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 بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ، وصلى اللهم وسلم على  سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما 

 بعد 
نكِمُل اليوَم إن ، و رضي هللا عنهفقد فرغنا يف املرة املاضية من الكالم على حديث ابن عباس  

 هللا تعاىل يف هذا املنت املباركشاء 
ضي ر )عن أيب مسعوٍد عقبَة بن عمرو األنصاري ِّ البْدري ِّ .يقول املصنُف رمحه هللا تعاىل: 

م اُس من كال: إنَّ مم ا أْدَرَك النصلى هللا عليه وسلم قال: قال رسوُل هللاِّ  هللا تعاىل عنه
ةِّ األوىل: إذا ملْ تستحِّ   .فاْصَنْع ما شْئَت. رواه البخاري( النبو 

حاييث ااجامعة مما سيت ي يف شرِحه، وهو حديث  عييم، تواتَر معنا  يف هذا احلديث من األ
متفق  ستلة م واحلديث يتكّلم على مستلٍة يف غايِة األمهية..يف غايِة األمهية..أحاييَث مثرية..

 "ونعم الصفة وهللا.احلياء مستلةُ "عليها يف مجيع الشرائع
هللا عنه  رضيعن أيب مسعوٍد عقبَة بن عمرو األنصاري ِّ البْدري ِّ : )-هللا رمحه-وقوله 

(..رواي هذا احلديث هو الصحايبُّ ااجليل عقبُة بن عْمرٍو بن ثعلبة اخلزرجي 
ا عدا بدراً مصلى هللا عليه وسلم اهَد مع النيب ي..شِهَد املشاألنصاري..ُمنيُته: أبو مسعو 

 الساال: ا..وهنا أي يأمثرهم على أنه مل يشهد بدرً ففيها خالف بني العلماء: هل شِهدها؟ و 
ملَ يُقال البدري مع أنه مل يشهدها عند أمثرهم؟ ااجواب: ألهنا مسكُنه؛ فقوهلم: البدري نسبًة 

 ني وأربعني..نَة اثنس ال الغزوِة نفِسها..عقبة ممن شِهَد بيعة العقبة الثانية..تويف ؛إىل مسكِنه
ن حرِف م مكّونة مما: هذا حرف توميد..وإن..إنَّ مم ا أْدَرَك(): صلى هللا عليه وسلم وقوله

 يتمن بعِض األشياء ال ..فيكون املعىن: إن  ااجر )من( وما املوصولة..ومن هذ  للتبعيض
 .أيرَمْت الناس

اللحوق والوصول  يَرَك يف األصل مبعىن)أدَرك(..: صلى هللا عليه وسلم وقوله  
تداولِِه  بسبب وبلَغهم من مالم النبوة : إن مما وَصَل الناسالعبارةللشيء..واملراي من هذ  

 ..إخل..فاصنْع ما شئت ثِه لفضلِه وأمهيِته إذا مل تستحِ وتوار 
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يث من ح ..يصُلح أن يكون فاعالً أو مفعوالً )الناس(: صلى هللا عليه وسلم وقوله
ناُس وحلقوا عليه يعين: مما أيرمُه ال لكن  املشهوَر يف رواية احلديث ابلرفع على أنه فاعل،..اللغة

 من مالم األنبياء السابقني إذا مل تستِح..إخل..
ةِّ األوىل: )صلى هللا عليه وسلم  وقوله عين: من األقوال (..يإنَّ مم ا أْدَرَك الناُس من كالم النبو 

 قوهلم:  يُنَس ملاليت أيرمها الناُس من مالم األنبياء السابقني املتفِق عليه عنَدهم ومل يُبّدل و 
أراي .حتتمُل أنّه .)النبوة األوىل(: صلى هللا عليه وسلم  ولهفاصنع ما شئت(..وق )إذا مل تستحِ 

وعيسى  ىمطلقاً فيشَمُل موسصلى هللا عليه وآله وسلم ا أي: ما قبل النيبِّ األوىل مطلقً 
إبراهيم وحنو ذلك الزمن مآيم ونوٍح و ..وحيتِمُل أنه أراي األنبياء املتقّدمني يف لوأنبياء بين إسرائي

ا أدرك الناُس )إن مم: صلى هللا عليه وسلم  وقولهعليهم وعلى نبّينا أفضُل الصالة والسالم..
 من وجهني: أوال: أنه مالم األنبياء، ومعلوم  أن  وهذا فيه ترغيب  ..من كالم النبوة األوىل(

وا هذا لطالق..والوجه الثا:ي: أن  الناَس تناقلاألنبياَء أشرُف البشِر وأفضُلهم وأزماهم على اإل
صلى هللا عليه  ولهوق وشرفِه.. ، وهذا يدلُّ على أمهيِتهوتواصوا به وحفيوُ  ومل يهملو  الكالمَ 
يم بياٍء ..لفية تستحي فيها ضبطان: األوىل لغة مت(فاْصَنْع ما شْئتَ  إذا ملْ تستحي) وسلم 

َت : تستحيي..وعلى هذا: إذا منْ احلجازأهل واحدة )تستحي(، والثانية بياءين مما هي لغة 
ى لغة وإذا منت علبدون الياء ؛ حبذف حرف العلًّة ، على لغة متيم فقل: إذا مل تستِح..

