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  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 احلمد هللا رب العاملني قيوم السموات واألرضني ، مدبر اخلالئق أمجعني ، باعِث 
ع الدين ، بالدالئل الرسل صلواته وسالمه عليهم إىل املكلفني ، هلدايتهم وبيان شرائ

 . القطعية وواضحات الرباهني  

أمحده على مجيع نعمه ، وأساله املزيد من فضله وكرمه ، وأشهد أن ال إله إال اهللا 
الواحد القهار الكرمي الغفار ، وأشهد أن سيدنا حممداً عبده ورسوله وحبيبه وخليله 

مرة على تعاقب السنني ، أفضل املخلوقني ، املكرم بالقرآن العزيز املعجزة املست
وبالسنن املستنرية للمسترشدين ، املخصوص جبوامع الكلم ومساحة الدين ، صلوات 

 . اهللا وسالمه عليه وعلى سائر النبيني واملرسلني وآل كل وسائر الصاحلني 

                    ابتدأ املصنف رمحه اهللا تعاىل كتابه بالبسملة اقتداًء بالكتاب العزيز وعمالً
                       أي . » كُلُّ أَمٍر ِذي باٍل الَ يبدأُ فِيه ِبِبسِم اِهللا فَهو أَبتر  «: حبديث 

أي ألنه أعجز الناس أن يأتوا مبثله أو ) بالقرآن العزيز املعجزة : قوله ( ناقص الربكة 
جوامع الكلم أن ) ن املخصوص جبوامع الكلم ومساحة الدي: قوله ( بسورة من مثله 

أُعِطيت جواِمعض الْكَلِم واختِصر :  » جتمع املعاين الكثرية يف اللفظ القليل ، قال 
وما جعلَ ﴿ : سهولته ، قال اهللا تعاىل : ومساحة الدين . » يل اَلْحِديثُ اخِتصاراً 

 واملرسلني يف حديث أيب  وعلى سائر النبيني ، قوله ﴾ علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرٍج
إنَّ عدد األنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً ، «  : ذر الطويل عن النيب 

أي أقارم املؤمنني م ) قوله وآل كل  . ( »والرسول منهم ثالمثائة وثالثة عشر 
 . أي القائمني حبقوق اهللا وحقوق عباده : وسائر الصاحلني 

ن علي بن أيب طالب ، وعبد اهللا بن مسعود ومعاذ بن جبل ، فقد روينا ع :  أما بعد
وأيب   الدرداء ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأنس بن مالك وأيب هريرة ، وأيب سعيد 

 : من طرق كثريٍة بروايات متنوعات - رضي اهللا عنهم -اخلدري 
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  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 بعثه اهللا من حفظ على أميت أربعني حديثاً من أمر دينها« :  قال  أن رسول اهللا 
                        ، »بعثه اهللا فقيهاً عاملاً « :  ، ويف رواية »يوم القيامة يف زمرة الفقهاء والعلماء 

 ، ويف رواية ابن     »وكنت له يوم القيامة شافعاً وشهيداً « : ويف رواية أيب الدرداء 
  . »قيل له ادخل من أي أبواب اجلنة شئت « : مسعود  

« : هذا احلديث يدل على فضل تعلم أمر الدين وتعليمه ، ويف احلديث الصحيح 
نضر اهللا امرأ مسع مقاليت « : ويف احلديث اآلخر  . »خريكم من تعلم القرآن وعلمه 

 . »  فوعاها فأداها كما مسعها 

فينبغي لكل طالب علم أن حيفظ هذه األحاديث ألا مشتملة على مسائل مهمة مـن               
ل الدين وفروعه وآدابه ، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين ، واهللا               أصو

 . خيتص برمحته من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٣

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 تعليم األحب أحاديث النووي وابن رجب

 

 :احلديث األول 

مسعت رسول  :  قال   - رضي اهللا عنه     -عن أمري املؤمنني أيب حفص  عمر بن اخلطاب          
إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرتـه      « :  يقول     اهللا

إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصـيبها أو امـرأة                
أبو عبد اهللا حممـد بـن       : رواه إماما احملدثني     . »ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه       

ة بن بردزبه البخاري ، وأبو احلسني مسلم بن احلجاج بن           إمساعيل بن إبراهيم بن املغري    
 . مسلم القشريي النيسابوري يف صحيحيهما اللَّذين مها أصح الكتب املصنفة 

 . هذا حديث جليل متفق على صحته وعظيم موقعه وكثرة فوائده 

 وقال. هذا احلديث يدخل يف سبعني باباً من الفقه : قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل 
: قال البيهقي رمحه اهللا تعاىل . يدخل فيه ثلث العلم : اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل 

وسبب ذلك أن كسب العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه ، واستحب العلماء أن 
إمنا « : قوله . تستفتح املصنفات ذا احلديث تنبهاً للطالب على تصحيح النية 

وقال . صر ، أي ال يعتد باألعمال الشرعية بدون النية للح: إمنا . » األعمال بالنيات 
إن األعمال بالنية واحلسبة ولكل امرئ ما : باب ما جاء : البخاري رمحه اهللا تعاىل 

: قوله ( نوى ، فدخل فيه اإلميان والوضوء والصالة والزكاة واحلج والصوم واألحكام 
يق الشتراط النية واإلخالص يف فيه حتق: قال القرطيب .» وإمنا لكل امرئ ما نوى « 

اجلملة األوىل لبيان ما يعترب من األعمال والثانية : األعمال ، وقال ابن عبد السالم 
فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا « : قوله . ( لبيان ما يترتب عليها 

إىل اهللا أي من كانت هجرته إىل اهللا ورسوله نيةً وقصداً فهجرته . ) » ورسوله 
 .ورسوله حكماً وشرعاً 
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 ينكحها فهجرته إىل ما هـاجر       ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة      « : قوله  ( 
 . ذكره بالضمري حتقرياً له وليتناول ما ذكر من املرأة وغريها . ) » إليه

أن رجالً هاجر من مكة إىل املدينة يتزوج امرأة يقال          : وهذا احلديث له سبب ، وهو       
 .ا أم قيس ال يريد بذلك فضيلة اهلجرة فكان يقال له مهاجر أم قيس هل
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  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

  

 :احلديث الثاين 

 ذات يوم إذ    بينما حنن جلوس عند رسول اهللا       : ( عن عمر رضي اهللا عنه أيضاً قال        
طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ال يرى عليه أثر السـفر وال                

 فأسند ركبتيه إىل ركبتيه ووضع كفيه  علـى          نا أحد حىت جلس إىل النيب       يعرفه م 
اإلسـالم أن   «  : يا حممد أخربين عن اإلسالم ، فقال رسول اهللا          : فخذيه ، وقال    

تشهد أن ال إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا ، وتقيم الصالة ، وتؤيت الزكاة ، وتصـوم                  
، فجبنا له   . » صدقت  « : ، قال   . » يالً  رمضان ، وحتج البيت إن استطعت إليه سب       

أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبـه      « : فأخربين عن اإلميان ، قال      : يسأله ويصدقه ، قال     
« : ، قال   . » صدقت  « : ، قال   . » ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره        

 تكن تراه فإنـه     أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن مل      « : ؟ قال   . » فأخربين عن  اإلحسان     
ما املسئول عنها بأعلم من     « : ؟ قال   . » فأخربين عن الساعة ،     « : ، قال   . » يراك  

أن تلد األمة ربتها وأن تـرى       « : ؟ قال   . » فأخربين عن أماراا    « : قال  » السائل  
 «: مث انطلق فلبثت ملياً فقال      . » احلفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان         

فإنه جربيل أتاكم   « : اهللا ورسوله أعلم ، قال      : ؟ قلت   . » يا عمر أتدرى من السائل    
 . رواه مسلم  . »يعلمكم دينكم 

هذا حديث عظيم مشتمل  على مجيع األعمال الظاهرة والباطنة ، وعلـوم الشـريعة               
ـ ( كلها راجعة إليه ومتشعبة منه فهو كاألم للسنة كما مسيت الفاحتة أم القرآن               ه قول

ويف رواية النسائي    . أي على فخذ النيب     ) فاسند ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه       
أي جلـس جلسـة     : وقيل على فخذي نفسه      ) فوضع يديه على ركبيت النيب       (

فيه دليل علـى أن     ) إىل آخره   . » يا حممد أخربين عن اإلسالم      « : قوله  ( املسترشد  
سالم مث عن اإلميان مث عن اإلحسان فترقى        اإلميان أخص من اإلسالم ألنه سأل عن اإل       

قَالَـِت  ﴿  : من األعم إىل األخص مث إىل األخص منه ، ويشهد لذلك قولـه تعـاىل                
  ِإميانُ ِفي قُلُوِبكُم وِإناَألعراب آمنا قُل لَّم تؤِمنوا ولَِكن قُولُوا أَسلَمنا ولَما يدخِل الْ
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  رو وا اللَّهِطيعِحيمٌ         تغَفُوٌر ر ئاً ِإنَّ اللَّهيش اِلكُممأَع نكُم مِلتال ي ولَهوقد يطلـق   .  ﴾   س
 ﴾  ِإذْ قَالَ لَه ربه أَسِلم قَالَ أَسلَمت ِلرب الْعـالَِمني         اإلسالم ويراد به كقوله تعاىل ﴿       

أي ألنـه   ) ويصدقه  قوله فعجبنا له يسأله     ( فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً        
ما رأينا رجالً مثل هـذا      : قال القوم   ( سأل سؤال عارف حمقق مصدق ، ويف رواية         

وتؤمن بالقدر خـريه    « : قوله  ) . ( صدقت صدقت   : كأنه يعلم رسول اهللا يقول له       
أي تصدق بأن ما وقع من شيء فهو بتقدير اهللا عز وجل وقـد علـم                 . ) »وشره  

وجد ما شاء منها ، فكل حمدث صادر عن علمـه وقدرتـه             األشياء قبل إجيادها مث أ    
ما أَصاب ِمن مِصيبٍة ِفي الْأَرِض ولَا ِفي أَنفُِسكُم ِإلَّا ِفـي            ﴿  : قال اهللا تعاىل    . وإرادته  

فـأخربين عـن    « : قولـه   (  .  ﴾ ِكتاٍب من قَبِل أَن نبرأَها ِإنَّ ذَِلك علَى اللَِّه يِسريٌ         
. ) » أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنـه يـراك              « : ؟ قال    . »اإلحسان

:  إىل حـالتني     أشـار   . اإلخالص فيها واخلشوع ومراقبة املعبود      : إحسان العبادة   
األوىل وهي أرفعهما أن يغلب على العبد مشاهدة اهللا بقلبه حىت كأنه يـراه بعينـه ،                 

من :  يرى كل ما يعمل ، قال بعض  العارفني           والثانية أن يستحضر أن اهللا مطلع عليه      
             عمل هللا  على املشاهدة فهو عارف ، ومن عمل على مشاهدة اهللا إياه فهـو خملـص                 

ما املسئول عنها بـأعلم مـن       « : ؟ قال   . » فأخربين عن الساعة    « : قال  : قوله  ( 
 بل ال يعلـم وقـت       ال أعلمها أنا وال أنت وال أحد من اخللق ،         : أي  . ) » السائل  

أن « : قـال   ( أي عالماا   . ) » فأخربين عن أماراا    « : قوله  ( جميئها إال اهللا تعاىل     
أي يكثر التسري فيكـون      . »را  « : ويف رواية   . أي سيدا   . ) » تلد األمة ربتها    

ـ     : ولد األمة من سيدها مبرتلة سيدها ، وقيل          ل معناه أن يكثر العقوق يف األوالد فيعام
وأما . الولد أمه معاملة السيد أمته ، وهذا وحنوه من األشراط الصغار وقد وقع بعضها               

فهي خروج الدجال ، ونزول عيسى بن مرمي عليه السالم ، وخروج          : األشراط الكبار   
 . يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغرا واهللا أعلم 
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 :احلديث الثالث 

مسعت :  قال -رضي اهللا عنهما–بد اهللا بن عمر بن اخلطاب عن أيب عبد الرمحن ع
شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً : بين اإلسالم على مخس « :  يقول رسول اهللا 

رواه  . »رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان 
 . البخاري ومسلم 

           بين اإلسالم على «  : قوله  ( هذا احلديث أصل عظيم يف معرفة اإلسالم
أي مخسة أركان ، فمثل  . »على مخسة « أي مخس دعائم ، ويف رواية . ) » مخس 

