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آله وعىل للعاملني رمحةً املبعوث عىل والصالة والسالم العاملني رب هللا احلمد
وبعد: أمجعني... وأصحابه

يف أوفياء، أتقياء  علامء هيأ هلا أن  األمة، هذه عىل وعال جلَّ اهللا نعم من فإن
علامئهم من يتعلمونه غريهم، بالعلم ويرشدون به يسرتشدون ومرص، عرص كل
بإذن ـ العلم حيفظون وإخالص، بعدهم بأمانة وصدق من إىل وينقلونه ومشاخيهم،
الرباين. املنهج عن الزيغ من واخلرافات. البدع من والضالل، االنحراف من ـ اهللا

العثيمني حممد  الشيخ سامحة العرص، هذا يف واملعرفة  للعلم اهللا هيأ ولقد
وله التارخيية إالَّ أو اللغوية، أو األدبية، الرشعية، أو من العلوم علم فام من ،~

ورشحاً. واستنتاجاً ودراسة، تنقيباً فيه طويل باع
املحاورة يف ودقة التعبري، يف  وجودة األسلوب، يف سالمة  اهللا حباه ولقد
جل يف الدليل عىل يعتمد واخلاصة، العامة يفهمه عرصي، بأسلوب واملناقشة 

ْىص. حتُ أن من أكثر هي والتي ومدوناته، بكتبه ْتم أن هيُ ينبغي ولذا .~ أقواله
واستنتاجاً  ودراسةً  مجعاً، احلديث علم ~ هبا اهتم  التي العلوم  من وإن 

لألحاديث. رشحه منهجه يف أبرز أن فأردتُ ورشحاً وفقهاً، وخترجياً
واستظهار منهجه، الستنتاج األحاديث لرشوح مؤلفاته من يف عدد فتشتُ ولقد
فوائد من فيه عامَّ يصعب اخلوض فيه، والتنقيب طويل بني ما فوجدتُ أهنا طريقته،
باملطلوب. تفي صغرية ال رسائل بني وما طباعتها، بعد تكتمل مل كتب وما بني لطوله،

املطوالت، بني ونظراً لتوسطه النووية، األربعني لكتاب رشحه عىل نظري فوقع
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هذا خالل من لألحاديث  رشحه  يف منهجه أستظهر أن رغبت واملخترصات،
واللغوية للمسائل الفقهية والعقدية عرضه يف أسلوبه، وطريقة والتمعن الكتاب،
العيد(١)، دقيق ابن هم: كبار، أئمة أربعة من رشحه سبق الكتاب أن واألدبية عىل

واملدابغي(٤). وابن حجر اهليتمي(٣)، احلنبيل(٢)، رجب وابن

يأيت: «األربعون النووية» بام لكتاب شيخنا رشح متيز ولقد  *

الفائدة  أكرب حيقق مما ،األخر بالرشوح مقارنةً يعترب خمترصاً الرشح أن : أوالً
العامة. لد

األحاديث،  علل يف الكالم واخترص للمتون، الرشح  عىل ~ ز  ركَّ ثانياً:
يف ثنايا بيانه سيأيت عىل ما منها، إالَّ للقليل يتعرض فلم وخترجيها، طرقها أو ذكر

يف علم احلديث. املتخصصني من أكثر العامة يناسب فرشحه البحث، لذا
تقريباً املعارص؛ للمفهوم القضايا  من  كثري  يف وحماكاته أسلوبه سهولة : ثالثاً

القارئ. ملفهوم
القارئ. ملفهوم تقريباً املعارص، الواقع من لألمثلة بِه رضْ كثرة رابعاً:

وتعلم بدمشق ينبع يف لِد العلامء باألصول. وُ الفتح. من أكابر أبو مطيع، بن وهب بن عيل بن حممد هو:  (١)
ورشح األربعني األحكام، إحكام منها: كثرية، مصنفات ٧٠٢هـ. له سنة تويف والقاهرة. واالسكندرية

.[٩١/٤ الكامنة: [الدرر النووية
ونشأ بغداد يف لِد وُ الكبار. العلامء من الفرج.  احلافظ المي،  أبو السَّ رجب بن أمحد بن عبدالرمحن هو:  (٢)
الفقهية، والقواعد واحلكم، العلوم جامع منها: كثرية، مصنفات له ٧٩٥هـ. سنة دمشق يف وتويف

.[٣٣٩/٦ الذهب: وغريها [شذرات املعارف ولطائف
تتلمذ وفقهاء دهره.  علامء عرصه أعظم من كان اهليتمي. املكي احلجر بن الدين أمحد شهاب هو:   (٣)
مصنفات له  ٩٧٥هـ. سنة تويف العسقالين.  حجر ابن  احلافظ عن اآلخذ املرصي زكريا الشيخ عىل 
الكبائر وغريها [أبجد اقرتاف عن للرتمذي، والزواجر الشامئل رشح برشح األربعني، املبني الفتح منها:

.[١٦٤/٣ العلوم:
١١٧٠هـ. له: سنة األزهري الشافعي. تويف بمرص املنطاوي عبداهللا بن أمحد بن عيل بن حسن هو:   (٤)

.[٢٦٩ ،٢٦٨/١ [هدية العارفني: عىل األشموين حجر،  وحاشية البن األربعني رشح عىل حاشية
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a

    : أوالً

حسن بن مري رشف بن بن حييى زكريا أبو حميي الدين هو شيخ اإلسالم نسبه:
اإلمام هو الذهبي: اإلمام قال الشافعي، الفقيه حزام. بن مجعة حممد بن حسني ابن
الشافعي احلوراين احلزامي األولياء علم اإلسالم شيخ القدوة األوحد احلافظ

.(١) النافعة التصانيف صاحب

دمشق بعد  مَ وقدِ وستامئة، وثالثني إحد سنة املحرم ولد يف ونشأته: مولده
فحفظ فسكن باملدرسة الرواحية، وأربعني. سنة تسع يف عمره سنة من عرشة تسع
شيخه عىل السنة باقي املهذب حفظاً يف ربع وقرأ ونصف، أشهر أربعة يف التنبيه
ومرض شهراً ونصفاً النبوية باملدينة وأقام أبيه، مع ثم حجَّ بن أمحد، إسحاق الكامل

الطريق(٢). أكثر

الشيخ حمي أن العطار احلسن بن أبو شيخنا الذهبي: ذكر اإلمام قال دراسـته:
وتصحيحاً: رشحاً مشاخيه عىل درساً عرش اثني يوم كل يقرأ كان له أنه ذكر الدين
مسلم، صحيح يف ودرساً الصحيحني، اجلمع بني يف الوسيط، ودرساً درسني يف
ودرساً يف الترصيف، ودرساً املنطق، إصالح يف ودرساً جني، البن اللمع يف ودرساً
وكنت قال: الدين، أصول ودرساً يف الرجال، أسامء يف الفقه، ودرساً يف أصول 
وبارك لغة، وضبط عبارة، ووضوح مشكل،  رشح  من هبا  يتعلق ما مجيع  أعلق

   

احلفاظ: [١٤٧٠/٤]. تذكرة (١)
الذهب: [٣٥٤/٥]. شذرات  (٢)
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فأظلم القانون واشرتيت كتاب الطب، يف أشتغل أن وخطر يل وقتي، تعاىل يف اهللا
فأنار القانون وبعت نفيس فأشفقت عىل االشتغال، عىل أقدر ال أياماً وبقيت قلبي،

قلبي(١).

حممد بن عبدالعزيز الشيوخ وشيخ  الربهان،  بن الريض من سمع مشـاخيه:
الدين وشمس رييف، الصَّ بن الدين ومجال عبد الدائم، بن الدين وزين األنصاري،
السنة للبغوي ورشح واملوطأ الكتب الستة واملسند وسمع وطبقتهم، عمر ابن أيب
الكامل عىل الزين، وتفقه عيل الغني عبد للحافظ وقرأ الكامل الدارقطني، وسنن
ابن مالك عىل وقرأ وغريه، املرصي أمحد الشيخ عىل وقرأ النحو إسحاق املغريب.

كتاباً من تصنيفه(٢).

اجلعفري، الدين صدر اخلطيب  منهم العلامء، من مجاعة به ج خترَّ تالمذتـه:
ث وحدَّ العطار، وعالء الدين الدين بن جعوان، وشهاب األربدي، الدين وشهاب

وغريهم(٣). العطار، واملزي، وابن الفتح، أيب عنه ابن

والزهد  والعمل والورع العلم كبري من جانب عىل وأخالقه: كان ~ صفاته
غري يف يرصف ساعة اخلري، ال أنواع عىل واملصابرة العيش، خشونة عىل والصرب
أبويه، عند من بلده من يأتيه  ومما الرواحية، املدرسة جراية من ت يتقوَّ طاعة،
باملعروف، والتصنيف، آمراً العبادة يف السهر كثري وكان أحياناً، منها يتصدق وكان
للقرآن التالوة كثري وكان السنة واجلامعة، أهل للسلف من متابعاً املنكر، عن ناهياً

اآلخرة(٤). عىل مقبالً الدنيا، عن رِضاً عْ مُ كر، ِ والذِّ

احلفاظ: [١٤٧٠/٤]. تذكرة (١)

احلفاظ: [١٤٧١/٤]. تذكرة (٢)
.[١١ [ص: املحقق: مقدمة األذكار،  (٣)
الذهب: [٣٥٦/٥]. شذرات ينظر:  (٤)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٦١٧

إىل وعاد املقدس بيت فزار الشيخ سافر :~ الذهبي  اإلمام قال وفاتــه:
والعرشين يف الرابع اهللا رمحة إىل فانتقل املنية، والده فحرضته فمرِضَ عند ،نو

وسبعني وستامئة(١). ست سنة رجب من

منتصانيفـه:األربعونالنووية،رشحصحيح مسلم،رياضالصاحلني،اإلرشاد
بستان والضوابط، األصول املبهامت، األسامء إىل بيان اإلشارات احلديث، أصول يف
النذير، البشري سنن ملعرفة والتيسري التقريب القرآن، محلة آداب يف التبيان العارفني،
يف النفع غيث املجموع، وهو املهذب الفروع، رشح يف الروضة الطالبني، منهاج
املعجم حروف عىل املبهم التنبيه،  رشح يف النبيه  الطالب  حتفة السبع، القراءات

كثري(٢). وغريها

   

احلفاظ: [١٤٧٣/٤]. تذكرة (١)
،٥٥٠ ،٥١٤ ،٤٩٠ ،٤٦٥ ،٣٩٨ ،٣٧٩ ،٢٤٤،٣٤٠-٣٤١ ،٢١٠ ،١١٥ الظنون: [٩٦/١، كشف  (٢)

.[٩٣٦ ،٩٣٠ -٩٢٩ ٦٨٨ ـ ٦٨٩، ،٥٥٧
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~   :ًثانيا

عبدالرمحن بن سليامن بن صالح بن حممد عبداهللا أبو هو ونشأته: ومولده نسبه
شهر من والعرشين السابع يف عنيزة مدينة يف لِد وُ التميمي. الوهبي عثامن ابن 
نجابته  وظهرت صغره، منذ  ~ العلم طلب ١٣٤٧هـ. عام املبارك رمضان

به(١). وقرَّ به فاهتم السعدي، عبدالرمحن لد شيخه وملكة حفظه

نقل  أو مبارشة، عنه أعرفه ما عىل فسأقترص ~ ترمجته ببقية يتعلق ما ا أمَّ
يف الرتمجة. حيصل تكرار ال حتى الباحثني. قبل من له ض تعرَّ يُ أنه مل أظن عنه أحد

.~ عنه رَ كِ ذُ ما شتات جيمعون عليها والقائمني بالندوة املهتمني ولعلَّ

األمواج،  متالطم بحراً املطالعة، واسع العلم، كثري ~ كان العلمية: مكانته
مطر، وعباراته درر ألفاظه ختصصه، كانت أنه وتر إالَّ فيه ويتكلم فن يف يدخل ما

ثني  حدَّ أقرانه: عىل ~ فاز كالمه. عند األمة عىل ينثرها حبات لؤلؤ وأقواله
الكلية، وكان يف ندرس كنا قال: اللحيدان، حممد صالح بن الشيخ والدنا سامحة
هو الذي يأخذ األول أن ـ حممد الشيخ فيه يدرس الذي يف املستو عليه املتعارف
فأخذ  اجلميع عىل ق تفوَّ الكلية، إىل ~ حممد الشيخ جاء  فلام ـ الطالب أحد
حممد األول وأخذه تأخذ مل فالن يا بالك ما لصاحبنا: فقلتُ الشيخ: قال األول.
لسعة الطالب، حسبة من ال املدرسني حسبة من العثيمني فقال يل: حممد العثيمني؟

فيه. وبروزه علمه،
بأقواله عندهم، به االهتامم فاستشعرت البالد اإلسالمية عدد من إىل ذهبتُ

االختالف.  عند إليها واالنصياع ~ وآرائه
عثيمني: [٩/١]. ابن للشيخ الواسطية العقيدة رشح ينظر: (١)
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ظاهر  تأثري ~ تيمية ابن اإلسالم لشيخ وفتاويه، أقواله يف النص كان يعتمد
السعدي عبدالرمحن  الشيخ  ولشيخه واالستدالل، واملحاورة املناقشة يف عليه

املتابعة  حاجز كرس من  أول هو  شيخه أن حيث أيضاً،  عليه  كبري تأثري  ~
عبدالعزيز وكذا الشيخ املذهب. خالف ولو حتى عىل الدليل للمذهب، واعتامده

تأثري عليه. فله ،~ باز ابن

ر  وحيذِّ والتوسط، االعتدال إىل دائامً يدعو ~ ~ الدعوي: كان منهجه
والرتيث والتثبت. التأين إىل يدعو فيه. واإلفراط الغلو من

وصورة ومحاساً مهاً، نحمل ونحن جملسه، يف الزمالء أحد مع مرة عليه دخلتُ ـ

احلنون، األب به وإذا نظرنا، يف الرشعية املخالفات عن ثه ونحدِّ املستقبل، عن قامتة
ومناقشته، للرأي اآلخر قبوله يف متأنيِّاً النظر، بعيد البارع، واملريب احلكيم، واملرشد
التأين  إىل ويرشدنا يوجهنا، ~ به وإذا واإلرشاد. والنصح التوجيه يف متأنيِّاً
األحكام، ع يف والترسُّ الزائد احلامس من ر وحيذِّ الصدر، وسعة والصرب والتثبُّت،

والفرقة. يسبب االختالف مما ذلك فإن

من ر مصالح، وحيذِّ من فيها ما ويذكر  األمور حيث عىل طاعة والة ما كثرياً
مفاسد. من تسببه وما خمالفتهم

وتنافسهم  ظاهر، عنه قي التلَّ عىل فحرصهم الطالب، ا عند أمَّ الكلية: مكانته يف
معه  والطالب بينهام، يرتاح ال إىل قاعة من قاعة خيرج ~ كان احتضانه أكثر، يف

طوال حمارضاته. نه ديْدَ وهذا واستفساراهتم. أسئلتهم عىل جييب

اهلادئة واملحاورة املناقشة يف أنموذجاً فكان الكلية، جملس  يف مكانته عن ا أمَّ
كنا لرأيه. خمالفة كانت ولو إجيابية كانت إذا ويقبلها اآلخرين، آلراء يصغي اهلادفة،
قرارات فوق يرفرف الذي كالعلم حضوره، فهو حلني املوضوعات املهمة نؤجل
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منسويب اجلامعة. من أحد يعارضه فال الكلية،

علم  من بام أعطي الناس، قلوب ~ كَ لَ مَ واخلاصة: العامة نفوس يف مكانته
يف رَ كِ ذُ عالية، فام ظاهر، وأخالق وصالح هادئة، واسع ومناقشة ثاقب، واطالع
األمور يف حتى به واالقتداء بل عنه، لقوله واحلديث املسامع غت وأصْ إالَّ جملس

العادية.
حتى بوفاته، الناس علِم أن فام ،~ وفاته يوم عندهم مكانته  برهان برز
عليه للصالة للذهاب فيام بينهم وتنادوا واخلاصة، العامة وجوه يف الدنيا ت دَّ اسوَّ
ما أنه وأعرف يف احلرم، الناس من عدداً قابلت وقد هناك، عليه حيث صىل مكة يف
املقربة، إىل األكتاف عىل ِلَ عليه، محُ وبعد الصالة ،~ عليه الصالة إالَّ هبم جاء
قرب وصلنا وما والطرقات، الشوارع وامتألت الناس، تزاحم العجب يف فرأيتُ
عىل صعدتُ فقد مىض،  مما  أعجب رأيتُ وهناك ومشقة، عناء بعد إالَّ املقربة
الناس فرأينا بعيد، من لرتاقب الصعود، عىل تتزاحم والناس املقربة، قرب جبل
قول أحد املقربة. فتذكرتُ من القريبة ملؤا املواقع املقربة، قد أسوار وخارج داخل

أهل البدع. مع أحد مناقشته املقابر) يف يوم (املوعد السلف:

ثالث  وأذكر له، ظاهراً حقاً يراه ما إالَّ يأخذ ال عاً رِ وَ وورعه: كان ~ زهده
ذلك: تؤكد قصص

التي جاءته  املبالغ ردَّ فقد للكلية، عميداً وكنتُ رئيساً للقسم، كان حينام األوىل:
راد...؟! يُ يقم بالعمل كام مل أنه يقول بسبب كام القسم، لرئاسة مكافأةً

وقد  الناس، من كغريي اجلامع بعنيزة، يف ~ له رؤية آخر يف قابلته الثانية:
بعد فقط أريد السالم وكنتُ وسائل، لِّم، سَ مُ بني من الناس ما عدد اجتمع عليه
باالنرصاف، فقال بْتُ فرغِ صالته، سلَّمتُ عليه، من انتهى فلام العالجية. رحلته
وأنا راتب آخذ أنا : قائالً إيلَّ الناس، فأصغى حتى انتهى بجانبه انتظر، فانتظرتُ يل:
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يُسأل، مثلك : سبحان اهللا، أوالً : أخذه. فقلتُ يل حيل فهل ،تر كام أشتغل، ال
يف  حتى وال بوقتك الناس تبخل عىل مل أنت  ثانياً: االطمئنان. أراد ~ لكنه
ثم ، أوالً التقاعد فراتب لك هبذا، يسمح : النظام ثالثاً الصعبة. الصحية ظروفك
خرياً اهللا جزاك فقال: اهللا. وفقهم نظام الدولة وهذا بذلك، يسمح له املريض أيضاً

طمأنتني.

