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املقدمة

ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
ُ

وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ☺.
َ َ َبْ
ا ـمـا ـعد:
عيل بإلقاء بعض النصائح للمسلمني يف شهر رمضان
فقد م َّن اهلل َّ 
خيا ونفع به فرأيت أن
من عام 9331ـه ،ثم فرغها بعض املحتسبني جزاه اهلل ً
اجهزها للطباعة لعل اهلل أن ينفع هبا أكثر ،وقد زدت عليها بعض ما رأيته نافعا
من غيها ،وأسميتها «املاقلات املفيدة يف التوحيد والفاقة واألخالق
والعاقيدة» ،فأسأل اهلل  أن جيعلها خالصة لوجهه ،نافعة لعبادة مؤدية إىل
مرضاته ،واحلمد هلل رب العاملني.

 وكتبه:

 /71شوال7341 /هـ
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املقاالت املفيدة 

الفائدة األوىل:
النصيحة اهلندية ،مبالزمة توحيد رب الربية
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ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ
َ َْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما بعد:
يف هذا اليوم السابع والعرشين من مجادى اآلخرة لعام 9331ـه ،تلبي ًة
ُ

لطلب أخينا أيب داود اهلندي حفظه اهلل ،وأصلح ذريته ،بكلمة خمترصة فيها احلث
عل التوحيد والتحذير من الرشك والتنديد ،أقول مستعينًا باهلل :

اْل َّن و ْ ِ
إن اهلل  خلق عباده لتوحيده ،فقال تعاىل{ :وما خل ْق ُت ْ ِ
َّ
اْلنس
إِ َّل لِيعبدُ ِ
ون} [الذاريات.]65:
ُْ
اّلل { :ولقدْ بع ْثنا ِيف ك ُِّل ُأ َّمة
وأرسل الرسل من أجل توحيده ،قال َّ ُ
ول أ ِن ا ْعبدُ وا اّلل و ِ
َّر ُس ً
اّلل { :وما
ْ
ُ
َّ
اجتن ُبوا ال َّطا ُغوت} [النحل ،]35:وقال َّ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اعبدُ ِ
ون} [األنبياء.]26:
أ ْرس ْلنا من ق ْبلك من َّر ُسول إِ َّل نُوحي إِل ْيه أنَّ ُه ل إِله إِ َّل أنا ف ْ ُ
وأنزل كتابه لذلك؛ فقال اّلل { :لقدْ أرس ْلنا رسلنا بِا ْلبين ِ
ات وأنز ْلنا
ِّ
ُ ُ
ْ
َّ ُ
معهم ا ْل ِكتاب وا ْملِيزان لِي ُقوم النَّاس بِا ْل ِقس ِ
ط} [احلديد.]26:
ُ
ْ
ُ ُ
وأعظم القسط أن يوحد اهلل  ،وأن يفرد بام هو له تعاىل يف ربوبيته،
وألوهيتة ،وأسامئه ،وصفاته.
وخلق اْلنة وأعدها للموحدين ،قال النَّبِ ُّي ☺ كام يف حديث ُع ْثامن
اهلل ،دخل ْ
اْلنَّة»(.)9
◙« :م ْن مات و ُهو ي ْعل ُم أنَّ ُه ل إِل إِ َّل ُ
( )9أخرجه مسلم (.)25
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وخلق النار وأعدها للمرشكني ،فقال تعاىل{ :إِ َّن ُه من ُي ْ ِ
دْ ح َّرم
اّللِ فق
رش ْك بِ َّ
6

ِ
اّلل عل ْي ِه ْ
اْلنَّة وم ْأوا ُه الن َُّار وما لِل َّظاملِني ِم ْن أنصار} [املائدة ،]22:وقال تعاىل{ :ما
َّ ُ
ِ
لِل َّظ ِاملِني ِم ْن ِ
اّلل { :ر َّبنا إِنَّك من
َحيم ول شفيع ُيط ُ
اع} [غافر ،]91:وقال َّ ُ
ِ
تُدْ ِخ ِل النَّار فقدْ أ ْخز ْيت ُه وما لِل َّظاملِني ِم ْن أنصار} [آل عمران ،]912:وقال تعاىل{ :إِ َّن
اّلل ل ي ْغ ِف ُر أن ُي ْرشك بِ ِه وي ْغ ِف ُر ما ُدون ذلِك ِملن يشا ُء ومن ُي ْ ِ
اّللِ فقدْ ض َّل
رش ْك بِ َّ
َّ
ضَل ًل ب ِعيدً ا} [النساء ،]995:فالرشك ل يغفره اهلل .
اّلل ول ت ْ ِ
ُرشكُوا
وأمر بعبادته ،وحذر من الرشك ،فقال {:وا ْع ُبدُ وا َّ
ِ
َض ر ُّبك أ َّل ت ْع ُبدُ وا إِ َّل إِ َّيا ُه} [اْلرسا ء،]23:
ق
و
{
:
اىل
ع
ت
ال
وق
،
بِه ش ْي ًئا} [النساء]35:
ه
ِ
اّلل ُ { :ق ْل تعال ْوا أت ُْل ما ح َّرم ر ُّبك ُْم عل ْيك ُْم أ َّل ت ْ ِ
ُرشكُوا بِه ش ْي ًئا}
وقال َّ ُ
[األنعام.]969:
يف آيات غيها حيث اهلل  عل التوحيد وحيذر من الرشك والتنديد،

ً
رسول ونب ًيا ،واستقام عل هذا
ربا ،وباْلسَلم دينًا ،وبمحمد ☺
فمن آمن باهلل ً
ظاهرا وباطنًا؛ فهو املسلم ح ًقا ،وهو الذي يذوق طعم اْليامن وحَلوته.
اْليامن
ً
أما من أرشك وندد؛ فإنه عل خطر عظيم ،وذنب جسيم ،قال النبي ☺
ِ
اّللِ ْب ِن م ْس ُعود ◙ يف «الصحيحني»( )9قال ر ُجل :يا
كام يف حديث ع ْبد َّ
الذن ِ
ر ُسول اهللِ ،أ ُّي َّ
ْب ِعنْد اهللِ؟ قال« :أ ْن تدْ ُعو ِ َّّلل ِ نِدًّ ا و ُهو خلقك» قالُ :ث َّم
ْب أك ُ

أي؟ قال« :أ ْن ت ْقتُل ولدك خمافة أ ْن ي ْطعم معك» قالُ :ث َّم أي؟ قال« :أ ْن تُز ِان
ِ
ِ
ِ
حلِيلة ج ِ
لِإ آخر
اهلل  ت ْصديقها{ :وا َّلذين ل يدْ ُعون مع اهلل ِ ً
ارك» فأنْزل ُ
ِ
اهلل إِ َّل بِ ْ
احل ِّق * ول ي ْزنُون وم ْن ي ْفع ْل ذلِك ي ْلق
ول ي ْق ُت ُلون النَّ ْفس ا َّلتي ح َّرم ُ
( )9أخرجه البخاري ( ،)5159ومسلم (.)15
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أث ًاما} [الفرقان.]51 :
ِ
اّللِ ْب ِن م ْس ُعود ◙ أيضـًا يف
وقال النَّبِ ُّي ☺ كام يف حديث ع ْبد َّ
«الصحيحني»« :م ْن مات ُي ْ ِ
اّلل ِ ش ْيئًا دخل النَّار»(.)9
رش ُك بِ َّ
وأعظم حسنة ،حسنة التوحيد ل يبطلها يشء من األعامل إل الرشك ،وإل
فهي ُمفوظة للعبد جيدها يف حال احلاجة إليها يدخله اهلل  ،ويكرمه هبا
ِ
اّللِ ْب ِن
اْلزاء األوىف ،كام يف حديث البطاقة الذي أخرجه الرتمذي( )2ع ْن ع ْبد َّ
ول ِ
ع ْم ِرو ْب ِن الع ِ
ص ر ُج ًَل
اّلل س ُيخ ِّل ُ
اّلل ☺« :إِ َّن َّ
اص ¶ ،قال :قال ر ُس ُ َّ
وس اخلَلئِ ِق يوم ِ
القيام ِة فين ُْرش عل ْي ِه تِسع ًة وتِس ِعني ِس ِ
ِم ْن ُأ َّمتِي عل ُر ُء ِ
ج ًَّل ك ُُّل
ْ
ْ
ْ
ُ
ِس ِ
جل ِم ْث ُل مدِّ الب ِ
رصُ ،ث َّم ي ُق ُ
ول :أتُن ِْك ُر ِم ْن هذا شيْئًا؟ أظلمك كتبتِي احلافِ ُظون؟
ول :ل يا ر ِّب ،في ُق ُ
ول :أفلك ُع ْذر؟ في ُق ُ
ول :ل يا ر ِّب ،في ُق ُ
في ُق ُ
ول :بل إِ َّن لك ِعنْدنا
ِ
حسن ًة ،ف ِإ َّن ُه ل ُظ ْلم عليْك الي ْوم ،فت ْ
اّلل وأ ْشهدُ
خ ُر ُج بِطاقة فيها :أ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
ض و ْزنك ،في ُق ُ
أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،في ُق ُ
ول :يا ر ِّب ما ه ِذ ِه البِطاق ُة مع
ولْ :
اح ُ ْ
ج ََّل ِ
ت ،فقال :إِنَّك ل ُت ْظلم » ،قال« :فتُوض ُع الس ِ
ه ِذ ِه الس ِ
ت ِيف ك َّفة والبِطاق ُة
ج ََّل ُ
ِّ
ُ
ِّ
ت البِطاق ُة ،فَل ي ْث ُق ُل مع اس ِم ِ
ت وث ُقل ِ
ِيف ك َّفة ،فطاش ِ
ت الس ِ
يشء».
ج ََّل ُ
ْ َّ
ِّ
اّلل ْ
والرشك قد تنوعت طرقه وأساليبه ليس فقط ما عليه اليهود ،والنصارى،
والبوذيون ،واهلندوس ،ومن جرى جمراهم ولكن كذلك وقع فيه كثي ممن يقول:
اهلل» ،وما استقام عل معنى« :ل إِل
اهلل»؛ ألنه ما علم معنى« :ل إِل إِ َّل ُ
«ل إِل إِ َّل ُ

اهلل» ،وإنام قاهلا بلسانه وأعرض عنها بقلبه وجوارحه فلم تكن نافعة له فقد
إِ َّل ُ
( )9أخرجه البخاري ( ،)9231ومسلم (.)12
( )2برقم (.)2531
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قاهلا املنافقون ومل تنفعهم؛ بل إهنم{ :يف الدَّ ْرك ْاأل ْسف ِل من الن ِ
َّار} [النساء]936:

ِ
اّلل
اهلل» ،ل معبود بحق إل اهلل ،قال تعاىل{ :ذلك بِأ َّن َّ
ومعنى« :ل إِل إِ َّل ُ
ِ
ِِ
ِ
ُهو ْ
اّلل ُهو ا ْلع ِ ُّيل ا ْلكبِ ُي} [احلج.]52:
احل ُّق وأ َّن ما يدْ ُعون م ْن ُدونه ُهو ا ْلباط ُل وأ َّن َّ

* ومعناها :الكفر بالطاغوت ،والبعد عن كل ما يناقض التوحيد ،كام قال
اّلل { :فمن ي ْك ُفر بِال َّطا ُغ ِ
وت و ُي ْؤ ِمن بِ
است ْمسك بِا ْل ُع ْرو ِة ا ْل ُو ْثقى ل
اّللِ فق ِد
َّ
ْ
ْ
َّ ُ
ه
ِ
اّلل س ِميع علِيم} [البقرة.]265:
انفصام هلا و َّ ُ
تعظيام لألولياء وإنزاهلم
فمن الرشك املنترش يف بَلد اْلسَلم ويظنه أهله
ً
املنازل التي أنزهلم اهلل ،هو ما يقوم به الكثي من دعاءهم ،والنذر هلم ،والذبح
هلم ،والطوف يف قبورهم ،واخلوف منهم ،والتوكل عليهم ،والرهبة ،والرغبة،
والعتامد ،واحللف هبم ،إىل غي ذلك مما يتعاطاه عباد القبور الذين بنو عليها
القباب ،وزخرفوها ،وشيدوها ،وجعلوا املواسم لزيارهتا ،والطواف هبا ،ونذروا
هلا النذور ،وذبحوا بساحاهتا اْلزور ،فظهر رشك عميم ،ورش مستطي يف كثي من
بَلد اْلسَلم؛ فإذا ما أنكر عليهم أحد هذا الرشك الذي وقعوا فيه ،والذي لو
خرج رسول اهلل ☺ لقاتلهم عليه ،وإذا هبم يتهمونه بالتشدد ،والتنطع ،وعدم
تعظيم األولياء ،وغي ذلك.
خملصا له الدين ل ترشك معه
 فالتوحيد شأنه عظيم :وهو أن تعبد اهلل
ً
ً
مرسَل فحقه خاص به.
مقربا ،ول نب ًيا
مل ًكا ً
ويف حديث مع ِ
اذ ْب ِن جبل ◙ يف «الصحيحني»( )9قالُ :كن ُْت ِر ْدف
ُ
ول اّللِ ☺ عل َِحار يق ُال له عفي .قال :فقال« :يا معا ُذ! أت ِري ما ح ُّق اّلل ِ
دْ
ه
ُ
ر ُس ِ ه
ُ ُ ْ
ُ
( )9البخاري ( ،)2165ومسلم (.)33
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ِ
عل ا ْل ِعب ِ
العباد عل اهلل؟» قال ُق ْل ُت :اهلل ور ُسو ُل ُه أ ْعل ُم .قال« :ف ِإ َّن ح َّق
حق
اد وما ُّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
اّلل ِ ول ُي ْ ِ
اّلل ِ  أ ْن ل
رشكُوا بِه ش ْيئًا .وح ُّق ا ْلعباد عل ه
اّلل عل ا ْلعباد أ ْن ي ْع ُبدُ وا ه
ه
رش ُك بِ ِه شيئا» قال ُق ْلت :يا رسول ِ
ُيع ِّذب م ْن ل ُي ْ ِ
رش النَّاس؟ قال« :ل
ُ
ًْ
ه
ُ
اّلل! أفَل ُأب ِّ ُ
رش ُه ْم .فيت َِّك ُلوا ».
تُب ِّ ْ
فَل ترشك به يف قولك ،ول فعلك ،ول اعتقادك؛ فإن الرشك يقع هبا مجي ًعا
كام أن اْليامن والطاعة تقع هبا مجي ًعا ،فطاعة القلب اْلخَلص ،والتوكل،
واْلنابة ،واخلشية ،والرهبة ،والرغبة.
ومعصية القلب ورشكه ،كاخلوف من غي اهلل خوف عبادة أو ما يسمى
بخوف الرس ،واملحبة لغي اهلل ُمبة عبادة ،وكذلك التوكل والعتامد عل غي اهلل
▐ يف جلب املنافع ودفع املضار.
والرشك باللسان كدعاء املقبورين يا عبد القادر ،يا جيَلن ،يا عيد روس،
يا ُممد ،يا عيل إىل غي ذلك من األدعية ،ومثله احللف بمحمد ،وعيل،
وعبد القادر ،ونحو ذلك.
هذا من األمور التي حرمها اهلل  ألهنا رشك عظيم ،قال تعاىلُ { :ق ْل إِنَّام
حرم ريب ا ْلفو ِ
اْل ْثم وا ْلب ْغي بِغ ْ ِ
احش ما ظهر ِمنْها وما بطن و ْ ِ
احل ِّق وأن ت ْ ِ
ي ْ
ُرشكُوا
َّ ِّ
بِ ِ
ِ
اّللِ ما ل ت ْعل ُمون} [األعراف.]33:
اّلل ما مل ْ ُين ِّز ْل بِه ُس ْلطانًا وأن ت ُقو ُلوا عل َّ
َّ
فمن أرشك باهلل رشكًا أكب ومات عل ذلك صار خملدً ا يف نار جهنم ،وليس
اهلل» إذ مل يعمل بمقتضاها ،وحيقق معناها فقد فهمها
بنافعه قول« :ل إِل إِ َّل ُ
ل إِ َّل
املرشكون األولون وأبو أن يقوهلا ،قال تعاىل{ :إِ َّهنُ ْم كانُوا إِذا ِقيل هل ُ ْم ل إِ ه

ْبون} [الصافات ،]36:وقاهلا املرشكون املتأخرون وناقضوها ،فهم
َّ ُ
اّلل ي ْستك ِ ُ

N
 يف التوحيد والفقة واالخالق والعقيدة
 ولكن
اهلل ،ويقولون ذلك يف أذكارهم؛
يقولون يف أذاناهتم :أشهد أن ل إِل إِ َّل ُ
1

الواقع أهنم خيالفوهنا ً
قول ،و ً
فعَل ،واعتقا ًدا أو ببعضها.

ومن كان هذا حاله فيجب عليه التوبة إىل اهلل ُ { :قل ِّل َّل ِذين كف ُروا إِن
ينت ُهوا ُي ْغف ْر هلُم َّما قدْ سلف وإِن ي ُعو ُدوا فقدْ مض ْت ُسن َُّت ْاأل َّولِني} [النفال.]31:
ومن مل يكن هذا حاله كان من املوحدين؛ عليه أن حيمد اهلل  عل

كثيا من الناس زلت هبم األقَلم،
نعمة اْلسَلم ،والستقامة ،والسنة؛ فإن ً
وزلقت هبم األقدام؛ بسبب اْلهل بالتوحيد ،وعدم معرفة الرشك والتنديد؛
فالواجب عل املسلم أن يتعلم العلم الرشعي وأن يعلم غيه.
الش ـ ـ َّر ل ل ِ َّ
ـت َّ
لش ـ ـ ِّر
عر ْف ـ ُ
وم ـ ـ ـن مل يعـ ـ ـ ِـر ِ
ف َّ
الش ـ ـ ـ ـ َّر
ْ ْ ْ

♣♣♣
♣♣♣

ل ِك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْن لِتو ِّقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـه
مـ ـ ــن النـ ـ ـ ِ
ـاس يقـ ـ ـ ْـع في ـ ـ ـ ِـه

 وعلينا أن هنتم بعلم التوحيد وتعليمه ،ول يكون حالنا كحال احلزبيني ومن
إليهم الذين ُيز ِّهدون يف هذا اْلانب ،ويقول بعضهم :التوحيد يمكن أن ُيعرف
و ُيعلم بمجلس أو بربع ساعة! ،التوحيد دعا إليه رسول اهلل ☺ منذ بعثه اهلل
 وحتى قبضه اهلل .

اّللِ ☺ قال:
* فهو أول األمر :ففي حديث ْاب ِن ُعمر ¶ ،أ َّن ر ُسول َّ
ِ
اّلل ،وأ َّن ُُم َّمدً ا ر ُس ُ
اّلل ِ،
« ُأ ِم ْر ُ
ول َّ
ت أ ْن ُأقاتل النَّاس حتَّى ي ْشهدُ وا أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
ِ
الزكاة ،ف ِإذا فع ُلوا ذلِك عص ُموا ِمنِّي ِدماء ُه ْم وأ ْمواهل ُ ْم إِ َّل
الصَلة ،و ُي ْؤتُوا َّ
يموا َّ
و ُيق ُ
ِ
بِح ِّق ِ
اّللِ»(.)9
اْل ْسَل ِم ،وحس ُاهبُ ْم عل َّ
( )9أخرجه البخاري ( ،)26ومسلم (.)22
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ِ
ول :قال ر ُس ُ
اخلدْ ِر ِّي ◙ ،ي ُق ُ
ول
* وآخر األمر :كام يف حديث أ ِيب سعيد ْ ُ
ِ
اهلل»( ،)9وجاء ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙(.)2
اهلل ☺« :ل ِّقنُوا م ْوتاك ُْم ل إِل إِ َّل ُ
وع ْن ع ِائشة ▲ ،قال ْت :قال ر ُس ُ
ول اهللِ ☺« :ل ِّقنُوا ه ْلكاك ُْم :ل إِل
اهلل»(.)3
إِ َّل ُ
وجاء من فعله ☺ حني دخل عل الغَلم اليهودي ،ففي البخاري( )3ع ْن
أنس ◙ ،قال :كان ُغَلم َي ِ
ودي ْ
خيدُ ُم النَّبِ َّي ☺ ،فم ِرض ،فأتا ُه النَّبِ ُّي ☺
ُ
ي ُعو ُد ُه ،فقعد ِعنْد ر ْأ ِس ِه ،فقال ل ُه« :أ ْسلِ ْم» ،فنظر إِىل أبِ ِيه و ُهو ِعنْد ُه فقال ل ُه :أ ِط ْع
أبا الق ِ
اس ِم ☺ ،فأ ْسلم ،فخرج النَّبِ ُّي ☺ و ُهو ي ُق ُ
ول« :احل ْمدُ ِ َّّلل ِ ا َّل ِذي أنْقذ ُه ِمن

اّلل»(.)6
الن َِّار» ،ويف رواية ألَحد ،قال ل ُه النَّبِ ُّي ☺« :يا ُفَل ُنُ ،ق ْل ل إِل إِ َّل َّ ُ
وحني دخل عل عمه أ ِيب طالِب ،ففي «الصحيحني»( ،)5ع ْن املُس ِّي ِ
ب ْب ِن
حزن :أنَّ ُه َّملا حض ْت أبا طالِب الوفا ُة جاء ُه ر ُس ُ
اّللِ ☺ ،فوجد ِعنْد ُه أبا
ول َّ
ِ
اّللِ ْبن أ ِيب ُأم َّية ْب ِن امل ُ ِغي ِة ،قال ر ُس ُ
اّللِ ☺ ِأل ِيب
ول َّ
ج ْه ِل ْبن هشام ،وع ْبد َّ
ِ
ِ
ِ
اّللِ» فقال أبُو ج ْهل،
اّلل ،كلم ًة أ ْشهدُ لك ِهبا عنْد َّ
طالب« :يا ع ِّمُ ،ق ْل :ل إِل إِ َّل َّ ُ
ِ
ِ
ب ع ْن ِم َّل ِة ع ْب ِد امل ُ َّطلِ ِ
ب؟ فل ْم يز ْل ر ُس ُ
ول
اّلل ْب ُن أ ِيب ُأم َّية :يا أبا طالب أت ْرغ ُ
وع ْبدُ َّ
ان بِتِ ْلك املقال ِة حتَّى قال أبو طالِب ِ
اّللِ ☺ يع ِر ُضها علي ِه ،ويعود ِ
آخر ما
ُ
ْ
ْ
َّ
ُ
ول اّلل ِ
ك َّلم ُه ْمُ :هو عل ِم َّل ِة ع ْب ِد امل ُ َّطلِ ِ
اّلل ،فقال ر ُس ُ َّ
ب ،وأبى أ ْن ي ُقول :ل إِل إِ َّل َّ ُ
( )9أخرجه مسلم (.)195
( )2أخرجه مسلم (.)192
( )3أخرجه النسائي ( ،)9155واحلديث يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل الوادعي ♫.
( )3أخرجه البخاري (.)9365
ِ
( )6أخرجه أَحد ( ،)92221ع ْن أن ِ
س ْب ِن مالك ◙.
( )5البخاري ( ،)9353ومسلم (.)23
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☺« :أما و ِ
ِ
ما كان
اّلل تعاىل ِف ِيه{ :
َّ
اّلل أل ْست ْغفر َّن لك ما مل ْ ُأنْه عنْك» فأنْزل َّ ُ
99

لِلنَّبِ ِّي} [التوبة ]993:اآلية.

لكن تقدم َّ
اهلل» معناها :ل معبود بحق إل اهلل؛ فحبك،
أن «ل إِل إِ َّل ُ
ونذرك ،ودعاءك ،جيب أن يكون هلل ،كام أن الصَلة ،والصيام ،جيب أن تكون هلل
.

ول تطف بقب ،ول تدعوه ول تتمسح باتربة املوتى؛ فهم فقراء إىل اهلل
ِ
ِ
اّللِ أ ُر ِ
ون
عاجزون عن النفع والض ،قال تعاىلُ { :ق ْل أرأيْت ُْم ما تدْ ُعون م ْن ُدون َّ
ض أم هلم ِرشك ِيف السامو ِ
ِ
ات} [األحقاف.]3:
َّ
ماذا خل ُقوا من ْاأل ْر ِ ْ ُ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
اّللِ ل ي ْملِكُون ِم ْثقال ذ َّرة ِيف
وقال تعاىلُ { :ق ِل ا ْد ُعوا ا َّلذين زع ْمت ُْم م ْن ُدون َّ
السامو ِ
ِ ِ ِ
ات ول ِيف ْاأل ْر ِ
رشك وما ل ُه ِمن ُْه ْم ِم ْن ظ ِهي} [سبأ.]22:
َّ
ض وما هل ُ ْم ف ِيهام م ْن ْ
ففي هذه اآلية بيان عجز األصنام ،والنداد عن النفع ،والض من مجيع
اْلهات.
واهلل املوفق إىل سواء سبيل.
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الفائدة الثانية:
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u

بيان الدليل الصريح يف إثبات صفة النزول هلل 

o
U

ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ
َ َْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ☺ ،اما بعد:
ُ

 فإنَّ اهلل  متصف بالصفات الفعلية االختيارية:
ِ
اّلل { :ه ْل ين ُظ ُرون إِ َّل
قال تعاىل{ :ف َّعال ملا ُي ِريدُ } [البوج ،]95:وقال َّ ُ
ِ
ِ
اّلل { :ه ْل ين ُظ ُرون إِ َّل
أن ت ْأتي ُه ُم ا ْملَلئك ُة أ ْو ي ْأ ِِت ر ُّبك} [األنعام ،]961:وقال َّ ُ
ِ
ِ
ِ
اّلل { :وي ْوم
اّلل يف ُظلل ِّمن ا ْلغام ِم وا ْملَلئك ُة} [البقرة ،]293:وقال َّ ُ
أن ي ْأتي ُه ُم َّ ُ
السام ُء بِا ْلغام ِم ون ُِّزل ا ْملَل ِئك ُة ت ِنز ًيَل} [الفرقان ،]26:أي :استعدا ًدا لنزول
تش َّق ُق َّ
اْلبار ▐.
اّلل { :وجاء ر ُّبك وا ْملل ُك ص ًّفا ص ًّفا} [الفجر.]22:
وقال َّ ُ
وينزل اهلل  إىل السامء الدنيا يف الثلث األخي من الليل ،ففي حديث
ِ
اّللِ ☺ قال:
أ ِيب ُهر ْيرة ،وأ ِيب سعيد ¶ يف «الصحيحني» ،أ َّن ر ُسول َّ
ِ
ث ال َّلي ِل ِ
ِ
اآلخ ُر
السامء الدُّ نْيا ،حني ي ْبقى ُث ُل ُ ْ
«ين ِْز ُل ر ُّبنا تبارك وتعاىل ك َُّل ل ْيلة إِىل َّ
ون فأست ِ
في ُق ُ
جيب ل ُه ،م ْن ي ْسأ ُلنِي ف ُأ ْعطِي ُه ،م ْن ي ْست ْغ ِف ُر ِن فأ ْغ ِفر ل ُه»،
ول :م ْن يدْ ُع ِ ْ

متفق عليه(.)9
فهذا حديث خرجه كثي من أصحاب الكتب املصنفة كاملسانيد واْلوامع،
وهو العمدة يف إثبات هذه الصفة.
( )9البخاري ( ،)9936ومسلم (.)261
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ِ
☺ ،قال:
وجاء من
حديث ع ْب ِد َّاّللِ ْب ِن م ْس ُعود ◙ ،أ َّن ر ُسول َّاّللِ
93

ِ
السام ِء الدُّ نْيا»( )9احلديث.
اّلل  إِىل َّ
«إِذا كان ُث ُل ُث ال َّل ْي ِل ا ْلباقيَ ،يْبِ ُط َّ ُ
وذكر الشيخ مقبل ♫ يف «الصحيح املسند» حديث ِرفاعة ْ
اْلُهنِ ِّي
اّلل  إِىل
◙ ،قال« :إِذا مَض ن ِ ْص ُ
ف ال َّليْ ِل  -أ ْو قالُ :ث ُلثا ال َّليْ ِل  -ين ِْز ُل َّ ُ
السام ِء الدُّ نْيا» احلديث ،وقد اخ ُتلِف فيه بني ُمسن ومعلل له ،وهو مذكور يف
َّ
«نقض عثامن الدارمي عل املرييس»(.)2
وأيضـًا جاء ع ْن ع ِ ِّيل ْب ِن أ ِيب طالِب ،وع ْن أ ِيب ُموسى ،وع ْن ع ِائشة
╚ ،أحاديث كثية يف الباب؛ حتى ذكر ابن القيم ♫ أن الصحابة

الذين رووا حديث النزول قريب من ثامنية وعرشين صحاب ًيا.
ويستدل العلامء عل ذلك بحديث ع ِائشة ▲ يف «صحيح مسلم»(:)3
«وإِ َّن [اهلل تعاىل] ليدْ نُو  -عشية عرفة ُ -ثم يب ِ
اهي ِهبِ ِم ا ْملَلئِكة ،في ُق ُ
ول :ما أراد
َّ ُ
َّ
ه ُؤل ِء؟».
الر ُّب ِمن
ويستدلون بحديث ع ْم ِرو ْب ِن عبسة ◙« :أ ْقر ُب ما يكُو ُن َّ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الساع ِة
استط ْعت أ ْن تكُون مم َّ ْن ي ْذك ُُر َّ
اّلل يف ت ْلك َّ
الع ْبد يف ج ْوف ال َّليْ ِل اآلخ ِر ،ف ِإ ْن ْ
ف ُك ْن»( .)3هبذا اللفظ.
 وهنا مسائل :املسألة األوىل؛ هل يلزم من إثبات النزول احلركة ،واإلنتقال ،أم ال يلزم؟
ذهب الدارمي ♫ يف «نقضه عل املرييس» إىل إثبات احلركة ،واْلنتقال،
( )9أخرجه أَحد يف «املسند » ( ،)3523وهو يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل الوادعي ♫.
(.)292( )2
( )3برقم (.)9331
( )3أخرجه الرتمذي ( ،)3621وهو حديث ثابت وخمرج يف «الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني».
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وشدد عل من نفامها ،والصحيح يف هذه املسألة وما يف باهبا من احلد ،والغاية
واْلهة ،واحليز ،واحلركة ،واْلنتقال؛ أننا نقول :ما أثبته اهلل  ورسوله ☺
أثبتناه ،وما نفاه اهلل  ورسوله ☺ نفيناه مع إثبات كامل الضد ،فالنبي ☺
جاء بلفظ« :ين ِْز ُل» ،وجاء بلفظَ« :يْبِ ُط» ،وجاء بلفظ« :يدْ نُو» ،وجاء بلفظ:
«يقرب» ،فنثبت هذه األلفاظ عل ما جاءت مع إثبات معانيها احلقه.
قضية خيلو منه العرش ،أو ل خيلو منه العرش؟! ،أو بحركة وانتقال ،أو
بغي حركة وانتقال؟! ،هذه مل تأِت يف الكتاب والسنة إثباتًا ،ول نف ًيا فنتوقف فيها،
وهذا مذهب الذهبي ،وأظنه لبن القيم أيضـًا ،وابن قدامة ،والشيخ ابن عثيمني،
وعليه كذلك مشائخنا ،وعليه كثي من املتقدمني ،واملتأخرين.
* بقي هل يقال ينزل بذاته ،أم نقول ينزل ويكفي؟
ينزل ،قالوا  :لو قلنا ينزل بذاته لقلنا يسمع بذاته ،ويبرص بذاته ،ويعلم
بذاته ،خيلق بذاته؛ والسلف مل يكونوا يستطردون هذا الستطراد ،مع أن بعضهم
قد قال :ينزل بذاته وبدعه بعضهم ،ول يصل حلد البدعه ،ولكن يصل إىل أنه قول
غيه أحسن منه.
وقد نظم ابن اْلوزي األبيات ليدلل عل أن بعضهم يقول :ينزل بذاته:
أ ْد ُع ـ ـ ــوك ول ِ ْلو ْص ـ ـ ـ ِـل تـ ـ ـ ـ ْأبى
أنْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـز ُل إِل ْيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك بِن ْف ِس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

♣♣♣
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ـث ر ُسـ ــو ِ ِيف ال َّطلـ ـ ِ
أبْعـ ـ ُ
ـب
أ ْلق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك ِيف النَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـو ِم

* مسألة :صفة النزول يثبت هبا صفة العلو
ألن النزول يكون من أعل ،واألدلة عل صفة العلو كثية يف الكتاب
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اسم ر ِّبك ْاأل ْعل} [األعل.]9:
اّلل تعاىل{ :س ِّب ِح ْ
والسنة منها ،قول َّ ُ
اّلل { :إِ َّل ْابتِغاء و ْج ِه ر ِّب ِه ْاأل ْعل} [الليل.]23:
وقال َّ ُ

N
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اّلل { :خيا ُفون ر َّهبُ ْم ِم ْن ف ْو ِق ِه ْم} [النحل ،]63:إىل غي ذلك مما
وقال َّ ُ

يأِت إن شاء اهلل.
* وعندما نقول ينزل اهلل  إىل السماء الدنيا ال يلزم أن السماء تُقِله ،أو تُظِلُّه؛
مبعنى أن السماء الثانية تكون فوقه ،والسماء الدنيا تكون حاملة له ،ول جيوز اعتقاد هذا؛
ألن الكريس أعظم وأعظم وأعظم من السموات واألرضني ،واهلل  ل حيل
يف يشء من خملوقاته؛ ولكن جاءت األحاديث بإثبات النزول نثبته مع البعد عن
هذه اللوازم ،فَل يعتقد أن السامء ُتظِ ُّله ،أو ت ُِق ُّله فهو ▐ الغني احلميد
الواسع الكبي.
* ونفى النزول املبتدعة من أمثال املعتزلة ،واْلهمية ،واألشاعرة ،ومن سلك
سبيلهم من اْلباضية ،والرافضة ،ومن إليهم.
وقالوا  :الذي ينزل هو الرَحة ،أو األمر ،أو ملك من مَلئكة اهلل؛ ورد عليهم
بأنه ل يقول قائل ،ول عاقل ،أن الذي يقول :من يدعون؟ ،من يسألني؟ ،من
يستغفرن؟ هي الرَحة ،أو األمر ،أو امللك؛ ألن هذا خطاب من اهلل « :ل
أسأ ُل عن ِعب ِ
ون فأست ِ
ادي أحدً ا غ ْ ِ
يي ،م ْن ذا ي ْست ْغ ِف ُر ِن فأ ْغ ِفر ل ُه ،م ِن ا َّل ِذي يدْ ُع ِ
يب
ج ُ
ْ
ْ

ل ُه ،م ْن ذا ا َّل ِذي ي ْسأ ُلنِي ف ُأ ْعطِ ِيه»( ،)9واملعلوم أن الذي يستجيب الدعاء هو اهلل
« ،م ْن ذا ا َّل ِذي ي ْسأ ُلنِي ف ُأ ْعطِ ِيه» ،واملعلوم أن الذي يفرج الكرب ،ويقيض

اْلهن ِ ِّي ◙ ،واحلديث يف «الصحيح املسند» لشيخنا
( )9أخرجه اْلمام أَحد ( ،)95296ع ْن ِرفاعة ْ ُ
مقبل الوادعي ♫.
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ِ
ِ
اّلل { :ومن ي ْغ ِف ُر
احلاجات هو اهلل « ،م ْن ذا ي ْست ْغف ُر ِن فأ ْغفر ل ُه» ،قال َّ ُ
ُّ
اّلل} [آل عمران.]936:
الذنُوب إِ َّل َّ ُ
هذه بعض الفوائد املتعلقة هبذه املسألة ،وقد ألف فيها أبو احلسن عيل بن
عمر الدارقطني ♫ رسالة حققها أخونا الشيخ صادق البيتي ،وحققها
الشيخ حامد الف ِّقي.

واهلل املستعان.

t
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آداب استقبال شهر رمضان مع بيان بعض فضائل الشهر املبارك

ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما عد:
ُ

 كثري من الناس يتسألون ،ويرتاسلون فيما يُستقبل به رمضان ،وأحسن ما ُيستقبل
ً
جاهَل بأحكام الصيام؛ فينبغي له أن يتعلم كيف يصوم
به رمضان العلم ملن كان
خالصا هلل
كام صام رسول اهلل ☺ ،فإن أفضل األعامل العمل الذي يكون
ً
 ،وعل طريقة رسول اهلل ☺.
ومن جهل شي ًئا عاداه ،فكثي من الناس يتنكر للسنن التي يف رمضان بسبب
جهله ،فيى تأخي الفطور مع أن السنة التعجيل ،ويرى تعجيل السحور مع أن
السنة التأخي ،وربام رأى عدم جواز السوا ك يف هنار رمضان ،أو بعد الظهر من
رمضان.
ً
صحيحا ،فليتعلم كيف كان يصوم
استقبال
فمن أراد أن يستقبل الشهر
ً
النبي ☺.
* األمر الثاني :التوبة ،والستغفار ،فإن الذي يثقل اْلنسان عن طاعة اهلل
 ويفرته الذنوب واملعايص ،فإهنا ثقيلة عل القلب ،والبدن ،ويعجز
الصحيح عن كثي من العمل الصالح ،فَل أفضل من التوبة إىل اهلل ،
اّللِ ِ
مجي ًعا أ َُّيا ا ْمل ُ ْؤ ِمنُون لع َّلك ُْم ُت ْفلِ ُحون}
ُوبوا إِىل َّ
اّلل { :وت ُ
والستغفار قال َّ ُ
[النور.]39:
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ِ
ِ
ِ
احلا ُث َّم ْاهتدى} [طه.]12:
قال تعاىل{ :وإِ ِّن لغ َّفار مل ْن تاب وآمن وعمل ص ً
فالفَلح بالتوبة إىل اهلل  ،فلنستغفر من ذنوبنا ،ولنتحلل من مظاملنا،
ونرجع إىل ربنا فإنه هو ال ُّتواب؛ فإذا فعلنا ذلك انرشح الصدر ،وتيرست العبادة،
ِ ِ
ِ
السامء
ُوبوا إِل ْيه ُي ْرس ِل َّ
وقوي البدن ،قال تعاىل{ :ويا ق ْو ِم ْ
است ْغف ُروا ر َّبك ُْم ُث َّم ت ُ

عل ْيك ُْم ِمدْ ر ًارا وي ِز ْدك ُْم ُق َّو ًة إِىل ُق َّوتِك ُْم} [هود.]62:

ويضاف إىل ذلك الستعانة بذكر اهلل .واْلكثار من ذكر اهلل ،قال تعاىل:
{ول ِذكْر ِ
ْب} [العنكبوت.]36:
ُ َّ
اّلل أك ُ
فكلام ذكر العبد ربه اطمئن قلبه ،وازداد إيامنه ،وعلت درجته ،وحصل له
اخلي العظيم ،وذكره اهلل فيمن عنده.

t

♣♣♣
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 وجاء يف حديث أَبِي هُرَيرَةَ ◙ ،قال :قال النَّبِ ُّي ☺« :إِذا جاء
اْلن َِّة ،و ُغ ِّلق ْت أبواب الن َِّار ،وص ِّفد ِ
اب ْ
ت َّ
الشياطِنيُ »(.)9
ُ
ْ ُ
رمضا ُن ُفتِّح ْت أبْو ُ
* قد يقول قائل :نحن نرى َّ
كثيا من الرشور تقع يف رمضان ،إذن الشياطني
أن ً
موجودة تفرق بني النَّاس ،وحترش بينهم كام قال النَّبِ ُّي ☺« :إِ َّن َّ
الش ْيطان قدْ أيِس
أ ْن ي ْع ُبد ُه ا ْملُص ُّلون ِيف ج ِزير ِة ا ْلعر ِ
ب ،ول ِك ْن ِيف الت َّْح ِر ِ
يش بيْن ُه ْم»(.)2

* فكان اجلوابَّ :
أن التي ُتصفد هي مردة اْلن ،واحلديث عل ظاهرة ،ويبقى
مما ي ُؤز عل املعايص ،النفس األمارة بالسوء ،والقرين ،وعوام الشياطني ،وشياطني
( )9أخرجه البخاري ( ،)9111ومسلم ( )9321من حديث أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
( )2أخرجه مسلم ( )2192ع ْن جابِر ◙.
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اْلنس ،نسأل اهلل السَلمة والعافية.

لكن الواقع أن اخلي يكثر يف رمضان ،ويقبل الناس عل العبادة ،حتى تارك
الصَلة تراه َيرع إىل املسجد للصَلة ،واملضيع لكثي من احلقوق تراه يبادر إىل
احا يف الصدر ،وطامنين ًة يف القلب ،وتلذ ًذا
أداء احلقوق ،وجيد اْلنسان انرش ً
بالعبادة فهو شهر مبارك.

t
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 والوصية لنفسي أوال ،ثم لكم باغتنام هذا الشهر بقراءة القرآن ،والتوبة،
والستغفار ،واْلكثار من ذكر اهلل  ،واْلكثار من أوجه اخلي من بذل ،أو
نفقة ،أو غي ذلك.
فإن هذا شهر عظيم ،وشهر مبارك ،وشهر كريم ،اختصه اهلل  بإنزال
الكتاب ،واختصه اهلل  بفرض الصيام فيه ،واختصه اهلل  بالعرش
اآلواخر منه التي هي أفضل ليا العام ،واختصه اهلل  بليلة القدر التي هي
خي من ألف شهر ،قال تعاىل{ :ور ُّبك ْ
خي ُل ُق ما يشا ُء وخيْت ُار} [القصص.]51:
وأنصح كل مسلم أن ل يفرط يف قيام ليلة من لياليه ،لقول النَّبِ ِّي ☺:
احتِس ًاباُ ،غ ِفر ل ُه ما تقدَّ م ِم ْن ذنْبِ ِه» ،متفق عليه(.)9
«م ْن قام رمضان إِيامنًا و ْ
ولو أن يصيل ركعة ،وأكمله إحدى عرش ركعة ،وأكمله أن يقوم يف الثلث
األخي من الليل ،وأكمله أن يكثر من قراءة القرآن فيه.
إل إذا صل الرتاويح فإن وقتها املختار بعد صَلة العشاء مبارشة.
وأنصح كل مسلم أن ل يفوته قيام العرش اآلواخر من رمضان؛ فإهنا عرش
( )9البخاري ( ،)32ومسلم ( ،)261ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
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قليَلت معدودات ،وإن أعان اهلل عل صيامها ،وقيامها ،وتقبلها ،صار صاحبها
من السعداء عند اهلل .
وأنصح كل مسلم بصيام هذا الشهر كام أمر اهلل  ،وكام قال ر ُس ُ
ول
ِ
احتِس ًاباُ ،غ ِفر ل ُه ما تقدَّ م ِم ْن ذنْبِ ِه» متفق
اّلل ☺« :م ْن صام رمضان ،إِيامنًا و ْ
َّ
عليه(.)9
واْلكثار من الدعاء بالثبات عل دين اهلل ،والتمسك بسنة رسول اهلل
☺ ،واْلكثار من الدعاء يف إصَلح الراعي ،والرعية ،واْلكثار من الدعاء بأن
يدمر اهلل  عل الكافرين ،وأن يلعنهم ،ويبعدهم ،ويكفي املسلمني رشهم،
وهي أيام معدودات يميض الشهر من حيث ل نشعر.

t

♣♣♣

u

 أخرج اإلمام الرتمذي يف «جامعه»( ،)2وجاء عند غيه ،من حديث أ ِيب
أن النَّبِي ☺ ،قال« :إِذا كان أو ُل ليلة ِمن شه ِر رمضان ص ِّفد ِ
ُهر ْيرة ◙َّ ،
ت
ُ
ْ ْ
َّ ْ
َّ
ِ
الشياطِنيُ  ،ومرد ُة ِ
َّ
اب
اب الن َِّار ،فل ْم ُي ْفت ْح منْها باب ،و ُفتِّح ْت أبْو ُ
اْل ِّن ،و ُغ ِّلق ْت أبْو ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رص،
اْلنَّة ،فل ْم ُي ْغل ْق منْها باب ،و ُينادي ُمناد :يا باغي اخل ْي أ ْقبِ ْل ،ويا باغي َّ ِّ
الرش أ ْق ْ
و ِ َّّلل ِ ُعتقا ُء ِمن الن َِّار ،وذلك ك ُُّل ل ْيلة».
هذا احلديث عباد اهلل فيه بيان من رسول اهلل ☺ لعظم هذا الشهر،
ومنزلته بني املسلمني ،كام أنه عظيم عند اهلل  إذا أنه يصفد الشياطني :وهم
( )9البخاري ( ،)31ومسلم ( )253ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
( )2برقم (.)512
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مردة اْلن ،وقيل :يصفد العتاه منهم وليس كل الشياطني ،وقيل :بأنه
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ويبقى الشيطان األكب؛ ألن اهلل قد وعده بالنُ ْظر ِة إىل يوم الدين.

والذي هنتم به أن اهلل ُ يصفدُ الشياطني ،ونرى ذلك يف أنفسنا،
فتسهل عندنا العبادات ،ويسهل عندنا الطاعات ،وحيب املسلم القربات.
انظر إىل نفسك يا عبد اهلل ،ربام قبل أيام ما تستطيع أن تدخل املسجد ،ربام
ً
مشغول بدنيا ،أو كسل عن طاعة ،وهذه األيام سبحان اهلل جيد اْلنسان من
تكون
نفسه نشا ًطا ،وقو ًة ،وراح ًة ،وطمأنين ًة.
كثيا من
ثم إن الصَلة أخف من الصيام يف شأن املشقة ،ومع ذلك جتد ً
الناس يضعفون عنها ،و ُيفرطون فيها؛ بسبب تسلط الشياطني عليهم ،فإذا جاء
رمضان صاموا  ،وصلوا  ،وقاموا  ،وبادروا إىل الطاعات ،وهذا يدل دلل ًة واضح ًة
أن الشياطني تصفد ،ومل يبق إل من كانت نفسه خبيثة من الداخل ل يستجيب.
ً
رجال،
وإل إذا ُصفدت الشياطني أقبل املسلمون عل طاعة اهلل 
وكبارا.
وصغارا،
ونسا ًء،
ً
ً
حتى أننا نرى صغار الس ِّن يصومون ،ويف األيام العادية تقول له :ياولد
ِ
صل يرشد منك هنا ،ويرشد منك هنا.
ويف هذه األيام تقول له :يا ابني أخشى عليك من اْلوع ،قال :ل أنا
سأصوم .يا ابني أرقد قال :ل أنا سأسهر وأصيل معكم؛ ألن الشياطني التي تثبط
اْلنسان عن الطاعة مقيدة بأمر اهلل .
وفيه أيضـًا أن أبواب النار تغلق ،سبحان اهلل! بركة عظيمة تغلق أبواب
النار ،وطرق النار ،ومداخل النار عل املسلمني ،فعند ذلك جيد املسلمون طريق
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بابا مغل ًقا.
اْلنة مفت ً
وحا فيسلكونه ،وتفتح أبواب اْلنة فَل يبقى منها ً
فالبدار البدار ،وهلذا قال النبي ☺ يف نفس احلديث بعد أن ذكر تصفيد
الشياطني ،فينادي منادي اهلل أعلم ملك من مَلئكة اهلل ،أو كام أراد اهلل« :يا ب ِ
اغي
اخل ْ ِ
ي أ ْقبِ ْل» ،أي :يامريد اخلي أقبل عل الطاعة ،وأقبل عل ما حيب اهلل ،
أقرأ القرآن ،أعمل بالسنة ،حافظ عل الصلوات ،استغل الفرصة قوي نفسك يف
هذه األيام إذا انتهى رمضان وجاءت الشياطني جتد أنك قو ًيا ل تستطيع التأثي
عليك ،تفتح أبواب النار جتد أنك قو ًيا بعون اهلل ل تريد أن تسلك سبيلها.
* نعم «يا ب ِ
اغي اخل ْ ِ
ي أ ْقبِ ْل»؛ يا مريد اخلي لنفسك ،ولزوجك ،ولبنك .يا
مريد اخلي يف الدنيا ،واآلخرة أقبل عل طاعة اهلل .
ِ
ِ
رص»؛ يا من أنت تريد الرش وترغب فيه ق ِّرص عل
* «ويا باغي َّ ِّ
الرش أ ْق ْ
نفسك ،وابتعد عن هذا الفعل القبيح الذي سيفسد عليك الدنيا واآلخرة ،نسأل
اهلل السَلمة.
انظروا إىل هذا الرتغيب ،من اهلل الغني احلميد ،اهلل الذي لو اجتمع من يف
السموات واألرض عل الكفر ما رضوه ،ولو اجتمع من يف السموات واألرض
عل الطاعة ما زادوه ،وهو الغني احلميد.
ِ ِ
ض ِ
ون ول ْن ت ْب ُل ُغوا
كام قال َّ ُ
رضي فت ُ ُّ
اّلل « :يا عبادي إِ َّنك ُْم ل ْن ت ْب ُل ُغوا ِّ
ادي لو أ َّن أولكُم و ِ
ون ،يا ِعب ِ
ن ْف ِعي ،فتنْف ُع ِ
آخرك ُْم وإِنْسك ُْم و ِجنَّك ُْم كانُوا عل أت ْقى
ْ
َّ ْ
احد ِمنْكُم ،ما زاد ذلِك ِيف م ْل ِكي شيئًا ،يا ِعب ِ
ب رجل و ِ
ادي ل ْو أ َّن أ َّولك ُْم
ْ
ق ْل ِ ُ
ُ
ْ
ب رجل و ِ
ِ
احد ،ما نقص ذلِك ِم ْن
وآخرك ُْم وإِنْسك ُْم و ِجنَّك ُْم كانُوا عل أ ْفج ِر ق ْل ِ ُ
آخركُم وإِنْسكُم و ِجنَّكُم قاموا ِيف ص ِعيد و ِ
ادي لو أ َّن أولكُم و ِ
م ْل ِكي شي ًئا ،يا ِعب ِ
احد
ْ
ْ
ْ ُ
ْ
ْ
َّ ْ
ُ
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ِ ِ ِ ِ
فسأ ُل ِ
خي ُ
ا ْمل ِ ْ
ط
ص
ون فأ ْعط ْي ُت ك َُّل إِنْسان م ْسألت ُه ،ما نقص ذلك ممَّا عنْدي إِ َّل كام ينْ ُق ُ
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إِذا ُأد ِخل ا ْلبحر ،يا ِعب ِ
ادي إِنَّام ِهي أ ْعام ُلك ُْم ُأ ْح ِصيها لك ُْمُ ،ث َّم ُأو ِّفيك ُْم إِ َّياها ،فم ْن
ْ
ْ
وجد خ ْ ًيا  ،ف ْلي ْحم ِد اهلل وم ْن وجد غ ْي ذلِك ،فَل ي ُلوم َّن إِ َّل ن ْفس ُه»(.)9
اهلل غني َحيد ،ومع ذلك يقول لك« :يا ب ِ
اغي اخل ْ ِ
ي أ ْقبِ ْل» ،من أجل نفسك
ِ
ِ
ِ
رص» ،من أجل نفسك.
ل من أجله؛ فاشرت نفسك من اهلل« .ويا باغي َّ ِّ
الرش أ ْق ْ
«و ِ َّّلل ِ ُعتقا ُء ِمن الن َِّار ،وذلك ك ُُّل ل ْيلة» أَيا املسلم ،نحن نعرف أن هلل عتقاء،
ونؤمن بذلك كإيامننا بأن دون اليوم أمس؛ ألن خب النبي ☺ صدق ،ووعده
حق ،لكن هل علمنا أن اهلل قد أعتقنا؟ ما علمنا بذلك.
إ ًذا ملاذا ل نبادر إىل الطاعة ،والقربه حتى نكون من العتقاء.
انظر كم يفرح العبد إذا أعتقه سيده وهو يف أمر دنيا ،فكيف إذا علمنا َّ
أن
اهلل أعتقنا من النارَّ ،
وأن اهلل وعدنا اْلنة كيف ستكون السعادة ،والطمأنينية
والراحة؟.
اّلل { :وا َّت ُقوا ي ْو ًما ت ُْرج ُعون
* فيا أيها املسلم ،بادر وشمر إىل اهلل ،قال َّ ُ
ِ ِ
اّللِ ُث َّم تُو َّ هىف ك ُُّل ن ْفس َّما كسب ْت و ُه ْم ل ُي ْظل ُمون} [البقرةُ ،]219:ت َّ
وىف كل
فيه إِىل َّ

نفس ما كسبت من خي وتوفاه مضاعف ،ومن رش توفاه بغي ظلم.

قيل أن هذه اآلية أخوف آية يف القرآن{ :وا َّت ُقوا ي ْو ًما} اتقو أَيا الناس مجي ًعا
يو ًما :يوم القيامة.

ِ ِ
ً
وكبارا ،و ُحفا ًة ،و ُعرا ًة،
وصغارا،
رجال ،ونسا ًء
اّللِ}
{ت ُْرج ُعون فيه إِىل َّ
ً
ً

و ُغ ْر ًل ،و ُهبْ ًام.
( )9أخرجه مسلم ( ،)2622ع ْن أ ِيب ذر ◙.
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* بُهْمًا :ليس معك يشء.
* عُرَاةً :ليس عليك ثياب.
* غُرْالً :كام خرجت من بطن أمك ما قد ختنت.
ِ ِ
اّللِ} :رجوع األرواح ،والبدان
قال تعاىل{ :وا َّت ُقوا ي ْو ًما ت ُْرج ُعون فيه إِىل َّ
حقيقة.
وقال تعاىلُ { :ث َّم تُو َّ هىف ك ُُّل ن ْفس َّما كسب ْت} :أي جتازى عل عملك من خي

أو رش.

وقال تعاىل{ :و ُه ْم ل ُي ْظل ُمون} :ألن اهلل  ليس بظَلم للعبيد .قال
تعاىل{ :ول ي ْظ ِل ُم ر ُّبك أحدً ا} [الكهف.]31 :
واحلمد هلل
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الفائدة الرابعة:
«أَيْــنَ اهللُ؟»
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ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
ََ َْ
ب
ع
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما د:
فقد جاء من حديث ُمع ِ
اوية ْب ِن ْ
السل ِم ِّي ◙ ،عند اْلمام
احلك ِم ُّ
ُ

مسلم( ،)9قال :كان ْت ِ ج ِ
ارية ت ْرعى غن ًام ِ ِقبل ُأ ُحد و ْ
اْل َّوانِ َّي ِة ،فا َّطل ْع ُت ذات
ي ْوم ف ِإذا ِّ
ف كام
يب قدْ ذهب بِشاة ِم ْن غن ِمها ،وأنا ر ُجل ِم ْن بنِي آدم ،آس ُ
الذ ُ
ي ْأس ُفون ،ل ِكنِّي صك ْكتُها ص َّك ًة ،فأت ْي ُت ر ُسول اهللِ ☺ فع َّظم ذلِك ع َّيلُ ،ق ْل ُت :يا
ِ
ِِ
ِ
اهلل؟» قال ْتِ :يف
ر ُسول اهلل أفَل ُأ ْعت ُقها؟ قال« :ائْتني ِهبا» فأت ْي ُت ُه ِهبا ،فقال هلا« :أيْن ُ
السام ِء ،قال« :م ْن أنا؟» قال ْت :أنْت ر ُس ُ
ول اهللِ ،قال« :أ ْعتِ ْقها ،ف ِإ َّهنا ُم ْؤ ِمنة».
َّ
 احلديث فيه فوائد عظيمة أوىل هذه الفوائد:

َّ
أن اْلنسان يراقب نفسه مع غيه ،فهذا رجل رضب جاريته عل أمر؛ ربام
أهنا غفلت عن الغنم فجاء الذئب فأخذ الغنمة ،لكن مع ذلك أراد أن يتحلل من
هذه الصكة لعله كان ظاملـًا هلا ،أو لعله جتاوز احلد فيها ،فذهب إىل النبي ☺
يستفتيه يف ذلك ،فأمره النبي ☺ أن يأتيه هبا.
وهذا أيضـًا من حكمة النبي ☺ مل يأمره بعتاقها مبارشة ،بل أراد أن
خيتبها ،هل هي من ذوي العقول التي يرجى نفعها إذا أ ُعتقت ،ويرجى خيها،
وإقباهلا عل اهلل ؟
( )9برقم (.)632
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ً
سؤال جيهله كثي من املسلمني اآلن ،قال
فجيء هبا إىل النبي ☺ فسألها
اهلل؟» ،وكثي من الناس إذا قلت له أين اهلل؟ قال :اهلل يف كل مكان،
هلا« :أيْن ُ
وربام غضب من هذا السؤال!.
والصحيح أن ل غضب ،هذا السؤال قد وجهه النبي ☺ إىل صحابية،
تعليام ألمته،
وما وجهه إل ألمهيته ،فالنبي ☺ كان يفعل األمر ،أو يسأل عنه
ً
ِ
السام ِء.
اهلل؟» قال ْت :يف َّ
فقال هلا« :أيْن ُ
ِ
السام ِء) يف لغة العرب :عل السامء.
ومعنى (يف َّ
والدليل عل هذا القول ،أن اهلل  يقول لنا{ :فا ْم ُشوا ِيف مناكِبِها و ُك ُلوا
ِمن ِّر ْز ِق ِه} [امللك .]96:والذي يميش يف األرض يميش داخل األرض أم فوق
األرض؟! يميش فوق األرض ،فاملراد {فا ْم ُشوا ِيف مناكِبِها} أي :عل مناكبها.
اّلل  أيضـًا يف شأن فرعون{ :وألُص ِّلبنَّك ُْم ِيف ُج ُذو ِع الن َّْخ ِل}
وقال َّ ُ
[طه ،]23:أي :عل جذوع النخل.
* إذن فمعنى قولنا( :اهلل يف السماء) أنَّه عل السامء ،استوى عل عرشه ،كام

الر َْح ُن عل ا ْلع ْر ِ
استوى} [طه ،]6:وكام قال { ُث َّم
ش ْ
قال اهلل ▐َّ { :
استوى عل ا ْلع ْر ِ
ش} [األعراف ،]63:والستواء :هو العلو والرتفاع.
ْ
ِ
ِ
والنَّبِ ُّي ☺ ،يقول« :أل ت ْأمن ِ
السام ِء»( ،)9ويقول:
ُون وأنا أمنيُ م ْن يف َّ
ِ
«الر ِ
الر َْح ُنْ ،ارَحُوا أ ْهل ْاأل ْر ِ
السام ِء»(.)2
اَحُون ي ْر ُ
ض ،ي ْرَحْك ُْم م ْن يف َّ
َح ُه ُم َّ
َّ

النبي ☺ ليلة أرسي به أخب أنه عرج به إىل السامء إىل مستوى يسمع فيه
ِ
خلدْ ِر َّي ◙.
( )9متفق عليه ،البخاري ( ،)3369ومسلم ( ،)9353عن أ ِيب سعيد ا ُ
ِ
اّللِ ْب ِن ع ْمرو ¶.
( )2أخرجه أبو داود ( ،)3139ع ْن ع ْبد َّ
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اسم ر ِّبك ْاأل ْعل} [األعل ، ]9:ونحن نقول يف
ويقول اهلل { :س ِّب ِح ْ
السجود كام قال رسول اهلل ☺ُ « :س ْبحان ر ِّيب ْاأل ْعل»(.)2
وكم هي األدلة التي تدل عل أن اهلل  يف السامء ،أي :عل السامء عل
عرشه ،وعرشه سقف اْلنة ،كام جاء يف حديث أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،قال :قال
ول ِ
اسأ ُلو ُه ا ْل ِف ْرد ْوس ،ف ِإ َّهنا أ ْوس ُط ْ
اْلن َِّة ،وأ ْعل
اّلل ☺« :إِذا سأ ْلت ُُم َّ
ر ُس ُ َّ
اّلل ف ْ
ْ ِ
الر َْح ِن ،و ِمنْ ُه ُيف َّج ُر أ ْهن ُار ْ
اْلن َِّة»(.)3
اْلنَّة ،وف ْوق ُه ع ْر ُش َّ
فاهلل  عل عرشه تنزه أن يكون يف كل مكان؛ ألنه لو كان يف كل مكان
السفل ،والسفل وصف
للزم أن يقع فيه القاذورات ،واملستقبحات ،وأن يكون يف ُّ
ِ
يم} [البقرة.]266:
ذميم ،فاهلل يف العلو ،قال تعاىل{ :و ُهو ا ْلع ِ ُّيل ا ْلعظ ُ
فله علو القدر ،والقهر ،وعلو الذات .
اّلل  يف شأن عيسى ♠{ :إِ ِّن ُمتو ِّفيك ور ِاف ُعك إِ َّ }
وقال َّ ُ

ِ
ِ
الصالِ ُح
ب وا ْلعم ُل َّ
اّلل { :إِل ْيه ي ْصعدُ ا ْلكل ُم ال َّط ِّي ُ
[آل عمران ،]3:وقال َّ ُ
اّلل { :خيا ُفون ر َّهبُم ِّمن ف ْو ِق ِه ْم} [النحل.]63:
ي ْرف ُع ُه} [فاطر ،]93:وقال َّ ُ
فكل هذه األدلة تدل عل أن اهلل يف السامء عل عرشه.
ثم قال هلا النبي ☺« :م ْن أنا؟» قال ْت :أنْت ر ُس ُ
ول اهللِ ،هذا اختبار بالنبي ☺؛
فإنه ل يتم اْليامن إل باْلقرار هلل  بالوحدانية ،واْلقرار ملحمد ☺ بالرسالة.
فعند ذلك قال النبي ☺ «أ ْعتِ ْقها ،ف ِإ َّهنا ُم ْؤ ِمنة» ،أمره بعتاقها إحسا ًنا إليها،
( )9أخرجه البخاري ( ،)331ومسلم ( ،)953عن ا ْب ِن ع َّباس ،وأ ِيب ح َّبة األنْص ِ
ار ِّي ¶.
( )2أخرجه مسلم ( )222من حديث ُحذ ْيفة ◙.
( )3أخرجه البخاري (.)2213
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وتكفيا لصكتها؛ ألن النبي ☺ يقول« :م ْن رضب ُغَل ًما ل ُه حدًّ ا مل ْ ي ْأتِ ِه ،أ ْو
ً
لطم ُه» ،ويف لفظ «م ْن لطم مم ْ ُلوك ُه [م ْن لطم ع ْبد ُه] ،أ ْو رضب ُه ،فك َّفار ُت ُه أ ْن
ُي ْعتِق ُه»(.)9
ويف حديث أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،ع ِن النَّبِ ِّي ☺ قال« :م ْن أ ْعتق رقب ًة
ِ
اّلل بِك ُِّل ُع ْضو ِمنْ ُه ُع ْض ًوا ِمن الن َِّار ،حتَّى ف ْرج ُه بِف ْر ِج ِه»(.)2
ُم ْسلم ًة ،أ ْعتق َّ ُ
ويف هذا احلديث املجازاة عل العمل الصالح ،انظر هذه املرأة ملا أجابت
هبذا اْلواب املوافق لرشع اهلل ،ولسنة رسول اهلل ☺ ،أمر النبي ☺ بعتاقها.
فعلينا عباد اهلل أن نسمع األحاديث النبوية ،ونتدبر املعان اْليامنية التي
تدل عليها ،ونعتقد ما دلت عليه ،نعتقد بأن اهلل ُيرى يوم القيامة يراه املؤمنون،
كام قال تعاىل{ :وجوه يوم ِئذ ن ِ
َّارضة * إِ هىل ر ِّهبا ناظِرة} [القيامة.]22:
ْ
ُ ُ
ونعتقد أن اهلل  عل عرشه مستو بائن من خلقه ،ونعتقد أيضـًا ما دل
عليه احلديث يف «الصحيحني» ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ،وأ ِيب س ِعيد ¶ ،أ َّن ر ُسول
ِ
السام ِء الدُّ نْياِ ،حني ي ْبقى ُث ُل ُ
ث
َّ
اّلل ☺ قال« :ين ِْز ُل ر ُّبنا تبارك وتعاىل ك َُّل ل ْيلة إِىل َّ
ال َّلي ِل ِ
ون فأست ِ
اآلخ ُر في ُق ُ
جيب ل ُه ،م ْن ي ْسأ ُلنِي ف ُأ ْعطِي ُه ،م ْن ي ْست ْغ ِف ُر ِن
ْ
ول :م ْن يدْ ُع ِ ْ
فأ ْغ ِفر ل ُه» ،متفق عليه(.)3

فنؤمن بكل يشء أخبنا اهلل به ،وأخبنا به رسوله ☺ ولنبدأ بالعقيدة ،العقيدة
أمرها مهم؛ ألنه إذا صلحت العقيدة صلح العمل ،وإذا فسدت العقيدة فسد العمل.
انظر إىل الرافضة ملا فسدت عقائدهم سبوا الصحابة ،وكفروهم ،وطعنوا
( )9أخرجه مسلم ( )9562عن ا ْب ِن عُمر ¶..
( )2أخرجه البخاري ( ،)5296ومسلم (.)9631
( )3البخاري ( ،)9936ومسلم (.)261
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 لفساد
يف زوجة النبي ☺ ،واستحلوا دماء وأعراض الناس ،وفعلوا كل منكر
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العقيدة؛ ألن الذي عقيدته سليمة خياف اهلل ،ويراقبه ،وخيشاه ،ول ي ْقدم عل

عمل إل عل وفق رشع اهلل ،وإن ُقدر أنه أخطأ ،واخلطأ يقع ،يتوب إىل اهلل تعاىل،
ويبادر بالتوبة إىل اهلل  ،أما فاسد العقيدة ل يصلح معه يشء ،وبفساد
العقيدة فساد األخَلق ،وفساد األقوال ،وفساد املعامَلت.
انظر إىل الكفار َّملا كانت عقائدهم فاسدة كثر فيهم الزنا ،والربا ،والظلم،
والرسقة ،والبطش ،إىل غي ذلك من الباطل ،فكلام صلحت عقيدتك كلام زاد
إيامنك وقربك من اهلل  ،وكلام فسدت عقيدتك كلام ضعف إيامنك وكان
ُبعدك عن اهلل .

ِ
ويف حديث ُجنْدُ ِ
اّللِ ◙ ،قالُ :كنَّا مع النَّبِ ِّي ☺ ون ْح ُن
ب ْب ِن ع ْبد َّ
ِفتْيان حز ِ
اورة« ،فتع َّل ْمنا ْ ِ
اْليامن ق ْبل أ ْن نتع َّلم ا ْل ُق ْرآنُ ،ث َّم تع َّل ْمنا ا ْل ُق ْرآن ف ْازد ْدنا بِ ِه

إِيامنًا»(.)9

أسألك باهلل ،ماذا يفيدك إذا كنت تصيل أو تصوم أو حتج أو تعتمر وأنت
تعلق احلرز أو تأِت الساحر ،والكاهن ،أو تذهب عند القب تطلب منه املرا د
والولد والعون ،فَل ينفع صَلة ،ول صيام ،ول حج ،ول يشء من الطاعات ،إذا
كانت العقيدة فاسدة ل سيام عقيدة التوحيد.
واهلل املستعان.

t

♣♣♣

u

( )9أخرجه ابن ماجه ( ،)59واحلديث يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل الوادعي ♫.

33 
N

t

p

T

3

الفائدة اخلامسة:
«اللَّهُمَّ إ َِّنكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْ َعفْوَ فَا ْعفُ عَنِّي»

املقاالت املفيدة 

u

o
U

ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما عد:
ِِ
ِ
اّللِ أرأيْت إِ ْن
فع ْن عائشة ُأ ِّم امل ُ ْؤمنني ▲ ،قال ْتُ :ق ْل ُت :يا ر ُسول َّ
علِم ُت أي ليلة ليل ُة القدْ ِر ما أ ُق ُ ِ
ِ
ب ا ْلع ْفو
ول فيها؟ قالُ « :قو ِ  :ال َّل ُه َّم إِنَّك ع ُفو ُحت ُّ
ُّ ْ ْ
ْ
ف عنِّي» ،أخرجه الرتمذي( ،)9وغيه وقد أع َّله الدارقطني وغيه باْلرسال.
فا ْع ُ
ُ

وهو حديث عظيم يدل عل حرص الصحابة رضوان اهلل عليهم عل دعاء
َّاس أنت ُُم
اهلل ؛ ملعرفتهم بحاجتهم إليه ،فاهلل  ،يقول{ :يا أ َُّيا الن ُ
ا ْل ُفقرا ء إِىل ِ
اّلل ُهو ا ْلغن ِ ُّي ْ
احل ِميدُ } [فاطر.]96:
َّ
ُ
اّلل و َّ ُ
* فنحن بحاجة إىل اهلل  لقضاء حوائجنا ،وسرت عيوبنا ،وتسهيل ما
صعب علينا.
ويف حديث أنس ◙ ،عند ابن السني« :ال َّل ُه َّم ل س ْهل إِ َّل ما جع ْلت ُه
س ْه ًَل ،وأنْت جتْع ُل ْ
احلزن إِذا ِشئْت س ْه ًَل»(.)2
والنبي ☺ يف هذا احلديث يعلم فضل الدعاء؛ ولذلك حثها عل كلامت
جامعات« :ال َّل ُه َّم إِنَّك ع ُفو» ،أيَّ :
أن اسم اهلل العفو الذي يعفو ويصفح،
ويتجاوز عن عباده ،وعفوه عنهم بسرت عيوهبم ،والتجاوز عن سيئاهتم ،وزلهتم.
( )9برقم (.)3693
(« )2عمل اليوم والليلة» برقم ( ،)369واحلديث يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل الوادعي ♫.
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األرض
وما أعظمها من صفة ،ولو آخذنا اهلل بذنوبنا هللكنا ،وملا بقي عل
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ِ
ِ
ل ظ ْه ِرها
اّلل { :ول ْو ُيؤاخ ُذ َّ ُ
من دآبة ،كام قال َّ ُ
اّلل النَّاس بام كس ُبوا ما ترك ع ه
ِمن د َّابة} [فاطر.]36:
والذي يقول :أنَّه ليس بمذنب فهذا القول ذنب عظيم؛ ألن النبي ☺
يروي عن ربه« :يا ِعب ِ
ُتطِئُون بِال َّليْ ِل والنَّه ِ
ادي إِ َّنك ُْم ُ ْ
ار ،وأنا أ ْغ ِف ُر ُّ
الذنُوب مجِي ًعا،
است ْغ ِف ُر ِ
ون أ ْغ ِف ْر لك ُْم»(.)9
ف ْ

ِ
ب ا ْلع ْفو» ،حيب العفو والصفح ،وهلذا أثنى
* فقوله« :ال َّل ُه َّم إِنَّك ع ُفو ُحت ُّ
اّللِ}
عل الذي يعفو عن الناس ،قال تعاىل{ :فم ْن عفا وأ ْصلح فأ ْج ُر ُه عل َّ
[الشورى ،]33:والنبي ☺ ما رفع إليه يشء إل أمر به بالعفو .كام جاء عند أيب
ِ ِ ِ
ِ
داود( )2من حديث أن ِ
يشء
س ْب ِن مالك ◙« :ما رأي ْ ُت النَّبِ َّي ☺ ُرفع إليْه ْ
فِ ِيه ِقصاص ،إِ َّل أمر فِ ِيه بِا ْلع ْف ِو».
كونك ُتتلف مع أخيك هذا حيصل ،لكن تعامل مع األمور بعفو ،وصفح،
وجتاوز.
وهذا من التوسل املرشوع حيث يتوسل بمحبة اهلل  العفو ،عل أن
يعفو عنه.
 والتوسل املشروع يكون :بدعاء الرجل الصالح ،وباألسامء والصفات،
وبالعامل الصاحلة.
ف عنِّي» :أي جتاوز عني فيام وقعت فيه من اخلطأ والزلل.
* قوله« :فا ْع ُ
( )9أخرجه مسلم ( ،)2622ع ْن أ ِيب ذر ◙.
( )2برقم ( ،)3312واحلديث يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل الوادعي ♫.
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وهذا الدعاء إذ ُيعلم النبي ☺ عائشة ▲ تقوله يف ليلة القدر ،ليس
معناه أنه خمصوص بتلك الليلة ،فنحن بحاجة أن ندعو اهلل  به يف مجيع
األوقات ،وإن استطعنا يف مجيع الصلوات.
كثيا مما يلحقنا من ضيق الصدور ،وقلة األرزاق ،وفساد
واهلل إن
ً
الذريات ،واملشاكل؛ بسبب ذنوبنا ،فإذا عفا اهلل  عنا ذهب هذا كله ،إل ما
كان من إبتَلء يريد اهلل  أن يرفعك به فهذا شأن آخر.
* ونحن يف شهر فضيل ،شهر مبارك ،الدعاء يف مستجاب ،هناره مع
الصيام ،وليله مع القيام.
وادع ألخيك،
وادع لبنتك،
وادع لبنك،
وادع لزوجك،
فادع لنفسك،
ُ
ُ
ُ
ُ
وادع ْلميع املسلمني ،دعوة املسلم
وادع لرئيسك،
وادع ْلارك،
وألختك،
ُ
ُ
ُ
ألخيه بظهر الغيب مستجابةِ « ،عنْد ر ْأ ِس ِه ملك ُموكَّل ُك َّلام دعا ِأل ِخ ِيه بِخ ْي ،قال
ا ْملل ُك ا ْملُوك َُّل بِ ِهِ :آمني ولك بِ ِم ْثل»(.)9
لكن هنا تنبيه؛ ل يكون نيتك بالدعاء أن يقول :امللك آمني ،هذا ما اخلص
هلل ،وإنام دعا من أجل أن يدعو له امللك.
إخَلصا هللُ ،مب ًة يف اهلل أن يصلحه اهلل ،أن يرزقه اهلل ،أن
ادع ألخيك
ً
ُ
يوسع اهلل  عليه ،عند ذلك حني يعلم اهلل  منك ذلك يوفق ذلك
امللك أن يدعو لك بام د ُعوت ألخيك املسلم.

t

♣♣♣

( )9أخرجه مسلم ( ،)2233ع ْن ُأ ِّم الدَّ ْرد ِاء ▲.
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الفائدة السادسة:
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ِالليْ ِل ِليَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ»
«إِنَّ اهللَ َ يبْسُطُ يَدَهُ ب َّ

33

o
U

ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما عد:
فقد أخرج اْلمام مسلم يف «صحيحه»( )9من حديث أ ِيب ُموسى األ ْشع ِر ِّي
◙ ،قال :قال ر ُس ُ
اّللِ ☺« :إِ َّن اهلل  ي ْب ُس ُط يد ُه بِال َّل ْي ِل لِيتُوب ُم ِيس ُء
ول َّ
ُ

النَّه ِار ،وي ْب ُس ُط يد ُه بِالنَّه ِار لِيتُوب ُم ِيس ُء ال َّل ْي ِل ،حتَّى ت ْط ُلع َّ
الش ْم ُس ِم ْن م ْغ ِر ِهبا».

* يف هذا احلديث إثبات صفة اليدين هلل  كام يليق بجَلل وجهه
وعظيم سلطانه ،وكلتا يدي ريب ▐ يمني ،كام يف حديث ع ْب ِد اهللِ ْب ِن
اص ¶« :إِ َّن ا ْمل ُ ْق ِسطِني ِعنْد اهلل ِ عل منابِر ِم ْن نُور ،ع ْن ي ِم ِ
ع ْمرو ْب ِن الع ِ
ني
الر َْح ِن  ،وكِ ْلتا يد ْي ِه ي ِمني»( ،)2ومما يدل عل صفة اليدين ،قوله تعاىل{ :ما
َّ
ِ
منعك أ ْن تس ُجد ملا خل ْق ُت بِيد َّي} [ص ،]26:وقال تعاىل{ :و ْاألر ُض ِ
مجي ًعا ق ْبض ُت ُه
ْ
ْ
ِ ِ
ات م ْط ِو َّيات بِي ِمين ِ ِه} [الزمر ،]52:إىل غي ذلك.
السامو ُ
ي ْوم ا ْلقيامة و َّ

* ويف هذا احلديث ُمبة اهلل  للتوبة حيث أنه يبسط يده بالنهار

ً
ً
معجَل
معجَل بالتوبة ويبسط يده بالليل ليتوب ميسء النهار
ليتوب ميسء الليل
اّللِ ِ
مجي ًعا أ َُّيا
ُوبوا إِىل َّ
بالتوبة حتى ل يقع التسويف؛ فإن اهلل  ،يقول{ :وت ُ
ا ْمل ُ ْؤ ِمنُون لع َّلك ُْم ُت ْفلِ ُحون} [النور.]39:

 والتوبة واجبة من كل ذنب ،وأفضل التوبة ،الستغفار يف الثلث األخي
( )9برقم (.)2261
( )2أخرجه مسلم (.)9122
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من الليل؛ ألن اهلل  ينزل إىل السامء الدنيا نزول يليق بجَلله ،قال تعاىل:
ِ
ِ ِِ
يع ا ْلب ِص ُي} [الشورى.]99:
السم ُ
يشء و ُهو َّ
{ل ْيس كم ْثله ْ
ِ
اّللِ ☺ قال:
كام يف حديث أ ِيب سعيد ،وأ ِيب ُهر ْيرة ¶ :أ َّن ر ُسول َّ
ِ
ث ال َّلي ِل ِ
ِ
اآلخ ُر
السامء الدُّ نْيا ،حني ي ْبقى ُث ُل ُ ْ
«ين ِْز ُل ر ُّبنا تبارك وتعاىل ك َُّل ليْلة إِىل َّ
ون فأست ِ
في ُق ُ
جيب ل ُه ،م ْن ي ْسأ ُلنِي ف ُأ ْعطِي ُه ،م ْن ي ْست ْغ ِف ُر ِن فأ ْغ ِفر ل ُه»(.)9
ول :م ْن يدْ ُع ِ ْ
ويقول اهلل { :وا ْمل ُ ْست ْغ ِف ِرين بِ ْاأل ْسح ِ
ار} [آل عمران.]92:

اّلل { :كانُوا قلِ ًيَل ِّمن ال َّل ْي ِل ما َيج ُعون * وبِ ْاأل ْسح ِ
ار ُه ْم
وقال َّ ُ
ْ
ي ْست ْغ ِف ُرون} [الذاريات.]91-92:
ستغفارا ودعا ًء
* فوقت السَحر وقت مبارك؛ فينبغي لنا أن هنتم هبذا الوقت ا
ً
ً
وسؤال ،لعل اهلل  أن يستجيب لنا دعوة يكون هبا صَلح احلال واملآل.
ونزول اهلل  حقيقي ،كام قال بعضهم:
أ ْد ُع ـ ـ ــوك ول ِ ْلو ْص ـ ـ ـ ِـل تـ ـ ـ ـ ْأبى
أنْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـز ُل إِل ْيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك بِن ْف ِس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

♣♣♣
♣♣♣

ـث ر ُسـ ــو ِ ِيف ال َّطلـ ـ ِ
أبْعـ ـ ُ
ـب
أ ْلق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك ِيف النَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـو ِم

ول« :م ْن يدْ ُع ِ
فَل يكون اْلنسان ك ِس ًَل ُمتوان ًيا وربه يدعوه؛ حيث ي ُق ُ
ون؟»،
«م ْن ي ْست ْغ ِف ُر ِن؟»« ،م ْن ي ْسأ ُلنِي؟» ،فأ ْست ِجيب ل ُه ،فأ ْغ ِفر ل ُه ،و ُأ ْع ِطي ُه.
وقت مبارك ،كان النبي ☺ يقومه؛ بل كان ☺ يوقض ع ِائشة
ول اّللِ ☺ ،يص ِّيل من ال َّلي ِل ،ف ِإذا أوتر ،قالُ « :ق ِ
ومي
ْ
ْ
ُ
▲ ،قال ْت :كان ر ُس ُ َّ
فأ ْوتِ ِري يا عائِش ُة»(.)2

( )9متفق عليه ،البخاري ( ،)9936ومسلم (.)261
( )2أخرجه مسلم (.)233
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الفائدة السابعة:
حكم تناول الطعام أو الشراب مع أذان املؤذن للفجر

N
u
36

o
U

ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما عد:
ُ

فهنا فائدة:
 كثري من األخوة يسأل عن حكم تناول الطعام أو الشراب مع أذان املؤذن؟
وقد بوب الشيخ مقبل ♫ يف كتابه «اْلامع الصحيح» باب من سمع
األذان واْلناء بيده فيجوز له أن يرشب منه.

واستدل بحديث أخرجه أَحد( )9من طريق َحَّاد ،ع ْن ُُم َّم ِد ْب ِن ع ْمرو ،ع ْن
أ ِيب سلمة ،ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،ع ِن النَّبِ ِّي ☺ قال« :إِذا س ِمع أحدُ ك ُُم النِّداء
و ِْ
اْلنا ُء عل ي ِد ِه ،فَل يض ْع ُه حتَّى ي ْق ِيض حاجت ُه ِمنْ ُه».
وقد اخ ُت ِلف يف هذا احلديث فوقفه بعضهم ،ووصله بعضهم ،وكان الشيخ
حسن ُه ثم تراجع عنه يف «أحاديث ُمعلة ظاهرها الصحه» رقم
مقبل ♫ قد َّ
( ،)355ونقل قول أيب حاتم :هذا ح ِديث ل ي ِص ُّح .فهو حديث ضعفه أبو حاتم
من جهة سنده ،وهو ضعيف من جهة متنه.

ارش ُبوا حتَّى يتب َّني لك ُُم ْ
فإن اهلل  ،يقول{ :و ُك ُلوا و ْ
اخل ْي ُط األبْي ُض ِمن
اخلي ِ
ط األ ْسو ِد ِمن ا ْلف ْج ِر} [البقرة ،]912:فَل جيوز األكل ،أو الرشب بعد ظهور
ْْ
اخليط األبيض؛ سوا ًء أذن املؤذن أو مل يؤذن؛ فمن رشب أو أكل مع أذان املؤذن
( )9يف «املسند» رقم (.)93521
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إن كان يؤذن يف الوقت فصيامه باطل يستأنف يو ًما ً
بدل عنه.
ومما يدل عل نكارة هذا املتن قول النبي ☺« :إِ َّن بَِل ًل ُيؤ ِّذ ُن بِل ْيل ،ف ُك ُلوا
ادي ابن ُأم م ْكتُوم»ُ ،ثم قال :وكان رج ًَل أ ْعمى ،ل ين ِ
ارشبوا حتَّى ين ِ
ادي حتَّى
ُ
ُ
ُ
َّ
ْ ُ ِّ
و ْ ُ
ُيقال ل ُه :أ ْصب ْحت أ ْصب ْحت(.)9
معناه أنه إذا أذن ابن أم مكتوم يتوقف اْلميع عن األكل والرشب ،فإن ابن
أم مكتوم كان يؤذن إذا قيل له أصبحت أصبحت.
وجاء نحو هذا احلديث عن جابر ◙( )2ويف سنده ابن هليعة ،وجاء
عن غيهم ،الشاهد أن هذا احلديث ضعيف ل جيوز اْلحتجاج والعمل به ،فمن
عمل به فصيامه باطل.
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ِ
اّللِ ْب ِن عُمر ¶.
( )9متفق عليه ،البخاري ( ،)592ومسلم ( ،)9312ع ْن ع ْبد َّ
( )2أخرجه أَحد (.)93266
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الفائدة الثامنة:
صيَامِهِ الْجُوعُ وَالْ َعطَشُ»
«رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ ِمنْ ِ

N
u
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ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما عد:
جاء عند اْلمام أَحد( )9من حديث أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،قال :قال ر ُس ُ
ول
ِ
اْلوع وا ْلعط ُش ،ورب قائِم ح ُّظه ِمن ِقي ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ام ِه
ُ ْ
ُ َّ
اّلل ☺ُ « :ر َّب صائم ح ُّظ ُه م ْن صيامه ْ ُ ُ
َّ
ُ

السه ُر» ،واحلديث حسن كام ذكر ذلك الشيخ مقبل ♫ تعاىل يف كتابه «اْلامع
َّ
الصحيح».
 ومن هذا تعلم أنَّ اإلخالص مهم يف شأن العبادات ،فإن اهلل  ل يقبل
ِ
ِ
اّلل
من العبادة إل ما كان
ً
اّلل { :وما ُأم ُروا إِ َّل لي ْع ُبدُ وا َّ
خالصا لوجهه ،قال َّ ُ
ِ
ِ ِ
الزكاة وذهلِك ِدي ُن ا ْلق ِّيم ِة}
الصَلة و ُي ْؤتُوا َّ
يموا َّ
ُخمْلصني ل ُه الدِّ ين ُحنفاء و ُيق ُ
[البينة ،]6:وقال تعاىل{ :ف ْ ِ
اّلل ُخمْلِ ًصا ل ُه الدِّ ين} [الزمر.]2 :
اع ُبد َّ
الِّن ِ
ات ،وإِ َّنام لِك ُِّل ا ْم ِرئ ما نوى»(.)2
وقال النَّبِ ُّي ☺« :إِنَّام األ ْعام ُل بِ ِّ َّ

ول اّللِ
وكام يف «صحيح مسلم»( )3ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،قال :قال ر ُس ُ َّ
☺« :قال اهلل تبارك وتعاىل :أنا أ ْغنى ُّ ِ
الرش ِك ،م ْن ع ِمل عم ًَل أ ْرشك
ُ
الرشكاء ع ِن ِّ ْ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
رشك ُه».
فيه معي غ ْيي ،تر ْك ُت ُه و ْ
فاحلديث ُخيب عن صنف من الناس يصومون ،ويمتنعون عن الطعام،
( )9يف «املسند» برقم (.)1165

( )2متفق عليه ،البخاري ( ،)9ومسلم ( )9132عن عُمر ْب ِن اخل َّط ِ
اب ◙.
( )3برقم (.)2116
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والرشا ب ،واملفطرات ،ويقومون من الليل ما شاء اهلل أن يقوموا ؛ ولكن ل حظ
هلم يف األجر ل عل صيامهم مع فضيلة الصيام العظيمة ،ول عل قيامهم مع
فضيلة القيام العظيمة؛ والسبب عدم اْلخَلص هلل  ،أو عدم املتابعة
اّلل َّ { :لقدْ كان لكُم ِيف رس ِ
اّللِ ُأ ْسوة حسنة ِّملن
ول َّ
ُ
ْ
لرسول اهلل ☺ ،قال َّ ُ
اّلل وا ْلي ْوم ْاآل ِخر} [األحزاب.]29:
كان ي ْر ُجو َّ
وقال النَّبِ ُّي ☺« :ص ُّلوا كام رأيْت ُُم ِ
ون ُأص ِّيل»( ،)9وقال ☺« :لِت ْأ ُخ ُذوا
من ِ
اسكك ُْم»( ،)2ومن هذا أيضـًا نصوم كام صام رسول اهلل ☺.
توجد أيضـًا بعض األعامل التي تؤدي إىل حبوط أجر الصائم ،أو إىل عدم
كامَل ،فع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،قال :قال ر ُس ُ
حصوله عل األجر ً
اّللِ ☺:
ول َّ
الز ِ
ور والعمل بِ ِه ،فليْس ِ َّّلل ِ حاجة ِيف أ ْن يدع طعام ُه ورشاب ُه»(.)3
«م ْن مل ْ يد ْع ق ْول ُّ
 وقول الزور :ليس هو اللفظ فقط كام يظنه بعضهم ،بل شهادة الزور من

قول الزور ،ومن قول الزور :فعل الزور ،شهود الزور ،وكل ما خالف الكتاب
الزور وإِذا م ُّروا بِال َّل ْغ ِو
اّلل { :وا َّل ِذين ل ي ْشهدُ ون ُّ
والسنة فهو زور ،قال َّ ُ
ِ
اما} [الفرقان.]22:
م ُّروا كر ً
والنبي ☺ أخب عن بعض األعامل أهنا زور وإن مل تكن ً
قول ،كام يف حديث
ب ،قال :ق ِدم ُمع ِ
ُمع ِ
اوية ◙ يف «صحيح مسلم»( :)3ع ْن س ِع ِيد ْب ِن ا ْملُس ِّي ِ
اوي ُة
ا ْمل ِدينة [آخر قدمة قدمها] فخطبنا وأ ْخرج ُك َّب ًة ِم ْن شعر ،فقال« :ما ُكن ُْت ُأرى أ َّن
ك ب ِن احلوي ِر ِ
ِ ِ
ث ◙.
ُ ْ
( )9أخرجه البخاري ( )539عن مال ْ
( )2أخرجه مسلم ( )9212ع ْن جابِر ◙.
( )3أخرجه البخاري (.)9133
( )3برقم (.)2922
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ِ
الزور» ،يعني الو ِ
اصلة يف
أحدً ا ي ْفع ُل ُه إِ َّل ا ْلي ُهود إِ َّن ر ُسول اهلل ☺ بلغ ُه فس َّام ُه ُّ

ِ
ِ
ِ ِ
31

الش ِ
َّ
عر ،ويف رواية أنَّ ُه قال :يا أ ْهل ا ْملدينة أيْن ُعلام ُؤك ُْم؟ سم ْع ُت ر ُسول اهلل ☺
ينْهى ع ْن ِم ْث ِل ه ِذ ِه ،وي ُق ُ
ول« :إِنَّام هلك ْت بنُو إِ ْرسائِيل ِحني َّاُتذ ه ِذ ِه نِس ُاؤ ُه ْم».
* فكل ما خالف الكتاب والسنة فهو زور سواءً قلتة بلسانك ،أو فعلتة جبوارحك،

أو اعتقدته بقلبك ،فالواجب علينا عباد اهلل أن نحافظ عل هذه العبادة بإخَلص

العمل هلل ،وباملتابعة لرسول اهلل ☺ ،وبالبعد عن املعايص ،والسيئات،
واآلثام ،والزلت التي تنقص األجور وربام تبطلها.
واحلديث قصي املبنى ،عظيم املعنى ،وهو خب من النبي ☺ ،وخب النبي
☺ صدق ،فنسأل اهلل  أن يتقبل منا الصيام والقيام ،وأن يرزقنا
اْلخَلص ،ونعوذ باهلل  من حبوط العمل.
يأِت يوم القيامة واْلنسان يرجو أن جيد ً
منثورا ،كام يف
عمَل وإذا هبا هبا ًء
ً
حديث ثوبان ◙« :أل ْعلم َّن أ ْقوا ًما ِم ْن ُأ َّمتِي ي ْأتُون ي ْوم ا ْل ِقيام ِة بِحسنات

ال ِجب ِ
أمث ِ
ورا» ،قال ث ْوب ُ
ان :يا ر ُسول
ال ِهتامة بِ ً
اّلل  هبا ًء منْثُ ً
ْ
يضا ،في ْجع ُلها َّ ُ
اّللِ ِص ْف ُه ْم لنا ،ج ِّل ِه ْم لنا أ ْن ل نكُون ِمن ُْه ْم ،ون ْح ُن ل ن ْعل ُم ،قال« :أما إِ َّهن ُ ْم
َّ
إِ ْخوا ُنك ُْم ،و ِم ْن ِج ْلدتِك ُْم ،وي ْأ ُخ ُذون ِمن ال َّليْ ِل كام ت ْأ ُخ ُذون ،ول ِكنَّ ُه ْم أ ْقوام إِذا خل ْوا
بِمح ِ
اّلل ِ انْتهكُوها»( ،)9والسبب أنه ما حفظ نفسه بطاعة اهلل؛ والسبب أنه ما
ار ِم َّ
حافظ عل حسناته بالبعد عن ُمبطاهتا من الظلم وغي ذلك من األمور.
واحلمد هلل.

t

♣♣♣

u

( )9أخرجه ابن ماجه ( ،)3236واحلديث يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل الوادعي ♫.
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الفائدة التاسعة:
«طُوبَى لِ َمنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِ ْغفَارًا كَثِريًا»
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ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما عد:
ِ
اّللِ ْب ِن ُب ْرس ◙ :قال
فقد أخرج ابن ماجه يف «سننه» من حديث ع ْبد َّ
ِ
ِ
ِ ِِ
استِ ْغف ًارا كث ِ ًيا »(.)9
النَّبِ ُّي ☺ُ « :طوبى مل ْن وجد يف صحيفته ْ
ُ

واحلديث فيه فضيلة الستغفار.
« ُطوبى» ،قيل :بأهنا شجرة يف اْلنة ،وقيل :منزلة يف اْلنة ملن وجد يف
كثيا  ،وهذا دليل عل كتابة األعامل عل الناس يف صحائفهم،
صحيفته ا
ً
ستغفارا ً
صحائف جيدها العبد يوم القيامة.

اب ل يغ ِ
اّلل { :وي ُقو ُلون يا و ْيلتنا م ِ
ال هذا ا ْل ِكت ِ
اد ُر ص ِغي ًة
ُ
كام قال َّ ُ
ِ
ِ
ارضا ول ي ْظ ِل ُم ر ُّبك أحد}
ول كبِي ًة إِ َّل أ ْحصاها ووجدُ وا ما عم ُلوا ح ً
ِ ِ ِ
ورا ( )93ا ْقرأ ْ
[الكهف ،]31:وقال تعاىل{ :ون ْ
ُخ ِر ُج ل ُه ي ْوم ا ْلقيامة كت ًابا ي ْلقا ُه من ُْش ً
كِتابك كفى بِن ْف ِسك ا ْلي ْوم عل ْيك ح ِسي ًبا} [اْلرسا ء ،]93-93:فهذه الصحيفة إن مل
ُُتأل باخلي ُملئت بالرش.

ِ
ويف احلديث القديس ،عن أن ِ
اّلل تبارك وتعاىل:
س ْب ِن مالك ◙« :قال َّ ُ
ت لك عل ما كان فِيك ول ُأبا ِ  ،يا ْابن
يا ْابن آدم إِنَّك ما دع ْوتنِي ورج ْوتنِي غف ْر ُ
ِ
ت لك ،ول ُأبا ِ  ،يا ْابن آدم
است ْغف ْرتنِي غف ْر ُ
السامء ُث َّم ْ
ُوبك عنان َّ
آدم ل ْو بلغ ْت ُذن ُ

( )9برقم ( ،)3191واحلديث يف «الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني» للشيخ مقبل ♫ تعاىل.
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ض خطايا ُث َّم ل ِقيتنِي ل ت ْ ِ
إِنَّك ل ْو أت ْيتنِي بِ ُقر ِ
اب األ ْر ِ
 بِ ُقر ِاهبا
ُرش ُك ِيب ش ْي ًئا ألت ْيتُك
39

م ْغ ِفر ًة»( ،)9احلديث فيه كثي بن فائد ،ضعيف ،ولكن له شواهد.
ِ
ِ
ُوبوا إِل ْي ِه
ودعوة الرسل كانت بالستغفار{ :وأن ْ
است ْغف ُروا ر َّبك ُْم ُث َّم ت ُ
ُيم ِّت ْعكُم َّمتا ًعا حسنًا إِ هىل أجل ُّمس ًّمى} [هود ،]3:هذا قول النبي ☺ فيام أخب اهلل
 عنه.
ِ ِ
ِ
السامء
ُوبوا إِل ْيه ُي ْرس ِل َّ
وقول هود ♠{ :ويا ق ْو ِم ْ
است ْغف ُروا ر َّبك ُْم ُث َّم ت ُ
عل ْيكُم ِّمدْ ر ًارا وي ِز ْدك ُْم ُق َّو ًة إِ هىل ُق َّوتِك ُْم ول تتو َّل ْوا ُجم ِْر ِمني} [هود.]62:
است ْغ ِف ُروا ر َّبك ُْم إِ َّن ُه كان غ َّف ًارا * ُي ْر ِس ِل
وقول نوح ♠{ :ف ُق ْل ُت ْ
ِ
ِ
ِ
جيع ْل لك ُْم
جيع ْل لك ُْم جنَّات و ْ
السامء عل ْيك ُْم مدْ ر ًارا * و ُي ْمد ْدك ُْم بِأ ْموال وبنني و ْ
َّ

أ ْهن ًارا} [نوح.]92-93:

وبعد العبادات رشع الستغفار ،كان ر ُس ُ
ول اهللِ ☺ ،إِذا انْرصف ِم ْن
ِِ
است ْغفر ثَل ًثا« :أ ْست ْغ ِف ُر اهلل ،أ ْست ْغ ِف ُر اهلل ،أ ْست ْغ ِف ُر اهلل»(.)2
صَلته ْ
جملسا ،أو قرأ ُق ْرآ نًا ،أو صل صَل ًة قال يف دبرهاُ « :س ْبحانك
وكان إذا جلس ً
ِ
ِ
ُوب إِليْك» ،كام صح عن
ال َّل ُه َّم وبِح ْمدك ،أ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل أنْت أ ْست ْغف ُرك وأت ُ
ع ِائشة ▲(.)3
ِ
َّاس
ويف احلج ،يقول اهلل ُ { :ث َّم أ ِف ُ
يضوا م ْن ح ْي ُث أفاض الن ُ
ِ
اّلل غ ُفور َّر ِحيم} [البقرة.]911:
اّلل إِ َّن َّ
است ْغف ُروا َّ
و ْ
ويف الليل بعد القيام والدعاء والذكر{ :كانُوا قلِ ًيَل ِّمن ال َّل ْي ِل ما َيْج ُعون *

( )9أخرجه الرتمذي (.)3633
( )2أخرجه مسلم ( ،)619ع ْن ث ْوبان ◙.
( )3أخرجه الرتمذي (.)3333
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ِ
وبِ ْاأل ْسح ِ
اّلل { :وا ْمل ُ ْست ْغ ِف ِرين
ار ُه ْم ي ْست ْغف ُرون} [الذاريات ،]91-92:وقال َّ ُ
بِ ْاأل ْسح ِ
ار} [آل عمران.]92:
* فاالستغفار مزيل ألدران الذنوب واملعاصي.

ويف حديث أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،قال :قال ر ُس ُ
اّللِ ☺« :إِ َّن ا ْمل ُ ْؤ ِمن إِذا
ول َّ
ِ
ِ
است ْغفرُ ،ص ِقل ق ْل ُب ُه ،وإِ ْن زاد
أ ْذنب كان ْت ُنكْتة س ْودا ُء يف ق ْلبِه ،ف ِإ ْن تاب ونزع و ْ
ت ،حتَّى يع ُلو ق ْلبه ذاك الرا ُن ا َّل ِذي ذكر اّلل ِ يف ا ْل ُقر ِ
آن{ :ك ََّل ب ْل ران عل
زاد ْ
ُ
ْ
ْ
َّ
َّ ُ
ُق ُل ِ
وهبِ ْم ما كانُوا يك ِْس ُبون} [املطففني.)9(»]93:
فيا عبد اهلل استغفر ربك؛ لكن لبد أن يتوافق القلب واللسان يف الستغفار،
رصا بقلبه ،بل يستغفر ربه مع تركه للذنب ،وعزمه عل
فَل يكون
ً
مستغفرا بلسانه ُم ً
عدم العود ،والندم عل فعله ،فإنه إذا فعل ذلك حصل له اخلي العظيم من تفريج
الذنوب ،وقضاء احلاجات ،وسعة األرزاق ،وصَلح الذريات.
اّلل  يف شأنه{ :إِنَّا فت ْحنا لك فت ًْحا ُّمبِينًا * ِّلي ْغ ِفر
والنبي ☺ ،قال َّ ُ
اّلل ما تقدَّ م ِمن ذنبِك وما تأ َّخر و ُيتِ َّم نِ ْعمت ُه عل ْيك وَيْ ِديك ِرصا ًطا ُّم ْست ِق ًيام}
لك َّ ُ
[الفتح.]2-9:

ول« :و ِ
ِ
غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ،وكان ي ُق ُ
اّلل
اّلل إِ ِّن أل ْست ْغف ُر َّ
َّ
ُوب إِل ْي ِه ِيف الي ْو ِم أكْثر ِم ْن س ْب ِعني م َّر ًة»( ،)2ويف رواية« :وإِ ِّن أل ْست ْغ ِف ُر اهللِ ،يف
وأت ُ
ا ْلي ْو ِم ِمائة م َّرة»(.)3
ِ
ُوب
ُوبوا إِىل اهلل ،ف ِإ ِّن أت ُ
وأخب هبذا مع أمره لنا بالستغفار« :يا أ َُّيا الن ُ
َّاس ت ُ
( )9أخرجه أَحد ( ،)2162واحلديث يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل الوادعي ♫.
( )2أخرجه البخاري ( )5332ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
ِ
ِ
ن ◙.
( )3أخرجه مسلم ( )2232عن ْاألغ ِّر ا ْملُز ِّ



N


يف التوحيد والفقة واالخالق والعقيدة

33

ِيف ا ْلي ْو ِم إِل ْي ِه ِمائة م َّرة»(.)9

بل أبلغ من ذلك ،ما جاء يف حديث ْاب ِن ُعمر ¶ عند أيب داود ،قال:
ِ
ِ ِ ِ
إِ ْن ُكنَّا لن ُعدُّ لِرس ِ
اّللِ ☺ ِيف ا ْمل ْجلِ ِ
ُب
س ا ْلواحد مائة م َّرة« :ر ِّب ا ْغف ْر ِ  ،وت ْ
ول َّ
ُ
عيل ،إِنَّك أنْت التَّواب ِ
ور»(.)3
يم»( ،)2ويف رواية« :إِنَّك أنْت الت ََّّو ُ
اب الغ ُف ُ
الرح ُ
َّ ُ َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
احلا ُث َّم ْاهتدى} [طه.]12:
قال تعاىل{ :وإِ ِّن لغ َّفار مل ْن تاب وآمن وعمل ص ً
وقال تعاىل{ :ومن ي ْغ ِف ُر ُّ
اّلل} [آل عمران.]936:
الذنُوب إِ َّل َّ ُ
الشاهد أن اْلنسان حيرص أن ُُتأل صحيفته بالستغفار ،وما أمجل تلك
ذنوبا كثية ،منها ما يكون
املقولة :دقائق اْلنتظار أجعلها يف الستغفار؛ فإن لنا ً
باهلم ،ومنها ما يكون بالقول ،ومنها ما يكون بالفعل ،واهلل املستعان.
نستغفر اهلل ونتوب إليه من مجيع الذنوب واملعايص.
ِ
ِ
ُوب إِل ْيك».
« ُس ْبحانك ال َّل ُه َّم وبِح ْمدك ،أ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل أنْت أ ْست ْغف ُرك وأت ُ

t

♣♣♣

( )9أخرجه مسلم (.)2232
( )2برقم ( ،)9695واحلديث يف «الصحيح املسند».
( )3أخرجه الرتمذي ( ،)3333ا ْب ِن عُمر ¶.

u

33 
N

t

p

T

3

الفائدة العاشرة:
صلة الـرحـــم

املقاالت املفيدة 

u

o
U

ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ☺ ،اما عد:
فيقول النَّبِي ☺« :اْلنَّ ُة أ ْقرب إِىل أح ِدكُم ِمن ِرش ِ
اك ن ْعلِ ِه ،والن َُّار ِم ْث ُل
ْ ْ
ُ
ُّ
ذلِك»( ،)9هذا احلديث فيه بيان من نبينا ☺ أن اْلنة والنار قريبتان من اْلنسان،
ُ

وما بني العبد وما بني اْلنة إل أن يَلزم العمل الصالح ،وما بني العبد وما بني
النار إل أن يَلزم العمل الطالح.
 فيا عبد اهلل ،عود نفسك عل األعامل الصاحلة؛ فاألعامل الصاحلة
ُمبوبة عند اهلل  ،ثم هي ُمبوبة عند مجيع العقَلء ،كل العقَلء تعجبهم
مكارم األخَلق ،ويكرهون سفاسفها ،ومن هذه األعامل الصاحلة القريبة من
اْلنسان ،وا ُملف ِّرط فيها كثي من اْلنس واْلان؛ صلة الرحم أمرها عظيم وأجرها
اّللِ ☺ قال« :خلق
كبي ،وتضييعها كثي ،فع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙ :أ َّن ر ُسول َّ
ِ
ِ
الر ِح ُم ،فقال :م ْه ،قال ْت :هذا مقا ُم العائِ ِذ بِك ِمن
اّلل اخل ْلق ،فل َّام فرغ منْ ُه قامت َّ
َّ ُ
ك ،وأ ْقطع من قطع ِ
القطِيع ِة ،فقال :أل ترضني أ ْن أ ِصل من وصل ِ
ك ،قال ْت :بل يا
ْ
ْ
ْ ْ
كل ِ
رب ،قال :فذل ِ ِ
ك»ُ ،ث َّم قال أبُو ُهر ْيرة{ :فه ْل عس ْيت ُْم إِ ْن تو َّل ْيت ُْم أ ْن ُت ْف ِسدُ وا ِيف
ِّ
األ ْر ِ
ض وتُق ِّط ُعوا أ ْرحامك ُْم} [ُممد.)2(]22:

ِ
اّللِ ْب ِن م ْس ُعود ◙.
( )9أخرجه البخاري ( ،)5311ع ْن ع ْبد َّ
( )2متفق عليه ،البخاري ( ،)2632ومسلم (.)2663
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الرحم
كثي من الناس مل يوفقوا للحق؛ بسبب قطيعة أرحامهم؛ ألن قاطع
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اّلل تعاىل{ :فه ْل عس ْيت ُْم إِ ْن تو َّل ْيت ُْم أ ْن
معرض للعن اهلل ،والطرد من رَحته ،قال َّ ُ
ِ
ِ
ُت ْف ِسدُ وا ِيف ْاأل ْر ِ
اّلل فأص َّم ُه ْم
ض وتُق ِّط ُعوا أ ْرحامك ُْم (ُ )22أ وَلك ا َّلذين لعن ُه ُم َّ ُ
وأ ْعمى أبْصار ُه ْم} [ُممد.]23-22:

ِ
ِ
اّلل} ،وتصم أذنه عن
فيطرد من رَحة اهلل ُ { :أ وَلك ا َّلذين لعن ُه ُم َّ ُ

سامع احلق{ :فأص َّم ُه ْم}  ،وتعمى عينه عن برصه{ :وأ ْعمى أبْصار ُه ْم} ،ويطبع
ل ُق ُلوب
عل قلبه ،ويغلق بالقفل ،كام قال َّ ُ
اّلل { :أفَل يتد َّب ُرون ا ْل ُق ْرآن أ ْم ع ه

أ ْقف ُ
اهلا} [ُممد.]23:

فاملعايص من أعظم األسباب التي ُحتيل بني اْلنسان وبني فهم مراد اهلل
 ،ومراد رسوله ☺.
ِ
الر ِح ُم ُمع َّلقة بِا ْلع ْر ِ
ش ت ُق ُ
اهلل ،وم ْن
وقال النَّبِ ُّي ☺َّ « :
ول م ْن وصلني وصل ُه ُ
ِ
اهلل»(.)9
قطعني قطع ُه ُ
اهلل أكب ،من وصلها وصله اهلل ،فبسبب صلة ر َِحك ،وصلة أقاربك
باْلحسان إليهم ،ببذل املعروف هلم يصلك اهلل بخيه ،وبركته ،ورزقه ،وتوفيقه،
وعونه؛ فاْلزاء من جنس العمل إل أنه ل سواء ،عمل العبد ضعيف ،وفعل اهلل
عظيم ،من وصلني وصله اهلل.
 أال حتب أن يكون بينك وبني اهلل  واصال؟
 أال حتب أن ال تبات وتصبح إال وصلة اهلل  موصولة إليك؟
أي واهلل إننا نحب ذلك.
( )9أخرجه مسلم ( ،)2666ع ْن عائِشة ▲.
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 فلماذا إذن ال نبادر إىل صلة أرحامنا ،واإلحسان إليهم ،والتغاضي عما صدر
منهم ،وبذل املعروف هلم؟

هلل؛ ليس ألهنم أحسنوا  ،أو ألهنم أعطوا  ،أو ألهنم قر ُبوا  ،قال النَّبِ ُّي ☺:
اص ُل بِا ْملكافِ ِئ ،ول ِك ِن الو ِ
«ليس الو ِ
َح ُه وصلها»(.)9
اص ُل ا َّل ِذي إِذا ُقطِع ْت ر ِ ُ
ُ
ْ
هذا ما هو واصل هذا جمازي وصلني وصلته ،أعطان أعطيته ،أحسن إ
َح ُه وصلها» ،هذا هو الواصل
أحسنت إليه ،ولكن الواصل؛ «ا َّل ِذي إِذا ُقطِع ْت ر ِ ُ
هذا هو املمدوح ،هذا هو املحبوب عند اهلل .

ويف حديث أ ِيب ُهر ْيرة ◙ :أ َّن ر ُج ًَل قال :يا ر ُسول اهللِ إِ َّن ِ قراب ًة
ِ
ِ
أ ِص ُل ُه ْم وي ْقط ُع ِ
جيه ُلون ع َّيل،
ون ،و ُأ ْحس ُن إِل ْي ِه ْم و ُيسي ُئون إِ َّ  ،وأ ْح ُل ُم عن ُْه ْم و ْ
فقال« :لئِ ْن ُكنْت كام ُق ْلت ،فكأنَّام ت ُِس ُّف ُه ُم ا ْمل َّل ول يز ُال معك ِمن اهلل ِ ظ ِهي عل ْي ِه ْم
ما ُد ْمت عل ذلِك»(.)2
ً
وواصَل لرَحك ،بينام اآلخر ومن قطعها قطعه
بارا،
* أنت ُمفوظ ما دمت ً
اهلل ،ربام يقطعك اهلل من صلة ذريتك ،ربام يقطعك اهلل من وصل رَحك ،ل
يصلونك وتتألم عل ذلك ،ربام قطعك اهلل من خيه وبره وبركته.
ومما يدل عل ذلك حديث أنس ◙ يف «الصحيحني» ،قال :قال النَّبِ ُّي
ب أ ْن ُي ْبسط ل ُه ِيف ِر ْز ِق ِه ،و ُينْسأ ل ُه ِيف أث ِر ِه ،ف ْلي ِص ْل ر َِح ُه»(.)3
☺« :م ْن أح َّ
أعامل أجرها لنا ونفرط فيها ،انظر إىل هذه األجور العظيمة ،حتب أن يبقى
ِ
اّللِ ْب ِن ع ْمرو ¶.
( )9أخرجه البخاري ( ،)6119ع ْن ع ْبد َّ
( )2أخرجه مسلم (.)2661

( )3البخاري ( ،)6115ومسلم (.)2662
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،
لك ذكر يف األثر ،حتب أن ُيبارك لك يف الرزق ،حتب أن تُوصل من اهلل
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صل رَحك ،واعف عن من ظلمك ،وأحسن إىل من قطعك ،وليكن عملك هلل

.

والنَّبِي ☺ يقول« :ومن كان ي ْؤ ِمن بِاّلل ِ واليو ِم ِ
اآلخ ِر ف ْلي ِص ْل ر َِح ُه» ،متفق
ْ
ْ
ُ ُ َّ
ِّ

عليه(.)9
وكم يف القرآن ،والسنة ،وآثار السلف من احلث عل صلة األرحام،
واْلحسان إليهم ،والتجاوز والصفح عنهم.
نسأل اهلل  العون والسداد.

t

♣♣♣

u

( )9أخرجه البخاري ( ،)5931ومسلم ( ،)32ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،وجاء ع ْن أ ِيب ُرش ْيح العد ِو ِّي
◙.
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ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما عد:
يف «املسند»( )9من حديث أن ِ
س ْب ِن مالِك ◙ ،قال :جاء ْت ُأ ُّم ُسل ْيم إِىل
النَّبِي ☺ ،فقالت :يا رسول ِ
ِ
ِ ِ
رشا ،
ْ
اّلل ،ع ِّل ْمني كلامت أ ْد ُعو ِ ِهب َّن قال« :تُس ِّبحني َّ
َّ
ُ
ِّ
اّلل ع ْ ً
وحتْم ِدينه ع ْرشا  ،وتُك ِبينه ع ْرشا ُ ،ثم س ِيل حاجت ِ
ك ،ف ِإ َّن ُه ي ُق ُ
ول :قدْ فع ْل ُت ،قدْ فع ْل ُت».
ِّ ُ ً َّ
ُ ً
ِ
رشا ،
رشا  ،وس ِّبحي َّ
وأخرجه الرتمذي( :)2بلفظ مقارب« :ك ِّ ِبي َّ
اّلل ع ْ ً
اّلل ع ْ ً
و ْاَح ِد ِيه ع ْرشا ُ ،ثم س ِيل ما ِشئْ ِ
ت» ،ي ُق ُ
ول :نع ْم نع ْم.
ً َّ
ُ

* هذا حديث فيه من الفوائد حرص السلف رضوان اهلل عليهم عل دعاء
اهلل  والقرب منه ،وهذه امرأة ومع ذلك تتعلم من النبي ☺ سبل
استجابة الدعاء.
ويف احلديث فضل التسبيح ،والتكبي ،والتهليل؛ فإن اْلنسان إذا أثنى عل
اهلل  قبل دعائه ،وصل عل النبي ☺ كان ذلك أرجى لقبول دعائه.
 ويسمى هذا عند أهل العقيدة التوسل إىل اهلل  بأمسائه وصفاته.
واهلل  ،يقول{ :و ِ َّّللِ ْاأل ْسام ُء ْ
احلُ ْسنى فا ْد ُعو ُه ِهبا} [األعراف.]913:
ه
فحني تقدم بني يدي سؤالك َحدً ا ،وثنا ًء وتنزَيًا هلل ؛ فإن ذلك من
أسباب استجابة اهلل  يستجيب لك ،وحيقق لك طلبك.
( )9برقم (.)92232
( )2برقم ( ،)319واحلديث يف «الصحيح املسند» للشيخ مقبل ♫.
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وهذه الثَلث الكلامت ُمبوبات عند اهلل  ،كام يف حديث س
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جنْدب ◙ ،قال :قال رس ُ ِ
ب ا ْلكَل ِم إِىل اهلل ِ أ ْربعُ :س ْبحان
ول اهلل ☺« :أح ُّ
ُ
ُ
اهلل ِ ،و ْ ِ ِ
ضك بِأ َِّيِ َّن بد ْأت»(.)9
اهلل ،و ُ
احل ْمدُ َّّلل ،ول إِل إِ َّل ُ
اّلل أك ُ
ْب ،ل ي ُ ُّ
* ومعنى «سُبْحَانَ اهللِ» :تنزيه اهلل عن النقائص.
* ومعنى «الْحَمْدُ لِلَّهِ» :ذكر اهلل  بأوصاف الكامل ،واْلَلل ،واملحبة،
وهو دال عل إثبات الكامل هلل .
* ومعنى «اللَّهُ أَكْبَرُ» :أي أنه الكبي ،العظيم ،الواسع ▐.
فأنت حني تقول قبل دعائك :سبحان اهلل عرش مرات ،احلمد هلل عرش مرات،

اهلل أكب عرش مرات ،ثم تسأل حاجتكُ ،يرجى أن اهلل  يستجيب لك.
لكن هنا فائدة بعض الناس يظن أن إجابة الدعاء ل يكون إل بتحقيق األمر
املسؤول عنه ،وليس كذلك.

ففي «مسند أَحد»( )2ع ْن أ ِيب س ِعيد ◙ ،أ َّن النَّبِ َّي ☺ قال« :ما ِم ْن
ِ
ِ
ِ
ِ
اّلل ِهبا إِ ْحدى ثَلث:
ُم ْسلم يدْ ُعو بِد ْعوة ليْس فيها إِ ْثم ،ول قطيع ُة رحم ،إِ َّل أ ْعطا ُه َّ ُ

إِ َّما أ ْن تُع َّجل ل ُه د ْعو ُت ُه ،وإِ َّما أ ْن يدَّ ِخرها ل ُه ِيف ْاآل ِخر ِة ،وإِ َّما أ ْن ي ْ ِ
رصف عنْ ُه ِمن
ِ
ِ ِ
اّلل أكْث ُر».
ُّ
السوء م ْثلها» قا ُلوا  :إِ ًذا ُنكْث ُر ،قالُ َّ « :
رصف عنك رش
فليس من رشط الستجابة أن يتحقق املطلوب ،فقد ُي
ُ
كتب لك خي وأنت ل تؤمله.
وأنت ل تدري ،وقد ُي ُ
إذن فلنتوسل إىل اهلل  بأسامئه وصفاته ،ومن أسامئه السم األعظم؛
( )9أخرجه مسلم (.)2932
( )2برقم (.)99933
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وهو لفظ اْلَلله اهلل عل الصحيح يتضمنه كلمة سبحان اهلل ،وكلمة احلمد هلل،
وكلمة اهلل أكب.
ويف هذا احلديث أن اهلل  يتكلم بحرف وصوت ُي ْسمع ،يسمعه من
ول« :قدْ فع ْل ُت ،قدْ فع ْل ُت» ،ويف ِرواية ي ُق ُ
شاء من عبادة ،والدليل أنَّ ُه ي ُق ُ
ول« :نع ْم
نع ْم» ،فنسأل اهلل  أن يعيننا عل طاعته.
وإذا قسى القلب ما تستطيع تدعو اهلل ،حتاول من هاهنا ،ومن هاهنا وإذا
قد رشح اهلل الصدر ،ييرس لك سبل السؤال ،وإذا سألته أعطاك.
ومثاله يف يوم القيامة يؤتى بالعبد بني يدي اهلل  ،فيقول اهلل :يا عبد
اهلل  ،س ْل كذا وكذا»( ،)9فالشاهد أن
سل ،فيسأل حتى يعجز« ،ف ُيذك ُِّر ُه ُ
اْلنسان قد يعجز عن الدعاء ،لكن حياول بقدر اْلمكان أن يستحض أنه بحاجة
إىل اهلل .

