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ول هِ
ول يـوم ال ِْقيام ِة أَين الْمتحابُّو َن ِِبالَِل الْيـوم أ ِ
ُظلُّ ُه ْم ِف ِظلِي
اَّلل  ( إِ هن ه
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
 – 91وعن أيب هريرة  .قَ َ
َ
ََْ
اَّللَ يَـ ُق ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ
يَـ ْوَم الَ ِظ هل إِاله ِظلِي ) .
---------( الْيـوم أ ِ
ُظلُّ ُه ْم ِف ِظلِي ) اختلف العلماء يف املراد يف هذا الظل :
ََْ
القول األول  :املراد يف ظل عرشه .

وإىل هذا ذهب الطحاوي  ،وابن رجب  ،والقرطيب  ،وابن حجر  ،وهو ظاهر صنيع ابن منده  ،والسيوطي  ،وحافظ حكمي .
أ -ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن ( سبعة يظلهم هللا يف ظل عرشه  ) ...وحسن إسناده ابن
حجر  ،والعيين  ،والسيوطي .
ب -أن الظل جاء مضافاً إىل العرش يف عدة أحاديث غري هذا :
كحديث ( من أنظر معسراً أو وضع عنه  ،أظله هللا يوم القيامــة حتت ظل عرشه  ) ...رواه الرتمذي .
وحديث ( املتحابون يف هللا على منابر من نور يف ظل العرش يوم ال ظل إال ظله ) .
القول الثاين  :املراد بالظل املضاف إىل هللا يف احلديث رمحته .
وإىل هذا ذهب ابن عبد الرب يف أحد قوليه  ،وذكره البغوي  ،والبيهقي وغريمها .
وأصحاب هذا القول  ،منهم من يفسر الرمحة بدخول اجلنــة كابن عبد الرب  ،ومنهم من يفسرها بالرعاية والكرامــة واحلماية  ،كما
يقال  :أسبل األمري أو الوزير ظله على فالن  ،مبعىن الرعاية واحلماية .
وممن فسرها هبذا  :عيسى بن دينار  ،والبيهقي  ،والبغوي  ،والقاضي عياض .
القول الثالث  :أن املراد بالظل يف احلديث  :ظل خيلقه هللا  ،ألنه يف ذلك الوقت ال يوجد شيء يظل اخلالئق من الشمس  ،فال
بناء وال شجر وال رمال وال حجر  ،إال ما خيلقه هللا تعاىل  ،وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمني .
 -1احلديث دليل على فضل احملبة يف هللا  ،واحملبة يف هللا هلا فضائل :
أوالً  :أن احملبة هلل سبب حملبة هللا للعبد .
يف ) رواه مالك .
يف واملتجالسني ي
قال  ( : قال هللا تعاىل  :وجبت حمبيت للمتحابني ي
ثانياً  :أن هللا سبحانه وتعاىل يظل املتحابني ف ظله يوم ال ظل إال ظله .

كما يف حديث الباب .
عن أيب هريرة  أن رسول هللا  قال  ( :سبعة يظلهم هللا بظله يوم ال ظل إال ظله  ... :فذكر منهم  :ورجالن حتابا يف هللا
اجتمعا عليه وتفرقا عليه )  .متفق عليه
ثالثاً  :أن احلب ف هللا والبغض ف هللا دليل على كمال إميان العبد .

عن أيب أمامة  قال  :قال رسول هللا  ( : من أحب يف هللا وأبغض يف هللا وأعطى هلل ومنع هلل  ،فقد استكمل اإلميان ).
رابعاً  :أن احلب ف هللا سبب حلالوة اامميان وهعمه .
كما يف حديث أيب هريرة قال :قال ( ثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإلميان ...:وأن حيب املرء ال حيبه إال هلل) .متفق عليه
وقال أيضاً  ( : من أحب أن جيد حالوة اإلميان فليحب املرء ال حيبه إال هلل ) رواه أمحد .

خامساً  :أن املرء مبحبته ألهل ايخ ر للالحهم يلتح مهم ويلل إىل مراتبهم وإن  م ينن عمله بالغاً مبلغهم .

ففي الصحيحني عن ابن مسعود قال  ( :جاء رجل إىل رسول هللا  فقال  :يا رسول هللا  ،كيف تقـول يف رجل أحب قوماً ومل
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يلحق هبم ؟ قال  :املرء مع من أحب )  .متفق عليه
سادساً  :أن هللا ينرم من أحب عبداً ف هللا .

فعن أيب أمامة قال  :قال رسول هللا  ( : ما أحب عب ٌد عبداً هلل إال أكرمه هللا )  .رواه ابن أيب الدنيا .

سابعاً  :أن املتحابني يف هللا هلم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء .
عن معاذ  قال  :قال رسول هللا  ( : قال هللا تعاىل :املتحابون يف جاليل هلم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء ).
رواه الرتمذي وصححه .
أحب شيئاً مما كرهه هللا  ،أو كره شيئاً مما
قال ابن رجب رمحه هللا تعاىل  :ومن متام حمبة هللا  :حمبة ما حيبه وكراهة ما يكرهه  ،فمن ّ
حيبه هللا  ،مل يكمل توحيده و صدقه يف قوله ال إله إال هللا  ،و كان فيه من الشرك اخلفي حبسب ما كرهه مما أحبه هللا  ،و ما أحبه مما
يكرهه هللا .
أحب شيئاً سوى هللا  ،ومل تكن حمبته له هلل  ،و ال لكونه معيناً له على طاعة هللا  ،عذب به يف الدنيا
و قال ابن القيم رمحه هللا  :من ّ
قبل اللقاء كما قيل :
أنت القتيل بكل من أحببته *** فاخرت لنفسك يف اهلوى من تصطفي .
 -2احلديث دليل على فضل اإلخالص يف األعمال  ،وأن اإلخالص سبب لرفعتها وعلو منزلتها .
 -3أن يوم القيامة ال ينفع إال ما كان هلل .
 -4التحذير من احملبة لغري هللا .
 -5إثبات يوم القيامة .
للِى ِمهَا
ت َم َع النِ ِ
 -92و َع ْن ُح َذيْـ َفةَ قَ َ
ْت يَـ ْرَك ُع ِع ْن َد ال ِْمائَ ِةُ .ثُه َم َ
هب َ ذ َ
ضى فَـ ُقل ُ
ات لَْيـلَ ٍة فَافْـتَتَ َح الْبَـ َق َرَة فَـ ُقل ُ
صلهْي ُ
ْت يُ َ
ال ( َ
ْت يـرَكع ِمهاُ .ثُه افْـتتح النِساء فَـ َقرأَها ُثُه افْـتتح َ ِ
ٍِ
ِ
يح
ِف َرْك َع ٍة فَ َم َ
ََ َ َ َ َ َ
آل ع ْم َرا َن فَـ َق َرأ ََها يَـ ْق َرأُ ُمتَـ َرسالً إِذَا َم هر بِآيَة ف َ
ضى فَـ ُقل ُ َ ْ ُ َ
يها تَ ْسبِ ٌ
ََ َ
ِ
ِ
ول « ُس ْب َحا َن َرِ َّب ال َْع ِظ ِ
وعهُ ََْن ًوا ِم ْن قِيَ ِام ِه ُثُه
س َؤ ٍال َسأ ََل َوإِذَا َم هر بِتَـ َع ُّو ٍذ تَـ َع هوذَ ُثُه َرَك َع فَ َج َع َل يَـ ُق ُ
يم » .فَ َنا َن ُرُك ُ
َسبه َح َوإذَا َم هر ب ُ
ال « ََِسع ه ِ ِ
ودهُ قَ ِريبًا ِم ْن
ام هَ ِويالً قَ ِريبًا ِِمها َرَك َع ُثُه َس َج َد فَـ َق َ
قَ َ
ال « ُس ْب َحا َن َرِ َّب األَ ْعلَى » .فَ َنا َن ُس ُج ُ
اَّللُ ل َم ْن ََح َدهُ »ُ .ثُه قَ َ
َ
قِيَ ِامه ) .
---------قرأُ ُمتَـ َر ِسالً ) أي  :مرتفقاً متمهالً .
( يَ َ
ت ) أي  :أردت وقصدت .
( َح هَّت َهَ ْم ُ
 -1احلديث دليل على جواز صالة النافلة مجاعة أحياناً  ،وقد ورد عن النيب  أنه صلى مع بعض الصحابة :
أ-كحذيفة ابن اليمان  ،كما يف حديث الباب وهو يف الصحيحني .
ب-وابن مسعود .
ٍ
ال ( صلييت مع النييب  لَيلَةً  ،فَأَطَ َ ِ
ال :
ت بِِه ؟ قَ َ
بأم ِر ُسوء ! قيل َ :وَما َمهَ ْم َ
يام َح يَّت َمهَ ْم ُ
ت ْ
ال الق َ
 :عن ابن مسعود  ، قَ َ َ ْ ُ َ َ ّ
َمهمت أ ْن ِ
س َوأ ََد َعهُ ) ُمتيـ َف ٌق َعلَ ِيه
َْ ُ
ْ
أجل َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ُص ِّل لَ ُك ْم»
صنَـ َعْتهُ لَهُ  ،فَأَ َك َل مْنهُ ُثُي قَ َ
ول ي
ت َر ُس َ
ج-وأنس  ،كما يف الصحيحني (أَ ين َجديتَهُ ُملَْي َكةَ َد َع ْ
وموا فَأل َ
اَّلل  لطَ َعام َ
ال «قُ ُ
ول يِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يم َوَراءَهُ ،
ض ْحتُهُ ِمبَ ٍاء  ،فَـ َق َام َر ُس ُ
 .قَ َ
س  ،فَـنَ َ
ص َف ْف ُ
س فَـ ُق ْم ُ
ت إِ َىل َحص ٍري لَنَا قَد ْ
اَّلل َ و َ
ت َوالْيَت َ
ال أَنَ ٌ
اس َويد م ْن طُول َما لُب َ
والْعج ِ ِ
اَّللِ  رْك َعتَـ ْ ِ
صَرف) .
صليى لَنَا َر ُس ُ
َ َُُ
ني ُثُي انْ َ
وز م ْن َوَرائنَا  ،فَ َ
ول ي َ
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ت ْ ِِ
ت خالَِيت ميمونَةَ بِْن ِ
ال ( بِ ُّ ِ ِ
ِ
ييب ِ عْن َد َها ِيف
د -وابن عباس  ،كما يف الصحيحني  :قَ َ
ييب َ وَكا َن النِ ُّ
ت يف بَـْي َ َ ْ ُ
احلَارث َزْو ِج الن ِّ
ِِ
ِ
ِ
ت َع ْن يَ َسا ِرهِ  ،فَ َج َعلَِين َع ْن َميِينِ ِه ) متفق عليه .
صليى النِ ُّ
ييب  الْع َشاءَ ُ ،ثُي َجاءَ إِ َىل َمْن ِزله ُ ... ،ثُي قَ َام فَـ ُق ْم ُ
لَْيـلَت َها  ،فَ َ
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا  :صالة التطوع يف مجاعة نوعان :
أحدها  :ما تسن له اجلماعة الراتبة كالكسوف واالستسقاء وقيام رمضان ،فهذا يفعل يف اجلماعة دائماً كما مضت به السنة.

الثاين  :ما ال تسن له اجلماعة الراتبة كقيام الليل  ،والسنن الرواتب  ،وصالة الضحى  ،وحتية املسجد وحنو ذلك  .فهذا إذا فعل
مجاعة أحيانا جاز  ،وأما اجلماعة الراتبة يف ذلك فغري مشروعة بل بدعة مكروهة  ،فإن النيب  والصحابة والتابعني مل يكونوا
يعتادون االجتماع للرواتب على ما دون هذا  ،والنيب  إمنا تطوع يف ذلك يف مجاعة قليلة أحياناً  ،فإنه كان يقوم الليل وحده ،
لكن ملا بات ابن عباس عنده صلى معه  ،وليلة أخرى صلى معه حذيفة  ،وليلة أخرى صلى معه ابن مسعود  ،وكذلك صلى
عند عتبان بن مالك األنصاري يف مكان يتخذه مصلى صلى معه  ،وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم  .وعامة تطوعاته إمنا كان
يصليها منفرداً .
وقال الشيخ ابن عثيمني  :واحلاصل  :أنه ال بأس أن يصلي اجلماعة بعض النوافل مجاعة  ،ولكن ال تكون هذه سنة راتبة كلما
صلوا السنة صلوها مجاعة ؛ ألن هذا غري مشروع .
 -2احلديث دليل على مشروعية قيام الليل ملواظبة النيب  عليه  ،وقد تقدم فضائل قيام الليل .
 -3احلديث دليل على جواز تنكيس السور  ،كأن يقرأ يف الركعة األوىل سورة الناس ويف الركعة الثانية سورة الفلق .
وقد اختلف العلماء يف حكم ذلك على أقوال :
القول األول  :جيوز بال كراهة .

وبه قال الشافعي  ،واختار هذا القول املوفق وابن تيمية وابن باز .
حلديث الباب كما يف رواية مسلم حيث قرأ النيب  البقرة ُث النساء ُث آل عمران .
القول الثاين  :يكره .
وبه قال مالك وأمحد ورجحه الشيخ ابن عثيمني .
ألن ذلك خالف ترتيب املصحف الذي وضعوه الصحابة .
ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا  ،وقال عن حديث حذيفة  :لعله قبل العرضة األخرية .
القول الثالث  :يكره التنكيس يف صالة الفرض وال يكره يف صالة النفل .
والراجح – وهللا أعلم – القول األول .
 -4احلديث دليل على أنه يستحب يف صالة الليل إذا مر املصلي بآية تسبيح سبح  ،وإذا مر بآية تعوذ تعوذ .
ول يِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ٍِ
ال ( قُمت مع رس ِ
ف فَ َسأ ََل َوَال ميَُُّر
ورَة الْبَـ َقَرةِ َال ميَُُّر بِآيَة َر ْمحَة إِيال َوقَ َ
َع ْن َع ْوف بْ ِن َمالك ْاألَ ْش َجع ِّي قَ َ ْ ُ َ َ َ ُ
اَّلل  لَْيـلَةً فَـ َق َام فَـ َقَرأَ ُس َ
وت والْملَ ُك ِ
وع ِه سبحا َن ِذي ْ ِ
ِ
بِآي ِة َع َذ ٍ
وت َوالْ ِك ِْربيَ ِاء َوالْ َعظَ َم ِة ُثُي َس َج َد
ال ُثُي َرَك َع بَِق ْد ِر قِيَ ِام ِه يَـ ُق ُ
ف فَـتَـ َع يوذَ قَ َ
اب إِيال َوقَ َ
ول ِيف ُرُك ُ ْ َ
َ
اجلَبَـُر َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ورًة ) رواه أبو داود .
بَِق ْد ِر قيَامه ُثُي قَ َ
ال ِيف ُس ُجوده مثْ َل َذل َ
ورًة ُس َ
ك ُثُي قَ َام فَـ َقَرأَ بآل ع ْمَرا َن ُثُي قَـَرأَ ُس َ
وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :
القول األول  :جواز ذلك يف الفرض والنفل .

ونسبه النووي جلمهور السلف ومن بعدهم .
وقال الشوكاين يف نيل األوطار  :فالظاهر استحباب هذه األمور لكل قارئ ،من غري ٍ
فرق بني املصلي وغريه ،وبني اإلمام واملنفرد
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واملأموم ،وإىل ذلك ذهبت الشافعية .
حلديث الباب  ،وما ثبت يف النفل ثبت يف الفرض إال بدليل .
القول الثاين  :سنة يف النفل دون الفرض .
ورجح هذا القول الشيخ األلباين .

قال األلباين  :هذا إمنا ورد يف قيام الليل كما يف حديث حذيفة  ،فمقتضى اإلتباع الصحيح الوقوف عند الوارد وعدم التوسع فيه
بالقياس والرأي  ،فإنه لو كان ذلك مشروعاً يف الفرائض أيضاً لفعله  ، ولو فعله لنقل  ،بل لكان نقله أوىل من نقل ذلك يف
النوافل كما ال خيفى .
وقال الشيخ ابن عثيمني  :والراجح يف حكم هذه املسألة أن نقول  :أما يف النفل ـ وال سيما يف صالة الليل ـ فإنه يُ َس ُّن له أن
أبلغ يف التدبر،
يتع يوذ عند آية الوعيد ،ويسأل عند آية الرمحة؛ اقتداءً برسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم ،وألن ذلك
أحضر للقلب و ُ
ُ
السجود ،وما أشبه ذلك.
وصالة الليل يُ َس ُّن فيها التطويل ،وكثرة القراءة والركوع و ُّ
بسنية وإ ْن كان جائزاً.
وأما يف صالة الفرض فليس ُ
ت يف الفرض ،فليكن ُسنية يف الفرض كما هو
فإن قال قائل :ما دليلك على هذا التفريق ،وأنت تقول :إ ين ما ثبت يف النيـ ْف ِل ثَـبَ َ
يف النفل.
كل يوم وليلة ثالث صلوات ،كليها جهر فيها بالقراءة ،ويقرأ آيات فيها
فاجلواب :الدليل على هذا أن الرسول  كان يصلي يف ِّ
وعيد وآيات فيها رمحة ،ومل ينقل ال ي
صحابةُ الذين نقلوا صفة صالة الرسول  أنه كان يفعل ذلك يف ال َف ْرض ،ولو كان ُسنية ل َف َعلَهُ
صحابةُ  حريصون على تتبُّع حركات
بسنية ،وال ي
ولو فَـ َعلَهُ لنُقل ،فل يما مل ينقل علمنا أنه مل يفعله ،وملا مل يفعله علمنا أنه ليس ُ
النيب  وسكناته حَّت إهنم كانوا يستدلُّون على قراءته يف ِّ
السرية باضطراب حليته  ،وملا سكت بني التكبري والقراءة سأله أبو
ِّ
ي
ك.
هريرة ماذا يقول ؟ ولو كان يسكت عند آية الوعيد ِمن أجل أن يتع يوذ ،أو آية الرمحة من أجل أن يسأل لنقلوا ذلك بال َش ٍّ
( الشرح املمتع ) .
وهذا القول هو الراجح .
 -5احلديث دليل على استحباب الرتسل يف قراءة القرآن الكرمي .
 -6احلديث دليل على أن الذكر املشروع يف الركوع( ،سبحان ريب العظيم) وهذا الذكر هو الواجب  ،لقوله  ملا نزلت (فسبح
باسم ربك العظيم) قال ( :اجعلوها يف ركوعكم) .
 وهناك أذكار يستحب اإلتيان هبا يف الركوع :

منها :حديث عائشة قالت( :كان رسول هللا  يقول يف ركوعه وسجوده :سبوح قدوس رب املالئكة والروح) .رواه مسلم

ومنها :حديث عائشة أيضاً قالت( :كان رسول هللا  يقول يف ركوعه وسجوده :سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل)
متفق عليه .
ومنها ( :سبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربياء والعظمة ) رواه أبو داود .
أسلمت  ،خشع لك مسعي وبصري
آمنت  ،ولك
ُ
كعت  ،وبك ُ
ومنها :حديث علي أن النيب  إذا ركع قال  ( :اللهم لك ر ُ
وخمي وعظمي وعصيب )  .رواه مسلم
 -7احلديث دليل على أن اإلمام جيمع بني التسميع والتحميد  ،ومثله املنفرد  ،واختلف يف املأموم على قولني .
والصحيح أن املأموم يقتصر على التحمدي  ،حلديث أيب هريرة قال :قال  ( إذا قال اإلمام  :مسع هللا ملن محده  ،فقولوا ربنا
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ولك احلمد ) متفق عليه .
وذهب الشافعي إىل أن املأموم كذلك جيمع بني التسميع والتحميد .
لفعل النيب : 
كما يف حديث الباب .
ول اَ يَّللِ  إِذَا قَام إِ َىل اَل ي ِ
ول َِ :
ِ
ِ
ني يَـ ْرَك ُع ُ ،ثُي يَـ ُق ُ
ال ( َكا َن َر ُس ُ
وحديث أَِيب ُهَريْـَرةَ  قَ َ
وم ُ ،ثُي يُ َكُِّرب ح َ
ص َالة يُ َكُِّرب ح َ
"مس َع اَ يَّللُ
ني يَـ ُق ُ
َ
ول وهو قَائِم " :ربـينا ولَك اَ ْحلمد" ُثُي ي َكِرب ِحني يـه ِوي س ِ
ِ ِ ِ
اج ًدا  )...متفق عليه
صْلبَهُ ِم ْن اَ ُّلرُك ِ
ل َم ْن َمح َدهُ" ح َ
ني يَـْرفَ ُع ُ
وع ُ ،ثُي يَـ ُق ُ َ ُ َ ٌ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ ُّ َ َ ْ َ
وقد قال  ( صلوا كما رأيتموين أصلي ) رواه البخاري .
والراجح ما ذكره املصنف – رمحه هللا  -ويكون فعل النيب  عام خمصوص منه املأموم .
 -8احلديث دليل على أن الذكر املشروع يف السجود  :سبحان ريب األعلى  ،وهذا الذكر واجب كما هو مذهب احلنابلة  ،لقول
 ملا نزلت ( فسبح باسم ربك األعلى ) قال  :اجعلوها يف سجودكم .
وهناك أدعية يستحب اإلتيان هبا يف السجود :
منها  ( :سبوح قدوس رب املالئكة والروح ) .
ومنها ( :سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل) متفق عليه.
ومنها ( :اللهم اغفر يل ذنيب كله ،دقه وجله ،وأوله وآخره ،وعالنيته وسره) رواه مسلم.
 -9ووصف الرب بالعلو يف هذه احلالة غاية يف املناسبة  ،ألن اإلنسان أذل ما يكون لربه وأخضع له حيث يضع أشرف شيء فيه
وهو وجهه على الرتاب خشوعاً لربه واستكانة له  ،وخضوعاً لعظمته  ،وهو يف ذلك أقرب ما يكون من ربه .
ول هِ
ك َو ْارفَ ْع ِم ْرفَـ َق ْيك ) .
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
وع ِن الْبَـ َر ِاء قَ َ
ض ْع َك هف ْي َ
ت فَ َ
اَّلل  ( إِ َذا َس َج ْد َ
َ -93

---------ك ) عن األرض .
( َو ْارفَ ْع ِم ْرفَـ َق ْي َ
 -1احلديث دليل على أنه ينبغي أثناء السجود وضع الكفني على األرض  ،ورفع املرفقني .
ِ
َش َار بِيَ ِدهِ َعلَى أَنْ ِف ِه َ -والْيَ َديْ ِن
َس ُج َد َعلَى َسْبـ َع ِة أ َْعظُ ٍم ْ
اجلَْبـ َه ِة َ -وأ َ
وقد جاء يف حديث ابن عباس قال  :قال  ( أُمْر ُ
ت أَ ْن أ ْ
ني وأَطْر ِ
اف الْ َق َد َم ْ ِ
وِ ِ
ني ) .
َّ
الر ْجلَ ْ َ َ
 -2بعض صفات السجود املوافقة للسنة ؟
اللفة األوىل  :إبعاد العضدين عن اجلنبني  ،واملبالغة يف ذلك .
وقد جاء عن ميمونة قالت ( لو أن هبمة شاءت أن متر ملرت ) .


أ-
ب-
ج-

ما احلنمة من هذه اللفة ؟
ألجل أن تنال اليدان حظهما من االعتماد واالعتدال يف السجود .
أن يبتعد الساجد عن مظاهر الكسل والفتور .
أن السجود على هذه اهليئة دليل على النشاط والقوة .

اللفة الثانية  :وضع الكفني على األرض .

كما يف حديث الباب .
وقد جاء يف حديث وائِ ِل ب ِن حج ٍر  ( أَ ين اَلنِييب َ كا َن إِ َذا رَكع فَـيرج بـني أ ِ ِ
َصابِ َعهُ ) َرَواهُ اَ ْحلَاكِم
َصابِعه َ ،وإِ َذا َس َج َد َ
ي
َ ْ ُْ
ض يم أ َ
َ َ َ َْ َ َ
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اللفة الثالثة  :رفع الذراعني عن األرض .
أ-حلديث الرباء ( وارفع مرفقيك ) .
ب-ويف حديث أنس قال  :قال رسول هللا  ( : اعتدلوا يف السجود وال يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ) .
ألن هذه الصفة صفة الكسالن  ،وتشبه باحليوان .


ماذا يستثىن من مسألة إبعاد العضدين ؟

يستثىن مسألتني :

األوىل  :إذا طال السجود ومل يستطع اإلنسان أن يستمر على اجملافاة  ،فهنا يعتمد على ركبتيه .
روى أبو داود يف سننه من حديث أيب هريرة قال ( شكى أصحاب النيب  إىل رسول هللا  مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا،
فقال هلم النيب  : استعينوا بالركب ) .
تفرجوا  :يعين باعدوا العضدين عن اجلنبني .
قال ابن عجالن أحد رواة احلديث  ( :أنه يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود ) .
ولعموم ( فاتقوا هللا ما استطعتم ) .
الثانية  :إذا كان يف صالة مجاعة وخشي أن يؤذي غريه  ،فهنا ال يستحب فعلها  ،ملا حيصل فيها من اإليذاء ملن جبانبه .
ِ
 -94وعن األَغَر بن يسار قال  :قال رسول هللا  ( يا أَيُّـها النهاس تُوبوا إِ َىل هِ
وب ِف الْيَـ ْوم إِلَْي ِه ِمائَةَ
َ َ
اَّلل فَِإِين أَتُ ُ
ُ ُ
َم هرةٍ ) .
---------( تُوبوا إِ َىل هِ
اَّلل ) التوبة الرجوع من املعصية إىل الطاعة .
ُ

وقد جاء يف البخاري :
ِ
رسول هللا  ، يقول  ( :وهللا ِإين أل ِ
ِ
ِ
ني َميرةً )
ت َ
عن أيب هريرةَ  ، قَ َ
وب إِلَْيه يف اليَـ ْوم أَ ْكثَـَر م ْن َسْبع َ
مسع ُ
ال ْ :
ّ ْ
َستَـ ْغفُر هللا وأَتُ ُ
قال ابن القيم  :االستغفار نوعان :

مفرد ومقرون بالتوبة .
استَـ ْغ ِفُروا َربي ُك ْم إِنيهُ َكا َن َغفياراً  .يـُْرِس ِل ال يس َماءَ َعلَْي ُك ْم ِم ْد َراراً)  .وكقول صاحل
فاملفرد  :كقول نوح عليه السالم لقومه ( :فَـ ُقْل ُ
ت ْ
اَّللَ لَ َعلي ُك ْم تُـْر َمحُو َن ) .
لقومه ( لَْوال تَ ْستَـ ْغ ِفُرو َن ي
واملقرون كقوله تعاىل ( استَـ ْغ ِفروا ربي ُكم ُثُي تُوبوا إِلَي ِه ميَُتِّع ُكم متَاعاً حسناً إِ َىل أَج ٍل مسمى ويـ ْؤ ِ
ضلَهُ ) .وقول
ض ٍل فَ ْ
ت ُك يل ِذي فَ ْ
َ ُ َ ّ ً َُ
ُ ْ ْ ْ َ
ْ ُ َ ْ
ََ
ِ
ِ
ِ
استَـ ْغ ِفُروا َربي ُك ْم ُثُي تُوبُوا إِلَْيه يـُْرس ِل ال يس َماءَ َعلَْي ُك ْم م ْد َراراً ). .
هود لقومه ( ْ

فاالستغفار املفرد كالتوبة بل هو التوبة بعينها مع تضمنه طلب املغفرة من هللا وهو حمو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره  ،فاالستغفار
يتضمن التوبة والتوبة تتضمن االستغفار  ،وكل منهما يدخل يف مسمى اآلخر عند اإلطالق .
وأما عند اقرتان إحدى اللفظتني باألخرى فاالستغفار :طلب وقاية شر ما مضى ،والتوبة  :الرجوع وطلب وقاية شر ما خيافه يف
املستقبل من سيئات أعماله ،فها هنا ذنبان :ذنب قد مضى فاالستغفار منه  ،طلب وقاية شره وذنب خياف وقوعه  ،فالتوبة :
العزم على أن ال يفعله  ،والرجوع إىل هللا يتناول النوعني  :رجوع إليه ليقيه شر ما مضى ورجوع إليه ليقيه شر ما يستقبل من شر
نفسه وسيئات أعماله .
فهاهنا أمران ال بد منهما  :مفارقة شيء والرجوع إىل غريه فخصت التوبة بالرجوع  ،واالستغفار باملفارقة وعند إفراد أحدمها
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يتناول األمرين وهلذا جاء وهللا أعلم األمر هبما مرتباً بقوله ( استغـفروا ربكم ُث توبوا إليه) فإنه الرجوع إىل طريق احلق بعد مفارقة
الباطل  ،وأيضاً فاالستغفار من باب إزالة الضرر  ،والتوبة طلب جلب املنفعة  ،فاملغفرة أن يقيه شر الذنب  ،والتوبة أن حيصل
له بعد هذه الوقاية ما حيبه وكل منهما يستلزم اآلخر عند إفراده وهللا أعلم .
 -1احلديث دليل على وجوب التوبة واالستغفار من مجيع الذنوب .
اَّللَ ) .
استَـ ْغ ِفُروا ي
كما قال تعاىل ( َو ْ
اَّلل َغ ُف ِ
استَـ ْغ ِفروا ي ِ
يم ) .
اَّللَ إ ين يَ ٌ
ور َرح ٌ
وقال تعاىل ( َو ْ ُ
وقال تعاىل ( و ِ
ِ
ِ ِِ
ود ) .
يم َوُد ٌ
َْ
استَـ ْغفُروا َربي ُك ْم ُثُي تُوبُوا إلَْيه إ ين َرِّيب َرح ٌ
 -2احلديث دليل شدة عبودية النيب  لربه واستغفاره له كما أمره هللا يف آيات كثرية :
لقوله ( فاستغفروين أغفر لكم ) .
وقال تعاىل ( و ِ ِ
ك).
استَـ ْغفْر ل َذنْبِ َ
َْ
ِ
ِ
اَّللَ َكا َن َغ ُفوراً َرحيماً ) .
اَّللَ إِ ين ي
استَـ ْغف ِر ي
وقال تعاىل ( َو ْ
ِ
استَـ ْغ ِفْرهُ إِنيهُ َكا َن تَـ يواباً ) .
وقال سبحانه ( فَ َسبِّ ْح ِحبَ ْمد َربِّ َ
ك َو ْ
واألنبياِء وأهل الفضل يطلبون املغفرة من هللا .
ِِ
قال تعاىل عن نوح ( ر ِ ِ
ي ولِمن دخل بـي ِيت م ْؤِمناً ولِْلم ْؤِمنِني والْم ْؤِمنَ ِ
ات ) .
َّ
ب ا ْغفْر ِيل َول َوال َد ي َ َ ْ َ َ َ َْ َ ُ َ ُ َ َ ُ
وقال اخلليل ( َوالي ِذي أَطْ َم ُع أَ ْن يَـ ْغ ِفَر ِيل َخ ِطيئَِيت يَـ ْوَم ال ِّدي ِن ) .
ت نَـ ْف ِسي فَا ْغ ِفْر ِيل فَـغَ َفَر لَهُ ) .
وقال موسى ( قَ َ
ب إِِّين ظَلَ ْم ُ
ال َر ِّ
ِ
ِ
وكان  يقول ( ر ِ ِ
ِِ ِ
ِِ
ِ
ي
اي َو َع ْم ِدي
ب ا ْغفْر ِيل َخطيئَِيت َو َج ْهلي َوإِ ْسَرِايف ِيف أ َْم ِري ُكلّه َ ،وَما أَنْ َ
َّ
ت أ َْعلَ ُم به م ِّىن  ،الل ُه يم ا ْغفْر ِيل َخطَايَ َ
ِ
ِ
وجهلِي وهزِيل  ،وُك ُّل ذَلِ ِ ِ
ت الْ ُم َؤ ِّخُر ،
َ
َسَرْر ُ
ت َوَما أَ يخْر ُ
ت الْ ُم َق ّد ُم َ ،وأَنْ َ
ت  ،أَنْ َ
ت َوَما أ َْعلَْن ُ
ك عْندي  ،اللي ُه يم ا ْغفْر ِيل َما قَد ْيم ُ
ت َوَما أ ْ
َ َ ْ َ َْ َ
ٍ
ِ
ت َعلَى ُك ِّل َش ْيء قَدير ) متفق عليه .
َوأَنْ َ
وكان يقول (الليه يم ا ْغ ِفر ِيل ذَنِْيب ُكليه ِدقيه وِجليه وأَيولَه و ِ
آخَرهُ َو َعالَنِيَتَهُ َو ِسيرهُ ) رواه مسلم .
ُ
ْ
ُ َُ َُ َُ
قال ابن القيم  :هذا التعميم وهذا الشمول لتأيت التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وما مل يعلمه .

