المؤم
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 ِمف ُنَكِت الحديث

 ال ُيمدغ المؤمُف مف ُجحٍر واحٍد مّرتيف!

 )متفؽ عميو(.

*** 

 ال ُيمدغ:

 قرئت: ال ُيمدُغ، بالنفي. قالوا: خبر معناه األمر.

 وقرئت: ال ُيمدِغ، بالنيي!

*** 

 سبب ورود الحديث:

عميو، وعاىده  فمفّ  أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ أسر أبا عزة الشاعر يـو بدر،
 !ثـ رجع إلى التحريض واليجاء .ض عميو وال ييجوه، وأطمقو فمحؽ بقوموأال يحرّ 

مدغ ال يُ  المؤمفُ )، فقاؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ: د، فسألو المفّ ثـ أسره يـو أحُ 
 (!تيفمرّ  حرٍ مف جُ 

 )شرح النووي(.

*** 

 المعنى: 
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 المؤمف الواعي ال ُيمدغ مّرتيف.

 يمكف أف ُيمدغ مّرات! والمغّفؿ

 وفي الحديث: التحذير مف الغفمة، واألمر باستعماؿ الفطنة والذكاء!

*** 

نقؿ بعض العمماء قواًل زعموا أنو لرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ: )احترسوا مف 
 الناس بسوء الظف(!

 ىذا ليس بحديث، وصواب القوؿ: احترسوا مف الناس بالشّؾ! 

*** 

د العمماء الباحثيف ألف يكوف شًكا منيجًيا! وىو ما ُعرؼ عف وقد يرقى الشؾ عن
 . Descartesالغزالي وديكارت 

فقد يشؾ الباحث بشيء، فيختبره ليصؿ فيو إلى يقيف أو غمبة ظّف: ىؿ ىو 
 صحيح أـ غير صحيح؟

 ىػ(:505-قاؿ الغزالي )

ر لـ ُيبصر! "الشكوؾ ىي الُموصمة إلى الحّؽ، فمف لـ َيشّؾ لـ َينظر، ومف لـ َينظ
 ومف لـ ُيبصر بقي في العمى والضبلؿ"!

*** 
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 2016تشريف األوؿ  7الجمعة  

 

 إْف كاف َلخميًقا لئلمارة: ما ىذه البلـ في خبر كاف؟

 ِمف ُنَكِت الحديث

 إْف كاف َلخميًقا لئلمارة

 ما ىذه البلـ في خبر كاف؟

 الحديث:

ـُ اهلل إْف كاف َلخميًقا لئلمارة.  واي

 ي(.)صحيح البخار 

*** 

 المقصود: أسامة بف زيد.

 وفي رواية لمبخاري أيًضا:

 لقد كاف خميًقا لئلمارة.

 وفي بعض الروايات:

 إنو َلخميؽ لئلمارة. -



266 
 

 إنو َلخميؽ باإلمارة. -

*** 

 إْف:

 مخففة مف الثقيمة: إّنو.

 َلخميًقا:

 البلـ: الـ الفارقة.

 كما في قولو تعالى:

ْف كانْت َلكبيرةً )  . راجع فييا: ِمف ُنَكِت القرآف.143( البقرة وا 

إذا جاءت البلـ في خبر )كاف( فاعمـ أّف )إْف( مخّففة مف الثقيمة، والبلـ فارقة! 
 وليست ُمزحمقة.

 أمثمة توضيحية:

 إّف زيًدا لقائـٌ:

 البلـ ىنا: البلـ الُمزحمقة.

 وىي تأتي في خبر )إّف(.
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وضع خبر )إّف(، كي ال يجتمع سّميت ُمزحمقة ألنيا ُزحمقْت مف أوؿ الجممة إلى م
 توكيداف: )إّف( + البلـ.

 إْف زيٌد لقائـ:

 البلـ ىنا: الـ الفارقة.

 سميت فارقة ألنيا تفرؽ بيف )إْف( المخففة مف الثقيمة و)إْف( النافية.

 إْف كاف زيٌد َلقائًما:

 البلـ ىنا: الـ فارقة.

 مثاؿ عمى )إْف( النافية:

 .20الممؾ ( إِف الكافروَف إال في ُغرور)

 إْف: ىنا بمعنى: ما.

 ما الكافروف إال في غرور.

*** 

  2015كانوف األوؿ  31الخميس 

 

 ستكوف لكـ األنماط
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 ِمف ُنَكِت الحديث

 ستكوف لكـ األنماط

 الحديث:

 عف جابر رضي اهلل عنو قاؿ: 

 قاؿ النبّي صمى اهلل عميو وسمـ: 

 ىؿ لكـ مف أنماط؟ 

 قمُت: 

 ؟ وأّنى يكوف لنا األنماط

 قاؿ: 

 أما إنو سيكوف لكـُ األنماط. 

 فأنا أقوؿ ليا: 

 أّخري عنا أنماطِؾ. 

 فتقوؿ: 

 ألـ يقؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ: 

 إنيا ستكوف لكـ األنماط؟ 
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 فأَدُعيا.

 )متفؽ عميو(.

*** 

 األنماط:

 الستائر.

 فأدعيا:

 يمتو الزوجة؟تساىبًل أو شًكا في المعنى المراد، ىؿ ىو ما فيمو الزوج أـ ما ف

 سيكوف لكـ األنماط:

 أنا مع ما فيمو الزوج )جابر(.

 ىؿ فيمِت الزوجة ما ُيراد أـ فيمْت ما تريد؟

 الزوجات ليّف ميؿ لؤلنماط أكثر مف األزواج. 

 قاؿ ابف عمر: غمبنا عميو النساء! 

 المعنى الذي أختاره: 

 أف اتخاذ األنماط مف السَرؼ!

 ما ىو أقرب لقمبي.اخترت ما ىو أقرب لفيمي، ال 
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إذا اتخذنا نحف األنماط فيجب أف نعّد أنفسنا مخالفيف، ال أف نموي نص الحديث 
 أو معناه ليوافؽ ما نفعمو، أو ما نريد فعمو!

 وفي اتخاذ األنماط خبلؼ بيف العمماء:

 جائز ما لـ يكف مف الحرير أو فيو تصاوير )ممنوعة(. -

 يو تصاوير.مكروه ولو لـ يكف مف الحرير، وال ف -

 حراـ ولو لـ يكف مف الحرير، وال فيو تصاوير. -

*** 

 أقواؿ الشّراح:

 النووي:

قولو )في رواية أخرى(: عف جابر قاؿ: وعند امرأتي نمط، فأنا أقوؿ: نّحيو » 
 عني، وتقوؿ: قد قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ: إنيا ستكوف. 

نو كرىو كراىة تنزيو، ألنو مف زينة قولو: )نّحيو عني( أي: أخرجيو مف بيتي، كأ
 «. الدنيا وُمميياتيا، واهلل أعمـ

 فتح الباري البف حجر:

لعّؿ المصنؼ أشار إلى ما أخرجو مسمـ مف حديث عائشة قالت: خرج رسوؿ » 
اهلل صمى اهلل عميو وسمـ في غزاتو، فأخذْت نمًطا فنشرْتو عمى الباب، فمّما قدـ 
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ي وجيو، فجذبو حتى ىتكو فقاؿ: إّف اهلل لـ يأمرنا أف فرأى النمط عرفِت الكراىة ف
نكسو الحجارة والطيف )صحيح مسمـ(! قالت: فقطعُت منو وسادتيف، فمـ يعْب ذلؾ 

 «. عميّ 

*** 

 إرشاد الساري لمقسطبلني: 

قاؿ النووي رحمو اهلل: فيو جواز اتخاذ األنماط إذا لـ تكف مف حرير. وتعّقب » 
 ار بأنيا ستكوف( اإلباحة. بأنو ال يمـز مف )اإلخب

وأجيب: بأف إخباره عميو الصبلة والسبلـ أنيا ستكوف، ولـ ينو، فكأنو أقّره. نعـ في 
حديث عائشة عند مسمـ أنيا أخذْت نمًطا، فسترْتو عمى الباب، فجذبو َصّمى اهلُل 

لت: عميو َوَسمَّـَ حتى ىتكو وقاؿ: "إف اهلل لـ يأمرنا أف نكسو الحجارة والطيف"! قا
فقطعُت منو وسادتيف، فمـ يعْب ذلؾ. قاؿ في الفتح: فيؤخذ منو أف األنماط ال ُيكره 

 اتخاذىا لذاتيا، بؿ لما ُيصنع بيا. 

وقد اختمؼ في ستر البيوت والجدار. والذي جـز بو جميور الشافعية الكراىة، بؿ 
 «. صّرح الشيخ أبو نصر المقدسي منيـ بالتحريـ لحديث عائشة ىذا

 ألحوذي لممباركفوري: تحفة ا

قاؿ الحافظ: وفي استدالليا عمى جواز اتخاذ األنماط بإخباره صمى اهلل عميو » 
وسمـ )بأنيا ستكوف( نظر، ألف اإلخبار بأف الشيء سيكوف ال يقتضي إباحتو، إال 
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إِف استدّؿ المستدؿ بو عمى التقرير، فيقوؿ: أخبر الشارع بأنو سيكوف، ولـ ينو 
 «. هعنو، فكأنو أقرّ 

*** 

  2015كانوف األوؿ  27األحد 

 

 لو دخموا جحر ضب لدخمتموه معيـ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 لو دخموا جحر ضب لدخمتموه معيـ

 الحديث:

َلتتبُعّف َسنف َمف قبَمكـ، ِشبًرا بشبر وذراًعا بذراع، حتى لو دخموا ُجْحر َضّب 
 لدخمتموه معيـ!

 )متفؽ عميو(.

*** 

 لتتبعّف:

 عّف.أي: واهلل لتتب
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 سنف:

 بفتح السيف وضّميا.

 السَّنف بفتح السيف: الطريؽ.

 والسُّنف بضـّ السيف: جمع سّنة.

 والسُّنة ىي: الطريؽ، أو الطريقة.

 َمف قبمكـ:

 الذيف قبمكـ.

، في رواية.  مثؿ فارس والرـو

 وأىؿ الكتاب، في رواية.

 فيذا يشمؿ األمور الدينية واألمور المدنية.

، أو مف بعدكـ كأوربا وأمريكا، والمقصود: سنف الجاى مية مف قبمكـ كفارس والرـو
 واهلل أعمـ.

فالجاىمية ليست مجرد زماف )قبؿ اإلسبلـ( فحسب، بؿ ىي وضع متكرر في 
 أزمنة متعددة )قبؿ اإلسبلـ وبعد اإلسبلـ(.

 شبًرا بشبر وذراًعا بذراع:
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 لعؿ الواو ىنا يقصد بيا: أو. 

 قاؿ: )شبًرا بشبر( أو قاؿ: )ذراًعا بذراع(. أو: شّؾ مف الراوي، أي: النبيّ 

وىناؾ احتماؿ آخر يتعمؽ بالتفاوت بيف الناس في مدى التقميد، بعضيـ: شبًرا 
 بشبر، وبعضيـ ذراًعا بذراع، واهلل أعمـ.

 ُجحر:

 بيت ضيؽ جًدا.

 حفرة صغيرة.

 ضّب:

 لدينا أبو بريص، والحرباية، والحردوف.

 الضّب: الحردوف، واهلل أعمـ.

*** 

 قاؿ لي:

ىناؾ اليـو أمـ غير إسبلمية متقّدمة عمينا في بعض األمور. ىؿ نحف ممنوعوف 
 مف تقميدىا منًعا مطمًقا؟

 قمت لو:
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 الحديث ينيى عف المبالغة في التقميد، وال ينيى عف التقميد.

والحديث مف القراءة األولى أو المتعجمة أو الفيـ السائد يبدو أف معناه النيي 
 تقميد األمـ األخرى!المطمؽ عف 

 لكف ىذا الفيـ يحتاج إلى تنقيح في ضوء عبارتيف وردتا فيو:

 العبارة األولى: )حتى(.

 العبارة الثانية: )ُجحر ضّب(.

 )حتى(: تقدير الكبلـ في الحديث: لتتبعّف ولتبالغّف حتى لو دخموا ... إلخ.

 )ُجحر ضّب(: الرذائؿ ُجحر ضّب. التكنولوجيا ليست ُجحر ضّب!

 فالمنيي عنو ىو التقميد األعمى، والتقميد في األمور السيئة.

ىناؾ أمور حسنة واضحة: نقّمدىـ فييا. فالحكمة ضاّلة المؤمف أّنى وجدىا فيو 
 أحؽ بيا! )الحديث ضعيؼ ولكف معناه صحيح(.

 ىناؾ أمور سيئة واضحة: ال نقّمدىـ فييا.

محؽ باألمور الحسنة، أو تمحؽ ىناؾ أمور مشتبية: ندرسيا. وبعد الدراسة إما أف ت
 باألمور السيئة.

*** 

  2015كانوف األوؿ  24الخميس 
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 إذا كثر الخبث

 ِمف ُنَكِت الحديث

 إذا كثر الخَبث!

 الحديث:

عف زينب ابنة جحش رضي اهلل عنيا أف النبّي صمى اهلل عميو وسمـ دخؿ عمييا 
 فِزًعا! يقوؿ: 

اقترب! ُفتح اليوـَ مف َرْدـ يأجوَج ومأجوَج ال إلو إال اهلل، ويٌؿ لمعرب مف شّر قد 
 بإصبعو اإلبياـ والتي تمييا.   ، وحّمؽمثُؿ ىذه

 قالْت زينُب بنُت جحش: 

 يا رسوَؿ اهلل! أَنيِمُؾ وفينا الصالحوف؟ 

 !نعـ، إذا كثر الخَبثُ قاؿ: 
 .)متفؽ عميو(

*** 

 الخبث:

 الفساد بأنواعو المختمفة.

 بداللة قولو: الصالحوف!

 ويؿ:

 كممة إنذار بشّر متوقع.

 ردـ يأجوج ومأجوج:

 الردـ: السّد الذي أقامو ذو القرنيف.



277 
 

 يأجوج ومأجوج:

 أمـ أو جماعات قوية مسّمحة فاسدة مفسدة. قيؿ: مف األتراؾ، وقيؿ: مف غيرىـ.

 والكممة مشتقة مف أجيج النار، أو مف )ماج(: اضطرب. 
*** 

 :الفتحقاؿ في 
خّص العرب بذلؾ ألنيـ كانوا حينئذ معظـ  (قد اقترب ويٌؿ لمعرب مف شرّ قولو: )

، ثـ توالت الفتف حتى صارت عثمافمف أسمـ، والمراد بالشّر ما وقع بعده مف قتؿ 
يوشؾ أف العرب بيف األمـ كالقصعة بيف األكمة كما وقع في الحديث اآلخر: 

 وأف المخاطب بذلؾ العرب.  ،تداعى عميكـ األمـ كما تداعى األكمة عمى قصعتيا
*** 

 :القرطبيقاؿ 
ماذا أنزؿ  "أـ سممة: ويحتمؿ أف يكوف المراد بالشّر ما أشار إليو في حديث  

فأشار بذلؾ إلى الفتوح التي فتحت بعده،  "،الميمة مف الفتف وماذا أنزؿ مف الخزائف
عمى فكثرت األمواؿ في أيدييـ، فوقع التنافس الذي جّر الفتف، وكذلؾ التنافس 

وغيرىـ، حتى بني أمية تولية أقاربو مف عثماف اإلمارة، فإف معظـ ما أنكروه عمى 
أفضى ذلؾ إلى قتمو! وترتب عمى قتمو مف القتاؿ بيف المسمميف ما اشتير واستمر 

.)...(    
وىو فيما  ،كؿ يـو أف يأجوج ومأجوج يحفروف السدّ وقد جاء في خبر مرفوع 

وصححاه مف طريؽ قتادة عف أبي  ،والحاكـ ،افوابف حبّ وحّسنو، الترمذي أخرجو 
 أبي ىريرة. رافع عف 

*** 
 قاؿ تعالى:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13054&idto=13057&bk_no=52&ID=3927#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13054&idto=13057&bk_no=52&ID=3927#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13054&idto=13057&bk_no=52&ID=3927#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13054&idto=13057&bk_no=52&ID=3927#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13054&idto=13057&bk_no=52&ID=3927#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13054&idto=13057&bk_no=52&ID=3927#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13054&idto=13057&bk_no=52&ID=3927#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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 .96( األنبياء ـ مف كؿ حَدٍب َينِسموفحتى إذا ُفتحت يأجوُج ومأجوُج وى)
قالوا يا ذا القرنيِف إّف يأجوَج ومأجوَج ُمفسدوَف في األرِض فيؿ نجعُؿ لَؾ َخرًجا )

عمى أف تجعَؿ بيننا وبينيـ سًدا قاؿ ما مكّني فيو رّبي خيٌر فأعينوني بقوٍة أجعْؿ 
 .95-94( الكيؼ بينكـ وبينيـ َرْدًما

 وقاؿ تعالى:

 .25( األنفاؿ ال تصيُب الذيف ظمموا منكـ خاصةً  واتقوا فتنةً )
*** 

     2015كانوف األوؿ  19السبت 
 

 

 إذا حضر الماؿ حضروا

 ِمف ُنَكِت الحديث

 إذا حضر الماؿ حضروا

 الحديث:

عف عمرو بف عوؼ، وكاف شيد بدًرا مع رسوؿ اهلل صّمى اهلل عميو وسّمـ، أخبره 
عث أبا عبيدة بف الجراح، فقِدـ بماؿ مف أف رسوؿ اهلل صّمى اهلل عميو وسّمـ ب

البحريف، وسمعِت األنصاُر بقدـو أبي عبيدة، فواَفوا صبلة الفجر مع رسوؿ اهلل 
صّمى اهلل عميو وسّمـ. فمّما صمى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ انصرؼ، 

فتعّرضوا لو، فتبّسـ رسوُؿ اهلل صّمى اهلل عميو وسّمـ حيف رآىـ، ثـ قاؿ: أظنكـ 
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سمعتـُ أف أبا عبيدة قدـ بشيء! قالوا أجْؿ يا رسوَؿ اهلل! قاؿ: فأبشروا وأّمموا ما 
َيسّركـ! فواهلِل ما الفقَر أخشى عميكـ، ولكني أخشى أف تُبسط الدنيا عميكـ كما 

 ُبسطت عمى َمف قبمكـ، فتنافسوىا كما تنافسوىا، فتيمككـ كما أىمكتيـ! 

