
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



  

 

 ِبْسِم ِاِ ِالرَّزْتَِن ِالرَِّحيمِ 

ِإَف احلََمَد ِ ََنمُدُه وَنْسَتِعيُنُو َوَنْستَػْغِفُرُه ، َونَػُعوُذ ِِبِ ِمْن ُشُروِر أَنْػُفِسَنا ِمْن َسِيَئاِت 
ْلل َفالَ َىاِدَي َلو ، َوَأْشَهُد َأْف الَ ِإَلِو َأْعَمالَِنا ،  َمْن يَػْهِدِه هللاَ َفاَل ُمِضَل َلُو ، َوَمْن ُيضِّ

 ِإالَّ هللِا َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُو ، َوَأْشَهُد َأَف ُُمََمًدا َعْبَدُه َوَرُسولُُو .

ـُ هللِا َوَخرَي اذلَُدى ىُ  َدى ُُممَّد َوَشَر اْْلُُموِر ُُمَْدََثتُػَها  َأاَل َوِإَف َأْصَدَؽ اْلَكاَلـ َكاَل
 وَُكلَّ ُُمَْدثٍَة ِبْدَعٍة  وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضاَلَلٍة وَُكلَّ َضاَللٍَة ِف النَّاِر.

 أمَّا بعد :

 رواه فقد توقفنا عند احلديث الثامن والثالثني من أحاديث اْلربعني النووية وىو ما
بارؾ إفَّ اّللََّ ت : -صلِّى هللا عليو وسلَّم– : قَاَؿ َرُسوؿ اّللَِّ  قَاؿَ  -هنع هللا يضر–َأِب ُىَريْػَرة 

َمْن َعاَدى ِل َولِيِّا فَػْقد آَذنْتُو ِِبحْلَْرِب، َوَما تَػَقرََّب إَِلَّ َعْبِدي ِبَشْيٍء ):  َعاََل قَاؿَ وتػَ 
يَػتَػَقرَُّب إَِلَّ ِِبلنػََّواِفِل َحَّتَّ ُأِحبَُّو، فَِإَذا َأَحبَّ إَِلَّ ِمَّا افْػتَػَرْضُتُو َعَلْيِو، َواَل يَػَزاُؿ َعْبِدي 



  

 

ُتُو ُكْنت ََسَْعُو الَِّذي َيْسَمُع بِِو، َوَبَصَرُه الَِّذي يُػْبِصُر بِِو، َوَيَدُه الَِِّت يَػْبِطُش ِِبَا،  َأْحبَػبػْ
 .(  1)( اْستَػَعاَذِن َْلُِعيَذنَّوُ  َورِْجَلُو الَِِّت دَيِْشي ِِبَا، َولَِئْن َسأََلِِن َْلُْعِطيَػنَُّو، َولَِئنْ 

ا ومعىن عن هللا لفظً  -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ  -يبقدسي ، ما رواه النَّ  ىذا حديثٌ 
 ( :َمْن َعاَدى ِل َولِيِّا):  -سبحانو وتعاَل -قولو

وال يهدأ لو ِبؿ إال أبذية ، يؤذيو ويظلمو وحيقره وحياربو ، ا لو من جعلو عدوً  : يعِن
ا أبي صورة كاف ىذا العداء سواء كاف يتخذه عدوً ، فهذا ىو العداء ؛ ىذا الوِل 

ي عليو ِف أو بظلمو ِبلتعدِّ ،  وَنو ذلك ي عليو ضرِبً بظلمو ِف مالو ، بظلمو ِبلتعدِّ 
 كل ىذا من صور العداء ،  والطعن فيو وشتمو وسبو وأذيتو واالفرتاء عليو ، عرضو 

 (َولِيِّا) :-سبحانو وتعاَل-وقولو 

َأاَل َإفَّ َأولَِياَء هللا اَل َخوؼ َعَليِهم َواَلُىم ﴿:  -وجل عزَّ - الوِل كما قاؿ هللا -
(2) ﴾حَيَزنُوَف الِذين آَمُنوا وََكانُوا يَػتَػُقوفَ   

وعملوا ،  -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ -فأولياء هللا ىم الذين علموا ما جاء بو الرسوؿ   
ولذلك وِل هللا ىو كل مؤمن تقي ىؤالء ىم أولياء ؛  -وجل عزَّ -واتقوا هللا ، بو 

، الوف وَنوىم فهؤالء أعداء هللا ا السحرة والكهاف وادلشعوذوف والدجَّ هللا ، أمَّ 
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ا أولياء هللا فهم الء أولياء الشياطني واجلن وأولياء الدنيا ، وأمَّ ىؤ ، ليسوا أولياء هللا 
ا من الناس يقولوف فالف الوِل وىو كثريً   ْلفَّ ؛ قوف وىذا جيب أف نعرفو تَّ ادلؤمنوف ادلُ 

 -وجل عزَّ -ال يتقي هللا ، للفواحش  مرتكبٌ ، ف عن اجلماعة متخلِّ  ، فاجرٌ  فاسقٌ 
قوف ، تَّ فوِل هللا ىم ادلُ  -وجل عزَّ -بوِل   ىذا ليس ،يؤذيهم يظلم الناس و ، 

هللا يؤذنو يعلمو  فإفَّ ، أولياء هللا عاد ادلؤمنني ادلتقني  ىقوف، فمن عادتَّ ادلؤمنوف ادلُ 
 .زؿ عليو عقابو وسخطو وسوؼ يعاقبوأبنو سوؼ ين، ِبحلرب 

فمن يقوى على حرب  ( فَػْقد آَذنْتُو ِِبحْلَْربِ  ) يقوؿ : -وجل عزَّ -وإذا كاف هللا  
ف حيذر كل احلذر من أذية ادلسلمني أا منَّ  فلذلك على كل واحدٍ  ؛ -وجل عزَّ -هللا 
-ا مّر معنا قولو ا فلمَّ ا ادلسلموف عمومَّ ا ، أمَّ ا ومن أذية أولياء هللا خصوصً عمومً 
ـٌ: َدُمُو ):  -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ  (  َوَمالُُو َوِعْرُضوُ ُكلُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َحَرا

(3) 

: من سلم ادلسلموف  أيُّ اإلسالـ أفضل قاؿ) : -عليو الصالة والسالـ-وقولو  
، أولياء  -وجل عزَّ -ا فأولياء هللا ا خصوصً أمَّ و ا ، ىذا عمومً  ، (من لسانو ويده 

بل ، ا من أولياء هللا هللا ادلؤمنوف ادلتقوف والعلماء وطلبة العلم السلفيوف ىم أيضً 
فالعلماء  ، مهنم رتعوا بني العلم والتقوى واإلدياف وفهم ورثة اْلنبياءْلمن رؤوسهم 
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فاحذر اي عبد هللا أف تظلمو أو أف ، وطالب العلم السلفيوف ىم من أولياء هللا 
 .-وجل عزَّ -تؤذيو أو أف تعلن احلرب عليو وىو وِل  

