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ملخص البحث

تتلخص فكرة البحث يف جمع األحاديث الصحيحة 

والحســنة يف أخوف ما خافه النبــي  عىل أمته, 

ودراســة هذه األحاديث دراســة موضوعية, وذلك 

بتقسيمها إىل مطالب حسب مواضيعها ثم ذكر نص 

الحديث, وتخريجه, وبيان غريبه, وذكر املعنى العام 

له, واســتنباط الفوائد منه, فجاء البحث يف تســعة 

مطالب بتســعة أحاديث ثابتة عن النبي  وجعلت 

لكل مطلب عنوان يناسب موضوع الحديث, والله 

أســأل أن أكون قد وفقت يف هذا البحث, ونفعت 

فيه نفيس أوالً وأخواين املسلمني ثانياً, وصىل الله 

عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه وسلم . 

❊ ❊ ❊

Research Summary:

The idea of research is summed up in col-

lecting the correct and good hadiths in 

the fear of what the Prophet ملسو هيلع هللا ىلص feared for 

his nation, and studying these hadiths an 

objective study, by dividing them into de-

mands according to topics, then mention-

ing the text of the hadith, and extracting 

it, and a strange statement, and mentioned 

the general meaning of it, and deduction 

from it, so the research came with benefit 

Origin demands and confronted him, and 

may God’s prayers and peace be upon the 

Prophet and his family and friends.

❊ ❊ ❊
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المقدمة

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله 

من رشور أنفســنا ومن سيئات أعاملنا من يهده الله 

فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشــهد أن ال 

إلــه إال الله وحده ال رشيك له وأشــهد أن محمدا 

عبده ورسوله .

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   چ 
ڦ   ڦ  چ     ]آل عمران: 102 [. 

پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
ٿ   ٺٿ   ٺ      ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ  
چ  ڦ   ڤ   ڤ  ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ     ٹ    ٿ    ٿ  

]النساء: 1[.

ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   چ 
ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ    چ ]األحزاب: 70 – 71 [.

أما بعد؛ فإنَّ خري الحديث كتاب الله, وخري الهدى 

هدى محمد , ورش األمور محدثاتها, وكل محدثة 

بدعة, وكل بدعة ضاللة. وبعد فإنَّ رســولنا الكريم 

 أرحــم الناس بالنــاس, وأحــرص الناس عىل 

الناس كام وصفه ربه جــلَّ يف عاله فقال: چ ھ  

ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ  

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  

ۆ چ ]التوبة : 12٨[. فكان من حرصه  عىل 

أمته ونصحه لهم, أن بني لهم املخاوف واملهالك, 

وبني مراتب تلك املخاوف, التي هي سبب هالك 

األمم, فذكر أموراً هي أخوف ما خافه عىل أمته من 

بعده, فحــرٌي بأمته أن تعلم ما هي هذه األمور التي 

ر منها النبي  أشــد التحذير, وخاف منها أشدَّ  حذَّ

الخوف, ليك تحذرها وتجتنبهــا, فجمعت ما ورد 

من ذلك من أحاديث ثابتــة عن النبي , وجعلت 

لهــا عناوين تناســب مواضيعهــا, وخرجتها لبيان 

 مظانها ودرجتها, ثم ذكرت معناها العام واستنبطُت 

الفوائد منها . 

أهمية البحث ودوافع اختياره: 	 

تكمن أهمية البحــث يف أنَّ معرفة أخوف ما خافه 

ته تبرص املســلمني مبعرفة أسباب  النبي  عىل أمَّ

عذاب األمم وهالكها, وفيه التحذير من الوقوع يف 

ته  هذه املخاوف التي اشتدَّ خوف النبي  عىل أمَّ

منها, وعدم االســتهانة بها, وبيان مراتبها, فام اشتدَّ 

خوفــه  منها إال وهي يف أعىل مراتب الســيئات 

ــا عن دوافع البحث  وأســباب العذاب والهالك, أمَّ

فهــي رغبًة منَّــي يف نصح نفــيس أوالً, وإخواين 

املسلمني ثانياً يف الحذر من هذه األمور واجتنابها 

وعدم مقارفتهــا, تحقيقاً لقولــه تعاىل: چ ۇئ  

ىئ   ېئىئ   ېئ   ېئ    ۈئ   ۈئ   ۆئ      ۆئ  
ىئ  ی  ی  ی چ ]األنفــال: 2٥[. وقوله 
عليــه الصالة والســالم: » َمثَُل الَْقائِــِم َعىَل ُحُدوِد 

اللِه َوالَْواِقعِ ِفيَها، كََمثَِل قَْوٍم اْســتََهُموا َعىَل َسِفيَنٍة، 

فَأََصــاَب بَْعُضُهْم أَْعاَلَها َوبَْعُضُهْم أَْســَفلََها، فََكاَن 

الَِّذيَن يِف أَْسَفلَِها إَِذا اْستََقْوا ِمَن الاَْمِء َمرُّوا َعىَل َمْن 
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فَْوقَُهْم، فََقالُوا: لَْو أَنَّا َخرَقَْنا يِف نَِصيِبَنا َخرْقًا، َولَْم نُْؤِذ 

َمْن فَْوقََنا، فَِإْن يَْتُكُوُهْم َوَمــا أََراُدوا َهلَُكوا َجِميًعا، 

َوإِْن أََخــُذوا َعىَل أَيِْديِهْم نََجــْوا َونََجْوا َجِميًعا «)1( . 

وكذلــك مل أقف عىل من بحث يف هذه املوضوع 

فآثرُت الكتابة فيه. 

أهداف البحث: 	 

1- معرفــة ما ورد من أحاديــث يف أخوف ما خافه 

النبــي  عىل أمتــه, ومعرفة ما ثبــت منها مام مل 

يثبت, وحرصهــا يف مكان واحد يف عناوين تتالئم 

مع مواضيعها لتسهل االستفادة منها .

2- بيان مظان هذه األحاديث وما ورد فيها من ألفاظ 

غريبة, وبيان معانيها وما يستفاد منها . 

3- إلقــاء الضوء عىل هــذه األحاديث ونرشها بني 

أوســاط املســلمني للتحذير من الوقوع يف هذه  

املخاوف .

4- بيــان مراتب األمور التي خافهــا النبي  عىل 

ته, فقوله: أخوف مــا أخاف عليكم, ليس كقوله:  أمَّ

أخاف عليكم . 

منهج البحث: 	 

1- جمعت مــا ورد يف هذا املوضوع من أحاديث 

يف كتب الســنة النبوية, واقترصت عىل الثابت منها 

دون الضعيف . 

)1( أخرجه البخاري يف »صحيحه«, كتاب الرشكة, باب هل 

يقرع يف القســمة واالستهام فيه, 3 / 139, برقم: )2493(, 

  .  عن النعامن بن بشري

2- جعلُت لــكل حديث عنواناً يناســب مضمون 

الحديث وأفردته يف مطلب . 

3- أخــرج األحاديــث تخريجاً كامــالً إذا مل تكن 

ا إذا كانــت يف الصحيحني أو  يف الصحيحــني, أمَّ

أحدهــام فأخرجه منهــام فقط, وذلك بذكر اســم 

املؤلِف, واملؤلَــف, والكتاب, والبــاب, والجزء, 

والصفحة, ورقم الحديث, إال املســانيد واملعاجم 

واألجزاء ونحوهــا, فأذكر الجــزء والصفحة ورقم 

الحديث فقط. 

4- األحاديث التي تذكر يف الشواهد أو يف املعنى 

ا فقط  العام للحديث ال أتوســع يف تخريجها وإنَّ

أخرجها للداللة عىل مواضعها. 

٥- أذكر حكم الحديث إذا مل يكن يف الصحيحني 

أو أحدهام بعد تخريجه, وذلك بنقل أقوال العلامء 

فيه, ومراعــاة قواعد مصطلــح الحديث, ورشوط 

الحديث الصحيح والحسن. 

6- إذا كان يف الحديــث ألفاظ غريبــة أقوم ببيانها 

وذلك بالرجوع إىل كتب غريب الحديث. 

7- اذكر املعنى العام للحديث وذلك بالرجوع إىل 

كتب الرشوح وغريبه, وغريها من املصادر. 

٨- اذكر أهم ما يســتفاد من الحديث واجعله عىل 

شكل نقاط لتسهل االستفادة منها.        

خطة البحث:                                                                              	 

قســمت البحث إىل مقدمة ومتهيد وتسعة مطالب 

وخامتة وذلك عىل النحو اآليت:

 املقدمــة: وذكــرت فيها أهمية البحــث وبواعث 
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اختياره، وأهدافه، ومنهج البحث, وخطته.

املطلب األول: الرشك األصغر)الرياء(.

املطلب الثاين: األمئة املضلون.

املطلب الثالث: قتل املسلم ورميه بالرشك.

املطلب الرابع: االستسقاء باألنواء وحيف السلطان 

والتكذيب بالقدر.

املطلب الخامس: املنافق العليم اللسان.

املطلب السادس: عمل قوم لوط.

املطلب السابع: الشهوة الخفية.

املطلب الثامن: الكتاب واللنب.

املطلب التاسع: زهرة الحياة الدنيا.

الخامتة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

املطلب األول: الرشك األصغر )الرياء(.	 

عن محمود بن لبيد  أن رســول الله  قال:» إِنَّ 

ُْك اأْلَْصَغُر«، قَالُوا:  أَْخَوَف َمــا أََخاُف َعلَيُْكُم الــرشِّ

يَاُء،  ُْك اأْلَْصَغُر يَا رَُســوَل اللــِه ؟ قَاَل: » الرِّ َوَما الرشِّ

يَُقوُل اللُه َعزَّ َوَجلَّ لَُهْم يَْوَم الِْقيَاَمِة إَِذا ُجِزَي النَّاُس 

نْيَا،  ِبأَْعاَملِِهُم: اْذَهبُوا إِىَل الَِّذيَن كُْنتُْم تُرَاُؤوَن يِف الدُّ

فَانْظُُروا َهْل تَِجُدوَن ِعْنَدُهْم َجزَاًء «)1( .

)1( أخرجــه أحمــد يف »مســنده«, 39 / 39, 40, 43, 

باألرقــام: )23630( , )23631( , )23636(, والطرباين 

يف »املعجــم الكبري«, 4 / 2٥3, برقم: )4301(, والبيهقي 

يف »شــعب اإلميــان«, 9 / 1٥4-  1٥٥, برقم: )6412(, 

والبغــوي يف »رشح الســنة«, 14 / 323 – 324, برقــم: 

)413٥(, كلهــم بهــذا اللفظ, وأخرجه ابن أيب شــيبة يف 

املعنى العام للحديث: 

الرياء مصــدر راءى, من الرؤيــة, وحقيقتُه لغًة: أن 

يتظاهر بخالف ما يف الباطن)2(, واصطالحاً: عرف 

بتعاريــف متقاربة منهــا: أن يفعــل الطاعة ويتك 

املعصية مع مالحظة غري الله, أو يخرب بها, أو يُحب 

أن يطلَّع عليها ملقصــد دنيوي من ماٍل أو نحوه)3(, 

وقيل: أنَّه ترك اإلخــالص يف العمل مبالحظة غري 

الله فيــه)4( . وقيل: هــو الفعل املقصــود به رؤية 

»مصنفــه«, 2 / 227 , برقــم : )٨403(, وابــن خزمية يف 

»صحيحــه«, 2 / 67, برقم: )937(, والبيهقي يف »شــعب 

اإلميــان«, 4 / ٥02 , برقــم: )2٨72(, عن محمد بن لبيد 

أيضاً بلفظ: » أيها الناس إياكم ورشك الرسائر قالوا: يا رسول 

الله، وما رشك الرسائــر؟ قال: »يقوم الرجل فيصيل، فيزين 

صالتــه، جاهدا ملا يرى من نظر النــاس إليه، فذلك رشك 

الرسائــر« . واللفــظ البن خزمية, والحديــث مع تصحيح 

ابن خزميــة له, قال عنه املنذري يف »التغيب والتهيب«, 

34/1, برقم: )٥0(: إسناده جيد, وقال الحافظ العراقي يف 

»املغني عن حمل األسفار«, ص1203, برقم: )4(: رجاله 

ثقات, وقال الهيثمي يف »مجمــع الزائد«, 1 / 102, برقم: 

)37٥(: رجاله رجال الصحيح, وقال الحافظ ابن حجر يف 

»بلوغ املرام«, ص٥44, برقم: )14٨4(: أخرجه أحمد بسنِد 

حسن, وصححه الشيخ األلباين يف »السلسلة الصحيحة«, 

634/2, برقم: )9٥1(, وقال الشــيخ شعيب األرنؤوط يف 

تعليقه عىل املســند, 39 / 40, برقم: )23631(: إســناده 

حسن, الخالصة: الحديث حسن . 

)2( معجم اللغة العربية املعــارصة , د . أحمد مختار عبد 

الحميد عمر, 2 / ٨40, بترصف يسري . 

)3( ينظر: سبل السالم, الصنعاين, 2 / 660 . 

)4( التعريفات, الجرجاين, ص114 . 
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الخلــق غفلــة عن الخالــق وعامية عنــه . وقيل: 

مالحظة األشكال يف األعامل . وقيل االستتار برؤية 

األغيار . وقيل: ســهولة الطاعة مبشهد الجامعة . 