 )متفؽ عميو(.

*** 

 فتنافسوىا:

 : فتتنافسوىا، بتاءيف.األصؿ

 تنافسوىا كما تنافسوىا:

صار الفعبلف )بحذؼ التاء( متطابقيف، مع أف األوؿ لممخاطب واآلخر لمغائب! 
 واألوؿ مضارع واآلخر ماض!

*** 

 قاؿ لي:

كنُت أعمؿ في مركز بحث عممي، فإذا ُرصد لمبحث ماٌؿ كثيٌر حضر الكّؿ، 
وقع حضوره مف مكاف بعيد! وحضر مف كاف َيغيب! بؿ حضر مف لـ تكف تت

ذا كاف البحث مجانًيا لـ يحضر أحٌد وأحالوه  ويصير باحثًا مف لـ يكف كذلؾ! وا 
 إلّي!
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 قمت لو:

كثير مف البحوث التي ُيرصد ليا ماؿ كثير قد تبوء بالفشؿ، نتيجة األخذ والرّد، 
 وتعدد األيدي، واالختبلؼ عمى التوزيع، وغير ذلؾ!

البحث في كثرة ما ُيرصد لو مف ماؿ، وأف ال بحث  وكثيروف يعتقدوف أف نجاح
ببل ماؿ! ىذا مع أف ىناؾ بحوثًا مجانية قد يقـو بيا بعض الباحثيف ويكوف 

مستواىا أرفع! فيؿ نتوقؼ عف البحث إذا لـ نجد مااًل؟ أـ إننا إذا لـ نجد مااًل 
 بذلنا عمبًل؟!

ال البحث وال النتائج وال ىناؾ مف يبحث في العمـ ألجؿ الماؿ، وال ييّمو العمـ و 
األحكاـ، مف قريب وال مف بعيد! فإذا انقطع الماؿ انقطع عف البحث! وكثير مف 

 ُدولنا فقيرة بالماؿ!

صحيح أف البحث قد ال يكوف لو ماؿ، ولكف الحرية فيو تكوف أوسع، ألف مف يقّدـ 
يا أصدؽ! الماؿ ال يقّدمو هلل! وبيذا قد تأتي نتائج البحث الحّر أصوب، وأحكام

 حتى لو كاف ىذا البحث فردًيا، ال جماعًيا في المجامع والييئات!

 مف انتظر الماؿ فإنو قد ال يعمؿ، ألف الماؿ قد ال يأتي!

 فيؿ نجمس عاطميف عف البحث ننتظر قدـو الماؿ مف البحريف؟!

*** 

  2015كانوف األوؿ  6األحد 
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 ح يا ابف حجرتوكؿ اهلل لممجاىد أف يتوفاه: ما ىكذا يكوف الشر 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 توكؿ اهلل لممجاىد أف يتوفاه

 ما ىكذا يكوف الشرُح يا ابَف حجر

 الحديث:

عف أبي ىريرَة رضي اهلُل عنو قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل صّمى اهلُل عميو وسّمـ يقوؿ 
:)...( 

و سالًما مع أجٍر َتوّكؿ اهلُل لممجاىد في سبيمو بأْف يتوّفاه: أْف ُيدخَمو الجّنة، أو َيرجعَ 
 أو غنيمٍة.

 )صحيح البخاري(.

*** 

 لـ يقؿ:

 إْف توّفاه أف ُيدخمو الجّنة.

 وىو كذلؾ في رواية.
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 وفي رواية:

 بأْف يتوّفاه فُيدخَمو الجّنة. -

 بأْف يتوّفاه وُيدخَمو الجّنة. -

 بأْف يتوّفاه: أْف ُيدخَمو الجّنة:

 )أْف يتوّفاه(. لعّؿ جممة: )أف ُيدخَمو الجّنة( بدؿ مف جممة:

 كأّف الوفاة والجّنة شيء واحد!

*** 

 قاؿ في فتح الباري:

 قولو: )بأْف يتوّفاه أْف ُيدخَمو الجنة( أي: بأف ُيدخَمو الجّنة إْف توّفاه. » 

في رواية أبي زرعة الدمشقي عف أبي اليماف: "إْف توّفاه" بالشرطية والفعؿ 
 «! الماضي )أخرجو الطبراني(، وىو أوضح

 ؿ:أقو 

 ليس المطموب مف شارح الحديث أف يقوؿ: ىذا أوضح!

المطموب أف يقاؿ: ىذه العبارة ىؿ ىي صحيحة في المغة أـ ال؟ وىي عبارة 
الراوي، وقد تكوف مطابقة لعبارة الرسوؿ صّمى اهلُل عميو وسّمـ أو بمعناىا. ثـ إذا 

 كانت صحيحة ما إعراُبيا؟ 
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 واهلل أعمـ.

*** 

  2015ني تشريف الثا 27الجمعة 

 

 

 حديث الثبلثة الذيف خمفوا قصة حقيقية مف األدب اإلسبلمي في عصر الرسوؿ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 حديث الثبلثة الذيف ُخّمفوا

 قصة حقيقية مف األدب اإلسبلمي في عصر الرسوؿ

 بقمـ: 

 كعب بف مالؾ

 أحد ثبلثة مف الذيف ُخّمفوا

 أحد ثبلثة مف شعراء الرسوؿ

 : قاؿ كعُب بُف مالؾ
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لـ أتخّمؼ عف رسوِؿ اهلِل صّمى اهلُل عميو وسّمـ في غزوٍة غزاىا، إال في غزوة 
تبوؾ. غير أني كنُت تخّمفُت في غزوة بدر، ولـ يعاتب أحًدا تخّمؼ عنيا. إنما 
خرج رسوُؿ اهلِل صّمى اهلُل عميو وسّمـ يريد ِعير )قوافؿ طعاـ( قريش، حتى جمع 

ميعاد! ولقد شيدُت مع رسوِؿ اهلِل صّمى اهلُل عميو  اهلل بينيـ وبيف عدّوىـ عمى غير
وسّمـ ليمَة العقبة، حيف تواثقنا )تبايعنا( عمى اإلسبلـ، وما أحّب أّف لي بيا مشيَد 

ْف كانْت بدٌر أذكَر )أكثَر ِذْكًرا( في الناس منيا!   بدر، وا 

( حيف كاف ِمف خَبري أّني لـ أكف قّط أقوى وال أيسر )مف اليسار، وىو: الغنى
تخمفُت عنو في تمؾ الغزاة! واهلِل ما اجتمعْت عندي قبمو راحمتاِف قّط حتى جمعُتيما 

في تمؾ الغزوة! ولـ يكْف رسوُؿ اهلِل صّمى اهلُل عميو وسّمـ يريد غزوة إال وّرى 
)أْوَىـ( بغيرىا! حتى كانت تمؾ الغزوة، غزاىا رسوُؿ اهلل صّمى اهلُل عميو وسّمـ في 

تقبؿ سفًرا بعيًدا وَمفاًزا )صحراء بعيدة( وعدًوا كثيًرا، فجّمى لممسمميف حّر شديد، واس
أمرىـ، ليتأّىبوا ُأىبَة غْزوىـ، فأخبرىـ بوجيو )بوجيتو، بمقصده( الذي يريد، 

والمسمموف مع رسوؿ اهلل صّمى اهلُل عميو وسّمـ كثيٌر، وال يجمعيـ كتاٌب حافٌظ، 
 يريد: الديواف. 

 قاؿ كعب: 

يريد أف يتغّيب إال ظّف أْف سَيخفى لو )لعّؿ المعنى: سيخفى عنو( ما لـ فما رجٌؿ 
ينزْؿ فيو وحُي اهلل! وغزا رسوُؿ اهلِل صّمى اهلُل عميو وسّمـ تمؾ الغزوَة، حيف طابِت 
الثماُر والظبلُؿ! وتجّيز رسوُؿ اهلِل صّمى اهلُل عميو وسّمـ، والمسمموف معو، فطِفْقُت 
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فأرجُع ولـ أقِض شيًئا، فأقوُؿ في نفسي: أنا قادر عميو،  أغدو لكي أتجّيز معيـ،
فمـ يزْؿ يتمادى بي حتى اشتّد بالناس الِجدُّ، فأصبح رسوُؿ اهلِل صّمى اهلُل عميو 
وسّمـ، والمسمموف معو، ولـ أقِض ِمف ِجيازي )عّدة سفري( شيًئا، فقمُت: أتجّيُز 

َفَصُموا )خرجوا( ألتجّيز، فرجعُت بعده بيـو أو يوميف، ثـ ألحُقيـ. فغدوُت بعد أف 
ولـ أقِض شيًئا، ثـ غدوُت ثـ رجعُت ولـ أقِض شيًئا! فمـ يزْؿ بي حتى أسرعوا 
وتفارط )لعّؿ المعنى: اشتّد وفاتت الفرصة( الغزو، وىممُت أف أرتحَؿ فُأدرَكيـ، 
 وليتني فعمُت فمـ ُيقّدر لي ذلؾ! فكنُت إذا خرجُت في الناس بعد خروج رسوِؿ اهللِ 

صّمى اهلُل عميو وسّمـ فُطْفُت فييـ، أحزنني أّني ال أرى إال رجبًل مغموًصا 
)مطعوًنا( عميو النفاُؽ، أو رجبًل مّمف َعذر اهلُل مف الضعفاء، ولـ يذُكْرني رسوُؿ 
اهلِل صّمى اهلُل عميو وسّمـ حتى بمغ تبوؾ فقاؿ، وىو جالٌس في القـو بتبوؾ: ما 

بني َسِممة: يا رسوَؿ اهلل حَبسو ُبرداه )قميصو  فعَؿ كعٌب؟ فقاؿ رجٌؿ مف
وسروالو(، ونظُره في ِعْطفو )في لباسو معجًبا بنفسو(! فقاؿ ُمعاذ بُف جبؿ: بئَس 
ما قمَت! واهلِل يا رسوَؿ اهلِل ما عممنا عميو إال خيًرا، فسكَت رسوُؿ اهلِل صّمى اهلُل 

 عميو وسّمـ. 

 قاؿ كعُب بُف مالؾ: 

توّجو قافبًل )راجًعا( حضرني ىّمي، وطِفقُت )بدأُت( أتذكُر الكذب،  فمما بمغني أنو
وأقوُؿ: بماذا َأخُرج ِمف سخطو غًدا؟ واستعنُت عمى ذلؾ بكؿ ذي رأٍي ِمف أىمي. 
فمما قيؿ: إّف رسوَؿ اهلِل صّمى اهلُل عميو وسّمـ قد أظّؿ )لعميا: أطّؿ( قادًما زاح 

نو أبًدا بشيء فيو كذٌب، فأجمعُت )فقررُت( عني الباطُؿ، وعرفُت أّني لف أخرَج م
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صدَقو، وأصبح رسوُؿ اهلِل صّمى اهلل عميو وسّمـ قادًما. وكاف إذا قِدـ ِمف سفٍر بدأ 
بالمسجد، فيركُع فيو َركعتيف، ثـ جمس لمناس. فمّما فعؿ ذلؾ جاءه المخّمفوف، 

. فَقبؿ منيـ رسوُؿ فطِفقوا يعتذروف إليو، وَيحِمفوف لو، وكانوا ِبضعًة وثمانيف رجبلً 
اهلِل صّمى اهلُل عميو وسّمـ عبلنيَتيـ، وبايعيـ واستغَفر ليـ، ووَكؿ )ترؾ( سرائَرىـ 
ـَ الُمغَضب! ثـ قاؿ: تعاَؿ! فجئُت  إلى اهلل. فجئُتو فمّما سّممُت عميو تبسَّـ تبسُّ
أمشي حتى جمسُت بيف يديو، فقاؿ لي: ما خّمفَؾ؟ ألـ تكْف قد ابتعَت ظيرؾ؟ 

مُت: بمى إّني واهلِل لو جمسُت عند غيرؾ ِمف أىؿ الدنيا لرأيُت أْف )أّنو( سأخرُج فق
ِمف سخطو بعذر، ولقد ُأعطيُت جداًل، ولكّني واهلِل لقد عممُت لئف حّدثُتَؾ اليوـَ 

حديَث كذٍب ترضى بو عّني َلُيوِشَكّف اهلُل أف ُيسخطؾ عمّي! ولئف حّدثُتَؾ حديَث 
فيو إّني ألرجو فيو عفَو اهلِل! ال واهلِل ما كاف لي ِمف  صدؽ تجُد )تغضب( عميّ 

ُعذر! واهلِل ما كنُت قّط أقوى وال أيسَر )مف اليسار: الغنى( مّني حيف تخّمفُت 
ـْ حتى يقضَي  عنَؾ! فقاؿ رسوُؿ اهلل صّمى اهلُل عميو وسّمـ: أّما ىذا فقد صدؽ! فق

 اهلُل فيؾ، فقمُت. 

تّبعوني فقالوا لي: واهلِل ما عممناَؾ كنَت أذنبَت ذنًبا وثار رجاٌؿ مف بني َسِممة فا
قْبؿ ىذا! ولقد عجزَت أف ال تكوَف اعتذرَت إلى رسوِؿ اهلِل صّمى اهلُل عميو وسّمـ 

بما اعتذر إليو المتخّمفوف! قد كاف كافَيؾ ذنَبؾ استغفاُر رسوِؿ اهلِل صّمى اهلُل عميو 
ائز واألصؿ: يؤّنبونني، وىي كذلؾ في رواية وسّمـ لؾ! فواهلِل ما زالوا يؤّنبوني )ج

صحيح مسمـ( حتى أردُت أف أرجَع فأكّذَب نفسي، ثـ قمُت ليـ: ىؿ لِقي ىذا معي 
أحٌد؟ قالوا: نعـ، رُجبلف قاال مثَؿ ما قمَت. فقيؿ ليما مثَؿ ما قيؿ لَؾ. فقمُت: َمف 
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لواقفي. فذكروا لي رجَميف ىما؟ قالوا: ُمرارُة بُف الربيع الَعْمري، وىبلُؿ بُف أمّيَة ا
صالَحيف قد َشِيدا بدًرا فييما ُأسوٌة. فمَضيُت حيف ذكروىما لي، ونيى رسوُؿ اهلِل 
صّمى اهلُل عميو وسّمـ المسمميف عف كبلمنا أّييا الثبلثُة )نحُف الثبلثة. نقؿ سيبويو 

نَبنا عف العرب: الميـ اغفْر لنا أيتيا العصابُة(، ِمف بيف َمف تخّمؼ عنو، فاجت
الناُس، وتغّيروا لنا حتى تنّكرْت في نفسي األرُض، فما ىي التي أعرُؼ! فمبْثنا 

 عمى ذلؾ خمسيف ليمًة! 

فأّما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتيما )لـ يقؿ: في بيتييما( يبكياف! وأما أنا 
في فكنُت أشبَّ القـو وأجمَدىـ، فكنُت أخرج، فأشيُد الصبلَة مع المسمميف، وأطوُؼ 

ـُ عميو، وىو  األسواؽ، وال يكّمُمني أحٌد! وآتي رسوَؿ اهلل صّمى اهلُل عميو وسّمـ فُأسّم
في مجمسو بعد الصبلة، فأقوُؿ في نفسي: ىؿ حّرَؾ شفتيو برّد السبلـ عمّي أـ ال؟ 
ثـ أصّمي قريًبا منو، فأسارُقو النظر )أنظُر إليو خفيًة(، فإذا أقبمُت عمى صبلتي 

ذ ا التفتُّ نحوه أعرض عّني! حتى إذا طاؿ عمّي ذلؾ ِمف َجفوِة الناس أقبَؿ إلي، وا 
مشيُت حتى َتسّورُت جداَر حائِط )بستاف( أبي قتادة، وىو ابف عّمي، وأحبُّ الناس 
إلّي، فسّممُت عميو، فواهلِل ما رّد عمّي السبلـ! فقمُت: يا أبا قتادة أنُشدَؾ )أسألَؾ( 

ورسوَلو؟ فسكَت، فعدُت لو فنشدُتو فسكَت! فعدُت لو  باهلِل ىؿ َتعمُمني ُأحبُّ اهللَ 
فنشدُتو فقاؿ: اهلُل ورسوُلو أعمـ! ففاضْت عيناَي، وتوّليُت حتى َتسّورُت الجدار 

 )صعدُت فوقو(. 

 قاؿ: 
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فبينا أنا أمشي بسوؽ المدينة إذا نَبطيّّ مف أنباط أىؿ الشاـ مّمف قِدـ بالطعاـ 
عمى كعِب بِف مالؾ؟ فطِفَؽ الناُس ُيشيروف لو. حتى  يبيُعو بالمدينة يقوؿ: َمف يدؿُّ 

إذا جاءني دفع إلّي كتاًبا ِمف مِمؾ غّساف، فإذا فيو: أما بعُد فإّنو قد بمغني أّف 
صاحبَؾ قد جفاَؾ! ولـ يجعْمَؾ اهلُل بدار َىواٍف وال َمْضَيعٍة، فالَحْؽ بنا ُنواِسَؾ، فقمُت 

ء! فتيّممُت )فقصدُت( بيا )الصحيفة أو الكتاب( لّما قرأُتيا: وىذا أيًضا ِمف الببل
التّنور فَسجرُتو )فأوقدُتو( بيا! حتى إذا َمضْت أربعوَف ليمًة ِمَف الخمسيف، إذا 

رسوُؿ رسوِؿ اهلِل صّمى اهلُل عميو وسّمـ يأتيني فقاؿ: إّف رسوَؿ اهلِل صّمى اهلُل عميو 
يا أـ ماذا أفعُؿ؟ قاؿ: ال بِؿ اعتِزْليا، وسّمـ يأمُرَؾ أف تعتزَؿ امرأتَؾ! فقمُت: ُأطّمقُ 

وال َتْقَرْبيا. وأرسَؿ إلى صاحبيَّ مثَؿ ذلؾ، فقمُت المرأتي: الحِقي بأىمِؾ، فتكوني 
 عندىـ حتى يقضَي اهلُل في ىذا األمر! 