الكلية من به أن أذهب الشيخ مني طلب : قائالً الزمالء، حدثني أحد الثالثة:
وسائق سيارة معك معي: أليس كِب رَ ملَّا له فقلتُ تصوير، آلة لرشاء بريدة لداخل
العمل، فال خيص السيارة ملا يتُ طِ ال، أُعْ فقال: السائق؟ أين الدولة، حساب عىل

اخلاصة. مشاغيل جيوز استخدامها يف

للعيان. فظاهر ،~ تواضعه ا وشأنه: أمَّ مكانته من ~ وتقليله تواضعه
أنصاف إىل الثوب تقصري له: فقال االسرتاحات، إحد يف الزمالء، وكنا سأله أحد
ال، السنة. فقال لتطبق ثوبك مل تقرص َ ملَ له: قال نّة. فقال: سُ حكمه؟ ما الساقني،
فال ثوبه قرصَّ وأمثاله، باز بن عبدالعزيز الشيخ أن فلو شهرة، إىل ينقلب أحياناً
من نفسه إبعاد يف عجيباً تواضعاً الشهرة من فأخاف أنا ا أمَّ من الشهرة، عليه خياف

يكون قدوة لآلخرين. أن

يرغب  أقربائه وخواصه ال مع عادالً منصفاً حتى ~ كان وإنصافه: لُه عدْ
املعيدين أحد إليه م تقدَّ اخلاصة، عىل العامة م املصلحة يقدِّ غريهم، تقديمهم عىل يف
آخر، قسم إىل قسم من شفاعته بانتقاله راغباً املتميزين طالبه ومن بل بني منه، املقرَّ
هذا القسم يا شيخ قلنا: بشفاعته، ولكن حبنا فرَّ بذلك، م إلينا وتقدَّ شفاعته، فقبِلَ
حاول فيه  َ نيِّ عُ وإذا التعيني، عند يرفضه  والكل  الطالب، عنه  يرغب ما كثرياً
إن لك: فيه، واألمر التعاقد  استمرار أو القسم، إغالق إىل طريق وهذا االنتقال

يف قسمه. اتركوه جيوز، ال هذا ال، ال، :~ قال رددنا، شئت وإن قبلنا، شئت
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وحتصيله،  العلم طلب يف ~ عليه يال عِ عرصه، يف الناس  جلّ  بـه: طالَّ
 ~ أقرانه حتى تالميذه، هم املنطقة وغريها، يف املوجودين العلم فأكثر طالب
بعض الدروس، له حرضتُ وفتاواه، أقواله وتناقلوا عنه، إليه، وأخذوا أصغوا قد
النفس، يف كبري أثر هلا كان واالجتامعات التي واللقاءات واملحارضات والندوات

فسيح جناته. وأسكنه رمحةً واسعة ~ قليلة. كانت ولو

القلب،  طيِّب النفس، خفيف األخالق، مِث دَ ~ كان  قية:  لُ اخلُ صفاته
يامزح فكان اآلخرين، حلبه للمزاح ومداعبة العادي جملسه يُمل ال اللهجة، صادق
ليلة  وكانت مرة، إحد االسرتاحات يف واسعة. كنا رمحةً ~ والكبري الصغري
هه ويقول: إليهم يلتفت بالربودة فكان تأثرهم ظهر قد منه القريبون وكان شاتيه،
صيفياً  كان لباساً لباسه حتى بالربد، حيس ال أنه عنه معروف ~ وكان برد. هي

الشتاء. وسط يف

القليل، العدد إالَّ ال حيرض درسه طويلة سنوات جلس للتدريس ه: وحتملَّ صربه
السنوات يف إالَّ مكانته وظهرت سمعته، وارتفعتْ صيته عرف علمه، وعال وما
األرض بأهل البدع  وعصفت  الفتن،  أمواج  تالطمت  حينام عمره، من األخرية
ظهر والتناحر.  التصادم وحصل واالختالفات، الفِرق وظهرت ويرسة، يمنة
املخلصون علمهم، يف ظهر البارزون واإلخالص، الصدق أهل احلق، ظهر اد قوَّ
اخلاصة عند العالية ومنزلته مكانته، له فكانت حياهتم... يف اجلادون أعامهلم، يف

والعامة.

الغلو والتطرف، ضد  واالنحرافات، البدع أهل ضد جلية ظاهرة فمواقفه ـ
الئم. اهللا لومة يف خياف ال موقعه كان اً أيَّ احلق ينشد وباغية. باغ ضد كل

له  ووعودهم  املسؤولني، بعض مع مواقفه عن ~ ثنا حيدِّ كان ما  كثرياً ـ
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٦٢٣

األحوال واألمور. عن ليطمئننا له، وتقديرهم

من ليلة آخر ففي حياته،  من حلظة آخر حتى والتعليم  العطاء عىل ص رْ حِ
الدروس، بعض إللقاء أن يعود إىل مكة يف جدة، طلب املستشفى يف كان رمضان،
الذهاب، وشاركوه منه اإلحلاح بعد فوافقوه عليهم فألح ذلك، األطباء فرفض
رمحةً  ~ بأيام ذلك بعد املرض. ثم توىف من يعانيه ما مع دروسه فكان يلقي
وأحبابنا وذرياتنا وأزواجنا ووالدينا وإياه ومجعنا جناته، فسيح وأسكنه واسعة،

النعيم. جنات املسلمني يف ومجيع

 إحد لسنة شوال شهر من عرش يوم األربعاء، اخلامس يف ~ تويف وفاتــه:
وتأليفاً علامً الدنيا مأل أن بعد .Sاملصطفى هجرة من وألف وعرشين وأربعامئة
رمحه والسياسية، والدعوية، العلمية، الساحة فراغاً يف ترك وقد واجتهاداً. وطالباً

منه... آمني. األمة خرياً ض وعوَّ واسعة رمحةً اهللا
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     ثالثاً:

فإن بعد ا (أمَّ ـ: االستفتاح بعد ~ـ  قال :~ اإلمام النووي عىل ثناؤه *
الشافعية أشد ومن أقواهلم، املعتربة أصحاب الشافعي من :~ النووي احلافظ
علم يف وألَّف وعلومه، احلديث شتى: يف فنون يف ألَّف وقد التأليف. عىل حرصاً
الناس)(١). أعلم من احلقيقة يف وهو واللغات)، األسامء (هتذيب كتاب اللغة
ألن التأليف، يف  الناس أخلص من  أنه ـ  أعلم واهللا ـ  (والظاهر :~ وقال
فيه  قرأ ويُ إالَّ مسجداً جتد تكاد فال اإلسالمي، يف العامل انترشت ~ تأليفاته
صحة عىل  يدل مما العامل، يف  مبثوثة مشهورة وكتبه الصاحلني)، (رياض  كتاب
 ~ وقال النية)(٢). عىل إخالص األدلة من للمؤلفات الناس قبول فإنَّ نيته،
كل وأن جمتهد، وأنه بالصالح، حاله من نعلم فيام له نشهد (فالنووي أيضاً:
أجران)(٣). أصاب فله وإن واحد، أجر فله أخطأ إن وقد خيطئ، جمتهد يصيب
موثوقني بني  معتمدين بحافظني مثالً (وأرضب البدع: عن كالمه يف ~ وقال
ناصح الرجل أن نشك فالنووي: ال .O حجر وابن النووي، املسلمني ومها:

مؤلفاته)(٤). قبول لذلك ويدل اإلسالم، يف قدم صدق له وأن

لإلمام انتقاداً شيخنا ه سامحة وجَّ له: قبل نقده النووي عن اإلمام اعتذاره *
ـ وهذا عنه اعتذر ذلك له يف انتقاده قبل ،~ لكنه بالعقيدة، يتعلق النووي
ـ عن اإلمام النووي بام يقرؤه القارئ وطمأنة والدفاع، االعتذار درجات أعىل من

.[٧ [ص: النووية: األربعني رشح  (١)

.[٧ [ص: النووية: األربعني رشح  (٢)
.[٨ [ص: (٣) املرجع السابق نفسه:

.[٣١٤ [ص: (٤) املرجع السابق نفسه:



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٦٢٥

الالحق املبحث يف عنهم كالمه إيضاح سيأيت أناس اجلانب يف هذا ضلَّ حيث
يف  أخطأ ~ وقد قال: خيطئ ويصيب. جمتهد، واملجتهد ~ وهو فقال: ـ

 O نث : فمثالً ينكرها ال لكنه فكان يؤول فيها، األسامء والصفات، مسائل
لكن  العرش، عىل استوىل معناها: أهل التأويل يقول (الفرقان: ٥٩)، Q مث   P
يصدقون  فهم لكفروا. تكذيباً االستواء أنكروا ألهنم لو مث O نث ينكرون ال

حيرفونه(١). ولكن به

الذي  اخلطأ أوضح بعد أن ~ قال معتقده: اإلمام النووي يف عن دفاعه *
تأويل  يف خطأ ~ منه وقعت املسائل التي هذه (ومثل النووي: فيه اإلمام وقع
نظن أن وال مجة، ومنافع فضائل له من بام  إنه ملغمور  الصفات بعض نصوص
يكون أن وأرجو يف رأيه ـ ولو ـ سائغ وتأويل اجتهاد عن صادر إالَّ منه ما وقع
وأن املشكور، السعي والنفع من اخلري من مه قدَّ ما يكون وأن اخلطأ املغفور، من
(هود: ١١٤)،.  ¤  ¥ مث   £ نث ¢   تعاىل: يصدق عليه قول اهللا
بلغني حتى عظيامً سباً يسبونه أخذوا الذين اخلالفني اخللف من قوم ضل ولقد
اهللا نسأل مسلم.. صحيح عىل النووي رشح  حيرق أن  جيب قال: بعضهم، أن

العافية)(٢).

مؤلفات ألَّف (وقد  :~ قال  أحاديثه:  عدد ر الكتاب، وذِكْ ثناؤه عىل *
هي أربعني، بل ليست وهي النووية) (األربعون الكتاب: هذا أحسنها من كثرية،
وإن أربعون فيقولون: األعداد يف الكرس العرب حيذفون لكن وأربعون، اثنان
األربعون (وهذه :~ قال اثنني)(٣). أو واحداً نقص أو اثنني، أو واحداً زاد

.[١٧٦/١] :~ الشيخ فضيلة ورسائل فتاو جمموع (١)
.[٨ [ص: النووية: األربعني رشح  (٢)

السابق. املرجع (٣)
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أبواب ويف عديدة أحاديث من منتخبة ألهنا حيفظها، أن العلم لطالب ينبغي
لوجدناها األحكام عمدة إىل  نظرنا فلو املؤلفات، من غريها بخالف متفرقة
أبواب يف فهي األربعون النووية ا باب الفقه. أمَّ وهو واحد باب يف لكنها منتخبة،

حديث  آخر ~ عند رشحه لألحاديث. قال هناية يف ثم متنوعة)(١). متفرقة
هذا جعل املؤلف أنه تأليف حسن (ومن له: رشحه آخر يف النووي اإلمام أورده
عند  يسمى وهذا املختوم باملغفرة، ~ اختارها التي األحاديث آخر احلديث

اختتام)(٢). براعة البالغيني:

نفسه. السابق املرجع (١)
.[٤٣٨ [ص: (٢) املرجع السابق نفسه:
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األول الفصل

      

  

األحاديث. لنصوص إيراده طريقة املبحث األول:

لألحاديث. خترجيه الثاين: املبحث

األحاديث. رواة الثالث: املبحث

احلديثية. املصطلحات عىل كالمه الرابع: املبحث

األحاديث. عىل احلكم اخلامس: املبحث
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األول املبحث
   

يف  ظاهر وهذا ينقص، وال عليه يزيد ~ ال املؤلف أورده يورد احلديث كام
زيادة من ملا فيه التعرض من غري بنصه يورده أوردها. حيث التي األحاديث مجيع
بعض زيادة يف من ذكره فيام املؤلف ويساير األحاديث، ألفاظ يف بعض أو نقص

ذلك: مثال األلفاظ،

اهللا رسول قال قالت: ،> عن عائشة احلديث أورد فقد اخلامس، احلديث
عمالً عمل ملسلم: (من رواية ويف احلديث)(١). هذا... أمرنا يف S: (من أحدث

رد)(٢). فهو أمرنا عليه ليس

قال: ،S اهللا رسول أن عباس، عرش، حديث ابن التاسع احلديث يف وكام
حسن حديث وقال: الرتمذي، رواه احلديث)، كلامت... أعلمك إين غالم (يا 
احلديث)(٤). أمامك... اهللا جتده قال: (احفظ الرتمذي، غري رواية ويف صحيح(٣)،

باب األقضية، كتاب يف ٢٦٩٧]،  ومسلم [ح: أصلحوا: باب إذا الصلح، كتاب يف البخاري أخرجه (١)
.[١٧١٨ [ح: الباطلة: نقض األحكام

.[١٧١٨ [ح: الباطلة: األحكام نقض باب األقضية، كتاب صحيحه يف أخرجه يف (٢)
أمحد: واإلمام ،[٢٥١٦ ح: ] حنظلة...: حديث باب  القيامة، صفة كتاب يف  الرتمذي، أخرجه  (٣)

.[٢٩٣/١]
.[٦٢٤/٣] املستدرك: يف واحلاكم أمحد: [٣٠٧/١]، اإلمام أخرجه (٤)
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٦٢٩

الثاين  املبحث
 

أنه ال بحيث يف إيراد احلديث، املبحث األول يف السابق مسلكه عىل سار التخريج يف
حتى األحاديث بل ويقترص عليه، ،~ اإلمام النووي ذكره إالَّ ما التخريج يذكر من

هلا. يتعرض مل ومسلم غري البخاري من أخرجها فيمن أكثر إيضاح إىل حتتاج التي
والعرشون، مع احلادي وهو احلديث أخرجه، من مل يذكر واحداً حديثاً ترك وقد
نسبوه ملسلم  فقد بقية الرشاح وكذا ملسلم ~ نسبه قد ~ النووي اإلمام أن

مسلم(٢). رواه فقال: ،(١)~ فعل النووي كام
من أنه ليس حيث األقرب، الطابع وهو من أو ،~ شيخنا سهو من ولعله
فيه اإلهبام يظهر بعض ما قد يرشح أحياناً .Oالنووي اإلمام ذكره ما ترك عادته
...} عباس ابن حديث والثالثني: التاسع احلديث أورد فقد التخريج: يف ألفاظ
يقول هنا قال: وغريمها. والبيهقي، ماجه، ابن رواه :~ النووي قال اإلمام ثم

