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ُهَما، قَالَ ب  َعِن اْبِن عَ  -31  ( .ُة َواْلَفَراغ وٌن ِفيِهَما َكِثرٌي ِمَن الن اِس الصِ ح   َمَتاِن َمْغبُ  ) نِعْ  : قَاَل الن ِبُّ اٍس، َرِضَي اَّلل ُ َعن ْ
---------- 

 النعمة : ما يتنعم به اإلنسان ويستلذه .) نعمتان ( 
 ل .هو الشراء بأضعاف الثمن ، بأقل من مثن املث) مغبون ( 

خسر  الفراغ برأس املال ، فمن أحسن استخدام رأس ماله نال الربح ، ومن ضيعهتشبيه املكلف بالتاجر ، والصحة و  يف احلديث-1
 وندم .

 ومعىن احلديث : أن من صح بدنه ، وتفرغ من األشغال العائقة ، ومل يسع لصالح آخرتــه فهو كاملغبـون يف البيــع .
ن اإلنسان صحيًحا وال يكون متفرًغا لشغله باملعاش، وقد يكون مستغنًيا وال يكون صحيًحا، فإذا : قد يكو  قاَل ابن اجلوزي  

 ا يِف اآلخرة، ِاجتمعا فغلب عليه الكسل َعِن الطَّاعة فهَو املغبون، ومتاُم ٰذلَك أنَّ الد نيا مزرعة اآلخرة، وفيها التِ جارة الَّيت يظهر رحبه

 وَمْن ِاْستعملهما يف معصية هللا فهَو املغبوُن. ط ، ه يف طاعة هللا فهَو املغبو فَمْن ِاْستعمل فراغه وصحَّت

 ألنَّ الفراغ يعقبه الش غل، والصِ حة يعقبها الس قم، ولو مل يكن إالَّ اهلرم،

، واجللوس عند كثري من الناس ال ينتفعون بالصحة والفراغ ، بل قضوا أوقاهتم باملعاصي واملنكرات ، من مشاهدة املباريات -2
 القنوات ، والسعي وراء امللهيــات ، وكذلك الصحة ، فصرفومها يف غري حملهما فكانت وباالً وحسرة عليهم يوم القيامــة .

 بني أن من مل يستفد من وقته فهو مغبون . أمهية الوقت واالستفادة منه ، ألن النيب -3

 : والوقت مهم جدًا 
 أوال : هو من نعم هللا .

 ٌت بأمره إن يف ذلك آليات لقوم يعقلــون ( .اىل ) وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخر قال تعا
 وقال تعاىل ) وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة ملن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً ( .

 أي خياف كل منهما اآلخـر .
 اء منه :وملزيد أمهيته جند أن املوىل سبحانه وتعاىل يقسم بأجز 

 كقوله تعاىل ) والفجر وليال عشر ( وقوله ) والضحى وليال عشر ( 
 عنه اإلنسان . أنه يسأل ثانياً :

عبد يوم القيامة حىت يسأل عن أربع خصال : .... وذكر منها عن عمره فيما أفناه ،  ا) ال تزول قدم كما قال رسول هللا 
 وعن شبابه فيما أباله ( رواه الرتمذي .

 يستفد منه فهو مغبون . : أن من مل ثالثاً 
 كما يف حديث الباب .

 على اغتنام الفراغ قبل الشغل . رابعاً : حث النِب 
 ) اغتنم مخساً قبل مخس : .. وذكر منها : فراغك قبل شغلك .. ( رواه احلاكم . قال رسول هللا 

 عدم اتعاظهم من التعمري .خامساً : أنه عندما يدخل الكفار النار يوخبهم هللا على تفريطهم و 
َوُهْم  .جَنْزِي ُكلَّ َكُفوٍر الَِّذيَن َكَفُروا هَلُْم نَاُر َجَهنََّم ال يـُْقَضى َعَلْيِهْم فـََيُموُتوا َوال خُيَفَُّف َعنـُْهم مِ ْن َعَذاِِبَا َكَذِلَك قال تعاىل ) و 

َر الَِّذي ُكنَّا نـَْعَمُل أَوملَْ نـَُعمِ رُْكم مَّا يـََتذَكَُّر ِفيِه َمن َتذَكََّر َوَجاءُكُم النَِّذيُر َفُذوُقوا فَ َيْصَطرُِخوَن ِفيَها رَبَـَّنا َأْخرِْجَنا نـَْعَمْل َصاحِلًا غَ  َما يـْ
 ( . لِلظَّاِلِمنَي ِمن نَِّصريٍ 
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، ته يف العذاب األليـمومادة معيش ،ألبدية يف النعيم املقيم، وهو مادة حياته اوقت اإلنسان هو عمره يف احلقيقة :قال ابن القيم
 وهو مير مر السحــاب .

 أن قليل من الناس من يوفق ويعرف شرف وقته وصحته .-4
 أكثر الناس دائماً على غري احلق .-5
 استحباب دعاء اإلنسان ربه أن يكون من القليل الذي مل خيسر وقته وصحته .-6
 من أسباب معرفة قيمة الوقت :-7

 أواًل : معرفة أنه مير مر السحاب .
 ثانياً : معرفة أن اإلنسان يندم على ضياعه عند االحتضار يف النار .

 ... ( . َلَعلِ ي أَْعَمُل َصاحِلًا ِفيَما تـَرَْكتُ  .َحىتَّ ِإَذا َجاء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل َربِ  اْرِجُعوِن قال تعاىل ) 
َر الَِّذي ُكنَّا نـَْعَمُل أَوملَْ نـَُعمِ رُْكم مَّا يـََتذَكَُّر ِفيِه َمن َتذَكَّرَوُهْم َيْصَطرُِخوَن ِفيَها رَبَـَّنا َأْخرِْجَنا نَـ وقال تعاىل )   ( .َ  ْعَمْل َصاحِلًا َغيـْ

 من أقوال السلف : -8
 فارغني فإن املوت يطلبكـــم . قال شعبة : ال جتلســـوا

 وقال احلسن : ابن آدم إمنا أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك .
 لعزيز : إن الليل والنهار يعمالن فيك فاعمــل فيهمــا .ا وقال عمر بن عبد

 وقال ابن مسعود : ما ندمــت على شيء ندمي على يوم غربت مشسه نقص فيه أجلي ومل يزدد فيه عملي .
 وقال احلسن : يا ابن آدم هنــارك ضيفك فأحسن إليه ) أي بالطاعات( .

 بيته يتوضأ لكل صالة واملصحف فيما بينهما . يفوعن نافع : أن ابن عمر كان 
 غمرة وال تأخذنا على غمرة وال جتعلنا من الغافلني .  يف: اللهم ال تدعنا  يب بكر الصديق أكان من دعاء 

 األوقات .  يف: اللهم إنا نسألك صالح الساعات والبكرة  دعاء عمر بن اخلطاب كان من 
قال احلسن البصري رمحه هللا : يا ابن آدم إمنا أنت أيام فإذا ذهب يوم ذهب بعضك وقال : أدركت أقوامًا ما كانوا على أوقاهتم 

 امهكم ودنانريكم . ر د منكم حرصاً على دأش
 . وقال : ما من يوم ينشق فجره إال وينادي : يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فأغتنم مين فإين ال أعود

 قال الشاعر :
 واينائق وثـــــــــــــاة دقـــــــــــلة له***إن احليـــــــات قلب املــــرء قائـــــــــــــــــــــدق

  فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها*** فالذكر لإلنسان عمر ثاين
اخلطاب يقول أليب: ما مينعك أن تغرس  بن اجلامع الكبري: فعن عمارة بن خزمية بن ثابت قال مسعت عمر يفذكر الطرباين 

بن اخلطاب  فقال له عمر: أعزم عليك لتغرسنها، فقال عمارة: فلقد رأيت عمر أموت غداً  يخ كبريأرضك ؟ فقال له أيب: أنا ش
 .يغرسها بيده مع أيب" 

قال: حىت املمات إن  لب العلم ؟مىت تتط عن نعيم بن محاد قال: قيل البن مبارك: إىل جامع بيان العلم: يفقال ابن عبد الرب 
 شاء هللا .

 عمل اآلخرة .شي من عمل الدنيا وال  يف: إين ألمقت الرجل أن أراه فارغا ليس بن مسعود  هللاقال سيدنا عبد 
 

http://www.hayah.cc/forum/t18480.html
http://www.hayah.cc/forum/t18480.html
http://www.hayah.cc/forum/t18480.html
http://www.hayah.cc/forum/t18480.html
http://www.hayah.cc/forum/t18480.html
http://www.hayah.cc/forum/t18480.html
http://www.hayah.cc/forum/t18480.html
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 فائدة :
اإلمام النووي ) حيىي بن شرف احلوراين ( : مل تتجاوز حياة هذا العامل املبارك مخسًا وأربعني سنة، ومع هذا فقد مألها بالدراسة  

 له يف وقته والعبادة واحلفظ والتأليف، فكان فقيه الشافعية املقدَّم، وحمدِ ث الفقهاء، وإمام الزهد والورع يف زمانه، وقد بارك هللا
 وعمره، فأخرج لألمة املصنفات الرائعة يف الفقه واحلديث والزهد وغريها، رمحه هللا رمحة واسعة.

ُهَما ، قَاَل ) َأَخَذ َرُسوُل هللِا  -32 نْ َيا َكأَن َك َغرِيبٌ  وَعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر ، َرِضَي اَّلل ُ َعن ْ ، َأْو  ِبَْنِكِب فَ َقاَل ُكْن يف الدُّ
 َعاِبُر َسِبيٍل ( .

ُخْذ ِمْن ِصح ِتَك ِلَمَرِضَك َوِمْن وََكاَن اْبُن ُعَمَر يَ ُقوُل ِإَذا َأْمَسْيَت َفاَل تَ ْنَتِظِر الص َباَح ، َوِإَذا َأْصَبْحَت َفاَل تَ ْنَتِظِر اْلَمَساَء وَ  
 َحَياِتَك ِلَمْوِتَك.

---------- 
 ( أمسك . ) أَخذَ 

 : جمتمع رأس العضد والكتف .  ( املنكب) ِبَْنِكِب 
 ( أي : مثل الغريب ، والغريب هو البعيد عن وطنه . ) كأنك غريب

 مبعىن : بل . وقيل: أو للتخري ،  قيل( :  ) أو عابر سبيل
 احلديث دليل على الزهد يف الدنيا وقصر األمل . -1

 ما ختاف ضرره يف اآلخرة .والزهد يف الدنيا : هو ترك ماال ينفع يف اآلخرة والورع : ترك 
 وهذه العبارة من أحسن ما قيل يف الزهد والورع وأمجعها .

قال اإلمام أمحد بن حنبل : الزهد على ثالثة أوجه : األول : ترك احلرام وهو زهد العوام ، والثاين : ترك الفضول من احلالل وهو 
     ني .زهد اخلواص ، والثالث : ترك ما يشغل عن هللا وهو زهد العارف

 قال ابن القيم : أفضل الزهد إخفاء الزهـد ، وأصعبه الزهد يف احلظوظ .         ) الفوائد ( .
  قال النووي يف شرح احلديث :  معناه : ال تركن إىل الدنيا وال تتخذها وطنًا ، وال حتدث نفسك بطول البقاء فيها ، وال

ه الغريب يف غري وطنه ، وال تشتغل فيها مبا ال يشتغل به الغريب الذي يريد باالعتناء ِبا ، وال تتعلق منها إال مباء يتعلق ب
    الذهاب إىل أهله .

ففي هذا احلديث التزهيد يف الدنيا ، وأنه ال ينبغي لإلنسان أن يتخذها وطنًا يركن إليها ، وهذا احلديث أصل يف قصر األمل يف 
 ى جناح سفر .الدنيا ، وأن املؤمن ينبغي أن يكون فيها كأنه عل

 : وقد زهد هللا يف الدنيا وبني  خستها وحقارهتا 
 قال تعاىل )ما عندَكم يَنَفُد َوَما ِعنَد اَّللَِّ بَاٍق ( .

َنُكْم َوَتَكاثـٌُر يف اأَلمْ  نـَْيا َلِعٌب َوهَلٌْو َوزِيَنٌة َوتـََفاُخٌر بـَيـْ َا احْلََياُة الد  الِد َكَمَثِل َغْيٍث أَْعَجَب اْلُكفَّاَر نـََباتُُه َواِل َواأَلوْ وقال تعاىل ) اْعَلُموا أمنَّ
نـَْيا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُروِر (ُُثَّ يَِهيُج فـَتَـرَاُه ُمْصـــَفرًّا ُُثَّ َيُكوُن ُحطَاًما َويف اآلِخَرِة َعــــــَذاٌب َشِديٌد َوَمْغــــِفرٌَة مِ َن اَّللَِّ   .  َورِْضــــــَواٌن َوَما احْلََياُة الد 

نـَْيا َكَماء أَنَزْلَناُه ِمَن السََّماء فَاْختَـَلَط ِبِه نـََباُت اأَلْرِض ِمَّ  َا َمَثُل احْلََياِة الد  ا يَْأُكُل النَّاُس َواألَنـَْعاُم َحىتََّ ِإَذا َأَخَذِت وقال تعاىل ) ِإمنَّ
َهآ أَتَاَها أَْمرُنَا لَْياًل أَْو نـََهارًا َفَجَعْلَناَها َحِصيًدا َكَأن ملَّْ تـَْغَن بِاأَلْمِس َكَذِلَك اأَلْرُض ُزْخُرفـََها َوازَّيَـَّنْت َوَظنَّ أَْهُلَها أَنَـُّهْم قَاِدُرو  َن َعَليـْ

 َتِقيٍم ( .نـَُفصِ ُل اآليَاِت لَِقْوٍم يـَتَـَفكَُّروَن . َواَّللَُّ يَْدُعو ِإىَل َداِر السَّاَلِم َويـَْهِدي َمن َيَشاء ِإىَل ِصرَاٍط م سْ 
ٌر لِ َمِن اتَـَّقى َوالَ ُتْظَلُموَن فَِتياًل ( .و  نـَْيا قَِليٌل َواآلِخَرُة َخيـْ  قال تعاىل ) ُقْل َمَتاُع الدَّ
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ٌر َوأَبـَْقى ( . نـَْيا . َواآلِخَرُة َخيـْ  وقال تعاىل ) َبْل تـُْؤثُِروَن احْلََياَة الد 
نَـْيَك ِإىَل َما َمتـَّْعنَ  ٌر َوأَبـَْقى ( .وقال تعاىل ) َوال مَتُدَّنَّ َعيـْ ُهْم َزْهرََة احْلََياِة الد نَيا لِنَـْفِتنَـُهْم ِفيِه َورِْزُق رَبِ َك َخيـْ  ا بِِه أَْزَواًجا مِ نـْ

ُلَوُهْم أَيـ ُهْم َأْحَسُن َعَماًل . َوِإنَّا جَلَاِعلُ   َها َصِعيًدا ُجُرزًا ( .وَن َما َعَليْـ وقال تعاىل ) ِإنَّا َجَعْلَنا َما َعَلى اأَلْرِض زِيَنًة هلََّا لَِنبـْ
والقرآن ملوء من التزهيد ىف الدنيا واإلخبار خبستها وقلتها وانقطاعها وسرعة فنائها ، والرتغيب ىف اآلخرة ، واإلخبار بشرفها 

 ثارودوامها فإذا أراد هللا بعبد خريا أقام ىف قلبه شاهدا يعاين به حقيقة الدنيا واآلخرة ويؤثر منهما ما هو أوىل باإلي
َبْل تـُْؤثُِروَن وقال ابن رجب : فأمَّا الز هد يف الد نيا ، فقد كثُر يف الُقرآن اإلشارة إىل مدحه ، وإىل ذم  الرغبة يف الد نيا ، قال تعاىل ) 

ٌر َوأَبـَْقى ( وقال تعاىل ) تُرِيُدوَن َعَرَض الد نيا َوهللُا يُرِيُد اآل ِخَرَة ( ، وقال تعاىل يف قصة قارون ) َفَخرََج احْلََياَة الد نيا َواآلِخَرُة َخيـْ
ُه َلُذو َحظٍ  َعِظيٍم َوقَاَل الَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َويـَْلُكْم َعَلى قـَْوِمِه يف زِيَنِتِه قَاَل الَِّذيَن يُرِيُدوَن احْلََياَة الد نيا يَا لَْيَت لََنا ِمْثَل َما أُوِتَ قَاُروُن ِإنَّ 

ٌر ِلَمْن آَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا َوال يـَُلقَّاَها ِإالَّ الصَّاِبُروَن ( إىل قوله ) تِْلَك الدَّاُر اآلِخَرُة جَنَْعُلهَ ثـََواُب هللِا  ا لِلَِّذيَن ال يُرِيُدوَن ُعُلو ًا يف َخيـْ
ِة الد نيا َوَما احْلََياُة الد نيا يف اآلِخَرِة ِإالَّ َمَتاٌع ( ، وقال ) ُقْل َمَتاُع اأَلْرِض َوال َفَساداً َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنَي ( ، وقال تعاىل ) َوَفرُِحوا بِاحْلََيا

ٌر ِلَمِن اتَـَّقى َوال ُتْظَلُموَن فَِتياًل ( .  الد نيا قَِليٌل َواآلِخَرُة َخيـْ
نيا َمَتاٌع َوِإنَّ اآلِخرََة وقال حاكياً عن مؤمن آل فرعون أنَّه قال لقومه ) يَا قـَْوِم اتَِّبُعوِن أَْهدُِكْم َسبِ  َا َهِذِه احْلََياُة الد  يَل الرََّشاِد يَا قـَْوِم ِإمنَّ

 ِهَي َداُر اْلَقرَاِر ( .
 وقد ذمَّ هللا َمْن كان يُريد الد نيا بعمله وسعيه ونيَّته .

بغي له أن يتَّخذ الد نيا وطنًا ومسكناً ، فيطمئن  : وهذا احلديث أصٌل يف ِقَصر األمل يف الدنيا ، وأنَّ املؤمَن ال ين  وقال رمحه هللا
 فيها ، ولكن ينبغي أْن يكوَن فيها كأنَّه على جناح سفر : يـَُهيِ ُئ جهازَه للرحيل .

َا َهِذِه احْلََياةُ  نـَْيا َمَتاٌع وقد اتَّفقت على ذلك وصايا األنبياء وأتباعهم ، قال تعاىل حاكياً عن مؤمن آل فرعون أن ه قال ) ا قـَْوِم ِإمنَّ  الد 
 َوِإنَّ اآلِخَرَة ِهَي َداُر اْلَقرَاِر ( .

ا َمثَلي وَمَثُل الد نيا كمثل راكٍب قاَل يف ظلِ  شجرٍة ُث راَح وتركها ( . وكان النَّيب    يقول ) مايل ولِلد نيا إمنَّ
 ألصحابه أنَّه قال هلم : اعرُبوها وال َتعُمُروها . ومن وصايا املسيح 

 وي عنه أنَّه قال : من ذا الذي يبين على موِج البحر داراً ، تلُكُم الد نيا ، فال تتَّخذوها قراراً  .ورُ 
 : إنَّه ودخل رجٌل على أيب ذرٍ  ، فجعل يُقلِ ب بصره يف بيته ، فقال : يا أبا ذرٍ  ، أين متاُعكم ؟ قاَل : إنَّ لنا بيتاً نوجه إليه ، قالَ 

 ادمت هاهنا ، قاَل : إنَّ صاحب املْنزل ال يدُعنا فيه .البدَّ لك من َمتاع م
ودخلوا على بعض الصاحلني ، فقلبوا بصرهم يف بيته ، فقالوا له : إنَّا نرى بيَتك بيَت رجٍل مرحتٍل ، فقال : أمرحتٌل ؟ ال ، ولكن 

 أُْطَرُد طرداً .
ًة ، وإنَّ اآلخرة قِد ارحتلت مقبلًة ، ولُكلٍ  منهما بنون ، فكونوا من يقول : إنَّ الد نيا قِد ارحتلت مدبر  وكان علي  بُن أيب طالب 

 أبناء اآلخرة ، وال تكونوا من أبناء الدنيا ، فإنَّ اليوَم عمٌل وال حساب ، وغداً حساٌب وال عمل  .
 ويُعِرض عن املقبلة  . غُل باملدبرة ،تقال بعُض احلكماء : عجبُت مَِّن الد نيا موليٌة عنه ، واآلخرة مقبلٌة إليه يش

،  وقال ُعمُر بُن عبد العزيز يف خطبته : إنَّ الد نيا ليست بداِر قرارُِكم ، كتب هللا عليها الفناء ، وكتب على أهلها منها الظََّعن
نها الر ِحلة بأحسن ما م -رمحكم هللا  -فكم من عامٍر موثَّق عن قليٍل خَيَْرُب ، وكم من مقيٍم ُمغَتبٍط عما قليل َيظَعُن ، فأحسنوا 

 حبضرتكم ِمن النقلة ، وتزوَّدوا فإنَّ خرَي الزَّاد التقوى  .
وإذا مل تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة ، وال وطنًا ، فينبغي للمؤمن أْن يكون حالُه فيها على أحد حالني : إما أْن يكوَن كأنَّه 
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وطنه ، أو يكون كأنَّه مسافٌر غري مقيم البتَّة ، بل هو ليله وهنارَه ، يسرُي إىل بلِد  غريب مقيٌم يف بلد ُغربٍة ، مَه ه التزو د للرجوع إىل
 ابَن عمر أْن يكوَن يف الد نيا على أحد هذين احلالني . اإلقامة ، فلهذا وص ى النَّيب  

لد ُغربٍة ، فهَو غرُي متعلِ ِق القلب ببلد الغربة ، بل أْن يْنزِل املؤمن نفسه كأنَّه غريٌب يف الدنيا يتخيَُّل اإلقامَة ، لكن يف ب فأحدمها :
ا هو مقيٌم يف الدنيا ليقضي َمَرمََّة جهازه إىل الرجوع إىل وطنه ، قال الفضيُل بن عياض :  قلُبه متعلِ ٌق بوطنه الذي يَرِجُع إليه ، وإمن 

 املؤمن يف الدنيا مهموٌم حزين ، مه ه َمَرمَُّة جهازه .
نيا كذلك ، فال همَّ له إال يف التزو د مبا ينفُعه عنَد عوِده إىل وطنه ، فال يُناِفُس أهَل البلِد الذي هو غريٌب بينهم ومن كان يف الد

، له شأٌن ، يف عز ِهم ، وال ََيْزَُع من الذلِ  عندهم ، قال احلسن : املؤمن يف الد نيا كالغريب ال َيزع من ُذهلا ، وال يُناِفُس يف ِعز ِها 
 لناس شأن.ول

حيَِن  إىل وطنه  ملا ُخِلق آدم ُأسِكَن هو وزوجُته اجلن ة ، ُث أُهبطا منها ، ووُعــــــدا الرجوع إليها ، وصاحل ذر ِيَّتهما ، فاملؤمـــــن أبداً 
 األوَّل .

 وارحم موقفي غداً بني يديك .كان عطاء السَِّليمي يقول يف دعائه : اللهمَّ ارحم يف الد نيا ُغربيت ، وارحم يف القرب وحشيت ، 
ا هو سائٌر يف قطِع منازل السَّفر حىت  ينتهي به  احلال الثاين : أن يـُْنزَِل املؤمُن نفَسه يف الدنيا كأنَّه مسافٌر غرُي مقيم البتة ، وإمنَّ

 السفُر إىل آخره ، وهو املوت .
 وليس له مِهٌَّة يف االستكثار من متاع الدنيا ، وهلذا أوصى النَّيب  ومن كانت هذه حاَله يف الدنيا ، فهمَُّته حتصيُل الزاد للسفر ،  

 مجاعًة من أصحابه أن يكوَن بالُغهم من الد نيا كزاِد الرَّاكب .
 قيل حملمد بن واسع : كيف أصبحَت ؟ قال : ما ظَن ك برجل يرحتَُِل كلَّ يوٍم مرحلًة إىل اآلخرة  ؟

ا أنت أياٌم   جمموعة ، كل ما مضى يوٌم مضى بعُضك  . وقال احلسن : إمنَّ
ا أنت بني مطيتني يُوضعاِنَك ، يُوِضُعك النهار إىل الليل ، والليل إىل النهار ، حىت ُيسِلَماِنك إىل اآلخرة ،  وقال : ابَن آدم إمنَّ

 فمن أعظم منك يا ابَن آدم خطراً .
 .وقال : املوُت معقود يف نواصيكم والدنيا ُتطوى ِمن ورائكم  

ا الليُل والنهاُر مراحُل يـَْنزهُِلا الناُس مرحلًة مرحلًة حىت ينتهي ذلك ِبم إىل آخر سفرهم ، فإِن استطعت أن  قال داود الطائي : إمنَّ
رك ، تُقدِ م يف كلِ  مرحلة زاداً ِلما َبنَي يديها ، فافعل ، فإنَّ انقطاع السَّفر عن قريب ما هو ، واألمر أعجُل من ذلك ، فتزوَّد لسف

 واقض ما أنَت قاٍض من أمرك ، فكأنَّك باألمر قد بـََغتك  .
وكتب بعُض السَّلف إىل أٍخ له : يا أخي خُييَُّل لك أنَّك مقيم ، بل أنَت دائُب السَّرِي ، ُتساق مع ذلك سوقًا حثيثًا ، املوت 

 ك حىت َيُكرَّ عليك يوم التغابن .موجٌَّه إليك ، والدنيا ُتطوى من ورائك ، وما مضى من عمرك ، فليس بكارٍ  علي
ده قال بعُض احلكماء : كيف يفرُح بالدنيا من يوُمه يَهِدُم شهَره ، وشهرُه يهِدُم سَنَته ، وسنته هَتِدُم ُعُمَره ، وكيف يفرح من يقو 

 عمرُه إىل أجله ، وتقوُده حياتُه إىل موته .
ون سنة ، قال فأنت منذ ستني سنة تسرُي إىل ربِ ك يُوِشُك أْن تَبُلَغ ، وقال الفضيُل بُن عياض لرجٍل : كم أتت عليك ؟ قال : ست

بد ، فقال الرجل : إن ا هلل وإن ا إليه راجعون ، فقال الفضيُل : أتعرف تفسريَه تقول : أنا هلل عبد وإليه راجع ، فمن َعِلَم أنَّه هلل ع
قوف ، فليعلم أنَّه مسؤول ، ومن َعِلَم أنَّه مسؤوٌل ، فلُيِعدَّ للسؤال جوابًا ، وأنَّه إليه راجع ، فليعلم أنَّه موقوٌف ، ومن علم أنَّه مو 

فقال الرجل : فما احليلُة ؟ قال : يسرية ، قال : ما هي ؟ قال : حُتِسُن فيما بقي يُغَفُر لك ما مضى فإن ك إْن أسأَت فيما بقي ، 
 ُأِخْذَت مبا مضى ومبا بقي .
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والنهار سريعني يف نقص األعمار ، وتقريِب اآلجال ، هيهات قد صحبا نوحًا وعادًا ومثوَد وقرونًا بني قال احلسن : مل يزل الليُل 
م ، ووردوا على أعماهلم ، وأصبح اللَّيُل والنَّهاُر غضَّنْيِ جديدين ، مل يُبِلُهما ما مرَّ  ا به ، ذلك كثريًا ، فأصبحوا َقِدموا على رِبِ 

 صابا به من مضى .مستعدِ ين ملن بقي مبثل ما أ
وكتب األوزاعي  إىل أٍخ له : أما بعد ، فقد ُأحيَط بك من كل  جانب ، واعلم أنَّه ُيساُر بك يف كلِ  يوٍم وليلٍة ، فاحذِر هللا ، 

 واملقام بني يديه ، وأْن يكوَن آخر عهدك به ، والسَّالم  .
 ُهنَّ َقالِئُل .        ) جامع العلوم واحلكم ( .فُعْمُرَك أياٌم و  ---ترحَّل من الد نيا بزاٍد من الت قى 

 وقد جاءت أحاديث كثرية يف التزهيد يف الدنيا :
 ) ما مثلي ومثل الدنيا إال كراكب استظل حتت شجرة ُث راح وتركها ( رواه الرتمذي . قال 

جرة ، ويف سرعة انقضائها وقبضها شيئاً قال بعض العلماء : فتأمل هذا املثال ، ومطابقته للواقع سواء ، فإهنا يف خضرهتا كش
فشيئاً كالظل ، والعبد مسافر إىل ربه ، واملسافر إذا رأى شجرة يف يوم صائف ال حيسن به أن يبين حتتها داراً ، وال يتخذها قراراً ، 

 بل يستظل ِبا بقدر احلاجة ، ومىت زاد على ذلك انقطع عن الرفاق .
َأَسكَّ َميِ ٍت فـَتَـَناَوَلُه  يٍ َمرَّ بِالس وِق َداِخاًل ِمْن بـَْعِض اْلَعالَِيِة َوالنَّاُس َكنَـَفَتُه َفَمرَّ ِِبَدْ  ) َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  وَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ 

قَاُلوا «. َأحتُِب وَن أَنَُّه َلُكْم » ٍء َوَما َنْصَنُع بِِه قَاَل يْ ُه لََنا ِبشَ فـََقالُوا َما ُنُِب  أَنَّ «. أَي ُكْم حيُِب  َأنَّ َهَذا لَُه ِبِدْرَهٍم » فََأَخَذ بِأُُذنِِه ُُثَّ قَاَل 
نـَْيا أَْهَوُن َعَلى اَّللَِّ ِمْن َهَذا َعَلْيُكم ( » َواَّللَِّ َلْو َكاَن َحيًّا َكاَن َعْيًبا ِفيِه ألَنَُّه َأَسك  َفَكْيَف َوُهَو َميِ ٌت فـََقاَل   رواه مسلم .فـََواَّللَِّ لَلد 

ْستَـْورِد . قال : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ 
ُ
نـَْيا يِف  وعن امل َوَأَشاَر حَيْىَي بِالسَّبَّابَِة  -اآلِخَرِة ِإالَّ ِمْثُل َما ََيَْعُل َأَحدُُكْم ِإْصبَـَعُه َهِذِه  ) َواَّللَِّ َما الد 

 ىِف اْلَيمِ  فـَْليَـْنظُْر ِِبَ يـَْرِجع ( رواه مسلم . -
نـَْيا تـَْعِدُل ِعْنَد اَّللَِّ َجَناَح بـَُعوَضٍة َما َسَقى  ) قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  :َسْهِل ْبِن َسْعٍد قَالَ وَعْن  َها َشْربََة َماءٍ َلْو َكاَنِت الد   الرتمذي  رواه .(َكاِفرًا ِمنـْ

 :فضائل الزهد يف الدنيا  -2
 أواًل : راحة للقلب والبدن .
 ريح القلب والبدن .قال احلسن : الزهد يف الدنيا ي

 ثانياً : سبب حملبة هللا .
 كما يف احلديث ) ازهد يف الدنيا حيبك هللا ( رواه ابن ماجه .

فجعل الزهد سببا للمحبة فمن أحبه هللا تعاىل فهو يف أعلى الدرجات فينبغي أن  -رمحه هللا-ويف هذا احلديث يقول اإلمام الغزايل
 امات ومفهومه أيضاً أن من حمب الدنيا متعرض لبغض هللا تعاىل .يكون الزهد يف الدنيا من أفضل املق

 ثالثاً : أن هللا زهدنا فيها .
 فقال تعاىل ) وما احلياة الدنيا إال متاع ( .

 وقال سبحانه ) قل متاع الدنيا قليل واآلخرة خري ملن اتقى وال تظلمون فتياًل ( .
 بلذاهتا ، ومساه قلياًل ألنه ال بقاء له .قال القرطيب : متاع الدنيا منفعتها واالستمتاع 

 رابعاً : سبب هلوان املصائب .
 قال علي : من زهد يف الدنيا هانت عليه املصيبات .

 . من عالمات الزهد أن يستوي عند العبد حامده وذامه يف احلق 
يها ، فإنَّ من عُظمِت الد نيا عنده أحبَّ املدَح قال ابن رجب : وهذا من عالمات الز هد يف الد نيا ، واحتقارها ، وقلَِّة الرَّغبة ف
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وى عنده وكرَِه الذَّمَّ ، فرمبا محله ذلك على ترِك كثرٍي ِمَن احلق خشيَة الذَّمِ  ، وعلى فعِل كثرٍي ِمَن الباطِل رجاَء املدح ، فمن است
ئه ِمْن حمبَّة احلقِ  ، وما فيه رضا مواله ، كما قال ابن حامُده وذام ه يف احلقِ  ، دلَّ على ُسقوط منزلة املخلوقني من قلبه ، وامتال

 مسعود : اليقني أْن ال تُرضي النَّاَس بسخط هللا  ، وقد مدح هللا الذين َُياهدون يف سبيل هللا ، وال خيافون لومة الئم .
 : قال ابن القيم : حيسن إعمال اللسان يف ذم الدنيا يف موضعني 

 ا للراغب .: موضع التزهيد فيه أحدمها
: عندما يرجع به داعي الطبع والنفس إىل طلبها ، وال يأمن إجابة الداعي ، فيستحضر يف نفسه قلة وفائها وكثرة جفائها  والثاين

 وخسة شركائها ، فإنه إن مت عقله وحضر رشده زهد فيها وال بد . 
 : وقال رمحه هللا 

ا الزهد أن ترتكها من قلبك وهي يف يدك ، وهذا كحال اخللفاء الراشدين ليس الزهد أن ترتك الدنيا من يدك وهي يف قلبك ، وإمن
حني فتح هللا عليه  وعمر بن عبد العزيز الذي يضرب بزهده املثل مع أن خزائن األموال حتت يده ، بل كحال سيد ولد آدم 

 من الدنيا ما فتح ، وال يزيده ذلك إال زهداً  .
 لزهد ثالثة أشياءوقال رمحه هللا : والذي يصحح هذا ا : 

علم العبد أهنا ظل زائل ، وخيال زائر ، وأهنا كما قال تعاىل ) اعلموا أمنا احلياة الدنيا لعب وهلو وزينة وتفاخر بينكم  أحدها :
 وتكاثر يف األموال واألوالد .. ( .

