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ومراجعتها يف
تم تنسيق هذه المادة ُ
َّ

هاتف+965 50350077 :

البريد االلكتروينmaktab.etqan@gmail.com :
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ه
الل وسلم على نب ِّينا محمد ،وعلى آلهه
الحمدُ لل ِّ
رب العالمين ،وصلى ُ
وصحبهه أجمعين ،أما بعدُ :
ه
ه
والسن هة ،وذلك أن الناس
فإن أعظم نع هم الل ╡ على العبد نعم ُة اإلسل هم ُّ
بحاجة ماسة إلى معرفة دينههم ،فإن الل تعالى خلق عباده ليع ُبدوه وحده ال شريك
ه
الحق،
ودين ِّ
سل ،وأنزل إليهم كُت ًبا ،فأرسل رسوله بالهدى
له ،وأرسل إليهم ُر ً
فما مه
النبي ﷺ ،ودل ُأمـته عليه ،وما مهن
ـنه
وبي
إال
ب إلى الل ╡
قر
ي
عمل
ن
ُ
ُ
ِّ
ُّ
ه
النبي ﷺ ُأمـته منه ،و أبعدهم عنه ،فما ُقبض
عمل ُيبعد عن الل ╡ إال حذر ُّ
ﷺ إال وقد بلغ الرسالة ،وأدى األمانة ،ونـصح األُمة ،وكشف ال ُغمة(،)1

الل تعالى( :ﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀ
وجاهد يف الل حق الجهاد ،قال ُ
ﮁﮂﮃﮄﮅ) [المائدة.)2(]3:

الكبار»،
شرح على رسالتي« :أسئل ٌة وأجوب ٌة للصغار وال يستغني عنها
وهذا ٌ
ُ
يحتاجها ك ُُّل ُمس هلم ،وقد
وهي رسال ٌة مختصرةٌ ،قد اشتملت على أسئلة مهمة
ُ
ه
ُ
صيب اإلنسان ،بل المرا ُد الغُم ُة
( )1قال
ابن عثيمين « :$ليس المرا ُد بالغُمة الغم الذي ُي ُ
الشيخ ُ
ُ
التي كان غطاها ُ
أهل الكتاب على الدِّ ين ،وقالوا :إن الل ُ
فالرسول
ثالث ثلثة ،وما أشبه ذلك،
ﷺ كشفها وبيـنها» [شرح الكافية الشافية (.])28/1

مالكا ُ $
سمعت ً
يقول« :من ابتدع يف اإلسلم بدع ًة يراها حسنةً،
ابن الماجشون :$
ُ
( )2قال ُ
الرسالة؛ ألن الل ُ
يقول ( :ﭻﭼﭽﭾ) [المائدة،]3:
فقد زعم أن محمدً ا ﷺ خان ِّ
فما لم يكن ه
ُ
يكون اليوم دينًا» [االعتصام للشاطبي .]65/1
يومئذ دينًا ،فل
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وعرض علي،
رحت الرسالة يف مجالس عدة ،و ُف ِّـرغ هذا
ش ُ
الشرح بعد ذلكُ ،
ُ
فراجعتُه وحرر ُته.
والل ُ
خص
خيرا كل من ساهم يف إخراج هذا الشرح ،وأ ُّ
أسأل أن يجزي ً
ه
ِّ
مراجعة الكتاب
بالذكر منهم ابني فهد بن سالم -وفقه الل -على جهوده يف

ه
والعناية به.

وكتبه راجي عفو ربه الجليل
سالم بن سعد الطويل
غفر الل له ولوالديه وللمسلمين
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الس ُ
األو ُلَ :م ْن ر ُّب َك؟
ؤال َّ
ُّ
الل ╡.
ُ
الجواب :ربي ُ





الس ُ
اإلنسان يف قربه فسوف ُي ُ
ُ
ؤال
إذا ُو هضع
سأل ثلثة أسئلة ،أولها هذا ُّ
ُ
والدليل قو ُله ﷺ« :فيأتيه َم َلكان ،ف ُيجلسانه ،فيقوالن لهَ :من ر ُّبك؟
العظيم،
ُ
فيقول :ربي الل ،)1(»...وألهمية هذا الس ه
ُ
ؤال كان مهن الواجب على العبد أن
ُّ
ه
ل ،وأنزل كُت ًبا
فالل  لما خلـق الجن واإلنس أرسل إليهم ُرس ً
يعرف ربهُ ،
ه
ه
ه
الل
ل ُي ِّ
عرف عباده بنفسه ،ومعرف ُة الل  هي من الحكم التي من أجلها خلـق ُ
ه
لثلث هحكم متلزمة:
فالل  خلق الخلق
الخلقُ ،
األولى :ليعرفوا ر َّبهم  ،والد ُ
ليل قو ُله تعالى( :ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ
ﰛ) [الطلق.)2( ]12:

ُ
والدليل قو ُله تعالى ( :ﭛﭜﭝﭞﭟ
ال َّثاني ُة :لالبتالء واالختبار،
ُ
خالصا لل تعالى ،صوا ًبا
الحسن :هو ما كان
والعمل
ﭠ ﭡ ﭢ)[الملك،]2:
ً
ُ
على ُسنة رسولهه ﷺ.
( )1أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)18534( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)1676( :
( )2قال الشيخ السعدي « :$أخرب تعالى أنه خلـق الخلق همن السماوات السب هع ومن فيهن،
واألحكام الدينية التي أوحاها
الشرائع
واألرضين السب هع ومن فيهن ،وما بينهن ،وأنزل األمر؛ وهو
ُ
ُ
ه
الع ه
لتذكير ه
ه
األوامر الكوني ُة والقدري ُة التي ُيدبـ ُِّـر هبا الخلقُّ ،
كل ذلك
ووعظ ههم ،وكذلك
باد
إلى ُرسله؛
ُ
ِ
ه
العباد ... ،فإذا عرفوه بأوصافه المقد ه
وأسمائه الحسنى ،وعبدُ وه ،وأح ُّبوه ،وقاموا
سة
ألجل أن َيعر َف ُه ُ
ه
واألمر معرف ُة الل وعباد ُته»[ .تفسير السعدي (.])872
بحقه ،فهذه الغاي ُة المقصود ُة همن الخلق
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ُ
َ
والدليل قو ُله تعالى(:ﭳﭴ
شريك له،
وحدَ ه ال
ال َّثالث ُة :لعبادته ╡ ْ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ)[الذاريات ،]56:وقو ُله  ( : ﭸ) ،أي:
ومعلوم أن العبد إذا عرف الل ╡ عبده وحده ال
ل ُيوحدوا الل أو ليعرفوه(،)1
ٌ
شريك له ،وإذا ج ههل حق الل ╡ أشرك وكفر ،ولذلك كلما ازداد العبدُ معرف ًة
وتعظيما وخو ًفا منه ورجا ًء واستقام ًة على أمره.
بالل ╡ ازداد عباد ًة له
ً

أكمل الناس عباد ًة لل وأشدُّ هم خشي ًة له؛ لكمال ه
سل ُ
والر ُ
علمهم بالل تعالى،
ُّ

قال تعالى ( :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ) [فاطر ، ]28:وقال« :‰إين
وأعلم ُكم بما أ َّتقي»(.)2
أكون أخشا ُكم لل،
أن
َ
ألرجو ْ
َ

ه
ومما ُّ
معرفة الل تعالى أنـه ﷺ لما أرسل معاذ بن
يدل على أهمية
جبل◙ إلى اليمن قال له« :إنَّك تـقدَ ُم على قوم ِمن أهل الكتاب ،فليكن َّأو َل
الل قد َف َر َض
الل تعالى ،فإذا َع َرفوا ذلك ،فأخبرهم َّ
أن َ
ما َتدْ عوهم إلى أن يـُوحدوا َ
عليهم خمس صلوات يف ِ
يوم ِهم وليلتِهم ،)3( »...فأمر ُه ﷺ بدعوهتم إلى
َ
توحيد الل ╡ حتى يعرفوا الل فيعبدوه وحده ال شريك له.

فعلى المسلم أن يتعرف على الل تعالى بأسمائه الحسنى وصفاتهه الع ُـل،
فيعرف ما يحب  ،وما ي ه
ه
بمعرفة أحكامه ،ه
بـغ ُض
بـأوامـره ونواهيـه ،و
ُّ
ُ
كل ذلك ٌ
ُّ ،
داخل يف معرفة الل تعالى.
ابن كثير  $يف تفسير قولهه تعالى(:ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ) ،أي :إنما خلقتُهم
( )1قال ُ
ليقروا بعباديت طوعًا أو
آل ُمرهم بعباديت ،ال الحتياجي إليهم ،وعن ابن عباس :أي :إال ُّ
ابن ُجريج :إال ليعرفون[.تفسير ابن كثير . ]425/7
رها ،وهذا
ك ً
اختيار ابن جرير ،وقال ُ
ُ
* والمقصو ُد هنا :المعرف ُة المؤدي ُة إلفراده بالعبادة وحده ال شريك له ،ال مجرد المعرفة.
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)20( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)1110( :واللفظ له.
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)7372( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)19( :واللفظ للبخاري.
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فإن قال ٌ
يسير.
قائل :إن الجواب عن سؤال (من ربك؟) ٌ
صحيحا يف قربه ما لم يكن ثابتًا يف
ف ُيقال :إن العبد لن يـثبت ويجيب جوا ًبا
ً
ُ
ُ
يكون يف القرب مهن سؤال الملكين
اإلنسان ما
الل ╡ ،ولو تأمل
الدنيا على أن رب ُه ُ
منكر ونكير( ،)1ه
وغيره مهن األمور العظيمة التي تكـون يف القبـر لع هلم أنه بحاجـة
إلى أن يسأل الل أن يث ِّبـته بالقول الثابت.
النبي ﷺ حال المرتاب عند السؤال يف القرب فقال...« :ويأتيه
وقد ذكر ُّ

َم َلكان ،ف ُيجلسانه ،فيقوالن لهَ :من ر ُّبك؟ فيقول :هاه! هاه! ال أدري ،)2(»...
السؤال.
المرتاب لن ُيوفق إلى الجواب عن هذا ُّ
فالنبي ﷺ أخرب أن ُ
ُّ

ابن عثيمين « :$وتأمل قوله« :هاه! هاه!» ،كأن شي ًئا غاب عنه؛
قال الشيخ ُ

يعرف هذا الجواب ،ولكن
ُ
التحسر؛ أن يتخيل أنه
يريدُ أن يتذكره ،وهذا أشدُّ يف
ُّ
حال بينه وبينه ،ويقول« :هاه! هاه!» ُثم ُ
ُي ُ
سمعت الناس يقولون شي ًئا فقلتُه،
يقول:
ُ
مرتاب
اإلسلم! وال :نب ِّيي محمدٌ ! ألنه يف الدنيا
الل! وال :ديني
ٌ
ُ
وال يقول :ر ِّبي ُ
ٌّ
شاك!»(.)3
فالل يث ِّب ُت يف الجواب عن هذا الس ه
ؤال من كان ثابتًا يف حياته على اإلسلم،
ُّ
ُ
قال تعالى( :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹﭺﭻ) [إبراهيم.]27:
ت أو قال :أحدُ كم ،أتاه َم َلكان
النبي ﷺ يف قوله« :إذا ُقبِ َر المي ُ
( )1ثبتت هذه التسمي ُة عن ِّ

المنكر ولآلخر النَّـكير» ،أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم:
أسودان أزرقان ُيقال ألحدهما ُ

( ،)1071وجود إسناده األلبانـ ُّي يف السلسلة الصحيحة رقم.)1391( :

( )2أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)18534( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)1676( :
( )3شرح العقيدة الواسطية (.)117/2
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الصراط بقدر
ونظير هذا:
مرون على ِّ
المرور على ِّ
الصراط ،فالناس ي ُّ
ُ
ه
الل ╡ يف الدنيا ،فبقدر ثبات اإلنسان على
استقامتهم على ِّ
الصراط الذي شرعه ُ
الصراط ،فمن كان ثابتًا يف الدنيا على
ال ِّصراط يف الدنيا ،تكون سرع ُته عند اجتيازه ِّ
الصراط يوم القيامة ،ومن لم
الصراط المستقيم الذي هو اإلسلم ،فإنه سيجتاز ِّ
ِّ
ضرب على متن
الصراط الذي ُي
ُ
يكن ثابتًا على اإلسلم يف الدنيا فلن يجتاز ِّ
جهنم.
بعض الناس ُشبه ًة فقالوا :ال داعي للكلم يف توحيد األلوهية،
وقد أورد ُ
االقتصار على توحيد الربوبية؛ ألنك يف قربك ستُسأل( :من ر ُّبك؟) ،ولن
ويكفي
ُ
ُتسأل عن معبودك.
فالجواب عن هذا أن ُيقال :إن الرب واإلله من األلفاظ التي إذا اجتمعت
الخالق المدبـ ُِّـر ،واإلل ُه هو المعبو ُد،
ُ
افرتقت ،وإذا افرتقت اجتمعت ،فالر ُّب هو
لكن عندما ُيفر ُد الر ُّب عن اإلله ،أو ُيفر ُد اإلل ُه عن الر ِّب يكون المعنى واحدً ا.
ُ
إطلق الر ِّب على اإلله ،قو ُله تعالى:
ومن ال ُّنصوص التي جاء فيها
(ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ)[يوسف ،]39:وقو ُله
تعالى( :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) [التوبة ،]31:وقـال
تعالـى(:ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ)[آل عمران ، ]64:فالل  هو
الل ،فلذلك س ُتسأل يف قبرك عن ربك ،يعني عن ِ
إله َك الذي
الر ُّبَّ ،
َّ
والر ُّب هو ُ
تعبده .)1(

( )1قال الشيخ محمدُ بن عبد الوهاب « :$فاعلم أن الربوبية واأللوهية يجتمعان ويفرتقان ،كما يف
رب
قوله( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ) [الناس ،]3:1وكما يقالُّ :
العالمين ،وإل ُه المرسلين ،وعند اإلفراد يجتمعان ،كما يف قول القائل :من ربك؟  ...إذا ثبت هذا =
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الربوبية التي أقر هبا المشركون
= فقول الملكين للرجل يف القرب :من ربك؟ معناه :من إلهك؟ ألن ُّ
حن أحدٌ هبا.
ما ُيمت ُ
وكذلك قو ُله( :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ)[الحج.]40:
وقو ُله( :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ) [األنعام.]164:
وقو ُله ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ)[فصلت.]30:
فالربوبية يف هذا هي ا ُ
أللوهي ُة ،ليست قسيم ًة لها كما تكون قسيم ًة لها عند االقرتان ،فينبغي
ُّ
التفطن لهذه المسألة»[ .الرسائل الشخصية ،الرسالة الثانية ص .]17
ُ
ُ
واإليمان،
اإلسلم
* ومهن األلفاظ التي إذا اجتمعت افرتقت ،وإذا افرتقت اجتمعت:
ُ
واالستغفار،
والمسكين ،والبه ُّر والتقوى ،والرحم ُة والمغفر ُة ،والقضا ُء والقد ُر ،والتوب ُة
والفقير
ُ
ُ
ُ
وغيرها.
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الس ُ
ؤال ال َّثاين :أين
ُّ 
ُ الليف السماء؟ .
الجواب :الل


ُ

ُ

َّ



رسول الل ﷺ جاري ًة ،كما ثبت عن معاوية ه
ُ
ٌ
بن
نبوي سأله
هذا
سؤال ٌّ
السلمي◙ قال..:وكانت لي جاري ٌة تـرعى غـنـ ًما لي هقـبـل ُأ ُحد
الحك هم ُّ
الذيب قد ذهب بشاة مهن ه
غنمها ،وأنا ر ُج ٌل
والجوانهـيـ هة( ،)1فاط ُ
لعت ذات يوم فإذا ِّ ُ
فأتيت رسول الل
ف كما يأسفون( ،)2لكنِّي صككتُها صكـةً،
مهن بني آدم ،آس ُ
ُ

قلت :يا رسول الل أفل ُأعتهـ ُقها؟ قال« :ائـتـني بها»،
ﷺ فعظم ذلك عليُ ،
فأتيتُه هبا ،فقال لها« :أين اللـ ُه؟» ،قالت :يف السماء ،قالَ « :من أنا؟» ،قالت :أنت
ُ
ُ
رسول الل ﷺ
رسول الل ،قالَ « :أعتِـقها ،فإنَّها مؤمن ٌة»(،)3فقد شهد لها
ه
الل يف السماء»وشهدت للرسول ﷺ بالرسالة.
باإليمـان ألنهـا قالـتُ « :
فمسألـة علو الل ╡ مسألـ ٌة عقديـ ٌة عظيم ٌة ،والــذي يــدل علـى هع ه
ظمها أن

ه
الكتاب والسن هة بأكثر من ألف دليل ،واألدل ُة عليه متن ِّوع ٌة
ثابت يف
علـو الل ╡ ٌ
وكثير ٌة(.)4

النووي« :الجوانية بقرب ُأ ُحد موضع يف شمالي المدينة»[ .شرح مسلم
( (1قال
ُّ
(.])23/5
آس َفه :أغضبه ،ويف التن هزي هل العزيز( :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ)[الزخرف]55:؛ معنى
(َ )2
آس ُفونا :أغض ُبونا[ .لسان العرب البن منظور (.])5/9
الل رسالة مطبوعة نافع ٌة جدًّ ا
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه رقم ،)537( :وللمؤلف حفظه ُ
(الل يف السماء) ،كتبها على طريقة المحاورة.
بعنوانُ :
ه
علو الل« :ولو شئنا ألتينا على هذه المسألة
ابن الق ِّيم يف كلمه عن أدلة إثبات ِّ
( )4قال ُ
بألف دليل»[ .اجتماع الجيوش اإلسلمية ص.]522:
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العلو ،وأدلة كونه يف السماء،
فمنها :أدلة الفوقية ،وأدلة االستواء ،وأدلة
ِّ
وأدلة النزول إلى سماء الدنيا ،وأدلة إنزال الكتاب ،وغير ذلك(.)1
* و َّأما األنواع فهي:
العلو ،كما قال تعالى(:ﭨﭩﭪ)[البقرة.]255:
ُّ -1
 -2الفوق َّي ُة ،كما قال تعالى( :ﯔﯕﯖﯗ)[النحل.]50:
-3االستوا ُء على العرش ،والدليل قوله تعالى ( :ﮉﮊﮋﮌ)[طه.]5:
السماء الدنيا ،قال النبي ﷺ« :ينزل ر ُّبنا َّ 
كل ليلة إلى
 -4نزو ُله إلى َّ
ُّ
السماء الدنيا»(.)2
َّ

ُ -5
إنزال الكتاب ،كما يف قوله تعالى( :ﭴﭵﭶﭷﭸﭹ) [الزمر.]1:
ُ -6صعو ُد الكل ِم الطـيب إلـيه ،والدليل قوله تعالى ( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ)

[فاطر. ]10:
«إن الل لما قضى
َب كتا ًبا فهو عنده فوق العرش ،والدليل قو ُله ﷺَّ :
 -7أنَّه َكت َ
الخلق كتب عنده فوق ِ
َ
إن رحمتي سبقت غضبي»(.)3
عرشهَّ :
َ -8ر ْف ُع عيسى ِ
مريم  إليه ،كما قال تعالى( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ابن
َ
ﭨﭩﭪ)[آل عمران.]55:
( (1ذكر ابن القيم أن أنواع أدلة علو الل╡ واحدٌ وعشرون نوعًا[ .النونية ٌ
فصل يف اإلشارة
إلى الطرق النقلية الدالة على أن الل تعالى فوق سماواته على عرشه ص.]72

( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)1145( :ومسلم يف صحيحه رقم.)758( :
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)7422( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2751( :واللفظ
للبخاري.
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وح إليه ،كما قال تعالى( :ﯤﯥﯦ
-9
والر ِ
ُ
عروج المالئكة ُّ

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ) [المعارج.]4:
النبي ﷺ فقال:
 -10داللة اسمه الظاهر على ُعلوه وفوقيته ،وقد فسره ُّ
والظهور بمعنى الفوقية ،والفوقي ُة تكون
« وأنت الظاه ُر فليس فو َق َك شي ٌء»(،)1
ُ
فوقية الذات ،وفوقية الصفات ،وفوقية القهر.
 -11أنَّه يف السماء ،كما يف قوله تعالى( :ﭴﭵﭶﭷ) [الملك.]16:
قوله( :ﭶ ﭷ) حرف الجر (يف) ليست للظرفية ،وإنما هي بمعنى
(على) ،وهذا كقولهه تعالى(:ﮧﮨﮩﮪ)[طه ، ]71:أي :على جذوع

النخ هل ،وكقولهه( :ﮟﮠﮡﮢ) [األنعام ،]11:أي :على األرض(.)2
وللس ه
لف ٌ
لو،
قول آخ ُر؛ فقد فسروا قولـ ُه تعالى ( :ﭶ ﭷ) ،أي :يف ال ُع ِّ
فالشيء العالي ُي ُ
الل تعالى السحاب سما ًء ل ُعلـ ِّوه،
قال عنه( :سما ٌء) ،ولهذا سمى ُ
كما يف قـوله تعالى( :ﮏ ﮐﮑ ﮒﮓ) [الفرقان.)3( ]48:
ه
اختلف التنـ ُّو هع؛ وليس من اختلف التـضاد ،فإما أن
وهذان التـفسيران مه هن
يكون معنى(ﭶ ﭷ) ،أي :على الس ه
ماء؛ و ُيراد بالسماء :السماوات المبنيـ ُة
بع ِّ
الشدا ُد ،أو يكون معنى( ﭶﭷ) ،أي :يف ال ُع ُلـ ِّو ،وكلهما ح ٌّق.
الس ُ
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2713( :
ابن عبد الرب« :وأما قو ُله تعالى ( :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ) [الملك،]16:
( )2قال ُ
فمعناه :من على السماء يعني على العرش ،وقد يكون (يف) بمعنى (على) ،أال ترى إلى قوله
تعالى ( :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ) [التوبة ،]2:أي :على األرض؟ وكذلك قوله:
( ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) [طه[ .»]71:التمهيد (.])130/7
اسم ِّ
( )3قال ُ
لكل ما عل ،فهو
شيخ اإلسلم ُ
ابن تيمية « :ولفظ (السماء) يف اللغة والقرآن ٌ
ضاف إلى ذلك»[ .منهاج السنة النبوية .]440/5
اسم جنس للعالي ،ال يتعي ُن يف شيء إال بما ُي ُ
ُ
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ه
السن ُة بأنواعها الثلثة القولية ،والفعلية ،والتقريرية يف إثبات
وقد جاءت ُّ
العلو:
الرحمن ،ارحموا
يرحمهم
النبي ﷺ« :الراحمون
ُ
ُ
 -1القول َّية :كحديث ِّ

يرحمكم َمن يف السماء»(.)1
َمن يف األرض
ْ

غت؟
 -2الفعل َّية :قو ُله ﷺ على رؤوس األشهاد يوم عرفة« :أال هل ب َّل ُ

اللهم اشهد»( ،)2ويشير إلى السماء.
قلنا :نعم ،قال:
َّ

التقريريـة :إقرار ُه ﷺ الجاريـة على قولها« :إن الل ╡ فـي
-3
َّ

السماء»(.)3


( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)1924( :وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.)925( :
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)7078(:ومسلم يف صحيحه رقم ،)1218( :واللفظ للبخاري.
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)537( :
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.

حق اللِ تعالى على ِ
السؤ ُال الثالث :ما ُّ
العباد؟
ُّ



أن يعبدوه وال يشركوا به شيئًا
الجوابْ :
ُ

حق لل تعالى على عباده أن يعبدوه وال يشركوا به
أعظم ٍّ
هذا ُسؤ ٌال ٌّ
نبوي ،ف ُ
شي ًئا ،كما يف حديث ه
معاذ ه
النبي ﷺ ،ليس
رديف
ُ
أنا
بينما
قال:
،
بن جبل◙
ِّ
قلت :لبيك( )1يا رسول الل
بيني وبينه إال آخر ُة الرحل ،فقال« :يا معا ُذ»ُ ،
قلت :لبيك رسول الل وسعديكُ ،ثم
وسعديكُ ،ثم سار ساعةًُ ،ثم قال« :يا معا ُذ» ُ
قلت :لبيك رسول الل وسعديك ،قال:
بن جبل»ُ ،
سار ساعةًُ ،ثم قال« :يا معا ُذ َ
الل ورسو ُله أعلم ،قالُّ « :
«هل تدري ما ُّ
حق اللِ على
حق اللِ على عباده؟» ُ
قلتُ :
بن جبل»،
عباده أن يعبدوه وال يشركوا به شيئًا»ُ ،ثم سار ساعةًُ ،ثم قال« :يا معا ُذ َ
حق ِ
قلت :لبيك رسول الل وسعديك ،قال« :هل تدري ما ُّ
العباد على الل إذا
ُ
حق ِ
الل ورسو ُله أعلم ،قالُّ « :
العباد على الل أن ال يعذ َبهم»(.)2
فعلوه»ُ ،
قلتُ :

قولهُّ « :
حق أوجبه
حق الل على عباده أن يعبدوه وال يشركوا به شيئًا» ،هذا ٌّ
حق أوجبه الل على نفسه ،فالل ُي ه
ب
حق العباد على الل ╡ ف ٌّ
الل علينا ،وأما ُّ
وج ُ
ُ
ُ
ُ
ويحرم على نفسه ما يشاء ،فح ُّقه علينا أن نعبده وال نشرك به
على نفسه ما يشاء،
ِّ
ف الميعاد -أال ِّ
يعذبنا إذا عبدناه وحده ال
شي ًئا ،ووعدنا وعدً ا -والل ال ُيخ هل ُ
شريك له.
واألظهر أن معناها إجاب ًة لك بعد إجابة للتأكيد» [شرح مسلم .]231/1
( )1قال النووي « :$
ُ
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)6500( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)30( :واللفظ للبخاري.
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وال يكفي ه
العباد أن يعبدوه ،بل ال ُبد مع ذلك أال يشركوا به شي ًئا ،كما قال
تعالى( :ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ)[النساء.]36:
الش ه
ه
فالعباد ُة مع وجود ِّ
والكفر ال تنفع ،فالمشركون يعبدون الل ╡
رك

بعبادات كثيرة كالدُّ عاء ،قال تعالى( :ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ) [لقمان.]32:
إبليس دعا الل تعالى فقال ( :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ)[ص ،]79:وكذلك
و ُ
أقسم بعزة الل ╡ (ﰖﰗﰘﰙ)[ص ، ]82:ومع ذلك لم يدخل ُه
ذلك يف اإلسلم؛ ألنه لم ُيخ هل ه
كافر،
ص العبادة لل وحده ال شريك له ،فهو ٌ
والدليل قو ُله تعالى( :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰﮱﯓ) [البقرة.]35:
ُ
وحدً ا إال إذا عبد الل وحده ولم يشرك به شي ًئا.
يكون
فالمر ُء ال
مسلما ُم ِّ
ً
بحق الل؛ ألن حق الل عباد ُت ُه ،وعباد ُته من أفعال
يجوز القس ُم ِّ
فائد ٌة :ال
ُ
وأفعال ه
ُ
العباد مخلوق ٌة ،كما قال تعالى( :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ)
المخلوقين،
[الصافات ،]96:والقس ُم يجب أن يكون باسم من أسماء الل أو بصفة من صفاته.
يجوز أن ُتق هسم ِّ
ُ
بكل صفة من صفات الل
قال
ابن عثيمين ُ « :
الشيخ ُ
ه
المعنوية ،ه
الصفات غير المعنوية فل
وحياة الل ،وما أشبه ذلك ،أما
كعل هم الل،
ُ
يجوز أن ُتق هسم هبا ،كأن تقول( :وي هد الل) ،أما وجه الل فألنه لما كان ُيعبـ ُر بالوجه
ُ
عن الذات صح أن ُتق هسم فتقولُ :أق هس ُم بوجه الل» (.)1

( )1شرح عقيدة أهل السنة والجماعة [ص.]54 :
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ِ
ُ
َ
رسول الل
الحديث :قال
أكمل
الرابع:
السؤ ُال ُ
ُّ
ِ
يت بالل ر ًّبا.»...
«من قال رض ُ
ﷺَ :

الجواب« :وباإلسال ِم ِدينًا ،وبمحمد ﷺ
ُ
ت له الجنَّـةُ»(.)1
رسوال؛ وج َب ْ
ً






ه
للمسلم أن يقول هذا ِّ
الذكر العظيم يف مواضع عدة منها:
شرع
ُي ُ
سمعت رسول ه
الل
المنيذر األسلمي ◙ قال
ُ
 -1يف أذكار الصباح ،فعن ُ
رضيت ِبالل ر ًّباِ ،
ﷺ ُ
وبمحمد نب ًّيا،
وباإلسال ِم دينًا،
أصبح
يقولَ « :من قال إذا
ُ
َ
َّ
آلخ ُذ ِ
بيد ِه حتَّى ُأدخ َله الج َّن َة»(.)2
فأنا
الزَّعيم ُ
ُ
 -2يف األذان بعد ِ
قول المؤذن« :أشهد أن محمدً ا رسول الل» ،والد ُ
ليل قو ُله
وحدَ ه ال شريك
ﷺَ « :من قال حين
يسمع المؤذ َن :وأنا أشهدُ أن ال إله إال الل ْ
ُ
وأن محمدً ا عبدُ ه ورسو ُلهِ ،
ال ،وباإلسالم ِدي ًنا،
يت بالل ر ًّبا،
وبمحمد رسو ً
رض ُ
لهَّ ،
َّ
غُ ِف َر له َذ ْن ُب ُه»(.)3
( )1أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)1529( :وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.)334( :
( )2أخرجه الطرباين يف المعجم الكبير رقم ،)838( :وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.)2686( :
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص ◙ رقم.)386( :
سمع المؤذ َن َ
يتشهدُ )،
قال األلباين« :وأخرجه
الطحاوي بإسناده وزاد أنـه قالَ ( :من قال حين َي ُ
ُّ

ثقات ،وفيه هذه الزيادة التي ُتعيـِّن متى ي ُـقال هذا الدعا ُء ،وهو حين
صحيح رجا ُله ك ُّلهم ٌ
وهذا سندٌ
ٌ
ْ
فتشبث بها ،ويجوزُ له أن يقتصر أحيانًا على
يتشهد المؤذن ،وهي زياد ٌة عزيز ٌة َق َّل َما توجدُ يف كتاب
قوله( :وأنا وأنا) ،فقد كان ﷺ إذا سمع المؤذن يتشهد قال( :وأنا وأنا) ،أخرجه أبو داود

والحاكم»( .انظر الثمر المستطاب ص.)184/182 :
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ُ
النبي ﷺ يف هذه األحاديث مهن مغفرة الذنوب
والفضائل التي ذكرها ُّ

ودخول الجنة ال ينا ُلها إال من توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع.

مثل من قال هذا ِّ
ينكر الملئكة ،أو غيره مهن أركان اإليمان،
ف ً
الذكر وهو ُ
ه
تجب له الجنة.
غفر له وال ُ
أو أنكر الصلة ،أو غيرها من أركان اإلسلم ،فل ُي ُ
ه
بت له الج َّن ُة»( ،)1فهذا
وج ْ
الل َ
وهذا ُ
نظير قوله ﷺَ « :من َش ِهدَ أن ال إله إال ُ
الحكم الوار ُد يف الحديث ليس على إطلقه ،بل ال ُبد من تحقق شروط ال إله إال
ُ
الل ،وانتفاء ما يناقضها.
أيضا :قو ُله ﷺَ « :من ص َّلى البردين دخل الج َّن َة»( ،)2فليس
ومن األمثلة ً
معنى الحديث أن م هن اقتصر على الربدين وهما :الفجر والعصر ،مع تركه
الحكم متحقق يف حال تو ُّف هر
للصلوات األخرى سيدخل الجنة ،بل المراد أن ُ
جميع الشروط وانتفاء الموانع(.)3
حكما شرع ًّيا ُ
بيان الشروط والموانع يف المقام
وال يمكن لكل من ذكر
ً
فهم بجمع األدلة الشرعيةُّ ،
فكل ُحكم من األحكام ال يتحق ُق
نفسه ،وإنما هذا ُي ُ
حتى تتوفر شرو ُط ُه وتنتفي موان ُع ُه.


( )1أخرجه أبو يعلى يف مسنده رقم ،)105( :وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.)1135( :
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)574( :ومسلم يف صحيحه رقم.)635( :
كثيرا من اإلشكاالت عن طالب العلم»[ .التعليق
( )3قال المؤ ِّل ُ
الل« :فه ُم هذه القاعدة ُيزيل ً
ف وفقه ُ
المختصر على نظم القواعد الفقهية للشيخ السعدي ص.]54
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الس ُ
الل ؟
ؤال
ُ
ُّ
الخامس :لماذا خلقنا ُ
ُ
الدليل؟
وما
الجواب :لعبادته وحدَ ُه ،قال تعالى( :ﭳﭴ
ُ
ﭵﭶﭷﭸ) [الذاريات.]56:






الل الدنيا واآلخرة ،وهو أو ُل ما
التوحيدُ هو دين الل تعالى ،ومن أجله خلق ُ

الرسل  أقوام ُهمُّ ،
ُ
فكل رسول قال لقومه (:ﭬﭭﭮﭯﭰ
دعا إليه
ﭱﭲ) [األعراف.]59:
يجب أن ُنذ ِّكر الناس به أن الل خلقهم
فهذه اآليات إشار ٌة إلى أن أولى ما
ُ
لعبادته وحده ال شريك له ،ويف سياق هذه اآلية قال تعالى( :ﭭﭮﭯﭰ

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ) [الذاريات.)1(]56:55

النبي ﷺ معاذ بن جبل◙ إلى اليمن قال له« :إنَّك تـقدَ ُم
ولما أرسل ُّ
ِ
الل تعالى،)2(»...
على قوم من أهل الكتـاب ،فليكـن َّأو َل ما تدعوهم إلى أن يـُوحدوا َ
فأمـر ُه ﷺ أن يدعوهم إلى توحيد الل ╡ ً
أوال.

العلم بالل تعالى ،فكلما زاد العبدُ
وأعظم ما ي ُ
دفع المسلم إلى تحقيق التوحيدُ :
ُ

وتعظيمه لل ،ولذا
علما بر ِّبه وما له من األسماء الحسنى والصفات العل زاد إيما ُنه
ُ
ً
كان النبي ﷺ أعلم الن ه
إن أتقاكُم وأع َل َمكُم باللِ أنا»(.)3
اس بالل ،كما قالَّ « :
ُّ
ه
الل الخلق [ص.]3
( )1وقد تقدم يف كلم الشارح وفقه الل بيان الحكم التي من أجلها خلق ُ
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)7372( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)19( :واللفظ للبخاري.
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)20( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)1110( :واللفظ للبخاري.
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دائما أن يتعرف على الل في ه
عرف أوامره ،ويعرف نواهيه،
فل ُبد للمسلم ً
ويعرف ما ُيحبه ،وما ُيبغضه ،وما ُيرضيه ،وما يمقته ،وما ُيسخطه ،فالعلم بالل
ُ
ٌ
الجهل به يؤدي إلى الشرك ،قال تعالى( :ﮧﮨ
سبيل إلى توحيده ╡ ،و

ﮩﮪﮫﮬ ﮭ) [الزمر.]64:

الل تعالى للبتلء واالختبار ،كما قال تعالى( :ﭛ ﭜ ﭝ
وقد خلقنا ُ

ﭞﭟﭠﭡﭢ)[الملك.]2:
مبتلى يف إيمانه ،كما قال تعالى( :ﮣﮤﮥ
دار بلء ،والمر ُء
ً
فالدنيا ُ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ومبتلـى يف أحوالـه جمي ًعا يف الشر والخير ،قال
ﯙﯚ)[العنكبوت،]3:2
ً
تعالى( :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ) [األنبياء ،)1( ]35:وقال تعالى( :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ)

كل وقت ه
مبتلى يف ِّ
وحين حتى يلقى الل ╡.
[الفجر ، ]16:15وهكذا اإلنسان
ً


يشكر ومن يك ُف ُر ،ومن
( )1قال ابن كثير « :$نختربكم بالمصائب تار ًة ،وبال ِّنعم أخرى ،لننظر من
ُ
بــر ومن يقنط»[ .تفسير ابن كثير (. ])342/5
يص ُ
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الس ُ
أعظم واجب علينا؟
ادس :ما
الس ُ
ُ
ؤال َّ
ُّ





ِ
يستحق.
الجواب :التوحيدُ  ،وهو إفرا ُد الل  بام
ُ

ال َّتوحيد :هو إفراد ه
ه
وأسمائه
يستحق يف ربوبيتهه ،و ُألوهيتهه،
ُّ
الل بما
ُ
وأعظم واجب؛ ألن الل تعالى ما خلقنا إال مهن أجله،
وصفاتهه ،والتوحيدُ هو أو ُل
ُ
نسان الجنـة برحمة الل وينجو من ه
وبه يد ُخ ُل اإل ُ
النار.
ه
الل أن يبقى بسبب
والموحدُ
ُ
مصيره إلى الجنـة ،حتى لو بقي يف جهنم ما شاء ُ

دري ◙
ذنو هبه إلى أمد ُثم يكون
مصيره الجنة إلى األبد ،لحديث أبـي سعيد الخـ ِّ
ُ

وأهل الن ِ
أهل الجن َِّة الجنةَُ ،
أن النبي ﷺ قال« :إذا دخل ُ
اللَ :من
َّار الن ََّار ،يقول ُ
كان يف قلبه ُ
مثقال حبة ِمن خردل من إيمان َفأخ ِر ُجوه ،ف َيخرجون قد امت ََح ُشوا وعادوا
ِ
السيل»(.)1
مما ،ف ُيلقون يف نهر الحياة ،ف َينبتون كما َت ْنـ ُب ُت الح َّب ُة يف َحميل َّ
ُح ً
ففي الحديث ٌ
دليل على أن من فقد التوحيد فقد كل شيء ولو كان أسعد
ه
الموت الخلو ُد يف الن هار ،بينما لو فقد
مصيره بعد
الموحد
أهل الدنيا؛ ألن غير
ِّ
ُ
اإل ُ
فمصيره إلى الجنة.
نسان الدنيا وما فيها لكنه مات موحدً ا
ُ

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)6560( :و مسلم يف صحيحه رقم ،)184( :واللفظ
للبخاري ،قوله( :امت ََح ُشوا) ،أي :احرتقوا[ .النهاية البن األثير .]302/4
وقولهِ ( :
الح َّب ُة) بكسر الحاء :وهي بزر البقول ،والعشب تنبت يف الرباري وجوانب السيول.
السيل) ،ما جاء به السيل من طين أو غثاء ،ومعناه :محمول السيل ،والمراد
وقولهَ ( :حميل َّ
التشبيه يف سرعة النبات وحسنه وطراوته[ .شرح النووي على مسلم .]23/3
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فالنجا ُة من الن هار تما ًما تكون بتحقيق التوحيد،
رسول الل ﷺُ « :يؤتى بأنع ِم ِ
ُ
يوم القيامة،
قال :قال
أهل الدنيا من أهل النَّار َ
عن أنس بن مالك ◙

خيرا ُّ
نعيم
آدم هل َ
ف ُيص َبغُ يف النَّار َصب َغةً ،ثم ُيقال :يا َ
قط؟ هل َم َّر بك ٌ
رأيت ً
ابن َ
ُّ
بؤسا يف الدنيا ،من أهل الجن َِّة،
ويؤتى بأشد الناس ً
قط؟ فيقول :ال والل يا ربُ ،
ِ
بؤسا ُّ
قط؟ هل َم َّر بك شد ٌة
آدم هل َ
ف ُيصبغُ َصبغ ًة يف الجنَّة ،ف ُيقال له :يا َ
رأيت ً
ابن َ
رأيت ِشدَّ ًة ُّ
بؤس ُّ
ُّ
قط»(.)1
قط ،وال ُ
قط؟ فيقول :ال والل يا رب ،ما َم َّر بي ٌ
فالتوحيدُ هو قاعد ُة السعادة يف الدنيا واآلخرة ،وقاعد ُة الدعوة ،كما قال

تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ)

[األنبياء.]25:
ب ُأنزلت من أجل الت ه
كل الرس هل ُأ ه
الك ُت ه
رس ُلوا من أجل التوحيدُّ ،
وكل ُ
وحيد،
ف ُّ ُّ ُ
فأعظم واجب هو توحيدُ الل ╡.
ُ


( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2807( :
الثوب يف الصبغ[ .النهاية البن األثير .]10/3
وقوله( :ف ُيص َبغُ ) ،أيُ :يغمس كما ُيغمس
ُ
ه
لرواية ابن ماجه يف سننه رقم )4321( :بلفظ« :اغمسوه يف ال َّنار غمس ًة».
موافق
تفسير ٌ
وهذا
ٌ
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ِ
الس ُ
التوحيد ال َّثالثة.
أنواع
ابع :اذكر َ
الس ُ
ؤال َّ
ُّ
الجواب -1 :توحيدُ الر ِ
بوبية.
ُ
ُّ
 -2وتوحيدُ ا ُ
أللوه َّي ِة.
األسماء والص ِ
ِ
فات.
 -3وتوحيدُ






التقسيم قرره العلما ُء باالستقراء لنصوص الشريعة ( ،)1والربوب َّيـ ُة :هي
هذا
ُ
ه
ب) ،قال تعالى :ﮋﭨﭩﭪ
إفرا ُد الل تعالى بأفعاله ،وهي ُمشتـقـ ٌة من اسم (الـر ِّ
غضب الرب»(.)2
ُطفئ
َ
ﭫﭬﮊ[يس ،]58:وقال ﷺ« :صدق ُة السر ت ُ
ُ
متفر ٌد بأفعاله ،فهو 
واإليمان بالربوبية يقتضي أن نعتقد أن الل ╡ ِّ

وحده يـخ ُلق ،قال تعالى :ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ[األعراف ،]54:وهو  وحده
ُ
الـمد ِّبـ ُر ،قال تعالى :ﮋﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
المالك ُ
ﮐﮑﮒ ﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜ ﮝﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗ

ﯘﯙﯚﮊ [آل عمرانُ ، ]27:26
رب العالمين ُيد ِّبرها  وحده
فك ُّل تدابير ِّ
ال شريك له.
ه
ه
ُ
ابن
التقسيم
الشيخ بكر أبوزيد « :هذا
( )1قال
االستقرائي لدى متقدمي علماء السلف أشار إليه ُ
ُ
ُّ
بيدي يف
وابن الق ِّيم ،وقرره الز ُّ
ابن تيمية ُ
وغيرهما ،وقرره شيخا اإلسلم ُ
مندهُ ،
وابن جرير الطربي ُ
ُ
تام لنصوص الشرع» [التحذير
وشيخنا
تاج العروس،
الشنقيطي يف أضواء البيان ،...وهو استقرا ٌء ٌّ
ُّ

من مختصرات الصابوين يف التفسير ص.]30 :

* انظر للفائدة كتاب (القول السديد يف الرد على من أنكر تقسيم التوحيد) للشيخ عبد الرزاق العباد.
( )2أخرجه الشهاب يف مسنده رقم ،)99( :وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.)1908( :
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ه
ه
قال ُ
الواجب،
التوحيد
ابن تيمية « :هذا التوحيدُ هو مهن
شيخ اإلسلم ُ
الواجب»(.)1
يحص ُل به
ُ
لكن ال ُ
ُ
يـتم
الواجب ،إذ
يـتم به
اإليمـان بالربوبي هـة
أي:
ُ
ُ
ٌ
الواجب ُّ
واجب ،لـكن ال ُّ
بوجود ه
ه
ه
ه
وبأسمائه وصفاتهه.
الل ╡ ،وبربوبيتهه ،وبألوهيتهه،
باإليمان

ه
ومما ُّ
الربوبي هة ،وما
يدل على ذلك أن المشركين األوائل قد آمنوا بتوحيد ُّ

الل ╡ عنهم :ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
صاروا بذلك مؤمنين ،كما قال ُ

ﯚﯛﯜﮊ [الزمر.]38:

ولذلك لم ي ه
نكروا على رسول الل ﷺ لـما أخربهم بأن الل ╡ هو
ُ

ر ُّبهم ،قال تعالى :ﮋﮀﮁﮂﮃﮄﮊ[الزمر.]6:

ُ
اإليمان بالربوبية فقط المشركين األوائل وال إبليس؛
ومع هذا ك ِّل هه لم ينف هع
الواجب ،فل ُبد من اإليمان ببقية األركان.
يتم به
ُ
ألنه ال ُّ
يجوز االكتفاء بالد ه
عوة إلى توحيد الربوبية فقط –وهذا ح ٌّق -بل
وال
ُ
ُ
الواجب أن يدعو المسلم إلى توحيد األلوهي هة ،واألسماء والص ه
أيضا.
فات ً
ِّ
ُ
ُ
فإن قال قائل :الل ╡ وحده الخالق ،لكن ما توجي ُه قولهه ╡ :ﮋ ﯗ
ﯘﯙﯚﮊ[المؤمنون ]14:الذي ُّ
يدل ظاهر ُه على أن هناك أكثر من خالق؟
التوجي ُه :أن الخلق له إطلقان:
 -1اإليجا ُد من العد هم.
ُ
تحويل الشيء مهن مادة إلى أخرى.
-2
(« )1اقتضاء الصراط المستقيم» (.)387/2

26

ُ
ُ
تحويل الشيء
يكون إال لل تعالى ،وأما
فأما إيجا ُد الشيء من العد هم فهذا ال
اإلنسان ،ولذلك ُ
ُ
يقول
من مادة إلى مادة أو مهن هيئة إلى هيئة فهذا يق هد ُر عليه
بن مريم  :ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
عيسى ا ُ
ﮍﮎﮏﮐﮊ [آل عمران.]49:
القادر على أن يخلق
طيرا من عدم وإنما خلق ُه من طين ،أما
ُ
إ ًذا لم يخ ُلق ً
الل ╡ وحده ال شريك له.
الشيء من العـد هم فهو ُ

قائل :كيف ُي ُ
وكذلك لو قال ٌ
ُ
المالك وحده ،وقد قال تعالى:
الل ╡
قالُ :

ﮋ ﮬﮭﮮﮯﮊ[النور ]61:؟

ُ ه
الـمل ُ
وري المؤق ُت المحدو ُد
الـمل ُك
الص ُّ
ـك ُّ
ُ
المطلق لل ╡ ،وأما ُ
الجوابُ :
ففلن ي ه
ٌ
ٌ
ُ
وفلن يم هل ُك داب ًة وهكذا ،وأما الذي
مل ُك بيتًا،
اإلنسان،
فهذا قد يملكه
يم هل ُك ُم ً
لكا مطل ًقا تا ًّما فهو الل ╡ وحده ال شريك له.
لذا لو أن شخصا أحرق شي ًئا مهن م ه
وعقل
ً
شرعا
لكه أو أتلفه لكان ُمل ًما ً
ً
ُ
وعر ًفا؛ ألن ُملك ُه ليس تا ًّما.
لكن إن أرسل الل ╡ الص ه
واعق أو زلزل األرض ،فليس ألحد أن يسأل
ُ
الل ╡ لهـم فعــل ذلـك ،قــال الل تعالــى :ﮋﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﮊ

الل ╡ ذلك إال لحكمة تامة ،قال ╡ عن نفسه:
[األنبياء ، ]23:وال يفعــ ُل ُ

ﮋﰉﰊﰋﮊ [هود. ]45:

وأما توحيدُ ا ُ
ٌ
اشتقاق من (اإلله) ،لكن لكثرة االستعمال
أللوه َّية ،فاألُلوهية:
ه
ه
اللم األولى مع الثانية فصارت (الل) ،ومعنى
ُحذفت الهمز ُة الثاني ُة ُثم ُأدغمت ُ
وتعظيما وخو ًفا ورجا ًء ًّ
وخضوعا ،فاإلل ُه
وذال
اإلله :المألوه ،أي :المعبو ُد ُح ًّبا
ً
ً
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الحق هو الل  وحده ال شريك له ،قال ╡ :ﮋﮨ ﮩﮪﮫﮬ
ُّ

ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﮊ [الحج.]62:

معبودات كثير ٌة باطل ٌة وإن ُس ِّميت آله ًة إال أنها أسما ٌء مجرد ٌة عن
فهناك
ٌ
الل تعالى :ﮋﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
استحقاق العبادة ،قال ُ

الل ╡ وحده ال
ُّ
الحق
ﯪﯫﯬﮊ [النجم ، ]23:واإلل ُه ُّ
المستحق أن ُيعبد هو ُ
شريك له.