ماجه والبيهقي وغريمها. رواه ابن :~ املؤلف
والرتمذي داود وأبو ومسلم البخاري رواه لكان العموم، عىل كالمه أخذنا (فلو
ذكروا إذا عادهتم من ألن ليس بوارد، هذا لكن (وغريمها) قوله: يف لدخول هؤالء والنسائي
مثلهام، أو دوهنام من هو فاملراد ثم قالوا: وغريمها. الصحيحني درجة الذين دون املخرجني
ذكر من يبَ عىل منها لَعِ أعىل هو من أرادوا لو ألهنم منهام، أعىل هو أن يدخل من يريدون وال
غريه)(٣). يقال: ثم األعىل أن يذكر الواجب ألن واضح، وهذا عىل األعىل، وأحال الدون

حجر البن املبني الفتح وانظر: .[١٤ [ص: رجب: ابن وتتمتها للحافظ األربعون النووية،  فيه (١) جزء
.[ ٩ [ص: العيد: دقيق البن النووية ورشح األربعني ،[٤٣٧ [ص: اهليثمي:

.[٣٨ [ح: اإلسالم: أوصاف جامع باب يف كتاب اإليامن، صحيحه يف (٢)
٤١٣ ـ ٤١٤]. [ص: النووية: األربعني رشح  (٣)
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الثالث املبحث
 

احلديث راوي الصحايب  ذكر  يقترص عىل وإنام إسناد، من غري احلديث يورد
رواة  للصحابة الرتمجة يف  ~ تنوعت طريقته وقد  أحياناً. له يرتجم  ثم فقط،

احلديث:

مثاله: ، الرتمجة قليالً يف يتوسع فأحياناً

(عن ترجم لعمر، فقال: فقد بالنيات...)(١). األعامل (إنام حديث عمر األول:
أيب بتعيني اخلالفة إليه آلت ،< اخلطاب بن عمر حفص أبو وهو أمري املؤمنني:
رشعي،  اخلالفة ونصبه يف بكر، أيب حسنات من حسنة فهو له، < الصديق بكر
فخالفته السقيفة، يف له الصحابة بمبايعة تعني بكر وأبو أبو بكر، عينه الذي ألن
اخلطاب بن عمر اختار حيث اختياراً بكر أبو أحسن ولقد بكر، كخالفة أيب رشعية

.(٢)(<
فقال: لعائشة <، ترجم اخلامس: فقد عائشة وحديث

ومجيع ،S النبي  زوجات إحد ألهنا املؤمنني، بأم > عائشة نّيَتْ (كُ
مث    °   ¯ نث  وجل:) عزَّ اهللا قال كام الكنية، هبذه  نني يُكَّ املؤمنني أمهات
هذه  عبداهللا»: املؤمنني. وقوله «أم النبيS أمهات زوجات فكل ،(٦ (األحزاب:
ولد أنه العلم أهل بعض ذكر أنه ال؟ واجلواب: أم ولدٌ > هلا ولد وهل كنية،

ومسلم ،[١ [ح: :Sرسول اهللا إىل بدء الوحي باب كيف كان كتاب بدء الوحي، يف البخاري أخرجه  (١)
.[(١٥٥) [ح: ١٩٠٧ بالنـيات... األعامل Sإنام قوله باب اإلمارة، كتاب يف

.[٩ [ص: النووية: األربعني رشح  (٢)
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٦٣١

تكنَّت هي حي، ولكن وال سقط هلا يولد مل أنه آخرون يعش، وذكر مل سقط ولد هلا
وقوله: «عائشة» وعبدالرمحن(١). عبداهللا، اهللا: إىل األسامء أحب ألن الكنية هبذه
Sوهلا  النبي تزوجها ،< بكر الصديق أيب ابنة وهي املؤمنني، أم اسم هذا
فهي غزيراً، وفقهاً كثرياً علامً لألمة وروتْ سنني، وهلا تسع وبنى هبا سنني، ست

الفقيهات)(٢). ومن ثات، املحدِّ من >
(احلسن فقال: للحسن {، ترجم عرش: فقد احلادي عيل بن احلسن وحديث
االبن  وابن البنت، ابن هو والسبط: ،S النبي { سبط طالب أيب بن ابن عيل
لِحُ  وسيُصْ ، هذا سيِّدٌ ابْنِي (إنَّ فقال: سيِّد، النبيSبأنه وصفه وقد حفيداً، يسمى:
بن استشهد عيل أن بعد فإنه كذلك، األمر من املسلمني)(٣)، وكان فئتني بني به اهللا
هبذا فأصلح اهللا ملعاوية >، عنها تنازل للحسن باخلالفة وبويع < طالب أيب
وهو كثري. خري بذلك وحصل ،} عيل وأصحاب أصحاب معاوية بني التنازل
 < قصة قتله ألن باحلسني الرافضة تعلقت لكن ،} احلسني أخيه من أفضل
لكانوا آل البيت احرتام صادقني يف كانوا ولو وسيلة، األحزان، فجعلوا ذلك تثري

منه)(٤). أفضل ألنه احلسني من أكثر باحلسن يتعلقون

ترجم  فقد هريرة،  أيب عن التاسع احلديث يف  كام الرتمجة، يف يوجز  وأحياناً
احلادي احلديث العاص، بن عمرو بن عبداهللا وحديث موجزة. برتمجة هريرة أليب
العاص بن عمرو بن (عبداهللا قال فيها: موجزة، ترمجة له ترجم فقد واألربعون،
هريرة > يغبطه  أبو وكان يكتب، كان ألنه للحديث، رواية املكثرين من }

[ح: األسامء: يستحب من ما وبيان القاسم بأيب التكني عن باب النهي اآلداب، كتاب يف مسلم أخرجه (١)
.[٢١٣٢

١١٣ ـ ١١٤]. [ص: النووية: األربعني رشح  (٢)
.[٢٧٠٤ [ح: عيل >: النبيSللحسن بن قول باب يف كتاب الصلح، أخرجه البخاري، (٣)

.[١٧٦ [ص: النووية: األربعني رشح  (٤)

   



٦٣٢

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

Sإالَّ عبداهللا  عن رسول اهللا حديثاً مني أكثر أحداً أعلم «ال ويقول: هذا، عىل
أكتب»(١) (٢). وال يكتب كان فإنه ،} عمرو ابن

مل فإنه رشحها. التي األحاديث يف األغلب وهذا هو هلم، يرتجم ال وأحياناً
بني عنهم، والفارق عبارات الرتيض إىل هلم يف ترمجته يشري قليل. لعدد إالَّ يرتجم
الثالث احلديث  عمر: بن عبداهللا حلديث إيراده  عند  قال مثاله: والتثنية، اإلفراد
كان وإذا ،} فقل: مسلمني، وأبوه الصحايب  كان إذا العلامء (قال :}
أحياناً يرد اإلفراد. أو بالتثنية يعني ،(٣)(< فقل: كافراً، وأبوه مسلامً، الصحايب
ينتقد من بل الكالم عليها، يعرج عىل احلديث، فال يف ثنايا املبهمة األسامء بعض
أيب هريرة حديث عرش: احلديث السادس يف كام ذلك: عن البحث يف يتعب نفسه
(مل :~ قال تغضب)(٤). أوصني، قال: (ال :S للنبي قال ، رجالً أن ،<
ألن وذلك املبهم، فيها يبنيِّ ال األحاديث  يف كثرياً  يأيت وهذا الرجل، هذا يبنيِّ
عظيامً تعباً يتعب العلامء بعض وجتد إليه، تاج ال حيُ وصفه أو الرجل اسم معرفة
بفالن يتغري احلكم ال دام ما للتعب حاجة ال أر أنه والذي الرجل، هذا تعيني يف
رجالً سأل أن جابر >، حديث والعرشين، احلديث الثاين فالن)(٥). وكذا يف أو
وهذا الرجل ،Sالنبي رجالً سأل إن :< جابر (يقول :~ النبيS.قال
إىل التعب يف نحتاج وال وقعت، التي القضية ألن املقصود عينه، ملعرفة نحتاج ال

التعيني)(٦). فالبد من احلكم به خيتلف مما تعيينه يكون أن عنه، اللهم إالَّ البحث

.[١١٣ [ح: العلم: كتابة باب العلم،  يف كتاب البخاري، (١) أخرجه
.[٤٢٦ [ص: النووية: األربعني رشح  (٢)

.[٩٥ [ص: السابق: (٣) املرجع
.[٦١١٦ الغضب: [ح: من احلذر باب األدب، كتاب يف البخاري أخرجه  (٤)

.[٢٠٥ [ص: النووية: األربعني رشح  (٥)
.[٢٣٨ [ص: النووية: األربعني رشح  (٦)
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٦٣٣

الرابع املبحث
 

يذكرها.  التي األحاديث عند ترد التي احلديثية املصطلحات إىل ~ يشري
ذلك: عىل األمثلة ومن

النووي اإلمام قول عند :} عيل بن حديث احلسن احلادي عرش، احلديث
كام (واحلديث :~ قال صحيح. الرتمذي: حديث حسن وقال عليه: يف احلكم
، ألن صحيحاً إشكاالً كونه حسناً وكونه بني اجلمع لكن يف صحيح، الرتمذي قال
إىل: احلديث قسموا  العلامء ألن احلسن، غري احلديث من الصحيح أن املعروف
فكيف وضعيف. لغريه، وحسن لذاته، وحسن لغريه، وصحيح  لذاته، صحيح
عن العلامء صحيح؟؟ أجاب حسن واحد: ملوصوف متناقضني وصفني بني مع جيُ
هل شكَّ أن احلافظ فمعناه طريق واحد من احلديث جاء هذا كان إن بأنه: ذلك:
طريقني من كان وإذا احلسن. يف درجة زال ال أو الصحيح درجة الطريق بلغ هذا
أقو ام أهيّ يف: فائدة وهنا واآلخر حسن. صحيح الطريقني أحد ذلك: أن فمعنى
كان إذا نقول: اجلواب: بكونه صحيحاً حسناً؟ أو احلديث بالصحة، يوصف أن
فحسن واحد طريق من كان وإن صحيح، من أقو صحيح فحسن طريقني من
أو درجة الصحة هل بلغ تردد رواه الذي احلافظ ألن من صحيح، أضعف صحيح

احلسن)(١). درجة يف زال ال

فيام يرويه ،S النبي عن ،< الغفاري ذر أيب عن احلديث الرابع والعرشين،
:~ قال .(٢) احلديث) حرمت الظلم... إين عبادي (يا أنه قال: وجل، عزَّ ربه عن

١٧٨ ـ ١٧٩]. [ص: السابق: (١) املرجع
.[(٥٥) ٢٥٧٧ [ح: الظلم: حتريم باب واآلداب، والصلة الرب كتاب يف مسلم أخرجه (٢)
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وهذا وجل، عزَّ اهللا عن أي ربِّه» «عن الرواية: نقل احلديث يرويه» «فيام (قوله:
 S ما رواه النبي كل القديس: واحلديث قدسياً، ثني املحدِّ عند احلديث يسمى
باإلمجاع،  القرآن من وليس Sتبليغاً، إىل النبي منسوب ألنه وجل. عزَّ ربه عن
اختلف  وقد وجل. عزَّ اهللا عن Sأمته النبي بلغه قد منهام كل واحد كان وإن
تعاىل اهللا أنَّ أو اهللا تعاىل، كالم هو هل القديس: احلديث يف لفظ رمحهم اهللا العلامء
ثم قولني:...)، S؟ عىل اهللا  رسول لفظ واللفظ Sمعناه، النبي إىل أوحى
الكريم  القرآن وبني بينه والفرق القديس، باحلديث التعريف  يف ~ أسهب

القديس(١). غري واحلديث

فيام ،S النبي عن ،} عباس ابن والثالثون، حديث السابع واحلديث
.(٢) قدسياً) حديثاً عند العلامء احلديث هذا (يسمى :~ قال ربه، عن يرويه

اهللا رسول قال قال: ،< هريرة أيب عن والثالثون، الثامن احلديث  وكذا
(هذا :~ قال احلديث)(٣). ولياً... يل  عاد من  قال:  تعاىل،  اهللا (إن :S

إىل أعىل  ~ كام أشار عىل ذلك)(٤). تكلمنا وقد سبقه، كالذي قديس، حديث
(إنام :< اخلطاب بن عمر حديث حينام أورد احلديث: من الصحيح درجات
~ له،  اإلمام النووي ختريج ذكر بعد فقال؟ احلديث)(٥). بالنيات... األعامل

أصحَّ ومها مسلم، وصحيح البخاري صحيح (أي ومسلم: البخاري جه خرَّ وأنه
ال عليه اتفقا ما  إن  ثني: املحدِّ بعض  قال وهلذا احلديث، علم املصنفة يف الكتب
البخاري ألن مسلم، من أصحَّ البخاري وصحيح العلم. بل يفيد فقط الظن يفيد

٢٥٨ ـ ٢٦١]. [ص: النووية: األربعني رشح  (١)
.[٣٩٨ [ص: السابق: املرجع (٢)

التواضع: [٦٥٠٢]. باب الرقاق، كتاب يف البخاري أخرجه (٣)
.[٤٠٧ [ص: النووية: األربعني رشح  (٤)

خترجيه. م تقدَّ (٥)
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٦٣٥

مسلم ~  ا وأمَّ عنه، من رو لقي قد الراوي أن يكون الرواية يف يشرتط ~
من عىل أنكر  وقد لقيه، يثبت  مل وإن اللقيّ إمكان مع املعارصة بمطلق  فيكتفي
 ~ البخاري ذكره ما فالصواب عجيباً. إنكاراً الصحيح أول اللقاء يف يشرتط
~ أحسن من سياق  مسلم سياق أن العلامء اللقي. لكن ذكر بد من ثبوت أنه ال
واحد،  مكان يف ومتابعاته شواهده يذكر ثم احلديث يذكر ~ ألنه البخاري،
يف  ا وأمَّ أفضل، مسلم صحيح  الصناعة ففي  احلديث، ق  يفرِّ ~ والبخاري

أفضل. البخاري فصحيح والصحة الرواية
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مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

شيخه. ألنه جاء، وال مسلم  راح ما البخاري ولوال العلم: أهل بعض قال 
يقيني هو وإنام يقينياً بالعقل ليس لكنه اليقيني، يفيد العلم صحيح إذن فاحلديث

.(١)(Sعن النبي بالنظر لثبوته

عبداهللا  الرابع، حديث احلديث ومثاله: احلديث، من املدرج إىل ~ وأشار
(إن املصدوق: الصادق  وهو ،S اهللا رسول ثنا حدَّ قال: ،< مسعود ابن
مجلة يف املحدثون اختلف (وإذا :~ قال احلديث)(٢). ه... قُ خلْ مع أحدكم جيُ
احلديث، أصل من أهنا فاألصل احلديث؟ أصل أم من هي أمدرجة احلديث، من
كام األصل واإلدراج)(٣). بـه بني جيمع أن يمكن ال بدليل اإلدراج إالَّ يقبل فال

عىل ذلك: األمثلة ومن م عنها، السامع وتكلَّ عبارات إىل ~ أشار

١٧ ـ ١٨]. [ص: النووية: األربعني رشح  (١)
باب يف كتاب القدر، ٣٢٠٨]، ومسلم [ح: املالئكة: باب ذكر اخللق، بدء يف كتاب البخاري أخرجه (٢)

.[(١) ٢٦٤٣ [ح: اآلدمي: خلق كيفية
.[١٠٣ [ص: النووية: األربعني رشح  (٣)

   



٦٣٦
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بالنيات... األعامل (إنام :< اخلطاب  بن عمر حديث  األول، احلديث
 S من النبي أخذه أنه عىل دليل « «سمعتُ قوله: (ويف :~ قال احلديث)(١).

