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 ( . ِإنه َأَحبه َأْْسَاِئُكْم ِإََل اَّللِه َعْبُد اَّللِه َوَعْبُد الرهمْحَنِ  ( قَاَل َرُسوُل اَّللِه  :َعِن اْبِن ُعَمَر قَالَ  -31
---------- 

 احلديث دليل على أن أفضل األمساء على اإلطالق : عبد هللا ، وعبد الرمحن .-1
 هور العلماء .وهذا مذهب مج

 ِفيِه التَّْسِمَية ِِبََذْيِن اِِلمْسَنْيِ َوتـَْفِضيلهَما َعَلى َسائِر َما ُيَسمَّى بِِه . قال النووي :
َياِء ، َوَأَحبُّ اأَلمْسَاِء َتَسمَّْوا بَِأمْسَاِء األَنْبِ  ( َعْن َأِب َوْهٍب اْلَُْشِميِ  ، وََكاَنْت لَُه ُصْحَبٌة ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ وروى أبو داود 

 .ِإََل اَّللَِّ َعْبُد اَّللَِّ َوَعْبُد الرَّمْحَِن ، َوَأْصَدقـَُها َحاِرٌث َوََهَّاٌم ، َوأَقْـَبُحَها َحْرٌب َوُمرَُّة ( 
 وذهب بعض العلماء إَل أن أفضل األمساء حممد .

 ألن هللا ِل خيتار لنبيه إِل األفضل .
 القول األول . والصحيح

ن اِلسم املفضول قد يق دم ، أل ( فإنه ِل يستلزم تفضيله على امسي عبد هللا وعبد الرمحن)حممد بــ وأما تسمية هللا تعاَل لنبيه 
يف القرآن الكرمي : عبد هللا ، كما يف قوله تعاَل  مقام احلمد ، على أن من أوصافه  : اإلمياء إَل حيازته حلكمة ، وهي هنا 

 ... ( .وأنه ملا قام  )
ذهب بعض العلماء الشافعية إَل أن التسمية بعبد هللا أفضل من التسمية بعبد الرمحن ، ألن تقدميه على اسم عبد الرمحن  تنبيه :

يف احلديث يؤذن مبزيد اِلهتمام ، وألنه أخص يف النسبة من عبد الرمحن ، ألن الرمحة قد يتصف ِبا اخللق ، فالتسمي به أفضل 
 طلقاً .وأحب إَل هللا م

 احلكمة يف ذلك :-2
هلل تعاَل بوصفه الالئق به سبحانه ، والذي ِل يليق  اً هللا من غريها ؛ ألن فيها إقرار  وإمنا كانت األمساء املعبدة هلل تعاَل أحب إَل

 . بغريه ، وليس ألحد من اخللق فيه حق وِل نصيب ؛ وهو ألوهيته خللقه سبحانه
ن العبد بوصفه الالئق به ، والذي ِل يليق به غريه ، وِل خيرج عنه طرفة عني من حياته أو أقل ، إقراٌر م: وفيها مع ذلك اإلقرار 

وهو وصف العبودية لربه . َفَصَدق اِلسم على مسماه ، َوُشرِ َف املسمى بإضافته إَل عبودية ربه جل وعال ، فحصلت اْلَفِضيَلة 
 . هلذه األمساء

اء أحبُّ إَل هللا تعاَل ؛ ألهنا تضمَّنت ما هو وصف واجب للحق تعاَل ، وهو : اإلهلية ، إمنا كانت هذه األمس قال القرطيب :
والرمحانية ، وما هو وصف اإلنسان وواجب له ، وهو : العبودية واِلفتقار ، مثَّ قد أضيف العبد الفقري لإلله الغين إضافة حقيقيَّة. 

ضافة الرتكيبية ، فحصلت هلما هذه األفضلية األحبيَّة . ويلحق ِبذين فصدقت أفراد هذه األمساء األصلية ، وشرفت ِبذه اإل
 . الغين الصمد ، وعبد امللك ، وعبد اِلمسني ما كان مثلهما ، مثل : عبد

ألنه مل يقع يف القرآن عبد إَل اسم من أمسائه تعاَل غريَها وألهنما أصول األمساء احلسىن من حيث املعىن فكان   وقال املناوي :
 . نهما يشتمل على الكل وألهنما مل يسم هللا ِبما أحد غريهكل م

يأيت بعد امسي عبد هللا وعبد الرمحن يف الفضل : بقية األمساء املعبدة هلل على حسب تفاضلها يف املرتبة ، ِلتفاق العلماء  -3
 على استحباب التسمية ِبا .

 الرمحن وما أشبه ذلك .  كعبد: اتفقوا على استحسان األمساء املضافة إَل هللا قال ابن حزم
 مث التسمي بأمساء األنبياء .
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 تسموا بأمساء األنبياء ( . )حلديث 
 . ولفعله 

َلَة ُغالٌَم َفَسمَّْيُتُه بِاْسِم َأِِب ِإبـْرَاِهيمَ  ُوِلَد ِلَ  ) قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  :ْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَالَ ع  ( متفق عليه . اللَّيـْ
 بد هللا بن سالم باسم يوسف .ومسى ابن ع

يوسف ( رواه البخاري يف األدب املفرد ، قال ابن حجر : وسنده  مساين رسول هللا  )قال يوسف بن عبد هللا بن سالم 
 صحيح .

 :فائدة 
 خري األمساء ما محد وما عبد ( . (حديث 

 . هذا احلديث ِل يصح ، وِل أصل له
 . . : قال النجم : ِل يُعرف "األمساء ما مُح د وُعب دخري ( : "1/468(قال يف "كشف اخلفاء" 

 . أحب األمساء إَل هللا ما عبد ومحد ( قال السيوطي : مل أقف عليه " انتهى بتصرف )وروي بلفظ : 
 . ىخري األمساء ما محد وما عبد ( فما علمته ( انته (( : " وأما ما يذكر على األلسنة من : 87ص )وقال يف "املقاصد احلسنة" 
( : ِل أصل له كما صرح به السيوطي وغريه " انتهى من "السلسلة حب األمساء إَل هللا ما عبد ومحدأ)وقال األلباين رمحه هللا : "

 . )411)( رقم 1/595)الضعيفة" 
ثَ ْتِن  -32 َوَخاَلَة  قَاَل وََكاَنْت َخاَلِت ( وهَجَها َوُهَو َحاَلٌل تَ زَ  َأنه َرُسوَل اَّللِه  )َمْيُمونَُة بِْنُت اْْلَاِرِث  َعْن يَزِيَد ْبِن اأَلَصمِ  َحده

 اْبِن َعبهاٍس.
 ( . تَ َزوهَج َمْيُمونََة َوُهَو ُُمْرِمٌ   َأنه النهيبه  ). اْبن َعبهاس  عن -33

---------- 
 .حديث ابن عباس يدل على أن احملرِم جيوز له أن يتزوج أو يزو ج ، وهذا مذهب احلنفية  -1

أي : يعقد  –الياء  بضم –أي : يتزوج ، أو يُنِكح  –بفتح الياء  –وذهب مجهور العلماء إَل أن احملرِم حمر م عليه أن يَنكح 
 النكاح لغريه ، أو خيطب ، أي : يطلب زواج املرأة من نفسها أو من أهلها .

 .م َرَواُه ُمْسلِ  ( يـَْنِكُح اَْلُمْحرُِم، َوَِل يـُْنِكُح، َوَِل خَيُْطُب َِل  )قَاَل:  َأنَّ َرُسوَل َاَّللَِّ  ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن حلديث 
 وأجابوا عن حديث ابن عباس :

 أنه تزوج ميمونة حمرماً . : أن ابن عباس وِهم إذ نسب إَل النيب أواًل 
 قال سعيد بن املسيب : وِهم ابن عباس يف تزويج ميمونة وهو حمرِم .

 كما يف حديث الباب األول .تزوجها حالِلً (   أن النيب  )ي صاحبة القصة قالت أن ميمونة وه ثانياً :
ميمونة وهو حالل ، وبىن ِبا وهو حالل ، وكنت أنا  تزوج رسول هللا  )أن أبا رافع كان الرسول بينهما حيث قال  ثالثًا :

 الرسول بينهما ( رواه الرتمذي .
كثريون ، منهم ميمونة نفسها ، ومنهم أبو رافع ، وسليمان بن يسار ، ومنهم صفية بنت   تزوجها حالِلً  أن الرواة بأنه  رابعاً :
 شيبة .

نكح ميمونة وهو حمرم إِل عبد هللا بن عبد هللا ، ورواية  : وما أعلم أحدًا من الصحابة روى أن رسول هللا  قال ابن عبد الرب
 أميل ، ألن الواحد أقرب إَل الغلط . من ذكرنا معارضة لروايته ، والقلب إَل رواية اْلماعة
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، وعن  تزوج ميمونة وهو حالل متواترة عن ميمونة بعينها ، وعن أِب رافع موَل النيب  : والرواية أن رسول هللا  وقال
 سليمان بن يسار موِلها ، وعن يزيد بن األصم وهو ابن أختها .

ول كرباء الصحابة ورواياهتم ، ومل يأت عن أحد ـحالًِل ، وهو قتزوجها  : الذي صححه أهل احلديث أن النيب  وقال عياض
 .منهم أنه تزوجها حمرماً إِل ابن عباس وحده 

 قوِلن:اختلف العلماء يف اخلطبة للمْحرِم على -2
 ويكره للمحرم أن خيطب للمحلني .ة ، تكره اخلطبة للمحرم، واحملرم القول األول :

 ، واختيار ابن قدامة .وهو مذهب الشافعية ، واحلنابلة 
 أنه حترم خطبة احملرم . : القول الثاين

  وابن عثيمني والشنقيطي .، وابن باز  والصنعاين ، والشنقيطي  ، واختيار ابن حزم وابن تيمية  وهو مذهب املالكية 

 .... وِل خيطب ( . ( حلديث عثمان-أ
 . هنى عن اْلميع هنياً واحداً ومل يفصل وموجب النهي التحرمي وليس لنا ما يعارض ذلك من أثر وِل نظر  فالنيب 

 . ب للوط، والشرع قد منع من ذلك كله حسما للمادةأن اخلطبة مقدمة النكاح وسبب إليه كما أن العقد سب-ب
ا تقدم من حديث ِل جيوز له أن خيطب امرأة ، وكذلك احملرمة ِل جيوز للرجل خطبتها مل رِماألظهر عندي أن احمل : قال الشنقيطي

 .خالف الظاهر من النص  تكره أنهأن ما ذكره كثري من أهل العلم من أن اخلطبة ِل حترم يف اإلحرام وإمنا  معثمان ، وبه تعل
ُْه بَِيِدِه ، فَإْن ََلْ  )ل ، يقو  ، قَاَل : ْسَِعت َرُسول هللا  عن أيب سعيد اخلدري و  -34 َمْن رَأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا فَ ْليُ َغّيِ 

 ن ( .اإلميَا َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه ، فَإْن ََلْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه ، َوَذِلَك أْضَعفُ 
---------- 

  فاملنكرات هي احملرمات ( . )املنكر شرعاً : كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحرمي . منكراً (  )
 أي فليزله . ( فليغّيه )
ه .: أي  ( فبقلبه )  فليغريه بقلبه ، ومعناه أن يكره ذلك الفعل بقلبه ، ويعزم على أن لو قدر على تغيريه لغري 
 اء بالكراهة بالقلب .اِلكتف: أي  ( وذلك )
 أضعف خصال اإلميان .: أي  ( أضعف اإلميان )
 األمر بتغيري املنكر .احلديث دليل على -1

 وقد اختلف العلماء يف حكم األمر باملعروف والنهي عن املنكر على قولني :
 : أنه واجب . القول األول

 . فليغريه .. ( وهذا أمر ، واألمر يدل على الوجوب (حلديث الباب 
 أنه فرض كفاية . القول الثاين :

 وهذا مذهب أكثر العلماء .
َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوأُْولَِئَك هُ  )لقوله تعاَل   ( . ُم اْلُمْفِلُحونَ َوْلَتُكن مِ نُكْم أُمٌَّة يَْدُعوَن ِإََل اخلَْرْيِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

 للتبعيض .منكم (  )قالوا : إن ] من [ يف قوله 
:  يف هذه اآلية بيان أنه فرض على الكفاية ِل فرض عني ، ألنه قال ] ولتكن منكم [ ومل يقل كونوا كلكم  قال ابن قدامة

 آمرين باملعروف .
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 الصحيح . وهذا القول هو
 لكن هناك أحوال يكون األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض عني :-2

 .: التعيني من قبل السلطان  أوالً 
 : التفرد بالعلم بأن معروفاً قد ترك ، أو منكراً قد ارتكب . ثانياً 

 إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض كفاية، مث إنه قد يتعني إذا كان يف موضع ِل يعلم به إِل هو . : قال النووي
 : احنصار القدرة يف أشخاص حمددين . ثالثاً 

 ض عني على القادر الذي مل يقم به غريه  .:  ويصري فر  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 ودرجاته : ريف هذا احلديث بيان كيفية تغيري املنك-3

 : التغيري باليد . أوالً 
o  ويشرتط للتغيري باليد أن يكون مستطيعًا ، فإن مل يستطع كأن خياف أن يرتتب على ذلك منكرًا أعظم أو مفسدة 

 كربى ، فإنه ِل يغري بيده .
o نكر باليد ، ألنه أقوى درجات اإلنكار ، ألنه إزالة للمنكر بالكلية وزجر عنه .بدأ بتغيري امل 

 : التغيري باللسان . ثانياً 
o . كالتذكري والرتغيب والرتهيب والوعظ 
o . إذا مل يستطع التغيري باللسان لوجود مانع ، فإنه ِل يغري بلسانه 

 وهذه املرتبة واليت قبلها يشرتط هلما اِلستطاعــة .

 : التغيري بالقلب . اً ثالث
o . وهذه واجبة على اْلميع ، ِل تسقط عن أحد ، لثبوت القدرة عليها يف حق كل أحد 

 ) فأما القلب فيجب بكل حال ، إذ ِل ضرر يف فعله ، ومن مل يفعله فليس هو مبؤمن ، كما قال النيب : قال شيخ اإلسالم 
 ك من اإلميان حبة خردل (  .ليس وراء ذل )وذلك أدىن أو أضعف اإلميان ( ، وقال 

 : من ميت األحياء ؟ فقال : الذي ِل يعرف معروفاً وِل ينكر منكراً . وقيل ال بن مسعود
o . وتغيري املنكر بالقلب يكون بكراهته وبغضـــه 
 أن من شروط األمر باملعروف والنهي عن املنكر اِلستطاعة .-4

 عدم تكليف املسلم ما ِل يطيق . وهذا الشرط مأخوذ من قواعد الشريعة العامة ، من
 ِل يكلف هللا نفساً إِل وسعها ( . )قال تعاَل 

 . “أي ِل يكلف أحداً فوق طاقته وهذا من لطفه خبلقه ورأفتــه ِبم وإحسانه إليهم  ”:  قال ابن كثّي
 فاتقوا هللا ما استطعتم ( . )وقال تعاَل 

 ده فإن مل يستطع ... ( .من رأى منكم منكراً فليغريه بي )ويف حديث الباب 
 من شروط اآلمر باملعروف الناهي عن املنكر :-5

 : أن يكون بعلم . أوالً 
 فال بد من العلم باملنكر واملعروف ، وِل بد من العلم حبال املأمور وحال املنهي .

 . “من عبد هللا بغري علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح  ”:  قال عمر بن عبد العزيز



 5 

 ن يكون رفيقاً .: أ ثانياً 
 ما كان الرفق يف شيء إِل زانه ( رواه مسلم . ) كما قال 

 : أن يكون حليماً صبوراً على األذى ، فإنه ِل بد أن حيصل له أذى .  ثالثاً 
 . (وأمر باملعروف وانه عن املنكر واصرب على ما أصابك إن ذلك من عزم األمور  )كما قال لقمان ِلبنه 

 . (على ما يقولون  واصرب )وقال تعاَل 
 . (فاصرب كما صرب أولوا العزم من الرسل  )وقال تعاَل 

 وهل يشرتط أن يكون عدالً ؟ اختلف العلماء يف ذلك على قولني :
 يشرتط ذلك .واستدلوا : القول األول :

 .  (أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاببقوله تعاَل ) 
 وهذه اآلية ذم هلم .

 . (يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ِل تفعلــون  )وبقوله تعاَل 
رأيت ليلة أســري ِب رجاًِل تقرض شــفاههم مبقاريض من نار ، قال : فقلت من هؤِلء : قال :  ) وحبديث أنس . قال : قال 

 هؤِلء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالرب وينسون أنفسهم ( رواه أمحد .
 : ِل يشرتط ذلك . واستدلوا : ثاينالقول ال

 إن هللا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ( متفق عليه . ) بقوله 
 وبعموم اآليات واألحاديث الواردة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر .

 وألن اشرتاط العدالة سد لباب األمر باملعروف والنهي عن املنكر .
 . “باملعروف ومل ينه عن املنكر إِل من ِل يكون فيه شيء مل يأمر أحد بشيء  إن مل يأمر ”:  قال سعيد بن جبّي

 وهذا القول هو الصحيح .
 فائدة :

 إنكار املنكر له أربع درجات : ”قال ابن القيم رمحه هللا : 
 : أن يزول وخيلفه ضده . األوَل
 : أن يقل وإن مل يزل من مجلته . الثانية
 له .: أن خيلفه ما هو مث الثالثة
 : أن خيلفه ما هو شر منه . الرابعة

 “فالدرجتان األوليان مشروعتان ، والثالثة موضع اجتهاد ، والرابعة حمرمة 
 ولألمر باملعروف والنهي عن املنكر فضائل ومثرات كثرية ، منها :-6

 أواًل : مهمة الرسل .
 ( . اْعُبُدوا اَّللََّ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ َوَلَقْد بـََعثْـَنا يِف ُكلِ  أُمٍَّة َرُسوًِل أَِن  )قال تعاَل 

َهاُهْم َعِن الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَّيبَّ اأْلُمِ يَّ الَِّذي جيَُِدونَُه َمْكُتوبًا ِعْنَدُهْم يف التـَّْورَاِة َواإْل  )وقال تعاَل  ْنِْيِل يَْأُمُرُهْم بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ
 .... ( اْلُمْنَكِر 

 ثانياً : من صفات املؤمنني .
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َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويُ  )قال تعاَل  ِقيُموَن الصَّالَة َويـُْؤُتوَن الزََّكاَة َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ
 ( .َويُِطيُعوَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه 

َعِن اْلُمْنَكِر َواحْلَاِفُظوَن التَّائُِبوَن اْلَعاِبُدوَن احْلَاِمُدوَن السَّاِئُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّاِجُدوَن اآْلِمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن  ) وقال تعاَل
ِر اْلُمْؤِمِننيَ  _ َوَبشِ   ( . حِلُُدوِد اَّللَِّ

عروف وينهون عن املنكر ، فالذي هجر األمر باملعروف والنهي عن املنكر خارج قال الغزال : فقد نعت املؤمنني بأهنم يأمرون بامل
 عن هؤِلء املؤمنني املنعوتني يف هذه اآلية .

 ثالثاً : أن خّيية األمة مناطة هبذه الشعّية .
َهْوَن )قال تعاَل  َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ  ( . َعِن اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن بِاَّللَِّ ُكْنُتْم َخيـْ

 رابعاً : من أوصاف سيد املرسلني .
هَ الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَّيبَّ اأْلُمِ يَّ الَِّذي جيَُِدونَُه َمْكُتوبًا ِعْنَدُهْم يف التـَّْورَاِة َواإْلِْنِْ  )قال تعاَل  اُهْم َعِن يِل يَْأُمُرُهْم بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

 ( . اْلُمْنَكِر َوحيُِلُّ هَلُُم الطَّيِ َباِت َوحُيَر ُِم َعَلْيِهُم اخْلََباِئثَ 
 خامساً : من خصال الصاْلني .

ُلوَن آيَاِت اَّللَِّ آنَاَء اللَّْيِل َوُهْم َيْسُجُدونَ  )قال تعاَل  يـُْؤِمُنوَن بِاَّللَِّ َواْليَـْوِم اآْلِخِر  . لَْيُسوا َسَواًء ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب أُمٌَّة قَائَِمٌة يـَتـْ
رَاِت َوأُولَِئَك ِمَن الصَّاحِلِنيَ  َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُيَسارُِعوَن يِف اخْلَيـْ  ( . َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

 سادساً : من أسباب النصر والتمكني .
الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم يِف اأْلَْرِض أَقَاُموا الصَّالَة َوآتـَُوا الزََّكاَة َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف .  ِإنَّ اَّللََّ لََقِويٌّ َعزِيزٌ َولَيَـْنُصَرنَّ اَّللَُّ َمْن يـَْنُصرُُه  )قال تعاَل 

 ( . َونـََهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوَّلِلَِّ َعاِقَبُة اأْلُُمورِ 
 سابعاً : من أسباب النجاة .

َهْوَن َعِن السُّوءِ فـََلمَّا َنسُ  )قال تعاَل  َنا الَِّذيَن يـَنـْ  ( . وا َما ذُكِ ُروا ِبِه َأْْنَيـْ
، َكَمَثِل َقوٍم اْستَـَهُموا َعَلى َسِفيَنٍة ُحُدوِد هللِا َوالَواقِع ِفيَهاَمَثُل الَقائِِم يف )، قَاَل ، عن النَّيب  النعمان بن بشري رضي هللا عنهما عن

ابـَْعُضُهْم َأْسَفَلَهاْعالها وَ َفَصاَر بـَْعُضُهْم أ
َ
: َلْو أنَّا َخَرقْـَنا يف ِء َمرُّوا َعَلى َمْن فـَْوقُهْم، فـََقاُلوا، وََكاَن الَِّذيَن يف َأْسَفِلَها ِإَذا اْستَـَقوا ِمَن امل

 رواه البخاري  . (اً أَخُذوا َعَلى أيِديِهْم َْنَوا َوَْنَْوا مَجيع، َوإْن يعاً ، فَِإْن تـَرَُكوُهْم َوَما أرَاُدوا َهَلُكوا مجَ قاً وملَْ نُؤِذ َمْن َفوقـََناَنِصيِبَنا َخرْ 
إنَُّه ُيْستَـْعَمُل َعَلْيُكْم أَُمَراُء فـََتعرُِفوَن وتـُْنِكُروَن ، َفَمْن َكرَِه فـََقْد بَرَِئ ، َوَمْن  )ل ، أنه قَا أم سلمة رضي هللا عنها ، عن النَّيب   وعن

 مسلم .( رواه  أْنَكَر فـََقْد َسِلمَ 
 : عظم فضل القيام به . ثامناً  

َر يف َكِثرٍي ِمْن َْنَْواُهْم ِإِلَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍف أَْو ِإْصالٍح بـَنْيَ النَّاِس َوَمْن يـَفْ  )قال تعاَل  َعْل َذِلَك ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اَّللَِّ ِل َخيـْ
 ( . َفَسْوَف نـُْؤتِيِه َأْجراً َعِظيماً 

 من دعا إَل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه من غري أن ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ( رواه مسلم . ) قال و 
 من أسباب تكفري الذنوب . تاسعاً :

فتنة الرجل يف أهله وماله وولده ونفسه وجاره ، يكفرها الصيام والصالة والصدقة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر (  ) قال 
 رواه مسلم .

 أنه طريق الفالح . عاشرًا :
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َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمفْ ولتكن  )لقوله تعاَل   ( . ِلُحونَ ِمْنُكْم أُمٌَّة يَْدُعوَن ِإََل اخلَْرْيِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ
 أنه من واجبات من ُمك ن يف األرض . اْلادي عشر :

 ( . ْلُمْنَكِر َوَّلِلَِّ َعاِقَبُة اأْلُُمورِ الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم يف اأْلَْرِض أَقَاُموا الصَّالَة َوآتـَُوا الزََّكاَة َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َونـََهْوا َعِن ا )قال تعاَل 
 عظم جرمية قتل اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر . الثاين عشر :

ْرُهم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم  ِذيَن َيْكُفُروَن ِبآيَاِت اَّللَِّ َويـَْقتُـُلوَن النَِّبيِ نَي ِبَغرْيِ َحقٍ  َويـَْقتُـُلوَن الِ ِذيَن يَْأُمُروَن بِاْلِقْسطِ ِإنَّ الَّ  )قال تعاَل  ِمَن النَّاِس فـََبشِ 
نـَْيا َواآلِخَرِة َوَما هَلُم .  ( . مِ ن نَّاِصرِينَ  أُولَِئَك الَِّذيَن َحِبَطْت أَْعَماهُلُْم يف الدُّ

 قد دلت اآلية على عظم حال من يأمر باملعروف ، وعظم ذنب قاتله ، ألنه قرن ذلك بالكفر باهلل وقتل األنبياء . قال القاْسي :
 : أنه رفع لراية الدين ودحر للمنافقني والكافرين . عشر الثالث

 ت عن املنكر أرغمت أنف املنافق .قال الثوري : إذا أمرت باملعروف شددت ظهر املؤمن ، وإذا هني
 خطر ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر:-7

 أواًل : أن ذلك من صفات املنافقني .
َهْوَن َعِن اْلَمْعُروِف َويـَْقِبُضو  )قال تعاَل   ( . يـَُهمْ َن أَْيدِ اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت بـَْعُضُهْم ِمْن بـَْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلُمْنَكِر َويـَنـْ

 ثانياً : نزول البالء والعذاب العام .
َنًة ِل ُتِصيََبَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصًَّة  )قال تعاَل   ( .َواتَـُّقوا ِفتـْ

َرُه ِهَي َأنَّ ال َنِة الَّيِت تـَُعمُّ الظَّامِلَ َوَغيـْ ُوُه َعمَُّهُم اَّللَُّ بِاْلَعَذاِب ،  نَّاسَ َوالتَّْحِقيُق يف َمْعَناَها : َأنَّ اْلُمرَاَد بِِتْلَك اْلِفتـْ ِإَذا رَأَُوا اْلُمْنَكَر فـََلْم يـَُغريِ 
 . ٌة ِلَذِلكَصاحِلُُهْم َوطَاحِلُُهْم ، َوبِِه َفَسرََّها مَجَاَعٌة ِمْن أَْهِل اْلِعْلِم ، َواأْلََحاِديُث الصَِّحيَحُة َشاِهدَ 

 .ث ( إذا ُكثر اخلب: نعم ،  ول الرس قال هلا ؟ ( أهنلك وفينا الصاحلون ): وملا قالت أم املؤمنني زينب رضي هللا عنها 
 رواه الرتمذي  .(هإنَّ النَّاَس ِإَذا رَأَُوا الظَّامِلَ فـََلْم يأُخُذوا َعَلى يََدْيِه أوَشَك أْن يـَُعمَُّهُم هللُا ِبِعَقاٍب ِمنْ ) قال وكما يف حديث أِب بكر 

 عاء .ثالثاً : عدم استجابة الد
ْنَكِر أَْو لَُيوِشَكنَّ هللُا أْن يـَبـَْعثَ  )ل ، قَا ، عن النَّيب   عن حذيفة 

ُ
َهُونَّ َعْن امل ْعُروِف ، َولَتَـنـْ

َ
 َوالَِّذي نـَْفسي بَِيِدِه، لََتْأُمُرنَّ بِامل

 م ( رواه الرتمذي .َعَلْيُكْم ِعَقاباً ِمْنُه مُثَّ َتْدُعْونَُه َفال ُيْسَتَجاُب َلكُ 
 م ( رواه أمحد .مروا باملعروف، واهنوا عن املنكر، قبل أن تدعوا فال ُيستجاب لك ) ال وق

 رابعاً : اللعن واإلبعاد من رمحة هللا .
َكانُوا ِل يـَتَـَناَهْوَن .  وا يـَْعَتُدونَ لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبيِن ِإْسرائيَل َعَلى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ َذِلَك مبَا َعَصْوا وََكانُ  )قال تعاَل 

 ( . َعْن ُمْنَكٍر فـََعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوا يـَْفَعُلونَ 
احلق قصراً،  ولتنهون عن املنكر ولتأخذن على يد الظامل ولتأطرنه على احلق أطرًا ولتقصرنه علىف لتأمرن باملعرو  وهللا ) ل قا

  ( رواه أبو داودم مث ليلعنكم كما لعنه أو ليضربن هللا بقلوب بعضكم على بعض
 . انتفاء خّيية األمةخامساً : 

َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروفِ  )ألن هللا علق خريية هذه األمة بالقيام ِبذه املهمة ، قال تعاَل  َهْوَن َعِن  ُكنُتْم َخيـْ َوتـَنـْ
 ( .اْلُمنَكِر 

ذه األمة ما أقاموا ذلك واتصفوا به، فإذا تركوا التغيري وتواطأوا على املنكر زال عنهم اسم املدح وحلقهم اسم مدٌح هل:  قال القرطيب
 م .الذم، وكان ذلك سببا هلالكه
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 ظهور املعاصي واملنكرات وانتشارها .سادساً : 
 سابعاً : استعالء أهل الشر والفساد .