 علمه أن وراءها داراً أعظم منها قدراً ، وأجل خطراً ، وهي دار البقاء . الثاين :
معرفته أن زهده فيها ال مينعه شيئاً كتب له منها ، وأن حرصـه عليها ال َيلب له ما مل يقض له منها ، فمىت تيقن ذلك  الث :الث

 وصار له به علم يقني هان عليه الزهد فيها ..
 اهلجرتني (فهذه األمور الثالثة تسهل على العبد الزهد فيها وتثبت قدمه يف مقامه وهللا املوفق ملن يشاء . ) طريق 

 : من أقوال السلف 
 . تلكم الدنيا فال تتخذوها قراراً  :  من ذا الذي يبين على موج البحار داراً ، قال عيسى ابن مرمي

 : اعربوها وال تعمروها  . وقال موسى عليه الصالة والسالم
معون ما ال تأكلون ، وًتؤم لون ما ال : يا أهل الشام ! ما يل أراكم تبنون ما ال تسكنون ، وجت وقال أبو الدرداء ألهل الشام

 . وراً تدركون ، إن الذين قبلكم بنوا مشيداً وأملوا بعيداً ومجعوا عتيداً ، فأصبح أملهم غروراً ، ومساكنهم قب
رنكم : أال إن الدنيا بقاؤها قليل ، وعزيزها ذليل ، وغنيها فقري ، وشاِبا يهرم ، وحيها ميوت ، فال يغ قال عمر بن عبد العزيز

 إقباهلا مع معرفتكم بسرعة إدبارها ، فاملغرور من اغرت ِبا  .
ارحتلت الدنيا مدبرة ، وارحتلت اآلخرة مقبلة ، ولكل واحد منهما بنون ، فكونوا من أبناء اآلخرة وال تكونوا من  : وقال علي

 أبناء الدنيا ، فإن اليوم عمل وال حساب وغداً حساب وال عمل .
إن املوتى مل يبكوا من املوت ، ولكنهم يبكون من حسرة الفوات ، فاتتهم وهللا دار مل يتزودوا منها،   : وقال ابن السماك

 ودخلوا داراً مل يتزودوا هلا  .
 . : أيها اإلنسان إمنا أنت نازل من الدنيا يف منزل تعمره أيام عمرك ، ُث ختليـــه عند موتك ملن ينزله بعدك وقال بعض العلماء

 ر :قال الشاع
 إن هلل عبـاداً فطنـا            طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
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 نظروا إليها فلما علموا          أهنا ليسـت حلي وطنـا 
 جعلـوها جلة واختذوا          صاحل األعمال فيها سـفنا 

 قواًل وعماًل . امتثل ابن عمر وصية رسول هللا  -3
فال تنتظر املساء ، وإذا أمسيت فال تنتظر الصباح ، وخذ من صحتك ملرضك ومن ، فإنه كان يقول : إذا أصبحت  أما قوالً 

 حياتك ملوتك .
على جانب كبري من الزهد فيها والقناعــة منها باليسري الذي يقيم صلبه ويسرت بدنه ، وما سوى  : فقد كان  وأما يف الفعل

 ذلك يقدمه لغده .
  قد مالت به الدنيا أو مال ِبا إال عبد هللا بن عمر  .: ما رأينا أحداً إال قال جابر بن عبد هللا

 : ما رأيت أحداً ألـــزم لألمر األول من ابن عمر  . شةئوقالت عا
 . قَاَل ) َأْعَذَر اَّلل ُ ِإََل اْمِرٍئ َأخ َر َأَجَلُه َحَّت  بَ ل َغُه ِستِ نَي َسَنًة ( . َعْن َأِب ُهَريْ َرَة ، َعِن الن ِبِ   -33

---------- 
 ( يعين أطاله . ) َأخ َر أَجَلهُ 

ُرْك َلُه ُعذرًا ِإْذ أْمَهَلُه هِذِه  قوله  -1 َة . يقال : ) أْعَذَر هللا ِإىَل اْمرٍِئ َأخََّر ... ( قال النووي : قَاَل العلماء : معناه ملَْ يـَتـْ دَّ
ُ
امل

 أْعَذَر الرُجُل ِإَذا بـََلَغ الغايََة يف الُعْذِر .
افظ ابن حجر : اإلعذار إزالة العذر ، واملعىن أنه مل يبق له اعتذار كأن يقول لو مد يل يف األجل لفعلت ما أمرت به . وقال احل

يقال أعذر إليه إذا بلغه أقصى الغاية يف العذر ومكنه منه ، وإذا مل يكن له عذر يف ترك الطاعة مع متكنه منها بالعمر الذي 
 ال االستغفار والطاعة واإلقبال على اآلخرة بالكلية .حصل له ، فال ينبغي له حينئذ إ

ويف احلديث إشارة إىل أن استكمال الستني مظنة النقضاء األجل ، وأصرح من ذلك ما أخرجه الرتمذي بسند حسن عن  -2
 أيب هريرة رفعه ) أعمار أميت ما بني الستني إىل السبعني وأقلهم من َيوز ذلك ( .

 د من اخلري واألعمال الصاحلة واالستغفار يف أواخر العمر .يف احلديث احلث على االزديا -3
 قَاَل هللا تـََعاىَل ) أَوملَْ نـَُعمِ رُْكْم َما يـََتذَكَُّر ِفيِه َمْن َتذَكََّر َوَجاءُكُم النَِّذير ( .

 ركم؟قال ابن كثري : أي: أو ما عشتم يف الدنيا أعماراً لو كنتم من ينتفع باحلق النتفعتم به يف مدة عم
َُحقِ ُقوَن : معناه أَو ملَْ نـَُعمِ رُْكْم ِستِ نَي َسَنًة ؟ ورجح ذلك ابن كثري يف تفسريه ، حيث قال : 

عن جماهد  ، عن قَاَل ابن عباس وامل
( ستون سنة ، فهذه الرواية  ابن عباس قال: العمر الذي أعذر هللا فيه البن آدم يف قوله ) أَوملَْ نـَُعمِ رُْكْم َما يـََتذَكَُّر ِفيِه َمْن َتذَكَّرَ 

 أصح عن ابن عباس، وهي الصحيحة يف نفس األمر أيًضا، ملا ثبت يف ذلك من احلديث . 
 قال ابن عاشور : والتعمري : تطويل العمر .

 ، وقيل : الشَّيُب . وقال تـََعاىَل : ) وَجاءُكُم النَِّذير ( قَاَل ابن عباس واجلمهور : ُهَو النَّيب  
َنة أهنم قالوا: يعين: الشيب.قال ابن    كثري : روي عن ابن عباس، وِعْكرَِمة، وأيب جعفر الباقر، وقتادة، وسفيان بن ُعيَـيـْ

وقرأ ابن زيد ) َهَذا َنِذيٌر ِمَن الن ُذِر األوىَل ( وهذا اختيار ابن  وقال الس دِ ي ، وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم: يعين به الرسول 
 .جرير، وهو األظهر 

َناُكْم بِاحلَْقِ  َولَ  َنا رَب َك قَاَل ِإنَُّكْم َماِكثُوَن َلَقْد ِجئـْ ِكنَّ أَْكثـَرَُكْم لِْلَحقِ  َكارُِهوَن (  أي: لقد لقوله تعاىل ) َونَاَدْوا يَا َماِلُك لِيَـْقِض َعَليـْ
 بينا لكم احلق على ألسنة الرسل، فأبيتم وخالفتم .
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َعَث َرُسوال ( .وقال تعاىل) َوَما ُكنَّا ُمَعذ ِ   ِبنَي َحىتَّ نـَبـْ
بـَْنا َوقـُْلَنا َما نزَل اَّللَُّ ِمْن وقال تبارك وتعاىل ) ُكلََّما أُْلِقَي ِفيَها فـَْوٌج َسَأهَلُْم َخَزنـَتُـَها َأملَْ يَْأِتُكْم نَِذيٌر قَاُلوا بـََلى َقْد َجاءَ   نَا َنِذيٌر َفَكذَّ

 َكِبري ( .َشْيٍء ِإْن أَنـُْتْم ِإال يِف َضالٍل  
 ، وهذا قول أكثر املفسرين . هو يعين حممداً  : قال البغوي

 ووصف الرسول بالنذير ألن األهم من شأنه بالنسبة إليهم هو النذارة .،  حممد  والنذير الرسول : وقال ابن عاشور
نا حصاده ، أبناء الستني : هلموا إىل قال وهب بن الورد : إن هلل ملكًا ينادي يف السماء كل يوم وليلة أبناء اخلمسني : زرع د

 احلساب، أبناء السبعني : ماذا قدمتم و ماذا أخرمت، أبناء الثمانني : ال عذر لكم .
 وعن وهب قال : ينادي مناد : أبناء الستني : عدوا أنفسكم يف املوتى .

 عمره  ( .إىل من بلغه ستني من  قال ) أعذر  و يف صحيح البخاري عن أيب هريرة عن النيب 
و يف حديث آخر ) إذا كان يوم القيامة نودي أين أبناء الستني و هو العمر الذي قال هللا فيه ) أومل نعمركم ما يتذكر فيه من 

 تذكر ( .
 قال ) أعمار أميت بني الستني إىل السبعني و أقلهم من َيوز ذلك ( . ويف الرتمذي عنه  
 الستني إىل السبعني ( . و يف حديث آخر ) معرتك املنايا ما بني 

 . و يف حديث آخر ) إن لكل شيء حصاداً و حصاد أميت ما بني الستني إىل السبعني ( و يف هذا املعرتك قبض النيب 
 فليتخذ لنفسه كفناً . قال سفيان الثوري : من بلغ سن رسول هللا 

تني سنة تسري إىل ربك يوشك أن تبلغ، فقال قال الفضيل لرجل : كم أتى عليك ؟ قال : ستون سنة، قال له : أنت من س
الرجل : إنا هلل وإنا إليه راجعون، فقال فضيل : من علم أنه هلل عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف وأنه مسؤول فليعد للمسألة 

ا مضى ، فإنك إن أسأت جواباً ، فقال له الرجل : فما احليلة ؟ قال : يسرية، قال : ما هي ؟ قال : حتسن فيما بقي يغفر لك م
 فيما بقي أخذت مبا مضى وما بقى .

 خذ يف جد فقد توىل العمر ... كم ذا التفريط قد تداىن األمر .
 أقبل فعسى يقبل منك العذر ... كم تبين كم تنقض كم ذا الغدر .

 ا مضى .األعمال باخلواتيم ، من أصلح فيما بقي غفر له ما مضى ، ومن أساء فيما بقي أخذ مبا بقي وم
 قال مسروق : إذا أتتك األربعون فخذ حذرك .

 وقال النخعي : كان يقال لصاحب األربعني احتفظ بنفسك .
 وكان كثري من السلف إذا بلغ األربعني تفرغ للعبادة  .

 قال عمر بن عبد العزيز : متت حجة هللا على ابن األربعني فمات هلا ، ورأى يف منامه قائالً يقول له : 
 ا أتتك األربعون فعندها ... فاخش اإلله وكن للموت حذاراً .إذا م 

يا أبناء العشرين كم مات من أقرانكم وختلفتم ، يا أبناء الثالثني أصبتم بالشباب على قرب من العهد فما تأسفتم ، يا أبناء 
صفتم ، يا أبناء الستني أنتم على معرتك األربعني ذهب الصبا وأنتم على اللهو قد عكفتم ، يا أبناء اخلمسني تنصفتم املائة وما أن

 املنايا قد أشرفتم أتلهون وتلعبون لقد أسرفتم .   ) لطائف املعارف ( .
 .... وقال ابن اجلوزي : العاقل من فهم مقادير الزمان ؛ فإنه فيما قبل البلوغ صيب ، ليس على عمره عيار 

م ، فإذا رزق األوالد ، فهو زمان الكسب للمعاملة ، فإذا بلغ األربعني ، فإذا بلغ فليعلم أنه زمان اجملاهدة للهوى ، وتعلم العل
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 انتهى متامه ، وقضى مناسك األجل ، ومل يبق إال االُندار إىل الوطن .
 كأن الفىت يرقى من العمر سلًما ... إىل أن َيوز األربعني وينحط  

، ويكون كل تلمحه ملا بني يديه ، ويأخـذ يف االستعداد للرحيل ، فينبغي له عند متام األربعني أن َيعل جل مهته التزود لآلخرة 
 وإن كان اخلطاب ِبذا البن عشرين ، إال أن رجاء التدارك يف حق الصغري ال يف حق الكبري . 

، وليعتقد  فإذا بلغ الستني ؛ فقد أعذر هللا إليه يف األجل ، وجاز من الزمن ، فليقبل بكليته على مجع زاده ، وهتيئة آالت السفر
 أن كل يوٍم حييا فيه غنيمة ، ما هي يف احلساب ، خصوًصا إذا قوي عليه الضعف وزاد .

 وكلما علت سنة فينبغي أن يزيد اجتهاده . 
 فإذا دخل يف عشر الثمانني ليس إال الوداع ، وما بقي من العمر إال أسف على تفريط ، أو تعبد على ضعف . 

 تصرف عنا رقاد الغفالت ، وعماًل صاحلًا نأمن معه من الندم يوم االنتقال . نسأل هللا عز وجل يقظة تامة ،
 عدم التسويف يف األعمال إذا قارب اإلنسان ستني سنة . -4
 أن هللا ال يعاقب أحداً إال بعد قيام احلجة عليه . -5

َما ِلَعْبِدي اْلُمْؤِمِن ِعْنِدي َجَزاٌء ِإَذا قَ َبْضُت َصِفي ُه ِمْن َأْهِل قَاَل ) يَ ُقوُل اَّلل ُ تَ َعاََل  وَعْن َأِب ُهَريْ َرَة ، َأن  َرُسوَل هللِا  -34
نْ َيا ُثُ  اْحَتَسَبُه ِإال  اْْلَن ة ( .  الدُّ

---------- 
 هذا يسمى عند العلماء حديث قدسي .) يَ ُقوُل هللُا تَ َعاََل ( 
 ألخ وكل من حيبه اإلنسان ، واملراد بالقبض قبض روحه وهو املوت .هو احلبيب املصايف كالولد وا(  إ)ِ َذا قَ َبْضُت َصِفي هُ 

 ( أي : صرب على فقده راجياً األجر من هللا على ذلك ، واالحتساب طلب األجر من هللا خالصاً . ُثُ  اْحَتَسَبهُ ) 
 احلديث دليل على فضل من صرب واحتسب على فقد من حيبه . -1
 ه دخول اجلنة .احلديث دليل على فضل الصرب وأن جزاء -2

 وللصرب فضائل :
 أواًل : معية هللا للصابرين .

 قال تعاىل ) ِإنَّ اَّللََّ َمَع الصَّاِبرِيَن ( .
 ثانياً : حمبة هللا هلم .

ُ حيُِب  الصَّاِبرِيَن ( .  قال تعاىل ) َواَّللَّ
 ثالثاً : إطالق البشرى هلم .

 قال تعاىل ) َوَبشِ ِر الصَّاِبرِيَن ( .
 : إجياب اْلزاء على أحسن أعماهلم .رابعاً 

 قال تعاىل ) َولََنْجزَِينَّ الَِّذيَن َصبَـُروا َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن ( .
 خامساً : ضمان املدد والنصرة هلم .

 ْم رَب ُكْم خِبَْمَسِة آالٍف ِمَن اْلَمالِئَكُة ُمَسوِ ِمنَي ( .قال تعاىل ) بـََلى ِإْن َتْصربُوا َوتـَتـَُّقوا َويَْأُتوُكْم ِمْن فـَْورِِهْم َهَذا مُيِْددْكُ 
 سادساً : استحقاقهم دخول اْلنة وتسليم املالئكة عليهم .

 قال تعاىل ) َوَجزَاُهْم مبَا َصبَـُروا َجنًَّة َوَحرِيراً ( .
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 الٌم َعَلْيُكْم مبَا َصبَـْرمُتْ فَِنْعَم ُعْقََب الدَّاِر ( وقال تعاىل ) َواْلَمالِئَكُة يَْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِ  بَاٍب . سَ 
 سابعاً : حفظهم من كيد األعداء .

 قال تعاىل ) َوِإْن َتْصربُوا َوتـَتـَُّقوا ال َيُضر ُكْم َكْيُدُهْم َشْيئاً ِإنَّ اَّللََّ مبَا يـَْعَمُلوَن حمُِيٌط ( .
 دين .ثامناً : سبب للحصول على درجة اإلمامة يف ال

ُهْم أَئِمًَّة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا َلمَّا َصبَـُروا وََكانُوا ِبآياتَِنا يُوِقُنوَن ( .  قال تعاىل )َوَجَعْلَنا ِمنـْ
بالصرب واليقني تنال اإلمامة يف الدين . ُث تال هذه اآلية ) وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا  قال ابن تيمية :

 ن ( .بآياتنا يوقنو 
 تاسعاً : أنه من أسباب النصر .

 كما يف حديث ابن عباس ) واعلم أن النصر مع الصرب ( .
 عاشرًا : أمر هللا به املؤمنني .

 قال تعاىل )يَا أَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا بِالصَّرْبِ َوالصَّالِة ِإنَّ اَّللََّ َمَع الصَّاِبرِيَن ( .
 َها الَِّذيَن آَمُنوا اْصربُوا َوَصاِبُروا َورَاِبُطوا َواتَـُّقوا اَّللََّ َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن ( .وقال تعاىل )يَا أَيـ  

 احلادي عشر : الصرب ضياء .
 ) والصرب ضياء ( رواه مسلم . قال 

 الثاين عشر : أنه خري ما أعطي العبد .
 لم .) وما أعطي أحد عطاء خرياً وأوسع من الصرب ( رواه مس قال 

الصرب ، وذلك ألن  لو تأملنا حديث الباب وغريه من األحاديث لوجدنا الرتكيز على قضية مهمة وهي قضية االحتساب يف -3
املصيبة على النفس ، ويهون وقعها على القلب ، وكلما قوي  يقني اإلنسان حبسن اجلزاء ، وعظم األجر عند هللا ، خيفف مرارة

 ، حىت تتحول لدى النفس من املكاره إىل احملابِ  . املصيبة اليقني ضعف اإلحساس بأمل
أنه مل يكن يف ديين ، وأنه مل يكن أكرب منه ،  : قوله : ما أصبت ببالء إال كان هلل عليَّ فيه أربع نعم وقد جاء عن عمر  

 الثواب عليه . وأين مل أحرم الرضا به ، وأين أرجو
دائرة املصائب اليت توجب الصرب إىل دائرة النعم اليت تستحق  يفه ، ونقله منفجعل انتظار الثواب على البالء من أسباب ختف 

 الشكر .
جملس إال ويدعو ِبؤالء الدعوات )اللهم اقسم لنا  يسأل هللا اليقني الذي هتون معه املصائب، فقلما كان يقوم من وكان نبينا  

 علينا مصائب الدنيا( . ا به جنتك، ومن اليقني ما هتون بهحتول به بيننا وبني معاصيـك، ومن طاعتك ما تبلغن من خشيتك ما
 العبد رضي أم سخط ، صرب أم جزع ، فإن العاقل ينبغي أن يصرب وحيتسب ويرضى بقضاء هللا وإذا كانت مقادير هللا نافذة على

 حىت ال حيرم األجر واملثوبة ، وإال جرى عليه املقدور وهو كاره .
 البهائم . مياناً واحتساباً ، وإال سلوت سلو: إنك إن صربت إ قال علي  
وعزَّى رجاًل يف ابن له مات ، فقال : يا أبا فالن إنك إن صربت نفذت فيك املقادير ، ولك األجر ، وإن جزعت نفذت فيك  

 ، وعليك الوزر . املقادير
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يَن ُيْسٌر ، َوَلْن ُيَشاد    َعِن الن ِب ِ َعْنُه و  -35 يَن َأَحٌد ِإال  َغَلَبُه ، َفَسدِ ُدوا َوقَارِبُوا َوأَْبِشُروا ، َواْسَتِعيُنوا  قَاَل ) ِإن  الدِ  الدِ 
ُلُغوا ( .يْ بِاْلَغْدَوِة َوالر ْوَحِة َوشَ   ٍء ِمَن الدُّْْلَِة ، َواْلَقْصَد اْلَقْصَد تَ ب ْ

---------- 
يَن ُيْسٌر ( دين يسرًا مبالغة بالنسبة إىل األديان قبله ، ألن هللا رفع عن هذه أي : دين اإلسالم ذو يسر ، أو مسي ال ) ِإن  الدِ 

األمة اإلصر الذي كان على من قبلهم ، ومن أوضح األمثلة أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم ، وتوبة هذه األمة باإلقالع والعزم 
 والتوبة .

يَن َأَحٌد ِإال  َغَلَبُه  واملعىن : ال يتعمق أحد يف األعمال الدينية ، ويرتك الرفق إال عجز وانقطع  ( املشادة الغلبة ،) َوَلْن ُيَشاد  الدِ 
 فُيغلب .

ُدوا (   أي : الزموا السداد وهو الصواب من غري إفراط وال تفريط .) َفَسدِ 
 أي : إن مل تستطيعوا األخذ باألكمل فاعملوا مبا يقُرب منه .) َوقَارِبُوا ( 

ُدوا َوقَ  ارِبُوا(: التسديد: هو إصابة الغرض املقصود، واملقاربة: أن يقارب الغرض وإن مل ُيصبه، لكن يكون قال ابن رجب: )َفَسدِ 
جمتهدًا على اإلصابة ، فيصيب تارة ويقارب أخرى ، أو تكون املقاربة ملن عجز عن اإلصابة كما قال تعاىل ) فاتقوا هللا ما 

 تطعتم ( .) إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما اس استطعتم ( وقال 
أي : استبشروا بالثواب على العمل الدائم وإن قل ، واملراد تبشري من عجز عن العمل باألكمل ، بأن العجز إذ مل ) َوأَْبِشُروا ( 

 يكن من صنيعه ال يستلزم نقص أجره .
ٍء يْ لنهار إىل الزوال ، والروحة : السري بعد الزوال ، )َوشَ ( الغدوة : سري أول ا) َواْسَتِعيُنوا بِاْلَغْدَوِة َوالر ْوَحِة َوَشْيٍء ِمَن الدُّْْلَِة 

 ِمَن الد جلَِْة ( سري آخر الليل ، قال احلافظ : واملعىن : استعينوا على مداومة العبادة ، بإيقاعها يف األوقات املنشطة ، فإن هذه
وقات نشاطه ، ألن املسافر إذا سافر الليل خاطب مسافرًا إىل مقصد ، فنبهه على أ األوقات أطيب أوقات املسافر ، وكأنه 

والنهار مجيعاً عجز وانقطع ، وإذا حترى السري يف هذه األوقات املنشطة ، أمكنته املداومة من غري مشقة ، وحس ن هذه االستعارة 
 بدن للعبادة .أن يكون يف الدنيا يف احلقيقة ، دار نقلة إىل اآلخرة ، وأن هذه األوقات خبصوصها أروح ما يكون فيها ال

 ( أي : األخذ باألمر الوسط . ) والقصَد القصَد تبلغوا
 احلديث دليل على يسر الشريعة اإلسالمية ومساحتها . -1

) عليكم هديًا قاصدًا ، فإنه من ُيشاد هذا الدين يغلبه ( روامها أمحد ،  وقد جاء يف احلديث ) إن دين هللا يسر ( وقال 
 يف الفتح .وإسناد كل منهما حسن . قاله 

 ) أحب الدين إىل هللا احلنيفية السمحة ( رواه أمحد . وقال النيب 
احلديث دليل على أن أحب األعمال إىل هللا ما كان على وجه السداد واالقتصاد والتيسري دون ما كان على وجه التكلف  -2

 والتعسري .
 ُكُم اْلُعْسَر ( . كما قال تعاىل ) يرِيُد اَّللُ  ِبُكُم اْلُيْسَر َوالَ يُرِيُد بِ 

يِن ِمْن َحرٍَج ( .  وقال تعاىل )َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الدِ 
 يقول ) يسروا وال تعسروا ( متفق عليه . وكان النيب 

 ) إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين ( رواه البخاري . وقال 
 احلنيفية ( .) أحب األديان إىل هللا  ويف املسند عن ابن عباس قال : قال 
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 على من عزم على التبتل واالختصاء وقيام الليل وصيام النهار وقراءة القرآن كل ليلة . وقد أنكر النيب 
احلديث دليل على أنه ال ينبغي لإلنسان أن يتعمق باألعمال الدنيا ألن ذلك يؤدي إىل االنقطاع ، وأنه ينبغي له أن خيتار  -3

 نشيطاً .األوقات املناسبة اليت يكون فيها 
يعين أن هذه األوقات الثالثة أوقات العمل والسري إىل هللا ، وهي أول النهار وآخره ، فالُغدوة أول النهار ،  قال ابن رجب :

قال ) إذا سافرمت فعليكم بالدجلة ، فإن األرض تطوى  والروحة آخره ، والدجلة سري آخر الليل ، ويف سنن أيب داود عن النيب 
آخر الليل حممود يف سري الدنيا باألبدان ، ويف سري القلوب إىل هللا باألعمال ) والقصد القصد تبلغوا ( يعين من بالليل ( فسري 

داوم على سريه إىل هللا يف هذه األوقات الثالثة مع االقتصاد بلغ، ومن مل يقتصد بل بالغ واجتهد فرمبا انقطع يف الطريق ومل يبلغ، 
ن عمرو بن العاص مرفوعاً ) إن هذا الدين متني، فأوِغل فيه برفق، وال تُبغ ض إىل نفسك عبادة هللا، وقد جاء من رواية عبد هللا ب

فإن املنبت ال سفراً قطع ، وال ظهراً أبقى ( واملنبت هو املنقطع يف سفره قبل وصوله، فال سفره قطع ، وال ظهره الذي يسري عليه 
و كاملنقطع يف املفاوز ، فهو إىل اهلالك أقرب ، ولو أنه رفق براحلته واقتصد يف أبقى ، حىت ميكنه السري عليه بعد ذلك ، بل ه

 سريه عليها لقطعت به سفره ، وبلغ إىل املنزل .
احلديث تبشري ملن سلك القصد يف طاعة هللا ، فإنه يصل ويسبق الدائب اجملتهد يف األعمال ، فإن طريق االقتصاد واملقاربة  -4

كها فليبشر بالوصول ، فإن االقتصاد يف السنة خري من االجتهاد يف غريها ) وخري اهلدي هدي حممد أفضل من غريها ، فمن سل
  فمن سلك طريقه كان أقرب إىل هللا من غريه ، وليست الفضائل بكثرة األعمال البدنية ، لكن بكوهنا خالصة هلل عز وجل )

 صواباً على متابعة السنة وبكثرة معارف القلوب وأعماهلا .
وخواص أصحابه يف االقتصاد يف العبادة البدنية واالجتهاد يف األحوال  : فأفضل الناس من سلك طريق النيب  قال ابن رجب

 القلبية ، فإن سفر اآلخرة يقطع بسري القلوب ال بسري األبدان .
واالنقطاع ، وهلذا جعل عاقبة  األمر بالقصد يف العمل ألن ذلك أقرب إىل الدوام ، فإن شدة السري واالجتهاد مظنـة السآمة -5

 القصد البلوغ .
 احلث على الرفق بالعمل واالقتصاد فيه ، وترك محل النفس على املشقة . -6
 التنبيه على أوقات النشاط . -7
قال ابن املنري : يف هذا احلديث َعَلم من أعالم النبوة ، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع يف الدين ينقطع ، وليس  -8

راد منع طلب األكمل يف العبادة ، فإنه من األمور احملمودة ، بل منع اإلفراط املؤدي إىل املالل أو املبالغة يف التطوع املفضي إىل امل
 ترك األفضل أو إخراج الفرض عن وقته . ] قاله يف الفتح [ .

 ( .اَن يَ ْعَمُل ُمِقيًما َصِحيًحاَأْو َسافَ َر ُكِتَب لَُه ِمْثُل َما كَ ، )ِإَذا َمِرَض اْلَعْبدُ  :  قَاَل َرُسوُل هللِا وعن َأَِب ُموَسى . قال -36
------------- 

 احلديث دليل على فضل من كان مداوماً على عمل صاحل ُث مرض أو سافر أو عاقه عائق ، فإنه يكتب له األجر كامالً . -1
َها َكَما َوَرَد َذِلَك َصرحًِيا قال احلافظ ابن حجر : َوُهَو يِف َحق  َمْن َكاَن يـَْعَمل طَاَعة فَ  َها وََكاَنْت نِيَّته َلْواَل اْلَمانِع أَْن يَُدوم َعَليـْ َمَنَع ِمنـْ

ْسَناد يف رَِوايَة ُهَشْيٍم ، َوِعْنده يف آِخره ) َكأَ  َو َصِحيح ْصَلح َما َكاَن يـَْعَمل َوهُ ِعْند َأيب َداُوَد ِمْن َطرِيق اْلَعوَّام ْبن َحْوَشٍب ِِبََذا اإْلِ
 ُمِقيم ( .

ة ِمْن اْلِعَباَدة ُُثَّ َمِرض ِقيَل لِْلَمَلِك َوَوَقَع أَْيًضا يِف َحِديث َعْبد اَّللَّ ْبن َعْمرو ْبن اْلَعاِص َمْرُفوًعا ) ِإنَّ اْلَعْبد ِإَذا َكاَن َعَلى َطرِيَقة َحَسنَ 
 ًقا َحىتَّ أُْطِلقُه أَْو َأْكِفتُه ِإىَل " َأْخَرَجُه َعْبد الرَّزَّاق َوَأمْحَد َوَصحََّحُه احْلَاِكم .اْلُموَكَّل ِبِه اُْكُتْب َلُه ِمْثل َعَمله ِإَذا َكاَن طَِلي
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ِذي َكاَن يـَْعَملُه ، ْب لَُه َصاِلح َعَمله الَّ َوأِلَمْحَد ِمْن َحِديث أََنس رَفـََعُه ) ِإَذا اِبـْتَـَلى اَّللَّ اْلَعْبد اْلُمْسِلم بَِباَلٍء يف َجَسده قَاَل اَّللَّ : اُْكتُ 
 فَِإْن َشَفاُه َغَسَلُه َوَطهََّرُه ، َوِإْن قـََبَضُه َغَفَر لَُه َوَرمِحه ( .

َها نـَْوم أَوْ  ْجر َصاَلته وََكاَن َوَجع ِإالَّ ُكِتَب َلُه أَ  َويف َحِديث َعاِئَشة ِعْند النََّساِئيِ  ) َما ِمْن ِاْمرٍِئ َتُكون لَُه َصاَلة ِمْن اللَّْيل يـَْغِلبُه َعَليـْ
 نـَْومه َعَلْيِه َصَدَقة ( .

 احلديث دليل على فضل املداومة على العمـل الصالـح ، وللمداومة على العمل الصاحل فضائل ؟ -2
 العمل املداوم عليه حمبوب هلل . أنأواًل : 

يِن ِإلَْيِه مَ  حلديث َعاِئَشَة أَنَّ النَّيبَّ   ا َداَم َعَلْيِه َصاِحُبُه ( متفق عليه .قال ) ...  وََكاَن َأَحبَّ الدِ 
 ، أي العمل أحب إىل هللا ؟ قال : أدومه وإن قل ( متفق عليه . وسئل 

قال النووي : فيه احلث على املداومة على العمل ، وأن قليله الدائم خري من كثرٍي ينقطع ، وإمنا كان القليل الدائم خرياً من الكثري 
ليل تدوم الطاعة والذكر واملراقبة والنية واإلخالص ، ويثمر القليل الدائم حبيث يزيد على الكثري املنقطع املنقطع ، ألن بدوام الق

 أضعافاً كثرية .
 وقال ابن اجلوزي : إمنا أحب العمل الدائم ملعنيني :

عرض بعد الوصول ، فهو متعرض هلذا . أحدمها
ُ
 : أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كامل

 ن مداومة اخلري مالزم للخدمة ، وليس من الزم الباب يف كل يوم وقتاً ما كمن الزم يوماً كامالً ُث انقطع .: أ والثاين
وعمل آله وأزواجه من بعده ، وكان ينهى عن قطع العمل ، وقال لعبد هللا بن  وقال ابن رجب : وهكذا كان عمل النيب 

) يستجاب ألحدكم ما مل يـَْعجل فيقول : قد  رتك قيام الليل ( وقال عمرو بن العاص ) ال تكن مثل فالن كان يقوم الليل ف
دعوُت فلم يستجب يل فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء ( وقال احلسن : إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداومًا على طاعة هللا 

 فبغاك وبغاك ، فإن رآك مداوماً مل َك ورفضك ، وإذا رآك مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك .
 . أن املداومة على العمل من هدي النيب  ثانياً :

 عمال أثبته ( رواه مسلم . عن عائشة قالت ) كان رسول هللا إذا عمل
 إذا عملوا عماًل أثبتوه ( متفق عليه ، أي : الزموه وداوموا عليه . وعنها قالت ) وكان آل حممد 

 لم ، ) ِدمية ( بكسر الدال أي : دائماً .دمية ( رواه مس - يعين النيب  –وعنها قالت ) كان عمله 
 وقال لعبد هللا بن عمرو ) ال تكن مثل فالن كان يقوم الليل فرتك قيام الليل ( رواه مسلم .