 قاؿ كعب: 

فجاءِت امرأُة ىبلؿ بِف أمّية رسوَؿ اهلِل صّمى اهلُل عميو وسّمـ فقالْت: يا رسوَؿ اهلل! 
إّف ىبلَؿ بَف أمّية شيٌخ ضائٌع، ليس لو خادـٌ، فيؿ تكره أْف أخدَمو؟ قاؿ: ال، ولكف 
ال َيْقرْبِؾ! قالْت: إّنو واهلِل ما بو حركٌة إلى شيء! واهلِل ما زاؿ يبكي منذ كاف ِمف 
أمره ما كاف إلى يومو ىذا! فقاؿ لي بعُض أىمي: لو استأذنَت رسوَؿ اهلِل صّمى 

في امرأتَؾ، كما أِذَف المرأة ىبلؿ بِف أمّية أف تخدمو فقمُت: واهلِل ال  اهلُل عميو وسّمـ
أستأذف فييا رسوَؿ اهلِل صّمى اهلُل عميو وسّمـ. وما ُيدريني ما يقوُؿ رسوُؿ اهلِل صّمى 

اهلُل عميو وسّمـ إذا استأذنُتو فييا؟ وأنا رجٌؿ شابّّ )لعمو لـ يأمف عمى نفسو مف 
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بعَد ذلؾ عشَر لياٍؿ حتى كُممْت لنا خمسوَف ليمًة! ِمف حيِف  االقتراب منيا(! فمبثتُ 
 نيى رسوُؿ اهلِل صّمى اهلُل عميو وسّمـ عف كبلمنا! 

فمّما صميُت صبلَة الفجر ُصْبَح خمسيَف ليمة، وأنا عمى ظير بيٍت ِمف بيوتنا. فبينا 
ي، وضاقْت أنا جالٌس عمى الحاؿ التي ذَكر اهلُل )في القرآف(، قد ضاقْت عمّي نفس

عمّي األرُض بما َرُحَبْت، سمعُت صوَت صارٍخ أوفى )اعتمى( عمى جبِؿ َسْمٍع 
)اسـ جبؿ بالمدينة( بأعمى صوتو: يا كعُب بَف مالؾ أبِشْر! قاؿ: فخررُت ساجًدا، 
وعرفُت أْف قد جاء فَرٌج، وآذَف )أعمـ( رسوُؿ اهلِل صّمى اهلُل عميو وسّمـ بتوبِة اهلِل 

ى صبلَة الفجر. فذىب الناُس يبّشروننا، وذىب ِقَبَؿ صاحبّي عمينا، حيف صمّ 
مبّشروف، وركض إلّي رجٌؿ فرًسا )لعّميا بكسر الراء: راكًبا عمى فَرس(، وسعى 

ساٍع ِمف أسمـ، فأوفى عمى الجبؿ، وكاف الصوُت أسرَع ِمَف الفرس! فمّما جاءني 
ىما ِبُبشراُه! واهلِل ما أممُؾ الذي سمعُت صوَتو يبّشرني نزعُت لو ثوبّي فكسوُتو إيا

غيَرىما )جاء في ترجمتو أنو كاف مف أىؿ الصّفة( يوَمئٍذ! واستعرُت ثوبيف، 
فمبسُتيما وانطمقُت إلى رسوِؿ اهلِل صّمى اهلُل عميو وسّمـ، فيتمّقاني الناُس فوًجا فوًجا 

  عميَؾ. ييّنوني )جائز واألصؿ: ييّنونني( بالتوبة! يقولوف: ِلَتيِنَؾ توبُة اهللِ 

 قاؿ كعب: 

حتى دخمُت المسجد، فإذا رسوُؿ اهلِل صّمى اهلُل عميو وسّمـ جالٌس حوَلو الناُس، فقاـ 
إلّي َطْمحُة بُف عبيد اهلل ُييروُؿ حتى صافحني وىّناني )مثؿ: وىّنأني، وىي كذلؾ 
ف في صحيح مسمـ(. واهلِل ما قاـ إلّي رجٌؿ ِمَف المياجريف غيره )كعب بف مالؾ كا
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مف األنصار(، وال أنساىا لطمحَة! قاؿ كعب: فمّما سممُت عمى رسوِؿ اهلِل صّمى 
اهلُل عميو وسّمـ قاؿ رسوُؿ اهلِل صّمى اهلُل عميو وسّمـ، وىو يبُرُؽ وجُيو ِمَف السرور: 
أْبِشْر بخير يـو مّر عميَؾ منذ ولدتَؾ أّمَؾ! قاؿ: قمُت أِمْف عنِدَؾ يا رسوَؿ اهلل، أـ 

اهلل؟ قاؿ: ال بْؿ ِمف عنِد اهلل! وكاف رسوُؿ اهلِل صّمى اهلُل عميو وسّمـ إذا  ِمْف عندِ 
ُسّر استنار وجُيو حتى كأّنو ِقطعُة قَمر! وكّنا نعرؼ ذلؾ منو، فمّما جمسُت بيف 

يديو قمُت: يا رسوَؿ اهلل إّف ِمف توبتي أف أنخمَع )أخرَج( ِمف مالي صدقًة إلى اهلِل، 
لى رسوِؿ اهلِل،  قاؿ رسوُؿ اهلِل صّمى اهلُل عميو وسّمـ: أمِسْؾ عميَؾ بعَض ماِلَؾ، وا 

 فيو خيٌر لَؾ. قمُت: فإّني ُأمسُؾ سيمي الذي بخيبر. 

ّف ِمف توبتي أف ال أحّدَث إال  فقمُت: يا رسوَؿ اهلِل إّف اهلَل إّنما نّجاني بالصدؽ، وا 
ـُ أحًدا ِمَف الم سمميف أببله اهلُل في صدؽ صدًقا ما بِقيُت )حًيا(! فواهلِل ما أعم

الحديِث منذ ذكرُت ذلؾ لرسوِؿ اهلِل صّمى اهلُل عميو وسّمـ أحسَف مما أببلني! ما 
ني  تعمدُت منذ ذكرُت ذلؾ لرسوِؿ اهلِل صّمى اهلُل عميو وسّمـ إلى يومي ىذا كذًبا. وا 

وسّمـ:  ألرجو أف َيحفظني اهلُل فيما بقيُت، وأنزؿ اهلُل عمى رسولو صّمى اهلُل عميو
(. وكونوا مع الصادقيف( إلى قولو: )لقد تاَب اهلُل عمى النبّي والمياجريَف واألنصار)

فواهلِل ما أنعـ اهلُل عمّي ِمف نعمٍة قّط بعد أف ىداني لئلسبلـ أعظـَ في نفسي ِمف 
صدقي لرسوِؿ اهلِل صّمى اهلُل عميو وسّمـ أْف ال أكوف كَذبُتو، فأىمَؾ كما ىمَؾ الذيف 

وا، فإّف اهلَل قاؿ لمذيف كَذبوا حيف أنزؿ الوحُي شّر ما قاؿ ألحٍد، فقاؿ تبارؾ كَذب
ِْ القـو ( إلى قولو: )سَيحِمفوَف باهلِل لكـ إذا انقمبتـُوتعالى: ) فإّف اهلَل ال َيرضى عِف
(. قاؿ كعب: وكنا تخّمفنا أّييا الثبلثُة )نحف الثبلثة( عف أمر أولئؾ الذيف الفاسقيف
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سوُؿ اهلِل صّمى اهلُل عميو وسّمـ حيف حمفوا لو، فبايعيـ واستغفَر ليـ، َقبؿ منيـ ر 
وأرجأ رسوُؿ اهلِل صّمى اهلُل عميو وسّمـ أمَرنا حتى قضى اهلُل فيو. فبذلؾ قاؿ اهلل: 
)وعمى الثبلثِة الذيف ُخّمفوا(. وليس الذي ذكر اهلُل مّما خّمفنا عف الغزو، إّنما ىو 

رجاؤه أ  مَرنا عمف حَمؼ لو، واعتذر إليو، فقبؿ منو.تخميفو إيانا، وا 

 )متفؽ عميو(. 

*** 

 مبلحظة:

 فائدة ليذا الحديث. 37ذكر النووي 

*** 

  2015تشريف الثاني  19الخميس 

 

 ا أو تصنع ألخرؽتعيف صانعً 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 تعيف صانًعا أو تصنع ألخرؽ

 الحديث:

 عف أبي ذّر رضي اهلل عنو قاؿ:
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 ّمى اهلل عميو وسّمـ:سألُت النبّي ص

 أّي العمؿ أفضؿ؟

 )في رواية صحيح مسمـ: أّي األعماؿ أفضؿ؟(.

 فقاؿ: 

 إيماٌف باهلل، وجياٌد في سبيمو.

 فقمُت:

 أّي الرقاِب أفضؿ؟

 قاؿ:

 أغبلىا ثمًنا وأنفُسيا عند أىميا.

 قمُت:

 فإْف لـ أفعْؿ؟

 قاؿ:

 ُتعيف صانًعا وتصنع ألخرؽ.

 قمُت:

 فإْف لـ أفعْؿ؟
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 قاؿ:

 تدُع الناس ِمف الشّر.

 )متفؽ عميو(.

*** 

 الصانع:

 الذي يعرؼ صنعة )تدخؿ فييا صنعة التجارة(.

 األخرؽ:

 الذي ال يعرؼ صنعة.

 لـ يقؿ:

 تعيف صانًعا أو تكوف صانًعا ألخرؽ.

 صانًعا:

 فيو معنى الثبات واالستمرار.

 تعيف صانًعا: تضيؼ منفعة. مساعد صانع.

 تصنع ألخرؽ: تنشئ منفعة. 

 كبلـ بميغ!
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 قد يكوف المعنى أيًضا:

 تعيف صانع معروؼ، أو تصنع معروًفا ألخرؽ.

 فإْف لـ أفعؿ:

 أْي: عْجًزا ال كَسبًل.

 أي: فإْف لـ أستطع.

 تدع الناس مف الشّر:

 تترؾ الناَس مف شّرؾ )في صحيح مسمـ: تكّؼ شّرؾ عف الناس(. -

 تترؾ الناَس مف شّرىـ. -

 قد يقوؿ قائؿ:

 ي الحديث مف: )أّي العمؿ أفضؿ( إلى: )أّي الرقاب أفضؿ(؟كيؼ انتقؿ ف

 ثـ عاد إلى العمؿ!

 قمت:

 الرقاب: المقصود بيا: تحرير الرقاب، عتؽ الرقاب.

 فتحرير الرقاب داخؿ في قولو: أّي العمؿ أفضؿ؟

 التقدير:
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 تحرير أّي الرقاب أفضؿ؟ -

 أّي الرقاب أفضؿ عتًقا؟ -

 قد يقاؿ:

 هلل عميو وسّمـ:لـ يقؿ النبّي صّمى ا

 إيماف باهلل، وجياد في سبيمو، وعتؽ رقبة.

 فمف أيف أتى السائؿ بالرقاب؟

 ىؿ حّؿ محّؿ النبّي صّمى اهلل عميو وسّمـ؟!

 قمُت:

 لعؿ عتؽ الرقاب محذوؼ مقّدر. 

 واهلل أعمـ.

*** 

  2015تشريف الثاني  17الثبلثاء 

 

 مف كاف في حاجة أخيو كاف اهلل في حاجتو

 الحديث ِمف ُنَكتِ 
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 مف كاف في حاجة أخيو

 كاف اهلل في حاجتو

 )متفؽ عميو(.

 لـ يقؿ:

 مف كاف بحاجة أخيو.

 تقدير الكبلـ في الحديث:

 مف كاف في قضاء حاجة أخيو.

 مف سعى في قضاء حاجة أخيو.

 المعنى:

 مف أعاف أخاه أعانو اهلل.

 مف قضى حاجة أخيو قضى اهلل حاجتو.

 حديث آخر بالمعنى نفسو:

  في عوف العبد ما كاف العبد في عوف أخيو.واهلل

 )صحيح مسمـ(.

*** 
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  2015تشريف الثاني  12الخميس 

 

 أطمقوا ثُمامة: غفر اهلل لؾ يا بخاري

 ِمف ُنَكِت الحديث

 أطِمقوا ثُمامة

 غفر اهلل لؾ يا بخاري

 :الحديث

 :عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ

  .ِقَبَؿ نجدٍ  َبعث رسوُؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ خيبلً 

  .فجاءْت برجؿ مف بني َحنيفة، يقاؿ لو: ثُمامة بف ُأثاؿ، سّيد أىؿ اليمامة

  .فربطوه بساريٍة مف سواري المسجد

  .فخرج إليو رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ

  :قاؿ

 ما عندؾ يا ثُمامُة؟ 

  :قاؿ

  .عندي يا محمُد خيرٌ 

  .فذكر الحديث

  :قاؿ

 .أطِمقوا ثُمامةَ 

 .(يح البخاريصح)
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*** 

 :   خيبلً 

 .فرساًنا

 .فرساَف خيؿٍ 

*** 

 : قاؿ لي

 !قرأُت ىذا الحديث، فمـ أفيـ: لماذا ربطوه، ولماذا أطمقوه؟

 :  قمت لو

الحؽ معؾ، فالبخاري لـ يذكر الحديث كّمو، ولـ ُيحؿ عمى موضع آخر يكوف 
 .الحديث فيو كامبًل مفيوًما

واب عديدة، وال يجمع الحديث كّمو في كّؿ والبخاري يذكر الحديث الواحد في أب
 !موضع، بؿ يقّطعو حسب عنواف كّؿ باب

 .(الحديث أعبله ذكره في باب التوثؽ ممف ُتخشى َمعّرتو )أذّيتو

 !وربما يفعؿ ذلؾ تشويًقا وتحريًضا

  : رواية أخرى عند البخاري في باب آخر

 .(باب وفد بني حنيفة وحديث ثُمامة بف ُأثاؿ)

َبعث النبّي صمى اهلل عميو وسمـ خيبًل ِقَبَؿ : يرة رضي اهلل عنو قاؿعف أبي ىر 
  .نْجد

  .فجاءت برجؿ مف بني َحنيفة يقاؿ لو: ثُمامة بف ُأثاؿ

  .فربطوه بساريٍة مف سواري المسجد

  .فخرج إليو النبّي صمى اهلل عميو وسمـ

 :  فقاؿ
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 ما عندؾ يا ثُمامة؟ 

  :فقاؿ

  .عندي خيٌر يا محمدُ 

  !تقتْمني تقتْؿ ذا دـإْف 

ف تُنعـْ تُنعـْ عمى شاكر   !وا 

ْف كنَت تريد الماؿ فسْؿ منو ما شئتَ    !وا 

  .فتركو حتى كاف الغد

 :  ثـ قاؿ لو

 ما عندؾ يا ثُمامة؟ 

 :  قاؿ

  .ما قمُت لؾ

  .إْف تُنعـْ تُنعـْ عمى شاكر

  .فتركو حتى كاف بعَد الغد

  :فقاؿ

 ما عندؾ يا ثُمامة؟ 

 :  قاؿ

  .قمُت لؾ ما

 :  فقاؿ

  .أطِمقوا ثُمامة

  .فانطمؽ إلى نجٍؿ )أو نخؿ( قريٍب مف المسجد

 :  فاغتسؿ، ثـ دخؿ المسجد، فقاؿ

  !أشيد أف ال إلو إال اهلل! وأشيد أف محمًدا رسوؿ اهلل
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  !يا محمُد واهلِل ما كاف عمى األرض وجو أبغُض إلّي مف وجيؾ

  !فقد أصبح وجُيَؾ أحبَّ الوجوِه إليّ 

  !واهلِل ما كاف ِمف ديٍف أبغَض إلّي مف دينؾ

  !فأصبح دينَؾ أحبَّ الديِف إليّ 

  !واهلِل ما كاف ِمف بمٍد أبغَض إلّي ِمف بمدؾ

  !فأصبح بمدؾ أحبَّ الببلِد إليّ 

ّف خيمؾ أخذْتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟   وا 

 .فبّشره رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، وأمره أف يعتمر

 :  فمما قدـ مكة، قاؿ لو قائؿ

 صَبْوَت؟ 

  :قاؿ

  .ال، ولكف أسممُت مع محمٍد رسوِؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ

وال واهلِل ال يأتيكـ مف اليمامِة حّبُة حنطٍة حتى يأذف فييا النبّي صمى اهلل عميو 
 !وسمـ

*** 

  2105تشريف الثاني  01الثبلثاء 

 

 قد مقاؿ صالح الفيديالدنيا سجف المؤمف وجنة الكافر: ن
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 ِمف ُنَكِت الحديث

 الدنيا سجف المؤمف وجنة الكافر

 نقد مقاؿ صالح الفيدي

 

 صحيح مسمـ

*** 

جاء في مقاؿ لمكاتب الُعماني صالح الفيدي بعنواف: عّمموىـ )أي عّمموا المشايخ 
  :(والخطباء

ؤمف؛ فاهلل جنة الكافر وسجف الم -كما يقاؿ-عمّْموىـ أنو ليس صحيًحا أف الدنيا "
أكـر وأعظـ مف أف يخمقنا ليودعنا سجًنا! ومع ذلؾ يوصينا بالتمتع بالطّيبات مف 
الرزؽ: )قْؿ َمْف حّرـ زينة اهلل التي أخرج لعباده والطّيبات مف الرْزؽ قْؿ ىي لمذيف 