وقيل: ســقوط النشــاط يف الخالء وزوال املشاق 

يف املــأ . وقيل: طلب املنزلــة يف قلوب الناس 

بالعبادة)1(. وكلها معاين متقاربة, فاملقصود بالرياء 

ن العبادة من  أن يتعبد املســلم لربه  ولكن يَُحسِّ

أجل أن يــراه الناس فيمدحونه عىل ذلك, فهو يريد 

مــن الناس أن ميدحوه يف عبادته ال يريد أن يتقرب 

إليهــم بالعبادة, ألنه لو فعــل ذلك لكان من الرشك 

األكرب, وقد ذم الله  الريــاء يف كتابه وجعله من 

صفات املنافقني فقال تعاىل يف وصفهم:چ ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ   چ ]النســاء: 142[, 
وقــال تعــاىل: چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ  
ڍ  ڌ  چ ]املاعون: 4 -  7[, وقد سامه 
الله تعاىل رشكاً كام ســامه رســوله  بذلك فقال 

يت  جث    مث    ىث   يث  حج    مج  جح   تعــاىل:       چ 

مح  جخ  حخ    مخ  جس   چ ]الكهــف: 110[, قــال 
الطربي: »وإنا يكــون جاعالً له رشيًكا بعبادته إذا 

راءى بعمله الذي ظاهره أنه لله وهو مريد به غريه«)2(, 

وعن أيب هريرة  قال: قال رسول الله : قال الله 

ِْك، َمْن  َكَاِء َعِن الرشِّ تبارك وتعاىل: » أَنَا أَْغَنى الــرشُّ

)1( ينظر: التوقيف مبهامت التعاريف, املناوي, ص1٨4 . 

)2( جامع البيان يف تأويل القرآن )تفسري الطربي(, الطربي, 

 . 13٥ / 1٨

َعِمَل َعَماًل أرَْشََك ِفيِه َمِعي َغرْيِي تَرَكْتُُه َورِشْكَُه «)3( . 

قال النووي: »ومعناه أنَّا غنٌي عن املشاركة وغريها, 

فمن عمَل شيئاً يل ولغريي مل أقبلُه بل أتركه لذلك 

الغري, واملراد أن عمــل املرايئ باطل ال ثواب فيه, 

ويأثم به«)4(. وهــذا الحديث موافق لحديث الباب 

يف أنَّ عمل املرايئ ال ثــواب فيه, وأنَّ الله ال يقبل 

من العمل إال ما كان خالصاً له, وأنَّ املرايئ سيقول 

له الله يوم القيامة أذهب فخذ ثوابك من الذي كنت 

ترايئ له يف الدنيا . وليس من الرياء أن يعمل املسلم 

عمالً لله فيحمــده الناس عليه, كام يف حديث أيب 

ذٍر  قال: قيل لرسول الله : أَرَأَيَْت الرَُّجَل يَْعَمُل 

الَْعَمــَل ِمَن الَْخــرْيِ َويَْحَمُدُه النَّــاُس َعلَيِْه ؟ قَاَل:» 

تِلَْك َعاِجُل بُــرْشَى الُْمْؤِمِن«)٥(. قال النووي: »هذا 

إذا حمــده الناس من غري تعــرض لحمدهم, وإال 

فالتعرض مذموم«)6(. 

والرياء له أربع صور: 

األوىل: أن يكــون عمل املرايئ مجــرد عن إرادة 

الثواب, كأن يصيل لرياه الناس وال يريد بها الثواب 

)3( أخرجه مسلم يف »صحيحه«, كتاب الزهد والرقائق, باب 

من أرشك يِف عمله غري الله, 4 / 22٨9, برقم: )29٨٥(.

)4( املنهاج رشح صحيح مسلم بن الحجاج, النووي, 1٨ 

 . 116  -11٥ /

)٥( أخرجــه مســلم يف »صحيحه« , كتاب الــرب والصلة 

واآلداب, باب إذا أثني عىل الصالح فهي برشى وال ترضه , 

2034/4, برقم: )2642( . 

)6( املنهاج رشح صحيح مسلم بن الحجاج, النووي, 16 

 . 1٨9 /
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, وإذا أنفرد عن النــاس ال يصيل, وهذا أغلظ أنواع 

الرياء وأخبثها .

والثانية: أن يقصد املرايئ بعمله الثواب لكنه قصداً 

ضعيفاً, وقصد رؤية النــاس له هي األقوى, بحيث 

ال يحمله عىل الفعل إال مراءة الناس, وهذا كالذي 

قبله يف فساد العمل وعدم قبوله .

والثالثة: أن يتساوى عند املرايئ القصدين, الثواب, 

ورؤية الناس له, بحيــث مل يحمله عىل العمل إال 

مجموعهــام, بحيث لو ترك أحد القصدين مل يقدم 

عىل العمل, فهذا تســاوى صالح قصده وفســاده, 

فلعله يخرج رأساً برأس ال له وال عليه .

 والرابعــة: أن يكون رؤية النــاس لعمله مرجحاً أو 

مقوياً لنشــاطه, ولو مل يطلع عليــه الناس مل يتك 

العمل, وهذا ال يحبط أصل الثواب لكنه ينقصه)1(.

ما يستفاد من الحديث)2(:

1- يف الحديث شدة شفقة النبي  عىل أمته لقوله: 

»أخوف ما أخاف عليكم«.

2- وفيه أنَّ الســيئات واملعايص تختلف فبعضها 

أشد خطراً من بعض لقوله : »أخوف ما أخاف«, 

فالرســول  يخاف منا أن نعمل الســيئات, لكن 

يختلف خوفه فبعضه أشد من بعض. 

)1( ينظر: ســبل الســالم, الصنعــاين , 2 / 660 – 661, 

بترصف . 

)2( ينظــر: البدر التامم رشح بلــوغ املرام , املغريب , 10 

/ 267, و فقه اإلســالم رشح بلوغ املرام, عبد القادر شيبة 

الحمد, 10 / 234 . 

3- وفيه انقســام الرشك إىل قســمني أصغر وأكرب, 

والفــرق بينهام أن الرشك األصغــر ما ال يخرج عن 

امللة، واألكرب ما يخرج عن امللة، واألصغر ما كان 

وسيلة إىل الرشك األكرب.

4- وفيه تسمية الرياء بالرشك األصغر. 

٥- وفيه تحريم الرياء؛ ألنه من الرشك األصغر, وأنَّه 

ة.  أشد ما يُخاف عىل هذه األمَّ

6- وفيــه داللة عىل قبــح الرياء، وأنــه من أعظم 

املعايص املحبطة لأعــامل، فإنَّه إذا كان أخوف 

املخوفات كان أعظمها وأخطرها، وتســميته رشكًا 

أصغر يدل عىل أنه يف رتبة تيل الرشك األكرب الذي 

هو الظلم العظيم، والوبال املهلك الوخيم. 

املطلب الثاين: األمئة املضلون.	 

عــن أيب الدرداء  قال: قال رســول الله : » إِنَّ 

أَْخَوُف َما أََخاُف َعلَيُْكُم اأْلمَِئَّة الُْمِضلُّوَن «)3(.

)3( أخرجه أبو داود الطياليس يف »مسنده«, 2 / 321, برقم: 

)106٨(, واللفظ له, وأحمد يف »مسنده«, 4٥ / 47٨, برقم: 

)274٨٥(, والدارمي يف »مسنده«, املقدمة, باب يِف كراهية 

أخذ الرأي, 1 / 293, برقم: )217(, والحديث له شــواهد 

َا أََخاُف  من حديث ثوبان  قال: قال رســول الله : » إِنَّ

ِتي اأْلمَِئََّة الُْمِضلِّنَي «, أخرجه أبو داود يف »ســننه«,  َعىَل أُمَّ

كتاب الفنت واملالحم, باب ذكــر الفنت ودالئلها, 4 / 97, 

برقم: )42٥2(, والتمذي يف »جامعه«, أبواب الفنت, باب 

ما جاء يف األمئة املضلني, 4 / 472, برقم: )2176(, وقال 

هذا حديٌث حســٌن صحيح, وابن ماجه يف »ســننه«, كتاب 

الفنت, باب ما يكون من الفنت, 2 / 1304, برقم: )39٥2(, 

وأحمد يف »مســنده«, 37 / 77, برقم: )22393( واللفظ 
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املعنى العام للحديث:

األمئــة: جمع إمام وهــو مقتدى القوم ورئيســهم 

ومــن يدعوهم إىل قول أو فعــل أو اعتقاد)1(, وهي 

تشــمل إمامة الدين والدنيا, يعني األمراء والعلامء, 

واملضلــون: أَي الداعني إىل الضــالل من البدع, 

والفسوق, والفجور)2(, فالعلامء الزائغون عن الحق، 

وأمراء الجــور هم الذين يضعفون أركان اإلســالم 

ويعطلونها بأعاملهم)3(, لذلك كان النبي  حريصاً 

عىل إصالح أمته راغباً يف دوام خريتها فخاف عليهم 

فســاد األمئة ألن بفسادهم يفســد النظام لكونهم 

قادة األنام فإذا فســدوا فسدت الرعية, وكذا العلامء 

إذا فسدوا فســد الجمهور من حيث أنهم مصابيح 

  الظالم)4(, فهذا هو الذي أخــوف ما خافه النبي

عىل األمة، وهو كونها تبتىل مبن يَِضل، سواء كانوا 

له, وله شــاهد آخر من حديث شداد بن أوس  قال: قال 

ِتي إاِلَّ اأْلمَِئََّة الُْمِضلِّنَي«  النَِّبــيُّ  : »َوإِينِّ اَل أََخاُف َعىَل أُمَّ

. أخرجه أحمــد يف »مســنده«, 2٨ / 339 – 340, برقم: 

)1711٥(, وابن حبان يف »صحيحه«, كتاب الســري, باب 

طاعة األمئة, ذكر تخوف املصطفى  عىل أمته مجانبتهم 

الطريق املســتقيم بانقيادهم لأمئة املضلني, 10 / 431, 

برقم: )4٥70(, وله شواهد أخرى, والخالصة أنَّ الحديث 

صحيٌح لغريه. 

)1(  فيض القدير, املناوي, 2 / 419. 

)2( عون املعبود, العظيم آبادي, 11 / 21٨. 

)3( مرعاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح, املباركفوري, 

 .3٥6 / 1

)4( فيض القدير,  2 / 419.

هؤالء األمئة أمئة دعوة وتبليغ وإرشاد، أو أصحاب 

سلطة، واإلمامة تكون بكونه متبوعاً وغريه يتبعه, وإن 

مل يكن والياً، وقد يكــون والياً ويكون مع إضالله 

قوة تساند وتؤيد هذا الضالل، وتحتضن من يكون 

من أهل الضالل، فيحرفونهم ويرصفونهم عن الحق 

والهدى بأن يضلوهــم ويخرجوهم من الجادة إىل 

الطرق املنحرفة الخارجة عن الرصاط املستقيم)٥( .

ما يستفاد من الحديث:

1- يف الحديــث تحذيــر لأمــة من فتنــة األمئة 

املضلــني, والتحذير مــن الضــالل بالتحذير من 

املُِضل. 

2- وفيه أنَّ اإلمام هو من يقتدى به ســواء كان عىل 

الهدى أو الضاللة. 

3- وفيــه أنَّ ضالل اإلمام ضالل للأمموم, وفســاد 

الراعي فساد للرعية. 

4- وفيه أنَّ األمئة املضلني, يشمل األمراء والعلامء, 

إمامة الدين والدنيا. 

٥- وفيه نصح النبي  ألمته بذكره أخوف ما يخافه 

عليهــم, وقد وقع ما خافه النبــي  عىل أمته فكم 

كان أمراء الجور, وعلامء الســوء, ســبب لضالل 

الناس عىل مر قرون هذه األمة. 

املطلب الثالث: قتل املسلم ورميه بالرشك.	 

عن حذيفة  قال: قال رسول الله :» إِنَّ أَْخَوَف َما 

أََخاُف َعلَيُْكْم رَُجٌل قََرأَ الُْقرْآَن َحتَّى إَِذا رَأَيَْت بَْهَجتَُه 

)٥( ينظر: رشح سنن أيب داود, محسن العباد, 10 / 476 . 
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َعلَيِْه وَكَاَن رِْدًءا لِْلِْساَلِم, انَْسلََخ ِمْنُه َونَبََذُه َوَراَء ظَْهرِِه، 

ِْك, قُلُْت: يَا  يِْف، َورََماُه ِبالرشِّ َوَســَعى َعىَل َجارِِه ِبالسَّ

؟  ِْك؛ الرَّاِمي أَِو الَْمرِْميُّ نَِبيَّ اللِه، أَيُُّهاَم أَْوىَل ِبالــرشِّ

قَاَل : بَِل الرَّاِمي «)1( .

غريب الحديث: 

1- بهجته: البهجة: حســن لون الــيء ونضارته, 

يقــال: رجــٌل ذو بَهَجة, وهو يف اإلِنســان َضِحُك 

أَسارير الوجِه، أَو ظهوُر الَفَرِح البَتََّة)2( . 

2- ردءاً للســالم: أي ُمعيًنا, يقال: أردأْتُه عىل كذا، 

أي أعْنتُه)3(.

املعنى العام للحديث: 

أخرب النبي  يف هذا الحديث عن أناس مل يكونوا 

يف زمنه، ولكنهم ســيكونون بعده الســيام يف آخر 

)1( أخرجــه البخــاري يف »التاريخ الكبــري«, 4 / 301, 

والبــزار يف »مســنده«, 7 / 220, برقــم: )2793(, وقال: 

إسناده حســن، وأبو يعىل يف » مســنده الكبري » كام يف » 

املطالــب العاليــة » , 17 / 610 , برقم : )43٥6( واللفظ 

له , والطحاوي يف » مشــكل اآلثــار » , 2 / 324 , برقم : 

)٨6٥( , ومن طريق أيب يعىل ابن حبان يف »صحيحه« , 1 

/ 2٨1 , برقم : )٨1( , وأبو نعيم يف » معرفة الصحابة » , 2 / 

690 , برقم : )1٨٥9( , والحديث مع تحسني البزار لسنده 

, وتصحيح ابن حبان له  كام مر آنفاً, قال عنه ابن كثري يف » 

تفسريه », 3 / 4٥9 : إسناٌد جيد, وقال الهيثمي يف »مجمع 

الزوائد«, 1 / 1٨٨, برقم: )٨90(: إســناده حسن, وحسنه 

األلبــاين يف »السلســلة الصحيحــة« ,     7 / 60٥, برقم: 

)3201(, والخالصة أنَّ الحديث حسٌن عىل أقل أحواله. 

)2( لسان العرب, ابن منظور, 2 / 216, مادة: بهج . 

)3( غريب القرآن, ابن قتيبة, ص333 . 

