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بسم هللا الرمحن الرحيم

عبد ِ
ط ي َده ِ ِ
ِ
 -1عن أيب موسى ِ
ال َّ
يس األ ْش ِ
هللا ب ِن قَ ٍ
عري  ، عن النَّيب ، قَ َ
سُ َ ُ
بالليل ليَتُ َ
َ
وب ُمسيءُ
(إن هللا تَـ َع َاَل يَـ ْب ُ
ط ي َده بالنـ ِ
وب ُم ِسيءُ اللَّ ِ
الَّ ْمس ِم ْن َمْْ ِرِِا .
سَُ ُ َ
النـ َ
َّها ِر ليَتُ َ
َّها ِر  ،ويَـ ْب ُ
يل َ ،ح َّّت تَْْلُ َع َّ ُ
ال رس ُ ِ
الَّمس ِمن مْْ ِرِِا تَاب هللا َعلَ ِ
يه .
 -2وعن أيب ُهريرةَ  قَ َ
َ ُ
(م ْن تَ َ
اب قَـ ْب َل أ ْن تَْْلُ َع َّ ْ ُ ْ َ
ول هللا َ 
ال :قَ َ َ ُ
---------- -1هذه األحاديث فيها أن هناك وقتا ال تقبل فيها التوبة  ،وهو  :إذا طلعت الشمس من مغرهبا .
ك ي وم يأِِْت ب عض آي ِ
ِ
ِ
ك أَو يأِِْت ب ْع ُ ِ ِ
ِ
ك ال يَْن َف ُع
ات َربِ َ
ض آيَات َرب َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ
لقوله تعاىل ( َه ْل يَْنظُُرو َن إاال أَ ْن تَأْتيَ ُه ُم الْ َمالئ َكةُ أ َْو يَأِِْتَ َربُّ َ ْ َ َ َ
نَ ْفسا إِميَانُها ََل تَ ُكن آمنَ ِ
ت ِِف إِميَ ِاِنَا َخ ْْيا قُ ِل انْتَ ِظُروا إِناا ُمْنتَ ِظُرو َن ) .
ت م ْن قَْب ُل أ َْو َك َسبَ ْ
َ ْ ْ َ ْ
قوله ( أَو يأِِْت ب عض آي ِ
ك ) املراد بذلك  :طلوع الشمس من مغرهبا  ،كما صحت بذلك األحاديث
ات َربِ َ
ْ َ َ َْ ُ َ
عن أيب هريرة  .قال  :قال رسول هللا ( ال تقوم الساعة حىت تطلع الشمس من مغرهبا ،فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أمجعون،
وذلك ال ينفع نفسا إمياِنا َل تكن آمنت من قبل) متفق عليه .
وعن أيب ذر  .قال  :قال رسول هللا  ( أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت ؟ قلت  :ال أدري  ،قال  :إِنا تنتهي دون
العرش فتخر ساجدة  ،مث تقوم حىت يقال هلا  :ارجعي  ،يوشك يا أبا ذر ! أن يقال هلا  :ارجعي من حيث جئت  ،وذلك حني
ت ِم ْن قَْب ُل ) ..متفق عليه .
(ال يَْن َف ُع نَ ْفسا إِميَانُ َها ََلْ تَ ُك ْن َآمنَ ْ
وأحاديث الباب .
( ي وم يأِِْت ب عض آي ِ
ت ِم ْن قَْب ُل ) أي  :إذا أنشأ الكافر إميانا يومئذ ال يقبل منه  ،فأما
ات َربِ َ
ك ال يَْن َف ُع نَ ْفسا إِميَانُ َها ََلْ تَ ُك ْن َآمنَ ْ
َْ َ َ َ ْ ُ َ
من كان مؤمنا قبل ذلك  ،فإن كان مصلحا ِف عمله فهو خبْي عظيم  ،وإن كان خملطا فأحدث توبة حينئذ َل تقبل منه كما جاء
بذلك األحاديث .
ت ِِف إِميَ ِاِنَا َخ ْْيا ) أي  :وال ينفع املؤمن املقصر أن يزداد خْيه بعد ذلك .
( أ َْو َك َسبَ ْ
 -2احلكمة ِف أن التوبة ال تقبل بعد طلوع الشمس من مغرهبا .
قال ابن اجلوزي  :وإمنا َل ينفع اإلميان والعمل الصاحل حينئذ لظهور اآلية اليت تضطرهم إىل اإلميان .

وقال القرطيب  :قال العلماء  :وإمنا ال ينفع نفسا إميا ُِنا عند طلوعها من مغرهبا ألنه خل

إىل قلوهبم من الفزع ما ُُْ َم ُد معه

بدنُو القيامة ِف حال من حضره
كل شهوة من شهوات النفس  ،وتَ ْف ُُت كل قوة من قوى البدن فيصْي الناس كلهم إليقاِنم ُ
املوت ِف انقطاع الدواعي إىل أنواع املعاصي عنهم ،وبطالِنا من أبداِنم فمن تاب ِف مثل هذه احلال َل تُقبل توبته ،كما ال
تُقبل توبة من حضره املوت.

وقال السعدي  :واحلكمة ِف هذا ظاهرة  ،فإنه إمنا كان اإلميان ينفع إذا كان إميانا بالغيب ،وكان اختيارا من العبد ،فأما إذا
وجدت اآليات صار األمر شهادة  ،وَل يبق لإلميان فائدة  ،ألنه يشبه اإلميان الضروري  ،كإميان الغريق واحلريق وحنومها ،ممن إذا
رأى املوت ،أقلع عما هو فيه كما قال تعاىل ( فَلَ اما رأَوا بأْسنا قَالُوا آمناا بِ اِ
ِ ِ
ِ
ك يَْن َفعُ ُه ْم
َ ْ َ ََ
ني  .فَلَ ْم يَ ُ
اَّلل َو ْح َدهُ َوَك َفْرنَا ِبَا ُكناا بِه ُم ْش ِرك َ
َ
إِميانُهم لَ اما رأَوا بأْسنا سناةَ اِ
ت ِِف ِعبَ ِادهِ ) .
اَّلل الاِيت قَ ْد َخلَ ْ
َ ُ ْ َ ْ َ ََ ُ
وقد تكاثرت األحاديث الصحيحة عن النيب  أن املراد ببعض آيات هللا طلوع الشمس من مغرهبا وأن الناس إذا رأوها آمنوا فلم
باب التوبة.
ينفعهم إمياِنم ويُغلق حينئذ ُ
-3هناك وقت آخر ال تقبل فيه الوقت  ،وهو  :عند االحتضار .
1

اِ
ِِ
ِ
ِ
ين ميَُوتُو َن َوُه ْم
ت قَ َ
ين يَ ْع َملُو َن ال اسيِئَات َح اىت إِ َذا َح َ
َح َد ُه ُم الْ َم ْو ُ
ال إِِن تُْب ُ
ضَر أ َ
ت ْاآل َن َوال الذ َ
أ -قال تعاىل ( َولَْي َست الت ْاوبَةُ للاذ َ
ك أ َْعتَ ْدنَا َهلُ ْم َع َذابا أَلِيما ) .
اار أُولَئِ َ
ُكف ٌ
ت التاوبةُ لِلا ِذين ي عملُو َن ال اسيِئ ِ
فقوله تعاىل (ولَيس ِ
ات أي :وليس قبول التوبة ممن ارتكب السيئات واملنكرات واستمر عليهاَ ( ،ح اىت
َ
َْ
َ َْ َ
ََْ
ت ْاآل َن أي :
ت أي  :حىت إذا فاجأهم املوت وحضرت أسبابه وعالماته وبلغت احللقوم ( ،قَ َ
إِ َذا َح َ
َح َد ُه ُم الْ َم ْو ُ
ال إِِن تُْب ُ
ضَر أ َ
قال ِف هذه احلال حضور املوت  ،واليأس من احلياة  ،إن تبت اآلن  ،فهؤالء ال تنفعهم توبتهم ِف هذه احلال  ،ألن توبتهم توبة
ت أَناهُ ال إِلَهَ إِاال الا ِذي آمنَ ْ ِِ ِ
ائيل َوأَنَا ِم َن
(ح اىت إِذَا أ َْد َرَكهُ الْغََر ُق قَ َ
ال َآمْن ُ
َ
اضطرار ال اختيار كما قال تعاىل عن فرعون َ
ت به بَنُو إ ْسر َ
ِِ
الْمسلِ ِمني ْآآل َن وقَ ْد عصيت قَبل وُكْن ِ
اَّللِ َو ْح َدهُ َوَك َفْرنَا ِِبَا ُكناا بِِه
ين) وقال تعاىل (فَلَ اما َرأ َْوا بَأْ َسنَا قَالُوا َآمناا بِ ا
ُْ َ
َ َ َْ َ ْ ُ َ َ
ت م َن الْ ُم ْفسد َ
ِ
م ْش ِركِني  .فَلَم يك ي ْن َفعهم إِميانُهم لَ اما رأَوا بأْسنا سنات اِ
ِِ
ك الْ َكافُِرو َن) .
ت ِِف ِعبَاده َو َخ ِسَر ُهنَال َ
اَّلل الاِيت قَ ْد َخلَ ْ
ُ َ ْ َ ُ َ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ََ ُ َ
ِ
العْبد َما ََلْ يُغَْر ِغ ْر) رواه الُتمذي .
ب -وعن ابن عمر  .عن النايب  ،قَ َ
ال ( :إِ ان هللا  يَ ْقبَ ُل تَوبَةَ َ
فقوله (  ...ما َل يغرغر ) أي تبلغ روحه رأس حلقه  ،وذلك وقت املعاينة الذي يرى فيه مقعده من اجلنة أو مقعده من النار
فاملشاهد لطلوع الشمس من مغرهبا مثله.
وعلى هذا ينبغي أن تكون توبة كل من شاهد ذلك أو كان كاملشاهد له مردودة ما عاش ألن علمه باهلل تعاىل وبنبيه صلى
وبوعده قد صار ضرورة .
-4وجوب املبادرة بالتوبة  ،ألن اإلنسان ال يدري مىت يهامجه املوت .
-5وِف األحاديث أن هللا تعاىل حكيم قد جرت عادته وسنته أن اإلميان إمنا ينفع إذا كان اختياريا ال اضطراريا كما تقدم .
ِ ِ
ِ
ك الْ ِكتَاب ال ري ِ ِ
ني  .الا ِذين يُ ْؤِمنُو َن بِالْغَْي ِ
ب) فذكر أول صفة للمتقني هي اإلميان بالغيب .
وقد قال تعاىل (ذَل َ
ب فيه ُهدى لْل ُمتاق َ
َ
ُ َْ َ
قال السعدي  :وليس الشأن ِف اإلميان باألشياء املشاهدة باحلس ،فإنه ال يتميز هبا املسلم من الكافر  ،إمنا الشأن ِف اإلميان

بالغيب  ،الذي َل نره وَل نشاهده  ،وإمنا نؤمن به ،خلرب هللا وخرب رسوله  ،فهذا اإلميان الذي مييز به املسلم من الكافر ،ألنه
تصديق جمرد هلل ورسله  ،فاملؤمن يؤمن بكل ما أخرب هللا به ،أو أخرب به رسوله ،سواء شاهده أو َل يشاهده وسواء فهمه وعقله ،
أو َل يهتد إليه عقله وفهمه  ،خبالف الزنادقة واملكذبني باألمور الغيبية  ،ألن عقوهلم القاصرة املقصرة َل هتتد إليها  ،فكذبوا ِبا
َل حييطوا بعلمه  ،ففسدت عقوهلم  ،ومرجت أحالمهم  ،وزكت عقول املؤمنني املصدقني املهتدين هبدى هللا .
 -6احلديث دليل على أن من عالمات الساعة طلوع الشمس من مغرهبا  ،وهي من العالمات الكربى .
 -7إثبات اليد هلل تعاىل .
ِ
ي).
ت بِيَ َد ا
كما قال تعاىل ( َما َمنَ َع َ
ك أَ ْن تَ ْس ُج َد ل َما َخلَ ْق ُ
ِ ِ
اَّللِ م ْغلُولَةٌ ُغلا ِ
ِ ِ
ِ
َ يَ َشاءُ ) .
ْ
ت أَيْدي ِه ْم َولُعنُوا ِبَا قَالُوا بَ ْل يَ َداهُ َمْب ُسوطَتَان يُْنف ُق َكْي َ
وقال تعاىل ( َوقَالَت الْيَ ُه ُ
ود يَ ُد ا َ
وحالَ ِف ذلك أهل التعطيل من اجلهمية واملعتزلة واألشاعرة  ،وقالوا  :إن املراد باليد هي القوة أو النعمة .
والرد عليهم :
أ-أن تفسْي اليد بالقوة أو النعمة خمالَ لظاهر اللفظ  ،وما كان خمالفا لظاهر اللفظ فهو مردود إال بدليل .
ب-أنه خمالَ إلمجاع السلَ  ،فقد أمجع السلَ على إثبات اليدين هلل  ،فيجب إثباهتا له بدون حتريَ وال تعطيل وال تكييَ
وال متثيل .
ج-أنه ميتنع غاية االمتناع أن يراد باليد النعمة أو القوة ِف مثل قوله  ( :ملا خلقت بيدي ) ألنه يستلزم أن تكون النعمة نعمتني
فقط ونِ َع ُم هللا ال حتصى  ،ويستلزم أن تكون القوة قوتان والقوى ِبعىن واحد ال تتعدد .
2

د-أنه لو كان املراد باليد القوة ،ما كان آلدم فضل على إبليس وال على احلمْي والكالب ،ألِنم كلهم خلقوا بقوة هللا ،ولو كان
فضله علي) .
املراد باليد القوة ما صح االحتجاج على إبليس ،إذ أن إبليس سيقول ( :وأنا يا رب خلقتين بقوتك فما ْ
ه -أن يقال :إن هذه اليد اليت أثبتها هللا جاءت على وجوه متنوعة ميتنع أن يراد هبا النعمة أو القوة فإن فيها ذكر األصابع
والقبض والبسط والكَ واليمني  ،وكل هذا ميتنع أن يراد هبا القوة  ،ألن القوة ال توصَ هبذه األوصاف .
 -8سعة رمحة هللا تعاىل
ِ
ف عُ ِ
ظ َع َّْر آي ٍ
ات ِمن أ ََّو ِل سـ ـ ـ ـورةِ الْ َك ْه ِ
َّج ِ
َّر َد ِاء أ َّ
ال .
َّيب  قَ َ
ص َم ِم َن الد َّ
َن النِ َّ
َ -3ع ْن أَِِب الد ْ
ْ
ال ( َم ْن َحف ـ ـ َ َ َ
ُ َ
---------َّج ِ
ال أي  :الكذاب  ،واملراد به من فتنة املسيح الدجال .
( الد َّ

وم اوَه  ،والدجال  :امل َم ِوه الكذاب  ،الذي يُكثِر من الكذب والتلبيس.
والداجل  :هو اخللط والتلبيس  ،يقال َد َج َل إذا لبس َ
ُ
ولفظة " الدجال " أصبحت َعلَ َما على املسيح األعور الكذاب  ،ومسي الدجال دجاال  :ألنه يغطي على الناس كفره بكذبه
ومتويهه وتلبيسه عليهم.
-1احلديث دليل على أن حفظ أول سورة الكهَ سبب للنجاة من فتنة الدجال .
ِ
ِ
ٍ
ِ
وقد جاء َع ِن النا او ِ
اَّللِ  ال اد اج َ
ول ا
ال  :ذَ َكَر َر ُس ُ
اس بْ ِن مسَْ َعا َن  .قَ َ
ال ذَ َ
يجهُ
ات َغ َداة فقال (  ...إ ْن َيَُْر ْج َوأَنَا في ُك ْم فَأَنَا َحج ُ
ِ
ِ
دونَ ُكم وإِ ْن َيَْرج ولَس ِ
ُشبِ ُههُ بِ َعْب ِد
اب قَطَ ٌ
يج نَ ْف ِس ِه َو ا
اَّللُ َخلِي َف ِيت َعلَى ُك ِل ُم ْسلِ ٍم إِناهُ َش ٌّ
ط َعْي نُهُ طَافئَةٌ َكأَِن أ َ
ُ ْ َ ُْ َ ْ ُ
ت في ُك ْم فَ ْامُرٌؤ َحج ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ورة الْ َك ْهف  ) ...رواه مسلم .
الْ ُعازى بْ ِن قَطَ ٍن فَ َم ْن أ َْد َرَكهُ مْن ُك ْم فَـ ْليَـ ْق َرأْ َعلَْيه فَـ َوات َح ُس َ
-2احلكمة ِف ذلك :

ِ
ك ما ِِف أَاوهلا ِمن الْعجائِب واآليات ،فَمن تَ َدبارها ََل ي ْفتََت بِال اد اج ِال ،وَك َذا ِِف ِ
اىل:
آخ َرها قَ ْوله تَ َع َ
َ ْ ََ ْ ُ َ
َ ْ ََ
َ َ
قال النووي َ :سبَب ذَل َ َ
َ
(أَفَح ِسب الا ِذين َك َفروا أَ ْن ي ت ِ
اخ ُذوا . )..
َ
َ َ َ ُ

وقال املناوي  :ملا ِف قصة أهل الكهَ من العجائب فمن علمها َل يستغرب أمر الدجال فال يفَت  ،أو ألن من تدبر هذه
اآليات وتأمل معناها حذره فأمن منه أو هذه خصوصية أودعت ِف السورة .
 -3كيفية الوقاية من فتنة الدجال ؟
أوالً  :حفظ أول سورة الكهف .
حلديث الباب .
ثانياً  :االستعاذة منه يف الصالة .

ك ِمن َع َذ ِ
عن أم املؤمنني عائشة زوج النيب  أن رسول هللا  كان يدعو ِف الصالة ( اللاه ام إِِن أ ُ ِ
ك
َعوذُ بِ َ
اب الْ َق ِْرب َ ،وأ ُ
ُ
َعوذُ ب َ ْ
ِ
ِ ِ
يح ال اد اج ِال  ،وأَعوذُ بِ َ ِ ِ ِ
ك ِم ْن الْ َمأْ َِمث َوالْ َم ْغَرم ) متفق عليه .
ِم ْن فِْت نَ ِة الْ َم ِس ِ
َعوذُ بِ َ
ك م ْن فْت نَة الْ َم ْحيَا َوفْت نَة الْ َم َمات  ،اللا ُه ام إِِن أ ُ
َُ
ِ
ك
اَّللِ ِم ْن أ َْربَ ٍع  ،يَ ُق ُ
َح ُد ُك ْم فَ ْليَ ْستَعِ ْذ بِ ا
َعوذُ بِ َ
ول  :اللا ُه ام إِِن أ ُ
وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا  ( إ َذا تَ َش اه َد أ َ
اب الْ َق ِرب وِمن فِْت نَ ِة الْمحيا والْمم ِ
ِ
اب جهنام وِمن َع َذ ِ
ِ
يح ال اد اج ِال ) رواه مسلم .
ات َوِم ْن َش ِر فِْت نَ ِة الْ َم ِس ِ
ْ َ ْ
م ْن َع َذ َ َ َ َ ْ
َ َْ َ َ َ

ثالثاً  :الفرار منه واالبتعاد عنه .

عن عمران بن حصني رضي هللا عنه عن النيب  قال ( َم ْن َِمس َع بِال اد اج ِال فَ ْليَ ْنأَ  -يبتعد ِ -مْنهُ  ،فَِإ ان الار ُج َل يَأْتِ ِيه يَتابِ ُعهُ َوُه َو
َحي ِسب أَناه ِ
ث بِِه ِم ْن الشُّبُ َهات ) رواه أبو داود .
صاد ٌق ِِبَا يُْب َع ُ
ْ ُ ُ َ
واألفضل سكىن مكة واملدينة  ،واألماكن اليت ال يدخلها الدجال  ،فينبغي للمسلم إذا خرج الدجال أن يبتعد منه وذلك ملا معه
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من الشبهات واخلوارق العظيمة اليت جيريها هللا على يديه فتنة للناس  ،فإنه يأتيه الرجل وهو يظن ِف نفسه اإلميان والثبات فيتبع
الدجال  ،نسأل هللا أن يعيذنا من فتنته ومجيع املسلمني.
 -4خطر فتنة الدجال .
 -5حديث عمران ( من مسع بالدجال  ) ...دليل على أن اعتزال الفَت سبب من أسباب النجاة .
ِ
وعن أَِِب سعِ ٍ
ِ
اَّللِ  ( ي ِ
اجلِبَ ِال َوَم َواقِ َع الْ َقطْ ِر ،
َ ْ
يد ْ
ول ا
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
اخلُ ْد ِر ِى قَ َ
وش ُ
ك أَ ْن يَ ُكو َن َخْي َر َم ِال الْ ُم ْسل ِم َغنَ ٌم يَْتبَ ُع هبَا َش َع َ
َْ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يَِفُّر بِدينه من الْف َ ِ
َت ) رواه البخاري .
َ
قال اخلطايب  :فيه احلث على العزلة أيام الفَت .
وقال احلافظ ابن حجر  :واخلرب دال على فضيلة العزلة ملن خاف على دينه .
قال ابن القيم  :قال النيب  ( من مسع بالدجال فلينأ عنه ) فما استعني على التخ ل من الشر ِبثل البعد عن أسبابه ومظانه .
وقال ابن اجلوزي  :من قارب الفتنة بعدت عنه السالمة  ،ومن ادعى الصرب ُوكِل إىل نفسه .
وقال  :إياك إياك أن تغُت بعزمك على ترك اهلوى  ،مع مقاربة الفتنة  ،فإن اهلوى مكايد .
 -6االعتصام والتمسك بكتاب هللا سبب للنجاة من الفَت .
 -7أن املسيح الدجال من أشراط الساعة الكربى .
ول َِّ
ِ
ِ
ادروا بِاألَ ْعم ِ
 -4ع ْن أَِِب ُه َريْـ َرَة أ َّ
الر ُج ُل ُم ْؤِمناً َوُيُْ ِسى َكافِراً أ َْو
َن َر ُس َ
صبِ ُح َّ
ال فِتَناً َك ِقَْ ِع اللَّْي ِل ال ُْمظْل ِم يُ ْ
َ
اَّلل  قَا َل ( بَ ُ
ِ
ِ
يع ِدينَهُ بِ َع َر ٍ
ض ِم َن ُّ
الدنْـيَا .
ُيُْ ِسى ُم ْؤمناً َويُ ْ
صبِ ُح َكافراً يَبِ ُ
---------(بِ
اد ُروا ) أي  :ابتدروها وسارعوا إليها  ،فاملبادرة  :املسارعة بإدراك الشيء قبل فواته .
َ
ِ
( بِاألَ ْع َمال أي  :الصاحلة  ،وهي ما كانت خالصة هلل  ،موافقة لشرع هللا .
( فِتَناً ) أي  :قبل وقوع الفَت املانعة من األعمال  ،واملراد بفَت  :املصائب واملنكرات والشدائد اليت حتول بني املرء وعمل اخلْي ،

والفَت تنقسم إىل قسمني  :فتنة الشبهات  :وعالجها بالعلم  ،وفَت الشهوات  :وعالجها باإلميان والصرب .
( َك ِقَْ ِع اللَّْي ِل ال ُْمظْلِ ِم ) كجزء من الليل املظلم  ،لفرط سوادها وظلمتها  ،فهو كناية عن شدة الفَت .
الر ُج ُل ُم ْؤِمناً أي  :متصفا بأصل اإلميان .
صبِ ُح َّ
( يُ ْ
ِ
احلديث على
( َوُيُْ ِسى َكافِراً ) حيتمل كفر النعمة  ،وحيتمل الكفر احلقيقي  ،قال القرطيب  :وال إحالةَ وال بُ ْع َد ِف محل هذا
ِ
ِ
ِ
ت على القلوب ِ َ ،
سبب
ظاهره أل ان امل َح َن والشدائد إذا توالَ ْ
أفسدتْ َها بغَلَبتها عليها  ،وِبا تُ َؤثُر فيها م َن ال َق ْسوة والغَ ْفلة اليت هي ُ
ِ
الش ْقوة .
يع ِدينَهُ أي  :يُتك دينه .
( يَبِ ُ
( بِ َع َر ٍ
ض ) َعَرض الدنيا _ بفتح العني والراء _ هو طمعها وما يعرض منها [ جاه  ،مال  ،منصب ] .
-1احلديث دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يبادر باألعمال الصاحلات قبل حلول الفَت واملدهلمات .
احل ِديث ا ْحلث علَى الْمبادرة إِ َىل ْاألَعمال ال ا ِ
احلة قَبل تَع ُّذرها و ِاال ْشتِغَال عْن ها ِِبَا َحي ُدث ِمن الْ ِفَت الش ِ
ااغلَة
ْ
ْ َ
ََ
قال النووي َ :م ْع َىن َْ
َ َ َُ َ َ
ص َ ْ َ َ َ
َْ
الْ ُمتَ َكاثَِرة الْ ُمتَ َراكِ َمة َكتَ َرا ُك ِم ظَ َالم اللاْيل الْ ُمظْلِم َال الْ ُم ْق ِمر .
 -2ملاذا ينبغي أن نبادر ونسارع إىل اخلْيات ؟
أوالً  :استجابة ألمر هللا ورسوله .
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كما قال تعاىل (يا أَيُّها الا ِذين آمنُوا استَ ِجيبوا ِاَّللِ ولِلارس ِ
ول إِ َذا َد َعا ُك ْم لِ َما ُْحييِي ُك ْم .)...
َ َ
َ َ ْ ُ َ ُ

ثانياً  :قبل حدوث الَّواغل من فقر أو موت أو هرم وحنوها من املعوقات .

كما ِف حديث أيب هريرة ( بادروا باألعمال سبعا  ،هل تنتظرون إىل ف ْقرا منسيا  ،أو غىن مطغيا  ،أو مرضا مفسدا  ،أو موتا
جمهزا  ) ...رواه الُتمذي وفيه ضعَ .
وِف احلديث قال  ( اغتنم مخسا قبل مخس  :حياتك قبل موتك  ،وفراغك قبل شغلك  ،وصحتك قبل مرضك  ،وغناك قبل
فقرك  ) ... ،رواه احلاكم .
فاإلنسان إذا انشغل بفقره ال يستطيع أن يؤدي ويسارع لألعمال الصاحلات  ،وكذا إذا مرض  ،فإنه ينشغل ِبرضه  ،وكذا ال
يدري مىت يأتيه املوت  ،فاملوت يأِت بغتة والقرب صندوق العمل .
ثالثاً  :قبل الفنت املانعة من العمل .
كما ِف حديث أيب هريرة (بادروا باألعمال فتنا كقطع الليل املظلم ،يصبح الرجل مؤمنا وميسي كافرا ،وميسي مؤمنا . ) ...
رابعاً  :أن العمل الصاحل سبب للنجاة من الفنت .

كما ِف حديث الباب .
ِ
اَّللِ َما َذا أُنْ ِزَل اللاْي لَةَ ِمن الْ ِف َ ِ
َت َوَما َذا فُتِ َح ِم َن
ال ( ُسْب َحا َن ا
ات لَْي لَ ٍة فَ َق َ
استَ ْي َق َ
ظ النِ ُّ
ايب َ ذ َ
وكما ِف حديث أُم َسلَ َمةَ قَالَت ( ْ
َ
اسي ٍة ِِف الدُّنْيا عا ِري ٍة ِِف ِ
احلج ِر  ،فَر ا ِ
اخلزائِ ِن أَي ِقظُوا ِ ِ
اآلخَرةِ ) رواه البخاري .
ََْ ْ
َ
ب َك َ
َ َ َ
ص َواحبَات ُْ َ ُ
 فاإلنسان ينبغي أن يبادر باألعمال الصاحلة قبل وقوع الفَت فينشغل هبا  ،فتشغله عن التفرغ للعمل الصاحل  ،كما هو حال
كثْي من الناس اآلن  ،وأيضا األعمال الصاحلة سبب للنجاة من الفَت  ،وهلذا قال ( بادروا باألعمال – أي الصاحلة – فتنا ،
أي  ،قبل وقوع الفَت  ،فالعمل الصاحل من إخالص هلل ومتابعة للرسول وأمر باملعروف وِني عن املنكر وصالة وخاصة بالليل
وغْيه سبب للنجاة من الفَت إذا حدثت وانتشرت  ،وهلذا قام النيب  ليلة من الليل فزعا وهو يقول  ( :من يوقظ صواحب
احلجرات كي يصلني  ،ما أنزل الليلة من الفَت ) .
 -3ولذلك عظمت العبادة زمن الفَت لصعوبتها  ،حيث ينشغل اإلنسان عنها .
ايب  ( الْعِبَ َادةُ ِِف ا ْهلَْرِج َك ِه ْجَرةٍ إِ َل ) رواه مسلم .
عن َم ْع ِق ِل بْ ِن يَ َسا ٍر  .قال  :قال النِ ِ
ضل الْعِبَ َادة فِ ِيه أَ ان النااس يَ ْغ ُفلُو َن َعْن َها َ ،ويَ ْشتَغِلُو َن َعْن َها َ ،وَال يَتَ َفارغ َهلَا إِاال أَفْ َراد .
قال النووي َ :و َسبَب َكثْ َرة فَ ْ
وقال ابن رجب  :سبب ذلك أن الناس ِف زمن الفَت يتبعون أهواءهم وال يرجعون إىل دين ،فيكون حاهلم شبيها حبال اجلاهلية،
فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع مراضيه  ،وجيتنب مساخطه  ،كان ِبنزلة من هاجر من بني أهل اجلاهلية
إىل رسول هللا  مؤمنا به  ،متبعا ألوامره  ،جمتنبا لنواهيه .

وقال ابن حجر  :قال القرطيب  :كأن ِف احلديث إشارة إىل أن الفَت واملشقة البالغة ستقع حىت َيَ أمر الدين ويقل االعتناء
بأمره وال يبقى ألحد اعتناء إال بأمر دنياه ومعاشه نفسه وما يتعلق به  ،ومن مث عظم قدر العبادة أيام الفتنة .
وقال ابن العريب  :وجه متثيله باهلجرة أن الزمن األول كان الناس يفرون فيه من دار الكفر وأهله  ،إىل دار اإلميان وأهله  ،فإذا
وقعت الفَت تعني على املرء أن يفر بدينه من الفتنة إىل العبادة  ،ويهجر أولئك القوم وتلك احلالة  ،وهو أحد أقسام اهلجرة .
ٍ
حيئنذ متعبد  ،دل على قوة
وقال ابن اجلوزي  :اهلرج  :القتال واالختالط  ،وإذا عمت الفَت اشتغلت القلوب  ،وإذا تعبد
اشتغال قلبه باهلل – عز وجل – فيكثر أجره .
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-4من أقوال السلف :
قال عمر بن عبد العزيز  :إن الليل والنهار يعمالن فيك فاعمل فيهما .

وقال أبو حازم  :إن بضاعة اآلخرة كاسدة فاستكثروا منها ِف أوان كسادها فإنه لو جاء وقت نفاقها َل تصلوا فيها إىل قليل وال
كثْي .
وكان أبو بكر بن عياش يقول  :لو سقط من أحدكم درهم لظل يومه يقول  :إنا هلل ذهب درمهي وهو يذهب عمره وال يقول :
ذهب عمري وقد كان هلل أقوام يبادرون األوقات وحيفظون الساعات ويالزموِنا بالطاعات .
وقال سعيد بن املسيب  :ما تركت الصالة ِف مجاعة منذ أربعني سنة .
وكان سعيد بن جبْي َيتم القرآن ِف ليلتني .

وقيل لعمرو بن هاينء  :ال نرى لسانك يفُت من الذكر فكم تسبح كل يوم ؟ قال  :مائة ألَ إال ما ُطيء األصابع .
وصام منصور بن املعتمر أربعني سنة وقام ليلها وكان الليل كله يبكي فتقول له أمه  :يا بين قتلت قتيال فيقول  :أنا أعلم ِبا
صنعت نفسي .
قال اجلماين  :ملا حضرت أبو بكر بن عياش الوفاة بكت أخته فقال  :ال تبك وأشار إىل زاوية ِف البيت  :إنه قد ختم أخوك ِف
هذه الزاوية مثانية عشر ألَ ختمة .
من قدم اليوم شيئا قدم عليه غدا  ،ومن َل يقدم شيئا قدم على غْي شيء  ،قيل لبعضهم مجع فالن ماال ؟ قال  :هل مجع عمرا
ينفقه فيه  ،قالوا  :ال  ،قال  :ما مجع شيئا .
وقال بعض السلف  :اعمل للدنيا على قدر مكثك فيها  ،واعمل لآلخرة على قدر مكثك فيها .
ِ ِ ِ
ِ ِ
صبح َكافِرا .
 -5احلديث دليل على خطر الفَت  ،حيث يُ ْ
بح الار ُج ُل ُم ْؤمنا َوميُْسي َكافرا َ ،وميُْسي ُمؤمنا ويُ ُ
ص ُ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ك الارا ِوي َوَه َذا لِعِظَ ِم
صبِح َكافِرا أ َْو َعكْسه َ .ش ا
ص َ
َ  نَ ْوعا م ْن َش َدائد تْلك الْف ََت َ ،وُه َو أَناهُ ميُْسي ُم ْؤمنا مثُا يُ ْ
قال النووي َ :وَو َ
ِ
اإلنْسان ِِف الْي وم الْو ِ
ِ ِ
احد َه َذا ِاالنْ ِق َالب َ .واَ اَّلل أ َْعلَم .
َْ َ
الْف ََت يَْن َقلب ْ َ
 -6وجوب اعتزال الفَت واالبتعاد عنها  ،وقد جاءت األدلة اليت تدل على ذلك :
ِ
أ -عن أَِِب سعِ ٍ
ِ
اَّللِ  ( ي ِ
اجلِبَ ِال َوَم َواقِ َع
َ ْ
يد ْ
ول ا
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اخلُ ْد ِر ِي أَناهُ قَ َ
وش ُ
ك أَ ْن يَ ُكو َن َخْي َر َم ِال الْ ُم ْسل ِم َغنَ ٌم يَْتبَ ُع هبَا َش َع َ
َْ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الْ َقطْ ِر  ،يَفُّر بِدينه م َن الْف ََت ) رواه البخاري .
اع ُد فِيها خي ر ِمن الْ َقائِ ِم  ،والْ َقائِم فِيها خي ر ِمن الْم ِ
اَّللِ  ( ستَ ُكو ُن فَِت  ،الْ َق ِ
اشي ،
ول ا
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ب -وعن أيب ُهَريْ َرَة  قَ َ
ٌَ
َ
َ ُ َ ٌَْ َ َ
َ ٌَْ َ
اشي فِيها خي ر ِمن ال اس ِ
والْم ِ
ف َهلَا تَ ْستَ ْش ِرفْهُ َ ،وَم ْن َو َج َد َمْل َجأ أ َْو َم َعاذا فَ ْليَ ُع ْذ بِه ) متفق عليه .
اعي َ ،وَم َن يُ ْش ِر ْ
َ ٌَْ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يد لَ َم ْن
ول هللا  يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
َس َود  ،قَ َ
َت  ،إِ ان ال اسع َ
ول ( إِ ان ال اسع َ
ب الْف ََ
ال ْ :اْيُ هللا  ،لََق ْد َمس ْع ُ
جَ -ع ِن الْم ْق َداد بْ ِن األ ْ
يد لَ َم ْن ُجن َ
ِ
َت  ،إِ ان ال اسعِيد لَمن جنِ ِ
ُجنِب الْ ِف َ ِ
صبَ َر فَ َواها ) رواه أبو داود .
ب الْف َُ
َت َ ،ولَ َمن ابْتُل َي فَ َ
َ َْ ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ال ( ب ي نَما َْحنن حوَل رس ِ
ول هللا  ، إِ ْذ ذَ َكر الْفْت نَةَ  ،فَ َق َ ِ
د -وعن َعْب ُد هللا بْ ُن َع ْم ِرو بْ ِن الْ َع ِ
ااس قَ ْد
اص  ،قَ َ َْ َ ُ َ ْ َ ُ
ال  :إذَا َرأَيْتُ ُم الن َ
َ
ِ
ِ
ك،
َصابِعِ ِه  ،قَ َ
َ أَفْ َع ُل ِعْن َد َذل َ
ات أ ََمانَاتُ ُه ْم َ ،وَكانُوا َه َك َذا َو َشبا َ
ود ُه ْم َ ،و َخف ْ
َم ِر َج ْ
ت َ :كْي َ
ت ُع ُه ُ
ك بَ ْ َ
ت إِلَْيه  ،فَ ُقْل ُ
ال  :فَ ُق ْم ُ
ني أ َ
ك علَي ِ
ِ
ك،
اَّللُ فِ َد َاك ؟ قَ َ
َج َعلَِين ا
ك بِأ َْم ِر َخا ا
ك َ ،و ُخ ْذ ِِبَا تَ ْع ِر ُ
ص ِة نَ ْف ِس َ
ف َ ،وَد ْع َما تُْن ِكُر َ ،و َعلَْي َ
ك ل َسانَ َ
ك َ ،و ْامل ْ َ ْ َ
ال  :الَْزْم بَْيتَ َ
ك أ َْمَر الْ َعا امة ) رواه أبو داود .
َوَد ْع َعْن َ
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ضا َن َشهر َِّ
ول َِّ
ضل ِ
الصالَةِ بَـ ْع َد
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َ -5ع ْن أَِِب ُه َريْـ َرَة  قَ َ
ض ُل َّ
اَّلل ال ُْم َح َّرُم َوأَفْ َ
الصيَ ِام بَـ ْع َد َرَم َ
ُْ
اَّلل  ( أَفْ َ ُ
الْ َف ِر َ ِ
صالَةُ اللَّْي ِل .
يضة َ
--------- -1احلديث دليل على فضل صالة الليل  ،وأِنا أفضل الصالة بعد الفريضة  ،واملقصود بذلك التطوع املطلق .
فصالة الليل أفضل من التطوع بالنهار .
ِِ ِ ِ ِ
ِ
ض ُل ِم ْن
ضل ال ا
ع اللاْيل أَفْ َ
ص َالة بَ ْعد الْ َف ِر َ
قال النووي  :قَ ْوله َ ( وأَفْ َ
ص َالة اللاْيل ) فيه َدليل ل َما اتا َف َق الْ ُعلَ َماء َعلَْيه أَ ان تَطَُّو َ
يضة َ
اها ِر .
تَطَُّوِع الن َ
وقال ابن رجب  :قوله ( وأفضل الصالة بعد املكتوبة  :قيام الليل ) إمنا أريد به تفضيل قيام الليل على التطوع املطلق دون السنن
الرواتب عند مجهور العلماء خالفا لبعض الشافعية .
 -2احلكمة ِف أن صالة الليل أفضل من صالة النهار ؟
قال ابن رجب  :وإمنا فضلت صالة الليل على صالة النهار  ،ألِنا أبلغ ِف اإلسرار  ،وأقرب إىل اإلخالص  ،وألن صالة الليل

أشق على النفوس  ،فإن الليل حمل النوم والراحة من التعب بالنهار  ،فُتك النوم مع ميل النفس إليه  ،جماهدة عظيمة  ،وألن
القراءة ِف ص الة الليل أقرب إىل التدبر  ،فإنه تنقطع الشواغل بالليل  ،وحيضر القلب  ،ويتواطأ هو واللسان على الفهم .
 -3قد جاءت الفضائل الكثْية ِف فضل قيام الليل :

أوالً  :أن هللا تبارك وتعاَل مدح أهله .
ِ
ِ
اَف جنوب هم ع ِن الْم ِ
ُخ ِف َي َهلُم ِمن
قال تعاىل ( تَتَ َج َ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ َ
س اما أ ْ
ضاج ِع يَ ْد ُعو َن َربا ُه ْم َخ ْوفا َوطَ َمعا َومماا َرَزقْ نَ ُ
اه ْم يُنف ُقو َن  .فَ َال تَ ْعلَ ُم نَ ْف ٌ
قُارةِ أ َْع ُ ٍ
ني َجَزاء ِِبَا َكانُوا يَ ْع َملُو َن ) .
قال ابن كثري  :تتجاِف جنوهبم عن املضاجع  :يعين بذلك قيام الليل وترك النوم واالضطجاع على الفرش الوطيئة .
عقابه وطمعا ِف جزيل ثو ِ
يدعون رهبم خوفا وطمعا  :أي خوفا من وبال ِ
ابه .
ومما رزقناهم ينفقون  :فيجمعون بني فعل القربات الالزمة واملتعدية .

ثانيا  :قيام الليل من عالمات املتقني .
ِ
آخ ِذين ما آتَاهم ربُّهم إِناهم َكانُوا قَبل ذَلِ َ ِ ِ
ون ِ .
ٍ
اات وعي ٍ
ني َ .كانُوا قَلِيال ِم َن اللاْي ِل َما
ك ُْحمسن َ
قال تعاىل ( إ ان الْ ُمتاق َ
ني ِِف َجن َ ُُ
َ َ ُْ َ ُْ ُْ
َْ
َس َحا ِر ُه ْم يَ ْستَ غْ ِفُرو َن َ .وِِف أ َْم َواهلِِ ْم َح ٌّق لِل اسائِ ِل َوالْ َم ْحُر ِوم ) .
يَ ْه َج ُعو َن َ .وبِاأل ْ
قال احلسن البصري ِف اآلية  :ال ينامون من الليل إال أقله  ،كابدوا قيام الليل .
َس َحا ِر ُه ْم يَ ْستَ ْغ ِفُرو َن ) قال الرازي ِف اآلية  :إشارة إىل أِنم كانوا يتهجدون وجيتهدون مث يريدون أن
وِف قوله سبحانه ( َوبِاأل ْ
يكون عملهم أكثر من ذلك  ،وأخل منه  ،فيستغفرون من التقصْي  ،وهذه سْية الكرْي  :يأِت بأبلغ وجوه الكرم ويستقله
ويعتذر من التقصْي  ،واللئيم يأِت بالقليل ويستكثره ومين به .
ثالثاً  :قيام الليل من صفات عباد الرمحن  .أولياء هللا ومن أسباب دخول اجلنة .
اِ
ِ
يقول تعاىل ِف وصَ عباد الرمحن ( والا ِذ ِ ِ ِِ
ام إِ ان َع َذابَ َها
اص ِر ْ
ين يَ ُقولُو َن َربانَا ْ
ف َعناا َع َذ َ
ين يَبيتُو َن لَرهب ْم ُس اج دا َوقيَاما َوالذ َ
َ َ
اب َج َهن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت ُم ْستَ َقًّرا َوُم َقاما ) .
َكا َن َغَراما  ...أولَئِ َ
ين ف َيها َح ُسنَ ْ
ك ُْجيَزْو َن الْغُْرفَةَ ِبَا َ
صبَ ُروا َويُلَقَْو َن ف َيها َحتياة َو َس َالما َخالد َ
رابعاً  :وفرق تعاَل بني من قام الليل ومن مل يقمه  ،ممتدحاً صاحب القيام .
اِ
اِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ين َال
فقال تعاىل ( أَام ْن ُه َو قَان ٌ
ين يَ ْعلَ ُمو َن َوالذ َ
ت آنَاء اللاْي ِل َساجدا َوقَائما َْحي َذ ُر ْاآلخَرَة َويَْر ُج و َر ْمحَةَ َربه قُ ْل َه ْل يَ ْستَ ِوي الذ َ
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يَ ْعلَ ُمو َن ) .

خامساً  :قيام الليل أفضل الصالة بعد الفريضة .

عن أيب هريرة  .قال  :قال  ( أفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل ) رواه مسلم .

قال ابن رجب  :وإمنا فضلت صالة الليل على صالة النهار ،ألِنا أبلغ ِف اإلسرار وأقرب إىل اإلخالص ،وألن صالة الليل أشق
ِ
فُتك النوم مع ميل النفس إليه جماهدةٌ عظيمةٌ ،وألن القراءة ِف
الليل حمل النوم والراحة من التعب بالنهارْ ،
على النفوس ،فإن َ
صالة الليل أقرب إىل التدبر ،فإنه تنقطع الشواغل بالليل ،وحيضر القلب ويتواطأ هو واللسان على الفهم كما قال تعاىل ( إن
ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيال ) .
سادساً  :من أسباب دخول اجلنة .