علم ِبلشتم والقدح والتحذير ويؤذي طلبة ال، بعض الناس قد يؤذي العلماء  فإفَّ  
قد خيطئوف واخلطأ ال  -وجل عزَّ -ا ينسب إليهم وىم أولياء هللا وىم أبرايء ِمَّ ، 

.-وجل  عزَّ -دوف خمالفة هللا يسلم منو أحد لكن ال يتعمَّ   
وال يلـز منو أف ، علن عليو احلرب ِّن الّسلفي فال يلـز منو أف تُ فإّف أخطأ السُّ 

 ":  –رزتو هللا تعاَل –بن تيمية امعنا كالـ لشيخ اإلسالـ  مرَّ  وقد، ا خذه عدوً تتَّ 
ه فهو من ومن عاداه فهو عدوُّ  ، لو ن وااله فهو حبيبٌ ا مَ من نصب شخصً  أفَّ 

. " ليس من فعل أىل الّسّنة ، فعل اجلاىلّية  

ا خصوصً  -وجل عزَّ –ذاري حذاري من أذيّة أولياء هللا ح فلذلك اي عبد هللا
وال ختض فيها لتنجو اي عبد هللا.، وال تشارؾ ِف الفتنة ، ب العلم العلماء وطاّل   

َوَما تَػَقرََّب إَِلَّ َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحبَّ إَِلَّ ِمَّا ) : مثّ قاؿ ، (فَػْقد آَذنْتُو ِِبحْلَْرب) : قاؿ
(َحَّتَّ ُأِحبَّوُ افْػتَػَرْضُتُو َعَلْيِو، َواَل يَػَزاُؿ َعْبِدي يَػتَػَقرَُّب إَِلَّ ِِبلنػََّواِفِل   

ومبا شرعو على  ، مبا أوجبو عليو –وجل  عزَّ –ب إَل هللا ِف ىذا أّف العبد يتقرَّ  
وجل  عزَّ –ب إَل هللا ر ليس للعبد أف يتق ، -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –لساف رسولو 

شرعو  وما، مبا شرعتو ؛ أي  (ِمَّا افْػتَػَرْضُتوُ )بل قاؿ هللا ىنا  ، خيتاره ِبواه وبعملٍ  –



  

 

ا أف يكوف من ِبب الواجبات فيكوف إمَّ  ؛ على العباد أف يعملوه –وجل  عزَّ –هللا 
.ات فيكوف نفاًل وف من ِبب ادلستحبَّ كا أف يوإمَّ ، ا فرضً   

بعض الّناس يبتدع البدع الِّت مل يشرعها هللا ال ِف كتابو وال 

  –م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ –ِف سّنة رسولو 

َوَما )ىنا فنقوؿ كما قاؿ هللا  ؛ ب إَل هللا ، أان أحّب هللاأان  أتقرَّ لك فيقوؿ  -
  (تَػَقرََّب إَِلَّ َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحبَّ إَِلَّ ِمَّا افْػتَػَرْضُتوُ 

عليو فاعمل بو فإّف ىذا ِمّا حيّبو هللا ، وإف كاف ال  فإف قلَت نعم وكاف الّدليل يدؿُّ  
 ، أفَّ  -وجل عزَّ –بعدؾ من هللا وال تقّربك من هللا فاعلم اي عبد هللا أّف البدع تُ ، 

 البدع أتمث عليها وال تؤجر عليها اي عبد هللا.

ى هللا عليو صلَّ –اع طريق لعدـ وصوؿ الّثواب لرسوؿ هللا طَّ الّشيطاف وأىل البدع قُ 
أبف ،  ا ضاالِّ  مبتدعً فلذلك اي عبد هللا ال تتعب نفسك أبف تعمل عماًل ؛  –م وسلَّ 

وال أصحابو الكراـ. -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ –يب ليس عليو النَّ   تعمل عماًل   



  

 

أّنك اي عبد هللا تبدأ  يوى : مهّمة ا إشارة إَل مسألةٍ وِف ىذا احلديث أيضً  
ستحّبات ويّضيع الواجبات ؛ بعض الّناس أييت ِبدلُ ،  ستحّباتِبلواجبات مثّ ِبدلُ 

تعامل ين جيب عليو أف ع مَ  يتعامل مع الّناس ِبدلعاملة الطّيبة بينما ممثاًل  هفتجد
 أو كالعلماء ، كما بل يسيئ إليهم كالوالدين مثاًل ، معو ادلعاملة الطّيبة ال يفعلها 

الطّيبة مع أىل اْلىواء ويلتمس اْلعذار  ةجند من بعد الّناس أنّو يتعامل ادلعامل
، للمنحرفني ادلخالفني وأّما أىل الّسّنة الّسلفّيني يطعن فيهم وجيرح فيهم ويؤذيهم  

فال شك أف ىذا خطأ ؛ مثاًل بعض الناس يهتم بقياـ الليل ويُهمل الصالة ِف 
ليحصل على هما أوجب ، فهذا احلديث يدؿ على أف العبد عليو أواًل رتاعة ، فأيَّ 

أف يبدأ أواًل ِبلواجبات ، مث أيًضا ِبدلستحبات . ، القرب من هللا  

ات وترتؾ الواجبات ، ىذا خطأ ، ستحبَّ أف هتتم ِبدلُ 
ىذا خطأ . ،ات ستحبَّ والصحيح أنك أتيت ِبلواجبات مث ادلُ 

إذا اإلنساف أتى ِبلواجبات فهو ليس خبطأ ؛  ، أو ال نقل خطأ
الرتغيب ِف النوافل ، بعض الناس  ،يعِن اْلمر الثاِن الذي يشري إليو احلديث 

: ال ، ليست واجبة علّي ،  ا النوافل يقوؿيقوؿ أان أفعل الواجبات فقط ، أمَّ 



  

 

ف فعاًل أتيت يعِن إ ، ( )َأفْػَلَح ِإْف َصَدؽَ : كما جاء ِف احلديث  فهؤالء نقوؿ ذلم
ر ويقع مات فقد فزت ، ولكن كثريًا مّنا يُقصِّ حرَّ ِبلواجبات على وجهها ، وتركت ادلُ 

)أوؿ ما ل لو اخللل ، ولذلك جاء ِف احلديث ات ُتكمِّ ستحبَّ فتأيت ادلُ  ، عنده اخللل
 حُياسب عليو ادلرء من عملو الصالة فإف صلحت صلح سائر عملو وإف فسدت (

. (تطوع فتؤخذ الفرائض على ذلكىل لو من )، قيل:   

 

ِبلنوافل بعد فعل  –وجل  عزَّ  -فهو أف التقرب إَل هللا
، وىذه منزلة  -وجل  عزَّ  –الواجبات ؛ وسيلة وطريقة إَل الوصوؿ إَل ُمبة هللا 

ىذه الفائدة  ،عالية ؛ أف حيبك هللا اي عبد هللا ، وأف تكوف من أولياء هللا ادلقربني 
 اْلوَل .

أف النوافل وإف كانت ليست بواجبة إال أف شأمهنا عظيم ، 
اجبة ، ف شيًئا يوصل إَل ُمبة هللا ال شك ِف أمهيتو ، ليست بو وأمرىا مهم ؛ ْل

ف بعض الناس يتعامل مع النوافل وكأمهنا شيء ولكن أيًضا ليست أبمٍر عادي ؛ ْل
 غري مهم . فال اي عبد هللا ، اعلم أمهنا مهمة .