 ».32األعراؼ  (آمنوا في الحياة الدنيا خالصًة يـو القيامة

 :تعميؽ

ي الطعف فيو، ال مف حيث السند وال مف حيث ال أجد في الحديث ما يستدع
 .المتف

 .فالحديث رواه مسمـ في صحيحو، واإلماـ أحمد في مسنده، وغيرىما

السجف،  :ومعناه واضح، فمـ يقؿ: الدنيا جحيـ المؤمف، فالجحيـ عكس الجنة. قاؿ
ويراد بو أف المؤمف حريتو مقّيدة في حياتو بقيود الشرع، مف حيث االمتناع عف 

تكاليؼ اإليماف:  :حّرمات، ومف حيث القياـ بالواجبات. فالسجف يعني: التكاليؼالم
اإليماف باهلل ومبلئكتو وكتبو ورسمو واليـو اآلخر والقضاء والقدر. كما يعني: 
تكاليؼ اإلسبلـ: شيادة ال إلو إال اهلل، وأف محمًدا رسوؿ اهلل، والصبلة والزكاة 



302 
 

 .والصياـ والحج

السجف سجوف الطغاة والمستبّديف، حيث يعّذب السجيف وينّكؿ  أرجو أال ُيفيـ مف
 !بو بأنواع مف العذاب واإلىانات ال حّد ليا

! وسجف المؤمف سجف  ثـ السجف في الحديث ىو سجف المؤمف، ال سجف المجـر
 !اختياري ىو الذي وضع نفسو فيو طائًعا مختاًرا

ا، ففييا ما ال عيٌف رأْت، وال والمؤمف جّنتو في اآلخرة، وىي أعظـ بكثير مف الدني
 .(أُذف سمعْت، وال خطر عمى قمب بشر! )صحيح البخاري

أما الكافر فيو ال يؤمف باآلخرة، ال بجّنتيا وال بجحيميا، فجّنتو الدنيا يستمتع فييا 
مف دوف التزاـ بأي ديف، فيو يأتي المحرمات والكبائر والموبقات وينتيب الشيوات 

مره القصير، ويشرب الخمر، ويسرؼ في الطعاـ والشراب، والممذات الحراـ في ع
 .فبل يرى أي حرج في السرؼ والترؼ والتبذير وما إلى ذلؾ

لمكافر جّنة واحدة ىي الدنيا، ولممؤمف جّنة واحدة، ىي جّنة اآلخرة. وال تجتمع 
  !ألي منيما جّنتاف

 :قاؿ الفيدي في مطمع مقالو

تذكَّروا حّر  :، فرآىا اإلماـ سانحًة لموعظ؛ فقاؿُيروى أّف مكيًفا تعّطؿ في مسجدٍ  "
 !"جيّنـ! فرّد عميو أحدىـ: "يا أخي، أصمح المكيؼ وذكّْرنا بنعيـ الجنة

ىْب أف القصة حقيقية غير مختمقة، ال أعتقد أف إماـ المسجد ذّكرىـ بحّر جيّنـ، 
 !ولـ يستدع أحًدا إلصبلح المكّيؼ

 !في ىذا شيء، بؿ ىو مستحبّ  ثـ إذا ذَكر أو ذّكر بحّر جينـ ليس

قولو: "ذّكرنا بنعيـ الجّنة" يرد عميو أف الشرع ترغيب وترىيب، وجّنة ونار، وىو 
واضح جًدا في آيات القرآف! ىذا الصنؼ مف الناس يريد الترغيب، ويرفض 

الترىيب! وحّبذا الجمع بيف الترغيب والترىيب في الخطبة الواحدة، مع االقتصاد 
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 .لموعظةفي الخطبة أو ا

مقاؿ األخ الفيدي قد ُيفيـ منو أف المؤمف يمكنو أف يفعؿ كؿ ما يفعمو الكافر 
ويبقى مؤمًنا! واليـو ىذه موضة دارجة! المسمموف يريدوف اإلسبلـ عمى أف يفعموا 

 !كؿ ما يفعمو الكافروف

*** 

          2105أيموؿ  9األربعاء 

 

 في حمبتيا صاع مف تمر

 ِمف ُنَكِت الحديث

 حمبتيا صاع مف تمرفي 

 الحديث: 

 قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ:

ْف سخطيا ففي َحْمبتيا  َمِف اشترى غنًما ُمَصّراة فاحتمبيا، فإْف رضييا أمسكيا، وا 
 صاٌع مف تمر.

 )صحيح البخاري(.

*** 

 ُمصّراة:



304 
 

 لـ ُتحمب مف عدة أياـ.

 أصؿ التصرية: الحْبس.

 .صرى الحميب في الضرع: جمعو وحبسو

 صرى: بتخفيؼ الراء وتشديدىا.

 المعنى:

ف سخطيا رّدىا مع صاع مف تمر، في مقابؿ ما أخذ منيا مف حميب.  وا 

 المصّراة:

 قد تكوف مف باب الخداع: كثرة الدّر.

 وقد تكوف مف باب اإلىماؿ والنسياف.

 أيف عقوبة التصرية؟

ب الغنـ الُمصّراة قد يقاؿ إف فسخ العقد، ورّد الحميب أو مقابمو، معناىما أف صاح
 لـ يعاقب!

 أقوؿ:

 قد يكوف الجواب أف التصرية تتعمؽ بالنّية ىؿ فعميا خداًعا أو ترًكا؟

 إذا فعميا خداًعا أثـ ديانة.
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 لماذا كاف التمر في مقابؿ الحميب، ولـ يكف الحميب في مقابؿ الحميب؟

 أقوؿ: 

ة في مقابؿ ما المقصود مف صاع التمر استرضاء صاحب الغنـ، كأنو أىداه ىديّ 
 استيمكو مف حميبيا، واهلل أعمـ.

لـ يطمب منو رّد الحميب بحميب ألنيما قد يختمفاف في القدر، فيكوف ىناؾ ربا. أما 
 التمر بالحميب فيجوز فيو الزيادة والنقصاف الختبلؼ الصنفيف، واهلل أعمـ.

 لماذا اختار التمر دوف غيره؟

توافر في البيئة، وكبلىما ُيقتات بو مباشرة التمر والحميب كبلىما طعاـ، وكبلىما م
 مف دوف عبلج )طبخ أو غيره(.

وكثير مف الناس يخمطوف اليـو التمر بالحميب )كوكتيؿ( في رمضاف ليكوف 
مشروًبا ليـ مستساًغا، التمر سّنة في اإلفطار، والحميب يسوغ التمر في الحمؽ. 

 !فيصير التمر الناشؼ في الفـ في حكـ العجوة الطرية

*** 

  2015تشريف األوؿ  16الجمعة 

 

 ىؿ أثابو بدؿ أف يعاقبو؟



306 
 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ىؿ أثابو بدؿ أف يعاقبو!

 الحديث:

 عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ:

 بينما نحف جموٌس عند النبّي صمى اهلل عميو وسمـ إْذ جاءه رجؿ فقاؿ:

 يا رسوَؿ اهلل! ىمكُت!

 قاؿ: 

 ما لَؾ؟

 قاؿ:

 امرأتي في رمضاف، وأنا صائـ!وقعُت عمى 

 فقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ:

 ىؿ تجُد رقبًة ُتعتقيا؟

 قاؿ:

 ال!

 فقاؿ:
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 فيؿ تستطيع أف تصـو شيريف متتابعيف؟

 قاؿ:

 ال!

 فقاؿ:

ـَ ستيَف مسكيًنا؟  فيؿ تجُد إطعا

 قاؿ: 

 ال!

 فمكث عند النبي صمى اهلل عميو وسمـ.

 صمى اهلل عميو وسمـ بَعَرٍؽ فييا تمٌر! فبينا نحف عمى ذلؾ ُأتي النبي 

 والعرؽ: المكتؿ.

 قاؿ:

 أيف السائؿ؟

 فقاؿ:

 أنا.

 قاؿ:
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 خْذ ىذا فتصّدْؽ بو!

 فقاؿ الرجؿ:

 أعمى أفقَر مني يا رسوؿ اهلل؟

 فواهلل ما بيف البتَْييا، يريد الحّرتْيف، أىُؿ بيت أفقُر مف أىؿ بيتي!

 أنياُبو! فضحؾ النبي صمى اهلل عميو وسمـ حتى بدتْ 

 ثـ قاؿ:

 أطِعْمو أىمَؾ!

 )صحيح البخاري(.

*** 

 سأنقؿ تعميقي عمى الحديث، بعد بياف ما نقمو ابف حجر باختصار.

 ويمكنؾ أخي القارئ أف تذىب إلى التعميؽ مباشرة، إذا شئت.

 وأف تقرأ بعده ابف حجر أو ال تقرأ.

 ما نقمو ابف حجر:
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حّد فييا، وجاء مستفتًيا، أنو ال يعّزر، استدّؿ بيذا عمى أف مف ارتكب معصية ال »
ألف النبي صمى اهلل عميو وسمـ لـ يعاقبو مع اعترافو بالمعصية! وقد ترجـ لذلؾ 

 البخاري في الحدود، وأشار إلى ىذه القصة. 

وتوجيو )لعؿ الصواب: وتوجييو( أف مجيئو مستفتًيا يقتضي الندـ والتوبة، 
 استصبلح مف الصبلح. والتعزير إنما ُجعؿ لبلستصبلح، وال 

وأيًضا فمو عوقب المستفتي لكاف سبًبا لترؾ االستفتاء، وىي مفسدة، فاقتضى ذلؾ 
 أف ال ُيعاَقب. 

ىكذا قرره الشيخ تقي الديف، لكف وقع في )شرح السنة لمبغوي( أف مف جامع 
متعمًدا في رمضاف فسد صومو، وعميو القضاء والكّفارة، ويعّزر عمى سوء 

حموؿ عمى مف لـ يقع منو ما وقع مف صاحب ىذه القصة مف صنيعو. وىو م
 الندـ والتوبة )...(.

 وقاؿ ابف دقيؽ العيد: تباينْت في ىذه القصة المذاىُب. 

فقيؿ: إنو دّؿ عمى سقوط الكّفارة باإلعسار المقارف لوجوبيا، ألف الكّفارة ال 
عميو وسمـ استقرارىا ُتصرؼ إلى النفس وال إلى العياؿ، ولـ يبيف النبّي صمى اهلل 

في ذّمتو إلى حيِف يساره، وىو أحد قولي الشافعية، وجـز بو عيسى بف دينار مف 
 المالكية. 

 «. وقاؿ األوزاعي: يستغفر اهلل وال يعود



310 
 

)ىذا ممخص لما نقمو ابف حجر في كبلـ طويؿ ربما يصمح طولو لمفقو المطوؿ ال 
في تشويش القارئ بمسائؿ يمكف  لشرح الحديث، وكثيًرا ما يكوف التطويؿ سبًبا

 االستغناء عف بعضيا تخفيًفا(!

 وأنا غير موافؽ عمى ىذه الشروح المتكّمفة.

 تعميؽ:

 قاؿ لي أحد اإلخوة:

 ىذا الرجؿ ىرب مف الكفارة بأشكاليا الثبلثة!

 ال ىو أعتؽ! وال ىو صاـ! وال ىو أطعـ!

ي إلطعاـ ستيف وفوؽ ذلؾ كّمو، حصؿ عمى كمية كبيرة مف التمر ربما تكف
 مسكيًنا!

 ولـ يتصّدؽ بيا!

 بؿ تصّدؽ بيا عمى نفسو!

 فالنتيجة أنو ارتكب كبيرة، وبدؿ أف يعاقبو النبي صمى اهلل عميو وسمـ أثابو!

معنى ذلؾ أنو في المستقبؿ كمما أراد الثواب مف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ 
 جامع امرأتو في رمضاف، وكّرر ما ارتكبو مف كبيرة!

 قمُت لو:
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 عمـ النبّي صمى اهلل عميو وسمـ منو شعوره بأنو ارتكب كبيرة! -

 لـ َيثبت أنو عاد إلى ارتكاب كبيرتو! -

لو عاد، ال قّدر اهلل، ربما ال يعاممو رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ المعاممة  -
 نفسيا.

 يبدو أنو غير قادر عمى عتؽ رقبة، ألنو فقير! -

 ياـ )ستيف يوًما(، الحتماؿ أنو مريض أو كبير!وغير قادر عمى الص -

 وغير قادر عمى اإلطعاـ )ستيف مسكيًنا(، أيًضا ألنو فقير! -

 أعطاه رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ التمر، وأمره بالتصّدؽ بو. -

 لكنو أخبر النبي صمى اهلل عميو وسمـ بأنو ال يوجد أحد أفقر منو! -

 عميو وسمـ بالتمر لو وألىمو. فأِذَف رسوُؿ اهلل صمى اهلل -

ال عمى أف ىذا مكافأة لو عمى ما فعؿ! معاذ اهلل! بؿ ألنو فقير يستحؽ الصدقة  -
 أكثر مف غيره!

 فبل صمة بيف معصيتو وبيف الصدقة عميو. -

ولـ يقؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ ىنا وال ىناؾ: إّف مف ارتكب معصية  -
 كافأناه، ولـ نعاقبو! معاذ اهلل!

 قاؿ لي:
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لماذا أعفاه رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ مف جميع الكفارة، ولـ يأمره ببعضيا، 
 حسب طاقتو؟

 قمت لو:

 ىو غير قادر عمى إطعاـ نفسو حتى ُيطعـ غيره، ولو كاف مسكيًنا واحًدا ال أكثر!

 قاؿ لي:

 لماذا لـ يأمره بصياـ عدد مف األياـ يحدده لو؟ وقد كاف صائًما؟

 قمت لو:

 ال أدري! ربما ألف الكّفارة ال تتجزأ.

 قاؿ لي:

 ىؿ أعفاه أيًضا مف صياـ رمضاف؟

 قمت لو:

 ال أعمـ حديثًا ورد فيو.

 ىذا واهلل أعمـ.

*** 

  2015تشريف األوؿ  8الخميس 
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 مف المتكمـ؟ 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 َمف المتكّمـ؟

 الحديث:

َرقي رضي اهلل عنو قاؿ:   عف ِرفاعة بف رافع الزُّ

 ّنا يوًما نصّمي وراء النبي صّمى اهلل عميو وسّمـ، فمّما رفع رأسو مف الركعة قاؿ: ك

 سمع اهلل لمف َحِمده. 

 فقاؿ رجؿ وراءه: 

 ربنا ولؾ الحمد حمًدا كثيًرا طيًبا مبارًكا فيو. 

 فمما انصرؼ قاؿ: 

 َمِف المتكّمـ؟ 

 قاؿ: 

 أنا. 

 قاؿ: 
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 ا أّييـ يكتُبيا أوؿ.لقد رأيُت بضعًة وثبلثيف ممًكا يبتدروني

 )صحيح البخاري(.

*** 

 إعراب:

أّييـ: أّي: موصولة بمعنى )َمف(، ال أوافؽ عمى أنيا استفيامية، كما جاء في 
 بعض شروح الحديث.

 وىي مبتدأ.

 يكتبيا: خبر.

أوؿ: قالوا: بالبناء عمى الضـّ )أوُؿ(: صفة لػ: )أّي(، وبالبناء عمى الفتح )أوَؿ(: 
 ُقطع مف اإلضافة! التقدير: أوليـ!مفعوؿ فيو: ظرؼ 

 أقوؿ:

 لـ أقتنع بما قالوه في إعراب: )أوؿ(، وفيو تكّمؼ كبير. ولعؿ الصحيح:

 ما جاء في رواية أخرى: أواًل، بالنصب عمى الحاؿ. 

 )سنف النسائي، ومسند أحمد(.

 واهلل أعمـ.
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 أمر آخر ميـّ في الحديث:

 اهلل صمى اهلل عميو وسمـ بقولو: رجؿ لـ يذكر اسمو في الحديث يعترؼ لو رسوؿ

 لقد رأيُت بضعًة وثبلثيف ممًكا يبتدرونيا أّييـ يكتُبيا أوؿ.

 وىذا مف باب الوحي النبوي!

 كـ كاف فيو مف تشجيع ليذا الرجؿ؟!

 كـ كانت فرحة ىذا الرجؿ؟!

 ما قالو ىذا الرجؿ صار وحًيا!

نو، وربما وافقتو في بعض األحاديث وافؽ القرآف عمر بف الخطاب رضي اهلل ع
 السّنة.

لكف في ىذا الحديث موافقة لرجؿ ليس مف كبار الصحابة، حتى إنو لـ يذكر 
 اسمو في الحديث!

بعض المعّمميف ال يوافقوف تبلميذىـ لو أصابوا! ال يحّبوف أف يخرج الحّؽ مف 
 لساٍف غير لسانيـ! قد يوافقوف الكبار وذوي الجاه، ولو أخطؤوا!

 ح الحديث أف يقولوا كممة في ىذا الباب!كنت أوّد مف شّرا

*** 

  2015أيموؿ  25الجمعة 
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 راح وتركيا

 ِمف ُنَكِت الحديث

 راح وتركيا

 الحديث:

 ما أنا في الدنيا إال كراكٍب استظّؿ تحَت شجرٍة ثـ راح وتركيا!

 )سنف الترمذي: حديث حسف صحيح(.

*** 

 الراكب:

 المسافر.

 سمي راكًبا ألنو يركب داّبة.

 ث واضح ومختصر وبميغ.حدي

 ويبمغ الذروة في الببلغة في آخر كممتيف منو!

 حديث رائع في التعبير عف قصر عمر اإلنساف.

 إذا كانت الدنيا قصيرة فكيؼ بعمر اإلنساف؟!
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 الدنيا قصيرة بالنسبة لآلخرة.

 الدنيا محدودة واآلخرة غير محدودة )خمود(.

 ا فحسب!والمحدود بالنسبة لغير المحدود ليس قصيرً 

 بؿ ىو ِصْفر في عمـ الرياضيات!

 عّبر عف قصر العمر في الحديث مف جانبيف:

 مف جانب الظّؿ الذي ال يمبث أف يزوؿ! -

 مف جانب المسافر الذي ال يمبث أف يستريح لكي يرحؿ! -

 وفي رواية:

 قاَؿ في ظّؿ شجرة )مسند اإلماـ أحمد(.