 . : أن املداومة على العمل سبب حملبة هللاثالثاً 
 ري .حىت أحبه .. ( رواه البخا بالنوافل  إيل   كما يف احلديث القدسي ) وال يزال عبدي يتقرب

 . أن املداومة سبب إلظالل العبد يف ظل هللارابعاً : 
 ( . ، ... ظله : وذكر منها : وشاب نشأ يف عبادة هللا ال ظله إال يف احلديث : ) سبعة يظلهم هللا يف ظله يوم

 . على األجر ذلك ليحصل ومن املعلوم أنه البد من االستمرار على 
 ب من النفاق .أن املداومة سبب لطهارة القلخامساً : 

  قاموا كساىل ( . يستمر ِبا . ) وإذا قاموا إىل الصالة وال يستطيع أن ألن املنافق تثقل عليه العبادة والطاعة
 الشدائد . أن املداومة على العمل سبب للنجاة منسادساً : 

 يعرفك يف الشدة ( رواه الرتمذي . ) تعرف إىل هللا يف الرخاء يف احلديث قال 
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 باهلل . فيه دوام اتصال القلب  أن املداومة على العمل سابعاً :
 وتوكالُ وتعلقاً باهلل . وهذا يزيد القلب قوة وثباتا ونشاطاً 

 الطاعة . أن املداومة على العمل ترويض للنفس علىثامناً : 
 باملعصية . شغلتك وهلذا قيل : نفسك إن مل تشغلها بالطاعة

 عليه.أن من مظاهر ضعف العبد طروء املرض  -3
 حاجة اإلنسان إىل السفر، وأفضله السفر يف اجلهاد، ومن أجل ذلك أورد البخاري هذا احلديث يف )كتاب اجلهاد(. -4
 تفضل هللا على عباده وإنعامه عليهم ، حيث يكتب هلم مامل يعملوه . -5

ُهَما َأن  َرُسوَل هللِا  -37 قَاَل ) رَِحَم اَّلل ُ رَُجاًل ََسًْحا ِإَذا بَاَع ، َوِإَذا اْشتَ َرى ، َوِإَذا  وَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّلل  ، َرِضَي اَّلل ُ َعن ْ
 اقْ َتَضى ( .

---------- 
  أي : سهالً .ََسًْحا ( 

: أعطى الذي عليه بسهولة بغري أي أي : طلب قضاء حقه بسهولة وعدم احلاف ، ويف رواية ) وإذا قضى (  َوِإَذا اقْ َتَضى (
 مطل .

حيتمل الدعاء وحيتمل اخلرب ، وباألول جزم بن حبيب املالكي وابن بطال ورجحه الداودي ، ويؤيد ِحَم اَّلل ُ رَُجاًل ( قوله ) رَ  -1
الثاين ما رواه الرتمذي من طريق زيد بن عطاء بن السائب عن بن املنكدر يف هذا احلديث بلفظ ) غفر هللا لرجل كان قبلكم  

 ذا يشعر بأنه قصد رجاًل بعينه يف حديث الباب .كان سهالً إذا باع ... ( احلديث وه
 احلديث دليل على احلث على السماحة يف املعاملة واستعمال معايل األخالق . -2
 فضائل السماحة . -3

 أواًل : سبب لرمحة هللا .
 كما يف حديث الباب .
 ثانياً : سبب حلب هللا .

 نَّ اَّللََّ حيُِب  مَسَْح اْلبَـْيِع مَسَْح الشِ رَاِء مَسَْح اْلَقَضاِء ( رواه الرتمذي .قَاَل ) إِ  َعْن َأِِب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ 
 ثالثاً : سبب لدخول اْلنة .

 رواه أمحد  .(اِضًيا ، َوُمْقَتِضياً ُجاًل اجْلَنََّة َكاَن َسْهاًل: ُمْشرَتِيًا، َوبَائًِعا، َوقَ أَْدَخَل هللاُ رَ ) : قَاَل َرُسوُل هللِا ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن ، قَالَ َعْن 

 من صور السماحة : -4
 إنظار املعسر .

يـََتَجاَوُز  قَاَل ) َكاَن َرُجٌل يَُداِيُن النَّاَس َفَكاَن يـَُقوُل لَِفَتاُه ِإَذا أَتـَْيَت ُمْعِسرًا فـََتَجاَوْز َعْنُه َلَعلَّ اَّللََّ  عْن َأِِب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ 
 ا. فـََلِقَى اَّللََّ فـََتَجاَوَز َعْنُه ( متفق عليه .َعنَّ 

 التنازل عن احلق .
ْن قـَْبِض َماِلَك ؟ قَاَل : إِنََّك جاء يف احلديث ) َأنَّ ُعْثَماَن اْشتَـَرى ِمْن َرُجٍل أَْرًضا ، فَأَْبطََأ َعَلْيِه ، فـََلِقَيُه فـََقاَل لَُه : َما َمنَـَعَك مِ 

 أَْرِضَك َوَماِلَك ، ُُثَّ َقى ِمَن النَّاِس َأَحًدا ِإالَّ َوُهَو يـَُلوُميِن . قَاَل : أََو َذِلَك مَيْنَـُعَك ؟ قَاَل : نـََعْم . قَاَل : فَاْختَـْر بـَنْيَ َغبَـْنَتيِن ، َفَما أَلْ 
 رَتِيًا ، َوبَائًِعا َوقَاِضًيا ، َوُمْقَتِضياً ( .: " أَْدَخَل هللُا َعزَّ َوَجلَّ اجْلَنََّة َرُجاًل َكاَن َسْهاًل ُمشْ  قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا 
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 رد القرض بأحسن منه .
 ُجَل َبْكَرهُ اْسَتْسَلَف ِمْن َرُجٍل َبْكرًا فـََقِدَمْت َعَلْيِه ِإِبٌل ِمْن ِإِبِل الصََّدَقِة فَأََمَر أَبَا رَاِفٍع َأْن يـَْقِضَى الرَّ  َعْن َأِِب رَاِفٍع ) َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ 

 أَْعِطِه ِإيَّاُه ِإنَّ ِخَياَر النَّاِس َأْحَسنُـُهْم َقَضاًء ( متفق عليه .» فـََرَجَع ِإلَْيِه أَبُو رَاِفٍع فـََقاَل ملَْ َأِجْد ِفيَها ِإالَّ ِخَيارًا رَبَاِعًيا. فـََقاَل 
 بعض األسباب اليت تنال ِبا الرمحة : -5

 رمحة الناس . أواًل :
 يرمحكم من يف السماء ( رواه أبو داود . ) ارمحوا من يف األرض قال 

 ) إمنا يرحم هللا من عباده الرمحاء ( متفق عليه . وقال 
 ) والشاة إن رمحتها رمحك هللا ( رواه أمحد . وقال 
 اإلحسان . ثانياً :

 قال تعاىل )ِإنَّ َرمْحََت اَّللَِّ َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحِسِننَي ( .
 . طاعة الرسول  ثالثاً :

 ل تعاىل )َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تـُْرمَحُوَن (قا
 السماحة يف البيع والشراء . رابعاً :

 رجاًل مسحاً إذا باع وإذا اشرتى وإذا اقتضى ( . رواه البخاري .  ) رحم هللا قال رسول هللا 
 عيادة املريض . :خامساً 

 واه مسلم .مريضاً خاض يف الرمحة ( ر  ) من عاد قال رسول هللا 
 األهل . قيام الليل وإيقاظ سادساً :

 وجهـها املاء ( رواه أبو داود . رجـال قـام من الليل فصـلى وأيقـظ امـرأته ، فإن أبت نضـح يف ) رحـم هللا قال رسول هللا 
 احللق يف النسك . سابعاً :

 ارحم احمللقني ثالثاً ( متفق عليه . ) اللهم قال رسول هللا 
 جمالس الذكر . :ثامناً 

 وغشيتهم الرمحة ( رواه مسلم . املالئكة قوم يذكرون هللا إال حفتهم ) ال يقعد قال رسول هللا 
 اجللوس يف املسجد . تاسعاً :

 تقول : اللهم اغفر له اللهم ارمحه ( متفق عليه . مصاله املالئكة تستغفر للمصلي مادام يف ) إن قال رسول هللا 
 وتبليغه . يث الرسولمساع حد عاشرًا :

 فرب مبلغ أوعى من سامع ( رواه ابن حبان . مسعه ، من مسع مين حديثاً فبلغه كما ) رحم هللا قال رسول هللا 
 اإلنصات للقرآن .احلادي عشر : 

 قال تعاىل )َوِإَذا قُرَِئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلُه َوأَْنِصُتوا َلَعلَُّكْم تـُْرمَحُوَن ( .
 : إقامة الصالة وإيتاء الزكاة . عشرالثاين 

 قال تعاىل ) وأَِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزََّكاَة َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تـُْرمَحُوَن ( .
 االستغفار . الثالث عشر :

 . قال تعاىل )َلْوال َتْستَـْغِفُروَن اَّللََّ لََعلَُّكْم تـُْرمَحُونَ 
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 .ُل َذِلك (    َراِك نَ ْعِلِه َوالن اُر ِمثْ      َرُب ِإََل َأَحدُِكْم ِمْن شِ      ُة َأقْ      ) اْْلَن   اَل : قَاَل الن ِبُّ قَ  َعْن َعْبِد هللِا  -38
---------- 

 قال احلافظ : هو السري الذي يدخل فيه إصبع الرجل .) ِشَراِك نَ ْعِلِه (  
 وفقه هللا ، وكذلك النار سهل دخوهلا ملن خذله هللا .احلديث دليل على أن اجلنة سهلة حصوهلا ملن  -1

قال ابن اجلوزي : معىن احلديث أن حتصيل اجلنة سهل بتصحيح القصد وفعل الطاعة ، والنار كذلك ، مبوافقة اهلوى وفعل 
 املعصية .

 يتجنبه .ولذلك على املسلم أن ال حيتقر شيئاً من الطاعات أن يفعله ، وال يتهاون بشيء من املعاصي أن 
ُ َما ِفيَها يـَْهِوى ِِبَا يِف النَّاِر أَبـَْعَد َما بـَنْيَ اْلَمشْ  ) كما قال   رِِق َواْلَمْغِرب ( .ِإنَّ اْلَعْبَد لََيَتَكلَُّم بِاْلَكِلَمِة َما يـََتبَـنيَّ

ُلَغ َما بـََلَغْت َيْكُتُب هللُا َلُه ِِبَا رِ  إنَّ الرَُّجَل لََيَتَكلَُّم بِالَكِلَمِة ِمْن رِْضَواِن هللِا تـََعاىَل َما َكانَ ) وقال  ، ْضَوانَُه ِإىَل يَوِم يـَْلَقاهُ َيُظن  أْن تـَبـْ
ُلَغ َما بـََلَغْت َيْكُتُب هللا َلُه ِبَِ  ( رواه الرتمذي هُ ِم يـَْلَقاا َسَخَطُه ِإىَل يـَوْ وإنَّ الرَُّجَل لََيَتَكلَُّم بِالَكِلَمِة ِمْن َسَخِط هللِا َما َكاَن َيُظن  أْن تـَبـْ

 من حديث بالل بن احلارث .
قال: )دخل اجلنَة رجل يف ذباب، ودخل الناَر رجل يف ذباب( قالوا: وكيف ذلك يا  وعن طارق بن شهاب .أن رسول هللا 

ل: ليس عندي شيٌء رسول هللا؟! قال: )مر رجالِن على قوم هلم صنم ال َُيوزُُه أحد حىت يَقرِ َب له شيئاً، فقالوا ألحدمِها قرِ ب قا
أقرب قالوا له: قرب ولو ذباباً، فقرب ذباباً، فخلوا سبيله، فدخل النار، وقالوا لآلخر: قرب، فقال: ما كنت ألقرب ألحد شيئاً 

 دون هللا عز وجل، فضربوا عنقه فدخل اجلنة( رواه أمحد يف الزهد عن سلمان موقوفاً وإسناده صحيح .
 الذي دخل اجلنة بغصن شجرة أزاحه عن الطريقة . كحديث، و كحديث الذي سقت كلباً 

 .. ( .) ال حتقرن من املعروف شيئاً . وقد قال 
 احلديث دليل على وجود اجلنة والنار ، وهذا مذهب أهل السنة واجلماعة . -2

 معىن أعدت : هيئت .وقال تعاىل يف النار ) أُِعدَّْت لِْلَكاِفرِيَن( و  قال تعاىل يف اجلنة ) أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقنَي( .
) وأمي الذي نفسي بيده ، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قلياًل ولبكيتم كثريًا ؟ قالوا : وما  وعن أنس . قال : قال رسول هللا 

 رأيت يا رسول هللا ؟ قال : رأيت اجلنة والنار ( متفق عليه .
أصبته ألكلتم منه ما بقيت الدنيا ، ورأيت النار ، فلم أر ومنها حديث الكسوف وفيه ) ... إين رأيت اجلنة فتناولت عنقودًا لو 

 منظراً كاليوم قط أفظع ... ( متفق عليه .
قال ) إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ، إن كان من أهل اجلنة  وعن عبد هللا بن عمر . أن رسول هللا 

 ر ، يقال : هذا مقعدك حىت يبعثك هللا يوم القيامة ( متفق عليه .فمن أهل اجلنة ، وإن كان من أهل النار فمن أهل النا
وعن أيب هريرة . قال : قال رسول هللا ) ملا خلق هللا اجلنة قال جلربيل : اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ، ... فلما خلق هللا 

 اه أبو داود .النار قال : يا جربيل اذهب فانظر إليها ، فذهب فنظر إليها ... احلديث ( رو 
فرشوه من اجلنة ، وألبسوه من اجلنة ، وافتحوا له بابًا إىل اويف حديث الرباء الطويل يف عذاب القرب وفيه ) ... أن صدق عبدي ف

 اجلنة ، قال : فيأتيه من طيبها ويفسح له يف قربه مد بصره ( رواه أبو داود .
فرأيت أكثر أهلها الفقراء ، واطلعت يف النار فرأيت أكثر أهلها النساء( )اطلعت يف اجلنة  وعن أسامة . قال : قال رسول هللا 

 متفق عليه .
 التحذير من الذنوب الصغرية . -3
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َنا أََنَس ْبَن َماِلٍك َفَشَكْونَا ِإلَْيِه َما نَ ْلَقى ِمَن احْلَج اِج فَ َقاَل )و  -39 ُه اَل يَْأِت َعَلْيُكْم اْصرِبُوا ، فَِإن   َعِن الزُّبَ رْيِ ْبِن َعِديٍ  قَاَل أَتَ ي ْ
ْعُتُه ِمْن نَِبيِ ُكْم   ( . زََماٌن ِإال  ال ِذي بَ ْعَدُه َشرٌّ ِمْنُه َحَّت  تَ ْلَقْوا رَب ُكْم َسَِ

---------- 
 صغاربفتح العني بعدها دال وهو كويف مهداين بسكون امليم ويل قضاء الري ويكىن أبا عدي ، وهو من ) عن الزبري بن عدي ( 

 سوى هذا احلديث . البخاري التابعني ، وليس له يف
 الصحايب اجلليل .(  ) قَاَل : أتينا أنَس بن مالك  

واملراد شكواهم ما يلقون من ظلمه هلم وتعديه،  ابن يوسف الثقفي األمري املشهور،أي: ) فشكونا ِإلَْيه َما نلقى ِمَن احلَج اِج ( 
فمن بعده إذا أخذوا العاصي أقاموه للناس ونزعوا  عمر قال : كان الشعيب عن جمالد يف ) املوفقيات ( من طريق الزبري وقد ذكر

مسر كف  ر بن مروانبش حلق اللحية ، فلما كان مصعب بن الزبري عمامته ، فلما كان زياد ضرب يف اجلنايات بالسياط ، ُث زاد
 قال : هذا كله لعب ، فقتل بالسيف . احلجاج اجلاين مبسمار ، فلما قدم

 ويف الرواية الثانية ) اصربوا عليه ( .) فَ َقاَل : اْصربُوا ( 
 أي : حىت متوتوا .) َحَّت  َتلَقوا رَب ُكم (  

 احلديث دليل على أن كل زمان شر من الذي قبله . -1
بفساد األحوال ، وذلك من الغيب الذي ال يعلم  : قال ابن بطال : هذا اخلرب من أعالم النبوة إلخباره  قال احلافظ يف الفتح

 بالرأي ، وإمنا يعلم بالوحي .
لكن استشكل هذا اإلطالق مع أن بعض األزمنة تكون يف الشر دون اليت قبلها ؟ كما يف زمن عمر بن عبد العزيز ، فإنه كان 

 وسف ، ومعلوم اخلري العظيم يف عهد عمر ، ومعلوم ما كان يف زمن احلجاج من قتل وسفك للدماء ؟بعد زمن احلجاج بن ي
 أجاب العلماء بأجوبة :

 أن هذا احلديث ] حديث الباب [ على األغلب . أواًل :
يف األحياء ، ويف وقيل املراد تفضيل جمموع العصر على جمموع العصر ، فإن عصر احلجاج كان فيه كثري من الصحابة  الثاين :

 عصر عمر بن عبد العزيز انقرضوا ، والزمان الذي فيه الصحابة خري من الزمان الذي بعده .
 قال احلافظ : ُث وجدت عن ابن مسعود التصريح باملراد ، وهو أوىل باالتباع . الثالث :

رخاء  )لست أعينبن مسعود يقول  فأخرج يعقوب بن شيبة من طريق احلارث بن حصرية عن زيد بن وهب قال مسعت عبد هللا
علًما من اليوم الذي مضى قبله؛ فإذا ذهب العلماء  من العيش يصيبه، وال مااًل يفيده، ولكن ال يأِت عليكم يوم إال وهو أقل

 باملعروف، وال ينهون عن املنكر؛ فعند ذلك يهلكون ( . استوى الناس فال يأمرون
عاًما خريًا من عام،  إال وهو شر ما كان قبله؛ أما إين ال أعين أمريًا خريًا من أمرٍي، وال زمان وروي عنه أنه قال ) ال يأِت عليكم

 خلًفا، وَييء قوم يفتون برأيهم ( . ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ُث ال جتدون منهم
برأيهم؛ فيثِلُموَن  تون يف األموراألمطار وقلتها، ولكن بذهاب العلماء، ُث حيُدُث قوٌم يُف وروي عنه أنه قال: )وما ذاك بكثرة

 ) انتهى من الفتح ( .  اإلسالَم ويهِدُمونه ( .
 من األحاديث اليت تبني ما دل عليه حديث الباب . -2

َناُت،ِإَذا َظَهَرِت »يَا َرُسوَل هللِا؟ قَاَل:  ، ِقيَل: َوَمىَت َذِلكَ «يف آِخِر الزََّماِن َخْسٌف َوَقْذٌف َوَمْسخٌ  ) َسَيُكونُ  قوله   اْلَمَعاِزُف َواْلَقيـْ
 َواْسُتِحلَِّت اخْلَْمُر ( رواه الطرباين .
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لِْلَهَوى. َوَسَيْأِت ِمْن  قَِليٌل ُسؤَّالُُه، َكِثرٌي ُمْعُطوُه، اْلَعَمُل ِفيِه قَائِدٌ  )ِإنَُّكْم يف َزَماٍن: َكِثرٌي فـَُقَهاُؤُه، قَِليٌل ُخطََباُؤُه، وقال ابن مسعود
 يف آِخرِ -ِفيِه قَائٌِد لِْلَعَمِل، اْعَلُموا َأنَّ ُحْسَن اهْلَْدِي  َكِثرٌي ُخطََباُؤُه، َكِثرٌي ُسؤَّالُُه، قَِليٌل ُمْعُطوُه، اهْلََوى َماٌن: قَِليٌل فـَُقَهاُؤُه،بـَْعدُِكْم زَ 

 خرٌي ِمْن بعض العمل ( . -الزََّمانِ 
َقى ُحثَالٌَة ِمَن النَّاِس، َقْد َمرَِجتْ  ْن يَْأِتَ َزَماٌن يـَُغْربَُل النَّاسُ يُوِشُك أَ »أَْو « َوِبَزَمانٍ  ) َكْيَف ِبُكمْ  وقال  ُعُهوُدُهْم،  ِفيِه َغْربـََلًة، تـَبـْ

؟ قَاَل:  َوَشبََّك بـَنْيَ َأَصاِبِعِه، فـََقالُوا: وََكْيَف بَِنا يَا َرُسولَ  «َوأََمانَاتـُُهْم، َواْختَـَلُفوا، َفَكانُوا َهَكَذا  ْأُخُذوَن َما تـَْعرُِفوَن، َوَتَذُروَن َماتَ »اَّللَِّ
 َعامَِّتُكم ( رواه أبو داود . تـُْنِكُروَن، َوتـُْقِبُلوَن َعَلى أَْمِر َخاصَِّتُكْم، َوَتَذُروَن أَْمرَ 

نـَْيا ُلَكُع ْبُن ُلَكع ( . ) ال تـَُقوُم السَّاَعةُ  وقال   َحىتَّ َيُكوَن َأْسَعَد النَّاِس بِالد 
يف املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة  ل اإلمام السخاوي تلميذ احلافظ ابن حجر رمحهما هللا تعاىلقا فائدة :

 على األلسنة : حديث ) كل عام ترذلون ( من كالم احلسن البصري يف رسالته بل معناه يف حديث عن أنس رفعه ) ال يأِت
صحيحه من حديث الزبري بن عدي عنه ِبذا ويف  ا ربكم ( أخرجه البخاري يفعليكم زمان إال والذي بعده شر منه حىت تلقو 

 ( . ) زمان لفظ لغريه ) ال يأتيكم عام ( بدل
آخر الزمان، أذكرها دون تعليق عليها،  وهذه جمموعة من الروايات ذكرها ابن حجر يف فتح الباري حول الشر واألشرار يف -3

 قال رمحه هللا تعاىل: 
 ُمَناِفُقوَها ( َأْخَرَجُه الطَّبَـرَاين  ، َويِف َلْفظ  ) ُرذَّاهُلَا ( . ْسُعود ) ال تـَُقوم السَّاَعة َحىتَّ َيُسود ُكل  قَِبيَلةمَ  َحِديث اِْبن

ِْمِذي    اْلَقِبيَلة فَاِسقهم ( . ِمْن َحِديث َأيب ُهَريـَْرة ) وََكاَن َزِعيم اْلَقْوم أَْرَذهلْم، َوَسادَ  َوِعْنَد الرتِ 
 السَّاَعة ( . َأيب ُهَريـَْرة ) ِإَذا ُوسِ َد اأَلْمر ِإىَل َغرْي أَْهله فَانـَْتِظرْ  عند البخاري من َحِديثو 
  .َيُكون اْلَوَلد َغْيظًا، َواْلَمَطر قـَْيظًا، َوَتِفيض األَيَّام فـَْيًضا ( أْخَرَجُه الطَّبَـرَاين  َوَحِديث اِْبن َمْسُعود ) ال تـَُقوم السَّاَعة َحىتَّ  

نـَْيا، َوَعْن أُم  الضِ رَاب ِمْثله َوزَاَد ) َوََيْرَتِئ الصَِّغري َعَلى  َويـَُعمَّر َخرَاِبا ( . اْلَكِبري، َواللَِّئيم َعَلى اْلَكرمي، َوخُيَرَّب ُعْمرَان الد 
اْلَكاِذب، َوخُيَوَّن ِفيَها اأَلِمني، َويـُْؤمَتَن ِفيَها  َوُيَصدَّق ِفيَهاُسُنوَن َخدَّاَعات؛ ُيَكذَّب ِفيَها الصَّاِدق،  َوَحِديث أََنس ) َأنَّ أََمام الدَّجَّال

 َويـََتَكلَّم ِفيَها الر َويِْبَضة ( احلَِْديث َأْخَرَجُه َأمْحَد . اخْلَاِئن،
ِفيِه ) ِقيَل: َوَما الر َويِْبَضة؟ قَال : الرجُل التَّاِفه يـََتَكلَّم يِف ِمْن َحِديث َأيب ُهَريـَْرة وَ  َوأَبُو يـَْعَلى َواْلبَـزَّار َوَسَنده َجيِ د، َوِمْثله الْبِن َماَجهْ  

 أَْمر اْلَعامَّة ( .
ثُوا  ِِبَا أَنـُْفسُكم ( . َوَحِديث مَسُرة ) ال تقوم السَّاَعة َحىتَّ تـََرْوا أُُمورًا ِعظَاًما، ملَْ حُتَدِ 

َها ذِْكرًا ( احلديث  َوِفيِه ) َوَحىتَّ تـََرْوا اجْلَِبال تـَُزول  َويف َلْفظ ) يـَتَـَفاَقم َشْأهنَا يِف أَنـُْفسُكْم، َوَتْسأَُلوَن َهْل َكاَن نَِبي ُكْم ذََكَر َلُكْم ِمنـْ
ِْمِذي  ُدوَن اْلَمْقُصود ِمْنُه ُهَنا . َعْن أََماِكنَها (  َأمْحَد َوالطَّبَـرَاين  يِف َحِديث َطوِيل ، َوَأْصله  ِعْنَد الرتِ 

َوَصحََّحُه اِْبن ِحبَّان  َتَساُفد احلُُْمر ( َأْخَرَجُه اْلبَـزَّار َوالطَّبَـرَاين   اَّللَّ ْبن َعْمرو ) ال تـَُقوم السَّاَعة َحىتَّ يـَُتَساَفد يِف الطَّرِيق يث َعْبدَوَحدِ  
 َواحْلَاِكم .

َمْن  اْلَمْرأَة فـَيَـْفرَتِشَها يف الطَّرِيق؛ فـََيُكون ِخَيارهْم يـَْوَمِئذٍ  يـَُقوم الرَُّجل ِإىَل ُهَريـَْرة ) ال تـَْفىَن َهِذِه األُمَّة َحىتَّ  َوأَليب يـَْعَلى َعْن َأيب  
 ُتْم الطَّرِيق ( .يقول أَْمثَلهْم: َلْو ِاْعتَـَزلْ  يـَُقول: َلْو َوارَيـَْناَها َورَاَء َهَذا احْلَاِئط ( ولِلطَّبَـرَاين ِ يف )اأَلْوَسط( ِمْن َحِديث َأيب َذر  َُنْوه َوِفيه )

َها َأَحُدُهْم فـَيَـْرَفع ِبَذيِْلَها، َكَما أَُماَمَة ِعْنَد الطَّبَـَراين ِ قـَْوله ) وحىت مَتُر  اْلَمْرأَة َويف َحِديث َأيب  يـَْرَفع َذَنب النـَّْعَجة،  بِاْلَقْوِم، فـَيَـُقوم ِإلَيـْ
 فـَُهَو يـَْومِئٍذ ِفيِهْم ِمْثل َأيب َبْكر َوُعَمر ِفيُكم ( .احْلَاِئط،  فـَيَـُقول بـَْعضهْم: َأال َوارَيْتَها َورَاءَ 

 ال ِإَله ِإالَّ اَّللَّ ( أخرجه َأمْحَد ِبَسَنٍد َقِوي  . :وَحِديث أََنس ) ال تـَُقوم السَّاَعة َحىتَّ ال يـَُقال يف اأَلْرض
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 ِعْنَد ُمْسِلم بَِلْفظ ) اَّللَّ اَّللَّ ( . َوُهوَ  
 َمْسُعود ) ال تـَُقوم السَّاَعة ِإالَّ َعَلى ِشرَار النَّاس ( . ْبنَوَلُه ِمْن َحِديث اِ 

 ُمْؤِمن ( . ولِلطَّبَـرَاين ِ ِمْن َوْجه آَخر َعْنه ) ال تـَُقوم السَّاَعة َعَلى
َقى َعَجاج؛ ال يـَْعرِفُوَن  ه ِمْن أَْهل اأَلْرض،تـَُقوم السَّاَعة َحىتَّ يَْأُخذ اَّللَّ َشرِيطَت َوأَلمْحََد ِبَسَنٍد َجيِ د َعْن َعْبد اَّللَّ ْبن ُعَمر ) ال فـََيبـْ

 َمْعُروفًا، َوال يـُْنِكُروَن ُمْنَكراً ( .
 اَّللَّ ... ( . يـَْرِجع نَاس ِمْن أُمَّيِت ِإىَل اأَلْوثَان يـَْعُبُدونـََها ِمْن ُدونِ  َولِلطََّياِلِسيِ  َعْن َأيب ُهَريـَْرة ) ال تـَُقوم السَّاَعة َحىتَّ 

 َوَحىتَّ تـَْعُبد قـََباِئل ِمْن أُمَّيِت اأَلْوثَان( . السَّاَعة َحىتَّ تـَْلَحق قـََباِئل ِمْن أُمَّيِت بِاْلُمْشرِِكنَي، ُمْسِلٍم َوَأمْحَد ِمْن َحِديث ثـَْوبَاَن )َوال تـَُقومَولِ 
اَّللَّ رحًِيا  الالَُّت َواْلُعزَّى ِمْن ُدوِن اَّللَّ ( احلديث َوِفيِه ) ُُثَّ يـَبـَْعث ْعَبدَعْن َعاِئَشة ) ال َتْذَهب األَيَّام َواللََّيايل َحىتَّ تُـ  َوِلُمْسِلٍم أَْيًضا 

َقى َمْن ال َخرْي ِفيهِ  طَيِ َبة فـََيتَـَوىفَّ ِِبَا ُكل  ُمْؤِمن يِف قـَْلبه  فـَيَـْرِجُعوَن ِإىَل ِدين آبَائِِهم ( . ِمثْـَقال َحبَّة ِمْن ِإميَان، فـََيبـْ
يتتابع شيئًا فشيئًا ، وينقص العلم ،  –أعين فساد أحوال الزمان  –وال يزال هذا األمر ساد األحوال ، قدوم الفنت وف -4

 ويظهر الشح ويتغري الناس حىت ال يبقى يف آخر الزمان إال شرار اخللق ، يتهارجون هتارج احُلُمر ، وعليهم تقوم الساعة .
 :قَالَ  ؟َوَما اهْلَرْجُ  :قَاُلوا ،َوَيْكثـُُر اهْلَرْجُ  ،َويـُْلَقى الش ح   ،َويـَنـُْقُص اْلَعَملُ  ،) يـَتَـَقاَرُب الزََّمانُ   قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  :قَالَ  عن أيب ُهَريـْرََة 

 اْلَقْتُل اْلَقْتل ( متفق عليه .
 وجوب الصرب على جور األئمـة .  -5
 وجوب الرجوع إىل أهل العلم عند وقوع الفنت . -6
 للدماء .ظلم احلجاج وكان سفاكاً  -7
 أن أنس بن مالك عمر طويالً . -8

) ِإن  اَّلل َ قَاَل : َمْن َعاَدى ِل َولِيًّا فَ َقْد آَذنْ ُتُه بِاحْلَْرِب َوَما تَ َقر َب ِإَِل  َعْبِدي  َعْن َأِب ُهَريْ َرَة قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا و  -40
ُع ِبِه َوَما يَ َزاُل َعْبِدي يَ تَ َقر ُب ِإَِل  بِالن  َواِفِل َحَّت  ُأِحب ُه فَِإَذا َأْحَبْبُتُه ُكْنُت ََسَْعُه ال ِذي َيْسمَ  ِبَشْيٍء َأَحب  ِإَِل  ِم ا افْ تَ َرْضُت َعَلْيهِ 

يَ ن ُه َولَِئِن اْستَ َعاَذين أُلِعيَذن ُه َوَما تَ َرد ْدُت َوَبَصَرُه ال ِذي يُ ْبِصُر بِِه َوَيَدُه ال ِِت يَ ْبُطُش ِِبَا َورِْجَلُه ال ِِت مَيِْشي ِِبَا َوِإْن َسأََلِِن أُلْعطِ 
 َعْن َشْيٍء أَنَا فَاِعُلُه تَ َردُِّدي َعْن نَ ْفِس اْلُمْؤِمِن َيْكَرُه اْلَمْوَت َوأَنَا َأْكَرُه َمَساَءتَُه ( .

---------- 
 ( أي آذى . عادى) 
بقوله ) َأال ِإنَّ أَْولَِياَء اَّللَِّ ال َخـْوٌف َعَلْيِهـْم َوال ُهْم حَيَْزنُوَن . الَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا ( الويل : هو املؤمن التقي كما بينه هللا  ولياً  ) 

 يـَتـَُّقوَن ( .
 ( أعلمته .آذنته )  

 . قوله ) َمْن َعاَدى يل َولِيًّا فـَْقد آَذنْتُه بِاحلَْْرِب ( فيه فضيلة أن يكون اإلنسان ولياً من أولياء هللا -1
 ووالية هللا ليست بالدعاوى والكلمات وإمنا بالعمل وبشروطهــا :

 اإلميان باهلل . أواًل :
 : تقوى هللا .ثانياً 

 وَن ( .قال تعاىل ) َأال ِإنَّ أَْولَِياَء اَّللَِّ ال َخـْوٌف َعَلْيِهـْم َوال ُهْم حَيَْزنُوَن . الَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتـَّقُ 
 َذنْتُه بِاحلَْْرِب ( فيه حترمي معاداة أولياء هللا ، واملعىن : فقد أعلمته أين حمارب له .قوله ) فـَْقد آ -2
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 فأولياء هللا جتب مواالهتم وحترم معاداهتم ، كما أن أعداءه جتب معاداهتم وحترم مواالهتم .
 أَْولَِياَء ( . قال تعاىل ) يَا أَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا َعُدوِ ي َوَعُدوَُّكمْ 

َا َولِي ُكُم اَّللَُّ َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َويـُْؤُتوَن الزََّكاةَ    َوُهْم رَاِكُعوَن ( .وقال تعاىل )ِإمنَّ
نَـُهْم ( . ومن صفات أولياء هللا كما قال تعاىل )حُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّاءُ   َعَلى اْلُكفَّاِر ُرمَحَاُء بـَيـْ

  ربه الفرائض .قوله )َوَما تـََقرََّب إيَلَّ َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحبَّ إيَلَّ ِمَّا افْـتَـَرْضُتُه َعَلْيِه ( فيه أن أفضل ما يتقرب به العبد إىل -3
 وهكذا .فالصالة الفرض أفضل من الصالة النفل ، والصوم الفرض أفضل من الصوم النفل 

قرب إىل هللا ِبا بعـد قوله ) َواَل يـَزَاُل َعْبِدي يـَتَـَقرَُّب إيَلَّ بِالنـََّواِفِل َحىتَّ ُأِحبَُّه ( فيه أن من أسباب حمبة هللا كثرة النوافل والت -4
 الفرائض .

