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 ملني وصلى هللا وسلم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني أما بعد :  احلمد هلل رب العا

, ونشرع اليوم إن  "أم السنة"فرغنا يف املرة املاضية من الكالم على حديث جربيل املشهور ب 
 شاء هللا تعاىل يف احلديث الثالث من هذا الكتاب املبارك , يقول املصنف رمحه هللا تعاىل:

ُهَما قَالَ  َي اَّللَّ َعن ْ ْعُت َرُسوَل اَّللَّي صلى هللا عليه  :َعْن َأِبي َعْبدي الرَّْْحَني َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر ْبني اْْلَطَّابي َرضي َسَي
ًدا َرُسوُل اَّللَّي، َوإيقَامي وسلم يَ قُ  ُ َوَأنَّ ُُمَمَّ ْسََلُم َعَلى ََخٍْس: َشَهاَدةي َأْن ََل إَلَه إَلَّ اَّللَّ َ اْْلي الصَََّلةي،  وُل: " ُبِني

، َوَصْومي رََمَضانَ   . َرَواُه اْلُبَخارييُّ َوُمْسليم   ."َوإييَتاءي الزََّكاةي، َوَحج ي اْلبَ ْيتي

يدور  اليتالكبار  وقد ذكر العلماء أنه من األحاديث  ,جوامع الكلمهذا احلديث كذلك من 
.وغريهم املديين  بن ابن املهدي و اكما جاء ذلك عن   ؛عليها اإلسالم  

صاحب هذا احلديث  )َعْن َأِبي َعْبدي الرَّْْحَني َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر ْبني اْْلَطَّابي ( :-رمحه هللا -وقوله
وكنيته  ,فأبوه راوي األحاديث السابقة ؛بن اخلطاب رضي هللا تعاىل عنهما هو عبد هللا بن عمر

أخته حفصة  ا ليعرف الراوي ,ف فيها العلماء كتب  معرفة الكىن مهمة حىت أل  "؛أبو عبد الرمحان"
ا وأسلم صغري   ,النيب بقرابة عامني أو أكثر لى هللا عليه وسلم , ولد بعد بعثةزوجة النيب ص

 )73 (وتويف سنة,ولكنه حضر األحزاب ؛د لصغره ح  ص له يف بدر وأ  رخ  يه ومل ي  وهاجر مع أب,
وله  -رضي هللا عنه-شتهر ابلورع الشديد ا , اسنة تقريب   84يعين كان عمره ملا تويف  )74(أو 

وهو من الصحابة الذين اعتزلوا  ,بطالب العلم أن يقرأها ويعرفها فيها قصص كثرية وعجيبة حري  
ذا أمر جيهله بعض طلبة ه ,طبعا الذين اعتزلوا الفنت من الصحابة أضعاف الذين حضروا؛الفنت 

-رضي هللا عنهما-بن عمر اوكان  .ثروالصحابة الذين اعتزلوا الفنت ك  العو ام, عن  العلم فضال  
  علماء من كبار

 
 ويف ذلك يقول السيوطي :,كثرين من الرواية الصحابة ومن امل
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اْلرب**** أبو هريرة يليه ابن عمرواملكثرون يف رواية   

  وأنس والبحر كاْلدري**** وجابر وزوجة النيب

  -مارضي هللا عنه -يعين عبد هللا بن عباس" وأنس والبحر " فقوله 

م املكثرون من رواية هؤالء ه , -رضي هللا تعاىل عنها-يعين هبا عائشة  " وزوجة النيب "وقوله 
.احلديث   

ث .كره يف األحاديعثمان بن مظعون الصحايب الشهري ذ  عبد هللا بن عمر خاله   

ُهَما :)وقوله ُ َعن ْ َي اَّللَّ  ,فهو وأبوه صحابيان  ؛جاء بضمري التثنية) َرضي

ْعُت َرُسوَل اَّللَّي صلى هللا عليه وسلم ): وقوله يعين مسعته يقول بال واسطة حال كالمه  )َسَي
َ ) :وقوله صلى هللا عليه وسلم, ْسََلُم َعَلى ََخْسٍ ُبِني البناء يف األصل وضع الشيء على  )اْْلي

ال يكتمل الدين ؛عظام  وأمور مخس   س اإلسالم على دعائمأس  و واملعىن هنا أقيم  ,الشيء
معلوم أن األركان ليست كل البناء لكنها  ؛ألهنا كأركان البناء ؛وال يقوم إال عليها دوهنا,ب

ا أن فإم  وإذا زال ركن منها ,فكذلك هذه األركان ليست كل الدين لكنها أساسه ,أساسه 
على خلل فيه كما ا ويبقى اإلسالم قائم  أو يزول بعضه  ,ك العبديزول اإلسالم كامال  من ذل

هذا ؛وأهنا من أعمدة هذا الدين ,سيأيت بيانه , ويف هذا إشارة إىل أمهية هذه األمور اخلمسة 
ألنه قد ,فهو بيان جململ سبق ذكره ,صنف هلذا احلديث بعد حديث جربيل سبب إيراد امل

 ! يقول قائل هذه األمور اخلمسة ذكرت يف حديث جربيل

 . .احلديث فيه أمهيتها وعظم شأهنا هذافاجلواب : 
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جاء البن  هبذا احلديث قصة خالصتها أن رجال   -مارضي هللا عنه-بن عمر اولتحديث  
 يفا وترتك اجلهاد ا وتعتمر عام  عمر وقال له اي أاب عبد الرمحان ما محلك على أن حتج عام  

بن عمر اي بن أخي "بين اإلسالم فقال له ا  !؟سبيل هللا عز وجل وقد علمت ما رغب هللا فيه
  " وذكر احلديث .على مخس

ْسََلمُ )وقوله صلى هللا عليه وسلم :  َ اْْلي وال حيتاج  ,وكمل إىل أن هذا الدين قد ت  إشارة  )ُبِني
اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم دييَنُكْم َوَأْْتَْمُت ﴿ : تباع دون زايدة أو نقصان وقد قال تعاىلا إال االمن  

يًنا ْسَلَم دي يُت َلُكُم اْْلي يف جعل متام النعمة فانظروا ك ، ]  3املائدة : ]﴾َعَلْيُكْم نيْعَمِتي َوَرضي
 ﴾َأْكَمْلُت َلُكْم دييَنُكْم َوَأْْتَْمُت َعَلْيُكْم نيْعَمِتي ﴿ ! عجيبن ,كمال الدي  يف

َ ) :وقوله   هو هللا سبحانه جل  وعالفمن الفاعل ؟  ,للمفعول مبين  الصيغةهذا فعل مغري   )ُبِني
  .عه املشر   ألن  

ا وأم  ,ع هو هللا شر   امل :تقول,مشر  ع ؟ هل النيب صلى هللا عليه وآله وسلم : لو سأل سائل وقال 
؛وما جتدونه ستقالل الا على جهة اغ عن ربه وليس مشرع  النيب صلى هللا عليه وآله وسلم فمبل   

كان الشرع ال يعرف إال ــ ا  يعين مل ؛ةا فيعنون به التبعي  هل العلم من كونه مشرع  يف بعض كتب أ
هبذه ع نه مشر   جاز أن يقال ع؛نة أو س   سواء كان قرآان   ,من طريقه صلى هللا علبيه وآله وسلم

, ا الالنسبة تبع   .هذا مهم حىت ال ختتلط علينا املفاهيم استقالال   

ْسََلمُ ) وقوله  َ اْْلي عة واخللوص من نقياد له ابلطا: االستسالم هلل ابلتوحيد واالهو اْلسَلم )ُبِني
 . الشرك

به ألن اإلسالم أييت مبعىن  وسلم الذي جاءلنيب صلى هللا عليه دين ا :إلسالم هناواملقصود اب 
عث هللا به الرسل من عبادة هللا سبحانه وتعاىل كما يف آايت كثرية منها قوله الدين الذي ب  
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يُم يَ ُهوديًّيا َوَل َنْصَرانيياا َوَلكيْن َكاَن َحنييًفا ُمْسليًما﴿ تعاىل  ]68]آل عمران: .﴾َما َكاَن إيبْ َراهي
تَ َوفَِّني ُمْسليًما ﴿ومنه قوله كما يف سورة يوسف يعين قال يوسف عليه الصالة والسالم 

لصَّاْليييَ  ختالف يف الشرائع اال صول وإماوكلها تتفق يف األ ]101 ]يوسف: ﴾َوَأْلْيْقِني ِبي
 الصالة والزكاة وحنو ذلك .العملية ك

أو مبعىن اخلضوع القدري أو القهري  ,ستسالميف القرآن مبعىن اال كذلك  وأتيت لفظة اإلسالم 
َطْوعاً وََكْرهاً  َواأَلْرضي  السَّماواتي َمْن يفي  َوَلُه َأْسَلمَ  ﴿ :سبحانه جل وعلى ومنه قوله تعاىل هلل

أما أركان اإلسالم الذي جاء به النيب صلى هللا عليه , ]83]آل عمران:﴾ َوإيلَْيهي يُ ْرَجُعونَ 
 .فهي اليت ذكرت يف هذا احلديث  وآله وسلم

يف  -أنه هذه األركان اخلمسة م جاء ذكره يف احلديث السابقوهنا مسألة أخرية : اإلسال
 ويف هذا احلديث أنه بين عليها فكيف يبىن على نفسه ؟ ,-حديث جربيل

 انتبهوا كيف يبىن على نفسه ؟  

سابق تقول اإلسالم املقصود هنا هو اإلسالم العام كما شرحت يف احلديث الاجلواب : 
؟واضح  ,واخلاص هو هذه اخلمسة,فاإلسالم بعمومه مبين على هذه اخلمسة ,  

يعين  ,سفاإلسالم بين على مخ ؛هنا بيان أجزائه وهو القول أبن املقصود هناك جواب آخر:
  .وهذا اجلواب ليس جبيد , اإلسالم من مخس  