الزمان, وهــذا الصنف من الناس الذين خاف النبي 

 بل اشــتد خوفه عىل أمته منهم, لسببني كبريين, 

وهــام: أنَّهــم ينخرون جســد األمة مــن الداخل, 

ويشــوهون صورتها من الخارج, وقد وقع ما أخرب 

به النبي  وابتلينا بهــذا الصنف من الناس, الذين 

كفروا العباد, وخربوا البــالد, فذكر رجل قرأ القرآن 

حتى إذا رُئيت عليه بَهجته، وكان ردءا للسالم، أي: 

ـــل خصلتني عزيزتني:  قرأ وتعلم وتدين حتى حصَّ

األوىل: بهــاء القرآن، وضياء التمســك باإلســالم 

والسنة عىل وجهه. والثانية: كان ردءا للسالم: أي 

معيناً يعلم ويدعو، ويذب عن اإلسالم، ثم بعد ذلك 

حصل له انتكاس، فانسلخ من الدين، وجعله خلفه 

ظهريــا، وعمد إىل جاره، الذي هو أحق الناس بربه 

، واإلحســان إليه، بالسيف ورماه بالرشك؛ يعني أنه 

ما قتل جارَه، إال تحت هذه الشبهة الباطلة ! وهي: 

أنَّ جاره قد وقع يف الــرشك بالله  فقاتله، وفعل 

بــه ما فعل، فكفره أوالً ثم قتله ثانياً, فَُحقَّ أن يخاف 

النبي  علينا أمثال هؤالء؛ ألنَّ هؤالء يفسدون وال 

يصلحون, وهم ســبب الخراب, وملَّا سأل حذيفة 

 النبي  أيُّهــام أوىل بالرشك الرامي أو املرمي 

فأجابه النبــي  فقال: بل الرَّامــي, وهذا كام يف 

 « : قال: قال رســول الله  حديــث ابن عمــر

َا اْمِرٍئ قَاَل أِلَِخيِه: يَا كَاِفُر، فََقْد بَاَء ِبَها أََحُدُهاَم،  أمَيُّ

إِْن كَاَن كَــاَم قَاَل، َوإاِلَّ رََجَعــْت َعلَيِْه «)4(. قال ابن 

)4( أخرجه البخاري يف »صحيحه«, كتاب األدب, باب من 

كفر أخاه بغري تأويل, ٨ / 26, برقم: )6104(, ومســلم يف 
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عبد الــرب: »معناه أنَّ الكافر إذا قيل له: يا كافر، فهو 

حامــل وزر كفــره، وال حرج عىل قائــل ذلك له، 

وكذلك القول للفاسق: يا فاسق، وإذا قيل للمؤمن: 

يا كافر، فقد باء قائل ذلــك بوزر الكلمة، واحتمل 

إمثاً مبيناً وبهتانــاً عظيامً إال أنه ال يكفر بذلك; ألنَّ 

الكفــر ال يكون إال بتك ما يكون بــه اإلميان«)1( .                                                                        

ما يستفاد من الحديث: 

1- يف الحديث تحذير شــديد من قتل املســلمني 

ورميهم بالرشك . 

2- وفيه أنَّ هذا الصنف مــن الناس الذين يكفرون 

املسلمني ويستبيحون دماءهم هم أخوف ما خافه 

النبي  عىل أمته. 

3- وفيــه أنَّ الذي يتعلم العلم ويحفــظ القرآن قد 

ينتكس وينســلخ منهام بعد أن ظهــر أثرهام عليه 

واستنار وجهه بهام. 

4- وفيه التحذير من املنتكسني بعد االستقامة فهذا 

الصنف أخطر من الذين مل يستقيموا أصالً. 

٥- وفيه أنَّ الذي يرمي أخاه املسلم بالرشك أو الكفر 

وهو ليس كذلك رجعت وبال هذه الكلمة عليه وباء 

بإمثها, وال يكون مبجرد هــذه الكلمة كافراً, إذا مل 

يستحل تكفري املسلم. 

املطلــب الرابع: االستســقاء باألنــواء, وحيف 	 

لطان, والتَّكذيب بالقدر. السَّ

»صحيحــه«, كتاب اإلميان, باب بيان حــال إميان من قَاَل 

ألخيه املسلم يا كافر, 1 / 79, برقم: )60(.

)1( االستذكار, ابن عبد الرب, ٨ / ٥4٨ – ٥49. 

 «: قال: قال رســول الله  عن جابر بن ســمرة

ِتي ثثاََلٌث: ااِلْسِتْســَقاُء  أَْخــَوُف َما أََخاُف َعــىَل أُمَّ

لْطَاِن، َوالتَّْكِذيُب ِبالَْقَدِر«)2( .     ِباأْلَنَْواِء، َوَحيُْف السُّ

)2( أخرجه أحمد يف »مســنده«, 24 / 322 – 423, برقم: 

)20٨32(, وابن أيب عاصم يف »الســنة«, 1 / 142, برقم: 

)324( واللفظ له, والبزار يف »مســنده«, 10 / 200, برقم: 

)42٨٨(, وأبــو يعــىل يف »مســنده«, 13 / 4٥٥, 460, 

بالرقمــني: )7462( , )7470(, والطرباين يف »الكبري«, 2 

/ 20٨, برقم: )1٨٥3(, ويف »األوســط«, 2 / 23٨, برقم: 

)1٨٥2(, ويف »الصغري«, 1 / ٨٥, برقم: )112(, والبيهقي 

يف »القضــاء والقدر«, ص2٨٥, برقــم: )423(, كلهم من 

طريق محمد بن القاســم, عن فطــر, عن أيب خالد الوالبي, 

عن جابر بن سمرة , ومحمد بن القاسم قال عنه الذهبي 

يف »الكاشــف«, 2 / 211, برقم: )٥117(: ضعفوه , وقال 

ابن حجر يف »التقريب«, ص٥02, برقم: )6229(: كذبوه, 

لكن الحديث له شواهد يرتقي بها إىل درجة الحسن وهي: 

حديث أيب إمامة الباهيل  قال: قال رســول الله : » إِنَّ 

ِتي يِف آِخِر زََمانَِها: النُُّجوُم، َوتَْكِذيُب  أَْخَوَف َما أََخاُف َعىَل أُمَّ

لْطَاِن « . أخرجه الروياين يف »مسنده«, 2  الَْقَدِر، َوَحيُْف السُّ

/ 300, برقــم: )124٥(, والطرباين يف »الكبري«, 2٨9/9 , 

برقم: )٨113(, وأبو عمرو الداين يف »الســنن الواردة يف 

الفــنت«,3 / 619, برقــم: )2٨2(, كلهم من طريق ليث بن 

أيب سليم, وليث قال عنه الحافظ ابن حجر يف »التقريب«, 

ص464, برقم: )٥6٨٥(: صــدوق اختلط جدا ومل يتميز 

حديثه فتك . وحديث أنس بن مالك  قال: قال رســول 

ِتي بَْعِدي َخْمًســا: تَْكِذيبًا ِبالَْقَدِر،  الله : » أََخاُف َعىَل أُمَّ

َوتَْصِديًقا ِبالنُُّجوِم « أخرجه أبو يعىل يف »مسنده«, 7 / 162, 

برقــم: )413٥(, وفيه يزيد الرقايش, قــال عنه الحافظ ابن 

حجــر يف »التقريب«, ص٥99, برقم: )76٨3(: ضعيف . 

وحديث أيب ِمْحَجٍن  قال: أشهد عىل رسول الله   أنَّه 
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غريب الحديث: 

ا ســمي  1- األنــواء: جمع نوء, وهي النجوم, وإنَّ

النجم نوًءا ألنَّه إذا ســقط الساقط منها باملغرب ناء 

الطالع باملرشق, ينوء نوءاً, إذا نهض وطلع)1( . 

2- الحيف: الجور والظلم, يقال: َحاَف يف الُحكم 

ونَحِوه: أي َجاَر وَماَل)2(. 

املعنى العام للحديث: 

يف هــذ الحديث ذكر النبــي  أنَّه أخوف ما خافه 

ته ثالثة أمور وهذه الثالث ليســت للحرص  عىل أمَّ

بداللة ورود غريها كام مر يف األحاديث الســابقة, 

ِتي بَْعِدي ثثاََلثًا: َحيُْف اأْلمَِئَِّة، َوإِميَاٌن  قال:  » أََخاُف َعىَل أُمَّ

ِبالنُُّجــوِم، َوتَْكِذيــٌب ِبالَْقَدِر « . أخرجه ابــن عبد الرب يف 

»جامع بيان العلم وفضله«, 2 / 79٥, برقم: )14٨2(, وابن 

عساكر يف »تاريخ دمشق«, 401/٥٨, وفيه أبو سعد البقال, 

واســمه املزربان, قال عنه الحافظ ابن حجر يف »التقريب« 

, ص241, برقــم: )23٨9(: ضعيف مدلس . وحديث أيب 

ِتي ثثاََلثًا:  الدرداء  قال: قال رسول الله : » أََخاُف َعىَل أُمَّ

ـُة َعالٍِم، َوِجَداُل ُمَناِفٍق ِبالُْقرْآِن، َوالتَّْكِذيُب ِبالَْقَدِر « . قال  زَلَـّ

الهيثمي يف »مجمع الزوائد«, 7 / 203, برقم: )11٨64(: 

رواه الطرباين, وفيه معاوية بن يحيى الصديف وهو ضعيف 

. ومل أقف عليه يف معاجم الطرباين الثالثة . والخالصة أنَّ 

الحديث مبجموع طرقه يرتقي إىل درجة الحسن لغريه . 

)1(  ينظر: الغريبني يف القرآن والحديث, أبو عبيد الهروي, 

6 / 1٨90, والنهايــة يف غريب الحديث واألثر, ابن األثري 

الجزري, ٥ / 122, مادة: نََوأَ . 

)2( املجمــوع املغيــث يف غريبــي القــرآن والحديث , 

األصبهاين, 1 / ٥36, والنهاية يف غريب الحديث واألثر, 1 

/ 469, مادة: حيف . 

ــا املــراد أنَّها من جملــة األمور التي اشــتدَّ  وإنَّ

تــه منها, فاملراد زيــادة االهتامم  خوفه  عىل أمَّ

للتنبيه, وهذه األمور هي: االستسقاء باألنواء, وهي 

النجوم, وذلك ألنَّ العرب كانت تنسب املطر إليها, 

ويزعمون أنَّ بســقوط النجم من منزلٍة وطلوعه من 

رقيبها يكون مطراً, فيقولون: مطرنا بنوء كذا)3(. ويف 

  الصحيحني من حديث زيد بــن خالد الجهني

بِْح ِبالُْحَديِْبيَِة،  قال: َصىلَّ ِبَنا رَُسوُل اللِه  َصاَلَة الصُّ

ــاَمِء كَانَْت ِمَن اللَّيِْل، فَلاَمَّ انرَْصََف أَقْبََل  يِف إِثِْر السَّ

َعىَل النَّاِس، فََقــاَل: » َهْل تَْدُروَن َمــاَذا قَاَل َربُُّكْم 

؟ قَالُوا: اللُه َورَُســولُُه أَْعلَُم، قَــاَل: قَاَل: أَْصبََح ِمْن 

ا َمْن قَاَل: ُمِطرْنَا ِبَفْضِل  ِعبَــاِدي ُمْؤِمٌن يِب وَكَاِفٌر، فَأَمَّ

ا  اللِه َورَْحَمِتِه، فََذلَِك ُمْؤِمٌن يِب كَاِفٌر ِبالَْكوْكَِب، َوأَمَّ

َمْن قَاَل: ُمِطرْنَا ِبَنْوِء كََذا وَكََذا، فََذلَِك كَاِفٌر يِب ُمْؤِمٌن 

ِبالَْكوْكَــِب «)4( . ومعناه: أنَّ من قال ذلك معتقداً أنَّ 

الكوكب فاعل مدبر منشــئ للمطر، كام كان بعض 

)3( ينظــر: مرقاة املفاتيح رشح مشــكاة املصابيح, املال 

عيل القاري, 6 / 2416 . 

)4( أخرجــه البخاري يف »صحيحه«, كتــاب األذان, باب 

يستقبل اإلمام الناس إذا ســلم , 1 / 169 , برقم : )٨46(, 

وكتاب االستسقاء , باب قول الله تعاىل: }وتجعلون رزقكم 

أنكم تكذبون{, 2 / 33 , برقم : )103٨(, و كتاب املغازي, 

باب غزوة الحديبيــة, ٥ / 121 , برقم : )4147(, و كتاب 

التوحيد, باب قول الله تعاىل: }يريدون أن يبدلوا كالم الله{, 

9 / 14٥, برقم: )7٥03(,  ومســلم يف »صحيحه«, كتاب 

اإلميــان, باب بيان كفر من قَاَل مطرنا بالنوء, 1 / ٨3, برقم: 

)71( واللفظ له. 
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ا  أهــل الجاهلية يزعم، فهذا فال شــك يف كفره, أمَّ

مــن قال: مطرنا بنوء كذا معتقــدا أنَّه من الله تعاىل 

وبرحمته، وأنَّ النوء ميقات له وعالمة فهذا ال يكفر, 

واختلفوا يف كراهتــه، واألظهر كراهته لكنها كراهة 

تنزيه ال إثم فيها, وســبب الكراهة أنها كلمة متددة 

بني الكفر وغريه، فيســاء الظــن بصاحبها، وألنَّها 

شــعار الجاهلية، ومن سلك مســلكهم)1(. وحيف 

الســلطان: أي جوره وظلمه فإنَّ الســلطان إذا جار 

عىل الرعية كان ســبباً لفتنتهم ونفورهم عن دينهم, 

والتكذيب بالقدر: أي ال يؤمنــون بأنَّ كله من الله 

ا خاف من هذه الخصال  , قال الطيبي: »ولعلَّه إنَّ

الثالث؛ ألنَّ من اعتقد أن األســباب مستقلة, وترك 

النظر إيل املسبب وقع يف رَشَِك الرشك, ومن كذب 

بالقدر وقال: األمر انف, وقــع يف حرف التعطيل, 

ومن افتنت بالسلطان الجائر تاه يف تيه الضالل«)2( .