 -3اختلف العلماء يف احلكمة من استغفاره  مع أنه مغفور له :

أوالً  :أنه قد يقع منه الذنب إال ذنباً ينايف مقتضى الرسالة مثل اخليانة والكذب وما أشبه ذلك .
ثانياً  :لتقتدي به األمة .

ثالثاً  :حتقيقاً للعبودية .

رابعاً  :أن اخلطاب له واملقصود األمة .

 -4واالستغفار له فوائد كثرية :

أوالً  :تنف ر السيئات ورفع الدرجات .
اَّللَ َغ ُفوراً َرِحيماً) .
اَّللَ َِجي ِد ي
قال تعاىل ( َوَم ْن يَـ ْع َم ْل ُسوءاً أ َْو يَظْلِ ْم نَـ ْف َسهُ ُثُي يَ ْستَـ ْغ ِف ِر ي
ويف احلديث القدسي ( قال هللا  :من يستغفرين فأغفر له  ) ..متفق عليه .
وتقدم قوله تعاىل يف احلديث القدسي ( فاستغفروين أغفر لكم ) رواه مسلم .
ثانياً  :سبب لسعة الرزق وااممداد باملال والبنني .
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني
استَـ ْغفُروا َربي ُك ْم إِنيهُ َكا َن َغفياراً  .يـُْرس ِل ال يس َماءَ َعلَْي ُك ْم م ْد َراراً َ .وميُْد ْد ُك ْم بِأ َْم َو ٍال َوبَن َ
قال تعاىل عن نوح أنه قال لقومه ( فَـ ُقْل ُ
ت ْ
وَجيعل لَ ُكم جن ٍ
يات َوَْجي َع ْل لَ ُك ْم أَنْـ َهاراً ) .
َ َْ ْ ْ َ
ثالثاً  :سبب حللول القوة ف البدن .
قال هود لقومه ( ويا قَـوِم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ني ) .
استَـ ْغفُروا َربي ُك ْم ُثُي تُوبُوا إِلَْيه يـُْرس ِل ال يس َماءَ َعلَْي ُك ْم م ْد َراراً َويَِزْد ُك ْم قُـ يوًة إِ َىل قُـ يوت ُك ْم َوال تَـتَـ َوليْوا ُْم ِرم َ
ََ ْ ْ
رابعاً  :سبب لدفع امللائب ورفع الباليا .
اَّللُ ُم َع ِّذبَـ ُه ْم َوُه ْم يَ ْستَـ ْغ ِفُرو َن ) .
قال تعاىل ( َوَما َكا َن ي

خامساً  :سبب لبياض القلب .

قال  ( إن املؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء يف قلبه  ،فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه ) رواه أمحد .
من أقوال السلف :

قال بعض العلماء  :طوىب ملن وجد يف صحيفته استغفاراً كثرياً .
وكان ابن عمر  :يطلب من الصبيان االستغفار ويقول  :إنكم مل تذنبوا .
وقال قتادة  :إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم  ،فأما داؤكم فالذنوب  ،وأما دواؤكم فاالستغفار .
وقال رياح القيسي  :يل نيف وأربعون ذنباً  ،قد استغفرت لكل ذنب مائة ألف مرة .
وقال احلسن  :ال متلُّوا من االستغفار .
وقال بكر املَزين  :إن أعمال بين آدم تُرفع فإذا ُرفعت صحيفةٌ فيها استغفار ُرفعت بيضاء  ،وإذا ُرفعت ليس فيها استغفار رفعت
ُ
سوداء .
وعن احلسن قال  :أكثروا من االستغفار يف بيوتكم  ،وعلى موائدكم  ،ويف طُُرقِكم  ،ويف أسواقكم  ،فإنكم ال تدرون مَّت تنزل
املغفرة .
ين ِّ
عود لسانك  :اللهم اغفر يل ؛ فإن هلل ساعات ال يرد فيها سائالً .
أي بـُ َي
قال لقمان البنه ْ :
ورئي عمر بن عبد العزيز يف النوم فقيل له  :ما وجدت أفضل ؟ قال  :االستغفار .
فائدة  :قال تعاىل ( وما تُـ َق ِّدموا ِألَن ُف ِس ُكم ِمن خ ٍري ََِتدوه ِعند يِ
اَّللَ ) .
استَـ ْغ ِفُروا ي
ّ ْ َْ ُ ُ َ
َجراً َو ْ
اَّلل ُه َو َخ ْرياً َوأ َْعظَ َم أ ْ
ََ ُ
قال السعدي  :ويف األمر باالستغفار بعد احلث على أفعال الطاعة واخلري  ،فائدة كبرية ،وذلك أن العبد ال خيلو من التقصري فيما
أمر به ،إما أن ال يفعله أصالً  ،أو يفعله على وجه ناقص  ،فأمر برتقيع ذلك باالستغفار  ،فإن العبد يذنب آناء الليل والنهار،
فمَّت مل يتغمده هللا برمحته ومغفرته فإنه هالك .
َّلل َتَْألُ ال ِْميزا َن .وسبحا َن هِ
ان وا ْحلم ُد ِهِ
ول هِ
ِ
-95و َعن أَِّب مالِ ٍ
اَّلل َوا ْحلَ ْم ُد
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ك األَ ْش َع ِر ِي قَ َ
ور َشط ُْر ا ِامميَ َ َ ْ
َ َ ُْ َ
ْ َ
اَّلل  ( الطُّ ُه ُ
ِِ ِ
ل َدقَةُ بـرَها ٌن وال ه ِ
سمو ِ
ات َواأل َْر ِ
ك
ض َوال ه
ك أَ ْو َعلَْي َ
اء َوالْ ُق ْرآ ُن ُح هجةٌ لَ َ
هَّلل َتَْآلن  -أ َْو َتَْألُ َ -ما بَـ ْ َ
لالَةُ نُ ٌ
ل ْبـ ُر ضيَ ٌ
ور َوال ه ُ ْ َ
ني ال ه َ َ
ِ
ُك ُّل الن ِ
سهُ فَ ُم ْعتِ ُق َها أ َْو ُموبِ ُق َها ) .
هاس يَـ ْغ ُدو فَـبَائ ٌع نَـ ْف َ
----------

( الطهور شطر اامميان ) املراد بالطهور هنا احلسي وهو الوضوء ،مسي طهوراً ألنه يطهر األعضاء ،واختلف يف معىن (اإلميان ) :
فقيل  :املراد باإلميان هنا الصالة  ،كما قال تعاىل ( وما َكا َن ي ِ ِ
يع إِميَانَ ُك ْم) أي  :صالتكم .
اَّللُ ليُض َ
َ
ويكون املعىن  :الطهور ( برفع احلدث للصالة ) هو نصف الصالة  ،ألنه مفتاحها اليت تفتتح به .
وقيل  :اإلميان هنا على ظاهره وأنه شرائع الدين  ،وذلك ألن خصال اإلميان قسمان  ،ظاهرة وباطنة  ،والطهور من اخلصال
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الظاهرة  ،والتوحيد من اخلصال الباطنة  ،ولذلك قرن النيب  بينهما يف حديث عمر يف قوله  ( ما منكم من أحد يتوضأ
فيسبغ الوضوء ُث يقول  :أشهد أن ال إله إال هللا  ، ...فهذا احلديث جامع بني فعل الوضوء وبني توحيد هللا باإلتيان بكلمة
التوحيد .
وذهب بعض العلماء إىل أن املراد بالطهارة هنا الطهارة املعنوية اليت هي طهارة القلب من جناسته كالشرك والبدعة واملعصية .
والشطر اآلخر حتليته مبا فيه قوته وصالحه مما أمر هللا بفعله .
والصحيح القول األول ،وأن املراد بالطهارة هنا الطهارة احلسية ،وعلى هذا عمل احلفاظ كاإلمام مسلم ،والنسائي ،وابن ماجه،
فإهنم أدخلوا هذا احلديث يف كتاب الطهارة  ،وأن املراد باإلميان هنا شرائع الدين .
( واحلَم ُد هلل ) احلمد  :الثناء على هللا مع احملبة والتعظيم .

( يَـ ْغ ُدو ) أي  :يذهب باكراً .
( فَ ُم ْعتِ ُق َها ) أي  :خملصها .
( أ َْو ُموبِ ُقها) أي  :مهلكها .
 -1احلديث دليل على فضل الوضوء  ،وقد جاءت أحاديث كثرية يف فضله :
عن عثمان قال :قال رسول هللا ( من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حَّت خترج من حتت أظفاره) .رواه
مسلم
وللنسائي ( من أمت الوضوء كما أمره هللا  ،فالصلوات كفارات ملا بينهن ) .
وعن أيب هريرة  .قال  :قال رسول هللا  ( إذا توضأ العبد املسلم أو املؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها
بعينيه مع املاء أو مع آخر قطر املاء  ،فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع املاء أو مع آخر قطر املاء
 ) ...رواه مسلم .
وعن عقبة بن عامر  .قال  :قال رسول هللا  ( ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ُث يقوم فيصلي ركعتني يقبل عليهما بقلبه
ووجهه إال وجبت له اجلنة ) رواه مسلم .
 -2احلديث دليل على فضل الصرب  ،لقوله ( والصرب ضياء ) .
قال ابن رجب  :وملا كان الصرب شاقاً على النفوس  ،حيتاج إىل ماهدة النفس  ،وحبسها وكفها عما هتواه  ،كان ضياء  ،فال
جناح يف الدنيا وال فالح يف اآلخرة إال بالصرب .
وفضائل الصرب كثرية :

أوالً  :معية هللا لللابرين .
اَّلل مع ال ي ِ
ِ
ين ) .
قال تعاىل ( إ ين يَ َ َ
صاب ِر َ
ثانياً  :حمبة هللا هلم .
ب ال ي ِ
ين ) .
قال تعاىل ( َو ي
اَّللُ ُِحي ُّ
صاب ِر َ
ثالثاً  :إهالق البشرى هلم .
قال تعاىل ( وب ِّش ِر ال ي ِ
ين ) .
ََ
صاب ِر َ

رابعاً  :إجياب اجلزاء على أحسن أعماهلم .
يِ
َح َس ِن َما َكانُوا يَـ ْع َملُو َن ) .
َجَرُه ْم بِأ ْ
صبَـُروا أ ْ
ين َ
قال تعاىل ( َولَنَ ْج ِزيَ ين الذ َ
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خامساً  :ضمان املدد والنلرة هلم .
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ٍ ِ
ِ
ني ) .
صِ ُربوا َوتَـتيـ ُقوا َويَأْتُوُك ْم م ْن فَـ ْوِره ْم َه َذا ميُْد ْد ُك ْم َربُّ ُك ْم ِبَ ْم َسة آالف م َن الْ َمالئ َكةُ ُم َس ِّوم َ
قال تعاىل ( بَـلَى إِ ْن تَ ْ
سادساً  :استحقاقهم دخول اجلنة وتسليم املالئنة عليهم .
ِ
صبَـُروا َجنيةً َو َح ِريراً ) .
قال تعاىل ( َو َجَز ُاه ْم مبَا َ
ِ
وقال تعاىل ( والْمالئِ َكةُ ي ْد ُخلُو َن َعلَْي ِهم ِمن ُك ِل ب ٍ
صبَـ ْرُْمت فَنِ ْع َم ُع ْق ََب الديا ِر ) .
اب َ .س ٌ
الم َعلَْي ُك ْم مبَا َ
ْ ْ َّ
َ
َ َ
سابعاً  :حفظهم من كيد األعداء .
ط).
اَّللَ ِمبَا يَـ ْع َملُو َن ُِحمي ٌ
ضُّرُك ْم َكْي ُد ُه ْم َشْيئاً إِ ين ي
صِ ُربوا َوتَـتيـ ُقوا ال يَ ُ
قال تعاىل ( َوإِ ْن تَ ْ
ثامناً  :سبب للحلول على درجة ااممامة ف الدين .
ِ ِ
ِ
صبَـُروا َوَكانُوا بِآياتِنَا يُوقِنُو َن ) .
(و َج َعْلنَا مْنـ ُه ْم أَئ يمةً يَـ ْه ُدو َن بأ َْم ِرنَا لَ يما َ
قال تعاىل َ

قال ابن تيمية  :بالصرب واليقني تنال اإلمامة يف الدين ُ .ث تال هذه اآلية ( وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا

بآياتنا يوقنون ) .

تاسعاً  :أنه من أسباب النلر .

كما يف حديث ابن عباس ( واعلم أن النصر مع الصرب ) .

عاشراً  :أمر هللا به املؤمنني .
اَّلل مع ال ي ِ
قال تعاىل (يا أَيـُّها الي ِذين آمنُوا ْ ِ ِ
ص ِْرب وال ي ِ ِ
ين ) .
َ َ
صالة إ ين يَ َ َ
َ َ
صاب ِر َ
استَعينُوا بال ي َ
ِ
ِ
وقال تعاىل (يا أَيـُّها اليذين آمنُوا ْ ِ
اَّللَ لَ َعلي ُك ْم تُـ ْفل ُحو َن ) .
صابُِروا َوَرابِطُوا َواتيـ ُقوا ي
اص ُربوا َو َ
َ َ
َ َ
احلادي عشر  :اللرب ضياء .

كما يف حديث الباب ( والصرب ضياء ) .

الثاين عشر  :أنه خ ر ما أعطي العبد .
قال  ( وما أعطي أحد عطاء خرياً وأوسع من الصرب ) رواه مسلم .
 -3احلديث دليل على فضل كلمة ( احلمد هلل ) حيث أهنا متأل امليزان .
وقد اختلف يف معىن [ متأل امليزان ] :
فقيل  :أنه ضرب مثل  ،وأن املعىن لو كان احلمد جسماً ملأل امليزان .

وقيل  :بل هللا عز وجل ميثل أعمال بين آدم وأقواهلم صوراً ترى يوم القيامة وتوزن .

 -4احلديث دليل على فضل قول  :سبحان هللا واحلمد هلل  ،حيث أهنما متنآن ما بني السماء واألرض  ،وقد جاء يف رواية
النسائي وابن ماجه ( والتسبيح والتكبري ملءُ السماء واألرض ) وهذه الرواية أشبه بالصواب  ،ذكره ابن رجب يف جامع العلوم
واحلكم  ،وهو كذلك رواية ودراية ،أما من جهة الرواية فألن رواية النسائي وابن ماجه أصح طريقاً وأوثق رجاالً  ،وأما الدراية،
فألن ملء امليزان أعظم من ملء ما بني السماء واألرض  ،فكيف تكون احلمد هلل على االنفراد يف اجلملة املتقدمة يف احلديث
(متأل امليزان) ُث إذا اقرتنت بالتسبيح متأل ما بني السماء واألرض الذي هو أقل من ِ
ملء امليزان  ،فاألظهر تقدمي الرواية األخرى
اليت وقعت عند النسائي وابن ماجه ( والتسبيح والتكبري ) .
وقد وردت أحاديث كثرية يف فضل هذه الكلمات :
قال  ( ألن أقول سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكرب أحب إيل مما طلعت عليه الشمس ) رواه مسلم
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وقال ( أحب الكالم إىل هللا أربع  :سبحان هللا ،واحلمد هلل ،وال إله إال هللا  ،وهللا أكرب ،ال يضرك بأيهن بدأت)  .رواه أمحد
وقال  ( لقيت إبراهيم ليلة أسري يب  ،فقال يا حممد  :أقرئ أمتك مين السالم  ...وأهنا قيعان  ،وأن اجلنة طيبة الرتبة  ...وأن
غراسها سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكرب ) رواه الرتمذي .
 -5احلديث دليل على إثبات امليزان  ،وفيه مباحث :
أوالً  :تعريفه  :هو ميزان حقيقي له كفتان .
ثانياً  :أدلة ثبوته .

ِ
ين الْ ِق ْس َط لِيَـ ْوِم الْ ِقيَ َام ِة ) .
قال تعاىل ( َونَ َ
ض ُع الْ َم َواز َ
ك ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َن ) .
ت َم َوا ِزينُهُ فَأُولَئِ َ
وقال تعاىل ( فَ َم ْن ثـَ ُقلَ ْ
وحديث الباب (  ..متأل امليزان . ) ..
واحلديث السابق ( كلمتان ثقيلتان يف امليزان . ) ...

ثالثاً  :اختلف العلماء يف الذي يوزن على أقوال :

القول األول  :أن الذي يوزن األعمال نفسها .
وإىل هذا ذهب ابن حزم  ،والطييب  ،وابن حجر .
قال ابن حجر  :والصحيح أن األعمال هي اليت توزن .
أ -حلديث الباب ( واحلمد هللا متأل امليزان ) .
ب -وحلديث أيب هريرة  .قال  :قال  ( كلمتان خفيفتان على اللسان  ،ثقيلتان يف امليزان  : ...سبحان هللا وحبمده ،
سبحان هللا العظيم ) متفق عليه .
قالوا  :هذان احلديثان صرحيان يف وزن األعمال أنفسها .
ج -ولقوله تعاىل ( ونَضع الْموا ِز ِ ِ ِ ِ ِ
ال َحبي ٍة ِم ْن َخْرَد ٍل أَتَـْيـنَا ِهبَا َوَك َفى بِنَا
س َشْيئاً َوإِ ْن َكا َن ِمثْـ َق َ
َ َ ُ ََ َ
ين الْق ْس َط ليَـ ْوم الْقيَ َامة فَال تُظْلَ ُم نَـ ْف ٌ
ِ
ني ) .
َحاسبِ َ
القول الثاين  :أن الذي يوزن العامل ( أي  :صاحب العمل ) .

أ -حلديث أيب هريرة .أن رسول هللا  قال (إنه ليأيت الرجل العظيم السمني يوم القيامة ال يزن عند هللا جناح بعوضة) .متفق
عليه
ب -ولقوله  يف ابن مسعود ( إن ساقيه أثقل من جبل أحد يف امليزان ) رواه أمحد .
القول الثالث  :أن الذي يوزن صحائف األعمال .
وإىل هذا ذهب ابن عبد الرب  ،والقرطيب .
حلديث البطاقة وفيه (  ...وتوضع السجالت يف كفة والبطاقة يف كفة  ،فطاشت السجالت وثقلت البطاقة  ،فال يثقل مع اسم
هللا شيء ) رواه الرتمذي .
القول الرابع  :أن اجلميع يوزن .
وإىل هذا ذهب ابن كثري  ،وابن أيب العز  ،وحافظ حكمي  ،وابن باز وغريهم .
قال ابن أيب العز بعدما ساق بعض النصوص الواردة يف ذلك  :فثبت وزن األعمال والعامل وصحائف األعمال .
وقال حافظ حكمي  :الذي استظهر من النصوص – وهللا أعلم – أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يؤذن  ،ألن
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األحاديث اليت يف بيان القرآن قد وردت بكل ذلك وال منافاة بينها .
وقال الشيخ ابن باز  :اجلمع بني النصوص أنه ال منافاة بينها فاجلميع يوزن  ،ولكن االعتبار يف الثقل واخلفة يكون بالعمل نفسه
ال بذات العامل وال بالصحيفة .
وهذا القول هو الراجح .
رابعاً  :كيف توزن األعمال مع أهنا أعراض  ،ألن الوزن يكون لألجسام ؟
أجاب بعضهم  :بأن هللا تعاىل يقلب األعراض يوم القيامة أجساماً ُث توزن .

قال ابن كث ر  :قوله ( واحلمد هلل متأل امليزان ) فيه داللة على أن العمل نفسه وإن كان عرضاً قد قام بالفاعل  ،حييله هللا يوم

القيامة فيجعله ذاتاً يوضع يف امليزان .

وقال ابن أيب العز  :فال يلتفت إىل قول ملحد معاند يقول  :األعمال أعراض ال تقبل الوزن  ،وإمنا يقبل الوزن األجسام  ،فإن
هللا يقلب األعراض أجساماً .

خامساً  :هل هو ميزان واحد أم متعدد ؟
وردت نصوص تدل على أنه متعدد ،كقوله تعاىل (ونَضع الْموا ِز ِ ِ ِ ِ ِ
ت َم َوا ِزينُهُ .)...
ين الْق ْس َط ليَـ ْوم الْقيَ َامة) ،وقوله تعاىل (فَ َم ْن ثـَ ُقلَ ْ
َ َ ُ ََ َ
ووردت نصوص باإلفراد ،كقوله ( كلمتان ثقيلتان يف امليزان) .
والراجح أنه ميزان واحد  ،لكنه متعدد باعتبار املوزون .
سادساً  :قال القرطيب  :قال العلماء  :إذا انقضى احلساب كان بعده وزن األعمال  ،ألن الوزن للجزاء  ،فينبغي أن يكون بعد
احملاسبة  ،فإن احملاسبة لتقرير األعمال  ،والوزن إلظهار مقاديره ليكون اجلزاء حبسبها .
 -6احلديث دليل على فضل الصالة وأهنا نور .
صالةَ تَـْنـ َهى َع ِن الْ َف ْح َش ِاء َوالْ ُمْن َك ِر )
قال تعاىل ( إن ال ي
السج ِ
ِ ِ
ِ
ود ) .
يم ُ
اه ْم ِيف ُو ُجوه ِه ْم م ْن أَثَِر ُّ ُ
فهي نور يف الدنيا كما قال تعاىل ( س َ
وهي نور يوم القيامة  ،قال  ( من حافظ عليها [ أي الصالة ] كانت له نوراً وبرهاناً وجناة يوم القيامة  ،ومن مل حيافظ عليها
مل تكن له نوراً وال برهاناً وال جناة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأيب بن خلف ) رواه أبو داود .
 -7احلديث دليل على فضل الصدقة ،وأهنا دليل وبرهان على صحة إميان صاحبها ،والسبب يف ذلك أن املال حمبوب للنفوس،
فإذا أنفقت منه فهذا دليل على صحة إمياهنا باهلل وتصديقها بوعده ووعيده .
 ولللدقة فضائل كث رة منها :
أوالً  :أهنا برهان على صحة اامميان .
كما يف حديث الباب ( والصدقة برهان ) .
ثانياً  :أهنا تطه ر للنفس .
ِِ
ِ ِ
ِ
ك َس َك ٌن َهلُ ْم ) .
صالتَ َ
ص ِّل َعلَْي ِه ْم إِ ين َ
ص َدقَةً تُطَ ِّهُرُه ْم َوتـَُزّكي ِه ْم هبَا َو َ
قال تعاىل ( ُخ ْذ م ْن أ َْم َواهل ْم َ
ثالثاً  :أهنا تغفر الذنوب .
قال  ( والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار ) رواه الرتمذي .
رابعاً  :أن اللدقة تزيد املال .

قال  ( ما نقصت صدقة من مال ) رواه مسلم .
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خامساً  :أهنا تظلل صاحبها يوم القيامة .

قال  ( العبد يف ظل صدقته يوم القيامة ) رواه أمحد .
وقال ( سبعة يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظـل إال ظله ... :ورجل تصـدق بصدقة فأخفاها حَّت ال تعلم اماله ما تنفق ميينه).
سادساً  :أهنا وقاية النار .
قال  ( اتقوا النار ولو بشق مترة ) متفق عليه .
وقال  للنساء ( يا مع َشر النِّس ِاء تَص يدقْن وأَ ْكثِر َن ِ
اال ْستِ ْغ َف َار فَإِِّين َرأَيْـتُ ُك ين أَ ْكثَـَر أ َْه ِل النيا ِر ) متفق عليه .
َ َْ َ َ َ َ َ ْ
سابعاً  :دعاء املالئنة .

كما قال ( ما من صباح إال وينزل ملكان  :يقول أحدمها اللهم أعـط منفقاً خلفاً ويقول اآلخر :اللهم أعـط ممسكاً تلفاً)
متفق عليه
ثامناً  :أن فيها عالجاً من األمراض .

روي عنه  أنه قال ( داووا مرضاكم بالصدقة ) .
قال ابن شقيق ( مسعت ابن املبارك وسأله رجل  :عن ٍ
قرحة خرجت يف ركبته منذ سبع سنني ،وقد عاجلها بأنواع العالج ،وسأل
األطباء فلم ينتفع به ،فقال :اذهب فأحفر بئراً يف مكان حاجة إىل املاء ،فإين أرجو أن ينبع هناك عني وميسك عنك الدم ،ففعل
الرجل فرباً ) .
تاسعاً  :أن هللا يدفع باللدقة أنواعاً من البالء .

كما يف وصية حيىي عليه السالم لبين إسرائيل ( وآمركم بالصدقة ،فإن مثل ذلك رجل أسره العدو فأوثقوا يده إىل عنقه ،وقدموه
ليضربوا عنقه فقال :أنا أفتدي منكم بالقليل والكثري ،ففدى نفسه منهم ) .
فالصدقة هلا تأثري عجيب يف دفع أنواع البالء ولو كانت من فاج ٍر أو ظا ٍمل  ،بل من كافر  ،فإن هللا تعاىل يدفع هبا أنواعاً من
البالء  ،وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم وأهل األرض مقرون به ألهنم قد جربوه  ( .الوابل الصيب ) .
عاشراً  :أنه ال يبقى للاحب املال من ماله إال ما تلدق به .
كما يف قوله تعاىل ( وَما تُ ِنف ُقواْ ِم ْن َخ ٍْري فَألن ُف ِس ُكم ) .

وملا سأل النيب  عائشة عن الشاة اليت ذحبوها ما بقى منها :قالت  :ما بقى منها إال كتفها  ،قال ( بقي كلها غري كتفها )
رواه الرتمذي .

احلادي عشر  :أن يضاعف للمتلدق أجره .
ص ِّدقِني والْم ي ِ ِ
َجٌر َك ِرمي ) .
ضوا ي
اَّللَ قَـْرضاً َح َسناً يُ َ
ص ّدقَات َوأَقْـَر ُ
اع ُ
ضَ
ف َهلُ ْم َوَهلُ ْم أ ْ
كما يف قوله عز وجل ( إ ين الْ ُم ي َ َ ُ
ِ
وقوله سبحانه ( من ذَا الي ِذي يـ ْق ِرض اَّلل قَـرضاً حسناً فَـيض ِ
ط َوإِلَْي ِه تُـْر َج ُعون ) .
ض َويَـْب ُس ُ
اع َفهُ لَهُ أ ْ
ُ ُ َّ ْ َ َ ُ َ
َض َعافاً َكث َريةً َو ّ
اَّللُ يَـ ْقبِ ُ
َ
الثاين عشر  :أن فيها انشراحاً لللدر .
ان ِمن ح ِد ٍ
ول يِ
ِ
ِ
ص ِّد ِق َكمثَ ِل ر ُجلَ ْ ِ
ت أَيْ ِدي ِه َما إِ َىل
ب َر ُس ُ
َع ْن أَِىب ُهَريْـَرةَ قَ َ
يد قَ ِد ْ
اضطُير ْ
ال َ
اَّلل َ ( مثَ َل الْبَخ ِيل َوالْ ُمتَ َ
ضَر َ
ني َعلَْي ِه َما ُجنيتَ ْ َ
َ َ
ثُديِ ِهما وتَـراقِي ِهما  ،فَجعل الْمت ِ
ِ
ِ
ِ
يق بِ ٍ
يل ُكلي َما َه يم
ص َدقَة انْـبَ َسطَ ْ
صد َ َ
ص ّد ُق ُكلي َما تَ َ
َ َ َ َُ َ
َّ َ َ َ َ
ت َعْنهُ َح يَّت تُـغَ ّش َى أَنَاملَهُ َوتَـ ْع ُف َو أَثَـَرهُ َو َج َع َل الْبَخ ُ
بِ ٍ
ت ُك ُّل َحْل َق ٍة َم َكانَـ َها) متفق عليه .
َخ َذ ْ
صْ
ت َوأ َ
ص َدقَة قَـلَ َ
َ
فاملتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح هلا قلبه  ،وانفسح هبا صدره  ،فهو مبنزلة اتساع تلك اجلبة عليه  ،فكل يما تصديق اتسع
العبد حقيقياً باالستكثار
وانفسح وانشرح  ،وقوي فرحه  ،وعظم سروره  ،ولو مل يكن يف ال ي
صدقة إال هذه الفائدة وحدها لكان ُ
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وق ُش يح نَ ِ
ك ُه ُم امل ْفلِ ُحون ) .
منها واملبادرة إليها وقد قال تعاىل ( وَمن يُ َ
فس ِه فَأ ُْولَئِ َ
ُ
 -8يف قوله  ( الصالة نور والصدقة برهان والصرب ضياء )
الربهان  :هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس حميطاً بقرصها .
والصرب ضياء  :وهو النور الذي يكون معه حرارة وإشراق دون إحراق .
فالتمثيل هلا مبا مثلت به يراد به شيئان :
أحدها  :باعتبار تأثريها بالروح  ( .حمله الدنيا ) .

والثاين  :باعتبار ما يكون هلا من اجلزاء  ( .حمله اآلخرة ) .
 -9احلديث دليل على أن القرآن إما أن يكون حجة لإلنسان أو حجة عليه .
يكون حجة لإلنسان  :إذا اتبع أوامره  ،وانتهى عند نواهيه  ،وعمل به وأقام حدوده .
ويكون حجة على اإلنسان  :إذا ترك أمره  ،ووقع يف نواهيه وأعرض عنه .
ِ
آن ما هو ِش َفاء ور ْمحةٌ لِْلم ْؤِمنِني وال ي ِز ُ ِ ِ
ِ
ني إِيال َخ َساراً ) .
يد الظيالم َ
قال تعاىل ( َونـُنَـِّزُل م َن الْ ُقْر َ ُ َ ٌ َ َ َ ُ َ َ َ
قال ابن مسعود  :القرآن شافع ومشفع  ،فمن جعله أمامه قاده إىل اجلنة  ،ومن جعله خلف ظهره قاده إىل النار .
 -10التحذير من اإلعراض عن القرآن .
ساع يف هالك نفسه أو فكاكها .
 -11أن كل إنسان إما ٍ
فمن سعى يف طاعة هللا فقد باع نفسه هلل  ،وأعتقها من عذابه  ،ومن سعى يف معصية هللا فقد باع نفسه باهلوان وأوبقها باآلثام
املوجبة لغضب هللا وعقابــه .
قال احلسن  :املؤمن يف الدنيا كاألسري يسعى يف فكاك رقبته  ،ال يأمن شيئاً حَّت يلقى هللا .
وقال  :ابن آدم ! إنك تغدو وتروح يف طلب األرباح  ،فليكن مهك نفسك  ،فإنك لن تربح مثلها أبداً .
وقال أبو بكر بن عياش  :قال يل رجل مرة وأنا شاب  :خلّص رقبتك ما استطعت يف الدنيا من رق اآلخرة  ،فإن أسري اآلخرة
غري مفكوك أبداً  ،قال  :فوهللا ما نسيتها بعد .
وكان بعض السلف يبكي ويقول  :ليس يل نفسان  ،إمنا يل نفس واحدة  ،إذا ذهبت مل أجد أخرى .
 -12احلث على ماهدة النفس على العمل الصاحل .
 -13التحذير من األعمال السيئة .
ول هِ
اك أل ٍ ِ
ه
ص َه ْي ٍ
ِ ِه
ْم ْؤِم ِن إِ ْن
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ب قَ َ
 -96و َع ْن ُ
س ذَ َ َ
َحد إِاله لل ُ
اَّلل َ ( ع َجبًا أل َْم ِر ال ُْم ْؤم ِن إن أ َْم َرهُ ُكلهُ َخ ْيـ ٌر َولَْي َ
صبَـ َر فَ َنا َن َخ ْيـ ًرا لَه ) .
َصابَـ ْتهُ َ
ض هراءُ َ
َصابَـ ْتهُ َس هراءُ َش َن َر فَ َنا َن َخ ْيـ ًرا لَهُ َوإِ ْن أ َ
أَ
--------- -1احلديث دليل على فضل هللا تعاىل على املؤمن  ،حيث إن املؤمن إن أصابته ضراء فصرب فكان خرياً  ،وإن أصابته سـراء فشكر
كان خرياً.
ويف املسند عنه ( والذي نفسي بيده ال يقضى هللا للمؤمن قضاء إال كان خرياً له  ،إن أصابته سراء شكر فكان خرياً له  ،وإن
أصابته ضراء صرب فكان خرياً له  ،وليس ذلك إال للمؤمن ) .
ويف لفظ ( إن أمر املؤمن كله عجيب  ،إن أصابته سراء شكر فكان خرياً له  ،وان أصابته ضراء صرب فكان خرياً له ) .
ِ
ِ
ؤجر يف كل
ويف لفظ ألمحد (
ُ
عجبت للمؤمن  ،إن أصابه خري محد هللا وشكر  ،وإن أصابته مصيبةٌ محد هللا وصرب  ،فاملؤمن يُ ُ
14

ِ
يف امرأته ) .
أمرهِ  ،حَّت يف اللقمة ُ
يرفعها إىل ِّ
 -2إن املؤمن يف هذه الدنيا دائر بني نعمة ومصيبة  ،فالنعمة يقابلها بالشكر  ،واملصيبة يقابلها بالصرب  ،وهذا من أعظم عالمات
السعادة .
فالعبد ال ينفك عن هذه األمور الثالثة أبداً  :إذا أذنب استغفر  ،وإذا أعطي شكر  ،وإذا ابتلي صرب .