 ؛وإما واجبات,ألن اإلسالم إما مستحبات ونوافل وهذا ال يبىن عليه  :وبعضهم قال
: جتب على كفائية وواجبات .: يعين جتب على كل واحد بعينهعينية والواجبات نوعان : 

وهي ,فما ذكر يف هذا احلديث هي الواجبات العينية  ؛جمموع األمة ال على كل فرد بعينه
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أو ينقطع يف بعض ,وأما غريها مما ال جيب على كل واحد  ,بعينهالواجبة على كل مسلم 
هكذا قال بعض العلماء  ,املنكر واجلهاد وغريها فلم تذكركالنهي عن ؛األزمان وحنو ذلك 

 ية كثرية مل تذكر يف هذا احلديث .هذا الكالم ليس بدقيق , هناك واجبات عين !وفيه نظر

 . أعلم على كل حال األقرب هو القول األول وهللا 

ْسََلُم َعَلى ََخْسٍ ) وقوله صلى هللا عليه وآله وسلم : - َ اْْلي استحسان نستفيد من هذا : )ُبِني
ه ه شب  فإن   األمثال وتوضيح املقال ابملثال , ة وغريهم بضربللعام   تقريب األحكام الشرعية 

ة كثرية ويف ضرب األمثال فوائد مج   ,بىن عليه البيتالفرائض اخلمس ابألساس الذي ي  هذه 
كتاب مجيل   " أمثال القرآن للشيخ اْلبنكة "يضيق املقام حقيقة , فارجعوا إليها يف كتاب 

 .ا جد  

ر ألنه بدل من ابجل "َشَهاَدةي "  )َشَهاَدةي َأْن ََل إَلَه إَلَّ اَّللَُّ ) وقوله صلى هللا عليه وآله وسلم :
أو مبتدأ خلرب حمذوف ويكون التقدير  ,على أنه خرب ملبتدأ حمذوفوجيوز الرفع  "ََخْسٍ " لفظة
َشَهاَدُة " أو منها "َشَهاَدُة َأْن ََل إَلَه إَلَّ اَّللَُّ " أو هي" َأْن ََل إَلَه إَلَّ اَّللَُّ  َشَهاَدةُ  َأَحُدَها" هكذا

ُ َمَثًَل رَُّجَلْيي َأَحُدُُهَاَوَضَرَب  ﴿ :كما يف قوله تعاىل,وحنو ذلك  "َأْن ََل إَلَه إَلَّ اَّللَُّ  ﴾]  اَّللَّ
ُ َوَأنَّ ) :لكن اجلر هو األشهر,جاء ابلرفع  َأَحُدُُهَا]76 النحل : َشَهاَدةي َأْن ََل إَلَه إَلَّ اَّللَّ

ًدا َرُسوُل اَّللَّي  الشهادة يف األصل  "َشَهاَدةي " وقوله ,هااتن اجلملتان ركن واحد )ُُمَمَّ
 ,يف غاية األمهية ا فهوحفظوا هذا جيد  م واإلعالم , اويدور على العل؛اإلخبار ابلشيء :تعين

إذا أتملنا هذا القول جنده هكذا يقول ابن فارس وغريه من أهل اللغة وعليه يدور كالمهم , 
يعين يشتمل على ؛اإلخبار والعلم واإلعالم أمور؛هم يقولون أنه يدور على على ثالثة  مشتمال  

 :ثالثة أمور
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 .العلم بذاك الشيء:  أوًَل 

: التلفظ به. ااثنيً   

.لغريه   

ليس  ؛ولغريه,والتلفظ به ,العلم بذاك الشيء  ,التلفظ به وللغري هذا هو الثالث؛ علم وتلفظ :إذن
ومن  ,إقرار واعرتاف هبذه الكلمة وما حتملها من معاين , هذه هي الشهادة فهيالتلفظ به لنفسه

 ,ا بلساينن  بيـ  ا وم  رب  ا وم  علم  وأعرتف م   يعين أقر    "إله إَل هللاأشهد أن َل "هنا قال العلماء قولك 
ما مل يكن هناك عذر شرعي كاإلكراه والعجز وحنوه ؛فال بد من اعتقاد القلب وإقرار اللسان 

ا بقلبه مل ومثل ذلك من قاهلا بلسانه ومل يكن معتقد  ,ا فمن اعتقد بقلبه دون لسانه مل يكن شاهد  ,
َواَّللَُّ   َنْشَهُد إينََّك َلَرُسوُل اَّللَّي  ﴿كما هو حال املنافقني قال هللا فيهم :   امسلم  يكن عند هللا 

ُ َيْشَهُد إينَّ اْلُمَنافيقيَي َلَكاذيبُونَ   .]  1﴾] املنافقون : .يَ ْعَلُم إينََّك َلَرُسولُُه َواَّللَّ

هنا جيوز أن تكون  " نْ " أَ ) َشَهاَدةي َأْن ََل إَلَه إَلَّ اَّللَُّ  ) وقوله صلى هللا عليه وعلى آله وسلم :
يد اخلوض يف هذه املسألة ألهنا ال تناسبنا يف هذا املقام وال أر  ,أو مففة من الثقيلة,التفسريية 

  .فهي حتتاج إىل مقدمة يف علم النحو

هذا نفي  "ََل إَلهَ "ـ ف؛هذا نفي وإثبات  )ََل إَلَه إَلَّ اَّللَُّ )آله وسلم وقوله صلى هللا عليه و  -
مبعىن  "الع  ف  "على وزن  "إَلهَ "إثبات األلوهية هلل وحده , وكلمة  "إَلَّ اَّللَُّ "جلميع اآلهلة , 

قال علماء اللغة ,هلة  إ   ه  ل  أي أ  ه  ل  أ   ألوه من :املفاإلله مبعىن  "كتوبم  "مبعىن  "تابك  "مثل  "مفعول"
 ,هذا تعريفه يف الشرع؛د مع احملبة والتعظيم ب  فاإلله هو كل من ع   ؛ة  عباد  ع ب د  ي عب د  هي مبعىن :
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وهنا سؤال : هناك معبودات   ",ال معبود إال هللا"أي  "ََل إَلَه إَلَّ اَّللَُّ "ضح معىن ومن هنا يت  
 , فكيف تقولون ال معبود إال هللا؟كثرية تعبد من دون هللا

؛ا : نقول هذاجلواب  ا متام   ضحة  والذلك لن تكون الصورة  حيتاج لدراسة شيء من النحو أوال 
الكالم  ن ابختصار :ولك,ومعىن املبتدأ واخلرب إىل آخره  ,النافية للجنس "ال"إال مبعرفة معىن 

هنا خرب  "حق"فكلمة  "ال إله حبق إال هللا "أو  "ال إله حق ؛ وتقديره هكذا "فيه تقدير
 ,أبس عليك ا يف لغة العرب كما تقول للمريض " ال أبس " يعين الوهذا كثري جد   ,حمذوف

 ويف هذا يقول بن مالك : 

 وشاع يف ذا الباب إسقاط اْلرب 

فإن مجيع اآلهلة اليت تعبد من دون هللا ابطلة ؛اإلشكال وعلى هذا ينحل    

وهنا وقفة قصرية ومهمة  ,ربنا تبارك وتعاىلم على ل  ع  سم األحسن هللا اال )ََل إَلَه إَلَّ اَّللَُّ )وقوله 
رية من انحية حنن اآلن يف مشكلة كبهبا ؛ يت أن أيللعبد  ال بد, هذه الكلمة هلا مقتضيات 

نفيت مجيع اآلهلة الباطلة اليت  ََل إَلَه إَلَّ اَّللَُّ""إذا قلت  مبقتضاها ؛ فهم هذه الكلمة والعمل
 له األلوهية ؟  تثبتكونك وأثبت األلوهية هلل سبحانه , فما معىن   ,تعبد من دون هللا

هلل امللك احلق  هاوالرجاء والتعلق والعبادة كل معىن هذا أن يكون اخلضوع والذل واحملبة واخلوف
.ذلك هلم  فجميع اخللق ليس هلم أي استحقاق لصرف شيء من ؛يستحق ذلك الذي ألنه,  

ًدا َرُسوُل اَّللَّي  ) م :وقوله صلى هللا عليه وآله وسل لنيب صلى هللا عليه حممد هو ا  )َوَأنَّ ُُمَمَّ
كامسه ؛عن طالب العلم أن يعرف سريته ولو على وجه العموم  لمسلم فضال  وسلم ويفرتض ل

ونسبه الشريف ووالدته ونشأته وبعثته وما حصل له يف كل سنة من سنوات مكة واهلجرة وما 
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ال بد من  ,على األقلامليئية  على كل حال أوصي حبفظ و  ,رهبعد اهلجرة وأزواجه إىل آخ
وزدت ؛وهي جيدة  ,الطحاوية بن أيب العز احلنفي شارحئة بيت الاما حفظها هي قصرية جد  

  .عليها أبيات قليلة وهذه املنظومة هي اليت سأشرحها يف الدورات القادمة إن شاء هللا

مركوب  هذه ركوب يعين :كوب تقولمثل ر   "فعولم  "مبعىن  "ولع  فـ  "رسول ) َرُسوُل اَّللَّي ):وقوله 
فالنيب صلى هللا عليه  ؛ث بهع  غ ما ب  بل   والرسول يف اللغة من ي  ,كذلك رسول مبعىن مرسول ,

وأكثرها ,الوحي ابلطرق املشهورة املذكورة اها من طريقوهو يتلق  ,غ عن ربه وعلى آله وسلم مبل   
وقد يسمع مباشرة من ربه لكنه قليل . وإذا أقر العبد  ,والسالممن طريق جربيل عليه الصالة 

ختاره ربه وارتضاه هلذه املهمة اغ عن ربه أن سيدان حممد صلى هللا عليه وآله وسلم رسول مبل   
نتهاء عن كل ما هنى عنه وزجر يف كل ما أمر واالفهذا يقتضي تصديقه بكل ما أخرب وطاعته ؛