لفسقة على اإلكثار من املعاصي إذا مل يردعوا عنها، فيزداد الشر، وتعظم املصيبة ومنها: أن ذلك جيرئ العصاة وا قال السعدي :
على ما   الدينية والدنيوية، ويكون هلم الشوكة والظهور، مث بعد ذلك يضعف أهل اخلري عن مقاومة أهل الشر، حىت ِل يقدرون

  .كانوا يقدرون عليه أوَِّلً 
هللا عز وجل ملن ترك األمر  ط األمة يف ظلم حالك ِل فجر هلا. ويكفي عذابوختب : ظهور اجلهل، واندثار العلم، ثامناً 

 عليه، وضعف شوكته وقلة هيبته . باملعروف والنهي عن املنكر، وتسلط األعداء واملنافقني
 من أقوال السلف : -8

 قني  .إذا أمرت باملعروف شددت ظهر املؤمن ، وإذا هنيت عن املنكر أرغمت أنف املناف:  قال الثوري
أول ما تغلبون عليه من اْلهاد اْلهاد بأيديكم ، مث اْلهاد بألسنتكم ، مث اْلهاد بقلوبكم ، فإذا مل يعرف القلب :  وقال علي

 املعروف ومل ينكر املنكر نكِ س ، فجعل أعاله أسفله  .
 .صغريكم، وِل يرحم ظاملاً ِل جيل كبريكم كم سلطاناً لتأمرن باملعروف ولتنهـن عن املنكر أو ليسلطن هللا علي: وقال أبو الدرداء 

 عندما سئل عن ميت األحياء :  الذي ِل ينكر املنكر بيده وِل بلسانه وِل بقلبه  . وقال حذيفة
 :  إين ألرى املنكر فال أتكلم فأبول دماً  . وقال سفيان

 بة ، فلو أمر ولده ِل ستخف به  .من ترك األمر باملعروف خوف املخلوقني ، نزعت منه اهلي وقال إْساعيل بن عمر :
 َما ِمْن َنيبٍ  بَ َعَثُه هللُا يف أمهة قَ ْبِلي إاله َكاَن َلُه ِمْن ُأمهِتِه َحَوارِيُّونَ  )ل ، قَا : أن َرُسول هللا  عن ابن مسعود و -35

يَ ُقوُلوَن َما اَل يَ ْفَعُلوَن َويَ ْفَعُلوَن َما ال يُ ْؤَمروَن ،  ِمْن بَ ْعِدِهْم ُخُلوفٌ  َوأْصَحاٌب يَأُخُذوَن ِبسنهِتِه َويَ ْقَتُدوَن بَِأْمرِِه ، ُثُه ِإن هَها ََتُْلفُ 
ََ َورَاَء ذِلَك ِمَن َفَمْن َجاَهَدُهْم بَِيِدِه فَ ُهَو ُمْؤِمٌن ، َوَمْن َجاَهَدُهْم ِبَقلِبِه فَ ُهَو ُمؤِمٌن ، َوَمْن َجاَهَدُهْم ِبلَسانِِه فَ هُ  َو ُمؤِمٌن ، َولَي

 ل ( .اإلميَاِن َحبهُة َخْرد
---------- 

 ما من رسول من الرسل املتقد مة ، يعين بذلك غالب الرسل .: أي  ( َما ِمْن َنيب ٍ  ) 
 األنبياء الذين أخلصوا يف حب أنبيائهم ، وُأْخلصوا ونـُقٌّوا من كل عيب . مجع حواري  وهم ُخلصاء ( َحَوارِيُّونَ  )
 يعملون ِبدي ذلك النيب وسريته .: أي  ( يَأُخُذوَن ِبسنهِتهِ  )
 أي تأيت بعده . ( ََتُْلفُ  )
 من بعد هؤِلء احلواريني واألصحاب .: أي (  ِمْن بَ ْعِدِهمْ  )

بضم اخلاء مجع َخْلف ] بفتح اخلاء وسكون الالم [ وهو الرديء من األعقاب والولد السوء . قال النووي : هو  ( ُخُلوفٌ ) 
 بالفتح ] َخَلف بفتح الالم [ اخلالف خبري ، هذا هو األشهر .اخلالف بالشر ، وأما 

 : أنه جييء من بعد أولئك السلف الصاحل أناس ِل خري فيهم ، وِل خالق هلم يف أمور الديانات . واملعىن
 ف األصحاب ِبما .وصف اخلُُلوف بوصفني مقابلني ملا وص (َويَ ْفَعُلوَن َما ال يُ ْؤَمرونَ ،  يَ ُقوُلوَن َما الَ يَ ْفَعُلونَ  )
 فمن حارِبم وأنكر عليهم .: أي  ( َفَمْن َجاَهَدُهمْ  )
وراء باْلهاد بالقلب ، يعين أن : أي  (..... وليَ وراء ذلك من اإلميان حبة خردل ، اْلديث وفيه :فمن جاهده بيده  )
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ل من اإلميان ، ألن أدىن مراتب أهل من مل ينكر عليهم بالقلب بعد العجز عن جهادهم بيده ولسانه ، فلم يكن فيه حبة خرد
 اإلميان أن ِل يستحسن املعاصي وينكرها بقلبه ، فمن مل يفعل ذلك فقد خرج عن دائرة اإلميان 

 اإلميان باألنبياء . -1
 أن كل أمة أرسل فيها نيب . -2

 ولقد بعثنا يف كل أمة رسوِلً ( . )كما قال تعاَل 
 ( . اَل ِفيَها نَِذيرٌ َوِإن مِ ْن أُمٍَّة ِإِلَّ خ )وقال تعاَل 

 اِلقتداء بالرسول وهذا يشمل : اِلقتداء بفعله ، واِلقتداء بقوله . -3
 لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة ملن كان يرجو هللا واليوم اآلخر ( . )قال تعاَل 

 واتبع سنته . فضل من اقتدى بالنيب  -4
 . التحذير من البدع ومن خمالفة منهج الرسول  -5

 ابة .فضل الصح -6

 الرد على الروافض ببغضهم للصحابة . -7

 أن الزمان كلما تأخر كان الشر أكثر . -8

 ِل يأيت زمان إِل والذي بعده شر منه ( رواه البخاري . )كما يف احلديث 
 يف زماننا هذا . مذم من يقول وِل يفعل ، وما أكثره -9

 ( .َكبُـَر َمْقتاً ِعنَد اَّللَِّ َأن تـَُقوُلوا َما َِل تـَْفَعُلوَن .  َما َِل تـَْفَعُلون يَا أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا مِلَ تـَُقوُلونَ  )كما قال تعاَل 
 .وجوب اْلهاد كل حبسبه ، فأهل البدع بالعلم والبيان ، والكفار بالسيف  -11
 جبميع أنواعه . فضل اْلهاد يف سبيل هللا -11

 أن جماهدة أعداء هللا من عالمات اإلميان . -12

 على حسب اِلستطاعة .وجوب نصرة دين هللا  -13

 إثبات عقيدة الوِلء والرباء . -14

 يف احلديث مراتب إنكار املنكر . -15

 وجوب إنكار املنكر . -16

 ِل يكلف هللا نفساً إِل وسعها ( . )مصداق قوله تعاَل  -17

 ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ( . ) ولقوله 
 باللسان . أن أقل درجات اإلنكار بالقلب وهي ملن ِل يستطيع باليد وِل -18
   بقلبه . وذم من ِل ينكر املنكر ول -19

 إِل أن تنتهك حرمات هللا ( . ما انتقم رسول هللا  )ويف احلديث  وجوب الغرية على حرمات هللا . -21
 فيه علم من أعالم النبوة حيث وقع ما ذكر . -21
 أن اإلميان يزيد وينقص وأنه شعب . -22

 
 



 11 

َُ ، َواجلُُمَعُة ِإََل اجلُُمَعِة ، َورََمَضاُن ِإََل رََمَضاَن ُمَكفِ راٌت  ) ل، قَا عن َرُسول هللا  وعن أيب هريرة . -36 الصهَلَواُت اخلَْم
نَ ُهنه   ر ( .ِإَذا اْجُتِنَبِت الَكَبائِ  ِلَما بَ ي ْ

----------- 
 احلديث دليل على فضل هذه العبادات وأهنا مكفرات للذنوب واخلطايا . -1

 أن ما بينهن من الذنوب كلها مغفورة إِل الكبائر ، ِل يكفرها إِل التوبة معىن احلديث :  قال النووي :
( فأما الكبائر فالبد من التوبة منها ، وهذا مذهب مجاهري ِإَذا اْجُتِنَبِت الَكَبائِرُ )، لقوله  ن التكفري هنا املراد به الصغائرأ -2

 العلماء .
 مهور .ذكره ابن عبد الرب اتفاقاً ، وذكره ابن رجب عن اْل

 حلديث الباب .
 احلديث دليل على أن الصلوات املفروضة عددها مخس . -3
 حلديث الباب . -أ

َقى ِمْن أَرَأَيـُْتْم َلْو َأنَّ نـَْهرًا بَِباِب َأَحدُِكْم يـَْغَتِسُل ِمْنُه ُكلَّ يـَْوٍم مَخَْس َمرَّاٍت َهْل يـَبْـ  )قَاَل  َأِِب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ يث وحلد -ب
 َفَذِلَك َمَثُل الصََّلَواِت اخْلَْمِس مَيُْحو اَّللَُّ ِِبِنَّ اخلَْطَايَا ( متفق عليه .» قَاُلوا َِل يـَبـَْقى ِمْن َدرَنِِه َشْيٌء . قَاَل « . َدرَنِِه َشْيٌء 

ِل َْنٍْد ثَائُِر الرَّْأِس َنْسَمُع َدِوىَّ َصْوتِِه َوَِل نـَْفَقُه َما يـَُقوُل ِمْن أَهْ  َجاَء َرُجٌل ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ  )وعن طَْلَحة ْبَن ُعبَـْيِد اَّللَِّ قال -ج
َلِة »  فَِإَذا ُهَو َيْسَأُل َعِن اإِلْساَلِم فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َحىتَّ َدنَا ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ  فـََقاَل َهْل َعَلىَّ « . مَخُْس َصَلَواٍت يف اْليَـْوِم َواللَّيـْ

ُرُهنَّ قَاَل غَ  رُُه فـََقاَل « . َِل . ِإِلَّ َأْن َتطَّوََّع َوِصَياُم َشْهِر َرَمَضاَن » يـْ َوذََكَر لَُه َرُسوُل اَّللَِّ « . َِل . ِإِلَّ أَْن َتطَّوََّع » فـََقاَل َهْل َعَلىَّ َغيـْ
  ُرَها قَاَل قَاَل فََأْدبـََر الرَُّجُل َوُهَو يـَُقوُل َواَّللَِّ َِل أَزِيُد َعَلى َهَذا َوَِل أَنـُْقُص ِمْنُه . « وََّع َِل . ِإِلَّ أَْن َتطَّ » الزََّكاَة فـََقاَل َهْل َعَلىَّ َغيـْ

 ( متفق عليه . أَفْـَلَح ِإْن َصَدقَ »  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ 
 احلديث دليل على أن الذنوب تنقسم إَل صغائر وكبائر . -4

 م إَل كبائر وصغائر بنص القرآن والسنة وإمجاع السلف ] قاله ابن القيم [ .: إن الذنوب تنقس قال ابن القيم
َهْوَن َعْنُه ُنَكفِ ْر َعنُكْم َسيِ َئاِتُكْم ( .(قال تعاَل   ِإن ََتَْتِنُبوْا َكَبآئَِر َما تـُنـْ

 ( . الَِّذيَن جَيَْتِنُبوَن َكَبائَِر اإْلِمثِْ َواْلَفَواِحَش ِإِلَّ اللََّممَ (وقال تعاَل 
 اللمم ( ما دون الكبائر وهي صغائر الذنوب . (واْلمهور على أن املراد بـ

 الصلوات اخلمس واْلمعة إَل اْلمعة كفارات ملا بينهن إذا اجتنبت الكبائر(. رواه مسلم ) وعن أِب هريرة قال: قال رسول هللا 
 واختلفوا يف حد الكبرية :

 :  ما فيه حد ، وهذا ضعيف .فقيل 
 الكبائر _ كالربا _ ِل حد فيها . ألن بعض

 : ما اتفقت الشرائع على حترميه . وهذا ضعيف ،وقيل 
 ألنه يقتضي أن شرب اخلمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض احملارم ليس من الكبائر .

 ر .كل ما هنى هللا عنه فهو كبرية ، وهذا ضعيف ، ألنه يقتضي أن الذنوب ِل تنقسم إَل صغائر وكبائ  وقيل :
 : سبعة عشر . وقيل

 : ما ترتب عليه حد ، أو تـُُوعد عليه بالنار أو اللعنة ، ويرجح هذا القول أمور :وقيل 
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 أنه املأثور عن السلف .-أ
 أن هذا الضابط ميكن التفريق به بني الكبائر والصغائر .-ب
ندخلكم ... ( فال يستحق هذا الوعد الكرمي من إن َتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم و  )أن هللا تعاَل قال  -ج

 أوعد بغضب هللا ولعنته وناره .
 أن هذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غريه . -ذ

يَا ِعَبادي ، إين ِ  )ل فيما يروي ، عن هللِا تَ َبارَك وتعاَل ، أنهُه قَا ، عن النهيب   عن أيب ذر جندب بن ُجنادة  -37
َنكم ُُمَرهمًا َفال َتظَاَلُموا . يَا ِعَبادي ، ُكلُُّكْم َضال  إاله َمْن َهَديْ ُتُه فَ َحرهْمُت ا اسَتهُدوين أْهدُِكْم . يَا لظُْلَم َعَلى نَ ْفسي َوَجَعْلُتُه بي ْ

َعاٍر إاله َمْن َكَسْوتُُه فاْسَتْكُسوين أْكُسُكْم .  ِعَبادي ، ُكلُُّكْم َجاِئٌع إاله َمْن أْطَعْمُتُه فَاسَتطِعُموين ُأْطِعْمُكْم . يَا ِعَبادي ، ُكلُُّكمْ 
يعًا فَاْستَ ْغِفُروين أْغِفْر َلُكْم  ُلغوا ُضرِ ي يَا ِعَبادي ، إنهُكْم َُتِْطُئوَن باللهيِل َوالنههاِر َوأَنَا أْغِفُر الذُّنُوَب َجَِ . يَا ِعَبادي، إنهُكْم َلْن تَ ب ْ

لُ  َفُعوين . يَا ِعَبادي ، َلْو أنه أوهَلُكْم َوآِخرَُكْم َوِإْنَسُكْم َوجنهُكْم َكانُوا َعَلى أتْ َقى قَ ْلبِ فَ َتُضرُّوين ، َوَلْن تَ ب ْ  رَُجٍل ُغوا نَفِعي فَ تَ ن ْ
انُوا َعَلى أْفَجِر قَ ْلِب رَُجٍل َواِحٍد ِمْنُكْم َما زَاَد ذِلَك يف ُملكي شيئًا . يَا ِعَبادي ، َلْو أنه أوهَلُكْم َوآِخرَُكْم َوِإْنَسُكْم َوجنهُكْم كَ 

وا يف َصِعيٍد َواِحٍد َواِحٍد ِمْنُكْم َما نَ َقَص ذِلَك من ُملكي شيئاً. يَا ِعَبادي، َلْو أنه أوهَلُكْم َوآِخرَُكْم َوِإْنَسُكْم َوجنهُكْم قَامُ 
َا ِهَي  ْنِدي إاله كما يَ ْنقُص امِلْخَيطُ َفَسأُلوين فَأْعطَيُت ُكله إْنَساٍن َمْسألََتُه َما نَ َقَص ذِلَك ِمها عِ  ِإَذا ُأْدِخَل الَبْحَر . يَا ِعَبادي ، ِإَّنه

َر ذِلكَ   ه ( . َفال يَ ُلوَمنه إاله نَ ْفسَ أْعَماُلُكْم ُأْحِصيَها َلُكْم ُثُه أَوفِ يُكْم ِإيهاَها ، َفَمْن َوَجَد َخّيًا فَ ْلَيْحَمِد هللا َوَمْن َوَجَد َغي ْ
 سعيد : َكاَن أَبُو إدريَ ِإَذا َحدهَث هبذا اْلديث َجثا َعَلى رُكبتيه . رواه مسلم . قَالَ 

ََ ألهل الشام حديث أشرف من َهَذا اْلديث .  وروينا عن اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا ، قَاَل : لَْي
---------- 

 ( وضع الشيء يف غري موضعه . الظلم )
 داية .ين ( اطلبوا مين اهلفاستهدو ) 
 ( أرض واحدة . صعيد واحد ) 
 ( اإلبرة . املخيط ) 
 ( أضبطها لكم . أحصيها لكم )
  دي ( املشعر بالرمحة والرفق .يا عبا )احلديث دليل على  عظيم رمحة هللا بعباده ورفقه ِبم حيث ناداهم ِبذا اللفظ -1
 خلقوا وهي عبادة هللا .يا عبادي ( فيه تذكري للعباد باحلكمة اليت من أجلها  )أن لفظ  -2

ْنَس ِإِلَّ لِيَـْعُبُدونِ )قال تعاَل   ( . َوَما َخَلْقُت اْلِْنَّ َواإْلِ
 ( . َوَلَقْد بـََعثْـَنا يِف ُكلِ  أُمٍَّة َرُسوًِل أَِن اْعُبُدوا اَّللََّ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ  )وقال تعاَل 

 أشرف مقاماته بوصف العبودية : وأثىن عليه ووصفه يف وقد امتدح ربنا جل وعال نبيه 
 ( . ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْياًل ِمَن اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم ِإََل اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى )فقال سبحانه يف اإلسراء 

 ( . َعَلْيِه لَِبداً  َوأَنَُّه َلمَّا قَاَم َعْبُد اَّللَِّ يَْدُعوُه َكاُدوا َيُكونُونَ  )ويف مقام الدعوة قال سبحانه 
 ( .ِإْن ُكْنُتْم يف رَْيٍب ممَّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا وَ  )ويف مقام التحدي قال سبحانه 

 حترمي الظلم على هللا ، مع قدرته سبحانه وتعاَل عليه . -3
ٍم لِْلَعِبيدِ  )كما قال تعاَل   ( . َوَما أَنَا ِبَظالَّ
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 ( . يُد ظُْلماً لِْلِعَبادِ َما اَّللَُّ يُرِ و  )وقال تعاَل 
 ( . َما اَّللَُّ يُرِيُد ظُْلماً لِْلَعاَلِمنيَ و  )وقال تعاَل 
ٍم لِْلَعِبيدِ  )وقال تعاَل   ( . َوَما رَبَُّك ِبَظالَّ
 ( . ِإنَّ اَّللََّ ِل َيْظِلُم النَّاَس َشْيئاً  )وقال تعاَل 
( اهلضم : أن يُنقص من جزاء حسناته ، والظلم :  َو ُمْؤِمٌن َفال خَيَاُف ظُْلماً َوِل َهْضماً َوَمْن يـَْعَمْل ِمَن الصَّاحِلَاِت َوهُ  )وقال تعاَل 

 أن يعاقب بذنوب غريه .
 وهو مما يدل على أن هللا قادر على الظلم ولكنه ِل يفعله فضاًل منه وجوداً ، وكرماً وإحساناً إَل عباده . قال ابن رجب :

 ا قلنا مع قدرته عليه ، ألنه لو كان ممتنعًا على هللا مل يكن ذلك مدحًا وِل ثناًء ، إذ ِل يثىن علىوإمن وقال الشيخ ابن عثيمني :
 الفاعل إِل إذا كان ميكنه أن يفعل أو ِل يفعل .

 أن هللا ِل يظلم لكمال عدله ، وهكذا كل نفي يأيت يف صفات هللا تعاَل يف الكتاب والسنة إمنا هو لثبوت ضده . -4
 اً ( لكمال عدله .ِل َيْظِلُم رَبَُّك َأَحدوَ  )اَل كقوله تع

 ( لكمال علمه ، ِل يعزب : ِل يغيب .ِل يـَْعُزُب َعْنُه ِمثْـَقاُل َذرٍَّة يِف السََّماَواِت َوِل يف اأْلَْرِض  )وقوله تعاَل 
 ( لكمال قيوميته وحياته . ِل تَْأُخُذُه ِسَنٌة َوِل نـَْومٌ  )وقوله 

 ني الناس وذلك من وجهني :حترمي الظلم ب -5
أن هللا عز وجل حرمه على نفسه ، فإذا كان حمرمًا على هللا مع كمال قدرته وسعة ملكه فحرمته على العبد أوَل لظهور  األول :

 عجزه ونقص ملكِه .
 أن هللا جعله بيننا حمرماً ، فنهى عنه هني حترمي . واآلخر :

 والظلم ينقسم إَل أقسام :
 الشرك ، وهو أعظم الظلم . القسم األول :

( ، فإن املشرك جعل املخلوق يف منزلة اخلالق ، فعبده وتأهله ، فوضع األشياء يف  ِإنَّ الشِ ْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ  )قال تعاَل عن لقمان 
 (  ُروَن ُهُم الظَّاِلُمونَ َواْلَكافِ  )غري موضعها ، وأكثر ما ذكر يف القرآن من وعيد الظاملني إمنا أريد به املشركون كما قال تعاَل 

 : ظلم العبد نفسه باملعاصي . القسم الثاين
ُهْم ظَامِلٌ لِنَـْفسِ ف )قال تعاَل   ه ( .ِمنـْ

 ظلم العباد بعضهم بعضاً ، وهو املذكور يف هذا احلديث . القسم الثالث :
َا السَِّبيُل َعَلى الَِّذيَن َيْظِلُموَن النَّاَس َويـَبْـ  )قال تعاَل   ( . ُغوَن يف اأْلَْرِض ِبَغرْيِ احلَْق ِ ِإمنَّ

 فال تظاملوا ( . )وهذا القسم هو املقصود باحلديث لقوله 
 وقد جاءت نصوص كثرية تبني حترمي الظلم :

 إن الظلم ظلمات يوم القيامة ( متفق عليه . )  قال رسول هللا 
 ذا ، يف شهركم هذا ، يف بلدكم هذا ( متفق عليه إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم ه ) وقال 
 من ظلم قيد شرب من األرض طوقه من سبع أرضني ( متفق عليه . ) وقال 
من كانت عنده مظلمة ألخيه فليتحلل منها ، فإنه ليس مث دينار وِل درهم من قبل أن يأخذ ألخيه من حسناته ، فإن  ) وقال

 ، فطرحت عليه ( رواه البخاري . مل يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه
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 والظلم ينقسم إَل قسمني :
 فعل ما يضر به وهو العدوان . والثاين :منع ما جيب هلم من احلقوق وهو التفريط ،  أحدمها :

 ( . إن شاء هللاوللعدل فضائل ستأيت  )احلديث دليل على وجوب العدل يف مجيع األمور  ،  -6
 ضال إِل من هداه هللا . احلديث دليل على أن اإلنسان -7
 جيب سؤال هللا اهلداية ، وقد أمرنا هللا أن نسأله إياها يف أعظم سورة . -8

 ( . اْهِدنَا الصِ رَاَط اْلُمْسَتِقيمَ  )قال تعاَل 
 اللهم إين أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغىن ( رواه مسلم . )يقول   وكان رسول هللا 

 ا اختلف فيه من احلق بإذنك إنك هتدي من تشاء إَل صراط مستقيم ( .اهدين مل )وكان يقول أيضاً 
 اللهم اهدين فيمن هديت ( . )وعلم احلسن أن يقول يف الدعاء 

 وأمر علياً أن يسأل هللا السداد واهلدى .
 .فسؤال اهلداية متضمن حلصول كل خري والسالمة من كل شر  قال ابن القيم :

 أسباب اهلداية وأن حيرص عليها .جيب على املسلم أن يعمل ب -9
، إَل الصراط املستقيم أجل املطالب، ونيله أشرف املواهب، عل م هللا عباده سؤالهوملا كان سؤال هللا اهلداية   قال ابن القيم :

 .ِبم وأمرهم أن يقدموا بني يده محده والثناء عليه ، ومتجيده ، مث ذكر عبوديتهم وتوحيدهم ، فهاتان وسيلتان إَل مطلو 
 احلذر من األسباب اليت تعيق اإلنسان عن اهلداية . -11

ولينظر إَل الشبهات والشهوات اليت تعوقه عن سريه على هذا الصراط ، فإهنا الكالليب اليت جبنبيت ذاك الصراط  قال ابن القيم :
 .، ختطفه وتعوقه عن املرور عليه 

 أل اهلداية ؟بطالن قول من يقول : إذا كنا مهتدين ، فكيف نس -11
 -، وما ِل نقدر عليه ثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما ِل نريد فعله هتاونًا وكساًل مهول لنا من احلق أضعاف املعلومألن اجمل

 كذلك ، وما نعرف مجلته وِل هنتدي لتفاصيله ، أمر يفوق احلصر .  -مما نريده 
 من أطعمته ( هذا يقتضي غىن هللا سبحانه وتعاَل ، وأن العباد كلهم كلكم ضال إِل هديته ، .. كلكم جائع إِل  )قوله  -12

مفتقرون إَل هللا يف جلب مصاحلهم ودفع مضارهم يف أمور دينهم ودنياهم ، وأن العباد ِل ميلكون ألنفسهم شيئاً من ذلك كله ، 
يتفضل هللا عليه مبغفرة ذنوبه أْوبـََقْته خطاياه يف وأن من مل يتفضل هللا عليه باهلدى والرزق ، فإنه حُيرمهما يف الدنيا ، ومن مل 

 اآلخرة .
 ( . زِيُز احلَِْكيمُ َما يـَْفَتِح اَّللَُّ لِلنَّاِس ِمْن َرمْحٍَة َفال ممُِْسَك هَلَا َوَما مُيِْسْك َفال ُمْرِسَل َلُه ِمْن بـَْعِدِه َوُهَو اْلعَ  )قال تعاَل 

 ( . اْلُمْهَتِد َوَمْن ُيْضِلْل فـََلْن َتََِد َلُه َولِي اً ُمْرِشداً  َمْن يـَْهِد اَّللَُّ فـَُهوَ  )وقال تعاَل 

 ( . َوَما ِمْن َدابٍَّة يف اأْلَْرِض ِإِلَّ َعَلى اَّللَِّ رِْزقـَُها )وقال تعاَل 
 ( . ابـْتَـُغوا ِعْنَد اَّللَِّ الر ِْزَق َواْعُبُدوهُ ف )وقال تعاَل 

قَاَل أَفـََرأَيـُْتْم (ِبذه األمور على أنه ِل إله غريه ، وأن كل ما أشرك معه باطل ، فقال لقومه وقد استدل إبراهيم اخلليل عليه السالم 
ي ُهَو يُْطِعُميِن َوالَّذِ .  الَِّذي َخَلَقيِن فـَُهَو يـَْهِدينِ .  فَِإنَـُّهْم َعُدوٌّ ِل ِإِلَّ َربَّ اْلَعاَلِمنيَ .  أَنـُْتْم َوآبَاؤُُكُم اأْلَْقَدُمونَ .  َما ُكْنُتْم تـَْعُبُدونَ 

ينِ .  َوالَِّذي مُيِيُتيِن مُثَّ حُيِْينيِ .  َوِإَذا َمرِْضُت فـَُهَو َيْشِفنيِ .  َوَيْسِقنيِ  ( فإن من تفرد خبلق  َوالَِّذي َأْطَمُع َأْن يـَْغِفَر ِل َخِطيَئيِت يـَْوَم الدِ 
يف اآلخرة ، مستحق أن يتفرد باإلهلية والعبادة والسؤال والتضرع إليه العبد وِبدايته وبرزقه وإحيائه وإماتته يف الدنيا ، ومبغفرة ذنوبه 
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ِلُكْم ِمْن َشْيٍء اَّللَُّ الَِّذي َخَلَقُكْم مُثَّ َرَزَقُكْم مُثَّ مُيِيُتُكْم مُثَّ حُيِْييُكْم َهْل ِمْن ُشرََكاِئُكْم َمْن يـَْفَعُل ِمْن ذَ  )واِلستكانة له قال تعاَل 
 ن ( . َعمَّا ُيْشرُِكو ُسْبَحانَُه َوتـََعاََل 

احلديث دليل على أن هللا حيب أن يسأله العباد مجيع مصاحل دينهم ودنياهم من الطعام والشراب والكسوة وغري ذلك كما  -13
 يسألونه اهلداية واملغفرة .

 ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حىت يسأله ِشسع نعله إذا انقطع ( . ) ويف احلديث قال 
 مل يسأل هللا يغضب عليه ( رواه ابن ماجه .من  ) وقال 

 واستحق الغضب ألمرين :
 ألنه ترك حمبوباً هلل ، فإن هللا حيب أن يسأل ، ذكر ذلك املناوي . األول :

 ألنه تْرك الدعاء دليل على اِلستغناء عن هللا ، ذكر ذلك املباركفوي .والثاين : 
 إثبات غىن هللا سبحانه وتعاَل .  -14

 ( . يَا أَيُـَّها النَّاُس أَنـُْتُم اْلُفَقرَاُء ِإََل اَّللَِّ َواَّللَُّ ُهَو اْلَغيِنُّ احلَِْميدُ )  قال تعاَل
 أن ابن آدم كثري اخلطأ . -15

ْنَساُن ِإنَُّه َكاَن ظَُلوماً َجُهوِلً  )كما قال تعاَل   ( . َومَحََلَها اإْلِ
 ن ( رواه الرتمذي .كل ابن آدم خطاء ، وخري اخلطائني التوابو   ) وقال 

 .. إنكم ختطئون بالليل والنهار .. ( . )ويف حديث الباب 
 إَل عفوه وغفرانه . -مع ظلمهم باملعاصي والذنوب  -كرم هللا وإحسانه حيث دعا عباده   -16

 ( . نـَبِ ْئ ِعَباِدي َأين ِ أَنَا اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ  )فقال تعاَل 
يعاً ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر ـالَِّذيَن َأْسَرفُ  ُقْل يَا ِعَباِديَ وقال سبحانه)  .(الرَِّحيمُ وا َعَلى أَنـُْفِسِهْم ِل تـَْقَنطُوا ِمْن َرمْحَِة اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ
ْستَـْغَفُروا ِلُذنُوِِبِْم َوَمْن يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإِلَّ اَّللَُّ وملَْ ُيِصرُّوا َعَلى َوالَِّذيَن ِإَذا فـََعُلوا فَاِحَشًة أَْو ظََلُموا أَنـُْفَسُهْم ذََكُروا اَّللََّ فَا )وقال سبحانه 

 ( . َما فـََعُلوا َوُهْم يـَْعَلُمونَ 
 فاستغفروين أغفر لكم ( . )وجوب اِلستغفار من الذنوب كلها لقوله  -17

 ( . َواْستَـْغِفْر ِلَذنِْبكَ )قال تعاَل 
 ( . ِفِر اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َغُفوراً َرِحيماً َواْستَـغْ  )وقال تعاَل 

 ( . َفَسبِ ْح حِبَْمِد رَبِ َك َواْستَـْغِفْرُه ِإنَُّه َكاَن تـَوَّاباً  )وقال سبحانه 
 أين ألستغفر هللا يف اليوم مائة مرة ( رواه مسلم . ) وقال 
 ن سبعني مرة ( رواه البخاري .وهللا إين ألستغفر هللا وأتوب إليه يف اليوم أكثر م ) وقال 

 واِلستغفار يكون على وجهني :
 طلب املغفرة بلفظ : اللهم اغفر ل ، أو أستغفر هللا . الوجه األول :
 طلب املغفرة باألعمال الصاحلة اليت تكون سبباً لذلك . الوجه الثاين :

 ي ... ولن تبلغوا نفعي ( .إنكم لن تبلغوا ضر  )كمال سلطان هللا وغناه عن خلقه لقوله عز وجل   -18
قال : إمنا طلبت منكم اِلستغفار ز وجل وكمال غناه ، فكأنه تعاَل : وذلك لكمال سلطانه ع قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا

 من الذنوب ِل حلاجيت لذلك وِل لتضرري مبعاصيكم ولكن املصلحة لكم .
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يوصلوا إَل هللا نفعًا وِل ضرًا ، فإن هللا تعاَل يف نفسه غين محيد ، ِل يعين أن العباد ِل يقدرون أن  قال ابن رجب رمحه هللا :
 حاجة له بطاعات العباد ، وِل يعود نفعها إليه ، وإمنا هم ينتفعون ِبا ، وِل يتضرر مبعاصيهم وإمنا هم يتضررون ِبا .