األسماء والص ِ
ِ
إثبات ما أثبت ُه الل تعالى لنفسه وأثبت ُه له
فات فهوُ :
وأما توحيدُ
ه
ه
ُ
الل ╡ عن
ونفي ما نفى ُ
رسوله ﷺ من األسماء الحسنى والصفات ال ُعلُ ،
نفسه ونفاه عنه رسو ُله ﷺ.
ُ
اإلنسان
وعباد ُة الل مبنيــ ٌة على العلم بأسمائه وصفاته ،ولذلك ُكلما ازداد

معرف ًة بالل ازداد عباد ًة لل ╡ ،وخو ًفا منه ،وخشي ًة له.

ابن الق ِّيم  مب ِّينًا ثمرة معرفة أسماء الل تعالى وصفاته:
قال العلمة ُ

«فكلما كان العبدُ هبا أعلم كان بالل أعرف ،وله أطلب ،وإليه أقرب ،وكلما كان
لها أنكر كان بالل أجهل ،وإليه أكره ،ومنه أبعد»(.)1


( )1نونية ابن القيم مع شرح ابن عيسى (.)24/1
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ِ
الس ُ
التوحيد؟ وما معناها؟
امن :ما كلم ُة
ؤال ال َّث ُ
ُّ
الجواب :كلم ُة التوحيد هي(:ال إله إال الل)،
ُ
ومـعناهـا :ال معبو َد ٌّ
حق إال الل.



كلم ُة التوحيد (ال إله إال الل) كلم ٌة عظيم ٌة أرسل الل ╡ هبا جميع ه
رسله،
ُ

كما قـال تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ) [األنبياء ،]25:وقال تعالى(:ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

ﭽﭾﭿ)[النحل. ]36:
وقد اتفقت جميع الرس هل على الدعوة إلى أ ه
ربعة أمور:
ُ ُّ
األمر ُ
األول :الدعو ُة إلى توحيد الل ╡.
ُ

األمر ال َّثاين :طاع ُة الرسول؛ ألن الرسول هو واسط ُة تبليغ بين الل تعالى وبين
ُ
عباده ،فمن أطاع الرسول فقد أطاع الل ،كما قال تعالى(:ﭑﭒﭓﭔﭕ

ﭖﭗ) [النساء.]80:
ه
الر ُ
األمر ال َّث ُ
سل أمروا أقوامهم بالتقوى ،وتقوى الل
الث :تقوى الل ╡ ،ف ُّ
ُ
╡ معناها :االستقام ُة على طاعة الل بامتثال أوامره رجاء ه
ثواب الل
ه
واجتناب نواهيه خو ًفا من عذاب الل تعالى.
تعالى،

االستغفار ،ف ُّ
كل الرس هل دعوا أقوامهم إلى االستغفار؛ ألن
األمر الرابع:
ُ
اإلنسان مهما بذل من جهد وحرص على أن يستقيم على تقوى الل ╡ فل ُبد
ه
النبي ﷺ
أن يقع يف التقصير ،ولهذا لما طلب أبو بكر الصديق ◙ من ِّ
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ظلما
اللهم إين
فقال :ع ِّلمني دعا ًء أدعو به يف صليت ،قال« :قل:
ُ
ظلمت نفسي ً
َّ
فاغفر لي مغفر ًة ِمن عندك،
الذنوب إال أنت،
كثيرا  -وال يغفر
َ
ْ
كبيرا – ويف روايةً :
ً
الغفور الرحيم»(.)1
وارحمني إنك أنت
ُ
ب الرجـال إلى النبي ‰
هذا أبو بكر ◙ المبش ُر بالجنة ،أحـ ُّ

ِّ
ُ
النبي ﷺ أن يستغفر ،وهذا يدل على أننا
وأسبقهم إلى اإلسلم قد أمره ُّ
الناس فل تظن أنهم
بحاجة إلى مغفرة الل  وست هره ،فإذا مدحك
ُ
يمدحون ذاتك ،وإنما يمدحون سرت ه
الل الجميل الذي سرتك به.
نفي
ولكلمة التوحيد ُركنان ال تستقيم إال هبما :النفي واإلثبات؛ فـــ(ال إله)ٌ :
خاص ،فل يكفي أن ُيقال( :ال إله)؛ ألن هذا النفي ينفي
عام ،و(إال الل) إثبات
ٌّ
ٌّ
(الل إل ٌه)؛ ألن هذا ال ُّ
يدل على تفرده
األلوهية مطل ًقا ،كما ال يكفي أن ُيقالُ :
ه
واستحقاقه لها وحده.
باأللوهي هة،
أما إذا قلنا( :ال إله إال الل) استقام التوحيدُ  ،فـنـفينا استحقاق األلوهي هة عن
ِّ
كل من هسوى الل ،وأثبتناها لل وحده.
حق إال الل ،كما قال تعالى:
و المعنى الصحيح لــ(ال إله إال الل) ال معبود ٌّ
(ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ) [الحج.]62:
ه
ه
الباطلة
فسيرات
إذا علمت هذا تبيـن لك خط ُأ من فسر (ال إله إال الل) بالت
كقول بعضهم :ال إله إال الل ،أي :ال خالق إال الل ،أو ال رازق إال الل ،أو ال قادر
على االخرتاع إال الل ،ونحو ذلك.
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)834( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2705( :واللفظ له.
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ومما ُّ
يدل على بطلن تفسير (ال إله إال الل) هبذه المعاين أن المشركين
األوائل استكربوا عن قول (:ال إله إال الل) ،كما يف قوله تعالى( :ﮒﮓﮔﮕ

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ) [الصافات ،]35:مع أنهم كانوا يـ هُق ُّرون بأن الل تعالى هو
الخالـ ُق ،كما يف قوله تعالى ( :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ)
[الزمر ،]38:وقال تعالى عن المشركين(:ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦ)[الفرقان.]3:
ه
باآللهة يف ه
ه
الخالقين( ،)1فالعرب الذين
معبودات ،وليس
اآلية :ال
والمقصو ُد
ُ
ُ
يفسرونه بالخالق أو الرازق أو
نزل
يفسرون (اإلله) بالمعبود ،وال ِّ
القرآن بلغتهم ِّ
القادر على االخرتاع ،ونحو ذلك.
الل)،
والخطأ هو تفسير (ال إله إال الل) بـ (ال خالق إال الل) ،أو (ال رازق إال ُ

الل ،لكن
وإن كانت هذه
ُ
الل ،وال رازق إال ُ
العبارات ح ًّقا يف ذاهتا ،إذ ال خالق إال ُ

الل).
المقصود أن هذه العبارات ال تص ُل ُح أن تكون
ً
تفسيرا لـ(ال إله إال ُ


ابن جرير الطربي  يف تفسير قولهه تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ)« :أصنا ًما
( )1قال ُ
بأيديهم يعبدوهنا ،ال تخ ُل ُق شي ًئا وهي ُتخل ُق ،وال ت ُ
ضرا
ملك ألنفسها نف ًعا ُ
تج ُّره إليها ،وال ًّ
ه
حي وال إحياء م ِّيت وال نشر ُه مهن بعد مماته،
تدفعه عنها ممن أرادها ب ُض ٍّر ،وال تملك إماتة ٍّ
ه ه
ه ه
وتركوا عبادة ه
الموت والحيا ُة
الضر والنف هع ،والذي بيده
خالق ُك ِّل شيء
ُ
وخالق آلهتهم ومالك ِّ
شور» [تفسير الطربي .]397/17
والنُّ ُ
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ِ
الس ُ
َ
الحديث:قال ﷺ:
أكمل
َّاسع:
ؤال الت ُ
ُّ
ِ
وأن محمدً ا
«ما من أحد يشهدُ أن ال إله إال اللَّ ،
ُ
رسول الل.»...





ِ
ِ
الل على النَّار»(.)1
ُ
الجواب« :صد ًقا من قل ِبه إال َّ
حرمه ُ



ٌ
ُ
شرط من شروط شهادة ال إله إال الل( ،)2فمن
الحديث أن الصدق
أفاد هذا
ه
الل تعالى على النار ،أما من قالها كاذ ًبا،
قال(:ال إله إال الل) صاد ًقا من قلبه حرمه ُ
الل ╡ على النار ،قال تعالى( :ﮐ
أو قالها ريا ًء كحال المنافقين ،فل ِّ
يحر ُمه ُ

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟﮠ

ﮡ) [المنافقون.]1:
والن ُ
فاق نوعان:
ٌ
ُ
النوع األولٌ :
مبطل
وإبطان الكفر ،وهو
إظهار اإلسل هم
أكبر :هو
ُ
نفاق ُ
لشهادة ال إله إال الل ،كما ُ
ُ
ُ
اإلنسان ُثم أحدث
الحدث الوضوء ،فلو توضأ
يبطل
ُ
رسول الل ،ودعا
بطل وضوؤه ولم تصح صل ُته ،ولو قال :ال إله إال الل محمدٌ
معبو ًدا من دون الل فقد نقض ال إله إال الل.
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)128( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)32( :واللفظ للبخاري.
ِ
واليقين
المنايف للجهل،
ُ
لم بمعناها -نف ًيا وإثبا ًتا ُ -
(ُ )2شروط (ال إله إال الل) سبع ٌة وهي :الع ُ
المنايف للتر هك ،والص ُ
المنايف للك هذب،
دق ُ
المنايف للر ِّد ،واالنقيا ُد ُ
المنايف للشك ،وال َقبول ُ
ُ
المنايف ِّ
المنافية لل ُبغض ،ولهذه الشروط أدل ٌة من الكتاب
و
ُ
للشرك ،والمح َّب ُة ُ
اإلخالص ُ
والسنة مبسوطة يف موضعها.
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نفاق أصغر عملي :هو عم ُل شيء مهن أعمال المنافقين مع ه
النوع الثاينٌ :
بقاء
ُ
ٌّ
ه
غير ُم ه
خرج من الملة ،ومهن أمثلتهه :الك هذ ُب يف الحديث،
اإليمان يف القلب ،وهو ُ
ه
الخصومة ،وخيان ُة األمانة.
والفجور يف
وإخلف الوعد،
ُ
ُ
التحريم على النار يف النُّصوص
الل على النَّار»،
وقو ُله ﷺ« :إال َّ
ُ
حرمه ُ

الشرعية على قسمين(:)1

ِ
الل تعالى أن
-1
تحريم َأ َمد ٌّ
ٌ
ي :هذا يف حق عصاة الموحدين ،فمن شاء ُ

ِّ
يعذبه يف النار أدخله النار ابتدا ًء ،وحرم عليه الخلود فيها ً
مآال.

تمسه النار ،فل
-2
تحريم ُم ْطـ َل ٌق :وهذا يف حق من حقق التوحيد ،فإنه ال ُّ
ٌ
يدخلها ابتدا ًء وال ً
مآال.
وأما ما جاء يف بعض النصوص يف ذكر التحريم على الجنة فينقسم إلى
قسمين:
ت :أن ُتحرم عليه الجنة إلى أمد معين ُثم ُ
يدخ ُلها ،وهذا
 -1تحريم مؤ َّق ٌ
الل عنهم ابتدا ًء.
يكون يف حق الموحدين من أصحاب الكبائر إذا لم ُ
يعف ُ
( )1الخلود يف النَّار نوعان:
الل ╡ به أهل الكبائر.
 -1خلو ٌد
ٌّ
أمدي :هو الذي توعد ُ

كما يف قوله تعالى( :ﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚ) [النساء.]93:

بدي :هو الذي توعد الل ╡ به أهل الكفر والشرك.
 -2وخلو ٌد أ ٌّ

كما يف قوله تعالى( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫﭬ ﭭ) [األحزاب.]65:64

طويل ُثم ينقضي ،وقد يكون
ً
المكث الطويل ،وقد يكون ُمك ًثا
فالخلو ُد يف لغة العرب :هو ُ
طويل مؤبدً ا ،ولذلك ُيميـزُ الخلو ُد يف القرآن باألبدية يف حق الكفار ،وأما يف حق عصاة
ً
ُمك ًثا
الموحدين فإنه ال يكون معه كلمة (أبدً ا)[ .شرح الطحاوية للشيخ صالح آل الشيخ بتصرف
يسير .]104/2
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أبدي :أن ُيحرم عليه دخول الجنة ويكون من الخالدين يف النار،
-2
تحريم ٌّ
ٌ
حق الكافر والمنافق نفا ًقا أكرب.
وهذا يف ِّ
أقساما:
الناس ينقسمون يوم القيامة
والخالصة َّ
أن َ
ً
ُ
ُ
يدخل الجنة ابتدا ًء ً
يدخل النار مطل ًقا ،وهؤالء هم الذين
ومآال ،وال
 -1من
حققوا التوحيد ،وعصا ُة الموحدين الذين عفا الل عنهم.
 -2من تحر ُم عليه الجن ُة ابتدا ًء ،ويدخلها ً
مآال ،وهؤالء هم عصاة الموحدين
يعف الل عنهم.
إذا لم ُ
 -3من تحرم عليه الجن ُة ابتدا ًء ً
ومآال ،ويدخلون النار ويخلدون فيها ،وهم
الكفار والمنافقون نفا ًقا أكرب.
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الس ُ
أعظم ُّ
الذنوب؟
ؤال العاشر :ما
ُ
ُّ
الجواب :الش ُ
رك بالل .

الل مع ه
غيـر ه
ه
رك :هو عبادة ه
الش ُ
الل ╡ به ،وهو
الل ،وهو
ُ
أعظم ذنب ُعصي ُ
الذنب الذي ُي ه
ب للعبد دخول ه
نار
الر ُسل للنهي عنه ،وهو
وج ُ
ُ
الل ُّ
ُ
أعظم ما أرسل ُ
ُ
جهنم؛ لذلك وجب علينا أن نتعلم الشرك حتى نتوقاه؛ ألن ِّ
يحبط
الشرك بالل
وكثيرا ،كما قال تعالى لنبـ ِّيه ﷺ(:ﮯﮰﮱﯓ
عظيما
العمل مهما كان
ً
ً

ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ)[الزمر.]65:

قوله تعالى( :ﮯﮰﮱ) ،أي :يا رسول الل(،ﯓﯔﯕﯖ) ،أي:
ه
الر ُس هل  ( ﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ).
إلى إخوانك من ُّ
الل تعالى جمل ًة مهن األنبياء  يف سورة األنعام قال:
وكذلك لمـا ذكر ُ
(ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ)

[األنعام.]88:
ه
ِّ
الذنوب ،كما قال تعالى( :ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
أعظم
فالشرك هو
ُ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ) [النساء.]48:
وقال تعالى(:ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐ ﮑﮒﮓ

ﮔﮕﮖﮗﮘ) [النساء.]116:
وقال ╡ ( :ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ

ﮇﮈﮉ) [المائدة. ]72:
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وقال ╡(:ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮﭯﭰ)[الفرقان.]69:68
ِ
الكبائ ِر؟» ثل ًثا ،قا ُلوا :بلى يا رسول
وقال النبه ُّي ﷺ« :أال ُأنبـئك ُْم بأ ْك َب ِر
اإل ْشر ُ ِ
وق الوالدَ ين -وجلس وكان ُمتـك ًئا فقال – أال ُ
وع ُق ُ
وقول
اك باللُ ،
الل ،قالَ ِ « :
ِ
الزُّور» قال :فما زال ُيك ِّر ُرها حتى ُقلنا :ليت ُه سكت»(.)1

ِ
ِ
رسول الل وما ُهن؟
المو ِبقات» ،قالوا :يا ُ
الس ْب َع ُ
وقال ﷺ« :اجتَن ُبوا َّ

قال« :الش ْر ُك بالل.)2( »...

قوله ﷺ« :اجتَنِبوا السبع المو ِب ِ
والموبقات:
قات» ،أي :ابتعدوا عنها،
ُ
ْ ُ
َّ ْ َ ُ
المهل ه
ه
كات التي ُت ُ
هلك أصحابها.
يعني
فالش ُ
الش ُ
رك بالل»ِّ ،
«قالوا :يا رسول الل وما هن؟ قالِّ :
رك بالله هو أو ُل
ه
النبي ﷺ حين سألـ ُه عبدُ الله ب ُن مسعود
الموبقات
ُ
وأعظمها ،كما قال ُّ
ه
◙« :أ ُّي الذن ه
«أن ت َْج َع َل لِله نِدًّ ا وهو َخ َل َق َ
ك»،
ب
أعظم عند الل؟ قالْ :
ُ
ه
ُقل ُت :إن ذلهك لع ه
يم ،)3(»...فجعـل النبي ﷺ اتخـاذ النِّدِّ مع الل 
ظ
ٌ
ُّ
ه
الذنوب.
أعظم

( (1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)2654( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)87( :واللفظ للبخاري.
النووي  :$وأما قو ُلهم« :ليت ُه سكت» ،فإنما قالوه وتمنو ُه شفق ًة على رسول الل
قال
ُّ
يزعج ُه ويغض ُب ُه [.شرح مسلم .]88/2
ﷺ وكراه ًة لما
ُ

( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)2766( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)89( :واللفظ للبخاري.
( (3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)4477( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)86( :واللفظ للبخاري.
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ه
المسلم أن يعرف ِّ
الشرك صغيره وكبيره وصوره وأنواعه وتفصيلتهه
فعلى
ه
الناس يسألون
بن اليمان« :كان ُ
يعلم ،لذا قال حذيف ُة ُ
حتى ال يقع فيه وهو ال ُ
ه
وكنت أسأ ُل ُه ه
عن الش ِّـر مخافة أن ُيدركني»(.)1
الخير،
رسول الل ﷺ عن
ُ
الشاعر:
ويف تقرير هذا المعنى يقول
ُ

ت َّ
لكن لـ َتـ َوقـيـ ِه
عـرفـ ُ
الش َّـر ال للـ َّشـر ْ
الش َّـر ِم َن الن ِ
يعرف َّ
َّاس ي َـ َق ُع فيه
ومن ال
ُ
َ



( (1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3606( :و مسلم يف صحيحه رقم.)1847( :
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الس ُ
ؤال الحادي عشر :ما الش ُ
رك؟
ُّ
الجواب :هو عباد ُة إله ِمن دون الل تعالى
أو مع اللِ تعالى.





ه
الشرك ،قال تعالى:
ب
ال يكون التوحيد
صحيحا ما لم يقرتن معه تج ُّن ُ
ً
(ﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝ)[النساء ،]36:فأمرنا  بعبادته ،وهنانا عن
ِّ
الشرك.
ه
الرباءة من ِّ
الشرك ،قـال تعالـى( :ﰊ
يتحقق التوحيدُ إال مع
ُ
وكذلك ال
ﰋﰌﰍﰎﰏ ﰐﰑﰒﰓﰔﰕ) [البقرة.)1(]265:
الل ،وك َف َر بما ُيعبدُ ِمن دون اللَِ ،ح ُر َم ما ُل ُه،
وقـال ﷺ« :من قال :ال إله إال ُ
ودم ُه ،وحسا ُب ُه على الل»(.)2
ُ
الش ُ
و ِّ
رك نوعان:
ٌ -1
شرك أكب ُر :وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الل تعالى.
مثاله :الذبح لغير الل ،قال تعالى( :ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ

ﯛ) [األنعام ،]162:ومنه السجو ُد لغير الل ،وكذا دعاء غير الل تعالى.
( )1قال ابن كثير «:$قال ُمجاهدٌ  ( :ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ) ،يعني :اإليمان ،وقال
ه
اك :يعني ال إله إال الل ،وعن أنس ه
بن ُجبير والضح ُ
بن مالك:
السدِّ ُّي :هو
اإلسلم ،وقال سعيدُ ُ
ُ
ُّ
ه
القرآن ،وعن سالم ه
ُ
والبغض يف الل» ،قال
الحب يف الل،
الجعد قال :هو
بن أبي
( ﰑﰒ)
ُ
ُّ
األقوال ه
ه
ابن كثير ُّ :
صحيح ٌة وال تنايف بينها[ .تفسير ابن كثير (. ])684/1
وكُل هذه
ُ
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)23( :
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أصغر :هو ما أتى يف ال ُّنصوص أنه ٌ
ٌ -2
شرك ،ولم يصل إلى حدِّ الشرك
شرك
ُ

األكرب( ،)1وهو وسيلة إلى الشرك األكرب.

ُ
رسول الل ﷺَ « :من َح َل َ
ف بغير الل فقد كفر
لف بغير الل ،قال
مثاله :الح ُ

أو أشرك»(.)2

ِ
الشرك األكبر واألصغر ٌ
فروق منها:
وبين
 -1أن الشرك األكرب يخرج من الملة ،والشرك األصغر ال ُيخرج من الملة،
ولكنه وسيلة إلى الشرك األكرب.
 -2أن الشرك األكرب يحبط األعمال كلها ،أما الشرك األصغر فل ُيح ُ
بط
العمل إال يسير رياء أو سمعة فقد ُيح ُ
بط العمل على تفصيل.
 -3أن الشرك األكرب ُي هح ُّل الدم والمال ،بخلف الشرك األصغر ،فإنه ال
ه
اإلنسان وماله؛ ألنه غير مخرج من الملة.
ُي هح ُّل دم
 -4أن الشرك األكرب ُيخ ِّلد صاحبه يف النار ،أما الشرك األصغر فل ُيخ ِّلد
صاحبه يف النار.


ه
الش ُ
رك األصغرُّ :
الشيخ صالح آل الشيخِّ « :
عبادة
كل ذنب سما ُه الشارع شركً ا ولم يبلغ درجة
( )1قال
ُ
ه
غير الل ╡؛ يعني لم يبلغ درجة الشرك األكرب ،وهذا ُ
قول عامة أئمة الدعوة ،وكذلك ُيفه ُم من
صنيع ابن تيمية وابن القيم  أهنم يذهبون إليه» [.األجوبة والبحوث والمدارسات المشتملة
عليها الدروس العلمية .]59/1
( )2أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)1535( :وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.)2042( :
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ِ
ُ
الس ُ
َ
رسول الل
الحديث :قال
أكمل
ؤال ال َّثاين عشر:
ُّ
«من َح َل َ
ف بغير الل.»...
ﷺَ :




الجواب« :فقد َك َف َر أو أشرك» (.)1






األمر ه
ه
الح ِل ُ
وأحق من ُيعظم هو الل ،
ُّ
بذكر ُمعظم،
ف :هو توكيدُ
َ
ف يجب أن يكون باسم من أسماء الل تعالى ،أو بصفة من صفاته فحسب،
والح هل ُ
إن الل
وقد ُنهينا عن الحلف بغير الل  ،كما يف قوله ﷺ« :أال َّ

ْ
فليحلف بالل أو ليصمت»(،)2
╡ ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ،فمن كان حال ًفا
هني صريح عن الحلف بغير الل.
فهذا ٌ

ف بغير الل فقد كفر أو أشرك» ،اختلف ُ
قو ُله ﷺَ « :من َح َل َ
أهل العلم

يف معنى (أو) يف هذا الحديث على قولين:

ُ
القول األول :أنها ٌّ
الحديث (من حلف بغير
شك من بعض الرواة يعني يكون
ُ
الرسول ﷺ
الل فقد كفر) ،أو يكون (من حلف بغير الل فقد أشرك) فيكون
قد قال أحد اللفظين.

القول الثاين :أن (أو) بمعنى الواو ،فيكون المعنـى كفـر وأشـرك ،ونظيـر
ذلـك قو ُله ╡( :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

الل ╡ موسى
ﮯ) [الفرقان ، ]62:أي :أراد أن يذكر وأراد
ً
شكورا ،وأمر ُ
( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)1535( :وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.)2042( :
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)6108( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)1646( :واللفظ له.
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وهارون حين أرسلهما إلى فرعون فقال لهما( :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

يتذكر ويخشى.
ﮭﮮﮯ) [طه ،]44:أي:
ُ
والحلف بغير الل له حالتان:
 -1أن يكون شركًا أكبر :إن اعتقد أن المحلوف به أعظم من الل تعالى أو
مساو له يف المنزلة والتعظيم.
ف بغير الل تعالى دون
 -2أن يكون شركًا أصغر :إن جرى على لسانه الح هل ُ
اعتقاد تعظيم المحلوف به.
بالنبي ﷺ ،أو بالكعبة ،أو باألمانة ،أو بالنِّعمة،
ف
ومن أمثلته :الح هل ُ
ِّ
أو بحياة فلن ،أو برأس فلن ،أو بشرفهه ،فيشمل كل حلف بغير الل .
ذنب
وليس معنى كونه شر ًكا أصغر أنه ه ِّين ال بأس به ،فالشرك األصغر ٌ
ليس فوقه ذنب إال الشرك األكرب ،قال ابن مسعود ◙« :ألن أحلف ه
بالل ه
كاذ ًبا
ُ
بغير هه ،وأنا ه
أحب إلي مهن أن أحلف ه
صاد ٌق»( ،)1فالحلف بالل توحيدٌ ولو كان معه
ُّ
والحلف بغيره ٌ
شرك ولو كان معه حسن ُة الصدق.
ُ
كبير ُة الكذب،
فائد ٌة :ك َّفار ُة الحلف بغير الل تعالى:
ُيشرع لمن حلف بغيـر الل ╡ أن يقـول( :ال إله إال الل) كفـار ًة لـه؛ لحديـث
ِ
«من َح َل َ
والالت وال ُعزَّ ى ،فليقل :ال إله إال الل»(.)2
ف فقال يف َح ِل ِف ِه:
النبي ﷺَ :
ِّ

***

( )1أخرجه الطرباين يف المعجم الكبير رقم ،)8902( :وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب رقم:
(.)2953
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)4860( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)1647( :واللفظ للبخاري.
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الس ُ
الغيب
يعلم أحدٌ
َ
ؤال ال َّثالث عشر :هل ُ
ُّ
سوى اللِ ╡؟ وما الدليل؟



الل ،والدليل قوله :
يعلم
َ
الجواب :ال ُ
الغيب َّإال ُ
( ﭧﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮ
ﭯﭰ[ )...النمل.]65:





ب علــى ُكـ ِّل مسلـم أن يعتقـد اعتقا ًدا جاز ًما أن علم الغيـ ه
ب مما اختـص
يجـ ُ
الل  به ،كما قال تعالى( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ)...
ُ

ه
حرف
[النمل ، ]65:فاآلي ُة فيها حص ُر هعل هم الغيب على الل  ،ومجي ُء

الحك هم
االستثناء (إال) بعد (ال) النافية أسلوب من أساليب القصر :وهو
ُ
إثبات ُ
للمذكور ،ونف ُي ُه عما عداه.
والغيب :هو ك ُُّل ما غاب عن اإلنسان ،وهو نوعان:
ُ

ِ
بعض الخلق دون بعض ،فمن حضر
سبي :هو الذي يعلمه ُ
ٌ -1
غيب ن ٌّ

ُ
علم.
يعلم ما
يحدث فيه ،ومن غاب فل ي ُ
مجلسا فإنه ُ
ً

الل ،كالذي
ٌ -2
غيب ُم ْط َل ٌق :وهو ما غاب عن الخلق جمي ًعا ،وال ُ
يعلمه إال ُ

ُ
ُ
الل.
سيحدث يف المستقبل ،مثلً :فل يعلم من
سيدخل الجنة ،ومن سيدخل النار إال ُ
يعلم ُه مل ٌك مقر ٌب ،كما
ُ
فالغيب
ُ
الل تعالى بعلمه ،فل ُ
المطلق مما اختص ُ
نبي
قال تعالى عن الملئكة( :ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ)[البقرة ،]32:وال ٌّ
ُم ٌ
الل نبيه محمدً ا ﷺ أن يقول( :ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
رسل ،كمـا أمر ُ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ) [األنعام.]50:
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وقد ُي ه
الل ╡ شي ًئا مهن الغيب لبعض ُر ُسله ،كما قال تعالى(:ﯵ
ظه ُر ُ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ) [الجن ، ]27:26فيخب ُــر
سيقع يف المستقبل ،كما قال
رس هل هه  عنشيء من أمور الغيب مما
ُ
بعض ُ
تعالى ( :ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜﯝ) [الروم.]4:2
أيضا على إخبار ه
ُ
حديث
الل تعالى لنب ِّيه ﷺ بشيء من الغيب
ومن األدلة ً

سهل بن سعد ◙« :أن رسول الل ﷺ التقى هو والمشركون ،فاقتت ُلوا،
ُ
رسول الل إلى عسك هره ،ومال اآلخرون إلى عسك هرهم ،ويف أصحاب
فلما مال
رجل ال يدع لهم شاذ ًة وال فاذ ًة إال اتبعها يضربها ه
ه
رسول الل ﷺ ٌ
بسيف هه،
ُ
ُ
ُ
فقال :ما أجزأ منا اليوم أحدٌ كما أجزأ ٌ
رسول الل ﷺ« :أما إ َّنه
فلن  ،فقال

من أهل ال َّنار» ،فقال ٌ
رجل من القوم :أنا صاح ُب ُه  ،قال :فخرج مع ُه ،كلما وقف
ُ
رحا شديدً ا ،فاستعجل
فج هرح
الرجل ُج ً
وقف معه ،وإذا أسرع أسرع معه ،قالُ :
الموت ،فوضع نصل سيفه باألرض ،و ُذباب ُه بين ثدييه ،ثم تحامل على سيفه،
فقتل نفس ُه. )1(»...

ومدعي ه
كافر؛ ألنه ِّ
مكذ ٌب لل تعالى ،ولرسوله ﷺ.
علم الغيب ٌ
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)2898( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)112( :واللفظ للبخاري.
وقوله( :ال يد ُع لهم شاذ ًة إال اتبعها) ،الشا ُّذ والشاذةُ :الخارج والخارجة عن الجماعة... ،قال
ابن األعرابي يقالٌ :
فلن ال يد ُع شاذ ًة وال فاذ ًة إذا كان شجاعًا ال يلقاه أحدٌ إال قتل ُه ،وهذا الرجل
ُ
اسمه قزمان قاله الخطيب البغدادي ،قال :وكان من المنافقين.
قوله( :ووضع ُذباب السيف بين ثدييه) ،هو بضم الذال وتخفيف الباء الموحدة المكررة وهو
طر ُف ُه األسفل ،وأما طر ُف ُه األعلى فمقبضه[ .شرح النووي على مسلم .]123/2
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تكون األ ُ
الس ُ
عمال مقبول ًة
الـرابع عشر :متى
ُ
ؤال َّ
ُّ
عند الل ╡؟




الجواب :إذا كانت خالص ًة لل ،
ِ
لس َّنة رسول الل ﷺ.
وموافق ًة ُ






ه
ُ
األعمال عند الل أربعة شروط(:)1
شرتط لقبول
ُي
الش ُ
* َّ
اإلسلم :فالكافر عمله مردو ٌد ،والدليل قو ُله تعالى:
رط األول:
ُ
(ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ) [الفرقان.]23:
الش ُ
* َّ
اإلخلص لل تعالى؛ وهو أن تكون ني ُة العامل وقصدُ ه
رط ال َّثاين:
ُ
ابتغاء وجه الل تعالى ،قال تعالى(:ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ)

[البينة ،]5:وقال (:ﮆﮇﮈﮉﮊ) [الزمر ، ]3:فمنطوق ه
اآلية أن العمل

ٌ
خالصا فهو مردو ٌد على
المفهوم منها أن ما لم يكن
مقبول عند الل ،و
الخالص
ً
ُ
شرط لقبول العمل ،و من لم ُيخ هل ه
ٌ
ص العمل
صاحبه ،فإخلص الدين لل ╡
الل منـه ،ولو كانـت أعما ُلـه كالجبـال ،كمـا قـال تعالـى(:ﮯ
لل تعالـى فلـن يقبل ُ

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ) [الزمر.]65:
(ُ )1
صالحا إال بثلثة أمور:
العمل ال يكون
ً
ُ
مخلصا يف عمله لل.
العامل
األول :أن يكون
ً
الثاين :أن يكون مطاب ًقا لما جاء به النبي ﷺُّ ،
فكل عمل مخالف لما جاء به فليس بصالح ،بل
ُّ

هو ٌ
باطل.

الثالث :أن يكون ُ
العمل مبن ًّيا على أساس اإليمان والعقيدة الصحيحة[ .أضواء البيان للشنقيطي.]196/3
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ِ
الشركاء عن
وجاء يف الحديث القدسي أن الل  قال« :أنا أغنى
ال َأ ْشر َك فيه معي غيري ،ترك ُته ِ
ِ
وش ْركَه»(.)1
ُ
الشركَ ،من َعم َل عم ً َ
ويف رواية« :فأنا منه بري ٌء ،وهو للذي أشرك»(.)2
فينبغي للمسلم أن يحرص على اإلخلص ،وأن يخاف على نفسه من
النبي ﷺ،
ابن أبي ُمليكة « :
ُ
ال ِّنفاق ،قال ُ
أدركت ثلثين من أصحاب ِّ

ُ
يقول :إنه على إيمان جربيل
ُ
ك ُّلهم
يخاف ال ِّنفاق على نفسه ،ما منهم أحدٌ
وميكائيل»(.)3
وقال الحسن البصري « :$ما خافه إال مؤمن وال ه
منافق»( ،)4يعني
أمن ُه إال ٌ
ٌ
ُّ
ُ
ُ
النِّفاق.
ه
خوف ال ِّن ه
فاق قلوب السابقين األولين،
ُ
«تالل لقد قطع
ابن الق ِّيم :$
قال ُ
لع ه
ه
ه
لمهم هبد ِّقه ه
وجم هله ،ساءت ظنو ُنهم بنفوسهم حتى خ ُشوا أن
وج ِّله
وتفاصيله ُ
يكونوا مهن ج ه
ملة المنافقين»(.)5
ُ

الش ُ
رط الثال ُ
* َّ
لسن هة الرسول ﷺ ،يف ستة أمور :الك ُّم،
ث :موافق ُة العم هل ُ

ُ
ُ
والجنس.
والسبب،
المكان،
الزمان ،و
الكيف ،و
ُ
و
ُ
ُ

ُ
اإلنسان الظهر أرب ًعا،
الكم ،أي :العدد ،فمثلً :المشروع أن يصلي
األولُّ :
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2985( :
( )2أخرجها ابن ماجه يف سننه رقم ،)4202( :وصححها األلباين يف الرتغيب والرتهيب رقم.)34( :
ه
ه
يشعر ،ووصله
خوف
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه معل ًقا يف باب:
المؤمن من أن يحبط عم ُل ُه وهو ال ُ
ابن حجر يف تغليق التعليق.]51/2 [.

ه
ه
يشعر.
خوف
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه معل ًقا يف باب:
المؤمن من أن يحبط عم ُل ُه وهو ال ُ
( )5مدارج السالكين (.)364/1

45

ُ
خمسا متعمدً ا فإن صلته ال تصح باالتفاق؛ ألنه خالف
فلو صلى
اإلنسان الظهر ً
القدر المشروع.
الثاين :الكيفي ُة ،أي :صفة العبادة ،فلو أن رجلً توضأ فبدأ بغسل رجليهُ ،ثم
مسح رأسهُ ،ثم غسل يديهُ ،ثم وجهه ،فوضوؤه ٌ
باطل؛ ألنه خالف الشرع يف
الكيفية.
الثالث :الزمان ،فالصلة ُشرعت يف أوقات محدودة (الفجر ،والظهر،
والعصر ،والمغرب ،والعشاء) لقوله تعالى (:ﮣﮤﮥﮦﮧﮨ

تصح إال يف وقتها.
ﮩ) [النساء ، ]103:أي فرضت يف أوقات محدودة ،فل ُّ
الرابع :المكان ،فمثلً :المشروع للمسلم أن يطوف ه
ببيت الل الحرام
غير صحيح؛ ألنه خالف المكان الذي ُش هرعت
(الكعبة) ،فلو طاف بغيرها فطواف ُه ُ
فيه هذه العبادة.
الخامس :السبب ،فمثلً :المشروع عند اشتداد الريح الدُّ عاء كما كان
ه
وخير
الر ُ
وخير ما فيهاَ ،
خيرهاَ ،
يح ،يقول« :اللهم إين أسألك َ
ﷺ إذا عصفت ِّ
رسلت به»( ،)1فلو
ما ُأرسلت به ،وأعو ُذ بك من شرها ،وشر ما فيها ،وشر ما ُأ
ْ
ُ
رع سب ًبا فهي بدعة مردودة،
تعبد
اإلنسان ربه بعبادة مقرونة بسبب لم يجعله الش ُ
كالصلة عند اشتداد الريح ،فالصل ُة عباد ٌة مشروعةٌ ،لكن لما ُقرنت هبذا الس ه
بب
صارت بدعةً.
جنس :أي جنس المتعب هد به ،فلبد أن تكون العباد ُة موافق ًة
السادس :ال ُ
للشرع يف ه
جنسها ،كاألضحية تكون من هبيمة األنعام ،وهيُ :
والبقر،
اإلبل،
ُ
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)899( :
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والغنم ،فلو ضحى ٌ
تصح أضحي ُته؛ ألنه خالف الشريعة يف جنس
رجل بفرس فل ُّ
ُ
المتعب هد به.
* الشرط الرابع :صحة االعتقاد(:)1
ه
ٌ
ُ
مخلوق ،أو ليس
القرآن
صرف العبادة لغير الل أو يقول:
فالذي يعتقدُ جواز
ٌ
مشكوك فيه ،أو اعتقد كُفر جمي هع الصحابة  ،أو غير ذلك من
كلم الل ،أو
ه
ه
الباطلة المشهورة فل ُتقب ُل أعما ُله.
العقائد


ه
ه
ُ
والعبادة على
بالصلة
يكون قبور ًّيا وثن ًّيا ،ولكنه قد يأيت
صور منها :أن الرجل قد
( )1وهذا الشرط له ٌ
وجهها الصحيح ،ولكنه فاسد االعتقاد[ .أبرز الفوائد من األربع القواعد للشيخ زيد المدخلي
ص.]27 :
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ال ُّس ُ
السورة التي َت ْع ِد ُل
ؤال الخامس عشر :ما ُّ
ِ
القرآن؟ واقرأها.
ربع
َ



الجواب :سورة الكافرون( ،ﭑﭒﭓﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰ)(.)1





ه
ه
ه
والرباءة من
الدين لل تعالى،
إخلص
هذه ُسور ٌة عظيم ٌة؛ الشتمالها على
ه
العملي (توحيدُ األلوهية) ،وقد جاء يف فضلها
للتوحيد
الشرك ،وهي متضمن ٌة
ِّ
أنها ه
تعد ُل ربع القرآن ،والدليل قو ُله ﷺَ « :من قرأ (ﭑﭒﭓ)
()2
ِ
ُع ِد َ
النبي ﷺ يقرؤها يف مواطن عدة ،ومنها:
كان
لذا
،
»
...
القرآن
ع
ِ
برب
له
ت
ل
ْ
ُّ

 -1يف ُس َّنة الفجر ،فعن أبي هريرة ◙ «أن رسول الل ﷺ قرأ يف ركعتي

الفجر( :ﭑﭒﭓ) ،و(ﭑﭒﭓﭔ)»(.)3

 -2يف ُس َّنة المغرب ،فعـن عبدالل بـن مسعـود ◙ ،أنـه قـال« :مـا ُأحصـي
ه
رسول الل ﷺ يقر ُأ يف الركعتين بعد المغرب ،ويف الركعتين
ما سمعـ ُت من
قبل صلة الفجر بـ(ﭑﭒﭓ) ،و(ﭑﭒﭓﭔ) »(.)4

( )1للمؤلف حفظه الل رسال ٌة نافع ٌة مطبوعة بعنوان(:قل يأيها الكافرون) ذكر فيها جمل ًة من الفوائد يف
هذه السورة.
( )2أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)2893( :وحسنه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)6466( :
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)726( :
( )4أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)431( :وحسنه األلباين يف مشكاة المصابيح رقم.)851( :
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 -3بعد الطواف بالكعبة خلف مقام إبراهيم ، فعن جابر ◙ يف
النبي ﷺُ ...« :ثم نفذ إلى مقام إبراهيم  ،فقرأ( :ﯣﯤ
صفة حج ِّ

ﯥﯦﯧﯨ) [البقرة ،]125:فجعل المقام بينه وبين البيت ،فكان أبي يقول :وال
أعلمه ذكر ُه إال عن النبي ﷺ :كان يقرأ يف الركعتين(ﭑﭒﭓﭔ) ،و(ﭑ

ِّ

ﭒﭓ) »(.)1

 -4يف صالة الوتر ،فعن عبد العزيز بن ُجريج  ،قال :سألنا عائشة ،
ُ
رسول الل ﷺ؟ قالت« :كان يقرأ يف األولى :بــ(ﮟﮠ
بأي شيء كان يوتر
ِّ

ﮡ ﮢ) ،ويف الثانية بــ(ﭑ ﭒ ﭓ) ،ويف الثالثة بــ(ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ) ،والمعوذتين»(.)2
 -5عند اإليواء إلى الفراش ،فعن فروة بن نوفل◙ ،أنه أتى النبي ﷺ

أويت إلى فراشي ،قال«:اقرأ(:ﭑﭒ
فقال :يا رسول الل ع ِّلمني شي ًئا أقو ُله إذا ُ

ﭓ) فإ َّنها براء ٌة من الشرك» (. )3
ه
عقرب
 -6يف الرقية الشرع َّية ،فعن علي◙ قال :لدغت النبي ﷺ
ٌ
ٍّ

غيره» ثم دعا بماء
الل
َ
العقرب ال َتدَ ُع مصل ًيا وال َ
وهو يصلي فلما فرغ قال« :لعن ُ
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)1218( :

قولهُ « :ثم نفذ إلى مقام إبراهيم » أي بلغه ووصل إليه ،وقوله« :فكان أبي يقول :وال أعلمه ذكر ُه إال
النبي ﷺ» ،معنى هذا الكلم أن جعفر بن محمد الباقر روى هذا الحديث عن أبيه عن جابر،
عن ِّ
ثم قال :كان أبي يعني محمدً ا يقول :إنه قرأ هاتين السورتين ،قال جعفر :وال أعلم أبي ذكر تلك القراءة
عن ه
قراءة جابر بل عن جابر عن قراءة النبي ﷺ[ .انظر شرح صحيح مسلم للنووي .]176/8

( )2أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)463( :وصححه األلباين يف سنن أبي داود رقم.)1424( :
( )3أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)3403( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم:
(.)1161
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وملح وجعل يمسح عليها ويقرأ بــ(ﭑ ﭒ ﭓ) ،و(ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ)  ،و(ﮀﮁﮂﮃ)»(.)1
ِّ
ولكل من
أمر من الل لنب ِّيه ﷺ
قوله تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ)ٌ ،
كل كافر وعبادتهه ،وهذا ٌ
يصح توجي ُه الخطاب له بإعلن الرباءة من ِّ
دليل على أن
ُّ
كفار ،وأن نتربأ من دينههم ،ولكن ليس بالضرورة
الواجب أن نعلن للكفار أهنم ٌ
أن ُيقال يف وجه الكافر :يا كافر ،لما يف ذلك من تنفيره من قبول الدعوة ودخول

اإلسلم (.)2

وقوله( :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) (ما) موصول ٌة وتفيد العموم ،يعني :ال أعبد
الذي تعبدونه من المعبودات الباطلة.
(ﭚﭛﭜﭝﭞ) وهو الل تعالى ،ولما عبدوا غيره صح أن ُيقال:
إنهم ما عبدوه؛ ألن الل تعالى ال ي ُ
قبل الشرك ،وال يرضى إال بالتوحيد.
(ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ) ،أي :لن أقبل ولن أرضى غير
ِّ
وهي(الشرك) ،وأنتم كذلك لن
عباديت وهي (اإلخلص) ،ولن أقبل عبادتكم
تقبلوا ولن ترضوا عباديت.
(ﭬﭭﭮﭯ) ،أي :لكم دينكم الذي أنتم عليه وتدينون به ،ولي ديني
أدين الل تعالى به ،وأنا بريء من دينكم ،وأنتم بريئون من ديني.
الذي ُ
( )1أخرجه الطرباين يف المعجم الصغير رقم ،)830 ( :وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة
رقم.)548( :
ُ
كافر ،أما عند بيان
( )2قال
الشيخ صالح الفوزان حفظه الل «:عند الدعوة ما يقال له :أنت ٌ
مسلم» .شرح رسالة الدالئل يف
كافر ،وهذا
األحكام أن هذا
ٌ
كافر ،ف ُيقال :هذا ٌ
مسلم وهذا ٌ
ٌ
حكم مواالة أهل اإلشراك(ص.)214
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ُ
الشيخ صالح الفوزان حفظه الل« :هذا معناه الرباءة من دينهم ،وليس
قال
بعض الناس أن معناه الموافقة لهم على دينهم ،وأن كلًّ له دينُه ،وكلًّ
كما يظ ُّن ُ
ُ
الل
حر يف عقيدته؛ كما يدندنون اآلن ،فلو كان
اإلنسان ًّ
ٌّ
حرا يف عقيدته لما أرسل ُ
الرسل ،وال أنزل الكتب ،وال شرع الجهاد ،فالعقيدة ال بد أن تكون واحد ًة
وهي :عبادة الل وحده ال شريك له؛ كما قال تعالى( :ﭳﭴﭵﭶﭷ

ه
الكفر والقضاء على اإلسلم فإنه
ﭸ) [الذاريات ،]56:فمن كفر وأراد نشر
ُيقاتل» (.)1


( )1شرح رسالة الدالئل يف حكم مواالة أهل اإلشراك(ص.)19
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ﷺ

ال ُّس ُ
السادس عشرَ :من نب ُّيك؟
ؤال َّ

ُ
رسول الل
حمدٌ
الجوابُ :م َّ



.