وهذه الكلمة يعين  ,هذه من مقتضيات حممد رسول هللا,ته وعبادة هللا على شرعه وطريق
وال ندخل يف  ,الشهاداتن يدخل هبما العبد يف اإلسالم وحيكم له ابإلسالم إذا قاهلا بلسانه

ا وقتل منهم أانس   املسلمني قتال   أوجع أن رجال  :" "الصحيح"نواايه وال يف قلبه وقد جاء يف 
" السالح فلما أدركه وأرد قتله قال الرجل  -تعاىل عنه رضي هللا-فحمل عليه أسامة بن زيد 

ا ألنه ظهر على حال هذا الرجل أنه قاهلا خوف   ",-رضي هللا عنه-وقتله أسامة  َل إله إَل هللا "
قتول مازال سيفه يقطر من دماء املالرجل ,ما أراد اإلسالم ؛أو حىت ال يقتله ,من السالح

الظاهر أنه  ،" َل إله إَل هللا "فلما رأى سيف أسامة قال  ,رن يف قتلهم وأكثبل تفن   ,املسلمني
اي  :قال أسامة ؟"ا فلما علم النيب صلى هللا عليه وسلم قال له " أقتلته بعدما قاهلاذ  قاهلا تعو  

"أشققت عن  :فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم ,ا من السالحا وخوف  ذ  رسول هللا قاهلا تعو  
قلبه ، ما تصنع بَل إله إَل هللا إذا جاءت يوم القيامة ، ما تصنع بَل إله إَل هللا إذا جاءت 

 أسامة أنه مل يسلم قبل فمازال النيب صلى هللا عليه وسلم يكررها عليه حىت متىن   "يوم القيامة
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س يف رفعه وعلى العك ,فالشريعة تتساهل يف إثبات وصف اإلسالم لإلنسان ,ذلك اليوم "
 .د يف رفع وصف اإلسالم عن املسلم تتشد  

 فى بذلك للبقاء على اإلسالم ؟كت  هل بعد دخول اإلسالم ابلشهادتني هل ي  

وأن ال يرتكب  ,ال  , البد أن أييت مبقتضياهتا من صالة وانقياد للشريعة إىل آخره اجلواب :
 .ألن هلا نواقض كما يف كتب التوحيد ؛ا من نواقضهاانقض  

  وهنا مسألة : هل جتب الشهاداتن للدخول يف اإلسالم ؟ 

م منه ل  إذا ع   "َل إله إَل هللا"ولكن قد يكتفى بقول  ,األصل وجوب اإلقرار ابألمرين اجلواب :
ة النيب صلى وأما إذا كان ينكر نبو   ,اإلقرار ابلنيب صلى هللا عليه وسلم كما يف احلديث السابق

فال يدخل اإلسالم  وبس , أان أقول ال إله إال هللا  :ين مثال ويقول كنصراهللا عليه وآله وسلم  
 .سع املقام  لتفصيلهابذلك , هذه من املسائل يف احلقيقة ال يت  

ا الشهاداتن أو هااتن الشهاداتن مرتبطتان مع بعضهما حىت صارات ركن   هناك :إذن اخلالصة 
تتضمن املتابعة وسيأيت " َرُسوُل اَّللَّي  ُُمَمَّد   "و ,اإلخالصتتضمن  "ََل إَلَه إَلَّ اَّللَُّ  فــ "ا , واحد  

قبل من عبد وال ي  ,املزيد بيانه يف األحاديث التالية , وهذا الركن ركن الشهادتني أهم األركان 
 .وهذا ال خالف فيه بني العلماء ؛دين وال إسالم حىت أييت هبا , ولو جاء بكل األركان 

هذه هي الفريضة الثانية , وهذا التعبري  (َوإيقَامي الصَََّلةي ( وسلم : وقوله صلى هللا عليه وآله
َوَأقَاُموا  ﴿﴾ َويُقييُموَن الصَََّلةَ ﴿ يشابه تعبري القرآن (إيقَامي الصَََّلةي (الذي جاء يف احلديث 

  فما هو السر يف ذلك ؟,القرآن  هكذا تعبري﴾ َوإيقَامي الصَََّلة ﴿ ﴾ الصَََّلةَ 
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فإذا , "قَامَ "ى يعين األصل هكذا عد  وهذا الفعل م   ,: اإلقامة مصدر للفعل أقام قليال  انتبهوا 
على  ئذ  حين فيكون داال   ؛مثل " جلس" و " أجلس " يعين أجلس غريه " أقام "ي صار د   ع  

نتصاب : اال)اجلعل( فاإلقامة  مصدر أقام يعين جعلها قائمة , والقيام يف األصل مبعىن 
لذلك تسمعوهنم ؛أبمر يقوم له تدل على هذه املعاين , ألن الذي يهتم  ؛العزم هتمام و واال

فالتعبري  ,مه فقام يعين اعتدل وكملأقام كذا إذا قو   ونويقول ,يقولون قام على كذا يعين اهتم به
وها كاملة اتمة ابلشروط واألركان والسنن واهتموا هبا , ومن إقامة يعين : أد   "أقام الصَلة"ــ ب

  .الصالة أداؤها يف مجاعة يف املساجد هذا من حقها

إذا دعي " "الصحيح"والصالة يف اللغة يعين الدعاء ابخلري هذ يف األصل منهم ما جاء يف 
فقوله صلى هللا عليه  ا فليطعم "ا فليصل وإن كان مفطرً أحدكم فليجب فإن كان صائمً 

والربكة ألهل الطعام على أصح قويل ؛ الرمحة ري يعين ليدع خب ا فيصل ""فإن كان صائمً وسلم 
  .رعية صالة الشتماهلا على الدعاء يت الصالة الشولذلك مس   ,أهل العلم 

فهي عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة أوهلا التكبري وآخرها التسليم ,  :وأما الصالة يف الشرع
 .اهليئة املعروفة 

نة واإلمجاع وهي من أعظم فرائض اإلسالم والصالة ركن واجب على كل مسلم ابلكتاب والس
فهي عمود الدين وفرضت يف السماء ليلة ,بل أعظم فريضة بعد الشهادتني فريضة " الصالة " 

  .املعراج قبل اهلجرة بثالث سنوات بال واسطة , بال واسطة جربيل

, سلم امليعين الصلوات اخلمس هذا هو الواجب على   (إيقَامي الصَََّلةي  (وإقام الصالة , قوله
 ففيه تفصيل : وأما حكم من مل يصل   ,املختار من أقوال أهل العلم على 
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اي أخي الصالة واجبة  :ف ويقال له ر   ا هلا يعين ال يقر بوجوب الصالة ع  إن كان جاحد   -
ق بكالمه وث  ذلك يعين من ي  وخيربه ب ,وقال فيها العلماء كذا وكذا  ,ودليل وجوهبا كذا وكذا

د , إذن حكم جحدها كفر هذا بعدما يتأك   حكم احلاكم القاضي بكفره حينئذ   فإن أصر  ,
ن ابب يها هكذا فقط مصل   يعين قال ي   ,ى وهو جاحد هلاحىت ولو صل   ,إبمجاع العلماء قاطبة

  .انتهينا من القسم األول ,التقرب وإال فليست واجبة يكفر كذلك

كما هو حال  ؛ وهو مقر بوجوهبا وفرضيتها أو هتاوان   ن يرتك الصالة تكاسال  م الثاين :القسم 
وظيفة  ؛وهللا على األمة وظيفة مهمة تركتها ,كثري من املسلمني وال حول وال قوة إال ابهلل

 هللا املستعان . والدعوة وتعليم الناس هذا الدين مع الصرب والتحمل , 

 أحد املذهبني يتفرع منه أقوال وتفصيل  :مذهبان ألهل العلم  على كل حال هذا القسم فيه

 ب إىل هللا وصل  ويقال له ت   ,ستتابيقول : ال يكفر اترك الصالة ولكنه ي   املذهب األول -
فيدفن مع املسلمني  ,اا ال كفر  فإن اتب وصلى وإال حكم القاضي عليه ابلقتل حد  ؛ويوعظ 

 .وجتري عليه أحكام املسلمني 

ى عليه صل  فال ي   ؛اقتل كفر  ستتابة ي  وأن صاحبها بعد اال ,أن ترك الصالة كفر القول الثاين : -
وهذا الذي  ,ث إىل آخره , جتدي عليه أحكام الكفارل وال يدفن مع املسلمني وال يور  وال يغس  

بن اوهو اختيار أيب العباس  ,عليه مجاهري السلف وعليه أهل التحقيق وعامة أهل احلديث
يمية رمحه هللا , ولكنهم خيتلفون يف القدر الذي حيكم عليه ابلكفر :هل هو برتك صالة ت

صالة حىت خيرج وقتها أو وقت اليت  فإذا مل يصل   ؛واحدة أو صالتني على تفصيل عندهم
كل الصلوات , واملختار إن   وبعضهم قال إذا مل يصل    ,نابلة فر كما هو مذهب احلبعدها ك  

يكفر , هذا هو  ا حينئذ  يعين ال يصلي أبد   ,فر يكون برتك الصالة ابلكليةشاء هللا أن الك
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وقد  ,يف مذهب احلنابلة وهو قول ,واختاره شيخ اإلسالمألدلة كثرية , املختار إن شاء هللا 
 :  ذلك يف بيتني فقلت   ظمت  ن  

 حكم الصَلة عند كل العلماء      يكفر جاحد وبعض حكما 

  قاقوله ُمق   برتك كل ٍ         قا برتك واحد وبعض حق  

  .هذا القول األخري القائل برتك كل   أي اختار " ُمققا  قوله "فأشرت إىل اختياري بقويل

 يعين إعطاء الزكاة ملستحقيها . (َوإييَتاءي الزََّكاةي (وقوله صلى هللا عليه وآله وسلم : 

 .مبعىن النماء والربكة وحنو ذلك  والزكاة يف اللغة: 

ويف عروض , "الذهب والفضة  "جزء معلوم من املال يف النقدين فهو   يف الشرع :وأما 
ويف اخلارج من األرض , فرضه هللا ,ويف هبيمة األنعام من إبل وبقر وغنم ,التجارة اليت تباع 

 للمستحقني وهم أصناف مثانية جاء ذكرهم يف القرآن على تفصيل يذكره العلماء . 