 قاَؿ: 

 مف القيمولة، وليس مف القوؿ.

 آخر: في حديث

ـَ يرجع إليو! ـّ فمينظْر ب  ما الدنيا في اآلخرة إال مثؿ ما يجعؿ أحدكـ إصبعو في الي

 )صحيح مسمـ(.

 ما يرجع إليو ال يكاد يكوف شيًئا!
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 ِصْفر!

*** 

  2015أيموؿ  19السبت 

 

 الصحة والفراغ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 الصحة والفراغ

 الحديث:

  .لصحة والفراغنعمتاف مغبوٌف فييما كثيٌر مف الناس: ا

 )صحيح البخاري(.

*** 

 مغبوف:

 مغبوف مف ِقَبؿ نفسو. غابف لنفسو بنفسو. ىو غابف وىو مغبوف.

 مخدوع.

.  مظمـو
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 منقوص.

 الغبف:

 بمعنى عاـ: الظمـ. -

بمعنى تجاري: المسمـ في تجارة مع اهلل، فيجب أف يسعى لتوفير )تعظيـ( ربحو  -
 ربح. ما أمكف، وأف ال َيغبف نفسو بقّمة ال

 .16( البقرة الذيف اشتَروا الضبللة باليدى فما َربحْت تجارتيـ وما كانوا ميتديف)

 الصحة:

نعمة الصحة عمى مستوى األفراد، وعمى مستوى األمـ. ففي عمـو التنمية يقولوف: 
 ثبلثة قطاعات ىي عبلمة عمى التنمية أو التخّمؼ: التعميـ، والقضاء، والصحة!

 الفراغ:

 ء منو.العمر، أو جز 

 الوقت، أو الزمف، أو جزء منو.

 الزمف مف عوامؿ اإلنتاج التابعة، ومف الموارد االقتصادية الميّمة.

 إدارة الوقت مف العمـو اإلدارية الحديثة، وىي ميمة لمفرد واألمة.

 قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ:
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 ال تزوؿ قدما عبد يـو القيامة حتى يسأؿ عف أربع:

 ـَ أفناه؟عف عمره في -

ـَ أببله؟ -  وعف جسده )شبابو( في

 وعف عممو ماذا عمؿ فيو؟ -

ـَ أنفقو؟ -  وعف مالو مف أيف اكتسبو؟ وفي

 )سنف الترمذي(.

 قاؿ العباس بف الحسف:

ف دأبَت فييما، فأحسْف قسمتيما » ـْ أف ليمؾ ونيارؾ ال يستوعباف حاجتؾ، وا  اعم
مَت مف ليمؾ ونيارؾ في غير الحاجة بيف عممَؾ وَدعتَؾ )راحتَؾ، فراغَؾ(. وما شغ

 «!أزرى بؾ في الحاجة

 المعنى:

نعـ اهلل كثيرة ال ُتحصى، منيا نعمتاف غير مستغّمتيف )استغبلاًل كافًيا( مف كثير 
 مف الناس.

 استثمر صحتؾ وفراغؾ فيما يعود، عميؾ وعمى أمتؾ، بالنفع في الدنيا واآلخرة.

 قاؿ عمر رضي اهلل عنو:

 «! أرى أحدكـ فارًغا سبيمبًل، ال في أمر دنيا وال في أمر آخرة إني ألكره أف»
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 وليكْف استثمارؾ لصحتؾ وفراغؾ إلى الحد األقصى أو إلى الحد األمثؿ!

 قّسـ وقتؾ بيف العمؿ والراحة، ثـ قّسـ وقت العمؿ بيف األعماؿ المختمفة.

 الصحة نعمة فاستعمْميا في العمؿ واإلنتاج واالستعداد لآلخرة.

 لؾ قبؿ أف يصيبؾ المرض، فترغب في أف تعمؿ فبل تستطيع!وذ

 الفراغ نعمة فاستعمْمو في العمؿ واإلنتاج واالستعداد لآلخرة.

.  فربما تنشغؿ بعد ذلؾ فتريد أف تعمؿ فبل تجد الوقت البلـز

 ىذا الحديث يفسره قوؿ ابف عمر:

 إذا أمسيَت فبل تنتظِر الصباح. 

ذا أصبحَت فبل تنتظِر المسا  ء. وا 

 وخْذ مف صحتؾ لمرضؾ. 

 ومف حياتؾ لموتؾ. 

 )صحيح البخاري(.

 وفي الحديث:

ـْ خمًسا قبؿ خمس:  اغتن

 شبابؾ قبؿ ىرمؾ. -
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 وصحتؾ قبؿ سقمؾ. -

 وغناؾ قبؿ فقرؾ. -

 وفراغؾ قبؿ شغمؾ. -

 وحياتؾ قبؿ موتؾ. -

 )الحاكـ في المستدرؾ(.

 أي:

 خْذ مف شبابؾ ليرمؾ.

 خْذ مف صحتؾ لمرضؾ.

 شّراح الحديث:أقواؿ 

 قاؿ ابف حجر في فتح الباري:

قاؿ ابف بطاؿ: معنى الحديث أف المرء ال يكوف فارًغا حتى يكوف مكفًيا صحيح » 
البدف، فمف حصؿ لو ذلؾ فميحرْص عمى أف ال ُيغبف بأف يترؾ شكر اهلل عمى ما 

يو أنعـ بو عميو. ومف شكره امتثاُؿ أوامره واجتناُب نواىيو، فمف فرط في ذلؾ ف
 المغبوف. 

 وأشار بقولو: "كثير مف الناس" إلى أف الذي يوّفؽ لذلؾ قميؿ. 
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وقاؿ ابف الجوزي: قد يكوف اإلنساف صحيًحا، وال يكوف متفرًغا لشغمو بالمعاش، 
وقد يكوف مستغنًيا، وال يكوف صحيًحا، فإذا اجتمعا فغمب عميو الكسؿ عف الطاعة 

ة اآلخرة، وفييا التجارة التي يظير ربحيا فيو المغبوف. وتماـ ذلؾ أف الدنيا مزرع
في اآلخرة، فمف استعمؿ فراغو وصحتو في طاعة اهلل فيو المغبوط، ومف 

استعمميما في معصية اهلل فيو المغبوف، ألف الفراغ يعقبو الشغؿ، والصحة يعقبيا 
 السقـ، ولو لـ يكف إال اليـر )...(.

لممكّمؼ مثبًل بالتاجر الذي لو وقاؿ الطيبي: ضرب النبي صمى اهلل عميو وسمـ 
رأس ماؿ، فيو يبتغي الربح مع سبلمة رأس الماؿ، فطريقو في ذلؾ أف يتحّرى 
فيمف يعاممو ويمـز الصدؽ والحذؽ، لئبل ُيغبف، فالصحة والفراغ رأس الماؿ، 

وينبغي لو أف يعامؿ اهلل باإليماف ومجاىدة النفس وعدو الديف، ليربح خيري الدنيا 
قريب منو قوؿ اهلل تعالى: )ىؿ أدّلكـ عمى تجارة تُنجيكـ مف عذاٍب أليـ( واآلخرة. و 

اآليات، وعميو أف يجتنب مطاوعة النفس ومعاممة الشيطاف، لئبل يضيع رأس مالو 
مع الربح. وقولو في الحديث: "مغبوف فييما كثير مف الناس" كقولو تعالى: )وقميؿ 

 قابمة القميؿ في اآلية. مف عبادي الشكور(، فالكثير في الحديث في م

وقاؿ القاضي وأبو بكر بف العربي: اختمؼ في أوؿ نعمة هلل عمى العبد، فقيؿ: 
اإليماف، وقيؿ: الحياة، وقيؿ: الصحة. واألوؿ أولى، فإنو نعمة مطمقة، وأما الحياة 

والصحة فإنيما نعمة دنيوية، وال تكوف نعمة حقيقية إال إذا صاحبت اإليماف، 
فييا كثير مف الناس، أي: يذىب ربحيـ أو ينقص، فمف استرسؿ مع  وحينئذ ُيغبف

نفسو األّمارة بالسوء الخالدة إلى الراحة، فترَؾ المحافظة عمى الحدود والمواظبة 
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عمى الطاعة، فقد ُغبف، وكذلؾ إذا كاف فارًغا، فإف المشغوؿ قد يكوف لو معذرة، 
 «!و الحجةبخبلؼ الفارغ فإنو يرتفع عنو المعذرة، وتقـو عمي

*** 

  2015أيموؿ  15الثبلثاء 

 

 أنتـ أعمـ بشؤوف دنياكـ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 أنتـ أعمـ بشؤوف دنياكـ

 عف موسى بف طمحة عف أبيو قاؿ: 

 مررُت مع رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ بقـو عمى رءوس النخؿ. 

 فقاؿ: 

 ؟ «ما يصنع ىؤالء»

 ى فيمقح! فقالوا: يمقحونو، يجعموف الذكر في األنث

 فقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ: 

 «! ما أظّف ُيغني ذلؾ شيًئا»
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 قاؿ: فُأخبروا بذلؾ، فتركوه! 

 فُأخبر رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ بذلؾ، فقاؿ: 

إف كاف ينفعيـ ذلؾ فميصنعوه. فإني إنما ظننُت ظًنا. فبل تؤاخذوني بالظّف، »
 «!ذوا بو، فإني لف أكذب عمى اهلل عز وجؿولكف إذا حدثتكـ عف اهلل شيًئا فخ

 وفي رواية:

ذا أمرتكـ بشيء مف رأيي  إنما أنا بشر، فإذا أمرتكـ بشيء مف دينكـ فخذوا بو، وا 
 فإنما أنا بشر!

)صحيح مسمـ، الجزء الرابع، كتاب الفضائؿ، باب وجوب امتثاؿ ما قالو شرًعا دوف ما ذكره صمى اهلل 
 عمى سيبؿ الرأي(. عميو وسمـ مف معايش الدنيا

*** 

 بعضيـ ضّعؼ الحديث! 

 وبعضيـ ضّعؼ: أنتـ أعمـ بشؤوف دنياكـ!

 أنا ال أرى ذلؾ، والمعنى باختصار، مف دوف تطويؿ وال حشو وال إنشاء:

ىذا الحديث يدؿ عمى أف السّنة وحي كما قمت سابًقا، وما قالو الرسوؿ ىنا ليس  -
 مف الوحي! 

ىي جواز االنتفاع بتجارب األمـ، ما لـ يأت نص وفي الحديث فائدة أخرى، و  -
 شرعي يحّرميا.
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 واهلل أعمـ.

*** 

  2015أيموؿ  12السبت 

 

 الظف ىؿ ىو حراـ أـ حبلؿ؟ إياكـ والظف!

 ِمف ُنَكِت القرآف والحديث

 الظف

 

 قاؿ تعالى :

ْف ىـ إال َيظّنوف) -  89( البقرة ومنيـ أّميوف ال َيعمموف الكتاب إال أمانّي وا 

فّ ) - الذيف اختمفوا فيو لفي شّؾ منو ما ليـ بو مف عمـ إال اتّباَع الظّف وما  وا 
 268( النساء قتموه يقيًنا

ْف ُتِطْع أكثر َمف في األرض ُيضّموؾ عف سبيؿ اهلل إف يتّبعوف إال الظّف ) - وا 
ْف ىـ  227( األنعاـ إال َيْخُرصوف وا 

ْف أنتـ إال ُقْؿ ىؿ عندكـ ِمف عمـ فُتخرجوه لنا إف تتّبعوف إال ا) - لظّف وا 
 259( األنعاـ َتْخُرصوف

 47( يونس وما يتّبع أكثرىـ إال ظًنا إّف الظّف ال ُيغني مف الحّؽ شيًئا) -
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ْف ىـ إال َيْخُرصوف) -  77( يونس إْف يتّبعوف إال الظّف وا 

 35( الجاثية وما ليـ بذلؾ مف عمـ إْف ىـ إال يظّنوف) -
 43الجاثية ( إْف نظّف إال ظًنا وما نحف بُمستيقنيف) -

( الحجرات يا أّييا الذيف آمنوا اجتنبوا كثيًرا مف الظّف إّف بعض الظّف إثـ) -
23 

( النجـ إْف يتّبعوف إال الظّف وما تيَوى األنفس ولقد جاءىـ مف رّبيـُ الُيَدى) -
34 

ّف الظّف ال ُيغني مف الحّؽ ) - وما ليـ بو مف عمـ إْف يتّبعوف إال الظّف وا 
 39( النجـ شيًئا

 

 ف في الحديث النبويالظ

ورد لفظ الظف في الحديث النبوي في مواضع كثيرة، منيا : قولو صمى اهلل عميو 
 ( متفؽ عميو.إياكـ والظف فإف الظف أكذب الحديثوسمـ : )

 

 ىؿ الظف ممنوع؟

مف يقرأ اآليات قد يتوىـ أف الظف ممنوع في جميع األحواؿ، والحقيقة أف في 
لعقوؿ المسمميف مف بيف امتحانات أخرى. وربما  األمر تفصيبًل. وىذا امتحاف

 يدخؿ ىذا في متشابيات القرآف.
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 الوْىـ والشّؾ والظّف واليقيف

 ورد في اآليات : اليوى )الوْىـ(، الشّؾ، الظّف )الَخْرص(، اليقيف )الِعْمـ، الحّؽ(.

 

 الظف في العقائد

 ف اهلل ورسولو.غير مقبوؿ، ألف العقيدة مف اليقيف، واليقيف ال يكوف إال م

 

 الظف في العمـو والمعامبلت

: )االعتماد في جمب  العز بف عبد السبلـمقبوؿ، بؿ ال ُيستغنى عنو. يقوؿ 
مصالح الداريف ودرء مفاسدىما ُيبنى في األغمب عمى ما يظير في الظنوف 
)...(. وتحصيؿ معظـ ىذه المصالح بتعاطي أسبابيا مظنوف غير مقطوع بو. 

نما يعمموف بناًء عمى حسف فإف عّماؿ اآل خرة ال يقطعوف بحسف الخاتمة، وا 
الظنوف، وىـ مع ذلؾ يخافوف أف ال ُيقبؿ منيـ ما يعمموف )...(. وكذلؾ أىؿ 
نما اعُتمد عمييا ألف الغالب  الدنيا إنما يتصرفوف بناًء عمى حسف الظنوف، وا 

موف ويربحوف. صدقيا عند قياـ أسبابيا. فإف التجار يسافروف عمى ظف أنيـ َيسم
والصّناع يخرجوف مف منازليـ عمى ظف أنيـ ُيستعمموف بما بو َيرتفقوف. واألّكاروف 
يحرثوف ويزرعوف بناًء عمى أنيـ يستغّموف )...(. والمموؾ يجّندوف األجناد، 
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ويحّصنوف الببلد بناًء عمى أنيـ بذلؾ ُينصروف. وكذلؾ يأخذ األجناد الحذر 
بوف وَيسمموف )...(. والعمماء يشتغموف بالعمـو عمى واألسمحة عمى ظف أنيـ َيغم

ظف أنيـ ينجحوف ويتميزوف. وكذلؾ الناظروف في األدلة والمجتيدوف في تعّرؼ 
األحكاـ يعتمدوف في األكثر عمى ظف أنيـ َيظفروف بما َيطمبوف. والمرضى 

ؼ يتداووف لعميـ ُيْشَفوف وَيبرؤوف. ومعظـ ىذه الظنوف صادؽ موافؽ، غير مخال
وال كاذب، فبل يجوز تعطيؿ ىذه المصالح الغالبة الوقوع خوًفا مف ندور )ندرة( 

 كذب الظنوف، وال يفعؿ ذلؾ إال الجاىموف(.

 

 الظف إذا تعارض مع اليقيف

أخذ باليقيف، وُترؾ الظف. إذا اجتمع في مسألة رأي بشر، وعمـ اهلل، كاف رأي 
ولو سميت عموًما، إال أنيا تبقى ظنية. البشر ظنًيا، وعمـ اهلل قطعًيا. عمـو البشر، 

 والعمـ في األصؿ ال يطمؽ إال عمى ما ىو قطعي )راجع اآليات أعبله(.

 

 الخّراصوف

مف ىذه اآليات التي ورد فييا ذكر الَخْرص، يفيـ أف الَخْرص حراـ، لكف ىناؾ 
 أشياء وصفت بالَخْرص وىي جائزة، مف ذلؾ : َخْرص الثمار في الزكاة. فالَخْرص
ُقتؿ كالظف ليس كمو حراًما، وقد يختمؼ معناه مف سياؽ إلى آخر. قاؿ تعالى: )

 ، أي : الكذابوف.21( سورة الذاريات الخّراصوف
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 الخبلصة

الظف ممنوع في العقائد، وممنوع إذا تعارض مع اليقيف، وىذا الذي جاءت بو 
يجب الحذر  اآليات. أما في العمـو واألعماؿ فبل يمكف االستغناء عنو. ومف ثـ

 مف خطأ فيـ آيات القرآف، واهلل أعمـ.

*** 

                      6/22/3123اإلثنيف 

 

 أرأيتكـ في الحديث النبوي

 ِمف ُنَكِت الحديث

 أرأيتكـ في الحديث النبوي

 الحديث:

 أرأيَتكـ ليمتكـ ىذه؟

 )متفؽ عميو(.

*** 
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 لـ يقؿ:

 أرأيتـ.

 أرأيَتكـ:

 ف:وردت في سورة األنعاـ مرتي

 .47و 40( األنعاـ أرأيَتكـ إْف أتاكـ عذاُب اهلل)

 أرأيتكـ:

.  أرأيتـُ

 أرأيَتؾ:

 لممفرد المخاطب.