ه
ُّ ُ
ُ
اإلنسان،
أسئلة القرب الثلثة التي ُيسأل عنها
النبي ﷺ هو أحدُ
السؤال عن ِّ

النبي ﷺ« :فيأتيه َم َلكان ف ُيجلسانه ...فيقوالن له :ما هذا
كما جاء يف حديث ِّ
ُ
ُ
ُ
الرجل الذي ُب ِع َ
رسول الل ﷺ»(.)1
فيقول :هو
ث فيكم؟
ه
ه
السؤال ما لم يكن ِّ ً
ُ
النبي
اإلنسان للجواب عن هذا
ولن ُيوفق
متمسكا ُبسنة ِّ
ﷺ اعتقا ًداً ،
فيجب عليه أن يشهد أن محمدً ا رسول الل ﷺ،
وعمل،
ً
وقوال،
ُ
ه
وأن يحبه أكثر مهن محبته لنف هسه ،ه
ووالده ،والن ه
اس أجمعين( ،)2ويعتقد أنه
وولده،
ُ
ٌ
خاتم النب ِّيين ،لقوله ﷺ« :وأنا خاتم
ورسول ال ُيكذ ُب ،وأنه
عبدٌ ال ُيعبدُ ،
ُ
نبي بعدي»(.)3
النبيين ،ال َّ

ُ
الرسول :فهو من
بي :هو من ُأوحي إليه بشرع ولم ُيؤمر بالتبليغ ،أما
وال َّن ُّ
ُأوحي إليه بشرع ،و ُأمر بالتبليغ ،وقيل غير ذلك(.)4
( )1أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)18534( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)1676( :
أحب إليه من والده ،وولده ،والن ِ
َّاس
أكون
يؤمن أحدُ كم حتى
( )2وقد قال ﷺ« :ال
َ
َّ
ُ
أجمعين» أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)15( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)44( :واللفظ
للبخاري.
( )3أخرجه أبوداود يف سننه رقم ،)4252( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)7418( :
ُ
فالنبي هو
النبي والرسول قول شيخ اإلسلم ابن تيمية ُّ « :$
( )4ومن األقوال يف بيان الفرق بين ِّ
الل به؛ فإن ُأرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الل ليب ِّلغه رسال ًة من =
الل ،وهو ين ِّبئ بما أنبأ ُ
الذي ينبئه ُ
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ُّ
ُّ
ً
رسوال ،ولذلك
نبي
أعم من ِّ
وال ُّنبو ُة ُّ
نبي ،وليس كل ٍّ
الرسالة ،فكل رسول ٌّ

قال تعالى( :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ)

ه
الرسالة.
أعم من نفي ِّ
[األحزاب،]40:ولم يقل« :وخاتم المرسلين »؛ألن نفي ال ُّنبوة ُّ

إن الرسال َة والنُّبوة قد انقطعت ،فال
بي ﷺ أنه قالَّ « :
وقد ثبت عن الن ِّ

َ
رسول بعدي وال نبي»(.)1



= الل إليه؛ فهو رسول ،وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ،ولم ُيرسل هو إلى أحد يب ِّلغه عن الل
نبي ،وليس برسول»[ .النبوات البن تيمية .]714/2
رسالة؛ فهو ٌّ

( )1أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده رقم ،)13824( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم:
(.)1631
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ُ
ال ُّس ُ
رسول الل)؟
ؤال السابع عشر :ما معنى
(محمدٌ
َّ
نحوه؟
يجب علينا َ
وماذا ُ



ونذيرا،
بشيرا ً
الل تعالى للناس كا َّف ًة ً
الجواب :أي :أرس َله ُ
ويجب علينا :طاعتُه فيما أمر ،وتصدي ُقه فيما أخبر،
الل َّإال بما شرع.
ُ
واجتناب ما نهى عنه وزجر ،وأن ال ُيعبد ُ





ونذيرا ،كما قال تعالى( :ﭸﭹ
بشيرا
ً
الل تعالى محمدً ا ﷺ ً
أرسل ُ

ونذيرا لمن عصاه من النار.
بشيرا لمن أطاعه بالجنة،
ً
ﭺﭻﭼﭽ)[البقرةً ،]119:
والشهادة لمحمد ﷺ بالرسالة تقتضي أربعة أمور:

 -1طاع َتـ ُه فيمـا َأ َمـ َر :فالطاع ُة هي االنقيـا ُد والتسليـ ُم ألمـره ﷺ؛ ألن

طاعتــه طاعـ ٌة لل تعالـى ،قـال ( :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ) [النساء،]80:
ُ
ُ ُّ
العمل به ،قال تعالى( :ﮢﮣﮤ
النبي ﷺ ،فيجب علينا
فكل ما جاء به ُّ
ﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪ)[النساء.]64:

 -2تصدي َق ُه فيما أخبر :يجب علينا أن ُنصدِّ ق النبي ﷺ يف ِّ
كل ما أخربنا

عنه من األمور الماضية والمستقبلة ،وذلك أن اإليمان يرجع إلى أصلين.

ابن الق ِّيم « :اإليمان يرجع إلى أصلين :األول :طاع ُة الرسول فيما
قال ُ
أمر ،والثاين :تصدي ُق ُه بما أخرب»(.)1
( )1أحكام أهل الذمة ( .)836/2ومما ُّ
يدل على شدة تصديق الصحابة  للرسول ﷺ ما
موت،
قاله أبو هريرة ◙« :إين ألرجو إن طالت بي حيا ٌة أن أدرك عيسى ابن مريم ،فإن ع هجل بي ٌ
ه
فليقرئه مني السلم» أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)7971( :وإسناده صحيح.
فمن أدركه
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اجتناب ما نهى عنه وزجر :قال تعالى( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
-3
َ

ُّ
يجب اجتنا ُبـه والبعـدُ
النبي ﷺ ُ
ﮥﮦﮧﮨ)[الحشر ،]7:فكل ما هنى عنه ُّ

عنه ،قال ﷺ« :ما نهي ُتكم عنه فاجتنبوه ،وما أمر ُتكم به فافعلوا منه ما
استطعتم.)1(»...

الل َّإال بما شرع :قال تعالى( :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
 -4وأن ال ُيعبدَ ُ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ) [آل عمران ،]31:و قال تعالى(:ﮠ ﮡ

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ) [الحشر ، ]7:فمن شروط قبول العبادة أن يكون
للنبي ﷺ.
ُ
المسلم فيها ُمتب ًعا ِّ

قال شيخ اإلسلم ابن تيمية « :وكلما كان الرجل أتبع لمحمد ﷺ

وإخلصا له يف الدين ،وإذا ب ُعد عن متابعته نقص من دينه
كان أعظم توحيدً ا لل
ً
بحسب ذلك ،فإذا كثر ُبعدُ ُه عنه ظهر فيه من ِّ
الشرك والبـدع مـا ال يظهـر فيمـن هـو
أقـرب منه إلى ا ِّتباع الرسول»(.)2

فمـن عبد الل بغيـر مـا جـاء بـه النبـ ُّي ﷺ فعمله مردو ٌد ،لقوله ﷺ:

أمرنا فهو ر ٌّد»( ،)3وهذا ُيب ِّي ُن خطر االبتداع يف الدين،
«من عمل عم ً
ال ليس عليه ُ
فالبدع ُة قرين ُة ِّ
خطرا من المعصية؛ ألنها معصي ٌة وزياد ٌة ،وفيها
الشرك ،وهي أشدُّ
ً
لب ُس الحق بالباطل.
ُ
إبليس من المعصية ،والمعصي ُة
قال
أحب إلى َ
سفيان الثوري « :البدعة ُّ

تاب منها»(.)4
تاب منها ،والبدع ُة ال ُي ُ
ُي ُ

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)7288( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)1337( :واللفظ له.
( )2مجموع الفتاوى (.)498/17
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)1718( :
( )4أخرجه الللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة (.)149/1

=
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=

قال شيخ اإلسلم « :$ومعنى قولههم :إن البدعة ال ُيتاب منها :أن المبتدع الذي يتخذ دي ًنا

يتوب ما دام يراه حس ًنا؛ ألن أول
الل وال رسو ُله قد زُ ين له سو ُء عمله فرآه حس ًنا فهو ال ُ
لم يشرعه ُ
مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب
التوبة العلم بأن فعله س ِّي ٌئ ليتوب منه ،أو بأنه ترك حس ًنا
ً
ويفعله ،فما دام يرى فعله حس ًنا وهو س ِّي ٌئ يف نفس األمر فإنه ال يتوب ،ولكن التوبة منه ممكن ٌة
الل ويرشده حتى يتبين له الح ُّق كما هدى  من هدى همن الكفار
وواقع ٌة بأن يهديه ُ
الحق ما علمه ،فمن ع همل بما
والمنافقين وطوائف من أهل البدع والضلل وهذا يكون بأن يتبع من ِّ
ه
الل علم ما لم يعلم ،كما قال تعالى(:ﯱﯲﯳﯴﯵﯶ)[محمد.»]17:
علم أورثه ُ
مجموع الفتاوى ( .)9/10
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ال ُّس ُ
اسم نبيـنا؟
ؤال ال َّثامن عشر :ما ُ
واسم جده؟
واسم أبيه؟
ُ
ُ





بن عبد الل ِ
بن عبد المطلب ﷺ(.)1
الجواب :هو محمدُ ُ

النبي (محمد) ،فيشهد أن ال إله إال الل،
ُ
الواجب على المسلم أن يعرف اسم ِّ

ُ
رسول الل ،وال يضره إن جهل اسم والد النبي ﷺ واسم جدِّ ه.
وأن محمدً ا
وقد ذكر الل  النبي ﷺ باس هم هه محمد يف أربعة مواضع من كتابه:

األو ُل :قوله تعالى( :ﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ) [آل عمران.]144:
َّ
ال َّثاين :قوله ( :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ) [األحزاب.]40:
الثالث :قوله تعالى( :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)

[محمد.]2:
الرابع :قوله تعالى( :ﭑﭒﭓﭔ) [الفتح.]29:
بن عبد مناف ه
بن هاشم ه
بن عبد المطلب ه
بن عبد الل ه
بن ُقصي
النبي ﷺ هو :محمدُ ُ
( )1اسم ِّ
ه
ه
بن كنانة ه
بن النضر ه
بن مالك ه
بن فهر ه
بن غالب ه
بن لؤي ه
بن كعب ه
بن ُمرة ه
بن كهلب ه
ا ه
بن خزيمة
بن معد ه
بن نهزار ه
بن ُمضر ه
بن إلياس ه
بن ُمد هركة ه
ا ه
بن عدنان [.صحيح البخاري .]44/5
ثابت
سب الذي سقناه إلى عدنان ال مرية فيه وال نزاع ،وهو ٌ
ابن كثير « :وهذا الن ُ
قال ُ
بالتواتر واإلجماع»[.الفصول يف السيرة ص.]87 :
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يضا (أحمد) ،قال تعالى:
ومن األسماء الثابتة
للنبي ﷺ يف القرآن أ ً
ِّ
(ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ) [الصف. ]6:
ُ
والدليل قوله ﷺ:
النبي ﷺ الماحي والحاشر والعاقب
ومن أسماء ِّ

الكفر ،وأنا الحاشر الذي
«أنا محمدٌ  ،وأنا أحمدُ  ،وأنا الماحي ،الذي ُيمحى بي
ُ
نبي (.)1
اس على َع ِقبي ،وأنا العاقب»
ُ
حشر ال َّن ُ
ُي ُ
والعاقب الذي ليس بعده ٌّ
العوام أن (ﭬ) و(ﭵ) من
ابن الق ِّيم « :وأما ما يذكره
فائد ٌة :قال ُ
ُّ
النبي ﷺ فغير صحيح ،ليس ذلك يف حديث صحيح وال حسن وال
أسماء ِّ
ُمرسل وال أثر عن صاحب ،وإنما هذه الحروف مثل(:ﭑ) و(ﭑ) و(ﭢ)

ونحوها»(.)2


( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3532( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2354( :واللفظ له.
ِ
حشر الخل ُق يوم القيامة على أثره ،فليس
قولهُ ( :يحشر الن ُ
َّاس على َعقبي) ،أي :بعدي ،يعني :أنه الذي ُي ُ
بينه وبين القيامة نبي آخر ،وال أم ٌة أخرى ،وال ش هريع ٌة تن ُ
سخ ش هريعت ُه ،كما نسخت شريع ُت ُه سائر
ٌّ
الشرائع[ .الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم .]222/23

( )2تحفة المودود بأحكام المولود (ص.)127 :
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ؤال التاسع عشر :من يجب ْ ِ
الس ُ
أكثر من
ُ
أن تُح َّب َ
ُّ
الد ُ
ليل؟
جميع النَّاس؟ وما َّ



ُ
ُ
والدليل قو ُله ﷺ:
رسول الل ﷺ،
الجواب:
أكون أحب إليه من ِ
والده،
يؤمن أحدُ كم حتى
َ
َّ
«ال ُ
ِ
وولده ،وال َّن ِ
اس أجمعين» (.)1





يجب على كُ ِّل مسلم أن يحب النبي ﷺ أكثر من محبته للناس أجمعين.
ُ

ب إلي مـن كـ ِّل شـيء إال مـن
قـال عمـ ُر◙ :يـا رسـول الل ،ألنـت أحـ ُّ
أحب إليك من
نفســي ،فقــال النبـ ُّي ﷺ« :ال ،والذي نفسي بيده ،حتى
َ
أكون َّ
ِ
َ
النبي
فقال
نفسي،
من
إلي
أحب
ألنت
والل،
اآلن،
ه
فإن
:
عمر
له
فقال
»
ك
نفس
ُّ
ُ
ُّ
عمر»(.)2
ﷺ« :اآلن يا ُ
أمر هه ،واجتناب ه
امتثال ه
ُ
هنيه،
ومن علمات محبة رسول الل ﷺ
ُ
والذب
ودراس ُة سيرته ،وكثر ُة الصلة والسلم عليه ،ومحب ُة أصحابه ،
ُّ
عن أزواجه .
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)15( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)44( :واللفظ للبخاري.
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)6632( :

ه
ه
فجواب عمر◙ ً
باالستدالل
بحسب الطب هع ُثم تأمل فعرف
أوال كان
ابن حجر « :$
ُ
قال ُ
ه
ه
ه
ه
ه
ه
أحب إليه من نفسه لكونه السبب يف نجاتها من الم ه
هلكات يف الدنيا وا ُ
ألخرى
أن النبي ﷺ ُّ
ُ

عمر» ،أي :اآلن عرفت فنطقت
االختيار ،ولذلك حصل
فأخبـر بما اقتضاه
ُ
الجواب بقوله« :اآلن يا ُ
ُ
بما ي هج ُب» [.فتح الباري .]528/11
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ومحبـ ُة النبــ ِّي ﷺ ال تعنـي الغلـو فيـه ،وإعطــاء ُه شي ًئا مهــن خصائـص
ِ
مريم،
الل تعالـى ،فـإن النبي ﷺ قال« :ال تطروين ،كما أطرت ال َّنصارى َ
ابن َ
فإ َّنما أنا عبدُ ه ،فقولوا :عبدُ الل ،ورسو ُله»(.)1
أي :ال تغلوا يف مدحي كما ه
غلت النصارى يف عيسى فادعوا فيه
ُ
النبي ﷺ.
هني عن ِّ
الغلو يف مدح ِّ
األلوهية ،فالحديث ٌ

ُ
الشيخ عبد الرحمن بن حسن « :فأبى المشركون إال مخالفة أمره
قال

وارتكاب هنيه ،فعظموه بما هناهم عنه وحذرهم منه ،وناقضوه أعظم مناقضة،
ه
وشركهم ،ووقعوا يف المحذور ،وجرى منهم من
غلوهم
وضاهوا النصارى يف ِّ
ه
الغلو ِّ
ونثرا ما يطول عدُّ ه ،وصنفوا فيه مصنفات»(.)2
ِّ
عرا ً
والشرك ش ً


( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)3445( :
( )2فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص.)254 :
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ؤال العشرون :متى و ِ
ال ُّس ُ
النبي ﷺ؟
ل
دَ
ُ
ُّ
ويف أي بلد؟
الجواب :يف عا ِم ِ
الفيل ،بم َّك َة.






ه
ه
يتيما ،فقد مات
النبي ﷺ يف مكة يف يو هم
االثنين من عام الفيل ،ونشأ ً
ُولد ُّ
والنبي ﷺ حم ٌل يف بطن ُأ ِّمه (- )1وهذا أعلى أنوا هع ال ُيتمُ -ثم
والده عبد الل،
ُّ
المطلب،
بنت وهب ،وله من العمر ُّ
ُتوفيت ُأ ُّم ُه آمن ُة ُ
ست سنين ،فكفل ُه جدُّ ُه عبدُ ُ
ُ ُ ِّ
عمه أبو طالب ،وناصر ُه ودافع عنه،
للنبي ﷺ ثماين سنين ،فكفله ُّ
ثم توفي ،و ِّ
الل نب ًّياُ ،ثم ُتويف أبو طالب قبل الهجرة بقليل.
وكف أذى قومه بعد أن بعثه ُ

يصوم يوم االثنين ،ولما ُس هئل عن ذلك قال« :فيه
النبي ﷺ
ُ
فائد ٌة :كان ُّ
ُ
علي»( ،)2فصيام يوم االثنين مشروع؛ ألن األعمال ُترفع فيه إلى
ُو ِل ُ
دت ،وفيه أنزل َّ
ِ
ُ
الل ،والدليل قوله ﷺُ «:ت ُ
ب أن
عرض
األعمال يوم االثنين والخميسُ ،فأح ُّ
ُي َ
عرض عملي وأنا صائم»(.)3
ه
ُ
فأمر محد ٌ
غير مشروع:
أما
ث ُ
االحتفال بيوم مولده ﷺ ٌ

غير معلوم ،حتى إن العلماء اختلفوا يف تحديد يوم
النبي ﷺ ُ
 -1ألن مولد ِّ
ُ
الل تعالى لنا ذلـك
االحتفال
مولـده على أقـوال كثيرة ،فـلو كان
ً
مشروعا لحفظ ُ
ابن الق ِّيم « :$واخ ُت هلف يف وفاة أبيه عبد الل ،هل ُتوف ِّـي ورسول الل ﷺ ٌ
حمل ،أو توف ِّـي
( )1قال ُ
بعد والدته؟ على قولين :أصحهما :أنه ُتو ِّفي و رسول الل ﷺ حم ٌل» [ .زاد المعاد .]75/1

( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)1162( :

( )3أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)747( :وصححه األلباين يف اإلرواء رقم.)949( :
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العبادات كيوم عرفة ويوم النحر.
اليوم كما حفظ األيام التي ُتشرع فيها
ُ
 -2أن النبي ﷺ لم يأمر به ولم يفعله ،ولم يفعل ُه أحدٌ من أصحابه الكرام

خيرا لسبقونا إليه ،وأو ُل من أحدث االحتفال بالمولد هم
 ،ولو كان ً
ال ُعبيد ُّيون يف سنة 362هــ (.)1

وقد قال ﷺَ « :م ْن َأ ْحدَ َث يف أم ِرنا هذا ما ليس منه ،فهو ر ٌّد»(.)2

قال ابن القيم « :$ال تجد ه
متنقص للرسول ﷺ ،وإن
مبتد ًعا إال وهو
ٌ
ُ

السنة وأولى بالصواب،
خير من ُّ
زعم أنه مع ِّظم له بتلك البدعة؛ فإنه يزعم أنها ٌ

مستبصرا يف بدعته فهو ٌّ
مشاق
جاهل مق ِّلدً ا ،وإن كان
ً
السنة إن كان
ً
ويزعم أنها هي ُّ

لل ورسوله» (.)3


( )1نسبة إلى المهدي عُبيد الل ،قال شيخ اإلسلم « :$وهم ملحد ٌة يف الباطن أخذوا من مذاهب
شر من اليهود والنصارى»[ .الر ُّد على
الفلسفة والمجوس ما خلطوا به أقوال الرافضة ،فهم ٌّ
علي ،وأهل
البكري بتصرف ص ،]324وقال « :$ال ُعبيديون الذين كانوا يدعون أهنم من ولد ٍّ

العلم بالنسب يعلمون أن نسبهم ٌ
باطل ،وأن جدهم يهودي يف الباطن ويف الظاهر»[ .منهاج السنة
بتصرف .]11/8
كثير من المؤرخين الفاطميين،
وقال الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الل« :هم الذين يسميهم ٌ
علي◙ نسبة
ويسمون دولتهم ال ُعبيدية الدولة الفاطمية ،ونسبتهم إلى فاطمة  أو إلى ٍّ
مرفوضة؛ إذ إن المحققين من المؤرخين غلطوا هذه النسبة»[.شرح كشف الشبهات ص.]341:

( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)2697( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)1718( :واللفظ له.
( )3إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان (.)104/1
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ال ُّس ُ
ؤال الحادي والعشرون :كم كان ُع ُم ُر
الل ؟
ال َّنبي ﷺ حين أرسله ُ



أربعون سن ًة.
الجواب:
َ






للنبي ﷺ بعدما بلغ األربعين من العمر.
بدأ
الوحي من الل تعالى ِّ
ُ
الل على رأس أربعين سنة»(.)1
أنس ُ
قال ُ
بن مالك ◙« :بعثه ُ

ومن آياته ﷺ الدالة على نبوته أنه لبهث قبل البعثة أربعين عا ًما لم ُيعهد
وح ه
سن ُ
الخ ُلق ،ولما
كذب ،وال خيانةٌ ،بل ما ُع هرف إال بالصدق واألمانة ُ
عليه ٌ
قال ُ
هرقل ملك الروم ألبي سفيان -وكان يومئذ مشركًا ومعاد ًيا للنبي ﷺ:
ف
«هل كن ُتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن ال ،قال :فقد أع هر ُ
أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ،ويك هذب على الل»(.)2
بنت خويلد « :فوالل ال ُيخزيك الل أبدً ا ،والل إنك
وقالت خديج ُة ُ
ه
ه
لت هص ُل الرحم ،وتص ُ
ب المعدوم ،و ُتقري
دق الحديث ،وتحم ُل الكل ،و ُتكس ُ
وتعين على نوائب الحق» (. )3
الضيف،
ُ
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3547( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2347( :واللفظ له.
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)7( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)1773( :واللفظ للبخاري.
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)4953( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)160( :واللفظ له ،قال
النووي « :$وأما الك ُّل فهو بفتح الكاف ،وأصله الثقل ،ومنه قوله تعالى(:ﮗ ﮘ ﮙﮚ)

ُ
اإلنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغيرها »[ .شرح
[النحل ،]76:ويدخل يف حمل الك ِّل
النووي على مسلم (.])201/2
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ُ
يكلؤه ويحف ُظه ويحو ُطه من أقذار
فشب
رسول الل ﷺ ،والل تعالى ُ

الجاهلية ،لما يريد به من كرامته ورسالته ،حتى صار أفضل قومه مروءة،
ه
ه
لما ،وأصدقهم
وارا ،وأعظمهم ح ً
وأحسنهم ُخ ُل ًقا ،وأكرمهم حس ًبا ،وأحسنهم ج ً
حدي ًثا ،وأعظمهم أمان ًة ،وأبعدهم من الفحش واألخلق التي ُتد ِّنس الرجال،
ه
الل فيه من األمور الصالحة(.)1
حتى كان ال ُيعرف إال باألمين ،لما جمع ُ



( )1سيرة ابن هشام (.)167/1
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ال ُّس ُ
ؤال الثاين والعشرون :كم سن ًة عاش







النبي ﷺ بم َّك َة بعد النُّبوة وقبل الهجرة؟
ُّ
الجوابَ :
ثالث عشر َة سنةً.



رسول ه
ُ
الل ﷺ ألربعين سنةً ،فمكث
ابن عباس ُ « :ب هعث
قال ُ
بمكة ثلث عشرة سن ًة ُيوحى إليهُ ،ثم ُأمر بالهجرة»(.)1
النبي ﷺ يف مكة إلى توحيد الل تعالى وتقرير ذلك يف النُّفوس،
دعا ُّ
ه
واإليمان بالبعث؛ ألن كفار قريش كانوا ُينكرون ذلك ،وألن الشرائع لم ُتفرض
ه
أصول اإليمان وأركانه.
السور المكية( )2الدعو ُة إلى
بعدُ  ،ولذلك من خصائص ُّ
زوج ُه خديجة بنت
وقد دعا ﷺ إلى اإلسلم ،فكان أول من آمن به ُ

(ُ )3
بي ﷺ ،وهو أو ُل
علي بن أبي طالب ُ
ابن ِّ
عم الن ِّ
خويلد  ، ثم أسلم ُّ

الصبيان ،وكان ابن عشر سنين.
من أسلم من ِّ

بن حارثة ◙ ،وهـو أو ُل من أسلم
علي ◙ ،أسلـم زيدُ ُ
وبعـد إسـلم ٍّ

مـن الموالي(،)4وهو والد أسامة بن زيد.

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3902( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2351( :واللفظ للبخاري.
ــي :ما نزل بعدها سواء نزل بمكة أم بالمدينة عام الفتح أو عام
()2
المكي :ما نزل قبل الهجرة ،والمدن ُّ
ُّ
حجة الوداع أم بسفر من األسفار [اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي .]37/1
ابن األثير« :خديجة  أول خل هق الل أسلم بإجماع المسلمين ،لم يتقدمها ٌ
رجل وال
( )3قال ُ
امرأة»[ .أسد الغابة .]78/6
( )4كلمة المولى لها معان كثيرة ،والمقصود هبا هنا :المملوك الذي ُأعتق[ .انظر النهاية البن األثير
.]228/5
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الرجال األحرار.
وبعده أسلم أبو بكر ِّ
الصدِّ يق ◙ ،وهو أول من أسلم من ِّ
فائدة :من الخطأ أن ُيقال« :علي كرم الل وجهه» ،والصواب أن يقال◙ :

ٌّ
فهي أبلغ وأولى؛ ألن الل تعالى اختار ذلك عند ذكر الصحابة  يف كتابه.

ابن كثير « :$وقد غلب هذا يف عبارة كثير من ال ُّنساخ للكتب ،أن
قال ُ
الل
علي ◙ ،بأن ُيقال :عليه السلم ،من دون سائر الصحابة ،أو :كرم ُ
ُيفرد ٌّ
صحيحا ،لكن ينبغي أن ُيساوى بين الصحابة يف
وجهه ،وهذا وإن كان معناه
ً
ذلك؛ فإن هذا من باب التعظيم والتكريم ،فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان بن
عفان أولى بذلك منه  ،أجمعين»(.)1


( )1تفسير ابن كثير (.)478/6
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ال ُّس ُ
ؤال ال َّث ُ
الث والعشرون :إلى أين هاجر
النبي ﷺ ؟
ُّ




النبويـة.
الجواب :إلى المدينة
َّ






ه
ه
ه
ُ
النبي ﷺ
الهجرة :االنتقال من بلد الكفر إلى بلد اإلسل هم ،وقد هاجر ُّ

من مكة إلى المدينة ،واختار لصحبته يف الهجرة أبا بكر الصدِّ يق◙ ،واستأجر
ماهرا يف ال ُّط ُرق عار ًفا
عبدالل بن ُأريقط -وكان مشركًا -ليدلهما الطريق ،وكان ً
هبا ،وواعده غار ثور بعد ثلث ليال ،ولما وصل غار ثور ،كان المشركون
النبي ﷺ وصاحبهه أبي بكر ◙ حتى وصلوا إلى الغار ،قال
يبحثون عن ِّ
فقلت:
أبو بكر◙« :
ُ
نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن يف الغارُ ،
يا رسول الل لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه ،فقال« :يا أبا بكر
ِ
1
ِ
الل تعالى( ﮮﮯﮰﮱﯓ
ما ظ ُّنك
الل ثال ُث ُهما؟»( ) ،ويف هذا أنزل ُ
باثنين ُ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ) [التوبة.]40:
دور يف هجرة النبي ﷺ:
وممن كان له ٌ
َّ

اس يف
 -1عبد الل بن أبي بكر  :كان يجمع األخبار وما يقوله الن ُ
النهار ،ثم يأيت ليلً إلى غار ثور فيخربهما.
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3922( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2381( :واللفظ له.
الل ثالثهما) ،أي :معاوهنما وناصرهما وإال فهو مع كل اثنين بعلمه[ .انظر فتح
قوله ﷺُ ( :

الباري للحافظ ابن حجر .]259/7
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 -2عامر بن فهيرة ◙ :كان ي ه
طع ُم النبي ﷺ وأبا بكر ،ويزيل آثار
ُ ُ
ُ

أقدام هعبد الل بن أبي بكر.

ليل.
 -3أسماء بنت أبي بكر  :كانت تأتيهما بالطعام ً
ٌ
حديث يف عنكبوت
يصح
فائد ٌة :قال الشيخ األلباين « :$واعلم أنه ال
ُّ
الغار والحمامتين على كثرة ما ُيذكر ذلك يف بعض الكتب والمحاضرات التي
ُتلقى بمناسبة هجرته ﷺ إلى المدينة»(.)1

كثير من الناس العنكبوت ،يقول :ال
وقال الشيخ ابن عثيمين « :$يحرتم ٌ

النبي ﷺ وهو غار ثور ،فإذا كان
تقتلها؛ ألنها نسجت على الغار الذي دخله ُّ

الوز ُغ ُيقتل؛ ألنه كان ينفخ يف النار على إبراهيم ،فنقول :العنكبوت ُتقتل
إذا آذت مثل غيرها» (.)2


( )1السلسلة الضعيفة (.)339/3
( )2لقاءات الباب المفتوح ( )322/10بتصرف يسير.
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ال ُّس ُ
الرابع والعشرون :كم سن ًة عاش
ؤال
ُ
النبي ﷺ يف المدينة بعد الهجرة؟
ُّ




عشر سنوات.
الجوابَ :







ُ
لرسول ﷺ بأحوال يف دعوته إلى الل تعالى:
مر ا

 -1الصبر ،وكان يف بداية الدعوة إلى ه
الل يف مكة ،فصرب على أذى المشركين
َّ
له وألصحابه .

 -2الهجرة ،لما اشتد عليه أذى قومه ،و ُقتهل من أصحابه  من ُقتهل،
وع ِّذب من ُع ِّذب ،هاجر إلى المدينة النبوية.
ُ
النبي
 -3الجهاد ،بعدما قويت دول ُة المسلمين ،وصارت لها شوك ٌة جاهد ُّ
ﷺ أعداء اإلسلم.

ه
ُ
النبي ﷺ
ح
صال
لح
الص
تقتضي
ة
المصلح
كانت
الصلح ،لما
ُّ
ُّ -4
ُّ
ُ
الكفار يف صلح الحديبية(ُ ،)1ثم لما نقضوا العهد قاتلهم ﷺ.
ه
بن مالك ◙:
فتـحا مبيـنًا ،قال أنس ُ
الل تعالى ً
( )1كـان يف السنـة السادسـة مـن الهجـرة ،وقـد سمـاه ُ

«لما نزلت(ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ) [الفتح ،]2:1إلى قوله(:ﮔﮕ) [الفتح،]5:مرجعه
ُ
الهدي بالحديبية ،فقال ﷺ« :لقد ُأنزلت
الحزن والكآب ُة ،وقد ُن هحر
من الحديبية ،وهم يخالطهم
ُ

إلي من الدنيا جمي ًعا» أخرجه مسلم يف صحيحه رقم ،)1786( :وللبخاري يف
علي آي ٌة هي ُّ
أحب َّ
َّ
ه
علي الليلة سور ٌة لهي
صحيحه رقم )4833( :من حديث عمر بن الخطاب◙ « :لقد أ ُنز َل ْت َّ
الشمس» ثم قرأ(ﭑﭒﭓﭔﭕ) [الفتح.]1:
مما طلعت عليه
ُ
ُّ
إلي َّ
أحب َّ

قال ابن حجر « :$لما فيها من البشارة بالمغفرة والفتح»[ .فتح الباري . ]583/8

ِ
الجزية( ،)1وكان هذا يف حال ُقوة اإلسلم و ُظ ه
ُ -5
هوره.
أخذ
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ُ
األحوال تدل على أن للحاكم المسلم أن يفعل ما تقتضيه المصلح ُة.
وهذه
النبي ﷺ إلى المدينة أقام دولته على توحيد الل ،
ولما هاجر ُّ
وكم ه
ُ
الحديث عن الحدود،
الشرائع ،فالقرآن المدين فيه
األحكام وجاءت
لت
ُ
ُ
ُ
والفرائض ،وأحكام الجهاد ،ومعاملة اليهود ،ولم ينقطع ﷺ عن الدعوة
إلى توحيد الل ،فهي أو ُل ما بدأ به دعوته ،وهي ه
آخ ُر ما ختم به ﷺ حياته،
قوما
الل ً
فصح أنه قال ﷺ يف مرض موته« :اللهم ال تجعل قبري وث ًنا ،لعن ُ
قبور أنبيائهم مساجدَ »(.)2
اتخذوا َ


ه
(ٌ )1
ُ
وحمايتهم
يؤخذ من أهل الكتاب كل عام مقابل إقامتهم بديار المسلمين ،وحفظ حقوقهم،
مال
ممن يعتدي عليهم ،و ُيلحق بأهل الكتاب يف أخذ الجزية المجوس.
( )2أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)7358( :وقال الشيخ األلباين « :$الحديث صحيح الشك فيه».
[أحكام الجنائز (ص.])217:
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ال ُّس ُ
أمهات
الخامس والعشرونَ :من ُه َّن
ؤال
ُ
ُ
المؤمنين ؟




زوجات النبي ﷺ.
الجواب:
ُ






ه
زوجات()1
ُ
النبي ﷺ أمهات المؤمنين قوله تعالى:
الدليل على كون
ِّ

(ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ)[األحزاب.]6:

ابن كثير  $يف تفسير قوله تعالى( :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
قال ُ

ﯞ ﯟ ﯠ)« ،أي :يف الرحمة ،واالحرتام ،والتوقير ،واإلعظام ،ولكن ال
التحريم إلى بناهتن ،وأخواهتن باإلجماع»(.)2
ينتشر
تجوز الخلوة هبن ،وال
ُ
ُ
ه
بأم ،فقالت:
لذلك لما قيل لعائشة  :إن ً
رجل قال« :إنك لست له ٍّ
بأم المنافقين»( ،)3وهن أمهات المؤمنين ،أي :يف
صدق أنا ُّأم المؤمنين،
ُ
ولست ِّ
وجوب التعظيم ،وعدم الزواج هبن حتى بعد وفاته ﷺ.
زوج ،ويصح أن يقال :زوجة ،إال يف باب المواريث فل يقال عن الزوجة
( )1األفصح يف اللغة أن يقالٌ :
زوج؛ ألن نصيب الزوج مختلف عن نصيب الزوجة[ .قاله المؤلف حفظه الل].
أب للمؤمنين ،قال شيخ اإلسلم« :فإن نساءه إنما كُن
* يؤخذ من اآلية أن النبي ﷺ ٌ

أمهات المؤمنين تب ًعا له ،فلوال أنه كاألب لم يكن نساؤه كاألمهات»[ .منهاج السنة (.])238/5
( )2تفسير ابن كثير (.)380/6

( )3الشريعة لآلجري ( ،)2394/5وأخرجه اآلجري بلفظ آخر«صدق أنا ُأ ُّم المؤمنين ،فأما الكافرون
بأم» الشريعة ( .)2427/5
ُ
فلست لهم ٍّ
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قال تعالى( :ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ

رب العالمين كما اختار محمدً ا ﷺ اختار له أزواجه
ﯹﯺ)[األحزاب ،]53:ف ُّ
زواجا له يف الدنيا واآلخرة ،وكذلك اصطفى له أصحا ًبا ،فعاش معهم،
ليكن أ ً
وأحبهم وأح ُّبوه ،وصاهرهم وصاهروه ،فتزوج عائشة بنت أبي بكر ،وتزوج
حفصة بنت عمر ،وتزوج أم حبيبة أخت معاوية ،وزوج عثمان ابنتين من بناته،
وزوج عل ًّيا فاطمة .
وهن:
ُ
وأمهات المؤمنين إحدى عشرة امرأةَّ ،
دية  ،تزوجها قبل النبوة ،ولها
 -1خديجة ُ
بنت خويلد القرش َّية َ
األس َّ

أربعون سن ًة( ،)1ولم يتزوج عليها حتى ماتت ،وأوال ُده ك ُّلهم منها إال إبراهيم،
وهي التي آزرته على ال ُّن ه
بوة ،وجاهدت معه وواسته بنفسها ومالها ،وكانت خير
نساء أمة محمد ﷺ ،قال النبي ﷺ« :خير ِ
ران،
نسائها مري ُم ُ
بنت ِع ْم َ
ُ
ُّ
وخير ِ
ِ ()2
الل إليها السلم مع جربيل،
نسائها خديج ُة ُ
ُ
بنت ُخ َويلد»  ،أرسل ُ
وهذه خاصي ٌة ال ُتعرف المرأة سواها ،وهي مبشرة بالجن هة ،وماتت قبل الهجرة
ه
بثلث سنين.

قديما ،وهاجرت مع
َ -2سودة بنت زَ معة القرش َّية  ،أسلمت بمكة ً
أول امرأة تزوجها النبي ﷺ بعد ه
زوجها إلى الحبشة ،وهي ُ
موت خديجة
ُّ
 يف شوال سنة عشر من البعثة ،ومن مناقبها أن عائشة  تمنت أن
رأيت امرأ ًة أحب
تكون مثلها يف هديها وطريقتها ،فعن عائشة  قالت« :ما ُ
( )1وقيل غير ذلك ،فقد جاء أن عُ ُمر خديجة  كان ثمانية وعشرين عا ًما ،وقيل :كان خمس ًة
وعشرين عا ًما أو خمس ًة وثلثين عا ًما .انظر البداية والنهاية البن كثير ( ،)204/8و(.)466/3
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3432( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2430( :واللفظ له.
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إلي أن أكون يف مهسلخها من سودة ه
بنت زمعة ،)1( »...وتو ِّفيت سنة خمس
وخمسين من الهجرة.
بكرا غيرها ،وما نزل
 -3عائشة بنت أبي بكر الصديق  ،لم يتزوج ً
عليه الوحي يف لحاف امرأة ه
غيرها ،وكانت أحب الناس إليه.
الل براءتها من فوق سب هع سموات يف
ُرميت باإلفك والبهتانُ ،ثم أنزل ُ
ُفر قاذفهها ،وهي أفقه ه
القرآن ،فسما هذك ُرها وعل شأنُها ،واتفقت األم ُة على ك ه
نساء
ُ
األُ ه
ه
األمم ُ
مثل عائشة
ابن كثير « :$لم يكن يف
مة،
وأعلم ُهن على اإلطلق ،قال ُ
ُ
ه
ه ه
ه
ه
النبي ﷺ بين سحرها ونحرها
يف حفظها وعلمها وفصاحتها وعقلها» ،تويف ُّ
يف بيتها( ،)2و ُدفهن فيه ،و ُتوفيت سنة ثمان وخمسين من الهجرة ،و ُدفنت بالبقيع.
 -4حفصة بنت عمر بن الخطاب  ،وقد كانت صوامة قوامة ،قال
ُ
راجع حفص َة فإنَّها صوام ٌة قوام ٌة،
رسول الل ﷺ« :أتاين
جبريل  فقالْ :
وإنها زوجت َُك يف الجنة»( ،)3وهي من المهاجرات إلى المدينة النبوية ،وماتت سنة
خمس وأربعين من الهجرة.
 -5زينب بنت خزيمة بن الحارث  ،كانت ُتطعم المساكين،
بأم المساكين ،تزوجها ﷺ يف السنة الثالثة من
وتتصدق عليهم ،ولهذا ُل ِّقبت ِّ
ِّ
النبي ﷺ.
الهجرة ،وتوفيت عنده بعد زواجها بشهرين ،وصلى عليها ُّ

( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)1463( :
قول عائشة«:يف همسلخها» قال ابن األثير « :$ال همسلخ هو الجلد ،كأن ها تمنت أن
تكون يف مثل هديها وطريقتها»[ .النهاية يف غريب الحديث  389/2بتصرف].
ابن حجر  :$قولها« :وبين سحري ونحري» السحر بالفتح وسكون الحاء الرئة تريد أنه
( )2قال ُ
مات وهو مستند لصدرها ما بين جوفها وعنقها [فتح الباري .]130/1
( )3أخرجه الطرباين يف المعجم الكبير رقم ،)934( :وحسنه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)4351( :
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ُ
النبي
 -6أم سلم َة هند بنت أبي أمية القرش َّية المخزوم َّية  ،تزوجها ُّ
ﷺ بعد وفاة زوجها أبي سلمة عبدالل بن عبد األسد الذي هاجرت معه إلى
النبي ﷺ يوم
الحبشة ،وهبها ُ
الل حكم ًة وحسن تدبير ،ولذلك استشارها ُّ
آخر أمهات المؤمنين مو ًتا.
الحديبية ،توفيت سنة إحدى وستين من الهجرة ،وهي ُ

 -7زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة  ،وهي ابنة عمته
ُأميمـة ،وفيهـا نـزل قو ُلـه تعالـى( :ﮅﮆﮇﮈﮉﮊ)[األحزاب،]37:
ُ
زوجكن أهاليكن
النبي ﷺ وتقول« :
وبذلـك كانـت تفتخـر علـى نســاء ِّ

أيضا أن عائشة
الل تعالى من فوق سبع سماوات»( ، )1ومن فضائلها ً
وزوجني ُ
 قالت « :وهي التي كانت تساميني منهن يف المنزلة عند رسول الل ﷺ
 ،ولم أر امرأ ًة ُّ
خيرا يف الدين من زينب ،وأتقى لل وأصدق حدي ًثا ،وأوصل
قط ً

ً
ابتذاال لنفسها يف العمل الذي تصد ُق به ،وتقر ُب
للرحم ،وأعظم صدق ًة ،وأشد
به إلى الل تعالى»(ُ ،)2توفيت سنة عشرين من الهجرة.
بنت الحارث ِ
بن أبي ضرار المصط َلق َّية  ،وكانت من
 -8جويرية ُ
النبي ﷺ يف السنة الخامسة من الهجرة،
سبايا بني المصطلق ،فلما تزوجها ُّ
ه
رسول الل ﷺ ،وأرسلوا ما بأيديهم ،وقد ُأعتق بتزويجه
أصهار
اس:
قال الن ُ
ُ
إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق ،قالت عائش ُة« :فلقد ُأعتهق بتزويجه
إياها مائ ُة أه هل بيت من بني المصط هلق ،فما أعلم امرأ ًة كانت أعظم برك ًة على
قومها منها» ( ،)3توفيت سنة خمسين من الهجرة.
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)7420( :
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2442( :
( )3أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)26365( :وحسن إسناده األلباين يف إرواء الغليل رقم.)1212( :
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األموية  ،تزوجها
ُ -9أم َحبيب َة واسمها رملة بنت أبي سفيان القرش َّية
َّ
وهي ببلد الحبشة مهاجرة ،وأصدقها عنه النجاشـ ُّي أربعمائـة دينـار ذه ًبا ،وماتت

يف خـلفة أخيها معاوية ◙.

 -10صف َّية بنت ُحيي بن أخطب س ِّيد بني النضير من ولد هارون بن عمران
أخي موسى ،ومن مناقبها ما ورد عن النبي ﷺ من التنويه بشرف نسبها ،قال
عمك لنبيِ ،
ﷺ« :إ َّن ِك البن ُة نبي ،وإن ِ
وإنك لتحت نبي.)1(»...
وكانت من أجمل نساء العالمين ،أعتقها وجعل هعتقها صداقها ،وتو ِّفيت

سنة خمسين من الهجرة.
النبي
 -11ميمونة بنت الحارث الهالل َّية  ،وهي آخر زوجات
ِّ
النبي
ﷺ  ،تزوجها بعد عمرة القضاء يف السنة السابعة من الهجرة ،وشهد لها ُّ

زوج النبي ﷺ ،وأخ ُتها
ﷺ باإليمان فقال« :األخوات
ٌ
مؤمنات :ميمون ُة ُ
ِ
ِ
ِ
بنت
بنت
بنت
ُّأم
الحارث امرأ ُة حمز َة ،وأسما ُء ُ
الحارث ،وأخ ُتها َس ْلمى ُ
الفضل ُ
هن ُ
مهن»( ،)2توفيت سنة إحدى وخمسين من الهجرة.
أل َّ
ُعميس ُأخ ُت َّ

للنبي ﷺ إبراهيم ،وهي من اإلماء ولم
فائد ٌة :مارية القبطية ولدت ِّ
ه
أمهات المؤمنين ،و ُتوفيت يف خلفة عمر
يتزوجها ﷺ ،فلذلك ال ُتعدُّ من
المحرم من سنة ست عشرة من الهجرة ،وكان
◙ ،وذلك يف ُ

عمر◙
ُ

عمر◙ ،ودفنت بالبقيع(.)3
يحشر الناس بنفسه لشهود جنازهتا ،وصلى عليها ُ
( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ، )3894( :وصححه األلباين يف تخريج مشكاة المصابيح رقم :
(.)6192
( )2أخرجه الحاكم يف المستدرك ( ، )35/4وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)2763( :
( )3االستيعاب البن عبد الرب (.)1912/4

=

75




ال ُّس ُ
ادس والعشرون :متى تُوف َي
الس ُ
ؤال َّ
النبي ﷺ ،وأين ،وكم كان ُع ُم ُره؟
ُّ

الجواب :تُوف َي بعد الهجرة بعش ِر سنوات،
عمره ثال ًثا وستين سنة.
يف المدينة ،وكان ُ






الل تعالى على يديه وبدعوته
النبي ﷺ ثل ًثا وستين سنة ،مأل ُ
عاش ُّ

الخير ،فأنار مشارق األرض ومغاربها ،قال تعالى ( :ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ

العرب
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ )[آل عمران ،]164:فكانت
ُ
قبل بعثته يف ضلل مبين مهن اإلشراك بالل تعالى ،وفهع هل الفواحش ،ه
ووأد البنات،
ه
ُ
الرسول ﷺ فدعاهم إلى توحيد الل  ،والتح ِّلي
وقطيعة األرحام ،فأتاهم
باألخلق الحسنة.