مقرونة وهذه الفريضة جاءت يف القرآن  ,هئألهنا سبب يف بركة املال ومالك والزكاة مسيت بذ
فال صالة له  ابلصالة يف أكثر اآلايت , حىت جاء عن ابن مسعود رضي هللا عنه " من مل يزك   

  ا ؟ ال جحود   وخبال  هل يكفر من تركها هتاوان  ." 

والذي عليه مجاهري  .خرهآأو كان غري ممتنع إىل هذا فيه خالف طويل وتفصيل يف من امتنع  
أن الكفر على  فاجلماهري ؛مثله فريضة الصيام واحلج و  ,من السلف واحملققون أنه ال يكفر

برتك فريضة الصالة فقط , وعلى املسلم أن يقرأ يف فضل الزكاة فهو من أعظم أسباب  حاصل
وقال بكفر اتركه مجع غفري من أهل  ؛اين   مبسراان  خله فقد خسر ما ومن مل يزك    ,دخول اجلنة

ا منا يتهاون ويدفع مبالغ يف هلو ولعب وإذا جاء أمر ترى كثري  ؛العلم نسأل هللا السالمة والعافية
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هللا الذي أعطاه  هللا الذي فيه فوزه وسعادته تكاسل واستثقل إخراج شيء بسيط من مال
هذا ] 39 :سبأ﴾ ] َشْيٍء فَ ُهَو ُُيْليُفهُ  مينْ  َأنْ َفْقُتمْ َوَما ﴿مع أن هللا يقول  وتفضل به عليه

  .سببه ضعف اإلميان واليقني على وعد هللا ووعيده وهللا املستعان

ج (َوَحج ي اْلبَ ْيتي (وقوله صلى هللا عليه وآله وسلم  -  اْلبَ ْيتي  "و ," لغتان صحيحتان "َحج وحي
كما ,ى السامعني أن املراد هو بيت هللا دألنه معلوم ل" اْلبَ ْيتي  "واكتفى بقوله ؛يعين الكعبة "

"" بــ واملقصود ,أن املدينة هي مدينة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قصده ألداء  َحج ي اْلبَ ْيتي
ده الشارع وهي أشهر احلج } شوال وذو القعدة وعشر من ذي النسك يف زمنه الذي حد  

إىل " العمرة ب , وقد جاء يف الصحيح للذنو وهذه عبادة جليلة عظيمة مكفرة  ,احلجة {
وتقدم الكالم على حكمها ,اجلنة " ما واْلج املربور ليس له جزاء إَل  لعمرة كفارة ملا بينها

 ,وهتاوان   لعلم على كفر من يرتك احلج تكاسال  فبعض الصحابة وتبعهم مجع من أهل ا؛
 .واجلمهور من الصحابة والسلف على خالف ذلك 

 .مستقلة وجيهله أكثر الناس مع أمهيته فوا فيه تصنيفات وصن  ,وفقه املناسك اهتم العلماء به 

  ، (َوَصْومي رََمَضانَ ( :وقوله صلى هللا عليه وآله وسلم 

 .اإلمساك الصوم يف اللغة :

على ,اإلمساك عن شهويت الفرج والبطن من طلوع الفجر إىل غروب الشمس  ويف الشرع :
كل " : "الصحيح"وهي من أفضل العبادات , بل جاء يف  .يذكره الفقهاءتفصيل طويل 

 "عمل بن آدم له إَل الصيام فإنه يل وأان أجزي به 
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وال  ,ألننا ال نعرف فضائلها؛بل بعضهم كرهها  ,وهذه الفرائض تساهل فيها كثري من املسلمني
وقد جاء يف تركها وعيد شديد وال يكاد يسلم له دين , أقول  ؛بسماع فضائلهاأنفسنا  ر نذك   

رواايت هذا احلديث تقدمي كاد يسلم له دين , وجاء يف بعض ط يف هذه الفرائض ال يمن فر  
م احلج على الصوم يف بن عمر على من قد  ابل أنكر  "مسلم "وهي يف ؛ذكر الصوم على احلج

 ؛كتابه   وعلى ذلك بىن؛ففي تقدمي احلج على الصوم  "البخاري"ا  رواية وأم   "،مسلم"رواية 
 م كتاب احلج على الصوم , قد   "الصحيح"اإلمام البخاري يف كتابه 

احلج وصوم :حلج على الصوم ملا قال له الرجل بن عمر لتقدمي ااإنكار  "مسلم"ولكن رواية 
هللا صلى هللا عليه ال صيام رمضان واحلج هكذا مسعته من رسول " :قال له ابن عمر ,رمضان

لة وهذه املسأ,جاهل على عامل  اد ابن عمر أن يؤدبه ألنه اعرتاضأر  :بعضهم قال ,وسلم "
 .واألمر يف هذا سهل  هنا  فيها كالم طويل ال داعي لذكره

مع أهنا أركان والشيء  ؛ا من األركان ملاذا اختلف العلماء يف كفر من ترك ركن  بقيت مسألة :
 ر إال بركنه ؟ال يقوم وال يتصو  

وليس املقصود بكوهنا  ,جتهاد من العلماء للتقريب والتوضيحاتسميتها ابألركان  اجلواب :
وصفه إال ملن أييت  فاإلسالم ابق   ؛ا منهانتفاء اإلسالم عن العبد إذا ترك شيئ  ا أركاان  

يكون يف البناء  ؛وبعضها ال ,سقط البناء ركت يعين بعض األركان إذا ت   ؛ابلشهادتني والصالة
فباقي الفرائض غري الشهادتني والصالة ال ينتفي اإلسالم عن اتركها على ؛خلل وال يسقط 

قول مجهور أهل العلم , هكذا جاءت نصوص الشريعة وبه قال الصحابة والعلماء وأكثر 
ه  لقوله صلى هللا عليه وآلوعلى هذا فقوهلم ركن يعنون به التقريب والتسهيل بياان  ,السلف 

َ  (وسلم ومع هذا ال يصفون  ؛ال يسلم لإلنسان دين إن تركها,فهي فرائض عظيمة جليلة  ُبِني



ي حفظه هللا 15  شرح األربعين النووية للشيخ حمد المر ِّ

 

فر من ترك الصالة ال فالشريعة رأت ك   ؛يف الشريعة أو الصيام بوصف مل أيت   ة مثال  اترك الزكا
 .د ابلشريعة تقي  ؛ فن الصوم مثال  

هذا  ! فقط على تسميتها ابألركان ااعتماد   اولذلك مل يصب من جعل ترك شيء منها كفر  
قوله حظ ,ولاجتهاده فهذا خرى أا على نصوص ا من كان معتمد  م  أو  ,ااملسلك ليس صحيح  

وما كان الصحابة يرون ترك شيء من  .هل العلمأن املختار هو قول مجاهري أمع  ,من النظر
هذا  وألجل؛وزي واه املر ا كما ر يض  أعن التابعني  ذاهء وجا,الصالة سوى  االعمل كفر  
وقال هذا اصطالح حادث وبدعة ينبين  ,ركانهل العلم تسميتها ابألأنكر مجع من اإلشكال أ

س نه ال أبأوالذي يظهر يل  ,هكذا قال بعضهم ,عليها حكم شرعي ال تسعفه النصوص
ليس واملقصود هو التوضيح  ,هل العلم أطلق هذه التسمية مجع غفري من أو  ,كانأر بتسميتها 

 قسام :أاحلديث من العبادات جيدها ثالث  املتأمل ملا جاء يف هذا .كثرأ

.كالشهادتني والصالة والصوم   :عبادات بدنية -1  

.كالزكاة   :عبادات مالية -2  

.احلج وهي :مرين عبادة جتمع بني األ -3  

  .اته هللا من نعمأوهذا حىت يتعبد العبد بكل ما 

 ابة يف الزكاة ابتفاقفتجوز الني ؛على العبادات املاليةن النيابة تدخل أوقد اتفق العلماء على 
.هل العلم جتدونه يف كتب الفقهأفيه خالف عند  اوما سواه ,العلماء  



ي حفظه هللا 16  شرح األربعين النووية للشيخ حمد المر ِّ

 

هم وحث  فضائلها للعوام   وذكر  ,فينبغي علينا تعظيم شعائر الدين وفرائضه وعدم التهاون فيها
 ,مر ربناأا ديننا و هذ ,عماليف هذه األقصري تال بسبب الإفما جاءتنا املصائب والبالاي  ؛عليها

 .مهيتها أواملقام ال يتسع لذكر فضائلها و 

لعقيدة ويف ذكرها لكم بدون شرح حىت تستفيدوا منها يف دروس اأا ابقي فائدة مهمة جد  
َل يلزم دة فشياء متعدأذا كان الشيء يشمل "إخذ العلماء من هذا احلديث قاعدة أ ؛غريها

  ."شياء زوال اَلسمبزوال شيء من هذه األ

 فمثال  ؛شياء املتعددة اليت يشملها ذلك االسم زوال شيء من األبزم من زوال االسم يعين ال يل
 "ال يلزم:"وانتبهوا لقويل ,سالممن اإل ئ انه ترك شيأيكفر مع  ال يصم على قول اجلمهورمل من 

عدة اوهذه القة مطردة ,؛ لكن ليس الزم ا وليست قاعدوقد ال يزول يعين ليس بالزم قد يزول
ول على انتهينا من احلديث األ نكونإىل هنا  ,سع لشرحهالكن الوقت ال يت  ,امفيدة جد  

 .عجالة 

 ؟ يناثىل احلديث الإهل هناك أي سؤال قبل االنتقال 

ِب عبد الرْحن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه أعن و  -تعاىل  رمحه هللا-قال املصنف مث 
ثَ َنا قال  ْصُدْوُق: )إينَّ َأَحدَُكْم وسلم َوُهَو الصَّاديُق املَ  وآله َرُسْوُل هللاي صلى هللا عليهَحدَّ