ما يستفاد من الحديث: 

ته  1- يف الحديــث شــدة خوف النبــي  عىل أمَّ

ورحمته بهم إذ حذرهم من هذه األمور الثالث. 

ته من هذه  2- وفيه أنَّ النبي  اشــتدَّ خوفه عىل أمَّ

األمور, ألنَّ فيها الركون إىل األسباب دون النظر إىل 

مسببها, واعتقاد أنَّ لها تأثرياً مستقالً هو الذي يوقع 

األمة يف الهالك. 

)1( ينظــر: املنهــاج رشح صحيح مســلم بــن الحجاج, 

النووي, 2 / 60 – 61. 

)2( الكاشف عن حقائق السنن, الطيبي, ٨ / 2٥٨4 . 

3- وفيه أنَّ معرفة أســباب األشــياء من حيث أنَّها 

أسباب ال يرض إن مل يكن معها اعتقاد بأنَّها مستقلة 

بالتأثري, وأنَّها بيد مسببها جلَّ يف عاله. 

4- وفيه خوفه  الشديد من ظلم السلطان, ألنَّ يف 

فساد الراعي فساد الرعية, كام أنَّ فساد الرعية يكون 

عقوبته بجور الســلطان عليهم, فالجزاء من جنس 

العمل, كام قال : » َولَْم يَْنُقُصوا الِْمْكيَاَل َوالِْميزَاَن 

لْطَاِن  ِة الَْمُؤونَِة َوَجْوِر السُّ ِننَي َوِشــدَّ إاِلَّ أُِخُذوا ِبالسِّ

َعلَيِْهْم «)3(.

املطلب الخامس: املنافق العليم اللسان.	 

 عن عمــر بن الخطاب  أن رســول الله  قال: 

ِتــي كُلُّ ُمَناِفٍق َعلِيِم  » إِنَّ أَْخــَوَف َما أََخاُف َعىَل أُمَّ

اللَِّساِن «)4(.

)3( أخرجــه ابــن ماجه يف »ســننه« , كنــاب الفنت , باب 

العقوبــات , 2 / 1332 , برقــم : )4019( , والحاكم يف 

»مســتدركه« , 4 / ٥٨2 , برقــم : )٨623( , وقــال : هذا 

حديث صحيح اإلسناد ، ومل يخرجاه . 

)4( أخرجه ابن أيب شــيبة يف »مصنفــه«, 7 / ٥03, برقم: 

)37٥71(, وأحمد يف »مسنده«, 1 / 2٨٨, 399, بالرقمني: 

)143( , )310(, واللفــظ لــه, ويف كتــاب »الزهــد«  له, 

ص190, برقم: )1300(, وعبد بن حميد يف »املنتخب من 

مسنده«, ص32, برقم: )11(, وابن أيب الدنيا يف »الصمت«, 

ص109, برقــم: )14٨(, ويف كتــاب »ذم الغيبة«, ص7 , 

برقم: )10(, والحارث يف »مســنده«, كام يف بغية الباحث, 

1 / ٥23, برقم : )466(, والبزار يف »مســنده«, 1 / 434, 

برقم: )30٥(, وابن نرص املروزي يف »تعظيم قدر الصالة«, 

2 / 632, باألرقام: )6٨3( , )6٨4( , )6٨٥(, والفريايب يف 

»صفة النفاق« , ص6٨ , 69 , 70 , باألرقام: )24( , )2٥( , 
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)26( , )27(, وأبو يعىل املوصيل يف »معجمه«, ص2٨6, 

برقم: )334(, وابن عدي يف »الكامل«, 3 / ٥٨1, وابن بطة 

يف »اإلبانــة الكربى«, 2 / 701 , 702, بالرقمني: )940( , 

)941( , والبيهقي يف »شــعب اإلميــان«, 3 / 273, برقم: 

)1641(, وأبو نعيم األصبهــاين يف »تاريخ أصبهان«, 1 / 

269, ويف »معرفة الصحابــة«, 1 / 367, برقم: )1121(, 

والضياء املقديس يف »األحاديــث املختارة«, 1 / 343 , 

344, بالرقمني: )23٥( , )236(, والحديث له شــاهد من 

رَنَا رَُسوُل اللِه َصىلَّ  حديث عمران بن حصني  قال: » َحذَّ

اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم كُلَّ ُمَناِفٍق َعلِيِم اللَِّساِن « . أخرجه البزار يف 

»مســنده«, 9 / 13, برقم: )3٥14( واللفظ له, وقال بعده: 

وهذا الكالم ال نحفظه إال عن عمر بن الخطاب  واختلفوا 

يف رفعه عن عمر فذكرناه عن عمران إذ كان يختلف يف رفعه 

عن عمر، وإسناد عمر إســناد صالح، فأخرجناه عن عمر، 

وأعدناه عن عمران لحســن إســناد عمران, وأخرجه أيضاً 

ابن حبــان يف »صحيحه«, 1 / 2٨1, برقم: )٨0(, وحديث 

عمر بن الخطاب  صــوب الدارقطني يف »العلل« , 2 / 

170 , برقم: )196( وقفه عىل عمر , وقال املنذرى يف 

»التغيب والتهيــب«, 1 / 7٥, برقم: )222( عن حديث 

عمران : رواته محتج بهــم يف الصحيح, وقال الهيثمي 

يف »مجمــع الزوائد«, 1 / 1٨7, برقم: )٨٨٥(, عن حديث 

عمــران   أيضــاً: رجاله رجال الصحيــح, وقال الحافظ 

العراقــي يف »تخريــج أحاديث علوم الديــن«, 1 / 17٥, 

برقم: )1٥6(: إســناده صحيح, وصححه الشــيخ األلباين 

يف »السلســلة الصحيحة«, 3 / 11, برقم: )1013(, وقال 

عنه الشــيخ شــعيب األرنؤوط يف »تعليقه عىل املسند«: 

إسناده قوي, وصوب الدارقطني, وابن كثري وقفه عىل عمر, 

والخالصة أنَّ الحديث صحيح لغريه والله أعلم . 

املعنى العام للحديث: 

بــنيَّ الله  لنا صفــة املنافقــني يف كتابه العزيز 

وحذرنــا منهم, فقال جــلَّ يف عاله: چ ۋ  ۅ  

ى         ېى   ې   ې   ې   ۉۉ    ۅ  
ۆئ          ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ  ەئ   ائەئ   ائ  
 ,]  4  : ]املنافقــون  چ  ۈئۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  
وبني لنا النبــي  صفاتهم, وحذرنــا منهم, ومام 

حذر منهــم هذا الحديث العظيم, فبــني فيه  أنَّه 

أخوف ما يخاف عىل أمته يعني يف إفســاد دينهم, 

كل منافق عليم اللسان, أي أنَّه إذا استقىص األشياء 

املخوفة مل يوجد أخوف من هذا األمر إذ هو منشأ 

األخوفية, واملراد باملنافق العليم اللســان أي بليغ 

القول فيام تســتميل به القلوب حلــو العبارة  قويم 

الحجة فيضل به العباد, ونسبة العلم إىل اللسان مع 

أنَّ العلم حصول صور الــيء يف العقل أو عنده, 

ألنَّه فارغ القلب عن العلــم واعتقاد الحق بل قلبه 

مملوء بالضــالالت واعتقاد الكفريات  فعلمه ليس 

إال يف لســانه, فهو كثري علم اللســان لكنه جاهل 

القلب والعمل, اتخذ العلم حرفة يتأكل بها, ذا هيبة 

وأبهة يتعزز ويتعاظم بها, يدعو الناس إىل الله ويفر 

هو منه ويستقبح عيب غريه ويفعل ما هو أقبح منه, 

ويظهر للناس التنسك والتعبد ويسارر ربه بالعظائم 

إذا خال به, ذئب مــن الذئاب لكن عليه ثياب, فهذا 

هو الذي حذر منه النبي  هنا حذرا من أن يخطفك 

بحالوة لســانه ويحرقك بنار عصيانه, ويقتلك بننت 
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باطنــه وجنانه)1( . وكم هم املنافقــون اليوم الذين 

يحاولــون إضالل املســلمني وصدهم عن دينهم, 

وذلك بإثــارة الشــبهات يف وســائل اإلعالم من 

قنوات فضائية, وصحف ومجالت, ومواقع تواصل 

الناس بدينهم, وينفرونهم عن  اجتامعي, يشككون 

الفضائــل بدعــوى التخلف والرجعيــة, وينرشون 

الرذائل بدعوى الحرية الشخصية, ويزخرفون للناس 

أقوالهم, ال كرث الله أمثالهم. 

ما يستفاد من الحديث: 

1- يف الحديث خوف النبي  الشــديد عىل أمته 

من فتنة املنافق العليم اللسان. 

2- وفيه أنَّ العلم النافع هو ما وافق القلب واللسان 

, ال ما كان يف اللسان فقط. 

3- وفيه أنَّ العامل إذا خالف علمه عمله فهو متشبه 

باملنافقني الذين يخالف ظاهرهم باطنهم. 

4- وفيه أنَّ العلم باللســان وحده غري ممدوح إذ قد 

يحصل عليه املنافق , إنا العلم املمدوح هو الذي 

يبعث عىل خشــية الله چ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

ۉې   چ  ]فاطر : 2٨ [. 
٥- وفيه إشــارة للعــامل وطالب العلــم أن يعتني 

بإصالح قلبه أكرث مام يعتني بإصالح لسانه. 

6- وفيــه أنَّ املنافق العليم اللســان يحصل به من 

الفتنة عىل األمة ما ال يحصل عليها بغريه. 

)1( ينظر: فيض القدير, املناوي , 2 / 419, والتنوير رشح 

الجامع الصغري, الصنعاين, 1 / 460 – 461 . 

املطلب السادس: عمل قوم لوط.	 

 « : قال: قال رسول الله  عن جابر بن عبد الله

ِتي َعَمُل قَْوِم لُوٍط «)2(.  إِنَّ أَْخَوَف َما أََخاُف َعىَل أُمَّ

املعنى العام للحديث: 

ذكر اللــه  قوم لــوٍط  وكيف كانــوا يأتون 

الفاحشــة التي ما سبقهم بها من أحٍد من العاملني, 

وكيف نصحهم نبيهم لوط  بتك هذه الفاحشة, 

وحذرهم عقوبة الله إن اســتمروا عليها فلم يقلعوا 

 عنهــا, فنزل بهــم عذاب اللــه , فقــال تعاىل: 

ۉ   ۅ   ۅ       ۋ   ۋ   ٴۇ   چ 
ائ   ى   ى   ې     ې   ې   ې   ۉ   
ٻ   ٻ   ۆئ      ۇئ   ۇئ    وئ   وئ   ەئەئ   ائ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  

ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  

ڤ   ڤ    ڤ   ٹ     ٹ   ٹ   ٹ    

ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  چ ]النمل: ٥4 – ٥٨ 

)2( أخرجــه التمذي يف »جامعه« , أبواب الحدود, باب ما 

جــاء يف حد اللوطي, 4 / ٥٨, برقــم: )14٥7( واللفظ له, 

وقال هذا حديث حسٌن غريب, وابن ماجه يف »سننه«, كتاب 

الحدود, بــاب من عمل عمل قوم لــوط, 2 / ٨٥6, برقم: 

)2٥63(, وأبو يعىل يف »مسنده«, 4 / 97, برقم: )212٨(, 

وأحمد يف »مسنده«, 23 / 317, برقم: )1٥093(, والحاكم 

يف »مســتدركه«, 4 / 397, برقم: )٨0٥7(, وقال: صحيح 

اإلســناد, والبيهقي يف »شــعب اإلميان«, 7 / 273, برقم: 

)49٨9(, وغريهم, والحديث حســنه األلباين يف »صحيح 

وضعيــف ســنن التمــذي«, 3 / 4٥7, برقــم: )14٥7(, 

والخالصة أنَّ الحديث حسٌن . 
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[, بل كان عقوبته أعظــم العقوبات, فلم تعذب أمة 

مثل عذابهم, قال تعاىل: چ ٺ  ٺ  ٺ  

ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ  
ٹ  ڤ  چ ]الحجر: 73 – 74[, لذلك أشــتد 
خــوف النبي  عىل أمته من هــذا الذنب العظيم, 

وهــو أن يأيت الرجل الرجل, لئال يصيبهم ما أصاب 

قوم لوٍط , وأمر اللــه  مبعاقبة من يفعله من 

هذه األمة  فقال تعاىل:         چ ٹ  ڤ  ڤ  

ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ       ڦ   ڤڤ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ ]النساء: 16[. 

وجاء عن النبي  بيــان عقوبة هذا الذنب العظيم 

فقــال : » َمــْن َوَجْدمُتُوُه يَْعَمُل َعَمــَل قَْوِم لُوٍط 

فَاقْتُلُوا الَْفاِعــَل َوالَْمْفُعوَل ِبِه «)1(. واختلفوا يف حد 

اللوطــي؛ فذهب الشــافعي يف أظهــر قوليه, وأبو 

يوسف ومحمد إىل أن حد الفاعل حد الزنا، أي إن 

كان محصنا يرجم وإن مل يكن محصنا يجلد مائة، 

وعىل املفعول به عند الشــافعي عــىل هذا القول 

جلد مائة وتغريب عــام رجال كان أو امرأة محصنا 

كان أو غــري محصن . وذهب قــوم إىل أن اللوطي 

يرجم محصنا كان أو غــري محصن، وبه قال مالك 

وأحمد، والقول اآلخر للشــافعي أنــه يقتل الفاعل 

)1( أخرجه أبو داود يف »ســننه«, كتاب الحدود, باب فيمن 

عمــل عمل قوم لوط, 4 / 1٥٨, برقم: )4462(, والتمذي 

يف »جامعه« , أبواب الحدود, باب ما جاء يف حد اللوطي, 

4 / ٥7, برقــم: )14٥6(, وابن ماجه, كتاب الحدود,  باب 

من عمل عمل قوم لوط , 2 / ٨٥6, برقم: )2٥61( .

