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 باب فضل ضعفة املسلمني والفقراء واخلاملني - 32
ْ نَ ْفَسَك مَ  ي ر ي رريد وَن َوْجهَ         وَن رَب َّه ْم براْلغَ         َع الَّذريَن َيْدع          قَاَل هللا تَ َعاََل: }َواْصِبر ه ْم{          ه  َوال تَ عْ          َداةر َواْلَعشر َناَك َعن ْ د  َعي ْ

 [.28]الكهف: 
---------- 

ْ نَ ْفَسَك مَ )  قَاَل هللا تَ َعاََل  ي ر ي رريد وَن َوْجهَ     وَن رَب َّه ْم براْلغَ     َع الَّذريَن َيْدع   َواْصِبر ه مْ    ه  َوال تَ عْ   َداةر َواْلَعشر َناَك َعن ْ  ( . د  َعي ْ
ْ نَ ْفَسَك مَ ) َ  ي ر ي رريد وَن َوْجهَ  َداةر     وَن رَب َّه ْم براْلغَ     َع الَّذريَن َيْدع   اْصِبر يأمر هللا تعاىل نبيه أن حيبس نفسه مع املؤمنني ( ه    َواْلَعشر

 الذين يدعون رهبم أول النهار وآخره خملصني له ، ال يريدون بدعائهم إال رضا رهبم .
أن  الكفار من النيب وقد نزلت هذه اآلية يف فقراء املهاجرين كعمار وصهيب وبالل وابن مسعود وحنوهم ، ملا أراد صناديد 

 لئك الفقراء املؤمنني .و يطردهم عنه ، وجيالسهم بدون حضور أ
 وقد أمر هللا نبيه بعدم طردهم :

 ( .َواَل َتْطُرِد الَِّذيَن يَْدُعوَن رَب َُّهم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِ  يُرِيُدوَن َوْجَههُ )يف سورة األنعام كما قال تعاىل 
 ) العشي ( آخره .) الغداة ( أول النهار  

واملراد بالغداة والعشي: املراد بذلك الصلوات اخلمس ، وقيل: بالغداة صالة الصبح ، وبالعشي صالة العصر ، وقيل: اآلية أعم 
 من الصالة ، وهذا الصحيح ، ألهنم يدعون هللا ويعبدونه بأنواع العبادات من صالة وغريها ، أول النهار وآخره.

 العشي عدة أوجه:ويف ختصيص الغداة و  -
 قيل: أن العرب إذا أرادت الدوام أطلقت الليل والنهار ، والغداة والعشي ، يعنون أهنم دائمون على ذلك.

 وقيل: أن أول النهار وآخره من أفضل األوقات اليت تُنتهز فيها فرصة العبادات.
نْ يَ  ) ه ْم ت رريد  زريَنَة اْْلََياةر الدُّ َناَك َعن ْ  ( أي ال تتجاوز عيناك إىل غريهم من األغنياء وما لديهم من زينة احلياة الدنيا. اَوال تَ ْعد  َعي ْ

ُهْم َزْهرََة احْلََياِة الدُّنَيا لِنَ ْفِتنَ ُهْم ِفيهِ كما قال تعاىل ) نَ ْيَك ِإىَل َما َمت َّْعَنا ِبِه أَْزَواجاً مِ ن ْ ٌر َوأَبْ َقى  َواَل ََتُدَّنَّ َعي ْ  (.َورِْزُق رَبِ َك َخي ْ
( املراد بالدعاء هنا دعاء املسألة ، ودعاء العبادة ، فدعاء املسألة ، أن يقول: يا ربنا اغفر يل  َيْدع وَن رَب َّه مْ وله تعاىل )وق -

وارمحين ، ودعاء العبادة ، أن يقوم ويصلي ويصوم وحيج ، ووجه كون العابد داعياً ، ألنه بعبادته يريد بذلك ثواب هللا واخلوف من 
 فهو دعاء بلسان احلال. عقابه ،

( الباء هنا مبعىن )يف( وتأيت الباء مبعىن )يف( كقوله تعاىل )َوِإنَُّكْم لََتُمرُّوَن َعَلْيِهْم ُمصْ   ِبِحنَي. َوبِاللَّْيِل أََفال تَ ْعِقُلوَن(.)بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِ 
قوله تعاىل عنه )َوَما أَنَا ِبطَارِِد الَِّذيَن آَمُنوا( وقوله )َويَا وهذا الطلب وهو طرد ضعفاء املسلمني ، طلبه قوم نوح من نوح فأىب ك -

 ابَ َهْت قُ ُلوبُ ُهْم(.قَ ْوِم َمْن يَ ْنُصُرِن ِمَن اَّللَِّ ِإْن َطَرْدتُ ُهْم أََفال َتذَكَُّروَن( ، وهذا من تشابه قلوب الكفار املذكور يف قوله )َتشَ 
ي: يبتغون بذلك العمل وجه هللا الكرمي ، فهم خملصون فيما هم من العبادات والطاعات ، ال ( أ ي رريد وَن َوْجَهه   ) وقواه تعاىل -

 ا .وال غرضاً من أغراض الدنييريدون رياء وال مسعة ، 
:  قَاَل: مسعت َرس ول هللا  وعن حارثة بن وْهٍب  - 252 ف ، َلْو أاَل أ ْخِبر ك ْم برأْهلر اجلَنَّةر؟ ك لُّ َضعريف م َتَضعَّ ) يقول 

 . م ت ََّفٌق َعَليهر   (لُّ ع ت لٍ  َجو اٍظ م ْسَتْكِبر أْقَسَم َعَلى هللار ألَبَ رَّه ، َأالَ أ ْخِبر ك ْم برأْهلر النَّارر؟ ك  
. «: الع ت لُّ » ري  الَبطرني .بفتح اجليم وتشديد الواو وبالظاء املعجمة: َوه َو اجلَم وع  املَن وع ، َوقر «: َواجلَوَّاظ  »الَغلريظ  اجلَاِفر  يَل: الضَّْخم  امل ْخَتال  ِف مرْشَيترهر، َوقريَل: الَقصر

َوَمْعَناُه : قال النووي : قوله  ) ُمَتَضعَّف ( ِبَفْتِح اْلَعنْي وََكْسرَها اْلَمْشُهور اْلَفْتح ، وَلَْ يَْذُكر اأْلَْكثَ ُروَن َغرْيه ، (  ضعيف متضعف) 
نْ َيا ، يُ َقال : َتَضعََّفه َواْسَتْضَعَفُه ، َوأَمَّا رَِوايَة اَيْسَتْضِعفُه النَّاس َوحَيْتَ  ْلَكْسر َفَمْعَناَها : ِقُرونَُه َويَ َتَجب َُّروَن َعَلْيِه ِلَضْعِف َحاله يف الدُّ



 1 

ُقُلوب َولِينَها َوِإْخَباهتَا ِلْْلِميَاِن ، َواْلُمرَاد َأنَّ ُمتَ َواِضع ُمَتَذلِ ل َخاِمل َواِضع ِمْن نَ ْفسه ، قَاَل اْلَقاِضي : َوَقْد َيُكون الضَّْعف ُهَنا : رِقَّة الْ 
 الطََّرفَ نْيِ .    ) نووي ( . أَْغَلب أَْهل اْْلَنَّة َهُؤاَلِء ، َكَما َأنَّ ُمْعَظم أَْهل النَّار اْلِقْسم اآْلَخر ، َولَْيَس اْلُمرَاد ااِلْسِتيَعاب يف 

ْلنة اإلنسان الضعيف يف نفسه الضعيف عند الناس ، وهذا دليل على فضل احلديث دليل على أن من صفات أهل ا -1
 الضعف واخلمول .

 ليس له قيمة عند الناس لفقره وضعفه ، لكنه عند هللا له قيمة عظمى لتقواه وإميانه .
 فالفقراء واملساكني هم أكثر أهل اجلنة .

 ( . ُت َأْكثَ َر أَْهِلَها اْلُفَقرَاءَ اْْلَنَِّة فَ َرأَيْ  اطََّلْعُت يف  حلديث اآليت )كمت يف ا
 ( . قُْمُت َعَلى بَاِب اْْلَنَِّة فَِإَذا َعامَُّة َمْن َدَخَلَها اْلَمَساِكنيُ )  ويف حديث أسامة قال 
ُونَ اْحَتجَِّت اْلَنَُّة والنَّاُر، فقالِت النَّاُر: يفَّ اْلَ وكما يف احلديث اآليت ) َتَكِِ 

ُ
 .(َفاُء النَّاِس َوَمَساِكينُ ُهمْ الِت اْلَنَُّة: يفَّ ُضعَ َوقَ ، بَّاُروَن َوامل

ون وامللوكُ ) افتخرت اْلنَُّة والنَّاُر ، فقالت النار : يا ربِ  ، يدُخُلين اْل ويف املسند واألشراُف ، وقالت اْلنَُّة : يا ،  بابرة واملتكِِ 
 .الفقراُء واملساكني ( ربِ  يدُخُلين الضُّعفاء و 

 لناس هم أكثر أتباع الرسل .وضعفاء ا
َِ اَّللَُّ تعاىل عن نوح عليه السالُم أن قوَمُه عريُوُه باتباع  الضعفاِء له فقاُلوا: )أَنْؤِمُن َلَك َوات َّبَ َعَك اأَلْرَذُلوَن( . كما أخ

 . أَتْ َباُع الرُُّسلِ  َوُهمْ ء الناس ، فقال هرقل : فقال : ضعفا كما جاء يف قول هرقل ملا سأل أبا سفيان عن أتباع النيب 
 والفقراء أول من يدخل اجلنة .

 ( . ِإنَّ فُ َقرَاَء اْلُمَهاِجرِيَن َيْسِبُقوَن اأَلْغِنَياَء يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِإىَل اْْلَنَِّة بَِأْربَِعنَي َخرِيًفا كما يف احلديث اآليت )
 .م مبالزمة الفقراء، والضعفاء، واملكث معه وقد أمر هللا نبيه 

َنا. قَاَل وَُكْنُت أَنَا َواْبُن َمْسُعوٍد   ِستََّة نَ َفٍر فَ َقاَل اْلُمْشرُِكوَن لِلنَّيب ِ   ُكنَّا َمَع النَّيب ِ   ) َعْن َسْعٍد قَالَ  اْطُرْد َهُؤاَلِء اَل جَيََْتُِئوَن َعَلي ْ
َما َشاَء اَّللَُّ َأْن يَ َقَع َفَحدََّث نَ ْفَسُه فَأَنْ َزَل اَّللَُّ َعزَّ  نَ ْفِس َرُسوِل اَّللَِّ  َع يف َوَرُجٌل ِمْن ُهَذْيٍل َوِباَلٌل َوَرُجاَلِن َلْسُت ُأمَسِ يِهَما فَ َوقَ 

 (رواه مسلم . وَن َوْجَههُ َواَل َتْطُرِد الَِّذيَن يَْدُعوَن رَب َُّهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشىِ  يُرِيدُ  َوَجلَّ )
 . بسبب الضعفاءأن الرزق والنصر يكون  وأخِب النيب 

َا تُ ْرَزُقوَن، َوت ُ )  قال    م ( رواه أمحد .ْنَصُروَن ِبُضَعَفاِئكُ أَبْ ُغوِن ُضَعَفاءَُكْم، فَِإنَُّكْم ِإَّنَّ
 . أن الساعي على األرملة، واملسكني كاجملاهد ِف سبيل هللا أو كالصائم القائم وبنيَّ النيب 

ُر، السَّاِعي َعَلى اأْلَْرَمَلِة، َواْلِمْسِكنِي َكاْلُمَجاِهِد يف َسِبيِل اَّللَِّ َوَأْحِسُبُه قَاَل: وََكاْلَقائِِم اَل يَ ْفت ُ ) لقَا : َأنَّ النَّيبَّ َأِب ُهَريَرَة  عن 
 ( متفق عليه .رَكالصَّائِِم اَل يُ ْفطِ َو 

 . أن شر الطعام طعام الوليمة اليت ال ي دعى إليها الفقراء وبنيَّ النيب 
َساِكنيْئَس الطََّعاُم َطَعاُم اْلَولِيَمِة، يُْدَعى ِإلَيِه اأْلَْغِنَياُء، َويُ ت ْرَ بل ) ِ قَا َأنَّ النَّيبَّ   ُهَريَرةَ َأِب  عن 

َ
  ( رواه مسلم .ُك امل

 ب املساكني .حربه أن يرزقه  ودعاء النيب 
رَاِت، َوتَ ْركَ  ) فقال  َنًة يف قَ ْومٍ  اللَُّهمَّ ِإِن ِ َأْسأَُلَك ِفْعَل اخْلَي ْ  اْلُمْنَكَراِت، َوُحبَّ اْلَمَساِكنِي، َوأَْن تَ ْغِفَر يل َوتَ ْرمَحَيِن، َوِإَذا أََرْدَت ِفت ْ

َر َمْفُتونٍ   ( رواه الَتمذي . فَ تَ َوفَّيِن َغي ْ
 قال أبو ذر : أوصاِن خليلي عليه الصالة والسالم بسبع :

 أمرِن حبب املساكني والدنو منهم .
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عندهم من الدنيا ما يوجُب حمبَّتهم  واملقصوُد أنَّ حبَّ املساكني أصل احلبِ  يف اَّللَِّ تعاىل؛ ألن املساكنَي ليسَ :  قال ابن رجب
صريُح اإلمياِن،  يف اَّللَِّ من أوثِق ُعرى اإلميان، ومن عالماِت ذوِق حالوِة اإلمياِن، وهو ألجلِه فال حيبوَن إال َّللَِّ عز وجل واحلبُّ 

 أنه وصَف به احلبَّ يف اَّللَِّ تعاىل. اإلمياِن، وهذا كلُّه مروي  عن النيبِ  وهو أفضُل 
 ن .َّللَِّ وبه يوجُد طعم اإلميابه تنال واليُة ا:  وُروَي عن ابن عباٍس أنه قال

 غرَي واحٍد من أصحابِه، وحبُّ املساكني قد أوَصى به النيبُّ 
 خرَّجُه اإلماُم أمحد.م ، بَّ املساكنَي وأْن أدنَو منهُ حأْن أ أوصاِن رسوُل اَّللَِّ ر : قال أبو ذ

 ة .اَّللََّ يقربِك يوَم القيام يا عائشُة أحيب املساكنَي وقربيهم فإنا : قاَل هل وخرَّج الَتمذي عن عائشَة أنَّ النيب 
 بني مساكني. ربِ  مسكني كاَن جيالُس املساكني ويقوُل: يا  ويروى أن داوَد 

عليَك بالفقراِء واملساكنِي والدنو منهُم  -الثورُي إىل بعِض إخوانِِه  كتَب سفيانُ   -لُف الصاحُل يوصوَن حبب املساكنِي وَل يزِل الس
 . كاَن يسأل ربه حبَّ املساكني   هللا  فإنَّ رسولَ 

 وقال سليماُن التيمي: كنَّا إَذا طلبَنا عليَة أصحابنا وجْدناُهم عنَد الفقراِء واملساكنِي.
 اَل الفضيُل: من أراد عزَّ اآلخرِة فليكن جملسُه مع املساكنِي.وق
 . لذي ال تثبُت األعماُل إال عليهِ وحبَّ املساكنِي مستلزم إلخالِص العمل َّللَِّ تعاىَل، واإلخالُص هو أساُس األعماِل ا 
، فإذا حصَل إسداُء النفع إليِهم حبًّا هَلُم، فإن حبَّ املساكني يقتِضي إسداَء النفع إليِهم مبا ميكُن من منافع الديِن والدنيا 

ِمْسِكيًنا َويَِتيًما واإلحساُن إليهم كان هذا العمُل خالًصا وقد دلَّ القرآُن على ذلَك، قاَل اَّلَلُ تعاىَل: )َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِ ِه 
َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اَّللَِّ اَل نُرِيدُ 8َوَأِسريًا )  ( .9ِمْنُكْم َجزَاًء َواَل ُشُكورًا ) ( ِإَّنَّ

َساهِبِْم ِمْن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَساِبَك وقاَل عز وجل )َواَل َتْطُرِد الَِّذيَن يَْدُعوَن رَب َُّهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِ  يُرِيُدوَن َوْجَهُه َما َعَلْيَك ِمْن حِ 
 ( .ِمَن الظَّاِلِمنَي ُكوَن َعَلْيِهْم ِمْن َشْيٍء فَ َتْطُرَدُهْم فَ تَ 

 اعلم أن حمبة املساكني هلا فوائد كثرية ::  مث قال ابن رجب رمحه هللا-
 أهنا توجب إخالص العمل هلل . منها :

 ألن اإلحسان إليهم حملبتهم ال يكون إال هلل تعاىل ، ألن نفعهم يف الدنيا ال يرجى غالباً.
 أهنا تزيل الكِْ . ومنها :

 رضى جمالسة املساكني ، كما سبق عن رؤساء قريش واألعراب .ألن املستكِ ال ي
 أنه يوجب صالح القلب وخشوعه . ومنها :

قسوة قلبه ، فقال له : إن أحببَت أن يلني قلُبك فأطعم املسكني ،  ففي حديث أِب هريرة ) أن رجاًل شكى إىل رسول هللا 
 وامسح رأس اليتيم ( رواه أمحد .