ْثَل َذليكَ  ْ َبْطني ُأمي هي َأْربَعيْيَ يَ ْوَماً ، ُثَّ َيُكْوُن َعَلَقًة مي ربعني كثر مطوطات األأ- ُُيَْمُع َخْلُقُه يفي
يف بعض  وجدوي كذلك ,  ولكن اليت يف الكتب ليست" نُْطَفةً  َأْربَعيْيَ يَ ْوَماً " على قوله

ْثَل َذليكَ قال :  يف الصحيح هو موافق ملا كما   "َأْربَعيْيَ يَ ْوَماً  "املخطوطات ،  ُثَّ َيُكْوُن َعَلَقًة مي
ْثَل َذليَك،ُثَّ يُ ْرَسُل إيلَْيهي املََلُك فَ َينُفُخ فيْيهي  ْرَبعي َكليَماٍت: ُثَّ َيُكْوُن ُمْضَغًة مي الرٌّْوَح،َويَ ْؤَمُر ِبَي

ُرُه إينَّ الَّ َشقييٌّ َأْو َسعيْيد . فَ وَ بيَكْتبي ريْزقيهي َوَأَجليهي َوَعَمليهي وَ  َأَحدَُكْم لَيَ ْعَمُل بيَعَملي  ذيي َلَ إيَلَه َغي ْ



ي حفظه هللا 17  شرح األربعين النووية للشيخ حمد المر ِّ

 

نَ َها إَل َنُه َوبَ ي ْ َعَلْيهي الكيَتاُب فَ يَ ْعَمُل بيَعَملي َأْهلي  ذيرَاع  فَ َيْسبيقُ  َأْهلي اجلَنَّةي َحَّتَّ َما َيُكْوُن بَ ي ْ
نَ َها إَل ذيرَاع   النَّاري فَ َيْدُخُلَها، َوإينَّ َأَحدَُكْم لَيَ ْعَمُل بيَعَملي َأْهلي النَّاري َحَّتَّ َما َنُه َوبَ ي ْ َيُكوُن بَ ي ْ

 .َها( رواه البخاري ومسلمفَ َيْسبيُق َعَلْيهي الكيَتاُب فَ يَ ْعَمُل بيَعَملي َأْهلي اجلَنَّةي فَ َيْدُخلُ 

نه ربع الدين أوقد ذكر بعض العلماء ,هذا احلديث حديث عظيم جاء عن عدة من الصحابة 
 .مه وبعض مسائل القدر وخامتة العبدأنسان يف بطن وهذا احلديث يف بداية خلق اإل,

راوي هذا  (مسعود رضي هللا عنه هللا بني  بدي ْحن عَ الرَّ  بدي  عَ ِبي أَ  نْ عَ وَ ( -رمحه هللا-قوله 
عبد هللا بن ن ءاعلم القر يف احلديث هو الصحايب اجلليل والعامل الكبري املتبحر يف فقه الدين و 

وهو من السابقني يف  ",م عبدأابن "ى وكذلك يسم   ,بو عبد الرمحنأكنيته ,يل ذمسعود اهل
وهو من  ,الصحابة الكباروهو من علماء ,سلموا أنه سادس ستة ممن أاملشهور  ؛سالماإل

أشبه وهو من  ,اكان يدخل على النيب كثري  عند النيب صلى هللا عليه وآله وسل م؛املقربني 
ن يف مكة من الصحابة آول من جهر ابلقر أوهو النيب صلى هللا عليه وسلم , سمت بالصحابة 

النيب صلى هللا  ب رغ  ,و ىل املدينة وإىل احلبشة إجرتني اهلوقد هاجر ,اب جهل أوهو الذي قتل ,
 . هـ32اثنني وثالثني تويف سنة  ,ن من هذا الصحايب  اجلليلآبتعلم القر عليه وسلم 

ثَ َنا َرُسْوُل هللاي (-رضي هللا عنه  -: وقوله هل أو  .نقلالكالم الذي ي  ؛احلديث معروف  (َحدَّ
 "و "خربينأخربان و "أو "ثينثنا وحد  حد  "وهلم فيه كالم كثري  ,احلديث هلم يف هذا اصطالحات

 كتب املصطلح .  ف وحمل هذاويف بعضه تكل   ,خرهآىل إ "مسعت

مبا يطابق  هو الذي خيرب "الصَّاديقُ " (ْصُدْوقُ َوُهَو الصَّاديُق املَ (:  -رضي هللا عنه -وقوله
؛ فاشتهر سالماإليف يف اجلاهلية و كذلك   وسلم صلى هللا عليه , والنيب احلقيقة والواقع 

 ابلصدق .
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وعلى هذا فال  ؛خبارال الصدق من األإ ال أيتيه؛اال ابلصدق  يعين ال خي  رب   (ْصُدْوقُ املَ ( :وقوله
وأيتيه جربيل ابلصدق وهذا الذي عليه غالب  ,ليهإ ق فيما يوحىصد  ألنه ي  ,ال الصدق إيقول 

 به رب  فيما خي  ق د  املص  :وقال بعضهم  ,ن شاء هللاإوهو الصحيح , إن مل يكونوا كل هم ,الشراح 
وذهب فريق  ,ق عند اخللق من املؤمننيد  ص  وم   ,يف نصوص كثريةكما ه  بل رب   ق من ق  د  ص  م  ؛

  .خري عند بعض املعاصرينألىل اجلمع بينهما واشتهر اإاثلث 

لغة : ال يساعد إال على املعىن األول فقط , وأم ا الذي ي ص د ق "َمْصُدوق" ويف احلقيقة معىن 
الن اس كالمه في قال له يف اللغة " م ص د ق" هذا فيما وقفت عليه وهللا أعلم . ويف النهاية 

ق ا؛ ألنه سي خرب   النتيجة واحدة ألن  الصادق يف قوله املصدوق ابألخبار البد  أن يكون مصد 
رضي  -صادق , واألخبار اليت أتتيه صدق. وكلكم تعرفون قصة أيب بكر  حينئذ  ابلصدق فهو

يق" , وسبب ذكر ابن مسعود رضي هللا تعاىل عنه هلذه الصفة "  –هللا عنه  مل ا مس  ي  بـــ " الصد 
ملا اشتمل عليه  –وهللا أعلم  –سبب ذكره هلا يف هذا احلديث  -صفة الصدق -الصدق" 

زمنهم أحد , وال خيضع لرؤية وال مشاهدة , فأك د وذك ر بصفة "  من خرب غييب ال يعرفه يف
التصديق" ليذعن السامع وينقاد بال روي ة , وهذا من فقه ابن مسعود رضي هللا عنه , 

 والصحابة صاروا علماء بتصديقهم لكل ما جاء به النيب صلى هللا عليه وسلم مع اليقني اجلازم 

وذكرهم له بصفاته  ,صلى هللا عليه وسلمللنيب الصحابة حمبة  ( ْصُدْوقُ الصَّاديُق املَ ( :ويف قوله 
النيب صلى هللا عليه وآله  صحابة ووصفه حملبة  ,ولعلكم تقرؤون قصة عروة بن مسعود ؛احلميدة
  " الصحيح".كما يف   يف حادثة احلديبيةوسلم 

و  أا سواء كان مسلم  ؛دم آبين جنس  –جنسكم  – نساجليعين به  ()إينَّ َأَحدَُكمْ  :وقوله 
 .حنو ذلك و و كبري أمتص مبسلم غري فهو  ؛نثىأ وأا ذكر  ,ا و كبري  أا صغري   ,اكافر  
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غريه من و أمع مادة خلقه وتكوينه من املاء جي  يعين   (ُُيَْمُع َخْلُقهُ (: وقوله صلى هللا عليه وسلم
  .وقد تشمل الكل ,علم ابملادة املرادة يف هذه اللفظةأهللا ؛

 جلسبحانه  فعل مبين للمفعول والفاعل هو هللا هذا  (ُُيَْمعُ (: وقوله صلى هللا عليه وسلم
و املاء الذي يتكون أن الدم أ جي أم ع  من قوله  واستنبط بعض العلماء ,هو املتفرد ابخللقف وعال,

وردت عن ابن مسعود  ااثر  آيف ذلك  واوذكر ,ف بينه ا مث يؤل  ا منتشر  منه اجلنني يكون متفرق  
 "يشهد هلذا القول حديث لعله نزعه عرق" :يؤيد هذا ويقول -رمحه هللا-وابن رجب ,وغريه

هل العلم أوقد فهم هذا مجع من ,ولكن ظاهره هذا املعىن  ,اعلى كل حال الكالم ليس صرحي  ,
ىل إا ا وتتكون خالاي ينحاز بعضههل الطب يقولون املاء يكون متفرق  ؛أ,والطب يؤيد هذا

  .عضاء أبمر هللال األبعض لتتشك  

مصدر مبعىن اسم مفعول مثل قولك  "َخْلُقهُ " (ُُيَْمُع َخْلُقهُ (وسلم وآله  وقوله صلى هللا عليه
  .املفعول مبعىن  فهو مصدر ",املخلوق"مبعىن  " لقـ "اخلف "املفروض"عين به ت "الفرض"

ْ َبْطني (وسلم وآله  وقوله صلى هللا عليه وقد  ,والرحم يعترب يف البطن؛يعين يف الرحم  (ُأمي هي يفي
؛ فالنيب ذه اللفظة هبانبيب ألى بطفل انع ما يسم  أن مي هل العلمأحاول بعض الفضالء من 
 فتحديده للمكان مينع من  ,ه ومل يرتكها عامةم   أقال يف بطن صلى هللا عليه وآله وسلم 

عين االستدالل أما إتكلم عن حكم املسألة أان ال .أوهذا االستدالل بعيد ,غريهاستعمال 
  .نفسه

النطفة املاء القليل قطرة   "نُْطَفةً "  (نُْطَفةً  َأْربَعيْيَ يَ ْوَماً ( له صلى هللا عليه وآله وسلم :وقو 
واجلنني مير أبطوار كما قال هللا  ,صل اجلنني هذا املاء القليلأف ؛واملقصود هنا املين ا,وحنوه
نه ميكث اللفظ أ وظاهر ,ول النطفةالطور األ  ]14 :نوح﴾ ]َوَقْد َخَلَقُكْم َأْطَوارًا﴿تعاىل 
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اللفظ؛ أربعني يوم ا والغالب عليه أن ه  نه نطفة يعين هذا ظاهر أا والغالب عليه ربعني يوم  أنطفة 
 نطفة .

