
  

مل يعلم احلمد هلل الذي  احلمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما
ينطق عن  خلق اإلنسان علمه البيان والصالة والسالم على الذي ال

بعد. فهذه فوائد من أحاديث إال وحي يوحى   أما  اهلوى إن هو
  :النيب

ْحَمِن ْبِن َصْخٍر  ْيرََة َعْبِد الرَّ َعْن أَِبي ُهَر

رَِضَي هللا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل: َسِمْعُت رَُسْوَل 

هللِا صلى هللا عليه وسلم يَُقْوُل: )َما 

َنَهْيُتُكْم َعْنُه َفاْجَتنُِبوُه َوَما أََمرُْتُكْم ِبِه فْأُتوا 

ِذْيَن ِمْن ِمْنُه مَ  َما أَْهَلَك الَّ ا اْسَتَطْعُتْم؛ َفإِنَّ

َقْبِلُكْم كَْثرَُة َمَسائِِلِهْم َواْختِلاُفُهْم َعَلى 

  رواه البخاري ومسلم أَْنِبيَائِِهْم(

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 مفردات احلديث:     
 الكف عن فعله .والنهي: املنع.طلبت منكم  "هنيتكم عنه"
 اجعلوه يف جانب " أي ,اتركوه. "فاجتنبوه"

 طلبت منكم أن تفعلوه. "أمرتكم به "
 فافعلوا "فأتوا "

 ما قدرمت عليه.  "ما استطعتم"
 صار سبب اهلالك . "أهلك "

اسئلتهم الكثرية وترددهم يف أخبارهم.)الوايف شرح  "كثرة مسائلهم"
 55األربعني النووية صـ

هذا من قواعد االسالم املهمة ومن جوامع الكلم اليت  قال النووي :
 أعطيها النيب عليه السالم ,ويدخل فيه ماال حيصى من األحكام

وهو حديث عظيم من قواعد الدين وأركان االسالم  قال ابن حجر :
 (55فينبغي حفظه واالعتناء به. )الوايف شرح األربعني النووية صـ

 : الشرح اإلمجايل
يسعى شرع هللا عز وجل دائمًا للحيلولة دون وقوع الشر، أو بزوغ 
بذور الفساد، ولذا جند االهتمامبأمر املنهيات رمبا كان أبلغ من 

 االهتمام باملأمورات،

وال يعين ذلك التساهل باملأمورات، وإمنا التشديد يف اجتناب املنهيات 
الشارع احلكيم مل يَِرد إال ملا عامة، واحملرمات على وجه اخلصوص، ألن هني 

يف املنهي عنه من فساد أكيد وضرر حمتم، ولذا مل يـُْعَذر أحد بارتكاب 
شيء من احملرمات، إال حال الضرورة امللِجئة واحلاجة املُِلحَّة،على ما قد 

  .علمت
ومن هنا يتبني خطأ مسلك الكثري من املسلمني، ال سيما يف هذه األزمنة، 

التناقض يف حياة الناس، عندما جتدهم حيرصون على فعل اليت شاع فيها 
الطاعة والواجب، ورمبا تشددوا يف التزام املندوب واملستحب، بينما جتدهم 
يتساهلون يف املنهيات، ورمبا قارفوا الكثري من احملرمات، فنجد الصائم 
من يتعامل بالربا، واحلاّجة املزكية خترج سافرة متربجة، متعذرين مبسايرة الز 

وموافقة الركب. وهذا خالف ما تقرر يف شرع هللا احلكيم، من أن أصل 
العبادة اجتناب ما حرم هللا عز وجل، وطريق النجاة جماهدة النفس واهلوى، 
ومحلها على ترك املنهيات، وأن ثواب ذلك يفوق الكثري من ثواب فعل 