واسطة)(٢). بال

(قوله :~ قال .< مسعود بن عبداهللا حديث أيضاً، الرابع ويف احلديث
قدماء عند كذلك وهي  واحد، بمعنى العربية اللغة يف وأخرب ث حدَّ ثنا» «حدَّ
وعلم «أخربنا»، و ثنا» «حدَّ بني يفرقون ثني من املحدِّ املتأخرين عند لكن ثني، املحدِّ

احلديث)(٣). يف مصطلح مذكور ذلك

خترجيه. م تقدَّ (١)
.[٩ [ص: النووية: األربعني رشح  (٢)

.[٩٩ [ص: النووية: األربعني رشح  (٣)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
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٦٣٧

املبحث اخلامس
  

كبري النووية، فيها عدد باألربعني يتْ مِّ وسُ النووي، اإلمام مجعها األحاديث التي
إسنادها عىل صحتها، ويدرس يقف إىل من بحاجة فهي ومسلم، غري البخاري من
أنه  أو حديث عىل تصحيح العلامء عليه نصَّ ما ينقل ~ اإلمام النووي كان وإن
ابن احلافظ يف دراستها ع وتوسَّ عليها وحكم جها خرَّ وقد .~ بنفسه يصححه

احلنبيل  رجب ابن وكذا برشح األربعني»، املبني كتابه «الفتح ~ يف اهليتمي حجر
متابعة  اقترص عىل ~ شيخنا  فإن لذا العلوم واحلكم». كتابه «جامع يف ~
صحة  األحاديث عىل عىل احلكم يعرج فلم احلكم عليها، يف ~ النووي اإلمام
والثالثون: حديث  الثاين احلديث ومها: خمترصة فقط بإشارة حديثني يف إالَّ ضعفاً أو
قال احلديث)(١). وال رضار... رضر (ال :Sاهللا رسول قال قال: ،< سعيد أيب
قطني وغريمها  والدار ماجه ابن رواه «حديث حسن ~ املؤلف (يقول :~
بن عن عمرو مرسالً املوطأ يف مالك (رواه وقوله: السند، متصل أي مسنداً») قال:
الصحايب  منه سقط إذا واحلديث قال: النبيSفأسقط أبا سعيد). عن أبيه عن حييى

بعضاً).  ي بعضها يقوِّ طرق «وله قال: ~ النووي ولكن ، مرسالً سمي

عىل طريق كل كان وإن احلديث طرق تعددت إذا  أنه  شكَّ  وال :~ قال
قال الشاعر: وهلذا ،يقو فإنه ضعيفاً انفراده

(٢) قويَّـــاً يغلبـــان بيت     فضعيفان أهـل بواحـد ختاصم ال

وأمحــد: ،[٢٣٤٠ [ح: بجاره: يرض ما يف حقه بنى من باب كتاب األحكام،  ماجه يف ابن أخرجه (١)
.[٧/٦] والبيهقي: ،[٣١٣/١]

.[٣٥٥ [ص: النووية: األربعني رشح  (٢)

   



٦٣٨

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

قال  قال: العاص، عمرو بن بن عبداهللا عن واألربعون، احلادي احلديث وكذا
عىل قول النووي: قاً ~ معلِّ قال احلديث). أحدكم... يؤمن (ال :Sاهللا رسول
رجب ابن بإسناد صحيح»: (تعقب احلجة كتاب يف رويناه صحيح حسن «حديث
تتبع  حيسن ولذلك يصح،  ال احلديث وقال: املؤلف، من التصحيح  هذا ~
رجب ~ حافظ  ابن ألن األحاديـث، عىل ونقل تعقيبه ~ رجب ابن رشح
وجه  يبنيِّ ~ النووي ذكرها التي األحاديث إذا أعلَّ وهو احلديث، اظ حفَّ من

صحيح(٢). إسناده عن النظر بقطع معنى احلديث لكن :~ قال العلة(١).

انفراد أحد  يف تعجب من القارئ بال عىل خيطر قد ما ~ إىل يشري وقد ـ
أمهيته. مع ما، حديث برواية الصحابة

اهللا رسول قال قال: ،< بن اخلطاب األول، حديث عمر احلديث أورد فقد
احلديث)(٣). بالنيات.. األعامل (إنام :S

بن  عمر اهللاSإالَّ رسول عن يروه احلديث مل هذا أن (والعجب بعده: وقال
والسنة..)(٤). يف القرآن شواهد له لكن أمهيته، مع ،< اخلطاب

وأن  احلديث، معنى يف  التي واألحاديث اآليات من عدداً  ~ أورد ثم
بنية. إالَّ تقبل ال األعامل

٤٢٦ ـ ٤٢٧]. [ص: النووية: األربعني رشح  (١)
أسباب وإيضاح احلديث يف رد وتوسع [ص: ٤٦٧]، واحلكم: العلوم «جامع يف كتابه ابن رجب ~ ه أعلَّ قد (٢)
بعد قوله: بإسناد ،[٦٦٠ [ص: املبني برشح األربعني: «الفتح يف اهليثمي حجر ابن احلافظ قال لكن تضعيفه.
«األربعني»،  التي كتابه يف أخرجه نعيم أبا احلافظ أن ويؤيده ذلك. وبنيَّ قال كام هو بعضهم:  قال صحيح:
أئمة جه عدالة ناقله، وخرَّ عىل الناقلون أمجع ومما اآلثار،  وجياد صحاح األخبار من يكون أن أوهلا رشط
يف السيوطي بعضهم.. وأورده اعرتض لكن أيب عاصم، ابن واحلافظ كالطرباين،  مسانيدهم يف آخرون

غريب. وقال: حسن اإلبانة، يف السجزي نرص رواه أبو وقال:  ،[٩١٨/١] خمطوط: اجلامع الكبري
خترجيه. م تقدَّ (٣)

.[١٠ [ص: النووية: األربعني رشح  (٤)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٦٣٩

الفصل الثاين

  ~

مبحثاً: عرش أربعة وفيه

واللغوية. واإلعرابية البالغية ره لألوجه كْ ذِ املبحث األول:
األحاديث. ألفاظ الثاين: املبحث

واجلواب. السؤال طريقة عىل مسائل الرشح إىل تقسيمه الثالث: املبحث
يوردها. التي املسائل يف السؤال لطريقة تنويعه الرابع: املبحث

املعارص. بالواقع الرشح ربطه اخلامس: املبحث
العقدية. اجلوانب عىل ~ تركيزه السادس: املبحث

اجلوانب الفقهية. يف توسعه السابع: املبحث
تنويعها. مع الواقع من لألمثلة رضبه كثرة الثامن: املبحث

احلكم للسامع. لتقريب متباينة أشياء بني مقارنته التاسع: املبحث
األخطاء. عىل ~ تنبيهه العارش: املبحث

املهمة. القصص لبعض ذكره عرش: احلادي املبحث
تارخيية. أو طبية، قضايا بعض عن كالمه عرش: الثاين املبحث

إىل عن قوله رجوعه املسائل الفقهية، أو بعض يف تردده عرش: الثالث املبحث
غريه. قول

عىل فهمه واستنباطه. لألحاديث رشحه يف اعتامده عرش: الرابع املبحث

   



٦٤٠
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األول املبحث
       

   

اإلعرابية أو اللغوية  أو البالغية القضايا بعض من احلديث يف بام يرد ~ اهتم
ذلك: فمن أمثلة احلديث، يف الواردة

:Sاهللا رسول قال قال: ،< اخلطاب بن عمر األول: حديث احلديث ـ ١
هجرته قوله: «ومن كانت ويف :~ قال .(١) احلديث) بالنيات... (إنام األعامل
من نية إخفاء «من البالغة: إليه ما هاجر إىل فهجرته ينكحها امرأة أو لدنيا يصيبها
والفائدة يصيبها، دنيا إىل يقل: ومل إليه»، هاجر ما إىل لقوله: «فهجرته للدنيا، هاجر
بل يذكر، ألن ليس أهالً الرجل، أي هذا إليه هاجر ما حتقري هي: ذلك يف البالغية
ورسوله»، إىل اهللا هجرته كانت «من وقوله: إليه»(٢). هاجر ما «إىل بقوله: يكنى عنه
هجرته كانت «ومن بفضله، تنوهياً فذكره ورسوله»، اهللا إىل «فهجرته اجلواب: 
يصيبها يقل: إىل دنيا ومل إليه»، ما هاجر إىل فهجرته ينكحها امرأة أو يصيبها لدنيا

املرأة(٣). الدنيا أو إليه، وهي: هاجر ما لشأن فيه حتقرياً ألن ينكحها، أو امرأة

قال: ،S النبي  > أن الداري متيم رقية أيب حديث السابع: احلديث  ٢ـ
مبتدأ، الدين: النصيحة» «الدين :~ قال احلديث)(٤). النصيحة...  (الدين 
كان إذا يقولون:  البالغة وعلامء معرفة، واخلرب املبتدأ من وكل خرب، والنصيحة

خترجيه. م تقدَّ (١)
١٠ ـ ١١]. [ص: النووية: األربعني رشح  (٢)

.[١١ [ص: السابق: (٣) املرجع
.[(٥٥) ٩٥ [ح: النصيحة: الدين بيان أن اإليامن،  باب يف كتاب مسلم أخرجه  (٤)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
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٦٤١

تكون  النبيSملن وأهبم احلرص، من طرق ذلك كان واخلرب معرفة املبتدأ معرفة
 ، جممالً اليشء وقوع ألن ذلك، عن { الصحابة يستفهم أن أجل من النصيحة
هذا تطلعت النفس إىل بيان جممالً أتى إذا ألنه العلم، رسوخ أسباب مفصالً من ثم
مما أكثر الذهن يف فريسخ له، متشوقة ذلك إىل متطلعة البيان والنفس فيأيت املجمل،

.(١) مرة) أول من البيان جاء لو

  

األعامل (إنام :S اهللا رسول قال قال: ،< حديث عمر األول: احلديث ١ـ
الثاين، البحث وهو اإلعراب، جهة من ا (أمَّ :~ قال احلديث)(٢): بالنيات...
لكل «وإنام خربه، والنيات: مبتدأ، األعامل: وخرب، مبتدأ بالنيات»: األعامل «إنام فقوله:
«وإنام قوله يف ألن املبتدأ املبتدأ، عىل اخلرب م دِّ قُ لكن مبتدأ وخرب، أيضاً :«نو امريء ما
ورسوله اهللا إىل هجرته كانت «فمن قوله: متأخر. «نو «ما هو: «نو امريء ما لكل
الرشط: كانت، وفعل ، نْ فيها: مَ الرشط رشطية، أداة مجلة هذه ورسوله» اهللا فهجرته إىل
قبله ما إىل ليحيل القول، خيترص وأحياناً ورسوله)(٣). اهللا إىل فهجرته الرشط: وجواب
هجرته...»، كانت «فمن قوله: يف اإلعرابية األوجه ذكر عندما ومثاله: بمعناه. ألنه

يصيبها»(٤). لدنيا هجرته «ومن كانت إعراب قوله: يف نقول وهكذا قال:

 S اهللا رسول سمعت قال: ،< هريرة أيب حديث التاسع: احلديث  ٢ـ
هنيتكم «ما (قوله :~ قال احلديث)(٥). فاجتنبوه... عنه هنيتكم (ما يقول: 

   

١٣٥ ـ ١٣٦]. [ص: النووية: األربعني رشح  (١)
خترجيه. م تقدَّ (٢)

.[١١ ص: النووية: األربعني رشح (٣)
السابق. املرجع (٤)

كتاب يف ومسلم ،[٦٧٧٧ [ح: بالسنة: االقتداء باب بالسنة،  االعتصام  كتاب  يف  البخاري أخرجه  (٥)
.[١٣٣٧ [ح: :S توقريه باب الفضائل،



٦٤٢
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الرشط، فعل «هنيتكم» و: رشط، اسم «ما» فـ: رشطية، اجلملة فاجتنبوه» عنه
قول يف املنظومة اجلمل إحد ألهنا بالفاء وقرنت الرشط، جواب «فاجتنبوه» و:

القائل:
وبالتنفيس وبلــن وقـــد طلبيـة، وبجامــــدٍ      وبام إسميـة،

ما منه فأتوا  به أمرتكم «وما  قال: أمر.  فعل  ألهنا طلبية معنا التي واجلملة
وجوابه: به»  «أمرتكم  فيها: الرشط فعل رشطية، أيضاً اجلملة هذه استطعتم»
قال عليه. قدرتم  ما أي استطعتم، ما منه افعلوا يعني استطعتم»: ما منه  «فأتوا
خرب أهنا عىل «كثرة» بدليل قوله: موصول اسم و «ما» للتوكيد، إن «فإنام» :~
«إنام» جتعل أن وجيوز كثرة مسائلهم، قبلكم الذين من أهلك الذي فإن «إن» أي

مسائلهم)(١). كثرة إالَّ الذين من قبلكم املعنى: ما أهلك ويكون أداة حرص،

  

:Sاهللا رسول قال قال: ،< اخلطاب بن عمر حديث األول: احلديث ١ـ
«األعامل فنقول: اللغة يف ا (أمَّ :~ قال .(٢) احلديث) بالنيات... (إنام األعامل
فتشمل هذه اجلوارح، وأعامل النطق، وأعامل القلوب، ويشمل أعامل عمل، «مجع
عىل كالتوكل األعامل، من القلب يف ما القلبية: بأنواعها. فاألعامل األعامل اجلملة
به ينطق ما النطقية: واألعامل  ذلك. أشبه وما  منه، واخلشية إليه، واإلنابة اهللا،
اللسان، أكثر عمالً من اجلوارح من شيئاً أعلم اللسان، وال أقوال أكثر وما اللسان،
والرجلني، اليدين أعامل اجلوارحية: واألعامل أو األذن. العني تكون أن إالَّ اللهم

.(٣) ذلك) أشبه وما

.[١٥٦ [ص: النووية: األربعني رشح  (١)
خترجيه. م تقدَّ (٢)

١١ ـ ١٢]. [ص: النووية: األربعني رشح  (٣)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٦٤٣

:Sاهللا رسول قال قال: ،< مسعود ابن حديث عرش: الرابع احلديث ٢ـ
احلديث)(١). ثالث:... بإحد إالَّ مسلم امريء دم حيل (ال

ألن هذا  بذلك، ناها قتله، وفرسَّ حيل «أي ال مسلم امريء دم حيل «ال :~ قال
وأعراضكم وأموالكم دماءكم «إن :S النبي اللغة العربية، قال يف املعروف هو
دمها، حيل أن املرأة يعني ال بذلك مسلم» التعبري «امريء وقوله: عليكم حرام»(٢).
هم الرجال ألن باملؤنث، التعبري من أكثر والسنة القرآن يف باملذكر ولكن التعبري

وبالنساء)(٣). املعنيون بأنفسهم وهم اخلطابات إليهم تتوجه الذين

   

كتاب يف ومسلم ،[٦٤٨٤ [ح: باألذن...): (واألذن تعاىل: قوله باب الديات،  كتاب البخاري،  أخرجه (١)
.[(٢٥) ١٦٧٦ [ح: املسلم: دم به يباح ما باب واملحاربني، القسامة

القسامة كتاب يف ومسلم ،[١٠٥ [ح: الغائب: منكم ليبلغ الشاهد باب كتاب العلم، البخاري يف أخرجه (٢)
.[١٦٧٩ [ح: واألموال: واألعراض حتريم الدماء تغليظ باب واملحاربني، 

.[١٨٨ [ص: النووية: األربعني رشح  (٣)



٦٤٤

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

الثاين املبحث


اإلمام  أوردها يف األحاديث التي الواردة مجيع األلفاظ برشح ~ قام لقد
ذلك مما حتتويه غري منها لغوياً أو فقهياً أو عقدياً أو يكون ما سواء ،~ النووي

ذلك: أمثلة ومن متنوعة، معانٍ من

قال:قال ،< األشعري مالك أيب حديث والعرشون: الثالث احلديث ١ـ
مسلم(١). احلديث) رواه اإليامن... شطر اهللاS: (الطهور رسول

كام ـ اإليامن وذلك أن نصفه، أي :» اإليامن شطر «الطهور ~: قوله قال
كون فوجه الطاعات. بفعل والتحلية: بالطهور، التخلية: وحتلية. ختلية ـ يقولون
والفعل إجياد. ، رٌ تطهُّ ك: والرتَّ ترك. ا فعل وإمَّ ا إمَّ اإليامن أن اإليامن: شطر الطهور
كام نجاسة باهللا الرشك ألن اإلرشاك عن التخيل معناه: «قيل «شطر اإليامن فقولـه:
اإليامن،  شطر الطهور كان فلهذا نث 2 3  4 مث (التوبة: ٢٨)، تعاىل: قال
إالَّ تتم وال  إيامن الصالة ألن اإليامن، شطر للصالة الطهور أن معناه إن وقيل: 

.(٢) وأعمَّ األول أحسن املعنى لكن بطهور،

 S النبي > عن سمعان بن اس النوَّ حديث والعرشون: السابع احلديث ٢ـ
أي «الرب»، (قوله: :~ قال رواه مسلم(٣). احلديث) اخللق... حسن (الرب قال:
(املائدة: ٢). Âمث  Á  À  ¿ نث فقال: القرآن يف ذكره اهللا تعاىل الذي
اهللا، مع اخللق حسن أي اخللق» كثرة اخلري. وقال: «حسن عىل تدل كلمة والرب