 فهما لغتان صحيحتان..فقل: إذا مل تستحي.. احلجاز
..هذا مما (فاْصَنْع ما شْئتَ  إذا ملْ تستحي: )صلى هللا عليه وسلم لطيب..ما معىن قوله 

يا منه يف بيان  حلكِم الفعِل الذي ال ُيستح اختلَف أهُل العلم رمحهم هللا على أقوال..األول أنّه
بفْعِل ما ال ُيستحى منه، مبعىن أنه مباح  وليس فيه حرج..فكوُن الفعِل ال  إذن  العاية..

.ولطبعا العربُة يف .وال حرَج عليك ُيستحيا منه يليل  على أنه جائز  ومباح يف الشرع؛ فاْفعْله
عُض أهِل العلم  جرى عليه بتقدير الفعل هو اإلنساُن السليُم يف فطرتِه غرُي الشاّذ..هذا قول  

  تستحيإذا ملْ أّن املراي بقوله )ي وغريِ ، وُرِوَي عن بعِض السلف..القول الثا:ي: مالنوو 
اخلرُب عن حاِل َمن ال يستحي..واملعىن: من مل يكن ذا حياٍء فإنه سيصَنُع  (فاْصَنْع ما شْئتَ 

وهذا .ولن يوِقَفه شيء  مما يوِقُف أهَل املروءِة واحلياء. ،ما شاء من املنكرات واألفعاِل الفاحشة
وهو مرويٌّ  ُعبيد القاِسم بن ساّلم رمحه هللا، منهم أبوالتفسري عليه مجاعة  من أهل العلم أيضاً 
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لطّيب ملاذا عرّب بفعِل األمِر عن اخلرب؟ ملاذا مل يقل: إذا مل عن اإلمام أمحد رمحُة هللِا عليه..
 بنِ ايب واخلطّ ما  سيفَعُل ما شاء وحنو ذلك؟ أجاب العلماُء عن هذاأو ف تستحي فستفَعلُ 

ه فعُل ما ؛ فقالوا: جاء بصيغة فْعِل األمِر لبياِن لطبيعِة َمن ال يستحي..فطبيعتُ بدائعالقّيم يف ال
 الثالث يف تفسري هذ  يقيق..القول ..تعبري  ! هللا حيا منه متنه متمور  به..سبحانَ تال ُيسْ 
على تْرِك احلياء..واملعىن: افَعْل ما تشاء اي َمن ال حياَء عندك؛  عيد  و أنّه هتديد  و : ااجملة 

ُتْم إِّ  ﴿ :شني..ومنه قوله تعاىلفسوف ُُتاَزى على هذا الفْعِل امل ئ ْ َا تَ ْعَمُلوَن  نَّهُ اْعَمُلوا َما شِّ ِبِّ
ُهم  ﴿قوله تعاىل: ومنه ،]  40 :فصلت ﴾] :َبصِّير  َصْوتِّ ََ بِّ َواْستَ ْفزِّْز َمنِّ اْسَتَطْعَت مِّن ْ

لِّ ََ َوَشارِّْكُهمْ  َْيلِّ ََ َورَجِّ َوَما يَعُِّدُُهُم الشَّْيطَاُن  ُُهمْ اأْلَْمَوالِّ َواأْلَْوََلدِّ َوعِّدْ  فِّ  َوَأْجلِّْب َعَلْيهِّم ِبِّ
اُر ابن القّيم رمحه هللا خيتبعُض أئمِة اللغة..اختار   ما .وهذا.،] 64اإلسراء :  ﴾]إَِّلَّ ُغُرورًا

 يف أبنه هتديد ووعيد، وقال: هذا قول األمثرين..ذمر هذا يف املدارج و القول األخري القائل
عين ي مفتاح يار السعاية..وعلى مّل حال املعىن الشّك أنه خيتلف على حسب هذ  األقوال

ال ُُيِْكُن أن يكون ااجميُع مراياً مما قال بعُض الفضالء من املعاصرين، هذا ال ُُيكن، وممن 
بياُن فضيلة  من احلديث املقصوَي واملفهومَ  لكنّ ع ابن القّيم رمحه هللا..صرّح بعدم إمكان ااجم

 ..احلياء
ني..جاء ، وهي صفُة األنبياِء واملالئكِة والصاحلوصفُة احلياِء اّتصَف هبا ملُّ شريٍف من اخللق

دْ  صلى هللا عليه وسلم أنَّ النيبَّ " نييف الصحيح  ومان "رُِّهاأشدُّ حياًء من الَعْذراءِّ ف خِّ
 عليه وسلم صلى هللاإذا َمرَِ  شيئاً عرفو  يف وجهه، وهذا من حيائه  صلى هللا عليه وسلم 

..اآلن مثري  من الناِس حيرُِّض أوالَي  على عدِم احلياِء! ويكون األمُر أشد  وأنكى إذا رأيَته 
أنّه على رأس وم  معل صلى هللا عليه وسلمالنيبُّ يفعُل هذا مع بناتِه!! هذا عجيب وغريب!! 