ُ
رسول الل ﷺ يف يوم االثنين
وبعد حياة مليئة بالدعوة إلى الل تعالى ُتويف

()1
النبي ﷺ هي أعظم مصيبة حلت بالمسلمين ،وقد
من ربيع األول  ،ووفاة ِّ
جاءت اإلشار ُة إليها يف قوله ﷺ« :يا ُّأيها الناس ُّأيما أحد ِم َن ال َّناس أو من

= * واجب المسلم تجاه زوجات النبي ﷺ :محبتهن ومعرفة ه
فضلهن وقدرهن ،واعتقاد أهنن
ِّ
ه
ِّ
والذب عنهن والر ُّد على من ينتقص من قدرهن أو يقلل من مكانتهن ،ودراسة
أزواج له يف اآلخرة،
ُّ
ٌ
سيرهتن.
انظر رسالة(تأملت يف قوله تعالى ( :ﯞ ﯟ ﯠ) ص ،) 94:للشيخ :عبدالرزاق البدر.
( )1قال ابن حجر «:$وكانت وفا ُته يوم االثنين بل خلف من ربيع األول ،وكاد يكون إجماعًا...
ُثم عند ابن إسحاق والجمهور أنها يف الثاين عشر منه»[ .فتح الباري (.])129/8
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فإن
المؤمنين ُأصيب بمصيبة ،فليتعزَّ بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيريَّ ،
أحدً ا من ُأ َّمتي لن ُيصاب بمصيبة بعدي أشدَّ عليه من ُمصيبتي»(.)1
ُ
رأيت يو ًما ُّ
رسول الل
قط أنور وال أحسن من يو هم دخل
قال أنس ◙« :فما ُ
رأيت يو ًما ُّ
قط أظلم ،وال أقبح
ﷺ وأبو بكر المدينة،
ُ
وشهدت وفاته ،فما ُ

ُ
رسول الل ﷺ فيه»(.)2
من اليوم الذي تو ِّفي

وكانت وفا ُته ﷺ يف بيت ُأ ِّم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق
 ،قالت عائش ُة « :إن مهن نهع هم الل علي :أن رسول الل ﷺ ُتو ِّفي
يف بيتي ،ويف يومي ،وبين سحري ونحري( ،)3وأن الل جمع بين ريقي ه
وريقه عند
موته :دخل علي عبد الرحمن ،وبيده السوا ُك ،وأنا ُمسنهد ٌة رسول الل ﷺ،

أن
ينظر إليه،
وعرفت أنه يحب السواكُ ،
ُ
فقلت :آخذه لك؟ فأشار برأسهْ « :
فرأي ُته ُ
أن نعم» فلينته ،وبين
نعم» فتناول ُته ،فاشتد عليه،
ُ
وقلتُ :أل ِّينـُه لك؟ فأشار برأسهْ « :
يديه ركو ٌة أو علب ٌة فيها ماء ،فجعل يدخل يديه يف الماء فيمسح هبما وجهه ،يقول:
إن للموت سكرات» ُثم نصب يده ،فجعل يقول« :يف الرفيق األعلى»
«ال إله إال اللَّ ،
حتى ُقبهض ومالت يدُ ه»(.)4
( )1أخرجه ابن ماجه يف سننه رقم ،)1599( :وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.)1106( :
ه
ه
العظيمة ،إذ المصيب ُة الصغير ُة
المصيبة
قوله « :فليتعزَّ » ،أي :يخ ِّفف على نفسه تلك المصيبة بتذكُّر هذه
ه
هتون يف ه
الكبيرة[ .انظر حاشية السندي على ابن ماجه . ]486/1
جنب

قدمت المدينة وألهلها ضجيج
الهذليُ « :
( )2أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)12234( :قال أبو ذؤيب ُ
بالبكاء كضجيج الحجيج  ،فقلت :مه! فقالواُ :ق هبض رسول الل ﷺ»[ .فتح الباري (.])580/8
ابن حجر  :$قولها «:بين سحري ونحري» السحر بالفتح وسكون الحاء الرئة تريد أنه مات
( )3قال ُ
وهو مستند لصدرها ما بين جوفها وعنقها[فتح الباري .]130/1
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)4449( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2444( :واللفظ
للبخاري.
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ه
الناس يدخلون فيص ُّلون عليه
ُثم ُدفن ﷺ يف بيت عائشة  فكان ُ

إمام(.)1
ُفرادى ليس لهم ٌ

ه
للنبي ﷺ يف بيت عائشة  ليس
فائد ٌة مهم ٌة :دف ُن الصحابة ِّ 

الل اليهو َد والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدً ا»()2؛
فيه مخالف ٌة لحديث« :لعن ُ
لوجوه:
سمعت
يدفن يف المكان الذي مات فيه ،قال أبو بكر ◙« :
ُ
نبي ُ
-1أن كل ٍّ

من رسول الل ﷺ شي ًئا ما نسي ُته ،قال« :ما َق َ
الل نب ًّيا إال يف الموضع الذي
بض ُ
فالنبي ﷺ ُدفهن يف بيته ،ولم
دفن فيه» ،ادفنوه يف موضع فراشه» (،)3
يحب أن ُي َ
ُّ
ُّ
ُيدفن يف المسجد.
 -2أن المسجد لم يبن على القرب ،بل بنه
النبي ﷺ.
حياة
يف
المسجد
ي
ُ
ُ
ِّ
 -3أن القرب ليس يف المسجد؛ ألنه يف ُحجرة مستقلة عن المسجد فليس
ْ
تجعل قبري
النبي ﷺ ربه  فقال« :اللهم ال
المسجد مبن ًّيا عليه ،وقد دعا ُّ
قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»( ،)4ولهذا ُج هعل هذا المكان
الل ً
وث ًنا ،لعن ُ
محفو ًظا ومحو ًطا بثلثة جدران ،فل يستطيع أحدٌ أن يدخل القبــر أو يتمسح به
أو يستقبله إذا صلى.
مع عليه
( )1قال ابن كثير  «:$وهذا الصنيع ،وهو صلهتم عليه ُفرادى لم يؤمهم أحد عليه ،أمر ُمج ٌ
ال خلف فيه»[ .البداية والنهاية . ]134/8
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)1330( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)531( :واللفظ للبخاري.
( )3أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)1018( :وقال الشيخ األلباين  «:$حديث صحيح ال شك
فيه»[ .أحكام الجنائز (ص.])217:
( )4أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)7358( :وصححه األلباين  $يف تخريج مشكاة المصابيح رقم:
(.)750
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ابن الق ِّيم :$
قال ُ
ودعا بأن ال ُيجعل القبـ ُر الذي
رب الـعالـمين دعا َء ُه
فأجاب ُّ
ح َّتى اغـتدت أرجـاؤه بـدعائـه

ِ
األوثان
ضمه َو َثـ ًنا من
قد َّ
ِ
الجـدْ ِ
ران
وأحا َطـ ُه بـثـال َثـة ُ

فـي ِعـزَّ ة وحمايـة ِ
وصـ ِ
يان

()1


( )1نونية ابن الق ِّيم (ص.)252:

79

ِ
ال ُّس ُ
َ
الحديث:
أكمل
ابع والعشرون:
الس ُ
ؤال َّ
ُ
علي واحد ًة...
قال
رسول الل ﷺَ :
«م ْن ص َّلى َّ




عشرا»(.)1
الل عليه ً
الجواب :ص َّلى ُ






الصل ُة على رسول الل ﷺ من أعظم ال ُق ُربات التي يتقرب هبا العبدُ إلى
النبي ﷺ س ِّي هد المرسلين،
الل  ،وقد أمرنا ُّ
رب العالمين بالصلة على ِّ
يف قوله تعالى( :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿ) [األحزاب.]56:
ثناؤه عليه يف المأل األعلى(،)2
والصل ُة مهن الل على رسوله ﷺ :هي ُ

بعضهم الصلة من الل تعالى على الرسول ﷺ بالرحمة ،وهذا ُ
القول
وفسر ُ
ضعيف؛ ألن الل فرق بين الصلة والرحمـة ،فقـال تعالى( :ﭹﭺﭻﭼ
ٌ

تفسيرها بكلمـة
ﭽﭾ)[البقرة]157:؛ وألن الصـلة تعـدت بـ (على) فينبغي
ُ
()3
ُ
النبي
تناسـ ُ
ب حـرف الجـر (على)  ،وأما صـلة الملئكـة ،وأمة ُمحمد على ِّ
ﷺ فمعناها :الدُّ عاء ،أي :ندعو الل أن يص ِّلي عليه.

( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)408( :
( )2قال التابعي الجليل أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي« :صلة الل :ثناؤه عليه عند الملئكة،

وصلة الملئكة الدعاء» .أخرجه البخاري تعلي ًقا بصيغة الجزم بعد حديث رقم.)4797( :
ه
ه
وجها يف كتابه ( هجلء األفهام
ابن القيم  $تفسير الصلة بالرحمة من خمسة عشر ً
( )3وقد ضعف ُ
ص.)158:
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ركن من أركان
النبي ﷺ شأ ُنها
عظيم عند الل تعالى ،وهي ٌ
ٌ
والصل ُة على ِّ

الصلة ،فمن ترك الصلة اإلبراهيمية متعمدً ا بطلت صل ُته.
وللصالة على النبي ﷺ فوائدُ منها:
َّ

ٌ
امتثال ألمر الل  يف قوله تعالى ( :ﭹ ﭺﭻ ﭼﭽ
 -1أهنا
ﭾﭿ) [األحزاب.]56:
سبب لصلة الل على المصلي و زياد ٌة لدرجاته ،فعن أنس بن مالك
 -2أهنا ٌ
الل عليه
◙ ،قال :قال رسول الل ﷺَ « :من ص َّلى َع َل َّي صال ًة واحدة ص َّلى ُ

عشر درجات»(.)1
وح َّط ْ
عشر صلواتُ ،
ورفعت له ُ
عشر خطيئاتُ ،
ت عنه ُ
َ
ه
وغفران الذنوب ،قال
سبب إلزالة اله ِّم
النبي ﷺ ٌ
 -3أن الصلة على ِّ
ُ
ُ
أجعل لك من
قلت :يا رسول الل إ ِّني ُأكثه ُر الصلة عليك فكم
بي ◙ُ :
أ ٌّ
خير
شئت فإن َ
الر ُبع ،قال« :ما َ
صليت؟ فقال« :ما َ
شئت» .قالُ :
زدت فهو ٌ
قلتُّ :
قلت:
قلت :ال ِّنصف ،قال« :ما
شئت ،فإن َ
َ
خير لك» ،قالُ :
لك»ُ ،
زدت فهو ٌ
فالـ ُّثـ ُلـث ه
قلتُ :
أجعل لك صليت كلها
شئت ،فإن َ
ين ،قال« :ما َ
خير لك»ُ ،
زدت فهو ٌ

غفر لك ذ ْنب ُـك»(.)2
وي ُ
قال« :إ ًذا ُتكفى َّ
همكُ ،

ه
الل به
 -4يف الصلة عليه ﷺ ر ٌّد لشيء من فضله علينا ،فقد أخرجنا ُ
الل تعالى به من ِّ
الشرك إلى التوحيد ،قال تعالى:
من ال ُّظلمات إلى ال ُّنور ،وأنقذنا ُ
(ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ) [الجمعة.]2:
( )1أخرجه النسائي يف سننه رقم ،)1297( :وصححه األلباين يف المشكاة رقم.)922( :
( )2أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)2457( :وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب رقم:
ُ
اإلنسان ربه ويسأله أموره كلها باألدعية المشروعة ،وأن
( ،)1670هذا الحديث ال ينايف أن يدعو
النبي ﷺ فيجمع بين األمرين[ .فتاوى اللجنة الدائمة (.])159/24
ُيكثر من الصلة على ِّ
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 -5أهنا سبب ل ه
دعاء الملئكة للمص ِّ
النبي ﷺ ،قال ﷺ« :ما
على
ي
ل
ٌ
ِّ
علي ،إال ص َّلت عليه المالئك ُة ما ص َّلى عل َّي ،فل ُي ِق َّل العبدُ من
من مسلم يصلي َّ
ذلك أو ل ُيكثِ ْر»(.)1
ه
ُ
المشروع
نسيان شيء ،بل
النبي ﷺ عند
ُ
فائد ٌة :ال تشرع الصل ُة على ِّ

هذك ُر الل تعالى ،كما قال تعالى ( :ﮧﮨﮩﮪ) [الكهف ،]24:وكذلك عند
الغضب يشرع االستعاذ ُة بالل همن الش ه
يطان الر ه
النبي ﷺ،
على
ة
الصل
ال
،
جيم
ُ
ه ُ ُ
ِّ
ألعلم كلم ًة لو قالها ذهب عنه ما يجدُ ،
رجل غاض ًبا« :إين
لقوله ﷺ لما رأى ً
ُ
لو قال :أعو ُذ بالل من الشيطان »(.)2


( )1أخرجه ابن ماجه يف سننه رقم ،)907( :وحسنه األلباين يف صحيح ابن ماجه رقم.)907( :
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3282( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2610( :واللفظ للبخاري.
اإلنسان ٌ
ُ
فعل ال أصل له شرعًا.
النبي ﷺ لتذكر شيء قد نسيه
* الصل ُة على ِّ
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الس ُ
ؤال الثامن والعشرون :ما دينُك؟
ُّ
اإلسالم.
الجواب :ديني
ُ



ه
الس ُ
ُ
اإلنسان،
أسئلة القرب الثلثة التي ُيسأل عنها
ؤال عن اإلسل هم هو أحدُ
ُّ
ِ
جلسانه ...فيقوالن له :ما
النبي ﷺ« :يأتيه َم َلكان ف ُي
كما جاء يف حديث ِّ
ُ
ُ
األصل الثاين من األصول الثلثة التي
اإلسالم»( ،)1وهو
فيقول :ديني
دي ُنك؟
ُ
ذكرها الشيخ محمد بن عبدالوهاب  ، $وهي معرف ُة الل ،ومعرف ُة دينه ،ومعرف ُة
نب ِّيه.
بحق وهو الل
الدين :هو ما ُيتعبدُ به للمعبود ،والمعبو ُد إما أن يكون معبو ًدا ٍّ
كل معبود سوى ه
 ،وإما أن يكون معبو ًدا بباطل ،وهو ُّ
الل تعالى ،قال:
ﮋﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﮊ[الحجُّ ، ]62:
فكل ما
نسان ُي ُ
ُ
يتعبدُ به اإل ُ
األديان الباطل ُة والمنسوخ ُة،
دين ،ويدخل يف ذلك
قال عنهٌ :
الحق ،قال تعالى( :ﭡﭢﭣ
الل نبيه ُمحمدً ا ﷺ بالهدى ودين ِّ
وقد أرسل ُ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ)[الصف،]9:
ُ
العمل الصالح.
العلم النافع ،ودين الحق :هو
والهدى :هو
ُ
ُ
رجل من اليهود قال لعمر ب هن الخطاب ◙ :يا أمير
ويف الصحيحين أن ً
المؤمنين ،آي ٌة يف كتابكم تقرؤوهنا ،لو علينا معشر اليهود نزلت ،التخذنا ذلك
( )1أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)18534( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)1676( :
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أي آية؟ قال( :ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
اليوم عيدً ا ،قالُّ :

عمر ◙« :قد عرفنا ذلك اليوم ،والمكان الذي
ﮃﮄﮅ) [المائدة ،]3:قال ُ
اليهودي أدرك
قائم بعرفة يوم جمعة»( ،)1ف
ُّ
النبي ﷺ  ،وهو ٌ
نزلت فيه على ِّ
فاإلسلم
الل تعالى به على ُأم هة محمد ﷺ،
ُ
هذا الفضل العظيم الذي تفضل ُ

الل تعالى بنفسه ،وأتم به ال ِّنعمة ،ورضيه لنا دي ًنا ،فكيف للعاقل أن
ٌ
دين أكمله ُ
يبحث عن غير هذا الدِّ ه
ين؟!
يعتز ببلد ،أو بقبيلة ،أو بجنس ،أو بشهادة ،لكنه ُ
يغفل عن
كثير من الناس ُّ
ٌ
االنتساب لدين اإلسلم ،ولذلك
االعتزاز واالفتخار هبذه النعمة العظيمة وهي
ُ
الل تعالى إياه ،و ُح هرم
على ُ
المسلم أن يعرف قيمة هذا الدِّ ين العظيم الذي رزقه ُ

ويغفر لمن يشا ُء ،ويو ِّفـ ُق من يشا ُء،
أكثر الناس؛ ألن الل  يهدي من يشاء،
ُ
منه ُ
عم
ويرحم من يشا ُء ،فاختارك واصطفاك من بين الخلق ،وقد كان أبو طالب ُّ
ُ
النبي ﷺ يقول:
ِّ
ودعوتَني ِ
ت أنَّك ناصحي
وعل ْم ُ

ْت ِقـدْ َم َأمينا
ت و ُكـن َ
ف َل َقدْ َصدَ ْق َ

ت بأَ َّن ُه
ت ِديـنًا َقـدْ َعـ َر ْفـ ُ
وعـ َر ْض َ
َ
لـوال الـمالمـ ُة أو َحـ ِ
ي ُس َّبـ ًة
ذار َ

ِم ـ ْن خَ ـيْـرِ أديـ ِ
ان الـبَرِ َّيـ ِة دِيـنا

لوجدْ َتـنِـي َس ْم ًحا بذاك ُمـبـيـنا
َ

()2

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)45( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)3017( :واللفظ للبخاري.
( )2البداية والنهاية البن كثير (.)108/4
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النبي ﷺ أبى أن يقول :ال إله إال الل ،كما جاء يف
ومع علمه بصدق ِّ

النبي ﷺ وعنده أبو جهل،
الحديث أن أبا طالب لما حضرته الوفا ُة ،دخل عليه ُّ

أحاج لك بها عند الل» فقال أبو جهل وعبدالل
فقال« :أي عم ،قل :ال إله إال الل ،كلم ًة ُّ
ابن أبي أمية :يا أبا طالب ،ترغب عن ملة ه
عبد المطلب؟ ،فلم يزاال يك ِّلمانهه ،حتى
ُ
ُ
ألستغفرن
النبي ﷺ« :
َّ
قال آخر شيء كلمهم به :على ملة عبد المطلب ،فقال ُّ
لك ،ما لم ُأن َه عن ُه» ،فنزلت( :ﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨ ﭩﭪﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) [التوبة ،]113:ونزلت:
(ﮏﮐﮑﮒﮓ) [القصص.)1(»]56:
هه
عم النبي ﷺ كان يف ه
الل تعالى
عصره،
ومصره ،ومع ذلك لم يو ِّفقه ُ
فهذا ُّ ِّ
لإلسلم ،وأنت لست يف عصر النبي ﷺ وال يف ه
مصر هه ،ولم تره ،ولست من
ِّ
ٌ
منشرحا بذلك
قرون ،ومع ذلك تقول« :ال إله إال الل »
قرابته ،وبينك وبينه
ً
صدرك ،فل ُبد أن نستشعر هذه ال ِّنعمة العظيمة ،وأن نشكر الل تعالى عليها،
ُ
ونتمسك هبا ،ونحرص عليها.


بن أبي ُأمية أسلم وح ُسن إسل ُمه ،وهاجر
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3884( :عبد الل ُ
قبل الفتح ،وشهد الفتح وحنينًا ،واستُشهد بالطائف [انظر اإلصابة يف تمييز الصحابة البن حجر
ه
كافرا.
( ،])11/4وأما أبو جهل عمرو بن هشام فقد ُقتل يف غزوة بدر ً
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ال ُّس ُ
ؤال التاسع والعشرون :ما معنى اإلسالمِ؟
االستسالم لل  بالتوحيد ،واالنقيا ُد
الجواب:
ُ
له بالطاعة ،والبراء ُة ِمن الش ِ
رك ِ
وأهله.
َ






والخضوع له ،والعبودي ُة له (.)1
االستسلم لل،
اإلسالم :هو
ُ
ُ
ُ
اإلسلم له إطلقان:
و
ُ
واالستسلم ألمر الل  ،وهـو
العام :وهو االستجاب ُة
-1
ُ
اإلسالم ُّ
ُ
الـذي كان عليـه األنبيا ُء ،كما قال تعالى( :ﯰﯱﯲ) [البقرة،]136:
ه
ملكة سبأ أنها قالت( :ﰝﰞﰟﰠﰡﰢ)[النمل،]44:
وقال تعالى عن
دين األنبياء جمي ًعا.
فهذا ُ
الل به ُمحمدً ا ﷺ،
اإلسالم
-2
والمراد به الدِّ ُ
ُّ
الخاصُ :
ُ
ين الذي أرسل ُ

قال تعالى( :ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ)[آل عمران،]85:
وقال تعالى( :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ) [آل عمران ، ]19:وقال تعالى ( :ﭻ

ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ) [المائدة. ]3:
ه
والصفات ،والمقصو ُد هنا هو
الربوبية واألُلوهية واألسماء
والتوحيدُ يشمل ُّ
توحيدُ ا ُ
أللوهي هة.
الحقُّ ،
ُ
وكل
حق العبادة ،فهو اإلل ُه ُّ
اإليمان باألُلوهي هـة :أن تعتقد أن الل يست ُّ
و
ه
األنبياء المرسلين،
إلـها فهو معبو ٌد بالباطله ،حتى لو كان مهن
ما دونـ ُه مما ُيـتخ ُذ ً
( )1مجموع الفتاوى (.)263/7
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ه
ه
األولياء الصالحين ،أو الشمس والقمر ،أو غير ذلك،
الـمقـربين ،أو
أو الملئكة ُ
فليس هناك إل ٌه يستحق العبادة إال الل ،وهذا معنى ال إله إال الل ،أي :ال معبود
بحق إال الل تعالى.
ٍّ
واالنقيا ُد له بالطاعة( ،)1أي :بفعل أوامره ،واجتناب نواهيه ،قال تعالى ( :ﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖ)[النور ،]54:وقال ﷺ« :فإذا نهي ُتكُ م عن شيء فاجتنِ ُبو ُه،
وإذا أمر ُت ُكم بأمر فأتوا منه ما استطع ُتم»(.)2

والبراء ُة من الشرك وأهله :يجب على المسلم أن يتبـرأ من أعمال المشركين،
الظهور
وأقوالههم ،ويعتقد بطلنها ،فيوالي أهل اإليمان ،ويرجو أن يكون لهم
ُ
على أعداء الدِّ ين.
ِ
اإليمان ُ
الل
«أي عرى
النبي ﷺ ألبي ذر◙ُّ :
أوثق؟» قالُ :
قال ُّ
ُ
والبغض
والحب يف الل،
والمعادا ُة يف الل،
ُّ
المواال ُة يف اللُ ،
ورسو ُله أعلم ،قالُ « :
يف الل ╡»(.)3

والمؤمن عليه أن ُيعادي يف الل ويوالي
شيخ اإلسالم ابن تيمية « :
قال ُ
ُ

يقطع المواالة
يف الل ،فإن كان هناك
مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه؛ فإن الظلم ال ُ
ٌ
اإليمانية ،قال تعالى( :ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ

ﯙﯚﯛﯜﯝﯞ)[الحجرات.]10:9
الل
ِّ
( )1قال ابن الق ِّيم « :$من تواضع لل رفع ُه ،فكذلك من تكرب عن االنقياد
للحق أذله ُ
ووضع ُه ،وصغر ُه وحقر ُه»مدارج السالكين (.)317/2
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)7288( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)1337( :واللفظ للبخاري.
( )3أخرجه الطرباين يف المعجم الكبير رقم ،)11537( :وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم:
(.)1728
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ه
واألمر باإلصلح بينهم ،فليتدب هر
والبغي
فجعلهم إخو ًة مع وجود القتال
ِّ
المؤمن الفرق بين هذين النوعين ،فما أكثـر ما يـلتبس أحدُ هما باآلخ هر ،وليعلم
ُ
تجب مواال ُته وإن ظلمك واعتدى عليك.
أن المؤمن ُ
والكافـر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك؛ فإن الل سبحانه بعث
والبغض
الحب ألوليائهه،
الرسل وأنزل الكتب ليكون الدي ُن ك ُّل ُه لل ،فيكون
ُ
ُّ
ه
ه
ه
والعقاب
واب ألوليائهه،
ُ
ألعدائه ،واإلكرا ُم ألوليائه ،واإلهان ُة ألعدائه ،والث ُ
ه
ألعدائه.
وفجور ،وطاع ٌة ومعصي ٌة ،وسن ٌة
وشر
ٌ
خير ٌّ
وإذا اجتمع يف الرجل الواحد ٌ
ه
الخير ،واستحق من المعاداة
وبدعة ،استحق مهن المواالة والثواب بقدر ما فيه مهن
وجبات اإلكرا هم
فيجتمع يف الشخص الواحد ُم
الشـر،
ُ
ُ
والعقاب بحسب ما فيه من ِّ
ه
واإلهانة  ...هذا هو األصل الذي اتفق عليه ُ
أهل السنة والجماعة» (.)1
حق ،كقتل المعاهدين،
والرباء ُة من المشركين ال تعني االعتداء عليهم بغير ٍّ
ِ
مسيرة
وجدُ من
معاهدً ا لم َي ِر ْح رائحة الجنة ،وإن ريحها ُت َ
قال ﷺ« :من َقتل َ
عاما»(. )2
َ
أربعين ً
وإن كان
ظلم الكافر محر ٌم لقوله ﷺ« :اتقوا دعو َة المظلومْ ،
وكذلك ُ

كافرا ،فإ َّنه ليس دونها حجاب»(.)3
ً

( )1مجموع الفتاوى (.)209 -208 /28
ُ
يشمل الذمي والمعاهد
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3166( :وهذا الحديث
ه
ابن حجر « :$والمراد به من له عهدٌ مع المسلمين سواء كان بعقد جزية
والمستأمن ،قال ُ
أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم» [فتح الباري (.])259/12
( )3أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)12549( :وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم:
كافرا».
( ،)767وهو يف الصحيحين دون قولهْ « :
وإن كان ً
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والرباء ُة من المشركين ال تمنع من تعامل المسلم مع الكفار تعاملً تجار ًّيا
رسول ه
ُ
ودرعه مرهون ٌة عند
الل ﷺ
بالبيع والشراء ونحو ذلك ،فقد « ُتويف
ُ

يهودي»(.)1
ٍّ

فالرباء ُة من المشركين شي ٌء ،والتعامل معهم شي ٌء آخر.



( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)2916( :
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ال ُّس ُ
أركان اإلسالمِ؟
ؤال ال َّثالثون :كم
ُ
ُ
الدليل؟
وما



الجواب :خمس ُة أركان ،والدليل قو ُله ﷺ:

ِ
الل،
ني
ُ
اإلسالم على خمس :شهادة أن ال إله إال ُ
« ُب َ
ِ
ُ
وإيتاء الزكاة،
رسول الل ،وإقا ِم الصالة،
محمدا
وأن
ً
َّ
رمضان»(.)1
والحج ،وصو ِم
َ







األ ُ
غيره ،وهذه األركان الخمسة
ركان جم ُع ركن،
ُ
يقوم عليه ُ
والركن :هو ما ُ
هي أصول اإلسلم ،و ُتسمى دعائم اإلسلم.
ُ
الحديث على أن لإلسلم مباين و أصو ً
ال ودعائم ،وقوله ﷺ:
وقد دل هذا

التقدير على خمس دعائم ،وجاء يف رواية« :بني
« ُبنِ َي اإلسالم على خمس»،
ُ
ه
خمسة أركان(.)3
اإلسالم على خمسة»( ،)2والتقدير على

والشهادتان متلزمتان ال ُّ
شخصا شهد
تنفك إحدا ُهما عن األخرى ،فلو أن
ً
أن ال إله إال الل ولم يشهد أن محمدً ا رسول الل فل يصح إسل ُمه ،ومعنى (شهادة
ه
واالعرتاف باللسان أن ال إله إال الل ،أي:
ُ
بالقلب،
اإلقرار
أن ال إله َّإال الل) ،أي:
ُ
أعظم شاهد ،وهو الل.
أعظم شهادة؛ ألنه شهد هبا
حق إال الل ،وهذه
ال معبود ٌّ
ُ
ُ
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)8( :ومسلم يف صحيحه رقم  ،)16(:واللفظ للبخاري.
( )2أخرجها مسلم يف صحيحه رقم .)16(:
تذكيرا وتأني ًثا بمعنى أن المعدود
يخالف المعدود
ُ
( )3والقاعدةُ :أن العدد من ثلثة إلى تسعة
ً
ُ
يكون مؤن ًثا.
مذكرا فالعدد
ذكرا ،وإذا كان المعدو ُد
ً
إذا كان مؤن ًثا فالعدد يأيت ُم ً
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قال تعالى :ﮋﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

ﭳﭴﭵ ﭶﮊ [آل عمران ، ]18:وال ُبد للمسلم أن يشهد هذه الشهادة،
وإال لم يصح إيما ُنه أبدً ا ،ولذلك ناسب أن تتكرر هذه الشهادة يف مناسبات هعدة
كالتشهد واألذان(.)1
ُّ

محمدً ا رسول الل) ،أيُ :أ ُّقر على علم ويقين بأن محمدً ا
ومعنى شهادة (أن َّ
ابن عبد الل بن عبد المطلب بن هاشم القرشي عبدُ الل ورسو ُله إلى الثقلين الجن
ه
للناس كاف ًة ليبلغ دينه لقوله تعالى:
واإلنس ،وأن الل ╡ اصطفا ُه ،وأرسله

(ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ) [المائدة. ]67:

ُ
ُ
فالقرآن
والعمل هبما،
التصديق بالقرآن والسنة،
ُ
ومن مقتضى الشهادتين
ه
واألخذ هبا.
الس هنة
أرشد إلى ا ِّتبا هع ُّ
الصحابي الجليل عبد الل بن مسعود ◙ حين روى
وممن فهم ذلك
ُّ
ِ
ِ
ِ
امصات
والمستوشمات ،وال َّن
الواشمات
الل
النبي ﷺ قال«:لعن ُ
حديث ِّ
ِ
ِ
ِ
المغيرات َخ ْل َق الل» قال :فبلغ ذلك امرأ ًة من
للح ْس ِن
والمتنمصات ،والمتفلجات ُ
بني أسد ُي ُ
ٌ
حديث بلغني عنك
قال لهاُّ :أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن ،فأتته فقالت :ما
ه
ه
ه
ه
للحسن،
أنك لعنت الواشمات والمستوشمات ،والمتنمصات ،والمتف ِّلجات ُ
ه
ه
ُ
رسول الل ﷺ؟
ألعن من لعن
المغيرات خلق الل ،فقال عبدُ الل« :وما لي ال ُ
قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجد ُته
وهو يف كتاب الل» فقالت المرأ ُة :لقد ُ
ه
ه ه
ه
الل  :ﮋﮠﮡﮢﮣﮤ
فقال :لئن كنت قرأتـيه لقد وجدتيه ،قال ُ
ﮥ ﮦﮧﮊ[الحشر.)2(»]7:
( )1وللمؤ ِّلف رسال ٌة مطبوعة بعنوان« :جدِّ د عهدك بـ (ال إله إال الل)» ذكر فيها المواطن التي
ُيشرع فيها ذكر كلمة التوحيد.
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)5939( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2125 (:واللفظ له= .
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فل يمكن االستغنا ُء بالقرآن عن السنة ،وال بالسنة عن القرآن ،قال ﷺ:
شبعان على أريكتِه ُ
يوشك ٌ
ُ
يقول:
رجل
الكتاب ومث َله معه ،أال
وتيت
«أال إني ُأ ُ
ُ
َ
عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حالل فأح ُّلوه ،وما وجدتم فيه من حرام
فحرموه.)1(»...
أعظم األركان بعد الشهادتين ،وكذلك
ومن أركان اإلسلم الصلة ،وهي
ُ
ه
الصلة يف كتاب الل تعالىُ ،
النبي
ر
ك
ذ
م
ث
الزكاة عباد ٌة تتعلق بالمال ،وهي قرين ُة
ُّ
ُ
ُ
النبي ﷺ
ﷺ الحج وهو عباد ٌة مالي ٌة بدني ٌة ،له فضائل عظيم ٌة ،ثم ختم ُّ
الحديث بذكر الركن الخامس من أركان اإلسلم وهو صوم رمضان ،وسيأيت

الل.
الحديث مفص ًل عن هذه األركان األربعة إن شاء ُ


أثره أو يخضر ،والمستوشمة:
= * الوشم :أن ُيغرز الجلدُ بإبرة ،ثم ُيحشى بكحل ،فيزرق ُ
فعل هبا ذلك[ .النهاية البن األثير ]189/5وأما النامصة :فهي التي ُ
التي ُي ُ
تزيل الشعر من
الوجه ،والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك هبا ،وهذا الفعل حرا ٌم يف الحواجب وما يف أطراف
الوجه ،وأما المتفلجات بأن تربد ما بين أسناهنا لتوهم أهنا صغيرة العمر ،وحسنة األسنان
[شرح النووي على مسلم بتصرف .]106/14
( )1أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)4604( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)2643( :
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الس ُ
ؤال الحادي والثالثون :ما عمو ُد اإلسالمِ؟
ُّ



الصالة.
الجوابَّ :





اإلسالم ،وعمو ُده
رأس األمر
الصل ُة عمود اإلسلم ،والدليل قو ُله ﷺُ « :
ُ

الصالة.)1( »...

ومما ُّ
يدل على أهم َّية الصالة وعظيم منزلتها:
َّ

 -1أنها العباد ُة الوحيد ُة التي ُفرضت يف السما ه
بالنبي
وات عندما ُع هرج
ِّ
علي خمسين صال ًة
ﷺ  ،قال ﷺ« :فأوحى ُ
إلي ما أوحى ،ففرض َّ
الل َّ
إنهن خمس صلوات َّ
كل يوم وليلة،
يف كل يوم وليلة ...،حتى قال :يا محمدُ َّ ،
خمسون صال ًة» (.)2
عشر ،فذلك
َ
لكل صالة ٌ

ه
«أو ُل ما
ب عليه العبدُ يوم القيامة ،قال ﷺَّ :
 -2وهي أول ما يحاس ُ
ت َص َل َح له سائر ِ
عمله ،وإن
الصالة ،فإن َص َل َح ْ
يوم القيامة َّ
يحاس ُ
ُ
ب به العبدُ َ
َ
فسدت فسد سائر ِ
عمله» (.)3
ُ
 -3وهي من أعظم أسباب دخول الجنة ،قال ﷺ مجي ًبا من سأله عن

السجود»(.)4
مرافقته يف الجنة« :فأعني على ن ْفسك بكثرة ُّ

( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)2616( :وحسنه األلباين يف اإلرواء رقم.)413( :
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)7517( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)162( :واللفظ له.
( )3أخرجه الطرباين يف األوسط رقم ،)1859( :وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم:
(.)1358
( )4أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)489( :
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«من خرج ِمن
 -4وأجر من خرج إليها كأجر
ِّ
المح هرم ،قال ﷺَ :
الحاج ُ
الم ْح ِرم.)1(»...
بيته متطه ًرا إلى صالة مكتوبة فأجره كأجر الحاج ُ
ه
النبي ﷺ يف مرض موته ،فعن أنس
ولذلك كانت الصل ُة آخر وصايا ِّ

الموت :الصال َة
◙ قال« :كانت عام ُة وصية رسول الل ﷺ حين حضره
ُ

ُ
رسول الل ﷺ
وما ملكت أيمانكم ،الصال َة وما ملكت أيمانكم ،حتى جعل

صدره ،وما يكا ُد يفيض هبا لسا ُنه»(.)2
يغرغر هبا
ُ
ُ


( )1أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)558( :وحسنه األلباين يف المشكاة رقم.)728( :
( )2أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)12169( :وصححه األلباين يف اإلرواء رقم.)2178( :
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ِ
الس ُ
َ
الحديث :قال
أكمل
ؤال الثاين والثالثون:
ُّ
ُ
«العهد الذي بيننا وبينهم الصالةُ...
رسول الل ﷺ:
ُ




فمن تركها فقد َك َف َر»(.)1
الجوابَ :






ُ
الحديث على أن ترك الصلة المفروضة ُكف ٌر بالل تعالى.
دل
ه
ه
المفروضة عمدً ا
الصلة
ابن الق ِّيم « :$ال يختلف المسلمون أن ترك
قال ُ
نوب وأكب ه
الذ ه
ه
أعظم ُّ
أعظم مهن إثم قت هل النفس
ـــر الكبائر ،وأن إثم ُه عند الل
من
ُ
ه
رب الخ ه
وش ه
والسرقة ُ
تعر ٌض لعقوبة الل
الزنى
وأخذ األموال ،ومن إثم ِّ
مر ،وأنه ُم ِّ
وسخ هطه وخزيه يف الدنيا واآلخرة»(.)2
ُ
وتارك الصالة له حاالن:
كفر أكرب
الحال األولى :أن يكون جاحدً ا لفرضيتها ،و ُمنك ًرا لوجوهبا ،فهذا ٌ
بإجماع أهل العلم(.)3
كسل وهتاونًا ،وهو يعتقدُ وجوبها وال
الحال الثانية :أن يكون تار ًكا للصلة ً
كفرا أكرب(.)4
يكفر ً
يجحدها ،فإنه ُ
( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)2621( :وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب رقم.)564( :
( )2كتاب الصلة وأحكام تاركها (ص.)31:
ه
كافر ُ
يقتل إن لم
( )3قال ابن عبد الرب « :$أجمع المسلمون على أن جاحد
فرض الصلة ٌ
يتب من ه
كفره ذلك» [االستذكار.]149/2
علي وابن عباس وجابر وأبي الدرداء ،قالوا« :من لم
( )4تكفير تارك الصلة كسلً ُروي عن ٍّ
كافر ،وكذا ُروي عن عمر ه
بن الخطاب وعن ابن مسعود من لم ُي ِّ
ُي ِّ
صل فل دين له=،
صل فهو ٌ
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وهذا هو القول الراجح عند بعض المح ِّققين من أهل العلم ؛ ألدلة منها:
 -1قوله تعالى( :ﰅﰆﰇﰈﰉﰊ ﰋﰌﰍﰎ ﰏﰐﰑﰒ ﰓ

ه
ﰔﰕ ﰖﰗﰘﰙﰚ ﰛﰜﰝﰞﰟﰠﮊ [المدثرُ ،]43:38
الصلة
فرتك
ه
ه
أسباب دخولههم النار.
أعظم
من
ِ
الرجل
إن بين
 -2حديث جابر ◙ قال:
ُ
سمعت رسول الل ﷺ يقولَّ « :
ِ
الصالة»(.)1
وبين الشرك والكف ِر َتـ ْر َك َّ


= وبه قال
إبراهيم النخعي والحك ُم بن ُعتيبة وأيوب السختياين وعبدُ الل بن المبارك وأحمدُ
ُ
ُ
وإسحاق بن راهويه» [انظر االستذكار .]149/2
ابن حنبل
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)82( :
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ِ
الس ُ
ؤال ال َّث ُ
الصال َة؟
الث وال َّثالثون :عرف َّ
ُّ





الجواب :هي التع ُّبدُ لل بأقوال وأفعال مخصوصة،
مفتتحة بالتَّـكبي ِر ،ومختتمة بالتَّسليمِ.

ه
ه
ه
ولسان
الحال
بلسان
وس ِّميت صل ًة؛ ألن فيها دعا ًء
الصالة لغ ًة :الدعاءُ ،
ه
ُ
لسان الحال فالمسلم يص ِّلي لينال مغفرة الل ورحمته ويدخل الجنة
المقال ،أما
وينجو من النار ،وأما كو ُنها دعا ًء بلسان المقال فألنها مشتمل ٌة على كثير من
ٌ
ارتباط بين التعريف ال ُّلغوي والتعريف الشرعي.
األدعية واألذكار ،فهناك
شرعا :التع ُّبدُ لل بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختـتمة
والصالة ً
بالتسليم.
واألقوال التي يف الصالة تنقسم إلى:
ه
تكبيرة اإلحرا هم ،و ه
ه
ه
األخير.
والتشه هد
الفاتحة،
قراءة
 -1أركان مثل:
ُّ
 -2واجبات مثل :تكبيرات االنتقال ،والتسبيح يف الركوع والسجود،
والتسميع والتحميد.
ه
ه
ه
الواحدة يف
التسبيحة
االستفتاح ،وما زاد على
ه
دعاء
 -3مستحبات مثل:
الركو هع والس ه
جود.
ُّ
ُّ
تنقسم إلى:
واألفعال يف الصالة
ُ
ه
ه
ه
االعتدال منه،
والركو هع ،و
 -1أركان كالقيا هم مع القدرة يف الفريضةُّ ،
والس ه
ه
والجلوس بين السجدتين.
جود،
ُّ
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ه
للتشهد األول.
الجلوس
الصلة ك ُّلها قولية إال
وواجبات
 -2واجبات،
ُ
ُّ
ُ
-3مستحبات كوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر.
أقوال وأ ٌ
ٌ
فعال مخصوص ٌة ،وال بد أن تكون هذه األقوال
والصل ُة
واألفعال مشروعة ،وأن يأيت هبا المصلي يف أماكنها التي ُشرعت فيها  ،فلو افتتح
تصح صلته ،ومن األذكار
المسلم صلته بغير التكبير يف تكبيرة اإلحرام فل
ُّ
ُ
شرع قراءته يف الركوع والسجود،
المشروعة يف الصلة قراءة القرآن  ،ولكن ال ُت ُ

قال ر ُ
القرآن راك ًعا أو ساجدً ا.)1( » ...
نهيت أن أقرأ
سول الل ﷺ  « :أال وإني ُ
َ

وكذلك ال ُيشرع للمص ِّلي الزيادة على األذكار المشروعة يف الصلة كما
يزيد بعض الناس لفظ( سيدنا) يف الصلة اإلبراهيمية فيقول(:اللهم ِّ
صل على

س ِّيدنا محمد) ،وال شك أن النبي ﷺ س ِّيد ولد آدم ،كما قال ﷺ« :أنا
()2
التشه هد
النبي ﷺ يف
ُّ
سيد ولد َ
آدم يوم القيامة ، »...ولكن الصيغ الثابتة عن ِّ
ليس فيها لفظة(سيدنا ).
ونظير هذا أنه ال يشرع للمؤ ِّذن أن يقول يف األذان :أشهد أن سيدنا محمدً ا
رسول الل.
ُ
الشيخ بكر أبو زيد « :$تأكد لدي ما قرره المح ِّققون من أنه ليس
قال
الصلة يف التشهدين والص ه
ه
لهذه الزيادة (س ِّيدنا) ٌ
لة اإلبراهيمية،
أصل ،ال داخل
وال خارج الصلة ،وعلى ذلك كلمة :شيخ اإلسلم ابن تيمية ،وابن الق ِّيم،
والفيروز آبادي ،وتلميذه الحافظ ابن حجر ،والسخاوي تلميذ الحافظ ابن
حجر ،والقاسمي ،واأللباين»(.)3
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)479(:
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2278(:
( )3معجم المناهي اللفظية (ص.)134:
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والعبودي ُة لل تقتضي اإلتيان باألذكار المشروعة يف أماكنهها بل زيادة وال
الل (.)1
الل تعالى(:ﮉﮊﮋ)[هود ،]112:أي :كما أمرك ُ
نقصان ،قال ُ
وقال ﷺ  «:ص ُّلوا كما رأيتموين أصلي.)2(»...

فاألصل يف العبادات التحريم والمنع ،فل ه
ُ
تأت بعبادة إال بدليل شرعي،
ُ
ُ
ال ليس عليه
وإال كانت عباد ُتك مردودة عليك ،قال ﷺَ « :من عمل عم ً

أمرنا فهو ر ٌّد» (.)3


ُ
الشيخ السعدي  «:$أمر نبيه محمدً ا ﷺ ،ومن معه مهن المؤمنين ،أن يستقيموا
( )1قال
الل به من العقائد الصحيحة،
الل من الشرائ هع ،ويعتقدوا ما أخرب ُ
كما ُأمروا ،فيسلكوا ما شرعه ُ
الل
وال يزيغوا عن ذلك يمن ًة وال يسر ًة ،ويدوموا على ذلك ،وال يطغوا بأن يتجاوزوا ما حده ُ
لهم من االستقامة» [تفسير السعدي ص.]390
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)631( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)674( :واللفظ
للبخاري.
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)1718(:
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ِ
الس ُ
المسلم
والثالثون :كم صال ًة َت ِج ُب على
الرابع
َ
ؤال ُ
ُّ
ِ
ركعات كُل صالة؟
يف اليوم والليلة؟ وكم عد ُد
ِ
والليلة :صال ُة
خمس صلوات يف اليوم
الجواب:
ُ
الفجر (ركعتان) ،وصال ُة الـ ُّظهر (أربع ركعات)،
وصال ُة العصر (أربع ركعات) ،وصال ُة المغرب
(ثالث ركعات) ،وصال ُة العشاء (أربع ركعات).
ه

ه

ه

ه





را
ال
بعُ
وا
ل
ثل
ث
ون
:

()1
حديث معاذ ه
ُ
ُ
بن جبل 
دليل كون الصلة المفروضة خمس صلوات

النبي ﷺ إلى اليمن قال له« :إنَّك تـقدَ ُم على قوم ِمن أهل
لما أرسله ُّ
الل تعالى ،فإذا َع َرفوا ذلك،
الكتاب ،فليكن َّأو َل ما تدعوهم إلى أن يـُوحدوا َ
أن الل قد َفر َض عليهم خمس صلوات يف ِ
يوم ِهم وليلتِهم ،)2(»...فهي
َ
َ
فأخبرهم َّ َ
ه
والليلة.
خمس صلوات يف اليو هم
ُ
أربع ركعات ،وصل ُة العصر أربع
صل ُة الفجر ركعتان ،وصل ُة الظهر ُ

ركعات ،وصل ُة المغرب ثلث ركعات ،وصل ُة العشاء أربع ركعات ،هذه
الفجر
المسافر فيصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ،أما
صل ُة المقيم ،أما
ُ
ُ
والمغرب فل يجوز فيهما القصر؛ لحديث عائشة قالتُ « :ف هرض ه
ت الصل ُة
ُ
ُ
فر ،ف ُأ هقرت صل ُة السفر ،ه
ركعتين يف الحض هر والس ه
وزيد يف صلة الحضر»(.)3
بن األزرق ابن عباس :هل تجدُ ميقات الصلوات الخمس يف كتاب الل؟
نافع ُ
( )1سأل ُ
قال :نعم (ﭝ ﭞ ﭟﭠ) ،المغرب (ﭡ ﭢ) ،الفجر (ﭩ)  ،العصر
(ﭪ ﭫ) ،الظهر (ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ) [الروم[ ]18:17تفسير الطربي. ]474/18
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)7372( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)19( :واللفظ للبخاري.
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)350( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)685( :واللفظ له.
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بعض الناس إذا صلى الرباعية ركعتين يف السفر يش ُع ُر بأنه أخل بالعبادة،
قط أنه أتم الصلة يف الس ه
ف ُيقال له :لم ُيؤثر عن رسول الل ﷺ ُّ
فر.