ارَِم َتُكْن الواجبات. فهذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "اتق احمل
َأَعَبَد الناس". رواه الرتمذي. وهذه عائشة رضي هللا عنها تقول: من سَّره 
أن َيسِبَق الدائب اجملتهد فلَيُكّف عن الذنوب. وهذا عمر ابن اخلطاب 
رضي هللا عنه ُيسأل عن قوم يشتهون املعصية وال يعملون هبا، فيقول: 

 .فرة وأجر عظيمأولئك قوم امتحن هللا قلوهبم للتقوى، هلم مغ
وقال عمر بن عبد العزيز رمحه هللا تعاىل: ليست التقوى قيام الليل وصيام 
النهار والتخليط فيما بني ذلك، ولكن التقوى أداء ما افرتض هللا وترك ما 

  .حرم هللا، فإن كان مع ذلك عمل فهو خري إىل خري
  :من أسباب هالك األمم

سالمه عليه، أن من أسباب هالك لقد بني الرسول الكرمي صلوات هللا و 
أحياناً  -األمم وشق عصاها وتالشي قوهتا واستحقاقها عذاب االستئصال 

  :أمرين اثنني مها -
كثرة السؤال والتكلف فيه، واالختالف يف األمور وعدم التزام شرع هللا 

  .عز وجل
لقد هنى الرسول صلى هللا عليه وسلم أصحابه عامة أن يكثروا عليه من 

 سئلة، خشية أن يكون ذلك سبباً يف إثقاهلم بالتكاليف، وسداً لباب األ

ـــــــــين، والســـــــــؤال عمـــــــــا ال  ـــــــــف واالشـــــــــتغال مبـــــــــا ال يع التَنطُّـــــــــع والتكل
ـــــــــن  نفـــــــــع فيـــــــــه إن مل تكـــــــــن مضـــــــــرة، روى البخـــــــــاري عـــــــــن املغـــــــــرية ب
ــــــــه وســــــــلم  ــــــــه: كــــــــان رســــــــول هللا صــــــــلى هللا علي شــــــــعبة رضــــــــي هللا عن

 .ينهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة املال
  ألسئلة اليت هي سبب هالك األمما

  السؤال عما سكت عنه الشرع -1    
  السؤال عما ال فائدة فيه -2    
  السؤال على وجه االستهزاء والسخرية والعبث -3    
  كثرة السؤال عن املسائل اليت مل تقع -4    
  السؤال على وجه التعمق والتشدد -5    
  السؤال عما استأثر هللا بعلمه -6    

 الفوائد من احلديث:
تــــــــرك املنهيــــــــات بــــــــاق علــــــــى عمومــــــــه، وال ُيســــــــتث  منــــــــه إالَّ مــــــــا -1

ــــــــــنفس، ودفــــــــــع  ــــــــــة حلفــــــــــ  ال ــــــــــه، كأكــــــــــل امليت تــــــــــدعو الضــــــــــرورة إلي
 الغصَّة بشرب قليل من اخلمر.

النهــــــــي الــــــــذي نــــــــب اجتنابــــــــه مــــــــا كــــــــان للتحــــــــرمي، ومــــــــا كــــــــان  -2
 للكراهة نوز فعله، وتركه أوىل من فعله.

ــــــــوع فيمــــــــا وقــــــــع فيــــــــه أ -5 هــــــــل الكتــــــــاب ِ َّــــــــا  التحــــــــذير مــــــــن الوق
 كان سبباً يف هالكهم.

أنَّ َمـــــــن عجــــــــز عــــــــن بعــــــــض املـــــــأمور كفــــــــاه أن يــــــــأ  مبــــــــا قــــــــدر  -4
 عليه منه.

ــــــــــا حرَّمــــــــــه هللا ورســــــــــول هللا صــــــــــلى هللا  -5 وجــــــــــوب تــــــــــرك كــــــــــلِّ م
 عليه وسلم.

وجــــــــــوب اإلتيــــــــــان بكــــــــــلِّ مــــــــــا أوجبــــــــــه هللا ورســــــــــوله صــــــــــلى هللا  -6
 عليه وسلم.