واملفعول به كام هو ظاهــر الحديث, وقد قيل يف 

كيفية قتلهام: هدم بنــاء عليهام، وقيل: رميهام من 

شــاهق كام فعل بقوم لوط، وعند أيب حنيفة يعزر 

وال يحد)2(. 

ما يستفاد من الحديث:

1- يف الحديث بيان خوف النبي  الشــديد عىل 

أمته من هذا الذنب العظيم. 

2- وفيه أنَّ هذا العمل مــن أقبح القبيح ألن كل ما 

أوجده الله يف هذا العامل جعله صالحا لفعل خاص 

فال يصلح له ســواه وجعل الذكر للفاعلية واألنثى 

للمفعولية وركب فيهام الشهوة للتناسل وبقاء النوع 

فمن عكس فقد أبطل الحكمة الربانية)3(. 

3- وفيه أنَّ هذا العمل من الكبائر للتهيب الشديد 

منه , وقيل إنَّه أشد من الزنا. 

4- وفيه شناعة هذا الذنب العظيم الذي تأباه الفطر 

الســليمة بل حتى البهائم , إال مــن تلوثت فطرته, 

وانتكس عقله. 

٥- وفيه أن خوف النبي  عىل أمته من هذا العمل 

أن يعملوه, فيقع بهم ما وقع يف قوم لوٍط من العقوبة. 

6- وفيــه اتفاق العلامء عىل عقوبــة من عمل هذا 

العمل, واختلفوا يف كيفية العقوبة عىل أقوال.

املطلب السابع: الشهوة الخفية.	 

عن عباد بن متيم، عن عمه )4( قال: ســمعت رسول 

)2( عون املعبود, 12 / 99 . 

)3( فيض القدير, املناوي, 2 / 420 . 

)4( هــو عبد اللــه بن زيد بن عاصم بــن كعب األنصاري 
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اللــه  يقول: »يَا نََعايَا الَْعرَِب -  ثثاََلثًا -  إِنَّ أَْخَوَف 

ْهَوُة الَْخِفيَُّة«)1(.  يَاُء َوالشَّ َما أََخاُف َعلَيُْكُم الرِّ

املازين, أبــو محمد, صحايب شــهري, روى صفة الوضوء 

وغــري ذلك، ويقال: إنــه هو الذي قتل مســيلمة الكذاب, 

واستشــهد بالحرة سنة ثالث وستني . تقريب التهذيب, ابن 

حجر, ص304, برقم: )3331( .  

)1( أخرجه أبو يعىل يف »املسند الكبري«  كام يف »املطالب 

العالية«, 13 / 4٥3, برقم: )3222(, والطربي يف »تهذيب 

اآلثار«, 2 / 796, برقم: )1120(, وابن عدي يف »الكامل«, 

٥ / 3٥6 – 3٥7, والبيهقــي يف »شــعب اإلميــان«, 9 / 

1٥1 – 1٥2, بالرقمــني: )640٥( , )6406(, ويف »الزهد 

الكبري« , ص1٥0, برقــم: )316(, وأبو نعيم يف »الحلية« 

, 7 / 122, ويف »تاريــخ أصبهــان« , 2 / 26, والضيــاء 

املقــديس يف »األحاديــث املختــارة«, 370/9 – 371, 

بالرقمــني: )340( , )343( واللفظ له, والحديث قال عنه 

املنذري يف »التغيب والتهيب«, 1٨6/3: »رواه الطرباين 

بإســنادين أحدهام صحيح« , وقــال الهيثمي يف »مجمع 

الزوائد«, 2٥٥/6: »رواه الطرباين بإسنادين رجال أحدهام 

رجال الصحيح غري عبد اللــه بن بديل بن ورقاء وهو ثقة«, 

ومل أقف عليــه يف معاجم الطرباين عن عبــد الله بن زيد 

ا وقفت عليه من حديث شداد بن أوس  اآليت,  , وإنَّ

وصححه األلباين يف »السلسلة الصحيحة«, 2 / 34, برقم: 

)٥0٨( . وله شاهد من حديث شداد بن أوس  قال : قال 

ِتي اإْلرِْشَاُك  رســول الله   » إِنَّ أَْخَوَف َما أَتََخوَُّف َعىَل أُمَّ

ِباللِه، أََما إِينِّ لَْسُت أَقُوُل: يَْعبُُدوَن َشْمًسا َواَل قََمرًا َواَل َوثًَنا، 

َولَِكــْن أَْعاَماًل لَِغرْيِ اللِه َوَشــْهَوًة َخِفيًَّة « . أخرجه ابن ماجه 

يف »ســننه«, كتاب الزهد, باب الرياء والسمعة, 2 / 1406, 

برقــم: )420٥( واللفــظ له, قال البوصــريي يف »مصباح 

الزجاجة«, )4/ 237(: هذا إســناد فيه مقال، عامر بن عبد 

الله مل أر من تكلم فيه بجرح وال غريه، وباقي رجال اإلسناد 

غريب الحديث: 

نعايا العرب: نعى امليت ينعــاه نَْعيًا َونَِعيًّا، إذا أذاع 

موته، وأخرب به، وإذا ندبه . واملعنى يا نعايا العرب 

جنئ فهــذا وقتكن وزمانكن، ويريــد أن العرب قد 

هلكت)2( .

ثقات, وأحمد يف »مسنده«, 2٨ / 346 , برقم: )17120(, 

وقال الشــيخ شــعيب إســناده ضعيف جداً, والحاكم يف 

»مستدركه«, 4 / 366, برقم: )7940(, وقال: »هذا حديث 

صحيح اإلســناد، ومل يخرجاه » , وأخرجــه غريهم أيضاً, 

وأخرجه موقوفاً عىل شــداد بن أوس  الحسني املروزي 

يف »زوائــد زهد ابن املبارك« , 1 / 393 , برقم : )1114(, 

وأبو داود السجستاين يف »الزهد« , ص30٥ , برقم: )3٥2(, 

وأبو نعيم األصبهــاين يف »الحلية«, 1/ 26٨, والبيهقي يف 

»شــعب اإلميــان«, 9 / 1٥2, برقــم: )640٨(, وغريهم, 

ورجح أبو حاتم الــرازي يف »العلل«, ٥/ 13٨, وقفه عىل 

شــداد بن أوس  فقال: » ليس هذا الحديث من حديث 

ــا روي هذا الحديث عــن الزهري, عن  عبــاد بن متيم, إنَّ

رجل, قال: قال شداد بن أوس قوله . وكان مبكة رجل يقال 

له: عبد الله بــن بديل الُخزاعي, وكان صاحب غلط, فلعله 

  أخذه عنه« . وروي الحديث موقوفاً عىل بعض الصحابة

أيضــاً منهم: عبادة بن الصامت  قال: » أخوف ما أخاف 

عىل هذه األمة الرشك، والرياء، والشهوة الخفية « . أخرجه 

  البخــاري يف »التاريخ الكبري«, 7 / 402 . وأبو الدرداء

قال:» َوإِينِّ أََخاُف َعلَيُْكْم َشْهَوًة َخِفيًَّة يِف نِْعَمٍة ُملِْهيٍَة، َوَذلَِك 

ِحنَي تَْشــبَُعوَن ِمَن الطََّعاِم، َوتَُجوُعوَن ِمَن الِْعلِْم « . أخرجه 

أبو نعيــم األصبهاين يف »الحلية«, 1 / 21٨, والخالصة أنَّ 

الحديث حسٌن لغريه . 

)2( ينظر: النهاية يف غريب الحديث واألثر, ٥ / ٨٥, مادة: 

نََعا . 
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املعنى العام للحديث: 

ا الشهوة الخفية فقد جاء  قد مر ســابقاً ذكر الرياء أمَّ

يف معناها أقوال: 

األول: أن يصبح الرجل صامئا فريى اليء يشتهيه 

فيواقعه: كام جاء تفســري ذلك عن النبي  مرفوعاً 

 .)1( من حديث شداد بن أوس

الثاين: هي شهوات الدنيا من نسائها وشهواتها: وقد 

ورد ذلــك من كالم أيب الدرداء وعبادة بن الصامت 

، ملا ذكر لهام شــداد بن أوس  هذا الحديث 

ا الشــهوة الخفية فقد  عــن النبي ، فقــاال: » فأمَّ

عرفناها؛ هي شــهوات الدنيا من نسائها وشهواتها، 

فنا به يا شداد ... «)2(.  فام هذا الرشك الذي تخوِّ

الثالث: أن يرى جارية حسناء فيغض طرفه ثمَّ ينظر 

إليهــا بَقلبه كام ينظر بعينه وقيــل: هو أن ينظر اىل 

ذات محرم حسناء. 

الرابع: أنَّه يُري النَّاس انه تَارك للمعايص والشــهوة 

ــهوة لها يف قلبه فِإذا خال بَنفسه عملها  ويخفي الشَّ

يف خفية)3(. 

الخامــس: هي إذا كان الرجل يف طاعة من طاعات 

الله تعاىل، فتعرض له شــهوة من شــهوات نفسه، 

رجح جانــب النفس عىل جانب اللــه فيتبع هوى 

)1( أخرجه الطرباين يف »املعجم الكبري«, 7 / 2٨4, برقم: 

 . )714٥(

)2( أخرجه أبو نعيم األصبهاين يف »الحلية«, 1 / 26٨ .

)3( ذكر هذين القولني الســيوطي يف رشح سنن ابن ماجه, 

ص310 .

نفسه، فيؤديه ذلك إىل الهالك والردى)4(.

السادس: أنَّها ليست مخصوصة بيء واحد، ولكنَّه 

يف كل يشء من املعــايص يضمره صاحبه ويرص 

ا هو اإلرصار وإن مل يعمله)٥( .  عليه؛ وإنَّ

ا ما جاء من       ولعــل القول األخري أجمعهــا, وأمَّ

تفســريها عن النبــي  وأيب الــدرداء وعبادة بن 

الصامــت , فلعله من بــاب التمثيل ال للحرص 

واللــه أعلم, واملقصــود أنَّ النبــي  خاف عىل 

ته من هذا األمــر الخطري الذي هو عالمة الهالك  أمَّ

والشقاء أشد الخوف, وحذر منه أعظم تحذير . 

ما يستفاد من الحديث: 

ته  1- يف الحديث شــدة خوف النبي  عىل أمَّ

الرياء, والشــهوة  من هذين األمرين العظيمني: 

الخفية, وأنَّ الشــهوات الخفية أعظم خطراً من 

الشهوات الظاهرة, ألنَّها تقدح باإلخالص .  

2- وفيه أنَّه  جمع بني الرياء والشــهوة الخفية يف 

هذا الحديث مام يدل عىل شدة خطورتهام . 

3- وفيــه أنَّ الخطاب للعرب ألنَّهم أصل اإلســالم 

ومادته, وغريهم من املسلمني الذين هم ليسوا من 

العرب داخلني يف الخطاب. 

4- وفيــه أنَّ الشــهوات من أكرب أســباب العذاب 

والهــالك, كام قال تعــاىل: چ ہ  ہ  ہ     ھ  

چ  ڭ    ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ   ھ  

)4( قالــه الطيبي يف الكاشــف عن حقائق الســنن, 11 / 

. 3377

)٥( قاله أبو عبيد الهروي يف »غريب الحديث«, 4 / 171 . 
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]مريم : ٥9[. 

٥- وفيه االختالف بتفسري الشهوة الخفية, وكل هذه 

األقوال هي من باب التمثيل للحرص, فكلها داخلة 

يف معنى الشهوة الخفية. 

املطلب الثامن: الكتاب واللَنب.	 

عن عقبــة بن عامر الجهني  عن النبي  قال: » 

ا  , فَأَمَّ ِتي الِْكتَاُب َواللَّنَبُ إِنَّ أَْخــَوَف َما أََخاُف َعىَل أُمَّ

اللَّنَبُ فَيَْفتَُح أَقَْواٌم ِفيِه فَيَْتُكُوَن الُْجُمَعَة َوالُْجُمَعاِت، 

ا الِْكتَاُب فَيُْفتَُح أِلَقَْواِم ِفيــِه فَيَُجاِدلُوَن ِبِه الَِّذيَن  َوأَمَّ

آَمُنوا «)1( .