عن عبد هللا بن سالم  .قال  :قال  ( أيها الناس ! أطعموا الطعام  ،وصلوا األرحام  ،وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا اجلنة
بسالم ) رواه الُتمذي .
سابعاً  :قيام الليل سبب للنجاة من الفنت .
فالصالة عموما  ،وصالة الليل خصوصا سبب من أسباب النجاة من الفَت .
ِ
اَّللِ َما َذا أُنْ ِزَل اللاْي لَةَ ِمن الْ ِف َ ِ
َت َوَما َذا
ال ُ :سْب َحا َن ا
ات لَْي لَ ٍة فَ َق َ
استَ ْي َق َ
ظ النِ ُّ
ايب َ ذ َ
َع ْن أُِم َسلَ َمةَ قَالَت ( ْ
َ
اسي ٍة ِِف الدُّنْيا عا ِري ٍة ِِف ِ
احلج ِر  ،فَر ا ِ
ِ ِ
اآلخَرةِ ) رواه البخاري .
َ
ب َك َ
َ َ َ
ص َواحبَات ُْ َ ُ
ففي هذا احلديث دليل وتنبيه على أثر الصالة بالليل ِف الوقاية من الفَت .

فُتِ َح

اخلََزائِ ِن أَيْ ِقظُوا
ِم َن ْ

ثامناً  :أنه شرف للمؤمن .
فقد جاء ِف احلديث عن سهل قال  :قال  ( جاءن جربيل ! فقال يا حممد ! اعمل ما شئت فإنك جمزي به  ... ،واعلم أن
شرف املؤمن قيامه بالليل  ،وعزه استغناؤه عن الناس ) رواه الطربان وحسنه األلبان .
فقيام الليل شرف للمؤمن  ،ألنه دليل على إخالصه  ،ودليل على ثقته بربه  ،ودليل على قوة إميانه  ،فْيفعه هللا ويعزه ويرفع
مكانته ويعلي درجته ألنه خلى باهلل تعاىل .
تاسعاً  :هلم غرف يف اجلنة .
قال  ( إن ِف اجلنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها  ،وباطنها من ظاهرها  ،أعدها هللا ملن أطعم الطعام  ،وأفشى السالم ،
وصلى بالليل والناس نيام ) رواه أبو داود .
عاشراً  :بقيام الليل يدرك املصلي وقت النزول اإلهلي .
كل ليلة إىل مساء الدنيا حني يبقى ثلث الليل األخْي فيقول :من يدعون
عن أيب هريرة  .قال  :قال رسول هللا  ( ينزل ربنا ا
فأستجيب له؟ من يسألين فأعطيه ؟ من يستغفرن فأغفر له ) متفق عليه
احلادي عَّر :وصف النيب  من يقوم الليل بنِعم الرجل .
ول اِ
صها َعلَى رس ِ
َع ْن َس ٍِ
ص َها
ال ( َكا َن الار ُج ُل ِِف َحيَاةِ النِ ِ
اَل َع ْن أَبِ ِيه  قَ َ
ت أَ ْن أ ََرى ُرْؤيَا فَأَقُ ا
اَّلل  فَتَ َمن ْاي ُ
ايب  إِ َذا َرأَى ُرْؤيَا قَ ا َ
َُ
ول اِ
اَّللِ  وُكْنت غُالَما َشابًّا  ،وُكْنت أَنَام ِِف الْمس ِج ِد َعلَى َعه ِد رس ِ
َعلَى رس ِ
ت ِِف الن ْاوِم َكأَ ان َملَ َك ْ ِ
َخ َذ ِان
ول ا
اَّلل  فَ َرأَيْ ُ
َ ُ
ني أ َ
َ ُ ُ
ْ َُ
َُ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اَّلل م َن الناا ِر -
َعوذُ بِ ا
ت أَقُ ُ
ول أ ُ
اس قَ ْد َعَرفْ تُ ُه ْم فَ َج َعْل ُ
فَ َذ َهبَا ِيب إ َىل الناار فَإ َذا ه َي َمطْ ِوياةٌ َكطَ ِي الْبْئ ِر َ ،وإ َذا َهلَا قَ ْرنَان َ ،وإ َذا ف َيها أُنَ ٌ
صْت ها ح ْفصةُ َعلَى رس ِ
ال  :نِ ْع َم الار ُج ُل َعْب ُد
اَّللِ  فَ َق َ
ول ا
آخُر فَ َق َ
قَ َ
ال  -فَلَ ِقيَ نَا َملَ ٌ
صْ
ك َ
صةَ فَ َق ا َ َ َ
صتُ َها َعلَى َح ْف َ
ال ل ََلْ تَُر ْع  ،فَ َق َ
َُ
اِ
صلِى ِم َن اللاْي ِل  ،فَ َكا َن بَ ْع ُد الَ يَنَ ُام ِم َن اللاْي ِل إِالا قَلِيال ) رواه البخاري .
اَّلل  ،لَ ْو َكا َن يُ َ
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قال احلافظ ابن حجر  :فمقتضاه أن من كان يصلي من الليل يوصَ بكونه نِعم الرجل .
الثاين عَّر  :قيام الليل من أسباب املْفرة والرمحة .
ِ
ض َح ِِف
ول هللاِ َ : رِح َم ا
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
َع ْن أَِيب ُهَريْ َرةَ  ،قَ َ
ت نَ َ
ت  ،فَِإ ْن أَبَ ْ
صلا ْ
صلاى َ ،وأَيْ َق َظ ْامَرأَتَهُ فَ َ
اَّللُ َر ُجال قَ َام م َن اللاْي ِل فَ َ
اَّلل امرأَة قَام ِ
ِ
ت ِِف َو ْج ِه ِه الْ َماءَ ) رواه أبو داود .
ض َح ْ
ت َزْو َج َها  ،فَِإ ْن أ ََِب نَ َ
ت َ ،وأَيْ َقظَ ْ
صلا ْ
َو ْج ِه َها الْ َماءَ َ ،رح َم اُ ْ َ َ ْ
ت م َن اللاْي ِل فَ َ
الثالث عَّر  :من فضل قيام الليل أنه من مظان اإلجابة .
عن جابر  .قال  :قال رسول هللا  ( إن ِف الليل ساعة ال يوافقها رجل مسلم يسأل هللا خْيا من أمر الدنيا واآلخرة اال أعطاه
وذلك كل ليلة ) متفق عليه .
-4السلَ وقيام الليل .
قالت عائشة (يا عبد هللا! ال تدع قيام الليل ،فإن النيب  ما كان يدعه ،وكان إذا مرض أو كسل صلى وهو قاعد) .متفق عليه
ك
وجاء ِف موطأ اإلمام عن ابن عمر قال ( كان عمر يصلي ِف الليل حىت إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله وقرأ َ :وأْ ُم ْر أ َْهلَ َ
بِال ا ِ
ك َوالْ َعاقِبَةُ لِلتا ْق َوى ) .
ك ِرْزقا اْحن ُن نَْرُزقُ َ
اصطَِ ْرب َعلَْي َها َال نَ ْسأَلُ َ
ص َالة َو ْ
النهدي  :تضيفت أبا هريرة سبعة أيام [ أي نزلت عليه ضيفا ] فكان هو وزوجه وخادمه يقتسمون الليل أثالثا،
وقال أبو عثمان ْ
الزوجة ثلثا وخادمه ثلثا وأبو هريرة ثلثا .
وكان سليمان التيمي عنده زوجتان وكانوا يقتسمون الليل أثالثا .
واحلسن بن صاحل كان يقتسم الليل هو وأخوه وأمه أثالثا  ،فماتت أمه  ،فاقتسم الليل هو وأخوه علي  ،فمات أخوه فقام الليل
بنفسه .
وكان حممد بن واسع إذا جن عليه الليل يقوم ويتهجد  ،يقول أهله  :كان حاله كحال من قتل أهل الدنيا مجيعا .
وكان اإلمام أبو سليمان الداران يقول  :وهللا لوال قيام الليل ما أحببت الدنيا  ،ووهللا إن أهل الليل ِف ليلهم ألذ من أهل اللهو
ِف هلوهم  ،وإنه لتمر بالقلب ساعات يرق فيه طربا بذكر هللا فأقول  :إن كان أهل اجلنة ِف مثل ما أنا فيه من النعيم إِنم لفي
نعيم عظيم .
وكانت امرأة حبيب بن حممد الزاهد توقظه بالليل وتقول  :ذهب الليل  ،وبني أيدينا طريق بعيد  ،وزادنا قليل  ،وقوافل الصاحلني
قُدامنا وحنن قد بقينا  ،وكانت تقول :
يا راق َد ِ
قم يا حبييب قد دنا املوع ُد
الليل كم ترق ُد
ِ
وخذ من ِ
الرقـ ُد
وأوقاته
الليل
هجع ُّ
ْ
ورداً إذا ما َ
املنزل أو جيهـ ُد
مل يبلـغ َ
نام حّت ينقضي ليلهُ
من َ
قل ألويل ا ِ
الع ْر ِ
أللباب ِ
ض لكم موع ُد
أهل التقى
قَنْرةُ َ
وقال أبو الدرداء  :صلوا ركعتني ِف ظلم الليل لظلمة القبور .
وقال أمحد بن حرب  :عجبت ملن يعلم أن اجلنة تزين فوقَه  ،والنار تضرم حتته  ،كيَ ينام بينهما .
وكان شداد بن أوس إذا دخل الفراش يتقلب على فراشه ال يأتيه النوم ،فيقول :اللهم إن النار أذهبت النوم ،فيقوم فيصلي حىت
يصبح .
وحني سألت ابنة الربيع بن خثيم أباها  :يا أبتاه الناس ينامون وال أراك تنام ؟ قال  :يا بنية إن ِ
أباك َياف السيئات .
ويروى أن طاووسا جاء ِف السحر يطلب رجال  ،فقالوا  :هو نائم  ،قال  :ما كنت أرى أن أحدا ينام ِف السحر .
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وكان عبد هللا بن داود يقول  :كان أحدهم إذا بلغ أربعني سنة طوى فراشه  ،كان ال ينام الليل .
وذكر أن عامرا ملا احتضر جعل يبكي  ،فقيل  :ما يبكيك يا عامر ؟ قال  :ما أبكي جزعا من املوت وال حرصا على الدنيا ،
ولكين أبكي على ظمأ اهلواجر وقيام الشتاء .
وقال حممد بن املنكدر  :ما بقي من لذات الدنيا إال ثالث  :قيام الليل  ،ولقاء اإلخوان  ،والصالة ِف مجاع ة .
وقال احلسن البصري  :ما نعلم عمال أشد من مكابدة الليل ونفقة هذا املال  ،وإن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل
-5بعض األسباب اليت تعني على قيام الليل ؟
أوالً :ترك الذنوب واملعاصي .

فإن الذنوب واملعاصي حاجب بني العبد وبني ربه .
قال الفضيل بن عياض  :إذا َل تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك حمروم وقد كثرت خطيئتك .
وذكر عن احلسن أن قال  :إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل .
وقال سفيان الثوري  :حرمت قيام الليل بذنب أحدثته منذ مخسة أشهر .
وحينما اشتكى شاب إىل احلسن عدم قدرته على القيام بالليل قال له احلسن  :قيدتك خطاياك .
وقال بشر بن احلارث  :ال جتد حالوة العبادة حىت جتعل بينك وبني الشهوات سدا .
وقيل البن مسعود  :ما نستطيع قيام الليل  ،فقال  :أقعدتكم ذنوبكم .
قال العالمة ابن عبد اهلادي يصَ قيام شيخ اإلسالم ابن تيمية  :وكان ِف ليله منفردا عن الناس كلهم خاليا بربه  ،ضارعا مواظبا
على تالوة القرآن  ،مكررا ألنواع التعبدات الليلية والنهارية  ،وكان إذا دخل ِف الصالة ترتعد فرائصه وأعضاؤه حىت مييل مينة
ويسرة .
وقال ابن رجب ِف شيخه اإلمام ابن القيم  :وكان ذا عبادة وهتجد وطول صالة إىل الغاية القصوى  ،وَل أشاهد مثله ِف عبادته
وعلمه بالقرآن واحلديث وحقائق اإلميان .
وقال احلافظ ابن حجر يصَ شيخه احلافظ العراقي  :وقد الزمته  ،فلم أره ترك قيام الليل بل صار له كاملألوف.
ثانياً  :قلة األكل .
ألن الشبَع مذموم  ،فهو يكسل عن العبادة  ،فعلى العبد أن ال يكثر األكل والشرب حىت ال يغلبه النوم ويثقل عليه القيام .
ولذلك قيل  :ال تأكل كثْيا  ،فتشرب كثْيا  ،فتنام كثْيا  ،فتتحسر كثْيا ؟
وقد جاء ِف احلديث أن النيب  قال ( إن أهل الشبع ِف الدنيا هم أهل اجلوع ِف اآلخرة ) .
قال عمر  :إياكم والبطنة  ،فإِنا ثقل ِف احلياة ونَت ِف املمات .
وقال لقمان البنه  :يا بين ! إذا امتألت املعدة نامت الفكرة  ،وقعدت األعضاء عن العبادة .
وقال أبو سليمان الداران  :من شبع دخل عليه ست آفات  :ف ْقد حالوة املناجاة  ،وتعذر عليه حفظ احلكمة  ،وحرمان الشفقة
على اخلْلق  ،ألنه إذا شبع ظن اخللق كلهم شباعا  ،وثقل العبادة  ،وزيادة الشهوات .
وقال حممد بن واسع  :من قل طُ ْعمه ف ِهم وأفْهم وص َفى ورق .
وقال عمرو بن قيس  :إياكم والبطنة  ،فإِنا تقسي القلب .
وقال احلسن البصري  :كانت بلية أبيكم آدم أكلة  ،وهي بليتكم إىل يوم القيامة .
وقد قيل  :إذا أردت أن يصح جسمك ويقل نومك فأقلل من األكل .
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وقال إبراهيم بن أدهم  :من ضبط بطنه ضبط دينه .
ثالثاً  :اإلخالص هلل تعاَل .

فكلما قوي إخالص العبد كان أكثر توفيقا إىل الطاعات والقربات.
قال ابن القيم رمحه هللا  :وعلى قدر نية العبد ومهته ومراده ورغبته يكون توفيقه سبحانه وإعانته  ،فاملعونة من هللا تنزل على العباد
على قدر مهمهم ونياهتم ورغبتهم ورهبتهم  ،واخلذالن ينزل عليهم على حسب ذلك .

رابعاً  :معرفة فضل قيام الليل .

قال ابن اجلوزي  :من ملح فجر األجر هان عليه ظالم التكليَ .
وقال ابن رجب  :من عرف ما يطلب هان عليه كل ما يبذل .
 -6احلديث دليل على أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر هللا احملرم .
ضل ِ
اَّلل الْ ُم َحارم )
ضان َش ْهر ا
الصيَام بَ ْعد َرَم َ
قال النووي  :قَ ْوله  ( أَفْ َ
ِ
ص ْوم َش ْعبَان ُدون الْم ْح ِرم  ،وذَ َكرنَا فِ ِيه َجوابَ ْ ِ
ني :
ص ْوِم َ ،وقَ ْد َسبَ َق ْ
ُّهور لِل ا
ص ِريح بِأَناهُ أَفْ َ
تَ ْ
اجلََواب َع ْن إِ ْكثَار النِايب  م ْن َ
ضل الش ُ
َ
ُ
َ
ِ
ضلَه ِِف ِ
آخر َحيَاته .
َحدمهَا  :لَ َعلاهُ إِامنَا َعل َم فَ ْ ُ
أَ
والث ِ
اان  :لَ َعلاهُ َكا َن يَ ْع ِرض فِ ِيه أ َْع َذار َ ،م ْن َس َف ٍر أ َْو َمَر ٍ
ض أ َْو َغ ِْْيِمهَا  ( .نووي ) .
َ
وقال ابن رجب  :فإن قيل  :فكيَ كان النيب َ ي شعبان بصيام التطوع فيه مع أنه قال ( أفضل الصيام بعد شهر رمضان
شهر هللا احملرم ) ؟
فاجلواب  :أن مجاعة من الناس أجابوا عن ذلك بأجوبة غْي قوية  ،العتقادهم أن صيام احملرم و األشهر احلرم أفضل من شعبان
كما صرح به الشافعية و غْيهم .
واألظهر خالف ذلك وأن صيام شعبان أفضل من صيام األشهر احلرم .
ويدل على ذلك ما خرجه الُتمذي من حديث أنس سئل النيب  أي الصيام أفضل بعد رمضان ؟ قال  :شعبان تعظيما
لرمضان ) وِف إسناده مقال .
وِف سنن ابن ماجه ( أن أسامة كان يصوم األشهر احلرم فقال له رسول هللا  : صم شواال ) فُتك األشهر احلرم فكان يصوم
شواال حىت مات ) وِف إسناده إرسال .
وقد روي من وجه آخر يعضده .
فهذا ن ِف تفضيل صيام شوال على صيام األشهر احلرم  ،وإمنا كان كذلك ألنه يلي رمضان من بعده كما أن شعبان يليه من
قبله  ،وشعبان أفضل لصيام النيب  له دون شوال  ،فإذا كان صيام شوال أفضل من األشهر احلرم فألن يكون صوم شعبان
أفضل بطريق األوىل .
فظهر هبذا أفضل التطوع ما كان قريبا من رمضان قبله وبعده  ،وذلك يلتحق بصيام رمضان لقربه منه  ،وتكون منزلته من الصيام
ِبنزلة السنن الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدها فيلتحق بالفرائض ِف الفضل  ،وهي تكملة لنق الفرائض  ،وكذلك صيام ما قبل
رمضان وبعده  ،فكما أن السنن الرواتب أفضل من التطوع املطلق بالصالة  ،فكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده أفضل من
صيام ما بعد منه  ،ويكون قوله  ( أفضل الصيام بعد رمضان احملرم ) حمموال على التطوع املطلق بالصيام  ،فأما ما قبل رمضان
وبعده فإن يلتحق ِف الفضل كما أن قوله ِف متام احلديث ( وأفضل الصالة بعد املكتوبة  :قيام الليل ) إمنا أريد به تفضيل قيام
الليل على التطوع املطلق دون السنن الرواتب عند مجهور العلماء خالفا لبعض الشافعية و هللا أعلم .
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رجب  :وقد مسى النيب صلى هللا عليه وسلم احملرم شهر ِ
ِ
ِ
هللا  ،وإضافتهُ إىل هللاِ ُّ
ظ ابن ٍ
تدل على شرفه وفضله  ،فإن هللاَ
ُ
 -7قال احلاف ُ ُ
َ َ
ِ
األنبياء صلوات ِ
ِ
هللا عليهم
وغْيهم من
وإسحاق
اهيم
تعاىل ال
يضيَ إليه إال خو ا
َ
ُ
ُ
َ
ويعقوب َ
اص خملوقاته  ،كما َ
نسب حممدا وإبر َ
ِ
ِ
بإضافته إىل هللاِ تعاىل  ،وكان الصيام من بني ا ِ
ألعمال
الشهر خمتصا
ونسب إليه بيتهُ وناقتهُ  ،وملا كان هذا
عبوديته ،
وسالمهُ إىل
ُ
َ
ُ
املضاف إىل ِ
ِ
املضاف ِ
ِ
ِ
إليه  ،املخت ِ به ،
بالعمل
هللا
الشهر
األعمال ،
مضافا إىل هللا تعاىل  ،فإنهُ لهُ من بني
ُ
َ
ناسب أن َيت ا هذا ُ
وهو الصيام .
أفضل صوم شهر احملرم  ،أم صوم شعبان ؟
قال
ُ
الشيخ ُ
ابن عثيمني  :واختلَ العلماءُ – رمحهم هللاُ – أيهما ُ
ِ
ِ
شهر شعبا َن
شهر احملرم  ،لكنهُ
فقال بع ُ
أفضل ألن النيب  كان يصومهُ إال قليال منهُ وَل ُحيفظ عنهُ أنه كان ُ
يصوم َ
ض العلماء ُ :
ُ
ِ
ِ
الصيام بعد رمضان .
أفضل
حث على صيامه بقوله  " :إنهُ ُ
يضة  ،وصوم ِ
املطلق  ،ومنزلةُ الر ِ
اتبة قبل الفر ِ
ينزل منزلةَ الر ِ
اتبة أفضل من منز ِلة ِ
النفل ِ
زل منزلةَ ِ
املطلق ،
احملرم ين ُ
صوم شعبا َن ُ
َ
قالوا  :وألن َ
ُ
وعلى ٍ
يسن صومهما  ،إال أن شعبا َن ال يكملهُ .
كل فهذان الشهران ُ
-8واختلَ أهل العلم رمحهم هللا ِف مدلول احلديث هل يدل احلديث على صيام الشهر كامال أم أكثره؟
وظاهر احلديث  -وهللا أعلم -يدل على فضل صيام شهر احملرم كامال .
ومحله بعض العلماء على الُتغيب ِف اإلكثار من الصيام ِف شهر احملرم ال صومه كله .
لقول عائشة رضي هللا عنها( :ما رأيت رسول هللا  استكمل صيام شهر قط إال رمضان ،وما رأيته ِف شهر أكثر منه صياما ِف
شعبان) أخرجه مسلم .
ولكن قد يقال إن عائشة رضي هللا عنها ذكرت ما رأته هنا ولكن الن يدل على صيام الشهر كامال.
ِ
ول َِّ
اَّلل ِمن الْم ْؤِم ِن الض ِ
َّع ِ
ص
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َ -6ع ْن أَِِب ُه َريْـ َرَة قَ َ
اَّلل  ( ال ُْم ْؤِم ُن الْ َق ِو ُّ
َح ُّ
يف َوِِف ُك ٍل َخ ْيـ ٌر ْ
اح ِر ْ
ى َخ ْيـ ٌر َوأ َ
ب إِ ََل َّ َ ُ
ْت َكا َن َك َذا وَك َذا .ولَ ِكن قُل قَ َدر َِّ
ك واست ِعن بِ َِّ
ِ
اء
َصابَ َ
ك َش ْيءٌ فَالَ تَـ ُق ْل لَ ْو أَِّن فَـ َعل ُ
اَّلل َوالَ تَـ ْعج ْز َوإِ ْن أ َ
َعلَى َما يَـ ْنـ َف ُع َ َ ْ َ ْ
َ َ ْ ْ ُ
اَّلل َوَما َش َ
فَـ َع َل فَِإ َّن لَ ْو تَـ ْفتَ ُح َع َم َل َّ
الَّ ْيَْان .

--------ي هو من يقوم باألوامر  ،ويُتك النواهي بقوة ونشاط  ،ويصرب على خمالطة الناس ودعوهتم  ،ويصرب على أذاهم .
( املُْؤِم ُن ال َق ِو ُّ
أي  :القوي ِف إميانه  ،وليس املراد القوي ِف بدنه .
( َويف ُك ٍل َخريٌ ) يعين املؤمن القوي  ،واملؤمن الضعيَ كل منهما فيه خْي .
 -1احلديث دليل على فضل قوة اإلميان  ،وأن املؤمن القوي خْي وأحب إىل هللا من املؤمن الضعيَ .

قال السعدي  :ودل احلديث على أن اإلميان يشمل العقائد القلبية  ،واألقوال واألفعال  ،كما هو مذهب أهل السنة واجلماعة
فإن اإلميان بضع وسبعون شعبة  ،أعالها  :قول  ( :ال إله إال هللا ) وأدناها  :إماطة األذى عن الطريق  ،واحلياء شعبة منه .
وهذه الشعب اليت ترجع إىل األعمال الباطنة والظاهرة كلها من اإلميان  .فمن قام هبا حق القيام  ،وكمل نفسه بالعلم النافع
والعمل الصاحل  ،وكمل غْيه بالتواصي باحلق  ،والتواصي بالصرب  :فهو املؤمن القوي الذي حاز أعلى مراتب اإلميان  ،ومن َل
يصل إىل هذه املرتبة  :فهو املؤمن الضعيَ .
إثبات احملبة صفة هلل  ،وأِنا متعلقة ِبحبوباته وِبن قام هبا ودل على أِنا تتعلق بإرادته ومشيئته  ،وأيضا تتفاضل  .فمحبته
للمؤمن القوي أعظم من حمبته للمؤمن الضعيَ .
-2احلديث دليل على االحُتاز عند التفاضل بني شيئني :
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قال السعدي  :وملا فاضل النيب  بني املؤمنني قويهم وضعيفهم خشي من توهم القدح ِف املفضول  ،فقال ( وِف كل خْي )
وِف هذا االحُتاز فائدة نفيسة  ،وهي أن على من فاضل بني األشخاص أو األجناس أو األعمال أن يذكر وجه التفضيل  ،وجهة
التفضيل  ،وحيُتز بذكر الفضل املشُتك بني الفاضل واملفضول  ،لئال يتطرق القدح إىل املفضول وكذلك ِف اجلانب اآلخر إذا
ذكرت مراتب الشر واألشرار  ،وذكر التفاوت بينهما  ،فينبغي بعد ذلك أن يذكر الق در املشُتك بينهما من أسباب اخلْي أو
الشر  ،وهذا كثْي ِف الكتاب والسنة .
ومن أمثلة ذلك :
ِ اِ
ين أَنْ َف ُقوا ِم ْن بَ ْع ُد َوقَاتَلُوا َوُكال َو َع َد ا
قوله تعاىل ( ال يَ ْستَ ِوي ِمْن ُك ْم َم ْن أَنْ َف َق ِم ْن قَْب ِل الْ َفْت ِح َوقَاتَ َل أُولَئِ َ
اَّللُ
ك أ َْعظَ ُم َد َر َجة م َن الذ َ
احلُ ْس َىن ) .
ْ
ِ
ِِ
ث إِ ْذ نَ َف َش ِ ِ
احلر ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
اها ُسلَْي َما َن َوُكالًّ
ْ
وقوله تعاىل ( َوَد ُاو َ
ين  .فَ َف اه ْمنَ َ
ود َو ُسلَْي َما َن إ ْذ َْحي ُك َمان ِِف َْْ
ت فيه َغنَ ُم الْ َق ْوم َوُكناا حلُكْمه ْم َشاهد َ
آتَ ْي نَا ُحكْما َو ِعْلما ) .
اهدو َن ِِف سبِ ِيل اِ ِ ِِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِِ
ال ا
ني َغْي ُر أ ُْوِل الضَارِر َوالْ ُم َج ُ
وقوله تعاىل ( الا يَ ْستَ ِوي الْ َقاع ُدو َن م َن الْ ُم ْؤمن َ
اَّللُ
َ
اَّلل بأ َْم َواهل ْم َوأَن ُفسه ْم فَض َ
ِِ
اه ِد ِ ِِ
ِ
ِِ
احلُ ْس َىن
اَّللُ ْ
ين َد َر َجة َوُكالًّ َو َع َد ا
ين بأ َْم َواهل ْم َوأَن ُفسه ْم َعلَى الْ َقاعد َ
الْ ُم َج َ

 -1وقوله  ( احرص على ما ينفعك واستعن باهلل ) كالم جامع نافع  ،حمتو على سعادة الدنيا واآلخرة .

قال ابن القيم  :فاخلْي كله ِف احلرص علة ما ينفع .
 oواحلرص  :بذل اجلهد لنيل ما ينفع من أمور الدنيا والدين .
 oوالنيب  أمرنا باحلرص على النافع ،ومعناه أن نقدم األنفع على النافع ،ألن األنفع مشتمل على أصل النف ع وعلى الزيادة .
 oواألمور النافعة قسمان  :أمور دينية  ،وأمور دنيوية .
والعبد حمتاج إىل الدنيوية كما أنه حمتاج إىل الدينية  .فمدار سعادته وتوفيقه على احلرص واالجتهاد ِف األمور النافعة منهما  ،مع
االستعانة باهلل تعاىل  ،فمىت حرص العبد على األمور النافعة واجتهد فيها  ،وسلك أسباهبا وطرقها  ،واستعان بربه ِف حصوهلا
وتكميلها  :كان ذلك كماله  ،وعنوان فالحه  .ومىت فاته واحد من هذه األمور الثالثة  :فاته من اخلْي حبسبها  .فمن َل يكن
حريصا على األمور النافعة  ،بل كان كسالنا َ ،ل يدرك شيئا  .فالكسل هو أصل اخليبة والفشل  ،فالكسالن ال يدرك خْيا  ،وال
ينال مكرمة  ،وال حيظى بدين وال دنيا  ،ومىت كان حريصا  ،ولكن على غْي األمور النافعة  :إما على أمور ضارة  ،أو مفوتة
للكمال كان مثرة حرصه اخليبة  ،وفوات اخلْي  ،وحصول الشر والضرر  ،فكم من حري على سلوك طرق وأحوال غْي نافعة َل
يستفد من حرصه إال التعب والعناء والشقاء .
 -3قوله ( واستعن باهلل ) .
قال ابن القيم  :ملا كان حرص اإلنسان وفعله هو ِبعونة هللا وتوفيقه  ،أمره أن يستعني به  ،ليجتمع له مقام ( إياك نعبد وإياك

نستعني ) فإن حرصه على ما ينفعه عبادة هلل وال تتم إال ِبعونته .
واالستعانة  :طلب العون .
عاجز عن االستقالل جبلب مصاحله  ،ودفع
قال ابن رجب  :وأما االستعانة باهلل  -عز وجل  -دو َن غْيه من اخللق فأل ان َ
العبد ٌ
املخذول ،
مضاره  ،وال معني له على مصاحل دينه ودنياه إال هللا  -عز وجل  ، -فمن أعانه هللا  ،فهو املعا ُن  ،ومن خذله فهو
ُ
ُ
حتقيق معىن قول ( ال حول وال قُ اوَة إال باهلل )  ،فإ ان املعىن  :ال َحت ُّوَل للعبد ِم ْن حال إىل حال  ،وال قُ اوة له على ذلك إال
وهذا ُ
حمتاج إىل االستعانة باهلل ِف فعل املأمورات  ،وترك احملظورات ،
باهلل  ،وهذه كلمةٌ عظيمةٌ  ،وهي كنز من كنوز اجلنة ،
ُ
فالعبد ٌ
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ِ
وعند املوت وبعده من أهوال الربزخ ويوم القيامة ،وال يقدر على اإلعانة على ذلك إال هللا
والصرب على املقدورات كلها ِف الدنيا َ
ك
ايب  قال (
 عز وجل  ،-فمن حقق االستعانة عليه ِف ذلك كله أعانه  .وِف احلديث الصحيح َع ِن الن ِاحرص على ما ينفعُ َ
ْ
احلسن إىل
تعجز ) ومن ترك االستعانة باهلل  ،واستعان بغ ِْيه  ،وَكلَهُ هللا إىل من استعان به فصار خمذوال  .كتب
واستعن باهلل وال ْ
ُ
عمر ب ِن العزيز  :ال تستعِن بغ ِْي هللا ِ ،
بعض ال اسلَ  :يا ِ
ك هللا إليه  .ومن كالم ِ
رب َعجبت ملن يعرفُك كيَ يرجو غْيك ،
فيكلَ َ
ْ
ُ ََ
يستعني بغْيك .
عجبت ملن يعرفك كيَ
ُ
ُ
 -4قوله ( وال تعجز ) بكسر اجليم وهو األفصح  -أي ال تفرط ِف طلب ذلك وال تضعَ عن القيام به  ،وال تكسل وتتأخر ِف
العمل إذا شرعت فيه  ،بل استمر ألنك إذا تركت مث شرعت ِف عمل آخر  ،مث تركت مث شرعت مث تركت ما مت لك عمل.
 -4وجوب اإلميان بالقدر .
 -5حترْي التسخط عند حدوث مكروه .
 -6حكم استعمال لو  :فيها تفصيل :
أوالً  :إذا قيلت اعُتاضا على الشرع  ،فهذا حرام وال جيوز .
مثل  :لو قال  :لو أن هللا ما أوجب احلج  ،أو صالة الفجر .
قال تعاىل ( لو أطاعونا ما قتلوا ) .
ثانياً  :أن تقال اعُتاضا على املقدور  ،وهذا حمرم .

كما لو سافر إنسان وأصابه شيء  ،فقال  :لو أن َل أسافر َل حيصل كذا وكذا .
قال تعاىل ( لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ) .

ثالثاً  :أن تقال للندم والتحسر  ،وهذا حرام أيضا .

مثال  :رجل حرص أن يشُتي شيئا غيه رحبا فخسر  ،فقال  :لو أن ما اشُتيته ما حصل ل خسارة  ،فهذا ندم وحتسر .

رابعاً  :أن تستعمل ِف التمين  ،وحكمه حكم املتمين  ،إن كان خْيا فخْي  ،وإن كان شرا فشر .
وقد قال ِ ف قصة النفر األربعة  ( :قال أحدهم  :لو أن عندي مال فالن لعملت فيه عمل فالن  ،فهذا متىن خْيا  ،وقال
الثان  :لو أن عندي مال فالن الذي ينفقه ِف غْي مرضات هللا  ،فهذا متىن شرا  ،فقال النيب ِ ف األول  :فهو بنيته فهم
باألجر سواء  ،وقال ِف الثان  :فهم بنيته فهما بالوزر سواء )  .رواه أمحد
خامساً  :أن تستعمل ِف اخلْي احملض  .مثال  :لو حضرت الدرس الستفدت  ،فهذا جائز .
ِ
ِ
َّصيحةُ قُـلْنَا لِمن قَ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َّيب  قَ َ ِ
ِ
يم الدَّا ِر ِي أ َّ
 -7ع ْن ََتِ ٍ
ني َو َع َّامتِ ِه ْم .
َن الن َّ
ال « ََّّلل َولكتَابِه َول َر ُسوله َوألَئِ َّمة ال ُْم ْسل ِم َ
َْ
ين الن َ
ال (الد ُ
----------

( أئمة املسلمني ) حكامهم .

( عامتهم ) سائر املسلمني غْي احلكام .
-1التعريَ للنصيحة شرعا :
قيل  :هي كلمة يعرب هبا عن إرادة اخلْي للمنصوح له .

وقيل  :قيام العبد ِبا لغْيه من احلقوق  ،وهذا أصوب .
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ
ني َو َعا امتِ ِهم هي  :القيام حبقوقهم .
فالنصيحة اَّللَ ،ولكتَابِهَ ،ولَر ُسولهَ ،وِألَئ امة الْ ُم ْسلم َ
وهي باعتبار منفعتها نوعان :
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أحدمها  :ما منفعتها مقصودة ِف األصل للناصح  ،وهي النصيحة هلل ولرسوله  ولكتاب هللا عز وجل .
واآلخر  :ما منفعتها مقصودة ِف األصل للناصح واملنصوح معا  ،وهي النصيحة ألئمة املسلمني وعامتهم .
-2كيفية النصيحة هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم .
فالنصيحة هلل  :تكون باإلميان به  ،ونفي الشريك عنه  ،وترك اإلحلاد ِف صفاته  ،ووصفه بصفات الكمال واجلالل كلها ،
وتنزيهه سبحانه وتعاىل عن مجيع النقائ  ،والقيام بطاعته  ،واجتناب معاصيه .
والنصيحة لكتابه  :بقراءته وتدبره وحفظه والعمل به .
والنصيحة لرسوله  :تكون بتصديق رسالته  ،واإلميان جبميع ما جاء به  ،وطاعته ِف أمره وِنيه  ،ونصرته حيا وميتا  ،ومعاداة من
عاداه  ،ومواالة من وااله  ،وإعظام حقه وتوقْيه  ،وإحياء طريقته وسنته  ،وبث دعوته ونشر شريعته .
والنصيحة ألئمة املسلمني  :تكون ِبعاونتهم على احلق وطاعتهم فيه  ،وأمرهم به وتذكْيهم برفق ولطَ  ،وإعالمهم ِبا غفلوا
عنه  ،وترك اخلروج عليهم  ،وتألَ قلوب الناس لطاعتهم  ،وأن يدعى هلم بالصالح .

والنصيحة لعامة املسلمني :تكون بإرشادهم ملصاحلهم ِف آخرهتم ودنياهم ،وكَ األذى عنهم ،وتعليم ما جيهلونه من دينهم،

ويعينهم عليه بالقول والفعل ،وسُت عوراهتم ،وسد خالهتم  ،ودفع املضار عنهم ،وجلب املنافع هلم  ،وأمرهم باملعروف وِنيهم عن
املنك ر برفق وإخالص ،والشفقة عليهم ،وأن حيب هلم ما حيب لنفسه من اخلْي ،ويكره هلم ما يكره لنفسه من املكروه .
-3احلديث دليل على فضل النصيحة وعظم منزلتها  ،وللنصيحة فضائل :

أوالً  :أهنا مهمة الرسل .

ِ
ِ
ص ُح لَ ُك ْم ) .
قال تعاىل إخبارا عن نوح ( أُبَلغُ ُك ْم ِر َساالت َرِيب َوأَنْ َ

ثانياً  :أن منزلتها عظيمة .
كما ِف حديث الباب .

ثالثاً  :أهنا من عالمات كمال اإلُيان .

كما قال  ( ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه ) .
رابعاً  :أهنا من حقوق املسلم على أخيه املسلم .

قال  ( للمؤمن على املؤمن ست خصال  ... :وينصح له إذا غاب أو شهد ) .
-4ينبغي أن تسود النصيحة بني املسلمني  ،فإِنا من أعظم مكمالت اإلميان .
سئل ابن املبارك  :أي األعمال أفضل ؟ قال  :النصح هلل .
وقال الفضيل  :املؤمن يسُت وينصح والفاجر يهتك ويعْي .
وقال أيضا :ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصالة والصيام ،وإمنا أدرك عندنا بسخاء األنفس ،وسالمة الصدور ،والنصح لألمة.
قال أبو بكر املزن  :ما فاق أبو بكر أصحاب رسول هللا بصوم وال بصالة  ،ولكن بشيء كان ِف قلبه .
قال ابن علية  :الذي كان ِف قلبه احلب هلل عز وجل والنصيحة ِف خلقه .
وقال أبو الدرداء  :إن شئتم ألنصحن لكم  :إن أحب عباد هللا إىل هللا  ،الذين حيببون هللا تعاىل إىل عباده ويعملون ِف األرض
نصحا .
وقال حكيم  :ودك من نصحك .
قال بعض السلَ  :من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة  ،ومن وعظه على رؤوس الناس فإمنا ا
وخبَه .
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قال عبد العزيز بن أيب رواد رمحه هللا  :كان من كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئا يأمره ِف رفق فيؤجر ِف أمره وِنيه  ،وإن
أحد هؤالء َيرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك سُته .
-4وهذا احلديث يفيد بعمومه ورواياته أنه جيب أن ينصح املسلم ألخيه املسلم ِف مجيع جوانب احلياة وليس ِف جانب واحد بل
دنيا وأخرى .
وجرير بن عبد هللا قد بايع الرسول  على النصح لكل مسلم  ،قد طبق ذلك :
فقد ذكر النووي ِف شرح مسلم  :أن جريرا أمر مواله أن يش ُتي له فرسا  ،فاشُتى له فرسا بثالمثائة درهم وجاء به وبصاحبه
لينقده الثمن  ،فقال جرير لصاحب الفرس  :فرسك خْي من ثالمثائة درهم  ،أتبيعه بأربعمائة درهم ؟ قال  :ذلك إليك يا أبا
عبد هللا  .فقال  :فرسك خْي من ذلك أتبيعه خبمسمائة درهم ؟ مث َل يزل يزيد مائة فمائة وصاحبه يرضى وجرير يقول فرسك
خْي إىل أن بلغ مثامنائة درهم فاشُتاه هبا  .فقيل له بذلك فقال  :إن بايعت رسول هللا  على النصح لكل مسلم .
ِ
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ
هكذا يفعل صحابة الرسول ِ ف النصح للمسلمني ِف أمور دينهم ودنياهم ولنا فيهم أسوة ( لََق ْد َكا َن لَ ُك ْم في ِه ْم أ ْ

احلَ ِميد ) .
ين ْ
اَّللَ َوالْيَ ْوَم ْاآل ِخَر َوَم ْن يَتَ َو ال فَِإ ان ا
لِ َم ْن َكا َن يَ ْر ُجو ا
اَّللَ ُه َو الْغَ ِ ُّ

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  :فإن املؤمن للمؤمن كاليدين تغس ل إحدامها األخرى .
-5ومن أعظم النصح أن ينصح ملن استشاره ِف أمره .
كما قال  ( : إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه ) .
وكذلك النصح ِف الدين .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  :ثبت ِف الصحيح أن النيب  قالت له فاطمة بنت قيس  :قد خطبين أبو جهم ومعاوية  ،فقال
هلا  :أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء  ،وأما معاوية فصعلوك ال مال له  ،فبني النيب  حال اخلاطبني للمرأة  ،فإن النص ح ِف
الدين أعظم من النصح ِف الدنيا  ،فإذا كان النيب  نصح املرأة ِف دنياها فالنصيحة ِف الدين أعظم .
 -6آداب النصيحة :
أوالً  :اإلخالص هلل عز وجل .

فالبد أن يقصد بنصحه وجه هللا تبارك وتعاىل كما ِف حديث عمر ( إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى ) .

ثانياً  :أال يقصد التشهْي .

ثالثاً  :أن يكون النصح سرا .

قال الشافعي  :من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه  ،ومن وعظه عالنية فقد فضحه وشانه .
يقول احلافظ ابن رجب رمحه هللا  :وكان السلَ إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا .
قال بعضهم  :من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة ومن وعظه على رؤوس الناس فإمنا وخبه .

قال الَّاعر :
تغمدن بنصحك ِف انفرادي
النصح بني ِ
نوع
فإن
الناس ٌ
َ

وجنيب النصيحةَ ِف اجلماعة
التوبيخ ال أرضى استماعه
من
ِ

رابعاً  :أن يكون النصح بلطَ وأدب ورفق وال يثقل على الناصح وال يكثر عليه .