ساكني توجب رضى من جيالسهم برزق هللا عز وجل ، وتعظم عنده نعمة هللا ، وجمالسة األغنياء توجب : أن جمالسة املومنها 
 .مد العني إىل زينتهم وما هم فيه التسخط بالرزق و 

ُهمْ  وقد هنى هللا عز وجل نبيه   نَ ْيَك ِإىَل َما َمت َّْعَنا بِِه أَْزَواجًا ِمن ْ نْ َيا لِنَ ْفِتنَ ُهْم  عن ذلك فقال تعاىل ) َوال ََتُدََّن َعي ْ َزْهرََة احْلََياِة الدُّ
ٌر َوأَبْ َقى (   .ِفيِه َورِْزُق رَبِ َك َخي ْ

 ) انظروا إىل من دونكم ، وال تنظروا إىل من فوَقكم ، فإنه أجدر أن ال تزدروا نعمة هللا عليكم ( . وقال 
 أوصى حبب املساكني . : أن النيب  ومنها
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 أن أنظر إىل دوِن، وال أنظر إىل من فوقي، وأوصاِن أن أحب املساكني وأن أدنو منهم( . رسول هللا قال أبو الدرداء )أوصاِن 
وكان عون بن عبد اله جيالس األغنياء فال يزال يف غم ، ألنه ال يزال يرى من هو أحسن منه لباسًا ومركبًا وطعامًا ومسكنًا ، 

 فَتكهم وجالس املساكني فاسَتاح .
 للهم إِن أسألك فعل اخلريات ... وحب املساكني ( .ويف احلديث ) ا

 ويروى أن داود كان جيالس املساكني ويقول : مسكني بني مساكني .
 أهل اْلنة : -2

 أواًل : ما جاء ِف حديث الباب .
 . ( أاَل ُأْخُُِِكْم بِأْهِل اْلَنَِّة؟ ُكلُّ َضِعيف ُمَتَضعَّف ، َلْو أْقَسَم َعَلى هللِا ألَبَ رَّهُ ) 

 ) أهل اْلنة الضعفاء املغلوبون ( . وجاء يف حديث قال 
 ثانياً : كل قريب لني سهل .
ٍ  رِيبٍ َعَلى ُكلِ  قَ : َأاَل ُأْخُُِِكْم مبَْن حَيُْرُم َعَلى النَّاِر أَْو مبَْن ََتُْرُم َعَلْيِه النَّاُر )  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  : َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد قَالَ  َهنيِ 

ٍ َسهْ   ل ( رواه الَتمذي .َلنيِ 
 ويف لفظ ) ُحر م على النار كل هني  لني سهل قريب من الناس ( وهذا لفظ أمحد .

يف قضاء  ( أي : سهل ة )أي: من النَّاس مبجالستهم يف حمافل الطَّاعة، ومالطفتهم قدر الطَّاع (قريب ري : ) قال القا
 اء .القضاء، مسح االقتضاء، مسح البيع، مسح الشِ ر  حوائجهم، أو معناه: أنه مسح

 ثالثاً : السلطان املقسط ، والعفيف املتعفف .
ٌق ُمَوفٌَّق َوَرُجٌل َرِحيٌم رَِقيُق اْلَقْلِب ِلُكلِ  ِذى قُ رْ )  قال  َعفِ ٌف ىَب َوُمْسِلٍم َوَعِفيٌف ُمت َ َوأَْهُل اْْلَنَِّة َثالَثٌَة ُذو ُسْلطَاٍن ُمْقِسٌط ُمَتَصدِ 

 ( رواه مسلم . ُذو ِعَيالٍ 
َما رَأي َك »فَ َقاَل لَرج ٍل عرْنَده  َجالرٌس:   قَاَل: َمرَّ رَج ٌل َعَلى النَّيب   ) سعد الساعردري ر وعن َأيب عباس سهل بن  - 253

، َهَذا وهللار َحرريٌّ إْن َخَطَب َأْن ي   «ِف َهَذا؟ ْنَكَح، َوإْن َشَفَع َأْن ي َشفََّع. َفَسَكَت رسول  هللا ، فَ َقاَل: رَج ٌل مرْن أْشَرافر النَّاسر
  فَ َقاَل لَه  رسول  هللا ، فَ َقاَل: يَا َرس وَل هللا، َهَذا رَج ٌل مرْن ف  َقراءر امل ْسلرمرنَي، َهَذا « َما رَأي َك ِف َهَذا؟:  مث َّ َمرَّ رَج ٌل آَخر 

ٌر مرْن :  َفَع َأْن ال ي َشفََّع، َوإْن قَاَل َأْن اَل ي ْسَمَع لرَقولرهر. فَ َقاَل َرس ول هللا َحرريٌّ إْن َخَطَب َأْن ال ي  ْنَكَح، َوإْن شَ  َهَذا َخي ْ
 عليه .م ت ََّفٌق «. ْثَل َهَذامرلءر األْرضر مر 

---------- 
ِه َوَوَقَع يف رَِوايٍَة ُأْخَرى اِلْبِن ِحبَّاَن َسأََليِن َرُسوِل اَّللَِّ َوأَمَّا اْلَمارُّ فَ َلْم أَِقْف َعَلى امسِْ قال ابن حجر : (  النَّيب   َمرَّ رَج ٌل َعَلى) 
  َنُة ْبُن َعْن َرُجٍل ِمْن قُ َرْيٍش فَ َقاَل َهْل تَ ْعِرُف ُفاَلنًا قُ ْلُت نَ َعْم احلَِْديَث َوَوَقَع يف اْلَمَغازِي اِلْبِن ِإْسَحاَق َما َقْد يُ ْؤَخُذ ِمْنُه أَنَُّه ُعيَ ي ْ
 ْصٍن اْلَفزَارِيُّ أَِو اأْلَقْ رَُع ْبُن َحاِبٍس التَِّميِميُّ َكَما َسَأذُْكرُهُ حِ 
 ُهَو بفتح احلاِء وكسر الراء وتشديد الياِء: أي َحقيٌق. (َهَذا وهللار َحرريٌّ ) 
 . ِبَضمِ  أَوَّلِِه َوفَ ْتِح ثَالِِثِه َأْي ُُتَاَب ِخْطَبُتهُ (  إْن َخَطَب َأْن ي  ْنَكحَ ) 
َويِف رَِوايَة بن ( َوِإْن قَاَل َأْن ُيْسَتَمَع ) بَِتْشِديِد اْلَفاِء َأْي تُ ْقَبَل َشَفاَعُتُه َوزَاَد إِبْ رَاِهيُم ْبُن مَحَْزَة يف رَِوايَِتِه (  إْن َشَفَع َأْن ي َشفَّعَ وَ ) 

 ( . ِإَذا َسَأَل أُْعِطَي َوِإَذا َحَضَر أُْدِخلَ ) ِحبَّاَن 
 ( . ِمْسِكنٌي ِمْن أَْهِل الصُّفَّةِ ) يِف رَِوايَة بن ِحبَّاَن (  ٌل آَخر  مث َّ َمرَّ رَج  ) 
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ٌر )  ِم َمْهُموزٌ ( ِمْن ِمْلِء )  ( مرْن مرلءر األْرضر مرْثَل َهَذاَهَذا َخي ْ ِعْنَد اَّللَِّ يَ ْوَم ) زَاد َأمْحد وبن ِحبَّاَن ،  ِبَكْسِر اْلِميِم َوُسُكوِن الالَّ
ٌر ِمْن ِطاَلِع اأْلَْرِض ِمَن اآْلِخِر ) يِف رَِوايَِة بن ِحبَّاَن اأْلُْخَرى وَ ( اْلِقَياَمِة  ِم َوآِخَرُه ُمْهَمَلٌة ( َخي ْ َوِطاَلُع ِبَكْسِر اْلُمْهَمَلِة َوخَتِْفيِف الالَّ

رُُه اْلمُ : َأْي   . ) الفتح ( . رَاُد َما فَ ْوَق اأْلَْرضِ َما طََلَعْت َعَلْيِه الشَّْمُس ِمَن اأْلَْرِض َكَذا قَاَل ِعَياٌض َوقَاَل َغي ْ
ِة عند هللا بالتقوى واإلميان ال باألحساب .-1  احلديث دليل على فضل التقوى ، وأن الع

ٌر ِمْن ِمْلِء اأْلَ  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا :" ثَ َبَت يِف الصَِّحيِح َعْن النَّيبِ   ْرِض ِمْن ِمْثِل يِف َحقِ  َشْخَصنْيِ : )َهَذا َخي ْ
رًا ِمْن ِمْلِء اأْلَْرِض ِمْن َبيِن ِجْنِسِه ؛ َوَهَذا تَ َبايٌُن َعِظيٌم اَل  حَيُْصُل ِمثْ ُلُه يِف َسائِِر احْلَيَ َواِن ، َوِإىَل  َهَذا ( َفَصاَر َواِحٌد ِمْن اآْلَدِميِ نَي َخي ْ

ميَاُن. َوِمْنُه َهَذا اْلَمْعىَن َأَشاَر َمْن قَاَل : " َما َسبَ َقُكْم أَبُو  َبْكٍر ِبَفْضِل َصاَلٍة َواَل ِصَياٍم َوَلِكْن ِبَشْيِء َوقَ َر يِف قَ ْلِبِه ". َوُهَو اْلَيِقنُي َواإْلِ
 َن ُعَمُر بِاأْلُمَِّة فَ َرَجَح ُُثَّ رُِفَع اْلِميزَان .ُُثَّ ُوزِ قَ ْولُُه َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم : )ُوزِْنت بِاأْلُمَِّة فَ َرَجْحت ُُثَّ ُوزَِن أَبُو َبْكٍر بِاأْلُمَِّة فَ َرَجَح 

َا ااِلْعِتَباُر يِف َذِلَك بِاآْلخِ  وقال اْلافظ ابن حجر نْ َيا اَل أَثَ َر هَلَا ، َوِإَّنَّ َياَدَة مبَُجرَِّد الدُّ َرِة ، َكَما تَ َقدََّم أَنَّ : ويِف احلَِْديِث : َأنَّ السِ 
نْ َيا يُ َعاُض َعْنُه حِبََسَنِة اآْلِخَرِة ، َفِفيِه َفِضيَلٌة لِْلَفْقِر كَ اْلَعْيَش َعْيُش اآْلِخرَ  َما تَ ْرَجَم ِبِه ، َلِكْن اَل ِة ، َوَأنَّ الَِّذي يَ ُفوتُُه احلَْظُّ ِمَن الدُّ

َ ِمْن ِسيَ  َا ِهَي لَِفْضِلِه ُحجََّة ِفيِه لتفضيل اْلَفِقري على اْلَغيِن  َكَما قَاَل ابن َبطَّاٍل ، َلِكْن تَ بَ نيَّ اِق طُُرِق اْلِقصَِّة أَنَّ ِجَهَة تَ ْفِضيِلِه ِإَّنَّ
 بِالت َّْقَوى .

فهذان رجالن أحدمها من أشراف القوم ، وممن له كلمة فيهم ، وممن جياب إذا خطب ، ويسمع إذا  :  وقال الشيخ ابن عثيمني
قال فال  خطب فال جياب ، وإن شف    ع فال يشف  ع ، وإنقال ، والثاِن بالعكس، رجل من ضعفاء الناس ليس له قيمة ، إن 

هذا خري من ملء األرض مثل هذا ( أي : خري عند هللا عز وجل من ملء األرض من مثل هذا )  يب يس     مع ، فقال الن
ملال ، والصورة ، الرجل الذي له شرف وجاه يف قومه ؛ ألن هللا سبحانه وتعاىل ليس ينظر إىل الشرف ، واْلاه ، والنسب ، وا

واللباس ، واملركوب ، واملسكون ، وإَّنا ينظر إىل القلب والعمل ، فإذا صلح القلب فيما بينه وبني هللا عز وجل ، وأناب إىل هللا ، 
يه عنده، وصار ذاكرًا هلل تعاىل خائفًا منه ، خمبتًا إليه ، عاماًل مبا يرضي هللا عز وجل ، فهذا هو الكرمي عند هللا، وهذا هو الوج

 وهذا هو الذي لو أقسم على هللا ألبره .
فيؤخذ من هذا فائدة عظيمة ، وهي أن الرجل قد يكون ذا منزلة عالية يف الدنيا، ولكنه ليس له قدر عند هللا ، وقد يكون يف 

 اض الصاحلني ( .الدنيا ذا مرتبة منحطة ، وليس له قيمة عند الناس ، وهو عند هللا خري من كثري ممن سواه .   ) شرح ري
ِة باإلميان والتقوى :الكثرية جاءت األحاديث  -2  بأن الع

) ِإنَّ اَّللََّ ال يَ ْنظُُر ِإىَل ُصَورُِكْم َوأَْمَواِلُكْم َوَلِكْن يَ ْنظُُر ِإىَل   قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  منها : ما جاء يف الصحيح َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 
 ُكمْ  ( رواه مسلم .قُ ُلوِبُكْم َوأَْعَمالِ 

َها َفذََكَرِن ِإىَل النَّيبِ  وَعْن َأِب َذرٍ  قَاَل ..  ؟َأَسابَ ْبَت ُفاَلنًا :فَ َقاَل يل  . َكاَن بَ ْييِن َوبَ نْيَ َرُجٍل َكاَلٌم وََكاَنْت أُمُُّه أَْعَجِميًَّة فَِنْلُت ِمن ْ
 ِإنََّك اْمُرٌؤ ِفيَك َجاِهِليٌَّة ... احلديث ( رواه البخاري ومسلم . :قَالَ  .نَ َعمْ  :قُ ْلتُ  ؟أَفَِنْلَت ِمْن أُمِ هِ  :قَالَ  .نَ َعمْ  :قُ ْلتُ 

 ويف رواية : فقلت له : يا ابن السوداء . وقوله عليه الصالة والسالم : فيك جاهليًّة أي خصلة من خصال اْلاهلية .
 وحديث الباب .