وقد قال بعضهم عندما سأله النَّبِي ☺« :كيف ت ُق ُ ِ
الصَل ِة؟» قال:
ول يف َّ
ْ
ُّ
اْلنَّة ،وأ ُعو ُذ بِك ِمن الن ِ
أتش َّهدُ ُث َّم أ ُق ُ
ول :ال َّل ُه َّم إِ ِّن أ ْسأ ُلك ْ
َّار ،أما إِ ِّن ل ُأ ْح ِس ُن
دنْدنتك ول دنْدنة ُمعاذ ،فقال النَّبِ ُّي ☺« :ح ْوهلا نُدن ِْد ُن»(.)2

فكل الدعوات املرشوعات مآلها إىل كيف تصل إىل اْلنة ،وكيف تنجو من
النار؛ لكن هناك دعوات جوامع حيتاج اْلنسان أن يدعو اهلل  هبا.
واحلمد هلل.

t

♣♣♣

ِ
اخلدْ ِر ِّي ◙.
( )9أخرجه مسلم ( ،)911ع ْن أ ِيب سعيد ْ ُ
( )2أخرجه أَحد ( ،)96111ع ْن ب ْع ِ
ض أ ْصح ِ
اب النَّبِ ِّي ☺.
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ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما عد:
ربنا ▐ يصطفي ما يشاء ،وقد «اصطفى اهلل ِملَلئِكتِ ِه أو ل ِ ِعب ِ
اد ِه -
ْ
ْ
ُ
من الكَلم ُ :-س ْبحان اهلل ِ وبِح ْم ِد ِه»(.)9
وجاء ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،يف «الصحيحني» قال :قال ر ُس ُ
اّللِ ☺:
ول َّ
ان إِىل الر َْح ِن ،سبحان اّلل ِ
ان ،حبِيبت ِ
ان ِيف املِيز ِ
ان ،ث ِقيلـت ِ
ان عل ال ِّلس ِ
ان خ ِفيفت ِ
«كلِمت ِ
ُ ْ
َّ
َّ
ِِ
اّلل ِ العظِي ِم»(.)2
وبِح ْمدهُ ،س ْبحان َّ
عظيام ،أحسنُنا ً
حال من
تقصيا
ولو تأملنا حالنا مع هاتني الكلمتني لرأينا
ً
ً
ان إِىل الر َْح ِن ،ث ِقيلـت ِ
يأِت بأذكار الصباح واملساء .مع ما فيهام من الفضل« ،حبِيبت ِ
ان
َّ
ِيف املِيز ِ
ان» ،مع خفة اْلتيان هبام إذ ل مشقة تلحق القائل هبام ،ول تبعه مالية ،ول
ُ

بدنية؛ فينبغي للمسلم أن حيرص عل األجور ،وعل حتصيلها.

اّللِ ☺« :بخ
ويف معنى ذلك حديث أيب ُسلمى عند أَحد( :)3قال ر ُسول َّ
ِ ِ ِ
اّلل ِ ،و ْ
احل ْمدُ
ْب و ُسبْحان َّ
اّلل و َّ ُ
بخ ،خل ْمس ما أثْقل ُه َّن يف ا ْمليزان :ل إِل إِ َّل َّ ُ
اّلل أك ُ
ِ ِ
الصال ِ ُح ُيتو َّىف في ْحت ِس ُب ُه ،والِدا ُه ».
َّّلل ،وا ْلولدُ َّ
ِ ِ ِ ِ ِ
اّلل { :ونض ُع
«ثقيلـتان يف امليزان»؛ ميزان ل يفوته مثاقيل الذر ،قال َّ ُ
( )9أخرجه مسلم ( )2239ع ْن أ ِيب ذر ◙.
( )2البخاري ( ،)5512ومسلم (.)2513
( )3برقم (.)96552
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ا ْملو ِ
ازين ا ْل ِق ْسط لِي ْو ِم ا ْل ِقيام ِة فَل ُت ْظل ُم ن ْفس ش ْي ًئا وإِن كان ِم ْثقال ح َّبة ِّم ْن خ ْردل
أتينا ِهبا وكفى بِنا ح ِ
اسبِني} [األنبياء.]32:
ْ
ه
اّلل  كام يف سورة يقرأها اْلميع ،وحيفظها أكثر املسلمني:
وقد قال َّ ُ
ِ
ِ
رشا ير ُه} [الزلزلة.]1-2:
{فمن ي ْعم ْل م ْثقال ذ َّرة خ ْ ًيا ير ُه * ومن ي ْعم ْل م ْثقال ذ َّرة ًّ
ازينُه * فهو ِيف ِعيشة ر ِ
اضية * وأ َّما
ُ
اّلل  { :فأ َّما م ْن ث ُقل ْت مو ِ ُ
كام قال َّ ُ
اوية* وما أدراك ما ِهيه * نار ح ِ
ازينُ ُه * ف ُأ ُّم ُه ه ِ
م ْن خ َّف ْت مو ِ
امية} [القارعة.]99-5:
ْ
ْ
فالبسهولة بمكان أن تثقل ميزانك هبذه الكلامت ،ففي حديث أ ِيب مالِك
ور ش ْط ُر ْ ِ
احل ْمدُ ِ َّّللِ ُت ْ ُ
اْليام ِن ،و ْ
أل
ْاأل ْشع ِر ِّي ◙ ،قال النَّبِ ُّي ☺« :ال ُّط ُه ُ
أل  -ما بني السامو ِ
ات و ْاأل ْر ِ
احل ْمدُ ِ َّّلل ِ ُتَْل ِن  -أ ْو ُت ْ ُ
ا ْملِيزان ،و ُسبْحان اهلل ِ و ْ
ض»(.)9
ْ َّ
ويف حديث أ ِيب ُأمامة ◙ وهو حسن بشواهده ،أن النبي ☺ رأى أبا

أمامة كثي الذكر ،وهذا دأب الصحابة أهنم كانوا كثيي الذكر ،والطاعة هلل ،
و ُيش َّب ُه هبم يف هذا الزمان اْلمام ابن باز ♫ ،وربام ذكر اهلل بني ُلقمه ،وربام ذكر
اهلل عند إجابته عل األسئلة ،يقرأ السائل السؤال وهو يسبح ،ويستغفر ،وَيلل.
أن النَّبِي ☺ ،قال ِأل ِيب ُأمامة ا ْلب ِ
فالشاهد َّ
اه ِ ِّيل ◙« :أل ُأ ْخ ِ ُبك
َّ
ار مع ال َّلي ِل ،أ ْن ت ُقول :سبحان اهلل ِ
ار والنَّه ِ
بِأ ْفضل أ ْو أكْثر ِم ْن ِذك ِْرك ال َّليْ ِل مع النَّه ِ
ُ ْ
ْ
عدد ما خلقُ ،س ْبحان اهلل ِ ِم ْلء ما خلقُ ،سبْحان اهلل ِ عدد ما ِيف ْاأل ْر ِ
السام ِء،
ض و َّ
ِ
ِ ِ
السام ِء و ْاأل ْر ِ
ضُ ،س ْبحان اهلل ِ ِم ْلء ما خلقُ ،س ْبحان اهلل ِ عدد
ُس ْبحان اهلل م ْلء ما يف َّ
ِ ِ
ِ
يشء ،وت ُق ُ
ولْ :
احل ْمدُ ِ َّّلل ِ ِم ْثل ذلِك»(.)2
ما أ ْحَص كت ُاب ُه ،و ُس ْبحان اهلل م ْلء ك ُِّل ْ
( )9أخرجه مسلم (.)223
( )2أخرجه النسائي يف «الكبى» (.)1129
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ِ
الص ْبح ،و ِهي ِيف م ْس ِج ِدهاُ ،ث َّم رجع ب ْعد أ ْن أ ْضحى ،و ِهي جالِسة -
حني ص َّل ُّ
اهلل أكب ،نسائهم ،ورجاهلم ،وشباهبم ،وشاباهتم كلهم كانوا عل خي ،ونحن

ً
رجال أو نساء ،أما ْ
أن ترى من حيافظ
اآلن جزى اهلل من يصيل الفجر خي اْلزاء
عل الذكر ،ويزداد يف الطاعة فهذا أمر زائد  -فوجدها عل احلال ،فقال« :ما ِز ْل ِ
ت

احل ِ
عل ْ
ال ا َّلتِي فار ْقت ُِك عل ْيها؟» قال ْت :نع ْم ،قال النَّبِ ُّي ☺« :لقدْ ُق ْل ُت ب ْعد ِك
ت من ُْذ ا ْليو ِم لوزنتهن :سبحان اهلل ِ
ِ
ِ
ْ ُ َّ ُ ْ
ْ
أ ْربع كلامت ،ثَلث م َّرات ،ل ْو ُو ِزن ْت بِام ُق ْل ُ
وبِح ْم ِد ِه ،عدد خ ْل ِق ِه و ِرضا ن ْف ِس ِه و ِزنة ع ْر ِش ِه و ِمداد كلِامتِ ِه»(.)9
ويف حديث س ْع ِد ب ِن أ ِيب و َّقاص ◙ قالُ :كنَّا ِعنْد رس ِ
ول اهللِ ☺،
ُ
ْ
فقال« :أي ْع ِ
ج ُز أحدُ ك ُْم أ ْن يك ِْسب ،ك َُّل ي ْوم أ ْلف حسنة؟» فسأل ُه س ِائل ِم ْن ُجلس ِائ ِه:
ِ
ِ
ف
ب ل ُه أ ْل ُ
ب أحدُ نا أ ْلف حسنة؟ قالُ « :يس ِّب ُح مائة ت ْسبِيحة ،فيُكْت ُ
ك ْيف يكْس ُ
ف خطِيئة»(.)2
حسنة ،أ ْو ُحي ُّط عنْ ُه أ ْل ُ
ف خطِيئة»(.)3
بل جاء يف خارج الصحيح «و ُحت ُّط عنْ ُه أ ْل ُ
ِ
اّللِ ْب ِن ع ْم ِرو ْب ِن الع ِ
اص ¶ عند أَحد يف
ونختم بحديث ع ْبد َّ
ان  -أو خ َّلت ِ
ول اّللِ ☺« :خصلت ِ
ان  -ل ُحيافِ ُ
ظ عليْ ِهام ر ُجل
ْ
ْ
«مسنده»( )3قال ر ُس ُ َّ
ِ
ِ
ُم ْسلِم إِ َّل دخل ْ
اّلل
رشا  ،وحتْمدُ َّ
اْلنَّةُ ،مها يسي ،وم ْن ي ْعم ُل ِهبِام قليل ،تُس ِّب ُح َّ
اّلل ع ْ ً
ع ْرشا  ،وتُكب اّلل ع ْ ِ
اّللِ ☺ ي ْع ِقدُ ُه َّن
رشا يف ُد ُب ِر ك ُِّل صَلة  -قال :ورأي ْ ُت ر ُسول َّ
ِّ ُ َّ
ً
ً
( )9أخرجه مسلم (.)2225
( )2أخرجه مسلم (.)2521
ف س ِّيئة» ،وغيهم.
( )3أخرجه النسائي يف «الكبى» ( ،)1136وأَحد ( )9315ولفظه «و ُُتْحى عن ْ ُه أ ْل ُ
( )3برقم (.)5193

63 
N

املقاالت املفيدة 

ان ،وأ ْلف وَخْس ِمائة ِيف ا ْملِيز ِ
بِي ِد ِه  -فذلِك ِمائة وَخْسون بِال ِّلس ِ
ان»  -الصلوات
ُ
ُ
َخس :الفجر ،الظهر ،والعرص ،واملغرب ،والعشاء ،لو سبح دبر كل صَلة عرش
تسبيحات ،وَحد عرش حتميدات ،وكب عرش تكبيات ،صار املجموع يف كل
اّللِ ☺:
صَلة ثَلثني ،وجمموع الصلوات اخلمس مائه وَخسون  -قال ر ُسول َّ
«وتُس ِّب ُح ثَل ًثا وثَلثِني ،وحتْمدُ ثَل ًثا وثَلثِني ،وتُك ِّ ُب أ ْرب ًعا وثَلثِني  -عطاء ل
يدْ ِري أي ُتهن أربع وثَل ُثون  -إِذا أخذ م ْضجعه ،فذلِك ِمائة بِال ِّلس ِ
ان ،وأ ْلف ِيف
ُ
َّ ُ َّ ْ
ِ ِ
ا ْملِيز ِ
ان ،فأيُّك ُْم ي ْعم ُل ِيف ا ْلي ْو ِم أ ْلف ْ ِ
اّللِ ،ك ْيف
ني وَخْس مائة س ِّيئة؟» ،قا ُلوا  :يا ر ُسول َّ
ُمها ي ِسي وم ْن ي ْعم ُل ِ ِهبام قلِيل؟ قال« :ي ْأ ِِت أحدك ُُم َّ
الش ْيطا ُن إِذا فرغ ِم ْن صَلتِ ِه،
فيُذك ُِّر ُه حاجة كذا وكذا ،في ُقو ُم ول ي ُق ُ
اضطجع ي ْأتِ ِيه َّ
الشيْطا ُن فيُن ِّو ُم ُه ق ْبل
وهلا ،ف ِإذا ْ

أ ْن ي ُقوهلا».
فاحرص يا عبد اهلل أن ل ُحترم اخلي بسبب الغفلة ،والبعد عن ترويض
ِ
اّللِ ْب ِن ُب ْرس ◙ ،عند الرتمذي( :)9أ َّن
اللسان عل الذكر ،ففي حديث ع ْبد َّ
اّللِ إِ َّن رش ِائع ِ
يشء أتش َّب ُث
ر ُج ًَل قال :يا ر ُسول َّ
اْل ْسَل ِم قدْ ك ُثر ْت ع َّيل ،فأ ْخ ِ ْب ِن بِ ْ
ِ ِ
ِ
ِ
اّلل ِ» ،فاْلنسان يرطب لسانه بالذكر حتى
بِه ،قال« :ل يز ُال لسا ُنك ر ْط ًبا م ْن ذك ِْر َّ
إذا ُقدِّ ر عليه بيشء يكون متعو ًدا عل الذكر.
اّلل ،فجعل
ذكر ابن القيم ♫ يف قصة الذي قيل لهُ :ق ْل ل إِل إِ َّل َّ ُ
ول :أيْن ال َّط ِر ُيق إِىل َحَّا ِم ِمنْج ِ
ي ُق ُ
اب؟ ،قال :وهذا ا ْلكَل ُم ل ُه ِق َّصة ،وذلِك أ َّن ر ُج ًَل
احل َّام ِم ،فم َّر ْت بِ ِه ج ِ
كان و ِاق ًفا بِ ِإز ِاء د ِار ِه ،وكان ب ُاهبا ُي ْشبِ ُه باب هذا ْ
ارية هلا منْظر،
اب ،فدخل ِ
َحا ُم ِمنْج ِ
فقال ْت :أيْن ال َّط ِر ُيق إِىل َحَّا ِم ِمنْج ِ
ت الدَّ ار
اب؟ فقال :هذا َّ
( )9برقم (.)3326
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ر ْت ل ُه
ودخل وراءها ،فل َّام رأ ْت ن ْفسها ِيف د ِار ِه وعلِم ْت أنَّ ُه قدْ خدعها ،أ ْظه
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ِ
ا ْلب ْرشى وا ْلفرح بِ ِ ِ
يب بِ ِه
اجتامعها مع ُه ،وقال ْت ل ُه :ي ْص ُل ُح أ ْن يكُون معنا ما يط ُ
ْ
ُ
يك بِك ُِّل ما ت ُِر ِ
عي ُشنا وتقر بِ ِه ُعيونُنا ،فقال هلا :الساعة آتِ ِ
يدين وت ْشت ِهني ،وخرج
ُ
ْ
َّ
ُّ
وتركها ِيف الدَّ ِار ومل ْ ُي ْغلِ ْقها ،فأخذ ما ي ْص ُل ُح ورجع ،فوجدها قدْ خرج ْت وذهب ْت،
ومل ُ ِ
الر ُج ُل وأكْثر ِّ
الذكْر هلا ،وجعل ي ْم ِيش ِيف ال ُّط ُر ِق و ْاأل ِز َّق ِة
يشء ،فهام َّ
ُتنْ ُه يف ْ
ْ
وي ُق ُ
ول:

ـت
ي ــا ُر َّب ق ِائل ــة ي ْو ًم ــا وق ــدْ ت ِعب ـ ْ

♣♣♣

َحــا ِم ِمنْجـ ِ
ـاب؟
أيْــن ال َّط ِريـ ُـق إِىل َّ

ول ذلِك ،إِذا بِج ِ
فب ْينام ُهو ي ْو ًما ي ُق ُ
اريتِ ِه أجاب ْت ُه ِم ْن طاق:
هـ َّـَل جع ْلــت ِ
رسي ًعــا إِ ْذ ظ ِفـ ْـرت ِهبــا

♣♣♣

ِح ْر ًزا عل الدَّ ِار أ ْو ُق ْف ًَل عل ا ْلب ِ
اب

اشتدَّ  ،ومل يز ْل عل ذلِك ،حتَّى كان هذا ا ْلبي ُت ِ
ف ْازداد هيام ُن ُه و ْ
آخر كَل ِم ِه ِمن
ْ
ْ

الدُّ نْيا( .)9ـها.

فأنت يا مسلم روض لسانك عل الذكر؛ التسبح ،والتحميد ،والتكبي،
والتهليل ،تقوهلا يف سيارتك ،يف طريقك ،تقوله املرأة وهي تطبخ ،وهي تعجن،
وهي تغسل .واهلل املستعان.

t
(« )9الداء والدواء» (.)19

♣♣♣

u
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الفائدة الثالثة عشر:
نظرة الناس إىل اجلمال أو املال أو قوة البدن

u

o
U

ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما عد:
فاملتأمل حلال الناس جيد َّ
أن نظرهتم إىل اْلامل ،أو املال ،أو قوة البدن ،أو
ُ

نحو ذلك مما يتفاخرون به ،واملتأمل لألحاديث النبوية ،وقبل ذلك اآليات
القرآنية جيد أن هذه األمور ليست بمحل نظر الرشع؛ بل نظرة الرشع إىل اْليامن
والعمل كام قال تعاىل{ :أل ْم تر إِىل ا ْمل ِ
َل ِم ْن بنِي إِ ْرس ِائيل ِم ْن ب ْع ِد ُموسى إِ ْذ قا ُلوا
لِنبِي هل ُ ُم ْابع ْث لنا ملِكًا نُقاتِ ْل ِيف سبِ ِ
اّللِ قال ه ْل عس ْيت ُْم إِ ْن كُتِب عل ْيك ُُم ا ْل ِقت ُال
يل َّ
اّللِ وقدْ ُأ ْخ ِر ْجنا ِم ْن ِدي ِ
أ َّل تُقاتِ ُلوا قا ُلوا وما لنا أ َّل نُقاتِل ِيف سبِ ِ
ارنا وأبْن ِائنا فل َّام
يل َّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اّلل علِيم بِال َّظاملِني ( )235وقال هل ُ ْم
كُتب عل ْي ِه ُم ا ْلقت ُال تو َّل ْوا إِ َّل قل ًيَل من ُْه ْم و َّ ُ
اّلل قدْ بعث لك ُْم طا ُلوت ملِكًا قا ُلوا أنَّى يك ُ
ُون ل ُه ا ْمل ُ ْل ُك عل ْينا ون ْح ُن
نبِ ُّي ُه ْم إِ َّن َّ
امل ِ
أح ُّق بِا ْمل ُ ْل ِك ِمنْ ُه ومل ْ ُي ْؤت سع ًة ِمن ْ
اصطفا ُه عل ْيك ُْم وزاد ُه ب ْسط ًة
اّلل ْ
ال قال إِ َّن َّ
ِ
ِيف ا ْل ِع ْل ِم و ْ ِ
اّلل واسع علِيم} [البقرة]232 -235:
اّلل ُي ْؤ ِِت ُم ْلك ُه م ْن يشا ُء و َّ ُ
اْل ْس ِم و َّ ُ
ً
أموال ،ومن أضعفهم
والصحابة رضوان اهلل عليهم كانوا من أقل الناس

أبدانًا ،ومع ذلك صاروا يف مرتبة عل َّيه ،ومرتبة سامية مل يبلغها غيهم ،ولنضب
ً
مثَل بأربعة من الصحابة رضوان اهلل عليهم:
 األول :عَبْدُ اهللِ بْنُ مَسْعُودٍ ◙:
كان دقيق الساقني ،حتى رقى يو ًما عل شجرة األراك فضحك الصحابة،
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فقال النَّبِي ☺ :أتعجبون من دقة ساقيه« ،وا َّل ِذي ن ْف ِيس بِي ِد ِه ،هلام أثْق ُل ِيف ا ْملِيز ِ
ان
ُ
ُّ
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ِم ْن ُأ ُحد»(.)9

انظر إىل هذه الصحايب اْلليل بلغ به احلال أن تكون ساقاه يف النحافة إىل
ب منه؛ لكن العبة بالعمل صار وزن ساقيه يف امليزان أثقل من
مستوى ُيتعج ُ
أحد ،وهذا احلديث دليل عل وزن العامل يوم القيامة.
وفضائل هذا الصحايب أكثر من أن حترص وأشهر من أن تذكر يف العلم والعمل.
 الثاني :ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ األَنصَارِيّ ◙:

ملا أنزل اهلل { :ل ترفعوا أصواتكُم فوق صو ِ
جته ُروا ل ُه
ت النَّبِ ِّي ول ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ ُ
حتبط أ ْعام ُلك ُْم وأنْت ُْم ل ت ْش ُع ُرون} [احلجرات،]2:
بِا ْلق ْو ِل كج ْه ِر ب ْع ِضك ُْم لِب ْعض أ ْن ْ
احتبس يف بيته يبكي فقال :أنا أرفع صوِت فوق صوت النبي ☺ فقد حبط
عميل ،فع ْن أن ِ
س ْب ِن مالِك ◙ ،أنَّ ُه قال َّملا نزل ْت ه ِذ ِه ْاآلي ُة{ :يا أ َُّيا ا َّل ِذين
ت النَّبِي} [احلجرات ]2 :إِىل ِ
آمنُوا ل ترفعوا أصواتكُم فوق صو ِ
آخ ِر ْاآلي ِة ،جلس
ْ
ْ ْ
ْ
ْ ُ
ِّ
ِ
ِ ِِ
احتبس ع ِن النَّبِ ِّي ☺ ،فسأل
ثابِ ُت ْب ُن ق ْيس يف ب ْيته ،وقال :أنا م ْن أ ْه ِل الن َِّار ،و ْ
النَّبِ ُّي ☺ س ْعد ْبن ُمعاذ ،فقال« :يا أبا ع ْمرو ،ما ش ْأ ُن ثابِت؟ ْ
اشتكى؟» قال
اري ،وما علِم ُت ل ُه بِشكْوى ،قال :فأتا ُه س ْعد ،فذكر ل ُه ق ْول رس ِ
س ْعد :إِ َّن ُه ْل ِ
ول
ُ
ْ
اهللِ ☺ ،فقال ثابِتُ :أن ِْزل ْت ه ِذ ِه ْاآلي ُة ،ولقدْ علِ ْمت ُْم أ ِّن ِم ْن أ ْرف ِعك ُْم ص ْوتًا عل
رس ِ
ول اهللِ ☺ ،فأنا ِم ْن أ ْه ِل الن َِّار ،فذكر ذلِك س ْعد لِلنَّبِ ِّي ☺ ،فقال ر ُس ُ
ول
ُ
اهللِ ☺« :ب ْل ُهو ِم ْن أ ْه ِل ْ
اْلن َِّة»(.)2
( )9أخرجه أَحد ( ،)3119وهو يف «الصحيح املسند» للشيخ مقبل ♫.
( )2أخرجه مسلم (.)991
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اّللِ ،ما أن ِْق ُم عل ثابِت ِيف ِدين ول ُخ ُلق،
هذا الرجل تقول عنه زوجته :يا ر ُسول َّ
ول ِكنِّي أكْر ُه ال ُك ْفر ِيف ِ
اْل ْسَل ِم(.)9
وجاء عند ابن ماجه( :)2واهلل يارسول أن إذا رأيته أهم أن أتنخم يف وجه
لدمامة خلقه ،وفية حجاج بن أرطأة ضعيف.

ويف رواية« :أنه رضهبا فكرس بعضها ،فأتت رسول ِ
الص ْبحِ ،
اّلل ☺ ب ْعد ُّ
ْ
َّ ُ
َّ
ْ ُ
ف ْ
اشتك ْت ُه إِل ْي ِه»(.)3

ور َّد ْت عليه حديقته
وأمرها النبي ☺ أن ُتتلع َّملا كان هذا حاهلا معه ُ
وفارقها ،جاء يف البخاري «وط ِّل ْقها ت ْطلِيق ًة»( ،)3لكن اْلمهور عل أن اخللع فسخ،
وليس بطَلق.
شاهدنا أن هذا الرجل من املبرشين باْلنة بغض النظر عن مجاله ،أو ماله،
أو غي ذلك.
 والثالث :بالل احلبشي ◙:
قال له النبي ☺ يا بَلل بام سبقتني إىل اْلنة؟ ما دخلت اْلنة إل وسمعت
خشخشتك أمامي ،فع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،قال :قال ر ُس ُ
ول اهللِ ☺ لِبَِلل:
ِعنْد صَل ِة ا ْلغد ِاة «يا بَِل ُل حدِّ ْثنِي بِأ ْرجى عمل ع ِم ْلت ُهِ ،عنْدك ِيف ْ ِ
اْل ْسَل ِم منْفع ًة،
ف ِإ ِّن س ِم ْع ُت ال َّل ْيلة خ ْشف ن ْعل ْيك ب ْني يد َّي ِيف ْ
اْلن َِّة» ،قال بَِلل :ما ع ِم ْل ُت عم ًَل ِيف
ِ
ِ ِ
ِْ
ورا ت ًّاماِ ،يف ساعة ِم ْن ل ْيل ول
اْل ْسَل ِم أ ْرجى عنْدي منْفع ًة ،م ْن أ ِّن ل أتط َّه ُر ُط ُه ً
( )9أخرجه البخاري ( ،)6223ع ِن ا ْب ِن ع َّباس ¶.

( )2برقم (.)2362
ِ
( )3أخرجه أبو داود ( )2221ع ْن عائشة ▲.
( )3أخرجه البخاري ( ،)6223ع ِن ا ْب ِن ع َّباس ¶.
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هنار ،إِ َّل ص َّل ْي ُت بِذلِك ال ُّط ُه ِ
اهلل ِ أ ْن ُأص ِّيل(.)9
ور ،ما كتب ُ
وهذا الرجل عظيم ِ
الفعال ،نبيل ِ
اخلصال ،ولكنه مل يكن يف النسب كغيه،
لكن رفعه اهلل باْلسَلم ،إذ أن اْلسَلم ليست نظرته إىل النسب املجرد ،أو إىل
مجال الظاهر املجرد ،إنام النظرة إىل العمل الصالح ،وإىل امتثال الرشع.
أن النَّبِي ☺ يقولِ « :خياركُم ِيف اْل ِ
اهلِيَّ ِة ِخي ُارك ُْم ِيف ِ
مع َّ
اْل ْسَل ِم إِذا
ُ ْ
َّ
ف ُق ُهوا »(.)2

 الرابع :جليبيب ◙:
عن أ ِيب برزة ْاألسل ِمي ◙ ،أ َّن جليبِيبا كان امرأ ً يدْ ُخ ُل عل النِّس ِ
اء،
ُ ْ ً
ْ
ْ
ْ ِّ
ْ
ي ُم ُّر ِ ِهب َّن و ُيَل ِع ُب ُه َّن ف ُق ْل ُت ِل ْمرأ ِِت :ل يدْ ُخل َّن عل ْيك ُْم ُجل ْيبِيب؛ ف ِإ َّن ُه إِ ْن دخل
عليكُم ،أل ْفعلن وأل ْفعلن .قال :وكان ِ
ت ْاألنْص ُار إِذا كان ِألح ِد ِه ْم أيِّم مل ْ ُيز ِّو ْجها
َّ
َّ
ْ ْ
حتَّى ي ْعلم ه ْل لِلنَّبِ ِّي ☺ ِفيها حاجة؟ أ ْم ل .فقال ر ُس ُ
اّللِ ☺ لِر ُجل ِمن
ول َّ
ِِ
ِ
ْاألنْص ِ
اّللِ و ُن ْعم ع ْينِي .قال« :إِ ِّن
ار« :ز ِّو ْجني ْابنتك» .فقال :نع َّم وكرامة يا ر ُسول َّ
ِ ِ
ِ
اّللِ؟ قالِْ « :لُليْبِيب» .قال :فقال :يا
ل ْس ُت ُأ ِريدُ ها لن ْفيس» .قال :فلم ْن يا ر ُسول َّ
اّللُِ ،أش ِ
او ُر ُأ َّمها فأتى ُأ َّمها فقال :ر ُس ُ
ول ا َّّللِ ☺ ْ
ب ْابنت ِك .فقال ْت:
خي ُط ُ
ر ُسول َّ
خي ُط ُبها لِن ْف ِس ِه إِنَّام ْ
نِ ِع َّم .و ُن ْعم ُة ع ْينِي .فقال :إِ َّن ُه ل ْيس ْ
خي ُط ُبها ِْلُل ْيبِيب .فقال ْت:
اّللِ ل نُز َّو ُج ُه .فل َّام أراد أ ْن
أ ُجل ْيبِيب إنية؟ أ ُجل ْيبِيب إنية؟ أ ُجل ْيبِيب إنية؟ ل .لع ْم ُر َّ
ي ُقوم لِي ْأ ِِت رسول اّللِ ☺ ِفي ْخ ِبه بِام قال ْت ُأمها :قال ِ
اْل ِ
ت ْ
اري ُة :م ْن خطبنِي
ُ ُ
َّ
ُّ
ُ
ول ِ
ِ ِ
إِل ْيك ُْم؟ فأ ْخب ْهتا ُأ ُّمها فقال ْت :أت ُر ُّدون عل ر ُس ِ َّ
اّلل ☺ أ ْمر ُه؟ ا ْدف ُعون؛ فإ َّن ُه مل ْ
( )9أخرجه مسلم (.)2361
( )2أخرجه البخاري ( ،)3323ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
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ُيض ِّي ْعنِي .فانْطلق أبوها إِىل رس ِ
اّللِ ☺ فأ ْخب ُه فقال :ش ْأنك ِهبا فز َّوجها
ول َّ
ُ
ُ
ول ِ
ِ
اّلل عل ْي ِه قال
ُجل ْيبِي ًبا قال :فخرج ر ُس ُ َّ
اّلل ☺ يف غ ْزوة ل ُه .قال :فل َّام أفاء َّ ُ
ِأل ْصحابِ ِه« :ه ْل ت ْف ِقدُ ون ِم ْن أحد؟» قا ُلوا  :ن ْف ِقدُ ُفَلنًا ون ْف ِقدُ ُفَلنًا .قال« :ا ْن ُظ ُروا
ه ْل ت ْف ِقدُ ون ِم ْن أحد؟» قا ُلوا  :ل .قال« :ل ِكنِّي أ ْف ِقدُ ُجليْبِي ًبا» .قال« :فا ْط ُل ُبو ُه ِيف
ا ْلقتْل» .قال :فطل ُبو ُه فوجدُ و ُه إِىل جنْ ِ
ب س ْبعة قدْ قتل ُه ْمُ ،ث َّم قت ُلو ُه .فقا ُلوا  :يا
اّللِ ها ُهو ذا إِىل جن ِ
ْب س ْبعة قدْ قتل ُه ْمُ ،ث َّم قت ُلو ُه ،فأتا ُه النَّبِ ُّي ☺ فقام
ر ُسول َّ
عل ْي ِه فقال« :قتل س ْبع ًة وقت ُلو ُه هذا ِمنِّي وأنا ِمنْ ُه .هذا ِمنِّي وأنا ِمنْ ُه» م َّرت ْ ِ
ني أ ْو ثَل ًثا،
رسير إِ َّل س ِ
ول اّللِ ☺ عل س ِ
اعدا رس ِ
اعد ْي ِه و ُح ِفر ل ُه ما ل ُه ِ
ول
ُث َّم وضع ُه ر ُس ُ َّ
ُ
اّللِ ☺ُ ،ث َّم وضع ُه ِيف ق ْ ِب ِه ،ومل ُي ْذك ْر أنَّ ُه غ َّسل ُه .قال ثابِت :فام كان ِيف ْاألنْص ِ
ار
َّ
ْ
ِ
أيِّم أنْفق ِمنْها .وحدَّ ث إِ ْسح ُ
اّللِ ْب ِن أ ِيب ط ْلحة ثابِتًا قال :ه ْل ت ْعل ْم ما
اق ْب ُن ع ْبد َّ
ول ِ
ب عليْها ْ
اخل ْي ص ًّبا ،ول جتْع ْل عيْشها كدًّ ا
اّلل ☺؟ قال« :ال َّل ُه َّم ُص َّ
دعا هلا ر ُس ُ َّ
كدًّ ا»  .قال فام كان ِيف ْاألنْص ِ
ار أيِّم أنْفق(.)9
واحلديث يف مسلم( )2بدون زيادة الزواج ،ع ْن أ ِيب ب ْرزة ◙ ،أ َّن النَّبِ َّي
ِ
اهلل عل ْي ِه ،فقال ِأل ْصحابِ ِه« :ه ْل ت ْف ِقدُ ون ِم ْن أحد؟»
☺ ،كان يف م ْغ ًزى ل ُه ،فأفاء ُ
قا ُلوا  :نع ْمُ ،فَلنًا ،و ُفَلنًا ،و ُفَلنًاُ ،ث َّم قال« :ه ْل ت ْف ِقدُ ون ِم ْن أحد؟» قا ُلوا  :نع ْم،
ُفَلنًا ،و ُفَلنًا ،و ُفَلنًاُ ،ث َّم قال« :ه ْل ت ْف ِقدُ ون ِم ْن أحد؟» قا ُلوا  :ل ،قال« :ل ِكنِّي
أ ْف ِقدُ ُجل ْيبِي ًبا ،فا ْط ُل ُبو ُه» ف ُطلِب ِيف ا ْلقتْل ،فوجدُ و ُه إِىل جن ِ
ْب س ْبعة قدْ قتل ُه ْمُ ،ث َّم
قت ُلو ُه ،فأتى النَّبِ ُّي ☺ فوقف عل ْي ِه ،فقال« :قتل س ْبع ًةُ ،ث َّم قت ُلو ُه هذا ِمنِّي وأنا ِمنْ ُه،
( )9أخرجه اْلمام أَحد (.)91213
( )2برقم (.)2322
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☺ ،قال:
هذا ِمنِّي وأنا ِمنْ ُه» قال :فوضع ُه عل س ِاعد ْي ِه ل ْيس ل ُه إِ َّل س ِاعدا النَّبِ ِّي
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ف ُح ِفر ل ُه و ُو ِضع ِيف ق ْ ِب ِه ،ومل ْ ي ْذك ُْر غ ْس ًَل.

فيا عباد اهلل هذه األمثلة تبني لنا أن قيمة اْلنسان بقدر ُتسكه بدين رب

العاملني يف الدنيا ويف اآلخرة.
أما مجال ظاهره وهو بعيد عن اْلامل الباطن فَل خي فيه ،وإذا مجيل الوجه
يأت باْلميل فام مجاله ،مجيل الوجه إذا مل ِ
مل ِ
يأت منه اْلميل من الفعال ما ينفع له
ذلك اْلامل ،وهكذا السمني البطني البعيد عن تعاليم الدين ل فائده يف سمنه إل
أنه مذموم ،قال ر ُس ُ
ول اهللِ ☺« :إِ َّن اهلل ل ينْ ُظ ُر إِىل ُصو ِرك ُْم وأ ْموالِك ُْم ،ول ِك ْن
ينْ ُظ ُر إِىل ُق ُلوبِك ُْم وأ ْعاملِك ُْم»(.)9
فليكن حرصنا عل إصَلح ظوا هرنا وبواطننا ،وباهلل التوفيق.

t

♣♣♣

( )9أخرجه مسلم ( ،)2653ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
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الفائدة الرابعة عشر:
تصحيح األلفاظ ،والتحلي باأللفاظ الشرعية

u

o
U

ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما عد:
ُ

 مما ينبغي أن ينتبه له تصحيح األلفاظ ،فقد جاء يف «الصحيحني»( :)9ع ْن
عب ِد ِ
اّللِ ☺ أ ْدرك ُعمر ْبن اخل َّط ِ
اب ،و ُهو
اّلل ْب ِن ُعمر ¶ :أ َّن ر ُسول َّ
ْ َّ
ِ ِ
ِ
اّلل ينْهاك ُْم أ ْن حتْلِ ُفوا بِآبائِك ُْم ،م ْن كان
حيلِ ُ
ف بِأبِيه ،فقال« :أل إِ َّن َّ
يس ُي يف ركْبْ ،
ف بِ ِ ِ
ِ
ِ
اّللِ ما حل ْف ُت ِهبا ُمن ُْذ
حال ًفا ف ْلي ْحل ْ َّ
اّلل أ ْو لي ْص ُم ْت» .قال ُعم ُر ◙ :فو َّ
س ِم ْع ُت النَّبِ َّي ☺ ،ذاكِ ًرا ول آثِ ًرا .
احلُص ْي ِ
ب ◙ ،قال :قال ر ُس ُ
وع ِن ُبر ْيدة ْب ِن ْ
اّللِ ☺« :م ْن حلف
ول َّ
بِ ْاألمان ِة فل ْيس ِمنَّا»(.)2
وع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،قال :قال ر ُس ُ
اّللِ ☺« :م ْن حلف ِمنْك ُْم،
ول َّ
فقال ِيف حلِ ِف ِه :بِ َّ ِ
اّلل»(.)3
الَلت وال ُع َّزى ،ف ْلي ُق ْل :ل إِل إِ َّل َّ ُ
َّ
اّللِ ☺ ر ُج ًَل ي ُق ُ
وملا س ِمع ر ُس ُ
اّلل و ِش ْئت - ،فنهاهم عن
ول َّ
ول :ما شاء َّ ُ
اّلل و ْحد ُه»(.)3
ذلك  -وقال« :ب ْل ما شاء َّ ُ
اّلل ُث َّم شاء ُُم َّمد»(.)6
وهكذا أمرهم أن يقولوا « :ما شاء َّ ُ
( )9البخاري ( ،)5535ومسلم (.)9535
( )2أخرجه أبو داود ( ،)3263واحلديث يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل الوادعي ♫.
( )3أخرجه البخاري ( ،)5932ومسلم (.)9532
( )3أخرجه أَحد يف «املسند» ( ،)9153،9131ع ِن ا ْب ِن ع َّباس ¶.
( )6أخرجه اْلمام أَحد ( ،)23331ع ْن ُحذ ْيفة ◙.
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فالشاهد َّ
 يكون
كثيا من الناس يتكلمون بكلامت ل يتبينوهنا ،وربام
أن ً
53

ور َّبام حتمل بعض املعان الباطلة ،وانظر إىل
معناها خمال ًفا للتوحيد ،أو
ً
معارضا لهُ ،
قول اليهود للنبي ☺« :راعنا» ،فكان بعض املسلمني يقولون بقوهلم ،ومراد

املسلم انتظرنا ،ومراد اليهودي السب وهي من الرعونة وعدم التعقل ،فأمر اهلل
 املؤمنني بعدم قول هذه الكلمه{ :يا أَيا ا َّل ِذين آمنُوا ل ت ُقو ُلوا ر ِ
اعنا و ُقو ُلوا
ُّ
ا ْن ُظ ْرنا} [البقرة ،]933:فأمرهم أن يأتوا باللفظ الرشعي املوافق للكتاب والسنة.
واآلن جتد بعض الناس ربام حلف برشفه ،وربام حلف برأس أولده ،وربام
حلف بقب ،أو و كام يسميه إىل غي ذلك ،فنحن مأمورون أن نستخدم األلفاظ
الرشعية ،فع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،أ َّن ر ُسول اهللِ ☺ قال« :ل ي ُقول َّن أحدُ ك ُْم
ع ْب ِدي وأمتِي ُك ُّلك ُْم عبِيدُ اهلل ِ ،وك ُُّل نِسائِك ُْم إِما ُء اهلل ِ ،ول ِك ْن لِي ُق ْل ُغَل ِمي وج ِ
اريتِي
وفتاي وفت ِاِت» ،متفق عليه(.)9

مع أنه يف اللغة يقال :عبد ،ويقال :أمة؛ لكن ملا خيش أن يستخدم بعضهم
هذا اللفظ ،ويؤدي إىل فهم غي صواب ،سد ذرائع الرش.
أو ربام يكون اللفظ فيه مشاركة هلل  يف ربوبيته ،أو يف ألوهيته ،هناهم
أن يقول« :ع ْب ِدي وأمتِي»؛ ولكن ليقول :مولي ،أو ليقل« :فتاي وفت ِاِت» ،أو كام
قال النبي ☺.
يسارا ،أو ناف ًعا ،أو نحو ذلك من األسامء خشية
وهنى أن ُيسمي الرجل
ً
التزكية ،وكانت ابنة عمر اسمها :عاصية ،فسامها النبي ☺ :مجيلة( ،)2وكانت
زينب اسمها :برة ،فسامها النبي ☺ :زينب(.)3
( )9البخاري ( ،)2662ومسلم (.)2231
(« )3( ،)2صحيح مسلم» برقم (.)2939،2931
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فالشاهد أن األحاديث النبوية ،وقبل ذلك اآليات القرآنية مليئة باألمر
بتصحيح األلفاظ ،وعل اْلنسان أن يأِت باأللفاظ الرشعية كام أمر اهلل .
 األلفاظ الشرعية فيها خري عظيم:
* أوال :املتكلم هبا متكلم بالكتاب ،والسنة.
* ثانيًا :املتكلم هبا بعيد عن مشاهبة أهل األهواء ،أو مشاهبة الكفار.
* ثالثًا :املتكلم هبا بعيد عن التيان باملعان الباطلة التي قد تؤدي إىل
إحقاق الباطل ،وإبطال احلق.
ومن أهم املهامت يف هذا أن اْلنسان ل حيلف إل باهلل ،قال النبي ☺:
«م ْن حلف بِغ ْ ِ
اّلل ِ فقدْ كفر وأ ْرشك» ،أخرجه الرتمذي( ،)9وفيه انقطاع بني سعد
ي َّ
بن عبيدة وبني عبد اهلل بن عمر ،ولكن احلديث له شواهد كثية.
فع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،قال :قال ر ُس ُ
اّللِ ☺« :ل حتْلِ ُفوا بِآبائِك ُْم،
ول َّ
اد ،ول حتلِ ُفوا إِ َّل بِ ِ
ول بِ ُأمهاتِكُم ،ول بِ ْاألنْد ِ
ِ
اّلل ِ إِ َّل وأنْت ُْم
ْ
اّلل ،ول حتْل ُفوا بِ َّ
َّ
ْ
َّ
ِ
ِ
الر َْح ِن ْب ِن س ُمرة ◙ ،قال :قال ر ُس ُ
ول اهللِ ☺:
صاد ُقون»( .)2وع ْن ع ْبد َّ
«ل حتْلِ ُفوا بِال َّطو ِ
اغي ،ول بِآبائِك ُْم»(.)3
فاللسان ينبغي أن يعود عل أن يأِت باأللفاظ كام رشع اهلل .
وباهلل التوفيق.

t

♣♣♣
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( )9برقم ( ،)9636من حديث ع ْب ِد اهللِ ْب ِن عُمر ¶.
( )2أخرجه أبو داود ( ،)3231واحلديث يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل الوادعي ♫.
( )3أخرجه مسلم (.)9531
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ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
ِ ِ َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ☺ ت ْسل ًيام كث ْ ًيا  ،اما عد:
ُ

كثيا عن الرياح ،واألمطار التي تنزل يف سقطرى ،وخيب أصحاب
نسمع ً
اْلرصاد أهنا ربام تصيب بعضـًا من بَلد ُعامن ،واملهرة.
وديننا بحمد اهلل دين شامل كامل ،فيه بيان ملا ينبغي عل املسلم أن يسلكه
يف القحط ،واملطر ،ويف الريح وغيها ،فإن اهلل  هو الذي يدبر األمر،
والريح ما هي إل من جنده.
وقد أهلك اهلل  بالريح ق ْو ًما :قال تعاىل{ :ك َّذب ْت ث ُمو ُد وعاد
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
رصرص عاتِية
بِا ْلقارعة * فأ َّما ث ُمو ُد ف ُأ ْهلكُوا بِال َّطاغية * وأ َّما عاد ف ُأ ْهلكُوا بِ ِريح ْ
ِ
ِ
رصعى كأ َّهنُ ْم
* س َّخرها عل ْي ِه ْم س ْبع ليال وثامنية أيَّام ُح ُسو ًما فرتى ا ْلق ْوم فيها ْ
اوية * فه ْل ترى هلم ِمن ب ِ
أ ْعج ُاز ن ْخل خ ِ
اقية} [احلاقة.]1-3:
ُْ ْ
عار ًضا ُم ْست ْقبِل أ ْو ِديتِ ِه ْم قا ُلوا هذا ِ
اّلل { :فل َّام رأ ْو ُه ِ
عارض
وكام قال َّ ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
يشء بِأ ْم ِر ر ِّهبا
ُممْط ُرنا ب ْل ُهو ما ْ
است ْعج ْلت ُْم بِه ريح فيها عذاب أليم * تُد ِّم ُر ك َُّل ْ
فأصبحوا ل يرى إِلَّ م ِ
ساكن ُُه ْم كذلِك ن ْج ِزي ا ْلق ْوم ا ْمل ُ ْج ِر ِمني} [األحقاف.]26-23:
ُ
ْ ُ
اّلل :
ونرص اهلل  بالريح قو ًما ،وهم أصحاب ُممد ☺ ،قال َّ ُ
{يا أَيا ا َّل ِذين آمنُوا ا ْذكُروا نِعمة ِ
حيا
ُ ْ
َّ
اّلل عل ْيك ُْم إِ ْذ جاء ْتك ُْم ُجنُود فأ ْرس ْلنا عل ْي ِه ْم ِر ً
ُّ
اّلل بِام ت ْعم ُلون ب ِص ًيا } [األحزاب.]1:
و ُجنُو ًدا مل ْ تر ْوها وكان َّ ُ
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ِ
الصبا  -وهي الريح الرشقية  ،-و ُأ ْهلِك ْت
ُرص ُ
ت بِ َّ
وكام قال النَّبِ ُّي ☺« :ن ْ
عاد بِالدَّ ُب ِ
ور  -وهي الريح الغربية .)9(»-
ِ
الريح
وكانت الريح مسخره لسليامن ♠ ،قال تعاىل{ :ول ُسل ْيامن ِّ
ِِ
ِ
اصف ًة جتْ ِري بِأم ِر ِه إِىل ْاألر ِ ِ
ع ِ
يشء عاملني} [األنبياء:
ْ
ْ
ض ا َّلتي باركْنا فيها و ُكنَّا بِك ُِّل ْ
ِ
احها ش ْهر وأس ْلنا ل ُه ع ْني
الريح ُغدُ ُّوها ش ْهر ورو ُ
 ،]19وقال تعاىل{ :ول ُسل ْيامن ِّ
ا ْل ِق ْط ِر و ِمن ْ ِ
اْل ِّن م ْن ي ْعم ُل ب ْني يد ْي ِه ِب ِإ ْذ ِن ر ِّب ِه وم ْن ي ِز ْغ ِمن ُْه ْم ع ْن أ ْم ِرنا ن ُِذ ْق ُه ِم ْن
الس ِع ِ
عذ ِ
ي} [سبأ.]92:
اب َّ
ِ ِ
ِ
السام ِء،
وع ْن عائشة ▲ ،قال ْت :كان النَّبِ ُّي ☺ ،إِذا رأى خميل ًة يف َّ
ِ
رسي عنْ ُه ،فع َّرف ْت ُه
أ ْقبل وأ ْدبر ،ودخل وخرج ،وتغ َّي و ْج ُه ُه ،ف ِإذا أ ْمطرت َّ
السام ُء ُ ِّ
ع ِائش ُة ذلِك ،فقال النَّبِ ُّي ☺« :ما أ ْد ِري لع َّل ُه كام قال ق ْوم{ :فل َّام رأ ْو ُه ع ِ
ار ًضا
ُم ْست ْقبِل أ ْو ِديتِ ِه ْم} [األحقاف ]23:اآلية»(.)2
ثم حث النَّبِ ُّي ☺ َّ
الله َّم إِ ِّن أ ْسأ ُلك خ ْيها،
أن من رأى الريح أن يقولُ « :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رش ما ُأ ْر ِسل ْت
رش ما فيها ،و ِّ
رشها ،و ِّ
وخ ْي ما فيها ،وخ ْي ما ُأ ْرسل ْت بِه ،وأ ُعو ُذ بِك م ْن ِّ
ِ
ِِ
ُ
يب ْب ِن ك ْعب ¶ ( ،)3بألفاظ متقاربة.
به» ،هذا احلديث جاء ع ْن عائشة ،وأ ِّ
ول ِ
يح ِم ْن ر ْوحِ
الر ُ
ويف حديث أ ِيب ُهر ْيرة ◙ قال :قال ر ُس ُ َّ
اّلل ☺ِّ « :
ِ
الر َْح ِة ،وت ْأ ِِت بِا ْلعذ ِ
اّلل خ ْيها،
اب ف ِإذا رأيْت ُُموها ،فَل ت ُس ُّبوها ،وس ُلوا َّ
َّ
اّلل ،ت ْأ ِِت بِ َّ
واست ِع ُ ِ ِ
رشها»(.)3
ْ
يذوا بِه م ْن ِّ
( )9أخرجه البخاري ( ،)9336ومسلم ( ،)133ع ِن ا ْب ِن ع َّباس ¶.
( )2أخرجه البخاري ( ،)3235واللفظ له ،ومسلم (.)111
ِ
ُ
يب ْب ِن ك ْعب ◙ أخرجه أَحد (.)29931
( )3حديث عائشة ▲ أخرجه مسلم ( ،)111وحديث أ ِّ
( )3أخرجه أَحد (.)2539
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ار عل ْيه} [املؤمنون]11:
فاهلل  يقول عن نفسه{ :و ُهو ُجيِ ُي ول ُجي ُ

فَل نتهيب بكثرة اْلعَلنات التي يأِت هبا أصحاب الطقس ،إذا أراد اهلل أن
َيلك أمة أهلكها بدون مقدمات ،وإذا أراد اهلل أن يكرم أحدً ا أكرمه بدون
مقدمات.
قال تعاىل{ :إِنَّام أ ْم ُر ُه إِذا أراد ش ْي ًئا أ ْن ي ُقول ل ُه ُك ْن فيك ُ
ُون} [يس.]12:
ومع ذلك قد يقع ما يذكره أصحاب الطقس واحلساب ألمور يَلحظوهنا،
لسيام اآلن تقع الريح ويرون بؤرهتا ،وحركتها ،ثم يقدرون رسعتها ،إىل غي ذلك.
فنحن نستجي برب الريح ،ونلجأ إليه أن يسلم البَلد والعباد ،فنسأل اهلل
 أن يلطف بإخوننا يف سقطرى ،نسأل اهلل أن يلطف هبم وبجميع املسلمني.
* بالد سقطرى بالد طيبه ،وأهلها طيبون ،والكفار ومن إليهم حريصون عل
إفسادها بالسياحة وغيها ،فلعل اهلل  حني س َّلط مثل هذه الرياح غ ْي ًة عل
اّلل ِف ِيه خ ْ ًيا كثِ ًيا } [النساء.]91:
دينه ورَحة هبم{ :فعسى أ ْن تكْر ُهوا ش ْي ًئا و ْ
جيعل َّ ُ
فهم جمتمع ُمب للعلم ،والسنة ،واخلي ،يتميزون بصدق احلديث،
وبالتواضع ،وهي بلد مجيلة مع ما فيها من هذه األخَلق.
يقولون :أكب الوحوش البية فيها القط ،ليس فيها كَلب ،وليس فيها
نمور ،وليس فيها أسود ،وليس فيها إل الغنم الكثي مهللا بارك ،وربام تعدت
عليه بعض القطط البية ،وإل فاألصل أن أهلها عل خي.
فنسأل اهلل أن حيفظهم من بني أيدَيم ،ومن خلفهم ،وعن أيامهنم ،وعن
شامئلهم ،وأن حيفظ عليهم دينهم ،وأن يكفي املسلمني الرشور واآلثام.
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* واحفظوا هذا احلديث بارك اهلل فيكم:
الريح قال« :الل ُه َّم إِ ِّن أ ْسأ ُلك خ ْيها ،وخ ْي ما
كان النَّبِ ُّي ☺ إِذا رأى ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت
رش ما ُأ ْر ِسل ْ
رش ما فيها ،و ِّ
رشها ،و ِّ
فيها ،وخ ْي ما ُأ ْرسل ْت بِه ،وأ ُعو ُذ بِك م ْن ِّ
بِ ِه»(.)9
واحلمد هلل رب العاملني.

t

♣♣♣

( )9أخرجه اْلمام مسلم ( ،)111ع ْن عائِشة ▲.

u
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الفائدة السادسة عشر:
أهمية مسائل اإلميان ،وبيان الشرك باهلل تعاىل
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ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما عد:
جاء حبيل ♥ إىل النَّبِ ِّي ☺ يف صورة رجل يسأله عن
بعض املسائل ،ومنها أنه سأله عن اْليامن ،قال :فأ ْخ ِ ْب ِن ع ِن ْ ِ
اْليام ِن ،قال ر ُس ُ
ول
ِ
ِ
اّلل ِ ،ومَلئِكتِ ِه ،و ُكتُبِ ِه ،و ُر ُسلِ ِه ،وا ْلي ْو ِم ْاآل ِخ ِر ،وت ُْؤ ِمن بِا ْلقد ِر
اّلل ☺« :أ ْن ت ُْؤمن بِ َّ
َّ
ي ِه ورش ِه» ،قال :صد ْقت - ،ويف آخر احلديث  -يقول النَّبِ ُّي ☺« :إِ َّن ُه ِج ْ ِ
خِْ
ب ُيل
ِّ
أتاك ُْم ُيع ِّل ُمك ُْم ِدينك ُْم»(.)9
ُ

 فمسألة اإلميان من املسائل املهمة اليت ينبغي أن حيققها العبد املسلم؛ إذ أن صَلح
األعامل الظاهرة مرشوط بصَلح األعامل الباطنة.
وهذه األركان الستة اتفق عليها مجيع الرسل؛ إذ أن اهلل  أرسل
رسله ،وأنزل كتبه هبا:
ربا ▐،
ربا ،مع الرضا به ً
 األول اإلميان باهلل ،أي :اْليامن باهلل ً
ويتضمن هذا األمر أربعة أركان:
* األول اإلميان بوجوده :فهو ▐ خالق وما سواه خملوق ،وهو
األول الذي ليس قبله يشء ،كام أنه اآلخر الذي ليس بعده يشء ،قال تعاىلُ { :هو
ِ
ِ
ِ
يشء علِيم} [احلديد.]2:
ْاأل َّو ُل و ْاآلخ ُر وال َّظاه ُر وا ْلباط ُن و ُهو بِك ُِّل ْ
اخل َّط ِ
( )9أخرجه مسلم ( )1عن عُمر ْب ِن ْ
اب ◙.
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وقال تعاىل{ :وتوك َّْل عل ْ
وت} [الفرقان.]61:
احل ِّي ا َّل ِذي ل ي ُم ُ
وقال تعاىل{ :و ُهو ا ْلق ِو ُّي ا ْلع ِز ُيز} [الشورى.]91:

وقال تعاىل{ :وهو ا ْلعلِيم ْ ِ
يم} [التحريم.]2:
ُ
احلك ُ
ُ
وقال تعاىل{ :هو الر َْحن ِ
يم} [احلرش.]22:
الرح ُ
ُ َّ ُ َّ
ِ
ِ
السَل ُم
اّلل ا َّلذي ل إِل إِ َّل ُهو ا ْملل ُك ا ْل ُقدُّ ُ
وس َّ
وقال اهلل ُ { :هو َّ ُ
اّللِ ع َّام ُي ْ ِ
اّلل ْ
ا ْمل ُ ْؤ ِم ُن ا ْملُه ْي ِم ُن ا ْلع ِز ُيز ْ
اخلالِ ُق
اْل َّب ُار ا ْملُتك ِّ ُب ُس ْبحان َّ
رشكُون (ُ )23هو َّ ُ
احلسنى يسبح له ما ِيف السامو ِ
ا ْلب ِ
ات و ْاأل ْر ِ
ض و ُهو ا ْلع ِز ُيز
ار ُئ ا ْملُص ِّو ُر ل ُه ْاأل ْسام ُء ْ ُ ْ ُ ِّ ُ ُ
َّ
ْ ِ
يم} [احلرش.]23-23:
احلك ُ
ّلل ل إِلـه إِ َّ
ل ُهو ْ
احل ُّي ا ْلق ُّيو ُم ل ت ْأ ُخ ُذ ُه ِسنة ول ن ْوم َّل ُه
وقال ▐ { :ه ُ
ما ِيف السامو ِ
ات وما ِيف األ ْر ِ
ض من ذا ا َّل ِذي ي ْشف ُع ِعنْد ُه إِلَّ بِ ِإ ْذنِ ِه ي ْعل ُم ما ب ْني
َّ
أي ِد َِيم وما خ ْلفهم ول ُحيِي ُطون بِيشء من ِع ْل ِم ِه إِلَّ بِام شاء و ِسع كُر ِسيه السامو ِ
ات
ْ ِّ ْ
ْ ُّ ُ َّ
ُ ْ
ْ ْ
ِ
ِ
يم} [البقرة.]266:
واأل ْرض ول ي ُؤو ُد ُه ح ْف ُظ ُهام و ُهو ا ْلع ِ ُّيل ا ْلعظ ُ

* الثاني اإلميان بأمسائه وصفاته :التي ذكرها يف كتابه ،وذكرها رسوله ☺

يف صحيح سنته من غي حتريف ،ول تعطيل ،ول تكيف ،ول ُتثيل بل هو
▐{ :ليس ك ِم ْثلِ ِه يشء وهو ِ
يع ا ْلب ِص ُي} [الشورى.]99:
السم ُ
ْ
ْ ُ َّ
* الثالث اإلميان بربوبيته :فنؤمن أنه اخلالق ،الرازق ،املالك ،املدبر ،قال
تعاىل{ :أل ل ُه ْ
اخل ْل ُق و ْاأل ْم ُر} [األعراف.]63:
* الرابع اإلميان بألوهيته :فنؤمن بأنه املعبود بحق ،وإن ُعبِد غيه فبباطل ،قال
ِ
ِِ
ِ
ِ
اّلل ُهو ْ
اّلل ُهو
احل ُّق وأ َّن ما يدْ ُعون من ُدونه ُهو ا ْلباط ُل وأ َّن َّ
تعاىل{ :ذلك بِأ َّن َّ
اّلل ول ت ْ ِ
ُرشكُوا بِ ِه ش ْي ًئا}
ا ْلع ِ ُّيل ا ْلكبِ ُي} [احلج ،]52:وقال تعاىل{ :و ْ
اع ُبدُ وا َّ
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 ،وقال تعاىل{ :ولقدْ بع ْثنا ِيف ك ُِّل ُأمة رس ً ِ
اجتن ِ ُبوا
اّلل و
ْ
ول أن ا ْع ُبدُ وا َّ
َّ ُ
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[النساء]32:

ال َّطا ُغوت} [النحل.]35:

ِ
ً
اّللِ ْب ِن
مقربا ،ول نب ًيا
فَل يرشك معه غيه ل مل ًكا
مرسَل ،فع ْن ع ْبد َّ
ً
ي ◙ ،قال :انْطل ْق ُت ِيف و ْف ِد بنِي ع ِ
امر إِىل رس ِ
الش ِّخ ِ
ِّ
اّللِ ☺ :ف ُق ْلنا:
ول َّ
ُ
اّلل تبارك وتعاىل» ُق ْلنا :وأ ْفض ُلنا ف ْض ًَل وأ ْعظ ُمنا ط ْو ًل،
أنْت س ِّيدُ نا ،فقالَّ « :
السيِّدُ َّ ُ
فقالُ « :قو ُلوا بِق ْولِك ُْم ،أ ْو ب ْع ِ
الش ْيط ُ
ض ق ْولِك ُْم ،ول ي ْست ْج ِرينَّك ُُم َّ
ان»(.)9
وعن الربي ِع بِن ِ
ْت ُمع ِّو ِذ ْاب ِن ع ْفراء ▲ ،قال ْت :جعل ْت ُجو ْي ِريات لنا،
ْ ُّ ِّ
يْ ِ
ف وينْدُ ْبن م ْن ُقتِل ِم ْن آب ِائي ي ْوم بدْ ر ،إِ ْذ قال ْت إِ ْحد ُاه َّن :و ِفينا نبِي
ض ْبن بِالدُّ ِّ
ي ْعل ُم ما ِيف غد ،فقال النَّبِ ُّي ☺« :د ِعي ه ِذ ِه ،و ُقو ِ بِا َّل ِذي ُكن ِْت ت ُقولِني»(.)2
اخل َّط ِ
اب ◙ ،قال :س ِم ْع ُت النَّبِ َّي ☺ ي ُق ُ
وع ْن ُعمر ْب ِن ْ
ول« :ل
ُت ْط ُر ِ
اّلل ِ،
ون ،كام أ ْطر ْ
ت النَّصارى ْابن م ْريم ،ف ِإنَّام أنا ع ْبدُ ُه ،ف ُقو ُلوا ع ْبدُ َّ

ور ُسو ُل ُه»(.)3
اّلل ،وما شاء ُُم َّمد» قال« :ب ْل ما شاء
وملا سمعهم ☺ يقولون« :ما شاء َّ ُ
ِ
اّلل و ْحد ُه»(.)6
اّلل و ْحد ُه»( ،)3وقال« :أجع ْلتني و َّ
اّلل عدْ ًل ب ْل ما شاء َّ ُ
َّ ُ
ً
رسول ،ول ًّيا أو
فَل جيوز أن ترصف العبادة ألحد من املخلوقات؛ مل ًكا أو
سيدً ا أو رشي ًفا ،وما يفعله كثي من الناس من تشييد القبور وبناء القباب عليها،
ثم رصف العبادات هلا ،هو نظي ما كان يفعله كفار قريش مع أصنامهم التي
( )9أخرجه أبو داود ( ،)3135وهو يف «الصحيح املسند».
( )2أخرجه البخاري (.)6932
( )3أخرجه البخاري (.)3336
( )3أخرجه أَحد يف «املسند» ( ،)9153ع ِن ا ْب ِن ع َّباس ¶.
( )6أخرجه أَحد يف «املسند» ( ،)9131ع ِن ا ْب ِن ع َّباس ¶.
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نصبوها حول الكعبة ،قال تعاىل{ :أفرأ يْت ُُم َّ
الَلت وا ْل ُع َّزى * ومناة ال َّثالِثة
ْاألُ ْخرى} [النجم.]23-91:
عبدوها من دون اهلل  ،ويذبحون هلا ،ويتوسلون هبا ،مع اعتقادهم أن
اهلل هو اخلالق ،الرازق ،املالك ،املدبر؛ لكن مل ينفعهم هذا العتقاد؛ ألهنم أرشكوا
مع اهلل  ،قال تعاىل{ :ول ِئن سأ ْلتهم من خلق السامو ِ
ات و ْاأل ْرض وس َّخر
ُ ْ ْ
ْ
َّ
الشمس وا ْلقمر لي ُقو ُلن اّلل فأنَّى ي ْؤفكُون ( )59اّلل يبس ُط الر ْزق ِملن يشاء ِمن ِعب ِ
اد ِه
ُ ْ
ْ
ُ
ِّ
َّ ُ ْ ُ
َّ ْ
َّ َّ ُ
ِ
يشء ع ِليم} [العنكبوت.]52-59:
وي ْقد ُر ل ُه إِ َّن َّ
اّلل بِك ُِّل ْ
رش ْك بِ ِ
وقال تعاىل{ :إِ َّن ُه م ْن ُي ْ ِ
اّلل عل ْي ِه ْ
اْلنَّة وم ْأوا ُه الن َُّار وما
َّ
اّلل فقدْ ح َّرم َّ ُ
ِ
لِل َّظاملِني ِم ْن أنْصار} [املائدة.]22:
فالذي يطوف بالقب ،أو يتعلق قلبه بصاحب القب ،أو ينذر بأرض ،أو
معظام
بيت ،أو سيارة ،ونحو ذلك للقب أو صاحب القب ،أو حيلف كذلك بالقب
ً
له كتعظيمه هلل ،فكل هذه تناقض التوحيد ،وإن قال :أنا أصيل ،وأصوم ،وأحج،
وأعتمر ،وأقرأ القرآن ،هذا ل ينفعه؛ ألن كفار قريش كانوا حيجون ،وكانوا
يعتمرون ،وكانوا يتصدقون ،ويعتقون ،كانوا يتقربون إىل اهلل بنسك ،ويتقربون
الض ِيف ا ْلب ْح ِر ض َّل م ْن تدْ ُعون إِ َّل إِ َّيا ُه فل َّام
إىل اهلل بدعاء ،قال تعاىل{ :وإِذا م َّسك ُُم ُّ ُّ
ن َّجاك ُْم إِىل ا ْل ِّب أ ْعر ْضت ُْم وكان ْ ِ
اْلنْس ُ
ورا} [اْلرسا ء.]52:
ان ك ُف ً

لكنهم مل خيلصوا العبادة هلل ،كانوا إذا حجوا قالوا  :ل َّب ْيك ل ِ
رشيك لك ،إِ َّل
ِ
رشيكًا ُهو لكُ ،تْلِ ُك ُه وما ملك(.)9
فيا عباد اهلل كثرت القبور املعبودة من دون اهلل  يف بَلد املسلمني بني
( )9أخرجه مسلم ( ،)9916ع ِن ا ْب ِن ع َّباس ◙.
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لقضاء
أناس يقولون :ل إل إل اهلل يف صبحهم ،وليلهم ،ويف أذاناهتم ،ومع ذلك
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احلاجة تعلق قلبه بالو  ،أو الرشيف ،أو السيد ،أو القب ،وأموهلم مدفوعة إىل
املقبورين ،وهذا ل ُق َّب ِة خضي ،وهذا للهادي وهذا لبن علوان ،وهذا أليب طي،

وهذا للعيدروس ،وهذا لغيهم ،حتى قال بعضهم:
َخس ـ ـ ـ ـ ـ ــة ه ـ ـ ـ ـ ـ ــم احلج ـ ـ ـ ـ ـ ــا

♣♣♣

م ـ ــن ن ـ ــار لظ ـ ــى واحلاطم ـ ــة

املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطفى واملرتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى

♣♣♣

وابنامه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا والفاطم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

وبعضهم يقول:
هات منك يا بن موسى إغاثة

♣♣♣

عاجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ًة يف س ـ ـ ـ ـ ــيها حثاث ـ ـ ـ ـ ــة

ومن أشهر الزيارات التي تقع خمالفة لكتاب اهلل ،وسنة رسوله ☺ ما
تسمى بزيارة شعب هود ،حيث ينذرون النذور ،وينحرون اْلزور ،وحيلقون
الرءوس ،ويرمون كام يرمي احلجاج عند بيت اهلل احلرام ،فام تركوا من عبادة
يتقرب هبا املوحدون إىل اهلل إل وتقربوا هبا إىل تلك القبة املزعومة هلود
♠.
ساحرا  ،أو مرشكًا ،أو مند ًدا فلم حيقق
فمن كان من هذا الصنف ،أو كان
ً
اْليامن باهلل  ،فينبغي أن نحقق هذا الركن العظيم.
واهلل ل يدخل أحد اْلنة مهام كان وهو كافر باهلل ،وهو مضيع هلذا الركن،
ربا كام رشع اهلل  فليس بمؤمن.
من مل يؤمن باهلل ً
والسحار ،واملشعوذين ،حذرك
الكهان،
َّ
فاهلل  حذرك من تصديق َّ
صنام.
قبا  ،أو ً
من عبادة األصنام ،سوا ًء كان اسمه ً
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اّلل ول ت ْ ِ
ُرشكُوا بِ ِه ش ْي ًئا} [النساء.]32:
قال تعاىل{ :وا ْع ُبدُ وا َّ
وقال تعاىل{ :وقَض ر ُّبك ألَّ ت ْع ُبدُ و ْا إِلَّ إِ َّيا ُه} [اْلرسا ء.]23:
ِ
اّللِ ْب ِن م ْس ُعود ◙ ،قال :قال ر ُس ُ
اّللِ ☺« :م ْن
ول َّ
ويف حديث ع ْبد َّ
اّلل ِ شيْئًا دخل النَّار» و ُق ْل ُت أنا« :م ْن مات ل ُي ْ ِ
مات ُي ْ ِ
اّلل ِ شيْئًا دخل
رش ُك بِ َّ
رش ُك بِ َّ
اْلنَّة»(.)9

t

♣♣♣

( )9أخرجه البخاري ( ،)9231ومسلم (.)12
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ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما عد:
عن سع ِد ب ِن ِهشا ِم ب ِن ع ِ
امر قالُ :ق ْل ُت :يا ُأ َّم ا ْمل ُ ْؤ ِمنِني أنْبِ ِئينِي ع ْن ِوت ِْر
ْ
ْ ْ ْ
ِ ِ
ِ
ِ
اهلل ما شاء أ ْن ي ْبعث ُه
ر ُسول اهلل ☺ ،فقال ْتُ « :كنَّا نُعدُّ ل ُه سواك ُه وط ُهور ُه ،في ْبع ُث ُه ُ
ِمن ال َّلي ِل ،فيتسو ُك ،ويتو َّض ُأ ،ويص ِّيل تِسع ركعات ل جيلِس فِيها إِ َّل ِيف ال َّث ِ
امن ِة،
ْ ُ
ُ
َّ
ْ
ْ
في ْذكُر اهلل وحيمدُ ه ويدْ ُعوهُ ،ثم ينْه ُض ول يس ِّلمُ ،ثم ي ُقوم فيص ِّل الت ِ
َّاسعةُ ،ث َّم ي ْق ُعدُ
ُ ُ
ْ ُ
ُ ُ َّ
ُ َّ
ُ
حيمدُ ُه ويدْ ُعو ُهُ ،ث َّم ُيس ِّل ُم ت ْسلِ ًيام ُي ْس ِم ُعناُ ،ث َّم ُيص ِّيل ركْعت ْ ِ
ني ب ْعد ما ُيس ِّل ُم
في ْذك ُُر اهلل و ْ
وهو ق ِ
اعد ،فتِ ْلك إِ ْحدى ع ْرشة ركْع ًة يا ُبن َّي»(.)9
ُ
ُ

 احلمد هلل الذي م َّن علينا بتطبيق هذه السنة التي ثبتت عن رسول اهلل
☺ ،كام يف «صحيح مسلم» من حديث ع ِائشة ▲ ،وبوب عليه النووي:
باب ج ِ
ام ِع صَل ِة ال َّل ْي ِل.
ُ

ونحن عبيد هلل ،نتعبد له بام تعبد به رسول اهلل ☺ ،فام قام فيه قمنا فيه،
وما جلس فيه جلسنا فيه ،ولسنا بأحرص عل اخلي منه ،فام من خي إل وهو
السباق إليه ،وما من خي إل يف طريقه.
ِ
ول ِ
ِ
اّلل
اّلل ُأ ْسوة حسنة مل ْن كان ي ْر ُجو َّ
قال تعاىل{ :لقدْ كان لك ُْم يف ر ُس ِ َّ
ِ
اّلل كثِ ًيا } [األحزاب.]29:
وا ْلي ْوم ْاآلخر وذكر َّ
( )9أخرجه مسلم ( ،)235ع ْن عائِشة ▲.
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* والقتصاد يف سنة خي من الجتهاد يف بدعة ،السنة فيها بركة :ألن اهلل
 اختارها ملحمد ☺؛ وألن ُممد ☺ تع َّبد هبا هلل .
فاحلمد هلل عل توفيقه ،وفضله ،ونسأله كام وفقنا ألداء الصَلة أن يتقبل
اّلل ِمن ا ْملُت َِّقني} [املائدة.]22:
منا؛ ألن اهلل  يقول{ :إِنَّام يتق َّب ُل َّ ُ
فالعبد يؤدي الفعل خملصـًا هلل فيه ،ومتابع لرسول اهلل ☺ فيه ،ويرجو
من اهلل  أن يتقبل ،ونسأل اهلل التوفيق والسداد والعون.
فواهلل يا إخوة إننا نفرح بتطبيق السنن أعظم من كثي من األمور.
 ألن النيب ☺ ثبتت عنه كيفيات عدة يف صالة القيام:
* الطريقة األوىل :أن يصيل تسع ركعات ل جيلس إل يف الثامنة ،ثم يصيل
ركعتني خفيفتني وهو جالس عل الوجه الذي رأيتم(.)9
* الطريقة الثانية :أن يصيل سبع ركعات جيلس يف السادسة منهن ،وهذا ملا

ك ُب ِسنه ،ثم يصيل ركعتني خفيفتني(.)2

* الطريقه الثالثة ،وهي أشهر الطرق :صَلة الليل مثنى مثنى ،كام جاء عن ابن
عباس ،وعائشة ،وجابر ╚ ،وجاء عن غيهم.

اّللِ ☺ ع ْن صَل ِة ال َّل ْي ِل،
فع ِن ْاب ِن ُعمر ¶ :أ َّن ر ُج ًَل سأل ر ُسول َّ
ول ِ
ِ
الص ْبح ص َّل
اّلل ♠« :صَل ُة ال َّليْ ِل م ْثنى م ْثنى ،ف ِإذا خيش أحدُ ك ُُم ُّ
فقال ر ُس ُ َّ

ركْع ًة و ِ
احد ًة تُوتِ ُر ل ُه ما قدْ ص َّل» .متفق عليه(.)2

اّللِ ْبن ع َّباس ¶ أ ْخب ُه أنَّ ُه بات
وع ْن كُر ْيب م ْوىل ْاب ِن ع َّباس ،أ َّن ع ْبد َّ

( )2( ،)9أخرجه مسلم ( ،)235ع ْن عائِشة ▲.
( )2البخاري ( ،)113ومسلم (.)231
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ِ
اضطج ْع ُت ِيف ع ْر ِ
الوساد ِة
ض
ل ْيل ًة ِعنْد م ْي ُمونة ز ْو ِج النَّبِ ِّي ☺ و ِهي خال ُت ُه ف ْ
22

ول اّللِ ☺ وأه ُله ِيف ُط ِ
وهلا ،فنام ر ُس ُ
اّللِ ☺ ،حتَّى إِذا
و ْ
ْ ُ
ول َّ
اضطجع ر ُس ُ َّ
ِ
ِ
است ْيقظ ر ُس ُ
اّللِ ☺ ،فجلس
ول َّ
انْتصف ال َّل ْي ُل ،أ ْو ق ْبل ُه بِقليل أ ْو ب ْعد ُه بِقليلْ ،
يمسح النَّوم عن وج ِه ِه بِي ِد ِهُ ،ثم قرأ الع ْرش اآلي ِ
ات اخلواتِم ِم ْن سور ِة ِ
آل ِع ْمرانُ ،ث َّم
ْ ْ
ْ ُ ْ
ُ
َّ
قام إِىل شن ُمع َّلقة ،فتو َّضأ ِمنْها فأ ْحسن ُو ُضوء ُهُ ،ث َّم قام ُيص ِّيل .قال ْاب ُن ع َّباس:
ف ُق ْم ُت فصن ْع ُت ِم ْثل ما صنعُ ،ث َّم ذه ْب ُت ف ُق ْم ُت إِىل جنْبِ ِه ،فوضع يد ُه ال ُي ْمنى عل
نيُ ،ث َّم ركْعت ْ ِ
نيُ ،ث َّم ركْعت ْ ِ
ر ْأ ِيس ،وأخذ بِ ُأ ُذ ِن ال ُي ْمنى ي ْفتِ ُلها ،فص َّل ركْعت ْ ِ
نيُ ،ث َّم
نيُ ،ث َّم ركْعت ْ ِ
نيُ ،ث َّم ركْعت ْ ِ
ركْعت ْ ِ
اضطجع حتَّى أتا ُه املُؤ ِّذ ُن ،فقام فص َّل
نيُ ،ث َّم أ ْوترُ ،ث َّم ْ
ني خ ِفيفت ْ ِ
ركْعت ْ ِ
الص ْبح(.)9
نيُ ،ث َّم خرج فص َّل ُّ
* الطريقه الرابعة :جاءت ع ْن ع ِائشة ▲ ،قال ْت« :كان ر ُس ُ
ول اهلل ِ ☺
يص ِّيل ِمن ال َّلي ِل ثَلث ع ْرشة ركْع ًة ،يوتِر ِمن ذلِك بِخمس ،ل ِ ِ
يشء إِ َّل ِيف
ُ ُ ْ
ْ
ُ
ْ
ْ
جيل ُس يف ْ
ِ
آخ ِرها»(.)2
* الطريقه اخلامسة :جاءت من حديث ع ِائشة ▲ ،قال ْت :ما كان
ول اهللِ ☺ ي ِزيدُ ِيف رمضان ،ول ِيف غ ْ ِ
ر ُس ُ
ي ِه عل إِ ْحدى ع ْرشة ركْع ًةُ ،يص ِّيل
أربعا ،فَل تسأ ْل عن حسنِ ِهن و ُط ِ
وهل ِ َّنُ ،ث َّم ُيص ِّيل أ ْرب ًعا ،فَل ت ْسأ ْل ع ْن ُح ْسنِ ِه َّن
ْ ُ ْ َّ
ْ ً
ْ
و ُط ِ
وهل ِ َّنُ ،ث َّم ُيص ِّيل ثَل ًثا ،فقال ْت ع ِائش ُة :ف ُق ْل ُت :يا ر ُسول اهللِ أتنا ُم ق ْبل أ ْن تُوتِر،
فقال« :يا عائِش ُة إِ َّن عيني تنام ِ
ان ،ول ينا ُم ق ْلبِي» ،متفق عليه(.)3
ْ َّ

( )9أخرجه البخاري ( ،)913ومسلم (.)253
( )2أخرجه مسلم (.)232
( )3البخاري ( ،)3651ومسلم ( ،)231واللفظ له.
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* ومن الطرق اليت ثبتت عن النيب ☺ أنه صلى بركعه :كام يف حديث ُحذ ْيفة
◙ ،قال :ص َّل ْي ُت مع النَّبِ ِّي ☺ ذات ل ْيلة ،فا ْفتتح ا ْلبقرة ،ف ُق ْل ُت :ي ْرك ُع ِعنْد
ِْ
املائ ِةُ ،ث َّم مَض ،ف ُق ْل ُتُ :يص ِّيل ِهبا ِيف ركْعة ،فمَض ،ف ُق ْل ُت :ي ْرك ُع ِهباُ ،ث َّم ا ْفتتح النِّساء،
فقرأ هاُ ،ث َّم ا ْفتتح آل ِع ْمران ،فقرأ ها ،ي ْقرأ ُ ُمرت ِّس ًَل ،إِذا م َّر بِآية ِفيها ت ْسبِيح س َّبح ،وإِذا م َّر
ِب ُسؤال سأل ،وإِذا م َّر ِبتع ُّوذ تع َّوذُ ،ث َّم ركع ،فجعل ي ُق ُ
ولُ « :س ْبحان ر ِّيب ا ْلعظِي ِم» ،فكان
ركُو ُع ُه ن ْح ًوا ِم ْن ِقي ِام ِهُ ،ثم قال« :س ِمع اهلل ِمل ْن ِ
َحد ُه»ُ ،ث َّم قام ط ِو ًيَل ق ِري ًبا ِممَّا ركعُ ،ث َّم
َّ
ُ
ُ
سجد ،فقالُ « :س ْبحان ر ِّيب ْاأل ْعل» ،فكان ُس ُجو ُد ُه ق ِري ًبا ِم ْن ِقي ِام ِه(.)9
بأوجه كثية ثبتت عن النبي ☺ ،واحلمد هلل الذي جعل يف األمر سعة.
لشق
هذه العبادات ينبغي لَلنسان أن حيمد اهلل إذ لو جاءت عل طريقة واحدة َّ
عل الناس ،لكن تنوعت العبادة بحيث يتعبد اْلنسان لربه هبذه الطريقة.
ثم يأِت بالطريقة األخرى ويستشعر فعل النبي ☺ ،ويؤجر إن شاء اهلل
عل التأيس بالنبي ☺ ،ويؤجر عل إحياء السنة لسيام يف هذا الزمن الذي جهل
كثيا من السنن.
الناس ً
هناك رسالة خمترصة صغية للشيخ األلبان ♫ خلص فيها هذه الطرق،
وبني فيها هدي النبي ☺ يف قيام الليل ،وقيام الليل شامل لقيام رمضان الذي
اصطلح عليه الناس وسموه الرتاويح ،وشامل لغيه.
وقد رأينا بعضهم يفرق فيجعل قيام الليل عرشين ركعة ،ثم جيعل الوتر
ثَلثة عرش ركعة ،هذا تقسيم غي صحيح ،فقيام الليل هو الوتر وهو التهجد ،إنام
سمي التهجد؛ ألهنم يقومونه يف آخر الليل.
( )9أخرجه مسلم (.)222
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ركعات،
وسمي الوتر؛ ألنه وتر إحدى عرش ركعة ،تسع ركعات ،سبع
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َخس ركعات ،وهكذا.

وس ِّمي قيام الليل؛ ألنه يف الليل فع ْن ع ِائشة ▲ ،قال ْتِ « :م ْن ك ُِّل
ُ
ال َّلي ِل ق أوتر رس ُ ِ
السح ِر»(.)9
ْ دْ ْ
ول اهلل ☺ ،فانْتهى ِوت ُْر ُه إِىل َّ
ُ
واحلمد هلل.

t

( )9أخرجه مسلم (.)236
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التفاضل يف اآليات والسور القرآنية ،واألمساء والصفات اإلهلية

ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما عد:
أخرج اْلمام البخاري( )9من حديث أ ِيب س ِع ِ
يد ْب ِن املُع َّل ◙ ،قال:
ول ِ
ِ
ِ
اّللِ،
اّلل ☺ فل ْم ُأ ِج ْب ُه ،ف ُق ْل ُت :يا ر ُسول َّ
ُكن ُْت ُأص ِّيل يف امل ْس ِجد ،فدع ِان ر ُس ُ َّ
ِ
اّلل{ :است ِ
جي ُبوا ِ َّّلل ِ ولِلرس ِ
ول إِذا دعاك ُْم ملا
َّ ُ
ْ
إِ ِّن ُكن ُْت ُأص ِّيل ،فقال« :أل ْم ي ُق ِل َّ ُ
ُحييِيكُم} [األنفالُ .»]23:ثم قال ِ « :ألُع ِّلمنَّك سور ًة ِهي أ ْعظم السو ِر ِيف ال ُقر ِ
آن،
ْ
ُ ُّ
ُ
َّ
ْ ْ
ُ

ُترج ِمن املس ِ
ج ِد»ُ .ث َّم أخذ بِي ِدي ،فل َّام أراد أ ْن خي ُْرجُ ،ق ْل ُت ل ُه« :أل ْم ت ُق ْل
ْ
ق ْبل أ ْن ْ ُ
ألُع ِّلمنَّك سور ًة ِهي أ ْعظم سورة ِيف ال ُقر ِ
آن» ،قال{« :احل ْمدُ ِ َّّلل ِ ر ِّب العاملِني}
ْ
ُ ُ
ُ
ِ
ِ
يم ا َّل ِذي ُأوتِي ُت ُه».
الس ْب ُع املث ِان ،وال ُق ْرآ ُن العظ ُ
[الفاحتة ،]2:هي َّ
* هذه السورة عظيمة ،وهي أفضل سورة يف القرآن ،وهلذا أمرنا اهلل 
أن نتلوها يف كل صَلة بل يف كل ركعة ،وسامها اهلل  الصَلة ،ومن أسامئها
فاحتة الكتاب ،وأم القرآن ،والسبع املثان ،والرقية ،والشافية ،والكافية ،وغي
ذلك من األسامء.
()2
ُ
يب ْب ِن ك ْعب ◙ ،قال :قال
وجاء عند اْلمام مسلم من حديث أ ِّ
ول اهللِ ☺« :يا أبا ا ْملُن ِْذ ِر ،أتدْ ِري أ ُّي آية ِم ْن كِت ِ
ر ُس ُ
اب اهلل ِ معك أ ْعظ ُم؟» قال:
اهلل ور ُسو ُل ُه أ ْعل ُم .قال« :يا أبا ا ْملُن ِْذ ِر أتدْ ِري أ ُّي آية ِم ْن كِت ِ
اب اهلل ِ معك
ُق ْل ُتُ :

( )9برقم (.)3323
( )2برقم (.)193



يف التوحيد والفقة واالخالق والعقيدة

N
ضب
 .قال :ف
19

اهلل ل إِل إِ َّل ُهو ْ
احل ُّي ا ْلق ُّيو ُم} [البقرة]266 :
أ ْعظ ُم؟» قالُ :ق ْل ُتُ { :
ِ
اّلل ِ لِي ْهنِك ا ْل ِع ْل ُم أبا ا ْملُن ِْذ ِر».
يف صدْ ِري ،وقال« :و َّ

وهذه آية عظيمة تضمنت أسام ًء هلل  ،وصفات هلل  ،وهي
متضمنة لعرش مجل عظيمة تدل عل علو منزلتها ،ومكانتها من كَلم اهلل ،
مع أن كَلم اهلل  كله فاضل ،وكله كامل ،ولكن قد فاضل اهلل 
ورسوله ☺ بني كَلم اهلل .
وجاء عن أ ِيب س ِعيد اخلُدْ ِر ِّي ◙ ،وغيهَّ ،
أن النَّبِ َّي ☺ قال« :وا َّل ِذي
ِ
ِِ
ِ
ِ
اّلل}.
ن ْفيس بِيده ،إِ َّهنا لت ْعد ُل ُث ُلث ال ُق ْرآن»( )9أيُ { :ق ْل ُهو َّ ُ
ِ
وجاء ( )2ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،قال :قال ر ُس ُ
اح ُشدُ وا،
ول اهلل ☺ْ « :
ف ِإ ِّن سأ ْقرأ ُ عليكُم ُث ُلث ا ْل ُقر ِ
آن» ،فحشد م ْن حشدُ ،ث َّم خرج نبِ ُّي اهللِ ☺ ،فقرأ :
ْ
ْ ْ
ِ
ِ
السام ِء
اهلل أحدُ ،ث َّم دخل ،فقال ب ْع ُضنا لب ْعض :إِ ِّن ُأرى هذا خب جاء ُه من َّ
ُق ْل ُهو ُ
فذاك ا َّل ِذي أ ْدخل ُهُ ،ث َّم خرج نبِ ُّي اهللِ ☺ ،فقال« :إِ ِّن ُق ْل ُت لك ُْم سأ ْقرأ ُ عل ْيك ُْم
آن ،أل إِهنا تع ِد ُل ُث ُلث ا ْل ُقر ِ
ُث ُلث ا ْل ُقر ِ
آن».
َّ ْ
ْ
ْ
ويف حديث أ ِيب س ِعيد اخلُدْ ِر ِّي ◙ ،قال :قال النَّبِ ُّي ☺ ِأل ْصحابِ ِه:
ج ُز أحدُ كُم أ ْن ي ْقرأ ُث ُلث ال ُقر ِ
«أي ْع ِ
آن ِيف ليْلة؟» فش َّق ذلِك عل ْي ِه ْم وقا ُلوا  :أيُّنا ُي ِط ُيق
ْ
ْ
ذلِك يا رسول اّللِ؟ فقال« :اّلل الو ِ
احدُ الصمدُ ُث ُل ُث ال ُقر ِ
آن»(.)3
َّ
َّ
ْ
ُ
َّ ُ
وع ْن ع ِائشة ▲ :أ َّن النَّبِ َّي ☺ بعث ر ُج ًَل عل ِ
رس َّية ،وكان ي ْقرأ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
اّلل أحد ،فل َّام رج ُعوا ذك ُروا ذلِك لِلنَّبِ ِّي
أل ْصحابِه يف صَل ِ ِهت ْم في ْخت ُم بِ ُق ْل ُهو َّ ُ
( )9أخرجه البخاري (.)2323
( )2أخرجه مسلم (.)192
( )3أخرجه البخاري (.)6396
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ِ
ِ
ِ
ِ
الر َْح ِن،
يشء ي ْصن ُع ذلك؟» ،فسأ ُلو ُه ،فقال :أل َّهنا صف ُة َّ
☺ ،فقال« :س ُلو ُه أل ِّي ْ
ِ
اّلل ُحيِ ُّب ُه»(.)9
وأنا ُأح ُّ
ب أ ْن أ ْقرأ ِهبا ،فقال النَّبِ ُّي ☺« :أ ْخ ِ ُبو ُه أ َّن َّ
س ْب ِن مالِك ◙ ،قال :كان ر ُجل ِمن األنْص ِ
وجاء ع ْن أن ِ
ار ي ُؤ ُّم ُه ْم ِيف
ِ
ِ
ِ
اّلل
م ْس ِجد ُقباء ،فكان ُك َّلام ا ْفتتح ُسور ًة ي ْقرأ ُ هل ُ ْم يف َّ
الصَلة ي ْقرأ ُ ِهبا ،ا ْفتتح بِ ُق ْل ُهو َّ ُ
أحد حتَّى ي ْف ُرغ ِمنْهاُ ،ث َّم ي ْقرأ ُ بِ ُسورة ُأ ْخرى معها ،وكان ي ْصن ُع ذلِك ِيف ك ُِّل ركْعة.
ِ ِ
جت ِزيك حتَّى ت ْقرأ
السور ِةُ ،ث َّم ل ترى أ َّهنا ُ ْ
فك َّلم ُه أ ْصح ُاب ُه ،فقا ُلوا  :إِنَّك ت ْقرأ ُ ِهبذه ُّ
بِ ُسورة ُأ ْخرى ،ف ِإ َّما أ ْن ت ْقرأ ِهبا ،وإِ َّما أ ْن تدعها وت ْقرأ بِ ُسورة ُأ ْخرى ،قال :ما أنا
بِت ِ
ار ِكها ،إِ ْن أ ْحب ْبت ُْم أ ْن أ ُؤ َّمك ُْم ِهبا فع ْل ُت ،وإِ ْن ك ِر ْهت ُْم تر ْك ُتك ُْم .وكانُوا ير ْون ُه
اه ُم النَّبِ ُّي ☺ أ ْخ ُبو ُه اخلب .فقال« :يا
أ ْفضل ُه ْم ،وك ِر ُهوا أ ْن ي ُؤ َّم ُه ْم غ ْ ُي ُه .فل َّام أت ُ
ِ ِ
ُفَل ُن ،ما يمنعك ِمما ي ْأمر بِ ِه أصحابك ،وما ِ
السورة ِيف ك ُِّل
ْ ُ
حيم ُلك أ ْن ت ْقرأ هذه ُّ
ْ
َّ ُ ُ
ْ ُ
اّللِ إِ ِّن ُأ ِح ُّبها .فقال ر ُس ُ
اّللِ ☺« :إِ َّن ُح َّبها أ ْدخلك
ول َّ
ركْعة»؟ فقال :يا ر ُسول َّ
اْلنَّة»( ،)2ويف روايةُ « :ح ُّبك إِ َّياها أ ْدخلك ْ
اْلنَّة»(.)3

* فهذه ثَلث فضائل لثَلثة مواطن من القرآن تدل عل علو منزلة ما ذكر
من السور واآلي ،والقرآن كام قلت لكم :كله كَلم اهلل ،ووحيه ،وتنزيله ،ونوره؛
لكن اهلل  قد فاضل بني بعضه ،ومن هذا أخذ أهل العلم التفاضل بني
األسامء والصفات؛ ألن القرآن صفة اهلل ومتضمن ألسامء اهلل.
* وكام وقع التفاضل فيه ،فالتفاضل يف صفات اهلل  ،ويف أسامئه
حاصل ،ومن هذا الباب السم األعظم الذي أخب عنه النبي ☺ كام جاء ع ْن
( )9أخرجه البخاري ( ،)2326ومسلم (.)193
( )2أخرجه الرتمذي ( ،)2139واحلديث يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل الوادعي ♫.
( )3أخرجه اْلمام أَحد ( ،)92692واحلديث يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل الوادعي ♫.
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ُبر ْيدة ◙ ،أ َّن النَّبِ َّي ☺ س ِمع ر ُج ًَل ي ُق ُ
اّلل
ول :ال َّل ُه َّم إِ ِّن أ ْسأ ُلك بِأنَّك أن
ْت َّ ُ
13

الصمدُ  ،ا َّل ِذي مل ْ يلِدْ ومل ْ ُيولدْ  ،ومل ْ ي ُك ْن ل ُه ُك ُف ًوا أحد ،فقال ر ُس ُ
اّللِ ☺:
ْاألحدُ َّ
ول َّ
اس ِم ِه ْاأل ْعظ ِم ا َّل ِذي إِذا ُسئِل بِ ِه أ ْعطى ،وإِذا ُد ِعي بِ ِه أجاب»(.)9
«لقدْ سأل َّ
اّلل بِ ْ
 فأمساء اهلل كلها عظيمة ،لكن منها عظيم وأعظم ،ومنها فاضل وأفضل،
وهذه السور التي ذكرهتا لكم ينبغي لنا أن نعرف معانيها؛ فسورة الفاحتة نقرأها يف

كل ركعة ،وهي نصفني كام يف حديث أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،عند مسلم( )2قال:
س ِم ْع ُت ر ُسول اهللِ ☺ ي ُق ُ
الصَلة ب ْينِي وب ْني ع ْب ِدي
اهلل تعاىل :قس ْم ُت َّ
ول« :قال ُ
نِ ْصف ْ ِ
ني ،ولِع ْب ِدي ما سأل ،ف ِإذا قال ا ْلع ْبدُ ْ { :
احل ْمدُ ِ َّّلل ِ ر ِّب ا ْلعاملِني} [الفاحتة ،]2:قال

اهلل تعاىلَ :حِد ِن عب ِدي ،وإِذا قال{ :الر َْح ِن ِ
اهلل تعاىل :أثْنى
ْ
َّ
َّ
الرحي ِم} [الفاحتة ،]9:قال ُ
ُ
ِ
ع َّيل ع ْب ِدي ،وإِذا قال{ :مال ِ ِك ي ْو ِم الدِّ ِ
ين} ،قال :جمَّد ِن ع ْبدي  -وقال م َّر ًة ف َّوض إِ َّ
ع ْب ِدي  -ف ِإذا قال{ :إِ َّياك ن ْع ُبدُ وإِ َّياك ن ْست ِعنيُ } [الفاحتة ]6:قال :هذا ب ْينِي وب ْني ع ْب ِدي،
ِ
ِ ِ
الرصاط ا ْمل ُ ْست ِقيم ِرصاط ا َّلذين أنْع ْمت عل ْي ِه ْم غ ْ ِ
ي
ولع ْبدي ما سأل ،ف ِإذا قالْ { :اهدنا ِّ
ا ْمل ْغ ُض ِ
الضا ِّلني} [الفاحتة ]2:قال :هذا لِع ْب ِدي ولِع ْب ِدي ما سأل ».
وب عليْ ِه ْم ول َّ

ففيها بيان حق هلل  ،وقسم فيه بيان للطريق املوصل إىل اهلل ،
وهو سؤال العبد هلل أن يبرصه هبذا الطريق.
الكريس يف ليلة ،مل يز ْل
* وآية الكريس أخب النبي ☺« :أنه من قرأ آية
ِّ
ِ
يقربه شيطان حتى ُيصبح» ،كام يف حديث أ ِيب ُهر ْيرة
عليه من اهلل حافظ ول ُ
◙(.)3
( )9أخرجه اْلمام أَحد (.)22156
( )2برقم (.)316
( )3أخرجه البخاري (.)2399
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وجاء عن غيه أهنا تُقرأ يف الصباح ،واملساء ،ومن قرأها ل يقربه شيطان
حتى يميس ،وحتى يصبح ،وهذا فضل عظيم.
وأما قرآهتا دبر الصَلة ،فقد جاء ع ْن أ ِيب ُأمامة ◙ ،قال :قال ر ُس ُ
ول
اهللِ ☺« :م ْن قرأ آية ا ْلكُر ِيس ِيف ُدب ِر ك ُِّل صَلة م ْكتُوبة مل يمن ْع ُه ِم ْن ُد ُخ ِ
ول ْ
اْلن َِّة
ْ ْ
ُ
ْ ِّ
إِ َّل أ ْن ي ُموت» ،أخرجه النسائي( ،)9لكن احلديث ضعيف ،من رواية ُُم َّم ِد ْب ِن
َِحْي ،وقد أنكر الذهبي هذا احلديث كام يف امليزان.

اّلل أحد}
وسورة اْلخَلص أخلصت الوصف هلل ُ { :ق ْل ُهو َّ ُ
اّلل أحد} وهذا كام قالُ { :ق ْل
[اْلخَلص ،]9:أمر اهلل ُممد ☺ أن يقولُ { :ق ْل ُهو َّ ُ
َّاس} [الناسُ { ،]9:ق ْل ُأ ِ
أ ُعو ُذ بِر ِّب ا ْلفل ِق} [الفلقُ { ،]9:ق ْل أ ُعو ُذ بِر ِّب الن ِ
وحي إِ َّ }
[اْلن ،]9:فهو عبد مأمور ،كام قال عن نفسه :أقول كام قال اهلل ،بمعنى احلديث،
اّلل أحد}.
اّلل أحد} ،قالُ { :ق ْل ُهو َّ ُ
يقول كام قال اهللُ { :ق ْل ُهو َّ ُ
* وبني بعض أهل العلم أن القرآن ثالثة أجزاء:
 جزء يف التوحيد ودلت عليه سورة اْلخَلص.
 وجزء يف القصص واألخبار ،وهذا يف القرآن كثي مما قصه اهلل علينا من
أخبار من سلف ،ومن أخبار من سيأِت.
 وقسم أحكام ،كأحكام الصَلة ،والصيام ،والنكاح ،والعدة ،وغي
ذلك من األحكام.
اّلل أحد} متضمنة حلق اهلل  ،فمن أسامئه األحد ،ول
* فـ{ ُق ْل ُهو َّ ُ
اّلل
جيوز أن يسمى أحد هبذا السم من باب اْلثبات إل اهلل ُ { :ق ْل ُهو َّ ُ
( )9برقم (.)1131
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بينام يف الصمد ،يف العليم ،يف اخلبي ،يف احلكيم ،يف القوي؛ ألهنا أسامء غي
خمتصه تقدم باأللف والَلم الذي يفيد الستغراق ،والختصاص.

ِ ِِ
يشء
بينام يف هذا السم { ُق ْل ُهو َّ ُ
اّلل أحد} ،أي :األحد الذي {ل ْيس كم ْثله ْ
وهو الس ِميع ا ْلب ِصي} [الشورى{ ،]99:وهو ا ْلو ِ
احدُ ا ْلق َّه ُار} [الرعد.]95:
ُ
ُ َّ ُ
ُ
الصمدُ  :الذي ل جوف له ،وقيل :الذي تصمد
الصمدُ }َّ ،
اّلل َّ
* وقولهُ َّ { :
إليه اخلَلئق ،وقيل :الذي {مل ْ يلِدْ ومل ْ ُيولدْ * ومل ْ ي ُك ْن ل ُه ُك ُف ًوا أحد} ،وقيل :هو
الكامل يف سؤدده ،الكامل يف علمه ،الكامل يف حلمه ،الكامل يف مجيع صفاته.
وكلها معان يدور عليها معنى الصمد ،فاهلل  تصمد إليه اخلَلئق ،وهو
ِ
ُن ل ُه ُك ُف ًوا
السيد الذي كمل يف سؤدده ،وهو الذي {ملْ يلدْ ومل ْ ُيولدْ * ومل ْ يك ْ
أحد}.
ِ
وهذه التي تقدمت تسمى عند العلامء صفات ثبوتيه ،وأما قوله{ :مل ْ يلدْ ومل ْ
ُيولدْ } :هذه تسمى صفات منفية ،أو سلبية بمعنى أن اهلل ينزه عنها.
{مل ْ يلِدْ } :بحيث أن له ولد{ ،ومل ْ ُيولدْ } :بحيث أن له والد ،بل هو سبحانه
اخلالق ،وما سواه خملوق ،بل هو سبحانه األول الذي ليس قبله يشء ،واآلخر
الذي ليس بعده يشء.
فاهلل  صمد مل يلد ومل يولد ،بل هو املتصف باحلياة األزلية األبدية،
قال تعاىل{ :وأنَّه تعاىل جدُّ ربنا ما َّاُتذ ص ِ
احب ًة ول ولدً ا} [اْلن.]3 :
ُ
ِّ
وقال تعاىل{ :وتوك َّْل عل ْ
وت} [الفرقان.]61:
احل ِّي ا َّل ِذي ل ي ُم ُ
ل إِ َّل ُهو ْ
احل ُّي ا ْلق ُّيو ُم} [البقرة.]266:
اّلل ل إِ ه
وقال تعاىلُ َّ { :
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* قوله{ :ومل ْ يكُن َّل ُه ُك ُف ًوا أحد} ،مل يكن له سمي ،ول مثيل ،ول معني،

ول ظهي ،ول نصي ،بل هو ▐ املتفرد باخللق ،وامللك ،والتدبي.

كام أنه املتفرد باأللوهية ،فمن أرشك معه غيه بطلت عبادته ،ل جيوز أن
ً
مرسَل.
مقربا ،ول نب ًيا
يرشك مع اهلل  غيه ل ملكًا ً

ِ ِ
ُ
يب ْب ِن
وقد جاء يف بعض اآلثار أهنا نُسبة اهلل ،كام جاء ع ْن أ ِيب العالية ،ع ْن أ ِّ
رش ِكني قا ُلوا لِرس ِ ِ
ك ْعب ◙ ،أ َّن ا ْمل ُ ْ ِ
اّلل:
ول اهلل ☺ :ان ُْس ْ
ُ
ب لنا ر َّبك ،فأنْزل َّ ُ
ِ
ِ
يشء
الصمدُ } ف َّ
اّلل َّ
اّلل أحد َّ ُ
{ ُق ْل ُهو َّ ُ
الصمدُ  :ا َّلذي مل ْ يلدْ ومل ْ ُيولدْ  ،ألنَّ ُه ل ْيس ْ
ُيولدُ إِ َّ
وت إِلَّ س ُيور ُ
وت ول
اّلل  ل ي ُم ُ
يشء ي ُم ُ
ل سي ُم ُ
ث ،وإِ َّن َّ
وت ،ول ْيس ْ
ُيور ُ
ث{ :ومل ْ ي ُك ْن ل ُه ُك ُف ًوا أحد} قال :مل ْ ي ُك ْن ل ُه شبِيه ول ِعدْ ل ول ْيس ك ِم ْثلِ ِه
يشء(.)9
ْ
ً
مرسَل ع ْن أ ِيب العالِي ِة واملرسل أصح ،وابن حجر حيسنه لتعدد طرقه.
وجاء
فهذه السورة فيها صفات اهلل  الثبوتية الدالة عل الكامل املقدس من
كل وجه.

من هذا ُعلِم َّ
أن هذه اآليات القصار ،والسور القصار ،ربام يكون فيها من

املعان ،والفضائل ما يفوق غيها ،وكلام كانت السورة واآلية متمحضة يف بيان
حق اهلل كلام كانت أكمل من غيها من السور واآلي ،مع أن كله كَلم اهلل،
ووحيه ،وتنزيله .وإنام قلنا هذا من باب أن النبي ☺ قد بني التفاضل بني السور
واآلي؛ كي يكون عند العبد مزيد إهتامم لقراءة بعض السور واآلي وتدبرها.
وهذا السور التي ذكرهتا يعلمها أغلب املسلمني ومع ذلك جيهلون
( )9أخرجه الرتمذي (.)3353
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أحكامها إل من رحم اهلل.

ولو علم املسلمون معان السور واآلي لزداد إيامهنم ،وازدادت مراقبتهم،
وزاد خوفهم ورجائهم يف اهلل .
اّلل أحد} ،يف
وكام أسلفت لكم ،ذلك األنصاري الذي كان يقرأ ُ { :ق ْل ُهو َّ ُ
كل ركعة ،ل ألهنا قصية ،قد قال له أصحابه :إن كنت ترى أهنا ل جتزيك أقرأ
بغيها ،وإن كنت ترى أهنا جتزيك اقرأ هبا ،لكن قال :إِ ِّن ُأ ِح ُّبها ألهنا صفة اهلل.

ويف احلديث اآلخرُ « :ح ُّبك إِ َّياها أ ْدخلك ْ
اْلنَّة» ،وكان اهلل ُم ًبا له؛ بسبب

حبه لصفة اهلل ،بارك اهلل فيكم.

t
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الفائدة التاسعة عشر:
رؤية اهلل  يف اآلخـــرة
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u

o
U

ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ☺ ،اما عد:
ف
فيقول اهلل { :إِ َّن ْاألبْرار ل ِفي ن ِعيم * عل ْاألر ِائ ِك ين ُظ ُرون * ت ْع ِر ُ
ُ

ِ
س ا ْملتن ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اف ُسون}
يف ُو ُجوه ِه ْم ن ْضة النَّعي ِم} ،ثم يقول يف آخرها{ :ويف ذلك ف ْليتناف ِ ُ

[املطففني.]25-22:
املشمرون،
شمر من أجله
ِّ
 استدل العلامء هبذه اآلية عل أن أعظم ما َّ
وتنافس من أجله املتنافسون؛ هو الوصول إىل النظر إىل وجه اهلل  يوم
القيامة؛ وهلذا كان يقول النَّبِ ُّي ☺ يف دعاءه املاثور« :وأ ْسأ ُلك ل َّذة النَّظ ِر إِىل

و ْج ِهك»(.)9

ويف حديث ُصه ْيب ◙ ،ع ِن النَّبِ ِّي ☺ قال« :إِذا دخل أ ْه ُل ْ
اْلن َِّة
اْلنَّة ،قال :ي ُق ُ
ْ
اهلل تبارك وتعاىل :ت ُِريدُ ون ش ْيئًا أ ِزيدُ ك ُْم؟ في ُقو ُلون :أل ْم تُب ِّي ْض
ول ُ

ف ِْ
ُو ُجوهنا؟ أل ْم تُدْ ِخ ْلنا ْ
احلجاب ،فام ُأ ْع ُطوا
اْلنَّة ،وتُن ِّجنا ِمن الن َِّار؟ قال :فيك ِْش ُ
ب إِليْ ِه ْم ِمن النَّظ ِر إِىل ر ِّهبِ ْم  ،»ويف روايةُ :ث َّم تَل ه ِذ ِه ْاآلية{ :ل ِ َّل ِذين
شيْئًا أح َّ
أ ْحسنُوا ْ
احلُ ْسنى و ِزيادة} [يونس.)2( ]25:

وفرست الزيادة يف قول النبي ☺ وقول أيب بكر ◙ أهنا النظر إىل
وجه اهلل يوم القيامة.
( )9أخرجه النسائي «الكبى» ( )9221عن عام ِر ب ِن ي ِ
ارس ◙.
ْ َّ ْ
( )2أخرجه مسلم (.)919
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وهكذا يقول اهلل { :هلُم َّما يشا ُءون ِفيها ولد ْينا م ِزيد}
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[ق]36:

واملزيد :هو النظر إىل وجه اهلل .

واملؤمنون يرون اهلل  حني ╚ ،والكافرون حيجبون لغضبه
ِ
وبون} [املطففني.]96:
اّلل { :ك ََّل إِ َّهنُ ْم عن َّر ِّ ِهب ْم ي ْومئذ َّمل ْح ُج ُ
عليهم ،كام قال َّ ُ
 واملؤمنون يرون اهلل  يف موطنني:

اّلل ُ { :و ُجوه ي ْوم ِئذ
 -9املوطن األول ،يف أرض املحرش ،والدليل قول َّ ُ
َّارضة * إِىل رهبا ن ِ
ن ِ
اظرة} [القيامة ،]23-22:والنظر هنا عُدِّ ي بإىل ،واملراد به :نظر العني.
ه ِّ
* وَالنَّبِيُّ ☺ سُئل :هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟
ِ
اّللِ ،وأ ِيب ُهر ْيرة ،وأ ِيب س ِعيد ْ
اخلُدْ ِر ِّي ╚،
كام يف حديث ج ِر ِير ْب ِن ع ْبد َّ
الش ْم ِ
وغيهم ،فقال النَّبِ ُّي ☺« :ه ْل تُض ُّارون ِيف ُر ْؤي ِة َّ
س ِيف ال َّظ ِهي ِة ،ليْس ْت ِيف
سحابة؟» قا ُلوا  :ل ،قال« :فه ْل تُض ُّارون ِيف ُر ْؤي ِة ا ْلقم ِر ليْلة ا ْلبدْ ِر ،ليْس ِيف
سحابة؟» قا ُلوا  :ل ،قال« :فوا َّل ِذي ن ْف ِيس بِي ِد ِه ل تُض ُّارون ِيف ُر ْؤي ِة ر ِّبك ُْم ،إِ َّل كام
تُضارون ِيف ر ْؤي ِة أح ِد ِمها»( .)9فاهلل  ي ِ
نع ُم عل املؤمنني بالنظر إليه يف يوم
ُ
ُ
ُّ
املحرش ،فيطمئنون ،ويستبرشون.
 -2ثم ي ِ
نع ُم عليهم بالنظر إليه يف اْلنة يرونه بأبصارهم.
ُ
 وأحاديث الرؤية متواترة حتى قال بعضهم:
ممــا تــواتر حـ ِـد ُ
يث م ـ ْن كــذ ْب

♣♣♣

ورؤي ـ ـ ــة ش ـ ـ ــفاعة ْ
ـوض
واحل ـ ـ ـ ُ

♣♣♣

ِ
ـب
واحتسـ ْ
وم ـ ْن بنــى هلل بي ًتــا ْ
و ْم ُس ُـح ُخ َّف ْ ِ
ـني وهـذى ب ْع ُـض

( )9البخاري ( ،)2331،3619،135،663ومسلم (.)2151،533،913،912
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كتابا من أنفس ما صنف يف هذا الباب،
وقد ألف فيها الدارقطني ♫ ً
ِ
ِ
اّللِ  ،وألف
وهكذا األجري يف كتابه «الرشيعة» كت ُ
اب الت َّْصد ِيق بِالنَّظ ِر إِىل َّ
عيل أيضـًا بوضع رسالة يف الصحيح يف هذا الباب
فيها أبو شامة رسالةَّ ،
ومن اهلل َّ
مع رد ُشبه املخالفني الذين يزعمون أن اهلل ل يراه املؤمنون يوم القيامة من
أمثال :الروافض ،واْلباضيه ،واملعتزلة ،واْلهميةِ ،
وم ْن م ْن تأثر هبم.
أما مذهب أهل احلق الذي عليه النبي ☺ ،وأصحابه ،والتابعون هلم
بإحسان ،والذي دل عليه القرآن ،والسنة ،وإمجاع السلف :أن اهلل يراه املؤمنون
بأبصارهم حقيق ًة ،ول حييطون به ،لقول اهلل َّ {:ل تُدْ ِر ُك ُه ْاألبْص ُار و ُهو
يف ْ
اخلبِ ُي} [األنعام.]933:
ُيدْ ِر ُك ْاألبْصار و ُهو ال َّل ِط ُ

* فاملنفي هنا :هو اإلحاطة باهلل { ،ول ُحيِي ُطون بِ ِه ِع ْل ًام} [طه،]993:
ول حييطون به رؤية ،وإنام يرونه بأبصارهم حقيق ًة ،ول حييطون بذاته؛ ألنه الكبي

املتعال ▐.
ومما يدل عل أن اْلدراك رؤية وزيادة؛ أن قوم موسى ملا رأوا قوم فرعون
قالوا ملويس{ :إِنَّا ملُدْ ركُون} [الشعراء .]59:قال موسى{ :ك ََّل} [الشعراء .]52:نفى
موسى اْلدراك ،ومل ِ
ينف الرؤية.
وأما قول اهلل  ملوسى ♠{ :ل ْن تر ِان} [األعراف]933:؛ فهذا يف
ِ
الدنيا{ ،ول ِك ِن ان ُظ ْر إِىل ْ
استق َّر مكان ُه فس ْوف تر ِان فل َّام جت َّل ر ُّب ُه ل ِ ْلجب ِل
اْلب ِل ف ِإن ْ
جعل ُه دكًّا وخ َّر ُموسى ص ِع ًقا} [األعراف ،]933:علم موسى أن ل قدرة له عل

النظر إىل اهلل  يف الدنيا.
والنَّبِ ُّي ☺ ،يقول« :تع َّل ُموا أنَّ ُه ل ْن يرى أحد ِمنْك ُْم ر َّب ُه  حتَّى

N
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الثبوت ،فَل
ي ُموت»  ،هذا خب ،وخب النبي ☺ صدق ،وتتعلق به أحكام
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أحد يرى ربه إل بعد املوت.
وقال النَّبِ ُّي ☺« :ما ِمنْك ُْم أحد إِ َّل س ُيك ِّل ُم ُه ر ُّب ُه ل ْيس ب ْين ُه وب ْين ُه ت ُْر ُمجان،
فينْ ُظ ُر أيْمن ِمنْ ُه فَل يرى إِ َّل ما قدَّ م ِم ْن عملِ ِه ،وينْ ُظ ُر أ ْشأم ِمنْ ُه فَل يرى إِ َّل ما قدَّ م،
وينْ ُظ ُر ب ْني يد ْي ِه فَل يرى إِ َّل النَّار تِ ْلقاء و ْج ِه ِه ،فا َّت ُقوا النَّار ول ْو بِ ِش ِّق ُتْرة»(.)2
اّلل { :وا ْعل ُموا أنَّكُم ُّمَل ُقو ُه} [البقرة.]223:
وقال َّ ُ

* قال العلامء كل آية ذكر فيها ال ُلقي فيدخل فيها الرؤية؛ ألن الرؤية ل
تكون إل بلقي ،أو كام قالوا رَحهم اهلل كام قرر ذلك ابن خزيمة ،وشيخ اْلسَلم،
والشيخ ابن باز ،وغي واحد من املتقدمني ،واملتأخرين.

وجاء يف احلديث ع ِن ْاب ِن ُعمر ¶ ،قال :قال ر ُسول اهللِ ☺:
« ُيدْ نى ا ْمل ُ ْؤ ِم ُن ي ْوم ا ْل ِقيام ِة ِم ْن ر ِّب ِه  ،حتَّى يضع عل ْي ِه كنف ُه ،ف ُيق ِّر ُر ُه بِ ُذنُوبِ ِه،
ف؟ في ُق ُ
في ُق ُ
رت ُهتا عل ْيك ِيف الدُّ نْيا،
ول :أ ْي ر ِّب أ ْع ِر ُ
ول :ه ْل ت ْع ِر ُ
ف ،قال :ف ِإ ِّن قدْ س ْ
وإِن أ ْغ ِفرها لك ا ْليوم ،فيعطى ص ِ
حيفة حسناتِ ِه ،وأ َّما ا ْل ُك َّف ُار وا ْملُنافِ ُقون ،فيُنادى
ِّ
ُْ
ْ
ُ
ِهبِ ْم عل ُر ُء ِ
وس ْ
اخلَلئِ ِق ه ُؤل ِء ا َّل ِذين كذ ُبوا عل اهللِ»(.)3
احلديث دليل عل أن املؤمن يلقى اهلل ويرى اهلل  ،ومع ذلك اهلل
 عل عرشه؛ ألن النبي ☺ يقول« :إِ َّنك ُْم سرت ْون ر َّبك ُْم ،كام تر ْون هذا

الش ْم ِ
القمر»( ،)3وقال« :ه ْل تُض ُّارون ِيف ُر ْؤي ِة َّ
س ِيف ال َّظ ِهي ِة» ،والشمس والقمر يف
اب رس ِ
( )9أخرجه مسلم ( ،)951ع ْن ب ْع ِ
ول اهلل ِ ☺.
ض أ ْصح ِ ُ
ِ
ِ
( )2متفق عليه ،البخاري ( ،)2692ومسلم ( ،)9395ع ْن عد ِّي ْب ِن حاتم ◙.
( )3أخرجه مسلم (.)2251
( )3أخرجه البخاري ( ،)663ومسلم (.)533
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السامء فاهلل ُ يرى يف العلو ،خَل ًفا مل ذهبت إليه األشاعرة من أن اهلل ُيرى ل
يف جهة ،ورد عليهم العلامء هذا القول ،فإن ما من موجود إل و ُيرى يف جهة،
واهلل ُ يرى يف جهة العلو؛ ألنه عل عرشه استوى.
فاسأل ربك أَيا املسلم بمعنى هذا احلديث الذي كان النبي ☺ يسأله
اهلل« :وأ ْسأ ُلك ل َّذة النَّظ ِر إِىل و ْج ِهك».
أعظم نعيم اْلنة ،أعظم من احلور العني ،وأعظم من رشب اللبن،
والعسل ،واملاء ،وغي ذلك من النعم التي يف اْلنة ،النظر إىل وجه اهلل.
فيجب أن نعتقد ما أعتقد السلف ،ونتكلم بام تكلم به السلف ،وندعوا إىل
ما دعا إليه السلف رضوان اهلل عليهم.
 ومن أسباب النظر إىل وجه اهلل :
* احملافظه على صالة الفجر ،والعصر يف مجاعة.
قال النَّبِ ُّي ☺« :أما إِ َّنك ُْم سرت ْون ر َّبك ُْم كام تر ْون هذا ،ل تُضا ُّمون  -أ ْو ل
ِ
ِِ ِ
الش ْم ِ
استط ْعت ُْم أ ْن ل ُت ْغل ُبوا عل صَلة ق ْبل ُط ُلو ِع َّ
س وقبْل
تُض ُ
اهون  -يف ُر ْؤيته ف ِإن ْ
س وق ْبل ُغ ُر ِ
ُغ ُر ِ
الش ْم ِ
وهبا ،فا ْفع ُلوا ُ ،ث َّم قال{ :وس ِّب ْح بِح ْم ِد ر ِّبك ق ْبل ُط ُلو ِع َّ
وهبا}
[طه.)9(» ]933:
* ومنها توحيد اهلل .
* واإلحسان مع اخللق ببذل الندى ،وكف األذى ،وطالقة الوجه.