 ( . َلْن َيُضرُّوا اَّللََّ َشْيئاً  َوِل حَيْزُْنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعوَن يِف اْلُكْفِر ِإنَـُّهمْ  )قال تعاَل  
َقِلْب َعَلى َعِقبَـْيِه فـََلْن َيُضرَّ اَّللََّ َشْيئاً  )وقال تعاَل   ( . َوَمْن يـَنـْ
 ( . َوِإْن َتْكُفُروا فَِإنَّ َّلِلَِّ َما يِف السََّماَواِت َواأْلَْرِض وََكاَن اَّللَُّ َعِليماً َحِكيماً  )وقال تعاَل 
 ( . َكَفَر فَِإنَّ اَّللََّ َغيِنٌّ َعِن اْلَعاَلِمنيَ   َوَمنْ  )وقال تعاَل 

أنه تعاَل حيب من عباده أن يتقوه ويطيعوه كما أنه يكره منهم أن يعصوه ، وهلذا يفرح بتوبة التائبني أشد من فرح من : واملعىن 
استسلم للموت ، وأيس من احلياة ، ضلت راحلته اليت عليها طعامه وشرابه بفالة من األرض ، وطلبها حىت أعىي وأيس منها ، و 

مث غلبته عينه فنام ، واستيقظ وهي قائمة عنده ، وهذا أعلى ما يتصوره املخلوق من الفرح ، هذا كله مع غناه عن طاعات عباده 
فع الضر وتوباهتم إليه ، وإنه إمنا يعود نفعها إليهم دونه ، ولكن هذا من كمال جوده وإحسانه إَل عباده ، وحمبته لنفعهم ود

 عنهم  .
( يف هذا إشارة إَل أن ملك هللا  نكم كانوا على أتقى قلب رجل ...عبادي ، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وج يا )قوله  -19

ِل يزيد بطاعة اخللق ، ولو كانوا كلهم بررة أتقياء قلوِبم على أتقى رجل منهم ، وِل ينقص ملكه مبعصية العاصني ، ولو كان 
لهم عصاة فجرة قلوِبم على أفجر رجل منهم ، فإنه سبحانه الغين بذاته عما سواه ، وله الكمال املطلق يف ذاته اْلن واإلنس ك

 وصفاته وأفعاله ، فُملُكه ملٌك كامل ِل نقص فيه بوجه من الوجوه على أي وجه كان .
سألته ، سألوين فأعطيُت كل إنسان معبادي ، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد ، ف يا )قوله  -21

( يف هذا كمال ملك هللا وكمال قدرته ، وأن ملكه وخزائنه ِل تنفذ بالعطاء ، ولو أعطى األولني  ما نقص ذلك مما عندي ...
 واآلخرين من اْلن واإلنس مجيع ما سألوه يف مقام واحد .

ِل تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار ، أفرأيتم ما أنفق ربكم  يد هللا مألى )قال  ففي الصحيحني عن أِب هريرة . عن النيب 
 منذ خلق السموات واألرض ، فإنه لن يغيض ما يف ميينه ( .

َفُد َوَما ِعْنَد اَّللَِّ بَاقٍ  )وقال تعاَل   ( . َما ِعْندَُكْم يـَنـْ
 ( له معنيان صحيحان :فمن وجد خرياً فليحمد هللا ، ومن وجد غري ذلك فال يلزمن إِل نفسه  ) قوله  -21

: أن من وجد خريًا يف الدنيا فليحمد هللا على ما عج ل له من جزاء عمله الصاحل ، ومن وجد غري ذلك فهو مأمور بلوم األول 
 نفسه على الذنوب اليت وجد عاقبَتها يف الدنيا .

 يلوم نفسـه وِلت حني مندم . أن من وجد خرياً يف اآلخرة فإنه حيمد هللا عليه ، ومن وجد غريه فإنه والثاين :

 أن هللا حيصي أعمال العباد ويضبطها ، فال يظلم عنده أحد . -22
 ( . َما يـَْلِفُظ ِمْن قـَْوٍل ِإِلَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيدٌ  )قال تعاَل 

 ( . ٍة َشر اً يـََرهُ َوَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرَّ .  َفَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخرْياً يـََرهُ ) وقال تعاَل 
 ( . َوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضراً َوِل َيْظِلُم رَبَُّك َأَحداً و  )وقال تعاَل 

يعاً فـَيُـَنبِ ئُـُهْم مبَا َعِمُلوا َأْحَصاُه اَّللَُّ َوَنُسوهُ  )وقال سبحانه  ُ مجَِ َعثـُُهُم اَّللَّ  ( . يـَْوَم يـَبـْ
َهاَمْن َعِمَل َصاحِلاً فَِلنَـفْ  )وقال سبحانه   ( . ِسِه َوَمْن َأَساَء فـََعَليـْ

 .أن هللا يويف عباده يوم القيامة على حسب أعماهلم فال يظلم عنده أحداً  -23
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َا تـَُوفَـّْوَن ُأُجورَُكْم يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  )قال تعاَل   ( . ُكلُّ نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت َوِإمنَّ
 ( . هِ َمْن يـَْعَمْل ُسوءاً جُيَْز بِ  )وقال تعاَل 

 وجوب محد هللا على من وجد خرياً ، ألن هللا يسرها عليه ، مث أثابه عليها . -24
 حفظ هللا لألعمال . -25

 اْلزاء من جنس العمل . -26

 حماسبة النفس على التفريط . -27
َصَدقٌة : َفُكلُّ َتسبيَحٍة َصَدقٌَة  ُيْصبُح َعَلى ُكلِ  ُسالَمى مْن َأَحدُِكمْ  )ل ، قَا : أنه رسول هللا  عن أيب ذر أيضاً و  -38

ِزىُء ، وَُكلُّ ََتِميدٍة َصَدَقة ، وَُكلُّ تَ ْهِليَلٍة َصَدَقٌة ، وَُكلُّ َتكبّيٍَة َصَدقٌَة ، َوأْمٌر بِاملعُروِف َصَدقٌة ، وََنيٌ   َعِن املُْنَكِر َصَدقٌة ، َوُُ
 ى ( .َتاِن يَرَكُعُهما ِمَن الضُّحَ ِمْن ذِلَك رَْكعَ 

---------- 
السالمى : عظام الكف واألصابع واألرجل ، واملراد يف هذا احلديث مجيع أعضاء جسم  ( َعَلى ُكلِ  ُسالَمى ) قوله  -1

 اإلنسان ومفاصله ، وهي ثالمثائة وستون مفصالً .
ْنَساٍن ِمْن َبيِن آَدَم َعَلى ِستِ نَي َوَثاَلمثَاَئِة َمْفِصٍل ، ِإنَُّه ُخِلَق ُكلُّ إِ  )قَاَل  عن َعاِئَشَة . أن َرُسوَل اَّللَِّ فقد روى مسلم يف صحيحه  

َد اَّللََّ َوَهلََّل اَّللََّ َوَسبََّح اَّللََّ َواْستَـْغَفَر اَّللََّ َوَعَزَل َحَجرًا َعْن َطرِي أََمَر ِق النَّاِس أَْو َشوَْكًة أَْو َعْظمًا َعْن َطرِيِق النَّاِس وَ َفَمْن َكبـََّر اَّللََّ َومحَِ
تِ نَي َوالثَّاَلمثِاَئِة السُّاَلَمى فَِإنَُّه مَيِْشى يـَْوَمِئٍذ وَ   َقْد َزْحزََح نـَْفَسُه َعِن النَّاِر ( .مبَْعُروٍف أَْو نـََهى َعْن ُمْنَكٍر َعَدَد تِْلَك السِ 

ه يستطيع أن يأيت ِبذا أن على اإلنسان كل يوم تطلع فيه الشمس عن كل عضو من أعضائه صدقة ، وهذا سهل ، فإن -2
 الدْين بالتسبيح والتهليل والتكبري .

ومعىن احلديث : أن تركيب هذه العظام وسالمتها من أعظم نعم هللا على عبده ، فيحتاج كل عظم منها إَل صدقة يتصدق ابن 
 آدم عنه ، ليكون ذلك شكراً هلذه النعمة .

ْنَساُن َما غَ )قال هللا تعاَل   الَِّذي َخَلَقَك َفَسوَّاَك َفعدلك . يف َأيِ  ُصورٍَة َما َشاَء رَكََّبَك ( .رََّك ِبَربِ َك اْلَكرمِِي . يَا أَيُـَّها اإْلِ
 ُقْل ُهَو الَِّذي أَْنَشَأُكْم َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَة قَِلياًل َما َتْشُكُروَن( .)وقال تعاَل  
 قاله ابن رجب(  ) .(َعلَُّكْم َتْشُكُرونَ  َأْخَرَجُكْم ِمْن بُُطوِن أُمََّهاِتُكْم ِل تـَْعَلُموَن َشْيئاً َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَة لَ َواَّللَُّ )وقال تعاَل 

وإمنا كانتا جمزئتني عن ذلك كله ، ألن يف الصالة  قال ابن رجب :َوجُيْزُِئ ِمْن َذِلَك رَْكَعَتاِن يـَرَْكُعُهَما ِمَن الضَُّحى (  ) قوله -3
 استعماًِل لألعضاء كلها يف الطاعة والعبادة ، فتكون كافية يف شكر نعمة سالمة هذه األعضاء .

ألن وقت الضحى وقت غفلة ، ومن قواعد تعظيم العمل وتفضيله يف الشرع أن يكون وقوعه يف وقت  (من الضحى  )وقوله 
 الضحى مقبلون على طلب مصاحلهم يف الدنيا . غفلة ، فالناس يف

 احلديث دليل على مشروعية صالة الضحى . -4
 : مجهور العلماء على استحباب صالة الضحى . قال النووي

 ٌم . ُيَصلِ ي اَلضَُّحى أَْربـًَعا، َويَزِيُد َما َشاَء َاَّللَُّ ( َرَواُه ُمْسلِ  َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ    )َعاِئَشَة . قَاَلْت 
 متفق عليه  .(ْن أُوتَِر قـَْبَل َأْن أَْرُقدبَِثاَلٍث ِبِصَياِم َثالَثَِة أَيَّاٍم ِمْن ُكلِ  َشْهٍر َورَْكَعيتَِ الضَُّحى َوأَ  أَْوَصاين َخِليِلي )َأِِب ُهَريـَْرَة قَاَل وعن 
ْرَداِء قَاَل وعن  َعُهنَّ َما ِعْشُت ِبِصَياِم َثالَثَِة أَيَّاٍم ِمْن ُكلِ  َشْهٍر َوَصالَِة الضَُّحى َوبَِأْن ِلَ بَِثاَلٍث َلْن أَدَ  أَْوَصاين َحِبييب  )َأِِب الدَّ

 أَنَاَم َحىتَّ أُوتَِر ( رواه مسلم .
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 فضائل صالة الضحى : فمن
 أهنا َتزئ عن الصدقة اليت تصبح على مفاصل اإلنسان يف كل يوم ، وهي ثالمثائة وستون مفصاًل .  -أ 

 يصبح على كل سالمى ... وجيزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ( . )اب حلديث الب
 أن فاعلها يكون يف أمان هللا .  -ب 

 ابن آدم ، اكفين أول النهار أربع ركعات أكفك آخره ( . )للحديث القدسي  
 أقل عدد ركعاهتا ركعتان .احلديث دليل على أن  -5

 وهذا ِل خالف به .
 ين خليلي ... وركعيت الضحى ... ( .أوصا )حلديث أِب هريرة  

 يصبح على كل سالمى ... وجيزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ( . )وحلديث الباب  
 وأما أكثر عدد ركعات صالة الضحى ؟ فاختلف العلماء يف ذلك على أقوال : 

 القول األول : أن أكثرها مثان ركعات .
 ضحى ( . صلى مثان ركعات أنه  )حلديث أم هانئ : 

 [ ركعة . 12: ]  وقيل
 .، وهو حديث ضعيف رواه الرتمذي(. عة ، بىن هللا له قصراً يف اْلنةمن صلى الضحى ثنيت عشرة رك) -حديث الباب  –حلديث أنس 

 : ِل حد ألكثرها . وقيل
 وبه قال ابن جرير الطربي .

 رواه البزار وحسنه األلباينتب من الغافلني ... ( . ... إن صليت الضحى ركعتني مل تك )قال :  حلديث أِب ذر عن النيب 
 كان يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء ( .  (ولقول عائشة : 
 الراجح .وهذا القول هو 

 مل يرد حديث باحنصار صالة الضحى يف عدد خمصوص ، فال مستند لقول الفقهاء : أن أكثرها ثنيت عشرة قال السيوطي : 
 ( .َقْد َأفْ َلَح َمْن َأْسَلَم َورُِزَق َكَفافًا َوقَ ن هَعُه اَّللهُ ِبَا آتَاُه  )قَاَل  ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َأنه َرُسوَل اَّللِه  َعْن َعْبِد اَّللهِ  -39

--------- 
 احلديث دليل على أن من أسلم فقد أفلح يف دنياه وآخرته .-1

ِإَذا َأْسَلَم اْلَعْبُد َفَحُسَن ِإْساَلُمُه ُيَكفِ ُر اَّللَُّ َعْنُه ُكلَّ َسيِ َئٍة َكاَن زََلَفَها ، وََكاَن ) يـَُقوُل  وَل اَّللَِّ أَنَُّه مسََِع َرسُ ي َسِعيٍد اخْلُْدرِ  َأَِب  عن
َها بـَْعَد َذِلَك اْلِقَصاُص ، احلََْسَنُة بَِعْشِر أَْمثَاهِلَا ِإََل َسْبِعِمائَِة ِضْعٍف ، َوالسَّيِ َئُة مبِْثِلَها إِ   ( رواه مسلم .ِلَّ أَْن يـََتَجاَوَز اَّللَُّ َعنـْ

ِإَذا َأْحَسَن َأَحدُُكْم ِإْساَلَمُه ، َفُكلُّ َحَسَنٍة يـَْعَمُلَها ُتْكَتُب لَُه ِبَعْشِر أَْمثَاهِلَا ِإََل َسْبِعِمائَِة  ) قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  :َعْن َأِِب ُهَريـَْرَة قَالَ و 
 متفق عليه . ( ٍة يـَْعَمُلَها ُتْكَتُب لَُه مبِْثِلَهاِضْعٍف ، وَُكلُّ َسيِ ئَ 

وذهب ابن بطال وغريه من احملققني إَل أن احلديث على ظاهره ، وأنه إذا أسلم الكافر ، ومات على اإلسالم  قال النووي :
أسلم الكافر ، فحسن : إذا  يثاب على ما فعله من اخلري يف حال كفره ، واستدلوا حبديث أِب سعيد اخلدري قال : قال 

إسالمه ، كتب هللا تعاَل له كل حسنة زََلفها، وحما عنه كل سيئة زلفها، وكان عمله بعد ذلك ، احلسنة بعشر أمثاهلا إَل سبعمائة 
 ضعف، والسيئة مبثلها إِل أن يتجاوز هللا عنها .

 احلديث دليل على فضل القناعة وأهنا من أسباب الفالح .-1
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 فضائل القناعة :
 القناعة هي السعادة واحلياة ملن أراد احلياة . واًل :أ

 ( .ِييَـنَُّه َحَياًة طَيِ َبًة ْن َعِمَل َصاحِلاً مِ ن ذََكٍر أَْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنحْ قال تعاَل ) م
 قال العلماء : احلياة الطيبة : الرضا والقناعة .

 .نع طاب عيشه، ومن طمع طال طيشه من ق: -رمحه هللا تعاَل -قال ابن اْلوزي وهلذا 
 القناعة أفضل احلسنات واخلريات . ثانياً :

نـَْيا َحَسَنًة َويف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ )  قال رب األرض والسماوات  ُهم مَّن يـَُقوُل رَبَـَّنا آتَِنا يِف الدُّ  ( . ِوِمنـْ
 حسنة الدنيا : القناعة يف الرزق .

 القناعة سبب للنعيم . :ثالثاً 
 قال تعاَل ) إن األبرار لفي نعيم ( .

 قال الرازي : قال بعضهم : النعيم القناعة ، واْلحيم الطمع .
 وقال النيسابوي : وقال آخرون : النعيم : القناعة والتوكل .

 . من أسباب الفالحوالقناعة  رابعاً :
 ( .زَِق َكَفافًا َوقـَنـََّعُه اَّللَُّ مبَا آتَاُه َقْد أَفْـَلَح َمْن َأْسَلَم َورُ  حلديث الباب )

 . لو مل يكن لك إِل راحـة البدن ----هي القناعة فالزمها تعش ملًكا 
 ن .هل راح منها بغري القطن والكف  ----فأين من ملك الدنيا بأمجعهـا 

 أن من قنع فله طوِب . وأخرب النيب  خامساً :
 ي رواه الرتمذ ع(.ُطوَِب ِلَمْن ُهِدَي ِلإلْساَلِم ، وََكاَن َعْيُشُه َكَفافاً َوقَنِ ول )، يق: أنه مسع رسول هللا  فَضالَة بن عبيٍد األنصاري ِ عن 

 . القناعة سبب للغىن سادساً :
. فـََقاَل أَبُو ُهَريـَْرَة (نَّ أَْو يـَُعلِ ُم َمْن يـَْعَمُل ِِبِنَّ َمْن يَْأُخُذ َعىنِ  َهُؤَِلِء اْلَكِلَماِت فـَيَـْعَمُل ِبِِ )  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  :َعْن َأِِب ُهَريـَْرَة قَالَ 

اتَِّق اْلَمَحارَِم َتُكْن أَْعَبَد النَّاِس َواْرَض مبَا َقَسَم اَّللَُّ َلَك َتُكْن أَْغىَن النَّاِس  )فـََعدَّ مَخًْسا َوقَاَل  يفـَُقْلُت أَنَا يَا َرُسوَل اَّللَِّ فََأَخَذ بَِيدِ 
 (ِإنَّ َكثْـرََة الضَِّحِك مُتِيُت اْلَقْلبَ ْحِسْن ِإََل َجارَِك َتُكْن ُمْؤِمًنا َوَأِحبَّ لِلنَّاِس َما حتُِبُّ لِنَـْفِسَك َتُكْن ُمْسِلًما َوِلَ ُتْكِثِر الضَِّحَك فَ َوأَ 

 قالت احلكماء : اقنع تشبع .
 يف األرض والسماء : وخري من قول احلكماء ، قول سيد احلكماء ، عليه الصالة والسالم

َمْن أْصَبَح ِمْنُكْم آِمنًا يف سرِبِه ، ُمَعاَفًَ يف َجَسِدِه ، )   رسول هللا ، قَاَل : قَالَ  عن ُعبْيِد هللا بِن حْمصن األَنَصارِيِ  اخلطميِ  
نـَْيا حِبََذاِفريِهَ  َا ِحيَزْت َلُه الدُّ  مذي .ا ( رواه الرت ِعْنَدُه ُقوُت  يـَْوِمِه ، َفَكأمنَّ

 . والذل يف الطمعالعز ، القناعة فيها  سابعاً :
 د .والطم اع يُذل نفسه من أجل املزيبينهم،  الناس فال يزال عزيزاً  ذلك أن القانع ِل حيتاج إَل

 س ( .ه بالليل، وعزه استغناؤه عن النا)شرف املؤمن قيام سعد مرفوعاً  جاء يف حديث سهل بن
 د .أح من قنع ِبذا مل حيتج إَلل : اخلبز اليابس باملاء ويأكله ويقو عاَل يبل رمحه هللا ت وكان حممد بن واسع

مل تغاط ما يف أيديهم، فإذا فعلت ذلك استخفوا  يزال الناس يكرمونك ما على الناس، وِل اً تزال كرمي  : ِلوقال احلسن رمحه هللا
 ك .بك وكرهوا حديثك وأبغضو 
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إذا استغىن عن الناس وما يف أيديهم، واحتاج  لدنيا والرفعة يف الذكر ِل حيص لها املرء إِلكما أن اإلمامة يف الدين والسيادة يف ا
 ن .اس إليه يف العلم والوعظ واإلحساالن

قالوا: احتاج الناس إَل علمه، واستغىن هو  ؟ ؟ قالوا: احلسن، قال: مب سادهم قال أعراِب ألهل البصرة: من سيد أهل هذه القرية
 م .عن دنياه

 س َهاً احلسود واهنأهم عيشاً القنوع .ل بعض احلكماء : وجدت أطول الناقا
 قيل : للذل من أبوك ؟ قال : الطمع ، وقيل : للعز والكرامة من أبوك ؟ قال : الرضا والقناعة .

 من طمع ذل ، ومن قنع عز .
وإياك والطمع فإنه فقر حاضر ، وعليك باليأس مما  قال سعد ِلبنه : يا بين إذا طلبت الغىن فاطلبه بالقناعة ، فإهنا مال ِل ينفد ،

 يف أيدي الناس .
قيل للحسن للبصري : وقيل له : ما الذي زهدك يف الدنيا ، ما سر زهدك ، فقال : علمت أن رزقي ِل يأكله غريي فاطمأن 

 داد له .قليب ، وعلمت أن عملي ِل يقوم به غريي فاشتغلت به ، وعلمت أن املوت ينتظرين فانا يف استع
بالقضاء، والثقة  الرضا للبدن من ِمن أكثر مواهب هللا لعباده وأعظمها خطًرا القناعة، وليس شيء أروحابن حبان : وقال 

الواجب على  الراحة، وعدم الدخول يف مواضع السوء لطلب الفضل، لكانيف القناعة خصلة حُتمد إِل  بالقسم، ولو مل يكن
 ل .العاقل أِل يفارق القناعة على حالة من األحوا

 وأكساه العفاف .، وألزمه القناعة ، : إذا أراد هللا بعبد خرياً أهلمه الطاعة  قال حكيم
 تَّقوى ، واحلر ِية يف القناعة .وقال إبراهيم بن شيبان : الشَّرف يف التَّواُضع ، والعزُّ يف ال 

قال ابن اْلوزي : ِل عيش يف الدنيا إِل للقنوع باليسري ، فإنه كلما زاد احلرص على فضول العيش زاد اهلم  ، وتشتت القلب ، 
 واستعبد العبد ، وأما القنوع فال حيتاج إَل خمالطة من فوقه ، وِل يبال مبن هو مثله ، إذ عنده ما عنده

 من رضي باخللِ  والبْقل مل يستعبده أحد كما قيل :
 ًا .ولو أين قنعُت لكنت حر        أطعت مطامعي فاستعبدتن

 ) وأعوذ بك من نفس ِل تشبع ( رواه مسلم . وقال 
 ما طمحت نفس : لذلك يقول ابن القيم رمحه هللاألن النفس إذا ما رُبيت على القناعة واِلقتصاد واِلقتصار فإهنا ِل تشبع ، و 

 ه .لشيء من هذه الدنيا فبلغته إِل طمحت إَل ما هو أعلى من
 ، وعليك بالقناعة فإهنا مال ِل ينفد .قال سعد ِلبنه : إياك والطمع فإنه فقر حاضر 

 قال علي ) وما اخلمر الصرف بأذهب لعقول الرجال من الطمع (

 قيل :
 . ما الذل إِل يف الطمع               إن نفع يحسيب بعلم

 ع .عن سوء ما كان صن                راقب هللا نزعمن 

 وقال عبد العزيز اْلرجاين رمحه هللا ، يبعث برسالة للعلماء ، قال :

 ولو َعظَّموه يف النفوس لُعظِ ما     ولو أن أهل العلم صانوه صاهنم

 ا .حمياه باألطماع حىت َتهم           ولكن أهانوه فهان ودنسوا
 خطبته على املنرب : إنَّ الطمع فقر ، وإنَّ اليأس غىن ، وإنَّ اإلنساَن إذا أَِيَس من الشيء استغىن عنه  . وكان عمر يقول يف

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22الرضا%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22الرضا%22
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 والطمع يذهب العلم .
روي أنَّ عبد هللا بن سالم لقَي كعب األحبار عند عمر ، فقال : يا كعب ، َمْن أرباُب العلم ؟ قال : الذين يعملون به ، قال : 

، فس، وتطلُب احلاجات إَل النَّاسلم من قلوب العلماء بعد إذ حفظوه وعقلوه ؟ قال : يُذهبه الطمُع ، وشَرُه النفما يذهب بالع
 .قال : صدقت 

 والطمع ميحق الربكة .
يا حكيم إن هذا املال اين، مث سألته فأعطاين، مث قال: سألت رسول هللا فأعطاين، مث سألته فأعطل )قا حكيم بن حزام فعن  

 ( .ع، كالذي يأكل وِل يشبة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس مل يُبارك له فيهخضر 
قال أبو بكر الوراق: لو قيل للطمع من أبوك؟ لقال: الشك يف املقدور، ولو قيل له: ما حرفتك؟ لقال: اكتساب الذل، ولو قيل ما 

 غايتك؟ لقال: احلرمان.
 ع .عليه آيس، وعبد ملا أنت له طام أنت حر مما أنت: قال ابن عطاء هللا

 ع .واحلـر عبـد مـا طمـ   العبـد حـر مـا قنـعقيل : 
وقيل: إن العقاب يطري يف مصاف عزه حبيث ِل يرتقي طرف إَل مطاره، وِل تسمو اهلمة إَل الوصول إليه، فريى قطعة حلم معلقة على 

الشبكة جناحه فيصيده صيب يلعب به، فحني كان يف عليائه كان عزيزًا حراً، فلما طمع يف شبكة فينـزله الطمع من مطاره فيعلق ب
 قطعة حلم ورغب فيها نزل إليها فقد حريته.

 ع .قال احلسن البصري: فساد الدين الطمع وصالح الدين الور 
واديان من ذهب ِلبتغى  كان ِلبن آدملو  )  وقد جبل اآلدمي على احلرص والطمع وقلة القناعة قال رسول هللا قال الغزال : 

 ر :وعالج ذلك ِل يكون إِل بأمو  اً (هلما ثالث
، فإن من كثر خرجه واتسع إنفاقه مل متكنه القناعة ، وهو األصل يف القناعة ، اِلقتصاد يف املعيشة والرفق يف اإلنفاق  :األول  

، والقصد يف الغىن والفقر ، هللا يف السر والعالنية  خشية: ثالث منجيات )  وعنه ( ما عال من اقتصد ) ويف احلديث 
  ة ( .من النبو  اً ي الصاحل جزء من بضعة وعشرين جزءاِلقتصاد وحسن السمت واهلد)  وعنه ( والعدل يف الرضا والغضب 

 ه . بد وأن يأتيه وإن مل يشتد حرصأن يتحقق بأن الرزق الذي قدر له ِل :الثاين  
 ة . احلرص والطمع من الذل واملداهنوما يف، يف القناعة من عز اِلستغناء أن يعرف ما :  الثالث 

ويستمع أحاديثهم ويطالع أحواهلم وخيري ، مث ينظر إَل أحوال األنبياء واألولياء ، أن يكثر تأمله يف تنعم الكفرة واحلمقى  :الرابع 
  .على القليل والقناعة باليسريصرب عقله بني أن يكون على مشاِبة الفجار أو األبرار فيهون عليه ال

إَل من دونه يف الدنيا ِل  ًا ويتم ذلك بأن ينظر أبد، أن يفهم ما يف مجع املال من اخلطر كما ذكرنا يف آفات املال :  اخلامَ 
  .  اب خلق القناعة وعماد األمر الصربفبهذه األمور يقدر على اكتس، إَل من فوقه 

 نسان، وِل يزيد يف رزقه.احلرص يُنقص قدر اإل وقال بعضهم:
، وعبد شهوة، وعبد طمع.    وقالوا: العبيد ثالثٌة: عبد رِق 
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َركَ  يَا َرُسول هللا : ، قَاَل : قُ ْلتُ  سفيان بن عبد هللا  وعن-41  )):  قَالَ  . ، ُقْل يل يف اإلْسالِم َقواًل اَل أْسَأُل َعْنُه َأَحدًا َغي ْ
 م ( .اسَتقِ  : آَمْنُت بِاهلِل ، ُثُه  ُقلْ 

--------- 
 .أي : قوًِل جامعاً ملعاين الدين (  ُقْل يل يف اإلْسالِم َقوالً  )
 .أي : اإلميان الكامل الذي يشمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل اْلوارح (  : آَمْنُت بِاهللِ  ُقلْ  ) 
ا ينبغي تركه وقيل : هي طلب إقامة النفس على الصراط اِلستقامة هي املداومة على فعل ما ينبغي فعله وترك م(  ُثُه اسَتِقمْ  ) 

 . املستقيم ، والصراط املستقيم هو اإلسالم كما ثبت تفسريه من حديث ثوبان عند أمحد بسند جيد
 وجوب اإلميان باهلل تعاَل .احلديث دليل على  -1
 ان هو اإلميان باهلل تعاَل .احلديث دليل على أن أول واجب على اإلنس -2
 ر على ذلك .مث استقام على طاعة هللا واستم نحلديث دليل على فضل من آما -3

 ة بعد اإلميان :فضائل اِلستقام -4
 ة وعدم اخلوف .زل عليهم املالئكة وتبشرهم باْلنتتن أواًل :

 ( . الِئَكُة َأِلَّ خَتَافُوا َوِل حَتَْزنُوا َوأَْبِشُروا بِاْْلَنَِّة الَّيِت ُكْنُتْم ُتوَعُدونَ ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَبُـَّنا اَّللَُّ مُثَّ اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلمَ قال تعاَل ) 
د موته ويف قربه : يبشرونه عن وقيل : يوم خروجهم من قبورهم ، وقيل : عند اِلحتضار ، قيلله ) تتنزل عليهم املالئكة ( قو 

 .ع األقوال كلهــا وهو حسن جداً وهذا القول جيم: واختار هذا القول ابن كثري وقال ،وحني يبعث
 اِلستقامة سبب لبسط الرزق . ثانياً :

َناُهْم َماًء َغَدقاً قال تعاَل )   ( . َوأَلَِّو اْستَـَقاُموا َعَلى الطَّرِيَقِة أَلَْسَقيـْ
 .قال القرطيب : أي لو آمن هؤِلء الكفار لوسعنا عليهم يف الدنيا وبسطنا هلم يف الرزق 

 ة .أن هللا أمر نبيه باِلستقام ثالثاً :
 ( . فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرتَ قال تعاَل ) 

 .ا اِلستقامة اللهم أنت ربنا فارزقنكان احلسن يقول : 
 ( .فَاْسَتِقيُموا ِإلَْيِه َواْستَـْغِفُروُه عاصي فقد قال تعاَل ) ِل يلزم من اِلستقامة عدم الوقوع بشيء من املأنه  - 5

املقتضي للتوبة والرجوع إَل  بن رجب : فيه إشـارة إَل أنه ِل بد من التقصري يف اِلستقامة املأمور ِبا ، فيجرب ذلك اِلستغفارقال ا
أن الناس لن  ، وقد أخرب النيب متحها (ملعاذ ) اتق هللا حيثما كنت وأتبع السيئة احلسنة  ، فهو كما قال النيب اِلستقامة

وا ( فالسداد هو حقيقة قال ) سددوا وقارب ة ، ففي الصحيحني عن أِب هريرة . عن النيب اِلستقام يستطيعوا اِلستقامة حق
د ، واملقاربة أن يصيب ما قرب من الغرض إذا مل يصب الغرض مجيع األقوال واألعمال واملقاصاِلستقامــة ، وهو اإلصابة يف 

 ة الغرض ، فتكون مقاربته عن عمد .بنفسه ، ولكن بشرط أن يكون مصمماً على قصد السداد وإصا
  وقد قال ( . ) استقيموا ولن حتصوا ( فيه بيان املأمور به شرعاً بقوله  ) استقميوا ( وبيان الواقـع قدراً بقوله ) ولن حتصوا 

ادم ، فإن الشرع أمر فإن املتعبد هلل ِل خيلو من تفريط يف طاعة أو املواقعة ملعصية ، وملا كان هذا هو األمر الذي طبع عليه ابن 
 )سددوا وقاربوا( وعند البخاري )القصد القصد تبلغوا( . بالقصد والتسديد واملقاربة فقال 

ة القلب ، فهو ملك األعضاء وهي جنوده ، فإذا استقام امللك استقامت تقامة استقامه يف اِلسوأعظم ما ينبغي مراعات -6
 جنوده ورعاياه .
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 ان ، فإنه ترمجان القلب .قامته بعد القلب اللسوكذلك مما ينبغي مراعاة است
، وإن اعوججت اعوججنا ( دم فإن األعضـاء كلها تكفر اللسان ، تقول: إن استقمت استقمنا) إذا أصبح ابن آ ولذلك قال  