 قال ابن رجب : فقسم أولياءه املقربني إىل قسمني :
 ذلك فعل الواجبات ، وترك احملرمات . من تقرب إليه بأداء الفرائض ، ويشمل أحدمها :
 من تقرب إليه بعد الفرائض بالنوافل . والثاين :

 :وهي (مدارج السالكني ) تابه، وهناك أسباب كثرية تنال ِبا حمبة هللا ذكرها ابن القيم يف كمن أسباب حمبة هللا كثرة النوافلأن  -5
 : قراءة القرآن بالتدبر والفهم ملعانيه .أحدها 
 : التقرب إىل هللا بالنوافل بعد الفرائض .الثاين 

 دوام ذكره على كل حال .الثالث : 
 إيثار حمابه على حمابك عند غلبات اهلوى . الرابع :

 : مطالعة القلب ألمسائه وصفاته ، ومشاهدهتا ومعرفتها .اخلامس 
 : مشاهدة بر ِه وإحسانه وآالئه ونعمه الباطنة والظاهرة .السادس 
 انكسار القلب بكليته بني يدي هللا تعاىل . –هو من أعجبها و  - السابع :
 اخللوة به وقت النزول اإلهلي ، ملناجاته وتالوة كالمه . الثامن :
 جمالسة احملبني الصادقني ، والتقاط أطايب مثرات كالمهم كما ينتقى أطايب الثمر . التاسع :
 مباعدة كل سبب حيول بني القلب وبني هللا .  العاشر :

 . فمن هذه األسباب العشرة : وصل احملبوب إىل منزلة احملبة
 احلديث دليل على أنه ال طريق يوصل إىل هللا إال مبحبته وطاعته اليت شرعها على لسان رسوله . -6

 فمن ادعى والية هللا والتقرب إليه وحمبته بغري هذه الطريق ، تبني أنه كذاب يف دعواه .
 بالنوافل ... ( فيه فضل املداومة على العمل الصاحل ، فال يعترب اإلنسان متقربًا إىل هللا قوله ) وال يزال عبدي يتقرب إيل -7

 بالنوافل حمافظاً عليها إال باستمراره على هذه الطاعة ، وإال فال يعترب متقرباً إىل هللا بالنوافل .
 ومن أعظم فضائل املداومة على العمل الصاحل :

 . أن هذا عمل حيبه هللا أواًل :
 ) أحب األعمال إىل هللا أدومها وإن قل ( متفق عليه . كما قال 

وإمنا كان القليل الدائم خريًا من الكثري املنقطع ألن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر واملراقبة والنية واإلخالص  قال النووي :
 لكثري املنقطع أضعافاً كثرية .واإلقبال على اخلالق سبحانه وتعاىل ويثمر القليل الدائم حبيث يزيد على ا
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 : إمنا أحب العمل الدائم ملعنيني : وقال ابن اْلوزي
عرض بعد الوصول ، فهو متعرض هلذا . أحدمها :

ُ
 أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كامل

 الً ُث انقطع .أن مداومة اخلري مالزم للخدمة ، وليس من الزم الباب يف كل يوم وقتاً ما كمن الزم يوماً كام والثاين :
 . أن هذا هو هدي النيب  ثانياً :

 إذا عمل عماًل أثبته( رواه مسلم . كما قال عائشة قالت ) كان رسول هللا 
 إذا عملوا عماًل أثبتوه ( متفق عليه ، أي : الزموه وداوموا عليه . وعنها قالت ) وكان آل حممد 

 رواه مسلم ، ) ِدمية ( بكسر الدال أي : دائماً .دمية (  - يعين النيب  –وعنها قالت ) كان عمله 
 وقال لعبد هللا بن عمرو ) ال تكن مثل فالن كان يقوم الليل فرتك قيام الليل ( رواه مسلم .

 أن املداومة على العمل الصاحل سبب حملبة هللا . ثالثاً :
 ( رواه البخاري .حىت أحبه ..  بالنوافل  إيل   كما يف حديث الباب ) وال يزال عبدي يتقرب  

 . أن املداومة سبب إلظالل العبد يف ظل هللارابعاً : 
... ( ومن   ظله : وذكر منها : وشاب نشأ يف عبادة هللا ال ظله إال يف حديث ) سبعة يظلهم هللا يف ظله يوم كما قال 

 . على األجر ذلك ليحصل املعلوم أنه البد من االستمرار على
 بب لطهارة القلب من النفاق .أن املداومة سخامساً : 

  قاموا كساىل ( . يستمر ِبا . ) وإذا قاموا إىل الصالة وال يستطيع أن ألن املنافق تثقل عليه العبادة والطاعة
 ويف احلديث ) من حافظ على تكبرية اإلحرام أربعني يوماً كتبت له براءتان ، براءة من النفاق ، وبراءة من النار ( .

 الشدائد . داومة على العمل سبب للنجاة منأن املسادساً : 
 يعرفك يف الشدة ( رواه الرتمذي . ) تعرف إىل هللا يف الرخاء يف احلديث قال 

 باهلل . فيه دوام اتصال القلب  أن املداومة على العملسابعاً : 
 وتوكالُ وتعلقاً باهلل . وهذا يزيد القلب قوة وثباتا ونشاطاً 

 الطاعة . على العمل ترويض للنفس علىأن املداومة ثامناً : 
 باملعصية . شغلتك وهلذا قيل : نفسك إن مل تشغلها بالطاعة

ِِبَا ( فيه أن من اجتهد بالتقرب إىل  قوله ) فَِإَذا َأْحَبْبُتُه ُكْنت مَسَْعُه الَِّذي َيْسَمُع ِبِه، َوَبَصرَُه الَِّذي يـُْبِصُر بِِه، َويََدُه الَّيِت يـَْبِطشُ  -8
 بالفرائض ، ُث بالنوافل قر به إليه ، ورق اه من درجة اإلميان إىل درجـة اإلحسان . هللا

قال ابن كثري : فمعىن احلديث، أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها هلل عز وجل، فال يسمع إال هللا، وال يبصر إال 
 عز وجل، مستعينا باهلل يف ذلك كله؛ وهلذا جاء يف بعض رواية هللا، أي : ما شرعه هللا له، وال يبطش وال ميشي إال يف طاعة هللا

 احلديث يف غري الصحيح ، بعد قوله ) ورجله اليت ميشي ِبا ( ) فيب يسمع، ويب يبصر، ويب يبطش، ويب ميشي ( .
وإن مسع ، مسع به ، وإن وقال ابن رجب : ... فحينئذ ال ينطق العبد إال بذكره ، وال يتحرك إال بأمره ، فإن نطق ، نطق باهلل ، 

نظر ، نظر به ، وإن بطش ، بطش به ، فهذا هو املراد بقوله ) كنت مسعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يُبصر به ، ويده اليت 
 يبطش ِبا ، ورجله اليت ميشي ِبا ( .

 احلديث دليل على األعمال الصاحلة تتفاضل من حيث اجلنس ومن حيث النوع . -9
 لفرائض أحب إىل هللا من النوافل .فمن حيث اجلنس : ا
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 ومن حيث النوع : الصالة أحب إىل هللا ما دوهنا من الفرائض .
 يف احلديث فائدة من فوائد النوافل وهي حمبة هللا ، وهناك فـوائد كثرية وحكم عظيمة من شرعية النوافل والتطوعات : -10

 : حمبة هللا . منها
 كما يف حديث الباب .

 ون فيها من التقصري واخللل .جرب ما يك ومنها :
انظروا  –وهو أعلم ِبم  –) إن أول ما حياسب الناس به يوم القيامة من أعماهلم الصالة ، يقول ربنا تعاىل ملالئكته  كما قال 

من يف صالة عبدي ، أمتها أم نقصها ؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة ، وإن كان انتقص منها شيئًا ، قال : انظروا هل لعبدي 
 تطوع ، فإن كان له تطوع قال : أمتوا لعبدي فريضته من تطوعه ( رواه أبو داود .

 حتصيل الثواب واألجر على ذلك . ومنها :
 توطني النفس ومترينها على العبادة لتعتاد على ذلك . ومنها :
 صالح القلب وطهارته . ومنها :
 شغل الوقت بأفضل الطاعات . ومنها :
 . لنيب االقتداء با ومنها :

 إثبات احملبة هللا ، حمبة تليق ِبالله من غري حتريف وال تعطيل ، وال تشبيه وال متثيل . -11
 قال تعاىل ) ِإنَّ اَّللََّ حيُِب  اْلُمْحِسِننَي ( .
 وقال تعاىل )  ِإنَّ اَّللََّ حيُِب  اْلُمتَِّقنَي ( .

 هللا ورسوله ( .) ألعطني الراية غداً رجاًل حيب هللا ورسوله وحيبه  وقال 
َعْن ااِلْلِتَفاِت يف الص الَِة فَ َقاَل ) ُهَو اْخِتاَلٌس ََيَْتِلُسُه الش ْيطَاُن ِمْن  َعْن َعاِئَشَة ، قَاَلْت : َسأَْلُت َرُسوَل هللِا و  -41

 َص      اَلِة اْلَعْبد ( .
---------- 
 أي اختطاف بسرعة .) ُهَو ِاْخِتاَلٌس (  

 ى النهي عن االلتفات يف الصالة .احلديث دليل عل -1
) إياك وااللتفات يف الصالة ، فإنه هلكة ، فإن كان فال بد ففي التطوع ( رواه  وقد جاء يف احلديث عن أنس ، قال : قال 

 الرتمذي .
      أي : إن كان ال مفر وال حميد عن االلتفات فليكن يف التطوع .ي اَلت َطوُِّع ( ) فَِإْن َكاَن َفاَل ُبد  َففِ أي : هالك ، ألنه طاعة للشيطان ، وهو سبب اهلالك .) فَِإن ُه َهَلَكٌة ( 

 ... فإذا صليتم فال تلتفتوا ... ( رواه الرتمذي . ) وقال 
 ) ال يزال هللا مقبالً على العبد يف صالته ما مل يلتفت ، فإذا صرف وجهه عنه انصرف ( .  الوق

 أو العنق ] حتويل الوجه عن القبلة [ ، وأما االلتفات بالصدر حرام .بالرأس  :  املراد بااللتفات -2
 على قولني : االلتفات يف الصالة اختلف العلماء  -3

 : أنه مكروه . القول األول
 وهذا مذهب اجلمهور كما قال احلافظ ابن حجر .

 : أنه حرام . القول الثاين
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 وهذا مذهب أهل الظاهر .
 مذهب اجلمهور . والراجح

 إذا كان حلاجة ، ويدل لذلك :االلتفات  َيوز -4
 يصلي وهو يلتفت إىل الشعب(. فجعل النيب  -يعين صالة الفجر  -حديث سهل بن احلنضلية قال : )ثوب يف الصالة  -أ

 يلتفت إليه ويرتقب قدومه . أرسل فارساً إىل الشعب حيرس ، فكان النيب  : وكان النيب  قال أبو داود
وأنه خرج واملسلمون يف صالة الفجر وكشف السرتة ... فنظر إىل املسلمني وهم صفوف  رض النيب وحديث أنس يف م -ب

 فطفق أبو بكر يريد أن يتأخر ... ونظر املسلمون إىل رسوهلم حىت كادوا أن يفتتنوا . فتبسم 
 ... ( .فصليت وراءه وهو قاعد فالتفت فرآنا قياماً  ويف حديث جابر أنه قال ) اشتكى النيب  -ج

 ؟احلكمة من النهي عن االلتفات  -5
 : ألنه ينايف اخلشوع . قيل

 : ألن فيه انصراف عن هللا . وال مانع من القولني . وقيل
 ينقسم إىل قسمني :يف الصالة االلتفات  -6

 االلتفات بالقلب عن هللا إىل غري هللا . األول :
 االلتفات بالبصر .  والثاين :

 وكالمها منهي عنه .
 لتفات من كيد الشيطان .أن اال -7
 التحذير من الشيطان ، وأنه عدو لإلنسان . -8

:  مسي االلتفات اختالسًا تصويرًا لقبح تلك الفعلة باملختلس ، ألن املصلي يقبل عليه الرب سبحانه وتعاىل  قال القرطِب
 احلالة . والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه ، فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك

 قَاَل ) َمْن َيْضَمْن ِل َما بَ نْيَ حَلْيَ ْيِه َوَما بَ نْيَ رِْجَلْيِه َأْضَمْن َلُه اْْلَن َة ( . وَعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد َعْن َرُسوِل هللِا  -40
---------- 

 ويف رواية ) من توكل ( وعند الرتمذي ) من تكفل ( .َمْن َيْضَمْن ( ) 
يف جانيب الفم واملراد مبا بينهما اللسان وما  بفتح الالم وسكون املهملة والتثنية مها العظماتَوَما بَ نْيَ رِْجَلْيِه ( يَ ْيِه َما بَ نْيَ حلَْ ) 

 به النطق ومبا بني الرجلني الفرج . يتأتى
 ر .فمن وقي شرمها وقي أعظم الش أعظم البالء على املرء يف الدنيا لسانه وفرجه احلديث دليل  على أن -1

) َمْن َوقَاُه هللُا َشرَّ َما بـَنْيَ حلَْيَـْيِه ، َوَشرَّ َما بـَنْيَ رِْجَلْيِه َدَخَل  قَاَل : قَاَل رسول هللا  وقد جاء عند الرتمذي : عن َأيب هريرة 
 اجلَنََّة (  رواه الرتمذي .

اجْلَنََّة ؟ قَاَل : ) تـَْقَوى هللِا َوُحسُن اخلُُلِق ( ، َوُسِئَل َعْن أْكَثِر َما  َعْن أكثِر َما يُْدِخــــــــُل النَّاسَ  قَاَل : ُسِئَل رسوُل هللا  وعنه 
 يُْدِخُل النَّاَس النَّاَر، فـََقاَل ) الَفُم َوالَفرُْج ( رواه الرتمذي .

 فضل حفظ اللسان : -2
 أواًل : من أسباب دخول اْلنان .

 حلديث الباب .



 25 

) َمْن َوقَاُه هللُا َشرَّ َما بـَنْيَ حلَْيَـْيِه ، َوَشرَّ َما بـَنْيَ رِْجَلْيِه َدَخَل اجلَنََّة (   قَاَل رسول هللا  قَاَل : وعند الرتمذي عن َأيب هريرة 
 رواه الرتمذي .

 ثانياً : أن عدم حفظ اللسان سبب لدخول النريان .
 .. ( .َخِط هللِا .ْلَكِلَمِة ِمْن سَ كما يف أحاديث الباب ) َوِإنَّ اْلَعْبَد لََيَتَكلَُّم بِا

َعْن أكثِر َما يُْدِخــــــــُل النَّاَس اجْلَنََّة ؟ قَاَل : ) تـَْقَوى هللِا َوُحسُن اخلُُلِق ( ، َوُسِئَل َعْن  قَاَل : ُسِئَل رسوُل هللا  عن َأيب هريرة 
 مذي .أْكَثِر َما يُْدِخُل النَّاَس النَّاَر، فـََقاَل ) الَفُم َوالَفرُْج ( رواه الرت 

 ثالثاً : حفظ اللسان من عالمات اإلميان .
 ) من كان يؤمن باهلل واليوم فليقل خرياً أو ليصمت ( . قال 

 رابعاً : حفظ اللسان سبب للنجاة .
بـَْيُتَك ، واْبِك َعَلى  قَاَل : قـُْلُت : يَا رسوَل هللِا َما النََّجاُة ؟ قَاَل ) أَْمِسْك َعَلْيَك ِلَساَنَك ، َوْلَيَسْعكَ  عن عقبة بن عامٍر 

 َخِطيَئِتَك ( . 
 ) من صمت جنا ( . وقال 

 فإمساك اللسان سبب للنجاة : ألن يف ذلك سالمة من الكالم يف األعراض النيات ، وسالمة من التصنيف والتحليالت .
  يُنَك َموفوٌر وِعْرُضَك َصنِي  َود ***إذا ُرمَت أْن حَتيا َسليماً ِمن األذى 

 َفُكل َك َعوراٌت وللن اِس ألُسنُ  ***ورََة امرٍئ ـــــــاُنَك ال َتذُكْر ِبِه عَ ـــــــــــــِلس
 خامساً : حفظ اللسان سبب للسيادة ورفعة الدرجات .

 كان األحنف بن قيس سيد بين متيم .
َر َسَقطُُه َقلَّ َحَياُؤُه ، َوَمْن َقلَّ َحَياُؤُه َقلَّ َوَرُعُه ، َوَمْن َقلَّ قال : قال يل عمر : يَا َأْحَنُف ، َمْن َكثـَُر َكاَلُمُه َكثـَُر َسَقطُُه ، َوَمْن َكثُـ 

 َوَرُعُه َماَت قـَْلُبُه .
 سادساً : حفظ اللسان عالمة اإلسالم احلقيقي .

 من سلم املسلمون من لسانه و يده ". "أي املسلمني أفضل؟ فقال:  سئل  
 ب .سابعاً : حفظ اللسان سبب لغفران الذنو 

ِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن ُيِطْع اَّللََّ َوَرُسوَلُه فـََقْد قال تعاىل ) يَا أَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ َوُقوُلوا قـَْواًل َسِديًدا . ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويـَغْ 
 فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما ( .

 هللا تعاَل . ثامناً : حفظ اللسان سبب للفوز برضوان
 اٍت (  .) إنَّ الَعْبَد لََيَتَكلَُّم بِالَكِلَمِة ِمْن رِْضَواِن هللا تـََعاىَل َما يـُْلِقي هَلَا بَااًل يـَْرفـَُعُه هللاُ ِِبَا َدَرج قال  

ُلَغ َما بـََلَغْت َيْكُتُب هللُا َلُه ِِبَا رِْضــــــَوانَُه ِإىَل يَوِم  ) إنَّ الرَُّجَل لََيَتَكلَُّم ِبالَكِلَمِة ِمْن رِْضَواِن هللِا تـََعاىَل َما َكاَن َيُظن  أنْ  وقال  تـَبـْ
 يـَْلَقاه ( رواه الرتمذي .

 . تاسعاً : حفظ اللسان عالمة على حسن إسالم اإلنسان
 ) من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه ( . قال 

 عورات الناس . ال ينشغل بالقيل والقال ، وال بتتبع  : فمن حسن إسالمه
 من حسن إسالمه : قل كالمه ، وكثر ذكره ، وطال فكره .
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 انشغل بعبادة ربه ، وطاعة مواله ، والتزود إىل يوم يلقاه . : من حسن إسالمه
 أكثر من األذكار ، واستغفر بالليل والنهار ، وأطال قراءة القرآن . : من حسن إسالمه

 غياب مشسه ، ورحيل يومه . استعد للقاء ربه ، قبل: من حسن إسالمه 
 عاشرًا : حفظ اللسان سبب للنجاة من النريان .

، وإنَُّه  يَا َرُسوَل هللِا ، َأْخربْين ِبَعَمٍل يُْدِخُلين اجلَنََّة َويـَُباِعُدين ِمَن النَّاِر؟ قَاَل: )) َلَقْد َسألَت َعْن َعظيمٍ  قَاَل : قـُْلتُ  عن ُمَعاٍذ 
.. أاَل ُأْخربَُك مبِالِك َذِلَك ُكلِ ِه ! (( قـُْلُت : بَلى يَا َرسوَل هللِا ، فَأَخَذ بِِلسانِِه وقال ) ُكفَّ  تـََعاىَل َعَلْيه : .سََّرُه هللاُ لََيسرٌي َعَلى َمْن يَ 

َك ! َوَهْل َيُكب  الناَس يِف النَّاِر َعَلى ُوُجوِهِهْم َعَلْيَك َهَذا ( قـُْلُت : يَا رسوَل هللا وإنَّا َلُمؤاَخُذوَن مبا نـََتَكلَُّم ِبِه ؟ فقاَل ) َثِكَلْتَك أُم  
 ِإالَّ َحَصائُِد أَْلِسَنِتِهْم ؟ ( .

 . قال رجل للقمان احلكيم كيف وصلت إىل ما وصلت إليه ، فقال لقمان بأمرين : بقلة كالمي ، وعدم تدخلي فيما ال يعنيين
 ر أنت بسكوتك .وقال البنه : يا بين إذا افتخر الناس بكالمهم فافتخ

 قيل يف مأثور احلكم: إذا مت العقل نقص الكالم . 
حتصى، والذي أحصيته: مثانية آالف عيب، فوجدت  وقال بعض احلكماء: يف ابن آدم من العيوب؟! فقال: هي أكثر من أن

 . قال ما هي؟ قال: حفظ اللسان خصلًة إن استعملتها سرتت العيوب كلها،
 . تسعة منها الصمت والعاشرة قلة الكالم وقيل : احلكمة عشرة أجزاء

 يف قلة االهتمام، وراحة اللسان يف قلة الكالم . وقيل : راحة اجلسم يف قلة الطعام، وراحة النفس يف قلة اآلثام، وراحة القلب
 األوزاعي : ما بلي أحد يف دينه ببالء أضر عليه من طالقة لسانه .قال 

 فضل حفظ الفرج . -3
 تزكية النفس .أواًل : من أسباب 

 ِبرٌي مبَا َيْصنَـُعون ( .قال تعاىل ) ُقل ل ِْلُمْؤِمِننَي يـَُغض وا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوحَيَْفُظوا فـُُروَجُهْم َذِلَك أَزَْكى هَلُْم ِإنَّ اَّللََّ خَ 
 وحفظ الفرج يكون بأمرين :

 : مينعه من الزنا . األول
ُر َمُلوِمنَي( .كما قال تعاىل : )َوالَِّذيَن ُهْم لُِفرُ   وِجِهْم َحاِفُظوَن . ِإالَّ َعَلى أَْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت أمَْيَانـُُهْم فَِإنَـُّهْم َغيـْ

 وتارة حبفظه من االنكشاف أمام الناس .ثانياً : 
 : ) احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت ميينك ( . كما قال 

على حفظ الفرج ، ألن غض البصر وسيلة إىل حفظ الفرج ، وإطالق البصر قدم غض البصر قوله ) يغضوا من أبصارهم ( 
 سبب لعدم حفظ الفرج .

  ) أي أظهر وأتقى من دنس الذنوب واملعاصي .قوله ) ذلك أزكى هلم 
 ثانياً : من أسباب الفالح .

( َوالَِّذيَن ُهْم لِلزََّكاِة 3( َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعرُِضوَن )2َن )( الَِّذيَن ُهْم يف َصالهِتِْم َخاِشُعو 1قال تعاىل ) َقْد أَفْـَلَح اْلُمْؤِمُنوَن )
ُر َمُلوِمنَي ( .5( َوالَِّذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحاِفُظوَن )4فَاِعُلوَن )  ( ِإالَّ َعَلى أَْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت أمَْيَانـُُهْم فَِإنَـُّهْم َغيـْ

 ( الَِّذيَن يَرِثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدون ( .10حني بقوله ) أُْولَِئَك ُهُم اْلَوارِثُوَن )وقد وعد هؤالء املفل
 ثالثاً : من أسباب دخول اْلنة .
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صلت املرأة مخسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل هلا: ادخلي اجلنة من أي أبواب اجلنة  ) إذا قال 
 ه أمحد .شئت ( روا

ضمنوا يل سًتا من أنفسكم أضمن لكم اجلنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدمت، وأدوا إذا اؤمتنتم، واحفظوا ا)  وقال 
 فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم ( رواه أمحد .

 رابعاً : من أسباب إجابة الدعاء .
َفَدَخَل ِِبَا قـَْريًَة ِفيَها َمِلٌك ِمَن اْلُمُلوِك ، أَْو َجبَّاٌر ِمَن ،  ِبَسارَةَ  ) َهاَجَر ِإبـْرَاِهيُم  قَاَل : قَاَل النَّيب   َعْن َأيب ُهَريـَْرَة 

َها  َمْن َهِذِه الَّيِت اجْلََباِبَرِة َفِقيَل َدَخَل ِإبـْرَاِهيُم بِاْمَرأٍَة ِهَي ِمْن َأْحَسِن النِ َساِء فََأْرَسَل ِإلَْيِه أَْن يَا ِإبـْرَاِهيمُ   َمَعَك قَاَل ُأْخيِت ُُثَّ َرَجَع ِإلَيـْ
ََ ُتَكذِ يب َحِديِثي فَِإين ِ َأْخبَـْرتـُُهْم أَنَِّك ُأْخيِت َواَّللَِّ ِإْن َعَلى اأَلْرِض ُمْؤِمٌن َغرْيِي َوغَ  َها فـََقاَمْت فـََقاَل : اَل ُرِك فََأْرَسَل ِِبَا ِإلَْيِه فـََقاَم ِإلَيـْ يـْ

ْلَكاِفَر فـَُغطَّ َحىتَّ َقاَلِت اللَُّهمَّ ِإْن ُكْنُت آَمْنُت ِبَك َوِبَرُسوِلَك َوَأْحَصْنُت فـَْرِجي ِإالَّ َعَلى َزْوِجي َفاَل ُتَسلِ ْط َعَليَّ اتـََوضَُّأ َوُتَصلِ ي فَـ 
َها رََكَض ِبرِْجِلِه قَاَل اأَلْعرَُج قَاَل أَبُو َسَلَمَة ْبُن َعْبد الرَّمْحَِن ِإنَّ أَبَا ُهَريـَْرَة قَا َل : قَاَلِت اللَُّهمَّ ِإْن مَيُْت يـَُقاُل ِهَي قـَتَـَلْتُه فَُأْرِسَل ُُثَّ قَاَم ِإلَيـْ

َكاِفَر ْوِجي َفاَل ُتَسلِ ْط َعَليَّ َهَذا الْ فـََقاَمْت تـََوضَُّأ ُتَصلِ ي َوتـَُقوُل اللَُّهمَّ ِإْن ُكْنُت آَمْنُت ِبَك َوِبَرُسوِلَك َوَأْحَصْنُت فـَْرِجي ِإالَّ َعَلى زَ 
 مَيُْت فـَيُـَقاُل ِهَي قـَتَـَلْتُه فَُأْرِسَل يف الثَّانَِيِة ، أَْو فـَُغطَّ َحىتَّ رََكَض ِبرِْجِلِه قَاَل َعْبُد الرَّمْحَِن قَاَل أَبُو َسَلَمَة قَاَل أَبُو ُهَريـَْرَة فـََقاَلِت اللَُّهْم ِإنْ 

فـََقاَلْت  -َعَلْيِه السَّالَُم  -ِإيَلَّ ِإالَّ َشْيطَانًا اْرِجُعوَها ِإىَل ِإبـْرَاِهيَم َوأَْعُطوَها آَجَر فـََرَجَعْت ِإىَل ِإبـْرَاِهيَم يف الثَّالِثَِة فـََقاَل َواَّللَِّ َما أَْرَسْلُتْم 
 َأَشَعْرَت َأنَّ اَّللََّ َكَبَت اْلَكاِفَر َوَأْخَدَم َولِيَدة ( رواه البخاري .

 خامساً : سبب للمغفرة واألجر العظيم .
. َواحْلَاِفِظنَي فـُُروَجُهْم َواحْلَاِفظَاِت َوالذَّاِكرِيَن اَّللََّ َكِثريًا َوالذَّاِكَراِت ِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت ..قال تعاىل ) إنَّ اْلُمْسِلِمنَي َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمؤْ 

 أََعدَّ اَّللَُّ هَلُم مَّْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيًما ( .
 صد النكاح حفظ الفرج .سادساً : أن من مقا

 ومن حفظ الفرج حفظ كل ما يؤدي إىل عدم حفظه ، كغض البصر عن احملرمات . -4
 ُقل ل ِْلُمْؤِمِننَي يـَُغض وا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوحَيَْفُظوا فـُُروَجُهْم َذِلَك ( .وهلذا قال تعاىل )

 ، وإطالق البصر سبب لعدم حفظ الفرج .فقدم غض البصر على حفظ الفرج ، ألن غض البصر وسيلة إىل حفظ الفرج 
البصر جعل األمر بغضه مقدمًا على حفظ الفرج ، فإن البصر جعل األمر  قال ابن القيم : وملا كان مبدأ ذلك أي الزنا من قبل

 خطيئة . الفرج ، فإن كل احلوادث مبدؤها من النظر تكون نظرة، ُث تكون خطرة، ُث خطوة، ُث بغضه مقدماً على حفظ
أصل عامة احلوادث اليت تصيب اإلنسان ومن آفاته؛ أنه يورث  قال رمحه هللا : فمن أطلق نظره أورد نفسه موارد اهلالك، والنظر ُث

 فريى اإلنسان ما ليس قادرا عليه وال صابرا عنه وهذا من أعظم العذاب . احلسرات والزفرات واحلرقات
 َذا َكاَن يَ ْوُم ِعيٍد َخاَلَف الط رِيَق ( .إِ  وَعْن َجاِبٍر قَاَل ) َكاَن الن ِبُّ  -41

---------- 
 احلديث دليل على أنه يستحب ملن أراد أن يذهب إىل مصلى العيد أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر . -1

 أخذ يوم العيد يف طريق ورجع يف طريق آخر ( . وعند أيب داود عن ابن عمر ) أن رسـول هللا 
 املأموم ، وهذا مذهب أكثر العلماء .هذا احلكم لإلمام و  -2

 أصح . وذهب بعض العلماء أنه خاص باإلمام ، واألول
 :احلكمة من خمالفة الطريق  -3
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إلظهار وقيل : إلظهار شعائر اإلسالم فيهما . وقيل : ليسوي بينهما يف املزية والفضل . وقيل : ليشهد له الطريقان . قيل : 
حذرًا من كيد وقيل : لريهبهم بكثرة من معه ، ورجحه ابن بطال . وقيل :  أو اليهود . ليغيظ املنافقنيوقيل : ذكر هللا . 

كان يف ذهابه يتصدق ، فإذا رجع مل يبق معه شيء وقيل : ليزور أقاربه . وقيل : ليصل رمحه . وقيل : الطائفتني أو إحدامها . 
 لتخفيف الزحام .وقيل : “ . عيف جداً وهذا ض” قال احلافظ : فريجع يف طريق أخرى لئال يرد من سأله ، 

 ورجح ابن القيم : أنه يشمل اجلميع .
 هل يسن فعل ذلك يف الذهاب لصالة اجلمعة ؟ -4

 قوالن للعلماء : 
 يسن ذلك .القول األول : 

 قياساً على العيد .
 ال يسن ذلك .القول الثاين : 

 وهذا هو الصحيح .
 ة ، ولو كان يفعل ذلك يف اجلمعة لنقل إلينا .ألن احلديث جاء يف العيد ومل يرد يف اجلمع

 ، فلم حيدث له أمراً ، فإن من أحدث له أمراً فإحداثه مردود عليه. أن كل شيء وجد سببه يف عهد الرسول والقاعدة : 
 ْلَمرِيَض ، َوُفكُّوا اْلَعاينَ ( .وُدوا ا    قَاَل ) َأْطِعُموا اْْلَاِئَع ، َوعُ  َعِن الن ِبِ   َعْن َأِب ُموَسى اأَلْشَعِريِ   -42

------------ 
 أي : خلصوا األسري .َوُفكُّوا اْلَعاينَ ( ) 

 احلديث دليل على األمر بإطعام اجلائع . -1
فإن لم ، وإطعامه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، فإذا وجدنا إنساًنا جائًعا وجب علينا جميًعا أن نطعمه

 وهو فرض كفاية.، وكذلك أيًضا كسوة العاري، تعين على َمن علم بحاله أن يطعمه يقم به أحد
 ، وقد جاءت نصوص كثرية يف فضل ذلك :احلديث دليل على مشروعية عيادة املريض ،  -2

بِعَياَدِة اْلَمريِض ، َوات َِباِع اجلََنازَِة ، َوَتْشِميِت الَعاِطِس َوإبـْرَاِر  عن البَـرَاِء بن عاِزٍب رضي هللا عنهما ، قَاَل ) أَمَرنَا رسوُل هللا  -أ
ْظُلوِم ، َوإَجابَِة الدَّاِعي ، َوإْفَشاِء السَّاَلِم ( متفٌق َعَلْيِه .