ىل هذا إ انيروا..َوإِنََّك لَعَلى ُخلٍُق َعِظيمٍ  األخالِق ملِّها، آخذ  بزماِمها، وصَفه ربُّه بقوله:
مرتبّع  فوَقها، سلم صلى هللا عليه و التعبري! متن  اخللَق مكان  مرتفع، متلة من األخالق، والنيبُّ 

لطيب: ماذا قال هذا النيُب الكرمي عييم..مستعٍل عليها، آخذ  بزماِمها..وإنك لعلى خلٍق 
 أي ي إال ؟ قال مما يف الصحيح: )احلياء الصلى هللا عليه وسلم الذي ترّبع على عرِش اخلُلق 

خبري(..هكذا قال الصايق املصدوق: )ال أي ي إال خبري(..َمن قال غرَي هذا مل يصُدْق..من 
 ًة مر  على رجٍل من األنصار، ومان هذا..ومرّ صلى هللا عليه وسلمأصدُق الناس؟ رسول هللِا 
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مبساوئ  صاحَب احلياء، يُذمِّر ُ مان أخو  الرجُل يِعُظ أخاُ  يف احلياء..يعين يذّمر أخا  هذا  
لى هللا صومفاسد احلياء..ينها  عن احلياِء ويُبنّي له مضار   فيما ييّن هو..فماذا قال النيبُّ 

ا أخي املسلم هذ  وهللِا تكفي..فيمن اإلُيان(..هللا أمرب.. ..قال: )يْعُه، فإن  احلياءَ عليه وسلم
واي أخيت املسلمة: علينا مجيعا أن نّتِصَف هبذ  الصفة، ونريّب أوالَيان عليها..لطيب..يَرُِي ساال  

لياهِر احلياِء ال أي ي إال خبري، مع أنّه يف ا ميف يكونمشهور، ُيشِكُل على مثري من الناِس  
ضياع احلّق، وسلِب احلقوق، وترِك األمِر ابملعروف وحنِو ذلك..هذا يَرُِي على  قد يكوُن سبباً ل

أجاب العلماء على ذلك، وقد مثرٍي من الناس، وقد ُسِئْلُت عن هذا مراراً يف مسجدي..
 أي ي إال بنّي أن  احلياء ال صلى هللا عليه وسلمالنيبُّ وذمروا هذا اإلشكاَل بعينه..قالوا: 

خبري..فإذا رأْيَت خُلقاً ال أي ي خبري فاعَلم أنّه ليس حياًء..بس، ااجواب سهل..لطيب: وماذا 
تقولون فيمن يستحي فال أيمر ابملعروف مثال أو يرتُك بياَن احلّق وحنِو ذلك؟ قالوا: هذا ليس 

 صاحِب احلّق..هذا ِل القبيِح والتقصرِي يف حقِّ من ِفعْ جيَعُل النفَس متْتَنع حبياء، احلياء: خُلق  
هو الذي  الذي أمَر ابحلياِء ورغ َب فيه هو احلياء، وأّما ترُك ما أَمر هللاُ به؛ فليس حياًء..ألن  

أمر ببياِن احلقِّ واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر وحنو ذلك؛ فليس بينهما تعارض..مث قال 
رضي هللا  سفياَن بنِّ عبدِّ هللا -وقيل أيب عمرةَ –عن أيب عمرٍو )املصنُف رمحه هللا تعاىل: 

قال: قلُت اي رسوَل هللا قل يل ف اإلسالمِّ قوَلً َل أسأُل عنه أحداً غيَك، قال: قل  عنه
قال العلماء يف هذا احلديث: هذا من جوامع الكلم، ..آمْنُت ابهلل مث استقِّم. رواه مسلم(

فياَن بنِّ س -وقيل أيب عمرةَ –عن أيب عمرٍو رمحه هللا: ) فهي وصية جامعة انفعة..وقوله
 يث صحايبٌّ جليل، وامسه ُسفيان بُن عبِد هللاد( راوي هذا احلرضي هللا عنه عبدِّ هللا 

يِته، هل والياً على الطائف، واختلف العلماُء يف ُمنرضي هللا عنه الث  َقفي، مان يف عهد عمر 
( اإلسالمِّ  قلُت اي رسوَل هللا قل يل ف: )رضي هللا عنه  ..وقولههي: أبو َعْمرو، أو أبو َعْمرَة

: ضي هللا عنه ر  وأوصين يف شتِن اإلسالِم..وحنو ذلك من املعا:ي..وقوله يل وعّلمين يعين: بنّي 
..يعين علمين وقل يل قوالً واضحاً بّيناً شامالً وافياً، ال (قوَلً َل أسأُل عنه أحداً غيَك)

سااٍل وال تفسرٍي وال تكميل..فتمتفي به لوضوحه ومشولِه..هذا هو  أحتاُج بعد  إىل
ل واحد ميستُل بعُضهم بعضاً، يستُل َمن هو أعلُم منه..رضي هللا عنهم ألن  الصحابَة املراي..