ُتُو (  مث قاؿ: هللا العبد ، وىذا فيو إثبات صفة ابة   ؛ أي إذا أحبَّ )فَِإَذا َأْحبَػبػْ
. - سبحانو وتعاَل –على ما يليق جباللو ، وعظمتو   



  

 

) ُكْنت ََسَْعُو الَِّذي َيْسَمُع بِِو ، ُكْنت ََسَْعُو الَِّذي َيْسَمُع بِِو ، َوَبَصَرُه الَِّذي : قاؿ 
معىن ىذا " : ؛ قاؿ العلماء  يُػْبِصُر بِِو ، َوَيَدُه الَِِّت يَػْبِطُش ِِبَا، َورِْجَلُو الَِِّت دَيِْشي ِِبَا(
وبصره ، ويده ، ورجلو ، فال  ،الكالـ أف هللا إذا أحب العبد سدده ووفقو ِف َسعو 

 عزَّ  –، وال يستعملها إال ِف رضا هللا  -وجل  عزَّ  –يصرفها إال ِف مرضات هللا 
  "–وجل  عزَّ  –ـ هللا ، وال يقع ِبا فيما حرَّ  -وجل 

 –: إف هللا  ، أف معىن ىذا الكالـ ىذا ادلعىن ىو ادلعىن الذي اختاره أىل العلم 
ف العبد قد تقرب إَل يسدده ويوفقو لطاعتو ويصرفو عن معصيتو ؛ ْل –وجل  عزَّ 

ووفقو ، وال يعِن أف كوف العبد  -وجل  عزَّ  –هللا ِبلفرائض والنوافل ؛ فأحبو هللا 
نَّ بو على هللا وادلغرتار ِبلعمل بعملو فإف اال ، أف العبد يغرتَّ  -وجل  عزَّ  –ولًيا  

.قد يبطلو  –وجل  عزَّ  –  

م ، ويظنوف أنو هروف أنفسولذلك كاف السلف على عظيم عملهم وطاعتهم  حيقِّ  
وجل  عزَّ  –لو نزؿ العذاب على أحٍد ، لنزؿ على الواحد منهم مع أمهنم أولياء  

الناس  ولكنهم خيضعوف  ، ويذلوف أنفسهم  ، وال يروف أمهنم أصبحوا فوؽ، -
 –م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –يب النَّ   –اهنع هللا يضر  –، وأمهنم وأمهنم ؛ ولذلك دلا سألت عائشة 

﴿ َوالَِّذيَن يُػْؤُتوَف َما آَتوا وَّقُػُلوبُػُهْم َوِجَلٌة أَنػَُّهْم ِإََلٰ َرِِبِّْم رَاِجُعوَف : -عن قولو تعاَل 
َأُىْم الَِّذيَن َيْشَربُوَف اخْلَْمَر َوَيْسرُِقوَف ويزنوف ، فقاؿ: ال ! َوَلِكنػَُّهْم )،   (   4)﴾
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ُهْم  ، والواحد منهم   (3) (الَِّذيَنَ ُيَصلُّوَف وَيُصوُموَف ويزكوف َو خَيَاُفوَف َأْف اَل يُتْقَبَل ِمنػْ
ل منو ، ولذلك ؛ خشية أف أييت يـو القيامة وال يُقب كاف يبكي خوفًا من هللا وخشيةً 

على العبد أف يعلم أنو كلما اقرتب من هللا بطاعتو وترؾ معصيتو كلما ازداد خوفو 
على عباد هللا فال يطغى ، ، وازدادت خشيتو من هللا ، ومراقبتو ْلعمالو وأقوالو 

وال يعلو عليهم ، وال يرى نفسو فوقهم ؛ فإف ىذه من خصاؿ اليهود وال يؤذيهم 
فوؽ الناس .   الذين يروف أنفسهم   

قو هللا إليو ؛ نعم وِل هللا تكوف لو ىذه ادلنزلة العظيمة الِت وفَّ 
فال يُرفع فوؽ قدره فُيظن أنو يرزؽ ، أو أنو بيده شيء ، أو أنو يعِن ، ولكنو بشر 

أمثالنا ؛ لو منزلة عند هللا فندعوه ونطلب منو شفاعة ، أبًدا ىذا خطأ ، ىؤالء عباد 
خيافوف هللا ،  –وجل  عزَّ  –ادلالئكة ،  الرسل ، اْلنبياء ، اْلولياء ، كلهم عباد  

.ويرجوف رزتتو ، وخيافوف عقابو   

فال ينبغي إذا قيل فالف وِل  ، صاحب طاعة ، وهللا أحبو وهللا وعده ِبْلجر  
كذا وكذا ؛ ىذا خطأ ىذا الوِل ِمكن نطلب منو أف حيقق لنا كذا و  اوالثواب ، فإذً 

 اي عبد هللا ، فالوِل بشر ؛ عبًدا مثلنا ال ينبغي أف نرفعو فوؽ فوؽ منزلتو .

                                                                                                                                                                             

الحديث: )أَُهْم الَِّذيَن يَْشَربُوَن اْلَخْمَر (؛ولفظ  1/176( وصححه ابن كثير في " تفسير القرآن العظيم " )3175رواه الترمذي )رقم/( 3

قُوَن َوُهْم  يِق ! َولَِكنَُّهْم الَِّذيَن يَُصوُموَن َويَُصلُّوَن َويَتََصدَّ ّدِ  يََخافُوَن أَْن ََل يُْقبََل ِمْنُهْم ( .َويَْسِرقُوَن ؟ َقاَل : ََل َيا بِْنَت الّصِ

  



  

 

يب ، بل الوِل دوف اْلنبياء الوِل ليس فوؽ الرسوؿ والنَّ 
.والرسل   

 فوؽ فأولياء هللا ذلم منزلتهم الِت ىي دوف اْلنبياء والرسل ، فمن يعتقد أف الوِل 
يب أو العكس ، كأف يكوف فوؽ الرسوؿ فكل ىذا ِبطل ، فإف الرسوؿ ودوف النَّ 

، وأنبياؤه ورسلو ، مث  -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –أولياء هللا أعالىم رسوؿ هللا 
و ذلذا اي عبد هللا وال تغلو ِف دينك ، وال يلعب اْلولياء بعد ذلك دومهنم ، فتنبَّ 
و ،  و ب إليو وفادعوه ، وتقرَّ  ِل كذا وكذا ، لو منزلةً عليك الشيطاف أبف ىذا الو 

.ويعلم الغيب   

أو الذين يّدعوف أمهنم أولياء هللا ويّدعوف أمهنم ، أولياء هللا الذين يقولوف َنن  
، أولياء  -وجل  عزَّ  –ليسوا أولياء هللا  ، اف كذبة  فجرةيعلموف الغيب فهؤالء كهَّ 