َ
 اْلُمْقِسِم ، َوَنْصِر امل

ْسِلِم َعَلى ا : أنَّ رسول هللا  وعن َأيب هريرة  -ب
ُ
رِيِض، َوات َِباُع اجلََنائِِز ، ، قَال ) َحق  امل

َ
ْسِلِم مَخٌْس: َرد  السَّالَِم، َوِعَياَدُة امل

ُ
مل

 َوإَجابَُة الدَّْعَوِة ، َوَتْشِميُت الَعاِطس ( متفٌق َعَلْيِه .
فـََلْم تـَُعدين ! قَاَل : يَا َربِ  ، َكْيَف يـَُقوُل يَوَم الِقَياَمِة : يَا اْبَن آَدَم ، َمرِْضُت  ) إنَّ هللَا  وعنه ، قَاَل : قَاَل رسوُل هللا -ج

َك َلْو ُعْدتَُه َلَوَجْدَتين ِعْنَدُه ! يَا أُعوُدَك َوأْنَت َرب  الَعاَلِمنَي ؟! قَاَل : أَما َعِلْمَت أنَّ َعْبِدي ُفالَناً َمِرَض فـََلْم تـَُعْدُه ! أَما َعِلْمَت أنَّ 
ِعميِن ! قَاَل : يَا َربِ  ، َكْيَف أْطِعُمَك َوأْنَت َرب  الَعاَلِمنَي ؟! قَاَل : أَما َعِلْمَت أنَُّه اْسَتْطَعَمَك اْبَن آَدَم ، اْسَتْطَعْمُتَك فـََلْم ُتطْ 

،  َقْيُتَك فَـ َعْبِدي ُفالٌن فـََلْم ُتْطِعْمُه ! أَما َعِلْمَت أنََّك َلْو أْطَعْمَتُه َلَوَجْدَت َذِلَك ِعْنِدي ! يَا اْبَن آَدَم، اْسَتسْ  َلْم َتْسِقيِن ! قَاَل: يَا َربِ 
َقْيَتُه َلَوَجْدَت َذِلَك ِعْنِدي(. َكْيَف أْسِقيَك َوأْنَت َرب  الَعاَلمنَي؟! قَاَل: اْسَتْسَقاَك َعْبِدي ُفاَلٌن فـََلْم َتْسِقِه! أَما َعِلْمَت أنََّك َلْو سَ 

 رواه مسلم 
ريَض، َوأْطِعُموا اجلَائَِع ، َوُفك وا الَعاين(. رواه البخاري )عُ  ، قَاَل: قَاَل رسوُل هللا  وعن َأيب موسى -د

َ
 وُدوا امل

ْسِلَم ، ملَْ يـََزْل يف ُخْرَفِة اجْلَنَِّة َحىتَّ يـَْرِجَع (( ِقيَل : يَا رَ  ، عن النيب  وعن ثوبان  -هـ
ُ
ْسِلَم ِإَذا َعاَد أَخاُه امل

ُ
سوَل ، قَال ) إنَّ امل
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 اجلَنَِّة ؟ قَاَل : )َجَناَها ( واه مسلم . هللا ، َوَما ُخْرَفةُ 
ُعوَن أْلَف َمَلٍك  ، قَاَل : مسَِْعُت رسوَل هللا  و_ وعن علي   ، يـَُقوُل ) َما ِمْن ُمْسِلم يـَُعوُد ُمْسِلمًا ُغْدوة ِإالَّ َصلَّى َعَلْيِه َسبـْ

ُعوَن أْلَف َمَلٍك َحىتَّ ُيْصبَح ، وََكاَن َلُه َخرِيٌف يف اجْلَنَّة ( واه الرت َحىتَّ مُيِْسي ، َوإْن َعاَدُه َعِشيًَّة ِإالَّ َصلَّى َعَلْيِه سَ   مذي ، وقال : بـْ
 ( .)حديث حسن

) من عاد مريضاً أو زار أخًا له ، قيل له : طبت وطاب مشاك وتبوأت من اجلنة  ز_ وعن أيب هريرة . قال : قال رسول هللا 
 منزاًل ( رواه الرتمذي .

 العلماء يف حكم عيادة املريض : وقد اختلف
 : أهنا سنة مؤكدة . القول األول

 وهذا قول مجهور العلماء .
 لألحاديث الكثرية اليت سبقت يف فضلها .

 : أهنا فرض كفاية . القول الثاين
 وهذا اختيار ابن القيم رمحه هللا ، وهذا القول هو الراجح ، لألمر ِبا :

 ِبَسبٍع : ... ِبَعياَدِة املريض ( . سابق قال ) أمرنا رسوُل هللا الرباء بن عازٍب ال كما يف حديث
ريض ( . أن رسول هللا  وكما يف حديث أيب هريرة 

َ
 قال )  َحق  اْلُمسِلِم َعَلى اْلُمسِلِم مَخٌْس :.. َوِعياَدُة امل

رِيَض ... ( . قال : قاَل رسوُل هللِا  وكما يف حديث أيب موسى 
َ
 )ُعوُدوا امل

  أن يف ذلك تذكريًا للعائد بنعمة هللا  –أنه ال يزال يف خرفة اجلنة  –ويف عيادة املريض فوائد :منها : يؤدي حق أخيه املسلم
 قاله الشيخ ابن عثيمني ( .)  أن فيها جلباً للمحبة واملودة . –عليه يف الصحة 

 احلديث دليل على وجوب ختليص األسري املسلم من أسره عند الكفار . -3
َفَة قَاَل ) قـُْلُت لَِعِلىٍ  َهْل ِعْندَُكْم ] شيء من الوحي [ غري القرآن ؟ قَاَل اَل ، والذي فـََلَق احلو  بة ، وبرأ تقدم حديث َأِِب ُجَحيـْ

َهِذِه الصَِّحيَفِة قَاَل اْلَعْقُل ،  قـُْلُت َفَما يف َهِذِه الصَِّحيَفِة . قَاَل  النََّسَمة ، ِإالَّ ِكَتاُب اَّللَِّ ، أَْو فـَْهٌم أُْعِطَيُه َرُجٌل ُمْسِلٌم ، أَْو َما يِف 
 َوَفَكاُك اأَلِسرِي ، َوالَ يـُْقَتُل ُمْسِلٌم ِبَكاِفٍر ( .

قال القرطيب يف تفسري هذه اآلية الكرمية  ) وختليص األسارى واجب على مجيع املسلمني إما بالقتال و إما باألموال ، و ذلك 
هي أهون منها ، قال مالك : واجب على الناس أن يـُْفدوا األسارى ِبميع أمواهلم ، و هذا ال أوجب لكوهنا دون النفوس إذ 

 [ . 257/  5خالف فيه ... و كذلك قالوا: عليهم أن يواسوهم فإن املواساة دون املفاداة ( ] تفسري القرطيب : 
األسري ، قال ابن بطال : فكاك األسري و اجب [ : ) قال سفيان : العاين :  167/  6قال احلافظ ابن َحَجر ] يف الفتح : 

 على الكفاية ، و به قال اجلمهور ، و قال إسحاق بن راهويه : من بيت املال ، و روي عن مالك أيضاً ( .
وقال ابن قدامة : وَيب فداء أسرى املسلمني إذا أمكن ، و ِبذا قال عمر بن عبد العزيز ، و مالك ، و إسحاق ، و يروى عن 

 زبري أنه سأل احلسن بن علي : على من فكاك األسري ؟ قال على األرض اليت يقاتل عليها .ابن ال
 قال شيخ اإلسالم : فكاك األسارى من أعظم الواجبات ، و بذل املال املوقوف و غريه يف ذلك من أعظم القربات .

 اتفقوا على املفاداة تعينت . قال احلافظ ابن َحَجر : ولو كان عند املسلمني أسارى و عند املشركني أسارى و
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َها ، ) َأن  الن ِب   -43 ُ َعن ْ  َكاَن اَل َيدَُع َأْربَ ًعا قَ ْبَل الظُّْهِر َورَْكَعتَ نْيِ قَ ْبَل اْلَغَداِة ( .  وَعْن َعاِئَشَة ، َرِضَي اَّلل 
---------- 

 ظهر ال قبل دخول الوقت .أي : قبل صالة ال) َكاَن اَل َيدَُع َأْربَ ًعا قَ ْبَل اَلظُّْهر (  
 أي : قبل صالة الفجر .) َورَْكَعتَ نْيِ قَ ْبَل اَْلَغَداة ( 

  .عليها ح حملافظة النيب ـ، وهي من السنن الرواتب على القول الراجلى استحباب أربع ركعات قبل الظهراحلديث دليل ع -1
ْعَت اَلنَّيبَّ  َلٍة ُبيِنَ َلُه ِِبِنَّ بـَْيٌت يف َاجْلَنَِّة (  َرَواُه  يـَُقوُل ) ويف حديث أُم َحِبيَبة قَاَلْت : مسَِ َمْن َصلَّى اِثـَْنَتا َعْشَرَة رَْكَعًة يف يـَْوٍم َولَيـْ

 ُمْسِلٌم . َويف رَِوايٍَة ) َتَطو ًعا ( .
 يواظب عليها حضراً وسفراً . على سنة الفجر ، وقد كان النيب  احلديث على مواظبة النيب  -2

 ة الفجر عن بقية الرواتب خبصائص :وختتص راتب
 أواًل : أنه أفضل الرواتب .

نـَْيا َوَما ِفيَها  )قَاَل   َعاِئَشَة َعِن النَّيب ِ  حلديث ٌر ِمَن الد   ( .رَْكَعَتا اْلَفْجِر َخيـْ
يًعا  ) ويف رواية نـَْيا مجَِ  ( متفق عليه .هَلَُما َأَحب  ِإىَلَّ ِمَن الد 

َها قَاَلْت   ( متفق عليه . َعَلى َشْيٍء ِمْن اَلنـََّواِفِل َأَشدَّ تـََعاُهًدا ِمْنُه َعَلى رَْكَعيَتْ اَْلَفْجرِ  ملَْ َيُكْن اَلنَّيب  )َوَعنـْ
 ثانياً : يسن ختفيفها .

 . همتفق علي يصلي ركعيت الفجر فيخفف حىت أين أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن ( حلديث  عائشة قالت ) كان رسول هللا 
 . رواه مسلمإذا طلع الفجر ال يصلي إال ركعتني خفيفتني (  وعن حفصة قالت ) كان رسول هللا 

 هلا قراءة خاصة . ثالثاً :
 يف الركعة األوىل : الكافرون ويف الثانية : اإلخالص .

  رواه مسلم قرأ يف ركعيت الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو هللا أحد ( ) أن رسول هللا  عن أيب هريرة 
 . رواه مسلم لكتاب تعالوا ( و ) قل يا أهل اا آمنا باهلل ( أو يقرأ يف األوىل ) قولو 

 رابعاً : أهنا آكد السنن ، ولذلك تفعل حَّت يف السفر .
 يدعها ال حضراً وال سفراً . مل يكن النيب 

 سنة الفجر .أنه ملا نام عن صالة الفجر يف السفر مع أصحابه قضى  وقد ثبت عن النيب 
 خبالف بقية الرواتب فإهنا ال تفعل يف السفر .

 خامساً : يسن االضطجاع بعدمها .
 . رواه البخاريإذا صلى ركعيت الفجر اضطجع على شقه األمين (  عن عائشة قالت ) كان النيب 

اإِلَمارَِة َوَسَتُكوُن َنَداَمًة يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ، فَِنْعَم اْلُمْرِضَعُة  قَاَل ) ِإن ُكْم َسَتْحِرُصوَن َعَلى وعْن َأِب ُهَريْ َرَة ، َعِن الن ِبِ   -44
 َوبِْئَسِت اْلَفاِطَمُة ( .

---------- 
 ( أي : سيكون من بعضكم حرص بالطلب وغريه .) ِإن ُكْم َسَتْحِرُصوَن 

 الية على بعض البالد .يدخل فيه اإلمارة العظمى وهي اخلالفة ، والصغرى وهي الو ) اإِلَمارَة ( : 
 ملا يكون فيها يف الدنيا من اجلاه واملال ونفاذ الكلمة .) فَِنْعَم اْلُمْرِضَعُة ( 
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 ( أي : بعد املوت . ) َوبِْئَسِت اْلَفاِطَمةُ 
 ملن مل يعمل فيها مبا ينبغي . مارة ، وأهنا ستكون خزي وندامة يوم القيامة ، أي :احلديث دليل على ذم طلب اإل-1

بلفظ : أوهلا مالمة ؛ وثانيها ندامة ، وثالثها عذاب  عوف بن مالك بسند صحيح عن والطرباين البزار ضح ذلك ما أخرجهويو 
 :شريك قال هريرة أيب عن صاحل أيب عن عبد هللا بن عيسى عن شريك األوسط من رواية الطرباين ، إال من عدل . ويفالقيامة يوم

 شداد بن وله شاهد من حديث " القيامة يوم عذاب وآخرها ، غرامة وأوسطها ، ندامة أوهلا اإلمارة  :ال أدري رفعه أم ال ، قال 
 ملن اإلمارة الشيء نعم : رفعه ثابت بن زيد من حديث الطرباين وعند الطرباين وثانيها ندامة أخرجه رفعه بلفظ أوهلا مالمة أوس

الذي قبله  وهذا يقيد ما أطلق يف القيامة يوم حسرة عليه تكون حقها بغري أخذها ملن اإلمارة الشيء وبئس ، وحلها حبقها أخذها
 يوم وإهنا ، أمانة وإهنا ، ضعيف إنك : قال ؟ تستعملين أال هللا رسول يا قال قلت أيب ذر عن مسلم ، ويقيده أيضا ما أخرج

هذا أصل عظيم يف اجتناب الوالية وال سيما ملن   :النووي قال فيها عليه الذي وأدى حبقها أخذها من إال وندامة خزي يامةالق
، وأما  ضعف . وهو يف حق من دخل فيها بغري أهلية ومل يعدل فإنه يندم على ما فرط منه إذا جوزي باخلزي يوم القيامة كان فيه

ولذلك امتنع األكابر  عظيم كما تظاهرت به األخبار ، ولكن يف الدخول فيها خطر عظيم ، من كان أهال وعدل فيها فأجره
 . منها وهللا أعلم

 سبب ذم طلب اإلمارة :-2
 ليس من صفات أهل اآلخرة . أواًل :

 قال تعاىل ) تلك الدار اآلخرة جنعلها للذين ال يريدون علواً يف األرض وال فساداً والعاقبة للمتقني ( .
 ارة يريد أن يكون أرفع على الناس .ب اإلموطال

 لكثرة تبعاهتا ومقشتها وعظيم مسؤوليتها . ثانياً :
 يف هذا احلديث ) بئست الفاطمـة ( . لقوله 
 أليب ذر ) وإهنا أمانة ، وإهنا يوم القيامة خزي وندامة ( رواه مسلم . وقال 
 عن ذلك . : لنهي النيب ثالثاً 
 وإن إليها وكلت مسألة عن أعطيتها إن فإنك ارةاإلم تسأل ال مسرة بن الرمحن عبد يا )  النيب يل قال قال مسرة بن الرمحن عبد

  . عليه متفق ( عليها أعنت مسألة غري عن أعطيتها
 الرمحن بن مسرة ) ال تسأل اإلمارة ( متفق عليه . لعبد قال 

 أليب ذر ) يا أبا ذر ! إين أراك ضعيفاً ، وإين أحب لك ما أحب لنفسي ، ال تأمرن بني اثنني ( رواه مسلم . وقال 
  أي سؤال ( عن مسألة

وسكون الالم ، ومعىن املخفف أي صرف إليها ومن وكل إىل نفسه  بضم الواو وكسر الكاف خمففا ومشددا ( قوله ) وكلت إليها
فالن صرفه إليه ؛ ووكله بالتشديد استحفظه ، ومعىن احلديث أن  ، ومنه يف الدعاء " وال تكلين إىل نفسي " ووكل أمره إىل هلك

من أجل حرصه ، ويستفاد منه أن طلب ما يتعلق باحلكم مكروه فيدخل يف اإلمارة  إلمارة فأعطيها تركت إعانته عليهامن طلب ا
 من رفعه هريرة أيب عن أبو داود ذلك وأن من حرص على ذلك ال يعان ، ويعارضه يف الظاهر ما أخرجه القضاء واحلسبة وُنو

النار واجلمع بينهما أنه ال يلزم من   ُث غلب عدله جوره فله اجلنة ، ومن غلب جوره عدله فله طلب قضاء املسلمني حىت يناله
م من تقد حيمل الطلب هنا على القصد وهناك على التولية " وقد كونه ال يعان بسبب طلبه أن ال حيصل منه العدل إذا ويل " أو

 عرب يف مقابله باإلعانة ، فإن من مل يكن له من هللا عون على عمله ال يكون إنا ال نويل من حرص ولذلك أيب موسى حديث
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يكن له من هللا إعانة  َياب سؤاله ، ومن املعلوم أن كل والية ال ختلو من املشقة ، فمن مل فيه كفاية لذلك العمل فال ينبغي أن
مسألة  بل إذا كان كافيا وأعطيها من غري دنياه وعقباه ، فمن كان ذا عقل مل يتعرض للطلب أصال ، فيه وخسر تورط فيما دخل

 .فقد وعده الصادق باإلعانة 
َها، َوِإْن أُْعِطيتَـَها َعْن )وقال النووي رمحه هللا:  َمارََة فَِإنََّك ِإْن أُْعِطيتَـَها َعْن َمْسأََلٍة وُِكْلَت إِلَيـْ َهااَل َتَسأِل اإْلِ  :(َغرْيِ َمْسأََلٍة أُِعْنَت َعَليـْ
 يف َهَذا احلَِْديِث فـََوائُِد: 

َها َمارَِة َواْلَقَضاِء َواحلِْْسَبِة َوَغرْيَِها.  :ِمن ْ  َكرَاَهُة ُسَؤاِل اْلواَِليَِة، َسَواٌء واَِليَُة اإْلِ
َها ؛ َوهِلََذا بـََياُن أَنَّ َمْن َسَأَل اْلواَِليََة اَل َيُكوُن َمَعُه ِإعَ  :َوِمن ْ انٌَة ِمَن اَّللَِّ تـََعاىَل، َواَل َتُكوُن فيه كفاية لذلك العمل؛ فينبغي أن ال يـَُوىلَّ
 هـ.ا.  اَل نـَُويلِ  َعَمَلَنا َمْن طََلَبُه أَْو َحَرَص َعَلْيِه(): قَاَل 

َها، َواَل َتُكوُن َمَعُه ِإَعانٌَة؛ َكَما قَاَل اْلُعَلَماُء: َواحلِْْكَمُة يف أَنَُّه اَل يـُوَ رمحه هللا: ) -أيًضا  –وقال  ىلَّ َمْن َسَأَل اْلواَِليََة، أَنَُّه يُوَكُل إِلَيـْ
ُر اْلُكْفِء؛ َصرََّح ِبِه يِف َحِديِث َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن مَسُرََة السَّاِبِق؛ َوِإَذا ملَْ َتُكْن َمَعُه ِإَعانٌَة ملَْ َيُكْن ُكْفئً  َوأِلَنَّ ِفيِه تـُْهَمًة ا َواَل يـَُوىلَّ َغيـْ

 لِلطَّاِلِب َواحلَْرِيِص. َواَّللَُّ أَْعَلم .
اْجَعْليِن َعَلى َخزَاِئِن اأْلَْرِض )وأما اجلمع بني تلك األحاديث اليت فيها النهي عن طلب اإلمارة، وبني قول يوسف عليه السالم: 

 [.55]يوسف:  )ِإين ِ َحِفيٌظ َعِليمٌ 
ْنَساُن َعَماًل َيُكوُن َلُه أَْهاًل، فَِإْن ِقيَل: فـََقْد َرَوى : )فقد قال القرطيب رمحه هللا ُمْسِلٌم َعْن َوَدلَِّت اآْليَُة أَْيًضا َعَلى َجَواِز َأْن خَيُْطَب اإْلِ

 . ]وذكر األحاديث السالفة الذكر[.الرَّمْحَِن ْبِن مَسَُرَة .. َعْبدِ 
 فَاجلََْواُب: 

َا طََلَب اْلواَِليََة أِلَنَُّه َعِلَم أَنَُّه اَل َأَحَد يـَُقوُم َمَقاَمُه يِف اْلَعْدِل َواإْلِْصاَلحِ : أَنَّ يُوُسَف َعَليْ َأو اًل  َوتـَْوِصيِل اْلُفَقرَاِء ِإىَل  ِه السَّاَلُم ِإمنَّ
رُ  ٌ َعَلْيِه؛ فَِإنَُّه ملَْ َيُكْن ُهَناَك َغيـْ ُه، َوَهَكَذا احلُْْكُم اْليَـْوَم؛ َلْو َعِلَم ِإْنَساٌن ِمْن نـَْفِسِه أَنَُّه يـَُقوُم ُحُقوِقِهْم، فـََرَأى أَنَّ َذِلَك فـَْرٌض ُمتَـَعنيِ 

َ َذِلَك َعلَ  َها َوَيْسَألُ بِاحلَْقِ  يف اْلَقَضاِء أَِو احلِْْسَبِة وملَْ َيُكْن ُهَناَك َمْن َيْصُلُح َواَل يـَُقوُم َمَقاَمُه لَتَـَعنيَّ َذِلَك، َوخُيْرِبُ  ْيِه، َوَوَجَب َأْن يـَتَـَوالَّ
. فََأمَّا َلْو َكاَن ُهَناَك َمْن يـَُقوُم ِِبَا َوَيْصُلُح هَلَا ِبِصَفاتِِه الَّيِت َيْسَتِحق َها ِبِه ِمَن اْلِعْلِم َواْلِكَفايَِة َوَغرْيِ َذِلَك؛ َكَما قَاَل يُوُسُف َعَلْيِه السَّاَلمُ 

َمارَةَ »لَِعْبِد الرَّمْحَِن:  ُلَب؛ لقوله َوَعِلَم ِبَذِلَك، فَاأْلَْوىَل َأالَّ َيطْ   «.اَل َتْسَأِل اإْلِ
َها َمَع العلم بكثرة آفاهتا وصعوبة التخلص منها، دليل َعَلى أَنَُّه َيْطلُ  بُـَها لِنَـْفِسِه َوأِلَْغرَاِضِه ؛ َوَمْن  َوأَْيًضا؛ فَِإنَّ يف ُسَؤاهِلَا َواحْلِْرِص َعَليـْ

َها: »ْن تـَْغِلَب َعَلْيِه نـَْفُسُه فـَيَـْهِلُك، َوَهَذا َمْعىَن قـَْولِِه َكاَن َهَكَذا يُوِشُك أَ  َوَمْن أَبَاَها لِِعْلِمِه ِبآفَاهِتَا، َوخِلَْوِفِه ِمَن « وُِكَل ِإلَيـْ
َها، وَ  َها، ُُثَّ ِإِن ابـُْتِلَي ِِبَا فـَيُـْرَجى لَُه التََّخل ُص ِمنـْ َها»ُهَو َمْعىَن قـَْولِِه: التـَّْقِصرِي يِف ُحُقوِقَها فـَرَّ ِمنـْ  «.أُِعنَي َعَليـْ

اْلَكرمُِي اْبُن اْلَكرمِِي اْبِن اْلَكرمِِي اْبِن اْلَكرمِِي؛ يُوُسُف ْبُن يـَْعُقوَب : »: أَنَُّه ملَْ يـَُقْل: "ِإين ِ َحِسيٌب َكرمٌِي" َوِإْن َكاَن َكَما قَاَل النَّيِب  الث اين 
َا قَاَل: « يمَ ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن ِإبـْرَاهِ  يٌل َمِليٌح" ِإمنَّ  َفَسَأهَلَا بِاحْلِْفِظ َواْلِعْلِم، اَل بِالنََّسِب َواجلََْماِل.  (ِإين ِ َحِفيٌظ َعِليمٌ )َواَل قَاَل: "ِإين ِ مجَِ

َا قَاَل َذِلَك ِعْنَد َمْن اَل يـَْعرِفُُه فََأرَاَد تـَْعرِيَف نـَْفِسِه، َوَصاَر َذِلكَ لث اِلثُ   .( َفال تـُزَك وا أَنـُْفَسُكمْ )ُمْسَتثْـىًن ِمْن قـَْولِِه تـََعاىَل:  : ِإمنَّ
 أَْعَلم . : أَنَُّه رََأى َذِلَك فـَْرًضا ُمتَـَعيِ ًنا َعَلْيِه؛ أِلَنَُّه ملَْ َيُكْن ُهَناِلَك َغيـْرُُه؛ َوُهَو اأْلَْظَهُر. َواَّللَُّ الر اِبعُ 

 يعقبها من احلسرات ، وما فائدة لذة تعقبها حسرات وتبعات .ال ينبغي ملسلم أن حيرص على اإلمارة ، ملا -3
كابر من الدخول فيها . قال عمر ) ما أحببت اإلمارة إال يومئذ ( قال ذلك يوم مسع طورة الوالية ، ولذلك امتنـع األخ-4

 يقول يوم خيرب : ألعطني الراية رجالً حيب هللا ورسوله وحيبه هللا ورسوله . النيب 
) وإهنا يوم القيامة خزي وندامة  تهد ومل يطلبها وقام حبقها فله أجر عظيم ، ولذلك قال جوعدل وا أن دخل فيها-5
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 إال من أخذها حبقها ( رواه مسلم .
 ... وذكر منها : إمام عادل .ويف احلديث ) سبعة يظلهم هللا يف ظله : 

اليات من أفضل الطاعات، فإن الوالة املقسطني أعظم قال العز بن عبد السالم على هذا بقوله: "وأمجع املسلمون على أن الو 
أجراً وأجل  قدراً من غريهم؛ لكثرة ما َيري على أيديهم من إقامة احلق ودرء الباطل، فإن أحدهم يقول الكلمة الواحدة فيدفع ِبا 

 ٍر كبري .مائة ألف مظلمة فما دوهنا، أو َيلب ِبا مائة ألف مصلحة فما دوهنا، فيا له من كالٍم يسري وأج
اِثـْنَـنْيِ ، َواَل تـَُولَّنَيَّ  ي معلقًا على حديث ) يَا أَبَا َذر  ِإين ِ أَرَاك َضِعيًفا ، َوِإين ِ ُأِحب  َلك َما ُأِحب  لِنَـْفِسي ، اَل تََأمََّرنَّ َعَلىو نو قال ال

 َمال يَِتيم ( .
ِسيََّما ِلَمْن َكاَن ِفيِه َضْعف َعْن اْلِقَيام ِبَوظَاِئِف تِْلَك اْلواَِليَة ، َوأَمَّا اخْلِْزي َهَذا احلَِْديث َأْصل َعِظيم يف ِاْجِتَناب اْلواَِليَات ، اَل 

َويـَْنَدم َعَلى َما فـَرََّط،  ، يـَْوم اْلِقَياَمة َويـَْفَضحهُ ، أَْو َكاَن أَْهاًل وملَْ يـَْعِدل ِفيَها فـَُيْخزِيه اَّللَّ تـََعاىَل َمْن ملَْ َيُكْن أَْهاًل هَلَا َوالنََّداَمة فـَُهَو َحق  
َعة يُِظل ُهْم اَّللَّ "   َوأَمَّا َمْن َكاَن أَْهاًل لِْلواَِليَِة ، َوَعَدَل ِفيَها ، فـََلُه َفْضل َعِظيم ، َتَظاَهَرْت ِبِه اأْلََحاِديث الصَِّحيَحة َكَحِديِث : " َسبـْ

َعِقد َعَلْيِه ، َوَمَع َهَذا َواحلَِْديث اْلَمْذُكور ُهَنا َعِقب َهَذا ) أَنَّ اْلُمْقسِ  ِطنَي َعَلى َمَناِبَر ِمْن نُور ( َوَغرْي َذِلَك ، َوِإمْجَاع اْلُمْسِلِمنَي ُمنـْ
َها َخاَلِئق ِمْن السََّلف ، َوَصبَـُروا َعَلى ا فَِلَكثْـَرِة اخلََْطر ِفيَها َحذَّرَُه  َر اْلُعَلَماء ، َواْمتَـَنَع ِمنـْ َها ، وََكَذا َحذَّ  . أْلََذى ِحني ِاْمتَـنَـُعواِمنـْ

 .ال والفروج وعظم الفساد يف األرضاحلرص على الوالية هو السبب يف اقتتال الناس عليها حىت سفكت الدماء واستبيحت األمو -6
 . بالشيء قبل وقوعه فوقع كما أخرب  قال ابن حجر : هذا إخبار منه  -5

َخاَلَفُهْم ُثُ   اَل يُِفيُضوَن َحَّت  َتْطُلَع الش ْمُس َويَ ُقوُلوَن َأْشِرْق ثَِبرُي ، َوَأن  الن ِب  وعن عمر . قال ) ِإن  اْلُمْشرِِكنَي َكانُوا  -45
 َأفَاَض قَ ْبَل َأْن َتْطُلَع الش ْمُس ( .

---------- 
 أي : من مْجع كما جاء يف رواية .) َكانُوا اَل يُِفيُضوَن ( 

جبل معروف هناك ، وهو ثبري ( شراق ، أي أدخل يف الشروق ، واملعىن : لتطلع عليه الشمس ، ) أي : من اإل) َأْشِرْق ثَِبرُي ( 
 على يسار الذاهب إىل مىن ، وهو أعظم جبال مكة .

 : ما جاء يف رواية أيب داود الطيالسي )فخالفهم النيب  ، والدليل على أن املراد هو النيب  ( أي : النيب ) ُثُ  َأفَاَض 
 ض( ، ويف حديث جابر عند مسلم  ) ... فدفع قبل أن تطلع الشمس ( .فأفا

 احلديث دليل على أن السنة يف اإلفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس . -1
كان يفعله ... ُث ذكر حديث   ال نعلم خالفًا يف أن السنة الدفع قبل طلوع الشمس ، وذلك ألن النيب قال يف املغِن : 

 الباب .
 أمجع املسلمون على أن اإلفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة  .:  وقال ابن القيم
 حلديث الباب .

 : )... فلم يزل واقفاً حىت أسفر جداً، فدفع قبل أن تطلع الشمس ( رواه مسلم . وحلديث جابر يف صفة حج النيب 
 :بعض أنواع إفاضات احلج  -2

 حصل بالتتبع واالستقراء أن إفاضات احلج ثالثة :
 من عرفة إىل مزدلفة ليلة عيد النحر .َل : األو 

 وهذه هي املذكورة يف قوله تعاىل ) ُث أفيضوا من حيث أفاض الناس ( . 
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 من مزدلفة إىل مىن .الثانية : 
 وهي املذكورة يف حديث الباب  ) ُث أفاض قبل أن تطلع الشمس ( . 

 اإلفاضة من مىن إىل مكة ألداء طواف احلج .الثالثة : 
 فأفاض بالبيت ( . شار إليها يف حديث جابر السابق وفيه : ) ُث ركب رسول هللا وهي امل

 وجوب خمالفة املشركني . -3
 أن من شريعتهم وحجهم ونسكهم عدم النفرة من مزدلفة إال بعد الشروق . -4

 َبَة َفاَل َيْطُرْق َأْهَلُه لَْيالً ( .) ِإَذا َأطَاَل َأَحدُُكُم اْلَغيْ  وعن َجاِبر ْبن َعْبد هللا . قال : قَاَل َرُسوُل هللِا  -46
---------- 

 احلديث دليل على هني املسافر أن يقدم على زوجته ليالً بغتة . -1
 نستفيد أن النهي مقيد بطول الغيبة .وقوله ) ِإَذا َأطَاَل  َأَحدُُكُم اْلَغْيَبَة ( 

، حلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً لنهي إمنا توجد حينئذ ، فاالتقييد فيه بطول الغيبة يشري إىل أن علة ا: قال احلافظ ابن حجر
فلما كان الذي خيرج حلاجته مثاًل هنارًا ويرجع لياًل  ال يتأتى له ما حيذر من الذي يطيل الغيبة كان طول الغيبة مظنة األمن من 

ري أهبة من التنظف والتزين املطلوب من املرأة اهلجوم ، فيقع الذي يهجم بعد طول الغيبة غالباً ما يكره ، إما أن َيد أهله على غ
فيكون ذلك سبب النفرة بينهما ، وقد أشار إىل ذلك بقوله يف حديث الباب الذي بعده بقوله ) كي تستحد املغيبة ومتتشط 

ببًا لنفرته منها ، الشعثة ( ويؤخذ منه كراهة مباشرة املرأة يف احلالة اليت تكون فيها غري متنظفة لئال يطلع منها على ما يكون س
وإما أن َيدها على حالة غري مرضية ، والشرع حمرض على السرت ، وقد أشار إىل ذلك بقوله ) أن يتخوهنم ويتطلب عثراهتم ( 
فعلى هذا من أعلم أهله بوصوله وأنه يقدم يف وقت كذا مثاًل ال يتناوله هذا النهي ، وقد صرح بذلك بن خزمية يف صحيحه ُث 

 من غزوة فقال : ال تطرقوا النساء وأرسل من يؤذن الناس إهنم قادمون ( . بن عمر قال ) قدم النيب ساق من حديث 
اَل َوايَات  ) ِإَذا َأطَ . فََأمَّا َمْن َكاَن َسَفره َقرِيًبا تـَتَـَوقَّع ِاْمَرأَته إِتْـَيانه لَْياًل َفاَل بَْأس َكَما قَاَل يِف ِإْحَدى َهِذِه الر ِ .. وقال النووي :

ِاْمَرأَته َوأَْهله أَنَُّه قَاِدم َمَعُهْم ،  الرَُّجل اْلَغْيَبة ( َوِإَذا َكاَن يف قـَْفل َعِظيم أَْو َعْسَكر َوَُنْوهْم ، َواْشُتِهَر ُقُدومهْم َوُوُصوهلْم ، َوَعِلَمتْ 
َمْعىَن الَِّذي نـََهى ِبَسَبِبِه ، فَِإنَّ اْلُمرَاد أَْن يـََتَأهَُّبوا ، َوَقْد َحَصَل َذِلَك ، ومََلْ َوأَنَـُّهْم اآْلَن َداِخُلوَن ، َفاَل بَْأس بُِقُدوِمِه َمىَت َشاَء لَِزَواِل الْ 

ِعثَة َوَتْسَتِحد  َكْي مَتَْتِشط الشَّ   -َأْي : ِعَشاء  -يـَْقَدم بـَْغَتة . َويـَُؤيِ د َما ذََكْرنَاُه َما َجاَء يِف احلَِْديث اآْلِخر ) أَْمِهُلوا َحىتَّ نَْدُخل لَْياًل 
َتة ، فََأَمَرُهْم بِالصَّرْبِ ِإىَل آِخر النـََّهار اْلُمِغيَبة ( فـََهَذا َصرِيح ِفيَما قـُْلَناُه ، َوُهَو َمْفُروض يف أَنَـُّهْم أَرَاُدوا الد ُخول يف أََواِئل النـََّهار بـَغْ 

ُلغ ُقُدومهْم ِإىَل اْلَمِديَنة ، َوتـََتَأهَّب النِ سَ   اء َوَغرْيهنَّ .لَِيبـْ
 :احلكمة من النهي  -2

 جاء يف احلديث بيان احلكمة :
 لكي تتأهب املرأة لزوجها وتتزين .