وانيروا إىل فصاحِة هذا الصحايبِّ وفقهِه ومقداِر لطلِبه ورغبِته منهم يستل من هو أعلم منه 
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عن اإلسالم الذي فيه سالمُته يف الدنيا واآلخرة، اي وهللا..ولو تالحيون فيما ينفُعه! يستل 
ليتعّلموا؛ فالساال لطريقة  انفعة  من لطُُرِق العلم أن  يف ما مّر معنا أن  الصحابَة يستلون 

؟ قال يه وسلم صلى هللا علأجابه النيبُّ الشرعي، وانيروا إىل لطريقة الساال أيضا..لطيب: مباذا 
ذا عندان، ..لفظ الصحيح )فاستِقم(، هك)قل آمْنت ابهلل مث استقِّم(: عليه وسلم صلى هللا

 شرِح حديث سبَق معنا يف..)قل آمْنُت ابهلل(: صلى هللا عليه وسلم واملعىن متقارب..قوله
لى هللا عليه صوعلى هذا؛ فقوله جربيل أن  اإلُيان يف الشرع قول  وعمل، وال إُيان بال عمل..

ديق  مع ألن  اإلُيان تص..يشمل القول والعمل مبقتضى هذا القول..ابهلل( تُ من)قل آ: وسلم
، وليس تصديقاً جمّريا..ومسَُِّي اإلُياُن إُياانً ألّن األمَن حيُصل به، للمكلِِّف والَقبول اإلذعانِ 

 والَزم اإلقامَة يعين: الطلبْ ..مث استقِّم(: )صلى هللا عليه وسلم ..وقولهومذلك للمجتمِع ملِّه
الدين واألمر..ألن  الصيغة )استفعل( هلا معاٍن مثرية تزيد على العشرة مما اإلُياِن و على هذا 

بالغِة يف لزوِم الشيِء واملعين من معانيها ذمر علماء اللغة..ومن معانيها الفعُل يون الطلب، ب
)استقم( لزوم هذا الطريق والثباِت املراُي من قوله قال العلماء رمحهم: االتصاِف به..

خلْلِق من أمثر ارضي هللا عنهم وقد مانت الصحابُة واملداومُة على فْعِل لوازمِه..عليه..
استقامًة، ولزوماً لطاعِة هللا..فتخباُر ثباهِتم واستقامِتهم على الطاعات عَجُب 

شرَة رمعًة )من صّلى هلل ثنيت ع رضي هللا عنها ملكم تعرفون حديَث أمِّ حبيبة الُعجاب!..
ما ترمُتها منُذ   عنها رضي هللاتطّوعاً غري الفريضة بىن هللا له بيتاً يف ااجنة(..تقول أم حبيبة 

مسْعُتها..وقال الراوي عنها: ما ترمتُهن  منُذ مسْعُتهن  من أمِّ حبيبة..وقال الراوي عنه وهو عمرو 
منه، وهكذا..استقامة..هذ  امُسها استقامة..ويقولون:  مُتهن  منُذ مسعتهن  تر بن أوس: ما 

صحيح..ألن  املوعويات اليت جاءت يف حقِّ أهِل  االستقامُة خري  من أْلِف مرامة..وهذا
إن الذين قالوا ربنا هللا مث استقاموا تتنزل االستقامِة عييمة  جداً، وأتّملوا قوله تعاىل: 

ؤكم ف وا وأبشروا ابجلنة اليت كنتم توعدون * حنن أولياعليهم املالئكة أَل ختافوا وَل حتزن
احلياةِّ الدنيا وف اآلخرة ولكم فيها تشتهي أنفُسكم ولكم فيها ما تد عون * نزَل من 

انيروا يف ِعَيم ما ترّتب على االستقامة!..مالئكة  تنزل عليه يف أحرِج ..غفور رحيم
حلبيب، وذهاب الرفيق والصديق، وأيِس األوقات وأحوِج ما يكون، عند ختّلي القريب وا

املعاجِل والطبيب..يف ذاك املوقف؛ أتتيه املالئكُة ابلبشارات..ال خَتْف وال حتَزن..ال خَتْف من 
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ا وإايمم أمرب..نستل هللا أن جيعلن اباجنة..هللا اآل ي، وال حتَزن على ما فات وذهب..وأبِشر
افيِة عليها..أعمال اليوم والليلة، وري  من من أهل االستقامة..هناك أعمال البّد من احمل

القرآن، وري  من األذمار، اإلحسان إىل الوالدين ولو منَت بعيداً عنهم..ابالتصال..صالة 
ااجماعة مع تكبرية اإلحرام األوىل، النوافل القبيلة والبعدية للصلوات املفروضات، والوتر 

فإن فاتت  ..ينبغي أن ال نتنازل عنها ا و ندرب النفس عليه والتهّجد ولو ابلقليل..هذ  أمور
مان هناك رجل  من العلماء من أهل ااجزيرة، وهذ  املسلم يتحرج وجيدي التوبة والعزُية ..  