.[(١) ـ ٢٢٣ [ح: الوضوء: فضل باب الطهارة، كتاب يف مسلم (١) أخرجه
.[٢٤٣ [ص: النووية: األربعني رشح  (٢)

.[(١٤) ـ ٢٥٥٣ [ح: واإلثم: الرب تفسري باب الرب، كتاب يف مسلم أخرجه (٣)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٦٤٥

الرشعية أحكامه تتلقى اهللا: فأن اخللق مع حسن ا فأمَّ عباد اهللا. مع اخللق وحسن
أمرك فإذا ذرعاً، تضيق هبا منها وال حرج نفسك يف ال يكون وأن بالرضا والتسليم،

منرشح. بصدر هذا تقابل فإنك وغريها والصيام والزكاة بالصالة

مرسوراً، دائامً ليس فاإلنسان القدرية، أحكامه يف اهللا مع اخللق حسن وأيضاً
ذلك ر والذي قدَّ جمتمعه، يف أو يف نفسه أهله أو يف أو ماله حيزنه يف حيث يأتيه ما
يت هنُ عام وتنزجر به تَ أُمرْ بام وتقوم اهللا، مع اخللق نَ فتكون حسَ وجل عزَّ اهللا هو
والصرب ،األذ وكف ،لُ الند بذْ فقد سبق أنه: مع الناس، اخللق حسن ا أمَّ عنه.
خاص بر وهناك املطلق، الرب واملراد به الرب، هو وطالقة الوجه.هذا ،األذ عىل
اإلحسان)(١). وسائر واجلاه باملال والبدن إليهام اإلحسان وهو ، الوالدين مثالً ِّ كربِ

٢٩٣ ـ ٢٩٤]. [ص: النووية: األربعني رشح  (١)

   



٦٤٦

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

الثالث املبحث
      

افرتاضياً، واجلواب، فيسأل سؤاالً السؤال طريقة عىل مسائل إىل الرشح م يقسِّ
ذلك: عىل األمثلة ومن .~ رشحه يف ذلك أكثر من عليه. وقد ثم جييب

عند جلوس نحن قال:بينام ،< اخلطاب بن عمر حديث الثاين: احلديث ١ـ
احلديث(١). بياض الثياب... رجل شديد دخل علينا إذ يوم اهللاSذات رسول

)؟ اإلسالم يف اإلنسان ل الشهادة تُدخِ هذه (مسألة: هل :~ قال
دمه فإننا نعصم ذاً، تعوُّ قاهلا ظننا أنه لو حتى اإلسالم. يف تدخله اجلواب: نعم
زيد بن أسامة الذي أدركه املرشك ذلك قصة كاذباً، ودليل قاهلا أنه ولو ظننا وماله،
أسامة  فقتله إالَّ اهللا، إله ال قال: بالسيف أسامة أدركه فلام املرشك، حني هرب }
 S النبي بذلك أخرب فلام تل، فقتله، قْ يُ لئال قاهلا أي القتل، من ذاً تعوُّ قاهلا أنه ظناً
ذاً وُّ تعَ قاهلا  إنام رسول اهللا يا قال: اهللا؟) إالَّ إله ال بعد أن قال (أقتلته يردد: جعل

مل  أنني فتمنيتُ أسامة: قال اهللا؟) إالَّ إله ال أن قال بعد (أقتلته Sيردد: وجعل
أخر مسألة وذكر .(٣) (٢)(< وجد ما شدة من اليوم، ذلك قبل أسلمت أكن

ال؟ أم البنيان التطاول يف وجد هل مسألة: (وهنا احلديث: قال: يف نفس ~
كل  ألن الزمان، هذا يف مما أعظم هو ما يوجد قد  فإنه  أعلم، اهللا واجلواب:
أهله: يقول زمن وكل البنيان، يف والتعايل التطاول من وكل جيل حيدث فيه أناس

.(٤) عالمة واضحة هذه لكن أعلم، واهللا الساعة، أرشاط من هذا
.[٨ [ح: واإلحسان: واإلسالم اإليامن باب اإليامن،  كتاب يف مسلم أخرجه (١)

كتاب يف ومسلم [ح: ٤٢٦٩]، بن زيد: النبيS أسامة بعث باب املغازي، كتاب يف البخاري أخرجه (٢)
.[٩٦ [ح: إالَّ اهللا: إله ال قال:  أن بعد الكافر حتريم قتل باب اإليامن،

٣٠ ـ ٣١]. [ص: النووية: األربعني رشح  (٣)
.[٦٧ [ص: السابق: (٤) املرجع



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٦٤٧

املبحث الرابع 
     

عرضها، ثم  يريد التي املسائل داخل األسئلة إيراد ~ يف طريقته تنوعت
عىل األمثلة فمن غريها، أو لغوية وأحياناً فقهية، أو عقدية عليها وأكثرها اإلجابة

ذلك:
اهللا رسول جلوس عند بينام نحن قال: ،< حديث عمر الثاين: احلديث ١ـ

احلديث. الثياب... شديد بياض علينا رجل طلع إذ يوم Sذات
 : ربِّ قال له: (أكتب. قال خلق القلم اهللا ملا النبيSأن «وأخرب :~ قال
يوم إىل كائن هو بام الساعة تلك يف فجر كائن، ما هو اكتب قال: وماذا أكتب؟
إىل اخلطاب يوجه كيف (ولكن :~ قال يكتب. أن القلم فأمر القيامة)(١).

اجلامد؟).
اجلامد إن ثم اجلامد قُ نْطِ هو الذي يُ ألنه يصح، اهللا من نعم، ذلك: عن اجلواب
 µ    ´  ³  ² نث تعاىل: قال اخلطاب، إليه يوجه أن يصحّ عاقل اهللا إىل بالنسبة

(فصلت: ١١)(٢). ¿   Â Á  Àمث    ¾  ½  ¼  »  º  ¹    ¸ ¶

واملعنى: «رهبا»، لفظ ويف ربتها» األمة تلد «أن أيضاً: الثاين احلديث يف وقال ٢ـ
العني املراد وهل أو «ربتها»، أي سيدها، «رهبا» اململوكة» الرقيقة «أي األمة تلد أن

اجلنس؟ أو
األمة  أن تلد املراد قال: من فمنهم العلامء، هذا اختلف يف ~ واجلواب: قال

كتاب يف ٤٧٠٠]، والرتمذي [ح: القدر: باب السنة،  يف كتاب داود أمحد: [٣١٧/٥]، وأبو أخرجه (١)
.[٢١٥٥ [ح: بالقدر: اإليامن أمر إعظام باب القدر،

.[٦٢ [ص: النووية: األربعني رشح  (٢)

   



٦٤٨

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

باألمة: األمة املراد فيكون هلا، ال لغريها سيداً من يكون األمة تلد أن يعني رهبا.
.(١) باجلنس

بعد  امليت، عن باحلج  يتعلق سؤاالً ذكر~ أيضاً: الثاين احلديث ويف  ٣ـ
عىل جيب هل  مسألة: وهنا  :~ قال مات: حتى احلج ترك رجل  عن  كالمه

تركته؟ من عنه احلج ورثته أن خيرجوا

يف ابن القيم قال كالزكاة، به حق الغري يتعلق ومل ينفعه ال ألنه ال، واجلواب:
تدل عليه الذي وهو أو كلمة نحوها، به» اهللا ندين الذي هو السنن: «هذا هتذيب

.(٢) األدلة

 S اهللا رسول سمعت قال: ،< هريرة أيب حديث التاسع: احلديث  ٤ـ
احلديث،  فوائد ~ أورد بعدما احلديث)(٣). فاجتنبوه.. عنه هنيتكم يقول: (ما
للمضطر، واخلنزير امليتة إباحة هذا عىل يرد قائل قال (فإن الثالثة: الفائدة بعد قال

االجتناب)؟ جيب كان مضطراً مل وإذا

حتريم فال التحريم، ارتفع الرضورة وجدت إذا نقول: أن هذا عن فاجلواب
مع واجب وال مع الرضورة، م حمرَّ أصول الفقه: «ال كان من قواعد ، وهلذا أصالً
فيشمل اجتناب عام غري وارد. ولو قال لنا قائل: «فاجتنبوه» اإليراد هذا إذاً العجز».

التحريم. ارتفع الرضورة وجدت إذا يشمل، فنقول: ال الرضورة. عند امليتة أكل

تعاىل: اهللا لقول جيوز أنه واجلواب: ال؟ أم الرضورة عند م فعل املحرَّ هل جيوز
(األنعام: ١١٩)(٤). نث *  +   , - . / 0 1  2  3 مث

.[٦٦ [ص: النووية: األربعني رشح  (١)
.[٧٢ [ص: السابق: املرجع (٢)

خترجيه. م تقدَّ (٣)
.[١٥٨ [ص: النووية: األربعني رشح  (٤)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٦٤٩

مثاله: النفاسة واألمهية. غاية سؤاالً وجواباً لغوياً يف يورد وأحياناً ـ

:~ قال .(١) احلديث) بالنيات... (إنام األعامل األول: عمر حديث عند قال
خمتلفتان؟ أو واحد، بمعنى اجلملتان هاتان مسألة: هل وهنا

التوكيد، ومعنى دون التأسيس الكالم يف األصل أن نعلم أن جيب  اجلواب:
األوىل. بمعنى الثانية أن التوكيد:  ومعنى مستقل، معنى هلا  الثانية  أن  التأسيس:
قال فقد واحد، بمعنى أن اجلملتني أوهلام: رأيان، هذه املسألة يف اهللا رمحهم وللعلامء
.(نو ما امريء لكل بقوله: (وإنام ذلك بالنيات) وأكد األعامل النبيS: (إنام

باب من ال التأسيس باب من فالكالم األوىل، غري  الثانية أن  الثاين: والرأي
التوكيد.

نجعله فإننا توكيداً أو تأسيساً الكالم كون بني األمر دار أنه إذا والقاعدة: *
يف صار األول هو الثاين جعلت ألنك لو األول، غري الثاين نجعل وأن تأسيساً،

السبب. نعرف إىل أن حيتاج تكرار ذلك

والثانية العمل. وهو املنوي باعتبار فاألوىل األوىل، الثانية غري أن والصواب:
هلذا ويدل عملت للدنيا. أو هللا عملت هل أنت له، املعمول وهو املنوي له باعتبار

فهجرته إىل  ورسوله اهللا إىل (فمن كانت هجرته قوله: Sيف النبي عليه فرعه ما
.(٢) تكرار فيه الكالم ال يبقى هذا وعىل ورسوله) اهللا

   

خترجيه. م تقدَّ (١)
١٢ ـ ١٣]. [ص: النووية: األربعني رشح  (٢)



٦٥٠

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

املبحث اخلامس
   

 ~ فهو املعارص، واقعنا عىل تنصب للمسائل ومناقشاته أمثلته أكثر إن
ومن املعارص. وواقعنا األحاديث، يف الواردة الكلامت معاين بني يربط أن حياول

ذلك: األمثلة عىل

(إن :S اهللا رسول قال قال: ،< هريرة أيب حديث العارش: احلديث ١ـ
احلديث)(١). طيباً... إالَّ يقبل ال طيب اهللا

واملرسلني. للمؤمنني الطيبات من باألكل األمر :~ قال

أن فلو رشعي، سبب الطيبات بدون عن امتنع من فائدة: ذم هذا عىل ويتفرع
آكل أنا لن ـ قال: والفواكه الثامر وأنواع بالغنى األمة عىل اهللا منَّ أن بعد ـ إنساناً
الصالح، ألن السلف عمل خالف وعمله أخطأ قد فإنه غبة، الرَّ ال لعدم عاً تورُّ هذه
يعرفونه ال أكالً ورشباً ويرشبون صاروا يأكلون البالد فتحوا السلف الصالح ملا
رادٌ ملنَّة مذموم فهو رشعي سبب بغري عن الطيبات امتنع فمن ،Sعهد النبي يف

.(٢) عليه اهللا عزَّ وجل

قال: ،S أن رسول اهللا < هريرة أيب حديث عرش: اخلامس احلديث ٢ـ
احلديث)(٣). اآلخر.. واليوم باهللا يؤمن (من كان

.[١٠١٥ [ح: الطيب: من الكسب الصدقة قبول باب الزكاة، يف كتاب مسلم (١) أخرجه
.[١٧٠ [ص: النووية: األربعني رشح  (٢)

باب يف كتاب اإليامن، ومسلم  ،[٦٤٧٥ [ح: اللسان: حفظ الرقائق، باب يف كتاب البخاري (٣) أخرجه
.[٧٤  ،٤٧ اجلار: [ح: إكرام عىل احلث



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٦٥١

أو املقابل أو السوق، يف املشارك أو املالصق، هو واجلار: هل :~ قال
ماذا؟.

من كل داراً أربعون اجلار أن وي رُ قد لكن العرف، إىل فيه يرجع أيضاً هذا
جداً. احلارض صعب الوقت وهذا يف جانب(١).

داراً  عهدنا أربعون لكن يف مساحتهم قليلة، داراً Sأربعون عهد النبي يف
نقول: وهلذا فيها صعوبة، كان قصور والبيوت داراً أربعون اجلار إن فإذا قلنا قرية،
إىل رجعنا يصح مل وإن ،S النبي عهد احلال يف عىل ل نَزَّ مُ فهو صح احلديث إن

العرف.

النازل بك، هو الضيف ضيفه»: فليكرم باهللا واليوم اآلخر كان يؤمن «ومن
إكراماً. يعد بام إكرامه جيب ضيف فهذا مسافر نزل بك، كرجل

املدن أي القر يف كان إذا الضيافة جتب إنام اهللا: ـ رمحهم أهل العلم بعض قال
وفنادق مطاعم هذه فيها ألن جتب، فال الكبرية األمصار واملدن ا يف وأمَّ الصغرية،

يؤويه(٢). إىل مكان فيها اإلنسان حيتاج الصغرية إليها ولكن القر يذهب

   

ح: ،١٧٦/٦] :الكرب سننه والبيهقي يف ،[١٠٩ ح: املفرد: [٥١/١، األدب  يف البخاري أخرجه (١)
.[١٢٣٩١

٢٠١ ـ ٢٠٢]. [ص: النووية: األربعني رشح  (٢)



٦٥٢

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

املبحث السادس 

  ~ 

عرصنا  يف عقدية قضايا من يدور وأخصه ما كثرياً العقيدة أمور عىل ~ ز ركَّ
ذلك: األمثلة عىل فمن وغريها، املحدثة كثرياً البدع من ر حذَّ كام احلارض.