قال ابن القيم  :فإن هذه الثالثة هي عنوان سعادة العبد  ،وعالمة فالحه يف دنياه وأخراه  ،وال ينفك عبد عنها أبداً  ،فإن العبد
دائم التقلب بني هذه األطباق الثالث .

األوىل  :نعم من هللا تعاىل ترتادف عليه فقيدها ( الشكر ) وهو مبين على ثالثة أركان  :االعرتاف هبا باطناً  ،والتحدث هبا
ظاهراً  ،وتصريفها يف مرضاة وليها ومسديها ومعطيها  ،فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصريه يف شكرها .

الثانية  :حمن من هللا تعاىل يبتليه هبا ففرضه فيها ( الصرب ) والتسلي  ،والصرب حبس النفس عن التسخط باملقدور  ،وحبس
اللسان عن الشكوى  ،وحبس اجلوارح عن املعصية كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر وحنوه  ،فمدار الصرب على هذه األركان
الثالثة  ،فإذا قام به العبد كما ينبغي انقلبت احملنة يف حقه منحة  ،واستحالت البلية عطية  ،وصار املكروه حمبوباً .
فإن هللا سبحانه وتعاىل مل يبتله ليهلكه  ،وإمنا ابتاله ليمتحن صربه وعبوديته  ،فإن هلل تعاىل على العبد عبودية الضراء  ،وله
عبودية عليه فيما يكره كما له عبودية فيما حيب ،وأكثر اخللق يعطون العبودية فيما حيبون ،والشأن يف إعطاء العبودية يف املكاره،
ففيه تفاوت مراتب العباد وحبسبه كانت منازهلم عند هللا تعاىل .

 ملاذا هذه هي عنوان السعادة ؟

ألن اإلنسان ال ينفك عن حال من هذه احلاالت الثالث .
إما أن يُعطَى  ،وإما أن يبتلى  ،وإما أن يذنب ويقع يف الذنب  [ .فإن قام بوظيفة كل حالة فهو السعيد ألنه حقق عبودية هللا
فيها ] .
ألن اإلنسان إما أن يكون يف نعمة  ،فما هي وظيفة هذه النعمة ؟ ما هو واجبه َتاه نعم هللا ؟
هو شكرها والقيام بشكرها .
وإما أن يقع بذنب – وال يسلم أحد من الذنوب – فما هو الواجب على من وقع يف ذنب ؟ الواجب عليه أن يستغفر ربه وأن
يتوب وأن يعود إىل هللا .
وإما أن يكون يف حمنة وبلية ومصيبة ؟ فما هو موقف املسلم إذا أصيب ببالء أو مصيبة ؟ الصرب واالحتساب األجر عند هللا .
فلذلك صارت هذه الثالث من أعظم أسباب السعادة .
ألنه حقق العبودية لربه على كل أحـواله ،وهكذا املؤمن حقاً ،يسعى يف رضا هللا وحتقيق عبوديته على أي حالة مير هبا يف حياته .

 ومبا أن الشكر منزلته عظيمة  ،فكيف حنقق الشكر ؟ حنققه بأمور :

أوالً  :سؤال هللا ذلك  ،بأن يوفقنا لشكره والتضرع يف ذلك .
ي).
كما قال تعاىل عن سليمان ( َوقَ َ
ت َعلَ يي َو َعلَى َوالِ َد ي
ب أ َْوِز ْع ِين أَ ْن أَ ْش ُكَر نِ ْع َمتَ َ
ك اليِيت أَنْـ َع ْم َ
ال َر ِّ
وقد أوصى النيب  معاذ بن جبل أن يقول دبر كل صالة ( اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ) .

ثانياً  :أن ينظر إىل من هو دونه يف أمور الدنيا [ ينظر للفقراء ومن هم أقل منه ] فإذا فعل ذلك استعظم ما أعطاه هللا .

ولذلك قال ( انظروا إىل من هو أسفل منكم وال تنظروا إىل من هو فوقكم ،فإنه أجدر أن ال تزدروا نعمة هللا عليكم).

متفق عليه

صحبت األغنياء  ،فلم أر أحداً أكرب مهاً مين  ،أرى دابة خرياً من دابيت  ،وثوباً خرياً من ثويب  ،وصحبت
قال عون بن عبد هللا :
ُ
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الفقراء فاسرتحت.
 -3إن من أعظم أسباب اإلميان بالقضاء والقدر اليقني هبذا احلديث .
قال ابن رجب  :ومميا يدعو املؤمن إىل ِّ
ييب  ( ال يقضي هللا للمؤمن قضاءً إال كان خرياً
الرضا بالقضاء ُ
حتقيق إميانه مبعىن قول الن ِّ
له  :إ ْن أصابته سيراء شكر  ،كان خرياً له  ،وإ ْن أصابته ضيراء صرب  ،كان خرياً له  ،وليس ذلك إال للمؤمن ) .
قال السعدي يف كتابه  :الوسائل املفيدة للحياة السعيدة :
ومن أنفع األشياء يف هذا املوضع استعمال ما أرشد إليه النيب  يف احلديث الصحيح حيث قال (انظروا إىل من هو أسفل
منكم  ،وال تنظروا إىل من هو فوقكم  ،فإنه أجدر أن ال تزدروا نعمة هللا عليكم ) فإن العبد إذا نصب بني عينيه هذا امللحظ
اجلليل رآه يفوق مجعاً كثرياً من اخللق يف العافية وتوابعها ،ويف الرزق وتوابعه مهما بلغت به احلال ،فيزول قلقه ومهه وغمه ،ويزداد
سروره واغتباطه بنعم هللا اليت فاق فيها غريه ممن هو دونه فيها.
وكلما طال تأمل العبد بنعم هللا الظاهرة والباطنة  ،الدينية والدنيوية ،رأى ربه قد أعطاه خرياً ودفع عنه شروراً متعددة ،وال شك أن
هذا يدفع اهلموم والغموم ،ويوجب الفرح والسرور.
اَّلل منا ِز َل ُّ ِ
اد َة بِ ِ
 -97وعن س ْه ِل بْ ِن حنَـ ْي ٍ
اَّللَ ال ه
ات َعلَى
ال ( َم ْن َسأ ََل ه
هب  قَ َ
الش َه َداء َوإِ ْن َمـ ـ َ
ف  .أَ هن النِ ه
ش َه َ
لـ ـ ـ ْد ٍق بَـلهغَهُ هُ َ َ
ُ
َ
فِر ِ
اش ِه ) .
َ
ول هِ
ادةَ ص ِ
ادقًا أُ ْع ِطيـ َها ولَو َ م تُ ِ
س بْ ِن مالِ ٍ
ب ال ه
ل ْبهُ ) .
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
ك قَ َ
َ َْ ْ
ش َه َ َ
 -98و َع ْن أَنَ ِ َ
اَّلل َ ( م ْن هَلَ َ
---------( عن سهل ابن حنَـ ْي ٍ
ف ) صحايب جليل شهد بدراً .
ُ
( بدري ) أي  :شهد بدراً .
( َم ْن َسأ ََل هللا تَـ َع َاىل ال ه
ادةَ ) أي  :املوت شهيداً .
ش َه َ
( بِ ِ
ل ْد ٍق ) من قلبه .
( بَـلهغَهُ ) أي  :أوصله .
( َمنَا ِز َل ُّ
الش َه َد ِاء ) مازاة له على صدقه .

 -1احلديث دليل على فضل الصدق وعظم منزلته  ،وأهنا سبب لرفعة العمل وعلوه .
ذكر لإلمام أمحد الصدق واإلخالص  ،فقال  :هبا ارتفع القوم .
والصدق يكون :
ف األقوال  :ومعناه  :استواء اللسان على األقوال كاستواء السنبلة على ساقها .
وف األعمال  :ومعناه  :استواء األفعال على األمر واملتابعة كاستواء الرأس على اجلسد .

وف األحوال  :ومعناه  :استواء أعمال القلب واجلوارح على اإلخالص  ( .ابن القيم ) .
وللصدق فضائل :
أوالً  :أنه سبب للطمأنينة .
كما قال  ... ( فإن الصدق طمأنينة ) رواه الرتمذي .
ثانياً  :هو املميز بني املؤمن واملنافق .

قال  ( آية املنافق ثالث  . :وإذا حدث كذب . ) ...
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ثالثاً  :ال ينفع يوم القيامة إال الصدق :

اَّلل ه َذا يـوم يـْنـ َفع ال ي ِ ِ
ني ِص ْدقُـ ُه ْم ) .
قال تعاىل ( قَ َ
صادق َ
ال يُ َ َ ْ ُ َ ُ

رابعاً  :الصدق أصل كل بر .

قال  ( إن الصدق يهدي إىل الرب ) متفق عليه .

خامساً  :أن ماهدة النفس على حتري الصدق توصلها إىل مرتبة الصديقية .

قال  ... ( : وال يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حَّت يكتب عند هللا صديقاً ) .

سادساً  :الصدق سبب للربكة .
كما قال  ( البيعان باخليار  ...فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما ) .
اىل ( وَهلم ع َذاب أَلِيم ِمبا َكانُوا يك ِ
ِِ
ِ
ِ
اَّللُ يَ ْش َه ُد إ ين
ال ( َو ي
ْذبُو َن )َ .وقَ َ
الص ْد ِق ؛ قَ َ
ال تَـ َع َ َ ُ ْ َ ٌ ٌ َ
قال ابن تيمية  :هللا يَص ُ
ف الْ ُم ْؤمن َ
ني بِ ّ
َ
اىل ( إيمنَا الْمؤِمنو َن الي ِذين آمنوا بِ يِ
ِِ
ِِ
اه ُدوا بِأ َْم َواهلِِ ْم
ال َه َذا َكثِ ٌري َ .وقَ َ
ني لَ َك ِاذبُو َن ) َوأ َْمثَ ُ
ال تَـ َع َ
َ َُ
ُْ ُ
الْ ُمنَافق َ
اَّلل َوَر ُسوله ُثُي َملْ يَـْرتَابُوا َو َج َ
ِ
وأَنْـ ُف ِس ِهم ِيف سبِ ِيل يِ
وه ُكم قِبل الْم ْش ِرِق والْم ْغ ِر ِ
ال ( لَْي ِ
ُّ
ك
ص ِادقُو َن ) َوقَ َ
ك ُه ُم ال ي
ب ) َإىل قَـ ْول ِه ( أُولَئِ َ
اَّلل أُولَئِ َ
ْ َ
َ َ
س الْربي أَ ْن تُـ َولوا ُو ُج َ ْ َ َ َ
َ
َ
ِ
ِ
ي
ك ُه ُم الْ ُمتيـ ُقو َن ) .
ص َدقُوا َوأُولَئ َ
ين َ
الذ َ
 من أقوال السلف يف الصدق .
قال عمر بن اخلطاب  :عليك بالصدق وإن قتلك .
وقال بشر بن احلارث َ :م ْن عامل هللا بالصدق استوحش من الناس .
وقال جعفر بن حممد  :الصدق هو اجملاهدة ،وأن ال ختتار على هللا غريه كما مل خيرت عليك غريك ،فقال تعاىل (هو اجتباكم) .
وقال بعض العلماء  :أمجع الفقهاء والعلماء على ثالث خصال أهنا إذا صحت ففيها النجاة وال يتم بعضها إال ببعض  :اإلسالم
اخلالص عن البدعة واهلوى  ،والصدق هلل يف األعمال  ،وطيب املطعم .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  :والصدق أساس احلسنات ومجاعها  ،والكذب أساس السيئات ونظامها .
قال ابن القيم  :الصادق مطلوبه رضى ربه  ،وتنفيذ أوامره ،وتتبع حمابه  ،فهو متقلب فيها  ،يسري معها أينما توجهت ركائبها ،
ويستقل معها أينما استقلت مضارهبا  ،فبينا هو يف صالة إذ رأيته يف ذكر ُث يف غزو ُث يف حج ُث يف إحسان للخلق بالتعليم
وغريه من أنواع املنافع.
قال ابن تيمية  :الصديقية  :كمال اإلخالص واالنقياد واملتابعة للخرب واألمر ظاهراً وباطناً .
قال ابن القيم  :ال يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غريه .
وقال  :كل عمل صاحل ظاهر أو باطن فمنشؤه الصدق وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشؤه الكذب.
وقال  :أصل أعمال القلوب كلها  :الصدق .
وقال  :من ترك املألوفات والعوائد خملصاً صادقاً من قلبه هلل فإنه ال جيد يف تركها مشقة إال يف أول وهلة ليمتحن أصادق هو أم
كاذب .
وقال  :إن الصادق ال حيب أن يعيش إال ليشبع من رضا حمبوبه  ،ويستكثر من األسباب اليت تقربه إليه وتدنيه منه  ،ال لعلة من
علل الدنيا وال لشهوة من شهواهتا.
 -2احلديث دليل على استحباب طلب الشهادة  ،ويدل لذلك :
أ -حديث الباب .
17

اَّللِ  ( من طَلَب الشيهاد َة ص ِادقاً أ ُْع ِطيـها ولَو َمل تُ ِ
س ب ِن مالِ ٍ
صْبهُ )
ول ي
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ك قَ َ
بَ -
ََ َ ْ ْ
َْ َ َ َ َ
وع ْن أَنَ ِ ْ َ
ِ ِِ
ص ِادقًا ُثُي م َ ِ ِ
َجر َش ِ
هيد) .رواه أبو داود
ج -وعن معاذ بن جبل  أن النيب  قال ( َم ْن َسأ ََل ي
اَّللَ الْ َقْت َل م ْن نَـ ْفسه َ
َ
ات أ َْو قُت َل فَإ ين لَهُ أ ْ َ
د-وعن أيب هريرة  .قال  :قال ... ( ولَوالَ أَ ْن أَش يق علَى أُيم ِيت ما قَـع ْدت خْلف س ِريٍة ،ولَوِددت أَِين أُقْـتل ِيف سبِ ِيل يِ
ُحيَا،
ُ َ
اَّلل ُثُي أ ْ
َ َ ُ َ َ َ ََ ْ ُ ّ َُ َ
َْ
ُحيَا ُ ،ثُي أُقْـتَل ) متفق عليه .
ُثُي أُقْـتَ ُل ُثُي أ ْ
د -كان عمر يقول ( اللهم ارزقين شهادة يف سبيلك ) .
 -3هل من مات وهو يسأل الشهادة بصدق يأخذ نفس ما للشهيد من الثواب واألجر ؟
يف هذه املسألة تفصيل :
أوالً  :من كان جياهد يف سبيل هللا صادقاً حمتسباً  ،ويشارك يف قتال األعداء  ،ويرجو ِمن هللا أن يكتب له الشهادة  ،ولكن مع
رواه مسلم .

ذلك مل ينلها حقيقة  ،فمثله يكتب هللا له أجر الشهيد كامالً غري منقوص .

ثانياً  :من اختذ األسباب اليت ميلكها لنيل الشهادة  ،وسعى للمشاركة يف اجلهاد يف سبيل هللا  ،وسبق ذلك عزميةٌ صادقةٌ  ،وسأل
هللا بإخالص أن يكتب له هذه املرتبة  ،غري أنه حيل بينه وبني املشاركة الفعلية يف اجلهاد  :فهذا يكتب هللا له أجر الشهيد ،
ويعطيه ِمن سعة فضله سبحانه ما يبلغ به أجر الشهداء .
ثالثاً  :وأما من نوى اجلهاد يف سبيل هللا نية مردة عن اختاذ األسباب والسعي التام لنيل الشهادة  ،فهذا له أجر نيته فقط ،
وليس له أجر الشهيد الذي قُتل يف املعركة .
يقول ابن القيم رمحه هللا  :بل هذا النوع منقسم إىل :
أوالً :معذور من أهل اجلهاد ،غلبه عذره ،وأقعده عنه ،ونيته جازمة مل يتخلف عنها مقدورها ،وإمنا أقعده العجز ،فهذا الذي
تقتضيه أدلة الشرع أن له مثل أجر اجملاهد  ،وهذا القسم ال يتناوله احلكم بنفي التسوية .
وهذا ألن قاعدة الشريعة  :أن العزم التام إذا اقرتن به ما ميكن من الفعل أو مقدمات الفعل نزل صاحبه يف الثواب والعقاب منزلة
الفاعل التام  ،كما دل عليه قوله  ( : إذا تواجه املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار  .قالوا  :هذا القاتل  ،فما بال
املقتول ؟ قال  :إنه كان حريصاً على قتل صاحبه ) .
ويف الرتمذي ومسند اإلمام أمحد من حديث أىب كبشة األمناري عن النيب  أنه قال  ( :إمنا الدنيا ألربعة نفر  :عبد رزقه هللا
ماالً وعلماً  ،فهو يتقي يف ماله ربه ويصل به رمحه  ،ويعلم هلل فيه حقاً  ،فهذا بأحسن املنازل  ،وعبد رزقه هللا علماً ومل يرزقه ماالً
 ،فهو يقول :لو أن يل ماالً لعملت فيه بعمل فالن  ،فهو بنيته ،ومها يف األجر سواءٌ  ،وعبد رزقه هللا ماالً ومل يرزقه علماً  ،فهو
ال يتقى يف ماله ربه  ،وال يصل به رمحه  ،وال يعلم هلل فيه حقاً  ،فهذا بأسوأ املنازل عند هللا  ،وعبد مل يرزقه هللا ماالً وال علماً
فهو يقول  :لو أن يل ماالً لعملت بعمل فالن  ،فهو بنيته  ،ومها يف الوزر سواءٌ ) .
فأخرب  أن وزر الفاعل والناوي الذي ليس مقدوره إال بقوله دون فعله سواءٌ ؛ ألنه أتى بالنية ومقدوِره التام  ،وكذلك أجر
الفاعل والناوي الذي اقرتن قوله بنيته  ،وكذلك املقتول الذي سل السيف وأراد به قتل أخيه املسلم فقتل  ،نزل منزلة القاتل لنيته
التامة اليت اقرتن هبا مقدورها من السعي واحلركة .
ومثل هذا قوله  ( :من دل على خري فله مثل أجر فاعله )  ،فإن بداللته ونيته نزل منزلة الفاعل .
صلِّيه من الليل فنام  ،ومن نيته أن يقوم إليه فغلب عينه نوم كتب له أجر ورده  ،وكان نومه عليه
ومثل هذا من كان له ِو ٌ
رد يُ َ
صدقة  ،ومثله املريض واملسافر إذا كان له عمل يعمله فشغل عنه باملرض والسفر كتب له مثل عمله وهو صحيح مقيم  ،ومثله
ِ
الشهداء ولو مات على فراشه ) ونظائر ذلك كثرية.
( من سأل هللا الشهادة بصدق بليغه هللا منازل
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ثانياً  :والقسم الثاين  :معذور ليس من نيته اجلهاد  ،وال هو عازم عليه عزماً تاماً .

فهذا ال يستوي هو واجملاهد يف سبيل هللا  ،بل قد فضيل هللا اجملاهدين عليه وإن كان معذوراً ؛ ألنه ال نية له تلحقه بالفاعل التام
( طريق اهلجرتني ) .
كنية أصحاب القسم األول .

فايخالصة أن من نوى اجلهاد  ،وسعى إليه  ،وبذل أسبابه  ،وسأل هللا الشهادة بصدق  ،كتب هللا له أجر شهيد .
فائدة :

ومع ذلك ننبه هنا إىل أنه ليس املقصود أن هللا يكتب ملن سأل الشهادة بصدق مجيع ما للشهيد الذي قتل يف املعركة من األجر
والكرامة  ،وإمنا يكتب له قدر أجر الشهادة مردة عن كل أجور األعمال املقرتنة بالعمل اجلهادي من تعب ونصب وجراح وبذل
مال وحنو ذلك  ،فالشهيد وسائل الشهادة بصدق يستويان يف أصل األجر وليس يف نوعه ومتعلقاته .
يقول ااممام النووي رَحه هللا  :واعلم أن الشهيد ثالثة أقسام :

أحدها  :املقتول يف حرب بسبب من أسباب القتال  ،فهذا له حكم الشهداء يف ثواب اآلخرة ويف أحكام الدنيا  ،وهو أنه ال
يغ يسل وال يصليى عليه .
والثاين  :شهيد يف الثواب دون أحكام الدنيا  ،وهو املبطون  ،واملطعون  ،وصاحب اهلدم  ،ومن قتل دون ماله  ،وغريهم ممن
جاءت األحاديث الصحيحة بتسميته شهيداً  ،فهذا يغ يسل ويصليى عليه  ،وله يف اآلخرة ثواب الشهداء  ،وال يلزم أن يكون مثل
ثواب األول .

والثالث  :من غل يف الغنيمة  ،وشبهه ممن وردت اآلثار بنفي تسميته شهيداً  ،إذا قتل يف حرب الكفار  ،فهذا له حكم
الشهداء يف الدنيا فال يغسل  ،وال يصليى عليه  ،وليس له ثواهبم الكامل يف اآلخرة  .انتهى.
ويقول احلافظ ابن حجر  :والذي يظهر أن املذكورين  -يف الشهداء مخسة وغريهم  -ليسوا يف املرتبة سواء  ،ويدل عليه ما روى
أمحد وابن حبان يف صحيحه من حديث جابر  ،والدارمي وأمحد والطحاوي من حديث عبد هللا بن جحش  ،وابن ماجه من
حديث عمرو بن عتبة  :أن النيب  ، سئل أي اجلهاد أفضل ؟ قال  :من عقر جواده وأهريق دمه .
وروى احلسن بن علي احللواين يف ( كتاب املعرفة ) له بإسناد حسن من حديث ابن أيب طالب قال  " :كل موتة ميوت هبا املسلم
( الفتح ) .
فهو شهيد  ،غري أن الشهادة تتفاضل .

ويقول املناوي رَحه هللا  ( :وإن مات على فراشه ) ألن كالً منهما نوى خرياً وفعل ما يقدر عليه  ،فاستويا يف أصل األجر  ،وال

يلزم من استوائهما فيه من هذه اجلهة  :استواؤمها يف كيفيته وتفاصيله  ،إذ األجر على العمل ونيته يزيد على مرد النية  ،فمن
نوى احلج وال مال له حيج به يثاب دون ثواب من باشر أعماله  ،وال ريب أن احلاصل للمقتول من ثواب الشهادة تزيد كيفيته
وصفاته على احلاصل للناوي امليت على فراشه  ،وإن بلغ منزلة الشهيد  ،فهما وإن استويا يف األجر لكن األعمال اليت قام هبا
العامل تقتضي أثراً زائداً وقرباً خاصاً  ،وهو فضل هللا يؤتيه من يشاء  ،فعلم من التقرير أنه ال حاجة لتأويل البعض وتكلفه بتقدير
( ِم ْن ) بَعد قوله  ( :بلغه هللا )  ،فأعط ألفاظ الرسول  حقها  ،وأنزهلا منازهلا  ،يتبني لك املراد  ( .فيض القدير )
اَّللِ  ( :لِل يش ِه ِ
ِ
اَّللِ ِس ُّ ِ
ِ ِ
ص ٍال  :يـُ ْغ َفُر
يد ِعْن َد ي
ول ي
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
ب قَ َ
تخ َ
وبناء عليه فالفضل الوارد يف حديث الْم ْق َدام بْ ِن َم ْعدي َك ِر َ
ِِ
ِ
ِ
ِ ٍ
اجلن ِية  ،وُجيَار ِمن َع َذ ِ
اج الْ َوقَا ِر ،
اب الْ َق ِْرب َ ،ويَأْ َم ُن م ْن الْ َفَزِع ْاألَ ْك َِرب َ ،ويُ َ
لَهُ ِيف أَيول َدفْـ َعة َ ،ويَـَرى َم ْق َع َدهُ م ْن َْ َ ُ ْ
وض ُع َعلَى َرأْسه تَ ُ
ِ
ِ
الدنْـيا وما فِيها  ،ويـزيوج اثْـنَتَـ ِ ِ
ِ
احلُوِر الْعِ ِ
ني ِم ْن أَقَا ِربِِه)  .رواه
ني َزْو َجةً ِم ْن ْ
الْيَاقُوتَةُ مْنـ َها َخْيـٌر م ْن ُّ َ َ َ َ َ َُ ُ ْ
يع ِيف َسْبع َ
ني َو َسْبع َ
ني َ ،ويُ َشف ُ
الرتمذي (حديث رقم )1663/وقال  :حسن صحيح غريب .
يظهر أن هذه الفضائل إمنا تكتب لشهيد املعركة  ،بدليل قوله  ( :يغفر له يف أول دفعة ) ،يعين من دمه  ،فنال هذه اخلصال
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الستة بسبب ما أريق من دمه يف سبيل هللا  ،فال ينال هذه اخلصال غريه وإن نال أجر الشهادة األصلي .
ات َعلَْي ِه ) .
هب  يَـ ُق ُ
 -99و َع ْن َجابِ ٍر قَ َ
ول ( يُـ ْبـ َع ُ
ث ُك ُّل َع ْب ٍد َعلَى َما َم َ
ت النِ ه
ال ََِس ْع ُ

---------ث ُك ُّل َع ْب ٍد ) من رجل أو امرأة .
( يُـ ْبـ َع ُ
ات َعلَ ِيه ) أي  :على احلالة اليت مات عليها .
( َعلَى َما َم َ
 -1احلديث دليل على أنه ينبغي لإلنسان أن حيسن عمله  ،ألنه ال يدري مَّت ميوت  ،وسوف يبعث على ما مات عليه من خري
أو شر .
 -2قوله ( كل عبد على ما مات عليه ) أي  :على احلال اليت مات عليها من خري وشر .
 -3جاء يف حديث أَِيب سعِ ٍ
اب ج ُد ٍد فَـلَبِسها ُثُي قَ َ ِ
ِِ ٍ
ول ( إِ ين
يد ْ
اَّللِ  يَـ ُق ُ
ول ي
ت َر ُس َ
ي أَنيهُ لَ يما َح َ
ضَرهُ الْ َم ْو ُ
ال َ :مس ْع ُ
ََ
ت َد َعا بثيَ ُ
َ
اخلُ ْد ِر ِّ
ِ
الْميِت يـبـع ُ ِ ِ
وت ف َيها ) رواه أبو داود .
ث ِيف ثيَابِه اليِيت ميَُ ُ
َ ّ َ ُْ َ
مع أنه جاء يف الصحيحني أهنم يبعثون حفاة عراة  ،واجلواب عن حديث أيب سعيد :
أوالً  :أهنم يبعثون فيها ُث تبلى بعد القيام فإذا وافوا املوقف كانوا عراة .
ثانياً  :أهنم يبعثون عراة ُث إذا كسي األنبياء والصديقون ومن بعدهم ُك ِس َي كلٌّ من جنس ما مات فيه من الثياب .
ثالثاً  :ومحل بعض العلماء هذا احلديث على الشهداء فإهنم هم الذين أمر الرسول  أن يدفنوا يف ثياهبم اليت ماتوا فيها .
فيبعثون يف ثياهبم متييزاً هلم عن غريهم .
ِ
ِ
ك فَطَ ِّهْر ) واملعىن يبعث املرء
ك َخْيـٌر ) وقوله ( َوثِيَابَ َ
اس التيـ ْق َوى َذل َ
رابعاً  :أن املراد بالثياب األعمال الصاحلة كما قال تعاىل ( َولبَ ُ
على ما مات عليه من عمل إن خرياً فخري وإن شراً فشر  ،يدل عليه حديث جابِ ٍر قَ َ ِ
ث ُك ُّل
ييب  ( : يَـ ُق ُ
ول يـُْبـ َع ُ
ت النِ ي
ال َ :مس ْع ُ
َ
ٍ
ٍ
اَّللِ  ( إِذَا أَنْـَزَل ي ِ
اب
ول ي
ال َر ُس ُ
ات َعلَْي ِه ) رواه مسلم  ،وحديث ابْ َن ُع َمَر  قال  :قَ َ
َعْبد َعلَى َما َم َ
اب الْ َع َذ ُ
َص َ
اَّللُ ب َق ْوم َع َذابًا أ َ
َم ْن َكا َن فِي ِه ْم ُثُي بُعِثُوا َعلَى أ َْع َماهلِِ ْم ) رواه البخاري .
وقد جاءت النصوص يف اإلنسان يأيت يوم القيامة فرداً :
قال تعاىل ( َولََق ْد ِجْئتُ ُمونَا فُـَر َادى َك َما َخلَ ْقنَا ُك ْم أَيوَل َميرةٍ َوتَـَرْكتُم يما َخ يولْنَا ُك ْم َوَراء ظُ ُهوِرُك ْم . ) ..
ِ
ِ
ِِ ِ
ِِ
يق َ ،وَال َخ َوَل ِعْن َد ُك ْم ُ ،ح َفا ًة ُ ،عَرا ًة ،
ين َال َم َ
ال َ ،وَال أَثَ َ
اث َ ،وَال َرق َ
ف َق ْوله ِيف َهذه ْاآليَة ( َك َما َخلَ ْقنَا ُك ْم أَيوَل َميرةٍ ) أ ْ
َي ُمْنـ َف ِرد َ
ِِ
ِ
ني ) .
ني ( َك َما بَ َدأْنَا أَيوَل َخْل ٍق نُعِ ُ
يدهُ َو ْع ًدا َعلَْيـنَا إِنيا ُكنيا فَاعل َ
َي َ :غْيـَر خمَْتُون َ
غُْرًال  ،أ ْ
ص ّفاً ليَق ْد ِجْئتُ ُمونَا َك َما َخلَ ْقنَا ُك ْم أَيوَل َميرةٍ . ) ...
ضوا َعلَى َربِّ َ
(و ُع ِر ُ
ك َ
وقال تعاىل َ
(وُكلُّ ُه ْم آتِ ِيه يَـ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة فَـْرداً ) .
وقال تعاىل َ
ِِ
ني ) .
وقال تعاىل ( َك َما بَ َدأْنَا أَيوَل َخلْ ٍق نُّعِ ُ
يدهُ َو ْعداً َعلَْيـنَا إِنيا ُكنيا فَاعل َ
ودو َن ) .
وقال تعاىل ( َك َما بَ َدأَ ُك ْم تَـ ُع ُ
وهذه اآلية فيها قوالن :
قيل  :كما بدأناكم أعدناكم ،وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونه ،فهذا يوم البعث.
وقيل  :أن اإلنسان يأيت يوم القيامــة كما خلقه هللا عز وجل حني خلقه ( حفاة عراة غرالً ) ورجحه ابن جرير والشنقيطي .
 -4إحسان النية دائماً .
 -5ينبغي على املسلم أن يشغل وقته بطاعة هللا .
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 -6إثبات البعث .