ليل ليس فيها مبالغة..مان هذا الرجل يقوم من الَعت قريباً يف السنوات املاضية، الِقّصة وق
مان   هذا احلال..ويف ليلٍة من الليايلثالث ساعات..تقول زوجُته: من عشرين سنة وهو على 

متعباً..فقام قبل الفجر بساعة وهو يسرتجع ويستغفر ويقول: إان هلل وإان إليه راجعون: اللهم 
فقط ألنه يسرتجع ويستغفر متنه فعل ذنباً عييما..يف مصيبيت واخلف يل خريا منها.. أجر:ي

صحابة أو ليس من ال ذي أحتّدث عنهأتخر يف القيام ومل يُقم إال قبل الفجر بساعة..هذا ال
ِقَي بيقول قائل: ذاك عصر وهذا عصر..هذا الرجل مات قريباً رمحُة هللِا عليه.. التابعني حّت 

ساال: ميف نستعني على الثبات واالستقامة؟ وااجواب: هناك أسباب  ِعّدة؛ من أمهِّها على 
وابب   ،عييم الدعاء..هذا وهللا منز   اإللطالق، وهو رأُسها وأصُلها وأسُّها، وال شيَء بدوهنا:

عييم، وِمنحة  ال تقّدر بثمن..الدعاء..ابلدعاِء يستفيُد اإلنساُن مباشرًة من خزائن هللا، ومن 
وإذا وقال تعاىل: ..ادعو ربَّكم تضر عاً وخفَيةصفاِت هللا جّل وعال..وقد قال تعاىل: 

ا يب دعان فليستجيبوا يل وليؤمنو  سأل َ عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداعِّ إذا
ا أحاييث  يدعو رب ه مثرياً مثريا..وفيه صلى هللا عليه وسلم..وقد مان النيبُّ لعهم يرشدون

قلب القلوب اي م: )صلى هللا عليه وسلممثرية يطول املقاُم إذا تتّبعناها..من أشهرها قوله 
منها فقُه ُة الصاحلني..و (..ومن أسباب الثبات واالستقامة صحبثبت قليب على لطاعتك

عدم االنقطاع؛ و الدواِم اإلنساِن يف نفِسه وقدرتِه؛ فيتخذ من األعماِل ما يستطيع، وينير يف 
ابِّرِّ بنِّ َعْبدِّ هللاِّ جَ َعْن َأيْب َعْبدِّ هللاِّ مث قال املصنُف رمحه هللا تعاىل: )وعلى هذا يبين..

ا َصلَّْيُت فَ َقاَل:"َأرَأَيَت إِّذصلى هللا عليه وسلم النيب األَْنَصارِّي ِّ  َأنَّ رَُجالً َسَأَل 
، َوُصْمُت َرَمضاَن، َوَأحَللُت احلاََلَل، َوَحرَّْمتُ  َذلِّ ََ َشيئاً  زِّْد َعلىاحلََراَم، َومَلْ أَ  املَْكُتواَبتِّ

 . ومعىن: حر مُت احلرام: اجتنبُته، ومعىن أحَلْلتُ رواه مسلم"؟ َقاَل: نَ َعمْ َأدُخُل اجلَنَّةأَ 
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لَّه عُض العلماِء عد   ب هذا احلديثهكذا قال املصنف النووي ..(احلالل: فعْلُته معتقداً حِّ
ُ من األحاييث اليت يدور عليها اإلسالم حدٍّ يكون  أيىنموجباِت يخوِل ااجنة،و  ، ألنّه يُبنيِّ

رضي هللا  األَْنَصارِّي ِّ َجابِّرِّ بنِّ َعْبدِّ هللاِّ َعْن َأيْب َعْبدِّ هللاِّ ..وقوله رمحه هللا: )سبباً لدخول ااجّنة
(..راوي هذا احلديث هو الصحايب ااجليل جابر بُن عبِد هللا بِن عمرو اخلزرجي عنه 

.ُمنيتُه .، أبو  الصحايبُّ ااجليل عبد هللا بُن حرَام الشهيد يف ُأحد وله قّصة مشهورةاألنصاري
اِء الصحابِة الكبار، ومن املكثرين من الرواية مما أبو عبِد هللا..وهو من السابقني، ومن علم

 مّر معنا قول صاحب لطَلعِة األنوار: 
قد سُ 

ُ
  )واملكثرون حبرُُهم وأنُس**عائشة  وجابُر امل

 ُعَمرا***ربِّ ِقين ابملكثرين الضرراصاحُب َيْوٍس ومذا ابُن 
هكذا قال الناظم؛ ولكن صّوبه بعُض الفضالء بقوله: )ربِّ قين واملكثرين الضررا( ُتّنباً 

وعمرُ  أربع    سنة ثالٍث وسبعنيااجليل ُتويفّ للتوس ل غري املشروع..لطيب..هذا الصحايبُّ 
 هذا الرجل..(مصلى هللا عليه وسلأنَّ رجالً سأل النيبَّ : )رضي هللا عنه  وتسعون سنة..وقوله

؛ ضي هللا عنه ر النعمان بُن قَ ْوَقل  الصحايّب ااجليل جاَء ذمرُ  يف بعض لطرق احلديث، وهو
ائِل ويف ساالِه يليل  على أن  السااَل وسيلة  مهّمة  من وس..وهو ممن شِهَد بدراً وقُِتَل يوَم أحد

: رضي هللا عنه  هولوقحتصيِل العلم..وفيه ِحْرُص الصحابِة على التعّلم، ومعرفِة أموِر ييِنهم..
ر؛ فصار أرأيَت يعين: أخرب:ي..ألن  الرؤية سبب  لإلخبا(..َأرَأَيَت إِّذا َصلَّْيُت املَْكُتواَبتِّ )

فِتين ..وقال بعُضهم: بل متخوذ  من الرأي، فاملعىن: أالعرُب ُيطلقون السبَب واملراُي نتيجُته
ات املفروضات يعين الصلو  توابت()إذا صلَّْيُت املك: رضي هللا عنه  ..وقولهوأخرب:ي برأيك