يقصر الرباعية ،فيص ِّليها ركعتين من
ابن الق ِّيم « :وكان ﷺ
قال ُ
ُ

مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة ،ولم يث ُبت عنه أنه أتم الرباعية يف
يخرج
حين
ُ
ً

سفره البتة»(.)1

فل تظن برسول الل ﷺ إال الظن الحسن ،ال تظن به أنه قصر وصلى
عبادة ه
ه
الل ،بل ما فع ُله هو المشروع.
ركعتين ففرط يف
يتم صلته ،وكذلك لو
فائد ٌة :لو صلى
المسافر مأمو ًما خلف إمام مقيم فإنه ُّ
ُ
واإلمام يف آخر ركعتين فعليه أن يأيت بركعتين بعد سلم اإلمام ،لكن لو
دخل
ُ

صلى خلف إمام مسافر يق ُص ُر الصلة فإنه يق ُص ُر الصلة معه(.)2
ه
الل تعالى يف الس ه
فر
والمقصو ُد أن على اإلنسان أن يؤدي الصلة كما شرعها ُ
ه
والحضر.
ُ
رسول الل ﷺ:
وإن نام عن صلة أو نسيها فليبادر إلى اإلتيان هبا ،قال

أن يصليها إذا ذكرها» (.)3
نسي صالةً ،أو نام عنها ،فكفار ُتها ْ
«من َ
( )1زاد المعاد (.)474/1

ابن عمر إذا صلى مع اإلمام صلى أرب ًعا ،وإذا صلها وحده صلى
( )2قال نافع « :كان ُ
ركعتين» .أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)694( :
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)597( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)684( :واللفظ له.
فرض فإنه يقضيه مع
ابن عثيمين « :وقد شاع عند الناس أن اإلنسان إذا فاته ٌ
* قال الشيخ ُ
ه
الموافق له من اليوم الثاين ،فمثلً :لو أنه لم ِّ
يصل الفجر يو ًما فإنه ال يصليه إال مع الفجر يف
الفرض
اليوم الثاين ،وهذا ٌ
والفعلي»[ .مجموع فتاوى
القولي
النبي ﷺ
ٌ
غلط ،وهو
ِّ
ِّ
مخالف لهدي ِّ

ورسائل العثيمين .]224/12
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روط الص ِ
الس ُ
الة؟
ؤال
الخامس وال َّثالثون :ما ُش ُ َّ
ُ
ُّ





الرا
بعُ
وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم



اإلسالمُ -2 .
العقل -3 .التمييزُ.
الجواب-1 :
ُ
ِ
ُ -4
َّجاسة -6 .ال َّطهارةُ.
دخول الوقت -5 .إزال ُة الن
استقبال ِ
ُ
القبلة -9 .النيةُ.
َ -7س ُتر العورة-8 .

والش ُ
رط لغ ًة :العلمةُ ،ومنه ُ
الش ُ
روط جمع شرطَّ ،
ُّ
قول الل تعالى(:ﰀﰁ

ه
الساعة.
علمات
ﰂ) [محمد ،]18:أي:
ُ

ه
ه
عدم
يلزم من عدمهه
ً
يلزم من وجوده وجو ٌد وال ٌ
العدم ،وال ُ
ُ
واصطالحا :ما ُ
ُ
لذاته ،فإذا انعدم الش ُ
المشروط.
رط انعدم
ه
ٌ
الصلة ،فمن لم يتطهر مع قدرته على ذلك لم
شرط لصحة
مثاله :الطهار ُة
تصح صل ُته.
ه
وجود الشرط وجو ُد المشروط.
يلزم من
وال ُ

ه
ُ
وضوئه وجو ُد الصلة ،فقد يتوض ُأ
يلزم من
مثال ذلك :إذا توضأ العبدُ فل ُ
ه
ه
الصلة.
وجود الوضوء انعدا ُم
يلزم من
وال يصلي ،كما ال ُ
ُ
تختلف عن األركانُّ ،
ُّ
وتستمر إلى
تكون قبل الصلة
فالشروط
ُ
والشروط
ُ
ُ
ُ
واجبات يف
والسجود ،وهناك
األركان
هنايتها ،وأما
ٌ
كالركوع ُّ
فتكون يف الصلة؛ ُّ
ُ
اإلتيان هبا زياد ٌة يف أجر المص ِّلي(.)1
وسنن،
ات
الصلة
كالتشه هد األو هل ،وهناك مستحب ٌ
ٌ
ُّ
سهوا ونسيانًا وجب عليه اإلتيان به
( )1من ترك ركنًا من أركان الصلة عمدً ا بطلت صل ُته ،ومن تركه ً

مع سجوده للسهو ،أما الواجب :فرتكه عمدً ا ٌ
موجب لسجود السهو= ،
سهوا
ٌ
مبطل للصلة ،وتركه ً
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شروط الصلة تسع ٌة ،أو ُل ثلث هة شروط عام ٌة للصلة ه
ُ
وغيرها من العبادات،
و
وبعدها ست ُة شروط خاص ٌة بالصلة:
الش ُ
ُ
َّ
والدليل قو ُله تعالى(:ﭲ
اإلسلم ،فالكافر عم ُله مردو ٌد،
رط األول:
ُ

الل يف الدنيا على
ﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹﭺ) [الفرقان ،]23:وقد يجازيه ُ
ٌ
شرط لقبول األعمال.
إحسانه ،لكن يف اآلخرة ال نصيب له؛ ألن اإلسلم

الش ُ
ُ
ُ
َّ
ف،
فغير العاقل ال ُيكل ُ
العقل؛ ألن العقل
رط ال َّثاين:
مناط التكليفُ ،
القلم عن ثالث :عن ال َّنائ ِم حتى
القلم ،قال ﷺُ « :ر ِف َع
ولذلك ُرفهع عنه
ُ
ُ
يستيقظ ،وعن الصغي ِر حتى يكبر ،وعن المجنون حتى ِ
َ
يعق َل أو َ
يفيق» (.)1
َ
الش ُ
رط ال َّث ُ
َّ
التمييز ،والمم ِّي ُـز :هو من كان بلغ السادسة أو السابعة،
الث:
ُ
تجب على البالغ.
تجب عليه ،وإنما ُ
والصل ُة تصح من المم ِّي هز ،وال ُ
ه
الش ُ
ُ
َّ
الل (:ﮣﮤﮥﮦﮧ
الرابع:
رط
ُ
دخول الوقت ،قال ُ

ه
متعمدً ا فصل ُته باطلةٌ،
ﮨﮩ) [النساء ،]103:فمن صلى قبل دخول الوقت ِّ
تكون نافلةً ،وعليه أن يأتـي بالفريضة بعد دخول ه
ُ
وقتها.
ومن صلى مخط ًئا فصل ُته
ه
ومهن ُحس ه
وكمال نصحه ألمتهه أنه بين أوقات الصلة
النبي ﷺ،
تعليم
ن
ِّ
ِ
َ
ُ
ً
جبريل 
وفعل ،فعن ابن عباس  أن النبي ﷺ قال« :أ َّمني
قوال ً

الشمس وكانت قدر الشراك(،)2
هر حين زالت
ُ
مرتين ،فص َّلى بي ال ُّظ َ
عند البيت َّ
وثواب
كبير
ٌ
= وأما من نسي شيئًا من السنن والمستحبات ً
أجر ٌ
سهوا فل شيء عليه ولكن فاته ٌ
ستحب له سجود السهو إن كان ناو ًيا أن يأيت هبا[ .قاله المؤلف وفقه الل].
عظيم ،و ُي
ُّ
ٌ
( )1أخرجه النسائي يف سننه رقم ،)3432( :وصححه األلباين يف اإلرواء رقم.)297( :
يسيرا تحت الجدران مثل سير النعل
( )2قال الشيخ عبد المحسن العباد« :يعني أن ظلها يكون شي ًئا ً
الذي يكون على ظاهر النعل ،وهذا هو أول وقت الظهر»[ .شرح سنن أبي داود الدرس الستون].
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أفطر
وصلى بي
العصر حين كان ظ ُّله مث َله ،وصلى بي  -يعني المغرب -حين َ
َ
ُ
الطعام
الفجر حين َح ُر َم
الشفق ،وصلى بي
الصائم ،وصلى بي العشا َء حين غاب
ُ
َ
ُ
َّ
الظهر حين كان ِظ ُّله مث َله ،وص َّلى
راب على الصائمِ ،فلما كان الغدُ ص َّلى بي
والش ُ
َ
الصائم ،وص َّلى بي
أفطر
العصر حين كان ظ ُّله مثليه ،وص َّلى بي
بي
َ
ُ
المغرب حين َ
َ
العشاء إلى ِ
إلي» فقال« :يا محمدُ ،
الفجر
ثلث الليل ،وصلى بي
َ
َ
َ
فأسفر ثم التفت َّ
ه
األنبياء من قبلك ،والوقت ما بين هذين الوقتين»(.)1
وقت
هذا ُ
تأخير الصلة عن وقتها مع أن أحب
كثير من المسلمين
ُ
ومما يتساهل فيه ٌ
عبد ه
األعمال إلى الل الصل ُة على وقتها ،فعن ه
ه
الل ه
لت
بن مس ُعود ◙ قال :سأ ُ
ه
الصال ُة على و ْقتِ َها.)2( »...
ب إهلى الل ؟ قالَّ « :
النبهي ﷺ :أ ُّي العم هل أح ُّ
شئ وق ًتا للصلة من هواه ،ويتقر ُب إلى الل  بما لم ه
يأمر
و ُ
بعض الناس ُين ُ
ه
بعض
الل هبه فيتعمدُ أن يجعل صلة الفجر بعد طلوع الشمس ،وهذا على قول
ُ

العلماء ال صلة له على هذه الحالة شأ ُنه ُ
شأن من يصلي الصلة قبل دخول
الوقت( ،)3كما ال يجوز أن تصلي الصلة قبل دخول الوقت كذلك ال يجوز أن
تتعمد وتصليها بعد خروج وقتها ،فمن صلى الصلة يف غير وقتها متعمدً ا فهو
الل به من
كمن صام الليل بدل النهار ،فل ُّ
يصح صيامه؛ ألنه ابتدع وق ًتا ما أنزل ُ
سلطان.
( )1أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)393( :والرتمذي يف جامعه رقم ،)149( :واللفظ ألبي داود،
وصححه األلباين يف اإلرواء رقم.)249 (:
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)527( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)85( :واللفظ للبخاري.
( )3قال شيخ اإلسلم « :تارك الصلة عمدً ا ال يشرع له قضاؤُ ها وال تصح منه ،بل يكثر من
التطوع ،وكذا الصوم وهو قول طائفة من السلف :كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي ،وداود
ه
وأتباعه ،وليس يف األدلة ما يخالف هذا ،بل يوافقه»[ .الفتاوى الكربى.]320/5
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الشرط الخامس :إزالة النجاسة ،والنجاس ُة :هي ُّ
شرعا،
كل عين مستقذرة ً
ه
الحيض(.)1
كالبول ،والغائط ،ودم
ه
أصابت النجاس ُة ثوب اإلنسان ،أو بدنه ،أو البقعة التي يريد أن يص ِّلي
فإذا
فيها وجب إزال ُتها.
نجسا لم تصح صل ُته
فمن صلى يف ثوب نجس ،أو بقعة نجسة ،أو كان بدنُه ً
ُ
والدليل ما
جاهل أو ناس ًيا ،فصلته صحيحة،
ً
عالما ،أما إذا كان
ذاكرا ً
إذا كان ً
ُ
رسول الل ﷺ يص ِّلي بأصحابه
رواه أبو سعيد الخدري ◙ ،قال« :بينما

القوم ألقوا نعالهم ،فلما قضى
إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره ،فلما رأى ذلك
ُ
رسول الل ﷺ صلته ،قال« :ما حملكم على إلقاء ِ
ُ
نعالكم؟» ،قالوا :رأيناك

إن جبريل  أتاين
ألقيت نعليك فألقينا نعالنا ،فقال رسول الل ﷺَّ « :
قذرا  -أو قال :أذى.)2( »...-
فأخبرين أن فيهما ً

المص ِّلي إذا وجد نجاس ًة يف ثوبه وجب عليه
فتبين من هذا الحديث أن ُ
إزالتُها ،فإن لم يستطع إزالتها ،فعليه أن يقطع الصلة.
الش ُ
َّ
السادس :الطهارة :وهي رفع الحدث وإزالة النجاسة ،والمراد هبذا
رط
ُ
ه
ه
الحدث.
رفع
الشرط ُ
ُ
وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلة ونحوها مما
ٌ
والحدث :أمر ُحكمي و
ُتشتـر ُط له الطهار ُة.
والحدث نوعان:
( )1الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين .)27/1( 
( )2أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)650( :وصححه األلباين يف المشكاة رقم.)766( :
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ٌ
وجب ال ُغسل ،مثاله :الجنابة ،والحيض ،والنفاس.
-1
حدث أكب ُــر :وهو ما ُي ُ
ٌ
أصغر :وهو ما يوجب الوضوء ،مثاله :خروج الريح ،والبول،
حدث
-2
ُ
المسلم الحدث األكبــر واألصغر قبل أن يصلي؛ وذلك
والغائط ،فلبد أن يرفع
ُ
يقبل الل صال َة ِ
َ
أحدث حتى َّ
يتوضأ»(،)1
أحد ُكم إذا
النبي ﷺ« :ال ُ ُ
لقول ِّ
وقال « :ال ُ
الل صال ًة ِب َغ ْي ِر ُط ُهور»(.)2
يقبل ُ
ه
الش ُ
َّ
العورة ،ينبغي للمسلم أن يأيت إلى المسجد على أكمل
رت
ابع :س ُ
الس ُ
رط َّ
هيئة يف ه
لباسه ،قال تعالى( :ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ) [األعراف.]31:
السرة
ساتر عورته ،وعورة الرجل من ُّ
والواجب على المسلم أن يص ِّلي وهو ٌ
إلى الركبة ،وال بد أن يس ُتـر أكثر من الركبة حتى ال تنكشف إذا سجد أو ركع،
و ُيكر ُه أن يصلي وليس على عاتقيه شيء؛ لقوله ﷺ« :ال يصلي أحدُ كم يف
الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء»(.)3

رت بدهنا كله إال وجهها وكفيها ( ،)4حتى لو لم يكن
وأما المرأة يف الصلة فتس ُ
عندها أحدٌ .
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)6954( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)225( :واللفظ للبخاري.
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)224( :
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)359( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)516( :واللفظ له.
* قو ُله ﷺ« :على عاتقيه منه شيء» قال النووي  :العاتق :هو ما بين ال ُع ُن هق والكتف»

[شرح مسلم .]58/12
ه
فالسن ُة أن تكشفه
( )4المرأة ك ُّلها عور ٌة ،والواجب عليها التس ُ
رت يف الصلة يف الفرض والنفل إال الوجهُّ ،
إذا لم يكن عندها أجنبي ،أما بقي ُة ه
مستحب ،وإن كشفتهما
بدنها فإهنا تسرته ما عدا الكفين فست ُــرهما
ٌّ
يعم الفرض والنفل ،وإذا خرجت قدمها أو شيء من قدمها فإن كان
فل حرج على الصحيح ،وهذا ُّ
يسيرا ُثم غطته فيعفى عنه إن شاء
كثيرا فإهنا تعيد الصلة عند جمهور أهل العلم ،أما إذا كان شي ًئا ً
ً
الل[ .فتاوى نور على الدرب البن باز بتصرف يسير .]247/7
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يقبل الل صال َة حائض َّإال ِ
بخمار»( ،)1ومعنى حائض:
النبي ﷺ« :ال ُ ُ
قال ُّ

أي امرأة بالغة.

ومما تتساهل فيه بعض النساء أن تص ِّلي كاشف ًة قدميها ،والواجب أن تسرت
قدميها يف الصلة.
الق ه
القبلة ،ال بد من استقبال ه
استقبال ه
ُ
بلة يف الفرض والنفل(،)2
الشرط الثامن:
والدليل قوله تعالى( :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ)[البقرة.]144:
وأما المسافر فيجوز له أن يص ِّلي النافلة على الراحلة إلى غير جهة ه
القبلة،
«رأيت رسول الل ﷺ وهو على الراحلة
فعن عامر بن ربيعة◙ قال:
ُ
ه
أي وجه توجه ،ولم يكن رسول الل ﷺ يصنع ذلك
ُيس ِّبح ،يومئ برأسه قبل ِّ
يف الصلة المكتوبة»(.)3
السنة على راحلته استقبل القبلةُ ،ثم صلى حيث
وإذا أراد
المسافر أن يصلي ُّ
ُ
توجهت به راحلته لحديث أنس بن مالك ◙« :أن رسول الل ﷺ كان إذا

سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ،ثم صلى حيث وجهه ركا ُبه» (.)4
الشرط التاسع :ال ِّنية ،وهي شرط يف جميع األعمال.

( )1أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)641( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)7747( :
( )2قال الشيخ ابن باز « :إال إذا كان هناك عذر كمريض ليس عنده من يعدِّ له إلى ه
القبلة ،أو سجين
ُ
ٌ
مربوط ليس عنده قدرة على استقبال ه
القبلة»[ .الشرح الممتاز على شروط الصلة ص 83 :بتصرف].
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)1097( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)701( :واللفظ للبخاري.
* ُيس ِّبح :أي يصلي النافلة.
( )4أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)1225( :وحسنه األلباين يف مشكاة المصابيح رقم.)1345( :
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ه
المسلم العمل الذي يريد القيام به ،يقول
تعيين
وشرعا:
وال ِّنية لغ ًة :القصد،
ً
ُ
األعمال ِبالنيـ ِ
ُ
َّات ،و ِإنَّما ِلكُل ْام ِرئ ما ن ََوى»(.)1
النبي ﷺِ « :إنَّما
ُّ
والنية محلها القلب ،وال يشرع التل ُّف ُظ هبا؛ ألن النبي ﷺ صلى أكثر من
عشرين سنة ،وما تلفظ بالنية ُّ
قط.

أصل،
القلب ،ال تع ُّلق لها باللسان ً
ابن الق ِّيم  عن النية« :ومح ُّلها
ُ
قال ُ
ولذلك لم ُينقل عن النبي ﷺ وال عن أصحابه يف النية ٌ
لفظ بحال ،وال سمعنا
عنهم هذكر ذلك ،وهذه العبارات التي ُأ ه
حدثت عند افتتاح الطهارة والصلة قد
ُ
ِّ
ُ
ويعذهبم فيها،
الشيطان ُمعتركًا ألهل الوسواس ،يح هب ُسهم عندها،
جعلها
يكر ُرها و ُي ه
جهدُ نفس ُه يف التلفظ هبا،
ويوقعهم يف طلب تصحيحها؛ فرتى أحد ُهم ِّ
وليست من الصلة يف شيء»(.)2


( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)1( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)1907 (:واللفظ للبخاري.
( )2إغاثة اللهفان (.)238/1
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الس ُ
أركان الوضوء؟
ؤال السادس وال َّثالثون :ما
ُ
ُّ



الرا
بعُ
وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم


ِ
ِ
الجوابَ -1 :غ ُ
واالستنشاق.
المضمضة
سل الوجه مع
َ -2غ ُ
مسح الرأس مع األذنين.
سل اليدين مع المرفقينُ -3 .
َ -4غ ُ
الترتيب -6 .المواال ُة.
سل الرجلين مع الكعبين-5 .
ُ



ه
الوضو ُء من ِّ
نصوص كثير ٌة
وأعظمها ،وقد جاءت يف فضله
أجل العبادات
ٌ
بي ﷺ منها :قو ُله ﷺَ « :من َّ
الو ُضو َء خرجت
حسن ُ
توضأ َفأ َ
عن الن ِّ
تخرج من تحت أظفاره» (.)1
خطاياه من جسده ،حتى
َ
وجه ُه خرج
المسلم -أو
وقو ُله ﷺ« :إذا توضأ العبدُ
المؤمن -ف َغ َس َل َ
ُ
ُ
من ِ
وجهه ُّ
كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء -أو مع آخر َق ْط ِر الماء ،-فإذا غَ َس َل
يديه خرج من يديه ُّ
كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء -أو مع آخر َق ْط ِر الماء،
فإذا غَ َس َل رجليه خرجت ُّ
كل خطيئة مشتها رجال ُه مع الماء -أو مع آخر َق ْط ِر

يخرج نق ًّيا من الذنوب»(.)2
الماء ،-حتى
َ

ِ
الدرجات؟
ويرفع به
الل به الخطايا،
ُ
وقال ﷺ« :أال أد ُّلكُ م على ما يمحو ُ

قالوا :بلى يا رسول الل ،قال :إسبا ُغ الوضوء على المكاره.)3(»...

ٌ
شرط من شروط صح هة الصلة ،فمن فرط فيه لم تصح صل ُته؛
والوضو ُء
رجل يصلي ويف ظهر قدمهه لمعة قدر الدرهم،
للحديث «أن النبي ﷺ رأى ً
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)245( :
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)244( :
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)251( :
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النبي ﷺ أن يعيد الوضوء والصلة»(.)1
لم يصبها الماء فأمره ُّ

الل تعالى( :ﭑﭒﭓ
وللوضوء ست ُة أركان ال يصح إال هبا ،قال ُ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

ﭟﭠﭡﭢ) [المائدة.]6:
الركن األول :غ ُ
سل الوجه مع المضمضة واالستنشاق ،والوجه :هو
مستقب ُل ُك ِّل شيء( ، )2وحدُّ الوجه ُطو ً
ال :من منابت شعر الرأس المعتاد إلى
رضا من األُذن إلى األُذن؛ وغسل الوجه دلت على ركنيتهه آي ُة
ُمنتهى الذقن ،وع ً
الوضوء.
والمضمضة واالستنشاق واجبتان( )3؛ ألن الرسول ﷺ قد أمر هبما يف
أت فم ْض ِم ْض» ( ،)4وقولهه ﷺِ « :
وبالغْ يف االستِ ِ
قولهه« :إذا َّ
نشاق َّإال أن
توض َ َ
صائما»( )5؛ وألن األنف والفم داخلن يف مسمى الوجه.
تكون
َ
ً

ه
ه
واالستنشاق من غرفة واحدة.
المضمضة
الجمع بين
والسنة
ُ
ُّ
ُ
الفصل بين المضمضة واالستنشاق يف
ابن الق ِّيم « :ولم يجئ
قال ُ

حديث صحيح البتة»(.)6

( )1أخرجه أبوداود يف سننه رقم ،)175( :وصححه األلباين يف اإلرواء رقم.)86( :
( )2المحيط يف اللغة للصاحب بن عباد (.)314/1

ه
ابن قدامة ُّ « :
رسول الل ﷺ مستقص ًيا ،ذكر أنـه تمضمض
كُل من وصف وضوء
( )3قال ُ
وتفصيل للوضوء
ً
واستنشق ،ومداومته عليهما تدل على وجوهبما؛ ألن هفعله يصلح أن يكون بيا ًنا
المأمور به يف كتاب الل»[ .المغني (.])88/1
( )4أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)144( :وصححه األلباين يف صحيح سنن أبي داود رقم.)132( :
( )5أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)142( :وصححه األلباين يف المشكاة رقم.)405( :
([ )6زاد المعاد (.])185/1

110

الركن ال َّثاين :غ ُ
سل اليدين مع المرفقين ،والدليل قو ُله تعالى( :ﭚﭛ
ُ
ﭜ) ،ومعنى إلى المرافق :أي مع المرافق (.)1
وغسل ه
ُ
اليد يكون :من أطراف األصابع إلى المرفق.
ويخطئ بعض الناس فيرتك غسل الكفين اكتفا ًء بغسلهما يف بداية الوضوء،
والصواب :أن غسلهما يف بداية الوضوء ُسنة ال ُتغني عن غسلهما يف هذا الموطن
ركن.
ألنه ٌ
مسح الرأس مع األذنين ،قال تعالى( :ﭝﭞ)،
الركن الثالثُ :
المسح الرأس كله (.)2
فيجب أن يعم
ُ
ُ
النبي ﷺ« :األذنان من الرأس»(،)3
واألذنان من الرأس كما قال ُّ
والمشروع يف مسح األذنين أن يكون بالماء الذي مسح به رأسه (.)4
وصفته :أن تمسح داخل األذن بالسبابة ،وتمسح ظاهر األذنين باإلهبام،
فعن ه
ُ
رسول الل ﷺ ُ ...ثم مسح برأسه وأذنيه
ابن عباس قال« :توضأ
( )1قال الشافعي« :$فلم أعلم مخال ًفا يف أن المرافق مما ُيغسل»[ .األم (.])40/1

قال البغوي « :$قوله تعالى( :ﭚ ﭛ ﭜ) أي :مع المرافق ،كما قال الل تعالى:
(ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ) [النساء ،]2:أي :مع أموالكم ،وقال( :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ)
[الصف ، ]14:أي :مع الل [تفسير البغوي .]21/3
( )2قال الشيخ محمد بن إبراهيم « :والصواب أنه ال بد من مسحه ك ِّله ،وزعم من زعم أن الباء
للتبعيض ،وليس يف لغة العرب أهنا للتبعيض بل هي ه
لإللصاق ،ثم سنة الرسول ﷺ واضحة يف
تعميمه مسح رأ هسه»[ .فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ .]62/2
( )3أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)134( :وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.)36( :
( )4قال ابن القيم « : وكان يمسح أذنيه مع ه
يمسح ظاهرهما وباطنهما ،ولم
رأسه ،وكان
ُ
ُ
ُ ِّ
يثبت عنه أنه أخذ لهما ما ًء جديدً ا »[ .زاد المعاد .]187/1

ه
وظاهرهما بإهباميه.)1( »...
باطنههما بالسباحتين
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الر ه
جلين مع الكعبين ،قال تعالى( :ﭟ ﭠ
الركن الرابع :غسل ِّ
ﭡ)( ،ﭟ) معطوف على منصوب تقدم وهو (ﭙ)،
الر ُ
جل فيه مكشوفة ففرضها الغسل ،وهناك قراءة
وهذا يحمل على حال تكون ِّ
ه
()2
الرجل
أخرى(وأرجلكم)
بالجر  ،وتحمل على مسح الخفين حال كون ِّ
ِّ
مستور ًة.
أناسا يتوضؤون لم ُي هص ه
ب الما ُء أعقابهم ،فقال
النبي ﷺ ً
وقد رأى ُّ
ِ
ﷺٌ « :
لألعقاب ِم َن الن َِّار» ( ،)3فينبغي التنبه إلى غسل األعقاب.
ويل

الركن الخامس :الرتتيب ،يعني أن يأيت هبا مرتب ًة كما وردت يف آية الوضوء،

الرأس بين
ممسوحا وهو
والذي يدل على ركنية الرتتيب أن الل تعالى ذكر
ُ
ً
ه
النبي ﷺ أنه أخل بالرتتيب.
مغسوالت ،ولم يرد عن ِّ
الركن السادس :المواالة ،والمراد هبا عدم الفصل بين أعضاء الوضوء

رجل توضأ فرتك موضع ُظفر على
بفاصل طويل ُعر ًفا ،ودليل ركنية المواالة أن ً
( )1أخرجه النسائي يف سننه رقم ،)102( :وصححه األلباين يف إرواء الغليل رقم ،)90( :قال المل علي
القاري (« : بالسباحتين) ،يعني المس ِّبحتينُ ،سميتا بذلك لكثرة التسبيح هبما غال ًبا ،وهما
السبابتان ،والسباحة والمس ِّبحة من التسميات اإلسلمية كراهة لمعنى السبابة ،وهو أن الجاهلية
كانوا يس ُّبون الناس و ُيشيرون هبا إليهم فهي من جملة األسماء التي غيـرها [ .»مرقاة
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .]413/2
( )2قال ابن الجزري  «:قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصب اللم ،وقرأ
الباقون بالخفض» [النشر يف القراءات العشر .]254/2
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)60( :ومسلم يف صحيحه رقم.)241( :
* العقب :مؤخر القدم.
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ارجع فأحسن وضوءك»( ،)1وحديث« :أن
النبي ﷺ فقالْ « :
قدمه فأبصره ُّ

ل يصلي ويف ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم ،لم يصبها الما ُء
النبي ﷺ رأى رج ً
فأمره النبي ﷺ أن يعيد الوضوء والصلة»( ،)2ولو لم ه
تكن المواال ُة واجب ًة
ُّ
ه
ألمره ﷺ بغسل اللمعة فقط.



( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)243( :
( )2أخرجه أبوداود يف سننه رقم ،)175( :وصححه األلباين يف اإلرواء رقم.)86( :
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ِ
الس ُ
ُ
الوضوء؟
نواقض
ابع وال َّثالثون :ما
الس ُ
ؤال َّ
ُّ





الخارج ِم َن السبيلين؛ كالبول والغائط
الجواب-1 :
ُ
والريحِ -2 .النَّو ُم ،واإلغما ُءُ -3 .
أكل لح ِم اإلبل.
موجبات الغُسل.
-4
ُ

نواقض الوضوء أي :ما يفسده ويبطله.
ونواقض الوضوء هي:
الخارج من السبيلين :كالبول والغائط والريح (.)1
-1
ُ

الرا

بعُ
وا
ل
ثل
ث
ون
:

والسبيلن هما :ال ُق ُبل والدُّ بر ،فما خرج من السبيلين أو من ه
أحدهما فإنه
ُ
ينقض الوضوء؛ لقول النبي ﷺ« :ال يقبل الل صال َة ِ
أحدكم إذا أحدث حتى
ُ
َ
ِّ
يتوضأ» (.)2
ابن قدامة « :الخارج من السبيلين على ضربين :معتا ٌد كالبول ،والغائط ،والمني،
( )1قال ُ
والريح ،فهذا ين ُق ُض الوضوء إجماعًا» [المغني (.])125/1
والمذي ،والوديِّ ،

ُ
أن المني :ماء غليظ له رائحة ،ويخرج دف ًقا عند اشتداد
*
الفرق بين المني والمذي والوديَّ :
الشهوة ،ويعقبه فتور الجسم ،وهو طاهر ال يلزم غسل ما أصابه إال على سبيل إزالة األثر
فقط ،وهو موجب لل ُغسل.

ذي :فهو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير بالشهوة ،وهو نجس ،يكفي فيه
الم ُ
وأما َ
َّ
النضح ،وغسل الذكر ،وهو موجب للوضوء.
الودي :سائل يخرج عقب البول ،وهو نجس ،وأحكامه كأحكام البول.

( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)6954( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)225( :واللفظ للبخاري.
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ٌ
ُ
اإلنسان بما
شعر
َّوم :وفيه
وم عمي ًقا بحيث ال ي ُ
تفصيل ،فإذا كان الن ُ
-2الن ُ
ه
السه العينان ،فمن نام
خرج منه ،فهذا ُيبط ُل الوضوء؛ لقوله ﷺ« :وكا ُء َّ
ي ُ
فليتوضأ»(.)1
ُ
خرج منه ويحبه ُس ُه،
والسه :هو الدُّ بر؛
منع ما ي ُ
واإلنسان ما دام مستيق ًظا فإنه ي ُ
ه
وشعور
العينان استطلق الوكا ُء ،يعني :ال يكون عند اإلنسان هعل ٌم،
فإذا نامت
ٌ
ٌ
اقض.
وإدراك،
فيحص ُل الن ُ
ُ
وم ال ينقض الوضوء؛ لحديث أنس بن مالك 
أما لو نعس ً
قليل؛ فهذا الن ُ

أصحاب رسول الل ﷺ ينامون ثم يص ُّلون وال يتوضؤون»(.)2
قال« :كان
ُ
وأما اإلغماء فينقض الوضوء يسيره وكثيره بإجماع العلماء (.)3

 -3أكل لحم اإلبل( :)4وقد دل على إيجاب الوضوء من أكل لحم اإلبل
رجل سأل رسول الل ﷺ قال :أتوضأ من
سمرة  ، أن ً
حديث جابر بن ُ
لحوم اإلبل؟ قال« :نعم ،فـ َت َو َّض ْأ من لحوم اإلبل.)5( »...
( )1أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)203( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)2433( :
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم ( ،)376وهو عند أبي داود يف سننه رقم )200(:بلفظ« :كان
العشاء اآلخرة حتى ت ه
رسول الل ﷺ ينتظرون ه
ه
رؤوس ُهم ،ثم ُيص ُّلون وال
خفق
أصحاب
ُ
ُ
يتوضؤون» ،وصححه األلباين يف مشكاة المصابيح رقم.)317( :
يجاب الط ه
( )3قال ابن المنذر « :أجمعوا على إه
ه
هارة على من زال عق ُل ُه به ُجنُون أو إهغماء».

والسكر وما أشبهه من األدوية
ابن قدامة « :اإلغماء
[األوسط ( ،])155/1وقال ُ
ُّ
المزيلة للعقل ،ينقض الوضوء يسيرها وكثيرها إجماعًا» [المغني .]128 / 1
دليل وإن كان الجمهور على خلفه» [شرح مسلم
( )4قال النووي « :وهذا المذهب أقوى ً
]49 / 4
( )5أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)360( :
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ً
مطبوخا ،أو ن ِّيـ ًئا أو أكل
وهذا حديث صحيح وصريح ،يشمل من أكله
أجزا ًء من اإلبل كالكبد أو الكرش أو ال ِّطحال ،فالل تعالى عندما حرم لحم
ٌ
حل
حيوان تتبع ُض أجزاؤه ًّ
الخنزير حرم أجزاءه كلها ،فليس يف الشريعة
وحرمةً ،وطهار ًة ونجاسةً ،وعليه تكون أجزاء ه
اإلبل ك ُّلها واحدة؛ ألن اللحم
ُ
يشمل جميع األجزاء(.)1
-4موجبات الغسل :كخروج المني دف ًقا بلذة ،والجماع ،والحيض،
والنِّفاس فهذه توجب الغسل ،وتنقض الوضوء.
فائدة :إذا أصابت النجاس ُة بدن اإلنسان أو ثوبه وهو على وضوء ،فل يبطل
الوضوء ،وإنما يجب عليه غسل النجاسة فقط.


( )1انظر الشرح الممتع البن عثيمين (.)299/1
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ِ
الس ُ
َ
الحديث:
أكمل
امن والثَّالثون:
ؤال الثَّ ُ
ُّ
ُ
«من توضأ فقال:
قال
رسول الل ﷺَ :
أشهد أن ال إله إال الل وحده ال شريك له...


الرا
بعُ
وا
ل
ثل
ث
ون
:


أن محمدً ا عبدُ ه ورسو ُله إال ُفتحت
الجواب :وأشهد َّ
أبواب الجنة الثمانيةَ ،ي ُ
دخل من أي ها شاء» (.)1
له
ُ

ورد يف الدعاء بعد الوضوء ٌ
عظيم فينبغي للمسلم أال يفرط فيه ،وثبت
فضل
ٌ
ِ
َ
أن ال إل َه
هم
النبي ﷺ أنه لما توضأ قال:
وبحمدك ،أشهدُ ْ
«سبحانك ال َّل َ
عن ِّ
وأتوب َ
إليك»( ،)2فالمشروع أن يأيت المسلم هبذا الدعاء تارة،
أستغفرك
إال أنت،
ُ
ُ
وباآلخر تارة.
فائدة :ال يشرع رفع اإلصبع عند التشهد يف الوضوء ،وكذا ال يشرع رفع
النبي ﷺ.
البصر إلى السماء بعد الوضوء لعدم ثبوهتما عن ِّ

ه
الوضوء ،وما يدعو به
فائد ٌة أخرى :لم يثبت عن النبي ﷺ دعا ٌء أثناء
العامة عند غسل كل عضو بدع ٌة ،مثل قولههم عند غسل الوجه :اللهم بيض

وجهي يوم تسو ُّد الوجو ُه ،وقولههم عند غسل اليدين :اللهم أعطني كتابي بيميني
وال تعطني كتابي بشمالي إلى غير ذلك من األدعية عند سائر أعضاء الوضوء (.)3

( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)234( :

( )2أخرجه النسائي يف عمل اليوم والليلة رقم ،)81( :وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة
رقم.)2333( :

( )3قال النووي« :هذا الدعاء ،ال أصل له» [روضة الطالبين  ،]62 / 1وانظر فتاوى اللجنة
الدائمة ( )221/5المجموعة األولى.
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الس ُ
الواجب قراءتُه
َّاسع وال َّثالثون :ما
ُ
ؤال الت ُ
ُّ
يف الص ِ
الة؟
َّ




الجواب :سورة الفاتحة.





 الرا
بعُ
وا
ل
ثل
ث
ون
:

ه
ركن من أركان الصلة ،بدليل قوله ﷺ« :ال صال َة لمن
قراء ُة الفاتحة ٌ
ِ
الكتاب» ( ،)1والنفي يف قوله« :ال صالة» ،نفي للص ه
ِ
حة.
بفاتحة
لم يقرأ
ٌ ِّ
ُ
والعبادة إذا لم تصح فهي كعدمهها ،والدليل قوله ﷺ لخلد بن رافع

األنصاري « :ارجع فصل فإ َّنك لم تصل)2( »...؛ ألنه صلى صل ًة غير
النبي ﷺ كعدمهها.
صحيحة ،فاعتربها ُّ
ِ
صالتك كلها» ،فدل على أن
ثم قال له ﷺُ « :ث َّم افعل ذلك يف
ه
الركعات صور ُتها واحد ٌة إال ما جاء فيه نص كقراءة ما تيسر من القرآن يف الركعة

األولى و الثانية بعد الفاتحة( ،)3لكن بقية األركان والواجبات داخل ٌة يف قوله
ِ
صالتك كلها».
ﷺ ُ « :ث َّم افعل ذلك يف
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)756( :ومسلم يف صحيحه رقم.)394( :

( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)757( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)397( :والحديث
مشهور بحديث المسيء يف صلته.

الواجب قراءة الفاتحة يف الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء ،والثالثة من المغرب ،لفعل
()3
ُ
النبي ﷺ ،وإن قرأ زيادة يسيرة فل حرج ،وقد ورد أنه ﷺ ربما قرأ يف الثالثة والرابعة شيئًا
يسيرا ،وجاء عن أبي بكر الصديق ◙ أنه كان يقرأ يف الركعة الثالثة من المغرب( :ﯫ ﯬ ﯭ
ً

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹﯺ) [آل عمران[.]8:فتاوى نور على الدرب

للشيخ ابن باز بتصرف يسير.]212/8
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ركن يف حق اإلمام والمأموم والمنفرد يف الصلة الجهرية
وقراءة الفاتحة ٌ
ُ
وتسقط عن المأموم يف أحوال:
والسرية،
السهو.
َّ -1
 -2الجهل.
اإلمام راك ًعا ،والدليل أن أبا بكرة  أدرك النبي ﷺ
-3إذا أدرك
َ

للنبي ﷺ فقال له
وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ،فذكر ذلك ِّ

حرصا وال َت ُعدْ »( ،)1ولم يأمره بقضاء الركعة التي لم يقرأ فيها
الل ً
ﷺ« :زادك ُ

الفاتحة ،ولو كانت الركع ُة غير صحيحة ألمره ﷺ بإعادهتا (.)2

فائدة :من عجز عن قراءة الفاتحة قرأ غيرها مما تيسر من القرآن ،فإن لم يكن

حاف ًظا لشيء من القرآنُ ،شرع له التسبيح والتحميد ،والدليل حديث عبد الل بن
ٌ
أستطيع أن ُآخذ
النبي ﷺ :فقال :إين ال
ُ
أبي أوف  قال :جاء رجل إلى ِّ
من القرآن شي ًئا فع ِّلمني ما يجزئني منه ،قالْ « :
سبحان اللِ ،والحمدُ للِ ،وال إل َه
قل:
َ
أكبر ،وال َ
قو َة إال باللِ العلي العظيمِ »  ،قال :يا رسول الل ،هذا
حول وال َّ
والل ُ
اللُ ،
إال ُ
وعافني ِ
لل  فما لي؟ قال « :قل :ال َّل ُهم ارحمني وارزُ قني ِ
واهدين» ،فلما قام
َ
ُ
رسول الل ﷺ« :أما هذا فقد مأل يدَ ه من الخي ِر»(. )3
قال :هكذا بيده فقال
( )1أخرجه البخاري رقم.)783( :
الحرص على
النبي ﷺ فعل أبي بكرة من الجهة العامة وهي
ُ
قال ابن ُ
المنيـِّر« :صوب ُّ

إدراك فضيلة الجماعة ،وخطأه من الجهة الخاصة ،قوله« :وال َت ُعد» ،أي :إلى ما صنعت من
السعي الشديد ثم الركوع دون الصف ثم من المشي إلى الصف»[ .فتح الباري.]268/2
( )2انظر [الشرح الممتاز على شروط الصلة للشيخ ابن باز ص.]99 :
( )3أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)832( :وحسنه األلباين يف اإلرواء رقم.)303( :
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قال الشيخ ابن عثيمين  عن العاجز عن تع ُّل هم الفاتحة« :فإن عجز فبما
ه
ه
سبيح ،والتحميد ،والتكبير ،والتهليل
تيسر من القرآن من غيرها ،فإن عجز فالت ُ
والحوقلة»(.)1



( )1الشرح الممتع (.)70/3
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الرا
بعُ

السؤال األربعون :ماذا ُ
الركوع؟
يقول المصلي يف ُّ



العظيم.
ـي
الجواب:
َ
َ
سبحان رب َ

الل  علينا على لسان رسوله ﷺ أن نذكر الل تعالى يف
أوجب ُ

الركوع فنقول« :سبحان ر ِّبــي العظيم»(.)1
ُّ

الجامع
والتسبيح :هو تنزيه الل عن ك ُِّل عيب ونقص ،ومعنى العظيم ،أي:
ُ
ُ
عظيم يف كربيائه ،وعلمه ،وسمعه ،وبصره ،ويف
لصفات العظمة والكربياء؛ فهو
ٌ
صفاتهه ك ِّلها.
ِّ
الركوع نوعان:
كر الذي يقوله المص ِّلي يف ُّ
والذ ُ
واجب وهو قول« :سبحان ر ِّبي العظيم» مر ًة واحدةً.
-1
ٌ

وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

مستحب وهو قول « :سبحان ر ِّبي العظيم» أكثر من مرة ،وكذا اإلتيان
-2
ٌّ
باألذكار األخرى الثابتة عن النبي ﷺ يف الركوع.

مسألة :لو نسي المصلي أن يس ِّبح الل تعالى يف الركوع فماذا يجب عليه؟
الجواب :يجب عليه أن يسجد سجديت السهو( )2قبل السلم.

رب األعلى»،
رب العظيم» ،و «سبحان ِّ
( )1ومن األخطاء التي يقع فيها بعض الناس قولهم« :سبحان ِّ
بإضافة العظيم إلى الرب ،أو األعلى إلى الرب ،وهذا ال شك أنه باطل ،والصواب أن يقول:
«سبحان ربي العظيم» ،و «سبحان ر ِّبـي األعلى»[ .قاله المؤلف].