( اإلسالم بالبنيان الذي ال يثبت إال  على مخس ، وبقية خصال اإلسالم كتتمة البنيان 
اإلميان باهللا : أي . ) » شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا « : قوله 

وإقام « : قوله  .  ( »على مخس على أن توحد اهللا عز وجل « : ورسوله وملسلم 
« :      قال  عن النيب - رضي اهللا عنه-يف صحيح مسلم عن جابر . ) » الصالة 

وخرج حممد بن نصر املروزي من . » بني الرجل وبني الكفر والشرك ترك الصالة 
ال تترك الصالة « :  قال  عن النيب -ضي اهللا عنهر-حديث عبادة ابن الصامت 

كان : وقال عبد اهللا بن شقيق  . »متعمداً ، فمن تركها متعمداً فقد خرج من امللة 
« : قوله (  ال يرون من األعمال شيئاً تركه كفر إال الصالة أصحاب رسول اهللا 

أختان ، فمن مل يزك صالتنا وزكاتنا «  يف احلديث عن النيب . ) » وإيتاء الزكاة 
يا أَيها الَِّذين آمنواْ كُِتب ﴿ : قال اهللا تعاىل ) قوله وصيام رمضان  . ( »فال صالة له 

   .  ﴾علَيكُم الصيام كَما كُِتب علَى الَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ

              يقضه صيام الدهر وإنمن أفطر يوماً من رمضان لغري عذر مل «  :  وقال 
قال . هذا الركن اخلامس من أركان اإلسالم . ) » وحج البيت « : قوله  . ( »صامه 

وِللِّه علَى الناِس ِحج الْبيِت مِن استطَاع ِإلَيِه سِبيالً ومن كَفَر فَِإنَّ اهللا ﴿ : اهللا تعاىل 
الَِمنيِن الْعع قال النيب و.  ﴾ غَِني :  » قال عطاء  . »السبيل الزاد  والراحلة

شهادة أن ال إله إال اهللا : الدين مخس ال يقبل اهللا منهن شيئاً دون شيء : اخلراساين 
 وأن حممداً رسول اهللا ، واإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله وباجلنة والنار واحلياة بعد 
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ود الدين ال يقبل اهللا اإلميان إال بالصالة ، املوت هذه واحدة ، والصلوات اخلمس عم
والزكاة طهور من الذنوب وال يقبل اهللا اإلميان وال الصالة إال بالزكاة ، فمن فعل 
هؤالء الثالث مث جاء رمضان فترك صيامه متعمداً مل يقبل اهللا منه اإلميان وال الصالة 

ج ومل يوص حبجته ومل حيج وال الزكاة فمن فعل هؤالء األربع مث تيسر له احلج فلم حي
 . عنه عض أهله مل يقبل اهللا منه األربع اليت قبلها 
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 :احلديث الرابع 

 حدثنا رسول اهللا :  عن أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال 
إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوماً نطفة مث « : وهو الصادق املصدوق 

كون علقة مثل ذلك مث يكون مضغة مثل ذلك ، مث يرسل إليه امللك فينفخ فيه الروح ي
بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ، فواهللا الذي ال إله : ويؤمر بأربع كلمات 

غريه أن أحدكم كم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق 
لنار فيدخلها ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل ا

حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة 
 . رواه البخاري ومسلم  . »فيدخلها 

أي الصادق يف قوله ، املصدوق فيما يأتيه من ) وهو الصادق املصدوق : قوله  ( 
 بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو ويؤمر« : قوله ( الوحي الكرمي   

ويف صحيح مسلم عن عبد اهللا بن عمرو وعن . أي هو شقي أو سعيد "" ) سعيد 
إن اهللا قدر مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني « :  قال النيب 

 . »  ألف سنة 

ما « :  أنه قال يب  عن الن-رضي اهللا عنه–ويف الصحيحني عن علي بن أيب طالب 
يا رسول اهللا : من نفس منفوسة إال وقد كتب اهللا مكاا من اجلنة والنار، فقال رجل 

أعلموا فكل ميسر ملا خلق له ؛ أما أهل « : أفال نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال 
لشقاوة فييسرون لعمل أهل وأما أهل ا. السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة 

 . »  إمنا األعمال باخلواتيم « احلديث ويف احلديث اآلخر .  »الشقاوة

ملا كانت السابقة : فاخلواتيم مرياث السوابق وقال ابن دقيق العيد : قال ابن رجب 
  .»إمنا األعمال باخلواتيم « : جاء يف احلديث . مستورة عنا واخلامتة ظاهرة 

 

 



 

 ١٠

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

نقالم من اخلري إىل الشر ففي غاية  وانقالب الناس من الشر إىل اخلري كثري ، وأما ا
إن الذين قالوا ربنا اهللا مث « : ويشهد هلذا قوله تعاىل: قلت . الندور ، وهللا احلمد 

استقاموا فال خوف عليهم وال هم حيزنون ، أولئك أصحاب اجلنة خالدين فيها جزاًء 
 . » مبا كانوا يعملون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ١١

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث اخلامس 

«  : قال رسول اهللا :  قالت -رضي اهللا عنها–منني أم عبد اهللا عائشة عن أم املؤ
 . رواه البخاري ومسلم . » من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 

 . »  من عمل عمالً ليس عليه  أمرنا فهو رد « : ويف رواية ملسلم 

يس هلا  هذا احلديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين وهو صريح يف رد كل بدعة ل
 . أصل يف الكتاب وال يف السنة سواء أحدثها أو قلد غريه فيها 

هذا احلديث مما ينبغي أن يعتين حبفظه واستعماله يف إبطال املنكرات : قال النووي 
 . وإشاعة االستدالل به كذلك 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ١٢

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث السادس 

 مسعت رسول اهللا  :  قال- رضي اهللا عنهما -عن أيب عبد اهللا النعمان بن بشري 
إن احلالل بني ، وإن احلرام بني وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثري من « : يقول 

الناس ؛ فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه ، ومن وقع يف الشبهات وقع يف 
احلرم ؛ كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع فيه؛ أال وإن لكل ملك محى ، أال 

ى اهللا حمارمه ، أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله ، وإذا وإن مح
 . رواه البخاري ومسلم . » فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب 

هذا احلديث أصل عظيم من أصول الشريعة ، وأمجع العلماء على عظيم موقعه وكثرة 
أن احلالل احملض بني ال : معناه  . ) »احلالل بني واحلرام بني « : قوله ( فوائده  

اشتباه فيه ، واحلرام احملض بني ال اشتباه فيه ولكن بني األمرين أمور تشتبه على كثري 
من الناس هل هي من احلالل أم من   احلرام ؟ وأما الراسخون يف العلم فال تشتبه 

أي برأ دينه من ) فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه « : قوله ( عليهم 
غش وعرضه من الطعن فيه ، وفيه إشارة إىل احملافظة على أمور الدين ومراعاة املروءة ال

املكروه عقبة بني العبد واحلرام فمن استكثر من املكروه تطرق إىل : قال بعض العلماء 
. احلرام ، واملباح عقبة بينه وبني املكروه ، فمن استكثر من املباح تطرق إىل املكروه 

: من تعرض للتهم فال يلومن من أساء الظن به ، وقال بعضهم : وقال بعض السلف 
ثُم كَانَ ويشهد لذلك قوله تعاىل ﴿ : الصغرية جتر الكبرية والكبرية جتر الكفر ، قلت 

ويف  .  ﴾عاِقبةَ الَِّذين أَساؤوا السوأَى أَن كَذَّبوا ِبآياِت اللَِّه وكَانوا ِبها يستهِزئُون
ال يبلغ العبد أن يكون من املتقني حىت يدع ما ال بأس به حذراً مما به «  : احلديث

 . »  بأس 

فيه دليل على أن صالح اجلوارح . ) » أال وإن يف اجلسد مضغة إىل آخره « : قوله ( 
ن لَّدنك ربنا الَ تِزغْ قُلُوبنا بعد ِإذْ هديتنا وهب لَنا ِموفسادها حبسب ما يف القلب ﴿ 

ابهالْو أَنت كةً ِإنمحر﴾  .  



 

 ١٣

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث السابع 

الدين « :  قال  أن النيب - رضي اهللا عنه -عن أيب رقية متيم بن أوس الداري 
رواه . » هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني « : ملن ؟ قال :  قلنا .» النصيحة 

 . مسلم 

وجيز األمساء وخمتصر الكالم ، أي عماد الدين  النصيحة كلمة جامعة ، وهي من 
اإلميان به ونفي الشريك عنه ، : فالنصيحة هللا سبحانه وتعاىل . وقوامه النصيحة 

 من غري تشبيه وال متثيل ، ووصفه مبا وصف به نفسه يف كتابه ووصفه به رسوله 
واحلب فيه ومن غري حتريف وال تعطيل ، وحمبته والقيام بطاعته واجتناب معصيته ، 

 . والبغض فيه ، وشكر نعمه 

اإلميان بأنه كالم اهللا تعاىل وترتيله ، ال يشبهه شيء من كالم الناس : والنصيحة لكتابه 
والنصيحة . ، وتعظيمه، وحمبته ، وتالوته ، وتفهم علومه وأمثاله ، والعمل مبا فيه 

 . ل بيته وأصحابه تصديقه ، وحمبته ، وطاعته ، ونشر سنته ، وحمبة أه : لرسوله 

معاونتهم على احلق ، وطاعتهم ، وتذكريهم برفق ، : والنصيحة ألئمة املسلمني 
إرشادهم : وإعالمهم مبا غفلوا عنه ، وترك اخلروج عليهم والنصيحة لعامة املسلمني 

ملصاحلهم يف أمور آخرم ودنياهم ، وإعادم ، وستر عورام ، ودفع املضار  عنهم 
افع هلم ، وأمرهم باملعروف ويهم عن املنكر برفق وإخالص ، والشفقة ، وجلب املن

ما  : - رمحه اهللا تعاىل-قال الفضيل بن عياض . عليهم ، وختوهلم باملوعظة احلسنة 
أدرك من أدرك بكثرة الصالة والصيام ؛ وإمنا أدرك بسخاء النفس وسالمة الصدر 

 . والنصح لألمة 

 

 

 



 

 ١٤

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث الثامن 

أمرت أن أقاتل الناس « :  قال  اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا عن عبد
حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا ، ويقيموا الصالة ، ويؤتوا الزكاة 
، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحسام على اهللا 

 . سلم رواه البخاري وم. » تعاىل 

فَِإن تابواْ ﴿ : هذا حديث عظيم وقاعدة من قواعد الدين ، وهو موافق لقوله تعاىل 
مِبيلَهلُّواْ سكَاةَ فَخاْ الزوآتالَةَ وواْ الصأَقَامو﴾  .   