)1( أخرجه نعيم بن حــامد يف »الفنت« , 1 / 244 , 2٥7, 

بالرقمني: )69٥( , )72٥(, وأحمد يف »مسنده«, 2٨ / ٥٥٥ 

, ٥٥6 , 632 , 636, باألرقــام: )1731٨( , )1741٥( , 

)17421(, والبخاري يف »خلــق أفعال العباد«, ص11٨, 

وابن عبد الحكــم املرصي يف »فتوح مــرص واملغرب«, 

ص32٥, والفسوي يف »املعرفة والتاريخ« , 2 / ٥07, وأبو 

يعىل املوصيل يف »مســنده« , 3 / 2٨٥, برقم: )1746(, 

والروياين يف »مسنده« , 1 / 1٨2, 1٨3, بالرقمني: )239( , 

)240(, والطرباين يف »املعجم الكبري«, 17 / 29٥ , 296, 

باألرقام: )٨1٥( , )٨16( , )٨17( واللفظ له, وابن بطة يف 

»اإلبانــة الكربى« , 6 / 142, بالرقمني : )417( , )41٨( , 

والحاكم يف »مستدركه«, كتاب التفسري, تفسري سورة مريم, 

سيهلك من أمتي أهل الكتاب وأهل اللنب, 2 / 406 , برقم: 

)3417(, وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل يخرجاه, 

والبيهقي يف »شعب اإلميان«, 4 / 3٨٨, 421 , بالرقمني: 

)2703( , )2749(, وابن عبد الــرب يف »جامع بيان العلم 

وفضله«, 2 / 1199, 1201, باألرقام: )23٥9( , )2361( 

, )2362(, والهــروي يف »ذم الــكالم وأهله«, 2 / 41, وله 

شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص  قال: قال 

املعنى العام للحديث: 

ته سيكون  َ النبي  يف هذا الحديث أنَّ هالك أمَّ بنيَّ

يف أمرين, كام جــاء يف روايات الحديث األخرى 

تي( بــدل قولــه: )أخوف ما  قولــه : )هــالك أمَّ

أخاف(, وهي مفرسة لها, فاشتدَّ خوف النبي  عىل 

ته منهام ألنَّ هالكها ســيكون يف هذين األمرين,  أمَّ

فذكر الكتــاب الذي هــو القرآن الكريــم, واللنَب 

الرشاب املعروف الذي تدره األنعام من رضوعها, 

فســأل الصحابة  النبَي  فقالوا: ما بال الكتاب 

واللنَب؟ سؤال اســتفهام مع استغراب, يعني كيف 

يكون القرآن الكريم الذي فيه الهدى والنجاة ســبباً 

للهــالك, وكيف يكون اللنَب الذي أباحه الله للناس 

فيــه هالكهم, فبنيَّ لهم النبــي  كيف يكون ذلك 

ا الكتاب يتعلمه املنافقون ثم يجادلون به  فقــال: أمَّ

الذين آمنوا, ويؤلوه عىل غري تأويله , فمتى كان تعلم 

ا للمجادلة كان ســبباً يف  الكتاب ال لالهتداء وإنَّ

الهالك, كام يف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 

َا   قال: َسِمَع النَِّبيُّ  قَْوًما يَتََداَرَؤْوَن، فََقاَل: » إِنَّ

بُوا كِتَاَب اللِه بَْعَضُه  َهلََك َمْن كَاَن قَبْلَُكْم ِبَهَذا، رَضَ

يْطَاَن  ، فَِإنَّ الشَّ ِتي إاِلَّ اللَّنَبَ رسول الله : » اَل أََخاُف َعىَل أُمَّ

يِح « . أخرجه أحمد يف »مســنده«, 11 /  ِ بنَْيَ الرَّْغَوِة َوالرصَّ

21٥, برقم: )6640(, وقال الشيخ شعيب األرنؤوط: حسن 

لغــريه, وحديث عقبة بن عامر  مــع تصحيح الحاكم له 

كام سبق, صححه الشيخ األلباين يف »السلسلة الصحيحة«, 

6 / 646, برقم: )277٨(, وقال الشــيخ شعيب األرنؤوط 

يف »تعليقه عىل املســند«, 2٨ / 632, برقم: )1741٥(: 

إسناداه حسنان . 
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ُق بَْعُضُه بَْعًضا،  َا نَزََل كِتَاُب اللِه يَُصدِّ ِببَْعــٍض . َوإِنَّ

بُوا بَْعَضُه ِببَْعٍض . فَــاَم َعلِْمتُْم ِمْنُه فَُقولُوا،  فاََل تَُكذِّ

َوَما َجِهلْتُــْم فَِكلُوُه إِىَل َعالِِمِه «)1(. وذكر الله  أنَّ 

كتابــه العزيز كام أنَّ فيه وشــفاء ورحمة للمؤمنني, 

ففيه الخســارة للظاملني, فقال تعاىل: چ ۀ  ۀ  

ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے  
ۓ    ۓچ ]اإلرساء: ٨2[ . وقال تعاىل: چ ٿ  
ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  

ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  چ ]التوبــة : 

124 – 12٥[ . وحذرنا ربُّنا جلَّ يف عاله من الذين 

يتبعون متشابَهُه ابتغاء الفتنة, فقال تعاىل: چ ڳ   ڳ    

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  
ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  
ۇۆ    ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓڭ   ۓ   ے   ے  
ې   ۉې   ۉ   ۅ   ۅ        ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ     ۈ   ۆ  
  ې     ې   ى  ى چ ]آل عمــران : 7[ . قال
يف وصفهم: » إَِذا رَأَيْتُُم الَِّذيَن يَتَِّبُعوَن َما تََشــابََه ِمْنُه 

ى اللُه فَاْحَذُروُهْم «)2(. فهؤالء  فَأُولَِئَك الَِّذيَن َســمَّ

)1( أخرجه مســلم يف »صحيحه«, كتاب العلم, باب النهي 

َعْن اتباع متشــابه القرآن والتحذير من متبعيــه والنهي َعْن 

االختــالف يِف القرآن, 4 / 20٥3, برقم: )2666(, وأحمد, 

11 /3٥3 – 3٥4, برقم: )6741( واللفظ له. 

)2(  أخرجه البخاري يف »صحيحه«, كتاب تفســري القرآن, 

ســورة آل عمــران -  باب: منه آيات محكــامت, 6 / 33 , 

الصنف من الناس الذيــن يتعلمون القرآن ليجادلوا 

به, ويتبعون متشــابهه ليضلوا بــه الناس, هم أخطر 

األصناف عىل اإلسالم واملسلمني, وهم من يكون 

هــالك الناس عــىل أيديهم, لذك كانــوا أخوف ما 

يخافه النبي  عىل أمته. 

ا اللنَب ففرسه النبي  بقوله: أُناس يحبون اللنَب  وأمَّ

فيدعون الجامعات والُجَمــع ويَبُدوَن . ويف لفظ: 

يتبعون الشهوات ويؤخرون الصلوات, أي يتباعدون 

عن األمصار وعن صالة الجامعة, ويطلبون مواضع 

اللنَب يف املراعي والبوادي)3(, فدفعهم حبهم لللنَب 

أن يتكوا الجمعة والجامعة, ويتكوا األمصار التي 

هي أماكن العلم, ويسكنوا البادية فيصيبهم الجفاء, 

 « : ويستحوذ عليهم الشــيطان كام جاء يف قوله

اَلُة  َما ِمْن ثثاََلثٍَة يِف قَْريَــٍة َواَل بَْدٍو اَل تَُقاُم ِفيِهُم الصَّ

يْطَاُن، فََعلَيَْك ِبالَْجاَمَعِة،  إاِلَّ قَِد اْستَْحَوَذ َعلَيِْهُم الشَّ

ئُْب الَْقاِصيَــَة )4( . فهذا الذي خافه  َا يَــأْكُُل الذِّ فَِإنَّ

ته, وأخرب أنَّ هالكها به .  النبي  عىل أمَّ

برقم: )4٥47(, ومســلم يف »صحيحه« , كتاب العلم, باب 

النهي َعْن اتباع متشــابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي 

َعْن االختالف يِف القرآن, 4 / 20٥3, برقم: )266٥( . 

)3( النهاية يف غريب الحديث واألثر, 4 / 22٨, مادة: لنََبَ . 

)4( أخرجــه أبو داود يف » ســننه » , كتــاب الصالة , باب 

التشديد يف ترك الجامعة , 1 / 1٥0 , برقم : )٥47( واللفظ 

له , والنســايئ يف » ســننه » , كتاب اإلمامة , باب التشديد 

يف تــرك الجامعة , 2 / 106 , برقــم : )٨47( , والحديث 

صححه ابن خزمية , وابن حبان , والحاكم . 
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ما يستفاد من الحديث: 

ته من  ة خوف النبي  عىل أمَّ 1- يف الحديث شــدَّ

ة خوفه منهام ألنَّ هالك  هذين األمرين, وسبب شدَّ

ة بهام .  األمَّ

2- وفيــه أنَّ املنافقــني الذيــن أوتوا علــم القرآن 

ة  ويجادلون به املؤمنني, هم أشــدُّ خطراً عىل األمَّ

من غريهم. 

ــا ينفع من تعلمــه ليهتدي   3- وفيــه أنَّ القرآن إنَّ

ا مــن تعلمه ليجادل  بــه ويعمل مبا أمــر الله به, أمَّ

 به فحســب, فهذا حجة عليه ال لــه, وال يزيده إال 

خسارا . 

4- وفيه التحذير من اتباع الشــهوات وترك الجمع 

والجامعات. 

٥- وفيه أنَّ املباح إذا كان وسيلًة لتك الواجب, فهو 

من املنهي عنه, ألنَّ الوسائل لها أحكام املقاصد. 

املطلب التاسع: زهرة الحياة الدنيا.	 

عن أيب ســعيد الخدري  أن رسول الله  قال: 

» أَْخــَوُف َما أََخاُف َعلَيُْكْم َما يُْخــِرُج اللُه لَُكْم ِمْن 

نْيَا يَا رَُســوَل اللِه ؟  نْيَا، قَالُوا: َوَما زَْهرَُة الدُّ زَْهــرَِة الدُّ

قَاَل: بَرَكَاُت اأْلَرِْض، قَالُوا يَا رَُسوَل اللِه : َوَهْل يَأيِْت 

؟ قَاَل: اَل يَأيِْت الَْخرْيُ إاِلَّ ِبالَْخرْيِ، اَل يَأيِْت  ِّ الَْخرْيُ ِبالرشَّ

الَْخــرْيُ إاِلَّ ِبالَْخرْيِ، اَل يَأيِْت الَْخرْيُ إاِلَّ ِبالَْخرْيِ، إِنَّ كُلَّ 

، فَِإنََّها  ِبيُع يَْقتُُل، أَْو يُلِمُّ إاِلَّ آكِلََة الَْخرِضِ َمــا أَنْبََت الرَّ

ْمَس،  ْت َخارِصَتَاَها اْستَْقبَلَِت الشَّ تَأْكُُل َحتَّى إَِذا اْمتَدَّ

ثُمَّ اْجَتَّْت، َوبَالَْت، َوثثَلَطَْت، ثُمَّ َعاَدْت، فَأَكَلَْت، إِنَّ 

ِه َوَوَضَعُه يِف  َهَذا الاَْمَل َخرِضٌَة ُحلَْوٌة فََمْن أََخَذُه ِبَحقِّ

ِه كَاَن  ِه، فَِنْعَم الَْمُعونَُة ُهَو، َوَمــْن أََخَذُه ِبَغرْيِ َحقِّ َحقِّ

كَالَِّذي يَأْكُُل َواَل يَْشبَُع «)1(.

غريب الحديث: 

1- زهرة الدنيا: أي حسنها وبهجتها وكرثة خريها)2(. 

غري)3(.  2- الربيع: النَّهر الصَّ

: أي يقرب من القتل)4(. 3- يُلِمُّ

: الخرض: وهو نوع من البقول ليس  4- آكِلََة الَْخرِضِ

من أحرارها وجيدها التي تســتْكرِث منها املاشــيُة 

فتنهكه أَكاًل ولكّنه من الَجْنبَة التي ترعاها بعد هيج 

الُعشب ويُبِْسها)٥(.

٥- ثلَطَْت: الثَّلْــُط الرجيع الرقيق، ثلط البعري يثلط: 

إذا ألقى رجيعه سهال رقيقاً)6(. 

املعنى العام للحديث: 

رضب النبي  يف هذا الحديــث مثلني: أحدهام 

)1( أخرجــه البخاري يف »صحيحه« , كتــاب الزكاة, باب 

الصدقــة عىل اليتامــى, 2 / 121 , برقم: )146٥(, وكتاب 

الجهاد والســري, باب فضل النفقة يف ســبيل الله, 4 / 26, 

برقــم : )2٨42(, وكتاب الرقاق, باب مــا يحذر من زهرة 

الدنيــا والتنافس فيهــا, ٨ / 91, برقم: )6427(, ومســلم, 

كتــاب الزكاة, بــاب تخوف ما يخرج من زهــرة الدنيا, 2 / 

72٨, برقم: )10٥2( واللفظ له . 

)2( النهاية يف غريب الحديث واألثر, 2 / 322, مادة: زََهَر .  

)3( املصدر نفسه, 2 / 1٨٨, مادة: َربََع  . 

)4( املصدر نفسه, 4 / 292, مادة: لََمَم .  

)٥( املصدر نفسه, 2 / 40, مادة: َخرَضَ . 

)6( املصدر نفسه, 1 / 220, مادة: ثثَلََط,  و 2 / 40, مادة: 

َخرَضَ . 
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للمفرط يف جمع الدنيــا واملنع من حقها، واآلخر 

للمقتصــد يف أخذها والنفع بها . فقوله : إنَّ مام 

ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، فإنه مثل للمفرط 

الذي يأخذ الدنيا بغري حقها، وذلك أن الربيع ينبت 

أحرار البقول فتستكرث املاشية منه الستطابتها إياه، 

حتى تنتفخ بطونها عنــد مجاوزتها حد االحتامل، 

فتنشــق أمعاؤها من ذلك فتهلك أو تقارب الهالك. 

وكذلك الذي يجمع الدنيــا من غري حلها ومينعها 

مســتحقها قد تعرض للهالك يف اآلخــرة بدخول 

النــار، ويف الدنيا بأذى الناس له وحســدهم إياه، 

وغري ذلــك من أنــواع األذى . وأمــا قوله : إال 

آكلــة الخرض فإنه مثل للمقتصد، وذلك أن الخرض 

ليــس من أحرار البقول وجيدها التــي ينبتها الربيع 

بتوايل أمطاره فتحســن وتنعم، ولكنَّــه من البقول 

التــي ترعاها املــوايش بعد هيج البقول ويبســها 

حيث ال تجد ســواها، وتســميها العــرب الجنبة، 

فال ترى املاشــية تكرث من أكلها وال تســتمرئها . 

فرضب آكلة الخرض من املوايش مثال ملن يقتصد 

يف أخذ الدنيا وجمعهــا، وال يحمله الحرص عىل 

أخذها بغري حقها، فهو بنجوة من وبالها، كام نجت 

آكلة الخرض، أال تراه قــال: أكلت حتى إذا امتدت 

خارصتاها اســتقبلت عني الشمس فثلطت وبالت، 

أراد أنها إذا شبعت منها بركت مستقبلة عني الشمس 

تستمرئ بذلك ما أكلت، وتجت وتثلط، فإذا ثلطت 

ا تحبط املاشــية ألنها  فقــد زال عنها الحبط. وإنَّ

متتلئ بطونهــا وال تثلط وال تبول، فتنتفخ أجوافها، 

فيعرض لها املرض فتهلك)1(. واملقصود أنَّ النبي 

 حذر أمته يف هذا الحديث وخاف عليهم أشــد 

الخوف من الفتنة بزهرة الدنيا من حســنها وبهجتها 

وكرثة خرياتها فتلهيهم عن الله والدار اآلخرة, وذلك 

بأخذها من غري حلها أو مبنعها مستحقها, والزيادة 

منها والتكرث الذي يؤدي بصاحبها إىل الهالك, كام 

جــاء ذلك يف قوله : » َما الَْفْقــَر أَْخَش َعلَيُْكْم، 

نْيَا كَاَم  َولَِكْن أَْخــَش َعلَيُْكْم أَْن تُبَْســَط َعلَيُْكُم الدُّ

بُِسطَْت َعىَل َمْن كَاَن قَبْلَُكْم فَتََنافَُسوَها كَاَم تََنافَُسوَها 

َوتُلِْهيَُكْم كَاَم أَلَْهتُْهْم «)2(.