َا ُهْم َفْحُم َجَهنََّم أَْو لََيُكونُنَّ أَْهَونَ لَ  )قَاَل  وَعْن َأِب ُهَريْ َرَة َعْن النَّيبِ    َعَلى اَّللَِّ ِمْن يَ ْنَتِهنَيَّ أَقْ َواٌم يَ ْفَتِخُروَن ِبآبَائِِهْم الَِّذيَن َماُتوا ِإَّنَّ
َا ُهَو ُمْؤِمٌن َتِقيٌّ َوفَاِجٌر َشِقيٌّ النَّاُس ُكلُُّهْم اْْلَُعِل الَِّذي يَُدْهِدُه اخلَِْراَء بِأَْنِفِه ِإنَّ اَّللََّ َقْد أَْذَهَب َعْنُكْم ُعبِ يََّة اْْلَاِهلِ  يَِّة َوَفْخَرَها بِاآْلبَاِء ِإَّنَّ

 بَ ُنو آَدَم َوآَدُم ُخِلَق ِمْن تراب ( رواه الَتمذي .
) وُعبِ يََّة  رَُة .اخْلُن ُْفَساء ، ومعىن ) يَُدْهِدُه ( َأْي يَُدْحرُِجُه " بِأَْنِفِه ، َواخلَِْراُء ِبَكْسِر اخْلَاِء مَمُْدوًدا َوُهَو اْلُعذْ ) واْلَُعل ( ِبَضمِ  ِجيٍم َوفَ ْتِح َعنْيٍ َوُهَو ُدَويْ َبٌة َسْوَداُء ُتِديُر اْلَغاِئَط يُ َقاُل هَلَا 
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َدِة َوفَ ْتِح التَّْحِتيَّ  َرَها .اْْلَاِهِليَِّة ( ِبَضمِ  اْلَعنْيِ اْلُمْهَمَلِة وََكْسِر اْلُمَوحََّدِة اْلُمَشدَّ َدِة َأْي ََنَْوتَ َها وَِكب ْ  ِة اْلُمَشدَّ
فكل هذه األحاديث تدل على ما سبق ذكره من أن الشكل واللون ال ُيشكِ ل تفاخرًا وِميَزة وعلو ًا ورفعة ، والواجب على املسلم 

 أن يقرِ ب املتقني والصاحلني .
َا َولِيِ َي اَّللَُّ جِ   عن َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص قَاَل : مسَِْعُت النَّيبَّ  َر ِسرٍ  يقول ) ِإَّنَّ  احلديث ( متفق عليه .  َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِننَي ...َهارًا َغي ْ

 اختلف العلماء أيهما أفضل الغين الشاكر أم الفقري الصابر على أقوال :  -3
 أن الغين الشاكر أفضل من الفقري الصابر . القول األول :

 كثري من الشافعية بأن الغين الشاكر أفضل .قال احلافظ يف الفتح : وصرح  
ُمِقيِم. فَ َقاَل فَ َقاُلوا َذَهَب أَْهُل الدُّثُوِر بِالدََّرَجاِت اْلُعَلى َوالنَِّعيِم الْ  حلديث  َأىِب ُهَريْ َرَة ) َأنَّ فُ َقرَاَء اْلُمَهاِجرِيَن أَتَ ْوا َرُسوَل اَّللَِّ  -أ

أََفالَ »  َما ُنَصلِ ى َوَيُصوُموَن َكَما َنُصوُم َويَ َتَصدَُّقوَن َواَل نَ َتَصدَُّق َويُ ْعِتُقوَن َواَل نُ ْعِتُق. فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَالُوا ُيَصلُّوَن كَ «. َوَما َذاكَ »
قَالُوا «. ْن َصَنَع ِمْثَل َما َصنَ ْعُتمْ َل ِمْنُكْم ِإالَّ مَ أَُعلِ ُمُكْم َشْيًئا ُتْدرُِكوَن بِِه َمْن َسبَ َقُكْم َوَتْسِبُقوَن بِِه َمْن بَ ْعدَُكْم َواَل َيُكوُن َأَحٌد أَْفضَ 

. قَاَل بَ َلى يَا َرسُ  ُوَن َوََتَْمُدوَن ُدبُ َر ُكلِ  َصالَةٍ »وَل اَّللَِّ قَاَل أَبُو َصاِلٍح فَ َرَجَع فُ َقرَاُء اْلُمَهاِجرِيَن «. َثالَثًا َوَثالَِثنَي َمرَّةً  ُتَسبِ ُحوَن َوُتَكِِ 
َع ِإْخَوانُ َنا أَْهُل اأَلْمَواِل مبَا فَ َعْلَنا فَ َفَعُلوا ِمثْ َلُه. فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ُسوِل اَّللَِّ ِإىَل رَ  َذِلَك َفْضُل اَّللَِّ يُ ْؤتِيِه َمْن َيَشاُء ( :  فَ َقاُلوا مسَِ

 رواه مسلم .

الشَّاِكر َعَلى اْلَفِقري الصَّاِبر ، َويِف اْلَمْسأََلة ِخاَلف َمْشُهور بَ نْي السََّلف : َويِف َهَذا احلَِْديث َدلِيل ِلَمْن َفضََّل اْلَغيِن   قال النووي
 َواخْلََلف ِمْن الطََّواِئف . َواَّللَُّ أَْعَلم .

ٌر ِمْن أَْن َتَذَرُهْم َعالًَة يَ َتَكفَُّفوَن النَّ  ولقوله  -ب  اَس ... ( متفق عليه .لسعد ) ِإنََّك أَْن َتَذَر َورَثَ َتَك أَْغِنَياَء َخي ْ
ٌر َلَك ( متفق عليه . -ج  وحلديث كعب بن مالك حني استشار يف اخلروج من ماله كله فقال ) أَْمِس    ْك بَ ْعَض َماِلَك فَ ُه     َو َخي ْ
 سلم .) يَا َعْمُرو، نِْعم اْلَمال الصَّاِلح لِلرَُّجِل الصَّاِلح ( رواه م وحلديث عمرو بن العاص . قال : قال  -د
 ( رواه مسلم . يَّ ) ِإنَّ اَّللََّ حيُِبُّ اْلَعْبَد التَِّقىَّ اْلَغىِنَّ اخْلَفِ  وحلديث سعد . قال : قال  -ه

: وهو دال ملا قلته سواء محلنا الغين فيه على املال أو على غىن النفس فإنه على األول ظاهر وعلى الثاِن يتناول  قال ابن حجر
 القسمني فيحصل املطلوب .

أن الغين الشاكر نفعه متعدي ، خبالف الفقري الصابر فنفعه قاصٌر على نفسه ، فيكون األول أفضل من الثاِن كما يف  -و
 نظائرها من املسائل .

 : الفقري الصابر . القول الثاين
 ) يدخل الفقراء قبل األغنياء خبمسمائة عام ( .  لقوله 

 ها الفقراء (  .) اطلعت يف اْلنة فرأيت أكثر أهل ولقوله 
 واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية أن من كان تقياً فه  و أفضل .

يهما أفضل فرجح هذا طائفة من العلماء أالغىن الشاكر والفقري الصابر  يفاملسلمني  يقد تنازع كثري من متأخر  قال ابن تيمية :
م امحد روايتان ، وأما الصحابة والتابعون فلم ينقل ذلك عن االما يف يطائفة من العلماء والعباد وقد حكوالعباد ورجح هذا 

 ر .عنهم تفضيل أحد الصنفني على اآلخ
ذلك  وقال طائفة ثالثة : ليس ألحدمها على اآلخر فضيلة إال بالتقوى فأيهما كان أعظم إمياناً وتقوى كان أفضل ، وان استويا يف

ميان والتقوى وقد قال هللا تعاىل ) إن يكن غنيًا أو إَّنا تفضل باإل الفضيلة وهذا أصح األقوال ، ألن الكتاب والسنة استويا يف
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 فقرياً فاهلل أوىل هبما ( .
ذهب قوم إىل تفضيل الغين ؛ ألن الغين مقتدر والفقري عاجز والقدرة أفضل من العجز ، قال املاوردي : وهذا  وقال القرطيب :

الفقري ؛ ألن الفقري تارك والغين مالبس ، وترك الدنيا أفضل من  مذهب من غلب عليه حب النباهة ، وذهب آخرون إىل تفضيل
 مالبستها قال املاوردي : وهذا مذهب من غلب عليه حب السالمة . 

قال ، وذهب آخرون إىل تفضيل التوسط بني األمرين بأن خيرج من حد الفقر إىل أدىن مراتب الغىن ليصل إىل فضيلة األمرين 
 يرى تفضيل االعتدال ، وأن خيار األمور أوساطها .املاوردي : وهذا مذهب من 

: ولو َل يكن يف الفقر إال أنه باب رضاء هللا ولو َل يكن يف الغىن إال أنه باب سخط هللا ، ألن  قال ابن هبرية الوزير اْلنبلي
 ي يف فضل الفقري على الغين .اإلنسان إذا رأى الفقري رضي عن هللا يف تقديره ، وإذا رأى الغين تسخط مبا هو عليه ، وذلك يكف

 أن الغين الشاكر أفضل . –وهللا أعلم  –والراجح 
َّ اجلَبَّار وَن َوامل َتَكِب ر وَن. )  قَالَ  عن النَّيب   وعن َأيب سعيد اخلدري  - 254 اْحَتجَّتر اجلَنَّة  والنَّار ، فقالتر النَّار : ِفر

َّ ض َعَفاء  النَّا نَ ه َما: إنَّكر اجلَنَّة  َرمْحَيتر أْرَحم  بركر َمْن أَشاء ، َوإنَّكر النَّار  َعَذايبر َوقَالتر اجلَنَّة : ِفر  سر َوَمَساكرين  ه ْم، فَ َقَضى هللا  بَ ي ْ
 . رواه مسلم ا (لركَلْيك َما َعَليَّ مرْلؤ هَ أ َعذ رب  بركر َمْن أَشاء ، وَ 

--------- 
 هم ، وأهنم هم أهل اْلنة كما تقدم .احلديث دليل على فضل ضعفة املسلمني ومساكين-1

ون  قال  وجاء يف املسند واألشراُف ، وقالت  وامللوكُ ) افتخرت اْلنَُّة والنَّاُر ، فقالت النار : يا ربِ  ، يدُخُلين اْلبابرة واملتكِِ 
 اْلنَُّة : يا ربِ  يدُخُلين الضُّعفاء والفقراُء واملساكني ( وذكر احلديث .

 ( أي : ختاصمت وُتادلت .. ( جاء يف رواية ) َتاجت .. .اْلنة . قوله ) احتجت-2
َتا ، َواَل يَ ْلَزم ِمْن َهَذا َأْن َهَذا احلَِْديث َعَلى ظَاِهره ، َوَأنَّ اَّللَّ تَ َعاىَل َجَعَل يف النَّار َواْْلَنَّة ََتِْييزًا ُتْدرََكاِن ِبِه فَ َتَحاجَّ  : قال النووي

 . ِييز ِفيِهَما َدائًِماَيُكون َذِلَك التَّمْ 
 إثبات اْلنة والنار .-3
 بيان عظم سعة اْلنة . -4
ِين واْلبارين بالنار.-5  بشارة املؤمنني املستضعفني باْلنة، ووعيد املتك
 اْلنة دار رمحة هللا يرحم هبا من يشاء من أوليائه، والنار دار عذابه يعذب هبا من يشاء من أعدائه.-6
 نة موجودتان خملوقتان .دليل على أن واْل -5

 اتفق أهل السنة واْلماعة على أن اْلنة والنار خملوقتان موجودتان اآلن ، واألدلة على ذلك كثرية جداً .وقد 
 قال تعاىل يف اْلنة ) أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقنَي( .

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

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

 منظراً كاليوم قط أفظع ... ( متفق عليه .
قال ) إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ، إن كان من أهل اْلنة  وعن عبد هللا بن عمر . أن رسول هللا 
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  يوم القيامة ( متفق عليه .فمن أهل اْلنة ، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ، يقال : هذا مقعدك حىت يبعثك هللا
ِيل: اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها، ... فلما خلق  وعن أِب هريرة . قال : قال رسول هللا  ) ملا خلق هللا اْلنة قال ْل

ِيل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ... احلديث(. رواه أبو داود   هللا النار قال: يا ج
ِاء الطوي ل يف عذاب القِ وفيه ) ... أن صدق عبدي فأفرشوه من اْلنة ، وألبسوه من اْلنة ، وافتحوا له بابًا إىل ويف حديث ال

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

 متفق عليه .
 واألدلة كثرية أكتفي بذكر ما مضى .

 فائدة :
( وقد رواه البخاري يف عدة مواضع وليس فيها  َوِإنَُّه يُ ْنِشُئ لِلنَّاِر َمْن َيَشاُء فَ يُ ْلَقْوَن ِفيَها وقع يف رواية البخاري وْهم وهو قوله )

 هذه اللفظ اخلطأ .
ِيَن َوقَاَلِت اْْلَنَُّة مَ ) قَاَل : قَاَل النَّيبُّ  ُهَريْ َرَة َعْن َأِب  ِيَن َواْلُمَتَجِِ  ا يل الَ ََتَاجَِّت اْْلَنَُّة َوالنَّاُر فَ َقاَلِت النَّاُر أُوثِْرُت بِاْلُمَتَكِِ 

َا أَْنِت يَْدُخُليِن ِإالَّ ُضَعَفاُء النَّاِس َوَسَقطُُهْم قَاَل اَّللَُّ تَ َباَرَك َوتَ عَ  اىَل لِْلَجنَِّة أَْنِت َرمْحَيِت أَْرَحُم ِبِك َمْن َأَشاُء ِمْن ِعَباِدي َوقَاَل لِلنَّاِر ِإَّنَّ
ُهَما ِمْلُؤَها فََأمَّا النَّاُر َفاَل ََتَْتِلُئ  فَ تَ ُقوُل َقٍط َقٍط َقٍط  َحىتَّ َيَضَع رِْجَلهُ َعَذاٌب أَُعذِ ُب ِبِك َمْن َأَشاُء ِمْن ِعَباِدي َوِلُكلِ  َواِحَدٍة ِمن ْ

( َوَجلَّ يُ ْنِشُئ هَلَا َخْلًقا ِمْن َخْلِقِه َأَحًدا َوأَمَّا اْْلَنَُّة فَِإنَّ اَّللََّ َعزَّ  -َعزَّ َوَجلَّ -يُ ْزَوى بَ ْعُضَها ِإىَل بَ ْعٍض، َواَل َيْظِلُم اَّللَُّ فَ ُهَناِلَك ََتَْتِلُئ وَ 
 متفق عليه .

 اب ، وكذا اإلمام أمحد .ورواه أيضاً مسلم على الصو 
َقى »َوَوَقَع يف بَ ْعِض طُُرِق اْلُبَخارِيِ  َغَلٌط قَاَل ِفيِه: ه هللا معلقًا على هذا احلديث: رمح شيخ اإلسالم ابن تيمية الق َوأَمَّا النَّاُر فَ َيب ْ

َ َغَلَط َهَذا الرَّاِوي، َكَما َجَرْت َعاَدتُُه مبِْثِل َذِلَك ِإَذا َوقَ ، َواْلُبَخارِيُّ َرَواُه يف َسائِِر اْلَمَواِضِع َعَلى الصََّواِب لِ «ِفيَها َفْضلٌ  َع ِمْن       ُيبَ نيِ 
َ ِفيِه ِفيِه َغَلٌط ِإالَّ وَ  عَ       َواُب، َوَما َعِلْمُت َوقَ        ائِِر الرَُّواِة الَّيِت يُ ْعَلُم هِبَا الصَّ        اَظ سَ      ٌط يف َلْفٍظ؛ ذََكَر أَْلفَ      بَ ْعِض الرَُّواِة َغلَ  َقْد بَ نيَّ

 ة ( .سنة النبويمنهاج ال)  ب .                      الصََّوا
ذلك  عند كالمه على مجلة: )َوِإنَُّه يُ ْنِشُئ لِلنَّاِر َمْن َيَشاُء فَ يُ ْلَقْوَن ِفيَها( أنَّ املراد اْلنة وليس النار، وإَّنا انقلب وذكر ابن القيم

إن م : كما انقلب على بعضه  اً بعض الرواة قطعفهذا غري حمفوظ وهو مما انقلب لفظه على  : ، قال رمحه هللاةالرواعلى بعض 
إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذن بالل"، : فجعلوه ،  واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم بالاًل يؤذن بليل؛ فكلوا

 ( . أهل الذمة أحكام  .        )من املنتمن األحاديث املقلوبة  وله نظائر
، وأما وقال احلافظ ابن حجر يف شرح هذا احلديث: "قال أبو احلسن القابسي: املعروف يف هذا املوضع أن هللا ينشئ للجنة خلقاً 

 .    ) الفتح ( . إال هذا ديث أنه ينشئ للنار خلقاً النار فيضع فيها قدمه، قال: وال أعلم يف شيء من األحا
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عرْنَد هللار َجناَح  إنَّه  لََيأِتر الرَّج ل  السَّمرني  الَعظريم  يَ ْوَم القرَياَمةر اَل يَزرن  )  قَالَ  عن َرس ول هللا  وعن َأيب هريرة  - 255
 .م ت ََّفٌق َعَليهر  ( بَ ع وَضةٍ 

---------- 
ويه من وجه آخر عن أِب هريرة )الطويل، العظيم، األكول، رد، ويف رواية ابن مأي : ُجث ة، أو جاهًا عند الناس(  الَعظريم  ) 

 .الشروب(
 ال يعدل .( يَ ْوَم القرَياَمةر اَل يَزرن  ) 

 وهي البَ ق ة .هللار َجناَح بَ ع وَضٍة (  ْندَ ) ع
اِن الَّذي هو حملُّ خلُلوِ  قلِبه ِمَن اإلمياحلديث دليل على أن الرجل قد يكون عظيمًا عند الناس ، لكن ال قدر له عند هللا ، -1

ِة باإلميان والتقوى ال باألجسام واألموال .،  القيامِة، وبه تثقُل املوازينُ  الوزِن يومَ   ألن الع
َرَمُكْم ِعْنَد اَّللَِّ أَتْ َقاُكْم ِإنَّ اَّللََّ كْ ) يَا أَي َُّها النَّاُس إِنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرُفوا ِإنَّ أَ  وقد قال تعاىل
 َعِليٌم َخِبرٌي( .
 : أي: إَّنا تتفاضلون عند هللا بالتقوى ال باألحساب. قال ابن كثري