ـــــــا  -7 ـــــــى م ـــــــرك التنطُّـــــــع االقتصـــــــار يف املســـــــائل عل ـــــــه، وت ـــــــاج إلي حُيت
 والتكلُّف يف املسائل.

 أنَّه ال نب على اإلنسان أكثر ِ َّا يستطيع. -8
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وجوب الكّف عما هنـى عنـه النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم ، لقولـه: َمـا -9.
 نـََهْيُتُكْم َعْنُه فَاْجَتِنُبوُه.

ـــه إال -11 ـــه ال يتـــأّتى اجتناب ـــه يشـــمل القليـــل والكثـــري، ألن أن املنهـــي عن
 الّربا فيشمل قليله وكثريه.باجتناب قليله وكثريه، فمثاًل: هنانا عن 

أن الكـــــــــّف أهـــــــــون مـــــــــن الفعـــــــــل، ألن النـــــــــيب صـــــــــلى هللا عليـــــــــه -11
 وسلم أمر يف املنهيات أن جُتتنب كّلها،ألن الكّف سهل.

فــــــإن قـــــــال قائــــــل:يرد علـــــــى هــــــذا إباحـــــــة امليتــــــة واخلنزيـــــــر للمضـــــــطر، 
 وإذا كان مضطراً مل نب االجتناب؟

رة ارتفــــــــــع فــــــــــااواب عــــــــــن هــــــــــذا أن نقــــــــــول: إذا وجــــــــــدت الضــــــــــرو 
الّتحـــــــــرمي، فـــــــــال  ـــــــــرمي أصـــــــــاًل، وهلـــــــــذا كـــــــــان مـــــــــن قواعـــــــــد أصـــــــــول 
الفقــــــــــه: )ال حمــــــــــرم مــــــــــع الضــــــــــرورة، وال واجــــــــــب مــــــــــع العجــــــــــز( إذاً 

 هذا اإليراد غري وارد.
فلــــــــو قــــــــال لنــــــــا قائــــــــل: )فــــــــاجتنبوه( عــــــــام فيشــــــــمل اجتنــــــــاب أكــــــــل 

 امليتة عند الضرورة.
 فنقول: اليشمل، ألنه إذا وجدت الضرورة ارتفع التحرمي.

 هل نوز فعل احملّرم عند الضرورة أم ال؟
ـــــــاىل: ) ـــــــه نـــــــوز لقـــــــول هللا تع َوقَـــــــْد َفصَّـــــــَل َلُكـــــــْم َمـــــــا وااـــــــواب: أن

( )األنعــــــــــــــــام: َحـــــــــــــــرََّم َعَلــــــــــــــــْيُكْم ِإالَّ َمــــــــــــــــا اْضــــــــــــــــطُِرْرمُتْ ِإلَْيــــــــــــــــِه 
  (119اآلية
َوَمـــا   :أنـــه ال نـــب مـــن فعـــل املـــأمور إال مـــا كـــان مســـتطاعاً، لقولـــه -12

 (.ِبِه فَْأُتوا ِمْنُه َما اْسَتَطْعُتمْ َأمْرُتُكْم 
َما اسَتَطْعُتْم فيكون فيه رد   أن اإلنسان له استطاعة وقدرة ، لقوله:-15

ــه جمــرب علــى  ــذين يقولــون إن اإلنســان ال اســتطاعة لــه، ألن ــة ال علــى ااربي
عمله، حىت اإلنسان إذا حّرك يده عند الكالم، فيقولون  ريك اليد ليس 

ل جمــرب، وال ريــب أن هــذا قــول باطــل يرتتــب عليــه مفاســد باســتطاعته ، بــ
 عظيمة.
أن اإلنسان إذا مل يقدر على فعل الواجب كلـه فليفعـل مـا اسـتطاع. -14

أن يصـلي الفريضـة قائمـاً، فـإذا مل يسـتطع  على اإلنسانوهلذا مثال: نب 
 صلى جالساً.