هب  ( الَ ََتْ ِقر هن ِمن الْمعر ِ
اك بَِو ْج ٍه هَ ْل ) .
ال :قَ َ
 -100و َع ْن أَِّب ذَ ٍر قَ َ
َخ َ
وف َش ْيئًا َولَ ْو أَ ْن تَـ ْل َقى أ َ
ل النِ ُّ
َ َ َ ُْ
ال ِ َ
--------- -1احلديث دليل على أنه ال ينبغي للمسلم أن يستصغر فعل معروف مهما صغر  ،ولو أن يلقى أخاه بوجه مبتسم .
ألن اإلنسان ال يدري أي أعماله أخلص هلل تعاىل  ،فإن العمل يعظم باإلخالص هلل تعاىل واإلحسان .
قال ابن تيمية  :ويف الصحيحني ( إن امرأة بغيا رأت كلباً يف يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له موقها
فسقته به فغفر هلا ) ويف لفظ يف الصحيحني ( أهنا كانت بغياً من بغايا بين إسرائيل ) .
ويف الصحيحني عن أيب هريرة أن رسول هللا  قال ( :بينما رجل ميشي يف طريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر
هللا له فغفر له ) .
فهذه سقت الكلب بإميان خالص كان يف قلبها فغفر هلا  ،وإال فليس كل بغي سقت كلباً يغفر هلا .
وكذلك هذا الذي حنيى غصن الشوك عن الطريق  ،فعله إذ ذاك بإميان خالص وإخالص قائم بقلبه  ،فغفر له بذلك  .فإن
األعمال تتفاضل بتفاضل ما يف القلوب من اإلميان واإلخالص  ،وإن الرجلني ليكون مقامهما يف الصف واحداً وبني صالتيهما
كما بني السماء واألرض  ،وليس كل من حنيى غصن شوك عن الطريق يغفر له .
واملقصود أن فضل األعمال وثواهبا ليس جملرد صورها الظاهرة ،بل حلقائقها اليت يف القلوب ،والناس يتفاضلون يف ذلك تفاضالً
( منهاج السنة ) .
عظيماً .
وقد قال  ( اتقوا النار ولو بشق مترة  ،فمن مل جيد فبكلمة طيبة ) .
وسبب مجع صحيح البخاري أن اإلمام البخاري ملا كان يف شبابه جلس مع أحد شيوخه فقال الشيخ للتالميذ  :لو أن أحداً مجع
احلديث الصحيح فتحركت هذه العبارة اليسرية بقلب البخاري فأخرج لنا اخلري الكثري .
وحم ِّدث الشام الربزايل أطلَق كلمةً عابرة لتلميذه الذهيب ،فقال له :إ ين خطيك يشبِه خ ي ِ
لت هذه الكلمة فِعلَها يف
ففع ْ
ُ َ
َ
ط احمل ّدثنيَ ،
ِ
أسا من رؤوس احمل ّدثني .
ن ْفس اإلمام الذهيب ،فأقبَ َل على طلَب احلديث ،حَّت ُع يد ر ً
 -2احلديث دليل على فضل البشاشة والتبسم .
اشة مصيدة املويدة ،و ِ
هني ،وجه طليق ،وكالم ِّلني.
قال ابن عيينة :والبَ َش َ
الربُّ شيء ِّ
للمودة .
يبسم ،وطالقة الوجه ،من أخالق النُّبوة ،وهو مناف ُّ
قال ابن بطيال  :فيه أ ين لقاء النياس بالت ُّ
للتكرب ،وجالب ّ
أحب إىل النياس من الذي يعطيهم
قال هشام بن عروة ،عن أبيه قال :مكتوب يف احلكمة :ليكن وجهك بسطًا ،وكلمتك طيبة ،تكن ي
العطاء .
وقال معاذ بن جبل  :إ ين املسلم ْ ِ
يت ذنوهبما كتحات
ني إذا التقيا ،فضحك ُّ
كل واحد منهما يف وجه صاحبهُ ،ث أخذ بيدهَ ،حتَات ْ
َ
ورق الشجر .
كف األذى .
وقال عبد هللا بن املبارك :حسن اخللق :طالقة الوجه ،وبذل املعروف ،و ُّ
قال بعض احلكماء( :الْ َق صاحب احلاجة بالبِ ْشر ،فإ ْن عدمت شكره ،مل تعدم عذره .
اشة إدام العلماء ،وسجية احلكماء؛ أل ين البِ ْشر يطفئ نار املعاندة ،وحيرق هيجان املباغضة ،وفيه حتصني من
قال ابن حبان  :البَ َش َ
الباغي ،ومنجاة من الساعي .
وقال أبو جعفر املنصور  :إن أحببت أ ْن يكثر الثيناء اجلميل عليك من النياس بغري نائل ،فالْ َق ُه ْم ببِ ْشر حسن .
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 -3من وصايا النيب  أليب ذر ؟
قال  ( إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ) رواه مسلم .
يا أبا ذر ! استعذ باهلل من شر شياطني اجلن واإلنس .
يا أبا ذر ! إذا صمت من الشهر فصم  13و  14و . 15
يا أبا ذر ! إمنا الغىن غىن القلب .
يا أبا ذر !إذا عملت سيئة فاعمل جبنبها حسنة فإهنا عشر أمثاهلا .
يا أبا ذر ! أال أدلك على كنز من كنوز اجلنة ؟ ال حول وال قوة إال باهلل .
يا أبا ذر ! إين أرك ضعيفاً وإين أحب لك ما أحب لنفسي :ال تتأمرن على اثنني وال تولني مال يتيم .
قال أبو ذر  :أوصاين خليلي عليه الصالة والسالم بسبع :
أمرين حبب املساكني والدنو منهم .
وأمرين أن أنظر إىل من هو دوين
وأمرين أن ال أسأل أحداً شيئاً .
وأمرين أن أصل الرحم وإن أدبرت .
وأمرين أن أقول احلق ولو كان مراً .
وأمرين أن ال أخاف يف هللا لومة الئم .
وأمرين أكثر من قول  :ال حول وال قوة إال باهلل .
ْب و ِ
ال َسأَل ُ ِ
ك).
السنـ ْهوِر ف َق َ
الزبَـ ِْ ر قَ َ
 -101و َع ْن أَِّب ُّ
هب َ ع ْن َذلِ َ
ال ( َز َج َر النِ ُّ
ْت َجاب ًرا َع ْن َثَ ِن الْ َنل ِ َ
---------(و ِ
السنـ ْهوِر ) أي  :القط ( اهلر ) .
َ
 -1احلديث دليل على حترمي مثن الكلب  ،وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال :

القول األول  :أنه ال يصح بيعه وال حيل مثنه سواء املعلم أو غريه .
قال النووي  :وهبذا قال مجاهري العلماء منهم  :أبو هريرة ،واحلسن ،والبصري  ،وربيعة ،واألوزاعي ،واحلكم  ،ومحاد والشافعي،
وأمحد ،وداود ،وابن املنذر وغريهم .
أ -حلديث الباب .
ول يِ
ال ( َمثَن الْ َكْل ِ
ث)
ب -وعن َرافِ ِع بْ ِن َخ ِد ٍ
ب ْ
يج  أَ ْن َر ُس َ
احلَ يج ِام َخبِي ٌ
يث َ .وَم ْهُر الْبَغِ ِّي َخبِ ٌ
ب َخبِ ٌ
اَّلل  قَ َ ُ
يث َ ،وَك ْس ُ
متفق عليه .
ب ،ومه ِر الْبغِ ِي ،وحْلو ِان اَلْ َك ِ
ود  ( أَ ين رس َ ِ
ج-وعن أَِيب مسع ٍ
ِ
اه ِن ) ُمتيـ َف ٌق َعلَْي ِه
ََْ َ ُْ
َُ
ول اَ يَّلل  نَـ َهى َع ْن َمثَ ِن اَلْ َكْل َ َ ْ َ ّ َ ُ َ
د -وحلديث ابن عباس مرفوعاً  ( :هنى رسول هللا  عن مثن الكلب وقال  :إن جاء يطلب مثن الكلب فامأل كفه تراباً )  .رواه
أبو داود وإسناده صحيح كما قال احلافظ ابن حجر .

القول الثاين  :يصح بيع الكلب .
وهذا مذهب أيب حنيفة .
وعللوا بأن فيه منفعة مباحة فتجوز املعاوضة عليها .
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القول الثالث  :جيوز بيع كلب الصيد دون غريه .
وهذا جاء عن عطاء والنخعي .
حلديث ( أن النيب  هنى عن مثن الكلب إال كلب صيد ) .
والراجح القول األول .
أما رواية ( إال كلب صيد ) فإهنا غري صحيحة .
وقد ضعفها النسائي والنووي .
مثال  :لو وجدنا شخصاً عنده كلب ماشية  ،وأىب أن يعطيه أحداً احتاج إليه إال بثمن  ،فإنه جيوز أن يدفع ماالً ليأخذه واإلُث

على البائع .
مع أن البائع الذي باع الكلب إذا كان مستغنياً عنه حرام عليه اقتناؤه فضالً عن بيعه .
 -2اختلف العلماء يف بيع السنور على قولني :
القول األول  :ال جيوز بيعه .

وحكاه ابن املنذر عن أيب هريرة وطاووس وماهد وجابر بن زيد .
حلديث الباب .

القول الثاين  :جيوز بيعه .

قال النووي  :هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة .
وأجاب اجلمهور عن حديث النهي :

أوالً  :الطعن يف صحة احلديث  ،وأشار إىل هذا اإلمام اخلطايب وعزاه النووي البن املنذر .

وتعقبهما النووي بقوله  :أما ما ذكره اخلطايب وابن املنذر أن احلديث ضعيف فغلط منهما  ،ألن احلديث يف صحيح مسلم

بإسناد صحيح .
ثانياً  :أن املراد بالنهي هني تنزيه .

ثالثاً  :أن املراد بالنهي  :اهلرة الوحشية اليت ال ميلك قيادها فال يصح بيعها لعدم االنتفاع هبا .

قال النووي  :وأما النهي عن مثن السنور فهو حممول على أنه ال ينفع  ،أو على أنه هني تنزيه حَّت يعتاد الناس هبته وإعارته
والسماحة به .
رابعاً  :أن احلديث حممول على أن ذلك كان يف ابتداء اإلسالم حني كان حمكوماً بنجاسة السنور ُ ،ث حني صار حمكوماً بطهارة
سؤره حل مثنه .

والراجح القول األول وهو التحرمي .
 -3خبث الكلب  ،وهلذا حرم مثنه حَّت مع جواز االنتفاع به .
ٍ ِ
ِ
ول هِ
ص َدقَ ٍة َجا ِريٍَة أ َْو
اَّلل  قَ َ
 -102و َع ْن أَِّب ُه َريْـ َرَة أَ هن َر ُس َ
ال ( إِ َذا َم َ
سا ُن انْـ َقطَ َع َع ْنهُ َع َملُهُ إِاله م ْن ثَالَثَة إِاله م ْن َ
ات ا ِامنْ َ
ِ
ٍ
ِ
صالِ ٍح يَ ْد ُعو لَهُ ) .
عل ٍْم يُـ ْنتَـ َف ُع بِه أ َْو َولَد َ
---------سا ُن انْـ َقطَ َع َعنْهُ َع َملُهُ ) يعين بزوال التكليف باملوت وخروجه من دار العمل إىل الربزخ  ،وليس الربزخ مكاناً
( إِذَا َم َ
ات ا ِامنْ َ
للعمل  ،ومعىن انقطع عمله  :يعين انقطع ثوابه .
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( إِاله ِم ْن ثَالَثٍَة ) إال من ثالثة أشياء  ،فإن ثواهبا يدوم لإلنسان بعد موته لدوام أثرها .
ص َدقَ ٍة َجا ِريٍَة ) املراد هبا الصدقة املتصلة اليت استمر نفعها كوقف العقارات والكتاب واملصاحف واألواين وحنو هذا مما يستمر
( َ

نفعه ببقاء عينه .
( أ َْو ِعل ٍْم يُـ ْنتَـ َف ُع بِ ِه ) قوله ( ينتفع به ) هذا قيد  ،فهذا خيرج العلم الذي ال نفع فيه  ،أو العلم الذي فيه مضرة كعلم النجوم
يتعلمه  ،وكذا العلوم املفسدة للدين واألخالق فال تدخل يف احلديث .واملراد بالعلم الذي ينتفع به ما يلي  :العلم الذي علمه
الطلبة املستفيدين املستعدين للعلم – العلم الذي ينشره بني الناس – الكتب اليت ألفها يف نفع املسلمني  ،قال العلماء  :والكتب
أعظمها أثراً لطول بقائها .
ٍ
صالِ ٍح يَ ْد ُعو لَه ) املراد بالصالح االستقامة على طاعة هللا  ( ،احلديث يشمل ولد الصلب وولد الولد  ،ويشمل الذكر
( أ َْو َولَد َ
وصف الولد بالصالح  :ليكون دعاؤه ماباً فينتفـع والده بدعائه  ،وفائدة التقييد بالولد – مع أن دعاء غري الولد
واألنثى ) ْ ،
ينفع  -هو حتريض الولد على الدعاء لوالديه .
ال الْعُلَ َماء َ :م ْع َىن ا ْحلَ ِديث أَ ين َع َمل الْ َميِّت يَـْنـ َق ِطع ِمبَْوتِِه َ ،ويَـْنـ َق ِطع
 -1قال النووي رمحه هللا يف شرح مسلم شرحه حلديث الباب  :قَ َ
ِ
ِ
ِِ
ك الْعِلْم الي ِذي َخليَفهُ ِم ْن تَـ ْعلِيم أ َْو
ََتَدُّد الْ َثواب لَهُ ،إِال ِيف َهذه األَ ْشيَاء الثيالثَة ؛ ل َك ْونِِه َكا َن َسبَ َبها؛ فَِإ ين الْ َولَد ِم ْن َك ْسبه َ ،وَك َذل َ
ِ
ص َدقَة ا ْجلَا ِريَة َ ،وِه َي الْ َوقْف .
ك ال ي
صنِيف َ ،وَك َذل َ
تَ ْ
وقال ابن القيم  :وخص النيب  هذه األشياء الثالثة بوصول الثواب إىل امليت  ،ألنه سبب حلصوهلا  ،والعبد إذا باشر السبب
الذي يتعلق به األمر والنهي يرتتب عليه مسببه وإن كان خارجاً عن سعيه وكسبه  ،فلما كان هو السبب يف حصول هذا الولد
الصاحل والصدقة اجلارية والعلم النافع جرى عليه ثوابه وأجره لتسببه فيه  ،فالعبد إمنا يثاب على ما باشره أو على ما تولد منه .
 -2احلديث دليل على احلث على الصدقة اجلارية  ،وأهنا مما يبقى ثواهبا بعد موت اإلنسان .
والصدقة اجلارية هي الوقف .
قال النووي رمحه هللا يف شرح هذا احلديث  :الصدقة اجلارية هي الوقف .
ِ
َجُرَها بَـ ْع َد الْ َم ْوت .
ص َدقَةَ ْ
قال ابن حزم يف احمللى ( : )151/8ال ي
اجلَا ِريَةَ  ،الْبَاقي أ ْ
ِ
ِ
ِ
الرب .
كالوقُوف املُْر َ
وقال ابن األثري يف "النهاية" (َ (: )739/1
صدة ألبواب ّ
ص َدقة جارية ) أي َد ّارة ُمتيصلة ُ
ود الْواقِ ِ
ص َدقَةُ َجا ِريَةً لَهُ َإىل يَـ ْوِم الْ ِقيَ َام ِة .
ف أَ ْن تَ ُكو َن ال ي
وقال السرخسي يف "املبسوط" (َ : )32/12م ْق ُ
صُ َ
وقال الشيخ ابن عثيمني يف شرح رياض الصاحلني ( : )13/4الصدقة اجلارية  :كل عمل صاحل يستمر لإلنسان بعد موته ،
والذي يتصدق به اإلنسان من ماله  ،هو ماله احلقيقي الباقي له  ،الذي ينتفع به .
 والصدقة اجلارية هي اليت يستمر ثواهبا بعد موت اإلنسان  ،وأما الصدقة اليت ال يستمر ثواهبا ـ كالصدقة على الفقري بالطعام ـ
فليست صدقة جارية .
والوقف هو  :حتبيس األصل وتسبيل املنفعة .
مثال :أن يقول هذا بييت وقف على الفقراء ،فأصل البيت حمبوس (ثابت ال يباع وال يوهب وال يورث) ،ال ميكن أن يتصرف فيه
ببيع وال هبة وال غري ذلك ،ومنفعته مطلقة للفقراء ،فكل من كان فقرياً استحق هذا الوقف.
 تسبيل املنفعة  :أي الغلة الناَتة عن ذلك األصل كالثمرة واألجرة .
 -3احلديث دليل على فضل العلم  ،وأنه مما يبقى نفعه لإلنسان بعد موته  ( .وقد تقدم فضل العلم يف احلديث . ) 12
قال ابن القيم  :وهذا من أعظم األدلة على شرف العلم وفضله وعظم مثرته ،فإن ثوابه يصل إىل الرجل بعد موته ما دام ينتفع به ،فكأنه
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حي مل ينقطع عمله مع ماله من حياة الذكر والثناء  ،فجريان أجره عليه إذا انقطع عن الناس ثواب أعماهلم حياة ثانية .

(مفتاح دار السعادة)

فالعلم الذي ينتفع به اإلنسان بعد وفاته هو ما خلفه يف كتبه أو علمه لغريه ،واستفاد الناس من ذلك الكتاب أو التالميذ الذين
علموا هذا العلم لغريهم ،والناس يف هذا بني مقل ومستكثر ،وكل يعطى من األجر على قدر ما خلف وراءه من العلم.
قال احلافظ املنذري  :وناسخ العلم النافع له أجره وأجر من قرأه أو نسخه أو عمل به من بعده ما بقي خطه والعمل به هلذا
احلديث وأمثاله  ،وناسخ غري النافع مما يوجب اإلُث عليه وزره ووزر من قرأه أو نسخه أو عمل به من بعده ما بقي خطه والعمل
به ملا تقدم من األحاديث من سن سنة حسنة أو سيئة  ( .الرتغيب والرتهيب ) .
وقال السعدي  :العلم الذي ينتفع به من بعده  ،كالعلم الذي علمه الطلبة املستعدين للعلم  ،والعلم الذي نشره بني الناس ،
والكتب اليت صنفها يف أصناف العلوم النافعة.
وهكذا كل ما تسلسل االنتفاع بتعليمه مباشرة  ،أو كتابة  ،فإن أجره جار عليه  .فكم من علماء هداة ماتوا من مئات من
السنني  ،وكتبهم مستعملة  ،وتالميذهم قد تسلسل خريهم  .وذلك فضل هللا.
 -4احلديث دليل على أن من أعظم ما ينفع امليت هو الدعاء له  ،وقد تضافرت النصوص على ذلك .
ِ ِِ
قال تعاىل ( والي ِذين ج ُاؤوا ِمن بـع ِد ِهم يـ ُقولُو َن ربـينَا ا ْغ ِفر لَنَا وِِإلخوانِنَا الي ِذين سبـ ُقونَا بِ ِْ ِ
ِ
ين َآمنُوا
َ ََ
َْ ْ َ
َ َ َ
َ
اإلميَان َوَال ََْت َع ْل يف قُـلُوبِنَا غ ّالً لّليذ َ
ْ َ َْ
يك رُؤ ٌ ِ
ِ
يم ) .
وف يرح ٌ
َربـينَا إن َ َ
قال الباب ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث  :من ولد صاحل يدعو له  ) ...رواه مسلم .
وقوله يف الدعاء على امليت ( اَللي ُه يم ا ْغ ِفْر لَهَُ ،و ْارمحَْهُ َو َعافِ ِه  ) ...وحديث (اَللي ُه يم ا ْغ ِفْر ِحلَيِّنَاَ ،وَميِّتِنَا . ) ...
وكان  يقول بعد الفراغ من دفن امليت ( استغفروا ألخيكم واسألوا له التثبيت ) رواه أبو داود .
قال النووي  :أمجع العلماء على أن الدعاء لألموات ينفعهم ويصلهم ثوابه .

قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا  :األفضل أن يدعو له  ،بدالً من أن يتصدق عنه أو أن يضحي عنه أو أن حيج عنه ؛ ألن
الدعاء له هو الذي أرشد إليه الرسول  ، فإنه ثبت عنه أنه قال ( إذا مات اإلنسان انقطع عمله إىل من ثالثة إال من صدقة
جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له )  ،فذكر الولد الصاحل الذي يدعو له  ،ومل يقل أو ولد صاحل يتصدق له أو حيج له
أو ما أشبه ذلك من األعمال الصاحلة  ،مع أن احلديث يف سياق العمل  ،فلما عدل النيب  عن ذكر العمل للميت إىل
الدعاء ُ ،علِم أن الدعاء هو املختار  ،وهو األفضل  ،وهلذا فإين أنصح إخواين املسلمني أن حيرصوا على الدعاء ألمواهتم بدالً عن
إهداء القرب هلم  ،وأن جيعلوا القرب ألنفسهم ؛ ألن احلي حمتاج إىل العمل الصاحل  ،فإنه ما من ميت ميوت إال ندم  ،إن كان
ِ
ب
ت قَ َ
َح َد ُه ْم الْ َم ْو ُ
ال َر ِّ
حمسناً ندم أال يكون ازداد  ،وإن كان مسيئاً ندم أال يكون استعتب  ،قال هللا تعاىل ( َح يَّت إ َذا َجاءَ أ َ
ون * لَعلِّي أَعمل ِ ِ
ِ
ِ ِ
ارِجع ِ
ول
ت فَـيَـ ُق َ
َح َد ُك ْم الْ َم ْو ُ
يما تَـَرْك ُ
َ َْ ُ َ
ْ ُ
ت )  ،وقال هللا عز وجل ( َوأَنْف ُقوا م ْن َما َرَزقْـنَا ُك ْم م ْن قَـْب ِل أَ ْن يَأِْيتَ أ َ
صاحلاً ف َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َج ٍل قَ ِر ٍ
اَّللُ َخبِ ٌري مبَا تَـ ْع َملُو َن ) .
َجلُ َها َو ي
ني * َولَ ْن يـُ َؤ ّخَر ي
يق َوأَ ُك ْن م ْن ال ي
يب فَأَ ي
صد َ
صاحل َ
َر ِّ
اَّللُ نَـ ْفساً إ َذا َجاءَ أ َ
ب لَ ْوال أَ يخْرتَِين إ َىل أ َ
فأنت أيها احلي حمتاج إىل العمل الصاحل  ،فاجعل العمل لنفسك  ،وادع ألمواتك من اآلباء واألمهات  ،واإلخوان واألخوات ،
وغريهم من املسلمني .
هذا هو الذي تدل عليه سنة الرسول  ، ولكن مع هذا  ،لو أن اإلنسان تصدق عن ميت  ،أو صام عنه أو صلى  ،وقصد
بأن يكون الثواب للميت  :فال بأس بذلك إذا تربع به " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " البن عثيمني.
ِ
ِ
يموا َوآثَ َارُه ْم ) .
ب َما قَد ُ
 -5قال السعدي  :وهذه املذكورة يف هذا احلديث هي مضمون ( إنيا َْحن ُن ُْحنيي الْ َم ْوتَى َونَكْتُ ُ
فما قدموا  :هو ما باشروه من األعمال احلسنة أو السيئة .
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وآثارهم  :ما ترتب على أعماهلم  ،مما عمله غريهم  ،أو انتفع به غريهم .
 -6وقال رمحه هللا  :ومجيع ما يصل إىل العبد من آثار عمله ثالثة :
األول  :أمور عمل هبا الغري بسببه وبدعايته وتوجيهه .
الثاين  :أمور انتفع هبا الغري أي نفع كان  ،على حسب ذلك النفع باقتدائه به يف اخلري .

الثالث  :أمور عملها الغري وأهداها إليه  ،أو صدقة تصدق هبا عنه أو دعا له  ،سواء أكان من أوالده احلسيني أو من أوالده
الروحيني الذين خترجوا بتعليمه  ،وهدايته وإرشاده  ،أو من أقاربه وأصحابه احملبني  ،أو من عموم املسلمني  ،حبسب مقاماته يف
الدين  ،وحبسب ما أوصل إىل العباد من اخلري  ،أو تسبب به  ،وحبسب ما جعل هللا له يف قلوب العباد من الود الذي ال بد أن
ترتتب عليه آثاره الكثرية اليت منها  :دعاؤهم  ،واستغفارهم له .
وكلها تدخل يف هذا احلديث الشريف .
وقد جيتمع للعبد يف شيء واحد عدة منافع  ،كالولد الصاحل العامل الذي سعى أبوه يف تعليمه  ،وكالكتب اليت يقفها أو يهبها ملن
ينتفع هبا .
 -7الرتغيب يف الزواج .
 -8احلث على تربية األوالد الرتبية الصاحلة .
 -9فضل الصالح .
 -10أن الدنيا دار العمل .
 -11احلث على اغتنام الدنيا مبا يقرب إىل هللا .
اَّلل يـوم ال ِْقيام ِة والَ يـ ْنظُر إِلَي ِهم والَ يـ َزكِي ِهم وَهلم ع َذ ِ
ِ
يم »
 -103و َع ْن أَِّب ذَ ٍر َع ِن النِ ِ
هب  قَ َ
ال ( ثَالَثَةٌ الَ يُ َنل ُم ُه ُم هُ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ٌ
اب أَل ٌ
ول هِ
ول هِ
اَّلل قَ َ
ال أَبُو َذ ٍر َخابُوا َو َخ ِس ُروا َم ْن ُه ْم يَا َر ُس َ
ث ِم َرا ٍر .قَ َ
ال فَـ َق َرأ ََها َر ُس ُ
قَ َ
اَّلل  ثَالَ َ
ال « ال ُْم ْسبِ ُل َوال َْمنها ُن َوال ُْمنَـ ِف ُ
ف الْ َن ِ
ِسل َْعتَهُ بِا ْحللِ ِ
اذ ِ
ب).
َ
---------( ثَالَثَةٌ ) ال يراد هبا احلصر بدليل وجود غري هذه األمور ال يكلمهم هللا وال ينظر إليهم وهلم عذاب كما سيأيت .
( ال ينلمهم هللا ) كالم رضا .
( وال ينظر إليهم ) نظر رمحة .

( وال يزكيهم ) أي  :وال يطهرهم من دنس الذنوب .
( عذاب أليم ) مؤمل موجع  ،قال الواحدي :هو العذاب الذي خيلص إىل قلوهبم وجعه ،والعذاب كل ما يعين اإلنسان ويشق
عليه .

( قال فقرأها ) أي  :فتال هذه اجلملة .
( رسول اَّلل  ثالث مرار ) ليثبت عند السامعني فيكون أبلغ يف النفع .
( قال أبو ذر خابوا وخسروا ) أي احملدث عنهم بالوعيد املذكور .

( املسبل ) أي  :املرخي ثوبه دون الكعبني خيالء كما يف حديث ابن عمر ( ال ينظر هللا إىل من جر ثوبه خيالء ) .
مين عليه :
( املنان ) ويف رواية  ( :الذي ال يعطي شيئاً إال منّه ) وهو الذي مين مبا أعطى  ،إذا أحسن إىل أحد بشيء جعل ّ
فعلت بك كذا وفعلت بك كذا .
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( املنف سعلته ) أي  :بضاعته .
( باحللف الناذب ) ويف الرواية األخرى ( باحللف الفاجر ) يعين حيلف وهو كاذب ليزيد مثن السلعة  ،فيقول  :وهللا إين
اشرتيتها بعشرة  ،وهو مل يشرتها إال بثمانية .
 -1احلديث دليل على حترمي هذه األشياء الثالثة املذكورة باحلديث  ،وأهنا من الكبائر  ،وهي :
األول َ :ترمي إسبال الثياب للرجال .
وإسبال الثوب ينقسم إىل قسمني :
أوالً  :أن يكون خيالء .
فهذا حرام باإلمجاع  ،وعقابه ( ال يكلمه هللا – وال ينظر إليه – وال يزكيه – وهلم عذاب إليم ) .
ش ِيف ْاألَْر ِ
(وال متَْ ِ
ال طُوالً) .
ض َولَ ْن تَـْبـلُ َغ ْ
اجلِبَ َ
ض َمَرحاً إِن َ
يك لَ ْن َختْ ِر َق ْاأل َْر َ
كما قال تعاىل َ
عن ابن عمر  .قال  :قال رسول هللا  ( ال ينظر هللا يوم القيامة إىل من جر إزاره بطراً ) متفق عليه .
وعنه  .قال  :قال  ( من جر ثوبه خميلة مل ينظر هللا إليه يوم القيامة ) رواه البخاري .
فهذه األحاديث صرحية يف حترمي جر الرجل ثوبه خيالء  ،وأن ذلك من الكبائر .
قال الذهيب  :الكبرية اخلامسة واخلمسون  :إسبال اإلزار والثوب واللباس والسراويل تعززاً وعجباً وفخراً وخيالء .
ثانياً  :اإلسبال لغري اخليالء .

فهذا اختلف العلماء فيه على قولني :

القول األول  :أنه حرام .
حلديث أيب هريرة  .قال  :قال رسول هللا  ( ما أسفل من الكعبني من اإلزار ففي النار ) رواه البخاري .
وجه الداللة  :أن النيب  توعد املسبل من غري تفريق بني خيالء وغريه .
قال اخلطايب  :قوله ( فهو يف النار ) يُتأول على وجهني :

أحدها  :ما دون الكعبني من قدم صاحبه يف النار عقوبة له على فعله .

واآلخر  :إ ّن فعله ذلك يف النار  ،أي هو معدود من أفعال أهل النار .

وعن أيب سعيد اخلدري قال  :مسعت رسول هللا  يقول ( إزرة املؤمن إىل أنصاف ساقيه  ،وال جناح فيما بينه وبني الكعبني ،
وما أسفل من الكعبني هو يف النار  ،يقوهلا ثالث مرات  ) .رواه أمحد .

وجه الداللة  :أن النيب  توعد املسبل ثيابه بالنار من غري تفريق بني خيالء وغريه  ،فدل على حترمي اإلسبال مطلقاً .
القول الثاين  :أنه مكروه .

احملرم املنهي عنه إمنا هو
ومحلوا األدلة الناهية عن اإلسبال مطلقاً على األدلة املقيدة للتحرمي باخليالء  ،وحينئذ فإن اإلسبال ّ
اإلسبال للخيالء والكرب والبطر  ،وأما اإلسبال اخلايل عن هذه الصفة واهليئة فال يصل إىل درجة التحرمي  ،بل هو حممول على
الكراهة  ،وقد دل على محل املطلق على املقيد باخليالء يف اإلسبال ما يلي :
ِ
يي
حديث ابن عمر  :قال  :قال رسول هللا  ( من جر ثوبَه خيالء مل ينظر هللا إليه يوم القيامة  ،فقال أبو بكر  :إن أحد شق ْ
تصنع ذلك خيالء ) متفق عليه .
ثويب يسرتخي إال أن أتعاهد ذلك منه ؟ فقال رسول هللا  ( إنك لست ُ
قالوا  :إن قول النيب  أليب بكر  :إنك لست تصنع ذلك خيالء  ،تصريح بأن مناط التحرمي هو اخليالء  ،وأن الوعيد املذكور
إمنا هو ملن جرها خيالء  ،وأما من جر ثيابه لغري اخليالء فإنه ال يدخل يف الوعيد .
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وحبديث ابن عمر قال :مسعت رسول هللا  يقول (من جر إزاره ال يريد بذلك إال امل ِخيلة فإن هللا ال ينظر إليه يوم القيامة)
َ
قالوا  :دل مبفهومه على أن من أسبل ثيابه ال يريد بذلك املخيلة ال يلحقه الوعيد املذكور .

رواه مسلم

والراجح القول األول  :وأن إسبال الثوب لغري اخليالء حرام .

وما ذهبوا إليه من محل املطلق على املقيد مردود  :بأ ّن محل املطلق على املقيد يف هذه احلالة ممتنع ال يصح  ،ألنه خمالف ملا اتفق
عليه األصوليون من أنه ال يصح محل املطلق على املقيد إال إذا احتدا يف احلكم  ،وأما إذا اختلفا فال خالف بني األصوليني يف
امتناع محل أحدمها على اآلخر  :وتوضيح ذلك :
أن احلكم املرتب على حاليت اإلسبال كليهما خمتلف  ،فمن أسبل للخيالء فإن هللا تعاىل ال ينظـر إليه يوم القيامة  ،وال يزكيه  ،وال
يكلمه  ،وله عذاب أليم  ،ومن أسبل لغري اخليالء فإن ما أسفل من الكعبني يف النار .