: ... ولكن الكرم بالتقوى، فأكرمهم عند هللا أتقاهم، وهو أكثرهم طاعة وانكفافًا عن املعاصي، ال أكثرهم قرابة  وقال السعدي
، وال أشرفهم نسًبا، ولكن هللا تعاىل عليم خبري، يعلم من يقوم منهم بتقوى هللا، ظاهرًا وباطًنا، ممن يقوم بذلك، ظاهرًا ال وقوًما

 باطًنا، فيجازي كالً مبا يستحق.
 م ( .م، ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالك)إن هللا ال ينظر إىل صوركم وأموالك عن أِب هريرة قال: قال رسول هللا 

 يعقلوَن فهم د ذمَّ هللُا تعاىل املنافِقنَي أصحاَب األجساِم القويَِّة املعتدلِة، ولكنَّهم كاألخشاِب املسنََّدِة إىل احلائِط ال َيسمعوَن والوق
 . حٍ أشباٌح بال أروا 

 ( . َكأَن َُّهْم ُخُشٌب ُمَسنََّدةٌ   َوِإَذا رَأَيْ تَ ُهْم تُ ْعِجُبَك َأْجَساُمُهْم َوِإْن يَ ُقوُلوا َتْسَمْع لَِقْوهلِِمْ  ) فقال تعاىل 
َوِإَذا رَأَيْ تَ ُهْم تُ ْعِجُبَك َأْجَساُمُهْم )  ملسندة مع حسن منظرهم، فَ َقالَ وقد ورد يف القرآن تشبيه املنافقني باخلشب ا:  قال ابن رجب

 ( . َصْيَحٍة َعَلْيِهمْ  ُكلَّ   َوِإْن يَ ُقوُلوا َتْسَمْع لَِقْوهلِِْم َكأَن َُّهْم ُخُشٌب ُمَسنََّدٌة حَيَْسُبونَ 
حىت يعجب من منظرهم من رآهم، ويسمع قوهلم من مسعه مساع  وَتامها، وحسن املقال )وفصاحته( فوصفهم حبسن األجسام

إحساس،  شب املسندة، اليت ال روح هلا والإصغاء وإعجاب به، ومع هذا فبواطنهم خراب ومعانيهم فارغة، فلهذا مثلهم باخل
ألهنم ملا أضمروا خالف ما أظهروا خافوا االطالع عليهم،  (ُكلَّ َصْيَحٍة َعَلْيِهمْ   حَيَْسُبونَ ) غاية الضعف ضعيفة يفم مع هذا وقلوهب

 فكلما مسعوا صيحة ظنوا أهنا عليهم، وهكذا كل مريب يظهر خالف ما يضمر خياف من أدىن شيء وحيسبه عليه.
وهبم ألهنم اشتغلوا بعمارة قل، يف ظاهر أجسامهم ولباسهم وكالمهم  فبعكس هذه الصفات، غالبهم مستضعفون :وأما املؤمن 

، فيكابدون هبا األعمال الشاقة يف طاعة هللا من اْلهاد والعبادات  فقلوهبم ثابتة قوية عامرة،  وأرواحهم عن عمارة أجسادهم
ما يف قلوهبم إال خشية الفتنة َعَلى نفوسهم، لضعف قلبه، وال خيافون من ظهور ،  مكابدته والعلوم وغريها مما ال يستطيع املنافق

 فإن بواطنهم خري من ظواهرهم، وسرهم أصلح من عالنيتهم.
 قال سليمان التيمي: أتاِن آت يف منامي فَ َقاَل: يا سليمان ِإنَّ قوة املؤمن يف قلبه.

 الناس ما يف قلبه ملا فعلوا ذلك. فاملؤمن ملا اشتغل بعمارة قلبه عن عمارة قالبه استضعف ظاهره، ورمبا ازدري، ولو علم
 قال علي ألصحابه: كونوا يف الناس كالنحل يف الطري كل الطري يستضعفها، ولو علموا ما يف جوفها ما فعلوا.
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نْ َيا، وأما قلبه فإنه ضعيف ، فتقلبه مينة  ، تالعب به األهواء املضلة والكافر واملنافق بعكس ذلك، قوي جسمه، ال تقلبه رياح الدُّ
وه مما ليس له أصل ، فكذلك كان مثل قلبه كشجرة خبيثة اجتثت من فوق األرض ما هلا من قرار، كشجر احلنظل وحن يسرةو 

 ض .األر  ثابت يف
 أنَّ ذا الَقْدِر واْلاِه يف الدُّنْيا إذا َل يكْن ذا تقًوى، فليس له قْدٌر عنَد هللِا تعاىل.احلديث دليل على  -2
 على تدل كلاأل وكثرة ،كلاأل كثرة من: أي ؛البطنة من تأتي إنما السمنة أن الغالب نأل وذلكذم السمنة املفرطة ،  -3

 يؤتى ،المثابة بهذه يكونون القيامة يوم إنهم حتى ،النعمة وكفر شراألو البطر غنياءاأل على والغالب ، والغنى المال كثرة
 والبعوضة ،بعوضة جناح القيامة يوم الله عند يزنال  الجسم كبير عظيم ،والشحم اللحم كثير: يعني ؛السمين العظيم بالرجل
 .كذلك وجناحها ،وأضعفها وأهونها اامتهاًن الحيوانات أشد من معروفة

 ( . َوالَِّذيَن َكَفُروا يَ َتَمت َُّعوَن َويَْأُكُلوَن َكَما تَْأُكُل األَنْ َعاُم َوالنَّاُر َمثْ ًوى هلَُّمْ ذم التوسع يف املآكل و الكفار )  -4
رَُكْم قَ ْرِن  عن عْمرَاَن ْبَن ُحَصنْيٍ حُيَدِ ُث َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ذم السَمن ، وقد جاء يف احلديث :  -5 ُُثَّ الَِّذيَن يَ ُلونَ ُهْم  قَاَل ) ِإنَّ َخي ْ

ُُثَّ َيُكوُن بَ ْعَدُهْم قَ ْوٌم » بَ ْعَد قَ ْرنِِه َمرَّتَ نْيِ أَْو َثالَثًَة  َل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل ِعْمرَاُن َفاَل أَْدرِى أَقَا«. ُُثَّ الَِّذيَن يَ ُلونَ ُهْم ُُثَّ الَِّذيَن يَ ُلونَ ُهْم 
 متفق عليه .تفق عليه .َيْظَهُر ِفيِهُم السِ َمُن ( َيْشَهُدوَن َواَل ُيْسَتْشَهُدوَن َوخَيُونُوَن َواَل يُ تََّمُنوَن َويَ ْنُذُروَن َواَل يُوُفوَن وَ 

 إذا كان سببها كثرة األكل أو اخللود إىل الراحة والكسل وعدم العمل . :البدانة لسمن املذموم واملراد با
أما البدانة اليت تكون بسبب تقدم السن ، أو تكون بطبيعة اْلسم ، كما لو كان الشخص بدينا وراثًة مثال ؛ فهذه البدانة ليست 

 . مذمومة ، وال يالم عليها اإلنسان
مجهور العلماء يف َمْعىَن َهَذا احلَِْديِث : اْلُمَراُد بِالسِ َمِن ُهَنا َكثْ َرُة اللحم، ومعناه أنه يكثر ذلك فيهم، قَاُلوا:  قال:  قال النووي

ْلُمتَ َوسِ ُع يف اْلَمْأُكوِل َواْلَمْشُروِب زَائًِدا ُهَو اَواْلَمْذُموُم ِمْنُه َمْن َيْسَتْكِسُبُه، َوأَمَّا َمْن ُهَو ِفيِه ِخْلَقًة َفاَل يَْدُخُل يِف َهَذا، َواْلُمَتَكسِ ُب لَُه 
 َعَلى اْلُمْعَتاِد " انتهى .

 هى .)َوَيْظَهُر ِفيِهُم السِ َمُن( : َأْي حيُِبُّوَن الت ََّوسَُّع يف اْلَمآِكِل َواْلَمَشاِرِب، َوِهَي َأْسَباُب السِ َمِن " انت  وقال اْلافظ ابن حجر
قوله : )ويظهر فيهم السمن( . "السمن" : كثرة الشحم واللحم ، وهذا احلديث مشكل ، ألن :  يمنيوقال الشيخ حممد بن عث

 ظهور السمن ليس باختيار اإلنسان ، فكيف يكون صفة ذم ؟!
 .قال أهل العلم : املراد أن هؤالء يعتنون بأسباب السمن من املطاعم واملشارب والَتف ، فيكون مههم إصالح أبداهنم وتسمينها 

أما السمن الذي ال اختيار لْلنسان فيه ، فال يذم عليه ، كما ال يذم اإلنسان على كونه طوياًل أو قصريًا أو أسود أو أبيض ، 
 ( .القول املفيد .            )  يء يكون هو السبب فيهلكن يذم على ش

 .َوحيُِبُّوَن السِ َمَن(  يت ِمْن بَ ْعِدِهْم قَ ْوٌم يَ َتَسمَُّنونَ ( بلفظ : )ُُثَّ يَأْ 2147ويدل هلذا املعىن أن احلديث ورد يف سنن الَتمذي )
ِإِن ِ َقْد بَدْنُت، فَِإَذا رََكْعُت فَارَْكُعوا، َوِإَذا َرفَ ْعُت فَاْرفَ ُعوا، َوِإَذا  ):  َعْن َأِب ُموَسى، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  وروى ابن ماجة 

 .ْلِفنَيَّ َرُجاًل َيْسِبُقيِن ِإىَل الرُُّكوِع، َواَل ِإىَل السُُّجوِد( َسَجْدُت فَاْسُجُدوا، َواَل أُ 
 قوله : )إِن قد بدنت( يروى على وجهني : :هللا  قال اخلطاِب رمحه

أحدمها : بد نت بتشديد الدال، ومعناه كِ السن . واآلخر: بُدنت مضمومة الدال غري مشدودة، ومعناه: زيادة اْلسم واحتمال  
 " انتهى . اللحم

 . وكال املعنيني قد حصل للرسول 
ُه يَ ْعَتِمُد َعَلْيِه(َلمَّا َأَسنَّ َومَحََل اللَّْحَم، اختَََّذ َعُموًدا يف ُمصَ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ) فقد روى أبو داود  عن أُم  قَ ْيٍس بِْنت حِمَْصنٍ   الَّ
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بالليل فقالت : )فلمَّا  أهنا كانت تصف صالة الرسول  اعنهعن عائشة رضي هللا هذا أيضا ثبت يف صحيح مسلم ومثل  
 وأَخَذه اللَّْحُم ... إخل احلديث( . َأَسنَّ َرُسوُل اَّللَِّ 

 . وَل تكن بدانة مفرطة ، وكانت حبكم تقدم سنه اً يسري  اً كانت شيئ فهذه البدانة اليت حصلت للرسول 
 حقيقي له كفتان . هو ميزانعلى إثبات امليزان ، احلديث دليل -6

 قال تعاىل ) َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَ ْوِم اْلِقَياَمِة ( .
 وقال تعاىل ) َفَمْن ثَ ُقَلْت َمَوازِيُنُه فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ( .

 َتأل امليزان .. ( .واحلمد هلل  ) أِب مالك قال وحديث  
 ثقيلتان يف امليزان ... ( .) كلمتان  وحلديث أِب هريرة . قال 

 اختلف العلماء يف الذي يوزن على أقوال :و -
 : أن الذي يوزن األعمال نفسها . القول األول

 وإىل هذا ذهب ابن حزم ، والطييب ، وابن حجر .
 : والصحيح أن األعمال هي اليت توزن . قال ابن حجر

 ) واحلمد هللا َتأل امليزان ( . قولهل -أ
) كلمتان خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان يف امليزان ... : سبحان هللا وحبمده ، سبحان  قال : قال  هريرة وحلديث أِب -ب

 هللا العظيم ( متفق عليه .
 قالوا : هذان احلديثان صرحيان يف وزن األعمال أنفسها .

َنا هِبَا وََكَفى بَِنا ولقوله تعاىل ) َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَ ْوِم اْلِقَياَمِة َفال -ج  ُتْظَلُم نَ ْفٌس َشْيئًا َوِإْن َكاَن ِمثْ َقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل أَتَ ي ْ
 َحاِسِبنَي ( .
 : أن الذي يوزن العامل ) أي : صاحب العمل ( . القول الثاين

 يف ابن مسعود ) إن ساقيه أثقل من جبل أحد يف امليزان ( رواه أمحد . ولقوله  -ب
 : أن الذي يوزن صحائف األعمال . الثالثالقول 

 وإىل هذا ذهب ابن عبد الِ ، والقرطيب .
وتوضع السجالت يف كفة والبطاقة يف كفة ، فطاشت السجالت وثقلت البطاقة ، فال يثقل مع اسم  حلديث البطاقة وفيه ) ...
 هللا شيء ( رواه الَتمذي .

 : أن اْلميع يوزن . القول الرابع
 ب ابن كثري ، وابن أِب العز ، وحافظ حكمي ، وابن باز وغريهم .وإىل هذا ذه

 بعدما ساق بعض النصوص الواردة يف ذلك : فثبت وزن األعمال والعامل وصحائف األعمال . قال ابن أيب العز
 أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يؤذن ، ألن –وهللا أعلم  –: الذي استظهر من النصوص  وقال حافظ حكمي

 األحاديث اليت يف بيان القرآن قد وردت بكل ذلك وال منافاة بينها .
: اْلمع بني النصوص أنه ال منافاة بينها فاْلميع يوزن ، ولكن االعتبار يف الثقل واخلفة يكون بالعمل  وقال الشيخ ابن باز

 نفسه ال بذات العامل وال بالصحيفة .
 وهذا القول هو الراجح .
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 زن األعمال مع أهنا أعراض ، ألن الوزن يكون لألجسام ؟كيف تو   فإن قيل : -
 أجاب بعضهم : بأن هللا تعاىل يقلب األعراض يوم القيامة أجساماً ُث توزن .

: قوله ) واحلمد هلل َتأل امليزان ( فيه داللة على أن العمل نفسه وإن كان عرضًا قد قام بالفاعل ، حييله هللا يوم  قال ابن كثري
 عله ذاتاً يوضع يف امليزان .القيامة فيج

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

َد، َأْو َشابًّا، ف َ ) وعنه:  - 256 َها، أو عنه،  َفَقَدَها، َأْو فَ َقَده  رسول  هللا أنَّ اْمَرَأًة َسْوَداَء َكاَنْت تَ ق مُّ املَْسجر َفَسَأَل َعن ْ
َها، « د لُّوينر َعَلى قَ ِْبرهر »َفَكأن َّه ْم َصغَّر وا أْمَرَها، َأْو أْمره ، فَ َقاَل: « َأَفال ك ْنت ْم آَذنْ ت م وينر »فقالوا: َماَت. قَاَل:  َفَدلُّوه  َفَصلَّى َعَلي ْ

 . م ت ََّفٌق َعَليهر «. الق ب وَر ََمْل وءٌة ظ ْلَمًة َعَلى أْهلرَها، َوإنَّ هللَا تعاَل. ي  نَ و رر َها ََل ْم برَصالِتر َعَلْيهرمْ إنَّ هذرهر »مث َّ قَاَل: 
. « تَ ق مُّ »قوله:  َناَسة ، «: َوالق َماَمة  »ه َو بفتح التاءر وضم القاف: أي َتْكن س  د اَلمزة: أْي: أْعَلْمت م ونر « آَذنْ ت م وينر وَ »الك   مبر

---------- 
وجاء عند  البيهقي بإسناد حسن من حديث ابن بريدة عن أبيه فسماها: ) أم حمجن ( وجاء يف رواية ) أن رجالً َأنَّ اْمَرَأًة َسْوَداَء ( ) 

: ) أن امرأة أو رجاًل كانت تقم املسجد ، وال أُرَاه إال امرأة ( فقد أسود ، أو امرأة سوداء ( والراجح أهنا امرأة سوداء ، لرواية البخاري 
 ترجح عند الراوي أنه امرأة .