هللا وىم يفعلوف الفواحش ، يرتكوف اجلماعات ، وقد  عوف أمهنم أولياءهللا الذين يدَّ 
يشربوف اخلمر ، وقد يقعوف ِف الزان ، وقد يعاشروف ادلرداف ؛ ىؤالء أولياء 

فإايؾ أف ختلط بني اْلمرين . –وجل  عزَّ  –الشيطاف ليسوا أبولياء هللا   

(ْن اْستَػَعاَذِن َْلُِعيَذنَُّو ) َولَِئْن َسأََلِِن َْلُْعِطيَػنَُّو، َولَئِ : –سبحانو  –مث قاؿ         

ولو ، لو اْلعطاه سؤ و الستجاب لو   –عز وجل  –أف وِل هللا لو سأؿ هللا  : يعِن 
استعاذ ِب من شر فالف ، أو استعاذ هللا من كذا وكذا فإف هللا يعصمو ، ويعيذه 



  

 

فدعا بفضلو ورزتتو ، ولذلك أيًضا ىذا اعلم أنك لو أذيت أحد من أولياء هللا 
عليك مبا ظلمتو ، وأذيتو فاحذر من استجابة هللا لدعوتو ، ولذلك كما سبق ؛ 

. أواًل: احذر من أذية أولياء هللا  

وقلنا العلماء وطالب العلم السلفيوف ىم من أبرزىم ، فاحذر من أذيتهم اي عبدهللا 
، تسلم وتغنم ، وال تناصر الباطل ، وال تناصر اذلوى وال تسانده ، قاؿ شيخ 

" إف االنساف قد يعرؼ أف ، وأتمَّلوا قولو :  -رزتو هللا تعاَل –اإلسالـ ابن تيمية 
ذلك حلسده إايه ، أو لطلب علوه عليو ، أو ذلوى احلق مع غريه ، ومع ىذا جيحد 
يتعدى عليو ، ويرد ما يقوؿ بكل طريق ، وىو   على أفالنفس، وحيملو ذلك اذلوى 
 انتهى . ِف قلبو يعلم أف احلق معو "

فتأمَّل اي عبدهللا ، حالك وحاؿ بعض إخوانك ؛ دلا تبنيَّ لو احلق وىو يصر على 
) َولَِئْن لناس ، فالنجاة النجاة ، فإّف ىذا ِف قولو : الباطل ،  وىو يصر على أذية ا

 .(5)( َسأََلِِن َْلُْعِطيَػنَُّو ، َولَِئْن اْستَػَعاَذِن َْلُِعيَذنَّوُ 

 فػػػػي ىذا بشػػػػػارة ونذارة :

 فهي ْلولياء هللا أف هللا وعدىم ِبالستجابة .
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فهي دلن يؤذي أولياء هللا عليو أف خياؼ وأف حيذر ؛ 
ولذلك  -عزَّ وجل  –ْلنو لو دعا عليك ؛ فإنو قد تستجاب دعوتو بوعد هللا 

فدعا عليو أنس أو غريه  –هنع هللا يضر–بن مالك أف رجاًل كاف يؤذي أنس يذكر العلماء 
من الصحابة ، رجل كاف يؤذي أحد الصحابة فدعا عليو أبف يطوؿ عمره ، فطاؿ 

 .عمره وأصبح ِف الشوارع تلعب بو الصبياف 

فإف دعاءىم كما  -عزَّ وجل  –ولذلك اي عبد هللا ، احذر من دعاء أولياء هللا  
 ابتو .ِف ىذا احلديث وعد هللا ِبستج

 وقد مرَّ معنا أف دعاء ادلظلـو مستجاب ولو كاف كافًرا .

 احلديث التاسع والثالثوف : 

ُهَما-َعْن اْبِن َعبَّاٍس  ُ َعنػْ  ََجَاَوَز ِل ) إفَّ اّللََّ قَاَؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َأفَّ َرُسوَؿ اّللَّ  -َرِضَي اّللَّ
طَأَ َوالنِّْسَياَف َوَما اْسُتْكرُِىوا َعَلْيِو (  . (6)َعْن أُمَِِّت اخلَْ

  
َ ََجَاَوَز ِل ) هللا  أفَّ  –مى هللا عليو وسلَّ صلَّ -يب يذكر فيو النَّ ( إفَّ اّللَّ

-أمة دمحم ، حسانو على عباده ، ومن فضلو على ىذه اْلمة إمن فضلو ورزتتو و 
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ىذه اْلمة خبصائص ، وأكرمنا بنعم ،   ، فإف هللا خصَّ  -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ 
ا َنن  بفضل هللا ، والعبادات الشاقة ، وأمَّ على من قبلنا ؛ اآلَثر واْلغالؿ كانت 

ورزتتو وكرمو  ، بفضلوا من اْلمور ر لنا كثريً يسَّ  -عّز وجل  -،  هللا  -وجل عزّ  -
العبد إذا أخطأ ِف فعل الشيء  ، ومن فضلو ورزتتو ما ذكر ِف ىذا احلديث ؛ أفَّ 

 ال يعاقب .

ى بغري وضوء وىو ال يعلم أف الوضوء شرط من شروط الصالة ،  : صلَّ فمثاًل  -
 فهو أخطأ ، ال إمث عليو .

لكنو نسي ى بغري وضوء ، وىو يعلم أف الوضوء شرط ، و  : لو صلَّ وكذا مثاًل  -
 فال إمث عليو .

ا مثال ، أكرىو على أف يقوؿ كلمة الكفر وإال يقتلو ا لو أف شخصً وكذا أيضً  -
ا وال شيء ويعذبو ، فقاؿ كلمة الكفر وقلبو مطمئن ِبإلدياف ، فإف ىذا يكوف مؤمنً 

 عليو .

 : -عز وجل  -كما قاؿ هللا 

  (7)﴾ ٙٓٔديَاِف ﴿﴿ ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقَػْلُبُو ُمْطَمِئنّّ ِِبإْلِ  
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﴿ رَبػََّنا اَل تُػَؤاِخْذاَن ِإف نَِّسيَنا َأْو  وىذا احلديث ، موافق لقولو تعاَل :
 (8)﴾ ٨َٕٙأْخطَْأاَن﴿

م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –يب ؛ كما قاؿ النَّ ( قد فعلت ، قد فعلت )قاؿ هللا تعاَل :  
 ، كما ِف صحيح مسلم . -

ديَاِف ﴿﴿ ِإالَّ َمْن واآلية ،   ﴾ُٙٓٔأْكرَِه َوقَػْلُبُو ُمْطَمِئنّّ ِِبإْلِ

 أف اخلطأ ال يعلم احلكم . -

وأف النسياف يعلم احلكم ولكن ينساه ، أو يذىل عنو ، ال يتذكره ؛ فمن وقع  - 
 فيو فال إمث عليو .