 -أي شرائعه ، ويف الصحيحني عن أيب هريرة . ) » إال حبق اإلسالم « : قوله ( 
 رضي - واستخلف أبو بكر الصديق ملا تويف رسول اهللا : (  قال -رضي اهللا عنه 

كيف تقاتل الناس وقد قال :  وكفر من كفر من العرب قال عمر أليب بكر -اهللا عنه 
ال إله إال اهللا فمن قال ال إله إال : أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا «  : رسول اهللا 

؟ فقال أبو بكر "" لى اهللا عز وجلاهللا فقد عصم مين ماله  ونفسه إال  حبقه وحسابه ع
واهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة ، واهللا لو منعوين عقاالً كانوا يؤدونه إىل : 

فواهللا ما هو إال أن رأيت اهللا قد شرح :  لقاتلتهم على منعه ، فقال عمر رسول اهللا 
أي  ) .»  اهللا وحسام على« : قوله  . ( »صدر أيب بكر للقتال فعرفت أنه احلق 

من قال ال إله إال اهللا وكفر مبا يعبد من دون « : فيما يسرونه    ويف احلديث اآلخر 
املراد ذا أهل : قال اخلطايب وغريه  . »اهللا حرم ماله ودمه وحسابه على اهللا عز وجل 

األوثان ومشركو العرب ومن ال يؤمن دون أهل الكتاب ومن يقر بالتوحيد فال يكتفي 
 . صمته بقوله ال إله إال اهللا إذا كان يقوهلا يف كفره وهي من اعتقاده يف ع

 

 

 

 



 

 ١٥

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث التاسع 

 مسعت رسول اهللا :  قال - رضي اهللا عنه -عن أيب هريرة عبد الرمحن بن صخر 
ما يتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فائتوا منه ما استطعتم ، فإمنا أهلك « : يقول 

 . رواه البخاري ومسلم  . »كثرة مسائلهم واختالفهم على أنبيائهم الذين من قبلكم 

هذا احلديث من قواعد اإلسالم املهمة ويدخل فيه ما ال حيصى من األحكام قال اهللا 
               :  ﴾ وقال تعاىل وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه﴿ : تعاىل 

 ﴿قُوا اللَّهفَاتمتطَعتا اساملراء واجلدال يذهب بنور العلم من قلب : قال مالك  .  ﴾ م
إذا أراد اهللا بعبد خرياً فتح له باب العلم وأغلق عنه باب : الرجل ، ويف بعض اآلثار 

 . اجلدال ، وإذا أراد به شراً فتح له باب اجلدل وأغلق عنه باب العلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ١٦

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث العاشر 

إن اهللا تعاىل طيب إال «  : قال رسول اهللا :  قال - رضي اهللا عنه- هريرة عن أيب
يا أَيها الرسلُ ﴿ : يقبل إال طيباً وإن اهللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني فقال تعاىل 

منواْ كُلُواْ ِمن يا أَيها الَِّذين آ﴿ : وقال تعاىل .  ﴾ كُلُوا ِمن الطَّيباِت واعملُوا صاِلحاً
اكُمقْنزا راِت مبيا :  ﴾ مث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ميد يديه إىل السماء طَي

رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى باحلرام فأىن يستجاب 
 .  رواه مسلم ) . له ؟ 

وإن اهللا « : قوله ( م هذا احلديث قاعدة من قواعد اإلسالم وأصل من أصول األحكا
أي إن الرسل وأممهم مأمورون باألكل من  ) .» أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني 

إىل آخره ، فيه إشارة ) مث ذكر الرجل يطيل السفر : قوله ( احلالل وبالعمل الصاحل 
ل إىل آداب الدعاة وإىل األسباب اليت تقتضي إجابته ، وإىل ما مينع من إجابته ، وقد قا

 . »  أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة « :  لسعد بن أيب وقاص النيب 

بلغنا أن دعاء العبد حيبس عن السماوات بسيئ املطعم :  وعن يوسف بن أسباط قال 
من أكل احلالل أربعني صباحاً أجيبت دعوته ، وعن : وعن سهل ابن عبد اهللا قال . 

         إال نظر اهللا إليه ، فذكر ذلك : عبد يا رب ثالث مرات : ما قال : عطاء قال 
الَِّذين يذْكُرونَ اللّه ِقياماً ﴿ : أما تقرءون القرآن مث تال قوله تعاىل : للحسن ، فقال 

وقُعوداً وعلَى جنوِبِهم ويتفَكَّرونَ ِفي خلِْق السماواِت واَألرِض ربنا ما خلَقْت هذا 
باِطالً ساِربالن ذَابا عفَِقن كانح *  ا ِللظَّاِلِمنيمو هتيزأَخ فَقَد ارِخِل الندن تم كا ِإننبر
ربنا ِإننا سِمعنا مناِدياً يناِدي ِلِإلمياِن أَنْ آِمنواْ ِبربكُم فَآمنا ربنا فَاغِْفر لَنا  * ِمن أَنصاٍر

اِرذُنراألب عا مفَّنوتا وئَاِتنيا سنع كَفِّرا ونا * وبِزنخالَ تو ِلكسلَى را عندتعا وا مآِتنا ونبر
ادالِْميع ِلفخالَ ت كِة ِإنامالِْقي موي ﴾ . 

  

 



 

 ١٧

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث احلادي عشر 

  سبط رسول اهللا -ي اهللا عنهما  رض-عن أيب حممد احلسن بن علي بن أيب طالب 
 . »دع ما يريبك إىل ما ال يريبك «  : حفظت من رسول اهللا : ورحيانته ، قال 

 . حديث حسن صحيح : رواه الترمذي والنسائي ، وقال الترمذي 

 معىن هذا احلديث يرجع  إىل  الوقوف عند الشبهات ، فمن اتقى الشبهات استربأ 
 أهون من الورع إذا رابك شيء ءما شي: ( بن أيب سنان لدينه وعرضه ، قال حسان 

ولفظ ابن  . »فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة « ، ويف آخر احلديث زيادة ) فدعه 
وفيه إشارة إىل الرجوع إىل القلوب  . »فإن اخلري طمأنينة وإن الشر ريبة « : حبان 

 ﴾ مث قال مشوا ِفي مناِكِبهافَاعند االشتباه ، وعن بشر بن كعب أنه قرأ هذه اآلية ﴿ 
مناكبها جباهلا فكأمنا : إن دريت ما مناكبها فأنت حره لوجه اهللا ، قالت : جلاريته 

سفع يف وجهه ورغب يف جاريته فسأهلم فمنهم من أمره ومنهم من اه فسأل أبا 
 . اخلري طمأنينة ، والشر ريبة فذر ما يريبك إىل ما ال يريبك : الدرداء فقال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ١٨

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث الثاين عشر 

من حسن إسالم املرء    «  : قال رسول اهللا    :  قال   - رضي اهللا عنه     -عن أيب هريرة    
 . حديث حسن رواه الترمذي وغريه هكذا  . »تركه ما ال يعنيه 

: ما بلغ بك ما نرى ؟ قال : قيل للقمان . هذا احلديث أصل عظيم من أصول األدب 
من : ألمانة وترك ما ال يعنيين ، وقال سهل بن عبد اهللا التستري صدق احلديث وأداء ا

أول من يدخل « :  أنه قال تكلم فيما ال يعنيه حرم الصدق ، وروى عن النيب 
عليكم رجل من أهل اجلنة ، فدخل عليهم عبد اهللا بن سالم ، فقام إليه ناس فأخربوه 

ن عملي لضعيف وأوثق ما أرجو إ: أخربنا بأوثق عملك يف نفسك ؟ قال : وقالوا له 
 . به سالمة الصدر وتركي ما ال يعنيين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ١٩

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث الثالث عشر 

:  قال عن النيب  خادم رسول اهللا - رضي اهللا عنه -عن أيب محزة أنس بن مالك 
 . رواه البخاري ومسلم  . »ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه « 

 وهذا قد يعد من الصعب املمتنع ، وليس كذلك ، إذ معناه ال :قال ابن الصالح 
يكمل إميان أحدكم حىت حيب ألخيه يف اإلسالم ما حيب لنفسه ، والقيام بذلك حيصل 
بأن حيب له حصول مثل ذلك من جهة ال يزامحه فيها ، وذلك سهل على القلب 

 . السليم ، يعين من الغش والغل واحلسد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٢٠

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :يث الرابع عشر احلد

ال حيل دم امرئ «  : قال رسول اهللا :  قال - رضي اهللا عنه-عن ابن مسعود 
الثيب الزاين والنفس بالنفس والتارك لدينه املفارق للجماعة : مسلم إال بإحدى ثالث 

 . رواه البخاري ومسلم  . »

رجل «  : - رضي اهللا عنه -جاء يف هذا املعىن أحاديث متعددة ، ويف حديث عثمان 
 . » كفر بعد إسالمه أو زىن بعد إحصانه أو قتل نفساً بغري نفس 

 . أي فارق مجاعة املسلمني باالرتداد . ) » والتارك لدينه املفارق للجماعة « : قوله ( 

 وهو مقر بالشهادتني أبيح دمه ألنه فلو سب اهللا تعاىل أو رسوله : قال ابن رجب 
استهان باملصحف وألقاه يف القاذورات أو جحد ما وكذلك لو . قد ترك بذلك دينه 

 . انتهى . يعلم من الدين بالضرورة كالصالة وما أشبه ذلك 

إذا ترك الصالة كفر وقتل ولو مل جيحد وجوا ، وقال اجلمهور :     قال اإلمام أمحد 
ت أنه نع . »املفارق للجماعة « : ظاهر قوله : يقتل حداً ال كفراً ، وقال القرطيب 

للتارك لدينه ألنه إذا ترك دينه قد فارق مجاعة املسلمني غري أنه يلتحق به كل من 
خرج عن مجاعة املسلمني وإن مل يرتد كمن ميتنع من إقامة احلد عليه إذا وجب ، 

 . ويقاتل على ذلك كأهل البغي وقطاع الطريق واحملاربني من اخلوارج وغريهم 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٢١

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث اخلامس عشر 

من كان يؤمن باهللا « :  قال  أن رسول اهللا - رضي اهللا عنه - هريرة عن أيب
واليوم اآلخر فليقل خرياً أو ليصمت ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم جاره 

 . رواه البخاري ومسلم  . »ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه 

يه أن هذه الثالث من خصال اإلميان  يف هذا احلديث احلث على مكارم األخالق ، وف
أي من كان يؤمن اإلميان الكامل . ) » من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر « : قوله ( 

املنجي من عذاب اهللا املوصل إىل رضوان اهللا ، ويف احلديث األمر بقول اخلري ، أو 
 . الصمت ، وإكرام اجلار ، والضيف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٢٢

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث السادس عشر 

ال « : قال . أوصين  : أن رجالً قال للنيب  ( -رضي اهللا عنه–ن أيب هريرة ع
 . رواه البخاري  . »ال تغضب « : فردد مراراً ، قال  تغضب

هذه وصية وجيزة نافعة فإن الغضب مجاع الشر ، وباب من مداخل الشيطان والتحرز 
 حسن اخللق يف كلمة ، امجع لنا: منه مجاع للخري وطرد للشيطان ، قيل البن املبارك 

قد أفلح من عصم من اهلوى : ترك الغضب ، وقال عمر بن عبد العزيز : قال 
 . والغضب والطمع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٢٣

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث السابع عشر 

إن اهللا « :  قال  عن رسول اهللا - رضي اهللا عنه - عن أيب يعلي شداد بن أوس 
القتلة ، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا 

 . رواه مسلم . » ، وليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته 

  هذا من األحاديث اجلامعة لقواعد كثرية يف األصول والفقه ، ومعىن إحسان القتلة 
            . أن ال يقصد التعذيب للمقتول ، وإحسان الذحبة أن يرفق بالبهيمة عند الذبح 

، وال يظهر  إىل الذبح قوداً رفيقاً وتوارى السكني عنها  تقاد :  أمحدقال اإلمام
ما أمت عليه البهائم فلم تبهم أا تعرف را « السكني إال عند الذبح ، وقال 

 . »  وتعرف أا متوت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٢٤

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث الثامن عشر 

هللا عنهما عن رضي ا–عن أيب ذر جندب بن جنادة وأيب عبد الرمحن معاذ بن جبل 
أتق اهللا حيثما كنت ، وأتبع السيئة احلسنة متحها ، وخالق « :  قال رسول اهللا 

حسن : وقال حديث حسن؛ ويف بعض النسخ . رواه الترمذي  . »خبلق حسن 
 . صحيح 

ولَقَد ﴿ :  قال اهللا تعاىل قوق اهللا تعاىل ، وحقوق عباده هذه وصية عظيمة جامعة حل
طاعته :  ﴾ وتقوى اهللا تعاىل أَِن اتقُواْ اللّه ين أُوتواْ الِْكتاب ِمن قَبِلكُم وِإياكُموصينا الَِّذ

حسن اخللق بسط الوجه ، وبذل : وقال ابن املبارك . بامتثال أمره واجتناب يه 
 املعروف ، وكف األذى ، وقد وصف اهللا املتقني يف كتابه مبثل ما وصى به النيب 

وساِرعواْ ِإلَى مغِفرٍة من ربكُم وجنٍة عرضها فقال عز جل ﴿ . احلديث  ايف هذ
ِقنيتِللْم تأُِعد ضاَألرو اتاومالس *  الْكَاِظِمنياء ورالضاء ورنِفقُونَ ِفي السي الَِّذين
ي اللّهاِس وِن النع اِفنيالْعظَ ويالْغِسِننيحالْم واْ  ، ِحبظَلَم ةً أَولُواْ فَاِحشِإذَا فَع الَِّذينو

أَنفُسهم ذَكَرواْ اللّه فَاستغفَرواْ ِلذُنوِبِهم ومن يغِفر الذُّنوب ِإالَّ اللّه ولَم يِصرواْ علَى ما 
م مغِفرةٌ من ربِهم وجناٌت تجِري ِمن تحِتها أُولَـِئك جزآؤه ، فَعلُواْ وهم يعلَمونَ

اِمِلنيالْع رأَج مِنعا وِفيه اِلِدينخ ارهاَألن﴾  .  