ِ ِ
احل ْسنى و ِزيادة} [يونس.]25:
{ل َّلذين أ ْحسنُوا ْ ُ
( )9أخرجه البخاري ( ،)623ومسلم (.)533
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{ ْ
احلُ ْسنى} :اْلنة.
{و ِزيادة} :النظر إىل وجه اهلل .
{هلُم َّما يشا ُءون ِفيها} :من نعيم اْلنة.
{ولد ْينا م ِزيد} :النظر إىل وجه اهلل ▐.
وباهلل التوفيق
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الفائدة العشرون:
بيان بعض أهم أسباب الرزق

املقاالت املفيدة 
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o
U

ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما عد:
ُ

فإن من طبيعة اْلنسان أن حيرص عل رزقه ،وعل طرق مجعه؛ ألن اْلنسان
يعيش عل ذلك ،وهلذا ما خلق اهلل أحدً ا إل وقد كتب رزقه ،وأجله ،وعمله،
وكتبه شق ًّيا ،أو سعيدً ا.
ول ِ
اّلل وأ ْمجِ ُلوا ِيف ال َّطل ِ
ب ،ف ِإ َّن ن ْف ًسا ل ْن
اّلل ☺« :أ َُّيا الن ُ
َّاس ا َّت ُقوا َّ
وقال ر ُس ُ َّ
ِ
اّلل وأ ْ ِ
مج ُلوا ِيف ال َّطل ِ
بُ ،خ ُذوا ما
ُتُوت حتَّى ت ْست ْويف ِر ْزقها وإِ ْن أبْطأ عنْها ،فا َّت ُقوا َّ
ح َّل ،ود ُعوا ما ح ُرم»(.)9
اّلل { :قال ر ُّبنا
واهلل  قد هدى كل خملوق إىل طرق رزقه ،قال َّ ُ

ِ
يشء خ ْلق ُه ُث َّم هد هى} [طه.]63:
ا َّلذي أ ْعط هى ك َُّل ْ
فلو تأملت اْلنني منذ أن يكون نطفة يف بطن أمه وحتى خيرج ،ويرزقه اهلل
 وهو يف بطنها يسخر له د ًما يغذيه ،فإذا ما خرج حتول ذلك الدم إىل لبن،
ثم يقويه اهلل  حتى يتقبل بقية األرزاق.
وهكذا يف احليوانات قد جعل هلا طر ًقا يف حتصيل معائشها فتجد الدود
الذي يف الدقة بمكان يبحث عن رزقه ويتحصل عليه ،والذي يرزقه اهلل ،وهكذا
اّللِ ح َّق توكُّلِ ِه ،لرزقك ُْم كام
الطي ،كام أخب النَّبِ ُّي ☺« :ل ْو أنَّك ُْم تو َّك ْلت ُْم عل َّ
ِ
اّللِ ¶.
( )9أخرجه ابن ماجه ( ،)2933ع ْن جابِ ِر ْب ِن ع ْبد َّ
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ي ْر ُز ُق ال َّط ْي ت ْغدُ و َِخ ًاصا وت ُر ُوح بِطانًا»  ،ربام خيرج طائر من بيضة ل
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مما يقوم حياته وإذا بربنا يسخر له يف أمه أو ببعض الطيور تأكله بمنقارها.

وهلل  احلكمة ،والقوة ،والقدرة البالغة ،يف هذا الباب .انظر إىل
األسامك يسرتزق بعضها من بعض.
والذي َيمنا يف هذه احلالة أن نذكر شي ًئا من أسباب الرزق الذي غفل عنها
كثيا من الناس أصبح حاله كام قال النَّبِ ُّي ☺« :ي ْأ ِِت عل الن ِ
َّاس
الناس ،فإن ً
زمان ،ل ُيبا ِ امل ْر ُء ما أخذ ِمنْ ُه ،أ ِمن احلَل ِل أ ْم ِمن احلرا ِم»( ،)2والنَّبِ ُّي ☺ ملا قال:
اّلل وأ ْمجِ ُلوا ِيف ال َّطل ِ
ب» قال :أخذ احلَلل ،وترك احلرام.
«ا َّت ُقوا َّ
 وأعظم أسباب الرزق:

* التوحيد:

اّلل { :وما خل ْق ُت ْ ِ
اْل َّن
فاملوحد يرزقه اهلل رز ًقا مباركًا فيه ،كام قال َّ ُ
ون * ما ُأ ِريدُ ِمنْهم ِمن ِر ْزق وما ُأ ِريدُ أ ْن ي ْط ِعم ِ
ل لِيعبدُ ِ
ِ
ون * إِ َّن اهلل ُهو
ُ ْ ْ
واألنْس إِ َّ ْ ُ
ُ ُ
الر َّز ُاق ُذو ا ْل ُق َّو ِة ا ْملتِنيُ } [الذاريات.]61-65:
َّ
* الصالة:

ِ
اصط ِ ْب عل ْيها ل ن ْسأ ُلك ِر ْز ًقا ن َّْح ُن
الصَلة و ْ
اّلل { :و ْأ ُم ْر أ ْهلك بِ َّ
قال َّ ُ
نر ُز ُقك وا ْلع ِ
اقب ُة لِل َّت ْقو هى} [طه.]932:
ْ
* التمسك بالكتاب والسنة:
اْل ِ
اّلل { :ول ْو أ َّهنُ ْم أق ُاموا الت َّْوراة و ْ ِ
نجيل وما ُأ ِنزل إِل ْي ِهم ِّمن َّر ِّ ِهب ْم
قال َّ ُ
ألك ُلوا ِمن فو ِق ِهم و ِمن حتْ ِ
ت أ ْر ُجلِ ِهم ِّمن ُْه ْم ُأ َّمة ُّم ْقت ِصدة وكثِي ِّمن ُْه ْم ساء ما
ْ ْ
اخل َّط ِ
( )9أخرجه اْلمام أَحد ( ،)236ع ْن عُمر ْب ِن ْ
اب ◙.
( )2أخرجه البخاري ( ،)2361ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
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ي ْعم ُلون} [املائدة.]55:

ومما يدل عل ذلك قول النَّبِي ☺« :وج ِعل ِر ْز ِقي حتْت ظِ ِّل ر ْ ِ
ُمي»(.)9
ُ
ُ
ِّ

وقد أقبل اهلل  بكنوز كرسى ،وقيرص عل املسلمني ،ملا طبقوا
ً
وعمَل.
علام
الكتاب والسنة وامتثلومها ً
* اإلميان:

اّلل { :ول ْو أ َّن أ ْهل ا ْل ُقر هى آمنُوا واتَّق ْوا لفت ْحنا عل ْي ِهم بركات ِّمن
قال َّ ُ
السام ِء و ْاألر ِ ِ
اهم بِام كانُوا يك ِْس ُبون} [األعراف.]15:
ض ولهكن ك َّذ ُبوا فأخ ْذن ُ
ْ
َّ
ربا ،وباْلسَلم دينًا ،وبمحمد ☺ نب ًيا ،من أوسع أبواب
فاْليامن باهلل ً
الرزق سوا ًء الرزق اخلاص :الذي هو اْلسَلم ،واْليامن ،والعمل الصالح ،أو
الرزق العام :الذي هو من مأكول ،أو ملبوس ،أو غي ذلك من املتمولت.
* الدعاء:

فإنه من أعظم أسباب الرزق ،وهلذا كان من الدعاء املأثور« :الل ُه َّم ا ْغ ِف ْر
ِ  ،و ْارَحْنِي ،و ْاه ِد ِن ،و ْار ُز ْقنِي»(.)2
فاهلل  بيده خزائن السموات واألرض ،ول يعجزه يشء ،فام عل
ً
متوسَل إليه بفضله ،وكرمه،
اْلنسان إل أن يرفع أكف الضاعة إىل اهلل 
وجوده ،ورَحته ،وغي ذلك من صفات اْلحسان ،والكامل.
فإن اْلنسان إذا دعا اهلل  استجاب له ،فكم من فقي أغناه اهلل ،وكم
من ُمتاج فرج اهلل عنه ،وكم من جائع أطعمه اهلل ،وكم من عار كساه اهلل.
كام قال اّلل « :يا ِعب ِ
ادي إِ ِّن ح َّر ْم ُت ال ُّظ ْلم عل ن ْف ِيس ،وجع ْل ُت ُه بيْنك ُْم
َّ ُ
( )9أخرجه أَحد ( )6993ع ِن ا ْب ِن عُمر ¶.
( )2أخرجه مسلم ( ،)2512ع ْن ط ِ
ار ِق ْب ِن أ ْشيم ◙.
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ون أه ِدكُم ،يا ِعب ِ
ادي
ُُم َّر ًما ،فَل تظاملُوا ،يا ِعب ِادي ُك ُّلك ُْم ضال إِ َّل م ْن هد ْي ُت ُه ،ف ْاست ْهدُ ِ ْ ْ
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ون ُأ ْط ِعمكُم ،يا ِعب ِ
ِ
است ْط ِع ُم ِ
ادي ُك ُّلك ُْم عار ،إِ َّل م ْن
ْ ْ
ُك ُّلك ُْم جائع ،إِ َّل م ْن أ ْطع ْم ُت ُه ،ف ْ
ون أكْسكُم ،يا ِعب ِ
استك ُْس ِ
ادي إِ َّنك ُْم ُ ْ
ُتطِ ُئون بِال َّل ْي ِل والنَّه ِار ،وأنا أ ْغ ِف ُر
ُ ْ
كس ْو ُت ُه ،ف ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ض ِ
است ْغ ِف ُر ِ
ُّ
ون
الذنُوب مجي ًعا ،ف ْ
رضي فت ُ ُّ
ون أ ْغف ْر لك ُْم ،يا عبادي إِ َّنك ُْم ل ْن ت ْب ُل ُغوا ِّ
ادي لو أ َّن أولكُم و ِ
ون ،يا ِعب ِ
ول ْن ت ْب ُل ُغوا ن ْف ِعي ،فتنْف ُع ِ
آخرك ُْم وإِنْسك ُْم و ِجنَّك ُْم كا ُنوا
ْ
َّ ْ
احد ِمنْكُم ،ما زاد ذلِك ِيف م ْل ِكي شي ًئا ،يا ِعب ِ
ب رجل و ِ
ادي ل ْو أ َّن أ َّولك ُْم
ْ
عل أتْقى ق ْل ِ ُ
ُ
ْ
ب رجل و ِ
ِ
احد ،ما نقص ذلِك ِم ْن
وآخرك ُْم وإِنْسك ُْم و ِجنَّك ُْم كانُوا عل أ ْفج ِر ق ْل ِ ُ
آخركُم وإِنْسكُم و ِجنَّكُم قاموا ِيف ص ِعيد و ِ
ادي لو أ َّن أولكُم و ِ
م ْل ِكي شيئًا ،يا ِعب ِ
احد
ْ
ْ
ْ ُ
ْ
ْ
َّ ْ
ُ
ِ ِ ِ ِ
فسأ ُل ِ
ص ا ْمل ِ ْ
خي ُط
ون فأ ْعطيْ ُت ك َُّل إِنْسان م ْسألت ُه ،ما نقص ذلك ممَّا عنْدي إِ َّل كام ينْ ُق ُ
إِذا ُأد ِخل ا ْلبحر ،يا ِعب ِ
ادي إِنَّام ِهي أ ْعام ُلك ُْم ُأ ْح ِصيها لك ُْمُ ،ث َّم ُأو ِّفيك ُْم إِ َّياها ،فم ْن
ْ
ْ
وجد خ ْ ًيا  ،ف ْلي ْحم ِد اهلل وم ْن وجد غ ْي ذلِك ،فَل ي ُلوم َّن إِ َّل ن ْفس ُه»(.)9
الر َّز ُاق ُذو ا ْل ُق َّو ِة
فاهلل ُ يسرتزق ،ويطلب منه الرزق ،قال تعاىلُ { :هو َّ

ا ْملتِنيُ } [الذاريات.]61:
* التوكل:

اّللِ فتو َّك ُلوا إِن كُنتُم ُّم ْؤ ِمنِني} [املائدة.]23:
اّلل { :وعل َّ
قال َّ ُ
اّلل ِ ح َّق توكُّلِ ِه ،لرزقك ُْم كام ي ْر ُز ُق ال َّط ْي
وقال النَّبِ ُّي ☺« :ل ْو أنَّك ُْم تو َّك ْلت ُْم عل َّ
وح بِطانًا»(.)2
اصا وت ُر ُ
ت ْغدُو َِخ ً
َخيصا
يرزق طائر ل يد له ،ول قوة إل باْلناح ،واملنقار ،وإذا به يذهب
ً
جائ ًعا ،ويرجع بطينًا سمينًا.
( )9أخرجه مسلم ( ،)2622ع ْن أ ِيب ذر ◙.
اخل َّط ِ
( )2أخرجه اْلمام أَحد ( ،)236عن عُمر ْب ِن ْ
اب ◙.
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نعم فالتوكل عل اهلل  من أعظم وأوسع أبواب الرزق احلَلل الطيب
املبارك؛ فإن اهلل  ل يضيع من توكل عليه ،ول يضيع من رجاه ،ول من
طلب اخلي منه ▐.
* طلب العلم:

س ب ِن مالِك ◙ ،عند الرتمذي( ،)9قال :كان أخو ِ
ان
ففي حديث أن ِ ْ
ِ
ف ،فشكا
حي ِرت ُ
عل ع ْهد النَّبِ ِّي ☺ فكان أحدُ ُمها ي ْأ ِِت النَّبِ َّي ☺ واآلخ ُر ْ
ف أخا ُه إِىل النَّبِ ِّي ☺ فقال« :لع َّلك ت ُْرز ُق بِ ِه».
ا ْمل ُ ْح ِرت ُ
* االستغفار:

ِ
ِ
السامء
است ْغف ُروا ر َّبك ُْم إِ َّن ُه كان غ َّف ًارا * ُي ْرس ِل َّ
اّلل { :ف ُق ْل ُت ْ
قال َّ ُ
ِ
ِ
ِ
جيع ْل لك ُْم أ ْهن ًارا}
جيع ْل لك ُْم جنَّات و ْ
عل ْيك ُْم مدْ ر ًارا * و ُي ْمد ْدك ُْم بِأ ْموال وبنني و ْ
[نوح.]92-93:
فالستغفار ،والتوبة من أعظم أسباب تكفي الذنوب ،والذنوب من أعظم
أسباب منع اْلنسان من رزقه الذي يعطيه اهلل  له ،فإن املعايص حتيل بني
اْلنسان وبني ذلك.
* فعل األسباب الشرعية من العمل وغريه:
اّلل ُ { :هو ا َّل ِذي جعل لك ُُم ْاأل ْرض ذ ُل ً
ول ف ْام ُشوا ِيف مناكِبِها
قال َّ ُ
ِ
ِِ
ِ
ور} [امللك.]96:
و ُك ُلوا من ِّر ْزقه وإِل ْيه الن ُُّش ُ
* تفريج الكربات:
قال النَّبِ ُّي ☺« :م ْن ن َّفس ع ْن ُم ْؤ ِمن ك ُْرب ًة ِم ْن كُر ِ
اهلل عنْ ُه
ب الدُّ نْيا ،ن َّفس ُ

( )9برقم ( ،)2336واحلديث يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل الوادعي ♫.
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ِ ِ
ِ
ك ُْرب ًة ِم ْن كُر ِ
ْاآل ِخر ِة،
اهلل عل ْي ِه ِيف الدُّ نْيا و
ب ي ْو ِم ا ْلقيامة ،وم ْن ي َّرس عل ُم ْعرس ،ي َّرس ُ
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ِ
ِ ِ
ِ
اّلل ِيف ع ْو ِن ا ْلع ْب ِد ما كان ا ْلع ْبدُ ِيف
اهلل يف الدُّ نْيا و ْاآلخرة ،و ُ
وم ْن سرت ُم ْسل ًام ،سرت ُه ُ
ع ْو ِن أ ِخ ِيه»(.)9

* فيا عباد اهلل علينا أن نسلك هذه املسالك الرشعية ،والطرق السوية يف
سؤال اهلل  الرزق ،فإن اهلل  حيي كريم ،يستحي من عبده إذا رفع
صفرا .
إليه يديه أن يردمها ً
فام علينا إل أن نحسن الظن بربنا  ،ونتوكل عليه يف قضاء حوائجنا،
وتيسي أمورنا ،واهلل هو املستعان ،وعليه التكَلن.
وقد ذكرت أكثرمن ذلك يف كتايب «الدر املكنون يف أحكام الديون».
احلمد هلل رب العاملني.

t

♣♣♣

( )9أخرجه مسلم ( ،)2511ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
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ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
ِ ِ َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ☺ ت ْسل ًيام كث ْ ًيا  ،اما عد:
ُ

 من أركان اإلسالم اخلمسة املشهورة ،الصالة.
ِ
اّلل
الصَلة وآتُوا َّ
يموا َّ
اّلل { :وأق ُ
الزكاة} [البقرة ،]33:وقال َّ ُ
قال َّ ُ
الصَلة كان ْت عل ا ْمل ُ ْؤ ِمنِني كِت ًابا َّم ْو ُقوتًا} [النساء ،]933:وقال تعاىل:
{ :إِ َّن َّ
{فو ْيل ل ِ ْل ُمص ِّلني * ا َّل ِذين ُه ْم ع ْن ص ِ ِ
اهون} [املاعونُ ،]6-3:وقال
َلهت ْم س ُ
▐{ :ما سلكك ُْم ِيف سقر * قا ُلوا مل ْ ن ُك ِمن ا ْملُص ِّلني * ومل ْ ن ُك ُن ْط ِع ُم
ا ْمل ِ ْس ِكني} [املدثر.]33-32:
 وامتدح اهلل املصلني يف مواطن:
ِ
ل صَل ِ ِهت ْم د ِائ ُمون} [املعارج.]23:
* قال َّ ُ
اّلل { :ا َّلذين ُه ْم ع ه
* وقال تعاىل{ :وا َّل ِذين هم عل صَل ِ ِهتم ُحي ِ
اف ُظون} [املعارج.]33:
ْ
ُ ْ ه

 وذم اهلل  اخلُلْف الذين ال يصلون وأضاعوها عن وقتها ،قال تعاىل:
الشهو ِ
ِ
ِ ِ
الصَلة واتَّب ُعوا َّ
ات فس ْوف ي ْلق ْون غ ًّيا}
{فخلف م ْن ب ْعده ْم خ ْلف أضا ُعوا َّ
[مريم.]61:
فشأن الصَلة عظيم لسيام ،أن يصليها املصيل يف بيوت اهلل  ،فع ْن
ِ ِ
رس ُه أ ْن ي ْلقى اهلل غدً ا ُم ْسلِ ًام ،ف ْليُحافِ ْ
ظ
ع ْبد اهلل ْب ِن م ْس ُعود ◙ ،قال« :م ْن َّ
عل ه ُؤل ِء الصلو ِ
ات حيْ ُث ُينادى ِهبِ َّن ،ف ِإ َّن اهلل رشع لِنبِيِّك ُْم ☺ ُسنن ْاهلُدى،
َّ
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فِ
يف ب ْيتِ ِه،
وإِ َّهنُ َّن م ْن ُسنن ْاهلُدى ،ول ْو أنَّك ُْم ص َّل ْيت ُْم ِيف ُب ُيوتِك ُْم كام ُيص ِّيل هذا ا ْملُتخ ِّل ُ
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لرت ْكت ُْم ُسنَّة نبِ ِّيك ُْم ،ول ْو تر ْكت ُْم ُسنَّة نبِ ِّيك ُْم لضل ْلت ُْم ،وما ِم ْن ر ُجل يتط َّه ُر ف ُي ْح ِس ُن
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
اهلل ل ُه بِك ُِّل خ ْطوة ْ
خي ُطوها
ال ُّط ُهورُ ،ث َّم ي ْعمدُ إِىل م ْسجد م ْن هذه ا ْملساجد ،إِ َّل كتب ُ

ف عنْها إِ َّل
حي ُّط عنْ ُه ِهبا سيِّئ ًة ،ولقدْ رأيْتُنا وما يتخ َّل ُ
حسن ًة ،وي ْرف ُع ُه ِهبا درج ًة ،و ُ
ِ
ِ
ِ
الر ُجل ْ ِ
ني حتَّى ُيقام ِيف
الر ُج ُل ُي ْؤتى بِه َُيادى ب ْني َّ
ُمنافق م ْع ُلو ُم النِّفاق ،ولقدْ كان َّ
ف»(.)9
الص ِّ
َّ
ثم أخب أن الصَلة يف املسجد من سنن اهلدى ،التي ينبغي أن حيافظ عليها
املسلم يف رمضان ،ويف غي رمضان ،ويف صَلة اْلمعة وغيها من الصلوات؛
الظهر ،والعرص ،واملغرب ،والعشاء ،والفجر؛ ل مناص للمسلم يف التخلف عنها
ثوما أو ً
بصَل فع ِن ْاب ِن ُعمر
إل ملرض ،أو سفر ،وغي ذلك من األعذار كمن أكل ً
¶ ،أ َّن ر ُسول اهللِ ☺ ،قالِ :يف غ ْزو ِة خ ْيب «م ْن أكل ِم ْن ه ِذ ِه َّ
الشجر ِة -
ني ا ْملس ِ
اجد»( ،)2أو من حضت الصَلة وهو يدافعه األخبثان؛
ي ْعنِي ال ُّثوم  -فَل ي ْأتِ َّ
فتأخر عن اْلامعة .أو من حضه الطعام ،فع ْن ع ِائشة ▲ قال ْت :إِ ِّن س ِم ْع ُت
ول« :ل صَلة بِح ْض ِة ال َّطعا ِم ،ول هو يدافِعه ْاأل ْخبث ِ
ر ُسول اهللِ ☺ ي ُق ُ
ان»(.)3
ُ ُ ُُ
وإل فاألصل َّ
أن اْلنسان إذا سمع النداء وجب عليه أن يكون ملب ًيا.
* جاء عبد اهلل ابن أم مكتوم ◙ إىل النَّبِ ِّي ☺ يستئذنه يف التخلف

عن الصَلة ،وكان أعمى ،فع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،قال :أتى النَّبِ َّي ☺ ر ُجل
أعمى ،فقال :يا رسول اهللِ ،إِنه ليس ِ ق ِائد ي ُقود ِن إِىل ا ْملس ِج ِد ،فسأل رسول اهللِ
ْ
ُ
َّ ُ ْ
ُ
ْ
ُ
( )9أخرجه مسلم (.)563
( )2أخرجه مسلم (.)659
( )3أخرجه مسلم (.)653
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☺ أ ْن ُير ِّخص ل ُه ،ف ُيص ِّيل ِيف ب ْيتِ ِه ،فر َّخص ل ُه ،فل َّام و َّىل ،دعا ُه ،فقال« :ه ْل ت ْسم ُع
ِ
ب»(.)9
الصَلة؟» قال :نع ْم ،قال« :فأ ِج ْ
النِّداء بِ َّ
فإذا كان األعمى ل توجد له رخصة ،وكان حضوره الصَلة ل يؤدي إىل
رضره ،فكيف بك أَيا املبرص؟
وكيف بك أَيا الشاب؟
وكيف بك أَيا الشيخ؟ الذي م َّن اهلل عليك بنعم كثية؛ صحة البدن،
والسمع ،والبرص ،وربام القرب من املسجد.

ومع ذلك تتخلف ،هذا خيشى عليه أن يكون من ُاملخ َّل ِفني الذين يتخلفون

عن اخليُ ،
وخيشى عليهم الضر.
فعلينا أن نحافظ عل هذه الصلوات يف أوقاهتا حيث ينادى هبا ،وعلينا أن
نصيل كام صل ر ُس ُ
اّللِ ☺.
ول َّ
 أمور ال بد أن جتتمع حتى تكون الصالة مقبولة تامة.

جاء يف حديث أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،قال :قال ر ُس ُ
اّللِ ☺« :صَل ُة
ول َّ
أح ِدكُم ِيف مجاعة ،ت ِزيدُ عل صَلتِ ِه ِيف س ِ
وق ِه وبيْتِ ِه بِ ْض ًعا و ِع ْ ِ
رشين درج ًة ،وذلِك بِأن َّ ُه
ُ
ْ

الو ُضوءُ ،ثم أتى املس ِ
الصَلة ،ل ينْه ُز ُه إِ َّل
جد ل ُي ِريدُ إِ َّل َّ
إِذا تو َّضأ فأ ْحسن ُ
ْ
َّ
الصَل ُة ،مل ْ خي ُ
ت عنْ ُه ِهبا خطِيئة ،واملَلئِك ُة تُص ِّيل
ْط خ ْطو ًة إِ َّل ُرفِع ِهبا درج ًة ،أ ْو ُح َّط ْ
َّ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
عل أحدك ُْم ما دام يف ُمص ََّل ُه ا َّلذي ُيص ِّيل فيه ،ال َّل ُه َّم ص ِّل عليْه ،ال َّل ُه َّم ْارَحْ ُه ما مل ْ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُحي ِد ْ ِ ِ
الصَل ُة حتْبِ ُس ُه»(.)2
ث فيه ،ما مل ْ ُي ْؤذ فيه ،وقال :أحدُ ك ُْم يف صَلة ما كانت َّ
ْ
( )9أخرجه مسلم (.)563
( )2أخرجه البخاري ( ،)2991ومسلم (.)531

N
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يفوتك
فيا أَيا املسلم الذي ل تبا هبذه األجور العظيمة ،كم حترم؟ كم
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من اخلي؟ وكم تتحمل من اْلثم؟ من أجل عرش دقائق.

الفرض يمكن أن يصليه املسلم يف عرش دقائق هذا مع القراءة املتأنية ،ومع
إحسان الركوع ،واخلشوع ،والتطويل فيهام ،أما إذا كان يصيل صَلة خفيفة ربام يف
َخس دقائق ربام الركعة تأخذ دقيقة مع ذلك يضيع الصَلة التي أول ما نحاسب
ب
عليها يوم القيامة ،فع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙ قال :قال الن َِّب ِّي ☺« :أ َّو ُل ما ُحياس ُ
ِ
ِ ِ
ِ
اّلل
بِه ا ْلع ْبدُ ي ْوم ا ْلقيامة صَل ُت ُه ،ف ِإ ْن كان أُتَّها كُتب ْت ل ُه تا َّم ًة ،وإِ ْن مل ْ ي ُك ْن أُتَّها قال َّ ُ
 :ا ْن ُظروا ه ْل ِ
الزكا ُة
جتدُ ون لِع ْب ِدي ِم ْن تط ُّوع ف ُتك ِْم ُلون ِهبا ف ِريضت ُهُ ،ث َّم َّ
ُ
كذلِكُ ،ث َّم ت ُْؤخ ُذ ْاأل ْعام ُل عل ِحس ِ
اب ذلِك»(.)9
أول يشء تسأل عنه الصَلة ،ماذا جوا بك؟ إذا قلت :ما صليت مصيبة،
وإذا قلت :صليت ،عل أي طريقة صليت؟ ،ويف أي وقت صليت؟ ،وعل أي
هيئة صليت؟.
فنحن مسؤلون عن أمور :إن أتيت بالعبادة ،كيف أتيت هبا؟ ،وملن أتيت
تأت هبا ،ملاذا مل ِ
هبا؟ ،وإن مل ِ
تأت هبا؟.
* فحثوا أنفسكم وحظوا أزواجكم ،وحظوا أبناءكم عل التقرب إىل

ول اّللِ
ربكم؛ فإنه سبحانه ما تقرب به بيشء أحب إليه مما أفرتض علينا ،قال ر ُس ُ َّ
ِ
ِ
ب إِ َّ ِممَّا ا ْفرت ْض ُت عل ْي ِه»(.)2
يشء أح َّ
☺« :وما تق َّرب إ َّ ع ْبدي بِ ْ
ومن أوجب ما ُأ ِ
فرتض علينا الصَلة ،الصَلة التي من تركها كفر ،فع ْن

( )9أخرجه أَحد (.)95131
( )2أخرجه البخاري ( ،)5632ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
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جابِ ِر ْب ِن ع ْب ِد اهللِ ¶ ،قال :س ِم ْع ُت ر ُسول اهللِ ☺ ي ُق ُ
الر ُج ِل
ول« :ب ْني َّ
وبني ِّ ِ
الصَل ِة»(.)9
الرشك وا ْل ُك ْف ِر ت ْر ُك َّ
ْ
ْ
ول ِ
ِ
الصَل ُة ،فم ْن تركها فقدْ
اّلل ☺« :الع ْهدُ ا َّلذي ب ْيننا وب ْين ُه ُم َّ
وقال ر ُس ُ َّ
كفر»(.)2

ِ
ِ
اّللِ ☺
وع ْن ُعبادة ْب ِن َّ
الصامت ◙ ،قال :أ ْشهدُ لسم ْع ُت ر ُسول َّ
ولَ« :خْس صلوات ا ْفرتضهن اّلل عل ِعب ِ
ي ُق ُ
اد ِه م ْن أ ْحسن ُو ُضوء ُه َّن وص ََّل ُه َّن
ُ
ُ َّ َّ ُ
ِ
ِ ِ
اّلل ِ ع ْهد أ ْن ي ْغ ِفر ل ُه،
لو ْقت ِه َّن ،فأت َّم ُركُوع ُه َّن و ُس ُجود ُه َّن و ُخ ُشوع ُه َّن كان ل ُه عنْد َّ
ِ
اّلل ِ ع ْهد إِ ْن شاء غفر ل ُه ،وإِ ْن شاء ع َّذب ُه»(.)3
وم ْن مل ْ ي ْفع ْل فل ْيس ل ُه عنْد َّ

t
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( )9أخرجه مسلم (.)12
( )2أخرجه الرتمذي ( ،)2529ع ْن ُبر ْيدة ◙ ،وهو يف «الصحيح املسند».
( )3أخرجه اْلمام أَحد (.)22233
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ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ☺ ،اما عد:
ِ
ِ
ِ
اّلل و ِجل ْت
 وصف اهلل  املؤمنني ،بقوله{ :إِنَّام ا ْمل ُ ْؤمنُون ا َّلذين إِذا ُذكر َّ ُ
ُ

ِ ِ
ِ
ِ
ل ر ِّ ِهب ْم يتو َّك ُلون} [األنفال.]2:
ُق ُل ُ
وهبُ ْم وإذا تُلي ْت عل ْيه ْم آيا ُت ُه زاد ْهتُ ْم إيامنًا وع ه
 ووصف اهلل  املنافقني بقوله{ :و ِمن ُْهم َّمن ي ْست ِم ُع إِل ْيك حتَّى إِذا
ه
ِ
ندك قا ُلوا ل ِ َّل ِذين ُأوتُوا ا ْل ِع ْلم ماذا قال آنِ ًفا ُأ هِ
خرجوا ِمن ِع ِ
اّلل
ْ
ُ
وَلك ا َّلذين طبع َّ ُ
عل ُق ُل ِ ِ
وهب ْم واتَّب ُعوا أ ْهواء ُه ْم} [ُممد.]95:
ه

 ومجع اهلل  بني الوصفني بقوله{ :وإِذا ما ُأ ِنزل ْت ُسورة ف ِمنْ ُهم َّمن ي ُق ُ
ول
ِ
ِِ
ِ
رشون * وأ َّما ا َّل ِذين
أيُّك ُْم زاد ْت ُه ههذه إِيامنًا فأ َّما ا َّلذين آمنُوا فزاد ْهتُ ْم إِيامنًا و ُه ْم ي ْست ْب ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ىل ِر ْجس ِه ْم وماتُوا و ُه ْم كاف ُرون} [التوبة-923:
يف ُق ُلوهبم َّمرض فزاد ْهتُ ْم ر ْج ًسا إ ه

.]926
ويقول اهلل  يف وصفهم أيضـًا{ :وإِذا ما ُأ ِنزل ْت ُسورة نَّظر ب ْع ُض ُه ْم إِ هىل
اّلل ُق ُلوهبُم بِأ َّهنُ ْم ق ْوم َّل ي ْفق ُهون}
ب ْعض ه ْل يرا كُم ِّم ْن أحد ُث َّم انرص ُفوا رصف َّ ُ
[التوبة.]922:
* من هذه اآليات يظهر الفرق الواسع ،والب ْون الشاسع بني املؤمن وغيه،
وأن املؤمن يتقبل ما أوحاه اهلل  إىل رسوله ☺ ،وحاله ما قال اهلل 
عن املؤمنني{ :وقا ُلوا س ِم ْعنا وأط ْعنا ُغ ْفرانك ر َّبنا وإِل ْيك ا ْمل ِص ُي} [البقرة.]216:
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* أما الصنف الثاني فهو راد لكل ما جاء عن اهلل  إما بلسان احلال،
وإما بلسان املقال ،وإما هبام ،كام أخب اهلل  عن اليهود ،وغيهم بقوله:
{قا ُلوا س ِم ْعنا وعص ْينا} [البقرة.]13:
قوله{ :س ِم ْعنا} ،يعني :ما أوحاه اهلل .
قوله{ :وعص ْينا} ،أي :مل نلتزم رشع اهلل .
ففرق عظيم بني {س ِم ْعنا وأط ْعنا} ،و{س ِم ْعنا وعص ْينا} ،فهذا يف طرف السعداء،
وهذا يف طرف األشقياء ،هذا حقق العبودية ،وهذا حقق التمرد عل اهلل .
فيا أَيا املسلم اجعل من نفسك مستجي ًبا هلل ▐ يف كل ما تسمع،
القصور حاصل لدى كثي من الناس ،لكن ليكن حالنا كام قال اهلل { :يا
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اّلل
حي ِييك ُْم وا ْعل ُموا أ َّن َّ
استجي ُبوا َّّلل ول َّلر ُسول إِذا دعاك ُْم ملا ُ ْ
أ َُّيا ا َّلذين آمنُوا ْ
ِ
ِ
ِ
حي ُ
رشون} [األنفال.]23:
ُ
ول ب ْني ا ْمل ْرء وق ْلبِه وأنَّ ُه إِل ْيه ُحتْ ُ
ومعنى اآلية أن املؤمن إذا استجاب ألمر اهلل ،وألمر رسوله ☺،
حصلت له احلياة ،حياة القلب ،وحياة اْليامن ،احلياة احلقيقية.
وإذا مل حتصل منه هذه الستجابة ،حصل النقيض ،حصل اْلعراض،
والقسوة ،وكم نسمع يف رمضان ،وغي رمضان ،من النصائح ،واملواعظ ،وما
أظن أحدً ا من املسلمني إل يف بعض املناطق النائية إل وهو يسمع موعظة،
وعلم ،وتذكي ،ودللة عل اهلداية ،وإرشاد إىل اخلي.
ولكن العلة يف قلة الستجابة ،صارت العبادة عندنا مواسم ،يف رمضان كل
الناس يصيل ،كل الناس يصوم ،كثي من أصحاب املعايص يرتكون ،ينتظرون
ذهاب رمضان؛ إذا ذهب رمضان ،عاد تارك الصَلة إىل تركه ،وعاد املذنب
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بالزمان،
واملرسف عل نفسه؛ إذن مل تكن العبادة هلل  خالصة ،كانت العبادة
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ما هكذا ُأ ِمر املسلم.

املسلم مأمور بطاعة اهلل  يف مجيع العام ،مأمور بالستجابة ألمر اهلل
 يف مجيع العام ،مأمور بامتثال سنة النبي ☺ يف مجيع العام؛ ألن اهلل 
اّلل
أنزل القرآن ،وأوحى السنة ليعمل هبا حتى يأِت اْلنسان اليقني ،كام قال َّ ُ
{ :وا ْع ُبدْ ر َّبك حتَّى ي ْأتِيك ا ْلي ِقنيُ } [احلجر.]11:
ه
فَل تكن عبادتنا هلل موسمية ،نعم إن هناك أوقات أفضل من أوقات،
وهناك هبات من رب العباد ▐ يمتن عل الناس هبا من أجل تكفي
ذنوهبم ،والتجاوز عن سيئاهتم ،ويكون فيها بَلغ هلم ونشاط؛ لكن ليس معنى
ذلك أن تعود القهقرى قال رسول ِ
احتِس ًابا،
اّلل ☺« :م ْن صام رمضان ،إِيامنًا و ْ
َّ
ُ
ُغ ِفر ل ُه ما تقدَّ م ِم ْن ذنْبِ ِه» متفق عليه(.)9

فإذا انتهى رمضان رشع اهلل صيام ستة أيام من شوال ،كام قال رسول اهللِ
ُ
☺« :م ْن صام رمضان ُث َّم أتْبع ُه ِستًّا ِم ْن ش َّوال ،كان ك ِصيا ِم الدَّ ْه ِر»(.)2
فإذا انتهى شوال ،رشع اهلل  صيام ثَلثة أيام من كل شهر ،ورشع
صيام يوم عرفة؛ تكفر السنة املاضية واآلتية ،ورشع صيام يوم عاشوراء؛ يكفر
السنة املاضية ،فع ْن أ ِيب قتادة ْاألنْص ِ
ار ِّي ◙ ،أ َّن ر ُسول اهللِ ☺ ،قال:

«ثَلث ِم ْن ك ُِّل ش ْهر ،ورمضا ُن إِىل رمضان ،فهذا ِصيا ُم الدَّ ْه ِر ُك ِّل ِهِ ،صيا ُم ي ْو ِم عرفة،
ِ
ِ
ِ
السنة ا َّلتِي ب ْعد ُه ،و ِصيا ُم ي ْو ِم ع ُ
اشوراء،
أ ْحتس ُ
السنة ا َّلتي ق ْبل ُه ،و َّ
ب عل اهلل أ ْن ُيك ِّفر َّ
( )9البخاري ( ،)31ومسلم ( )253ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
( )2أخرجه مسلم ( )9953ع ْن أ ِيب أيُّوب ْاألنْص ِ
ار ِّي ◙.
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ِ
ِ
السنة ا َّلتِي ق ْبل ُه»(.)9
أ ْحتس ُ
ب عل اهلل أ ْن ُيك ِّفر َّ
وهكذا يف الصلوات جعلها اهلل  تتناوب يف اليوم والليلة ،تارة
الفرض ،وتارة النفل فَل تبخل عل نفسك أَيا املسلم بطاعة اهلل  ،لتكن
من الذين قالوا { :وإِذا ما ُأن ِْزل ْت ُسورة نظر ب ْع ُض ُه ْم إِىل ب ْعض ه ْل يرا ك ُْم ِم ْن أحد}
[التوبة.]922:
هذه األيام صفدت الشياطني ،وحصل لك اْليامن فاستمر عل هذه الدفعة،
استمر وواصل ،صليت يف املسجد لزم املسجد ،ما هو آخر ليلة يف رمضان ما
تأِت املسجد حيل بينك وبني الطاعة ،هذا من عَلمة عدم قبول العمل ،فمن
عَلمة عدم قبول العمل أن ينقطع العبد عن العمل ،ومن عَلمة قبول العمل أن
العمل الصالح جير إىل عمل آخر.
وهلذا ذكر بعض أهل العلم يف عَلمة احلج املبور ،قالوا  :أن يستمر العبد
عل الطاعة بعد احلج.
هذا هو الذي أمرنا اهلل به ،ورشعه اهلل ،لنا فلنستفد من هذه املواسم
بمضاعفة اْلهود ،واألجور املرتتبة عل ذلك ،وزيادة اْليامن ،فإذا خرج املوسم
اّللِ ْب ُن ع ْمرو ¶ ،فيام يرويه ع ْن
ل أقل أن تبقى عل الواجب ،كام قال ع ْبدُ َّ
ِ
ِ ِ
ِ
رشة ف ْرتة ،فم ْن كان ْت ف ْرت ُت ُه إِىل ُسنَّتِي ،فقدْ
رش ًة ،ولك ُِّل َّ
النَّبِ ِّي ☺« :إِ َّن لك ُِّل عمل َّ
أ ْفلح ،وم ْن كان ْت ف ْرت ُت ُه إِىل غ ْ ِ
ي ذلِك ،فقدْ هلك»( .)2واحلمد هلل.

t
( )9أخرجه مسلم (.)9952
( )2أخرجه أَحد (.)5253
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الفائدة الثالثة والعشرون:
اإلميان باليوم اآلخر
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ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما عد:
ُ

 من عقيدة أهل السنة ،واجلماعة اإلميان باليوم اآلخر :وهو أحد أركان اْليامن

اخل َّط ِ
الستة التي دل عليها حديث جبيل ♠ ،وهو حديث ُعمر ْب ِن ْ
اب
ِ
◙ ،الذي أخرجه مسلم( )9قال :فأ ْخ ِب ِن ع ِن ْ ِ ِ
اّلل ِ،
اْليامن ،قال« :أ ْن ت ُْؤمن بِ َّ
ْ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِِ
رش ِه».
ومَلئكته ،و ُكتُبِه ،و ُر ُسله ،وا ْلي ْو ِم ْاآلخ ِر ،وت ُْؤمن بِا ْلقدر خ ْيه و ِّ
والذي دل عليها حديث أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،قال :ما ْ ِ
اْليام ُن؟ قال« :أ ْن
ت ُْؤ ِمن بِاّلل ِ ،ومَلئِكتِ ِه ،وكِتابِ ِه ،ولِقائِ ِه ،ورسلِ ِه ،وت ُْؤ ِمن بِا ْلبع ِ
ث ْاآل ِخ ِر»(.)2
ْ
ِّ
ُ ُ

وهكذا القرآن ميلء بذكر اليوم اآلخر ،وبأسامئه املتكاثرة الدالة عل صفاته
العظيمة ،وسمي باليوم اآلخر؛ ألنه ل يوم بعده ،وينتهي الناس إىل دارين ل
ِ
ثالث هلام ،كام قال اّلل { :ف ِريق ِيف ْ ِ
الس ِع ِ
ي} [الشورى.]2:
اْلنَّة وف ِريق يف َّ
َّ ُ
ِ
يشء
وهو يوم مهول ،قال تعاىل{ :يا أ َُّيا الن ُ
َّاس ا َّت ُقوا ر َّبك ُْم إِ َّن ز ْلزلة َّ
الساعة ْ
عظِيم * يوم تروهنا ت ْذه ُل ك ُُّل مر ِضعة عام أرضع ْت وتضع ك ُُّل ذ ِ
ات َحْل َحْلها
ُ
ْ
ْ
َّ ْ
ُْ
ِ
اّللِ ش ِديد} [احلج.]2-9:
وترى النَّاس ُسكار هى وما ُهم بِ ُسكار هى ولهك َّن عذاب َّ
ِ
قال ر ُس ُ
َّاس ي ْوم ا ْل ِقيام ِة ُحفا ًة ُعرا ًة ُغ ْر ًل»( ،)3وجاء
رش الن ُ
ول اهلل ☺ْ ُ « :
حي ُ

( )9برقم (.)1
( )2أخرجه البخاري ( ،)63ومسلم (.)1
ِ
( )3أخرجه البخاري ( ،)5622ومسلم ( ،)2161ع ْن عائشة ▲.
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عند أَحد(ُ « :)9عرا ًة ُغ ْر ًل ُهب ْ ًام».

* أما احلفاة :الذين ل نعال هلم.

* وأما العراة :الذين ل لباس هلم.

* وأما البهم :الذين ليس هلم يشء من املتاع.

* وأما الغرل :فهو الغي خمتون.
قالت ع ِائش ُة ▲ :ف ُق ْلت :يا رسول ِ
الرج ُال والنِّسا ُء ينْ ُظ ُر ب ْع ُض ُه ْم
ُ
ْ
َّ
اّللِّ ،
ُ
إِىل بعض؟ فقال« :األمر أشدُّ ِمن أ ْن َيِمهم ذ ِ
اك».
ْ
ْ ُ َّ ُ ْ
ُْ
وحيرش اهلل  الناس مجي ًعا ،فع ِن ْاب ِن ُعمر ¶ ،ع ِن النَّبِ ِّي ☺:
{يوم ي ُقوم النَّاس لِرب العاملِني} [املطففني ]5:قال« :ي ُقوم أحدُ هم ِيف ر ْش ِ
ح ِه إِىل
ِّ
ُ
ْ
ُ ْ
ُ
ُ
أنْص ِ
اف ُأ ُذن ْي ِه»(.)2

ورون ُحفا ًة
وع ِن ْاب ِن ع َّباس ¶ ،ع ِن النَّبِ ِّي ☺ ،قال« :إِ َّنك ُْم ُم ُْش ُ
ُعرا ًة ُغر ًلُ ،ثم قرأ { :كام بد ْأنا أول خ ْلق ن ُِعيدُ ه وعْدً ا علينا إِنَّا ُكنَّا ف ِ
اعلِني}
ْ
ُ
َّ
َّ
ْ
[األنبياء.)3(»]933:
 إال أن هنا أمور ينكرها املبتدعة ناسب احلديث عنها ،وهي الصراط.

اّلل { :وإِ ْن
فالرصاط ثابت يف السنة ،وقد أشار إليه القرآن ،كام قال َّ ُ
ِمنْك ُْم إِ َّل و ِار ُدها كان عل ر ِّبك حت ًْام م ْق ِض ًّيا (ُ )29ث َّم نُن ِّجي ا َّل ِذين اتَّق ْوا ونذ ُر
ِ
ال َّظاملِني ِفيها ِجث ِ ًّيا} [مريم ،]22-29:واملعنى الصحيح هلذه اآلية وعليه مجاهي
املفرسين ،أن املراد بالورود هو املرور عل الرصاط يوم القيامة.
ِ
اّللِ ْب ِن ُأن ْيس ◙.
( )9برقم ( ،)95332ع ْن ع ْبد َّ
( )2أخرجه البخاري ( ،)5639ومسلم (.)2152
( )3أخرجه البخاري (.)3331
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وعن جابِ ِر ب ِن عب ِد اهللِ ¶ ،قال :أ ْخبتْنِي ُأم مب ِّرش ،أهنا س ِمع ِ
ت النَّبِ َّي

ْ ْ
ْ
َّ
ُّ ُ
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☺ ،ي ُق ُ ِ
اهللِ ،م ْن أ ْصح ِ
اب َّ
الشجر ِة أحد،
ول عنْد ح ْفصة« :ل يدْ ُخ ُل النَّار ،إِ ْن شاء ُ
ا َّل ِذين باي ُعوا حتْتها» قال ْت :بل ،يا ر ُسول اهللِ فانْتهرها ،فقال ْت ح ْفص ُة{ :وإِ ْن ِمنْك ُْم

اهلل ُ { :ث َّم نُن ِّجي ا َّل ِذين
إِ َّل و ِار ُدها} [مريم ]29:فقال النَّبِ ُّي ☺« :قدْ قال ُ
ِ
اتَّق ْوا ونذ ُر ال َّظاملِني فِيها ِجثِيًّا} [مريم.)9( »]22:
وجاء ع ْن ع ْب ِد اهللِ ْب ِن م ْس ُعود ◙ ،قال{ :وإِ ْن ِمنْك ُْم إِ َّل و ِار ُدها}
[مريم ،]29:قال« :يدْ ُخ ُلوهنا ،أ ْو يلِ ُجوهناُ ،ث َّم ي ْصدُ ُرون ِمنْها بِأ ْعام ِهل ِ ْم»(.)2
* والصراط :هو جرس ممدود عل متن جهنم جيوزه املؤمنون ،ل جيوزه
غيهم؛ ألن الكافرين ُيساقون إىل النار سو ًقا حتى ُيلقون فيها ،ويتقادعون فيها
تقادع الفراش ،وأما املنافقون فهم يصعدون عل الرصاط ،ثم تنطفئ أنوارهم،
اف ُقون وا ْملن ِ
ول ا ْملن ِ
ات
افق ُ
ُ
اّلل { :ي ْوم ي ُق ُ ُ
فيجعون فيتقادعون فيها ،قال َّ ُ
ِ
ل ِ َّل ِذين آمنُوا ان ُظرونا ن ْقتبِس ِمن ن ِ ِ
ِ
ُورا ف ُ ِ
ضب
ْ
ُّورك ُْم قيل ْارج ُعوا وراءك ُْم فا ْلتم ُسوا ن ً
ُ
ِ ِ ِ ِِ
ِ ِ ِ
اب * ُينا ُدوهنُ ْم أل ْم نكُن
الر َْح ُة وظاه ُر ُه من قبله ا ْلعذ ُ
ب ْين ُهم بِ ُسور َّل ُه باب باطنُ ُه فيه َّ
َّمعك ُْم قا ُلوا بل ول ه ِكنَّك ُْم فتنت ُْم أن ُفسك ُْم وتر َّب ْصت ُْم و ْارت ْبت ُْم وغ َّر ْتك ُُم ْاألم ِ
ان ح َّتى
ُّ
ه
ه
جاء أمر اّللِ وغركُم بِ ِ
ور} [احلديد.]93-93:
َّ
ْ ُ َّ
اّلل ا ْلغ ُر ُ
َّ
ِ
اخلدْ ِر ِّي ◙ِ ،قيل :يا ر ُسول
وهو جرس «د ْحض م ِز َّلة» ،فعن أ ِيب سعيد ْ ُ
اهللِ ،وما ْ ِ
رس؟ قال« :د ْحض م ِز َّلة ،)3(»،ويف روية «مدْ حضة م ِز َّلة»(.)3
اْل ْ ُ
( )9أخرجه مسلم (.)2315
( )2أخرجه أَحد (.)3921
( )3أخرجه مسلم (.)913
( )3أخرجه البخاري (.)2331
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قوله« :د ْحض» أي :أن الناس يزلقون عليه زل ًقا إل من ثبته اهلل .
قوله« :م ِز َّلة» أي :أن من سقط منه سقط يف النار.
ِ
وحاله كام قال ر ُس ُ
يب وحسك تكُو ُن
ول اهللِ ☺« :فِ ِيه خطاطِ ُ
يف وكَلل ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ِق،
بِن ْجد فيها ُشو ْيكة ُيق ُال هلا َّ
الس ْعدا ُن ،في ُم ُّر ا ْمل ُ ْؤمنُون كط ْرف ا ْلع ْني ،وكا ْل ْ
او ِ
ي ،وكأج ِ
الريحِ  ،وكال َّط ْ ِ
الرك ِ
يد ْ
اب ،فناج ُمس َّلم ،وخمْدُ وش ُم ْرسل،
اخليْ ِل و ِّ
وك ِّ

وم ْكدُ وس ِيف ن ِ
ار جهنَّم»(.)9

وهو السبيل إىل اْلنة ،ل سبيل إىل اْلنة إل من طريق الرصاط ،وأول من
جييزه ُممد ☺ وأمته ،ول يتكلم عند الرصاط إل الرسل ،ودعوهتم« :الل ُه َّم
س ِّل ْم ،س ِّل ْم»(.)2
وبعد الرصاط قنطرة توصل بني الرصاط وبني اْلنةُ ،حيجز الناس عليها ل
وَي َّذب،
يدخل أحد اْلنة وعنده مظلمة ألحد ،ما يدخل إل بعد أن ُين َّقىُ ،
ِ
خلدْ ِر ِّي ◙ ،ع ْن رس ِ
اّللِ ☺
و ُيص َّفى ،ففي البخاري( )3ع ْن أ ِيب سعيد ا ُ
ول َّ
ُ
قال« :إِذا خلص امل ْؤ ِمنُون ِمن الن َِّار حبِسوا بِقنْطرة بني اْلن َِّة والن َِّار ،فيتقاصون مظ ِ
امل
ُّ
ُ
ْ
ُ ُ

كان ْت بيْن ُهم ِيف الدُّ نْيا حتَّى إِذا ُن ُّقوا و ُه ِّذبوا ُ ،أ ِذن هلم بِدُ ُخ ِ
ول اْلن َِّة ،فوا َّل ِذي ن ْف ُس
ُْ
ْ
ُ
ُُم َّمد بِي ِد ِه ،ألحدُ ُه ْم بِم ْسكن ِ ِه ِيف اْلن َِّة أد ُّل بِمن ِْزل ِ ِه كان ِيف الدُّ نْيا» ،فنؤمن هبذا كله،
وينبغي أن نستعد ملثل هذه املواطن.
 ومما يؤمن به أهل السنة ،واجلماعة :احلوض.
اّلل {:إِنَّا أ ْعط ْيناك ا ْلك ْوثر * فص ِّل لِر ِّبك وانْح ْر} [الكوثر.]2-9:
قال َّ ُ
( )9أخرجه مسلم (.)913
( )2أخرجه البخاري ( ،)135ومسلم ( ،)913ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
( )3برقم (.)2333
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آنيته عدد
* واحلوض :هو هنر وعده اهلل ُ ممدً ا ☺ ،عليه خي كثي،
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النجوم ،وماؤه أبيض من الثلج ،وأحل من العسل باللبن ،وزواياه سواء مسية

شهر ُتده ميزابان من اْلنة من هنر الكوثر ،من رشب منه ل يظمأ بعدها ابدً ا.
فع ْن ع ْبدُ اهللِ ْب ُن ع ْم ِرو ْب ِن ا ْلع ِ
اص ¶ قال :قال ر ُس ُ
ول اهللِ ☺:
ِ
ِ
ب ِمن
«ح ْو ِض م ِسي ُة ش ْهر ،وزوايا ُه سواء ،وم ُ
حي ُه أ ْطي ُ
اؤ ُه أبْي ُض من ا ْلو ِرق ،و ِر ُ
ِ
ِ ِ
السام ِء ،فم ْن ِ
رشب ِمنْ ُه فَل ي ْظم ُأ ب ْعد ُه أبدً ا»( ،)9ويف رواية:
ا ْمل ْسك ،وكيزا ُن ُه كن ُُجو ِم َّ
اضا ِمن ال َّث ْلجِ  ،وأ ْحل ِمن ا ْلعس ِل بِال َّلب ِن ،وآلنِي ُت ُه أكْث ُر ِم ْن عد ِد
«هلُو أشدُّ بي ً
الن ُُّجو ِم»(.)2
وأحاديثه متواترة وأقرب املراجع كتاب الفضائل من «صحيح مسلم».
* ويطرد منه طائفتان ،الطائفة األوىل :أهل البدع ،فعن أسامء بِن ِ
ْت أ ِيب بكْر
ْ ْ
¶ ،قال ْت :قال النَّبِ ُّي ☺« :إِ ِّن عل احل ْو ِ
ض حتَّى أنْ ُظر م ْن ي ِر ُد ع َّيل ِمنْك ُْم،
وسيُ ْؤخ ُذ ناس ُد ِ
ون ،فأ ُق ُ
ول :يا ر ِّب ِمنِّي و ِم ْن ُأ َّمتِي ،فيُق ُال :ه ْل شع ْرت ما ع ِم ُلوا
اّلل ِ ما ب ِر ُحوا ي ْر ِج ُعون عل أ ْعق ِاهبِ ْم» ،متفق عليه( ،)3ويف رواية :فأ ُق ُ
ول:
ب ْعدك ،و َّ
ِ
« ُس ْح ًقا ُس ْح ًقا مل ْن بدَّ ل ب ْع ِدي»(.)3
* ويطرد منه بعض أهل املعاصي ،ففي «مسند أَحد»( )6عن جابِ ِر ب ِن عب ِد اّللِ
ْ
ْ ْ َّ
ب ب ِن عجرة« :أعاذك اّلل ِمن إِمار ِة السفه ِ
ِ
اء» ،
َّ ُ ْ
¶ ،أ َّن النَّبِ َّي ☺ قال لك ْع ِ ْ ُ ْ
ُّ
قال :وما إِمار ُة السفه ِ
اء؟ ،قالُ « :أمرا ُء يكُونُون ب ْع ِدي ،ل ي ْقتدُ ون ِهبدْ يِي ،ول
ُّ
( )9أخرجه مسلم (.)2212
( )2أخرجه مسلم ( ،)232ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
( )3البخاري ( ،)5613ومسلم (.)22
ِ
ِ
اخلدْ ر ِّي ◙.
( )3أخرجه البخاري ( ،)2363ومسلم ( ،)25ع ْن أ ِيب سعيد ْ ُ
( )6برقم (.)93339
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ي ْستنُّون بِ ُسنَّتِي ،فم ْن صدَّ ق ُه ْم بِك ِذ ِهبِ ْم ،وأعاهنُ ْم عل ُظ ْل ِم ِه ْم ،ف ُأ وَلِك ليْ ُسوا ِمنِّي،
ول ْس ُت ِمنْ ُه ْم ،ول ي ِر ُدوا ع َّيل ح ْو ِض ،وم ْن مل ْ ُيصدِّ ْق ُه ْم بِك ِذ ِهبِ ْم ،ومل ْ ُي ِعنْ ُه ْم عل
ُظ ْل ِم ِه ْم ،ف ُأ وَلِك ِمنِّي وأنا ِمنْ ُه ْم ،وس ِ
ي ُدوا ع َّيل ح ْو ِض».

* وممن يُكرم بالشرب منه أهل اليمن ،واملقصود هبم أهل السنة ،أهل اْلسَلم

اخلالص ،ل أهل الرشكيات ،والبدع ،واخلرافات الذين غيوا ،وبدلوا  .فع ْن
ث ْوبان ◙ ،أ َّن نبِ َّي اهللِ ☺ قال« :إِ ِّن لبِ ُع ْق ِر ح ْو ِض أ ُذو ُد النَّاس ِأل ْه ِل ا ْليم ِن

أْ ِ
رض ُب بِعصاي حتَّى ي ْرف َّض عليْ ِه ْم»( ،)9قال النووي ♫ :م ْعنا ُه :أ ْط ُر ُد النَّاس
عنْه غي أه ِل ا ْليم ِن لِيف َّض عل أه ِل ا ْليم ِن ،وه ِذ ِه كرامة ِأله ِل ا ْليم ِن ِيف ت ْق ِد ِ
يم ِه ْم
ْ
ْ
ُ ْ ْ
ْ
ِ
ب ِمنْه ُجمازا ًة هلم بِحس ِن صن ِ ِ
يع ِه ْم ،وتقدُّ ِم ِه ْم ِيف ْ ِ
اْل ْسَل ِم ،و ْاألنْص ُار ِمن
الرش ِ ُ
ُْ ُ ْ
يف ُّ ْ
ا ْليم ِن فيدْ ف ُع غ ْي ُه ْم حتَّى ي ْرش ُبوا كام دف ُعوا ِيف الدُّ نْيا ع ِن النَّبِ ِّي ☺ أ ْعداء ُه
وا ْملكْروه ِ
ات ،وم ْعنى (ي ْرف َّض عل ْي ِه ْم) أ ْي :ي ِس ُيل عل ْي ِه ْم( .)2ـها.
ُ
وهذه كرامة عظيمة إذ ُيقدَّ ُمون يف الرشب من حوض رسول اهلل ☺،
فينبغي لنا التمسك بالسنة حتى ندخل يف هذه الفضائل.
وقد أنكر احلوض أهل البدع من املعتزلة ،واخلوارج ،ومن تأثر هبم من
الروافض ،وغيهم.
 ومما نؤمن به امليزان :ميزان توزن به أعمال العباد له كفتان:

 -9يوزن العبد العامل:
كام يف حديث عب ِد ِ
جيتنِي ِسوا كًا ِمن
ْ َّ
اّلل ْاب ِن م ْس ُعود ◙ ،أنَّ ُه كان ْ
ِ
ِ
ِ
الساق ْ ِ
يح تكْف ُؤ ُه ،فض ِحك ا ْلق ْو ُم ِمنْ ُه ،فقال
الر ُ
ني ،فجعلت ِّ
ْاألراك ،وكان دقيق َّ
( )9أخرجه مسلم (.)2339
(« )2املنهاج رشح صحيح مسلم» (.)52/96
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ول ِ
ِ
 فقال:
اّللِِ ،م ْن ِد َّق ِة ساق ْي ِه،
اّلل ☺« :م َّم ت ْضحكُون؟» قا ُلوا  :يا نبِ َّي َّ
ر ُس ُ َّ
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«وا َّل ِذي ن ْف ِيس بِي ِد ِه ،هلام أثْق ُل ِيف ا ْملِيز ِ
ان ِم ْن ُأ ُحد»(.)9
ُ
 -2ويوزن العمل:

ان ِيف املِيز ِ
ان ،ث ِقيلـت ِ
ان عل ال ِّلس ِ
ان خ ِفيفت ِ
ول اّللِ ☺« :كلِمت ِ
ان،
قال ر ُس ُ َّ
ان إِىل الر َْح ِن ،سبحان ِ
ِِ
حبِيبت ِ
اّلل ِ العظِي ِم»(.)2
ُ ْ
اّلل وبِح ْمدهُ ،س ْبحان َّ
َّ
َّ
 -3وتوزن الصحف:
ول اّللِ
ِ
اّللِ ْب ِن ع ْم ِرو ْب ِن الع ِ
اص ¶ ،قال :قال ر ُس ُ َّ
كام يف حديث ع ْبد َّ
ِ ِ
ِِ
ص ر ُج ًَل ِم ْن ُأ َّمتِي عل ُر ُء ِ
ْرش عليْ ِه
اّلل سيُخ ِّل ُ
☺« :إِ َّن َّ
وس اخلَلئق ي ْوم القيامة فين ُ ُ
ج ًَّل ك ُُّل ِس ِ
تِسع ًة وتِس ِعني ِس ِ
جل ِم ْث ُل مدِّ الب ِ
رصُ ،ث َّم ي ُق ُ
ول :أتُن ِْك ُر ِم ْن هذا ش ْي ًئا؟ أظلمك
ْ
ْ
ول :ل يا ر ِّب ،في ُق ُ
ول :أفلك ُع ْذر؟ في ُق ُ
ول :ل يا ر ِّب ،في ُق ُ
كتبتِي احلافِ ُظون؟ في ُق ُ
ول :بل
ِ
ِ
اّلل
إِ َّن لك عنْدنا حسن ًة ،ف ِإ َّن ُه ل ُظ ْلم عل ْيك الي ْوم ،فت ْخ ُر ُج بِطاقة فيها :أ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
ض و ْزنك ،في ُق ُ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،في ُق ُ
ول :يا ر ِّب ما ه ِذ ِه البِطاق ُة مع
ولْ :
اح ُ ْ
ِ ِ
ِِ
ت ِيف ك َّفة والبِطاق ُة ِيف
الس ِج ََّل ُ
السج ََّلت ،فقال :إِنَّك ل ُت ْظل ُم » ،قال« :فتُوض ُع ِّ
هذه ِّ
ت البِطاق ُة ،فَل ي ْث ُق ُل مع اس ِم ِ
ت وث ُقل ِ
ك َّفة ،فطاش ِ
ت الس ِ
يشء»(.)3
ج ََّل ُ
ْ َّ
ِّ
اّلل ْ
* ومراتب ما ذكرناه على النحو التايل:
 -9احلوض.
 -2ثم امليزان.
 -3ثم الرصاط.
( )9أخرجه اْلمام أَحد ( ،)3119وهو يف «الصحيح املسند» للشيخ مقبل ♫.
( )2أخرجه البخاري ( ،)5512ومسلم ( ،)2513ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
( )3أخرجه الرتمذي (.)2531
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وهذه مواطن ل يعرف فيها أحد أحدً ا.

اّللِ ☺ ،أ ْن
ففي «مسند أَحد»( )9ع ْن أنس ◙ ،قال :سأ ْل ُت نبِ َّي َّ
ي ْشفع ِ يوم ا ْل ِقيام ِة ،قال :قال« :أنا ف ِ
اعل» قال :فأيْن أ ْط ُل ُبك ي ْوم ا ْل ِقيام ِة يا نبِ َّي
ْ
اّللِ؟ قال« :ا ْط ُلبنِي أول ما ت ْط ُلبنِي عل الرص ِ
اط» قالُ :ق ْل ُت :ف ِإذا مل ْ أ ْلقك عل
ُ
َّ
ْ
َّ
ِّ
الرص ِ
ان» قالُ :ق ْل ُت :ف ِإ ْن مل أ ْلقك ِعنْد ا ْملِيز ِ
اط؟ قال« :فأنا ِعنْد ا ْملِيز ِ
ان؟ قال« :فأنا
ِّ
ْ
احل ْو ِ
ِعنْد ْ
ض ،ل ُأ ْخطِ ُئ ه ِذ ِه ال َّثَلث مواطِن ي ْوم ا ْل ِقيام ِة».
 -3وزد إليها موطن رابع؛ وهو موطن تطاير الصحف.
اّلل { :فأ َّما م ْن ُأ ِ
وِت كِتاب ُه بِي ِمين ِ ِه في ُق ُ
اؤ ُم ا ْقر ُءوا كِتابِي ْه * إِ ِّن
ول ه ُ
قال َّ ُ
نت أ ِّن مَلق ِحسابِيه * فهو ِيف ِعيشة ر ِ
اضية * ِيف جنَّة عالِية * ُق ُطو ُفها
ظن ُ
ُ
ْ
َّ
ُ
اخلالِي ِة * وأ َّما م ْن ُأ ِ
ارش ُبوا هنِي ًئا بِام أ ْسل ْفت ُْم ِيف ْاأليَّا ِم ْ
دانِية * ُك ُلوا و ْ
وِت كِتاب ُه
ول يا ليتنِي مل ُأوت ِكتابِيه * ومل أد ِر ما ِحسابِيه * يا ليتها كان ِ
بِ ِشامل ِ ِه في ُق ُ
ت
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ا ْلق ِ
اضية * ما أ ْغنى عنِّي مالِي ْه * هلك عنِّي ُس ْلطانِي ْه} [احلاقة.]21-91:
ه
ِ ِِ
وقال تعاىل{ :فأما من ُأ ِ ِ
ب ِحس ًابا ي ِس ًيا
وِت كتاب ُه بِيمينه ( )2فس ْوف ُحياس ُ
َّ ْ
ِِ
ِ
ورا ( )1وأ َّما م ْن ُأ ِ
وِت كِتاب ُه وراء ظ ْه ِر ِه ( )93فس ْوف
( )1وينْقل ُ
رس ً
ب إِىل أ ْهله م ْ ُ
ورا ( )99وي ْصل س ِع ًيا } [النشقاق.]92-2:
يدْ ُعو ُث ُب ً
هكذا خيب اهلل  أن املؤمن يأخذ كتابه بيمينه ،وأن الكافر يأخذ كتابه
بشامله وراء ظهره ،فيجب علينا اْليامن بام تقدم ،وما مل ُيذكر من اليوم اآلخر.
وهذه املواقف جيب علينا أن نستعد هلا ،نستعد بالتمسك بالكتاب والسنة،
حتى ترشب من حوض النبي ☺ ،وتأخذ كتابك بيمينك ،وجتوز الرصا ط،
( )9برقم (.)92126
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نف ُع مال
اّلل { :ي ْوم ل ي
ويثقل ميزانك ،وإل فَل ينفع يف ذلك اليوم ،كام قال َّ ُ
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اّلل بِق ْلب سلِيم} [الشعراء.]11-11:
ول بنُون * إِ َّل م ْن أتى َّ

واحلمد هلل.
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الفائدة الرابعة والعشرون:
املوت يف األيام أو األماكن الفاضلة
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ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما عد:
ُ

 يسأل بعضهم ويقول :نرى أُناسًا على غري صالح واستقامة ،ولكن نراهم
ميوتون يف األيام الفضيلة مثل رمضان ،ومثل يوم اجلمعة؟
أقول موهتم يف مثل هذه األيام ،أو موهتم يف األماكن املفضلة مثل احلرم،
وغيه ،ل يغي من حاهلم شي ًئا ،ول يدل عل صَلحهم ،ول عل حسن اخلاُتة؛
اّلل  يف وصف أهل اْلنة{ :وتِ ْلك
ألن اْلنسان إنام جيازى عل عمله ،قال َّ ُ
اْلنَّ ُة ا َّلتِي ُأ ِ
ْ
ور ْثت ُُموها بِام كُنت ُْم ت ْعم ُلون} [الزخرف.]22:
وهكذا يذكر اهلل  يف شأن أهل النار بأهنم ما دخلوها إل بسبب
معاصيهم ،وكفرهم ،وعنادهم ،إىل غي ذلك ،قال تعاىل{ :وم ْن ي ْع ِ
اّلل
ص َّ
ور ُسول ُه ويتعدَّ ُحدُ ود ُه ُيدْ ِخ ْل ُه ن ًارا خالِدً ا ِفيها ول ُه عذاب ُم ِهني} [النساء.]93:
اْلُ ُمع ِة أ ْو ل ْيلة ْ
وت ي ْوم ْ
اْلُ ُمع ِة إِ َّل
وأما احلديث الذي فيه« :ما ِم ْن ُم ْسلِم ي ُم ُ
اّلل فِتْنة ا ْلق ْ ِب»( ،)9فهو حديث ضعيف ل يثبت يف سنده ربِيعة ْب ِن س ْيف وهو
وقا ُه َّ ُ
ضعيف.
حيمل عل أهل اخلي ،والصَلح الذين هم يعملون
وعل القول بثبوته ُ
الصاحلات يف مجيع األيام ،وإذا جائهم املوت يوم اْلمعة كانوا من املستعدين له
ِ
اّللِ ْب ِن ع ْمرو ¶.
( )9أخرجه أَحد ( ،)5612ع ْن ع ْبد َّ
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أما جمرد موت اْلنسان يف يوم فضيل ،أو يف شهر فضيل أو يف مكان فضيل
هذا ل يؤثر ليس من عمله ،اليوم الفضيل ليس من عمله ،والشهر الفضيل ليس
من عمله ،واملكان الفضيل ليس من عمله ،وإنام يثاب اْلنسان بعمله.
واملوت يف املكان املبارك إن استطاع اْلنسان أن يتحصل عليه فهو أمر
اّلل أ ْن ُيدْ نِي ُه ِمن
مطلوب ،فإن موسى ♠ ملا جاءه ملك املوت« :سأل َّ
األ ْر ِ
ض املُقدَّ س ِة ر ْمي ًة بِحجر»(.)9
ِ
ِ
ِ
اجع ْل م ْو ِِت
وكان ُعم ُر ◙ ،يقول« :ال َّل ُه َّم ْار ُز ْقني شهاد ًة يف سبِيلك ،و ْ
ِيف بل ِد ر ُسولِك ☺»(.)2
وكان أبو بكر ◙ يرجو أن يموت يوم الثنني موافقة ملوت رسول
اهلل ☺ يف يوم الثنني ،وقبض يوم الثَلثاء؛ فع ْن ع ِائشة ▲ ،قال ْت:
دخ ْل ُت عل أ ِيب بكْر ◙ ،فقالِ :يف ك ْم ك َّفنْت ُُم النَّبِ َّي ☺؟ قال ْتِ « :يف ثَلث ِة
أثْواب بِيض س ُحولِيَّة ،ليْس فِيها ق ِميص ول ِعاممة» وقال هلاِ :يف أ ِّي ي ْوم ت ُُو ِّيف
ني» قال :فأ ُّي ي ْوم هذا؟ قال ْت« :ي ْو ُم ِال ْثن ْ ِ
اّللِ ☺؟ قال ْت« :ي ْوم ِال ْثن ْ ِ
ر ُس ُ
ني»
ول َّ
قال :أ ْر ُجو ِفيام ب ْينِي وب ْني ال َّل ْي ِل(.)3

ألن الزمن الفضيل يفرح به املؤمن يموت عل خي ،ويبعث عل خي ،كام
قال :النَّبِ ُّي ☺ُ « :ي ْبع ُث ك ُُّل ع ْبد عل ما مات عل ْي ِه»(.)3
( )9أخرجه البخاري ( ،)9331ومسلم ( ،)2322ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
( )2أخرجه البخاري (.)9113
( )3أخرجه البخاري (.)9312
ِ
( )3أخرجه مسلم ( )2121ع ْن جابر ◙.
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صائام هذا الذي يرجى له اخلي ،إن مات ساجدً ا هذا
فاْلنسان إن مات
ً
الذي يرجى له اخلي ،إن مات ُمصل ًيا ُمزك ًيا هذا الذي يرجى له اخلي ،إن مات
طالب علم هذا الذي يرجى له اخلي.
فع ِن ْاب ِن ع َّباس ¶ ،أ َّن ر ُج ًَل كان مع النَّبِ ِّي ☺ ،فوقص ْت ُه ناق ُت ُه و ُهو
ُُم ِْرم ،فامت ،فقال ر ُس ُ
اّللِ ☺« :ا ْغ ِس ُلو ُه بِامء و ِسدْ ر ،وك ِّفنُو ُه ِيف ث ْوبيْ ِه ،ول
ول َّ
ُتسوه بِطِيب ،ول ُُتمروا ر ْأسه ،ف ِإ َّنه يبع ُث يوم ِ
القيام ِة ُمل ِّب ًيا»(.)9
ْ
ُ ُ ُْ
ُّ ُ
ِّ ُ
ألن هذه أعامله يعملها ،ويتقرب هبا إىل اهلل  ،وختم اهلل  له
هبا ،واألعامل باخلواتيم ،أما أن يموت يوم اْلمعة ماله فيه أي دخل ً
أصَل.
ومثله قراءة القرآن عل نية امليت ليس للميت فيه أجر؛ ألنه ليس بعمل له
َلنس ِ
اّلل { :وأن َّل ْيس ل ِ ْ ِ
ً
ان إِ َّل ما سعى} [النجم.]31:
أصَل ،قال َّ ُ
ه
ومثله عندما أن يقول اْلنسان :مهللا إن أسألك بجاه نبيك ،أو بحق نبيك،
أو بحق موسى ،أو بحق عيسى ،أو بحق آل البيت أو غي ذلك ،ما له فيه أي
مدخل.
جاه النبي ☺ له ،وجاه عيسى ♠ له ،وحق آل البيت الصاحلني
هلم ،إذا قلنا آل البيت ما نريد الروافض ،اآلن أصبح الوصف عل آل البيت عل
الروافض ،نعوذ باهلل من تقمصهم هلذا الوصف ،إذا أطلقنا آل البيت نريد آل
البيت الصاحلني ،مثل :عيل ،واحلسن ،واحلسني ،ومن سار عل سيهم.
فالشاهد أن اْلنسان جيازى بعمله ،فَل تذهب إىل نسب ،ول إىل يوم ،ول
إىل شهر ،ول إىل يشء ،اذهب عل أنك ُمت عل صَلح يف يوم سبت ،يف يوم
( )9أخرجه البخاري (.)9169
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يف شهر
مجعة ،يف يوم أحد ،يف يوم اثنني ،وأنك مت عل صَلح يف شهر رجب ،أو
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شعبان ،أو يف شهر ُمرم ،أو يف غي ذلك من الشهور.

صائام له
أما أن يظن الظان أن من مات يف رمضان له فضيلة ،إن مات
ً
قائام له فضيلة ،أنه يبعث عل ما مات عليه.
فضيلة ،إن مات ً
أما تارك الصيام ،ماذا يستفيد إذا مات يف رمضان؟
أو تارك الصالة ،ماذا يستفيد إذا مات يف رمضان؟
أو متعاطي السيئات واآلثام ،ماذا يستفيد إذا مات يف رمضان؟
فعلينا عباد اهلل أن نبادر بالصاحلات ،وأن نستغل األوقات املباركات
بالتوبة إىل اهلل ؛ ألن اْلنسان ل يدري متى ُيقَض عليه.
كم من إنسان ختم له بسوء خاُتة ،انظروا ذلك املغني طَلل مداح ،كم قد
أفسد بأغانيه ،كم قد أفسد بدقته عل العود ،ربام حصل بسبب ما كان عليه فساد
عريض يف األخَلق ،يف القيم ،يف املبادئ.
ألن الغناء كام قال السلف :بريد اللواط ورقية الزنا ،وكان السلف حيذرونه
حي ِذرون منه ،مات وهو يغني عل خشبة املرسح والناس ينظرون إليه وهو
جدً ا ،و ُ
يدق العود ،يبعث عل ما مات عليه من البَلء ،والرش ،نعوذ باهلل من الرش والبَلء.
بينام إذا مات اْلنسان يقرأ القرآن ،ويسبح ،ويستغفر ،وحيمد ربه ،يأمر
باملعروف ،وينهى عن املنكر ،مات عل وصية طيبة ،املؤمن حتى عند موته وهو
خيرج منه الصالح ،يأمر أهله بالطاعة ،يأمر أبناءه باخلي ،أوصيكم بكذا ،أوصيكم
بكذا.
واملجرم إذا جاءه املوت إما يصيح ،وإما يتألم ما يريد أن يموت ،مع أن
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املوت ل مفر منه ،قال تعاىلُ { :ق ْل إِ َّن ا ْمل ْوت ا َّل ِذي ت ِف ُّرون ِمنْ ُه ف ِإ َّن ُه ُمَل ِقيك ُْم}
[احلمعة ،]1:سبحان اهلل ما قال :يدرككم ،أو يلحقكم ،قالُ :مَل ِقيك ُْم كأنك جتري
فار منه ويقطعك قط ًعا ،فهذا هو الواقع أن املوت أمام اْلنسان يدركه ل ُمالة،
قال تعاىل{ :أيْنام تكُونُوا ُيدْ ِركك ُُّم ا ْمل ْو ُت ول ْو كُنت ُْم ِيف ُب ُروج ُّمش َّيدة} [النساء.]21:
ما يستطيع اْلنسان أن يفر من املوت أبدً ا ،ل امللِ ُك ،ول اململوك ،ول

اْلنيس ،ول اْلني ،ول الغني ،ول الفقي ،ما يفرق املوت يقول :هذا مسكني
ُيرحم ،وهذا غني يكرم ،وإل هذا عامل ُيرتك.
قال تعاىل{ :ف ِإذا جاء أج ُل ُه ْم ل ي ْست ْأ ِخ ُرون ساع ًة ول ي ْست ْق ِد ُمون}
[األعراف.]33:

وقال تعاىل{ :لِك ُِّل أجل ِكتاب} [الرعد.]31:

أعطاه اهلل  آجال العباد إذا جاء األجل ل ُيف ِّرق ،ول ينتظر ،قال
ِ
ِ
تعاىل{ :ف ِإذا جاء أج ُل ُه ْم ل ي ْست ْأخ ُرون ساع ًة ول ي ْست ْقد ُمون} [األعراف]33:
نسأل اهلل أن يتوفانا عل اْليامن ،والسنة ،واْلسَلم.
قال األوزاعي ♫ :رأيت رب العزة يف املنام ،فقال  :يا عبد الرَحن
أنت الذي تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر؟ قلت :بفضلك يا رب .فقلت :يا
رب أمتني عل اْلسَلم .فقال :وعل السنة( .)9ـها.
أمر عظيم أن يموت اْلنسان عل اْلسَلم ،والسنة وهو بعيد عن البدع،
والرش ،ولكن أغلب الناس ل يتعظون مع أن أباه مات أمامه ،وأمه ،وأخاه،
وت و ِ
وأخته ،وجاره وصاحبه ،وهو يف ما هو فيه من الباطل :كفى بِامل ِ
اع ًظا،
(« )9صفة الصفوة» (.)336/2
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كان من
أن اْلنسان يكفيه املوت واع ًظا يف ما هو فيه من البَلء ،إذا
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أصحاب املعايص ،إذا ذكر املوت ينزجر.

وإذا كان من أصحاب الطاعات وذكر املوت يزيد يف طاعته ألنه يعرف أنه
سيحال بينه ،وبني ما يشتهي من العمل ،قال تعاىل{ :و ِحيل ب ْين ُه ْم وب ْني ما
ي ْشتهون كام ُف ِعل بِأ ْشي ِ
اع ِهم ِّمن ق ْب ُل إِ َّهنُ ْم كانُوا ِيف شك ُّم ِريب} [سبأ.]63:
ُ
وباهلل التوفيق.
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عقيدة أهل السنة يف اجلنة والنار على أنهما موجودتان اآلن

ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما عد:
ُ

 فمن عقيدة أهل السنة واجلماعة أن اجلنة والنار موجوداتان اآلن ،وأهنما التفنيان

أبدًا ،وال تبيدان.

ومما يدل عل وجود اْلنة ،والنار اآلن ما جاء ع ْن أنس ْب ِن مالِك ◙،
ول ِ
اْلنَّة ثَل ًثا ،إِ َّل قال ِ
ِ
ت ْ
اّلل ْ
اْلنَّ ُة:
اّلل ☺« :ما ي ْسأ ُل ر ُجل ُم ْسلم َّ
قال :قال ر ُس ُ َّ

ال َّلهم أد ِخ ْله .ول استجار رجل مسلِم اّلل ِمن الن َِّار ثَل ًثا ،إِ َّل قال ِ
ت الن َُّار :ال َّل ُه َّم
ُ َّ ْ ُ
َّ
ُ ُ ْ
ْ
أ ِج ْر ُه»( ،)9وهذا احلديث خمرج يف كتاب شيخنا اْلمام الوادعي ♫ «الصحيح
املسند مما ليس يف الصحيحني».
وفيه الكرامة العظيمة للمؤمن ،حيث أن اهلل  سخر له اْلنة تدعو له
بدخوهلا ،وسخر له النار تدعو له بالسَلمة منها ،وهذا مما يرجو أن يكون من
أسباب استجابة الدعاء.

ك من أشاء ِمن ِعب ِ
ألن اْلنة كام قال اهلل « :أن ِْت ر َْحتِي أرحم بِ ِ
ادي،
ُ ْ
ْ
ْ ُ
ُ
ادي ،ولِك ُِّل و ِ
وقال لِلن َِّار :أن ِْت عذ ِايب ُأع ِّذب بِ ِك من أشاء ِمن ِعب ِ
احدة ِمنْك ُْم
ُ ْ
ْ
ُ
ِم ْل ُؤها»(.)2
فعندما أن تدعو اْلنة الكريمة بأن اهلل  يدخل املؤمن الكريم فيها
( )9أخرجه اْلمام أَحد (.)92331
( )2متفق عليه ،البخاري ( ،)3163ومسلم ( )2135ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ¶.
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أن اهلل
ُيرجى أن يستجاب هذا الدعاء منها ،وعند أن تدعو النار املخلوق العظيم
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ُيس ِّلم املؤمن منها يرجى أن يستجيب اهلل  هذا الدعاء.

فيا أَيا املسلم انظر إىل كرم اهلل الواسع حيث يسخر لك من يدعو لك ،قال
ِ
حي ِم ُلون ا ْلع ْرش وم ْن ح ْول ُه ُيس ِّب ُحون بِح ْم ِد ر ِّ ِهب ْم و ُي ْؤ ِمنُون بِ ِه
اّلل { :ا َّلذين ْ
َّ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
يشء ر َْح ًة و ِع ْل ًام فا ْغ ِف ْر ل ِ َّل ِذين ت ُابوا
وي ْست ْغف ُرون ل َّلذين آمنُوا ر َّبنا وس ْعت ك َُّل ْ
واتَّب ُعوا سبِيلك و ِق ِه ْم عذاب ْ
اْل ِحي ِم} [غافر ،]2:وقال تعاىل{ :وا ْملَل ِئك ُة ُيس ِّب ُحون
بِح ْم ِد ر ِّ ِهب ْم وي ْست ْغ ِف ُرون ِمل ْن ِيف ْاأل ْر ِ
ض} [الشورى.]6:
فام عليك إل أن تعمل السبب الذي من أجله يرجى أن يرفع اهلل 
درجتك ،ويعيل منزلتك ،ويتجاوز عن سيئتك ،وزلتك.
وحفظ هذا الدعاء سهل ،إذا قال املؤمن :مهللا إن أسألك اْلنة ثَل ًثا،
قالت اْلنة :مهللا أدخله اْلنة ،وإذا قال :مهللا إن أعوذ بك من النار ثَل ًثا،
قالت النار :مهللا أعذه من النار.
 فما عليك إال أن تقول:
* مهللا إن أسألك اْلنة ،مهللا إن أسألك اْلنة ،مهللا إن أسألك اْلنة.
* مهللا إن أعوذ بك من النار ،مهللا إن أعوذ بك من النار ،مهللا إن
أعوذ بك من النار.
ويف احلديث استحباب الدعاء ثَل ًثا ،وقد كان النَّبِ ُّي ☺ «إِذا دعا دعا ثَل ًثا،
وإِذا سأل سأل ثَل ًثا»( ،)9و«كان إِذا س َّلم س َّلم ثَل ًثا ،وإِذا تك َّلم بِكلِمة أعادها ثَل ًثا»(.)2
( )9أخرجه مسلم ( ،)9213ع ِن ا ْب ِن م ْس ُعود ◙.
( )2أخرجه البخاري ( ،)13ع ْن أن ِ
س ْب ِن مالِك ◙.
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* ويف احلديث بيان قدرة اهلل  فهو اخلالق إن شاء أن يتكلم من شاء
تكلم ،فقد تكلم احلجر بني يدي النبي ☺ وسبح ،وهكذا اْلنة تتكلم بأمر اهلل،
والنار تتكلم بأمر اهلل ،واْلنة يف السامء ،والنار يف األرض السفل ،قال النَّبِ ُّي ☺:
ِ
ِ
ِ
الر َْح ِن،
«إِذا سأ ْلت ُُم َّ
اّلل فس ُلو ُه الف ْرد ْوس ،ف ِإ َّن ُه أ ْوس ُط اْلنَّة ،وأ ْعل اْلنَّة ،وف ْوق ُه ع ْر ُش َّ
و ِمنْ ُه تف َّج ُر أ ْهن ُار اْلن َِّة»(.)9
اّلل { :ك ََّل إِ َّن كِتاب ا ْل ُف َّج ِ
ار ل ِفي ِس ِّجني} [املطففني.]2:
وقال َّ ُ
ويف حديث ا ْلب ِ
اء ْب ِن ع ِ
اّللِ ☺ في ُق ُ
ازب ◙ ،قال :قال ر ُس ُ
ول
ول َّ
اّلل « :ا ْك ُت ُبوا كِتاب ُه ِيف ِس ِّجني ِيف ْاأل ْر ِ
الس ْفل»(.)2
ض ُّ
َّ ُ
وقال تعاىل{ :وا َّت ُقوا النَّار ا َّلتِي ُأ ِعدَّ ْت ل ِ ْلك ِ
اف ِرين} [آل عمران.]939:
اّلل تعاىل يف ذكر اْلنة{ :سابِ ُقوا إِىل م ْغ ِفرة ِم ْن ر ِّبك ُْم وجنَّة ع ْر ُضها
وقد قال َّ ُ
ض ُأ ِع ت ل ِ َّل ِذين آمنُوا بِ ِ
ِ
ِِ ِ
كع ْر ِ
اّللِ ُي ْؤتِ ِيه م ْن
السامء و ْاأل ْر ِ دَّ ْ
اّلل و ُر ُسله ذلك ف ْض ُل َّ
َّ
ض َّ
اّلل ُذو ا ْلف ْض ِل ا ْلع ِظي ِم} [احلديد.]23:
يشا ُء و َّ ُ
وقال تعاىل { :ولقدْ رآ ُه ن ْزل ًة ُأ ْخرى (ِ )93عنْد ِسدْ ر ِة ا ْملُنْتهى (ِ )93عنْدها
جنَّ ُة ْ
السدْ رة ما ي ْغشى} [النجم.]95-93:
امل ْأوى ( )96إِ ْذ ي ْغشى ِّ
ول ِ
اّلل
ويف حديث أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،قال :قال ر ُس ُ َّ
اّلل ☺َّ « :ملا خلق َّ ُ
ْ 
ب فا ْن ُظ ْر إِل ْيها ،فذهب فنظر ،فقال :يا ر ِّب،
اْلنَّة ،قال :يا ِج ْ ِب ُيل ،ا ْذه ْ
و ِع َّزتِك ل يسمع ِهبا أحد إِ َّل دخلهاُ ،ثم ح َّفها بِا ْملك ِ ِ
ب فا ْن ُظ ْر
ارهُ ،ث َّم قال :ا ْذه ْ
ْ ُ
َّ
يت أ ْن ل يدْ ُخلها أحد ،فل َّام
إِل ْيها ،فذهب فنظر ،فقال :يا ر ِّب ،و ِع َّزتِك لقدْ خ ِش ُ
( )9أخرجه البخاري ( ،)2213ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
( )2أخرجه اْلمام أَحد (.)91633
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ا ر ِّب،
ب فا ْن ُظ ْر إِل ْيها ،فذهب فنظر ،فقال :ي
اّلل النَّار ،قال :يا ِج ْ ِب ُيل ،ا ْذه ْ
خلق َّ ُ
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ِ
و ِع َّزتِك ل ي ْسم ُع ِهبا أحد فيدْ ُخ ُلها ،فح َّفها بِ َّ
ب
الشهواتُ ،ث َّم قال :يا ِج ْ ِب ُيل ،ا ْذه ْ
يت أ ْن ل ي ْبقى أحد إِ َّل
فا ْن ُظ ْر إِل ْيها ،فذهب فنظر ،فقال :يا ر ِّب ،و ِع َّزتِك لقدْ خ ِش ُ
دخلها»(.)9
واألدلة يف ذلك متواترة ،وعل هذا املعتقد إمجاع أهل السنة واْلامعة.

واحلمد هلل رب العاملني.
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الفائدة السادسة والعشرون:

u

كل شيء مل يكتب له البقاء ،إذا اكتمل بدأ يف النقصان

o
U

ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما عد:
ُ

* يف اليوم الرابع عرش من رمضان ،لعام تسعة وثَلثني وأربعامئه وألف.
 أقول :من املعلوم أن الشيء إذا اكتمل بدأ يف النقصان ،إال ما خلقه اهلل تعاىل
للبقاء ،وهي املنظومة يف قول بعضهم:
ثامني ـ ـ ـ ـ ـ ــة ُح ْك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـم البق ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ي ُع ُّمه ـ ـ ـ ـ ـ ــا

♣♣♣

مـن اخللـق والبـاقون يف ح ِّيـز العــد ْم

هــي العــرش والكــريس نــار وجنــة

♣♣♣

وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم

اّلل { :حتَّى إِذا بلغ أ ُشدَّ ُه وبلغ أ ْرب ِعني سن ًة قال ر ِّب أ ْو ِز ْعنِي أ ْن
قال َّ ُ
ه
أ ْشكُر نِعمتك ا َّلتِي أنْعمت عيل وعل والِدي وأ ْن أ ْعمل ص ِ
احلًا ت ْرضا ُه وأ ْصلِ ْح ِ
َّ
ْ
ْ
َّ
ه
ِيف ُذ ِّر َّيتِي إِ ِّن ُت ْب ُت إِل ْيك وإِ ِّن ِمن ا ْمل ُ ْسلِ ِمني} [األحقاف.]96:
بدرا بدأ يف
* فاإلنسان إذا اكتمل أشدَّه بدأ يف النقصان ،وهكذا القمر إذا صار ً
النقصان.
نشمر فيام بقي ،وأن نستغفر ربنا ▐ أن
فيا أَيا الناس علينا أن ِّ
يتجاوز عنا فيام مَض ،ونسأله  أن يوفقنا فيام يأِت ،واألعامل باخلواتيم،
مرارا« :إِذا جاء رمضا ُن
فشهر رمضان شهر مبارك من أوله إىل آخره عل ما تقدم ً

اْلن َِّة ،و ُغ ِّلق ْت أبواب الن َِّار ،وص ِّفد ِ
اب ْ
ت َّ
الشياطِنيُ ».
ُ
ْ ُ
ُفتِّح ْت أبْو ُ

N
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◙،
إل أن أوآخره أفضل من أوائله ،كام يف حديث أ ِيب س ِعيد ا ُخلدْ ِر ِّي
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اعتكف ر ُس ُ
اّللِ ☺ ع ْرش األُو ِل ِم ْن رمضان وا ْعتك ْفنا مع ُه ،فأتا ُه
قالْ :
ول َّ
ِ
اعتك ْفنا مع ُه
اعتكف الع ْرش األ ْوسط ،ف ْ
ب أمامك ،ف ْ
ِج ْ ِب ُيل ،فقال :إِ َّن ا َّلذي ت ْط ُل ُ
ِ
ب أمامك ،فقام النَّبِ ُّي ☺ خ ِطي ًبا صبِيحة
فأتا ُه ِج ْ ِب ُيل فقال :إِ َّن ا َّلذي ت ْط ُل ُ
ِع ْ ِ ِ
يت
ي ِج ْع ،ف ِإ ِّن ُأ ِر ُ
رشين م ْن رمضان فقال« :م ْن كان ا ْعتكف مع النَّبِ ِّي ☺ ،ف ْل ْ
رش األو ِ
ل ْيلة القدْ ِر ،وإِ ِّن ن ُِّسيتُها ،وإِ َّهنا ِيف الع ْ ِ
اخ ِرِ ،يف ِوتْر ،وإِ ِّن رأيْ ُت كأ ِّن أ ْس ُجدُ ِيف
ِ
ِ ِ
السام ِء ش ْي ًئا ،فجاء ْت
طِني وماء» وكان س ْق ُ
ف امل ْسجد ج ِريد الن َّْخ ِل ،وما نرى يف َّ
ني وامل ِ
اء عل ج ْبه ِة رس ِ
قزعة ،ف ُأ ْمطِ ْرنا ،فص َّل بِنا النَّبِ ُّي ☺ حتَّى رأيْ ُت أثر ال ِّط ِ
ول
ُ
اّللِ ☺ وأ ْرنبتِ ِه ت ْص ِديق ُر ْؤيا ُه(.)9
َّ
وكان النبي ☺ جيتهد يف العرش اآلواخر من رمضان ما ل جيتهد يف غيها،
رش ،أ ْحيا
مع أنه كان جيتهد يف رمضان ما ل جيتهد يف غيه؛ لكن «كان إِذا دخل ا ْلع ْ ُ
ال َّل ْيل ،وأيْقظ أ ْهل ُه ،وجدَّ وشدَّ ا ْمل ِ ْئزر»( ،)2أخرجاه.
فاأليام تذهب ،والليا تذهب ،وبقي القليل ،فـ«يا ب ِ
اغي اخل ْ ِ
ي أ ْقبِ ْل»« ،ويا

ِ
ِ
رص».
باغي َّ ِّ
الرش أ ْق ْ

والناس يف آخر املواسم كل حريص عل رشاء سلعته ،أو بيع سلعته ،فنحن
يف آخر املوسم ،فلنكن أحرص من أهل الدنيا عل دنياهم ،ولنشمر.
انظروا دخل رمضان قبل ليال ما كنا نتوقع أن يسي هبذه اخلُطا املتتالية،
املتسارعة ،هت َّيبنا حره ،وهت َّيبنا ما فيه من النصب ،وإذا فيه الراحة ،والطمأنينة،
والسكينة ،وكرس اهلل  ما توقع الناس من احلر ،ورصف اهلل  الض
( )9أخرجه البخاري (.)193
ِ
( )2البخاري ( ،)2323مسلم ( )9923واللفظ له ،ع ْن عائشة ▲.
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الذي حصل لغينا ،فهذا من دواع أن نقول :مهللا لك احلمد والشكر.
وأن نشكر اهلل  بالقول ،واللسان والفعل ،فإن النبي ☺ كان يقيم
اهلل لك ما تقدَّ م ِم ْن
الليل حتى تتفطر قدماه ،ف ِقيل ل ُه :أتك َّل ُ
ف هذا؟ وقدْ غفر ُ
ُورا»(.)9
ذنْبِك وما تأ َّخر ،فقال« :أفَل أكُو ُن ع ْبدً ا شك ً
والنفوس تضعف ،ففي أول الشهر ترى ً
إقبال من الكبار ،والصغار ،ومن
ً
وكسَل،
فتورا ،وتاون ًيا،
الرجال ،والنساء عل الطاعة ،وبالستمرار يف الشهر ترى ً
وهذا ملحوظ عند الكثي إل من جاهد نفسه.
فينبغي لنا أن نجاهد أنفسنا فيام بقي من هذه الليا املباركة؛ لعل اهلل
 أن يرزقنا اخلي إذا أصلحنا الِّنات ،وعاْلنا الطويات ،وتابعنا ُممد ☺
فيام كان يفعل ويذر.
والنفس كام تقدم تثقل عليها العبادة ،لكن إذا عودهتا الطاعة تعودت،
النفس كالبعي إذا سايسه صاحبه سار به ،وإذا مل يسايسه رشد به ،فهكذا النفس
إذا سايستها عل الطاعة وتتعاون معها يف سوقها إىل طاعة اهلل بالستعانة به،
والرجاء ،والتوكل ،وبالرتغيب ،والرتهيب ،وصلت إىل املطلوب.
وإذا تركتها ترشد رشدت ،وذهبت إىل حيث ألقت رحلها أ ُّم ق ْعش ِم ،ربام
بعد ذلك ل تستطيع أن ُتاسكها.
واْلنسان الذي ما يستقيم يف هذه األيام متى عساه يستقيم؟! صعب ،إذا
كان البدن هذه األيام مؤهل للطاعة ،واْلنسان يرشد ،متى يستقيم؟!
هذه األيام البِطنة غي موجودة ،والبِطنة تذهب الفطنة ،وهذه األيام
( )9متفق عليه ،البخاري ( ،)3132،9933ومسلم ( ،)2123،2129ع ِن ا ْمل ُ ِغي ِة ْب ِن ُش ْعبة ،وعائِش ُة ¶.

N
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أبواب
الشياطني ،واملردة مصفدة ،وهذه األيام باب الشهوات مغلق أو موصد،
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النار مقفلة ،وأبواب اْلنة مفتوحه ،فإذا مل ُيؤهل الشخص للخي مع وجود هذا
املؤهَلت متى يتأهل؟! .
متى يصل إىل املطلوب؟!.
فاهلل اهلل باغتنام ما بقي فالعمر يفنى والليا تطوى ،ول يدري أحدنا بام
خيتم له ،واألعامل باخلواتيم.
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u

o
U

ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما عد:
مهللا إِ ِّن أ ُعو ُذ بِك ِم ْن عذ ِ
اب
 من دعاء املسلم إذا انصرف من صالتهَّ « :
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
جهنَّم ،و ِم ْن عذ ِ
رش فِتْن ِة ا ْمل ِسيحِ
اب ا ْلق ْب ،وم ْن فتْنة ا ْمل ْحيا وا ْملامت ،وم ْن ِّ
الدَّ َّج ِ
ال»(.)9
ُ

ذهب بعض أهل العلم إىل وجوب قول هذه الدعوات دبر الصَلة ،حتى
أن طاووس بن كيسان اليامن ♫ ،كان إذا صل ولده ومل يدعو هبذه الدعوات
أمره أن يعيد الصَلة؛ ألن النبي ☺ يقول« :إِذا فرغ أحدُ ك ُْم ِمن التَّش ُّه ِد ْاآل ِخ ِر،
اب جهنَّم ،و ِم ْن عذ ِ
ف ْليتع َّو ْذ بِاّلل ِ ِم ْن أ ْربعِ :م ْن عذ ِ
اب ا ْلق ْ ِب ،و ِم ْن فِتْن ِة ا ْمل ْحيا
وا ْملام ِ
ت ،و ِم ْن رش ا ْمل ِسيحِ الدَّ َّج ِ
ال»(.)2
ِّ
ولو تأملت هذه األربع التي ُيستعاذ منها لوجدت َّ
أن الشقاوة كل الشقاوة
ألهلها ،واملسلم مأمور بالبعد عن أسباب الشقاء والشقاوة.
قال تعاىل{ :فذك ِّْر إِ ْن نفع ْت ِّ
الذكْرى * سي َّذك َُّر م ْن خيْشى * ويتجنَّ ُبها
ْاأل ْشقى * ا َّل ِذي يصل النَّار ا ْلكُبى * ُثم ل يم ُ ِ
حييا} [األعل.]93-1:
ْ
ْ
وت فيها ول ْ
ُ
َّ
مهللا إِ ِّن أ ُعو ُذ بِك ِم ْن عذ ِ
اب جهنَّم» :من عذاب النار التي
 فأوهلا « َّ
حرها شديد ،وقعرها بعيد.
( )9أخرجه البخاري ( ،)9322ومسلم ( ،)611ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
( )2أخرجه مسلم ( )611ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ،وجاء بنحوه عن عائِشة ،وا ْب ِن ع َّباس ╚ مجي ًعا.
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اه ْم ُج ُلو ًدا غ ْيها لِي ُذو ُقوا ا ْ
لعذاب
قال تعاىلُ { :ك َّلام ن ِضج ْت ُج ُلو ُد ُهم بدَّ ْلن ُ
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اّلل كان ع ِز ًيزا ح ِك ًيام} [النساء.]65:
إِ َّن َّ
ار ِجني ِمن الن ِ
وقال تعاىل{ :وما ُهم بِخ ِ
َّار} [البقرة.]952:
وقال تعاىل{ :وا َّل ِذين كف ُروا هل ُ ْم ن ُار جهنَّم ل ُي ْ
َض عل ْي ِه ْم في ُموتُوا ول
ق
ه
ِ
ف عن ُْهم ِّم ْن عذ ِاهبا ك هذلِك ن ْج ِزي ك َُّل ك ُفور * و ُه ْم ي ْصط ِر ُخون فيها ر َّبنا
ُخي َّف ُ
أ ْخ ِرجنا نعم ْل ص ِ
احلًا غ ْي ا َّل ِذي ُكنَّا ن ْعم ُل أومل ْ نُع ِّم ْركُم َّما يتذك َُّر ِف ِيه من تذكَّر
ْ ْ
ِ
وجاءك ُُم الن َِّذ ُير ف ُذو ُقوا فام لِل َّظاملِني ِمن ن َِّصي} [فاطر.]32-35:
وقال تعاىل{ :هذ ِ
ان خ ْصام ِن ْ
اختص ُموا ِيف ر ِّ ِهب ْم فا َّل ِذين كف ُروا ُق ِّطع ْت هل ُ ْم
ه
وس ِهم ْ ِ
ثِياب من نَّار يصب ِمن فو ِق رء ِ
يم * ُي ْصه ُر بِ ِه ما ِيف ُب ُط ِ ِ
وهن ْم و ْ
اْلُ ُلو ُد
ُ ُّ
احلم ُ
ُ
ْ ُ ُ
ِّ
* وهلم مق ِ
ام ُع ِم ْن ح ِديد * ُك َّلام أرا ُدوا أن خي ُْر ُجوا ِمنْها ِم ْن غم ُأ ِعيدُ وا ِفيها
ُ َّ
و ُذو ُقوا عذاب ْ
احل ِر ِيق} [احلج.]22-91:
استحبابا عل قولني
وجوبا ،أو
ففي كل الصَلة فريضة ،ونافلة ينبغي لك
ً
ً
ألهل العلم أن تستعيذ من عذاب جهنم؛ ألنه عذاب شديد.
اما * إِ َّهنا ساء ْت ُم ْستق ًّرا و ُمقا ًما}
قال تعاىل{ :إِ َّن عذاهبا كان غر ً
[الفرقان ،]55-56:رشا هبا بئس الرشا ب ،ومكثها بئس املقام ،قال تعاىل{ :و ُق ِل
ِ
ْ
احل ُّق ِم ْن ر ِّبك ُْم فم ْن شاء ف ْل ُي ْؤ ِم ْن وم ْن شاء ف ْلي ْك ُف ْر إِنَّا أ ْعتدْ نا لِل َّظاملِني ن ًارا أحاط
ِ ِهب ْم ُرسا ِد ُقها وإِ ْن ي ْست ِغي ُثوا ُيغا ُثوا بِامء كا ْمل ُ ْه ِل ي ْش ِوي ا ْل ُو ُجوه بِ ْئس َّ
اب
الرش ُ
وساء ْت ُم ْرتف ًقا} [الكهف.]21 :
 قوله« :و ِم ْن عذ ِ
اب ا ْلق ْ ِب» :القب أول منازل اآلخرة ،وقد كان ُع ْثام ُن
◙ ،إِذا وقف عل ق ْب بكى حتَّى ي ُب َّل ِحلْيت ُه ،ف ِقيل ل ُه :ت ْذك ُُر ْ
اْلنَّة والنَّار فَل
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ِ ِ
ِ
اّللِ ☺ قال« :ا ْلق ْب أ َّو ُل من ِ
از ِل ْاآل ِخر ِة،
ت ْبكي ،وت ْبكي م ْن هذا؟ فقال :إِ َّن ر ُسول َّ
ُ
ِ
رس ِمنْ ُه ،وإِ ْن مل ْ ين ُْج ِمنْ ُه فام ب ْعد ُه أشدُّ ِمنْ ُه»(.)9
ف ِإ ْن ين ُْج منْ ُه فام ب ْعد ُه أي ْ ُ
والقب فيه بَلء عظيم إن مل يثبت اهلل اْلنسان ،أوله ضمة القب حتى
تتخالف األضَلع ،وهذا س ْعدُ ْب ُن ُمعاذ ◙ ،الذي اهتز له عرش الرَحن
ُضم ضم ًة ،فع ِن اب ِن ُعمر ¶ ،ع ْن رس ِ
ول اهللِ ☺ قال« :هذا ا َّل ِذي حت َّرك
ُ
َّ َّ
ْ
ِ
السام ِء وش ِهد ُه س ْب ُعون أ ْل ًفا ِمن ا ْملَلئِك ِة لقدْ ُض َّم ض َّم ًة
ل ُه ا ْلع ْر ُش و ُفتح ْت ل ُه أبْو ُ
اب َّ
ِ
الر َْح ِن :ي ْعنِي س ْعد ْبن ُمعاذ(.)2
ُث َّم ف ِّرج عنْ ُه» ،قال أبُو ع ْبد َّ
قال بعضهم مثل ضمة األم احلنون وهذا غي صحيح ،فقول النبي ☺:
« ُث َّم ف ِّرج عنْ ُه» ،دال عل شدة .نسأل اهلل السَلمة.
ويف القب فتنة «م ْن ر ُّبك؟ ما ِدينُك؟ م ْن نبِيُّك؟» ،ول يوفق لَلجابة إل
موفق ،وإل كم من إنسان كان يصيل ،ويصوم ،وحيج ،ويعتمر ،وإذا سأل يف قبه
قال« :ها ْه ها ْه ل أ ْد ِري ،فيقال له :ل در ْيت ول تل ْوتُ ،...ث َّم ُيق َّي ُض ل ُه أ ْعمى أص ُّم
رضب ِهبا جبل كان تُر ًابا ،في ْ ِ
أبْك ُم ِيف ي ِد ِه ِم ْرزبة ،ل ْو ُ ِ
رضب ًة حتَّى ي ِصي تُر ًاباُ ،ث َّم
ض ُب ُه ْ
ِ
ِ
اّلل كام كان ،في ْ ِ
يشء إِ َّل
رضب ًة ُأ ْخرى ،فيص ُ
ُيعيدُ ُه َّ ُ
ض ُب ُه ْ
يح صيْح ًة ي ْسم ُع ُه ك ُُّل ْ
ال َّثقل ْ ِ
ني»(.)3

فانظر إىل هذه املرزبة «ل ْو ُ ِ
ضب هبا شخص من
رضب ِهبا جبل كان تُر ًابا»ُ ،ي
ُ

بني آدم بسبب كفره وبعده عن طاعة ربه ▐ ،ويسلم من هذه الفتنة
والصدِّ يقون ،والشهداء ،واملرابطون ،وأدلة ذلك مبسوطة يف موطنه.
األنبياءِّ ،
( )9أخرجه أَحد (.)363
( )2أخرجه النسائي يف «الكبى» ( ،)2913واحلديث يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل الوادعي ♫.
عن ا ْلب ِ
اء ْب ِن ع ِ
( )3أخرجه أمحد (ِ ،)91593
ازب ◙.
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والقب كام قال النَّبِي ☺ ،إن كان من أهل اْلنة« :فين ِ
السام ِء:
ادي ُمناد ِيف
ُ
َّ 
ُّ
ُ
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اْلن َِّة ،وا ْفت ُحوا ل ُه ب ًابا إِىل ْ
اْلن َِّة ،وأ ْلبِ ُسو ُه ِمن ْ
أ ْن صدق ع ْب ِدي ،فأ ْف ِر ُشو ُه ِمن ْ
اْلن َِّة».
قال« :في ْأتِ ِيه ِم ْن ر ْو ِحها ،وطِيبِها ،و ُي ْفس ُح ل ُه ِيف ق ْ ِب ِه مدَّ ب ِ
رص ِه» ،وأن كان من أهل
ِ
ِ
السام ِء أ ْن كذب ،فا ْف ِر ُشوا ل ُه ِمن الن َِّار ،وا ْفت ُحوا ل ُه ب ًابا إِىل
النَّار« :فيُنادي ُمناد من َّ
الن َِّار ،في ْأتِ ِيه ِمن حرها ،وسم ِ
ومها ،و ُيضيَّ ُق عليْ ِه ق ْ ُب ُه حتَّى ْ
ُتتلِف فِ ِيه أ ْضَل ُع ُه»(.)9
ُ
ْ ِّ
ِ
في ُق ُ
الساعة حتَّى أ ْر ِجع إِىل أ ْه ِيل ،وما ِ »؛ ألنه يرى
ول املؤمن« :ر ِّب أق ِم َّ
ِ
اْلنة ومافيها من النعيم ،وي ُق ُ
الساعة»؛ ألنه يرى النار وما
ول املجرم« :ر ِّب ل تُق ِم َّ
فيها من العذاب األليم.

اّلل  يف شأن قوم فرعون{ :الن َُّار ُي ْعر ُضون عل ْيها ُغدُ ًّوا وع ِش ًّيا
قال َّ ُ
الساع ُة أ ْد ِخ ُلوا آل ِف ْرع ْون أشدَّ ا ْلعذ ِ
اب} [غافر.]35:
وي ْوم ت ُقو ُم َّ
 قوله« :و ِمن فِتْن ِة ا ْملحيا وا ْملام ِ
ت».
ْ
ْ
* «فِتْن ِة ا ْمل ْحيا» :الدنيا وما فيها من الفتن التي ترصف اْلنسان عن طاعة
اهلل  ،والفتن متنوعة منها صغار ،ومنها كبار ،كام قال ر ُس ُ
ول اهللِ ☺:
وهو يعدُّ ا ْل ِفتنِ « :منْهن ثَلث ل يكدْ ن يذرن شيئًا ،و ِمنْهن فِتن ك ِرياحِ الصي ِ
ف ِمنْها
َّ ْ
ُ َّ
ْ
ُ َّ
ُ ُ
ْ
ِصغار و ِمنْها كِبار»(.)2
* فمن الصغار :فتنة الرجل يف أهله ،وماله ،وولده ،وجاره ،قال النَّبِ ُّي
☻« :فِتْن ُة الرج ِل ِيف أهلِ ِه ومال ِ ِه وج ِ ِ
الصيا ُم
ْ
الصَل ُة و ِّ
اره ،تُك ِّف ُرها َّ
َّ ُ
الصدق ُة»(.)3
و َّ
عن ا ْلب ِ
اء ْب ِن ع ِ
( )9أخرجه أَحد (ِ ،)91633
ازب ◙.
ِ
( )2أخرجه مسلم ( ،)2119ع ْن ُحذ ْيفة ْب ِن ا ْليامن ◙.
( )3أخرجه البخاري ( ،)9116ع ْن ُحذ ْيفة ْب ِن ا ْليام ِن ◙.
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* وهناك فنت متوج كموج البحر :فع ْن ُحذ ْيفة ◙ ،قالُ :كنَّا ِعنْد ُعمر ،فقال:
ِ
ِ
ِ
قوم :ن ْح ُن س ِم ْعنا ُه ،فقال :لع َّلك ُْم
أيُّك ُْم سمع ر ُسول اهلل ☺ ي ْذك ُُر ا ْلفتن؟ فقال ْ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
الصيا ُم
الصَل ُة و ِّ
الر ُج ِل يف أ ْهله وج ِاره؟ قا ُلوا  :أج ْل ،قال :ت ْلك تُك ِّف ُرها َّ
ت ْعنُون فتْنة َّ
ِ
ِ
ِ
وج م ْوج ا ْلب ْح ِر؟ قال ُحذ ْيف ُة:
الصدق ُة ،ولك ْن أيُّك ُْم سمع النَّبِ َّي ☺ ي ْذك ُُر ا َّلتي ُت ُ ُ
و َّ
فأ ْسكت ا ْلق ْو ُم ،ف ُق ْل ُت :أنا ،قال :أنْت ِ َّّللِ أبُوك قال ُحذ ْيف ُة :س ِم ْع ُت ر ُسول اهللِ ☺
احل ِص ِ
ي ُعو ًدا ُعو ًدا ،فأ ُّي ق ْلب ُأ ْ ِ
ولُ « :ت ْعر ُض ا ْل ِفت ُن عل ا ْل ُق ُل ِ
ي ُق ُ
وب ك ْ
رشهبا ،ن ُِكت فِ ِيه
ُنكْتة س ْودا ُء ،وأ ُّي ق ْلب أنْكرها ،ن ُِكت فِ ِيه ُنكْتة ب ْيضا ُء ،حتَّى ت ِصي عل ق ْلب ْ ِ
ني ،عل
ِ
أبيض ِم ْث ِل الصفا فَل ت ُ ِ
ات و ْاأل ْر ُض ،و ْاآلخ ُر أ ْسو ُد ُم ْربا ًّدا
السامو ُ
َّ
ض ُه فتْنة ما دامت َّ
ْ
ُّ
كا ْلك ِ
ف م ْع ُرو ًفا ،ول ُين ِْك ُر ُمنْك ًرا  ،إِ َّل ما ُأ ْ ِ
ُوزُ ،جم ِّ
رشب ِم ْن هوا ُه»(.)9
خيًا ل ي ْع ِر ُ
هنالك فتن كثية ،فتنة البدع ،وفتنة الرشكيات ،وفتنة املعايص والسيئات.
نسأل اهلل السَلمة.
* قوله «وا ْملام ِ
ت» ،من كان مفتو ًنا يف الدنيا فتن يف املامت مل يوفق لقول :ل
إل إل اهلل ،ومل يوفق للخاُتة احلسنة يموت عل فتنة ،وربام جاءه الشيطان وأغواه.
اّللِ ْب ُن أ َْحد ْب ِن حنْبل ♫ :حض ْت أ ِيب ا ْلوفا ُة فجل ْس ُت ِعنْد ُه،
قال ع ْبدُ َّ
وبِي ِدي ْ ِ
اخل ْرق ُة ،و ُهو ِيف الن َّْز ِع؛ أل ُشدَّ حلْي ْي ِه ،فكان ي ْغ ِر ُق حتَّى ن ُظ ُّن أ ْن قدْ ُق ِيضُ ،ث َّم
ُي ِف ُيق ،وي ُق ُ
ول :ل ب ْعدُ ل ب ْعدُ بِي ِد ِه ،ففعل هذا م َّر ًة ،وثانِي ًة ،فل َّام كان ِيف ال َّثالِث ِة ُق ْل ُت
يش هذا ا َّل ِذي قدْ هلجت بِ ِه ِيف هذا ا ْلو ْق ِ
له :يا أب ِ
ت ،إ ِ ْ
ت فقال ِ  :يا ُبن َّي ما تدْ ِري،
ْ
ُ
اضا عل أن ِ
ِ
املِ ِه ي ُق ُ
ول :يا أ َْحدُ
اّلل ،قام بِ ِحذ ِائي ع ًّ
ف ُق ْل ُت :ل فقال :إِ ْبل ُ
يس لعن ُه َّ ُ
ُفتَّنِي ،وأنا أ ُق ُ
ول :ل ب ْعدُ  .حتَّى أ ُموت( .)2ـها.
( )9أخرجه البخاري ( ،)9336ومسلم (.)933
(« )2حليه األولياء» (.)913/1
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يزال خائ ًفا ً
فاْلنسان ل ُ
الشيطان عند
وجَل من الفتن حتى يموت ،قد يأتيه
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املوت فيجور يف الوصية ،وربام ساءت عقيدته يف اهلل ،أو يف رسل اهلل ،أو يف غي

ذلك من أركان اْليامن ،نسأل اهلل السَلمة.
فإن الشيطان حريص عل إغواء اْلنسان لسيام عند املامت ،فاملسلم
يستعيذ باهلل من فتنة املحيا أن يرتد عن دينه ،أو يقع له ما ل يتحمله ويفتنه عن
دينه ،وفتنة املامت.