(وعظنا قال: ،< سارية بن العرباض حديث والعرشون: الثامن احلديث ١ـ
احلديث)(١). العيون... منها وذرفتْ القلوب، منها لتْ وجِ اهللاSموعظةً رسول

األذان  عثامن > بزيادة ومثَّل واحلسنة، السنة السيئة ذكر أن بعد ~ قال
:~ األحزاب، فقال عن ثم تكلم اجلمعة. ليوم األول

طوائف ظهرت فقد حزب، إىل  تنتمِ  فال  األمة يف األحزاب  كثرت إذا أنه
أخرياً ظهرت ثم والرافضة،  واجلهمية واملعتزلة اخلوارج مثل الزمان قديم من
عىل اجعلها الفرق هذه  فكل ذلك، أشبه وما وتبليغيون وسلفيون  إخوانيون
وسنة  بسنتي «عليكم قوله: Sيف إليه النبي أرشد باإلمام وما وعليك اليسار

الراشدين». اخللفاء

السلف مذهب  مذهبهم يكون أن املسلمني مجيع عىل  الواجب أن شك وال
اإلسالمية األمة تكون أن السلفيني، والواجب يسمى حزب معني إىل ال االنتامء

يسمى «السلفيون». ما إىل ب التحزُّ ال الصالح السلف مذهب مذهبها

وسنة وجل عزَّ كتاب اهللا بيننا ويقولون: الفرق، هذه أن جيتمع رؤساء والواجب
فكلٌّ  فالن، أو فالن إىل األهواء واآلراء، وال إىل ال إليهام Sفلنتحاكم رسوله

باب ما يف كتاب العلم، والرتمذي ،[٤٦٠٧ [ح: السنة: لزوم باب يف السنة، كتاب يف داود أخرجه أبو  (١)
.[١٢٦/٤] وأمحد: ،[٢٦٧٦ [ح: البدع: بالسنة واجتناب األخذ يف جاء



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٦٥٣

اإلسالم(١). دين يف العصمة ولكن والعبادة العلم من بلغ ويصيب مهام خيطئ

الراشدين  اخللفاء Sوسنة النبي بسنة  التمسك عىل احلث :~ قال ثم
بالنواجذ»(٢). عليها «عضوا لقوله: تاماً، متسكاً

حمض حتى هي رش هد، بل ليس فيها ضاللة البدع أن مجيع :~ قال ثم
«كل بدعةٍ ضاللة :Sالنبي لقول حسنة ليست فإهنا من ابتدعها استحسنها وإن

.(٣) النبيSشيئاً يستثنِ «ومل

قال: سمعتُ ،< اخلدري سعيد أيب حديث والثالثون: الرابع احلديث ٢ـ
فليغريه بيده... احلديث)(٤). منكراً منكم رأ (من اهللاSيقول: رسول

النبي  ألن ونية، اإليامن عمل أن احلديث: من الفوائد استعراض يف ~ قال
عمل، وبالقلب  وباللسان عمل، باليد والتغيري من اإليامن، املراتب Sجعل هذه
فقول فقط، بالعقيدة خاصاً وليس األعامل مجيع يشمل كذلك، فاإليامن وهو نية.
ال قول أعالها شعبة (وستون قال: أو شعبة) وسبعون بضع (اإليامن :S النبي

الطريق)(٥). عن إماطة األذ اهللا، وأدناها إالَّ إله

«واحلياء» اجلوارح فعل عن الطريق األذ وإماطة لسان، قول اهللا إالَّ إله ال فقول:
وطلبة الشباب اآلن بني ما يدور نقول أن حاجة وال اإليامن» عمل قلب «من وهذا
له، ال داعي السؤال فهذا اإليامن، صحة من أو اإليامن كامل من األعامل هل العلم:
اإليامن؟ لصحة أو رشط اإليامن لكامل رشط األعامل هل ويقول: إنسان يسألك أي

   

٣٠٨ ـ ٣٠٩]. [ص: النووية: األربعني رشح  (١)
.[٣٠٩ [ص: السابق: (٢) املرجع

.[٣١١ [ص: النووية: األربعني رشح  (٣)
.[٧٨ ،٤٩ [ح: اإليامن: املنكر من عن النهي كون بيان باب اإليامن، كتاب يف مسلم أخرجه (٤)

شعب باب اإليامن،  كتاب يف ومسلم ،[٩ [ح: اإليامن: أمور اإليامن، باب كتاب البخاري يف أخرجه (٥)
.[٣٥ [ح: اإليامن:



٦٥٤

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

عىل اخلري،  منك وأحرص منك وأعلم منك أرشف { له: الصحابة نقول
وسعهم. ما يسعك إذاً السؤال، Sهذا الرسول يسألوا ومل

رشطاً صار اإلسالم، به اإلنسان من خيرج العمل هذا أن عىل الدليل إذا دلَّ
وانتهى صار رشطاً لكامل اإليامن خيرج ال أنه عىل دليل دلَّ اإليامن، وإذا لصحة
مرجئ. هذا قلت: خالفك نْ مَ والنزاع، ثم األخذ والرد حتاول أن ا أمَّ املوضوع،

صحيح. غري وهذا اخلوارج، من هذا قلت، زاد وإن عنه، رضيت ومن وافقك

املوضوع، يف هذا البحث أن يدعوا للشباب ولطالب العلم فلذلك مشوريت
رشط،  فهو وبقائه اإليامن Sرشطاً لصحة ورسوله اهللا تعاىل جعله ما نقول: وأن

.(١) املوضوع ونحسم ال فال، وما

(وعظنا قال: سارية >، بن العرباض والعرشون: حديث الثامن احلديث ٣ـ
احلديث)(٢). العيون... منها وذرفتْ القلوب، منها لتْ وجِ اهللاSموعظةً رسول

أن  ينبغي  نفيس كالم حجر، النووي، وابن اإلمام عن الدفاع ~ يف قال
العلم. طالب بني يتداول وأن يُستشعر،

النووي ومها: املسلمني بني موثوقني معتمدين بحافظني مثالً  وأرضب قال:
حجر... وابن

سلك  حيث الصفات  آيات تأويل يف  أخطأ ~ ولكنه النووي:  عن  قال
غري هو لكن بدعة، قوله مبتدع؟ نقول: الرجل نقول إن فهل مسلك املؤولة، فيها
نصفه فكيف أجر. فله اجتهاده مع أخطأ إذا متأول، واملتأول احلقيقة يف مبتدع، ألنه
وال الكفر كلمة اإلنسان يقول فقد غري القائل، والقول منه، الناس وننفر مبتدع بأنه

٣٦٦ ـ ٣٦٧]. [ص: النووية: األربعني رشح  (١)
خترجيه. م تقدَّ (٢)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٦٥٥

يكفر(١).

ما  حسب حجر ~ وابن حجر ابن الثاين: فهو احلافظ أما :~ قال ثم
يميش عىل وأحياناً السلف، مسلك يسلك أحياناً الواقع، متذبذب يف علمي بلغ

نظرنا حتريف. هي يف التأويل التي طريقة

خطأمها، نقبل ال لكننا أبداً، فيهام؟  نقدح أن يمكن هل  الرجلني هذين مثل
آخر(٢). واجتهادمها يشء يشء خطؤمها

   

٣١٤ ـ ٣١٥]. [ص: النووية: األربعني رشح  (١)
.[٣١٥ [ص: السابق: (٢) املرجع



٦٥٦

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

السابع املبحث
   

مسائل  من عليه ملا حيتويا ملحوظاً، توسعاً األولني يف احلديثني ~ توسع لقد
عقدية وفقهية مهمة.

بالنيات)(١). األعامل (إنام :< حديث عمر األول: احلديث ١ـ

والعبادات. العادات بني هبا يفرق وأنه مسألة «النية» يف كثرياً توسع

ومتييز العبادات، من العادات متييز النية هذه من واملقصود :~ فقال
بعض. من بعضها العبادات

العبادات مثاله: من ومتييز العادات

ألمر امتثاالً الطعام يأكل اآلخر والرجل فقط، شهوة الطعام يأكل الرجل : أوالً
الثاين عبادة، وأكل أكل .( (األعراف: ٣١ *  مث نث (  قوله: يف وجل اهللا عزَّ

األول عادة.
عادة، فاألول اجلنابة، من باملاء يغتسل والثاين تربداً، باملاء يغتسل الرجل ثانياً:
صىل ثم د للتربُّ البحر انغمس يف ثم جنابة اإلنسان كان عىل لو عبادة، وهلذا والثاين:
قال د. وهلذا التربُّ نو وإنام التعبد ينو وهو مل النية، بد من ال ألنه ذلك، جيزئه فال
عبادات(٢). اليقظة أهل الغفلة عادات، وعادات أهل  العلم:عبادات أهل بعض
إذا  مسألة: وهنا قال: ثم هبا. ينطق فال القلب حملها وأن النية، عن ~ تكلَّم ثم
اً، وحجَّ اللهم عمرة اً، ولبيك حجَّ ولبيك عمرة، اللهم لبيك بِّي: املُلَ قول قائل: قال

خترجيه. م تقدَّ (١)
.[١٣ [ص: النووية: األربعني رشح  (٢)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٦٥٧

هذا نطقاً بالنيَّة؟ أليس

التلبية إن العلامء: بعض قال وهلذا النُّسك، إظهار شعرية هذا من ال، فاجلواب:
لو مل أنه كام اإلحرام، ينعقد مل تلبِّ الصالة، فإذا مل اإلحرام يف كتكبرية النسك يف

ما انعقدت صالتك(١). للصالة اإلحرام تكبرية تكرب

اهللا رسول عند  جلوس  نحن  (بينام  :< عمر حديث  الثاين: احلديث ٢ـ
احلديث)(٢). ...S

اهللا». رسول حممداً «أن ومنها: عند قوله: النقاط، من يف عدد ~ توسع فقد

من هو والرسول اخللق، إىل له سِ رْ مُ أي رسول اهللا، أنه تشهد أن أي :~ قال
حيتاجوا واحدة مل عىل ملة نوح قبل الناس وكان بتبليغه، وأمره برشع إليه اهللا أوحى
تعاىل اهللا فأرسل الرسل، إىل حاجتهم فكانت واختلفوا، كثروا ثم رسول، إىل
 U  T  S  R  Q  P  O  N نث  وجل: عزَّ اهللا قال الرسل،
 c  b  a`  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W  V
  s  r q p on m l k j i h g f  e  d
ليحكموا  الناس اختلف حني بعثت إنام فالرسل (البقرة: ٢١٣)، v u tمث 

باحلق(٣). بينهم

منها(٤). أموراً تستلزم اهللا رسول حممداً أن ~: شهادة قال ثم

رسول حممداً لإلقرار بشهادة «أن حتقيقها يتحتم التي النقاط من عدداً ثم ذكر
اهللا».

   

.[١٥ [ص: السابق: املرجع (١)
خترجيه. م تقدَّ (٢)

.[٣٢ [ص: النووية: األربعني رشح  (٣)
٣٣ ـ ٣٩]. [ص: السابق: املرجع (٤)



٦٥٨

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

املبحث الثامن 
     

أكثر.  إيضاح إىل حتتاج التي املسائل أكثر  يف  األمثلة رضبه من  ~ أكثر
فمن حياهتم. يف ويزاولونه يعرفه الناس، املعارص الذي الواقع من أمثلته وأغلب

ذلك: األمثلة عىل

(وعظنا قال: ،< سارية بن العرباض حديث والعرشون: الثامن احلديث ١ـ
معناها..  وإيضاح احلسنة البدعة عن ~ ث حتدَّ احلديث)(١). ...Sاهللا رسول
إىل البعيد الصوت يؤدي الذي إن امليكرفون مجاعة: قول آخر ومثال :~ قال

به؟ العمل وال جيوز بدعة

 S النبي اختار  وقد املقصود، إىل يوصل ألنه حسنة، وسيلة هو  فنقول:
حنني:  غزوة يف < للعباس وقال أكثر، يبلغ ألنه ،(٢) صوتاً أند هو نْ مَ لألذان

.< ألنه كان صيتاً (نادي يا عباس)(٣)،

امليكرفون بَ كِّ رُ ملا وهلذا وسيلة من وسائله، وهذه الصوت مطلوب، رفع إذاً
شيخنا زمن بَ عىل كِّ رُ ما أول ـ بعنيزة الكبري اجلامع ـ «يف املسجد الصوت «مكربِّ
به، وهو  أتى الذي عىل يف ذلك خطبة وأثنى خطب ~ سعدي بن عبدالرمحن

باب ما يف كتاب الصالة، والرتمذي ،[٤٩٩ [ح: األذان: كيف باب الصالة، كتاب أخرجه أبو داود يف  (١)
،[٧٠٦ [ح: األذان: بدء باب فيه، والسنة األذان كتاب ماجه يف وابن ،[١٨٩ [ح: األذان: بدء يف جاء

.[٤٣/٤] وأمحد:
باب ما يف كتاب الصالة، والرتمذي ،[٤٩٩ [ح: األذان: كيف باب الصالة، كتاب أخرجه أبو داود يف  (٢)
،[٧٠٦ [ح: األذان: بدء باب فيه، والسنة األذان كتاب ماجه يف وابن ،[١٨٩ [ح: األذان: بدء يف جاء

.[٤٣/٤] وأمحد:
.[١٧٧٥ [ح: حنني: غزوة باب يف اجلهاد والسري،  كتاب مسلم يف أخرجه (٣)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٦٥٩

النعمة ألنه وسيلة  من وهو وصدق، النعمة. هذا من وقال: ~ املحسنني أحد
مقصود(١). أمر إىل

اهللا  رسول  أن  < اخلدري سعيد أيب حديث والثالثون: الثاين احلديث ٢ـ
ار)(٢). رضِ وال رضر قال: (ال ،S

ار: والرضِ والفرق بني الرضر مضارة، وال أي ار» رضِ «وال :~ قال

بصيغة املفاعلة. جاءت وهلذا بقصد، قصد، واملضارة بدون حيصل الرضر أن

عىل يدخل باملاء وإذا يوم، كل يسقيها شجرة وعنده جار له رجل ذلك: مثال
رضراً. نسميه يعلم، فهذا لكنه مل جاره ويفسد عليه،

فركب يرضه، ما به ألفعلنَّ تفاهم، فقال: جاره سوء وبني بينه رجلٌ آخر: مثال
نقول بجاره، فهذا اإلرضار وقصده جاره عند الدركرت صوت كصوت موتوراً له

مضار(٣).

   

.[٣١٢ [ص: النووية: األربعني رشح  (١)
خترجيه. م تقدَّ (٢)

.[٣٥٣ [ص: النووية: األربعني رشح  (٣)



٦٦٠

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

املبحث التاسع 
    

احلديث)(١). بالنيات.. األعامل (إنام :< حديث عمر األول: احلديث ١ـ

احلديث:  فوائد من ـ عنوان ذكره بعد ~ قال

العلامء: قال وهلذا اإلسالم، مدار عليها التي األحاديث أحد  احلديث هذا 
عمالً عمل «من عائشة: وحديث احلديث، هذا حديثني: مها عىل اإلسالم مدار

األعامل  فهو ميزان القلوب، أعامل عمدة احلديث فهذا (٢)« ردّ عليه أمرنا فهو ليس
ومثاله: اجلوارح، أعامل عمدة وحديث عائشة: الباطنة،

وقع لكنه كرامته، وجل ودار عزَّ اهللا ثواب يريد اإلخالص، غاية رجل خملص
عمل أنه نجد عمله: وبالنظر إىل حسنة. نيَّة أهنا نيَّته: نجد إىل يف بدع كثرية. فالبنظر

الرشيعة. موافقة لعدم مردود، يسء
خشية منه، فهذا والده يرائي لكن وجه، أتم عىل قام يصيلِّ رجل آخر: ومثال
يرضبه عىل أن خوفاً أن يصيلِّ كان أراد إذا إالَّ ذلك ثاب عىل يُ فال فقد اإلخالص،

بالصالة(٣). تعاىل هللا متعبداً فيكون الصالة ترك
سبيل يف اجلهاد أم العلم أفضل: أهيام ~: مسألة: قال أيضاً: عمر حديث ٢ـ
الناس ألن سبيل اهللا اجلهاد يف من أفضل هو علم حيث العلم من واجلواب: اهللا؟
صحت ملن يشء ال يعدله «العلم أمحد: اإلمام قال وقد العلم، إىل حمتاجون كلهم

خترجيه. م تقدَّ (١)
 ١٧١٨ [ح: األمور: حمدثات ورد الباطلة،  األحكام  نقص باب األقضية، كتاب يف مسلم أخرجه (٢)

.[(١٧)
.[١٩ -١٨ [ص: النووية: األربعني رشح  (٣)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٦٦١

 »   º ¹ نث اهللا تعاىل: لقول عني اجلهاد فرض يكون أن أبداً يمكن نيته»، وال
  À  ¿نث املسلمني، مجيع عىل لوجب عني فرض كان فلو  ¼ ½¾مث،
 É    È  Ç  Æ  نث طائفة، وقعدت أي Å Ä  Ã   Â Áمث،

(التوبة: ١٢٢). Ï  Îمث    Í  Ì  Ë Ê

ك حقِّ يف األفضل نقول لشخص: واختالف الزمن، قد ولكن باختالف الفاعل
بذاك وليس نشيطاً شجاعاً قوياً العلم، فإذا كان يف حقك األفضل اجلهاد، وآلخر
فاألفضل قوي احلجة ذكياً حافظاً كان وإذا به، يَق ألْ ألنه اجلهاد، له فألفضل الذكي

الفاعل. باعتبار وهذا العلم، له

إىل الثغور واحتاجت العلامء فيه  كثر  زمن يف كنَّا إذا فإننا الزمن باعتبار ا أمَّ
يف البدع تظهر وبدأت اجلهل فيه ى تفشَّ زمن كنَّا يف وإن اجلهاد، مرابطني فاألفضل

العلم: طالب حتتّم عىل أمور ثالثة وهناك أفضل، فالعلم املجتمع وتنترش

رشورها. تظهر بدأت بدع ١ـ
علم. بغري اإلفتاء ٢ـ

علم. بغري مسائل يف كثري ٣ـ جدل
العلم(١). فاألفضل ح مرجّ يكن مل وإذا

   

٢١ ـ ٢٢]. [ص: النووية: األربعني رشح  (١)



٦٦٢

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

العارش  املبحث
 ~ 

أو نحوها.  فقهية أو عقدية أخطاء من الناس بعض من ما يقع عىل ~ ينبِّه
ذلك: عىل األمثلة ومن

 Sاهللا (بينام نحن جلوس عند رسول :< حديث عمر الثاين: احلديث ١ـ
احلديث)(١). ... رجلٌ علينا طلع إذ يومٍ ذات

النصوص  جتاوز من راً  حمذِّ سبحانه، اهللا صفات  عىل الكالم عند  ~ قال
فيها:

وأمسك الرمحن، أصابع من أصبعني بني آدم بني قلوب فقالوا: آخرون وجاء
هاتني اهللا [قطع الرمحن. أصابع من أصبعني بني  وقال:  أصابعه  بني املسواك

هذا؟ حيلّ فهل األصبعني].