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٢٥

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث التاسع عشر 

 يوماً كنت خلف النيب :  قال -رضي اهللا عنهما–عن أيب العباس عبد اهللا بن عباس 
احفظ اهللا حيفظك ، احفظ اهللا جتده جتاهك ، : لمك كلمات يا غالم إين أع« : فقال 

إذا سألت فاسأل اهللا ، وإذا استعنت فاستعن باهللا ، وأعلم أن األمة لو اجتمعت على 
أن ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل 

رواه  . »صحف يضروك إال بشيء قد كتبه اهللا عليك ، رفعت األقالم وجفت ال
احفظ اهللا جتده « الترمذي ، وقال حديث حسن صحيح ، ويف رواية غري الترمذي 

أمامك ، تعرف إىل اهللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة؛ واعلم أن ما أخطاك مل يكن 
ليصيبك ، وما أصابك مل يكن خيطئك؛ واعلم أن النصر مع الصرب ، وأن الفرج مع 

    . »الكرب ، وأن مع العسر يسراً 

احفظ « : قوله ( هذا احلديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين 
أي احفظ حدوده وحقوقه حيفظك يف دينك ودنياك ، قال بعض ) . اهللا حيفظك

            احفظ اهللا جتده « : قوله ( من حفظ اهللا يف صباه حفظه اهللا يف كربه : السلف 
عناه أن من حفظ حدود اهللا وراعى حقوقه وجد اهللا أي أمامك ؛ وم. ) » جتاهك 

 ﴾ ِإنَّ اللّه مع الَِّذين اتقَواْ والَِّذين هم محِسنونَ﴿ : معه يف كل أحواله قال تعاىل 
 . وهذه معية خاصة 

من يتق اهللا يكن : قال قتادة  . »إنا ال نضيع أجر من أحسن عمالً « : وقال تعاىل 
اهللا معه فمعه الفئة اليت ال تغلب ، واحلارس الذي ال ينام ، واهلادي معه ، ومن يكن 

هذه معرفة . ) » تعرف إىل اهللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة « : قوله ( الذي ال يضل 
من سره أن يستجيب اهللا له عند الشدائد فليكثر الدعاء يف «  : خاصة ، قال النيب 

لَلَِبثَ ِفي بطِْنِه ِإلَى يوِم  ، لَا أَنه كَانَ ِمن الْمسبِحنيفَلَو﴿ : وقد قال تعاىل  . »الرخاء 
:  ﴾ قال مخرجاً ن يتِق اللَّه يجعل لَّهوم﴿ :  ﴾ وقال ابن عباس يف قوله تعاىل يبعثُونَ

 .ينجه من كل كرب يف الدنيا واآلخرة 



 

 ٢٦

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

هذا منتزع من قوله  . » فاستعن باهللا إذا سألت فاسأل اهللا ، وإذا استعنت« : قوله ( 
 ﴾ فإن السؤال هو دعاؤه والرغبة إليه ، والدعاء ِإياك نعبد وِإياك نستِعني﴿ : تعاىل 

 . هو العبادة 

أن رجالً جاء إىل ( وخرج ابن أيب الدنيا من حديث أيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود  
 بين فالن أغاروا علي فذهبوا بابين وإبلي فقال له إن! يا رسول اهللا :  فقال النيب 
إن آل حممد كذا وكذا أهل بيت ما هلم مد من طعام أو صاع فاسأل اهللا «  : النيب 

نعم ما رد : ما قال لك ؟ فأخربها ، فقالت : عز وجل ، فرجع إىل امرأته وقالت 
 فأخربه ، فصعد نيب عليك ، فما لبث أن رد عليه ابنه وإبله أوفر ما كانت ، فأتى ال

ومن املنرب فحمد اهللا وأثىن عليه وأمر الناس مبسألة اهللا عز وجل والرغبة إليه وقرأ ﴿ 
 ﴾ وقال وهب بن منبه ويرزقْه ِمن حيثُ لَا يحتِسب * يتِق اللَّه يجعل لَّه مخرجاً

 ويظهر لك فقره ويواري وحيك ، تأين من يغلق عنك بابه: لرجل كان يأيت امللوك 
عنك غناه ، وتدع من يفتح لك بابه نصف الليل ونصف النهار ، ويظهر لك غناه 

واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك « : قوله ( ادعين استجب لك : ويقول 
بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك مل ينفعوك 

به اهللا لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء يضروك إال بشيء إال بشيء قد كت
          رفعت األقالم وجفت « : قوله ( فيه اإلميان بالقدر . ) » قد كتبه اهللا عليك 

 . هذا كناية عن تقدم كتابة املقادير والفراغ منها . ) » الصحف 

اكتب فجري يف تلك : له أول ما خلق اهللا القلم مث قال «  : ويف احلديث عن النيب 
. ) » واعلم أن النصر مع الصرب « : قوله  . ( »الساعة مبا هو كائن إىل يوم القيامة 

كَم من ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلَبت ِفئَةً كَِثريةً ِبِإذِْن اللِّه واللّه مع ﴿ : هذا موافق لقوله تعاىل 
اِبِرينت وأمل اجلراح ولكن نتفاضل بالصرب ، كلنا يكره املو:  ﴾ قال بعض السلف الص

 . احلياة الطيبة هي الرضا والقناعة : وقال بعضهم 

 



 

 ٢٧

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

وإن الفرج مع « : قوله . ( الرضا عزيز ولكن الصرب معول املؤمن : قال احلسن 
وهو الذي يرتل الغيث من بعد ما « : هذا يشهد له قول اهللا تعاىل . ) » الكرب 

هذا منتزع من قوله . ) » وإن مع العسر يسراً « : له قو . ( »قنطوا وينشر رمحته 
 . »   سيجعلُ اللَّه بعد عسٍر يسراً« : تعاىل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٢٨

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث العشرون 

قال :  قال - رضي اهللا عنه -عن أيب مسعود عقبة بن عمرو  األنصاري البدري 
إذا مل  تستح فأصنع ما : بوة األوىل إن مما أدرك الناس من كالم الن«  : رسول اهللا 

 . رواه البخاري  . »شئت 

يعين أن هذا مأثور عن األنبياء املتقدمني ، وفيه . ) » إن مما أدرك الناس « : قوله ( 
ديد ووعيد ملرتوع احلياء ؛ فإن احلياء يكف صاحبه عن ارتكاب القبائح ودناءة 

 . األخالق وحيثه على مكارم األخالق ومعاليها 

 . رأيت املعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة : قال بعض السلف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٢٩

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث احلادي والعشرون 

يا : قلت :  قال - رضي اهللا عنه -عن أيب عمرو ، وقيل أيب عمرة سفيان بن عبد اهللا 
ل آمنت ق« :  قل يل يف اإلسالم قوالً ال أسأل عنه أحداً غريك ؟ قال رسول اهللا 

 . رواه مسلم  . »باهللا مث استقم 

ِإنَّ الَِّذين قَالُوا ﴿ : وهو كقوله تعاىل . هذا احلديث مجع معاين اإلسالم واإلميان كلها 
استقاموا واهللا على طاعته ، ومل :  ﴾ قال عمر بن اخلطاب ربنا اللَّه ثُم استقَاموا

استقيموا ولن حتصوا ، واعلموا أن خري  «  :يروغوا روغان الثعلب ، وقد قال النيب 
 . »  أعمالكم الصالة ، وال حيافظ على الوضوء إال مؤمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٣٠

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث الثاين والعشرون 

أن رجالً «  : - رضي اهللا عنهما -عن أيب عبد اهللا بن جابر بن عبد اهللا األنصاري 
، وصمت رمضان ، وأحللت أرأيت إذا صليت املكتوبات :  فقال سأل رسول اهللا 

 . »نعم « : احلالل ، وحرمت احلرام ، ومل أزد على ذلك شيئاً أدخل اجلنة ؟ قال 
 . رواه مسلم 

 . فعلته معتقداً حله : اجتنبته ، ومعىن أحللت احلالل : ومعىن حرمت احلرام 

 هذا احلديث يدل على أن من قام بالواجبات وانتهى عن احملرمات دخل اجلنة ، 
ِإن تجتِنبواْ كَبآِئر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاِتكُم ﴿ : هد لذلك قول اهللا تعاىل ويش

 ﴾ وإمنا مل يذكر احلج والزكاة يف هذا احلديث ، ألن الزكاة وندِخلْكُم مدخالً كَِرمياً
ع ؛ وأما الصالة ال جتب إال على صاحب املال ، واحلج ال جيب إال على املستطي

 . والصيام وحتليل احلالل وترك احلرام فواجب على كل أحد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٣١

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث الثالث والعشرون 

قال رسول اهللا :  قال - رضي اهللا عنه -عن أيب مالك احلارث بن عاصم األشعري 
 :  »آلن الطهور شطر اإلميان ، واحلمد هللا متال امليزان ، وسبحان اهللا واحلمد اهللا مت

أو متأل ما بني السماء واألرض ، والصالة نور ، والصدقة برهان ، والصرب ضياء ، 
. » والقرآن حجة ، لك أو عليك ، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها 

 . رواه مسلم 

( هذا احلديث أصل من أصول اإلسالم ، وقد اشتمل على مهمات من قواعد الدين 
ظاهرة : أي نصفه؛ ألن خصال اإلميان قسمان . ) »  اإلميان الطهور شطر« : قوله 

 وباطنة ، فالطهور من اخلصال الظاهرة ، والتوحيد من اخلصال الباطنة ، وهلذا قال 
أشهد أن ال إله إال اهللا ، : ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء مث يقول « : 

                    نة الثمانية يدخل منوأشهد أن حممداً عبده ورسوله إال فتحت له أبواب اجل
 . »  أيها شاء 

معناه عظم أجرها ميأل : قال ابن دقيق العيد . ) » واحلمد هللا متأل امليزان « : قوله ( 
ميزان  احلامد هللا تعاىل ، وقد تظاهرت نصوص القرآن والسنة  على وزن األعمال 

 اهللا متآلن أو متأل ما بني السماء قوله وسبحان اهللا واحلمد( وثقل املوازين وخفتها 
التسبيح نصف امليزان ، واحلمد هللا متلؤه ، وال إله إال « ويف احلديث اآلخر ) واألرض 

سبب عظم فضل هذه الكلمات ما ) اهللا ليس هلا دون اهللا حجاب حىت تصل إليه 
أي ) ور قوله والصالة ن( اشتملت عليه من الترتيه هللا تعاىل واالفتقار إليه وتوحيده 

من حافظ عليها «  : قال النيب . لصاحبها يف الدنيا ، ويف القرب ، ويوم القيامة 
 . » كانت له نوراً وبرهاناً وجناة يوم القيامة 

أي دليل واضح على صحة اإلميان؛ ألن املال حتبه . ) » والصدقة برهان « : قوله ( 
 على صحة إمياا باهللا النفوس ، وتبخل به فإذا مسحت بإخراجه هللا عز وجل دل

 الضياء هو النور الذي حيصل فيه نوع . ) » والصرب ضياء « : قوله ( ووعده ووعيده 



 

 ٣٢

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

صرب على : والصرب ثالثة أنواع . حرارة؛ ألن الصرب ال حيصل إال مبجاهدة  النفس 
والقرآن « : قوله ( طاعة اهللا ، وصرب عن حمارم اهللا وصرب على أقدار اهللا عز وجل 

: أي إن عملت به فهو حجة لك؛ وإال فهو حجة عليك . ) »  لك أو عليك حجة
اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إىل رضوانك واجلنة ، وال : ويف  الدعاء املأثور 

كل الناس يغدو فبائع نفسه « : قوله ( جتعلنا ممن اتبعه القرآن فزج يف قفاه إىل النار 
كل إنسان يسعى فمنهم من يبيع نفسه هللا بطاعته : ي أ. )     » فمعتقها أو موبقها 

 . فيعتقها من النار ، ومنهم من يبيعها للشيطان واهلوى فليهلكها 

 .  اللهم وفقنا للعمل بطاعتك وجنبنا معصيتك 

ابن آدم إنك تغدو وتروح يف طلب األرباح فليكن مهك نفسك فإنك :  قال احلسن 
 . لن تربح مثلها أبداً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٣٣

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث الرابع والعشرون 

 فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه  عن النيب - رضي اهللا عنه -عن أيب ذر الغفاري 
يا . يا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرماً فال تظاملوا « : قال 

يا عبادي كلكم جائع إال من . عبادي كلكم ضال إال من هديته فاستهدوين أهدكم 
مته فاستطعموين أطعمكم يا عبادي كلكم عار إال من كسوته فاستكسوين أطع

يا عبادي إنكم ختطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب مجيعاً فاستغفروين . أكسكم 
يا . يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروين ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين . أغفر لكم 