..يعين به اَن(َوُصْمُت َرَمض: )رضي هللا عنه  اخلمس فقط مل  يوٍم يون النوافل والّسنن..وقوله
فرَض الصوم، شهر رمضان فقط يون نوافل الصيام من اإلثنني وعرفة وغري ذلك من 

ألن  الشرَع  لّ حَكْمُت عليه ابحلِ يعين: ..َوَأحَللُت احلاََلَل(: )رضي هللا عنه  النوافل..وقوله
يع أن كلمة أحَلْلُت حتتِمُل أمثَر من معىن..نستط..هذ  الأحل ه، فَتِبْعُت الشرَع يف احلكم

نلّخص ذلك فنقول: هل هو خمتصٌّ ابالعتقاي فقط؛ أو يشَمل العمل؟ مبعىن: اعتقْدُت ِحل ُه 
ستطيع أن ون األّول..قالوا: ألن  املكّلَف ال يوأفعُله؟ النووي خيتار الثا:ي؛ وأمثر الشرّاح خيتار 

ملستلة التالية: ..وهذ  املستلة مرتبطة  اب، واعتقاي ِحلِّ ما أحل ه هللاُ واجب  يفعَل مجيَع املباحات
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هل املقصوي أبحَلْلُت احلالل: أي املباحات فقط؟ أو يشَمُل الواجبات واملندوابت أيضاً؟ إن 
اح فقط؛ فال شّك بصّحة قوِل أمثر الشرّاح؛ وأن  األمَر متعّلق قلنا: املقصوي ابحلالل املب

ترَب شيخاً يعالذي ابالعتقاي فقط..وهذا ما اختار  أمثر الشرّاح ومنهم ابن الصالح نفُسه 
: ..لكن قد يُقال: مقصوُي النووي رمحه هللااملفّصلبيّنا ذلك يف مقدمة الشرح  للنووي مما

فعْلُت الواجَب منه على التفسري الثا:ي وحنو ذلك من فعْلُت جنَسه ال مل ه..أو: 
ه معتقداً : اجتنَ بْ تُ يعين(..َوَحرَّْمُت احلََرامَ : )رضي هللا عنه  لطيب..وقوله..التقديرات

ُحْرمَته..فاحلرام البّد فيه من االعتقاي واالجتناب خبالف املباح؛ فكلمة املباح أوَسع يف املعىن 
ل محتديد املراي منه مما مضى.. واملدلول، ولذلك اختلفوا يف ا وعلى ملِّ حال: اعتقاُي حِّ

قوبِة عند أهل فاسق  مستحقٌّ للع الوقوع فيه؛ فإنه ال يكفر، ولكّنهحر م هللا مفر ، خبالف 
أو  ّرم هللالتشديد يف اعتقاِي ِحلِّ ما حوسبُب االسّنة..لطبعاً هناك تفصيل  ليس هذا موضَعه..

رمي هللا؛ ومتنه مشرّع  منازع  يف األلوهية والربوبّية..فالتحليل والتح اعتداؤ  على حقِّ العكس 
أي: ما (..اً َذلِّ ََ َشيئ َومَلْ َأزِّْد َعلى: )رضي هللا عنه وقوله حقٌّ حمض  للموىل جّل وعال..

وهنا إشكال  يذمر  الشراح؛ يقولون: مل يذمر ذمْرُت من الفرائض والصيام الواجب...إخل..
َرْض فاحلج مل ي ج مع أهّنا من األرمان؟ وقد أجابوا أبجوبٍة مثرية، منها: أن  الزماة وال احل

بعُد..وااجواب الثا:ي: أنه ليس من أهل الزماة لكونه ال ُيلُك نصاابً، وال يستطيع احلج  
مذلك..وبعُضهم قال: السائل ذمَر بعَض أفراي العموم، وال حيتاج ألن يذمَر مجيَع الواجبات؛ 

بقوله: )وأحَلْلُت احلالل، وحّرْمُت احلرام(؛ فيدخل يف )أحَلْلُت احلالل( الزماة ألنه امتفى 
( ويف ؟ُل اجلَنَّةأََأدخُ : )رضي هللا عنه  وقولهواحلج وغريُها من الواجبات اليت مل يُنّص عليها..

نة ااج هل أيخلُ الساال:  هو بعض النس  هبمزة واحدة: )أيخل ااجنة( واملعىن واحد..املراي
.إذن: َمن اقتصر .)نعم(بقوله:  صلى هللا عليه وسلمذا اقتصْرُت على ذُِمر؟..فتجابه النيبُّ إ

..يف ظاهر  رعلى ما ذُمِ  ل إشكال..ميف يدخ  يخل ااجنة..وهذا احلديث يف ظاهر  إشكال 
ااجنة وهو مل يفعْل من الواجبات إالّ الصالة والصيام؟ للعلماء يف توجيه هذا احلديث 

: قال بعُضهم: هذا احلديث جاء لبيان الدخول املآيل للجنة ال األويل..وعلى مسالك..أوال
 ورة؛ فإنه يدُخل حتَت مشيئة هللا لطبعا معهذا؛ إذا اقتصر املكّلُف على هذ  األعمال املذم