( )2هذا يف حق اإلمام والمنفرد ،أما المأموم إذا نسي التسبيح فاإلمام يتحمل عنه ،وال شيء عليه ،قال
اإلمام عنه سجود
المأموم واج ًبا فعليه سجود السهو لرتكه ،ويتحمل
ابن عثيمين« :إن تـرك
ُ
ُ
السهو إذا لم يفت ُه شي ٌء من الصلة» [مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 89/14بتصرف يسير].
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ويجوز أن يسجد بعد السلم ،ه
السن ُة أن من نقص يف صلته سجد قبل
لكن ُّ
السلم ،ومن زاد يف صلته فإنه يسجد بعد السلم.
فائدة :الذكر المشروع يف سجود السهو أن يقول المصلي« :سبحان ربي
األعلى» ،وأما ُ
قول« :سبحان من ال ينام وال يسهو» يف سجديت السهو فل
أصل له(.)1
فائدة أخرى :ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يقول يف ركوعه بعد سبحان

أذكارا عدة ،ومنها:
ربي العظيم
ً

هم لك
علي  أنه ﷺ كان إذا ركع قال« :ال َّل َ
 -1ما ثبت عن ٍّ
ِ
خشع َ
آمنتَ ،
ركعتَ ،
ومخي،
أسلمت،
ولك
وبك
ُ
ُ
ُ
َ
لك سمعي ،وبص ِريُ ،
ِ
وعظمي ،وعصبِي» (.)2
 -2ما جاء عن عائشة  أنه ﷺ كان يقول يف ركوعه وسجوده:
ِ
وح» (.)3
«
والر ِ
وسُّ ،
سبوح قدُّ ٌ
ٌ
رب المالئكة ُّ
ُ
رسول الل ﷺ ُيكثه ُر أن يقول يف ركوعه وسجوده:
 -3وعنها قالت :كان
وبحمدك ،ال َّلهم ِ
ِ
َ
اغفر لي » يتأو ُل القرآن (.)4
هم ر َّبنا
«
َ
سبحانك ال َّل َ
-4وعن عائشة 

ننت
قالت:
ُ
افتقدت النبي ﷺ ذات ليلة ،فـظـ ُ

ه
ه
راكع أو ساجدٌ يقول:
فتحسست ُثم
نسائه،
بعض
أنه ذهب إلى
ُ
ُ
رجعت ،فإذا هو ٌ
( )1انظر التلخيص الحبير البن حجر.)12/2( 
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)771( :
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)487( :
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)4968 (:ومسلم يف صحيحه رقم.)484( :
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«سبحانك وبحمدك ال إله إال أنت» (.)1
ابن
ُ
ويجوز للمسلم أن يجمع بين هذه األذكار يف ركوع واحد ،قال الشيخ ُ
أذكار الركوع المعروفة تقال جمي ًعا عند عامة العلماء» (.)2
عثيمين ُ « :



بحثت عنه ،وطلبته.
(فتحسست) ،أي:
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم .)485( :قولها:
ُ
ُ
( )2الشرح الممتع (.)95/3
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الرا
بعُ
وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

السؤال الحادي واألربعون :ماذا ُ
يقول المصلي
ِ
السجود؟
يف






ـي األعلى.
الجواب:
َ
سبحان رب َ

ه
ه
أسباب دخول الجنة ،فعن ربيعة
عظيم مهن
ب
الس ُجو ُد عباد ٌة جليلةٌ ،وهو سب ٌ
ٌ
ُّ
ه
رسول الل ﷺ فأتي ُته بوضوئه
يت مع
«كنت أ هب ُ
ابن كعب األسلمي ،قالُ :

وحاجته ،فقال ليْ « :
غير ذلك؟»
سل» ُ
فقلت :أسأ ُلك مرافقتك يف الجنة ،قال« :أو َ
ِ
ِ
الس ُجود» (.)1
ُ
قلت :هو ذاك .قال« :فأعني على نفس َك بك ْثرة ُّ
ه
المص ِّلي أن يسجد على
والس ُ
جو ُد ُرك ٌن من أركان الصلة ،والواجب على ُ
ُّ
النبي ﷺ بالسجود عليها ،فعن ابن عباس ،
األعضاء السبعة التي أمر ُّ
قال :قال النبي ﷺُ « :أ ِمر ُت أن أسجدَ على ِ
سبعة َأ ْع ُظم؛ على الجبهة- ،وأشار
ْ
ِ
وأطراف القدمين ،وال َنكْ ِفت الثياب َّ
والش ْعر»(.)2
بيده على أنفه -واليدين والركبتين،
فإن رفع المصلي رجليه أو إحداهما ،أو يديه أو إحداهما ،أو جبهت ُه أو أنفه
أو كليهما ،فإن ُس ُجود ُه يـ ُ
بطل ،وال ُيـعتدُّ به ،وإذا بطل ُس ُجو ُد ُه فإن صلته تبـ ُطـ ُل
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)489( :

( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)812( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)490( :واللفظ للبخاري.
قال ابن حجر« :الكفت :الضم ،وهو بمعنى الكف ،والمراد أنه ال يجمع ثيابه وال
شعره ،وظاهره يقتضي أن النهي عنه يف حال الصلة» [فتح الباري .]296/2

* وقد أفتت اللجنة الدائمة بأنه ال يجوز تشمير األكمام بك ِّفها أو ثنيها لئل تقع على األرض
عند السجود يف أثناء الصلة وال قبل الصلة [فتاوى اللجنة الدائمة .]35/7
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عند بعض أهل العلم (. )1
«أما
والمشروع للمصلي أن يكثر من الدعاء وهو ساجدٌ  ،قال ﷺَّ :
السجود فاجت َِهدُ وا يف الدُّ ِ
َجاب َلك ُْم» (.)2
عاءَ ،ف َق ِم ٌن ْ
أن ُي ْست َ
ُّ ُ ُ ْ

والواجب على المص ِّلي أن يقول يف سج ه
ود هه« :سبحان ر ِّبي األعلى»  ،مر ًة
ُ ُ
ه ُ
ُ
والتسبيح :هو تنزي ُه الل تعالى عن ِّ
كل عيب
مستحب،
واحد ًة وما زاد عليها فهو
ُ
ٌّ
ونقص ،واألعلى :صيغة تفضيل على وزن :األفعل ،مثل :األكرب ،واألعلم،
ه
واألكرم ،والل أعلى من ِّ
الذات ،وعلو
مطلق؛ فيشمل علو
ٌ
وعلو الل
كل شيء،
ُّ
ه
القد هر ،وعلو ه
المخلوقات.
القهر لجمي هع
ولذلك فإن المسلم يف سجوده يضع أشرف ما يف بدنه وهو جبينه يف األرض
ويتذكر علو الل.
أذكار عدة يف السجود ،يشرع للمصلي
النبي ﷺ
ٌ
فائد ٌة :وردت عن ِّ

اإلتيان هبا بعد أن يقول« :سبحان ربي األعلى» ،ومنها:

 -1عن علي بن أبي طالب  أن رسول الل ﷺ «إذا سجد قال:
أسلمت ،سجدَ وجهي للذي خل َقه،
آمنت ،ولك
سجدت ،وبك
هم لك
ُ
ُ
ُ
«ال َّل َ
وصورهَّ ،
الخالقين.)3(»...
أحسن
الل
وشق سم َعه
َ
ُ
َّ
َ
وبصره ،تبارك ُ

ابن عثيمين « :الظاهر أنه إن رفع يف جميع السجود -أي :ما زال ساجدً ا
( )1قال الشيخ ُ
رافع أحد األعضاء -فسجوده باطل ،وإذا بطل السجود بطلت الصلة ،وأما إذا كان
وهو ٌ
رفعه لمدة يسيرة مثل أن يحك رجله باألخرى ثم أعادها فأرجو أال يكون عليه بأس».
[لقاءات الباب المفتوح .]129/10

ِ
َجاب َلك ُْم» ،أي :خ هلي ٌق
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم ،)479( :قوله ﷺَ « :ف َقم ٌن َأ ْن ُي ْست َ
وج هد ٌير [النهاية البن األثير .]111/ 4
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)771( :

125

 -2عن أبي هريرة ،أن رسول الل ﷺ كان يقول يف سجوده:
«ال َّلهم ِ
اغفر لي ذنبِي ك َّله ِد َّقهِ ،
وسره»(.)1
وأو َله
وج َّلهَّ ،
وآخره ،وعالني َته َّ
َ
فقدت رسول الل ﷺ ليلة من الفراش
 -3عن عائشة قالت:
ُ

فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو يف المسجد وهما منصوبتان وهو

يقول« :اللهم أعوذ برضاك من سخطك ،وبمعافاتك من عقوبتك ،وأعو ُذ بك
أثنيت على نفسك»(.)2
منك ال ُأحصي ثنا ًء عليك أنت كما َ
 -4عن ه
ابن عباس  قال :فصلى ﷺ ،فجعل يقول يف صلته ،أو

نورا ،وعن
نورا ،ويف بصري ً
نورا ،ويف سمعي ً
يف سجوده« :اللهم اجعل يف قلبي ً
نورا ،وتحتي
نورا ،وفوقي ً
نورا ،وخلفي ً
نورا ،وأمامي ً
نورا ،وعن شمالي ً
يميني ً

نورا» (.)3
نورا» ،أو قال« :واجعلني ً
نورا ،واجعل لي ً
ً

فقدت رسول الل ﷺ من مضجعه
 -5عن عائشة أهنا قالت:
ُ
فجعلت ألتمسه...،فوقعت يدي عليه وهو ساجد وهو يقول« :ال َّلهم ِ
اغفر لي ما
ُ
َ
أعلنت»(.)4
أسررت وما
ُ
ُ


( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)483( :
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)486( :
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)763( :
( )4أخرجه النسائي يف سننه رقم ،)1124( :وإسناده على شرط مسلم.
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را
ال
بعُ

السؤال الثاين واألربعون :ماذا ُ
يقول المصلي بين
السجدتين؟




الجواب :رب اغفر لي ،رب اغفر لي.



ركن تظهر فيه هقم ُة التعبد لل والتأ ُّد ه
ب معه ،وال
الجلوس بين السجدتين ٌ
تصح صل ُة من تركه عمدً ا ،والواجب على المصلي يف هذا الركن أن يسأل ربه
المغفرة ،كما ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يقول بين السجدتين« :رب ِ
اغفر
ِّ
لي ،رب ِ
اغفر لي»(.)1

وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

والتجاوز عن صاحبه.
فالمسلم يسأل الل المغفرة؛ وهي سرت الذنب،
ُ
ُ

و ُيشر ُع للمصلي أن يأيت بما ورد يف السنة من األذكار يف هذا الجلوس ،فقد
ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يقول بين السجدتين« :ال َّلهم ِ
اغفر لي ،وارحمني،
ِّ
ِ
ِ
)
(
2
واجبرين ،واهدين ،وارزُقني»  ،ويف لفظ« :ال َّلهم اغفر لي ،وارحمني ،وعافني،
واهدين وارزُقني» (.)3

ويف رواية أخرى« :رب ِ
اغفر لي ،وارحمني ،واجبرين ،وارزُ قني ،وارفعني»(.)4
( )1أخرجه النسائي يف سننه رقم ،)1145( :وصححه األلباين يف إرواء الغليل رقم.)335( :

( )2أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)284( :وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي رقم.)248( :
ه
الل مصيبته :أي رد عليه ما ذهب منه وعوضه[ .النهاية البن
قوله(:واجبرين) ،أي :أغنني ،من جبـر ُ
األثير .]236/1
( )3أخرجه أبوداود يف سننه رقم ،)850( :وصححه األلباين يف تخريج مشكاة المصابيح رقم.)900( :
( )4أخرجه ابن ماجه يف سننه رقم ،)898( :وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه رقم.)898( :
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ابن القيم « :وكان هديه ﷺ إطال ُة هذا الركن بقدر
فائدة :قال ُ

السجود ،هكذا الثابت عنه يف جميع األحاديث.

ُ
رسول الل ﷺ يقعد بين السجدتين
ويف الصحيح عن أنس ◙« :كان

حتى نقول :قد أوهم» (.)1

السن ُة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة ،ولهذا قال
وهذه ُّ
ثابت :فكان أنس يصنع شي ًئا ال أراكم تصنعونه ،يمكث بين السجدتين حتى
ٌ
نقول :قد نسي أو قد أوهم» (.)2


( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)821( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)473 (:واللفظ له.
ثابت) هو ثابت بن أسلم ال ُبناينُ ،ولهد يف خلفة معاوية◙،
( )2زاد المعاد ( ،)232/1قوله( :قال ٌ
وروى عن جماعة من الصحابة ،وكان حاف ًظا عابدً ا .انظر [سير أعلم النبلء.]220/5
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السؤال ال َّث ُ
َّحيات؟
الث واألربعون :ما الت
ُ



الم
الجواب:
لوات وال َّط ُ
والص ُ
ُ
«التحيات للَّ ،
الس ُ
يباتَّ ،
الم علينا
الس ُ
َّبي ورحم ُة الل وبركاتُهَّ ،
عليك ُّأيها الن ُّ
ِ
الل،
وعلى عباد الل َّ
الصالحين ،أشهد أن ال إله إال ُ
أن محمدً ا عبدُ ُه ورسو ُل ُه» (.)1
وأشهدُ َّ

الرا
بعُ
وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

ه
حيات يف ِّ
كل صلة؛ فريض ًة كانت أو نافلة ،ويتأمل
للمسلم أن يقرأ الت
ُي ُ
شرع ُ
ه
حيات ،ويتدبـر المعاين العظيمة التي اشتملت عليها.
يف ألفاظ الت
الكلمات العظيم ُة الكامل ُة التي ُيحيا هبا(.)2
َّحيات) ،أي:
قوله(:الت
ُ
ُ

يستحق جميع التحيات
ُّ
وقوله(:لل) ،اللم للستحقاق ،أي :أن الل 
ه
الختصاصه بصفات الكمال.

ُ
فرضا ونـف ًل،
والصلوات)،
الل من الصلواتً ،
وقولهَّ (:
تشمل جميع ما شرع ُ
ُ
الل عباده
أيضا الدعا ُء ،فالل  هو ُّ
ويدخل فيها ً
أحق من ُيدعى ،وقد أمر ُ
بالدُّ عاء ،ووعد ُهم باالستهجابة ،فقال تعالى(:ﭟﭠ ﭡ ) [غافر.]60:
وقال النبي ﷺ« :الدُّ عا ُء هو العبادةُ ،ثم قرأ (ﭝ ﭞ ﭟ
ُّ

ﭠﭡ ﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ)[غافر.)3(»]60:

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)6230( :ومسلم يف صحيحه رقم.)402 (:
ه
بالمل هك ،و ُف ِّسرت بالبقاء والدوام ،و ُف ِّسرت
( )2قال ُ
ابن رجب الحنبلي ُ « :ف ِّسرت التحي ُة ُ
ثابت لل ،واجب له لذاته ،و ُف ِّسرت بالعظمة ،وقيل :إهنا
بالسلمة؛ والمعنى :أن السلمة من اآلفات ٌ
تجمع ذلك كله ،وما كان بمعناه ،وهو أحسن»[ .فتح الباري البن رجب . ]327/7

( )3أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)3247( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)3407( :
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والعبادات ك ُّلها دعا ٌء إما بلسان الحال ويسمى دعاء عبادة ،وهو :أن تعبد الل
 بما له من األسماء الحسنى وما يتصف به من الصفات ال ُعل ،فتتوب إليه؛
ألنه التواب ،وتستغفره؛ ألنه الغفار ،وهكذا.
وإما بلسان المقال ويسمى دعاء مسألة :وهو أن تتوسل إلى الل 

باسم

من أسمائه الحسنى ،فتدعو الل به وتسأله حاجتك.
الـرزق
اسما مناس ًبا لحاجتك ،فإن أردت ِّ
ومن آداب دعاء المسألة أن تختار ً
تقول( :يا رزاق ارزقني) ،وإن أردت المغفرة تقول( :يا غفور أو يا غفار اغفر
لي) ،وهكذا.
ب ال يقبل إال ط ِّيـ ًبا،
فالل ط ِّي ٌ
قوله(:ال َّطيبات) :تشمل كل قول وفعل طيبُ ،

ب ال ُ
يقبل إال طي ًبا»(.)1
ومن أسمائه (الطيب)؛ لحديث « َّ
إن الل طي ٌ
والط ِّيب :المقدس المنزه عن النقائص وال ُعيوب.
والط ِّيبات لها معنيان:

األول :ما يتعلق بالل تعالى ،فهو المستحق للكلمات واألفعال والعبادات
الطيبات ،فهو ط ِّيب يف كل شيء؛ يف ذاته وصفاته وأفعاله.
الثاين :ما يتعلق بالعباد ،فله من أقوال ه
العباد وأفعالهم أطيبها.
الم عليك) :السلم اسم من أسماء الل ،والدليل قوله تعالى:
الس ُ
قولهَّ (:

(ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ) [الحشر ،]23:وله معنيان:

الم من ِّ
كل عيب ،ونقص ،وآفة ،والمنزه عن النقائص جمي ًعا،
األول :الس ُ
اسما الز ًما.
فل نقص فيه بحال من األحوال ،وعليه فيكون ً
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)1015(:
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اسما متعدِّ ًيا (.)1
المس ِّل ُم غير ُه ،فيكون ً
الثاينُ :
والنبي :هو من ُأوحي إليه بشرع ولم ُيؤمر بالتبليغ ،وقيل
َّبي)،
قولهُّ (:أيها الن ُّ
ُّ

غير ذلك(.)2

النبي دعاء الل تعالى أن يحفظه ،ويس ِّلمه من كل آفة.
ومعنى السلم على ِّ
قوله(:رحم ُة الل) ،دعا ٌء للرسول ﷺ بالرحمة ،وال غنى لمخلوق عن

رحمة الل.

قوله( :وبركا ُته) ،الربكة :هي النماء والزيادة ،فالمسلم يدعو للرسول ﷺ

بالزيادة والربكة ،والرسول ﷺ حسناته ما زالت مستمر ًة يف كل وقت؛ وذلك

بانتشار سنته ،وكثرة أتباعه ،وال غنى ألحد عن بركة الل تعالى.

قوله( :السالم علينا وعلى عباد الل الصالحين) ،هذا هذك ٌر للعام بعد الخاص؛
ألن هعباد الل الصالحين هم كل عبد صالح يف السماء واألرض( ،)3كما قال
ِ
يبات،
ﷺ...« :فإذا ص َّلى أحدُ كم
لوات وال َّط ُ
والص ُ
فليقل :التح َّي ُ
ات للَّ ،
( )1االسم اللزم يدل على أمرين :إثبات االسم ،وإثبات الصفة.
أما االسم المتعدي فيدل على ثلثة أمور :إثبات االسم ،وإثبات الصفة ،وإثبات المقتضى أو
األثر أو الحكم[.منحة المولى شرح القواعد المثلى للمؤلف ص.]51 :
فالنبي هو
( )2ومن األقوال يف بيان الفرق بين النبي والرسول قول شيخ اإلسلم ابن تيمية ُّ « :

الل به؛  ...وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ،ولم ُيرسل هو إلى
الذي ينبئه الل ،وهو ُيـنـ ِّب ُئ بما أنبأ ُ

ِّ
نبي ،وليس برسول»[ .النبوات البن تيمية .]714/2
أحد يبلغه عن الل رسالة؛ فهو ٌّ

( )3علمهم أن يفردوه ﷺ بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم ثم علمهم أن يخصصوا أنفسهم
أو ً
ال؛ ألن االهتمام هبا أهم ثم أمرهم بتعميم السلم على الصالحين إعل ًما منه بأن الدعاء

شامل لهم[ .انظر تحفة األبرار شرح مصابيح السنة للبيضاوي
ً
للمؤمنين ينبغي أن يكون
.]303/1
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الم علينا وعلى ِعباد الل
الس ُ
َّبي ورحم ُة الل وبركاتُهَّ ،
الس ُ
َّ
الم عليك ُّأيها الن ُّ
ِ
ِ
الصالحين ،فإ َّنكم إذا قلتموها أصابت َّ
واألرض»(.)1
السماء
كل عبد للِ صالح يف
قـر بقلبي وأعتـرف بلساين أن ال إله
قوله( :أشهد أن ال إله إال الل) ،أيُ :أ ُّ
أعظم شهادة؛ ألنه شهد هبا أعظم شاهد،
حق إال الل ،وهذه
إال الل ،أي ال معبود ٌّ
ُ
وهو الل ، قال تعالى :ﮋﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﮊ[آل عمران. ]18:
محمدً ا عبده ورسوله) ،أيُ :أ ُّقر على علم ويقين بأن
قوله( :وأشهد أن
َّ
محمد بن عبد الل بن عبد المطلب بن هاشم القرشي عبدُ الل ورسو ُله إلى الثقلين
الجن واإلنس ،وأن الل اصطفاه ،وجعله واسطة تبليغ بينه  وبين عباده
والرسالة لبيان أنه عبدٌ ال ُيعبد،
ُيب ِّلغهم دينه ،فجمع يف التحيات بين العبودية ِّ
ٌ
ورسول ال ُيكذب.
والبد للمسلم أن يشهد هذه الشهادة ،ليصح إيمانُه ،ولذلك ناسب أن تتكرر
كالتشهد واألذان (.)2
هذه الشهادة يف مناسبات هعدة
ُّ
الل به نبيه ﷺ ،فقد
فائد ٌة :العبودية هي أشرف وصف وصف ُ

وصفه هبا:

 -1يف مقام اإلسراء ،قال تعالى( :ﭑﭒﭓﭔﭕ)[اإلسراء.]1:
 -2يف مقام المعراج ،قال تعالى( :ﭼﭽﭾﭿﮀ)[النجم.]10:
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)831( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)402 (:واللفظ للبخاري.
( )2وللمؤلف حفظه الل رسالة نافعة مطبوعة بعنوان (جدد عهدك بل إله إال الل) ،ذكر فيها
المواطن التي يشرع أن تقال فيها كلمة التوحيد.
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 -3يف مقام التحدي ،قال تعالى( :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫﯬﯭ) [البقرة.]23:
 -4يف مقام إنزال الكتاب ،قال تعالى( :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ )
[الكهف. ]1:

 -5يف مقام الدعوة ،قال تعالى( :ﮀﮁﮂﮃﮄﮅ)[الجن.]19:
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الصال ُة اإلبراهيمية؟
السؤال
الرابع واألربعون :ما َّ
ُ



الجواب« :اللهم صل على محمد ،وعلى آل محمد،
براهيم ،وعلى آل إ
صليت على إ
كما
براهيم ،إنك حميدٌ
َ
َ
َ
مجيد ،اللهم ِ
بارك على محمد ،وعلى آل محمد ،كما
ٌ
مجيد»(.)1
براهيم ،وعلى آل إ
باركت على إ
ٌ
براهيم ،إنك حميدٌ
َ
َ
َ



الرا
بعُ
وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

س ه
ميت الصل ُة اإلبراهيمي ُة هبذا االسم؛ ألن إبراهيم ُ ذ هكر فيها،
ُ
وهي ُ
الصيغ التي ُيصلى هبا على رسول الل ﷺ.
أكمل ِّ

فعن ه
عبدالرحمن ه
كعب ب ُن ُعجرة ◙ فقال :أال
بن أبي ليلى قال :لقيني ُ
ُأهدي لك هدي ًة سمع ُتها مه
فقلت :بلى ،فأه هدها لي ،فقال :سألنا
الن
ن
بي ﷺ ؟ ُ
ِّ
ه
رسول الل ﷺ فقلنا :يا رسول الل ،كيف الصل ُة عليكم أهل البيت ،فإن الل
قد علمنا كيف ُنس ِّلم ؟ قال« :قولوا :اللهم صل على محمد ،وعلى ِ
آل محمد،
َّ
ُ
صليت على إبراهيم ،وعلى ِ
اللهم ِ
بار ْك على
إبراهيم ،إ َّنك حميدٌ مجيدٌ ،
آل
كما
َ
َّ
َ
َ
محمد ،وعلى ِ
إبراهيم ،وعلى آل
باركت على
آل محمد ،كما
إبراهيم ،إ َّنك حميدٌ
َ
َ
َ
مجيدٌ »(.)2
والصل ُة اإلبراهيمي ُة من أركان الصلة ومحلها التشهد األخير ،فينبغي
للمسلم أن يعتني هبا هحف ًظا وفه ًما.
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3370(:ومسلم يف صحيحه رقم ،)406( :واللفظ للبخاري.
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3370(:ومسلم يف صحيحه رقم ،)406( :واللفظ للبخاري.

134

ه
وعوض عنه بالميم
هم» :أي يا اللُ ،حذف حرف النداء (يا)ِّ ،
قوله« :ال َّل َ
يف آخر لفظ الجللة ،فصارت (اللهم) ،وهذه الصيغة أبلغ الصيغ يف نداء
ه
الل.
ابن القيم« :ال خلف أن لفظة (اللهم) معناها (يا الل) ،ولهذا ال
قال ُ
تستعمل إال يف الطلب فل يقال( :اللهم غفور رحيم) ،بل يقال (:اللهم ا ه
غفر لي،
ٌ
ٌ
وارحمني)»(.)1
قوله«:صل على محمد» :الصلة مهن الل على رسوله ﷺ :هي ثناؤه
عليه يف المأل األعلى ،وفسر بعضهم الصلة من الل تعالى على الرسول ﷺ

بالرحمة ،وهذا القول ضعيف؛ ألن الل فرق بين الصلة والرحمـة ،فقـال

تعالى( :ﭹﭺﭻﭼﭽﭾ)[البقرة]157:؛ وألن الصـلة تعـدت بـ
(على) فينبغي تفسيرها بكلمـة تناسـب حـرف الجـر (على)(.)2
قوله« :وعلى آل محمد» :تطلق ُ
اآلل ويراد هبا القرابة ،فآل الرجل قرابته،
أزواجه ،وتطلق
وأساس هذه القرابة األسرة فلذا يدخل يف آل بيت النبي ﷺ
ُ
صل على محمد ،وعلى ه
اآلل ويراد هبا األتباع عمو ًما( )3فعندما تقول« :اللهم ِّ
آل
محمد» ،تدعو الل أن يصلي على أزواج النبي ﷺ( ،)4وعلى أتباعه على دينه.
( )1هجلء األفهام يف فضل الصلة على محمد خير األنام [ص.]143

وجها يف كتابه هجلء األفهام
( )2وقد ضعف ابن القيم  تفسير الصلة بالرحمة من خمسة عشر ً
(ص.)158:
( )3قال الشيخ ابن عثيمين « :فالمراد بآلهُّ :
كل من اتبعه على دينه ،ولهذا نقول :إن الرجل إذا
قال( :اللهم ِّ
صل على محمد وعلى آل محمد) فقد دعا لنفسه؛ ألنه ممن اتبعه» [شرح القواعد
المثلى ص.]23
( )4وقد جاء يف بعض صيغ الصلة اإلبراهيمية النص على الصلة على أزواجه ﷺ ،فقد أخرج

البخاري يف صحيحه رقم ،)3369( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)407(:واللفظ له عن أبي ُحميد=
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وإذا قيل« :اللهم ِّ
صل على محمد وعلى آل محمد ،وعلى أصحابه» صار
اآلل بمعنى القرابة.
إبراهيم» األصل أن الكاف تأيت
إبراهيم وعلى آل
صليت على
قوله« :كما
َ
َ
َ

للتشبيه ،وقد تأيت للتعليل كما يف قوله تعالى( :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ)
صغيرا ،وقال تعالى(:ﮆﮇﮈ)
[اإلسراء ،]24:أي :ألهنما ربياين
ً

[البقرة ،]198:يعني اذكروه؛ ألنه هداكم ،وكما يف هذا الحديث ،والمعنى ،أي:
رب من فضلك ورحمتك وكرمك وجودك صليت على إبراهيم وعلى
ألنك يا ِّ
آل إبراهيم ِّ
فصل على محمد وعلى آل محمد ،فــ(الكاف) هنا للتعليل(.)1
فلن ٌ
وال يقال :إهنا للتشبيه؛ ألن المشبه أقل من المشبه به ،فإذا :قيل ٌ
جبل،
أي يف الثبات ،فيكون الجبل أشد ثبا ًتا منه ،فلو قلنا :إن (كما) للتشبيه صارت
صل ُة الل على إبراهيم أكمل من صلة الل على محمد فتكون رتبة صلة الل على
محمد أقل من رتبة صلته على إبراهيم .
وإبراهيم هو أبو األنبياء؛ ألن األنبياء الذين بعده كلهم من ولده ،وأشهر
أوالده المباشرين إسماعيل ومن ولده نب ُّينا محمد ﷺ ،والثاين إسحاق ومن

ولده يعقوب ،ويقال عنهم بنو إسرائيل.

= الساعدي ◙ ،أهنم قالوا :يا رسول الل ،كيف نصلي عليك؟ قال« :قولوا اللهم صل
صليت على آل إبراهيم ،وبارك على محمد وعلى
على محمد ،وعلى أزواجه ،وذريته كما
َ
أزواجه.»...
( )1قوله« :كما صليت على آل إبراهيم» قال بعض العلماء :الكاف للتعليل ،وهذا من باب التوسل
بفعل الل السابق؛ لتحقيق الفعل اللحق ،يعني :كما أنك سبحانك سبق الفضل منك على آل
إبراهيم؛ فألحق الفضل منك على محمد وآله ،وهذا ال يلزم أن يكون هناك مشبه ومشبه به[ .الشرح
الممتع.]166/3
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وإبراهيم الخليل له فضائل عظيمة ،منها:
خليل ،قال تعالى ( :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ) [النساء،]125:
ً
-1أن الل اتخذه
ُ
والخلة أعلى مراتب المحبة.
وبعض الناس يقول :إبراهيم خليل الرحمن ،ومحمد حبيب الل ،وهذا
الكلم ال يستقيم؛ ألن الخلة رتبة أعلى من المحبة.
فالصحيح أن يقال :إبراهيم خليل الرحمن ،ومحمد خليل الرحمن ،كما قال
إن الل تعالى ِ
خليال»(.)1
خليالكما اتخذ
إبراهيم ً
قد اتخذين ً
رسول الل ﷺ« :ف َّ
َ
 -2أن الل تعالى ابتله بأنواع من البلء فأتم ما أمره الل به.

قال تعالى(:ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ) [البقرة.)2( ]124:

ومما ابتله الل بهأمره أن يضع زوجته وولده الرضيع يف واد غير ذي زرع
فاستجاب لل تعالى ،وأمره أن يذبح ابنه إسماعيل فاستجاب لل تعالى ،ودعا قومه
إلى التوحيد ،وعانى ما عانى حتى ألقي يف النار ،فنجاه الل ،قال تعالى(:ﯗ ﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣ) [األنبياء.]70:

-3أن الل جعل النبوة والكتاب يف ذريته ،قال تعالى( :ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ
ﮦ) [العنكبوت.]27:

-4

لم يأمر الل سبحانه رسوله ﷺ أن يتبع ملة أحد من األنبياء 

( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)532( :
الل بكلمات فأتمهن».
( )2قال ابن عباس« :لم ُيبتل أحدٌ هبذا الدين فأقامه إال إبراهيم ،ابتله ُ
[تفسير الطربي .]498/2
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غير إبراهيم  ،فقال تعالى( :ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑ)[النحل.]123:
فهذه بعض فضائل إمام الحنفاء ،فقد كان قلبه للرحمن ،وولده للقربان،
وبدنه للنيران ،وماله للضيفان ،ومناقب هذا اإلمام األعظم والنبي األكرم أجل
من أن يحيط هبا كتاب (. )1
قوله« :إنك حميدٌ » الحميد اسم من أسماء الل تعالى ،قال تعالى :ﮋ ﯧ

ﯨ ﯩﮊ [الشورى ،]28 :أي  :ذو المحامد ،وهو الحميد يف ذاته وأسمائه
وصفاته وأفعاله ،وهو الحميد لكثرة صفاته الحميدة الكاملة ،وجميع المخلوقات
ناطقة بحمده.
اسم من أسماء الل الحسنى ،قال تعالى :ﮋ ﭬ ﭭ
قوله« :مجيدٌ » ،المجيدٌ :

ﭮﮊ[هود ،]73:أي :ذو الصفات الكثيرة العظيمة ،والشيء إذا كانت له صفات
كثيرة يقال عنه :المجيد ،فقد وصف الل نفسه بالمجيد ،ووصف القرآن -وهو
كلمه وصفته -بأنه مجيد ،ووصف العرش بأنه مجيد.
قوله« :بارك على محمد» الربكة معناها الزيادة ،والربكة ليست مقتصرة على
ذاته ﷺ ،بل تشمل سنته لتزداد وتنتشر ،فكلما زادت سنة النبي ﷺ زاد

جره ،وكذا الزيادة يف أتباعه ،فأنت تدعو للرسول ﷺ بالربكة ليعظم أجره.
أ ُ

قوله« :إنك حميدٌ مجيدٌ » ،بين ابن القيم وجه ختم الصلة اإلبراهيمية هبذين

المطلوب للرسول ﷺ حمدً ا ومجدً ا
االسمين العظيمين فقال « :فلما كان
ُ
وأيضا فإنه لما كان
بصلة الل عليه ختم هذا السؤال باسمي الحميد والمجيدً ،

( )1انظر هجلء األفهام البن القيم [ ص.]276 ،274 :
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حاصل له ختم ذلك باإلخبار عن
ً
المطلوب للرسول حمدً ا ومجدً ا وكان ذلك
ثبوت ذينك الوصفين للرب بطريق األولى إذ كل كمال يف العبد غير مستلزم
وأيضا فإنه لما طلب للرسول حمدً ا ومجدً ا بالصلة عليه
للنقص فالرب أحق به ً ،
وذلك يستلزم الثناء عليه ختم هذا المطلوب بالثناء على مرسله بالحمد والمجد
فيكون هذا الدعاء متضم ًنا لطلب الحمد والمجد للرسول ﷺ واإلخبار عن

ثبوته للرب .)1(»



( )1هجلء األفهام البن القيم [ ص.]320 :
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ُ
يستعيذ
السؤال الخامس واألربعون :ما األربع ُة التي
المصلي بالل منها قبل التسليم؟
ُ





الجواب :يقول« :اللهم إين أعو ُذ بك من عذاب جهن ََّم،
ومن عذاب القبر ،ومن فتنة المحيا والممات ،ومن شر
فتنة المسيح الدَّ َّج ِ
ال».

الرا

بعُ
وا
ل
ثل
ث
ون
:

النبي ﷺ المصلي إذا فرغ من التشهد األخير أن يستعيذ بالل من
أمر ُّ

ْ
فليستعذ بالل من أربع
تشهد أحدُ كم
النبي ﷺ يف قوله« :إذا َّ
أربع ،ذكرها ُّ
عذاب القب ِر ،ومن ِ
ِ
ِ
ُ
فتنة
عذاب جه َّن َم ،ومن
يقول :ال َّلهم إني أعو ُذ بك من
والممات ،ومن شر ِ
ِ
الدج ِ
ال» (.)1
فتنة
المحيا
ِ
المسيح َّ
وعوض عنه بالميم يف
قوله« :ال َّلهم» أي يا الل ،حذف حرف النداء (يا)ِّ ،
آخر لفظ الجللة فصارت (اللهم) ،وهذه الصيغة أبلغ الصيغ يف نداء ه
الل .

استعذت
قوله« :إين أعوذ بك» أي :ألجأ إليك وأعتصم بك لتقيني من شر ما
ُ
بك من ُه.

ه
أسماء النار ،وسميت بذلك ل ُبعد
اسم من
قوله« :عذاب جه َّن َم» :جهنم ٌ
قع هرها(.)2

( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)588( :
رسول الله
ه
( )2ومما ُّ
يدل على سع هة النار و ُبع هد قعرها ما ثبت عن أبي هريرة ◙ ،قالُ :كنا مع
أعلم،
النبي ﷺ« :
َ
الل ورسو ُله ُ
تدرون ما هذا؟» قال :قلناُ :
ﷺ ،إذ سمع وجب ًة ،فقال ُّ
سبعين خري ًفا ،فهو يهوي يف النَّار اآلن ،حتى انتهى إلى
حجر ُر ِم َي به يف النَّار منذ
قال« :هذا
َ
ٌ
سمع وجب ًة) هي بفتح الواو
َق ْعرِ َها» أخرجه مسلم يف صحيحه رقم ،)2844( :قوله َ (:
وإسكان الجيم وهي السقطة[.شرح مسلم للنووي.]179/17

=
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وعذاهبا أشد العذاب ففي الحديث القدسي أن الل تعالى قال لجهنم« :إ َّنما
أنت عذابي ُأعذب ِ
ِ
بك من أشا ُء من عبادي.)1(» ...
و إذا استعاذ المسلم بالل من النار فإن النار تدعو له تقول :اللهم أجره من
ثالث مرات ِ
استجار من الن ِ
قالت الن َُّار:
َّار
النار ،والدليل قوله ﷺ« :من
َ َّ
َ
ال َّلهم َأ ِج ْر ُه من النَّار»(.)2
فائدة :ما من أحد منا إال وسي هر ُد على النار ،كما قال تعالى(:ﮐﮑﮒ

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ)[مريم. )3(]71:
العذاب كلما أرادوا
الكفار جهنم فل ُيخفف عنهم
فائدة أخرى :إذا دخل
ُ
ُ
أن يخرجوا منها ُأعيدوا فيها ،حتى مهن يأسهم إذا نادوا خزنة جهنم ال يسألوهنم
الخروج مهن النار  ،بل يطلبون تخفيف العذاب ،قال تعالى(:ﯯﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ) [غافر.]49:
وقال تعالى(:ﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ)[فاطر.]36:
المدة التي تكون بين الحياة
قوله« :ومن عذاب القبر» ،القرب ُيطل ُق ويراد به ُ
= * و جهنم لها أسماء متعددة ،الختلف صفاهتا ،فتسمى الجحيم ،وتسمى جهنم ،ولظى،
والسنة من أسمائها
والسعير ،وسقر ،والحطمة ،والهاوية ،وغير ذلك فكل ما ثبت يف الكتاب ُّ
وجب إثباته.
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)4850( :ومسلم يف صحيحه رقم.)2846( :
( )2أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم )2572( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)6275( :
ه
وفاج هرهم ،مؤمهـن هـهم وكافرهم،
( )3قال السعدي« :وهذا خطاب لسائر الخلئق ،بــ ِّر ههم
الل على نفسه ،وأوعد به عباده ،فل ُبد من
أنه ما منهم من أحد ،إال سير ُد النارُ ،ح ً
كما حتمه ُ
نفوذه ،وال محيد عن وقوعه»[ .تفسير السعدي (.])498
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ُ
وتشمل من ُق هبر -وهو األغلب،-
الدنيا والحياة اآلخرة؛ وتسمى الحياة الربزخية،
ومن أكلته السباع أو احرتق وصار رما ًداُّ ،
فكل من مات فإنه ُيعذ ُب أو ُينع ُم (.)1
واالستعاذة من عذاب القرب تدل على أن عذاب القرب حقيقة ،فلو لم يكن
النبي ﷺ.
العذاب حقيق ًّيا لما استعاذ منه ُّ

وقد دل القرآن على ثبوت عذاب القرب ،كما يف قوله تعالى(:ﮞﮟ

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ) [غافر.)2(]46:
ومن األدلة من سنة النبي ﷺ ،ما جاء عن ابن عباس  قال :مر

النبي ﷺ بقربين ،فقال« :إنهما ل ُيعذبان ،وما ُيعذبان يف كبير ،أما أحدُ هما
ُّ
ِ
ِ
اآلخر فكان يمشي بالنميمة»ُ ،ثم أخذ جريدة رطبة،
يستتر من البول ،وأما
فكان ال
ُ
ُ
فشقها نصفين ،فغرز يف كل قرب واحدة ،قالوا :يا رسول الل ،لم فعلت هذا؟ قال:
«لع َّله يخفف عنهما ما لم يي َبسا»(.)3
وكان عثمان ◙ إذا وقف على قرب بكى حتى ي ُبل لحيته ،فقيل لهُ :تذك ُر
الجن ُة والن ُار فل تبكي ،وتبكي من هذا؟ فقال :إن رسول الل ﷺ قال« :إن
( )1قال ابن أبي العز« :$واعلم أن عذاب القرب هو عذاب الربزخ ،فكل من مات وهو مستحق للعذاب
ناله نصيبه منهُ ،ق هبر أو لم ُيقرب ،أكلته السباع أو احرتق حتى صار رما ًدا ونسف يف الهواء ،أو ُصلب أو غرق
يف البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور»[ .شرح الطحاوية .]579/2
ه
ه
عذاب القبـ هر [انظر فتح
تثبيت
الجمهور على أن هذا العرض يكون يف الربزخ وهو حج ٌة يف
()2
ُ
الباري.]233/3
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)218( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)292( :واللفظ للبخاري.
* ال يجوز أن نضع جريدة على القرب؛ ألنه لم يكشف لنا أن هذا الرجل ُيعذب بخلف النبي
ﷺ فإنه ُأوحي إليه بذلك ،وألننا إذا فعلنا ذلك فقد أسأنا إلى الم ِّيت؛ لظنِّنا أنه ُيعذ ُب ،وألن

مخالف لهدي النبي ﷺ وأصحابه ،فقد كان ﷺ إذا فرغ من دفن الميت دعا له
ٌ
هذا الفعل

واستغفر له[ .انظر مجموع فتاوى ورسائل العثيمين .]32/2
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القبر أول منزل من منازل اآلخرة ،فإن نجا منه فما بعده أيسر منه ،وإن لم ينج منه
فما بعده أشد منه» (.)1
قوله« :ومن فتنة المحيا والممات» ،هاتان فتنتان ُيفتن اإل ُ
نسان هبما و ُيخترب.
أما فتنة المحيا :فكل ما فيه فتن يف الحياة كفتنة النساء ،وفتنة المال.
وفتنة الممات ،أي :التي تكون ُقبيل الموت ،والعربة بالخواتيم ،فإن الرجل
قد يعمل بعمل أهل الجنة ثم ُيختم له بخاتمة سيئة ،كما قال رسول الل ﷺ:
ِ
بعمل ِ
ِ
ُ
َ
ُ
فيسبق
ذراع،
ليعمل
الرجل
وإن
« َّ
أهل الجنة ،حتى ما يكو ُن بينه وبينها إال ٌ
أهل ال َّن ِ
بعمل ِ
ِ
ُ
ُ
فيدخل ال َّنا َر.)2( »...
ار،
فيعمل
الكتاب،
عليه
ُ
ويحتمل أن تكون فتن ُة الممات ما يفتتن اإلنسان به يف قربه ،فإنه ُيسأل عن
ربه ودينه ونب ِّيه.
بعض الناس يقول :المسيخ بالخاء تفري ًقا بينه
قوله« :ومن فتنة المسيح» ُ
وبين المسيح عيسى ابن مريم ،وهذا الكلم خطأ(.)3
المسيح الدجال بذلك ألنه ممسوح العين اليمنى ،كما قال ﷺ:
وسمي
ُ
ُ
ِ
ُ
العين.)4(» ...
ممسوح
الدجال
«
ُ
( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)2308( :وحسنه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)1684( :
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3332( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2643( :واللفظ للبخاري.
* قال ابن رجب « :$وإن خاتمة الس ه
ُ
تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد ال يطلع عليها الناس،
وء
ُّ
إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك ،فتلك الخصلة الخفية توجب ُسوء الخاتمة عند الموت،
ُ
الرجل عمل أهل الن هار ويف باطنه خصل ٌة خفي ٌة من خصال الخير ،فتغلب عليه تلك
وكذلك قد يعمل
الخصل ُة يف آخر عمره ،فتوجب له حسن الخاتمة» [جامع العلوم والحكم.]180/1
( )3قال ابن عبد الرب« :$وقد كان بعض رواة الحديث يقول يف الدجال ه
الم هسيح بكسر الميم
والسين ،ومنهم من قال ذلك بالخاء وذلك كله عند أهل العلم خطأ» [التمهيد .]188/14
( )4أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2933( :
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أرضا إال دخلها (.)1
أو ألنه يمسح األرض فل يد ُع ً
رسول الل ﷺ« :ليس من بلد إال سيطؤ ُه الدَّ ُ
ُ
جال ،إال مك َة ،والمدين َة،
قال
ُ
ترجف المدين ُة
ين يحرسو َنهاُ ،ث َّم
نقب ،إال عليه المالئك ُة صاف َ
ليس له من نقا ِبها ٌ
ِ
الل َّ
بأهلها َ
كل كافر ومنافق»(.)2
ثالث رجفات ،ف ُيخ ِر ُج ُ
قوله« :الدَّ جال» أي كثير الدجل والتمويه.
ومما يفتن به الدَّ ُ
الناس:
جال َ
نار ،قال رسول الل ﷺ« :ألنا
ونارا لكن ناره جن ٌة وجنـته ٌ
-1أن معه جن ًة ً
ِ
ِ
ِ
العين ،ما ٌء ُ
أبيض،
رأي
نهران
مع الدَّ جال من ُهَ ،م َع ُه
يجريان ،أحدُ ُهما َ
أعلم بما َ
ُ
ِ
ِ
نارا
فإما
رأي
َّ
نار َّ
واآلخر َ
هر الذي يرا ُه ً
أدركن أحدٌ  ،فليأت ال َّن َ
تأج ُجَّ ،
العينٌ ،
ُ
ِ
فيشرب ِم ْن ُه ،فإ َّنه ما ٌء بار ٌد.)3( »...
رأسه
َ
وليغم ْض ،ثم ل ُيطأط ْئ َ
فتنبت ،قال رسول الل ﷺ« :فيأتي
 -2أنه يأمر السماء
فتمطر ،واألرض ُ
ُ

َ
واألرض
فتمطر،
فيأمر السما َء
فيؤمنون به
فيدعوهم،
َ
َ
على القو ِم ُ
ُ
ويستجيبون َل ُهُ ،
ت.)4( »...
ف ُتن ِب ُ

( )1قال ابن األثير« :$وأما الدجال فسمي به؛ ألن عينه الواحدة ممسوحة ،وقيل :ألنه يمسح
األرض :أي يقطعها» [النهاية يف غريب الحديث .]327/4
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)1881( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2943( :واللفظ للبخاري.
ِ
الرسول ،والمسجدَ
وقال رسول الل ﷺ عن الدجال« :ال يأتي أربع َة مساجدَ  :الكعب َة ،ومسجدَ

ور »...أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)23090( :وصححه الشيخ مقبل الوادعي
األقصى ،وال ُّط َ
يف الصحيح المسند مما ليس يف الصحيحين رقم.)1481( :

( )3أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2934( :
( )4أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2937( :
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ِ
َ
الحديث:
أكمل
السؤال السادس واألربعون:
ُ
رسول الل ﷺ« :ما ِمن عبد ُم ْسلم يصلي لل
قال
غير فريضة.»...
ُك َّل يوم ثنتي عشر َة ركع ًة
ً
تطوعاَ ،





را
ال
بعُ
وا
ل
ثل
ث
ون
:



الل له بي ًتا يف الجنة» (.)1
الجواب« :إال بنى ُ

النبي ﷺ يف
السنن الرواتب :هي التي رتبت على الفرائض ،وقد ذكر ُّ

الحديث الثواب المرتتب على المحافظة على السنن الرواتب ،مما يبين مكانتها،
ويدل على أهميتها.

وقد ورد يف سنة النبي ﷺ ٌ
بيان لفضائل صلة التطوع ،منها:
ِّ

وتجبــر النقص الذي قد يقع فيها.
تكم ُل الفرائض،
ُ
 -1أنها ِّ

ظروا يف
ففي الحديث القدسي يقول ربنا لملئكته -وهو أعلم« :-ا ْن ُ
ِ ِ
أتمها أم َن َق َصها؟ فإن كانت تام ًة ُكتهبت له تام ًة ،وإن كان انتقص منها
صالة عبدي َّ
لعبدي من َت َطوع؟ فإن كان له تطوع ،قالِ :أتموا ِ
شي ًئا ،قال :ا ْنظروا هل ِ
لعبدي
ُّ ٌ
ُّ
ُّ
ُ
تطو ِع ِه» (.)2
َ
فريضته من ُّ
ه
ه
والسيئات.
الدرجات و ُتك ِّف ُر الذنوب
رفع
-2أهنا ت ُ
السجود لل ،فإ َّنك ال تسجدُ لل سجد ًة ،إال
النبي ﷺ« :عليك بكثرة ُّ
قال ُّ
َّ
وحط عنك بها خطيئ ًة» (.)3
الل بها درج ًة،
رفعك ُ
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)728( :

( )2أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)9494( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)2571( :
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)488( :
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ه
ُ -3
إلي
نيل محبة الل تعالى ،قال  يف الحديث القدسي« :وما َّ
تقر َب َّ
افترضت عليه ،وما ُ
إلي بالنوافل
إلي مما
ُ
عبدي بشيء َّ
يزال عبدي َّ
يتقر ُب َّ
أحب َّ
حتى ُأح َّب ُه.)1(»...
ويسن أن ُتصلى النوافل يف البيت ،قال ﷺ« :اجعلوا يف ِ
بيوتكم من
ُ ُّ
ِ
ِ
()2
بالصالة يف
بي ﷺ« :فعلي ُكم
صالتكم وال تتخذوها ً
قبورا»  ،وقال الن ُّ
ِ
ِ
ِ
ة» ()3
َ
بي
الن
وقال
،
المكتوب
ة
الصال
إال
بيته
يف
المرء
صالة
خير
فإن
كم،
بيوت
َ
َّ
َ
ُّ
ِ
المرء يف ِ
ِ
()4
ُ
صالته يف مسجدي هذا ،إال المكتوبة» .
أفضل من
بيته
ﷺ« :صال ُة
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)6502( :
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)432( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)777 (:واللفظ للبخاري.
* قال النووي« :وإنما حث على النافلة يف البيت ه
لكونه أخفى وأبعد من الرياء ،وأصون
ُ
الشيطان» [شرح
البيت بذلك ،وتنزل فيه الرحم ُة والملئك ُة ،وينفر منه
من المحبطات ،وليتربك ُ
قلت :وليقتدي به ُ
أهل بيته[ .قاله المؤلف وفقه الل].
صحيح مسلمُ ،]67/6
( )3أخرجه البخاري رقم ،)731( :ومسلم رقم ،)781( :واللفظ له.
قال ابن حجر« :ظاهره أنه يشمل جميع النواف هل؛ ألن المراد بالمكتوبة المفروضة لكنه
ٌ
خص المسجد كركعتي التحية كذا قال بعض
شرع فيه
التجميع ،وكذا ما ال ي ُّ
ُ
محمول على ما ال ُي ُ
أئمتنا» [فتح الباري.]215/2
رع فيه الجماعة كصلة الرتوايح.
شرع فيه
التجميع» أي :ما ال ُتش ُ
ُ
قوله« :ما ال ُي ُ
( )4أخرجه أبوداود يف سننه رقم ،)1044( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)3814( :
ِ
ُ
أفضل من صالتِه يف مسجدي هذا ،إال المكتوبة» قال
المرء يف بيتِه
قوله ﷺ« :صال ُة
تتميم ومبالغ ٌة إلرادة اإلخفاء ،فإن الصلة يف مسجد رسول الل ﷺ تعادل ألف
ال ِّطيبي:
ٌ
ه
ه
صلة يف ه
إشعار بأن النوافل ُشرعت للقربة
المسجد الحرامه ،وفيه
المساجد ،سوى
غيره مهن
ٌ
إلى الل تعالى ،وإخلصا لوجهه ،فينبغي أن تكون بعيد ًة ع هن الر ه
ه
والفرائض
ونظر الخل هق،
ياء،
ُ
ً
ِّ
ه
ه
ه
شعائر اإلسل هم ،فهي جدير ٌة بأن ُتقام على رؤوس األشهاد.
وإظهار
إلشادة الدِّ ين،
ُأ ِّسست
[شرح مشكاة المصابيح .]1263/4
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الرا
بعُ
وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

الرواتب؟
الس ُ
نن َّ
السؤال السابع واألربعون :ما ُّ



الجواب :ركعتان قبل الفجر ،أربع ركعات قبل الظهر،
ركعتان بعد الظهر ،ركعتان بعد المغرب ،ركعتان
بعد العشاء.