 رواه الرتمذي .
 ه . نفس ختاف علي؟ فأخذ بلسان ! ما أخوف ماواية للرتمذي: قلت يا رسول هللاوجاء يف حديث الباب يف ر 

ِل يستقيم قلبه حىت قال ) ِل يستقيم إميان عبد حىت يستقيم قلبه ، و  وقد جاء يف مسند اإلمام أمحد عن أنس . أن النيب 
 ه ( .يستقيم لسان

 أسباب اِلستقامة : -7
 : دعاء هللا بالثبات .أواًل 
 يقول : ) يا مقلب القلوب ثبت قليب على طاعتك ( . كان 

 لقرآن وتدبره .قراءة اثانياً : 
 ( . َناُه تـَْرتِيالً َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْوِل نـُز َِل َعَلْيِه اْلُقْرآُن مُجَْلًة َواِحَدًة َكَذِلَك لُِنثَبِ َت ِبِه فـَُؤاَدَك َورَتَـّلْ ) قال تعاَل 

 ام يف هذه الدار على اهلداية ، وفقه هللا تعاَل للهداية يوم القيامة .من استقأن  -8
، هدي هناك  هذي أرسل به رسله ، وأنزل به كتبم ، الراط هللا املستقيفمن هدي يف هذه الدار إَل صال ابن القيم رمحه هللا : ق

ه ، وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه هللا لعباده يف هذه ، املوصل إَل جنته ودار ثواب مإَل الصراط املستقي
الصراط يكون سريه على ذاك م ، وعلى قدر سريه على هذه مــه على الصراط املنصوب على منت جهنالدار ، يكون ثبوت َقدَ 

 الصراط .
 أنه ِل خوف وِل حزن على املستقيم . -9

 احلث على جمالسة ومصاحبة أهل اِلستقامة . -11
 ( . ِه َأْو مَيِْشَى ِِف نَ ْعٍل َواِحَدةٍ نَ َهى َأْن يَْأُكَل الرهُجَل ِبِشَمالِ  َأنه َرُسوَل اَّللِه ) ْن َجاِبٍر ع-41
نَ ْعٍل َواِحَدٍة  َفاَل مَيِْش يف  -َأْو َمِن انْ َقَطَع ِشْسُع نَ ْعِلِه  -ِإَذا انْ َقَطَع ِشْسُع َأَحدُِكْم  ) قَاَل َرُسوُل اَّللِه  :َعْن َجاِبٍر قَالَ -42

 ء ( .ِد َوالَ يَ ْلَتِحِف الصهمهابِالث هْوِب اْلَواحِ  َواَل يَْأُكْل ِبِشَماِلِه َواَل ََيَْتيب ُخفٍ  َواِحٍد  َحَّته ُيْصِلَح ِشْسَعُه َوالَ مَيِْش يف 
---------- 

اأْلُْصبُـَعنْيِ  فَِبِشنٍي ُمْعَجَمة َمْكُسورَة مُثَّ ِسني ُمْهَمَلة َساِكَنة ، َوُهَو َأَحد ُسُيور النِ َعال ، َوُهَو الَِّذي َيْدُخل بـَنْي  ) الشِ ْسع ((  ِشْسعُ ) 
 ِقد ِفيِه الشِ ْسع ، َومَجََعُه ُشُسوع .، َويَْدُخل َطَرفه يف النـَّْقب الَِّذي يف َصْدر النـَّْعل اْلَمْشُدود يف الز َِمام . َوالز َِمام ُهَو السَّرْي الَِّذي يـَعْ 

 ( . 28)  رجل بشماله ، وقد تقدمت املسألة عند حديثاحلديث دليل على النهي أن يأكل ال-1
 نهي أن ميشي الرجل يف نعل واحدة ، ومجهور العلماء على الكراهة .احلديث دليل على ال-2

يًعا  َِل مَيِْش َأَحدُُكْم يف  )قَاَل  َعْن َأِِب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ وقد جاء يف الصحيحني :   أَْو لَِيْخَلْعُهَمانـَْعٍل َواِحَدٍة لِيُـْنِعْلُهَما مجَِ
يًعا   ( .مجَِ

 اختلف يف احلكمة من النهي : -3
قَاَل اخلَْطَّاِبُّ : احلِْْكَمة يف النـَّْهي : َأنَّ النـَّْعل ُشرَِعْت ِلِوقَايَِة الر ِْجل َعمَّا َيُكون يِف  :  قال اْلافظ ابن حجر رمحه هللا يف الفتح 

َدى الر ِْجَلنْيِ ِاْحَتاَج اْلَماِشي أَْن يـَتَـَوقَّى إِلِْحَدى رِْجَلْيِه َما َِل يـَتَـَوقَّى ِلأْلُْخَرى ، فـََيْخرُج اأْلَْرض ِمْن َشْوك أَْو حَنْوه ، فَِإَذا اِنـَْفَرَدْت ِإحْ 
  . ِبَذِلَك َعْن َسِجيَّة َمْشيه ، َوَِل يَْأَمن َمَع َذِلَك ِمْن اْلِعثَار
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َا   . ُنِسَب فَاِعل َذِلَك ِإََل ِاْخِتاَلل الرَّْأي أَْو َضْعفه َوِقيَل : أِلَنَُّه ملَْ يـَْعِدل بـَنْي َجَوارِحه ، َوُرمبَّ
َهِقيُّ : أِلَنَـّ ا أَنَـَّها ِمْشَية الشَّْيطَان، َوِقيلَ : اْلِعلَّة ِفيهَ َوقَاَل اِْبن اْلَعَرِب : ِقيلَ  : اْلَكرَاَهة ِفيِه لِلشُّْهرَِة َها َخارَِجة َعْن اِِلْعِتَدال. َوقَاَل اْلبَـيـْ

 )الفتح( .ب، َفُكل  َشْيء َصيـََّر َصاِحبه ُشْهَرة َفَحق ه َأْن جَيَْتنِ ي َعْن الشُّْهَرة يف اللِ َباس، َوَقْد َوَرَد النـَّهْ َصار ِلَمْن تـََرى َذِلَك ِمْنهُ اأْلَبْ  فـََتْمَتد  

لُِعْذٍر ، َوَدلِيله َهِذِه اأْلََحاِديث الَّيِت ذََكَرَها ُمْسِلم .  ُيْكَره اْلَمْشي يف نـَْعل َواِحَدة أَْو ُخف  َواِحَدة أَْو َمَداس َواِحد َِل  وقال النووي :
َا َكاَن قَاَل اْلُعَلَماء : َوَسَببه َأنَّ َذِلَك َتْشوِيه َوِمْثله ، َوخُمَاِلف لِْلَوقَاِر ، َوأِلَنَّ اْلُمْنَتِعَلة َتِصري أَْرفَ  ع ِمْن اأْلُْخَرى ، فـَيَـْعُسر َمْشيه ، َوُرمبَّ

 .ا لِْلِعثَاِر َسَببً 
 أخرجه الطحاوي  .ة(ن الشيطان ميشي يف النعل الواحدإل )قا سول هللا عن أِب هريرة أن ر ة( السلسلة الصحيح)قال األلباين يف و 

 املرادي و هو ثقة . قلت : و هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخني غري الربيع بن سليمان
، ا من طريق أِب الزناد عن األعرج به بلفظ" ِل ميش أحدكم يف نعل واحدة ، لينعلهما مجيعاً و غريَهو احلديث يف "الصحيحني "

 أو ليخلعهما مجيعا " .
 ( و غريَها .322/  3أمحد )( و 154/  6أخرجه مسلم )( ِل متش يف نعل واحدة  )شاهد من حديث جابر مرفوعا بلفظ  لهو 

النهي ،  الطحاوي هذا لتضمنه علة دة صحيح مشهور ، و إمنا خرجت حديثقلت : فاحلديث يف النهي عن املشي يف نعل واح
 .لباين :... فذكر ما تقدم من الفتح ، مث قال األ "حتديدها ، فجاء يف " الفتح  من األقوال اليت قيلت يف اً واحد فهو يرجح قوِلً 

تصديره إياه بقوله : " قيل " مما يشعر و ، ان فأقول : الصحيح من هذه األقوال ، هو الذي حكاه ابن العرِب أهنا مشية الشيط
به .  هذا احلديث الصحيح املؤيد هلذا " القيل " ، و لو وقف عليه ملا وسعه إِل اْلزم بتضعيفه ، و ذلك معناه أنه مل يقف على

ر أطرافها املناسبة ذكطريقته يف مجع األحاديث و  ، و إِل لذكره على اً عليه يشعرنا أنه مل يقف عليه أيضكذلك سكوت احلافظ و 
 العلة و حتديدها سواه . للباب ، ِلسيما و ليس يف تعيني

إَل اإلمام أِب جعفر الطحاوي ، فهو الذي حفظها  فخذها فائدة نفيسة عزيزة رمبا ِل تراها يف غري هذا املكان ، يعود الفضل فيها
 لة الصحيحة ( .) السلس   عشرات الكتب األخرى لغريه . لنا بإسناد صحيح يف كتابه دون

 : ) تنبيه (
 ( .يف نعل واحدة  رمبا مشى النيب  )قالت .  أما احلديث الذي رواه ليث عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة

 ي .أخرجه الرتمذ، فهو ضعيف ِل حيتج به 
َوِإْخرَاج اْلَيد اْلَواِحَدة ِمْن اْلُكم  ُدون اأْلُْخَرى والتـََّردِ ي ]أي َقْد يَْدُخل يف َهَذا ُكل  لَِباس َشْفع َكاخْلُفَّنْيِ  : قال احلافظ رمحه هللا -4

اْلَباب ِمْن رَِوايَة حُمَمَّد ْبن لبس الرداء[ َعَلى َأَحد اْلَمْنِكبَـنْيِ ُدون اآْلَخر . قَالَُه اخلَْطَّاِبُّ . قـُْلت : َوَقْد َأْخرََج اِْبن َماَجْه َحِديث 
أَْيًضا ِمْن  اْلَمْقرُبِيِ  َعْن َأِب ُهَريـَْرة بلفظ : ) َِل مَيِْش َأَحدُكْم يف نـَْعل َواِحَدة َوَِل ُخف  َواِحد ( َوُهَو ِعْند ُمْسِلم َعْجاَلن َعْن َسِعيد

اق ِإْخرَاج اْلَيد اْلَواِحَدة ِمْن اْلُكم  َحِديث َجاِبر ، َوِعْند َأمْحَد ِمْن َحِديث َأِب َسِعيد ، َوِعْند الطَّبَـرَاين ِ ِمْن َحِديث اِْبن َعبَّاس ، َوِإحلَْ 
ف  اْلَواِحد بَِعيد ، ِإِلَّ ِإْن ُأِخَذ ِمْن اأْلَْمر بِاْلَعْدِل بَـ  نْي اْلََْوارِح َوتـَْرك الشُّْهَرة ، وََكَذا َوْضع َوتـَْرك اأْلُْخَرى بُِلْبِس النـَّْعل اْلَواِحَدة َواخلُْ

  .ْنِكبَـنْيِ ، َوَاَّللَّ أَْعَلم " انتهىَطَرف الر َِداء َعَلى َأَحد اْلمَ 
، ألهنما يف حكم اخلف  اً أو أن خيلعهما مع اً علني ، لزمه أن يلبس الشرابني معفإْن لعب اإلنسان بالشراب دون لبس الن وعليه ؛

  .املذكور يف احلديث
 أْلُْخَرى َوْحدَها َحىتَّ ُيْصِلحَها َويـُْنِعلَها َكَما ُهَو َنص  يف احلَِْديث .ِإَذا اِنـَْقَطَع ِشْسعه َوحَنْوه ، فـَْلَيْخَلْعُهَما ، َوَِل مَيِْشي يف ا-5 
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يَ ُقوُل اَّللهُ تَ َباَرَك َوتَ َعاََل ُترِيُدوَن َشْيًئا َأزِيدُُكْم  -قَاَل  -ِإَذا َدَخَل َأْهُل اجْلَنهِة اجْلَنهَة  )قَاَل   َعْن ُصَهْيٍب َعِن النهيب ِ  -43
َنا ِمَن النهاِر فَ يَ ُقولُ  فَ َيْكِشُف اْلَِْجاَب َفَما ُأْعُطوا َشْيًئا َأَحبه ِإلَْيِهْم ِمَن  -قَاَل  -وَن َأَلَْ تُ بَ يِ ْض ُوُجوَهَنا َأَلَْ ُتْدِخْلَنا اجْلَنهَة َوتُ َنجِ 
 . ا اْْلُْسىَن َوزِيَاَدٌة(ُثُه َتاَل َهِذِه اآليََة )لِلهِذيَن َأْحَسُنو ل ، ِإََل َرهبِ ِْم َعزه َوجَ  النهَظرِ 

---------- 
 احلديث دليل على رؤية هللا تبارك وتعاَل يف اآلخرة ، ومن عقيدة أهل السنة واْلماعة أن هللا يرى يف اآلخرة  .-1

 وهو اِلعتقاد اْلازم بأن املؤمنني يرون رِبم عياناً بأبصارهم يف عرصة القيامة ويف اْلنة ، ويكلمهم ويكلمونه .
املسألة من املسائل اليت وقع فيها النزاع بني أهل السنة وغريهم ، وقد اتفق عليها األنبياء واملرسلون ومجيع الصحابة والتابعون  وهذه

 وأئمة اإلسالم على تتابع القرون .

 األدلة :
َا نَاِظرَةٌ 22ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ نَّاِضرٌَة )قال تعاَل ) -أ  ( . ( ِإََل َرِبِ 

 من النظر .) ناظرة ( سنة ، من النضارة .   أي ح) ناضرة ( 

 وهي من أظهر األدلة . قال شارح الطحاوية :
 ( .َكالَّ ِإنَـُّهْم َعن رَِّبِ ِْم يـَْوَمِئٍذ لََّمْحُجوبُوَن تعاَل )  قال و  -ب

ْلنة ، وسئل مالك عن هذه قال شارح الطحاوية : احتج الشافعي وغريه من األئمة رمحهم هللا تعاَل ِبذه اآلية على الرؤية ألهل ا
 اآلية فقال : ملا حجب أعداؤه فلم يروه َتلى ألوليائه حىت يروه . 

 يف اآلية : أن أعظم عذاب الكفار هو احلجاب عن رِبم .-
 أعظم نعيم اْلنة هو رؤية هللا عز وجل .-
 قال تعاَل : ) للذين أحسنوا احلسىن وزيادة ( .و  -ج

 يف حديث صهيب حديث الباب .كما   هي النظر إَل وجهه الكرمي فسرها بذلك رسول هللا :  والزيادة: اْلنة ،  فاْلسىن
عياناً كما ترون إذ نظر إَل القمر ليلة البدر فقال : ) إنكم سرتون ربكم  عن جرير بن عبد هللا قال : كنا جلوساً مع النيب  -د

لوع الشمس وقبل غروِبا فافعلوا ( متفق عليه ، يعين صالة قبل طفإن استطعتم أِل تغلبوا على امون يف رؤيته ، هذا القمر ِل تض
 أي ِل يلحقكم ضيم وِل مشقة يف رؤيته .) ال تضامون ( العصر والفجر . 

، بل هو أعظم وأجل ، لكن املراد من املعىن تشبيه  [ يعين يراه املؤمنون يف اْلنة كما يرون هذا القمر ، فليس املعىن أن هللا مثل القمر ، ألن هللا ليس كمثله شيءكما ترون هذا القمر معىن ] 
 يقية بالعني دون اشتباه .الرؤية بالرؤية ، فكما أننا نرى القمر ليلة البدر رؤية حقيقية ليس فيه اشتباه ، فإننا سنرى ربنا عز وجل كما نرى هذا القمر رؤية حق

: ) هل تضارون يف رؤية القمر  ربنا يوم القيامة ؟ فقال النيب  : أن أناساً قالوا : يا رسول هللا ، هل نرى عن أِب هريرة -ه
ليلة البدر ؟ ( قالوا : ِل يا رسـول هللا . قال : ) هل تضارون يف رؤية الشمس ليس دوهنا سحاب ؟ ( قالوا : ِل . قال : ) فإنكم 

 ترونه كذلك ( . متفق عليه .
من فضة آنيتهما وما فيهما ، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما ، ) جنتان  وعن أِب موسى . قال : قال رسول هللا  -و

 وما بني القوم وبني أن يروا رِبم إِل رداء الكربياء على وجهه يف جنة عدن ( متفق عليه .

 منهم :وأحاديث الرؤية متواترة كما نص على ذلك غري واحد من أهل العلم ، 
 يف شرح الطحاوية ، واحلافظ ابن حجر يف فتح الباري .ابن القيم يف حادي األرواح ، وابن أِب العز 

 وخالف يف ذلك املعتزلة واْلهمية وقالوا : إن هللا ِل يرى . -
 واستدلوا بقوله تعاَل ملوسى ) لن تراين ( .
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 الرد عليهم :
 هذا مذهب باطل ، واآلية دليل عليهم من وجوه :

م الناس بربه يف وقته ، أن يسأل ما ِل جيوز عليه ، بل هو عندهم من أعظم أنه ِل يظن بكليم هللا ورسوله الكرمي وأعل أواًل :
 احملال .
 أن هللا مل ينكر عليه سؤاله ، وملا سأل نوح ربه ْناة ابنه أنكر سؤاله وقال ) إين أعظك أن تكون من اْلاهلني ( . ثانياً :
 و ِل َتوز رؤييت ، والفرق بني اْلوابني ظاهر .أنه تعاَل قال ) لن تراين ( ومل يقل : إين ِل أَُرى ، أ ثالثاً :
قوله ) ولكن انظر إَل اْلبل فإن استقر مكانه فسوف تراين ( فعلق الرؤية على استقرار اْلبل وهو ممكن يف نفسه ،  رابعًا :

ثبت على شيء من التقادير واملعلق على املمكن ممكن ، ألن معىن التعليق اإلخبار بوقوع املعلق عند وقوع املعلق به ، واحملال ِل ي
 املمكنة .

 فصارت اآلية دليل على الرؤية .
 واستدلوا بقوله تعاَل ) ِل تدركه األبصار ( .

 : إن هللا نفى إدراك األبصار له ، فدل على أن هللا ِل يرى يف اآلخرة . قالوا
 واجلواب :

ؤية وهو أخص من الرؤية والرؤية أعم ، ونفي األخص ِل يدل إن هللا نفى اإلدراك ، ومل ينف الرؤية ، واإلدراك قدر زائد على الر 
، دراك وهو اإلحاطة ومل ينف الرؤية، فاهلل نفى اإليدركه، ألن اإلدراك هو اإلحاطة على نفي األعم ، واإلنسان قد يرى الشيء وِل

 فأنت ترى السماء لكن ِل حتيط ِبا رؤية .
 ورؤية هللا يف الدنيا مستحيلة . -2

  تعاَل ملوسى : ) لن تراين ( .كما قال هللا  

وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينه قبل املوت فدعواه باطلة باتفاق أهل السنة واْلماعة ،  : قال شيخ اإلسالم يف الفتاوى
س بن ألهنم اتفقوا مجيعهم على أن أحداً من املؤمنني لن يرى ربه بعيين رأسه حىت ميوت ، وثبت ذلك يف صحيح مسلم عن النوا

 [ 2/389أنه ذكر الدجال قال : ) اعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حىت ميوت ( . ] الفتاوى :  مسعان عن النيب 
نْ َيا َوَما ِفيَها  )قَاَل   َعْن َعاِئَشَة َعِن النهيب ِ  -44 ٌر ِمَن الدُّ  ( .رَْكَعَتا اْلَفْجِر َخي ْ

---------- 
 ة الفجر .احلديث دليل على فضل ركعيت سن-1

يًعا  )َشْأِن الرَّْكَعتَـنْيِ ِعْنَد طُُلوِع اْلَفْجِر  أَنَُّه قَاَل يف  وقد جاء نـَْيا مجَِ  ( متفق عليه .هَلَُما َأَحبُّ ِإََلَّ ِمَن الدُّ
َها قَاَلْت   ( متفق عليه . ى رَْكَعيَتْ اَْلَفْجرِ َعَلى َشْيٍء ِمْن اَلنـََّواِفِل َأَشدَّ تـََعاُهًدا ِمْنُه َعلَ  ملَْ َيُكْن اَلنَّيبُّ )َوَعنـْ

 : وختتص راتبة الفجر عن بقية الرواتب خبصائص 
 أواًل : أنه أفضل الرواتب .

 لألحاديث السابقة .
 ثانياً : يسن َتفيفها .

 ه .متفق علي يصلي ركعيت الفجر فيخفف حىت أين أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن ( حلديث  عائشة قالت ) كان رسول هللا 
 . رواه مسلمإذا طلع الفجر ِل يصلي إِل ركعتني خفيفتني (  وعن حفصة قالت ) كان رسول هللا 
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 هلا قراءة خاصة . ثالثاً :
 يف الركعة األوَل : الكافرون ويف الثانية : اإلخالص .

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

 رابعاً : أَنا آكد السنن ، ولذلك تفعل حَّت يف السفر .
 يدعها ِل حضراً وِل سفراً . مل يكن النيب 

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

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

 حقارة الدنيا . -2
 ومتاعها يزول . أن العمل الصاحل خري من الدنيا ، ألن العمل الصاحل يبقى والدنيا -3

ٌر أََمالً قال تعاَل ) املاُل  ٌر ِعنَد رَبِ َك ثـََوابًا َوَخيـْ نـَْيا َواْلَباِقَياُت الصَّاحِلَاُت َخيـْ  ( .َواْلبَـُنوَن زِيَنُة احْلََياِة الدُّ
 بعض األعمال الصاْلة خّي من الدنيا وما فيها : -4
 ها ( .حديث الباب  ) ركعتا الفجر خري من الدنيا وما في -أ

ْعُت النَّيبَّ -ب نـَْيا َوَما ِفيَها) يـَُقوُل  َسْهٍل قَاَل : مسَِ ٌر ِمَن الدُّ  ( . َمْوِضُع َسْوٍط يف اْْلَنَِّة َخيـْ
نـَْيا َوَما ِفيَها َ ) وعنه . قال : قال  -ج ٌر ِمَن الدُّ  ( لََغْدَوٌة يف َسِبيِل هللِا ، أَْو َرْوَحٌة َخيـْ
َها )قَاَل  ْعٍد السَّاِعِديِ  ، َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه ، أَنَّ َرُسوَل هللِا َعْن َسْهِل ْبِن سَ  -د نـَْيا َوَما َعَليـْ ٌر ِمن الدُّ  ( رِبَاُط يـَْوٍم يِف َسِبيِل هللِا َخيـْ

 ر ( .اْلِكَتاِب َأْكَلُة السهحَ  َفْصُل َما بَ نْيَ ِصَياِمَنا َوِصَياِم َأْهلِ  )قَاَل  َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َأنه َرُسوَل اَّللِه  -45
---------- 

 احلديث دليل على استحباب السحور .-1
 ويدل لذلك أيضاً حديث أنس ) تسحروا فإن يف السحور بركة ( متفق عليه .

 قال يف املغين :  وِل نعلم فيه خالفاً . )  أي يف استحبابه ( .
 ليه  .وأمجعوا على أن السحور مندوب إوقال ابن املنذر : 

 ملاذا َل نقل بوجوبه لقوله ) تسحروا ( ؟ 
 بأصحابه . مل نقل بوجوبه لوجود الصارف عن ذلك ، وهو وصال النيب 

 وأصحابه واصلوا ومل يذكر السحور . باب بركة السحور من غري إجياب ، ألن النيب   : قال البخاري
عن الوصال يف الصوم فقال رجل من املسلمني : إنك   قال : ) هنى رسول هللا ويشري البخاري إَل حديث أِب هريرة 

مث يومًا ، مث  ،تواصل يا رسول هللا ؟ قال : وأيكم مثلي ؟ إين يطعمين رِب ويسقيين ، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل ِبم
 رأوا اهلالل فقال : لو تأخر لزدتكم ، كالتنكيل هلم حني أبوا أن ينتهوا ( .

 :فوائد السحور  -2
 : حصول الربكة .أواًل 
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 كما يف حديث أنس السابق )تسحروا فإن يف السحور بركة ( .
 من اِلستيقاظ لصالة الفجر ، واِلستجابة ألمر الرسول ، والقوة على الصيام ، ووقت النزول اإلهلي وغريها .

 اتباع السنة . ثانياً :

 : خمالفة أهل الكتاب .ثالثاً 
 بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ( . فصل ما كما يف حديث الباب )

 أن السحور يعطي الصائم قوة ِل ميل معها الصيام . رابعاً :

: أنه يكون سببًا لالنتباه من النوم يف وقت السحر الذي هو وقت اِلستغفار والدعاء ، وفيه ينزل الرب جل وعال  إَل  خامساً 
 السماء الدنيا .

 الذي يثريه اْلوع . مدافعة سوء اخللق سادساً :

 الزيادة يف النشاط . سابعاً :

 حيصل السحور بأقل ما يتناوله املرء من مأكول ومشروب .-3
فقد أخرج هذا احلديث أمحد من حديث أِب سعيد اخلدري بلفظ ) السحور بركة فال تدعوه ، ولو أن جيرع أحدكم جرعة من 

 ماء، فإن هللا ومالئكته يصلون على املتسحرين ( .
 ولسعيد بن منصور من طريق أخرى مرسلة  ) تسحروا ولو بلقمة ( .

 : ) نعم سحور املؤمن التمر ( . قال : قال رسول هللا  وعند أِب داود عن أِب هريرة 
 األفضل تأخري السحور .-4

 ) ِل يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر ( . متفق عليه  قال : قال رسول هللا  حلديث أِب هريرة 
 اد أمحد ) وأخروا السحور ( .ز 

كم كان بني األذان والسحور؟ قال: قدر ، قلت:  مث قام إَل الصالة تسحرنا مع النيب ن أنس عن زيد بن ثابت أنه قال  )وع
 ( . متفق عليهمخسني آية

من سحورَها ، ومعه زيد  فهذا احلديث يدل على أنه يستحب تأخري السحور إَل قبيل الفجر ، فقد كان بني فراغ النيب 
ودخوهلما يف الصالة ، قدر ما يقرأ الرجل مخسني آية من القرآن ، قراءة متوسطة ِل سريعة وِل بطيئة ، وهذا يدل على أن وقت 

 الصالة قريب من وقت اإلمساك .
 واملراد باألذان اإلقامة ، مسيت أذاناً ألهنا إعالم بالقيام إَل الصالة .

 ( ، وأنه ينوي حمالفةَوِإْن ُتِطيُعوُه تـَْهَتُدوا ، قال تعاَل )  وهو يتسحر أنه متبع ألمر النيب  ينبغي على املسلم أن يستشعر-5
 أهل الكتاب .

 أن خمالفة الكفار مقصد شرعي . -6
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َوْلَيْأََته ِبُكْم َمْن  تَ َقدهُموا فَائْ َتمُّوا يب »  َأْصَحاِبِه تََأخًُّرا فَ َقاَل هَلُمْ  رََأى يف  َأنه َرُسوَل اَّللِه )  ي ِ ْن َأِِب َسِعيٍد اخْلُْدرِ وع -46
َرُهُم اَّللهُ   ( .بَ ْعدَُكْم اَل يَ َزاُل قَ ْوٌم يَ َتَأخهُروَن َحَّته يُ َؤخِ 

---------- 
 بصرية . رأى هنا( رََأى   َأنه َرُسوَل َاَّللهِ ) 
 املراد بعض أصحابه .( يف َأْصَحاِبِه ) 
 .(  ؤخَّر املسجد ...وماً يف مـق كما يف الرواية الثانية ) رأى رسول هللا ،  : عن الصف األولأي (  تََأخًُّرا) 
 . هلم النيب (  فَ َقالَ ) 
 أي : إَل الصف األول .( تَ َقدهُموا ) 
 أي : اقتدوا بأفعال يف الصالة .(  فَائْ َتمُّوا يب ) 
 أي : ليقتد بكم الصف الذي يليكم . ( َوْلَيْأََته ِبُكْم َمْن بَ ْعدَُكمْ  )
متأخرين عن الصف األول ، فأمرهم بالتقدم إَل الصف األول ليقتدوا به  وجد بعض أصحابه أن النيب  : معىن اْلديث -1
 يرون النيب ، وليقتدي ِبم من بعدهم ، ممن يصلي يف الصفوف املتأخرة الذين ِل  . 

  رمحه هللا . قاله السندياليت رأوها إليهم صفة صالة النيب  ، ألهنم ينقلونهم من األمة : يقتدي ِبم من بعدوحيتمل أن املعين
 فاحلديث دليل على ذم التأخر عن الصف األول .