َد (   جاء عند ابن خزمية  ) كانت تلتقط اخلرق والعيدان من املسجد ( .) تَ ق مُّ اْلَمْسجر
 أي : أعلمتموِن مبوهتا حىت أصلي عليه .) َأَفالَ ك ْنت ْم آَذنْ ت م وينر ( 

 جاء عند ابن خزمية ) قالوا : مات من الليل ، فكرهنا أن نوقظك ( .َكأَن َّه ْم َصغَّر وا َأْمَرَها ( ) فَ 
ِها ( .) فَ َقاَل : د لُّوينر َعَلى قَ ِْبرهر (   عند البخاري ) أو قال : ق

َها (  ِها فصلي عليها ( .) َفَدلُّوه ، َفَصلَّى َعَلي ْ  وللبخاري ) فأتى ق
ِة با-1  إلسالم هو باإلميان والعمل الصاحل ال باألحساب واألنساب .أن الع
 حيقر أخاه املسلم ( .  ) حبسب امرئ من الشر أن ل لنهي عن احتقار املسلم ، وقد قاا-2
 استحباب كنس املساجد وتنظيفها ، ألهنا بيوت هللا .-3
 أن الدعاء ينفع األموات يف الصالة وخارجها .-4
 ويرها .إثبات ظلمة القِ وتن-5
 فإن هللا قد يقبله يف ميزانه، وجيعله كبريًا. -ولو كان حقريًا يف ميزانك  -ََتتِقر أيَّ عمل تُقدِ مه لوجه هللا  ال-6
 أن الذي يرفع مكانة اإلنسان يف الدنيا واآلخرة، هو هللا ُسبحانه.-7
 . تواضع النيب -8
 تفقد اإلمام رعيته .-9

 ألن ذلك يدخل السرور عليه وعلى أهله . استحباب السؤال عن اخلادم ،-10
 استدل باحلديث من قال جبواز الصالة على القِ ملن فاتته الصالة على امليت .-11

 وهذا مذهب مجاهري العلماء .
 لورود ذلك يف أحاديث ، منها :

 حديث الباب . -أ
ٍِْ بَ ْعَد مَ  وعن ابن عباس ) أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ -ب  ا ُدِفَن َفَكب ََّر َعَلْيِه أَْربَعاً ( متفق عليه .َصلَّى َعَلى قَ 
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ٍِْ ( رواه مسلم . وَعْن أََنٍس ) أَنَّ النَّيِبَّ  -ج  َصلَّى َعَلى قَ 
ٍِْ َقْد ُدِفَن لَْيال ، فَ َقاَل : َمىَت ُدِفَن َهَذا ؟  وَعْن اْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما : ) أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  -د قَاُلوا : اْلَبارَِحَة . قَاَل : أََفال َمرَّ بَِق

  اْبُن َعبَّاٍس َوأَنَا ِفيِهْم َفَصلَّى َعَلْيِه ( رواه البخاري .آَذنْ ُتُموِن !؟ قَاُلوا : َدفَ نَّاُه يِف ظُْلَمِة اللَّْيِل َفَكرِْهَنا أَْن نُوِقَظَك . فَ َقاَم َفَصَفْفَنا َخْلَفُه ، قَالَ 
رًا َجِديًدا ، فَ َقاَل : َما َهَذا ؟ قَاُلوا : َهِذِه ُفالنَُة ، َمْوالُة  : ) أَن َُّهْم َخَرُجوا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ  ِبٍت وعن يَزِيَد ْبِن ثَا -ه َذاَت يَ ْوٍم فَ َرَأى قَ ب ْ

َوَصفَّ  لة( فَ َلْم حنُِبَّ أَْن نُوِقَظَك هِبَا ، فَ َقاَم َرُسوُل اَّللَِّ ، َماَتْت ُظْهرًا َوأَْنَت نَائٌِم قَاِئٌل )أي : يف القيلو  َبيِن ُفاَلٍن ، فَ َعَرفَ َها َرُسوُل اَّللَِّ 
َها أَْربَ ًعا ، ُُثَّ قَاَل : ال مَيُوُت ِفيُكْم َميِ ٌت َما ُدْمُت بَ نْيَ َأْظُهرُِكْم إِ  ( رواه النسائي  ال آَذنْ ُتُموِن بِِه ؛ فَِإنَّ َصاليت َلُه َرمْحٌَة النَّاَس َخْلَفُه ، وََكب ََّر َعَلي ْ

 وحسنه ابن عبد الِ يف التمهيد ، وصححه األلباِن يف صحيح النسائي . 
 غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر ( رواه الَتمذي وهو مرسل . عن سعيد بن املسيب ) أن أم سعد ماتت والنيب -د

الصحابة والتابعني ممن صلوا على القبور بعد الدفن : منهم عائشة ( جمموعة من اآلثار عن 3/239وقد روى ابن أِب شيبة يف "املصنف" )
رضي هللا عنها حني صلت على قِ أخيها عبد الرمحن ، وابن عمر صلى على قِ أخيه عاصم ، وسليمان بن ربيعة وابن سريين وغريهم . 

 ( عن أنس وعلي وابن مسعود  مجيعا . 3/366وكذلك ذكره ابن حزم يف "احمللى" )
 من ستة وجوه كلها حسان . اإلمام أمحد : ومن يشك يف الصالة على القِ ، يروى عن النيب قال 

 على أقوال : ملدة اليت إليها يصلى على القِ يف ا واختلف العلماء -
 يصلى عليها على شهر ، وال يصلى عليها بعد شهر . القول األول :

 وهذا مذهب احلنابلة .
 صلى على قِ أم سعد بن عبادة بعد شهر  . ن النيب قال أمحد : أكثر ما مسعنا أ

 واستدلوا مبرسل سعيد بن املسيب السابق .-أ
 صلى على قِ أم سعد بن عبادة بعد شهر . قال أمحد : أكثر ما مسعنا أن النيب 

 قالوا : وألن الشهر مدة يغلب على الظن بقاء امليت فيها ، فجاز الصالة عليه فيها .-ب
 : أنه يصلى على امليت يف القِ ما َل يبل جسده ويتحقق َتزقه وذهابه . القول الثاين

 ودليل هؤالء : القياس على ما لو كان امليت خارج القِ على وجه األرض .
 : أن يصلى على امليت يف القِ إىل ثالثة أيام . القول الثالث

 وهذا مذهب أِب حنيفة .
 إىل ثالثة أيام . لى النيب واستدل هؤالء بأن الصحابة كانوا يصلون ع

 : أن الصالة على القِ تكون لكل من كان من أهل فرض الصالة على امليت عند موته . القول الرابع
 وهذا هو األرجح عند مجهور الشافعية .

 : أن الصالة على القِ جائزة أبداً . القول اخلامس
 ة والظاهرية .وهذا وجه عند الشافعية ، وإليه ذهب ابن عقيل من احلنابل

 .ألحياء واألموات ...( على قتلى أُحد بعد مثاِن سنني، كاملودع ل واستدل هؤالء حبديث عقبة بن عامر قال )صلى رسول هللا 
ِه بعد حني .  وبوب أبو داود على هذا احلديث فقال : باب امليت يصلى على ق

 ى أن ذلك ال يتقيد عنده بوقت ال شهر وال غريه .... .: وتبويب أِب داود ، وذكره هذا احلديث يدل عل قال ابن القيم
وهذا هو الصحيح ، فالصالة على القِ ليس هلا مدة معينة أو حد معني ال تصح الصالة بعده ، وذلك ألنه ال يصح يف الداللة على 

 التحديد شيء من النصوص .
 كل ، ألنه َتديد بال دليل . ) انتهى ( .قال ابن حزم : أما أمر َتديد الصالة بشهر أو ثالثة أيام فخطأ ال يش
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بور لكن القبور القدمية اليت هلا سنني عديدة ال ُيصلى عليها ، وقد نقل ابن عبد الِ إمجاع العلماء على ذلك ، بل إن ما قدم عهده من الق
 دثان ذلك .وال عن أحد من أصحابه أهنم صلوا على القِ إال حب تكره الصالة عليه ، ألنه َل يأت عن النيب 

: والصحيح أنه نصلي على القِ ولو بعد شهر ، إال أن بعض العلماء قيده بقيد حسن ، قال : بشرط أن  قال الشيخ ابن عثيمني-
 يكون هذا املدفون مات يف زمن يكون فيه هذا املصلي أهال للصالة . 

سنة ، فيصح ؛ ألنه عندما مات كان للمصلي عشر مثال ذلك : رجل مات قبل عشرين سنة ، فخرج إنسان وصلى عليه وله ثالثون 
 سنوات ، فهو من أهل الصالة على امليت . 

مثال آخر : رجل مات قبل ثالثني سنة ، فخرج إنسان وصلى عليه وله عشرون سنة ليصلي عليه ، فال يصح ؛ ألن املصلي كان معدوما 
 عندما مات الرجل ، فليس من أهل الصالة عليه . 

 ، وما علمنا أن أحداً من الناس قال : إنه يشرع أن يصلي اإلنسان على قِ النيب  يشرع لنا حنن أن نصلي على قِ النيب ومن َُثَّ ال 
 أو على قبور الصحابة ، لكن يقف ويدعو .

ِة .-12  ذهب مجهور العلماء إىل جواز الصالة على اْلنازة يف املق
 والظاهرية .فهو قول احلنفية ، واملالكية ، واحلنابلة ، 

 . فعل النيب  -أ
، فإنه صلى على  لألحاديث السابقة كحديث أِب هريرة ) حديث الباب ( وحديث ابن عباس وحديث أنس ، فإن فيها فعل النيب 

ِة ، وهذا الفعل من النيب  ِه وهو يف املق ِة . امليت يف ق  ختصيص للنهي عن الصالة يف املق
ِة وصالته بعد أن ساق اآل –قال ابن حزم  قال : وكل هذه اآلثار حق  –على قِ املسكينة السوداء  ثار يف النهي عن الصالة يف املق

ِة .  ، فال َتل الصالة حيث ذكرنا ، إال صالة اْلنازة فإهنا تصلى يف املق
 .رواه مسلم(  َم َعَلى هللار ألَبَ رَّه  ْقسَ ر بَّ أْشَعَث أغَِب َمْدف وٍع براألْبوابر َلْو أ)  وعنه، قَاَل: قَاَل َرس ول هللا  - 257

---------- 
 .اْلُمَلبَّد الشَّْعر اْلُمَغَِّ َغرْي َمْدُهون َواَل ُمَرجَّل : اأْلَْشَعث   (ر بَّ أْشَعَث ) 
 . لونه كلون الغبار لقلِ ة تعاهده بالنظافة بسبب فقره وحاجتهأي :  (أغَِب ) 
ُهْم ِاْحِتَقارًا لَهُ اَل : َأْي  (َمْدف وٍع براألْبوابر )   .  َقْدر َلُه ِعْند النَّاس فَ ُهْم يَْدفَ ُعونَُه َعْن أَبْ َواهبْم ، َوَيْطُرُدونَُه َعن ْ

ويصح أن يكون معناه: يدفع بسد األبواب يف ،  له اً فال يَتك بقرهبا احتقار ،  دفوع باألبواب، أي: عن األبوابواملقال القرطيب : 
 من األبواب، أو قضاء حاجة من احلوائج. وجهه كلما أراد دخول باب

َحِلف َعَلى ُوُقوع َشْيء أَْوقَ َعُه اَّللَّ ِإْكرَاًما َلُه بِِإَجابَِة ُسَؤاله ، َوِصَيانَته ِمْن احْلِْنث يف مَيِينه ، : َأْي (  َلْو أْقَسَم َعَلى هللار ألَبَ رَّه  )  
 ِإَجابَته .  ، َوِإْن َكاَن َحِقريًا ِعْند النَّاس . َوِقيَل : َمْعىَن اْلَقَسم ُهَنا الدَُّعاء ، َوِإبْ رَاره َوَهَذا لِِعَظِم َمْنزِلَته ِعْند اَّللَّ تَ َعاىَل 

به، وهذا كما تقدَّم من قول  اً له، ولطف اً ابه هللا تعاىل فيما سأله؛ إكراملو وقع منه قسم على هللا يف شيء ألج أي:  قال القرطيب
ال تكسر ثنية الربيع أبدا. فأبر هللا قسمه؛ بأن جعل يف قلوب الطالبني للقصاص الرضا بالدية، بعد أن  أنس بن النضر: ال وهللا

ِاء ملا ِاء: أقسمت عليك يا رب  أبوا قبوهلا، وكنحو ما اتفق لل أو:  -التقى بالكفار فاقتتلوا، فطال القتال، وعظم النزال، فقال ال
هو  -هنا - بنبيك، فأبر هللا قسمه، فكان كذلك. ولقد أبعد من قال: إن القسم لتمنحنا أكتافهم، ولتلحقين -عزمت عليك 

  .           ) املفهم ( .الدعاء من جهة اللفظ واملعىن
 أن هللا ال ينظر إىل صورة العبد ولكن ينظر إىل القلوب واألعمال.احلديث دليل على -1
  .نون عظماء املنزلة عند هللا تعاىلمظاهرهم يف الدنيا فقد يكو  احلث على عدم االستهانة بالضعفاء واخلاملني من أجل-2
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 على اإلنسان أن يعتين بعمله وطهارة قلبه أكثر من عنايته جبسمه وملبسه.-2
 ميزان الرجال باألعمال ال باملظاهر واألنساب واألموال. -3
 يِ قسم األتقياء األخفياء. -سبحانه-التواضع هلل والتذلل له سبب يف إجابة الدعاء، ولذلك؛ فاهلل  -4

 ق ْمت  َعَلى بَابر اجلَنَّةر، فَإرَذا َعامَّة  َمْن َدَخَلَها املََساكرني ، )  قَالَ  عن النَّيب   وعن أسامة  - 258
َر أنَّ أْصَحاَب النَّارر َقْد أ مرَر ِبررْم إرََل النَّارر. َوق ْمت  َعَلى بَابر النَّارر فَإرَذا َعامَّ   . م ت ََّفٌق َعَليهر  ( َمْن َدَخَلَها الن رَساء  ة  َغي ْ

 أْي: ََلْ ي  ْؤَذْن ََل ْم بَ ْعد  ِف د خ ولر اجلَنَّةر.« حَمْب وس ونَ »بفتح اجليم: اَْلظُّ َوالغرََن. َوقوله: «: َواجْلَدُّ »
---------- 

 . بفتح اْليم أي الغىن(  أصحاب اجلَد) 
 ني يدخلون اْلنة قبل األغنياء .احلديث دليل على أن الفقراء واملساك-1

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  قال :َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرِو عن روى مسلم يف )صحيحه(  ِإنَّ فُ َقرَاَء اْلُمَهاِجرِيَن َيْسِبُقوَن اأَلْغِنَياَء يَ ْوَم  )يَ ُقوُل  مسَِ
 ( . اْلِقَياَمِة ِإىَل اْْلَنَِّة بَِأْربَِعنَي َخرِيًفا

فقراء املهاجرين يدخلون اْلنة )  ، وأمحد والَتمذي وابن حبان عن أِب هريرة قال: قال رسول هللا مذي عن أِب سعيد وروى الَت 
 ة ( .قبل أغنيائهم خبمسمائة سن

 : سبون عليه، هذا مع جهادهم وفضلهميف موضع آخر أن هؤالء َل يكن عندهم شيء حيا وقد بني  الرسول 
أتعلم أول زمرة تدخل اْلنة من أميت؟ قلت: هللا ورسوله أعلم، فقال: فقراء ) ال رسول هللا عن عبدهللا بن عمرو قال: ق

املهاجرين، يأتون يوم القيامة إىل باب اْلنة، ويستفتحون، فيقول هلم اخلزنة: أو قد حوسبتم؟ فيقولون: بأي شيء حناسب، وإَّنا  
 : فيفتح هلم، فيقيلون فيه أربعني عاماً قبل أن يدخلها الناس( ؟ قال ككانت أسيافنا على عواتقنا يف سبيل هللا حىت متنا على ذل

 رواه احلاكم .