كما جاء ِف احلديث عن عائشة أن النيب  قال ( إن الرفق ال يكون ِف شيء إال زانه وال ينزع من شيء إال شانه) .
خامساً  :اختيار الوقت املناسب للنصيحة .
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 -7حترْي الغش واخلديعة .
 -8بيان مكانة النصح ِف اإلسالم  ،حيث اعتىن به الشارع فكان يبايع عليه .
ول َِّ
الَّرَك ِاء َع ِن ِ
الَّ ْر ِك َم ْن َع ِم َل َع َمالً أَ ْش َر َك فِ ِيه
اَّلل  ( قَا َل َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َ -8ع ْن أَِِب ُه َريْـ َرةَ قَ َ
اَّللُ تَـبَ َ
ار َك َوتَـ َع َاَل :أَنَا أَ ْغ ََن ُّ َ
َم ِعي غَ ِْريي تَـ َرْكتُهُ َو ِش ْرَكهُ .
--------الَّرَك ِاء َع ِن ِ
الَّ ْر ِك) ملا كان املرائي قاصدا بعمله هللا تعاىل وغْيه  ،كان قد جعل هلل شريكا  ،فإذا كان كذلك فاهلل
( أَنَا أَ ْغ ََن ُّ َ

تعاىل هو الغين على اإلطالق  ،والشركاء بل مجيع اخللق فقراء إليه بكل اعتبار  ،فال يليق بكرمه وغناه التام أن يقبل العمل الذي
جعل فيه له شريك .
( من عمل عمالً أشرك فيه غريي أي  :من قصد بذلك العمل الذي يعمله لوجهي غْيي من املخلوقني .
( تركته وشركه وِف رواية ابن ماجه ( فأنا منه بريء وهو للذي أشرك )

-1احلديث دليل على بطالن العمل الذي وقع فيه الرياء .
والرياء بكسر الراء وُفيَ التحتانية واملد وهو مشتق من الرؤية واملراد به  :إظه ار العبادة لقصد رؤية الناس هلا فيحم دوا
صاحبها .
والسمعة بضم املهملة وسكون امليم مشتقة من مسع واملراد هبا  :حنو ما ِف الرياء لكنها تتعلق حباسة السمع والرياء حباسة البصر
-2خطر الرياء :
أوالً  :أنه حمبط للعمل .
اِ
ِ
ص َدقَاتِ ُك ْم بِالْ َم ِن َو ْاألَذَى َكالا ِذي يُْن ِف ُق َمالَهُ ِرئَاءَ الن ِ
اَّللِ َوالْيَ ْوِم
ااس َوال يُ ْؤِم ُن بِ ا
ين َآمنُوا ال تُْبطلُوا َ
قال هللا تعاىل ( يَا أَيُّ َها الذ َ
ْاآل ِخ ِر . ) ...
ِِ
اَّلل وهو خ ِادعهم وإِ َذا قَاموا إِ َىل ال ا ِ
ِ
اَّللَ إِاال
ااس َوال يَ ْذ ُك ُرو َن ا
وقال سبحانه ( إِ ان الْ ُمنَافق َ
ني َُيَاد ُعو َن اَ َ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ُ
صالة قَ ُاموا ُك َس َاىل يَُر ُاؤو َن الن َ
قَلِيال ) .
قال ابن كثري  :ال إخالص هلم وال معاملة مع هللا ،بل إمنا يشهدون الناس تقية هلم ومصانعة ،وهلذا يتخلفون كثْيا عن الصالة اليت ال
يُرون فيها غالبا كصالة العشاء ِف وقت العتمة وصالة الصبح ِف وقت الغلس.
ثانياً  :هو من صفات املنافقني .
اَّللَ إِاال قَلِيال ) .
ااس َوال يَ ْذ ُك ُرو َن ا
قال تعاىل ِف املنافقني ( يَُر ُاؤو َن الن َ
اح ٌد فَمن َكا َن ي رجو لَِقاء ربِِه فَلْي عمل عمال ص ِ
ل أَامنَا إِ َهل ُكم إِلَه و ِ
ِ
ِ
احلا َوال يُ ْش ِرْك
وحى إِ َا
َ ََْ ْ ََ َ
َْ ُ
وقال سبحانه وتعاىل ( قُ ْل إامنَا أَنَا بَ َشٌر مثْلُ ُك ْم يُ َ
َ
ُ ْ ٌَ
ِ ِ ِ ِِ
َحدا ) .
بعبَ َادة َربه أ َ
قال ابن كثْي ِف قوله تعاىل ( فليعمل عمال صاحلا ) أي :ما كان موافقا لشرع هللا ،وقوله (وال يشرك بعبادة ربه أحدا) وهو الذي يُراد
به وجه هللا تعاىل وحده ال شريك له.
اَّللِ َما ََلْ يَ ُكونُوا َْحيتَ ِسبُو َن ) .
وقال جل شأنه ( َوبَ َدا َهلُ ْم ِم َن ا
قال جماهد ِف معىن هذه اآلية :عملوا أعماال تومهوا أِنا حسنات فإذا هي سيئات .
وقال سفيان الثوري ِف هذه اآلية :ويل ألهل الرياء  ،ويل ألهل الرياء  ،هذه آيتهم وقصتهم.
ثالثاً  :هدد تعاَل املرائني .
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قال سبحانه موضحا عقوبة املرائني يوم القيامة ( فَويل لِْلمصلِني  .الا ِذين هم عن ِِ
اعو َن) .
اهو َن .؟؟؟ َوميَْنَ ُعو َن الْ َم ُ
َْ ٌ ُ َ َ
صالهت ْم َس ُ
َ ُْ َْ َ

رابعاً  :أول من يقضى عليه يوم القيامة املرائي بعمله .
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ول ( إِ ان أَاوَل الن ِ
اَّللِ  يَ ُق ُ
ول ا
ت َر ُس َ
ااس يُ ْق َ
َع ْن أَِِب ُهَريْ َرةَ قال َ :مس ْع ُ
استُ ْش ِه َد فَأُِِتَ بِه فَ َعارفَهُ ن َع َمهُ
ضى يَ ْوَم الْقيَ َامة َعلَْيه َر ُج ٌل ْ
ِ
ال قَاتَ ْل ِ
ِ
ت ألَ ْن يُ َق َ ِ
يل  .مثُا
ت  .قَ َ
ت فِ َيها قَ َ
فَ َعَرفَ َها قَ َ
ت َولَ ِكن َ
تف َ
استُ ْش ِه ْد ُ
اك قَاتَ ْل َ
ال َك َذبْ َ
ُ
ال فَ َما َعمْل َ
يك َح اىت ْ
ال َجريءٌ  .فَ َق ْد ق َ
ِ ِِ ِ
ِ
ت
ب َعلَى َو ْج ِه ِه َح اىت أُلْ ِق َى ِِف الناا ِر َوَر ُج ٌل تَ َعلا َم الْعِْل َم َو َعلا َمهُ َوقَ َرأَ الْ ُقْرآ َن فَأُتِ َى بِِه فَ َعارفَهُ نِ َع َمهُ فَ َعَرفَ َها قَ َ
ال فَ َما َعم ْل َ
أُمَر به فَ ُسح َ
ال َك َذبت ولَ ِكناك ت علامت الْعِْلم لِي ق َ ِ
ال تَعلامت الْعِْلم وعلامته وقَرأْ ِ
ِ
ال ُه َو
ت الْ َقْرآ َن لِيُ َق َ
يك الْ ُقْرآ َن  .قَ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ
تف َ
ال َعاَلٌ َ .وقَ َرأْ َ
ف َيها قَ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ُ
ِ
ِ
اَّلل علَي ِه وأَعطَاه ِمن أَصن ِ
اف الْم ِال ُكلِ ِه فَأُتِى بِهِ
ِ ِِ ِ
قَا ِر ٌ
ب َعلَى َو ْج ِه ِه َح اىت أُلْق َى ِِف الناا ِر َ .وَر ُج ٌل َو اس َع اُ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ
َ
يل مثُا أُمَر به فَ ُسح َ
ئ  .فَ َق ْد ق َ
َ
ب أَ ْن ي ْن َفق فِيها إِالا أَنْ َف ْق ِ
ال فَما ع ِمْل ِ
ِ
ال ما تَرْك ِ
ِ
اك
ك قَ َ
ت َولَ ِكن َ
ت ف َيها لَ َ
ال َك َذبْ َ
ُ
ت ف َيها قَ َ َ َ ُ
فَ َعارفَهُ ن َع َمهُ فَ َعَرفَ َها قَ َ َ َ َ
ت م ْن َسبِ ٍيل ُحت ُّ ُ َ َ
ِ
ِ ِِ ِ
ب َعلَى َو ْج ِه ِه مثُا أُلْ ِق َى ِِف الناا ِر ) رواه مسلم .
ت لِيُ َق َ
فَ َع ْل َ
يل مثُا أُمَر به فَ ُسح َ
ال ُه َو َج َو ٌاد  .فَ َق ْد ق َ
خامساً  :أن هللا يفضح املرائني .
اَّللُ بِِه ) .
اَّللُ بِِه َ ،وَم ْن يَُرائِي يَُرائِي ا
كما ِف حديث الباب ( َم ْن َمسا َع َمسا َع ا
سادساً  :يقال للمرائني يوم القيامة  :اذهبوا اطلبوا الثواب ممن كنتم تراءون هلم .

عن أيب سعيد بن أيب فضالة قال  :مسعت رسول هللا  يقول ( إذا مجع هللا األولني واآلخرين ليوم القيامة  ،ليوم ال ريب فيه ،
نادى ٍ
مناد  :من كان أشرك ِف عمله هلل أحدا فليطلب ثوابه من عنده  ،فإن هللا أغىن الشركاء عن الشرك ) رواه الُتمذي .

سابعاً  :خافه النيب  علينا .

عن أيب سعيد مرفوعا ( أال أخربكم ِبا هو أخوف عليكم عندي من املسيح الدجال ؟ قالوا  :بلى  ،قال  :الشرك اخلفي  ،يقوم
الرجل فيصلي فيزين صالته ملا يرى من نظر رجل ) رواه أمحد .
ثامناً  :ال يدخل اجلنة .
عن أيب هريرة  قال  :قال النيب  ( : من تعلم علما مما يبتغى به وجه هللا تعاىل ال يتعلمه إال ليصيب به عرضا من الدنيا َل
جيد عرف اجلنة يوم القيامة ) رواه أبو داود .
تاسعاً  :ليس له يف اآلخرة نصيب .
عن أيب بن كعب قال  :قال رسول هللا  ( : بشر هذه األمة بالسناء والدين والرفعة والتمكني ِف األرض  ،فمن عمل منهم
عمل اآلخرة للدنيا َل يكن له ِف اآلخرة من نصيب ) رواه امحد .
-3من أقوال السلَ :
عن شداد بن أوس قال عند موته  :إن أخوف ما أخاف عليكم  :الرياء  ،الشهوة اخلفية .
قال سهل  :ال يعرف الرياء إال خمل .
وقال ابن القيم  :وكل ما َل يكن هلل فربكته منزوعة .
وكان الثوري يقول  :كل شيء أظهرته من عملي فال أعده شيئا .
وعن عبدة قال  :إن أقرب الناس من الرياء آمنهم منه .
وقال الربيع بن خثيم  :كل ما ال يراد به وجه يضمحل .
قال ابن رجب  :ما ينظر املرائي إىل اخللق ِف عمله إال جلهله بعظمة اخلالق  ..املرائي يزور التواقيع على اسم امللك ليأخذ
الرباطيل لنفسه ويوهم أنه من خاصة امللك وهو ما يعرفه بالكليه  ...نقش املرائي على الدرهم الزائد اسم امللك لْيوج والبهرج ما
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جيوز إال على غْي الناقد .
قال ابن القيم  :أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس باإلخالص .
وقال رمحه هللا  :كل نفس َيرج ِف غْي ما يقرب إىل هللا  ،فهو حسرة على العبد ِف معاده  ،ووقفة له ِف طريق سْيه  ،أو نكسة
إن استمر  ،أو حجاب إن انقطع به
من أقوال ابن قدامة ِف الرياء :
قال رمحه هللا  :اعلم أن أصل الرياء حب اجلاه واملنزلة  ،وإذا فُصل رجع إىل ثالثة أصول :

أوالً  :حب لذة احلمد .

ثانياً  :الفرار من أَل الذم .

ثالثاً  :الطمع فيما ِف أيدي الناس

وقال  :واعلم أن أكثر الناس إمنا هلكوا خلوف مذمة الناس  ،وحب مدحهم  ،فصارت حركاهتم كلها على ما يوافق رضى الناس
 ،رجاء املدح  ،وخوفا من الذم  ،وذلك من املهلكات .
وقال  :وَل يزل املخلصون خائفني من الرياء اخلفي  ،جيتهدون ِف خمادعة الناس عن أعماهلم الصاحلة  ،وحيرصون على إخفائها
أعظم م ا حيرص الناس على إخفاء فواحشهم  ،كل ذلك رجاء أن َيل عملهم ليجازيهم هللا تعاىل ِف القيامة بإخالصهم .
وقال  :ومن الدواء النافع ( ِف عالج الرياء ) أن يعود نفسه إخفاء العبادات  ،وإغالق األبواب دوِنا  ،كما نغلق األبواب دون
الفواحش  ،فإنه ال دواء ِف الرياء مثل إخفاء األعمال  ( .خمتصر منهاج القاصدين ) .
قال ابن اجلوزي ِف صيد اخلاطر  :مث تأملت العلماء واملتعلمني ،فرأيت القليل من املتعلمني عليه أمارة النجابة ألن أمارة النجابة
طلب العلم للعمل به ،ومجهورهم يطلب منه ما يصْيه شبكة للكسب إما ليأخذ قضاء مكان ،أو ليصْي قاضي بلد ،أو قدر ما
يتميز به عن أبناء جنسه ،مث يكتفي .
وقال ابن رجب  :ومن عالمات العلم النافع أنه يدل صاحبه على اهلرب من الدنيا وأعظمها الرئاسة والشهرة واملدح فالتباعد عن

ذلك واالجتهاد ِف جمانبته من عالمات العلم النافع.
فإذا وقع شيء من ذلك من غْي قصد واختيار كان صاحبه ِف خوف شديد من عاقبته حبيث أنه َيشى أن يكون مكرا
واستدراجا كما كان اإلمام أمحد َياف ذلك على نفسه عند اشتهار امسه وبعد صيته .
وقال الذهيب  :ينبغي للعاَل أن يتكلم بنية وحسن قصد  ،فإن أعجبه كالمه فليصمت  ،وإن أعجبه الصمت فلينطق  ،وال يفُت
عن حماسبة نفسه فإِنا حتب الظهور والثناء .
وقال أبو قالبة أليوب السختيان :يا أيوب إذا أحدث هللا لك علما فأحدث هلل عبادة ،وال يكونن مهك أن حتدث به الناس .
وِف ترمجة ابن جريج :قال الوليد بن مسلم سألت األوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج :ملن طلبتم العلم ؟!! كلهم يقول:
لنفسي  .غْي أ ان ابن جريج فإناه قال :طلبته للناس .
قال الذهيب  -رمحه هللا  -تعليقا على هذا اخلرب  " :قلت  :ما أحسن الصدق  ،واليوم تسأل الفقيه الغيب ملن طلبت العلم ؟
فيبادر ويقول  :طلبته هلل  ،ويكذب إامنا طلبه للدنيا  ،ويا قلة ما عرف منه .
وقال عبد هللا بن املعتز  :علم املنافق ِف قوله  ،وعلم املؤمن ِف عمله .
قال عمر بن اخلطاب :من خلصت نيته ِف احلق ،ولو على نفسه ،كفاه هللا ما بينه وبني الناس ،ومن تزين ِبا ليس فيه شانه هللا.
وكان من دعاء عمر  :اللهم اجعل عملي كله صاحلا واجعله لوجهك خالصا وال جتعل ألحد فيه شيئا .
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وقال ابن القيم  :العمل ألجل الناس وابتغاء اجلاه واملنزلة عندهم ،ورجائهم للضر والنفع منهم :ال يكون من عارف هبم البتة ،بل
جاهل بشأِنم ،وجاهل بربه ،فمن عرف الناس أنزهلم منازهلم ،ومن عرف هللا أخل له أعماله وأقواله.
وقال  :إن كل من أعرض عن شيء من احلق وجحده  ،وقع ِف باطل ُمقابل ملا أعرض عنه من احلق وجحده  ،حىت ِف األعمال
ضره ونفعه وموته وحياته وسعادته
 ،من رغب عن العمل لوجه هللا وحده ابتاله هللا بالعمل لوجوه اخللق  ،فرغب عن العمل ملن َ
فابتلي بالعمل ملن ال ميلك له شيئا من ذلك .
بيده َ ،
لي بإنفاقه لغْي هللا وهو راغم .
وكذلك من رغب عن إنفاق ماله ِف طاعة هللا ابتُ َ
وقال  :الوقوف عند مدح الناس وذمهم  :عالمة انقطاع القلب وخلوه من هللا وأنه َل تباشره روح حمبته ومعرفته وَل يذق حالوة
التعلق به والطمأنينة إليه .
علمه بأنه عبد حمض والعبد ال يستحق على خدمته لسيده عوضا وال أجرة إذ هو َيدمه ِبقتضى عبوديته .
 -3بيان غىن هللا تعاىل .
-4بيان عظم حق هللا تبارك وتعاىل .
ول َِّ
َّن أ ََراهُ .
ور أ َّ
ك قَ َ
ْت َر ُس َ
َ -9ع ْن أَِِب َذ ٍر قَ َ
ت َربَّ َ
اَّلل َ ( ه ْل َرأَيْ َ
ال َسأَل ُ
ال  :نُ ٌ
----------

( نور أّن أراه ) أي  :نور كيَ أراه ؟

-1احلديث دليل على أن النيب َ ل يره ربه ليلة اإلسراء واملعراج  ،وقد اختلَ العلماء ِف هذه املسألة على أقوال :
القول األول  :أنه رآه .

وهو قول ابن عباس  ،ورجحه ابن خزمية ِف كتابه التوحيد  ،واختاره النووي .
أ -عن ابن عباس قال ( أتعجبون أن تكون اخللة إلبراهيم والكالم ملوسى  ،والرؤية حملمد  ) رواه النسائي .
وهذا األثر قد صدر به ابن خزمية – وهو من أشد املنتصرين إلثبات الرؤية البصرية – حديثه عن هذه املسألة .
ب -وِف رواية ( رأى حممد ربه ) أخرجه ابن أيب عاصم ِف السنة .
لقوله تعاىل ( سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ) .
روي عن ابن عباس هي  :رؤية عني أريها النيب  ليلة أسري به .
القول الثاين  :أنه َل يره .
وهذا مذهب عائشة واجلمهور .

َّن أ ََراهُ .
ور أ َّ
أ -كما ِف حديث الباب  ( .نُ ٌ
فقالوا  :هذا حديث صريح ِف نفي الرؤية  ،بل هو أبلغ من النفي الصريح جمليئه على صورة االستفهام اإلنكاري  ،ألن معناه :
كيَ أراه وقد منعين من رؤيته النور ؟ وهذا النور هو احلجاب الوارد ِف حديث أيب موسى اآلِت .
ث من تَ َكلام بِو ِ
ِ
ِ ِ ِ
ب -عن مسر ٍ
اَّللِ الْ ِف ْريَةَ .
اح َدةٍ ِمْن ُه ان فَ َق ْد أ َْعظَ َم َعلَى ا
وق قَ َ
ت ُمتاكئا عْن َد َعائ َشةَ فَ َقالَ ْ
ال ( ُكْن ُ
ت يَا أَبَا َعائ َشةَ ثَالَ ٌ َ ْ َ َ
َ ْ َ ُْ
َن ُحمَ َّمداً  رأَى ربَّه فَـ َق ْد أَ ْعظَم علَى َِّ
ِ
ت َم ْن َز َع َم أ َّ
ت يَا أُام
اَّلل ال ِْف ْريَةَ  .قَ َ
َ َ
َ َُ
ت َما ُه ان قَالَ ْ
ت فَ ُقْل ُ
ت ُمتاكئا فَ َجلَ ْس ُ
ال َوُكْن ُ
قُ ْل ُ
ِ
ني ) ( ولََق ْد رآه نَزلَة أُخرى )  .فَ َقالَت أَنَا أَاوُل ه ِذهِ
الْم ْؤِمنِ ِ
اَّللُ َعاز و َج ال ( ولََق ْد رآهُ بِاألُفُ ِق الْمبِ ِ
ْ
ُ َ
َ
َ َ
ُ
ني أَنْظ ِر ِيين َوالَ تَ ْع َجل ِيين أَ ََلْ يَ ُق ِل ا َ
َ َ ُ ْ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني الْمارتَ ْ ِ
ِ
ص ا
ِ
اَّلل  فَ َق َ ِا
ني َرأَيْتُهُ ُمْن َهبِطا
ول ا
ك َر ُس َ
األُام ِة َسأَ َل َع ْن َذل َ
يل ََلْ أ ََرهُ َعلَى ُ َ
ورته ال ِىت ُخل َق َعلَْي َها َغْي َر َهاتَ ْ َ
ال « إمنَا ُه َو ج ْرب ُ
ِِ
ِمن ال اسم ِاء س ًّ ِ
ني ال اس َم ِاء إِ َىل األ َْر ِ
ض ) متفق عليه .
ادا عظَ ُم َخْلقه َما بَ ْ َ
َ َ َ
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فقالوا  :هذا ن صريح مرفوع إىل النيب ِ ف أن املراد باملرئي باآليتني هو جربيل وليس هللا تعاىل  ،وقد جاء هذا أيضا عن ابن
مسعود وأيب هريرة .
ج-وأخرج ابن مردوية بإسناد مسلم – كما يقول احلافظ ابن حجر – عن عائشة أِنا قالت  :يا رسول هللا هل رأيت ربك ؟
فقال  :ال  ،إمنا رأيت جربيل ) .
ِ
ِ
س َكلِم ٍ
ول اِ ِ
ض
ال ( إِ ان ا
ات فَ َق َ
ال قَ َام فِينَا َر ُس ُ
وسى قَ َ
اَّللَ َعاز َو َج ال الَ يَنَ ُام َوالَ يَْنبَغي لَهُ أَ ْن يَنَ َام َيَْف ُ
جَ -ع ْن أَِِب ُم َ
اَّلل  خبَ ْم ِ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ
اها ِر و َعمل الن َ ِ
ا
اار  -لَ ْو
ُّور َ -وَف رَوايَة أَِِب بَ ْك ٍر الن ُ
اهار قَْب َل َع َم ِل اللاْي ِل ح َجابُهُ الن ُ
الْق ْس َط َويَْرفَ ُعهُ يُْرفَ ُع إلَْيه َع َم ُل اللْي ِل قَْب َل َع َم ِل الن َ َ َ ُ
ِ
ِ
صُرهُ ِم ْن َخْل ِق ِه ) رواه مسلم .
َحَرقَ ْ
ت ُسبُ َح ُ
َك َش َفهُ أل ْ
ات َو ْج ِهه َما انْتَ َهى إِلَْيه بَ َ

وجه الداللة  :قوله  :حجابه النور – يعين هللا – احتجب بالنور  ،لو كشفه – يعين احلجاب – ألحرقت سبحات وجهه ما
انتهى إليه بصره من خلقه  ،وهذا صريح ِف أن هللا لو كشَ احلجاب ألحرق مجيع خلقه .
وهذا هو الراجح .

القول الثالث  :التوقَ .

ورجحه القاضي عياض والقرطيب  ،نظرا لتكافؤ األدلة .
والراجح مذهب اجلمهور وهو أنه َل ير ربه .
وحيمل ما روي عن ابن عباس أنه رآى ربه على الرؤية القلبية وهبذا جتتمع األدلة .
قال ابن تيمية  ... ( :وأما الرؤية  ،فالذي ثبت ِف الصحيح عن ابن عباس أنه قال ( رأى حممد ربه بفؤاده مرتني ) وعائشة
أنكرت الرؤية  ،فمن ا لناس من مجع بينهما فقال  :عائشة أنكرت رؤية العني وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد  ،واأللفاظ الثابتة عن
ابن عباس هي مطلقة  ،أو مقيدة بالفؤاد  ،تارة يقول ( رأى حممد ربه ) وتارة يقول ( رآه حممد )  ،وَل يثبت عن ابن عباس
لفظ صريح أنه رآه بعينه  ،وليس ِف األدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه . ) ....
وقال ابن أيب العز احلنفي (  ...وقد تقدم ذكر اختالف الصحابة ِف رؤيته  ربه – عز وجل – بعني رأسه  ،وأن الصحيح أنه
رآه بقلبه  ،وَل يره بعني رأسه  ،وقوله [ما كذب الفؤاد ما رأى] [ولقد رآه نزلة أخرى] صح عن النيب  أن هذا املرئي جربيل،
رآه مرتني على صورته اليت خلق عليها ) .

وقال ابن حجر  ... (:جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة  ،وأخرى مقيدة  ،فيجب محل مطلقها على مقيدها  ...وعلى هذا
فيمكن اجلمع بني إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن حيمل نفيها على رؤية البصر  ،وإثباته على رؤية القلب ) .
وقال الَّنقيْي  ( :التحقيق الذي دلت عليه نصوص الشرع أنه َ ل يره بعني رأسه  ،وما جاء عن بعض السلَ من أنه رآه
 ،فاملراد به الرؤية بالقلب كما ِف صحيح مسلم أنه رآه بفؤاده مرتني  ،ال بعني الرأس ) .
 -2اتفق العلماء على أنه ال يرى هللا أحد ِف الدنيا ،وقد نقل اإلمجاع عدد من العلماء ،كالدارمي ،وابن تيمية ،وابن أيب العز.
ومن مستند هذا اإلمجاع قوله  وهو حيذر أمته من الدجال ( واعلموا أنه لن يرى هللا أحد منكم ربه حىت ميوت ) رواه مسلم .
ول َِّ
اَّلل ُّ ( 
الدنْـيَا ِس ْج ُن ال ُْم ْؤِم ِن َو َجنَّةُ الْ َكافِر .
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َ -10ع ْن أَِِب ُه َريْـ َرةَ قَ َ

--------ِ
ِ
وهة ُ ،م َكلاَ بِِف ْع ِل الطاا َعات
اه َوات الْ ُم َحارَمة َوالْ َمكُْر َ
 -1قيل ِف معىن احلديث  :أَ ان ُكل ُم ْؤمن َم ْس ُجون ممَْنُوع ِِف الدُّنْيَا م ْن الش َ
اخلالِ ِ
ِ
اَّلل تَع َ ِ ِ
الشااقاة  ،فَِإذَا مات اِستَ ر ِ
صان َ .وأَاما
ب إِ َىل َما أ َ
صة م ْن النُّ ْق َ
احة َْ َ
َع اد ا َ
اىل لَهُ م ْن الناعيم الداائم َ ،والار َ
َ َ ََْ
اح م ْن َه َذا َ ،وانْ َقلَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص َار إِ َىل الْ َع َذاب الداائم َ ،و َش َقاء ْاألَبَد .
ك َما َح ا
الْ َكافر فَِإامنَا لَهُ ِم ْن َذل َ
صات  ،فَِإ َذا َم َ
ص َل ِِف الدُّنْيَا َم َع قلاته َوتَكْديره بِالْ ُمنَ غ َ
ات َ
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( نووي ) .
وقال املناوي  :ألنه ممنوع من شهواهتا احملرمة فكأنه ِف سجن  ،والكافر عكسه فكأنه ِف جنة .
وقيل  :كالسجن للمؤمن ِف جنب ما أعد له ِف اآلخرة من الثواب والنعيم املقيم  ،وكاجلنة للكافر ِف جنب ما أعد له ِف اآلخرة
من العقوبة والعذاب األليم .
قال الزخمشري  :أراد أِنا للمؤمن كالسجن ِف جنب ما أعد له من املثوبة ،وللكافر كاجلنة ِف جنب ما أعد له من العقوبة .وقيل:
إن املؤمن صرف نفسه عن املالذ وأخذها بالشدائد ،فكأنه ِف السجن ،والكافر أمرحها ِف الشهوات ،فهي له كاجلنة .
وقال ابن القيم ( :الدنيا سجن املؤمن ) فيه تفسْيان:
أحدمها :أن املؤمن قيد إميانه عن احملظورات ،والكافر مطلق التصرف.
واآلخر :أن ذلك باعتبار العواقب ،فاملؤمن لو كان أنعم الناس ،فذلك باإلضافة إىل مآله ِف اجلنة كالسجن ،والكافر عكسه فإنه
ملا كان أشد الناس بؤسا ،فذلك بالنسبة إىل النار جنته ،فائدة املبالغة ِف املدح .
وحكى القرطيب عن سهل الصعلوكي الفقيه اخلراسان ،وكان ممن مجع رياسة الدين والدنيا :أنه كان ِف بعض مواكبه ذات يوم إذ
خرج عليه يهودي من إيوان محام ،وهو بثياب دنسة وصفة جنسة ،فقال :أنتم تزعمون أن نبيكم قال« :الدنيا سجن املؤمن ،وجنة
الكافر»  ،وأنا عبد كافر وترى حال ،وأنت مؤمن وترى حالك؟! فقال له على الفور :إذا صرت غدا إىل عذاب هللا كانت هذه
اجلنة لك ،وإذا صرت أنا إىل النعيم ورضوان هللا ،صار هذا سجين ،فعجب اخللق من فهمه وسرعة جوابه .
أفضل
وزَهت مساكنها ،فإِنا للمؤمن ِبنزلة السجن ألن املؤمن يتطلاع إىل نعي ٍم
-2الدنيا مهما عظُم نعيمها وطابت أيامهاَ ،
َ
وأكمل وأعلى  ،وأما بالنسبة للكافر ،فإِنا جنته ألنه يُن اعم فيها وينسى اآلخرة.
-3املؤمن ِف أفعاله يسْي وفق شرع هللا ال َيرج عنه.
 -4املؤمن يصرب على ما يالقيه من أذى ومصائب وآالم ِف سبيل هللا.
 -5املؤمن يضع اخلشية من هللا دائما نصب عينيه.
- 6املؤمن ال يغُت ِبا يستدرج هللا به الكافرين من كثرة اإلنعام عليهم .
 -7ال ينبغي للمؤمن أن يقضي شهواته ِبا حرم هللا عليه بل يتمتع بالدنيا ِبا أحل هللا له .
-8البون شاسع بني مصْي املؤمنني ِف اجلنة والكافرين ِف النار
ول َِّ
ال ( أَقـْرب ما ي ُكو ُن الْع ْب ُد ِمن ربِ ِه و ُهو س ِ
َ -11ع ْن أَِِب ُه َريْـ َرةَ أ َّ
اء .
َن َر ُس َ
اج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌد فَأَ ْكثِ ُروا الد َ
َ ْ َ َ َ َ
اَّلل  قَ َ َ ُ َ َ
ُّع َ

----------1احلديث دليل على استحباب الدعاء ِف السجود  ،وأنه من مواطن الدعاء .
أ -حلديث الباب .
ِ
ِ
ال رس ُ ِ
ِ
ب -وحلديث اِبْ ِن َعبا ٍ
وع فَ َع ِظ ُموا فِ ِيه
اس  قَ َ
يت أَ ْن أَقْ َرأَ اَلْ ُقْرآ َن َراكعا أ َْو َساجدا  ،فَأَاما اَ ُّلرُك ُ
ول اَ اَّلل  ( أََال َوإِِن ُِن ُ
ال :قَ َ َ ُ
لسجود فَاجت ِهدوا ِِف اَلد ِ
ِ
اب لَ ُك ْم ) َرَواهُ ُم ْسلِ ٌم .
اَلار ا
ب َ ،وأَاما اَ ُّ ُ ُ ْ َ ُ
َ
ُّعاء  ،فَ َقم ٌن أَ ْن يُ ْستَ َج َ
 -2احلكمة ِف أن العبد حال السجود يكون أقرب إىل هللا  ،ألن السجود فيه خضوع وذل وتواضع  ،والعبد كلما كان أذل هلل
كان أعظم عبودية وقربا منه .
قال الشيخ ابن عثيمني  :وإمنا كان أقرب ألن السجود أعلى أنواع الذل واخلضوع  ،وهلذا ملا ذللت لربك ونزلت أعاليك تعظيما
له وذال رفعك هللا وكنت أقرب ما يكون منه ِف حال السجود .
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ِ
ُّعاءَ ) يشمل الدعاء بأمر دنيوي وأمر أخروي .
-3قوله  ( فَأَ ْكثُروا الد َ
مثال أمر دنيوي  :اللهم ارزقين بيتا واسعا .
وأما قول بعض العلماء  :إنه ال جيوز الدعاء بشيء من أمور الدنيا فقول ضعيَ .
-4اختلَ العلماء  :ما األفضل كثرة السجود أم طول القيام على أقوال :
القول األول  :أن طول القيام أفضل من كثرة العدد .
وهذا قول مجهور احلنفية  ،واملالكية ِ -ف قول  -والشافعية .
حلديث املغْية بن شعبة  قال ( إ ْن كان النيب  ليقوم ليصلِي حىت ترم قدماه  -أو ساقاه  -فيقال له  ،فيقول  :أفال أكون
عبدا شكورا ) متفق عليه .
القول الثاين  :أن األفضل كثرة الركوع والسجود .
وهذا مذهب املالكية ِف األظهر  ،وهو وجه عند احلنابلة.
ِ
ك
ك ِِف اَ ْجلَن ِاة  .فَ َق َ
ال ( قَ َ
َسلَ ِم ِي  قَ َ
ال  :أ ََو َغْي َر ذَل َ
ك ُمَرافَ َقتَ َ
َسأَلُ َ
ال ِل اَلنِ ُّ
ايب َ س ْل  .فَ ُقْل ُ
ت:أْ
أ-حلديث َربِ َيعة بْن َك ْعب ْاأل ْ
لسج ِ
ال  " :فَأ ِ
َع ِين َعلَى نَ ْف ِس َ ِ
ود ) َرَواهُ ُم ْسلِ ٌم .
ت ُ :ه َو َذ َاك  ،قَ َ
؟  ،قُ ْل ُ
ك ب َكثْ َرةِ اَ ُّ ُ
ب-وحلديث الباب ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء) .
القول الثالث  :أِنما سواء .
وهذا اختيار ابن تيمية .
حلديث حذيفة قال ( صليت مع النيب  ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت :يركع عند املائة ،مث مضى ،فقلت :يصلي هبا ِف ركعة،
فمضى  ،فقلت :يركع هبا ،مث افتتح النساء  ،فقرأها ،مث افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مُتسال إذا مر بآية فيها تسبيح سباح وإذا مر
بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ مث ركع فجعل يقول :سبحان ريب العظيم  ،فكان ركوعه حنوا من قيامه ،مث قال مسع هللا ملن محده،
مث قام طويال قريبا مما ركع ،مث سجد فقال  :سبحان ريب األعلى ،فكان سجوده قريبا من قيامه ) .رواه مسلم
ورجح شيخ اإلسالم ابن تيمية القول الثالث  ،قال رمحه هللا :
وقد تنازع الناس  ،هل األفضل طول القيام ؟ أم كثرة الركوع والسجود ؟ أو كالمها سواء ؟ على ثالثة أقوال  :أصحها أن كليهما

سواء  ،فإن القيام اخت بالقراءة  ،وهي أفضل من الذكر والدعاء  ،والسجود نفسه أفضل من القيام  ،فينبغي أنه إذا ط اول القيام
أن يطيل الركوع والسجود  ،وهذا هو طول القنوت الذي أجاب به النيب  ملا قيل له  :أي الصالة أفضل ؟ فقال  :طول
القنوت  ،فإن القنوت هو إدامة العبادة  ،سواء كان ِف حال القيام  ،أو الركوع أو السجود  ،كما قال تعاىل  ( :أمن هو قانت
آناء الليل ساجدا وقائما )  ،فس اماه قانتا ِف حال سجوده  ،كما مسااه قانتا ِف حال قيامه .
وقال :

وقد تنازع العلماء  :أميا أفضل  :إطالة القيام ؟ أم تكثْي الركوع والسجود ؟ أم مها سواء ؟ على ثالثة أقوال  :وهي ثالث روايات
عن أمحد  ،وقد ثبت عنه ِف الصحيح " أي الصالة أفضل ؟ قال ( :طول القنوت) "  ،وثبت عنه أنه قال ( :إنك لن تسجد هلل
سجدة إال رفعك هللا هبا درجة وحط عنك هبا خطيئة) رواه مسلم  ،وقال لربيعة بن كعبِ :
(أعين على نفسك بكثرة السجود)
رواه مسلم  ،وم علوم أن السجود ِف نفسه أفضل من القيام  ،ولكن ذكر القيام أفضل  ،وهو القراءة  ،وحتقيق األمر  :أن األفضل
ِف الصالة أن تكون معتدلة  ،فإذا أطال القيام  ،يطيل الركوع والسجود  ،كما كان النيب  يصلي بالليل  ،كما رواه حذيفة
وغْيه  ،وهكذا كانت صالته الفريضة  ،وصالة الكسوف  ،وغْيمها  :كانت صالته معتدلة  ،فإن فضال ِ
مفضل إطالة القيام
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والركوع والسجود مع تقليل الركعات  ،وُفيَ القيام والركوع والسجود مع تكثْي الركعات  :فهذان متقاربان  ،وقد يكون هذا
أفضل ِف حال  ،كما أنه ملا صلى الضحى يوم الفتح صلاى مثان ركعات َيففهن  ،وَل يقتصر على ركعتني طويلتني  ،وكما فعل
الصحابة ِف قيام رمضان ملا شق على املأمومني إطالة القيام .
ِ
ض ُل ؟
اس ِِف الْقيَ ِام َوالس ُجود أَي ُه َما أَفْ َ
 وقال ابن القيم َ :وقَ ْد ْ
اختَ لَ َ
َ الن ُ
ت طَائَِفةٌ الْ ِقيَ َام لُِو ُجوهٍ .
فَـ َرج َح ْ
ِ
ضل ْاألَرَك ِ
ِ
ان .
َح ُد َها  :أَن ذ ْكَرهُ أَفْ َ
أَ
ض ُل ْاألَذْ َكار فَ َكا َن ُرْكنُهُ أَفْ َ َ ْ
اىل ( وقُ ِ ِ ِِ
ني ) .
وموا َّلل قَانت َ
َوالث ِان  :قَ ْولُهُ تَ َع َ َ ُ
ِ
ول الْ ُقنُ ِ
وت .
ض ُل الص َالةِ طُ ُ
الثال ُ
ث قَ ْولُهُ  أَفْ َ
وقَالَ ْ ِ
ض ُل .
ود أَفْ َ
ت طَائ َفةٌ الس ُج ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َما يَ ُكو ُن الْ َعْب ُد م ْن َربه َوُه َو َساج ٌد .
احتَج ْ
َو ْ
ت ب َق ْوله  أَقْ َر ُ
ول اَّللِ  فَ ُقْلت حدثَِين ِحب ِد ٍ
ِ ِ ِ
ال لَِقيت ثَوبا َن موَىل رس ِ
ال :
يث َع َسى اَّللُ أَ ْن يَْن َف َع ِين بِِه ؟ فَ َق َ
َ
ُ َ
َوحبَديث َم ْع َدا َن بْ ِن أَِيب طَْل َحةَ قَ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ
ِ
ِ
ول َما ِم ْن َعْب ٍد يَ ْس ُج ُد َِّللِ َس ْج َدة إال َرفَ َع اَّللُ لَهُ ِهبَا َد َر َجة َو َحط َعْنهُ ِهبَا َخ ِطيئَة
ول اَّللِ  يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
َعلَْي َ
ك بِالس ُجود  ،فَِإن َمس ْع ُ
ِ
ِ
ك.
يت أَبَا الد ْرَد ِاء فَ َسأَلْته فَ َق َ
قَ َ
ال ِل ِمثْ َل ذَل َ
ال َم ْع َدا ُن ُمث لَق ُ
ال رس ُ ِ ِ
َعين علَى نَ ْف ِسك بِ َكثْ رةِ السج ِ
ب ْاألَسلَ ِمي وقَ ْد سأَلَه مرافَ َقتَه ِِف ْ ِ ِ
ود ) .
اجلَنة ( أ َ
َ َ ُ َُ ُ
ول اَّلل  لَربِ َيعةَ بْ ِن َك ْع ٍ ْ
ُ
َوقَ َ َ ُ
َ َ
ِ ِ
ِِ
ب).
ورةٍ أُنْ ِزلَ ْ
اس ُج ْد َواقْ َُِت ْ
َصح َو َختَ َم َها بَِق ْوله ( َو ْ
ورةُ ( اقْ َرأْ ) َعلَى ْاأل َ
ت َعلَى َر ُسول اَّلل ُ س َ
َوأَو ُل ُس َ
وبِأَن السجود َِّللِ ي َقع ِمن الْمخلُوقَ ِ
ات ُكل َها ُع ْل ِوي َها َو ُس ْفلِي َها .
ُ َ َ ُ ْ َْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلَالَة .
ب َما يَ ُكو ُن م ْن َربه ِِف َهذه ْ
ك أَ ْشَر ُ
ض ُع لَهُ َو َذل َ
َخ َ
َوبِأَن الساج َد أَ َذل َما يَ ُكو ُن لَربه َوأ ْ
ف َح َاالت الْ َعْبد فَل َه َذا َكا َن أَقْ َر َ
ودي ِة فَِإن الْعب ِ
وبِأَن السجود هو ِسر الْعب ِ
َي ذَللَْتهُ ْاألَقْ َد ُام َوَوطأَتْهُ َوأَذَل َما يَ ُكو ُن الْ َعْب ُد
وديةَ ِه َي الذل َو ْ
ضوعُ يُ َق ُ
اخلُ ُ
ال طَ ِر ٌ
ُُ
ُُ
يق ُم َعب ٌد أ ْ
َ
ُ َ َُ
ِ
ض ُع إذَا َكا َن َساجدا .
َخ َ
َوأ ْ
ِ
ال َشيخنَا  :الصواب أَن هما سواء والْ ِقيام أَفْضل بِ ِذ ْك ِرهِ وهو الْ ِقراءةُ والسجود أَفْ ِ ِ ِ
ض ُل ِم ْن َهْيئَ ِة الْ ِقيَ ِام
ض ُل هبَْيئَته فَ َهْيئَةُ الس ُجود أَفْ َ
ََُ َ َ َ ُ ُ َ
َوقَ َ ْ ُ
َ ُ ُ َ ََ ٌ َ َ ُ َ ُ
ِ
وِذ ْكر الْ ِقي ِام أَفْ ِ ِ
ود وه َك َذا َكا َن ه ْدي رس ِ
ود َك َما فَ َع َل
ال الْ ِقيَ َام أَطَ َ
ول اَّللِ  فَِإنهُ َكا َن إذَا أَطَ َ
َ
وع َوالس ُج َ
ال الرُك َ
ض ُل م ْن ذ ْك ِر الس ُج َ َ
َ ُ َ
َ َ َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِف ِ
ك َكا َن يَ ْف َعل ِِف الْ َف ْر ِ
ود َوَك َذل َ
وع َوالس ُج َ
َ الْقيَ َام َخف َ
ص َالة اللْي ِل َوَكا َن إ َذا َخف َ
َ الرُك َ
ص َالة الْ ُك ُسوف َوِِف َ
َ
ض َك َما قَالَهُ الْبَ َراءُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
( زاد املعاد ) .
ودهُ َو ْاعت َدالُهُ قَ ِريبا م ْن الس َواء َواََّلل أ َْعلَ ُم .
بْ ُن َعازب َ :كا َن قيَ ُامهُ َوُرُكوعُهُ َو ُس ُج ُ
 -5احلديث دليل على أن السجود من مواطن إجابة الدعاء .
 -6يستحب للمسلم أن يعرف مواطن الدعاء حىت يتحراها  ،فاإلجابة هبا أحرى .
 -7استحباب اإلكثار من الدعاء .
 -8كرم هللا تعاىل .
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ول َِّ
اَّللُ َع ْنهُ ُك ْربَةً ِم ْن ُكر ِ
اَّلل َ ( م ْن نَـ َّفس َع ْن ُم ْؤِم ٍن ُك ْربَةً ِم ْن ُكر ِ
ب ُّ َّ
ب يَـ ْوِم
س َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َ -12ع ْن أَِِب ُه َريْـ َرَة قَ َ
َ
َ
الدنْـيَا نَـف َ
َ
الدنْـيا و ِ
الدنْـيا و ِ
سر َّ ِ
ِ
اَّللُ ِيف َع ْو ِن
اآلخ َرةِ َو َّ
اآلخ َرةِ َوَم ْن َستَـ َر ُم ْسلِ ًما َستَـ َرهُ َّ
ال ِْقيَ َام ِة َوَم ْن يَ َّ
اَّللُ ِيف ُّ َ َ
اَّللُ َعلَْيه ِيف ُّ َ َ
س َر َعلَى ُم ْعس ٍر يَ َّ َ
الْعب ِد ما َكا َن الْعب ُد ِيف عو ِن أ ِ
ِ
ك طَ ِري ًقا يـلْتَ ِمس فِ ِيه ِعلْما سهَّل َّ ِ
اجتَمع قَـوٌم ِيف بـ ْي ٍ
ت
َخ ِيه َوَم ْن َسلَ َ
َْ
َْ
اَّللُ لَهُ بِه طَ ِري ًقا إِ ََل ا ْجلَنَّة َوَما ْ َ َ ْ َ
َْ َ
ً َ َ
َ ُ
اَّلل يـ ْتـلُو َن كِتاب َِّ
ِ ِ
ِ
الر ْمحَةُ َو َح َّف ْتـ ُه ُم ال َْمالَئِ َكةُ َوذَ َك َرُه ُم
السكِينَةُ َوغَ َِّيَْتـ ُه ُم َّ
ت َعلَْي ِه ُم َّ
اَّلل َويَـتَ َد َار ُسونَهُ بَـ ْيـنَـ ُه ْم إِالَّ نَـ َزلَ ْ
َ َ
م ْن بُـيُوت َّ َ
اَّلل فِيمن ِع ْن َدهُ ومن بَّْأَ بِ ِه َعملُهُ َمل يس ِر ْ ِ ِ
سبُهُ .
َُّ َ ْ
ََ ْ َ
َ ُْْ
ع به نَ َ
---------َّ
س أي  :فرج .
( َم ْن نَـف َ
( ُك ْربَةً الشدة العظيمة .
س َر أي  :سهل .
( َوَم ْن يَ َّ
( َعلَى ُم ْع ِس ٍر املعسر  :من أثقلته الديون وعجز عن وفائها .
اَّللُ ِيف َع ْو ِن ال َْع ْب ِد إعانته وتسديده .
( َو َّ
( َما َكا َن ال َْع ْب ُد ) أي  :ما دام .
ك طَ ِري ًقا ) يشمل الطريق احلسي واملعنوي .
( َوَم ْن َسلَ َ
الس ِكينَةُ الطمأنين ة .
( َّ
( َو َح َّف ْتـ ُه ُم ) أي  :أحاطت هبم .