 كانوا على اتقى قلب رجل واحد عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم . منكم ما زاد ذلك يف ملكي شيئاً 

يا عبادي لو . كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً 
أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد فسألوين فأعطيت كل 

يا . قص ذلك مما عندي إال كما ينقص املخيط إذا أدخل البحر واحد مسألته ما ن
عبادي إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم مث أوفيكم إياها ، فمن وجد خرياً فليحمد اهللا ، 

 . رواه مسلم  . »ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه 

اهللا  عن  هذا حديث جليل شريف ، وهو من األحاديث القدسية اليت يرويها النيب 
يا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرماً « : قوله ( عز وجل ،  

يعين أن اهللا سبحانه وتعاىل منع نفسه من الظلم لعباده وحرمه عليهم . ) » فال تظاملوا 
. ) » يا عبادي كلكم ضال إال  من هديته فاستهدوين أهدكم يا عبادي « : قوله ( 

لق مفتقرون إىل اهللا تعاىل يف جلب مصاحلهم ودفع مضارهم هذا يقتضي أن مجيع اخل
يف أمور دينهم ودنياهم ، وفيه أن اهللا تعاىل حيب أن يسأله العباد ويستغفروه ، وفيه أن 
ملكه ال يزيد بطاعة اخللق وال ينقص مبعصيتهم وأن خزائنه ال تنفد وال تنقص ، وأن 

 . ما أصابه من شر فمن نفسه وهواه ما أصاب العبد من خري فمن فضل اهللا تعاىل ، و

 



 

 ٣٤

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث اخلامس والعشرون 

                قالواأن ناساً  من أصحاب رسول اهللا  ( - رضي اهللا عنه -عن  أيب ذر 
ذهب أهل الدثور باألجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم : للنيب 

جعل اهللا لكم ما تصدقون؟ إن أو ليس قد « :   ويتصدقون بفضول أمواهلم ، قال 
بكل تسبيحة صدقة ، وكل تكبرية صدقة؟ وكل حتميدة صدقة ، وكل ليلة صدقة ، 
وأمر باملعروف صدقة ، وى عن منكر صدقة ، ويف بضع أحدكم صدقة ، قالوا يا 
رسول اهللا أيأيت أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها يف حرام 

 . رواه مسلم  . »ر؟ فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له  أجر أكان عليه وز

ويف هذا احلديث فضيلة التسبيح وسائر األذكار ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ، 
وإحضار النية الصادقة يف املباحات ، وأن له يف ذلك أجراً إذا نوى إعفاف نفسه أو 

قة تكون بغري املال من مجيع أنواع فعل غري ذلك من املقاصد احلسنة ، وفيه أن  الصد
 . املعروف و اإلحسان 

من كان له مال فليتصدق من ماله ، ومن كان له قوة «  عن ابن عمر مرفوعاً يورو
 .» فليتصدق من قوته ، ومن كان له علم فليتصدق من علمه 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٣٥

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث السادس والعشرون 

كل سالمي من الناس «  : رسول اهللا قال :  قال -رضي اهللا عنه–عن أيب هريرة 
تعدل بني اثنتني صدقة ، وتعني الرجل يف : عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس 

دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة ، والكلمة الطيبة صدقة ، وبكل 
رواه البخاري . » خطوة متشيها إىل الصالة صدقة ، ومتيط األذى عن الطريق صدقة 

 . ومسلم 

خلق اهللا ابن آدم على ستني «  : هي املفاصل واألعضاء ، قال النيب  : ىالسالم
يصبح على كل سالمي « : ويف حديث أيب ذر عند مسلم  . »وثالمثائة مفصل 

« : وقال يف آخره  . »أحدكم صدقة ، فكل تسبيحة صدقة ، وكل حتميدة صدقة 
أي يكفي : قال ابن دقيق العيد  . » وجيزي من ذلك ركعتان يركعهما من    الضحى

. من هذه الصدقات عن هذه األعضاء ركعتان فإن الصالة عمل جلميع أعضاء اجلسد 
صحة األبدان  .  ﴾ثُم لَتسأَلُن يومِئٍذ عِن النِعيِم﴿ : وقال ابن عباس يف قوله تعاىل 

و أعلم بذلك منهم ، وهو واألمساع واألبصار ، يسأل اهللا العباد فيم استعملوها ؟ وه
   . ﴾ِإنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولِئك كَانَ عنه مسؤوالً ﴿ : قوله تعاىل 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٣٦

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث السابع والعشرون 

الرب حسن اخللق ، « :  قال  عن النيب - رضي اهللا عنه -عن النواس بن مسعان 
 . رواه مسلم  . »ت أن يطلع عليه الناس واإلمث ما حاك يف نفسك وكره

جئت « :  فقال أتيت رسول اهللا « :  قال -رضي اهللا عنه–وعن وابصة بن معبد 
استفت قلبك ، الرب ما اطمأنت إليه « : نعم ، قال : ؟ قلت  . »تسأل عن الرب  

 النفس واطمأن إليه القلب واإلمث ما حالك يف النفس وتردد يف الصدر ، وإن أفتاك
أمحد بن حنبل ، : حديث حسن رويناه يف مسندي اإلمامني . » الناس وأفتوك 

 . والدارمي بإسناد حسن 

: واإلمث . هو األخالق احلميدة كاإلنصاف والرفق والعدل واإلحسان :  حسن اخللق 
. هو ما أثر يف القلب ضيفاً وحرجاً ونفوراً وكراهية ، وهذا يرجع إليه  عند االشتباه 

ما رآه املؤمنون حسناً فهو عند اهللا حسن ، وما  : -رضي اهللا عنه– مسعود وقال ابن
هذا . ) » وإن أفتاك الناس وأفتوك « : قوله ( رآه املؤمنون قبيحاً فهو عند اهللا قبيح 

 . إمنا يكون إذا كانت الفتوى مبجرد ظن من غري دليل شرعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٣٧

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث الثامن والعشرون

 قال وعظنا رسول اهللا  . - رضي اهللا عنه -باض بن سارية عن أيب جنيح العر
موعظة بليغة ، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول اهللا كأا 

أوصيكم بتقوى اهللا عز وجل والسمع والطاعة وإن « : قال . موعظة مودع فأوصنا 
فعليكم بسنيت وسنة تأمر عليكم عبد ، فإنه من يعش منكم فسريى اختالفاً كثرياً 

اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم وحمدثات األمور ، فإن كل 
 . حديث حسن صحيح : رواه أبو داود والترمذي ،  وقال . » بدعة ضاللة 

لعل املوعظة اليت  أشار إليها العرباض شبيهة مبا روى اإلمام أمحد عن عبد اهللا بن عمر 
أنا حممد « يوماً كاملودع فقال  : خرج علينا رسول اهللا :  قال -همارضي اهللا عن–

النيب األمي وال نيب بعدي أوتيت فواتح الكلم وخوامته وجوامعه ، وعلمتكم خزنة النار 
، ومحلة العرش ، وجتوز يل ريب وعوفيت أميت فامسعوا وأطيعوا ما دمت فيكم فإذا 

أوصيكم « : قوله ( . » وحرموا حرامه ذهب يب فعليكم بكتاب اهللا أحلوا حالله 
. هاتان الكلمتان جتمعان سعادة الدنيا واآلخرة . ) . » بتقوى اهللا والسمع والطاعة 

واهللا ما يستقيم الدين إال باألمراء وإن جاروا ، واهللا ملا يصلح اهللا م : قال احلسن 
إىل . » شدين املهديني فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الرا« : قوله . ( أكثر مما يفسدون 

 رضي اهللا عنهم -أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي : اخللفاء الراشدون هم ) آخره 
 ، وفيه  التمسك بالسنة يف االعتقادات واألعمال واألقوال ، والتحذير من البدع ، -

 . وهي ما أحدث يف الدين مما ال  أصل له يف الشريعة 

 

 

 

 

 



 

 ٣٨

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث التاسع والعشرون

يا رسول اهللا أخربين بعمل يدخلين : قلت :  قال -رضي اهللا  عنه–عن معاذ بن جبل 
لقد سألت عن عظيم وإنه ليسري على من يسره اهللا « : اجلنة ويباعدين عن النار؟ قال 

تعاىل عليه ، تعبد اهللا ال تشرك به شيئاً ، وتقيم الصالة ، وتؤيت الزكاة ، وتصوم 
أال أدلك على أبواب اخلري؟ الصوم جنة ، والصدقة  : رمضان ، وحتج البيت مث قال

 مث تال ﴿ »تطفي اخلطيئة كما يطفئ املاء النار ، وصالة الرجل يف جوف الليل 
أال أخربك برأس « :  ﴾ مث قال يعملُونَ ﴾ حىت بلغ ﴿ تتجافَى جنوبهم عِن الْمضاِجِع
رأس األمر « : رسول اهللا ؟  قال بلى يا :  ؟ قلت »األمر وعموده وذروة سنامه 

أال أخربك مبالك ذلك كله ؟ « :  ، مث قال »الصالة وذروة سنامه اجلهاد : وعموده 
يا نيب : قلت  . »كف عليك هذا « : بلى يا رسول اهللا ؟ فأخذ بلسانه وقال : قلت 

نار ثكلتك أمك ، وهل يكب الناس يف ال« : اهللا وإنا ملؤاخذون مبا نتكلم به ؟ فقال 
رواه الترمذي ، وقال  . »على وجوههم أو قال على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم 

فيه دليل على أن . ) » أخربين بعمل يدخلين اجلنة « : قوله . ( حديث حسن صحيح 
األعمال سبب لدخول اجلنة ، ويف احلديث إشارة إىل أن التوفيق كله بيد اهللا عز وجل 

اجبات اإلسالم دله بعد ذلك على أبواب اخلري من ، وملا رتب دخول  اجلنة على و
النوافل ، وفيه دليل على أن اجلهاد أفضل األعمال بعد الفرائض ، وأن كف اللسان إال 

أكثر ما يدخل الناس النار األجوفان « : عن اخلري هو أصل اخلري ، ويف احلديث اآلخر 
ني رجليه أضمن له ييه وما بمن يضمن ما بني حل«  : وقال  . »الفم والفرج 

 . »اجلنة

 

 

 

 



 

 ٣٩

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث الثالثون 

« :  قال   عن رسول اهللا - رضي اهللا عنه - عن أيب ثعلبة اخلشين جرثوم بن ناشر 
إن اهللا تعاىل فرض فرائض فال تضيعوها وحدد حدوداً فال تعتدوها وحرم أشياء فال 

حديث حسن  . » تنهكوها وسكت عن أشياء رمحة لكم غري نسيان فال تبحثوا عنها
 . رواه الدارقطين وغريه 

وأخرج البزار يف مسنده واحلاكم . هذا احلديث أصل كبري يف أصول الدين وفروعه 
ما أحل اهللا يف كتابه « :  قال  أن النيب - رضي اهللا عنه -من حديث أيب الدرداء 

فيته فإن فهو حالل ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من اهللا عا
  . » ﴾ وما كَانَ ربك نِسياًمث تال هذه اآلية  ﴿ . » اهللا مل يكن لينسى شيئاً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٤٠

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث احلادي والثالثون 

جاء رجل إىل النيب :  قال - رضي اهللا عنه -عن أيب العباس سهل بن سعد الساعدي 
 اهللا وأحبين الناس؟ فقال يا رسول اهللا دلين على عمل إذا عملته أحبين:  فقال  : »

حديث حسن رواه  . »ازهد يف الدنيا حيبك اهللا ، وازهد فيما عند الناس حيبك الناس 
 . ابن ماجه وغريه بأسانيد حسنة 

أصول السنن يف كل فن :  قال أبو داود . اشتمل هذا احلديث على وصيتني عظيمتني 
 . »احلالل بني واحلرام بني  «إمنا األعمال بالنيات وحديث « : أربعة أحاديث 

ازهد يف الدنيا « وحديث  . »من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه « وحديث 
أصل : وقال الفضيل بن عياض  . »حيبك اهللا ، وازهد فيما يف  أيد الناس حيبك الناس 

من مل يغلب احلرام : وسئل الزهري عن الزاهد؟ فقال . الزهد الرضا عن اهللا عز وجل 
متاع الغرور ما يلهيك : وقال سعيد بن جبري . ه ، ومن مل يشغل احلالل شكره صرب

عن طلب اآلخرة ، وما مل يلهك فليس متاع الغرور ولكنه متاع بالغ إىل ما هو خري 
 . منه 