 تنبيه :
األحاديث السابقة أن الفقراء يسبقون األغنياء بأربعني خريفاً، وجاء يف حديث آخر خبمسمائة عام، ووجه التوفيق بني  ما جاء يف

. فالفقراء متفاوتون يف قوة إمياهنم وتقدمهم، واألغنياء  -كما يقول القرطيب  –احلديثني أن الفقراء خمتلفو احلال، وكذلك األغنياء 
كذلك، فإذا كان احلساب باعتبار أول الفقراء دخواًل اْلنة وآخر األغنياء دخواًل اْلنة فتكون املدة مخسمائة عام، أما إذا نظرت 

 .بار أول الفقراء وآخر األغنياء ملدة أربعني خريفاً، باعتإىل آخر الفقراء دخواًل اْلنة وأول األغنياء دخواًل اْلنة فتكون ا
جل احملاسبة أون من دخول اْلنة مع الفقراء من ممنوع: أي ( بوسون ) حم ( قال يف الفتح : َوأْصَحاب  اجلَد ر حَمْب وس ونَ قوله )  -2

 . على املال وكأن ذلك عند القنطرة اليت يتقاصون فيها بعد اْلواز على الصراط
قال املهلب : فيه من الفقه أن أقرب ما يدخل به اْلنة التواضع هلل تعاىل ، وأن أبعد األشياء من اْلنة التكِ :  ال ابن بطالوق

أمواهلم ، فحبسوا للحساب عما منعوه ،  باملال وغريه ، وإَّنا صار أصحاب اْلد حمبوسون ملنعهم حقوق هللا الواجبة للفقراء يف
أمواله ، فإنه ال حيبس عن اْلنة ، إال أهنم قليل ، إذ كثر شأن املال تضيع حقوق هللا فيه ؛ ألنه حمنة  يففأما من أدى حقوق هللا 

هم  هوفتنة ، أال ترى قوله : ) فكان عامة من دخلها املساكني ( ، وهذا يدل أن الذين يؤدون حقوق املال ويسلمون من فتنت
 .               ) شرح ابن بطال ( . األقل

فالفقراء متقدمون يف دخول اْلنة خلفة احلساب عليهم واألغنياء مؤخرون ألجل احلساب ُث إذا حوسب :  ل ابن تيميةوقا
أحدهم فإن كانت حسناته أعظم من حسنات الفقري كانت درجته يف اْلنة فوقه وإن تأخر يف الدخول ؛ كما إن السبعني ألفا 

 أفضل من أحدهم . وقد يدخل اْلنة حبساب من يكونيدخلون اْلنة بغري حساب ومنهم عكاشة بن حمصن 
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أن الفقراء قالوا له : يا رسول هللا ذهب أهل الدثور باألجور . ) معتدلة فإنه قد روي  : ونصوص النيب  وقال ِف موضع آخر
ا فعلتموه يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وهلم فضول أموال يتصدقون هبا وال نتصدق فقال : أال أعلمكم شيئا ؟ إذ

أدركتم به من سبقكم وَل يلحقكم من بعدكم إال من عمل مثل عملكم فعلمهم التسبيح املائة يف دبر كل صالة . فجاءوا إليه 
وهذه الزيادة يف صحيح مسلم من  (ل : ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء فقالوا : إن إخواننا من األغنياء مسعوا ذلك ففعلوه فقا

 مراسيل أِب صاحل .
ا فيه تفضيل لألغنياء الذين عملوا مثل عمل الفقراء من العبادات البدنية بالقلب والبدن وزادوا عليهم باإلنفاق يف سبيل هللا فهذ

 مخسمائة -يدخل فقراء أميت اْلنة قبل األغنياء بنصف يوم  )يف الصحيح أنه قال وحنوه من العبادات املالية . وثبت عنه أيضا 
فهذا فيه تفضيل الفقراء املؤمنني بأهنم يدخلون اْلنة قبل األغنياء املؤمنني وكالمها حق ؛ فإن  ( خريفا ويف رواية بأربعني -عام 

الفقري ليس معه مال كثري حياسب على قبضه وصرفه فال يؤخر عن دخول اْلنة ألجل احلساب فيسبق يف الدخول وهو أحوج إىل 
 سرعة الثواب ملا فاته يف الدنيا من الطيبات .

له ساواه وإن كان دونه وإن كان مث، يف غناه غري مسيء وهو فوقه رفعت درجته عليه بعد الدخول  اً غين حياسب فإن كان حمسنوال
 وليست حاجته إىل سرعة الثواب كحاجة الفقري، نزل عنه 

 باملغيبات بأحوال أهل اْلنة والنار. إخبار النيب -3
 راًما هلم على ما فاهتم من نعيم الدنيا.أول من يدخل اْلنة املساكني والفقراء، إك -4
 ال ينفع مال وال بنون يوم القيامة إال من أتى هللا بقلب سليم.-5
 خطر فتنة املال .-6
 قليل من يسلم من فتنة املال .-7
 النساء الاليت يعصني رهبن وينكرن اْلميل ويكفرن العشري يدخلن النار. -8
 .اً  ليكون حسابه يوم القيامة يسري ، فينبغي على مالكه أن يضعه حيث أمر هللااملال مسؤولية كبرية عند هللا تعاىل -9

 فضل الفقراء الصابرين على الضراء. -10
 أن الذين يؤدون حقوق املال، ويسلمون من فتنته هم األقلون، وأن الكفار يدخلون النار وال حيبسون عنها. -11
 :(  َساءُ فَِإَذا َعامَُّة َمْن َدَخَلَها الن ِ قوله )-12

َا َكاَن النِ َساء أقل سَ  : قال العيين َا تْسَتحق  النِ َساء النَّار : لكفرهن العشري. َوقَاَل اْلُقْرُطيب : ِإَّنَّ اِكين اْْلنَّة : ملا قَاَل اْلُمهلب: " ِإَّنَّ
نْ َيا، ولنقصان عقوهل ن، فيضعفن َعن عمل اآْلِخَرة َوالتََّأهُّب هَلَا ، مليلهن ِإىَل يغلب َعَلْيِهنَّ اهْلوى وامليل ِإىَل َعاجل زِيَنة احْلََياة الدُّ

نْ َيا والتزين هبَا، وأكثرهن معرضات َعن اآْلِخَرة ، سريعات االَنداع لراغبيهن من املعرضني َعن الد ين، عسريات االستجابة ملن  الدُّ
 ي ( .عمدة القار ا .             ) عوهن ِإىَل اآْلِخَرة وأعماهليد
 أن النساء يف اْلنة أقل من الرجال . جاءت أحاديث تفيدفَِإَذا َعامَُّة َمْن َدَخَلَها النِ َساُء ( وله )ق-9

 ( رواه مسلم .اْْلَنَِّة النِ َساُء  اِكيِن ِإنَّ أََقلَّ سَ  )قَاَل  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ِعْمرَان ْبن ُحَصنْي كحديث 
 رواه مسلم  .(َأْكثَ َر أَْهِلَها النِ َساءَ النَّاِر فَ َرأَْيُت  اْْلَنَِّة فَ َرأَْيُت َأْكثَ َر أَْهِلَها اْلُفَقرَاَء َواطََّلْعُت يف  ْعُت يف اطَّلَ ) قال : قال  َعبَّاس اْبنَ وعن 

 .النِ َساُء (  َوُقْمُت َعَلى بَاِب النَّاِر فَِإَذا َعامَُّة َمْن َدَخَلَهاوحديث الباب ) 
 ) أُريت النار فإذا أكثر أهلها النساء ( متفق عليه . ل وعن ابن عباس قال : قا
 ) تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم ( رواه مسلم . وعن جابر . قال : قال 
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 وجاءت أحاديث تفيد أن النساء يف اْلنة أكثر .
َلَة اْلَبْدِر َوالَّيِت ِإنَّ أَوََّل زُْمَرٍة َتْدُخُل اْْلَنََّة َعَلى ُصورَِة اْلَقمَ  ) عن أِب هريرة . قال : قال   تَِليَها َعَلى َأْضَوِإ َكوَْكٍب ُدر ِىٍ  يِف  ِر لَي ْ

ُهْم َزْوَجَتاِن اثْ َنَتاِن يُ َرى ُمخُّ ُسوِقِهَما ِمْن َورَاِء اللَّْحِم َومَ   ( متفق عليه .اْْلَنَِّة أَْعَزُب  ا يف السََّماِء ِلُكلِ  اْمرٍِئ ِمن ْ
 ن احلور العني ( .زوجتان م ئوللبخاري ) لكل امر 

 إن النساء من بين آدم يف اْلنة أقل من الرجال ، وأما إذا انضم إليهن احلور العني فإهنن بال شك أكثر من الرجال . فقيل :
 ورجح هذا القرطيب ، وابن القيم .

 ( . اْْلَنَِّة النِ َساءُ  ِإنَّ أََقلَّ َساِكيِن حلديث عمران السابق )
 منهم زوجتان ( بأن املراد بالزوجتني : أي من احلور العني . ئل امر ) لك وأجابوا عن قوله 

 النساء يف اْلنة أكثر من الرجال . وقيل :
 ورجح هذا القاضي عياض ، وابن تيمية ، والعراقي .

 فقالوا : إن املراد بالزوجتني : أي من نساء الدنيا .ن ( منهم زوجتا ئلكل امر  للحديث السابق )
 لزوجتان من نساء الدنيا والزيادة على ذلك من احلور العني .: ا قال العراقي

واستدلوا على كون املراد بالزوجتني يف احلديث السابق من نساء الدنيا ، باألحاديث اليت ورد فيها أن املؤمن يكون له يف اْلنة 
 من احلور العني ( .سبعني زوجة . ويزو ج اثنتني و ) للشهيد عند ربه ست خصال .. العدد الكثري من احلور العني كقوله 

فقالوا : إن هذا احلديث وما يف معناه يدل على أن املؤمن له يف اْلنة أكثر من زوجتني من احلور العني ، وعلى هذا تكون 
 .وهللا أعلم  من نساء الدنيا . –يف حديث أِب هريرة  –الزوجتان 
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ب  ج َرْيٍج، وََكاَن )  قَالَ  عن النَّيب   وعن َأيب هريرة  - 259 َلَْ يَ َتَكلَّْم ِف املَْهدر إالَّ َثالثٌَة: عريَسى اْبن  َمْرََيَ، َوَصاحر
َوَصالِتر فََأقْ َبَل فَ َقاَل: يَا َرب ر أ م ري  ج َرْيٌج رَج اًل َعابرًدا، فَاَّتَََّذ َصْوَمَعًة َفَكاَن فريَها، فَأَتَ ْته  أ مُّه  َوه َو ي َصل ري، فَ َقاَلْت: يَا ج َرْيج ،

، فَأقْ َبَل َعَلى  َعَلى َصالترهر فَاْنَصَرَفْت. فَ َلمَّا َكاَن مرَن الَغدر أتَ ْته  َوه َو ي َصل ري، فَ َقاَلْت: يَا ج َرْيج ، فَ َقاَل: أْي َرب ر  أم ري َوَصالِتر
، فَأقْ َبَل َعَلى َصالَترهر، فَ َقاَلْت:  َصالترهر، فَ َلمَّا َكاَن مرْن الَغدر أتَ ْته  َوه َو ي َصل ري، فَ َقاَلْت: يَا ج َرْيج ، فَ َقاَل: أْي َرب ر أم ري َوَصالِتر

. فَ َتَذاَكَر بَ ن و إْسرائريل ج َرْْيًا َوعرَباَدَته ، وَكَ  فَ َقاَلْت:  اَنتر اْمَرأٌة بَغريٌّ ي  َتَمثَّل  حب ْسنرَها،اللَّه مَّ اَل ُت رْته  َحَّتَّ يَ ْنظ َر إرََل و ج وهر امل ومرَساتر
َها، فَأَتْت رَاعرًيا َكاَن يَأوري إرََل َصْوَمَعترهر  ْئت ْم أَلْفترنَ نَّه ، فَ تَ َعرََّضْت لَه ، فَ َلْم يَ ْلَتفرْت إرلَي ْ َها، إْن شر َها َفوَقَع َعَلي ْ ، فَأَْمَكَنْته  مرْن نَ ْفسر

َزل وه  َوَهَدم وا َصْوَمَعَته ، َوَجَعل وا َيْضررب ونَه ، فَ َقاَل: َما َشأن ك ْم؟ َفَحَمَلْت، فَ َلمَّا َوَلَدْت، قَاَلْت: ه َو مرْن ج ريج، فَأتَ ْوه   فَاْستَ ن ْ
َفَصلَّى فَ َلمَّا اْنَصرَف أَتى  قَال وا: زَنَ ْيَت ِبذرهر الَبغري ر فَ َوَلَدْت مرْنَك. قَاَل: أْيَن الصَّيبُّ؟ َفَجاؤ وا برهر فَ َقاَل: َدع وين َحَّتَّ أَصل ري،

َويَ َتَمسَّح وَن برهر، َوقَال وا:  َفَطعَن ِف َبْطنرهر، َوقاَل: يَا غ الم  َمْن أب وَك؟ قَاَل: ف الٌن الرَّاعري، فََأقْ بَ ل وا َعَلى ج َرْيٍج ي  َقب رل ونَه  الصَّيبَّ 
ٌّ يَ ْرَضع  مْن أ م رهر َفَمرَّ رَج ٌل رَاكرٌب  نَ ْبينر َلَك َصْوَمَعَتَك مرْن َذَهب. قَاَل: الَ، أعريد وَها مرْن طرنٍي َكَما َكاَنْت، فَ َفعل وا. وبَيَنا َصيبر

قْ َبَل إرلَْيهر فَ َنَظَر إرلَْيهر، فَ َقاَل: اللَّه مَّ الَ َعَلى َدابٍَّة فَاررَهٍة َوَشارٍَة َحَسَنٍة، فَ َقاَلْت أ مُّه : اللَّه مَّ اْجَعل اْبينر مرْثَل َهَذا، فَ تَ َرَك الثَّْدَي َوأ
ع   ََتَْعْلينر  ثْ َله ، مث َّ أقْ َبَل َعَلى َثْديه َفَجَعَل يَرَتضر َوه َو ََيْكري ارْتَضاَعه  برأْصَبعرهر السَّبَّابَةر ِف فريه،  ، َفَكأين ر أْنظ ر  إرََل َرس ول هللا «مر

َارريٍَة َوه م َيْضررب ونَ َها، ويَ ق ول وَن: زَنَ ْيتر سَ »َفَجَعَل ََي صَُّها، قَاَل:  َ هللا  ونرْعَم الوَكريل . فَ َقاَلْت َوَمرُّوا ِبر : َحْسيبر ، َوهرَي تَ ق ول  َرْقتر
َها، فَ َقاَل: اللَّه مَّ اْجَعْلينر مثْ َلهَ  ثْ َلَها، فَ ََتَك الرََّضاَع وَنَظَر إرلَي ْ ا، فَ ه َنالرَك تَ َراَجَعا اْلَديَث، فَ َقاَلْت: َمرَّ أمُّه : اللَّه مَّ اَل ََتَْعل اْبينر مر

ثْ َله ، َوَمرُّوا ِبذرهر رَج ٌل َحسَ  : اللَّه مَّ اْجَعْل اْبينر مرثْ َله ، فَ ق ْلَت: اللَّه مَّ اَل ََتَْعْلينر مر األَمةر َوه ْم َيْضررب ونَ َها َويَ ق ول وَن: ن  اَلَْيَئةر، فَ ق ْلت 
ثْ َلَها، فَ ق ْلَت: اللَّه مَّ  : اللَّه مَّ اَل ََتَْعلر اْبينر مر ، فقلت  :  زَنَ ْيتر َسَرْقتر ثْ َلَها؟! قَاَل: إنَّ ذلك الرَّج ل َكاَن َجبَّارًا، فَ ق ْلت  اْجَعْلينر مر

: ال ، َوََلْ َتْسررْق، فَ ق ْلت  ، َوََلْ تَ ْزنر َوَسرْقتر ثْ َله ، َوإنَّ هذرهر يَ ق ول وَن: زَنَ ْيتر ثْ َلهَ لَّه مَّ اْجعَ اللَّه مَّ ال ََتَْعْلينر مر  . م ت ََّفٌق َعَليهر   ا (ْلينر مر
َقٌة نَفيسٌة. « َدابٌَّة فَاررَهةٌ »له: برَضم ر امليمر األ وََل، َوإسكان الواو وكسر امليم الثانية وبالسني املهملة؛ وه نَّ الزَّواين. َوامل ومرَسة : الزَّانرَية . وقو « امل ومَسات  » بالشني املعجمة وَّتفيف الرَّاءر: « َوالشَّارَة  »برالَفاءر: أي َحاذر

. ومعَن َوهَي اجلَمَ  ثها، وهللا أعلم.« َتراَجَعا اْلَديث»ال  الظَّاهرر  ِف اَلَْيَئةر واملَلَبسر  أي: َحدَّثت الصيب وَحدَّ

ْهدِ 
َ
 ( َلَْ يَ َتَكلَّْم يف امل

 ( عليه السالم . الثٌَة: عريَسى اْبن  َمْرَيََ إالَّ ثَ ) 
ب  ج َرْيجٍ )   سم شرح قصة جريج .(  َوَصاحر
 ( معبد النصارى . ةً فَاَّتَََّذ َصْوَمعَ ) 
ويف حديث عمران بن حصني وكانت أمه تأتيه فتناديه ، وَل أقف يف شيء من الطرق على امسها قال احلافظ :  ( فَأَتَ ْته  أ مُّه   )