ْثَل َذليكَ ( :وسلم وآله وقوله صلى هللا عليه  َخَلَق ﴿كما قال هللا تعاىل   (ُثَّ َيُكْوُن َعَلَقًة مي
ْنَسانَ  ْن  اْلي طلق ا ي  يض  ألق الدم الغليظ املتجمد ,والعلق والع 2العلق :   ]2 :العلق﴾ ]َعَلقٍ مي

ي وقيل مس    ,هذا املاء ذا شربتإالدابة حلق يتعلق يف  بعض املياه ؛ جد يفعلى دود صغري يو 
ىل التأمل يف إحنتاج حقيقة ؛ حيتمل هذا أو هذا , ق يف جدار الرحمل  عأ يـ  حينئذ   نه بذلك أل

ُرونَ ﴿عجيب هذا املخلوق ؛ نفسناأ ُكْم َأَفَل تُ ْبصي لنا رب  ]21:الذارًّيت ﴾ ] َويفي َأنْ ُفسي
 .صف ابلكمال املطلقعظيم مت  

ْثَل َذليكَ  (:وسلم وآله  صلى هللا عليهظاهر قوله و  ربعني خرى غري األأربعني أأي يف  (مي
 .ها بعد قليلليهذا ظاهر اللفظ وسيأيت الكالم ع؛وىلاأل

ْثَل َذليكَ (قوله صلى هللا عليه وآله وسل م : و  املضغة قطعة اللحم الصغرية  (ُثَّ َيُكْوُن ُمْضَغًة مي
ى صورة اجلنني يف أمن ر  ! عجيب" ُمْضَغةً "لوا اختيار هذه اللفظة وأتم   ,على قدر ما ميضغ

والسادس  سبوع اخلامساملضغة تظهر يف األ هوهذ ا؛ممضوغ   احلم   مرحلة املضغة يراه فعال يشبه
مث يظهر بعد ,وال يظهر عليها التخليق والتصوير يف بدايتها  ,هل الطببني أ على خالف

َلََّقٍة َوَغْْيي ُُّمَلََّقة ﴿تعاىلكما قال   ذلك  قت ظهر ذا ختل  إفاملضغة   5:اْلج ﴾ ]مُّْضَغٍة ُّمُّ
فسبحان ؛وغري ذلك  ورجل   ويد   نف  أضاء من عوختطيط األ والتخليق عليها بداية التصوير

مل كذلك لطف هللا وقدرة هللا أونترسول هللا صلى هللا عليه وسلم , م اخلالق وسبحان من عل  
فظاهر احلديث  ,حيفظه من كل ما يفسده,نطفة وعلقة ومضغة ؛طوارفظ اجلنني يف هذه األحي
وهو  اربعني يوم  أه ميكث نطفة ن  أو  ,ان يوم  يئة وعشر االثالثة يف م طواراأليف هذه  ن اجلنني مير أ
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الغالب  ولكن   ,اا فشيئ  ج شيئ  ىل طور ابلتدر  إا ينتقل من طور طبع   ,هذا ظاهر احلديثنطفة  ,
  .على كل طور ذلك الوصف

عن حديث  "صحيح مسلم"خر يف آعندان حديث ؛شارة متصرة إليه إوهنا مبحث نشري 
ويف  "ربعني ليلةأمخسة و "ويف رواية  "ربعون ليلةأتان و ن النطفة مير عليها ثنأ "سيدأحذيفة بن 

خلق مسعها رها و ذا بعثه صو  إف؛عند ذلك  اليها ملك  إفيبعث هللا " املهم " نيربعأبضع و "رواية 
 ىل..." إفيقضي ربك ما شاء  ؟نثىأم أ ذكرأاي رب قال مث ,عظامهاحلمها و وبصرها وجلدها و 

ربعني الثانية ن التصوير يقع يف بداية األأ -رضي هللا عنه – احلديث ففي حديث حذيفةخر آ
 .بن مسعود رضي هللا عنه احديث ظاهر وهذا خيالف  ,وهو صريح

ىل وقت طويل ليكون إنه حيتاج ستطيع مناقشة الكالم ألأهذه املسألة وال  لىتكلم العلماء ع
 على مسألتني :ق عل  أن أريد أولكين  ا واتم ا,انفع  

يدينا أد غري موجودة يف النسخ اليت بني بن مسعو االيت يف حديث  "نطفة":لفظة  وىلاأل
 ؛ها مالفة حديث حذيفةئاملعاصرين وقالوا مما يدل على خطنكرها بعض الفضالء من أف

وقالوا  ,وهذا يدل على خطأ هذه اللفظة اليت ساقها النووي,اربعني يوم  فاجلنني ال يبقى نطفة أل
ما كخرى  أربعني أال ؛ربعني يعين يف ذلك األ "مث تكون علقة يف ذلك"يضا لعله أحصل سقط 

  .جاء يف بعض الرواايت

ا خ البخاري كثريةنس؛ويف احلقيقة ال يكون البحث العلمي هبذه الطريقة  وليست كلها بني  جد 
ب هتي  أوالذي جيعلين  ,حثاالبيدينا وال بد للجزم هبذا احلكم من وجود مجيع النسخ بني يدي أ

بن رجب وال ابن حجر وال ابن كثري وال احلافظ املتقن اهذا احلكم عدم تعرض العامل اجلليل 
 ,نكار هذه اللفظةمل يتعرضوا إل؛ تقاان  إالكبار الذين استوعبوا الصحيحني غريهم من الفطاحلة 



ي حفظه هللا 22  شرح األربعين النووية للشيخ حمد المر ِّ

 

 لىتكلم عأثبات هذه اللفظة ولكين إ ناوال يعين كالمي ه ,اكثري    وهذا جيعل الباحث يتأن  
  .علم ابلصوابأنكار هذه اللفظة وهللا إو أاملنهج والطريقة الصحيحة إلثبات 

 ؟بن مسعود رضي هللا عنه اكيف جنمع بني حديث حذيفة وحديث   املسألة الثانية :

يف  احديث حذيفة صريٌح جد  :هنالك عدة مسالك للجمع بني احلديثني منها قوهلم :اجلواب 
والطب يوافق  ,وحديث بن مسعود رضي هللا عنه حمتمل ,أنه يتخلق يف أول األربعني الثانية

ه بصورهتا األوىل يف بداية األربعني الثانية ؤ فإن اجلنني يتخلق وتتشكل أعضا؛حديث حذيفة 
وال ميكن حبال من األحوال أن خيالف حديث رسول  ,يف األسبوع اخلامس أو السادس تقريبا  

ُثَّ َيُكْوُن َعَلَقًة (  :فقالوا قوله يف حديث ابن مسعود  ا,صلى هللا عليه وسلم الواقع مطلق  هللا 
ْثَل َذليكَ  وليس معناها أربعني  ؛أي يف األربعني األوىل مثل ما كان نطفة واجتمعت فيه (مي

 :من قوله املقصود  ويكون  ,تكون نطفة وعلقة ومضغة يف األربعني نفسها:وإما املعىن  ى,خر أ
ْثَل َذليكَ (  .أن تكون علقة ومضغة مثل ما كانت نطفة متفرقة فاجتمعت( مي

وال يظن ظان أن هذا من االعتداء على النص ملاذا ؟؟ ألن عندان حديثا  صحيحا  صرحيا  
حنمل ؛فحىت ال نلغ الصحيح الصريح حنمل احملتم ل على الصحيح الصريح ,واآلخر حمتمل

 ا.يكون احلمل مقبوال  بل متعين   والطب وافق الصريح فحينئذ  ,احملتمل على الصريح 

النطفة  فإن   ؛التصوير الذي جاء يف حديث حذيفة ال خيالف معىن النطفة :وقال بعضهم
 ى,خر ا أوذكروا أوجه ,ور ويرسم فيها اخلطوط يف بداية األربعني الثانية وال تعارض بينهماتتص  

 .ل الكالم حيتاج إىل جملس منفصل ال يتسع الوقتوعلى كل حا ,والكالم على هذا  يطول
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تلحقها كطور  ىخر أوهناك أطوار ,األوىلاألطوار  وهذه األطوار اليت مير فيها اجلنني هي 
 ,يفيكون النمو والنضوج ؛مث يكون بعد ما يكسى العظام ابللحم والعضالت  ,العظام واللحم

خالف وجاء ذكرها يف  همة ويف كتبجن  تفاصيل كثرية جدا  يذكرها علماء الطب و علماء األ
ُثَّ َأنَشْأاَنُه َخْلًقا  ﴿القرآن يف سورة املؤمنون وسورة احلج وغريها من سور القرآن قال تعاىل

ُ َأْحَسُن اْْلَاليقييَ   ﴾  ] 14 :املؤمنون﴾ ]آَخَر فَ تَ َباَرَك اَّللَّ

فهل  هذا احلرف للرتاخي, " ُثَّ" (املََلكُ ُثَّ يُ ْرَسُل إيلَْيهي )وسلم :  وآله وقوله صلى هللا عليه
 ؟أو بعد عشرين ومائة ؟فينبين على اخلالف السابقاإلرسال بعد املضغة 

 هذا فيه أقوال وابختصار شديد جدا  من أجل الوقت : 

 ؛قطعا  إرسال امللك بعد املضغة؛قيل هذا مبين على اخلالف السابق فهو قطعا  بعد املضغة 
وإن قلنا بعد أربعة أشهر   ,ن يف بداية األربعني الثانية كان اإلرسال كذلكتكو  فإن قلنا املضغة ت