الزهادة يف الدنيا ليست بتحرمي احلالل وال إضاعة املال ، : وقال أبو إدريس اخلوالين 
ا أن تكون مبا يف يد اهللا أوثق منك مبا يف يديك ، وإذا أصبت إمنا الزهادة يف الدني

: وكان عمر يقول على املنرب. بقيت مبصيبة كنت أشد رجاء ألجرها وذخرها منها لو 
إن الطمع فقر ، وإن اليأس غىن ، وإن اإلنسان إذا أيس من شيء استغىن عنه ، وقال 

 :بعض السلف 

فيك انقبـاض وإمنـا    : يقولون يل   
 

 رجالً عن موقف الذل أحجمـا      رأوا 
 

ـ أرى الناس من داناهم هان ع      دهمن
 

ومن أكرمته عـزة الـنفس أكرمـا        
 

ولو أن أ هل العلم صـانوه صـام        
 

ولو عظمـوه يف النفـوس لعظمـا        
 

ولكــن أهــانوه فهــان ودنســوا
 

ــا   ــىت جتهم ــاع ح ــاه باألطم حمي
 



 

 ٤١

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

العفة عما يف : خصلتان ال يقبل الرجل حىت تكون فيه : وقال أبو أيوب السختياين 
 . أدي الناس ، والتجاوز عما يكون منهم 

من كانت الدنيا مهه فرق اهللا عليه أمره ، وجعل فقره «  : ويف احلديث عن النيب 
بني عينيه ، ومل يأته من الدنيا إال ما كتب له ، ومن كانت اآلخرة نيته مجع اهللا عليه 

 . »  ا وهي راغمة أمره ، وجعل غناه يف قلبه ، وأتته الدني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٤٢

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث الثاين والثالثون 

  أن رسول اهللا - رضي اهللا عنه -عن أيب سعيد سعد بن مالك بن سنان اخلدري 
حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطين وغريمها  . »ال ضرر وال ضرار « : قال 

 فأسقط أبا ن النيب مسنداً ، ورواه مالك يف املوطأ عن عمرو بن حيىي عن أبيه ع
 . سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضاً 

من ضار ضره اهللا « هذا احلديث أصل  عظيم وقاعدة من قواعد الفقه ، زاد احلاكم 
 . »  ومن شاق شق اهللا عليه 

 . »  ملعون من ضار مؤمناً أو مكر به « ويف احلديث اآلخر 

غري حق ، والضرار أن يدخل على والضرر أن يدخل على غريه ضرراً مبا ينتفع هو به ب
وقيل الضرر أن يضر من ال يضره ، . غريه ضرراً بال منفعة كمن منع ما ال يضره 

 . والضرار أن يضر مبن قد أضر به على وجه غري جائز 

ال «  : قال رسول اهللا : وأخرج أبو داود يف املراسيل من حديث أيب قالبة قال 
وفيها  . »الرجل إىل جنب الرجل ليذهب مبائه تضاروا يف احلفر ، وذلك أن حيفر 

كان أليب لبابة عذق يف حائط رجل فكلمة فقال إنك : أيضاً عن واسع بن حبان قال 
تطأ حائطي إىل عذقك فأنا أعطيك مثله يف حائطك وأخرجه عين فأىب عليه فكلم النيب 

 ك ما يا أبا لبابة خذ مثل عذقك فحزها إىل مالك واكفف عن صاحب« :  فقال
اذهب فأخرج له مثل عذقك إىل حائطه مث « : ما أنا بفاعل ، فقال : فقال  . »يكره 

ومسائل الضرر يف  . »اضرب فوق ذلك جبدار فإنه ال ضرر يف اإلسالم ، وال ضرار 
األحكام كثرية جداً فيجتهد احلاكم يف ذلك ، فإن كان الضرر حبق أمضاه ، وإن كان 

 -سد فال ضرر وال ضرار؛ وقد قضى عمر بن اخلطاب للتعنت والبغي والتطاول واحل
 على حممد بن مسلمة أن جيري ماء جاره يف أرضه ، وقال لنمرن به -رضي اهللا عنه 

 . ولو على بطنك 

 



 

 ٤٣

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث الثالث والثالثون 

لو يعطي الناس « :  قال  أن رسول اهللا - رضي اهللا عنهما-عن ابن عباس 
قوم ودماءهم لكن البينة على املدعي ، واليمني على من بدعواهم الدعى رجال أموال 

 . رواه البيهقي وغريه هكذا ، وأصله يف الصحيحني . حديث حسن  . »أنكر 

هذا احلديث أصل عظيم من أصول األحكام ، والبنية هي ما أبان احلق فيحكم احلاكم 
 املدعى ، وبيمني بإقرار املدعى عليه أو بشهادة رجلني أو رجل وامرأتني أو رجل وميني

 . املنكر ، وبيمني الرد وبعلمه إذا مل يتهم 

أن رجلني اختصما يف ناقة فقال كل واحد منهما «  : - رضي اهللا عنه -وعن جابر 
. »  للذي هو يف يده نتجت هذه الناقة عندي ، وأقاما بينة فقضى ا رسول اهللا 

 . رواه الدارقطين 

ان يف األموال املتنازع فيها مبجرد القرائن الدالة وكان شريح وإياس بن معاوية حيكم
على صدق أحد املتداعيني ، وقضى شريح يف أوالد هرة تداعاها امرأتان كل منهما 

ألقها مع هذه فإن هي قرت ودرت واستبطرت : هي ولد هريت ، قال شريح : تقول 
عي مع وروى عن علي أنه حلف املد. فهي هلا ، وإن فرت وهرت وبارت فليس هلا 

إذا استراب احلاكم وجب ذلك ، وقال : بينته إن شهوده شهدوا حبق ، قال إسحاق 
كان عمر : ابن عباس يف املرأة الشاهدة على الرضاع إا تستحلف ، وقال أبو الزناد 

وذكر القاضي أن األموال . بن عبد العزيز يرد املظامل إىل أهلها بغري البينة القاطعة 
لطريق واللصوص يكتفي من مدعيها بالصفة كاللقطة ، وإنه املغصوبة مع قطاع  ا

 . ظاهر كالم أمحد ، واهللا أعلم 

 

 

 



 

 ٤٤

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث الرابع والثالثون 

من « :  يقول مسعت رسول اهللا :   قال - رضي اهللا عنه -عن أيب سعيد اخلدري 
به ، وذلك رأى منكم منكراً فليغريه بيده ، فإن مل يستطع فلبسانه ، فإن مل يستطع فبقل

 . رواه مسلم . » أضعف اإلميان 

التغيري : قال اإلمام أمحد . هذا احلديث يدل على وجوب تغيري املنكر حبسب القدرة 
وال يشترط يف اآلمر باملعروف : باليد ليس بالسيف والسالح ، وقال  ابن دقيق العيد 

 بل ذلك ثابت والناهي عن املنكر أن يكون كامل احلال ، ال خيتص بأصحاب الوالية
آلحاد املسلمني ، وإمنا يأمر وينهي من كان عاملاً مبا يأمر وما ينهى عنه ؛ فإن كان من 
األمور الظاهرة مثل الصالة والصوم والزنا وشرب اخلمر وحنو ذلك فكل املسلمني 

 . علماء ا ، وإن كان من دقائق األفعال واألقوال فذلك للعلماء 

ة ورفق ، األمر باملعروف بال غلظة إال احمتاجون إىل مدارالناس : وقال اإلمام أمحد 
يأمر بالرفق فإن أمسعوه ما يكره ال : رجل معلن بالفسق فال حرمة له ، وقال أيضاً 

إذا « :  قال يغضب فيكون يريد أن ينتصر لنفسه ، ويف سنن أيب داود عن النيب 
ها ، ومن غاب عنها عملت اخلطيئة يف األرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عن

 . »  فرضيها كان كمن شهدها 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٤٥

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث اخلامس والثالثون 

ال حتاسدوا ، وال «  : قال رسول اهللا :  قال - رضي اهللا عنه -عن أيب هريرة 
تناجشوا ، وال تباغضوا ، وال تدابروا ، وال يبع بعضكم على بيع بعض ، وكونوا عباد 

املسلم ال يظلمه وال خيذله وال يكذبه وال حيقره ، التقوى ها اهللا إخواناً ، املسلم أخو 
 حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم - ويشري إىل صدره ثالث مرات -هنا 

 . رواه مسلم  . »كل املسلم  على املسلم حرام؛  دمه وماله وعرضه 

 . ة الشحناء العمل ذا احلديث من أعظم األسباب املوصلة للتآلف بني املسلمني وقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٤٦

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث السادس والثالثون

من نفس عن مؤمن كربة من « :  قال  عن النيب - رضي اهللا عنه -عن أيب هريرة 
كرب الدنيا نفس اهللا  عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر اهللا 

لدنيا واآلخرة ، واهللا يف عون عليه يف الدنيا واآلخرة ، ومن ستر مسلماً ستره اهللا يف ا
العبد ما كان العبد يف عون أخيه ، ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل اهللا له به 
طريقاً  إىل اجلنة ، وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه 

اهللا فيمن بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة وذكرهم 
 . رواه مسلم ذا اللفظ  . »عنده ، ومن بطأ به عمله مل يسرع به نسبه 

    هذا حديث عظيم جامع ألنواع من العلوم والقواعد واآلداب ، وفيه فضل قضاء 
حوائج املسلمني ونفعهم مبا يشري من علم أو مال أو معاونة أو إشارة أو نصيحة أو 

س العمل ، وأن السعي يف طلب العلم سبب لدخول غري ذلك ، وفيه أن اجلزاء من جن
وعن . اجلنة ، وفيه فضل اجللوس يف املساجد وتالوة القرآن ومدارسته بطمأنينة ووقار 

كانوا إذا صلوا الغداة فقعدوا حلقاً حلقاً يقرءون القرآن ، ويتعلمون : أنس قال 
عمال ال على األنساب ، الفرائض والسنن ويذكرون اهللا تعاىل ، وفيه أن اجلزاء على األ

 :قال بعضهم 

لعمرك ما اإلنسان إال بدينه
 

فال تترك التقوى اتكاالً على النسب
 

فارٍس سلمانَلقد رفع اإلسالم 
 

وقد وضع الشرك النسيب أبا هلب
 

 

 

 

 

 



 

 ٤٧

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث السابع والثالثون 

به تبارك  فيما يرويه عن ر عن رسول اهللا - رضي اهللا عنهما -عن ابن عباس 
إن اهللا كتب احلسنات والسيئات مث بني ذلك ، فمن هم حبسنة فلم يعملها « : وتعاىل 

كتبها اهللا عنده حسنة كاملة ، وإن هم ا فعمها كتبها اهللا عنده عشر حسنات إىل 
ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها اهللا عنده حسنة . سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية 

 رواه البخاري ومسلم يف  . »ا فعملها كتبها اهللا سيئة واحدة كاملة ، وإن هم
 . صحيحهما ذه احلروف 

وتأمل هذه األلفاظ ، وقوله . فانظر يا أخي وفقنا اهللا وإياك إىل عظيم لطف اهللا تعاىل 
للتأكيد وشدة االعتناء ا ، وقال يف .» كاملة « : عند إشارة إىل االعتناء ا ، وقوله 

كتبها اهللا  عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة ، وإن :  هم ا مث تركها السيئة اليت
عملها كتبها سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ومل يؤكدها بكاملة ، فاهللا احلمد واملنة 

 . سبحانه ال حنصي ثناء عليه وباهللا التوفيق 

جلّ على خلقه  مقدار ما تفضل به اهللا عز وهذا حديث شريف عظيم بين فيه النيب 
وإن هم ا فعملها « : من تضعيف احلسنات وتقليل السيئات ، زاد مسلم بعد قوله 

: قال ابن مسعود. » كتبها اهللا سيئة واحدة ، أو حماها ، وال يهلك على اهللا إال هالك 
إن السيئة تعظم أحياناً بشرف الزمان : قال العلماء . ويل ملن غلبت وحداته عشراته 

يا نساء النيب « : ن وقد تضاعف بشرف فاعلها وقوة معرفته كما قال تعاىل أو املكا
من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف هلا العذاب ضعفني ، وكان ذلك على اهللا يسرياً 
، ومن يقنت منكن هللا ورسوله وتعمل صاحلاً نؤا أجرها مرتني ، واعتدنا هلا رزقاً 

 .»  كرمياً 

  

   

 



 