 احلديث دليل على استحباب واحلرص على الصف األول . ) وسيأيت إن شاء هللا ما يتعلق بفضله ( .-2
 مام ، ملا يف ذلك من الفوائد واملصاحل :احلديث دليل على أنه يستحب القرب من اإل-3

 : أنه ينوب عن اإلمام إذا عرض له عارض . منها
 : أنه يقتدي بصالة إمامه ويستفيد منه ، ِل سيما إذا كان اإلمام فقيهاً . ومنها
 : أنه ينبه اإلمام إذا سها .      ] منحة العالم [ . ومنها

َرُهُم اَّللَُّ َِل يـَزَاُل قَـ ) اختلف يف معىن قوله  -4  ( ؟ ْوٌم يـََتَأخَُّروَن َحىتَّ يـَُؤخِ 
  . األوَل حىت يعاقبهم هللا تعاَل فيؤخرهم أي : ِل يزال قوم يعتادون التأخر عن الصف األول ، أو عن الصفوف

 : أي ، عن رمحته ، وعظيم فضله ، ورفيع املنزلة وعن العلم وحنو ذلك ، قاله النووي . قيل
أنه قال ) ِل يزال قوم يتأخرون عن الصف األول حىت  يف النار ، كما جاء يف حديث عائشة عن النيب  : حىت يؤخرهم وقيل

 يؤخرهم هللا يف النار ( رواه أبو داود ، ويف رواية ألمحد ) حىت يؤخرهم هللا يوم القيامة ( .
عن رتبة العلماء املأخوذ عنهم، أو عن رتبة  : قال القرطيب: قيل هذا يف املنافقني، وحيتمل أن يراد به أن هللا يؤخرهم وقيل

 السابقني .
: يتقدمون إَل الصفوف األوَل فقال : ِلقوماً يتأخرون يف املسجد يعين رأى النيب  : يف معىن احلديث قال الشيخ ابن عثيمني

 . ل قوم يتأخرون حىت يؤخرهم هللا () ِل يزا
 . وجل يف مجيع مواطن اخلري  يف العبادة أن يبتلى بأن يؤخره هللا عز هذا فيخشى على اإلنسان إذا عود نفسه التأخر وعلى

  . باملنافقني اً لصحيح أن احلديث عام وليس خاصوا وذهب بعض العلماء إَل أن املقصود ِبذا مجاعة من املنافقني ،
الكون يف الصف األول، والتنفري عن  احلث على وفيه،  . والظاهر أنه عام هلم ولغريهمقيل : إن هذا يف املنافقني:  قال الشوكاين

  هـ.ا .التأخر عنه
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 فائدة :
 :حذار حذار من أمرين هلما عواقب سوء :  قال ابن القيم

وِل تقبله إِل إذا برز يف قالب  اً ورد ما يرد عليك من احلق رأس، قلب فإنك تعاقب بتقليب ال، رد احلق ملخالفته هواك :حدمها أ 
 .هواك 

ول مرة أفعاقبهم على رد احلق (  لِ ُب أَْفِئَدتـَُهْم َوأَْبَصاَرُهْم َكَما ملَْ يـُْؤِمُنوْا بِِه أَوََّل َمرٍَّة َونََذُرُهْم يف طُْغَياهِنِْم يـَْعَمُهونَ َونـُقَ ) قال تعاَل 
 .فئدهتم وأبصارهم بعد ذلك أبأن قلب 

 . وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك فإنك إن هتاونت به ثبطك هللا، التهاون باألمر إذا حضر وقته :  والثاين 
ُهْم فَاْسَتْأَذنُوَك لِْلُخُروِج فـَُقل لَّن خَتُْرُجوْا َمِعَي أَبًَدا َوَلن تُـ ) قال تعاَل  َقاتُِلوْا َمِعَي َعُدوًّا ِإنَُّكْم َرِضيُتم فَِإن رََّجَعَك اَّللَُّ ِإََل َطآئَِفٍة مِ نـْ

 ( . ُدوْا َمَع اخْلَالِِفنيَ بِاْلُقُعوِد أَوََّل َمرٍَّة فَاقْـعُ 
 ة .المفمن سلم من هاتني اآلفتني والبليتني العظيمتني فليهنه الس

رُُكونَ ُهنه اْلَفْخُر يف  ُأمهِت  َأرْبٌَع يف  )قَاَل   َحدهثَُه َأنه النهيبه  يه َماِلٍك اأَلْشَعرِ  َأيَب عن  -47 اِب اأَلْحسَ  ِمْن َأْمِر اجْلَاِهِليهِة اَل يَ ت ْ
َها ِسْربَاٌل » َوقَاَل «. األَْنَساِب َوااِلْسِتْسَقاُء بِالنُُّجوِم َوالنِ َياَحُة  َوالطهْعُن يف  النهاِئَحُة ِإَذا ََلْ تَ ُتْب قَ ْبَل َمْوِِتَا تُ َقاُم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوَعَلي ْ

 ( .ِمْن َقِطَراٍن َوِدرٌْع ِمْن َجَرٍب 
 (  َوالنِ َياَحُة َعَلى اْلَميِ تِ النهَسِب  النهاِس مُهَا هِبِْم ُكْفٌر الطهْعُن يف  اثْ َنَتاِن يف )  قَاَل َرُسوُل اَّللِه  :قَالَ  َعْن َأِِب ُهَريْ َرةَ و  -48

---------- 
باب حصر العلوم ذلك من  ع ليس احلصر ، ألن هناك من تشاركها يف املعىن ، وإمنا يقول النيب ــــالفائدة من قوله أرب(  َأْرَبعٌ ) 
 أمة اإلجابة .: أي  ( ُأمهِت  يف ) 
رُُكونَ ُهنه )   من شأن اْلاهلية ، والغرض من إضافتها للجاهلية املقصود منه التنفري والتقبيح ، واملراد : أي (  ِمْن َأْمِر اجْلَاِهِليهِة الَ يَ ت ْ

 ما قبل املبعث ، مس وا بذلك لفرط جهلهم . باْلاهلية هنا :
رُُكونَ ُهنه (اَل )   إما مع العلم بتحرميها ، أو مع اْلهل بذلك . يَ ت ْ

 التعاظم على الناس باآلباء ومآثرهم ، كأن يقول : أنا ولد فالن ويفتخر بذلك .: أي   اأَلْحَساب ( ) اْلَفْخُر يف 
 وهذا الفعل من أمر اْلاهلية 

 مجع نسب ، وهو أصل اإلنسان وقرابته . الطعن : العيب . األنساب : األَْنَساِب ( ) َوالطهْعُن يف 
 فيطعن يف نسبه كأن يقول : أنت ابن الدباغ ، وهذا الفعل من أمر اْلاهلية .

 متفق عليه : ) أعريته بأمه ؟ إنك امرٌؤ فيك جاهلية ( .  لذلك ملا عري  أبو ذر رجالً بأمه ، قال له رسول هللا 
 سبة املطر إَل النوء .ن: أي   ) َوااِلْسِتْسَقاُء بِالنُُّجوم (

 .رفع الصوت بالندب على امليت : أي  ) َوالنِ َياَحة (
 تبعث من قربها .: أي  ) النهاِئَحُة ِإَذا ََلْ تَ ُتْب قَ ْبَل َمْوِِتَا تُ َقاُم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة (

َها ِسْربَاٌل ِمْن َقِطَرانٍ   الثوب السابغ كالدرع . السربال : (  ) َوَعَلي ْ
 لدها يكون جرباً مبنزلة الدرع .ــأن كل ج : واملعىنمرض معروف يكون يف اْللد ويؤرق اإلنسان ،  : اجلربب ( ٌع ِمْن َجرَ َوِدْر  )

 أي من أعمال الكفار وأخالق اْلاهلية .(  النهاِس مُهَا هِبِْم ُكْفرٌ  اثْ َنَتاِن يف ) 
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 دليل على حترمي النياحة وأهنا من كبائر الذنوب .احلديث  -1
 ن األدلة أيضاً : وم

 اْليوب ودعا بدعوى اْلاهلية ( متفق عليه . ) ليس من ا من ضرب اخلدود وشق  حديث ابن مسعود قال : قال رسول هللا 
 َأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد ( اَلنَّاِئَحَة ، َواْلُمْسَتِمَعَة  َلَعَن َرُسوُل اَّللَِّ  )قَاَل  َوَعْن َأِب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِ  

 النياحة حرام على الرجال والنساء ، وإمنا خصت النساء ألن أكثر ما تفعله هو املرأة . -2

 أن حترمي النياحة ألمور : -3

 ينايف الصرب .أواًل : 
 فيه اعرتاض على قدر هللا .ثانياً : 
 ِل يقدم شيئاً وِل يؤخره .ثالثاً : 
 أنه جزع وتسخط بقضاء هللا .رابعاً : 

 اضرين .أنه يهيج احلخامساً : 
أي اليت تقصد مساع النياحة ، ففيه أن املستمعة للنياحة راضية بذلك ، فهي آمثة  قوله يف حديث أِب سعيد ) واملستمعة (   -4

 ، فال جيوز اْللوس مع أهل املنكر إإل باإلنكار عليهم أو القيام عنهم .

ْعُتْم آيَاِت اَّللَِّ ُيْكَفُر ِِبَا َوُيْستَـْهَزأُ ِِبَا َفال تـَْقُعُدوا َمَعُهْم َحىتَّ خَيُوُضوا يف َحِديٍث َوَقْد نـَزََّل َعَلْيُكْم يف اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا مسَِ قال تعاَل : ) 
 . َغرْيِِه ِإنَُّكْم ِإذاً ِمثْـُلُهْم ِإنَّ (

 حترمي التفاخر باألحساب .-5
 ر بذلك .أي التعاظم على الناس باآلباء ومآثرهم ، كأن يقول : أنا ولد فالن ويفتخ

 م ( .إن أكرمكم عند هللا أتقاك  )وهذا الفعل من أمر اْلاهلية ، إذ ِل كرم إِل بالتقوى ، كما قال تعاَل
وما أموالكم وِل أوِلدكم باليت تقربكم عندنا زلفى إِل من آمن وعمل صاحلًا فأولئك هلم جزاء الضعف مبا عملوا   )وقال تعاَل

 ن ( .وهم يف الغرفات آمنو 
: ) إن هللا أذهب عنكم ُعبيَّة اْلاهلية وفخرها باآلباء ، إمنا هو مؤمن تقي أو فاجر  قال : قال رسول هللا  هريرة  وعن أِب

شقي ، الناس بنوا آدم وآدم خلق من تراب ، ليدعن  رجال فخرهم بأقوامهم ، إمنا هم فحم من فحم جهنم ، أو ليكونن  أهون 
 د .داو على هللا من اْلعالن ( . رواه أبو 

 حترمي الطعن باألنساب . -6
 الطعن : العيب . األنساب : مجع نسب ، وهو أصل اإلنسان وقرابته .

 فيطعن يف نسبه كأن يقول : أنت ابن الدباغ ، وهذا الفعل من أمر اْلاهلية .
 .ة ( متفق عليه : ) أعريته بأمه ؟ إنك امرٌؤ فيك جاهلي لذلك ملا عري  أبو ذر رجالً بأمه ، قال له رسول هللا 

 م .) اثنتان َها بالناس كفر : الطعن يف النسب ، والنياحة على امليت ( رواه مسل ل وقا
 حترمي اِلستسقاء باألنواء . -7

 واملراد : نسبة السقيا وجميء املطر إَل األنواء ، وهو مجع نوء ، وهي منازل القمر .
 ( : 2/139قال الشيخ حممد بن عثيمني يف اجملموع الثمني ) 

 اِلستسقاء باألنواء ينقسم إَل قسمني : 
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 شرك أكرب وله صورتان :القسم األول : 
 أن يدعو األنواء بالسقيا ، كأن يقول : يا نوء كذا أسقنا أو أغثنا ، وما أشبه ذلك ، فهذا شرك أكرب .األوَل : 
ا دون هللا ، بأن يعتقد بأهنا هي اليت تنزل املطر من أن ينسب حصول هذه األمطار إَل هذه األنواء ولو مل يدعها بنفسهالثانية : 

 دون هللا ، فهذا شرك أكرب يف الربوبية .
شرك أصغر ، وهو أن جيعل هذه األنواء سببًا وهللا هو اخلالق الفاعل ، وإمنا كان شركًا أصغر ألن كل من جعل القسم الثاين : 

 ر .مشرك شركاً أصغ وِل بقدره ، فهوسبباً مل جيعله هللا سبباً ِل بوحيه 
 ن ( .وَتعلون رزقكم أنكم تكذبو  )قال تعاَل 

أنكم  )يقول : شكركم  (وَتعلون رزقكم ..  ): )  قال : قال رسول هللا  روى اإلمام أمحد والرتمذي وحسنه ، عن علي 
 . (يقول : مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا  (تكذبون 

 اس وقتادة والضحاك وعطاء اخلراساين وغريهم ، وهو قول مجهور املفسرين .وي هذا التفسري عن علي وابن عبور 
 وَتعلون شكركم هلل على ما أنزل إليكم من الغيث واملطر والرمحة أنكم تكذبون ، أي تنسبونه إَل غريه . فاملعىن على هذا :

 . اهلل سبحانه وتعاَل أنكر نسبة املطر إَل غريه من النجوم واألنواء ومساه كذباً ف
 ذم ما كان عليه أهل اْلاهلية من األعمال السيئة .-8
 أن التعيري باألنساب من أخالق اْلاهلية .-9

على أمته ، كما روى أمحد عن  تكفري من استسقى بالنجوم معتقداً أهنا هي الفاعلة للمطر ، وهذا هو الذي خافه النيب -11
 ف على أميت ثالثاً : استسقاء بالنجوم ... ( .يقول : ) أخا جابر السوائي قال : مسعت رسول هللا 

 التنبيه على ما هو أوَل باملنع من نسبة السقيا إَل األنواء كدعاء األموات وسؤاهلم الرزق والنصر والعافية .-11
 حترمي النياحة ، ألهنا سخط لقضاء هللا ، ومعارضة ألحكامه ، وسوء أدب مع هللا .-12
 ة .الوعيد الشديد على النياح-13
 أن الوعيد والذم ِل يلحق من تاب من الذنب .-14
 ألنه أخرب عن أمٍر من أمور الغيب فوقع . ثبوت رسالة النيب -15
 أن من شروط التوبة أن تكون قبل املوت .-16
 ثبوت اْلزاء والبعث .-17
 أن اْلزاء من جنس العمل .-18
 ( . الرد على املرجئة ) القائلني ِل يضر مع اإلميان ذنب -19
 وجوب معرفة صفات الكفار وصفات أهل اْلاهلية لنتجنبها ولنحذر منها .-21
 وجوب اإلميان بالقضاء والقدر .-21
 أن اإلنسان قد جيتمع فيه خصال الكفر واإلميان .-22
 صغر .لكفر منه ما هو أكرب ومنه ما هو أأن ا -23

رتكه الناس كلهم ذمًا ملن مل يرتكه ، وهذا يقتضي أن كل ما كان أخرب أن بعض أمر اْلاهلية ِل ي:  قال شيخ اإلسالمفائدة : 
معلوم إن إضافتها من أمر اْلاهلية وفعلهم فهو مذموم يف اإلسالم ، وإِل مل يكن يف إضافة هذه املنكرات إَل اْلاهلية ذماً هلا ، و 

 . (َل جن تربج اْلاهلية األو رب وِل ت )للجاهلية خرج خمرج الذم ، وهذا كقوله تعاَل : 
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َا َيْسَأُل ََجًْرا فَ ْلَيْسَتِقله )  قَاَل َرُسوُل اَّللِه  :َعْن َأِِب ُهَريْ َرَة قَالَ  -49  ر ( .َأْو لَِيْسَتْكثِ  َمْن َسَأَل النهاَس َأْمَواهَلُْم َتَكث ًُّرا فَِإَّنه
---------- 

 أي : شيئاً من أمواهلم .(  َمْن َسَأَل اَلنهاَس َأْمَواهَلُمْ ) 
 أي : ألجل أن يكثر به ماله ، ِل ِلحتياجه إليه .(  َتَكث ًُّرا )

َا َيْسَأُل ََجًْرا)   أي : قطعة من نار جهنم .(  فَِإَّنه
 أي : فليستقل اْلمر أو ليستكثره ، فيكون هتديداً على سبيل التهكم .( فَ ْلَيْسَتِقله َأْو لَِيْسَتْكِثْر  )
 غري حاجة وِل ضرورة حرام ، ومما يدل على ذلك : ال الناس مناحلديث دليل على أن  سؤ -1

ُهَما قَاَل: قَاَل اَلنَّيِبُّ  ( َما يـَزَاُل اَلرَُّجُل َيْسَأُل اَلنَّاَس َحىتَّ يَْأيتَ يـَْوَم اَْلِقَياَمِة لَْيَس يِف َوْجِهِه ُمْزَعُة حلٍَْم )  َعِن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي َاَّللَُّ َعنـْ
 .ُمتـََّفٌق َعَلْيِه 

َلُه، فـََيْأيت حِبُْزَمِة َاحلََْطِب َعَلى َظْهرِِه، فـََيِبيَعَها، فـََيُكفَّ َاَّللَُّ ِِبَا )  قَالَ  َعِن اَلنَّيبِ   َوَعِن اَلزُّبـَرْيِ ْبِن اَْلَعوَّاِم  أَلَْن يَْأُخَذ َأَحدُُكْم َحبـْ
ٌر لَُه ِمْن أَْن َيْسَأَل اَلنَّاَس أَْعطَ   َرَواُه اَْلُبَخارِيُّ  .( ْو َمنَـُعوُه وُه أَ ـَوْجَهُه، َخيـْ

اَْلَمْسأَلَُة َكدٌّ َيُكدُّ ِِبَا اَلرَُّجُل َوْجَهُه، ِإِلَّ أَْن َيْسَأَل اَلرَُّجُل ُسْلطَانًا، أَْو يف أَْمٍر َِل )  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  َوَعْن مَسَُرَة ْبِن ُجْنُدٍب 
 ِمِذيُّ َوَصحََّحُه .َرَواُه اَلرت ِْ ( بُدَّ ِمْنُه 

 :خطورة سؤال الناس  -2
 أواًل : يأيت يوم القيامة منزوع اللحم .

 ( . َما يـَزَاُل اَلرَُّجُل َيْسَأُل اَلنَّاَس َحىتَّ يَْأيتَ يـَْوَم اَْلِقَياَمِة لَْيَس يِف َوْجِهِه ُمْزَعُة حلَْمٍ للحديث السابق )
 . ثانياً : من سأل الناس فإنه يسأل َجراً 

َا َيْسَأُل مَجْرًاحلديث الباب )  .... ( . َمْن َسَأَل اَلنَّاَس أَْمَواهَلُْم َتَكثُـّرًا، فَِإمنَّ
 ثالثاً : عدم سؤال الناس من أسباب دخول اجلنة .

 د .رواه أبو داو ) من يكفل ل أن ِل يسأل الناس شيئاً وأتكفل له باْلنة (  قال 
يَْدُخُل ِمْن أُمَّيِت اْْلَنََّة َسبـُْعوَن أَْلًفا ِبَغرْيِ ِحَساٍب َوقَاَل : ُهْم الَِّذيَن َِل يسرتقون َوَِل َيْكتَـُووَن ) أَنَُّه قَاَل   َويف الصَِّحيَحنْيِ َعْن النَّيب ِ 

َوالرُّقْـَيُة ِمْن ِجْنِس الدَُّعاِء ، ْطُلُبوَن ِمْن َأَحٍد َأْن يـَْرِقيَـُهْم َفَمَدَح َهُؤَِلِء بِأَنَـُّهْم َِل يسرتقون َأْي َِل يَ  (َوَِل يـََتطَيـَُّروَن َوَعَلى َرِبِ ِْم يـَتَـوَكَُّلوَن 
 . ٍد َذِلكَفاَل َيْطُلُبوَن ِمْن َأحَ 

 رابعاً : سؤال الناس ال خّي فيه للمقتدر .
َلُه، فـََيْأيت حِبُْزَمِة َاحلََْطِب َعَلى ظَ  )للحديث السابق  ٌر لَُه ِمْن أَْن ـــَــــ ْهرِِه، فـََيِبيَعَها، فـََيُكفَّ َاَّللَُّ ِِبَا َوْجهـــــأَلَْن يَْأُخَذ َأَحدُُكْم َحبـْ ُه، َخيـْ

 ... ( ؟َيْسَأَل 
 :مفاسد سؤال املخلوقني  -3

 إن سؤال املخلوقني فيه ثالثة مفاسد :قال شيخ اإلسالم : 

 مفسدة اِلفتقار إَل غري هللا ، وهي من نوع الشرك .
 وهي من نوع ظلم اخللق .ومفسدة إيذاء املسؤول ، 

 وفيه ذل لغري هللا ، وهو ظلم للنفس ، فهو مشتمل على أنواع الظلم الثالثة .
 م .وقال : وأما سؤال املخلوق املخلوق أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به خبالف سؤال العل
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إَل من شئت تكن من شئت تكن أمريه ، واحتج وأما املخلوق فكما قيل : استغن عمن شئت تكن نظريه ، وأفِضل على وقال : 
 أسريه .   

 وقال رمحه هللا مبيناً سبب النهي عن سؤال املخلوقني قال :
ُهْم :  ، فَِإْن َأْحَسْنَت إلَ فََأْعَظُم َما َيُكوُن اْلَعْبُد َقْدرًا َوُحْرَمًة ِعْنَد اخْلَْلِق : إَذا ملَْ حَيَْتْج إلَْيِهْم ِبَوْجِه ِمْن اْلُوُجوِه   ْيِهْم َمَع اِِلْسِتْغَناِء َعنـْ

َوَهَذا ِمْن نـََقَص َقْدُرَك ِعْنَدُهْم ِبَقْدِر َحاَجِتَك إلَْيِهْم ،  -َوَلْو يف َشْربَِة َماٍء  -ُكْنَت أَْعَظَم َما َيُكوُن ِعْنَدُهْم ، َوَمىَت اْحَتْجَت إلَْيِهْم 
 ) جمموع الفتاوى ( . يُن ُكلُُّه َّلِلِه ، َواَل ُيْشَرُك ِبِه َشْيٌء .ِحْكَمِة اَّللِه َوَرمْحَِتِه ، لَِيُكوَن الد ِ 

َأْحَوُج  َواخْلَْلُق : أَْهَوُن َما َيُكوُن َعَلْيِهمْ ، فَالرَّبُّ ُسْبَحانَُه : َأْكَرُم َما َتُكوُن َعَلْيِه َأْحَوُج َما َتُكوُن إلَْيِه . َوأَفْـَقُر َما َتُكوُن إلَْيِه وقال : 
 م .َيُكوُن إلَْيهِ َما 

َها َأَحاِديُث َكِثريٌَة يف الصِ َحاِح  (َمْسأََلُة اْلَمْخُلوِق ) َوهِلََذا َكاَنْت  وقال : َا أُبِيَحْت لِلضَُّرورَِة َويِف النـَّْهِي َعنـْ حُمَرََّمًة يف اأْلَْصِل َوِإمنَّ
َأنَّ أَبَا َبْكٍر َكاَن َيْسُقُط السَّْوُط ِمْن يَِدِه َفاَل يـَُقوُل أِلََحِد  )اْلُمْسَنِد  َويف مث ذكر حديث الباب وقال :  ، ... َسانِيدَوالسَُّنِن َواْلمَ 

 النَّيبَّ  َأنَّ  )َويف َصِحيِح ُمْسِلٍم َوَغرْيِِه َعْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك (  نَاِوْليِن إيَّاُه ؛ َويـَُقوُل : إنَّ َخِليِلي أََمَرين َأْن َِل َأْسَأَل النَّاَس َشْيًئا 
َِل ِفيًَّة : أَْن َِل َتْسأَُلوا النَّاَس َشْيًئا َفَكاَن بـَْعُض أُولَِئَك النـََّفِر َيْسُقُط السَّْوُط ِمْن يَِد َأَحِدِهْم ؛ وَ ـبَايـََعُه يِف طَائَِفٍة َوَأَسرَّ إلَْيِهْم َكِلَمًة خَ 

 ( . يـَُقوُل أِلََحِد نَاِوْليِن إيَّاهُ 
مجاعًة من أصحابه على أْن ِل   النَّهي عن مسألة املخلوقني أحاديُث كثرية صحيحة ، وقد بايع النيبُّ ويفوقال ابن رجب : 

يسألوا النَّاَس شيئاً، منهم : أبو بكر الصدِ يق ، وأبو ذر ، وثوبان ، وكان أحدهم يسقط سوطُه أو ِخطام ناقته ، فال يسأل أحداً 
 ه .ياأْن يُناوله إ

واعلم أنَّ سؤاَل هللِا تعاَل دوَن خلقه هَو املتعني ؛ ألنَّ السؤال فيِه ينًا سبب النهي عن سؤال املخلوق قال : وقال رمحه هللا مب
الضَّرر ، ونيل املطلوب ،  إظهار الذلِ  من السائل واملسكنة واحلاجة واِلفتقار ، وفيه اِلعرتاُف بقدرِة املسؤول على دفع هذا

، وِل يصلح الذلُّ واِلفتقار إِلَّ هلل وحَده ؛ ألنَّه حقيقة العبادة ، وكان اإلماُم أمحد يدعو ويقول :  وجلِب املنافع ، ودرء املضار ِ 
اللهمَّ كما ُصنَت وجهي َعِن السُّجود لغريك فُصْنه عن املسألة لغريك ، وِل يقدر على كشف الضرِ  وجلب النفع سواه . كما قال 

َما يـَْفَتِح هللُا لِلنَّاِس ِمْن َرمْحٍَة َفال ممُِْسَك ) ، وقال ( ال َكاِشَف َلُه ِإِلَّ ُهَو َوِإْن يُرِْدَك خِبَرْيٍ َفال رَادَّ لَِفْضِلِه َوِإْن مَيَْسْسَك هللُا ِبُضرٍ  فَ  ) 
 ( .هَلَا َوَما مُيِْسْك َفال ُمْرِسَل لَُه ِمْن بـَْعِدِه 

، ويـَُلحَّ يف سؤاله وُدعائه ، ويـَْغَضُب على من ِل يسأله ، ويستدعي ِمْن  وهللا سبحانه حيب  أْن ُيسأل ويـُْرَغَب إليه يف احلوائج
ُقَص من ملكه شيء ، واملخلوق خبالف ذلك كله : يكره  عباده سؤاله ، وهو قادر على إعطاء خلقه ُكلِ هم ُسْؤهَلم من غري أْن يـَنـْ

ل وهب بن منبه لرجل كان يأيت امللوك : وحيك ، تأيت من يُغِلُق أْن ُيسأل ، وحُيبُّ أْن ِل ُيسأَل ، لعجزه وفقره وحاجته . وهلذا قا
ر لك غناه ، ـعنك بابَه ، ويُظِهُر لك فقَره ، ويواري عنك غناه ، وتدع من يفتُح لك بابه بنصف الليل ونصف النهار ، ويظه

 ويقول : ادعين أستجب لك ؟
بابه وجيعل دوهنا حجابه ، وعليك مبن بابه مفتوح إَل يوم وقال طاووس لعطاء : إياك أْن تطلب حوائجك إَل من أغلق دونك 

 القيامة ، أمرك أْن تسأله ، ووعدك أْن جُييبك
 الواجب سؤال اخلالق .-4
 َدلَّْت النُُّصوُص َعَلى اأْلَْمِر مبَْسأََلِة اخْلَاِلِق َوالنـَّْهِي َعْن َمْسأََلِة اْلَمْخُلوِق ؛ يف َغرْيِ َمْوِضٍع .. 
 ( .َوِإََل رَبِ َك فَاْرَغْب .فَِإَذا فـََرْغَت فَاْنَصْب ) ِه تـََعاََل َكَقْولِ   
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 ( .ْسأَُلوا اَّللََّ ِمْن َفْضِلِه َوا )َوَقْد قَاَل تـََعاََل 
 ( .إَذا َسأَْلَت فَاْسَأْل اَّللََّ ؛ َوِإَذا اْستَـَعْنَت فَاْسَتِعْن بَِاَّللَِّ  )ِِلْبِن َعبَّاٍس  َوقـَْوِل النَّيبِ  

وملَْ يـَُقْل فَابـْتَـُغوا الر ِْزَق ِعْنَد اَّللَِّ ؛ أِلَنَّ تـَْقِدمَي الظَّْرِف ُيْشِعُر بِاِِلْخِتَصاِص َواحلَْْصِر ؛  ( فَابـْتَـُغوا ِعْنَد اَّللَِّ الر ِْزَق ) َوِمْنُه قـَْوُل اخْلَِليِل  
 َكأَنَُّه قَاَل َِل تـَْبتَـُغوا الر ِْزَق إِلَّ ِعْنَد اَّللَِّ . 

هل من َداٍع ، فأستجيَب له ؟ هل من سائل فُأْعِطَيه ؟ :يقوُل  -عز وجل  -أنَّ هللا )  عن النَّيبِ  "د ثبت يف "الصحيحنيوق
 ( .هل من ُمستغفٍر فأْغِفَر له ؟ 

 ) من مل يسأل هللا يغضب عليه ( رواه ابن ماجه . وقال 
 استحق الغضب ألمرين : 

 إن هللا حيب أن يسأل ) ذكر ذلك املناوي ( .األول : ألنه ترك حمبوباً هلل ، ف
 والثاين : ألن ترك الدعاء دليل على الكرب واِلستغناء عن هللا . ) ذكر ذلك املباركفوري ( .

 هل سؤال العلم داخل يف النهي ؟فائدة : 
 ِل .

َهَذا اْلَباِب أِلَنَّ اْلُمْخربَ َِل يـُْنِقُص اْلََْواُب ِمْن ِعْلِمِه َبْل يـَْزَداُد  فََأمَّا ُسَؤاُل َما َيُسوُغ ِمثْـُلُه ِمْن اْلِعْلِم : فـََلْيَس ِمنْ قال ابن تيمية : 
 ( .َهالَّ َسأَُلوا إْذ ملَْ يـَْعَلُموا ؟ فَِإنَّ ِشَفاَء اْلَعيِ  السَُّؤاُل ) بِاْلََْواِب َوالسَّاِئُل حُمَْتاٌج إََل َذِلَك قَاَل َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم 

 : اختلف العلماء يف املراد بقوله ) يأيت يوم القيامة وليَ يف وجهه مزعة ْلم (فائدة : 

 : يأيت ساقطاً ِل قدر له وِل جاه . فقيل
 : يعذب يف وجهه حىت يسقط حلمه . وقيل
 : يبعث ووجهه عظم كله ، فيكون ذلك شعاره الذي يعرف به . وقيل

 :السؤال حالتني ذم استثىن العلماء من  -5

 أن يطلب من السلطان .اْلالة األوَل : 
 ألن طلبه من السلطان له وجه ، ألنه قد يكون له حق من بيت املال .

 السؤال للحاجة .اْلالة الثانية : 

 أن سؤال الناس من حاجة ِل بأس ِبا ، وقد قال تعاَل ) وأما السائل فال تنهر ( .-6

يوم القيامة  -الذي يسأل ويقابل الناس عند السؤال ، صار العذاب  أن اْلزاء من جنس العمل ، فحيث كان وجهه هو-7
 منصباً عليه ، واْلزاء من جنس العمل جاءت أدلة كثرية تدل عليه ، ) وقد تقدمت ( .

 إثبات البعث واحلساب . -8
فَاْضَطرُّوُه  نهَصاَرى بِالسهاَلِم فَِإَذا لَِقيُتْم َأَحَدُهْم ِِف َطرِيقٍ اَل تَ ْبَدُءوا اْليَ ُهوَد َواَل ال) قَاَل  َعْن َأِِب ُهَريْ َرَة َأنه َرُسوَل اَّللِه -50

 ه ( .ِإََل َأْضَيقِ 
---------- 

 لى حترمي ابتداء الكافر بالسالم .احلديث دليل ع-1
 وهذا قول مجهور العلماء .

 ومما يدل على حترمي ذلك أيضاً :
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 م ( رواه أمحد َوَعَلْيكُ َغاُدوَن ِإََل يـَُهوَد َفاَل تـَْبَدُءوُهْم بِالسَّاَلِم، فَِإَذا َسلَُّموا َعلَْيُكْم فـَُقولُوا:  إِنَّا  )قَاَل َرُسوُل هللاة . قال : ْصرَ  بَأَِب حديث 
 كم ( رواه مسلم .أفشوا السالم بينأِل أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم ، . قال : قال )  حديث أِب هريرة 

 على املسلمني . ( يعينبينكم ) فقوله 
 ه .رع له فعل ما يستدعي مودته وحمبتمأمور مبعاداة الكافر فال يش ث : املسلمجر يف اِلستدِلل باحلديقال احلافظ ابن ح 

 . َقْد اْختَـَلَف الس َلُف َواخْلََلُف يف َذِلَك فـََقاَل َأْكثـَُرُهْم َِل يـَْبَدُءوَن بِالس اَلمِ قال ابن القيم : 
ُوُجوب َرد ه َعَلْيِهْم بَِأْن تَـَلَف اْلُعَلَماء يف َرد  السَّاَلم َعَلى اْلُكفَّار َوابِْتَدائِِهْم ِبِه ، َفَمْذَهبَنا حَتْرمي اِبِْتَداِئِهْم ِبِه ، وَ واخقال النووي : 

َدُءوا اْليَـُهود َوَِل النََّصاَرى بِالسَّاَلِم ( َويف الرَّد  قـَْوله َصلَّى ) َِل تـَبْ  يـَُقول : َوَعَلْيُكْم ، أَْو َعَلْيُكْم فـََقْط ، َوَدلِيلَنا يِف اِِلبِْتَداء قـَْوله 
 .ء َوَعامَّة السََّلف اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم ) فـَُقولُوا : َوَعَلْيُكْم ( َوِِبََذا الَِّذي ذََكْرنَاُه َعْن َمْذَهبَنا قَاَل َأْكَثر اْلُعَلَما

ذمة فاختلف أصحابنا فيهم ، فقطع األكثرون بأنه ِل جيوز ابتداؤهم بالسالم ، وقال آخرون : وأما أهل ال وقال يف األذكار :
وهذان ، وحكى أقضى القضاة املاوردي وجها لبعض أصحابنا ، أنه جيوز ابتداؤهم بالسالم ، ليس هو حبرام ، بل هو مكروه 

 الوجهان شاذان ومردودان.
 : ( يف ابتداء الكفار بالتحية2/424املعاد" ) وقال ابن القيم رمحه هللا تعاَل يف "زاد

: جيوز اِلبتداء ملصلحة راجحة من حاجة تكون إليه ، أو خوف من أذاه ، أو لقرابة بينهما ،  -أي من العلماء  -قالت طائفة 
 . أو لسبب يقتضي ذلك " انتهى

( فالقصد يف ذلك املتاركة واملباعدة ، وأن ِل ينال آزر آذى  َلَك َرِبِ  قَاَل َسالٌم َعَلْيَك َسَأْستَـْغِفُر وأما قوله تعاَل يف قصة إبراهيم ) 
 من إبراهيم ، حلرمة مقام الوالد ، وليس القصد فيها التحيــة .