َنا لَِنْدُخَل . فـََقاَل : أَْمِهُلوا َحىتَّ َتدْ  قَاَل : ) ُكنَّا َمَع َرُسوِل َاَّللَِّ  َعْن َجاِبٍر   -ُخُلوا لَْياًل يف َغزَاٍة ، فـََلمَّا َقِدْمَنا اَْلَمِديَنَة ، َذَهبـْ
 ِلَكْي مَتَْتِشَط اَلشَِّعَثُة ، َوَتْسَتِحدَّ اَْلَمِغيَبُة ( ُمتـََّفٌق َعَلْيهِ  -يـَْعيِن : ِعَشاًء 

، احلديدة يف شعر العانة: تستعمل أي) َوَتْسَتِحد  ( : املتغرية احلال واهليئة .أي) اَلش ِعثَُة ( أي : تسرح شعرها .) ِلَكْي ََتَْتِشَط ( 
 أي : اليت غاب عنها زوجها ..) اَْلُمِغيَبُة (  هو إزالته باملوسى ، قال النووي : واملراد هاهنا إزالته كيف كانتو 

 َأْن َيْطُرَق الرَُّجُل أَْهَلُه لَْياًل يـََتَخوَّنـُُهْم أَْو يـَْلَتِمُس َعثـَرَاهِتِْم ( رواه مسلم . وَعْن َجاِبٍر قَاَل ) نـََهى َرُسوُل اَّللَِّ 
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 ) يـََتَخوَّنـُُهْم ( أي : َيُظن  ِخَيانَتهْم ، َوَيْكِشف َأْسَتارهْم ، َوَيْكِشف َهْل َخانُوا أَْم اَل ؟ ) نووي ( .
قال اإلمام الشوكاين: قوله )يتخوهنم أو يطلب عثراهتم(... والتخون أن يظن وقوع اخليانة له من أهله، وعثراهتم بفتح املهملة 

لزلة ، ووقع يف حديث جابر عند أمحد والرتمذي بلفظ ) ال تلجوا على املغيبات فإن الشيطان َيري من واملثلثة مجع عثرة: وهي ا
 ابن آدم جمرى الدم ( .

 ؟َفاَل َيْطُرْق أَْهَلُه لَْيالً ( )يف حديث الباب ) حىت تدخلوا لياًل ( وقوله اجلمع بني حديث جابر السابق  -3
( ظاهره املعارضة مبا تقدم من النهي عن الطروق لياًل ، وقد مجع املراد بالليل ههنا أوله  قال الشوكاين : قوله ) حىت تدخلوا ليالً 

وبالنهي الدخول يف أثناءه فيكون أول الليل إىل وقت العشاء خمصصًا من عمــــــوم ذلك النهي واألوىل : يف اجلمع أن األذن يف 
 ه ، والنهي ملن مل يكن قد أعلنه .الدخول لياًل ملن كان قد أعلم أهله بقدومه فاستعدوا ل

َها ، قَاَلْت قَاَل الن ِبُّ  -47 ُ َعن ْ  ) اَل َتُسبُّوا اأَلْمَواَت فَِإن  ُهْم َقْد َأْفَضْوا ِإََل َما َقد ُموا ( . وَعْن َعاِئَشة ، َرِضَي اَّلل 
---------- 

 السب هو الشتم واللعن .) اَل َتُسبُّوا اأْلَْمَواَت( 
 أي : وصلوا إىل ما عملوا من خري أو شر .ْوا ( ) َأْفضَ 

 احلديث دليل على  حترمي سب األموات . -1
 اختلف العلماء : هل هذا احلكم عام للمسلم والكافر أو فقط للمسلم ؟ -2

 يشمل هذا امليت املسلم والكافر .فقال بعض العلماء : 
 هذا خاص بأموات املسلمني .وقال بعضهم : 

 ا كان مؤذياً للمسلمني وال يتأذى قريبه احلي املسلم فإن ذلك ال بأس .أن الكافر إذ والراجح
 واملسلم إن كان فاسقاً أو مبتدعاً فإنه يسب للتحذير من شره ، ولكن دون وجود أقاربه .

 منها : هني عن سب األموات حلكم ،  -3
 ألهنم أفضوا وقدموا إىل ما عملوا .أواًل : 
 م األحياء .أن يف ذلك إيذاء ألقارِبثانياً : 
 أن ذلك غيبة . ثالثاً :

: وجبت وجبت  ما اجلمع بني ما جاء يف الصحيحني من حديث أنس قال : ) ُمرَّ ِبنازة فأثين عليها خريًا ، فقال النيب  -4
عن ذلك قال : من  : وجبت وجبت وجبت ... فلما سئل الرسول  وجبت ، وُمرَّ ِبنازة فأثين عليها شرًا ، فقال النيب 

 يتم عليه خرياً وجبت له اجلنة ، ومن أثنيتم عليه شراً وجبت له النار ( وحديث الباب ؟أثن
 اْلمع :

أن النهي عن سب األموات هو يف غري املنافق وسائر الكفار ويف غري املتظاهر بفسق أو بدعة ، فأما هؤالء فال حيرم ذكرهم -أ
أخالقهم ، وهذا احلديث حممول على أن الذي أثنوا عليه شرًا كان بشر للتحذير من طريقهم ومن االقتداء بآثارهم والتخلق ب

 مشهوًر بنفاق أو ُنوه . ] قاله النووي [
 حيمل النهي على ما بعد الدفن ، واجلواز على ما قبله ليتعظ به من يسمعه .وقيل : 
 يكون النهي العام متأخراً فيكون ناسخاً ، وهذا ضعيف .وقيل : 
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 ِد اهْلَْدي ( .     قَااَل ) مَلْ يُ َرخ ْص يف أَي اِم الت ْشرِيِق َأْن ُيَصْمَن ِإال  ِلَمْن مَلْ جيَِ  واْبِن ُعَمَر وَعْن َعاِئَشة   -48
---------- 

( هذه الصيغة هلا حكم الرفع عند العلماء ، ) كقول الصحايب : رخص لنا يف كذا ، أو أذن لنا يف كذا ، أو هنينا ) ملَْ يُ َرخ ْص 
 عن كذا ( . فهذا له حكم الرفع .

 َسيت بذلك ؟ [ من ذي احلجة ،  13،  12،  11( هي األيام اليت بعد يوم النحر ، وهي ] ) أَي اِم الت ْشرِيِق 
 ألن حلوم األضاحي تشرق فيها ، أي تنشر يف الشمس .

 ألن اهلدي ال ينحر حىت تشرق الشمس .وقيل : 
 شروق الشمس .ألن صالة العيد تقع عند وقيل : 

 اختلف العلماء يف  حكم صوم أيام التشريق  على قولني : -1
 املنع مطلقاً .القول األول : 

 وهذا قول أيب حنيفة والشافعي يف اجلديد وابن حزم .
 :  وعن علي وعبد هللا بن عمرو املنع مطلقاً ، وهو املشهور عن الشافعي . قال يف الفتح

 َرَواُه ُمْسِلٌم ( عز وجل  -)أَيَّاُم اَلتَّْشرِيِق أَيَّاُم َأْكٍل َوُشْرٍب، َوذِْكٍر َّلِلَِّ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  حلديث نـُبَـْيَشَة اهَْلَُذيلِ  
قال اخلطايب : فيه دليٌل على أن  صوم أيام التشريق غري جائز؛ ألنه قد ومسها باألكل والشرب كما وسم يوم العيد بالفطر ُث مل 

 . ه، فكذلك أيام التشريق، وسواء كان تطوًعا من الصائم أو نذرًا أو صامها احلاج عن التمتعَيز صيام
  م .رواه مسل : ) أيام مىن أيام أكل وشرب (  قال : قال رسول هللا  وعن كعب بن مالك -ب
اإلسالم، وهي أيام أكل وشرب ( )يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيُدنا أهل  عن عقبة بن عامر قال: قال رسول هللا -ج

 رواه أمحد .
قال اخلطايب : وهذا كالتعليل يف وجوب اإلفطار فيها وأهنا مستحقة هلذا املعىن، فال َيوز صيامها ابتداًء تطوًعا وال نذرًا، وال عن 

 صوم التمتع إذا مل يكن املتمتع صام الثالثة األيام يف العشر .
 للمتمتع والقارن إذا مل َيدا اهلدي . ال يصح صومها إالالقول الثاين : 

 وهو قول مالك والشافعي يف القدمي .
 ونسبه ابن حجر  البن عمر ، وعائشة ، وعبيد بن عمري .

 حلديث الباب ) ملَْ يـَُرخَّْص يف أَيَّاِم اَلتَّْشرِيِق َأْن ُيَصْمَن ِإالَّ ِلَمْن ملَْ َيَِِد اهَْلَْدي ( .-أ
 للمتمتع إذا مل َيد اهلدي أن يصوم أيام التشريق ( . الطحاوي بلفظ  ) رخص رسول هللا وقد أخرجه الدار قطين و 

فهذا احلديث صريح يف الرتخيص للمتمتع الذي مل َيد اهلدي أن يصوم  أيام التشريق، وهو مقيِ د ملا جاء من النهي عن صوم 
 هذه األيام مطلقاً .
 : وهو أقوى املذاهب . وقالورجحه الشوكاين 

  الصحيح .هذا القول هو و 
 ِباذا أجاب أصحاب القول األول عن دليل أصحاب القول الثاين ) مل يرخص ( ؟ 

 قالوا : هو موقوف على أم املؤمنني عائشة وابن عمر .
 ما الرد عليهم ؟ 
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ه: قال رسول هللا يف حكم الرفع، مبنزلة قول -وشبهه  -« رخص لنا يف كذا»و« هنينا عن كذا»الرد عليهم : بأن  قول الصحايب 
. هذا الذي عليه مجاهري أهل العلم ، 
 ما اْلواب عن أدلة أصحاب القول األول ) أيام التشريق أيام أكل ... ( ؟ 

أن  عائشة وابن «: صحيح البخاري»اجلواب : بأن  أحاديث النهي عن صوم أيام التشريق عام ة خُيَص ُص منها املتمتع مبا ثبت يف 
ص يف أيام التشريق أن ُيَصْمن إال ملن مل َيد اهلدي ( ومحل املطلق على املقيد واجب، وكذلك بناء العام على عمر قاال ) مل يرخ  

 اخلاص ، وألنه رخ ص فيها للمتمتع ضرورة.
 :أيام التشريق حكمها واحد  -2

 هي أيام أكل وشرب وذكر هلل .-أ
 وهي أيام مىن .-ب
 وهي أيام رمي اجلمار .-ج
 ملن مل َيد اهلدي .صيامها حرام إال -د
 كلها أيام ذبح .-هـ

 ) أيام التشريق أيام أكل .... وذكر هلل ( إشارة إىل ماذا ؟يف حديث نبيشة  قول النيب  -3
) إهنا أيام أكل وشرب وذكر هللا عز وجل ( إشارة إىل أن األكل يف أيام األعياد والشرب إمنا  قال ابن رجب : يف قول النيب 

 تعاىل وطاعته وذلك من متام شكر النعمة أن يستعان ِبا على الطاعات وقد أمر هللا تعاىل يف كتابه يستعان به على ذكر هللا
باألكل من الطيبات والشكر له فمن استعان بنعم هللا على معاصيه فقد كفر نعمة هللا وبدهلا كفرا وهو جدير أن يسلبها، كما 

 قيل : 
 تزيل النعم  إذا كنت يف نعمة فارعها ... فإن املعاصي  
 وداوم عليها بشـكر اإلله ... فشكر اإلله يزيل النقم  
خصوصًا نعمة األكل من حلوم ِبيمة األنعام كما يف أيام التشريق فإن هذه البهائم مطيعة وهي مسبحة له قانتة كما قال تعاىل و  

ورة احلج ورمبا كانت أكثر ذكرًا هلل من ) وإن من شيء إال يسبح حبمده ( وإهنا تسجد له كما أخرب بذلك يف سورة النحل وس
 بعض بين آدم .  ) لطائف املعارف ( .

 مشروعية اهلدي يف احلج . -4
 أن من مل َيد اهلدي فعليه صيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع . -5

َعٍة ِإَذا َرَجعْ   ُتْم تِْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة ( .قال تعاىل ) َفَمْن ملَْ َيَِْد َفِصَياُم َثالثَِة أَيَّاٍم يف احلَْجِ  َوَسبـْ
َعن ا ِقَراَمِك َهَذا ، فَِإن ُه اَل تَ َزاُل  ي) َأِميطِ   وَعْن أََنٍس قال ) َكاَن ِقَراٌم ِلَعاِئَشَة َستَ َرْت ِبِه َجاِنَب بَ ْيِتَها فَ َقاَل الن ِبُّ  -49

 َصاَلِت ( . َتَصاِويُرُه تَ ْعِرُض يف 
----------- 

الِقرام : سرت رقيق من صوف ذو ألوان ، وقال اخلطايب : هو سرت رقيق . قال : ويشبه أن تكون عائشة َراٌم ِلَعاِئَشَة ( ) َكاَن قِ 
 . عن سرت اجلدر كان عورة من بيتها ؛ لنهي النيب  سرتت به موضعا

 أي : أزيلي .) َأِميِطي ( 
 .أي : تلوح وتظهر ) تَ ْعِرُض ِل يف َصاَلِت ( 
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 دليل على أنه ينبغي للمصلي أن يزيل كل ما يشغله عن صالته .احلديث  -1
يَصٍة هَلَا أَْعالٌَم ، فـََنَظَر ِإىَل أَْعاَلِمَها َنْظرًَة ، فـََلمَّا اْنَصَرَف قَاَل  َصلَّى يِف   وقد جاء يف الصحيحني : َعْن َعاِئَشَة ) َأنَّ النَّيِبَّ  » مخَِ

َوقَاَل ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة َعْن أَبِيِه « .  آنِفًا َعْن َصاَلِت  بِأَنِْبَجانِيَِّة َأِِب َجْهٍم ، فَِإنَـَّها أهَْلَْتيِن  َأِِب َجْهٍم َوائْـُتوين َهِذِه ِإىَل  اْذَهُبوا خِبَِميَصيِت 
 ( . تـَْفِتَنيِن الصَّالَِة فََأَخاُف َأْن  ُكْنُت أَْنظُُر ِإىَل َعَلِمَها َوأَنَا يف »   َعْن َعاِئَشَة قَاَل النَّيب  

بإرسال اخلميصة ألنه كان  ( خصه  إَل أِب جهم( كساء غليظ ال علم له .)  اإلنبجانية(كساء مربع له أعالم . )  ) مخيصة
 ( أي : شغلتين . أهلتِن.)  أهداها للنيب 

 املراد بالفتنة هنا االنصراف عن الصالة .(  ) فََأَخاُف َأْن تَ ْفِتَنِِن 
 .مشروعية اخلشوع يف الصالة ، وفعل األسباب اجلالبة له ، واالبتعاد عن كل ما يشغل املصلي يف صالته احلديث دليل على  -2
 األفضل للمصلي أن يقصد األماكن اليت ال يكون ِبا ما يلهيه أو يشغله عن صالته . -3
: فاحلديث فيه مبادرة  على اإلنسان أن يبادر إىل نفي ما يشغله عن صالته ؟ قال ابن دقيق العيد يف شرح حديث عائشة -4

 إىل مصاحل الصالة ، ونفي ما لعله خيدش فيها .  الرسول 
َغزَاتِِه فََأَخْذُت مَنَطًا َفَستَـْرتُُه  اختلف العلماء يف حكم سرت اجلدر ، وقد ورد يف ذلك حديث عائشة قالت ) رَأَيـُْتُه َخرََج يف  -5

ِإنَّ اَّللََّ ملَْ يَْأُمْرنَا أَْن َنْكُسَو » َوْجِهِه َفَجَذبَُه َحىتَّ َهَتَكُه أَْو َقَطَعُه َوقَاَل  َرْفُت اْلَكرَاِهَيَة يِف َعَلى اْلَباِب فـََلمَّا َقِدَم فـََرَأى النََّمَط عَ 
 واه مسلم .قَاَلْت فـََقَطْعَنا ِمْنُه ِوَساَدتـَنْيِ َوَحَشْوتـُُهَما لِيفاً فـََلْم يَِعْب َذِلَك َعَلىَّ ( ر « . احلَِْجارََة َوالطِ نَي 

َها يِف َحِديث اِْبن َعبَّاس بِالثِ َياب ( َويف ِإْسَناده  ِعْند َأيب َداُوَد َوَغريه ) وال َتْستُـُروا اجلُُْدر َوَجاَء النـَّْهي َعْن ِسرْت اجلُُْدر َصرحًِيا ، ِمنـْ
َهِقي  ِمْن َطرِيقه .ْبن احلَُْسنْي َأْخَرَجُه اِْبن َوْهب  َضْعف ، َولَُه َشاِهد ُمْرَسل َعْن َعِلي    ُُثَّ اْلبَـيـْ

اْلَكْعَبة ِعْندُكْم ؟ قَاَل  َسرْت اْلبَـْيت َوقَال : أحَمُْموم بـَْيتُكْم أَْو حَتَوََّلتْ  َوِعْند َسِعيد ْبن َمْنُصور ِمْن َحِديث َسْلَمان َمْوقُوفًا ) أَنَُّه أَْنَكرَ  
 اَل أَْدُخلُه َحىتَّ يـُْهَتك ( .

َهِقي  ِمْن َحِديث حُمَمَّد ْبن َكْعب َعْن َعْبد اَّللَّ ْبن يَزِيد ِكمَوَأْخرََج احْلَا   اخلَْْطِمي  أَنَُّه رََأى بـَْيًتا َمْسُتورًا فـََقَعَد َوَبَكى َوذََكَر َحِديثًا َواْلبَـيـْ
 . النََّساِئي ِفيه ) كيف ِبَكْم ِإَذا َستَـْرمُتْ بـُُيوتُكم ( احلديث َوَأْصله يف  َعْن النَّيب  

 النهي للكراهة . القول األول :
ذلك ابن قدامة يف املغين واملرداوي  هي األصح يف مذهب احلنابلة كما ذكر-وهذا قول مجهور الشافعية، ورواية عن اإلمام أمحد 

 ما مل يكن السرت حريراً أو فيه صور فيحرم ذلك . إىل أن النهي للكراهة، -يف تصحيح الفروع وغريمها
حاجة فال كراهة خلروجه عن حد اإلسراف،  ند احلنابلة ما مل يكن هناك حاجة إليها كربد وغريه، فإن كان هناكوحمل الكراهة ع

 فهو كلبس الثياب .
 أن النهي للتحرمي . القول الثاين :

 وهو قول بعض الشافعية .
 حلديث عائشة السابق .

 وأجيب عن استدالل املانعني حبديث عائشة بأجوبة، منها :
ال يدل على التحرمي،  احلديث ليس فيه هني عن سرت اجلدر، وإمنا الذي فيه أننا مل نؤمر بالسرت، وعدم األمر : أن األولاْلواب 

النووي رمحه هللا: وليس يف هذا احلديث ما يقتضي حترميه؛ ألن  بل غاية ما فيه أنه ال يدل على الوجوب وال االستحباب، قال
 مرنا بذلك، وهذا يقتضي أنه ليس بواجب، وال مندوب، وال يقتضي التحرمي .تعاىل مل يأ حقيقة اللفظ أن هللا
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وقد ورد ذلك يف روايات أخرى للحديث عند البخاري -لعائشة لكون السرت فيه تصاوير  : أن هني النيب اْلواب الثاين
 لة .احلناب وقد ذكر هذا اجلواب البيهقي يف السنن الكربى  واختاره بعض -وغريهم ومسلم وأمحد

 فتعليق الستائر على حيطان البيت على ثالثة أقسام على الراجح من أقوال أهل العلم هي: 
 القسم األول: حمرم، وذلك أن تكون الستائر من احلرير أو فيها صور لذات الروح. 

 القسم الثاين: مكروه؛ وذلك أن تكون خالية ما سبق ولكن وضعت للزينة.
 توضع حلاجة .القسم الثالث: مباح؛ وذلك أن 

 :قال الشيخ ابن عثيمني : سرت اجلدر على قسمني 
أو احلجرة كما تسرت الكعبة، فهذا ال شك أنه منهي عنه؛ ألنه َيعل بيته  : أن يكون من الظاهر، فيسرت البيتالقسم األول 

 .بالكعبة شبيهاً 
 قاية من الربد، أو الوقاية من احلر، أو الوقاية منبه إذا احتاجه اإلنسان، إما للو  : السرت الداخلي، فهذا ال بأسالقسم الثاين

يف الصيف، فإذا جعل على اجلدار شيء  بارد يف الشتاء وحار -كما تعرفون-الضوء إذا كان يريد أن ينام؛ ألن البناء احلديث 
قصود من ذلك السرت احلرارة يف الصيف، فيكون هذا ال بأس به، ألنه ليس امل من القماش فإنه خيفف الربودة يف الشتاء وخيفف

الضوء ملن أراد أن ينام على  املقصود ما حيصل من السرت من التدفئة يف الشتاء وتلطيف احلرارة يف الصيف، أو من لذاته؛ ولكن
 . وجه يسرتيح به يف نومه

قَاَل َوَأْحِسُبُه  -الََتُه قَاَل َلُه ُحَذيْ َفُة َما َصل ْيَت َعْن ُحَذيْ َفَة ) أنه رََأى رَُجاًل اَل يُِتمُّ رُُكوَعُه َواَل ُسُجوَدُه ، فَ َلم ا َقَضى صَ  - 50
 ( . َلْو ُمت  ُمت  َعَلى َغرْيِ ُسن ِة حُمَم ٍد  -قَاَل 

---------- 
 . بن اليمان الصحايب اجلليل) َعْن ُحَذيْ َفَة ( 

 مل يعرف امسه .) أنه رََأى رَُجالً ( 
  الرزاق ) فجعل ينُقر وال يتم ركوعه ( وعند عبدوَدُه ( ) اَل يُِتمُّ رُُكوَعُه َواَل ُسجُ 

 ء يف صالته )... فإنك مل تصل(.يللمس أي: كاملة، وقيل: نضري قوله ) فَ َلم ا َقَضى َصالََتُه قَاَل َلُه ُحَذيْ َفُة َما َصل ْيَت ( 
 ودينه .أي : على غري شرعه (  ) َلْو ُمت  ُمت  َعَلى َغرْيِ ُسن ِة حُمَم ٍد 

 احلديث دليل على وجوب إمتام الركوع والسجود . -1
 . ) أسوأ الناس سرقة الذي يسرق يف صالته ، ... ال يتم ركوعها وال سجودها ( وقد قال 

 احلديث دليل على وجوب الطمأنينة يف الصالة ، وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة  على قولني : -2
 : أهنا ركن . القول األول

 ب مجاهري العلماء .وهذا مذه
 قال ) ارجع فصل  ، فإنك مل تصل ( متفق عليه . أن رسول هللا  –ء يف صالته ييف قصة املس –حلديث أيب هريرة  -أ

 أنكر على الصحايب سرعته وقال : ) إنك مل تصل  ( وأمره باإلعادة وأخربه بأنه مل يصِل مع أنه كان جاهالً . فالنيب 
 رواه أمحد  .: )أسوأ الناس سرقة الذي يسرق يف صالته ال يتم ركوعها وال سجودها وال خشوعها( وحلديث أيب مسعود قال-ب

 وحلديث الباب .-ج
 : أهنا سنة . القول الثاين
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 وهذا مذهب أيب حنيفة .
 ) يَا أَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا ( فهذا أمر مبطلق الركوع والسجود .لقوله تعاىل 

 األول ، وأما اآلية فهي مطلقة بينت السنة املراد ِبا . الصحيحو 
 : واختلف العلماء حد االطمئنان املطلوب  على قولني 

 : هي  استقراٌر بقدر اإلتيان بالواجب . القول األول
 : يف الركوع يطمئن بقدر سبحان ريب العظيم . مثال

 . األول والصحيحأهنا السكون وإن قَل ،  القول الثاين :
قال ابن رجب : وأما املثل املضروب يف هذا احلديث ملن ال يتم ركوعه وال سجوده ففي غاية احلسن ، فإن الصالة هي قوت  -3

قلوب املؤمنني وغذاؤها ، مبا اشتملت عليه من ذكر هللا ومناجاته وقربه ، فمن أمت صالته فقد استوىف غذاء قلبه وروحه ، فما 
ت صحته وعافيته ، ومن مل يتم صالته فلم يستوف قلبه وروحه قوهتا وغذاءها ، فجاع قلبه دام على ذلك كملت قوته ، ودام

 وضعف ، ورمبا مـرض أو مات ، لفقد غذائه ، كما ميرض اجلسد ويسقم إذا مل يكمل تناول غذائه وقوته املالئم له .
 كثر العلماء .( كان حديثاً مرفوعاً حكماً ، وهذا قول أ أن الصحايب إذا قال ) سنة حممد  -4
 . حرص الصحابة على تبليغ سنة النيب  -5

َلتَ َنا ، َوَأَكَل َذبِيَحتَ َنا ، َفَذِلَك اْلُمْسِلُم  قَاَل َرُسوُل اَّللِ   :َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَالَ  -51 ) َمْن َصل ى َصالَتَ َنا ، َواْستَ ْقَبَل ِقب ْ
 ِذم ِتِه ( . ِه ، َفاَل خُتِْفُروا اَّلل َ يف َلُه ِذم ُة اَّللِ  َوِذم ُة َرُسولِ  يال ذِ 

) ُأِمْرُت َأْن ُأقَاِتَل الن اَس َحَّت  يَ ُقوُلوا اَل ِإَلَه ِإال  اَّلل ُ . فَِإَذا قَاُلوَها َوَصل ْوا  قَاَل َرُسوُل اَّللِ   :َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَالَ  -52
َلتَ نَ  َنا ِدَماُؤُهْم َوَأْمَواهُلُْم ِإال  َبَقِ َها ، َوِحَسابُ ُهْم َعَلى اَصالَتَ َنا ، َواْستَ ْقبَ ُلوا ِقب ْ  َّللِ  ( .ا ، َوَذََبُوا َذبِيَحتَ َنا ، فَ َقْد َحُرَمْت َعَلي ْ

َلتَ َنا، َوَصل ى  : قال ن أََنس ْبن َماِلٍك قَالَ ع -53 َصالَتَ َنا، َوَأَكَل َذبِيَحتَ َنا، فَ ُهَو ) َمْن َشِهَد َأْن اَل ِإَلَه ِإال  اَّلل ُ، َواْستَ ْقَبَل ِقب ْ
 اْلُمْسِلُم ، لَُه َما لِْلُمْسِلِم ، َوَعَلْيِه َما َعَلى اْلُمْسِلِم ( .

---------- 
 ( أي : صلى كما نصلي .) َمْن َصل ى َصالَتَ َنا 
َلتَ َنا (  ، مشروطة به ، ألن القبلة أعرف من الصالة ، فإن   إمنا ذكر استقبال القبلة ، وإن كانت الصالة متضمنة له) َواْستَ ْقَبَل ِقب ْ

كل واحد يعرف قبلته ، وإن كان ال يعرف صالته ، وألن من أعمال صالتنا ما هو موجود يف صالة غرينا ، كالقيام والقراءة ، 
 واستقبال قبلتنا خمصوص بنا .

 أي : ذحبوا املذبوح مثل مذبوحنا .) َوَأَكَل َذبِيَحتَ َنا ( 
 أي : أمانته وعهده .َلُه ِذم ُة اَّللِ  (  ياْلُمْسِلُم ال ذِ  ) َفَذِلكَ 

ِذمَّتِـِه ( أي : وال رسوله ،  بضم أوله رباعيًا ، أي : ال تغدروا ، قال يف الفتح ) َفاَل خُتِْفُروا اَّللََّ يف ِذم ِتِه (  ) َفاَل خُتِْفُروا اَّلل َ يف 
 املذكور احملذوف . وُحذف لداللة السياق عليه ، أو الستلزام

 أي : أمرين هللا .)ُأِمْرُت ( 
 ( املراد من املشركني ما عدا أهل الكتاب فإنه تؤخذ منهم اجلزية إن مل يسلموا . ) َأْن ُأقَاِتَل الن اسَ 

َنا ِدَماُؤُهْم َوَأْمَواهُلُْم ِإال  َبَقِ َها   ن يقتل معصوم الدم بغري حق .( أي : حبق الدماء واألموال ، كأ) فَ َقْد َحُرَمْت َعَلي ْ
 أي : حساب سرائرهم على هللا .) َوِحَسابُ ُهْم َعَلى اَّللِ  ( 
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هذه األحاديث فيها فضل استقبال القبلة ، وتعظيم شأهنا ، وأهنا من فرائض الصالة ، والصالة أعظم قربات الدين بعد  -1
 الشهادتني .

 صالة احلديث دليل على أن استقبال القبلة شرط من شروط ال -2
 قال ابن رشد : اتفق املسلمون على أن التوجه ُنو البيت شرط من شروط صحة الصالة .

 ْم َشْطَرُه ( .لقوله تعاىل ) َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فـََولِ  َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َوَحْيُث َما ُكْنُتْم فـََول وا ُوُجـوَهكُ 
 ت إىل الصالة فأسبغ الوضوء ُث استقبل القبلة فكرب ( متفق عليهللمسيء يف صالته ) إذا قم وقال 

 وأمجع املسلمون على أن استقبال القبلة من شروط الصالة ، ومن نقل اإلمجاع ابن عبد الرب ، والقرطيب .
 قابله .والقبلة هي اجلهة اليت يستقبلها املصلي ، ومسيت قبلة إلقبال الناس عليها ، أو ألن املصلي يقابلها وهي ت 
  ( هـ . 2كانت القبلة أواًل إىل بيت املقدس ، ُث نسخت إىل الكعبة  ، وكان حتويل القبلة يف شعبان يف السنة ) و 

 لكن يسقط استقبال القبلة يف مواضع :
 يف حق املسافر املتنفل إذا كان على راحلته .األول : 

 ُيَصلِ ي َعَلى رَاِحَلِتِه َحْيُث تـََوجََّهْت بِِه ( ُمتـََّفٌق َعَلْيِه .  َاَّللَِّ  قَاَل ) رَأَْيُت َرُسولَ  حلديث َعاِمِر ْبِن رَبِيَعَة -أ
 زَاَد اَْلُبَخارِي  ) يُوِمُئ ِبَرْأِسِه ، وملَْ َيُكْن َيْصنَـُعُه يِف اَْلَمْكُتوبَِة ( .

 لبخاري كان يصلي التطوع وهو راكب يف غري القبلة (  رواه ا  وحلديث جابر  ) أن النيب -ب
 كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه ( متفق عليه .  وعن ابن عمر ) أن رسول هللا -ج
 يوتر على راحلته ( متفق عليه . وعن ابن عمر قال ) كان رسول هللا -د

هو من باب :  أي يصلي النافلة ، والتسبيح حقيقة يف قول : سبحان هللا ، فإذا أطلق على الصالة ف ) يسبح ( قال احلافظ
 إطالق اسم البعض على الكل .

: احلديث يدل على جواز التطوع على الراحلة للمسافر ِقَبَل جهة مقصودة ، وهو إمجاع كما قاله النووي والعراقي  قال الشوكاين
 واحلافظ .

 جواز التنفل على الراحلة يف السفر حيث توجهت به جائز بإمجاع املسلمني .:  وقال النووي
 هذا التخفيف : احلكمة من 

: كأن السر فيما ذكر من جواز التطوع على الدابة يف السفر حتصيل النوافل على العباد وتكثريها تعظيماً  قال املباركفوري
 ألجورهم رمحة من هللا ِبم .

 : حىت ال ينقطع املسافر عن العبادة ، وال املتعبد عن السفر . فاحلكمة إذاً 
 ذه احلالة : مشقة االستقبال ، ولعلة السفر .وسبب سقوط استقبال القبلة يف ه

 ما كيفية صالة املسافر النافلة على راحلته ؟ 
 يومئ برأسه َيعل السجود أخفض من الركوع .