 ٤٨

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :لثالثون احلديث الثامن وا

من : إن اهللا تعاىل قال «  : قال رسول اهللا : عن أيب هريرة رضي اهللا  عنه قال 
عادى يل ولياً فقد آذنته باحلرب ، وما تقرب إىل عبدي بشيء أحب إىل مما افترضته 
عليه،وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه ، فإذا أحببته كنت مسعه الذي 

ي يبصر به ، ويده اليت يبطش ا ، ورجله اليت ميشي ا ، ولئن يسمع به ، وبصره الذ
 . رواه البخاري  . »سألين ألعطينه ، ولئن استعاذين ألعيذته 

هذا أشرف حديث يف ذكر األولياء ، وويل اهللا تعاىل من امتثل أمره واجتنب يه ، 
الَِّذين آمنواْ  * م والَ هم يحزنونَأَال ِإنَّ أَوِلياء اللِّه الَ خوٌف علَيِه﴿ : قال تعاىل 

تقرب إىل اهللا تعاىل ما استطعت ، :  ﴾ قال خباب بن األرت لرجل وكَانواْ يتقُونَ
فإذا أحببته « : قوله ( واعلم أنك لن تقرب إىل اهللا بشيء هو أحب إليه من كالمه 

ِإنَّ اللّه مع الَِّذين اتقَواْ  ﴿ :كقوله تعاىل ) إىل آخره . » كنت مسعه الذي يسمع به 
املراد من هذا الكالم أن من اجتهد بالتقرب :  ﴾ قال ابن رجب والَِّذين هم محِسنونَ

إىل اهللا تعاىل بالفرائض مث بالنوافل قربه إليه ورقاه من درجة اإلميان إىل درجة  
يراه فيمتلئ قلبه مبعرفة اهللا تعاىل اإلحسان فيصري يعبد اهللا على احلضور واملراقبة كأنه 

وحمبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجالله واألنس به ، والشوق إليه ، حىت يصري هذا 
الذي يف قلبه من املعرفة مشاهداً له بعني البصرية؛ فحينئذ ال ينطق العبد إال بذكره ، 

 نظر به ، وإن وال يتحرك إال بأمره فإن نطق نطق باهللا ، وإن مسع مسع به ، وإن نظر
كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي « : بطش بطش به ، فهذا هو املراد بقوله 

 . »  يبصر به ويده اليت يبطش ا ورجله اليت ميشي ا 

 

 

 

 



 

 ٤٩

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث التاسع والثالثون 

إن اهللا تعاىل جتاوز يل عن « :  قال  أن النيب - رضي اهللا عنهما -عن ابن عباس 
حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي  . » والنسيان وما استكرهوا عليه أميت باخلطأ

 . وغريمها 

اخلطأ والنسيان ال إمث فيهما ورفع اإلمث ال ينايف ترتب احلكم يف بعض األحكام كما لو 
قتل مؤمناً خطأ فعليه الدية والكفارة ، ومن نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها 

 ذكر فعليه اإلعادة ، ولو صلى حامالً جناسة ال يعفي عنها مث علم ، ومن صلى حمدثاً مث
ا بعد صالته أو يف أثنائها فأزاهلا فهل يعيد صالته أم ال؟ فيه قوالن للعلماء ، وقد 

إن جربيل أخربين أن : أنه خلع نعليه يف صالته وأتـمها وقال «  : روي عن النيب 
كلم يف صالته ناسياً مل تبطل ، ولو أكل ناسياً مل ومل يعد صالته ، ولو ت« فيهما أذى 

 . يبطل صيامه 

أحدمها من ال اختيار له بالكلية وال قدرة له على االمتناع فهذا ال : واإلكراه نوعان 
والنوع الثاين من . إمث عليه باالتفاق وال يترتب عليه حنث يف ميينه عند مجهور العلماء 

 الفعل يتعلق به التكليف فإن أمكنه أن ال يفعل أكره بضرب أو غريه حىت فعل فهذا
فهو خمتار للفعل لكن ليس غرضه نفس الفعل بل دفع الضرر عنه فهو خمتار من وجه 
غري خمتار من وجه آخر؛ وهلذا اختلف الناس هل هو مكلف أم ال؟ واتفق العلماء على 

اختياره افتداء لنفسه أنه لو أكره على قتل معصوم مل يصح له أن يقتله فإنه إمنا يقتله ب
 . من القتل 

وإذا أكره بغريه حق على قول من األقوال مل يترتب عليه حكم من األحكام ، وكانوا 
لغواً؛ فإن كالم املكره صدر منه وهو  غري راض به فلذلك عفي عنه ومل يؤاخذ به يف 

 كالبيع أحكام الدنيا  واآلخرة ، وذا فارق الناس واجلاهل ، وسواء يف ذلك العقود
والنكاح والفسوخ كاخللع والطالق والعتاق ، وكذلك اإلميان والنذور ، وهذا قول 

 . مجهور العلماء ، وهو قول مالك والشافعي وأمحد 



 

 ٥٠

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

     

 :احلديث األربعون 

كن يف :  مبنكيب فقال أخذ رسول اهللا « :  قال - رضي اهللا عنهما -عن ابن عمر 
إذا أمسيت فال تنتظر : وكان ابن عمر يقول  . »الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل 

الصباح ، وإذا أصبحت فال تنتظر املساء ، وخذ من صحتك ملرضك ، ومن حياتك 
 . رواه البخاري . ملوتك 

هذا احلديث أصل يف الزهد وقصر األمل ، ألن الغريب إذا دخل بلدة مل ينافس أهلها 
ويف احلديث اغتنام . يعوقه عن وطنه ، وعابر السبيل يكتفي بأقلّ زاد وال يأخذ ما 

 :األعمال الصاحلة قبل فواا قال بعضهم

 من التقىترحل من الدنيا بزاٍد
 

فعمرك أيام وهن قالئلُ
 

وما أقبح التفريط يف زمن الصبا
 

؟ فكيف به والشيب للرأس شاعلُ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٥١

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

     

 :احلديث احلادي واألربعون 

 : قال رسول اهللا :  عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال عن أيب حممد عبد اهللا بن
حديث صحيح رويناه يف  . »ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعاً ملا جئت به « 

 . كتاب احلجة بإسناد صحيح 

فَالَ وربك الَ يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر ﴿ : هذا احلديث موافق لقوله تعاىل 
نيِليماًبسواْ تلِّمسيو تيا قَضمجاً مرح واْ ِفي أَنفُِسِهمِجدالَ ي ثُم مقال حيىي بن ه ﴾ 

قُلْ ِإن « : وقال تعاىل . ليس بصادق من ادعى حمبة اهللا ومل حيفظ حدوده : معاذ 
 . »   كُم ذُنوبكُم واللّه غَفُوٌر رِحيٌمكُنتم تِحبونَ اللّه فَاتِبعوِني يحِببكُم اللّه ويغِفر لَ

فجميع املعاصي والبدع إمنا تنشأ من تقدمي هوى النفس على حمبته ورسوله ، قال 
 :بعضهم 

تعصي اإلله وأنت تزعم حبه
 

هذا لعمري يف القياس شنيع
 

لو كان حبك صادقاً ألطعته 
 

إن احملب مل حيب مطيــع 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٥٢

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث الثاين واألربعون 

قال اهللا تعاىل « :  يقول مسعت رسول اهللا : عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال 
يا ابن آدم إنك ما دعوتين ورجوتين غفرت لك على ما كان منك ، وال أبايل ، يا : 

ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان  السماء استغفرتين غفرت لك ، يا ابن آدم لو أتيتين 
رواه  . »ب األرض خطايا مث لقيتين ال تشرك يب شيئاً ألتيتك بقراا مغفرة بقرا

 . حديث حسن صحيح : الترمذي ، وقال 

ويف هذا احلديث بشارة عظيمة وحلم وكرم عظيم ، وما ال حيصى من أنواع الفضل 
 . واإلحسان والرأفة والرمحة واالمتنان 

وعلى موائدكم ويف طرقكم وأسواقكم أكثروا من االستغفار يف بيوتكم : قال احلسن 
إن هذا : وقال قتادة . وجمالسكم وأينما كنتم فإنكم ما تدرون مىت ترتل املغفرة 

: فالذنوب ، وأما دواؤكم :القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم ، فأما دواؤكم
 : قال بعضهم . فاالستغفار 

 

         

    

 

 

أســتغفر اهللا ممــا يعلــم اهللا  
 

ــقي ـــم اهللاإن الش ــن ال يرح  مل
 

مــا أحلــم اهللا عمــن ال يراقبــه
 

كلّ مسـيء ولكـن يــحلم اهللا       
 

فاستغفر اهللا مما كـان مـن زلـل        
 

طوىب ملـن كـف عمـا يكـره اهللا         
 

طوىب ملن حسنت منـه سـِريرته      
 

طوىب ملـن ينتـهي عمـا ـى اهللا          
 



 

 ٥٣

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث الثالث واألربعون 

أحلقوا الفرائض بأهلها «  :  قال رسول اهللا  : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال 
 . أخرجه البخاري ومسلم  . »، فما أبقت الفرائض فألوىل رجل ذكر 

) »أحلقوا الفرائض بأهلها «  : قوله ( هذا احلديث مشتمل على أحكام املواريث 
 ﴾ اآليتني ، يوِصيكُم اللّه ِفي أَوالَِدكُم﴿ : أهل الفرائض هم املذكورون يف قوله تعاىل 

﴿ يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة ﴾ اآلية ، فاشتملت اآليات على : وقوله تعاىل 
مرياث األوالد والوالدين واألزواج والزوجات واإلخوة واألخوات ؛ فمرياث األوالد 

يِن فَِإن كُن ِنساء يوِصيكُم اللّه ِفي أَوالَِدكُم ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ اُألنثَي﴿ : يف قوله تعاىل 
فصا النةً فَلَهاِحدو تِإن كَانو كرا تثُلُثَا م نِن فَلَهيتاثْن قومرياث الوالدين يف فَو ﴾ 

وَألبويِه ِلكُلِّ واِحٍد منهما السدس ِمما ترك ِإن كَانَ لَه ولٌَد فَِإن لَّم ﴿ : قوله تعاىل 
 ﴾ ومرياث لَّه ولٌَد ووِرثَه أَبواه فَُألمِه الثُّلُثُ فَِإن كَانَ لَه ِإخوةٌ فَُألمِه السدسيكُن 

ولَكُم ِنصف ما ترك أَزواجكُم ِإن لَّم يكُن لَّهن ولٌَد فَِإن ﴿ : األزواج يف قوله تعاىل 
 عبالر لٌَد فَلَكُمو نكَانَ لَهكْنرا تومرياث الزوجات يف قوله تعاىل ِمم ﴾  : » نلَهو

نلٌَد فَلَهو لٌَد فَِإن كَانَ لَكُمو كُن لَّكُمي ِإن لَّم مكْترا تِمم عبالر   « . 