( املالئكة ) عاَل غييب خلقوا من نور عملهم عبادة هللا .
( َوَم ْن بََّْأَ بِ ِه أي  :أخر .

-1احلديث دليل على فضل تنفيس الكرب عن املؤمنني  ،وهذا يشمل كل كربة سواء ِف البدن أو ِف املال .
كإقراضه مال  ،أو فك أسره  ،أو الوقوف معه ِف حمنته .
-2احلديث دليل على أن التنفيس والتفريج عن املسلمني من أسباب التنفيس والنجاة من كرب يوم القيامة .
وأسباب النجاة من كرب يوم القيامة كثْية :
منها  :التنفيس عن املسلمني .
حلديث الباب ( من نفس عن مؤمن كربة . ) ...
ومنها  :إنظار املعسر أو الوضع عنه .

قال  ( من سره أن ينجيه هللا من كرب يوم القيامة فلينظر معسر أو يضع عنه ) رواه مسلم
ومنها  :الوفاء بالنذر  ،وإطعام الْعام هلل .
قال تعاىل ( يُوفُو َن بِالنا ْذ ِر َوََيَافُو َن يَ ْوما َكا َن َشُّرهُ ُم ْستَ ِطْيا َ .ويُطْعِ ُمو َن الطا َع َام َعلَى ُحبِ ِه ِم ْس ِكينا َويَتِيما َوأ َِسْيا  .إِامنَا نُطْعِ ُم ُك ْم
ِ
ِ
لِوج ِه اِ
يد ِمن ُكم جزاء وال ُش ُكورا  .إِناا ََنَ ُ ِ
ضَرة
اه ُم ا
ااه ْم نَ ْ
اَّلل ال نُِر ُ
اَّللُ َشار َذل َ
ك الْيَ ْوم َولَق ُ
اف من اربِنَا يَ ْوما َعبُوسا قَ ْمطَ ِريرا  .فَ َوقَ ُ
َْ
ْ ََ َ
َو ُسُرورا ) .
-3احلديث دليل على أن اجلزاء من جنس العمل  ،فكما نفس عن مسلم ِف الدنيا  ،جزاه هللا أن نفس عنه كربة من كرب يوم
القيامة .
وهذه قاعدة عظيمة ِف الشرع وهي أن اجلزاء من جنس العمل  ،وأدلتها كثْية .
25

صْرُك ْم ) .
صُروا ا
اَّللَ يَْن ُ
قال تعاىل ( إِ ْن تَْن ُ
وقال تعاىل ( فَاذْ ُكُر ِون أَذْ ُكْرُك ْم ) .
وقال تعاىل (َ أَوفُوا بِعه ِدي أ ِ
ُوف بِ َع ْه ِد ُك ْم ) .
ْ َْ
وقال  ( من سُت مسلما سُته هللا ِف الدنيا واآلخرة ) رواه مسلم .
وقال  ( من بىن هلل مسجدا بىن هللا له بيتا ِف اجلنة ) رواه مسلم .
وقال  ( احفظ هللا حيفظك ) .
وقال  ( والشاة إن رمحتها رمحك هللا ) رواه أمحد .
وقال  ( إمنا يرحم هللا من عباده الرمحاء ) متفق عليه .
وقال  ( من وصل صفا وصله هللا ) رواه أبو داود .
وقال  ( ارمحوا من ِف األرض يرمحكم من ِف السماء ) رواه أبو داود .
وقال  ( من كان له وجهان ِف الدنيا  ،كان له لسانان من نار يوم القيامة ) رواه أبو داود .
-4إثبات يوم القيامة  ،ومسي بذلك :

أوالً  :لقيام الناس من قبورهم .

ِ
كما قال تعاىل (ي وم ي ُقوم النااس لِر ِ
ني ) .
ب الْ َعالَم َ
َْ َ َ ُ ُ َ

ثانياً  :لقيام األشهاد .
اد ) .
وم ْاألَ ْش َه ُ
كما قال تعاىل ( َويَ ْوَم يَ ُق ُ
ثالثاً  :لقيام الروح واملالئكة .

ِ
ص َوابا ) .
الرمحَ ُن َوقَ َ
صفا اال يَتَ َكلا ُمو َن إِاال َم ْن أ َِذ َن لَهُ ْ
وم ُّ
ال َ
وح َوالْ َم َالئ َكةُ َ
كما قال تعاىل (يَ ْوَم يَ ُق ُ
الر ُ
-5أن ِف يوم القيامة كربا عظيمة .
قال تعاىل ( وكان يوما على الكافرين عسْيا ) .
وقال تعاىل ( على الكافرين غْي يسْي ) .
وقال سبحانه ( يقول الكافرون هذا يوم عسر ) .
وقال  ( يعرق الناس يوم القيامة حىت يذهب عرقهم ِف األرض سبعني ذراعا  ،ويلجمهم حىت يبلغ آذاِنم ) رواه مسلم .

قال القحْاين رمحه هللا :
علمت هبوله
يوم القيامة لو
َ
يوم تشققت السماء هلوله
ٌ
يوم عبوس قمطريٌر شرهُ

أهل ومن أوط ِ
لفررت من ٍ
ان
وتشيب منه مفارق الولدان
اخللق منتشر عظيم ِ
ِف ِ
الشأن
ٌ

-6فضل التيسْي على املسلمني  ،وخاصة املعسرين  ،وأن من يسر على معسر جازاه هللا بأمرين :
التيسْي ِف الدنيا – والتيسْي ِف اآلخرة .
والتيسْي على املعسر الذي ال ميلك شيئا واجب  ،وال جيوز مطالبته .
لقوله تعاىل ( َوإِن َكا َن ذُو ُع ْسَرةٍ فَنَ ِظَرةٌ إِ َىل َمْي َسَرةٍ ) .
-7فضل السُت على املسلم .
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وقد قال  ( من سُت عورة أخيه املسلم سُت هللا عورته يوم القيامة  ،ومن كشَ عورة أخيه املسلم كشَ هللا عورته حىت
يفضحه هبا ِف بيته ) رواه ابن ماجه .
وقال  ( يا معشر من آمن بلسانه وَل يدخل اإلميان ِف قلبه  ،ال تغتابوا املسلمني  ،وال تتبعوا عوراهتم  ،فإنه من اتبع عوراهتم
تتبع هللا عورته  ،ومن تتبع هللا عورته يفضحه ِف بيته ) رواه أبو داود .
قال اإلمام مالك  :أدركت هبذه البلدة _ يعين املدينة _ أقواما ليس هلم عيوب  ،فعابوا الناس فصارت هلم عيوب  ،وأدركت
فنسيت عيوهبم .
هبذه البلدة أقواما كانت هلم عيوب  ،فسكتوا عن عيوب الناس
ْ
قال ابن رجب رمحه هللا  :واعلم أن الناس على ضربني :

أحدمها  :من كان مستورا ال يعرف بشيء من املعاصي  ،فإذا وقعت منه هفوة أو زلة  ،فإنه ال جيوز هتكها وال كشفها وال
التحدث هبا  ،ألن ذلك غيبة حمرمة  ،وهذا هو الذي وردت فيه النصوص .
ومثل هذا لو جاء تائبا نادما  ،وأقر حبده َ ،ل يفسره وَل يستفسره  ،بل يؤمر بأن يرجع ويسُت نفسه  ،كما أمر النيب  ماعزا
والغامدية .
والثاين  :من كان مشتهرا باملعاصي معلنا هبا  ،وال يبال ِبا ارتكب منها  ،وال ِبا قيل له  ،هذا هو الفاجر املعلن  ،ومثل هذا ال
بأس بالبحث عن أمره  ،لتقام عليه احلدود  ،ومثل هذا ال يشفع له إذا أخذ ولو َل يبلغ السلطان  ،بل يُتك حىت يقام عليه احلد
 ،ليكشَ سُته  ،ويرتدع به أمثاله .
-8عون هللا ملن أعان مسلما  ،لكن هذا مقيد ِبا إذا كان على الرب والتقوى لقوله تعاىل ( وتعاونوا على الرب والتقوى ) .
وأما إذا كان على إمث فحرام  ،لقوله تعاىل ( وال تعاونوا على اإلمث والعدوان ) .
وأما إذا كان على أمر مباح فهذا من اإلحسان لقوله تعاىل ( وأحسنوا إن هللا حيب احملسنني ) .
-9أن سلوك طريق العلم مؤد إىل اجلنة  ،وهذا الطريق يدخل فيه سلوك الطريق احلقيقي  ،وهو املشي باألقدام إىل جمالس
العلماء ،ويدخل فيه سلوك الطرق املعنوية إىل حصول العلم ،مثل  :حفظه ،ومدارسته  ،ومذاكرته  ،ومطالعته  ،وكتابته .

-10فضل طلب العلم  ،وأنه من أسباب دخول اجلنة  ،وللعلم فضائل كثرية :
أوالً  :أنه من أسباب دخول اجلنة .
حلديث الباب .
ثانياً  :من أسباب الرفعة .

قال تعاىل ( يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) .

ثالثاً  :أن هللا مل يأمر نبيه باالستزادة إال من العلم .
قال تعاىل ( وقل رب زدن علما ) .

قال ابن القيم  :وكفى هبذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله املزيد منه .
رابعاً  :أن هللا استَّهدهم وقرن شهادهتم بَّهادته وشهادة املالئكة .

قال تعاىل ( شهد هللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولو العلم قائما بالقسط ) .
قال القرطيب  :هذه اآلية دليل على فضل العلم وشرف العلماء  ،فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرِنم هللا بامسه واسم
مالئكته كما قرن العلماء .
خامساً  :أن العلم دليل على اخلري .
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قال  ( من يرد هللا به خْيا يفقهه ِف الدين ) متفق عليه .
قال احلافظ ابن حجر  :يفقهه  :أي يفهمه  ،ومفهوم احلديث أن من َل يتفقه ِف الدين _ أي يتعلم قواعد اإلسالم وما يتصل
هبا من الفروع _ فقد حرم اخلْي .
سادساً  :أن املالئكة تضع أجنحتها لْالب العلم .
قال  ( وإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا ِبا يصنع ) رواه أبو داود .
قال ابن القيم  :ووضع املالئكة أجنحتها له تواضعا له وتوقْيا وإكراما ملا حيمله من مْياث النبوة .
قال اخلْايب  :وِف معىن وضعها أجنحتها ثالثة أقوال :

أحدها  :أنه بسط األجنحة  .الثاين  :أنه ِبعىن التواضع تعظيما لطالب العلم  .الثالث  :أنه املراد به النزول عند جمالس العلم
وترك الطْيان “ .
سابعاً  :العلماء ورثة األنبياء .
قال  ( وإن العلماء ورثة األنبياء ) رواه أبو داود .
ثامناً  :فضل العلم أفضل من فضل العبادة .

قال  ( فضل العلم خْي من فضل العبادة ) رواه الطربان .
من أقوال السلف .

قال علي  :كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ال حيسنه ويفرح به إذا نسب إليه .
وقال معاذ  :تعلموا العلم فإن تعلمه هلل خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح .

وقال الَّافعي  :ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم .

وقال  :من أراد الدنيا فعليه بالعلم  ،ومن أراد اآلخرة فعليه بالعلم .
وقال سهل بن عبد هللا  :من أراد النظر إىل جمالس األنبياء فلينظر إىل جمالس العلماء .

وقال الزهري  :ما عبد هللا ِبثل الفقه .
وقال الثوري  :ما من ٍ
عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية .
قال ابن القيم  :من طلب العلم ليحيي به اإلسالم فهو من الصديقني  ،ودرجته بعد درجة النبوة .
-11فضل االجتماع على ذكر هللا ومدارسة القرآن .
قال ابن رجب رمحه هللا  :هذا يدل على استحباب اجللوس ِف املساجد لتالوة القرآن ومدارسته  ،وهذا إن محل على تعلم
القرآن وتعليمه فال خالف ِف استحبابه .
وِف صحيح البخاري عن عثمان عن النيب  ( خْيكم من تعلم القرآن وعلمه ) .
وقال أبو عبد الرمحن السلمي  :فذلك الذي أقعدن ِف مقعدي هذا .
وكان قد علم القرآن ِف زمن عثمان بن عفان حىت بلغ احلجاج بن يوسَ .
وكان النيب  أحيانا يأمر من يقرأ القرآن ليسمع قراءته ،كما كان ابن مسعود يقرأ عليه ،وقال( :إن أحب أن أمسعه من غْيي).
وكان عمر يأمر من يقرأ عليه وعلى أصحابه وهم يستمعون  ،فتارة يأمر أبا موسى  ،وتارة يأمر عقبة بن عامر .
وجاءت أحاديث تدل على فضل االجتماع على ذكر هللا مطلقا :
ففي الصحيحني عن أيب هريرة  .عن النيب  قال ( إن هلل مالئكة يطوفون ِف الطرق يلتمسون حلق الذكر  ،فإذا وجدوا قوما
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يذكرون هللا تنادوا هلموا إىل حاجتكم  ،فيحفوِنم بأجنحتهم إىل السماء الدنيا  ..احلديث وفيه  :فيقول هللا  :أشهدكم أن
غفرت هلم ) .
وِف صحيح مسلم عن معاوية ( أن رسول هللا  خرج على حلقة من أصحابه  ،فقال  :ما أجلسكم ؟ قالوا  :جلسنا نذكر هللا
وحنمده ملا هدانا لإلسالم ومن علينا به  ،فقال  :آهلل ما أجلسكم إال ذلك  ،قالوا  :آهلل ما أجلسنا إال ذلك  ،قال  :أما إن َل
أستحلفكم هتمة لكم  ،ولكن أتان جربيل فأخربن أن هللا يباهي بكم املالئكة )
قال ابن القيم رمحه هللا  :أن جمالس الذكر جمالس املالئكة  ،فليس من جمالس الدنيا هلم جملس إال جملس يذكر هللا تعاىل
فيه  ،مث ذكر حديث ( إن هلل مالئكة سيارة ) .
وقال  :فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم  ،فلهم نصيب من قوله  :وجعلين مباركا أينما كنت  ،فهكذا املؤمن
مبارك أين حل  ،والفاجر مشؤوم أين حل .

-12أن من جلس ِف بيت من بيوت هللا لذكر هللا وقراءة القرآن  ،فإنه حيصل على أربع مزايا :
األوَل  :تتنزل عليهم السكينة .

ففي الصحيحني عن الرباء بن عازب قال ( كان رجل يقرأ سورة الكهَ وعنده فرس  ،فتغشت ه سحابة فجعلت تدور وتدنو ،
وجعل فرسه ينفر منها  ،فلما أصبح أتى النيب  فذكر ذلك له  ،فقال  :تلك السكينة تنزل للقرآن ) .

الثانية  :غشيان الرمحة .
الثالثة  :أن املالئكة حتَ هبم .

الرابعة  :أن هللا يذكرهم فيمن عنده .
قال ابن رجب رمحه هللا  :وهذه األربع لكل جمتمعني على ذكر هللا  ،كما ِف صحيح مسلم عن أيب هريرة وأيب سعيد كالمها عن

النيب  قال  :إن ألهل الذكر تعاىل أربعا  :تنزل عليهم السكينة  ،وتغشاهم الرمحة  ،وحتَ هبم املالئكة  ،ويذكرهم الرب فيمن
عنده ) .
-13أن من ذكر هللا ذكره هللا .
كما قال تعاىل ( فاذكرون أذكركم ) .
وقال  ( قال تعاىل  :من ذكرن ِف نفسه ذكرته ِف نفسي  ،ومن ذكرن ِف مأل ذكرته ِف مأل خْي منه ) متفق عليه .
-14احلث على تدبر القرآن وتفهمه .
قال ابن تيمية  :املطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به  ،فإن َل تكن هذه مهته َل يكن من أهل العلم والدين .
قال ابن القيم  :فال شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر .

وقال النووي  :وينبغي للقارئ أن يكون شأنه اخلشوع والتدبر واخلضوع  ،فهذا هو املقصود املطلوب  ،وبه تنشرح الصدور ،
وتستنْي القلوب .
وقال احلسن البصري  :يا ابن آدم كيَ يرق قلبك  ،وإمنا مهتك ِف آخر السورة .
وقال إبراهيم اخلواص  :دواء القلوب ِف مخسة  ... :وذكر منها  :قراءة القرآن بالتدبر .
وقد ذم النيب  اخلوارج بقوله  ( :يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم ) أي أِنم يأخذون أنفسهم بقراءة القرآن وإقرائه وهم ال
يتفقهون فيه وال يعرفون مقاصده .
-15أن العربة باإلميان والعمل الصاحل ال األحساب واألنساب  ،فاهلل رتب اجلزاء على األعمال ال على األنساب .
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قال تعاىل ( من عمل صاحلا فلنفسه ومن أساء فعليها ) .
وقال تعاىل ( إن أكرمكم عند هللا أتقاكم ) .
وقال  ( من بطأ به عمله َل يسرع به نسبه ) .
وقال  ( إن هللا ال ينظر إىل صوركم وال إىل أجسادكم ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم ) رواه مسلم .
وعن أيب هريرة  .قال  :قال رسول هللا  حني أنزل عليه ( وأنذر عشْيتك األقربني ) ( يا معشر قريش! اشُتوا أنفسكم من هللا،
فإن ال أغين عنكم من هللا شيئا  ، ...يا فاطمة بنت حممد  ،سليين ما شئت  ،ال أغين عنك من هللا شيئا ) متفق عليه
ِ
ِ
 -13عن أَِِب س ِع ٍ
الدنْـيا حلْوةٌ َخ ِ
يد ْ
ف تَـ ْع َملُو َن
ض َرةٌ َوإِ َّن َّ
اخلُ ْد ِر ِي َع ِن النِ ِ
َّيب  قَ َ
يها فَـيَـ ْنظُُر َك ْي َ
اَّللَ ُم ْستَ ْخل ُف ُك ْم ف َ
َ
ال ( إِ َّن ُّ َ ُ َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
الدنْـيَا َواتَّـ ُقوا النِس ِ
فَاتَّـ ُقوا ُّ
س ِاء .
يل َكانَ ْ
ََ
ت ِيف الن َ
اء فَإ َّن أ ََّو َل ف ْتـنَة بَِن إ ْس َرائ َ
---------ِِ ِ
ِ
ِ
َحدمهَا ُ :ح ْس َنها لِلنُّ ُف ِ
احلُْل َوة  ،فَِإ ان النُّ ُفوس
ضَراء ْ
ض َارهتَا َولَ اذهتَا َكالْ َفاكِ َه ِة ْ
اخلَ ْ
وس َ ،ونَ َ
( ُحل َْوةٌ َخضرةٌ َْحيتَمل أَ ان الْ ُمَراد به َشْيئَان أ َ
اان  :سرعة فَنائِها َكالش ِ
ِ
ص َف ْني  ( .نووي ) .
َخ َ
ايء ْاأل ْ
ضر ِِف َه َذيْ ِن الْ َو ْ
تَطْلُ َبها طَلَبا َحثيثا  ،فَ َك َذا الدُّنْيَا َ .والث ِ ُ ْ َ َ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
اعل ُكم خلَ َفاء ِمن الْ ُقرون الا ِذين قَبل ُكم  ،فَي ْنظُر هل تَعملُو َن بِطَاعتِ ِه  ،أَم ِِبَع ِ
صيَتِ ِه َو َش َه َوات ُك ْم .
( ُم ْستَ ْخلف ُك ْم ف َ
َ
ْ ْ
يها َج ْ ُ
َ ْ ْ َ َ ْ َْ
ْ ُ
 -1احلديث دليل على أن هذه احلياة الدنيا حلوة قد يغُت هبا بعض الناس .
 -2احلديث دليل على أن هللا قد استخلَ الناس ِف هذه الدنيا لالختبار واالبتالء .
فعبادة هللا وإحسان العمل هو الغاية اليت من أجلها خلق اخللق  ،وأنه سبحانه َيترب عباده ِف إحساِنم للعمل .
ِ
ِ
ض ِِف ِستا ِة أَيا ٍام َوَكا َن َعْر ُشهُ َعلَى الْ َم ِاء ) مث بني احلكمة فقال
(وُه َو الاذي َخلَ َق ال اس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
كما قال تعاىل ِف أول سورة هود َ
ِ
َح َس ُن َع َمال )  .وَل يقل أيكم أكثر عمال .
( ليَْب لُ َوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ
ِ
وقال تعاىل ِف أول سورة الكهَ (إِناا َج َعْلنَا َما َعلَى ْاأل َْر ِ
َح َس ُن َع َمال ) .
ض ِزينَة َهلَا ) مث بني احلكمة بقوله ( لنَْب لُ َوُه ْم أَيُّ ُه ْم أ ْ
ِ
ِ
َح َس ُن َع َمال ) .
ت َو ْ
وقال تعاىل ِف أول سورة امللك (الاذي َخلَ َق الْ َم ْو َ
احلَيَاةَ ) مث بني احلكمة فقال ( ليَْب لُ َوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ
فاإلحسان  :أن يأِت بالعمل حسنا متقنا ال نق فيه وال وصم .
 -3احلذر من فتنة الدنيا .
احلر ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ب الش ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
قال تعاىل ( ُزيِ َن لِلن ِ
ث
اه َوات م َن الن َساء َوالْبَن َ
ااس ُح ُّ َ
ني َوالْ َقنَاط ِْي الْ ُم َقْنطََرة م َن ال اذ َهب َوالْفضاة َوا ْخلَْي ِل الْ ُم َس اوَمة َو ْاألَنْ َعام َو َْْ
َذلِك متاع ْ ِ
اَّلل ِعْن َده حسن الْم ِ
آب ) .
َ ََ ُ
احلَيَاة الدُّنْيَا َو اُ ُ ُ ْ ُ َ
ِ
ِِ
اَّللِ َح ٌّق
ود ُه َو َجا ٍز َع ْن َوالِ ِدهِ َشْيئا إِ ان َو ْع َد ا
اخ َش ْوا يَ ْوما ال َْجي ِزي َوال ٌد َع ْن َولَده َوال َم ْولُ ٌ
ااس اتا ُقوا َربا ُك ْم َو ْ
وقال تعاىل ( يَا أَيُّ َها الن ُ
احلياةُ الدُّنْيا وال ي غارنا ُكم بِ اِ
ور ) .
فَال تَغُارنا ُك ُم ََْ
َ َ َُ ْ
اَّلل الْغَُر ُ
احلياةُ الدُّنْيا وال ي غارنا ُكم بِ اِ
وقال تعاىل ( يا أَيُّها النااس إِ ان وعد اِ
ور) .
ُ ََْ
َ َ
اَّلل َح ٌّق فَال تَغُارنا ُك ُم ََْ
َ َ َُ ْ
اَّلل الْغَُر ُ
ِ
وقال تعاىل ( إِناا َج َعْلنَا َما َعلَى ْاأل َْر ِ
َح َس ُن َع َمال ) .
ض ِزينَة َهلَا لنَْب لُ َوُه ْم أَيُّ ُه ْم أ ْ
وكان النيب  يتعوذ باهلل من فتنة الدنيا .
فروى البخاري ِف صحيحه من حديث عمرو بن ميمون األودي ،قال :كان سعد يعلم بنيه هؤالء الكلمات ،كما يعلم املعلم
الغلمان الكتابة ،ويقول ( إن رسول هللا  كان يتعوذ منهن دبر الصالة  :اللهم إن أعوذ بك من اجلنب ،وأعوذ بك أن أرد إىل
أرذل العمر ،وأعوذ بك من فتنة الدنيا ،وأعوذ بك من عذاب القرب ) .
وقد ِنى هللا نبيه  عن التطلع إىل الدنيا وفتنتها .
30

اِ
احلَيَاةِ ُّ
الدنْيا ) .
يد ِزينَةَ ْ
يدو َن َو ْج َههُ َوال تَ ْع ُد َعْي نَ َ
اك َعْن ُه ْم تُ ِر ُ
ين يَ ْد ُعو َن َربا ُه ْم بِالْغَ َداةِ َوالْ َع ِش ِي يُِر ُ
اصِ ْرب نَ ْف َس َ
فقال تعاىل ( َو ْ
ك َم َع الذ َ
ِ
ِ
وقال تعاىل ( وال متَُاد َن عي ن يك إِ َىل ما متاعنا بِِه أ َْزواجا ِمْن هم زهرةَ ْ ِ
ك َخْي ٌر َوأَبْ َقى ) .
َْ َ ْ َ َ َ ْ َ
احلَيَاة الدُّنْيَا لنَ ْفتِنَ ُه ْم ف ِيه َوِرْز ُق َربِ َ
َ
َ
ُ ْ ََْ
وبني تعاىل أن ما يعطيه الكفار من نعم الدنيا ،إمنا ذلك هلوان الدنيا عنده وحقارهتا ،وابتالء هلم وفتنة .
ِ
احلَيَاةِ الدُّنْيَا َوتَ ْزَه َق أَنْ ُف ُس ُه ْم َوُه ْم َكافُِرون ) .
اَّللُ لِيُ َع ِذبَ ُه ْم ِهبَا ِِف ْ
يد ا
الد ُه ْم إِامنَا يُِر ُ
قال تعاىل ( فَال تُ ْعجْب َ
ك أ َْم َوا ُهلُ ْم َوال أ َْو ُ
اخلي ر ِ
وقال تعاىل ( أ ََحيسبو َن أَامنَا ُمنِد ِِ ِ ٍ ِ
ني * نُسا ِر ُ ِ
ات بَل َال يَ ْش ُعُرون ) .
ُ
ْ َُ
ع َهلُ ْم ِف َْْ َ
ُّه ْم به م ْن َمال َوبَن َ َ
ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِج َعلَْي َها يَظْ َهُرو َن َ .ولبُ يُوهت ْم
ااس أُامة َواح َدة َجلَ َعْلنَا ل َم ْن يَ ْك ُفُر بِالار ْمحَ ِن لبُ يُوهت ْم ُس ُقفا م ْن ف ا
ض ة َوَم َعار َ
وقال تعاىل ( َولَْوَال أَ ْن يَ ُكو َن الن ُ
اكئو َن  .وزخرفا وإِ ْن ُك ُّل َذلِك لَ اما متاع ْ ِ
ِ
ك لِْل ُمت ِاقني ) .
احلَيَاة الدُّنْيَا َو ْاآلَ ِخ َرةُ ِعْن َد َربِ َ
أَبْ َوابا َو ُسُررا َعلَْي َها يَت ُ
َ ََ ُ
َُ ْ ُ َ
وروى الُتمذي ِف سننه من حديث سهل بن سعد  : أن النيب  قال ( لو كانت الدنيا تعدل عند هللا جناح بعوضة ،ما
سقى كافرا منها شربة ماء ) .
وقد حذر النيب  أمته من فتنة الدنيا وزخرفها .
ف  .أن النيب  قال (َ أَب ِشروا وأ َِملُوا ما يسرُكم فَو اِ
فعن عمرو بن عو ٍ
ِ
ط
َخ َشى َعلَْي ُك ْم أَ ْن تُْب َس َ
َخ َشى َعلَْي ُك ْم َ .ولَك ِىن أ ْ
اَّلل َما الْ َف ْقَر أ ْ
َ ْ ْ َ َْ
ْ ُ َ َ َ ُ ُّ ْ َ
ِ
وها َوتُ ْهلِ َك ُك ْم َك َما أ َْهلَ َكْت ُه ْم ) متفق عليه .
الدُّنْيَا َعلَْي ُك ْم َك َما بُسطَ ْ
وها َك َما تَنَافَ ُس َ
ت َعلَى َم ْن َكا َن قَْب لَ ُك ْم فَتَ نَافَ ُس َ
وكان النيب  من أكثر الناس بُعدا عن الدنيا وفتنتها .
فروى الُتمذي ِف سننه من حديث عبد هللا بن مسعود  قال :نام النيب  على حصْي ،فقام وقد أثر ِف جنبه ،فقلنا :يا
رسول هللا ،لو اُذنا لك وطاء ،فقال ( مال وما للدنيا؟! ما أنا ِف الدنيا إال كر ٍ
اكب استظل حتت شجرة مث راح وتركها ) .
ول اِ
ِ
الر ِوم َوُه ْم الَ يَ ْعبُ ُدو َن ا
اَّللَ يَا َر ُس َ
ع ا
س َو ُّ
اَّلل أَ ْن يُ َو ِس َع َعلَى أُامتِ َ
وِف الصحيحني (  ...قال عمر ْاد ُ
اَّللَ
ك فَ َق ْد َو اس َع َعلَى فَار َ
ِ
ٍ
اخلَطا ِ
احلَيَاةِ الدُّنْيَا ) .
ت َهلُ ْم طَيِبَاتُ ُه ْم ِِف ْ
ت يَا ابْ َن ْ
استَ َوى َجالِسا مثُا قَ َ
اب أُولَئِ َ
ك قَ ْوٌم ُعجلَ ْ
ال  :أَِِف َشك أَنْ َ
فَ ْ
اَّللِ إِ ان كِسرى وقَي ِ
ِِ
ِ
وِف رواية ( فَرأَيت أَثَر ْ ِ
ت
ول ا
ت يَا َر ُس َ
ت فَ َق َ
ال « َما يُْبكِ َ
يما ُمهَا فيه َوأَنْ َ
يك »  .فَ ُق ْل ُ
احلَص ِْي ِِف َجْنبِه فَبَ َكْي ُ
َْ َ ْ َ
صَر ف َ
َْ ُ َ
ِ
ضى أَ ْن تَ ُكو َن َهلُ ُم الدُّنْيَا َولَنَا اآلخَرةُ ) .
اَّللِ  .فَ َق َ
ول ا
َر ُس ُ
ال  :أ ََما تَ ْر َ
قال علي  - وهو يصَ الدنيا – ( أوهلا عناء  ،وآخرها فناء  ،حالهلا حساب  ،وحرامها عقاب  ،من صح فيها أمن  ،ومن
حرص ندم  ،ومن استغىن فيها فَت  ،ومن افتقر فيها حزن  ،ومن ساعاها (أي سعى إليها) فتنته  ،ومن قعد عنها أتته  ،ومن
نظر إليها أعمته  ،ومن نظر هبا (أي اعترب هبا) بصرته .
قال الشاعر أبو احلسن التهامي:
صفوا من األقذاء واألكدار .
يدها
طُبعت على كد ِر وأنت تُر ُ
وكان النيب  يوصي أصحابه بالتقلل من الدنيا وزينتها .
فروى البخاري ِف صحيحه من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال ( أخذ رسول هللا ِ بنكيب فقال :كن ِف الدنيا
كأنك غريب أو عابر سبيل ) .
وكان ابن عمر رضي هللا عنهما يقول :إذا أصبحت فال تنتظر املساء ،وإذا أمسيت فال تنتظر الصباح ،وخذ من صحتك
ملرضك ،ومن حياتك ملوتك .
 -4إن من أخطر فَت الدنيا فتنة النساء .
احلر ِ
ِ
ب الش ِ
ات ِمن النِس ِاء والْبنِني والْ َقنَ ِ
ِ
اط ِْي الْم َقْنطَرةِ ِمن ال اذ َه ِ
قال تعاىل ( ُزيِ َن لِلن ِ
ث
ب َوالْ ِفض ِاة َو ْ
ااس ُح ُّ َ
اخلَْي ِل الْ ُم َس اوَمة َو ْاألَنْ َعام َو َْْ
ُ َ َ
اه َو َ َ َ َ َ َ
َذلِك متاع ْ ِ
اَّلل ِعْن َده حسن الْم ِ
آب ) .
َ ََ ُ
احلَيَاة الدُّنْيَا َو اُ ُ ُ ْ ُ َ
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فبدأ بالنساء ألن الفتنة هبن أشد .
قال القرطيب  :قوله تعاىل ( ِم َن النساء) بدأ هبِن لكثرة تشوف النفوس إليهن ألِنن حبائل الشيطان وفتنة الرجال.
وفتنة النساء من أعظم الفَت  ،وخاصة ِف هذه األزمنة اليت انتشر فيها التربج واالختالط  ،وانفتح اإلعالم  ،وأصبحت فتنة املرأة
تعرض ليال ِنارا .
ِ ِ
َضُّر َعلَى ِ
الر َج ِال ِم َن النِساء ) متفق عليه .
ت بَ ْعدي فْت نَة أ َ
قال َ ( ما تََرْك ُ
وقال  ... ( فاتقوا الدنيا  ،واتقوا النساء  ،فإن فتنة بين إسرائيل كانت ِف النساء ) رواه مسلم .
وقال  ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين  ،أذهب للب الرجل احلازم من إحداكن ) متفق عليه .
ٍ ِ
ورةِ َشيطَان ) .
ورةِ َشيطَانَ ،وتُدبُر ِِف ُ
ويكفي ِف فتنتها قوله  ( إِ ان املَرأَةَ تُقبِ ُل ِِف ُ
صَ
صَ
اإلشارةُ إِ َىل اهلوى والدُّع ِاء إِ َىل ِ
وس ِ
اىل ِِف نُ ُف ِ
الر َج ِال ِم َن امل ِيل إِ َىل النِ َسا ِء
الفتنَ ِة ِهبَا  ،لِ َما َج َعلَهُ ا
قَ َ
اَّللُ تَ َع َ
ََ َ َ
ال الْ ُعلَ َماءُ َ :معنَاهُ َ َ ِْ :
َ
ِ ِ ِِ ِ
ار بِوسوستِ ِه وتَزيِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ ِ
ِِ
ينه لَه .
َوااللت َذاذ بنَظَ ِره ان َوَما يَتَ َعلا ُق هبن  ،فهي َشب َيهةٌ بالشايطَان ِف ُد َعائه إ َىل الش ِ َ َ َ َ
ِِ ِ
اىل  :ما يئِس الشايطَا ُن ِمن ش ٍ
يء إال أتَاهُ ِمن قِبَ ِل النِ َس ِاء .
َ َ
قال َس ُ
عيد ُ
بن املُ َسيب َرمحَهُ هللا تَ َع َ َ َ َ
ِ
اىل  :بلغَِين أ ان أكثر ذُنُ ِ
وب ِأه ِل الناا ِر ِِف النِساء .
وقال أبو َ
صا ٍحل ال اس اما ُن َرمحَهُ هللا تَ َع َ َ
َ
وقال  ( املرأة عورة  ،كلها عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ) رواه الُتمذي .
قال املباركفوري  ( :فَِإ َذا خرج ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ي ِهبَا .
ََ َ ْ
يل أ ْ
ت ا ْستَ ْشَرفَ َها الشْايطَا ُن ) أ ْ
َي نَظََر إلَْي َها ليُ ْغ ِويَ َها َويُ ْغ ِو َ
َي َ :زيانَ َها ِف نَظَر الر َجالَ ،وق َ
احل ِ
ِ ِ ِ
اف رفْع الْبص ِر لِلناظَ ِر إِ َىل الشاي ِء وبس ُ ِ
اج ِ
ورَها فَإِ َذا
بَ ،والْ َم ْع َىن أَ ان الْ َمْرأََة يُ ْستَ ْقبَ ُح بُُر ُ
َو ْاأل ْ
َص ُل ِِف اال ْست ْشَر َ ُ َ َ
ط الْ َكَ فَ ْو َق َْ
وزَها َوظُ ُه ُ
ْ ََ ْ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
يد بِالشايطَ ِ
ِ ِ
ان َشْيطَا ُن ِْ
اإلنْ ِ
س ِم ْن
َخَر َج ْ
َح َد ُمهَا ِِف الْفْت نَة  .أ َْو يُِر َ ْ
ي َغْي َرَها هبَا ليُوق َع ُه َما أ َْو أ َ
ت أ َْم َع َن الناظََر إلَْي َها ليُ ْغ ِويَ َها بغَ ْْيَها َ ،ويُ ْغ ِو َ
أ َْه ِل الْ ِف ْس ِق َمسااهُ بِِه َعلَى التا ْشبِ ِيه .
ففتنة النساء أشد من مجيع األشياء.
ويقال ِ :ف النساء فتنتان  ،وِف األوالد فتنة واحدة.
فأما اللتان ِف النساء فإحدامها  :أن ِ
تؤدي إىل قطع ال ِرحم ألن املرأة تأمر زوجها بقطعه عن األُام َهات واألخوات.
والثانية  :يُْبتلى جبمع املال من احلالل واحلرام.
وأما البنون فإن الفتنة فيهم واحدة  ،وهو ما ابتلي جبمع املال ألجلهم.

 وقد حذر اإلسالم من الفتنة بالنساء .
فالشهوة أمرها خطْي وشرها جسيم  ،فكم من عابد هلل حولته الشهوة إىل فاسق  ،وكم من عاَل حولته إىل جاهل  ،وكم أخرجت
أناسا من الدين كانوا ِف نظر من يعرفهم أبعد الناس عن الضالل واالحنراف .
ولذا قال أحد السلَ َ :ل يكن كفر من مضى إال من قِبَل النساء وهو كائن كفر من بقي من قبل النساء .
وقد أورد القرطيب جمموعة من القص واألمثلة اليت تبني مدى خطورة هذا الداء  ،وأنه سبب قوي لالنتكاس والردة .
فقد ذكر أن رجال ملتزما مسجدا لألذان والصالة  ،وعليه هباء العبادة وأنوار الطاعة  ،وكان مثاال ألهل اخلْي والصالح  ،وكان
يرقى كل يوم املنارة لألذان  ،وِف أحد األيام نظر إىل بيت نصران ذمي حتت منارة املسجد فرأى بنت صاحب الدار فافتَت هبا
وترك األذان ونزل إليها ودخل الدار  ،فقالت له  :ماذا تريد ؟ قال  :أريدك ِ
أنت  ،قالت  :ملاذا ؟ قال هلا  :قد سلبتين ليب
وأخذت ِبجامع قليب ،قالت  :ال أجيبك إىل ريبة ،قال  :أتزوجك ،قالت له  :أنت مسلم وأنا نصرانية ،وأيب ال يزوجين منك،
قال هلا  :أتنصر  ،قالت  :إن فعلت أفعل  ،فتنصر ليتزوجها  ،وأقام معها ِف الدار  ،وقبل الزواج رقى إىل سطح الدار فسقط منه
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فمات  ،فال ظفر هبا  ،وال ظفر بدينه  ،فنعوذ باهلل من سوء اخلامتة .
وذلك مما يؤكد أن الفتنة بالنساء ِف احلرام موجب لالنتكاسة عن اإلميان واالستقامة .
 قصة ذكرها ابن كثْي رمحه هللا ِف حوادث سنة مثان وسبعني ومائتني فقال  :وفيها توِف عبده بن عبد الرحيم قبحه هللا  ،ذكر
ابن اجلوزي أن هذا الشقي كان من اجملاهدين كثْيا ِف بالد الروم  ،فلما كان ِف بعض الغزوات واملسلمون حياصرون بلدة من بالد
الروم  ،إذ نظر إىل امرأة من نساء الروم ِف ذلك احلصن  ،فهويها  ،فراسلها  :ما السبيل إىل الوصول إليك ؟ فقالت  :أن تتنصر
وتصعد إل  ،فأجاهبا إىل ذلك  ،فما راع املسلمني إال وهو عندها  ،فاغتم املسلمون بسبب ذلك غما شديدا  ،وشق عليهم
مشقة عظيمة  ،فلما كان بعد مدة مروا عليه وهو مع تلك املرأة ِف ذلك احلصن  ،فقالوا  :يا فالن ما فعل قرآنك ؟ ما فعل
علمك ؟ ما فعل صيامك ؟ ما فعل جهادك ؟ ما فعلت صالتك ؟ فقال  :اعلموا أن أُنسيت القرآ َن كله إال قوله ُ ( :رِبََا يَ َوُّد
اِ
ِِ
ف يَ ْعلَ ُمو َن) وقد صار ل فيهم مال وولد " [ البداية
اعوا َويُْل ِه ِه ُم ا ْأل ََم ُل فَ َس ْو َ
ين َك َفُروا لَْو َكانُوا ُم ْسلم َ
ني * َذ ْرُه ْم يَأْ ُكلُوا َويَتَ َمت ُ
الذ َ
والنهاية ] 64/11
 وقال ابن اجلوزي  :بلغين عن رجل كان ببغداد يُقال له  :صاحل املؤذن  ،أذن أربعني سنة  ،وكان يُعرف بالصالح  ،أنه صعد
يوما إىل املنارة ليؤذن ،فرأى بنت رجل نصران كان بيته إىل جانب املسجد ،فافتَت هبا ،فجاء فطرق الباب ،فقالت  :من ؟ فقال
 :أنا صاحل املؤذن  ،ففتحت له  ،فلما دخل ضمها إليه  ،فقالت  :أنتم أصحاب األمانات فما هذه اخليانة ؟ فقال  :إن وافقتين
على ما أريد وإال قتلتك  ،فقالت  :ال إال أن تُتك دينك  ،فقال  :أنا بريء من اإلسالم ومما جاء به حممد  ،مث دنا إليها ،
فقالت  :إمنا قلت هذا لتقضي غرضك مث تعود إىل دينك  ،ف ُك ْل من حلم اخلنزير  ،فأكل  ،قالت  :فاشرب اخلمر  ،فشرب ،
فلما دب الشراب فيه دنا إليها  ،فدخلت بيتا وأغلقت الباب  ،وقالت  :اصعد إىل السطح حىت إذا جاء أيب زوجين منك ،
فصعد فسقط فمات  ،فخرجت فلفته ِف ثوب  ،فجاء أبوها  ،فقصت عليه القصة  ،فأخرجه ِف الليل فرماه ِف السكة  ،فظهر
حديثه ُ ،فرمي ِف مزبلة  [ .ذم اهلوى] 409
قال طاوس :ليس يكون اإلنسان ِف شيء أضعَ منه ِف أمر النساء .
وروي عن ابن عباس أنه قرأ ( وخلق اإلنسان ضعيفا ) أي وخلق هللا اإلنسان ضعيفا  ،أي ال يصرب عن النساء .
وكان يقال :ال تعقد قلبك مع املال ألنه ِفء ذاهب  ،وال مع النساء ألِنا اليوم معك وغدا مع غْيك  ،وال مع السلطان ألنه اليوم
لك وغدا لغْيك ؟
 وِف األدب الكبْي ،البن املقفع :اعلم أن من أوقع األمور ِف الدين ،وأِنكها للجسد ،وأتلفها للمال ،وأجلبها للعار ،وأزراها
للمروءة ،وأسرعها ِف ذهاب اجلاللة والوقار :الغرام بالنساء  ،ومن العجب أن الرجل ال بأس بلبه ورأيه يرى املرأة من بعيد متلففة
ِف ثياهبا ،فيصور هلا ِف قلبه احلُسن واجلمال حىت تعلق هبا نفسه من غْي رؤية وال خرب خمرب ،مث لعله يهجم منها على أقبح القبح،
وأدم الدمامة ،فال يعظه ذلك وال يقطعه عن أمثاهلا ،وال يزال مشغوفا ِبا َل يذق ،حىت لو َل يبق ِف األرض غْي امرأة واحدة،
لظن أن هلا شأنا غْي شأن ما ذاق ،وهذا هو احلمق والشقاء والسفه .