اجنة يف مآهِلم ؛ ألن  هللا وَعد املامنني اببعد التطهري ه ااجنةَ يكون مآلُ  التوحيد يكون موحدا لربه
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ااجنة  املقصوي من يخوله..ومنهم َمن قال: مانوا مقّصرين مفّرلطني، هذا وعُد هللِا الكرمي  ولو
لى توفّر دخول مرتتب  عالدخول األّويل، يعين مباشرًة بدون عذاٍب يف النار وتطهري..وهذا ال

رمات مما جاء وفعل ابقي الواجبات، وعلى انتفاء املوانع: وهو ارتكاب احملالشروط مالتوحيد 
نوجهان..هناك وجه  اثلث..قال بعُضهم: السائل نّص هناك الكثرية..يف النصوص األخرى 

على فْعِل مجيع الواجبات، وترِك مجيع املنهيّات واحملرمات..وذلك يف قوله: )أحللت احلالل، 
..فهو يف احلقيقة أتى على مجيع الواجبات..على مّل حال: أهل السنة وحرمت احلرام(
ن عليها..وجيعلون الدخوَل للجنة أو للنار قسمني: أويل ومآيل..وعلى هذا عندهم قاعدة جيرو 

لى صحيملون النصوص وجيمعوهنا على وجه ال تتعارض..وذمروا أمثلة هلذا؛ منها قوُل النيب 
 يدخل المما يف الصحيح: )ال يدخل ااجنَة قت ات(..وجاء يف احلديث اآلخر:   هللا عليه وسلم

 هللِا،اَليَ ْلَقى َرُسولُ  َأ:ّيِ هللاُ،وَ  ِإال   اَلإِلَهَ  َأْشَهُدَأنْ يف احلديث اآلخر يف الصحيح: ااجنَة من ام ..وجاء 
، َغي ْرَ  َعْبد   هِبَِما هللاَ  ك؟ قال أهل السنة: ..فكيف جنَمع بني هذا وذاااْجَن ةِ  َعنِ  فَ ُيْحَجبَ  َشاكٍّ

ل هذا  احلديث األخري الدخول املآيل؛ مثاملقصوي بدخول النار يف نصوص الوعيد األويل، ويف
ُيطه ر وأيخُذ جزاَء  يف النار مث ينتهي بدخوله ااجّنة..وأما أهُل الِبدَع فإهنم يعملون ببعض 

بنصوص الوعد ويهملوا نصوَص الوعيد، أو العكس؛  ملواالنصوص يون بعض؛ فإما أن يع
شرُح هذ  و وارج واملعتزلة..ون نصوَص الوعد مما يفعل اخلالوعيد ويُلغيعملون بنصوص 

إشارة   تبقى مستلة  أخرية: هل يف هذا احلديثالقاعدة مذمورة  يف متب العقائد ابلتفصيل..
إىل ترِك املندوابت واملستحّبات؟ مبعىن آخر: قد يقول قائل: مبا أن  هذ  األعماَل البسيطة أو 

ت والّسنن؟ املشقِة ونعمُل املندواب على الواجبات يُدِخُل ااجنة؛ فلماذا نتحّمل بعضَ  االقتصار
صلى النيبُّ  على فْعِل املندوابت والسنن؟ ااجواب: صلى هللا عليه وسلموملاذا مل حُيض ه النيبُّ 

ضي هللا ر مل أيمْر  هنا ابلتطوّع والنوافل الحتماالت مثرية..أوال: هذا الصحايبُّ هللا عليه وسلم 
 ٍد ابإلسالم؛ فتراي التيسرَي عليه والتدرَّج حّت قد يكون يف وقِت الساال حديَث عه عنه

جواب..وهناك جواب  آخر: الساال مان حمّدياً بشيء معنّي: هل  يستمّر، وال ينفّر..هذا
أيخل ااجنة؟ هذا هو الساال..فااجواب يقتضي: القول نعم..ألن  فعالً من فعل الواجبات 

هناك و ح..صحي يخل ااجنة..هذا ملوانعر الشروط األخرى وانتفاء اواجتنب املنهيات مع توف
أقصى ما يدلُّ عليه عدُم وجوهِبا فقط..وال يدلُّ على عدِم عدُم ذمر التطوّع جواب  آخر: 
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فعلها أبداً..ولذك قال القرلطيب صاحب تلخيص مسلم مالماً نفيساً جداً..والقرلطيب هذا شيُ  
ر صاحب أحكام القرآن، ومتبه  ، وشرحه على تلخيص مسلم يف غاية انفعةاملفسِّ

النفاسة..يقول يف شرحه يف ما معىن الكالم: َمن فو ت السنَن واملندوابت؛ فاته خري  عييم 
وثواب  جزيل، وهو على خطر..ألن النقَص سيدخل على الفرائض، وغري حمّصن..وقال: من 

محد وري عن اإلمام أياوم على ترِك السن واملندوابت فهو انقص  يف يينه وال شّك..ولذلك 
هو يرتُك الوتر؛ قال اإلمام رمحه هللا: رجُل سوء..قل  َمن يسلُم له يين  و رمحه هللا ملّا ُسِئل عّمن 

اترك  للمندوابت..مثَّة أمر  آخر: هذ  الفرائض اليت تُنّجي صاحَبها؛ البّد أن تكون ماملة، 
مّنا يضمن ذلك أو يزُعم أنّه أّيى أُّيَيت على الوجه املطلوب الذي تربأ به الذّمة..وَمن 

الفرائَض على الوجه املطلوب؟! َمن يستطيع أن يقول ذلك؟! وهلذا فالسنن والنوافُل ترقُِّع 
..ولذلك أِضْف إىل هذا أن  النوافَل سبب  حملّبة هللانقَص الفرائض، وتسّد اخللَل احلاصَل فيها..