 ففي حديث الباب  ) يومئ برأسه ( ، وعند الرتمذي  ) َيعل السجود أخفض من الركوع ( .
لراحلة يكون أخفض من ركوعه ، وال يلزمه وضع اجلبهة على : احلديث يدل على أن سجود من صلى على ا قال الشوكاين

 السرج ، وال بذل غاية الوسع يف االُنناء ، بل خيفض سجوده مبقدار يفرتق به السجود عن الركوع .
 وليكون البدل على وفق األصل .
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 حالة  العاجز . الثاين :
لقبلة ، فهنا يتجه حيث كان وجهه ، ومثله املأسور كأن يكون مريضًا ال يستطيع احلركة ، وليس عنده أحد يوجهه إىل ا

 واملصلوب إىل غري القبلة .
 لقوله تعاىل ) فَاتَـُّقوا اَّللََّ َما اْسَتَطْعُتم ( .-أ

 ولقوله تعاىل ) ال ُيَكلِ ُف اَّللَُّ نـَْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها ( .-ب
 يه .) إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ( متفق عل ولقوله  -ج

 حالة اخلائف .الثالث : 
 فإذا قاتل العدو ، أو هرب منه ، أو من سيل ، ووجهته إىل غري القبلة ، صلى حسب ما توجه .

 لقوله تعاىل ) فَِإْن ِخْفُتْم َفرَِجااًل أَْو رُْكَباناً ( .
 حكم استقبال القبلة أنواع : فائدة :

 : يف الصالة . يكون شرطاً 
 ء احلاجة .: عند قضا ويكون حمرماً 

 : للخطيب يوم اجلمعة ، وإطالة القعود لإلمام بعد السالم مستقبل القبلة . ويكون مكروهاً 
 : عند الدعاء ، وعند الذبح . ويكون مستحباً 

 وذكر بعضهم أنه يستحب عند فعل طاعة ، وقد قال صاحب الفروع : ويتجه يف كل طاعة إال لدليل .
 يث ) إن سيد اجملالس ما استقبل به القبلة ( .وقد جاء يف ذلك أحاديث ال تصح كحد

 : فيما سوى ذلك . ويكون مباحاً 
 احلديث دليل على أن املسلم من صلى صالتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا ، فمفهومه: أن من مل يفعل ذلك فليس مبسلم. -3
 ني :احلديث دليل على أن من مل يصل الصالة فهو كافر ، وتارك الصالة ينقسم إىل قسم -4

 أن يرتكها عامداً جاحداً لوجوِبا . األول :
 ألنه مكذب هلل ولرسوله وإلمجاع املسلمني.

يَن ُحنَـَفاَء َويُِقيُموا الصَّالَة َويـُْؤُتوا الزََّكاَة ( قال تعاىل )                                   .                               َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَـْعُبُدوا اَّللََّ خُمِْلِصنَي لَُه الدِ 
 بقوله ) بين اإلسالم على مخس:  وذكر منها : وإقامة الصالة ( متفق عليه . ومكذب للرسول 

 أن يرتكها هتاوناً وكسالً ، فهذه احلالة اختلف العلماء فيها على قولني : الثاين :
 : أنه كافر . القول األول

 بن باز والشيخ ابن عثيمني رحم هللا اجلميع .وهذا مذهب احلنابلة ، ورجحه الشيخ ا
 ) بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة ( . رواه مسلم  حلديث جابر قال : قال -أ

 ) العهد الذي بيننا وبينهم الصـالة فمن تركها فقد كفر( رواه الرتمذي . قال :  قال رسول هللا  وحلديث بريدة -ب
 رواه الرتمذي يرون شيئاً من األعمال تركه كفر غري الصالة(.  لعقيلي قال )مل يكن أصحاب حممد وعن عبد هللا بن شقيق ا-ج

 أنه ال يكفر . القول الثاين :
 وبه قال احلنفية واملالكية ونسبه النووي لألكثر من السلف واخللف .

 رواه البخاري  .من قال ال إله إال هللا خالصاً من قلبه( )أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة : قال رسول هللا  قال حلديث أيب هريرة -أ
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 ) من مات وهو يعلم أنه ال إله إال هللا دخل اجلنة ( رواه مسلم . ولقوله -ب
 أن من قال ال إله إال هللا فقد استحق دخول اجلنة . فقد صرح النيب 

 يـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء ( .) ِإنَّ اَّللََّ ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك بِِه وَ ولقوله تعاىل -ج
 القول األول أنه كافر . والراجح

 فإذا قال قائل : أال جيوز أن حتمل النصوص الدالة على كفر تارك الصالة على من تركها جاحدًا لوجوِبا ؟ 
 قلنا : ال َيوز ذلك ألن فيه حمذورين :

حلكم به ، فإن الشارع علق احلكم بالكفر على الرتك دون اجلحود ، ورتب : إلغاء الوصف الذي اعتربه الشارع وعلق ااألول 
:  األخوة يف الدين على إقام الصالة دون اإلقرار بوجوِبا، فلم يقل هللا تعاىل: فإن تابوا وأقروا بوجوب الصالة، ومل يقل النيب 

ينهم اإلقرار بوجوب الصالة، فمن جحد وجوِبا بني الرجل وبني الشرك والكفر جحد وجوب الصالة . أو العهد الذي بيننا وب
 فقد كفر.

ْيَك ولو كان هذا مراد هللا تعاىل ورسوله لكان العدول عنه خالف البيان الذي جاء به القرآن الكرمي ، قال هللا تعاىل ) َونـَزَّْلَنا َعلَ 
َياناً ِلُكلِ  َشْيٍء ( . وقال تعاىل خماطباً نبيه  َ لِلنَّاِس َما نـُز َِل ِإلَْيِهم ( .) َوأَنْـ  اْلِكَتاَب تِبـْ  َزْلَنا ِإلَْيَك الذ ِْكَر لُِتبَـنيِ 

 اعتبار وصف مل َيعله الشارع مناطاً للحكم : الثاين :
 فإن جحود وجوب الصلوات اخلمس موجب لكفر من ال يعذر ِبهله فيه سواء صلى أم ترك .

وط ، وأركان ، وواجبات ، ومستحبات، لكنه جاحد لوجوِبا فلو صلى شخص الصلوات اخلمس وأتى بكل ما يعترب هلا من شر 
 بدون عذر له فيه لكان كافراً مع أنه مل يرتكها .  ) الشيخ ابن عثيمني ( .

 فإن قال قائل:ما هو اْلواب عن األدلة الِت استدل ِبا من ال يرى كفر تارك الصالة؟ 
ة ال يكفر، أو أنه مؤمن ، أو أنه ال يدخل النار، أو أنه يف اجلنة . قلنا : اجلواب : أن هذه األدلة مل يأت فيها أن تارك الصال

 وُنو ذلك .
 ومن تأملها وجدها ال تعارض أدلة القائلني بأنه كافر .

 ما ال دليل فيه أصاًل للمسألة . القسم األول :
 ِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاء ( .مثل استدالل بعضهم بقوله تعاىل ) ِإنَّ اَّللََّ ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك بِِه َويـَغْ 

فإن معىن قوله تعاىل )َما ُدوَن َذِلَك( ما هو أقل من ذلك ، وليس معناه ما سوى ذلك ، بدليل أن من كذب مبا أخرب هللا به  
ى ذلك ، لكان هذا من ورسوله ، فهو كافر كفراً ال يغفر وليس ذنبه من الشرك ، ... ولو سلمنا أن معىن ) َما ُدوَن َذِلَك( ما سو 

باب العام املخصوص بالنصوص الدالة على الكفر مبا سوى الشرك ، والكفر املخرج عن امللة من الذنب الذي ال يغفر وإن مل 
 يكن شركاً .

 عام خمصوص باألحاديث الدالة على كفر تارك الصالة . القسم الثاين :
 ن ال إله إال هللا وأن حممداً عبده ورسوله إال حرمه هللا على النار (.يف حديث معاذ بن جبل ) ما من عبد يشهد أ مثل قوله 

َلتَـَنا ( ويف حديث ابن )أُِمْرُت َأْن أُقَاِتَل النَّاَس َحىتَّ يـَُقوُلوا اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ . فَِإَذا قَاُلوَها َوَصلَّْوا َصالَتـََنا ، َواسْ  قوله  -5 تَـْقبَـُلوا ِقبـْ
، َويُِقيعمر يف الصحيحني ) ، لصَّالََة، َويـُْؤُتوا الزََّكاةُموا اأُِمْرُت َأْن أُقَاِتَل النَّاَس َحىتَّ َيْشَهُدوا َأْن اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَُّ َوَأنَّ حُمَمَّداً َرُسوُل اَّللَِّ

 فَِإَذا فـََعُلوا َذِلَك َعَصُموا ِمىنِ  ِدَماَءُهْم َوأَْمَواهَلُمْ 
 أمران :  ففي هذا احلديث ذكر النيب
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 ما يثبت به اإلسالم ، وهو الشهادتان ، فمن جاء ِبما ثبت له عقد اإلسالم وصار مسلماً معصوم الدم واملال . األول :
 : ما يبقى به اإلسالم وأعظمه إقامة الصالة وإيتاء الزكاة .والثاين 

بعد اجتماعها ،   الزكاة ، وأنه ال يكف عنه إالفليس معىن احلديث أن العبد يُقاَتل حىت يأِت بالشهادتني ويقيم الصالة ويؤِت
وذلك ألن دالئل الوحيني ظاهرة يف االكتفاء بالشهادتني لعصمة الدم واملال ، ولكنه إذا جاء ِبما عصمته حااًل ُث لزمه ما بقي 

 وراء الشهادتني من أحكام الدين املعظمة .
 ال ..فاالقتصار على النطق بالشهادتني كاٍف لعصمة النفس وامل

كان يقبل من كل من جاءه يريد اإلسالم الشهادتني فقط ، ويعصم دمه بذلك وَيعله مسلمًا ، ويؤيد هذا أحاديث   والنيب 
 قولية صحيحة مل يذكر فيها إقامة الصالة وإيتاء الزكاة :

ال هللا ، فمن قال : ال إله إال هللا قال ) أمرُت أن أقاتل الناس حىت يقولوا : ال إله إ ففي الصحيحني عن أيب هريرة . أن النيب 
 عصم مين ماله ونفسه إال حبقها وحسابه على هللا ( .

 ويف رواية ملسلم ) حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا ويؤمنوا يب ومبا جئت به ( .
كفر مبا يُعبُد من يقول ) من قال : ال إله إال هللا ، و  وروى مسلم عن أيب مالك األشجعي عن أبيه قال : مسعت رسول هللا 

 دون هللا ، حرم هللا دمه وماله وحسابه على هللا ( .
 على أسامة بن زيد قتله ملن قال : ال إله إال هللا ، واشتد نكريه عليه . وأنكر النيب 

ا عِلم من )فَِإَذا فـََعُلوا َذِلَك َعَصُموا ِمينِ  ِدَماَءُهْم َوأَْمَواهَلُْم ... ( أي : صارت دماؤهم وأمواهل قوله  -6
َ
م حرامًا غري حالل مل

 ظاهرِهم دون اعتداد بباطنهم .
 وهذه العصمة نوعان :

 .أحدمها : عصمة احلال 
 وُيكتَفى فيها بالشهادتني ، فمن أقر بالشهادتني ُعِصم دمه وماله حااًل .

 عصمة املآل .: والثاين 
أركان اإلسالم وغري ذلك من الشرائع ، وعندئذ حُيكم ببقاء  وال يكتَفى فيها بالشهادتني ، بل البد من اإلتيان حبقوقِهما من

 إسالمه وامتداد ما ثبت له من العصمة ابتداًء . 
 احلديث دليل على وجوب مقاتلة الكفار ) مع القدرة ( حىت يسلموا وينطقوا بالشهادتني ، وحىت ال يبقى شرك . -7

َنٌة  يُن ُكل ُه َّلِلَِّ ( ) ال تكون فتنة ( أي ال يبقى شرك ، ألن الدين ال يكون كله هلل قال تعاىل ) َوقَاتُِلوُهْم َحىتَّ ال َتُكوَن ِفتـْ َوَيُكوَن الدِ 
 ما دام يف األرض مشرك .

 ) أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا ... ( . ولقوله 
وأما غريهم فيقاتلون إذا مل املراد بقوله ) أمرت أن أقاتل الناس ( ما عدا أهل الكتاب ، ألن هؤالء تؤخذ منهم اجلزية ،  -8

 يسلموا ) وهذا مذهب كثري من العلماء ( .
 احلديث دليل على أن أول واجب على املكلف هو النطق بالشهادتني ال النظر واالستدالل . -9

 ( .ملعاذ ملا بعثه إىل اليمن  ) فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا  وقد قال 
 عظم التوحيد وأنه سبب حلقن الدم . -10
) وحساِبم على هللا ( فمن أظهر لنا اإلسالم وقام مبا َيب عليه   أن األحكام جتري على الظاهر وهللا يتوىل السرائر لقوله  -11
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 عصم دمه وماله وعومل معاملة املسلمني .
الظاهر وأما الباطن فإىل هللا ، قال ابن رجب : يعين أن الشهادتني قال ابن رجب : قوله ) َوِحَسابـُُهْم َعَلى اَّللَِّ ( أي : يعاملون ب

مع إقامة الصالة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله يف الدنيا ، إال أن يأِت ما يبيح دمه ، وأما يف اآلخرة فحسابه على هللا ، 
 . فإن كان صادقاً أدخله هللا اجلنة ، وإن كان كاذباً فإنه من مجلة املنافقني

 أو الردة . –أو الزنا للمحصن  –قوله ) إال حبقها ( كأن يرتكب ما يبيح دم املسلم : كالقتل  -12
 متفق عليه  .(مسلم إال بإحدى ثالث: النفس بالنفس، والثيب الزاين، والتارك لدينه املفارق للجماعة ئال حيل دم امر ) لقوله 

 ادتني .أمهية الصالة وأهنا تأِت باملرتبة الثانية بعد الشه -13
َها  :قَاَلتْ  ،وَعْن َعاِئَشَة ) َأن  َولِيَدًة َكاَنْت َسْوَداَء حِلَىٍ  ِمَن اْلَعَرِب ، فََأْعتَ ُقوَها ، َفَكاَنْت َمَعُهمْ  - 54 َفَخَرَجْت َصِبي ٌة هَلُْم َعَلي ْ

َهاف َ  :قَاَلتْ  ،ِوَشاٌح َأمْحَُر ِمْن ُسُيورٍ  فَاْلَتَمُسوُه  :قَاَلتْ  ،، َفَحِسَبْتُه حَلْمًا َفَخَطَفْتهُ بِِه ُحَدي اٌة َوْهَو ُمْلًقى ، َفَمر تْ َوَضَعْتُه َأْو َوَقَع ِمن ْ
ر ِت احْلَُدي اُة ، ِإْذ مَ َلَقائَِمٌة َمَعُهمْ  َواَّللِ  ِإين ِ  :قَاَلتْ  ،َفَطِفُقوا يُ َفتِ ُشوَن َحَّت  فَ ت ُشوا قُ بُ َلَها :قَاَلتْ  ،بِهِ  فَات  َهُموين  :قَاَلتْ  ،فَ َلْم جيَُِدوهُ 

نَ ُهمْ  :قَاَلتْ  ،فَأَْلَقْتهُ   :قَاَلتْ  ،، َوُهَو َذا ُهوَ َوأَنَا ِمْنُه بَرِيَئةٌ  -ُتْم زََعمْ  -ِبِه  ات  َهْمُتُموين  يفَ ُقْلُت َهَذا ال ذِ  :قَاَلتْ  ،فَ َوَقَع بَ ي ْ
فَ َتَحد ُث  َفَكاَنْت تَْأتِيِِن  :قَاَلتْ  ،اْلَمْسِجِد َأْو ِحْفشٌ  َكاَن هَلَا ِخَباٌء يف فَ  :فََأْسَلَمْت . قَاَلْت َعاِئَشةُ  َفَجاَءْت ِإََل َرُسوِل اَّللِ  

اَلْت ، قَ  َويَ ْوَم اْلِوَشاِح ِمْن َأَعاِجيِب رَب َِنا َأاَل ِإن ُه ِمْن بَ ْلَدِة اْلُكْفِر َأْْنَاين  :ََمِْلسًا ِإال  قَاَلتْ  يَفاَل ََتِْلُس ِعْندِ  :قَاَلتْ  ،يِعْندِ 
ثَ ْتِِن  :قَاَلتْ  ؟َمْقَعداً ِإال  قُ ْلِت َهَذا يَما َشْأُنِك اَل تَ ْقُعِديَن َمعِ  :َعاِئَشُة : فَ ُقْلُت هَلَا  ِِبََذا احْلَِديِث ( . َفَحد 
---------- 

 ( أي : أَمة . َأن  َولِيَدًة َكاَنتْ ) 
َها ِوَشاحٌ   لف بينهما وتتوشح به املرأة .( الِوشاح بكسر الواو خيطان من لؤلؤ خيا ) َعَلي ْ

 ( وهو الطائر املعروف املأذون يف قتله يف احلل واحلرم . ) ُحَدي اةٌ 
( كأنه من كالم عائشة ، وإال فمقتضى السياق أن تقول ) قـُُبلي ( فالظاهر أنه من كالم الوليدة أوردته  ) َحَّت  فَ ت ُشوا قُ بُ َلَها

 بلفظ الغيبة التفاتاً أو جتريداً .
 ( اخلِباء: اخليمة من وبر أو غريه، واحلِفش بكسر املهملة وسكون الفاء: البيت الصغري .  ِحْفشٌ  اْلَمْسِجِد أو فكاَن هَلَا ِخَباٌء يف  )

 استدل حبديث الباب من قال ِبواز النوم يف املسجـد ، وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني : -1
 سجد .: جواز النوم يف امل القول األول

 هب اجلمهور . ) قاله ابن حجر ( .وهذا مذ
 أَنَّ َولِيَدًة َكاَنْت َسْوَداَء حلَِىٍ  ِمَن اْلَعَرب ... ( .حلديث الباب ) -أ

فكانوا يف الصفة ( وقال عبد الرمحن بن أيب بكر : كان  قال : ) قدم رهط من عكل على النيب  وحلديث  أنس -ب
 لبخاري أصحاب الصفة الفقراء . رواه ا

 ( متفق عليه .   َمْسِجِد النَّيب ِ  َكاَن يـََناُم َوْهَو َشابٌّ أَْعَزُب اَل أَْهَل لَُه يِف   وعن ابن عمر ) أنه-ج
قَاَلْت َكاَن « . ْبُن َعمِ ِك أَْيَن ا» اْلبَـْيِت فـََقاَل  بـَْيَت فَاِطَمَة ، فـََلْم َيَِْد َعِليًّا يف  وَعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد قَاَل ) َجاَء َرُسوُل اَّللَِّ  -د

َنُه شَ  بـَْييِن  َفَجاَء فـََقاَل يَا َرُسوَل اَّللَِّ ، « . اْنظُْر أَْيَن ُهَو » إِلْنَساٍن  . فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  يَفَخرََج فـََلْم يَِقْل ِعْندِ  ٌء ، فـََغاَضَبيِن يْ َوبـَيـْ
 َوْهَو ُمْضَطِجٌع ، َقْد َسَقَط رَِداُؤُه َعْن ِشقِ ِه ، َوَأَصابَُه تـُرَاٌب ، َفَجَعَل َرُسوُل اَّللَِّ   اْلَمْسِجِد رَاِقٌد ، َفَجاَء َرُسوُل اَّللَِّ  ُهَو يف 

 ُقْم أَبَا تـُرَاٍب ، ُقْم أَبَا تـُرَاب ( متفق عليه .» مَيَْسُحُه َعْنُه َويـَُقوُل 
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 : يكره . القول الثاين
 جماهد ، وسعيد بن جبري ، وإسحاق .وهو مروي عن ابن  عباس ، وابن مسعود ، و 

 ) إن املساجد مل تنَب هلذا ( . لقوله 
 القول األول . والراجح

 لكن ينهى أن يتخذ املسجد مسكناً ، ألن املساجد مل تنَب هلذا .
 شيخ اإلسالم  وقد ذكر فةأهل الص مثل ما كان لذوي احلاجة النوم يف املساجد املصرية ، إمنا يرخص يف يف الفتاوى   ،

بالصفة إىل أن يتيسر له أهل أو مكان يأوي إليه ُث ينتقل ،  ليس له مكان يأوي إليه فيقيم املدينة كان الرجل يأِت مهاجرًا إىل
املسجد وهو عزب ؛ ألنه مل  يبيت يف  عمر ابن وكانت تقمه ، ومثل ما كان املسكينة اليت كانت تأوي إىل املسجد ومثل

رضي هللا عنها  فاطمة ملا تقاول هو وسيدتنا  طالب أيب بن علي يكن له بيت يأوي إليه حىت تزوج ، ومن هذا الباب أن
 . املسجد فنام فيه ذهب إىل

 ابن وهلذا قال ذوي احلاجات فيجب الفرق بني األمر اليسري وذوي احلاجات ، وبني ما يصري عادة ويكثر وما يكون لغري : قال 
 يتخذ املسجد مبيتاً ومقياًل . رضي هللا عنهما : ال عباس

املبيت حلاجة كالغريب الذي ال أهل له والقريب الفقري الذي ال  إن كان: املبيت يف املسجد وقال يف موضع آخر وقد سئل عن
) نقاًل من فينهى عن ذلك. ذه مبيتًا ومقياًل ، وأما من اختينتقل فال بأس كان يبيت فيه مبقدار احلاجة ُث بيت له وُنو ذلك إذا

 األلباب ( . ءغذا
وقال احلافظ ابن حجر يف حديث الوليدة : وفيه إباحة املبيت واملقيل يف املسجد ملن ال مسكن له من املسلمني رجاًل كان أو 

 امرأة عند أمن الفتنة .
 اء يف هذه املسألة على قولني :استدل ِبذا احلديث بعض العلماء على جواز لبث احلائض يف املسجد ، وقد اختلف العلم -2

 : املنع من ذلك . القول األول
 وهذا مذهب اجلمهور ، مالك والشافعي وأيب حنيفة .

َها قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ -أ اُوَد، َوَصحََّحُه ) ِإين ِ اَل ُأِحل  اَْلَمْسِجَد حِلَاِئٍض َواَل ُجُنٌب ( َرَواُه أَبُو دَ  حلديث َعاِئَشَة َرِضَي َاَّللَُّ َعنـْ
 اِْبُن ُخَزمْيَةَ  .

: إن حيضتك ليست  قال هلا : ) ناوليين اخلمرة يف املسجد ، فقالت : إين حائض ، فقال  وحديث عائشة أن النيب -ب
 يف يدك ( . رواه مسلم 

 وجه الداللة من وجهني :
 على كالمها . ض ال متكث يف املسجد ، وأقرها النيب قوهلا ) إين حائض ( هذا دليل على أنه كان معروفاً أن احلائ أواًل :
ويدك ليس فيها  هلا ) إن حيضتك ليست يف يدك ( يعين إن يدك فقط اليت ستدخل املسجد وليس كلك، يف قوله  ثانيًا :

 حيض خبالف كلك .
على القول بأن مصلى العيد  أمر النساء باخلروج لصالة العيد ، وأمر احليض أن يعتزلن املصلى . ) هذا وألن النيب  -ج

 مسجد وهو اختيار الشيخ ابن عثيمني ( .
 ( .يٍل َحىتَّ تـَْغَتِسُلوا ولقوله تعاىل ) وال تـَْقَربُوا الصَّالَة َوأَنـُْتْم ُسَكاَرى َحىتَّ تـَْعَلُموا َما تـَُقوُلوَن َوال ُجُنباً ِإالَّ َعاِبرِي َسبِ -د

 وأنتم جمنبون ، يعين : ال تصلي وأنت جنب حىت تغتسل إال أن تكون عابر سبيل .ال تقربوا الصالة  قيل يف معىن اآلية :

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=129
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=129
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
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: ال تقربوا مواضع الصالة نفسها جمنبون ،واملعىن : ال تقربوا املساجد وأنتم جنب إال عابري سبيل ، وهذا الثاين رجحه ابن  وقيل
 جرير والشوكاين .

 : َيوز للحائض املكث يف املسجد . القول الثاين
 هذا مذهب الظاهرية ، واملزين من الشافعية . و 
 لعدم الدليل .-أ

 املرأة السوداء اليت كان هلا خباء يف املسجد .  -الباب وحلديث -ب
 القول األول . والراجح

 ماذا أجاب أصحاب القول الثاين القائلني باْلواز عن أدلة أصحاب القول األول القائلني بالتحرمي ؟ 
 أجابوا :

ئشة )إين ال أحل املسجد حلائض ....( فال يثبت وهو ضعيف، وقد قال ابن حزم : إنه باطل، وقال ابن رشد : أما حديث عا
 هو حديث غري ثابت عند أهل احلديث .

) إن حيضتِك  وأما حديث عائشة الثاين ) ناوليين اخلُمرة ... ( قالوا : هذا دليل للجواز على دخول احلائض املسجد لقوله 
 ( . ليست يف يدك

 أمر احلي ض أن يعتزلن املصلى ، فاجلواب عنه من وجهني : وأما حديث أن النيب 
املصلى الذي يصلى فيه، لئال  أن املراد باملصلى هو املكان الذي يصلى فيه وليس هو املسجد، فتكون احلائض نائية عن األول :

 تضايق املصليات وتشوش عليهن، وُنو ذلك .
 زال الصالة كما يف رواية ملسلم ) فليعتزلن الصالة ( .أن املراد اعت والثاين :

 وقد تقدمت املسألة وسبق أن الراجح قول اجلمهور وهو حترمي ذلك .
 وأما حديث الباب ) أن وليدة ... ( .

  حىتمهاجرة ليس هلا أهل وال عشرية، فمع من تبيت آمنه ؟! ليس هلا إال بيت هللا تعاىل فاجلواب عنه : أن هذا املرأة جاءت
وجدت مكاناً آمنا تؤوب إليه ، لقد كانت  يستقر حاهلا، وال ندري، وال بينت السنة املطهرة كم من الوقت لبثت يف املسجد حىت

للضيافة، وهذه املرأة ال بد أن تبحث هلا  تتسع ألصحاِبا وقد ال تتسع لغريهم ، ومل يكن عندهم دور بيوت أصحاب النيب 
  .ملسجدعن مكان آمن ، فليس إال ا

 فاحلديث حمتمل عدة احتماالت قوية ، فليس فيه دليل على اجلواز .
 احلديث دليل على جواز نصب خيمة يف املسجد . -3

 حلديث الباب . -أ
خيمة يف املسجد ، ليعوده من قريب ،  وحلديث عائشة قالت ) أصيب سعد يوم اخلندق يف األكحل ، فضرب النيب  -ب

ة من بين ِغَفار ، إال الدم يسيل إليهم ، فقالوا : يا أهل اخليمة ، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم ؟ فلم يرعهم ، ويف املسجد خيم
 فإذا سعد يغذو جرحه دماً ، فمات فيها ( متفق عليه .

 ( عرق يف اليد أو الذراع . أكحله( هو ابن معاذ صحايب جليل . )  ) سعد
 : ًلكن يشرتط لذلك شروطا 

 تضرب له اخليمة أهاًل لذلك ، لكونه سيداً أو شريفاً يف قومه . أن يكون الذي أواًل :
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 أال يتأذى املسجد أو أهله ِبا . ثانياً :
 أن يكون لغرض صحيح . ثالثاً :

 جواز اخلروج من البلد الذي حصل له فيه حمنة ، ولعله يتحول إىل ما هو خري له كما وقع هلذه املرأة . -4
 فضل اهلجرة من دار الكفر . -5
دعوة املظلوم ولو كان كافرًا ، ألن يف السياق أن إسالمها كان بعد قدومها من املدينة ، ويف احلديث  ) اتق دعوة  إجابة -6

 املظلوم ولو كان كافراً ( رواه أمحد .
ِبِه َرُسوُل  وََكاَن َأْكثَ َر َماٍل ُأِتَ « . اْلَمْسِجِد  انْ ثُ ُروُه يف » ِبَاٍل ِمَن اْلَبْحَرْيِن فَ َقاَل   قَاَل ) أُِتَى الن ِبُّ  َعْن أََنٍس و  - 55
ِإال   ِإََل الص اَلِة ، َومَلْ يَ ْلَتِفْت ِإلَْيِه ، فَ َلم ا َقَضى الص اَلَة َجاَء َفَجَلَس ِإلَْيِه ، َفَما َكاَن يَ َرى َأَحًدا ، َفَخَرَج َرُسوُل اَّللِ   اَّللِ  

« ُخْذ »  َوفَاَدْيُت َعِقياًل ، فَ َقاَل َلُه َرُسوُل اَّللِ   يفَاَدْيُت نَ ْفسِ  فَِإين ِ  فَ َقاَل يَا َرُسوَل اَّللِ  ، َأْعِطِِن َأْعطَاُه ، ِإْذ َجاَءُه اْلَعب اُس 
قَاَل فَاْرفَ ْعُه أَْنَت « . اَل » . قَاَل  ِإَِل   ثَ ْوبِِه ، ُثُ  َذَهَب يُِقلُُّه فَ َلْم َيْسَتِطْع فَ َقاَل يَا َرُسوَل اَّللِ  ، ُأْؤُمْر بَ ْعَضُهْم يَ ْرفَ ُعهُ  . َفَحثَا يف 

قَاَل فَاْرفَ ْعُه « . اَل » . قَاَل  ي  فَ َنثَ َر ِمْنُه ، ُثُ  َذَهَب يُِقلُُّه ، فَ َقاَل يَا َرُسوَل اَّللِ  ، ُأْؤُمْر بَ ْعَضُهْم يَ ْرفَ ْعُه َعلَ « . اَل » . قَاَل  ي  َعلَ 
 يَ يُ ْتِبُعُه َبَصَرُه َحَّت  َخفِ  . فَ َنثَ َر ِمْنُه ، ُثُ  اْحَتَمَلُه فَأَْلَقاُه َعَلى َكاِهِلِه ُثُ  اْنَطَلَق ، َفَما زَاَل َرُسوُل اَّللِ   «اَل » أَْنَت َعَلى  . قَاَل 

َنا ، َعَج      باً ِمْن ِحْرِصِه ، َفَما قَ       اَم َرُسوُل اَّللِ   َها ِدْرَهٌم ( . َعَلي ْ  َوُثَ  ِمن ْ
---------- 

صاحل أهل البحرين  وعند املصنف يف ) املغازي ( من حديث عمرو بن عوف ) أن النيب ِبَاٍل ِمَن اْلَبْحَرْيِن (   ) أُِتَى الن ِبُّ 
 .وأم ر عليهم العالء بن احلضرمي ، وبعث أبا عبيدة بن اجلراح إليهم ، فقدم أبو عبيــدة مبال ، فسمعت األنصار بقدومه ... ( 

 أي : صبوه .) فَ َقاَل : انْ ثُ ُروُه ( 
 أي : ابن أيب طالب ، وكان أســـــر مع عمه العباس يف غزوة بدر .َوفَاَدْيُت َعِقياًل (  يفَاَدْيُت نَ ْفسِ  فَِإين ِ  ) َأْعِطِِن 

 أي : العباس .ثَ ْوِبِه (  ) َفَحثَا يف 
 سجد .بوب البخاري على احلديث : باب القسمة وتعليق القنو يف امل -1

وبيده عصا وقد علق رجل قنا  أشار بذلك إىل ما رواه النسائي من حديث عوف بن مالك األشجعي قال ) خرج رسول هللا 
حشف فجعل يطعن يف ذلك القنو ويقول لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا ( وليس هو على شرطه وإن كان 

 فكيف يقال أنه أغفله ؟ إسناده قوياً 
أمر من كل حائط بقنو يعلق يف املسجد يعين  حديث آخر أخرجه ثابت يف الدالئل بلفظ ) أن النيب  أيضاً  ويف الباب

 أي على حفظها أو على قسمتها . (وكان عليها معاذ بن جبل) :للمساكني ( ويف رواية له
دقة وُنوها يف املسجد ، وحمله احلديث دليل على جواز تعليق القنو يف املسجد ، وكذلك وضع ما يشرتك املسلمون فيه من ص -2

 إذا مل مينع ما وضع له املسجد من الصالة وغريها ما بين املسجد ألجله .
 ويستفاد منه جواز وضع ما يعم نفعه يف املسجد كاملاء لشرب من يعطش .  ) الفتح ( .

 . احلديث دليل على كرم النيب  -3
 ، ويتمثل ذلك : كرم النيب 

  .ال جتدوين خبيالً  أواًل :
اْضَطر وُه ِإىَل  فـََعِلَقُه النَّاُس َيْسأَُلونَُه َحىتَّ  الناس َمْقَفَلهة ِمْن ُحنَـنْيٍ ، عن جبري بن مطعم ) أنه بينما هو يسري مع رسول هللا ومعه



 49 

َنُكْم ، َهِذِه اْلِعَضاةِ فـََقال : أعُطوين رَِداِئي ، َلْو َكاَن يل َعَدُد  فـََوَقَف النَّيب   مَسَُرٍة ، َفَخِطَفْت رَِداَءُه ، ُُثَّ اَل جتَُِدوين  نـََعًما َلَقَسْمُتُه بـَيـْ
 َكُذوبًا َوالَ َجَباناً ( . خبَِياًل َوالَ 

 يعطي عطاء من ال خيشى الفاقة . ثانياً :
قـَْوِم َأْسِلُموا فـََواَّللَِّ ِإنَّ حُمَمَّداً لَيُـْعِطى َعطَاًء َما  يْ ى قـَْوَمُه فـََقاَل أَ َغَنماً بـَنْيَ َجبَـَلنْيِ فََأْعطَاُه ِإيَّاُه فَأَتَ   َعْن أََنٍس ) َأنَّ َرُجاًل َسَأَل النَّيبَّ 

نـَْيا َفَما ُيْسِلُم َحىتَّ َيُكونَ  َها (  اإِلْسالَُم َأَحبَّ ِإلَْيِه ِمَن الخَيَاُف اْلَفْقَر . فـََقاَل أََنٌس ِإْن َكاَن الرَُّجُل لَُيْسِلُم َما يُرِيُد ِإالَّ الد  نـَْيا َوَما َعَليـْ د 
 رواه مسلم .