األمر الثاين  :املنان .
من هبا .
وهو الذي ال يعطي عطية إال ّ
ِ ِِ
ِ
الع ْج ِ
أنع َم
ب  ،والك ْرب  ،ونسيان منية هللا تعاىل فيما َ
قال القرهب  :وإيمنا كان املَ ُّن كذلك ؛ ألنيه ال يكو ُن غالبًا إال عن البُ ْخ ِل  ،و ُ
به عليه ؛ فالبخيل  :يع ِظّم يف نفسه ِ
العظَمة  ،وأنيه
العطيةَ وإ ْن ْ
ب  :حيمله على النظ ِر لنفسه بعني َ
كانت حقريًة يف نفسها  ،و ُ
َ
الع ْج ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
َتب عليه مراعاتُهُ  ، ،والكْبـُر  :حيمله على أن حيتقر امل ْعطَى له وإ ْن
ومتفض ٌل عليه  ،وأ ين له عليه َحقًّا
ُمْنعِ ٌم مبالِِه على املعطَى له ،
ّ
ُ
ُ
ِ
كان يف نفسه فاضالًِ ،
ِِ
ِ
أنع َم عليه مبا يـُ ْع ِطي ،ومل َْحي ِرْم ُه
أنع َم به عليه؛ إ ْذ قد َ
اجلهل ،ون ْسيا ُن منية هللا تعاىل فيما َ
ُ
وموج ُ
ب ذلك كلّه ُ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يل عن املعطي م ْن ِإُث املن ِع و َذِّم
ذلك ،وجعله مم ْين يـُ ْعطي  ،ومل جيعْلهُ ممين يَ ْسأَل  ،ولو نظََر ببصره َ ،لعل َم أ ين املنيةَ لنآخذ ؛ ل َما يُز ُ
املانع  ،ومن الذنوب  ،ولِما حيصل له من األج ِر اجلزيل  ،و ِ
الثناء اجلميل ا.هـ .
َ ُُ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ي
ص َدقَات ُكم بِالْ َم ِّن َواأل َذى ) .
ين َآمنُواْ الَ تُـْبطلُواْ َ
واملن مبطل لألجر مؤذ للمعطَى كما قال تعاىل (يَا أَيـُّ َها الذ َ
األمر الثالث  :املنفق سلعته باحللف الكاذب .
ويكره احللف بالبيع ولو كان صادقاً :
عن أيب هريرة  .قال  :قال رسول هللا  ( احلَلِف َمْنـ َف َقةٌ للسلعة  ،ممَْ َحقةٌ للربكة ) متفق عليه .
وعن أيب قتادة  .قال  :قال رسول هللا  ( إياكم وكثرة احللف يف البيع  ،فإنه يُن ِّفق السلعة ُث ميحق ) رواه مسلم .
فكيف إذا كان كاذباً فإنه جرم كبري .
 -2إثبات البعث .
 -3الرد على املرجئة .
 -4إثبات النظر هلل تعاىل .
 -5حرص النيب  على حتفيظ الناس السنة .
 -6حترمي أكل أموال الناس بالباطل .
 -7شدة عقوبة هذه األعمال .
 -8التحذير من اخليالء والتكرب يف كل شيء .
 -9فضل إخفاء املعروف وتصغريه .
 -10النهي عن كثرة احللف .
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ول هِ
ال أَبُو ُم َعا ِويَةَ َوالَ يَـ ْنظُُر
اَّلل  ( ثَالَثَةٌ الَ يُ َنلِ ُم ُه ُم ه
اَّللُ يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة َوالَ يُـ َزكِي ِه ْم  -قَ َ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
 -104و َع ْن أَِّب ُه َريْـ َرةَ قَ َ
اب أَلِيم َش ْي ٌخ َز ٍ
اب َو َعائِ ٌل ُم ْستَنِْرب ) .
ان َوَملِ ٌ
ك َك هذ ٌ
إِلَْي ِه ْم َ -وَهلُ ْم َع َذ ٌ ٌ
---------( شيخ ) أي  :من طعن يف السن واستطال فيه ،وذلك من اخلمسني فما فوق .
( وملك كذاب ) ملِك بكسر الالم  ،ويف رواية النسائي  :واإلمام الكاذب .
( وعائل ) أي  :فقري .

( مستنرب ) أي  :متكرب .

 -1غلظ عقوبة هذه األمور الثالثة املذكورة يف احلديث .
احلكمة يف ختصيص هؤالء هبذا الوعيد :
قال القرهب  :وإمنا غليظ العقاب على ِ
استخفاف أم ِر تلك
ض املعاندة  ،و
هؤالء الثالثة ؛ أل ين
ُ
احلامل هلم على تلك املعاصي َْحم ُ
َ
َ
ِ
ِ
يكن مثلهم .
حامل َحاج ٌّي  ،وال دعتهم إليها ضرورةٌ كما تدعو َم ْن مل ْ
املعاصي اليت اقتحموها ؛ إ ْذ مل َْحيمْلهم على ذلك ٌ
لضعف ِ
النكاح يف ح ِّقه  ،و ِ
ِ
لكمال َع ْقلِه  ،و ِ
لقرب أجله ؛
داعية
وبيا ُن ذلك  :أ ين الشْيي َخ ال حاجةَ له وال داعية تدعوه إىل الزنا ؛
ِ
ِ
ِ
ِ
وحنو من ذلك " :املل ُ
اب" ؛ إ ْذ ال حاجةَ له إىل الكذب ؛ فإنه ميكنه أ ْن ميَُ ّش َي أغر َ
اضهُ
ك ال َك يذ ُ
إذ قد انتهى إىل طََرف عمرهٌ .
َ
ِ
بالص ْدق  ،فإ ْن خاف من الصدق مفسد ًة َ ،ويرى.
ّ
الك ِرب على نفسه ؛ إ ْذ ال سبب له ِمن خارٍج حيملُه على الكرب ؛ فإ ين ِ
ِ
وأما ِ
ِ
الكْبـَر غالبًا
ْرب"  :فاستح يق ذلك ؛ لغلبة ْ
ُ
َ
ْ
َ
"العائ ُل املُ ْستَك ُ
الك ِرب على نفسه  ،وقِليةُ مباالتِِه بتحرميِِه وتوعيدِ
باملال واخلوِل واجلاه  ،وهو قد ع ِدم ذلك كليه ؛ فال م ِ
وجب له إال غلبةُ ِ
إمنا يكو ُن ِ
ْ
َ َ
ُ َ
ََ
ِِ
اض ُع ؛ لفقره وعجزه .
الالئق به و
املناسب حلاله  :ا ُّلذ ُّل والتو ُ
الشرِع عليه  ،مع أ ين َ
َ
وقال القاضي عياض :سبب ختصيص هؤالء هبذا الوعيد أن كالً منهم التزم املعصية املذكورة مع بعدها منه وعدم ضرورته إليها

وضعف دواعيها عنده ،وإن كان ال يعذر أحد بذنب ،لكن ملا مل يكن إىل هذه املعاصي ضرورة مزعجة وال دواعي معتادة أشبه
اَّلل تعاىل وقصد معصيته ال حلاجة غريها ،فإن الشيخ لكمال عقله ومتام معرفته بطول
إقدامهم عليها املعاندة واالستخفاف حبق ّ
مر عليه من الزمان وضعف أسباب اجلماع والشهوة للنساء واختالف دواعيه لذلك عنده ما يرحيه من دواعي احلالل يف هذا
ما ّ
سره فكيف بالزنا احلرام ،وإمنا دواعي ذلك الشباب واحلرارة الغريزية وقلة املعرفة وغلبة الشهوة لضعف العقل وصغر السن.
وختلى ّ
وكذلك اإلمام ال خيشى من أحد من رعيته ،وال حيتاج إىل مداهنة ومصانعة ،فإن اإلنسان إمنا يداهن ويصانع بالكذب من حيذره
وخيشى أذاه أو معاتبته ويطلب عنده بذلك منزلة أو منفعة فهو غىن عن الكذب مطلقاً ،وكذلك الفقري العائل قد عدم املال ،وإمنا
سبب الفخر واخليالء والكرب واالرتفاع على القرناء والثروات يف الدنيا لكونه ظاهراً فيها وحاجات أهلها إليه  ،فإذا مل يكن عنده
أسباهبا فلما يستكرب وحيتقر غريه  ،فلم يبق فعله وفعل الشيخ الزاين واإلمام الكاذب إال لقرب من االستخفاف حبق هللا تعاىل .
 -2أن الذنوب تتفاوت فيما بينها .
 -3أن الذنب الواحد يتفاوت يف عظمته وخطره .
 -4أن الزنا بعضه أشد من بعض .
فالزنا باجلارة أعظم من الزنا بالبعيدة :
ِِ
ي ال يذنْ ِ
ت ُثُي
ك ) .قَ َ
اَّللِ قَ َ
ب أ َْعظَ ُم ِعْن َد ي
ول ي
ت َر ُس َ
حلديث ابن مسعود  .قَ َ
اَّللِ  أَ ُّ
ال ( أَ ْن ََْت َع َل يَّلل نِدًّا َوُه َو َخلَ َق َ
ال قُـْل ُ
ال َسأَلْ ُ
ال ( ُثُي أَ ْن تُـَزِاينَ َحلِيلَةَ َجا ِرَك ) .
ي قَ َ
ك )  .قَ َ
ي قَ َ
ت ُثُي أَ ٌّ
أَ ٌّ
ال ( ُثُي أَ ْن تَـ ْقتُ َل َولَ َد َك َخمَافَةَ أَ ْن يَطْ َع َم َم َع َ
ال قُـْل ُ
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وحلديث املقداد بن األسود قال  :قال  ( ألن يزين الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزين بامرأة جاره ) رواه أمحد .
قال النووي  :حليلة جارك  :أي تزين هبا برضاها ،وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إىل الزاين وذلك
أفحش ،وهو مع امرأة اجلار أشد قبحاً وأعظم جرماً  ،ألن اجلار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حرميه ويأمن بوائقه ويطمئن إليه
 ،وقد أمر بإكرامه واإلحسان إليه  ،فإذا قابل ها كله بالزنا بامرأته وإفسادها عليه مع متكنه منها على وجه ال يتمكن غريه منه
كان يف غاية القبح .
والزنا بزوجات اجملاهدين أعظم من غ رهن .
لقوله  ( حرمة نساء اجملاهدين على القاعدين كحرمة أمهاهتم  ،وما من رجل خيلف رجالً من اجملاهدين يف أهله فيخونه فيهم
إال ُوقّف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء  ،فما ظنكم ) رواه مسلم .

وزنا الشيخ النب ر أعظم من زنا الشاب .
لقوله  ( ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم :شيخ ز ٍ
ان  ،وملك كذاب ،وعائل مستكرب ) رواه مسلم
وقال  ( أربعة يبغضهم هللا  :البياع احلالف  ،والفقري احملتال  ،والشيخ الزاين  ،واإلمام اجلائر ) رواه النسائي .
والزنا باحملارم .

قال  ( من وقع على ذات حمرم فاقتلوه ) رواه الرتمذي .
ول هِ
 -105و َع ْن أَنَ ٍ
اَّللُ ) .
اَّللُ ه
ول ه
َح ٍد يَـ ُق ُ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
س قَ َ
وم ال ه
سَ
اَّلل  ( الَ تَـ ُق ُ
اعةُ َعلَى أ َ
ث ِرحياً ِمن الْيم ِن أَل ِ
ول هِ
ال
اَّلل  ( إِ هن ه
َحداً ِف قَـ ْلبِ ِه  -قَ َ
ال :قَا َل َر ُس ُ
-106و َع ْن أَِّب ُه َريْـ َرةَ قَ َ
اَّللَ يَـ ْبـ َع ُ
َ َ َ ََ
ْني م َن ا ْحلَ ِري ِر فَالَ تَ َدعُ أ َ
ال َذ هرةٍ ِ -من إِميَ ٍ
ض ْتهُ ) .
ال َع ْب ُد ال َْع ِزي ِز ِمثْـ َق ُ
ال َحبه ٍة َوقَ َ
أَبُو َع ْل َق َمةَ ِمثْـ َق ُ
ان إِاله قَـبَ َ
ْ
---------( يبعث ) يرسل .

( من اليمن ) جاء يف حديث آخر عند مسلم ( رحياً من قِبل الشام ) وجياب عن هذا جبوابني  :أحدمها  :حيتمل أهنما رحيان
[ قاله النووي ] .
شامية ومينية  ،وحيتمل  :أن مبدأها من أحد اإلقليمني ُث تصل اآلخر وتنتشر عنده .
ْني ِم َن ا ْحلَ ِري ِر ) قال النووي  :إشارة إىل الرفق هبم واإلكرام هلم .
( أَل ََ
( فال تدع ) فال ترتك .
ض ْتهُ ) أي  :قبضت روحه .
( إِاله قَـبَ َ

 -1حديث أنس يدل على أن الساعة ال تقوم إال على شرار اخللق :
كما قال  ( ال تقوم الساعة إال على شرار اخللق ) متفق عليه
وقال  ( ال تقوم الساعة على أحد يقول  :هللا  ،هللا ) .
وقال  ( من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ) متفق عليه .
فإن قيل  :اجلمع بني هذه األحاديث وحديث ( ال تزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة ) رواه مسلم .
ويف رواية ( حَّت تقوم الساعة ) .

فاجلواب  :قال النووي  :املراد بقوله  ( حَّت يأيت أمر هللا ) من الريح اليت تأيت فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة .
وأن املراد برواية ( حَّت تقوم الساعة ) أي تقرب الساعة وهو خروج الريح أ.هـ
وقال ابن حجر بعد ذكره حلديث أنس ( واجلمع بينه وبني حديث ( ال تزال طائفة ) محل الغاية يف حديث ( ال تزال طائفة )
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على وقت هبوب الريح الطيبة اليت تقبض روح كل مؤمن ومسلم  ،فال يبقى إال الشرار  ،فتهجم الساعة عليهم بغتة .
ث ي ِ
ال ِيف أُيم ِيت فَـيم ُك ُ ِ
يسى ابْ َن
اَّللِ  ( خيَُْر ُج ال يد يج ُ
ول ي
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
اَّللِ بْ ِن َع ْم ٍرو رضي هللا عنهما قَ َ
َع ْن َعْبد ي
ني  ،فَـيَْبـ َع ُ
ث أ َْربَع َ
َْ
اَّللُ ع َ
ِ
ٍ
ِِ
ني اثْـنَـ ْ ِ
اَّللُ ِرحيًا بَا ِرَدةً ِم ْن قِبَ ِل
ني َع َد َاوةٌ ُ ،ثُي يـُْرِس ُل ي
َم ْرَميَ َكأَنيهُ ُعْرَوةُ بْ ُن َم ْس ُعود فَـيَطْلُبُهُ فَـيُـ ْهل ُكهُ ُ ،ثُي ميَْ ُك ُ
س بَـ ْ َ
ياس َسْب َع سن َ
ث الن ُ
ني لَْي َ
ال ذَ يرةٍ ِمن خ ٍري أَو إِميَ ٍ
الش ِ
يام فَ َال يَـْبـ َقى َعلَى َو ْج ِه ْاأل َْر ِ
َح َد ُك ْم َد َخ َل ِيف َكبِ ِد َجبَ ٍل
َح ٌد ِيف قَـْلبِ ِه ِمثْـ َق ُ
ان إِيال قَـبَ َ
ْ َْ ْ
ضْتهُ َ ،ح يَّت لَْو أَ ين أ َ
ضأَ
ِ
ية الطي ِري وأ ِ ِ
ال  :فَـيبـ َقى ِشرار الن ِ ِ ِ
ِ
ِ
يل
لَ َد َخلَْتهُ َعلَْيه َح يَّت تَـ ْقبِ َ
ضهُ  ،قَ َ َْ
ياس ِيف خف ْ َ ْ
َُ
َح َالم ّ
السبَ ِاع َال يَـ ْعرفُو َن َم ْعُروفًا َوَال يـُْنكُرو َن ُمْن َكًرا فَـيَتَ َمث ُ
ِ
ول أََال تَستَ ِجيبو َن؟ فَـيـ ُقولُو َن :فَما تَأْمرنَا؟ فَـيأْمرهم بِعِبادةِ ْاألَوثَ ِ
ك َد ٌّار ِرْزقُـ ُه ْمَ ،ح َس ٌن َعْي ُش ُه ْمُ ،ثُي
َهلُ ْم الشْييطَا ُن فَـيَـ ُق ُ
انَ ،وُه ْم ِيف َذل َ
َ ُُ َ ُُُ ْ َ َ ْ
َ
ْ ُ
الصور ) رواه مسلم .
يـُْنـ َف ُخ ِيف ُّ
قال النووي رمحه هللا يف شرحه  " :قَـوله ِ ( :يف َكبِد جبل ) أَي وسطه ود ِ
اخله  .قَـ ْوله  ( : فَـيَْبـ َقى ِشَرار النياس ِيف ِخفية الطيْري
ْ َ َ ََ
ََ
ْ
ِ
ِ
يه َوات َوالْ َف َساد َكطَيَـَران الطيْري َ ،وِيف الْ ُع ْد َوان
السبَاع ) قَ َ
تهم إِ َىل الشُُّرور َوقَ َ
َوأ ْ
ضاء الش َ
ال الْ ُعلَ َماء َ :م ْعنَاهُ يَ ُكونُو َن ِيف ُسْر َع ْ
َح َالم ّ
ِ
السبَاع الْ َع ِاديَة .
ضهم بَـ ْع ً
ضا ِيف أ ْ
َوظُْلم بَـ ْع ْ
َخ َالق ّ
و َع ْن النيـ يو ِ
ات َغ َداةٍ ُ ...ث ذكر نزول املسيح عيسى ابن مرمي  ،فَـيَـْن ِزُل ِعْن َد
اَّللِ  ال يد يج َ
ول ي
ال  :ذَ َكَر َر ُس ُ
اس بْ ِن مسَْ َعا َن  قَ َ
ال َذ َ
الْمنارةِ الْبـي ِ ِ ِ
اضعا َكفيي ِه علَى أ ِ ِ
ِ
ني  ،فَـيطْلُبهُ ( أي يطلب املسيح الدجال) ح يَّت ي ْد ِرَكهُ بِب ِ
اب لُ ٍّد
ََ َ َْ َ
ضاء َشْرق يي د َم ْش َق َ ،و ً ْ َ ْ
َ
َجن َحة َملَ َك ْ ِ َ ُ
َ ُ
ِ
ك  ،ورِّدي بـرَكتَ ِ
ض  :أَنْبِِيت َمثَرتَ ِ
ال لِ ْأل َْر ِ
ك إِ ْذ
فَـيَـ ْقتُـلُهُ ُ ...ث ذكر خروج يأجوج ومأجوج وهالكهم ُ ،ثُي يـُ َق ُ
ك  ...فَـبَـْيـنَ َما ُه ْم َك َذل َ
َ
َ ُ ََ
ِ
وح ُك ِّل ُم ْؤِم ٍن وُك ِّل ُم ْسلِ ٍم َ ،ويَـْبـ َقى ِشَر ُار الن ِ
احلُ ُم ِر،
ياس يَـتَـ َه َار ُجو َن فِ َيها تَـ َه ُار َج ْ
ث ي
بَـ َع َ
اَّللُ ِرحيًا طَيِّبَةً فَـتَأْ ُخ ُذ ُه ْم َْحت َ
ت آبَاط ِه ْم فَـتَـ ْقبِ ُ
ض ُر َ
َ
اعة ) رواه مسلم .
وم ال يس َ
فَـ َعلَْي ِه ْم تَـ ُق ُ
احلَ ِمري.
ضَرةِ النياس َك َما يَـ ْف َعل ْ
) يَـتَـ َه َار ُجو َن تَـ َه ُارج ْ
َي ُ :جيَ ِامع الِّر َجال النِّ َساء ِحبَ ْ
احلُ ُمر ) أ ْ
وقيل  :حَّت تقوم الساعة  :أي ساعتهم وهي موهتم .
 -2بيان فضل هللا ورمحته للمؤمنني .
 -3أن الساعة ال تقوم إال على شرار اخللق .
 -4أن فيه علماً من أعالم النبوة  ،ومعجزة من معجزات الرسول  ، حيث أخرب مبا سيأيت يف آخر الزمان .
 -5فضل اليمن .
 -6أن اإلميان يزيد وينقص .
 -7أن اإلميان مراتب ويتجزأ .
 -8أن الرياح وغريها إمنا َتري بأمر هللا .
ول هِ
ارى ِم ْن َج ِزيرةِ ال َْعر ِ
ايخَطه ِ
ع إِاله
 -107وعن ُع َمر بْن ْ
اَّلل  يَـ ُق ُ
اب أَنههُ ََِس َع َر ُس َ
ول ( ألُ ْخ ِر َج هن الْيَـ ُه َ
ب َح هَّت الَ أ ََد َ
ود َوالن َ
هل َ
َ َ
ُم ْسلِ ًما ) .
---------( ألُ ْخ ِر َج هن ) وعند أمحد ( لئن عشت )  ،وقد جاء األمر بذلك يف حديث ابن عباس اآليت إن شاء هللا  ،أن النيب  أوصى
عند موته بثالث  :أخرجوا املشركني من جزيرة العرب . ....
ال ْاأل ِ
( َج ِزيرةِ ال َْعر ِ
صى َع َدن الْيَ َمن إِ َىل ِريف الْعَِراق ِيف
ب ) قال النووي  :قَ َ
ال أَبُو ُعبَـْيد  :قَ َ ْ
َص َمع ّي َ :ج ِز َيرة الْ َعَرب َما بَـ ْني أَقْ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
صى الْيَ َمن
الطُّول َ ،وأَيما ِيف الْ َعْرض فَم ْن ُجدية َوَما َو َاال َها إ َىل أَطَْراف الشيام َ .وقَ َ
وسى إ َىل أَقْ َ
ال أَبُو ُعبَـْي َدة  :ه َي َما بَـ ْني َح َفر أَِيب ُم َ
ِ
ِ
احلَاء الْ ُم ْه َملَة َوفَـْتح
وسى ) ُه َو بَِفْت ِح ْ
ِيف الطُّول َ ،وأَيما ِيف الْ َعْرض فَ َما بَـ ْني َرْمل يَِرين إ َىل ُمْنـ َقطع ال يس َم َاوة َ .وقَـ ْوله َ ( :ح َفر أَِيب ُم َ
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اجلُُزر ِيف اللُّغَة الْ ِقطَع ،
َصل ْ
ضا  ،قَالُوا َ :و ُمسّيَ ْ
الْ َفاء أَيْ ً
يمة َ ،وأ ْ
ت َج ِز َيرة ِإل َحاطَة الْبِ َحار هبَا م ْن نَـ َواح َيها َوانْقطَ َ
اعها َع ْن الْميَاه الْ َعظ َ
ِ
ِ
ِ
وأ ِ
ت بِأَيْ ِدي ِه ْم قَـْبل ِْ
ي
فهم َ .و َح َكى ا ْهلََرِو ُّ
ت إِ َىل الْ َعَرب ألَنـ َيها ْاأل َْرض اليِيت َكانَ ْ
ُضي َف ْ
اهنم َوأ َْوطَان أ ْ
َس َال ْ
ارهم اليِيت ه َي أ َْوطَ ْ
اإل ْس َالم َ ،وديَ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ِحيح الْ َم ْعُروف َع ْن َمالك أَنـ َيها َم يكة َوالْ َمدينَة َوالْيَ َم َامة َوالْيَ َمن ،
َع ْن َمالك أَ ين َج ِز َيرة الْ َعَرب ه َي الْ َمدينَة َ ،وال ي
 -1احلديث دليل على حترمي إقامة الكفار يف جزيرة العرب .
حلديث الباب .
يهود أهل احلجاز  ،وأهل جنران من جزيرة العرب ،
النيب  ( أخرجوا َ
آخر ما تكليم به ُّ
وعن أيب عبيدة بن اجليراح  قال ُ :
واعلموا أن شرار الناس الذين اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ) رواه أمحد .
وعن سعِ ِ
ت يَا ابْ َن َعبي ٍ
اخلَ ِم ِ
اخلَ ِم ِ
ال ابْ ُن َعبي ٍ
اس َوَما
يس ُثُي بَ َكى َح يَّت بَ يل َد ْم ُعهُ ْ
يس َوَما يَـ ْوُم ْ
اس يَـ ْوُم ْ
ال :قَ َ
يد بْ ِن ُجبَـ ٍْري قَ َ
صى .فَـ ُقْل ُ
احلَ َ
َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
اخلَم ِ
ِ
يب
يَـ ْوُم ْ
اَّلل َ و َج ُعهُ .فَـ َق َ
ال ا ْشتَ يد بَِر ُسول ي
يس قَ َ
ال « ائْـتُ ِوين أَ ْكتُ ْ
ب لَ ُك ْم كتَابًا الَ تَضلوا بَـ ْعدى » .فَـتَـنَ َاز ُعوا َوَما يَـْنبَغي عْن َد نَ ٍّ
ِ
ِ
ٍ
ِِ
ِ
ني ِم ْن َج ِز َيرةِ الْ َعَر ِب
استَـ ْف ِه ُموهُ .قَ َ
تَـنَ ُاز ٌ
ال « َد ُع ِوين فَاليذي أَنَا فيه َخْيـٌر أُوصي ُك ْم بِثَالَث أ ْ
َخ ِر ُجوا الْ ُم ْش ِرك َ
عَ .وقَالُوا َما َشأْنُهُ أ ََه َجَر ْ
ِ
ت َع ِن الثيالِثَِة أ َْو قَا َهلَا فَأُنْ ِسيتُـ َها ) .
ت أ ُِج ُيزُه ْم » .قَ َ
ال َو َس َك َ
َوأَج ُيزوا الْ َوفْ َد بِنَ ْح ِو َما ُكْن ُ
احلَ ِديث َمالِك َوالشيافِعِ ّي َو َغ ْريمهَا ِم ْن الْ ُعلَ َماء  ،فَأ َْو َجبُوا إِ ْخَراج الْ ُكفيار ِم ْن َج ِز َيرة الْ َعَرب َ ،وقَالُوا َ :ال َجيُوز
َخ َذ ِهبَ َذا ْ
قال النووي َ :وأ َ
متَْ ِك ِ
احلُكْم بِبَـ ْع ِ
احلِ َجاز َ ،وُه َو ِعْنده َم يكة َوالْ َم ِدينَة َوالْيَ َم َامة
ض َج ِز َيرة الْ َعَرب َوُه َو ْ
ص َه َذا ْ
اها َ .ولَ ِك ين الشيافِعِ ّي َخ ي
ينهم م ْن ُسكْنَ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال الْ ُعلَ َماء َ :وَال ميُْنَع الْ ُكفيار م ْن
َص َحابه  .قَ َ
آخر َم ْش ُهور ِيف ُكتُبه َوُكتُب أ ْ
َوأ َْع َماهلَا ُدون الْيَ َمن َو َغ ْريه مميا ُه َو م ْن َج ِز َيرة الْ َعَرب بِ َدل ٍيل َ
ِ
اإلقَامة فِ ِيه أَ ْكثَر ِمن ثََالثَة أَيام  .قَ َ ِ ِ
ي ِ
التـيرُّدد مسافِ ِرين ِيف ِْ
مها فَ َال َجيُوز
ال ال يشافع ّي َوُم َواف ُقوهُ  :إِيال َم يكة َو َحَر َ
ْ
احل َجاز َ ،وَال ميَُكنُو َن م ْن ِْ َ
َ َُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِج َما َملْ يَـتَـغَيري َ .ه َذا َم ْذ َهب
ش َوأ ْ
ب إِ ْخَراجه  ،فَِإ ْن َم َ
ات َوُدف َن فيه نُبِ َ
ُخر َ
متَْكني َكافر م ْن ُد ُخوله حبَال  ،فَإ ْن َد َخلَهُ يف ُخ ْفيَة َو َج َ
الشيافِعِي و َمج ِ
اهري الْ ُف َق َهاء  ( .نووي ) .
َّ َ
وقال ابن قدامة  :وال جيوز ٍ
مالك و الشافعي؛ إالي أ ين مالكاً قال :أرى أن ُجيلوا من أرض
ألحد منهم ُسكىن احلجاز ،وهبذا قال ٌ
العرب كلِّها؛ أل ين رسول هللا  قال( :ال جيتمع دينان يف جزيرة العرب) ،وروى أبو داود بإسناده عن عمر أنه مسع رسول هللا 
حسن صحيح ،وعن ابن
يقول ( :ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فال أترك فيها إال مسلماً) قال الرتمذي :حديث ٌ
عباس قال :أوصى رسول هللا  بثالثة أشياء :قال ( :أخرجوا املشركني من جزيرة العرب ،وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم)
وسكت عن الثالثة ،رواه أبو داود.
وقال احلافظ ابن حجر  :لكن الذي مينع املشركون من سكناه منها احلجاز خاصة ،وهو مكة واملدينة واليمامة و ما واالها ال
فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب؛ التفاق اجلميع على أن اليمن ال مينعون منها مع أهنا من مجلة جزيرة العرب،
هذا مذهب اجلمهور.
وقال املناوي  :وقد أخذ األئمة هبذا احلديث  ،فقالوا  :خيرج من جزيرة العرب من دان بغري ديننا  ،وال مينع من الرتدد إليها يف
السفر فقط " (فيض القدير . )241/5:
وقال الشيخ ابن باز رمحه هللا  :جيب أن يعلم أنه ال جيوز استقدام الكفرة إىل هذه اجلزيرة  ،ال من النصارى  ،وال من غري
النصارى  ،ألن الرسول  أمر بإخراج الكفرة من هذه اجلزيرة  ،وأوصى عند موته  بإخراجهم من هذه اجلزيرة  ،وهي اململكة
العربية السعودية واليمن ودول اخلليج  ،كل هذه الدول داخلة يف اجلزيرة العربية  ،فالواجب أال يقر فيها الكفرة من اليهود ،
والنصارى  ،والبوذيني  ،والشيوعيني  ،والوثنيني .
وقال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني _رمحه هللا_  " :جيب أن نعلم أنه ال جيوز إقرار اليهود والنصارى أو املشركني يف جزيرة العرب على وجه
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السكىن  ،أ يما على وجه العمل فال بأس  ،بشرط أن ال خنشى منهم حمظوراً " (الشرح املمتع على زاد املستقنع . )82/8:

 -2من الذي خيرج من جزيرة العرب ؟
كل من مل يكن مسلماً .
ِِ
ني ِمن ج ِزيرةِ الْعر ِ
ويدل عليه حديث ( أ ْ ِ
ب).
َخر ُجوا الْ ُم ْشرك َ ْ َ َ ََ
ود والنيصارى ِمن ج ِزيرةِ الْعر ِ
وحديث الباب ( أل ْ ِ
ب).
ُخر َج ين الْيَـ ُه َ َ َ َ ْ َ َ ََ
ويف حديث عائشة  .قالت  :قال  ( ال يرتك يف جزيرة العرب دينان ) رواه أمحد والطرباين .
 -3هل يدخل فيهم من له عهد أو أمان ؟
ال شك أن أصحاب العهد أو األمان غري داخلني يف هذا احلكم  ،وذلك من ثالثة أوجه :
الوجه األول:
أن األمر باإلخراج نص عام واألمر حبفظ دم صاحب العهد نص خاص  ،فيبقى اخلاص مستثناً من هذا العموم  ،قال  ( من قتل
معاهداً مل يرح رائحة اجلنة وإن رحيها توجد من مسرية أربعني عاماً ) رواه البخاري .
الوجه الثاين:
أذن النيب  ألصحاب احلاجات بدخول جزيرة العرب  ،فقد قال لرسويل مسيلمة  " :لوال أن الرسل ال تقتل لضربت أعناقكما )
رواه أبو داود .
الوجه الثالث:
أن الصحابة الكرام رضوان هللا عليهم مل يقوموا بإخراج األجراء والعبيد  ،فقد كان قتل عمر رضي هللا عنه باملدينة وكان قاتله عبداً
مملوكاً للمغرية بن شعبة وهو ( أبو لؤلؤة اجملوسي )  ،فهذا إمجاع من الصحابة الكرام رضوان هللا عليهم يف فهم احلديث.
لذا  ..فمن اعتدى على أصحاب العهد واألمان واستند على هذا احلديث فقد أخطأ يف فهم احلديث وأتى بفهم مل يعرفه الصحابة
الكرام رضوان هللا عليهم .
 -4هل املراد منع دخوهلم مطلقاً أم أمر آخر ؟
املراد باألمر بإخراجهم أحد أمرين :
األول  :أال تكون هلم إقامة دائمة يف جزيرة العرب .
والثاين  :أال يكون يف جزيرة العرب دين ظاهر بشعائره غري دين اإلسالم .
فاألمر األول :يعين جواز اإلقامة املؤقتة غري الدائمة.
واألمر الثاين :يعين جواز بقاء من يدين بغري دين اإلسالم يف خاصة نفسه حبيث ال يظهر شعائر دينه.
والدليل على هذا من وجهني :
الوجه األول :
قوله  يف حديث عائشة رضي هللا عنها املتقدم  " :ال يُرتك يف جزيرة العرب دينان "  ،مع إذنه  لبعض الكفار بالبقاء يف جزيرة
العرب حيث عامل يهود خيرب على أمواهلم وقال  " :نقركم ما أقركم هللا " ( البخاري  ، ) 2528كما كان يأذن للرسل بدخول
ِ
ِ
اجلزيرة  ،وقد قال هللا تعاىل ( :وإِ ْن أ ِ
اَّللِ ) .
استَ َج َارَك فَأَج ْرهُ َح يَّت يَ ْس َم َع َكالَ َم ّ
َح ٌد ّم َن الْ ُم ْش ِرك َ
ني ْ
َ َ
وقد أمر النيب  بربط األسري الكافر يف املسجد.
الوجه الثاين :
مل يقم الصحابة الكرام رضوان هللا عليهم بإخراج األجراء والرقيق من جزيرة العرب.
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 -5املخاطب هبذا األمر هو ويل أمر املسلمني  ،وليس كل فرد من أفراد املسلمني .
 -6ما املراد جبزيرة العرب يف احلديث ؟