 ومن اْلمثلة على ذلك : 

أو شرب انسيا ِف مهنار رمضاف ، أو وىو صائم ، يتم صومو ، فإمنا أطعمو  من أكل 
 .  –عّز وجل  –ايذلا من نعمة وفضل عظيم من هللا ،  ربو وسقاه

ى إَل تضييع حقوؽ وإذا كاف اخلطأ ، أو النسياف ، أو اإلكراه على شيء ، أدَّ  
 كسر على سبيل نساانً  : لو أف إالناس ، فإنو جيب عليو أف يرد ىذه احلقوؽ ، مثاًل 
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الناس ِبخلطأ ، فهنا نقوؿ ال إمث عليك ، وجيب عليك أف تؤدي  ا ْلحدٍ ادلثاؿ شيئً 
 إليو بدلو أو قيمتو ،

ولذلك قاؿ ؛ ا حقوؽ الناس فيجب أف تؤديها هللا ساُمك ِف حقو ، وأمَّ  ْلفَّ  
 ِف منظومة القواعد الفقهية : –رزتو هللا تعاَل  –السعدي 

 

 ؛ أي أسقط اإلمث عنو .

ا للناس جيب يثبت جيب ؛ يعِن  إذا أتلفت شيئً 

  عليك أف أتيت ببدلو 

 وقد ذكر العلماء أف اإلكراه على نوعني :

 فهووال قدرة ؛  و أف يكوف ال اختيار لإلنساف فيووى
ويرمى من أعلى على ويربط  يشة ِف مهب الريح ، مثل أف يكّتفيعِن يقولوف كالر 



  

 

شخص ، فهنا ِبالتفاؽ ال يرتتب على ادلكره شيء ، فإف الضماف على من أكرىو 
 ال عليو .

وىو الذي يكوف لإلنساف فيو اختيار ، وفيو ما سبق 
 عليو ، وال يرتتب عليو ذنب ، ولكن يثبت البدؿ . من أنو ال إمث

 فهذا احلديث كما سبق من رزتة هللا على ىذه اْلمة .

 :احلديث اْلربعوف 

ُهَما قَاَؿ: َأَخَذ َرُسوُؿ اّللَِّ  ُ َعنػْ )  َقاَؿ : فمبَْنِكيب ،  - ملسو هيلع هللا ىلص –َعْن اْبن ُعَمَر َرِضَي اّللَّ
نْػَيا   ُهَما  -وََكاَف اْبُن ُعَمَر  . َكأَنَّك َغرِيٌب َأْو َعاِبُر َسِبيٍل (ُكْن ِف الدُّ ُ َعنػْ  –َرِضَي اّللَّ

َتِظْر اْلَمَساَء ، يَػُقوُؿ :  َتِظْر الصََّباَح ، َوِإَذا َأْصَبْحَت َفاَل تَػنػْ ) إَذا َأْمَسْيَت َفاَل تَػنػْ
  ( 9.)ك ( َوُخْذ ِمْن ِصحَِّتك ِلَمَرِضك ، َوِمْن َحَياِتك ِلَمْوتِ 

بكتف ابن عمر  ؛ إذ أخذ -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –يب ىذا احلديث فيو تواضع النَّ 
ى هللا صلَّ  -يب وىذا ليلفت انتباىو وجيعلو يستحضر ما يقوؿ لو النَّ  ، -هنع هللا يضر  -

 ْلفَّ  ،وأمٍر ينفعو ِف الدنيا واآلخرة  ،؛ وذلك أنو يوصيو أبمر مهم  -م عليو وسلَّ 
, فقاؿ :  -وجل  عزَّ  -الدنيا السالمة منها ترؾ ما فيها على ىدى ، ونور من هللا 

نْػَيا َكأَنَّك َغرِيٌب َأْو َعاِبُر َسِبيٍل (  ؛ وىذا فيو ما مر معنا دلا وقفنا على )ُكْن ِف الدُّ
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ُ، َوازْ :  -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –قولو  نْػَيا حيُِبُّك اّللَّ َىْد ِفيَما ِعْنَد ) اْزَىْد ِف الدُّ
 ففيها معىن الزىد ِف الدنيا وعدـ الركوف إليها . (    10)النَّاِس حيُِبُّك النَّاُس (

 ْلنك اي عبد هللا مهما طاؿ عمرؾ فإنك ميت . 

اي ُممُد ِعْش ما  ), وقاؿ :  -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –يب ولذلك جاء جربيل للنَّ 
 ،فيها عدـ البقاء ؛ وف الدنيا كذلك ؛ فلذلك دلا تك(     11)شئَت فإنك ميٌت (

اإلنساف فيها  ديوت اإلنساف ، ودلا تكوف الدنيا دار نغٍص ، وعدـ راحة ، ويُعرَّض
؛ ا يعمر اآلخرة  كلياً , وإمنَّ ال يشتغل  ادلرء ادلؤمن ِبا اشتغااًل  ،للمصائب وان 

 . -ف جيعلِن وإايكم من أىل اجلنة أ -وجل  عزَّ  -الِت أسأؿ هللا  اآلخرةْلف 

علت متقرِبً إَل هللا ، ،  بطاعة هللا ومنازؿ ، وكلما كاف العبد عاماًل اجلنة مراتب   
 عزَّ  -وِف اجلنة أعلى نعيم وألذه ؛ النظر إَل هللا  ،منزلتو بعد فضل هللا ورزتتو 

 . -وجل 

ولكن   ،فيو أف ادلؤمن ال يشتغل ِبلدنيا وأنو يتقلل منها فهذا احلديث كما سبق  
يع أوالده ، وزوجتو ، وأىلو ، ويهمل نفسو  كما سبق ال يعِن ىذا أف اإلنساف ُيضِّ
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 على هللا ، وتوكال ليس اتكااًل ىذا  ،أان ما أريد شيء ، ويقوؿ أان ِف الدنيا غريب  ،
ليس  ،وعمل احلمقى والسفهاء  ،ىذا عمل الصوفية تواكل ، و  على هللا ؛ ىذا
 عمل ادلؤمنني .

،  كثريا ا مرغب لو أف ال يعمل للدنيا عماًل ادلؤمن مأمور أبف يعمل ، ولكنو أيضً 
 .لكلية ، وفرؽ بني التقلل منها ترؾ الدنيا ِب بني وأف ال يركن للدنيا ؛ ففرؽٌ 

 دنيا كلها ، ويذىب إَل الصحاريال ا الذي يقوؿ أان أترؾ، أمَّ  التقلل ىو ادلشروع 
اخلرِبت ، ويذىب إَل اْلماكن ادلظلمة ؛ فهذا بو جنوف ، والرباري ، ويذىب إَل 
 وىذا عقلو ليس مبستقيم . -وجل  عزَّ  -وىذا خمالف لشرع هللا 

أين من كتاب هللا ، ومن سنة رسوؿ هللا ، ومن فعل  الصحابة الذين ىم أفضل  
  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ىذه اْلمة بعد نيب هللا 

اءه إذا ج -م هللا عليو وسلَّ ى صلَّ  –يب كانوا يعملوف ، وكانوا يسعوف ، بل كاف النَّ 
، كما ِف  (خادتا من حديد اذىب ، والتمس  )الرجل وأراد أف يتزوج قاؿ : 

أف الرجل حيتطب ،  ):  -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ -يب ا ذكر النَّ احلديث اآلخر دلَّ 



  

 

أو كما  -، (خري لو من أف يسأؿ الناس أعطوه ، أو منعوه  وحيمل احلطب مث يبيعو
 . -قاؿ عليو الصالة و السالـ 

، وىو ِف  -رزتو هللا تعاَل  -بل جاء ِف احلديث اآلخر صححو اْللباِن  
هللا عليو ى صلَّ - يبا ، أو لِنَػُقل جاء ِف احلديث الصحيح عن النَّ الصحيح أيضً 

، اآلف ال أذكر ىل ىو ِف الصحيحني ، أو أحدمها ، ولكن أذكر أف  -موسلَّ 
 يعِن يـو  القيامة ؛ () أف الساعة لو قامت صححو :  -رزتو هللا تعاَل  -اْللباِن 

 .وِف يد أحدكم فسيلة فليغرسها ( )لو قامت ، 

أترؾ ، : شوؼ ما قاؿ  ،: يعِن إذا قامت الساعة  فليغرسها ()  ،صغار النخل  -
 ويعِن ، وابدأ قل سبحاف هللا ، واحلمد  ، قاؿ ال اعمل .