قال عمر بن اخلطاب  : خلق النساء من ضعَ وعورة ،فداووا ضعفهن بالسكوت ،وعوراهتن بالبيوت .
وقيل لالسكندر  :لو أكثرت من النساء حىت يكثر نسلك وحييا ذكرك ،فقال  :إمنا حييي الذكر األفعال اجلميلة والسْي
احلميدة ،وال حيسن ِبن يغلب الرجال وتغلبه النساء .
خفت على نفسي شيئا خمافة النساء ! قالوا يا أبا حممد ! إن مثلك ال يريد النساء وال تريده  ،قال :
قال سعيد بن املسيب  :ما ُ
هو ما أقول لكم  ،وكان شيخا كبْيا أعمش .
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وقال رمحه هللا  :ما يئس الشيطان من شيء إال أتاه من قبل النساء .
وقال حممد بن سْيين  -رمحه هللا  : -وهللا ما نظرت إىل غْي أم عبد هللا – أي زوجته ِ -ف يقظة وال منام  ،وإن ألرى املرأة ِف
املنام فأذكر أِنا ال حتل ل فأصرف بصري عنها .
وقال العالء بن زياد  :ال تتبع بصرك رداء امرأة  ،فإن النظرة جتعل ِف القلب شهوة .
ُس ود وال متشي وراء امرأة ؟
وقال أحد الصاحلني البنه :يا بين امشي وراء األس د واحلية و الثعبان ،امشي وراء األ ْ
َس َود واأل ُ
وقال ميمون بن مهران  :ألن أومتن على بيت ٍ
مال أحب إل من أ ْن أُومتن على امرأة .
وقال عمر بن عبد العزيز البن مهران  :ال تأتني أبواب السالطني وإن أمرهتم ِبعروف أو ِنيتهم عن منكر  ،وال ُلون بامرأة وإ ْن
علمتها سورة من القرآن  ،وال تصحنب عاقا فإنه لن يقبلك وقد عق والديه .
وقال ميمون بن مهران :ثالث ال تبلون نفسك هبن  :ال تدخل على السلطان وإن قلت آمره بطاعة هللا  ،وال تُصغني بسمعك
إىل صاحب هوى فإنك ال تدري ما يعلق بقلبك منه  ،وال تدخل على امرأة ولو قلت أعلمها كتاب هللا .
صافا لفرجه وبطنه .
وقال األحنَ بن قيس :جنبوا جمالسنا ذكر النساء والطعام ،إن أبغض الرجل يكون و ا
وأخرج ابن أيب شيبة ،عن ابن عباس رضي هللا عنهما قالَ :ل يكن كفر من مضى إال من قبل النساء  ،وهو كائن كفر من بقي
من قبل النساء .
 ومن أرخى لشهوته العنان فإن سعار هذه الشهوة ال حد له وال انقضاء ،واملولع بشهوة اجلنس بدون ضابط ،أو رادع ال
أوتيت مال قارون ،وجسد هرقل ،وواصلتك عشر آالف من أمجل النساء من
يقَ وال يرعوي ،يقول الشيخ علي الطنطاوي  :لو َ
كل لون وكل شكل ،وكل نوع من أنواع اجلمال ،هل تظن أنك تكتفي؟ ال ،أقوهلا بالصوت العال :ال ..أكتبها بالقلم
العريض..ولكن واحدة باحلالل تكفيك .ال تطلبوا مين الدليل فحيثما تلفتم حولكم وجدمت ِف احلياة الدليل قائما ظاهرا مرئيا .
 -5حرص النيب  على نصح أمته ليقيها من الفَت .
 -6أخذ العربة والعظة من الغْي .
 -7إثبات فتنة الدنيا والنساء .
 -8أن فتنة النساء أخطر فَت الدنيا .
 -9تفاوت فَت الدنيا .
 -10احلكمة من هذه الدنيا االبتالء واالختبار .
 -11وجوب االبتعاد عن الفَت وأسباهبا  ،وقد جاء ِف احلديث ( إن السعيد ملن جنب الفَت ) رواه أبو داود .
 -14عن عب ِد َِّ
اف َوال ِْْ ََن .
اَّلل َع ِن النِ ِ
َّيب  أَنَّهُ َكا َن يَـ ُق ُ
ك ا ْهلَُدى َوالتُّـ َقى َوال َْع َف َ
َسأَلُ َ
َ ْ َْ
ول ( اللَّ ُه َّم إِِين أ ْ
--------- -1هذا احلديث اشتمل على دعاء عظيم اشتمل على أربع مجل :
ك اهلَُدى قال السعدي  :هذا الدعاء العظيم  ،شامل ألربعة مطالب عظيمة ،وجليلة ،ال غىن عنها ألي عبد
( اللَّ ُه َّم ِإين أَسألُ َ
واآلخرة.

اَّلل عز وجل ملا فيها من أهم مطالب الدنيا
سائر إىل ا
فبدأ بسؤال ( اهلدى ) وهو أعظم مطلوب للعباد  ،ال غىن هلم عنه ِف هذه الدار  ،ألن اهلدى  :هو طلب اهلداية  ،وهي كلمة
شاملة تتناول كل ما ينبغي أن يُهتدى إليه من أمر الدنيا واآلخرة من حسن االعتقاد  ،وصالح األعمال  ،واألقوال  ،واألخالق.

اَّلل به ،وترك ما ِنى عنه .
( َوالتُّـ َقى ) أي التقوى :وهو اسم جامع لفعل ما أمر ا
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قال الطييب  :أطلق اهلدى والتقى  ،ليتناول كل ما ينبغي أن يهتدي إليه من أمر املعاش واملعاد ومكارم األخالق ،وكل ما جيب
أن يتقي منه من الشرك ،واملعاصي ،ورذائل األخالق ،وطلب العفاف .
اَّلل تعاىل وقاية ،ويكون بفعل الطاعات ،واجتناب احملرمات .
وأصل الكلمة من التوقي ،وهو أن جتعل بينك وبني عقوبة ا

التنزه عما ال يُباح ،والصيانة عن مطامع الدنيا ،فيشمل العفاف بكل أنواعه .
الع َف َ
اف هو ُّ
( َو َ
العفاف عن الزنا كله بأنواعه  :زىن النظر ،وزىن اللمس ،وزىن االستماع ،وزىن الفرج .
والتعفَُّ عن الكسب ،والرزق احلرام.
(وِ
اَّلل ،سواء أُعطي قليال أو
الْ ََن وهو غىن النفس بأن يستغين العبد عن الناس ،وعما ِف أيديهم ،فيستغين العبد ِبا أعطاه ا
َ
ِ
اخلَِفي ) .
ينْ ،
اَّلل عز وجل قال النيب ( إِ ان ا
كثْيا ،وهذه الصفة حيبها ا
اَّللَ ُِحي ُّ
ب الْ َعْب َد التاق اي ،الْغَِ ا
اَّلل ( العفاف والغىن ) ومها داخالن ِف اهلدى والتقى من باب التخصي بعد التعميم ،وذلك لعظم شأِنما،

وسؤال ا
وشدة احتياج اخلالئق هلما.
قال السعدي ِف شرح احلديث  :هذا الدعاء من أمجع األدعية وأنفعها ،وهو يتضمن سؤال خْي الدين وخْي الدنيا ،فإن اهلدى
اَّلل ورسوله ،وبذلك يصلح الدين ،فإن الدين علوم نافعة ومعارف
هو :العلم النافع  ،والتقى  :العمل الصاحل ،وترك ما ِنى عنه ا
اَّلل ورسوله ،فهو (التقى) .
صادقة فهو (اهلَُدى) ،وقيام بطاعة ا
باَّلل وبرزقه ،والقناعة ِبا فيه ،وحصول ما يطمئن
والعفاف والغىن  :يتضمن العفاف عن اخللق ،وعدم تعليق القلب هبم ،والغىن ا
به القلب من الكفاية ،وبذلك تتم سعادة احلياة الدنيا ،والراحة القلبية ،وهي احلياة الطيبة ،فمن ُرِز َق اهلُدى ،والتقى ،والعفاف،
والغىن نال السعادتني ،وحصل على كل مطلوب ،وجنا من كل مرهوب .
 -2استحباب الدعاء هبذا الدعاء اجلامع .
 -3فضل الدعاء .
-4عبودية النيب  لربه .
 -5فضل القناعة واالستعفاف عن الناس .
وقد قال  ( قد أفلح من أسلم  ،ورزق كفافا وقنعه هللا ِبا آتاه ) .
هدي لإلسالم  ،وكان عيشه كفافا وقنع ) رواه الُتمذي .
وعن فضالة بن عبَيد  .قال  :قال رسول هللا  ( طوِب ملن َ
وقال تعاىل ( من ع ِمل ص ِ
احلا ِمن ذَ َك ٍر أ َْو أُنثَى َوُه َو ُم ْؤِم ٌن فَلَنُ ْحيِيَ ناهُ َحيَاة طَيِبَة ) .
َْ َ َ َ
علي وابن عباس واحلسن  -رضي هللا عنهم  -فقالوا  :احلياة الطيبة هي القناعة .
فَ اسر احلياةَ الطيبة ٌّ
وِف هذا املعىن قال ابن اجلوزي  :من قنع طاب عيشه  ،ومن طمع طال طيشه .

وقال أحد احلكماء  :أنت أخو العز ما التحفت بالقناعة .
وقال بعض احلكماء  :وجدت أطول الناس غما احلسود  ،وأهنأهم عيشا القنوع .
 -6أنه كلما كملت عبودية املسلم كلما استغىن عن الناس .
 -7سؤال هللا اهلداية  ،والنيب  وهو املبعوث هلداية البشرية كان يسأل هللا اهلداية  ،وِف احلديث كان يقول  ( اللهم رب
جربائيل وميكائيل  ...اهدن ملا اختلَ فيه من احلق بإذنك ) رواه مسلم .
 -8إن قيلَ :ل قدم ( اهلدى والتقى ) على ( العفاف والغىن ) ؟
أجيب  :ألن اهلدى والتقى قوام صالح العبد ِف أمر دينه والعفاف والغىن قوام صالحه ِف أمر دنياه  .وأمر الدين مقدم على أمر
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الدنيا.
أو ألن (اهلدى والتقى) فيهما شفاء الشبهات (والعفاف والغىن) فيهما شفاء الشهوات .وداء الشبهات أخطر من داء الشهوات.
 فإن قيل :وَل قدم ( العفاف ) على الغىن ) ؟
أجيب  :ألن العبد أحوج إىل العفاف منه إىل الغىن.
أوال  :ألن العفاف فيه من درء املفسدة ما ليس ِف الغىن.
ثانيا  :ألن العفاف فيه كسر شهوة النساء ،والغىن فيه كسر شهوة املال والتطلع  ،واألول أوىل.
ال ( يَ ْد ُخ ُل ا ْجلَنَّةَ أَقـ َْو ٌام أَفْئِ َدتُـ ُه ْم ِمثْ ُل أَفْئِ َدةِ الَّْ ِْري .
َ -15ع ْن أَِِب ُه َريْـ َرةَ َع ِن النِ ِ
َّيب  قَ َ

---------ِ
ثل أفْئِ َدةِ الطا ِْي ) اختلَ ِف معناها :
 -1قوله ( م ُ
قيل ِ :ف رقتها ولينها  ،أي  :أِنا ال حتتمل أشغال الدنيا فال يسعها الشيء وضده كالدنيا واآلخرة .
أو ِف التوكل كقلوب الطْي تغدو مخاصا تروح بطانا .
وقيل ِف اخلوف واهليبة هلل  ،فإن الطْي أكثر احليوان خوفا وفزعا .
قال النووي  :قيل  :مثلها ِف رقتها وضعفها  ،كاحلديث اآلخر ( أهل اليمن أرق قلوبا وأضعَ أفئدة ) .
وقيل ِ :ف اخلوف واهليبة  ،والطْي أكثر احليوان خوفا وفزعا  ،كما قال هللا تعاىل ( إمنا َيشى هللا من عباده العلماء ) وكأن املراد
قوم غلب عليهم اخلوف كما جاء عن مجاعات من السلَ ِف شدة خوفهم .
وقيل  :املراد متوكلون .
يقول النووي معلقا على حديث ( أهل اليمن أرق أفئدة وألني قلوبا اإلميان ميان ) واملعىن أِنا ذات خشية واستكانة  ،سريعة
االستجابة والتأثر بقوارع التذكْي  ،ساملة من الشدة والقسوة والغلظة  ( .نووي مسلم ) .
والشاهد من كل ذلك بيان أن هناك عالقة  ،بني الرقة و اإلميان واحلكمة والفقه .
 -2احلديث دليل على فضل التوكل على هللا وأِنا سبب لدخول اجلنة كما تقدم .
قال بعض العلماء ( :قلوهبم مثل أفئدة الطْي) أي  :هم ِف توكلهم على هللا مثل الطْي اليت هي أعظم املخلوقات توكال على هللا ،
جتده َيرج ِف الصحراء ال يدري هل يلقى حبا أو ال  ،فيلقى حبا وميأل هللا بطنه طعاما بدون حيلة .
-3احلديث دليل على فضل التوكل ورقة القلب واخلوف من هللا  ،كقلوب الطْي .
فالكرب منتَ من قلوهبم .
واللني والرمحة والتواضع صفتهم .
ليس فيهم اجلربوت وال الظلم .
بل فيهم اخلْي والتسامح واملغفرة والعفو والصفح وحسن الظن  ،وهي ذات خشية واستكانة هلل عز وجل  ،سريعة االستجابة
والتأثر بقوارع التذكْي  ،ساملة من الشدة والقسوة والغلظة .
َ -16ع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ
ول
اس َع ِن النِ ِ
ال « َر ُس ُ
ت قَ َ
الرْو َح ِاء فَـ َق َ
َّيب  لَِق َي َرْكبًا بِ َّ
ال « َم ِن الْ َق ْو ُم » .قَالُوا ال ُْم ْسلِ ُمو َن .فَـ َقالُوا َم ْن أَنْ َ
َِّ
ت إِلَي ِه امرأَةٌ صبِيًّا فَـ َقالَ ْ ِ
ال « نَـعم ولَ ِ
َج ٌر .
كأْ
اَّلل » .فَـ َرفَـ َع ْ ْ ْ َ َ
ت أَهلَ َذا َحج قَ َ َ ْ َ
--------( لَِق َي َرْكبًا مجع راكب  ،وهم الراكبون على اإلبل خاصة ِف السفر من العشرة .
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الرْو َح ِاء مكان بني مكة واملدينة .
( بِ َّ
الَ :م ِن اَلْ َق ْوُم? ) وِف رواية النسائي ( من أنتم ؟ ) .
( فَـ َق َ
( أ َِهلَ َذا َحج? ) أي  :أحيصل هلذا الصيب ثواب حج .
-1احلديث دليل على أن من كان سببا ِف طاعة أو أعان عليها حصل له من األجر كما لو باشرها .
 -2احلديث دليل على صحة حج الصيب  ،وقد نقل اإلمجاع على ذلك الطحاوي .
ِ
َمحد و َمج ِ
ِ
ِ ِِ
ِِ
ص ِحيح يُثَاب َعلَْي ِه َوإِ ْن َكا َن َال ُْجي ِزيه َع ْن
اهْي الْ ُعلَ َماء أَ ان َحج ال ا
قال النووي  :فيه ُح اجة للشاافع ِي َوَمالك َوأ ْ َ َ َ
صِيب ُمْن َعقد َ
اإلس َالم  ،بل ي َقع تَطَُّوعا  ،وه َذا ْ ِ
ص ِريح فِ ِيه .
ََ
َح اجة ِْ ْ
احلَديث َ
َْ َ
ومما يدل على صحة حج الصيب :
ما رواه البخاري عن السائب بن يزيد قال ( حج يب أيب مع رسول هللا  وأنا ابن سبع سنني ) .
-3هل جيب احلج على الصيب ؟
ال جيب عليه احلج .
ألِنا قالت ( أهلذا حج ) وَل تقل  :أعلى هذا حج .
ويدل عليه قوله  ( رفع القلم عن ثالثة  ... :وعن الصيب حىت يبلغ ) .
-4من حج قبل البلوغ ال جتزئه عن حجة اإلسالم .
وقد حكى اإلمجاع ابن املنذر وابن عبد الرب والنووي وابن قدامة  ،أن الصيب ال جيزئه عن حجة اإلسالم .
ومما يدل على ذلك :
عن ابن عباس قال  ( :احفظوا عين وال تقولوا  ،قال ابن عباس  :أي صيب حج مث بلغ فليحج حجة أخرى ) رواه ابن أيب شيبة
وله حكم الرفع .

 هل يلزم الصيب إذا أحرم باحلج ما يلزم البالغ من أحكام احلج ?

ذهب بعض العلماء إىل أن الصيب إذا أحرم باحلج لزمه ما يلزم البالغ من أحكام احلج  ،ألنه إذا ثبت له احلج ثبت للحج
حمظوراته وأحكامه .
وذهب بعضهم  :إىل أن الصيب إذا أحرم باحلج ال يلزمه ما يلزم البالغ  ،فال تُتتب عليه أحكامه .
وهذا مذهب أيب حنيفة  ،ورجحه ابن حزم .

 هل يلزم الصيب املضي وإَتام حجه ?

قال الَّيخ ابن عثيمني رمحه هللا  :املشهور من املذهب [ يعين مذهب احلنابلة ] أنه يلزمه اإلمتام ألن احلج والعمرة جيب إمتام
فعلهما .

والقول الثاين ،وهو مذهب أيب حنيفة ،رمحه هللا تعاىل ،أنه ال يلزمه اإلمتام ألنه غْي مكلَ ،وال ملزم بالواجبات .
وهذا القول هو األقرب للصواب ،وهو ظاهر ما مييل إليه صاحب الفروع [يعين ابن مفلح  ،تلميذ شيخ اإلسالم ابن تيمية].
وعلى هذا له أن يتحلل  ،وال شيء عليه  ،وهو ِف احلقيقة أرفق بالناس ألنه رِبا يظن الول أن اإلحرام بالصيب سهل  ،مث يكون
على خالف ما يتوقع  ،فتبقى املسألة مشكلة  ،وهذا يقع كثْيا من الناس اليوم  ،فإذا أخذنا هبذا القول  ،الذي هو أقرب
للصواب لعلته الصحيحة  ،زالت عنا هذه املشكلة .
-3قوله  ( و ِ
لك أجر ) ؟
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قال عياض  :وأجرها فيما تكلفته ِف أمره ِف ذلك  ،وتعليمه  ،وجتنيبه ما جيتنبه احمل ِرم .
وقال النووي  :معناه بسبب محلها  ،وجتنيبها إياه ما جيتنبه احملرم  ،وفعل ما يفعله احمل ِرم .
وقال الصنعاين  :أي  :بسبب محلها  ،وحجها به  ،أو بسبب سؤاهلا عن ذلك احلكم  ،أو بسبب األمرين .
فثواب حج الصيب له  ،لقول  ( ولك أجر ) وَل يقل  :و ِ
لك أجره .
وأما احلديث املروي ( ثواب حج الصيب لوالديه ) فهذا احلديث ضعيَ ،بل ذكر بعضهم أنه موضوع.
قال الَّيخ ابن باز رمحه هللا  :أعمال الصيب الذي َل يبلغ – أعين أعماله الصاحلة – أجرها له هو ال لوالده وال لغْيه  ،ولكن

يؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إىل اخلْي وإعانته عليه ملا ِف صحيح مسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن امرأة رفعت
صبيا إىل النيب ِ ف حجة الوداع فقالت :يا رسول هللا أهلذا حج؟ قال (نعم ولك أجر) فأخرب النيب  أن احلج للصيب وأن
أمه مأجورة على حجها به.
 -4فيه دليل على فساد من يقول من العامة  :إن ثواب حج الصيب لوالده .
-5قبول العبادة من الصغار وإثابتهم عليها  ،وفيه تدريب ومترين على طاعة هللا .
-6جواز سؤال املرء عن امسه  ،خصوصا إذا صحبته أو أرادت أن تتعامل معه  ،حىت قال بعض احلكماء  :من اجلفاء أن
تصاحب رجال ال تعرف امسه .
-7أن الذكر والدعاء ِف الطواف ليس بواجب  ،ألن الطفل غالبا ال حيسن أذكار الطواف حىت يقوهلا .
-8أن صوت املرأة ليس بعورة لكن بشرط عدم اخلضوع واللني لقوله تعاىل ( فال ُضعن بالقول فيطمع الذي ِف قلبه مرض وقلن
قوال معروفا ) .
س أ َّ
َ -17ع ْن أَنَ ٍ
َّيب ُ سئِ َل َع ِن ْ
ال ( الَ .
َّخ ُذ َخالًّ فَـ َق َ
اخلَ ْم ِر تُـت َ
َن النِ َّ
---------ول اَ َِّ
َّلل َل يبني به هنا السائل  ،لكن جاء ِف رواية عند أيب داود وأمحد  ( :أن أبا طلحة سأل النيب  عن أيتام
( ُسئِ َل َر ُس ُ
ورثوا مخرا  ،فقال النيب  : أهرقها  ،قال  :أفال أجعلها خال ؟ قال  :ال ) .
( َع ْن اَ ْخلَ ْم ِر اخلمر  :ما أسكر العقل من عصْي كل شيء ونقيعه  ،سواء كان من العنب أو التمر أو غْيمها .
َّخ ُذ َخ ًّال املراد باُاذها خال هو عالجها حىت تصْي خال بعدما تشتد وتقذف الزبد  ،وذلك بوضع شيء فيها  ،كبصل أو
( تُـت َ
خبز أو مخْية وحنو ذلك  ،أو ينقلها من الظل إىل الشمس أو بالعكس .
-1احلديث دليل على أن اخلمر إذا ُللت بفعل آدمي ( كما لو ُللت بأن أضاف إليها إنسان شيئا  ،أو نقلها من الشمس إىل الظل أو العكس ) فإن ذلك
ال جيوز وال تطهر .

وهذا مذهب مجهور العلماء .
حلديث الباب .
ووجه الداللة من حديث الباب  :أنه لو كان هناك طريق لالنتفاع لتطهْي اخلمر ألرشد إليه النيب  حفظا لألموال  ،وأيضا
كما ِف الرواية األخرى  ( :كانت أليتام ) واأليتام أوىل حبفظ أمواهلم  ،فلو كان ُليلها جائزا ألرشد إليه النيب . 
وكذلك قوله ( أهرقها ) دليل على أنه ال جيوز ُليلها  ،ألنه جيب إراقتها وال جيوز اقتناؤها .
 -2أما إن ُللت اخلمر بنفسها بدون فعل آدمي  :فإِنا تطهر .
قال النووي  :وأمجعوا على أِنا إذا انقلبت بنفسها خال طهرت  ،وقد حكي عن سحنون أِنا ال تطهر  ،فإن صح عنه فهو
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حمجوج بإمجاع من قبله .
-3اختلَ العلماء  :هل اخلمر جنسة أم طاهرة على قولني :
القول األول  :أِنا جنسة .

وهذا مذهب األئمة األربعة وغْيهم ورجحه ابن تيمية والشنقيطي وابن باز رحم هللا اجلميع .
أ -لقوله تعاىل ( يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس ) .

فقد مسى هللا اخلمر رجسا  ،والرجس النجس  ،قالوا  :وال يضر قرن امليسر واألنصاب واألزالم معها  ،وذلك أن ثالثتها قد

خرجت باإلمجاع .

اخلمر جنسة العني  ،ألن هللا تعاىل قال ( إِنا رجس ) والرجس ِف كالم العرب
قال الَّنقيْي  :يُفهم من هذه اآلية الكرمية أن َ
كل مستقذر تعافه النفس .
ب -ولقوله تعاىل ( وسقاهم رهبم شرابا طهورا ) .
قال الَّنقيْي  :ألن وصفه لشراب أهل اجلنة بأنه طهور  ،يفهم منه أن مخر الدنيا ليست كذلك  ،ومما يؤيد هذا أن كل
ِ
ص اد ُعو َن َعْن َها
األوصاف اليت مدح هللا هبا مخر اآلخرة منفية عن مخر الدنيا كقوله (َال ف َيها َغ ْوٌل َوَال ُه ْم َعْن َها يُ َنزفُو َن) وكقوله (َال يُ َ
غول يغتال العقول وأهلها ،يُصدعون ،أي :يصيبهم الصداع الذي هو وجع الرأس .
َوَال يُن ِزفُو َن) خبالف مخر الدنيا ففيها ْ
ض قَوٍم أ َْه ِل كِتَ ٍ
ول ْاِ ِ ِ
ال"َ :ال تَأْ ُكلُوا
ف] قَ َ
ت :يَا َر ُس َ
ج -حديث أيب ثعلبة اخلشين قَ َ
اب ،أَفَنَأْ ُك ُل ِِف آنِيَتِ ِه ْم؟[ َ
ال ( :قُ ْل ُ
اَّلل ،إناا بأ َْر ِ ْ
ِ
ِ
ِ
وهاَ ،وُكلُوا فِ َيها ) ُمتا َف ٌق َعلَْي ِه .
ف َيها ،إِاال أَ ْن َال َجت ُدوا َغْي َرَها ،فَا ْغسلُ َ
وقد جاء ِف رواية للحديث عند أيب داود وأمحد ( إن أرضنا أرض أهل كتاب  ،وإِنم ليأكلون حلم اخلنزير ويشربون اخلمر ،
فكيَ نصنع بآنيتهم وقدورهم ؟ ) .
وجه الداللة :أن الرسول  أمر أبا ثعلبة اخلشين وقومه بغسل أوان أهل الكتاب اليت يطبخون فيها اخلنزير ،ويشربون فيها اخلمر،
وأن ال يستعملوها إال إذا َل جيدوا غْيها بعد أن يغسلوها  ،واألمر بغسلها دليل جناستها .
د -واستدلوا من العقل من ثالثة أوجه :
أوهلا  :أن اخلمر شيء حرم تناوله من غْي ضرر  ،فكان جنسا كالدم .
والثاين  :القياس على الكلب تغليظا وزجرا .

والثالث  :أن من متام حترميها ،وكمال الردع عنها احلكم بنجاستها حىت يتقذرها العبد ،فيكَ عنها قربنا ،بالنجاسة وشربا
بالتحرْي  ،فاحلكم بتحرميها يوجب جناستها .

( اجملموع شرح املهذب ) .

القول الثاين  :أِنا طاهرة ليست بنجسة .
وهذا قال به ربيعة الرأي  ،والليث بن سعد  ،واملزن صاحب الشافعي  ،ورج حه األلبان  ،والشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا .
أ-حلديث أنس بن مالك قال  ( :كنت ساقي القوم يوم حرمت اخلمر ِف بيت أيب طلحة  ...فإذا مناد ينادي ،فقال  :اخرج
فانظر ،فخرجت فإذا مناد ينادي :أال إن اخلمر قد حرمت ،قال :فجرت ِف سكك املدينة ،فقال ل أبو طلحة :اخرج فأهرقها،
فأهرقتها )  .متفق عليه
قال الَّيخ ابن عثيمني  :وطرقات املسلمني ال جيوز أن تكون مكانا إلراقة النجاسة  ،وهلذا حيرم على اإلنسان أن يبول ِف
الطريق  ،أو يصيب فيه النجاسة .
ب-وعن ابن عباس قال  ( :إن رجال أهدى لرسول هللا  راوية مخر ،فقال له رسول هللا  :هل علمت أن هللا قد حرمها؟
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قال :ال ،فسا ار إنسانا  ،فقال له رسول هللا  : مب ساررته ؟ فقال :أمرته ببيعها ،فقال :إن الذي حرم شرهبا حرم بيعها  ،ففتح
املزادة حىت ذهب ما فيها )  .رواه مسلم
قال الَّيخ ابن عثيمني رمحه هللا  :وهذا حبضرة النيب  ، وَل يقل له  :اغسلها  ،وهذا بعد التحرْي بال ريب .

ج-وألن األصل ِف األشياء الطهارة حىت يقوم دليل على النجاسة .

قالوا  :وأما اجلواب عن اآلية  :بأن يقال بأن املراد بالنجاسة النجاسة املعنوية ال احلسية  ،بدليل أِنا قرنت باألنصاب واألزالم
وامليسر  ،وجناسة هذه معنوية .
والراجح قول اجلمهور وهللا أعلم .
 ما اجلواب عن إراقة الصحابة هلا بالشوارع ؟
قال القرطيب  ... :واجلواب أن الصحابة فعلت ذلك ألنه َل يكن هلم سروب وال آبار يريقوِنا فيها  ،إذ الغالب من أحواهلم أِنم
َل يكن هلم كنَ ِف بيوهتم  ... ،ونقلها إىل خارج املدينة فيه كلفة ومشقة ويلزم منه تأخْي ما وجب على الفور .
وأيضا فإنه ميكن التحرز منها  ،فإن طرق املدينة واسعة وَل يكن اخلمر من الكثرة حبيث تصْي ِنرا يعم الطرق كلها  ،بل إمنا جرت
ِف مواضع يسْية ميكن التحرز منها  ،هذا مع ما حيصل ِف ذلك من فائدة شهرة إراقتها ِف طرق املدينة ليشيع العمل على
مقت ضى حترميها من إتالفها  ،وأنه ال ينتفع هبا  ،وتتابع الناس وتوافقوا على ذلك  ( .اجلامع ألحكام القرآن ) .
-4شرب اخلل حالل .
عن جابِ ِر ب ِن عب ِد اِ
ايب َ سأ ََل أ َْهلَهُ ْاأل ُُد َم  ،فَ َقالُوا َ :ما ِعْن َدنَا إِاال َخلٌّ  ،فَ َد َعا بِِه  ،فَ َج َع َل يَأْ ُك ُل بِِه ،
اَّلل رضي هللا عنهما (أَ ان النِ ا
َ ْ َ ْ َْ
اخلَ ُّل)
اخلَ ُّل  ،نِ ْع َم ْاأل ُُد ُم ْ
ول  :نِ ْع َم ْاأل ُُد ُم ْ
َويَ ُق ُ
(األ ُُدم) مجع إدام وهو ما يؤكل باخلبز .

قال النووي رمحه هللا ِف "شرح حديث مسلم" ِ :ف احلديث فضيلة اخلل وأنه يسمى أ ُُدما  ،وأنه فاضل جيد .
ني الْ ُف َقه ِاء ِِف جوا ِز أَ ْك ِل و ُشر ِ
اخلَ ِلَ ،سواءٌ أَ َكا َن ِم ْن الْعِنَ ِ
ب أ َْم َغ ِْْيهَِ ،ك َما
ب ْ
وجاء ِف "املوسوعة الفقهية" (َ :)262/19ال ِخ َال َ
ف بَ ْ َ َ
َ ْ
َ
ََ
اخلَ ُّل).
ت (أي حتولت إىل خل) بِنَ ْف ِس َها بِغَ ِْْي ِع َال ٍج لَِق ْولِِه ( نِ ْع َم ْاأل ُْد ُم ْ
ف ِِف َج َوا ِز أَ ْك ِل َخ ِل ْ
أَناهُ َال ِخ َال َ
اخلَ ْم ِر الاِيت ََُلالَ ْ
ول َِّ
اس  ( .أ َّ
 -18عن ابْ َن َعبَّ ٍ
ض ِل َم ْي ُمونَةَ .
َن َر ُس َ
اَّلل َ كا َن يَـْْتَ ِس ُل بَِف ْ
----------

( بفضل ميمونة وهي بنت احلارث اهلاللية  ،تزوجها سن ة سبع ملا اعتمر عمرة القضية  ،وبىن هبا ِف َس ِرف .
-1احلديث دليل على جواز اغتسال الرجل بفضل املرأة  ،وقد اختلَ العلماء ِف هذه املسألة قولني :
القول األول  :ال جيوز .
وهذا مذهب احلنابلة .
وصح عن عبد هللا بن سرجس الصحايب وسعيد بن املسيب واحلسن البص ري أِنم منعوا التطهر بفضل املرأة [ قاله ِف الفتح ] .
أَ -عن رج ٍل ِ
ض ِل اَلْ َمْرأَةَِ ،ولْيَ ْغ َُِتفَا
ال ( :نَ َهى َر ُس ُ
ايب  قَ َ
ض ِل اَلار ُج ِل ،أ َْو اَلار ُج ُل بَِف ْ
ول اَ اَّللِ " أَ ْن تَ ْغتَ ِس َل اَلْ َمْرأَةُ بَِف ْ
ب اَلنِ ا
َ َْ َُ َ
صح َ
مجيعا ) أَخرجه أَبو داود .والن ِ
َِ
ص ِحي ٌح .
اسائ ُّيَ ،وإِ ْسنَ ُ
ادهُ َ
َْ َ ُ ُ َ َُ َ َ
ب-وحلديث احلكم عن عمرو الغفاري ( :أن رسول هللا ِ نى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور املرأة) رواه أبو داود .
وهذا احلديث ضعفه اإلمام البخاري  ،وابن عبد الرب ِف "االستذكار" ( )209/1فقال  :مضطرب ال تقوم به حجة  .وقال
الن ووي ِف "اخلالصة" ( : )200/1ضعيَ  .وقال ابن القيم ِف "هتذيب السنن" ( : )149/1ليس بصحيح .
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القول الثاين  :جيوز ذلك .
وهذا مذهب مجهور العلماء من احلنفية واملالكي والشافعية .
ِ
ِ ِ
قال النووي  :وأَاما تَطْ ِهْي الارجل لَِف ْ ِ
ِ
ِ ِ
ت بِِه أ َْو ََلْ َُْ ُل .
ضل َها فَ ُه َو َجائز عْندنَا َوعْند َمالك َوأَِيب َحني َفة َو َمجَاهْي الْ ُعلَ َماء َ ،س َواء َخلَ ْ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يحة الْ َوا ِرَدة بِه .
قَ َ
َحاديث ال ا
َص َحابنَا َ :وَال َكَر َاهة ِِف َذل َ
ال بَ ْعض أ ْ
صح َ
ك ل ْأل َ
قال ابن قدامة  :اختارها ابن عقيل  ،وهو قول أكثر أهل العلم .
ايب َ كا َن يَ ْغتَ ِس ُل بَِف ْض ِل َمْي ُمونَةَ ) .
أ-واستدلوا حبديث الباب – حديث ابن عباس  ( -أَ ان اَلنِ ا

وجه الداللة  :أنه صريح ِف جواز تطهر الرجل بفضل طهور املرأة .
ِ
ِ ِ ِ
ٍ
ال  :إِ ان
ض أ َْزَو ِاج اَلنِ ِ
ت ُجنُبا ،فَ َق َ
ايب ِِف َج ْفنَة ،فَ َجاءَ ليَ ْغتَس َل مْن َها ،فَ َقالَ ْ
ت لَهُ :إِِن ُكْن ُ
ب-وحبديثه الثان (  ..ا ْغتَ َس َل بَ ْع ُ

اَلْ َماءَ َال ُْجينِب ) .

وهذا القول هو الراجح .

وجه الداللة  :أن ظاهره يدل على أِنا خلت به لطهارة كاملة عن حدث  ،وأجاهبا النيب  جوابا عاما  ،بأن املاء ال يصْي هبذا
الفعل إىل حالة جيتنب فيها فال يستعمل .
ج -أنه ماء طهور جاز للمرأة الوضوء به  ،فجاز للرجل من فضل املرأة .
وهذا القول هو الصحيح .
 ما اجلواب عن أحاديث النهي ?
اجلواب من وجهني :
األول  :أن أحاديث النهي حممولة على الكراهة مجعا بني األدلة  ،ورجحه احلافظ ابن حجر والشوكان .
الثاين  :حتمل أحاديث النهي على ما تساقط من األعضاء لكونه قد صار مستعمال  ،واجلواز على ما بقي من املاء  ،وبذلك
مجع اخلطايب .
قال احلافظ  :وهو ممكن [ اجلمع بني األحاديث ] بأن حتمل أحاديث النهي على ما تساقط من األعضاء واجلواز على ما بقي من املاء
وبذلك مجع اخلطايب  ،أو حيمل النهي على التنزيه مجعا بني األدلة

.

وقال النووي عن أحاديث املنع :
وأما حديث احلكم بن عمرو  :فأجاب أصحابنا عنه بأجوبة :
أحدها :جواب البيهقي وغْيه أنه ضعيَ ،قال البيهقي ،قال الُتمذي :سألت البخاري عنه فقال ليس هو بصحيح ،قال
البخاري :وحديث ابن سرجس الصحيح أنه موقوف عليه ومن رفعه فقد أخطأ ،وكذا قال الدارقطين :وقفه أوىل بالصواب من
رفعه وروي حديث احلكم أيضا موقوفا عليه ،قال البيهقي ِف كتاب املعرفة :األحاديث السابقة ِف الرخصة أصح فاملصْي إليها
أوىل .
اجلواب الثاين :جواب اخلطايب وأصحابنا  :أن النهي عن فضل أعضائها ،وهو ما سال عنها  ،ويؤيد هذا أن رواية داود بن عبد
هللا األودي  ،عن محيد بن عبد الرمحن احلمْيي  ،عن بعض أصحاب النيب  عن النيب  ( أنه ِنى أن تغتسل املرأة بفضل
الرجل ،أو يغتسل الرجل بفضل املرأة ) ُحي َمل على أن املراد ما سقط من أعضائها  ،ويؤيده أنا ال نعلم أحدا من العلماء منعها
فضل الرجل ،فينبغي تأويله على ما ذكرته  ...حيملنا على ذلك أن احلديث َل يقل أحد بظ اهره  ،وحمال أن يصح وتعمل األمة
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كلها خبالف املراد منه .
اجلواب الثالث  :ذكره اخلطايب وأصحابنا  :أن النهي للتنزيه مجعا بني األحاديث .

( اجملموع ) .

قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا  :والصحيح أن النهي ِف احلديث ليس على سبيل التحرْي  ،بل على سبيل األولوية وكراهة التنزيه
 ، ...فالصواب  :أن الرجل لو تطهر ِبا خلت به املرأة  ،فإن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه  ،هذا اختيار شيخ اإلسالم ابن
( الشرح املمتع ) .
تيمية رمحه هللا .
-2حكم املاء الذي فضل من وضوء املرأة طهور .
أ-حلديث ابن عباس ( أن النيب  اغتسل ِف جفنة  ...إن املاء ال جينب ) .
ب-والنيب  اغتسل بفضل ميمونة .
ج-واألصل ِف املاء الطهورية .
ول َِّ
-19عن أَيب س ِع ٍ
يد ْ
اَّللُ .
اَّلل  ( لَِقنُوا َم ْوتَا ُك ْم الَ إِلَهَ إِالَّ َّ
ال َر ُس ُ
ي  .قال  :قَ َ
اخلُ ْد ِر َّ
َ
ول َِّ
اَّللُ .
اَّلل  ( لَِقنُوا َم ْوتَا ُك ْم الَ إِلَهَ إِالَّ َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
-20و َع ْن أَِِب ُه َريْـ َرَة قَ َ
----------

( لَِقنُوا التلقني أن يقول الشيء ليتبعه غْيه  ،فاملعىن اذكروا ال إله إال هللا ليتبعكم عليها امليت .
( موتاكم أي  :من حضره املوت  ،ألن تلقني امليت بعد موته بدعة كما سيأِت إن شاء هللا .

( ال إله إال هللا معناها ال معبود حبق إال هللا .

-1احلديث دليل على استحباب تلقني امليت ال إله إال هللا .
وهذا األمر ِف احلديث لالستحباب ال للوجوب  ،حيث َل يقل أحد من العلماء بالوجوب .
-2احلكمة من تلقني احملتضر الشهادة ؟
أنه ورد ِف احلديث ( من كان آخر كالمه ال إله إال هللا دخل اجلنة ) رواه أبو داود .
 -3كيفية التلقني :
قال بعض العلماء :
 إن كان احملتضر قوي اإلميان فإنه يؤمر هبا .
أ -حلديث الباب .
ب -وحلديث أنس ( أن رسول هللا  عاد رجال من األنصار  ،فقال  :قل  :ال إله إال هللا  ) ...رواه أمحد .
 وأما إذا كان احملتضر متأثرا مضطربا  ،فإِنا تذكر عنده .
 وأما إذا حضر املؤمن احتضار الكافر  ،فإنه يأمره هبا .
لقوله  لعمه ( يا عم  ،قل ال إله إال هللا ) .
 -4عدد مرات التلقني :
يلقن مرة واحدة حىت ال يضجر بضيق حاله وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه ويتكلم هبا ِبا ال يليق .
فإذا قاله مرة واحدة ال تكرر عليه إال أن يتكلم بعده بكالم آخر فيعاد التعريض به ليكون آخر كالمه .
ِ
ِ
ِ
ضجر بِ ِ
ك بَِقْلبِ ِه َ ،ويَتَ َكلام ِِبَا ال يَلِيق  .قَالُوا:
ض ِيق َحاله َو ِشداة َكْربه  ،فَيَكَْره َذل َ
قال النووي َ :وَك ِرُهوا ا ِإل ْكثَار َعلَْيه َوالْ ُم َواالة لئَال يَ ْ َ
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وإِ َذا قَالَهُ مارة ال ي َك ِرر َعلَْي ِه إِال أَ ْن ي تَ َكلام ب ْعده بِ َك ٍ
اع ِريض بِِه لِيَ ُكو َن آ ِخر َك َالمه " انتهى .
آخر  ،فَيُ َعاد الت ْ
الم َ
َ
َ
َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احتُضَر عبد هللا بْ ُن املبَ َارك رمحه هللا َ ،ج َع َل َر ُج ٌل يُلَقنُهُ  ،قُ ْل  :الَ إلَهَ إالا هللاُ  .فَأَ ْكثَ َر َعلَْيه .
ولَ اما ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ث َكالَما بَ ْع َد َها ،
فَ َق َ
ُح ِد ْ
َخ ُ
ي ُم ْسلما بَ ْعدي  ،إِذَا لَاقْنتَِين  ،فَ ُقْل ُ
ال لَهُ  :لَ ْس َ
ت ُحتْس ُن ! َوأ َ
ت  :الَ إِلَهَ إِالا هللاُ  ،مثُا ََلْ أ ْ
اف أَ ْن تُ ْؤذ َ
فَ َد ْع ِين  ،فَِإ َذا أَح َدثْت َكالَما  ،فَلَ ِق ِين ح اىت تَ ُكو َن ِ
آخَر َكالَِمي  ( .سْي أعالم النبالء ) .
ْ ُ
َ
ْ
 -5استحباب احلضور عند احملتضر وتذكْيه الشهادة  ،وكذلك تذكْيه الوصية والتوبة .
 -6فضل شهادة أن ال إال هللا .
 -7فضل التوحيد  ،وأن اإلنسان يبدأ إسالمه بالتوحيد وَيتم حياته بالتوحيد .
 -8اختلَ العلماء ِف حكم تلقني امليت بعد املوت على قولني :
القول األول  :يستحب ذلك .
وهو قول املالكية  ،والشافعية  ،واحلنابلة .
حلديث أيب أمامة  .قال  :قال رسول هللا  ( : إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم الُتاب على قربه  ،فليقم أحدكم على رأس
قربه مث ليقل  :يا فالن  ،فإنه يسمعه وال جييبه  ،مث يقول  :يا فالن بن فالنة  ،فإنه يستوي قاعدا  ،مث يقول  :اذكر ما خرجت
عليه من الدنيا  :شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا  ،وأنك رضيت باهلل ربا وباإلسالم دينا  ) ...رواه الطربان .
قال النووي  :إسناده ضعيَ  ،قال ابن الصالح  :ليس إسناده بالقائم .
قال النووي  :فهذا احلديث وان كان ضعيفا فيستأنس به  ،وقد اتفق علماء احملدثني وغْيهم علي املساحمة ِف أحاديث الفضائل
والُتغيب والُتهيب  ،وقد أعتضد بشواهد من األحاديث كحديث ( واسألوا له التثبيت ) ووصية عمرو بن العاص ومها صحيحان
سبق بياِنما قريبا  ،وَل يزل أهل الشام علي العمل هبذا ِف زمن من يقتدى به وإل اآلن  ،وهذا التلقني إمنا هو ِف حق املكلَ
امليت أما الصىب فال يلقن .
القول الثاين  :أن تلقني امليت ِف قربه جائز وليس ِبستحب .
واختار هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،ووصفه بأنه أعدل األقوال .
ولعل مستند هذا القول  ،أن حديث التلقني بعد الدفن َل يثبت  ،وَل يرد النهي عنه  ،فيكون مباحا لدخوله ِف عموم الدعاء
بالثبات املأمور به .
القول الثالث  :أنه مكروه وبدعة .
وهو اختيار ابن القيم ِف اهلدي .
قال ابن القيم  :وَل يكن [ أي النيب ] جيلس يقرأ عند القرب  ،وال يلقن امليت كما يفعله الناس اليوم .
وألن النيب  علمنا بعد الدفن أن ندعو له باملغفرة والثبات  ،وَل يعلمنا التلقني .
وال يعرف عن أحد من الصحابة فعل التلقني .

 ما اجلواب عن أدلة أصحاب القول األول ?