اختلف العلماء يف حتديد املراد جبزيرة العرب  ،إال أهنم متّفقون على أهنا ليست هي اجلزيرة العربية اليت يف اصطالح اجلغرافيني .
فقال اإلمام الزهري :جزيرة العرب :املدينة .
وقال املغرية بن عبد الرمحن :جزيرة العرب :املدينة ومكة واليمن وقرياهتا.
وقال مالك :هي مكة واملدينة واليمامة واليمن.
وقال احلنفية :جيوز دخول املشركني جزيرة العرب مطلقاً إال املسجد ،وقال مالك :جيوز دخوهلم احلرم للتجارة.
وقال الشافعي :ال يدخلون احلرم أصالً إال بإذن اإلمام ملصلحة املسلمني خاصة .
صة .انتهى .انظر :التمهيد البن عبد الرب( ،)172/1وفتح الباري()171/6
ومنهم من قال :إن املراد جبزيرة العرب احلجاز خا ي
وأليف احلسني بن حممد بن سعيد الالعي املعروف باملغريب ،قاضي صنعاء وحمدثها رسالة يف حديث(( :أخرجوا اليهود من جزيرة العرب)) رجح
فيها :أنه إمنا جيب إخراجهم من احلجاز فقط حمتجاً مبا يف رواية بلفظ(( :أخرجوا اليهود من احلجاز)) البدر الطالع( ،)230/1واألعالم
للزركلي(. (256/2
ص هذا احلكم ببعض جزيرة العرب وهو  :احلجاز  ،وهو [ أي  :احلجاز ] – عنده –  :مكة واملدينة
وقال النووي رمحه هللا  :لكن الشافعي خ ي
واليمامة وأعماهلا  ،دون [ أي  :ما عدا ] اليمن وغريه مما هو من جزيرة العرب ) .
بل قال ابن حجر عن قول الشافعي رمحهما هللا  :إنه مذهب اجلمهور .
ويف اختيارات ابن تيمية رمحه هللا  :وُمينعون من املقام يف احلجاز  ،وهو [ أي  :احلجاز ]  :مكة واملدينة واليمامة والينبع وفدك وتبوك وحنوها
وما دون املنحين  ،وهو عقبة الصوان من الشام كمعان ) ( اختيارات البعلي ص .) 264
وقال ابن تيمية رمحه هللا  :وقد أمر النيب يف مرض موته أن خترج اليهود والنصارى من جزيرة العرب – وهي احلجاز – فأخرجهم عمر بن
اخلطاب رضي هللا عنه من املدينة وخيرب وينبع واليمامة وخماليف هذه البالد ) ( الفتاوى .) 630/28

 -7ما الدليل على بطالن محل احلديث على جزيرة العرب اليت يف اصطالح اجلغرافيِّني ؟
فاجلواب :ما حكاه ابن حجر رمحه هللا من اتّفاق العلماء على إخراج اليمن من احلكم النبوي  ،مع أهنا داخلة يف جزيرة العرب عند
اجلغرافيني.
خاصة؛ وهو :مكة واملدينة واليمامة وما واالها ،ال
قال رمحه هللا عن جزيرة العرب :لكن الذي ُمينع املشركون من ُسكناه منها  :احلجاز ّ
مجلة جزيرة العرب) (الفتح)
فيما سوى ذلك مما يُطلق عليه اسم جزيرة العرب؛ التّفاق اجلميع على أن اليمن ال ُمينعون منها مع أهنا ِمن ُ
ال ( َش ُّر الطهع ِام هَعام الْولِ ِ
اها َوَم ْن َ مْ ُِجي ِ
ب
ب  قَ َ
 -108و َع ْن أَِّب ُه َريْـ َرةَ أَ هن النهِ ه
يها َويُ ْد َعى إِلَْيـ َها َم ْن يَأْبَ َ
يمة ميُْنَـ ُع َها َم ْن يَأْتِ َ
َ َُ َ َ

اَّللَ َوَر ُسولَهُ ) .
لى ه
ال هد ْع َوةَ فَـ َق ْد َع َ

---------( َش ُّر اَلطه َع ِام ) ويف رواية بئس الطعام  ،ليس الذم متجها إىل الطعام نفسه ( املأكول ) لكن الذم إىل العمل الذي اقرتن به .
يها ) أي  :يكف عنها من لو دعي لسارع إىل اجملي  ،واملراد هبم الفقراء واملساكني [ وهذه مجلة تعليلية ] .
( ميُْنَـ ُع َها َم ْن يَأْتِ َ
( َوَم ْن َ مْ ُِجي ِ
لى اَ هَّللَ َوَر ُسولَهُ ) هذا اإلطالق ال بد فيه من قيد  :من مل جيب بدون عذر .
ب اَل هد ْع َوةَ فَـ َق ْد َع َ

الدعوة  :حيتمل  :املراد دعوة العرس وحيتمل  :العموم العرس وغريه ويؤيده رواية ( عرساً كان أو حنوه ) .

 -1احلديث دليل على األمر بإجابة دعوة العرس  ،وقد ذهب مجاهري العلماء إىل وجوب إجابة دعوة العرس  ،بل نقل بعض
العلماء اإلمجاع على ذلك كابن عبد الرب والقاضي عياض وغريمها .
قال ابن حجر  :وقد نقل ابن عبد الربُ ،ث عياضُ ،ث النووي االتفاق على القول بوجوب اإلجابة لوليمة العرس ،وفيه نظر. ...
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أ-لقوله (وَم ْن َملْ ُِجي ِ
صى اَ يَّللَ َوَر ُسولَهُ ) .
ب اَلد ْ
يع َوَة فَـ َق ْد َع َ
َ
ِ
فهذا ظاهر على الوجوب  ،ألنه حك َم بالعصيان على من ترك اإلجابة  ،وال حيكم بالعصيان إال على ترك واجب .
وجلعل الذي مل جيب عاصياً  ،وهذا
قال الشوكاين  :والظاهر الوجوب ،لألوامر الواردة باإلجابة من غري صارف هلا عن الوجوبْ ،
يف وليمة النكاح يف غاية الظهور .
ِ ِ
ال رس ُ ِ
ِ ِ
يم ِة فَـْليَأْ ِهتَا ) ُمتيـ َف ٌق َعلَْي ِه .
ب-حلديث ابن عمر  .قَ َ
ول اَ يَّلل  ( إذَا ُدع َي أ َ
ال  :قَ َ َ ُ
َح ُد ُك ْم إ َىل اَلْ َول َ
ويف رواية ( فليجب ) .
يع َوَة إِ َذا ُد ِعيتُم ) .
ويف رواية ( ائْـتُوا الد ْ
ِ
ِِ
يع َوةَ إِذَا ُد ِعيتُ ْم َهلَا ) .
ويف رواية ( أَجيبُوا َهذه الد ْ
ووجه االستدالل من هذه األحاديث :أهنا تضمنت األمر بإجابة الدعوة لوليمة العرس ،واألمر للوجوب ،واخلطاب عام لكل من
ُع ّني بالدعوة ،فكانت اإلجابة فرض عني على من دعي إليها.
وقيل  :مستحبة .
وإليه ذهب بعض املالكية والشافعية واحلنابلة  ،وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية .
قالوا  :ألن األصل يف الوليمة أهنا مندوبة فيكون احلضور مندوباً .
وقالوا  :ألن الوليمة متليك مال  ،ومتليك املال ليس بواجب

وقيل  :فرض كفاية .
قالوا  :ألن املقصود من حضور الوليمة إظهار الزواج وإعالنه  ،وهذا حيصل ببعض الناس .
والراجح القول األول وهو الوجوب .
وهلذا قال ابن عبد الرب" :ويف قوله يف هذا احلديث ( فقد عصى هللا ورسوله ) ما يرفع اإلشكال ،ويغين عن اإلكثار .
 -2اختلف العلماء يف حكم إجابة دعوة غري العرس على قولني :
القول األول  :مستحبة .
وعزاها ابن حجر للجمهور .
أ -حلديث ابن عمر السابق ( إذا دعي أحدكم إىل وليمة عرس فليجب ) قالوا  :فلما خص الوجـوب بوليمة العرس دل على أن
غريها ال جيب .
ب-وحلديث أنس ( أن جاراً فارسياً لرسول كان طيب املرق فدعا رسول هللا  فقال الرسول وهذه [لعائشة] ؟ فقال الفارسي :
ال فقال النيب  :ال  ،فعاد يدعوه فقال رسول هللا  : وهذه [ لعائشة ] قال  :ال  ،فقال رسول هللا  : ال ُ ،ث عاد يدعوه ،
فقال رسول هللا  : وهذه  ،قال  :نعم  ،فقاما يتدافعان حَّت أتيا منزله )  .رواه مسلم
قال العلماء  :وإمنا أىب الفارسي من حضور عائشة  :أن هذا املرق كان قليالً ال يكفي اثنني  ،فأراد أن يؤثر به النيب . 
القول الثاين  :الوجوب كالعرس .
وهذا مذهب ابن عمر وهو قول أهل الظاهر وبعض الشافعية ونصره ابن حزم .
لرواية مسلم (  ...عرساً كان أو حنوه ) فهذا دليل على وجوب إجابة الدعوة مطلقاً .
ولقوله  ( ومن مل جيب الدعوة فقد عصى هللا ورسوله ) .
وحلديث أيب هريرة  .قال  :قال  ( حق املسلم على املسلم مخس  :وذكر منها إجابة الدعوة ) ويف رواية ملسلم ( حق املسلم
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على املسلم  :وإذا دعاك فأجبه ) .
ولقوله  ( عودوا املريض وأجيبوا الداعي ) .رواه البخاري
 -7شروط إجابة الدعوة .
الشرط األول  :أن تكون الدعوة يف املرة األوىل .
ِ
ٍ
حلديث اِب ِن مسع ٍ
ول اَ يَّللِ  ( طَعام الْولِ ِ
ياين سنيةٌ ،وطَعام يـوِم اَلثيالِ ِ
ث مسُْ َعةٌ،
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
ود  قَ َ
ْ َ ُْ
يمة أَيوَل يَـ ْوم َح ٌّقَ ،وطَ َع ُام يَـ ْوم اَلث ِ ُ َ َ ُ َ ْ
َُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ي.
لرتِمذ ُّ
ِوَم ْن َمسي َع َمسي َع هللاُ بِه ) َرَواهُ اَ ّْ

فإن دعاه يف اليوم الثاين لنفس الوليمة مل َتب .
وهذا على قول من أخذ حبديث الباب وما يف معناه  ،ورأى أن هذه األحاديث – وإن كان كل منها ال خيلو من مقال – فإن
مموعها يدل على أن للحديث أصالً .
وهذا رأي احلافظ ابن حجر  ،والشوكاين .
قال احلافظ ابن حجر  :وقد وجدنا حلديث زهري بن عثمان شواهد ُ ... ،ث ذكرها وقال  :وهذه األحاديث وإن كان كل منها ال
خيلو عن مقال فمجموعها يدل على أن للحديث أصالً  ،وقد وقع يف رواية أيب داود والدارمي يف آخر حديث زهري بن
عثمان " قال قتادة  :بلغين عن سعيد بن املسيب أنه دعي أول يوم وأجاب  ،ودعي ثاين يوم فأجاب  ،ودعي ثالث يوم فلم
جيب وقال  :أهل رياء ومسعة  ،فكأنه بلغه احلديث فعمل بظاهره إن ثبت ذلك عنه  ،وقد عمل به الشافعية واحلنابلة .
قال النووي إذا أومل ثالثا فاإلجابة يف اليوم الثالث مكروهة ويف الثاين ال َتب قطعاً وال يكون استحباهبا فيه كاستحباهبا يف اليوم
األول  ( .فتح الباري ) .
الشرط الثاين  :أن يكون الداعي مسلماً .
فإن كافراً مل َتب اإلجابة وإمنا َتوز حسب املصلحة  ،وإمنا سقط الوجوب  ،النتفاء طلب املودة معه وعدم املواالة .

[ ما تتعلق بشعائرهم الدينية فهذا ال جيوز احلضور مطلقاً ألن إجابته معناها الرضا مبا هو عليه من الكفر والضالل ] .

الشرط الثاين  :أن يعني الداعي املدعو .

فإن كانت الدعوة عامة كأن يقول  :يا أيها الناس احضروا الوليمة  ،أو يقول ادع من شئت  ،فال َتب  ،ألن صاحب الطعام مل
يعينه .
الشرط الثالث  :أن ال يكون هناك منكر .
فإن كان هناك منكر فال جيوز احلضور .
قال تعاىل ( َوتَـ َع َاونُواْ َعلَى الْ ِربّ َوالتيـ ْق َوى َوالَ تَـ َع َاونُواْ َعلَى ا ِإل ُِْث َوالْ ُع ْد َو ِان ) .
ات ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وضواْ ِيف ح ِد ٍ
وقال تعاىل (وقَ ْد نَـيزَل َعلَْي ُكم ِيف الْ ِكتَ ِ
يث
اَّلل يُ َك َفُر هبَا َويُ ْستَـ ْهَزأُ هبَا فَالَ تَـ ْق ُع ُدواْ َم َع ُه ْم َح يَّت َخيُ ُ
اب أَ ْن إِ َذا َمس ْعتُ ْم آيَ ّ
َ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم َمجيعاً ) .
َغ ِْريه إِني ُك ْم إِذاً ّمثْـلُ ُه ْم إ ين ّ
اَّللَ َجام ُع الْ ُمنَافق َ
ني َوالْ َكافر َ
ين يف َج َهن َ
وقال  ( من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال جيلس على مائدة يدار فيها اخلمر ) رواه أمحد .

 إذا كان اجمليب قادراً على تغيري املنكر فيجب احلضور لسببني :
إجابة للحضور – وتغيرياً للمنكر .

 إذا امتنع حضوره بسبب املنكر فإنه عليه أن يبلغ الداعي السبب وذلك ألسباب :
لبيان عذره – وردعاً هلؤالء – رمبا هؤالء جيهلون أن هذا األمر حمرم .
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 ما احلكم إذا حضر ومل يعلم بوجود املنكرُ ،ث فوجئ بوجوده ،فعليه إنكار املنكر وإزالته حسب القدرة ،فإن مل يقدر على إزالته
فهل جيوز له البقاء يف اجمللس أم ال ؟.
اختلف العلماء يف ذلك على ثالثة أقوال  :والراجح أنه جيب عليه ترك ذلك اجمللس مَّت مسع منكراً.
وبه قال املالكية  ،والشافعية  ،واحلنابلة .
يث َغ ِريهِ
ِ
ِ
اَّللِ ي ْك َفر ِهبا ويستَـهزأُ ِهبا فَ َال تَـ ْقع ُدوا معهم ح يَّت َخيُوضوا ِيف ح ِد ٍ
ِ ِ
ُ
ْ
لقوله تعاىل ( وقد نَـيزَل َعلَْي ُك ْم ِيف الْكتَاب أَ ْن إ َذا َمس ْعتُ ْم آيَات ي ُ ُ َ َ ُ ْ ْ َ َ
َ
ُ ََُ ْ َ
إني ُك ْم إذًا ِمثْـلُ ُه ْم ) .
قال السعدي  -رمحه هللا  -واحلاصل أن من حضر ملساً ،يعصى هللا به ،فإنه يتعني عليه اإلنكار عليهم مع القدرة ،أو القيام مع عدمها.
ب -ولقوله تعاىل ( وإِ َذا رأَيت الي ِذين َخيوضو َن ِيف آَياتِنا فَأَع ِرض عْنـهم ح يَّت َخيوضوا ِيف ح ِد ٍ ِ
يك الشْييطَا ُن فَ َال تَـ ْقعُ ْد
يث َغ ِْريه َوإِ يما يـُْن ِسيَـن َ
َ َ ْ ْ َ ُْ َ ُ ُ
َْ َ َ ُ ُ
َ
بـعد ِّ
الذ ْكَرى َم َع ال َق ْوِم الظيالِ ِمني ) .
ََْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني؟ يشمل اخلائضني بالباطل ،وكل متكلم مبحرم ،أو فاعل
قال السعدي – رمحه هللا  ": -؟فَ َال تَـ ْقعُ ْد بَـ ْع َد ّ
الذ ْكَرى َم َع الْ َق ْوم الظيالم َ
حملرم ،فإنه حيرم اجللوس واحلضور ،عند حضور املنكر ،الذي ال يقدر على إزالته .
ج -ما روى سفينة  ( أن رجالً أضافه علي بن أيب طالب  ، فصنع له طعاماً ،فقالت فاطمة  -رضي هللا عنها  : -لو دعونا
ِ
ض َاد َيتْ الباب  ،فرأى الْ ِقَر َام قد ضرب به يف ناحية البيت ،فرجع فقالت
رسول هللا  فأكل معنا ،فدعوه ،فجاء فوضع يده على ع َ
فاطمة لعلي :احلقه فانظر ما أرجعه ،فتبعته فقلت يا رسول هللا :ما ردك ؟ فقال ( :إنه ليس يل أو لنيب أن يدخل بيتاً ُمَزيوقاً ) .
وجه االستدالل :إن الرسول  رجع من حمل الدعوة ملا فيه من منكر مرئي ،فدل على أنه ينبغي للمدعو أن يرجع مَّت رأى منكراً،
ويقاس عليه وجوب الرجوع إذا مسع منكراً .
د -عن نافع قال :مسع ابن عمر  مزماراً  ،قال فوضع إصبعيه على أذنيه ونأى عن الطريق وقال يل" :يا نافع هل تسمع شيئاً " ؟
قال :فقلت :ال ،قال :فرفع إصبعيه من أذنيه وقال " :كنت مع رسول هللا  فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا ) .
وجه االستدالل  :إ ين ابن عمر  -رضي هللا عنهما  -عدل عن الطريق الذي مسع منه صوت املزمار  ،حَّت إذا زال ذلك الصوت رجع
إىل الطريق األول ،وأخرب أن ذلك من هدي الرسول صلى هللا عليه وسلم  ،فدل ذلك على أن من مسع منكراً يف مكان فيلزمه ترك
ذلك املكان .
ول هِ
اَّلل ( إِ َذا ُد ِعي أَح ُد ُكم فَـلْي ِجب فَِإ ْن َكا َن ِ
ل ِل َوإِ ْن َكا َن ُم ْف ِط ًرا
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
 -109و َع ْن أَِّب ُه َريْـ َرَة قَ َ
صائ ًما فَـلْيُ َ
َ
َ َ ْ ُ ْ
فَـ ْليَط َْع ْم ).
ِ
ول هِ
ِ
ب فَِإ ْن َش ِ ِ
اء تَـ َرك ) .
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
 -110و َع ْن َجابِ ٍر قَ َ
َح ُد ُك ْم إِ َىل هَ َع ٍام فَـلْيُج ْ
اَّلل  ( إِذَا ُدع َي أ َ
اء هَع َم َوإ ْن َش َ
َ

---------( فَِإ ْن َكا َن ِ
فليطعم وإن كان
صائ ًما فَـلْيُ َ
َ
ل ِل ) أي  :فليدعو  ،وهذا قول أكثر العلماء  ،ألنه ورد عند أيب داود ( فإن كان مفطراً َ
صائماً فليدعو )  ،وقال بعض العلماء  :املراد بالصالة الصالة املعروفة لكنه قول ضعيف ألنه ال معىن للصالة يف هذا املكان .
ِ
ِ
ِ
ص َالة
ال ْ
ص ِّل ) قَ َ
َصل ال ي
ع ِألَ ْه ِل الطي َعام بِالْ َم ْغفَرةِ َوالْبَـَرَكة َوَْحنو ذَل َ
اجلُ ْم ُهور َ :م ْعنَاهُ فَـْليَ ْد ُ
ك َ ،وأ ْ
قال النووي  :ا ْختَـلَ ُفوا ِيف َم ْع َىن ( فَـْليُ َ
ِ
ص َالةِ
ِ
الرُك ِ
َي يَ ْشتَغِل بِال ي
يل  :الْ ُمَراد ال ي
ُّعاء َ ،وِمْنهُ قَـ ْوله تَـ َع َ
وع َو ُّ
ص َالة الشْير ِعية بِ ُّ
ِيف اللُّغَة الد َ
اىل ( َو َ
الس ُجود  ،أ ْ
ص ِّل َعلَْيه ْم ) َوق َ
ِ
ضلها  ،ولِتَبـُّر ِك أ َْهل الْم َكان و ْ ِ
ين .
ليَ ْح ُ
صل لَهُ فَ ْ َ َ َ
احلَاض ِر َ
َ َ
وقال الشوكاين  :ويؤيده ما وقع عند أيب داود ( فإن كان مفطراً فليطعم وإن كان صائماً فليدع ) وهو يرد قول بعض الشراح أنه
حممول على ظاهره وأن املراد فليشتغل بالصالة ليحصل له فضلها  ،وحيصل ألهل املنزل واحلاضرين بركتها ويرده أيضا حديث ( ال
صالة حبضرة طعام ) .
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 -1احلديث دليل على األمر بإجابة الدعوة ولو كان صائماً .
 -2إذا أجاب الصائم الدعوة وحضر فال حيلو من حالني :
احلالة األوىل  :أن يكون صومه واجباً [ كقضاء رمضان  ،أو نذر  ،أو كفارة ] .

فال جيوز له اإلفطار  ،ألن الفرض ال جيوز اخلروج منه .
ِ
ِ
ِ
قال النووي  :وأَيما ال ي ِ
ِ
ضا َملْ َجيُْز لَهُ ْاألَ ْكل ِألَ ين الْ َف ْرض َال َجيُوز
ص ْومه فَـْر ً
صائم فَ َال خ َالف أَنيهُ َال َجيب َعلَْيه ْاألَ ْكل  ،لَك ْن إِ ْن َكا َن َ
َ
اخلُُروج ِمْنهُ .
ْ
[ لكن خيرب الداعي بذلك حَّت ال يقع يف قلبه شك وريب ] .

احلالة الثانية  :أن يكون صومه نفالً .

فإنه جيوز له الفطر  ،ألن التطوع جيوز قطعه خاصة إذا وجد سبب كتطييب خاطر الداعي .
قال النووي  :فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه فاألفضل الفطر  ،وإال فإمتام الصوم .
ول يِ
ول يِ
ِ ٍ
ت يَا َر ُس َ
أَ -ع ْن أُِّم َهانِ ٍئ ( أَ ين َر ُس َ
صائِ َمةً
ت فَـ َقالَ ْ
ب ُثُي نَ َاوَهلَا فَ َش ِربَ ْ
اَّلل أ ََما إِِّين ُكْن ُ
ت َ
اَّلل َ د َخ َل َعلَْيـ َها فَ َد َعا ب َشَراب فَ َش ِر َ
ول يِ
صائِم الْمتَطَ ِو ِ ِ ِ
ص َام َوإِ ْن َشاءَ أَفْطََر ) رواه أمحد .
ال َر ُس ُ
فَـ َق َ
اَّلل  ال ي ُ ُ ّ ُ
ع أَم ُري نـَ ْفسه إِ ْن َشاءَ َ
اب تَد ُّل علَى أَنيه َجي ِ
قال يف حتفة األحوذي عقب هذا احلديث :وأ ِ
ص َام تَطَُّو ًعا أَ ْن يـُ ْف ِطَر ال ِسي َما إِ َذا َكا َن ِيف
َحاد ُ
يث الْبَ ِ ُ َ ُ ُ ُ
وز ل َم ْن َ
َ َ
د ْعوةٍ إِ َىل طَع ِام أ ٍ ِ
ِِ
ني .ا.هـ
َحد م ْن الْ ُم ْسلم َ
َ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
َخوك
ول ي
ال َر ُس ُ
صائِ ٌم فَـ َق َ
ييب  طَ َع ًاما فَـلَ يما ُو ِض َع قَ َ
ب -وعن أيب سعيد اخلدري قَ َ
اَّلل َ : 
(د َعاك أ ُ
ال َر ُج ٌل أَنَا َ
ال ( َ
صنَـ ْعت للن ِّ
ِ
ادهُ َح َس ٌن  .ا.هـ
ال ْ
ص ْم َم َكانَهُ إِ ْن ِشْئت) أخرجه البيهقي  ،قَ َ
احلَافِ ُ
ظ  :إِ ْسنَ ُ
َوتَ َكلي َ
ف لَك  ،أَفْطْر فَ ُ
قال ابن قدامة  :وإن كان صوماً تطوعاً  ،استحب له األكل ؛ ألن له اخلروج من الصوم  ،فإذا كان يف األكل إجابة أخيه املسلم
 ،وإدخال السرور على قلبه  ،كان أوىل .
وقد روي ( أن النيب  كان يف دعوة  ،ومعه مجاعة  ،فاعتزل رجل من القوم ناحية  ،فقال  :إين صائم  ،فقال النيب : 
دعاكم أخوكم  ،وتكلف لكم  ،كل ُ ،ث صم يوما مكانه إن شئت ) وإن أحب إمتام الصيام جاز ؛ ملا روينا من اخلرب املتقدم ،
ولكن يدعو هلم  ،ويرتك  ،وخيربهم بصيامه ؛ ليعلموا عذره  ،فتزول عنه التهمة يف ترك األكل .
 -3استدل العلماء حبديث جابر [ إن شاء طعم وإن شاء أكل] على أن الواجب هو حضور الدعوة وأن األكل ليس بواجب .
وهذا قول احلنابلة والشافعية .
قالوا ألن الذي أمر به النيب  وتوعد على تركه هو احلضور  ،أما األكل فلم يأت ما يدل على وجوبه .
لكن الشك أن األكل أفضل وأكمل .
قال ابن قدامة  :ولنا قول النيب  ( إذا دعي أحدكم فليجب  ،فإن شاء أكل  ،وإن شاء ترك ) .
وألنه لو وجب األكل  ،لوجب على املتطوع بالصوم  ،فلما مل يلزمه األكل  ،مل يلزمه إذا كان مفطراً .
وقوهلم  :املقصود األكل .
قلنا  :بل املقصود اإلجابة  ،ولذلك وجبت على الصائم الذي ال يأكل  ( .املغين ) .
وقال بعض العلماء أن األكل واجب .
لقوله  ( وإن كان مفطراً فليطعم ) وهذا أمر .
وقالوا  :ألن املقصود من احلضور هو األكل .
والقول األول أصح .
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 -111وعن أَِّب الد ِ
ول هِ
اء يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة ) .
اَّلل  يَـ ُق ُ
ت َر ُس َ
هر َداء قال ََِ :س ْع ُ
ول ( إِ هن الله هعانِ َ
ْ
َْ
اء َوالَ ُش َف َع َ
ني الَ يَ ُنونُو َن ُش َه َد َ
ول هِ
ال ( الَ يـ ْنب ِغي لِ ِ
ل ِدي ٍ أَ ْن يَ ُنو َن لَعهانًا ) .
اَّلل  قَ َ
 -112و َع ْن أَِّب ُه َريْـ َرَة أَ هن َر ُس َ
ََ
ول هِ
ِ
 -113وعنه  .قَ َ ِ
ت َر َْحَةً ) .
ني قَ َ
يل يَا َر ُس َ
ال ( إِِين َ مْ أُبْـ َع ْ
ث لَعهانًا َوإِ هَّنَا بُِعثْ ُ
اَّلل ا ْد ُ
ع َعلَى ال ُْم ْش ِرك َ
ال ق َ
--------- -1احلديث دليل على التحذير من كثرة اللعن  ،وأن اللعانني ال يكونون شهداء يوم القيامة وال شفعاء .
قال اللنعاين  :واحلديث إخبار بأن كثريي اللعن ليس هلم عند هللا قبول شفاعة يوم القيامة  ،أي  :ال يشفعون حني يشفع

املؤمنون يف إخواهنم .
ومعىن  :وال شهداء :

قيل  :ال يكونون يوم القيامة شهداء على تبليغ األمم رسلهم إليهم الرساالت .
وقيل  :ال يكونون شهداء يف الدنيا وال تقبل شهادهتم لفسقهم ألن إكثار اللعن من أدلة التساهل يف الدين .
وقيل  :ال يرزقون الشهادة وهي القتل يف سبيل هللا  ( .سبل السالم ) .

 -2خطر اللعن .

فلعن املؤمن كقتله .
قال  ( ولعن املؤمن كقتله ) متفق عليه .
وليس هو من صفات املؤمن .
قال ( ليس املؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذيء ) رواه الرتمذي .
وسباب املسلم فسوق .
قال  ( سباب املسلم فسوق وقتاله كفر ) متفق عليه .
وكثرة اللعن من أسباب دخول النار .
ِ ِ
ال :تُكْثِْر َن اللي ْع َن َوتَ ْك ُف ْر َن الْ َع ِش َري).
اَّللِ؟ قَ َ
ول ي
ص يدقْ َن  ،فَِإِّين أُ ِريتُ ُك ين أَ ْكثَـَر أ َْه ِل النيا ِر! فَـ ُقْل َنَ :وِِبَ يَا َر ُس َ
قال َ ( م ْع َشَر النّ َساء تَ َ
واللعن ليس من صفات أهل اللدق والتقى .
حلديث الباب ( ال يـْنبغِي لِ ِ
ص ِّد ٍيق أَ ْن يَ ُكو َن لَعياناً ) .
ََ

 -3اللعن ينقسم إىل أقسام :

أ -لعن املسلم اللاحل  :هذا حرام ومن الكبائر .
لألحاديث السابقة .
ب -اللعن باألوصاف العامة  :مثل لعنة هللا على الظاملني  ،لعنة هللا على الفاسقني .
هذا جائز ال خالف فيه .
قال تعاىل ( لعنة هللا على الظاملني ) .
وقال تعاىل ( لعنة هللا على الكاذبني ) .
ج -اللعن باألوصاف ايخاصة  :مثل  :لعن هللا آكل الربا  ،لعن هللا السراق .
هذا جائز باإلمجاع .
د -لعن النافر املعني الذي مات على النفر  ،مثل :فرعون  ،وأيب جهل وغريهم .
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هذا جائز لعنه بال خالف .
ه -لعن النافر املعني احلي  :فهذا مما وقع فيه خالف بني العلماء :
فقيل  :ال يلعن .
قالوا  :رمبا يسلم .
وممن ذهب إىل هذا الغزايل  ،وذكره اإلمام النووي .
وقيل  :جواز لعنه .
حلديث عمر بن اخلطاب ( أن رجالً كان على عهد النيب  ، كان امسه عبد هللا  ،وكان يلقب محاراً  ،وكان يُضحك رسول هللا
 ،وكان النيب  قد جلده يف الشراب  ،فأيت به يوماً فأمر به فجلد  ،فقال رجل من القوم  :اللهم العنه  ،ما أكثر ما يؤتى به
 ،فقال النيب  : ال تلعنوه  ،فوهللا ما علمت إنه حيب هللا ورسوله ) رواه البخاري .
قالوا  :فدل على أن من ال حيب هللا ورسوله يلعن .
والذي يظهر اجلواز خاصة إذا كان ممن يؤذي املسلمني .

و -لعن املسلم الفاس .

ال جيوز لعنه .
للحديث السابق  ،حيث هنى النيب  عن لعن عبد هللا الذي كان يشرب اخلمر .
 -4أن الرسول  رمحة للعاملني .
ِ ِ
ني ) .
قال تعاىل ( َوَما أ َْر َسْلنَ َ
اك إِالي َر ْمحَةً لّْل َعالَم َ
ول ِمن أَن ُف ِس ُكم ع ِزيز علَي ِه ما عنِتُّم ح ِريص علَي ُكم بِالْم ْؤِمنِني رُؤ ٌ ِ
يم ) .
ْ َ ٌ َْ َ َ ْ َ ٌ َْ
وقال تعاىل ( لََق ْد َجاء ُك ْم َر ُس ٌ ّ ْ
وف يرح ٌ
ُ ََ
قال ابن القيم  :وأصح القولني يف قوله تعاىل ( وما أرسلناك إال رمحة للعاملني ) أنه على عمومه وفيه على هذا التقدير وجهان :
أحدها  :أن عموم العاملني حصل هلم النفع برسالته  ،أما أتباعه فنالوا به كرامة الدنيا واآلخرة  ،وأما أعداؤه فاحملاربون له عجل
قتلهم وموهتم خري هلم من حياهتم  ،ألن حياهتم زيادة هلم يف تغليظ العذاب عليهم يف الدار اآلخرة  ،وهم قد كتب عليهم
الشقاء فتعجيل موهتم خري هلم من طول أعمارهم يف الكفر وأما املعاهدون له فعاشوا يف الدنيا حتت ظله وعهده وذمته وهم أقل
شرا بذلك العهد من احملاربني له .
وأما املنافقون فحصل هلم بإظهار اإلميان به حقن دمائهم وأمواهلم وأهلهم واحرتامها وجريان أحكام املسلمني عليهم يف التوارث
وغريه وأما األمم النائية عنه فإن هللا سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل األرض فأصاب كل العاملني النفع برسالته .