 قوله« :و ِم ْن رش فِتْن ِة ا ْمل ِسيحِ الدَّ َّج ِ
ال» ،الدَّ َّج ُال :رجل من بني آدم خيرج
ِّ
يف آخر الزمان يدعي أنه رب« ،م ْكتُوب ب ْني ع ْين ْي ِه ك ف ر أ ْي :كافِر»( ،)9ويف
رواية« :كافِر» ،و«ي ْقر ُؤ ُه ك ُُّل ُم ْؤ ِمن كاتِب وغ ْ ُي كاتِب»( ،)2وهو موجود اآلن عل
القول الصحيح من أقوال أهل العلم ،كام يف حديث اْلساسة عند مسلم(.)3
وع ِن الن ََّّو ِ
اس ْب ِن س ْمعان ◙ ،قال :ذكر ر ُس ُ
ول اهللِ ☺ الدَّ َّجال ذات
غداة ،فخ َّفض ِف ِيه ور َّفع ،حتَّى ظننَّا ُه ِيف ط ِائف ِة الن َّْخ ِل ،فل َّام ُر ْحنا إِل ْي ِه عرف ذلِك ِفينا،
فقال« :ما ش ْأنُك ُْم؟» ُق ْلنا :يا ر ُسول اهللِ ذك ْرت الدَّ َّجال غدا ًة ،فخ َّف ْضت ِف ِيه ور َّف ْعت،
ِ
ِ ِ
الدَّج ِ
ال أ ْخو ُفنِي عليْك ُْم ،إِ ْن خي ُْر ْج وأنا فِيك ُْم،
حتَّى ظننَّا ُه يف طائفة الن َّْخ ِل ،فقال« :غ ْ ُي َّ
ِ ِ
ِ
اّلل خلِيفتِي عل ك ُِّل
يج ُه ُدونك ُْم ،وإِ ْن خي ُْر ْج ول ْس ُت فيك ُْم ،فا ْم ُرؤ ح ِج ُ
فأنا ح ِج ُ
يج ن ْفسه و ُ
ُم ْسلِم ،إِ َّن ُه شاب قطط ،عيْنُ ُه طافِئة ،كأ ِّن ُأش ِّب ُه ُه بِع ْب ِد ا ْل ُع َّزى ْب ِن قطن ،فم ْن أ ْدرك ُه ِمنْك ُْم،

ف ْلي ْقرأ ْ علي ِه فواتِح سور ِة ا ْلكه ِ
الش ْأ ِم وا ْل ِعر ِ
ف ،إِ َّن ُه خ ِارج خ َّل ًة ب ْني َّ
اق ،فعاث ي ِمينًا وعاث
ْ
ْ
ُ
ِشام ًل ،يا ِعباد اهللِ فا ْث ُب ُتوا » ُق ْلنا :يا ر ُسول اهللِ وما ل ْب ُث ُه ِيف ْاأل ْر ِ
ض؟ قال« :أ ْرب ُعون ي ْو ًما،
( )9أخرجه مسلم ( ،)2133ع ْن أن ِ
س ْب ِن مالِك ◙.
ِ
( )2أخرجه اْلمام أَحد ( ،)93316ع ْن أن ِ
س ْب ِن مالك ◙.
( )3برقم ( ،)2132ع ْن فاطِمة بِنْت ق ْيس ▲.
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ي ْوم كسنة ،وي ْوم كش ْهر ،وي ْوم ك ُج ُمعة ،وسائِ ُر أيَّ ِام ِه كأيَّ ِامك ُْم» ُق ْلنا :يا ر ُسول اهللِ فذلِك
ا ْليوم ا َّل ِذي كسنة ،أتك ِْفينا ِف ِيه صَلة يوم؟ قال« :ل ،ا ْقدُروا له ق ره» ُق ْلنا :يا رسول اهللِ
ُ ُ دْ ُ
ُ ْ
ُ
ْ ُ
ِ
وما إِ ْرسا ُع ُه ِيف ْاأل ْر ِ
وه ْم،
يح ،في ْأ ِِت عل ا ْلق ْو ِم فيدْ ُع ُ
الر ُ
ض؟ قال« :كا ْلغ ْيث ْاستدْبر ْت ُه ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
وح عليْ ِه ْم
السامء فت ُْمط ُر ،و ْاأل ْرض ف ُتنْبِ ُت ،ف ُرت ُ
ف ُي ْؤمنُون بِه وي ْستجي ُبون ل ُه ،في ْأ ُم ُر َّ
س ِارحتُهم ،أ ْطول ما كان ْت ُذرا ،وأسبغه ُرضو ًعا ،وأمدَّ ه خو ِ
ارصُ ،ث َّم ي ْأ ِِت ا ْلق ْوم،
ُ
ً
ُ ْ
ْ ُ ُ
ِ
ِِ
وه ْم ف ُي ُّدون عل ْي ِه ق ْول ُه ،فين ِ
يشء ِم ْن
ْرص ُ
فيدْ ُع ُ
ف عن ُْه ْم ،ف ُي ْصبِ ُحون ُممْحلني ل ْيس بِأيْدَيِ ْم ْ
ُوزها كيع ِ
اس ِ
اخل ِرب ِة ،في ُق ُ
أ ْمو ِاهل ِ ْم ،وي ُم ُّر بِ ْ
يب الن َّْح ِلُ ،ث َّم
ول هلا :أ ْخ ِر ِجي ُكنُوز ِك ،فتتْب ُع ُه ُكن ُ
ضبه بِالسي ِ
ِ
ف في ْقط ُع ُه ج ْزلت ْ ِ
ني ر ْمية ا ْلغر ِ
ضُ ،ث َّم يدْ ُعو ُه ف ُي ْقبِ ُل
يدْ ُعو ر ُج ًَل ُممْتلئًا شب ًابا ،في ْ ِ ُ ُ َّ ْ
ِ
اهلل ا ْمل ِسيح ْابن م ْريم ،فين ِْز ُل ِعنْد
ويته َّل ُل و ْج ُه ُه ،ي ْضح ُك ،فب ْينام ُهو كذلك إِ ْذ بعث ُ
ني ،و ِ
اض ًعا ك َّفيْ ِه عل أ ْجنِح ِة ملك ْ ِ
ا ْملنار ِة ا ْلب ْيض ِاء رش ِق َّي ِدم ْشق ،ب ْني م ْه ُرودت ْ ِ
ني ،إِذا ط ْأطأ
ْ
ر ْأس ُه قطر ،وإِذا رفع ُه حتدَّر ِمنْ ُه ُمجان كال ُّل ْؤ ُل ِؤ ،فَل حيِ ُّل لِكافِر جيِدُ ِريح نف ِس ِه إِ َّل مات،
ونف ُس ُه ينْت ِهي ح ْي ُث ينْت ِهي ط ْر ُف ُه ،في ْط ُل ُب ُه حتَّى ُي ِ
دْرك ُه بِب ِ
اب ُلد ،في ْق ُت ُل ُهُ ،ث َّم ي ْأ ِِت ِعيسى ْابن
مريم قوم قدْ عصمهم اهلل ِمنْه ،فيمسح عن وج ِ
وه ِه ْم و ُحيدِّ ُث ُه ْم بِدرج ِ ِ
اهت ْم ِيف ْ
اْلن َِّة ،فب ْينام
ُ ُ ُ ُ ْ ُ ْ ُ ُ
ْ ْ
هو كذلِك إِ ْذ أوحى اهلل إِىل ِعيسى :إِ ِّن قدْ أ ْخرج ُت ِعبادا ِ  ،ل يد ِ
ان ِألحد بِ ِقت ِاهل ِ ْم،
ُ
ً
ْ
ْ
ُ
فحر ْز ِعب ِ
ادي إِىل ال ُّط ِ
اهلل ي ْأ ُجوج وم ْأ ُجوج ،و ُه ْم ِم ْن ك ُِّل حدب ين ِْس ُلون،
ِّ
ور وي ْبع ُث ُ

فيمر أوائِ ُلهم عل بحي ِة ط ِبية في ْرشبون ما ِفيها ،ويمر ِ
آخ ُر ُه ْم في ُقو ُلون :لقدْ كان ِهب ِذ ِه
َّ
ُ ْ
ُ ُّ
ُ ْ
ُ ُّ
ُ
رص نبِ ُّي اهلل ِ ِعيسى وأ ْصح ُاب ُه ،حتَّى يكُون ر ْأ ُس ال َّث ْو ِر ِألح ِد ِه ْم خ ْ ًيا ِم ْن
م َّر ًة ماء ،و ُ ْ
حي ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
اهلل عل ْي ِه ُم النَّغف
مائة دينار ألحدك ُُم ا ْلي ْوم ،ف ْيغ ُ
ب نبِ ُّي اهلل عيسى وأ ْصح ُاب ُه ،ف ُ ْيس ُل ُ
ِ
ت ن ْفس و ِ
اهبم ،فيصبِحون فرسى كمو ِ
احدةُ ،ث َّم َيْبِ ُط نبِ ُّي اهللِ ِعيسى وأ ْصح ُاب ُه إِىل
ْ
يف ِرق ِ ِ ْ ُ ْ ُ
ْ
ض مو ِضع ِشب إِ َّل مأله زمههم ونتنُهم ،فيغب نبِي اهلل ِ
ِ
ْاأل ْر ِ
ض ،فَل جيِدُون يف ْاأل ْر ِ ْ
ْ
ُ ُ ُ ْ ْ ُ ْ ْ ُ ُّ
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خ ِ
ِعيسى وأ ْصحاب ُه إِىل اهلل ِ ،في ِس ُل اهلل طيا كأ ْعن ِ
اق ا ْل ُب ْ
ْم ح ْي ُث
ت فت ْح ِم ُل ُه ْم فت ْطر ُح ُه
ُ
ُ ًْ
ُْ
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ِ
اهلل مط ًرا ل ي ُك ُّن ِمنْ ُه ب ْي ُت مدر ول وبر ،في ْغ ِس ُل ْاأل ْرض حتَّى ي ْ ُرتكها
اهللُ ،ث َّم ُي ْرس ُل ُ
شاء ُ
الزلف ِةُ ،ث َّم ُيق ُال ل ِ ْأل ْر ِ
ض :أنْبِتِي ثمرت ِك ،و ُر ِّدي بركت ِك ،في ْوم ِئذ ت ْأك ُُل ا ْل ِعصاب ُة ِمن
ك َّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الر ْس ِل ،حتَّى أ َّن ال ِّل ْقحة ِمن ْ ِ
اْلبِ ِل لتك ِْفي ا ْل ِفئام
الر َّمانة ،وي ْستظ ُّلون بِق ْحفها ،و ُيبار ُك يف ِّ
ُّ
َّاس وال ِّل ْقحة ِمن ا ْلغن ِم لتك ِْفي ا ْلف ِ
َّاس ،وال ِّل ْقحة ِمن ا ْلبق ِر لتك ِْفي ا ْلقبِيلة ِمن الن ِ
ِمن الن ِ
خذ
ِ
ِمن الن ِ
حيا ط ِّيب ًة ،فت ْأ ُخ ُذ ُه ْم حتْت آباطِ ِه ْم ،فت ْقبِ ُض ُروح
اهلل ِر ً
َّاس ،فب ْينام ُه ْم كذلك إِ ْذ بعث ُ
ِ
ِ
ِ
ار الن ِ
َّاس ،يتهار ُجون فِيها هت ُارج ْ
احلُ ُم ِر ،فعل ْي ِه ْم ت ُقو ُم
ك ُِّل ُم ْؤمن وك ُِّل ُم ْسلم ،وي ْبقى رش ُ
الساع ُة»(.)9
َّ
ويف هذا دليل لنزول عيسى ♠ يف آخر الزمان حيث يقتل الدجال،
ودلئل نزول عيسى ♠ متكاثرة منها ،قول رس ِ
اّللِ ☺« :وا َّل ِذي ن ْف ِيس
ول َّ
ُ
بِي ِد ِه ،لي ِ
وشكن أ ْن ين ِْزل فِيكُم ابن مريم حكام عدْ ًل ،فيك ِْرس الصلِيب ،وي ْقتُل ِ
اخلن ِْزير،
َّ
َّ
ُ
ْ ْ ُ ْ
ً
اْل ْزية ،وي ِفيض امل ُال حتَّى ل ي ْقبله أحد ،حتَّى تكُون السجد ُة الو ِ
ويضع ِ
احد ُة خ ْ ًيا
َّ ْ
ُ
ول أبو هريرة« :وا ْقرءوا إِ ْن ِش ْئتُم{ :وإِ ْن ِمن أه ِل ِ
ِ
ِ
الكت ِ
اب
ْ ْ
من الدُّ نْيا وما فيها»ُ ،ث َّم ي ُق ُ ُ ُ ْ
ْ
ُ
إِ َّل لي ْؤ ِمنن بِ ِه قبل موتِ ِه ،ويوم ِ
القيام ِة يك ُ
ُون عل ْي ِه ْم ش ِهيدً ا} [النساء.)2(»]961:
ْ
ُ َّ ْ ْ
 فهذه أربع دعوات احفظها وادعو هبا دبر الصالة وادعو هبا يف غري الصالة:
اب جهنَّم ،و ِم ْن عذ ِ
مهللا إِ ِّن أ ُعو ُذ بِك ِم ْن عذ ِ
اب ا ْلق ْ ِب ،و ِم ْن فِتْن ِة ا ْمل ْحيا
« َّ
وا ْملام ِ
ت ،و ِم ْن رش فِتْن ِة ا ْمل ِسيحِ الدَّ َّج ِ
ال».
ِّ

t

♣♣♣

u

( )9أخرجه مسلم (.)2132
( )2متفق عليه ،البخاري ( ،)3331مسلم ( ،)966ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
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الفائدة الثامنة والعشرون:

u

o
U

اللهم إني« :أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي ،وَشَرِّ بَصَرِي ،وَشَرِّ لِسَانِي ،وَشَرِّ قَلْبِي ،وَشَرِّ مَنِيِّي»

ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
ِ ِ َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ☺ ت ْسل ًيام كث ْ ًيا  ،اما عد:
ِ
ِ
رش ب ِ
رش
رصي ،و ِّ
رش س ْمعي ،و ِّ
كان من دعاء النَّبِ ِّي ☺« :أ ُعو ُذ بِك م ْن ِّ
ِ
رش منِيِّي»(.)9
رش ق ْلبِي ،و ِّ
لس ِان ،و ِّ
ُ

 مخسة أمور استعاذ النيب ☺ من شرها ،وهي يف اْلنسان؛ ألن رشها
سبب لفساده.

ِ
رش س ْم ِعي» ،السمع :تدخل إليه الشبه وتدخل
 قوله« :أ ُعو ُذ بِك م ْن ِّ

من طريقه كثي مما تسبب األمراض للقلب؛ فهو أحد طرق القلب فبه يسمع
الغناء ،وبه يسمع الكذب ،وبه يسمع الغيبة ،والنميمة ،وبه يسمع البهت ،وبه
يسمع اخلي ،والرش؛ لكن الستعاذة من رشه ،وكم من إنسان أفسده سمعه.
وكام قيل:
ض احلي ع ِ
ِ
اشقة
يا قو ِم ُأ ْذ ِن لب ْع ِ ِّ

♣♣♣

واألُ ُذ ُن ت ْعش ُق ق ْبل الع ِ
ني أ ْحيانا

بسبب سامع يسء تسلط عل هذه اْلارحة ،فإذا وقاك اهلل رش قلبك ،ورش
عظيام.
رشا
ً
سمعك املوصل إىل القلب املسموعات السيئة ،وقيت ً

رش ب ِ
رصي» ،البرص :هو طريق املبرصات إىل القلب ،وبه
 قوله« :و ِّ

( )9أخرجه النسائي يف «الكبى» ( ،)3666ع ْن شك ِل ْب ِن َُح ْيد ◙ ،واحلديث يف «الصحيح املسند»
لشيخنا مقبل الوادعي ♫.
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يبرص ما يكون سببا لزيادة إيامنه ،قال تعاىل{ :إِ َّن ِيف خ ْل ِق السامو ِ
ْ األ ْر ِ
ض
ات و
ً
َّ
939

اختَِل ِف ال َّل ْي ِل والنَّه ِ
ار آليات ِّألُو ِ ْاأل ْلب ِ
و ْ
اب} [آل عمران.]913:

وبه يبرص ما يكون سب ًبا لفساد إيامنه ،قال تعاىلُ { :قل ِّل ْل ُم ْؤ ِمنِني ي ُغ ُّضوا ِم ْن
ِ
أب ص ِ ِ
اّلل خبِي بِام ي ْصن ُعون * و ُقل
حيف ُظوا ُف ُروج ُه ْم ذهلك أ ْزك هى هل ُ ْم إِ َّن َّ
اره ْم و ْ
ْ
ِّل ْلم ْؤ ِمن ِ
ات ي ْغ ُض ْضن ِمن أبص ِ ِ
حيف ْظن ُف ُروج ُه َّن ول ُي ْب ِدين ِزينت ُه َّن إِ َّل ما
اره َّن و ْ
ُ
ْ ْ
ظهر} [النور.]33:
ولسَلمة البرص أمر اهلل بحجاب املرأة؛ فالبرص سبب لوصول رشور
عظيام.
رشا
ً
امل ُ ْبرصا ت إىل القلب ،فإذا وقاك اهلل  رش برصك فقد وقيت ً
وأغلب الذنوب التي تقع عل اْلنسان ،إما أمراض شهوانية ،أو أمراض
شبهاتية ،فاألمراض الشهوانية من أعظمها الزنا ،واللواط ،وغي ذلك من الفساد
العريض الذي مبدأه البرص.
فاْلنسان يستعيذ باهلل أن يقع برصه إل عل ما يرض اهلل ،وأن يكون برصه
سب ًبا لزيادة إيامنه ل لزيادة عصيانه ،وهلذا عفى اهلل  عن نظر الفجاءة الذي ربام
أطلق للفضاء لغي قصد يشء فإذا به يرى امرأة أو نحو ذلك ،فإذا غض برصة كان
معفوا عنه ،وأما إذا أتبع النظرة النظرة فهذا من أسباب فساد قلبه.
ذلك نظر فجاءة ً
ُق ْل للمليح ِة ِيف ِ
اخل ِ
األسـو ِد
ـامر ْ
ق ــد كـ ـان ش ـ َّـمر للصـَّ ـ ــَل ِة إزار ُه
ردي علي ـ ـ ِـه ص ـ ــَلته ِ
وص ـ ـ ـ ـ َّيام ُه
ُ
ُ ِّ

♣♣♣
♣♣♣
♣♣♣

م ـ ـ ـ ـاذا فعلـ ـ ـ ـ ِ
ـت بِ ِ
زاهـ ـ ـ ــد ُمتع ِّبـ ـ ـ ـ ِـد
ح َّتى قع ِ
ـدت لـ ُه بِبـ ِ
اب امل ْسـ ِج ِد
ل تقتُلِيـ ـ ـ ـ ِـه بِح ـ ـ ـ ـ ـ ِّـق ر ِّب ُُمـ ـ ـ ـ ـ َّـم ِد

فاْلنسان يستعيذ باهلل من رش هذه اْلارحة ،ربام مشى هبا إىل احلرام ويبرص
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الطريق املوصل إىل احلرام ،كام أن األذن يسمع هبا احلرام والطريق املوصل إىل
احلرام.

رش لِس ِان» ،اللسان :اآلفة العظيمة التي ما من يوم إل ومجيع
 قوله« :و ِّ
األعضاء تكفر اللسان وتقولِ :
اتق اهلل إنام نحن بك ،كام جاء ع ْن أ ِيب س ِعيد
اخلُدْ ِر ِّي ◙ ،رفع ُه قال« :إِذا أ ْصبح ْاب ُن آدم ف ِإ َّن األ ْعضاء ُك َّلها تُك ِّف ُر ال ِّلسان

فت ُق ُ
اّلل فِينا ف ِإنَّام ن ْح ُن بِك»(.)9
ول :ات َِّق َّ
ِ
ُب النَّاس عل
قال النَّبِ ُّي ☺ ،مل ُعاذ ◙« :ثكلتْك ُأ ُّمك ،وه ْل يك ُّ
من ِ
اخ ِر ِه ْم ِيف جهنَّم إِ َّل حصائِدُ أ ْل ِسنتِ ِه ْم؟»(.)2
واللسان سبب لكثي من الذنوب واآلثام ،منها :الكذب ،والغيبة ،والنميمة،
وغي ذلك من الرش ،ومنها األمر باملنكر ،والنهي عن املعروف.
كام أن به صَلح الدنيا والدين إذا وفق اْلنسان لستخدامه يف الطاعات،
والقربات به يقرأ القرآن ،وبه يذكر اهلل ،وبه يستغفر من الذنوب ،واآلثام ،وبه
ُيدعو اهلل  ،وبه يؤمر باملعروف ،وينهى عن املنكر ،وبه تبذل النصائح ،وبه
تتحقق املصالح.
فاْلنسان يدعو اهلل  بصَلح لسانه ،وأن يقيه اهلل  رش لسانه
هذا العدو الذي بني فكيك.
اْلنْسا ُن النَّار ْاألجوف ِ
قال النَّبِ ُّي ☺« :أكْث ُر ما يلِ ُج بِ ِه ْ ِ
ان :ا ْلف ُم وا ْلف ْر ُج،
ْ
وأكْث ُر ما يلِ ُج بِ ِه ْ ِ
اّلل ِ  ،و ُح ْس ُن ْ
اْلنْسا ُن ْ
اخلُ ُل ِق»(.)3
اْلنَّة ت ْقوى َّ
( )9أخرجه الرتمذي (.)2332
( )2أخرجه اْلمام أَحد (.)22353
( )3أخرجه أَحد ( ،)1315ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
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ضم ْن ل ُه
وقال النَّبِ ُّي ☺« :م ْن ي ْضم ْن ِ ما ب ْني حلْي ْي ِه وما ب ْني ِر ْجل ْي ِه أ ْ
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اْلنَّة»( ،)9فاضمن لسانك وفرجك باستخدامهام بام رشع اهلل لك ،ويضمن لك
ر ُس ُ
اّللِ ☺ اْلنة.
ول َّ
رش ق ْلبِي»؛ فرش القلب سبب لفساد اْلوارح ،والنَّبِ ُّي ☺
 قوله« :و ِّ
اْلس ِد ُم ْضغ ًة ،إِذا صلح ْت ،صلح ْ
يقول« :أل وإِ َّن ِيف ْ
ت،
اْلسدُ ُك ُّل ُه ،وإِذا فسد ْ
ِ
فسد ْ
ب»(.)2
اْلسدُ ُك ُّل ُه ،أل وهي ا ْلق ْل ُ
* والقلبُ :مل اخلواطر ،وُمل الفكرة ،وُمل الرياء ،والعجب ،واحلقد،
واحلسد وغي ذلك من أنواع البَلء.
فإذا مل ِيقك اهلل  رش قلبك؛ حصل لك الفساد العريض ،وإذا كان نبينا

وحتذيرا من رشور
تعليام ألمته،
ً
☺ املعصوم ،كان يدعو هبذا الدعاء ،فإنه يدعو به ً
قلوهبم ،وأبداهنم ،التي إذا تسلطت عليهم أفسدت أدياهنم ،ول حول ول قوة ال باهلل.
وجتد أن مرض املنافقني يف قلوهبم ،وأن سبب بعد الكفار عن الدين بسبب
فساد قلوهبم ،قال تعاىلِ { :يف ُق ُل ِ ِ
اّلل مر ًضا وهل ُ ْم عذاب ألِيم بِام
وهبم َّمرض فزاد ُه ُم َّ ُ
كانُوا يك ِْذ ُبون} [البقرة.]93:
وقال تعاىل{ :إِ َّن ا َّل ِذين كف ُروا سواء عل ْي ِه ْم أأنذ ْرهتُ ْم أ ْم مل ْ ت ُِنذ ْر ُه ْم ل ُي ْؤ ِمنُون * ختم
ِِ
ِِ
ل أبْص ِار ِه ْم ِغشاوة وهلُ ْم عذاب عظِيم} [البقرة.]2:
َّ ُ
ل س ْمعه ْم وع ه
ل ُق ُلوهب ْم وع ه
اّلل ع ه
لو استقامت قلوهبم لستقامت جوا رحهم ،وقيل بأن القلب مل يسمى هبذا
السم :إل لتقلبه ،لذلك كان النَّبِ ُّي ☺ يتوسل بتقليب اهلل للقلب أن يثبت
()9أخرجه البخاري ( ،)5323ع ْن س ْه ِل ْب ِن س ْعد ◙.
ِ
( )2أخرجه البخاري ( ،)62ومسلم ( )9611ع ْن النُّ ْعام ِن ْب ِن بشي ◙.
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ِ ِ
()9
رصف ا ْل ُق ُل ِ
قلبه« :يا ُمث ِّبت ا ْل ُق ُل ِ
وب،
وب ،ث ِّب ْت ُق ُلوبنا عل دينك»  ،و«الل ُه َّم ُم ِّ
ْ ِ
ف ُق ُلوبنا إِىل طاعتِك » ،و«يا ُمق ِّلب ا ْل ُق ُل ِ
وب ث ِّب ْت ُق ُلوبنا عل ِدينِك»( ،)2وكان
ارص ْ
ب ال ُق ُل ِ
إذا أقسم يقول« :ل و ُمق ِّل ِ
وب»(.)3

فاستعذ باهلل من رش قلبك ،فأي رش يريده اْلنسان يبدأ من القلب بالفكرة
واخلطرة ،والتفكي ،وكيفية احلصول عليه ،والتزيني يقع يف القلب ابتداء ،فهو
ُمل صناعة الرش إن مل يسلم اهلل  منه.
رش من ِ ِّيي» أي :فرجي ،ورش الفرج أن يضعه يف زنا ،أو يف
 قوله« :و ِّ
اّلل تعاىل{ :وا َّل ِذين
لواط ،أو يف عادة رسية ،أو يف غي ذلك من املحرمات ،قال َّ ُ
وج ِهم ح ِ
اف ُظون * إِ َّل عل أ ْزو ِ
ُهم ل ِ ُفر ِ
اج ِه ْم أ ْو ما ملك ْت أيْام ُهنُ ْم ف ِإ َّهنُ ْم غ ْ ُي
ْ
ْ ُ
ه
م ُل ِ
ومني} [املؤمنون ،]5-6:ويف احلديث ُس ِئل النَّبِ ُّي ☺ ع ْن أكْثر ما ُيدْ ِخ ُل النَّاس
اْلنَّة ،قال« :ال َّت ْقوى و ُح ْس ُن ْ
ْ
اخلُ ُل ِق» ،و ُس ِئل ع ْن أكْثر ما ُيدْ ِخ ُل النَّاس النَّار ،فقال:
« ْاألجوف ِ
ان :ا ْلف ُم وا ْلف ْر ُج»(.)3
ْ

* فهذه اخلمسة التي استعاذ منها النبي ☺ جتد أهنا مدخل كل رش ،وكل
ذنب ،وكل معصيةُ ،يعَص اهلل  هبا يف هذا العامل من هذا اْلنسان املخلوق
الضعيف ،فاستعذ باهلل من رشورها ،فبيده اخلي ،وبيده الرش يف رصفه ودفعه.
ومن دعاء النَّبِي ☺« :أ ُعو ُذ بِك ِمن رش ك ُِّل ِذي رش أنْت ِ
آخذ بِن ِ
اصيتِ ِه»(،)6
ِّ
ْ ِّ
فاستعذ باهلل من نفسك ،ومن رشور نفسك ،ومن آثام نفسك.
( )9أخرجه ابن ماجه ( ،)911ع ِن الن ََّّو ِ
اس ْب ِن س ْمعان ◙.
ِ
ِ
ِ
اّلل ْب ِن ع ْمرو ْب ِن ا ْلعاص ،والن ََّّو ِ
اس ْب ِن س ْمعان ¶.
( )2أخرجه أَحد ( ،)92533،5651ع ِن ع ْبد َّ
( )3أخرجه البخاري ( ،)5592ع ِن ا ْب ِن عُمر ¶.
( )3أخرجه احلاكم ( ،)2191ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
( )6أخرجه أَحد ( ،)1153ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
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وقد مجعها النَّبِي ☺ يف بعض املواطن ،قال ☺« :ونعو ُذ بِ ِ ِ
ُ رش ِ
ور
ُ
َّ
ُّ
اّلل م ْن ُ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ()9
رش ن ْف ِيس»(.)2
أنْ ُفسنا ،وم ْن س ِّيئات أ ْعاملنا»  .ويف رواية« :أ ُعو ُذ بِك م ْن ِّ

فاْلنسان يستعيذ باهلل من رش نفسه ،ورش غيه ،وبعض الناس إذا قلت له:
أعوذ باهلل من رشك غضب ،الرش حاصل لدى كثي من الناس إن مل يدفعه اهلل 
ويرفعه؛ فالذي يدفع الرش هو اهلل الذي بيده ترصيف األمور ،وليعجزه يشء.
* ويف احلديث من الفوائد:
َّ
كثيا من املفاسد قد تقع لَلنسان من نفسه ،والشيطان ما يدخل عل
أن ً
اْلنسان إل من نفسه ،قال تعاىل{ :إِ َّن ِعب ِ
ادي ل ْيس لك عل ْي ِه ْم ُس ْلطان إِ َّل م ِن

اتَّبعك ِمن ا ْلغ ِ
اوين} [احلجر ،]32:والشيطان يقول ،كام أخب اهلل تعاىل عنه{ :وما
ِ
استج ْبت ُْم ِ } [إبراهيم.]22:
كان ِ عل ْيك ُْم م ْن ُس ْلطان إِ َّل أ ْن دع ْو ُتك ُْم ف ْ
فالشيطان ليس له عليك سلطان ،ول يصل إليك إل بفساد نفسك ،إذا
توقفت عن الطاعة ،والذكر ،والدعاء وجد السبل مفتوحة ،فيدخل من جهة
السمع ،أو البرص ،أو اللسان ،وإذا وصل إىل القلب حرك الشهوات ،والشبهات،
وأفسد عليك احلياة واملامت.
نسأل اهلل السَلمة ونعوذ باهلل من رش الشيطان ورشكه ،وأن نقرتف عل
أنفسنا سوء أو نجره إىل مسلم .واحلمد هلل رب العاملني.

t

♣♣♣

u

ِ
اّللِ ْب ِن م ْس ُعود ◙.
( )9أخرجه ابن ماجه ( ،)9112ع ْن ع ْبد َّ
( )2أخرجه أبو داود ( ،)6352ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،واحلديث يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل
الوادعي ♫.
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u

o
U

ت لُوطٍ}
قال تعاىل{ :ضَ َربَ اللَّهُ مَثَالً لِلَّذِينَ َكفَرُوا امْرََأتَ نُوحٍ وَامْرََأ َ

ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما عد:
اّلل مث ًَل ل ِ َّل ِذين كف ُروا ا ْمرأ ت نُوح
يقول اهلل ▐{ :رضب َّ ُ
حتت عبدي ِن ِمن ِعب ِ
ادنا ص ِ
احل ْ ِ
ني فخانت ُ
امها فل ْم ُي ْغنِيا عن ُْهام ِمن
وا ْمرأ ت ُلوط كانتا ْ
ْ
ْ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
اّلل مث ًَل ِّل َّل ِذين آمنُوا ا ْمرأ ت
َّ
اّلل ش ْي ًئا وقيل ا ْد ُخَل النَّار مع الدَّ اخلني * ورضب َّ ُ
ِف ْرع ْون إِ ْذ قال ْت ر ِّب ْاب ِن ِ ِعندك ب ْيتًا ِيف ْ
اْلن َِّة ون ِّجنِي ِمن ِف ْرع ْون وعملِ ِه ون ِّجنِي
ِ
ِمن ا ْلق ْو ِم ال َّظاملِني * وم ْريم ْابنت ِع ْمران ا َّلتِي أ ْحصن ْت ف ْرجها فنف ْخنا ِف ِيه ِمن
وحنا وصدَّ ق ْت بِكلِام ِ
ر ِ
ت ر ِّهبا و ُكتُبِ ِه وكان ْت ِمن ا ْلقانِتِني} [التحريم.]99-1:
ُّ
ُ

اهلل ▐ يضب األمثال ،للمؤمنني لعلهم يعقلون ،ويتدبرون،
ِ
اّلل { :وتِ ْلك ْاأل ْمث ُال ن ْ ِ
ض ُهبا لِلن ِ
َّاس وما ي ْع ِق ُلها إِ َّل ا ْلعاملُون}
قال َّ ُ
[العنكبوت.]33:
* ويف هذه اآليات بيان من اهلل  عل أن املؤمن ينتفع بعمله ،وأن
املخالف ل ينفعه عمل غيه.
 فامرأة نوح ♠ ،وامرأة لوط ♠ زوجتا نبيني ،ومع ذلك مل
ينتفعا بصَلح زوجيهام.
 وأمراة فرعون زوجة أعتى العتاة ،وأفجر الفجرة من بني اْلنسان ،إذ
زعم أنه الرب األعل ،ومع ذلك ما رضها ذلك يف دينها.
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ولكل عمله.
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وذوَيا،
صَلح هي
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ً
رجال ،ونسا ًء أن نتقي اهلل  يف أنفسنا ،وأن
* فينبغي علينا مجي ًعا
نعمل ملرضات ربنا ،فهذا هو النافع يف الدنيا واآلخرة ،واهلل ل تنفع األموال ،ول
األحساب ،ول األنساب ،ول الوساطات ،ول اْلامل عند اهلل  ،وإنام الذي
ينفع العمل الصالح ،فعن أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،قال :قام ر ُس ُ
اّللِ ☺ ِحني
ول َّ
اّلل { :وأن ِْذ ْر ع ِشيتك األ ْقربِني} [الشعراء ،]293:قال« :يا م ْعرش ُقر ْيش
أنْزل َّ ُ
ِ
ِ
 أ ْو كلِم ًة ن ْحوها ْ -اّلل ِ شيْئًا ،يا بنِي ع ْب ِد مناف
اش ُرتوا أنْ ُفسك ُْم ،ل ُأ ْغني عنْك ُْم من َّ
ل ُأ ْغنِي عنْكُم ِمن ِ
ِ
ِ
اس ْبن ع ْب ِد امل ُ َّطلِ ِ
اّلل ِ شيْئًا،
اّلل شيْئًا ،يا ع َّب ُ
ب ل ُأ ْغني عنْك من َّ
َّ
ْ
ول ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اّللِ شيْئًا ،ويا فاطِم ُة بِنْت ُُم َّمد سلِينِي
اّلل ل ُأ ْغني عنْك من َّ
ويا صفيَّ ُة ع َّمة ر ُس ِ َّ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
اّلل ِ ش ْي ًئا»(.)9
ما ش ْئت م ْن ما ِ ل ُأ ْغني عنْك من َّ
وعن أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،قال :قال ر ُس ُ
ول اهللِ ☺« :م ْن ب َّطأ بِ ِه عم ُل ُهْ ،مل
ُي ْ ِ
رس ْع بِ ِه نس ُب ُه»(.)2
ب ما نفع أبا طالب ،ول أبا هلب ،والنسب ما رض ً
بَلل ،ول صهي ًبا،
فالنَّس ُ
فأوَلك ِ
وضعوا بالرشك ،وهؤلء ُر ِفعوا باْلسَلم ،والستقامة.
لع ْم ـ ـ ُرك م ـ ـا ِ
ان إِل بِ ِد ْين ِ ـ ـ ِه ♣♣♣ فَل ت ْ ُرت ِك ال ُّتق ْوى ا َّتـك ًال عل النَّس ِ
اْل ْنس ـ ـ ُ
ب
اْل ْسَل ُم سلامن ف ِ
فقد رفع ِ
الشـ ْر ُك َّ
ارس ♣♣♣ وقدْ وضع ِّ
ب
الشـ ِر ْيف أبا هل ْ
ً
رجال ونسا ًء أن نَلزم اآلداب الرشعية التي يصلح هبا
ومع ذلك ينبغي لنا
( )9أخرجه البخاري ( ،)2263ومسلم (.)235
( )2أخرجه مسلم (.)2511
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البيت؛ من بذل النصيحة ،والتوجيه ،والدعاء ،قال النَّبِ ُّي ☺« :ل تدْ ُعوا عل
أن ُف ِسكُم ،ول ت عوا عل أول ِدكُم ،ول ت عوا عل أموالِكُم ،ل تُوافِ ُقوا ِمن اهلل ِ
ْ
دْ ُ
دْ ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ساع ًة ُيسأ ُل فِيها عطاء ،فيست ِ
يب لك ُْم»()9؛ ألن اْلنسان إذا دعا عل نفسه وأهله
ج ُ
ْ
ْ
قد يصادف ساعة إجابة فيقع عليهم اهللكة ،لكن نشمر بالدعاء ألنفسنا،
عموما لعل اهلل  أن يصلح
وألبنائنا ،وبناتنا ،ولزوجاتنا ،وألبناء املسلمني
ً
احلال ،ويصلح املآل.
مع بذل النصيحة ،والتوجيه ،والرفق ،وكل يشء يف موطنه نافع بأذن اهلل
َّ ،
فإن النَّبِ َّي ☺َّ ،ملا رأي احلسن ْبن ع ِيل ¶ أخذ ُتْر ًة ِم ْن ُت ْ ِر
الصدق ِة ،فجعلها ِيف ِف ِيه ،قال« :كِ ْخ كِ ْخ» لِي ْطرحهاُ ،ث َّم قال« :أما شع ْرت أنَّا ل
َّ
صغيا  ،ونفع اهلل 
صغيا  ،وأدبه
الصدقة» ،متفق عليه( ،)2فعلمه
ن ْأك ُُل َّ
ً
ً
احلسن بن عيل هبذا األدب النبوي.
وقد أدب النَّبِ ُّي ☺ ُعمر ْبن أ ِيب سلمة ◙َّ ،ملا رأى يده تطِ ُ
يش ِيف
ول ِ
ِ
اّلل ،وك ُْل بِي ِمينِك ،وك ُْل ِممَّا
َّ
اّلل ☺« :يا ُغَل ُم ،س ِّم َّ
الص ْحفة ،فقال ر ُس ُ َّ
يلِيك» ،قال ُعم ُر :فام زال ْت تِ ْلك ِط ْعمتِي ب ْعدُ  .متفق عليه(.)3
وتعويد النشأ عل الطاعة أمر لزم لَلباء ،واألمهات؛ ألنه كام قيل:
اش ـ ـىء ِ
وينش ـ ـ ُأ ن ِ
الف ْتي ـ ـ ِ
ان ِمنَّ ـ ـا
ُ

♣♣♣

ع ـ ـ ـل م ـ ـ ـا ك ـ ـ ـان ع ـ ـ ـ َّـود ُه أبُـ ـ ــو ُه

فإذا رأى منك الوصية بعد األخرى حتى وإن كان ُمت ِّع ًبا سينتفع يف يوم من
ِ
اّللِ ¶.
( )9أخرجه مسلم ( ،)3331عن جابِ ِر ْب ِن ع ْبد َّ
( )2البخاري ( ،)9319ومسلم ( ،)9351ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
( )3البخاري ( ،)6325ومسلم (.)2322

N
 يف التوحيد والفقة واالخالق والعقيدة
واملخالفة،
األيام ،وإذا رأى منك عدم املبالة ربام يتامدى فيام هو فيه من اللعب،
931

فينشأ عل ذلك فتضه ولو بعد زمن ،ومع ذلك فحال املؤمن مع غيه كام قال
تعاىل{ :فذك ِّْر إِنَّام أنت ُمذكِّر * َّل ْست عل ْي ِهم بِ ُمص ْيطِر} [الغاشية.]22:
وقال تعاىل{ :فذكِّر إِن نَّفع ِ
ت ِّ
الذكْرى * سي َّذك َُّر من خيْشى} [األعل.]93:
ْ
وقال تعاىل{ :وذك ِّْر ف ِإ َّن ِّ
الذكْر هى تنف ُع ا ْمل ُ ْؤ ِمنِني} [الذاريات.]66:
فاملؤمن دأبه التذكي ،والتوجيه ،والتعليم ،والنصح ،والدعاء هلل .
وباهلل التوفيق.
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الفائدة الثالثون:
فضيلة اجللوس مع الصاحلني يف جمالس الذكر
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ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما عد:
أخرج أبو داود يف «سننه»( ،)9ع ْن أن ِ
س ْب ِن مالِك ◙ ،قال :قال ر ُس ُ
ول
ِ
اّلل تعاىل ِم ْن صَل ِة ا ْلغد ِاة ،حتَّى ت ْط ُلع
اّلل ☺« :أل ْن أ ْق ُعد مع ق ْوم ي ْذك ُُرون َّ
َّ
َّ
ب إِ َّ ِ ،م ْن أ ْن أ ْعتِق أ ْربع ًة ِم ْن ول ِد إِ ْسام ِعيل وأل ْن أ ْق ُعد مع ق ْوم ي ْذك ُُرون
الش ْم ُس أح ُّ
اّلل ِم ْن صَل ِة ا ْلع ْ ِ
رص إِىل ،أ ْن ت ْغ ُرب َّ
ب إِ َّ م ْن أ ْن أ ْعتِق أ ْربع ًة»،
الش ْم ُس أح ُّ
َّ
ُ

واحلديث خرجه شيخنا مقبل الوادعي ♫ يف كتابه «الصحيح املسند مما ليس
يف الصحيحني».
 ويف هذا احلديث بيان لعظم حضور جمالس الذكر ،ولعظم ذكر اهلل ،
اص ِ ْب ن ْفسك مع ا َّل ِذين يدْ ُعون ر َّهبُم
اّلل { :و ْ
وتكثري سواد الصاحلني ،قال َّ ُ
ِ
ِ
يش ُي ِريدُ ون و ْجه ُه ول ت ْعدُ ع ْيناك عن ُْه ْم ت ُِريدُ ِزينة ْ
احلي ِاة الدُّ نْيا ول
بِا ْلغداة وا ْلع ِّ
تُطِ ْع م ْن أ ْغف ْلنا ق ْلب ُه عن ِذك ِْرنا واتَّبع هوا ُه وكان أ ْم ُر ُه ُف ُر ًطا} [الكهف.]21:
* فاجللوس مع الصاحلني سبب لنيل احلسنات ،كام قال النبي ☺ فيام يرويه عن
ربه من أن املَلئكة يقولون يارب« :فِ ِ
يه ْم ُفَلن ليْس ِمنْ ُه ْم ،إِنَّام جاء ِحلاجة .قال:

ِ
يس ُه ْم»(.)2
ُه ُم اْلُلسا ُء ل ي ْشقى ِهبِ ْم جل ُ

( )9برقم (.)3552
( )2أخرجه البخاري ( ،)5331ومسلم ( ،)2511ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.

N
 يف التوحيد والفقة واالخالق والعقيدة
الغيبة،
اّلل تعاىل» ،هبذا القيد ،أما جمالس
فقوله« :أل ْن أ ْق ُعد مع ق ْوم ي ْذك ُُرون َّ
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والنميمة ،والقيل والقال ،والكذب ،والضحك التي تُقيس القلب ،وتبعد عن اهلل
اّللِ ☺ عن « ِقيل وقال ،وإِضاعة امل ِ
 فَل بركة فيها ،فقد هنانا رس ِ
ال،
ول َّ
ُ
وك ْثرة السؤ ِ
ال»()9؛ ولكن القعود مع الصاحلني سببب لنيل احلسنات ،ورفع
ُّ
الدرجات ،والنبي ☺ مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه ،وهو يف املقام َّ
املعل،

ومع ذلك بني ملن يرس اهلل له القعود مع هذه الثلة الذاكرة هلل  من بعد
صَلة العرص إىل غروب الشمس أحب إليه من عتق أربعة من ولد إسامعيل.
* ويف احلديث فضل ِعتق العبيد ،واْلماء ،وقال رس ِ
اّللِ ☺« :م ْن
ول َّ
ُ
اهلل بِك ُِّل ُع ْضو ِمنْها ُع ْض ًوا ِم ْن أ ْعضائِ ِه ِمن الن َِّار ،حتَّى ف ْرج ُه
أ ْعتق رقب ًة ،أ ْعتق ُ
بِف ْر ِج ِه»(.)2
ً
حتصيَل.
أجرا وأسهل
* ومع ذلك فالذكر أعظم ً
ويف احلديث بركة الوقتني؛ بركة وقت آخر النهار ،وأول النهار؛ ومها وقتان
مباركانُ ،مبوبان عند رسول اهلل ☺ ،وقبل ذلك عند اهلل  إذ خصهام
اّللِ ِحني ُُت ْ ُسون و ِحني ت ُْصبِ ُحون
بعبادات دون غيمها ،قال تعاىل{ :ف ُس ْبحان َّ
احلمدُ ِيف السامو ِ
ات و ْاأل ْر ِ
ض وع ِش ًّيا و ِحني ُت ْظ ِه ُرون} [الروم ،]91:وهلذا
َّ
* ول ُه ْ ْ
ص هذان الوقتان بمزيد ذكر هلل  كأذكار الصباح ،وأذكار املساء.
ُخ َّ
فيا مسلم ل تبخل عل نفسك يف صباحك ،ومسائك بنيل الدرجات العل،
والنعيم املقيم.
( )9أخرجه البخاري ( ،)9322ومسلم ( ،)613ع ْن امل ُ ِغي ِة ْب ِن ُش ْعبة ◙.
( )2أخرجه البخاري ( ،)5296ومسلم ( ،)9631ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
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ويا مسلم ل تضيع هذه األوقات املباركة بغي ما يقرب إىل اهلل  ،قال
ِ
اّلل
ب غدً ا وما تدْ ِري ن ْفس بِأ ِّي أ ْرض ُت ُ ُ
تعاىل{ :وما تدْ ِري ن ْفس َّماذا تكْس ُ
وت إِ َّن َّ

علِيم خبِي} [لقامن.]33:

وأحاديث النبي ☺ فيها بركات كثية ،لكن نأخذ الظاهر من دللتها،
وإل لو أراد أحد أن يتكلم عن فضل الذكر الذي تضمنه هذا احلديث لكان يف
ِسفر مستقل؛ ألن النبي ☺ بعث بجوامع الكلم.

t

♣♣♣

u



يف التوحيد والفقة واالخالق والعقيدة

t

p

T

3

الفائدة احلادية والثالثون:

N
u
963

o
U

قَالَ تَعَالَى{ :وَ َنبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْ َخيْرِ فِ ْتنَةً وَِإ َل ْينَا تُرْجَعُونَ}

ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
ِ ِ َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ☺ ت ْسل ًيام كث ْ ًيا  ،اما عد:
اخل ْ ِ
الرش و ْ
ي ِفتْن ًة وإِل ْينا ت ُْرج ُعون}
 يقول اهلل { :ون ْب ُلوكُم بِ َّ ِّ
اْلنس ِ
[األنبياء ،]36:ويقول اهلل { :ه ْل أتى عل ْ ِ
ان ِحني ِّمن الدَّ ْه ِر مل ْ يكُن
ه
ِ
ِ
ِ
ِ
ُورا * إِنَّا خل ْقنا ْ ِ
اْلنسان ِمن ُّن ْطفة أ ْمشاج َّن ْبتليه فجع ْلنا ُه سمي ًعا بص ًيا }
ش ْي ًئا َّم ْذك ً
ُ

[اْلنسان.]9:
ومما ابتل اهلل  به العباد ما ينوهبم من اخلي ،ومن الرش ،ومن
املصائب ،ومن النعيم ،فكم من متنعم مل يشكر ربه عل هذا النعيم؟!؛ بل كان
نعيمهم من أسباب بعدهم عن اهلل  ،وكم من مبتل مل يستفد من بلواه
بالرجوع إىل اهلل ؛ فزاد رشه عل ما فيه من البَلء؟! ،وبعد من اهلل مع ما فيه
من البَلء.
* بينما املؤمن حاله خمتلف عن ذلك متامًا ،كام يف حديث ُصه ْيب ◙ عند
اْلمام مسلم(« :)9عج ًبا ِأل ْم ِر ا ْمل ُ ْؤ ِم ِن ،إِ َّن أ ْمر ُه ُك َّل ُه خ ْي ،ول ْيس ذاك ِألحد إِ َّل ل ِ ْل ُم ْؤ ِم ِن،
رضا ُء ،صب فكان خ ْ ًيا ل ُه».
رسا ُء شكر ،فكان خ ْ ًيا ل ُه ،وإِ ْن أصاب ْت ُه َّ
إِ ْن أصاب ْت ُه َّ
أنعم اهلل عليه بالولد ،والزوجة ،واملسكن ،واملال ،واْلاه ،والعلم ،وغي
ذلك من النعم ،شكر اهلل  ،وظهر ذلك عليه ،وعل جوارحه ،ويف أقواله.
( )9برقم (.)2111
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وإذا أصابته رضا ء صبُ ،أبتيل بمرض ،بفقر ،بكثرة أعداء ،لغي ذلك من
البَلء ،وإذا به يصب ،ويتقرب إىل اهلل  هبذا البَلء ،ويدعو اهلل  أن
يرفعه عنه متأس ًيا بام سبقه من األنبياء ،واملرسلني.
ِ
الض وأنت أرحم الر ِ ِ
اَحني
ْ ُ َّ
قال َّ ُ
اّلل { :وأيُّوب إِ ْذ ناد هى ر َّب ُه أ ِّن م َّسني ُّ ُّ
* فاستجبنا له فكش ْفنا ما بِ ِه ِمن ُرض وآتيناه أهله و ِم ْثلهم معهم ر َْح ًة من ِع ِ
ندنا
ِّ ْ
ْ ُ ْ ُ
ْ ْ ُ
ُ َّ ُ ْ
و ِذكْر هى ل ِ ْلع ِاب ِدين} [األنبياء ،]13-13:مع ما كان فيه من املرض ،والتعب،
ذاكرا  ،داع ًيا هلل .
والنصب؛ إل أنه كان
شاكرا ً ،
ً
 وقد رضب اهلل  لنا ً
مثَل بنبيني كريمني ،أحدمها :يف الرخاء،
والثان :يف الشدة والضا ء ،أما صاحب الرخاء فهو سليامن ♠ حيث ،قال
ِ
ب ِ ُم ْلكًا َّل ينب ِغي ِألحد ِّمن ب ْع ِدي إِنَّك
اهلل تعاىل عنه{ :قال ر ِّب ا ْغف ْر ِ وه ْ

الشي ِ
الريح جتْ ِري بِأ ْم ِر ِه ُرخا ًء ح ْي ُث أصاب * و َّ
اطني
أنت ا ْلو َّه ُ
اب * فس َّخ ْرنا ل ُه ِّ
ك َُّل بنَّاء وغواص * وآخ ِرين مقرنِني ِيف ْاألصف ِ
اؤنا ف ْامن ُْن أ ْو أ ْم ِس ْك
اد * ههذا عط ُ
ْ
َّ
ُ َّ
بِغ ْ ِ
ي ِحساب * وإِ َّن ل ُه ِعندنا ل ُز ْلفى و ُح ْسن مآب} [ص.]33-36:
ه
وكذلك حني ذكر اهلل  أيوب ♠ قال يف آخر قصته{ :إِنَّا
وجدْ نا ُه صابِ ًرا نِ ْعم ا ْلع ْبدُ إِ َّن ُه أ َّواب} [ص.]33-39:

وكَلمها كان نعم العبد؛ إذ أن احلال الذي كان عليه مل يغيه ،ومل يغي سبيله
إىل اهلل ،فسليامن سخر اهلل له اْلن ،والشياطني ،والريح ،وآتاه وعلمه منطق الطي،
ومع ذلك كان مسار ًعا يف العبادة ،والطاعة ،بل أنه ملا شغل باخليل عن صَلة
ِ
ِ
ِ
ات ْ ِ
اْليا ُد * فقال
الص ِافن ُ
يش َّ
املغرب ندم عل ذلك ،قال تعاىل{ :إ ْذ ُع ِرض عل ْيه بِا ْلع ِّ
ي عن ِذك ِْر ريب حتَّى توار ْت بِ ْ ِ
اخل ْ ِ
احلج ِ
ب ْ
اب * ُر ُّدوها ع َّيل فط ِفق
إِ ِّن أ ْحب ْب ُت ُح َّ
ِّ
ه
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وأيوب مع شدة املرض ،والسقم حتى ُذكِر أنه مرض ثامنية عرش سنة حتى

شاكرا  ،داع ًيا متض ًعا ،فليكن
صابرا
تركه القريب ،والبعيد ،ومع ذلك ما زال
ً
ً
حالنا كحاهلم إن أعطانا اهلل فهو فضله ،وفضله جيب أن يشكر عليه ،قال تعاىل:
{ل ِئن شك ْرت ُْم أل ِزيد َّنك ُْم ول ِئن كف ْرت ُْم إِ َّن عذ ِايب لش ِديد} [إبراهيم.]2:
وإن منعنا اهلل وابتَلنا ونسأله اللطف جيب علينا أن نصب؛ ألنه ما ظلمنا
ول أخذ حقنا وإنام هي حكمته ،و ُيشكر يف هذا احلال عل عدله ▐
الذي هو فعال ملا يريد ،وكم من إنسان تكون له منزلة يف اْلنة ل يبلغها مع
الرسا ء؛ فيبتليه اهلل  بالضا ء حتى يبلغها.

ول ِ
الر ُجل لِتكُون ل ُه
فع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،قال :قال ر ُس ُ َّ
اّلل ☺« :إِ َّن َّ
ِعنْد ِ
اّلل ي ْبتلِ ِيه بِام يكْر ُه حتَّى ُيب ِّلغ ُه إِ َّياها»(،)9
َّ
اّلل ا ْملن ِْزل ُة ،فام ي ْب ُل ُغها بِعمل ،فَل يز ُال َّ ُ
فاألمر هلل ما يدري اْلنسان ما الذي يصلحه ،وما الذي يكون من أسباب فساده.
وأما فتح الدنيا فَل عبة به ،قال تعاىل{ :فل َّام ن ُسوا ما ُذك ُِّروا بِ ِه فت ْحنا عل ْي ِه ْم
اهم ب ْغت ًة ف ِإذا ُهم ُّم ْبلِ ُسون * ف ُق ِطع
يشء حت هَّى إِذا ف ِر ُحوا بِام ُأوتُوا أخ ْذن ُ
أبْواب ك ُِّل ْ
دابِ ُر ا ْلق ْو ِم ا َّل ِذين ظل ُموا و ْ
احل ْمدُ ِ َّّللِ ر ِّب ا ْلعاملِني} [األنعام.]36-33:
ويف حديث ُع ْقبة ب ِن ع ِ
امر ◙ عند أَحد( ،)2ع ِن النَّبِ ِّي ☺ قال« :إِذا
ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
استِدْ راج» ُث َّم تَل
اّلل ُي ْعطي ا ْلع ْبد من الدُّ نْيا عل معاصيه ما ُحي ُّ
رأيْت َّ
ب ،ف ِإنَّام ُهو ْ
ول ِ
ِ
يشء حتَّى إِذا
ر ُس ُ َّ
اّلل ☺{ :فل َّام ن ُسوا ما ُذك ُِّروا بِه فت ْحنا عل ْي ِه ْم أبْواب ك ُِّل ْ
اه ْم ب ْغت ًة ف ِإذا ُه ْم ُم ْبلِ ُسون} [األنعام.]33:
ف ِر ُحوا بِام ُأوتُوا أخ ْذن ُ

( )9أخرجه ابن حبان (.)2131
( )2برقم (.)92399
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* فاملؤمن هلل يف مجيع أحواله ،والكافر لغي اهلل يف مجيع أحواله ،تتأسى
باملؤمنني ،ول تتأسى بالكافرين؛ ألن بني هذين الصنفني طوائف بعضهم يقرب
من حال أهل اْليامن ،وبعضهم يقرب من أهل النفاق والكفران.
فدائام غلب اْلانب الذي يوصلك إىل اهلل وهو راض عنك ،فإذا رض عنا
ً
ربنا ▐ كل يشء َيون ول ُيباىل به ،وإذا غضب علينا ربنا واهلل ل
نستأنس برىض أحد.
ويف األثر( :من أرىض الناس بسخط اهلل سخط اهلل عليه ،واسخط عليه
الناس ،ومن أرىض اهلل بسخط الناس رض اهلل عليه ،وأرىض عنه الناس)،
فاألمر هلل من قبل ،ومن بعد.
واحلمد هلل.
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قَالَ تَعَالَى{ :مُّتَّ ِكئِنيَ فِيهَا عَلَى ا َألرَا ِئكِ ال يَرَ ْونَ فِيهَا شَمْسًا وَال زَمْهَرِيرًا}

ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما عد:
 يقول اهلل  يف وصف اجلنةُّ { :مت َِّك ِئني ِفيها عل ْاألر ِائ ِك ل ير ْون ِفيها
ش ْم ًسا ول ز ْمه ِر ًيرا ( )93ودانِي ًة عل ْي ِه ْم ظَِل ُهلا و ُذ ِّلل ْت ُق ُطو ُفها ت ْذل ِ ًيَل ()93
اريرا ( )96قو ِ
اف عل ْي ِه ْم بِآنِية ِم ْن ِف َّضة وأكْواب كان ْت قو ِ
ارير ِم ْن ِف َّضة
و ُيط ُ
ُ

ِ
ِ
ِ
اجها زنْجبِ ًيَل ( )92ع ْينًا ِفيها
قدَّ ُروها ت ْقد ًيرا ( )95و ُي ْسق ْون فيها ك ْأ ًسا كان مز ُ
وف عل ْي ِه ْم ِو ْلدان ُخم َّلدُ ون إِذا رأيْت ُه ْم ح ِس ْبت ُه ْم ُل ْؤ ُل ًؤا
تُس َّمى س ْلسبِ ًيَل ( )91وي ُط ُ
ِ
ِ
ِ
اب ُسنْدُ س
ورا ( )91وإِذا رأيْت ث َّم رأيْت نع ًيام و ُم ْلكًا كبِ ًيا ( )23عالي ُه ْم ثي ُ
منْ ُث ً
ُخ ْض وإِستبق وح ُّلوا أس ِ ِ ِ
ورا ( )29إِ َّن هذا
اور م ْن ف َّضة وسق ُ
ُ
ْ ْ
اه ْم ر ُّهبُ ْم رش ًابا ط ُه ً
ورا} [اْلنسان.]22-93:
كان لك ُْم جزا ًء وكان س ْع ُيك ُْم م ْش ُك ً
جتوع ِفيها ول ت ْعر هى * وأنَّك ل ت ْظم ُأ فِيها ول
ويقول اهلل { :إِ َّن لك أ َّل ُ
ت ْضحى} [طه.]991-991:
ه

فانظروا يا عباد اهلل إىل ما يعانيه الناس من حر شمس بعيدة ،مع وجود

وسائل تلطيف اْلو؛ فكيف بك أَيا املسلم حني تزهد يف نعيم اْلنة ،أو تعرض
نفسك لعذاب النار ،فاهلل  جعل ما يف األرض أمثلة ملا يف ذلك اليوم.
ِ
قال تعاىل{ :و ُهو ا َّل ِذي جعل ال َّل ْيل والنَّهار ِخ ْلف ًة مل ْن أراد أ ْن ي َّذكَّر أ ْو أراد
ُورا} [الفرقان.]52:
ُشك ً
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اشتك ِ
ويف احلديث قال ر ُس ُ
اّللِ ☺ْ « :
ت الن َُّار إِىل ر ِّهبا فقال ْت :ر ِّب أكل
ول َّ
الشت ِ
اء ونفس ِيف الصي ِ
ف ،فأشدُّ ما ِ
ب ْع ِيض ب ْع ًضا ،فأ ِذن هلا بِنفس ْ ِ
ني :نفس ِيف ِّ
جتدُ ون
َّ ْ
ِمن احلر ،وأشدُّ ما ِ
الز ْمه ِر ِير» ،متفق عليه(.)9
جتدُ ون ِمن َّ
ِّ
شمسا تؤذَيم بحرها ،ول
فاحلياة السعيدة ح ًقا يف اْلنة ،ل يرون فيها
ً
زمهريرا يؤذَيم بردها؛ بل هي بني ذلك كلها نعيم ،قال تعاىل{ :و ِظل
ُيل ُقون فيها
ً
ممْدُ ود ( )33وماء م ْسكُوب ( )39وفاكِهة كثِية ( )32ل م ْق ُطوعة ول ممْنُوعة
اه َّن أبْك ًارا ()35
اه َّن إِنْشا ًء ( )36فجع ْلن ُ
( )33و ُف ُرش م ْر ُفوعة ( )33إِنَّا أنْش ْأن ُ

اب ا ْلي ِم ِ
ُع ُر ًبا أتْر ًابا (ِ )32أل ْصح ِ
ني} [الواقعة ]31-33:اآليات ،يتنعمون بام أعد اهلل
 فيها للمؤمنني.
ومعلوم عند اْلميع أن اهلل  قد رشع رشا ئع تكون سب ًبا لدخول
اْليامن ل ْيس بِالتَّح ِّيل ول بِالتَّمنِّي ،إِنَّام ْ ِ
اْلنة ،وكام قال احلسن ♫ :إِ َّن ْ ِ
اْليام ُن
ما وقر ِيف ا ْلق ْل ِ
ب ،وصدَّ ق ُه ا ْلعم ُل(.)2
اّلل :
فَل بد ملن أراد اْلنة أن يقدم السبب الذي به يدخل إليها ،قال َّ ُ
اْلنَّ ُة ا َّلتِي ُأ ِ
{وتِ ْلك ْ
ور ْثت ُُموها بِام كُنت ُْم ت ْعم ُلون} [الزخرف.]22:

اّلل { :جزا ًء بِام كانُوا ي ْعم ُلون} [الواقعة.]23:
وقال َّ ُ
ارشبوا هنِي ًئا بِام أسل ْفتُم ِيف ْاأليا ِم ْ ِ ِ
اخلالية} [احلاقة]23:
َّ
ْ ْ
وقال تعاىلُ { :ك ُلوا و ْ ُ
اْلنَّة قال يال ْيت ق ْو ِمي ي ْعل ُمون ( )25بِام غفر ِ
وقال تعاىلِ { :قيل ا ْد ُخ ِل ْ
ر ِّيب وجعلنِي ِمن ا ْملُكْر ِمني ([ })22يس.]22-25:

فاْلنة دار النعيم ُتنال برَحة اهلل  ،واهلل  يرحم أصحاب
( )9البخاري ( ،)3253ومسلم ( ،)592ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
( )2أخرجه ابن أيب شيبة يف «املصنف» (.)33369
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األعامل الصاحلة ،فنحن نعمل ونرجو من اهلل القبول ،والثواب.
قال تعاىل{ :إِنَّا ُكنَّا ِمن قب ُل ندْ ُعوه إِ َّنه هو ا ْلب ِ
يم} [الطور.]21:
ُ ُ ُ
ْ ْ
الرح ُ
ُّ َّ

ويف حديث ع ِائشة ،وجاء ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ¶ ،قال ر ُس ُ
ول اهللِ ☺:
«ل ْن ُيدْ ِخل أحدً ا ِمنْك ُْم عم ُل ُه ْ
اْلنَّة» قا ُلوا  :ول أنْت؟ يا ر ُسول اهللِ قال« :ول أنا،
اهلل ِمنْ ُه بِف ْضل ور َْحة»(.)9
إِ َّل أ ْن يتغ َّمد ِن ُ
* والشاهد :مما تقدم أن النعيم املقيم يف اْلنة.
انظر إىل ما يعانيه الناس إما جوع ،أو عطش ،أو حر ،أو برد ،أو هم ،أو
هرم ،أو سقم ،وكل هذا منتف يف اْلنة.
وقال النَّبِ ُّي ☺« :م ْن يدْ ُخ ُل ْ
اْلنَّة ينْع ُم ل يبْأ ُس ،ل ت ْبل ثِي ُاب ُه ول ي ْفنى
شب ُاب ُه»( ،)2وخب رسوله ☺ صدق ل ُخ ْلف فيه.
وقوله« :ل ت ْبل ثِي ُاب ُه ول ي ْفنى شب ُاب ُه» :يعني :حياة كلها نعيم.
وإذا دخل صاحب اْلنة ،اْلنة« :ين ِ
ادي ُمناد :إِ َّن لك ُْم أ ْن ت ِص ُّحوا فَل
ُ
ت ْسق ُموا أبدً ا ،وإِ َّن لك ُْم أ ْن حتْي ْوا فَل ُتُوتُوا أبدً ا ،وإِ َّن لك ُْم أ ْن ت ِش ُّبوا فَل هتْر ُموا أبدً ا،
وإِ َّن لك ُْم أ ْن تنْع ُموا فَل تبْأ ُسوا أبدً ا»(.)3
جتوع ِفيها ول ت ْعر هى
باْلضافة اىل ما وعد اهلل به آدم ♠{ :إِ َّن لك أ َّل ُ
* وأنَّك ل ت ْظم ُأ ِفيها ول ت ْضحى} [طه.]991-991:
ه
اّلل
فاهلل ،اهلل بالتشمي إىل اْلنة بأداء العمل الصالح ،قال تعاىل{ :إِ َّن َّ
اْلنَّة ُيقاتِ ُلون ِيف سبِ ِ
اشرت هى ِمن ا ْمل ُ ْؤ ِمنِني أن ُفس ُه ْم وأ ْمواهلُم بِأ َّن هل ُ ُم ْ
ْ
اّللِ في ْق ُت ُلون
يل َّ
( )9أخرجه البخاري ( ،)6523ومسلم (.)2195
( )2أخرجه مسلم ( ،)2135ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
ِ
اخلدْ ِر ِّي ،وأ ِيب ُهر ْيرة ¶.
( )3أخرجه مسلم ( ،)2132ع ْن أ ِيب سعيد ْ ُ
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و ُي ْقت ُلون} [التوبة.]999:
اْلنَّة} برشطُ { :يقاتِ ُلون ِيف سبِ ِ
{بِأ َّن هل ُ ُم ْ
اّللِ في ْق ُت ُلون و ُي ْقت ُلون و ْعدً ا عل ْي ِه
يل َّ
آن ومن أوىف بِعه ِد ِه ِمن ِ
يل وا ْل ُقر ِ
ِ
اْل ِ
ح ًّقا ِيف الت َّْور ِاة و ْ ِ
نج ِ
رشوا بِب ْي ِعك ُُم
ْ ْ ه ْ
َّ
اّلل ف ْ
ْ
است ْب ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الس ِائ ُحون
يم * التَّائ ُبون ا ْلعابِدُ ون ا ْحلامدُ ون َّ
ا َّلذي باي ْعتُم بِه وذهلك ُهو ا ْلف ْو ُز ا ْلعظ ُ
اف ُظون ِحلدُ ِ
احل ِ
ِ
ِ
الر ِ
اك ُعون الس ِ
َّاهون ع ِن ا ْملُنْك ِر و ْ
ود
اجدُ ون ْاآلم ُرون بِا ْمل ْع ُروف والن ُ
ُ
َّ
َّ
اّللِ وب ِّ ِ
رش ا ْمل ُ ْؤ ِمنِني} [التوبة.]992-999:
َّ
وبعد أن ذكر اهلل َّ 
أن من أعظم أسباب دخول اْلنة اْلهاد يف سبيله،
والشهادة يف سبيله ،قال أيضـًا{ :الت َِّائ ُبون} الذين يعودون إىل رهبم ويرجعون من
ذنوهبم ومعاصيهم.
وقال تعاىل{ :ا ْلعابِدُ ون} أي :الذي يعبدون اهلل  ،ويتقربون إليه
بالطاعات ،والقربات من صَلة ،ودعاء ،ونذر ،وحج ،وعمرة ،إىل غي ذلك.
احل ِ
وقال تعاىلْ { :
امدُ ون} أي :الذين يكثرون من َحد اهلل  عل نعمه
وآلئه الكثية ،واهلل  حيب احلمد ،وهلذا َحد نفسه ،وأمر عباده أن حيمدوه،
صبحا ،وعش ًيا ،ومن أفضل ما
وكان من تسبيح املَلئكة أهنم حيمدون اهلل 
ً
اصطفى هلم من الكَلمُ « :س ْبحان اهلل ِ وبِح ْم ِد ِه»(.)9
الس ِائ ُحون} ،قيل :الصائمون ،وقيل :طَلب العلم.
وقال تعاىلَّ { :
وقال تعاىل{ :الر ِ
اك ُعون} ،أي :الذين يتقربون إىل اهلل بالصلوات الفرائض
َّ
والنوافل.
وقال تعاىل{ :الس ِ
اجدُ ون} ،أيضـًا يكثرون من السجود بأنواعه فهم
َّ
( )9أخرجه مسلم ( )2239ع ْن أ ِيب ذر ◙.
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متقربون إىل اهلل  بام أمرهم.
وقال تعاىلْ { :اآل ِمرون بِا ْملعر ِ
وف} ،وهو كل ما وافق الكتاب والسنة من
ُْ
ُ
التوحيد فام دونه.

َّاهون ع ِن ا ْملُنْك ِر} ،وهو كل ما خالف الكتاب والسنه من
وقال تعاىل{ :والن ُ
الرش فام دونه.

ِ
وقال تعاىل{ :و ْ ِ
ِ
اّللِ} ،املحافظون عل أنفسهم من جماوزة
احلاف ُظون حلُدُ ود َّ

الرشع وحده؛ فيأتون باملأمور وينتهون عن املحظور.
فينبغي لنا أن نبادر يف حتصيل سبل دخول اْلنة ،انظروا كيف يشكي الناس
من احلر ،كل يقول :اْلو حار ،وأنت حتت الظل ،وأنت عل رأسك املروحة،
فكيف بحر يوم القيامة ،فكيف بحر جهنم ،ونفرح إذا اشتغل املكيف ،أو
اشتعلت املروحة ،فكيف بالفرح العظيم إذا دخل اْلنسان اْلنة ورأى ما فيها من
النعيم املقيم ،والفضل العميم الذي أعده اهلل  للمؤمنني.
ذلك هو الفرح احلقيقي ،وذلك هو احلزن احلقيقي ،فرح أهل اْلنة هو
الفرح الذي ليس بعده فرح ،وحزن أهل النار هو احلزن الذي ليس بعده حزن،
نسأل اهلل السَلمة والعافية.

احل ْمدُ ِ َّّللِ ا َّل ِذي أ ْذهب عنَّا ْ
ولذلك يقول اهلل  يف وصفهْ { :
احلزن إِ َّن
ر َّبنا لغ ُفور شكُور ( )33ا َّل ِذي أح َّلنا دار ا ْملُقام ِة ِم ْن ف ْضلِ ِه} [فاطر.]36-33:
نكثر من هذا الدعاء نسأل اهلل اْلنة ،ونعوذ باهلل من النار ،ندعوا ألنفسنا،
وألبائنا ،وأمهاتنا ،وْلميع املسلمني ،ل يضك أن ترشك املسلمني يف دعوتك،
وانظر إىل إبراهيم ♠ يقول{ :ر َّبنا ا ْغ ِف ْر ِ ولِوالِد َّي ول ِ ْل ُم ْؤ ِمنِني ي ْوم ي ُقو ُم
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ِْ
اب} [إبراهيم.]39:
احلس ُ
فاملؤمن يؤجر عل دعائه للمؤمنني ،واملؤمنون يستفيدون من دعوة الرجل
الصالح ،فربام تصيبهم دعوة وهم يف قبورهم فتكون هبا رَحتهم ،وربام تصيبك
دعو ُة رجل صالح وأنت حي فيكون من أسباب صَلحك ،كام يف حديث ْاب ِن
م ْس ُعود ◙ ،يف «الصحيحني»( ،)9يف وصف التشهد وفيه« :أصاب ك َُّل ع ْبد
ِ ِ
السام ِء واأل ْر ِ
ض».
صالح يف َّ

t

( )9البخاري ( ،)5233ومسلم (.)332

♣♣♣

u
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ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما عد:
ُ

 فمن فضل اهلل  عل أهل السنة ،واْلامعة؛ أهنم حيرصون عل
ً
سبيَل ،وما ُس ُّموا هبذا
متابعة النبي ☺ يف مجيع شأنه ما استطاعوا إىل ذلك
السم؛ إل ألخذهم بالسنة ً
ً
وعمَل ،واعتقا ًدا.
قول،
وهذا معنى قول اهلل َّ { :لقدْ كان لكُم ِيف رس ِ
اّللِ ُأ ْسوة حسنة ِّملن
ول َّ
ُ
ْ
ِ
اّلل كث ِ ًيا } [األحزاب.]29:
اّلل وا ْلي ْوم ْاآلخر وذكر َّ
كان ي ْر ُجو َّ
فالذي يريد اهلل  ،ويريد اليوم اآلخر ،وأن ُيغفر له ،و ُيتجاوز عنه من
شدة ذلك اليوم ،فالطريق األصل هو األخذ بسنة النبي ☺ ،وأعظم ما يتابع به
النبي ☺ بعد التوحيد؛ الصَلة؛ ولذلك قال ☺ كام يف البخاري( )9من حديث
أ ِيب سليامن مالِ ِك ب ِن احلوي ِر ِ
ث ◙« :ص ُّلوا كام رأيْت ُُم ِ
ون ُأص ِّيل».
ُ ْ
ُ ْ
ْ
 هذا احلديث قصري يف مبناه عظيمٌ يف معناه.
* فقوله« :ص ُّلوا » هذا أمر ْلميع الناس من الرجال ،والنساء ،وهو معنى
ِ
الراكِ ِعني} [البقرة،]33:
الصَلة وآتُوا َّ
يموا َّ
الزكاة و ْارك ُعوا مع َّ
قول اهلل { :وأق ُ
يف آيات كثيات يأمر اهلل  بإقام الصَلة؛ إل أن احلديث فيه بيان آخر حتى
ل يصيل هذا عل طريقته ،وهذا عل مذهبه ،وهذا كام رأى أباه ،وتلك كام رأت
( )9برقم (.)539
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أمها؛ بل «ص ُّلوا كام رأيْت ُُم ِ
ون ُأص ِّيل» أي :صلوا كصَلة رسول اهلل ☺.
* قد يقول قائل :حنن مل نرَ رسول اهلل ☺ ،فيكيف نصلي كصالته؟
نقول بحمد اهلل  قد روى الصحابة رضوان اهلل عليهم ما يتعلق بصَلة
رسول ☺ وغيها ،ودونت مروياهتم يف الكتب الصحاح :كـ«البخاري»،
و«مسلم» ،وما دوهنا يف الصحة ،وفيها الكثي من الصحيح :كـ«السنن األربع»،
و«مسند أَحد» ،و«صحيح ابن خزيمة» ،و«صحيح ابن حبان» ،و«مستدرك
احلاكم» ،و«معاجم الطبان» ،وغي ذلك من الكتب التي مجعت أحوال النبي ☺
وما يتعلق بعباداته.
فنحن مأمورون أن نصيل كام صل رسول اهلل ☺ ،وهذا حيتاج منا إىل
تعلم وتعليم ،وعمل بالعلم ،فإنك إذا صليت كام صل أبوك ،أو كام صلت أمك،
أو كام صل صاحبك ،ربام مل تكن مصل ًيا كام صل رسول اهلل ☺؛ وذلك ألن
كثيا من الناس خيالفون صَلة النبي ☺.
ً
والصَلة هلا رشوط ،وأركان ،وواجبات ،وومستحبات ،فمن وفقه اهلل
 ألدائها فهو املوفق ،فإنه كلام قربت صَلة العبد من صَلة رسول اهلل
☺ ،كلام كان أجره أعظم ،وكان له العهد عند اهلل.
كام قال النَّبِي ☺َ« :خْس صلوات ا ْفرتضهن اّلل عل ِعب ِ
اد ِه م ْن أ ْحسن
ُ
ُّ
ُ َّ َّ ُ
وضوءهن وص ََّلهن لِو ْقتِ ِهن ،فأتم ركُوعهن وسجودهن و ُخ ُشوعهن كان له ِعنْد اّللِ
ُ
ُ َّ
ُ َّ ُ ُ ُ َّ
َّ
ُ َّ
ُ ُ ُ َّ
َّ
َّ ُ
ِ
ِ
اّلل ِ ع ْهد إِ ْن شاء غفر ل ُه ،وإِ ْن شاء ع َّذب ُه»(.)9
ع ْهد أ ْن ي ْغفر ل ُه ،وم ْن مل ْ ي ْفع ْل فل ْيس ل ُه عنْد َّ
فهذا الذي يصيل كصَلة رسول اهلل ☺؛ له عهد عند اهلل أوجبه اهلل عل
( )9أخرجه أَحد ( )22233عن عُبادة ب ِن الص ِ
امت ◙.
َّ
ْ
ْ
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ً
ركوعهن،
نفسه
تفضَل ،وتكر ًما ،ومن مل حيسن وضوؤهن ،ول خشوعهن ،ول
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ِ
اّلل ِ ع ْهد إِ ْن شاء غفر ل ُه،
صل ل كصَلة رسول اهلل ☺ فأساء «فل ْيس ل ُه عنْد َّ
وإِ ْن شاء ع َّذب ُه» فهو عل خطر؛ ألنه ل يضمن الثواب ،ول يأمن من العقاب.
 فلنحرص بارك اهلل فيكم أن نصلي كما صلى رسول اهلل ☺

* فيفتح اإلنسان الصالة بالتكبري ،وهذا ركن ،ثم يستحب له مع هذا الركن أن
ْب» ،ورفع اليدين إما مع التكبي ،أو قبل التكبي ،أو
يرفع يديه مدً ا ويقولُ َّ « :
اّلل أك ُ
ِ
اّللِ ْب ِن ُعمر(،)9
بعد التكبي ،كل هذا قد ثبت عن النبي ☺ كام يف حديث ع ْبد َّ
ومالِ ِك ب ِن احلوي ِر ِ
ث ¶( ،)2وكَلمها يف الصحيح.
ُ ْ
ْ
ِ
الصَل ِة ك َّب ورفع يد ْي ِه ،وإِذا
فع ِن ْاب ِن ُعمر ¶ ،أنَّ ُه كان «إِذا دخل يف َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الركْعت ْ ِ
ني رفع
اّلل مل ْن َحد ُه ،رفع يد ْيه ،وإِذا قام من َّ
ركع رفع يد ْيه ،وإِذا قال :سمع َّ ُ
ِ
ِ
اّللِ ☺.
يد ْيه» ،ورفع ذلك ْاب ُن ُعمر إِىل نبِ ِّي َّ
* ثم يأتي بدعاء االستفتاح ،وأدعية الستفتاح كثية ،وأصحها حديث أ ِيب
ِ
ِ
ُهر ْيرة ◙ ،قال :كان ر ُس ُ
الصَل ِة ،سكت ُهن َّي ًة ق ْبل
ول اهلل ☺ ،إِذا ك َّب يف َّ
أ ْن ي ْقرأ  ،ف ُق ْل ُت :يا ر ُسول اهللِ بِأ ِيب أنْت و ُأ ِّمي أرأيْت ُسكُوتك ب ْني ال َّتكْبِ ِ
ي
ول :اللهم ب ِ
ول؟ قال« :أ ُق ُ
وا ْل ِقراء ِة ،ما ت ُق ُ
اعدْ ب ْينِي وب ْني خطاياي كام باعدْ ت ب ْني
ُ َّ
ا ْمل ْ ِ
رش ِق وا ْمل ْغ ِر ِ
ب ،الل ُه َّم ن ِّقنِي ِم ْن خطاياي كام ُين َّقى ال َّث ْو ُب ْاألبْي ُض ِمن الدَّ ن ِ
س،
امل ِ
الل ُه َّم ا ْغ ِس ْلنِي ِم ْن خطاياي بِال َّث ْلجِ و ْ
اء وا ْلب ِد» .متفق عليه(.)3
* ثم يستعيذ باهلل من الشيطان الرجيم ،وأصح يشء يف هذا الباب ،أن يقول:
( )9أخرجه البخاري (.)231
( )2أخرجه البخاري ( ،)232ومسلم (.)319
( )3البخاري ( ،)233ومسلم (.)611
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ِ
اّللِ ِمن َّ
الر ِج ْي ِم) لظاهر القرآن.
(أ ُع ْو ُذ بِ َّ
الش ْيطان َّ
ِ
اخلدْ ِر ِّي ◙ ،وغيه عند أيب داود( )9قال :كان
وما جاء ع ْن أ ِيب سعيد ْ ُ
ان ِ ِ
ِ ِ
ول« :أ ُعو ُذ بِاّلل ِ ِ
الشيط ِ
اّللِ ☺ ي ُق ُ
ر ُس ُ
مه ِز ِه،
السمي ِع ا ْلعلي ِم من َّ ْ
ول َّ
الرجي ِم م ْن ْ
َّ
َّ َّ
ون ْف ِ
خ ِه ،ون ْفث ِ ِه» ،مل يثبت؛ لكن لو أتى به ل ُينكر عليه.
* ثم إن كان إمامًا ،أو منفردًا يف صالة جهرية يستحب له أن يسر بالبسملة؛ ألن
النبي ☺ مل جيهر هبا كام يف حديث أن ِ
س ْب ِن مالِك ◙ وغيه ،قال« :ص َّليْ ُت
مع رس ِ
ول اهلل ِ ☺ وأ ِيب بكْر ،و ُعمر ،و ُع ْثامن ،فل ْم أ ْسم ْع أحدً ا ِمنْ ُه ْم ي ْقرأ ُ{ :بِ ْس ِم
ُ
ِ
ِ
الرحي ِم} [الفاحتة.)2( »]9 :
الر َْح ِن َّ
اهلل َّ
وما جاء يف حديث نُع ْيم ا ْمل ُ ْج ِم ِر عند النسائي( ،)3وغيه  -أنه جهر هبا -
قال :ص َّليت وراء أ ِيب هريرة ◙ فقرأ { :بِس ِم ِ
الر ِحي ِم} [الفاحتة،]9:
ْ ُ
ُ ْ
ْ َّ
الر َْح ِن َّ
اّلل َّ
ُثم قرأ بِ ُأم ا ْل ُقر ِ
آن حتَّى إِذا بلغ {غ ْ ِ
ي ا ْمل ْغ ُض ِ
الضا ِّلني} [الفاحتة]2:
وب عل ْي ِه ْم ول َّ
ِّ ْ
َّ
ِ
َّاسِ :آمني وي ُق ُ
ْب» ،وإِذا قام ِمن
فقال« :آمني» .فقال الن ُ
ولُ :ك َّلام سجد « َّ ُ
اّلل أك ُ
وس ِيف ِال ْثنت ْ ِ
اْلُ ُل ِ
ْ
ْب» ،وإِذا س َّلم قال« :وا َّل ِذي ن ْف ِيس بِي ِد ِه إِ ِّن
ني قالُ َّ « :
اّلل أك ُ
ول اّلل ☺» ،فهي شاذة من رواية نعيم امل ِ
أل ْشب ُهكُم صَل ًة بِرس ِ
جمر ويقال:
ُ
ُ
ْ
َّ ُ
امل ُ َّجمر ،خالف فيها نعيم الرواة عن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
* ثم يقرأ الفاحتة وجوبًا ،فَل صَلة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب كام يف حديث
ِ ِ
اّللِ ☺ قال« :ل صَلة
ُعبادة ْب ِن َّ
الصامت ◙ عند الشيخني :أ َّن ر ُسول َّ
ِملن مل ي ْقرأ ْ بِف ِاحت ِة ِ
الكت ِ
اب»(.)3
ْ ْ
( )9يف «الصغرى» ( ،)226وأخرجه ابن حبان (.)9212
( )2أخرجه مسلم (.)311
( )3برقم (.)136
( )3البخاري ( ،)265ومسلم (.)313
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ويف حديث أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،ع ِن النَّبِ ِّي ☺ قال« :م ْن ص َّل
صَل ًة مل ْ
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ي ْقرأ ْ فِيها بِ ُأم ا ْل ُقر ِ
آن ف ِهي ِخداج» ثَل ًثا غ ْ ُي ُتام(.)9
ِّ ْ

فَل بد من قراءة الفاحتة من إلمام ،واملأموم ،واملنفرد ،كام بينه البخاري يف
كتابه «القراءة خلف اْلمام» ،وذهب إىل تضعيف حديث« :م ْن كان ل ُه إِمام،
وب ِ
ِ
القراء ِة لِ ْ ِ
ف ِقراء ُة ْ ِ
اب ُو ُج ِ
َلما ِم
اْلما ِم ل ُه قراءة»( ،)2وبوب يف الصحيح :ب ُ
وامل ْأمو ِم ِيف الصلو ِ
ات ُك ِّلهاِ ،يف احل ِ
جيه ُر ِفيها وما ُخياف ُت.
َّ
السف ِر ،وما ُ ْ
ض و َّ
ُ
* ثم يسن له إذا قال اإلمام غري املغضوب عليهم وال الضالني أن يقول :آمني ،يقوهلا
اْلمام ،واملأموم ،واملنفرد.
الضا ِّلني} ،قال :آمني ،ورفع هبا صوته ،فع ْن
وكان النبي ☺ إذا قال{ :ول َّ
الضا ِّلني} [الفاحتة ]2:فقال:
و ِائ ِل ْب ِن ُح ْجر قال :س ِم ْع ُت الن َِّب َّي ☺ قرأ { :ول َّ
« ِآمني» ي ُمدُّ ِهبا ص ْوت ُه( ،)3وما جاء أنه« :خفض ِهبا ص ْوت ُه»( )3فهي رواية حكم
عليها العلامء بالشذوذ.
* ويستحب للمأموم أن يكون تأمينه مع تأمني اإلمام ،حلديث أ ِيب ُهر ْيرة ◙
اْلما ُم{ :غ ْ ِ
اّللِ ☺ قال« :إِذا قال ِ
ي امل ْغ ُض ِ
وب عل ْي ِه ْم
عند الشيخني :أ َّن ر ُسول َّ
الضا ِّلني} [الفاحتة ]2:ف ُقو ُلوا ِ :آمني ،ف ِإ َّن ُه م ْن وافق ق ْو ُل ُه ق ْول املَلئِك ِة ُغ ِفر ل ُه ما
ول َّ
تقدَّ م ِم ْن ذنْبِ ِه»( ،)6وحديث« :إِذا أ َّمن ِ
اْلما ُم ،فأ ِّمنُوا  ،ف ِإ َّن ُه م ْن وافق ت ْأ ِمينُ ُه ت ْأ ِمني
املَلئِك ِة ُغ ِفر ل ُه ما تقدَّ م ِم ْن ذنْبِ ِه»( ،)5حيمل عل هذا.
( )9أخرجه مسلم (.)316
( )2أخرجه ابن ماجه ( ،)163ع ْن جابِر ◙.
( )3أخرجه أَحد (.)91132
( )3ذكره الرتمذي عقب احلديث (.)231
( )6أخرجه البخاري ( ،)212ومسلم (.)393
( )5أخرجه البخاري ( ،)213ومسلم ( ،)393ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
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* ثم يقرأ ما تيسر معه من القرآن إن أحب ،فالقراءة فوق الفاحتة مستحبة،

وليست بواجبة إن كان مأمو ًما يكتفي بالفاحتة يف اْلهرية يقرأها بعد قرأة اْلمام.
* ثم يرفع يديه مدًا كما رفعهما عند الدخول ويكرب.

* ثم يهوي إىل الركوع ويلقم يديه ركبتيه ويَقُولُ« :سُبْحَانَ رَبيَ الْعَظِيمِ»( ،)9أقلها
واحدة ،وكلام زاد فهو أفضل ،وأقرب إىل اهلل  وهناك تسابيح أخرى.
ويسوي ظهره يف الركوع ،حلديث أ ِيب َُحيد الس ِ
اع ِد ِّي ◙ ،قال :أنا
ْ
َّ
ُكن ُْت أ ْحفظكُم لِصَل ِة رس ِ
اّللِ ☺ «رأيْ ُت ُه إِذا ك َّب جعل يد ْي ِه ِحذاء من ِْكبيْ ِه،
ول َّ
ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
استوى حتَّى ي ُعود
وإِذا ركع أ ْمكن يد ْيه م ْن ُركْبت ْيهُ ،ث َّم هرص ظ ْهر ُه ،ف ِإذا رفع ر ْأس ُه ْ
ك ُُّل فقار مكانه ،ف ِإذا سجد وضع يدي ِه غي م ْف ِرتش ول قابِ ِض ِهام ،واست ْقبل بِأ ْطر ِ
اف
ُ
ْ
ْ ْ ُ
ِ
ِ ِ
الركْعت ْ ِ
ني جلس عل ِر ْجلِ ِه ال ُي ْرسى ،ونصب
أصابِ ِع ِر ْجل ْيه الق ْبلة ،ف ِإذا جلس يف َّ
اليمنى ،وإِذا جلس ِيف الركْع ِة ِ
اآلخر ِة قدَّ م ِر ْجل ُه اليُ ْرسى ،ونصب األُ ْخرى وقعد
َّ
ُْ
عل م ْقعدتِ ِه»(.)2
* ثم يرفع رأسه من الركوع ويقول« :سَمِعَ اهللُ لِمَنْ حَمِدَهُ»( ،)3إن كان إما ًما ،أو

منفر ًدا ،وإن كان مأمو ًما يقول إذا استوى« :ال َّل ُه َّم ر َّبنا ولك احل ْمدُ »( ،)3ويف الباب
قائام ويرجع كل عظم
عدة صفات مذكورة عن النبي ☺ ،ويقف حتى يطمئن ً
إىل فقاره ملا تقدم ،ويرفع يديه مع هذا القيام مدً ا كام رفعها يف تكبية اْلحرام،
وعند الركوع ،وعند القيام من الركوع ،ثم َيوي ساجدً ا ،ويستحب له أن يقدم
يديه قبل ركبتيه ،حلديث ا ْلب ِ
اء ْب ِن ع ِ
ازب ◙ يف «الصحيحني»(« :)6أ َّهنُ ْم
( )9أخرجه مسلم ( ،)222ع ْن ُحذ ْيفة ◙.
( )2أخرجه البخاري (.)121
( )3أخرجه مسلم ( ،)222ع ْن ُحذ ْيفة ◙.
( )3أخرجه البخاري (.)216
( )6البخاري ( ،)513ومسلم (.)323
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ِ ِ
ِ
حينِي
الركُو ِع مل ْ أر أحدً
ا ْ
كانُوا ُيص ُّلون خ ْلف ر ُسول اهلل ☺ ف ِإذا رفع ر ْأس ُه من ُّ
ِ
ِ
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ول اهلل ☺ ج ْبهت ُه عل ْاأل ْر ِ
ظ ْهر ُه ،حتَّى يضع ر ُس ُ
ضُ ،ث َّم خي ُّر م ْن وراء ُه ُس َّجدً ا».

قال العلامء لو كان النزول عل الركبتني ملا احتاج إىل حني الظهر ،وجاءت
أحاديث بمجموعهام تدل عل أن اليدين تقدم قبل الركبتني.
* ثم إذا هوى ساجدًا جيعل رأسه بني كفيه ،كام ثبت عن النَّبِ ِّي ☺ من
حديث و ِائ ِل ْب ِن ُح ْجر ◙« :فل َّام ،سجد سجد ب ْني ك َّف ْي ِه»( ،)9وجاء عند أيب
داود( )2مرفو ًعاُ « :ث َّم سجد ووضع و ْجه ُه ب ْني ك َّفيْ ِه» ،ويقولُ « :س ْبحان ر ِّيب
ْاأل ْعل»( ،)3أقلها مرة ،وأعَلها ما شاء ،وجيعل أطراف أصابع قدمه متجة إىل
القبلة ملا تقدم من حديث أ ِيب َُحيد الس ِ
اع ِد ِّي ◙ ،ويلصق قدميه حلديث
ْ َّ
ع ِائشة ▲ ،قال ْت :فقدْ ُت ر ُسول اهللِ ☺ ل ْيل ًة ِمن ا ْل ِفر ِ
اش فا ْلتم ْس ُت ُه
فوقع ْت ي ِدي عل ب ْط ِن قدمي ِه وهو ِيف ا ْملس ِج ِد و ُمها منْصوبت ِ
ان(.)3
ْ ُ
ُ
ْ
ويسجد عل سبعة أعضاء كام يف حديث ْاب ِن ع َّباس ¶ ،قال :قال
ت أ ْن أ ْس ُجد عل س ْبع ِة أ ْع ُظم عل اْل ْبه ِة ،وأشار بِي ِد ِه عل أن ِْف ِه
النَّبِ ُّي ☺ُ « :أ ِم ْر ُ
ني ،وأ ْطر ِ
اف القدم ْ ِ
الركْبت ْ ِ
ني ول نك ِْفت ال ِّثياب و َّ
الشعر» ،متفق عليه(.)6
واليد ْي ِن و ُّ
الس ُجو ُد
* ويستحب أن يكثر يف السجود من الدعاء ،لقول النَّبِ ِّي ☺« :وأ َّما ُّ
فاجت ِهدُ وا ِيف الدُّ ع ِ
اء ،فق ِمن أ ْن ُي ْستجاب لك ُْم»(.)5
ْ
( )9أخرجه مسلم (.)339
( )2برقم (.)223
( )3أخرجه مسلم ( ،)222ع ْن ُحذ ْيفة ◙.
( )3أخرجه مسلم (.)315
( )6البخاري ( ،)192مسلم (.)313
( )5أخرجه مسلم ( ،)321ع ِن ا ْب ِن ع َّباس ¶.

923 
N

املقاالت املفيدة 

ْب» ،ويقول بني السجدتني« :ر ِّب ا ْغ ِف ْر ِ  ،ر ِّب ا ْغ ِف ْر ِ »،
ثم يقولُ َّ « :
اّلل أك ُ
الس ْجدت ْ ِ
كام يف حديث ُحذ ْيفة ◙ ،أ َّن النَّبِ َّي ☺ كان ي ُق ُ
ني« :ر ِّب
ول ب ْني َّ
ا ْغ ِف ْر ِ  ،ر ِّب ا ْغ ِف ْر ِ »(.)9
الس ْجدت ْ ِ
وجاء ع ِن ْاب ِن ع َّباس ¶ ،أ َّن النَّبِ َّي ☺ كان ي ُق ُ
ني:
ول ب ْني َّ
«ال َّل ُه َّم ا ْغ ِف ْر ِ  ،و ْارَحْنِي ،وعافِنِي ،و ْاه ِد ِن ،و ْار ُز ْقنِي»(.)2
ظاهر سنده الصحة ،لكن حكم عليه اْلمام أَحد بالنكارة؛ ألنه من طريق كامل بن
العَلء ،وفيه عنعنة حبِ ِ
يب ْب ِن أ ِيب ثابِت وهو مدلس ،وحديث ُحذ ْيفة ◙ أصح.
* ثم يفعل ذلك يف مجيع صالته ،حتى إذا كان يف صالة رباعية وجلس يف الركعتني ،أو
ِ ِ
ات،
الصلو ُ
يف صالة ثالثية وجلس يف الركعتني يأتي بالتشهد األوسط« :الت َِّح َّي ُ
ات َّّلل ،و َّ
اد اّلل ِ
وال َّطيبات ،السَلم عليك أَيا النَّبِي ور َْح ُة ِ
ِ ِ
السَل ُم عل ْينا وعل عب َّ
َّ
اّلل وبركا ُت ُهَّ ،
ُّ
ِّ ُ َّ ُ ْ ُّ
ِِ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه» ،متفق عليه(.)3
َّ
الصاحلني ،أ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
اّلل
وزاد ْاب ُن ُعمر ¶ ما جاء عند أيب داود( ،)3قال« :أ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
 قال ْاب ُن ُعمرِ :ز ْد ُت ِفيها :و ْحد ُه ل ِرشيك ل ُه  -وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه».

* ثم يقوم ،ويستحب أن يرفع يديه ،كام يف حديث ْاب ِن ُعمر ¶ ،السابق.
* ثم يصلي بقية الصالة كما صلى.
* ثم إذا كان يف التشهد األخري يزيد على ذلك التشهد« :ال َّل ُه َّم ص ِّل عل ُُم َّمد وعل
آل إِبر ِ
ِ
ِ
ِ
اهيم ،إِنَّك ِ
َحيد ِ
جميد ،ال َّل ُه َّم ب ِار ْك عل
آل ُُم َّمد ،كام ص َّل ْيت عل إِ ْبراهيم ،وعل ْ
( )9أخرجه ابن ماجه (.)112
( )2أخرجه أبو داود (.)163
ِ
ِ
اّلل ْب ِن م ْس ُعود ◙.
( )3البخاري ( ،)2319ومسلم ( ،)332ع ْن ع ْبد َّ
( )3برقم (.)129
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آل إِبر ِ
ِ
ِ
ِ
اهيم إِنَّك َحِيد ِ
. 
جميد»
ُُم َّمد وعل آل ُُم َّمد ،كام باركْت عل إِ ْبراهيم ،وعل ْ
929
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وع ْن أ ِيب م ْس ُعود ْاألنْص ِ
ار ِّي ◙ ،قال :أتانا ر ُس ُ
ول اهللِ ☺ ون ْح ُن ِيف
ِ
ِ
جمْلِ ِ
اهلل تعاىل أ ْن نُص ِّيل عل ْيك يا
س س ْعد ْب ِن ُعبادة ،فقال ل ُه بش ُي ْب ُن س ْعد :أمرنا ُ
رسول اهللِ ،فكيف نُص ِّيل عليك؟ قال :فسكت رس ُ ِ
ْ
ْ
ُ
ُ
ول اهلل ☺ ،حتَّى ُتنَّ ْينا أنَّ ُه مل ْ
ول اهللِ ☺ُ « :قو ُلوا الل ُهم ص ِّل عل ُُممد وعل ِ
ي ْسأ ْل ُه ُث َّم قال ر ُس ُ
آل ُُم َّمد ،كام
َّ
َّ
آل إِبر ِ
آل إِبر ِ
آل ُُممد كام باركْت عل ِ
ار ْك عل ُُممد وعل ِ
ص َّل ْيت عل ِ
اهيم وب ِ
اهيم
َّ
َّ
ْ
ْ
ِيف ا ْلعاملِني ،إِنَّك َحِيد ِ
السَل ُم كام قدْ علِ ْمت ُْم»(.)2
جميد ،و َّ
ِِ
اّللِ ك ْيف نُص ِّيل
الساعد ِّي ◙ ،أ َّهنُ ْم قا ُلوا  :يا ر ُسول َّ
وع ْن أ ِيب َُح ْيد َّ
اّللِ ☺ُ « :قو ُلوا  :ال َّل ُهم ص ِّل عل ُُممد وأ ْزو ِ
عل ْيك؟ فقال ر ُس ُ
اج ِه و ُذ ِّر َّيتِ ِه ،كام
ول َّ
َّ
َّ
آل إِبر ِ
ار ْك عل ُُممد وأ ْزو ِ
اج ِه و ُذر َّيتِ ِه ،كام باركْت عل ِ
ص َّليْت عل ِ
اهيم ،وب ِ
آل
ِّ
َّ
ْ
إِبر ِ
اهيم إِنَّك َحِيد ِ
جميد»(.)3
ْ
اب جهنَّم ،و ِم ْن عذ ِ
مهللا إِ ِّن أ ُعو ُذ بِك ِم ْن عذ ِ
اب ا ْلق ْ ِب ،و ِم ْن فِتْن ِة
ويزيدَّ « :
ا ْملحيا وا ْملام ِ
ت ،و ِم ْن رش فِتْن ِة ا ْمل ِسيحِ الدَّ َّج ِ
ال»(.)3
ْ
ِّ

* وال بأس أيضـًا :أن يدعو« :ال َّل ُه َّم إِ ِّن ظل ْم ُت ن ْف ِيس ُظ ْل ًام كث ِ ًيا  ،ول ي ْغ ِف ُر
الذنُوب إِ َّل أنْت ،فا ْغ ِفر ِ م ْغ ِفر ًة ِمن ِعن ِْدك ،وارَحْنِي إِنَّك أنْت الغ ُفور ِ
ُّ
يم»(.)6
ْ
الرح ُ
ُ َّ
ْ
ْ
* ثم يسلم ،وأكمله «السَّالمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اهللِ» ،ملا ثبت ع ْن جابِ ِر ْب ِن س ُمرة
ول اهللِ ☺ ُق ْلنا :السَلم عليكُم ور َْح ُة اهللِ
╚ ،قالُ :كنَّا إِذا ص َّل ْينا مع رس ِ
َّ ُ ْ ْ
ُ
( )9متفق عليه ،البخاري ( ،)3323ومسلم ( ،)335عن ك ْع ِ
ُجرة ◙.
ب ْب ِن ع ْ
( )2أخرجه مسلم (.)336
( )3متفق عليه ،البخاري ( ،)3351ومسلم (.)332
( )3البخاري ( ،)9322ومسلم ( ،)611ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
ِ
الصدِّ يق ◙.
( )6متفق عليه ،البخاري ( ،)133ومسلم ( ،)2236ع ْن أ ِيب بكْر ِّ
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اْلانِب ْ ِ
ني ،فقال ر ُس ُ
السَل ُم عل ْيك ُْم ور َْح ُة اهللِ ،وأشار بِي ِد ِه إِىل ْ
ول اهللِ ☺« :عَلم
َّ
ِ
ِ
اب خيْل ُش ْمس؟ إِنَّام يك ِْفي أحدك ُْم أ ْن يضع يد ُه عل
تُومئُون بِأيْديك ُْم كأ َّهنا أ ْذن ُ
ف ِ
خ ِذ ِه ُث َّم ُيس ِّل ُم عل أ ِخ ِيه م ْن عل ي ِمين ِ ِه ،و ِشامل ِ ِه»( ،)9وأما التسليمة الواحدة فلم
يثبت منها يشء عن النَّبِ ِّي ☺.

* وعند قعوده يف التشهد يستحب أن يشري بالسبابة بدون حتريك ،ملا ثبت ع ِن
ي ،ومالِ ِك ب ِن احلوي ِر ِ
الزب ْ ِ
ث ،╚ ،وعن مجع من
ا ْب ِن ُعمر ،وع ِن ا ْب ِن ُّ
ُ ْ
ْ
أصحاب النَّبِ َّي ☺ ،أنه أشار بإصبعه السبابة.
ِ
الزب ْ ِ
ي ¶ ،قال« :كان ر ُس ُ
ول اهلل ِ ☺ إِذا قعد ِيف
فع ْن ع ْب ِد اهلل ْب ِن ُّ
خ ِذ ِه وس ِ
الصَل ِة ،جعل قدمه ا ْليرسى بني ف ِ
اق ِه ،وفرش قدم ُه ا ْليُ ْمنى ،ووضع يد ُه
َّ
ُ ُْ
ْ
ا ْليرسى عل ركْبتِ ِه ا ْليرسى ،ووضع يده ا ْليمنى عل ف ِ
خ ِذ ِه ا ْليُ ْمنى ،وأشار
ُْ
ُْ
ُ ُْ
ُ
بِ ِإ ْصب ِع ِه»(.)2
وجاء يف حديث س ْع ِد ْب ِن أ ِيب و َّقاص ◙ ،قال :م َّر ع َّيل الن َِّب ُّي ☺ وأنا
الس َّباب ِة(.)3
أ ْد ُعو بِ ُأ ْص ُبع َّي ،فقال« :أ ِّحدْ أ ِّحدْ » ،وأشار بِ َّ
* ويستحب له كذلك الضم ،وذهب مجع من أهل العلم إىل وجوبه ،والضم:

أن يضع يده اليمنى عل اليرسى يف الصَلة ،فع ْن س ْه ِل ْب ِن س ْعد ◙ ،قال:
ِ
ِ ِِ
الصَل ِة»(.)3
الر ُج ُل اليد ال ُي ْمنى عل ذراعه ال ُي ْرسى يف َّ
«كان الن ُ
َّاس ُي ْؤم ُرون أ ْن يضع َّ
واختلف أهل العلم ،قال بعضهم :عل صدره ،وقال بعضهم :عل بطنه،
والصحيح أنه يضعها عل اهليئة األسهل له.
( )9أخرجه مسلم (.)339
( )2أخرجه مسلم (.)621
( )3أخرجه أبو داود ( ،)9311وهو يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل الوادعي ♫.
( )3أخرجه البخاري (.)233
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عنها النبي ☺ ،كام يف حديث أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،ع ِن النَّبِ ِّي ☺« :أنَّ ُه هنى أ ْن
يص ِّيل الرج ُل ُخمْت ِرصا »( ،)9وجاء عن اب ِن ُعمر ¶ ،عند أيب داود( ،)2فعن ِزي ِ
اد
ْ
َّ ُ
ُ
ْ
ً
ب ِن صبِيح ْ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِت،
ْ
احلنف ِّي ،قال :ص َّل ْي ُت إىل جنْب ْابن ُعمر ،فوض ْع ُت يد َّي عل خارص َّ
فلام ص َّل ،قال« :هذا الص ْل ِ
الصَل ِة ،وكان ر ُس ُ
اّلل ِ ☺ ينْهى عنْ ُه».
ب يف َّ
َّ ُ
ول َّ
َّ
* وجيب عليه أن يصلي إىل سرتة ،لقول النَّبِ ِّي ☺« :ل تُص ِّل إِ َّل إِىل ُس ْرتة،
ول تد ْع أحدً ا ي ُم ُّر ب ْني يد ْيك ،ف ِإ ْن أبى ف ْلتُقاتِ ْل ُه ،ف ِإنَّام ُهو ش ْيطان»(.)3

والسرتة مقدارها شب ،وهو :ثلثي ذراع ،وجيوز أن يصيل إىل عمود أو إىل
إنسان ،إل أنه ل يصيل إىل القرآن ،أو الكتب لنهي السلف عن ذلك ،أو إىل يشء
يشء ِممَّا ُي ْعبدُ ،
ممتهن ،وقد بوب البخاري ب ُ
اب م ْن ص َّل و ُقدَّ ام ُه تنُّور أ ْو نار ،أ ْو ْ
ِ
اّلل ،ذاه ًبا إىل كراهية الصَلة إليها.
فأراد بِه َّ
* هذه بعض أحكام الصالة ،وهناك أحكام أخرى حيتاج اْلنسان يف معرفتها،
وقرأهتا إىل املطولت.
فكلام صل اْلنسان كام صل رسول اهلل ☺ كلام كانت صَلته أقرب إىل
القبول ،وأبرء للذمة.
واحلمد هلل.

t
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( )9أخرجه البخاري ( ،)9223مسلم (.)636
( )2برقم ( ،)133وهو يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل الوادعي ♫.
( )3أخرجه ابن حبان ( ،)2352ع ِن ا ْبن عُمر ¶.
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الفائدة الرابعة والثالثون:
مالزمة الطاعة حتى يأتي اليقني

u

o
U

ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما عد:
ُ

 فإن مالزمة الطاعة حتى يأتينا اليقني هو األمر الذي ينبغي أال نغفل عنه؛ ألن
األعامل باخلواتيم ،واْلنسان ُيذكر يف مجيع شأنه الدنيوي واألخروي بآخر عمله.
والذي َيمنا أن نلقى اهلل  بصالح العمل ،حيث نلقاه وهو راض
عنا ،انظر إىل يوسف ♠ ،نبي كريم؛ بل هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم،
ِ
اّللِ :م ْن أكْر ُم
ابن خليل اهلل ،كام يف حديث أ ِيب ُهر ْيرة ◙ :قيل يا ر ُسول َّ
الن ِ
اّلل ِْ ،اب ُن
وس ُ
َّاس؟ قال« :أتْق ُ
ف نبِ ُّي َّ
اه ْم» فقا ُلوا  :ل ْيس ع ْن هذا ن ْسأ ُلك ،قال« :ف ُي ُ
نبِي ِ
اّلل ِْ ،اب ِن خلِ ِ
اّلل ِ»(.)9
يل َّ
اّللْ ،اب ِن نبِ ِّي َّ
ِّ َّ
لتسلسله بالنبوة والرسالة ،ولتسلسله يف هذا النسب الرشيف العظيم،
رسول ابن رسول ابن رسول ابن خليل اهلل  ومع ذلك يقول{ :تو َّفنِي
مسلِام وأ ْل ِح ْقنِي بِالص ِ ِ
احلني} [يوسف]939:؛ حرص كل احلرص أن تكون هنايته
َّ
ُ ْ ً
بالعمل الصالح مع أنه من املسلمني ،ومن ذروة أهل اْلسَلم.
وكان النبي ☺ حيرص كل احلرص عل أصحابه يف هذا األمر ،فيأمرهم
ِ
بالعمل« :ا ْعم ُلوا فكُل ُمي َّرس ملا ُخلِق ل ُه»( ،)2ويأتيهم بأحاديث القدر ،ويقول:
( )9متفق عليه ،البخاري ( ،)3363ومسلم (.)2321
ِ
( )2أخرجه البخاري ( ،)3131ومسلم ( ،)2532ع ْن عيل ◙.
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«إِنَّام ْاأل ْعام ُل بِ ْ
اخلواتِي ِم»  ،ويقولُ « :ي ْبع ُث ك ُُّل ع ْبد عل ما مات عل ْي ِه» .
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* وطبق يف نفسه ذلك تطبي ًقا بلي ًغا ،فق ْبل موته خرج إىل ُأحد كاملودع

لألحياء ،واألموات ،ثم رقى املنب وجعل يعظهم ،ويوجههم ،كام يف حديث ُع ْقبة
ب ِن ع ِ
امر ◙ ،يف «الصحيحني»( ،)3قال :ص َّل ر ُس ُ
اّللِ ☺ عل قتْل ُأ ُحد
ول َّ
ْ
بعد ثام ِن ِسنِني ،كا ْملود ِع لِ ْألحي ِ
اء واألمو ِ
اتُ ،ث َّم طلع املِنْب فقال« :إِ ِّن ب ْني أيْ ِديك ُْم
ْ
ُ ِّ
ْ
ْ
فرط ،وأنا عليكُم ش ِهيد ،وإِ َّن مو ِعدكُم احلو ُض ،وإِن ألنْ ُظر إِلي ِه ِمن مق ِ
امي هذا،
ِّ
ُ ْ ْ
ُ ْ
ْ
ْ ْ
وإِ ِّن ل ْس ُت أ ْخشى عل ْيك ُْم أ ْن ت ْ ِ
ُرشكُوا  ،ول ِكنِّي أ ْخشى عل ْيك ُُم الدُّ نْيا أ ْن تناف ُسوها»،
قال :فكان ْت ِ
آخر ن ْظرة نظرهتا إِىل رس ِ
اّللِ ☺.
ول َّ
ُْ
ُ
وعند موته مل تفته حلظة إل وهو حيرص ☺ عل اخلي لألمة ،ولنفسه.
* أما األمة ،فإنه َّملا نزل بِرس ِ
اّللِ ☺ ط ِفق ي ْطر ُح ِ
َخيص ًة ل ُه عل
ول َّ
ُ
اغتم ِهبا كشفها عن وج ِه ِه ،فقال وهو كذلِك« :لعن ُة اّلل ِ عل اليه ِ
ِ
ود
ُ
ُ
ْ ْ
ْ َّ
و ْج ِهه ،ف ِإذا ْ َّ
والنَّصارىَّ ،اُت ُذوا ُق ُبور أنْبِيائِ ِهم مس ِ
اجد» ُحي ِّذ ُر ما صن ُعوا (.)3
ْ
* وأما عل نفسه ،فإنه َّملا رأى السواك نظر إليه ففهمت ع ِائش ُة ▲
الر َْح ِن ْب ُن أ ِيب بكْر عل
أنه يريده ،ففي «صحيح البخاري» ،قال ْت :دخل ع ْبدُ َّ
ِ
ِ
الر َْح ِن ِسواك ر ْطب ي ْست ُّن بِ ِه ،فأبدَّ ُه
النَّبِ ِّي ☺ وأنا ُم ْسند ُت ُه إِىل صدْ ِري ،ومع ع ْبد َّ
ول ِ
السواك فقص ْم ُت ُه ،ونف ْض ُت ُه وط َّي ْب ُت ُهُ ،ث َّم دف ْع ُت ُه إِىل
ر ُس ُ َّ
اّلل ☺ برص ُه ،فأخ ْذ ُت ِّ
النَّبِي ☺ فاستن بِ ِه ،فام رأيت رسول ِ
استِنانًا ق ُّط أ ْحسن ِمنْ ُه ،فام
ْ َّ
َّ
است َّن ْ
اّلل ☺ ْ
ْ ُ ُ
ِّ
( )9أخرجه البخاري ( ،)5532ع ْن س ْه ِل ْب ِن س ْعد ◙.
( )2أخرجه مسلم ( )2121ع ْن جابِر ◙.
( )3البخاري ( ،)3332ومسلم (.)2215
ِ
ِ
ِ
( )3متفق عليه ،البخاري ( ،)336ومسلم ( ،)639ع ْن عائشة ،وع ْبد اهلل ْب ِن ع َّباس ¶.

925 
N

املقاالت املفيدة 

ول ِ
ِ
الرفِ ِيق األ ْعل» .ثَل ًثا،
عدا أ ْن فرغ ر ُس ُ َّ
اّلل ☺ رفع يد ُه أ ْو إِ ْصبع ُه ُث َّم قال «يف َّ
ول :مات بني ح ِ
ُث َّم قَض ،وكان ْت ت ُق ُ
اقنتِي وذ ِاقنتِي(.)9
ْ
فهذا نبينا ☺ حرص كل احلرص عل أن يأتيه اليقني ،وهو عل طاعة اهلل
 ،مع أنه يف طاعة من قبل ،ومن بعد.
وحرص كل احلرص أن يوجهنا ،ويعلمنا حتى يف هذا الوقت احلرج؛ بل
طبق هذا يف غيه ،دخل عل رجل َيودي  -يف الغالب أن بعض الناس قد ل
يتفطن هلذا األمر  -والنبي ☺ زاره ،ووجده يف النزع قبل أن ُيغرغر ،وأبُو ُه
ِ ِ
ِ ِ
اّلل» ،فنظر إِىل أبِ ِيه
قاعد عنْد ر ْأسه ،فقال ل ُه النَّبِ ُّي ☺« :يا ُفَل ُنُ ،ق ْل ل إِل إِ َّل َّ ُ
فسكت أبوه .فأعاد علي ِه النَّبِي ☺ ،فنظر إِىل أبِ ِيه ،فقال أبوه :أطِع أبا ا ْلق ِ
اس ِم،
ْ
ُ ُ
ْ
ُ ُ
ُّ
اّلل ،وأنَّك ر ُس ُ
اّللِ - ،ففرح النَّبِ ُّي ☺ -
ول َّ
فقال ا ْل ُغَل ُم :أ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
فخرج و ُهو ي ُق ُ
ولْ « :
احل ْمدُ ِ َّّلل ِ ا َّل ِذي أ ْخرج ُه ِيب ِمن الن َِّار»(.)2
* وملا مرض عمه أبو طالب ذهب يعوده ويدعوه إىل ل إل إل اهلل ،لكنه
أبى أن يقول :ل إل إل اهلل ،وقال هو عل ملة عبد املطلب.
كام يف «الصحيحني»( ،)3عن س ِع ِ
يد ْب ِن املُس ِّي ِ
ب ،ع ْن أبِ ِيه أنَّ ُه أ ْخب ُه :أنَّ ُه َّملا
ْ
حض ْت أبا طالِب الوفا ُة جاء ُه ر ُس ُ
اّللِ ☺ ،فوجد ِعنْد ُه أبا ج ْه ِل ْبن ِهشام،
ول َّ
اّللِ ْبن أ ِيب ُأم َّية ْب ِن امل ُ ِغي ِة ،قال ر ُس ُ
اّللِ ☺ ِأل ِيب طالِب« :يا ع ِّمُ ،ق ْل :ل
ول َّ
وع ْبد َّ
إِل إِ َّل اّلل ،كلِم ًة أ ْشه لك ِهبا ِعنْد ِ
اّللِ ْب ُن أ ِيب ُأم َّية :يا أبا
دُ
اّلل» فقال أبُو ج ْهل ،وع ْبدُ َّ
َّ
َّ ُ
ِ
ب ع ْن ِم َّل ِة ع ْب ِد امل ُ َّطلِ ِ
ب؟ فل ْم يز ْل ر ُس ُ
اّللِ ☺ ي ْع ِر ُضها عل ْي ِه،
طالب أت ْرغ ُ
ول َّ
( )9برقم (.)3331
ِ
( )2أخرجه أَحد ( ،)92221ع ْن أن ِ
س ْب ِن مالك ◙.
( )3البخاري ( ،)9353ومسلم (.)23
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ان بِتِ ْلك املقال ِة حتَّى قال أبو طالِب ِ
ويعود ِ
مل ُ َّطلِ ِ
ب،
آخر ما ك َّلم ُه ْمُ :هو عل ِم َّل ِة ع ْب ِد ا
ُ
ُ
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ول ِ
اّلل ِ أل ْست ْغ ِفر َّن لك ما ْمل
اّلل ☺« :أما و َّ
اّلل ،فقال ر ُس ُ َّ
وأبى أ ْن ي ُقول :ل إِل إِ َّل َّ ُ
اّلل تعاىل ِف ِيه{ :ما كان لِلنَّبِ ِّي} [التوبة ]993:اآلية.
ُأنْه عنْك» فأنْزل َّ ُ

* وملا مرض األنصاري دخل عليه ،وقال :يا خال قل ل إل إل اهلل ،فع ْن أن ِ
س
ْب ِن مالِك ◙ ،أ َّن النَّبِ َّي ☺ دخل عل ر ُجل ِم ْن بنِي الن ََّّج ِار ي ُعو ُد ُه ،فقال ل ُه
ول ِ
اّلل» فقال :أو خال أنا أ ْو عم؟ فقال النَّبِ ُّي
ر ُس ُ َّ
اّلل ☺« :يا خ ُالُ ،ق ْل :ل إِل إِ َّل َّ ُ
☺« :ل ب ْل خال» ،فقال ل ُهُ « :ق ْل :ل إِل إِ َّل ُهو» ،قال :خ ْي ِ ؟ قال« :نع ْم»(.)9

فالنبي ☺ حريص أن يبقى اْلنسان عل طاعة حتى يلقى اهلل ،بل يف
حديث أيب عبد اهلل الذي أخرجه اْلمام أَحد يف «مسنده»( )2أنه قال :أتيت النبي
☺ فقال ُ « :خ ْذ ِم ْن ش ِ
اربِكُ ،ث َّم أقِ َّر ُه حتَّى ت ْلق ِان» ،فام زال أبو عبد اهلل ممتثل
منتظرا للقاء رسول اهلل ☺ مع أنه كان متخوف من حديث سمعه
هلذا اهلدي
ً
من النبي ☺ ،فقد سمع أبو عب ِد ِ
اّللِ ☺ ي ُق ُ
اّلل
ول« :إِ َّن َّ
اّلل ◙ ،ر ُسول َّ
ُ ْ َّ

قبض بِي ِمين ِ ِه ق ْبض ًة ،و ُأ ْخرى بِا ْلي ِد ْاألُ ْخرى ،وقال :ه ِذ ِه ِهل ِذ ِه ،وه ِذ ِه ِهل ِذ ِه ،ول ُأبا ِ »
فَل أ ْد ِري ِيف أ ِّي ا ْلق ْبضت ْ ِ
ني أنا.

* فالثبات الثبات حتى املمات ،فإن اْلنسان ل يكون حظه كحظ اليهود
والنصارى ،فقد رضب هلم نبينا ☺ ً
مثَل كام يف حديث أ ِيب ُموسى ◙(،)3
وجاء بنحوه ع ِن اب ِن ُعمر ¶ ،ع ْن رس ِ
اّللِ ☺ ،قال« :إِنَّام أج ُلك ُْم ِيف
ول َّ
ُ
ْ
أج ِل م ْن خَل ِمن األُم ِم ،ما ب ْني صَل ِة الع ْ ِ
رص إِىل م ْغ ِر ِ
الش ْم ِ
ب َّ
س ،وإِنَّام مث ُلك ُْم ومث ُل
( )9أخرجه أَحد (.)92633
( )2برقم ( ،)92613وهو يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل الوادعي ♫.
( )3أخرجه البخاري (.)661
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ود ،والنَّصارى ،كرجل استعمل ُعام ًل ،فقال :من يعم ُل ِ إِىل نِص ِ
اليه ِ
ف النَّه ِ
ار عل
ْ
ْ ْ
ُ ْ ْ
ُ
َّ
ت اليهود إِىل نِص ِ
ِقياط ِقياط ،فع ِمل ِ
ف النَّه ِ
ار عل ِقياط ِقياطُ ،ث َّم قال :م ْن ي ْعم ُل
ْ
ُ ُ
رص عل ِقياط ِقياط ،فع ِمل ِ
ِ ِمن نِص ِ
ف النَّه ِ
ار إِىل صَل ِة الع ْ ِ
ت النَّصارى ِم ْن
ْ ْ
نِص ِ
ف النَّه ِ
ار إِىل صَل ِة الع ْ ِ
رص عل ِقياط ِقياطُ ،ث َّم قال :م ْن ي ْعم ُل ِ ِم ْن صَل ِة
ْ
ني ِقياط ْ ِ
س عل ِقياط ْ ِ
الع ْ ِ
رص إِىل م ْغ ِر ِ
الش ْم ِ
ب َّ
ني ،أل ،فأنْت ُُم ا َّل ِذين ي ْعم ُلون ِم ْن
ني ،أل لك ُُم األ ْج ُر م َّرت ْ ِ
ني قِياط ْ ِ
س ،عل ِقياط ْ ِ
صَل ِة الع ْ ِ
رص إِىل م ْغ ِر ِ
الش ْم ِ
ب َّ
ني،
ِ ِ
اّلل :ه ْل
فغضبت الي ُهو ُد ،والنَّصارى ،فقا ُلوا  :ن ْح ُن أكْث ُر عم ًَل وأق ُّل عطا ًء ،قال َّ ُ
ظل ْم ُتك ُْم ِم ْن ح ِّقك ُْم ش ْيئًا؟ قا ُلوا  :ل ،قال :ف ِإ َّن ُه ف ْض ِيل ُأ ْعطِ ِيه م ْن ِشئْ ُت»(.)9
فكان النرص والعز ألهل اْلسَلم ،أهنم عملوا حتى انتهت هذه احلياة،
وانتقلوا إىل حياة أخرى ،بينام اليهود عملوا وانقطعوا  ،والنصارى عملوا
وانقطعوا فام استفادوا؛ ألن العمل باخلواتيم .والفتن يف هذا الزمن كثية إن مل
ُيس ِّل ِم اهلل  العبد ،ومن أشدها فتكًا باملستقيمني فتنة احلزبية التي تقوم عل
الولء والباء الضيق ،والتعصبات لَلفكار ،واألراء املخالفة للكتاب والسنة،
فالثبات الثبات عل السنة ،والبعد عن احلزبية التي ُتسخ الفطر ،وفيها تشبه
باملرشكني ،قال تعاىل{ :ول تكُونُوا ِمن ا ْمل ُ ْ ِ
رش ِكني * ِمن ا َّل ِذين ف َّر ُقوا ِدين ُه ْم وكانُوا
ِشي ًعا ك ُُّل ِح ْزب بِام لد ْ َِي ْم ف ِر ُحون} [الروم.]32-39:
واحلمد هلل رب العاملني.

t
( )9أخرجه البخاري (.)3361
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ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،وص ِف ُّي ُه ِم ْن خ ْل ِق ِه ،وخلِ ْي ُل ُه☻ ،
ِ ِ ََ َْ
ب
ت ْسل ًيام كث ْ ًيا  ،اما عد:
ُ

 فمن رمحة اهلل  بنا ،وحمبته لسلوك طاعته ،ومرضاته أنه رغبنا يف اجلنة،
وزهدنا يف الدنيا.