أوال  :أن احلديث الوارد حديث ضعيَ  ،فهو ال يصح  ،وإذا كان كذلك فال يصح االعتماد عليه أو العمل به مطلقا  ،فقول
النووي أو غْيه بأن احلديث الضعيَ يستأنس به  ،وذلك ِف أحاديث الفضائل والُتغيب والُتهيب  ،مردود بأن هذا احلديث
ضعيَ  ،وضعفه شديد  ،بل هو موضوع ِف نظر بعض األئمة .
ثانيا  :وأما جعل حديث ( واسألو له التثبيت ) شاهدا حلديث التلقني  ،فهذا غْي صحيح  ،ألن حديث ( اسألوا له التثبيت )
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ليس فيه إال الدعاء للميت  ،وكذلك أثر عمرو بن العاص وأمره بالوقوف عند قربه مقدار ما ينحر اجلزور ال شهادة فيه على
التلقني .
ثالثا  :وأما قوهلم  :إن هذا العمل عليه الناس أو عليه عمل أهل الشام  ،فهذا ال حجة فيه  ،بل قول اإلمام أمحد  :ما رأيت
أحدا يفعله إال أهل الش ام  ،دليل على أن املسألة مبتدعة  ،وأِنا َل تكن ِف القرون املفضلة  [.كتاب أحكام املقابر – اختيارات ابن تيمية
الفقهية ] 1433 / 5 / 16 [.ه ] .

ول َِّ
ِ
اَّلل 
ت ِع ْن َد النِ ِ
ال لَهُ َر ُس ُ
صا ِر فَـ َق َ
َ -21ع ْن أَِِب ُه َريْـ َرةَ قَ َ
ال ( ُك ْن ُ
َّيب  فَأَتَاهُ َر ُج ٌل فَأَ ْخبَـ َرهُ أَنَّهُ تَـ َزَّو َج ْام َرأَةً م َن األَنْ َ
ب فَانْظُْر إِلَْيـ َها فَِإ َّن ِيف أَ ْع ُ ِ
صا ِر َش ْيئًا .
ال الَ .قَ َ
ت إِلَْيـ َها» .قَ َ
«أَنَظَ ْر َ
ني األَنْ َ
ال «فَا ْذ َه ْ

---------ِ
صا ِر َش ْيئاً ) اختلَ ِف املراد بقوله ( شيئا ) فقيل  :عمش  ،وقيل  :صغر  ،قال احلافظ  :الثان وقع ِف
( فَِإ َّن ِيف ُعيُون األَنْ َ
رواية أيب عوانة ِف مستخرجه  ،فهو املعتمد .
-1احلديث دليل على جواز نظر الرجل للمرأة اليت يريد أن َيطبها وأن ذلك مستحب .
َمحد و َمج ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اهْي الْعلَماء  ،وح َكى الْ َق ِ
اضي َع ْن قَ ْوم َكَر َاهته ،
ني َوأ ْ َ َ َ
قال النووي َ :وُه َو َم ْذ َهبنَا َوَم ْذ َهب َمالك َوأَِيب َحني َفة َو َسائر الْ ُكوفيِ َ
ُ َ ََ
ِ ِ
احلَ ِديث  ( .نووي ) .
ص ِر ِ
يح َه َذا ْ
َوَه َذا َخطَأ ُخمَالَ ل َ
وقال (روضة الطالبني) إذا رغب ِف نكاحها استحب أن ينظر إليها لئال يندم ،وِف وجه :ال يستحب هذا النظر بل هو مباح،
والصحيح األول لألحاديث .
وقال الصنعاين  :دلت األحاديث على أنه يُندب تقدْي النظر إىل من يريد نكاحها  ،وهو ق ول مجاهْي العلماء .
أ -حلديث الباب .
ول هللاِ ( إِ َذا خطَب أَح ُد ُكم الْمرأََة  ،فَِإ ِن استَطَاع أَ ْن ي ْنظُر إِ َىل ما ي ْدعوه إِ َىل نِ َك ِ
اح َها
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
بَ -ع ْن َجابِ ِر بْ ِن َعْب ِد هللاِ ،قَ َ
ْ َ َ َ َ َ ُُ
َ َ َ ُ َْ
ال :فَخطَبت جا ِرية فَ ُكْنت أ َََُباأُ َهلا ح اىت رأَيت ِمْن ها ما دع ِان إِ َىل نِ َك ِ
اح َها َوتَ َزُّوِج َها فَتَ َزاو ْجتُ َها ) .هذا لفظ أيب داود
َ َ َْ ُ َ َ ََ
ُ
فَ ْليَ ْف َع ْل ،قَ َ َ ْ ُ َ َ
ِ ِ
َحَرى أَ ْن يُ ْؤَد َم بَْي نَ ُك َما ) هذا لفظ الُتمذي .
ب ْامَرأَة فَ َق َ
ال النِ ُّ
اىب  ( انْظُْر إِلَْي َها فَِإناهُ أ ْ
جَ -ع ِن الْ ُمغ َْية بْ ِن ُش ْعبَةَ أَناهُ َخطَ َ
ِ
ت أ َََُباأُ َهلَاَ ،ح اىت نَظَْر ُ ِ ِ
ت
دَ -ع ْن ُحمَ ام ِد بْ ِن َم ْسلَ َمةَ ،قَ َ
يل لَهُ :أَتَ ْف َع ُل َه َذا َوأَنْ َ
ت ْامَرأَة ،فَ َج َع ْل ُ
ال ( َخطَْب ُ
ت إلَْي َها ِف ََنْ ٍل َهلَا ،فَق َ
ٍ
ول :إِذَا أَلْ َقى ا ِ ِ ِ ٍ ِ
ول هللاِ ؟ فَ َق َ ِ
ِ
احب رس ِ
س أَ ْن يَْنظَُر إِلَْي َها)
ول هللاِ  يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
الَ :مس ْع ُ
َ
ص ُ َُ
اَّللُ ِف قَ ْلب ْامرئ خطْبَةَ ْامَرأَة ،فَالَ بَأْ َ
رواه ابن ماجه .
ه -وألن النيب  علل احلكم بعلة تدل على الطلب وهي قوله ( فإنه أحرى أن يُؤدم بينكما ) .
-2الصحيح أن النظر يكون بعد العزم وقبل اخلِطبة .
قال ابن تيمية  :ينبغي أن يكون النظر بعد العزم على نكاحها وقبل اخلطبة .
ويدل لذلك :
اَّللُ ِِف قَ ْل ِ
ب ْام ِر ٍئ ِخطْبَةَ ْامَرأَةٍ . ) ...
أ -حديث حممد بن مسلمة السابق (إِ َذا أَلْ َقى ا
ففي هذا احلديث رتب اإلذن بالنظر ِبجرد اإللقاء ِف القلب  ،واإللقاء يكون قبل اخلطبة  ،مما يدل على أن وقت النظر بعد
العزم وقبل اخلطبة .
ب -حديث جابر ِف قوله ( إذا خطب أحدكم املرأة  ) ...أي  :إذا أراد أن َيطب .
قدم أو ِ
ِ
حيجم  ،وال يكون بعد اخلطبة  ،ألنه لو خطب امرأة مث نظر إليها وَل تعجبه وتركها  ،فهذا يؤثر
ج -وأيضا من أجل أن يُ َ
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عليه وعليها .
 -3ال يشُتط رضا املخطوبة ِف النظر  ،وهذا مذهب مجهور العلماء  ،ينظر إليها ولو َل ترض .
فهو قول الشافعية  ،واحلنابلة  ،والظاهرية .
ِ
ك ِِف َغ ْفلَ َتها ،
َمحَد َو ْ
قال النووي  ... :مثُا َم ْذ َهبنَا َوَم ْذ َهب َمالِك َوأ ْ
اها  ،بَ ْل لَهُ َذل َ
اجلُ ْم ُهور أَناهُ َال يُ ْشتَ َرط ِِف َج َواز َه َذا الناظَر ِر َ
ضَ
ِ
ومن َغْي تَ َقدُّم إِع َالم  ،لَ ِكن قَ َ ِ
ِ
ضعِي َفة أَناهُ َال
ْ
ال َمالك  :أَ ْكَره نَظََرهُ ِِف َغ ْفلَ َتها َخمَافَة م ْن ُوقُوع نَظَره َعلَى َع ْوَرة َ .و َع ْن َمالك ِرَوايَة َ
ََ ْ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك ُمطْلَقا َ ،وََلْ يَ ْش َُِتط ا ْستْئ َذاِنَا َ ،وِألَن َاها تَ ْستَ ْحيِي َغالبا م ْن
ضعيَ ألَ ان النِايب  قَ ْد أَذ َن ِِف َذل َ
يَْنظُر إِلَْي َها إِاال بِِإ ْذِنَا َ ،وَه َذا َ
ِ
ِ
ِْ
كها فَتَ ْن َك ِسر َوتَتَأَذاى  ( .نووي ) .
اإل ْذن َ ،وِألَ ان ِِف َذل َ
ك تَ ْغ ِريرا  ،فَ ُراِبَا َر َ
آها فَلَ ْم تُ ْعجبهُ فَيَْت ُر َ
أ -حلديث أيب محيد قال :قال ( إذا خطب أحدكم امرأة ،فال جناح عليه أن ينظر إليها خلطبته وإن كانت ال تعلم) رواه أمحد
وحديث جابر – السابق وفيه ( ...فخطبت جارية ،فكنت أُبأ هلا حىت رأيت منها ما دعان إىل نكاحها وتزوجها  ،فتزوجتها).
ففي هذين احلديثني داللة على جواز النظر بدون رضاها وإعالمها  ،للتصريح بذلك ِف احلديث األول  ،وُبأ جابر ِف احلديث
الثان  ،ولو كان النظر بإعالمها ملا احتاج إىل ذلك  ،مما يدل على عدم اشُتاط إعالمها قبل النظر .
 -4اختلَ العلماء  :ما الذي يباح للخاطب أن يرى من خمطوبته على أقوال :

فقيل  :ينظر إىل الوجه والكفني فقط .
وهذا مذهب الشافعي .

قال النووي  :مث إنه يباح النظر إىل وجهها وكفيها فقط  ،ألنه يستدل بالوجه على اجلمال أو ضده  ،وبالكفني على خصوبة
البدن أو عدمها .
وقيل  :ينظر إىل مجيع بدِنا .
وهو قول داود .
وقيل  :ينظر إىل ما يظهر غالبا  ،كالوجه واليدين والرأس والرقبة والقدمني .
وهذا الراجح  ،ألنه  ملا أذن ِف النظر إليها من غْي علمها ُعلم أنه أذن ِف النظر إىل مجيع ما يظهر غالبا  ،إذ ال ميكن إفراد
الوجه بالنظر مع مشاركة غْيه ِف الظهور  ،وألنه يظهر غالبا أشبه الوجه ( .كشاف القناع ) .

ورجح هذا القول األلبان  ،وهو الصحيح .
 -5شروط النظر إىل املخطوبة :
أوالً  :أن يغلب على ظنه اإلجابة .

ثانياً  :أن ال يقصد التلذذ  ،ألن املقصود االستعالم ال االستمتاع .
ثالثاً  :أن ال يكون خبلوة  ،ألِنا أجنبية عنه .
رابعاً  :أن يكون عازما على اخلطبة .

خامساً  :أال تكون املرأة متجملة  ،ألمرين :

األمر األول  :أنه تدليس بالنسبة للرجل  ،واألمر الثاين  :أنه فتنة .

قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا  " :فشروط جواز النظر إىل املرأة ستة :
األول :أن يكون بال خلوة .

الثاين :أن يكون بال شهوة ،فإن نظر لشهوة فإنه حيرم ألن املقصود بالنظر االستعالم ال االستمتاع .
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الثالث :أن يغلب على ظنه اإلجابة .
الرابع :أن ينظر إىل ما يظهر غالبا .
اخلامس :أن يكون عازما على اخلطبة ،أي :أن يكون نظره نتيجة لعزمه على أن يتقدم هلؤالء خبطبة ابنتهم ،أما إذا كان يريد أن
جيول ِف النساء ،فهذا ال جيوز .
السادس  :وَياطب به املرأة  ،أال تظهر متربجة أو متطيبة ،مكتحلة أو ما أشبه ذلك من التجميل ألنه ليس املقصود أن يرغب
اإلنسان ِف مجاعها حىت يقال :إِنا تظهر متربجة ،فإن هذا تفعله املرأة مع زوجها حىت تدعوه إىل اجلماع ،وألن ِف هذا فتنة،
واألصل أنه حرام ألِنا أجنبية منه ،مث ِف ظهورها هكذا مفسدة عليها ألنه إن تزوجها ووجدها على غْي البهاء الذي كان
عهده رغب عنها ،وتغْيت نظرته إليها ،ال سيما وأن الشيطان يبهي من ال حتل لإلنسان أكثر مما يبهي زوجته ،وهلذا جتد بعض
الناس  ،والعياذ باهلل  ،عنده امرأة من أمجل النساء ،مث ينظر إىل امرأة قبيحة شوهاء ألن الشيطان يبهيها بعينه حيث إِنا ال حتل
له ،فإذا اجتمع أن الشيطان يبهيها ،وهي أيضا تتبهى وتزيد من مجاهلا ،وحتسينها ،مث بعد الزواج جيدها على غْي ما تصورها،
فسوف يكون هناك عاقبة سيئة .
فإن قيل :كيف يْلب على ظنه اإلجابة?
اجلواب :هللا سبحانه وتعاىل جعل الناس طبقات ،كما قال تعاىل ( حنن قَسمنا ب ي ن هم معِيشت هم ِِف ْ ِ
ض ُه ْم
احلَيَاة الدُّنْيَا َوَرفَ ْعنَا بَ ْع َ
َ ْ َ َْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ
ٍ ِ ِ
فَ ْو َق بَ ْع ٍ
ض ُه ْم بَ ْعضا ُس ْخ ِريًّا)  ،فلو تقدم أحد الكناسني إىل بنت وزير ،فالغالب عدم إجابته ،وكذلك
ض َد َر َجات ليَتاخ َذ بَ ْع ُ
إنسان كبْي السن َزِمن ،أصم ،يتقدم إىل بنت شابة مجيلة ،فهذا يغلب على ظنه عدم اإلجابة  ( .الشرح املمتع ) .
 -6هل جيوز تكرار النظر للمخطوبة ؟
جيوز للخاطب أن ينظر للمخطوبة  ،وجيلس معها  ،وحيادثها  ،ولو تكرر ذلك أكثر من مرة  ،ما دام مُتددا ويهدف للوصول إىل
قناعة تامة  ،وقَبول ٍ
كل منهما باآلخر  ،شريطة أن يكون ذلك دون خلوة  ،وِف حدود الكالم املباح واملعتاد .
فإذا جزم باخلطبة أو عدمها  ،رجع احلكم إىل األصل وهو حترْي النظر إليها  ،ألن سبب اإلباحة قد زال .
ويدل على هذا قوله عليه الصالة والسالم ( إِذَا خطَب أَح ُد ُكم الْمرأَةَ  ،فَِإ ْن استَطَاع أَ ْن ي ْنظُر إِ َىل ما ي ْدعوه إِ َىل نِ َك ِ
اح َها ،
َ َ ُُ
َ َ َ ْ َْ
ْ َ َ َ
فَ ْليَ ْف َع ْل).
قال الشيخ ابن عثيمني  :جيوز أن يكرر النظر إليها  ...فإذا كان ِف أول مرة ما وجد ما يدعوه إىل نكاحها  ،فلينظر مرة ثانية ،
وثالثة  ( .الشرح املمتع ) .
وقال الشيخ ابن باز  :جيوز للرجل إذا أراد خطبة املرأة أن يتحدث معها  ،وأن ينظر إليها من دون خلوة  ، ...فإذا كان الكالم
معها فيما يتعلق بالزواج واملسكن وسْيهتا  ،حىت تعلم هل تعرف كذا  ،فال بأس بذلك إذا كان يريد خطبتها .
ِِ
ِ
ض َغالِبا بِأَاول
ني هيئتها ،فَالَ يَْن َد ُم بَ ْع َد النِ َك ِ
وِف (املوسوعة الفقهية) َجيُ ُ
اج إِلَْيه ليَتَبَ ا َ
صل الْغََر ُ
وز تَكَْر ُار الناظَ ِر إِن ْ
اح ،إِ ْذ الَ َْحي ُ
احتَ َ
نَظَْرة.

فوائد :
 الصورة ال تقوم مقام النظر  ،ألن التصوير حرام  ،وألن الصورة ال تقوم مقام احلقيقة  ،فإن الصورة جتمل اإلنسان أكثر مما هو
عليه .
 قال أبو الفرج املقدسي  :وال خالف بني أهل العلم ِف إباحة النظر إىل وجهها  ..جممع احملاسن  ،وموضع النظر .
 قال ابن قدامة  :وال جيوز له اخللوة هبا ألِنا ُحمرمة  ،وَل يَرد الشرع بغْي النظر فبقيت على التحرْي  ،وألنه ال يؤمن مع اخللوة
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مواقعة احملظور ،فإن النيب  قال ( ال َيلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان ) وال ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة  ،وال ريبة .
قال أمحد ِف رواية صاحل  :ينظر إىل الوجه  ،وال يكون عن طريق لذة  ،وله أن يردد النظر إليها  ،ويتأمل حماسنها  ،ألن املقصود
ال حيصل إال بذلك .
هل جيوز أن ترسل امرأة صورهتا باإلنرتنت لرجل خاطب يف مكان بعيد لرياها فيقرر هل يتزوجها أم ال ?اجلواب  :ال أرى هذا :

أوال  :ألنه قد يشاركه غْيه ِف النظر إليها .
ثانيا  :ألن الصورة ال حتكي احلقيقة متاما  ،فكم من صورة رآها اإلنسان فإذا شاهد املص اور وج ده خمتلَ متاما .
ثالثا  :أنه رِبا تبقى هذه الصورة عند اخلاطب ويعدل عن اخلطبة ولكن تبقى عنده يلعب هبا كما شاء .وهللا أعلم( .ابن عثيمني)

 وسئل الَّيخ ابن عثيمني عن حكم لبس دبلة اخلْوبة فقال :

دبلة اخلطوبة عبارة عن خامت  ،واخلامت ِف األصل ليس فيه شيء إال أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب امسه ِف
اخلامت الذي يعطيه خمطوبته  ،وتكتب امسها ِف اخلامت الذي تعطيه إياه زعما منهما أن ذلك يوجب االرتباط بني الزوجني  ،ففي
هذه احلال تكون هذه الدبلة حمرمة  ،ألِنا تعلق ِبا ال أصل له شرعا وال حسا  ،كذلك أيضا ال جيوز ِف هذا اخلامت أن يتوىل
اخلاطب إلباسه خمطوبته  ،ألِنا َل تكن زوجه بعد  ،فهي أجنبية عنه  ،إذ ال تكون زوجة إال بعد العقد .
َستَـ ْْ ِف َر َهلَا فَـلَ ْم يُـ ْؤذَ ْن
َّيب  قَـ ْبـ َر أ ُِم ِه فَـبَ َكى َوأَبْ َكى َم ْن َح ْولَهُ فَـ َق َ
َ -22ع ْن أَِِب ُه َريْـ َرةَ قَ َ
استَأْذَنْ ُ
ال ( َز َار النِ ُّ
ت َرِِب ِيف أَ ْن أ ْ
ال « ْ
ِ
ت .
ور فَِإنَّـ َها تُ َذكِ ُر ال َْم ْو َ
ِيل َو ْ
وروا الْ ُقبُ َ
ور قَـ ْبـ َرَها فَأُذ َن ِيل فَـ ُز ُ
استَأْذَنْـتُهُ ِيف أَ ْن أ َُز َ
ِ
َض ِ
ول َِّ
اَّلل  ( نَـهيت ُكم عن ِزي ِ
اح ِي فَـو َق ثَالَ ٍ
ث
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
 -23وعن بُـ َريْ َدة  .قَ َ
وها َونَـ َهيْتُ ُك ْم َع ْن ُحلُوم األ َ
ور َ
ْ
ارة الْ ُقبُوِر فَـ ُز ُ
َ ُْ ْ َ ْ َ َ
ِ ٍ
ِ
ِ
َس ِقيَ ِة ُكلِ َها َوالَ تَ َّْ َربُوا ُم ْس ِك ًرا .
فَأ َْمس ُكوا َما بَ َدا لَ ُك ْم َونَـ َه ْيتُ ُك ْم َع ِن النَّبِيذ إِالَّ ِيف س َقاء فَا ْش َربُوا ِيف األ ْ
---------ت َرِِب ) أي  :طلبت منه اإلذن  ،وكان ذلك عام الفتح .
استَأْذَنْ ُ
( ْ
َستَـ ْْ ِف َر َهلَا ) أي  :أطلب هلا أن يغفر ذنوهبا .
( أَ ْن أ ْ
( فَـلَ ْم يُـ ْؤ َذ ْن ِيل ) ألِنا كافرة .
ور قَـ ْبـ َرَها ) وكان باألبواء  ،بني مكة واملدينة .
( َو ْ
استَأْذَنْـتُهُ ِِف أَ ْن أ َُز َ
( َونَـ َه ْيتُ ُك ْم أول األمر .
ِ
َض ِ
اح ِي ) أي  :عن ادخارها وإمساكها .
( َع ْن ُحلُوم األ َ
( فَأ َْم ِس ُكوا َما بَ َدا ) أي  :حلومها مطلقا .
( ونَـهيتُ ُكم َع ِن النَّبِ ِ
يذ أي  :عن إلقاء التمر والزبيب وغْيمها من احلالوي ِف املاء .
َ َْ ْ
( إِالَّ ِيف ِس َق ٍاء أي  :قربة  ،فإنه جلد رقيق ال جيعل املاء حارا  ،فال يصْي مسكرا عن قريب  ،خبالف سائر الظروف  ،فإِنا

جتعل املاء حارا فيصْي النبيذ مسكرا  ،فرخ هلم شرب النبيذ من كل ظرف  ،ما َل يصر مسكرا فقال ( فاشربوا ِف األسقية )
أي الظروف واألوان ( ُكلِ َها َوالَ تَ ْشَربُوا ُم ْس ِكرا ) .
 -1هذه األحاديث دليل على استحباب زيارة القبور للرجال .
وهذا مذهب مجاهْي العلماء  ،بل نقل بعضهم اإلمجاع كالنووي .
قال النووي رمحه هللا  :اتفقت نصوص الشافعي واألصحاب على أنه يستحب للرجال زيارة القبور  ،وهو قول العلماء كافة نقل
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العبدري فيه إمجاع املسلمني  ،ودليله مع اإلمجاع األحاديث الصحيحة املشهورة  ،وكانت زيارهتا منهيا عنها أوال مث نسخ ( .
اجملموع ) .
وقال ابن عبد الرب رمحه هللا ِ :ف هذا احلديث من الفقه  :إباحة اخلروج إىل املقابر وزيارة القبور وهذا أمر جمتمع عليه للرجال ،
وخمتلَ فيه للنساء وقد ثبت عن النيب  أنه قال( :كنت ِنيتكم عن زيارة القبور فزوروها وال تقولوا هجرا فإِنا تذكر اآلخرة ) .
( التمهيد ) .
ِف أحاديث الباب دليل على استحباب زيارة القبور من فعل النيب  ومن أمره .
وهناك خالف لبعض السلَ  ،فكره زيارة القبور ابن سْيين  ،والنخعي  ،والشعيب .
وقيل  :مستحبة وهي فرض ولو مرة – يعين ِف العمر – وهذا قول ابن حزم .
 -2سبب النهي عن الزيارة ِف أول األمر ؟
قال النووي  :وكان النهي أوال لقرب عهدهم من اجلاهلية  ،فرِبا كانا يتكلمون بكالم اجلاهلية الباطل ،فلما استقرت قواعد
اإلسالم  ،ومتهدت أحكامه  ،واشتهرت معامله  ،أبيح هلم الزيارة  ،واحتاط  بقوله  :وال تقولوا هجرا .
وقال ابن القيم  :وكان رسول هللا  قد ِنى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة  ،فلما متكن التوحيد ِف قلوهبم أذن هلم ِف
زيارهتا على الوجه الذي شرعه  ،وِناهم أن يقولوا هجرا  ،فمن زارها على غْي الوجه املشروع الذي حيبه هللا ورسوله فإن زيارته غْي
مأذون فيها  ،ومن أعظم اهلجر  :الشرك عندها قوال وفعال .
 -3صفة الزيارة الشرعية :
قال ابن القيم  :زيارة املوحدين  :فمقصودها ثالثة أشياء :
أحدها  :تذكر اآلخرة واالعتبار واالتعاظ وقد أشار النيب  إىل ذلك بقوله  ( :زوروا القبور فإِنا تذكركم اآلخرة ) عند الُتمذي
ت .
ور فَِإنَّـ َها تُ َذكِ ُر ال َْم ْو َ
وروا الْ ُقبُ َ
 ،وعند مسلم – كما ِف حديث الباب – ( فَـ ُز ُ
الثاين  :اإلحسان إىل امليت وأن ال يطول عهده به فيهجره ويتناساه  ،كما إذا ترك زيارة احلي مدة طويلة تناساه فإذا زار احلي
فرح بزيارته وسر بذلك فامليت أوىل  ،ألنه قد صار ِف دار قد هجر أهلها إخواِنم وأهلهم ومعارفهم  ،فإذا زاره وأهدى إليه هدية
 :من دعاء أو صدقة أو أهدى قربة ازداد بذلك سروره وفرحه كما يسر احلي ِبن يزوره ويهدي له  ،وهلذا شرع النيب للزائرين
أن يدعوا ألهل القبور باملغفرة والرمحة وسؤال العافية فقط  ،وَل يشرع أن يدعوهم وال أن يدعوا هبم وال يصلي عندهم
الثالث  :إحسان الزائر إىل نفسه باتباع السنة والوقوف عند ما شرعه الرسول  فيحسن إىل نفسه وإىل املزور .
 -4احلكمة من زيارة القبور  ،وهي :
أ -العربة واالتعاظ.
لقوله  ( :تذكر اآلخرة ) رواه الُتمذي .
ولقوله ( تذكر املوت ) كما عند مسلم .
ولقوله ( وتزهد ِف الدنيا ) كما عند ابن ماجه .
ب -وانتفاع امليت بالدعاء واالستغفار له .
-5ليس لزيارة القبور وقت معني .
وقد ذهب بعض العلماء إىل أن األفضل ِف زيارة القبور أن يكون يوم اجلمعة .
واستدل هؤالء حبديث ( من زار قرب والديه أو أحدمها ِف كل مجعة مرة غفر له وكتب بارا ) .وهو حديث ضعيَ .
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وقالوا  :إن املوتى يعلمون بزوارهم يوم اجلمعة .
لكن الصحيح أن زيارة القبور ليس هلا وقت معني ال يوم وال وقت  ،بل ظاهر احلديث اليت فيها األمر بزيارة القبور َ ،ل حتدد
زمنا وال قوتا .
وأما احلديث فضعيَ ال يصح  ،ومثل هذا احلديث ال يصلح االعتماد عليه وال العمل به مطلقا .

وأما قوهلم إن املوتى يعلمون بزوارهم يوم اجلمعة  ،فهذا القول ال دليل عليه سوى بعض األخبار واملنامات  ،ومن املقرر عند
أهل العلم أن االحتجاج باملنامات ال يصح إلثبات األحكام الشرعية .
 -6اختلَ العلماء ِف حكم زيارة القبور للنساء على أقوال :

القول األول  :أِنا حرام .
وهذا اختيار ابن تيمية  ،وتلميذه ابن القيم .
أ -حلديث أيب هريرة ( أن رسول هللا  لعن زوارات القبور ) رواه الُتمذي .
ب-وحلديث ابن عباس قال ( لعن رسول هللا  زائرات القبور ) رواه الُتمذي .
ج-وحلديث حسان بن ثابت قال ( لعن رسول هللا  زوارات القبور ) رواه ابن ماجه .
د -وعن عبد هللا بن عمرو قال ( بينمت حنن نسْي مع رسول هللا  إذ بصر بامرأة ال نظن أنه عرفها  ،فلما توسط الطريق
ِ
أخرجك من بيتك يا فاطمة ؟ قالت  :أتيت أهل هذا
وقَ حىت انتهت إليه  ،فإذا فاطمة بنت رسول هللا  قال هلا  :ما
البيت فُتمحت إليهم وعزيتهم ِبيتهم  ،فقال  :لعلك بلغت معهم الكدى ؟ قالت  :معاذ هللا أن أكون بلغتها وقد مسعتك تذكر
ِف ذلك ما تذكر ؟ فقال  :لو بلغتها معهم ما رأيت اجلنة حىت يراها جد أبيك ) رواه أبو داود  ،والكدى هي القبور هكذا
فسرها بعض الرواة .
وهذا احلديث يدل داللة صرحية على أن املرأة ال جيوز هلا أن ُرج إىل القبور  ،وقد كان ذلك مستقرا عند الصحابة  ،يدل عليه
قول فاطمة  : :معاذ هللا أن أكون بلغتها وقد مسعتك تذكر ِف ذلك ما تذكر  ،تعين من النهي عن ذلك .
القول الثاين  :إباحة زيارة النساء للقبور .
وهذا مذهب اجلمهور .
قال النووي  :باجلواز قطع اجلمهور .
أ -حلديث أنس قال  ( :أتى النيب  على امرأة تبكي عند قرب  ،فقال هلا  :اتقي هللا واصربي . ) ...
قال احلافظ  :وموضع الداللة من احلديث أنه َ ل ينكر على املرأة قعودها عند القرب  ،وتقريره حجة .
ب -وحلديث بريدة السابق ( كنت ِنيتكم عن زيارة القبور فزوروها ) .
وجه الداللة  :أن اخلطاب عام  ،فيدخل فيه النساء .

قال احلافظ :هو قول األكثر  ،وحمله إذا أمنت الفتنة .

ج-وحبديث عائشة الطويل  ،وفيه ( قالت  :كيَ أقول هلم يا رسول هللا ؟ قال  :قول  :السالم على أهل الديار من املؤمنني
 ) ...رواه مسلم .

قالوا  :وتعليم النيب  لعائشة هذا الدعاء يدل على جواز زيارة املقابر للنساء .
ِ ِ
ِ
ت َذات ي وٍم ِمن الْم َقابِ ِر ،فَ ُقْلت َهلا  :يا أُام الْم ْؤِمنِنيِ ،من أَين أَقْ ب ْل ِ
ت:
ت ؟ قَالَ ْ
ُ َ ْ َْ َ
ُ َ َ
دَ -ع ْن َعْبد ا اَّلل بْ ِن أَِيب ُملَْي َكةَ ( :أَ ان َعائ َشةَ أَقْ بَ لَ ْ َ َ ْ َ َ
ول اِ
ِ
ِ
ِ
ت  :نَ َع ْمَ ،كا َن قَ ْد نَ َهى،
س َكا َن َر ُس ُ
اَّلل  نَ َهى َع ْن ِزيَ َارةِ الْ ُقبُوِر؟ قَالَ ْ
م ْن قَ ِْرب أَخي َعْبد الار ْمحَ ِن بْ ِن أَِيب بَ ْك ٍر  ،فَ ُقْل ُ
ت َهلَا  :أَلَْي َ
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مثُا أ ُِمَر بِ ِزيَ َارِهتَا ) رواه احلاكم .
القول الثالث  :أنه مكروه .

وهذا مذهب احلنابلة .
حلديث أم عطية ( ِنينا عن اتباع اجلنائز وَل يعزم علينا ) .
قالوا  :والزيارة من جنس االتباع  ،فيكون كالمها مكروها غْي حمرم .

والراجح القول األول .

وأما اإلجابة عن أدلة من قال باإلباحة :

أ-أما حديث أنس أن النيب  مر بامرأة تبكي عند قرب فقال  :اتقي هللا واصربي  ) ...فيجاب عنه :
أن النيب َ ل يقر املرأة على فعلها  ،بل أمرها بتقوى هللا اليت هي فعل ما أمر به وترك ما ِنى عنه  ،ومن مجلتها النهي عن زيارة
القبور  ،ففي هذا إنكار قعودها عند القرب  ،وإذا جاء االحتمال بطل االستدالل .
قال ابن ابن القيم  :احتج به على جواز زيارة النساء للقبور  ،فإنه َ ل ينكر عليها الزيارة وإمنا أمرها بالصرب  ،ولو كانت
حراما لبني هلا حكمها  ،وأجيب عن هذا بأنه  قد أمرها بتقوى هللا والصرب  ،وهذا إنكار منه حلاهلا من الزيارة والبكاء .
 أن هذه القضية ال يعلم هل كانت قبل أحاديث املنع من زيارة النساء للقبور أو ال ؟ وهي إما أن تكون دالة على اجلواز فال
داللة على تأخرها عن أحاديث اللمنع  ،أو تكون دالة على املنع بأمرها بتقوى هللا فال داللة فيها  ،وعلى اجلواز على
التقديرين ال تعارض أحاديث املنع  ،وال ميكن دعوى نسخها هبا .

ب -أما قول النيب  ( : كنت ِنيتكم عن زيارة القبور فزوروها ) فيجاب عنه :
أنه خطاب للرجال دون النساء  ،فإن اللفظ لفظ مذكر وهو خمت
املذهب الصحيح املختار ِف األصول .

بالذكور بأصل الوضع فال يدخل فيه النساء  ،وهذا هو

وعلى هذا فاإلذن ال يتناول النساء فال يدخلن ِف احلكم الناسخ .

ج -أما حديث عائشة  ( :قول  :السالم على أهل الديار  ) ...فيجاب عنه :

 بأن احلديث ال داللة فيه على جواز زيارة القبور للنساء  ،ألن احلديث إمنا سيق لتعليم السالم على أهل القبور دون إباحة
الزيارة للنساء  ،وقد متر املرأة على أهل القبور ِف مسْي هلا من غْي قصد الزيارة فتحتاج إىل التسليم عليهم  ،فال يلزم من
تعليمه هلن إباحة الزيارة قصدا .
 أن هذا التعليم من النيب  لعائشة حيتمل أن يكون قبل النهي األكيد والوعيد الشديد لزوارات القبور .
د -وأما حديث عائشة ِف زيارة قرب أخيها  ،فيجاب عنه :
أِنا َل ُرج إليه للزيارة  ،وإمنا خرجت للحج فمرت بقربه فوقفت عليه للدعاء له .
 ومنها أنه على فرض أِنا قصدت الزيارة  ،فهو اجتهاد منها رضي هللا عنها ال يعارض األخبار الثابتة اليت وردت ِف ِني
النساء عن زيارة القبور.
 ومنها أن قوهلا َ ( :كا َن قَ ْد نَ َهى  ،مثُا أ ُِمَر بِ ِزيَ َارِهتَا ) خرب عام َ ،ل تتعرض فيه حلكم زيارة النساء خاصة  ،فهو كقوله : 
ِ ِ ِ
وها) رواه مسلم .
ور َ
(كنت نَ َهْيتُ ُك ْم َع ْن زيَ َارة الْ ُقبُور فَ ُز ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت َعلَْي ِه َ ،وَه َذا َال بَأْس
ت َم اكة لْل َح ِج  ،فَ َمار ْ
يقها  ،فَ َوقَ َف ْ
قال ابن القيم رمحه هللا َ ... :و َعائ َشة إِامنَا قَد َم ْ
ت َعلَى قَ ْرب أَخ َيها ِِف طَ ِر َ
ِ
بِِه  ،إِامنَا الْ َك َالم ِِف قَصده ان ْ ِ
ِ
ت " لَْو َش ِه ْدتُك لَ َما
ص َد ْ
ت ِزيَ َارته  ،فَ ِه َي قَ ْد قَالَ ْ
اخلُُروج ل ِزيَ َارةِ الْ ُقبُور َ ،ولَْو قُد َر أَن َاها َع َدلَ ْ
ْ
ت إِلَْيه َوقَ َ
50

ِ
ِ
ِ
ك
دها  :أَ ان النِ َساء َال يُ ْشَرع َهلُ ان ِزيَ َارة الْ ُقبُور َ ،وإِاال ََلْ يَ ُك ْن ِِف قَ ْوهلَا َذل َ
ُزْرتُك " َ ،وَه َذا يَ ُدل َعلَى أَناهُ م ْن الْ ُم ْستَ َقر الْ َم ْعلُوم عْن َ
ِ ِ
ِ
ت َما تَأَاوَل َغ ْْيَها ِم ْن ُد ُخول النِ َساء ،
ص اح فَ ِه َي تَأَاولَ ْ
َم ْعىن َ .وأَاما ِرَوايَة الْبَ ْي َهق ِي َ ،وقَ ْوهلَا " نَ َهى َعْن َها مثُا أ ََمَر ب ِزيَ َارهتَا "  ... :لَْو َ
ِ
َو ْ
صوم َ ،ال ِِف تَأْ ِويل الارا ِوي َ ،وتَأْ ِويله إِامنَا يَ ُكون َم ْقبُوال َ ،حْي ُ
ث َال يُ َعا ِرضهُ َما ُه َو أَقْ َوى مْنهُ َ ،وَه َذا قَ ْد َع َار َ
ضهُ
احلُ اجة ِِف قَ ْول الْ َم ْع ُ
َح ِاديث الْ َمْنع  ( .هتذيب السنن ) .
أَ

 مبا أجاب بعض العلماء ( القائلون بعدم التحرمي عن حديث ( لعن زائرات القبور ?
أن اللعن إمنا هو للمكثرات من الزيارة بداللة قوله ( زوارات )  ،وهذا ال يتناول الزائرة من غْي إكثار للزيارة .
قال القرطيب  :هذا اللعن إمنا هو للمكثرات من الزيارة ملا تقتضيه الصفة من املبالغة  ،ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع
حق الزوج والتربج  ،وما ينشأ منهن من الصياح وحنو ذلك .
وقال الش وكان بعد سياق كالم القرطيب  :وهذا الكالم هو الذي ينبغي اعتماده ِف اجلمع بني أحاديث الباب املتعارضة ِف
الظاهر.
لكن جياب عن هذا :
أوال  :أنه قد ورد ِف حديث ابن عباس لفظ ( زائرات )  ،وِف هذا اللفظ زيادة علم  ،حيث إنه يصدق على الزائرة مرة واحدة
فيؤخذ به .
ثانيا  :أن لفظ ( الزوارات ) قد يكون لتعددهن  ،كما يقال  :فتحت األبواب  ،إذا لكل باب فتح َيصه .
وأجابوا أيضاً :
أن هذه األحاديث اليت فيها لعن زوارات القبور حممولة على ما إذا كانت زيارهتن لتجديد احلزن والتعديد والبكاء والنوح  ،وأما
إذا كانت الزيارة لالعتبار من غْي نوح وال تعديد فال حيرم عليهن ذلك .
لكن جياب عن هذا :

أوالً  :أن هذا التأويل أو احلمل للحديث ال دليل عليه .

ثانياً  :أن زيارة النساء إذا كانت مظنة وسببا لألمور احملرمة – واحلكمة هنا غْي مضبوطة – فإنه ال ميكن أن حيد املقدار الذي
يفضي إىل ذلك  ،وال التمييز بني نوع ونوع  ،ومن أصول الشريعة  ،أن احلكمة إذا كانت خفية  ،أو غْي منتشرة  ،علق احلكم
ِبظنتها فيحرم هذا الباب سدا للذريعة .

وأجابوا أيضاً  :بأن هذه األحاديث ضعيفة اإلسناد .
وجياب عن هذا :

أوالً  :أن كل من تُكلم فيه من رجال اإلسناد قد عدله طائفة من العلماء  ،وإذا كان اجلارح واملعدل من األئمة َ ،ل يقبل اجلرح
إال مفسرا  ،فيكون التعديل مقدما على اجلرح املطلق .
ِ
ثانياً  :أن ح ِديث ِمثْ ِل هؤَال ِء ي ْدخل ِِف ْ ا ِ
ِِ
ِ
الُتِم ِذ ِي َو َغ ِْْيهِ َوََلْ يَ ُك ْن
َ َ
ص اح َحهُ َك ْ
ص اح َحهُ َم ْن َ
ور الْ ُعلَ َماء فَِإ َذا َ
احلَ َس ِن الذي َْحيتَ ُّج به مجُْ ُه ُ
َُ َ ُ ُ
ِ
احلَ َس ِن .
َح َوالِِه أَ ْن يَ ُكو َن ِم ْن ْ
فِ ِيه ِم ْن ْ
اجلَْرِح اإال َما ذُكَر َكا َن أَقَ ال أ ْ
ني خمُْتَلِ َف ْ ِ
ال قَ ْد رِوي ِم ْن و ْج َه ْ ِ
َح ُد ُمهَا َع ْن ابْ ِن َعبا ٍ
ال َه َذا فَلَ ْم
س ِر َج َ
اس َو ْاآل َخُر َع ْن أَِيب ُهَريْ َرةَ َوِر َج ُ
ني  :أ َ
ثالثاً  :أَ ْن يُ َق َ ُ َ َ
ال َه َذا لَْي َ
ب وإِامنَا التاضعِ ِ ِ ِ ِ
اإل ْسنَ َاديْ ِن من ي ت ِ ِ ِ
احلِْف ِظ وِمثْل َه َذا ُح اجةٌ بِ َال ريْ ٍ
َح ُد ُمهَا َع ْن ْاآل َخ ِر َولَْيس ِِف ِْ
ب
ْ ُ
َْ ُ َ
يَأْ ُخ ْذهُ أ َ
َ
اه ُم بالْ َكذ َ
يَ م ْن ج َهة ُسوء ْ َ ُ
َ
 -7إثبات النسخ ِف األحكام الشرعية .
 -8على املسلم أن يعمل باألسباب اليت تذكره باآلخرة ولقاء هللا .
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 -9التحذير من نسيان املوت  ،فإن ذلك يؤدي إىل اإلمهال وعدم االستعداد لآلخرة .
 -10فضل الزهد ِف الدنيا .
-11قال النووي ِ :ف حديث وفد عبد قيس ( ونَهاهم ع ِن ُّ ِ
احلْنتَ ِم والْمزفا ِ
ال ُش ْعبَةُ َوُراِبَا
ال الن ِاق ِْي  .قَ َ
ال ُش ْعبَةُ َوُراِبَا قَ َ
ت  .قَ َ
َ َ ُْ َ
الدبااء َو َْ َ ُ َ
ال الْ ُم َق اِْي ) .
قَ َ
قال  :وأما معىن النهي عن هذه األربع فهو أنه ِني عن االنتباذ فيها  ،وهو أن جيعل ِف املاء حبات من متر أو زبيب أو حنومها
ليحلو ويشرب  ،وإمنا خصت هذه بالنهي ألنه يسرع إليه اإلسكار فيها  ،فيصْي حراما جنسا  ،وتبطل ماليته  ،فنهي عنه ملا فيه
من إتالف املال  ،وألنه رِبا شربه بعد إسكاره من َل يطلع عليه  ،مث إن هذا النهي كان ِف أول األمر مث نسخ حبديث بريدة أن
النيب  قال  :كنت ِنيتكم عن االنتباذ إال ِف األسقية  ،فانتبذوا ِف كل وعاء وال تشربوا مسكرا رواه مسلم  ،هذا الذي ذكرناه
من كونه منسوخا هو مذهبنا ومذهب مجاهْي العلماء  ،قال اخلطايب  :القول بالنسخ هو أصح األقاويل .
وهناهم عن الدباء  :بضم الدال قال النووي  :هو القرع اليابس  ،أي الوعاء منه  ،واحلنتم ِ :جرار خضر  ،والنقري  :اجلذع ينقر وسطه  ،واملَُقري  :هو املزفت ،
وهو املطلي بالقار .