الوجه الثاين  :أنه رمحة لكل أحد  ،لكن املؤمنون قبلوا هذه الرمحة فانتفعوا هبا دنيا وأخرى  ،والكفار ردوها فلم خيرج بذلك عن
أن يكون رمحة هلم لكن مل يقبلوها كما يقال هذا دواء هلذا املرض فإذا مل يستعمله املريض مل خيرج عن أن يكون دواء لذلك
املرض .
 -5أنه ال ينبغي ملؤمن قوي اإلميان أن يكون كثري اللعن  ،فكثرة اللعن من صفات ضعيف اإلميان .
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ول هِ
وّب لِ ْلغَُربَ ِاء ) .
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
 -114و َع ْن أَِّب ُه َريْـ َرَة قَ َ
اَّلل  ( بَ َدأَ ا ِام ْسالَ ُم غَ ِريبًا َو َسيَـ ُع ُ
ود َك َما بَ َدأَ غَ ِريبًا فَطُ َ
ني ال َْم ْس ِج َديْ ِن َك َما تَأْ ِرُز
 -115و َع ِن ابْ ِن ُع َم َر َع ِن النِ ِ
هب  قَ َ
ال ( إِ هن ا ِام ْسالَ َم بَ َدأَ غَ ِريبًا َو َسيَـ ُع ُ
ود غَ ِريبًا َك َما بَ َدأَ َو ُه َو يَأْ ِرُز بَـ ْ َ
ا ْحلَيهةُ ِف ُج ْح ِرَها ) .
---------ود َك َما بَ َدأَ ) حيتمل أن املراد باحلديث املهاجرين  ،إذ هم الذين تغربوا عن أوطاهنم فراراً بدينهم ،
( بَ َدأَ ا ِام ْسالَ ُم غَ ِريبًا َو َسيَـ ُع ُ
فيكون معناه  :أن آخر الزمان تشتد فيه احملن على املسلمني فيفرون بدينهم  .وحيتمل  :العموم  ،وأن اإلسالم بدأ يف آحاد من
الناس وقلة ُ ،ث انتشر وظهر ُ ،ث سيلحقه النقص واالختالل حَّت ال يبقى أيضاً إال يف آحاد الناس .

( فطوّب ) قيل  :خري هلم  ،وقيل  :هي اجلنة  ،وقيل  :شجرة يف اجلنة  ،وال تنايف بني هذه األقوال .
( يأرز ) يرجع ويأوي .

 -1أن اإلسالم أول ما بدأ بداً غريباً  ،حيث ظهر النيب  والناس يف جاهلية جهالء وظلمات وشركيات .
 -2فضل الغريب املتمسك بدينه يف آخر الزمان .
وللمتمسك يف دينه يف آخر الزمان فضائل :
أوالً  :له طوىب .
حلديث الباب .

ثانياً  :له أجر مخسني من الصحابة .

قال  ( إن من ورائكم أيام الصرب  ،الصرب فيهن مثل ٍ
قبض على اجلمر  ،للعامل فيهن أجر مخسني رجالً يعملون مثل عمله ،
قلت :يا رسول هللا ! أجر مخسني منهم ؟ قال  :أجر مخسني منكم ) رواه أبو داود .
والسبب يف هذا األجر .
قال ابن القيم  :وهذا األجر العظيم إمنا هو لغربته بني الناس  ،والتمسك بالسنة بني ظلمات أهوائهم وآرائهم .
وقال ابن رجب  :وأفضل األعمال أشقها على النفوس  ،وسبب ذلك أن النفوس تتأسى مبا تشاهده من أحوال أبناء اجلنس ،
فإذا كثرت يقظة الناس وطاعاهتم كثر أهل الطاعة لكثرة املقتدين هبم فسهلت الطاعات  ،وإذا كثرت الغفالت وأهلها تأسى هبم
عموم الناس  ،فيشق على نفوس املتيقظني طاعاهتم  ،لقلة من يقتدون هبم فيها  ،وهلذا املعىن قال النيب  : للعامل منهم أجر
مخسني منكم ،إنكم َتدون على اخلري أعواناً وال جيدون .

ثالثاً  :هم الطائفة املنصورة .
للحديث املشهور يف قوله  ( ال تزال طائفة من أميت على احلق ال يضرهم من خذهلم حَّت تقوم الساعة ) .
رابعاً  :أن العبادة يف زمن الفنت كهجرة إىل النيب . 

إيل ) رواه مسلم وأمحد ولفظه ( العبادة يف الفتنة كاهلجرة
ففي حديث معقل بن يسار  .قال  :قال  ( العبادة يف اهلرج كهجرة ّ
إيل ) .
ّ
قال ابن رجب  :وسبب ذلك أن الناس يف زمن الفتنة يتبعون أهواءهم وال يرجعون إىل دين  ،فيكون حاهلم شبيهاً حبال اجلاهلية
 ،فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع مراضيه وجيتنب مساخطه  ،كان مبنزلة من هاجر من بني أهل اجلاهلية
إىل رسول هللا  مؤمناً به  ،متبعاً ألوامره  ،متنباً لنواهيه .
وقال النووي  :سبب كثرة العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها  ،وال يتفرغ هلا إال األفراد .
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خامساً  :أن املتمسك بدينه هللا حسبه .

كما قال تعاىل ( يا أيها النيب حسبك هللا ومن اتبعك من املؤمنني ) أي  :أن هللا حسبك وحسب من اتبعك .
وقال تعاىل ( أليس هللا بكاف عبده ) .
 -3قوله ( ُث يعود غريباً ) :
قال ابن تيمية  :يبني شيئني  :أحدمها  :أنه يف أمكنة وأزمنة يعود غريباً بينهم ُث يظهر  ،كما كان يف أول األمر غريباً ُث ظهر ،
وهو ملا بدأ غريباً ال يُعرف ُث ظهر وعرف  ،فكذلك يعود حَّت ال يعرف ُ ،ث يظهر ويُعرف  ،فيقل من يعرفه يف أثناء األمر .
وحيتمل أنه يف آخر الدنيا ال يبقى مسلماً إال قليل  ،وهذا إمنا يكون بعد الدجال ويأجوج ومأجوج عند قرب الساعة  ،وحينئذ
يبعث هللا رحياً تقبض كل مؤمن ومؤمنة ُث تقوم الساعة .
وأما قبل ذلك  ،فقد قال  ( ال تزال طائفة من أميت على احلق  ،ال يضرهم من خالفهم وال من خذهلم حَّت تقوم الساعة ) .
فقد أخرب الصادق املصدوق أنه ال تزال طائفة ممتنعة من أمته على احلق أعزاء ال يضرهم املخالف وال خالف اخلاذل  ،فأما بقاء
اإلسالم غريباً ذليالً يف األرض كلها قبل الساعة فال يكون هذا .
 -4وقال ابن تيمية :
وال يقتضي هذا أنه إذا كان غريباً أن املتمسك به يكون يف شر  ،بل هو أسعد الناس  ،كما يف متام احلديث  :فطوىب للغرباء ،
وطوىب من الطيب  ،قال تعاىل ( طوىب هلم وحسن مئآب ) فإنه يكون من جنس السابقني األولني الذين اتبعوه ملا كان غريباً .
وهم أسعد الناس .
أما يف اآلخرة  ،فهم أعلى الناس درجة بعد األنبياء عليهم السالم .
ِِ
ك اَّلل وم ِن اتيـبـع َ ِ
ني ) أي  :أن هللا حسبك وحسب متبعك .
وأما يف الدنيا  ،فقد قال تعاىل (يَا أَيـُّ َها النِ ُّ
ك م َن الْ ُم ْؤمن َ
ييب َح ْسبُ َ ُّ َ َ َ َ
وقال تعاىل (إِ ين ولِيِـي اَّلل الي ِذي نَـيزَل الْ ِكتَاب وهو يـتَـويىل ال ي ِِ
ني ) .
صاحل َ
َ ّ َ ُّ
َ ََُ َ َ
اَّلل بِ َك ٍ
اف َعْب َدهُ ) .
س يُ
وقال تعاىل ( أَلَْي َ
فاملسلم املتبع للرسول  ، هللا تعاىل حسبه وكافيه  ،وهو وليه حيث كان  ،ومَّت كان .
 -5وقال رمحه هللا :
يِ
ين َآمنُواْ َمن
قوله ( ُث يعود غريباً كما بدأ ) أعظم ما تكون غربته إذا ارتد الداخلون فيه عنه  ،وقد قال هللا تعاىل ( يا أَيـُّ َها الذ َ
ِ
ِ
اَّللُ بَِقوٍم ُِحيبُّـ ُهم وُِحيبُّونَهُ أ َِذليٍة َعلَى الْم ْؤِمنِ َ ِ ٍ
اَّللِ َوالَ َخيَافُو َن
يَـ ْرتَ يد ِمن ُك ْم َعن ِدينِ ِه فَ َس ْو َ
ين ُجيَاه ُدو َن ِيف َسبِ ِيل ّ
ف يَأِْيت ّ ْ
ني أَعيزة َعلَى الْ َكاف ِر َ
ُ
َْ
لَ ْوَمةَ آلئِ ٍم ) .
فهؤالء يقيمونه إذا ارتد هؤالء .
 -6قال ابن القيم :
قوله ( للغرباء ) لقلتهم يف الناس جداً مسوا غرباء .
فأهل اإلسالم يف الناس غرباء .
واملؤمنون يف أهل اإلسالم غرباء .
وأهل العلم يف املؤمنني غرباء .
وأهل السنة – الذين مييزوهنا من األهواء والبدع – فهم غرباء .
والداعون إليها  ،الصابرون على أذى املخالفني  ،أشد هؤالء غربة .
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 -7وقال رمحه هللا  :فالغربة ثالثة أنواع :
غربة أهل هللا وأهل سنة رسوله بني هذا اخللق  ،وهي الغربة اليت مدح رسول هللا  أهلها  ،وأخرب عن الدين الذي جاء به أنه
[بدأ غريباً] وأنه [سيعود غريباً كما بدأ] وأن أهله يصريون غرباء .
وهذه الغربة قد تكون يف مكان دون مكان  ،ووقت دون وقت  ،وبني قوم دون قوم .
ولكن أهل هذه الغربة هم أهل هللا حقاً  ،فإهنم مل يأووا إىل غري هللا  ،ومل ينتسبوا إىل غري رسوله  ، ومل يدعوا إىل غري ما جاء
به  ،وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم  ،فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آهلتهم  ،بقوا يف مكاهنم  ،فيقال هلم  :أال
تنطلقون حيث انطلق الناس ؟ فيقولون  :فارقنا الناس وحنن أحوج إليهم منا اليوم  ،وإنا ننتظر ربنا الذي كنا نعبده .
فهذه الغربة ال وحشة على صاحبها  ،بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس  ،وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا  ،فوليه
وج َف ْوه .
هللا ورسوله والذين آمنوا  ،وإن عاداه أكثر الناس َ
وقال احلسن  :املؤمن يف الدنيا كالغريب  ،ال جيزع من ذهلا  ،وال ينافس يف عزها  ،للناس حال  ،وله حال  ،الناس منه يف راحة ،
وهو من نفسه يف تعب .
 -8وقال رمحه هللا :
ومن صفات هؤالء الغرباء الذين غبطهم النيب : 
التمسك بالسنة إذا رغب الناس عنها  ،وترك ما أحدثوه  ،وإن كان هو املعروف عندهم .
وَتريد التوحيد  ،وإن أنكر ذلك أكثر الناس .
وترك االنتساب إىل أحد غري هللا ورسوله  ،ال شيخ  ،وال طريقة  ،وال مذهب  ،وال طائفة .
بل هؤالء الغرباء منتسبون إىل هللا بالعبودية له وحده  ،وإىل رسوله باالتباع ملا جاء به وحده .
وهؤالء هم القابضون على اجلمر حقاً  ،وأكثر الناس – بل كلهم – الئم هلم .
فلغربتهم بني هذا اخللق يعدوهنم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد األعظم .
ول هِ
ِ ِ
ِ ِ
الشم ِ
الشم ِ
 -116و َع ْن َجابِ ٍر َع ْن ر ُس ِ
ال فَِإ هن ال ه
ال ) .
اَّلل  قَ َ
ش ْيطَا َن يَأْ ُك ُل ب َ
ال ( الَ تَأْ ُكلُوا ب َ
َ
--------- -1احلديث دليل على النهي عن األكل باليد الشمال  ،ألن الشيطان يأكل بشماله  ،وقد تقدمت املسألة عند حديث ( ) 28
وأن الراجح حترمي األكل بالشمال ووجوب األكل باليمني .
 -2احلديث دليل على أن الشيطان:
يأكل .
كما يف حديث الباب .
ِِ
ِِ ِ
ول ( إِ َذا دخل اليرجل بـيتَه فَ َذ َكر ي ِ
وعن جابِ ِر ب ِن عب ِد يِ ِ
يت
ييب  يَـ ُق ُ
اَّلل أَنيهُ َمس َع النِ ي
اَّللَ عْن َد ُد ُخوله َوعْن َد طَ َعامه قَا َل الشْييطَا ُن الَ َمبِ َ
َ ْ َ ْ َْ
َ َ َ ُ ُ َْ ُ َ
ال أ َْد َرْكتُ ُم
اَّللَ ِعْن َد طَ َع ِام ِه قَ َ
يتَ .وإِ َذا َملْ يَ ْذ ُك ِر ي
اَّللَ ِعْن َد ُد ُخولِِه قَ َ
لَ ُك ْم َوالَ َع َشاءََ .وإِ َذا َد َخ َل فَـلَ ْم يَ ْذ ُك ِر ي
ال الشْييطَا ُن أ َْد َرْكتُ ُم الْ َمبِ َ
يت َوالْ َع َشاء ) رواه مسلم .
الْ َمبِ َ
ويبول :

ول يِ
ال ( ذُكِر ِعْن َد رس ِ
ال الشْييطَا ُن ِيف أُذُنَـْي ِه
ال « َذ َاك َر ُج ٌل بَ َ
َصبَ َح قَ َ
كما يف حديث ابن مسعود  .قَ َ
اَّلل َ ر ُج ٌل نَ َام لَْيـلَةً َح يَّت أ ْ
َُ
َ
ال « ِيف أُذُنِِه ) .
» .أ َْو قَ َ
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ويضحك .
ال ( التيثَ ُاؤ ِ
ِ
استَطَ َ ِ
ِ
ِ ِ
ال َها
َح َد ُك ْم إِ َذا قَ َ
ييب  قَ َ
َح ُد ُك ْم فَـْليَـُريدهُ َما ْ
ب م َن الشْييطَان فَِإ َذا تَـثَاءَ َ
ُ
اع فَإ ين أ َ
ب أَ
َع ْن أَيب ُهَريْـَرةَ َ عن الن ِّ
ك الشْييطَا ُن ) رواه البخاري .
ض ِح َ
َ
ويبني .
ول يِ
ول يَا َويْـلَهُ َ -وِِف ِرَوايَِة أَِىب
آد َم ال يس ْج َد َة فَ َس َج َد ْاعتَـَزَل الشْييطَا ُن يَـْبكِى يَـ ُق ُ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َع ْن أَِىب ُهَريْـَرَة قَ َ
اَّلل  ( إِ َذا قَـَرأَ ابْ ُن َ
ود فَأَبـي ِ
اجلنيةُ وأ ُِمرت بِ ُّ ِ
ب يا ويلِي  -أ ُِمر ابن آدم بِ ُّ ِ
يار ) رواه مسلم .
الس ُجود فَ َس َج َد فَـلَهُ َْ َ ْ ُ
الس ُج َْ ُ
ُكَريْ ٍ َ َ ْ
َ ْ ُ ََ
ت فَل َي الن ُ

ويهرب .
ال رس ُ ِ
ودي بِال ي ِ
ِ ِ
ضرا ٌط ح يَّت الَ يسمع األَ َذا َن فَِإ َذا قُ ِ
ض َي األَ َذا ُن
َع ْن أَِيب ُهَريْـَرَة  قَ َ
َََْ
صالَة أ َْدبَـَر الشْييطَا ُن َولَهُ ُ َ َ
ال  :قَ َ َ ُ
ول هللا  ( إ َذا نُ َ
أَقْـبل فَِإذَا ثـُ ِو ِ
ِ
ِ ِ
ول اذْ ُكْر َك َذا َوَك َذا َما َملْ يَ ُك ْن يَ ْذ ُكُر َح يَّت يَظَ يل
ني الْ َمْرِء َونـَ ْف ِس ِه يَـ ُق ُ
يب أَقْـبَ َل َح يَّت خيَْطَر بـَ ْ َ
َّ
ب هبَا أ َْدبَـَر فَإذَا قُض َي التيثْ ِو ُ
ََ
ِ
اليرجل إِ ْن ي ْد ِري َكم َ ِ
ِ
َح ُد ُك ْم َك ْم َ ي
س.
صليى فَإ َذا َملْ يَ ْد ِر أ َ
ُُ َ
ْ
صلى ثَالَثًا  ،أ َْو أ َْربَـ ًعا فَـْليَ ْس ُج ْد َس ْج َدتَـ ْني َوْه َو َجال ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال  :مثْ ُل ُم ْؤخ َرة ال هر ْح ِل ) .
ول ه
للى فَـ َق َ
ت ( ُسئ َل َر ُس ُ
شةَ  .قَالَ ْ
 -117و َع ْن َعائ َ
اَّلل َ ع ْن ُس ْتـ َرة ال ُْم َ
اَّلل  « إِذَا قَام أَح ُد ُكم يللِى فَِإنهه يستـره إِذَا َكا َن بـني ي َدي ِه ِمثْل ِ
ول هِ
آخ َرةِ ال هر ْح ِل فَِإذَا
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
 -118و َع ْن أَِّب ذَ ٍر قَ َ
ُ َ ْ ُ ُُ
َ َ َُْ
ََْ َ ْ ُ
ِِ
ِ ِ
ِ
ال الْ َنل ِ
ْب
ْت يَا أَبَا َذ ٍر َما بَ ُ
َس َو ُد » .قُـل ُ
ْب األ ْ
َ مْ يَ ُن ْن بَـ ْ َ
ني يَ َديْه مثْ ُل آخ َرة ال هر ْح ِل فَِإنههُ يَـ ْقطَ ُع َ
صالَتَهُ ا ْحل َم ُ
ار َوال َْم ْرأَةُ َوالْ َنل ُ
ول هِ
ال يا ابن أ ِ
ََحَ ِر ِم َن الْ َنل ِ
َس َو ِد ِم َن الْ َنل ِ
َس َو ُد
اَّلل َ ك َما َسأَلْتَ ِن فَـ َق َ
ْت َر ُس َ
ْب األ ْ
َخي َسأَل ُ
ْب األَ ْ
ْب األ ْ
األ ْ
ص َف ِر قَ َ َ ْ َ
ال « الْ َنل ُ
َش ْيطَا ٌن ) .

---------( ِمثْ ُل ُم ْؤ ِخ َرةِ اَل هر ْح ِل ) هي عمود اخلشب الذي يكون خلف الراكب يستند إليه .
 -1احلديث دليل على أن األفضل أن يكون مقدار السرتة طوالً ِمثْ ُل ُم ْؤ ِخَرةِ اَلير ْح ِل .
السْتـَرة ُم ْؤ ِخَرة الير ْحل َ ،وِه َي قَ ْدر َعظْم
قال النووي رمحه هللا َ :وِيف ْ
صلِّي َ ،وبَـيَان أَ ين أَقَ ّل ُّ
احلَ ِديث الني ْدب إِ َىل ُّ
السْتـَرة بَـ ْني يَ َد ْي الْ ُم َ
ال ِّذراع ُ ،هو َْحنو ثـُلُثَي ِذراع  ،وَْحي ُ ِ
َي َش ْيء أَقَ َامهُ بَـ ْني يَ َديْ ِه َه َك َذا  ( .شرح مسلم ) .
صل بأ ِّ
َ
ْ َ َ
َ
وقال ابن عثيمني رمحه هللا  :األفضل أن تكون السرتة كمؤخرة الرحل  ،يعين أن تكون شيئاً قائماً بنحو ثلثي ذراع ؛ أي نصف
مرت  ( .نور على الدرب ) .
 -2هل قوله  ( مثل مؤخرة الرحل ) على سبيل التحديد أو على سبيل التحديد أو على سبيل التقريب واألفضلية ؟
هذا على سبيل التقريب واألفضلية  ،فيجوز أطول منها وأقصر .
( فقد ثبت أنه  كان يسترت باجلدار ) رواه مسلم .
( وثبت أنه  استرت باملقام ) .
وعن ابن أيب أوِف ( أنه طاف بالبيت وصلى خلف املقام ركعتني ) رواه مسلم .
( وثبت أنه  استرت بالعنزة ) رواه البخاري .
وكل هذه األشياء أطول بكثري من مؤخرة الرحل .
 -3هل قوله  ( مثل مؤخرة الرحل ) حتديد لعرض السرتة وغلظها فال جيوز أقل من ذلك  ،أم متثيل وتقريب ؟
قال ابن قدامة  :فأما قدرها يف الغلظ  -الدقة – فال حد له نعلمه  ،فيجوز أن تكون دقيقة كالسهم واحلربة وغليظة كاحلائط ،
ويدل لذلك :
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أنه ثبت أنه  صلى إىل حربة .
ِِ
ول يِ
يد أَمر بِ ْ ِ
ني ي َديْ ِه  ،فَـي َ ِ ِ
ِ
ياس َوَراءَهُ َ ،وَكا َن يَـ ْف َع ُل
َع ِن ابْ ِن ُع َمَر ( أَ ين َر ُس َ
احلَْربَة فَـتُ َ
ُ
وض ُع بَـ ْ َ َ
صلّى إلَْيـ َها َوالن ُ
اَّلل َ كا َن إ َذا َخَر َج يَـ ْوَم الْع َ َ
ِ
ك ِيف ال يس َف ِر  ،فَ ِم ْن ُثَي ياختَ َذ َها األ َُمَراءُ ) متفق عليه .
ذَل َ
وثبت أنه  صلى إىل َعنَـ َزة .
ول يِ
ول يِ
ِ
ٍ
ضوء رس ِ
ياس يَـْبتَ ِد ُرو َن
ت َر ُس َ
عن أَِىب ُج َحْيـ َفةَ قَ َ
اَّلل َ وَرأَيْ ُ
اَّلل ِ يف قُـبية محََْراءَ م ْن أ ََدٍم َ ،وَرأَيْ ُ
ال ( َرأَيْ ُ
ت بِالَالً أ َ
َخ َذ َو ُ َ َ ُ
ت الن َ
صب ِمْنه َشيئاً أَخ َذ ِمن بـلَ ِل ي ِد ِ ِ
ِِ
ذَ َاك الْوضوء  ،فَمن أَص ِ
ِ
َخ َذ َعنَـَزةً
صاحبِه ُ ،ثُي َرأَيْ ُ
ت بِالَالً أ َ
اب مْنهُ َشْيئاً متََ يس َح به َ ،وَم ْن َملْ يُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ
َ ُ َ َْ َ َ
ِ
ٍ
ِ
ييب ِ يف حلية محَْراء م َشمرا َ ،ي ِ
اب ميَُُّرو َن م ْن بَـ ْ ِ
ياس رْك َعتَـ ْ ِ
ِِ ِ
ني يَ َد ِي الْ َعنَـَزة)
يو ي
فَـَرَكَزَها َ ،و َخَر َج النِ ُّ
نيَ ،وَرأَيْ ُ
ياس َوالد َ
ت الن َ
ُ َ َ ُ ًّ
صلى إ َىل الْ َعنَـَزة بالن َ
متفق عليه .
وأمر باللالة إىل السهم .
ِ ِ
ص َالتِِه َولَ ْو بِ َس ْه ٍم ) .
َح ُد ُك ْم ِيف َ
كما يف حديث سربة  .قال  :قال ( ليَ ْستَ ْرت أ َ
وكل ذلك أدق بكثري من مؤخرة الرحل  ،ومل يرد يف الشرع ما مينع أدق من هذه املذكورات .
 لكن السرتة العريضة أوىل  ،وأبعد عن التشويش  ،وأمجع لقلب املصلي  ،إذا تيسرت له .
قال اإلمام أمحد رمحه هللا  :وما كان أعرض فهو أعجب إيل .
قال ابن قدامة  :وذلك ألن قوله ( ولو بسهم ) يدل على أن غريه أوىل منه .
 -4احلديث دليل على مشروعية السرتة للصالة  ،فقد الزم النيب  اختاذ السرتة حضراً وسفراً  ،يف العمران والفضاء .

أوالً  :أمره  االستتار بالسهم .
ِ ِ
ص َالتِِه َولَْو بِ َس ْه ٍم ) .
َح ُد ُك ْم ِيف َ
كما يف حديث الباب ( ليَ ْستَ ْرت أ َ
ثانياً  :استتاره  باحلربة .
ِِ
ول يِ
ِ
ني ي َديْ ِه  ،فَـي َ ِ ِ
ياس َوَراءَهُ َ ،وَكا َن يَـ ْف َع ُل
وع ِن ابْ ِن ُع َمَر ( أَ ين َر ُس َ
اَّلل َ كا َن إِ َذا َخَر َج يَـ ْوَم الْعيد أ ََمَر بِا ْحلَْربَة فَـتُ َ
َ
ُ
وض ُع بَـ ْ َ َ
صلّى إلَْيـ َها َوالن ُ
ِ
ك ِيف ال يس َف ِر  ،فَ ِم ْن ُثَي ياختَ َذ َها األ َُمَراءُ ) متفق عليه .
ذَل َ
بالعنَـَزة .
ثالثاً  :استتاره َ 
ول يِ
ول يِ
ِ
ٍ
ضوء رس ِ
ياس يَـْبتَ ِد ُرو َن
ت َر ُس َ
عن أَِىب ُج َحْيـ َفةَ قَ َ
اَّلل َ وَرأَيْ ُ
اَّلل ِ يف قُـبية محََْراءَ م ْن أ ََدٍم َ ،وَرأَيْ ُ
ال ( َرأَيْ ُ
ت بِالَالً أ َ
َخ َذ َو ُ َ َ ُ
ت الن َ
صب ِمْنه َشيئاً أَخ َذ ِمن بـلَ ِل ي ِد ِ ِ
ِِ
ذَ َاك الْوضوء  ،فَمن أَص ِ
ِ
َخ َذ َعنَـ َزةً
ت بِالَالً أ َ
صاحبِه ُ ،ثُي َرأَيْ ُ
اب مْنهُ َشْيئاً متََ يس َح به َ ،وَم ْن َملْ يُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ
َ ُ َ َْ َ َ
ييب ِ يف حلي ٍة محَْراء م َش ِمرا  َ ،ي ِ
اب ميَُُّرو َن ِم ْن بَـ ْ ِ
ياس رْك َعتَـ ْ ِ
ِِ ِ
ني يَ َد ِي
يو ي
فَـ َرَك َزَها َ ،و َخَر َج النِ ُّ
ني َ ،وَرأَيْ ُ
ياس َوالد َ
ت الن َ
ُ َ َ ُ ًّ
صلى إ َىل الْ َعنَـَزة بالن َ
الْ َعنَـَزة ) متفق عليه .
ِ
ِ
صلِّى إِلَْيـ َها ) رواه
وع ِن ابْ ِن ُع َمَر قَ َ
ال ( َكا َن النِ ُّ
َ
صليى بَـ ْ َ
صليى َ ،والْ َعنَـَزةُ بَـ ْ َ
ني يَ َديْه فَـيُ َ
ب بِالْ ُم َ
ني يَ َديْه ُْ ،حت َم ُل َوتُـْن َ
ييب  يَـ ْغ ُدو إِ َىل الْ ُم َ
صُ
البخاري .
وعن أنس قال ( رأيت رسول هللا  يصلي إليها باملصلى يعين العنَـَزة ) رواه ابن خزمية .
رابعاً  :استتاره  بالراحلة .
ييب  ( أَنيه َكا َن يـع ِر ِ
ِ ِ
ِ ِ
صلِّى إِلَْيـ َها ) متفق عليه .
ُ ُ َّ ُ
ض َراحلَتَهُ فَـيُ َ
َعن ابْن ُع َمَر َعن الن ِّ
خامساً  :استتاره  باملقام .
ول يِ
اف بِالْبـي ِ
ف الْم َق ِام رْك َعتَـ ْ ِ
ت َو َ ي
ني َ ،وَم َعهُ َم ْن يَ ْستُـُرهُ ِم َن الني ِ
اس )
ال ( ْاعتَ َمَر َر ُس ُ
اَّللِ بْن أَِىب أ َْو َِف قَ َ
َع ْن َعْب ِد ي
اَّلل  فَطَ َ َ ْ
صلى َخْل َ َ َ
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رواه البخاري .
حديث جابر ( وصلى ركعتني واملقام بينه وبني البيت ) رواه مسلم .
سادساً  :استتاره  بالشجرة .

عن علي قال (لقد رأيتنا وما فينا إنسان إال نائم إال رسول هللا  فإنه كان يصلي إىل شجرة يدعو حَّت أصبح) رواه النسائي .