وسبابة  إهبام مخسة: تعاىل  اهللا  أصابع أن تعلم  هل : أوالً حيل، ال اجلواب:
ال تعلم. وخنرص؟ ووسطى وبنرص

اإلهبام بني الرمحن، أصابع أصبعني من بني القلوب كون  أن تعلم هل  ثانياً:
واخلنرص؟ اإلهبام أو بني والبنرص، أو بني اإلهبام اإلهبام والوسطى، والسبابة، أو بني
ألنه ب، يؤدَّ أن هذا يستحق فمثل يفرتون، اهللا عىل أم تعلم ال ما اهللا عىل كيف تقول

يعلم. ما ال اهللا عىل قال

قال: نث Ö Õ Ô × مث (النساء: ١٣٤). Sملا النبي أليس فقالوا:

خترجيه. م تقدَّ (١)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٦٦٣

واألذن(١). عىل العني وسبابته إهبامه وضع

وضع من املقصود ثم  هذا، تفعل  حتى رسوالً لست أنت لكن بىل، نقول:
فقط. والبرص السمع حتقيق Sأصبعيه الرسول

واألمر ة، رجلك هوَّ فتحت ، لَّ تَزِ أن أحذر عظيم، باب الصفات باب أن وأكرر
جداً. صعب

Áمث    À  ¿  ¾  ½ نث تعاىل: اهللا يف قول آخرون يقول
يقولون: قبضته  ـ واآلخرون باهللا أعوذ ـ يشء عىل هلا قابضاً بيده فيشري ،(٦٧ (الزمر:

عظيم. بينهام والفرق ترصفه، أي حتت

يتكلم فيه يشء مل يف ختوضوا أن الصفات باب احذروا يف حال، أكرر: كل فعىل
الصالح. السلف

اهللا ع وسَّ فال  والتابعني الصحابة وسع ما  يسعه مل (من العلامء: بعض  يقول 
عليه)(١).

أيضاً: الثاين ويف احلديث ٢ـ

العوام، حيث عند دارجة كلمة عىل أنبِّه أن أود املناسبة وهبذه ...:~ قال
نْ مَ «يا والصواب: غلط عظيم. وهذا والنون»، الكاف بني  أمره نْ مَ «يا يقولون
ال يتم إالَّ فاألمر بني الكاف والنون ليس أمراً، ما ألن الكاف والنون»، أمره بعد
لكن كذلك، والنون أمراً ليست املضمومة الكاف والنون ألن جاءت الكاف إذا

أمراً. تكون باجتامعهام

قال والنون» كام الكاف ـ بعد مأموره أي ـ نْ أمره مَ «يا تقول: فالصواب أن

   

.[٤٧٢٨ [ح: اجلهمية: باب السنة، كتاب يف داود أبو أخرجه  (١)
٤٨ ـ ٤٩]. [ص: النووية: األربعني رشح  (٢)



٦٦٤

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

 È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿    ¾ نث ¼   ½  تعاىل:
Î  مث (يس: ٨٢ ـ ٨٣).   Í  Ì            Ë  Ê   É

الضعيفة تستبعده، العقول كانت وإن اآلخر باليوم نؤمن أن علينا جيب أنه املهم
 Ì     Ë  Ê  Éنث تعاىل: قال فوراً، كام هذا حصل أمر تعال إذا ألن اهللا

كلها(١). اخلالئق تأيت واحدة فبصيحة (يس: ٥٣)، Í  مث 

٧٦ ـ ٧٧]. [ص: النووية: األربعني رشح  (١)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٦٦٥

عرش احلادي املبحث
   

يف احلارض أو  واقعية قصصاً املسائل أو القضايا لبعض عرضه يف ~ يذكر
ذلك: عىل األمثلة ومن السامع. ملفهوم ب املسألة تقرِّ املايض

من الواقع أخر ثم أعقبها بقصة عهد الصحابة، يف بالرؤ تتعلق قصة ذكر ١ـ
اهللا (بينام نحن جلوس عند رسول :< عمر حديث الثاين: احلديث املعارص عند
.< قيس بن قصة ثابت فذكر احلديث)(١)... ... رجلٌ علينا طلع إذ يومٍ Sذات

وهو  اجلنود أحد به مرَّ غريبة: مسألة أيضاً < قصته يف (وقع :~ فقال
رحله  إىل به ذهب ثم منه الدرع فأخذ اجلندي جيد، درع < ثابت وعىل ميت
ثابتاً ثابت أصحاب أحد رأ الليل ويف ـ من اخلزف قدر الربمة ـ وجعل عليه برمة

ووضعه  درعي وأخذ اجلند من يب رجل مرَّ له: وقال املنام وأخربه اخلرب يف <
فلام قوائمها. إحد رافعة أي تستن، فرس وحوله العسكر طرف يف حتت برمة
فأرسله ،< الوليد القائد خالد بن هبا أخرب الرؤيا هذه رأ الذي الرجل أصبح
ـ العظيم اهللا فسبحان ـ قال ثابت األمر كام وجد املكان أرسله إىل وملا املكان، إىل
من جزءاً وأربعني ستة جزء من الصاحلة الرؤيا لكن ميت، ثابتاً وهو الذي أعلم ما

النبوة، فأخذ الدرع).

الوصية(٢)، ذ فنفَّ بكر > أبا ت بْلِغَ وأُ موته، بعد بوصية أوىص < ثابتاً أن كام
قيس بن ثابت إالَّ موته بعد أوىص هبا التي وصيته ذتْ فِّ نُ أحد يوجد قالوا: وال

   

خترجيه. م تقدَّ (١)
.[٢٣٥/٣] املستدرك: يف واحلاكم ،[١٣٠٧ [ح: الكبري: املعجم يف الطرباين أخرجه (٢)



٦٦٦

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

الوصية؟ تنفيذ يف نعترب الرؤيا كيف يشكل عىل هذا لكن ،<
حرج. وال الوصية ذتْ نفِّ الرؤيا صدق  عىل القرائن  دلَّت  إذا أنه واجلواب:
تركه الذي قد استأجر البيت وكان أبوه مات إنه به يقول: رجل أثق ثني ولقد حدَّ
وقالوا رقبة البيت يملكون البيت الذين أهل مات أتى فلام كذا سنة، ملدة موته بعد
وبينكم ثنا  مورِّ بني نخرج، لن  فقالوا: بيتنا، البيت البيت،  عن اخرجوا  للورثة:
الدعو وضاقت من هذه الورثة ففزع العقد، انتهى بل بعد، فقالوا: مل ينتهِ عقد
فرجة من علينا أطلَّ أيب املنام أن يف رأيتُ ليلة ذات كان فلام يقول: األرض، هبم
يف جلدة الدفرت، الصق الدفرت لكنه من صفحة أول يف العقد هلم: املجلس، وقال

العقد. وجد صفحة أول وفتح أصبح فلام

لكن أهله، عىل ما حيصل ببعض خيرب بعض املوتى قد تعاىل اهللا، فاهللا سبحان
لكل أحد(١). ليست هذه مسائل

منهم، أقل كانوا ولو حتى لبعض بعضهم السلف عىل احرتام تدل قصة ذكر ٢ـ
أيضاً: احلديث الثاين عند األئمة، مع كانت ولو حتى النصيحة وعىل

فقيه   ~ حنبل بن أمحد  اإلمام عىل دخل  رجالً  أن ر كِ وذُ  :~ فقال
فقال الوجع، من يئن وهو عليه ودخل السنة، أهل وإمام الفقهاء ث ثني وحمدِّ املحدِّ
املريض، فأمسك أنني حتى امللك يكتب إن طاووس: قال وقد تئن عبداهللا أبا يا له:

السلف(٢). عند السلف آثار تعظيم من وهذا عن األنني. ~ أمحد اإلمام

اخلامس يف احلديث الواقع املعارص، من جواز التورية عىل قصة تدل وذكر ٣ـ
وال حتاسدوا S: (ال اهللا رسول قال قال: ،< هريرة أيب حديث والثالثني:

٣٧ ـ ٣٩]. [ص: النووية: األربعني رشح  (١)
.[٥١ [ص: السابق: (٢) املرجع



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٦٦٧

احلديث)(١). تناجشوا...

لشيخنا  وجرتْ وحكمها: التورية وذكر الفوائد، ذكره عند  ~ قال
يف آخر شهر  رجل جاءه املوضوع، هذا حول قصة ~ سعدي عبدالرمحن ابن
فقال: وعداً، نريد يا شيخ له: وقال السنة، انقضاء عىل أي باقي أيام احلجة، ذي
وملا ، بَ شهراً، فغضِ عرش أهنا إثنا املتكلم فظن فيها، أن أواعدك يمكن ال السنة هذه
فاقتنع الرجل، نحوها، أيام أو عرشة إالَّ يف السنة مل يبقَ له: رآه الشيخ غضب قال

صاحبه(٢). أخرب إذا أحياناً به بأس هذا ال فمثل

وال م يتقدَّ وال حمدود وأنه األجل، عىل تدل الواقع املعارص من ذكره لقصة ٤ـ
،S اهللا رسول أن ،< عبداهللا بن مسعود حديث الرابع: احلديث يف يتأخر،

احلديث)(٣). أمه... بطن جيمع خلقه يف أحدكم قال: (إن

احلياة، انتهت األجل تمَّ فإذا يتأخر، وال حلظة م يتقدَّ ال وهذا األجل :~ قال
بسيارة وإذا بتقاطع، نارية اجة أي درَّ دبَّاب مرَّ عنيزة: يف وقعت قصة لكم وأذكر
تنتظر وقفت والسيارة السيارة، عبور ينتظر الدبَّاب صاحب فوقف تقطع، أن تريد
وراء الذي ومات الراكب الرديف الدبَّاب م دِ فصُ مجيعاً انطلقا ثم الدبَّاب، عبور
قال اهللا». «سبحان األجل استكامل أجل من الدقيقة هذه وقف فتأمل اآلن السائق.
(املنافقون: ١١). ¾  ¿Ä   Ã    Â Á À مث   ½ ¼ »    º   ¹ نث تعاىل: اهللا

رزقها)(٤) (٥). تستكمل حتى نفسٌ (لن متوت :S وقال

وعرضه ودمه واحتقاره وخذله املسلم ظلم حتريم باب والصلة واآلداب، كتاب الرب يف مسلم أخرجه  (١)
.[(٣٢) ٢٥٦٤ [ح: وماله:

.[٣٨٢ [ص: النووية: األربعني رشح  (٢)
خترجيه. م تقدَّ (٣)

.[٢١٤٤ [ح: املكاسب: عىل احلث باب التجارات، كتاب أخرجه ابن ماجه يف (٤)
.[١٠٢ [ص: النووية: األربعني رشح  (٥)

   



٦٦٨

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

عرش الثاين املبحث
       

،< بن مسعود عبداهللا حديث الرابع، احلديث طبية: يف عىل قضية مثال ١ـ
يف  خلقه أحدكم جيمع (إن املصدوق: الصادق S وهو اهللا رسول ثنا حدَّ قال:

احلديث)(١). أربعني يوماً نطفة... أمه بطن

إلقاؤها  جيوز هل النطفة هذه قائل: يقول وقد النطفة: عن كالمه عند ~ قال
جيوز؟ ال أو

مل ألنه قالوا: مباح، بدواء إلقاؤها جيوز أنه اهللا رمحهم الفقهاء ذكر واجلواب:
وهو الدم. اإلنسان أصل فيه يوجد ومل إنساناً، يتكون

-  .   مث    ,  +  * نث '  ) (  قال: تعاىل ألن اهللا جيوز؛ آخرون:ال وقال
منه،  اجلنني ونخرج املكني القرار هذا عىل أن نتجارس جيوز فال ٢١ ـ ٢٢)، (املرسالت:

أشهر. أربعة بلوغه بعد ما كتحريم ليس لكنه حرام، أنه أي الصواب إىل وهذا أقرب

النطفة؟ هذه إلقاء جيوز عليها، فهل مرضت وخيف املرأة أن ر دِّ قُ فإذا

.(٢) رضورياً صار اآلن إلقاءها ألن نعم جيوز، اجلواب:

وأحكامهام. واملضغة العلقة، حول أطال الكالم ثم

نحن (بينام :} عمر  حديث الثاين،  احلديث  تارخيية: قضية عىل مثال ٢ـ
احلديث)(٣). ...Sاهللا عند رسول جلوس

خترجيه. م تقدَّ (١)
.[١٠٦ [ص: النووية: األربعني رشح  (٢)

خترجيه. م تقدَّ (٣)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٦٦٩

عليه  أوهلم نوح والسالم، وأن الصالة عليهم عن الرسل كالمه ~ يف قال
السالم:

من بد S.فال حممد وآخرهم السالم، عليه نوحاً الرسل أول كان وهلذا
.(١)Sخاتم النبيني بأنه نؤمن أن بد وال اهللا، رسول حممداً بأن اإليامن

أو رسوالً هناك قالوا: إن املؤرخني الذين خطأ لم عْ يُ سبق ومما :~ قال ثم
نث"    #  تعاىل: قوله بدليل السالم رسول عليه نوح قبل فليس نوح، قبل أكثر
وجل: اهللا عزَّ وقال (النساء: ١٦٣)، '  )  (  *  + مث   &     %   $
(احلديد: ٢٦)، أي  مث H  G F E  D   C B A  @نث

خاصة. ذريتهم يف

له: فيقولون نوح  إىل  يأتون  الناس أن الشفاعة يف حديث جاء ما السنة ومن
عليه نوح الرسل أول أن فعقيدتنا األرض)(٢)، أهل إىل اهللا أرسله رسول أول (أنت
بعد حممد S فحكمه أنه كافر،  النبوة Sفمن ادعى حممد وآخرهم السالم،
يقل ومل (األحزاب: ٤٠)، Ä  Ã مث  Â  Á   À نث تعاىل: اهللا لقول 
النبيني خاتم كان إذا باألول، اهللا» «رسول قال أنه مع «وخاتم الرسل»، سبحانه
فالرسالة بعده من النبوة انتفت فإذا النبوة، بعد إالَّ رسالة ال إذ الرسل، خاتم فهو

أوىل(٣). باب من

.[٣٢ [ص: النووية: األربعني رشح  (١)
جمندة: جنود (األرواح نوحاً  أرسلنا ولقد ( تعاىل: قوله باب األنبياء، أحاديث كتاب البخاري يف أخرجه  (٢)

.[١٩٤ [ح: فيها: منزلة اجلنة أهل أدنى باب اإليامن، كتاب يف ومسلم ،[٣١٦٢ [ح:
.[٣٣ [ص: النووية: األربعني رشح  (٣)

   



٦٧٠

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

عرش الثالث املبحث
       

أن رسول اهللا  عمر { ابن الثامن، حديث احلديث املسألة: يف تردده مثال ١ـ
احلديث)(١). اهللا... إله إالَّ أن ال حتى يشهدوا أقاتل الناس أن مِرت (أُ Sقال:

بالصالة: بالقيام تتعلق مسألة وذكر

أن يستطيع ال لكنه  قائامً يصيل أن يستطيع كان لو  سؤال: وهنا :~ قال
وجيلس، ثم يتعب دقيقتني أو دقيقة قائامً يبقى الركوع، بمعنى أن القيام إىل يكمل
تعبت وإذا قائامً الصالة ابدأ نقول: قم، أو الركوع قارب اجلس. وإذا فهل نقول:

اجلس؟

كان يصيل  اللحم أخذه Sحني  النبي ألن عندي، تردد فيه هذا اجلواب:
م عىل أنك تقدِّ يدل وهذا ركع(٢). ثم وقرأ عليه آيات قام جالساً فإذا بقي الليل يف

فقم. الركوع قاربت إذا ثم أوالً القعود

الركوع فإذا قارب فيه قاعداً، اإلنسان يصيل أن جيوز النفل أن هذا لكن يردّ عىل
قام.