 أرأيَتكـ:

 :) ـْ  أصميا: )أرأيُت

(: لخطاب الجمع.  ـْ  )ُت

( لخطاب الجمع.  ـْ  و)ُك

 !) ـْ  وال يمكف ىنا الجمع بينيما: )أرأيُتْمُك

 فُحذفت الميـ األولى. 
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التاء، ألف ىذا يؤدي إلى تناقض في الكبلـ، إذ تكوف  ولـ يقؿ: أرأيُتكـ، بضـ
( لممخاطب! ـْ  )التاء( لممتكمـ، و)ُك

 راجْع:

 ِمف ُنَكِت القرآف.

*** 

  2015آب  7الجمعة 

 

 ال تسموا العنب الكـر

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ال ُتسّموا العنب الكـر

 الحديث:

 ال ُتسّموا العنَب الكْرـ.

 فإّف الكْرـَ قمُب المؤمف.

 متفؽ عميو(.)

*** 
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 قاؿ لي:

 مع تقديري لعمماء الحديث ومحبتي ليـ، لـ أر في ىذا وجًيا لمتحريـ!

 قمت لو:

 الراوي: واحد.

 ىو الصحابي: عبد الرحمف بف صخر.

 الحديث: مروي في الصحيحيف.

وفي الكثير مف كتب الحديث، مثؿ: مسند أحمد، وصحيح ابف حّباف، وسنف أبي 
 يقي، وغيرىا.داود، والنسائي، والبي

 )راجع تخريج الحديث(.

 قاؿ العمماء:

 الكْرـ كانوا ُيطمقونو عمى:

 العنب. -

 شجر العنب. -

 خمر العنب. -

 أنا أرّجح أف يكوف التقدير:
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!  ال ُتسّموا خمر العنب: الكـر

 وكانوا يشربوف خمر العنب، ويعتقدوف أنيا تحّثيـ عمى الكـر والسخاء! 

!فأبطؿ الشرع اعتقادىـ الفا  سد بأف خمر العنب يحّث عمى الكـر

وبأنيا ال تستحؽ أصبًل ىذا االسـ، وصرفيـ عف اسميا إلى شيء آخر، وىو قمب 
 المؤمف!

الخمركانت تشجعيـ عمى الكـر لفقداف عقوليـ بعد تناوليا! وىذا الكـر ال يعتّد بو، 
المّدعى قد فالكـر المعتبر ىو الكـر مع وجود العقؿ، ال مع فقدانو! ألف ىذا الكـر 

 يصؿ بصاحبو إلى ضياع مالو وانتيابو منو، وىو سكراف!

ىْب أف المنع في التسمية يشمؿ أيًضا: العنب، وشجرة العنب، فيذا محموؿ عمى 
 سّد الذريعة، واهلل أعمـ.

ال يجوز تسمية الخبائث بغير أسمائيا، ال يجوز تسميتيا بأسماء شرعية حسنة، 
لربا فائدة، والخمور مشروبات روحية، ألّف في كمف يسّمي الرشوة إكرامية، وا

تمبيس التسمية تحريًضا لمنفوس عمى استباحة ما حّرمو اهلل، وعمى غشيانو، 
 ومخالفة الشرع!

 جواب محمد ناصر الديف األلباني:

 ُطرح عميو سؤاؿ:

 كيؼ نوّفؽ بيف حديث النيي عف تسمية العنب كْرًما، وبيف الحديث التالي:
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، أو لحاء شجرة، فميفطر ال يصومّف أحدك ـ يـو السبت، فإف لـ يجد إال عود كـر
 عميو.

 ىػ(.643)األحاديث المختارة لمضياء المقدسي 

 جوابو:

 الحديث الثاني ربما كاف قبؿ التحريـ. -

 يجوز لو عميو السبلـ ما ال يجوز لعامة المسمميف. -

 أقوؿ:

 وؿ: ال أدري!الجواب الثاني ال أراه صحيًحا، وكاف األولى بو أف يق

أنا أرى أف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسّمـ يمكف أف يكوف قد اعتمد فيو عمى 
 ُعرفيـ، وليس عمى حكـ الشرع، أي خاطبيـ بما يفيموف وبما يقولوف!

أضْؼ إلى ذلؾ أف كثيًرا مف الروايات ورد فييا )لحاء الشجرة( ولـ يرد )عود 
 العنب(!

 )راجع تخريج الحديث(.

 ـ.ىذا واهلل أعم

*** 

  2015آب  6الخميس 
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 اختبلؼ ألفاظ الحديث النبوي

 ِمف ُنَكِت الحديث

 اختبلؼ ألفاظ الحديث النبوي

 الحديث:

َـّ السائب تزفزفيف؟  ما لِؾ يا أ

 قالت:

 الُحّمى.

 )صحيح مسمـ(.

*** 

 تزفزفيف:

 ترتعديف. 

 الروايات: 

 ُتزفزفيف. -

 ُترفرفيف. -
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 ُترقرقيف. -

 وفي رواية:

 )مبني لممجيوؿ(.ُتزفَزفيف 

 وفي رواية:

 َتزفزفيف )بفتح التاء والزاي المخففة(.

 أصميا بتاءيف: تتزفزفيف.

 ويجوز في المغة:

 َتّزفزفيف )بفتح التاء والزاي المشددة(.

 سبب االختبلؼ:

 احتماؿ اختبلؼ الرواية شفيًيا وكتابًيا. -

كانت الحروؼ غير احتماؿ أكبر: اختبلؼ الرواية كتابًيا: بسبب التنقيط، إْذ  -
 منّقطة، وبيذا تحتمؿ روايات مختمفة.

وقد رأينا مف يتكمـ عف تنقيط القرآف )وضبطو بالشكؿ(، ولـ أر مف يتكمـ عف 
تنقيط الحديث )وضبطو بالشكؿ(. وبيذا فإف البحث في عمـو الحديث ال يزاؿ 

 مفتوًحا، وفيو بعض الثغرات أو النواقص!

 واهلل أعمـ.
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*** 

  2015آب  6الخميس 

 

 ما ىذه الرواية الحديثية؟ مّر عميو حمار

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ما ىذه الرواية الحديثية؟!

 مّر عميو حمار!

عف ابف عباس رضي اهلل عنيما أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ مّر عميو حمار، 
 قد ُوسـ في وجيو! 

 فقاؿ: 

 لعف اهلل مف وسمو!

 )صحيح مسمـ(.

*** 

 الحيواف لو حقوؽ.

 ر لو حقوؽ.الحما
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 كنت أتمنى أف تكوف الرواية:

 رأى حماًرا، بدؿ: مّر عميو حمار!

لو أف كاتًبا لممؾ أو رئيس، كتب مثؿ ىذه العبارة، يريد بيا الممؾ أو الرئيس، ماذا 
 كاف سيكوف مصيره؟

 في رواية:

 مّر )النبي( عمى حمار.

 وىي أفضؿ مف رواية الحديث أعبله.

 !ولعّميا كانت كذلؾ ثـ حّرفت

*** 

  2015آب  5األربعاء 

 

 روايات حديث الحمار الموسـو

 روايات حديث الحمار الموسـو

 

 (.رأى النبي حماًرا )مسند أحمد  -

 (.رأى رسوؿ اهلل حماًرا )الرابع مف فوائد أبي عثماف البحيري  -
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 (.رأى حماًرا )صحيح ابف حّباف، ومسند الشامييف لمطبراني  -

 .()إتحاؼ الخيرةمّر رسوؿ اهلل بحمار   -

 (.مّر عمى حمار )مصنؼ ابف أبي شيبة  -

 (.مّر عميو حمار )صحيح مسمـ، وسنف البييقي  -

 .(راجع تخريج الحديث)

*** 

  3126آب  6األربعاء 

 

 أكموا منيا أجمعوف

 ِمف ُنَكِت الحديث

 أكموا منيا أجمعوف

 )متفؽ عميو(.

 لـ يقؿ:

 أجمعيف.

 أجمعوف:

 ا، وىو الواو.توكيد مرفوع لفاعؿ أكمو 
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 :في القرآف

 .73، ص 30( الحجر فسجد المبلئكة كّميـ أجمعوف)

 كميـ:

 .المبلئكة(توكيد مرفوع لمفاعؿ: )

 أجمعوف:

 توكيد ثاف.

 .170( الشعراء فنّجيناه وأىَمو أجمعيف)

 أجمعيف:

 توكيد منصوب لممفعوؿ )أىمو(.

 ىؿ يجوز في المغة:

 أكموا منيا أجمعيف؟

 وما إعراب: أجمعيف؟

 حاؿ؟

 التوكيد أولى حتى في المغة، واهلل أعمـ.

*** 
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  2015تموز  28الثبلثاء 

 

 نحف متعودوف عمى أجمعيف

 ِمف ُنَكِت الحديث

 نحف متعودوف عمى أجمعيف

 الحديث:

 أكموا منيا أجمعوف.

 )متفؽ عميو(.

*** 

 قاؿ لي:

 نحف متعودوف عمى )أجمعيف(!

 قمت لو:

 صحيح.

 لكف ما السبب؟

 نحف نقوؿ:
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 اهلل عنيـ أجمعيف. رضي

 لكف )أجمعيف( ىنا توكيد لمجرور، وىو الضمير المتصؿ: )ىـ(.

 وليست حااًل منصوبة.

 ومما قد يزيد األمر صعوبة أف )أجمعيف( ىي ىي في النصب والجّر!

*** 

  2015تموز  28الثبلثاء 

 

 الـ نحفظ منو شيئً 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 لـ نحفظ منو شيًئا

 الحديث:

 ة رضي اهلل عنو قاؿ: عف أبي أمام

 دعا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ بدعاء كثير، لـ نحفْظ منو شيًئا!

 قمنا: 

 يارسوؿ اهلل دعوَت بدعاء كثير لـ نحفظ منو شيًئا!
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 فقاؿ: 

 أال أدّلكـ عمى ما يجمع ذلؾ كّمو؟ 

 تقولوف: الميـّ إنا نسألؾ مف خير ما سألؾ منو نبيؾ محمد. 

 استعاذ منو نبيؾ محمد.  ونعوذ بؾ مف شّر ما

 وأنت المستعاف، وعميؾ الببلغ، وال حوؿ وال قوة إال باهلل.

 )الترمذي: حديث حسف(.

*** 

 ىْب أف الحديث ضعيؼ، وليس حسًنا كما قاؿ الترمذي، لكف معناه صحيح.

 في ىذا الحديث: 

دليؿ عمى أف الصحابة لـ يكونوا كّميـ مف أىؿ الحفظ، كما يصّور لنا بعض  -
 لكاتبيف في عمـو الحديث.ا

 دليؿ عمى أف بعض األحاديث لـ تصمنا. -

 لكف ىذا يختص بالدعاء. -

 وال يختص باألحكاـ. -

 واهلل أعمـ.
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*** 

  2015تموز  26األحد 

 

 ماذا يسألوني

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ماذا يسألوني؟

 الحديث:

 إّف هلل مبلئكة

.)...( 

 قاؿ اهلل: 

 وماذا يسألوني؟

 قالوا: 

 ونؾ جنتؾيسأل

 قالوا: 

 ويستجيرونؾ.
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 قاؿ: 

 ومـّ يستجيروني؟

 )صحيح مسمـ(.

*** 

 لـ يقؿ:

 وماذا يسألونني؟

ىناؾ نوناف: نوف الرفع، ونوف الوقاية، ُحذفت إحداىما تخفيًفا، وىناؾ خبلؼ بيف 
 العمماء في النوف المحذوفة: ىؿ ىي نوف الرفع أـ نوف الوقاية؟ 

 .80( األنعاـ أتحاّجوني في اهلل)

 قراءات:

 قراءة بحذؼ إحدى النونيف: أتحاجوني. -

 قراءة بإدغاميما: أتحاجوّني. -

 قراءة بثبوتيما مخففتيف: أتحاجونني، وىو األصؿ. -

 لـ يقؿ:

 ومـ يستجيرونني؟
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 جاء ىذا في رواية.

*** 

  2015تموز  26األحد 

 

 يقطعوني أـ يقطعونني؟ 

 ِمف ُنَكِت الحديث
 يقطعوني أـ يقطعونني؟

 حديث:ال

  :قاؿ رجؿ
 :يا رسوؿ اهلل إّف لي قرابة

  .أصُميـ ويقطعوني، وأحسُف إلييـ وُيسيئوف إلّي، وأحمـ عنيـ ويجيموف عميّ 

 (.)صحيح مسمـ

*** 
 :   سألني أحد اإلخوة

 أليس الصواب: يقطعونني؟
 :قمت لو

 .كذا ورد في روضة العقبلء البف حّباف
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ليس مف كبلـ رسوؿ اهلل صمى اهلل عؿ كؿ حاؿ، ىو مف كبلـ الرجؿ السائؿ، و 
 !عميو وسمـ

*** 
  2015تموز  10الجمعة 

 

 أنت المقدـ وأنت المؤخر

 ِمف ُنَكِت الحديث

 أنت المقّدـ وأنت المؤّخر

 الحديث:

الميـّ اغِفْر لي ما قّدمُت وما أّخرُت، وما أسررُت وما أعمنُت، وما أسرفُت وما أنت 
ـُ بو مّني، أنَت المقّدـ وأنتَ   المؤّخر، ال إلو إال أنت. أعم

 )صحيح مسمـ(. 

*** 

 ىؿ مف عبلقة بيف )ما قّدمُت وما أّخرُت( و)أنَت المقّدـ وأنَت المؤّخر(؟

 الشرح في شروح الحديث فقير:

 تُقّدـ َمف تشاء، وُتؤّخر َمف تشاء!
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 ما ىذا الشرح؟!

 وزاد بعضيـ:

 ال ُمقّدـ لما أّخرَت، وال ُمؤّخر لما قّدمَت!

 أسماء اهلل الحسنى أفضؿ: الشرح في

 المقّدـ والمؤّخر مف أسماء اهلل.

 التقديـ والتأخير في الدنيا واآلخرة. -

 قد يحصؿ التقديـ والتأخير ألجؿ االبتبلء، أو ألجؿ الجزاء. -

 تقديـ بعض البشر عمى بعض. -

 تقديـ بعض األزمنة عمى بعض. -

 تقديـ الدنيا عمى اآلخرة في الزمف. -

 خرة عمى الدنيا في المرتبة.تقديـ اآل -

 تقديـ الحاضر عمى المستقبؿ عند الناس )التفضيؿ الزمني(. -

 تقديـ )تفضيؿ( العاجؿ عمى اآلجؿ، إذا تساويا )المعجؿ خير مف المؤجؿ(. -

 تقديـ بعض المصالح عمى بعض. -

 تقديـ األصمح عمى الصالح. -
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 تقديـ األحسف عمى الحسف. -

 لمستحّبات، والمستحّبات عمى المباحات.تقديـ الواجبات عمى ا -

 تقديـ العمـ عمى الظّف، والظّف عمى الشّؾ، والشّؾ عمى الوىـ. -

 تقديـ العمـ عمى نوافؿ العبادة. -

 تقديـ حقوؽ العباد عمى حقوؽ اهلل. -

 تقديـ بعض الورثة عمى بعض في اإلرث ومقدار اإلرث. -

 تقديـ القريب عمى البعيد في اإلرث. -

 ديـ أصحاب الفروض عمى العَصبات في اإلرث.تق -

 تقديـ الديوف عمى الوصايا في توزيع التركات. -

 (. ابدأ بنفسؾ ثـ بمف تعوؿتقديـ اإلنساف نفسو عمى غيره في النفقة ) -

تقديـ المصالح الضرورية عمى الحاجّية، والحاجّية عمى التحسينّية  -
 )الضرورّيات، الحاجّيات، التحسينّيات(.

تقديـ الديف عمى النفس، والنفس عمى العقؿ، والعقؿ عمى النسؿ، والنسؿ عمى  -
 الماؿ )الديف، النفس، العقؿ، النسؿ، الماؿ(.

 تقديـ األىـّ عمى الُميـّ. -
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 تقديـ المنفعة المتعّدية عمى المنفعة القاصرة. -

 تقديـ بعض األمكنة عمى بعض. -

مثؿ تقديـ إنقاذ الغريؽ عمى تقديـ بعض األفعاؿ والقُربات عمى بعض،  -
 الصبلة.

 تقديـ بعض البمداف عمى بعض )بمداف متقّدمة، وبمداف متأّخرة(. -

 تقديـ بعض العمـو عمى بعض )متطّمب سابؽ(. -

 تقديـ النص عمى القياس. -

 تقديـ المصمحة العامة عمى الخاصة عند التعارض. -

 (.تقديـ األفضؿ عمى الفاضؿ في الواليات )المناصب -

 تقديـ الرُسؿ عمى غيرىـ. -

 تقديـ الرُسؿ بعضيـ عمى بعض. -

 تقديـ بعض الناس عمى بعض في الصبلح. -

 أو في العمـ. -

 أو في الذكاء. -

 أو في الرزؽ. -
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 أو في القوة. -

 أو في التكنولوجيا. -

 تقديـ الرجؿ عمى المرأة في حاالت، وتقديـ المرأة في حاالت. -

والتأخير في األشياء، بحيث يضع كؿ شيء في موضعو  التقديـ )التفضيؿ( -
 وزمنو ورتبتو، يقّدـ ما يستحؽ التقديـ، ويؤّخر ما يستحؽ التأخير.

*** 

  2015تموز  24الجمعة 

 

 في الحديث النبوي بعد إذْ 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 بعد إذْ 

  
 الحديث:

 ثبلث َمف كّف فيو وجد حبلوة اإليماف:

 سواىما. مما لو أحّب إليومف كاف اهلل ورسو       -

 ومف أحب عبًدا ال يحبو إال هلل عز وجؿ.      -

 أنقذه اهلل منو كما يكره أف ُيمقى في النار. بعد إذْ  ومف يكره أف يعود في الكفر،      -

  .)صحيح البخاري( 
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 لـ يقؿ:

 سواىما. ممف

 ولـ أجد فييا رواية.

 لـ يقؿ:

  بعد أف أنقذه.
 في صحيح مسمـ:

 أنقذه. بعد أف

 :عمدة القاري في 
(، كممة ظرؼ كما ِفي قولو ِإذْ (، نصب عمى الظرؼ، َو)بعد)

 .40التوَبة  (اهلُل ِإْذ أخرجو الَّذيف كفُروا َنصره فقد) تَعاَلى:
 أقوؿ:

 كبلـ غامض.