؛ فهذه ال بد أف يكوف ادلؤمن ادلسلم ، ال بد أف  وال تنسى نصيبك من الدنيا افإذً  
يعطيو جانب كبري ،  ،جانب العبادة  ليس ِفتكاملة ؛ يعِن مرتابطو تكوف حياتو م

ويرتؾ الدنيا ِبلكلية ، أو جانب الدنيا يعطيها شيء كبري ، ويرتؾ العبادة ؛ فهو لو 
كما ِف ىذا احلديث  و   -أف يعمل ِف الدنيا ، ولكن يتقلل منها لو ذلك  ، 

 . -احلديث الذي سبق معنا 



  

 

َتِظْر الصَّ  ) إَذا َأْمَسْيتَ لذلك انظر ابن عمر يقوؿ :  يعِن ال أتمل  ؛ َباَح (َفاَل تَػنػْ
وتفعل كذا ؛ ْلنك ال تدري فادلوت تبِن وأتخذ أراضي ، وتشرتي كذا و  أنك تعيش

 أييت فجأة ، ما لو وقت ُمدد ؛ 

قاؿ ذلم الطبيب  اءوشاىدوىا ؛ أف بعض ادلرضومن اْلمور الِت يذكرىا الناس 
ستموت خالؿ شهر ، أو شهرين ؛ يعِن ما لك عالج  ، وإذا ِبذا ادلريض يعيش 

، وإذا ِبلطبيب ديوت قبلو . فإذا ادلوت أييت فجأة ، والقرب   سنوات ، ا دىرً 
 صندوؽ العمل . 

َتِظْر إَذا َأمْ )ه ادلوت ؛ لذلك ؤ جاإلنساف ما يدري ، ما يدري مَّت يف َسْيَت َفاَل تَػنػْ
َتِظْر اْلَمَساَء (  . الصََّباَح َوِإَذا َأْصَبْحَت َفاَل تَػنػْ

وال تقصر فيو ، وال تقل  تدري اي عبد هللا ، فاعمل العملدلا سبق ؛ ْلنك ال  -
)َوِإَذا َأْصَبْحَت َفاَل ا ، بل اعمل العمل كل ِف وقتو ، وفائدة قولو : سأفعلو غدً 

َتِظْر اْلَمَساَء ( َتِظْر الصََّباَح (،  تَػنػْ ، فائدتو أنك تؤدي العمل  )وإَذا َأْمَسْيَت َفاَل تَػنػْ
 . خره ، وال ترتاكم عليك اْلعماؿؤ ، وال تِف وقتو 



  

 

؛ يعِن اغتنم الفرص  ِلَمَرِضك، َوِمْن َحَياِتك ِلَمْوِتك ()َوُخْذ ِمْن ِصحَِّتك مث قاؿ :  
د تعجز ، الِت ديكنك فيها أداء اْلمور الِت تريد أف تفعلها ؛ ففي وقت ادلرض ق

) َوِمْن ، فاعمل ِف وقت صحتك ،  -تعاَل ذف هللا إب-وِف وقت الصحة تستطيع 
 د للموت ، دلا بعد ادلوت . يعِن ِف وقت حياتك اعمل ، واستع؛  َحَياِتك ِلَمْوِتك (

-لها وتدبرىا فإنو ووصية جامعة ، من أتمَّ  ،فال شك أف ىذه الكلمة وصية مهمة 
 ا .ينتفع كثريً  -تعاَل  إبذف هللا

 –نقل عن شيخ اإلسالـ ابن تيمية  -رزتو هللا تعاَل  –الشيخ اإلماـ العثيمني 
دلاؿ كأنو زتار يركبو ، أو كأنو " ينبغي لإلنساف أف جيعل اقولو :  -رزتو هللا تعاَل 

 .بيت اخلالء يقضي فيو حاجتو " 

" فهذا ىو الزىد ، وأكثر الناس اليـو جيعلوف ادلاؿ غاية ؛ قاؿ الشيخ العثيمني :  
 فريكبهم ادلاؿ ، وجيعلونو مقصودا ؛ فيفوهتم خري كثري "

 : واْلربعني احلادي احلديث 

ُهَما، قَاَؿ : قَاَؿ َرُسوُؿ اّللَِّ َعْن َأِب ُُمَمٍَّد َعْبِد اّللَِّ  ُ َعنػْ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َرِضَي اّللَّ
 (    12): ) اَل يُػْؤِمُن َأَحدُُكْم َحَّتَّ َيُكوَف َىَواُه تَػبَػًعا ِلَما ِجْئُت بِِو (
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ِة" بِِإْسنَاد  َصِحيح . َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح، َرَوْينَاهُ فِي ِكتَاِب "الْ  ُحجَّ

 



  

 

 ذلك احلاف  بن   ، كما بنيَّ نوا أف لو علاًل وبيَّ  فو العلماءضعَّ  ىذا احلديث ضعيف
 .ِف شرح اْلربعني  -و هللا تعاَل رزت –رجب 

 . " معىن ىذا احلديث جاء ِف الشرع "ولكن العلماء قالوا :  

:  -وجل عزَّ -منها قولو 
َأْمرِ  ِمنْ  اخْلِيَػَرةُ  مُ ذلَُ  َيُكوفَ  َأف َأْمًرا َوَرُسولُوُ  اللَّػوُ  َقَضى ِإَذا ُمْؤِمَنةٍ  َواَل  ِلُمْؤِمنٍ  َكافَ  ﴿وَما
﴿ قل إف كنتكم حتبوف هللا فاتبعوف حيببكم هللا  وأيضا قولو تعاَل :، .(    13)﴾ ِىمْ 
﴾(14    ) 

 (.    15)﴿اي أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسوؿ﴾واآلايت الِت فيها :  

 ؛ العلماء قالوا :) اَل يُػْؤِمُن َأَحدُُكْم َحَّتَّ َيُكوَف َىَواُه تَػبَػًعا ِلَما ِجْئُت بِِو ( 

أييت مبعىن اذلوى ادلضل عن طاعة هللا ، وادلُوقع ِف البدع ، والضالالت ؛ فهذا  -
 مذمـو عند العلماء .