 -12أن أحاديث النهي عن ادخار حلوم األضاحي فوق ثالث منسوخة  ،وهذا ما عليه عامة أهل العلم .
وقد وردت أحاديث تنهى عن اإلدخار :
كحديث علي أنه صلى قبل اخلطبة ،مث خطب الناس فقال ( إن رسول هللا ِ ناكم عن أن تأكلوا حلوم نسككم فوق ثالث )
وعن ابن عمر ( أن رسول هللا ِ نى أن تؤكل حلوم األضاحي بعد ثالث ) .
لكن هذه األحاديث منسوخة .
أ -حلديث الباب ( فَأ َْم ِس ُكوا َما بَ َدا لَ ُك ْم ) .
ايب  ( أَناه نَهى عن أَ ْك ِل ُحل ِوم الضاحايا ب ع َد ثَالَ ٍ
ال بَ ْع ُد ُ :كلُوا َوتَ َزاوُدوا َوا اد ِخُروا ) رواه مسلم .
ب -و َع ْن َجابِ ٍر َع ِن النِ ِ
ث مثُا قَ َ
َ َ َْ
ُ َ َْ
ُ
اضي  :واخت لََ الْعلَماء ِِف ْاأل ِ ِ ِ
ال الْ َق ِ
َح ِاديث .
قال النووي  :قَ َ
ْ
َخذ هبَذه ْاأل َ
َ َْ َ ُ َ
ال قَوم َ :حيرم إِمساك ُحلوم ْاأل ِ
احي و ْاألَ ْكل ِمْن ها ب عد ثََالث  ،وإِ ان حكْم التاح ِرْي ب ٍ
اق َك َما قَالَهُ َعلِي َوابْن ُع َمر.
َ
َ َْ
ْ َ
َ ُ
فَ َق َ ْ ْ ُ ْ َ ُ
َض َ
ال َمج ِ
اهي مْنسوخ ِهب ِذهِ ْاألَح ِاديث الْم َ ِ
اهْي الْ ُعلَ َماء  :يُبَاح ْاألَ ْكل َو ِْ
اس ِخ َال ِسيا َما َح ِديث
َوقَ َ َ
اإل ْم َساك بَ ْعد الث َاالث َ ،والن ْ َ ُ َ
َ
ص ِر َحة بالن ْ
ُ
السن ِاة .
السناة بِ ُّ
بَُريْ َد َة َ ،وَه َذا ِم ْن نَ ْسخ ُّ
ال ب عضهم  :لَيس هو نَسخا  ،بل َكا َن الت ِ ِ ٍ
ت َز َال ِحل ِد ِ
يث َسلَ َمة َو َعائِ َشة .
اح ِرْي لعلاة فَلَ اما َزالَ ْ
ْ
َ
َوقَ َ َ ْ ْ ْ َ ُ َ ْ
َْ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ك
اح ِرِْي  ،قَ َ
ال َه ُؤَالء َ :والْ َكَر َاهة بَاقيَة إِ َىل الْيَ ْوم َ ،ولَ ِك ْن َال َْحيُرم  ،قَالُوا َ :ولَْو َوقَ َع ِمثْل تِْل َ
يل َ :كا َن الن ْ
اهي ْاألَاول لْل َكَر َاهة َال للت ْ
َوق َ
ِ
اه ْم النااس َ ،و َمحَلُوا َعلَى َه َذا َم ْذ َهب َعلِي َوابْن ُع َمر .
الْعلاة الْيَ ْوم فَ َدفا ْ
اس ُ
ت َدافاة َو َ
ِ
ِِ
وال ا ِ
يح
ص ِر ِ
صحيح نَ ْسخ الن ْ
اهي ُمطْلَقا َ ،وأَناهُ ََلْ يَْب َق َْحت ِرْي َوَال َكَر َاهة  ،فَيُبَاح الْيَ ْوم االد َخار فَ ْوق ثََالث َ ،وا ْألَ ْكل إِ َىل َم َىت َشاءَ ل َ
َ
ِ
اَّللُ أ َْعلَم  ( .نووي ) .
َحديث بَُريْ َد َة َو َغ ْْيه َو ا
-13إن ِني النيب  عن ادخار حلوم األضاحي ِف أول األمر كان حلكمة جليلة ،وهي سد حاجة الفقراء من األعراب بالتصدق
عليهم من حلوم األضاحي ،وهذا ما وضحته السيدة عائشة  -رضي هللا عنها  -عندما سأهلا ابن عباس  -رضي هللا عنهما -
فأجابت بأن النهي كان بسبب الدافة ،وأن العلة قد زالت.
ال عبد اِ
اَّللِ  عن أَ ْك ِل ُحل ِوم الضاحايا ب ع َد ثَالَ ٍ
اَّلل بْ ُن
ول ا
ال ( نَ َهى َر ُس ُ
اَّللِ بْ ِن َواقِ ٍد قَ َ
اَّللِ بْ ِن أَِِب بَ ْك ٍر َع ْن َعْب ِد ا
َع ْن َعْب ِد ا
ث ) قَ َ َْ ُ
َ َ َْ
َْ
ُ
أَِِب ب ْك ٍر فَ َذ َكرت َذلِ ِ
ف أَهل أَب ي ٍ
ِ
َضحى َزمن رس ِ
ول
ت َعائِ َشةَ تَ ُق ُ
ات ِم ْن أ َْه ِل الْبَ ِاديَِة ِح ْ
ُْ َ
ك ل َع ْمَرةَ فَ َقالَ ْ
ص َد َق َمس ْع ُ
ت َ
ول َ :د ا ْ ُ َْ
ضَرةَ األ ْ َ َ َ َ ُ
َ
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ِ
ِ
ول اِ
اَّللِ إِ ان النااس ي ت ِ
ِ
اخ ُذو َن
ول ا
ك قَالُوا يَا َر ُس َ
ال َر ُس ُ
اَّللِ  فَ َق َ
ا
ص ادقُوا ِِبَا بَق َى ) فَلَ اما َكا َن بَ ْع َد َذل َ
اَّلل  ( ا ادخُروا ثَالَثا مثُا تَ َ
َ َ
اَّللِ  ( وما َذ َاك ) قَالُوا نَهيت أَ ْن تُ ْؤَكل ُحلوم الضاحايا ب ع َد ثَالَ ٍ
األ ِ ِ
ث.
ول ا
ال َر ُس ُ
اه ْم َوَْحي ِملُو َن ِمْن َها الْ َوَد َك فَ َق َ
َسقيَةَ م ْن َ
َ ُ ُ َ َ َْ
َْ َ
ض َحايَ ُ
ْ
ََ
ِ
ِ
ِ
ص ادقُوا ) رواه مسلم .
فَ َق َ
َج ِل الداافاة الاِىت َدفا ْ
ال « إِامنَا نَ َهْيتُ ُك ْم م ْن أ ْ
ت فَ ُكلُوا َوا ادخُروا َوتَ َ
ال أَهل اللُّغة  ( :الداافاة ) بِت ْش ِد ِ
يد الْ َفاء  :قَوم ي ِسْيو َن َِ
مجيعا َسْي را َخ ِفيفا َ ،وَد ا
ف يَ ِدف بِ َك ْس ِر الداال َ ،وَدافاة
قال النووي  :قَ َ ْ َ
َ
ْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اساةِ .
صر َ ،والْ ُمَراد ُهنَا َم ْن َوَرَد م ْن ُ
ْاأل َْعَراب َم ْن يَِرد مْن ُه ْم الْم ْ
ض َع َفاء ْاأل َْعَراب لْل ُم َو َ
قَ ْوله َ ( :د ا
َض َحى )
ضَرة ْاأل ْ
ف أَبْيَات ِم ْن أ َْهل الْبَ ِاديَة َح ْ
ِ
احلاء وضمها وَكسرها  ،والضااد ساكِنَة فِيها ُكلها  ،وح ِكي فَْتحها وهو ِ
ِ ِ
ت ا ْهلَاء فَيُ َقال :
ضعيَ َ ،وإِامنَا تُ ْفتَح إِ َذا ُحذفَ ْ
َ َ َ ُ َ َ ََُ َ
َ
ه َي ب َفْت ِح َْ َ َ َ َ ْ َ َ
ِ
ض ِر فَُالن .
حبَ َ
وقال القرطيب  :الدفيَ الدبيب  ،وهو السْي اخلفي اللني  ،وكأن ه ؤالء ناس ضعفاء  ،فجاءوا دابني لضعفهم من احلاجة
واجلوع .
 -14حترْي االستغفار للمشركني .
ِ ِ
أ -قال تعاىل (ما كان لِلنِ ِ ا ِ
ِ ِ ِ
اجلَ ِحي ِم)
اب ْ
ني َولَْو َكانُواْ أ ُْوِل قُ ْرَِب من بَ ْعد َما تَبَ ا َ
ين َآمنُواْ أَن يَ ْستَ ْغفُرواْ لْل ُم ْش ِرك َ
اه ْم أ ْ
َص َح ُ
ني َهلُ ْم أَن ُ
ايب َوالذ َ
ت أَبَا طَالِ ٍ
اَّللِ  ، فَ َو َج َد ِعنْ َدهُ أَبَا
ول ا
ب الْ َوفَاةُ َجاءَهُ َر ُس ُ
وسبب نزوهلا ما جاء عن سعيد بن املسيب َع ْن أَبِ ِيه قَ َ
ضَر ْ
ال  :لَ اما َح َ
اَّللِ (: يا ع ِم قُل َال إِلَه إِاال ا ِ
جه ٍل وعبد اِ
ال أَبُو
اَّللِ ) .فَ َق َ
ك ِهبَا ِعْن َد ا
ول ا
ال َر ُس ُ
اَّلل بْ َن أَِيب أ َُمياةَ بْ ِن الْ ُمغِ َْيِة  ،فَ َق َ
َ ْ َ َْ َ
اَّللُ َكل َمة أَ ْش َه ُد لَ َ
َ
َ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب أَتَر َغب َع ْن ملاة َعْبد الْمطال ِ
ٍ
ول ا
ب ؟ فَلَ ْم يََزْل َر ُس ُ
َج ْه ٍل َو َعْب ُد ا
ك الْ َم َقالَةَ
ض َها َعلَْيه َويُع ُ
يد لَهُ ت ْل َ
اَّلل  يَ ْع ِر ُ
ُ
اَّلل بْ ُن أَِيب أ َُمياةَ  :يَا أَبَا طَال ْ ُ
اَّللِ  ( أَما و اِ
ٍِ ِ
آخر َما َكلام ُهم ُ :هو َعلَى ِملا ِة َعْب ِد الْمطالِ ِ
اَّلل
ول ا
ال َر ُس ُ
اَّللُ  .فَ َق َ
ول َال إِلَهَ إِاال ا
ب َ ،وأ ََِب أَ ْن يَ ُق َ
َح اىت قَ َ
َ َ
ُ
َ ْ َ
ال أَبُو طَالب َ
اَّلل عاز وجل ( ما َكا َن لِلنِ ِ ا ِ
َأل ِ
ِ ِ ِ
ني َولَ ْو َكانُوا أ ِ
ُول قُ ْرَِب ِم ْن بَ ْع ِد
ك َما ََلْ أُنْهَ َعْن َ
َستَ ْغفَر ان لَ َ
ين َآمنُوا أَ ْن يَ ْستَ ْغفُروا للْ ُم ْش ِرك َ
ْ
ك) .فَأَنْ َزَل اُ َ َ َ َ
ايب َوالذ َ
اب ا ْجلَ ِحيم ) .
ني َهلُ ْم أَن ُاه ْم أ ْ
َما تَبَ ا َ
َص َح ُ
ب -وحلديث الباب .
قال النووي رمحه هللا  :وفيه النهي عن االستغفار للكفار .
ت .
َّيب َ علَى َخ ِدجيَةَ َح َّّت َماتَ ْ
َّةَ قَالَ ْ
َ -24ع ْن َعائِ َ
ت ( َملْ يَـتَـ َزَّو ِج النِ ُّ
--------- -1احلديث دليل على فضل خدجية رضي هللا عنها  ،حيث َل يتزوج عليها  حىت ماتت  ،وهلا فضائل كثْي :

أوالً  :ومل يتزوج عليها حّت ماتت .
كما ِف حديث الباب .
قال احلافظ ابن حجر :وهذا مما ال اختالف فيه بني أهل العلم باألخبار ،وفيه دليل على عظم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها ألِنا
أغنته عن غْيها واختصت به بقدر ما اشُتك فيه غْيها مرتني ،ألنه  عاش بعد أن تزوجها مثانية وثالثني عاما ،انفردت خدجية منها
خبمسة وعشرين عاما وهي حنو الثلثني من اجملموع ،ومع طول املدة فصان قلبها فيها من الغْية ومن نكد الضرائر الذي رِبا حصل له
هو منه ما يشوش عليه بذلك .وهي فضيلة َل يشاركها فيها غْيها .
ثانياً  :هي أول من أسلمت من النساء .
قال احلافظ ابن حجر : :ومما اختصت به سبقها نساء هذه األمة إىل اإلميان ،فسنت ذلك لكل من آمنت بعدها ،فيكون هلا مثل
أجرهن ،ملا ثبت ( أنه من سن سنة حسنة فعمل هبا بعده كتب له مثل أجر من عمل هبا ال ينق من أجورهم شيء ) .
53

وقد شاركها ِف ذلك أبو بكر الصديق بالنسبة إىل الرجال ،وال يعرف قدر ما لكل منهما من الثواب بسبب ذلك إال هللا عز وجل .

ثالثاً  :وأوالده كلهم منها إال إبراهيم .
قال ابن القيم َ :وَه ُؤَال ِء ُكل ُه ْم ِم ْن َخ ِدجيَةَ َوََلْ يُولَ ْد لَهُ ِم ْن َزْو َج ِة َغ ِْْيَها ُ .مث ُولِ َد لَهُ إبْ َر ِاهيم بِالْ َم ِدينَ ِة ِم ْن ُسريتِ ِه َما ِريَةَ الْ ِقْب ِطي ِة َسنَةَ
ِ
ِِ
ٍِ ِ ِ
ات ِط ْفال قَْب َل الْ ِفطَ ِام .
ب لَهُ َعْبدا َوَم َ
َمثَان م ْن ا ْهل ْجَرة َوبَشَرهُ به أَبُو َراف ٍع َم ْوَالهُ فَ َوَه َ
رابعاً  :وهي اليت آزرته على النبوة وجاهدت معه وواسته بنفسها وماهلا .
ِ
الرْؤيا ال ا ِ
ول اِ ِ
ت ِمثْ َل
ئ بِِه َر ُس ُ
.ففي حديث عائشة قالت (أَاو ُل َما بُ ِد َ
صادقَةَ ِِف الن ْاوم فَ َكا َن الَ يََرى ُرْؤيَا إِالا َجاءَ ْ
اَّلل  م َن الْ َو ْحىي ُّ َ
ول اِ
ال « َزِملُ ِون َزِملُ ِون » .
َ بَ َو ِاد ُرهُ َح اىت َد َخ َل َعلَى َخ ِدجيَةَ فَ َق َ
الصْب ِح  ... ،احلديث وفيه  :فَ َر َج َع ِهبَا َر ُس ُ
فَلَ ِق ُّ
اَّلل  تَ ْر ُج ُ
ِ
فَزاملُوه ح اىت ذَهب عْنه الاروع مثُا قَ َ ِ ِ
ِ
ِ
َخبَ َرَها ْ
اخلَبَ َر قَ َ
يت َعلَى نَ ْفسي »  .قَالَ ْ
ال خلَدجيَةَ « أَ ْي َخدجيَةُ َما ِل » َ .وأ ْ
َ ُ َ َ َ َُ ُْ
ال « لََق ْد َخش ُ
ت لَهُ
ِ
ِ
خ ِدجيةُ َكالا أَب ِشر فَو اِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ص ُد ُق ْ
اَّللُ أَبَدا َو ا
يك ا
احلَد َ
اَّلل إِن َ
اَّلل الَ َيُْ ِز َ
وم َوتَ ْق ِرى الضْاي َ
اك لَتَص ُل الارح َم َوتَ ْ
َ َ
ب الْ َم ْع ُد َ
يث َوَْحتم ُل الْ َك ال َوتَكْس ُ
ْ ْ َ
احل ِق  .فَانْطَلَ َق ِ ِ
ِ
ني َعلَى نَوائِ ِ
ت بِِه َوَرقَةَ بْ َن نَ ْوفَ ِل بْ ِن نوفل  ) ...متفق عليه .
ت بِه َخدجيَةُ َح اىت أَتَ ْ
ْ
َوتُع ُ
ب َْ
َ
ٍِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
يت
ت بِأ َْعبَ ِاء الصد ِيقي ِة َوقَ َ
ت ُخ َويْلد َوقَ َام ْ
ال َهلَا  :لََق ْد َخش ُ
قال ابن القيم َ :وبَ َاد َر َإىل اال ْست َجابَة لَهُ  صدي َقةُ الن َساء َخدجيَةُ بِْن ُ
ِ
ِِ
ِ
يك اَّلل أَبدا ُمث استَ َدل ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
َخ َال ِق َوالشيَ ِم َعلَى أَن َم ْن َكا َن
ْ ْ
َعلَى نَ ْفسي فَ َقالَ ْ
ت ِبَا فيه م ْن الص َفات الْ َفاضلَة َو ْاأل ْ
ت لَهُ أَبْشْر فَ َواََّلل َال َيُْ ِز َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب أَ ْش َكا َهلَا ِم ْن
ت بِ َك َم ِال َع ْقلِ َها َوفِطَْرِهتَا أَن ْاأل َْع َم َ
َك َذل َ
ك َال َيَُْزى أَبَدا فَ َعل َم ْ
ال الصاحلَةَ َو ْاأل ْ
َخ َال َق الْ َفاضلَةَ َوالشيَ َم الشري َفةَ تُنَاس ُ
ِ
اخلِ ْذَال َن وإِمنَا ي نَ ِ
اسب ِْ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ
َح َس ِن
ي َو ْ
اسبُهُ أ ْ
َح َس ِن الص َفات َوأ ْ
َض َد ُاد َها فَ َم ْن َركبَهُ اَّللُ َعلَى أ ْ
َ ُ
اخلْز َ
َكَر َامة اَّلل َوتَأْييده َوإ ْح َسانه َوَال تُنَ ُ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ْاألَخ َال ِق و ْاأل َْعم ِال إمنَا يلِ ِ
ات وأَسوإِ ْاأل ِ
ِ
يق بِِه َما
يق بِه َكَر َامتُهُ َوإِْمتَ ُام ن ْع َمته َعلَْيه َوَم ْن َركبَهُ َعلَى أَقْ بَ ِح الص َف َ ْ َ ْ
َخ َالق َو ْاأل َْع َمال إمنَا يَل ُ
َ ُ
ْ َ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
يل َوُحمَمد . 
استَ َحق ْ
يُنَاسبُ َها َوهبَ َذا الْ َع ْق ِل َوالصديقية ْ
ت أَ ْن يُْرس َل إلَْي َها َرب َها بالس َالم مْنهُ َم َع َر ُسولَْيه ج ْرب َ
خامساً  :وأرسل هللا إليها السالم مع جربيل  ،وهذه خاصية ال تُعرف المرأة سواها .
ول اِ ِ ِ ِ
ِِ
ِ ِ
اب فَِإذَا ِه َي
ال يَا َر ُس َ
ايب  فَ َق َ
عن أ ََيب ُهَريْ َرةَ قَ َ
اَّلل َهذه َخدجيَةُ قَ ْد أَتَْت َ
يل النِ ا
ك َم َع َها إِنَاءٌ فيه إِ َد ٌام أ َْو طَ َع ٌام أ َْو َشَر ٌ
ال ( أَتَى ج ْرب ُ
ب الَ صخ ِ ِ
ت ِِف ْ ِ ِ
ك فَاقْ رأْ علَي ها ال اسالَم ِمن رِهبا عاز وج ال وِم ِىن وب ِشرها بِب ي ٍ
صٍ
ب ) متفق عليه .
َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َْ
ب فيه َوالَ نَ َ
اجلَناة م ْن قَ َ
أَتَ ْت َ َ َ ْ َ
صَ
ََ َ

سادساً  :وكان  حيبها .
ِ
ِ
ِ
ت َعلَى نِ َس ِاء النِ ِ
ول ا
تَ :وَكا َن َر ُس ُ
اَّللِ  إِذَا ذَبَ َح الشااةَ
ايب  إِالا َعلَى َخدجيَةَ َوإِِن ََلْ أ ُْد ِرْك َها  ،قَالَ ْ
عن َعائ َشةَ قَالَ ْ
ت ( َما غْر ُ
ول اِ
ول «أَرِسلُوا ِهبا إِ َىل أ ِ ِ ِ
ِ
ت حبا َها) .متفق عليه
ال َر ُس ُ
ت َخ ِدجيَةَ فَ َق َ
ت فَأَ ْغ َ
َصدقَاء َخدجيَةَ» .قَالَ ْ
ضْبتُهُ يَ ْوما فَ ُقْل ُ
ْ
َ
فَيَ ُق ُ ْ
اَّلل  :إِن قَ ْد ُرِزقْ ُ ُ
قال اإلمام النووي عند قوله  ( رزقت حبها ) فيه إشارة إىل أن حبها فضيلة حصلت .
سادساً  :و ِهي أَو ُل ْامرأَةٍ تَـزوج َها  ،وأَو ُل ْامرأَةٍ ماتَ ْ ِ ِ
سائِِه .
َ َ
َ َ َ َ
ت م ْن ن َ
َ َ
سابعاً  :ومن مناقبها ما أخرب به النيب  من أهنا رضي هللا عنها خري نساء هذه األمة .
عن علي  قال :مسعت رسول هللا  يقول ( نسائها مرْي وخْي نسائها خدجية ) رواه البخاري .
وعند مسلم بلفظ ( خْي نسائها مرْي بنت عمران ،وخْي نسائها خدجية بنت خويلد ) .
قال النووي عند شرحه احلديث...( :واألظهر أن معناه أن كل واحدة منهما خْي نساء األرض ِف عصرها وأما التفضيل بينهما
فمسكوت عنه .
قال القرطيب  :الضمْي عائد على غْي مذكور لكنه يفسره احلال واملشاهدة يعين :به الدنيا .
وقال احلافظ ابن حجر بعد أن حكى أقوال العلماء ِف مرجع الضمْي ِف قوله  ( خْي نسائها مرْي وخْي نسائها خدجية )
والذي يظهر ل أن قوله ( خْي نسائها ) خرب مقدم والضمْي ملرْي فكأنه قال  :مرْي خْي نساء زماِنا ،وكذا ِف خدجية.
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 -2تَ َزو َج َها النيب  قَْب َل النبُ وةِ َوَهلَا أ َْربَ ُعو َن َسنَة  ،ماتت قبل اهلجرة بثالث سنني .
ِ
ِ
َّةَ لَ َّما تُـوِِف س ْع ُد بْن أَِِب وقَّ ٍ ِ
الر ْمحَ ِن ( أ َّ
ُصلِ َى َعلَْي ِه.
َ -25ع ْن أَِِب َسلَ َمةَ بْ ِن َع ْب ِد َّ
َن َعائِ َ
اص قَالَت ا ْد ُخلُوا بِه ال َْم ْسج َد َح َّّت أ َ
َُ َ ُ َ
ضاء ِيف الْمس ِج ِد سهي ٍل وأ ِ
ول َِّ
ت و َِّ
َخ ِيه .
صلَّى َر ُس ُ
فَأُنْ ِك َر ذَلِ َ
اَّلل لََق ْد َ
ُ َْ َ
َْ
ك َعلَْيـ َها فَـ َقالَ ْ َ
ن بَـ ْي َ َ
اَّلل َ علَى ابْـ َ ْ
---------الر ْمحَ ِن تابعي ثقة .
( َع ْن أَِِب َسلَ َمةَ بْ ِن َع ْب ِد َّ
ِ
ِف َس ْع ُد بْ ُن أَِِب َوقَّ ٍ
اص هو سعد بن مالك بن أ َُهْيب القرشي الزهري املكي ،أبوه مالك مشهور بكنيته ،أحد السابقني
( لَ َّما تُـ ُو َ
األولني ،شهد بدرا وما بعدها ،وهو أحد العشرة املبشرين باجلنة ،وآخرهم موتا ،وأحد الستة من أهل الشورى الذين اختارهم عمر
رضي هللا عنه ،وكان جيد الرمي ،وهو أول من رمى بسهم ِف سبيل هللا  ،ومناقبه كثْية ،وكان جماب الدعوة  ،وهو قائد القادسية
 ،مات سنة مخس ومخسني على الراجح ،بالعقيق ِف قصره ،ومحل إىل املدينة ،ودفن ِف البقيع .
ضاء ِيف الْمس ِج ِد سهي ٍل وأ ِ
َخ ِيه قال النووي  :قال العلماء  :بنو البيضاء ثالثة إخوة  :سهل وسهيل وصفوان ،
ُ َْ َ
َْ
ن بَـ ْي َ َ
( على ابْـ َ ْ
وأمهم البيضاء  ،وامسها  :دعد  ،والبيضاء وصَ .
 -1احلديث دليل على جواز الصالة على اجلنازة ِف املسجد  ،وقد اختلَ العلماء ِف هذه املسألة على قولني :
القول األول  :اجلواز .
وبه قال الشافعي  ،وأمحد .
ِِ
ص َالةِ علَى الْميِ ِ
قال ابن قدامةَ :ال بأْ ِ
اقَ ،وأَبُو ثَ ْوٍر َوَد ُاود.
َ تَ ْل ِويثُهَُ ،وِهبَ َذا قَ َ
ال الشاافِعِ ُّيَ ،وإِ ْس َح ُ
ت ِِف الْ َم ْسجد إذَا ََلْ َُيَ ْ
س بال ا َ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َمحَد َوإِ ْس َحاق.
وقال النوويِِ :ف َه َذا ْ
ص َالة َعلَى الْ َميِت ِِف الْ َم ْسجدَ ،ومم ْان قَ َ
ين ِِف َج َواز ال ا
ال بِه أ ْ
احلَديث َدليل للشاافع ِي َو ْاألَ ْكثَ ِر َ
وقال الشوكان :وبه قال الشافعي وأمحد وإسحاق واجلمهور .
أ -حلديث الباب .
ب -ورد ( أنه صلي على أيب بكر ِف املسجد ) رواه سعيد بن منصور .
ج ( -وصلي على عمر ِف املسجد ) رواه مالك .
القول الثاين  :املنع من ذلك .

وهذا مذهب أيب حنيفة  ،ومالك .
قال النووي  َ:قَا َل اِبن أَِيب ِذئْب وأَبو حنِي َفة ومالِك علَى الْم ْشهور عْنه َ :ال تَ ِ
ص َالة َعلَْي ِه ِِف الْ َم ْس ِجد .
صح ال ا
َ َ ُ َُ
ْ
َ ُ َ ََ
حلديث أيب هريرة  .قال  :قال رسول هللا  ( من صلى على جنازة ِف املسجد فال شيء له ) رواه أبو داود .
وأجابوا عن حديث الباب  :بأن حديث الباب حممول على أن الصالة على ابين بيضاء ومها كانا خارج املسجد  ،واملصلون
داخله وذلك جائز .
 مباذا أجاب أصحاب القول األول عن حديث (من صلى على جنازة يف املسجد فال شيء له ?
َج ِوبٍَة :
أجابوا َعْنه بِأ ْ
َمحد بن حْنبل :ه َذا ح ِديث ضعِيَ تَ َفارد بِِه ِ
ضعِيَ َال ي ِ
ضعِيَ.
صح ِاال ْحتِ َجاج بِِه ،قَ َ
َح َ
صالح َم ْوَىل الت ْاوأ ََمةَ ،وُه َو َ
َ
دها :أَناهُ َ
أَ
َ َ
ال أ ْ َ ْ َ َ َ َ
َ
َّاين  :أَ ان الا ِذي ِِف النُّسخ الْم ْشهورة الْمح اق َقة الْمسم ِ
َوالث ِ
صلاى َعلَى ِجنَ َازة ِِف الْ َم ْس ِجد فَ َال َش ْيء
َ ُْ َ
وعة م ْن ُسنَن أَِيب َد ُاوَد " َوَم ْن َ
َ َ َُ َُ
َعلَْي ِه " َوَال ُح اجة َهلُ ْم ِحينَئِ ٍذ فِ ِيه .
الثَّالِث  :أَناه لَو ثَبت ْ ِ
ال  " :فَ َال َشيء له" لَو َجب تَأْ ِويله َعلَى " فَ َال َشيء َعلَْي ِه " لِيَ ْجمع بَ ْني ال ِروايَتَ ْ ِ
ني َوبَ ْني
ت أَناهُ قَ َ
احلَديث َوثَبَ َ
ُ ْ ََ
َ
َ
َ َ
ْ
ْ
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ِ
ه َذا ْ ِ
ضاء  ،وقَ ْد جاء ( لَهُ ) ِِبَْع َىن ( َعلَْي ِه ) َ ،ك َقولِِه تَ َع َ ِ
َسأْ ُْمت فَلَ َها .
َ
اىل َ :وإ ْن أ َ
ْ
احلَديث َو َحديث ُس َهْيل بْن بَْي َ َ َ َ
ِ
عها إِ َىل الْ َم ْقبَ َرة لِ َما فَاتَهُ ِم ْن تَ ْشيِيعه إِ َىل الْ َم ْقبَ َرة
َّ
الرابِع  :أَناهُ َْحم ُمول َعلَى نَ ْق ْاأل ْ
صلاى ِِف الْ َم ْسجد َوَر َج َع َوََلْ يُ َشيِ َ
َجر ِِف َحق َم ْن َ
( شرح مسلم للنووي ) .
اَّللُ أ َْعلَم .
ضور َدفْنه َ .و ا
َو ُح ُ
وقال اخلطايب  :صاحل موىل التوأمة ضعفوه وكان قد نسي حديثه ِف آخر عمره  ،وقد ثبت أن أبا بكر وعمر رضي هللا عنهما
صلي عليهما ِف املسجد  ،ومعلوم أن عامة املهاجرين واألنصار شهدوا الصالة عليهما  ،ففي تركهم إنكاره دليل على جوازه .
ُ
(انتهى) .
وكان ممن ضعفه من العلماء  :اإلمام أمحد – كما ِف مسائل ابنه عبد هللا  ،وابن املنذر ِف ( األوسط )  ،واخلطايب ِف ( معاَل
السنن )  ،والبيهقي كما ِف ( سننه )  ،وابن حزم ِف ( احمللى )  ،وابن اجلوزي ِف ( العلل املتناهية ) .
-2نستفيد من إنكار الصحابة على عائشة أن هذا الفعل ( وهو الصالة على اجلنازة ِف املسجد ) َل يكن معروفا على الدوام ،
ولو كان معروفا ما أنكر الصحابة على عائشة .
ولذلك قال ابن القيم :وَل يكن من هديه الراتب الصالة عليه ِف املسجد ،وإمنا كان يصلي على اجلنازة خارج املسجد ،ورِبا
كان يصلي أحيانا على امليت ِف املسجد كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه ِف املسجد ،ولكن َل يكن ذلك سنته وعادته.
 -3جواز صالة النساء على اجلنازة ِف املسجد مع الرجال أو منفردات .
فاألصل ِف العبادات اليت شرعها هللا ِف كتابه أو بينها رسول هللا ِ ف سنته أِنا عامة للذكور واإلناث ،حىت يدل دليل على
التخصي بالذكور أو اإلناث ،وصالة اجلنازة من العبادات اليت شرعها هللا تعاىل ورسوله  فيعم اخلطاب الرجال والنساء  ،إال أن
الغالب أن الذي يباشر ذلك الرجال لكثرة مالزمة النساء لبيوهتن  ،ولذلك إذا صادف أنه َل حيضر اجلنازة إال نساء صلني عليها،
وقمن بالواجب حنوها .
وقد ثبت أن عائشة رضي هللا عنها أمرت أن يؤتى بسعد بن أيب وقاص لتصلي عليه  ،وَل نعلم أن أحدا من الصحابة أنكر عليها ،
فدل ذلك على أن املرأة تشارك الرجال ِف الصالة على اجلنازة .
وتكون صفوفهن خلَ صفوف الرجال  ،وثبت أيضا أِنن صلني على النيب كما صلى عليه الرجال ،لكنهن ال يشيعن
اجلنائز للدفن لنهي النيب عن ذلك .
قال الشيخ ابن باز رمحه هللا  :الصالة على اجلنازة مشروعة للرجال والنساء  ،لقول النيب  ( من شهد اجلنازة حىت يصلي عليها
فله قْياط  ،ومن شهدها حىت تدفن فله قْياطان  ،قيل يا رسول هللا  ،وما القْياطان ؟ قال  ( :مثل اجلبلني العظيمني ) يعين من
األجر  ،متفق على صحته  ،لكن ليس للنساء اتباع اجلنائز إىل املقربة  ،ألِنن منهيات عن ذلك  ،ملا ثبت ِف الصحيحني عن أم
عطية رضي هللا عنها قالت ( ِنينا عن اتباع اجلنائز وَل يعزم علينا ) رواه مسلم  ،أما الصالة على امليت فلم تنه عنها املرأة سواء
كانت الصالة عليه ِف املسجد أو ِف البيت أو ِف املصلى  ،وكان النساء يصلني على اجلنائز ِف مسجده  مع النيب 
وبعده .
 -4فضل سعد بن أيب وقاص .
 -5علم عائشة وفضلها .
 -6وجوب الصالة على اجلنازة  ،وأِنا فرض كفاية .
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ول َِّ
ضا َن ُُثَّ أَتْـبـعهُ ِستًّا ِمن َش َّو ٍال َكا َن َك ِ
صا ِر ِي  أ َّ
َّه ِر .
اَّلل  قَ َ
َن َر ُس َ
صيَ ِام الد ْ
ام َرَم َ
وب األَنْ َ
ََ
صَ
ال ( َم ْن َ
َ -26ع ْن أَِِب أَيُّ َ
ْ
--------- -1احلديث دليل على استحباب صيام ست من شوال .
وباالستحباب قال اجلمهور  ،وهو مذهب السلَ واخللَ .
وقال مالك وأبو حنيفة  :يكره ذلك  ،حىت ال يظن وجوهبا .

قال مالك  :ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها .
ض الن ِ
السناة َال تُْت َرُك لِتَ ْر ِك بَ ْع ِ
ااس
قال النووي رداً عليهم َ :وَدلِيل الشاافِعِي َوُم َوافِ ِق ِيه َه َذا ْ
ص ِحيح ال ا
احلَ ِديث ال ا
ت ُّ
ص ِريح َ ،وإِذَا ثَبَتَ ْ
أَو أَ ْكث ِرِهم أَو ُكلِ ِهم َهلا  ،وقَوهلم  :قَ ْد يظَن وجوهبا  ،ي ْنت قض بِ ِ
ص ْوم الْ َمْن ُدوب .
وراء َو َغ ْْيمهَا ِم ْن ال ا
ُ ُ ُ َ ُ ََ
ص ْوم َعَرفَة َو َع ُ
َ
ْ َ ْ ْ ْ َ َْ ْ
اش َ
وقال الَّوكاين رداً عليهم  :وهو باطل ال يليق بعاقل  ،فضال عن عاملا نصب مثله ِف مقابلة السنة الصحيحة الصرحية  ،وأيضا
يلزم مثل ذلك ِف سائر أنواع الصوم املرغب فيها  ،وال قائل هبا .

وأحسن ما اعتذر به عن مالك :
ما قاله شارح موطئه أبو عمر بن عبد الرب  :إن هذا احلديث َل يبلغ مالكا  ،ولو بلغه لقال به ..
-2اختلَ العلماء  :هل يصح صوم ست من شوال ملن عليه قضاء من رمضان على قولني :
القول األول  :ال يصح صيامها ملن عليه قضاء من رمضان .
وهذا اختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمني رحم هللا اجلميع .
لقوله ( من صام رمضان ) أي كامال  ،فال يصح صيام ست من شوال إال باستكمال رمضان  ،وأما الذي عليه بقية من رمضان
فال يصدق ِف حقه أنه صام رمضان وأتبعه ستا من شوال .
القول الثاين  :أنه جيوز .
وهو مذهب احلنفية  ،واملالكية  ،والشافعية  ،ورواية عند احلنابلة اختارها ابن قدامة وغْيه .
أ-لفعل عائشة ،وإقرار النيب  هلا .
ضا َن ) خرج خمرج الغالب .
ص َام َرَم َ
ب-وألن قوله َ ( م ْن َ
ضا َن ) على ظاهره َل يدخل ِف هذه الفضيلة الكثْي من النساء ألن املرأة يأتيها العذر أثناء
ص َام َرَم َ
ج-ولو أخذ قوله َ ( م ْن َ
رمضان فيكون عليها قضاء .
د-ومن املعلوم أن الفرض إذا كان موسعا فإنه ال حرج أن يتنفل صاحبه ،بدليل ما لو أذن الظهر مثال فإن اإلنسان يصلي الراتبة
القبلية مع أنه خماطب بالفرض ،ألن الوقت واسع ،وكذلك بالنسبة لرمضان فإن وقت قضائه واسع كما ثبت ذلك من حديث
صوم ِمن رمضا َن فَما أ ِ
ِ
ضيه إِالا ِِف َشعبا َن الشُّغُل ِمن رس ِ
اَّللِ  أ َْو
ول ا
يع أَ ْن أَقْ َ ُ
عائشة رضي هللا عنها ( َكا َن يَ ُكو ُن َعلَ اي ال ا ْ ُ ْ ََ َ َ ْ
َْ
ُ ْ َُ
َستَط ُ
بِرس ِ
اَّللِ  ) متفق عليه .
ول ا
َُ
وهذا أرجح .

-3جيوز صوم هذه األيام متفرقة ومتتابعة .

قال يف سبل السالم  :واعلم أن أجر صومها حيصل ملن صامها متفرقة أو متوالية ،ومن صامها عقيب العيد أو ِف أثناء الشهر.
لكن األفضل عقيب العيد مباشرة لعدة اعتبارات :

أوالً  :املسارعة ِف فعل اخلْي .
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ثانياً  :املسارعة إليها دليل على الرغبة ِف الصيام والطاعة .

ثالثاً  :أن ال يعرض له من األمور ما مينعه من صيامها إذا أخرها .

رابعاً  :أن صيام ستة أيام بعد رمضان كالراتبة بعد فريضة الصالة  ،فتكون بعدها .
-4قوله ( كصيام الدهر ) املراد بالدهر العام .

قال النووي  :قال العلماء  :وإمنا كان ذلك كصيام الدهر ،ألن احلسنة بعشر أمثاهلا ،فرمضان بعشرة أشهر ،والستة بشهرين،
وقد جاء ِف هذا حديث مرفوع ِف كتاب النسائي .
-5اختلَ العلماء  :هل جيوز صوم التطوع ملن عليه قضاء من رمضان على قولني :
القول األول  :جيوز .

وهذا مذهب األئمة الثالثة .
أ -لقول هللا تعاىل( :ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) وَل يقيد هللا تعاىل القضاء باالتصال برمضان وال بالتتابع..
ب-وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها أِنا قالت ( كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه
إال ِف شعبان ) متفق عليه .
ج-وقاسوه على صالة التطوع قبل صالة الفرض ِف وقتها .
القول الثاين  :حيرم .
وهذا املشهور من املذهب .

والصحيح األول وهو اجلواز .
 -6إن أخر صيام الست من شوال حىت خرج شوال بال عذر  ،فإنه ال يقضيها ألنه تركها بال عذر .
وأما إن أخرها بعذر كمرض أو حيض ؟ فقد اختلَ العلماء ِف هذه املسألة على قولني :
قيل  :يقضيها .
واختاره السعدي .
قال السعدي  :أما إن كان له عذر من مرض أو حيض أو نفاس أو حنو ذلك من األعذار اليت بسببها أخر صيام قضائه أو أخر
صيام الست فال شك ِف إدراك األجر اخلاص ،وقد نصوا على ذلك .
وأما إذا َل يكن له عذر أصال بل أخر صيامها إىل ذي القعدة أو غْيه فظاهر الن على أنه ال يدرك الفضل اخلاص ،وأنه سنة
ِف وقت فات حمله،كما إذا فاته صيام عشر ذي احلجة أو غْيها حىت فات وقتها ،فقد زال ذلك املعىن اخلاص وبقي الصيام
املطلق .
وقيل  :ال يقضيها .
وهذا أرجح .
ألِنا مؤقتة بوقت وقد مضى هذا الوقت .