    في آؿ عمراف: ابف عاشور

ا )إذ(: اسـ لمزمف الماضي متصرؼ، وىي ىنا متصرفة تصرًفا قميبًل؛ ألنيا لم»
أضيؼ إلييا الظرؼ كانت في معنى الظرؼ، ولما كانت غير منصوبة كانت فييا 

 .«أي بعد زمف ىدايتؾ إيانا شائبة تصرؼ، كما ىي في يومئٍذ وحينئٍذ،
 أقوؿ:

 كبلـ غامض.
*** 

 الخبلصة:

 بعد إْذ = بعد أْف.

 وفييما روايتاف لمحديث نفسو.
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 ا.مف كاف عنده كبلـ واضح غير ىذا فميأِت بو مشكورً 

  واهلل أعمـ.
 ( في نكت القرآف.بعد إذْ راجع لي: )

*** 

        2015تموز  23الخميس 
 

 تقـو وال تفتر وتصـو وال تفطر

 ِمف ُنَكِت الحديث

 تقـو وال تفُتر وتصـو وال تفطر

 )متفؽ عميو(.

 تُفِطر:

 ىكذا وجدتو في كتب الحديث.

 مف الرباعي: أفطر.

 ولعؿ الصواب:

 َتفُطر.

 فُتر.عمى وزف: ت

 مف الثبلثي: فطر.
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 راجْع: تاج العروس: فطر كأفطر.

 فمراعاة السجع في الحديث كمراعاة الفاصمة في القرآف.

 راجع لي: 

 ىؿ يقاؿ: فَطر الصائـ بدؿ أفطر؟

 )متفؽ عميو(.« وكالقائـ الذي ال يفُتر، والصائـ الذي ال ُيفطر

*** 

  2015تموز  23الخميس 

 

 ُنَكِت الحديثِمف يتعاقبوف فيكـ مبلئكة 

 يتعاقبوف فيكـ مبلئكة بالميؿ

 يتعاقبوف فيكـ مبلئكة بالميؿ ومبلئكة بالنيار.

 )متفؽ عميو(.

*** 

 لـ يقؿ:

 يتعاقب فيكـ مبلئكة.
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 آراء العمماء:

مذىب األخفش أف الواو في فعؿ: )يتعاقبوف( عبلمة جمع المذكر، وليست ىي  -
 الفاعؿ، بؿ الفاعؿ: )مبلئكة(.

 : أكموني البراغيث، األصؿ: أكمتني. ىي عمى لغة -

 الواو في فعؿ: )يتعاقبوف(: فاعؿ. )مبلئكة(: بدؿ مرفوع. -

 أو خبر لمبتدأ محذوؼ. كأنو قيؿ: مف ىـ؟ قالوا: ىـ مبلئكة. -

 في القرآف:

 .3( األنبياء وأسّروا النجوى الذيف ظمموا)

 .71( المائدة َعُموا وصّموا كثيٌر منيـ)

 في روايات أخرى:

 وايات تحؿ إشكاالت:ر 

 والمبلئكة يتعاقبوف فيكـ. -

 إف المبلئكة يتعاقبوف فيكـ )سنف النسائي(. -

 المبلئكة يتعاقبوف )رواية لمبخاري في بدء الخمؽ(. -

*** 
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  2015تموز  21الثبلثاء 

 

 ما معنى النيي عف كثرة السؤاؿ؟

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ما معنى النيي عف كثرة السؤاؿ؟

 :الحديث

 .اهلل تعالى حّرـ عميكـ: عقوؽ األميات، ومنًعا وىات، ووأد البناتإف 

ضاعة الماؿ   .وكره لكـ: قيؿ وقاؿ، وكثرة السؤاؿ، وا 

 (.متفؽ عميو)

*** 

أنا أفضؿ لو كاف نص الحديث بيذا الترتيب: "عقوؽ األميات، ووأد البنات، 
 ."ومنعا وىات

 .وقد يكوف فيو رواية، ال أدري

الراوي، وليس عمى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ. وىو مف وىذا استدراؾ عمى 
. فربما كاف ترتيب المحرمات والمكروىات في ىذا الحديث مف نقد المتفباب 

 .صنع الرواة، وليس توقيفًيا مف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ
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ولعؿ الحديث قد دخمو الغموض، في بعض ما ُذكر، بسبب االىتماـ بتقطيع 
 حقيؽ الجناس. أال ترى أنو قد جعؿ كؿ جممة في كممتيف؟ الكبلـ، وت

 .وربما يكوف ىذا الغموض مقصوًدا لشحذ األذىاف

 

 :لشّراح الحديث أقواؿ في كثرة السؤاؿ، منيا
 

 .كثرة سؤاؿ الناس مف أمواليـ، واإللحاؼ في السؤاؿ  -

 

 .كثرة سؤاؿ الناس عف أحواليـ وتفاصيؿ حياتيـ  -

 

 .ا لـ يقع، وال حاجة إليوكثرة السؤاؿ عمّ   -

 

 .كثرة السؤاؿ عف الُمشكبلت والُمعضبلت -

 

 .انظر النووي في شرح صحيح مسمـ

 

 .وابف حجر في فتح الباري

 

فالحديث يحتمؿ أكثر مف معنى، فمبلجتياد فيو نصيب مف حيث المفاضمة بيف 
 .المعاني واختيار أحدىا أو بعضيا
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يـ، فيذا كبلـ معقوؿ ال خبلؼ في كراىتو. أما كثرة سؤاؿ الناس أمواليـ وأحوال
وعمى السائؿ أف يكّؼ عف أسئمتو إذا شعر أف صاحبو ال يرغب في ذلؾ، كي ال 
 !يكوف فضولًيا ثقيؿ الدـ، فينفر منو

غير أف العمماء والباحثيف قد يسألوف عف أمور لـ تقع بعد، بغرض التوقع ليا 
بؿ لعمو مف المستحبات. فالعمـ ، عمـ المستقبمياتواالحتياط، وىذا مقبوؿ في 

 .وصؼ وتحميؿ وتوّقع

وقد يسأؿ العمماء والباحثوف عف الُمشكبلت والُمعضبلت، بغرض حّميا 
وتوضيحيا، ال سيما مع حاجة الناس إلييا، فالعمـ ال يبحث في شيء إال إذا كاف 
فيو مشكمة أو معضمة أو عبلمة استفياـ، أما البحث في األمور الواضحة فيو 

مبتذؿ ومعيب، وفيو استخفاؼ بعقؿ القارئ! والباحثوف في ىذه األمور ىـ  شيء
 !باحثوف سطحيوف

الباحثوف يتفاوتوف في ميميـ إلى المشكبلت والمعضبلت، مف حيث قدرتيـ عمى 
 .مواجيتيا وتحميميا وحّميا

 .فمنيـ مف ىو طويؿ النفس فييا، ومنيـ مف يتبّرـ بيا، وال يميؿ إلى اقتحاميا

 .ؿ مفتاح العمـوالسؤا

  .ىناؾ مشايخ يتضايقوف مف األسئمة، وقد يكوف ذلؾ ألنيـ عاجزوف عف جوابيا
ذا شعر السائؿ أف كثرة السؤاؿ ُتحرج الشيخ فعميو أف يخفؼ عنو، ألف الشيخ  وا 
ربما إذا كثرت عميو األسئمة تبّرـ، وحِنؽ عمى السائؿ! وليس كؿ شيخ متعوًدا عمى 

الواضحات والمحفوظات ويكررونيا وال يمّموف مف ذلؾ. فيناؾ مشايخ يحبوف 
تكرارىا! أما الباحث الرصيف فإنو ينفر مف ذلؾ نفوًرا كبيًرا، ويرى أف الكبلـ عمى 
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زعاجيـ باألقواؿ الممّمة  ضاعة أوقات الناس وا  ىذه الشاكمة ىو مف باب اليراء وا 
 !والسطحية

ترط أف ُيجيبيـ عنيا، أو مف األفضؿ أف يستمع األستاذ إلى أسئمة طبلبو، وال يش
 !أف ُيجيبيـ عمى الفور، بؿ قد يكّمفيـ بالبحث عنيا

الباحث الكثير السؤاؿ قد يتفّوؽ عمى أقرانو، ألنو يفّتؽ مجاالت جديدة لمبحث 
العممي. وىو ال يتوقؼ عند األمور السيمة، بؿ يتوقؼ عند األمور الُمشكمة 

 .ُمشكؿ الحديث :تي يذكرىا العمماءوالُمعضمة. وأنت تعمـ أف مف عمـو الحديث ال

ذا تعب الباحث في المعضبلت وجب عميو أف يستريح، ثـ يعاود النظر، ألف  وا 
استمرار العمؿ مع التعب قد يؤدي إلى الممؿ، والعزوؼ عف العمؿ، وربما يكوف 

 !مآلو الفشؿ

*** 

  2105تموز  04الثبلثاء 

 

 ىمؾ مف كاف قبمكـ بكثرة سؤاليـ

 ديثِمف ُنَكِت الح

 ىمؾ َمف كاف قبمكـ بكثرة سؤاليـ

 الحديث:

 يا أييا الناُس قد َفرض اهلُل عميكـ الحّج َفُحّجوا.
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 فقاؿ رجؿ:

 أكّؿ عاـ يا رسوؿ اهلل؟

 فسكت، حتى قاليا ثبلثًا.

 فقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ:

 لو قمُت: نعـ، لوجبْت! ولما استطعتـ!

 ثـ قاؿ:

 ذروني ما تركتكـ.

 مف قبمكـ بكثرة سؤاليـ! فإنما ىمؾ

 )متفؽ عميو والمفظ لمسمـ(.

*** 

 في رواية:

 اتركوني ما تركتكـ.

 معنى الحديث:

خير ما أبدأ بو كبلمي ىو أف أقوؿ مف الناحية العممية لمقارئ بأف ىذا الحديث 
مف ُمشكؿ الحديث، وليس مف المناسب أف أخوض في معانيو قبؿ أف أقوؿ ما 

 قمت.
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 ليس سيبًل.فيـُ ىذا الحديث 

 ىؿ كثرة السؤاؿ حراـ؟

ىؿ كثرة السؤاؿ جريمة؟ كما في حديث آخر! حيث جاء فيو أف مجرد السؤاؿ 
 جريمة، وليس كثرة السؤاؿ! وقد ذكرت الحديث لذكر العمماء لو:

أعظـُ المسمميف في المسمميف ُجرًما َمف سأؿ عف شيٍء لـ ُيحّرـ عمى المسمميف 
 فُحّرـ عمييـ مف أجؿ مسألتو!

 )متفؽ عميو(.

 ىؿ التحريـ مف اهلل، أـ يأتي بسبب سؤاؿ الناس؟!

حتى لو سكت الناس عف السؤاؿ فإف العمماء يقيسوف ما لـ ُيسأؿ عمى ما ُسئؿ! 
 فالحديث غريب في معناه!

ىذا الحديث الوارد أعمى الورقة حديث ُمشكؿ كما قمُت، وليذا صرفو العمماء عف 
 و: ظاىر معناه، وحددوا المعنى بأن

 ىو السؤاؿ عمى سبيؿ التكّمؼ.  -

 أو التعّنت.  -

-  .  أو الجدؿ المذمـو

 أو التباىي والمغالبة.  -
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 أو إضاعة الوقت، وال طائؿ تحتو!  -

 أو السؤاؿ عما ال ُيعرؼ إال بالنقؿ )وقت وقوع الساعة، الروح(.  -

 !(،أو عما ال يجوز سؤالو )َيسأؿ ثـ َيسأؿ حتى َيسأؿ: َمف خمؽ اهلل؟ -

أو عما لـ يقع مف المشكبلت، ال سيما إذا كاف اشتغالو بما لـ يقع يشغمو عما  -
 وقع! 

 أو كاف اشتغالو بما يقع نادًرا يشغمو عما يقع غالًبا! -

 وقيؿ: كاف ىذا في زمف نزوؿ الوحي.

( المائدة  ـْ ، 101ومف فّسر الحديث باآلية: )ال تسألوا عف أشياَء إْف تُْبَد لكـ َتُسْؤُك
 فقد فسر الصعب باألصعب، فضبًل عف أف اآلية ال تتعمؽ بالكثرة: كثرة السؤاؿ!

 أقوؿ:

وربما يأتي جوابو في الوحي مف دوف سؤاؿ. ولعؿ كثرة السؤاؿ، لو ُفتح الباب، 
 تشغؿ عف تبميغ الوحي!

 واهلل أعمـ.

 راجْع مف نكت الحديث: ما معنى النيي عف كثرة السؤاؿ؟

*** 

  2015تموز  22األربعاء 



364 
 

  إنما ىف عواف عندكـ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 إنما ىف َعواٍف عندكـ

 الحديث:

 قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ في حجة الوداع:
 استوصوا بالنساِء خيًرا، فإنما ىّف َعواٍف عنَدكـ!

 لفظ )َعواف( ورد في البخاري ومسمـ والترمذي وغيرىـ. 

*** 
 لي:سألني بعض اإلخوة واألخوات قالوا 

 َعواف: فسرىا العمماء: أسيرات.
 ىؿ الزوج سّيد؟ والمرأة عبد )أمة(؟

 ما معنى ىذا المفظ؟
 قمت ليـ:

عندما يتـ الزواج يصير ىناؾ اثناف في بيت واحد، فبل بد فيو مف أمير، والنقؿ 
والعقؿ يتطمباف أف يكوف الزوج ىو األمير، وفي حاؿ غيابو تكوف الزوجة أميرة 

 في بعض األمور.
ال لـ يعد الرجؿ  والزوجة السوّية ال ترضى أف يكوف ليا القوامة عمى الرجؿ، وا 

 رجبًل!
 والزوج السوّي ال يرضى أف تكوف القوامة لممرأة! ألف ىذا يجرح رجولتو ومروءتو! 
ومف ثـ فإف اهلل فّضؿ الرجؿ عمى المرأة في القوامة، وىذا تشريؼ وتكميؼ في آف 
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 ما يفيـ بعض األزواج!مًعا، وليس تشريًفا فحسب، ك
والرجؿ ىو مف يممؾ سمطة الطبلؽ، إال إذا سمكت الزوجة مسمًكا جعمتو يطّمقيا! 
وىو يممؾ سمطة الطبلؽ ألنو يممؾ القوامة، ويفترض فيو أنو أميؿ إلى العقؿ منو 

 إلى العاطفة.
والرجؿ قد يمجأ إلى أسموب غير الئؽ، وىو أف يتشاكس مع زوجتو صباح مساء، 

ّمقيا إال أف تفتدي نفسيا منو، بالُخمع! فتتنازؿ عف ميرىا المتأخر مف أجؿ وال يط
أف يتكـر عمييا بالطبلؽ! ولفظ الُخمع لفظ شديد الوطأة، يعني أف المرأة في 

 وضعيا مع الرجؿ تحاوؿ بالماؿ أف تخمع سمطة الرجؿ عمييا!
ؿ بيذا فالرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ يوصي بالنساء، ويصؼ حالتيف مع الرج

الوصؼ، وىذا مف حيث الوصؼ والواقع، ال مف حيث الحكـ واألمثمية. فيجب أال 
يفيـ الرجؿ أف عبلقتو مع المرأة ىي عبلقة السيد بالعبد! ولؤلسؼ فإف بعض 
الرجاؿ يظنوف أف عبلقتيـ بالزوجة ىي عبلقة إصدار أوامر، وعمى الزوجة أف 

عددت ىذه األوامر! فإذا قاؿ ليا: تطيع كّؿ أوامره! الواحد تمو اآلخر! ميما ت
ذا قاؿ ليا: دعي ىواياتؾ، ولو  اتركي عممؾ وجب عمييا االلتزاـ بأمره فوًرا! وا 

ذا قاؿ ليا: اجمسي في  كانت ىذه اليوايات شريفة، فإف عمييا أف تخضع وتطيع! وا 
البيت، وعميؾ أف التزوري أحًدا، وال تذىبي إلى أمؾ، ولو طمبْت منؾ مساعدة! 

ا السمع والطاعة العمياء، ولو كاف يترتب عمى ذلؾ عقوؽ الوالدة! وقد يصؿ فعميي
األمر ببعض األزواج إلى أنو يريد، عف وعي أو غير وعي، أف يمغي شخصية 
 زوجتو إلغاًء نيائًيا! وال يبالي لو أصابيا بعقد نفسية نتيجة ىذا الزواج السعيد!

مرأة عيوبيا، بنظره، وال يرى أّي والمؤلـ في سموكنا الشائع أف الرجؿ يرى في ال
حسنة مف حسناتيا! وقد يجعؿ العيب الواحد ثبلثة عيوب أو أكثر، وال يذكر ليا 
حسنة واحدة! فيصير الرجؿ كالمرأة التي تقوؿ لزوجيا: ما رأيُت منَؾ خيًرا قط! 
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مع أف النقد، في العمـ أو البحث العممي أو في العبلقات االجتماعية، ليس معناه 
اء السيئات فقط، فيذا ظمـ، والظمـ ظممات، بؿ معناه ذكر الحسنات والسيئات، إبد

وتقديـ الحسنات عمى السيئات! وقد يسترسؿ الرجؿ في ذكر عيوب المرأة بنظره، 
وىو أعمى عف أي عيب لو! إنو رجؿ كامؿ األوصاؼ: جماؿ وكماؿ وماؿ! ما 

 شاء اهلل!
ـ والمسمسبلت والدردشات، وقد ال بعض األزواج يتعمموف ىذا السموؾ مف األفبل

يمّيزوف بيف الحكـ وبيف وصؼ الواقع وتشخيصو. فإذا رأى في الفيمـ أو المسمسؿ 
رجبًل يتأّمر عمى زوجتو، ويضع نفسو منيا موضع السيد، فإف نفسو تدعوه ألف 
يفعؿ ما يفعمو بطؿ الفيمـ أو المسمسؿ، وليست كؿ األفبلـ والمسمسبلت بريئة، 

يمـ أو المسمسؿ ينظر بمنظار التاجر، ويمكف أف يجتذب الجميور فكاتب الف
بأساليب تعتمد عمى الغرائز. فإذا كانت القصة فييا لص وبوليس، فبعض الناس 
يقّمدوف المص، وبعضيـ يقّمدوف البوليس، والكاتب والمخرج غير مسؤوليف في 

ة بالديف عالمنا المعاصر عما تحدثو ىذه األفبلـ والمسمسبلت مف آثار ضارّ 
والخمؽ والمجتمع، ألف ىّميـ ىو الرواج والتسويؽ ولو باستثارة الغرائز! وقوانيف 

عالمنا المعاصر ولوائحو وأعرافو تساعد عمى نشر الرذيمة أكثر بكثير مما تساعد 
 عمى نشر الفضيمة! فالرذيمة مصدر لمثراء!