 وأييت اذلوى الشيء ؛ مبعىن ُمبتو ، وإرادتو ِف أمر صاحل . -
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ا قاؿ أبو بكر أمر فيهم ، وقاؿ سارى بدر ؛ دلَّ ويذكر العلماء ِف ىذا حديث قصة أ
ما  -ملسو هيلع هللا ىلص  –" فهوى رسوؿ هللا ؛ فقاؿ عمر :   –مهنع هللا يضر أرتعني –ر أمر فيهم عم

 ؛ يعِن أحب ؛ مبعىن أحب . ما قلت" مل يهوِ قاؿ أبو بكر و 

احلديث ضعيف ، وقلنا معناه نا ىذا اآلف بيَّ  يطيب ، ىنا ننبو على مسألة ؛ وى
 . َثبت 

 

فو ، ونستغِن ِبْلدلة اْلخرى إذا كاف معىن احلديث ضعيف فال بد أف نضعِّ  ،ال 
" كل ما :  -رزتو هللا تعاَل  –قاؿ ادلزي ، ، ونستغِن ِبْلدلة اْلخرى عنو عنو 

الناس َجده ولذلك بعض ؛  حسن وليس كل حسن قالو الرسوؿ " قالو الرسوؿ
 . : كذا كذا ؛ كذا كذا  -م ليو وسلَّ ى هللا عصلَّ  –قاؿ رسوؿ هللا  يقوؿ :

فيقوؿ لك : " اي أخي حَّت لو كاف ضعيف  فتقوؿ لو : اي أخي ىذا حديث ضعيف
العلماء قالوا ؛ نقوؿ لك : ال    ،طيب ، معناه حلو ، فالرسوؿ قالو لكن معناه 

  وتنبهوا ذلذا اْلمر

 قالو . أنو، نسبتو للرسوؿ 



  

 

ال يعِن  اكم صحيحفلو كاف احل، نسبة احلكم للرسوؿ وللدين 
 .واضح  ، أف الرسوؿ قالو

و أف ليس كل كالـ حسن أف الرسوؿ قالو ، نعم كل كالـ فلذلك ينبغي أف نتنبَّ 
 . -رزتو هللا تعاَل  -الرسوؿ حسن ؛ كما قاؿ ادلزي 

 .                                                                -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  -حذروا ِبرؾ هللا فيكم من الكذب على الرسوؿ او 

                                                                   :ربعوف احلديث الثاِن واْل
ْعت َرُسوَؿ هللا  -هنع هللا يضر  –َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  اّللَِّ  -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –قَاَؿ: َسَِ
ُ تَػَعاََل  ـَ! ِإنََّك َما َدَعْوتِِن َورََجْوتِِن َغَفْرُت َلك َعَلى َما  :  يَػُقوُؿ: قَاَؿ اّللَّ ) اَي اْبَن آَد

ـَ! َلْو بَػَلَغْت ُذنُوُبك َعَناَف السََّماِء مثَّ اْستَػْغَفْرتِِن َكاَف ِمْنك َواَل أُ  َِبِل، اَي اْبَن آَد
ـَ! إنَّك َلْو أتَػْيتِِن بُِقَراِب اْْلَْرِض َخطَااَي مثَّ َلِقيتِِن اَل ُتْشِرُؾ ِب  َغَفْرُت َلك، اَي اْبَن آَد

ُتك بُِقَراِِبَا َمْغِفَرًة ( ًئا َْلَتَػيػْ  (     16)َشيػْ

ا تتعلق بو ؛ فهذا احلديث ت معنا أشياء ِمَّ قدسي ، وقد مرَّ  حديثٌ ىذا احلديث 
ـَ! ِإنََّك َما َدَعْوتِِن َورََجْوتِِن َغَفْرُت َلك فيو :  –وجل  عزَّ  -يقوؿ هللا  ) اَي اْبَن آَد

 . َعَلى َما َكاَف ِمْنك َواَل ُأَِبِل (

ـَ )ػىذا يدؿ على أف ادلراد  ب   ادلسلمني ؛ ْلف هللا ال يغفر للكافرين . : (اْبَن آَد
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 [، َوَقاَل: َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.  3540َرَواهُ التِّْرِمِذيُّ ]رقم:
 



  

 

﴿ ترجو غريي ، بل ادعوِن أان   ؛ يعِن ال تدعو غريي ، وال) ِإنََّك َما َدَعْوتِِن ( 
 (     17)﴾َٓٙوقَاَؿ رَبُُّكُم اْدُعوِن َأْسَتِجْب َلُكْم﴿

 حيب من عبده أف يلح عليو ِبلدعاء . -وجل  عزَّ  -وهللا 

؛  -وجل  عزَّ  -ورجعت إَل هللا  ؛ يعِن لو تبت) َغَفْرُت َلك َعَلى َما َكاَف ِمْنك ( 
﴿ َوُىَو الَِّذي يَػْقَبُل التػَّْوبََة َعْن ِعَباِدِه َويَػْعُفو َعِن السَّيَِّئاِت هللا يقبلك ؛  فإفَّ 
أَنُفِسِهْم اَل تَػْقَنُطوا ِمن رَّزْتَِة ﴿ُقْل اَي ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلٰى (.     18)﴾ٕ٘﴿
يًعا الذُّنُوبَ  يَػْغِفرُ  اللَّػوَ  ِإفَّ  ۚ   اللَّػوِ   ( .    19)﴾ٖ٘﴿ ۚ   رتَِ

ـَ! ِإنََّك َما :  -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  -فهذا احلديث يقوؿ فيو النيب   ) اَي اْبَن آَد
، فيا عبد هللا ال تيأس  ِمْنك َواَل ُأَِبِل، (َدَعْوتِِن َورََجْوتِِن َغَفْرُت َلك َعَلى َما َكاَف 

معنا احلديث الذي قتل تسعة وتسعني  وقد مرَّ  ،مهما بلغت ذنوبك من رزتة هللا ، 
هللا عليو وقبضتو مالئكة ا أراد أف يتوب ، فتاب ا ، مث قتل ادلائة ، مث أيضً نفسً 

 .الرزتة 

ـَ! َلْو بَػَلَغْت ُذنُوبُ : مث قاؿ  ؛ يعِن لو كانت عندؾ  ك َعَناَف السََّماِء () اَي اْبَن آَد
ذنوب كثرية بلغت إَل السحاب ، من اْلرض إَل السحاب  ، كلها ذنوب دتأل ىذا 

الفراغ ؛ بني اْلرض ، وبني السحاب ، لو بلغت ذنوبك عناف السماء ، مث 
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واالستغفار  يرغب عباده ِف التوبة -وجل  عزَّ  -استغفرتِن غفرت لك ؛ يعِن هللا 
 ، وأنو مهما بلغت ذنوبك اي عبد هللا ، فال تيأس من روح هللا .