فاجلس، تعبت إذا قائامً ثم ابدأها فنقول: قائامً، أن يصيلِّ فيها األصل والفريضة
بام اآلن ابدأ فنقول: عليه،  تقدر ثم كله، القيام تستطيع ال أنك تعتقد ربام ألنك

أقرب. وهذا فاجلس، عجزت إن ثم القيام، وهو عليه تقدر

اإليامن، كتاب يف ومسلم ،[٢٥ [ح: الصالة: وأقاموا فإن تابوا باب اإليامن،  كتاب يف البخاري أخرجه (١)
.[(٢٢) ٣٦ [ح: الصالة: ويقيموا اهللا، رسول حممد اهللا إالَّ إله ال يقولوا حتى الناس بقتال األمر باب

صالة يف كتاب ١٠٦٨]، ومسلم [ح: قاعداً: صىل إذا باب تقصري الصالة، كتاب يف البخاري أخرجه (٢)
.[٧٣١ [ح: وقاعداً: قائامً النافلة جواز باب املسافرين،



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٦٧١

جالساً يصيل للشيوخ واملرىض، بالنسبة املساجد اآلن يف الناس عمل أر لكني
أوالً يبدأ بأنه نص ليس عندي جزم أو ألين عليهم أنكر وال قام، الركوع قارب فإذا

جلس(١). فإذا تعب القواعد أنه يبدأ قائامً مقتىض لكن جلس، تعب ثم إذا بالقيام
غريه: قول قوله إىل رجوعه عن مثال ٢ـ

رسول قال قال: األشعري >، مالك أيب حديث والعرشون، الثالث احلديث
احلديث)(٢). اإليامن.... شطر (الطهور :Sاهللا

(الواقعة: ٧٨). %  &      'مث  تعاىل: نث قوله عند ~ قال
أن أو املحفوظ، اللوح كتب يف كله القرآن أن كتاب مكنون هل معناه يف وكونه

وكذا؟ وسيكون كذا سينزل ذكر القرآن وأنه اللوح املحفوظ يف املكتوب
الساموات واألرض ختلق النظر كيف يكتب قبل أن يبقى لكن األول، اجلواب:
 Ê   É نث  قوله: مثل  املايض  عىل الدالة العبارات وفيه سنة  ألف بخمسني
نث !  قوله:   ومثل  ،(١٢١ عمران:  (آل ÑÐ  Ï  Î  Í مث      Ì  Ë
الساموات  خلق  قبل كتابته حني  وهو ،(١ (املجادلة:  مث   &   %   $   #   "
حتى تُسمع أصالً ختلق لة مل املجادِ ألن قوهلا، يسمع مل ألف سنة بخمسني واألرض

جمادلتها؟
علم املقادير  أنه املحفوظ، كام اللوح يف وكتبه ذلك علم قد أن اهللا فاجلواب:
فيكون، كن بقوله وجل اهللا عزَّ يتكلم تقديرها وعند املحفوظ، اللوح يف وكتبها

النفس. له تطمئن مما وهو ~ تيمية ابن اإلسالم شيخ هكذا قرره

بناءً القرآن، ال القرآن ذكر املحفوظ اللوح يف إن الذي أقول: قبل من وكنتُ
 x  w نث القرآن: عن تعاىل كقوله هذا وأن الوقوع، قبل املايض بلفظ دُ يرِ أنه عىل

النووية. األربعني رشح (١)
.٢٥ صفحة: يف خترجيه م تقدَّ  (٢)

   



٦٧٢

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

القرآن  ر كْ بل ذِ القرآن، ليس األولني زبر يف والذي z  y  مث (الشعراء: ١٩٦)،
اهللا ـ جزاه تيمية ابن اإلسالم شيخ كالم عىل اطلعتُ أن بعد ولكن عنه، والتنويه
ذلك، ولكن وال مانع من املحفوظ اللوح يف مكتوب أنه صدري إىل انرشح خرياً ـ
أهل  قول وهذا جربيل. إىل ويلقيه به Sيتكلم  حممد إىل  إنزاله عند  تعاىل اهللا

القرآن(١). يف السنة السلف وأهل

٢٤٩ ـ ٢٥٠]. [ص: النووية: األربعني رشح  (١)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٦٧٣

عرش  الرابع املبحث
   

قوالً  ينقل أن واستنباطه فقلَّ فهمه عىل لألحاديث رشوحه ~ يف يعتمد
العلامء، لعامة القول وينسبه يذكر وأحياناً ،~ الغالب عنده هو ألحد، وهذا

لقوله  ~ مستشهداً من نقوله الغالب وهو العلامء، يقول العلامء، أو قال فيقول:
ذلك: أمثلة فمن قول آخر. يعارضه من من ذاكراً أو

رسول يا قلتُ قال: ،< بن جبل حديث معاذ والعرشون: التاسع احلديث ١ـ
عظيم... (لقد سألت عن قال: النار، من ويباعدين اجلنة يدخلني بعمل اهللا أخربين

احلديث)(١).
واألبدان،  القلوب أطباء اإلسالم، فقهاء اهللا، رمحهم العلامء، ~: (أجاب قال
تكون وتارة للسببية، تكون  تارة معنيان: هلا  الباء فقالوا: ـ ذلك اهللا علمهم ممن

ض)(٢). وَ للعِ
أيضاً: السابق احلديث ٢ـ

الرجاء، جانب يغلب الطاعة فعل حال يف العلم: أهل بعض وقال :~ قال
وهذا حسن(٣). اخلوف، جانب يغلب اهلمّ باملعصية حال ويف

اإلسالم شيخ نقله عن ما وأكثر موقعه، وحيدد قائله، القول إىل وأحياناً ينسب
ذلك: أمثلة فمن .O القيم ابن وتلميذه

   

كتاب يف ماجه وابن ،[٢٦١٦ [ح: الصالة: حرمة يف جاء باب ما اإليامن، يف كتاب الرتمذي أخرجه (١)
.[٢٣١/٥] وأمحد: ،[٣٩٧٣ [ح: اللسان: كف باب الفتن،

.[٣٢٤ [ص: النووية: األربعني رشح  (٢)
.[٣٣٠ [ص: السابق: (٣) املرجع



٦٧٤

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

اهللا رسول عند  جلوس  نحن  (بينام  :< عمر حديث  الثاين: احلديث ١ـ
احلديث)(١). ...S

قال  اآلخر: اليوم عن احلديث  عند فقال اإلسالم؟، شيخ كالم ~ نقل
اآلخر  باليوم اإليامن ومن الواسطية: العقيدة يف  ~ تيمية ابن اإلسالم شيخ
القرب. فإن  يف الفتنة مثل املوت، بعد يكون S مما النبي به أخرب ما بكل اإليامن
ومن دينك؟ وما ربك؟ أشياء: من ثالثة عن ويسألون قبورهم يفتنون يف الناس

نبيك؟(٢).

أيضاً: الثاين احلديث ٢ـ

فقـال: امليت، عن نفقة احلج مسألة يف القيم ~، ابن كالم ~ نقل فقد
تركته؟ من عنه احلج خيرجوا أن ورثته عىل هل جيب مسألة: وهنا

يف ابن القيم قال كالزكاة، به حق الغري يتعلق ومل ينفعه ال ألنه ال، واجلواب:
تدل عليه الذي نحوها، وهو كلمة أو به» ندين اهللا الذي هو «هذا السـنن: هتذيب

األدلة(٣).

مثاله: القضية. يف اختالفهام إىل كالماً هلام، ويشري ينقل وأحياناً ـ

الثاين أيضاً:  احلديث

 ~ تيمية  ابن اإلسالم شيخ أجاب القدر: عن الكالم عند ~ قال
آخر. بجواب ~ ابن القيم تلميذه بجواب، وأجاب

سبباً فعل الذنب، وصار ذنبه والسالم الصالة عليه آدم إن قال: اإلسالم شيخ

خترجيه. م تقدَّ (١)
.[٦٠ [ص: النووية: األربعني رشح  (٢)

.[٧٢ [ص: السابق: (٣) املرجع



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٦٧٥

وهداه، عليه وتاب اهللا اجتباه توبته وبعد الذنب، من تاب لكنه من اجلنة، خلروجه
الصالة والسالم عليه أن موسى املحال ومن له، ذنب ال الذنب كمن من والتائب
اهللا بعده اجتباه ثم منه تاب عىل يشء أباه يلوم ـ الرسل العزم من أويل وهو أحد ـ
الناس إخراج بفعله، وهي التي حصلت عىل املصيبة اللوم وإنام عليه وهداه، وتاب
السالم عليه أن آدم عىل آدم، معصية اإلخراج هو هذا سبب فإن من اجلنة، ونفسه

موسى؟ يالم، فكيف يلومه حتى اجلنة من هذا ليخرج يفعل أنه مل شك ال

املعصية، إنام آدم عىل فعل لوم يرد مل عليه السالم موسى أن يف وجه ظاهر وهذا
يستدل ملن احلديث يف حجة ال أنه اهللا، وحينئذٍ يتبني قدر من هي التي املعصية عىل
قال: وهلذا اإلخراج من اجلنة، وهي املعصية احتج عىل أنه املعايص، إذ فعل عىل
آدم أبيه مع موسى كالم ومل يقل: عصيت ربك، فهنا اجلنة من ونفسك أخرجتنا
آدم. فعل هو السبب اجلنة، وإن كان من اإلخراج وهي التي حصلت، املعصية عىل

فيها. اإلنسان استمر إن املعائب املصائب وعىل عىل اللوم :~ وقال

فعل  عىل اللوم إن قال: آخر. بجواب فأجاب ~ القيم ابن تلميذه ا أمَّ
من املعصية التوبة بعد اإلنسان بالقدر احتجاج وإن غلط، منها التوبة بعد املعصية
صحيحة، توبة تاب قد وهو تلومه فجعلت اخلمر، رشب فلو أنَّ إنساناً صحيح.
احلزن عنده من وجتد اخلمر، رشب أهل من لست وإالَّ عيلَّ ر مقدَّ أمر هذا وقال

به. بأس ال القيم: ابن يقول فهذا شيئاً عظيامً، املعصية والندم عىل
كام معصيته، عىل ليستمر بالقدر حيتج فهو: أن املمنوع بالقدر االحتجاج ا وأمَّ
بتوبته قد اندفع اللوم مع أن عنه اللوم لدفع بالقدر حيتج إنسان ا أمَّ فعل املرشكون،

به. ال بأس فهذا
اإلسالم شيخ كالم كان وإن اإلنسان بقرب، واضح يتصوره جواب اجلواب وهذا

القيم. ابن مة به العالَّ أجاب بام اب جيُ بأن مانع لكن ال وأصوب، أسد ~

   



٦٧٦

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

اً  عليَّ عمه وابن فاطمة ابنته طرق النبيSحني أن هذا نظري ابن القيم: وقال
مل  ملاذا أي عليهام، عاب فكأنه يان؟) تُصلِّ (أال فقال: فوجدمها نائمني، ليالً }
فإذا عزَّ وجل اهللا بيد أنفسنا إن يا رسول اهللا :< عيل فقال التهجد. لصالة تقوما
ويقول:(١) نث +  فخذه عىل Sوهو يرضب فخرج النبي ثَنا، بَعَ أن يبعثنا، شاء
بأمر  نفسه  > دافع عن علياً  ألن (الكهف: ٥٤)، .  /  مث    -  ,

انتهى وانقىض(٢).

مثاله: ،~ السعدي عبدالرمحن لشيخه كالماً ينقل وأحياناً ـ

قال: ،Sاهللا رسول أن ،} عباس ابن حديث والثالثون: التاسع احلديث
احلديث)(٣). أمتي اخلطأ... جتاوز عن اهللا (إن

املسائل  يف يقول ~ سعدي بن عبدالرمحن شيخنا وكان :~ قال
لألخف انظر بل باألشد،  تعامله فال وانتهى فعل قد اإلنسان كان إذا اخلالفية:

املوفق(٤). واهللا .مرة أخر ذلك يفعل أن هُ اهنَ ولكن انتهى ألنه به، وعامله

ومسلم يف الليل: [ح: ١٠٧٥]،  صالة النبيSعىل حتريض باب التهجد، كتاب يف البخاري أخرجه (١)
.[(٧٧٥) ٢٠٦] أصبح: حتى أمجع الليل نام فيمن روي ما باب وقرصها، املسافرين صالة كتاب

٨٤ ـ ٨٥]. [ص: النووية: األربعني رشح  (٢)
[٣٥٦/٧ ـ  والبيهقي: ،[٢٠٤٥ [ح: والنايس: طالق املكره يف كتاب الطالق، باب ماجه ابن أخرجه (٣)

.[٧٢١٩ ح: ،٢٠٢/١٦] يف صحيحه: حبان وابن ،[١٧٠/٤] والدارقطني: ،[٣٥٧
.[٤٢١ [ص: النووية: األربعني رشح  (٥)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٦٧٧

  

عىل املبعوث رمحةً والصالة والسالم للمتقني، والعاقبة العاملني، رب هللا احلمد
بعد: ا أمَّ أمجعني. وأصحابه آله وعىل للعاملني

الشيخ سامحة شيخنا طريقة عىل واإلمعان للتعرف الرحلة والتفتيش هذه فبعد
لكتاب  رشحه خالل من لألحاديث لرشوحه ~ العثيمني صالح بن حممد

ييل: ما أستخلص النووية»، «األربعون

يرد عام واإلجابة مسائله واستعراض الكتاب، ح تصفُّ خالل من يظهر الذي ١ـ
عابراً رشحاً ذلك التأليف لذاته، وإنام كان د رِ مل يُ أنه ذلك، من أسئلة افرتاضية يف

لبعض  والتخريج التصحيح أوكل ~ وقد املسجد أقامها يف دورة علمية عرب
هبا. للعناية طالبه

ينبغي  وقال: «األربعون النووية». بكتاب العناية مقدمته عىل يف ~ حثَّ ٢ـ
متفرقة أبواب ويف عديدة، أحاديث من منتخبة ألهنا حيفظها؛ أن العلم لطالب

املؤلفات. غريها من بخالف

ببعض  يف قوله له انتقاده رغم عقيدته، يف النووي اإلمام عن ~ دافع ٣ـ
وامتدحه. عليه أثنى األشاعرة، ثم بقول الصفات

واإلجابة  طرحها يريد التي القضايا يف السؤال واجلواب مسلك ~ سلك ٤ـ
للسامع. القضية لتقريب عليها

األمثلة  رضب وتوسع يف بأمهيتها، ملعرفته العقدية، القضايا عىل ~ ز ركَّ ٥ـ
للسامع. املفهوم لتقريب الواقع من

   



٦٧٨

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

بإجياز،  وأكثره  عنها وأجاب احلديثية،  املسائل بعض عن ~ تكلَّم ٦ـ
بالتوسع. يسمح ال إىل أن املقام وإشارته

إيضاحها. إىل األمر احتاج إذا والبالغية باملسائل اللغوية، ~ اهتم ٧ـ

ذلك. لألمثلة يف به ورضْ إجاباته أكثر يف املعارص بالواقع الرشح ربطه ٨ـ

أن  فقلَّ  للحديث.  مفهومه  عىل رشحه يف األحيان أكثر يف ~ يعتمد ٩ـ
ثم ابن تيمية، اإلسالم شيخ ما نقل عن أكثر عىل أنه من العلامء، ألحد ينقل قوالً

القيم. ابن تلميذه بعده من

قوله تعاىل:  يف مسألة: تيمية؟ ابن اإلسالم شيخ قوله إىل قول عن تراجع ١٠ـ
(الواقعة: ٧٨). %  &      'مث  نث

خالصاً العمل وأن جيعل النية، أن يصلح تعاىل من نتائج، أسأله لديَّ توفر ما هذا
، وتأصيالً وتنقيباً ورشحاً بحثاً الدنيا الذي مأل ووالديه، لشيخنا يغفر وأن لوجهه،
نوراً له اهللا العلمية. جعلها ثروته وإظهار  كتبه، بنرش  له وحمبني بتالميذ قَ فِّ وُ ثم 
وأزواجنا وذرياتنا وبوالدينا  به  جيمعنا وأن يلقاه، يوم درجته يف وعلواً قربه، يف

النعيم. جنات املسلمني يف وأصحابنا ومجيع

أمجعني. وأصحابه آله وعىل حممد نبينا وسلم عىل اهللا وصىل
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