 .كان اإلرسال كذلك

أن :"اإلرسال إرسال امللك أمر مقطوع به يف حديث حذيفة الذي فيه  ؛ ال :وبعضهم قال
 .احلديث "النطفة مير عليها اثنتان وأربعون ليلة فيبعث هللا إليها ملكا  عند ذلك

 .مرة يف أول أربعني الثانية ومرة بعد أربعة أشهر:بعث مرتني امللك ي  :وبعضهم قال 

ا حديث ابن م  أو  ,واضٌح يف بيان هذه املسألةحديث حذيفة فهو صريٌح جدا  و األقرب  ولعل  
مسعود رضي هللا عنه فهو لإل خبار ابألخبار اليت تقع للجنني وبداية خلق اإلنسان ومل ي رد 

و القدر بعد ذلك ومل يقصد الرتتيب وتوضيح ,فهو لبيان تدرج خلق اإلنسان  ؛األخبارترتيب 
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سع املقام لذكرها وقد أشار إىل هذا وهذا له نظائر كثرية يف اللغة ال يت   ,دد وإرسال اآلخرينامل

 .ابن رجب وهللا أعلم ابلصواب

ل ؟؟ هللا سبح يُ ْرَسلُ ( :وقوله رس 
 
 .سبحانه امللك احلق ,انه جل وعالهذا مبين للمفعول فمن امل

 اهنا يراد به اجلنس يعين ملك من املالئكة ؟ أو ملك   "امللك"هل  (يُ ْرَسُل إيلَْيهي املََلكُ ( :وقوله 
 ابلرحم ؟ موكال   امصوص  

يف البخاري من حديث أنس رضي  "الصحيح"هو ملك موكل ابلرحم كما جاء يف  اجلواب :
اي  ؛اي رب نطفة :يقول اهللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إن هللا وك ل ابلرحم ملك  

 .إىل آخر احلديث... ؛رب علقة

 ورة سهو امللك كما يف الذي ينفخ  (فَ َينُفُخ فيْيهي الرٌّْوحَ ( وقوله صلى هللا عليه وسلم :
َنا مين فَ نَ َفْخَنا فييَها ﴿"األنبياء" وح ملوق والر  ,والنفخ ال نعلم كيفيته ] 91:األنبياء ﴾ ]رُّوحي

وهذا من أوضح ما يكون على جهل ,وال يعلمه إال هللا  ,اإلنسان من ملوقات هللا به حيىي
ْن  َوَيْسأَلُوَنَك َعني الرُّوحي ُقلي الرُّوحُ ﴿وقد قال تعاىل  ,اإلنسان وقلة علمه  َأْمري َرِبي  َوَما ُأوتييُتممي

  ] 85:اْلسراء﴾ ]اْلعيْلمي إيَلَّ قَلييَلً مي ن 

 !! فروحك ال تعرف حقيقتها سبحان هللا

فقال بعضهم يكون يف األربعني ؛ومىت يكون هذا النفخ ؟ فيه خالٌف كذلك بني أهل العلم 
األوىل كما يف حديث  واملضغة تكون يف أول األربعني؛األوىل ألن النفخ قطعا  بعد املضغة 

 .حذيفة
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يعين بعد أربعة لظاهر حديث ابن مسعود رضي هللا  ,النفخ يف أربعة أشهر ؛ال :وبعضهم قال
 .عنه

 .واختار هذا اإلمام أمحد رمحه هللا ,هناك رواايت عن بعض الصحابة أهنا بعد أربعة أشهر

 ,عليها االعتداد ابلنفاس يعين إن سقط اجلنني يبىن؛وهذا ينبين عليه مسائل وأحكام شرعية 
ويف احلقيقة القول أبن النفخ يف أول األربعني الثانية هو ,وتكفينه إىل آخره ,والصالة عليه 

 األقرب عندي لسببني :

 .ألن النفخ و الكتابة فيما يظهر أهنما مقرتانن أو متقارابن؛ليوافق حديث حذيفة -1

قول أهل الطب من وجود نبضات القلب يف ؛حذيفة بعد حديث والسبب الثاين  -2
 .األسبوع الرابع

يف هذا احلديث كيف  ؛وينبغي لنا التأمل يف الكالم ,ال علم لنا هبذا؛على كل حال هللا أعلم 
أن ينعم هللا عليه  لكن بعد ؛اإلنسان من نطفة ضعيف يف غاية االفتقار ؛نشأان وكيف بدايتنا

 . أن يغفر لنانسأل هللا,هو خصيم مبني  إذاف

رْبَعي َكليَماتٍ (وقوله صلى هللا عليه وسلم :  يعين أيمر هللا امللك أن يكتب أربع   (َويَ ْؤَمُر ِبَي
 .كلمات أييت بياهنا

 قبل النفخ كما هو ظاهر احلديث ؟ وهل الكتابة

وظاهر حديث ابن ,ألن حديث حذيفة فيه أن الكتاب يف أول األربعني الثانية ؛فيه خالف 
وبعضهم  ,قال الكتابة تقع مرتني -رمحه هللا-فبعضهم كابن القيم  ,مسعود أهنا بعد أربعة أشهر

ذكر ذلك ابن رجب يف قد و ,ة فتارة يقع كذا واترة يقع كذاهذا خيتلف ابختالف األجن   :قال
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على حديث حذيفة وهذا  "الصحيحي"م حديث ابن مسعود ألنه يف وبعضهم قد   .شرحه
 .ضعيف ألسباب ال يتسع املقام لذكرها 

الذي ينبين عليه حكم شرعي مىت ينفخ الروح ال  ,وعلى كل حال ال ينبين عليه حكم شرعي
 .ترتيبه

ْرَبعي َكليَماتٍ (وقوله صلى هللا عليه وسلم :  قضااي وحنو ذلك  يعين أربعة أمور أو مسائل أو (ِبَي
 :كما قال ابن مالك   "كلمة"واملوضوع قد يسمى ,

 وكلمة هبا كالم قد يؤم

كل ما سيحصل يف علم هللا ي كتب له وهو يف ,وهذه الكتابة هو التقدير العمري لإلنسان  
لع عليه هذا امللك وي كتب خيرج من علم هللا  السابق ومن اللوح احملفوظ ليط  ؛بطن أمه 
فييَها يُ ْفَرُق ُكلُّ ﴿القدر كما قال تعاىل وهناك تقدير سنوي ينزل كل سنة يف ليلة ,لإلنسان 

وأتملوا  ,فيكتب ما سيحصل يف تلك السنة من كل صغري وكبري] 4:الدخان﴾]َأْمٍر َحكييمٍ 
 .!علم هللا سبحانه ما أعظمه

وهذا ليس  ] 29:الرْحان﴾ ]ُكلَّ يَ ْوٍم ُهَو يفي َشْأنٍ ﴿وهناك تقدير يومي كما قال تعاىل 
 .مكان بسطها

 أين حمل الكتابة ؟" بيَكْتبي  "قوله    (بيَكْتبي ريْزقيهي ( وسلم : وآله هللا عليه وقوله صلى

 :"مكان الكتابة يف الصحيفة كما يف حديث حذيفة وفيه :أقوال ألهل العلم منهم من قال فيه
 .إىل آخر احلديث ..."وخيرج امللك ابلصحيفة  يف يده  

 وبعضهم مجع بينهما.تكتب بني عيين اجلنني حلديث عند البزار :ومنهم من قال
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 .وهللا أعلم

يعين ما سيعطيه هللا جل وعال من رزق  (بيَكْتبي ريْزقيهي ( :وسلم وآله  وقوله صلى هللا عليه
 .من علم وخ لق وملبس  وغري ذلك؛األبدان ورزق األرواح والقلوب 

فعلى أي شيء  ,كل ما سيكسبه مكتوب مفروغ منه,وي كتب له مجيع رزقه احلالل منه واحلرام 
 .ذلك للمؤمن أصال  دنياه وال ينبغي  هذا من أكرب بواعث الطمأنينة ملن خاف على !؟ ختاف

 ,هذا العلم الواسع يعلم مجيعه ؛والعمل مكتوٌب كذلك معلوم ابلتفصيل وأنت يف بطن أمك
 .ويكتبها وأنت يف بطن أمك مل خترج بعد

قد يقول قائل مادام الرزق مكتواب  حمددا  فهل أترك  لعمل ؟ما يعارض لوهل يف هذا كله 
ولو  ؛التوكل واالعتماد على هللا ال يعين ترك العمل ؟ملا ال أتوكل على هللا وأجلس ؟التكسب

 .علم هللا أنك لن تعمل فكتب لك ذلك :ترك الرجل العمل ومل أيته شيء نقول له

لرزقكم كما يرزق  ؛لو أنكم تتوكلون على هللا حق توكلهيقول :"وسلم  وآله النيب صلى هللا عليه
  "ا وتروح بطاان  تغدو مخاص  ؛الطري

هل تقيم أمر هللا يف ,لكن التوكل يظهر يف التصرف  ؛الطري تغدو وتروح مع أهنا متوكلة
هذا اعتماده على  ,أو أكل الراب أو سرق فليس متوكال   من كذب يف جتارته مثال  ؟ تصرفك

 الو كان معتمدا  على هللا متوكال  عليه ويعلم أنه هو الرازق املتصرف مل ,اب ال على هللااألسب
أنت مكتوب لك ,أطلب رزقك من طريق احلالل  !؟ تلجأ للراب الرزق مكتوب فلم   ؛فعل هذا

سه يصري لكن ينج  ؛الراب ال يزيد ما كتب لك ,مثال  يف هذه احلياة مليون رايل أكسبه ابحلالل
 .ألنه مكتوب لك,ولو صربت جلاءك ابحلالل  اخبيث  
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فاألجل يف ,أي مدة وقت حياته اليت سيعيشها يف هذه الدنيا القصرية  (َوَأَجليهي ( وقوله :
وأجل ,وصار يطلق غالبا  على مدة بقاء الروح يف اجلسد ,األصل يطلق على الوقت واملدة 