ما يستفاد من الحديث)3(: 

1- يف الحديث التحذير من املنافسة يف الدنيا, 

وأنَّه أخوف ما خافه النبي  عىل أمته.  

2- وفيــه دليل عىل أن الرزق ولــو كرث فهو من 

جملة الخري إنا يعرض له الرش بعارض البخل 

به عمــن يســتحقه واإلرساف يف إنفاقه فيام مل 

يرشع. 

3- وفيــه أن كل يشء قىض اللــه أن يكون خريا 

فــال يكون رشا وبالعكس ولكن يخش عىل من 

)1( النهاية يف غريب الحديث واألثر, 2 / 40 . 

)2( أخرجــه البخاري يف »صحيحــه« , كتاب الرقاق, باب 

ما يحــذر من زهرة الدنيــا والتنافس فيهــا, ٨ / 90, برقم: 

.)642٥(

)3( ينظــر: املنهاج رشح صحيح مســلم بــن الحجاج , 

النــووي , 7 / 144 , وفتح الباري رشح صحيح البخاري , 

ابن حجر العسقالين , 11 / 24٨ – 2٥0 .
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رزق الخري أن يعرض له يف ترصفه فيه ما يجلب 
له الرش. 

4- وفيه أن املكتسب للامل من غري حله ال يبارك 

له فيه لتشبيهه بالذي يأكل وال يشبع. 

٥- وفيه ذم اإلرساف وكرثة األكل والنهم فيه. 

6- وفيه فضيلة املال ملن أخذه بحقه ورصفه يف 

وجوه الخري.

7-  وفيــه حجة ملن يرجح الغنــي عىل الفقري, 

والتحقيق أن ال حجة فيه ألحد القولني. 

٨- وفيه تســمية املال خرياً، ويؤيده قوله تعاىل: 

چ ۓ  ۓ    ڭ  ڭ چ]العاديات: ٨[.  
9- وفيــه رضب املثــل بالحكمــة وإن وقع يف 

اللفظ ذكر ما يســتهجن كالبول فإن ذلك يغتفر 

ملا يتتب عىل ذكره من املعاين الالئقة باملقام.

❊ ❊ ❊

الخاتمة

أوالً: النتائج: 

ته, وشفقته عليهم  ة خوف النبي  عىل أمَّ 1- شــدَّ

, ونصحــه لهم, إذا بنيَّ لهم أخوف ما يخاف عليهم 

من املعايص والســيئات التي هي ســبب العذاب 

والهالك. 

2- ما ذكره النبــي  يف هذه األحاديث من األمور 

تــه, كلها يرجع  التــي هي أخوف مــا خافه عىل أمَّ

ة مبجموعها, وليســت  خطرها ووبالها عــىل األمَّ

خاصة بأفراد منها. 

َ فيها النبي  مراتب األمور  3- هــذه األحاديث بنيَّ

فليس أخوف ما يخافه, مثل ما خافه فحســب, ألنَّ 

ة مخافته  منها مــام يدل أنَّها من  األول فيه شــدَّ

أخطر املخاوف عىل األمة. 

4- يذكــر النبي  يف بعــض األحاديث أنَّ أخوف 

ته كــذا, ويذكر يف حديث آخر أمر  ما خافه عىل أمَّ

آخر غــري األول, فليس هذا من باب الحرص, ولكنَّه 

من باب زيادة االهتامم والتنبيه مبا يتوافق مع الزمان 

واملكان والحال واألشخاص والحوادث التي قال 

فيها النبي  هذه األحاديث, فهي مبجموعها يتبني 

املراد منها, وال يتعارض بعضها مع بعض. 

٥- مجموع األحاديث الــواردة يف أخوف ما خافه 

ته, هي: تسعة أحاديث. النبي  عىل أمَّ

6- عناوين هذه األحاديث هــي: ) الرشك األصغر 
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»الريــاء«, األمئة املضلــون, قتل املســلم ورميه 

بالــرشك, االستســقاء باألنــواء وحيف الســلطان 

والتكذيب بالقدر, املنافق العليم اللسان, عمل قوم 

َّلنََب, زهرة الحياة  لوط, الشــهوة الخفية, الكتاب والث

الدنيا (.       

ثانياً: التوصيات: 

1- أويص نفــيس واملســلمني جميعــاً بالخوف 

والحذر مام خافه علينا النبي  وعدم االســتهانة 

ــة جمعاء وهي  بهــذه األمــور ألنَّ وبالها عىل األمَّ

أسباب العذاب والهالك. 

2- نرش هذه األحاديث بني أوســاط املسلمني يف 

الخطب, واملحــارضات, والدروس العلمية, وعىل 

مواقع التواصل االجتامعي, وبيان معانيها, ألنَّه من 

التناصح, والتوايص بالحق. 

  3- توسيع دائرة البحث ليشمل كل ما خافه النبي

ته وعىل األفراد, وليس فقط أخوف ما خافه  عــىل أمَّ

ته, فلعــل مجموع هذه األحاديث ممكن أن  عىل أمَّ

يخرج منها رسالة ماجستري. 

❊ ❊ ❊

المصادر والمراجع

1- القرآن الكريم . 

2- اإلبانة الكربى, عبيد اللــه بن محمد املعروف 

بابن بَطَّة العكربي )ت: 3٨7هـ(, ت: رضا معطي، 

وآخرون,  دار الراية للنرش والتوزيع، الرياض. 

3- األحاديــث املختــارة, محمد بــن عبد الواحد 

املقديس )ت: 643هـ(, ت: د. عبد امللك بن عبد 

الله بن دهيش, دار خرض للطباعة والنرش والتوزيع، 

بريوت – لبنان, ط 3، 1420هـ -  2000 م. 

4- االستذكار, ابن عبد الرب القرطبي )ت: 463هـ(, 

 ت: ســامل محمــد عطــا، محمد عــيل معوض, 

دار الكتــب العلميــة – بــريوت, ط 1،1421ه – 

2000 م . 

٥- البــدُر التــامم رشح بلوغ املرام, الحســني بن 

محمد بن سعيد الالعّي، املعروف باملَغِريب )ت: 

1119هـ(, ت: عيل بــن عبد الله الزبن, دار هجر, 

ط 1, 1414-  142٨هـ , 1994 – 2007 م . 

6- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث, الحارث 

بــن محمــد التميمــي البغــدادي )ت: 2٨2هـ(, 

املنتقي: أبو بكر الهيثمــي )ت: ٨07 هـ(, ت: د. 

حســني أحمد صالح الباكري, مركز خدمة الســنة 

والســرية النبوية -  املدينة املنورة, ط: 1، 1413ه 

– 1992 م .

7- بلوغ املرام من أدلة األحكام, أحمد بن عيل بن 
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حجر العسقالين )ت: ٨٥2هـ(, ت: سمري بن أمني 

الزهري, دار الفلق – الريا, ط 7، 1424هـ, ج: 1 . 

٨- تاريــخ أصبهان, أبــو نعيم أحمد بــن عبد الله 
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)ت: 2٥6هـــ( , دائرة املعــارف العثامنية، حيدر 

 آباد – الدكن, طبع تحت مراقبة: محمد عبد املعيد 
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13- التغيــب والتهيــب, عبد العظيــم بن عبد 

 القوي املنذري )ت: 6٥6هـ(, ت: إبراهيم شمس 

الدين,  دار الكتب العلمية – بريوت, ط 1، 1417هـ 

, ج: 4 . 

14- تعظيــم قــدر الصــالة, محمد بــن نرص بن 

املَــْرَوِزي )ت: 294هـ(, ت: د. عبد الرحمن عبد 

الجبار الفريوايئ, مكتبة الدار -  املدينة املنورة, ط: 

1، 1406ه, ج: 2 . 

1٥- تفســري القرآن العظيم, إســامعيل بن عمر بن 

كثري الدمشــقي )ت: 774هـ(, ت: محمد حسني 

شمس الدين, دار الكتب العلمية, ط 1, 1419هـ . 

16- تقريب التهذيب, أحمد بن بن حجر العسقالين 

) ت: ٨٥2هـــ (, ت: محمد عوامة, دار الرشــيد – 

سوريا, ط 1 ، 1406 ه– 19٨6 م . 

17- التنويــر رشح الجامــع الصغــري, محمد بن 

د  إسامعيل الصنعاين )ت: 11٨2هـ(, ت: د. محمَّ

إسحاق, مكتبة دار السالم، الرياض, ط 1، 1432هـ 

-  2011م . 

1٨- تهذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رســول الله 

من األخبار, محمد بن جرير أبو جعفر الطربي )ت: 

310هـ(, ت: محمود محمد شاكر, مطبعة املدين 

– القاهرة, ج: 2 .

19- التوقيف عىل مهامت التعاريف, عبد الرؤوف 

املنــاوي )ت: 1031هـ( ,عــامل الكتب 3٨ عبد 

الخالق ثروت- القاهرة, ط: 1، 1410هـ- 1990م .

20- جامــع البيــان يف تأويل القــرآن, محمد بن 

 جرير الطــربي )ت: 310هـــ(, ت: أحمد محمد 

شاكر, مؤسسة الرسالة, ط: 1، 1420هـ -  2000م, 

ج: 24 . 

21- جامع التمذي, محمد بن عيىس التمذي )ت: 

279هـ(, ت: أحمد محمد شاكر, ومحمد فؤاد عبد 
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الباقي, وإبراهيم عطوة عوض, رشكة مكتبة ومطبعة 

مصطفــى البايب الحلبي – مرص, ط 2، 139٥هـ -  

197٥م . 

22- الجامع املســند الصحيح املخترص من أمور 

رسول الله  وســننه وأيامه, )صحيح البخاري (, 

محمد بن إســامعيل البخاري )ت: 2٥6 هـ(, ت: 

محمد زهــري بن نارص النارص, دار طوق النجاة , ط 

1، 1422هـ . 

23- جامــع بيــان العلم وفضله, ابن عبــد الرب, ): 

463هـ(, ت: أيب األشبال الزهري, دار ابن الجوزي، 

اململكة العربيــة الســعودية . ط: 1، 1414هـ -  

1994م . 

24- حلية األوليــاء وطبقات األصفيــاء, أبو نعيم 

األصبهاين )ت: 430هـ(, السعادة -  بجوار محافظة 

مرص، 1394هـ -  1974م, ثم صورتها عدة دور .

2٥- خلــق أفعــال العبــاد, محمد بن إســامعيل 

البخاري )ت: 2٥6هـ(, ت: د. عبد الرحمن عمرية, 

دار املعارف السعودية – الرياض . 

26- الروض الداين )املعجم الصغري(, سليامن بن 

أحمد بن أيوب الطرباين )ت: 360هـ(, ت: محمد 

أمرير, املكتب اإلسالمي,  الحاج   شــكور محمود 

دار عــامر -  بــريوت , عــامن , ط : 1، 140٥ ه– 

19٨٥م . 

ِجْســتاين )ت: 27٥هـ(  27- الزهــد, أبو داود السِّ

 , ت: يــارس بــن ابراهيــم، وغنيم بن عبــاس, دار 

املشكاة للنرش والتوزيع، حلوان, ط: 1، 1414هـ 

-  1993م .

2٨- الزهد, أحمد بن محمد بن حنبل )ت: 241هـ(, 

ت: محمد عبد السالم شاهني, دار الكتب العلمية، 

بريوت – لبنان, ط: 1، 1420هـ -  1999م . 

29- الزهــد والرقائق, عبد الله بن املبارك املْروزي 

)ت: 1٨1هـــ(, ت: حبيب الرحمن األعظمي,  دار 

الكتب العلمية – بريوت . 

30- سبل الســالم, محمد بن إسامعيل الصنعاين، 

)ت: 11٨2هـ(,  دار الحديث, بدون طبعة وبدون 

تاريخ  . 

31- سلســلة األحاديــث الصحيحــة ويشء من 

فقهها وفوائدها, محمــد نارص الدين األلباين )ت: 

1420هـــ(, مكتبــة املعــارف للنــرش والتوزيع، 

الرياض, ط 1. 

32- الســنة, أبو بكر بــن أيب عاصم )ت: 2٨7هـ, 

ت: محمد نارص الدين األلباين, املكتب اإلسالمي 

– بريوت , ط: 1 ، 1400 ه . 

33- ســنن ابن ماجــه, محمد بن يزيــد القزويني، 

وماجة اســم أبيه يزيــد )ت: 273هـ( , ت: محمد 

فــؤاد عبد الباقي, دار إحياء الكتب العربية -  فيصل 

عيىس البايب الحلبي  . 

ِجْستاين  34- سنن أيب داود, سليامن بن األشعث السِّ

)ت: 27٥هـ(, ت: محمد محيي الدين عبد الحميد, 

املكتبة العرصية، صيدا – بريوت .

3٥- الســنن الواردة يف الفنت وغوائلها والســاعة 

وأرشاطهــا, أبو عمرو الداين )ت: 444هـ(, ت: د. 
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رضاء الله املباركفــوري, دار العاصمة – الرياض, 

ط1، 1416 ه .

36- رشح الســنة, الحسني بن مســعود بن محمد 

بــن الفراء البغــوي الشــافعي )ت: ٥16هـ(, ت: 

شعيب األرنؤوط -  محمد زهري الشاويش, املكتب 

اإلســالمي -  دمشــق، بــريوت, ط 2، 1403هـ -  

19٨3م . 