ُ
رسول الل
السنن الرواتب ذكرها النبي ﷺ يف حديث ِّأم حبيبة قال
ُ
غير
ﷺ« :ما ِمن عبد ُم ْسلم يصلي لل ُك َّل يوم ثنتي عشر َة ركع ًة
ً
تطوعاَ ،
الل له بي ًتا يف الجنة» (.)1
فريضة إال بنى ُ

قوله« :ركعتان قبل الفجر» ،أي :بعد دخول وقت الفجر وقبل صلة الفريضة.
ولهاتين الركعتين فضل عظيم فعن عائشة  عن النبي ﷺ قال:

«ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» (.)2

ه
ص عليها بشدة كما قالت عائشة
وكان ﷺ يتعاهد هذه السنة
ويحر ُ

« :لم يكن النبي ﷺ على شيء من النوافل أشد منه تعاهدً ا على
ركعتي الفجر»(.)3

( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)728( :
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)725( :

( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)1169( :ومسلم رقم ،)724( :واللفظ للبخاري.

االقتصار على الفرض ،ولم ُيحفظ عنه أنه
* قال ابن القيم « :وكان من هديه يف سفره
ُ
الصلة قبلها وال بعدها إال ما كان من الوتر ،ه
ه
حضرا وال
وسنة الفجر فإنه لم يكن ليدعهما
صلى سنة
ً
سفرا» [ .زاد المعاد.]456/ 1
ً
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وكان من هدي النبي ﷺ أن يقرأ يف ُسنة الفجر سورة الكافرون يف

الركعة األولى بعد الفاتحة ،ويف الركعة الثانية سورة اإلخلص ،فعن أبي هريرة
◙ «أن رسول الل ﷺ :قرأ يف ركعتي الفجر ( :ﭑﭒﭓ)،

()1
النبي ﷺ
و(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ)»  ،ويف هذا بيان فضل التوحيد ،لذا كان ُّ

يفتتح به يومه.

وورد أنه ﷺ كان يقرأ يف سنة الفجر ببعض اآليات كما يف حديث ابن

عباس  ،أن رسول الل ﷺ «كان يقرأ يف ركعتي الفجر يف األولى
منهما( :ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ) [البقرة ،]136:اآلية التي يف البقرة ،ويف اآلخرة

منهما( :ﯼﯽﯾﯿﰀ) [آل عمران.)2(»]52:
ُ
رسول الل ﷺ يقرأ يف ركعتي الفجر( :ﭣ
وعنه ،قال« :كان

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ) [البقرة ،]136:والتي يف آل عمران( :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱﭲ) [آل عمران.)3( »]64:
سن تخفي ُفهما لحديث
ومن األحكام المتعلقة هباتين الركعتين أنه ُي ُّ
ف الركعتين اللتين قبل صلة
النبي ﷺ ُيخ ِّف ُ
عائشة قالت« :كان ُّ
بأم الكتاب؟!»(.)4
الصبح حتى إين ألقول :هل قرأ ِّ
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)726( :
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)727( :
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)727( :
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)1171( :
* تخفيف سنة الفجر يكون من غير إخلل باألركان والواجبات.
* للمؤلف وفقه الل رسال ٌة نافعة مطبوعة بعنوان( اغتنام األجر لمن شهد صلة الفجر) ذكر فيها
فضائل صلة الفجر وبعض األحكام المتعلقة هبا.
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قوله« :أربع ركعات قبل الظهر» فقد ثبت يف فضل هذه الركعات األربع
حديث عائشة« :أن النبي ﷺ كان ال يدع أرب ًعا قبل الظهر.)1( »...

وعن عبد الل بن السائب◙ ،أن رسول الل ﷺ كان يصلي أرب ًعا بعد
أن تزول الشمس قبل الظهر ،وقال« :إ َّنها ساع ٌة ُتفتح فيها أبواب السماءِ ُ ،
ب
وأح ُّ
ُ
ُ
ُ
أن يصعدَ لي فيها ٌ
صالح»(. )2
عمل
ٌ
الضحى أرب ًعا ،وقبل ا ُ
ألولى أرب ًعا ُبنِ َي له بها
النبي ﷺَ « :م ْن ص َّلى ُّ
وقال ُّ
بيت يف الج َّن ِة»(.)3
ٌ
قوله« :وركعتان بعدها» لحديث ه
«حفظت من النبي ﷺ
ابن عمر 
ُ

عشر ركعات ركعتين قبل الظهر ،وركعتين بعدها»(.)4

المسلم بعد الظهر أربع ركعات ،قال رسول الل ﷺ:
ويستحب أن يصلي
ُ

الل على النار »(.)5
«من حافظ على أرب ِع ركعات قبل الظهر ،وأربع بعدها َّ
حرمه ُ

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)1182( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)730( :واللفظ للبخاري.
( )2أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)478( :وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب رقم.)587( :
( )3أخرجه الطرباين يف المعجم األوسط رقم ،)4753( :وحسنه األلباين يف صحيح الجامع
رقم.)6340( :
قوله ﷺ( :وقبل األُولى أرب ًعا ) ،المراد الظهر فإهنا أول الصلوات المفروضة يف ليلة

اإلسراء [.فيض القدير للمناوي.]166/ 6

( )4أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)1180( :
( )5أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)428( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)6195( :
الظهر الب ه
* قال الشيخ ابن باز مبينا صفة ه
ه
أيضا أن يصلي بعد الظهر
سنة
عدية« :األفضل ً
ِّ
أرب ًعا كما صلى قبلها أرب ًعا ،يسلم من ُك ِّل ثنتين» [فتاوى ابن باز ،]34/12وهو اختيار اللجنة
الدائمة ( 126/6المجموعة الثانية).
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فائدة :ليس لصلة الجمعة سن ٌة قبلها ،والمشروع لمن أتى المسجد قبل
الخطيب المنبــر (.)1
صلة الجمعة أن يصلي نفلً ُمطل ًقا ،إلى أن يصعد
ُ
ول ه
َ
فعن سلمان الفارسي ◙ قال :قال رس ُ
يوم
الل ﷺ« :من
اغتسل َ
الجم ِ
فلم
وتطه َر بما
عة،
َّ
َ
استطاع من ُط ْهر ،ثم ا َّد َه َن أو َم َّس من طيبُ ،ث َّم راح ْ
ُ ُ
َ ِ
ِ
يفر ْق بين ِ
وبين
اإلمام
ب لهُ ،ث َّم إذا خرج
أنصت ،غُ ف َر له ما بين ُه َ
اثنين ،فص َّلى ما ُكت َ
ُ
الجم ِ
عة ا ُ
خرى» (.)2
أل َ
ُ ُ
وأما السنة التي ُتصلى بعد صلة الجمعة فقد ورد فيها حديثان:
األول :أهنا ركعتان ،فعن عبد الل بن عمر أن رسول الل ﷺ...« :كان

ال يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ،فيصلي ركعتين» (.)3

والثاين :أهنا أربع ركعات ،فعن أبي هريرة ◙ قال :قال رسول الل ﷺ:
«إذا ص َّلى أحدُ كم الجمع َة فليصل بعدها أرب ًعا» (.)4
الخالصة :أن سنة الجمعة تكون بعدها؛ إن صلها يف المسجد صلى أرب ًعا،
وإن صلها يف البيت صلى ركعتين ،وليس لها سن ٌة قبلها.
ب ،أما من أتى
( )1ومن أتى المسجد يوم الجمعة ُسن له تحي ُة المسجد ولو كان اإلما ُم يخ ُط ُ
ه
يسن له بعد األذان أن يقوم ليصلي
المسجد قبل أذان الجمعة وصلى ما ُكتب له ُثم جلس فل ُّ
ركعتين ،فإن هذا ال أصل له يف سنة رسول الل ﷺ ،إنما المشروع له أن يتهيأ الستماع
الخطبة [فتاوى اللجنة الدائمة ( )131/6المجموعة الثانية].

( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)910( :
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه ( ،)937ومسلم يف صحيحه ( ،)882واللفظ للبخاري.
( )4أخرجه مسلم يف صحيحه (.)881
قال ابن القيم « :قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية :إن صلى يف المسجد صلى
ُ
األحاديث» [زاد
قلت (أي ابن القيم) :وعلى هذا تدل
أرب ًعا ،وإن صلى يف بيته صلى ركعتينُ ،
المعاد (.])425/1
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«حفظت من
قوله« :ركعتان بعد المغرب» لحديث ابن عمر قال:
ُ
النبي ﷺ عشر ركعات ...وركعتين بعد المغرب يف بيته» (.)1

و كان من هدي النبي ﷺ أن يقرأ يف ُسنة المغرب سورة (الكافرون) يف

الركعة األولى بعد الفاتحة ،ويف الركعة الثانية سورة (اإلخلص) ،فعن عبدالل
ابـن مسعـود ◙ ،أنـه قـال« :مـا ُأحصـي ما سمعـ ُت رسول الل ﷺ يقرأ

يف الركعتين بعد المغرب ،ويف الركعتين قبل صلة الفجر بـ(ﭑﭒﭓ)،

و(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) »( ،)2ويف الحديث ٌ
دليل على أنه ﷺ كان يختم يومه

بالتوحيد بقراءة هاتين السورتين العظيمتين.

األمر بصلة ركعتين قبل صلة المغرب ،فعن
فائدة :ورد عن النبي ﷺ ُ

عبد الل المزين◙ ،عن النبي ﷺ قال« :ص ُّلوا قبل صالة المغرب» ،قال
الناس ُسنة»(.)3
يف الثالثة« :لمن شاء» كراهية أن يتخذها ُ

ُ
المؤذن لصلة
وعن أنس بن مالك ◙ ،قال« :كنا بالمدينة فإذا أذن
المغرب ابتدروا السواري ،فيركعون ركعتين ركعتين ،حتى إن الرجل الغريب
ب أن الصلة قد ُصليت من كثرة من يصليهما» (.)4
ليدخل المسجد فيحس ُ
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)1180( :
( )2أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)431( :وحسنه األلباين يف مشكاة المصابيح رقم.)851( :
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم (.)1183

الم هح ُّب الطربي« :لم ُي هرد نفي استحباهبا؛
قوله« :كراهية أن يتخذها الناس سنة» ،قال ُ

ألنه ال يمكن أن يأمر بما ال يستحب بل هذا الحديث من أقوى األدلة على استحباهبا ،ومعنى قوله:
سنة ،أي :شريعة وطريقة الزمة ،وكأن المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض» [.فتح الباري
البن حجر .]60/3
( )4أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)837( :
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قوله« :ركعتان بعد العشاء» ،ثبت أنه ﷺ كان يصلي بعد العشاء
ه
النبي ﷺ عشر
ركعتين كما يف حديث ابن عمر  قال« :حفظ ُت من ِّ
ركعات ...وركعتين بعد العشاء يف بيته» (. )1
ه
النبي
فائدةُ :يشرع للمسلم إذا نسي السنن الرواتب أن يقضيها لعموم قول ِّ
ﷺ« :من نسي صال ًة ،أو نام عنها ،فكفار ُتها أن يصل َيها إذا ذكرها »( ،)2فكلمة
أي صلة اعتاد
(صلة) هنا نكر ٌة يف سياق الشرط فتفيد العموم ،يعني من نام عن ِّ
أن يصليها سواء كانت فريض ًة أم نافلة فليصلها إذا ذكرها.
ُيشرع لمن فاتته سنة الفجر أن يقضيها:
 -1بعد صالة الفجر ،كما جاء يف حديث قيس بن عمرو◙ ،قال :رأى
ُ
رجل يصلي بعد صلة الصبح ركعتين ،فقال رسول الل
رسول الل ﷺ ً
صليت الركعتين
ﷺ« :صالة الصبح ركعتان» ،فقال الرجل :إين لم أكن
ُ

()3
ُ
النبي
اللتين قبلهما ،فصليتهما اآلن ،فسكت رسول الل ﷺ»  ،وسكوت ِّ
إقرار منه على مشروعية قضاء سنة الفجر يف هذا الوقت.
ﷺ ٌ

 -2بعد طلوع الشمس ،فعن أبي هريرة◙ ،قال :قال رسول الل ﷺ:

« من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس»(. )4
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)1180( :

( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)597( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)684( :واللفظ له.
( )3أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)1267( :وصححه األلباين يف تخريج المشكاة رقم.)1044( :
( )4أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)423 (:وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.)2361( :
* قضاء سنة الفجر يكون بعد طلوع الشمس وارتفاعها هقيد رمح ،ويقدر بربع ساعة من طلوع

الشمس .أما الصلة عند طلوع الشمس فقد هنى عنها النبي ﷺ كما يف حديث عمرو هبن عبسة =
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السن ُة على مشروعية قضاء سنة الظهر ،عن عائشة « ،أن
كما دلت ُّ

النبي ﷺ كان إذا لم ُي ِّ
صلهن بعدها»(.)1
صل أرب ًعا قبل الظهر
ُ

الرتغيب يف صلة أربع ركعات قبل العصر،
فائدة :ورد عن النبي ﷺ
ُ
امر ًأ ص َّلى قبل العص ِر
الل َ
النبي ﷺ قال« :رحم ُ
فعن ابن عمر ،عن ِّ
أرب ًعا»( ،)2وهذه الركعات ليست من السنن الرواتب.


ِ
ترتفع ،فإنها
تطلع
الشمس حتى َ
ُ
أقصر عن الصالة حتى َ
=أنه ﷺ قال  « :صل صال َة ُّ
الصبحُ ،ث َّم ْ

تطلع بين قرين شيطان ،وحينئذ يسجدُ لها َّ
الكفا ُر » أخرجه مسلم يف صحيحه رقم:
تطلع حين ُ
ُ
(.)832
( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)426( :وحسنه األلباين يف صحيح الرتمذي.
( )2أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)430( :وحسنه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)3493( :
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امن واألربعونَ :عرف الزَّ كاةَ؟
السؤال ال َّث ُ
الجواب :هي ٌّ
خاص،
حق
واجب يف مال ٍّ
ٌ
لطائفة مخصوصة ،يف وقت مخصوص.


را
ال
بعُ



كن الث ُ
الث من أركان اإلسلم ،والدليل
الر ُ
الزكا ُة عباد ٌة عظيم ٌة جليلةٌ ،وهي ُّ
ِ
وأن محمدً ا
اإلسالم على خمس:
قو ُله ﷺ« :ب ُـنِ َي
شهادة أن ال إله إال اللَّ ،
ُ
ِ
()1
ُ
الل الزكاة يف الس هنة
رسول الل ،وإقا ِم الصالة ،وإيتاء الزكاة ، »... ،وقد فرض ُ
الثانية من الهجرة (. )2

وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

ومما ُّ
يدل على أهميتها أن الل قرهنا مع الصلة يف مواضع كثيرة من كتابه (.)3
إطلق ه
ُ
اسم الصدقة على الزكاة،
فائدة :جاء يف بعض نصوص الكتاب والسنة
قال تعالى( :ﮡﮢﮣﮤ)[التوبة.)4(]60:

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)8( :ومسلم يف صحيحه رقم  ،)16(:واللفظ للبخاري.
ابن كثير  يف تفسير قوله تعالى( :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ) [البقرة« ،]43:أي :أقيموا
( )2قال ُ
يدل لمن قال :إن فرض الز ه
صلتـكم الواجبة عليكم ،وآتوا الزكاة المفروضة ،وهذا ُّ
كاة نزل
والمخرج لم ُتبين إال بالمدينة»[ .تفسير ابن كثير .]259/8
بمكة ،لكن مقادير النُّصب ُ
(ُ )3ق هر ه
يجمع
«وكثيرا ما
نت الزكا ُة بالصلة يف القرآن يف ستة وعشرين موض ًعا ،قال السعدي :
ُ
ً
تعالى بين الصلة والزكاة يف القرآن؛ ألن الصلة متضمن ٌة لإلخلص للمعبود ،والزكاة
إخلصه للمعبود ،وسع ُيه يف نفع
والنفقة متضمن ٌة لإلحسان إلى عبيده ،فعنوان سعادة العبد
ُ
الخلق ،كما أن عنوان شقاوة العبد عد ُم هذين األمرين منه ،فل إخلص وال إحسان»[ .تفسير
السعدي ص.])40( :

اإلنسان من ماله على وجه ال ُقربة كالزكاة ،لكن الصدقة يف األصل ُت ُ
ُ
قال =
( )4الصدق ُة :ما ُيخرجه
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النبي ﷺ لمعاذ بن جبل ◙ عندما بعثه إلى اليمن« :فأخبرهم
وقال ُّ

الل قد فرض عليهم صدق ًة ُتؤخذ من أغنيائهم ف ُتر ُّد على فقرائهم» (.)1
َّ
أن َ
الزرع إذا نما وزاد.
والزكا ُة لغ ًة :النماءُ ،يقال زكا
ُ

نمي المال و ُتط ِّهره وتزكي صاحبه ،قال تعالى(:ﮚﮛﮜﮝ
والزكا ُة ُت ِّ

ﮞﮟﮠ)[التوبة.]103:
خاص لطائفة مخصوصة يف وقت
واجب يف مال
حق
شرعا :هي ٌّ
والزكاة ً
ٍّ
ٌ
مخصوص.
واجب)ُ ،ي ه
قولهٌّ (:
خرج صدقة التطوع ،فالزكاة واجب ٌة على المسلم إذا
حق
ٌ

اكتملت شروطها (.)2

قوله( :يف مال خاص) ،الزكاة ال تجب يف ِّ
كل ما يملكه اإلنسان من أثاث أو
دابة أو بيت ،وإنما تجب يف أشياء مخصوصة ،وهذا من يسر اإلسلم.
واألموال التي تجب فيها الزكاة هي خمسة:
 -1الذهب والفضة ،أو ما يقوم مقامهما من العمالت الورقية ،و ُتسمى
األثمان؛ ألهنا تعترب ثمنًا يف البيع والشراء.
والدليل على وجوب الزكاة يف األثمان قو ُله تعالى(:ﮂﮃ

ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ) [التوبة.)3( ]34:
الواجب صدق ًة إذا تحرى صاح ُبها الصدق يف فعله.
للمتطوع به ،والزكاة للواجب ،وقد ُيسمى
ُ
= ُ
[المفردات يف غريب القرآن للراغب ص.]480 :
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)1496( :وأخرجه مسلم يف صحيحه رقم ،)19( :واللفظ للبخاري.
الزكاة :اإلسلم ،والحرية ،ه
ه
ه
ُ
وملك ال ِّنصاب ،واستقرار الملك ،ومضي الحول.
وجوب
شروط
()2
ابن قدامة« :$وال ُيتوعد هبذه العقوبة إال على ترك واجب»[.المغني .]35/3
( )3قال ُ
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ً
مثقاال ،ونصاب الفضة مائتا درهم لحديث
ونصاب الذهب عشرون
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال« :ليس يف َّ
أقل من

مثقاال من َّ
الذهب شي ٌء ،وال يف َّ
أقل من مائتي درهم شي ٌء»(.)1
عشرين ً
َ
والمقدار الواجب يف زكاة النقدين ربع ال ُعشر(. )2
ُ

وتجب فيها الزكا ُة على
والنقود الورقية ُتقدر بنصاب الذهب أو الفضة،
ُ
الصحيح من أقوال العلماء (. )3
ه
 -2الخارج من األرض من الحبوب والثمار.
صلح الثمار وجبت فيهما الزكاةُ ،و ال يشرتط
الحبوب ،و بدا
إذا اشتدت
ُ
ُ
ُ
والدليل قوله تعالى{:ﯕﯖﯗﯘﯙ} [األنعام.]141:
لها حوالن الحول،
()4
النبي ﷺ« :ليس
ونصاب الخارج من األرض خمسة أوسق  ،قال ُّ
ِ
مخسة أوسق صدقة.)5( » ...
فيام دون

ومقدار الزكاة فيها إن ُسقيت بل مؤونة من األمطار ونحوها ال ُعشر ،وأما إن
ُ
قول النبي ﷺ« :فيما ِ
ُسقيت بمؤونة ففيها نصف ال ُعشر ،والدليل ُ
سقت السما ُء
ِّ
( )1أخرجه الدارقطني يف سننه رقم ،)1902( :وصححه األلباين بشواهده يف إرواء الغليل رقم.)815( :
( )2ربع ال ُعشر أي :اثنان ونصف يف المائة ،وطريقة حساب الزكاة أن ُينظر إلى قيمة الذهب أو
الفضة بالعملة السائدة ثم يقسم المبلغ على أربعين فالناتج هو الزكاة.
( )3إذا بلغت قيم ُة األوراق النقدية والعروض المعدة للتجارة نصاب الذهب والفضة وجبت
فيها الزكاة ،وما كان أقل من النِّ صاب المذكور ليس فيه زكاة؛ لما ورد من األحاديث النبوية
يف ذلك [.فتاوى ابن باز .]79/14
( )4الوسق ستون صاعًا ،فإذا كان الوسق الواحد ستون صاعًا ونصاب الزكاة خمسة أوسق فنضرب
خمسة بستين صاعً ا فيكون الناتج ثلث مائة صاع ،فهذا هو نصاب الحبوب والثمار.
( )5أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)1459( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)979( :واللفظ له.
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ُ
نصف ال ُع ْش ِر » (.)1
ريا ال ُع ْش ُر ،وما ُسقي بالنَّضح
ُ
والعيون أو كان َع َث ًّ
-3الركاز.
والركازُ  :هو ما دفنه ُ
أهل الجاهلية أي الكنوز المدفونة السابقة ،والواجب
ُ
الخ ُمس» (. )2
النبي ﷺ «:ويف الركاز ُ
فيها الخمس لقول ِّ
ُ -4عروض التجارة.

العروض :ما ُأعد للبيع والشراء من أجل الربح ،والدليل على وجوب الزكاة
فيها قوله تعالى( :ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ)[البقرة.)3(]267:
مثال ذلك :رجل عنده بضاعة فينظر كم قيمتها إذا حال الحول ،و ُي ه
خر ُج
زكاهتا باأل ِّ
حظ واألنفع للمساكين من ذهب أو فضة.
والواجب يف عروض التِّجارة ربع ال ُعشر أي اثنان ونصف بالمائة.
-5السائمة من بهيمة األنعام.
السوم هو الرعي ،قال الل تعالى{ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ

ﮁﮂﮃﮄﮅ}[النحل.]10:
أي :ترعون دوابكم ،فالزكا ُة تجب يف سائمة هبيمة األنعام  ،وهي التي ترعى
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)1483( :
قولهَ (:ع َثريا) ،قال الخطابي« : $هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي» [فتح الباري
البن حجر .]349/3
( )2قال ابن المنذر« :أجمعوا على أن ُ
الخ ُمس يجب يف ركاز الذهب والفضة»[ .اإلجماع
ص.]46:
( )3قال مجاهد بن جرب  يف تفسير قوله تعالى (:ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ )  ،أي:
«من ال ِّتجارة» ،ويف لفظ « ال ِّتجارة الحلل»[ .تفسير الطربي .]695/4
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من المراعي الطبيعية ،وليس بعلف ُيشرتى (. )1
دفع لهم الزكا ُة ثمانيةٌ ،فل
ُ
قوله( :لطائفة مخصوصة)،
األصناف الذين ُت ُ
الل تعالى يف قوله( :ﮡﮢﮣ
يجوز دفع الزكاة لغيرهم ،وقد ذكرهم ُ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ)[التوبة.]60:

الل
-1ال ُفقراء :قال تعالى { :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ} ،بدأ ُ
بذكر الفقراء والمساكين ألهنم هم األغلب واألكثر ،وألن حاجتهم أشد (. )2



والفقير :هو الذي ال يجد ما يكفيه ،أو يجد كفاي ًة أقل من نصف الشهر،
كامل.
كمل كفايته من النفقة عا ًما ً
ف ُيعطى من الزكاة ما ُي ِّ
 -2المساكين :هم الذين يجدون أكثر الكفاية ،أو نصفها يف الحو هل  ،فالفقير
أشدُّ حاجة من المسكين.
اإلمام أو نائ ُبه ألخذ الزكاة من
السعاة الذين يبعثهم
ُ
 -3العاملون عليها :هم ُّ
أصحاب المال ،وجمعها وحفظها ونقلها ،ومن يعينهم ممن يسوقها ويرعاها
ويحملها ،وكذلك الحاسب والكاتب والكيال والوزان والعداد ،وكل من يحتاج
إليه فيها (.)3
( )1شروط وجوب الزكاة يف هبيمة األنعام :أن تتخذ للد ِّر والنسل ال للعمل ،وأن تكون سائمة
أكثر الحول ،وأن يحول عليها الحول ،وأن تبلغ النصاب.
( )2الفقراء والمساكين من الكلمات التي إذا اجتمعت يف ِّ
الذكر افرتقت يف المعنى ،وإذا افرتقت
يف ِّ
الذكر اجتمعت يف المعنى ،مثال اجتماعهما قوله تعالى { :ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ} ،فالفقراء يختلفون عن المساكين لكن قوله تعالى{ :ﮦ ﮧ
ﮨ}[المجادلة ،]4:تشمل الفقير والمسكين.

( )3المغني البن قدامة (.)473/6
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ُ
العامل منهم من الزكاة بقدر أجرتهه.
ف ُيعطى
كف شره أو يرجى بعطيته قوة
الـمؤ َّلفة قلو ُبهم :من ُيرجى إسل ُمه أو ُّ
ُ -4
شر عن المسلمين.
إيمانه أو إسلم نظيره أو جبايتها ممن ال يعطيها أو دفع ٍّ
و ُيعطى ما يحصل به التأليف عند الحاجة فقط (.)1
المؤلفة قلوهبم نوعان :كافر ومسلم ،فالكافر :إما
قال شيخ اإلسالم ُ «:
أن ُيرجى بعطيته منفعة :كإسلمه ،أو دفع مضرته إذا لم يندفع إال بذلك ،والمسلم
كحسن إسلمه ،أو إسلم نظيره ،أو جباية
المطاع يرجى بعطيته المنفعة ً
أيضا ُ
ُ
كف ضر هره عن المسلمين
المال ممن ال يعطيه إال لخوف ،أو النكاية يف العدو ،أو ِّ
إذا لم ينكف إال بذلك» (.)2
 -5ويف الرقاب أي :شراء العبيد من أسيادهم ثم عتقهم بعد ذلك.
درا
ويدخل يف ذلك المكاتب ،والمكاتبةُ :أن يتفق العبدُ مع سيده بأن يعطيه ق ً
المكاتب عن
حرا ،وإذا عجز
من المال مفر ًقا فمتى ما استوف المبلغ ً
ُ
كامل صار ًّ

أداء ما عليه فيعطى من الزكاة حتى ُيعتق (.)3

 -6الغارمون :هم المدينون العاجزون عن ه
أداء ديونههم.
فمن استدان يف غير معصية ،وال ُ
يملك سدا ًدا لدينهه ،وكذا من تحمل حمالة

يف صلح مشروع كإنسان له مكانة أو عالم يتنازع الناس عنده يف أمور الدماء
ونحوها فتدخل للصلح ،فلما حصل الصلح و العفو عجز عن دفع قيمة الصلح
( )1الروض المربع (ص.)129 :
( )2مجموع الفتاوى (.)290/28
ُ
ُ
وافتكاك أسرى المسلمين»
إعتاق الرقيق من الزكاة
( )3قال شيخ اإلسلم « :يجوز
[الفتاوى الكربى البن تيمية.]374/5
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أموال ال َّن ِ
أخذ َ
فيعطى من الزكاة ،قال النبي ﷺ « :من َ
الل
اس يريدُ أداءها أ َّدى ُ
ُّ
()1
عنه ،ومن َ
الل» .
أخذ يريدُ إتال َفها أتلف ُه ُ
 -7يف سبيل الل.

ه
المحاربين ،وليس المقصود يف أبواب الخير
يعني الجهاد وقتال الكفار
ك ِّلها كبناء المساجد ،وطباعة المصاحف()2؛ ألن الل ذكر مصارف الزكاة
الثمانية ،وبدأ اآلية بـ(إنما) التي تفيد الحصر ،ولو كان المراد يف سبيل الل أبواب
الخير ك ِّلها لما كان للحصر معنى ،ولما ذكرت األصناف الثمانية.
فائدة :قال العلماء :الحج يدخل يف مصرف (ﮬﮭﮮ) لحديث
رسول الل ﷺ حجة الوداع وكان لنا ٌ
ُ
جمل ،فجعله
أم مع هقل  ،قالت :لما حج

ه
ه
النبي ﷺ فلما
أبو معقل يف سبيل الل ،وأصابنا مرض وهلك أبو معقل ،وخرج ُّ
ِ
منعك أن تخرجي معنا؟» ،قالت :لقد
فرغ من حجه جئته ،فقال« :يا َّأم َم ْع ِقل ما
هتيأنا فهلك أبو مع هقل ،وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو مع هقل يف
ِ
الحج يف سبيل الل ، )3(» ...فاستدل أهل
سبيل الل ،قال« :فهال
خرجت عليهَّ ،
فإن َّ
ه
ه
الزكاة(.)4
أموال
يجوز أن يكون من
العلم على أن اإلنفاق على الحجاج
ُ
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)2387( :
( )2قال الشيخ ابن باز« :المعروف عند العلماء كافة ،وهو رأي الجمهور واألكثرين ،وهو
كاإلجماع من علماء السلف الصالح األولين  -أن الزكاة ال ُتصرف يف عمارة المساجد
وشراء الكتب ونحو ذلك ،وإنما تصرف يف األصناف الثمانية ...ويف سبيل الل تختص
بالجهاد»[ .فتاوى ابن باز .]294/14
( )3أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)1989( :وصححه األلباين يف صحيح أبي داود األم رقم.)1736( :
( )4قال شيخ اإلسلم « :$ومن لم يحج حجة اإلسلم وهو فقير ُأعطي ما يحج به وهو
إحدى الروايتين عن أحمد» [الفتاوى الكربى البن تيمية.]374/5
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 -8ابن السبيل.
يعني المسافر الذي انقطع يف سفره وليس له ما يرجع به إلى بلده ،وإن كان
غن ًّيا يف بلدهُ ،يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده.
قوله(:يف وقت مخصوص) ،فمن األموال الزكوية ما يزكى إذا حال عليه
الحول كالنقدين ،ومن األموال الزكوية ما يزكى منه إذا تم حصاده كالخارج من
األرض من زروع وثمار (.)1
قال{ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ}[ األنعام ،]141:يعني إذا حصد تخرج

زكاته ،وقد يحصد يف العام مرتين أو ثل ًثا حسب نوع المحصول.

فائدة :إن اجتمع يف واحد من مستحقي الزكاة سببان ،يجوز األخذ ِّ
بكل
دينُ ،أعطي هبما جمي ًعا ،ف ُيعطى ما يقضي
واحد منهما منفر ًدا ،كالفقير الذي عليه ٌ
به دينهُ ،ثم يعطى ما ي ه
غنيه (.)2
ُ
ُ
فائدة أخرى :من ُتدفع له الزكاة نوعان:
 -1نوع ُيعطى لحاجته كـ :الفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لنفسه.
-2نوع يعطى لحاجة المسلمين إليه وعموم نفعه كالعاملين عليها ،والمؤلفة
قلوهبم ،والغارم إلصلح ذات البين ،واإلخراج يف سبيل الل (.)3
( )1هناك أشيا ُء ال يشرتط لها تمام الحول وهي:
األول :الحبوب والثمار ،تجب زكا ُته عند حصاده ،الثاين :نتاج السائمة أي أوالدها ،تتبع
األمهات يف الحول.
الثالث :ربح التجارة ،فمن ملك نصا ًبا من النقود واتجر به وربح زكى رأس المال والربح.
الركاز ،وهو ما يوجد من دفن الجاهلية ،فيه الخمس ،ويزكيه بمجرد وجوده.
الرابعِّ :
( )2المغني (.)488 /6
( )3إرشاد أولى البصائر للشيخ عبد الرحمن السعدي [ص.]128 :
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ِ
يام.
السؤال الت ُ
َّاسع واألربعونَ :عرف الص َ

الجواب :هو التعبدُ لل باإلمساك عن َ
المفطرات
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع الن َّية.



الرا
بعُ



الل على عباده يف السنة الثانية من
الصيام ٌ
ُ
ركن من أركان اإلسلم ،فرض ُه ُ
ه
الهجرة ( ،)1و ُ
فرضية الصيا هم قو ُله تعالى( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
دليل
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ) [البقرة ،]183:أي :لكي تتقوا الل

وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

النبي ﷺ:
 ،وقال تعالى(:ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ) [البقرة ،]185:وقال ُّ
ِ
ُ
رسول الل ،وإقا ِم
وأن محمدً ا
اإلسالم على خمس:
«ب ُـنِـ َي
شهادة أن ال إله إال اللَّ ،
ُ
ِ
رمضان»(.)2
وإيتاء الزكاة ،والحج ،وصو ِم
الصالة،
َ
ُ
أحاديث كثير ٌة منها:
وقد ورد يف فضل رمضان وصيامه
-1حديث أبي هريرة 

رمضان
صام
َ
النبي ﷺ أنه قال« :من َ
عن ِّ

إيما ًنا واحتسا ًبا غُ فر له ما تقدَّ م من ذنبه» (.)3

عمل ِ
اللُ :ك ُّل ِ
آدم
ابن َ
النبي ﷺ قال« :قال ُ
-2عن أبي هريرة عن ِّ
له إال الصيام ،فإ َّنه لي وأنا َأجزي به ،والصيام ج َّن ٌة ( ،)4وإذا كان يوم صو ِم ِ
أحدكم
ُ ُ
ُ
َ
ُ
رسول الل ﷺ رمضان تسع سنين؛ ألنه ُف هرض يف شعبان يف
( )1قال النووي  «:صام
السنة الثانية من الهجرة» [المجموع .]250/ 6

( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)8( :ومسلم يف صحيحه رقم  ،)16(:واللفظ للبخاري.
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)38( :ومسلم يف صحيحه رقم.)760( :

ومانع من الرفث
( )4قوله (:الصيام ُجنَّة) ،قال النووي  «:هو بضم الجيم ،ومعناه ُسرت ٌة
ٌ
أيضا من النار» [شرح مسلم .]30/8
واآلثا هم،
ومانع ً
ٌ
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فال َي ْر ُف ْ
ب( ،)2فإن سا َّبه أحدٌ أو قا َت َل ُه فليقل :إين امرؤٌ
صائم(،)3
ث ( )1وال َي ْص َخ ْ
ٌ
ِ
م()4
لوف ف ِم الصائ ِ
المسك،
ريح
أطيب عند الل من ِ
لخ ُ
نفس محمد بيده ُ
ُ
والذي ُ
ِ
ِ
بصومه»(.)5
أفطر َف ِر َح  ،وإذا لقي ر َّبه َف ِر َح
للصائ ِم
فرحتان ُ
يفرح ُه َما؛ إذا َ
ُ
رسول الل ﷺ« :إذا كان َّأو ُل ليلة من شهر
-3وعنه قال :قال

رمضان :صفدت()6
أبواب النار ،فلم ُيفتح منها
الشياطين ومرد ُة الجن( ،)7وغُ ل َقت
ُ
ُ
َ ُ
ِ
باب ،وينادي مناد :يا باغي الخير
باب ،و ُفتحت
أبواب الجنَّة فلم ُيغلق منها ٌ
ُ
ٌ

( )1قوله( :فال َي ْر ُفث) ،الر ُ
ُ
طلق على الجماع ومقدماتهه وعلى هذك هره مع
الفاحش ،و ُي ُ
فث :الكل ُم
النِّساء[ .انظر فتح الباري .]104/4
والصياح» [فتح الباري
ابن حجر«: الصخب :الخصام
ِّ
( )2قوله( :وال َي ْصخَ ب) ،قال ُ
.]118/4
السنة أن يقول الصائم لمن شتمه أو قاتله« :إين امرؤ صائم» كما جاء يف الحديث ،وال يقل
( )3الثابت يف ُّ
كما درج عند العامة« :اللهم إين صائم».

لخلوف فم لصائم) ،بضم الخاء ،قال ابن حجر«: أي :تغير رائحته»[ .فتح الباري
( )4قولهُ ( :
.]113/1
( )5أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)1904( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)1151( :واللفظ للبخاري.
( )6قولهُ ( :صفدت الشياطين) ،قال ابن األثير «: أيُ :شدت و ُأوثقت باألغلل» [النهاية
يف غريب الحديث.]35/3
كثيرا يف رمضان ،فلو كانت الشياطين مصفدة لما
( )7فإن قيل :نرى الشرور والمعاصي تقع ً
غل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه ،ور ه
شر ،فيقال :إهنا إنما ُت ُّ
وعيت آدابه،
ُ
وقع ٌّ
بعض الشياطين وهم المرد ُة ال ك ُّلهم كما ثبت يف بعض الروايات ،أو ُي ُ
قال:
المصفد ُ
أو يقال :إن ُ
الش ه
الشرور فيه ٌ
إن المقصود ُ
محسوس فإن وقوع ُّ
تقليل ُّ
قليل
أمر مشاهدٌ
ٌ
رور يف رمضان ،وهذا ٌ
بالنِّسبة إلى غيره من ُّ
شر ،وال معصيةٌ؛ ألن
الشهور ،إذ ال يلز ُم من تصفيد جمي هع الشياطين أال يقع ٌّ
والعادات القبيح ُة،
فوس الخبيث ُة،
وقوع الشر و المعاصي له
ُ
أسباب ُأخ ُر غير الشياطين وهي :ال ُّن ُ
ٌ
لمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي  ]136/3و [فتح
والش
ُ
ياطين اإلنسي ُة [.ا ُ
الباري .]114/4
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أقبل ،و يا باغي الشر َأ ِ
قص ْر ،ولل عتقا ُء من ال َّنار ،وذلك َّ

كل ليلة»(.)1

والصيام لغ ًة :هو اإلمساكُّ ،
فكل شيء أمسك اإل ُ
نسان عنه فقد صام عنه.
ُ
وقد ورد هذا االستعمال ال ُّلغوي يف قول الل تعالى عن مريم  (:ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) [مريم ،]26:يعني نذرت أن ُتم هسك عن
الكلم.
شرعا :هو التعبدُ لل باإلمساك عن المف ِّطرات من طلوع الفجر إلى
يام ً
والص ُ
غروب الشمس مع النية.
قوله( :هو التع ُّبدُ لل) ،الواجب على المسلم أن يصوم رمضان إيما ًنا بأن الل
الصيام ،وأوجبه عليه ،واحتسا ًبا لألجر والثواب من الل تعالى ،ال
تعالى شرع له ِّ
ُسمع ًة وال ريا ًء وال تقليدً ا للناس ،ومتابع ًة لهم.
قوله( :باإلمساك عن المفطرات) ،فالصوم ليس عملً يقوم به اإل ُ
نسان،
كف عنه(.)2
وإنما عمل ي ُّ
ُ
المتفق عليها هي:
والمفطرات
-1الردة عن اإلسالم(. )3
( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)682(:وصححه األلباين يف تخريج المشكاة رقم.)1960( :
وجنة المحاربين ،ورياض ُة األبرار والمقربين،
( )2قال ابن الق ِّيم « :فالصيام لجا ُم المتقينُ ،
وهو لرب العالمين من بين سائر األعمال ،فإن الصائم ال يفعل شي ًئا ،وإنما يرتك شهوته
ه
إيثارا لمحبة الل
وطعامه وشرابه من أجل معبوده ،فهو ترك محبوبات النفس وملذوذاهتا ً
ومرضاته» [زاد المعاد بتصرف يسير .])27/2
ابن قدامة « :ال نعلم بين أهل العلم خل ًفا يف أن من ارتد عن اإلسلم يف أثناء
( )3قال ُ
الصوم ،أنه يفسد صومه ...وذلك ألن الصوم عبادة من شرطها النية ،فأبطلتها الردة ،كالصلة
والحج »[المغني .])133/3
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ُ -2
األكل ُّ
المغذية.
والش ُ
رب عمدً ا ،وما يف معناهما كاإلبر ُ
ه
النبي ﷺ« :من نسي
أما من أكل أو شرب ناس ًيا فل شيء عليه ،قال ُّ
الل وسقاه » ( ،)1و لكن
فليتم
وهو
َ
صائم فأكل ،أو َش ِر َب؛ َّ
ٌ
صومه ،فإنَّما أطعمه ُ
يجب على من رآه أن ُيذكِّره و ين ِّبهه.
-3الجماع(.)2
فمن جامع زوجته يف هنار رمضان وهو صائم فعليه كفار ٌة مغلظ ٌة ،وهي عتق
رقبة ،فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ،فإن لم يستطع أطعم ستين مسكي ًنا،
وعليه قضاء ذلك اليوم ( )3مع التوبة النصوح (.)4
ُ
حديث أبي هريرة  ، قال :بينما نحن
والدليل على وجوب الكفارة
جلوس عند النبي ﷺ ،إذ جاءه ٌ
هلكت ،قال« :ما
رجل فقال :يا رسول الل
ُ
ِّ
ُ
رسول الل ﷺ« :هل تجد
صائم ،فقال
وقعت على امرأيت وأنا
لك؟» قال:
ُ
ٌ
تصوم شهرين متتابعين؟» ،قال :ال،
تستطيع أن
رقب ًة تعت ُقها؟» قال :ال ،قال« :فهل
ُ
َ
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)1933( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)1155( :واللفظ له.
* من أكل أو شرب ناس ًيا فل شيء عليه ،وهذا الحكم يشمل صيام الفريضة وصيام
التطوع(النافلة).
ابن المنذر « :لم يختلف أهل العلم أن الل  حرم على الصائم يف هنار الصوم
( )2قال ُ
الرفث ،وهو الجماع ،واألكل ،والشرب» [اإلشراف على مذاهب العلماء .]120/3
يوما» ،وصححه
وصم ً
( )3دليل وجوب القضاء ما جاء عند أبي داود رقم )2393( :بلفظ « ْ
األلباين يف صحيح أبي داود رقم.)2393( :
( )4أما زوجته فإن كانت طاوعته على ذلك الفعل فعليها كفار ٌة مثله ،وإن أجربها على الجماع
فتقضي ذلك اليوم فقط.
فائدة :االحتلم يف هنار رمضان ،وكذا خروج المذي من الصائم ال يفسدان صومه ،والمذي:
سائل شفاف لزج يخرج عند مقدمة الجماع أو تذ ُّكر الشهوة.
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النبي ﷺ،
فقال« :فهل تجد
َ
إطعام ستين مسكي ًنا؟» ،قال :ال ،قال :فمكث ُّ
فبينا نحن على ذلك ُأيت النبي ﷺ بعرق فيها تمر  -والعر ُق ه
المكت ُل  -قال:
ُّ
«أين السائل؟» فقال :أنا ،قال« :خذها ،فتصدق به» فقال الرجل :أعلى أفقر مني
أفقر من أهل بيتي،
يا رسول الل؟ فوالل ما بين البتيها  -يريد الحرتين  -أهل بيت ُ

النبي ﷺ حتى بدت أنيا ُبه ،ثم قال« :أطعمه أهلك» (.)1
فضحك ُّ
-4خروج دم الحيض والنفاس (.)2

ؤمر
مر بقضاء الصوم ،وال ُن ُ
قالت عائش ُة « :كان ُيصيبنا ذلك ،ف ُنؤ ُ
بقضاء الصلة» (. )3
 -5القي ُء عمدً ا.
صائم فليس عليه قضاء ،وإن
والدليل قوله ﷺ« :من َذ َر َع ُه قي ٌء وهو
ٌ
ِ
فليقض» (.)4
استقا َء
شرعا
قوله( :من طلوع الفجر إلى غروب الشمس) ،الصيام له وقت محدد ً
يبدأ بطلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس ،يعني إلى الليل.
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)1936( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)1111( :واللفظ
للبخاري ،ويف رواية لمسلم رقم ،)1112( :أن عائشة  قالت :أتى ٌ
رجل إلى رسول الل
احرتقت».
احرتقت،
ﷺ يف المسجد يف رمضان ،فقال :يا رسول الل،
ُ
ُ

( )2يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب منع الحيض وصيامها صحيح وليس عليها قضاء إال إذا كان
تضرها.
يضرها فل يجوز أن تأخذها ،واألفضل عدم أخذ حبوب منع الحيض ألهنا غال ًبا ُّ
ُّ
[قاله المؤلف حفظه الل].
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)321( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)335(:واللفظ له.
( )4أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)2380( :وصححه األلباين يف إرواء الغليل رقم.)923( :
ابن المنذر « :وأجمعوا على أنه ال شيء على الصائم إذا ذرعه القيء ...وأجمعوا
قال ُ
على إبطال صوم من استقاء عامدً ا»[ .اإلجماع ص.]49 :
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واإلمساك عن المفطرات يكون مع األذان الثاين وال اعتبار لإلمساك
المذكور يف التقاويم (.)1
قال تعالى( :ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

ﮂﮃﮄ)[البقرة.]187:
تبييت النية لصيام الفرض من الليل لقوله ﷺ:
قوله( :مع النية) يجب
ُ

«من لم ُيبيت الصيام من الليل فال صيام له»( ،)2والنية محلها القلب ،وال ُيشرع

التلفظ هبا(. )3

ويجزئ تبييت النية من أول ليلة من رمضان ما لم يقطع الصيام لعذر السفر
أو المرض أو الحيض فيلزم استئناف النية.
كافر ،والدليل
فائدة مهمة :ال يصح الصيام مع ترك الصلة؛ ألن تارك الصلة ٌ

قول النبي ﷺ «:إن بين الرجل وبين الشرك والكفر َ
الصالة»(.)4
ترك َّ

ابن الق ِّيم « :ال يختلف المسلمون أن ترك الصلة المفروضة
قال ُ
عمدً ا من أعظم الذنوب وأكرب الكبائر ،وأن إثم ُه عند الل أعظم من إثم قتل الن ه
فس

( )1وهذا اإلمساك يكون قبل أذان الفجر بربع ساعة ،وهو مخالف للشرع ،فالشرع جعل بداية
اإلمساك األذان الثاين.
( )2أخرجه النسائي يف سننه رقم ،)2334( :وصححه األلباين يف إرواء الغليل رقم.)914( :
أما صوم النفل فيجوز أن ينويه اإلنسان من النهار بشرط اأال يأيت بشيء من المفطرات قبل ذلك،
ويحصل له الثواب من وقت النية.
( )3من تسحر ليصوم ،أو امتنع عن األكل أو الشرب أو الجماع خوف طلوع الفجر كان ذلك
نية[ .انظر مغني المحتاج للشربيني الشافعي .]148/2
( )4أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)82( :
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تعر ٌض لعقوبة الل
وأخذ األموال ،ومن إثم الزنى والسرقة وشرب الخمر ،وأنه ُم ِّ
وسخطه وخزيه يف الدنيا واآلخرة» (.)1

فائدة :من أفطر يو ًما من رمضان متعمدً ا بل سبب يبيح له اإلفطار فقد ارتكب
كبيرة من كبائر الذنوب.
عي وساق
النبي ﷺ« :بينا أنا نائم إذ أتاين رجالن فأخذا ِب َض ْب َّ
قال ُّ
الحديث ،وفيه قال :ثم انطلقا بي فإذا قوم مع َّلقون بعراقيبهم ،مشققـة أشداقهم
قلت :من هؤالء؟ قال :هؤالء الذين يفطرون قبل ه
تحل هة
دماُ ،
تسيل أشداقهم ً
صومهم»(. )2
الل الثواب فيها ولم ُيحدِّ د لها ثوا ًبا
فائدة أخرى :هناك أربع ُة أعمال أطلق ُ
ُمعينًا ،وهي:
 -1الصبر ،قال الل تعالى( :ﰓﰔﰕﰖﰗﰘ) [الزمر.]10:
 -2العفو ،قال تعالى( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ)

[الشورى.]40:
( )1كتاب الصلة وأحكام تاركها (ص.)31:
( )2أخرجه النسائي يف السنن الكربى رقم ،)3273( :وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة
رقم ،)3951( :ثم قال بعده :هذه عقوبة من صام ثم أفطر عمدً ا قبل حلول وقت اإلفطار،
فكيف يكون حال من ال يصوم أصلً؟!
مقرر من يرتك صوم رمضان بل مرض وال غرض
* قال الذهبي« :وعند المؤمنين ٌ
شر من الزاين والمكاس ومدمن الخمر ،بل يش ُّكون يف إسلمه ويظنُّون فيه الزندقة
فإنه ٌّ
واالنحلل»[ .الكبائر ص.]36:
ه
للتجارة.
والظلم ،وهو ضريب ٌة يأخذها المكاس ممن يدخل البلد
ص
المك ُس :النق ُ
ُ
ُ
قوله ﷺ (:بِ َض ْب َع َّي ) العضد كلها أو اإلبط [ .انظر تاج العروس للزبيدي .]385/21
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عمل ِ
الل :ك ُُّل ِ
آدم له إال
ابن َ
 -3الصوم ،قال رسول الل ﷺ« :قال ُ
الصيام فإنَّه لي وأنا َأجزي به .)1(»...
 -4الهجرة ،قال تعالى ( :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳﯴﯵﯶ) [النساء.]100:



( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)1904( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)1151( :واللفظ
للبخاري.
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السؤال الخمسونِ :
ُ
َ
رسول الل
الحديث :قال
أكمل
رمضان ...
ﷺَ « :من صام
َ





الرا

بعُ
وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

الجواب :إيما ًنا واحتسا ًبا غُ ِف َر له ما تقدَّ م ِمن ذنبِه»(.)1

النبي ﷺ يف هذا الحديث فضل صو هم رمضان إيمانًا واحتسا ًبا.
بين ُّ

الل،
قوله ﷺ(:إيما ًنا) ،أي :أن يؤمن
ُ
المسلم أن هذا الصوم شرع ُه ُ

وأوجبه وأرسل به رسوله ﷺ.