 

الينبغـــــي ل نســـــان إذا ســـــع أمـــــر الرســـــول صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم أن -15
يقــــول: هــــل هــــو واجــــب أم مســــتحّب؟ لقولــــه: فَــــْأُتوا ِمْنــــُه َمــــا اســــَتَطْعُتْم وال 
تستفصـــل، فأنــــت عبـــد منقــــاد ألمـــر هللا عــــّز وجـــل ورســــوله صـــلى هللا عليــــه 

 وسلم.
أمره،ألنــــــه إذا كــــــان لكــــــن إذا وقــــــع العبــــــد وخــــــالف فلــــــه أن يستفصــــــل يف 

ـــــة ليســـــت  ـــــة، وإذا كـــــان غـــــري واجـــــب فالتوب ـــــه التوب ـــــه نـــــب علي واجبـــــاً فإن
 واجبة.
أن ما أمر به النيب صلى هللا عليه وسـلم أو هنـى عنـه فإنـه شـريعة، سـواء  -16

كان ذلك يف القـرنن أم مل يكـن، فُيعمـل بالسـنة الزائـدة علـى القـرنن أمـراً أو 
 هنياً.
لهالك والسّيما يف األمور الـيت الككـن الوصـول أن كثرة املسائل سبب ل-17

إليهـــا مثـــل مســـائل الغيـــب كأســـاء هللا وصـــفاته، وأحـــوال يـــوم القيامـــة،التكثر 
 .السؤال فيها فتهلك،وتكون متنّطعاً متعّمقاً 

أن األمـــم الســـابقة هلكـــوا بكثـــرة املســـاءلة، وهلكـــوا بكثـــرة االخـــتالف -18
 على أنبيائهم.

علـــى األنبيــاء، وأن الواجـــب علـــى املســـلم أن التحــذير مـــن االخـــتالف -19
يوافق األنبياء عليهم الصالة والسالم وأن يعتقدهم أئمة وأهنم عبيد من عباد 
هللا، أكــرمهم هللا تعــاىل بالرســالة،وأن خــارهم حممــد رســول هللا صــلى هللا عليــه 
وســلم أرســله إىل مجيــع الناس،وشــريعته هــي ديــن اإلســالم الــذي ارتضـــاه هللا 

يَن ِعْنــَد تعــاىل  لعبــاده،وأن هللا اليقبــل مــن أحــدس دينــاً ســواه،قال تعــاىل: )ِإنَّ الــدِّ
 ( . وهللا املوفق.19اَّللَِّ اأْلِْسالُم( )نل عمران: اآلية

يف احلديث إشـارة عظيمـة إىل أن موقـف املـؤمن الصـحي  جتـاه الشـرع  -21
واإلعــراض هــو اإلشــتغال بامتثــال األوامــر واجتنــاب النــواهي والعنايــة بالعمــل 

 .عن كثرة املسائل واادل
ــه مطلــوب،  -21 ــه االســتفادة واالسرتشــاد فإن إذا كــان الســؤال املقصــود من

 [45{ ]النحل:فَاْسأَُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال تـَْعَلُمونَ قال تعاىل: }
  هللا اعلمو

 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى نله وصحبه وسلم .
 
 
 

  :المطويةعنوان 

 َما َنَهْيُتُكْم َعْنُه َفاْجَتِنُبوهُ 

 

 فوائد من أحاديث النبي

 صلى اهلل عليه وسلم

 
أخي الكريم ساهم في الدعوة إلى هللا بنسخ هذه 

المطوية وتوزيعها عسى أن تكون لك حسنة جارية 

 والدال على الخير كفاعله .

 (97اإلصدار رقم )    تهدى وال تباع

 

 عزمي إبراهيم عزيزأعّدها 
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