قال اهلل { :وما ْ
احليا ُة الدُّ نْيا إِ َّل ل ِعب وهلْو وللدَّ ُار ْاآل ِخر ُة خ ْي ل ِ َّل ِذين
ي َّت ُقون أفَل ت ْع ِق ُلون} [األنعام.]32:
وقال اهلل { :إِنَّام ْ
احليا ُة الدُّ نْيا ل ِعب وهلْو} [ُممد.]35:
احليا ُة الدُّ نْيا ل ِعب وهلْو و ِزينة وتف ُ
وقال اهلل { :ا ْعل ُموا أنَّام ْ
اخر ب ْينك ُْم
ِ
وتكا ُثر ِيف ْاألمو ِ
يج فرتا ُه ُم ْصف ًّرا
ال و ْاأل ْولد كمث ِل غ ْيث أ ْعجب ا ْل ُك َّفار نبا ُت ُه ُث َّم َِي ُ
ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ُث َّم يك ُ
اّللِ و ِر ْضوان وما ْ
احليا ُة
ُون ُحط ًاما ويف ْاآلخرة عذاب شديد وم ْغفرة من َّ
اع ا ْل ُغ ُر ِ
ور} [احلديد.]23:
الدُّ نْيا إِ َّل مت ُ
وقال اهلل { :وما ه ِذ ِه ْ
احليا ُة الدُّ نْيا إِ َّل هلْو ول ِعب وإِ َّن الدَّ ار ْاآل ِخرة

احليو ُ
هلِي ْ
ان ل ْو كانُوا ي ْعل ُمون} [العنكبوت.]53:

فانظر إىل هذا التنوع يف اْلخبار للناس بحقيقة هذه احلياة ،وأهنا دائرة بني
اللهو ،واللعب ،والَلهي باليشء رسعان ما يرتكه ،فانظروا إىل األطفال كيف
يلهون بألعاهبم ،ثم يرتكوهنا زاهدين فيها.
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وهكذا هذه احلياة هلو تلهوا فيها القلوب الغافلة ،ولعب تلعب فيها
اْلوارح املعرضة،ثم املآل إىل اآلخرة ،فمن كان من أهل الطاعات فهو إىل
احليوان الكامل ،وليست الصَلة والصيام ،واحلج ،والعمرة ،وقرأة القرآن،
واْلحسان إىل اْليان ،وصلة األرحام ليس من اللهو ،واللعب ،وإن كان يقع يف
الدنيا ،وإنام هو مضاف إىل اآلخرة؛ ألهنا أعامل تقرب إىل اهلل ؛ وألن ثواب
هذه األعامل يف اآلخرة.
متشبها بأصحاب اللهو ،واللعب ،فيقسو
* فيا أيها املسلم ،احذر أن تكون
ً
قلبك ،وتُعرض جوارحك ،وتصم أذنك ،وتعمى أبصارك عن معرفة احلق،
وسامع احلق ،والعمل باحلق.
وسبحان اهلل وصف اهلل  الدنيا مع كثرة سنينها ،وتتابع أيامها،
وأعوامها بأهنا هلو لبيان قلة املكث فيها ،فالناس خيرجون إىل احلدائق ،خيرجون
إىل املنتزهات للهو واللعب ،لكن كم بقائهم يف هذه احلدائق وهذه املنتزهات بقاء
قليل ،ثم يعودون إىل بيوهتم ،ويعودون إىل مساكنهم.
فهكذا هذا املثل :الدنيا هلو ولعب ،ثم املآل إىل اآلخرة ،فمن عمر الدنيا
بطاعة اهلل  كان له األجر العظيم ،ومن ضيع عمره باللهو واللعب يف هذه
الدنيا ،كان عليه الويل والعذاب األليم ،نسأل اهلل السَلمة.
احليا ُة الدُّ نْيا ل ِعب وهلْو و ِزينة وتف ُ
قال اهلل { :ا ْعل ُموا أنَّام ْ
اخر ب ْينك ُْم
ِ
وتكا ُثر ِيف ْاألمو ِ
يج فرتا ُه ُم ْصف ًّرا
ال و ْاأل ْولد كمث ِل غ ْيث أ ْعجب ا ْل ُك َّفار نبا ُت ُه ُث َّم َِي ُ
ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ُث َّم يك ُ
اّللِ و ِر ْضوان وما ْ
احليا ُة
ُون ُحط ًاما ويف ْاآلخرة عذاب شديد وم ْغفرة من َّ
اع ا ْل ُغ ُر ِ
ور} [احلديد.]23:
الدُّ نْيا إِ َّل مت ُ
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والزينة،
بعد أن ذكر اهلل  الدنيا وما فيها من اللهو ،واللعب،
919

والتفاخر ،والتكاثر ،قال مآل الناس إىل حالني ل ثالث هلام :إما إىل عذاب أليم،

وإما إىل نعيم مقيم.
ومعلوم أن أصحاب العذاب األليم هم الكفار ،واملنافقون ،وخيشى عل
عصاة األمة أن يعذبوا يف النار وبئس القرار ،فإن اهلل  يقول يف كتابهُّ { :ربام
يو ُّد ا َّل ِذين كف ُروا ل ْو كانُوا ُم ْسلِ ِمني} [احلجر.]2:
* جاء يف تفسريها ما ذكره ابن كثري ♫ :ع ْن أن ِ
س ْب ِن مالِك،◙ ،
ول اّللِ ☺« :إِ َّن ن ِ
اّلل يدْ ُخ ُلون النَّار بِ ُذن ِ
ُوهبِ ْم،
قال :قال ر ُس ُ َّ
ً
اسا م ْن أ ْهل ل إِل إِ َّل َّ ُ
ول هلم أه ُل َّ ِ
اّلل وأنْت ُْم معنا ِيف
في ُق ُ ُ ْ ْ
الَلت وا ْل ُع َّزى :ما أ ْغنى عنْك ُْم ق ْو ُلك ُْم :ل إِل إِ َّل َّ ُ
خ ِر ُج ُه ْم ،فيُ ْل ِق ِ
اّلل هل ُ ْم ،فيُ ْ
يه ْم ِيف هن ْ ِر ْ
احلي ِاة ،في ْب ُءون ِم ْن ح ْرقِ ِه ْم كام
الن َِّار؟ .في ْغض ُ
ب َّ ُ
ويسمون فِيها ْ
ي ْبأ ُ ا ْلقم ُر ِم ْن ُخ ُسوفِ ِه ،فيدْ ُخ ُلون ْ
اْلهن َِّميِّني» ،فقال ر ُجل :يا
اْلنَّة،
َّ
ول اّللِ ☺؟ فقال أنس :سمعت رسول اّللِ
ِ
َّ
أن ُس ،أنْت سمعت هذا م ْن ر ُس ِ َّ
ُ ُ
☺ ي ُق ُ
ولِ « :م ْن كذب ع ِ َّيل ُمتع َّمدً ا ،ف ْليتب َّوأ ْ م ْقعد ُه ِمن الن َِّار» .نع ْم ،أنا س ِم ْع ُت
رسول اهلل ☺ يقول هذا.

ويف رواية« :قال ا ْل ُك َّف ُار ل ِ ْل ُم ْسلِ ِمني :أل ْم تكُونُوا ُم ْسلِ ِمني؟ قا ُلوا  :بل .قا ُلوا  :فام
ِ
أ ْغنى عنْك ُُم ْ ِ
رصت ُْم معنا ِيف الن َِّار؟ قا ُلوا  :كان ْت لنا ُذنُوب ف ُأ ِخ ْذنا ِهبا».
اْل ْسَل ُم! فقدْ ْ
ويف رواية« :ما أ ْغنى عنْك ُْم إِيام ُنك ُْم؟».

ول هل ُ ُم ا ْمل ُ ْ ِ
ويف رواية« :في ُق ُ
رشكُون :ما أ ْغنى عنْك ُْم ما ُكنْت ُْم ت ْع ُبدُ ون ِيف الدُّ نْيا»
وكان ْابن ع َّباس وأنس ْبن مالِك ¶ يتأ َّول ِن ه ِذ ِه اآليةُ { :ربام يو ُّد
ِِ
ِ
اّلل أ ْهل ْ
اخلطايا ِمن
ا َّلذين كف ُروا ل ْو كانُوا ُم ْسلمني} يتأ َّول ِهنا :ي ْوم ْ
حيبِ ُس َّ ُ
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رش ِكني ِيف الن ِ
ول هل ُ ُم ا ْمل ُ ْ ِ
ا ْمل ُ ْسلِ ِمني مع ا ْمل ُ ْ ِ
َّار .قال :في ُق ُ
رشكُون :ما أ ْغنى عنْك ُْم ما ُكنْت ُْم
ِ
اّلل هل ُ ْم بِف ْض ِل ر َْحتِ ِه ،ف ُي ْخ ِر ُج ُه ْم ،فذلِك ِحني
ت ْع ُبدُ ون يف الدُّ نْيا .قال :في ْغض ُ
ب َّ ُ
ي ُق ُ
ولُ { :ربام يو ُّد ا َّل ِذين كف ُروا ل ْو كانُوا ُم ْسلِ ِمني}.
وعن ُجم ِ
اهد قال ي ُق ُ
ول أ ْه ُل الن َِّار ل ِ ْل ُمو ِّح ِدين :ما أ ْغنى عنْك ُْم إِيام ُنك ُْم؟ ف ِإذا
ْ
قا ُلوا ذلِك .قال :أ ْخ ِر ُجوا م ْن كان ِيف ق ْلبِ ِه ِم ْثق ُال ذ َّرة .قال :ف ِعنْد ذلِك ق ْو ُل ُهُ { :ربام
يو ُّد ا َّل ِذين كف ُروا ل ْو كانُوا ُم ْسلِ ِمني}.
وعن صال ِ ُح ْب ُن أ ِيب ط ِريف قال :سأ ْل ُت أبا س ِعيد ْ
اخلُدْ ِر َّي ف ُق ْل ُت ل ُه :ه ْل
ِ
اّللِ ☺ ي ُق ُ
ول ِيف ه ِذ ِه ْاآلي ِةُ { :ربام يو ُّد ا َّل ِذين كف ُروا ل ْو كانُوا
سم ْعت ر ُسول َّ
ُم ْسلِ ِمني} ؟ قال :نع ْم ،س ِم ْع ُت ُه ي ُق ُ
اسا من املؤمنني من النار بعد ما
اّلل ن ً
ولُ « :خيرج َّ ُ
ِ
ِ
رشكِني قال هل ُ ُم ا ْمل ُ ْ ِ
اّلل النَّار مع ا ْمل ُ ْ ِ
رشكُون:
ي ْأ ُخ ُذ ن ْقمت ُه منْ ُه ْم» ،وقال« :ملَّا أ ْدخل ُه ُم َّ ُ
ِ
ت ْز ُعمون أنَّكُم أولِياء ِ ِ
ِ
اّلل ذلِك
ْ ْ ُ َّ
ُ
اّلل يف الدُّ نْيا ،فام با ُلك ُْم معنا يف الن َِّار؟ ف ِإذا سمع َّ ُ
ِمنْ ُه ْم ،أ ِذن ِيف َّ
الشفاع ِة هل ُ ْم فت ْشف ُع ا ْملَلئِك ُة والنَّبِ ُّيون ،وي ْشف ُع ا ْمل ُ ْؤ ِمنُون ،حتَّى خي ُْر ُجوا
ِ
اّلل ِ ،ف ِإذا رأى ا ْمل ُ ْ ِ
رشكُون ذلِك ،قا ُلوا  :يا ل ْيتنا ُكنَّا ِم ْثل ُه ْم ،فتُدْ ِركنا َّ
الشفاع ُة،
بِ ِإ ْذن َّ
ِ
فن ْ
اّلل ُِ { :ربام يو ُّد ا َّل ِذين كف ُروا ل ْو كانُوا ُم ْسلِ ِمني}
خ ُر ُج مع ُه ْم» .قال« :فذلك ق ْو ُل َّ
ِ
ِ ِ
فيسمون ِيف ْ ِ
ِ
ِ
ب
اْلنَّة اْلُهنَّميِّني م ْن أ ْج ِل سواد يف ُو ُجوه ِه ْم ،في ُقو ُلون :يا ر ِّب ،أ ْذه ْ
ُ َّ ْ
عنَّا هذا ِالسم ،في ْأمرهم في ْغت ِس ُلون ِيف هن ِر ْ ِ
ب ذلِك ِال ْس ُم عنْ ُه ْم» ،فأق َّر
اْلنَّة ،في ْذه ُ
ُُ ُ ْ
ْ
ْ
بِ ِه أبُو ُأسامة ،وقال :نع ْم( .)9ـها.
وأخرج اْلمام النسائي يف «التفسي» :ع ْن ي ِزيد ْب ِن ُصه ْيب ا ْلف ِق ِ
ي ،قالُ :كنَّا
ِ
اخلو ِ
ارج قال :قال ر ُس ُ
ِعنْد جابِر فذكر ْ
اسا ِم ْن ُأ َّمتِي ُيع َّذ ُبون
ول اهلل ☺« :إِ َّن ن ً
خمترصا .
(« )9التفسي» (،)625-623/3
ً
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ِ
بِ ُذن ِ ِ
ي ُقو ُلون
الرش ِك ف
ُوهب ْم ،فيكُونُون يف الن َِّار ما شاء ُ
اهلل أ ْن يكُونُوا ُ ،ث َّم ُيع ِّ ُي ُه ْم أ ْه ُل ِّ ْ
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
اهلل أ ْن
هل ُ ْم :ما نرى ما ُكنْت ُْم ُُتال ُفونا فيه م ْن ت ْصديقك ُْم وإِ ْيامنك ُْم نفعك ُْم ،ملا ُي ِريدُ ُ
ول اهلل ِ
ِ
الرش ِك ِمن ْ ِ
اهللُ ،ث َّم تَل ر ُس ُ
احل ْرسة ،فام ي ْبقى ُموحد إِ َّل أ ْخرج ُه ُ
ُي ِري أ ْهل ِّ ْ
☺ ه ِذ ِه ْاآلية { ُربام يو ُّد ا َّل ِذين كف ُروا ل ْو كانُوا ُم ْسلِ ِمني} [احلجر.)9(»]2:
فهم يعذبون بسبب ذنوب ،ومعايص ،إل أن صاحب اْليامن مآله إىل اْلنة،
فعند ذلك ُيرسل اهلل  مَلئكته أن أخرجوا من النار من كان من أهل
اْلسَلم ،فعند ذلك يتمنى الكفار لو كانوا مسلمني.
* ويسلم من النار املؤمنون اخلُلص ،ومن شاء اهلل  من أهل اْليامن
اّلل ل ي ْغ ِف ُر أ ْن ُي ْرشك بِ ِه وي ْغ ِف ُر ما ُدون ذلِك
الذين تلوثت أعامهلم ،قال تعاىل{ :إِ َّن َّ
ِ
مل ْن يشا ُء} [النساء.]31:
فمن اآلن إياك أن تغرت باللهو ،واللعب ،واهلل لو قال لنا آب ِائنا ،أو أمهاتنا،
أو مدرسونا ،أو أحد من املتكلمني :هذا لعب ،العاقل سيرتكه.
انظروا إىل مجاهي العقَلء هل جتد أحدً ا حيب لعب الكرة ،يضيع الوقت!،
أنا ما أتكلم عن الشاب الذي مازال يف عنفوان شبابه ما يبا بالوقت ،لكن
العاقل يقول ماذا معي يف الكرة؟ ماذا معي يف هذا األلعاب؟ أي عاقل ،ويذهب
ويبحث عن العمل الذي يفيده بغض النظر هل يقربه إىل اهلل  ،املهم يبحث
عن العمل الذي يفيده يف نظره.
* فلامذا نحن نسمع اهلل  يقول{ :وما ه ِذ ِه ْ
احليا ُة الدُّ نْيا إِ َّل هلْو
ول ِعب} [العنكبوت ،]53:ويقول { :إِنَّام ْ
احليا ُة الدُّ نْيا ل ِعب وهلْو} [ُممد]35:؟

(« )9الكبى» ،كتاب التفسي ( ،)99232واحلديث يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل الوادعي ♫.
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ثم بعد ذلك نشغل أنفسنا فيها ،وبالتلذذ هبا ،والتنعم فيها ،والعامرة هلا ،وكأننا
سنخلد فيها ،واهلل ما سيخلد فيها أحد ل بر تقي ،ول كافر شقي ،وكام قيل فيها:
حَلهلا حساب ،وحرامها عذاب.
ِ
اشرت نفسك من اهلل ،فنحن مقبلون عل ليال
فمن اآلن يا أخي املسلم
كريامت ،عظيامت ،جليَلت ،فيها ليلة خي من ألف شهر ،فلنقبل عل ربنا ونسأله
أن يوفقنا ،وأن يغفر ذنبنا ،وحوبنا.
 وما أحسن ذلك الدعاء الذي علمه النبي ☺ من أسلم ،قالُ « :ق ْل:
ِ
ِِ
ِ
ِ
جيم ُع أصابِع ُه إِ َّل ْ ِ
اْل ْهبام  -ف ِإ َّن
الل ُه َّم ا ْغف ْر ِ  ،و ْارَحْني ،وعافني ،و ْار ُز ْقني  -و ْ
ه ُؤل ِء جتْمع لك دنْياك و ِ
آخرتك»(.)9
ُ
ُ
لعل اهلل  أن يعفو عن تقصينا ،وأن يوفقنا يف طاعاتنا ،وأن يتقبلها
▐.
واحلمد هلل .

t

♣♣♣

( )9أخرجه مسلم ( ،)2512ع ْن ط ِ
ار ِق ْب ِن أ ْشيم ◙.
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الفائدة السادسة والثالثون:
ما وعظ اإلنسان مبثل نفسه
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ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما عد:
ُ

 ما وعظ اإلنسان مبثل نفسه ،وهلذا يف مواطن كثية يذكر اهلل اْلنسان
ِ
ِ
ِ
رصون} [الذاريات.]29:
بنفسه ،قال تعاىل{ :ويف أنْ ُفسك ُْم أفَل ُت ْب ُ
اّلل ا َّل ِذي خلقك ُْم ِم ْن ض ْعف ُث َّم جعل ِم ْن ب ْع ِد
وهنا يقول اهلل ُ َّ {:
ِ
ض ْعف ُق َّو ًة ُث َّم جعل ِم ْن ب ْع ِد ُق َّوة ض ْع ًفا وش ْيب ًة ْ
يم ا ْلق ِد ُير}
خي ُل ُق ما يشا ُء و ُهو ا ْلعل ُ
[الروم.]63:
قيل يف معنى { ِّمن ض ْعف} :من نطفة ،وعلقة ،ومضغة.
وقيل يف معنى ذلك :أن اْلنسان خيرج ً
طفَل ،وهذا هو الصحيح ،فإن
عاجزا  ،ل يستطيع أن ُيطعم
صغيا
املولود حني خيرج إىل هذه احلياة خيرج ضعي ًفا
ً
ً
نفسه ،أو أن يتحكم يف يده ،وكلنا كان عل هذا احلال.
فلو رأيت الطفل يف أيامه األوىل ،ما يستطيع أن يصل بيده إىل فيه ،يبقى
يرمي هبا إىل حيث ل تنضبط ،ثم يتدرج يف النمو حتى يصل إىل كامله وعنفوانه
وقوته ،وإل فهو بني ذلك ضعيف ،ربام يكون من السنة األوىل إىل اخلامسة عرشة
متدرجا يف القوة من فرتة َخسة عرشة
وهو يف طور الضعف ،ثم إذا بلغ ل زال
ً
سنة إىل أربعني سنة ،فإذا ما بلغ األشد ،قال تعاىل{ :حتَّى إِذا بلغ أ ُشدَّ ُه وبلغ

أ ْرب ِعني سن ًة قال ر ِّب أ ْو ِز ْعنِي أ ْن أ ْشكُر نِ ْعمتك} [األحقاف.]96:
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ذكر علامء الطب :أن التأثر يف بدن اْلنسان ،يبدأ من التاسعة والثَلثني ،ول
يعارض هذا القول ظاهر اآلية؛ ألن ظاهر اآلية دالة عل أن الضعف يظهر يف
األربعني{ ،حتَّى إِذا بلغ أ ُشدَّ ُه وبلغ أ ْرب ِعني سن ًة قال ر ِّب أ ْو ِز ْعنِي أ ْن أ ْشكُر
نِ ْعمتك ا َّلتِي أنْع ْمت ع َّيل وعل والِد َّي} [األحقاف.]96:

وهذا هو الرجل العاقل الفطن الذي يستدل بشهوره وأعوامه عل قرب
أجله ،وكلام قرب أجله؛ كلام سارع إىل العمل الصالح.
اّلل ا َّل ِذي خلقك ُْم ِم ْن ض ْعف ُث َّم جعل ِم ْن ب ْع ِد ض ْعف
وهذه واهلل آيةُ َّ { ،
ُق َّو ًة} [الروم ،]63:قوة يف حركته ،قوة يف عقله ،قوة يف بدنه ،قوة يف مجيع شأنه،
وهلذا جتد الصغي يقول :ليتني كبي ،وجتد الشيخ اهلرم يقول :ليتني شاب.
أل لي ــت ه
الش ــباب ي ُع ــو ُد ي ْوم ـ ـًا

♣♣♣

ـيب
ف ـ ـ ـ ـ ُأخب ُه بـ ـ ـ ــام فعـ ـ ـ ــل املشـ ـ ـ ـ ُ

شبابا ،قال النَّبِ ُّي ☺« :إِ َّن
والناس يتمنون هذا السن ،وهلذا كان أهل اْلنة ً
لك ُْم أ ْن ت ِش ُّبوا فَل هتْر ُموا أبدً ا»(.)9
ليسوا يف طور الطفولة ،الذي حيتاج إىل غيه يف تأكيله وترشيبه ،وغي ذلك
من شؤونه ،وليس يف طور الكهولة والشيخوخة ،التي يكون اْلنسان قد فقد
بعض قواه فيها.

ثم بعد ذلك قالُ { :ث َّم جعل ِمن ب ْع ِد ُق َّوة ض ْع ًفا وش ْيب ًة} [الروم.]63:

قوله{ :ض ْع ًفا} ،يبدأ يف الفتور ،وتفرت جوارحه ،وإن بقي يف وجهه بشاشة
يف فرتة الكهولة ،إل أن النقص قد حصل.
ِ
اخلدْ ِر ِّي ،وأ ِيب ُهر ْيرة ¶.
( )9أخرجه مسلم ( ،)2132ع ْن أ ِيب سعيد ْ ُ
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 حيث
وقد سألت طبي ًبا ،وهو من املتخصصني الكبار يف طب العيون،
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دخلت إليه يف الرياض ،وقلت له :أريد أن أعمل عملية بحيث ما أحتاج نظارة،
قال :ل يمكن ،إما أن نعمل لك عملية للطول وحتتاج نظارة إىل ِ
القرص ،وإما أن
نعمل عملية للقرص وحتتاج نظارة إىل الطول؛ إذا وصل اْلنسان إىل هذا السن بعد
األربعني يف الغالب أنه حيتاج إىل ذلك ،لبد أن جيد ضع ًفا يف نظره.
ً
وفعَل يف ذلك اليوم تأملت األطباء الذين هم من الستشاريني يف هذا
الطب ،كلهم يلبسون نظارات يف ذلك املستشفى ،وهم من األطباء يف العيون
ومن املتخصصني يف ذلك؛ فدل ذلك عل أن اْلنسان مهام كانت وظيفته ،أو
رتبته ،أو مهنته ،أو طعامه ،أو رشابه ،أو بيته ،أو مركبه ،فَلبد أن يمر هبذا احلال،
{ ُث َّم جعل ِمن ب ْع ِد ُق َّوة ض ْع ًفا} ،إل أن الضعف يتفاوت ،ضعف األربعني ،غي
ضعف اخلمسني ،غي ضعف الستني.
ويبدأ الضعف يف أشده يف الغالب يف الثَلثة والستني ،هكذا يقول العلامء:
يف الغالب ،قد يقع بعض الناس يمتد إىل السبعني ،إىل الثامنني مازالت له قوة،
لكن غالب الناس إذا وصل الثَلثة والستني يبدأ يف الرجفة ،ويبدأ يف عدم
التحكم يف نفسه ،وربام ضعفت قواه العقلية ،وقواه البدنية ،إىل غي ذلك.
وقال العلامء يف معنى{ :وش ْيب ًة} ،ألن الضعف غي الشيبة ،قد يظهر يف
نظرا  ،وحليته سوداء ،وشعره كذلك ،ولكن يف
اْلنسان الضعف وما زال وجهه ً
الغالب أن يف الثَلثة واألربعني يبدأ الشيب يف الظهور يف اْلنسان ،وقد يظهر قبل
ذلك ،وقد يظهر بعد ذلك.
ِ
يم ا ْلق ِد ُير} ،عليم بأحوال العباد ،وقادر عل ما يشاء.
ثم قال{ :و ُهو ا ْلعل ُ
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فواهلل إن يف هذه اآلية موعظة بليغة قد مر عليها أغلبنا ،وسيمر عليها من بعدنا.
ِ
أي إنسان.
واّلل ا َّلذي خلقكُم ِّمن ض ْعف}ُّ ،
قولهُ َّ { :
وقولهُ { :ث َّم جعل ِم ْن ب ْع ِد ض ْعف ُق َّو ًة} ،من الرجال والنساء.
وقولهُ { :ث َّم جعل ِمن ب ْع ِد ُق َّوة ض ْع ًفا وش ْيبة} ،تتغي حتى اخللقة ،والنظارة
متموجا متشق ًقا ،وبدل إن
متعرجا
نضا يصي
ً
ً
بدل إن كان امللمس ً
ناعام والوجه ً
قائام منتص ًبا إحدودب ظهره،
كانت العظام قوية تصي رقيقة ،وبدل إن كان يميش ً
وبدل إن كان يميش بعني مبرصة يبدأ يتلمس النظارات وغي ذلك ،وبدل السمع
الذي يسمع به الكَلم البعيد يبدأ حيتاج إىل سامعات.
فاهلل  قد وعظنا يف أنفسنا ،فام علينا أل أن ننظر فيها ،ونتأمل عجيب
صنعة اهلل يف هذا اْلنسان؛ حتى نعرف أننا يف سي يف ليلنا وهنارنا.
ُُت ُـ ـ ـ ـ ُّـر بن ـ ـ ـ ــا األي ـ ـ ـ ــا ُم ت ـ ـ ـ ـ ْـرتى وإ َّن ـ ـ ـ ــام

♣♣♣

ِ
نُس ُ
ـني تنْ ُظ ُـر
اق إىل
اآلجال والع ْ ُ

باب الذي مَض
فَل عائد ذاك الش ُ
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ـيب املُكــده ُر
ول زائــل هــذا املشـ ُ

* فنعوذ باهلل ِمن اهلر ِم( ،)9ونعوذ باهلل من س ِ
وء ا ْل ِك ِب( ،)2ونعوذ باهلل أن
ُ
ُنر ُد إِىل أ ْرذ ِل ال ُع ُم ِر( ،)3هكذا كان من الدعاء املأثور عن النبي ☺.
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( )9أخرجه البخاري( ،)5329ومسلم ( ،)2235ع ْن أن ِ
س ْب ِن مالِك ◙.
( )2أخرجه مسلم ( ،)2223ع ْن ع ْب ِد اهللِ ْب ِن م ْس ُعود ◙.
( )3أخرجه البخاري( ،)2122ع ْن س ْع ِد ْب ِن أ ِيب و َّقاص ◙.
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العرب من قصة غزوة احلديبية ،وبيان الوقت املختار لصالة الرتاويح

ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما عد:
ُ

َّ ملا كانت غزوة احلديبية ووقع ما وقع بني النبي ☺ ،وبني املرشكني
من املصاحلة كان احلال َّ
كثيا من املسلمني حيب أن يصل إىل الكعبة ،و ُيتِ َّم
أن ً
عمرته ،وكانت رشوط الكافرين شديدة ووافق عليها النبي ☺ ،فجاء ُعم ُر ْب ُن
اخل َّط ِ
ْ
اب ◙ ،فأتى ر ُسول اهللِ ☺ ،فقال :يا ر ُسول اهللِ ،أل ْسنا عل حق
اْلن َِّة وقتَْل ُه ْم ِيف الن ِ
و ُه ْم عل باطِل؟ قال« :بل» ،قال :أل ْيس قتَْلنا ِيف ْ
َّار؟ قال:
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اهلل ب ْيننا وب ْين ُه ْم ،فقال:
«بل» ،قال :ففيم ُن ْعطي الدَّ ن َّية يف ديننا ،ون ْرج ُع ،و َّملا ْ
حي ُك ِم ُ
ِ
ِ
اخل َّط ِ
اب ،إِ ِّن ر ُس ُ
«يا ْابن ْ
اهلل أبدً ا» ،قال :فانْطلق ُعم ُر فل ْم
ول اهلل ول ْن ُيضيِّعني ُ
ي ْص ِ ْب ُمتغ ِّي ًظا ،فأتى أبا بكْر ،فقال :يا أبا بكْر أل ْسنا عل حق و ُه ْم عل باطِل؟ قال:
بل ،قال :أل ْيس قتَْلنا ِيف ْ
اْلن َِّة وقتَْل ُه ْم ِيف الن َِّار؟ قال :بل ،قال :فعَلم ُن ْع ِطي

ِ ِ ِ ِ
ِ
اخل َّط ِ
اهلل ب ْيننا وب ْين ُه ْم؟ فقال :يا ْابن ْ
اب ،إِ َّن ُه
الدَّ ن َّية يف ديننا ،ون ْرج ُع و َّملا ْ
حي ُك ِم ُ
رس ُ ِ
اهلل أبدً ا(.)9
ُ
ول اهلل ول ْن ُيض ِّيع ُه ُ
ثم بعد ذلك أمر ر ُس ُ
اّللِ ☺ أ ْصحاب ُه ،كام يف البخاري( )2من حديث
ول َّ
امل ِ ْسو ِر ْب ِن خمْرمة ◙ قال ،قال ر ُس ُ
اّللِ ☺ُ « :قو ُموا فانْح ُروا ُث َّم
ول َّ
ِ
اّللِ ما قام ِمن ُْه ْم ر ُجل حتَّى قال ذلِك ثَلث م َّرات ،فل َّام ملْ ي ُق ْم
ْ
احل ُقوا » ،قال :فو َّ
( )9أخرجه البخاري ( ،)3912ومسلم ( ،)9216ع ْن س ْه ُل ْب ُن ُحن ْيف ◙.
( )2برقم (.)2239
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ِمن ُْه ْم أحد دخل عل ُأ ِّم سلمة  -مغض ًبا  ،-فذكر هلا ما ل ِقي ِمن الن ِ
َّاس ،فقال ْت ُأ ُّم
سلمة :يا نبِي ِ ِ
ب ذلِكْ ،
اخ ُر ْج ُث َّم ل تُك ِّل ْم أحدً ا ِمن ُْه ْم كلِم ًة ،حتَّى تنْحر
اّلل ،أتُح ُّ
َّ َّ
ُبدْ نك ،وتدْ ُعو حالِقك في ْحلِقك ،فخرج فل ْم ُيك ِّل ْم أحدً ا ِمن ُْه ْم حتَّى فعل ذلِك
ِ
ِ
حي ِل ُق
نحر ُبدْ ن ُه ،ودعا حالق ُه فحلق ُه ،فل َّام رأ ْوا ذلك ق ُاموا  ،فنح ُروا وجعل ب ْع ُض ُه ْم ْ
ب ْع ًضا حتَّى كاد ب ْع ُض ُه ْم ي ْقت ُُل ب ْع ًضا غ ًّام.
فبينام هم عل ذلك احلال إذ أنزل اهلل  سورة الفتح ،فقال ُعم ُر ْب ُن
اخل َّط ِ
ْ
اب ◙ :يا ر ُسول اهللِ ،أ ْو فتْح ُهو؟ قال« :نع ْم» ،فطاب ْت ن ْف ُس ُه
ورجع(.)9
* يف هذه القصة من العب َّ
أن اْلنسان قد يظن اخلي فيام يرى ،ويكون اخلي
يف خَلف ما يرى.
حج النبي ☺ أحرم الناس باحلج ،فلام قدم النبي ☺ إىل مكة ،قال:
و َّملا َّ
اجعلوها عمرةُ ،
فش َّق ذلك عل الناس ،وبعضهم يقول :يارسول اهلل حل ماذا؟
قال احلل كله ،ورد آخر وقال :يارسول اهلل نذهب إىل منى ومذاكينا تقطر من ًّيا؟
من شدة األمر الذي ُأمروا به.
ِ
اّللِ ¶ ،قال :أ ْهل ْلنا أ ْصحاب رس ِ
اّللِ ☺ ِيف
ول َّ
فعن جابِر ْبن ع ْبد َّ
ُ
احل ِّج خال ِ ًصا ل ْيس مع ُه ُع ْمرة ،قال عطاء :قال جابِر :فق ِدم النَّبِ ُّي ☺ ُص ْبح رابِعة
مض ْت ِمن ِذي ِ
احل َّج ِة ،فل َّام ق ِد ْمنا أمرنا النَّبِ ُّي ☺ أ ْن ن ِح َّل ،وقال« :أ ِح ُّلوا
ْ
وأ ِصيبوا ِمن النِّس ِ
اء» ،قال عطاء :قال جابِر :ومل ْ ي ْع ِز ْم عل ْي ِه ْم ،ول ِك ْن أح َّل ُه َّن هل ُ ْم،
ُ
فبلغ ُه أنَّا ن ُق ُ
ولَّ :ملا ملْ ي ُك ْن ب ْيننا وب ْني عرفة إِ َّل َخْس ،أمرنا أ ْن ن ِح َّل إِىل نِس ِائنا ،فن ْأ ِِت
( )9أخرجه البخاري ( ،)3912ومسلم ( ،)9216ع ْن س ْه ُل ْب ُن ُحن ْيف ◙.

N
 يف التوحيد والفقة واالخالق والعقيدة
ر ُس ُ
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ول جابِر بِي ِد ِه هكذا وح َّركها ،فقام
919

اّللِ ☺ فقال« :قدْ علِ ْمت ُْم أ ِّن أتْقاك ُْم ِ َّّلل ِ وأ ْصد ُقك ُْم وأب ُّرك ُْم ،ول ْول هدْ يِي حلل ْل ُت
َّ
ِ
ِ
ِ
ت ما أ ْهد ْي ُت» ،فحل ْلنا
استدْ ب ْر ُ
است ْقب ْل ُت م ْن أ ْم ِري ما ْ
كام حت ُّلون ،فح ُّلوا  ،فل ِو ْ
وس ِم ْعنا وأط ْعنا(.)9

فالنبي ☺ يأمرهم أن جيعلوها عمره ،ويقول« :ل ْول هدْ يِي حلل ْل ُت كام
حت ُّلون ،ف ِ
ِ
ح ُّلوا » ،ويرغبهم يف هذا األمر ،وكان الناس بعد ذلك حيبون التمتع يف
احلج مع أن األمر به يف أول اْلسَلم كان شديدً ا ،وفيه من الرَحة ما اهلل به عليم؛
إذ أن القارن ،واملفرد يلزمه أن يبقى يف إحرامه ربام شهر ،أو شهر ونصف ،أو
عرشين يوم ،ويشق ذلك عليه.
بينام املتمتع بمجرد أن يطوف بالبيت ،ويسعى بني الصفا ،واملروة ،وحيلق،
أو يقرص يعود إىل حاله األول من لبس الثياب ،والطيب ،والنساء ،ول حيرم عليه
يشء مما ُح ِّرم عل املحرم.
وكان األنصار يزا رعون ُيعطي أحدهم أخاه أرضه عل النصف مما خيرج
منها ،لكن كانت الطريقه لك هذا و هذا ،فنهاهم النبي ☺ عن ذلك.
ول اهللِ ☺ عن أمر كان لنا ن ِ
قال ُظه ْ ِ
ي ْب ِن ر ِافع ◙ :هنانا ر ُس ُ
اف ًعا،
ْ ْ
ض فنُك ِْرَيا عل ال ُّث ُل ِ
اعي ُة اهللِ ورسول ِ ِه أنْفع لنا« ،هنانا أ ْن نُح ِ
وطو ِ
اقل بِ ْاأل ْر ِ
ث
ُ
ُ
الر ُب ِع ،وال َّطعا ِم ا ْملُس َّمى ،وأمر ر َّب ْاأل ْر ِ
ض أ ْن ي ْزرعها ،أ ْو ُي ْز ِرعها ،وك ِره كِراءها
و ُّ

وما ِسوى ذلِك»(.)2

فأمرهم إذا أراد أحدهم أن ُيزارع أو ُحياقل أن ُيزارع عل يشء معلوم عل
( )9أخرجه البخاري ( ،)2352ومسلم (.)9295
( )2أخرجه البخاري ( ،)2331ومسلم ( )9631واللفظ له.
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الثلث ،أو الربع ،أو النصف ،أو عل دينار ودرهم ،يقول :مزرعتك استأجرها
بخمسة آلف ،بعرشة آلف ،بعرشين أل ًفا.
أما لك هذا و هذا ،نزل املطر سقى هذا ومل ِ
يسق هذا ،جاءت اآلفة
أخذت هذا ومل تأخذ هذا ،فيه رضر ،قد يكون الضر عل صاحب األرض أو
املزارع.
شاهدنا أن اْلنسان ل يدري أين اخلي لنفسه ،لكن اخلي فيام اختاره اهلل
 ،واختاره رسوله ☺ وإذا أشكل عليك أمر من األمور يف فضيلته،
ومنزلته ،فارجع إىل ما كان عليه السلف الصالح رضوان اهلل عليهم ،وينجيل
األشكال فهم أحرص الناس عل اخلي ،وهم أعلم الناس بمراد اهلل ،ومراد
رسوله ☺ ،وهم أفقه الناس ،وهم أشد الناس مسارعة إىل العمل الصالح إىل
غي ذلك من امليزات التي ُتيزوا هبا ،فهم أهل الفقه والنظر ،وأهل العلم واألثر،
ل يذكرون إل باْلميل ،ومن ذكرهم بغي اْلميل فهو عل غي السبيل.
كثيا من األخوة قد يقول :ملاذا صليتم قيام الليل يف رمضان
قلنا هذا؛ ألن ً
بعد العشاء؟
 اعلم أن قيام الليل قد ثبت عن النبي ☺ يف أول الليل ،ووسط الليل،
ويف آخر الليل كام يف حديث ع ِائشة ▲ ،قال ْتِ « :م ْن ك ُِّل ال َّليْ ِل قدْ أ ْوتر
رس ُ ِ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
السح ِر»(.)9
ول اهلل ☺ م ْن أ َّول ال َّل ْي ِل ،وأ ْوسطه ،وآخ ِره ،فانْتهى ِوت ُْر ُه إِىل َّ
ُ
ار ِ
احل ِ
ف ْب ُن ْ
ث راوي احلديث عن ع ِائشة
وجاء عند أيب داود ،قال ُغض ْي ُ
▲ْ :
احل ْمدُ ِ َّّللِ ا َّل ِذي جعل ِيف ْاأل ْم ِر سع ًة(.)2
( )9أخرجه مسلم (.)236
( )2برقم ( ،)225وهو يف «الصحيح املسند».
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كام يف األحاديث الكثية يف هذا األمر.

فكانوا يصلون فرادى يف عهد رسول ِ
الصدِّ ِيق
اّلل ☺ ،ويف عهد أ ِيب بكْر ِّ
َّ
ُ

اخل َّط ِ
◙ ،ويف مدة من خَلفة ُعمر ْب ِن ْ
اب ◙ ،فقال ُعم ُر ◙:
أرى لو مجعتهم عل إمام واحد.
ِ
الر َْح ِن ْب ِن ع ْبد الق ِ
ار ِّي ،أنَّ ُه قال :خر ْج ُت مع ُعمر ْب ِن اخل َّط ِ
اب
فع ْن ع ْبد َّ
ِ
ِ
الر ُج ُل
◙ ،ل ْيل ًة يف رمضان إِىل امل ْس ِجد ،ف ِإذا الن ُ
َّاس أ ْوزاع ُمتف ِّر ُقونُ ،يص ِّيل َّ
ِِ
ِ ِ ِ
الر ْه ُط ،فقال ُعم ُر« :إِ ِّن أرى ل ْو مج ْع ُت
الر ُج ُل ف ُيص ِّيل بِصَلته َّ
لن ْفسه ،و ُيص ِّيل َّ
ِ
ِ
ِ
ُ
يب ْب ِن ك ْعبُ ،ث َّم
ه ُؤلء عل قارئ واحد ،لكان أ ْمثل» ُث َّم عزم ،فجمع ُه ْم عل أ ِّ
َّاس ُيص ُّلون بِصَل ِة ق ِ
ار ِئ ِه ْم(.)9
خر ْج ُت مع ُه ل ْيل ًة ُأ ْخرى ،والن ُ
* وسميت بعد ذلك بالرتاويح ،وسمى الناس آخر الليل بالتهجد ،وإل
احتِس ًاباُ ،غ ِفر
فاألصل أنه قيام رمضان ،قال النَّبِ ُّي ☺« :م ْن قام رمضان إِيامنًا و ْ
ل ُه ما تقدَّ م ِم ْن ذنْبِ ِه» ،متفق عليه(.)2
قام يف أول الليل ،ويف وسطه ،ويف آخره ،وأكمله أن يكون إحدى عرش
ركعة ،وأكمله إن أردنا التأيس بالنبي ☺ أن يصيل كل واحد منا وحده؛ ألن
هذا الصنيع الذي صنعه النبي ☺ وكان عليه الناس يف زمن رسول اهلل ☺،
ويف زمن أيب بكر ◙ ،ويف صدر من خَلفة عمر؛ إل أن عمر ◙
خليفة راشد ،وقد أمرنا النبي ☺ أن نأخذ بسنة اخلَلفاء الراشدين ،فقال:
اخللف ِ
اء ا ْمله ِديني الر ِ
ِ
ِ
اش ِدينُ ،ت َّسكُوا ِهبا وع ُّضوا عليْها
ْ ِّ
«فعليْك ُْم بِ ُسنَّتي و ُسنَّة ْ ُ
َّ
( )9أخرجه البخاري (.)2393
( )2البخاري ( ،)32ومسلم ( ،)261ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
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بِالنَّو ِ
اج ِذ»(.)9
فجمع عمر ◙ الناس عل قيام رمضان بعد العشاء ،وما زال الناس
يسيون عل هذا األمر إىل يومنا هذا يف كل بلدان العامل عل أن قيام رمضان بعد
العشاء.

قال أبُو د ُاود ♫ِ :قيل ِأل َْحد ♫ وأنا أ ْسم ُعُ :يؤ َّخ ُر ا ْل ِقيا ُم ،ي ْعنِي:
ِِ
ِ
الرت ِ
َّ
ب إِ َّ »( .)2ـها.
اويح إِىل آخ ِر ال َّل ْي ِل؟ قال« :ل ُ ،سنَّ ُة ا ْمل ُ ْسلمني أح ُّ
الر َْح ِن ْب ُن ع ْبد الق ِ
َّاس ي ُقو ُمون أ َّول ُه(.)3
ار ِّي :وكان الن ُ
وقال ع ْبدُ َّ

وذهب كثي من احلنابلة إىل أن أفضل صَلة الرتاويح تكون يف أول الليل،
زد عل ذلك ما أخرجه النسائي عن أ ِيب ذر( ،◙ )3وعن النُّعام ِن ب ِن ب ِ
شي()6
ْ
ْ ْ ْ
¶ ،قالُ « :قمنا مع رس ِ
ول اهللِ ☺ ِيف ش ْه ِر رمضان ل ْيلة ثَلث و ِع ْ ِ
رشين
ُ
ْ
رشين إِىل نِص ِ
إِىل ُث ُل ِ
ث ال َّل ْي ِل ْاأل َّو ِلُ ،ث َّم ُق ْمنا مع ُه ل ْيلة َخْس و ِع ْ ِ
ف ال َّل ْي ِلُ ،ث َّم ُق ْمنا
ْ
معه ل ْيلة ِس ْبع و ِع ْ ِ
الس ُحور».
رشين حتَّى ظننَّا أ ْن ل نُدْ ِرك ا ْلفَلح ،وكانُوا ُيس ُّمون ُه َّ
وقال أبو ذر ◙ُ :صمنا مع رس ِ
ول اهللِ ☺ رمضان فل ْم ي ُق ْم بِنا النَّبِ ُّي
ُ
ْ
ُ
الشه ِر ،فقام بِنا حتَّى ذهب نحو ِمن ُث ُل ِ
ِ
ِ
ث ال َّل ْي ِلُ ،ث َّم كان ْت
ْ
ْ
☺ حتَّى بقي س ْبع من َّ ْ
اخل ِ
ادسة فلم ي ُقم ،فلام كان ِ
س ِ
ت ْ
امس ُة ،قام بِنا حتَّى ذهب ن ْحو ِم ْن ش ْط ِر ال َّل ْي ِلُ .ق ْل ُت:
ْ ْ َّ
ِ
ِ
ِِ
ِ
الر ُجل إِذا ص َّل مع ْ ِ
اْلما ِم حتَّى
يا ر ُسول اهلل ،ل ْو ن َّف ْلتنا قيام هذه ال َّل ْيلة .قال« :إِ َّن َّ
( )9أخرجه أبو داود ( ،)3532عن ِ
اض ْب ِن س ِ
الع ْرب ِ
ارية ◙ .واحلديث يف «الصحيح املسند» لشيخنا
ْ
مقبل الوادعي ♫.
(« )2مسائل اْلمام أَحد» (.)13
( )3أخرجه البخاري (.)2393
( )3برقم (.)9211
( )6برقم ( ،)9339واحلديث يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل الوادعي ♫.
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ِ
ِ
ِ
ين ِ
ث ِمن
الرابِع ُة فل ْم ي ُق ْم بِنا ،فل َّام ب ِقي ثَل
ْرصف ُحسب ل ُه قيا ُم ل ْيلة» .قالُ :ث َّم كانت َّ
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َّ
الش ْه ِر أ ْرسل إِىل بناتِ ِه ونِس ِائ ِه ،وحشد النَّاس فقام بِنا حتَّى خ ِشينا أ ْن ي ُفوتنا ا ْلفَل ُح،
ُث َّم مل ْ ي ُق ْم بِنا ش ْي ًئا ِمن َّ
ور.
الس ُح ُ
الش ْه ِر قال د ُاو ُدُ :ق ْل ُت :ما ا ْلفَل ُح؟ ،قالَّ :
دل عل أنه كان يبدأ من بعد العشاء ،وهذا هو املقصود من تقديم القيام
بعد صَلة العشاء ،األمر ليس إلينا نحن ،فأنا لست مفوضـًا يف دين اهلل ،ول جيوز
واهلل أن أغي ،أو أبدل من دين اهلل شي ًئا.
األمر أننا وجدنا أن الصحابة قالوا  :كذا ،وساروا عل كذا ،وقال العلامء:
بكذا ،مع أن شيخ اْلسَلم يذكر باْلمجاع عل َّ
أن وقتها بعد صَلة العشاء ،وهي
أيضا ،ومع ذلك إخوننا الذين يقومون آخر الليل
فتوى الشيخ الفوزان حفظه اهلل ً
ما ننكر عليهم ،من أحب أن يقوم آخر الليل ورأى هذا األمر واس ًعا ،فَل حرج.
والنَّبِ ُّي ☺ يقول« :م ْن قام مع ِ
اْلما ِم حتَّى ين ِ
ْرصف كُتِب ل ُه ِقيا ُم ليْلة»(.)9
واهلل لو قام اْلمام بركعة واحدة ،صَلة قيام الليل وسلم ،وانرصفت ،كتب
لك قيام ليلة بنص حديث النبي ☺ ،ونسأل اهلل العون والسداد.
وما دام اْلنسان يريد أن يرض اهلل  فاهلل كريم أن يوفقه ،ويسدده،
ويعينه ،ويلهمه رشده ،وسيجعل اهلل  له و ًدا بالعمل بالسنن.
ِ ِ
ِ
ِ
الر َْح ُن ُو ًّدا}
قال تعاىل{ :إِ َّن ا َّلذين آمنُوا وعم ُلوا َّ
الصاحلات سي ْجع ُل هل ُ ُم َّ
[مريم.]15:
واهلل املوفق

t

♣♣♣

( )9أخرجه الرتمذي ( ،)135ع ْن أ ِيب ذر ◙.
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u

بيان أماني اليهود والنصارى ،وبعض دعاويهم الباطلة

o
U

ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ☺ ،اما عد:
ُ

 أخرب اهلل  عن أماني اليهود والنصارى ،فعندهم أمان عجيبة مع ما
هم فيه من الكفر والعناد ،قال اهلل { :وقال ِ
ت ا ْلي ُهو ُد والنَّصارى ن ْح ُن أبْنا ُء
ِ
ِ
اؤ ُه ُق ْل ف ِلم ُيع ِّذ ُبك ُْم بِ ُذنُوبِك ُْم ب ْل أنْت ُْم برش ِمم َّ ْن خلق ي ْغ ِف ُر مل ْن يشا ُء
اّلل وأ ِح َّب ُ
َّ
و ُيع ِّذ ُب م ْن يشا ُء} [املائدة.]91:
* فادعى اليهود والنصارى :أهنم أبناء اهلل ،وهذا قول باطل؛ فإن اهلل
 ما اُتذ صاحبة ول ولدً ا ،وأخبوا أهنم أحباب اهلل ،وهذه دعوى باطلة؛
ألن اهلل  ل حيب املرشكني ،ول حيب الكافرين؛ وإنام حيب املؤمنني،
والصابرين ،والصاحلني.
واليهود والنصارى ليسوا يف هذا الباب بشهادة بعضهم عل بعض ،فقوهلم
ِ
ِ
يشء
يف بعضهم البعض مقبول ،قال تعاىل{ :وقالت ا ْلي ُهو ُد ل ْيست النَّصارى عل ْ
ِ
ِ
يشء} [البقرة.]993:
وقالت النَّصارى ل ْيست ا ْلي ُهو ُد عل ْ
وهذا الكَلم صواب منهم.

ِ
اّلل ُ { :ق ْل يا أ ْهل ا ْل ِكت ِ
يموا الت َّْوراة
يشء حتَّى تُق ُ
قال َّ ُ
اب ل ْست ُْم عل ْ
اْلن ِ
و ِْ
ْجيل وما ُأن ِْزل إِل ْيك ُْم ِم ْن ر ِّبك ُْم ولي ِزيد َّن كث ِ ًيا ِمن ُْه ْم ما ُأن ِْزل إِل ْيك ِم ْن ر ِّبك
ُط ْغيانًا و ُك ْفرا فَل ت ْأس عل ا ْلقو ِم ا ْلك ِ
اف ِرين} [املائدة.]51:
ْ
ً
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وكانت هلم دعوى ،قال تعاىل { :وقا ُلوا ل ْن يدْ ُخل ْ
هو ًدا أ ْو
اْلنَّة إِ َّل م ْن كان ُ
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نصارى تِ ْلك أمانِيهم ُق ْل هاتُوا برهانكُم إِ ْن ُكنْتُم ص ِ
اد ِقني} [البقرة ،]999:ل برهان
ْ
ْ
ُْ
ُّ ُ ْ
رش ْك بِ ِ
هلم هبا بل هم مرشكون منددون ،قال تعاىل{ :إِ َّن ُه من ُي ْ ِ
اّلل
َّ
اّلل فقدْ ح َّرم َّ ُ
ِ
عل ْي ِه ْ
اْلنَّة وم ْأوا ُه الن َُّار وما لِل َّظاملِني ِم ْن أنصار} [املائدة.]22:
قال النَّبِ ُّي ☺« :وا َّل ِذي ن ْف ُس ُُم َّمد بِي ِد ِه ،ل ي ْسم ُع ِيب أحد ِم ْن ه ِذ ِه ْاألُ َّم ِة
ِ
ِ
وت ومل ُي ْؤ ِم ْن بِا َّل ِذي ُأ ْر ِس ْل ُت بِ ِه ،إِ َّل كان ِم ْن أ ْصح ِ
اب
َيُودي ،ول ن ْرصانُ ،ث َّم ي ُم ُ ْ
الن َِّار»(.)9
* فاليهود والنصارى شر الربية ،قال تعاىل{ :إِ َّن ا َّل ِذين كف ُروا ِم ْن أ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
اب
ِ
ِِ ِ
وا ْمل ُ ْ ِ ِ ِ ِ
رش ا ْل ِب َّي ِة} [البينة.]5:
رشكني يف نار جهنَّم خالدين فيها ُأ وَلك ُه ْم ُّ
لكن العجب من دعواهم أهنم أبناء اهلل ،وأحباب اهلل ،وأنه لن يدخل اْلنة
إل من كان َيود ًيا أو نرصان ًيا ،فأكذهبم اهلل  { :بل م ْن أ ْسلم و ْجه ُه ِ َّّللِ و ُهو
ِ
ِ
ِ
حيزنُون } [البقرة.]992:
ُُمْسن فل ُه أ ْج ُر ُه عنْد ر ِّبه ول خ ْوف عل ْي ِه ْم ول ُه ْم ْ

أهل اْلنة هم املسلمون ،كام قال النَّبِ ُّي ☺« :ل يدْ ُخ ُل ْ
اْلنَّة إِ َّل
ا ْمل ُ ْؤ ِمنُون»( ،)2ويف رواية« :أنَّ ُه ل يدْ ُخ ُل ْ
اْلنَّة إِ َّل ن ْفس ُم ْسلِمة»(.)3
من هذه األمة ومن غي هذه األمة.
* فيا أيها املسلمون ،اعلموا أن اليهود والنصارى يف شرع اهلل كفار ،ول تغرت بمن
يقول هم أصحاب دين ساموي ،لو كان دينهم ساموي لتبعوا ُممدً ا ☺ ،فإن
عيسى ♠ قد برش بمحمد ☺ ،قال تعاىل{ :وإِ ْذ قال ِعيسى ْاب ُن م ْريم يا
( )9أخرجه مسلم ( ،)963ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
اخل َّط ِ
( )2أخرجه مسلم ( ،)993ع ْن عُمر ْب ِن ْ
اب ◙.
()3أخرجه مسلم ( )999ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
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ول ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رشا بِر ُسول
بني إِ ْرسائيل إِ ِّن ر ُس ُ َّ
اّلل إِل ْيكُم ُّمصدِّ ًقا ِّملا ب ْني يد َّي من الت َّْوراة و ُمب ِّ ً
ِ
ِ
اس ُم ُه أ َْحدُ } [الصف.]5:
ي ْأ ِِت من ب ْعدي ْ
فعيسى برش بمحمد ☺؛ بل وموسى برش بمحمد ☺ ،فقد وجد يف
التوراة« :أنْت ع ْب ِدي ور ُسو ِ  ،س َّميْتُك املتوكِّل ليْس بِفظ ول غلِيظ ،ول س َّ
خاب
ِ
ِ
ِ
السيِّئة ،ول ِك ْن ي ْع ُفو وي ْغ ِف ُر»(.)9
السيِّئة َّ
يف األ ْسواق ،ول يدْ ف ُع بِ َّ
اّللِ وا َّل ِذين مع ُه أ ِشدَّ ا ُء عل ا ْل ُك َّف ِ
اّلل ُُّ { :م َّمد َّر ُس ُ
ار
ول َّ
وكام قال َّ ُ
ُرَحا ُء ب ْين ُه ْم} [الفتح ،]21:ثم يذكر املثل الذي ذكره اهلل يف التوراة ألصحاب
اهم ر َّكعا سجدً ا يبت ُغون ف ْض ًَل من اّللِ و ِر ْضوا نًا ِسيام ُهم ِيف وج ِ
وه ِهم
ْ ُ ُ
ُممد{ :تر ُ ْ ُ ً ُ َّ ْ
ِّ َّ
من أث ِر السج ِ
ود ذهلِك مث ُل ُه ْم ِيف الت َّْور ِاة} [الفتح.]21:
ُّ ُ
ِّ ْ
ً
رسول يكون أصحابه أصحاب ركوع
{مث ُل ُه ْم ِيف الت َّْور ِاة} :أن اهلل سيبعث
اْل ِ
وسجود ،وتظهر هذه اآلثار والسيامء يف وجوههم{ ،ومث ُل ُه ْم ِيف ْ ِ
نجيل كز ْرع
ِِ
الز َّراع لِي ِغيظ ِ ِهب ُم ا ْل ُك َّفار}
ب ُّ
ل ُسوقه ُي ْع ِج ُ
است ْغلظ ف ْ
أ ْخرج ش ْطأ ُه فآزر ُه ف ْ
استو هى ع ه
[الفتح.]21:
فاليهود والنصارى رش البية  -كفار  -ليسوا بأصحاب دين ساموي ،وإنام
هم أصحاب دين ُمرف ،مغي ،مبدل.
وجتد بعض الناس يف هذه األزمان ،يدعو إىل ما يسمى بوحدة األديان ،بل
دعوا إىل تأسيس حزب اسمه احلزب اْلبراهيمي ،يضم اليهودي ،والنرصا ن،
واملسلم ،وهذا احلزب ل يرضاه إبراهيم ،ول موسى ،ول عيسى ،ول ُممد ،ول
هو بموافق قبل ذلك لرشع اهلل ،بل هو حزب شيطان.
( )9أخرجه البخاري ( )2926ع ْن ع ْب ِد اهللِ ْب ِن ع ْم ِرو ¶.
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اهلل  يقول{ :ول ت ْلبِ ُسوا ْ
احل َّق بِا ْلباطِ ِل}
اْلسَل ِم؛ إِ َّن ِدين ِ
اْلسَلم ،وا ْليه ِ
ِ
ِ
ود َّية والن َّْرصا نِ َّية
ُ
َّ
اّلل ْ ِ ْ ُ
ت ْلبِ ُسوا ا ْلي ُهود َّية والن َّْرصان َّية بِ ْ ِ ْ
ِ
اّللِ.
بِدْ عة ل ْيس ْت من َّ
ِ
الصدْ ق بِا ْلك ِذ ِ
وع ِن ْاب ِن ع َّباس :ل ْ
ُتلِ ُطوا ْ
ب( .)9ـها.
احل َّق بِا ْلباط ِل و ِّ
[البقرة]32:

فكيف يقال حلزب يضم هؤلء ،مثل هذا أحزاب اللقاء املشرتك يف زمن
من األزمان ،اْلشرتاكي ،والنارصي ،واْلخوان ،خليط.
وهؤلء يريدون أشد من هذا احلزبَ ،يودي ،نرصا ن ،مسلم ،بل قد
أنشأوا مكا ًنا يف بعض البلدان مثل إيطاليا وبعض البلدان ،ووضعوا داخله
مسجدً ا ،وكنيس ًة ،وبيع ًة ،بل أشد من ذلك أهنم بنوا بنا ًء واحدً ا ،وجعلوا فيه
ً
وإنجيَل،
ُمرابا إىل الكعبة ،وآخر إىل بيت املقدس ،ووضعوا بداخله تورا ًة،
ً
وقرآ نًا ،وقد رأينا هذا بأم أعيننا يف ترنداد.
فالشاهد أن اليهود والنصارى حياولون إعطاء صورة طيبة لدينهم املحرف
املبدل ،لكن عند املسلمني هم كفار بنص القرآن ،والسنة ،واْلمجاع ،قال تعاىل:
رشكِني ِيف ن ِ
اب وا ْمل ُ ْ ِ
{إِ َّن ا َّل ِذين كف ُروا ِم ْن أ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
وَلِك
ار جهنَّم خالِ ِدين ِفيها ُأ ه

رش ا ْل ِب َّي ِة} [البينة.]5:
ُه ْم ُّ

ول تعجب! أن يتأثر مسكني من املساكني وعامي من العوام بام يرى يف
القنوات الفضائية ،التي فيها كثي من الشبه.
لكن أن جتد مثل القرضاوي الذي جعلوه مفتي قطر ،ويقول :إخواننا
املسيحيني ،ويقول :هم مسلمون بالثقافة ،ويقول :أتحرج أن أقول فيهم :كفار.
(« )9تفسي ابن كثي» (.)263/9
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كيف يتحرج واهلل  يقول فيهم كفار؟! واهلل  سامهم النصارى
ومل ِ
يسمهم باملسيحني.
* من الغلط أن يطلق عل النرصا ن مسيحي ،فالنصارى يفرحون بكلمة
مسيحي؛ ألهنا نسبة إىل عيسى ♠ ،لكن السم الرشعي هلم :نصارى ،قال
تعاىل{ :ول ْن ت ْرىض عنْك ا ْلي ُهو ُد ول النَّصارى حتَّى تتَّبِع ِم َّلت ُه ْم} [البقرة.]923:
قدرا ،قال تعاىل:
فَل جيوز أن نرىض عنهم أبدً ا ،كام أهنم لن يرضوا عنا ً
{لت ِجد َّن أشدَّ الن ِ
َّاس عداو ًة ل ِ َّل ِذين آمنُوا ا ْلي ُهود وا َّل ِذين أ ْرشكُوا ولت ِجد َّن أ ْقرهبُ ْم
مو َّد ًة ل ِ َّل ِذين آمنُوا ا َّل ِذين قا ُلوا إِنَّا نصارى } [املائدة.]12:
وهذه اآلية ليست عل إطَلقها يف كل نرصا ن ،إنام هي نزلت يف النجايش
◙ ومن معه؛ وإل فإن النصارى عندهم بغض شديد؛ ولذلك سلطوا
اليهود عل املسلمني يف هذا الزمان.
من الذي نصب اليهود ،أو ما تسمى بدولة إرسائيل يف فلسطني غي
النصارى ،النصارى هم الذي أعطوا اليهود وعد بلفور ،وهم الذين أقاموا دولته،
وهم الذين نارصوه عل املسلمني.
وإىل اآلن هذا ترامب لعنه اهللُ ،يعطي السفارة األمريكية يف القدس.
فالنصارى ينرصون اليهود ،ول تغرت بام بينهم من اخلَلف ،كلهم متفقون
عل أهل اْلسَلم حياربوهنم ،فَل أقل أن نبغضهم يف قلوبنا ،ونحذر من أفكارهم
الردية ،ول نصدق أقواهلم السيئة بل جيب بغضهم ،قال تعاىل{ :ل ِ
جتدُ ق ْو ًما
يؤ ِمنُون بِ ِ
ِ
اّلل ور ُسول ُه ول ْو كانُوا آباء ُه ْم أ ْو
ُْ
اّلل وا ْلي ْو ِم ْاآلخ ِر ُيوا ُّدون م ْن حا َّد َّ
َّ
أبْناء ُه ْم أ ْو إِ ْخواهنُ ْم أ ْو ع ِشيهتُ ْم ُأ وَلِك كتب ِيف ُق ُل ِ ِ
وهب ُم ْ ِ
اْليامن وأيَّد ُه ْم بِ ُروح ِمنْ ُه

N
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ِ
ِِ ِ
جت ِري ِمن ْ ِ
ضوا عنْ ُه
اّلل عن ُْه ْم ور ُ
و ُيدْ ِخ ُل ُه ْم جنَّات ْ

ْ
حتتها ْاأل ْهن ُار خالدين فيها رض َّ ُ
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ُأ وَلِك ِحزب ِ
ِ
اّللِ ُه ُم ا ْمل ُ ْفلِ ُحون} [املجادلة.]22:
اّلل أل إِ َّن ح ْزب َّ
ْ ُ َّ

ويقول اْلمام أَحد بن حنبل ♫ :واهلل إن ألستحي أن أرفع برصي إىل
الصليب .يستحي من اهلل أن يرفع برصه إىل الصليب الذي يعبدونه من دون اهلل،
وهذه األيام عند الناس ما يسمى بطولة كأس العامل ،ويف القنوات ،وينظر إىل
الصلبان وهي يف صدور ُل َّعاب كرة القدم ،وينظر إىل أفخاذهم ،ويشجع هذا عل
هذا ،ونعوذ باهلل من اخلذلن.
نعوذ باهلل من الضَلل بعد اهلدى ،ونعوذ باهلل من احلور بعد الكور.
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ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
ِ ِ َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ☺ ت ْسل ًيام كث ْ ًيا  ،اما عد:
ُ

* فإننا نقدم ونعيش يف ليال مباركات فضيالت ،ومن أحسن العبادات فيها بعد
اْلتيان بالفرائض ،هلو اْلقبال عل اهلل  بالدعاء.
 فإن الدعاء عبادة مباركة ،سهلة يف اجمليء هبا ،عظيمة يف بركتها ،وال أحسن
من األدعية اليت كان يدعي هبا النيب ☺ ألمور:

* األمر األول :أنه وحي { ،وما ينْطِ ُق ع ِن ْاهلوى ( )3إِ ْن ُهو إِ َّل و ْحي

ُيوحى} [النجم.]3-3:
* األمر الثاني :أهنا أدعية جامعة ملصالح الدنيا واآلخرة.
ِ ِ
احل ْسنى فا ْد ُعو ُه
* األمر الثالث :أهنا تفسي لقول اهلل  { :و َّّلل ْاأل ْسام ُء ْ ُ

ِهبا} [األعراف.]913:

* األمر الرابع :التأيس بالنبي ☺ يف ذلك.
* األمر اخلامس :أهنا أبعد عن العتداء يف الدعاء.
* األمر السادس :أن من مل يتخذها يف دعواته؛ قد ل يستطيع اْلفصاح عن
ِ
اّللِ ْبن ُمغ َّفل ◙ ،أنَّ ُه
حاجته ،وإن أفصح ربام توسع بام ل يصلح! فع ْن ع ْبد َّ
س ِمع ْابنًا ل ُه ي ُق ُ
ول :ال َّل ُه َّم إِ ِّن أ ْسأ ُلك ا ْلق ْرص ْاألبْيض ِمن ْ
اْلن َِّة إِذا دخ ْلتُها ع ْن

N
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ِ ِ
اّلل ْ
ر ُسول
اْلنَّة ،وتع َّو ْذ ُه ِمن الن َِّار ،ف ِإ ِّن س ِم ْع ُت
يميني .قال :فقال ل ُه :يا ُبن َّي س ِل َّ
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ول« :سيكُو ُن بع ِدي قوم ِمن ه ِذ ِه ْاألُم ِة يعتدُ ون ِيف الدُّ ع ِ
اء وال َّط ُه ِ
اّللِ ☺ ي ُق ُ
ور»(.)9
َّ ْ
ْ ْ
ْ
َّ

وبدل من أن تقول :مهللا إن أعوذ بك من النار ،وحياهتا ،وسَلسلها،
وأوديتها ،قل :مهللا إن أعوذ بك من النار.
 فاألدعية املأثورة مباركة ،ولو تأملنا من أحسنها ،مع أهنا كلها حسن.
* فمنها :حديث أن ِ
س ْب ِن مالِك ◙ ،قال :كان النَّبِ ُّي ☺ ي ُق ُ
ول:
«ال َّلهم ربنا آتِنا ِيف الدُّ نْيا حسن ًة ،و ِيف ِ
اآلخر ِة حسن ًة ،و ِقنا عذاب الن َِّار» ،متفق عليه(.)2
ُ َّ َّ
قال العلامء :حسنة الدنيا :اْليامن ،والعلم ،والعمل الصالح ،وحسنة
اآلخرة :اْلنة.
فهذا دعاء جاء يف القرآن ،وأخب اهلل  أنه من عادة الصاحلني:
ول ر َّبنا آتِنا ِيف الدُّ نْيا حسن ًة و ِيف ْاآل ِخر ِة حسن ًة و ِقنا عذاب الن ِ
{و ِمن ُْه ْم م ْن ي ُق ُ
َّار}
[البقرة.]239:
* ومنها :ما ع َّلمه النبي ☺ ملع ِ
اذ ْب ِن جبل ◙ ،ففي «سنن أيب
ُ
داود»( )3أ َّن رسول ☺ أخذ بِي ِد ِه ،وقال« :يا معا ُذ ،و ِ
ِ
اّلل ِ إِ ِّن
اّلل إِ ِّن ألُح ُّبك ،و َّ
َّ
ُ
ُ
ألُ ِحبك» ،فقالُ « :أ ِ
وصيك يا ُمعا ُذ ل تدع َّن ِيف ُد ُب ِر ك ُِّل صَلة ت ُق ُ
ول :ال َّل ُه َّم أ ِعنِّي عل
ُّ
ِذك ِْرك ،و ُشك ِْرك ،و ُح ْس ِن ِعبادتِك».
وإذا جاء مثل هذا الدعاء املقيد بدبر الصَلة ،ليس معناه أنك ما تدعو به
إل يف هذا املوطن ،وإنام معناه أنه دعاء مبارك جامع ،كام أنه خص به هذا املوطن،
( )9أخرجه اْلمام أَحد (.)95139
( )2البخاري ( ،)3622ومسلم (.)2513
( )3برقم ( ،)9622واحلديث يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل الوادعي ♫.
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فمن باب أوىل أن يكون يف غيه من املواطن.
ِ
اّللِ ْب ِن م ْس ُعود ◙ ،أ َّن النَّبِ َّي
بل قد جاء مطل ًقا ،كام يف حديث ع ْبد َّ
☺ كان ي ُق ُ
ول« :ال َّل ُه َّم أ ِعنِّي عل ِذك ِْرك ،و ُشك ِْرك ،و ُح ْس ِن ِعبادتِك»(.)9
ويف حديث أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،ع ِن النَّبِ ِّي ☺ قال« :أت ُِح ُّبون أ ْن جتْت ِهدُ وا
ِيف الدُّ ع ِ
اء؟ ُقو ُلوا  :ال َّل ُه َّم أ ِعنَّا عل ُشك ِْرك ،و ِذك ِْرك ،و ُح ْس ِن ِعبادتِك»(.)2
ع َّلم به من ُحيب ،وح َّثه عليه ،وأثبته له يف دبر كل صَلة ،وعمل به ☺ هو
بنفسه ،وأخب أن من أراد أن جيتهد لنفسه بالدعاء أو لغيه ،فليقل« :ال َّل ُه َّم أ ِعنَّا
عل ُشك ِْرك ،و ِذك ِْرك ،و ُح ْس ِن ِعبادتِك».
ول بأس أن تقول لغيك« :ال َّل ُه َّم أ ِعنْ ُه عل ِذك ِْرك ،و ُشك ِْرك ،و ُح ْس ِن

ِعبادتِك» .ثَلث كلامت جامعات لصَلح الدنيا واآلخرة.
إِذا مل يكُـ ْن عــون ِمــن اهللِ لِلفتــى

♣♣♣

ف ــأ َّو ُل م ــا جين ِ ــي علي ـ ِـه اجتِه ــا ُد ُه

نحن بحاجة إىل عون اهلل ،قال تعاىل{ :إِ َّياك ن ْع ُبدُ وإِ َّياك ن ْست ِعنيُ }
[الفاحتة ،]6:وبعونه إىل ثَلثة أمور أكثر من غيها ،مع أننا ل غنى لنا عنه طرفة
عني ،لكن هذه الثَلثة األمور صَلحها صَلح للدنيا واآلخرة.
* قوله« :ال َّلهم ِ
أعنِّي عل ِذ ِ
كرك» ،أن يكون لسانك ذاك ًرا  ،وأن تكون جوارحك
َّ
اّلل { :وم ْن أ ْعرض عن ِذك ِْري ف ِإ َّن ل ُه م ِعيش ًة ضنكًا} [طه.]923:
طائع ًة هلل ،قال َّ ُ
قال العلامء املراد بذكر اهلل :طاعة اهلل فمن أطاع اهلل  فهو ذاكر ،ومن
عَص اهلل  فهو غي ذاكر ،وإن ذكر بلسانه ،فأنت حني تقول« :ال َّلهم ِ
أعنِّي
َّ
( )9أخرجه البزار ( ،)2326وهو يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل الوادعي ♫.
( )2أخرجه أَحد ( ،)2112واحلديث يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل الوادعي ♫.
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والتقرب به
عل ِذ ِكرك» ،كأنك تقول :مهللا أعني عل مَلزمة العمل الصالح،
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إليك ،أعني عل الصَلة ،والصيام ،واحلج ،والقيام ،والدعاء ،والتسبيح،
ً
دخول أول ًيا.
والتحميد ،والتكبي ،والتهليل ،ويدخل فيه ذكر اللسان

ول يظن الظان مع سهولة التسبيح ،والتحميد ،والتكبي ،أهنا سهلة
العمل ،نعم سهلة القول؛ ولكن قل من يعمل هبا؛ والسبب تسلط الشيطان عل
اْلنسان ،يثقل لسانه ويشغله ،يمكن أن يتكلم يوم كامل ،كام يقول الباكستانيون:
( ُقر ُقر) ،ولكنه ل حيسن أن يأِت بامئة تسبيحة ،أو بامئة حتميدة ،أو بامئة تكبية ،أو
بامئة هتليلة ،فقل« :ال َّلهم ِ
أعنِّي عل ِذ ِ
كرك ».
َّ
* قوله« :و ُشك ِْرك» ،أي :وأعني عل شكرك ،والشكر عند العلامء يكون

بثَلثة أمور :القلب ،واللسان ،واْلوارح.

 -9كأنك تقول :مهللا سخر قلبي ملعرفة حقك؛ فإن الشكر بالقلب
وخضوعا ،وخشو ًعا.
استكان ًة،
ً
 -2وكأنك تقول :مهللا سخر لسان يف َحدك وشكرك ،وإظهار النعم التي
أنعمت هبا عيل.
 -3وكأنك تقول :مهللا سخر جوارحي يف طاعتك ،وكام قيل:
أفـ ـ ــاد ْتك ُُم ال ـ ـ ـنَّ ْعام ُء منِّـ ـ ــي ثَلث ـ ـ ـ ًة

♣♣♣

* قوله« :و ُح ْس ِن ِعبادتِك».

 وحسن العبادة تكون بأمرين:
 -9اْلخَلص هلل  فيها.
 -2واملتابعة للنبي ☺ عليها.

والضـ ِـمي املُح َّجبــا
يـ ِـدي ولِسـ ِـان َّ

املقاالت املفيدة 

235 
N

والذي ُي ِ
رصف القلوب ،هو اهلل ،فإن أعانك اهلل  عل اْلخَلص؛
فأنت الرابح ،وأنت الكاسب ،وإذا فسدت نيتك فسد عملك ،وكم يعالج
اْلنسان نيته ،ونفسه ،فإن الشيطان حريص عل فساد العمل.
قال السعدي ♫:
والنيــة رشط لصــالح العمــل

♣♣♣

هبا الصَلح والفساد للعمل

هكذا يقول السعدي ♫ ،وهو مأخوذ من قول النبي ☺« :إِنَّام
الِّن ِ
ات» ،متفق عليه(.)9
األ ْعام ُل بِ ِّ َّ
* األمر الثاني :املتابعة للنبي ☺ ،أي عبادة ل تُتابع هبا النبي ☺ ليست
بحسنة ،وقد أنكر العلامء عل كثي من الطرقيني طرقهم؛ ألهنم مل يتابعوا النبي ☺.
ف ُكـ ُّـل خـ ْـي ِيف اتِّبــا ِع مـ ْن ســلف

♣♣♣

ـف
وك ُُّل رش يف ْابتـدا ِع ِمـ ْن خل ْ

والنبي ☺ هو أعبد الناس لربه  ،وأعلم الناس بربه  ،وأعلم
الناس بالطرق املؤدية إىل مرضاة اهلل .
ويف «الصحيحني» ع ْن ع ِائشة ▲ ،قال ْت :قال ر ُس ُ
اّللِ ☺« :م ْن
ول َّ
أ ْحدث ِيف أ ْم ِرنا هذا ما ل ْيس فِ ِيه ،ف ُهو رد»(.)2
فلنحفظ هذا الدعاء ،بارك اهلل فيكم .ولندعوا به ألنفسنا ولغينا.
«ال َّل ُه َّم أ ِعنِّي عل ِذك ِْرك ،و ُشك ِْرك ،و ُح ْس ِن ِعبادتِك».
 وهناك دعاء طيب نكمل به هذه املذاكرة ،من إستطاع أن حيفظه
( )9البخاري ( ،)9ومسلم ( )9132عن عُمر ْب ِن اخل َّط ِ
اب ◙.
( )2البخاري ( ،)2512ومسلم (.)9291
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ي ☺
فحسن ،ما جاء ع ِن ْاب ِن ع َّباس ¶ خارج الصحيح ،قال :كان النَّبِ ُّ
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ِ
ِ
ْرص ع َّيل ،وا ْمك ُْر ِ ول
ْرص ِن ول تن ُ ْ
يدْ ُعو هبذا الدعاء« :ر ِّب أعنِّي ول تُع ْن ع َّيل ،وان ُ ْ
ِ
ِ
اجع ْلنِي لك
ْرص ِن عل م ْن بغى ع َّيل ،ال َّل ُه َّم ْ
رس ُهداي إ َّ  ،وان ُ ْ
ُتْك ُْر ع َّيل ،و ْاهد ِن وي ِّ ْ
شاكِرا  ،لك ذاكِرا  ،لك ر ِ
اه ًبا ،لك ِم ْطوا ًعا ،إِليْك ُخمْبِتًا ،أ ْو ُمنِي ًبا ،ر ِّب تق َّب ْل ت ْوبتِي،
ً
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس ُل ْل
وا ْغس ْل ح ْوبتي ،وأ ِج ْ
ب د ْعو ِِت ،وث ِّب ْت ُح َّجتي ،و ْاهد ق ْلبِي ،وسدِّ ْد لس ِان ،و ْ
س ِ
خيمة ق ْلبِي»(.)9
واحلمد هلل رب العاملني.

t

♣♣♣

u

( )9أخرجه أبو داود ( ،)9693وهو يف «الصحيح املسند» للشيخ مقبل ♫.
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الفائدة األربعون:
األقوال السديدة يف وجوب تعلم العقيدة
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ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
ِ ِ َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ☺ ت ْسل ًيام كث ْ ًيا  ،اما عد:
فقد جاء يف «الصحيحني»( ،)9من حديث مع ِ
اذ ْب ِن جبل ◙ ،أ َّن النَّبِ َّي
ُ
ُ

اّلل تعاىل».
☺ َّملا بعث ُه إِىل اليم ِن ،قال« :ف ْلي ُك ْن أ َّول ما تدْ ُع ُ
وه ْم إِىل أ ْن ُيو ِّحدُ وا َّ
وصح ع ِن ْاب ِن ُعمر ¶ ،ع ِن النَّبِ ِّي ☺ ،قالُ « :بنِي ْ ِ
اْل ْسَل ُم عل
ِ
اّلل وأ َّن
اهلل» ،ويف الرواية املشهورة« :شهادة أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َخْسة ،عل أ ْن ُيو َّحد ُ
ول ِ
ِ
الزك ِاة ،واحل ِّج ،وص ْو ِم رمضان»(.)2
الصَل ِة ،وإِيتاء َّ
اّلل ،وإِقا ِم َّ
ُُم َّمدً ا ر ُس ُ َّ
ِ
ويف حديث ُجنْدُ ِ
اّللِ ◙ ،قالُ :كنَّا مع النَّبِ ِّي ☺ ون ْح ُن
ب ْب ِن ع ْبد َّ
ِفتْيان حز ِ
اورة« ،فتع َّل ْمنا ْ ِ
اْليامن ق ْبل أ ْن نتع َّلم ا ْل ُق ْرآنُ ،ث َّم تع َّل ْمنا ا ْل ُق ْرآن ف ْازد ْدنا بِ ِه
إِيامنًا»(.)3
والشاهد أن النبي ☺ كان يعلمهم العقيدة الصحيحة قبل تعلم القرآن،
والنبي ☺ منذ بعثه اهلل  إىل أن توفاه اهلل  وهو يدعو الناس إىل
اّلل تعاىل:
العقيدة الصحيحة ،وإىل الطريقة القويمة ،وإىل الطريق املستقيم ،قال َّ ُ
{وإِنَّك لت ْه ِدي إِ هىل ِرصا ط ُّم ْست ِقيم} [الشورى.]62:
* هكذا خيب اهلل  عنه.

( )9البخاري ( ،)2322ومسلم (.)91
( )2متفق عليه ،البخاري ( ،)1ومسلم (.)95
( )3أخرجه ابن ماجه يف «سننه» ( ،)59واحلديث يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل الوادعي ♫.
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* وأهم ما يهدى إليه اإلنسان العقيدة ،ثم ما يتبعها من عمل اجلوارح وا
للسان ،ففي
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ت صلح
حديث النُّ ْعام ِن ْب ِن ب ِشي ¶« :أل وإِ َّن ِيف اْلس ِد ُم ْضغ ًة :إِذا صلح ْ
ِ
ب»(.)9
اْلسدُ ُك ُّل ُه ،وإِذا فسد ْ
ت فسد اْلسدُ ُك ُّل ُه ،أل وهي الق ْل ُ

وقد جاء جبيل ♠ اىل النبي ☺ وهو بني الناس فقال :يا ُممد ما
اْليامن؟ ،فع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،قال :كان الن َِّب ُّي ☺ ب ِ
ار ًزا ي ْو ًما لِلن ِ
َّاس ،فأتا ُه
ِ
اْليام ُن؟ قالِ « :
ِج ْ ِب ُيل فقال :ما ِ
اّلل ِ ومَلئِكتِ ِه ،و ُكتُبِ ِه ،وبِلِقائِ ِه،
اْليام ُن أ ْن ت ُْؤمن بِ َّ
ورسلِ ِه وت ُْؤ ِمن بِا ْلبع ِ
اْل ْسَل ُم؟ قالِ « :
ث» .قال :ما ِ
اّلل ،ول
ْ
اْل ْسَل ُم :أ ْن ت ْع ُبد َّ
ُ ُ
ِ
تِْ ِ
الزكاة امل ْف ُروضة ،وت ُصوم رمضان» .قال :ما
الصَلة ،وتُؤ ِّدي َّ
ُرشك بِه شيْئًا ،وتُقيم َّ
ِ
اْل ْحس ُ
اّلل كأنَّك ترا ُه ،ف ِإ ْن مل ْ ت ُك ْن ترا ُه ف ِإ َّن ُه يراك» ،قال :متى
ان؟ قال« :أ ْن ت ْع ُبد َّ
ِ
الساع ُة؟ قال« :ما امل ْسئُ ُ
السائِ ِل ،وس ُأ ْخ ِ ُبك ع ْن أ ْرشاطِها :إِذا
ول عنْها بِأ ْعلم من َّ
َّ
ولد ِ
اْلبِ ِل البهم ِيف البنْي ِ
ت األم ُة ر َّهبا ،وإِذا تطاول ُرعا ُة ِ
انِ ،يف َخْس ل ي ْعل ُم ُه َّن إِ َّل
ُ
ُْ ُ
ِ
ِ
الساع ِة} [لقامن ]33 :اآليةُ ،ث َّم أ ْدبر
اّلل» ُث َّم تَل النَّبِ ُّي ☺{ :إِ َّن َّ
اّلل عنْد ُه ع ْل ُم َّ
َّ ُ
فقالُ « :ر ُّدو ُه» فل ْم ير ْوا ش ْي ًئا ،فقال« :هذا ِج ْ ِب ُيل جاء ُيع ِّل ُم النَّاس ِدين ُه ْم» قال أبُو
ِ
اّللِ :جعل ذلِك ُك َّل ُه ِمن ِ
اْليام ِن(.)2
ع ْبد َّ
فالشاهد ان هذا كله من العقيدة؛ فاْليامن باهلل أساس العقيدة ثم يلحقه
اليامن بمَلئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم الخر ،والقدر خيه ورشه.
وهكذا تع ُّلم اْلسَلم وما يناقض اْلسَلم حتى يسلم املؤمن يف طريقه إىل
اهلل  من النجرافات.
( )9متفق عليه ،البخاري ( ،)62ومسلم (.)9611
( )2اخرجه مسلم (.)1
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 وقد قيل العقيدة أوال لو كانوا يعلمون:
 -9اتفق يف الدعوة إليها مجيع الرسل.
 -2أنزلت هبا مجيع الكتب.
 -3ل جمال للعقل فيها وإنام تثبت بالنصوص الرشعية.
 -3اخلَلف فيها تضاد ،يبدع من خالف فيها احلق.
 -6اْلمجاع قائم عليها يف اْلملة.
 -5أول ما بدأ به رس ِ
اّللِ ☺ يف الدعوة ،إىل غي ذلك.
ول َّ
ُ
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الفائدة احلادية واألربعون:
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األسباب املعينة على الطاعات والقربات

 األسباب املعينة على الطاعات والقربات كثرية(:)9

299

o
U

يقي إِ َّلبِاّللِ
 -9منها توفيق اهلل  للعبد ،قال شعيب ♠{ :وماتو ِف ِ
ْ
َّ
ِ ِ
ِ
يب([ })11هود ،]11:وقال تعاىل{ :إِنَّك لهتْ ِدي م ْن أ ْحب ْبت
عل ْيه توكْل ُت وإِل ْيه ُأن ُ
ول ِ
ـك َّن ا َّّلل َيْ ِدي ِمن يشآء} [القصص.]65:
 -2االستعانة بالواحد القهار على ذكره ،وشكره ،وحسن عبادته آناء الليل وأطراف
النهار ،فقد صح عن النَّبِ ِّي ☺ من أوجه أنه كان يدعو ،وي ُق ُ
ول« :ال َّل ُه َّم أ ِعنِّي عل
ِ
ِ ِ
ِ
اّللِ ْب ِن م ْس ُعود ◙(.)2
ذك ِْرك ،و ُشك ِْرك ،و ُح ْس ِن عبادتك» ،من حديث ع ْبد َّ

فاْلنسان يف حاجة إىل عون اّلل  ،قال تعاىل{ :ولول فض ُل اّللِ
ْ
ْ
ه
َّ
ِ
ِ
ِ
اّلل ُيزكِّي م ْن يشا ُء} [النور،]29:
عل ْيك ُْم ور َْح ُت ُه ما زكى منْك ُْم م ْن أحد أبدً ا ولك َّن َّ
اّلل  يف عوننا وتوفيقنا.
فإذا كان هذا هو احلال ،فعلينا أن نلجأ إىل َّ
 -3االحتساب لإلجور العظيمة اليت أخرب اهلل  عنها ،وأخب رسوله ☺.
قال تعاىل { :إِ َّن ا ْملُت َِّقني ِيف جنَّات و ُع ُيون } [احلجر.]36:

وقال تعاىل{ :إِ َّهنُ ْم كانُوا ق ْبل ذلِك ُُم ِْسنِني * كانُوا قلِ ًيَل ِّمن ال َّل ْي ِل ما
َيج ُعون * وبِ ْاأل ْسح ِ
ار ُه ْم ي ْست ْغ ِف ُرون} [الذاريات.]91-92:
ْ
اْلنَّ ُة ا َّلتِي ُأ ِ
وقال تعاىل { :وتِ ْلك ْ
ور ْثت ُُموها بِام ُكنْت ُْم ت ْعم ُلون } [الزخرف.]22:
( )9من خطبة مجعة بعنوان :بذل النصائح يف الستمرار عل العمل الصالح ،وكانت يف  25من رمضان عام
9332ـه ،بدار احلديث بدماج أعادها اهلل.
( )2أخرجه البزار ( ،)2326وهو يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل الوادعي ♫.
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ليحتسب اْلنسان األجر من اهلل ؛ فإن ذلك من دواعي الستمرار
عل العمل واخلي.
 -3األخذ هبدي النيب ☺ الذي أمر اهلل به واالقتداء به .قال تعاىلَّ { :لقدْ كان
لكُم ِيف رس ِ
اّللِ ُأ ْسوة حسنة} [األحزاب ،]29:وقال تعاىل{ :فَل ور ِّبك ل
ول َّ
ُ
ْ
ُي ْؤ ِمنُون حتَّى ُحيك ُِّموك ِفيام شجر ب ْين ُه ْم ُث َّم ل جيِدُ وا ِيف أنْ ُف ِس ِه ْم حر ًجا ِممَّا قض ْيت
ه
و ُيس ِّل ُموا ت ْسلِ ًيام} [النساء.]56:
اّللِ ☺ حيب العمل الدائم ،و«كان ر ُس ُ
ولقد كان ر ُس ُ
ول اهلل ِ ☺ إِذا
ول َّ

ع ِمل عم ًَل أثْبت ُه»(.)9

 -6األخذ هبدي السلف رضوان اهلل عليهم ،قال تعاىلُ { :أ وَلِك ا َّل ِذين هدى
اّلل فبِ ُهد ُاه ُم ا ْقت ِد ْه} [األنعام ،]13:فاألخذ بسيهم ،والسي عل سلوكهم فيه
َّ ُ

اّلل  عل الطاعة ،والقربة فإذا نظرنا إىل أعاملنا عل
تنشيط وإعانة بعد عون ه
ما كان عليه السابقون األولون علمنا أننا يف تقصي عظيم إل ما رحم ريب
▐ ،فقد تباعد العهد ،و ُتركِت السنن ،و ُف ِّرط يف كثي من الطاعات.
 -5جمالسة الصاحلني ،فإن جمالسة الصالح تعني عل اخلي ،قال تعاىل:
اْل ْث ِم وا ْلعدْ و ِ
{وتعاونُوا عل ا ْل ِ ِّب وال َّت ْقوى ول تعاونُوا عل ْ ِ
ان } [املائده.]2:
ُ
 -2علو اهلمَّة ،فإن العبد املؤمن ل يرىض بالدون ،ونحن نعلم أن من عقيدة
السلف الصالح أن اْليامن يزيد بالطاعة ،وينقص باملعصية؛ فالستمرار عل
األعامل الصاحلة ،واملحافظة عل الفرائض ،والنوافل مثل :قيام الليل ،وقرا ءة
القرءان ،ومَلزمة الذكر واخلي ،ومَلزمة الطاعات والقربات يزيد هبا اْليامن.
( )9أخرجه مسلم ( ،)235ع ْن عائِشة ▲.
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 و ُيرفع
فعل املرء أن يزداد من الطاعات والقربات حتى يزداد إيامنه ،وتعلو مهته،
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قدره.

ً
إقبال
 -1عدم التشديد على النفس ،فإن كثي من الناس إذا أقبل ،أقبل
شديدً ا حتى ينقطع بعد ذلك ،وقد قال النَّبِ ُّي ☺« :هلك ا ْملُتن ِّط ُعون ،هلك
ا ْملُتن ِّط ُعون ،هلك ا ْملُتن ِّط ُعون»(.)9
و«ا ْملُتن ِّط ُعون» :املتشددون يف غي موطن التشديد.
ويف مَلزمة هدي رسول اهلل ☺ النفع واخلي.
 -1االبتعاد عن الذنوب واملعاصي؛ فإهنا أصل الرشور ،قال تعاىل { :وما
أصابك ُْم ِم ْن ُم ِصيبة فبِام كسب ْت أيْ ِديك ُْم وي ْع ُفو ع ْن كثِي } [الشورى ،]33:فكم من
حرسة تتبع املرء بسبب ذنب اقرتفه ومل يتب منه ،فربام حيرم من قيام الليل ،وحيرم
ً
وتفصيَل بسبب
من صيام النهار ،وحيرم من العلم ،وربام انقطع عن اخلي مجلة
ُوبوا
الذنوب واملعايص ،فنحن بحاجة إىل التوبة اىل اهلل  ،قال تعاىل { :وت ُ
اّللِ ِ
مجي ًعا أيُّه ا ْمل ُ ْؤ ِمنُون لع َّلك ُْم ُت ْفلِ ُحون } [النور.]39:
إِىل َّ

وثبت عنه ☺ عند أيب داود من حديث ْاب ِن ُعمر ¶ ،قال :إِ ْن ُكنَّا
ِ
ِ ِ ِ
لن ُعدُّ لِرس ِ
اّللِ ☺ ِيف ا ْمل ْجلِ ِ
ُب ع َّيل،
س ا ْلواحد مائة م َّرة« :ر ِّب ا ْغف ْر ِ  ،وت ْ
ول َّ
ُ
إِنَّك أنْت التَّواب ِ
يم»(.)2
الرح ُ
َّ ُ َّ
ِ
ُوبِ ،يف ا ْلي ْو ِم إِليْ ِه
ُوبوا إِىل اهلل ،ف ِإ ِّن أت ُ
ويقول النَّبِ ُّي ☺« :يا أ َُّيا الن ُ
َّاس ت ُ
ِمائة ،م َّرة»(.)3
( )9أخرجه مسلم ( ،)2523ع ْن ع ْب ِد اهللِ ْب ِن م ْس ُعود ◙.
( )2برقم ( ،)9695واحلديث يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل الوادعي ♫.
( )3أخرجه مسلم ( ،)2232ع ِن ْاألغ َّر ْب ِن يسار ◙.
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* واألسباب كثرية لكن هذه إملاحة إىل أشهرها وأفضلها.
ً
رجال،ونساء ،طَلب علم وعوام،
فعلينا عباد اهلل أن نستمر عل اخلي
فكلنا مسلمون ُمطالبون بطاعة اهلل  ،والستمرارعل ذلك وعدم النقطاع
اّلل وهو راض عنا.
حتى نلقى ه
واحلمد هلل
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مي
السَل ُم عل نبِ ِّينا ُُم َّمد ،وعل آلِ ِه،
ا ُ
محلد هللِ رب ااعل نُ ،و َّ
الصَل َ ُة و َّ
ِ َ َْ
وص ْحبِ ِه ،وم ْن تبِع ُه ْم بِ ِإ ْحسان إِىل ي ْو ِم الدِّ ين ،اما بعد:
ُ

 فيكثر السؤال عن حكم قرأة اجلنب واحلائض للقرآن ،ومس املصحف ،وقد

اختلف العلماء يف هذه املسألة إلی ثالثة أقوال:
* األول :مجهورهم علی املنع من ذلك كله.
* الثاني :ذهب مجع من أهل العلم الی جواز ذلك.
* الثالث :بعضهم له تفصيل يف جواز القراءة ،ومنع مس املصحف.
ونذكر هنا بعض ما استدل به املجيزون فمنها عمومات ما يف
«الصحيحني» وغيمها ،ومنها:

 -9ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،أنَّ ُه ل ِقي ُه النَّبِ ُّي ☺ ِيف ط ِريق ِم ْن ُط ُر ِق ا ْمل ِدين ِة،
و ُهو ُجنُب فانْس َّل فذهب فا ْغتسل ،فتف َّقد ُه النَّبِ ُّي ☺ فل َّام جاء ُه قال« :أيْن ُكنْت يا
أبا ُهر ْيرة» قال :يا ر ُسول اهللِ ،ل ِقيتنِي وأنا ُجنُب فك ِر ْه ُت أ ْن ُأجالِسك حتَّى
أ ْغت ِسل ،فقال ر ُس ُ
ول اهللِ ☺ُ « :س ْبحان اهلل ِ إِ َّن ا ْمل ُ ْؤ ِمن ل ين ُْج ُس»(.)9
 -2ع ْن ُحذ ْيفة ◙ ،أ َّن ر ُسول اهللِ ☺ ل ِقي ُه و ُهو ُجنُب ،فحاد عنْ ُه
ف ْ
اغتسلُ .ث َّم جاء فقالُ :كن ُْت ُجنُ ًبا .قال« :إِ َّن ا ْمل ُ ْسلِم ل ين ُْج ُس»(.)2
( )9أخرجه البخاري ( ،)213ومسلم ( ،)329واللفظ له.
( )2أخرجه مسلم (.)322
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ول اهللِ ☺« :ن ِ
 -3وع ْن ع ِائشة ▲ ،قال ْت :قال ِ ر ُس ُ
اولِينِي
ج ِد» ،قال ْت ف ُق ْل ُت :إِن ح ِائض ،فقال« :إِ َّن حيضت ِ
اخلُمرة ِمن ا ْملس ِ
ك ل ْيس ْت ِيف
ِّ
ْ
ْ
ْ ْ
ي ِد ِك»(.)9

 -3وع ْن ع ِائشة ▲ ،أ َّهنا قال ْت« :كان ر ُس ُ
ول اهلل ِ ☺ يت َِّك ُئ ِيف
ِح ْج ِري وأنا حائِض ،في ْقرأ ُ ا ْل ُق ْرآن» ،متفق عليه(.)2
 -6وع ْن ع ِائشة ▲ ،أ َّهنا قال ْت« :كان ر ُس ُ
ول اهلل ِ ☺ ُيدْ ِن إِ َّ ر ْأس ُه
وأنا ِيف ُح ْجر ِِت ،ف ُأر ِّج ُل ر ْأس ُه وأنا حائِض» ،متفق عليه(.)3
 -5وع ْن ع ِائشة ▲ ،قال ْت :خر ْجنا مع النَّبِ ِّي ☺ ل ن ْذك ُُر إِ َّل احل َّج،
رسف ط ِم ْث ُت ،فدخل عيل النَّبِي ☺ وأنا أب ِكي ،فقال« :ما يب ِك ِ
فل َّام ِج ْئنا ِ
يك؟»
ُْ
ُّ
ْ
َّ
ك ن ُِفس ِ
ُق ْل ُت :لو ِدد ُت واّللِ أن مل أحج العام ،قال« :لع َّل ِ
ت؟» ُق ْل ُت :نع ْم ،قال:
َّ ِّ ْ ُ َّ
ْ
ْ
ات آدم ،فا ْفع ِيل ما ي ْفع ُل احلاج ،غي أ ْن ل ت ُط ِ
ك يشء كتبه اّلل عل بن ِ
«ف ِإ َّن ذل ِ ِ
ويف
ُّ ْ
ُ َّ ُ
ْ
بِا ْلبي ِ
ت حتَّى ت ْط ُه ِري»(.)3
ْ
 -2وع ْن ع ِائشة ▲ ،قال ْت« :كان النَّبِ ُّي ☺ ي ْذك ُُر اهلل عل ك ُِّل
أ ْحيانِ ِه»(.)6
* من هذه االدلة وما يف باهبا ،نعلم انَّ املؤمن طاهر ،سواء كان رجالً أو أمرأة،
ويكون النجس يف حال حيض املرأة ،وهو اخلارج ومكانه ،وجيوز هلا ان تقرأ
القران ،وتذكر اهلل ،وُتس املصحف ،وتدخل املسجد ،ول دليل علی املنع.
( )9أخرجه مسلم (.)211
( )2البخاري ( ،)212ومسلم (.)339
( )3البخاري ( ،)216ومسلم (.)212
( )3أخرجه البخاري ( ،)336ومسلم (.)9299
( )6أخرجه مسلم (.)323

N
 يف التوحيد والفقة واالخالق والعقيدة
س ْوداء
ويف «صحيح البخاري» ع ْن ع ِائشة ▲ ،أ َّن ولِيد ًة كان ْت
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ِحلي ِمن العر ِ
ب ،فأ ْعت ُقوها ،فكان ْت مع ُه ْم ،قال ْت :فخرج ْت صبِ َّية هل ُ ْم عل ْيها
ِوشاح أ َْح ُر ِم ْن ُس ُيور ،قال ْت :فوضع ْت ُه  -أ ْو وقع ِمنْها  -فم َّر ْت بِ ِه ُحد َّياة و ُهو
ُم ْل ًقى ،فح ِسب ْت ُه حلْ ًام فخطِف ْت ُه ،قال ْت :فا ْلتم ُسو ُه ،فل ْم جيِدُ و ُه ،قال ْت :ف َّاهت ُم ِ
ون بِ ِه،
قال ْت :فط ِف ُقوا يفت ُِّشون حتَّى فت َُّشوا ُقبلها ،قال ْت :واّللِ إِن لق ِائمة معهم ،إِ ْذ مر ِ
ت
َّ ِّ
ُ
ُ
َّ
ُ ْ
احلُد َّيا ُة فأ ْلق ْت ُه ،قال ْت :فوقع ب ْين ُه ْم ،قال ْت :ف ُق ْل ُت هذا ا َّل ِذي َّاهت ْمت ُُم ِ
ون بِ ِه ،زع ْمت ُْم
وأنا ِمنْ ُه ب ِريئة ،و ُهو ذا ُهو ،قال ْت« :فجاء ْت إِىل رس ِ
اّللِ ☺ فأ ْسلم ْت» ،قال ْت
ول َّ
ُ
ع ِائش ُة« :فكان هلا ِخباء ِيف امل ْس ِج ِد  -أ ْو ِح ْفش  »-قال ْت :فكان ْت ت ْأتِينِي فتحدَّ ُ
ث
ِعن ِْدي ،قال ْت :فَل جتْلِ ُس ِعن ِْدي جم ِْل ًسا ،إِ َّل قال ْت:
اح ِم ْن أع ِ
وي ْوم ِ
اج ِ
الوش ِ
يب ر ِّبنا

♣♣♣

أل إِ َّن ـ ُه ِم ـ ْن ب ْل ــد ِة ال ُك ْف ـ ِـر أنْج ـ ِـان

اب ن ْو ِم امل ْرأ ِة ِيف امل ْس ِج ِد.
وبوب عليه البخاري ،ب ُ
واملرأة يلحقها احليض ،واْلنابة ،ونحوه.
وأما قول اهلل تعاىلِ { :يف كِتاب م ْكنُون * ل يم ُّس ُه إِ َّل ا ْملُط َّه ُرون}
[الواقعة .]21-21:فاملراد بالكتاب :اللوح املحفوظ ،واملراد بقوله{ :ا ْملُط َّه ُرون}:
املَلئكة ،ولو كان املراد رفع احلدث ،لقال( :إل املتطهرون).
قال الشوكان ♫ :قال ا ْلو ِ
اح ِد ُّي :أكْث ُر ا ْملُف ِّ ِ
الض ِمي ع ِائد
رسين عل أ َّن َّ
اب ا ْمل ْكن ِ
إِىل ا ْل ِكت ِ
ُون ،أ ْي :ل يم ُّس ا ْل ِكتاب ا ْمل ْكنُون إِ َّل ا ْملُط َّه ُرون ،و ُه ُم ا ْملَل ِئك ُة،
احل ِق ِ
ِ
ِ
الر ُس ُل ِم ْن بنِي آدم ،وم ْعنى {ل يم ُّس ُه} ا ْمل َّس ْ
يق َّي ،و ِقيل:
وقيلُ :ه ُم ا ْملَلئك ُة و ُّ
م ْعنا ُه :ل ين ِْز ُل بِ ِه إل املطهرون ،وقيل :معناه :ل يقرؤه ،وعل كون املراد الكتاب
( )9برقم (.)331
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آن ،ف ِقيل :ل يمسه إِ َّل ا ْملطهرون ِمن ْاألحد ِ
ا ْمل ْكن ِ
اث و ْاألنْج ِ
ُون ُهو ا ْل ُق ْر ُ
اس .كذا
ْ
ُّ ُ
ُ َّ ُ
قال قتاد ُة وغيه ،وقال ا ْلك ْلبِي :ا ْملطهرون ِمن ِّ ِ
يع ْب ُن أنس:
الربِ ُ
ُُْ
الرشك ،وقال َّ
ُّ ُ َّ ُ
ْ
الذن ِ
ا ْملُط َّه ُرون ِمن ُّ
ُوب و ْ
اخلطايا ،وقال ُُم َّمدُ ْب ُن ا ْلف ْض ِل وغ ْ ُي ُه :م ْعنى ل يم ُّس ُه :ل
ي ْقر ُؤ ُه ،إِ َّل ا ْملُط َّه ُرون أ ْي :إِ َّل ا ْملُو ِّحدُ ون ،وقال ا ْلف َّرا ُء :ل جيِدُ ن ْفع ُه وبركت ُه إِ َّل
ِ
ف ت ْف ِسي ُه وت ْأ ِويل ُه إِ َّل
ني ْب ُن ا ْلف ْض ِل :ل ي ْع ِر ُ
احلس ْ ُ
ا ْملُط َّه ُرون ،أ ِي :ا ْمل ُ ْؤمنُون ،وقال ْ ُ
ِ
الرش ِك والنِّف ِ
اق.
م ْن ط َّهر ُه َّ ُ
اّلل من ِّ ْ
ث ِمن مس ا ْملصح ِ
اْلمهور إِىل منْ ِع ا ْملح ِد ِ
ف ،وبِ ِه قال ع ِيل و ْاب ُن
ْ ِّ ُ ْ
ُ ْ
وقدْ ذهب ْ ُ ْ ُ ُ
الز ْه ِر ُّي والنَّخ ِع ُّي و ْ
احلك ُم
م ْس ُعود وس ْعدُ ْب ُن أيب وقاص وسعيد ابن ز ْيد وعطاء و َّ
وَحَّاد ومجاعة ِمن ا ْل ُفقه ِ
الش ِ
اف ِع ُّي .و ُر ِوي ع ِن ْاب ِن ع َّباس و َّ
اء ِمن ُْه ْم مالِك و َّ
الش ْعبِ ِّي
وز ل ِ ْلمح ِد ِ
ِ
ِ
ث م ُّس ُه ،وقدْ أ ْوض ْحنا ما ُهو ْ
احل ُّق ِيف هذا
ومجاعة من ُْه ْم أبُو حنيفة ،أنَّ ُه ُ
جي ُ ُ
ِ
رش ِحنا ل ِ ْل ُمنْتقى ف ْل ُ ْيج ْع إِل ْي ِه( .)9ـها.
يف ْ
وأما حديث «ل يمس ا ْل ُقرآن إِ َّل ط ِ
اهر»( ،)2فهو حديث مرسل ل تعارض
ُّ
ْ

به الثوابت يف «الصحيحني» وغيمها أو ُحيمل عل الطهارة من الرشك عل ما تقدم.
ولو كانت احلائض ممنوعة من القراءة أو مس املصحف لبني النبي ☺ ذلك
واضحا ينقله عنه الثقات األثبات كام هو الشأن يف منع احلائض من الصَلة،
بيانًا
ً
والصيام؛ فإن الدواعي علی قراءة القرآن متوفرة ملحبتهم للعمل الصالح.

وأما ما رواه الرتمذي( )3وغيه ،ع ِن اب ِن ُعمر ¶ ،مرفو ًعا« :ل ت ْقرأ ِ
ْ
احلائِ ُض ،ول اْلنُب شيئًا ِمن ال ُقر ِ
آن» .فقد قال عنه اْلمام أَحد ملا سأله ابنه ،كام
ُ ُ ْ
ْ
(« )9فتح القدير» (.)913/6
( )2أخرجه اْلمام مالك يف «املوطأ» (.)513
( )3برقم (.)939
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ْعنِي أنَّ ُه
نقل العقييل يف «الضعفاء»  :هذا باطِل أنْكر ُه عل إِ ْسام ِعيل ْب ِن ع َّياش ،ي
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و ْهم ِم ْن إِ ْسام ِعيل ْب ِن ع َّياش .ـها.

وكذا قال أبو حاتم فيام نقله عنه ابنه يف «العلل»(.)2

وقد قال عنه شيخ اْلسَلم ابن تيمية ♫ :ح ِديث ض ِعيف بِاتِّف ِ
اق أ ْه ِل
احل ِد ِ
ا ْمل ْع ِرف ِة بِ ْ
يث.
ول ِ
ِ
ِ
وقال ♫ :وم ْع ُلوم أ َّن النِّساء ُك َّن حي ْضن عل ع ْهد ر ُس ِ َّ
اّلل ☺ وملْ
الذك ِْر والدُّ ع ِ
ِ ِ
ِ
اه َّن ع ْن ِّ
اء ب ْل أمر
اه َّن ع ْن قراءة ا ْل ُق ْرآن .كام ملْ ي ُك ْن ينْه ُ
ُن ينْه ُ
يك ْ
احليض أ ْن خيْرجن يوم ا ْل ِع ِ
يد ف ُيك ِّ ُبون بِتكْبِ ِ
ي ا ْمل ُ ْسلِ ِمني .وأمر ْ
احل ِائض أ ْن ت ْق ِيض
ُ ْ ْ
ْ ُ َّ
اسك ُك َّلها َّإل ال َّطواف بِا ْلبي ِ
ا ْملن ِ
ت :تُل ِّبي و ِهي ح ِائض وكذلِك بمزدلفة و ِمنًى
ْ
ي ذلِك ِمن ا ْملش ِ
وغ ْ ِ
اع ِر( .)3ـها .واهلل أعلم.
ْ
فعلی هذا ،الراجح :هو جواز قراءة اْلنب ،واحلائض ،واملحدث للقرآن.
وجواز مس املصحف ،واألفضل التطهر حلديث أ ِيب اْلُه ْي ِم األنْص ِ
ار ُّي ◙

قال« :أ ْقبل النَّبِ ُّي ☺ ِم ْن ن ْح ِو بِئْ ِر مجل فل ِقي ُه ر ُجل فس َّلم عل ْي ِه فل ْم ي ُر َّد عل ْي ِه النَّبِ ُّي
ِ
ِ
ِ
☺ حتَّى أ ْقبل عل ِ
السَلم»( ،)3أخرجه
اْلد ِار ،فمسح بِو ْج ِهه ويد ْيهُ ،ث َّم ر َّد عليْه َّ
البخاري ،وعلقة مسلم عن أ ِيب اْلُه ْي ِم ،واهلل اعلم.

t
(.)13( )9
(.)995( )2
( )3الفتاوى (.)353/29
( )3البخاري ( ،)332ومسلم (.)351
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ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،وص ِف ُّي ُه و ُجمتــبا ُه ☻ ت ْسلِ ًيام كث ِ ْ ًيا ،
ََ َْ
)
9
(
ب
اما عد :
ُ

 فإن أَحد اهلل  إليكم الذي سخر لنا هذا الجتامع الطيب املبارك
عل كَلمه ،وعل كَلم رسول اهلل ☺ ،والجتامع يف مثل هذه املجالس ُمبوب
إىل اهلل  ألمور:
اص ِ ْب ن ْفسك مع ا َّل ِذين
 -9أن اهلل  أمَّرَ به ورغَّب فيه ،حيث قال{ :و ْ
ِ
ِ
يش ُي ِريدُ ون و ْجه ُه ول ت ْعدُ ع ْيناك عن ُْه ْم ت ُِريدُ ِزينة ْ
احلي ِاة
يدْ ُعون ر َّهبُم بِا ْلغداة وا ْلع ِّ
الدُّ نْيا ول تُطِ ْع م ْن أ ْغف ْلنا ق ْلب ُه عن ِذك ِْرنا واتَّبع هوا ُه وكان أ ْم ُر ُه ُف ُر ًطا}
[الكهف.]21:
 -2أن هلل  مالئكة سيارة فضالء يتتبعون حلق الذكر ،فهذه حلقهم ،وهذه
بغيتهم ،كام جاء يف حديث أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،أ َّن النَّبِ ِّي ☺ ،قال« :إِ َّن ِ َّّلل ِ تبارك
وتعاىل مَلئِك ًة سيَّار ًةُ ،ف ُض ًَل يتت َّب ُعون جمالِس ِّ
الذك ِْر ،ف ِإذا وجدُ وا جمْلِ ًسا فِ ِيه ِذكْر
ِ ِ
السام ِء
قعدُ وا مع ُه ْم ،وح َّ
ف ب ْع ُض ُه ْم ب ْع ًضا بِأ ْجنحت ِه ْم ،حتَّى ي ْملئُوا ما بيْن ُه ْم وب ْني َّ
ِ
ِ
اهلل  ،و ُهو
الدُّ نْيا ،ف ِإذا تف َّر ُقوا عر ُجوا وصعدُ وا إِىل َّ
السامء ،قال :في ْسأ ُل ُه ُم ُ
أ ْعل ُم ِهبِ ْمِ :م ْن أيْن ِجئْت ُْم؟ في ُقو ُلونِ :جئْنا ِم ْن ِعن ِْد ِعباد لك ِيف ْاأل ْر ِ
ضُ ،يس ِّب ُحونك
( )9مقتطفات من ُمارضة بعنوان« :تذكي أهل اْليامن بوصايا لقامن ♠».

N
 يف التوحيد والفقة واالخالق والعقيدة
حيمدُ ونك وي ْسأ ُلونك ،قال :وماذا ي ْسأ ُل ِ
 قا ُلوا :
ون؟
و ُيك ِّ ُبونك و َُي ِّل ُلونك و ْ
229

ي ْسأ ُلونك جنَّتك ،قال :وه ْل رأ ْوا جنَّتِي؟ قا ُلوا  :ل ،أ ْي ر ِّب قال :فك ْيف ل ْو رأ ْوا
ِ
ِ
ِ
ِ
جيوننِي؟ قا ُلوا ِ :م ْن ن ِ
ارك يا ر ِّب،
جنَّتي؟ قا ُلوا  :وي ْستج ُيونك ،قال :وم َّم ي ْست ُ
اري؟ قا ُلوا  :ل ،قال :فكيْف ل ْو رأ ْوا ن ِ
قال :وه ْل رأ ْوا ن ِ
اري؟ قا ُلوا  :وي ْست ْغ ِف ُرونك،
ِ
قال :في ُق ُ
استج ُاروا ،قال:
ول :قدْ غف ْر ُ
ت هل ُ ْم فأ ْعطيْتُ ُه ْم ما سأ ُلوا  ،وأج ْر ُهتُ ْم ممَّا ْ
في ُقو ُلون :ر ِّب فِ ِ
يه ْم ُفَلن ع ْبد خ َّطاء ،إِنَّام م َّر فجلس مع ُه ْم ،قال :في ُق ُ
ول :ول ُه
ِ
يس ُه ْم»(.)9
غف ْر ُ
ت ُه ُم ا ْلق ْو ُم ل ي ْشقى ِهبِ ْم جل ُ
 -3أن هذه اجملالس يُذَكَّرُ فيها الغافل ،ويُعَلَّمُ فيها اجلاهل ،ويُنَشَّطُ فيها الكسل.

 -3أن فيها دعوة إىل اخلري ،واهلل  يقول{ :و ْلتكُن ِّمنك ُْم ُأ َّمة يدْ ُعون إِىل
ِ
ِ
ِ
اخل ْ ِ
ْ
حون} [آل
ي وي ْأ ُم ُرون بِا ْمل ْع ُروف وينْه ْون ع ِن ا ْملُنك ِر و ُأ وَلهك ُه ُم ا ْمل ُ ْفل ُ
عمران.]933:
 -6أن هذه اجملالس فيها العقائد السلفية ،وبيان للطرق املرضية اليت كان عليها حممد

☺ خري الربية.