ُروَن َساَعًة َوَلَ  ﴿اإلنسان حمدٌد ال يزيد وال ينقص كما قال تعاىل فَإيَذا َجآَء َأَجُلُهْم َلَ َيْسَتْأخي
اإلميان هبذا اي أخوة من أكرب الدوافع اليت تريب على ] 34:األعراف﴾ ]  َيْستَ ْقديُمونَ 
 .حتتاج منا إىل أتمل  دائما   ,وتبعد اخلوف والوسوسة,الشجاعة 

الصاحل منه والفاسد الصواب  ؛سيعملهيعين عمله الذي  (َوَعَمليهي (وقوله صلى هللا عليه وسلم : 
القول منه والفعل واالعتقاد وغري ذلك كل هذا  ,وأسباب العمل وصفته إىل آخره ,واخلطأ

 .مكتوب

 العمل ؟ فلم   مادام العمل مكتواب   :قد يقول قائل

فال أحد يعلم ما  ,كما قال صلى هللا عليه وسلم   "اعملوا فكٌل ميسر ملا خلق له :"اجلواب
نقول له كيف  عرفت ذلك ؟ ألنك  ,ائل ك تب يل أن أعمل السوء مثال  فلو قال ق ,كتب له

ف  مبوافقة املقدور بل ال يستطيعه لو ك ل    ,اإلنسان غري مكلف مبوافقة املقدور. فعلت فقط
 .ألنه ال يعلمه هأصال  ال يستطيع

وال ,هللا سبحانه وتعاىل علم بعلمه الواسع أنك ستعمل السوء وتريده فكتب لك ما ستعمل 
كتب هللا أال :قيل له  ذكر رجال  أو  ,حٌد يعرتض على مصاحله الدنيوية هبذه الكتابةأيوجد 

عجيب !! مل يوافق على . فأقام الدنيا وأجلسها حىت أخذ راتبه  ,نعطيك الراتب هذا الشهر
 . هذا الكالم

 .على كل حال هذا أمر معلوم  والكالم عليه يطول
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 .يعين أهو شقٌي أو سعيد يف علم هللا (َوَشقييٌّ َأْو َسعيْيد  ( وقوله صلى هللا عليه وسلم :

 .نسأل هللا أن جيعلنا وإايكم من السعداء

واملقصود يكتب أحد  "أهو شقي أو سعيد"حمذوف والتقدير  أبتديقول العلماء هذا خرب مل
 .وال يكتبان معا  ألن اإلنسان يف النهاية إما شقي أو سعيد,ما شقي أو سعيد إ هذين

وهذا ال يعين  .وإن كان يف علم هللا شقي ك تب شقيا   ,فإن كان يف علم هللا سعيد ك تب سعيدا  
وعلى علمه جل ,,اإلنسان مرٌي مبشيئة هللا  ..أن اإلنسان جمرب على عمله وال اختيار له ..ال

فإنه كتب  ,هو الذي خلق هذه اإلرادة وال خيرج يف اختياره عن علم هللا وقدره السابق,وعال 
اإلنسان  "وعلى هذا نقول ,وال ميكن أن خيرجوا عن قدره سبحانه , ما اخللق عاملون بعلمه

نقول اإلنسان م يسر ملا خ لق له كما .وسلم كما قال النيب صلى هللا عليه"م يسٌر ملا خ لق له 
 .هذه املعاين هللا املستعان اخوة أن تتأملوا جيد  ولكم أي ها اإل,قال النيب صلى هللا عليه وسلم 

ُرهُ هللاُ  فَ وَ ( وقوله صلى هللا عليه وسلم : اختلف العلماء يف هذه اجلملة واليت  (الَّذيي َلَ إيَلَه َغي ْ
أو مدرج من كالم ابن مسعود رضي هللا  ؟هل هي من كالم النيب صلى هللا عليه وسلم ؛بعدها

 .وعلى كل حال جاء معناه يف كالم النيب صلى هللا عليه وسلم يف أحاديث أخرى كثرية ؟عنه

ُرهُ هللاُ  فَ وَ (وقوله :  فيدل  ,ومن غري هتمة ,منه بهذا قسم من غري أن يطل (الَّذيي َلَ إيَلَه َغي ْ
صدق السامع أو ألجل أن ي  ,وعلى  الفتوى وغري ذلك  ,على جواز القسم لبيان أمهية األمر

 .لكن ينبغي أال يكثر من القسم لألدلة األخرى اليت جاءت ابلنهي عن كثرة احللف ,غري ذلك

ل يعين يصوم ويقوم ويعمل الصاحلات ويتنف   (َأَحدَُكْم لَيَ ْعَمُل بيَعَملي َأْهلي اجلَنَّةي  إينَّ ( وقوله :
هذا كله يف الظاهر وفيما يبدوا للناس كما جاء يف  ؛وجيتنب احملرمات والنواهي ويقوم ابألوامر
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من  فاسدة ومل يكن ابطنه كظاهرة هذا وتكون عنده دسيسة "الصحيح"الرواايت األخرى يف 
ويقول أان احلمد هلل  ,يزكي أحٌد نفسه نسأل هللا لطفه وال ا,وختويف   اأشد ما يكون حتذير  
تم لنا ,ا يعلم ذلك من من   ...,ال ... ظاهري يوافق ابطين وال ,ال نعلم ما الذي حيصل وما خي 

 .يدري اإلنسان ما تعرتضه من الفنت والشبهات

َنُه َوبَ يْ نَ َها إَل(وقوله :  على اجلنة يف  أجله ومل يبق   يعين حىت يدنو  ( ذيرَاع   َحَّتَّ َما َيُكْوُن بَ ي ْ
 .الظاهر إال املوت

 .كتب أنه من أهل النار؛يعين الذي كتبه هللا يف الكتاب  (فَ َيْسبيُق َعَلْيهي الكيَتابُ (وقوله : 

خر عمره سيطيع هللا يعين هذا يطيع هللا آأي يف  (فَ يَ ْعَمُل بيَعَملي َأْهلي النَّاري فَ َيْدُخُلَها( وقوله :
يعمل بعمل أهل النار وينقلب حاله فيموت ويدخل النار نسأل سنوات وسنوات وقبل املوت 

 .هللا السالمة

ه ها ختم  وإما مرد   ة؛نار ليس لدسيسة ابطنه للهره فدخولابعض العلماء قال الكالم على ظ
 .لكن األول أقرب ,حلياته بعمل السوء نسأل هللا أن يغفر

نَ َها إَل ذيرَاع   لي النَّاري َحَّتَّ َماَوإينَّ َأَحدَُكْم لَيَ ْعَمُل بيَعَملي َأهْ  (:وقوله  َنُه َوبَ ي ْ َيُكوُن بَ ي ْ
 بخاري ومسلمالرواه فَ َيْسبيُق َعَلْيهي الكيَتاُب فَ يَ ْعَمُل بيَعَملي َأْهلي اجلَنَّةي فَ َيْدُخُلَها(

ويعمل بعمل أهل النار حىت مل يبق على  ,طيلة حياته وهو يف املعاصي:هذا عكس األول 
ذا فيه وه ,اخلامتة يعمل بعمل أهل اجلنة فيتوب وينقلب حالهيف مث  ,دخوله النار سوى املوت

رجع واختذ أسباب احسن اخلامتة ولو عشت على املعاصي ت ب و أكرب ترغيب الختاذ أسباب 
على سبيل  ؛ب لدخول اجلنةسبوهذا فيه دليل على أن األعمال  ,حسن اخلامتة ودخول اجلنة
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وإما الدخول برمحة هللا وكرمه وفضله  ؛ليس على وجه املقابلة واجملازاة  ؛ترتب األسباب فقط
لن يدخل أحدكم اجلنة بعمله"  لكن األعمال سبٌب "كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم : 

ُتْم تَ ْعَمُلونَوتيْلَك اجْلَنَُّة الَِّتي  ﴿ : لذلك كما قال تعاىل َا ُكن ْ  72:الزخرف﴾ ]ُأوريثْ ُتُموَها ِبي
 .والوقت ال يتسع]

خييف أهل القلوب احلي ة الذي قلبه  ؛وآخر هذا احلديث وهللا خييف أهل اإلميان والقلوب احلي ة
ٍم لي ْلَعبييدي  ﴿وهذا كله ليس فيه ظلم,ميت ال يؤثر فيه  لوال أنه ] 46:فصلت﴾ ]َوَما رَبَُّك بيَظَلَّ

كاعرتاض على   ولكن لسوء دسيسة ؛يستحق ذلك وعلم هللا منه ذلك بعلمه ملا ختم له بذلك
تم له أو على العكس يف الذي خ   ,استهزاء بسنة أو احتقار ملسلم أو رايء وأأمر من أوامر هللا 

 .ال أيبه له كثري من الناس اهلذا الدين أو فعل خري  بعمل أهل اجلنة رمبا كان م عظم يف قلبه 

وعلى كل  ة,فدخلت بسببه اجلنة يف قصة معروفقصة الباغية من بغااي بين إسرائيل سقت كلبا   رفونعت
وأن نعلم أن غالب  ,وأن يتعلق ابهلل خوفا  ورجاء ,ابلدعاء  وأن يلهج,بغي للواحد منا أن خياف حال ين

 .الناس ميوتون على ما عاشوا عليه

, ذهب مع أتمل ومباحثه لكن الوقت قصري جدا  ومل يسعفين الوقت حقيقة ةيف احلقيقة حنتاج ملدارسو 
 تدارس هذا احلديث أكثرنكان بودي ؛ يف مسائل كثرية تركتها كان بودي نتدارس أكثر  الوقت كل ه ,وأان

نا ن شاء هللا كفاية نسأل هللا أن يطرح فيها الربكة وأن ينفعنا مبا علمنا وأن يعلمإلكن فيما أخذان وأكثر,
 اما ينفعنا ويزيدان علم  

 هللا وسلم وابرك على سيدان حممد وهللا تعاىل أعلم ىوصل
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