حب ه(..هللا يتقّرُب إيل  ابلنوافِل حّت أ جاء يف الصحيح يف احلديث القدسي: )وما زال عبدي
قد يتسائل بعض الفضالء ويقول: ملاذا إذن قس م العلماُء خصوصاً الفقهاء وأهل  هناو أمرب..

األصول ملاذا قّسم األحكاَم إىل واجبات وسنن؟ ويائما تقولون يف التعليم: هذا واجب وهاذ 
 ما مانوا يستلون عن األمِر إذا مسعو  من النيبّ  رضي هللا عنهمجيوز ترُمه؛ مع أن  الصحابَة 

اذا هل للوجوب أو للندب؛ بل يتبايرون إىل تطبيقه وفعِله مباشرة..فلم صلى هللا عليه وسلم
أحدثُتم هذا التقسيم والتعليم؟ وااجواب: هذا التقسيم والتعليم له فوائد ذمْرهُتا مراراً يف يروس 

للفتوى..انت اي لطالب العلم؛ إذا استفتاك األوىل:  الفقه..وأعيدها هنا فتقول: الفائدة
مستفٍت يف مستلة من املسائل..يف الصالة مثالً: قال لك: صّلْيُت وترْمُت االستعاذة قبل 
قراءة الفاحتة..أو قال لك: ترْمُت التثليث يف التسبيح..ما قلت: سبحان ريب األعلى ثالث 

عاملاً هبذ  التقسيمات، وتيّن أن حكَم  مرات؛ قلتها مرة واحدة فقط..اآلن: إن مل تكنْ 
التثليث هو نفس حكم قراءة الفاحتة؛ فستقول له: صالتك ابلطلة! أبطَْلَت عبايتَه حبكٍم غري 

مل  عْلهُ ن مل يفصحيح..ملاذا؟ ألنك مل تدرْس حكَم التثليث..وأنه مندوب  غري واجب..فمَ 
جل  مل يبَق على ر املندوابت عند التزاحم.. تبطْل صالتُه..الفائدة الثانية: تقدمُي الواجبات على

يضة؛ إالّ قدَر اإلتيان ابلفريضة..فإن مل تكْن عاملاً حبكم الرمعتني الّلَتني قبَل الفر  خروج الصالة
ة عند  ماء  قليل  جدا ال يكفي للصفرجل مثال آخر: فسينشغل هبا ويفّوت الفريضة..
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ياّيي ه الوضوء للى الواجبات وما جُيزُئ بالكاملة من الوضوء..فهنا البّد من االقتصار ع
املاء،  وء ولن يكفيهه الوضتُ جبات اليت ُتزئ يف الوضوء؛ فستفو كن عاملا ابلواالصالة؛ فإن مل ي

ألجر..إذا  ا ألنه ال يكفي لإلتيان للفرائض مع السنن..والفائدة الثالثة: االحتساب..احتساب
و ك؛ فال شّك أنك ُتاَجر عليه خبالف ما لمنَت عاملا ابلسنن من الفرائض؛ واحتسْبَت ذل

: حر مُت ومعىن)ظنَ ْنَت الكل  واجباً..وهذا ظاهر  وواضح..وقول املصنف النووي رمحه هللا: 
لَّه ُر بعِض أقوال العلماء (..سبَق ذماحلرام: اجتنبُته، ومعىن أحَلْلُت احلالل: فعْلُته معتقداً حِّ

حّرمت  حّرْمُت احلرام(..وعبارة اإلمام النووي رمحه هللا يف تفسريُت احلالل، و : )أحَللْ يف لفييَتّ 
عْله( فيما ييهر يل..ألنه قال: )اجتبُته( ومل يقل: )مل أف اإلعتقايمبعىن اجتنْبُت؛ تستلزم 

مثالً..وهو مشهور رمحه هللا ابختصار الكالم واالمتفاء ابإلشارة مع وضوح العبارة..لكن هذا 
تقداً ِحّله(..ملاذا مل يكتِف معشِكُل عليه نصُّه يف العبارة اليت بعدها )فعْلُته الكالُم الذي قلُته يُ 
 نّص على االعتقاي؟ ااجواب: الفعل حيتاج إىل نّية واعتقاي االمثتالملاذا بقوله: )فعْلُته( و 

رك مثال تفالرتوك ال حتتاُج إىل نّية واستحضار  على قول مجاهري أهل العلم، خبالف الرتك؛ 
.على مّل .نه يف األصول والقواعد الفقهيةو على تفصيٍل يذمر اخلمر وفعل الفواحش  شرب

 وهللا تعاىل أعَلم.حال: أرى أن  عبارتَه يف مثل هذا املوضع ال إشكاَل فيها، 
 
 