 -5أن فيها حماربة ملا أُدخِل على اإلسالم من البدع ،واخلرافات ،واحملدثات ،فكم

من بدعة أماهتا اهلل  بسبب سامع موعظة ،وكم من سنة أعل اهلل 
منارها بسبب جملس من مثل هذه املجالس.
 -2أنَّ القلوب تصدأ وإذا مل جتد من يذكرها باهلل  غطَّى الران عليها ففسدت
اّلل { :ك ََّل ب ْل ران عل ُق ُل ِ ِ
وهبم َّما كانُوا يك ِْس ُبون}
وأفسدت ،قال َّ ُ
ه
[املصففني .]93:أي :بسبب الذنوب واملعايص غطى القلوب الران فأصبح اْلنسان
( )9أخرجه البخاري ( ،)5331ومسلم ( ،)2511واللفظ له.
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منكرا إل ما ُأرشب من هواه.
ل يعرف معرو ًفا ،ول ينكر ً
 -1أنَّ هذه اجملالس يزيد فيها اإلميان ،ويدل عل ذلك ما جاء يف «صحيح
مسلم» ع ْن حنْظلة ْ ُ
األس ِّي ِد ِّي ◙ ،قال :ل ِقينِي أبُو بكْر ،فقال :ك ْيف أنْت؟ يا
حنْظل ُة قالُ :ق ْل ُت :نافق حنْظل ُة ،قالُ :س ْبحان اهللِ ما ت ُق ُ
ول؟ قالُ :ق ْل ُت :نك ُ
ُون ِعنْد
رس ِ
ول اهللِ ☺ُ ،يذك ُِّرنا بِالن َِّار و ْ
اْلن َِّة ،حتَّى كأنَّا ر ْأ ُي ع ْني ،ف ِإذا خر ْجنا ِم ْن ِعن ِْد
ُ
رس ِ ِ
الضيع ِ
ات ،فن ِسينا كث ِ ًيا  ،قال أبُو بكْر:
ول اهلل ☺ ،عاف ْسنا ْاأل ْزواج و ْاأل ْولد و َّ ْ
ُ
ِ
ِ
اّلل إِنَّا لن ْلقى ِم ْثل هذا ،فانْطل ْق ُت أنا وأبو بكْر ،حتَّى دخ ْلنا عل رس ِ
ول اهلل ☺،
فو َّ
ُ
ُ
ُق ْل ُت :نافق حنْظل ُة ،يا ر ُسول اهللِ فقال ر ُس ُ
ول اهللِ ☺ «وما ذاك؟» ُق ْل ُت :يا
ر ُسول اهللِ نك ُ
ُون ِعنْدك ،تُذك ُِّرنا بِالن َِّار و ْ
اْلن َِّة ،حتَّى كأنَّا ر ْأ ُي ع ْني ،ف ِإذا خر ْجنا ِم ْن
الضيع ِ
ِ ِ
ات ،ن ِسينا كثِ ًيا فقال ر ُس ُ
ول اهللِ ☺:
عنْدك ،عاف ْسنا ْاأل ْزواج و ْاأل ْولد و َّ ْ
«وا َّل ِذي ن ْف ِيس بِي ِد ِه إِ ْن ل ْو تدُ و ُمون عل ما تكُونُون ِعن ِْدي ،و ِيف ِّ
الذك ِْر ،لصافح ْتك ُُم
ا ْملَلئِك ُة عل ُف ُر ِشك ُْم و ِيف ُط ُر ِقك ُْم ،ول ِك ْن يا حنْظل ُة ساع ًة وساع ًة» ثَلث م َّرات(.)9
اّللِ ْب ُن م ْس ُعود
 -1أن فيها اقتداء بالسلف رضوان اهلل عليهم؛ فقد كان ع ْبدُ َّ
ِ
ِ
ِ
الر َْح ِن لو ِد ْد ُت أنَّك
◙ ُيذك ُِّر النَّاس يف ك ُِّل َخيس فقال ل ُه ر ُجل :يا أبا ع ْبد َّ
ذك َّْرتنا ك َُّل ي ْوم؟ قال :أما إِ َّن ُه ي ْمن ُعنِي ِم ْن ذلِك أ ِّن أكْر ُه أ ْن ُأ ِم َّلك ُْم ،وإِ ِّن أتخ َّو ُلك ُْم
ِ ِ
السآم ِة عل ْينا»(.)2
بِا ْمل ْوعظة ،كام «كان النَّبِ ُّي ☺ يتخ َّو ُلنا ِهبا ،خمافة َّ
 -93الدعوة إىل اهلل  ،واقتداء سبيل النيب ☺ ،ورجاء أن نكون
داخلني يف قول اهلل {:ومن أحسن قو ًل ِّممن دعا إِىل ِ ِ
ِ
احلا وقال
ْ ْ ُ ْ َّ
َّ
اّلل وعمل ص ً
إِنَّنِي ِمن ا ْمل ُ ْسلِ ِمني} [فصلت.]33:
( )9برقم (.)2263
( )2متفق عليه ،البخاري ( ،)23ومسلم (.)2129
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ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما عد:
اب ا ْملُبِ ِ
يقول اهلل { :حم * وا ْل ِكت ِ
ني * إِنَّا أنز ْلنا ُه ِيف ل ْيلة ُّمباركة إِنَّا
نذ ِرين * ِفيها ي ْفر ُق ك ُُّل أمر ح ِكيم * أمرا من ِع ِ
ُكنَّا م ِ
ندنا إِنَّا ُكنَّا ُم ْر ِسلِني * ر َْح ًة
ْ ً ِّ ْ
ُ
ْ
ُ
ِ
ِ
يم} [الدخان.]5:
السم ُ
يع ا ْلعل ُ
ِّمن َّر ِّبك إِ َّن ُه ُهو َّ
ُ

اّلل 
 والليلة املباركة يف قول مجاهري العلماء ،هي ليلة القدر ،التي قال َّ ُ
عنها{ :إِنَّا أنز ْلنا ُه ِيف ل ْيل ِة ا ْلقدْ ِر * وما أ ْدراك ما ل ْيل ُة ا ْلقدْ ِر * ل ْيل ُة ا ْلقدْ ِر خ ْي ِّم ْن
أ ْل ِ
وح ِفيها بِ ِإ ْذ ِن ر ِّ ِهبم ِّمن ك ُِّل أ ْمر * سَلم ِهي حتَّى
الر
ف ش ْهر * تن َّز ُل ا ْملَل ِئك ُة و
ُ
ُّ
ه
م ْطل ِع ا ْلف ْجر} [القدر.]6-9:
فهي ليلة مباركة كثية اخلي ،وهلذا ع َّظم اهلل  شأهنا يف كتابه،
احتِس ًاباُ ،غ ِفر ل ُه ما تقدَّ م
وع َّظمها رسوله ☺ ،بقوله« :م ْن قام ليْلة القدْ ِر إِيامنًا و ْ
ِم ْن ذنْبِ ِه»(.)9
يا له من فضل عظيم ،ومنة واسعة ،وخي عميم من ربنا ▐ الغني
الكريم؛ حيث يتفضل عل عباده بمغفرة ذنوهبم ،وسرت عيوهبم ،والتجاوز عن
سيئاهتم ،وزلهتم ،ويف ليلة واحدة يكرمهم هبذا الكرم العميم ،واخلي الواسع
العظيم.
( )9أخرجه البخاري ( ،)9139ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
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ولو ُقدِّ ر أنه قامها مع اْلمام بأقل قراءة يف ُتام ،لكان ممن يرجى له هذا
الفضل ،حلديث «م ْن قام مع ِ
اْلما ِم حتَّى ين ِ
ْرصف كُتِب ل ُه ِقيا ُم ل ْيلة»(.)9
احتِس ًاباُ ،غ ِفر ل ُه ما تقدَّ م ِم ْن ذنْبِ ِه» ،قيامه هلا إيامنًا
«م ْن قام ل ْيلة القدْ ِر إِيامنًا و ْ
واحتسابا لألجر الذي وعده اهلل  عليها.
باهلل ،وإيامنًا بفضلها،
ً
* ومسيت ليلة القدر؛ لعلو قدرها ،ورشفها ،فهي صاحبة قدر عظيم ،حيث
توازي ثَلث وثامنني سنة ،وفيها بركات عظيمة.
* ومسيت ليلة القدر أيضـًا؛ ألن مقادير العباد ترصف من اللوح املحفوظ إىل
صحف املَلئكة يف تلك الليلة وقد روي عن ابن عباس ¶ :رب ميت
يميش عل األرض.
فهذه الليلة سامها اهلل مباركة ،ومن بركتها أن اهلل  يضاعف األجر
فيها للعامل ،وجيزيه عل ذلك املثوبة العظيمة ،ومن بركتها أهنا تتنزل فيها
املَلئكة ،ولكثرة تنزل املَلئكة يف تلك الليلة تصبح الشمس بيضاء نقيه ل شعاع
هلا؛ لكثرة نزول وعروج املَلئكة ،والروح فيها أيضـًا ممن يتنزل جبيل ♠،
وهذا من عطف اخلاص عل العام؛ لبيان فضله ،ومنزلته ،ورشفه.
وهذه الليلة يقع فيها تعاقب نزول املَلئكة ،واملَلئكة يتعاقبون عل جمالس
الذكر ،وعل أماكن تَلوة القرآن ،وعل أماكن الصَلة ،وغي ذلك من الطاعات
مما هو معلوم بأدلته.

فعن أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،أ َّن النَّبِ َّي ☺ ،قال« :إِ َّن ِ َّّلل ِ تبارك وتعاىل مَلئِك ًة
سيَّار ًةُ ،ف ُض ًَل يتتبَّ ُعون جمالِس ِّ
الذك ِْر ،ف ِإذا وجدُ وا جمْلِ ًسا فِ ِيه ِذكْر قعدُ وا مع ُه ْم،
( )9أخرجه الرتمذي ( ،)135ع ْن أ ِيب ذر ◙.
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ِ ِ
ا ،ف ِإذا
السام ِء الدُّ نْي
وح َّ
ف ب ْع ُض ُه ْم ب ْع ًضا بِأ ْجنحت ِه ْم ،حتَّى ي ْمل ُئوا ما ب ْين ُه ْم وب ْني َّ
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ِ
ِ
اهلل  ،و ُهو أ ْعل ُم ِهبِ ْمِ :م ْن
تف َّر ُقوا عر ُجوا وصعدُ وا إِىل َّ
السامء ،قال :في ْسأ ُل ُه ُم ُ
أيْن ِجئْت ُْم؟ في ُقو ُلونِ :جئْنا ِم ْن ِعن ِْد ِعباد لك ِيف ْاأل ْر ِ
ضُ ،يس ِّب ُحونك و ُيك ِّ ُبونك

حيمدُ ونك وي ْسأ ُلونك ،قال :وماذا ي ْسأ ُل ِ
ون؟ قا ُلوا  :ي ْسأ ُلونك جنَّتك،
و َُي ِّل ُلونك و ْ
قال :وه ْل رأ ْوا جنَّتِي؟ قا ُلوا  :ل ،أ ْي ر ِّب قال :فكيْف ل ْو رأ ْوا جنَّتِي؟ قا ُلوا :
ِ
ِ
ِ
جيوننِي؟ قا ُلوا ِ :م ْن ن ِ
ارك يا ر ِّب ،قال :وه ْل رأ ْوا
وي ْستج ُيونك ،قال :وم َّم ي ْست ُ
اري؟ قا ُلوا  :ل ،قال :فكيْف ل ْو رأ ْوا ن ِ
ن ِ
اري؟ قا ُلوا  :وي ْست ْغ ِف ُرونك ،قال :في ُق ُ
ول :قدْ
ِ
استج ُاروا ،قال :في ُقو ُلون :ر ِّب فِ ِ
يه ْم
غف ْر ُ
ت هل ُ ْم فأ ْعط ْيتُ ُه ْم ما سأ ُلوا  ،وأج ْر ُهتُ ْم ممَّا ْ
ُفَلن ع ْبد خ َّطاء ،إِنَّام م َّر فجلس مع ُه ْم ،قال :في ُق ُ
ت ُه ُم ا ْلق ْو ُم ل ي ْشقى
ول :ول ُه غف ْر ُ
ِ
يس ُه ْم»(.)9
ِهبِ ْم جل ُ
وع ْن ص ْفوان ْب ِن ع َّسال ◙ ،أ َّن النَّبِ َّي ☺ قال« :إِ َّن ا ْملَلئِكة لتض ُع
أ ْجنِحتها لِطال ِ ِ
ب ا ْل ِع ْل ِم ِر ًضا بِام طلب»(.)2
ففي تلك الليلة يقع نزول عظيم للمَلئكة يسمعون اآليات ،والدعاء،
وحيضون اْلامعات ،وتتحصل البكات ،فَل ينبغي ملسلم أن حيرم نفسه من خي
هذه الليلة.
* ومن وفق هلا فعليه أن يكثر من الدعاء ،وعليه بالصَلة ،وقراءة القرآن،
ول يكون قيامها بالحتفالت ،كام هو الصنيع يف بعض بَلد املسلمني ،حيث
جيتمع الرؤساء ،والقضاة ،ومن إليهم ،ويتبادلون الكلامت ،والتهان ،فهذا ليس
من إحياء ليلة القدر ،وإنام أحياها النبي ☺ بالقيام والذكر والدعاء.
( )9أخرجه البخاري ( ،)5331ومسلم ( ،)2511واللفظ له.
( )2أخرجه اْلمام أَحد ( ،)91311واحلديث يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل الوادعي ♫.
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وينبغي لنا أن نحرص عل الصَلة ،ول أقل من أن نصيل ما ُق ِدر يف تلك
الليلة من اخلي.
ولينزجر أصحاب املعايص ،وليرتكوا ما هم عليه من مشاهدة التَلفز،
والدشوش ،وسامع املوسيقى ،واألغان ،وليقبلوا عل كَلم اهلل ،وكَلم رسوله
☺ ،وليحضوا جمالس الذكر ،والدعاء ،واخلي ،لعل اهلل  أن يكرمهم
بسرت عيوهبم ،وتكفي ذنوهبم ،وصَلح أحواهلم.
ولنكثر من الدعاء ألنفسنا ،وألبنائنا ،وبناتنا ،وزوجاتنا ،وآلبائنا،
وأجدادنا ،بل وْلميع املسلمني ،فإنه ل غنى لنا عن اهلل  ،نسأله الصَلح،
والرزق ،ونسأله العون ،ونسأله الثبات عل دين اْلسَلم حتى نلقاه.
ونسأل اهلل  أن يعاملنا بكرمه ل بام نحن عليه ،أ َّما لو عاملنا بام نحن
عليه ،فنحن قوم عل خطر عظيم ،نسأل اهلل السَلمة ،عندنا قصور يف العبادة،
وتفريط ،وغشيان للذنب ،وهتاون باألمر ،وارتكاب للنهي ،ول ُتلوا قلوبنا إل
من رحم اهلل من حسد ،وغل ،وحقد ،ول تتوقف ألسنتنا إل من رحم اهلل عن
غيبة ،ونميمة ،وكذب ،وهبت.
فالواقع أن املسلمني حاهلم مزري ،لكن نسأل اهلل أن يتفضل عليهم
بمغفرة الذنوب ،وسرت العيوب ،وصَلح األحوال ،وحسن املآل فهو سبحانه
أهل لذلك كله.
واحلمد هلل رب العاملني.
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ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما عد:
فع ْن أ ِيب طلِيق ◙ ،أ َّن ا ْمرأ ته ُأ َّم طلِيق أت ْت ُه فقال ْت ل ُه :حض ْ
احل ُّج يا أبا
ِ
حي ُّج عل النَّاق ِة وي ْغ ُزو عل ْ
اْلم ِل فسأل ْت ُه أ ْن ُي ْعطِيها
طليق وكان ل ُه مجل وناقة ُ
حت ُّج عل ْي ِه قال :أل ْم ت ْعل ِمي أ ِّن حب ْس ُت ُه ِيف سبِ ِ
اّللِ؟ قال ْت :إِ َّن ْ
ْ
احل َّج ِم ْن
اْلمل ُ
يل َّ
سب ِل ِ
ِِ ِ
اّلل .قال :ما ُأ ِريدُ أ ْن ُأ ْع ِطي ِك .قال ْت :فأ ْعطِنِي ناقتك
ُ ُ َّ
اّلل فأ ْعطنيه ي ْرَحْك َّ ُ
و ُح َّج أنْت عل ْ
اْلم ِل .قال :ل ُأوثِ ُر ِك ِهبا عل ن ْف ِيس .قال ْت :فأ ْعطِنِي ِم ْن نفقتِك،
قال :ما ِعن ِْدي ف ْضل عنِّي وع ْن ِعيا ِ ما أ ْخ ُر ُج بِ ِه وما أن ِْز ُل لك ُْم ،قال ْت :إِنَّك ل ْو
ِ
اّللِ ☺
اّلل .قال :فل َّام أبِ ُ
يت عل ْيها قال ْت :ف ِإذا أت ْيت ر ُسول َّ
أ ْعط ْيتني أ ْخلفكها َّ ُ
ِ
ِ
اّللِ ☺ فأ ْقرأ ْ تُ ُه
السَلم وأ ْخ ِ ْب ُه بِا َّلذي ُق ْل ُت لك .قال :فأت ْي ُت ر ُسول َّ
فأ ْق ِر ْئ ُه منِّي َّ
ِ
السَلم وأ ْخ ْب ُت ُه بِا َّل ِذي قال ْت ُأ ُّم طلِيق قال« :صدق ْت ُأ ُّم طلِيق ل ْو أ ْعط ْيتها
منْها َّ
اّلل ِ ،ول ْو أ ْعطيْتها ناقتك كان ْت و ُكنْت ِيف سبِ ِ
اْلمل كان ِيف سبِ ِ
ْ
اّلل ِ ،ول ْو
يل َّ
يل َّ
ِ
ِ
اّللِ ما ي ْع ِد ُل
اّلل»  .قال :وإِ َّهنا ت ْسأ ُلك يا ر ُسول َّ
أ ْعطيْتها م ْن نفقتك أ ْخلفكها َّ ُ
ُ

ْ
احل َّج؟ قالُ « :ع ْمرة ِيف رمضان»(.)9

هذا احلديث جاءت له طرق كثية بمجموعها يزداد قوة إىل قوته ،وفيه
فضيلة العمرة يف شهر رمضان مع فضيلتها يف سائر العام.
( )9أخرجه الدوليب يف «الكنى» ( ،)231وهو يف «الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني».
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احلج وا ْلعمر ِة ف ِإهنام ين ِْفي ِ
ان ُّ
الذنُوب كام
فإن النبي ☺ يقول« :تابِ ُعوا ب ْني ْ ِّ
ُْ
َّ ُ
احل ِد ِ
ين ِْفي ا ْل ِك ُي خبث ْ
يد»(.)9
فالناس يعانون من ُث ْقلني :الفقر ،وقلة ذات اليد ،والذنوب التي أثقلتهم،
وكفارة ذاك باحلج ،والعمرة ،يف هذين النسكني العظيمني ،فع ْن أ ِيب ُهر ْيرة
ِ
اّللِ ☺ ،قال« :ال ُع ْمر ُة إِىل ال ُع ْمر ِة ك َّفارة ملا بيْن ُهام ،واحل ُّج
◙ :أ َّن ر ُسول َّ
ور ل ْيس ل ُه جزاء إِ َّل اْلنَّ ُة»(.)2
امل ْ ُب ُ
وذلك أن احلاج ،واملعتمر ينفق ً
مال ،ويبذل جهدً ا ،ويفارق وطنًا ،ويقوم
بعبادات كثية يف هذا احلال ،أما إذا وصل إىل البيت احلرام ،فإن الصَلة يف مسجد
الكعبة بامئة ألف صَلة ،بل جاء يف بعض الروايات «وصَلة ِيف ا ْملس ِ
ج ِد ْ
احلرا ِم
ْ
أ ْفض ُل ِمن ِمائ ِة أ ْل ِ
ف صَلة  -فِيام ِسوا ُه .)3(»-
ْ
وإذا وفقه اهلل باْلكثار من الطواف فكم له من األجور ،فع ْن ع ْب ِد اهللِ ْب ِن
ِ
ِ
الر َْح ِن ،ما أراك ت ْستلِ ُم إِ َّل هذ ْي ِن
ُعب ْيد ْب ِن ُعم ْي أ َّن ر ُج ًَل ،قال :يا أبا ع ْبد َّ
الركْن ْ ِ
ني؟ قال :إِ ِّن س ِم ْع ُت ر ُسول اهللِ ☺ ي ُق ُ
حي ُّط ْ
اخلطِيئة»
ول« :إِ َّن م ْسح ُهام ُ
ُّ
وس ِم ْع ُت ُه ي ُق ُ
ول« :م ْن طاف س ْب ًعا ف ُهو ك ِعدْ ِل رقبة»(.)3
«س ْب ًعا» ،أي :سبعة أشواط ،كم فيها من اخلطوات ملن أخلص هلل ،
قال اّلل { :و ْلي َّطو ُفوا بِا ْلبي ِ
ت ا ْلعتِ ِيق} [احلج.]21:
ْ
َّ
َّ ُ
وقال اّلل { :وطهر بيتِي لِل َّط ِائ ِفني وا ْلق ِائ ِمني والر َّك ِع السج ِ
ود} [احلج.]25:
ُّ ُ
ِّ ْ ْ
ُّ
َّ ُ
( )9أخرجه النسائي ( ،)3615ع ِن ا ْب ِن ع َّباس ¶ .واحلديث يف «الصحيح املسند».
( )2متفق عليه ،البخاري ( ،)9223ومسلم (.)9331
( )3أخرجه اْلمام أَحد ( ،)93513ع ْن جابِر ◙ ،واحلديث يف «الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني».
()3أخرجه النسائي (.)3132
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الطاعات التي تقرتن باحلج ،والعمرة ،وبعضهم ربام يبذل هد ًيا لفقراء احلرم،
وغي ذلك من األمور.
 والعمرة الشرعية أركاهنا أربعة:

* األول :اإلحرام :ويكون من امليقات ،وسنته الغسل ،كام صح ع ِن ْاب ِن ُعمر
ِ
ِ
ِ
حي ِرم»(.)9
الر ُج ُل إِذا أراد أ ْن ُ ْ
السنَّة أ ْن ي ْغتسل َّ
¶ ،قال« :من ُّ
وقد أمر النبي ☺ أسامء بنت عميس ▲ أن تغتسل ،وحترم ،وكانت
نفساء(.)2
* ثم إن تيسر له اإلهالل بالعمرة ،أو احلج بعد صالة مفروضة ،فهذا الذي حصل
من النبي ☺ ،وإن مل يتيرس له ،وصل الضحى ،أو الوتر ،أو صل غي ذلك من
الصلوات الليلية ،أو النهارية ،ثم أهل بعمرة ،أو حج جاز ذلك ،وإن مل يكن يف
وقت صَلة ول يريد أن يصيل ليس عليه يشء ،فليس لَلحرام صَلة مستقلة.
* ثم من سننه أن يستقبل الكعبة ،ويسبح ،وحيمد ،ويكرب ،ويهلل كام جاء ع ْن
أنس ◙ ،قال :ص َّل ر ُس ُ
اّللِ ☺ ون ْح ُن مع ُه بِا ْمل ِدين ِة ال ُّظ ْهر أ ْرب ًعا،
ول َّ
ِ
والع ْرص بِ ِذي احلُل ْيف ِة ركْعت ْ ِ
استو ْت بِ ِه
نيُ ،ث َّم بات ِهبا حتَّى أ ْصبحُ ،ث َّم ركب حتَّى ْ
عل الب ْيد ِاءِ ،
اّلل وس َّبح وك َّبُ ،ث َّم أه َّل بِحج و ُع ْمرة(.)3
َحد َّ
وعن ن ِ
افع ،قال :كان ْاب ُن ُعمر ¶« ،إِذا ص َّل بِا ْلغد ِاة ِب ِذي احلُل ْيف ِة أمر
ْ
احلتِ ِه فر ِحل ْتُ ،ثم ركِب ،ف ِإذا استو ْت بِ ِه است ْقبل ِ
بِر ِ
الق ْبلة ق ِائ ًامُ ،ث َّم ُيل ِّبي حتَّى ي ْب ُلغ
ْ
ْ
َّ
ُ
( )9أخرجه البزار ( )5961واحلديث يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل الوادعي ♫.
( )2أخرجه مسلم (.)9231
( )3أخرجه البخاري (.)9669
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احلرمُ ،ث َّم ُي ْم ِس ُك حتَّى إِذا جاء ذا ُط ًوى بات بِ ِه حتَّى ُي ْصبِح ،ف ِإذا ص َّل الغداة
اّللِ ☺ فعل ذلِك(.)9
ا ْغتسل» ،وزعم أ َّن ر ُسول َّ
معتمرا عن
معتمرا عن نفسه ،وإن كان
* ثم يقول« :لَبَّيْكَ عُمْرَةً» ،إن كان
ً
ً
غيه يقول :ل َّب ْيك ُع ْمر ًة عن فَلن ،فع ِن ْاب ِن ع َّباس ¶ ،أ َّن النَّبِ َّي ☺ س ِمع
ر ُج ًَل ي ُق ُ
ول :ل َّب ْيك ع ْن ُش ْ ُبمة ،قال« :م ْن ُش ْ ُبم ُة؟» قال :أخ ِ  -أ ْو ق ِريب ِ -
قال« :حج ْجت ع ْن ن ْف ِسك؟» قال :ل ،قالُ « :ح َّج ع ْن ن ْف ِسك ُث َّم ُح َّج ع ْن
ُش ْ ُبمة»( ،)2وقد ُأ ِع َّل بالوقف ولكن العمل عليه.
* ثم يشرع يف التلبية« :ل َّبيْك ال َّل ُه َّم ل َّبيْك ،ل َّبيْك ل ِ
رشيك لك لبَّيْك ،إِ َّن احل ْمد

والنِّ ْعمة لك وامل ُ ْلك ،ل ِ
رشيك لك»( ،)3فإن استدامها فهو خي له؛ ألن النبي
☺ ،يقول« :ما ِم ْن ُم ْسلِم ُيل ِّبي إِ َّل ل َّبى م ْن ع ْن ي ِمين ِ ِه ،أ ْو ع ْن ِشامل ِ ِه ِم ْن حجر ،أ ْو
ِ
ِ
اهنا»(.)3
اهنا وه ُ
شجر ،أ ْو مدر ،حتَّى تنْقطع األ ْر ُض م ْن ه ُ
وأجر التلبية عظيم ،وهي التوحيد الذي أهل به النبي ☺ كام يف حديث
جابِ ِر ْب ِن ع ْب ِد اهللِ ¶ ،قال :ور ُس ُ
ول اهللِ ☺ ب ْني أ ْظ ُه ِرنا ،وعل ْي ِه ين ِْز ُل
ف ت ْأ ِويله ،وما ع ِمل بِ ِه ِمن يشء ع ِم ْلنا بِ ِه ،فأه َّل بِالتَّو ِح ِ
ا ْل ُق ْر ُ
يد «ل َّب ْيك
آن ،و ُهو ي ْع ِر ُ
ْ
ُ
ْ ْ
احل ْمد والنِّ ْعمة لك ،وا ْمل ُ ْلك ل ِ
الل ُه َّم ،ل َّب ْيك ،ل َّب ْيك ل ِ
رشيك لك ل َّب ْيك ،إِ َّن ْ
رشيك
لك»(.)6
وقد ذكر النبي ☺ َّ
أن جبيل أتاه وأمره أن يرفع صوته وأصحابه بالتلبية،
( )9أخرجه البخاري (.)9663
( )2أخرجه أبو داود ( ،)9199واحلديث يف «الصحيح املسند» لشيخنا الوادعي ♫.
ِ
اّللِ ْب ِن عُمر ¶.
( )3أخرجه البخاري ( ،)9631ومسلم ( ،)9913ع ْن ع ْبد َّ
( )3أخرجه الرتمذي ( ،)121ع ْن س ْه ِل ْب ِن س ْعد ◙ ،واحلديث يف «الصحيح املسند».
( )6أخرجه مسلم (.)9291
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قال« :أت ِان ِج ْ ِب ُيل ،فأمر ِن أ ْن آ ُمر أ ْصح ِايب أ ْن ي ْرف ُعوا أ ْصواهتُ ْم بِ ِ
ِ ة» .
اْل ْهَل ِل وال َّت ْلبِي
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ويف احلديث ،أ َّن النَّبِ َّي ☺ ُس ِئل :أ ُّي احل ِّج أ ْفض ُل؟ قال :الع ُّج وال َّث ُّج(.)2

«الع ُّج» :هو رفع الصوت بالذكر والتلبية.
«وال َّث ُّج» :هو الذبح.
* فيستديم التلبية إىل أن يدخل إىل البيت احلرام ،ويستحب إذا دخل من باب
املسجد أن يقول« :الل ُه َّم ا ْفت ْح ِ أبْواب ر َْحتِك»( ،)3وهناك أدعية يذكروهنا ،ول
دليل عليها.
* فإذا ما رأى الكعبة استمر يف تلبيته حتى إذا حاذى احلجر كرب .ثم اضطبع.
والضطباع؛ أن جيعل لباس اْلحرام حتت إبطه ،ويكشف منكبه األيمن،
والضطباع سنة ،وليس بواجب ،ول يكون يف مجيع اْلحرام ،وإنام إذا طاف
بالبيت طواف القدوم.
* ويستحب له أن يرمل ثالثة أشواط ،يرسع اخلطا من احلجر إىل احلجر ثم
يميش بقية األربعة ،وأما الضطباع فيبقى معه طولة الطواف.
ِ
ف ع ِن املناكِ ِ
اخل َّط ِ
قال ُعم ُر ْب ُن ْ
ب
الرمَل ُن ا ْلي ْوم وا ْلك ْش ُ
اب ◙« :فيم َّ
اّلل ْ ِ
اْل ْسَلم ،ونفى ا ْل ُك ْفر وأ ْهل ُه ،مع ذلِك ل ند ُع ش ْي ًئا ُكنَّا ن ْفع ُل ُه عل
وقدْ أ َّطأ َّ ُ
ع ْه ِد رس ِ
اّللِ ☺»(.)3
ول َّ
ُ
* ويستحب ملن استطاع أن يقبل احلجر األسود ،فإن كان تقبيله للحجر األسود
السائِ ِ
ب ْب ِن خ ََّلد ◙.
( )9أخرجه الرتمذي ( ،)121ع ْن َّ
ِ
الصدِّ يق ◙.
( )2أخرجه الرتمذي ( ،)122ع ْن أ ِيب بكْر ِّ
ُ
( )3أخرجه مسلم ( ،)293ع ْن أ ِيب َُح ْيد ،أو ع ْن أ ِيب أس ْيد ¶.
()3أخرجه أبو داود ( ،)9112واحلديث يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل الوادعي ♫.
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اّللِ ،أو أن يلمسه بمحجن ،أي:
شاق عليه وعل غيه فيكفي أن يشي إليه بِ ْس ِم َّ
عصا ،ثم يقبلها كام صح عن النبي ☺(.)9
فإذا جاء إىل الركن اليامن استحب أن يمسحه فإن النبي ☺ قال« :إِ َّن
حي ُّط ْ
اخلطِيئة»(.)2
م ْسح ُهام ُ
إل أنه إذا مل يتمكن من الوصول إىل الركن اليامن فَل يلزمه اْلشارة ،وليس
فيه تقبيل ،وإنام فيه املسح.
فإذا انتهى من السبعة األطواف من الركن إىل الركن ،ودعا بام شاء ،أو ذكر
اهلل ،أو قرأ قرآ نًا فكله جائز ،وأما ما يوزع أو يشرتى من األدعية التي فيها أدعية
الشوط األول ،أدعية الشوط الثان ،وأدعية الشوط الثالث ،إىل غي ذلك ،فهذه
أدعية مل تثبت عن النبي ☺.
اّلل :
* فإذا انتهى من الطواف استحب له أن يصلي عند املقام ركعتني ،قال َّ ُ
اهيم مص ًّل وع ِهدْ نا إِىل إِبر ِ
اُت ُذوا ِمن مقا ِم إِبر ِ
{و َّ ِ
اهيم وإِ ْسام ِعيل أن ط ِّهرا ب ْيتِي
ُ
َّ
ه ْ
ْ
لِل َّط ِائ ِفني وا ْلعاكِ ِفني والر َّك ِع السج ِ
ود} [البقرة.]926:
ُّ ُ
ُّ
وذهب بعض أهل العلم إىل وجوب الركعتني يقرأ يف األوىل بالفاحتةُ { ،ق ْل
اّلل أحد} [اْلخَلص ،]9:والثانية بالفاحتة ،والكافرون.
ُهو َّ ُ
* ثم بعد ذلك يصعد إىل الصفا ،فإذا قارب منها ،قال كام قال النبي ☺{ :إِ َّن
ِ
ِ
ِ
اهلل بِ ِه»( ،)3ول يكررها يف
َّ
الصفا وا ْمل ْروة م ْن شعائ ِر اهلل} [البقرة« ]961:أبْد ُأ بِام بدأ ُ
كل شوط.
( )9أخرجه البخاري ( ،)9532ومسلم ( ،)9222ع ِن ا ْب ِن ع َّباس ¶.
ِ
اّللِ ْب ِن عُمر ¶.
( )2أخرجه النسائي ( ،)3132ع ْن ع ْبد َّ
( )3أخرجه مسلم ( ،)9291ع ْن جابِر ◙.
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وحيمد،
* فإذا رقى على الصفا استقبل الكعبة ،فيستقبل الكعبة ،ويكب،
233

اهلل و ْحد ُه ل ِ
رشيك ل ُه ،ل ُه ا ْمل ُ ْل ُك ول ُه ْ
احل ْمدُ و ُهو عل
وَيلل ،ثم يقول« :ل إِل إِ َّل ُ
ِ
اهلل و ْحد ُه ،أنْجز و ْعد ُه ،ونرص ع ْبد ُه ،وهزم ْاأل ْحزاب
يشء قدير ،ل إِل إِ َّل ُ
ك ُِّل ْ
الصفا ،فر ِقي عل ْي ِه ،حتَّى رأى
و ْحد ُه» .كام جاء ع ْن جابِر ◙ ،قال :فبدأ بِ َّ
ِ
اهلل و ْحد ُه ل ِ
رشيك ل ُه،
ا ْلب ْيت ف ْ
است ْقبل ا ْلق ْبلة ،فو َّحد اهلل وك َّب ُه ،وقال« :ل إِل إِ َّل ُ
ِ
ل ُه ا ْمل ُ ْل ُك ول ُه ْ
اهلل و ْحد ُه ،أنْجز و ْعد ُه،
يشء قدير ،ل إِل إِ َّل ُ
احل ْمدُ و ُهو عل ك ُِّل ْ
ونرص ع ْبد ُه ،وهزم ْاأل ْحزاب و ْحد ُه»(.)9

* ثم يدع مبا شاء ،وهذا الذكر مستحب ،وليس بواجب ،ثم يكرر هذا
الذكر ثَل ًثا ،ويدعو بينه ثَل ًثا.
* ثم يتجه إىل املروة ،ويكون الشوط من الصفا إىل املروة وليس من الصفا
إىل إىل الصفا بخَلف الطواف بالكعبة.حتى ينتهي بالطواف السابع باملروة.
وينزل ول حيدث شي ًئا غي الذكر ،والدعاء حتى يصل إىل اخلط األخض؛
وهو الوادي يف الزمن القديم ،واآلن معلم بإنارة خضاء فإذا وصل إىل هذا املكان
استحب له أن يشد باْلري؛ ألن النبي ☺ قال« :ل ي ْقطع ا ْلو ِ
ادي إِ َّل شدًّ ا»(.)2
ُ ُ
* واخلالف بني الرمل ،واجلري ،أن الرمل خطئ متقاربه ،وهذا يكون حول
الكعبة ،وأما يف الصفا واملروة فإنه جيري حتى لربام ُك ِشف النبي ☺ عن فخذه.
إل أن النساء ل يستحب هلن ذلك.
* فإذا وصل إىل املروة يستحب له أن يقول كما قال على الصفا من الدعاء« :ل إِل
( )9أخرجه مسلم (.)9291
( )2أخرجه النسائي ( ،)3153واحلديث يف «الصحيح املسند».
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اهلل و ْحد ُه ل ِ
رشيك ل ُه ،ل ُه ا ْمل ُ ْل ُك ول ُه ْ
يشء ق ِدير ،ل إِل إِ َّل
إِ َّل ُ
احل ْمدُ و ُهو عل ك ُِّل ْ
اهلل و ْحد ُه ،أنْجز و ْعد ُه ،ونرص ع ْبد ُه ،وهزم ْاأل ْحزاب و ْحد ُه» ،ثم يدعو بام شاء
ُ
ثَل ًثا ،ثم يرجع إىل الصفا يفعل ذلك يف كل شوط.
* فإذا انتهى من السبع األشواط قصَّرَ أو حَلَقَ ،واألفضل احللق هذا يف حق
الرجال ،قال ر ُس ُ
ول اهللِ ☺« :الل ُه َّم ا ْغ ِف ْر ل ِ ْل ُمح ِّل ِقني» ،قا ُلوا  :يا ر ُسول اهللِ،
رصين؟ ،قال« :الل ُه َّم ا ْغ ِف ْر ل ِ ْل ُمح ِّل ِقني» قا ُلوا  :يا ر ُسول اهللِ ،ول ِ ْل ُمق ِّ ِ
ول ِ ْل ُمق ِّ ِ
رصين؟،
قال« :الل ُه َّم ا ْغ ِف ْر ل ِ ْل ُمح ِّل ِقني» ،قا ُلوا  :يا ر ُسول اهللِ ،ول ِ ْل ُمق ِّ ِ
رصين؟ قال:
«ول ِ ْل ُمق ِّ ِ
رصين»(.)9
وأما املرأة فإهنا تأخذ من شعرها بمقدار األنملة.
* فإذا ما انتهوا من هذه األربعة األركان فقد متت العمرة بأركاهنا ،وله أن يزيد يف
مستحباهتا ،وواجباهتا من ذكر ،ودعاء ،وتسبيح ،وحتميد ،وغي ذلك من األمور.
* وهنا تنبيه :أن الطواف بالكعبة ل يشرتط له الطهارة وإنام هي مستحبة،
فإن النبي ☺ توضأ حني طاف بالكعبة.
* والفرق بني القولني :أن القول باشرتاط الطهارة يلزم منه بطَلن طواف من
أحدث يف طوافه وذلك ل يتأتى؛ ألن الصحابة الذين طافوا يف حجة الوداع
قريب من مائة ألف ومل ُيذكر أن أحدً ا منهم ُحكم عل طوافه بالبطَلن.
ويستحال أن يكون هذا العدد مل يقع احلدث من أحدهم ،ومل يسأل النبي
☺ عن ذلك ولو سأل لنقل لنا ،وأما فعل النبي ☺ فَل يدل عل الوجوب،
وإنام يدل عل الستحباب كام هي القاعدة يف أفعال النبي ☺.
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري ( ،)9221ومسلم ( ،)9332ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
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 وهنا تنبيهات:

 -9وهو أن املرأة ل جيوز هلا أن تطوف وهي حائض ،لقول النبي ☺:
«ا ْفع ِيل ما ي ْفع ُل احلاج ،غي أ ْن ل ت ُط ِ
ويف بِا ْلبي ِ
ت حتَّى ت ْط ُه ِري»(.)9
ْ
ُّ ْ

ُ -2
مر عليه ،فع ِن ْاب ِن ع َّباس
وحيرم احلاج واملعتمر من أي ميقات َّ
¶ ،قال« :إِ َّن النَّبِ َّي ☺ و َّقت ِأل ْه ِل امل ِدين ِة ذا احلُل ْيف ِة ،و ِأل ْه ِل َّ
الش ْأ ِم
ِ
اْلُ ْحفة ،و ِأل ْه ِل ن ْجد ق ْرن املن ِ
از ِل ،و ِأل ْه ِل اليم ِن يل ْملمُ ،ه َّن هل ُ َّن ،ومل ْن أتى عل ْي ِه َّن
ِم ْن غ ْ ِ
ي ِه َّن ِمم َّ ْن أراد احل َّج وال ُع ْمرة ،وم ْن كان ُدون ذلِك ،ف ِم ْن ح ْي ُ
ث أنْشأ حتَّى أ ْه ُل
مكَّة ِم ْن مكَّة»(.)2

إل أن املكي إذا أراد العمرة تعني عليه اخلروج إىل احلل ،وإحداث العمرة
من ذلك املكان.
 -3هنالك قول لبعض أهل العلم :أن املكي ليس عليه عمرة ،وهذا غي
صحيح ،فإن املكي يستحب يف حقه العمرة كام تستحب يف حق غيه من
املسلمني ،وجتب إن مل يكن قد اعتمر قبل ذلك ،وهم داخلون يف عموم أدلة
احلث عل هذا اخلي ،ولو كانت هلم خصوصية لبينها رسول اهلل ☺ فالعمرة
واجبة مستقلة ،واحلج واجب مستقل ،وجيوز اْلمع بينهام.
واهلل املستعان.

t

♣♣♣

u

( )9أخرجه البخاري ( ،)336ومسلم ( ،)9299ع ْن عائِشة ▲.
( )2أخرجه البخاري ( ،)9623ومسلم (.)9919
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ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما عد:
 جاء األمر من اهلل  بقوله{ :وس ِ
ار ُعوا إِىل م ْغ ِفرة ِم ْن ر ِّبك ُْم وجنَّة}
ُ

[آل عمران ،]933:وبقوله { :سابِ ُقوا إِىل م ْغ ِفرة ِم ْن ر ِّبك ُْم وجنَّة } [احلديد،]29:
اخلي ِ
ات } [البقرة.]931:
استبِ ُقوا ْ ْ
وبقوله { :ف ْ
وعن أ ِيب هريرة ◙ ،أ َّن رسول اهللِ ☺ قال« :ب ِ
اد ُروا بِ ْاأل ْعام ِل فِتنًا
ُ ْ
ْ
ُ
ِ
ِ
الر ُج ُل ُم ْؤ ِمنًا و ُي ْم ِيس كافِ ًرا  ،أ ْو ُي ْم ِيس ُم ْؤ ِمنًا و ُي ْصبِ ُح
كقط ِع ال َّليْ ِل ا ْمل ُ ْظل ِمُ ،ي ْصبِ ُح َّ
كافِ ًرا  ،يبِي ُع ِدين ُه بِعرض ِمن الدُّ نْيا»(.)9
ويقول اهلل  يف وصف بعض أنبياءه { :إِ َّهنُ ْم كانُوا
ِ
ات ويدْ ُعوننا رغبا ورهبا وكانُوا لنا خ ِ
اخلي ِ
ُيس ِ
اش ِعني } [األنبياء.]19:
ً
ً
ار ُعون يف ْ ْ
فاملسارعة إىل اخلي سبيل إيامن ،وسبيل لنيل املراتب العالية.
* وقد كان الصحابة رضوان اهلل عليهم يتسابقون إىل اخلري ،سوا ًء كان ذلك يف
باب اْلهاد ،أو الصدقات ،أو يف تبليغ العلم ،أو غي ذلك من األبواب.
ِ
اّللِ ¶ ،قال :قال ر ُجل لِلنَّبِ ِّي ☺ ي ْوم ُأ ُحد
ففي حديث جابِ ِر ْب ِن ع ْبد َّ
أرأيْت إِ ْن ُقتِ ْل ُت فأيْن أنا؟ قالِ « :يف اْلن َِّة» فأ ْلقى ُترات ِيف ي ِد ِهُ ،ث َّم قاتل حتَّى ُقتِل(.)2
( )9أخرجه مسلم (.)991
( )2أخرجه البخاري ( ،)3335مسلم (.)9111
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اخل َّط ِ
* ويف باب الصدقاتَّ ،
ْ
اب
حث النَّبِ ُّي ☺ عل الصدقة ،فعن ُعمر ْب ِن
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◙ ،قال :أمرنا ر ُس ُ
اّللِ ☺ ي ْو ًما أ ْن نتصدَّ ق ،فوافق ذلِك م ًال ِعن ِْدي،
ول َّ
ول اّللِ
ِ ِ
ف ُق ْل ُت :ا ْلي ْوم أ ْسبِ ُق أبا بكْر إِ ْن سب ْق ُت ُه ي ْو ًما ،ف ِج ْئ ُت بِن ْصف ما ِ  ،فقال ر ُس ُ َّ
☺« :ما أبْقيْت ِأل ْهلِك؟»ُ ،ق ْل ُتِ :م ْثل ُه ،قال :وأتى أبُو بكْر ◙ بِك ُِّل ما
ول ِ
ِ
ِ ِ
اّلل
اّلل ☺« :ما أبْق ْيت أل ْهلك؟» قال :أبْق ْي ُت هل ُ ُم َّ
عنْد ُه ،فقال ل ُه ر ُس ُ َّ
ِ
يشء أبدً ا(.)9
ور ُسول ُهُ ،ق ْل ُت :ل ُأسابِ ُقك إىل ْ

فكان أبوبكر ◙ هو السباق يف باب اْلنفاق والطاعة ،حتى لقد قال
اخل ْ ِ
عمر ◙ :إِ ْن فع ْلت ،لقدْ ُكنْت س َّبا ًقا بِ ْ
ي.

ِ
اّللِ ْب ِن م ْس ُعود
* ويف باب البشارة باخلري وحمبة املسلمني ،ما صح ع ْن ع ْبد َّ
اّللِ ُيص ِّيل ،فا ْفتتح النِّساء
◙ :أ َّن النَّبِ َّي ☺ أتا ُه ب ْني أ ِيب بكْر ،و ُعمر ،وع ْبدُ َّ
ب أ ْن ي ْقرأ ا ْل ُق ْرآن غ ًّضا كام ُأن ِْزل ،ف ْلي ْقرأ ْ ُه عل ِقراء ِة
فسحلها ،فقال النَّبِ ُّي ☺« :م ْن أح َّ
ْاب ِن ُأ ِّم ع ْبد» ُ ،ث َّم تقدَّ م ْسأ ُل ،فجعل النَّبِ ُّي ☺ ي ُق ُ
ول« :س ْل ُت ْعط ْه ،س ْل ُت ْعط ْه ،س ْل
ُت ْعط ْه»  ،فقالِ :فيام سأل ال َّل ُه َّم إِ ِّن أ ْسأ ُلك إِيامنًا ل ي ْرتدُّ  ،ون ِع ًيام ل ينْفدُ  ،و ُمرافقة نبِ ِّيك
ِ
ُُممد ☺ ِيف أ ْعل جن َِّة ْ ِ
اّللِ لِ ُيب ِّرش ُه،
ُ
اّلل تعاىل عنْ ُه ع ْبد َّ
َّ
اخل ْلد .قال :فأتى ُعم ُر رض َّ ُ
اخل ْ ِ
فوجد أبا بكْر ِر ْضو ُ
اّللِ عل ْي ِه قدْ سبق ُه ،فقال :إِ ْن فع ْلت ،لقدْ ُكنْت س َّبا ًقا بِ ْ
ي(.)2
ان َّ
مسابقة حتى يف تبشي إخواهنم وإدخال الرسور عليهم ،مسابقة يف الصيام،
مسابقة يف احلج ،مسابقة يف قراءة القرآن ،مسابقة يف العلم وحفظ احلديث،

مسابقة يف مجيع شؤوهنم ،وهبذا رفعهم اهلل ،وهبذا نالوا الدرجات العل والنعيم
( )9اخرجه أبو داود ( ،)9521واحلديث يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل الوادعي ♫.
( )2أخرجه اْلمام أَحد ( ،)3266واحلديث يف «الصحيح املسند».
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املقيم ،وهبذا كانوا يمشون عل األرض ،وهم يعلمون أن اهلل قد رض عنهم ،قال
ِ
اّلل عن ُْه ْم ور ُضوا عنْ ُه } [البينة.]1:
تعاىل{ :رض َّ ُ
وكثي منهم يعلم أنه من أهل اْلنة ،ومع ذلك خيشى ما يقدم عليه ويتزود
ِ
وهبُ ْم و ِجلة
من العامل الصاحلة ،كام قال تعاىل عنهم{ :وا َّلذين ُي ْؤتُون ما آت ْوا و ُق ُل ُ
أهنم إِىل ر ِهبم ر ِ
اج ُعون} [املؤمنون.]53:
ِّ ْ
َّ ُ ْ
وع ْن ع ِائشة ▲ ،ز ْوج النَّبِ ِّي ☺ ،قال ْت :سأ ْل ُت ر ُسول اهللِ ☺
ِ
ِ
ِِ
وهبُ ْم و ِجلة} [املؤمنون ،]53:قال ْت
ع ْن هذه اآلية{ :وا َّلذين ُي ْؤتُون ما آت ْوا و ُق ُل ُ
ع ِائش ُة :أ ُه ُم ا َّل ِذين ي ْرش ُبون اخل ْمر وي ْ ِ
الصدِّ ِيق ،ول ِكن َُّه ُم
رس ُقون؟ قال :ل يا بِنْت ِّ
ا َّل ِذين ي ُصو ُمون و ُيص ُّلون ويتصدَّ ُقون ،و ُه ْم خيا ُفون أ ْن ل ُت ْقبل ِمن ُْه ْم { ُأ وَلِك
ِ
اخلي ِ
ُيس ِ
ات و ُه ْم هلا سابِ ُقون} [املؤمنون.)9( ]59:
ار ُعون يف ْ ْ
أما نحن  -نسأل اهلل السَلمة  -الفتور حاصل ،والذنوب كثية ،واملعايص
ُميطة ،واْلهل عميق ،ومع ذلك عندنا من الرجاء ما اهلل به عليم ،رجاء ل يوافق
ما نحن عليه من العمل.
أما أوَلك كان رجاءهم مع العمل الصالح ،يعملون الصاحلات ويرجون
من اهلل القبول ،وخيشون الرد ،ونحن نقرص يف باب الطاعات والقربات ،ونفعل
املعايص والسيئات؛ وكأننا قد ِ
ضمنَّا قبول العمل.
فيا أَيا املسلمون ،علينا أن نتقي اهلل ،وأن نسارع يف حتصيل احلسنات.
فإن املوسم قد شارف عل النتهاء ،وأصبحت الليا معدودات بعد أن
كانت معلومات ،فعل اْلنسان أن يشمر؛ لعلها أن تستجاب لك دعوة تغي
( )9أخرجه الرتمذي (.)3926
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يف الدنيا
حياتك يف الدنيا واآلخرة ،لعلها أن تقبل منك صدقة يتغي به حالك
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واآلخرة ،لعلها أن تقبل منك طاعة يصلح هبا الدنيا واآلخرة ،فإن اهلل  إنام

يتقبل من املتقني ،ومن فرط فاهلل غني َحيد ،يعني من فرط وبقي عل ما هو عليه؛
ل يظن أنه رض أحدً ا ،رض نفسه ،وإل فإن اهلل غني َحيد ُعبد أم كُفرُ ،أطيع أم
عيص ،هو الغني ،قال تعاىل { :يا أَيا النَّاس أنتُم ا ْل ُفقرا ء إِىل ِ
اّلل ُهو ا ْلغنِ ُّي
ُ
َّ
ُ
ُ ْ ُ
ُّ
اّلل و َّ ُ
احل ِميدُ ( )96إِ ْن يش ْأ ي ْذ ِهبكُم وي ْأ ِ
ْ
ت بِخ ْلق ج ِديد } [فاطر.]95-96:
ُ ْ ْ
ادي لو أ َّن أولكُم و ِ
ويف احلديث القديس عن أ ِيب ذر ◙« :يا ِعب ِ
آخرك ُْم
ْ
ْ
َّ ْ
ب رجل و ِ
احد ،ما نقص ذلِك ِم ْن ُم ْل ِكي ش ْيئًا»(.)9
وإِنْسك ُْم و ِجنَّك ُْم كا ُنوا عل أ ْفج ِر ق ْل ِ ُ
والبدار ،البدار ،اهلل أعلم من يأِت عليه العام القادم؛ حتى يتزود من صيام
وقيام ،فإن املوت يتلقى اْلنسان يف طريقه وهو سائر عليه ،قال تعاىلُ { :ق ْل إِ َّن

ا ْملوت ا َّل ِذي ت ِفرون ِمنْه ف ِإ َّنه مَل ِقيكُم ُثم تُردون إِىل ع ِ
املِ ا ْلغ ْي ِ
ب و َّ
الشهاد ِة ف ُين ِّب ُئك ُْم
ْ َّ ُّ
ْ
ُ ُ ُ
ُّ
بِام ُكنْت ُْم ت ْعم ُلون } [اْلمعة.]1:

كم من إنسان ُيفرط يف الطاعات والقربات ويأتيه املوت من أمر ل يظنه
ول يأمله ،ول خياف منه.
فلنسارع إىل اخليات ،ولنستبق اخليات ،ولنبادر باخليات ،فكل ذلك من
أسباب رفعة العبد عند اهلل ثم عند الناس ،ومن أسباب الرزق ،وأسباب املحبة،
وأسباب انرشا ح الصدر ،وأسباب دفع الكرب ،ودفع املصائب؛ الطاعات كلها
خي .واحلمد هلل.

t
( )9أخرجه مسلم (.)2622
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الفائدة السابعة واألربعون:
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«جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ ،آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ،وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ ،آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا»

ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما عد:
جاء يف الصحيح ع ْن أ ِيب ُموسى األ ْشع ِر ِّي ◙ ،ع ِن النَّبِ ِّي ☺ قال:
يهام ،وجنَّت ِ
«جنَّت ِ
ان ِم ْن ذهب ،آنِي ُت ُهام وما فِ ِ
ان ِم ْن فِ َّضة ،آنِي ُت ُهام وما فِ ِ
يهام ،وما ب ْني
القو ِم وبني أ ْن ينْ ُظروا إِىل رهبِم إِ َّل ِرداء ِ
الك ْ ِب عل و ْج ِه ِه ِيف جن َِّة عدْ ن»(.)9
ْ
ُ
ِّ ْ
ُ
ْ
ُ

 فمجموع ما تضمنه هذا احلديث:
َّ
أن عدد اْلنان أربع ،متفاوتة يف الصفات ،ويف املكارم التي يتحصل عليها
من يدخلها ،والكريم من أكرمه اهلل ،وكل من دخل اْلنة فهو يف خي عظيم ،وإن
كان من أدناهم منزلة؛ ألن ليس فيها د ِن.
ويف حديث ا ْمل ُ ِغية ْب ِن ُش ْعبة ◙ عند اْلمام مسلم( ،)2قال« :سأل
اْلن َِّة من ِْزل ًة ،قالُ :هو ر ُجل جيِي ُء ب ْعد ما ُأ ْد ِخل أ ْه ُل ْ
ُموسى ر َّب ُه ،ما أ ْدنى أ ْه ِل ْ
اْلن َِّة
َّاس من ِ
اْلنَّة ،في ُق ُ
اْلنَّة ،فيُق ُال ل ُه :ا ْد ُخ ِل ْ
ْ
ازهل ُ ْم،
ول :أ ْي ر ِّب ،كيْف وقدْ نزل الن ُ
ك ملِك ِمن م ُل ِ
وأخ ُذوا أخذ ِاهتِم ،فيق ُال له :أترىض أ ْن يكُون لك ِم ْث ُل م ْل ِ
وك
ْ ُ
ْ ُ
ُ
ُ ْ
الدُّ نْيا؟»  -سبحان اهلل كم للملوك يف األرض من قصور ،ودور وأرض ،وعقار،
يت ر ِّب ،في ُق ُ
ومال « -في ُق ُ
ول :لك ذلِك ،و ِم ْث ُل ُه و ِم ْث ُل ُه و ِم ْث ُل ُه و ِم ْث ُل ُه ،فقال
ول :ر ِض ُ
اخل ِ
يت ر ِّب ،في ُق ُ
ِيف ْ
ول :هذا لك وعرش ُة أ ْمثال ِ ِه ،ولك ما ْ
اشته ْت ن ْف ُسك،
امس ِة :ر ِض ُ
( )9أخرجه البخاري ( ،)2333ومسلم (.)913
( )2برقم (.)911
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ت ع ْينُك ،في ُق ُ
 :ر ِّب،
يت ر ِّب»  -هكذا جاء يف هذه الرواية « -قال
ول :ر ِض ُ
ول َّذ ْ
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ً
دخول اْلنة ،فكيف بأعَلهم
فأ ْعَل ُه ْم من ِْزل ًة؟»  -إذا كان هذا آخر أهل اْلنة
ت غر ْس ُت كرامت ُه ْم بِي ِدي ،وخت ْم ُت عل ْيها ،فل ْم
منزلة؟ « -قالُ :أ وَلِك ا َّل ِذين أر ْد ُ
اب اهلل ِ
ب برش ،قال :و ِم ْصدا ُق ُه ِيف كِت ِ
خي ُط ْر عل ق ْل ِ
تر ع ْني ،ومل ْ ت ْسم ْع ُأ ُذن ،ومل ْ ْ
{ :فَل ت ْعل ُم ن ْفس ما ُأ ْخ ِفي هل ُ ْم ِم ْن ُق َّر ِة أ ْع ُني} [السجدةْ ]92:اآلية».
 وقد وصف اهلل  اجلنة يف كتابه وصفًا دقيقًا بليغًا ،جتعل من أراد اخلي

شمر ،ول يكسل ،ويزهد فيها إل من فرط ومل يعلم مصلحة نفسه.
َّ
* ومن هذا الوصف ،ما ذكره اهلل  يف سورة الرَحن ،حيث قال
ان ( )35فبِأي آل ِء ربكُام تُك ِّذب ِ
▐{ :و ِملن خاف مقام رب ِه جنَّت ِ
ان ()32
ِّ
ْ
ِّ
ِّ
ان جتْ ِري ِ
ان (ِ )31ف ِيهام عين ِ
ذواتا أ ْفنان ( )31فبِأي آل ِء ربكُام تُك ِّذب ِ
ان ( )63فبِأ ِّي
ْ
ِّ
ِّ
ان (ِ )69ف ِيهام ِمن ك ُِّل ف ِ
اكهة زوج ِ
آل ِء ربكُام تُك ِّذب ِ
ان ( )62فبِأ ِّي آل ِء ر ِّبكُام
ْ
ْ
ِّ
تُك ِّذب ِ
اْلنَّت ْ ِ
ان (ُ )63مت َِّك ِئني عل ُف ُرش بط ِائنُها ِم ْن إِ ْست ْبق وجنى ْ
ني دان ()63
ات ال َّطر ِ
فبِأي آل ِء ربكُام تُك ِّذب ِ
ان (ِ )66ف ِيهن ق ِ
ف مل ْ ي ْط ِم ْث ُه َّن إِنْس ق ْبل ُه ْم ول
ارص ُ
َّ
ِّ
ْ
ِّ
جان ( )65فبِأي آل ِء ربكُام تُك ِّذب ِ
وت وا ْمل ْرج ُ
ان ( )61فبِأ ِّي
ان ( )62كأ َّهنُ َّن ا ْليا ُق ُ
ِّ
ِّ
ِ
اْلحس ِ
ِ
ان إِ َّل ْ ِ
اْل ْحس ُ
ان ( )53فبِأ ِّي آل ِء ر ِّبكُام
آلء ر ِّبكُام تُك ِّذبان ( )61ه ْل جزا ُء ْ ِ ْ
ان ( )53مدْ هامت ِ
ان ( )52فبِأي آل ِء ربكُام تُك ِّذب ِ
وهنام جنَّت ِ
تُك ِّذب ِ
ان ( )59و ِم ْن ُد ِ ِ
ان
ِّ
ُ َّ
ِّ
ان ن َّضاخت ِ
ان (ِ )56ف ِيهام عين ِ
( )53فبِأي آل ِء ربكُام تُك ِّذب ِ
ان ( )55فبِأ ِّي آل ِء ر ِّبكُام
ْ
ِّ
ِّ
ان (ِ )52ف ِيهام ف ِ
اكهة ون ْخل ورمان ( )51فبِأي آل ِء ربكُام تُك ِّذب ِ
تُك ِّذب ِ
ان ()51
ِّ
ُ َّ
ِّ
ِف ِيهن خيات ِحسان ( )23فبِأي آل ِء ربكُام تُك ِّذب ِ
ان (ُ )29حور م ْق ُصورات ِيف
ِّ
َّ ْ
ِّ
اخليا ِم ( )22فبِأي آل ِء ربكُام تُك ِّذب ِ
ِْ
ان ( )23مل ْ ي ْط ِم ْث ُه َّن إِنْس ق ْبل ُه ْم ول جان ()23
ِّ
ِّ
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فبِأي آل ِء ربكُام تُك ِّذب ِ
ان (ُ )26مت َِّك ِئني عل ر ْفرف ُخ ْض وع ْبق ِري ِحسان ()25
ِّ
ِّ
ِ
ِ
اْلَل ِل و ْ ِ
اس ُم ر ِّبك ِذي ْ
اْلكْرا ِم} [الرَحن-35:
فبِأ ِّي آلء ر ِّبكُام تُك ِّذبان ( )22تبارك ْ
.]21

* قوله { :و ِملن خاف مقام رب ِه جنَّت ِ
ان } ،قد تقدم أهنام جنتان من ذهب.
ْ
ِّ

* قوله{ :ذواتا أ ْفنان} ،أي :غصون ،وأشجار ،وحدائق نضة حسنة حتمل
بعضا ،وع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،قال النَّبِ ُّي ☺« :إِ َّن
من كل ثمر ويغطي بعضها ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ِيف ظِ ِّلها ِمائة سنة» ،وا ْقر ُءوا إِ ْن ِش ْئت ُْم {وظِل ممْدُ ود}
الراك ُ
يف اْلنَّة لشجر ًة يس ُي َّ
[الواقعة.)9( ]33:
ان} ،أي :ترسح ِ
ان جتْ ِري ِ
* قولهِ { :ف ِيهام عين ِ
ان لِس ْق ِي تِ ْلك ْاأل ْشج ِ
ار
ْ
ْ ْ
مجي ِع ْاأل ْلو ِ
و ْاأل ْغص ِ
ان ف ُت ْث ِمر ِم ْن ِ
احلس ُن ا ْلب ْ ِ
ان ،قال ْ
رص ُّي :إِ ْحد ُامها ُيق ُال هلا:
ُ
ِ
الس ْلسبِ ُيل»( .)2ـها.
«ت ْسنيم» ،و ْاألُ ْخرى « َّ
وقد بني ذلك ما يف سورة ُممد ،قال اهلل ِ { :فيها أ ْهنار ِم ْن ماء غ ْ ِ
ي
ِ
لش ِ
آسن وأ ْهنار ِم ْن لبن مل ْ يتغ َّ ْي ط ْع ُم ُه وأ ْهنار ِم ْن َخْر ل َّذة ل ِ َّ
اربِني وأ ْهنار ِم ْن عسل
مص ًّفى} [ُممد ،]96:هذه أهنارها ،وهذا نعيمها ،وانظر يقول هناِ { :ف ِيهام عين ِ
ان
ْ
ُ
ان ن َّضاخت ِ
ان} ،وسيأِت يف اْلنتني األخرينيِ { :ف ِيهام عين ِ
جتْ ِري ِ
ان} ،والفرق واسع
ْ
بني العني التي جتري ،والعني التي تضخ يف مكاهنا.
* قولهِ { :ف ِيهام ِمن ك ُِّل ف ِ
اكهة ز ْوجان} ،وكل :من ألفاظ العموم ،ففيها من
كل ما لذ وطاب من الفواكة ،واحلدائق املثمرة ،وسيأِت يف اْلنتني األخريني:
{ ِف ِيهام فاكِهة ون ْخل و ُر َّمان}.
( )9أخرجه البخاري ( ،)3262ومسلم (.)2125
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واسع ،كام
وتتفق فواكه الدنيا مع فواكه اآلخرة يف السم ،وإل فإن الفرق
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وصف اهلل  سدرة املنتهى ،ووصفها رسوله ☺ بقوله« :ور ُقها كآذ ِ
ان
ا ْل ِفيل ِة ،وإِذا ثم ُرها كا ْل ِقَل ِل»(.)9
اْلنَّت ْ ِ
* قولهُ { :مت َِّك ِئني عل ُف ُرش بط ِائنُها ِم ْن إِ ْست ْبق وجنى ْ
ني دان}،
وا ْملرا د بِ ِالتِّك ِ
ِ
اء ه ُ ِ
اع ،و ُيق ُالْ :
وس عل ِصف ِة الرتبيع عل ُف ُرش
اْلُ ُل ُ
اهنا ال ْضطج ُ
ُ ُ
ِ
ب ِ
طائنُها ِم ْن إِ ْست ْبق و ُهو ما غ ُلظ ِمن الدِّ يب ِ
اج
اج ،وقال أبُو ع ْمران اْل ْونُ :هو الدِّ يب ُ
ف ال ِّظهار ِة بِرش ِ
ب ،فنبه عل رش ِ
امل ُزي ُن بِ َّ
ف ا ْلبِطان ِة ،فهذا ِمن ال َّتنْبِ ِيه بِ ْاأل ْدنى
الذه ِ َّ
عل ْاأل ْعل( .)2ـها.

فذكر البطائن ،ومل يذكرها بجامل الظاهر ،فإذا كان بطائنها من هذا النوع
اْلميل من القامش الفاخر مجيل اللون ،ناعم امللمس ،إىل غي ذلك ،فام بالك
بظاهرها كيف يكون؟!.
اْلنَّت ْ ِ
* قوله{ :وجنى ْ
ني دان} ،كام قال تعاىل{ :ودانِي ًة عل ْي ِه ْم ِظَل ُهلا و ُذ ِّلل ْت
ُق ُطو ُفها ت ْذل ِ ًيَل} [اْلنسان.]93:
ما فيها من الفواكه قريبة من أصحاهبا ،متكئ عل فراشه ،ويأكل مما أراد.
ِِ
ل ُف ُرش
وسبحان اهلل! كيف ذكر اهلل  هذا بعد قولهُ { :متَّكئني ع ه
بط ِائنُها ِم ْن إِ ْست ْبق}؛ حتى ل ُيظن أنه حيتاج إىل قيام لتناوهلا ،وقد جاء يف بعض
الروايات :أنه ل يريد شي ًئا إل جاء إليه.
ات ال َّطر ِ
* قولهِ { :ف ِيهن ق ِ
ف} ،أي :يف اْلنات قارصا ت الطرف ،ل
ارص ُ
َّ
ْ
يرفعن أبصارهن إىل غي أزواجهن ول يرين يف اْلنة أحسن من أزواجهن.
( )9أخرجه البخاري ( ،)3112ومسلم ( ،)952ع ْن أن ِ
س ْب ِن مالِك ◙.
(« )2تفسي ابن كثي» (.)633/2
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* قوله{ :مل ْ ي ْط ِم ْث ُه َّن إِنس ق ْبل ُه ْم ول جان} ،بل هن معدات ألزواجهن،

كام قال ُ { :ع ُر ًبا أتْر ًابا} ،وهذا أمر عظيم ،فإن الرجل إذا تزوج امرأة قد
تزوجت قبله ،ربام بني احلني واآلخر يأتيه بعض ما يأِت اْلنسان ،لكن أخب اهلل
 أن نساء اْلنة مل ُيطمثن إنس ول جان ،حتى احللم ما هناك احتَلم ،وإنام
تعرف زوجها ،وكفى به نعيم.
* وقوله{ :ول جان} ،قال ابن كثي ♫ :وه ِذ ِه أيْ ًضا ِمن ْاأل ِد َّل ِة عل
ُد ُخ ِ
ول ُم ْؤ ِمنِي ْ ِ
اْل ِّن ْ
اْلنَّة( .)9ـها.
وت وا ْمل ْرج ُ
ان} ،و َّملا ذكر ▐ مجال الباطن
* قوله تعاىل {كأ َّهنُ َّن ا ْليا ُق ُ
من عفافهن ،وقصور أبصارهن ،أخب أهنن يف اْلامل قد بلغن املبلغ العظيم{ :كأ َّهنُ َّن
ً
وت وا ْمل ْرج ُ
ومجال ،ونعوم ًة ،وحسن منظر ،إىل غي ذلك.
ان} ،حسنًا،
ا ْليا ُق ُ
ويف «الصحيحني» ،ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،قال :قال ر ُس ُ
اّللِ ☺:
ول َّ
«أ َّو ُل ُز ْمرة تلِ ُج اْلنَّة ُصور ُهتُ ْم عل ُصور ِة القم ِر ل ْيلة البدْ ِر ،ل ي ْب ُص ُقون فِيها ،ول
بو ِ
يمت ِ
الذه ِ
ب ،أ ْمشا ُط ُه ْم ِمن َّ
خ ُطون ،ول يتغ َّو ُطون ،آنِي ُت ُه ْم فِيها َّ
الف َّض ِة،
الذه ُ
ْ
امرهم األ ُلو ُة ،ور ْشحهم املِس ُك ،ولِك ُِّل و ِ
ِ
احد ِمنْهم زوجت ِ
انُ ،يرى ُم ُّخ ُسوقِ ِهام
ُ ْ ْ
َّ
ُ ُ ُ ْ
وجم ُ ُ ُ
اختَِلف بينهم ول تبا ُغضُ ،ق ُلوهبم ق ْلب و ِ
ِم ْن ور ِاء ال َّل ْح ِم ِمن احلُ ْس ِن ،ل ْ
احد،
ُُْ
ْ ُ ْ
اّلل ُبكْر ًة وع ِشيًّا»(.)2
ُيس ِّب ُحون َّ
اْلحس ِ
ان إِ َّل ْ ِ
اْل ْحس ُ
ان} ،يعني أن اْلزاء من جنس
* وقوله{ :ه ْل جزا ُء ْ ِ ْ
العمل ،واْلحسان الذي فعله العبد أنه أطاع اهلل  ،ووحده ،وتابع النبي
☺ ولزم الطاعة ،واجتنب املعصية ،فهنيئا ملن أحسن.
(« )9التفسي» (.)633/2
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{ل ِ َّل ِذين
فجزاء من أحسن يف الدنيا اْلحسان يف اآلخرة ،كام قال تعاىل:
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احل ْسنى و ِزيادة} [يونس ،]25:واحلسنى :اْلنة وما فيها ،والزيادة :النظر إىل
أ ْحسنُوا ْ ُ
وجه اهلل .

وهنام جنَّت ِ
* قوله{ :و ِمن ُد ِ ِ
ان} ،خيب تعاىل أن هاتني اْلنتان دون التي قبلهام

يف املرتبة والفضيلة.
بعضا؛ من شدة سوادها ،ومن
* قولهُ { :مدْ ها َّمتان} ،أيُ :يغطي بعضها ً
ورَيام.
كثرة أشجارها ِّ
ان} ،ع ِن اب ِن عباس :أي فياضت ِ
ان ن َّضاخت ِ
* قولهِ { :ف ِيهام عين ِ
ان .و ْ
اْل ْر ُي
ْ َّ
َّ
ْ
ْ
ان ل تنْقطِع ِ
اك{ :ن َّضاختان} أي ُممتلِئت ِ
الض َّح ُ
ان( .)9ـها.
أ ْقوى ِمن الن َّْض ِخ .وقال َّ
ْ ْ
إل ان األوىل أبلغ؛ ألن العني جتري جر ًيا والفرق واضح.
* قوله تعاىلِ { :ف ِيهام ف ِ
اكهة ون ْخل و ُر َّمان} ،وهذا من أرشف أنواع الفاكهة،
لكن األوىل أعم حيث أتى قبلها بقولهِ { :من ك ُِّل } التي تفيد العموم ،أما كلمة
فاكهة فهي عامة يدخل فيها كل فاكهة.
اب ع ْط ِ
اص عل ا ْلعا ِّم ،كام ق َّرر ُه ا ْل ُبخ ِ
{ون ْخل و ُر َّمان} ِم ْن ب ِ
ف ْ
ار ُّي
اخل ِّ
وغ ْ ُي ُه( .)2لبكتهام وفضلهام.
وقد ذكر اهلل  الرمان يف سورة األنعام يف موطنني ،قال تعاىل:
الر َّمان ُم ْشتبِ ًها وغ ْي ُمتشابِه ا ْن ُظ ُروا إِىل ثم ِر ِه إِذا أثْمر وين ِْع ِه إِ َّن ِيف
{و َّ
الز ْيتُون و ُّ
ذلِك ُْم آليات لِق ْوم ُي ْؤ ِمنُون} [األنعام.]11:
الر َّمان ُمتش ِاهبًا وغ ْي ُمتشابِه ُك ُلوا ِم ْن ثم ِر ِه إِذا أثْمر
وقال تعاىل{ :و َّ
الز ْيتُون و ُّ
(« )2( ،)9تفسي ابن كثي» (.)632/2
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وآتُوا ح َّقه يوم حص ِ
ِ
ب ا ْمل ُ ْ ِ
اد ِه ول ت ْ ِ
رس ِفني} [األنعام.]939:
ُرس ُفوا إِ َّن ُه ل ُحي ُّ
ُ ْ
فصار ذكر الرمان يف القرآن يف ثَلثة مواطن ،وهو شجرة مباركة ،حتى أن
احلبة منها يف الدنيا إذا سلمت من النقر وغيه ربام حتفظ السنة والسنتني يف
الغرفة ،ما يضها يشء ،وطعمها لذيذ ،ومفيد.
* قوله تعاىلِ { :ف ِيه َّن خ ْيات ِحسان} ،أي :خ ْيات كثِية حسنة ِيف ْ
اْلن َِّة،
وقيل املراد هبا احلور العني ،قال ابن كثي ♫ :و ِهلذا قرأ ب ْع ُض ُه ْمِ { :ف ِيه َّن
خيات} ،بِالت َّْش ِد ِ
يد( .)9ـها.
ه
وملمسا،
طعام،
ً
ومع ذلك فكل يشء يف اْلنة خي ،حسن ،يشتهيه ويتلذذ به ً
ونظرا  ،فاْلنة كلها نعيم ،طعمها نعيم ،والنظر فيها نعيم ،واللمس فيها نعيم،
ً
واْللوس فيها نعيم ،قال تعاىل{ :إِ َّن ْاألبْرار ل ِفي ن ِعيم} [النفطار .]93:بينام النار
كلها جحيم ،قال تعاىل{ :وإِ َّن ا ْل ُف َّجار ل ِفي ج ِحيم} [النفطار.]93:
* قوله{ :حور م ْقصورات ِيف ْ ِ
اخليا ِم} ،األوىل :فيهن قارصات الطرف،
َّ ُ
ُ

وهي التي تقرص طرفها بنفسها ،وهؤلء قد ذكر أهنن مقصورات يف خيامهن عل
ات ال َّطر ِ
أزواجهن ،قال ابن كثي ♫ :و ُهناك قالِ { :ف ِيهن ق ِ
ف} ،ول
ارص ُ
َّ
ْ
ش َّك أ َّن ا َّلتِي قدْ قرصت طرفها بِن ْف ِسها أ ْفض ُل ِممن ُقرصت ،وإِ ْن كان ْ ِ
يع
اْلم ُ
َّ ْ
ْ
ُخمدَّ رات( .)2ـها.
* قوله{ :مل ْ ي ْط ِم ْث ُه َّن إِنس ق ْبل ُه ْم ول جان} ،وهذا الوصف اشرتكت فيه
مجيع احلوريات.
* قوله{ :مت َِّك ِ
ل ر ْفرف ُخ ْض وع ْبق ِري ِحسان} ،قيل :الوسائد،
ع
ني
ئ
ُ
ه
(« )2( ،)9التفسي» (.)631/2
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واملحابس التي جيلس عليها ،ا ْلع ْبق ِر ُّي :هي بسط أهل اْلنة خمتلفت
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وهذه خمتلفة عن األوىل ،حيث مدح هنالك الباطن وهنا الظاهر والفرق واضح.
اْلَل ِل و ْ ِ
* قوله تعاىل{ :تبارك ْاس ُم ر ِّبك ِذي ْ
اْلكْرام} ،تبارك اهلل الذي خلق

جيل
هذه اْلنان ،وأعدها ،وأمدها ،للمؤمنني املخلصني ،وللموحدين فهو أهل أن ُ َّ
فَل ُيعَص ،وأن ُيكرم ف ُيعبد ،وأن ُيشكر فَل ُيكفر ،وأن ُيذكر فَل ُينسى.
* وقولهِ { :ذي ْ
اْلَل ِل } ،أي ذو العظمة والكبياء.

وقريب من هذا الوصف قوله تعاىل{ :وجوه يوم ِئذ ن ِ
اعمة ( )1لِس ْع ِيها
ْ
ُ ُ
ر ِ
اضية (ِ )1يف جنَّة عالِية ( )93ل ت ْسم ُع ِفيها ل ِغي ًة (ِ )99فيها ع ْني ج ِ
ارية ()92
ِ
ِ
ايب
فيها ُ ُ
رسر م ْر ُفوعة ( )93وأكْواب م ْو ُضوعة ( )93ونامر ُق م ْص ُفوفة ( )96وزر ِ ُّ
م ْب ُثوثة} [الغاشية.]95-1:
قال السعدي ♫ :وأما أهل اخلي ،فوجوههم يوم القيامة {ن ِ
اعمة} أي:
ورسوا
قد جرت عليهم نضة النعيم ،فنضت أبداهنم ،واستنارت وجوههم،
ً

غاية الرسور.
{لِس ْع ِيها} الذي قدمته يف الدنيا من األعامل الصاحلة ،واْلحسان إىل عباد
ِ
دخرا ُمضاع ًفا ،فحمدت عقباه ،وحصل هلا كل
اهلل{ ،راضية} إذ وجدت ثوابه ُم ً
ما تتمناه ،وذلك أهنا { ِيف جنَّة} جامعة ألنواع النعيم كلها{ ،عالِية} يف ُملها
ومنازهلا ،فمحلها يف أعل عليني ،ومنازهلا مساكن عالية ،هلا غرف ومن فوق
الغرف غرف مبنية يرشفون منها عل ما أعد اهلل هلم من الكرامة.
{ ُق ُطو ُفها دانِية} أي :كثية الفواكه اللذيذة ،املثمرة بالثامر احلسنة ،السهلة
التناول ،بحيث ينالوهنا عل أي :حال كانوا  ،ل حيتاجون أن يصعدوا شجرة ،أو
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يستعيص عليهم منها ثمرة.
{ل تسمع ِفيها} أي :اْلنةِ { ،
ً
فضَل عن
لغي ًة} أي :كلمة لغو وباطل،
ْ ُ
الكَلم املحرم ،بل كَلمهم كَلم حسن نافع مشتمل عل ذكر اهلل تعاىل ،وذكر
نعمه املتواترة عليهم ،وعل اآلداب املستحسنة بني املتعارشين ،الذي يرس
القلوب ،ويرشح الصدور.
{ ِفيها ع ْني ج ِ
ارية} وهذا اسم جنس أي :فيها العيون اْلارية التي يفجروهنا
ويرصفوهنا كيف شاءوا ،وأنى أرادوا.
ِ
رسر م ْر ُفوعة} والرسر مجع رسير ،وهي املجالس املرتفعة يف ذاهتا،
{فيها ُ ُ
وبام عليها من الفرش اللينة الوطيئة.
{وأكْواب م ْو ُضوعة} أي :أوان ممتلئة من أنواع األرشبة اللذيذة ،قد
وضعت بني أيدَيم ،وأعدت هلم ،وصارت حتت طلبهم واختيارهم ،يطوف هبا
عليهم الولدان املخلدون.
{ونام ِر ُق م ْص ُفوفة} أي :وسائد من احلرير والستبق وغيمها مما ل يعلمه
إل اهلل ،قد صفت للجلوس والتكاء عليها ،وقد أرحيوا عن أن يضعوها،
ويصفوها بأنفسهم.
ايب م ْب ُثوثة} والزرايب هي :البسط احلسان ،مبثوثة أي :مملوءة هبا
{وزر ِ ُّ
جمالسهم من كل جانب( .)9ـها.
* فاهلل ،اهلل ،عباد اهلل يف تفهم القرآن ،وتعقله ،وتدبره ،والعمل به ،لننال
ما وعد اهلل  به اخلُ َّلص من عباده ،وإل فالعكس ،نسأل اهلل السَلمة.
(« )9التفسي» (.)129
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فإن أكرمت نفسك يف الدنيا بطاعة اهلل أكرمك اهلل  دنيا
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وإن أهنت نفسك بمعصية اهلل ،أهانك اهلل  دنيا وأخرى.
الز ُّقو ِم * طعام ْاألثِي ِم * كا ْمله ِل ي ْغ ِيل ِيف ا ْلب ُط ِ
ون *
قال تعاىل{ :إِ َّن شجرت َّ
ُ
ُْ
ُ
احل ِمي ِم * ُخ ُذوه فاعتِ ُلوه إِىل سو ِ
اْل ِحي ِم * ُث َّم ُص ُّبوا ف ْوق ر ْأ ِس ِه ِم ْن عذ ِ
اء ْ
كغ ْ ِيل ْ
اب
ُ ْ ُ ه
ْ ِ
يم} [الدخان.]31-33:
احلمي ِم * ُذ ْق إِنَّك أنت ا ْلع ِز ُيز ا ْلك ِر ُ

عزيز فيام يبدو لنفسه ،كريم فيام يبدوا للناس الذين تغرهم املظاهر ،ول
ينظرون إىل املخابر ،فيتهكم به من نحو صنيعه يف الدنيا.
ونسأل اهلل  أن يرَحنا وإياكم ومجيع املسلمني.

t

♣♣♣
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u

o
U

ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
ِ ِ َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ☺ ت ْسل ًيام كث ْ ًيا  ،اما عد:
ُ

فإن أهل السنة واْلامعة من زمن رسول اهلل ☺ وإىل يومنا هذا ،وإىل أن
يرث اهلل األرض ومن عليها ،حريصون كل احلرص عل تقديم ما أنزله اهلل تعاىل
وب َّينه رسوله ☺ ،وهذا هو األمر الذي بسببه استحقوا هذا السم أهل السنة
واْلامعة.
* فالسنة :هي طريقة النبي ☺ القولية ،والفعلية ،والعتقادية.
* واجلماعة :هم الصحابة الذين اجتمعوا عل احلق ،واهلدى ،واخلي الذي
جاء به رسول اهلل ☺.
 ومن أمسائهم (أهل احلديث)؛ ألهنم قدموا احلديث يف مجيع شؤوهنم ،فإذا
تكلموا بالتوحيد جاءوا باحلديث ،وإذا حذروا من البدعة جاءوا باحلديث ،وإذا
دعوا الناس إىل عبادة اهلل  جاءوا باألحاديث الدالة عل هذه العبادات ،وما
يتعلق هبا.
 ومن أمسائهم (أهل األثر)؛ وذلك لتباعهم آثار من سبقهم ،فتجد أهنم
يتعلقون جدً ا بام ثبت عن رسول اهلل ☺ ،وعن الصحابة بام ل خيالفون فيه دليَل ً.
وهكذا َيتمون بأقوال التابعني؛ ألهنم من القرون املفضله الذين أثنى
عليهم رسول ☺ بقوله« :خ ْ ُي الن ِ
َّاس ق ْر ِنُ ،ث َّم ا َّل ِذين ي ُلوهنُ ْمُ ،ث َّم ا َّل ِذين ي ُلوهنُ ْم،
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ُث َّم جيِي ُء أ ْقوام ت ْسبِ ُق شهاد ُة أح ِد ِه ْم ي ِمين ُه ،وي ِمينُ ُه شهادت ُه»(.)9

 ومن أمسائهم السلفيون؛ ُس ُّموا به ألخذهم طريقة السلف ،والسلف :هو
اّلل { :فل ُه ما سلف} [البقرة .]226:ومتقدمهم هو رسول اهلل
املتقدم ،قال َّ ُ
☺ ،وأصحابه رضوان اهلل عليهم.
 ومن أمسائهم الطائفة املنصورة ،والفرقة الناجية ،منصورة عل من خالفها وإن
كانوا من كانوا  ،فإن اهلل  نرص رسله ،وكانوا أفرا ًدا عل من خالفهم،
وهكذا ينرص اهلل  هذه الطائفة عل من خالفها ،قال ر ُسول اهللِ ☺« :ل
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ض ُه ْم م ْن خذهل ُ ْم أ ْو خالف ُه ْم ،حتَّى ي ْأ ِِت
تز ُال طائفة م ْن ُأ َّمتي قائم ًة بِأ ْم ِر اهلل ،ل ي ُ ُّ
أمر اهلل ِ و ُهم ظ ِ
اه ُرون عل الن ِ
َّاس» ،متفق عليه(.)2
ْ
ُْ
و(ناجية) من عذاب اهلل  يوم القيامة ،ومن البدع والختَلف،
ونحن نتكلم عن الطائفة ل عن األفراد ،فإن األفراد معرضون ملا يتعرض له
غيهم ،وهم يف فعل معاصيهم دون الرشك حتت املشيئه إن شاء اهلل 
عذهبم ،وإن شاء عفا عنهم.
ُب ِمن ْ
اخلطا
وم ْن ي ُم ْت ومل ْ يت ْ

♣♣♣

ف ـ ــأ ْم ُر ُه ُمف ـ ـ َّـوض ل ِ ـ ـ ِـذي ا ْلعط ـ ــا

ف وإِ ْن يشا انْتق ْم ♣♣♣ وإِ ْن يش ْأ أ ْعطى وأ ْجزل النِّع ْم
ف ِإ ْن يش ْأ ي ْع ُ
ِ
اّلل ل ي ْغ ِف ُر أ ْن ُي ْرشك بِ ِه وي ْغ ِف ُر ما ُدون ذلِك مل ْن
وقال تعاىل { :إِ َّن َّ

يشا ُء} [النساء.]31:

ول اّللِ ☺« :ا ْفرتق ِ
ت ا ْلي ُهو ُد عل إِ ْحدى أ ْو ثِنْت ْ ِ
ني وس ْب ِعني فِ ْرق ًة،
قال ر ُس ُ َّ

ِ
اّللِ ◙.
( )9أخرجه البخاري ( ،)2562ومسلم ( ،)2633ع ْن ع ْبد َّ
( )2البخاري ( ،)3995ومسلم ( )9332واللفظ له ،ع ْن امل ُ ِغية ْبن ُش ْعبة ،و ُمع ِ
اوية ¶.
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وتفرق ِ
ت النَّصارى عل إِ ْحدى أ ْو ثِنْت ْ ِ
ني وس ْب ِعني فِ ْرق ًة ،وت ْف ِرت ُق ُأ َّمتِي عل ثَلث
َّ
ِ
ِ ِ
اّللِ م ْن ُه ْم؟ قالْ « :
اْلامع ُة»(.)2
وس ْبعني ف ْرق ًة»( ،)9ويف رواية :قيل :يا ر ُسول َّ
* وإذ نقول أهل السنة واجلماعة ،فليس املراد هبم طَلب العلم ،وخطباء
املساجد ،ومن تقمصوا هبذا األمر ،بل يدخل فيهم كل من سار عل سيهم من
عوام املسلمني ،وجتار ،وأولياء أمور املسلمني ،وغيهم.
وكم كنا نسمع من شيخنا مقبل ♫ تعاىل ،بقوله :أهل السنة واْلامعة
منهم العامل ،واملهندس ،واملسؤول ،والطبيب ،والعسكري ،فكل من أخذ
بطريقهم وأحبه ،واعتقده وسار عليه فهو منهم عل أي حال كان ،ويف أي جبل،
أو سهل ،أو بحر ،أو بر.
 وهنا أصول ينبغي أن يتفطن هلا املسلم :إذا أراد أن يكون من هذه الطائفة،
وهذه ِ
الفرقة التي أثنى عليها رسول اهلل ☺ ،والتي هي امتداد لدعوة رسول
اهلل ☺.
فإن من حفظ اهلل للدين أن جعل هذه الدعوة امتدا ًدا لدعوة رسول اهلل
☺ تقع البدع ويثبت أهل السنة ،تأِت املنكرات و ُينكرها أهل السنة ،وتضعف
العبادة ويقوم هبا أهل السنة ،وهذا من حفظ اهلل لدينه ،قال تعاىل{ :إِنَّا ن ْح ُن ن َّز ْلنا
الذكْر وإِنَّا له حل ِ
ِّ
اف ُظون} [احلجر ،]1:حيث حفظه اهلل بأهل السنة لف ًظا ومعنًا.
ُ

* وأعظم األصول التي يسي عليها أهل السنة واْلامعة هو ما تضمنه

اخل َّط ِ
حديث جبيل ♠ ،وهو حديث ُعمر ْب ِن ْ
اب ◙ ،الذي أخرجه

( )9أخرجه أبو داود ( ،)3615ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،واحلديث يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل
الوادعي ♫.
ِ
ِ
( )2أخرجه ابن ماجه ( ،)3112ع ْن ع ْوف ْب ِن مالك ◙.
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ِ
مسلم ،ما ْ ِ
ْ اآل ِخ ِر،
اّلل ِ ،ومَلئِكتِ ِه ،و ُكتُبِ ِه ،و ُر ُسلِ ِه ،وا ْلي ْو ِم
اْليام ُن؟ قال« :أ ْن ت ُْؤمن بِ َّ
263

ِ ِِ
ِ
رش ِه»(.)9
وت ُْؤمن بِا ْلقدر خ ْيه و ِّ
 -9فاإلميان باهلل :

* أن يُفرد بربوبيته املتضمنة للخلق ،وامللك ،والتدبري ،قال تعاىل{ :أل ل ُه ْ
اخل ْل ُق
ِِ
ِ
يشء
و ْاأل ْم ُر} [األعراف ،]63:وقال تعاىل{ :تبارك ا َّلذي بِيده ا ْمل ُ ْل ُك و ُهو عل ك ُِّل ْ
ق ِدير} [امللك.]9:
ِ
ِ
اّلل
* وأن يفرد باأللوهية فال يعبد غريه ،قال تعاىل{ :وما ُأم ُروا إِ َّل لي ْع ُبدُ وا َّ
ِ
ِ ِ
الزكاة وذهلِك ِدي ُن ا ْلق ِّيم ِة}
الصَلة و ُي ْؤتُوا َّ
يموا َّ
ُخمْلصني ل ُه الدِّ ين ُحنفاء و ُيق ُ
[البينة ،]6:وقال تعاىل{ :ولقدْ بع ْثنا ِيف ك ُِّل ُأ َّمة َّر ُس ً
اجتن ِ ُبوا
ول أ ِن ْ
اّلل و ْ
اع ُبدُ وا َّ
ال َّطا ُغوت} [النحل.]35:
فَل ُيعبد معه ملك مقرب ،ول نبي مرسل؛ بل يعبد وحده ▐ ل
رشيك له ،قال تعاىلُ { :ق ْل إِ َّن صَل ِِت ون ُُس ِكي وُمْياي ومم ِاِت ِ َّّللِ ر ِّب ا ْلعاملِني

( )952ل ِ
رشيك ل ُه وبِذلِك ُأ ِم ْر ُت وأنا أ َّو ُل ا ْمل ُ ْسلِ ِمني} [األنعام.]953-952:

* ويدخل يف اإلميان باهلل ،اإلميان بأمساء اهلل تعاىل وصفاته ،فله األسامء احلسنى
والصفات العل ،وهو موصوف بكل ما وصف به نفسه ،ووصفه به رسوله ☺
من غي حتريف ،ولتعطيل ،ول تكييف ،ول ُتثيل.

ِ
ِ ِِ
يع
السم ُ
يشء و ُهو َّ
بل هو ▐ ،كام قال عن نفسه{ :ل ْيس كم ْثله ْ

ا ْلب ِص ُي} [الشورى ،]99:إثبات بَل ُتثيل ،وتنزيه بَل تعطيل.

اّلل
اّلل أحد * َّ ُ
* ومن أعظم ذلك أن نعتقد ما تضمنه قول اهلل ُ { :ق ْل ُهو َّ ُ
( )9برقم (.)1
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الصمدُ * مل ْ يلِدْ ومل ْ ُيولدْ * ومل ْ ي ُك ْن ل ُه ُك ُف ًوا أحد} [اْلخَلص] ،وقول اهلل :
َّ
احلي ا ْلقيوم ل ت ْأ ُخ ُذه ِسنة ول نوم له ما ِيف السامو ِ
ات وما ِيف
ْ ُ
ُ
َّ
اّلل ل إِل إِ َّل ُهو ْ ُّ ُّ ُ
{ َّ ُ
ْاأل ْر ِ
ض م ْن ذا ا َّل ِذي ي ْشف ُع ِعنْد ُه إِ َّل بِ ِإ ْذنِ ِه ي ْعل ُم ما ب ْني أيْ ِد َِي ْم وما خ ْلف ُه ْم ول
ُحيِي ُطون بِيشء ِمن ِع ْل ِم ِه إِ َّل بِام شاء و ِسع كُر ِسيه السامو ِ
ات و ْاأل ْرض ول ي ُئو ُد ُه
ْ
ْ ُّ ُ َّ
ْ
ِ
ِ
يم} [البقرة ،]266 :وغيمها.
ح ْف ُظ ُهام و ُهو ا ْلع ِ ُّيل ا ْلعظ ُ

* فنؤمن أنه موصوف بالكمال املقدس فهو العليم ،السميع ،البصري ،القوي ،قال
ِ
ِ
ِ
يشء علِيم} [احلديد.]3:
تعاىلُ { :هو ْاأل َّو ُل و ْاآلخ ُر وال َّظاه ُر وا ْلباط ُن و ُهو بِك ُِّل ْ
ِ
ِ
السَل ُم ا ْمل ُ ْؤ ِم ُن
اّلل ا َّلذي ل إِل إِ َّل ُهو ا ْملل ُك ا ْل ُقدُّ ُ
وس َّ
وقال تعاىلُ { :هو َّ ُ
اخلال ِ ُق ا ْلب ِ
اّللِ ع َّام ُي ْ ِ
اّلل ْ
ا ْملُه ْي ِم ُن ا ْلع ِز ُيز ْ
ار ُئ
اْل َّب ُار ا ْملُتك ِّ ُب ُس ْبحان َّ
رشكُون (ُ )23هو َّ ُ
احلسنى يسبح له ما ِيف السامو ِ
ات و ْاأل ْر ِ
ض و ُهو ا ْلع ِز ُيز
ُ ِّ ُ ُ
َّ
ا ْملُص ِّو ُر ل ُه ْاأل ْسام ُء ْ ُ ْ
ْ ِ
يم} [احلرش.]23-23:
احلك ُ
* ونؤمن أنه يغضب ،ويرضى ،ويسخط ،وحيب ،وغري ذلك .مما تثبت به األدله
كام يليق بجَلله عل ما هو مفصل يف املطولت واملخترصات.
 -2ومن أصول اإلميان ،اإلميان مبالئكة اهلل  ،وأهنم خلق من خلقه خلقهم
من نور كام جاء يف حديث ع ِائشة ▲ ،قال ْت :قال ر ُس ُ
ول اهللِ ☺:
« ُخلِق ِ
ت ا ْملَلئِك ُة ِم ْن نُور»(.)9
اّلل ما أمر ُه ْم وي ْفع ُلون ما ُي ْؤم ُرون} [التحريم.]5:
وقال تعاىل{ :ل ي ْع ُصون َّ
الصافون ،ومنهم
خلقهم ووكل إليهم الترصف يف شئون العامل ،فمنهم َّ
املسبحون ،ومنهم املرسَلت ،ومنهم النازعات ،ومنهم الذاريات ،ومنهم غي
( )9أخرجه مسلم (.)2115
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ذلك من األوصاف ،أعظمهم ومقدمهم جبيل ♠ الذي
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بالوحي ،ثم ميكائيل ♠ ،وإرسافيل ♠.

وميكائيل ♠ :ملك القطر ،كام جاء من حديث ْاب ِن ع َّباس ¶:
« ِميكائِيل ا َّل ِذي ين ِْز ُل بِالر َْح ِة والنَّب ِ
ات وا ْلق ْط ِر»(.)9
َّ
وإرسافيل ♠ :امللك املوكل بالنفخ يف الصور.
ونؤمن ببقيتهم مثل :ملك املوت ،ومالك خازن النار ،وخازن اْلنة ،وبام
ِ
ِ ِ
اما
أخب اهلل  ،ورسوله ☺ به ،قال تعاىل{ :وإِ َّن عل ْيك ُْم حلافظني * كر ً

كاتِبِني} [األنفطار ،]99-93:وقال تعاىلَّ { :ما ي ْل ِف ُظ ِمن ق ْول إِ َّل لد ْي ِه ر ِقيب عتِيد}
[ق.]91:
وهي خملوقات كثية تطيع اهلل  ،قال اهلل { :وما ي ْعل ُم ُجنُود
ِ
اّللِ ¶ قال :قال
ر ِّبك إِ َّل ُهو} [املدثر ،]39:وعظيمة ،فعن جابِ ِر ْب ِن ع ْبد َّ
ِ ِ
ِ
ِ
اّلل ِ ِم ْن َحل ِة ا ْلع ْر ِ
ش ،إِ َّن ما
النَّبِ ُّي ☺ُ « :أذن ِ أ ْن ُأحدِّ ث ع ْن ملك م ْن مَلئكة َّ
ب ْني ش ْحم ِة ُأ ُذنِ ِه إِىل عاتِ ِق ِه م ِسي ُة س ْب ِع ِمائ ِة عام»(.)2

ً
رسَل إىل
 -3ومن أصول اإلميان :اإلميان برسل اهلل  ،وأنه قد أرسل
أممهم ،قال تعاىل{ :ولقدْ أ ْرس ْلنا ُر ُس ًَل ِّمن ق ْب ِلك ِمن ُْهم َّمن قص ْصنا عل ْيك و ِمن ُْهم
من َّمل ن ْقصص عليك وما كان لِرسول أن ي ْأ ِِت بِآية إِ َّل بِ ِإ ْذ ِن اّللِ ف ِإذا جاء أمر اّللِ
ْ
َّ ْ ُ ْ
ْ ُ َّ
َّ
ُ
ُق ِيض بِ ْ
احل ِّق وخ ِرس ُهنالِك ا ْمل ُ ْبطِ ُلون} [غافر.]21:
فمن كفر برسول منهم فهو كافر بدين اهلل  ،وكافر بجميعهم ،قال
( )9أخرجه أَحد (.)2313
( )2أخرجه أبو داود ( ،)3222واحلديث يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل الوادعي ♫.
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ِ
نوحا
اّلل { :ك َّذب ْت ق ْو ُم نُوح ا ْمل ُ ْرسلني} [الشعراء ،]936:وهم إنام كذبوا ً
َّ ُ
♠ ،قال تعاىل{ :ل نُف ِّر ُق ب ْني أحد ِّمن ُّر ُسلِ ِه وقا ُلوا س ِم ْعنا وأط ْعنا ُغ ْفرانك
ر َّبنا وإِل ْيك ا ْمل ِص ُي} [البقرة.]216:
ونؤمن بمن قص اهلل علينا منهم ومن مل يقصص ،قال تعاىل{ :و ُر ُس ًَل قدْ
اه ْم عل ْيك ِم ْن ق ْب ُل و ُر ُس ًَل مل ْ ن ْق ُص ْص ُه ْم عل ْيك} [النساء ،]953:وأعَلهم
قص ْصن ُ
ومقدمهم ُممد ☺ الذي جيب أن نؤمن به ونؤمن بام جاء به ،واألخذ بطريقه،
ويتضمن قولُُ « :م َّمد ر ُس ُ
ول اهللِ» تصديقه فيام أخب ،وطاعته فيام أمر ،والنتهاء
عام هنى عنه وزجر ،وأن ل ُيعبد اهلل  إل بام رشع ُممد ☺.
اّلل
 ونؤمن بأن حممد ☺ آخر األنبياء ،وأنه رسول اهلل إىل الناس كافة ،قال َّ ُ
َّاس ب ِش ًيا ون ِذ ًيرا ول ِك َّن أكْثر الن ِ
{ :وما أ ْرس ْلناك إِ َّل كا َّف ًة لِلن ِ
َّاس ل
َّاس إِ ِّن ر ُس ُ
اّللِ إِل ْيك ُْم
اّلل ُ { :ق ْل يا أ َُّيا الن ُ
ول َّ
ي ْعل ُمون} [سبأ ،]21:وقال َّ ُ
مجيعا } [العراف ،]961:وقال تعاىل{ :تبارك ا َّل ِ
ْ
ُ
ل ع ْب ِد ِه لِيكُون
ع
ان
ق
ر
ف
ل
ا
ل
ز
ن
ي
ذ
َّ
ِ ً
ْ
ه
ل ِ ْلعاملِني ن ِذ ًيرا } [الفرقان ،]9:وقال تعاىلَّ { :ما كان ُُم َّمد أبا أحد ِّمن ِّرجالِك ُْم ول ه ِكن
رسول ِ
يشء علِ ًيام} [األحزاب.]33:
َّ
َّ ُ
اّلل وخاتم النَّبِ ِّيني وكان َّ ُ
اّلل بِك ُِّل ْ
كفرا أكب
فمن ادعى النبوة بعده أو َّ
جوز النبوة بعده يف غيه؛ فهو كافر ً
خمرج من امللة ،ومن ادعى أن ُممدً ا ☺ رسول إىل العرب فقط؛ فهو خارج من
امللة ل ينفعه إقراره بنبوة ُممد ☺ حتى يضم إليها ما سبق ،قال النَّبِ ُّي ☺:
«وا َّل ِذي ن ْفس ُُممد بِي ِد ِه ،ل يسمع ِيب أحد ِمن ه ِذ ِه ْاألُم ِة َي ِ
ودي ،ول ن ْرص ِانُ ،ث َّم
ْ
ْ ُ
ُ
َّ
َّ ُ
وت ومل ُي ْؤ ِم ْن بِا َّل ِذي ُأ ْر ِس ْل ُت بِ ِه ،إِ َّل كان ِم ْن أ ْصح ِ
اب الن َِّار»(.)9
ي ُم ُ ْ
( )9أخرجه مسلم ( ،)963ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
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 أنبيائه
 -3ومن أصول أهل السنة واجلماعة اإلميان بكتب اهلل  ،املنزلة عل
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ورسله أهنا كَلم اهلل ،ووحيه ،وتنزيله ،قال تعاىل{ :لقدْ أرس ْلنا رسلنا بِا ْلبين ِ
ات
ِّ
ُ ُ
ْ
وأنز ْلنا مع ُه ُم ا ْل ِكتاب وا ْملِيزان} [احلديد.]26:
والكتب كثية ،أعلمنا اهلل  منها بالتوارة ،واْلنجيل ،والقرآن،
وصحف إبراهيم ،وصحف موسى ،والزبور ،فيجب علينا أن نؤمن بأن اهلل

 تكلم بكتبه ،وأنزهلا عل رسله ،وفيها من الرشائع واألحكام ما حيتاج إليه
وبدِّ لت التوراة ،واْلنجيل ،وغيها من الكتب كام أخب
الناس ،إل أهنا قد ُغ ِّيت ُ
اهلل  ،وثبت القرآن العظيم؛ الذي هو وحي اهلل وتنزيله ،ونوره ،ورَحته،
الذكْر وإِنَّا له حل ِ
اّلل { :إِنَّا ن ْح ُن ن َّز ْلنا ِّ
اف ُظون} [احلجر.]1:
ُ
قال َّ ُ
اّلل :
فنؤمن بالقرآن؛ ألن اهلل  تكلم به عل احلقيقة ،قال َّ ُ
اّللِ} [التوبة ،]5:وقال تعاىلُ { :ي ِريدُ ون أن ُيبدِّ ُلوا كَلم
{فأ ِج ْر ُه حت هَّى ي ْسمع كَلم َّ
اّلل} [الفتح.]96:
َّ
ِ
اّللِ ◙ ،قال :كان ر ُس ُ
اّللِ ☺ ي ْع ِر ُض ن ْفس ُه
ول َّ
وع ْن جابِ ِر ْب ِن ع ْبد َّ
عل الن ِ ِ
ِ ِ
حي ِم ُلنِي إِىل ق ْو ِم ِه ،ف ِإ َّن ُقر ْي ًشا قدْ من ُع ِ
ون أ ْن
َّاس يف ا ْمل ْوقف ،فقال« :أل ر ُجل ْ
ُأب ِّلغ كَلم ر ِّيب»(.)9
وقالت عائشة ▲« :ول ِكن و ِ
اّلل ُمن ِْزل ِيف ش ْأ ِن
اّلل ما ُكن ُْت أ ُظ ُّن أ َّن َّ
ْ َّ
ِ
ِ
ِ ِ
يف بِأ ْمر ،ول ِك ْن ُكن ُْت أ ْر ُجو
و ْح ًيا ُيتْل ،لش ْأ ِن يف ن ْفيس كان أ ْحقر م ْن أ ْن يتك َّلم َّ ُ
اّلل َّ
ول ِ
ِ
ِ
اّلل ِهبا»(.)2
أ ْن يرى ر ُس ُ َّ
اّلل ☺ يف الن َّْو ِم ُر ْؤيا ُي ِّبئُني َّ ُ
( )9أخرجه أبو داود ( ،)3233واحلديث يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل الوادعي ♫.
( )2أخرجه البخاري ( ،)3939ومسلم (.)2223
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اّلل
اّلل { :وك َّلم َّ ُ
فنؤمن بأن اهلل تكلم بالقرآن عل احلقيقة ،قال َّ ُ
ُموسى تكْلِ ًيام} [النساء ،]953:واهلل  متكلم بحرف ،وصوت سمعه منه
ه
جبيل ،وسمع ُممد ☺ من جبيل ♠.
* ومن زعم أن القرآن خملوق فقد ك َّفر ُه العلامء قاطبة.
قال ابن القيم ♫(:)9
ولق ــد تقل ــد كف ــرهم َخس ــون يف

♣♣♣

عش ـ ـ ــر م ـ ــن العل ـ ــامء يف البل ـ ــدان

والَللكائي اْلمام حكاه عنهم

♣♣♣

ب ـ ـ ـ ـ ــل حك ـ ـ ـ ـ ــاه قبل ـ ـ ـ ـ ــه الط ـ ـ ـ ـ ــبان

فنقول القرآن كَلم اهلل غي خملوق ،منه بدأ ،وإليه يعود.
منه بدأً :
قول ،أي :تكلم به حقيقة ،وسمعه منه جبيل ♠.
وإليه يعود :يف آخر الزمان.
فع ْن ُحذ ْيفة ْب ِن ا ْليام ِن ◙ ،قال :قال ر ُس ُ
اّللِ ☺« :يدْ ُر ُس
ول َّ
ِْ
يش ال َّث ْو ِ
ب ،حتَّى ل ُيدْ رى ما ِصيام ،ول صَلة ،ول ن ُُسك،
اْل ْسَل ُم كام يدْ ُر ُس و ْ ُ
ول صدقة ،وليُ ْرسى عل كِت ِ
اّلل ِ ِ يف ليْلة ،فَل ي ْبقى ِيف ْاأل ْر ِ
ض ِمنْ ُه آية،
اب َّ
ف ِمن الن ِ
َّاس َّ
وز ،ي ُقو ُلون :أ ْدركْنا آباءنا عل ه ِذ ِه
وت ْبقى طوائِ ُ
الش ْي ُخ ا ْلكبِ ُي وا ْلع ُج ُ
ِ ِ
اّلل ،فن ْح ُن ن ُق ُ
وهلا»(.)2
ا ْلكلمة ،ل إِل إِ َّل َّ ُ
حيث يرفع من صدور الرجال ،والصحف ،وقد حصل نحو هذا يف زمن
النبي ☺ ،ففي «صحيح مسلم» ،بعث أبو موسى ْاأل ْشع ِري ◙ ،إِىل ُقر ِ
اء
ُّ
َّ
ُ ُ
أ ْه ِل ا ْلب ْرص ِة ،فدخل عل ْي ِه ثَل ُث ِامئ ِة ر ُجل قدْ قر ُءوا ا ْل ُق ْرآن ،فقال :أنْت ُْم ِخي ُار أ ْه ِل
(« )9النونية» (.)32
( )2أخرجه ابن ماجه ( ،)3331واحلديث يف «الصحيح املسند».
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 قس ْت
وبك ُْم ،كام
ا ْلب ْرص ِة و ُق َّر ُ
اؤ ُه ْم ،فا ْت ُلو ُه ،ول ي ُطول َّن عل ْيك ُُم ْاألمدُ فت ْق ُسو ُق ُل ُ
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وب م ْن كان ق ْبلكُم ،وإِنَّا ُكنَّا ن ْقرأ ُ سور ًةُ ،كنَّا نُش ِّب ُهها ِيف ال ُّط ِ
ول و ِّ
الشدَّ ِة بِباءة،
ُق ُل ُ
ُ
ْ
ان ِمن مال ،لبتغى و ِ
ف ُأن ِْسيتُها ،غي أن قدْ ح ِف ْظ ُت ِمنْها :لو كان ِلب ِن آدم و ِ
ادي ِ
اد ًيا
ْ ِّ
ْ
ْ
ْ
ْ
ثالِ ًثا ،ول ي ْم ُ
أل ج ْوف ْاب ِن آدم إِ َّل ُّ
اب ،و ُكنَّا ن ْقرأ ُ ُسور ًةُ ،كنَّا نُش ِّب ُهها بِ ِإ ْحدى
الرت ُ
ا ْملسبح ِ
ات ،ف ُأن ِْسيتُها ،غ ْي أ ِّن ح ِف ْظ ُت ِمنْها{ :يا أ َُّيا ا َّل ِذين آمنُوا ِمل ت ُقو ُلون ما ل
ُ ِّ
ت ْفع ُلون} ،ف ُتكْتب شهاد ًة ِيف أ ْعن ِ
اقك ُْم ،فت ُْسأ ُلون عنْها ي ْوم ا ْل ِقيام ِة(.)9
ُ

 -6ومن أصول أهل السنة واجلماعة؛ اإلميان باليوم اآلخر ،وما فيه مما أخب اهلل
 ،قال اّلل { :ا َّل ِذين ي ْؤ ِمنُون بِا ْلغي ِ ِ
اه ْم
الصَلة و ِممَّا رز ْقن ُ
يمون َّ
ْ
ُ
ب و ُيق ُ
َّ ُ
ي ِ
نف ُقون * وا َّل ِذين ُي ْؤ ِمنُون بِام ُأ ِنزل إِل ْيك وما ُأ ِنزل ِمن ق ْب ِلك وبِ ْاآل ِخر ِة ُه ْم
ُ
ُ ِ
ِ
وَلِك ُه ُم ا ْمل ُ ْفلِ ُحون} [البقرة.]6-3:
ل ُهدً ى ِّمن َّر ِّ ِهب ْم و ُأ ه
ُيوقنُون * أ وَلهك ع ه
 ويدخل يف اإلميان باليوم اآلخر اإلميان بالقرب ،وما فيه من النعيم والعذاب ،خَل ًفا
للمعتزلة ،والرافضة ،واخلوارج ،ومن سار عل سيهم.
كان ُع ْثام ُن ◙ ،إِذا وقف عل ق ْب بكى حتَّى ي ُب َّل ِحلْيت ُه ،ف ِقيل ل ُه :ت ْذك ُُر
ِ ِ
ِ
ْ
اّللِ ☺ قال« :ا ْلق ْ ُب
اْلنَّة والنَّار فَل ت ْبكي ،وت ْبكي م ْن هذا؟ فقال :إِ َّن ر ُسول َّ
ِ
ِ ِ ِ ِ
رس ِمنْ ُه ،وإِ ْن مل ْ ين ُْج ِمنْ ُه فام ب ْعد ُه أشدُّ
أ َّو ُل منازل ْاآلخرة ،ف ِإ ْن ين ُْج منْ ُه فام ب ْعد ُه أيْ ُ
ِمنْ ُه»(.)2
* فنؤمن بالقرب وما فيه من النعيم للمؤمنني ،وما فيه من العذاب للكافرين ،ومن أراد
اهلل  من عصاة املؤمنني ،قال تعاىل{ :الن َُّار ُي ْعر ُضون عل ْيها ُغدُ ًّوا وع ِش ًّيا وي ْوم
( )9برقم (.)9363
( )2أخرجه أَحد (.)363
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الساع ُة أ ْد ِخ ُلوا آل ِف ْرع ْون أشدَّ ا ْلعذ ِ
اب} [غافر ،]35:وغيها من اآليات.
ت ُقو ُم َّ
وأما ما يتعلق بقول اهلل  يف سورة يس{ :من بعثنا ِمن َّم ْرق ِدنا}
[يس]62:؛ قال العلامء :بأهنا رقدة قبل البعث ،وقال بعضهم :هي رقدة بالنسبة ملا
بعدها من األهوال الشديدة ،واهلل أعلم.
وأحاديث عذاب القب متواترة ،وقد سطرت مجلة منها يف رسالة مستقلة.
ِ ِ
الص ِ
ور ف ِإذا ُه ْم ِمن
اّلل { :ونُفخ يف ُّ
* ونؤمن بالبعث ،والنشور ،قال َّ ُ
ْاألجد ِ
اث إِىل ر ِّ ِهب ْم ين ِْس ُلون ( )69قا ُلوا ياو ْيلنا م ْن بعثنا ِم ْن م ْرق ِدنا هذا ما وعد
ْ
الر َْحن وصدق ا ْملرس ُلون ( )62إِ ْن كان ْت إِ َّل صيح ًة و ِ
احد ًة ف ِإذا ُهم ِ
مجيع لد ْينا
ْ
َّ ُ
ْ
ُْ
ْضون} [يس.]63-69:
ُُم ُ
* ونؤمن كذلك مبا يقع يف ذلك اليوم من تطاير الصحف ،ومن وزن األعمال ،ومن
النظر إىل وجه اهلل  ،قال اّلل { :وجوه يوم ِئذ ن ِ
َّارضة * إِ هىل ر ِّهبا ناظِرة}
ْ
ُ ُ
َّ ُ
[القيامة.]23-22:
ويف احلديث« :أما إِ َّنك ُْم سرت ْون ر َّبك ُْم كام تر ْون هذا ،ل تُضا ُّمون  -أ ْو ل

ِ
ِِ ِ
الش ْم ِ
استط ْعت ُْم أ ْن ل ُت ْغل ُبوا عل صَلة ق ْبل ُط ُلو ِع َّ
س وق ْبل
تُض ُ
اهون  -يف ُر ْؤيته ف ِإن ْ
س وق ْبل ُغ ُر ِ
ُغ ُر ِ
الش ْم ِ
وهبا ،فا ْفع ُلوا » ُث َّم قال{ :وس ِّب ْح بِح ْم ِد ر ِّبك ق ْبل ُط ُلو ِع َّ
وهبا}
[طه ،]933:متفق عليه(.)9

اّلل { :ونض ُع ا ْملو ِ
ازين ا ْل ِق ْسط لِي ْو ِم ا ْل ِقيام ِة فَل ُت ْظل ُم ن ْفس
وقال َّ ُ
ش ْي ًئا} [األنبياء.]32:
اّلل { :فأ َّما م ْن ُأ ِ
وِت ِكتاب ُه بِي ِمينِ ِه في ُق ُ
اؤ ُم ا ْقر ُءوا ِكتابِي ْه
ول ه ُ
وقال َّ ُ
ِ
اّللِ ◙.
( )9البخاري ( ،)623ومسلم ( ،)553ع ْن ج ِر ِير ْب ِن ع ْبد َّ
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نت أ ِّن ُمَلق ِحسابِي ْه} [احلاقة.]23:
* إِ ِّن ظن ُ
ِ
ِ ِ
وقال تعاىل{ :وأ َّما م ْن ُأ ِ
ُ
وِت كِتاب ُه بِ ِشامل ِ ِه في ُق ُ
ول يا ل ْيتني مل ْ أوت كتابي ْه * ومل ْ
أد ِر ما ِحسابِيه * يا ليتها كان ِ
ت ا ْلق ِ
اضية} [احلاقة.]22-26:
ْ
ْ
ْ
اّلل  :وإِ ْن
* ونؤمن بالصراط وهو اجلسر املمدود على منت جهنم ،قال َّ ُ
ِ
ِمنْك ُْم إِ َّل و ِار ُدها كان عل ر ِّبك حت ًْام م ْق ِض ًّيا * ُث َّم نُن ِّجي ا َّل ِذين اتَّق ْوا ونذ ُر ال َّظاملِني
ِفيها ِجثِ ًّيا} [مريم.]22:
فَل يدخل أحد اْلنة إل من طريق هذا الرصاط الذي نصبه اهلل  عل
متن جهنم ،ول جيوزه غي املؤمنني ،وأول من جييزه ُممد ☺ وأمته ،عل ما
تقدم.
* ونؤمن حبوض النيب ☺ الذي أكرمه اهلل  به ،كام قال{ :إِنَّا أ ْعط ْيناك
ا ْلك ْوثر} [الكوثر.]9:
وهو احلوض العظيم الكبي ،زواياه سواء ،ومسيته شهر ،وآنيته أكثر من
عدد نجوم السامء ،من ورده رشب ،ومن رشب مل يضمأ بعدها أبدأ.
فع ْن ُجنْدب ◙ ،قال :س ِم ْع ُت الن َِّب َّي ☺ ي ُق ُ
ول« :أنا فر ُطك ُْم عل
احل ْو ِ
ض»(.)9
س ْب ِن مالِك ،ع ْن ُأس ْي ِد ْب ِن ُحض ْي ╚ ،أ َّن ر ُج ًَل ِمن األنْص ِ
وع ْن أن ِ
ار
قال :يا رسول ِ
ِ ِ
است ْعم ْلت ُفَلنًا؟ قال« :ست ْلق ْون ب ْع ِدي ُأثْر ًة،
َّ
اّلل ،أل ت ْست ْعم ُلني كام ْ
ُ
اص ِ ُبوا حتَّى ت ْلق ْو ِن عل احل ْو ِ
ض» متفق عليه(.)2
ف ْ

( )9أخرجه البخاري ( ،)5611ومسلم (.)2211
( )2البخاري ( ،)3212مسلم (.)9136
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فع ْن ع ْب ِد اهللِ ْب ِن ع ْم ِرو ْب ِن ا ْلع ِ
اص ¶ ،قال :قال ر ُس ُ
ول اهللِ ☺:
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ِمن
حي ُه أ ْطي ُ
«ح ْوض مسي ُة ش ْهر ،وزوايا ُه سواء ،وم ُاؤ ُه أبْي ُض من ا ْلو ِرق ،و ِر ُ
ِ ِ ِ
السام ِء ،فم ْن ِ
رشب ِمنْ ُه فَل ي ْظم ُأ ب ْعد ُه أبدً ا»(.)9
ا ْمل ْسك ،وكيزا ُن ُه كن ُُجو ِم َّ
وأحاديث احلوض متواترة حتى قيل:
ممــا تــواتر حـ ِـد ُ
يث م ـ ْن كــذ ْب

♣♣♣

ورؤي ـ ـ ــة ش ـ ـ ــفاعة ْ
ـوض
واحل ـ ـ ـ ُ

♣♣♣

ِ
ـب
واحتسـ ْ
وم ـ ْن بنــى هلل بي ًتــا ْ
و ْم ُس ُـح ُخ َّف ْ ِ
ـني وهـذى ب ْع ُـض

* ونؤمن كذلك بامليزان اليت توزن فيه أعمال العباد ،كام تقدمت اآلية{ :ونض ُع
ا ْملو ِ
ازين ا ْل ِق ْسط لِي ْو ِم ا ْل ِقيام ِة فَل ُت ْظل ُم ن ْفس ش ْي ًئا} [األنبياء.]32:
فيوزن املؤمن ف ُي ْث ِقل ،كام يف حديث ع ْب ِد اهللِ ْاب ِن م ْس ُعود ◙ ،عندما
ضحكوا ِم ْن ِد َّق ِة ساق ْي ِه ،فقال ر ُس ُ
اّللِ ☺« :وا َّل ِذي ن ْف ِيس بِي ِد ِه ،هلُام أثْق ُل ِيف
ول َّ
ا ْملِيز ِ
ان ِم ْن ُأ ُحد»(.)2
ِ
يم هل ُ ْم ي ْوم ا ْل ِقيام ِة
اّلل { :فَل نُق ُ
ويوزن الكافر ول وزن له ،كام قال َّ ُ
و ْزنًا} [الكهف.]936:

ويف «الصحيحني»( )3ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،ع ْن رس ِ
اّللِ ☺ قال:
ول َّ
ُ
ِ
ِ ِ
«إِ َّنه لي ْأ ِِت الرج ُل العظِيم ِ
اّلل ِ جناح ب ُعوضة ،وقال:
َّ ُ
ُ
السمنيُ ي ْوم القيامة ،ل ي ِز ُن عنْد َّ
ُ َّ

ا ْقرءوا{ ،فَل ن ُِقيم هلم يوم ِ
القيام ِة و ْزنًا} [الكهف.»]936:
ُ ُْ ْ
ُ

* ونؤمن مبا أخرب اهلل  من خلود املؤمنني يف اجلنة ،قال تعاىل{ :خالِ ِدين
ِفيها ل ي ْب ُغون عنْها ِحو ًل} [الكهف.]931:

( )9أخرجه البخاري ( ،)5621ومسلم (.)2212
( )2أخرجه أَحد ( ،)3119واحلديث يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل الوادعي ♫.
( )3البخاري ( ،)3221ومسلم (.)2216
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[البقرة]952:

* ويدخل يف ذلك اإلميان بأن اجلنة ،والنار موجودتان اآلن ال تفنيان أبدًا ،وال تبيدان،

ومن األدله عل وجودمها قول النبي ☺ يف أحاديث كثية« :رأيْ ُت ْ
اْلنَّة والنَّار»(.)9
ويقول اهلل  يف وصف اْلنةُ { :أ ِعدَّ ْت ل ِ ْل ُمت َِّقني} [آل عمران.]933:
ويقول يف وصف النارُ { :أ ِعدَّ ْت ل ِ ْلك ِ
اف ِرين} [البقرة.]23:
ول ِ
اّلل
اّلل ☺« :إِذا سأ ْلت ُُم َّ
وع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،قال :قال ر ُس ُ َّ
اْلن َِّة ،وأ ْعل ْ ِ
اسأ ُلو ُه ا ْل ِف ْرد ْوس ،ف ِإ َّهنا أ ْوس ُط ْ
الر َْح ِن ،و ِمنْ ُه
اْلنَّة ،وف ْوق ُه ع ْر ُش َّ
ف ْ
ُيف َّج ُر أ ْهن ُار ْ
اْلن َِّة»(.)2

والنار يف األرض السفل ،كام يف حديث ا ْلب ِ
اء ْب ِن ع ِ
ازب ◙« ،في ُق ُ
ول
اهلل  :ا ْك ُت ُبوا كِتاب ُه ِيف ِس ِّجني ِيف ْاأل ْر ِ
الس ْفل»( ،)3نعوذ باهلل من رشها.
ض ُّ
ُ
 -5ومن أصول أهل السنة اإلميان بالقدر خريه وشره ،وأن اخلي والرش خلقهام
ِ
ِ
الرش ليْس
اهلل  حلكمة ،وأما حديث ع ِّيل ْب ِن أ ِيب طالب ◙« :و َّ ُّ
إِل ْيك»( ،)3فمعناه :الرش ل يرفع إىل اهلل ،أو الرش ل يتقرب به إليه ،أو الرش ل
يضاف إليه ،أو أن الرش بالنسبة لنا رش وبالنسبة هلل  ليس برش؛ ألنه عل
مقتَض كلمته وعلمه ،فإن اهلل  خلق اخللق عل مقتَض علمه ،وحكمته،
ورأس الرش إبليس ،واهلل  هو الذي خلقه ليبتيل به العباد ،فمن أطاع إبليس
كان من أهل الشقاوة ،ومن عَص إبليس وأطاع اهلل  كان من أهل السعادة.
( )9أخرجه مسلم ( ،)325ع ْن أن ِ
س ْب ِن مالِك ◙.
( )2أخرجه البخاري (.)2213
( )3أخرجه أَحد (.)91633
( )3أخرجه مسلم (.)229
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 ومراتب اإلميان بالقدر أربعة ينبغي علينا أن حنققها على الوجه الذي شرع اهلل :
* املرتبة األوىل العلم :وأن اهلل  بكل يشء عليم ل ُتفى عليه خافية من
يشء علِيم }
أمور العباد قديمها وحديثها ومستقبلها ،قال تعاىل { :أ َّن َّ
اّلل بِك ُِّل ْ
[البقرة ،]239:وقال تعاىل{ :و ِعند ُه مفاتِ ُح ا ْلغ ْي ِ
ب ل ي ْعل ُمها إِ َّل ُهو وي ْعل ُم ما ِيف ا ْل ِّب
وا ْلبح ِر وما تس ُق ُط ِمن ورقة إِ َّل يعلمها ول حبة ِيف ُظ ُلام ِ
ت ْاأل ْر ِ
ض ول ر ْطب ول
َّ
ْ
ْ ُ
ْ
يابِس إِ َّل ِيف ِكتاب ُّمبِني} [األنعام.]61:
اّلل
* املرتبة الثانية :الكتابة :وأن اهلل  قد كتب مقادير اخلَلئق ،قال َّ ُ
{ :لِك ُِّل أجل ِكتاب} [الرعد ،]31:وقال تعاىل{ :ما أصاب ِم ْن ُم ِصيبة ِيف
ِ
ِ ِ
ِ
ْاأل ْر ِ
ُم إِ َّل يف كتاب} [احلديد]22:
ض ول يف أنْ ُفسك ْ

ُب قال :ر ِّب
اّلل ا ْلقلم ،فقال ل ُه :ا ْكت ْ
وقال النَّبِ ُّي ☺« :إِ َّن أ َّول ما خلق َّ ُ
ِ
الساع ُة»(.)9
ُب؟ قال :ا ْكت ْ
وماذا أ ْكت ُ
يشء حتَّى ت ُقوم َّ
ُب مقادير ك ُِّل ْ
اص ¶ ،قال :س ِمعت رسول اهللِ
وع ْن ع ْب ِد اهللِ ْب ِن ع ْم ِرو ْب ِن ا ْلع ِ
ْ ُ ُ
خي ُلق السامو ِ
ول« :كتب اهلل مق ِ
☺ ،ي ُق ُ
ادير ْ
اخلَلئِ ِق ق ْبل أ ْن ْ
ات و ْاأل ْرض بِخ ْم ِسني
َّ
ُ
امل ِ
أ ْلف سنة ،قال :وع ْر ُش ُه عل ْ
اء »(.)2
إىل غي ذلك من األحاديث واآليات الدالة عل هذه املرتبة.
* واملرتبة الثالثة :املشيئة :وأنه ل يقع يف هذا العامل يشء من اخلي أو الرش إل
اّلل ر ُّب
اّلل {:وما تشا ُءون إِ َّل أن يشاء َّ ُ
وقد شاءه اهلل  ،قال َّ ُ
ِ
اّلل ما ا ْقتت ُلوا } [البقرة.]263:
اّلل { :ول ْو شاء َّ ُ
ا ْلعاملني} [التكوير ،]21:وقال َّ ُ
ام ِ
( )9أخرجه أبو داود ( ،)3233عن عُبادة ب ِن الص ِ
ت ◙.
َّ
ْ
ْ
( )2أخرجه مسلم (.)2563
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ومن عقيدة املسلمني قاطبة :أهنم يقولون :ما شاء اهلل كان ،وما مل يشأ مل
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إل أننا ينبغي أن نفرق بني املحبة واملشيئة ،فليس كل ما شاءه اهلل 

حيبه ،فقد خلق الكفار وهو ل حيبهم ،وخلق الكفر وهو ل حيبه ،وخلق املؤمنني
وهو حيبهم ،خلق الكفر وما إليه من املعايص لَلبتَلء ،قال تعاىل{ :لِي ْب ُلوك ُْم أيُّك ُْم
أ ْحس ُن عم ًَل} [امللك.]2:
* واملرتبة الرابعة :مرتبة اخللق :وأن اهلل  خلق العباد ،وخلق أفعال
اّلل
اّلل خلقك ُْم وما ت ْعم ُلون} [الصافات ،]15:وقال تعاىلُ َّ { :
العباد ،قال تعاىل{ :و َّ ُ
ِ
يشء} [الرعد.]95:
خال ُق ك ُِّل ْ
 ومن أصول أهل السنة أداء حق الصحابة ╚ ،والحرتام هلم،
والتبجيل هلم ،والرتض عليهم ،والدعاء هلم ،كام قال اهلل { :وا َّل ِذين جا ُءوا
ْل ْخوانِنا ا َّل ِذين سب ُقونا بِ ْ ِ
ِمن ب ْع ِد ِه ْم ي ُقو ُلون ر َّبنا ا ْغ ِف ْر لنا و ِ ِ
اْليام ِن ول جتْع ْل ِيف
ُق ُلوبِنا ِغ ًَّل ِّل َّل ِذين آمنُوا ر َّبنا إِنَّك ر ُءوف َّر ِحيم} [احلرش.]93:
وهذه الثَلث اآليات ذكر اهلل فيها أصناف الناس يف هذا الباب فَل رابع
اّلل :
هلم ،إل أن يكون من املخالفني املشاقني لدين لرب العاملني ،قال َّ ُ
يار ِهم وأمو ِاهلِم يبت ُغون فض ًَل ِمن اّللِ
{ل ِ ْل ُفقر ِ
ِ ِ
ِ
اء ا ْملُه ِ
ْ
اج ِرين ا َّلذين ُأ ْخ ِر ُجوا م ْن د ِ ْ ْ ْ ْ
َّ
و ِر ْضوا ًنا وينْرصون اّلل ورسوله ُأ وَلِك هم الص ِ
اد ُقون * وا َّل ِذين تب َّو ُءوا الدَّ ار
ُ ُ َّ
ُ ُ
َّ
ُ ُ
اْليامن ِم ْن ق ْبلِ ِه ْم ُحيِ ُّبون م ْن هاجر إِل ْي ِه ْم ول جيِدُ ون ِيف ُصدُ ِ
و ِْ
ور ِه ْم حاج ًة ِممَّا ُأوتُوا

و ُي ْؤثِ ُرون عل أنْ ُف ِس ِه ْم ول ْو كان ِ ِهب ْم خصاصة وم ْن ُيوق ُش َّح ن ْف ِس ِه ف ُأ وَلِك ُه ُم
ا ْمل ُ ْفلِ ُحون} [احلرش ،]1-1:فهؤلء املهاجرون واألنصار.
ثم قال{ :وا َّل ِذين جا ُءوا ِمن ب ْع ِد ِه ْم ي ُقو ُلون ر َّبنا ا ْغ ِف ْر لنا و ِ ِ
ْل ْخوانِنا ا َّل ِذين
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سب ُقونا بِ ْ ِ
جتع ْل ِيف ُق ُلوبِنا ِغ ًَّل ِّل َّل ِذين آمنُوا ر َّبنا إِنَّك ر ُءوف َّر ِحيم}
اْليام ِن ول ْ
[احلرش]93:

فمن سبهم ،أو ك َّفرهم ،كان من املارقني اخلارجني من دين رب العاملني؛
ألن اهلل  يقول{ :لِي ِغيظ ِ ِهب ُم ا ْل ُك َّفار} [الفتح.]21:
الصدِّ ُيق ◙ ،ثم ُعمر الفاروق
وأعل الصحابة منزلة أبُو بكْر ِّ
◙ ،ثم ُع ْثام ُن ذو النورين ◙ ،ثم ع ِ ُّيل ْب ُن أ ِيب طالِب ◙ ،كام قال
ْاب ُن ُعمر ¶ُ « :كنَّا نُخ ِّ ُي ب ْني الن ِ
َّاس ِيف زم ِن النَّبِ ِّي ☺ فنُخ ِّ ُي أبا بكْرُ ،ث َّم

ُعمر ْبن اخل َّط ِ
ابُ ،ث َّم ُع ْثامن ْبن ع َّفان ╚»(.)9
ِ
اّللِ ☺ فَل ُين ِْك ُر ُه»(.)2
ويف رواية« :في ْب ُل ُغ ذلك ر ُسول َّ
ويف حديث ُُم َّم ِد ْاب ِن احلن ِف َّي ِة ،قالُ :ق ْل ُت ِأل ِيب  -وهو ع ِيل ْب ُن أ ِيب طالِب
َّاس خ ْي ب ْعد رس ِ
◙  -أ ُّي الن ِ
اّللِ ☺؟ قال« :أبُو بكْر»ُ ،ق ْل ُتُ :ث َّم م ْن؟
ول َّ
ُ
يت أ ْن ي ُقول ُع ْثام ُنُ ،ق ْل ُتُ :ث َّم أنْت؟ قال« :ما أنا إِ َّل ر ُجل
قالُ « :ث َّم ُعم ُر» ،وخ ِش ُ
ِمن امل ُ ْسلِ ِمني»(.)3
فنقر هلم بالفضل ،ونقر هلم بالشكر ،وندعوا هلم ،ونرتىض عليهم؛ ألن اهلل
ِ
حتت َّ
الشجر ِة} [الفتح.]91:
اّلل ع ِن ا ْمل ُ ْؤ ِمنِني إِ ْذ ُيبايِ ُعونك ْ
 يقول{ :لقدْ رض َّ ُ
وحبهم إيامن ،وبغضهم نفاق ،وكفر ،وطغيان ،قال النَّبِ ُّي ☺« :آي ُة ِ
اْليام ِن
ار ،وآي ُة النِّف ِ
اق ُب ْغ ُض األنْص ِ
ب األنْص ِ
ار» ،متفق عليه(.)3
ُح ُّ
وكلهم عند النرصة أنصار ،فاملهاجرون نارصوا النَّبِ َّي ☺ كام يف اآلية،

( )9أخرجه البخاري (.)3566
( )2أخرجه أَحد يف «الفضائل» ( ،)162ع ِن ا ْب ُن عُمر ¶.
( )3أخرجه البخاري (.)3529
ِ
( )3البخاري ( ،)92ومسلم ( ،)23عن أن ِ
س ْب ِن مالك ◙.
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واألنصار نارصوا النَّبِ َّي ☺ ،إل أننا نعتقد أن املهاجرين يف اْلملة أفضل من
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ومن أفراد األنصار من هو أفضل من كثي من أفراد املهاجرين ،واهلل املستعان.