 قال القرطيب : واْلمهور على أن املراد بسالمه املساملــة اليت هي املتاركة ِل التحية .
 احلكمة من النهي .-2

 والكافر ليس أهالً لذلك .ألن السالم نوع إكرام ، 
 وألن السالم أيضاً يستدعي املودة واحملبة ، واملسلم مأمور مبعاداة الكافر .

 يشرع الرد على الكافر إذا سلم . -2
 لعموم قوله تعاَل ) وإذا حييتم بتحية ... ( .

 ولعموم األدلة الدالة على مشروعية رد السالم .
 م ( متفق عليه .ْلِكَتاِب فـَُقوُلوا َوَعَلْيكُ ِإَذا َسلََّم َعَلْيُكْم أَْهُل ا )قَاَل  ُسوَل اَّللَِّ َنِس ْبِن َماِلٍك أَنَّ رَ وحلديث أَ 

 :َواْختَـَلُفوا يف ُوُجوِب الر د  َعَلْيِهْم قال ابن القيم : 
 .فَاْلُْْمُهوُر َعَلى ُوُجوبِِه َوُهَو الص َواُب 

 .َلى أَْهِل اْلِبدَِع َوأَْوََل ْيِهْم َكَما َِل جيَُِب عَ َوقَاَلْت طَائَِفٌة َِل جيَُِب الر د  َعلَ 
ُهْم خِبِاَلِف أَْهِل الذ م  َوالص َواُب اأْلَو ُل َواْلَفْرُق أَن ا َمْأُموُروَن ِِبَْجِر أَْهِل اْلِبدَِع تـَْعزِيرًا هَلُْم َوحَتِْذيرًا مِ    ة .نـْ

 كيفية الرد على أهل الكتاب .  -3
، أو مل يظهر لفظ السالم واضحا من كالمه : فإننا ْنيبه بقولنا "  -أي : املوت عليكم  -سام عليكم " قال أحدهم " ال إذا

 . " وعليكم
 ك (عليإن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السام عليكم فقل : )  قال : قال رسول هللا  ِلما جاء عن ابن عمر 
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 متفق عليه .
 نا باللفظ الشرعي ، فإن ابن القيم يرى أنه يرد بالرد الشرعي .فإذا حتققنا من سالم الكفار علي

ِل شك فيه ، فهل له أن يقول وعليك السالم أو  قال ابن القيم رمحه هللا : فلو حتقق السامع أن الذمي قال له "سالم عليكم" 
 يقتصر على قوله وعليك ؟ 

فإن هذا من باب العدل ، وهللا يأمر بالعدل م ( وعليك السال) :  فالذي تقتضيه األدلة الشرعية ، وقواعد الشريعة : أن يقال له
إمنا أمر باِلقتصار على قول الراد  "وعليكم" بناء   وِل ينايف هذا شيئًا ِمن أحاديث الباب بوجه ما ؛ فإنه …. واإلحسان 

 عنها ، فقال : "أِل تَريْنين قلت على السبب املذكور الذي كانوا يعتمدونه يف حتيتهم وأشار إليه يف حديث عائشة رضي هللا
 كم .وعليوعليكم مل ا قالوا السام عليكم" ، مث قال : "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : 

 وقال بعض العلماء : بل يقال : وعليكم .
ْط ، أَْو َوَعَلْيُكْم . َوَقْد َجاَءْت اأْلََحاِديث الَّيِت َلِكْن َِل يـَُقال هَلُْم : َوَعَلْيُكْم السَّاَلم ، َبْل يـَُقال : َعَلْيُكْم فـَقَ  ...قال النووي : 

َوَعَلى َهَذا يف َمْعَناُه َوْجَهاِن : َأَحدَهَا  ذََكرَها ) ُمْسِلم ( ) َعَلْيُكْم ( ) َوَعَلْيُكْم ( بِِإثـَْباِت اْلَواو َوَحْذفَها ، َوَأْكَثر الر َِوايَات بِِإثـَْباهِتَا ،
. َوالثَّاين َأنَّ اْلَواو ُهَنا ره ، فـََقاُلوا : َعَلْيُكْم اْلَمْوت ، فـََقاَل : َوَعَلْيُكْم أَْيًضا َأْي حَنُْن َوأَنـُْتْم ِفيِه َسَواء ، وَُكل َنا مَنُوت أَنَُّه َعَلى ظَاهِ 

َناِف َِل لِْلَعْطِف َوالتَّْشرِيك ، َوتـَْقِديره : َوَعَلْيُكْم َما َتْسَتِحقُّونَُه مِ  ْن الذَّم  . َوأَمَّا َحْذف اْلَواو فـَتَـْقِديره َبْل َعَلْيُكْم السَّام . قَاَل ِلاِلْسِتئـْ
ُهْم اِْبن َحِبيب اْلَماِلِكي  َحْذف اْلَواو لَِئالَّ يـَْقَتِضي التَّْشرِيك ، َوقَ  اَل َغرْيه : بِِإثـَْباهِتَا َكَما ُهَو يف اْلَقاِضي : ِاْخَتاَر بـَْعض اْلُعَلَماء ِمنـْ

. َوقَاَل اخلَْطَّاِبُّ : َعامَّة ر الر َِوايَات . قَاَل : َوقَاَل بـَْعضهْم : يـَُقول : َعَلْيُكْم السِ اَلم ِبَكْسِر السِ ني َأْي احلَِْجارَة ، َوَهَذا َضِعيف َأْكثَ 
َنَة  ِثنَي يـَْرُووَن َهَذا احلَْْرف ) َوَعَلْيُكْم ( بِاْلَواِو ، وََكاَن اِْبن ُعيَـيـْ يـَْرِويه ِبَغرْيِ َواو . قَاَل اخلَْطَّاِبُّ : َوَهَذا ُهَو الصََّواب ، أِلَنَُّه ِإَذا اْلُمَحدِ 

م َكة َمَعُهْم ِفيَما قَاُلوُه . َهَذا َكاَل ُحِذَف ) اْلَواو ( َصاَر َكاَلمهْم بَِعْيِنِه َمْرُدوًدا َعَلْيِهْم َخاصَّة ، َوِإَذا ثـََبَت ) اْلَواو ( اِقْـَتَضى اْلُمَشاَر 
ْجَود َكَما ُهَو يِف َأْكثَر الر َِوايَات ، َوَِل اخلَْطَّاِبِ  . َوالصََّواب َأنَّ ِإثـَْبات اْلَواو َوَحْذفَها َجائِزَاِن َكَما َصحَّْت بِِه الر َِوايَات ، َوأَنَّ اْلَواو أَ 

َنا َوَعَلْيِهْم ، وَ   . َِل َضَرر يف قـَْوله بِاْلَواوِ َمْفَسَدة ِفيِه ، أِلَنَّ السَّام اْلَمْوت ، َوُهَو َعَليـْ
 .إذا مر واحد على مجاعة فيهم مسلمون ، أو مسلم وكفار ، فالسنة أن يسلم عليهم يقصد املسلمني أو املسلم -4

مر على جملس فيه أخالط من املسلمني واملشركني عبدة األوثان واليهود ،  عن أسامة بن زيد رضي هللا عنهما " أن النيب 
 ."   م النيب فسلم عليه

 قال ابن حجر : يؤخذ منه جواز السالم على املسلمني إذا كان معهم كفار وينوي حينئذ بالسالم املسلمني .
 اختلف العلماء بابتداء الكافر بتحية غري السالم ، كقول : مرحبا ، أهال وحنوها ؟ -5

 فقيل : ِل جيوز .
 واختاره ابن عثيمني .

 وقيل : جيوز .
 وارد هو يف السالم فقط .ألن النهي ال

احلديث دليل على أن الكتاِب إذا قابل املسلم يف الطريق ، فإن املسلم ِل يفسح له ، ألن هذا من إكرامه ، بل يلجئه إَل -6
 أضيق الطريق ، ويكون وسط الطريق وسعته للمسلم ، وهذا مقيد عند العلماء بقيدين :

 ن صدر الطريق ، ويكون الذمي يف أضيقه .األول : أن هذا عند الزحام ، فريكب املسلمو 
 الثاين : أن هذا التضييق مقيد حبيث ِل يقع الذمي يف ضرر ، كأن يقع يف حفرة أو يصدمه جدار وحنوه . ) منحة العالم ( .
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َُُِد اَل تَ ُقوُم السهاَعُة َحَّته َيْكثُ َر اْلَماُل  )قَاَل  ْن َأِِب ُهَريْ َرَة َأنه َرُسوَل اَّللِه عَ  -51 َويَِفيَض َحَّته ََيُْرَج الرهُجُل ِبزََكاِة َمالِِه َفاَل 
 اً ( .اْلَعَرِب ُمُروًجا َوأَنْ َهار  َأَحًدا يَ ْقبَ ُلَها ِمْنُه َوَحَّته تَ ُعوَد َأْرضُ 

---------- 
 : ألن الساعة تطلق على عدة إطالقاتعند اإلطالق يراد ِبا يوم القيامة ،  فالساعة( املراد ِبا القيامة ،  اَل تَ ُقوُم السهاَعةُ  )

 القيامة . اإلطالق األول :
 كقوله تعاَل ) اقرتبت الساعة ( .

 ( .َيْسأَُلَك النَّاُس َعِن السَّاَعِة وقوله تعاَل ) 
 : موت اإلنسان . اإلطالق الثاين

 فمن مات فقد قامت قيامته ، لدخوله عامل الربزخ الذي هو أول عوامل اآلخرة .
 : تطلق أحياناً ويراد ِبا موت أهل القرن . الثالث اإلطالق

ُهْم  َكاَن اأَلْعرَاُب ِإَذا َقِدُموا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ ) َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت  َسأَُلوُه َعِن السَّاَعِة َمىَت السَّاَعُة فـََنَظَر ِإََل َأْحَدِث ِإْنَساٍن ِمنـْ
 ( .ْكُه اهْلََرُم قَاَمْت َعَلْيُكْم َساَعُتُكْم ِإْن يَِعْش َهَذا ملَْ يُْدِر : فـََقاَل 

 حىت ِل يقبل أحد الزكاة ، وقد جاء يف ذلك أحاديث :احلديث دليل على أن من عالمات الساعة أن يكثر املال ويفيض ،  -1
ْيُكْم َزَماٌن مَيِْشي الرَُّجُل ِبَصَدقَِتِه َفاَل جيَُِد َمْن يـَْقبَـُلَها يـَُقوُل َتَصدَّقُوا فَِإنَُّه يَْأيت َعلَ ) يـَُقوُل  َحارِثَة ْبن َوْهٍب قَاَل : مسَِْعُت النَّيبَّ  عن

 ا ( متفق عليه .الرَُّجُل َلْو ِجْئَت ِِبَا بِاأَلْمِس َلَقِبْلتُـَها فََأمَّا اْليَـْوَم َفاَل َحاَجَة ِل ِبَِ 
وُم السَّاَعُة َحىتَّ َيْكثـَُر ِفيُكُم اْلَماُل فـََيِفيَض َحىتَّ يُِهمَّ َربَّ اْلَماِل َمْن يـَْقَبُل َصَدقـََتُه َِل تـَقُ )  قَاَل : قَاَل النَّيبُّ   َعْن َأِب ُهَريـْرَةَ و 

 ( متفق عليه . َوَحىتَّ يـَْعرَِضُه فـَيَـُقوَل الَِّذي يـَْعرُِضُه َعَلْيِه ِلَ أََرَب ِل 
 نَيَّ َعَلى النَّاِس َزَماٌن َيُطوُف الرَُّجُل ِفيِه بِالصََّدَقِة ِمَن الذََّهِب مُثَّ َِل جيَُِد َأَحًدا يَْأُخُذَها ِمْنهُ لََيْأتِ  )قَاَل  َعْن َأِب ُموَسى ، َعِن النَّيبِ  و 

 ليه .( متفق ع َويـَُرى الرَُّجُل اْلَواِحُد يـَْتبَـُعُه أَْربـَُعوَن اْمَرأًَة يـَُلْذَن ِبِه ِمْن ِقلَِّة الر َِجاِل وََكثْـَرِة النِ َساءِ 
 وقد اختلف العلماء مىت ذلك :

 فقيل : يقع ذلك يف آخر الزمان ، حني يفيض املال كثرة عند قرب الساعة .
 ... ( . َِل تـَُقوُم السَّاَعُة َحىتَّ َيْكثـَُر ِفيُكُم اْلَماُل فـََيِفيَض َحىتَّ يُِهمَّ َربَّ اْلَماِل َمْن يـَْقَبُل َصَدقـََتهُ ويدل عليه قوله ) 

 ( . ... لََيْأِتنَيَّ َعَلى النَّاِس َزَماٌن َيُطوُف الرَُّجُل ِفيِه بِالصََّدَقِة ِمَن الذََّهبِ  موسى )وحديث أِب
 .ا ، حىت ُتشبع الرمانة أهل البيت، وِل يبقى يف األرض كافر، حني خترج األرض بركاهتحيتمل أن هذا يقع بعد نزول عيسى :وقيل

ذلك وقع كما ذكر يف خالفة عمر بن عبد العزيز فال يكون من أشراط الساعة وهو نظري ن يكون مل أت: حيقال احلافظ ابن حجر
ولئن طالت بك حياة لرتين الرجل خيرج مبلء كفه ذهبا ) ما وقع يف حديث عدي بن حامت الذي تقدم يف عالمات النبوة وفيه 

 ( .يلتمس من يقبله فال جيد 
ِل وهللا ما مات ) بن أسيد بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب بسند جيد قال  وأخرج يعقوب بن سفيان يف تارخيه من طريق عمر

عمر بن عبد العزيز حىت جعل الرجل يأتينا باملال العظيم فيقول اجعلوا هذا حيث ترون يف الفقراء فما يربح حىت يرجع مباله يتذكر 
 . ( قد أغىن عمر بن عبد العزيز الناس، من يضعه فيهم فال جيد فريجع به 

قلت وهذا خبالف حديث أِب هريرة الذي بعده كما سيأيت البحث فيه وقد تقدم يف ترمجة عيسى عليه السالم من أحاديث 
فيحتمل ( حىت ِل يقبله أحد ) ويف رواية أخرى ( ، ويفيض املال : وفيه . ، ..ن ينزل فيكم بن مرمي أليوشكن ) األنبياء حديث 



 38 

 .ن يكون املراد أ
د من يقبل الصدقة من قْ وف –واِلستيالء على كنوز كسرى  -أمن الطرق : ن الذي رواه عدي ثالثة أشياء أل:  واألول أرجح

لكن بعد موت عدي يف زمن عمر بن عبد ، فكان كذلك ، ن الثالث سيقع أو ، ن األولني وقعا وشاهدَها أفذكر عدي ، الفقراء 
ما فيض املال الذي يقع يف زمن عيسى عليه السالم أو ، حىت استغنوا يصال احلقوق ألهلها إو ، وسببه بسط عمر العدل ، العزيز 

 ه .ذلك يف حديث أِب هريرة الذي بعد وقلة الناس واستشعارهم بقيام الساعة وبيان، فسببه كثرة املال 
 بالصدقة واحلرص عليها واملبادرة ِبا قبل أن ِل يوجد من يقبلها . األمر-2

ْنَسان َِل جيَِد َمْن يـَْقَبل َصَدقـََتُه   ممَّا َوَرَد يِف  ففي األحاديث احلَْث  َعَلى اْلُمَباَدرَة بِالصََّدَقِة ،  -َكثْـرَة اْلَمال يف آِخر الزََّمان ، َوَأنَّ اإْلِ
 َواْغِتَنام ِإْمَكاهنَا قـَْبل تـََعذُّرَها .
( ، َوَسَبب َعَدم قـَُبوهلْم الصََّدقَة يف  . ِإََل آِخردهُقوا فَ ُيوِشك الرهُجل ..صَ تَ ) يف أَوَّل احلَِْديث  َوَقْد َصرََّح ِِبََذا اْلَمْعىَن ِبَقْولِِه 

د َهاَلك يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج َوِقلَّة آِخر الزََّمان ِلَكثْـرَِة اأْلَْمَوال َوُظُهور ُكُنوز اأْلَْرض ، َوَوْضع اْلبَـرََكات ِفيَها ، َكَما ثـََبَت يِف الصَِّحيح بـَعْ 
 ، َوقـُْرب السَّاَعة َوَعَدم اِدِ َخارهْم اْلَمال ، وََكثْـَرة الصََّدقَات . َوَاَّللَّ أَْعَلم . آَماهلمْ 
َا َهَذا يـََتَضمَّن التـَّْنِبيه َعَلى َما ِسَواُه ؛ أِلَنَُّه ِإَذا َكاَن الذََّهب َِل يـَْقَبلُه َأحَ  ) َيُطوف الرَُّجل ِبَصَدقَِتِه ِمْن الذََّهب (وقوله  ٌد ، َفَكْيف ِإمنَّ

التـَّْنِبيه َعَلى َعَدم : ) َيُطوف ( ِإَشارَة ِإََل أَنَُّه يـَتَـَردَّد ِِبَا بـَنْي النَّاس ، َفاَل جيَِد َمْن يـَْقبَـُلَها فـََتْحُصل اْلُمَباَلَغُة وَ  الظَّنُّ ِبَغرْيِِه ؟ َوقـَْوله 
 ) نووي ( .  َوَيُطوف ِِبَا ، َوِهَي َذَهٌب . قـَُبول الصََّدَقة بَِثاَلثَِة َأْشَياء : َكْونه يـَْعرِضَها ،

 وقد أمر هللا تعاَل بالصدقة قبل قيام القيامة الصغرى وقبل الكربى ؟ -3
َقرِيٍب فََأصَّدََّق َوَأُكن مِ َن َجٍل َوأَنِفُقوا ِمن مَّا َرزَقْـَناُكم مِ ن قـَْبِل َأن يَْأيتَ َأَحدَُكُم اْلَمْوُت فـَيَـُقوَل َربِ  َلْوَِل َأخَّْرَتيِن ِإََل أَ فقال تعاَل )

 ( .الصَّاحِلِنيَ 
 واملوت القيامة الصغرى .

 َوَِل َشَفاَعٌة يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا أَنِفُقوْا ممَّا َرَزقْـَناُكم مِ ن قـَْبِل َأن يَْأيتَ يـَْوٌم ِلَّ بـَْيٌع ِفيِه َوَِل ُخلَّةٌ وقبل يوم القيامة : فقال تعاَل ) 
 ( .َكاِفُروَن ُهُم الظَّاِلُموَن َوالْ 

 ( وسيأيت إن شاء هللا فضائل الصدقة).فينبغي على املسلم مبادرة حياته ووقته باألعمال الصاحلات وخاصة الصدقة قبل فوات األوان 
 احلديث دليل على أن من أشراط الساعة أن تعود جزيرة العرب مروجاً وأهناراً .-4

 بسبب التدخل البشري .واإلمام القرطيب يرى أن ذلك 
تنصرف دواعي العرب عن مقتضى عاداهتم من انتجاع الغيث واِلرحتال يف املواطن للحروب والغارات ،  ،أي  فقال رمحه هللا :

ومن عزة النفوس العربية الكرمية األبي ة إَل أن يتقاعدوا عن ذلك ، فيشتغلوا بغراسة األرض وعمارهتا ، وإجراء مياهها ، كما قد 
 . د يف كثري من بالدهم وأحواهلمشوه

حديث آخر له عالقٌة جزئي ة بقضي تنا، وهي ازدهار منطقة تبوك حتديدًا باْلنان، كما يف حديث معاذ بن جبل رضي هللا  وهناك
 ه.قال له يف غزوة تبوك: )يوشك يا معاذ، إن طالت بك حياة، أن ترى ما هاهنا قد ملئ جناناً( متفق علي عنه أن رسول هللا 

لتأويل هذه النبو ة وحتق قها، ألن الُقرب  والُقرب الذي يدل  عليه لفظ احلديث )يوشك( ليس بالضرورة أن يستلزم رؤية معاٍذ 
بذاهتا كانت دلياًل على القرب الشديد لقيام الساعة، وقد مر  على بعثته ما يزيد على األلف  قرٌب نسيب، بدليل أن بعثة النيب 

 واألربعمائة عام.

 علم من أعالم النبوة . -5
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َع النهيبه  -52 ْعُتُم اْلُمَؤذِ َن فَ ُقوُلوا ِمْثَل َما يَ ُقوُل ُثُه َصلُّوا َعلَ ) يَ ُقوُل   َعْن َعْبِد اَّللِه ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص أَنهُه ْسَِ فَِإنهُه  يه ِإَذا ْسَِ
ِإاله لَِعْبٍد ِمْن ِعَباِد اَّللِه  ياجْلَنهِة اَل تَ ْنَبغِ  اْلَوِسيَلَة فَِإن هَها َمْنزِلٌَة يف  هِبَا َعْشًرا ُثُه َسُلوا اَّللهَ يلَ  َمْن َصلهى َعَلىه َصاَلًة َصلهى اَّللهُ َعَلْيهِ 
 ة ( .اْلَوِسيَلَة َحلهْت َلُه الشهَفاعَ  َوَأْرُجو َأْن َأُكوَن أَنَا ُهَو َفَمْن َسَأَل يلَ 

ِإَذا قَاَل اْلُمَؤذِ ُن اَّللهُ َأْكبَ ُر اَّللهُ َأْكبَ ُر . فَ َقاَل َأَحدُُكْم اَّللهُ َأْكبَ ُر اَّللهُ )  قَاَل َرُسوُل اَّللِه  :اخْلَطهاِب قَالَ  ُعَمَر ْبنِ وعن  -53
 ُثُه قَاَل َأْشَهُد َأنه ُُمَمهدًا َرُسوُل اَّللِه . قَاَل َأْشَهُد َأنه َأْكبَ ُر . ُثُه قَاَل َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإاله اَّللهُ . قَاَل َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإاله اَّللهُ 

 َعَلى اْلَفاَلِح . قَاَل اَل َحْوَل َوالَ  يه َعَلى الصهاَلِة . قَاَل اَل َحْوَل َواَل قُ وهَة ِإاله بِاَّللِه . ُثُه قَاَل حَ  يه ُُمَمهدًا َرُسوُل اَّللِه . ُثُه قَاَل حَ 
َة ِإاله بِاَّللِه . ُثُه قَاَل اَّللهُ َأْكبَ ُر اَّللهُ َأْكبَ ُر . قَاَل اَّللهُ َأْكبَ ُر اَّللهُ َأْكبَ ُر . ُثُه قَ   .ه (َه ِإاله اَّللهُ . ِمْن قَ ْلباَل اَل ِإَلَه ِإاله اَّللهُ . قَاَل اَل ِإلَ قُ وه

َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإاله اَّللهُ َوْحَدُه الَ : َمْن قَاَل ِحنَي َيْسَمُع اْلُمَؤذِ َن  )أَنهُه قَاَل  اَّللِه  ْن َسْعِد ْبِن َأِِب َوقهاٍص َعْن َرُسولِ وع -54
» ِرَوايَِتِه  قَاَل اْبُن رُْمٍح يف «. ُه َذنْ ُبُه ُغِفَر لَ َشرِيَك َلُه َوَأنه ُُمَمهًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه َرِضيُت بِاَّللِه رَبًّا َوِبَُحمهٍد َرُسواًل َوبِاإِلْساَلِم ِديًنا. 

 د ( .اْلُمَؤذِ َن َوأَنَا َأْشهَ  َمْن قَاَل ِحنَي َيْسَمعُ 
 اً ( .َمْن َصلهى َعَلىه َواِحَدًة َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َعْشر ) قَاَل  ْن َأِِب ُهَريْ َرَة َأنه َرُسوَل اَّللِه ع -55

---------- 
 أي : صوت املؤذن باألذان .(  ْعُتْم اَلنِ َداءَ ِإَذا ْسَِ ) 
 ( أي : مثل كل مجلة يقوهلا ، واملراد : تلفظوا مبثل ما يتلفظ به املؤذن من أذكار األذان . ِمْثَل َما يَ ُقوُل اَْلُمَؤذِ نُ ) 
َعَلتَ نْيِ )   مثىن حيعلة ، أي : حي على الصالة ، حي على الفالح .(  ِسَوى َاْْلَي ْ
َة ِإاله بَِاَّللهِ اَل حَ )   احلول : احلركة ، أي : ِل حركة وِل استطاعة وِل قوة ، أي : على طاعة هللا إِل باهلل .(  ْوَل َواَل قُ وه
 اختلف العلماء هل هي واجبة أم ِل على قولني :إجابة املؤذن ، وقد احلديث دليل على مشروعية -1

 أنه واجب .:  القول األول
 .وهذا مذهب الظاهرية 

 حلديث الباب ) .. فقولوا ... ( .-أ
ْعُتُم اْلُمَؤذِ َن فـَُقوُلوا ِمْثَل َما يـَُقوُل مُثَّ َصلُّوا َعَلىَّ فَِإنَُّه َمْن َصلَّى َعَلىَّ َصالًَة  وحلديث عبد هللا بن عمرو. قال: قال  -ب )ِإَذا مسَِ

 ... ( رواه مسلم . َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه ِِبَا َعْشراً مُثَّ َسُلوا ل الوسيلة
 فقوله  ) ... فقولوا ... ( هذا أمر واألمر يقتضي الوجوب .

  أنه سنة غري واجب . القول الثاين :
 وهذا مذهب مجهور العلماء .

 والصارف عن الوجوب :
ع رجاًل يقول: إذا طلع الفجر يستمع األذان ، فإن مسع أذاناً أمسك وإِل أغار ، فسم ديث أنس قال: ) كان رسول هللا حل -أ

د أن ِل إله إِل هللا ، فقال رسول ـد أن ِل إله إِل هللا ، أشهـ: على الفطرة ، مث قال : أشه هللا أكرب هللا أكرب ، فقال رسول هللا 
 . رواه مسلم عزى ( ـو راعي مـظروا فإذا هـ: خرجت من النار ، فن هللا 

 تابع املؤذن .مل ي إن ظاهر احلديث يدل على أن النيب  قالوا : 
 ) إذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم ( .  ولقوله -ب
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دهم علم مبا قاله ليه ، وهؤِلء وفد قد ِل يكون عنأن املقام مقام تعليم ، واحلاجة تدعوا إَل بيان كل ما حيتاج إوجه الدِللة : 
دلَّ على أن اإلجابة ليست واجبة .    ،اجة إليه بيه على ذلك مع دعاء احلالتن يف متابعة املؤذن ، فلما ترك النيب  النيب 

 الشرح املمتع [ .]
 الراجح . وهذا القول هو

 ماذا أجاب أصحاب القول األول عن حديث صاحب املعزى ؟ 
 قالوا : جياب عنه من وجهني :

 ونقل القول الزائد . قال، فقد يكون قاله ومل ينقله الراوي اكتفاء بالعادة، ليس يف احلديث أنه مل يقل مثل ما األول :

 ع .ون قاله لكن بصوت منخفض مل يسمـية ، أو أن يكـحيتمل أن يكون األمر باإلجابة بعد هذه القض الثاين:

 ظاهر احلديث أن السامع جييب املؤذن مبثل ما يقول يف كل مجل األذان ، لقوله  ) مثل ما يقول املؤذن ( . -2
 قول كما يقول املؤذن إِل يف احليعلتني فإنه يقول : ِل حول وِل قوة إِل باهلل.لكن ذهب مجهور العلماء إَل أن اجمليب ي

َعَلى اْلَفاَلِح . قَاَل ِلَ َحْوَل َوِلَ  يَّ َعَلى الصَّالَِة . قَاَل ِلَ َحْوَل َوَِل قـُوََّة ِإِلَّ بِاَّللَِّ . مُثَّ قَاَل حَ  يَّ مُثَّ قَاَل حَ حلديث عمر السابق ) ... 
  ... ( . بِاَّللَّ قـُوََّة ِإِلَّ 

 وهذا احلديث صريح يف القول مثل ما يقول املؤذن إَل آخر األذان ، إِل عند احليعلة فال يقـوهلا ، وإمنا حيوقل .
وألن املعىن مناسب إلجابة احليعلة باحلوقلة ، فإن السامع جييب املؤذن مبثل ما يقول من ألفاظ الذكر والثناء على هللا ، وأما يف 

إَل حضور الصالة بـ) حي على الصالة حي على الفالح ( فهذا دعاء ونداء ، فاملناسب أن يظهر العبد أنه عاجز عن النداء 
حضور اْلماعة والقيام ِبا إِل إذا قو اه هللا تعاَل وأعانه ، فهو يقول : أنا أجيب هذا النداء وأحضر اْلماعة ولكن حبول هللا وقوته 

 وإعانته وتوفيقه .
 من إبدال احليعلة بـ ) ِل حول وِل قوة إِل باهلل ( ؟ احلكمة  -3

) حي على الصالة ( نداء ودعاء من املؤذن للناس ، يعين : هلموا وتعالوا ، فناسب أن يقول املستمع : ِل حول وِل قوة إِل  ألن
 باهلل ، يستعني باهلل تعاَل على إجابة هذا الدعاء . 