37- رشح سنن ابن ماجه, مجموع من ثالثة رشوح, 

»مصبــاح الزجاجــة« للســيوطي )ت: 911هـ(, 

و»إنجاح الحاجة« ملحمد عبــد الغني املجددي 

الحنفي )ت: 1296هـ(, و»ما يليق من حل اللغات 

ورشح املشــكالت« الحســن بن عبــد الرحمن 

الحنفــي الكنكوهي )ت:131٥هـ( . قدميي كتب 

خانة – كراتي . 

3٨- رشح مشكل اآلثار, أبو جعفر الطحاوي )ت: 

321هـ(, ت: شعيب األرنؤوط, مؤسسة الرسالة, ط 

1 -  141٥هـ، 1494م .

39- شــعب اإلميان, أحمد بن الحسني بن عيل ، 

أبو بكــر البيهقي )ت: 4٥٨هـ(, ت: د . عبد العيل 

عبــد الحميد حامد, مكتبة الرشــد للنرش والتوزيع 

بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند, 

ط1، 1423هـ -  2003م . 

40- صحيــح ابن حبان بتتيب ابــن بلبان, محمد 

 بــن حبــان البُســتي )ت: 3٥4هـ(, ت: شــعيب 

األرنؤوط, مؤسسة الرسالة – بريوت, ط 2، 1414ه– 

1993م .

41- صحيح ابــن خزمية, محمد بن إســحاق بن 

خزميــة )ت: 311هـــ(, ت: د. محمــد مصطفى 

األعظمي, املكتب اإلسالمي – بريوت . 

42- صحيح وضعيف سنن التمذي, األلباين )ت: 

1420هـــ(, برنامج منظومــة التحقيقات الحديثية 

-  املجاين -  من إنتاج مركز نور اإلســالم ألبحاث 

القرآن والسنة باإلسكندرية . 

43- صفــة النفاق وذم املنافقني, أبو بكر جعفر بن 

محمد الِفْريايِب )ت: 301هـ(, ت: أبو عبد الرحمن 

املرصي األثري, دار الصحابة للتاث، مرص , ط 1 

، 140٨هـ -  19٨٨ م . 

44- الصمت وآداب اللســان, ابــن أيب الدنيا )ت: 

2٨1هـ(, ت: أبو إســحاق الحوينــي, دار الكتاب 

العريب – بريوت, ط 1، 1410ه . 

4٥- العلل, أبو محمــد عبد الرحمن ابن أيب حاتم 

الرازي )ت: 327هـ(, ت: فريق من الباحثني, ط 1، 

1427هـ -  2006م . 

46- العلل الواردة يف األحاديث النبوية, أبو الحسن 

عيل بن عمر الدارقطني )ت: 3٨٥هـ(, ت: محفوظ 

الرحمن زين الله السلفي, دار طيبة -  الرياض, ط 1,  

140٥هـ -  19٨٥م, و محمد بن صالح الدبايس, 

دار ابن الجوزي -  الدمام, ط 1 , 1427هـ . 

47- عون املعبــود رشح ســنن أيب داود، محمد 

أرشف بــن أمري العظيم آبادي )ت: 1329هـ(,  دار 

الكتب العلمية – بريوت, ط2، 141٥هـ . 

4٨- غريــب الحديــث, أبو عبيد الهــروي, ت: د 
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. حســني محمد , الهيئــة العامة لشــئون املطابع 

األمريية، القاهرة, ط1، 1404هـ -  19٨4م . 

49- غريب القرآن البن قتيبــة, أبو محمد عبد الله 

 بن مســلم بن قتيبة الدينــوري )ت: 276هـ(, ت: 

سعيد اللحام . 

٥0- الغريبني يف القرآن والحديث, أبو عبيد الهروي 

)ت: 401هـــ(, ت: أحمــد فريد, النــارش: مكتبة 

نزار مصطفى الباز -  الســعودية, ط1، 1419هـ -  

1999م . 

٥1- فتــح الباري رشح صحيح البخاري, أحمد بن 

عيل بن حجر العسقالين )ت: ٨٥2هـ(, دار املعرفة 

– بريوت ، 1379, رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد 

فؤاد عبــد الباقي, قام بإخراجــه وصححه وأرشف 

عىل طبعه: محب الدين الخطيب . 

٥2- فتوح مرص واملغرب, عبد الرحمن بن عبد الله 

بن عبد الحكم، أبو القاسم املرصي )ت: 2٥7هـ(, 

مكتبة الثقافة الدينية, 141٥هـ . 

٥3- فقه اإلســالم رشح بلوغ املرام من جمع أدلة 

األحكام, عبد القادر شــيبة الحمد, مطابع الرشيد، 

املدينــة املنــورة -  الســعودية, ط 1، 1402هـ -  

19٨2م . 

٥4- فيــض القديــر رشح الجامع الصغــري, عبد 

الرؤوف املناوي )ت: 1031هـ(, املكتبة التجارية 

الكربى – مرص, ط1، 13٥6ه . 

٥٥- القضاء والقدر, أبو بكر البيهقي )ت: 4٥٨هـ(, 

ت: محمد بن عبد اللــه آل عامر, مكتبة العبيكان -  

الرياض / السعودية, ط1، 1421هـ -  2000م . 

٥6- الكاشــف عــن حقائق الســنن, رشف الدين 

الحسني بن عبد الله الطيبي ) ت: 743هـ(, ت: د. 

عبد الحميد هنداوي, مكتبة نزار مصطفى الباز, مكة 

املكرمة -  الرياض, ط1, 1417هـ -  1997م . 

٥7- الكاشــف يف معرفة من لــه رواية يف الكتب 

الســتة, شــمس الذهبي )ت: 74٨هـ, ت: محمد 

عوامة, دار القبلة للثقافة اإلسالمية -  مؤسسة علوم 

القرآن،جدة, ط 1 ، 1413 هـ. 

٥٨- الكامل يف ضعفاء الرجال, أبو أحمد بن عدي 

الجرجــاين )ت: 36٥هـ(, ت: عــادل أحمد عبد 

املوجود -  عيل محمد معوض, شارك يف تحقيق: 

عبــد الفتاح أبو ســنة , الكتب العلميــة -  بريوت-  

لبنان, ط1، 141٨هـ -  1997م . 

٥9- كتاب التعريفات, عــيل بن محمد الجرجاين 

)ت: ٨16هـ(, ت: جامعة من العلامء, دار الكتب 

العلمية بريوت – لبنان, ط1 , 1403هـ - 19٨3م . 

60- كتاب الزهــد الكبري, أحمد بن الحســني أبو 

بكر البيهقي )ت: 4٥٨هـ(, ت: عامر أحمد حيدر, 

مؤسسة الكتب الثقافية – بريوت, ط3 ، 1996م . 

61- الكتاب املصنــف يف األحاديث واآلثار, أبو 

بكر بن أيب شيبة، )ت: 23٥هـ(, ت: كامل يوسف 

الحوت, مكتبة الرشد – الرياض, ط 1، 1409ه . 

62- لســان العرب, جامل الديــن ابن منظور )ت: 

711هـ(, دار صادر – بــريوت, ط 3 -  1414هـ, 

ج: 1٥ .
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63- املجتبى من السنن)السنن الصغرى(,أحمد بن 

شــعيب النسايئ )ت: 303هـ(, ت: عبد الفتاح أبو 

غدة, مكتب املطبوعات اإلسالمية – حلب, ط 2 ، 

1406ه– 19٨6م .

64- مجمع الزوائــد ومنبع الفوائد, نور الدين عيل 

بن أيب بكر بن سليامن الهيثمي )ت: ٨07هـ(, ت: 

حسام الدين القديس, مكتبة القديس، القاهرة, عام 

النرش: 1414هـ، 1994م. 

6٥- املجموع املغيث يف غريبي القرآن والحديث, 

محمد بن عمر األصبهاين )ت: ٥٨1هـ(, ت: عبد 

الكريم العزباوي, دار املدين، جدة – الســعودية, 

ط1, 140٨هـ . 

66- مرعاة املفاتيح رشح مشــكاة املصابيح, عبيد 

الله بــن محمد عبد الســالم املباركفــوري )ت: 

1414هـ(,  إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء 

-  الجامعة السلفية -  بنارس الهند, ط 3 -  1404هـ، 

19٨4م . 

67- مرقاة املفاتيح رشح مشــكاة املصابيح, عيل 

بن ســلطان نور الدين املال الهــروي القاري )ت: 

1014هـــ(, دار الفكــر، بريوت – لبنــان, ط 1، 

1422هـ -  2002م . 

6٨- املســتدرك عــىل الصحيحني, أبــو عبد الله 

الحاكم النيســابوري )ت: 40٥هـ(, ت: مصطفى 

عبد القــادر,  دار الكتب العلميــة – بريوت, ط 1، 

1411 – 1990, ج: 4. 

69- مســند أيب داود الطياليس, ســليامن بن داود 

الطيالــيس )ت: 204هـــ(, ت: د . محمد بن عبد 

املحسن التيك,  دار هجر – مرص, ط 1، 1419هـ 

-  1999م . 

70- مســند أيب يعــىل, أبو يعىل أحمــد بن عيل 

املوصيل )ت: 307هـ(, ت: حســني سليم أسد,  

دار املأمــون للــتاث – دمشــق, ط 1، 1404ه– 

19٨4م . 

71- مسند اإلمام أحمد بن حنبل, أحمد بن محمد 

بــن حنبل الشــيباين )ت: 241هـ(, ت: شــعيب 

األرنؤوط -  عادل مرشد، وآخرون,مؤسسة الرسالة, 

ط 1 ، 1421هـ -  2001م. 

72- مســند البزار املنشور باســم البحر الزخار , 

أبو بكــر أحمد بن عمــرو املعــروف بالبزار)ت: 

292هـ(, ت: محفوظ الرحمن زين الله، وعادل بن 

ســعد, وصربي عبد الخالق, مكتبة العلوم والحكم 

-  املدينة املنورة, ط 1، )بدأت 19٨٨م ، وانتهت 

2009م( .

73- مســند الدارمي, عبد الله بن عبد الرحمن بن 

الفضل الدارمي )ت: 2٥٥هـ(, ت : حســني سليم 

أسد الداراين,  دار املغني للنرش والتوزيع، اململكة 

العربية السعودية, ط 1، 1412هـ -  2000م . 

74- مســند الرويــاين, أبو بكر محمــد بن هارون 

الرُّويــاين )ت: 307هـ(, ت: أمين عيل أبو مياين , 

مؤسسة قرطبة – القاهرة, ط 1، 1416ه . 

7٥- املســند الصحيح املخترص بنقل العدل عن 

العدل إىل رســول الله , )صحيح مسلم(, مسلم 
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بن الحجاج النيسابوري )ت: 261هـ(, ت: محمد 

فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التاث العريب – بريوت. 

76- مصباح الزجاجة يف زوائــد ابن ماجه, أحمد 

بن أيب بكر البوصــريي )ت: ٨40هـ(, ت: محمد 

املنتقى الكشــناوي, دار العربيــة – بريوت, ط 2 ، 

1403هـ . 

الثاّمنية,  العاليــُة بزوائد املســانيد  77- املطالب 

أحمد بن عيل بن حجر العسقالين )ت: ٨٥2هـ(, 

ت: مجموعة من الباحثني, تنسيق: د. سعد بن نارص 

رثي, دار العاصمة للنرش والتوزيع -  دار الغيث  الشَّ

للنرش والتوزيع , ط 1 , 1419هـ -  199٨م . 

7٨- املعجم, أبو يعــىل املوصيل )ت: 307هـ(, 

ت: إرشــاد الحق األثــري, إدارة العلــوم األثرية -  

فيصل آباد, ط 1 ، 1407ه . 

79- املعجم األوســط, سليامن بن أحمد الطرباين 

)ت: 360هـ(, ت: طارق بن عوض الله بن محمد, 

عبد املحسن بن إبراهيم الحسيني, دار الحرمني – 

القاهرة .

٨0- املعجم الكبري, ســليامن بن أحمد بن أيوب 

الطرباين )ت: 360هـ(, ت: حمدي بن عبد املجيد 

السلفي, مكتبة ابن تيمية – القاهرة , ط 2 . 

٨1- معجم اللغة العربية املعارصة, د . أحمد مختار 

عبد الحميد عمر )ت: 1424هـ(, عامل الكتب, ط 

1، 1429هـ -  200٨م . 

٨2- معجم مقاييــس اللغة , أحمد بــن فارس بن 

زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسني )ت: 39٥هـ(, 

ت: عبد السالم محمد هارون, دار الفكر, 1399هـ 

-  1979م  . 

٨3- معرفــة الصحابة, أبو نعيــم األصبهاين )ت: 

430هـ(, ت: عادل بن يوسف العزازي, دار الوطن 

للنرش، الرياض, ط 1 ,  1419هـ -  199٨م . 

٨4- املعرفة والتاريخ, يعقوب بن ســفيان الفسوي 

)ت: 277هـــ(, ت: أكرم ضياء العمري,  مؤسســة 

الرسالة، بريوت , ط 2، 1401هـ-  19٨1م . 

٨٥- املنتخب من مسند عبد بن حميد, عبد الحميد 

بن حميد بن نرص الَكــيّس ويقال له: الَكّي )ت: 

249هـ(, ت: صبحي البدري السامرايئ, ومحمود 

محمد خليل الصعيدي,  مكتبة الســنة – القاهرة, ط 

1، 140٨هـ  – 19٨٨م . 

٨6- املنهاج رشح صحيح مســلم بــن الحجاج, 

محيي الدين يحيى بن رشف النووي )ت: 676هـ(,  

دار إحياء التاث العريب – بريوت , ط 2، 1392. 

٨7- النهاية يف غريــب الحديث واألثر, ابن األثري 

الجزري )ت: 606هـ(, املكتبة العلمية – بريوت، 

1399هـــ -  1979م , ت: طاهر أحمد -  محمود 

محمد الطناحي .

❊ ❊ ❊