* ومن هذا الباب أن ال خنوض يف ما جرى بني الصحابة من حروهبم ،ومن املشاكل

اليت وقعت بينهم ،فهم برش خيطئون ويصيبون ،ولكن اهلل  غفر هلم ،وجتاوز

عنهم ،وعندهم من احلسنات املاحية ما يربوا عل ما وقعوا فيه من اخلطأ ،وربام
وقع أحدهم يف اخلطأ عن اجتهاد ،واملجتهد إذا أخطأ له أجر وإذا أصاب له
ول ِ
ِ
اجتهد ُث َّم
اّلل ☺ أنَّ ُه قال« :إِذا حكم احلاك ُم ف ْ
أجران ،كام صح ع ْن ر ُس ِ َّ
ِ
اجتهد ُث َّم أ ْخطأ فل ُه أ ْجر»(.)9
أصاب فل ُه أ ْجران ،وإِذا حكم ف ْ
هذا الذي ينبغي،أن نعتقده فيهم ،وقد قال النَّبِ ُّي ☺ يف أهل بدر« :لع َّل
اّلل ا َّطلع إِىل أ ْه ِل بدْ ر؟ فقال :ا ْعم ُلوا ما ِشئْت ُْم ،فقدْ وجب ْت لك ُُم اْلنَّ ُة ،أ ْو :فقدْ
َّ

ت لك ُْم»(.)2
غف ْر ُ

 ومن أصول أهل السنة ،واجلماعة اليت متيزهم عن غريهم أهنم يدعون إىل األلفة،

وحيذرون من الفرقة ،وحيذرون من البدع واحملدثات ،وحيذرون من احلزبيات ،وحيذرون من

كل ما خالف الكتاب ،والسنة من الدميقراطيات ،واإلنتخابات؛ ألهنا ليست من دين اهلل
 وأدلتهم عل ذلك مثل ،قول اهلل { :ول تكُونُوا ِمن ا ْمل ُ ْ ِ
رش ِكني * ِمن
ا َّل ِذين ف َّر ُقوا ِدين ُه ْم وكانُوا ِشي ًعا ك ُُّل ِح ْزب بِام لد ْ َِي ْم ف ِر ُحون} [الروم.]32-39:
ِ
اّللِ ِ
مجي ًعا ول تف َّر ُقوا } [آل عمران.]933:
وقول اهلل { :وا ْعتص ُموا بِح ْب ِل َّ
وي ُق ُ
الضَلل ِة
اّلل ُأ َّمتِي  -أ ْو قال ه ِذ ِه ْاألُ َّمة  -عل َّ
ول النَّبِ ُّي ☺« :ل ْ
جيم ُع َّ ُ
اّلل ِ عل ْ
اْلامع ِة»(.)3
أبدً ا ويدُ َّ
( )9أخرجه البخاري ( ،)2362ومسلم ( ،)9295ع ْن ع ْم ِرو ْب ِن الع ِ
اص ◙.
( )2أخرجه البخاري ( ،)3113ومسلم ( ،)2313ع ْن ع ِيل ◙.
( )3أخرجه احلاكم (ِ ،)311
عن ا ْب ِن ع َّباس ¶ .وخرجه الشيخ مقبل ♫ يف «الصحيح املسند».
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وي ُق ُ
ول النَّبِ ُّي ☺« :عل ْيك ُْم بِاْلامع ِة وإِ َّياك ُْم وال ُف ْرقة ف ِإ َّن َّ
الش ْيطان مع
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
رس ْت ُه
الواحد و ُهو من ال ْثن ْني أبْعدُ  ،م ْن أراد ُب ْح ُبوحة اْلنَّة ف ْلي ْلز ُم اْلامعة ،م ْن َّ
حسن ُت ُه وساء ْت ُه س ِّيئ ُت ُه فذلِك ا ْمل ُ ْؤ ِم ُن»(.)9
ول اهللِ
ويف «الصحيحني»( ،)2ع ِن النُّ ْعام ِن ْب ِن ب ِشي ¶ ،قال :قال ر ُس ُ
اَحِ ِه ْم ،وتعا ُط ِف ِه ْم مث ُل ْ
اْلس ِد إِذا ْ
اشتكى ِمنْ ُه
☺« :مث ُل ا ْمل ُ ْؤ ِمنِني ِيف توا ِّد ِه ْم ،وتر ُ
ُع ْضو تداعى له سائِر ْ ِ
السه ِر و ْ
احلُ َّمى».
اْلسد بِ َّ
ُ ُ
ول النَّبِي ☺« :ا ْمل ْؤ ِمن ل ِ ْلم ْؤ ِم ِن كا ْلبنْي ِ
وي ُق ُ
ان ،ي ُشدُّ ب ْع ُض ُه ب ْع ًضا»(.)3
ُ
ُ ُ ُ
ُّ
واألحاديث الدالة عل وجوب التمسك بالكتاب ،والسنة ،والبعد عن
احلزبيات ،والبدع ،واخلرافات كثية ل يتسع املجال لذكرها ،إل أن أهل السنة
ظاهرا وباطنًا يف عقائدهم ،ومعامَلهتم،
يدعون إىل التمسك بطريق النبي ☺
ً
ويف مجيع أحواهلم.
 ومن أصول أهل السنة ،وطريقهم؛ السمع ،والطاعة لكل من ويل أمرهم من
ِ
ِ
اّلل
املسلمني برًا كان ،أو فاجرًا ،لقوله اهلل  { :يا أ َُّيا ا َّلذين آمنُوا أطي ُعوا َّ
ِ
الر ُسول و ُأو ِ ْاأل ْم ِر ِمنْك ُْم } [النساء.]61:
وأطي ُعوا َّ
وقد أطاع الصحابة رضوان اهلل عليهم احلجاج بن يوسف ،وكان ظا ًملا،
غاشام ،وصل خلفه ابن عمر ،وابن مسعود ،وصل خلفه أنس بن مالك
ً
╚ ،وصلوا خلف اخلوارج الذين قتلوا عثامن ◙ ،فأهل السنة يرون
السمع والطاعة لكل بر وفاجر من املسلمني يف طاعة اهلل .
( )9أخرجه الرتمذي (ِ ،)2956
عن ا ْب ِن عُمر ◙.
( )2البخاري ( ،)5399ومسلم ( ،)2615واللفظ له.
( )3متفق عليه ،البخاري ( ،)2335،319ومسلم ( ،)2616ع ْن أ ِيب ُموسى ◙.
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لقول النَّبِي ☺« :إِنَّام ال َّطاع ُة ِيف املعر ِ
وف» ،متفق عليه(.)9
ُْ
ِّ
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وإذا أمروا بمخالفة الكتاب ،والسنة فَل سمع ،ول طاعة مع عدم اخلروج

والثورة عليهم بأي وجه كالنتخابات والعتصامات.
فعن عب ِد ِ
الس ْم ُع وال َّطاع ُة
ْ ْ َّ
اّلل ْاب ِن ُعمر ¶ ،ع ِن النَّبِ ِّي ☺ ،قالَّ « :
ِ
ِ ِ
ب وك ِره ،ما مل ْ ُي ْؤم ْر بِم ْع ِصية ،ف ِإذا ُأ ِمر بِم ْع ِصية فَل س ْمع
عل امل ْرء امل ُ ْسل ِم فيام أح َّ
ول طاعة» ،متفق عليه(.)2
 والناس يف أولياء األمور ثالثة أقسام:
* األول :منهم من ل يرى هلم ح ًقا ،ويرى اخلروج عليهم ،ويتمثلون يف هذا
الزمن بأصحاب القاعدة ،وداعش ،والرافضة ،وأصحاب مجاعة الفساد ،ومن سار
عل سيهم من أصحاب احلزبيات كاألخوان املسلمني وأصحاب اْلمعيات.
* الثاني :أناس يرون السمع هلم ،والطاعة يف كل ما أمروا به من خي،
ورش ،ومن حق ،وباطل ،وهذا جتاوز واعتداء عل دين اهلل ؛ ملا تقدم من
أن الطاعة يف املعروف.
* الثالث :طريقة أهل السنة ،واْلامعة يرون هلم السمع ،والطاعة يف
املعروف ،فإن أمروا بطاعة اهلل  أطاعوهم ،وإن أمروا بمعصية اهلل  مل
يطيعوهم يف ذلك ،ومع ذلك ل ينازعوهنم األمر ول خيرجون عليهم بمظاهرات،
ول باعتصامت ،ول بدعوات إىل اخلروج ،ول غي ذلك؛ ألن أهل السنة ل
يستبيحون الدماء إل بام أباحه اهلل  ،وأمر الدماء إىل و األمر هو الذي يأمر
( )9البخاري ( ،)2936ومسلم ( ،)9133ع ْن ع ِيل ◙.
( )2البخاري ( ،)2933ومسلم (.)9131
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باحلدود ،ويقوم هبا إىل غي ذلك من األمور التي حتتاج إىل ِسفر مستقل.
 ومجلة ذلك أيضـًا أن طريقة أهل السنة ،واجلماعة تقديم العلم ،والعمل،
فاهتاممهم بالعلم النافع املأخوذ من كتاب اهلل ،ومن سنة رسول اهلل ☺ وهبذا
سلمت هلم طريقتهم ،وعقيدهتم بينام جتد أهل البدع كل يأخذ برأي شيخ ،أو
برأي عامل من علامئهم ،وكل يميش عل طريق.
أما أهل السنة ،واْلامعة ،وإن كنَّا نقدر العلامء ،ونعرف هلم حقهم،
ومنزلتهم ،لكن قد نخالف من ل يوافق الدليل؛ ألهنم قد جيتهدون وخيطئون.
فكم نوافق اْلمام أَحد ،وكم نخالفه ،وكم نوافق اْلمام الشافعي وكم
نخالفه ،وكم نوافق أبا حنيفة وكم نخالفه ،وكم نوافق مالك وكم نخالفه فالواجب
األخذ بالدليل ،فاألخذ بالدليل هو املتعني عل أهل السنة واْلامعة ،وما سموا
بذلك إل لتعظيمهم ملا جاء عن اهلل  ،وما جاء عن رسول اهلل ☺.
 ومن طريقتهم أيضـًا التأسي بالنيب ☺ يف أخالقهم ،ودعوهتم إىل ذلك،
فيأمرون بصدق احلديث ،وصلة األرحام ،واْلحسان إىل اْليان ،ويدعون إىل
مكارم األخَلق ،وحيذرون من سفاسفها ،ومن وقع يف خطأ فخطأه عل نفسه أما
دين اهلل معصوم من اخلطأ ،ويدعون إىل التوبة واملبادرة هبا.
ولسنا مفوضني يف دين اهلل نتكلم عنه بام نريد ،وإنام نتكلم بام تكلم اهلل به،
وبام تكلم به رسوله ☺ ،وندعوا إىل ذلك والتقصي منا حاصل ،ولكن مع ذلك
ل يمنع أن ندعوا غينا إىل امتثال كتاب ربنا ،وسنة نبينا ☻.
ِ
السن َِّة ِم ْن أ ْه ِل
وكام قال اْلما ُم ع ْبدُ َّ
ور أ ْه ِل ُّ
اّلل ْب ُن أ َْحد :حدَّ ثنا أ ِيب قالُ :ق ُب ُ
ِ ِ
الزه ِ
ِ
ِ
اد ُح ْفرةُ ،ف َّس ُ
اّللِ،
ور أ ْه ِل ا ْل ِبد ِع من ُ َّ
السنَّة أ ْوليا ُء َّ
اق أ ْه ِل ُّ
ا ْلكبائ ِر ر ْوضة ،و ُق ُب ُ
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اّللِ( .)9ـها.
و ُز َّها ُد أ ْه ِل ا ْلبِد ِع أ ْعدا ُء َّ

ألن ُع َّباد أهل البدعة تركوا السنة ،وهجروا طريق النبي ☺ ،وا ْلبِدْ عة
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
اب ِمنْها .كام
اب منْها ،وا ْمل ْعصي ُة ُيت ُ
ب إىل ْإبليس م ْن ا ْمل ْعصية؛ أل َّن ا ْلبِدْ عة ل ُيت ُ
أح ُّ
اْل ْسَل ِم ك ُس ْفيان ال َّث ْو ِر ِّي وغ ْ ِ
قال أ ِئ َّم ُة ْ ِ
ي ِه( .)2ـها.
أي :ل يوفق للتوبه.

فالتوبة ،التوبة ،يا عباد اهلل ،واألخذ هبذا الطريق والتفقه عل أهله حتى
يسلم لنا ديننا وتسلم لنا عقيدتنا،
وباهلل التوفيق.

t

(«)9طبقات احلنابلة» (.)913/9
(« )2جمموع الفتاوى» (.)1/93

♣♣♣

u

222 
N

t

p

T

3

الفائدة التاسعة واألربعون:
زكـــاة الفطــــر
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ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
ِ ِ َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ☺ ت ْسل ًيام كث ْ ًيا  ،اما عد:
ُ

 فاملتأمل لرشيعة اهلل  جيد أهنا رشيعة متضمنة ملصالح العبد
الدنيوية واألخروية ،وجيد أهنا متضمنة حلق اهلل  عل عبده ،وحلقوق العباد
فيام بينهم ،ومن ذلك ما جاء عند أيب داود( ،)9وابن ماجة( )2ع ِن ْاب ِن ع َّباس
ول ِ
ِ
ِ
لص ِائ ِم ِمن ال َّل ْغ ِو
اّلل ☺ زكاة ا ْلف ْط ِر ُط ْهر ًة ل َّ
¶ ،قال« :فرض ر ُس ُ َّ

ث ،و ُطعم ًة ل ِ ْلمس ِ
والرف ِ
اك ِ
الصَل ِة ،ف ِهي زكاة م ْق ُبولة ،وم ْن أ َّداها
ني ،م ْن أ َّداها ق ْبل َّ
ْ
َّ
بعد الصَل ِة ،ف ِهي صدقة ِمن الصدق ِ
ات»
َّ
َّ
ْ
وأصح من هذا احلديث الدال عل فريضة هذه العبادة ما جاء يف
ِ ِ
اّللِ ☺
«الصحيحني»( ،)3ع ْن ع ْبد اهلل ْب ِن ُعمر ¶ ،قال« :أ َّن ر ُسول َّ
فرض زكاة ِ
اعا ِم ْن ُتْر ،أ ْو صا ًعا ِم ْن ش ِعي عل ك ُِّل ُحر ،أ ْو ع ْبد ذكر أ ْو
الف ْط ِر ص ً
ُأنْثى ِمن امل ُ ْسلِ ِمني».
وأمر النبي ☺« ،أ ْن تُؤ َّدى ق ْبل ُخ ُروجِ الن ِ
الصَل ِة»( ،)3وكانوا
َّاس إِىل َّ
يؤدوهنا قبل العيد بيوم أو يومني ،وربام مجعها ابن عمر عند بعض من يتوىل مجع
( )9برقم (.)9531
( )2برقم (.)9122
( )3البخاري ( ،)9633ومسلم (.)113
( )3أخرجه البخاري ( ،)9633ومسلم (.)115
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الصدقات ،فإذا كان قبل العيد بيوم ،أو يومني دفعها إىل مستحقيها.
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وأفضل وقتها أن تؤدى ما بني طلوع فجر يوم العيد إىل أن خيرج اْلمام إىل

الصَلة ،ووقتها اْلائز أن تؤدى قبل العيد بيوم أو يومني ،وإذا ُأديت قبل ذلك
فهي باطلة ،وإنام حتمل عل أهنا صدقة من الصدقات ،وإذا ُأخرت إىل بعد صَلة
العيد فَل جتزئ ،وإنام ُترج عل أهنا صدقة من الصدقات ،كام يف حديث ابن عمر
◙

ِ
خلدْ ِر ِّي ◙ يف «الصحيحني»( ،)9قالُ « :كنَّا
ويف حديث أ ِيب سعيد ا ُ
ِ
ول اّللِ ☺ يوم ِ
ِ
ن ْ
الف ْط ِر صا ًعا ِم ْن طعام» ،وقال أبُو س ِعيد:
ْ
ُخ ِر ُج يف ع ْهد ر ُس ِ َّ
يب واأل ِق ُط والت َّْم ُر» ،ويف روايةُ « :كنَّا ن ْ
«وكان طعامنا َّ
ُخ ِر ُج زكاة
الش ِع ُي و َّ
الزبِ ُ
ِ
اعا ِم ْن ُتْر ،أ ْو صا ًعا ِم ْن أ ِقط،
الف ْط ِر صا ًعا ِم ْن طعام ،أ ْو صا ًعا ِم ْن ش ِعي ،أ ْو ص ً
أ ْو صا ًعا ِم ْن زبِيب».
وقد اختلف بعض أهل العلم ،هل قوله :صاع من طعام ،هل هو من العام،
وما بعده دال عل تفاصيله؟ ،أم أن الطعام هو احلنطة الذي كان يتقوهتا الناس يف
ذلك الزمان؟.
ومن هذا احلديث نأخذ أن زكاة الفطر جيوز أن ُترج مما يتقوته الناس مما
ذكر يف احلديث ،ومما مل يذكر.
وأما مقدارها فهي عل كل صغي ،وكبي ،ذكر ،وأنثى ،حر ،وعبد من
املسلمني صاع ،والصاع :أربعة أمداد ،ب ُمد الرجل املعتدل ،وصاع النبي ☺
معلوم معروف.
( )9البخاري ( ،)9693ومسلم (.)116
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وقد قدره شيخنا حييى حفظه اهلل بام يوازي َخس علب من علبة األناناس
املعروفة ،وقدره بعضهم بام يوازي أربع علب من علبة الرشبة التي تسمى
الشوفان.
وذهب بعض أهل العلم إىل تقديره بالكيلوات تقري ًبا ،وإل فإن إخراجها
باملد ،والصاع هو األوىل؛ اقتداء بالنبي ☺ ،وألنه أضبط.
فقدر بعضهم التمر بكيلو وثامن مائة جرام ،واألرز باثنني كيلو وَخسة
والب باثنني كيلو ،تقديرات يف مجلتها عسى أن تفي
وأربعني جرام ،أو نحو ذلكُ ،
بالغرض عند من ل حيسن احلساب ،أما من كانت لديه استطاعة أن يقوم بكيلها
بالصاع ،واملد فهو الذي كان عل عهد النبي ☺.
ول جيوز أن تؤدى زكاة الفطر نقو ًدا ،وإن كان قد ذهب إىل ذلك بعض أهل
العلم إل أن الصحيح خَلف ذلك ،فإن النبي ☺ فرضها من الطعام ،وكان
الصحابة رضوان اهلل عليهم عل ذلك.
وألن إخراجها نقو ًدا ل يفي بالغرض ،إذ أن املقصود من هذه الزكاة طعمة
للمساكني يف ذلك اليوم ،والتوسعة عليهم يف باب املآكل.
طعاما فيه إظهار للشعية يف تراحم املسلمني ،وتعاطفهم،
وألن أخرجها
ً
حيث يرى اْلنسان املسلمني يف صبيحة يوم العيد وهم خيرجون من بيت إىل بيت
يناولون الفقي الطعام الذي أوجبه اهلل  عليهم.
وهذا هو ترجيح شيخ اْلسَلم ♫ ،وغيه من أهل العلم ،كشيخنا
مقبل ♫ ،والشيخ ابن باز ،وابن عثيمني ،وشيخنا حييى احلجوري ،وغيهم
كثي.
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 خيرج
ومرصف زكاة الفطر واحد وهو الفقراء واملساكني ،وجيوز أن
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فقيا وأعطي زكوات جاز له بل وجب أن
اْلنسان زكاة الفطر مما ُيعطى فلو كان ً
خيرج زكاة الفطر إن كان عنده ما يزيد عل ما يغديه ويعشيه ذلك اليوم ،وجيوز

للمسلم أن خيرجها مما أعطاه الناس سواء أعطوه هدايا ،أو زكاة.
ً
مشغول أو خيشى
وجيوز أن ُيوكِّل اْلنسان من خيرج عنه زكاة الفطر إذا كان
عل نفسه عدم القيام ،فيجوز أن ُيعطي أحدهم نقو ًدا ،والوكيل يشرتي هبا طعا ًما
ثم خيرجه.
أما من أخرجها نقو ًدا ،فالصحيح من أقوال أهل العلم أهنا ل جتزئ عنه،
وأهنا غري مقبولة ألمرين:
* األول :ألنه ترك هدي النبي ☺.
* الثاني :أنه جاء بيشء أمر الشارع بخالفه ،واألموال كانت عندهم ولو
مها أو ما
أراد النبي ☺ أن ُترج نقو ًدا ،لقال :ليخرجها أحدكم
دينارا أو در ً
ً
أراد ،قال تعاىل{ :وما كان ر ُّبك ن ِس ًّيا} [مريم.]53:
 واألصل أن خترج زكاة الفطر يف البلد الذي فيه اإلنسان ،إل أنه جيوز إذا مل جيد
من حيتاج إليها أن يرسلها إىل بلد آخر.
 واألصل أن كل مسلم خيرج عن نفسه ،فالزوج خيرج عن نفسه ،والزوجة
ُترج عن نفسها من مال زوجها ،أو من ماهلا ،لكن إذا قام رب األرسة بأداء
الزكاة عل اْلميع فهو أمر حسن ول ُمذور فيه.
هذه بعض األحكام التي تتعلق هبذه العبادة.
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وزكاة الفطر متعينه عل اْلميع إل من عجز وليس عنده يشء ،فعلينا أن
نجتهد بإخراج هذه الزكاة التي أوجبها اهلل  ألمرين:
* األول :طهرة إذ ما منا من أحد إل وقد ألم بخطيئة ،وذنب ،ولغو ،ورفث
يف هذا الشهر ،نسأل اهلل السَلمة.
* الثاني :طعمة للمساكني وتوسعة عليهم.
وجيوز أن تدفع زكاة الفطر إىل شخص واحد ،ويوسع عليه ربام طيلة العام بذلك.
شعيا  ،أو نحو ذلك من األطعمة،
ومسألة قد يقول بعضهم :إذا أخرجناها
ً
ربام ل يستخدمها الناس اآلن ،وربام أعطوها للدواب ،أو ربام مل يأكلوها ،نحن
غي خماطبني بأكلهم ،أو بعدم أكلهم نحن خماطبون بإخرجها عل ما ذكر النبي
أرزا أو نحو ذلك مما يتعاطاه
☺ ،فمن أخرجها من ذاك فحسن ،ومن أخرجها ً
الناس ،فحسن.

واألقط :احلليب املجفف ،الذي ُذكِر يف حديث أ ِيب س ِعيد اخلُدْ ِر ِّي

◙ ،وهو من األمور التي حيتاجها اآلباء الفقراء ألبنائهم ،وربام احتاجوها
لَلتدام هبا ،ونحو ذلك.
ونسأل اهلل القبول والسداد.

t

♣♣♣

u



يف التوحيد والفقة واالخالق والعقيدة

t

p

T

3

الفائدة اخلمسون:

N
u
222

o
U

حكم دفع الزكاة والصدقة آلل بيت النيب ☻

ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
ِ ِ َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ☺ ت ْسل ًيام كث ْ ًيا  ،اما عد:
ُ

 فاهلل  قد أكرم ُممد ☺ بكرامات عظيمة ،فقال تعاىل{ :أل ْم
ن ْرش ْح لك صدْ رك * ووض ْعنا عنْك ِو ْزرك * ا َّل ِذي أنْقض ظ ْهرك * ورف ْعنا لك
ِذكْرك} [الرشح.]3-9:
ِ
اّلل ما تقدَّ م ِمن ذنبِك
وقال تعاىل{ :إِنَّا فت ْحنا لك فت ًْحا ُّمبِينًا * ِّلي ْغفر لك َّ ُ
وما تأ َّخر و ُيتِ َّم نِ ْعمت ُه عل ْيك وَيْ ِديك ِرصا ًطا ُّم ْست ِق ًيام} [الفتح.]2-9:
* بل َّ
إن اهلل  قد أكرم آل ُممد ☺ بكرامات اختصهم هبا دون
املؤمنني ،ألن هلم حقان يف دين اْلسَلم:
 -9احلق األول :حق اْلسَلم.

 -2احلق الثاني :حق القرابة من النبي ☺؛ وهلذا كان من قول أ ِيب بكْر
ول ِ
ِِ
ِ
ِ
ب إِ َّ أ ْن أ ِصل ِم ْن
اّلل ☺ أح ُّ
◙ :وا َّلذي ن ْفيس بِيده ،لقراب ُة ر ُس ِ َّ
قرابتِي( ،)9وقال ◙ْ « :ار ُق ُبوا ُُم َّمدً ا ☺ ِيف أ ْه ِل ب ْيتِ ِه»(.)2
ومن خصائصهم أن اهلل  حرم عليهم أكل الصدقه ،سوا ًء يف ذلك
الصدقة التي هي الزكاة املفروضة ،أو الصدقة التي هي املستحبة.
والنبي ☺ جاءه بعض آل هاشم يطلبون منه أن جيعلهم ُجباتًا للصدقة،
( )9أخرجه البخاري ( ،)3233ومسلم (.)9261
( )2أخرجه البخاري (.)3293
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ِ ِ
فقال« :إِ َّن ه ِذ ِه الصدق ِ
اخ الن ِ
ات إِنَّام ِهي أ ْوس ُ
حت ُّل ملُح َّمد ،ول ِآل ِل
َّاس ،وإِ َّهنا ل
َّ
ُُم َّمد»(.)9

بل جاء خارج الصحيح ،ع ْن أ ِيب ر ِافع ◙ ،أ َّن النَّبِ َّي ☺ بعث ر ُج ًَل
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
يب ِمنْها ،قال:
اصح ْبني ف ِإنَّك تُص ُ
الصدقة م ْن بني خم ُْزوم ،فقال أل ِيب رافعْ :
عل َّ

حتَّى ِآِت النَّبِ َّي ☺ فأ ْسأل ُه ،فأتا ُه فسأل ُه ،فقال« :م ْوىل ا ْلق ْو ِم ِم ْن أنْ ُف ِس ِه ْم ،وإِنَّا ل
ِ
الصدق ُة»(.)2
حت ُّل لنا َّ
ِ
بل َّ
إن النبي ☺ رأى ْ
الصدق ِة -
احلسن ْبن ع ِيل ¶ ،أخذ ُتْر ًة م ْن ُت ْ ِر َّ
مع أنه ليس بمكلف  -فقام النبي ☺ وأخرجها من فيه ،وقال« :كِ ْخ كِ ْخْ ،ار ِم
ِ
الصدقة؟»(.)3
ِهبا ،أما عل ْمت أنَّا ل ن ْأك ُُل َّ

يؤدبه ،ويربيه عل ترك احلرام ،فالصدقة عل آل البيت حرام ،ل جيوز
للرجل أن ُيؤكِّلهم الزكاة ،كام ل جيوز هلم أن يأكلوا الزكاة ،ول جيوز له أن
ي ْ ِ
رصف إليهم الصدقة ،كام أنه ل جيوز هلم أن يقبلوا الصدقة.
ويف حديث أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،أ َّن النَّبِ َّي ☺« :كان إِذا ُأ ِِت بِطعام ،سأل
عنْ ُه ،ف ِإ ْن ِقيل :ه ِد َّية ،أكل ِمنْها ،وإِ ْن ِقيل :صدقة ،مل ْ ي ْأك ُْل ِمنْها»(.)3
ومن عَلمات نبوته ☺ أنه يقبل اهلدية ،ول يقبل الصدقة ،كام جاء يف
قصة إسَلم سلامن الفاريس ◙(.)6
وإن وصلت الصدقة إىل أحد وأهدى هلم منها جاز ذلك ،فإنه قد جاء يف
( )9أخرجه مسلم (.)9322
( )2أخرجه أبو داود ( ،)9563واحلديث يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل الوادعي ♫.
( )3أخرجه البخاري ( ،)9319ومسلم ( ،)9351ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
( )3أخرجه البخاري ( ،)2625ومسلم (.)9322
(« )6مسند اْلمام أَحد» (.)23232
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ت ُُصدِّ ق بِ ِه عل ب ِريرة ،فقالُ « :هو هلا صدقة ،ولنا ه ِد َّية»( ،)9وهذا دليل عل من
زعم أن صدقة التطوع ل تدخل يف حكم التحريم ،فلم يأكل منه النَّبِ ُّي ☺ إل
أنه هدية من بريرة ▲.

أن الرجل إذا ت ِ
وذلك َّ
ُصدق عليه بيشء ُتلك الصدقه ،فإذا ُتلكها جاز له

أن َيدي منها ،وأن يتصدق منها.
 فالواجب عل من علم نفسه أنه من آل بيت النبي ☺ ،أن ل يتعرض
للصدقة ،أو للزكاة ،ول جيوز له حتى أن يكون ً
عامَل عل الزكاة ،وإن كان قد جوزه
بعض أهل العلم ،قالوا  :إذا عملوا عل الزكاة ُيعطون أجرهم عل أهنم عامل ل عل أهنا
زكاة ،لكن الصحيح من أقول أهل العلم ،أنه ل جيوز هلم أن يتولوا عل الزكاة جباه ،أو
غي ذلك ،وليس هلم من مصارف الزكاة يشء ،وقد جعل اهلل هلم من مرصف اخلمس،
كام هو مذكور يف كَلم اهلل ،ويف كَلم رسوله ☺ ،قال اهلل { :وا ْعل ُموا أنَّام
غنِمتُم ِم ْن يشء فأ َّن ِ َّّلل ِ َُخُس ُه ولِلرس ِ
ول ول ِ ِذي ا ْل ُق ْربى وا ْليتامى وا ْملساكِ ِ
السبِ ِ
يل}
ني و ْاب ِن َّ
َّ ُ
ْ ْ
ْ
اّلل عل رسول ِ ِه ِم ْن أ ْه ِل ا ْل ُقرى فلِ َّل ِه ولِلرس ِ
ول ول ِ ِذي
َّ ُ
ُ
[األنفال ،]39:وقال تعاىل{ :ما أفاء َّ ُ
ا ْل ُق ْربى وا ْليتامى وا ْملساكِ ِ
السبِ ِ
يل ك ْي ل يكُون ُدول ًة ب ْني ْاأل ْغنِي ِاء ِمنْك ُْم}
ني و ْاب ِن َّ
[احلرش.]2:
إل أنه ينبغي للناس إذا رأوا يف آل البيت حاجة أن َيدوا هلم.
* وأنا أتعجب من كثي من الناس حني جيعل أمر نفسه يف أمر واحد ،يا
أخي ما ضيق اهلل  عليك ،قد جعل اهلل س ًبَل فآل البيت ِ
أهد هلم ،واهلدية هلا
ُ
( )9أخرجه البخاري ( ،)9313ومسلم (.)9326
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أجرها ،وهلا فضلها.
أيضا ما أدراك أن بعض اهلدايا تكون أقرب عند اهلل من بعض
ثم ً
الصدقات ،لو أن اْلنسان َيدي لقرابة رسول اهلل ☺ ،ويتقرب إىل اهلل 
بإكرام قرابة رسول اهلل ☺ ،واْلحسان إليهم ،فهو إكرام لرسول اهلل ☺،
وإحسان لرسول اهلل ☺ ،وهو عَلمة عل ُمبة رسول اهلل ☺.
ول اّللِ
ِِ
ِ
ِ
* انظر إىل قول أ ِيب بكْر ◙ :وا َّلذي ن ْفيس بِيده ،لقراب ُة ر ُس ِ َّ
ب إِ َّ أ ْن أ ِصل ِم ْن قرابتِي(.)9
☺ أح ُّ
وقرابة النبي ☺ الذين ُح ِر ُموا الصدقة ما جاء يف حديث ز ْي ِد ْب ِن أ ْرقم
ِِ
الصدقة ب ْعد ُه ،قال :وم ْن ُه ْم؟ قالُ :ه ْم ُآل ع ِيل
◙ ،قال :أ ْه ُل ب ْيته م ْن ُح ِرم َّ
و ُآل ع ِقيل ،و ُآل ج ْعفر ،و ُآل ع َّباس(.)2

من كان من هذه األنساب ،فإن الصدقة عليهم حرام ،ل جيوز هلم أن
يأخذوها بحال ،ول جيوز أن ُيعطوها بحال.
لكن جيب عل املسلمني أن يكرموهم ،إذا رأوا فيهم حاجة بإعطائهم من
مال اهلل  الذي آتاهم عل الصورة املرشوعة ،إما قرضـًا ،وإما هدي ًة ،وإما
خيا منه.
عطي ًة جمردة ،إىل غي ذلك ،ومن ترك يشء هلل عوضه اهلل ً
وكام أنه ل جيوز هلم أخذ الصدقة ،كذلك ل جيوز أن ُيمنعوا من مال اهلل،
كقرض إذا كانوا بحاجة ،أو هدية ،أو عطية ،أو غي ذلك مما جعله اهلل  من
أسباب التآلف بني املسلمني.
( )9أخرجه البخاري ( ،)3233ومسلم (.)9261
( )2أخرجه مسلم (.)2331
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أمور دعوته جيعلون ما تأتيهم من الصدقات بالنسبة آلل البيت هدايا.

لو ُقدِّ ر أن هناك طَلب علم من آل البيت فإن ما خيرج إليهم يعتب هدية؛
ألن الصدقة قد وقعت ُملها ،ثم من وصلته الصدقة جاز له أن َيدي منها ،وأن
يعطي منها ،وأن يسلف منها ،وأن يرصفها عل األوجه املرشوعة.
هذه مسألة لبد من التفطن هلا ،والنصيحة فيها سواء الزكاة املفروضة ،أو
الصدقة املستحبة ،فإهنا حرام عل آل بيت النبي ☺.
* ونحن إذ نتكلم عن آل بيت النبي ☺ نريد الصاحلني ،ما نريد أدعياء
اآلل ،أو من خالف ما عليه الرسول ☺ ،واآلل ،فآل بيت النبي ☺ الذين
تشملهم أحكام اْلسَلم؛ هم الذين يسيون عل سي رسول اهلل ☺ ،وكان
نسبهم إليه ،أو إىل من تقدم ذكرهم فتشملهم أحكام آل البيت.
أما الرافضة وكذلك عباد القبور من الصوفية وإن كان نسبهم إىل آل البيت
فَل عبة هبذا النسب ،ل يغني عنهم شي ًئا؛ فإن اهلل  قد تب عل أيب هلب:
ل ن ًارا ذات هلب *
{ت َّب ْت يدا أ ِيب هلب وت َّ
ب * ما أ ْغن هى عنْ ُه ما ُل ُه وما كسب * سي ْص ه
ب * ِيف ِج ِ
احلط ِ
وا ْمرأ تُ ُه َحَّالة ْ
يدها ح ْبل ِّمن َّمسد } [املسد.]6-9:
وهو أقرب إىل رسول اهلل ☺ من هؤلء املتأخرين؛ ألنه أخ أليب رسول
اهلل ☺ ،ومع ذلك ملا أبا دخول اْلسَلم ما نفعه ذلك النسب شي ًئا ،وما أحسن
قول بعضهم:
لع ْم ـ ـ ُـرك م ـ ــا ِ
اْلنْس ـ ـ ُ
ـان إِل بِ ِد ْين ِـ ـ ِـه
اْل ْسَل ُم سلامن ف ِ
فقد رفع ِ
ارس

♣♣♣
♣♣♣

فَل ت ْ ُرت ِك التُّق ْوى ا َّتـك ًال عل النَّس ِ
ب

الش ْـر ُك َّ
وقدْ وضع ِّ
ب
الش ِـر ْيف أبا هل ْ
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وهكذا أبو طالب مع أنه نارص النبي ☺ وأحاطه ،وحفظه ،وأنفق عليه،
لكن ملا َّملا يدخل يف اْلسَلم مل ينتفع بالنسب.
قال النَّبِ ُّي ☺« :م ْن ب َّطأ بِ ِه عم ُل ُه ،مل ُي ْ ِ
رس ْع بِ ِه نس ُب ُه»(.)9
ْ
فنسأل اهلل  أن يوفقنا وإياكم لكل خي ،وأن يعيننا عل طاعته ،وواهلل
إننا نحب آل ُممد ☺ الصاحلني ،املصلحني ،املستقيمني عل دين رب العاملني،
نحبهم لَلسَلم الذي هم عليه ،ونحبهم لَلستقامة التي هم عليها ،ونحبهم
لقرابتهم من النبي ☺.
* تنتية:

قال شيخ اْلسَلم ♫ :وبنُو ه ِ
اخلُ ُم ِ
اشم إذا ُمنِ ُعوا ِم ْن َُخ ِ
ُس ْ
س جاز هل ُ ْم
اض يع ُقوب وغ ِ ِ ِ
الزك ِاة وهو قو ُل ا ْلق ِ
وسف
ْاأل ْخ ُذ ِم ْن َّ
ْ
ُ ْ
ْ
يه م ْن أ ْصحابِنا وقال ُه أبُو ُي ُ
اْلصط ْخ ِري ِمن َّ ِ ِ ِ ِ
رضورة( .)2ـها.
ُّ ْ
و ِْ ْ
الشافع َّية ألنَّ ُه ُم ُّل حاجة و ُ
وقال ابن عثيمني ♫ :فإذا منعوا أو مل يوجد َخس ،كام هو الشأن يف
وقتنا هذا فإهنم يعطون من الزكاة دفع ًا لضورهتم إذا كانوا فقراء ،وليس عندهم
عمل ،وهذا اختيار شيخ اْلسَلم ابن تيمية ،وهو الصحيح( .)3ـها.

t

♣♣♣

( )9أخرجه مسلم ( ،)2511ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
(« )2الفتاوى الكبى» (.)323/6
(« )3الرشح املمتع» (.)262/5
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ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
ِ ِ َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ☺ ت ْسل ًيام كث ْ ًيا  ،اما عد:
ِ
ِ
ِ
بجوارحه ،أو بجميعها ،ول
بلسانه ،أو
بقلبه ،أو
اْلنسان بطبيعته خطاء إما
ُ

يسلم من ذلك إل من عصمه اهلل .
 والذنوب ،واملعايص ،واألخطاء حني ترتاكم عل اْلنسان تؤذيه أشد
وَي زم اْلنسان من نفسه أكثر من أن َيزم من غيه ،فقد
من تكالب األعداء عليهُ ،
ل يسلط عليك العدو الظاهر إل بسبب العدو الباطن ،وهي نفسه وكم كنا نسمع
من شيخنا مقبل ♫ :ما نخاف عل دعوتنا إل من أنفسنا.
قال تعاىل{ :وما أصابكُم ِّمن ُّم ِصيبة فبِام كسب ْت أيْ ِديك ُْم وي ْع ُفو عن كثِي}
[الشورى.]33:
برصه اهلل  بعيب نفسه ،حتى قال بعض
وهذا فقه دقيق يعلمه من َّ
السلف :إن ألعرف خطيئتي يف ُخ ِ
لق امرأِت ،وبعضهم يقول :يف خلق دآبتي ،فإذا
كان طائ ًعا هلل ُ س ِّخرت له دآبته وامرأته عل أحسن حال ،وإذا وقع يف
معصية ربام خيرج من بيته ،وهو عل حال طيب ،وما يرجع إل وقد ضاق احلال
ِ
اّلل النَّاس
اّلل { :ول ْو ُيؤاخ ُذ َّ ُ
بينه وبني أهله ،وإذا ركب دآبته نفرت ،قال َّ ُ
ِ
ل ظ ْه ِرها ِمن د َّابة} [فاطر.]36:
بام كس ُبوا ما ترك ع ه
فاملعايص ،والذنوب عدو مرتبص مَلزم لَلنسان إل من رحم اهلل ،

213 
N

املقاالت املفيدة 

وكثي من الناس قد يستقيم لسانه ،ولكن العوجاج يف قلبه.
وكثي من الناس قد تستقيم جوارحه ويكون العوجاج يف لسانه.
وكثي من الناس ظاهر لسانه وجوارحه اخلي ،والفساد يف قلبه ،واهلل
ِ
امل ا ْلغ ْي ِ
ب و َّ
الشهاد ِة} [األنعام.]23:
 مطلع عل الرسائر والظواهر{ ،ع ُ
ِ
ِ
قال تعاىل{ :ما ي ِل ُج ِيف ْاأل ْر ِ
السام ِء وما ي ْع ُر ُج
ض وما خي ُْر ُج منْها وما ين ِْز ُل من َّ
ِ
اّلل بِام ت ْعم ُلون ب ِصي} [احلديد.]3:
فيها و ُهو معك ُْم أيْن ما ُكنْت ُْم و َّ ُ
* ولو تأملنا ما وقع للصحابة رضوان اهلل عليهم يف غزوة أحد مع
كرامتهم ،وعلو منزلتهم حيث قتل منهم سبعون ،و ُم ِّثل ببعضهم ،وجرح النبي
اّلل { :
☺ ،و ُك ِرست رباعيتهُ ،
وه ِّشم املغفر عل رأسه ،والسبب؟ ما قال َّ ُ
وعص ْيت ُْم } [آل عمران.]962:

حت ُّسوهنُ ْم بِ ِإ ْذنِ ِه حتَّى إِذا ف ِش ْلت ُْم
اّلل و ْعد ُه إِ ْذ ُ
كام قال تعاىل { :ولقدْ صدقك ُُم َّ ُ
وتناز ْعتُم ِيف ْاألم ِر وعصيتُم ِمن بع ِد ما أراكُم ما ُ ِ
حت ُّبون ِمنْك ُْم م ْن ُي ِريدُ الدُّ نْيا
ْ ْ ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ ِ
اّلل ُذو ف ْضل
ومنْك ُْم م ْن ُي ِريدُ ْاآلخرة ُث َّم رصفك ُْم عن ُْه ْم لي ْبتليك ُْم ولقدْ عفا عنْك ُْم و َّ ُ
عل ا ْمل ُ ْؤ ِمنِني } [آل عمران.]912:
مل تكن معصيتهم فاحشة ،مل تكن معصيتهم أخذ مال الناس بالباطل ،مل
تكن معصيتهم سب ،وشتم ،ولعن ،مل تكن معصيتهم سامع األغان ،واملزامي،
والدفوف للرجال ،ومشاهدة التَلفز ،مل تكن معصيتهم اختَلطهم بالنساء،
وتعاطيهم للرشور ،واآلثام ،كام هو حال الناس اآلن إل ما رحم ريب وقليل ما
هم ،كانت املعصية من بعضهم ً
تأول ،أمرهم النبي ☺ أن يكونوا يف اْلبل
الذي يسمى بجبل الرماة ،وأمرهم أن ل ينزلوا من اْلبل ،وأن لو ُتطفتهم الطي،
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فقال هلم
رأوا النرص للمسلمني ،فأرادوا النزول،

فبينام هم عل ذلك احلال إذ ْ
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أميهم :ألم يقل رسول اهلل ☺ كذا؟ ،فقالوا  :الغنيمة الغنيمة ،ونزلوا من
اْلبل فكانت بعد ذلك املعركة عل املسلمني ،بعد إن كانت للمسلمني.
حت ُّسوهنُم} ،واحلس يكون من القفى ،كان الكفار قد رشدوا هاربني،
{إِ ْذ ُ
واملسلمون يتابعوهنم بالسيوف ،فلام نزل هؤلء النفر خمالفة ألمر رسول اهلل ☺
رجع األمر عل املسلمني وقتل سبعون ،وحصل ما تقدم ذكره بسبب ما ذكره
اهلل { :وعص ْيت ُْم }.
فإذا كان األمر حصل هلؤلء الكرماء ،الفضَلء ،الصفوة مع اجتهاد منهم،
فكيف بنا؟! ونحن نتعاطى معايص ظاهرة ،من منا يستطيع أن يزكي نفسه؟
أحسننا ً
حال الذي ما يتعاطى الفواحش العظيمة ،وربام فسد قلبه باحلسد،
واحلقد ،والغل ،والرياء ،والعجب ،والتطاول ،والتفاخر ،ورؤية نفسه ،مصيبة!،
مصيبة! أن اْلنسان ُت ْذ ِه ُب ُه ذنوبه ،مصيبة واهلل! لو مل يكن إل رؤية النفس.
حتى ذكر ابن القيم ♫ ً
مثال قال :لو أن أحدهم قام الليل أمجع،
ً
متطاول عل النائم ،لكان نومه أفضل له من قيامه؛
واآلخر نائم ،ثم أصبح القائم
ألن الذي أقامك اهلل فاشكر ربك واَحده عل ذلك برتك رؤية النفس ،ول
تتطاول عل أحد ،اهلل أعلم استجاب لك أم مل يستجب ،قبلك أم مل يقبلك.
ول اّللِ ☺« :رب صائِم ليس له ِمن ِصي ِ
ام ِه إِ َّل ْ
اْلُو ُع ،و ُر َّب قائِم
ُ ْ
ْ
ُ َّ
قال ر ُس ُ َّ
ِ ِ ِِ
السه ُر»(.)9
ل ْيس ل ُه م ْن قيامه إِ َّل َّ
وهكذا الفخر عل الناس ،من أنت يا أخي؟! وما أنت؟! حتى ترى نفسك
( )9أخرجه ابن ماجه ( ،)9513ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
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باملرتبة العل َّية التي ل ُتبلغ؟ نحن مساكني لول سرت اهلل علينا.
وحالنا كام قال األول:
واهلل لـو علمــوا قبــيح رسيــرِت

♣♣♣

ألبــى الســَلم عــيل مــن يلقــان

ور أنْ ُف ِسنا ،و ِمن سيئ ِ
اّلل ِ ِم ْن ُرش ِ
ات
ْ ِّ
* ولذلك كان من الدعاء« :ن ُعو ُذ بِ َّ
ُ
أ ْعاملِنا»(.)9
فإذا سلم من هذه األمراض القلبية؛ كم يف اللسان من أمراض :الغيبة،
والنميمة ،والكذب ،والبهت ،الوعد ثم بعد ذلك اخللف ،والسب ،والشتم،
واللعن ،فكم للسان من ذنوب ،ومعايص تؤدي باْلنسان إىل املوارد ،كلمة! يزل
هبا يف النار أبعد مما بني املرشق واملغرب.
ِ ِ ِ
ِ
اّلل ِ ،ل ُي ْل ِقي هلا ب ًال،
قال النَّبِ ُّي ☺« :إِ َّن الع ْبد ليتك َّل ُم بِالكلمة م ْن ِر ْضوان َّ
ِ
ِ ِ ِ
اّلل ِ ،ل ُي ْل ِقي هلا ب ًال،
اّلل ِهبا درجات ،وإِ َّن الع ْبد ليتك َّل ُم بِالكلمة م ْن سخط َّ
ي ْرف ُع ُه َّ ُ
َي ْ ِوي ِهبا ِيف جهنَّم»(.)2
فكيف بكثرة الكَلم؟ إذا كان هذا احلال مع من ذنوبه هذه ،فام بالك بساب
اهلل ،وساب رسول اهلل ☺ ،وساب دين اهلل ،واملستهزئ بحملة الدين؛ فهذا
كافر ،قال تعاىل{ :أبِ ِ
اّلل وآياتِ ِه ور ُسولِ ِه كُنت ُْم ت ْست ْه ِزئُون ( )56ل ت ْعت ِذ ُروا قدْ
َّ
كف ْرتُم ب ْعد إِيامنِك ُْم} [التوبة ،]55-56:أتظن أن هؤلء النفر الذين ك َّفرهم اهلل
جهارا كام يفعله بعض الشرتاكية ،والبعثية ومن
 ،وأخب بحاهلم سبوا اهلل
ً
إليهم من احلداثية ،والعلامنية ،أصحاب القلوب املريضة ،والفطر السقيمة؟ ل.
ِ
اّللِ ْب ِن م ْس ُعود ◙.
( )9أخرجه ابن ماجه ( ،)9112ع ْن ع ْبد َّ
( )2أخرجه البخاري ( ،)5321ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
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حيوا نات
ظاهرا كام هو حال كثي من
هل سبوا رسول اهلل ☺ وتنقصوه

ً
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األمة؟ ل.

إ ًذا ما الذي حصل منهم ،حصل منهم أن طعنوا يف الصحابة رضوان اهلل
عليهم ،بامذا؟
يذكر أهل السي والتفسي أهنم ،قالوا  :ما رأينا أسمن بطونًا ،ول أجبن عند
اّللِ وآياتِ ِه ور ُسول ِ ِه كُنت ُْم ت ْست ْه ِزئُون
اللقاء من أصحاب ُممد ☺ ،فأنزل اهلل{ :أبِ َّ
ف ع ْن
( )56ل ت ْعت ِذ ُروا قدْ كف ْرتُم ب ْعد إِيامنِك ُْم} [التوبة ،]55-56:ثم قال{ :إِ ْن ن ْع ُ
ط ِائفة ِمنْك ُْم نُع ِّذ ْب ط ِائف ًة بِأ َّهنُ ْم كانُوا ُجم ِْر ِمني} [التوبة.]55:
نصوحا ،وعذب اهلل  من مات
فتاب اهلل عل بعض من تاب توبة
ً
عل ذلك العتقاد اليسء الفاسد يف صحابة النبي ☻ ،فإذا سلم
اْلنسان من لسانه ،ومن يسلم! إل من رحم اهلل.
اللسان آفته آفه ،للكَلم شهوة كشهوة الطعام والرشا ب ،شهوة ،جتد
اْلنسان إذا قرأ القرآن تعب ،وإذا سبح تعب ،وإذا حارض تعب ،وإذا نصح تعب،
لكن إذا جلس مع واحد يف جملس غيبة ونميمة يمكن ساعة ،ساعتني ،ثَلث ،جيد
أن املجلس لذيذَّ ،
وأن الوقت ما عليه حرسة ،وهكذا نسأل اهلل السَلمة.
وأما اْلوارح ،رشورها كثية ل تقل عن سابقتها الرسقة ،والنهبة ،والزنا،
واللواط ،والربا ،وامليش إىل احلرام ،وكم هلا من املعايص ،والرشور.
فإن مل يسلمك اهلل ُ معرض لرشور عظيمة ،فيا عباد اهلل علينا أن
نعالج أنفسنا ،فإن اْلنسان إذا علم أنه مريض سهل عَلجه ،وإذا ظن أنه صحيح
مل ينفع معه العَلج.
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انظر إىل أصحاب الوسواس القهري قل أن يتعالج أحدهم؛ ألنه يرى نفسه
ً
عاقَل ،ويرى نفسه أفهم من غيه ،ويرى نفسه أنه الكل يف الكل ،ويأبى العَلج،
شاهدنا من هذا املثل أن اْلنسان إذا علم أنه مريض تعالج ،لكن املشكلة الذي ل
يعلم أنه مريض ،ومجهور األمة اآلن ما يعلم أنه مريض ،أذا تأملته يف شكله ،يف
بيته ،يف طريقه ،يف حاله مع نفسه ،مع زوجه مع أبنائه ،مع جاره ،مع أمه ،مع أبيه،
مع خاله ،مع عمه ،مع صاحبه ،وجدته قد ابتيل بكثي مما يسوء به احلال ،وإذا
قصورا هذه مصيبة ،وهذا مل يعلم أنه مريض
كلمته قال :أنا وأنا ،ما يرى لنفسه
ً
فكيف ُيعالج!.
كان الصحابة رضوان اهلل عليهم يتحرجون من الذنب ويبادرون بالتوبة،
فع ِن ْاب ِن م ْس ُعود ◙ ،أ َّن ر ُج ًَل أصاب ِمن ْامرأ ة ُق ْبل ًة ،فأتى النَّبِ َّي ☺،
ار و ُزل ًفا ِمن ال َّلي ِل ،إِ َّن احلسن ِ
ِ
الصَلة طر ِيف النَّه ِ
ات
ْ
اّلل { :أق ِم َّ
فأ ْخب ُه فأنْزل َّ ُ
ِ
ِ
اّللِ ألِي هذا؟ قالِْ « :ل ِمي ِع
الر ُج ُل :يا ر ُسول َّ
الس ِّيئات} [هود ]993:فقال َّ
ُي ْذه ْبن َّ
ُأ َّمتِي ُك ِّل ِه ْم»(.)9
وعنْه ◙ ،قال :جاء ر ُجل إِىل النَّبِ ِّي ☺ ،فقال :يا ر ُسول اهللِ إِ ِّن عاْلْ ُت
امرأ ًة ِيف أ ْقَص ا ْمل ِدين ِة ،وإِن أصب ُت ِمنْها ما دون أ ْن أمسها ،فأنا هذا ،فا ْق ِ ِ
يف ما
ِّ
ُ
ْ
َّ
ْ
ض َّ
ِ
اهلل ،ل ْو س ْرتت ن ْفسك ،قال :فل ْم ي ُر َّد النَّبِ ُّي ☺ ش ْي ًئا،
ش ْئت ،فقال ل ُه ُعم ُر :لقدْ سرتك ُ
ِ
ِ ِِ
الصَلة
الر ُج ُل فانْطلق ،فأتْبع ُه النَّبِ ُّي ☺ ر ُج ًَل دعا ُه ،وتَل عل ْيه هذه ْاآلية{ :أق ِم َّ
فقام َّ
لذ ِ
ات ي ْذ ِهبن السيئ ِ
ِ
ات ذلِك ِذكْرى لِ َّ
طر ِيف النَّه ِار و ُزل ًفا ِمن ال َّل ْي ِل ،إِ َّن ْ
اك ِرين}
َّ ِّ
احلسن ُ ْ
ِ
ِ
اص ًة؟ قال« :ب ْل لِلن ِ
َّاس كا َّف ًة»(.)2
[هود ]993:فقال ر ُجل من ا ْلق ْو ِم :يا نبِ َّي اهلل هذا ل ُه خ َّ
( )9أخرجه البخاري ( ،)625ومسلم (.)2253
( )2أخرجه مسلم (.)2253
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والرجوع إىل
هذا رجل علم أنه أصاب شي ًئا خيالف الرشع ،فبادر إىل التوبة،
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اهلل ،أما مجهور األمة اآلن ما عنده هذا.

* فيا عباد اهلل نحتاج أن نراجع أنفسنا مع اهلل ،ونعلم أننا ُنخطئ بالليل
والنهار ،والستمرار عليه خطر ،فالعَلج ما أخب اهلل « :يا ِعب ِ
ادي إِ َّنك ُْم

ُتطِئُون بِال َّل ْي ِل والنَّه ِ
ُْ
ار» - ،واخلطأ سبب لدمار األمم والشعوب ،فام العَلج؟ ،-
ِ
است ْغ ِف ُر ِ
قال« :وأنا أ ْغ ِف ُر ُّ
ون أ ْغ ِف ْر لك ُْم»(.)9
الذنُوب مجي ًعا ،ف ْ
استغفروا اهلل يغفر لكم ،وعودوا إىل اهلل يعفو اهلل عنكم ،قال تعاىل{ :وإِ ِّن
لغ َّفار ِملن تاب وآمن وع ِمل ص ِ
احلًا ُث َّم ْاهتدى} [طه.]12:
ْ

فنسأل اهلل السَلمة والعافيه ،نسأل اهلل أن يتوب علينا ،وجينبنا الرشور
واآلثام.

t

♣♣♣

( )9أخرجه مسلم ( ،)2622ع ْن أ ِيب ذر ◙.

u

213 
N

t

p

T

3

الفائدة الثانية واخلمسون:
ليلة السابع والعشرين من رمضان

املقاالت املفيدة 

u

o
U

ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما عد:
فقد صح ع ْن ُمع ِ
اوية ْب ِن أ ِيب ُس ْفيان ¶ ،ع ِن النَّبِ ِّي ☺ ِيف ل ْيل ِة ا ْلقدْ ِر
ُ

قال« :ل ْيل ُة ا ْلقدْ ِر ل ْيل ُة س ْبع و ِع ْ ِ
رشين»(.)9

ول اهللِ
ويف حديث أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،قال :تذاكرنا ل ْيلة ا ْلقدْ ِر ِعنْد رس ِ
ُ
ْ
☺ فقال« :أيُّك ُْم ي ْذك ُُر ِحني طلع ا ْلقم ُر ،و ُهو ِم ْث ُل ِش ِّق ج ْفنة؟»( ،)2قال احلافظ
ِ ِ
يس :أ ْي :ل ْيل ُة س ْبع و ِع ْ ِ
ابن حجر ♫ :قال أبُو ْ
رشين ف ِإ َّن ا ْلقمر
احلس ِن ا ْلفار ُّ
ِ ِ
الصفة( .)3ـها.
ي ْط ُل ُع فيها بِت ْلك ه
ِ
ِ
ُ
اّللِ ،إِ ِّن أل ْعل ُمها،
يب ْب ِن ك ْعب ◙ ،يف ل ْيلة ا ْلقدْ ِر قال :و َّ
ويف حديث أ ِّ
ول اهلل ِ ☺ بِ ِقي ِ
ْب ِع ْل ِمي ِهي ال َّل ْيل ُة ا َّلتِي أمرنا ر ُس ُ
امهاِ ،هي
 قال ُش ْعب ُة« - :وأك ُل ْيل ُة س ْبع و ِع ْ ِ
رشين»(.)3
ِ
اّللِ ْب ِن ع َّباس ¶ ،أ َّن ر ُج ًَل ،أتى النَّبِ َّي ☺ ،فقال:
ويف حديث ع ْبد َّ
يا نبِي ِ
ِ
ِ
اّلل ُيو ِّف ُقنِي
اّلل ،إِ ِّن ش ْيخ كبِي عليل ،ي ُش ُّق ع َّيل ا ْلقيا ُم ،ف ْأ ُم ْر ِن بِل ْيلة لع َّل َّ
َّ َّ
ِ ِ ِ
السابِع ِة»(.)6
فيها لل ْيلة ا ْلقدْ ِر .قال« :عليْك بِ َّ
( )9أخرجه أبو داود (.)9315
( )2أخرجه مسلم (.)9923
(« )3فتح الباري» (.)253/3
( )3أخرجه مسلم (.)252
( )6أخرجه اْلمام أَحد (.)2931
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وجاء يف حديث ْاب ِن ُعمر ¶ ،ع ِن النَّبِ ِّي ☺ ،قال« :حت َّر
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ا ْلقدْ ِر ِيف السب ِع ْاألو ِ
اخ ِر»(.)9
َّ ْ
وعنه ◙ :أ َّن ِرج ًال ِم ْن أ ْصح ِ
اب النَّبِ ِّي ☺ُ ،أ ُروا ل ْيلة القدْ ِر ِيف املنا ِم
ول اّللِ ☺« :أرى ر ْؤياكُم قدْ تواطأ ْ ِ
ِ
ِ
الس ْب ِع
الس ْب ِع األواخ ِر ،فقال ر ُس ُ َّ
ت يف َّ
ْ
ُ
يف َّ
اخ ِر ،فمن كان متحرَيا ف ْليتحرها ِيف السب ِع األو ِ
األو ِ
اخ ِر»(.)2
َّ ْ
ْ
َّ
ُ ِّ

فالشاهد أهنا ليلة مباركة بأذن اهلل  ،وهي أرجى ليا رمضان يف أن
تكون ليلة القدر ،فمن استطاع أن يعتكف يف هذه الليلة فليبادر ،ومن استطاع أن
حليض يف البيوت
حيييها فليبادر ،ول يكسل اْلنسان عن طاعة اهلل  حتى ا ُ
ينبغي أن تكثر من الدعاء ،والذكر ،وقراءة القرآن.
رش ،أ ْحيا ال َّليْل ،وأيْقظ أ ْهل ُه ،وجدَّ وشدَّ
ألن النبي ☺ :كان «إِذا دخل ا ْلع ْ ُ
ا ْملِئْزر» ،أخرجاه( ،)3هكذا ُيفرغ اْلنسان نفسه لطاعة اهلل  ،فقد ُتستجاب له
دعوة ،وقد ُيصلح له حال ،وقد ُيغفر له ذنب ،وقد ُيسرت له عيب ،وقد ُيشفى له
مريض ،وقد ُيرحم له ميت ،وقد يعود له غائب.
فَل غنى لنا عن اهلل  طرفة عني ،وإن مل نكن نعان من مثل ما تقدم
فنحن بحاجة إىل مفغرة اهلل ،وإىل رضوانه ،وإىل أن يكرمنا اهلل  بدرجات
اْلنة ،وبنعيمها املقيم ،فأنصح إخوان مجي ًعا باملحافظة عل هذه الليلة وما فيها،
اّلل ِمن
لعل اهلل  أن يكرمنا بقيام ليلة القدر ،وقبوهلا ،قال تعاىل{ :إِنَّام يتق َّب ُل َّ ُ
ا ْملُت َِّقني} [املائدة.]22:

( )9أخرجه مسلم (.)9956
( )2أخرجه البخاري ( ،)2396ومسلم (.)9956
ِ
( )3البخاري ( ،)2323مسلم ( )9923واللفظ له ،ع ْن عائشة ▲.
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وإذا ُقبِلت واهلل هي السعادة ،قال تعاىل{ :ليل ُة ا ْلقدْ ِر خي من أ ْل ِ
ف ش ْهر}
ْ ِّ ْ
ْ
[القدر ،]3:إذا قبل اهلل منك ركعتني فأنت سعيد ،فكيف بليلة القدر التي فيها
{ ُي ْفر ُق ك ُُّل أ ْمر ح ِكيم} [الدخان ،]3:وفيها تتنزل مَلئكة اهلل لكثرة الرَحات
والبكات النازلة يف تلك الليلة.
ويذكرون يف أوصافها بام مل يثبت ،كام يقول بعضهم :ل ينبح فيها كلب ،ول
يسقط فيها نجم ،وهي ليلة سمحاء.
خشوعا ،وسكين ًة،
وقد جيد اْلنسان من نفسه عَلمات يف قلبه ،حيث جيد
ً
ورق ًة ،وأمور مل جيدها من قبل وذلك أن املَلئكة تتنزل بكثرة ،واخلي حاصل،
والبكات حاصلة ،فربام جيد املؤمن بعض األثر ،وإن مل جتد ذلك فكونك أقمتها
فأنت بخي.
وأما صبيحتها فتصبح الشمس بيضاء ل شعاع هلا؛ بسبب تنزل املَلئكة،
وحصول اخلي تصبح كأهنا خبزة ،فنسأل اهلل  أن يوفقنا لقيامها ،وأن
يرزقنا اْلخَلص يف ذلك.
ونسأل اهلل العون ،والقبول ،والسداد.
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ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما عد:
جاء يف «سنن أيب داود»( )9من حديث أن ِ
س ْب ِن مالِك ◙ ،قال :ق ِدم
ان ا ْليوم ِ
ان ي ْلعبون ِف ِيهام ،فقال :ما هذ ِ
ول اّللِ ☺ ا ْمل ِدينة وهلم يوم ِ
ان؟ قا ُلوا :
ْ
ُ
ُْ ْ
ر ُس ُ َّ
ول ِ
ُكنَّا ن ْلعب ِف ِيهام ِيف ْ ِ ِ ِ
اّلل قدْ أبْدلك ُْم ِهبِام خ ْ ًيا
ُ
اّلل ☺« :إِ َّن َّ
اْلاهل َّية ،فقال ر ُس ُ َّ
ِمنْ ُهام :ي ْوم ْاأل ْضحى ،وي ْوم ا ْل ِف ْط ِر».
ُ

 وهلذين العيدين أحكام ينبغي للمسلم أن يتعلمها ويأتي هبا ،وأول هذه األحكام:
 -9أن ليس يف ديننا غري هذين العيدين ،سواء يف ذلك عيد مولد النبي ☺،
أو عيد أول السنة ،أو عيد ليلة اْلرساء ،أو عيد الشعبانية ،كل ذلك من البدع
املحدثة يف دين اهلل  ،والنَّبِ ُّي ☺ يقول« :م ْن أ ْحدث ِيف أ ْم ِرنا هذا ما ليْس
فِ ِيه ،ف ُهو رد»( ،)2ومن ذلك عيد الثورة ،وعيد األم ،وعيد الشجرة ،وعيد العامل،
وغي ذلك من األعياد التي ما أنزل اهلل  هبا من سلطان.
 -2ومن أحكام عيد الفطر ،أنه يَشْرَعُ املسلم بالتكبري بانتهاء آخر يوم من رمضان
ِ
ِ
ِ ِ
ل ما
وبغروب مشسه؛ ألن اهلل  يقول{ :ول ُتكْم ُلوا ا ْلعدَّ ة ولتُك ِّ ُبوا َّ
اّلل ع ه
هداك ُْم ولع َّلك ُْم ت ْشك ُُرون} [البقرة.]916:
( )9برقم (.)9933
ِ
( )2متفق عليه ،البخاري ( ،)2512ومسلم ( ،)9291ع ْن عائشة ▲.
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فمن ُتام شكر اهلل  التكبي ،والتعظيم هلل  عند انتهاء عدة
الشهر ،وينتهي الشهر بأمرين:
* األول :بخروج اهلَلل وظهوره.

* الثاني :بإكامل العدة ثَلثني ،لقول النَّبِ ِّي ☺ُ « :صو ُموا ل ِ ُر ْؤيتِ ِه وأ ْفطِ ُروا
ل ِ ُر ْؤيتِ ِه ،ف ِإ ْن ُغ ِّمي عليْك ُْم فأك ِْم ُلوا ا ْلعدد»(.)9
والتكبي مل يثبت عن النبي ☺ يف صيغته يشء ،إل أن أحسن ما يف الباب
ما جاء عن ْاب ِن ع َّباس ،وعن ا ْب ِن م ْس ُعود ¶.
ِ ِ
اهلل
ْب ُ
أما ما جاء ع ْن ع ْبد اهلل ْب ِن م ْس ُعود ◙ ،أنَّ ُه« :كان ُيك ِّ ُبُ :
اهلل أك ُ
ْب و ِ َّّلل ِ ْ
احل ْمدُ »(.)2
ْب ُ
اهلل ،و ُ
ْب ،ل إِل إِ َّل ُ
اهلل أك ُ
اّلل أك ُ
أك ُ
ْب،
ْبُ ،
وأما ما جاء ع ِن ْاب ِن ع َّباس ¶ ،أنَّ ُه كان يقولُ « :
اهلل أك ُ
اهلل أك ُ
ْب ،و ِ َّّلل ِ ْ
ْب عل ما هدانا»(.)3
ْب وأج ُّلُ ،
احل ْمدُ ُ ،
ُ
اهلل أك ُ
اهلل أك ُ
اهلل أك ُ
وهناك ألفاظ جاءت عن السلف غي هذه األلفاظ ،فاألمر فيه سعة ،من

جاء بلفظ التكبي وحده أجزأه ،ومن أضاف إليه التهليل ،والتحميد فهذا ظاهر
ِ
ِ
ِ ِ
ل ما هداك ُْم ولع َّلك ُْم
القرآن ،لقوله تعاىل{ :ول ُتكْم ُلوا ا ْلعدَّ ة ولتُك ِّ ُبوا َّ
اّلل ع ه
ت ْشك ُُرون} [البقرة ،]916:ويستمر التكبي يف عيد الفطر حتى خيرج اْلمام ،فإذا
خرج اْلمام انقطع التكبي.
 -3وهكذا يف صبح هذا اليوم يستحب ويتعني املبادرة بإخراج زكاة الفطر ،فوقتها
األفضل ما بني الفجر إىل خروج اْلمام ،ووقتها اْلائز قبل العيد بيومني فقد كان
( )9أخرجه البخاري ( ،)9131ومسلم ( )9319واللفظ له ،ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
( )2أخرجه الطبان يف «الكبي» (.)1631
( )3أخرجه البيهقي يف «الكبى» (.)5213
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ابن ُعمر ¶ «يعطِيها ا َّل ِذين ي ْقب ُلوهنا ،وكانُوا يع ُطون قبل ِ
الف ْط ِر بِ
ي ْوم أ ْو
ْ
ُْ
ُْ
ْ ُ
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ي ْوم ْ ِ
ني»( ،)9فقد يريد هبذا الصحابة رضوان اهلل عليهم ،أو أن احلديث مرفوع أهنم
كانوا خيرجوهنا قبل العيد بيوم أو يومني ،وهذا صنيع ابن عمر أيضـًا؛ ألنه كان
يعطيها عند الوكيل ثم يقوم بإخرجها ،وإن أخرجها بعد الصَلة فهي صدقة
وليست بزكاة فطر.

 -3ويستحب يف صباح ذلك اليوم أن يفطر املسلم على مترات وترًا ،كام ثبت عن
النَّبِ َّي ☺ ،فع ْن أن ِ
س ْب ِن مالِك ◙ ،قال« :كان ر ُس ُ
اّللِ ☺ ل ي ْغدُ و ي ْوم
ول َّ
ِ
الف ْط ِر حتَّى ي ْأكُل تـمرات» وقال« :وي ْأ ُك ُل ُه َّن ِوت ًْرا »( ،)2قبل أن يذهب إىل املصل؛
وذلك حتى ل يلتبس األمر ويوصل الصيام ،وإن أكل غي ذلك جاز ،إل أن هذا
سنة النبي ☺ دليل عل عدم اْلهتامم بالطعام يف ذلك الوقت.
 -6ومن السنة أن يصلي العيد يف املصلى ،هذا الذي عليه النبي ☺
والصحابة ╚ ،والتابعون هلم بإحسان ،ول ُيصل يف املسجد إل حلاجة
كمطر ونحوه ،وإل فاألصل أن الناس خيرجون إىل املصل لصَلة العيد ،فع ْن أ ِيب
ول اّللِ ☺ خيْرج يوم ِ
ِ
الف ْط ِر واأل ْضحى
ُ ُ ْ
سعيد اخلُدْ ِر ِّي ◙ ،قال« :كان ر ُس ُ َّ

إِىل املُص َّل»(.)3

 -5ويستحب أن خيالف بني الطريق يف ذهابه وإيابه ،ملا ثبت ع ْن جابِ ِر ْب ِن
ِ
اّللِ ¶ ،قال« :كان النَّبِ ُّي ☺ إِذا كان ي ْو ُم ِعيد خالف ال َّط ِريق»(،)3
ع ْبد َّ
( )9أخرجه البخاري (.)9699
( )2أخرجه البخاري (.)163
( )3أخرجه البخاري ( ،)165ومسلم (.)111
( )3أخرجه البخاري (.)115
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وقد تكلم العلامء عل هذا األمر ،فقيل :لتكثي السواد ،وقيل ْلغاضة املرشكني،
وقيل ْلظهار الشعية ،وقيل لغي ذلك.
 -2وال يصلي قبل العيد وال بعدها ،إل إذا كانت صَلة العيد يف املسجد
فيصيل حتية املسجد ،أما َّ
أن هناك نافلة قبلية أو بعدية للعيد فلم يثبت يشء ،بل
ثبت خَلف ذلك عن ْاب ِن ع َّباس ،وعن جابِ ِر ْب ِن ع ْب ِد اهللِ ¶( ،)9وعن كثي

من أصحاب النبي ☺ ،وحديث ْاب ِن ع َّباس ¶ يف «الصحيحني»(« ،)2أ َّن
ر ُسول اهللِ ☺ خرج ي ْوم أ ْضحى ،أ ْو ِف ْطر ،فص َّل ركْعت ْ ِ
ني ،مل ْ ُيص ِّل ق ْبلها ول
الع ِ
بعدها» ،وبوب عليه البخاري باب الصَل ِة قبل ِ
يد وب ْعدها.
ْ
ُ َّ
ْ
بل جاء عن ْاب ِن ُعمر ¶ ،أنَّ ُه كان «ل ُيص ِّيل ق ْبل ا ْل ِعيد ْي ِن ول ب ْعد ُمها
ش ْي ًئا» ،ويف رواية :قال« :كان ل ُيص ِّيل ي ْوم ِئذ حتَّى يتح َّول النَّه ُار»(.)3
ِ
اخلدْ ِر ِّي ◙ ،وحيسنه بعض أهل العلم« :كان
وما جاء عن أ ِيب سعيد ْ ُ
ِ
اّللِ ☺ إِذا رجع ِمن ا ْملُص َّل ص َّل ركْعت ْ ِ
ر ُس ُ
اّللِ ْب ِن
ني»( ،)3فهو من طريق ع ْبد َّ
ول َّ
ُُم َّم ِد ْب ِن ع ِقيل ،وهو ضعيف عل الصحيح من أقوال أهل العلم.

 -1وصالة العيد واجبة على الرجال والنساء ،إل أن النساء ليس بواجب
عليهن اخلروج إىل املصل ،وإنام يستحب هلن ذلك ،وقد استدل شيخ اْلسَلم
عل وجوب صَلة العيد بأهنا شعية من شعائر اْلسَلم ،وكون النبي ☺ أمر
احلُيض ،وذوات اخلدور أن خيرجن إىل املصل ،ويشهدن اخلي ،ودعوة املسلمني.
( )9أخرجه أَحد (.)93351
( )2البخاري ( ،)111ومسلم ( ،)113واللفظ له.
( )3أخرجه عبد الرزاق يف «املصنف» (.)6599،6592
( )3اخرجه ابن املنذر يف «األوسط» ( ،)2919واحلاكم يف «املستدرك» ( ،)9932والبيهقي يف «الكبى» (.)5221
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مل يعلم
 -1ووقتها املختار من بعد خروج وقت الكراهة إىل زوال الشمس ،أما إذا
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الناس بالعيد إل بعد الزوال فإهنم يصلون من الغد ،فع ْن أنس ◙ قال« :أ َّن
ُع ُموم ًة ل ُه ش ِهدُ وا ِعنْد النَّبِ ِّي ☺ عل ُر ْؤي ِة ْاهلَِل ِل ،فأمر النَّاس أ ْن ُي ْفطِ ُروا ،وأ ْن
خيْرجوا إِىل ِع ِ
يد ِه ْم ِمن ا ْلغ ِد»(.)9
ُ ُ
 واختلف أهل العلم يف تقديم صالة األضحى قليال على صالة الفطر ،وقالوا:
صالة الفطر تؤخر قليال؟
نعم ،قيل :إن صَلة الفطر تؤخر قليَل حلاجة الناس ْلخراج زكاة الفطر.

وأما يف األضحى ف ُتقدَّ ُم؛ ألن الناس يتأخرون يف األكل حتى يأكلوا من
أضاحيهم ،لكن مل نر ً
اّللِ ْب ُن ُب ْرس
دليَل عل هذا التفريق ،فقد جاء عن ع ْبدُ َّ
الرحبِ ُّي ،قال :خرج
◙ ،أنه أنكر عل من يؤخر الصَلة ،فعن ي ِزيد ْب ِن َُخ ْي َّ
ِ
َّاس ِيف يو ِم ِع ِ
ِ
ب رس ِ
اّللِ ☺ مع الن ِ
يد ِف ْطر ،أ ْو أ ْضحى،
ْ
ول َّ
ع ْبدُ َّ
اّلل ْب ُن ُب ْرس ،صاح ُ ُ
فأنْكر إِ ْبطاء ْ ِ
اْلما ِم ،فقال« :إِنَّا ُكنَّا قدْ فر ْغنا ساعتنا ه ِذ ِه» ،وذلِك ِحني الت َّْسبِ ِ
يح(.)2
 -93وبالنسبة لغسل العيد ،مل يثبت عن النبي ☺ فيه يشء ،لكن ثبت عن
ثَلثة من الصحابة ابن عمر ،والسائب ،وعيل ابن أيب طالب ╚ مجي ًعا.
ِ
وروى الفريابى عن س ِع ِ
يد ْب ِن ا ْملُس ِّي ِ
يش
ْ
ب ،أنَّ ُه قالُ « :سنَّ ُة ا ْلف ْط ِر ثَلث :ا ْمل ْ ُ
إِىل ا ْملُص َّل ،و ْاألك ُْل ق ْبل ْ
اخلُ ُر ِ
وج ،و ِال ْغتِس ُال»( ،)3وإسناده صحيح ،فلعله يريد
سنة الصحابة ╚.
فمن اغتسل وتأسى هبؤلء النفر ل ينكر عليه ،ومن مل يغتسل فالغسل ليس
( )9أخرجه أَحد (.)93123
()2أخرجه أبو داود (.)9936
(« )3أحكام العيد» (.)25،91
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بواجب يف صَلة العيد ،وإنام هو غسل نظافة.
 -99ويستحب يف ذلك اليوم أن يلبس اإلنسان اجلديد من لباسه ،أو أحسن ما
لديه ،ف ِأ َّن عبد ِ
ِ
اع ِيف
اّلل ْبن ُعمر ¶ ،قال :أخذ ُعم ُر ُج َّب ًة م ْن إِ ْست ْبق تُب ُ
ْ َّ
وق ،فأخذها ،فأتى ِهبا رسول ِ
الس ِ
اّللِْ ،ابت ْع ه ِذ ِه جت َّم ْل
اّلل ☺ ،فقال :يا ر ُسول َّ
َّ
ُ
ُّ
يد والو ُف ِ
ِهبا ل ِ ْل ِع ِ
ود(.)9
ُ
فيستحب يف ذلك اليوم أن اْلنسان يلبس أحسن ما لديه ،ويظهر بأحسن
ُ
ظاهرا وباطنًاً ،
ومقال.
حال
احلالت ،وأكمل اهليئات ،متحد ًثا بنعمة اهلل عليه
ً
 -92وبالنسبة لعيد الفطر إذا انتهى اإلمام من الصالة انتهت أحكامه.
 -93وأما كيفية الصالة:

* فيصلي ركعتني ،يكب يف األوىل سب ًعا ،بتكبية اْلحرام عل القول الصحيح،
َخسا ،بغي تكبية النتقال ،فع ْن ع ْم ِرو ْب ِن ُشع ْيب ،ع ْن أبِ ِيه ،ع ْن جدِّ ِه:
ويكب يف الثانية ً
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ُ
«أ َّن النَّب َّي ☺ ك َّب يف عيد ثنْت ْي ع ْرشة تكْبي ًة ،س ْب ًعا يف ْاألوىل ،وَخ ًْسا يف ْاآلخرة ،ومل ْ
ِ
ب إِىل هذا»(.)2
اّلل ْب ُن أ َْحد :قال أ ِيب« :وأنا أ ْذه ُ
ُيص ِّل ق ْبلها ،ول ب ْعدها» قال ع ْبدُ َّ
* ويقرأ يف األوىل بالفاحتة وسبح ،ويف الثانية بالفاحتة والغاشية ،كام جاء يف حديث
النُّ ْعام ِن ْب ِن ب ِشي ¶ ،قال« :كان ر ُس ُ
ول اهللِ ☺ ي ْقرأ ُ ِيف ا ْل ِعيد ْي ِن ،و ِيف
ِ ِ
ْ ِ
اسم ر ِّبك ْاأل ْعل ،وه ْل أتاك ح ِد ُ
اجتمع
يث ا ْلغاشية» ،قال« :وإِذا ْ
اْلُ ُمعة ِبس ِّب ِح ْ
ِ
ِ
ِ
الصَلت ْ ِ
ا ْل ِعيدُ و ْ
ني»(.)3
اْلُ ُمع ُة ،يف ي ْوم واحد ،ي ْقرأ ُ ِ ِهبام أيْ ًضا يف َّ
( )9أخرجه البخاري ( ،)131ومسلم (.)2351
( )2أخرجه أَحد ( ،)5511وغيه.
( )3أخرجه مسلم (.)121
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سَّاعَةُ»،
* وجاء أنه يقرأ باألوىل« :ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ» ،ويقرأ يف الثانية« :بِاقْتَرَبَتِ ال
211

اخل َّط ِ
اب :ما كان ي ْقرأ ُ بِ ِه ر ُس ُ
فع ْن أ ِيب و ِاقد ال َّل ْيثِ ِّي ◙ ،قال :سألنِي ُعم ُر ْب ُن ْ
ول
اهللِ ☺ ِيف ْاأل ْضحى وا ْل ِف ْط ِر؟ قال« :كان ي ْقرأ ُ ِف ِيهام بِـ«ق وا ْل ُقر ِ
آن ا ْمل ِج ِيد»،
ْ
ِ
الساع ُة وانْش َّق ا ْلقم ُر»(.)9
«وا ْقرتبت َّ

* وليس بني التكبريات ذكر يؤثر ،والقول الذي قلناه يف التكبيات هو الذي
عليه اْلامهي ،ملا جاء من األحاديث وإن كان بعضها ل خيلو من مقال ،إل أهنا
بمجموعها مع ما يف الباب من اآلثار يكون العمل هبا أقرب من غيها.
مع أنه قد جاء عن ابن مسعود ◙ ،وغيه أنه يكب ثَلث تكبيات،
قال ◙« :كان ُيك ِّ ُب ِيف ا ْل ِعيد ْي ِن تِ ْس ًعا تِ ْسعا :أ ْرب ًعا ق ْبل ا ْل ِقراء ِةُ ،ث َّم ك َّب فركع،
و ِيف ال َّثانِي ِة ي ْقرأ ُ ف ِإذا فرغ ك َّب أ ْرب ًعاُ ،ث َّم ركع»( ،)2وبعضهم ربام ل يكب؛ لكن
الصحيح أن صَلة العيد ُتتلف عن غيها من الصلوات بزيادة التكبيات قبل
القراءة ،فمن كب بعد القراءة فقد أساء ،ومن صل بغي تكبيات فصَلته
ً
جاهَل فَل يشء عليه ،وإن كان متعمدً ا فقد أساء إذ
صحيحة إن كان ناس ًيا ،أو
ترك هدي النبي ☺.
 -93وخترج النساء إىل املصلى استحبابًا ال وجوبًا ،ومل أر من قال :بوجوب
خروجها ممن يعتد به ،ويف الباب آثار عن أيب بكر ،وعمر ¶ ،فقد قال أبُو
بكْر ◙« :حق عل ك ُِّل ذ ِ
ات نِطاق ْ
وج إِىل ا ْل ِعيد ْي ِن»( ،)3لكن مل تثبت،
اخلُ ُر ُ
وأيضـًا كلمة حق قد يراد به احلق الواجب ،وقد يراد به احلق املستحب ،إال أهنا إذا
( )9أخرجه مسلم (.)119
( )2أخرجه عبد الرزاق يف «املصنف» (.)6515
( )3أخرجه أبن أيب شيبة يف «املصنف» (.)6216
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خرجت إىل املصلى ينبغي أن خترج متجلببة ومستورة ،لقول النبي ☺« :ل ِ ُت ْلبِ ْسها
ص ِ
احبتُها ِم ْن ِج ْلب ِاهبا و ْلت ْشه ِد اخل ْي ود ْعوة امل ُ ْسلِ ِمني»(.)9
 -96وذات احليض تعتزل املصلى وتسمع اخلطبة ،وهلا أن تكب ،وحتمد ،وغي
ذلك مما يقع يف ذلك اليوم.
 -95وخطبة العيد واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم ،كام بينته يف كتايب
«فتح احلميد املجيد يف بيان الراجح يف خطبة العيد» ،يقوم هبا اْلمام بعد الصَلة،
ومل خيالف ويأِت هبا قبل الصَلة إل بعض بني أميه؛ إذ كانوا يقعون يف آل بيت
النبي ☺ فينرصف الناس من اخلطبة ،فعند ذلك قدَّ موا اخلطبة ،حتى يضطر
الناس إىل شهود الصَلة معهم.
فع ْن أ ِيب س ِعيد اخلُدْ ِر ِّي ◙ ،قال« :كان ر ُس ُ
اّللِ ☺ خي ُْر ُج ي ْوم
ول َّ
ِ
ِ
ِ ِ
الصَل ُةُ ،ث َّم ين ِ
ف ،في ُقو ُم ُمقابِل
ْرص ُ
يشء ي ْبد ُأ بِه َّ
الف ْطر واأل ْضحى إىل املُص َّل ،فأ َّو ُل ْ
ِ
وف ِهم في ِع ُظهم ،وي ِ
الن ِ
وص ِيه ْم ،وي ْأ ُم ُر ُه ْم ،ف ِإ ْن كان
ُ ْ ُ
َّاس ،والن ُ
َّاس ُج ُلوس عل ُص ُف ْ
ِ
يشء أمر بِ ِهُ ،ث َّم ين ِ
ف» قال أبُو س ِعيد« :فل ْم
ْرص ُ
ُيريدُ أ ْن ي ْقطع ب ْع ًثا قطع ُه ،أ ْو ي ْأ ُمر ِب ْ
َّاس عل ذلِك حتَّى خر ْج ُت مع م ْروان  -و ُهو أ ِم ُي امل ِدين ِة ِ -يف أ ْض ًحى أ ْو
يز ِل الن ُ
ِف ْطر ،فلام أتينا املص َّل إِذا ِمنْب بناه كثِي بن الص ْل ِ
ت ،ف ِإذا م ْرو ُ
ان ُي ِريدُ أ ْن ي ْرت ِقي ُه ق ْبل
ُ ُ ْ ُ َّ
َّ ْ ُ

ِ
الصَل ِة» ،ف ُق ْل ُت ل ُه :غ َّ ْيت ُْم
أ ْن ُيص ِّيل ،فجب ْذ ُت بِث ْوبِه ،فجبذ ِن ،ف ْارتفع ،فخطب ق ْبل َّ
و ِ
ِ
اّللِ خ ْي ِممَّا ل أ ْعل ُم،
اّلل ،فقال أبا سعيد« :قدْ ذهب ما ت ْعل ُم» ،ف ُق ْل ُت :ما أ ْعل ُم و َّ
َّ
ِ
فقال« :إِ َّن النَّاس مل يكُونُوا ِ
الصَل ِة»(.)2
الصَلة ،فجع ْلتُها ق ْبل َّ
جيل ُسون لنا ب ْعد َّ
ْ
ْ
( )9أخرجه البخاري ( ،)323ومسلم ( ،)113ع ْن ُأ ِّم عطِ َّية ▲.
( )2أخرجه البخاري (.)165
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وع ِن اب ِن عباس ¶ ،قال« :ش ِه ت صَلة ا ْل ِف ْط ِر مع نبِي اهللِ
،☺ 
دْ ُ
ْ َّ
ِّ
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وأ ِيب بكْر ،و ُعمر ،و ُع ْثامن ،ف ُك ُّل ُه ْم ُيص ِّليها ق ْبل ْ
اخلُ ْطب ِةُ ،ث َّم ْ
ب»(.)9
خي ُط ُ

وإنام ثبتت اخلطبتان يف اْلمعة عن رسول اهلل ☺ ،ملا ثبت ع ِن ْاب ِن ُعمر
¶ ،قال« :كان النَّبِ ُّي ☺ ْ
ب ق ِائ ًامُ ،ث َّم ي ْق ُعدُ ُ ،ث َّم ي ُقو ُم كام ت ْفع ُلون
خي ُط ُ
اآلن»( ،)2وع ْن جابِ ِر ْب ِن س ُمرة ◙« :أ َّن ر ُسول اهللِ ☺ ،كان ْ
ب ق ِائ ًام،
خي ُط ُ
ُثم ِ
ب ق ِائ ًام ،فم ْن ن َّبأك أنَّ ُه كان ْ
ب جالِ ًسا فقدْ كذب ،فقدْ
خي ُط ُ
جيل ُسُ ،ث َّم ي ُقو ُم في ْخ ُط ُ
َّ ْ
اّللِ ص َّل ْي ُت مع ُه أكْثر ِم ْن أ ْلف ْي صَلة»(.)3
و َّ
أما يف العيد فَل قعود فيها ول خيرج فيها باملنب ،بخَلف الستسقاء فقد صح
عن النبي ☺ ،كام يف حديث ع ِائشة ▲ ،أنه يف الستسقاء أمرهم أن
َّاس إِىل رس ِ
اّللِ ☺ ُق ُحوط
ُخي ِرجوا املنب إىل املصل ،قال ْت ▲« :شكا الن ُ
ول َّ
ُ
ا ْملط ِر ،فأمر بِ ِمنْب ،ف ُو ِضع ل ُه ِيف ا ْملُص َّل ،ووعد النَّاس ي ْو ًما خي ُْر ُجون ِف ِيه»(.)3
وأما يف العيد فيخرج هلا بغي منب ،واستخدام املنب كام يف حديث أ ِيب س ِعيد
اخلُدْ ِر ِّي ◙ ،هلا يعتب من املحدثات.
 -92ويُصلى العيد بغري آذان ،وال إقامة ،وال الصالة جامعة ،وال قوموا إىل صالتكم ،وال
شيء ،من ذلك ،وإنام إذا خرج اْلمام قام الناس وصفوا صفوفهم ،ثم يصيل الركعتني
املذكورتني جيهر فيهام بالقراءة ،فع ْن جابِ ِر ْب ِن ع ْب ِد اهللِ ¶ ،قال :ش ِهدْ ُت مع
رس ِ ِ
ِ ِ
اخلُ ْطب ِة ،بِغ ْ ِ
الصَل ِة ق ْبل ْ
ي أذان ول إِقامة(.)6
الصَلة ي ْوم ا ْلعيد ،فبدأ بِ َّ
ول اهلل ☺ َّ
ُ
( )9أخرجه مسلم (.)113
( )2أخرجه البخاري ( ،)123ومسلم (.)159
( )3أخرجه مسلم (.)152
( )3جاء عند أيب داود ( ،)9923وغيه.
( )6أخرجه البخاري ( ،)161ومسلم (.)116
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 -91وما اعتاده الناس من املصافحة بعد العيد مل يثبت ختصيصه بذلك اليوم ،إل
أن املصافحة مطل ًقا جائزة.
 -91ومن احملدثات ختصيص املقابر يف ذلك اليوم بالزيارات وحنو ذلك ،فهذا مل
يثبت عن النبي ☺.
 -23وجيوز يف ذلك اليوم أن يلعب الصبيان ،وأن يُتنزه ويعمل شيء من األلعاب
املشروعة ،وقد لعب احلبشة بني يدي النبي ☺ يف املسجد يف ذلك اليوم،
وجاءت جاريتان عند عائشة ▲ تغنيان ،كام جاء يف «الصحيحني»( ،)9ع ْن
ان ِيف أيا ِم ِمنًى ،تُغنِّي ِ
اريت ِ
ع ِائشة ▲ ،أ َّن أبا بكْر ،دخل عل ْيها و ِعنْدها ج ِ
ان
َّ
ول اهللِ
ضب ِ
وت ْ ِ
ول اهللِ ☺ ُمس ًّجى بِث ْوبِ ِه ،فانْتهر ُمها أبُو بكْر ،فكشف ر ُس ُ
ان ،ور ُس ُ
☺ عنْ ُه ،وقال« :د ْع ُهام يا أبا بكْر ف ِإ َّهنا أيَّا ُم ِعيد».
وقال ْت« :رأيْ ُت ر ُسول اهللِ ☺ ي ْس ُ ُرت ِن بِ ِرد ِائ ِه ،وأنا أنْ ُظ ُر إِىل ْ
احلبش ِة ،و ُه ْم
اري ِة ا ْلع ِرب ِة ْ ِ ِ
اْل ِ
ي ْلع ُبون وأنا ج ِ
ارية ،فا ْق ِد ُروا قدْ ر ْ
الس ِّن».
احلديثة ِّ
وليس بالغناء املعهود اآلن كام يفعله الناس باملزامي ،والطبول ،ونحو
ذلك ،فهذا ُمرم يف العيد وغيه ،ولكن غناء النساء بالدف ،أو بغي دف ،قال
النبي ☺« :يا أبا بكْر ،إِ َّن لِك ُِّل ق ْوم ِعيدً ا وهذا ِعيدُ نا» ،ويف رواية« :د ْع ُهام يا أبا
بكْر ،ف ِإ َّهنا أيَّا ُم ِعيد ،وتِ ْلك األيَّا ُم أيَّا ُم ِمنًى»(.)2

 -29إذا اجتمع عيدٌ ومجعة جيوز أن تُصلى اجلمعة ،بل يستحب يف حق اْلمام
أن يصليها ،فعن النُّ ْعام ِن ْب ِن ب ِشي ¶ ،قال« :كان ر ُس ُ
ول اهللِ ☺ ي ْقرأ ُ ِيف
( )9البخاري ( ،)163،131ومسلم (.)112
ِ
( )2أخرجه البخاري ( ،)112،162ومسلم ( ،)112ع ْن عائشة ◙.
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يث ا ْلغ ِ
ا ْل ِعيدي ِن ،و ِيف ْ ِ
اسم ر ِّبك ْاأل ْعل ،وه ْل أتاك ح ِد ُ
 ،»قال:
اشي ِة
ْ
اْلُ ُمعة بِس ِّب ِح ْ
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ِ
ِ
ِ
الصَلت ْ ِ
اجتمع ا ْل ِعيدُ و ْ
ني»(.)9
اْلُ ُمع ُة ،يف ي ْوم واحد ،ي ْقرأ ُ ِ ِهبام أيْ ًضا يف َّ
«وإِذا ْ

وأخذ العلامء أن اْلمام الراتب للمسجد ينبغي أن ُجي ِّمع.
لقول النَّبِي ☻« :ق ِد اجتمع ِيف يو ِمكُم هذا ِعيد ِ
ان ،فم ْن
ْ
ْ ْ
ِّ
شاء أ ْجزأ ُه ِمن ْ
اْلُ ُمع ِة ،وإِنَّا ُجم ِّم ُعون»(.)2
وأما غيه فيجوز له أن ل ُجي ِّمع ،لكن هنا مسألة ينبغي التفطن هلا؛ ألن
بعض أهل العلم قد ذهب إىل أنه ل يصيل الظهر يف ذلك اليوم ،وهذا قول باطل
ً
عقَل ،ورش ًعا ،وإنام وقع الرتخيص يف عدم حضور اْلمعة ،أما صَلة الظهر فهي
ظهرا .
واجبة فَل تسقط فإما أن يصيل املصيل مجعة مع الناس ،وإما أن يصيل ً
 إال أهنم اختلفوا إذا صلى ظهرًا هل يصليها يف بيته ،أو يف املسجد؟ نقول إذا
كان هناك مسجد ليس فيه مجعة وصلوها ل بأس باْلامعة ،وإن مل يكن وصل يف
بيته فذلك جائز فإن عبد اهلل ابن الزبي صل بالناس العيد ثم مل خيرج حتى كان
صَلة العرص ،واهلل أعلم.
وعندي رسالة بعنوان« :القول السديد يف تقريب أحكام العيد» ،استوعبت
أكثر مما ذكرت هنا ،ونسأل اهلل  القبول والسداد ،وباهلل التوفيق.
واحلمد هلل رب العاملني.

t

♣♣♣

( )9أخرجه مسلم (.)121
( )2أخرجه أبو داود ( ،)9323ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
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الفائدة الرابعة واخلمسون:
مكر الكفار ،وطرقهم املتنوعة إلضالل املسلمني

u

o
U

ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما عد:
ُ

 فإن الكفار هلم طرق كثرية إلضالل املسلمني ،وهذه الطرق تتنوع ،يمكرون
كبارا يف ثباهتم عل كفرهم ،ويف طعنهم يف ديننا احلنيف ،وينفقون من أجل
مكرا ً
ً
اّلل { :إِ َّن ا َّل ِذين كف ُروا ُين ِْف ُقون أ ْمواهلُ ْم
هذا األموال الكثية ،كام قال َّ ُ
لِي ُصدُّ وا ع ْن سبِ ِ
اّللِ فس ُين ِْف ُقوهنا ُث َّم تك ُ
ُون عل ْي ِه ْم ح ْرس ًة ُث َّم ُي ْغل ُبون وا َّل ِذين
يل َّ
رشون} [األنفال.]35:
كف ُروا إِىل جهنَّم ُ ْ
حي ُ
* وما تسمعونه من منظماهتم ،ومن صليبهم األمحر ،ومن غري ذلك هو من هذا
الباب ،فيستبرشون إذا دخلوا منطقة ولو بالصليب يرفرف يف بَلد اْلسَلم.
بل قال

بعض من يعرف حاهلم ،قال :هم حني ُيسعفون اْلرحى ،أو

املرىض ،أو القتل ،مع حرصهم عل إظهار الصليب يرتسم يف ذهن الطفل أن هذا
الذي انتشل أباه ،أو أعان أخاه ،أو غي ذلك هو الصليب.
وقد كان السلف يتحرجون من رفع أبصارهم إىل الصليب ،ول ُيصلون يف
أثواب فيها صلبان ،بينام اآلن جتد الصليب يف بَلد املسلمني بدون حترج ،إما يف
سيارات ما يسمى بالصليب األَحر ،أو يف مَلبس بعض لعبي كرة القدم ،أو حتى
يف بعض املَلبس املستورده ،فينبغي أن ُتزال الصلبات من املَلبس ،وغيها.
وإذا نظرت إىل العلم البيطان جتد أنه حيتوي عل عدة من الصلبان ،هكذا

N
 يف التوحيد والفقة واالخالق والعقيدة
 يتعمد
علم ألامنيا ،وعلم أمريكا ،وهم هبذا األمر يتعمدون وضع الصليب كام
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املسلم قول :ل إل إل اهلل.

وهم موصوفون عند أهل اْلسَلم بعباد الصليب؛ وهلذا إذا نزل عيسى ابن
مريم ♠ أول ما يقوم به كرس الصليب كام جاء يف «الصحيحني»( ،)9عن أ ِيب
ول اّللِ ☺« :وا َّل ِذي ن ْف ِيس بِي ِد ِه ،لي ِ
وشك َّن أ ْن ين ِْزل
ُ
ُهر ْيرة ◙ ،قال :قال ر ُس ُ َّ

فِيكُم ابن مريم حكام م ْق ِس ًطا ،فيك ِْرس الصلِيب ،وي ْقتُل ِ
اخلن ِْزير ،ويضع ِ
اْل ْزية،
َّ
ً ُ
ْ ْ ُ ْ
وي ِفيض امل ُال حتَّى ل ي ْقبل ُه أحد».
* وقد ذكرت يف كتايب «الزجر والبيان لدعاة التقارب واحلوار بني
األديان» :أن من طرقهم يف تقارب األديان ما يسمى باأللعاب األوملبية ،وألعاب
كرة القدم ،فنظرهتم بعيدة ،فهو يعلم أنه إذا قال لك :ارتد عن دينك ،ما سرتتد
عن دينك ،لو أتى إىل أفسق املسلمني وقال له :اترك اْلسَلم ،وادخل يف
النرصانية ،لرأى منه ما ل حيمد ،ولتنكر له املسلم.
ألن أهل اْلسَلم حيبون دينهم ،بغض النظر عام هم عليه من املعايص
والتفريط ،فهم يأتون بفكرة اسمها :الدعوة إىل التعايش ،وبحمد اهلل اْلسَلم ما
هو دين مهجية ،ول دين ظلم ،ول دين بغي ،اْلسَلم دين الوسط العدل اخليار
اّلل :
مع املوافق ،واملخالف ،والب ،والفاجر ،واملسلم ،والكافر ،قال َّ ُ
{وك هذلِك جع ْلناك ُْم ُأ َّم ًة وس ًطا} [البقرة.]933:
اّلل  يف سورة آل عمرانُ { :ق ْل يا
فاحلوار الصحيح أن نأخذ ما قال َّ ُ
ِ
اّلل ول ن ْ ِ
أ ْهل ا ْل ِكت ِ
ُرشك بِ ِه ش ْي ًئا
اب تعال ْوا إِ هىل كلمة سواء ب ْيننا وب ْينك ُْم أ َّل ن ْع ُبد إِ َّل َّ

( )9البخاري ( ،)2222ومسلم (.)966

335 
N

املقاالت املفيدة 

ِ
ِ
اّللِ ف ِإن تو َّل ْوا ف ُقو ُلوا ْ
اشهدُ وا بِأنَّا ُم ْسلِ ُمون}
ول يتَّخذ ب ْع ُضنا ب ْع ًضا أ ْرب ًابا ِّمن ُدون َّ
[آل عمران.]53:
وهذه اآلية هي العمدة ،واألساس للحوار مع اليهود والنصارى ،ول بأس
أن ُحياورون يف غيها كام وقع من النبي ☺ حني جاءه اليهود وسألوه عن بعض
األسئلة ،وحني جاءه نصارى نجران فسألوه عن بعض األسئلة وهو جييب عليهم.
لكن أن ُتن َّحى هذه الكلمة من احلوار فهذا هو الضر ،فهي العمدة يا أهل
الكتاب تريدون احلوار ،تريدون اْلتفاق ،تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم :ل
إل إل اهلل ،فَل عيسى إل ،ول ُعزيِر إل ،ول أحد ُيعبد من دون اهلل ،ففيها الباءة
من الرشك ،وفيها الدعوة إىل التوحيد ثم يضم غيها إليها.