فأتته أمه ذات يوم فنادته قالت أي جريج : ويف رواية أِب رافع عند أمحد ، فيشرف عليها فيكلمها فأتته يوما وهو يف صالته 
 . رف علي أكلمك أنا أمكأش
 ( أي : اجتمع علي  إجابة أمي وإَتام صاليت ، فوفقين ألفضلهما . فَ َقاَلْت: يَا ج َرْيج ، فَ َقاَل: يَا َرب ر أ م ري َوَصالِتر ) 

وإجابة أمه  ، ًا دىن فكرة يدرك أن صالته كانت ندب، وَل يكن عاملا؟ إذ بأًا كان عابد  ًا على: أن جرجي يدل   هقول:  قال القرطيب
صالته، أو قطعها، وإجابة أمه، ال سيما وقد تكرر  ، فكان جيب عليه ختفيفكانت عليه واجبة، فال تعارض يوجب إشكاالً 

جميئها إليه، وتشوقها واحتياجها ملكاملته. وهذا كله يدل  على تعني إجابته إياها، أال ترى أنه أغضبها بإعراضه عنها، وإقباله على 
 صالته؟

َويف َحِديِث ِعْمرَاَن ( ويف رواية له ) فأىب أن جييبها ( ،  َفَدَعْتُه فَ َقاَل ُأِجيبُ َها أَْو ُأَصلِ يويف رواية البخاري )  (َبَل َعَلى َصالترهر فََأق ْ ) 
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مْسَاِعيِليِ  فَ َقاَل أُمِ ي َوَصاَليت لَِرِبِ  أُوثُِر  ْبِن ُحَصنْيٍ أَن ََّها َجاَءْتُه َثاَلَث َمرَّاٍت تُ َناِديِه يف ُكلِ  َمرٍَّة َثاَلَث َمرَّاٍت َويف رَِوايَةِ  اأْلَْعرَِج ِعْنَد اإْلِ
 .َصاَليت َعَلى أُمِ ي ذََكرَُه َثاَلثًا 

ِه َعَلى ظَاِهرِِه أِلَنَّ اْلَكاَلَم َكاَن وَُكلُّ َذِلَك حَمُْموٌل َعَلى أَنَُّه قَالَُه يِف نَ ْفِسِه اَل أَنَُّه َنَطَق ِبِه َوحُيَْتَمُل َأْن َيُكوَن َنَطَق بِ :  قال اْلافظ
ْساَلِم َوَقْد َقدَّْمُت يف أََواِخِر الصَّاَلِة ذِْكَر َحِديِث يَزِيدَ  ْبِن َحْوَشٍب َعْن أَبِيِه َرفَ َعُه َلْو َكاَن  ُمَباًحا ِعْنَدُهْم وََكَذِلَك َكاَن يف َصْدِر اإْلِ

 . بََة أُمِ ِه أَْوىَل ِمْن َصاَلتِهِ ُجَرْيٌج َعاِلًما َلَعِلَم َأنَّ ِإَجا
 ( أي : رجعت إىل بيتها بعد أن أيست من إجابة ولدها نداءها . فَاْنَصَرَفتْ ) 
اَلْت اللَُّهمَّ اَل َُتِْتُه فَ قَ ( ويف رواية البخاري ) ظ َر إرََل و ج وهر امل ومرَساتر فَ َقاَلْت: اللَّه مَّ اَل ُت رْته  َحَّتَّ يَ نْ  ...فَ َلمَّا َكاَن مرَن الَغدر أتَ ْته  ) 

َحىتَّ )َوِمثْ ُلُه يِف رَِوايَِة َأِب َسَلَمَة َويِف رَِوايَِة َأِب رَاِفٍع ( ظَُر يف ُوُجوِه اْلَمَياِميسِ َحىتَّ يَ نْ )َويِف رَِوايَِة اأْلَْعرَِج ( َحىتَّ تُرِيَُه ُوُجوه املومسات
فْ رَاِد َويِف ( تُرِيَُه اْلُموِمَسةَ   (فَ َغِضَبْت فَ َقاَلْت اللَُّهمَّ اَل مَيُوَتنَّ ُجَرْيٌج َحىتَّ يَ ْنظَُر يِف ُوُجوِه اْلُموِمَساتِ )َحِديِث ِعْمرَاَن ْبِن ُحَصنْيٍ  بِاإْلِ

 . َيةُ َواْلُموِمَساُت مَجُْع ُموِمَسٍة ِبَضمِ  اْلِميِم َوُسُكوِن اْلَواِو وََكْسِر اْلِميِم بَ ْعَدَها ُمْهَمَلٌة َوِهَي الزَّانِ 
 ( أي : زانية . فَ َتَذاَكَر بَ ن و إْسرائريل ج َرْْيًا َوعرَباَدَته ، وََكاَنتر اْمَرأٌة بَغريٌّ ) 
 ( أي : يضرب جبماهلا املَثل ، النفرادها به عن نساء قومها . ي  َتَمثَّل  حب ْسنرَها) 
ْئت ْم ألَْفترنَ نَّه  فَ َقالَ  )  : قد شئنا ( .( زاد يف رواية أمحد ) قالوا  ْت: إْن شر
 ( أي : طلبت منه أن يواقعها . فَ تَ َعرََّضْت َله  )  
هَ  ) َها َفوَقَع َعَلي ْ َها، فَأَتْت رَاعرًيا َكاَن يَأوري إرََل َصْوَمَعترهر، فَأَْمَكَنْته  مرْن نَ ْفسر  ( ْت، فَ َلمَّا َوَلَدْت، قَاَلتْ ا، َفَحَملَ فَ َلْم يَ ْلَتفرْت إرلَي ْ

 ن هذا الولد ؟ قالت :أي : فلما سأهلا : مم
ْيِر ( ويف رواية )  ه َو مرْن ج ريج)  ُهْم قُِتَل َفِقيَل هَلَا ) َوزَاَد يف رَِوايَِة َأمْحََد ( فَ َقاَلْت ُهَو ِمْن َصاِحِب الدَّ فَُأِخَذْت وََكاَن َمْن َزىَن ِمن ْ

َفِقيَل هَلَا َمْن َصاِحُبِك قَاَلْت ) َويف رَِوايَِة اأْلَْعرَِج ( نَ َزَل ِإيَلَّ ِمْن َصْوَمَعِتِه ) ُج زَاَد اأْلَْعرَ ( ممَّْن َهَذا قَاَلْت ُهَو ِمْن َصاِحِب الصَّْوَمَعِة 
 ( . فَْأُتوِن ِبهِ َفَذَهُبوا ِإىَل اْلَمِلِك فََأْخبَ ُروُه قَاَل أَْدرُِكوُه ) زَاَد أَبُو َسَلَمَة يِف رَِوايَِتِه ( ُجَرْيٌج الرَّاِهُب نَ َزَل ِإيَلَّ فََأَصاَبيِن 

 أي : أتاه أهل القرية . (فَأتَ ْوه  ) 
َزل وه  )   أي : طلبوا نزوله إليهم . (فَاْستَ ن ْ
َع بِاْلُفُئوِس يف َأْصِل َصْوَمَعِتِه َفَجَعَل ) َويِف َحِديِث ِعْمرَاَن  ( َته ، َوَجَعل وا َيْضررب ونَه  َوَهَدم وا َصْوَمعَ )  َيْسَأهُلُْم َويْ َلُكْم َفَما َشَعَر َحىتَّ مسَِ

 ( . مالكم فَ َلْم جيُِيُبوُه فَ َلمَّا رََأى َذِلَك َأَخَذ احْلَْبَل فَ َتَدىلَّ 
( ىفصل َدع وين َحَّتَّ أَصل ري فَ َقاَل: َما َشأن ك ْم؟ قَال وا: زَنَ ْيَت ِبذرهر الَبغري ر فَ َوَلَدْت مرْنَك. قَاَل: أْيَن الصَّيبُّ؟ َفَجاؤ وا برهر فَ َقاَل:) 

قَاَل )َويف َحِديِث ِعْمرَاَن ( فَ َقاَم َوَصلَّى َوَدَعا)يف رَِوايَِة َوْهِب ْبِن َجرِيٍر ( و د أن توضأ ، ففي رواية البخاري )فتوضأ وصلىأي : بع
 ( .فَ تَ َولَّْوا َعينِ  فَ تَ َولَّْوا َعْنُه َفَصلَّى رَْكَعتَ نْيِ 

ُُثَّ َمَسَح ) َويِف رَِوايَِة َأِب رَاِفعٍ (  أب وَك؟ قَاَل: ف الٌن الرَّاعريَطعَن ِف َبْطنرهر، َوقاَل: يَا غ الم  َمْن َفَصلَّى فَ َلمَّا اْنَصرَف أَتى الصَّيبَّ فَ ) 
فَُأيتَ بِاْلَمْرأَِة )َويف رَِوايَِة َأِب َسَلَمَة  (َضَع ُأْصبَ َعُه َعَلى َبْطِنَهافَ وَ )َويف رَِوايَِتِه ِعْنَد َأمْحََد ( أَبُوَك قَاَل رَاِعي الضَّْأنِ  رَْأَس الصَّيبِ  فَ َقاَل َمنْ 

فَ َلمَّا )َويِف رَِوايَِة اأْلَْعرَِج  (قَاَل َأِب رَاِعي الضَّْأنِ َوالصَّيبِ  َوَفُمُه يف ثَْدِيَها فَ َقاَل لَُه ُجَرْيٌج يَا ُغاَلُم َمْن أَبُوَك فَ نَ زََع اْلُغاَلُم فَاُه ِمَن الثَّْدِي وَ 
 ( .ى أَبَاهُ َل َعَلى َمِلِكِهْم قَاَل ُجَرْيٌج أَْيَن الصَّيبُّ الَِّذي َوَلَدْتُه فَُأيتَ ِبِه فَ َقاَل َمْن أَبُوَك قَاَل ُفاَلٌن مَسَّ أُْدخِ 

 . وَلَْ أَِقْف َعَلى اْسِم الرَّاِعي قال احلافظ :
ِكاً به . ل ونَه  َويَ َتَمسَّح وَن برهر فََأقْ بَ ل وا َعَلى ج َرْيٍج ي  َقب ر )   ( ت
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ُنوَها ِمْن اب ْ )يف رَِوايَِة َوْهِب ْبِن َجرِيٍر (  طرنٍي َكَما َكاَنْت، فَ َفعل وا َوقَال وا: نَ ْبينر َلَك َصْوَمَعَتَك مرْن َذَهب. قَاَل: اَل، أعريد وَها مرنْ ) 
 ( .ُدوُه َكَما َكاَن فَ َفَعُلوا ْمَنا ِمْن َدْيرَِك بِالذََّهِب َواْلِفضَِّة قَاَل اَل َوَلِكْن أَِعيفَ َقاُلوا نَ ْبيِن َما َهدَ ) َويِف رَِوايَِة َأِب رَاِفٍع ( ِطنٍي َكَما َكاَنتْ 

ٌّ يَ ْرَضع  مْن أ م رهر )   ( قال احلافظ : َل أقف على امسها ، وال على اسم ابنها . وبَيَنا َصيبر
 ( ويف رواية أمحد ) فارس متكِ ( . َفَمرَّ رَج لٌ ) 
 ( قال القرطيب : الدابة الفارهة احلسنة النجيبة . َعَلى َدابٍَّة فَاررَهةٍ  رَاكربٌ )  
 الشارة : اهليئة املزي نة اليت يشار إليها من حسنها . ( َوَشارٍَة َحَسَنةٍ )  
ْثَل َهَذا، فَ تَ َركَ  )  ( الصيب .  فَ َقاَلْت أ مُّه : اللَّه مَّ اْجَعل اْبينر مر

 الثدي .أي : ارتضاع  (الثَّْدَي ) 
 ( ويف رواية ) ُُتَر ر ويُلعب هبا ( . ارريٍَة َوه م َيْضررب ونَ َهاَوَمرُّوا ِبرَ قَاَل: )  

 بكسر التاء . ( ويَ ق ول وَن: زَنَ ْيتر َسَرْقتر ) 
: حَ )  َ هللا  ونرْعَم الوَكريل  َوهرَي تَ ق ول   .( ويف رواية أمحد ) يقولون : سرقت وَل تسرق ، زنيت وَل تزن (  ْسيبر
 ( أي : أم الصيب . فَ َقاَلْت أمُّه   )
َها، فَ َقاَل: اللَّه مَّ اْجَعْلينر مثْ َلَها، فَ ه نَ  ) ثْ َلَها، فَ ََتَك الرََّضاَع وَنَظَر إرلَي ْ أي : يف ذلك املكان ، أو يف  (الرَك اللَّه مَّ اَل ََتَْعل اْبينر مر

 ذلك الوقت .
ثُه ، وََكاَنْت أَوَّاًل اَل تَ رَاُه أَْهاًل لِْلَكاَلِم ، فَ َلمَّا َمْعىَن :  قال النووي ( تَ َراَجَعا اْلَديثَ )   تَ رَاَجَعا احلَِْديث أَقْ بَ َلْت َعَلى الرَِّضيع َُتَدِ 

 . َتَكرََّر ِمْنُه اْلَكاَلم َعِلَمْت أَنَُّه أَْهل َلُه ، َفَسأَْلته ، َورَاَجْعته
ثْ َله ، َوَمرُّوا ِبذرهر األَمةر َوه ْم فَ َقاَلْت: َمرَّ رَج ٌل َحَسن  اَلَْيَئةر، ف َ  ) ثْ َله ، فَ ق ْلَت: اللَّه مَّ اَل ََتَْعْلينر مر : اللَّه مَّ اْجَعْل اْبينر مر ق ْلت 

ثْ َلَها، فَ ق ْلَت: اللَّه مَّ اْجَعلْ  : اللَّه مَّ اَل ََتَْعلر اْبينر مر ، فقلت  ث ْ َيْضررب ونَ َها َويَ ق ول وَن: زَنَ ْيتر َسَرْقتر اللَُّهمَّ ِاْجَعْليِن : َأْي  (َلَها؟!ينر مر
 يئة .َساِلًما ِمْن اْلَمَعاِصي َكَما ِهَي َساِلَمة ، َولَْيَس اْلُمرَاد ِمْثلَها يف النِ ْسَبة ِإىَل بَاِطل َتُكون ِمْنُه بَرِ 

 ( الصيب . قَالَ  )
 ، أما الراكب ذو الشارة فجبار من اْلبابرة ( . ( ويف رواية أمحد ) فقال : يا أمتاه ذلك الرَّج ل َكاَن َجبَّارًا إنَّ ) 
 .غَتار باملظاهر اال احلديث دليل على عدم-1

 . اً ظاملاً ألنه كان جبار  ( ، لُهمَّ اَل َُتَْعْليِن ِمثْ َلهُ الة ) ل صاحب الشارة والدابة الفارهففي احلديث قول الطفل الرضيع عن الرج
 :ومما يؤكد هذا  

 ( . ْنَد اَّللَِّ َجَناَح بَ ُعوَضةٍ نَُّه لََيْأيت الرَُّجُل الَعِظيُم السَِّمنُي يَ ْوَم الِقَياَمِة، الَ يَزُِن عِ إِ  ) ما تقدم من قوله 
 ( . هللِا أَلَبَ رَّهُربَّ َأْشَعَث، َمْدُفوٍع بِاأْلَبْ َواِب َلْو أَْقَسَم َعَلى )  وقوله 
 م ( .َوأَْعَماِلكُ  ْم َوأَْمَواِلُكْم، َوَلِكْن يَ ْنظُُر ِإىَل قُ ُلوِبُكمْ ِإنَّ هللَا اَل يَ ْنظُُر ِإىَل ُصَورِكُ )  وقوله 

 أن عيسى عليه السالم تكلم يف املهد .-2
 ( . َوُيَكلِ ُم النَّاَس يِف اْلَمْهِد وََكْهاًل َوِمَن الصَّاحِلِنيَ قال تعاىل ) 

ذُْكْر نِْعَميِت َعَلْيَك َوَعَلى َواِلَدِتَك ِإْذ أَيَّدتَُّك ِبُروِح اْلُقُدِس ُتَكلِ ُم النَّاَس يف اْلَمْهِد اَل اَّللَُّ يَا ِعيسى اْبَن َمْرمَيَ ا   ِإْذ قَ وقال تعاىل )
 .(وََكْهالً 

ة يف َحِديث السَّاِحر َوالرَّاِهب ، َفذََكَرُهْم ، َولَْيَس ِفيِهْم الصَّيب  الَِّذي َكاَن َمَع اْلَمْرأَ  ) َلَْ يَ َتَكلَّم يف اْلَمْهد ِإالَّ َثاَلثَة ( قَ ْوله -3
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، َبْل َكاَن َأْكَِ ِمْن َصاِحب  َوِقصَّة َأْصَحاب اأْلُْخُدود اْلَمْذُكور يف آِخر َصِحيح ُمْسِلم ، َوَجَوابه َأنَّ َذِلَك الصَّيب  َلَْ َيُكْن يف اْلَمْهد
 ) نووي ( .   اْلَمْهد ، َوِإْن َكاَن َصِغريًا .