 :أدعية األذان  -4
 .ؤذن يف كل مجلة يقوهلا : متابعة امل أوالً 

ْعُتْم اَلنِ َداَء، فـَُقوُلوا ِمْثَل َما يـَُقوُل اَْلُمَؤذِ ُن )   أِب سعيد . قال حلديث   ( متفق عليه .ِإَذا مسَِ
ْعُتُم اْلُمَؤذِ َن فـَُقوُلوا ِمْثَل َما الباب ) إِ وحلديث   ( .َذا مسَِ

 اهلل ، حلديث عمر السابق .قول : ِل حول وِل قوة إِل بإِل يف احليعلتني فإنه ي
 : الدعاء بعد الشهادتني بالدعاء الوارد . ثانياً 

، وأن حممداً ِل إله إِل هللا وحده ِل شريك لهمن قال حني يسمع املؤذن أشهد أن ) –حديث الباب  –كما يف حديث سعد 
 ( .اإلسالم ديناً ، غفر له ذنبه عبده ورسوله ، رضيت باهلل رباً ومبحمد رسوًِل ، وب

 ويف رواية : ) وأنا أشهد ... ( .
 بعد األذان . : الصالة على النيب  ثالثاً 

ْعُتُم اْلُمَؤذِ َن فـَُقوُلوا ِمْثَل َما يـَُقوُل مُثَّ َصلُّوا َعَلىَّ فَِإنَُّه َمْن َصلَّى َعَلىَّ َصالًَة َصلَّى اإِ حلديث الباب )   ... ( . َّللَُّ َعَلْيِه ِِبَا َعْشراً َذا مسَِ
 . ... أخل: قول : اللهم ربِ  هذه الدعوة  رابعاً 
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 َمْن قَاَل ِحنَي َيْسَمُع اَلنِ َداَء : اَللَُّهمَّ َربَّ َهِذِه اَلدَّْعَوِة اَلتَّامَِّة ، َوالصَّاَلِة اَْلَقائَِمِة ، آتِ  ) َل قَا َأنَّ َرُسوَل َاَّللَِّ  َجاِبرٍ حلديث 
 رواه البخاري . (يَلَة ، َوابـَْعْثُه َمَقاًما حَمُْموًدا اَلَِّذي َوَعْدَتُه ، َحلَّْت لَُه َشَفاَعيِت يـَْوَم اَْلِقَياَمِة حُمَمًَّدا اَْلَوِسيَلَة َواْلَفضِ 

 هل يدخل يف احلديث ) فقولوا مثل ما يقول ... ( من كان يف ذكر أو دعاء أو طواف ؟-5
 . نعم ، فمن كان يف ذكر أو دعاء أو طواف فإنه جييب املؤذن

 ألن إجابة املؤذن عبادة مؤقتة يفوت وقتها ، خبالف القراءة والذكر والدعاء ، فإن وقتها ِل يفوت .
 اختلف العلماء هل املصلي إذا مسع املؤذن جييبه أم ِل  على ثالثة أقوال :-6

 أنه ِل جييبه سواء كانت الصالة فرضاً أم نفالً . القول األول :
 حلنفية ، واملالكية ، والشافعية ، واحلنابلة .وهذا قول مجهور الفقهاء من ا

 قال ) إن يف الصالة شغاًل ( متفق عليه . حلديث ابن مسعود . أن رسول هللا 
 أنه جييبه إن كان يف نافلة ، وِل جييبه إن كان يف فرض . القول الثاين :

 وهو قول املالكية . 
 .قالوا : إن النافلة األمر فيها أخف من الفريضة -أ

 وألن النافلة جيوز فيها ما ِل جيوز يف الفريضة ، كالصالة على الراحلة إَل غري القبلة وحنوه .-ب
 : أنه جييبه يف الفرض والنفل . القول الثالث

 رمحه هللا .وهو رأي لشيخ اإلسالم ابن تيمية 
 من غري فرق بني املصلي وغريه .حلديث الباب ) فقولوا مثل ما يقول ( فاحلديث عام ، فُيجاب املؤذن يف مجيع احلاِلت 

 القول األول وأن املصلي ِل جييب املؤذن . والراجح
 هل املؤذن جييب نفسه أم ِل ؟ قوِلن للعلماء أصحهما أنه ِل جييب نفسه .-7
 ) إذا مسعتم النداء ... ( فإنه يدل بظاهره على التفريق بني املؤذن والسامع ، فال يدخل املؤذن يف ذلك . لقوله -أ

 وألن املؤذن أتى بألفاظ األذان ، فال معىن لكونه جييب نفسه ، ورجحه ابن رجب .-ب
فإنه ِل  ) إذا مسعتم املؤذن ... ( أن متابعة املؤذن مشروطة بسماع األذان ، فمن شاهد املؤذن ومل يسمعه نستفيد من قوله -8

 عه لقوله ) إذا مسعتم ( فعلق األمر بالسماع .فإنه يتاب –كما يف هذا الزمان   –يقول شيئاً ، ومن مسعه ومل يره 
قال النووي : َمن رأى املؤذن ، وعِلم أنه يؤذن ، ومل يسمعه ، لُبعد ، أو صمم : الظاهر أنه ِل ُتشرع له املتابعة ؛ ألن املتابعة 

 ه .   ) اجملموع ( حتميدمعلقة بالسماع ، واحلديث مصرح باشرتاطه ، وقياساً على تشميت العاطس ، فإنه ِل يشرع ملن يسمع 
 اختلف العلماء هل جييب املقيم أم ِل على قولني :-9

 يستحب لسامع اإلقامة أن يقول مثل ما يقول املؤذن إِل يف احليعلة .:  القول األول
ز والشيخ الفقهاء من احلنابلة والشافعية ، وقال به من املعاصرين علماء اللجنة الدائمة والشيخ ابن با وهذا مذهب كثري من

 األلباين .
وكذلك بالن سبة للمقيم فقد صر ح احلنفي ة والش افعي ة واحلنابلة أن يستحب  أن يقول يف  ( :18/251جاء يف "املوسوعة الفقهية" )

 اإلقامة: مثل ما يقول يف األذان" انتهى .
 انتهى . ويستحب ملن مسع اإلقامة أن يقول مثل ما يقول" قال الشريازي الشافعي رمحه هللا :
واتفق أصحابنا علي استحباب متابعته يف اإلقامة كما قال املصنف ، إِل الوجه الشاذ الذي  وشرحه النووي رمحه هللا بقوله :
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 ط . ) اجملموع ( .قدمناه عن " البسي
 ل .يف اإلقامة مثل ما يقو  ويستحب أن يقول: وقال ابن قدامة 

 .مع لإلقامة يقول كما يقول املقيم؛ ألهنا أذان ثان، فتجاب كما جياب األذانة أن املستالسنَّ  :الدائمة لإلفتاءوقال علماء اللجنة 
 ) بني كل أذانني صالة ( فسماها أذاناً . أذاناً يف قوله  ألنه نداء ، وقد مساه النيب -أ

: أقامها هللا وأدامها ،   وحلديث أِب أمامة ) أن بالًِل أخذ يف اإلقامة ، فلما أن قال : قد قامت الصالة ، قال النيب -ب
 وقال يف سائر اإلقامة كنحو حديث عمر يف األذان ( رواه أبو داود وهو حديث ضعيف ِل يصح .

 أنه ِل يستحب لسامع اإلقامة أن يقول مثل ما يقول .:  القول الثاين
 وهو ظاهر مذهب املالكية ، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمني .

 يدل على ذلك ، واِلستحباب حكم شرعي حيتاج إَل دليل .ألنه ِل يوجد دليل صحيح -أ
حممد بن إبراهيم،  ورجحه الشيخ) بني كل أذانني صالة ( فسمى اإلقامة أذاناً، فهذا من باب التغليب،  وأما قول النيب  -ب

 الصحيح . وهذا هو
 وقد سئل الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه هللا عن املتابعة يف اإلقامة .

 ع .والراجح : أنه ِل يُتاباب : املتابعة يف اإلقامة فيها حديث أخرجه أبو داود ، لكنه ضعيف ِل تقوم به احلجة ، فأج
 مَّت تكون متابعة املؤذن ؟-10

 تكون متابعته يف كل كلمة عقب فراغ املؤذن منها ، وِل يقارنه ، وِل يؤخر عن فراغه من الكلمة 
 ... ( والفاء تقتضي التعقيب . لقوله )إذا مسعتم املؤذن فقولوا-أ

َأْشَهُد أَْن َِل إِلََه ِإِلَّ  َذا قَاَل اْلُمَؤذِ ُن اَّللَُّ َأْكبَـُر اَّللَُّ َأْكبَـُر . فـََقاَل َأَحدُُكْم اَّللَُّ َأْكبَـُر اَّللَُّ َأْكبَـُر . مُثَّ قَالَ ) إ وحلديث عمر السابق-ب
 ... ( . اَّللَُّ  اَّللَُّ . قَاَل َأْشَهُد َأْن ِلَ ِإلََه ِإِلَّ 

 فدل هذا احلديث على أنه يستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ املؤذن منها ، وِل ينتظر فراغه من كل األذان .
 اختلف العلماء : إذا مسع األذان يف منتصفه ؟-11

 . -ما مسع منه وما مل يسمعه  -قيل : يستحب له أن جييبه يف مجيع األذان 
 أن جييبه فيما مسع فقط .وقيل : يستحب له 

 لقوله ) إذا مسعتم ... ( .
 وألن ما فات قد مضى حمله .

 األول . والراجح
 ؟األذان يف املذياع أو التلفاز هل جييب من يسمع -12

 األذان ِل خيلو من حالني :
إذا مسعتم )  وم أمر النيب أن يكون على اهلواء أي أن األذان كان لوقت الصالة من املؤذن ، فهذا جياب لعم اْلال األوَل :

 إِل أن الفقهاء رمحهم هللا قالوا : إذا كان قد أدى الصالة اليت يؤذن هلا فال جييب .، ولوا مثل ما يقول املؤذن( املؤذن فق
أن الرجل مل  ، أي اً حقيقي اً ذا ليس أذانـإنه ِل جييبه ؛ ألن هعلى الوقت ، ف اً ، وليس أذان إذا كان األذان مسجالً  اْلال الثانية :

وإن كان لنا حتفظ على كلمة : يرفع األذان ، ولذا نرى أن يقال ، شيء مسموع ألذان سابق  وإمنا هو، يرفعه حني أمر برفعه 
 ) فتاوى ابن عثيمني ( .ن . رفَع األذا أذن فالن ، ِل
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 ماذا يقول املستمع إذا قال املؤذن يف صالة الفجر ) الصالة خري من النوم ( ؟-13
 ر احلديث ) فقولوا مثل ما يقول .. ( أنه جييبه مبثل ما يقول ، فيقول اجمليب ) الصالة خري من النوم ( .ظاه

 فلم يرد يف السنة استثناء من هذا العموم إِل يف احليعلتني .
 ح .وأما ما ذكره بعض علماء احلنابلة والشافعية وغريهم من أنه يقول ) صدقت وبررت ( فليس عليه دليل ، وِل يص

 إذا دخلت املسجد واملؤذن يؤذن فهل األوَل أن أصلي َتية املسجد أو أتابع املؤذن ؟ ما اْلكم -14
، فهاهنا نقول : بادر بتحية املسجد، بني يدي اخلطيب، األذان الذي دخلت واملؤذن يؤذن لصالة اْلمعة ، إذاهذا فيه تفصيل

أوَل من متابعتك للمؤذن ؛ حيث إن استماع اخلطبة واجب، وإجابة املؤذن وِل تنتظر انتهاء املؤذن ؛ ألن تفرغك لسماع اخلطبة 
 غري واجبة . 

وأما إذا كان األذان لغري ذلك )يعين : لغري صالة اْلمعة( فاألفضل أن تبقى قائمًا حىت َتيب املؤذن ، وتدعو بالدعاء املعروف 
مة ، والصالة القائمة ، آت حممدًا الوسيلة والفضيلة ، وابعثه بعد األذان : " اللهم صل على حممد ، اللهم رب هذه الدعوة التا

 د .  ) فتاوى ابن عثيمني ( .املقام احملمود الذي وعدته ، إنك ِل ختلف امليعاد " ، مث بعد ذلك تأيت بتحية املسج
 ابعة املؤذن ؛ إذا كان اإلنسان يقرأ القرآن ، فأذن املؤذن ، فاألفضل يف حقه أن يرتك القراءة ، ويشتغل مبت-15

ْعُتْم اْلُمَؤذِ َن ، فـَُقوُلوا ِمْثلَ -أ  .َما يـَُقوُل (  وذلك امتثاًِل لعموم قوله عليه الصالة والسالم : ) ِإَذا مسَِ
 وألن األذان يفوت وقته . -ب

ته وهذا متفق مث يعود إَل قراء: ولو مسع املؤذن قطع القراءة وأجابه مبتابعته يف ألفاظ األذان واإلقامة  قال اإلمام النووي رمحه هللا
 ا .   ) التبيان ( .عليه عند أصحابن

: إذا أذن املؤذن واإلنسان يقرأ القرآن ، فهل األفضل له أن يرجع معه فيقول مثل ما  سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه هللا
 يقول ، أم إن اشتغاله بالقرآن يعترب أفضل باعتبار تقدمي الفاضل على املفضول ؟

فقولوا مثل ما يقول مث  إذا مسعتم املؤذن) لقول النيب  ؛ امتثاِلً فأجاب : "السنة إذا كان يقرأ ومسع األذان: أن جييب املؤذن
 ز( جمموع فتاوى ابن با).عع، وفق هللا اْلمي، وقتها واسر يف القراءة، والقراءة ِل تفوتوألن إجابة املؤذن سنة تفوت إذا استم..( صلوا علي

قد يعرض للمفضول ما جيعله أفضل من الفاضل ، مثاله : قراءة القرآن من أفضل الذكر ،  : شيخ ابن عثيمني رمحه هللاوقال ال
والقرآن أفضل الذكر ، فلو كان رجل يقرأ ومسع املؤذن يؤذن ، فهل األفضل أن يستمر يف قراءته أو أن جييب املؤذن ؟ هنا نقول : 

ان القرآن أفضل من الذكر ، لكن الذكر يف مكانه أفضل من قراءة القرآن ؛ ألن قراءة القرآن إن األفضل أن جييب املؤذن ، وإن ك
 ) لقاء الباب املفتوح ( . ن . ابة املؤذن مربوطة بسماع املؤذغري مقيدة بوقت مىت شئت فاقرأ ، لكن إج

 هل يكفي تشغيل األذان عرب املسجل يف مكرب الصوت عند دخول الوقت ؟-16
حقيقي ًا ، وإمنا  ذي يذاع من املسجل : ِل يكفي عن األذان الشرعي املشروع لإلعالم بدخول الوقت ؛ ألنه ليس أذاناً األذان ال

 ( .النيات، وإمنا لكل امرئ ما نوىإمنا األعمال ب) ؛ لقول النيب ان عبادة ِل بد فيها من عمل ونية، واألذهو صوت خمزون
اس لوقت يف املكان الذي يصلى فيه ، وإذا احتيج إَل مكرب الصوت ألجل إبالغ النوعليه : فال بد من األذان عند دخول ا

 ) فتاوى اللجنة ( .ن .   للحضور للصالة : فحس
رعي ؛ وذلك ألن ـنقل األذان بواسطة التسجيل : ِل جيزئ عن األذان الش وقال الشيخ ُممد بن صاحل العثيمني رمحه هللا :

هللا ، وِل بد فيه من عمل ، والتسجيل ليس بعمل ؛ فإنك إذا مسعت املسجل ِل يعين ذلك أن  األذان الشرعي ذِكر وثناء على
املسجل يعمل عبادة يتقرب ِبا إَل هللا ، وإمنا هو مساع صوت شخص ، رمبا يكون قد مات أيضاً ، فال جيزئ عن األذان الشرعي 
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بالوحدانية ، ولنبيه بالرسالة ، ويدعو إَل الصالة ، وإَل الفالح ، ، فال بد من أذان شرعي يقوم به املكلف يكرب هللا ، ويشهد له 
ِل بد من هذا ، وإذا قلنا إن ما سجل ليس بأذان مشروع : فإنه ِل تشرع إجابته ، أي : ِل يشرع لإلنسان أن يتابعه ، لقول النيب 

 ؤذن ، وإمنا مسعنا صوتاً مسجَّالً سابقاً .)إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول املؤذن( وحنن يف احلقيقة مل نسمع امل 
وأما قول السائل : ما الفرق بني ما نقل على اهلواء وما نقل بواسطة التسجيل : فالفرق ظاهر ؛ ألن ما نقل على اهلواء : فهو 

، وأما األذان املسجل : صوت املؤذن الذي يؤذن األذان الشرعي ، فهذا جياب ، ويتابع ، ويدعو بعد املتابعة مبا وردت به السنَّة 
 ) فتاوى نور على الدرب ( .ه . الواقع ، كما أشرنا إليفليس أذاناً يف 

 هل تعاد اإلقامة إذا أقام املؤذن وحصل عذر وتأخر اإلمام لفرتة ؟-17
 ف ويتأكد من ذلك .السنة : أن حيرم اإلمام بالصالة بعد فراغ املؤذن وِل يتأخر عن ذلك إِل مبقدار ما يأمر الناس بتسوية الصفو 

فإن أقام املؤذن الصالة مث حصل عذر أدى إَل تأخري دخول اإلمام يف الصالة فال حرج يف ذلك ، وِل حيتاج إَل إعادة إقامة 
 الصالة .

 لى ذلك حديثان :وقد دل ع
فـَتَـَقدََّم َوُهَو ُجُنٌب ،  َفَخرََج َرُسوُل اَّللَِّ  أُِقيَمْت الصَّاَلُة ، َفَسوَّى النَّاُس ُصُفوفـَُهْم ، قال : ) عن أِب هريرة  احلديث األول :

 ( رواه البخاري . ْقطُُر َماًء َفَصلَّى ِِبِمْ مُثَّ قَاَل : َعَلى َمَكاِنُكْم ، فـََرَجَع فَاْغَتَسَل ، مُثَّ َخرََج َورَْأُسُه يَـ 
 ( . لـفنسيت أن أغتسإين كنت جنباً  ) فقال عن أِب هريرة  من وجه آخر زاد الدار قطين يف سننه 
...  ( ظاهر يف أن اإلقامة مل تُعد؛ ألن قوله )فصلىجواز الفصل بني اإلقامة والصالة يف احلديث: قال اْلافظ ابن حجر

نقل ، ولو فإن قلت : هل اقتصر على اإلقامة األوَل أو أنشأ إقامة ثانية ؟ قلت : مل يصح فيه : بدر الدين العيين  وقال( )الفتح
 ( .عمدة القاري ) .   ل فعله لنق

ويستفاد من احلديث : أن اإلمام إذا أقام الصالة، مث ظهر أنه حمدث ومضى ليزيل حدثه، أي حدث   : وقال رمحه هللا أيضاً 
 ا .هر احلديث مل يدل على هذكان، وأتى ِل حيتاج إَل َتديد إقامة ثانية؛ ألن ظا

يـَُناِجيِه ، َحىتَّ نَاَم اْلَقْوُم أَْو  َصاَلُة اْلِعَشاِء فـََقاَل َرُجٌل : ِل َحاَجٌة ، فـََقاَم النَّيِبُّ  قَاَل: ) أُِقيَمتْ  َعْن أََنٍس  : احلديث الثاين
 متفق عليه .ُض اْلَقْوِم، مُثَّ َصلَّْوا( بـَعْ 

ة أيضاً ِل يضر ، وأنه يف هذا احلديث : دليل على جواز مناجاة اإلمام بعد اإلقامة ، وأن طول املناجا:  قال الشيخ ابن عثيمني
ِل تشرتط املوِلة بني اإلقامة والصالة ، ألن الصحابة رضي هللا عنهم ناموا ، مث قام فصلى ، فدل ذلك على أن طول الفصل بني 
اإلقامة والصالة ِل بأس به ، لكن بشرط أن يكون قد أقام عند إرادة الصالة ، يعين : أنه ِل يقيم ويعلم أنه لن يصلي إِل بعد 

 ل .ِل بأس به ـ ولو طال الفصدة ، ولكن يقيم مث إذا حصل ما مينع أو ما يفصل بني اإلقامة والصالة ـ فهذا م
 ما احلكم لو مسع املؤذن ، مث مسع آخر ؟-18

 إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول املؤذن( .)  جييب األول ، وجييب الثاين ، لعموم قوله 
 بعد الصالة فظاهر احلديث أنه جييب لعمومه .ولكن لو صلى مث مسع مؤذناً 

وقال بعض العلماء : إنه ِل جييب ألنه غري مدعو ِبذا األذان فال يتابعه ، وِل ميكن أن يؤذن آخر بعد أن تؤدى الصالة ، 
إنه ذِْكٌر وما وأنه ِل تكرار يف األذان ، ولكن لو أخذ أحد بعموم احلديث وقال :  فيحمل احلديث على املعهود يف عهد النيب 

  ) فتاوى ابن عثيمني (  . دام احلديث عاماً فال مانع من أن أذكر هللا عز وجل فهو على خري
 : فضائل الصالة على النيب ،  فضل الصالة على النيب  -19
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 صالة صلى هللا عليه هبا عشراً . أواًل : أن من صلى النيب 
 اً ( .َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َعْشر  َمْن َصلَّى َعَلىَّ َواِحَدةً ديث الباب )حل

 ثانياً : سبب لغفران الذنوب .
يَا أَيُـَّها النَّاُس اذُْكُروا اَّللََّ اذُْكُروا اَّللََّ َجاَءِت » ِإَذا َذَهَب ثـُُلثَا اللَّْيِل قَاَم فـََقاَل  َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ ) قَاَل  .ُأَِبِ  ْبِن َكْعٍب  وعن

ُأْكِثُر الصَّالََة َعَلْيَك َفَكْم َأْجَعُل  قَاَل ُأَِبٌّ قـُْلُت يَا َرُسوَل اَّللَِّ ِإين ِ «. ُعَها الرَّاِدَفُة َجاَء اْلَمْوُت مبَا ِفيِه َجاَء اْلَمْوُت مبَا ِفيِه الرَّاِجَفُة تـَْتبَـ 
ٌر َلَك  َما ِشْئتَ » قَاَل  قَاَل قـُْلُت الرُّبَُع.«. َما ِشْئَت » فـََقاَل  َلَك ِمْن َصاَليت  َما » قـُْلُت النِ ْصَف. قَاَل «. فَِإْن زِْدَت فـَُهَو َخيـْ

ٌر َلَك  ٌر َلَك » قَاَل قـُْلُت فَالثُـُّلثـَنْيِ. قَاَل «. ِشْئَت فَِإْن زِْدَت فـَُهَو َخيـْ   قـُْلُت َأْجَعُل َلَك َصاَليت «. َما ِشْئَت فَِإْن زِْدَت فـَُهَو َخيـْ
 ( رواه الرتمذي . مَههَك َويُ ْغَفُر َلَك َذنْ ُبكَ  ِإًذا ُتْكَفى» ُكلََّها. قَاَل 

 ثالثاً : رفع الدرجات .
عنه عشر  ) من صلى علي صالة واحدة صلى هللا عليه عشر صلوات ، وحطت قال رسول هللا  :قال عن أنس بن مالك 

 خطيئات ، ورفعت له عشر درجات ( رواه أمحد .
 رابعاً : األمان من اْلسرة يوم القيامة .

، ِإِلَّ َكاَن َعَلْيِهْم َحْسَرًة النَّيبِ   زَّ َوَجلَّ، َوُيَصلُّوَن َعَلىَما قـََعَد قـَْوٌم َمْقَعًدا َِل يَْذُكُروَن ِفيِه هللَا عَ ل ) قَا َعْن َأِب ُهَريـَْرَة، َعِن النَّيبِ  
 . ب ( رواه أمحدَدَخُلوا اْْلَنََّة لِلثَـَّوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة، َوِإنْ 

 ؟ الرتهيب من ترك الصالة على النيب -21
 ي ( رواه الرتمذي .َرِغَم أْنُف َرُجٍل ذُِكْرُت ِعْنَدُه فـََلْم ُيَصلِ  َعلَ )   ، قَاَل : قَاَل رسول هللا عن َأِب هريرة 

 ي  ( رواه الرتمذي .َعلَ  َرِغَم أَْنُف َرُجٍل ذُِكْرُت ِعْنَدُه فـََلْم ُيَصل ِ )  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  :قَالَ وعنه ، 
؟ اختلف العلماء يف حكم الصالة على النيب  -21

 : جيب عند ذكره . قيل
 واختاره الطحاوي . 

 البخيل من ذكرت عنده فلم يصل  علي ( .) لقوله 
 ) رغم أنف ذكرُت عنده فلم يصل علي ( . ولقوله 

 : جيب يف العمر مرة . وقيل
 وهذا مذهب اْلمهور . 

 ) البخيل من ذكرت عنده فلم يصل  علي ( .  لقوله
 وألن اِلمتثال حيصل بذلك .

 سنة . وقيل :
؟ معىن الصالة على النيب  -22

 صالة هللا على نبيه هي ثناؤه عليه يف املأل األعلى . القول األول :
 كما قال أبو العالية ونصره ابن القيم واختاره احلافظ ابن حجر .

 ه .ألقوال ما يقدم عن أِب العالية ، أن معىن صالة هللا على نبيه : ثناؤه عليه وتعظيم: أوَل ا قال اْلافظ
 : صالة هللا رمحته . القول الثاين
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 وهو قول الضحاك .
ْم )أُولَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َرِب ِِ وتعقب بأن هللا غاير بني الصالة والرمحة يف قوله :  قال احلافظ بعد أن نقل قول الضحاك :

 .َوَرمْحٌَة ( 
 : أن صالة هللا مغفرته . القول الثالث

 : بعض املواطن اليت تشرع فيها الصالة على النيب  -23
 أواًل : بعد األذان .

 حلديث الباب .
 .ثانياً : عند دخول املسجد 

مُثَّ لِيَـُقِل : اللَُّهمَّ افْـَتْح ِل  ُكُم اْلَمْسِجَد فـَْلُيَسلِ ْم َعَلى النَّيبِ  ِإَذا َدَخَل َأَحدُ )  قَاَل َرُسوُل هللِا قال : َسْيٍد األَْنَصارِيَّ ، أُ  َأَِب عن 
 ( رواه أبو داود . أَبـَْواَب َرمْحَِتَك ، فَِإَذا َخرََج فـَْليَـُقِل : اللَُّهمَّ ِإين ِ َأْسأَُلَك ِمْن َفْضِلكَ 

 ثالثاً : يف التشهد اآلخر . 
َحىتَّ   أََمَرنَا اَّللَُّ تـََعاََل َأْن ُنَصلِ َى َعَلْيَك يَا َرُسوَل اَّللَِّ َفَكْيَف ُنَصلِ ى َعَلْيَك قَاَل َفَسَكَت َرُسوُل اَّللَِّ قال ) . ِشرُي ْبُن َسْعٍد عن بَ 

َنا أَنَُّه ملَْ َيْسأَْلُه مُثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  حُمَمٍَّد َكَما َصلَّْيَت َعَلى آِل ِإبـْرَاِهيَم َوبَارِْك َعَلى حُمَمٍَّد  اللَُّهمَّ َصلِ  َعَلى حُمَمٍَّد َوَعَلى آلِ )  مَتَنـَّيـْ
يٌد جمَِيٌد. َوالسَّالَُم َكَما قَ   ( متفق عليه .ْد َعِلْمُتْم َوَعَلى آِل حُمَمٍَّد َكَما بَارَْكَت َعَلى آِل ِإبـْرَاِهيَم َِف اْلَعاَلِمنَي ِإنََّك محَِ

 .رابعاً :عند الدعاء  
َعِجَل َهَذا ، مُثَّ َدَعاُه :  ، فـََقاَل النَّيبُّ  َعَلى النَّيبِ   َرُجاًل َيْدُعو يف َصالتِِه فـََلْم ُيَصل ِ  مسََِع النَّيبُّ ل ) َضاَلة ْبَن ُعبَـْيٍد قافَ  عن

 ء ( .، مُثَّ لَْيدُْع بـَْعُد مبَا َشا لثَـَّناِء َعَلْيِه ، مُثَّ ْلُيَصلِ  َعَلى النَّيبِ  َوا ِلَغرْيِِه : ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم فـَْلَيْبَدْأ بَِتْحِميِد اَّللَِّ  فـََقاَل َلُه أَوْ 
َعاَء َمْوقُوٌف بـَنْيَ السََّماِء َواأَلْرِض ِل َيْصَعُد ِمْنُه َشْيءٌ ال ) َمَر ْبِن اخلَْطَّاِب قَ َعْن عُ   ( . َحىتَّ ُتَصلِ َي َعَلى نَِبيِ َك  ِإنَّ الدُّ

مث ليسأل  عبد هللا بن مسعود قال: إذا أراد أحدكم أن يسأل فليبدأ باملدحة والثناء على هللا مبا هو أهله، مث ليصل على النيب  وعن 
 بعد فإنه أجدر أن ينجح.

 خامساً : يف اجمللَ .
بـَُهْم َوِإْن َشاَء َغَفَر هلَُ  ى نَِبيِ ِهْم ِإِلِلًسا ملَْ َيْذُكُروا اَّللََّ ِفيِه وملَْ ُيَصلُّوا َعلَ جمْ  َما َجَلَس قـَْومٌ  ) يب قال الن م ( َكاَن َعَلْيِهْم تَِرًة فَِإْن َشاَء َعذَّ

 رواه الرتمذي .
 . سادساً : عند ذكره  

 ( . فـََلْم ُيَصلِ  َعَليَّ  َرِغَم أَْنُف َرُجٍل ذُِكْرُت ِعْنَدهُ  ) قال 
 .سابعاً : بعد التكبّية الثانية من صالة اجلنازة 

السنة يف الصالة على اْلنازة أن تكرب مث تقرأ بأم  )مسعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف حيدث بن املسيب قال . عن الزهري قال 
القرآن مث تصلي على النيب صلى هللا عليه و سلم مث ختلص الدعاء للميت وِل تقرأ إِل يف التكبرية األوَل مث تسلم يف نفسه عن 

 ود .ه ( أخرجه ابن اْلار ميين
 سابعاً : يوم اجلمعة .

ِإنَّ ِمْن أَْفَضِل أَيَّاِمُكْم يـَْوَم اْلُُْمَعِة ، ِفيِه ُخِلَق آَدُم ، َوِفيِه قُِبَض ، َوِفيِه النـَّْفَخُة ، )  َعْن أَْوِس ْبِن أَْوٍس ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا 
ِفيِه ، فَِإنَّ َصالََتُكْم َمْعُروَضٌة َعَليَّ قَاَل : قَاُلوا : يَا َرُسوَل هللِا ، وََكْيَف تـُْعَرُض َصالَتـَُنا  َوِفيِه الصَّْعَقُة ، فََأْكِثُروا َعَليَّ ِمَن الصَّالَةِ 
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 واه أبو داود .ء ( ر اأَلْرِض َأْجَساَد األَنِْبَيا؟ فـََقاَل : ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َحرََّم َعَلى  -يـَُقوُلوَن : بَِليَت  -َعَلْيَك َوَقْد أَرِْمَت 
 ثامناً : الصالة عليه يف كل مكان .

ُلُغيِن َحْيُث ُكْنتُ ـلُّوا َعَليَّ ، فَإنَّ صَ ــِل ََتَْعُلوا قـَرْبِي ِعيداً ، َوصَ  )  : قَاَل رسول هللا عن أِب هريرة . قال  رواه أبو داود  .م (الََتُكْم تـَبـْ
ْعُت َرُسوَل اَّللِه وعن  -56  ة ( .َأْعَناقًا يَ ْوَم اْلِقَيامَ  اْلُمَؤذِ نُوَن َأْطَوُل النهاسِ ) ُقوُل ي َ  ُمَعاِويَُة ْسَِ

---------- 
 احلديث دليل على فضل األذان ، وقد جاءت أحاديث يف فضل األذان : -1
 : فضائل األذان 

 أواًل : هروب الشيطان عند ْساعه .
ْعُت النَّيبَّ   وَن َمَكاَن الرَّْوَحاِء( رواه مسلم .ـــــــَع النِ َداَء بِالصَّالَِة َذَهَب َحىتَّ َيكُ ـــــــــالشَّْيطَاَن ِإَذا مسَِ يـَُقوُل )ِإنَّ  َعْن َجاِبٍر قَاَل مسَِ

لتَّْأِذيَن فَِإَذا ُقِضَى التَّْأِذيُن أَقْـَبَل لِلصَّالَِة أَْدبـََر الشَّْيطَاُن لَُه ُضرَاٌط َحىتَّ َِل َيْسَمَع ا يَ ِإَذا نُودِ  )قَاَل   َعْن َأِِب ُهَريـَْرَة أَنَّ النَّيِبَّ و -ج
 التَّْثوِيُب أَقْـَبَل َحىتَّ خَيِْطَر بـَنْيَ اْلَمْرِء َونـَْفِسِه يـَُقوُل لَُه اذُْكْر َكَذا َواذُْكْر َكَذا ِلَما ملَْ َيُكنْ  يَ َحىتَّ ِإَذا ثـُوِ َب بِالصَّالَِة أَْدبـََر َحىتَّ ِإَذا ُقضِ 

 ( متفق عليه .ُل َحىتَّ َيَظلَّ الرَُّجُل َما يَْدرِى َكْم َصلَّى يَْذُكُر ِمْن قـَبْ 
 ثانياً : طول أعناقهم املؤذنني .