اّللِ ☺ َّملا
ففي «الصحيحني»( ،)9ع ِن ْاب ِن ع َّباس ¶ :أ َّن ر ُسول َّ
بعث ُمعا ًذا ◙ عل اليم ِن ،قال« :إِنَّك ت ْقد ُم عل ق ْوم أ ْه ِل كِتاب ،ف ْلي ُك ْن أ َّول
ما ت عوهم إِلي ِه ِعبادة ِ
اّلل قدْ فرض عل ْي ِه ْم َخْس
دْ ُ ُ ْ ْ
ب ُه ْم أ َّن َّ
اّلل ،ف ِإذا عر ُفوا َّ
ُ َّ
اّلل ،فأ ْخ ِ ْ
ِ
ِ
ِ
اّلل فرض عل ْي ِه ْم زكا ًة ِم ْن
ب ُه ْم أ َّن َّ
صلوات يف ي ْوم ِه ْم ول ْيلت ِه ْم ،ف ِإذا فع ُلوا  ،فأ ْخ ِ ْ
خ ْذ ِمنْ ُهم وتو َّق كرائِم أمو ِ
ال الن ِ
أ ْمو ِاهل ِ ْم وتُر ُّد عل ُفقرائِ ِه ْم ،ف ِإذا أطا ُعوا ِهبا ،ف ُ
َّاس».
ْ
ْ
لكن الكفار ما هم حول هذا فجاءوا إىل مسألة كرة القدم ،وحرصوا كل
احلرص عليها ،وينقلوهنا من بلد إىل بلد بام يسمى بكأس العامل ،وإذا دخل يف بلد
أفسده؛ ألن عندهم قوانني أن الدولة املستضيفة للعبة كأس العامل لبد أن تأذن بدخول
اخلمور ،وأن تأذن بالتبج والسفور ،ولبد أن تكون هناك مسابح عامة ،ومَلعب
عامة ،وغي ذلك ،قطر هلا تبني َخس سنوات للمدينة التي سيقام فيها كأس العامل ما
( )9البخاري ( ،)9361ومسلم (.)91
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سنوات
أدري يف عام ألفني وكم؟ ألفني وواحد وعرشين أو نحو ذلك ،يبنون َخس
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يبنون الفنادق ،واملسابح ،واملطاعم ،واملداخل ،واملخارج و ُيسمح باخلمور ،وبالتبج

والسفور ،وما يلحق ذلك من الزنا ،واخلنا ،والرقص ،وغي ذلك من البَلء.
* فَل يظن املسلمون حني يقولون :دولة كذا تستضيف كأس العامل ،أهنم
يضيفوهنا من باب نعش القتصاد كم يظنون ،هم يضيفوهنا ْلفسادها.
وأقبح ما رأينا كرة جعلوا فيها عدة أعَلم ،ومنها ما حيوي الصلبان،
وجعلوا من بني هذه األعَلم علم اململكة العربية السعوديه ،ومعلوم أن هذا
العلم مكتوب فيه كلمة :ل إل إل اهلل ،فصارت كلمة :ل إل إل اهلل ،ممتهنة يف
كرة القدم ،كلمة التوحيد ،كلمة اْلخَلص ،أفضل كلمة قيلت ،والكلمة التي
أرسلت هبا الرسل ،وأنزلت هبا الكتب ،ورشع من أجلها اْلهاد ،وزخرف ألهلها
اْلنان ،و ُأ ِعدت ملن خالف طريقها النيان ،توضع يف كرة بجانب الصليب،
اْلخَلص بجانب الرشك ،واْلسَلم بجانب الكفر ،هذا واهلل منظر يبكي
القلوب السليمة ،والفطر املستقيمة ،ول يظن ظآن أن هذا األمر عفوي ،هو
مقصود من مقاصد الكفار ،حني يضعون كلمة :ل إل ال اهلل ،بحانب الصليب
لو مل يكن إل أن يروض قلب املسلم عل قبول امتهان كلمة :ل إل إل اهلل.
فينبغي أن تُعظم أسامء اهلل وصفاته  ،وأن ترفع ،وأن تصان عن
المتهان .فلو تعمد أحد امتهان اسم اهلل  يكفر ،اعتقد ذلك أم مل يعتقد.
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الفائدة اخلامسة واخلمسون:
أذكار الدخول واخلروج من املسجد

املقاالت املفيدة 
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ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما عد:
ول اهللِ
جاء من حديث أ ِيب َُح ْيد ،أو أ ِيب ُأس ْيد ،◙ ،قال :قال ر ُس ُ
☺« :إِذا دخل أحدُ كُم ا ْملس ِ
جد ،ف ْلي ُق ْل :الل ُه َّم ا ْفت ْح ِ أبْواب ر َْحتِك ،وإِذا خرج،
ُ ْ
ف ْلي ُق ْل :الل ُه َّم إِ ِّن أ ْسأ ُلك ِم ْن ف ْضلِك»(.)9
ُ

* هذا احلديث من األذكار التي حيتاجها املسلم ،إذ أنه يأِت املسجد يف
يومه ،وليلته َخس مرات ،فيحتاج أن يدعو هبذا الدعاء َخس مرات ،وهو دعاء
الله َّم ا ْفت ْح ِ أبْواب
مبارك حني يدخل اْلنسان بيت اهلل  ،يقولُ « :
ر َْحتِك» ،ورَحة اهلل  واسعة ،كام قال ▐{ :ور َْحتِي و ِسع ْت ك َُّل

الزكاة وا َّل ِذين ُه ْم بِآياتِنا ُي ْؤ ِمنُون ()965
يشء فسأ ْك ُت ُبها ل ِ َّل ِذين ي َّت ُقون و ُي ْؤتُون َّ
ْ
ِ
الر ُسول النَّبِ َّي ْاألُ ِّم َّي} [األعراف.]965:
ا َّلذين يتَّبِ ُعون َّ
فأنت تدعو اهلل  :أن يفتح لك أبواب الرَحة ،وأبواب الرَحة كثية،
كل عمل صالح ُيق ِربك إىل اهلل  فهو من أبواب الرَحة ،وكل عمل يسء
يبعدك من اهلل  فهو من أبواب العذاب.
فأنت تدعو اهلل  أن يفتح لك أبواب الرَحات ،وإذا ُفتح الباب دخل
منه ،إذ أن األبواب املهيئة يدخل الناس منها ،فإذا فتح اهلل أبواب رَحته لك
( )9أخرجه مسلم (.)293

N
 يف التوحيد والفقة واالخالق والعقيدة
لك بر
هبدايتك إىل اخلي ،وتوفيقك للصَلة ،والصيام ،واحلج ،والزكاة ،ويرس
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الوالدين ،وصلة األرحام ،واْلحسان إىل اْليان ،ويرس لك صدق احلديث ،وأداء

األمانة ،والوفاء بالوعد ،وُمبة اخلي للمسلمني ،وسَلمة الصدر ،فأنت يف خي
عظيم ،فكل هذا من رَحة اهلل  بعباده أن َييئ له أبواب اخلي والصَلح.
الله َّم ا ْفت ْح ِ أبْواب ر َْحتِك» هذا لفظ يشمل ما يتعلق
وأنت حني تقولُ « :
باألمور املعنوية من أمور اْلسَلم ،واْليامن ،واْلحسان ،ويدخل يف ذلك ما
يشمل األمور الدنيوية التي هي موافقة ملرضات اهلل .
فالفقر شديد عل اْلنسان ،واحلاجة ،والقلة ،وهكذا كثرة األعداء ،وأذية
الله َّم ا ْفت ْح ِ أبْواب ر َْحتِك» قد يصلح لك الذرية،
األبناء ،ولكن حني تقولُ « :
واْلار ،واملعاش ،ومجيع شؤونك.
ألن مقتَض الرَحة أن يتنعم اْلنسان دين ًيا ،ودنيو ًيا ،مع أن النعيم الديني أوىل
الله َّم ا ْفت ْح ِ أبْواب ر َْحتِك» وهو
وأحرى أن ييتنافس فيه ،وناسب أن يقولُ « :
داخل إىل املسجد؛ ألنه سيقدم عل عبادة ،ودعاء ،وغي ذلك من األمور ،فلعل اهلل
أن يستجيب له ،وأن يتقبل منه ،وأن يقبل دعاء املَلئكة فيه« :ال َّل ُه َّم ا ْغ ِف ْر ل ُه ،ال َّل ُه َّم
ْارَحْ ُه ال َّل ُه َّم ص ِّل عليْ ِه» ،وهو يف جملسه الذي صل فيه( ،)9قال تعاىلُ { :أ وَلِك عل ْي ِه ْم
صلوات ِم ْن ر ِّ ِهب ْم ور َْحة و ُأ وَلِك ُه ُم ا ْمل ُ ْهتدُ ون} [البقرة.]962:
ذكر يف املأل األعل ،وجتاوز عن السيئات املاضية ،وتوفيق لألعامل الباقية.
ثم إذا خرج من املسجد ،قال« :الل ُه َّم إِ ِّن أ ْسأ ُلك ِم ْن ف ْضلِك»؛ ألن اخلارج
من املسجد قد يرجع إىل بيته ،أو يذهب إىل سوقه ،وعمله ،وهبذا يعلم اْلنسان
( )9أخرجه البخاري ( ،)532ومسلم ( ،)531ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
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أن ليس له من األمر يشء ،واألمر كله هلل ،والفضل له وحده ▐،
اّللِ عل ْيك ُْم ور َْح ُت ُه ما زكى ِمنْك ُْم
الفضل الكامل املطلق ،قال تعاىل { :ول ْول ف ْض ُل َّ
ِ
ِ
اّلل س ِميع علِيم } [النور ،]29:وقال
م ْن أحد أبدً ا ولك َّن َّ
اّلل ُيزكِّي م ْن يشا ُء و َّ ُ
تعاىل{ :ذلِك ف ْض ُل ِ ِ ِ
اّلل ُذو ا ْلف ْض ِل ا ْلع ِظي ِم} [احلديد.]29:
َّ
اّلل ُي ْؤتيه م ْن يشا ُء و َّ ُ
الله َّم إِ ِّن أ ْسأ ُلك ِم ْن ف ْضلِك» ،من رزقك
فأنت حني ُترج وتقولُ « :
الطيب احلَلل ،من فضلك من الطعام ،من فضلك من امللبوس ،من فضلك ممن
ُأجالس ،وممن ُأخالط ،حتى يدخل فيه طلب الزوجة الصاحلة ،والولد الصالح،
والرزق الصالح ،واْلية الصاحلة ،ومجيع ما يتعلق بفضل اهلل وإحسانه لعباده.
فهذا احلديث ينبغي أن ل َُيمل؛ ألن الشيطان قد يأتينا عند الدخول ،وعند
اخلروج ،وينسينا هذا الدعاء ،وسبحان اهلل ناسب هذا الدعاء وجود املَلئكة يف
ِ
ِ
ِ
اّلل ِم ْن
اسأ ُلوا َّ
هذه املواطن ،فقد قال النَّبِ ُّي ☺« :إِذا سم ْعت ُْم صياح الدِّ يكة ف ْ
ت ملكًا»(.)9
ف ْضلِ ِه ،ف ِإ َّهنا رأ ْ
* وهناك دعاء آخر لدخول املسجد جاء عند أيب داود( ،)2وغيه ،من حديث
ِ
اّللِ ْب ِن ع ْم ِرو ْب ِن ا ْلع ِ
اص ¶ ،ع ِن النَّبِ ِّي ☺ أنَّ ُه كان إِذا دخل ا ْمل ْس ِجد
ع ْبد َّ
ِ
اّلل ِ ا ْلعظِي ِم ،وبِو ْج ِه ِه ا ْلك ِري ِم ،و ُس ْلطانِ ِه ا ْلق ِدي ِمِ ،من َّ
الر ِجي ِم»،
قال« :أ ُعو ُذ بِ َّ
الش ْيطان َّ
الش ْيط ُ
قال :أق ْط؟ ُق ْل ُت :نع ْم ،قال :ف ِإذا قال :ذلِك قال َّ
انُ :ح ِفظ ِمنِّي س ِائر ا ْلي ْو ِم.
واحلمد هلل رب العاملني.

t

♣♣♣
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( )9أخرجه البخاري ( ،)3333ومسلم ( ،)2221ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
( )2برقم ( ،)355واحلديث يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل الوادعي ♫.
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ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
ِ ِ َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ☺ ت ْسل ًيام كث ْ ًيا  ،اما عد:
ِ
يقول اهلل  { :و ُهو ا َّل ِذي جعل ال َّل ْيل والنَّهار ِخ ْلف ًة مل ْن أراد أ ْن ي َّذكَّر
ُ

ُورا } [الفرقان.]52:
أ ْو أراد ُشك ً

ويقول اهلل { :و ِم ْن آياتِ ِه ال َّل ْي ُل والنَّه ُار و َّ
الش ْم ُس وا ْلقم ُر}

[فصلت.]32:
فآيات اهلل  الدالة عل عظمته ،وعجيب ترصفه يف الكون كثية،
ومنها َّ
أن الشهر يبتدئ ثم ينتهي ،والعام يبتدأ ثم ينتهي ،واليوم يبتدأ ثم ينتهي،
واحلياة تبتدأ ثم تنتهي ،وهكذا يسي الناس وتسي املخلوقات إىل أجلها ،قال
تعاىل{ :لِك ُِّل أجل كِتاب} [الرعد ،]31:سواء كان يف ذلك بداية الليا واأليام ،أو
بداية الشهور واألعوام ،أو جنس اْلنسان ،أو جنس احليوان ،حتى احلياة الدنيا
يف آخرها سيأتيها األجل ،وتنتهي إىل حياة أخرى ليس هلا انتهاء ،فإذا كان هذا هو
احلال فعل اْلنسان أن يتعظ من تعاقب الليا واأليام ،والشهور واألعوام.
انظر إىل القمر يبدأ ً
منيا  ،ثم يصغر ويصغر
هَلل ثم يعظم حتى يكون ً
بدرا ً
حتى يعود كالعرجون القديم ،فهكذا اْلنسان خيرج من بطن أمه ضعي ًفا ،ثم
يكب ،فإذا كمل بدأ يف التقهقر حتى يرجع كام بدأ ،ثم إىل املوت.
كام قال تعاىل{ :وو َّص ْينا ْ ِ
اْلنْسان بِوالِد ْي ِه إِ ْحسانًا َحل ْت ُه ُأ ُّم ُه ك ُْر ًها ووضع ْت ُه
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َح ُل ُه و ِفصا ُل ُه ثَل ُثون ش ْه ًرا حتَّى إِذا بلغ أ ُشدَّ ُه وبلغ أ ْرب ِعني سن ًة قال ر ِّب
ك ُْر ًها و ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلا ت ْرضا ُه
أ ْو ِز ْعني أ ْن أ ْشكُر ن ْعمتك ا َّلتي أنْع ْمت ع َّيل وعل والد َّي وأ ْن أ ْعمل ص ً
وأ ْصلِ ْح ِ ِيف ُذ ِّر َّيتِي إِ ِّن ُت ْب ُت إِل ْيك وإِ ِّن ِمن ا ْمل ُ ْسلِ ِمني} [األحقاف.]96:
اّلل ا َّل ِذي خلقك ُْم ِم ْن ض ْعف ُث َّم جعل ِم ْن ب ْع ِد ض ْعف ُق َّو ًة ُث َّم
وقال تعاىلُ َّ { :
ِ
جعل ِم ْن ب ْع ِد ُق َّوة ض ْع ًفا وش ْيب ًة ْ
يم ا ْلق ِد ُير} [الروم.]63:
خي ُل ُق ما يشا ُء و ُهو ا ْلعل ُ
والنَّبِ ُّي ☺ يقولُ « :ي ْبع ُث ك ُُّل ع ْبد عل ما مات عل ْي ِه»(.)9
والنَّبِ ُّي ☺ يقول« :إِنَّام ْاأل ْعام ُل بِ ْ
اخلواتِي ِم»(.)2
* فالسبيل لَلستفادة من هذه احلياة أن يكون آخر العمل صاحلًا ،نعم ،كلام
كان اْلنسان صاحلًا يف مجيع أحواله ،وأطواره هذا أفضل بَل شك ،لكن إن عجز،
أو فرط ،فَل أقل من أن خيتم له بالعمل الصالح؛ ألنه إذا ختم له بالعمل الصالح
جتاوز اهلل  عام سلف لسيام إذا اقرتنت به التوبة ،قال تعاىل{ :إِ َّل من تاب
ِ
ِ
ِ
اّلل س ِّيئ ِ ِ
ورا
اّلل غ ُف ً
اهت ْم حسنات وكان َّ ُ
وآمن وعمل عم ًَل صاحلًا ف ُأ وَلهك ُيبدِّ ُل َّ ُ
ِ
ِ
ِ
اّللِ مت ًابا} [الفرقان.]29-23:
َّرح ًيام * ومن تاب وعمل صاحلًا ف ِإ َّن ُه يت ُ
ُوب إِىل َّ

فلنحرص عل أن تكون النهاية طيبة ألنفسنا ولغينا ،ألن النهاية إذا كانت
ِ
اه ُم
طيبة بدأنا احلياة الثانية بالطيب ،وكنا من أهل الطيب ،قال تعاىل{ :ا َّلذين تتو َّف ُ
ا ْملَل ِئك ُة ط ِّيبِني ي ُقو ُلون سَلم عل ْيك ُُم ا ْد ُخ ُلوا ْ
اْلنَّة بِام ُكنْت ُْم ت ْعم ُلون} [النحل.]32:
انظر تسليم املَلئكة عل من؟ عل الطيبني الذين ُختِم هلم بأعامل أهل
بالطيب.
( )9أخرجه مسلم ( )2121ع ْن جابِر ◙.
( )2أخرجه البخاري ( ،)5532ع ْن س ْه ِل ْب ِن س ْعد ◙.
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وأما إذا كان آخر العمل سي ًئا فهو نذير شؤم لصاحبه لسيام إذا كان
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السوء بِام
أو نفا ًقا ،أو ما يف باهبام؛ ألن احلياة اآلخرة تسوء ،قال تعاىل{ :وت ُذو ُقوا ُّ
صد ْدت ُْم ع ْن سبِ ِ
اّللِ ولك ُْم عذاب عظِيم} [النحل ،]13:فيستمرون يف السوء
يل َّ

ً
وهتكام ،إىل غي ذلك مما
ولبسا،
وأكَل،
رشبا،
ويقارهنم السوء
ً
عذابا بأنواعه ً
ً
ً
يناهلم ،نسأل اهلل السَلمة.
ً
طويَل ،ثم انتهى رمضان ورأيناه
فيا أَيا األخوة بدأ رمضان ،ونحن نظنه
قصيا  ،وهكذا العمر حني يعيش اْلنسان يرى َّ
أن أمامه عمر طويل ستني سنة،
ً
َخسني سنة ،سبعني سنة أقل ،أكثر.
لكن يف الوقت الذي يقرب من النهاية يعرف أن هذا العمر مل يكن شي ًئا،
يستحض ماذا قدم؟ ،ماذا عمل؟ ،ماذا فعل؟ ،جيد أنه كان عل تفريط ،املجتهد
عنده قصور فام بالك باملضيع بالكلية ،واهلل املجتهد يرى قصور نفسه ،ويعرتف
بقوله وفعله ،وانظر إىل ُعمر ْب ِن اخل َّط ِ
اب ◙ مع بشارته باْلنة ،يقول:
«و ِد ْد ُت أ ِّن نج ْو ُت ِمنْها كفا ًفا ،ل ِ ول ع َّيل ،ل أتح َّم ُلها ح ًّيا ول م ِّيتًا»( ،)9لكن
نسأل اهلل  السَلمة والعافية.
* ومن هنا نقول للمسلم الذي وفقه اهلل يف رمضان بيشء من الصَلة،
والصيام ،والقيام ،وحضور اْلمعة ،واْلامعات أن يستمر عل ما هو عليه ،ل
خيرج رمضان ويرتك العبادة ،والطاعة ،واملسارعة ،فإننا ل نعبد رمضان العبادة
هي لرب رمضان ▐ وهو حي ل يموت ،وقيوم ل ينام.
فلنستمر يف اخلي ،ولنستمر يف بذل املعروف من التوحيد فام دونه ،وليكن
( )9أخرجه البخاري (.)2291
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انتهاء رمضان انطَلقة إىل حياة سعيدة بالعلم والعمل؛ ألن رمضان مع الصيام قد
ُيشغل اْلنسان عن كثي من األعامل ،لكن إذا انتهى رمضان علينا أن نشمر إىل
طاعة امللك الديان ▐.
 فطَلب العلم يقبلون عل احلفظ ،والدروس ،واملراجعة ،والدعوة،
وغيهم ُمطالب بذلكُ ،يقبل عل اخلي الذي كان يعمله يف رمضان ويستمر.
وأسوء األحوال يف كل هذا َّ
كثيا ممن كان يصيل يف رمضان يرتك الصَلة
أن ً
بعد رمضان  ،ألنه خيرج به من اْلسَلم إىل الكفر ،ومن طريق أهل السعادة إىل
طريق أهل الشقاوة ،ومن أسباب اخللود يف اْلنة إىل أسباب اخللود يف النار ،فع ْن
جابِ ِر ْب ِن ع ْب ِد اهللِ ¶ ،قال :س ِم ْع ُت ر ُسول اهللِ ☺ ي ُق ُ
الر ُج ِل
ول« :ب ْني َّ
وبني ِّ ِ
الصَل ِة»(.)9
الرشك وا ْل ُك ْف ِر ت ْر ُك َّ
ْ
ْ
ول ِ
ِ
الصَل ُة ،فم ْن تركها فقدْ
اّلل ☺« :الع ْهدُ ا َّلذي بيْننا وبيْن ُه ُم َّ
وقال ر ُس ُ َّ
كفر»(.)2
ويا هلل كم خيطب اخلطباء ،ويوجه املوجهون ،ويتكلم املتكلمون عل شأن
الصَلة ،وكم تَلحظ من الشباب املنسوب إىل اْلسَلم من يضيع هذه العبادة أو
يرتكها أو ربام صَلها بغي وقتها ،وهذا لضعف اْليامن يف القلوب ،كثي من
الناس ضعف اْليامن يف قلوهبم ،وأصبح عباد األوثان جيتهدون مع أصنامهم
وأوثاهنم أكثر من اجتهاد هذا مع ربه الذي خلقه ،ورزقه ،وصوره.
ملا كنا يف مدينة كوملبو عاصمة سيلنكا ،كنت أسمع أصوا ًتا مثل
التواشيح ،من وقت الفجر عند املسلمني إىل وقت الرشوق ،فسألت عن ذلك،
( )9أخرجه مسلم (.)12
( )2أخرجه الرتمذي ( ،)2529ع ْن ُبر ْيدة ◙ ،وهو يف «الصحيح املسند».
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 ،كافر،
فقالوا  :هؤلء البوذيون ،يقومون لعبادة بوذا يف هذا الوقت ،مرشك ،مندد
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وحجرا ل ينفع ول يض ،ويقوم يف وقت الفجر ،ويبقى إىل
صنام ،ووثنًا،
ً
يعبد ً
طلوع الشمس يف معبده يرتنم بتلك الرتانيم.

َّاس ا ْع ُبدُ وا ر َّبك ُُم ا َّل ِذي خلقك ُْم
ومسلم يعبد اهلل الذي قال { :يا أ َُّيا الن ُ
وا َّل ِذين ِم ْن ق ْبلِك ُْم لع َّلك ُْم ت َّت ُقون } [البقرة ،]29:وترى منه الفتور ،وأعظم من ذلك
أن يرتك العبادة ،تصبح العبادة عنده قول فقط ،يقول :ل إل إل اهلل ،يقول :أنا
مسلم ،يقولُ :ممد ر ُس ُ
اّللِ ،لكن يصيل ما هناك صَلة ،يزكي ما هناك زكاة،
ول َّ
حيج ما هناك حج ،يصوم ما هناك صوم.

وقريب منه ومثله أيضـًا من يقول :ل إل إل اهلل ،ويقولُ :ممد ر ُس ُ
اّللِ،
ول َّ

ويصيل ،ويصوم؛ لكن تعلق قلبه بقب أو وثن أو و أو رشيف يدعوه ،ويرجوه،
ويذبح له ،أو يطوف بقبه أو ينذر له أو خيافه كخوف اهلل أو حيبه كمحبة اهلل ،إىل
غي ذلك مما يتعاطاه الناس.
فيا أَيا املسلم ِ
اتق اهلل يف نفسك ،واحرص عل ما ينفعك ،واملسلم
واملؤمن كيس فطن ،أي :أنه عاقل يتفطن ملا ينفعه.
واهلل املستعان.
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ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما عد:
ُ

 فكانت النصيحة عند استقبال رمضان أن نستقبله بالتوبة ،والستغفار
ملا يف ذلك من التجاوز عن السيئات ،والزلت ،وملا يف ذلك من رفع الدرجات،
وملا يف ذلك من العون من اهلل  عل الطاعات؛ فَل ُجتلب احلسنة بمثل
احلسنه ،ول ُتدفع السيئة بمثل احلسنة.
 ومن أعظم احلسنات ،وأوجبها التوبة ،فهي واجبة يف كل حني ل خيصها
ول اّللِ
وقت من األوقات ،فعن أ ِيب ُموسى األ ْشع ِر ِّي ◙ ،قال :قال ر ُس ُ َّ
ار ،وي ْب ُس ُط يد ُه بِالنَّه ِ
☺« :إِ َّن اهلل  ي ْب ُس ُط يد ُه بِال َّل ْي ِل لِيتُوب ُم ِيس ُء النَّه ِ
ار

لِيتُوب ُم ِيس ُء ال َّل ْي ِل ،حتَّى ت ْط ُلع َّ
الش ْم ُس ِم ْن م ْغ ِر ِهبا»(.)9

وهذا من رَحة اهلل بعباده؛ ألن الناس يقع منهم الزلل ،واملعصية ،واملخالفة،
اّلل
وترك الطاعة ،إىل غي ذلك فتعني عليهم الرجوع إىل اهلل  بالتوبة ،قال َّ ُ
اّللِ ِ
مجي ًعا أ َُّيا ا ْمل ُ ْؤ ِمنُون لع َّلك ُْم ُت ْف ِل ُحون} [النور.]39:
ُوبوا إِىل َّ
{ :وت ُ
وهلذا كان الن َِّب ُّي ☺ يستغفر اهلل « ِيف ا ْلي ْو ِم ِمائة م َّرة»( ،)2ويف رواية« :أكْثر
ِم ْن س ْب ِعني م َّر ًة»(.)3
( )9أخرجه مسلم (.)2261
ِ
ِ
ن ◙.
( )2أخرجه مسلم ( )2232عن ْاألغ ِّر ا ْملُز ِّ
( )3أخرجه البخاري ( ،)5332ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
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ول اّللِ
ِ
☺ ِيف

بل يف حديث ْاب ِن ُعمر ¶ ،قال :إِ ْن ُكنَّا لن ُعدُّ لر ُس ِ َّ
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اح ِد ِمائة مرة« :رب ا ْغ ِفر ِ  ،وتُب عيل ،إِنَّك أنْت التَّواب ِ
س ا ْلو ِ
ا ْمل ْجلِ ِ
يم»(.)9
ِّ
الرح ُ
َّ ُ َّ
ْ
َّ
ْ َّ

يف جملس واحد مائة مرة يتوب إىل اهلل  ،مع أنه قد غفر له ما تقدم من
رشع لألمة أن تكثر من التوبة ،والستغفار.
ذنبه وما تأخر ،لكنه ☺ ُي ِّ
وهلذا ُرشع دبر كل صَلة أن ت ُقول :أ ْست ْغ ِف ُر اهلل ثَل ًثاُ ،
ورشع بعد احلج أن
ِ
ِ
اّلل}
تستغفر اهلل ،قال تعاىلُ { :ث َّم أ ِف ُ
يضوا م ْن ح ْي ُث أفاض الن ُ
است ْغف ُروا َّ
َّاس و ْ
[البقرةُ ،]911:
ورشع بعد اْللوس يف املجلس أن ت ُقولُ « :س ْبحانك ال َّل ُه َّم
ِ
ِ
ُوب إِل ْيك»(.)2
وبِح ْمدك ،أ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل أنْت أ ْست ْغف ُرك وأت ُ
وكم هي األلفاظ التي حتدث هبا التوبة ،فالتوبة أمرها عظيم؛ فإهنا تصقل
اّلل :
القلوب من الذنوب ،وهي كفارة ملا قبلها إذا صدق فيها التائب ،قال َّ ُ
{ وإِ ِّن لغ َّفار ِملن تاب وآمن وع ِمل ص ِ
احلًا ُث َّم ْاهتدى } [طه.]12:
ْ
مبادرا إىل العمل
نصوحا ،وكان مؤمنًا ،وكان
فتحصل املغفرة ملن تاب توبة
ً
ً
الصالح ،وقال اّلل { :وا َّل ِذين ل ي عون مع ِ
لِإ آخر ول ي ْق ُت ُلون
دْ ُ
َّ
اّلل ِ ً
َّ ُ

ِ
اّلل إِ َّل بِ ْ
احل ِّق ول ي ْزنُون وم ْن ي ْفع ْل ذلِك ي ْلق أث ًاما ()51
النَّ ْفس ا َّلتي ح َّرم َّ ُ
اب ي ْوم ا ْل ِقيام ِة و ْ
خي ُلدْ ِف ِيه ُمهانًا ( )51إِ َّل م ْن تاب وآمن وع ِمل
ُيضاع ْ
ف ل ُه ا ْلعذ ُ
ِ
ِ
اّلل س ِّيئ ِ ِ
ورا ر ِح ًيام ()23
اّلل غ ُف ً
اهت ْم حسنات وكان َّ ُ
عم ًَل صاحلًا ف ُأ وَلك ُيبدِّ ُل َّ ُ
ِ
ِ
اّللِ مت ًابا} [الفرقان.]23-51:
وم ْن تاب وعمل صاحلًا ف ِإ َّن ُه يت ُ
ُوب إِىل َّ
وهذا من ُتام النعمة عل العبد أن اهلل يغفر الذنب األول ،ويبدل السيئة
باحلسنة ،وهذا منة من الكريم ،املنان ▐ ،وهذه اآلية نزلت يف قوم رأوا
( )9أخرجه أبو داود ( ،)9695واحلديث يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل الوادعي ♫.
( )2اخرجه الرتمذي ( )3333عن عائِشة ▲.
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ِ
الرش ِك كانُوا
أن ل توبة هلم ،كام يف حديث ْاب ِن ع َّباس ¶ :أ َّن ن ً
اسا ،م ْن أ ْه ِل ِّ ْ
قدْ قت ُلوا وأكْث ُروا ،وزن ْوا وأكْث ُروا ،فأت ْوا ُُم َّمدً ا ☺ ،فقا ُلوا  :إِ َّن ا َّل ِذي ت ُق ُ
ول
ُت ِبنا أ َّن ِملا ع ِم ْلنا ك َّفارة فنزل{ :وا َّل ِذين ل ي عون مع اّللِ
ِ
ً
دْ ُ
َّ
وتدْ ُعو إِل ْيه حلسن ،ل ْو ُ ْ ُ
ِ
اّلل إِ َّل بِاحل ِّق ،ول ي ْزنُون} [الفرقان]51:
ِ ً
لِإ آخر ،ول ي ْق ُت ُلون النَّ ْفس ا َّلتي ح َّرم َّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اّللِ}
ونزل ْت { ُق ْل يا عبادي ا َّلذين أ ْرس ُفوا عل أنْ ُفس ِه ْم ،ل ت ْقن ُطوا م ْن ر َْحة َّ
[الزمر.)9( ]63:
فكل ذنب يغفره اهلل  إذا صدق اْلنسان يف توبته ،ورجوعه إىل اهلل
 ،انظر إىل نبي اهلل إبراهيم ♠ مع إسامعيل يف مكه ،يعمرا ن البيت
اعد ِمن ا ْلبي ِ
اهيم ا ْلقو ِ
ِ
ت وإِ ْسام ِع ُيل ر َّبنا تق َّب ْل ِمنَّا
ْ
العتيق ومع ذلك؛ {وإِ ْذ ي ْرف ُع إِ ْبر ُ
ِ
ِ
اجع ْلنا ُم ْسلِم ْ ِ
ني لك و ِمن ُذ ِّر َّيتِنا ُأ َّم ًة ُّم ْس ِلم ًة
يم ( )922ر َّبنا و ْ
السم ُ
يع ا ْلعل ُ
إِنَّك أنت َّ
ِ
ِ
يم} [البقرة،]921-922:
ُب عل ْينا إِنَّك أنت الت ََّّو ُ
َّلك وأ ِرنا مناسكنا وت ْ
الرح ُ
اب َّ

فيدعوا ن اهلل  بالتوبة ،فنحن أحرى ،ونحن نعارش الرشور ،الرشور
موجودة يف البيوت ،واملراكب ،والطرق ،ويف كل مكان.
وما زال األنبياء ،واملرسلون ،واألولياء ،والصاحلون يبادرون إىل هذه
الشعية العظيمة لفضلها ،وبركتها ،ولعلو منزلتها ،وحلاجتنا إليها ،ولكثرة اخلطأ
والزلل منا.
 ولذلك ذكر شيخ اإلسالم ♫ أنه جيب على العبد أمورًا:
امل ْأ ُم ِ
* األولِ :ف ْعل ْ
ور.
* الثاني :ت ْرك ا ْمل ْح ُظ ِ
ور.
( )9متفق عليه ،البخاري ( ،)3193ومسلم (.)922
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الص ْب عل ا ْمل ْقدُ ِ
ور.
* والثالثَّ :
* والرابعِ :ال ْستِ ْغف ِ
ار.

N

391

من لزم هذه األربع األمور نال سعادة الدارين.
(فِعْلَ الْمَأْمُورِ) :صل ،وصام ،وحج ،واعتمر ،وأحسن إىل والديه ،وإىل
جيانه ،وإىل أرحامه ،وصدق يف حديثه ،وأدى األمانة.
(تَرْكَ الْمَحْظُورِ) :ابتعد عن الرشك ،والزنا ،واخلنا ،والكذب ،واخليانة ،وغي
ذلك من الرشور.
(الصَّبْرَ عَلَى الْمَقْدُورِ) :ابتَله اهلل  بموت قريب أو بمرض أو بفقر أو
غي ذلك ،وهو صابر عل قدر اهلل  هلل .
ومع ذلك حيتاج ألمر رابع ْلميعها ،أمر حييط هبذه الثَلثة أل وهو الستغفار.
إن كان قد فرط يف عدم اْلتيان باملأمور كام أوجب اهلل ؛ الستغفار
يمحو ذلك التفريط.
إن كان قد فرط ووقع يف ُمظور من املحظورات التي هنى اهلل  عنها؛
الستغفار يقيض عل ذلك التفريط.
إن كان قد وقع منه التسخط ،والتذمر ،وعدم الرىض بقضاء اهلل ؛
الستغفار يقيض عل هذا األمر.
إذا نحن بحاجة إىل أن نتقمص هبذا القميص العظيم.
انظر إىل سورة هود من أوهلا إىل آخرها حني يذكر اهلل  حال األنبياء
ِ
ِ
ُوبوا إِل ْي ِه
يذكر دعوهتم إىل الستغفار ،قال تعاىل{ :وأن ْ
است ْغف ُروا ر َّبك ُْم ُث َّم ت ُ
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يم ِّتعكُم متا ًعا حسنًا إِىل أجل مسمى وي ْؤ ِ
ت ك َُّل ِذي ف ْضل ف ْضل ُه وإِ ْن تو َّل ْوا ف ِإ ِّن
ُ
ُ ًّ
ُ ْ ْ
اف عل ْيك ُْم عذاب ي ْوم كبِي} [هود ،]3:هذا قول نبينا ☺.
أخ ُ
ِ ِ
ِ
السامء
ُوبوا إِل ْيه ُي ْرس ِل َّ
ثم قول هود ♠{ :ويا ق ْو ِم ْ
است ْغف ُروا ر َّبك ُْم ُث َّم ت ُ
عل ْيك ُْم ِمدْ ر ًارا وي ِز ْدك ُْم ُق َّو ًة إِىل ُق َّوتِك ُْم ول تتو َّل ْوا ُجم ِْر ِمني} [هود.]62:
است ْغ ِف ُروا ر َّبك ُْم إِ َّن ُه كان غ َّف ًارا *
وذكر اهلل عن نوح ♠{ :ف ُق ْل ُت ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
جيع ْل
جيع ْل لك ُْم جنَّات و ْ
السامء عل ْيك ُْم مدْ ر ًارا * و ُي ْمد ْدك ُْم بِأ ْموال وبنني و ْ
ُي ْرس ِل َّ

لك ُْم أ ْهن ًارا} [نوح.]92-99:
وهكذا يذكر عن صالح ،وشعيب ،وكل نبي يأمر قومه بالستغفار،
والتوبة إىل امللك الغ َّفار ▐.
* فواهلل يا إخوة نحتاج إىل هذا األمر لسيام ونحن يف خاُتت هذه العبادة
لعل اهلل أن يتجاوز عنا الزلل يف هذا الشهر الكريم ،ولعل اهلل  أن يتجاوز
عن ضعفنا ،وتقصينا يف عدم اْلتيان بالصيام كام رشع وأمر ،وإنام بقدر
املستطاع ،ونسأل اهلل  القبول.
وكم نتذمر من قلة ذات اليد ،أو املصائب التي تصيب اْلنسان فنستغفر
ِ
اهلل  ،قال :ر ُس ُ
اّلل تبارك وتعاىل :يا ْابن آدم إِنَّك ما
ول اهلل ☺« :قال َّ ُ

ت لك عل ما كان فِيك ول ُأبا ِ  ،يا ْابن آدم ل ْو بلغ ْت
دع ْوتنِي ورج ْوتنِي غف ْر ُ
ِ
ت لك ،ول ُأبا ِ  ،يا ْابن آدم إِنَّك ل ْو أتيْتنِي
است ْغف ْرتنِي غف ْر ُ
السامء ُث َّم ْ
ُوبك عنان َّ
ُذن ُ
ض خطايا ُث َّم ل ِقيتنِي ل ت ْ ِ
بِ ُقر ِ
اب األ ْر ِ
ُرش ُك ِيب شيْئًا ألتيْتُك بِ ُقر ِاهبا م ْغ ِفر ًة»(.)9

فاهلل  غفور رحيم أسمه الغفور ،والغفار ،والغافر ،ثَلثة أسامء دالة
( )9أخرجه الرتمذي ( ،)3633عن أن ِ
س ْب ِن مالِك ◙.
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عل صفة واحدة ،فالغ َّفار :دال عل املبالغة يف مغفرة الذنوب ،وسرت ال
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فعل اْلنسان أن يتوب إىل اهلل  من أي ذنب ويف كل حني ،وإذا أحس

العبد يف نفسه أنه ل حيتاج إىل توبة فهذا ذنب يف حد ذاته ،حيتاج أن يتوب منه،
وكون اْلنسان يؤخر التوبة هذا ذنب حيتاج إىل توبة.
كثيا من الناس قد تقع منهم
وذكر ابن القيم ،وابن تيمية ↓ :أن ً
التوبة من الذنوب وتبقى عليهم معرة الذنب؛ ألنه مل يتب من تسويف التوبة،
وهلذا قال حيتاج إىل توبة عامة تقيض عل مجيع الذنوب ،والسيئات ،والزلت.
فنسأل اهلل  أن يتوب علينا ،وعل مجيع املسلمني ،ونسأله تعاىل أن
يعيننا عل الرجوع إليه ،فواهلل َّ
إن يف الرجوع إليه خي عظيم ،قال تعاىل{ :ف ِف ُّروا
اّللِ إِ ِّن لك ُْم ِمنْ ُه ن ِذير ُمبِني} [الذاريات ،]63:كل يشء تفر منه إىل غيه إل اهلل
إِىل َّ
فإن الفرار منه إليه؛ ألنك إذا فررت إىل غيه هلكت ،وإذا أردت النجاة اهرب
إليه وأتِه فهو سبحانه يقبل« ،ي ُق ُ
اّلل تعاىل :وإِ ْن أت ِان ي ْم ِيش أت ْي ُت ُه ه ْرول ًة»( ،)9فهو
ول َّ ُ
▐ الكريم املنان ،الرحيم ،الرَحن.

ِ
حي ِكي ع ْن ر ِّب ِه ،
ويف حديث أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،ع ِن النَّبِ ِّي ☺ ،فيام ْ
قال« :أ ْذنب ع ْبد ذ ْن ًبا ،فقال :الل ُه َّم ا ْغ ِف ْر ِ ذنْبِي ،فقال تبارك وتعاىل :أ ْذنب ع ْب ِدي
الذن ِ
الذنْب ،وي ْأ ُخ ُذ بِ َّ
ذ ْن ًبا ،فعلِم أ َّن ل ُه ر ًّبا ي ْغ ِف ُر َّ
ْبُ ،ث َّم عاد فأ ْذنب ،فقال :أ ْي ر ِّب ا ْغ ِف ْر
ِ ذنْبِي ،فقال تبارك وتعاىل :ع ْب ِدي أ ْذنب ذ ْن ًبا ،فعلِم أ َّن ل ُه ر ًّبا ي ْغ ِف ُر َّ
الذنْب ،وي ْأ ُخ ُذ
الذن ِ
بِ َّ
ْبُ ،ث َّم عاد فأ ْذنب فقال :أ ْي ر ِّب ا ْغ ِف ْر ِ ذنْبِي ،فقال تبارك وتعاىل :أ ْذنب
الذن ِ
الذنْب ،وي ْأ ُخ ُذ بِ َّ
ع ْب ِدي ذ ْن ًبا ،فعلِم أ َّن ل ُه ر ًّبا ي ْغ ِف ُر َّ
ت
ْب ،ا ْعم ْل ما ِشئْت فقدْ غف ْر ُ
( )9أخرجه البخاري ( ،)2336ومسلم ( ،)2526ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
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ِ
ِ ِ
الرابِع ِة« :ا ْعم ْل ما ِش ْئت»(.)9
لك» ،قال ع ْبدُ ْاأل ْعل :ل أ ْد ِري أقال يف ال َّثالثة أ ِو َّ

وليس معنى ذلك أن اْلنسان يتَلعب بالتوبة ،ل ،هذا العبد الذي ُذكِر

عبد رجاع تواب ،ربام غلبته نفسه ،وهوا ه ،والشيطان ثم أتى بالتوبة برشوطها
وأركاهنا فيتوب اهلل  عليه ،ثم يعاود الذنب فيتوب اهلل  عليه.
ِ
ُوبوا إِىل
وقد ذكر أهل العلم يف معنى قول اهلل { :يا أ َُّيا ا َّلذين آمنُوا ت ُ
ِ
وحا} [التوبة :]1:أن اْلنسان ل يعود إىل الذنب ،وهذا قد يتعذر.
اّلل ت ْوب ًة ن َُّص ً
َّ
 لكن التوبة النصوحة هي املستوفاه ،لشروطها ،وأركاهنا:
* األول :اإلخالص هلل ؛ ألن التوبة عبادة ول يقبل اهلل  من
خالصا لوجه.
العبادات إل ما كان
ً
* الثاني :أن تكون يف زمن تقبل فيه التوبة ،وهي منقسمة إىل قسمني:
 -9زمن خاص.
 -2زمن عام.
أما اخلاص :فهي توبة العبد ما مل يغرغر ،فع ْن ْاب ِن ُعمر ¶ ،ع ِن النَّبِ ِّي
اّلل ي ْقب ُل ت ْوبة الع ْب ِد ما مل ْ ُيغ ْر ِغ ْر»(.)2
☺ قال« :إِ َّن َّ

وأما العام :فهو طلوع الشمس من مغرهبا ،من تاب قبل أن تطلع الشمس من

مغرهبا تاب اهلل عليه.
* الثالث :اإلقالع عن الذنب ،فَل يصلح أن يقول اْلنسان :أنا تائب وهو
مَلزم للذنب ومعاقر له؛ بل يقلع عنه.
( )9أخرجه البخاري ( ،)2632ومسلم ( ،)2261واللفظ له.
( )2أخرجه الرتمذي (.)3632
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 به.
* الرابع :الندم على فعل الذنب ،فَل توبة مع الفرح بالذنب الذي عَص اهلل
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* اخلامس :العزم على عدم العودة إىل الذنب.

* بقي التوبة يف حقوق العباد ،وشرطها سادس إضافة إىل ما تقدم ،وهو رد
احلقوق إىل أصحاهباَّ ،
فإن النَّبِ َّي ☺ قال« :م ْن كان ْت ِعنْد ُه م ْظلِمة ِأل ِخ ِيه
ف ْليتح َّل ْل ُه ِمنْها ،ف ِإ َّن ُه ليْس ث َّم ِدينار ول ِد ْرهمِ ،م ْن ق ْب ِل أ ْن ُي ْؤخذ ِأل ِخ ِيه ِم ْن حسناتِ ِه،
ف ِإ ْن مل ي ُكن له حسنات ُأ ِخذ ِمن سيئ ِ
ات أ ِخ ِيه ف ُط ِرح ْت عل ْي ِه»(.)9
ْ ِّ
ْ ْ ُ

 وإن كان الرجل مبتدعًا وجب عليه إضافة إىل اخلمسة الشروط ،ما يف قوله
تعاىل {إِ َّل ا َّل ِذين تا ُبوا وأ ْصل ُحوا وب َّينُوا } [البقرة ،]953:اْلصَلح من البدعة التي
هو عليها ،والبيان أنه كان عل ضَلل.
اّلل { :إِ َّل ا َّل ِذين
 وإن كان الذنب نفاقًا فشروطه مع ما تقدم ،ما قال َّ ُ
اّللِ وأ ْخل ُصوا ِدين ُه ْم ِ َّّللِ} [النساء.]935:
ت ُابوا وأ ْصل ُحوا و ْ
اعتص ُموا بِ َّ
اّلل ُ { :قل ِّل َّل ِذين كف ُروا إِن
 وإن كانت التوبة من الكفر ،فقد قال َّ ُ
ينت ُهوا ُي ْغف ْر هلُم َّما قدْ سلف وإِن ي ُعو ُدوا فقدْ مض ْت ُسن َُّت ْاأل َّولِني} [األنفال.]31:

والصحيح من أقوال أهل العلم أن التوبة تصح من الزنديق ،واملنافق،
والساحر ،وغي ذلك خَل ًفا ملا ذكره بعض أهل العلم من عدم صحتها منهم،
ومن أتى هبا عل أوجهها ،ورشوطها فهي صحيحة مقبولة.
واحلمد هلل رب العاملني.

t

♣♣♣

( )9أخرجه البخاري ( ،)5633ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
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الفائدة الثامنة واخلمسون:
عشر مقومات للدعاة إىل اهلل تعاىل

u

o
U

ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
ِ ِ َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ☺ ت ْسل ًيام كث ْ ًيا  ،اما عد:
ُ

 فنتواىص بتقوى اهلل  ،وطاعته؛ فإهنا وصية اهلل ▐.
قال ▐{ :وإِياي فا َّت ُق ِ
ون} [البقرة.]39:
َّ
وقال ▐{ :فا َّت ُقوا اّلل وأ ِطيع ِ
ون} [آل عمران.]63:
ُ
َّ

وتقوى اهلل ▐ وطاعته تكون عل وفق ما رشع اهلل  يف
ِ
اّلل
اّلل { :وأطي ُعوا َّ
كتابه أو فيام أوحاه ▐ إىل رسوله ☺ ،قال َّ ُ
الر ُسول لع َّلك ُْم ت ُْرَحُون} [آل عمران.]932:
و َّ
ِ
وقال اّلل { :ومن يطِ ِع اّلل والرسول ف ُأ هِ
اّلل
ْ ُ
َّ
َّ ُ
وَلك مع ا َّلذين أنْعم َّ ُ
َّ ُ
عل ْي ِه ْم} [النساء.]51:
ِ
اّلل ور ُسول ُه فقدْ فاز
فعلينا هبذا األمر الذي هو الفوز العظيم{ :وم ْن ُيط ِع َّ
ف ْو ًزا عظِ ًيام} [األحزاب.]29:
والذي به العز والتمكني{ :م ْن كان ُي ِريدُ ا ْل ِع َّزة فلِ َّل ِه ا ْل ِع َّز ُة ِ
مجي ًعا} [فاطر،]93:
فالعزة يف طاعة اهلل ،ويف متابعة رسول اهلل ☺ ،قال تعاىل{ :و ِ َّّللِ ا ْل ِع َّز ُة ولِر ُسولِ ِه
ول ِ ْلم ْؤ ِمنِني ول ِكن ا ْملن ِ
اف ِقني ل ي ْعل ُمون} [املنافقون.]1:
ه َّ ُ
ُ
ثم َّ
إن هذا الطريق ،الذي هو طريق اهلل ،الذي هدى اهلل  إليه من شاء
ِ
الرصا ط ا ْمل ُ ْست ِقيم * ِرصاط ا َّل ِذين أنْع ْمت عل ْي ِه ْم غ ْ ِ
ي
من عباده ،قال تعاىلْ { :اهدنا ِّ
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ا ْمل ْغ ُض ِ
الضا ِّلني} [الفاحتة.]2-5:
وب عل ْي ِه ْم ول َّ
 طريق حيتاج سالكه إىل أمور:
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* األول :أن يعمل مبا شرع اهلل  ،وأن يكون منقا ًدا هلل  ،قال
تعاىل{ :فَل ور ِّبك ل ُي ْؤ ِمنُون حتَّى ُحيك ُِّموك ِفيام شجر ب ْين ُه ْم ُث َّم ل جيِدُ وا ِيف
ه
أنْ ُف ِس ِه ْم حر ًجا ِممَّا قض ْيت و ُيس ِّل ُموا ت ْس ِل ًيام} [النساء.]56:
ِ
اّلل
* الثاني :املتابعة لرسول اهلل ☺ ،قال تعاىلُ { :ق ْل إِ ْن ُكنْت ُْم ُحت ُّبون َّ
ِ
فاتَّبِ ُع ِ
اّلل غ ُفور ر ِحيم} [آل عمران.]39:
ون ُ ْ
اّلل وي ْغف ْر لك ُْم ُذنُوبك ُْم و َّ ُ
حيبِ ْبك ُُم َّ ُ
اّلل { :وم ْن
الثالث :عدم االفتئات واملخالفة ملنهج السلف الصاحل ،قال َّ ُ
ِ
الر ُسول ِم ْن ب ْع ِد ما تب َّني ل ُه ْاهلُد هى ويتَّبِ ْع غ ْي سبِ ِ
يل ا ْمل ُ ْؤ ِمنِني نُو ِّل ِه ما تو َّ هىل
ُيشاق ِق َّ
ون ُْصلِ ِه جهنَّم وساء ْت م ِص ًيا } [النساء.]996:
* الرابع :طلب العلم النافع ،حتى يعمل بمرضاة اهلل تعاىل ،وعل وفق رشع
ِ
اّلل
اّلل { :و ُق ْل ر ِّب ِز ْد ِن ع ْل ًام} [طه ،]993:وقال َّ ُ
اهلل ▐ ،قال َّ ُ
اّلل ا َّل ِذين آمنُوا ِمنْك ُْم وا َّل ِذين ُأوتُوا ا ْل ِع ْلم درجات} [املجادلة.]99:
{ :ي ْرف ِع َّ ُ

* اخلامس :العمل مبا تعلم ،حتى ل يكون العلم حجة عليه ،كام قال اهلل
َح ُلوا التَّوراة ُثم مل حي ِم ُلوها كمث ِل ْ ِ
حي ِم ُل أ ْسف ًارا
▐{ :مث ُل ا َّل ِذين ُ ِّ
ْ
احلام ِر ْ
َّ ْ ْ
ِ
ات ِ
بِ ْئس مث ُل ا ْلقو ِم ا َّل ِذين ك َّذبوا بِآي ِ
اّلل ل َيْ ِدي ا ْلق ْوم ال َّظاملِني} [اْلمعة،]6:
ْ
َّ
ُ
اّلل و َّ ُ
وكام وصف اهلل  غي العامل بأنه كالكلب ،قال تعاىل{ :فمث ُل ُه كمث ِل ا ْلك ْل ِ
ب
إِ ْن حتْ ِم ْل عل ْي ِه ي ْله ْث أ ْو ت ْ ُرت ْك ُه ي ْله ْث} [األعراف.]925:
فال بد للسائر إىل اهلل  اجلمع بني الطريقني :العلم ،والعمل.

325 
N

املقاالت املفيدة 

العلم :حتى يرفع اْلهل عن نفسه ،والعمل :حتى يكون منقا ًدا لرشع اهلل
اّلل عملكُم} [التوبة.]936:
▐ ،قال تعاىل{ :و ُق ِل ا ْعم ُلوا فسيى َّ ُ
فاهلل  أمرنا بالعمل وهو ينظر إىل قلوبنا وأعاملنا ،كام جاء يف حديث
أ ِيب ُهر ْيرة ◙ ،قال :قال ر ُس ُ
ول اهللِ ☺« :إِ َّن اهلل ل ينْ ُظ ُر إِىل ُصو ِرك ُْم
وأ ْموالِك ُْم ،ول ِك ْن ينْ ُظ ُر إِىل ُق ُلوبِك ُْم وأ ْعاملِك ُْم»(.)9
ويف حديث أ ِيب مالِك ْاأل ْشع ِر ِّي ◙ ،قال :قال ر ُس ُ
ول اهللِ ☺:
«وا ْل ُق ْرآ ُن ُح َّجة لك أ ْو عليْك»(.)2
حجة لك إن عملت به ،وحجة عليك إن ضيعته.
* السادس :حنتاج إىل أن ندعو إىل اهلل  ،فإن الدعوة إىل اهلل 
ِ
ي ُه بِي ِد ِه ،ف ِإ ْن مل ْ ي ْستطِ ْع
واجبة عل قدر املستطاع« ،م ْن رأى منْك ُْم ُمنْك ًرا ف ْل ُيغ ِّ ْ
ف ِْ
اْليام ِن»(.)3
فبِلِسانِ ِه ،ف ِإ ْن مل ْ ي ْستطِ ْع فبِق ْلبِ ِه ،وذلِك أ ْضع ُ
ف ِْ
اْليام ِن ،أن تعلم املنكر وتنكره بقلبك ،وتغيي املنكر ،وإنكاره،
فأ ْضع ُ
اّلل
وبذل النصيحة ،كله من الدعوة إىل اهلل  ،والدعوة تكون باحلكمة قال َّ ُ
احلسن ِة وج ِ
يل ربك بِ ْ ِ
احلكْم ِة وا ْمل ْو ِعظ ِة ْ
اد ْهل ُ ْم بِا َّلتِي ِهي
{ :ا ْد ُع إِ هىل سبِ ِ ِّ
أ ْحسن} [النحل.]926:
اّلل :
واحلكمة ما وافق الكتاب والسنة ،وتكون ببصية وعلم ،قال َّ ُ
ِ
{ ُق ْل ه ِذ ِه سبِ ِييل أد ُعو إِىل اّللِ ع ِ
اّللِ وما أنا ِمن
ْ
ل بصية أنا وم ِن اتَّبعني و ُس ْبحان َّ
َّ
ه
ه
ا ْمل ُ ْ ِ
رشكِني} [يوسف.]931:
( )9أخرجه مسلم (.)2653
( )2أخرجه مسلم (.)223
ِ
ِ
اخلدْ ر ِّي ◙.
( )3أخرجه مسلم ( ،)31ع ْن أ ِيب سعيد ْ ُ
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وتكون بام ثبت عن النَّبِ ِّي ☺« :ب ِّل ُغوا عنِّي ول ْو آي ًة»(.)9
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والنبي ☺ بعث البعوث ،وبعث الرسا يا ،وجاءته الوفود لطلب العلم
وبثه بعد ذلك.
فلنسلك هذا السبيل بتعلم قول اهلل  ،وقول رسوله ☺ ،وما سار
عليه السلف الصالح رضوان اهلل عليهم ،ثم نسعى يف تعليم غينا ،ودعوهتم؛
سواء كان الغي من الكفار كاليهود والنصارى ومن إليهم ،أو من املبتدعة،
فكلهم ُيدْ عون إىل كتاب اهلل ،وإىل سنة رسول اهلل ☺ ،وهكذا عصاة املسلمني
ُيدْ عون إىل كتاب اهلل ،وإىل سنة رسول اهلل ☺ ،واملستقيمون ُيدْ عون إىل كتاب
ربنا ،وسنة نبينا ☺ فيحتاجون إىل التذكي ،وإىل املوعظة ،وإىل العلم ،قال
ِِ
تعاىل{ :أل ْم ي ْأ ِن ل ِ َّل ِذين آمنُوا أ ْن ْ
اّللِ وما نزل ِمن ْ
احل ِّق}
وهبُ ْم لذك ِْر َّ
ُتشع ُق ُل ُ
[احلديد ،]95:فهذه اآلية نزلت يف صحابة النبي ☺ ،وأمرهم اهلل  بالتذكر،
والتدبر ،والتعقل ،والعلم ،إىل غي ذلك.
ثم َّ
إن الذي ُي ميز أهل السنة واْلامعة عل غيهم من الطوائف أهنم
يتميزون بتحصيل علم كتاب اهلل ،وسنة رسوله ☺ ،والعمل هبام ،ويسعون يف
تبليغهام كام رشع اهلل  ،وكام جاء عن رسوله ☺ ،وكام جاء وما أمجع عليه
السلف الصالح.
* السابع :ينبغي ملن سلك هذا السبيل أن يعود نفسه الصرب على ما يالقيه من
األذى ،وغريه ،سواء كانت األذية قولية أو فعلية ،فاهلل  ،يقول{ :ك هذلِك ما
أتى ا َّل ِذين ِمن قبلِ ِهم ِمن رسول إِ َّل قا ُلوا س ِ
جمنُون * أتواص ْوا بِ ِه ب ْل ُه ْم ق ْوم
احر أ ْو ْ
ْ ْ ْ ْ ُ
ِ
اّللِ ْب ِن ع ْمرو ¶.
( )9أخرجه البخاري ( )3359عن ع ْبد َّ
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ط ُ
اغون} [الذاريات.]63-62:

اص ِ ْب ِحلُ ْك ِم ر ِّبك ف ِإنَّك بِأ ْع ُينِنا وس ِّب ْح بِح ْم ِد ر ِّبك
ويقول اهلل { :و ْ

ِحني ت ُقو ُم} [الطور.]31:

اص ِب عل ما ي ُقو ُلون و ْاه ُجر ُهم ه ْجرا ِ
مج ًيَل}
ً
ْ ْ
ويقول اهلل { :و ْ ْ ه
[املزمل.]93:
اّلل} [النحل.]922:
ويقول اهلل { :و ْ
اص ِ ْب وما ص ْ ُبك إِ َّل بِ َّ

ويقول اهلل { :ولقدْ ن ْعل ُم أنَّك ي ِض ُيق صدْ ُرك بِام ي ُقو ُلون * فس ِّب ْح
بِحم ِد ربك و ُك ْن ِمن الس ِ
اع ُبدْ ر َّبك حتَّى ي ْأتِيك ا ْلي ِقنيُ } [احلجر.]11-12:
اج ِدين * و
ْ
َّ
ْ ِّ
ه
* فنحتاج إىل أن نصب عل ما نَلقي ،سواء كان ذلك الصب عل الطاعة فَل
نضيعها لثقل فيها إن شعرنا يف ذلك مع أن اهلل قد خفف عنا ورفع عنا اآلصار
واألغَلل.
* ونحتاج إىل أن نصب عل طلب العلم ،وحتصيله ،وحفظه ،وتدوينه.
* ونحتاج أن نصب عن معايص اهلل  ،التي هي من ملذات الدنيا
ول اهللِ ☺« :ح َّف ِ
الفانية ،فع ْن أن ِ
س ْب ِن مالِك ◙ ،قال :قال ر ُس ُ
ت ْ
اْلنَّ ُة
ُ
الشهو ِ
ار ِه ،وح َّف ِ
بِا ْملك ِ
ت الن َُّار بِ َّ
ات»(.)9
ُ
* ونحتاج أن نصب عل أقدار اهلل ▐ ،التي تقع عل العباد من
اّلل ،وما ُأ ْعطِي
ب ُه َّ ُ
ب ُيص ِّ ْ
املصائب وغي ذلك ،والنَّبِ ُّي ☺ ،يقول« :وم ْن يتص َّ ْ
ِ
الص ْ ِب»(.)2
أحد عطا ًء خ ْ ًيا وأ ْوسع من َّ
والنبي ☺ يقول« :عج ًبا ِأل ْم ِر ا ْمل ُ ْؤ ِم ِن ،إِ َّن أ ْمر ُه ُك َّل ُه خ ْي ،ول ْيس ذاك ِألحد
( )9أخرجه مسلم (.)2122
ِ
ِ
( )2أخرجه البخاري ( ،)9351ومسلم ( ،)9363ع ْن أ ِيب سعيد اخلُدْ ر ِّي ◙.
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ِ ِ
ب فكان
رضا ُء ،ص
رسا ُء شكر ،فكان خ ْ ًيا ل ُه ،وإِ ْن أصاب ْت ُه َّ
إِ َّل ل ْل ُم ْؤم ِن ،إِ ْن أصاب ْت ُه َّ
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خ ْ ًيا ل ُه»(.)9

فيا أَيا املسلم عود نفسك عل الصب عل ما تَلقي يف هذه الدنيا ،إن
وذكرا  ،وثنا ًءا ،وراح ًة؛ فاَحد اهلل هو الذي يرس لك ذلك ،قال
وجدت َحدً ا،
ً
تعاىلُ { :هو ا َّل ِذي ُيس ِّ ُيك ُْم ِيف ا ْل ِّب وا ْلب ْحر} [يونس.]22:
والفرح بفضل اهلل تعاىل عل العباد من علم ،وصحة ،وعمل ،ودعوة ،قال
تعاىلُ { :ق ْل بِفض ِل ِ
ِِ ِ
ِ
جيم ُعون} [يونس.]61:
ْ
َّ
اّلل وبِر َْحته فبِ هذلك ف ْلي ْفر ُحوا ُهو خ ْي ممَّا ْ
ِ
يب امل ُ ْسلِمِ ،م ْن نصب ول
وإن وجدت غي ذلك فاعلم أنه« :ما ُيص ُ
وصب ،ول هم ول ح ْزن ول أ ًذى ول غم ،حتَّى َّ ِ
اّلل ِهبا
ُ
الش ْوكة ُيشاكُها ،إِ َّل ك َّفر َّ ُ
ِم ْن خطايا ُه»(.)2
فإن سجنت فقد أرادوا سجن رسول اهلل ☺.
وإن قتلت فقد قتل األنبياء ،قال تعاىل{ :فف ِري ًقا ك َّذ ْبت ُْم وف ِري ًقا ت ْق ُت ُلون}
[البقرة.]12:
وإن تسب فقد سب غيك.
م ـ ـ ــا س ـ ـ ــلم اهلل م ـ ـ ــن بريتـ ـ ـ ــه

♣♣♣

ول نبــي اهلــدى فكيــف أنــا!

وقبل ذلك ،قال تعاىل{ :وإِ ْذ ي ْمك ُُر بِك ا َّل ِذين كف ُروا ل ِ ُي ْثبِتُوك أ ْو ي ْق ُت ُلوك أ ْو
اّلل خ ْ ُي ْ
املاكِ ِرين} [األنفال.]33:
اّلل و َّ ُ
ُخي ِْر ُجوك وي ْمك ُُرون وي ْمك ُُر َّ ُ
إن ُرشدت من بلدك ،فقد ُأخرج رسول اهلل ☺ ،فهو القائل« :واّلل ِ إِن ِ
َّك
َّ
ِّ
( )9أخرجه مسلم ( ،)2111ع ْن ُصه ْيب ◙.
ِ
ِ
( )2أخرجه البخاري ( ،)6539ومسلم ( ،)2623ع ْن أ ِيب سعيد اخلُدْ ر ِّي ،وع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ¶.
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ض اّلل ِ إِىل ِ
ض ِ
ت ِمن ِْك ما
اّلل  ،ول ْول أ ِّن ُأ ْخ ِر ْج ُ
اّلل ،وأح ُّ
َّ
ب أ ْر ِ َّ
خل ْ ُي أ ْر ِ َّ
خر ْج ُت»(.)9
* الثامن :حنتاج إىل أن نتخلق بالقرآن ،وبسنة النيب ♥ ،من صدق

احلديث ،وحسن اخللق ،والرفق بالناس ،والتؤدة ،والسكينة ،واحللم ،واألناة،
وعدم الطيش ،وعدم الشدة عل الناس ،ومجلة ذلك سلوك سبيل رسول اهلل ☺.
نحتاج إىل أن نتخلق بأخَلق النبي ☺ يف السخط والرضا ،ويف الشدة
والرخاء ،ويف الرساء والضاء ،ويف السفر واحلض.
فإن أهل السنة واْلامعة هم صفوة املجتمعات ،وخية األمة؛ بل وبقيتها
الصاحلة ،فإذا ضيعوا هذا الباب فمن له!؟
إذا مل يتخلقوا بالرفق واللني ،والتؤدة والسكينة ،وُمبة اخلي للمسلمني ،وأن
يرفق بعضهم ببعض مع ُتيزهم عن املعايص والسيئات ،وعن البدع واخلرافات.
ول يلزم من التخلق بأخَلق رسول اهلل ☺ التميع؛ بل واهلل يف أخَلق
رسول اهلل ☺ غاية التميز عن الباطل وأهله ،وغاية الرفعة ،والعزة يف عزة
ول ِ
رت ُك
اْلسَلم ،قال ر ُس ُ َّ
اّلل ☺« :لي ْب ُلغ َّن هذا ْاأل ْم ُر ما بلغ ال َّل ْي ُل والنَّه ُار ،ول ي ْ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
اّلل
اّلل هذا الدِّ ين ،بِع ِّز ع ِزيز أ ْو بِ ُذ ِّل ذليل ،ع ًّزا ُيع ُّز َّ ُ
اّلل ب ْيت مدر ول وبر إِ َّل أ ْدخل ُه َّ ُ
َّ ُ
ِ
بِ ِه ْ ِ
اّلل بِ ِه ا ْل ُك ْفر»(.)2
اْل ْسَلم ،و ُذ ًّل ُيذ ُّل َّ ُ
فاملسلمون حيتاجون إىل أن ُي ْظ ِهروا اْلسَلم بأمجل صورة ،وأحسن ما هو
عليه؛ حتى يكون دعوة لرش البية ،أو ملن أراد منهم اخليية ،لعلهم حني يرون
اخللق احلسن ،والسمت احلسن ،والعمل احلسن ،وصدق احلديث ،وأداء األمانة،
( )9أخرجه اْلمام أَحد ( ،)91296عن عب ِد ِ
احلمر ِ
ِ
اء الزُّ ْه ِر َّي ◙.
ْ ْ َّ
اّلل ْب ِن عد ِّي ْب ِن ْ ْ
ِ
( )2أخرجه اْلمام أَحد ( ،)95162ع ْن ُتِيم الدَّ ار ِّي ◙.
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واْلحسان؛ أن يعرفوا أن هذا اْلسَلم :هو دين احلق ،وهو دين
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يت لك ُُم ْ ِ
اْل ْسَلم
تعاىل{ :ا ْلي ْوم أكْم ْل ُت لك ُْم ِدينك ُْم وأ ُْت ْم ُت عل ْيك ُْم نِ ْعمتِي ور ِض ُ
ِدينًا} [املائدة ،]3:هو دين املحبة ملن أطاع اهلل ،وأطاع رسوله ☺ ،كام قال النَّبِ ُّي
اّلل  :املُتح ُّابون ِيف جَل ِ هل ُ ْم منابِ ُر ِم ْن نُور ي ْغبِ ُط ُه ُم النَّبِيُّون
☺« :قال َّ ُ
و ُّ
الشهدا ُء»( .)9واملحبة يف اهلل شأهنا عظيم.
* التاسع :علينا باالستمرار واملداومة على اخلري الذي علمناه ،ل ننقطع عنه،

فالستقامة ليست يوم ،ول شهر ،ول سنة ،ول عرش سنوات ،الستقامة مطلوبة
ِ
حتى نصل إىل اهلل  ،قال تعاىل{ :ف ِ
است ْغ ِف ُرو ُه وو ْيل
يموا إِل ْيه و ْ
استق ُ
ْ

ل ِ ْل ُم ْ ِ
رشكِني} [فصلت.]5:

نحتاج أن نستقيم عل رشع اهلل  ،وعل دين اهلل  حتى نصل
ِ
الرصاط
إىل اهلل  ،وهلذا فرض اهلل علينا يف كل صَلة أن نقولْ { :اهدنا ِّ
وجوبا.
ا ْمل ُ ْست ِقيم} [الفاحتة.]2:
ً
ونسأل اهلل  التوفيق والسداد عل هذا الطريق حتى نلقى اهلل
▐.

والنبي ☺ كان يقول« :يا ُمثبِّت ا ْل ُق ُل ِ
ت ُق ُلوبنا عل ِدينِك»(،)2
وب ،ث ِّب ْ
ِ ِ
ويقول« :يا ُمق ِّلب ا ْل ُق ُل ِ
رصف
وب ث ِّب ْت ُق ُلوبنا عل دينك» ،ويقول« :الل ُه َّم ُم ِّ
وبِ ْ ،
ا ْل ُق ُل ِ
ف ُق ُلوبنا إِىل طاعتِك»(.)3
ارص ْ
( )9أخرجه الرتمذي ( ،)2313عن مع ِ
اذ ْب ِن جبل ◙ ،واحلديث يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل
ُ
الوادعي ♫.
( )2أخرجه ابن ماجه ( ،)911ع ِن الن ََّّو ِ
اس ْب ِن س ْمعان ◙.
ِ
ِ
ِ
( )3أخرجه أَحد( ،)5651،92533ع ِن الن ََّّو ِ
اّلل ْب ِن ع ْمرو ْب ِن ا ْلعاص ¶.
اس ْب ِن س ْمعان ،وع ْبد َّ
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ب لنا ِم ْن لدُ نْك ر َْح ًة
وقال ربنا { :ر َّبنا ل ت ُِز ْغ ُق ُلوبنا ب ْعد إِ ْذ هد ْيتنا وه ْ

اب} [آل عمران ،]1:فاْلنسان يدعو ربه بالثبات.
إِنَّك أنْت ا ْلو َّه ُ

ويوسف ♥ ،أخب اهلل تعاىل عنه بقوله{ :تو َّفنِي ُم ْسلِ ًام
وأ ْل ِح ْقنِي بِالص ِ ِ
احلني} [يوسف.]939:
َّ

فعلينا بالستقامة حتى نلقى اهلل  ،ونسأل اهلل الثبات عليها؛ ألن
الر ُجل لي ْعم ُل بِعم ِل أ ْه ِل الن َِّار ،حتَّى ما يكُو ُن ب ْين ُه وب ْينها
النبي ☺ ،يقول« :إِ َّن َّ
ِ
ِ ِ
ِ
الر ُجل
إِ َّل ذراع ،في ْسبِ ُق عل ْيه الكت ُ
اب في ْعم ُل بِعم ِل أ ْه ِل اْلنَّة فيدْ ُخ ُل اْلنَّة ،وإِ َّن َّ
ِ ِ
ِ
ِ
اب،
لي ْعم ُل بِعم ِل أ ْه ِل اْلنَّة ،حتَّى ما يكُو ُن ب ْين ُه وب ْينها إِ َّل ذراع ،في ْسبِ ُق عل ْيه الكت ُ
في ْعم ُل بِعم ِل أ ْه ِل الن َِّار ،فيدْ ُخ ُل النَّار»(.)9

فاألعامل باخلواتيم ،ويبعث العبد عل ما مات عليه ،كام قال النَّبِ ُّي ☺:
«إِنَّام ْاأل ْعام ُل بِ ْ
اخلواتِي ِم»( ،)2وقال النَّبِ ُّي ☺ُ « :ي ْبع ُث ك ُُّل ع ْبد عل ما مات
عل ْي ِه»(.)3
* العاشر :االستغفار والتوبة واإلنابة ،فإنه حيصل من العبد من الزلل ،فإن كان
الذنب فيام بينه وبني اهلل فيستغفر اهلل  ،ويندم عل فعله ،ويعزم عل أل
يعود إليه ،ويقلع عنه.
وان كان الذنب حق آلدمي ،يزيد إىل ذلك التسامح والتحلل.
وان كان الذنب بدعة ،عليه أن يزيد إىل هذه الرشوط التخلص منها
والبيان ،قال تعاىل{ :إِ َّل ا َّل ِذين تابوا وأصلحوا وبينُوا ف ُأ هِ
ُوب عل ْي ِه ْم وأنا
وَلك أت ُ
َّ
ْ ُ
ُ
ِ
اّللِ ْب ِن م ْس ُعود ◙.
( )9أخرجه البخاري ( ،)3332ومسلم (ْ ،)2533
عن ع ْبد َّ
( )2أخرجه البخاري ( ،)5532ع ْن س ْه ِل ْب ِن س ْعد ◙.
( )3أخرجه مسلم ( )2121ع ْن جابِر ◙.
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التَّواب ِ
يم} [البقرة.]953:
الرح ُ
َّ ُ َّ
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وان كان الذنب نفا ًقا نعوذ باهلل من ذلك ،فعليه أن ُخيلص هلل 
اّلل تعاىل{ :إِ َّل ا َّل ِذين ت ُابوا وأ ْصل ُحوا
ويعتصم به ،مع ما تقدم من الرشوط ،قال َّ ُ
اّللِ وأ ْخل ُصوا ِدين ُه ْم ِ َّّللِ ف ُأ وَلِك مع ا ْمل ُ ْؤ ِمنِني} [النساء.]935:
وا ْعتص ُموا بِ َّ
اّلل تعاىلُ { :ق ْل لِ َّل ِذين كف ُروا إِ ْن ينْت ُهوا
وان كان الذنب ً
كفرا  ،فاْليامن ،قال َّ ُ
ُي ْغف ْر هل ُ ْم ما قدْ سلف وإِ ْن ي ُعو ُدوا فقدْ مض ْت ُسن َُّت ْاأل َّولِني} [األنفال.]31:

فعلينا بالتوبة إىل اهلل  بتحقيق رشوطها كام هي موجودة يف الكتاب
والسنة ،وعلينا بكثرة الستغفار ،فإن النبي ☺ يقول« :إِ َّن ُه ل ُيغا ُن عل ق ْلبِي ،وإِ ِّن

أل ْست ْغ ِف ُر اهللِ ،يف ا ْلي ْو ِم ِمائة م َّرة»(.)9
ويف رواية« :أكْثر ِم ْن س ْب ِعني م َّر ًة»(.)2

وكان إذا انتهى من الصَلة قال« :أ ْست ْغ ِف ُر اهلل ،أ ْست ْغ ِف ُر اهلل ،أ ْست ْغ ِف ُر اهلل»(.)3
وأمر اهلل  اذا انتهوا من احلج أن يقولوا  :أ ْست ْغ ِف ُر اهلل ،قال تعاىلُ { :ث َّم
ِ
أ ِف ُ ِ
اّلل} [البقرة.]911:
يضوا م ْن ح ْي ُث أفاض الن ُ
است ْغف ُروا َّ
َّاس و ْ
ِ
است ْغ ِف ُروا ر َّبك ُْم ُث َّم
اّلل تعاىل{ :وأن ْ
ودعوة الرسل جاءت بالستغفار ،قال َّ ُ
تُوبوا إِلي ِه يم ِّتعكُم متا ًعا حسنًا إِىل أجل مسمى وي ْؤ ِ
ت ك َُّل ِذي ف ْضل ف ْضل ُه وإِ ْن
ُ
ُ ًّ
ْ ُ ْ ْ
ُ
اف عل ْيك ُْم عذاب ي ْوم كبِي} [هود.]3:
تو َّل ْوا ف ِإ ِّن أخ ُ

وبمَلزمة ما ذكرنا ،التي نرجو أن يكون عليها مدار صَلح الدنيا والدين،
ينتفع اْلنسان يف الدنيا واآلخرة ،ويصلح حاله ،وتصلح دعوته.
ِ
ِ
ن ◙.
( )9أخرجه مسلم ( ،)2232عن ْاألغ ِّر ا ْملُز ِّ
( )2أخرجه البخاري ( ،)5332ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
( )3أخرجه مسلم ( )691ع ْن ث ْوبان ◙.
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ونسأل اهلل  لنا ولكم القبول والسداد ،والتوفيق والرشاد ،وأن
يعيننا عل ذكره ،وشكره ،وحسن عبادته ،وأن يبلغنا وإياكم سبيل مرضاته ،وأن
جيعلنا من الدعاة اىل كتابه وإىل سنة نبيه ☺ ،وأن يرزقنا الرفق ،واحللم ،واألناة،
والتميز ،والثبات عل األمر حتى نلقاه.
ِ
ِ
ُوب إِل ْيك».
و« ُس ْبحانك ال َّل ُه َّم وبِح ْمدك ،ل إِل إِ َّل أنْت أ ْست ْغف ُرك وأت ُ

t

♣♣♣

u
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الفائدة التاسعة واخلمسون:
النَّصيحة بدراسة الكتب املليحة
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ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما عد:
ُ

 فالقاعدة عند أهل العلم« :من حُرِمَ األصول حُرِمَ الوصول».
* ويسأل أخوة عن كتبٍ يدرسها املبتدئ ،فنقول:
وحصله
اعلم رَحك اهلل أن طلب العلم أرشف ما تنافس فيه املتنافسون،
َّ
املحصلون؛ فبه ُيعبد اهلل كام رشع وأمر ،وبه ُيرفع اْلهل ،وبه يزداد اْليامن ،وبه
اخليية:

قال رسول ِ
ِ
اّلل بِ ِه خ ْ ًيا ُيف ِّق ْه ُه ِيف الدِّين»(.)9
َّ
ُ
اّلل ☻« :م ْن ُي ِرد َّ ُ
وبه األفضلية :قال النَّبِ ُّي ☺« :إِ َّن أ ْفضلك ُْم م ْن تع َّلم ا ْل ُق ْرآن وع َّلم ُه»(.)2
وقال تعاىل{ :وإِذا ما ُأن ِْزل ْت ُسورة ف ِمن ُْه ْم م ْن ي ُق ُ
ول أيُّك ُْم زاد ْت ُه ه ِذ ِه إِيامنًا
ِ
ِ
رشون} [التوبة ،]923:يف أدلة كثية تدل
فأ َّما ا َّلذين آمنُوا فزاد ْهتُ ْم إِيام ًنا و ُه ْم ي ْست ْب ُ
عل فضل العلم ،تكلمنا عليه يف كثي من كتبنا لسيام« :الوسائل اْللية يف نرصة
الدعوة السلفية»
* فإن أعظم سبيل تُنصَر به الدعوة هو العلم.
إذ أن اهلل  قبل أن ي ِ
وحي إىل رسوله ☺ ،باألعامل والرشائع؛ أمره
ُ

( )9أخرجه البخاري ( ،)29ومسلم ( ،)9332عن معاوية ◙.
( )2أخرجه البخاري ( ،)6321عن عثامن بن عفان ◙.
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اس ِم ر ِّبك ا َّل ِذي خلق ( )9خلق ْ ِ
اْلنْسان ِم ْن علق ()2
بالعلم :قال تعاىل{ :ا ْقرأ ْ بِ ْ
ا ْقرأ ْ ور ُّبك ْاألكْر ُم ( )3ا َّل ِذي ع َّلم بِا ْلقل ِم ( )3ع َّلم ْ ِ
اْلنْسان ما مل ْ ي ْعل ْم (})6
[العلق].
إل أنه ينبغي لطالب العلم؛ أن يسلك املسلك النبوي يف تتلمذه؛ فإنه إن
فعل ذلك؛ اخترص عل نفسه الطريق وسلِم من بنياهتا وسلِم من ُ
الشبه.
ِ
ع ْن ُجنْدُ ِ
اّللِ ◙ ،قالُ « :كنَّا مع النَّبِ ِّي ☺ ون ْح ُن ِفتْيان
ب ْب ِن ع ْبد َّ
حز ِ
اورة فتع َّل ْمنا ْ ِ
اْليامن ق ْبل أ ْن نتع َّلم ا ْل ُق ْرآن ُث َّم تع َّل ْمنا ا ْل ُق ْرآن ف ْازد ْدنا بِ ِه إِيامنًا»(.)9
فيبدأ الطالب من نشأته ومن أول مبد ِئه يف تصحيح العقيدة ،ومعرفة عقيدة
السلف يف باب األسامء والصفات ،ويف باب اْليامن بالغيب ،ويف غي ذلك من
األبواب.

إذ أن اخليية كل اخليية يف اتباع السلف ،قال اهلل تعاىلُ { :أ وَلِك ا َّل ِذين
اّلل فبِ ُهد ُاه ُم ا ْقت ِد ْه} [األنعام.]13:
هدى َّ ُ
وقال { :ف ِإ ْن آمنُوا بِ ِم ْث ِل ما آمنْت ُْم بِ ِه فق ِد ْاهتد ْوا} [البقرة.]932:
ِ
الر ُسول ِم ْن ب ْع ِد ما تب َّني ل ُه ْاهلُدى ويتَّبِ ْع غ ْي سبِ ِ
يل
وقال تعاىل{ :وم ْن ُيشاق ِق َّ
ا ْمل ُ ْؤ ِمنِني نُو ِّل ِه ما تو َّىل ون ُْصلِ ِه جهنَّم وساء ْت م ِص ًيا } [النساء.]996:
وليحرص الطالب عل إخَلص النية والطوية ؛ فإن اْلخَلص سبب من
الِّن ِ
ات» كام ثبت عن عمر بن اخلطاب ◙ يف
أسباب الرفعة و«إِنَّام األ ْعام ُل بِ ِّ َّ

«الصحيحني»(.)2
( )9أخرجه ابن ماجه ( ،)59واحلديث يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل الوادعي ♫.
( )2متفق عليه ،البخاري ( ،)9ومسلم (.)9132
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وقال تعاىل{ :وما ُأ ِمروا إِ َّل لِيعبدُ وا اّلل ُخمْلِ ِصني له الدِّ ين حنفاء ِ
يموا
ُ
ُ
ُْ
َّ
و ُيق ُ
ُ
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الزكاة وذلِك ِدي ُن ا ْلق ِّيم ِة} [البينة.]6:
الصَلة و ُي ْؤتُوا َّ
َّ

وليحرص الطالب عل متابعة النبي ☺؛ فإن اْلخَلص واملتابعة مها ُقطبا
قبول العمل؛ فإن اهلل ل يقبل من عامل ً
عمَل إل هبام.
 -9اْلخَلص هلل  :وهو التقرب إليه وحده ل رشيك له ،والقصد
طاعته.
 -2واملتابعة لرسوله ☺.
ثم ليحرص الطالب عل التخلق بأخَلق أهل العلم فيتواضع هلل بقبول
احلق ،ويتواضع لرسول اهلل ☺ بمتابعته ويتواضع ملعلمه.
ِ ِ
ِ
اخل َّط ِ
وقال ُعم ُر ْب ُن ْ
الس ِكينة
اب ◙ :تع َّل ُموا ا ْلع ْلم ،وتع َّل ُموا ل ْلع ْل ِم َّ
ِ
و ْ
احلُ ْلم ،وتواض ُعوا مل ْن تتع َّل ُمون ِمنْ ُه ولِيتواضع لك ُْم م ْن تُع ِّل ُمون ُه ول تكُونُوا
جبابِرة ا ْل ُعلام ِء ،فَل ي ُقو ُم ِع ْل ُمك ُْم بِج ْه ِلك ُْم(.)9
وعليه أن يعمل بعلمه مع الناس ،وأن يتغي ُخ ُلقه؛ فطالب العلم حيتاج أن
ً
وتفصيَل فإن إساءته إساءة إىل ما حيمل؛ فعليه أن يتحل بالصب،
يتغي خلقه مجلة
والسامحة ،والرفق وطَلقة الوجه ،وصدق احلديث ،والوفاء بالعهد ،وأداء األمانة،
وحيافظ عل الفرائض ابتدا ًء ،ثم يتقرب إىل اهلل  بام استطاع من النوافل.
وعل الطالب أن حيرص عل احلفظ؛ فإن النبي ☺ ،يقول :لوفد
وه َّن وأ ْخ ِ ُبوا ِهبِ َّن م ْن وراءك ُْم»(.)2
احف ُظ ُ
عبد القيسْ « :
آلجري يف «الرشيعه» (.)323/9
( )9أخرجه ا ُ
( )2أخرجه البخاري ( ،)63ومسلم (.)92
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فدل احلديث عل أمهية احلفظ ،واحلديث يف «الصحيحني» .ويقول الناظم:
............................

♣♣♣

ف ـ ـ ــاحفظ فك ـ ـ ـ ُّـل ح ـ ـ ــافظ إم ـ ـ ــا ُم

دْخ ُل مع ص ِ
ويقول أحد السلف« :ك ُُّل ِع ْلم ل ي ُ
احبِ ِه ْ
احل َّامم فَل ت ُعدَّ ُه ِع ْل ًام»(.)9
فالعلم إذا ُحفظ ،أما إذا كان العلم يف الكتب ،فغي نافع ،قال الشاعر:
ُر َّب إِنْس ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ـ ـ ــأل أ ْس ـ ـ ـ ـ ــفاط ُه
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـإذا فت َّْش ـ ـ ـ ـ ـ ــت ُه ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْن ِع ْل ِم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـه
بِك ـ ـ ـ ــر ِ
اريس ِجيـ ـ ـ ـ ــاد ُأ ْحـ ـ ـ ـ ـ ِـرز ْت
ف ـ ـ ـ ـ ـ ِـإذا ُق ْل ـ ـ ـ ـ ــت ل ـ ـ ـ ـ ـ ـه ه ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـات إِ ًذا
ُ

♣♣♣
♣♣♣
♣♣♣
♣♣♣

خي ـ ـ ه
ُك ُت ـ ــب ا ْل ِع ْل ـ ـ ِم و ُه ـ ــو ب ْع ـ ــدُ ُ
ـط
ِ ِ
ِ ِ
السف ْط
قال ع ْلمي يا خل ِييل يف َّ
وبِخ ـ ـ ـ ـ ــط أ ِّي خ ـ ـ ـ ـ ــط أ ِّي خ ـ ـ ـ ـ ـ ه
ـط

ـك حلْيي ـ ـ ِـه ِ
ح ـ ـ َّ
مجي ًع ـ ــا وا ْم ـ ــتخ ْط

إذا ُس ِئل وهو ل حيفظ هنا يصاب بالتوقف عن اْلجابة والكَلم ،والناس ل
ينتظرون منك العودة إىل الكتب؛ إذا أردت التوسع والتفصيل ل بأس؛ لكن إذا
أردت التصدر للناس والستفادة منك؛ فعليك بحفظ العلم.
وليكن لنا العناية بكتاب اهلل  ،فإنه كَلمه ووحيه ،وتنزيله:
ِ
وح ْاأل ِمنيُ ( )913عل ق ْلبِك لِتكُون ِمن ا ْملُن ِْذ ِرين
الر ُ
قال تعاىل{ :نزل بِه ُّ
( )913بِلِسان عر ِيب ُمبِني} [الشعراء]916-913:
ملاذا نزل القرآن عل ُممد ☺؟ لينذر به ،وليعلمه.
إذا أنت تريد أن تكون داع ًيا فاحفظ القرآن ،أو من القرآن واحفظ السنة،
ً
سبيَل؛ فإن هذه هي األصول أصولنا التي
أو من السنة ما استطعت عل ذلك
ً
وعمَل ،ودعو ًة ،الكتاب ،والسنة ،واْلمجاع.
علام،
نسي عليها ً
( )9أخرجه اخلطيب البغدادي يف «اْلامع ألخَلق الراوي وآداب السامع» (.)9265
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 -9أما الكتاب :فأدلة وجوب األخذ به كثية.
 -2والسنة :كذلك.

اّلل ُأ َّمتِي  -أ ْو قال ه ِذ ِه ْاألُ َّمة  -عل
 -3واإلمجاع :قول النبي ☺« :ل ْ
جيم ُع َّ ُ
الضَلل ِة أبدً ا»(.)9
َّ
* ولنذكر بعض الكتب اليت تفيد املبتدي وال يستغين عنها املنتهي ،والعلم واسع:
م ــا ح ــوى العل ــم مجي ًع ــا أح ــد

♣♣♣

ل ول ـ ــو مارس ـ ــه أل ـ ــف س ـ ــنة

إنـ ـ ـ ــام العل ـ ـ ـ ـ ُـم كبح ـ ـ ـ ــر زاخ ـ ـ ـ ــر

♣♣♣

فاُت ــذ م ــن ك ــل يشء أحس ــن ْه

ومن هذه الكتب ابتدا ًء بالتوحيد ألمهية التوحيد ألنه حق اهلل عل العبيد،
قال ر ُسول ☺ ملُعاذ ْبن جبل ِحني بعث ُه إىل أ ْه ِل اليم ِن« :إِنَّك ت ْقد ُم عل ق ْوم ِم ْن

أه ِل ِ
الكت ِ
اّلل تعاىل»(.)2
اب ،ف ْلي ُك ْن أ َّول ما تدْ ُع ُ
ْ
وه ْم إِىل أ ْن ُيو ِّحدُ وا َّ
 إذن طالب العلم عليه أن يبدأ بالتوحيد ،والعقيدة.

فالكتب اليت تُقرِّب التوحيد مع ما يف كتاب اهلل وسنة رسوله ☺:

« -9األصول الثَلثة».
« -2القواعد األربع».
« -3كتاب التوحيد».
« -3كشف الشبهات» ،وغي ذلك من الكتب ،للشيخ اْلمام املجدد ُممد
بن عبدالوهاب التميمي ♫.
« -6نواقض اْلسَلم» ،للشيخ العَلمة ابن باز ♫.
( )9أخرجه احلاكم (ِ ،)311
عن ا ْب ِن ع َّباس ¶ ،وخرجه الشيخ مقبل ♫ يف «الصحيح املسند».
( )2أخرجه البخاري ( )2322واللفظ له ،ومسلم (.)91
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« -5الدر النضيد» لَلمام الشوكان ♫.
« -2تطهي العتقاد» لَلمام الصنعان ♫.
« -1فتح املجيد رشح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرَحن بن حسن آل
الشيخ ♫.
« -1القول املفيد عل كتاب التوحيد» للعَلمة ابن عثيمني ♫.
 -93و بحمد اهلل يف هذا الباب« :فتح املجيد ببيان هداية القرآن إىل
التوحيد والتحذير من الرشك والتنديد».
 -99و بحمد اهلل رشح عل كتاب التوحيد« ،فتح الوهاب لرشح كتاب
التوحيد لَلمام ُممد بن عبد الوهاب».
« -92الواجبات املتحتامت املعرفة عل كل مسلم ومسلمة» ،للشيخ
اْلمام املجدد ُممد بن عبد الوهاب التميمي ♫.
« -93الدروس املهمة لعامة األمة» للعَلمة ابن باز ♫.
* والكتب يف الباب كثرية.
 ويف العقيدة:

« -9العقيدة الواسطية» لشيخ اْلسَلم ابن تيمية ♫ ،ومن أحسن

رشوحها رشح الشيخ ابن عثيمني ♫ ،و بحمد اهلل رشح بعنوان« :الفوا ئد
الذهبية عل العقيدة الواسطية».
« -2ملعة العتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد» ،لَلمام ابن قدامة املقديس ♫.
« -3العقيدة الطحاوية» ،مع معرفة ما ُينتقد عليها ،و رسالة خمترصة يف
بيان ما ينتقد عليها.
 -3وهكذا «السفارينية» ،مع معرفة ما ُينتقد عليها.
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جملدين،
« -6رشح السنة للبهباري» ،وهلا رشوح مجيلة وقد رشحتها يف
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بعنوان «فتح الباري رشح السنة لَلمام البهباري».

« -5املبادئ املفيدة يف التوحيد والفقه والعقيدة» لشيخنا أيب عبد الرَحن
حييى بن عيل احلجوري حفظه اهلل تعاىل.
« -2رشح ابن أيب العز عل الطحاوية».
 -1ول بأس للتوسع والستفادة «الرشيعة» لَلمام اآلجري ♫.
 -1وكذلك «رشح أصول اعتقاد أهل السنة واْلامعة» لَلمام أيب القاسم
هبة اهلل الَللكائي ♫.
« -93الَلمية» املنسوبة لشيخ اْلسَلم ابن تيمية ♫.
« -99حائية ابن أيب داود».
« -92اْليامن للقاسم بن سَلم».
« -93عقيدة السلف أصحاب احلديث» لشيخ اْلسَلم الصابون ♫.
* فإن النظر يف مثل هذه الكتب تفيد املبتدي واملنتهي.
 -93و بحمد اهلل تقريب لباب العقيدة يف كتاب سميته« :سَلمة اخللف
يف طريقة السلف».
 وكتب القواعد اليت تُفهم هبا األمساء والصفات ،هناك كتب مفيدة مثل:
« -9القواعد املثل» للشيخ ابن عثيمني ♫.
 -2و بحمد اهلل يف هذا الباب «القواعد احلسان يف أسامء وصفات
الرَحن».
« -3التدمرية» لشيخ اْلسَلم ابن تيمية ♫.
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« -3احلموية» لشيخ اْلسَلم ابن تيمية ♫ .
* وال بأس يف التوسع يف هذا الباب بقراءة:
« -6خمترص الصواعق املرسلة» لبن املوصيل ♫ ،وأصل الكتاب
لبن القيم اْلوزية ♫.
* وهناك كتب أخرى يف هذا الباب للمتقدمني ،واملتأخرين من العلماء.
 وهكذا يف النحو يقرأ:
« -9اآلجرومية».
« -2متممة اآلجرومية».
« -3قطر الندى».
« -3املمتع رشح اآلجرومية» ألخينا أيب أنس مالك املهذري حفظه اهلل تعاىل.
وما عليها من الرشوح حتى ُيق ِّوم لسانه ما استطاع إىل ذلك ً
سبيَل.
* وملن أراد التوسع :
« -6ألفية ابن مالك» ورشحها لبن عقيل ♫.
 ويف االمالء:
« -9املفرد العلم».
« -2ملخص المَلء» ألخينا عادل بن سلم حفظه اهلل تعاىل.
« -3قواعد المَلء» لعبد السَلم هارون ،وغيه كثي.
 ويف الصرف:
« -9شذى العرف يف فن الرصف».
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« -2عنوان الظرف يف فن الرصف».
« -3املدخل إىل علم الرصف».

N

333

« -3فتح الودود اللطيف يف بعض مسائل الترصيف» ،وهذا والذي قبله
ألخينا الشيخ فتح القديس حفظه اهلل.
 ويف تعليم القراءة والكتابة:
« -9القاعدة البغدادية».
« -2القاعدة النورانية» وما يف باهبام.
 -3كتب تعليم غي الناطقني للعربية.
 ويف الفقه:
« -9عمدة األحكام» لَلمام ابن قدامه املقديس ♫.
« -2بلوغ املرام» للحافظ ابن حجر ♫.
« -3األربعون النووية».
« -3الدراري املضية رشح الدرر البهية» لَلمام الشوكان ♫.
« -6صفة صَلة النبي ☻» لَلمام األلبان ♫.
« -5الدرر البهية يف املسائل الفقهية» لَلمام الشوكان ♫.
« -2رشوط الصَلة» لَلمام املجدد ُممد بن عبدالوهاب التميمي ♫.
« -1منهج السالكني» للشيخ السعدي ♫.
* والكتب يف هذا الباب كثرية.
 ويف األصول :
« -9الورقات».
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« -2تسهيل نظم الورقات».
« -3األصول من علم األصول» للشيخ ابن عثيمني ♫.
« -3املذكرة» للشيخ الشنقيطي ♫ ،وما يف باهبا.
« -6روضة الناظر» لَلمام ابن قدامة املقديس ♫.
« -5اللمع يف أصول الفقه» لَلمام الشيازي ♫.
 ويف القواعد الفقهية:
« -9منظومة القواعد الفقهية» للشيخ السعدي ♫.
« -2منظومة القواعد الفقهية» ورشحها للشيخ ابن عثيمني ♫.
« -3القواعد الفقهية» للحافظ ابن رجب ♫.
 ويف احلديث:
 -9ل يستغني عن اقتناء األمهات الست وإدامة النظر فيهام؛ لسيام
«البخاري» ،و«مسلم» ،وما استطاع من كتب احلديث.
 ويف الشروح:
« -2فتح الباري رشح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر ♫ ،مع
احلذر من بعض هفواته ،وزلته ،ل سيام يف باب األسامء والصفات ويف باب
التبك بآثار الصاحلني.
« -3رشح النووي عل صحيح مسلم» مع احلذر من بعض زلته،
وتأويَلته.
« -3سبل السَلم رشح بلوغ املرام» لَلمام الصنعان ♫.
« -6فتح العَلم رشح بلوغ املرام» للشيخ ُممد بن حزام الفضيل حفظه اهلل.
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 اهلل.
« -5مسك اخلتام رشح عمدة األحكام» للشيخ زايد الوصايب حفظه
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 ويف مصطلح احلديث:

« -9التذكرة لبن امللقن».
« -2مقدمة ابن الصَلح».
« -3البيقونية».
« -3اختصار علوم احلديث» للحافظ ابن كثي ♫.
« -6النخبة» للحافظ ابن حجر ♫.
« -5نزهة النظر رشح نخبة الفكر» للحافظ ابن حجر ♫.
« -2املوقظة» لَلمام لذهبي ♫ ،ول بأس أن يتوسع إىل:
« -1تدريب الراوي» للحافظ السيوطي ♫ ،وما يف بابه من الكتب.
 ويف التفسري:
« -9تفسي ابن كثي ♫» فهو من أنفس وأصح التفاسي.
« -2تفسي السعدي ♫» هو ِ
مقرب ومفيد للمبتدئ ،وللمتعلم
وللعامل ولغيه ،وكتب التفاسي كثية.
 ويف علوم القرآن:
« -9مقدمة يف اصول التفسي» لشيخ اْلسَلم ابن تيميه ♫.
« -2القواعد احلسان يف تفسي القران» للشيخ السعدي ♫.
« -3البهان يف علوم القرآن» لَلمام الزركيش ♫.
« -3الصحيح املسند من أسباب النزول» لشيخنا اْلمام املجدد مقبل
ابن هادي الوادعي ♫ تعاىل.
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 ويف التجويد:
« -9اْلزرية» وبعض رشوحها ويعتمد التلقني؛ فهو من املهامت فمن
قرص فيه ندم ،واهلل املستعان.
 ويف الغريب:
« -9النهاية يف غريب احلديث» لبن األثي ♫.
« -2غريب القرآن» لبن قتيبة ♫.
« -3مفردات القرآن» للراغب األصفهان ♫.
« -3نعمة املنان بتفسي وبيان كلامت القرآن» ألخينا الشيخ أيب عمرو
احلجوري حفظه اهلل تعاىل.
 ويف الفرائض:
« -9الرحبية» وبعض رشوحها.
 ويف الرقاق:
« -9األذكار» لَلمام النووي ♫.
« -2رياض الصاحلني» لَلمام النووي ♫.
« -3أدب الطلب ومنتهى األرب» لَلمام الشوكان ♫.
* وكثري من الكتب مثل:
« -3الفوائد» لَلمام ابن القيم ♫ُ ،ترقق القلوب من القراءة فيها
وهتذب الطباع ،ويتعود اْلنسان السنن.
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 وبالرتاجم:
« -9اْلصابة يف ُتييز الصحابة» للحافظ ابن حجر ♫.

N
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« -2تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجر ♫.
« -3ميزان العتدال» للحافظ الذهبي ♫.
وإذا أراد التوسع فالباب واسع ،ويف اْلملة عليه أن حيرص عل القراءة يف
كتب السلف من املتقدمني ،ومن املتأخرين.
 ومن أشهر كتب أئمة السنة:
« -9التوحيد» للحافظ ابن خزيمة ♫.
« -2السنة» للحافظ ابن أيب عاصم ♫.
« -3اْليامن» للحافظ ابن منده ♫.
« -3السنة» لَلمام عبد اهلل بن أَحد ♫.
« -6رشح أصول اعتقاد أهل السنه واْلامعة» لَلمام الَللكائي ♫.
وغي ذلك كثي ،ول بأس بقراءة كتب شيخ اْلسَلم ابن تيمية ♫ ،ملن
استطاع أن يقرأ منها ويتتلمذ عليها ففيها خي ،وكذلك كتب تلميذه ابن القيم ♫.
 ومن املتأخرين مثل:
 -9كتب الشيخ األلبان ♫.
 -2كتب الشيخ ابن باز ♫.
 -3كتب الشيخ ابن عثيمني ♫.
 -3كتب الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ♫.
 -6كتب الشيخ أَحد بن حييى النجمي ♫.
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 -5كتب الشيخ زيد املدخيل ♫.
 وهكذا من األحياء ككتب:
 -9الشيخ حييى احلجوري حفظه اهلل تعاىل.
 -2الشيخ الفوزان حفظه اهلل تعاىل.
 -3الشيخ عبدالعزيز الراجحي حفظه اهلل تعاىل.
 -3الشيخ عبداملحسن العباد حفظه اهلل تعاىل.
 -6الشيخ ُممد بن آدم األثيويب حفظه اهلل تعاىل.
وغيهم كثي من العلامء ربام ل نستحض.
وملشايخ اليمن كثي من الكتب املؤلفة ،واملصنفة ،يستفاد منهم فإهنم قد
رشحوا الكثي وغيهم ،نحن إذ نقول مشايخ اليمن ألننا نتكلم عل أناس بني
أيدينا ربام تكون كتبهم موجودة يف املكاتب وتُد َّرس يدرسها املؤلفون
واملصنفون ،وإل فعلامء املسلمني كثر يف بَلد احلرمني ،ويف غي بَلد احلرمني.
 -9منهم الشيخ الفوزان حفظه اهلل تعاىل.
 -2ومنهم عبد العزيز آل الشيخ حفظه اهلل تعاىل.
 -3ومنهم غي ذلك من املتقدمني ،واملتأخرين ،فرحم اهلل األموات
وحفظ اهلل األحياء.
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احلذر من
 وإذا ذكرنا بعض كتب أهل السنة واجلامعة ،فينبغي كذلك
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كتب أهل البدع فال تُقرأ وال تُقتنى ،ال كتب الرافضة ،وال الصوفية ،وال املعتزلة،
وال األشاعرة ،وال من سلك سبيلهم من اخلوارج.
ويف هذا العرص كتب احلزبيني ال تُقتنى وال تُشرتى ،وال تُباع ،ملا فيها من
الغوائل ،ككتب:
 -9طارق السويدان.
 -2وكتب عدنان عرعور.
 -3وكتب القرضاوي.
 -3وكتب الزندان.
 -6ول تقرأ كتب فتحي يكن.
 -5وكتب سيد قطب.
 -2وكتب حسن البنا.
 -1كتب الغزا .
 -1وكتب سلامن العودة.
 -93وكتب حسن الرتايب.
 -99وكتب عبد الرَحن عبد اخلالق.
 ومن اليهم من أهل البدع والضالل ،وكتب كثري من أهل البدع،
سواء من أصحاب اجلمعيات ،أو من غريهم.
واألهواء،
ً

حريصا عىل دينه فال يأخذه إال من الكتب املعتمدة الساملة من
اإلنسان يكون
ً
الغوائل فإن الشبه خطافة.
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كتابا أن يستشي من يعلم فيه اخلي والصَلح
والنصيحة ملن أراد أن يشرتي ً
إن مل يكن لديه أهلية ملعرفة الكتب واملصنفني ،واملؤلفني ،وهذا عبارة عن خمترص
ألن األسئلة تكثر عن هذه املسألة وربام نتكاسل عن اْلجابة؛ ألن اْلواب
املخترص قد ل يفيد واملطول قد يرهق ،ونسأل اهلل  العون والسداد.
وسبحانك مهللا وبحمدك ،ل إل إل أنت ،أستغفرك وأتوب إليك

t

♣♣♣

u



يف التوحيد والفقة واالخالق والعقيدة

t

p

T

3

الفائدة الستون:
اإلفادة بذكر بعض أسباب االستفادة
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ول ِ
اّلل،
ا ُ
محلد هلل ،و َّ
السَل ُم عل ر ُس ِ َّ
الصَل ُة و َّ
اّلل ،وأ ْشهدُ أ ْن ل إِل إِ َّل َّ ُ
َ َ َبْ
وأ ْشهدُ أ َّن ُُم َّمدً ا ع ْبدُ ُه ور ُسو ُل ُه ،اما عد:
ُ

فام من طالب علم إل وهو يرغب يف رسعة الستفادة ،والوصول إىل درجة
اْلفادة ،وهذا األمر يتحقق بأسباب رشعية ،وقدرية ينبغي للطالب أن حيرص
عليها ،فإن اهلل  قد جعل أسباب للوصول إىل املطلوب.
 فأول أسباب االستفادة ،التفرغ لطلب العلم:

بحيث أن اْلنسان يعطي وقته للعلم ،وكام قال بعضهم :ا ْل ِع ْل ُم إِذا أ ْعط ْيت ُه

ُك َّلك أ ْعطاك ب ْعض ُه ،بينام الذي ل يتفرغ ربام حيصل عل بعض اخلي ،لكن ل يصل
إىل الدرجة املطلوبة التي يرغب فيها ،والذي ُيعني عل التفرغ أن اْلنسان يعلم أن
طلب العلم أرشف ،وأزكى ،وأعظم ما ح َّصلته النفوس.
 األمر الثاني :احلرص على الطلب:
فإن احلرص عل العلم ،وعل الزيادة من أسباب الستفادة.
فع ْن أ ِيب ُهريرة ◙ قالُ :ق ْل ُت يا ر ُسول اهللِ م ْن أ ْسعدُ الن ِ
َّاس بِشفاعتِك
ي ْوم ا ْل ِقيام ِة؟ قال ر ُس ُ
ول اهللِ ☺« :لقدْ ظنن ُْت يا أبا ُهر ْيرة أ ْن ل ي ْسألني ع ْن هذا
احل ِد ِ
احل ِديِ ِ
يث :أ ْسعدُ النَّا ِ
ث أحد أ َّول ِمنْك ِملا رأيْ ُت ِم ْن ِح ْر ِصك عل ْ
ْ
س بِشفاعتِي
ِ ِ
اهلل خال ِ ًصا ِم ْن ق ْلبِ ِه أ ْو ن ْف ِس ِه»(.)9
ي ْوم ا ْلقيامة م ْن قال :ل إِل إِلَّ ُ
( )9أخرجه البخاري (.)11
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فغ َّبطه النبي ☺ حلرصه عل العلم ،وهكذا احلفظ.
 األمر الثالث :احلفظ:

ول :ما ِم ْن أ ْصح ِ
أبو ُهر ْيرة ◙ ،ي ُق ُ
اب النَّبِ ِّي ☺ أحد أكْثر ح ِدي ًثا عنْ ُه
ِمنِّي إِ َّل ما كان ِمن عب ِد ِ
ُب(.)9
ُب ول أ ْكت ُ
اّلل ْب ِن ع ْمرو ،ف ِإ َّن ُه كان ي ْكت ُ
ْ ْ َّ

جي ِل ُسنِي عل
ويف «الصحيحني» ع ْن أ ِيب مجْرة ،قالُ :كن ُْت أ ْق ُعدُ مع ْاب ِن ع َّباس ُ ْ
ِ
رس ِير ِه فقال :أ ِق ْم ِعن ِْدي حتَّى أ ْجعل لك س ْه ًام ِم ْن ما ِ فأق ْم ُت مع ُه ش ْهر ْي ِنُ ،ث َّم
قال :إِ َّن و ْفد ع ْب ِد الق ْي ِ
س َّملا أت ُوا النَّبِ َّي ☺ قال« :م ِن الق ْو ُم؟  -أ ْو م ِن الو ْفدُ ؟ »-
قا ُلوا  :ربِيع ُة .قال« :م ْرح ًبا بِالق ْو ِم ،أ ْو بِالو ْف ِد ،غ ْي خزايا ول ندامى» ،فقا ُلوا  :يا
رسول ِ
ِ
يع أ ْن ن ْأتِيك إِ َّل ِيف َّ
الش ْه ِر احلرا ِم ،وب ْيننا وب ْينك هذا احل ُّي ِم ْن
اّلل إِنَّا ل ن ْستط ُ
َّ
ُ
ُك َّف ِ
ار ُمض ،ف ُم ْرنا بِأ ْمر ف ْصل ،ن ْ
ُخ ِ ْب بِ ِه م ْن وراءنا ،وندْ ُخ ْل بِ ِه اْلنَّة ،وسأ ُلو ُه ع ِن
رشب ِة :فأمرهم بِأربع ،وهناهم عن أربع ،أمرهم :بِ ِ ِ
األ ْ ِ
اّللِ و ْحد ُه ،قال:
اْليامن بِ َّ
ُ ْ
ُ ْ ْ ْ
ُ ْ ْ
اْليام ُن بِ ِ
«أتدْ ُرون ما ِ
اّلل ور ُسو ُل ُه أ ْعل ُم ،قال« :شهاد ُة أ ْن ل إِل
َّ
اّلل و ْحد ُه» قا ُلوا ُ َّ :
ول ِ
الزك ِاة ،و ِصيا ُم رمضان ،وأ ْن
الصَل ِة ،وإِيتا ُء َّ
اّلل ،وإِقا ُم َّ
اّلل وأ َّن ُُم َّمدً ا ر ُس ُ َّ
إِ َّل َّ ُ
ِ
ي واملز َّف ِ
ِ
ِ
ت،
ُت ْع ُطوا من امل ْغن ِم اخلُ ُمس» وهن ُ
اه ْم ع ْن أ ْربع :ع ِن احلنْت ِم والدُّ َّباء والنَّق ِ ُ
و ُر َّبام قال« :املُق َّ ِ
وه َّن وأ ْخ ِ ُبوا ِهبِ َّن م ْن وراءك ُْم»(.)2
احف ُظ ُ
ي» وقالْ « :
 الرابع :الدعاء:
فالدعاء سبب عظيم يف حتصيل املطلوب ،ويف البعد عن املرهوب،
علم اهلل  نبيه ُممد ☺ أن يقول{ :و ُق ْل ر ِّب ِز ْد ِن ِع ْل ًام}
واملكروه؛ وهلذا َّ
( )9أخرجه البخاري (.)993
( )2أخرجه البخاري ( ، )63ومسلم (.)92
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 ،وكان من دعاء النبي ☺« :ال َّل ُه َّم إِ ِّن أ ْسأ ُلك ِع ْل ًام نافِ ًعا» .
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[طه]993:

()9

 اخلامس :االستمرار وعدم االنقطاع:

فمن ثبت نبت ،ومن سار عل الدرب وصل ،بينام املنقطع وإن كان قد
حفظ شي ًئا فربام ضاع منه وفاته ،واملستمر وإن كان قليل احلفظ ،إل أنه يوشك أن
يدرك من سبقه.
 السادس :اإلخالص:
فإن اْلخَلص له بركة عظيمة ،فإن اهلل  يؤيد ،وحيفظ ،وينرص من
أخلص له ،وطلب العلم ألجله ،فيوشك أن يستفيد ويوشك أن يفيد وأن كان
علمه قليل.
 السابع :املراجعة:

إذا حفظ اْلنسان ودرس حيتاج إىل املراجعة ،وفيام جاء ع ْن أ ِيب س ِعيد ،قال:
احل ِديث  ،ف ِإ َّن ْ
تذاك ُروا ْ
احل ِديث َُي ِّي ُج ب ْع ُض ُه ب ْع ًضا(.)2
بينام إذا حفظ اْلنسان ومل يراجع يوشك أن ينسى ول يستفيد؛ فاملراجعة
وقدرا؛ ألن احلفظ خوان ،وألن اْلنسان ما سمي
شأهنا عظيم وهي مطلوبة رش ًعا
ً
هبذا السم إل ألنه ينسى ،واملراجعة قد تكون مع نفسه وقد تكون مع غيه،
وربام تكون مع غيه أنفع.
 الثامن :البعد عن الشواغل:

فإن من شغل بيشء ُ ِ
رصف عن غيه ،ويوشع بن نوح  يقول

( )9أخرجه ابن ماجه (.)126
(« )2العلل ومعرفة الرجال» (.)23
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لِق ْو ِم ِه« :ل يتْب ْعنِي ر ُجل قدْ ملك ُب ْضع ا ْمرأ ة ،و ُهو ُي ِريدُ أ ْن ي ْبنِي ِهبا ،و َّملا ي ْب ِن ،ول
آخ ُر قدْ بنى ُبنْيانًا ،و َّملا ي ْرف ْع ُس ُقفها ،ول آخ ُر ق ِد ْ
اشرتى غن ًام  -أ ْو خلِفات  -و ُهو
ُمنْتظِر ِولدها»(.)9
ألن الشواغل قد حتيل بني اْلنسان وبني الوصول إىل املطلوب.
مهمت برشاء بصلة ضاعت مسألة.
ويف املأثور عن الشافعي ♫ :إذا
ُ
 التاسع :مالزمة أهل العلم وعدم االنقطاع:
فإن أبا هريرة ◙ لزم النبي ☺ يف فرتة وجيزة واستفاد ،وقال عن
اّللِ ☺ عل ِم ْل ِء ب ْطنِي ،فأ ْشهدُ إِذا غ ُابوا  ،وأ ْحف ُظ إِذا
نفسه« :و ُكن ُْت أ ْلز ُم ر ُسول َّ
ن ُسوا »(.)2
وسفيان أبن عيينة لزم عمرو بن دينار عرشين سنة ،وما زال العلامء
ُيلزمون مشائخهم حتى حتصل هلم الفائدة املرجوة.
 العاشر :اهلمة العالية:
بحيث أنه ل يرىض لنفسه أن يكون يف الدون ويريد أن ينرص دين اْلسَلم،
ً
وعمَل ،ويريد أن يرض اهلل
فإنه يرى أن هذا اْلسَلم حيتاج إىل من يقوم به دعوة
 فَلبد من اهلمة العالية؛ ألن اهلمة اهلابطة تؤدي بصاحبها إىل املراتب
اهلابطة ،واهلمة العالية تؤدي بصاحبها إىل املنازل الرفيعة.
 احلادي عشر :الكتابة:
فَلبد من اْلنسان أن يكتب و ُيدون ما حفظه وما علمه؛ فإن ذلك من
( )9أخرجه مسلم ( ،)9232ع ْن أ ِيب ُهر ْيرة ◙.
( )2أخرجه البخاري ( ،)2332ومسلم (.)2313
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:
وقديام قيل
أسباب حفظ العلم ،ثم هو من أسباب رسوخ العلم يف الذهن،
ً
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العل ــم ص ــيد ِ
ِ
والكتاب ـ ُة قي ــدُ ُه
ُ
ف ِمن احلامق ِة أ ْن تصيد غزال ًة

♣♣♣
♣♣♣

قيدْ صيودك ِ
باحلب ِ
ال الواثِقة
ِّ
وت ُرتكها بني اخلَلئ ِـق طالِقـة

وقال بعضهم:
كل علم ليس يف القرطاس ضاع

♣♣♣

كـ ـ ــل رس جـ ـ ــاوز الثنـ ـ ــني ش ـ ـ ـاع

ِ
ِ
اّللِ ْب ِن ع ْمرو،
وقد تقدم حديث أيب هريرة ◙ :إِ َّل ما كان م ْن ع ْبد َّ

ُب.
ُب ول أ ْكت ُ
ف ِإ َّن ُه كان ي ْكت ُ

 الثاني عشر :التدريس:
فإن كل يشء ينقص باْلنفاق منه إل العلم يزيد بكثرة اْلنفاق منه.
اْلنف ـ ـ ِ
يزي ـ ــدُ بِكث ـ ــر ِة ِ
ـاق ِمن ـ ـ ـ ُه

♣♣♣

ص أن بِ ـ ِـه ك ًّفـ ـا ش ــددتا
وي ــن ُق ُ

فالعلم كلام أنفقت منه كلام زاد ونام ،وتوسعت املدارك ،واحتجت إىل البحث
والطلب ،فقد سئل سفيان ابن عيينة :من أحوج الناس إىل العلم؟ قال :العلامء.
 الثالث عشر :النهمة يف طلب العلم:
بحيث يكون عند طالب العلم هنمة ،كام أن صاحب الدنيا عنده هنمة ما
الذي جيعله يقوم إىل عمله وإىل شغله وجيد وجيتهد مع التعب والنصب؟
ألنه عنده هنمه لذلك ،وهكذا طالب العلم ينبغي أن يكون منهو ًما من
العلم ل يقنع يريد أن حيفظ يف هذا ،وحيفظ يف هذا ويريد أن ُحي ِصل هذا ،ويريد أن

ان ل ي ْشبع ِ
يعلم هذا ،والنبي ☺ يقول« :منْهوم ِ
ان ،منْ ُهوم ِيف الدُّ نْيا ل ي ْشب ُع،
ُ
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ومنْ ُهوم ِيف ا ْل ِع ْل ِم ل ي ْشب ُع ِمنْه»(.)9
 الرابع عشر :تقديم األهم فاألهم:

إذا أردت أن تستفيد تأخذ األهم فاألهم ومن ُح ِرم األصول ُح ِرم الوصول،

ومن مل يقدم األهم ربام ل يتحصل عل اخلي العظيم ،والنبي ☺ يقول ملعاذ بن
اّلل تعاىل»(.)2
جبل ◙« :ف ْلي ُك ْن أ َّول ما تدْ ُع ُ
وه ْم إِىل أ ْن ُيو ِّحدُ وا َّ
فهكذا أنت تعلم التوحيد ،والعقيدة ،وتعلم ما تستفيد منه هلذا األمر لتصل
به إىل دراسة التوحيد والعقيدة ،ونرش العقيدة الصحيحة ،والفقه الصحيح ،كام
جاء عن رسول اهلل ☺.
 اخلامس عشر :عدم التشعب:
كثي من طَلب العلم يَلزم العامل وحيفظ ويصب يف طلب العلم وغي
ذلك ،ولكنه يتشعب فييد هذا ،وهذا ،وهذا فَل حيصل عل يشء ،من أراد العلم
مجلة فاته مجلة.
واملثل يقول :عصفور يف اليد خي من عرشة عل الشجرة.
كتابا واحدً ا وتستفيد
فإذا كنت ستقرأ عرشة كتب ول تستفيد منها ،وتقرأ ً
منه ،فاقرأ الكتاب واحرص عليه وراجعه ،وحتفظ فيه ،ثم بعد ذلك تنتقل إىل
غيه من األبوا ب.
 السادس عشر :البعد عن املعاصي:
فإن املعايص سالبة لَلستفادة .ومانعة من الستفادة.
( )9أخرجه احلاكم ( )392عن أنس ◙ ،وهو يف «الصحيح املسند» لشيخنا مقبل الوادعي ♫ تعاىل.
( )2أخرجه البخاري ( ،)2322ومسلم (.)91
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شك ْو ُت إىل وكِيع ُسوء ِح ْفظِي
أخـ ـ ـ ـ ــب ِن بـ ـ ـ ـ ــأ َّن ِ
و ْ
الع ْلـ ـ ـ ـ ــم ُنـ ـ ـ ـ ــور

♣♣♣
♣♣♣

N
ـايص
ف ْأرش ـ ـ ــد ِن إىل ت ـ ـ ـ ْـر ِك املع ـ ـ ـ
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ونـ ـ ـ ــور اهلل ل َيـ ـ ـ ــدى لِعـ ـ ـ ـ ِ
ـايص
ُ
ُْ

نسأل اهلل السَلمة والعافية.
 السابع عشر :األكل من الطيبات:
فإن ذلك من أسباب صفاء الذهن ،ومن أسباب البكة يف العمر والعلم.
 الثامن عشر :الصرب:
قيل لبعضهم بام نلت العلم قال :بنفي العتامد ،والسي يف البَلد ،وصب
كصب احلامر ،وبكور كبكور الغراب.
 التاسع عشر :تنظيم الوقت:
بحيث أن اْلنسان ينظم وقته ،وق ًتا للحفظ ،ووق ًتا للمراجعة ،ووق ًتا
للتدريس ،وق ًتا للنوم واألكل والرشب ،فإن النفس كالراحلة! إذا اجهدهتا
ج ِهدت ومل تتحصل منها عل يشء ،وإذا أعطيتها حظها من أكلها ،ورشهبا،
وراحتها ،وصلت.
 العشرون :العمل بالعلم:
متذكرا لألحاديث واآليات الدالة عل هذه
فإن العمل بالعلم جيعلك
ً
املسألة التي أنت بصددها.
 احلادي والعشرون :التواضع للمدرس:

ِ ِ
ِ
اخل َّط ِ
ويف أثر ُعمر ْب ِن ْ
الس ِكينة
اب ◙ :تع َّل ُموا ا ْلع ْلم ،وتع َّل ُموا ل ْلع ْل ِم َّ
ِ
و ْ
احلُ ْلم ،وتواض ُعوا مل ْن تتع َّل ُمون ِمنْ ُه ولِيتواضع لك ُْم م ْن تُع ِّل ُمون ُه ول تكُونُوا
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جبابِرة ا ْل ُعلام ِء ،فَل ي ُقو ُم ِع ْل ُمك ُْم بِج ْه ِلك ُْم(.)9
فَل ُيؤخذ العلم من مبتدع ،ول جاهل ،وإنام ُيؤخذ العلم ويطلب عند أهله.
 الثاني والعشرون:
البعد عن أهل البدع وكتبهم ملا يف ذلك من ضياع العمر والوقت والبكة
ُوضوا
ُوضون ِيف آياتِنا فأ ْع ِر ْض عن ُْه ْم حتَّى خي ُ
وقد قال تعاىل{ :وإِذا رأيْت ا َّل ِذين خي ُ
ِ
ِيف ح ِديث غ ْ ِ
ان فَل ت ْق ُعدْ ب ْعد ِّ
الش ْيط ُ
ي ِه وإِ َّما ُين ِْسينَّك َّ
الذ ْكرى مع ا ْلق ْو ِم ال َّظاملِني}
[األنعام.]51:
 الثالث والعشرون:
التخصص يف الفنون بحيث يأخذ من كل فن حاجته حتى يفهمه وينتقل إىل
قديام عل أمهية التخصص يف العلوم ،فقال اخلليل ابن أَحد
غيه ،وقد نبه العلامء ً
ِ
املا فا ْق ِصدْ لِفن ِمن ا ْل ِع ْل ِم ،وإِ ْن أر ْدت أ ْن تكُون
الفراهيدي :إِذا أر ْدت أ ْن تكُون ع ً

ِ
ِ
يشء أ ْحسن ُه(.)2
أدي ًبا ف ُخ ْذ م ْن ك ُِّل ْ
وقال أبو ُعبيد ا ْلق ِ
اسم ْبن سَلم :ما ناظر ِن ر ُجل ق ُّط وكان ُمفنِّنًا ِيف ا ْل ُع ُلو ِم
ُ ْ
إِل غلب ُته ،ول ناظر ِن رجل ُذو فن و ِ
احد إِل غلبنِي ِيف ِع ْل ِم ِه ذلِك(.)3
ُ
ْ ُ
 الرابع والعشرون:
إدامة النظر يف الكتب واملصنفات ملا يف ذلك من جوامع كاملراجعة وشحذ
الذهن وزيادة العلم وقد قال بعضهم حني سئل :بام نلت العلم ،قال :بدوام النظر.
لَلجري ♫.
(« )9الرشيعه» (ُ )323/9
(« )2جامع بيان العلم وفضله» ( )622/9لبن عبد الب ♫.
(« )3جامع بيان العلم وفضله» ( )623/9لبن عبد الب ♫.
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يف طلب العلم ال ِّطَلع عل الكتب التي قد ُت َّلفت ِمن املصنَّفات ،فل ُيكثِر من
وعلو ِمهمهم ما يشحذ خاطره ُ
وحي ِّرك عزيمته
املطالعة؛ فإنه يرى ِمن علوم القوم
ِّ
للجدِّ  ،وما خيلو كتاب ِمن فائدة( .)9ـها.

ويدخل يف ذلك معرفة سية السلف الصالح وما كانوا عليه من العلم
والعمل.
 اخلامس والعشرون:
وهي مَلك ما تقدم ،الستعانة باهلل تعاىل فإهنا نعم البلغة ويف قوله تعاىل:
{إِ َّياك ن ْع ُبدُ وإِ َّياك ن ْست ِعنيُ } [الفاحتة.]6:
بيان ذلك فَل قدرة عل عبادة اهلل تعاىل إل بعونه ،ويف حديث أ ِيب ُهر ْيرة
ول ِ
ِ
اّلل ِ ِمن ا ْمل ُ ْؤ ِم ِن
اّلل ☺« :ا ْمل ُ ْؤم ُن ا ْلق ِو ُّي خ ْي وأح ُّ
◙ ،قال :قال ر ُس ُ َّ
ب إِىل َّ
يف ،و ِيف كُل خي ،اح ِرص عل ما ينْفعك ،و ِ
الض ِع ِ
اّلل ِ ول ت ْع ِ
ج ْز»(.)2
َّ
ُ
ْ ْ ْ
استع ْن بِ َّ
ْ
فصل لزاد ،لكن هذه أمهات املسائل .فإذا أردنا الوصول
ولو أراد أحد أن ُي ِّ
إىل الستفادة يف الوقت القصي فام علينا إل الجتهاد.
فإذا أراد أحد أن يسافر فإنه يسأل أين الطريق املوصل ،واألقرب،
واألسهل ،فهكذا العلم حيتاج إىل أن يعرف الطالب الطريق األسهل واملوصل
فيفيد ويستفيد.

واحلمد هلل رب العاملني والصَلة والسَلم عل رسول اهلل األمني.
(« )9صيد اخلاطر» (.)363
( )2أخرجه مسلم (.)2553
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هبذا ننتهي مما عزمنا عل مجعه ،وهلل احلمد واملنة ،وأسأله املزيد من فضله،
وأشكره عل مجيع نعمه ومننه.
والدي ،ومشاخيي عل ما قاموا به من الرتبية والتعليم ،رحم اهلل
ثم أشكر
َّ
أمواهتم ،وحفظ أحيائهم.
وأشكر ألخي املبارك أيب عمر ماهر اْليَلن ،حيث قام بتنسيق الكتاب
وُتريج األحاديث واآلثار من مصادرها ،وأشكر من فرغها من املواد الصوتية،
واحلمد هلل رب العاملني.
ِ
ِ
ُوب إِليْك».
و« ُس ْبحانك ال َّل ُه َّم وبِح ْمدك ،ل إِل إِ َّل أنْت أ ْست ْغف ُرك وأت ُ

t

♣♣♣

u
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