*** 
  2015تموز  12األحد 
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 إذا قطعت رحمو وصميا

 الحديثِمف ُنَكِت 

 إذا قطعت رحمو وصميا

 الحديث:

  .ليس المكافئ بالواصؿ، ولكّف الواصَؿ الذي إذا قطعت رحمو وصميا

 )صحيح البخاري(.

*** 

 قاؿ ابف حجر في فتح الباري:

قطعت: ُضبطْت في بعض الروايات بضـّ أولو وكسر ثانيو عمى البناء لممجيوؿ، 
 وفي أكثرىا بفتحتيف.

 ُقِطعتْ 

 َقَطعتْ 

 أقوؿ:

 لمزيد مف الفيـ ال بد مف القوؿ بأف:

 َقطعْت: 
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 أصميا: قطعْتو.

 ولكف الواصؿ:

 ولكف:

 قاؿ الطيبي: الرواية فيو بالتشديد، ويجوز التخفيؼ. 

 )فتح الباري(.

 أقوؿ:

 روايًة:

 ولكّف الواصَؿ.

 لكف يجوز لغًة:

 ولكِف الواصُؿ.

 الرواية في الحديث كالقراءة في القرآف.

  ففي القرآف أيًضا:

 قد يجوز األمر لغة، ولكنو ال يجوز قراءة.

 واهلل أعمـ.

*** 
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  2015تموز  10الجمعة 

 

 دياَركـ تكتب آثاركـ ال تقرأىا: دياُركـ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 دياركـ تكتب آثاركـ

 ال تقرأىا:

 دياُركـ َتكتُب آثاَركـ.

 اقرأىا:

 دياَركـ ُتكتْب آثاُركـ.

 الحديث:

ا قرب المسجد، فبمغ ذلؾ رسوَؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، أراد بنو َسِممة أف ينتقمو 
فقاؿ ليـ: إنو قد بمغني أنكـ تريدوف أف تنتقموا قرب المسجد؟ فقالوا: نعـ يا رسوؿ 

 اهلل، قد أردنا ذلؾ. فقاؿ: بني سممة! دياَركـ ُتكتْب آثاُركـ! 

 )صحيح مسمـ(.

*** 

 تقدير الكبلـ:
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 الزموا دياركـ ُتكتْب آثاُركـ.

: إذا بقيتـ في دياركـ بعيديف عف المسجد فإف لكـ بكؿ خطوة إلى المسجد أي
 حسنة )أو درجة(.

 آثاركـ: آثار خطواتكـ في الطريؽ.

 ليس ىذا منًعا ليـ مف االنتقاؿ:

بؿ ىي نصيحة بمعنى أنكـ إذا أردتـ االنتقاؿ إلى منزؿ قريب مف المسجد لكي 
نكـ يحقؽ لكـ مزيًدا مف األجر بكؿ تكسبوا مزيًدا مف األجر فإف بقاءكـ في مكا

 خطوة تخطونيا نحو المسجد.

 تأّمْؿ:

 ماذا يحدث لو انتقؿ الناس كّميـ إلى قرب المسجد!

 ال يستطيع الجميع ذلؾ أصبًل!

ولف يقدر عميو إال األثرياء، ألف ذلؾ سيزيد في أسعار المنازؿ القريبة مف 
 المسجد.

 كاف بعيًدا. وفي الحديث حافز لمصبلة في المسجد، ولو

 وتخفيؼ عدد المنازؿ حوؿ المسجد يسمح بتوسع المسجد، عند الحاجة.

 الحديث موجز وبميغ:
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 قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ: أوتيُت جوامع الَكِمـ! 

 )مسند أحمد، وسنف الدارقطني(.

*** 

  2015تموز  8األربعاء 

 

 ال يخاؼ إال اهلل والذئب عمى غنمو

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ال يخاؼ إال اهلل والذئب عمى غنمو

 )صحيح البخاري(.

 ىذه المسألة تتعمؽ بعدد مف عمـو الحديث: 

 نقد المتف، وفقو الحديث، وُمشكؿ الحديث.

 لـ يقؿ:

 ثـ الذئب عمى غنمو.

 : وال يخاؼ إال الذئب عمى غنمو.قد يكوف التقدير

 وىو ما قاؿ بو قبمي بعض اإلخوة.
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 لذئب: معطوؼ عمى اسـ الجبللة!ظاىر األمر في الحديث: ا

عائشة رضي اهلل عنيا )نصيرة المرأة في اإلسبلـ( لـ ترض أف يروي الراوي: 
 يقطع الصبلَة الحماُر والمرأُة والكمُب! )صحيح مسمـ(.

فإذا كاف عطؼ الكمب عمى المرأة غير مقبوؿ، فكيؼ بعطؼ الذئب عمى اسـ 
 الجبللة؟!

 شكؿ التالي:أرى أف تكتب عبارة الحديث عمى ال

 ال يخاؼ إال اهلل ... والذئب عمى غنمو.

 الستبعاد العطؼ، والداللة عمى المحذوؼ.

 ىذا واهلل أعمـ.

*** 

 2015تموز  8

 

 اورجمو التي يمشي بي

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ورجمو التي يمشي بيا
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 قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ:

حّبو، فإذا أحببُتو كنُت سمعو الذي َيسمع وال يزاؿ عبدي يتقرَّب إلّي بالنوافؿ حتى أ
  .بو، وبصره الذي ُيبصر بو، ويده التي َيبطش بيا، ورجمو التي يمشي بيا

 )صحيح البخاري(.

 المعنى أف اهلل يسّدد سمعو، وبصره، ويده، ورجمو.

". ىذا القوؿ لو لـ يرد بالنص لـ يجرؤ ورجموعندما أقرأ الحديث أقؼ عند قولو: "
ف يقولو! ونحف المسمميف ال نصؼ اهلل إال بما وصؼ بو نفسو، فكيؼ مسمـ عمى أ
 بيذه العبارة؟!

 والشارحوف لمحديث أمّروا ىذه العبارة ببل توقؼ عندىا!

" رجمو"، استتبع ذلؾ "يدهأنا آثرت التوقؼ والتأمؿ، فيمكف أف يقاؿ بأنو إذا قاؿ: "
 ببل فرؽ!

ـ رعايتو سبحانو ألوليائو. أوؿ وىذا مف عظيـ رحمة اهلل تعالى بعباده، وعظي
 !مف عادى لي ولًيا فقد آذنتو بالحرب الحديث:

 وردت عبارة اإليذاف بالحرب في القرآف بمناسبة تحريـ الربا.

تفعموا  ما بقي ِمَف الربا إْف كنتـ ُمؤمنيف. فإْف لـ يا أييا الذيف آمنوا اتقوا اهلل وذُروا)
 .279-278بقرة ( الفأذُنوا بحرٍب ِمَف اهلِل ورسوِلو

 قاؿ اإلماـ مالؾ:

إني تصّفحت كتاب اهلل، وسّنة نبّيو، فمـ أَر شيئا أشّر مف الربا، ألّف اهلل أذف فيو 
 بالحرب!
*** 

    2015تموز  8األربعاء 
 



374 
 

 فيرس الجزء الثاني

 

 الجزء الثاني

 متفرقات:

 مثؿ الجميس الصالح والجميس السوء -1
 الجميس الصالحمثؿ  قد يكوف السؤاؿ أىـ مف الجواب  -2
 ىؿ ىناؾ نافخ كير حقير؟  -3
 المتشّبع بما لـ ُيعَط كبلبس ثوَبي ُزور -4
 ال تدخؿ المبلئكة بيتًا فيو كمب وال صورة -5
 ؟ استنفجنا أرنبا ... فسعيت حتى أدركتياالضمير المذكر والمؤنث   -6
 ؟ سيؼ البحروردت كممة ِسيؼ بكسر السيف في الحديث النبوي  -7
 ستكوف ىناٌت وىناٌت  -8
ذىبؾ مني: انظر إلى ىذيف الخصميف فيـ اختصما؟ ىؿ ترى  خذ -9

 خصومتيما غريبة؟
 يرضى لكـ ثبلثًا ويكره لكـ ثبلثًا  -10
 اعمـ أبا مسعود  -11
 أصفُر البيوت بيٌت صفٌر مف كتاب اهلل -12
 خذ ىذه األبعرة فانطمؽ بيف  -13



375 
 

 ال يدخؿ الجنة أحد بعممو -14
 دخوؿ الجنة مف نكت القرآف والحديث: التعارض بيف القرآف والسنة في -15
 مف نكت القرآف والحديث: ىؿ يدخؿ المؤمف الجنة بعممو أـ بفضؿ اهلل؟ -16
 (13مف نكت القرآف والحديث: إف أكرمكـ عند اهلل أتقاكـ )الحجرات  -17
 199مف نكت القرآف والحديث: أفيضوا مف حيث أفاض الناس البقرة  -18
 54مف نكت القرآف والحديث: وكاف اإلنساف أكثر شيء جداًل الكيؼ  -19
 (70مف نكت القرآف والحديث: ومنكـ مف يرد إلى أرذؿ العمر )النحؿ  -20
 مف نكت القرآف والحديث: المسؤولية بقدر السمطة -21
 مف نكت القرآف والحديث: البحث عف الحد األمثؿ -22
 3مف نكت الحديث واإلعراب: دعوا الناس يرزؽ اهلل بعضيـ مف بعض  -23
 ىؿ ىذا حديث صحيح؟ :دعوا الناس في غفبلتيـ -24
 ظمـ غيره في ماؿ أو أرض أو عقارمف  -25
 إف لصاحب الحؽ مقااًل  -26
 دعوه فإف لصاحب الحؽ مقاالً  -27
 إف دماءكـ وأموالكـ وأعراضكـ -28
 يسعى بذمتيـ أدناىـ -29
 لوال أف قومِؾ حديثو عيد بشرؾ ليدمت الكعبة -30
 ألنيـ حديث عيد بجاىمية: شرح ابف حجر ضعيؼ  -31
 جيوالفضؿ بف عباس ينظر إلييف والنبي يضع يده عمى و  -32



376 
 

 يا ليتني أخذت برخصة النبي -33
 يا نساَء المسممات -34
 سبعٌة ُيظّميـُ اهلل في ظّمو -35
 فتنُة أمتي الماؿ -36
 إذا كاف العطاء ثمًنا لِدينؾ فدْعو -37
 أنيمؾ وفينا الصالحوف؟ -38
 الصبر ضياء -39
 الصبر عند الصدمة األولى -40
 إذا اشتكى عضو: ترابط األعضاء في الصحة والمرض -41
 ـإْف يعْش ىذا ال يدرْكو الير  -42
 ال يتمف أحدكـ الموت -43
 الميت يتبعو أىمو ومالو وعممو: كيؼ يتبعو مالو؟ -44
 ماء الثمج والبرد -45
 1الموت راحة لممؤمف  -46
 2الموت راحة لممؤمف  -47
 اذكروا محاسف موتاكـ -48
 يخّوؼ بيما عباده -49
 ىذه لغة أبي ىريرة -50
 أذى الجار -51



377 
 

 جمعوا ما كاف عندىـ ثـ اقتسموه -52
 خير يـو يـو الجمعة -53
 لمييود، وبعد غٍد لمنصارىالجمعة لنا، وغدا  -54
 وَمف يعِص اهلل ورسولو -55
 إف اهلل يبعث ليذه األمة مف يجّدد ليا دينيا -56
كيؼ نتوصؿ إلى العامؿ المؤثر؟ استعمؿ رسوؿ اهلل رجبل مف األسد  -57

 يقاؿ لو ابف المتبية
 عبدأنا أخمؽ وغيري يُ  -58
 أكثر منافقي أمتي قراؤىا -59
 الناس كإبؿ مائة -60
 يا معشر قريش  -61
 تؿ الناس حتى يسممواأمرت أف أقا -62
 PDFموجود في المدونة  :الفرؽ بيف المعنييف -63
 مف بدؿ دينو فاقتموه -64
 1مف بدؿ دينو فاقتموه  -65
 2مف بدؿ دينو فاقتموه  -66
 غفرُت لعبدي فميعمْؿ ما شاء -67
 عبد حبشي كأف رأسو زبيبة: ىؿ في ىذا الحديث ازدراء؟ -68
 ال ُتعينوا عميو الشيطاف -69



378 
 

 عنى غامضيكره الموت وأنا أكره مساءتو: الم -70
 سبقؾ بيا عّكاشة -71
 كاسياٌت عارياٌت ال يدخمف الجنة -72
 ال يدخؿ الجنَة متكبرٌ  -73
ْف سرؽ -74 ْف زنى وا   وا 
 فيـٌ آخر لحديث النصيحة -75
 ما معنى النصيحة هلل ولكتابو ولرسولو؟ شرح جديد -76
 ال تمنعوا النساء إذا استأذنوكـ: استدراؾ عمى النووي -77
 يوال تؤمنوا حتى تحابوا: استدراؾ عمى النوو  -78
 اقسموا واضربوا لي معكـ سيما: مناقشة النووي -79
 ذا قرد: لـ يقارف عبد اإللو نبياف  -80
ال تمعنوه فواهلل ما عممُت أنو يحّب اهلل ورسولو: استدراؾ عمى العكبري،  -81

 وتعميؽ عمى عبد اإللو نبياف
 استدراؾ عمى العكبري 1إال األبتر وذو الطفيتيف  -82
 عبد اإللو نبياف تعميؽ عمى 2إال األبتر وذو الطفيتيف  -83
ىؿ صحيح أف العكبري كاف يعتمد روايات حديثية غير معتبرة؟ كما  -84

يزعـ فجاؿ ونبياف في الطبعة الثانية مف كتاب إعراب الحديث النبوي 
 لمعكبري؟

 مف يأِت بني قريظة فيأتيني بخبرىـ؟ -85



379 
 

 أصدرْتنا ما شئنا نحف وركابنا -86
 حديثاف قدسياف عجيباف -87
 هإذا سرؽ فييـ الضعيؼ قطعو  -88
 الخيؿ لرجؿ أجر -89
 مف األدلة عمى أف السّنة وحي ثاف: الخيؿ لرجؿ أجر -90
 إف اهلل حـر عميكـ عقوؽ األميات -91
 بدأت بوالدي أسقييما قبؿ بنيّ  -92
 ىؿ ىذا داعية أـ شيطاف؟ -93
 ىؿ ارتكب أبو ىريرة الخطأ ثبلث مرات في قصة الشيطاف؟ -94
 ال يمدغ المؤمف مف جحر واحد مرتيف -95
 : ما ىذه البلـ في خبر كاف؟إْف كاف َلخميًقا لئلمارة -96
 ستكوف لكـ األنماط -97
 لو دخموا جحر ضب لدخمتموه معيـ -98
 إذا كثر الخبث -99

 إذا حضر الماؿ حضروا -100
 توكؿ اهلل لممجاىد أف يتوفاه: ما ىكذا يكوف الشرح يا ابف حجر -101
حديث الثبلثة الذيف خمفوا قصة حقيقية مف األدب اإلسبلمي في  -102

 عصر الرسوؿ
 خرؽتعيف صانعا أو تصنع أل -103



380 
 

 مف كاف في حاجة أخيو كاف اهلل في حاجتو -104
 انصر أخاؾ ظالما أو مظموما -105
 أطمقوا ثُمامة: غفر اهلل لؾ يا بخاري -106
 الدنيا سجف المؤمف وجنة الكافر: نقد مقاؿ صالح الفيدي -107
 في حمبتيا صاع مف تمر -108
 ىؿ أثابو بدؿ أف يعاقبو؟ -109
 مف المتكمـ؟  -110
 راح وتركيا -111
 الصحة والفراغ -112
 دنياكـأنتـ أعمـ بشؤوف  -113
 الظف ىؿ ىو حراـ أـ حبلؿ؟ إياكـ والظف! -114
 الناس كإبؿ مائة: ال صحة لشرح ابف حجر نسخة معدلة -115
 أرأيتكـ في الحديث النبوي -116
 ال تسموا العنب الكـر -117
 اختبلؼ ألفاظ الحديث النبوي -118
 ما ىذه الرواية الحديثية؟ مّر عميو حمار -119
 روايات حديث الحمار الموسـو -120
 أكموا منيا أجمعوف -121
 عودوف عمى أجمعيفنحف مت -122



381 
 

 لـ نحفظ منو شيئا -123
 ماذا يسألوني -124
 يقطعوني أـ يقطعونني؟  -125
 أنت المقدـ وأنت المؤخر -126
 بعد إذْ  -127
 تقـو وال تفتر وتصـو وال تفطر -128
 يتعاقبوف فيكـ مبلئكة  -129
 ىمؾ مف كاف قبمكـ بكثرة سؤاليـ -130
 ما معنى النيي عف كثرة السؤاؿ؟ -131
 إنما ىف عواف عندكـ -132
 إذا قطعت رحمو وصميا -133
 ـ تكتب آثاركـ ال تقرأىا: دياُركـدياَرك -134
 ال يخاؼ إال اهلل والذئب عمى غنمو -135
 ورجمو التي يمشي بو -136

 

 

 

 