 أجود باخلري من الريح املرسلة . ثالثاً : 
َشْهِر َرَمَضاَن ِإنَّ ِجرْبِيَل َعَلْيِه السَّالَُم َكاَن  َأْجَوَد النَّاِس بِاخلَْرْيِ وََكاَن َأْجَوَد َما َيُكوُن يِف  َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل ) َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ 

َأْجَوَد بِاخلَْرْيِ ِمَن  اْلُقْرآَن فَِإَذا َلِقَيُه ِجرْبِيُل َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ  َرَمَضاَن َحىتَّ يـَْنَسِلَخ فـَيَـْعِرُض َعَلْيِه َرُسوُل اَّللَِّ  ُكلِ  َسَنٍة يف   ْلَقاُه يف يَـ 
 الر ِيِح اْلُمْرَسَلِة ( متفق عليه .

 بردته ألحد أصحابه . يعطي رابعاً :
أََتْدُروَن َما اْلبُـْرَدُة قَاُلوا الشَّْمَلُة . قَاَل نـََعْم . قَاَلْت  -بِبُـْرَدٍة َمْنُسوَجٍة ِفيَها َحاِشَيتُـَها   ) َأنَّ اْمَرأًَة َجاَءِت النَّيبَّ  ْن َسْهٍل عَ 

َنا َوِإنَـَّها ِإزَارُُه ، َفَحسَّنَـَها ُفاَلٌن فـََقاَل اْكُسِنيَها ، حُمَْتاجًا ِإلَ   ، َفِجْئُت أَلْكُسوََكَها . فََأَخَذَها النَّيب   يَنَسْجتُـَها بَِيدِ  َها ، َفَخرََج إِلَيـْ يـْ
َها ، ُُثَّ َسأَْلَتُه َوَعِلْمَت أَنَُّه اَل يـَُرد  . قَاَل ِإين ِ   َما َأْحَسنَـَها . قَاَل اْلَقْوُم َما َأْحَسْنَت ، لَِبَسَها النَّيب   اَّللَِّ َما َسأَْلُتُه وَ  حُمَْتاجًا ِإلَيـْ

َا َسأَْلُتُه لَِتُكوَن َكَفيِن   رواه البخاري .( . قَاَل َسْهٌل َفَكاَنْت َكَفَنُه  ألَْلَبَسَها ِإمنَّ
 سألته فأعطاين ُث سألته فأعطاين .  خامساً :

يَا َحِكيُم ِإنَّ َهَذا » ُُثَّ قَاَل  ، ُُثَّ َسأَْلُتُه فََأْعطَاين  فََأْعطَاين  ، ُُثَّ َسأَْلُتهُ  فََأْعطَاين  قَاَل ) َسأَْلُت َرُسوَل اَّللَِّ  عن َحِكيم ْبن ِحزَام 
َيْشَبُع ، يَْأُكُل َواَل  ييـَُباَرْك لَُه ِفيِه َكالَّذِ اْلَماَل َخِضَرٌة ُحْلَوٌة ، َفَمْن َأَخَذُه ِبَسَخاَوِة نـَْفٍس بُورَِك لَُه ِفيِه ، َوَمْن َأَخَذُه بِِإْشرَاِف نـَْفٍس ملَْ 

ٌر ِمَن اْلَيِد الس ْفَلى ( متفق عليه .  اْلَيُد اْلُعْلَيا َخيـْ
 انثروه يف املسجد . سادساً :

 كما يف حديث الباب .
 حرص ابن آدم على املال . -4
 للدنيا . احتقار النيب  -5
 فيه التعجب من حرص احلريص على املال . -6

ُهْم رَُجٌل َعَلْيِه رَِداٌء ، ِإم ا ِإزَاٌر َوِإم ا ِكَساٌء ، َقْد رََبُطوا وَعْن َأِِب ُهَريْ َرَة قَاَل ) رَأَْيُت َسبْ  -56 ِعنَي ِمْن َأْصَحاِب الصُّف ِة ، َما ِمن ْ
ُلُغ اْلَكْعبَ نْيِ ، فَ َيْجَمُعُه بَِيِدِه ، كَ  يف  َها َما يَ ب ْ ُلُغ ِنْصَف الس اقَ نْيِ ، َوِمن ْ َها َما يَ ب ْ  َيَة َأْن تُ َرى َعْورَتُُه ( .َراهِ َأْعَناِقِهْم ، َفِمن ْ

---------- 
يأوي إليها املساكني، وإليها ينسب  قال القاضي عياض : الصفة ظلة يف مؤخر مسجد رسول هللا ( ) َأْصَحاِب الصُّف ِة  -1

 أهل الصفة .
 ال أهل . وقال ابن حجر : الصفة مكان يف مؤخر املسجد النبوي مظلل أعد لنزول الغرباء فيه من ال مأوى له و 

الذين مل تكن هلم منازل يسكنوهنا، فكانوا يأوون إىل هذا املكان  وأْهُل الصَّفَّة هم فقراء املسلمني من أصحاب رسول هللا 
 املظل ل يف املسجد النبوي باملدينة املنورة، وُعرفوا بأضياف اإلسالم .
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ا كثر املهاجرون باملدينة ومل يكن هلم دار وال مأوى أنزهلم وكان من خربهم كما عند البيهقي من حديث عثمان بن اليمان قال: مل
املسجد ومساهم أصحاب الصفة فكان َيالسهم ويأنس ِبم وروينا عن سعيد بن املسيب أنه سئل عن النوم يف  رسول هللا 

 املسجد فقال: فأين كان أهل الصفة يعين ينامون فيه. انتهى.
ما هلم أردية. هذا حديث  قال: لقد كان أصحاب الصفة سبعني رجالً  يرة ونقل احلاكم يف مستدركه من حديث أيب هر 

 صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، قال احلاكم تأملت هذه األخبار الواردة يف أهل الصفة فوجدهتم من أكابر الصحابة 
من املسكنة والفقر والتضرع  ما اختاره لنبيه ، اختار هللا تعاىل هلم على هللا عز وجل ومالزمة خلدمة هللا ورسوله  وتوكالً  ورعاً 

لعبادة هللا عز وجل وترك الدنيا ألهلها... قال الذهيب يف التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. ويف حتفة األحوذي قال: هم 
مال وال ولد زهاد من الصحابة فقراء غرباء وكانوا سبعني ويقلون حينا ويكثرون حينا يسكنون صفة املسجد ال مسكن هلم وال 

وكانوا متوكلني ينتظرون من يتصدق عليهم بشيء يأكلونه ويلبسونه. ومنهم أبو هريرة كما يف صحيح ابن حبان، وسامل بن عبيد  
كما يف كنز العمال، والعرباض بن سارية كما يف املصنف البن أيب شيبة، وواثلة بن األسقع كما عند الطرباين، وقيس الغفاري 

 يف املسند وغريهم من الصحابة الكرام رضي هللا عنهم وأرضاهم. وطلحة بن عمرو كما
َلٍة ُمْظِلَمٍة َوَمَعُهَما ِمْثُل اْلِمْصَباَحنْيِ  َخَرَجا ِمْن ِعْنِد الن ِبِ   وعن  أََنٌس ) َأن  رَُجَلنْيِ ِمْن َأْصَحاِب الن ِبِ   -57 يف لَي ْ

ُهَما َواِحٌد َحَّت  أََتى َأْهَلُه ( .ُيِضيآِن بَ نْيَ أَْيِديِهَما فَ َلم ا اف ْ   تَ َرقَا َصاَر َمَع ُكلِ  َواِحٍد ِمن ْ
---------- 

 ومها أسيد بن حضري ، وعباد بن بشر .(  ) َأن  رَُجَلنْيِ ِمْن َأْصَحاِب الن ِبِ  
 . هلما ومعجزة للنيب  جعل هللا تعاىل أمامهما نورين إكراماً ) معهما مثل املصباحني ( 

 حلديث دليل على فضل ومنقبة لكل من أسيد بن حضري ، وعباد بن بشر .ا -1
 اإلميان بكرامات األولياء . -2

 قال الطحاوي عن األولياء: ونؤمن مبا جاء من كراماهتم وصح عن الثقات من رواياهتم .
 والكرامة : هي آية عظيمة تدل على صالح العبد وال تقرتن بدعوى النبوة .   ) العصيمي ( .

 ولياء مجع ويل ، والويل شرعاً : كل مؤمن تقي .واأل
 و لقد تواترت نصوص الكتاب والسنة والوقائع قدمياً وحديثاً على وقوع كرامات هللا ألوليائه املتبعني ألنبيائه .

 واألدلة كثرية :
 مل يكن شيء منها قبل ذلك.: ما ذكره هللا من جميء الرزق ملرمي ، ال من بشر، وكذا إنبات الرطب وإجراء النهر هلا؛ و منها

 : ازورار الشمس عن أهل الكهف، فال تصيبهم مع أهنم يف مكان منفتح انفتاحاً واسعاً.ومنها
 من محلها بإسحاق يف سن اليأس. -رضي هللا عنها  -: ما وقع لسارة ومنها
 عن سارة.وكذا: كف  يد الظامل  : إحضار الذي عنده علم من الكتاب عرش بلقيس إىل سليمان ومنها
 : جناة أصحاب الغار من الصخرة اليت انطبقت عليهم.ومنها
 : تكل م الغالم يف املهد.ومنها
 : عجز امللك عن قتل الغالم حىت قال: بسم هللا رب الغالم .ومنها

ن يقتل يوم توق ع مقتله يف أول م -رضي هللا عنهما  -: أن عبد هللا بن حرام والد جابر  ومن الكرامات الواقعة للصحابة 
فأخرجه جابر بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم ُدفن غري أذنه،  -رضي هللا عنهما  -أحد، فحصل ذلك ودفن مع عمرو بن اجلموح 



 51 

 ُث دفنه يف قرب وحده .
 فلما افرتقا صار مع كل واحد منهما واحد حىت أتى أهله ( . وما جاء يف حديث الباب ) ...

 اَماُت الصََّحابَِة َوالتَّاِبِعنَي بـَْعَدُهْم َوَسائِِر الصَّاحِلِنَي َكِثريٌَة ِجدًّا : قال ابن تيمية رمحه هللا :وََكرَ 
ِقرَاَءتِِه س رُِج َوِهَي اْلَماَلِئَكُة نـََزَلْت لِ ِمْثُل َما َكاَن " أسيد ْبُن حضري " يـَْقرَُأ ُسورََة اْلَكْهِف فـَنَـَزَل ِمْن السََّماِء ِمْثُل الظ لَِّة ِفيَها أَْمثَاُل ال

 وََكاَنْت اْلَماَلِئَكُة ُتَسلِ ُم َعَلى ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ .
ْرَداِء يَْأُكاَلِن يف َصْحَفٍة َفَسبََّحْت الصَّْحَفُة أَْو َسبََّح َما ِفيَها .   وََكاَن َسْلَماُن َوأَبُو الدَّ

َلٍة ُمْظِلَمٍة فََأَضاَء هَلَُما نُوٌر ِمْثُل َطَرِف السَّْوِط فـََلمَّا افْـتَـَرقَا افْـتَـَرَق  ُسوِل اَّللَِّ َوَعبَّاُد ْبُن ِبْشٍر وأسيد ْبُن حضري َخَرَجا ِمْن ِعْنِد رَ  يف لَيـْ
رُُه .   الضَّْوُء َمَعُهَما . َرَواُه اْلُبَخارِي  َوَغيـْ

يِق يف الصَِّحيَحنْيِ َلمَّا َذَهَب بَِثاَلثَِة َأْضَياٍف مَ  َها َفَشِبُعوا َوِقصَُّة  الصِ دِ  َعُه إىَل بـَْيِتِه َوَجَعَل اَل يَْأُكُل لُْقَمًة إالَّ َرِبَّ ِمْن َأْسَفِلَها َأْكثـََر ِمنـْ
َها أَبُو َبْكٍر َواْمَرأَتُُه فَِإَذا ِهَي َأْكثـَُر ِمَّا َكاَنتْ  َوَجاَء إلَْيِه أَقْـَواٌم   وِل اَّللَِّ  فـََرفـََعَها إىَل َرسُ َوَصاَرْت َأْكثـََر ِمَّا ِهَي قـَْبَل َذِلَك فـََنَظَر إلَيـْ

َها َوَشِبُعوا.  َكِثريُوَن فََأَكُلوا ِمنـْ
 ُكُلُه َولَْيَس مبَكََّة ِعَنَبٌة . َوخبيب ْبُن َعِديٍ  " َكاَن َأِسريًا ِعْنَد اْلُمْشرِِكنَي مبَكََّة َشرَّفـََها اَّللَُّ تـََعاىَل وََكاَن يـُْؤَتى ِبِعَنِب يَأْ 

: ط َفْيِل َوَقْد رُِفَع َوقَاَل: ُعْرَوةُ ، وََكاَن َلمَّا قُِتَل رُِفَع فـََرآُه َعاِمُر ْبُن الَدُه فـََلْم يـَْقِدُروا َعَلْيهِ : قُِتَل َشِهيًدا فَاْلَتَمُسوا َجسَ ْبُن فهريةَوَعاِمُر 
 فـَيَـَرْوَن اْلَماَلِئَكَة َرفـََعْتُه .

ْت َولَْيَس َمَعَها زَاٌد َواَل َماٌء َفَكاَدْت مَتُوُت ِمْن اْلَعَطِش فـََلمَّا َكاَن َوْقُت اْلِفْطِر وََكاَنْت َصائَِمًة مسَِعَ َوَخَرَجْت ) أُم  أمَْيََن ( ُمَهاِجَرًة  
 ا .هَ ِحسًّا َعَلى رَْأِسَها فـََرفـََعْتُه فَِإَذا َدْلٌو ُمَعلٌَّق َفَشرَِبْت ِمْنُه َحىتَّ ُرِوَيْت َوَما َعِطَشْت بَِقيََّة ُعْمرِ 

 َفَمَشى َمَعُه اأْلََسُد َحىتَّ أَْوَصَلُه َمْقِصَدُه . َأْخبَـَر اأْلََسَد بِأَنَُّه َرُسوُل َرُسوِل اَّللَِّ  َوَسِفيَنُة ، َمْوىَل َرُسوِل اَّللَِّ  
احلَْْرُب إَذا اْشَتدَّ َعَلى اْلُمْسِلِمنَي يف اجلَِْهاِد يـَُقوُلوَن : يَا بـَرَاُء َواْلبَـرَاُء ْبُن َماِلٍك ، َكاَن إَذا أَْقَسَم َعَلى اَّللَِّ تـََعاىَل أَبـَرَّ َقَسَمُه ، وََكاَن  

ْمت اَن يـَْوُم " اْلَقاِدِسيَِّة " قَاَل : أَْقسَ أَْقِسْم َعَلى رَبِ ك فـَيَـُقوُل : يَا َربِ  أَْقَسْمت َعَلْيك َلَما َمَنْحتَنا َأْكَتافـَُهْم فـَيُـْهَزُم اْلَعُدو  فـََلمَّا كَ 
 ِهيًدا . َعَلْيك يَا َربِ  َلَما َمَنْحتَنا َأْكَتافـَُهْم َوَجَعْلتيِن أَوََّل َشِهيٍد َفُمِنُحوا َأْكَتافـَُهْم َوقُِتَل اْلبَـرَاُء شَ 

 َيُضرَُّه . الس مَّ َفَشرِبَُه فـََلْم  َوَخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد َحاَصَر ِحْصًنا َمِنيًعا فـََقاُلوا اَل ُنْسِلُم َحىتَّ َتْشَربَ 
 وَد ِكْسَرى َوفـََتَح اْلِعرَاَق . َوَسْعُد ْبُن َأيب َوقَّاٍص ، َكاَن ُمْسَتَجاَب الدَّْعَوِة َما َدَعا َقط  إالَّ ُاْسُتِجيَب َلُه َوُهَو الَِّذي َهَزَم ُجنُ 

َنَما ُعَمُر خَيُْطُب َفَجَعَل َيِصيُح َعَلى اْلِمْنرَبِ يَا َسارِيَُة َوُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب ، َلمَّا أَْرَسَل َجْيًشا أَمََّر َعَلْيِهْم َرُجاًل ُيسَ  مَّى ) َسارِيََة ( فـَبَـيـْ
َسارِيََة اجْلََبَل يَا َسارِيََة  َهَزُمونَا فَِإَذا ِبَصاِئِح : يَااجْلََبَل يَا َسارِيََة اجْلََبَل فـََقِدَم َرُسوُل اجْلَْيِش َفَسَأَل فـََقاَل يَا أَِمرَي اْلُمْؤِمِننَي َلِقيَنا َعُدوًّا فَـ 

 اجْلََبَل فََأْسَنْدنَا ُظُهورَنَا بِاجْلََبِل فـََهَزَمُهْم اَّللَُّ .
ْساَلَم َوَذَهَب َبَصُرَها قَاَل اْلمُ   ْساَلِم يِف اَّللَِّ فَأََبْت إالَّ اإْلِ َبْت ) الزَِّبريَُة ( َعَلى اإْلِ َت َواْلُعزَّى، ْشرُِكوَن: َأَصاَب َبَصرَ َوَلمَّا ُعذِ  َها الالَّ

َها َبَصَرَها .  ؛ فـََردَّ اَّللَُّ َعَليـْ  قَاَلْت: َكالَّ َوَاَّللَِّ
َها َواقْـتُـْلَها يف إْن َكاَنْت َكاِذبًَة فََأْعِم َبَصرَ  َوَدَعا َسِعيُد ْبُن زَْيٍد  َعَلى أَْرَوى بِْنِت احلََْكِم فَُأْعِمَي َبَصُرَها َلمَّا َكَذْبت َعَلْيِه فـََقاَل : اللَُّهمَّ 

 أَْرِضَها فـََعِمَيْت َوَوقـََعْت يف ُحْفرٍَة ِمْن أَْرِضَها َفَماَتْت .
 يمُ َعَلى اْلَبْحَرْيِن وََكاَن يـَُقوُل يِف ُدَعائِِه : يَا َعِليُم يَا َحِليُم يَا َعِلي  يَا َعظِ  " َكاَن َعاِمَل َرُسوِل اَّللَِّ اْلَعاَلُء ْبُن احلَْْضَرِمي ِ وَ "

ْسَقاَء ِلَما بـَْعَدُهْم فَ  ُأِجيَب َوَدَعا اَّللََّ َلمَّا اْعتَـَرَضُهْم اْلَبْحُر وملَْ فـَُيْسَتَجاُب لَُه َوَدَعا اَّللََّ بَِأْن ُيْسُقوا َويـَتَـَوضَُّئوا َلمَّا َعِدُموا اْلَماَء َواإْلِ
 (   276/  11َلى اْلَماِء َما ابـْتَـلَّْت ُسُروُج ُخُيوهلِِْم . جمموع الفتاوى ) يـَْقِدُروا َعَلى اْلُمُروِر خِبُُيوهلِِْم َفَمر وا ُكل ُهْم عَ 
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ط اِب فَ َقاَل اْذَهْب وَعِن الس اِئِب ْبِن يَزِيَد قَاَل ) ُكْنُت قَائًِما يف اْلَمْسِجِد َفَحَصَبِِن رَُجٌل فَ َنَظْرُت فَِإَذا ُعَمُر ْبُن اخلَْ  -58
ِل اْلبَ َلِد أَلْوَجْعُتُكَما ْئُتُه ِِبَِما قَاَل َمْن أَنْ ُتَما ، َأْو ِمْن أَْيَن أَنْ ُتَما قَااَل ِمْن َأْهِل الط اِئِف قَاَل َلْو ُكْنُتَما ِمْن َأهْ فَْأِتِِن ِِبََذْيِن َفجِ 

 ( . تَ ْرفَ َعاِن َأْصَواَتُكَما يف َمْسِجِد َرُسوِل هللِا 
---------- 

 . بن سعيد بن مثامة بن األسود الكندي(  ) َعِن الس اِئِب ْبِن يَزِيدَ 
 أي : رماين باحلصباء .) ُكْنُت قَائًِما يف اْلَمْسِجِد َفَحَصَبِِن ( 

 احلديث دليل على حترمي رفع الصوت باملسجد ، واملراد احلديث املباح ، أي أنه ينهى عن رفع الصوت فيه باملسجد . -1
 ذكرها ، وأهنــــم إذا أرادوا اخلوض فيها فعليهم اخلروج من املسجد فعمر هناهم عن اجللوس يف املسجد للعلة اليت 

 وأما الكالم املمنوع كالغيبة والنميمة فهذا حرام مطلقاً حىت ولو من غري رفع صوت .
َواآْلَصاِل ( فهذه اآلية تقتضي رفع املساجد وتنزيهها قال تعاىل )يف بـُُيوٍت أَِذَن اَّللَُّ أَن تـُْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها امْسُُه ُيَسبِ ُح لَُه ِفيَها بِاْلُغُدوِ  

 ء .يعن الفحش وجعلها مكاناً للضوضاء والكالم البذ
قال احلافظ ابن حجر : قوله ) باب رفع الصوت يف املسجد ( أشار بالرتمجة إىل اخلالف يف ذلك فقد كرهه مالك مطلقًا سواء  

تعلق بغرض ديين أو نفع دنيوي وبني ما ال فائدة فيه ، وساق البخاري يف الباب كان يف العلم أم يف غريه ، وفرق غريه بني ما ي
حديث عمر الدال على املنع ، وحديث كعب الدال على عدمه ، إشارة منه إىل أن املنع فيما ال منفعة فيه ، وعدمه فيما تلجئ 

ضعيفة أخرج بن ماجة بعضها فكأن املصنف  الضرورة إليه ، وقد ووردت أحاديث يف النهي عن رفع الصوت يف املساجد لكنها
 أشار إليها .

 ، لكنه عـام يف مجيع املساجد . ، ظاهره أن النهي خاص مبسجد الرسول  قوله يف مسجد رسول هللا  -2
 وجوب احرتام املساجد . -3
 احلث على األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف املسجد وغريه ، ألنه من أعظم مقاصد اإلسالم . -4
 العقوبة البدنية بالضرب وغريه ملن خالف شرع هللا . جواز -5
 املساجد بيوت هللا ، وإمنا بنيت لطاعة هللا . -6
 فضل عمر بن اخلطاب . -7
 . حب الصحابة لرسول هللا  -8
 املعذرة ألهل اجلهل باحلكم إذا كان ما خيفى مثله . -9

 . ِقيَل الص اَلُة . قَاَل أَلَْيَس َضي  ْعُتْم َما َضي  ْعُتْم ِفيَها (. ْه ِد الن ِبِ  َعْن أََنٍس قَاَل ) َما َأْعِرُف َشْيئاً ِم ا َكاَن َعَلى عَ  - 59
ِرُف َشْيئًا ِم ا عْن الزُّْهِري قال ) َدَخْلُت َعَلى أََنِس ْبِن َماِلٍك ِبِدَمْشَق َوُهَو يَ ْبِكى فَ ُقْلُت َما يُ ْبِكيَك ؟ فَ َقاَل : اَل َأعْ  - 60

 ال  َهِذِه الص اَلَة ، َوَهِذِه الص اَلُة َقْد ُضيِ َعْت ( .َأْدرَْكُت إِ 
---------- 

( كان قدوم أنس دمشق يف إمارة احلجاج على العراق ، قدمها شاكيًا من احلجاج للخليفة ، وهو إذ ذاك الوليد بن  ) ِبِدَمْشقَ 
 عبد امللك .
 . ( أي : يف عهد رسول هللا  ) ِم ا َأْدرَْكتُ 

 ذير من تأخري الصالة عن وقتها .التح -1
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قال ابن اجلوزي : الظاهر من أنس أنه كان يشري إىل ما كان يصنع احلجاج ، فإنه كان يؤخر صالة اجلمعة جدًا متشاغاًل مبدح 
 مستنيبه وما يتعلق به .

 ، وقد جاء ذلك مفسراً عنه.وقال احلافظ ابن رجب رمحه هللا: إمنا كان يبكي أنس بن مالك من تضييع الصالة: إضاعة مواقيتها
: ليس قولكم : ما أعرف فيكم اليوم شيئاً كنت أعهده على عهد رسول هللا ى سليمان بن املغرية عن ثابت قال: قال أنسفرو 

 ال إله إال هللا ] يعين: إال قولكم ..[ . 
 ؟ خرجه اإلمام أمحد . سول هللا قلت : يا أبا محزة ، الصالة ؟ قال : قد صليتم حني تغرب الشمس ، أفكانت تلك صالة ر 

، إال وقد أنكرته اليوم ، إال  ورواه محاد بن سلمة ، أن ثابتًا أخربه ، قال : قال أنس : ما شيء شهدته على عهد رسول هللا 
 يصلي ؟ .  شهادتكم هذه . فقيل : وال الصالة ؟ فقال : إنكم تصلون الظهر مع املغرب ، أهكذا كان رسول هللا 

 . استفهام إنكار من أنس ، يعين : أن هذه مل تكن صالة النيب وهذا 
وخرج اإلمام أمحد من حديث عثمان بن سعد ، قال : مسعت أنس بن مالك يقول : ما أعرف شيئًا ما عهدت مع رسول هللا 

  اليوم . قيل له : وال الصالة ؟ قال : أوليس قد علمت ما صنع احلجاج يف الصالة ؟ 
حلجاج هو أول من أخر الصالة عن وقتها بالكلية ، فكان يصلي الظهر والعصر مع غروب الشمس ، ورمبا كان ويقال : إن ا

يصلي اجلمعة عند غروب الشمس ، فتفوت الناس صالة العصر ، فكان بعض التابعني يومئ يف املسجد الظهر والعصر خوفاً من 
 احلجاج .    ) فتح الباري البن رجب ( .

، َوِهَي بَاِقَيٌة ؛  ن حجر رمحه هللا : قـَْوله ) ِقيَل الصَّاَلة ( َأْي : ِقيِل َلُه الصَّاَلة ِهَي َشْيء ِمَّا َكاَن َعَلى َعْهِدِه وقال احلافظ اب
 َفَكْيَف َيِصح  َهَذا السَّْلب اْلَعام  ؟ 

 .فََأَجاَب بِأَنَـُّهْم َغيـَُّروَها أَْيًضا بَِأْن َأْخَرُجوَها َعْن اْلَوْقِت 
أََنس ْبن َماِلك ، فََأخََّر احلَْجَّاج  َوَرَوى اِْبن َسْعد يف الطَّبَـَقاِت َسَبب قـَْوِل أََنٍس َهَذا اْلَقْول ، فََأْخرََج عن ثابت اْلبُـَناين  قَاَل : ُكنَّا َمعَ 

َلْيِه ِمْنُه ، َفَخرََج فـَرَِكَب َدابَـَّتُه فـََقاَل يف َمِسريِِه َذِلَك " َواَّللَِّ َما أَْعِرُف الصَّاَلَة ، فـََقاَم أََنس يُرِيُد َأْن ُيَكلِ َمُهُ  ، فـَنَـَهاُه ِإْخَوانُُه َشَفَقة عَ 
اَل " َقْد َجَعْلُتْم الظ ْهَر ِإالَّ َشَهاَدة أَْن اَل ِإلََه ِإالَّ اَّللَّ " . فـََقاَل َرُجل : فَالصَّاَلُة يَا أَبَا مَحَْزة ؟ قَ  َشْيًئا ِمَّا ُكنَّا َعَلْيِه َعَلى َعْهِد النَّيِب  

 ؟ " انتهى . ِعْنَد اْلَمْغِرِبُ  أَفَِتْلَك َكاَنْت َصاَلة َرُسوِل اَّللَِّ 
ْنُذ يـَْوِم َعِهْدَت َرُسوَل ِمنَّا مُ  َعْن ُبَشرْيِ ْبِن َيَساٍر اأْلَْنَصارِيِ  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك أَنَُّه َقِدَم اْلَمِديَنَة َفِقيَل لَُه : َما أَْنَكْرتَ  وروى البخاري

 ؟ قَاَل َما أَْنَكْرُت َشْيًئا ِإالَّ أَنَُّكْم اَل تُِقيُموَن الص ُفوَف . اَّللَِّ 
ْنَكاِر الَِّذي تـََقدََّم ذِْكره يف " بَاب َتْضِييع الصَّاَلِة  ْنَكار َغرْي اإْلِ " َحْيُث قَاَل " َعْن َوْقِتَها قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا :" َهَذا اإْلِ

ِإالَّ اَلصَّاَلَة ، َوَقْد ُضيِ َعْت " ؛ فَِإنَّ َذاَك َكاَن بِالشَّاِم ، َوَهَذا بِاْلَمِديَنِة ، َوَهَذا يَُدل  َعَلى  اَل أَْعِرُف َشْيًئا ِمَّا َكاَن َعَلى َعْهِد النَّيبِ  
 ْمَثَل ِمْن َغرْيِِهْم يف التََّمس ِك بِالس َنِن " انتهى .َأنَّ أَْهَل اْلَمِديَنِة َكانُوا يف َذِلَك الزََّماِن أَ 

إمنا عىن به ما أحدثه بعض األمراء من تأخري الصالة عن وقتها ، وهذا إضاعة هلا ؛ كما  فتضييع الصالة الذي قصده أنس 
شََّهَواِت َفَسْوَف يـَْلَقْوَن َغيًّا * ِإالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا قال تعاىل : ) َفَخَلَف ِمْن بـَْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّاَلَة َواتَـّبَـُعوا ال

 فَُأولَِئَك يَْدُخُلوَن اجْلَنََّة َواَل يُْظَلُموَن َشْيًئا ( .
 قال ابن مسعود ، والقاسم بن خميمرة ، وعمر بن عبد العزيز وغريهم من أئمة السلف : أضاعوا وقت الصالة .

قد غري  الناس من هيئتها يف قيامها أو ركوعها أو سجودها ، حىت صارت على  أن الصالة بعد رسول هللا  أنس وال يعين 
 . غري اهليئة اليت كانوا عليها زمان رسول هللا 
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لناس، أهل العلم والسنة يعتنون بضبطها، وتعليمها ل ، وما زالحمفوظة يف كتب السنة، ويف كتب أهل العلم وصفة صالة النيب 
 .  ، أو اخلروج عن اهلدي الكامل يف سنة النيب ا قد يقع يف صالة الناس من اخلطأ، أو البدعة، وبيان موإرشادهم إليها

قوله ) وهذه الصالة قد ضيعت ( قال احلافظ ابن حجر : قال املهلب : واملراد بتضييعها تأخريها عن وقتها املستحب ال إهنم  -2
تبعه مجاعة ، وهو مع عدم مطابقته للرتمجة ، خمالف للواقع فقد صح أن احلجاج وأمريه الوليد أخرجوها عن الوقت كذا قال و 

 :واآلثار يف ذلك مشهورة  ،وغريمها كانوا يؤخرون الصالة عن وقتها
 : ما رواه عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال : أخر الوليد اجلمعة حىت أمسى فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس ُث منها

 صليت العصر وأنا جالس إمياء وهو خيطب وإمنا فعل ذلك عطاء خوفاً على نفسه من القتل .
: ما رواه أبو نعيم شيخ البخاري يف كتاب الصالة من طريق أيب بكر بن عتبة قال : صليت إىل جنب أيب جحيفة فمسى  ومنها

 احلجاج بالصالة فقام أبو جحيفة فصلى .
 صلي مع احلجاج فلما أخر الصالة ترك أن يشهدها معه .ومن طريق ابن عمر أنه كان ي

ومن طريق حممد بن أيب إمساعيل قال كنت مبىن وصحف تقرأ للوليد فأخروا الصالة فنظرت إىل سعيد بن جبري ، وعطاء يومئان 
 إمياء ومها قاعدان . 

ه : ما أنكرت منا مذ يوم عهدت رسول هللا قال ابن امللقن : جاء يف صحيح البخاري أيضاً عن أنس أنه قدم املدينة ، فقيل ل -3
 . قال : ما أنكرت شيئاً إال أنكم ال تقيمون الصفوف ، 

ذكره يف باب : إُث من مل يتم الصفوف ، وكأن أنساً أنكر على كل أهل بلد مبا رآه ، فأهل بالشام بالتأخري ، وأهل احلجاز بعدم 
 . إقامة الصفوف .  ) التوضيح لشرح اجلامع الصحيح (

 غربة الدين . -4
 احلرص على الصالة بوقتها . -5
 على الناس وعلى دينهم . شفقة أصحاب النيب  -6
 االهتمام بشأن الصالة . -7
 إنكار املنكر . -8
 التحسر والبكاء على ما يرى اإلنسان من تضييع للدين وهتاون فيه . -9
داء ، وأنس وغريهم على احلفاظ على سنة الدر  احلديث دليل على حرص أئمة أهل السنة واجلماعة وهم الصحابة الكرام كأيب -10

 عند تفريط الناس ِبا . وغضبهم رسول هللا 
وهللا  : دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب ، فقلت : من أغضبك ؟ قال) أم الدرداء أهنا قالت :  عن فقد خرج أمحد يف املسند

 إال الصالة ( .) ية أخرى قال : ويف روا . إال أهنم يصلون مجيعاً ( شيئاً  ال أعرف منهم من أمر حممد 