لَه وِإن كَانَ رجلٌ يورثُ كَالَلَةً أَو امرأَةٌ و﴿ : ومرياث اإلخوة من األم يف قوله تعاىل 
أٌَخ أَو أُخٌت فَِلكُلِّ واِحٍد منهما السدس فَِإن كَانواْ أَكْثَر ِمن ذَِلك فَهم شركَاء ِفي 

آرضم رٍن غَييد ا أَوى ِبهوصٍة يِصيِد وعومرياث اإلخوة من األدب يف الثُّلُِث ِمن ب ﴾ 
ه يفِْتيكُم ِفي الْكَالَلَِة ِإِن امرٌؤ هلَك لَيس لَه ولٌَد ولَه يستفْتونك قُِل اللّ﴿ : قوله تعاىل 

أُخٌت فَلَها ِنصف ما ترك وهو يِرثُها ِإن لَّم يكُن لَّها ولٌَد فَِإن كَانتا اثْنتيِن فَلَهما الثُّلُثَاِن 
 وِنساء فَِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ اُألنثَييِن يبين اللّه لَكُم أَن ِمما ترك وِإن كَانواْ ِإخوةً رجاالً

فما أبقت الفرائض فألوىل رجل ذكر «  : قوله (  ﴾ تِضلُّواْ واللّه ِبكُلِّ شيٍء عِليٌم
أي ما بقي بعد الفروض فهو للعصبة ، وأقرم البنوة مث بنوهم وإن نزلوا مث . ) » 

د من األب وإن عال مث  األخ الشقيق مث األخ ألب مث ابن األخ الشقيق مث األب مث اجل
 . ابن األخ ألب وإن نزلوا مث األعمام مث بنوهم كذلك مث املوىل املعتق مث عصبته كذلك 



 

 ٥٤

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث الرابع واألربعون 

. »  الرضاعة حترم ما حترم الوالدة « :  قال عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب 
 . »حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب « ا احلديث من جوامع الكلم ويف رواية هذ

                  :  ﴾ إىل قوله والَ تنِكحواْ ما نكَح آباؤكُم من النساء﴿ : وقد قال اهللا تعاىل 
 ﴿كُماتوأَخو كُماتنبو كُماتهأُم كُملَيع تمرفتحرم األم بالرضاع . ره  ﴾ إىل آخح

كما حترم بالنسب ، وكذا اجلدات وإن علون والبنات وبنات األوالد وإن سفلن 
واألخوات من كل جهة والعمات وعمات الوالدين وإن علوا ، واخلاالت وخاالت 
 الوالدين وإن علوا ، وبنات األخ وبنات األخت وبنات أوالدهم وإن سفلن ، وأم

 علون من الرضاعة والنسب فيحرمن بعقد النكاح؛ وأما الربائب الزوجة وجداا وإن
وهن بنات املرأة من غريه وبنات أوالدها وإن سفلن فال حيرمن إال بعد الدخول ، 
وزوجات أبنائه وأبناء أوالده وإن سفلوا من الرضاع والنسب بنفس العقد ، وكذا 

 النكاح حترم بالوطء يف ملك حالئل األب واألجداد وإن علوا ، وكل امرأة حترم بعقد
 . اليمني كاألختني من نسب أو رضاع اجلمع بني املرأة وعمتها أو  خالتها 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٥٥

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث اخلامس واألربعون 

إن اهللا عز « :  عام الفتح وهو مبكة يقول  عن جابر رضي اهللا عنه أنه مسع النيب 
أرأيت ! يا رسول اهللا : فقيل . األصنام وجل ورسوله حرم بيع اخلمر وامليتة واخلرتير و

ال هو « : قال . شحوم امليتة فإنه يطلى ا ويدهن ا اجللود ويستصبح ا الناس 
قاتل اهللا اليهود إن اهللا حرم عليهم « :  عند ذلك مث قال رسول اهللا . » حرام 

 . أخرجه البخاري ومسلم  . »الشحوم فأمجلوه مث باعوه فأكلوا مثنه 

وإن اهللا إذا حرم أكل شيء « : أي البيع ، زاد أبو داود . ) » هو حرام « : وله ق( 
 . ويف احلديث إبطال احليل والوسائل إىل احملرم  . »حرم مثنه 

ويلتحق باألصنام كتب الشرك والسحر والبدع وكذلك الصور : قال ابن رجب 
 . وآالت املالهي احملرمة 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٥٦

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 : واألربعون احلديث السادس

 بعثه إىل اليمن فسأله عن      أن النيب   ( عن أيب بردة عن أبيه عن أىب موسى األشعري          
مـا  : البتع والَمزر ، فقيل أليب بردة    : ؟ قال    »وما هي   « : فقال  . األشربة تصنع ا    

 . »كل مسـكر حـرام      « : نبيذ الشعري ، فقال     : نبيذ العسل ، واملزر     : البتع ؟ قال    
 . البخاري أخرجه 

كل « هذا احلديث أصل يف حترمي مجيع املسكرات املغطية للعقل ، ويف احلديث اآلخر 
( ويف احلديث اآلخر  . »مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام 

وقد اختلف العلماء يف التنباك وحنوه ؛  . ) عن كل مسكر ومفتر ى رسول اهللا 
بعضهم ، وهو الصواب؛ ألنه من اخلبائث ومفاسده فقال بعضهم يكره ، وحرمه 

 . كثرية 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٥٧

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث السابع واألربعون 

ما مأل ابن آدم « :  يقول مسعت رسول اهللا : قال . عن املقدام بن معد يكرب 
وعاءاً شراً من بطٍن ، حبسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ، فإن كان ال حمالة فثلث 

رواه اإلمام أمحد والترمذي والنسائي ، وقال  . »ث لشرابه وثلث لنفسه لطعامه وثل
 . حديث حسن : الترمذي 

: قال احلارث بن كلدة طبيب العرب . هذا احلديث أصل جامع ألصول الطب كلها 
من قلّ طعامه فهم : قال حممد بن واسع . احلمية رأس الدواء ، والبطنة رأس الداء 

ال ينبغي للمؤمن أن يكون بطنه أكرب مهه ، وأن تكون : ينار وقال مالك بن د. وأفهم 
 . شهوته هي الغالبة 

فَخلَف ِمن بعِدِهم خلٌْف أَضاعوا الصالةَ واتبعوا الشهواِت ﴿ : وقد قال اهللا تعاىل 
 لنيب ويف مسند البزار وغريه عن فاطمة رضي اهللا عنها عن ا.  ﴾ فَسوف يلْقَونَ غَياً

شرار أميت الذين غذوا بالنعم ، يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب « : قال 
 . » ويتشدقون يف الكالم 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٥٨

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث الثامن واألربعون 

أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن «   : عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب 
إذا حدث كذب ، : لة من النفاق حىت يدعها كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خص

 . أخرجه البخاري ومسلم  . »وإذا وعد أخلف ، وإذا خاصم فجر ، وإذا عاهد غدر 

 . اعتقادي وعملي : هو إظهار اخلري وإسرار الشر ، وهو نوعان : النفاق 

آية املنافق ثالث إذا حدث كذب ، وإذا وعد أ خلف ، وإذا « :  ويف احلديث اآلخر 
 . رواه مسلم  . »متن خان ، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم اؤ

              :هو النفاق األكرب ، وصاحبه مع الكفار خملد يف النار قال اهللا تعاىل : فاالعتقادي 
 ﴿رعِن الْمنَ عوهنينكَِر وونَ ِبالْمرأْمٍض يعن بم مهضعب اِفقَاتنالْماِفقُونَ ونوِف الْم

وعد اهللا الْمناِفِقني  * ويقِْبضونَ أَيِديهم نسواْ اللّه فَنِسيهم ِإنَّ الْمناِفِقني هم الْفَاِسقُونَ
والْمناِفقَاِت والْكُفَّار نار جهنم خاِلِدين ِفيها ِهي حسبهم ولَعنهم اللّه ولَهم عذَاٌب 

   . ﴾ٌممِقي

ِإنَّ الْمناِفِقني يخاِدعونَ اللّه وهو خاِدعهم وِإذَا قَامواْ ِإلَى الصالَِة قَامواْ « : وقال تعاىل 
مذَبذَِبني بين ذَِلك الَ ِإلَى هـؤالء  * كُسالَى يرآؤونَ الناس والَ يذْكُرونَ اللّه ِإالَّ قَِليالً

يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تتِخذُواْ  * ى هـؤالء ومن يضِلِل اللّه فَلَن تِجد لَه سِبيالًوالَ ِإلَ
ِإنَّ  * الْكَاِفِرين أَوِلياء ِمن دوِن الْمؤِمِنني أَتِريدونَ أَن تجعلُواْ ِللِّه علَيكُم سلْطَاناً مِبيناً

ِإالَّ الَِّذين تابواْ وأَصلَحواْ  * ي الدرِك اَألسفَِل ِمن الناِر ولَن تِجد لَهم نِصرياًالْمناِفِقني ِف
 ِمِننيؤالْم ِت اللّهؤي فوسو ِمِننيؤالْم عم لَـِئكِللِّه فَأُو مهواْ ِدينلَصأَخواْ ِباللِّه ومصتاعو

 . »  أَجراً عِظيماً

 .هو النفاق األصغر وهو من  أكرب الذنوب : والنفاق العملي 
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لو أنكم توكلون على « :  قال  عن النيب -رضي اهللا عنه–عن عمر بن اخلطاب 
رواه اإلمام  . »اهللا حق توكله لرزقكم كما يزرق  الطري تغدو مخاصاً وتروح بطاناً 

 . حسن صحيح :  وابن ماجه وقال الترمذي والترمذي والنسائي

ومن يتِق اللَّه يجعل لَّه ﴿ :  هذا احلديث أصل عظيم يف التوكل ، وقد قال اهللا تعاىل 
ومن يتوكَّلْ علَى اللَِّه فَهو حسبه ِإنَّ اللَّه باِلغُ  ويرزقْه ِمن حيثُ لَا يحتِسب * مخرجاً

راًأَمٍء قَديِلكُلِّ ش لَ اللَّهعج ِرِه قَد ﴾  . 

. وحقيقة التوكل هو االعتماد على اهللا عز وجلّ يف استجالب املصاحل ودفع املضار 
واعلم أن التوكل ال ينايف السعي يف . التوكل مجاع اإلميان : وقال سعيد بن جبري 

وما ِمن دآبٍة ِفي ﴿ : عاىل األسباب فإن الطري تغدو يف طلب رزقها وقد قال اهللا ت
كان يقال اعمل عمل رجل ال :  ﴾ قال يوسف بن أسباط اَألرِض ِإالَّ علَى اللِّه ِرزقُها

ويف حديث جابر عن . ينجيه إال عمله ، وتوكل توكل رجل ال يصيبه إال ما كتب له 
 الطلب ، لن متوت نفس حىت تستكمل رزقها ، فاتقوا اهللا وأمجلوا يف«  : النيب 

لقي عمر بن اخلطاب ناساً من : وقال معاوية بن قرة . » خذوا ما حل ودعوا ما حرم 
حنن املتوكلون ، قال بلى أنتم املتأكلون ، إمنا : أهل اليمن فقال من أنتم ؟ قالوا 

كان أهل : وقال ابن عباس . املتوكل الذي يلقي حبه يف األرض ويتوكل على اهللا 
« : يتزودون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل اهللا هذه اآلية اليمن حيجون وال 

املؤمن القوي خري واحب «  : وقد قال النيب . » وتزودوا فإن خري الزاد التقوى 
إىل اهللا من املؤمن الضعيف ويف كل خري ، احرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال 

ان كذا وكذا ، ولكن قل قدر تعجز ، فإن أصابك شيء فال تقل لو أين فعلت كذا لك
 . اهللا وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان 

     

 



 

 ٦٠

  أحاديث النووي وابن رجبتعليم األحّب

 

 :احلديث اخلمسون 

 رجل فقال يا رسول اهللا إن شرائع اإلسالم         أتى النيب   « : عن عبد اهللا بن بشر قال       
  »ال يزال لسانك رطباً من ذكر اهللا      « : قد  كثرت على قباب نتمسك به جامع ، قال           

 . مام أمحد ذا اللفظ أخرجه اإل

ِإنَّ ِفي خلِْق السماواِت واَألرِض واخِتالَِف اللَّيِل ﴿ : هذا احلديث موافق لقوله تعاىل 
الَِّذين يذْكُرونَ اللّه ِقياماً وقُعوداً وعلَى جنوِبِهم  * والنهاِر آلياٍت لِّأُوِلي األلْباِب

ي خلِْق السماواِت واَألرِض ربنا ما خلَقْت هذا باِطالً سبحانك فَِقنا ويتفَكَّرونَ ِف
 يا أَيها الَِّذين آمنوا اذْكُروا اللَّه ِذكْراً كَِثرياً﴿ :  ﴾ اآليات ، وقد قال تعاىل عذَاب الناِر

 .  ذكر اهللا برئ من النفاق من أكثر:  ﴾ قال كعب وسبحوه بكْرةً وأَِصيالً* 

 . أحب عباد اهللا إىل اهللا أكثرهم له ذكراً وأتقاهم قلباً : وقال احلسن 

وكان أبو مسلم اخلوالين كثري الذكر فرآه بعض الناس فأنكر حاله ، فقال ألصحابه 
ال يا أخي ولكن هذا دواء اجلنون ، وقد : أجمنون صاحبكم؟ فسمعه أبو مسلم ، فقال 

ِإنَّ الْمسِلِمني والْمسِلماِت والْمؤِمِنني والْمؤِمناِت والْقَاِنِتني ﴿ :  تعاىل قال اهللا
والْقَاِنتاِت والصاِدِقني والصاِدقَاِت والصاِبِرين والصاِبراِت والْخاِشِعني والْخاِشعاِت 

الصقَاِت ودصتالْمو ِقنيدصتالْماِفظَاِت والْحو مهوجفُر اِفِظنيالْحاِت واِئمالصو اِئِمني
 ﴾ وعموم هذه والذَّاِكِرين اللَّه كَِثرياً والذَّاِكراِت أَعد اللَّه لَهم مغِفرةً وأَجراً عِظيماً

 . اآلية جيمع معىن ما تقدم من األحاديث ، واهللا أعلم 
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