اَّلل ( حرمةُ نِ ِ
ول َِّ
ِِ
ِِ
ين َك ُح ْرَم ِة أ َُّم َهاهتِِ ْم َوَما ِم ْن َر ُج ٍل ِم َن
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
 -27عن بُـ َريْ َدة  .قَ َ
ين َعلَى الْ َقاعد َ
ساء ال ُْم َجاهد َ
َُْ َ
ِ
ِِ
ِِ
ْخ ُذ ِم ْن َع َملِ ِه َما َشاءَ فَ َما ظَنُّ ُكم .
ين يف أ َْهلِ ِه فَـيَ ُخونُهُ فِي ِه ْم إِالَّ ُوقِـ َ
ين َيَْلُ ُ
ف لَهُ يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة فَـيَأ ُ
ف َر ُجالً م َن ال ُْم َجاهد َ
الْ َقاعد َ
----------ِ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ين يف أ َْهلِ ِه أي ِ :ف امرأته .
ين َيَْلُ ُ
ف َر ُجالً م َن ال ُْم َجاهد َ
( َوَما م ْن َر ُج ٍل م َن الْ َقاعد َ
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ِ ِ
ِِ
ِِ
ين َك ُحْرَم ِة أُام َهاهتِِ ْم )
ين َعلَى الْ َقاعد َ
 -1قوله ( ُحْرَمةُ ن َساء الْ ُم َجاهد َ
قال النووي َ :ه َذا ِِف َشْيئَ ْ ِ
ني :
ِ
ِ
ك.
اعُّرض َهلُ ان بِ ِريبَ ٍة ِم ْن نَظَر ُحمَارم َ ،و َخْل َوة َ ،و َحديث ُحمَارم َ ،و َغ ْْي ذَل َ
َحدمهَا َْ :حت ِرْي الت َ
أَ
اإلحسان إِلَي ِه ان  ،وقَضاء حوائِجه ان الاِيت َال ي ت رتاب علَي ها م ْفس َدة  ،وَال ي ت و ا ِ
والث ِ
وها .
صل هبَا إِ َىل ِريبَة َوَْحن َ
اان ِِ :ف بِره ان َو ِْ ْ َ ْ
َ
َ َُ َ
َ َ ََ
ََ َ َ ْ َ َ َ
وقال القرطيب  :يعين أنه جيب على القاعدين من احُتامهن  ،والكَ عن أذاهن  ،والتعرض هلن ما جيب عليهم ِف أمهاهتم .
ِ
َ لَهُ يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة فَيَأْ ُخ ُذ ِم ْن َع َملِ ِه َما َشاءَ )
 -2احلديث فيه الوعيد الشديد فيمن خان اجملاهد ِف أهله  ،لقوله ( إِالا ُوق َ
ِ
َي َ :ال يُْب ِقي ِمْن َها َشْيئا إِ ْن
َخذ َح َسنَاته َ ،و ِاال ْستِكْثَار ِمْن َها ِِف َذل َ
فَ َما ظَنُّ ُكم ) َم ْعنَاهُ َ :ما تَظُنُّو َن ِِف َر ْغبَته ِِف أ ْ
ك الْ َم َقام  ،أ ْ
اَّللُ أ َْعلَم .
أ َْم َكنَهُ َ .و ا
وِف رواية أيب داوود مثله وفيه إال نُصب له يوم القيامة فقيل:هذا قد خلفك ِف أهلك فخذ من حسناته ما شئت  ..احلديث.
وِف رواية النسائي مثل رواية أيب داوود وزاد  :ترون يدع له من حسناته شيئا ؟
وِف رواية ( قيل له يوم القيامة  :هذا خانك ِف أهلك  ،فخذ من حسناته ما شئت ) .
 -3أن خيانة الغازي ِف أهله أعظم خيانة .
 -4احلديث دليل لبيان فضل اجملاهدين وعلو مكانتهم عند هللا عز وجل .
-5وفيه واجب املسلمني حنو املرأة املسلمة اليت حلقها ضرر ِف زوجها اجملاهد .
ضاعُ ِ
الزنَا  :أَ ْن يَ ْزِن ِحبَلِيلَ ِة َجا ِرِه  ،فَِإ ان َم ْفس َدةَ ِ
 -6قال ابن القيم  :أ َْعظَم أَنْو ِاع ِ
َ َما انْتَ َه َكهُ ِم َن ا ْحلَ ِق .
َ بِتَ َ
الزنَا تَتَ َ
اع ُ
ضَ
ُ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ا
فَ ِ
الزنَا بِالْ َم ْرأ َِة الاِيت َهلَا َزْو ٌج أ َْعظَ ُم إ ْمثا َوعُ ُقوبَة م َن ال ِيت َال َزْو َج َهلَا  ،إ ْذ فيه انْت َه ُ
اك ُح ْرَمة الازْو ِج َ ،وإفْ َس ُ
يق نَ َسب َعلَْيه ََلْ
اد فَراشه َوتَ ْعل ُ
الزنَا بِغَ ِْي َذ ِ
ِ
ي ُكن ِمْنه  ،و َغي ر َذلِ َ ِ
ات الْبَ ْع ِل .
ك م ْن أَنْ َو ِاع أَ َذاهُ  ،فَ ُه َو أ َْعظَ ُم إِْمثا َو ُج ْرما م َن ِ ْ
َ ْ ُ َ ُْ
ِ
ِ
الزنَا ِبِِائَِة امرأ ٍَة َال زوج َهلا أَيسر ِعنْ َد اِ ِ
فَ ِ
ك ُسوءُ ا ْجلَِوا ِر َ ،وأَذَى َجا ِرِه
ض َ
اف إِ َىل ذَل َ
اَّلل م َن ال ِزنَا بِ ْامَرأَة ا ْجلَا ِر  ،فَإِ ْن َكا َن َزْو ُج َها َجارا لَهُ انْ َ
َْ َْ َ َ ْ َ ُ
ِ
ك ِم ْن أ َْعظَ ِم الْبَ َوائِ ِق .
َعلَى أَنْ َو ِاع ْاألَ َذى َو َذل َ
بِأ ْ
ال َ :ال يَ ْد ُخل ا ْجلَناةَ َم ْن َال يَأْ َمن َج ُارهُ بَوائَِقهُ َوَال بَائَِقةَ أ َْعظَم ِمن ِ
الزنَا بِ ْامَرأ َِة ا ْجلَا ِر
ت َع ِن النِ ِ
ايب  أَناهُ قَ َ
َوقَ ْد ثَبَ َ
ُ َ
ُ
َ
ُ
اَّللِ
ِ
ِ
فَِإ ْن َكا َن ا ْجلار أَخا لَه أَو قَ ِريبا ِمن أَقَا ِربِِه انْض ام إِ َىل ذَلِ َ ِ
َ ِْ
اع ِة ا
ك قَط َيعةُ الارح ِم  ،فَيَتَ َ
َ
اع ُ
اإل ْمثُ لَهُ  ،فَإِ ْن َكا َن ا ْجلَ ُار َغائبا ِِف طَ َ
ضَ
ُ ْ
ْ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص َال ِة وطَلَ ِ
َ لَهُ ِْ
ال ُخ ْذ م ْن
َ لَهُ يَ ْوَم الْقيَ َامة َ ،ويُ َق ُ
اإل ْمثُ َ ،ح اىت إِ ان الازِانَ بِ ْامَرأَة الْغَا ِزي ِِف َسبِ ِيل ا
ب الْع ْل ِم َوا ْجل َهاد تَ َ
اَّلل يُوقَ ُ
اع َ
ضَ
َكال ا َ
ِِ ِ
ت.
َح َسنَاته َما شئْ َ
ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
اج ِة إِ َىل َح َسنَ ٍة
قَ َ
ال النِ ُّ
َي َما ظَنُّ ُك ْم أَناهُ يَْت ُرُك لَهُ َح َسنَات  ،قَ ْد ُحك َم ِِف أَ ْن يَأْ ُخ َذ مْن َها َما َشاءَ ؟ َعلَى شداة ا ْحلَ َ
ايب  : فَ َما ظَنُّ ُك ْم ؟ أ ْ
ِ
ِ ٍ
ِ ِ
ِ
ص ِديق لِ ِ ِ ِ
ث َال ي تْ رُك ْاأل ِ ِ ِ
ِ
ض َ
ك قَ ِط َيعةُ
اف إِ َىل ذَل َ
ب َعلَْيه  ،فَِإ ِن اتا َف َق أَ ْن تَ ُكو َن الْ َم ْرأَةُ َرمحا منْهُ انْ َ
َب البْنه َوَال ال ا ُ َ
ُ
صديقه َحقًّا َجي ُ
َواح َدة َ ،حْي ُ َ ُ
ِ اِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
صنا َكا َن ِْ
ين َال يُ َكلِ ُم ُه ُم ا
َرمح َها  ،فَِإن اتا َف َق أَ ْن يَ ُكو َن الازِان ُْحم َ
اَّللُ
اإل ْمثُ أ َْعظَ َم  ،فَإ ْن َكا َن َشْيخا َكا َن أ َْعظَ َم إ ْمثا َ ،وُه َو أ َ
َح ُد الث َاالثَة الذ َ
ت معظا ٍم ِعْند اِ
ِ
ي وم الْ ِقيام ِة وَال ي َزكِي ِهم وَهلم ع َذ ِ
اَّلل َ ،كأَوقَ ِ
ٍ
ٍ ٍ
ٍ
ات
َ
يم  ،فَِإ ِن اقْتَ َر َن بِ َذل َ
َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُْ َ ٌ
ك أَ ْن يَ ُكو َن ِِف َش ْه ٍر َحَرام أَْو بَلَد َحَرام أ َْو َوقْ ُ َ
ْ
اب أَل ٌ
ص َال ِة وأَوقَ ِ
اعتَِرب م َف ِ
ات ِْ ِ
الذنُ ِ
اس َد ُّ
َ َد َر َجا ِهتَا ِِف ِْ
َ ِْ
اَّللُ الْ ُم ْستَ َعا ُن .
اإل ِْمث َوالْعُ ُقوبَِة َ ،و ا
وب َوتَ َ
اإل َجابَة  ،تَ َ
ضاعُ َ
اع َ
ضَ
ال ا َ ْ
اإل ْمثُ َ .و َعلَى َه َذا فَ ْ ْ َ
( اجلواب الكاِف ) .
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ول َِّ
ال الَ أ ِ
َن ر ُجالً أَ َكل ِع ْن َد ر ُس ِ
ال «
يع قَ َ
ك » .قَ َ
اَّلل  بِ َِّ َمالِ ِه فَـ َق َ
ال « ُك ْل بِيَ ِمينِ َ
ْ
َستَْ ُ
َ
 -28عن َسلَ َمة بْن األَ ْك َو ِع  ( .أ َّ َ
َ
ت » .ما منَـعهُ إِالَّ ال ِ
ال فَ َما َرفَـ َع َها إِ ََل فِ ِيه .
ْك ْبـ ُر .قَ َ
الَ ْ
استََْ ْع َ َ َ َ
---------ْيع ) قال الشيخ ابن عثيمني  :فيه استعمال االستطاعة ِبعىن اإلرادة  ،فقوله ( ال أستطيع ) أي  :ال أريد ،
( قَ َ
ال  :ال ْ
أستَ ُ
ومنه قول احلواريني ( هل يستطيع ربك ) أي  :هل يريد ربك .
ت ) هذا دعاء منه  عليه  ،ألنه َل له ِف ترك األكل باليمني عذر  ،وإمنا قصد املخالفة .
( قَ َ
استََْ ْع َ
ال  :الَ ْ
ال فَ َما َرفَـ َع َها إِ ََل فِ ِيه أي  :أن ذلك الرجل َل يستطع بعد ذلك اليوم أن يرفع يده اليمىن إىل فيه  ،.وهو كناية أِنا شلت
( قَ َ

بدعائه  عليه .
 -1احلديث دليل على وجوب األكل باليمني وحترْي األكل بالشمال .
وقد اختلَ العلماء ِف هذه املسألة على قولني :

القول األول  :وجوب األكل باليمني وحترْي األكل بالشمال .
ورجحه ابن حزم  ،وابن القيم .
الشم ِال فَِإ ان الشايطَا َن يأْ ُكل بِ ِ
ِ ِ
أَ -عن جابِ ٍر َعن رس ِ
الش َمال ) رواه مسلم .
اَّللِ  قَ َ
ول ا
ْ َُ
ْ َ
ال ( الَ تَأْ ُكلُوا ب َ
ْ َ ُ
ول اِ
ِ ِ ِِ
ِ
ب بِيَ ِمينِ ِه فَِإ ان الشْايطَا َن يَأْ ُك ُل
ب -وعن ابْ ِن ُع َمَر أَ ان َر ُس َ
ب فَ ْليَ ْشَر ْ
َح ُد ُك ْم فَ ْليَأْ ُك ْل بيَمينه َوإِذَا َش ِر َ
اَّلل  قَا َل ( إذَا أَ َك َل أ َ
ِ ِ ِِ
ب بِ ِش َمالِِه ) رواه مسلم .
بش َماله َويَ ْشَر ُ
اَّللِ  وَكانَ ِ ِ
ال ( ُكْنت ِِف حج ِر رس ِ
ال ل  :يَا غُالَ ُم َس ِم ا
ص ْح َف ِة فَ َق َ
ج -وعن ُع َمَر بْ ِن أَِِب َسلَ َمةَ قَ َ
يش ِِف ال ا
ول ا َ ْ
اَّللَ
ت يَدي تَط ُ
ُ َ ْ َُ
ك َوُك ْل ِمماا يَلِيك ) متفق عليه .
َوُك ْل بِيَ ِمينِ َ
وجه الداللة من هذه األحاديث من وجهني :
األوَل :األمر من النيب  باألكل باليمني.

الثاين :أن ِف األكل بالشمال تشبها بالشيطان.

د -وحلديث الباب .
القول الثاين  :أن األكل باليمني مستحب ال واجب .
وهذا مذهب اجلمهور .
وأجاب اجلمهور عن أدلة من قال بالوجوب :
قالوا  :وأما التشبيه بالشيطان فال يفيد احلرمة ،فقد أخربنا النيب  بأن اجمللس بني الظل والشمس جملس الشيطان .رواه أمحد .
وأخربنا ِ ف أمر القيلولة بقوله :قيلوا فإن الشيطان ال يقيل .رواه الطربان ِف األوسط ،وصححه األلبان بتعدد طرقه وإن ضعفه
غْيه.
وِف سنن ابن ماجه  :وليعط بيمينه ،فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله .قال املنذري  :إسناده صحيح.
وصححه املناوي  ،واجلماهْي من العلماء على عدم وجوب القيلولة ،وعدم وجوب املناولة باليمني ،إىل غْي ذلك.
وأما حديث الباب ( سلمة بن األكوع ) فأجابوا عنه :
أوالً  :قيل إن الرجل منافق ،بدليل رده أمر رسول هللا  كربا واستعالء .جزم بذلك القاضي عياض.
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ثانياً  :وقيل أن الدعاء عليه ملخالفة احلكم الشرعي عموما .جزم بذلك اإلمام النووي.
وقيل  :أن الدعاء عليه لكربه .قال املناوي ِف فيض القدير :ودعاؤه على الرجل إمنا هو لكربه احلامل له على ترك االمتثال ،كما
هو مبني.
-2وِِف ه َذا ْ ِ
احلُكْم الشْار ِعي بِ َال ُع ْذر .
َ ْ
ُّعاء َعلَى َم ْن َخالَ َ
احلَديث َ :ج َواز الد َ
َ َ
ِ
ِِ
ِ
اهي َع ْن الْ ُمْن َكر ِِف ُكل َحال َح اىت ِِف َحال ْاألَ ْكل .
َ -3وفيه ْ :األ َْمر بالْ َم ْعُروف َوالن ْ
ِ
ِ
 -4و ِ
آداب ْاألَ ْكل إِذَا َخالََفهُ َك َما ِِف َح ِديث ُع َمر بْن أَِيب َسلَ َمة الا ِذي بَ ْعد َه َذا .
است ْحبَاب تَ ْعليم ْاآلكل َ
َْ
 -5خطر الكرب .
ول َِّ
ِ
َّاب ر ُس ِ
ال
ت يَا َح ْنظَلَةُ قَ َ
ال ( لَِقيَِن أَبُو بَ ْك ٍر فَـ َق َ
اَّلل  قَ َ
ُسيِ ِد ِي قَ َ
ال َك ْي َ
ف أَنْ َ
َ -29ع ْن َح ْنظَلَةَ األ َ
ال َ -وَكا َن م ْن ُكت ِ َ
ول َِّ
ال سبحا َن َِّ
ِ
ِ ِ
ْت نَ ُكو ُن ِع ْن َد ر ُس ِ
ي َع ْ ٍ
ني فَِإذَا
ول قَ َ
اَّلل َما تَـ ُق ُ
ال قُـل ُ
قُـل ُ
ْت نَافَ َق َح ْنظَلَةُ قَ َ ُ ْ َ
َ
اَّلل  يُ َذك ُرنَا بالنَّا ِر َوا ْجلَنَّة َح َّّت َكأَنَّا َرأْ َ
ال أَبو ب ْك ٍر فَـو َِّ
ول َِّ
اَّلل َ عافَسنَا األَ ْزواج واألَوالَ َد و َّ ِ ِ ِ
َخر ْجنَا ِم ْن ِع ْن ِد ر ُس ِ
اَّلل إِنَّا لَنَـ ْل َقى ِمثْ َل َه َذا.
َ َ َ ْ َ
ْ
َ
ريا قَ َ ُ َ َ
الض ْيـ َعات فَـنَسينَا َكث ً
َ
ِ
ِ
ِ
ت أَنَا وأَبُو بَ ْك ٍر َح َّّت َد َخلْنَا َعلَى ر ُس ِ
اك ».
ول َّ
ول َّ
ول َّ
ال َر ُس ُ
اَّلل .فَـ َق َ
ْت نَافَ َق َح ْنظَلَةُ يَا َر ُس َ
اَّلل َ « وَما َذ َ
اَّلل  قُـل ُ
َ
فَانَْْلَ ْق ُ َ
ِ
ول َِّ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ى َع ْ ٍ
اج َواأل َْوالَ َد
ْت يَا َر ُس َ
قُـل ُ
ني فَِإذَا َخ َر ْجنَا م ْن ع ْند َك َعافَ ْسنَا األَ ْزَو َ
اَّلل نَ ُكو ُن ع ْن َد َك تُ َذك ُرنَا بالنَّا ِر َوا ْجلَنَّة َح َّّت َكأَنَّا َرأْ َ
ول َِّ
اَّلل  « والَّ ِذي نَـ ْف ِسي بِي ِدهِ إِ ْن لَو تَ ُدومو َن َعلَى ما تَ ُكونُو َن ِع ْن ِدي وِيف ِ
و َّ ِ ِ ِ
الذ ْك ِر
ال َر ُس ُ
ريا .فَـ َق َ
َ
َ
ْ ُ
َ
َ
َ
الض ْيـ َعات نَسينَا َكث ً
ث م َّر ٍ
ات .
اعةً َو َس َ
صافَ َح ْت ُك ُم ال َْمالَئِ َكةُ َعلَى فُـ ُر ِش ُك ْم َوِِف طُُرقِ ُك ْم َولَ ِك ْن يَا َح ْنظَلَةُ َس َ
لَ َ
اعةً » .ثَالَ َ َ
---------( نَافَ َق َح ْنظَلَةُ ) معناه أنه خاف أنه منافق  ،حيث كان حيصل له اخلوف ِف جملس النيب  ، ويظهر عليه ذلك مع املراقبة
والفكر واإلقبال على اآلخرة ،فإذا خرج اشتغل بالزوجة واألوالد ومعاش الدنيا.
ني والس ِ
( َعافَ ْسنَا ُهو بِالع ِ
ني املهملتني أي  :عاجلنا والعبنا
َ
( الض َّْيعات املعايش .
( نَسينَا َكثِرياً) قال الطييب :أي كثْيا مما ذكرتنا به ،أو نسيانا كثْيا كأنا ما مسعنا منك شيئا قط ،وهذا أنسب بقوله رأي عني.
ومو َن َعلَى َما تَ ُكونو َن ِع ْن ِدي ) أي  :من صفاء القلب واخلوف من هللا تعاىل.
( لَ ْو تَ ُد ُ
لصافَ َح ْت ُك ُم املالئِ َكةُ ) قيل :أي عالنية  ،وإال فكون املالئكة يصافحون أهل الذكر حاصل ،وقال ابن حجر  :أي عيانا ِف
( َ
سائر األحوال.
اعةً ) أي ساعة كذا وساعة كذا ،يعين ال يكون الرجل منافقا بأن يكون ِف وقت على احلضور ،وِف
وس َ
( لَ ِك ْن يَا َح ْنظَلَةُ َس َ
اعةً َ
وقت على الفتور ،ففي ساعة احلضور تؤدون حقوق ربكم  ،وِف ساعة الفتور تقضون حظوظ أنفسكم .
 معىن احلديث  :قال النووي  :معناه أنه خاف أنه منافق حيث كان حيصل له اخلوف ِف جملس النيب  ، ويظهر عليه
ذلك ،مع املراقبة والفكر واإلقبال على اآلخرة ،فإذا خرج اشتغل بالزوجة ،واألوالد ،ومعاش الدنيا ،وأصل النفاق إظهار ما يكتم
خالفه من الشر ،فخاف أن يكون ذلك نفاقا ،فأعلمهم النيب  أنه ليس نفاقا ،وأِنم ال يكلفون الدوام على ذلك .
 -1بيان ما كان عليه الصحابة رضي هللا عنهم من قوة اإلميان ،ومن شدة اخلوف من النفاق .
يح ِه  :باب خو ِ
ي ِِف ص ِح ِ
ف الْ ُم ْؤِم ِن أَ ْن ُْحيبَ َط َع َملُهُ َوُه َو َال يَ ْش ُعُر .
قَ َ
ال الْبُ َخا ِر ُّ َ
َ ُ َْ
ِ
وقَ َ ِ ِ
ِ
يت أَ ْن أَ ُكو َن ُم َك ِذبا .
يم الت ْاي ِم ُّي َ :ما َعَر ْ
ت قَ ْوِل َعلَى َع َملي إِاال َخش ُ
ضُ
َ
ال إبْ َراه ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َصح ِ
ول  :إِناهُ َعلَى
اب النِ ِ
َح ٌد يَ ُق ُ
َوقَ َ
اف الن َف َ
ايب ُ كلُّ ُه ْم ََيَ ُ
ت ثََالث َ
ال ابْ ُن أَِيب ُملَْي َكةَ  :أ َْد َرْك ُ
ني م ْن أ ْ َ
اق َعلَى نَ ْفسه َ ،ما مْن ُه ْم أ َ
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ان ِج ِرب ِ ِ
ِ ِ
يل .
يل َومي َكائ َ
إميَ ْ َ
احلَ َس ِن َ :ما َخافَهُ إِاال ُم ْؤِم ٌن َ ،وَال أ َِمنَهُ إِاال ُمنَافِ ٌق  ( .الصحيح ) .
َويُ ْذ َكُر َع ِن ْ
ِِ
ول اِ
اخلَطا ِ
ول َ :ال َ ،وَال أَُزكِي
َوَكا َن ُع َمُر بْ ُن ْ
ني  ،فَيَ ُق ُ
ك َر ُس ُ
ول ِحلُ َذيْ َفةَ  :أَنْ ُش ُد َك ا
اب يَ ُق ُ
اَّللَ َه ْل َمسا ِان لَ َ
اَّلل  ، يَ ْع ِين ِِف الْ ُمنَافق َ
َحدا .
بَ ْع َد َك أ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اب  ،فَ ُك ُّل َم ْن َسأَلَِين
ت َشْي َخنَا  يَ ُق ُ
س ُمَر ُادهُ َال أُبْ ِر ُ
فَ َسم ْع ُ
ئ َغْي َرَك م َن الن َفاق  ،بَ ِل الْ ُمَر ُاد َال أَفْ تَ ُح َعلَى نَ ْفسي َه َذا الْبَ َ
ول  :لَْي َ
اَّللِ  فَأَُزكِ ِيه .
ول ا
ك َر ُس ُ
َه ْل َمسااِن لَ َ
اَّلل عْن هم  -وج َدهم ِِف َغاي ِة الْعم ِل مع َغاي ِة ْ ِ
قال ابن القيم  :من تَأَامل أَحو َال ال ا ِ
ِ
ِ
ني
اخلَْوف َ ،وَْحن ُن َمجيعا بَ ْ َ
َ ََ َ َ َ
ص َحابَة َ -رض َي اُ َ ُ ْ َ َ ُ ْ
َ ْ َ َْ
ص ِْي  ،ب ِل التا ْف ِر ِ
التا ْق ِ
يط َو ْاأل َْم ِن .
َ
الص ِديق  ي ُق ُ ِ
فَه َذا ِ
ت أَِن َش ْعرةٌ ِِف َجْن ِ
َمحَ ُد َعْنهُ .
ب َعْب ٍد ُم ْؤِم ٍن  ،ذَ َكَرهُ أ ْ
ول َ :ود ْد ُ
َ
ُ َ
َ
ول  :ابْ ُكوا  ،فَِإ ْن ََلْ تَْب ُكوا
ول َ :ه َذا الا ِذي أ َْوَرَدِن الْ َم َوا ِرَد َ ،وَكا َن يَْب ِكي َكثِْيا َ ،ويَ ُق ُ
ك بِلِ َسانِِه َويَ ُق ُ
َوذَ َكَر َعْنهُ أَيْضا أَناهُ َكا َن ميَْ ِس ُ
فَتَبَا ُكوا .
وَكا َن إِ َذا قَام إِ َىل ال ا ِ
اَّللِ َعاز َو َج ال .
ود ِم ْن َخ ْشيَ ِة ا
ص َالة َكأَناهُ ُع ٌ
َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ا
ٍ
ال
اسب ِ
ضَر  ،قَ َ
َوأَتَى بطَائر فَ َقلَبَهُ مثُا قَ َ
ال َ :ما ص َ
احتَ َ
ضيا َع ْ
ت َش َجَرةٌ م ْن َش َجَرة  ،إال ِبَا َ
صْيد َ ،وَال قُط َع ْ
يح  ،فَلَ اما ْ
يد م ْن َ
ت م َن الت ْ
لِعائِ َشةَ  :يا ب نَ ياةُ  ،إِِن أَصبت ِمن م ِال الْمسلِ ِمني ه ِذهِ الْعباء َة وه ِذهِ ِْ
اخلَطا ِ
ال :
َس ِر ِعي بِِه إِ َىل ابْ ِن ْ
اب َ ،وقَ َ
َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ََ َ َ َ
ب َوَه َذا الْ َعْب َد  ،فَأ ْ
احل َال َ
َ
َ ُ
اَّللِ لَوِددت أَِن ُكْن ِ ِ
ض ُد .
اجَرةَ تُ ْؤَك ُل َوتُ ْع َ
َو ا َ ْ ُ
ُ
ت َهذه الش َ
اب .
ال قَتَ َادةُ  :بَلَغَِين أَ ان أَبَا بَ ْك ٍر قَ َ
َوقَ َ
او ُّ
ال  :لَْيتَِين ُخ ْ
ضَرةٌ تَأْ ُكلُِين الد َ
اب قَرأَ سورَة الطُّوِر إِ َىل أَ ْن ب لَغ ( إِ ان ع َذاب ربِ ِ
وَه َذا ُعمر بْن ْ ِ
ادوهُ .
ََ
َ َ َ َ
ض َو َع ُ
ك لََواق ٌع ) فَبَ َكى َوا ْشتَ اد بُ َك ُاؤهُ َح اىت َم ِر َ
اخلَطا َ ُ َ
َُ ُ
َ
ال ِالبنِ ِه وهو ِِف الْمو ِ
ض ْع َخ ِدي َعلَى ْاأل َْر ِ
ال َ :ويْ ُل أ ُِمي  ،إِ ْن ََلْ يَ ْغ ِفْر ِل ( ثََالثا )  ،مثُا
ض َع َساهُ أَ ْن يَْر َمحَِين  ،مثُا قَ َ
ت َ :وْحيَ َ
ك َ
َْ
َوقَ َ ْ َ ُ َ
قُ ِ
ض َي .
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َس َوَد ِان ِم َن
َوَكا َن ميَُُّر بِ ْاآليَة ِِف ِوْرده بِاللاْي ِل فَتُخي ُفهُ  ،فَيَْب َقى ِِف الْبَ ْيت أَيااما يُ َع ُ
اد َْ ،حي َسبُونَهُ َم ِريضا َ ،وَكا َن ِِف َو ْج ِهه َ خطاان أ ْ
الْبُ َك ِاء .
اَّلل بِك ْاألَمصار  ،وفَتح بِك الْ ُفتوح  ،وفَعل  ،فَ َق َ ِ
ال لَهُ ابْ ُن َعبا ٍ
َجَر َوَال ِوْزَر .
َوقَ َ
اس َ ،م ا
ال َ :ود ْد ُ
ت أَِن أ َْجنُو َال أ ْ
صَر اُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ
اجلَن ِاة َوالناا ِر َال أ َْد ِري إِ َىل أَياتِ ِه َما
ني ْ
َ َعلَى الْ َق ِْرب يَْب ِكي َح اىت تُبَ ال ِحلْيَتُهُ َ ،وقَ َ
َوَه َذا ُعثْ َما ُن بْ ُن َعفاا َن َ كا َن إِذَا َوقَ َ
ال  :لَْو أَن ِاين بَ ْ َ
ي ْؤمر ِيب َ ،الختَ رت أَ ْن أَ ُكو َن رمادا قَبل أَ ْن أ َْعلَم إِ َىل أَياتِ ِهما أ ِ
َصْيُ .
ُْْ
َ
َ
ُ َُ
ََ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ول ْاأل ََم ِل
ال  :فَأَاما طُ ُ
َوَه َذا َعل ُّي بْ ُن أَِيب طَالب َ وبُ َك ُاؤهُ َو َخ ْوفُهُ َ ،وَكا َن يَ ْشتَ ُّد َخ ْوفُهُ م ِن اثْنَتَ ْني  :طُول ْاأل ََم ِل َ ،واتبَ ِاع ا ْهلََوى  ،قَ َ
احل ِق  ،أََال وإِ ان الدُّنْيا قَ ْد ولات م َدبِرة  ،و ْاآل ِخرةَ م ْقبِلَةٌ  ،ولِ ُك ِل و ِ
ِ
ِ
ِ
اح َدةٍ بَنُو ُن  ،فَ ُكونُوا
فَيُ ْنسي ْاآلخَرةَ َ ،وأَاما اتبَ ُ
اع ا ْهلََوى فَيَ ُ
َ َ ْ ُ َ َ َ ُ
ص ُّد َع ِن َْ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اب َوَال َع َم ٌل .
اب َ ،و َغدا ح َس ٌ
م ْن أَبْنَاء ْاآلخَرةِ َ ،وَال تَ ُكونُوا م ْن أَبْنَاء الدُّنْيَا  ،فَِإ ان الْيَ ْوَم َع َم ٌل َوَال ح َس ٌ
ِ
ِ
َ
اف َعلَى نَ ْف ِسي يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة أَ ْن يُ َق َ
َوَه َذا أَبُو الد ْارَد ِاء َكا َن يَ ُق ُ
َخ ُ
ول  :إِ ان أ َ
ت  ،فَ َكْي َ
ال ِل  :يَا أَبَا الد ْارَداء  ،قَ ْد َعل ْم َ
َش اد َما أ َ
ع ِم ْلت فِ ِ
ول  :لَو تَعلَمو َن ما أَنْتُم َالقُو َن ب ع َد الْمو ِ
ت لَ َما أَ َكْلتُ ْم طَ َعاما َعلَى َش ْه َوةٍ َ ،وَال َش ِربْتُ ْم َشَرابا َعلَى
يما َعل ْم َ
َْ َ ْ
ت ؟ َوَكا َن يَ ُق ُ ْ ْ ُ َ ْ
َ َ َ
ِ
ٍ
ِ
الصع َد ِ
ِ ِِ
ت أَِن َش َجَرةٌ
ات تَ ْ
ورُك ْم َ ،وتَْب ُكو َن َعلَى أَنْ ُفس ُك ْم َ ،ولََود ْد ُ
ض ِربُو َن ُ
َش ْه َوة َ ،وَال َد َخْلتُ ْم بَْيتا تَ ْستَظلُّو َن فيه َ ،و َخلََر ْجتُ ْم إِ َىل ُّ ُ
ص ُد َ
ض ُد مثُا تُ ْؤَك ُل .
تُ ْع َ
ِ
ِِ ِ ِ
اَّللِ بْ ُن َعبا ٍ
وع .
ُّم ِ
َوَكا َن َعْب ُد ا
اس أ ْ
َس َف ُل َعْي نَ ْيه مثْ ُل الشَراك الْبَ ِال م َن الد ُ
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ِ
ال َ :ما ِعْن َدنَا َعْن ٌز َْحنلِبُ َها َو ُمحٌُر
ت َعلَْي ِه النا َف َقةُ  ،فَ َق َ
َوَكا َن أَبُو َذ ٍر يَ ُق ُ
ضْ
ُخلَ ْق َو ُع ِر َ
ت َش َجَرة تُ ْع َ
ت أَِن ََلْ أ ْ
ض ُد َ ،وَود ْد ُ
ول  :يَا لَْيتَِين ُكْن ُ
ٍ
اف ِْ
اب فِ َيها .
َخ ُ
نَْن ُق ُل َعلَْي َها َ ،وُحمَارٌر َيَْ ِد ُمنَا َ ،وفَ ْ
ض ُل َعبَاءَة َ ،وإِِن أ َ
احل َس َ
اِ
اجلاثِي ِة  ،فَلَ اما أَتَى علَى ه ِذهِ ْاآلي ِة ( أَم ح ِس ا ِ
ِ ِ
ِ
ين َآمنُوا
يم الداا ِر ُّ
َ َ
ين ْ
ورةَ َْ َ
ي لَْي لَة ُس َ
َوقَ َرأَ َمت ٌ
اجتَ َر ُحوا ال اسيئَات أَ ْن َْجن َعلَ ُه ْم َكالذ َ
ب الذ َ
َ ْ َ َ
ِ
ِ
وع ِملُوا ال ا ِ ِ
َصبَ َح .
ََ
صاحلَات ) َج َع َل يَُرد ُد َها َويَْبكي َح اىت أ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول تَتَبُّ ُعهُ .
ال أَبُو ُعبَ ْي َدةَ َع ِامُر بْ ُن ْ
اب يَطُ ُ
َوقَ َ
اجلَار ِاح َ :ود ْد ُ
ش فَ َذ َحبَِين أ َْهلي َ ،وأَ َكلُوا َحلْمي َو َح ُسوا َمَرقي َ .وَه َذا بَ ٌ
ت أَِن َكْب ٌ
-2حرص الصحابة  على صيانة إمياِنم مما َيل به من األقوال واألعمال وقد جتلى ذلك ِف شكوى حنظلة مما يظنه سببا ِف
نق إميانه ووقوعه ِف النفاق ،وموافقة أيب بكر له ِف شكواه ،مث سؤاهلما النيب  عن ذلك ليبني هلما ما أشكل عليهما.
حث على إعطاء النفس نصيبها من الدنيا فيما حيل وجيمل ،وقد أ اكد ذلك بتكرار قوله ( ساعة وساعة )
-3وِف توجيه النيب ٌ 
ثالث مرات ،وأكده أيضا بأن نفى القدرة على الدوام على الذكر ،وحال الرقة واخلشوع ،ولو قدر أح ٌد على ذلك لكان مكتوبا
ِف زمرة املالئكة ،الذين يسبحون الليل والنهار ال يفُتون  ،ولو كان مثل حاهلا لكاشفته بأنفسها ،وخالطته بكالمها ،ورؤيتها ِف
ممشاه ،وجملسه ،ومضجعه ،وقد آنس النيب  أمته عن فوت هذه احلالة جبوابه املذكور ِف احلديث ،وزاد اخللق تأنيسا بأن قال
(إنه ليغان على قليب ،فأتوب إىل هللا ِف اليوم والليلة مائة مرة) .
-4وِف احلديث أن مالبسة املؤمن للحالني ليس نفاقا ،وال نقصا ِف إميانه ،حال الرقة ،والتذكر ،والتفكر ،وحال خمالطة األهل،
واألموال ،وما يلزم من ذلك من حصول شيء من الغفلة ،والنسيان.
 -5أن املسلم مطالب بأداء احلقوق الواجبة عليه من اكتساب املال لينفق على نفسه ومن يعول ،ومن القيام بشؤون الزوجة
واألوالد ،واألقارب والضيَ ،وال يتأتى ذلك مع االستمرار ِف العبادة واالنقطاع هلا.
 -9أنه ال يتم العمل بقوله  ساعة وساعة  -على الوجه الصحيح إال ملن وَف بساعة اإلميان ،فكان ِف مثل حال من قيل
له هذا التوجيه ،حيث أن ِف احلديث ذكر أِنم حال ساعة اإلميان ترق قلوهبم عند املوعظة ،وكأِنم يرون اجلنة والنار رأي العني،
أما من لزم ساعة حظوظ النفس ،أو كانت األغلب عليه ،وغفل عن ساعة اإلميان ،وهو مع ذلك يستدل هبذا احلديث ،فقد
غالط نفسه وخدعها ،وألبس ضعفه وفتوره لباسا يظنه من الشرع .
 -10قال ابن رجب  :إن استحضار ذكر اآلخرة بالقلب ِف مجيع األحوال عزيز جدا  ،وال يقدر كثْي من الناس أو أكثرهم عليه
 ،فيكتفي منهم بذكر ذلك أحيانا  ،وإن وقعت الغفلة عنه ِف حال التلبس ِبصاحل الدنيا املباحة  ،ولكن املؤمن ال يرضى من
نفسه بذلك  ،بل يلوم نفسه عليه وحيزنه ذلك من نفسه  ،العارف يتأسَ ِف وقت الكدر على زمن الصفا و حين إىل زمان
القرب و الوصال ِف حال اجلفا  ( .لطائَ املعارف ) .
-11ينبغي للعبد أن جياهد نفسه على طاعة هللا  ،ألن اإلميان يزيد بالطاعة وينق باملعصية .
 -12فضل جمالس الذكر  ،وأِنا سبب لتقوية اإلميان وزيادته .
ول َِّ
ِ
س بْ ِن مالِ ٍ
ب
اَّلل  ( إِ َّن َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ك قَ َ
اَّللَ لَيَـ ْر َ
ضى َع ِن ال َْع ْبد أَ ْن يَأْ ُك َل األَ ْكلَةَ فَـيَ ْح َم َدهُ َعلَْيـ َها أ َْو يَ َّْ َر َ
َ -30ع ْن أَنَ ِ َ
َّ
الَّ ْربَةَ فَـيَ ْح َم َدهُ َعلَْيـ َها .
---------- -1احلديث دليل على مشروعية وفضل محد هللا بعد األكل والشرب .
ب ،وقَ ْد جاء ِِف الْبخا ِر ِي ِص َفةُ التاح ِم ِ
اَّللِ تَع َ ِ
ِ
ي ِِف ْ ِ ِ ِ ِ
احلَ ْم ُد ِاَّللِ محَْدا َكثِْيا
يد ْ
قَ َ
ال الن َاوِو ُّ
ْ
ب ْاألَ ْك ِل َوالشُّْر ِ َ َ َ ُ َ
اب محَْد ا َ
احلَديث ا ْست ْحبَ ُ
اىل َعق َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
السناة.
َص ُل ُّ
طَيِبا ُمبَ َاركا ف ِيه َغْي َر َمكْف ٍي َوَال ُم َواد ٍع َوَال ُم ْستَ ْغىن َعْنهُ َربانَاَ .و َجاءَ َغْي ُر َذل َ
ص َل أ ْ
صَر َعلَى ا ْحلَ ْم ُد اَّلل َح َ
ك َ ،ولَْو اقْ تَ َ
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-2بعض أسباب رضا هللا عن العبد ِف الدنيا واآلخرة:
أوالً  :اإلُيان باهلل والعمل الصاحل .
قال تعاىل ( إِ ان الا ِذين آَمنوا وع ِملُوا ال ا ِ
ِ ِِ
ِ
احل ِ
اات َع ْد ٍن َْجت ِري ِم ْن َْحتتِ َها ْاألَنْ َه ُار
ات أُولَئِ َ
َ َُ َ َ
ك ُه ْم َخْي ُر الَِْربياة * َجَز ُاؤُه ْم عْن َد َرهب ْم َجن ُ
ص َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ك ل َم ْن َخش َي َرباه ) .
ين فِ َيها أَبَدا َر ِض َي ا
ضوا َعْنهُ َذل َ
اَّللُ َعْن ُه ْم َوَر ُ
َخالد َ
ثانياً :بذل النفس هلل تعاَل ولرسوله ،والذب عن دينه ،واجلهاد يف سبيله .
ِِ
اجَرةِ فَ َعلِ َم َما ِِف قُلُوهبِِ ْم فَأَنْ َزَل ال اس ِكينَةَ َعلَْي ِه ْم َوأَثَ َاهب ْم فَْتحا قَ ِريبا).
قال تعاىل (لََق ْد َر ِض َي ا
ني إِ ْذ يُبَايِ ُعونَ َ
اَّللُ َع ِن الْ ُم ْؤمن َ
ك َْحت َ
ت الش َ
ثالثاً :الرباءة من الَّرك واملَّركني وإظهار عداوهتم .
اَّللَ َوَر ُسولَهُ َولَْو َكانُوا آبَاءَ ُه ْم أ َْو أَبْنَاءَ ُه ْم أ َْو إِ ْخ َوانَ ُه ْم أ َْو
اَّللِ َوالْيَ ْوِم ْاآل ِخ ِر يُ َو ُّادو َن َم ْن َحا اد ا
قال تعاىل ( ال َِجت ُد قَ ْوما يُ ْؤِمنُو َن بِ ا
ِِ
ِ ِ
ٍ
ِ
األميَا َن وأَيا َدهم بِر ٍ ِ
ِ
ِ
ك َكتَب ِِف قُلُوهبِِم ِْ
اَّللُ َعْن ُه ْم
ين فِ َيها َر ِض َي ا
وح مْنهُ َويُ ْدخلُ ُه ْم َجناات َْجت ِري م ْن َْحتت َها ْاألَنْ َه ُار َخالد َ
َعش َْيتَ ُه ْم أُولَئ َ َ
َ ُْ ُ
ُ
ورضوا عْنه أُولَئِك ِحزب اِ
ِ
اَّللِ ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحون ) .
ب ا
اَّلل أَال إِ ان حْز َ
ََ ُ َ ُ َ ْ ُ
قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي – عن الذين اتصفوا بالصفات السابقة ِف اآلية  :-هلم أكرب النعيم وأفضله وهو أن هللا حيل
عليهم رضوانه فال يسخط عليهم أبدا ،ويرضون عن رهبم ِبا يعطيهم من أنواع الكرامات ،ووافر املثوبات ،وجزيل اهلبات ،ورفيع
الدرجات ،حبيث ال يرون فوق ما أعطاهم موالهم غاية ،وال فوقه ِناية .
رابعاً  :الكلمة الْيبة .
عن بالل بن احلارث  أن النيب  قال ( إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان هللا  -عز وجل ،-ما يظن أن تبلغ ما بلغت،
يكتب هللا عز وجل له هبا رضوانه إىل يوم القيامة ) رواه الُتمذي .
خامساً :اإلحسان والصدقة .
ِ
اَّلل عْن هم ورضوا عْنه وأَع اد َهلم جن ٍ
ِ
اج ِرين و ْاألَنْصا ِر والا ِذين اتاب ع ِِ ٍ ِ
اات
قال تعاىل ( َوال اسابُِقو َن ْاألَاولُو َن م َن الْ ُم َه َ َ َ َ َ َ ُ ُ
وه ْم بإ ْح َسان َرض َي اُ َ ُ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ ْ َ
ِ
َجت ِري َحتت ها ْاألَنْهار خالِ ِد ِ
ك الْ َف ْوُز الْ َع ِظيم ) .
ين ف َيها أَبَدا َذل َ
ْ َْ َ َ ُ َ َ
وِف حديث أيب هريرة  أن النيب  قال (إن ثالثة ِف بين إسرائيل :أبرص ،وأقرع ،وأعمى ،فأراد هللا أن يبتليهم ،فبعث إليهم
ملكا» احلديث ،وِف آخره :قال امللك لألعمى«:أمسك مالك ،فإمنا ابتليتم ،فقد رضي عنك ،وسخط على صاحبيك) .متفق عليه
سادساً :محد هللا وشكره على النعم .
كما ِف حديث الباب .
سابعاً :رضا الوالدين .

عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما عن النيب  قال ( رضى الرب ِف رضى الوالد وسخط الرب ِف سخط الوالد ) رواه
الُتمذي .
ثامناً :الرضا بقضاء هللا وقدره .

عن أنس  أن النيب  قال ( إن عظم اجلزاء مع عظم البالء ،وإن هللا إذا أحب قوما ابتالهم ،فمن رضي فله الرضا ،ومن
سخط فله السخط ) رواه الُتمذي .
تاسعاً :استعمال السواك .
عائشة رضي هللا عنها أن النيب  قال ( السواك مطهرة للفم ،مرضاة للرب ) رواه أمحد .
 -3وينبغي للعبد أن يسعى إىل رضا هللا ،ولو كان ذلك بسخط الناس روى اإلمام الُتمذي ِف سننه من حديث عائشة رضي
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هللا عنها :أن النيب  قال ( من التمس رضا هللا بسخط الناس كفاه هللا مؤنة الناس ،ومن التمس رضا الناس بسخط هللا وكله هللا
إىل الناس ) .
 -4إن من أعظم نعيم أهل اجلنة أن حيل هللا عليهم رضوانه  ،فال يسخط عليهم أبدا .
اات َْجت ِري ِمن َْحتتِها ْاألَنْهار خالِ ِدين فِيها ومساكِن طَيِبة ِِف جن ِ
ات جن ٍ
ِ ِ
كما قال تعاىل ( وع َد ا ِ ِ
اات َع ْد ٍن
ََ
اَّللُ الْ ُم ْؤمن َ
ْ َ
َ ُ َ َ َ ََ َ َ َ
َ
ني َوالْ ُم ْؤمنَ َ
ِ
ضوا ٌن ِمن اِ
ِ
ك ُه َو الْ َف ْوُز الْ َع ِظيم ) .
اَّلل أَ ْكبَ ُر ذَل َ
َور ْ َ َ
اَّللِ أَ ْك َرب ) أي :رضوان هللا عليهم أكرب مما هم فيه من النعيم ،فإن نعيمهم َل يطب إال برؤية رهبم
ض َوا ٌن ِم َن ا
قوله تعاىل ( َوِر ْ
ورضاه عنهم ،فرضا هللا رب السماوات أكرب من نعيم اجلنات .
اَّللِ أَ ْكبَ ُر ) أي  :رضا هللا عنهم أكرب وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم  ،كما قال
ض َوا ٌن ِم َن ا
قال ابن كثْي  :قوله تعاىل ( َوِر ْ
اإلمام مالك  ،رمحه هللا  ،عن زيد بن أسلم  ،عن عطاء بن يسار  ،عن أيب سعيد اخلُ ْدري  ،رضي هللا عنه  ،أن رسول هللا 
قال ( إن هللا  ،عز وجل  ،يقول ألهل اجلنة  :يا أهل اجلنة  ،فيقولون  :لبيك يا ربنا وسعديك  ،واخلْي ِف يدك .فيقول  :هل
رضيتم ؟ فيقولون  :وما لنا ال نرضى يا رب  ،وقد أعطيتنا ما َل تُعط أحدا من خلقك .فيقول  :أال أعطيكم أفضل من ذلك ؟
فيقولون  :يا رب  ،وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول  :أحل عليكم رضوان فال أسخط عليكم بعده أبدا ) .
وعن جابر بن عبد هللا  ،قال  :قال رسول هللا  ( إذا دخل أهل اجلنة اجلنة قال هللا  ،عز وجل  :هل تشتهون شيئا فأزيدكم ؟
( تفسْي ابن كثْي ) .
قالوا  :يا ربنا  ،ما خْي مما أعطيتنا ؟ قال  :رضوان أكرب ) .
متت احلمد هلل
ويليها القسم الثاني – إن شاء اهلل  -من حديث 60 – 31 :
وأوله حديث :
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ  :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  ( إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ) .
أخوكم
سليمان بن حممد اللهيميد
السعودية  -رفحاء
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