 .يـَْوَم اْلِقَياَمة ( اْلُمَؤذِ نـُوَن َأْطَوُل النَّاِس أَْعَناقاً  )كما يف حديث الباب 
 ثالثاً : فضله العظيم .

َِلْستَـَهُموا ( قَاَل ) َلْو يـَْعَلُم النَّاُس َما يِف النِ َداِء َوالصَّفِ  اأَلوَِّل مُثَّ ملَْ جيَُِدوا ِإِلَّ َأْن َيْسَتِهُموا َعَلْيِه   وعْن َأِِب ُهَريـَْرَة . أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ 
 متفق عليه .

 رابعاً : كل شيء يشهد له .
( َشِهَد َلُه يـَْوَم اْلِقَياَمة ى َصْوِت اْلُمَؤذِ ِن ِجنٌّ َوَِل ِإْنٌس َوَِل َشْيٌء ِإِلَّ ... فَِإنَُّه َِل َيْسَمُع َمدَ ) عن أِب َسِعيٍد اخْلُْدرِيَّ . قال : قال 

 رواه البخاري .
 ة ( .َأْطَوُل النَّاِس أَْعَناقًا يـَْوَم اْلِقَيامَ . ).. ومعىن قوله -2

 : أكثر الناس تشوقاً إَل رمحة هللا . قيل
 امة طالت أعناقهم لئال يناهلم ذلك الكرب والعرق .: إذا أْلم الناس العرق يوم القي وقيل

 ] شرح النووي [ .ق . ساء والعرب تصف السادة بطول العنمعناه أهنم سادة ورؤ  :وقيل 
 ن ( سبب هروبه :لِلصَّالَِة أَْدبـََر الشَّْيطَاُن َلُه ُضرَاٌط َحىتَّ َِل َيْسَمَع التَّْأِذي يَ ِإَذا نُودِ  ) ... قوله  -3

 ئال يسمعه فيضطر إَل أن يشهد له بذلك يوم القيامة .: ل قيل
 : إمنا يُدبر لعظم أمر األذان ملا اشتمل عليه من قواعد التوحيد وإظهار شعائر اإلسالم وإعالنه . وقيل
 ] شرح النووي [ . : ليأسه من وسوسة اإلنسان عند اإلعالن بالتوحيد . وقيل

 ع األذان دون مساع القرآن والذكر :اختلف العلماء يف هروب الشيطان عند مسا -4
 يهرب لئال يشهد للمؤذن كما سبق . فقيل :
 يهرب نفوراً من مساع األذان مث يرجع موسوساً ليفسد على املصلي صالته ، فصار رجوعه من جنس فراره . وقيل :

 :على قولني ه املسألة يف هذاختلف العلماء استدل حبديث الباب من قال : إن األذان أفضل من اإلمامــة ، وقد -5
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 : أن األذان أفضل . القول األول
 ، ورجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية ، والشيخ ابن عثيمني . وهو مذهب الشافعية واحلنابلة

 باألحاديث اليت سبقت واليت تدل على فضل األذان .واستدلوا  -أ
 وألن األذان أشق .-ب

 : أن اإلمامة أفضل . القول الثاين
 نفية واملالكية .وهو مذهب احل

 : ) فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكربكم ( . لقول النيب -أ
 توِلها بنفسه ، وكذلك خلفاؤه ، ومل يتولوا األذان ، وِل خيتارون إِل األفضل . أن النيب -ب
 وألن اإلمامة خُيتار هلا من هو أكمل حاِلً وأفضل .-ج
 لثاين ؟ِباذا أجاب أصحاب القول األول عن أدلة القول ا 

مل يقم مبهمة األذان وِل خلفاؤه الراشدون يعود السبب فيه لضيق وقتهم عنه ، ِلنشغاهلم مبصاحل املسلمني  قالوا : كون النيب 
 . اليت ِل يقوم ِبا غريهم ، فلم يتفرغوا لألذان ، ومراعاة أوقاته

 ة ( .) املوسوعة الفقهي   : لوِل اخلالفة ألذَّنُت . وقال عمر بن اخلطاب  
وخلفاؤه الراشدون ؛ ألهنم اشتغلوا بأهم من املهم ، ألن اإلمام يتعلق به  وإمنا مل يؤذن رسول هللا :  وقال الشيخ ابن عثيمني

 . مجيع الناس فلو تفرغ ملراقبة الوقت ِلنشغل عن مهمات املسلمني
ْعتُ   َعْن ُأمِ  َحِبيَبَة َزْوِج النهيب ِ  -57 َعْشَرَة  َما ِمْن َعْبٍد ُمْسِلٍم ُيَصلِ ى َّلِلِه ُكله يَ ْوٍم ثِْنَتْ ) يَ ُقوُل  َرُسوَل اَّللِه  أَن هَها قَاَلْت ْسَِ

َر َفرِيَضٍة ِإاله بَ ىَن اَّللهُ َلُه بَ ْيًتا يف   ة ( .اجْلَنه  َلُه بَ ْيٌت يف  ِنَ اجْلَنهِة َأْو ِإاله بُ  رَْكَعًة َتَطوًُّعا َغي ْ
---------- 

ْعتُـُهنَّ ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ (  يوم ... ْن َعْبٍد ُمْسِلٍم ُيَصلِ ى َّلِلِه ُكله َما مِ )   . قَاَلْت أُمُّ َحِبيَبَة َفَما تـَرَْكتُـُهنَّ ُمْنُذ مسَِ
 .ـول اْلنة، وأن ذلك من أسباب دخببيت يف اْلنة، وأنه يبىن له فضل من حافظ على السنن الرواتب احلديث دليل على-1
 ركعة ، وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني : 12ث دليل على أن السنن الرواتب عددها : احلدي-2

 : أهنا عشر . ) اخلالف يف الركعتني قبل الظهر هل هي أربع أم اثنتني ( . القول األول
ْبَل اَلظُّْهِر ، َورَْكَعتَـنْيِ بـَْعَدَها ، َورَْكَعتَـنْيِ بـَْعَد اَْلَمْغِرِب يف َعْشَر رََكَعاٍت : رَْكَعتَـنْيِ قَـ  َحِفْظُت ِمْن اَلنَّيبِ   قال ) –حلديث ابن عمر 

 ُمتـََّفٌق َعَلْيِه .  (بـَْيِتِه ، َورَْكَعتَـنْيِ بـَْعَد اَْلِعَشاِء يِف بـَْيِتِه ، َورَْكَعتَـنْيِ قـَْبَل اَلصُّْبِح 
 عند احلنابلة .وهذا هو املشهور ذا القول يكون قبل الظهر ركعتني ، فعلى ه

 : أن السنن الراتبة ثنتا عشرة ركعة . ) بزيادة ركعتني قبل الظهر فتكون أربعاً ( . القول الثاين
 واختاره ابن تيمية .،  وهذا قول احلنفية 

َلٍة ُبيِنَ لَُه ِِبِنَّ بـَْيٌت يف اَ  الباب ) حلديث  ( . َتَطوًُّعا) ٍة . َويف رَِوايَ َرَواُه ُمْسِلٌم   (ْْلَنَِّة َمْن َصلَّى اِثـَْنَتا َعْشَرَة رَْكَعًة يِف يـَْوٍم َولَيـْ
 ( رواه البخاري .َكاَن َِل يَدَُع أَْربـًَعا قـَْبَل اَلظُّْهِر َورَْكَعتَـنْيِ قـَْبَل اَْلَغَداِة  َأنَّ اَلنَّيبَّ  )وحلديث عائشة . قالت 

 الصحيح .وهذا هو 
  واثتنان بعدها ، وركعتان بعد املغرب ، وركعتان بعد العشاء ، وركعتان قبل صالة فالسنن الرواتب وهي : أربع قبل الظهر ،

 الصبح ، كما ورد تفصيل ذلك يف رواية الرتمذي .
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 هل هذا األجر ملن فعلها بصفة دائمة ، أم كل يوم له أجره ؟-3
َلٍة ُبيِنَ لَُه ِِبِنَّ بـَْيٌت يِف اْْلَنَّةِ َمْن َصلَّى اثـَْنيَتْ َعْشَرَة رَْكَعًة يِف يـَْوٍم َولَ لفظ حديث أم حبيبة : ) اتب اِلثنيت عشرة أن من صلى الرو (  يـْ

يف اْلنة ، وأن من حافظ عليها أليام كثرية كان له من البيوت يف اْلنة بعدد  اً بىن هللا له بيت -من عمره  اً واحد اً ولو يوم -ركعة 
 .تلك األيام اليت حافظ عليها 

اْلنة(  من صلى أول النهار ثنيت عشرة ركعة بين له بيت يفيبدو من قول عائشة رضي هللا عنها )ظ هو ما واألخذ بظاهر هذا اللف
 ( .املصنف ) رواه ابن أِب شيبة يف 

إِل بين له  اً يصلي يف يوم ثنيت عشرة ركعة تطوعوكذلك هو ما يظهر من قول أِب هريرة رضي هللا عنه قال ) ما من عبد مسلم 
 رواه أمحد . بيت يف اْلنة (

 ( على هذا احلديث بقوله : 1/537وهو أيضا ما يبدو من تبويب اإلمام الرتمذي رمحه هللا يف جامعه )

  ( .لسنة ما له فيه من الفضل باب ما جاء فيمن صلى يف يوم وليلة ثنيت عشرة ركعة من ا )

 ( بقوله : 6/214وبوب عليه ابن حبان يف " صحيحه " )

 . ( يت عشرة ركعة سوى الفريضة يف اْلنة ملن صلى يف اليوم والليلة اثناً وعال بيت ذكر بناء هللا جل ) 

احملافظة على هذه الرواتب يف يوم  فكل هذه النقول جاءت بصيغة املطلق ) يف يوم وليلة اثنيت عشرة ركعة (، وهذا يدل على أن
 واحد فقط كاف لبناء بيت يف اْلنة.

 :هل من صالها وداوم عليها يف اليوم الذي يصلى فيه يبىن له هذا البيت يف اْلنة ، أم أنه لو سئل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا
 صلى مثال ثالثة أيام يبىن له ثالثة بيوت ، أم ماذا ؟

 فأجاب رمحه هللا :

ار كلَّ يوم ميضي يُبىَن له يف اْلنة على اْلميع ، فإذا حافظ عليها ، صًا يف يوم وليلة بىن هللا له بيت " َمن صلى اثنيت عشرة ركعة
 بيت يف اْلنة " انتهى باختصار. 

واحداً : بىن هللا له  اً عات ، وأن اإلنسان إذا صالها يوموظاهر احلديث أنه ِل تشرتط احملافظة على هذه الرك:  رمحه هللا وقال أيضاً 
 .بيتاً يف اْلنة 

َر َفرِيَضٍة ِإِلَّ بـَىَن اَّللَُّ َلُه بـَْيًتا يِف َما ِمْن َعْبٍد ُمْسِلٍم يُ  وجاء حديث أم حبية بلفظ آخر ) َصلِ ي َّلِلَِّ ُكلَّ يـَْوٍم ثِْنيَتْ َعْشَرَة رَْكَعًة َتَطوًُّعا َغيـْ
 . اْْلَنَِّة أَْو ِإِلَّ ُبيِنَ لَُه بـَْيٌت يِف اْْلَنَِّة (

يوم كي يثاب صاحبها عليها ببناء بيت واحد  على اشرتاط احملافظة على هذه الرواتب اِلثنيت عشرة ركعة يف كلوهذا اللفظ يدل 
 .يف اْلنة 

  .( َلُه بـَْيًتا يِف اْْلَنَّةِ َمْن ثَابـََر َعَلى ثِْنيَتْ َعْشرََة رَْكَعًة ِمْن السُّنَِّة بـَىَن اَّللَُّ )قال  بل وأصرح منه حديث عائشة رضي هللا عنها أن النيب 

ذا الوجه ، ومغرية بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . ( وقال: حديث غريب من ه414رواه الرتمذي )رقم/
 وصحح احلديث الشيخ األلباين يف " صحيح الرتمذي ".

 ( حيث بوب عليه بقوله : 2/118)( املصنف ) ما يذهب إليه ابن أِب شيبة يف  وهو ظاهر

 وع ( .يف ثواب من ثابر اثين عشرة ركعة من التط) 

 ( حيث يقول : 1/458سنن الكربى " )والنسائي يف " ال

 . ( ف ألفاظ الناقلني يف ذلك باب ثواب من ثابر على اثنيت عشرة ركعة يف اليوم والليلة ، وذكر اختال) 
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 وهللا أعلم .
 يف البيت ، ) وسيأيت أحاديث تدل على ذلك إن شاء هللا ( .األفضل أن تفعل التطوعات مجيعها -4
 يف مكة أو املدينة ؟ إلنسانهل هذا اْلكم حَّت لو كان ا 

 نعم ، فاألفضل أن يصلي التطوع يف بيته حىت لو كان يف مكة أو باملدينة .
 وقت السنة الراتبة ؟ -5

: كل سنة قبل الصالة فوقتها من دخول وقتها إَل فعل الصالة ، وكل سنة بعدها فوقتها من فعل الصالة  قال ابن قدامة
 .إَل خروج وقتها 

 ا فاتته سنة الظهر القبلية ، فهل بعد الفريضة يبدأ بالبعدية أوِلً أو الفائتة ؟ما احلكم إذ-6
 .إذا كان للصالة سنتان قبلها وبعدها ، وفاتته األوَل ، فإنه يبدأ أوِلً بالبعدية ، مث ما فاتته  : قال الشيخ ابن عثيمني

انتهت الصالة يصلي أوًِل الركعتني اللتني بعد الصالة مث فإذا  –وهو مل يصل  راتبة الظهر  –: دخل واإلمام يصلي الظهر  مثال
 يقضي األربع اليت قبلها .

 اختلف العلماء : هل هذه السنن الرواتب تفعل يف السفر أم ِل  على قولني ؟-7
 : أهنا مستحبة يف السفر . القول األول

 وهذا قول احلنفية ، واملالكية ، والشافعية .
 عليها . لعموم األحاديث اليت حتث-أ

 عشر ركعات ... ( . كحديث ابن عمر قال ) حفظت من رسول هللا 
 يقول ) من صلى هلل ثنيت عشرة ركعة ... ( . وحديث أم حبيبة . قالت : مسعت رسول هللا 

 وجه الدِللة : أن الرتغيب يف هذه النوافل مطلق ، فيشمل احلضر والسفر .
تحب للمسافر صالهتا ، فإنه يستحب له صالة الرواتب ، جبامع الرتغيب الوارد يف  القياس على النوافل املطلقة ، فكما اس -ب

 كل منهما .
 : أن راتبة الظهر واملغرب والعشاء ِل تفعل ، وتفعل مجيع التطوعات والنوافل يف السفر . القول الثاين

 وهذا اختيار ابن تيمية رمحه هللا .
 . (كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة  لقدره يسبح يف السفر( وقال تعاَل )فلم أ صحبت النيب ) حلديث ابن عمر قال :-أ

 لو كنت مسبحاً ألمتمت ( .و  ) قول ابن عمر  -ب
: ومراد ابن عمر بقوله : ) لو كنت مسبحاً ألمتمت ( يعين أنه لو كان خمرياً بني اإلمتام وصالة الراتبة لكان اإلمتام  قال ابن حجر

 ) مسبحاً ( املسبح هنا املتنفل .       .      أحب إليهم 
 أي : فإذا قصرت الفريضة ختفيفاً على املكلف ، فرتك التنفل بالرواتب من باب أوَل .

 الصحيح .وهذا القول هو 
الذي تبني لنا من السنة أن الذي يسقط يف السفر ثالثة أشياء فقط والباقي باق على ما هو عليه، :  قال الشيخ ابن عثيمني

هي: سنة الظهر الراتبة، وراتبة املغرب، وراتبة العشاء، ثالثة، والباقي افعله كما تشاء، حىت الظهر لو شئت أن تصلي  والثالث
تطوعًا بدون راتبة فال بأس، إذاً: سنة الضحى مشروعة، التهجد يف الليل مشروع، الوتر مشروع، سنة الفجر مشروعة، حتية 

العشاء، هذا الذي دلت عليه أصلها إِل ثالث، هي: راتبة الظهر، وراتبة املغرب، وراتبة املسجد مشروعة، كل النوافل باقية على 
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 ة .السن
 هل بقية التطوعات تفعل يف السفر ؟-8
أنه صلى الضحى يف سفر وكان  اتفق العلماء على استحباب النوافل املطلقة يف السفر ، فقد ثبت عن النيب :  قال النووي 

 .ه يصلي الوتر على بعري 
 كان يصلي على راحلته يف السفر حيث توجهت به ( متفق عليه .  عن ابن عمر ) أن رسول هللا 
 صلى يف بيتها يوم الفتح مثان ركعات ( متفق عليه . وعن أم هانئ ) أن رسول هللا 

 هل تقضى الرواتب إذا ذهب وقُتها؟اختلف العلماء : -9
 . ا تـُْقَضىنسياناً أو لنوٍم فإهن الرواتب إذا ذهب وقتها

 ) من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (. نيب لدخوهلا يف عموم قول ال -أ
إهنم َصلَّوا الراتبة قبل وقام وقام الصحابة معه ف ، الصبح حىت طلعت الشمس حني نام عن صالة وألن النيب صلى -ب

 ) قاله الشيخ ابن عثيمني ( .ة .                 الفريض
 والسنن الرواتب تقضى ؟والوتر رق بني سنة الضحى فال تقضى ، ما الف 

لكن الرواتب ملا كانت تابعة للمكتوبات صارت تقضى،  ، فاتت؛ ألن سنة الضحى مقيدة ِبذا سنة الضحى إذا فات حملها
 يقضى شرة ركعة، فالوتر إذا غلبه النوم أو املرض يف الليل صلى من النهار اثنيت ع وكذلك الوتر ملا ثبت يف السنة أن النيب 

 ) قاله الشيخ ابن عثيمني ( .اً .    أيض
ْعتُـُهنَّ ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ ) أُم َحِبيَبَة  ولقَ  -11  ( فيه حرص السلف على العمل بالعلم . َفَما تـَرَْكتُـُهنَّ ُمْنُذ مسَِ

 بعض األمثلة على حرص السلف على العمل بالعلم ؟
 .قال : ) نعم الرجل عبد هللا لو كان يصلي من الليل (  هللا  عن سامل عن أبيه عن رسول-أ

 .متفق عليه  ِل ينام من الليل إِل قليالً (  قال سامل : ) فكان عبد هللا بعد ذلك

: علي ربعًا وثالثني قبل النوم قال، ويكربا أعليًا وفاطمة : )أن يسبحا ثالثًا وثالثني، وحيمدا ثالثًا وثالثني وملا علم النيب -ب
 م .رواه مسل ة صفني: قال: وِل ليلة صفني(: وِل ليل، قيل ما تركته منذ مسعته من النيب 

ه شيء يوصي فيه ، يبيت ثالث ليال، إِل ووصيته ما حق امرئ مسلم ليقول: ) : مسعت رسول هللا وعن ابن عمر قال-ج
 .رواه مسلم  قال ذلك، إِل وعندي وصييت(  : ما مرت علي ليلة منذ مسعت رسـول هللامكتوبة عند رأسه، قال ابن عمر

 رواه النسائي  .( مينعه من دخول اْلنة إِل املوت، مل)من قرأ آية الكرسي عقيب كل صالة : قال رسـول هللا وعن أِب أمامة قال-د

 .:  بلغين عن شـيخ اإلسالم أنه قال : ما تركتها عقب كل صالة إِل نسياناً أو حنوه  قال ابن القيم

 .وقال البخاري :  ما اغتبت أحداً منذ علمت أن الغيبة حرام -هـ

احتجم وأعطى أِب طيبة دينارًا فاحتجمت  وقال اإلمام أمحد :  ما كتبت حديثًا إِل قد عملت به ، حىت مر  ِب أن النيب -د
 .وأعطيت احلجام ديناراً 

 السنة البعدية للظهر ؟ فائدة :
َمْن َحاَفَظ َعَلى أَْربٍَع قـَْبَل اَلظُّْهِر َوأَْربٍَع بـَْعَدَها َحرََّمُه َاَّللَُّ َعَلى ) الظهر ركعتان ، وأما حديث تقدم يف حديث ابن عمر أن بعد 

 .فضعيف ( اَلنَّاِر 
 وعند من صححه من العلماء : فتكون هاتني الركعتني غري مؤكدتني .
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ُر ُصُفوِف النِ َساِء آِخُرَها َوَشرَُّها )  قَاَل َرُسوُل اَّللِه  :َعْن َأِِب ُهَريْ َرَة قَالَ -58 ُر ُصُفوِف الر َِجاِل َأوههُلَا َوَشرَُّها آِخُرَها َوَخي ْ َخي ْ
 ا ( .َأوههلَُ 
 ( . الصهفِ  اْلُمَقدهِم َلَكاَنْت قُ ْرَعةً  َما يف  -َأْو يَ ْعَلُموَن  -َلْو تَ ْعَلُموَن  )قَاَل   النهيب ِ  وعنه  -59

---------- 
ُر ُصُفوِف اَلر َِجاِل َأوههُلَا )  ( أي : أكثرها ثواباً وأجراً . َخي ْ

 .:  واملراد بشر الصفوف أقلها ثواباً وفضالً ، وأبعدها من مطلوب الشرع  قال النووي(  َوَشرَُّها آِخُرَها) 
 هذه األحاديث فيها فضل الصف األول . وهناك أحاديث كثرية تدل على فضله : -1
 .. ( .َخيـُْر ُصُفوِف الر َِجاِل أَوَّهُلَا َوَشرَُّها آِخُرَها اب ) كحديث الب-أ

 ( . َما َِف الصَّفِ  اْلُمَقدَِّم َلَكاَنْت قـُْرَعةً  -أَْو يـَْعَلُموَن  -َلْو تـَْعَلُموَن وحديث )  -ب
َنا َرُسول هللِا مَسَُرة رضي هللا عنهما، قَالَ  عن جابر بنو  -ج َا ؟) لَ ، فـََقا : َخرََج َعَليـْ الِئَكُة ِعنَد َرِبِ 

َ
 (أَِل َتُصفُّوَن َكَما َتُصفُّ امل

َا ؟ قَاَل :  الِئَكُة ِعنَد َرِبِ 
َ
 رواه ُمسِلم .( (يُِتمُّوَن الصُُّفوَف اأُلَوَل ، َويـَتَـرَاصُّوَن يف الصَّفِ   ))فـَُقلَنا : يَا َرُسول هللِا ، وََكيَف ُتَصفُّ امل

َعَلْيِه  َلْو يـَْعَلُم النَّاُس َما يف النِ َداِء َوالصَّفِ  اأَلوَِّل ، مُثَّ ملَْ جيَُِدوا إِلَّ أْن َيْسَتِهُموا) ، قَاَل  َرُسوَل هللِا : أنَّ  وعن أِب هريرة  -د
 متفٌق َعَليِه .( ِلْستَـَهُموا 

تـََقدَُّموا فَأمَتُّوا ِب ، َوْلَيأمَتَّ ِبُكْم َمْن م ) َقاَل هلَُ تََأخُّرًا ، فَـ  رأى يف أْصَحاِبهِ  : أنَّ َرُسول هللِا  وعن أِب سعيد اخلدرِيِ   -ه
َرُهُم هللا  رواه ُمسِلم . ( بـَْعدَُكْم ، ِلَ يـَزَاُل قـَْوٌم يـََتَأخَُّروَن َحىتَّ يـَُؤخِ 

متقدماً أو  املراد بالصف األول الذي جاءت األحاديث بفضله واحلث عليه هو الصف الذي يلي اإلمام ، سواء جاء صاحبه -2
 متأخراً .

 وقيل : الصف األول عبارة عن جميء اإلنسان إَل املسجد أوِلً وإن صلى يف صف متأخر .
 ورجح النووي األول . 

 خري صفوف النساء آخرها .احلديث دليل على -3
ُر ُصُفوِف اَلنِ َساِء آِخُرَها ) لقوله   ( . َوَخيـْ

، أو املراد إذا صلني مع آخرها مطلقًا سواء صلني مع الرجال أو لوحدهن اختلف العلماء : هل صفوف النساء أفضلها -4
 على قولني : الرجال 

 : أهنم إذا صلني منفردات عن الرجال فخري صفوفهن أوهلا . القول األول
 والصنعاين .، وهذا اختاره النووي 

 أن املراد باحلديث إذا صلني مع الرجال . وقالوا :
النساء فاملراد باحلديث صفوف النساء اللوايت يصلني مع الرجال ، وأما إذا صلني متميزات ِل مع  : وأما صفوف قال النووي

 .الرجال فهن كالرجال خري صفوفهن أوهلا ، وشرها آخرها 
 إن خري صفوف النساء آخرها مطلقاً ، سواء صلني منفردات أو مع الرجال . القول الثاين :

 لعموم احلديث .
 فوف النساء احلاضرات مع الرجال ؟ملاذا فضل آخر ص-5

إمنا فضل آخر صفوف النساء احلاضرات مع الرجال لبعدهن من خمالطة الرجال ، ورؤيتهم ، وتعلق القلب ِبم عند رؤية حركاهتم 
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 . ومساع كالمهم
 .احلديث دليل على جواز صالة النساء يف املسجد -6

 ... ( .) ِل متنعوا إماء هللا  خماطباً األولياء وقد قال 
 ) وليخرجن تفالت ( أي غري متطيبات .خماطباً النساء  وقال 

 احلديث دليل على أآلن النساء يقفن يف الصالة صفوفاً كالرجل إذا صلني مجاعة .-7

 .ذم التأخر عن الصف األول -8

َمْسِجِدِه فَ ْلَيْجَعْل لِبَ ْيِتِه َنِصيًبا ِمْن َصالَتِِه فَِإنه اَّللهَ  ِإَذا َقَضى َأَحدُُكُم الصهاَلَة يف )  قَاَل َرُسوُل اَّللِه  :َعْن َجاِبٍر قَالَ و -60
ًرا  َجاِعٌل يف   ( .بَ ْيِتِه ِمْن َصالَتِِه َخي ْ

----------- 
 . املسجد ألن الغالب إقامتها فيه يعين : أدى الفرض يف حمل اْلماعة ، وخص ( َمْسِجِدهِ  ِإَذا َقَضى َأَحدُُكُم الصهاَلَة يف  )
 .أي : حمل سكنه  ( فَ ْلَيْجَعْل لِبَ ْيِتهِ  ) 
 . اً أي : ِقسم (َنِصيًبا ) 
 .تعود بركته على البيت وأهله أي : فليجعل الفرض يف املسجد والنفل يف بيته ل ( ِمْن َصالَتِهِ  )
 .أي : من أجلها وبسببها  ( فَِإنه اَّللهَ َجاِعٌل ِِف بَ ْيِتِه ِمْن َصالَتِهِ  )
رً )   كثريًا عظيمًا ، لعمارة البيت بذكر هللا وطاعته ، وحضور املالئكة ، واستبشارهم ، وما حيصل ألهله من ثواب :أي  ( اَخي ْ

 ) فيض القدير ( .  وبركة . 
 احلديث دليل على استحباب صالة النوافل يف البيت ، ومما يدل على ذلك :-1
 حديث الباب . -أ

َر َصالَِة اْلَمْرِء يف  فـََعَلْيُكْم بِالصَّالَِة يف  ..) . . قال  َعْن زَْيِد ْبِن ثَاِبٍت قَالَ و  -ب ة ( ِلَّ الصَّالََة اْلَمْكُتوبَ بـَْيِتِه إِ  بـُُيوِتُكْم فَِإنَّ َخيـْ
 متفق عليه .

 اً ( متفق عليه .قـُُبور  ْم َوَِل تـَتَِّخُذوَهابـُُيوِتكُ  اْجَعُلوا ِمْن َصالَِتُكْم يف  قال )  َعِن اْبِن ُعَمَر َعِن النَّيب ِ و  -ج
( . وقال النووي : الصواب أن  قال القرطيب : ) من ( للتبعيض ، واملراد النوافل بدليل حديث جابر ) إذا قضى أحدكم الصالة يف مسجده ، فليجعل لبيته نصيباً من صالته( ِمْن َصالَِتُكْم ) 

 أي : ِل تصريوها كالقبور اليت ليست فيها صالة .( َواَل تَ تهِخُذوَها قُ ُبورًا ) ه على الفريضة .املراد النافلة ، ومجيع أحاديث الباب تقتضيه ، وِل جيوز محل

 يف مكة أو املدينة ؟ فائدة : هل هذا اْلكم حَّت لو كان اإلنسان
 نعم ، فاألفضل أن يصلي التطوع يف بيته حىت لو كان يف مكة أو باملدينة .

 :بيت أفضل احلكمة يف أن صالة النافلة يف ال-2
 قال النووي مبيناً احلكمة : 

 لكونه أخفى وأبعد من الرياء . -أ
 وأصون من احملبطات . -ب
 وليتربك البيت بذلك . -ج
 وتنزل فيه الرمحة واملالئكة .-د
 . ) انتهى كالم النووي ( .وينفر منه الشيطان  -ه
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 أن فعلها يف املنزل خيرج البيت عن كونه مقربة .-و
 . الرسول  امتثال أمر-ز
د من الرياء ، وهو من عمل ـالة يف البيت أقرب إَل اإلخالص ، وأبعـوألن الص… قال ابن قدامة : والتطوع يف البيت أفضل و 

 ( . 341/  3) املغين :        السر ، وفعله يف املسجد عالنية والسر أفضل . 
أم صالة السنة الراتبة يف البيت، وبذلك يفوت الصف  أيهما أفضل يف األجر: التبكري إَل املسجد وحضور الصف األول،-3

 األول؟
الذي يظهر ل أن األفضل أن تصلي يف البيت؛ ألن خماطبتك بالراتبة قبل خماطبتك بالصف، ويُبدأ باألول فاألول، فصلِ  الراتبة 

 ) الشيخ ابن عثيمني ( . ن .إَل املسجد، وكن حيثما َتد املكامث اذهب 
 فل : ما يشرع فيه التجمع ، فهذه األفضل يف املسجد ، كاِلستسقاء ، والكسوف ، والعيدين .يستثىن من النوا-4

 َت حبمد هللا
 90 – 61ويليه القسم الثالث من حديث : 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ وأوله :  َكَفَر ِبَا يُ ْعَبُد ِمْن ُدوِن اَّللِه َحُرَم َمالُُه َمْن قَاَل الَ ِإَلَه ِإاله اَّللهُ وَ  )يـَُقوُل  َعْن َأِِب َماِلٍك َعْن أَبِيِه قَاَل مسَِ
 ( . َوَدُمُه َوِحَسابُُه َعَلى اَّلله 
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