 . يف املهد قَالَه اْلُقْرُطيب   ظَاهر َهَذا يَ ْقَتِضي احْلْصر َوَمَع َهَذا ُرِوَي َعن اْبن َعبَّاس َشاهد يُوُسف َكانَ :  فَِإن قلت: وقال العيين 
ود تَ َقاَعَسْت اْمَرأَة َعن َوَعن الضَّحَّاك تكلم يف املهد أَْيضا حيىي بن زََكرِيَّا َعَلْيِهَما السَّاَلم َويف َحِديث ُصَهْيب أَنه ملا خدد اأْلُْخدُ  

َها يَا  . أمه اْصِِِي فَإنَّك على احْلق اأْلُْخُدود فَ َقاَل هَلَا صبيها َوُهَو يرتضع ِمن ْ
 :)قلت(: اْلَْواب َعن َذِلك ِبَوْجَهنْيِ  

ف فيهم َوقَاَل اْبن َعبَّاس َوِعْكرَِمة: َكاَن َصاحب أَن الثَّاَلثَة اْلَمْذُكورين يِف الصَِّحيح لَْيَس ِفيَها خالف َواْلَباُقوَن خُمَْتل: َأحدمَها 
 .يُوُسف َذا حلية؛ َوقَاَل جُمَاِهد: الشَّاِهد ُهَو اْلَقِميص 

ي قَاَل َذِلك أَوال ُثَّ أطلعه هللا على َغريهم َوقد يُ َقال الت َّْنِصيص على الشَّْيء بامسه اْلعلم اَل يَ ْقَتضِ  ن النَّيب : أ َواجْلََواب اآلخر
ُصوص َسَواء َكاَن اْلَمْنُصوص َعَلْيِه بامسه اْلعَدد َمْقُرونا أَو َل يكن )قلت(: اخْلال  ( ئعمدة القار )ر . ف ِفيِه َمْشُهو اخلُْ

وظاهر هذا احلصر يقتضي أن ال يوجد صغري تكلم يف املهد إال هؤالء الثالثة، وهم: عيسى، وصيب جريج، :  وقال القرطيب
 بار. والصيب املتعوذ من اْل

ِوج يف قصة األخدود: أن امرأة جيء هبا لتلقى يف النار على إمياهنا  وقد جاء من حديث صهيب  املذكور يف تفسري سورة ال
ِي، فإنك على احلق.  فتقاعست أن تقع فيها، فقال هلا - كتاب مسلم: يرضع غري   -ومعها صيب هلا يف  الغالم: يا أمه! اص

يف املهد، وقال الضحاك: تكلم يف املهد ستة: شاهد يوسف، وصيب ماشطة امرأة اً كان صبي  إن شاهد يوسف :قال ابن عباس و 
 فرعون وعيسى، وحيىي، وصاحب جريج، وصاحب األخدود.

قلت: فأسقط الضحاك صيب اْلبار، وذكر مكانه حيىي، وعلى هذا فيكون املتكلمون يف املهد سبعة، فبطل احلصر بالثالثة 
 املذكورين يف احلديث.

: بأن الثالثة املذكورين يف احلديث هم الذين صح أهنم تكلموا يف املهد، وَل خيتلف فيهم فيما علمت، : وْياب عن ذلك قلت
واختلف فيمن عداهم، فقيل: إهنم كانوا كبارا حبيث يتكلمون ويعقلون، وليس فيهم أصح من حديث صاحب األخدود، وَل 

أخِ مبا كان يف علمه مما أوحي عليه يف تلك احلال، ُث بعد هذا أعلمه هللا   تسلم صحة اْلميع، فريتفع اإلشكال بأن النيب
ِنا بذلك على ما يف علمه.  ) املفهم ( .        تعاىل بأشياء من ذلك، فأخ

بل   (. ألنه ليس فيه أنه كان يف املهد،2094: ال خيالف هذا احلصر كالم صيب األخدود اآليت يف احلديث )قال الشيخ األلباينو 
َل يتكلم يف املهد إال ثالثة: عيسى وشاهد يوسف، )وإن كان صغريًا يرضع، وأما حديث كان أكِ من صاحب املهد، 

وأما ما ذكره بعضهم أن ( سلسلة األحاديث الضعيفة) فحديث باطل كما بينته يف (وصاحب جريج وابن ماشطة بنت فرعون
 . ه كما ذكر احلافظ يف "الفتح"اً، وإَّنا هو من زعم الضحاك يف تفسري ممن تكلم يف املهد، فمما ال أصل له مرفوع حيىي 

 تنبيه :
َرأٌَة َفَجاَءْت امْ ، يف حديث طويل، قال فيه : )عن النيب  قصة أصحاب األخدود فقد وردت يف حديث صهيب الرومي  

 رواه اإلمام أمحد .  (ق ِ ، فَِإنَِّك َعَلى احلَْ َقاَل الصَّيبُّ : يَا أُمَّْه، اْصِِِي. ف َ ، َفَكأَن ََّها تَ َقاَعَسْت َأْن تَ َقَع يِف النَّاِر بِاْبٍن هَلَا تُ ْرِضُعهُ 
ولكن قال فيه : ) حىت جاءت امرأة ومعها صيب هلا ( وَل يقل إنه رضيع ، األمر الذي ( صحيحه)ه اإلمام مسلم يف وقد روا

 اً .أكِ من صاحب املهد وإن كان صغري  يكن يف املهد ، بل كان اقتضى باإلمام النووي رمحه هللا أن يقول : " ذلك الصيب َل
 .َوَأنَّ ُدَعاَءَها جُمَاب وتأكد حقها ، ِعَظم ِبر  اْلَواِلَدْيِن   -4
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 .اأْلُُمور بُِدَئ بَِأمَهِ َها  أَنَُّه ِإَذا تَ َعاَرَضتْ -5 
ين، ويعلم أن الشريعة مبناها على َتصيل املصاحل وتكميلها وَتام الورع أن يعلم اإلنسان خري اخلريين وشر الشر :  ابن تيمية قال

رعية فقد يدع واجبات ويفعل وتعطيل املفاسد وتقليلها، وإال فمن َل يوازن ما يف الفعل والَتك من املصلحة الشرعية واملفسدة الش
 ت .حمرما

 .التََّطوُِّع أِلَنَّ ااِلْسِتْمرَاَر ِفيَها نَاِفَلٌة َوِإَجابَُة اأْلُمِ  َوِبرَُّها َواِجٌب  َويف احلَِْديِث إِيثَاُر ِإَجابَِة اأْلُمِ  َعَلى َصاَلةِ :  قال اْلافظ-6
رُهُ  َا َدَعْت َعَلْيِه فَُأِجيَبْت أِلَنَُّه َكاَن مُيِْكُنُه أَْن خُيَفِ َف َوجيُِيبَ َها َلِكْن َلَعلَُّه َخِشَي َأْن َتْدعُ : إِ قَاَل الن ََّوِويُّ َوَغي ْ ُه ِإىَل ُمَفارَقَِة َصْوَمَعِتِه وَ َّنَّ

نْ َيا َوتَ َعلُّقَ   َوِفيِه َنَظٌر ِلَما تَ َقدََّم ِمْن أَن ََّها َكاَنْت تَْأتِيِه فَ ُيَكلِ ُمَها َوالظَّاِهُر أَن ََّها َكاَنْت َتْشَتاُق ِإلَْيهِ ، اهِتَا َكَذا قَاَل الن ََّوِويُّ َواْلَعْوِد ِإىَل الدُّ
َقِطَع ُخُشوُعهُ فَ تَ ُزورُُه َوتَ ْقَتنِ  َا َلَْ خُيَفِ ْف ُُثَّ جيُِيبُ َها أِلَنَُّه َخِشَي أَْن يَ ن ْ َوَقْد تَ َقدََّم يف أََواِخِر الصَّاَلِة ِمْن َحِديِث  ُع ِبُرْؤيَِتِه َوَتْكِليِمِه وََكأَنَُّه ِإَّنَّ

.    ْيٌج َفِقيًها َلَعِلَم َأنَّ ِإَجابََة أُمِ ِه أَْوىَل ِمْن ِعَباَدِة رَبِ ِه َأْخَرَجُه احلََْسُن ْبُن ُسْفَيانَ قَاَل َلْو َكاَن ُجرَ  يَزِيَد ْبِن َحْوَشٍب َعْن أَبِيِه َأنَّ النَّيبَّ 
 الفتح( .)

 عظيم قدرة هللا يف إحداث األشياء اخلارقة للعادة ، تأييداً لعباده الصاحلني .-7
 على أن خيفف يف صالته وجييبها . تتصور ، وإال فإنه كان قادراً  الظاهر أن املتعة اليت كان جيدها جريج يف صالته ال-8
ِِْ َوالصَّالَِة َوِإن ََّها َلَكِبريٌَة ِإالَّ عَ ل ) وصدق ربنا إذ يقو   فاخلشوع يف الصالة ال يتصوره إال من عرفه،   ( َلى اخْلَاِشِعنيَ َواْسَتِعيُنوْا بِالصَّ

 . كأمثال: جريج 
 . أن ال ميوت حىت يرى وجوه البغايادعت عليه دعوة غريبة: دعوة فتنة يف دينه بغضبت األم على ابنها ف-9
ِنا النيب    أهنا لو دعت عليه بالفتنة لفنت كما جاء يف رواية أخرى للحديث عند مسلم. وقد أخ

 . ك بالشراخلري، واحذر دعاءمها عليأن دعاء الوالدين ألوالدهم أو عليهم مستجاب، فاحرص على أن يدعوا لك ب-10
 وم ( .ودعوة املسافر ، ودعوة املظل ثالث دعوات مستجابات ال شك فيهن: دعوة الوالد ،)  ويف هذا يقول املصطفى  
َوَقْد جَيْرِي  (اَّللَّ جَيَْعل َلُه خَمَْرًجا  تَّقِ َوَمْن ي َ  )لًِبا . قَاَل اَّللَّ تَ َعاىَل َأنَّ اَّللَّ تَ َعاىَل جَيَْعل أِلَْولَِيائِِه خَمَارِج ِعْند اِبِْتاَلئِِهْم بِالشََّدائِِد َغا -11 

 َعَلْيِهْم الشََّداِئد بَ ْعض اأْلَْوقَات زِيَاَدة يف َأْحَواهلْم ، َوتَ ْهِذيًبا هَلُْم ، فَ َيُكون ُلْطًفا . 
 ، وعدم التفاته للنساء، حىت اختارت األم هذه الدعوة. بعفته اً كان معروفاً  يبدو أن جرجي-12
، فصاحب العبادة حيسده البعض على حسن خلقه، وعظيم تقواه، وكثري  يكون احلسد يف كل شيء حىت يف العبادة قد-13

 مدح الناس له، فيحب احلساد أن يشوهوا مسعته ، كما حصل مع العابد جريج.
َما )  قول ي،  خصوصا إذا كان صاحب احلسن امرأة ليس كل احلسن خري، فاحلسن فتنة ، على صاحبه أن يصوهنا،-14

َنًة َأَضرَّ عَ  ِة جبماهلا ء ( َلى الر َِجاِل ِمَن النِ َساتَ رَْكُت بَ ْعِدى ِفت ْ فهذه املرأة استعملت حسنها يف الشر واحلرام، وهي أيضا مغرورة متك
 بأبشع صوره.حىت تباهت به للفتنة أمام القوم، بدل أن تشكر هللا على هذه النعمة، وَتتع هبا زوجها، راحت تبحث عن احلرام 

 .بِاْلُمِهمَّاِت  ِاْسِتْحَباب اْلُوُضوء لِلصَّاَلِة ِعْند الدَُّعاء -15
حياول أهل الرذيلة تشويه صفحة الصاحلني، كما حصل مع قوم جريج ألنه وقع يف رواية أخرى أهنا قالت: إن شئتم ألفتننه -16

 لكم، قالوا: قد شئنا.
 . يف قصة يوسف  ة، كما حصل مع جريج، وكما رذيلالتقوى تعصم صاحبها من الوقوع يف ال -17
َا الَِّذي خَيَْتصُّ ، َوَصلَّى َأ َأنَّ اْلُوُضوء َكاَن َمْعُروفًا يِف َشرْع َمْن قَ ْبلَنا ، فَ َقْد ثَ َبَت يف َهَذا احلَِْديث يف ِكَتاب اْلُبَخارِي  فَ تَ َوضَّ  -18 َوِإَّنَّ

 . آْلِخَرِة َوَقْد تَ َقدََّم يف ِقصَِّة ِإبْ رَاِهيَم أَْيًضا ِمْثُل َذِلَك يف َخَِِ َسارََة َمَع اْْلَبَّارِ هِبَا اْلُغرَُّة َوالتَّْحِجيُل يف ا
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وكم تقدر النساء  ج ،ملت، وملا ولدت ادعت أنه من جرياستعملت املرأة حيلة خبيثة، حيث مكنت الراعي من نفسها فح-19
وقد كان الزنا وانتشار البغايا معروفا يف بين إسرائيل، فأول ما م ، ذا اللب احلكي عظيم، فهن يصرعن على اإلغواء ألن كيدهن

ِنا الصادق املصدوق   . فتنوا به النساء كما أخ
نْ َيا ُحْلَوٌة َخِضرٌَة، َوِإنَّ اَّللََّ ُمْسَتْخِلُفُكْم ِفيهَ  فَعْن َأِب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِ  َعْن النَّيبِ   نْ َيا، قَاَل: ِإنَّ الدُّ ا فَ يَ ْنظُُر َكْيَف تَ ْعَمُلوَن، فَات َُّقوا الدُّ

َنِة َبيِن ِإْسرَائِيَل َكاَنْت يف النِ َساِء".  َوات َُّقوا النِ َساَء، فَِإنَّ أَوََّل ِفت ْ
 ِإثْ َبات َكرَاَمات اأْلَْولَِياء ، َوُهَو َمْذَهب أَْهل السُّنَّة ِخاَلفًا لِْلُمْعَتزَِلِة . -20
 . َصاِحَب الصِ ْدِق َمَع اَّللَِّ اَل َتُضرُُّه اْلِفنَتُ َأنَّ -21

 يَ ْنِطُق َوَلْواَل ِصحَُّة َرَجائِِه بُِنْطِقِه َما قُ وَُّة يَِقنِي ُجَرْيٍج اْلَمْذُكوِر َوِصحَُّة َرَجائِِه أِلَنَُّه اْستَ ْنَطَق اْلَمْوُلوَد َمَع َكْوِن اْلَعاَدِة أَنَُّه اَل -22 
 . اْستَ ْنَطَقهُ 

فما وقع جريج رمحه هللا فيما وقع فيه إال بسبب تقدمي النافلة على الفريضة والواجب؛ وتقدمي األهم وفقه ،  فضل العلم بيان-23
معاذا إىل اليمن لدعوهتم وعلمه أن يبدأ باألوىل واألهم ففي  األولويات باب عظيم من أبواب العلم؛ وقد وجه النيب 

ُهَما: أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ الصحيحني َعِن اْبِن َعبَّاٍس  ِإنََّك تَ ْقَدُم » َلمَّا بَ َعَث ُمَعاًذا َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه َعَلى الَيَمِن، قَاَل:  َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
. ،  َعَلى قَ ْوٍم أَْهِل ِكَتاٍب، فَ ْلَيُكْن أَوََّل َما َتْدُعوُهْم ِإلَْيِه ِعَباَدُة اَّللَِّ

ل املعاصي والذنوب إال إذا كانت اجملالسة لدعوهتم ولألمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ وإال وجوب العزلة واهلجر أله-24
 .فمجالستهم بل رؤيتهم عقوبة، فإن أم جريج دعت عليه بأن يعاقب برؤية وجوه املياميس وهن الزواِن الفاجرات اجملاهرات بذلك