ًئا  ـَ! إنَّك َلْو أتَػْيتِِن بُِقَراِب اْْلَْرِض َخطَااَي مثَّ َلِقيتِِن اَل ُتْشِرُؾ ِب َشيػْ ) اَي اْبَن آَد
ُتك بُِقَراِِبَا َمْغِفَرًة (  ي ، وادلعاص الذنوب وقعت ِف لو أنك اي عبد هللا؛ يعِن َْلَتَػيػْ

ولكنك حني مت مت على التوحيد ؛ فال تيأس من رزتة هللا ؛ فإف هللا قد يغفر 
﴿ِإفَّ اللَّػَو اَل يَػْغِفُر َأف ُيْشَرَؾ بِِو َويَػْغِفُر َما ُدوَف :  -وجل  عزَّ  -لك ،كما قاؿ هللا 
ِلَك ِلَمن َيَشاُء﴿ للعبد ذنوبو ، وقد يغفر  -وجل  عزَّ  -قد يغفر هللا  (     20)﴾٨ٗذَٰ

  تلك ادلرأة البغي الزانية دلا رأت ،للعبد إساءتو ، مهما بلغت  -وجل  عزَّ  –هللا 
 .وجل غفور رحيم  عزَّ  -فا ؛ كلبا يلهث فسقتو غفر هللا ذلا 

من مات على  بياف خطورة الشرؾ ، وأفَّ  وفي؛ وىو اخلطري 
 الشرؾ هللا ال يغفر لو .

ر الذنوب ؛ فإف من مات على بياف عظمة التوحيد ، وأنو يكفِّ 
 االتوحيد ، وعنده ذنوب قد يغفرىا هللا لو ، ومن ذلك حديث صاحب البطاقة ، دلَّ 

ىل لك من عمل صاحل ترجوه ؟ لو : "  فقيل ،وضعت لو سيئاتو ِف كفة السيئات 
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أعمالو الكثرية السيئة ، فقاؿ : ال ، ، فنظر إَل  " ، وىو قد قاؿ ال إلو إال هللا
، فتخرج لو بطاقة مكتوب فيها ال إلو إال هللا ؛  فقاؿ هللا لو : إنك ال تظلم اليـو

 فتوضع ِف كفة احلسنات ، فتطيش كفة السيئات .

مهم جدا ، أف تعتَِن بو ، وأف حتققو ، ؛ التوحيد فلذلك اي عبد هللا ، التوحيد ، 
وأف تتعلمو ، وتعلم أىلك ، وأبنائك ، وتعلم الناس التوحيد ؛ تسمع ااضرات ، 
وتقرأ  كتب أىل العلم السلفيني ِف ِبب التوحيد ، وتسأؿ عن اْلمور الِت خُيشى 

 أف تكوف من ِبب الشرؾ ، ومن ِبب نقصاف التوحيد فتجتنبها .

احذره ، وابتعد عنو ، وتعلمو لكي ال تقع فيو ؛ فَػَتعلم أف ىذا  ؛ رؾ الشرؾوالش
شرؾ فال تقع فيو ، واحذر الذين يقولوف أف التوحيد ليس مبهم ، وأف التوحيد 

عز وجل  -منذ بعثو هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -يتعلم ِف دقائق ، أو ِف أايـ معدودة . الرسوؿ 
 ،   -ملسو هيلع هللا ىلص  - التوحيد إَل أف مات وىو يدعو إَل -

 فلذلك ىذا اْلمر اْلوؿ .

ليس معىن ىذا احلديث أف العبد يرتكب الذنوب ، واخلطااي ، 
ويسرؼ على نفسو ، ولكن ىذا احلديث ِف من وقع يقاؿ لو : " تب وارجع إَل 

 اء هللا ترجى لو الرزتة ".هللا " , وِف من مات وىو على التوحيد يقاؿ لو : " إف ش



  

 

من كانت عنده ذنوب لكنو مات على يعِن  اإلماـ أزتد عن فساؽ ادلؤمنني  ُسئل
 " قربه روضة من رايض اجلناف " .التوحيد فقاؿ : 

فال تظن اي عبد هللا من ىذا احلديث ، وغريه من اْلحاديث أنك تسرؼ على 
 وتفتح على نفسك ِبب ادلعاصي ْلمور :نفسك ، 

والعياذ  -فإف ادلعاصي قد تغطي القلب إَل أف يقع ِف الكفر 
 .-ِب 

أف ادلعاصي ، والذنوب قد يعاقب عليها العبد ، وانر جهنم 
شديد حرىا ، وذليبها ، وَسومها ال يطيقها اإلنساف ، والبشر ، حَّت إذا دخل من 

مات على نو يفحم فيها ، نعم ، ال خيلد من دخل من ادلوحدين ِف النار ؛ فإ
ضع اصبعك على انر الدنيا ؛ فإنك جزما ، ويقينا لن  ن التوحيد ِف النار ، ولك

تستحملها ؛ سوؼ حترتؽ ، وتتأمل أدلا شديدا ، وانر الدنيا ىي جزء من أجزاء كثرية 
 . –ملسو هيلع هللا ىلص  -من انر اآلخرة ؛ كما أخرب النيب 

  ، وجزء يسري جدا من انر اآلخرة  انر الدنيا تعترب خفيفةفإذا كانت 
 

لذلك كاف الصحابة  ، كانوا يبكوف ، وخيافوف من عذاب هللا ، ويعملوف 



  

 

، وكذا من سار على مهنجهم  –رضواف هللا عليهم  –الصاحلات ، ويرتكوف السيئات 
 ، وطريقتهم ِمن أتى بعدىم .

) قاؿ :  -عز وجل  -ْلمر التاِل الذي ينبو عليو ِف ىذا احلديث وىو : أف هللا ا
ًئا ( ؛ يعِن أيَّ نوعا من أنواع الشرؾ ، فاحذره ؛ ْلنو كما نبو على  اَل ُتْشِرُؾ ِب َشيػْ

؛ أف العبد قد يقع  -ومنهم شيخ اإلسالـ دمحم بن عبد الوىاب  -ذلك العلماء ، 
، بل حَّت العامل قد ال يعلم أف ىذا اْلمر من الشرؾ ،  ِف الشرؾ ، وىو ال يعلم

وضرب على ذلك ، مثاال : قصة أصحاب موسى دلا قالوا لو بعد أف جناىم هللا : " 
 -اجعل لنا إذلا كما ذلم آذلة ، فلذلك ، احذر اي عبد هللا من الشرؾ ؛ فإف قولو 

ًئا ( ) مثَّ َلِقيتِِن اَل ُتْشِرُؾ ِب شَ :  -سبحانو وتعاَل   ؛ يفيد ال يشرؾ بو أي شيء .يػْ

وىذا احلديث ىو آخر اْلحاديث اْلربعني النووية الِت رتعها النووي ، وستأيت  
كما سبق   -،   –رزتو هللا تعاَل  -ذتانية أحاديث الِت أضافها احلاف  بن رجب 

بعد الفراغ من  -إف شاء هللا  -، وسنأخذىا  -معنا ِف تفصيلها ِف أوؿ درس 
 . -إبذف هللا تعاَل  -العشاء صالة 

فنتوقف اآلف للصالة ، مث بعد أف ننتهي من الصالة نكمل الليلة الثمانية 
 اْلحاديث ؛ لكي ننتهي من شرح ىذا الكتاب.

 وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أرتعني . 