سابعاً  :استتاره  بالسرير .
ِ
احلِمـا ِر لََق ْد رأَيـت ِين م ْ ِ
ِ
َع َدلْتُمونَا بِالْ َكْل ِ
صلِّى ،
ييب  فَـيَتَـ َو يس ُ
َع ْن َعائ َشةَ قَالَ ْ
ضطَج َعةً َعلَى ال يس ِري ِر  ،فَـيَجيءُ النِ ُّ
ط ال يس ِر َير فَـيُ َ
َ ُْ ُ
ب َو ْ َ
ت ( أَ ُ
ُسنِّ َحهُ فَأَنْ َسـ ُّل ِم ْن قِبَ ِل ِر ْجلَي ال يس ِري ِر َح يَّت أَنْ َس يل ِم ْن ِحلَ ِايف ) متفق عليه .
فَأَ ْكَرهُ أَ ْن أ َ

ثامناً  :استتاره  باجلدار .
ول يِ
ني مصليى رس ِ
اجلِ َدا ِر ممََُّر الشياة ) متفق عليه .
ني ْ
َع ْن َس ْه ٍل قَ َ
اَّلل َ وبَـ ْ َ
ال ( َكا َن بَـ ْ َ ُ َ َ ُ
تاسعاً  :استتاره  باالسطوانة .
ِ
ِ
ال ( ُكْنت آتِى مع سلَمةَ ب ِن األَ ْكوِع فَـي ِ ِ
صح ِ
ت يَا أَبَا ُم ْسلِ ٍم
يد بْ ُن أَِىب ُعبَـْي ٍد قَ َ
عن يَِز ُ
ف  .فَـ ُق ْل ُ
ُ
صلّى عْن َد األ ْ
ََ َ َ ْ
َ َُ
ُسطَُوانَة اليِيت عْن َد الْ ُم ْ َ
أَر َاك تَـتحيرى ال ي ِ ِ ِ
صالَةَ ِعْن َد َها ) متفق عليه .
ُسطَُوانَِة  .قَ َ
ييب  يَـتَ َحيرى ال ي
ت النِ ي
ال فَِإِّين َرأَيْ ُ
صالَةَ عْن َد َهذه األ ْ
َ ََ
قال ابن قدامة  :السنة للمصلي أن يصلي إىل سرتة  ...وال نعلم يف استحباب ذلك خالفاً .
وقال النووي  :السنة للمصلي أن يكون بني يديه سرتة من جدار أو سارية أو غريمها ويدنو منها .
 -5وقد اختلف العلماء هل السرتة واجبة أم ال على قولني :
القول األول  :أهنا واجبة .
وهذا مذهب ابن خزمية  ،ورجحه ابن حزم  ،والشوكاين .
ول اَ يَّللِ  ( لِيستَِرت أَح ُد ُكم ِيف ِِ
ِ ٍ ِ
َخَر َجهُ اَ ْحلَاكِ ُم .
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
ين  قَ َ
ص َالته َولَْو بِ َس ْه ٍم ) أ ْ
َْ ْ َ ْ َ
أ-حلديث َسْبـَرَة بْن َم ْعبَد اَ ْجلُ َه ِّ
ِ ِ
ص َالتِِه َولَْو بِ َس ْه ٍم ) .
َح ُد ُك ْم ِيف َ
( ليَ ْستَ ْرت أ َ
فليصل إىل سرتة وليدن منها ) رواه أبو داود
ب -وحلديث أيب سعيد قال  :قال رسول هللا  ( إذا صلى أحدكم
ّ
قال الشوكاين  :فيه أن اختاذ السرتة واجب .
ورجحه األلباين  ،وقال  :القول باالستحباب ينايف األمر بالسرتة يف عدة أحاديث .
ج -وعن سهل بن سعد قال  :قال رسول هللا  ( إذا صلى أحدكم فليسترت ) رواه ابن خزمية .
القول الثاين  :أهنا غري واجبة .
وهذا مذهب مجاهري العلماء .
ول يِ
ِ
ٍ
ان وأَنَا يـومئِ ٍذ قَ ْد نَاهزت ِ
صلِّى بِالن ِ
ياس مبِِ ًىن إىل غَ ِري
اال ْحتِالَ َم َوَر ُس ُ
َْ ُ
أ -حلديث ابْ ِن َعبياس  .قَال ( أَقْـبَـْل ُ
اَّلل  يُ َ
ت َراكباً َعلَى أَتَ َ َ ْ َ
ِ
ِ
َحد ) متفق عليه .
ت ِيف ال ي
ني يَ َد ِي ال ي
ف فَـلَ ْم يـُْن ِكْر َذل َ
ص ِّ
ص ِّ
ت بَـ ْ َ
جدار  ،فَ َمَرْر ُ
ت األَتَا َن تَـْرتَ ُع َوَد َخْل ُ
ت فَأ َْر َسْل ُ
ف فَـنَـَزلْ ُ
ك َعلَ يى أ َ
وجه الداللة  :قوله ( إىل غري جدار ) قال احل افظ ابن حجر  :أي إىل غري سرتة  ،قاله الشافعي  ،وسياق الكالم يدل على
ذلك  ،ألن ابن عباس أورده يف معرض االستدالل على أن املرور بني يدي املصلي ال يقطع صالته  ،ويؤيده رواية البزار بلفظ
(والنيب يصلي املكتوبة ليس لشيء يسرته) .
ب -وحلديث أيب سعيد وسيأيت ( إذا صلى أحدكـم إىل شيء يسـرته من الناس فأراد أن جيتاز بني يديه . ) ...
فقوله  ( :إذا صلى أحدكم  ) ...يدل على أن املصلي قد يصلي إىل شيء يسرته وقد ال يصلي .
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وهذا القول هو الراجح .
 هل السرتة مشروعة حَّت ف الفضاء ؟
نعم  ،فالسرتة مستحبة سواء صلى يف العمران أو يف الفضاء  ،خشي ماراً أو مل خيشى .
قال الشوكاين  :اعلم أن ظاهر أحاديث الباب عدم الفرق بني الصحاري والعمران  ،وهو الذي ثبت عنه  من اختاذه السرتة
سواء يف الفضاء أو يف غريه .
وقال السفارين  :اعلم أنه يستحب صالة املصلي إىل سرتة اتفاقاً ولو مل خيشى ماراً خالفاً ملالك .

 -6حديث أيب ذر يدل على أنه يقطع الصالة  :الكلب األسود واحلمار واملرأة  ،وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة  ،هل يقطع
الصالة شيء أم ال على أقوال :
القول األول  :يقطع الصالة هذه األشياء الثالثة  :املرأة البالغ  ،واحلمار  ،والكلب األسود .
واختار هذا القول ابن تيمية وابن القيم  ،وابن املنذر  ،والشوكاين  ،واأللباين .
حلديث أيب ذر  ،وحديث أيب هريرة .
قال ابن املنذر  :وأما حجة من قال يقطع الصالة الكلب واحلمار واملرأة ،فظاهر خرب عبد هللا بن الصامت عن أيب ذر...وهو
خرب صحيح ال علة له ،فالقول بظاهره جيب ،وليس مما يثبت عن رسول هللا  إال التسليم له وح ّدك أن حيمل على قياس أو
نظر .
وقال الشوكاين  :املراد بقطع الصالة إبطاهلا  ،وقد ذهب إىل ذلك مجاعة من الصحابة منهم  :أبو هريرة  ،وأنس  ،وابن عباس ،
يف رواية عنه  ...وممن قال به من التابعني يقطع الثالثة املذكورة  :احلسن البصري  ،وأبو األحوص صاحب ابن مسعود  ،ومن
األئمة  :أمحد بن حنبل فيما حكاه عنه ابن حزم الظاهري .
القول الثاين  :أنه ال يقطع الصالة شيء .
وهذا مذهب مجاهري العلماء .
قال النووي  :وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي ومجهور العلماء من السلف واخللف  ،ال تبطل الصالة مبرور شيء من هؤالء وال
من غريهم .
أ-حلديث أيب سعيد قال  :قال رسول هللا  ( ال يقطع الصالة شيء ) رواه أبو داود وهو ضعيف .
ب -حلديث الفضيل بن عباس قال ( زار النيب  عباساً يف بادية لنا  ،ولنا كلبة ومحار يرعى  ،فصلى النيب  العصر  ،ومها
بني يديه  ،فلم يؤخرا ومل يزجرا ) رواه أبو داود  ،وهو ضعيف .
ج -وحلديث عائشة قالت ( كنت أنام بني يدي رسول هللا  ورجالي يف قبلته  ،فإذا سجد غمزين ) رواه مسلم .
االحتِالَم ورسو ُل يِ
ِ
ٍ
ان وأَنَا يـومئِ ٍذ قَ ْد نَاهز ِ
صلِّى بِالن ِ
ياس مبِِ ًىن إىل َغ ِري
َْ ُ
د -وحلديث ابْ ِن َعبياس  .قَال ( أَقْـبَـْل ُ
اَّلل  يُ َ
ت ْ َ ََ ُ
ت َراكباً َعلَى أَتَ َ َ ْ َ
ِ
ِ
َحد ) متفق عليه .
ت ِيف ال ي
ني يَ َد ِي ال ي
ف فَـلَ ْم يـُْن ِكْر َذل َ
ص ِّ
ص ِّ
ت بَـ ْ َ
جدار  ،فَ َمَرْر ُ
ت األَتَا َن تَـْرتَ ُع َوَد َخْل ُ
ت فَأ َْر َسْل ُ
ف فَـنَـَزلْ ُ
ك َعلَ يى أ َ
القول الثالث  :أنه يقطع الصالة الكلب األسود خاصة .

وهذا قول أمحد وإسحاق .
وحجة هذا القول  :أن الكلب مل جييء يف الرتخيص فيه شيء يعارض األحاديث املذكورة وهي حديث أيب ذر وأيب هريرة .
وأما املرأة فقد ورد عن عائشة أهنا قالت ( شبهتمونا بالكالب واحلمري ) .
وقالت (كنت أنام بني يدي رسول هللا  ورجالي يف قبلته  ،فإذا سجد غمزين ) .
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ِ
ان  ،وأَنَا يـومئِ ٍذ قَ ْد نَاهزت ا ِ
ِ
ٍ
اَّللِ 
ول ي
الم َ ،وَر ُس ُ
وأما احلمار فقد ورد فيه حديث ابن عباس قَ َ
ال ( أَقْـبَـْل ُ
َْ ُ ْ
الحت َ
ت َراكباً َعلَى محَا ٍر أَتَ َ َ ْ َ
ِ
يصلِّي بِالن ِ ِِ
ني يَ َد ْي بَـ ْع ِ
ف  ،فَـلَ ْم
ت ِيف ال ي
ض ال ي
ص ِّ
ص ِّ
ت بَـ ْ َ
ياس مب ًىن َإىل َغ ِْري ج َدا ٍر َ .مَرْر ُ
ت األَتَا َن تَـ ْرتَ ُع َ .وَد َخْل ُ
ت  ،فَأ َْر َسْل ُ
ف فَـنَـَزلْ ُ
َُ
ِ
َح ٌد ) متفق عليه .
يـُْن ِك ْر ذَل َ
ك َعلَ يي أ َ

والراجح القول األول  ،وأنه يقطع الصالة هذه األشياء الثالثة املذكورة باحلديث .
احلِمار والْ َكْلب ْاألَسود "  .وثـَب ِ
ك َعْنهُ ِم ْن
ت ذَل َ
ص َالتَهُ " الْ َمْرأَةُ َو ْ َ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ
ص ّح َعْنهُ أَنّهُ يَـ ْقطَ ُع َ
قال ابن القيم  ... :فَِإ ْن َملْ يَ ُك ْن ُسْتـَرةٌ فَِإنّهُ َ
ان ِ
ِ
اس وعب ِد اَّللِ ب ِن مغَ ّف ٍل  .ومعا ِرض ه ِذهِ ْاأل ِ ِ ِ ِ
يح َغْيـُر
ص ِر ٍ
ََُ ُ َ
يح َو َ
يح َغْيـُر َ
َحاديث ق ْس َم َ
ص ِر ٌ
صح ٌ
َ
ِرَوايَة أَِيب ذَ ّر َوأَِيب ُهَريْـَرةَ َوابْ ِن َعبّ ٍ َ َْ ّ ْ ُ
يح فَ َال يـُْتـَرُك الْ َع َمل ِهبَا لِ ُم َعا ِر ٍ
ض َه َذا َشأْنُهُ .
ص ِح ٍ
َ
ُ

 ماذا أجاب اجلمهور عن أحاديث الباب اليت فيها يقطع اللالة ؟

وأجاب من يقول بعدم القطع ( وهم اجلمهور ) عن أحاديث القطع بأجوبة :

أ -قالوا إن املراد بالقطع نقص الصالة .

قال النووي  :وتأول هؤالء حديث القطع على أن املراد به ينقص الصالة لشغل القلب هبذه األشياء  ،وليس املراد إبطاهلا ( .شرح
مسلم) .
ب -أنه منسوخ .
قال النووي  :وأما اجلواب عن األحاديث الصحيحة اليت احتجوا هبا فمن وجهني :
أصحهم ا وأحسنهما ما أجاب به الشافعي واخلطايب واحملققون من الفقهاء واحملدثني  :أن املراد بالقطع القطع عن اخلشوع والذكر
للشغل هبا وااللتفات إليها  ،ال أهنا تفسد الصالة  ،فهذا اجلواب هو الذي نعتمده  ،وأما ما يدعيه أصحابنا وغريهم من النسخ
فليس مبقبول  ،إذ ال دليل عليه  ،وال يلزم من كون حديث ابن عباس يف حجة الوداع وهى يف آخر األمر أن يكون ناسخاً  ،إذ
ميكن كون أحاديث القطع بعده  ،وقد علم وتقرر يف األصول  ،أن مثل هذا ال يكون ناسخاً مع أنه لو احتمل النسخ لكان
اجلمع بني األحاديث مقدماً عليه  ،إذ ليس فيه رد شيء منها  ،وهذه أيضاً قاعدة معروفة  ( .اجملموع ) .
 ما اجلواب عن أدلة القول الثاين ( وهم اجلمهور ) ؟

أما حديث أيب سعيد ( ال يقطع الصالة شيء ) فحديث ضعيف فال حجة فيه .

ضعفه ابن حزم يف احمللي  ،وقال النووي  :هو ضعيف  ،وضعفه ابن قدامة يف املغين  ،وابن حجر .
ولو صح فهو عام خمصوص مبا ثبت عن النيب  من قطع املرأة واحلمار والكلب األسود  ،فتخص هذه الثالثة من عموم هذا
احلديث .
وأما حديث الفضيل ابن عباس ( زار النيب  عباساً  ) ...فحديث ضعيف  ،فقد ضعفه ابن حزم يف احمللى ُ ،ث مل يبني لون
هذه الكليبة  ،فقد يكون لوهنا ليس أسود  ،وال يقطع الصالة من الكالب إال األسود .

مر  ،وفرق بني املرور واالضطجاع .
وأما حديث عائشة  ،فهذا ليس مبرور  ،والنيب  يقول إذا ّ
حمرم عليه املرور بني
قال ابن القيم  :وكان رسول هللا  يصلي وعائشة نائمة يف قبلته  ،وكأن ذلك ليس كاملار  ،فإن الرجل ّ
يدي املصلي وال يكره له أن يكون البثاً بني يديه  ،وهكذا املرأة يقطع مرورها الصالة دون لبثها .
وأما حديث ابن عباس (قَال ( أَقْـبـْلت راكِباً علَى أَتَ ٍ
ان  ) ...فهو غري صريح يف املسألة  ،فال حجة فيه  ،إذ ليس فيه إال أن
َ ُ َ َ
مر بني يدي بعض الصف  ،وهذا ال يؤثر  ،إذ سرتة اإلمام سرتة ملن خلفه .
احلمار ّ
 هل مرور املرأة من أمام املرأة يقطع اللالة كالرجل ؟
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دل
نعم  ،يدخل يف املرور  ،مرور املرأة بني يدي املرأة  ،فإنه يقطع الصالة  ،ألنه ال فرق بني الرجال والنساء يف األحكام إال ما ّ
الدليل على ختصيصه .
قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا  :املرأة تقطع صالة املرأة كما تقطع صالة الرجل  ( .لقاء الباب املفتوح ) .
وقال الشيخ األلباين رمحه هللا  :الصالة تنقطع ولو كانت املصلية امرأة واملارة امرأة ؛ ألن اخلطاب جلميع األمة  ( .نقالً من موقع
اإلسالم سؤال وجواب ) .
فائدة :
ِ ِ
قال ابن قدامة  :وَال فَـر َق ِيف بطْ َال ِن ال ي ِ
يث ِيف ُك ِل ص َالةٍ  ،وِألَ ين مب ِط َال ِ
احل ِد ِ
ني الْ َفْر ِ
ص َالةِ يَـتَ َس َاوى
ت ال ي
ص َالة بَـ ْ َ
َ ُْ
ّ َ
ض َوالتيطَُّوِع ؛ ل ُع ُموم َْ
ُ
َ ْ
ِ
ِ
ك َه َذا .
ع ِيف َغ ِْري َه َذا  ،فَ َك َذل َ
ض َوالتيطَُّو ُ
ف َيها الْ َفْر ُ

 ما املراد باملرأة اليت تقطع اللالة ؟
املراد هبا املرأة البالغة ألمرين :

األول  :حلديث ابن عباس فيه التقييد (  ..املرأة احلائض . ) ...
والثاين  :وألن غري البالغة ال يصدق عليها أهنا امرأة .

 ما املراد باحلمار الذي يقطع اللالة ؟

قيل  :يشمل مجيع احلمري األهلي والوحشي .
صالَةَ الْمرأَةُ و ِْ
ب  ) ..فيشمل مجيع احلمري ؟
لظاهر احلديث (يَـ ْقطَ ُع ال ي َ ْ َ
احل َم ُار َوالْ َكْل ُ
وقيل  :املراد احلمار األهلي .
قالوا  :ألن اسم احلمار إذا أطلق ينصرف إىل املعهود املألوف يف االستعمال وهو األهلي .
واألول أرجح .
 ما املراد بالنلب الذي يقطع اللالة ؟
جاء يف حديث أيب ذر تقييده باألسود  ،وجاء يف حديث أيب هريرة مطلق غري مقيد  ،فيحمل املطلق على املقيد  ،فال يقطع
َسوِد ِمن الْ َكْل ِ
ِ
َمحَ ِر ِم َن
ت يَا أَبَا ذَ ٍّر َما بَ ُ
ب األ ْ
الصالة إال الكلب األسود  ،بدليل حديث أيب ذر السابق (  ...قُـْل ُ
ال الْ َكْلب األ ْ َ َ
ِ
الْ َك ْل ِ
َس َوُد َشْيطَا ٌن ) رواه مسلم .
اَّللِ َ ك َما َسأَلْتَِين فَـ َق َ
ول ي
ت َر ُس َ
َص َف ِر قَ َ
ال يَا ابْ َن أَخي َسأَلْ ُ
ب األ ْ
ب األ ْ
ال « الْ َكْل ُ
 ما احلنم لو مر أحد هذه الثالثة أمام املأموم ؟
ال تقطع صالته  ،ألن سرتة اإلمام تعترب سرتة ملن خلفه  ،ويدل لذلك :
حديث ابن عباس  -وقد تقدم  ( -أقبلت على محار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت االحتالم  ،ورسول هللا  يصلي بالناس مبىن
إىل غري جدار  ،فمررت بني يدي بعض الصف ومل ينكر ذلك علي أحد ) متفق عليه .
وقد بوب البخاري  :باب سرتة اإلمام سرتة من خلفه.
ُث ذكر ثالثة أحاديث :
ِ
االحتِالَم ورس ُ ِ
ِ
ٍ
ان وأَنَا يـومئِ ٍذ قَ ْد نَاهز ِ
صلِّي بِالن ِ
حديث ابن َعبي ٍ
ياس مبِِ ًىن إِ َىل
اس أَنيهُ قَ َ
َْ ُ
ال ( أَقْـبَـ ْل ُ
ول هللا  يُ َ
ت ْ َ ََ ُ
ت َراكبًا َعلَى محَا ٍر أَتَ َ َ ْ َ
ِ
ِ
ني يَ َد ْي بَـ ْع ِ
َح ٌد ) .
ت ِيف ال ي
ض ال ي
ف فَـلَ ْم يـُْن ِكْر ذَل َ
ص ِّ
ص ِّ
ت بَـ ْ َ
َغ ِْري ج َدا ٍر فَ َمَرْر ُ
ت األَتَا َن تَـْرتَ ُع َوَد َخْل ُ
ت َوأ َْر َسْل ُ
ف فَـنَـَزلْ ُ
ك َعلَ يي أ َ
ِِ
وحديث ابن عمر ( أَ ين رس َ ِ
يد أَمر بِ ْ ِ
ني ي َديْ ِه فَـي َ ِ ِ
ِ
ياس َوَراءَهُ َ ،وَكا َن
احلَْربَة فَـتُ َ
وض ُع بَـ ْ َ َ ُ
َُ
َُ
صلّي إلَْيـ َها َوالن ُ
ول هللا َ كا َن إ َذا َخَر َج يَـ ْوَم الْع َ َ
ِ
ك ِيف ال يس َف ِر فَ ِم ْن ُثَي ياختَ َذ َها األ َُمَراءُ ) .
يَـ ْف َع ُل ذَل َ
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ِ
ِ
ِِ
صر رْك َعتَـ ْ ِ
ِ
ُّ
ني يَ َديْ ِه الْ َم ْرأَةُ
وحديث أَِيب ُج َحْيـ َفةَ ( أَ ين النِ ي
ني متَُُّر بَـ ْ َ
صليى هب ْم بِالْبَطْ َحاء َ -وبـَ ْ َ
ييب َ 
ني يَ َديْه َعنَـَزةٌ  -الظ ْهَر َرْك َعتَـ ْني َوالْ َع ْ َ َ
احلِ َم ُار ) .
َو ْ
قال ابن قدامة  :فإن سرتة اإلمام سرتة ملن خلفه  ،نص عليه أمحد  ،وهو قول أكثر أهل العلم  ،فال يسن للمأموم أن يتخذ
سرتة  ،ألن الصحابة كانوا يصلون مع النيب  ومل يتخذ أحد منهم شيء .

 ما احلنم لو مر أحد هذه الثالثة أمام ااممام وسرتته ؟
لو مر أحد هذه الثالثة بني اإلمام وسرتته  ،قطعت صالته وصالة املأمومني  ،وهذه هي املسألة الوحيدة اليت تبطل فيها صالة
املأموم ببطالن صالة اإلمام .
ول هِ
س َج َد ا ْعتَـ َز َل ال ه
ش ْيطَا ُن يَـ ْب ِني يَـ ُق ُ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
 -119و َع ْن أَِّب ُه َريْـ َرةَ قَ َ
آد َم ال ه
اَّلل  ( إِذَا قَـ َرأَ ابْ ُن َ
ول يَا َويْـلَهُ
س ْج َدةَ فَ َ
ِ
ود فَأَبـي ُ ِ
ِ
ت بِ ُّ ِ
آدم بِ ُّ ِ
 َوِف ِرَوايَِة أَِّب ُك َريْ ٍهار ) .
س َج َد فَـلَهُ ا ْجلَنهةُ َوأ ُِم ْر ُ
الس ُج َ ْ
ب يَا َويْلي  -أُم َر ابْ ُن َ َ
ت فَل َي الن ُ
الس ُجود فَ َ
---------س ْج َدةَ ) أي :آية السجدة .
آد َم ال ه
( إِذَا قَـ َرأَ ابْ ُن َ
س َج َد ) أي  :سجود التالوة لقوله ( إذا قرأ . ) ...
( فَ َ
( ا ْعتَـ َز َل ) أي  :تباعد .
( ال ه
ش ْيطَا ُن ) مشتق على الصحيح من َشطَن أي بعد  ،فالشيطان بعيد عن اخلري وطباع البشر وعن كل معروف .
( يَـ ْب ِني ) بكاء حقيقي ،قال القرطيب :وبكاء إبليس ليس ندماً على معصية وال رجوعاً عنها ،وإمنا ذلك لفرط حسده وغيظه،
وأمله مما أصابه من دخول أحد من ذرية آدم اجلنة وجناته بالسبب الذي عصى هو به .
س َج َد ) امتثاالً ألمر هللا .
( فَ َ

( فَـلَهُ ا ْجلَنهةُ ) جزاء على امتثاله ألمره .
السج ِ
ود)  :.أي أمرين ريب بالسجود آلدم مع املالئكة .
( َوأ ُِم ْر ُ
ت بِ ُّ ُ
أمرت به .
( فَأَبَـ ْي ُ
ت ) امتنعت من فعل ما ُ
( فلي النار ) أي  :فوجبت يل النار بسبب االمتناع عن امتثال األمر .
 -1احلديث دليل على فضل السجود هلل وأنه سبب لدخول اجلنة .
 -2احلديث دليل على مشروعية سجود التالوة .
أ -حلديث الباب .
ب -وحلديث ابن عمر قال  ( :كان النيب  يقرأ السورة اليت فيها السجدة وحنن عنده  ،فيسجد ونسجد معه  ،فنزدحم حَّت
ما جيد أحدنا جلبهته موضعاً يسجد عليه ) متفق عليه .
قال النووي  :فيه إثبات سجود التالوة  ،وقد أمجع العلماء عليه .
وقد اختلف العلماء يف وجوبه على قولني بعد اتفاقهم على مشروعيته على قولني :

القول األول  :أنه واجب .
وهذا مذهب احلنفية  ،وهو اختيار ابن تيمية .
ئ َعلَْي ِه ُم الْ ُقْرآ ُن ال يَ ْس ُج ُدون ) فذمهم هللا على ترك السجود .
أ-لقوله تعاىل ( فَ َما َهلُ ْم ال يـُ ْؤِمنُو َن َ .وإِذَا قُ ِر َ
مر ابن آدم بالسجدة فسجد  ،اعتزل الشيطان يبكي ويقول  :يا ويلي  ،أمر ابن آدم بالسجود فسجد
ب-وحلديث الباب إذا ّ
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فله اجلنة  ،وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار ) .
فقوله ( أمر ابن آدم ) واألمر للوجوب .
القول الثاين  :أنه سنة غري واجب .

وهذا مذهب مجاهري العلماء .
أ -حلديث زيد بن ثابت قال  ( :قرأت على النيب  النجم فلم يسجد فيها ) ولو كان واجباً ألمره النيب  به .
اب  قَـرأَ يـوم ْ ِ
اخلَطي ِ
ِ ِِ
ب -و َع ْن َربِ َيعةَ بْ ِن َعْب ِد ا يَّللِ التـْيي ِم ِّي ( أن ُع َمَر بْ ِن ْ
يح ِل َح يَّت إِذَا َجاءَ ال يس ْج َدةَ
ورةِ الن ْ
َ َْ َ
اجلُ ُم َعة َعلَى الْمْن َرب ب ُس َ
السج ِ
ِ
نَـزَل فَسج َد وسج َد النياس  ،ح يَّت إِ َذا َكانَ ِ
ِ
ِ
ال يا أَيـُّ َها الن ِ
ِ
ود فَ َم ْن
ت ْ
ياس إنيا َمنُُّر ب ُّ ُ
َ َ َ ََ َ
اجلُ ُم َعةُ الْ َقابلَةُ قَـَرأَ هبَا َح يَّت إ َذا َجاءَ ال يس ْج َد َة قَ َ َ
ُ َ
ُ
اب َ ،وَم ْن َملْ يَ ْس ُج ْد فَالَ إِ ُْثَ َعلَْي ِه َ .وَملْ يَ ْس ُج ْد عُ َمُر . 
َص َ
َس َج َد فَـ َق ْد أ َ
اَّللَ َملْ يَـ ْف ِر ِ
ود إِالي أَ ْن نَ َشاءَ .
َوَز َاد نَافِ ٌع َع ِن ابْ ِن ُع َمَر  -رضى هللا عنهما إِ ين ي
ض ُّ
الس ُج َ
ووجه الداللة منه من وجهني :
األول  :قوله ( ومن مل يسجد فال إُث عليه ) .

والثاين  :أن هذا كان حبضرة اجلمع الكثري من الصحابة ومل ينكر ذلك عليه أحد .
قال احلافظ ابن حجر  :قوله ( ومن مل يسجد فال إُث عليه ) قال  :ظاهرة يف عدم الوجوب .
قوله ( ومل يسجد عمر ) قال احلافظ  :فيه توكيد لبيان جواز ترك السجود بغري ضرورة .

وقال النووي  :وهذا الفعل والقول من عمر  يف هذا املوطن واجملمع العظيم دليل ظاهر يف إمجاعهم على أنه ليس بواجب .
وقال الشوكاين  :تصرحيه – يعين عمر – بعدم الفرضية  ،وبعدم اإلُث على التارك  ،يف مثل هذا اجلمع من دون صدور إنكار
يدل على إمجاع الصحابة على ذلك .
وهذا القول هو اللحيح .
 -3أن سجود التالوة سبب لبكاء الشيطان .
 -4أن سجود التالوة للقارئ واملستمع .
ألن النيب  كان يسجد إذا مر بآية سجدة .
واملستمع  :ألن الصحابة كانوا يسجدون مع رسول هللا . 
عن ابن عمر قال (كان النيب  يقرأ السورة اليت فيها السجدة وحنن عنده ،فيسجد ونسجد معه ،فنزدحم ،حَّت ما جيد أحدنا
جلبهته موضعاً يسجد عليه) متفق عليه .
 -5يقول ما يقوله يف سجود الصالة ( سبحان ريب األعلى ) .
وقد جاءت أدعية أخرى اختلف العلماء يف صحتها :
منها  :جاء يف حديث عائشة قالت  ( :كان رسول هللا  يقول يف سجود القرآن بالليل  :سجد وجهي للذي خلقه  ،وشق
مسعه وبصره  ،حبوله وقوته  ،فتبارك هللا أحسن اخلالقني ) رواه أبو داود .
ومنها  :ما جاء عن ابن عباس قال  ( :كنت عند النيب  فأتاه رجل  ،فقال  :إين رأيت البارحة فيما يرى النائم  ،كأين أصلي
إىل أصل شجرة  ،فقرأت السجدة فسجدت  ،فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول  :اللهم احطط هبا عين وزراً ،
واكتب يل هبا أجراً  ،وتقبلها مين كما تقبلتها من عبدك داود  ،قال ابن عباس  :فرأيت النيب  قرأ السجدة فسجد  ،فسمعته
يقول يف سجوده مثل الذي أخربه الرجل عن قول الشجرة )  .رواه الرتمذي
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-6
-7
-8
-9
-10
-11

فضل إغاظة الشيطان وأنه من أفضل العبادات .
أن الشيطان يبكي  ،كما يف هذا احلديث .
اإلميان بوجود الشيطان .
مصداق ( إن الشيطان لكم عدو فاختذوه عدواً ) .
إثبات أن إبليس بالنار .
وجوب معرفة ما يغيظ الشيطان :

أوالً  :السجود .

كما يف حديث الباب .

ثانياً  :األذان .
كما قال  ( إذا ثوب للصالة وىل الشيطان حَّت يكون بالروحاء ) رواه مسلم .
 -12األصل يف األمر الوجوب ما مل يدل خالف ذلك .
 -13مشروعية قراءة القرآن .
 -14اإلميان باجلنة والنار .
 -15فيه نوع من أنواع الكفر وهو كفر اإلباء واالستكبار .
ول ( إِ هن بـ ْني ال هرج ِل وبـ ْني ِ
لالَةِ ) .
هب  يَـ ُق ُ
الش ْر ِك َوالْ ُن ْف ِر تَـ ْر َك ال ه
ت النِ ه
 -120وعن َجابِر  .قال ََِ :س ْع ُ
َ َ ُ ََ َ
--------- -1احلديث دليل على عظم أمر الصالة  ،حيث جعلت هي الفارقة بني اإلسالم والكفر .
 -2استدل حبديث الباب من قال بكفر تارك الصالة  ،واعلم أن تارك الصالة ال خيلو من حالتني :
احلالة األوىل  :تاركها جاحداً لوجوهبا .
فهذا كافر باإلمجاع .
ألنه مكذب هلل إذ يقول ( وما أمروا إال ليعبدوا هللا خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة ) .
ومكذب للرسول  إذ يقول( :بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممد رسول هللا ،وإقام الصالة  .)...متفق عليه
احلالة الثانية  :أن يرتكها تكاسالً وهتاوناً .
ففي هذه احلالة اختلف العلماء على قولني :
القول األول  :أنه كافر .
وهذا هو املذهب  ،وهبذا القول قال سعيد بن جبري  ،والشعيب  ،وابن املبارك .
أ -حلديث الباب  ( :بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة ) .
ب -وعن بريدة  قال  :قال رسول هللا  ( : العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر ) رواه الرتمذي .
ج -وعن عبد هللا بن شقيق العقيلي قال( :مل يكن أصحاب حممد  يرون شيئاً من األعمال تركه كفر غري الصالة) .رواه الرتمذي
القول الثاين  :أنه ال يكفر .

وبه قال احلنفية واملالكية .
ونسبه النووي لألكثر من السلف واخللف .
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أ-حلديث أيب هريرة  قال  :قال رسول هللا  ( : أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة من قال ال إله إال هللا خالصاً من قلبه )
رواه البخاري .
ب -وقوله  ( : من مات وهو يعلم أنه ال إله إال هللا دخل اجلنة ) رواه مسلم .
فقد صرح النيب  أن من قال ال إله إال هللا فقد استحق دخول اجلنة .
ج-وقوله تعاىل  ( :إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ) .
والراجح القول األول أنه كافر .

قال الشيخ حممد بن عثيمني رَحه هللا  :وإذا تبني أن تارك الصالة كافر كفر ردة فإنه يرتتب على كفره أحكام املرتدين ومنها :

أوالً  :أنه ال يصح أن يزوج  ،فإن عقد له وهو ال يصلي فالنكاح باطل .
ثانياً  :أنه إذا ذبح ال تؤكل ذبيحته .
ثالثاً  :ال يرث وال يورث .

رابعاً  :إذا مات ال يغسل وال يكفن وال يصلى عليه وال يدفن مع املسلمني .

خامساً  :أنه حيشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأيب بن خلف .
فائدة  :مَّت ينفر تارك اللالة ؟

قيل  :برتك فريضة واحدة .
وقيل  :برتك فريضتني .

قال الشيخ حممد بن عثيمني رَحه هللا  :والذي يظهر من األدلة  :أنه ال يكفر إال برتك الصالة دائماً مبعىن وطين نفسه على ترك
الصالة  ،فال يصلي ظهراً وال عصراً وال مغرباً وال عشاءً وال فجراً فهذا هو الذي يكفر  ،فإن كان يصلي فرضاً أو فرضني فإنه ال
يكفر ألن هذا ال يصدق عليه أنه ترك الصالة .
 -3رد على املرجئة .
 -4كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك .
مت حبمد اهلل القسم الثالث
ويليه القسم الرابع وأوله حديث :
 -121عن أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  ( الَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَالَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا ) .
الشيخ  /سليمان بن حممد اللهيميد
السعودية  -رفحاء
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