وانتظارا للثواب مهن الل ،
قوله ﷺ( :واحتسا ًبا) ،أي :طل ًبا لألجر
ً
ه
مؤمن بمشروعيته ووجوبه ،والث ه
المرتتب عليه.
واب
فالمسلم يصوم رمضان وهو
ٌ
قوله ﷺ( :غُ ِف َر له ما تقدَّ م من ذنبه) ،أي :ما مضى من الذنوب ،والمقصود

بالحديث صغائر الذنوب ،وأما الكبائر فل تك ِّفرها إال التوبة النصوح ،والدليل
الصلوات الخمس ،والجمع ُة إلى الج ِ
رمضان،
ورمضان إلى
معة،
قوله ﷺ« :
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ ْ
رات ما بينهن إذا اج ُتنب ِ
الكبائر» (.)2
ت
مكف ٌ
َّ
ُ
فائدة :من خصائص نب ِّينا محمد ﷺ أن الل  غفر له ما تقدم من

ذنوبه وما تأخر.

ُ
والدليل قوله تعالى( :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭤﭥ)[الفتح. ]2:

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)38( :ومسلم يف صحيحه رقم.)760( :
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)233( :
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ُ
وحديث أبي هريرة  أن رسول الل ﷺ قال يف حديث الشفاعة يف
ُ
رسول اللِ،
أنت
وصف حال الناس يوم القيامة...« :فيأتوين فيقولون :يا محمدُ َ ،

الل لك ما تقدَّ م ِمن ذنبك ،وما تأخر»(.)1
وخا َت ُم األنبياء ،وغَ َف َر ُ

قال شيخ اإلسلم « :ثبت يف الصحيح( )2أن هذه اآلية لما نزلت قال
الصحابة يا رسول الل هذا لك فما لنا؟ فأنزل الل (ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ) [الفتح ،]4:فدل ذلك على أن الرسول والمؤمنين
ختص به دون أمته»(. )3
علموا أن قوله( :ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ) ُم ٌّ
وقال ابن كثير يف تفسير قوله تعالى( :ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭞ ﭟ) [الفتح« ،]2:هذا من خصائصه ﷺ التي ال يشاركه فيها غيره،
ه
األعمال لغيره ُغ هفر له ما تقدم من ذنبه وما
وليس يف حديث صحيح يف ثواب
تأخر ،وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الل ﷺ »(.)4


( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3340( :ومسلم رقم  ،)194(:واللفظ له.
( )2أخرج البخاري يف صحيحه رقم )4172( :عن أنس بن مالك( «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ)
[الفتح ،]1:قال :الحديبية ،قال أصحابه :هني ًئا مري ًئا ،فما لنا؟ فأنزل الل(:ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ) [الفتح.»... ]5:
( )3مجموع الفتاوى (.)315/ 10
( )4تفسير ابن كثير (.)668/6
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الحج؟
السؤال الحادي والخمسون :عرف َّ



الرا
بعُ



الجواب :هو التع ُّبدُ لل تعالى ب َق ْصد بيتِه الحرا ِم،
ألعمال مخصوصة يف زمن مخصوص.

ُ
اإلسالم على
والدليل قو ُله ﷺ« :ب ُـنِ َي
كن مهن أركان اإلسلم،
الحج ُر ٌ
ُّ
ُ
ِ
ِ
ُ
وإيتاء
رسول الل ،وإقا ِم الصالة،
وأن محمدً ا
خمس:
شهادة أن ال إله إال اللَّ ،
الزكاة ،والحج.)1(»... ،

وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

الل تعالى إبراهيم وابنه
و ُّ
الحج عباد ٌة عظيم ٌة معروف ٌة قبل اإلسلم ،فقد أمر ُ
إسماعيل  ببناء البيت ورف هع قواعده ،قال تعالى(:ﭑﭒﭓﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ) [البقرة ،]127:وأمره أن ُيؤ ِّذن يف
بالحج ،فقال تعالى(:ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
الناس
ِّ

ﮑﮒﮓﮔ) [الحج.]27:

يحجون إلى بيت الل العتيق ويقصدونه بالتعظيم وأنواع
وال يزال الناس ُّ
الل الحج يف
القربات من عهد إبراهيم  إلى أن جاء اإلسل ُم ففرض ُ

السنة التاسعة من الهجرة ،قال

تعالى( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ)[آل عمران.)2(]97:

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)8( :ومسلم يف صحيحه رقم  ،)16(:واللفظ للبخاري.
ابن كثير  يف تفسير( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ)« ،هذه آية
( )2قال ُ
وجوب الحج عند الجمهور ،وقيل :بل هي قوله تعالى( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ) [البقرة،]196:

واألول أظهر» [تفسير ابن كثير .]81/2
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النبي ﷺ يف العام العاشر من الهجرة حجة الوداع ،وقال ﷺ:
فحج ُّ

«لتأخذوا مناسككم »(.)1

فائدة :حج النبي ﷺ قبل الهجرة مرتين ،ثم بعد فر ه
الحج حج حجة
ض ِّ
ُّ
ه
الوداع ،فعن جابر بن عبد الل ،أن النبي ﷺ« :حج ثلث حجج،
حجتين قبل أن ُيهاجر ،وحج ًة بعدما هاجر ،ومعها ُعمرة.)2(»...
الحج لغ ًة :القصدُ .
و ُّ
و َش ْر ًعا :هو التع ُّبدُ لل تعالى بقصد بيته الحرام ألعمال مخصوصة يف زمن
مخصوص.
بحجه وجه الل تعالى
قوله( :هو التعبدُ لل تعالى) ،فيجب أن يق هصد
الحاج ِّ
ُّ
والسمعة.
والتقرب إليه ال الرياء ُّ
ُّ
قوله( :ب َق ْصد بيته الحرام) ،من شروط قبول العبادة أن تكون يف المكان
الحج ُش هرع إلى بيت الل الحرام.
الذي ُشرعت فيه( ،)3ف ُّ
يح ُّج إلى القبور والمزارات ،وهذا ليس بمشروع ،فل يوجد يف
وهناك من ُ
النبي ﷺ ال ُيشرع
حج
ٌ
دين الل ٌّ
مشروع إال إلى بيت الل الحرام ،حتى قرب ِّ

الحج إليه ،وال شدُّ الـ ِّرحال إلـيـه ،ومن يسافر إلى المدينة النبوية فـليكن
للمسلم ُّ

( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم ،)1297( :وهو عند البيهقي يف السنن الكربى رقم،)9524( :
ِ
كَكُم».
ولفظهُ :
«خ ُذوا َعني َمنَاس ْ
( )2أخرجه التـرمذي يف جامعه رقم ،)815( :وصححه األلباين يف صحيح التـرمذي رقم:
(.)815
للسنة يف الك ِّم ،والكيف ،والزمان ،والمكان ،والسبب،
( )3من شروط قبول العمل موافقتُه ُّ
والجنس ،وقد سبق يف كلم المؤلف تفصيل ذلك( .ص.)44 :
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قصدُ ه زيارة مسجد الرسول ﷺ والصلة فيه(.)1

قوله( :ألعمال مخصوصة) ،كاإلحرام والطواف بالبيت والسعي بين

الصفا والمروة والوقوف بعرفة ،فالحاج مأمور باالتباع ال باالبتداع.
ُ
مناسك الحج يف زمن مخصوص
قوله( :يف زمن مخصوص) ،ف ُتؤدى
أشهر الحج ،وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ،قال تعالى (:ﭑ
وهو
ُ

ﭒﭓ) [البقرة.]197:


ُ
النبي  واجب ًة وال شر ًطا يف الحج كما
( )1قال الشيخ ابن باز« :ليست زيار ُة قرب ِّ
ه
الرسول أو
وأشباههم ،بل هي مستحب ٌة يف حق من زار مسجد
بعض العامة
يظنه ُ
ُ
كان قري ًبا منه»[ .التحقيق واإليضاح ص.]101:
* ومن البدع المنتشرة يف بعض كتب مناسك الحج أهنم يقولون« :من آداب زيارة المدينة أن
تتقدم إلى قرب الرسولُ ثم تقول« :يا رسول الل سامحني» ،وهذا شرك بالل تعالى؛ ألن
حق لل╡ ُيطلب منه وحده ال شريك له( ،ﭸﭹﭺﭻﭼ)
مغفرة الذنوب والعفو عنها ٌّ

وكثير من الناس يف بعض البلد اإلسلمية يقول :مدد يا رسول الل ،والل تعالى يقول:
[آل عمرانٌ ،]135:
(ﭟﭠﭡ)[غافر ،]60:ولم يقل :ادعوا رسولي ،بل أمر بالدعاء ووعد باإلجابة ،فلماذا ُيدعى
غيره؟»[ .تذكير األخيار بشرح دعاء سيد االستغفار للمؤلف ص.]23:
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ِ
َ
الحديث :قال
أكمل
السؤال الثَّاين والخمسون:
رسول الل ﷺ« :من حج ِ
ُ
لل فلم ير ُفث ولم َي ْف ُسق...؟
َّ
َ




وم ولدت ُه ُأ ُّم ُه»(.)1
الجواب :رجع كي َ


الرا
بعُ



ُ
فضائل كثيرةٌ ،ومنها ما ثبت يف هذا الحديث
الحج عبادة عظيمة جليلة ،وله
النبي ﷺ.
عن ِّ

حج لل فلم ير ُفث) ،الر ُ
طلق
الكلم الفاحش ،و ُي ُ
فث :هو
قوله ﷺ َ (:من َّ
ُ
على الجماع ومقدماتهه.

وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

قوله ﷺ  (:ولم ي ْفسق) ،يعني لم يأ ه
ت بالمعاصي والسيئات ،وهذا نظير
َ ُ

قوله تعالى( :ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ)[البقرة.)2( ]197:

ذنوب وال خطايا.
كيوم ولدت ُه ُأ ُّم ُه) ،أي :ليس عليه
ٌ
قوله ﷺ (:رجع َ

أيضا:
ومن فضائل الحج ً

الذ ِ
-1أنه سبب لرفعة الدرجات ،وتكفي ِر ُّ
نوب والموبقات.

تضع
البيت
النبي ﷺ« :فإ َّن َك إذا
خرجت من بيتك َت ُؤ ُّم َ
َ
الحرام ال ُ
َ
قال ُّ
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)1521( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)1350( :واللفظ للبخاري.
ابن كثير  قوله تعالى ( :ﭙ ﭚ) «:أي :من أحرم بالحج أو العمرة ،فليجتنب
( )2قال ُ
الجماع ،كما قال تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) [البقرة،]187:
الرفث ،وهو
ُ
وكذلك يح ُر ُم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك ،وكذا التكلم به بحضرة
النساء » [ تفسير ابن كثير .] 543/1
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وأما ركعتاك
الل لك به حسن ًة ،ومحا عنك خطيئ ًةَّ ،
ناق ُتك ُخ ًّفا ،وال تر َف ُعه إال كتب ُ
ِ
َ
والمروة بعد ذلك
بالصفا
بعد الطواف كعتق رقبة من بني
وأما طوا ُفك َّ
إسماعيلَّ ،
الل َ يهبِ ُط إلى سماء
وأما وقو ُفك عشية عرف َة َّ
كعتق سبعين رقب ًةَّ ،
فإن َ
الدُّ نيا فيباهي بكم المالئك َة يقول :عبادي جاؤوين ُش ْع ًثا من ُكل َف ٍّج عميق يرجون
الر ِ
الم َط ِر ،أو كزَ َبد البحر
مل ،أو ك َق ْطر َ
رحمتي ،فلو كانت ذنو ُبكم كعدد َّ
وأما رم ُيك
ل َغ َفرها ،أو لغفر ُتها ،أفيضوا عبادي
مغفورا لكم ولمن شفع ُتم لهَّ ،
ً

فمذخور لك
نحر َك
ٌ
وأما ُ
الموبقاتَّ ،
الجمار فلك ب ُكل حصاة رمي َتها كبير ًة من ُ
َ
ِ
ويمحى عنك بها
وأما حال ُقك َ
عند ربك َّ ،
رأسك فلك ب ُكل شعرة حلق َتها حسن ٌةُ ،
تطوف وال ذنب لك ،يأتي َم َل ٌك حتى
وأما طوا ُفك بالبيت بعد ذلك فإنك
ُ
خطيئ ٌةَّ ،
اع َم ْل فيما تس َت ُ
قبل فقد غُ ِف َر لك ما مضى»(. )1
يضع يديه بين كتفيك فيقولْ :
َ
-2أنه سبب إلزالة الفقر ومغفرة الذنوب.
قال رسول الل ﷺ« :تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر
والذنوب كما ينفي ِ
الكير َ
خبث الحديد والذهب والفضة» (.)2
ُ
-3أن َّ الحاج يلبي معه َّ
األرض عن يمينه وشماله.
الشجر والحجر حتى تنقطع
والدليل قوله ﷺ« :ما من مسلم ُيلبي إال ل َّبى َمن عن يمينه أو عن شماله،
( )1أخرجه البزار يف مسنده رقم ،)6177( :وقال األلباين يف صحيح الرتغيب رقم:)1112( :
حسن لغيره.
ٌ
( )2أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)810( :وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.)1200( :
الكير :هو ما ينفخ فيه الحداد ل ُيشعل النار.
قوله ﷺ (:كما ينفي الكِي ُر)،
ُ
وقولهَ (:خ َب َ
ابن األثير« :هو ما تلقيه النار من وسخ الفضة والنحاس
ث الحديد) ،قال ُ
وغيرهما إذا ُأذيبا»[ .النهاية يف غريب الحديث .]5/2
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من حجر ،أو شجر ،أو َمدَ ر حتى تنقطع األرض من هاهنا وهاهنا» (.)1
الل تعالى يباهي بالحجاج يف عرف َة المالئك َة.
َّ -4
أن َ
أكثر من أن يعتق الل فيه عبدً ا من النار
قال رسول الل ﷺ« :ما من يوم َ

من يوم عرف َة ،وإنه ليدنو ،ثم يباهي بهم المالئكة فيقول :ما أراد هؤالء؟»(. )2


( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)828( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)5770( :
قوله ﷺ« :ل َّبى من عن يمينه وشماله ،من حجر ،أو شجر ،أو َمدَ ر»  ،المدر جمع

مدرة ،وهي قطعة الطين اليابس ،يعني يوافقه يف التلبية ُّ
كل رطب ويابس مما حوله[ .انظر
فيض القدير للمناوي [.]499/5
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)1348( :
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ِ
السؤال ال َّث ُ
اإليمان؟
أركان
الث والخمسون :ما
ُ

ِ
ورسله،
اإليمان باللِ ،ومالئكتِه ،وكتبِه،
الجواب:
ُ
واليو ِم ِ
ِ
والقدر خي ِره وشره ِم َن اللِ.
اآلخ ِر،



الرا
بعُ



ُ
ُ
النبي ﷺ يف
أركان اإليمان ستةٌ ،ويقال لها :أصول اإليمان ،وقد ذكرها ُّ

تؤمن بالل،
حديث جربيل  عندما سأله عن اإليمان ،فقال ﷺ« :أن
َ
ورسله ،واليو ِم ِ
ِ
وتؤمن بال َقدَ ِر خي ِره وشره» (.)1
اآلخ ِر،
ومالئكتِه ،وكتبِه،
َ

وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

قوله  (:اإليمان بالل) ،هو األصل األصيل العظيم؛ ومنه تتفرع بقي ُة أركان
اإليمان الخمسة.
اإلقرار بالشيء عن تصديق به.
واإليمان لغ ًة:
ُ

ٌ
إقرار بالجنانٌ ،
وعمل بالجوارح واألركان،
وقول باللسان،
وأما ً
شرعا :فهو ٌ
َّ

يزيد بطاعة الرحمن ،وينقص بطاعة الشيطان (. )2

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه من حديث أبي هريرة رقم ،)4777( :ومسلم يف
صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رقم ،)8( :واللفظ له.
ه
السنة لما تضمنه من ُجم هل
قال القرطبي « :فيصلح هذا الحديث أن ُيقال فيه :إنه أ ُّم ُّ
ه
[المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (.])152/1
السنة» ُ
علم ُّ
( )2اإلسلم واإليمان من الكلمات التي إذا اجتمعت يف ِّ
الذكر افرتقت يف المعنى ،وإذا افرتقت
يف ِّ
الذكر اجتمعت يف المعنى.

نص واحد قوله ﷺ« :اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال الل ،وأن
مثال اجتماعهما يف ٍّ
تؤمن بالل ،ومالئكتِه ،»...فاإلسلم يراد به
محمدً ا رسول الل ،وتقيم الصالة ،...اإليمان أن
َ
أركان اإلسلم وهي أعمال ظاهرةٌ ،واإليمان يقصد به أركان اإليمان وهي أعمال باطنة ،وأما
قوله تعالى( :ﭞ ﭟ ﭠ) [النساء ،]92:فمعناه مسلم ٌة مؤمن ٌة.
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ُ
إيمان عبد حتى
واإليمان بالل╡ يقتضي أربعة أمور ،ال يمكن أن يتم

يؤمن هبا جمي ًعا:

اإليمان بوجوده.
األول:
ُ
اإليمان بربوب َّيته.
الثاين:
ُ
اإليمان ُبألوه َّيته.
الثالث:
ُ
اإليمان بأسمائه وصفاته.
الرابع:
ُ
ِ ِ
ه
بوجود الل
جب على ك ُِّل ُمكلف أن يؤمن
األول :اإليمان بوجود الل ،في ُ
اللـه الكتاب ،والسنة ،واإلجماع ،والعقل ،ه
وجود ه
ه
والفطرة،
╡ ،وقد دل على
ُ
ه
رائع ُك ُّلها.
والح ُّس ،وأجمعت عليه الش ُ
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين « :جميع الشرائع دالة على
الخالق ،وعلى كمال علمه ،وحكمته ،ورحمته؛ ألن هذه الشرائع البد لها من
والـمش ِّرع هو الل ╡»(.)1
ُمش ِّرعُ ،

ه
ه
والدليل ه
لعباد هه؛ فلو لم يكن
وجود الل تعالى هو استجابته
الح ِّس ُّـي على

موجو ًدا لما استجاب لهم ،كما قال تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ)

[إبراهيم ،]34:فما من إنسان إال ويتذك ُر كم استجاب الل ╡ له ،إن لم يستجب
ه
بلسان مقاله ،فقد استجاب دعاءه بلسان حاله.
الل تعالى دعاءه
بل وما من نبي إال وذكر الل╡ يف كتابه أنه استجاب له ،فهذا نوح 

ٍّ

دعا ر َّبه :ﮋﭱﭲﭳﮊ[القمر ،]10:فاستجاب الل له ،قال الل تعالى( :ﭵ
( )1شرح السفارينية (ص.)44
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ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

ﮈﮉ) [القمر.]13:11
تـه ِلك هذه ِ
العصابة من
ونبينا محمد ﷺ دعا ربه ╡ فقال« :اللهم إن ْ

()1
النبي ﷺ يف هذه الغزوة
أهل اإلسالم ال تُعبد يف األرض» ؛ إذ لو هلك ُّ

عظيما
وأبو بكر وعمر وكبار الصحابة  النتهى اإلسلم وأه ُل ُه ،فدعا ربه دعا ًء ً

ذكره الل تعالى يف كتابه فقال :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﮊ [األنفال.]9:

حتى المشركون ُعباد األصنام واألوثان إذا ركبوا الفلك وغشيهم الموج
دعوا الل مخلصين له الدين فينجيهم ،قال الل تعالى:ﮋﭣﭤﭥ ﭦﭧ

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﮊ[العنكبوت.]65:
ه
والفطرة السليمة دلت على وجود الل ╡ كما قال تعالى ( :ﯙﯚ

ﯛﯜﯝﯞ )[الروم.]30:

ه
الل تعالى( :ﭑﭒ
فل ُينـكر وجود الل يف الغالب األعظم إال ٌ
مكابر كما قال ُ

ﭓﭔﭕﭖ) [النمل.]14:

حتى فرعون لـما قال( :أنا ربكم األعلى) قال ذلك على سبيل المكابرة،
ويقر بأن الل ╡ خلق ُه؛ كما قال ╡ مخاط ًبا
يقر بوجود الل تعالىُّ ،
وإبليس ُّ
إبليس:ﮋﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﮊ [األعراف.]12:
الثاين :اإليمان بالربوب َّيـة ،ومعنى اإليمان بالربوبية أن نعتقد أن الل ╡
متفرد بأفعاله ،فل يته ُّم إيمان عبد حتى يؤمن بأن الل ╡ هو وحده الخالق
الـمد ِّبر.
المالك ُ
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)1763( :
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كامل
صحيحا ،وتوحيدً ا ً
وال يكفي العبد إيمانُه بالربوبية فقط ،ليكون إيمانًا
ً
الخالق ،كما قال تعالى:
ُ
فالمشركون كانوا ُي هـق ُّرون بأن الل ╡ هو الر ُّب

(ﯰﯱﯲﯳﯴ ﯵ ) [الزخرف ،]87:وقال( :ﮭﮮﮯﮰﮱ

بي ،
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ) [لقمان ،]25:ومع ذلك قات ُ
لهم الن ُّ
موحدين لمجرد إقرارهم بأن الل خالقهم.
ولم يعدهم مسلمين ِّ

ه
ه
قال ُ
بتوحيد الربوبي هـة« :هذا
اإليمان
ابن تيمية  عن
شيخ اإلسل هم ُ
ه
ه
ُ
الواجب» (.)1
يحصل به
الواجب ،لكن ال
التوحيد
التوحيدُ هو مهن
ُ
الواجب
يتم به الواجب ،إذ
أي :أن اإليمان بتوحيد الربوبيـة
ُ
ٌ
واجب لكن ال ُّ
ه
ه
ه
وصفاتـه.
وبأسمائه
بوجود الل ،وبربوبي هته ،وبألوهي هته،
يتم باإليمان
ُّ
الثالث :اإليمان با ُ
حق العبادة ،فهو اإلل ُه
أللوه َّيـة ،أي :أن تعتقد أن الل يست ُّ
ه
الحقُّ ،
األنبياء
وكل ما ُيعبد من دونه فهو معبو ٌد بالباطله ،حتى لو كان مهن
ُّ
ه
ه
ه
األولياء الصالحين ،أو الش ه
القمر،
مس أو
الـمقـربين ،أو
المرسلين ،أو الملئكة ُ
الل ،أي:
ُّ
أو غير ذلك ،فليس هناك إل ٌه
الل ،وهذا معنى ال إله إال ُ
يستحق العبادة إال ُ

الل  ،كما قال╡ :ﮋﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ال معبود ٍّ
بحق إال ُ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﮊ[لقمان ، ]30:ومع هذا االعتقاد ال بد من عبادته
وحده ال شريك له.
الرابع :اإليمان بأسمائه وصفاته ،فنؤمن بما جاء يف كتاب الل ╡ وعلى
ه
والصفات
لسان رسوله ﷺ ،فنُـثبه ُت لل ╡ ما له من األسماء الحسنى

ال ُعل ،من غير تعطيل وال تحريف ،ومن غير تمثيل وال تكييف ،لقوله تعالى:
( )1اقتضاء الصراط المستقيم (.)387/2

181

ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﮊ [األعراف ،]180:وقال تعالى:ﮋﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ

ﭨﭩﭪﭫﮊ [النحل ،]74:وقال تعالى :ﮋﯛﯜﯝﯞﯟﯠﮊ [البقرة.]22:
عظيم من خلق الل  ،و عال ٌم غيبي،
قوله( :ومالئكته) ،وهم خلق
ٌ
كافر ،قال تعالى:
واإليمان هبم ركن من أركان اإليمان ،ومن أنكر وجودهم فهو ٌ
(ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ) [النساء.]136:
واإليمان بالمالئكة يتضمن أربع َة أمور:
ه
بوجودهم.
 -1اإليمان
ه
بأسماء من ثبت اسمه منهم؛ كجربيل ،وميكائيل ،وإسرافيل،
-2اإليمان
ومالك خازن النار ،و ُمنكر ونكير.
 -3اإليمان بما ثبت من صفاهتم الخلقيةُ ،
والخلقية.
 -4اإليمان بما ثبت من أعمالهم.
الخ ْلقية:
والمالئكة لهم
وخ ُلقية ،فمن صفاتهم َ
صفات َخ ْلقي ٌة ُ
ٌ
-1أن الل خلقهم من نور ،والدليل قوله ﷺُ « :خ ِ
لقت المالئك ُة من

نور.)1(»...

 -2أنهم ذوو أجنحة ،والدليل قوله تعالى(:ﮟﮠﮡﮢﮣﮤ

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ)[فاطر.]1:
الخ ُلقية:
ومن صفاتهم ُ
-1أهنم ال يعصون الل ما أمرهم ،ويفعلون ما يؤمرون.
-2يسبحون الليل والنهار ال يفرتون وال يسأمون.
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2996( :
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تسمعون،
وأسمع ما ال
ترون،
َ
قال رسول الل ﷺ« :إني أرى ما ال َ
ُ
ِ
وح َّق لها أن ت َِـئ َّ
ٌ
واضع
وملك
أصابع إال
موضع أرب ِع
ـط ما فيها
ٌ
َ
ُ
َأ َّطت السما ُءُ ،
جبه َت ُه ساجدً ا لل.)1(»...
والسنة منها :قبض األرواح،
وللملئكة وظائف كثيرة ثابت ٌة يف الكتاب ُّ
الروح يف األجنة ،ومنهم خزنة للجنة ،وخزنة للنار ،ومنهم سياحون يف
ونفخ ُّ
ال ُّطرقات يلتمسون مجالس ِّ
الذكر ،وينزلون لنصرة المؤمنين ،وي هق ُفون على
أبواب المساجد يوم الجمعة ،ويستغفرون للذين آمنوا ،ومنهم من ُو ِّكل
بالمطر ،ومنهم المع ِّقبات يحفظون العبد من بين يديه ومن خلفه ،فإذا جاء
شر
الموكل بحفظ عمل العبد من خير أو ٍّ
قدر الل تعالى خلوا عنه ،ومنهم ُ
ُ
وهم الكرام الكاتبون ،ومنهم الموكل بفتنة القرب ،ومنهم من ُو ِّكل بالوحي
إلى رسل الل من البشر.
ُ
بدرا كما جاء يف حديث معاذ بن رفاعة
وأفضلهم
جربيلُ ثم من شهد ً
ُ
جربيل إلى النبي
ابن رافع الزرقي ،عن أبيه ،وكان أبوه من أهل بدر قال :جاء
ون أهل بدر فيكم ،قال :من أفضل المسلمين -أو كلم ًة
ﷺ فقال« :ما َت ُعدُّ َ
بدرا من الملئكة»(.)2
نحوها -قال :وكذلك من شهد ً

والملئكة خلق كثير ال يحصيهم إال الل (ﯞﯟﯠﯡﯢﯣ) [المدثر،]31:
ومما ُّ
أيضا ما ورد يف حديث اإلسراء والمعراج ،قال
يدل على كثرهتم ً
جبريلَ ،
َ
البيت
فسألت
المعمور،
البيت
فقال :هذا ُ
ُ
الرسول ﷺَ « :ف ُر ِف َع لي ُ
ُ
( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)2312( :وحسنه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)2449( :
قوله ﷺَ ) :أ َّط ِ
صوت الرح هل الذي يصدر إذا جلس عليه
ت السماء( ،األطيط:
ُ
الركب من الثقل ،وأطيط السماء سببه كثرة الملئكة.

( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)3992( :
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المعمور يصلي فيه َّ
سبعون َ
آخر
كل يوم
َ
ألف َم َلك ،إذا ُ
خرجوا لم يعو ُدوا إليه َ
ُ
ما عليهم»(.)1
ثمرات كثيرة منها:
ولإليمان بالمالئكة
ٌ
أو ً
ال :العلم بعظمة خالقهم  وقوته وسلطانه.
ثان ًيا :شكره تعالى على عنايته بعباده ،حيث وكل هبم مهن هؤالء الملئكة من
يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم ،وغير ذلك من مصالحهم.
ثال ًثا :محبة الملئكة على ما قاموا به من عبادة الل تعالى على الوجه األكمل،
واستغفارهم للمؤمنين(.)2
الكتب المنـزل ُة ،وهي
قوله( :وكتبه) ،الكتب جمع كتاب ،والمقصود هبا
ُ
كلم الل تعالى الذي أنزله على رسله لهداية الخلق إلى الحق.
ُ
ُ
واإليمان بالكتب يتضمن أربعة أمور:
-1اإليمان بوجودها ح ًّقا.
 -2اإليمان باسم ما ثبت اسمه منها :كالتوراة ،واإلنجيل ،والزبور ،وصحف
إبراهيم وموسى  ،والقرآن.
 -3اإليمان بمن نزلت عليهم ،فالتوراة ُأنزلت على موسى ،واإلنجيل
ُأنزل على عيسى  والزبور ُأنزل على داود  وصحف إبراهيم وموسى
ُأنزلت على إبراهيم وموسى  ،والقرآن ُأنزل على نب ِّينا محمد ﷺ.
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3207( :ومسلم رقم ،)162( :واللفظ للبخاري.
( )2عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين [ ص.]32:
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-4اإليمان بأهنا حق وهدى ليس فيها شيء من الباطل بل هي كلم الل تعالى.
وخير الكتب المنزلة والحاكم عليها القرآن العظيم ،وجميع الكتب نزلت
مؤقتة وتعرضت للتحريف إال القرآن؛ ألن الل تكفل بحفظه ،قال تعالى(:ﮗ

ً
إجماال ،وأما
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝ) [الحجر ، ]9:ويكفي يف ذلك اإليمان هبا
اإليمان هبا على وجه التفصيل ففي ذلك زيادة إيمان.
واإليمان بالكتب يثمر للعبد ثمرات جليلة منها:
 -1العلم بعناية الل بعباده حيث أنزل لكل قوم كتا ًبا يهديهم به.
 -2العلم بحكمة الل تعالى يف شرعه حيث شرع ِّ
لكل قوم ما يناسب
أحوالهم كما قال الل تعالى(:ﮚﮛﮜﮝﮞﮟ) [المائدة.]48:
-3العناية بالقرآن العظيم ،بقراءته وتدبره وفهم معانيه والعمل به (.)1
ِِ
ه
وشرعه
الل  الرسل واختارهم لتبليغ دينه
قوله( :ورسله) اصطفى ُ

للناس ،وجعلهم ُحج ًة بينه وبين خلقه ،قال تعالى(:ﭾﭿﮀﮁ

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ) [النساء.)2( ]165:

ٌ
رجال ليس فيهم امرأة ،قال تعالى(:ﮔﮕﮖﮗ ﮘ
والرسل ك ُّلهم
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ) [يوسف.]109:
و اإليمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان اإليمان( ،)3فمن كفر برسول
( )1نبذة يف العقيد اإلسلمية البن عثيمين [ص 38 :بتصرف].
ه
( )2ه
دلت اآلي ُة على أنه ال يحتج بالقدر ،إذ لو كان حجة لما انقطعت الحج ُة بإرسال الرسل
وإنزال الكتب.
ُ
الرسول :هو من ُأوحي إليه بشرع و ُأمر بتبليغه ،وقد تقدم الكلم يف بيان الفرق بين الرسول
()3
والنبي [ص.]51:
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وكذبه فقد كذب جميع الرسل؛ ألن دعوة الرسل كلهم واحدة ،وهي الدعوة إلى
توحيد الل  ،والدليل قوله تعالى( :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ) [الشعراء، ]105:
تكذيب رسول واحد تكذي ًبا للرسل ك ِّلهم قال
ونوح أو ُل الرسل ،ولكن لما كان
ُ
ُ
تعالى(:ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) .
ومن آمن ببعض الرسل وكذب بعضهم فهو كافر ،والدليل قوله تعالى:
(ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ) [النساء . ]151:150
واإليمان بالرسل يتضمن أربع َة أمور:
األول :اإليمان بأن رسالتهم حق من الل تعالى.
الثاين :اإليمان بمن ثبت اسمه منهم مثل :نوح ،وإبراهيم ،وموسى،
ً
إجماال ولم نعلم اسمه وجب علينا
وعيسى ،ومحمد ، ،ومن ُذكر منهم
ً
إجماال ،كما قال تعالى( :ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
اإليمان به
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) [البقرة ، ]285:وقال تعالى(:ﭑ ﭒﭓ ﭔﭕ
ﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ) [غافر. ]78:
الثالث :التصديق بما صح من أخبارهم.
الرابع :العمل بشريعة من ُأرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد ﷺ.

الل الرسل باألخلق الحسن هة كالصدق واألمانة ،وعصمهم من
وقد جمل ُ
األخلق السيئة كالكذب والخيانة ،وهم معصومون كذلك من ِّ
الشرك والكفر وكبائر
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الذنوب ،وتجوز عليهم صغائر الذنوب ،ومن ارتكب منهم شي ًئا مما حرم الل 

آدم  من الشجرة فتاب الل
خيرا له كما أكل ُ
فإنه يبادر ويتوب ،ويكون ذلك ً
عليه.
قال شيخ اإلسلم « :فإن القول بأن األنبياء معصومون عن الكبائر
أيضا ُ
قول
دون الصغائر هو قول أكثر علماء اإلسلم وجميع الطوائف...وهو ً
أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء بل هو لم ينقل عن السلف واألئمة
والصحابة والتابعين وتابعيهم إال ما يوافق هذا القول»(.)1
قلت :يا
والرسل هم أشد الناس بل ًء ،فعن مصعب بن سعد ،عن أبيه ،قالُ :

ه
ُ
ُ
فاألمثل
األمثل،
الصالحون ،ثم
ثم
رسول الل أي
َ
الناس أشدُّ بل ًء؟ قال« :األنبيا ُءَّ ،
ِ
ِ
ُ
حسب دينِه ،فإن كان يف دينه صالب ٌة ِزيدَ يف بالئه،
الرجل على
الناسُ ،يبتلى
من
ِ
بالعبد حتى يمشي على ظه ِر
وإن كان يف دينه رق ٌة ُخفف عن ُه ،وما يزال البال ُء
ِ
األرض ليس عليه خطيئ ٌة»(.)2
الل به أيوب فقد أصابه
ومن أمثلة ما جرى للرسل من البلء ما ابتلى ُ
مرض جعل الناس تبتعد عنه ،فعن أنس بن مالك  ،أن رسول ه
الل ﷺ

إن أيوب نبي اللِ كان يف ِ
القريب والبعيدُ َّ ،إال
بالئه ثماين عشر َة سن ًة َف َر َف َض ُه
قالَّ « :
ُ
َ َّ
ِ
ِ
إخوانه كانا يغدوان إليه ويروحان إليه ،فقال
إخوانه كانا ِمن أخص
رجالن ِمن

ِ
أيوب ذن ًبا ما أذنبه أحدٌ  ،قال له صاح ُبه:
ذنب ُ
أحدُ هما لصاحبهَ :أ َت ْع َل ُم ،والل لقد َأ َ
وما ذاك؟ قالُ :
ُ
فلما راحا إليه لم
الل
منذ ثماين عشر َة سن ًة لم
فيكشف عنه! َّ
ْ
يرحم ُه ُ
أيوب :ال أدري ما ُ
الر ُ
علم أني
غير َّ
جل ح َّتى َذ َك َر ذلك له ،فقال ُ
الل َي ُ
يقول َ
يصب ِر َّ
أن َ
( )1مجموع الفتاوى (.)319/4
( )2أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)1481( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)992( :
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فأرجع إلى بيتي فأكف ُر عنهما كراهي َة
الل
ُ
ُ
أمر على َّ
كنت ُّ
الرجلين يتنازعان فيذكران َ
ِ
الل َّإال يف ٍّ
أمسكت امرأ ُته
خرج إلى حاجتِه فإذا قضى حاج َته
ْ
حق  ،وكان َي ُ
أن ُي ْذ َك َر ُ
وأوحي إلى أيوب يف ِ
ِ
مكانه ِ
ذات يوم َ
أبطأ عليها ُ
أن:
فلما كان َ
َ
بيده حتى َيبلغَ َّ ،
ِ
ينتظرَ ،
وأقبل عليها
(ﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑ) [ص ،]42:فاستَ ـبطَ أ ْت ه فلقي ْت ُه ُ
ِ
ِ
أي بارك
البالء ،وهو على
الل ما به ِم َن
فلما رأ ْت ه قالتْ :
قد َأ ْذ َ
أحسن ما كانَّ ،
هب ُ
ِ
رأيت أحدً ا َأ َش َبه به
المبتلى؟ وواللِ على ذلك ما ُ
الل فيك ،هل َ
نبي الل هذا ُ
ُ
رأيت َّ
ِ
َ
وأندر
للقمح
أندر
صحيحا ،قال :فإني أنا هو ،وكان له
منك إذ كان
ِ
ً
ٌ
أندران ٌ
فلما كانت إحدَ ُاهما على ِ
للشعي ِر ،ف َب َع َ
َّ
غت فيه
أندر
ِ
القمح َّفر ْ
الل سحابتينَّ ،
ث ُ
ِ
ألخرى يف ِ
وأفرغت ا ُ
َّ
أندر َّ
الو ِر َق ح َّتى فاض» (. )1
هب ح َّتى فاض،
الشعي ِر َ
الذ َ
والرسل بشر ليس لهم من خصائص األلوهية وال الربوبية شيء ،وقد أمر الل
 نبيه محمدً ا ﷺ أن يقول (:ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ)

[األعراف ،]188:وقال تعالى( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) [اإلسراء،]93:
وقال تعالى( :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟﮠﮡﮢ) [الفرقان.]7:
فالرسول يأكل ويشرب ويمشي يف األسواق ويتزو ُج وقد جعل الل تعالى له
ذري ًة ،وكان ينسى أحيا ًنا ،والحرب مع أعدائه ُد ٌ
ول (ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩ

ﯪﯫﯬﯭﯮﯯ) [آل عمران ،]140:وقد أصاب من المشركين يوم بدر ،ثم
( )1أخرجه أبو يعلى يف مسنده رقم ،)3617( :وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.)17( :
قوله(:أندر للقمح) ،قال ابن األثير «:األندر :البيدر ،وهو الموضع الذي يداس فيه الطعام
أيضا صربة من الطعام»[ .النهاية البن األثير .]74/1
بلغة الشام ،واألندر ً

188

أصابوا من المسلمين يوم أحد ،وقتلوا منهم سبعينُ ،
رأسه ﷺ و ُكسرت
وشج ُ
رباعيــته ،وكان ُيؤذى و يصرب يف سبيل الل.

واإليمان بالرسل له ثمرات جليلة منها:
العلم برحمة الل تعالى وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى
ُ -1
صراط الل تعالى ،ويبينوا لهم كيف يعبدون الل؛ ألن العقل ال يستقل بمعرفة ذلك.
-2محبة الرسل وتعظيمهم ،والثناء عليهم بما يليق هبم؛ ألهنم
رسل الل تعالى ،وألهنم قاموا بعبادته وتبليغ رسالته ،والنصح لعباده (.)1
قوله( :واليوم اآلخر) اإليمان باليوم اآلخر ركن من أركان اإليمان الستة.
وكثيرا
واليوم اآلخر :هو اليوم الذي يبعث الل فيه الناس للحساب والجزاء،
ً
ما يقرن الل تعالى يف كتابه الكريم بين اإليمان به واإليمان باليوم اآلخر كما يف
قوله تعالى (:ﭚﭛ ﭜﭝ ﭞﭟﭠ) [البقرة ، ]177:وقوله( :ﰀﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ) [النساء]59:؛ألن اإليمان باليوم
اآلخر ُي ه
ب للعبد أن يسارع إلى الخير ويبتعد عن الشر لعلمه أن الجزاء الكامل
وج ُ

سيكون يوم القيامة (.)2

ومما يدل على عظم شأن هذا اليوم كثرة أسمائه ،التي ُّ
تدل على كثرة
الحوادث يف هذا اليوم ،ومن هذه األسماء (:)3
( )1نبذة يف العقيدة اإلسلمية البن عثيمين [ص.]43 :
( )2شرح عقيدة أهل السنة والجماعة البن عثيمين بتصرف [ص.]394:
( )3قال القرطبي « : وكل ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه ...فالقيامة لما
أمرها ،وكثرت أهوالها ،سماها الل تعالى يف كتابه بأسماء عديدة ،ووصفها بأوصاف
عظم ُ
كثيرة»[ ،التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة ص.]544 :
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-1يوم القيامة الذي تقام فيه الموازين ويقوم الناس من قبورهم لرب
العالمين.
-2اليوم اآلخر ألن آخر ليلة من ليالي الدنيا تكون صبيحتها اليوم اآلخر،
وال يوم بعده من أيام الدنيا.
 -3يوم الحشر :ألن الل يحشر فيه األولين واآلخرين.
-4يوم البعث :ألن الل يبعث الناس من قبورهم.
-5يوم الحساب :ألن الل ُيحاسب الناس جمي ًعا.
-6يوم الجزاء :ألن الل ُيجازيهم على أعمالهم.
وغير ذلك من األسماء الثابتة يف الكتاب والسنة لهذا اليوم العظيم.
و إقامة هذا اليوم ُّ
تدل على حكمة الل وعدله ،ولوال قيام القيامة وبعث
الناس للحساب والجزاء لكان خلق الل لإلنس والجن عب ًثا ،والل تعالى منزه عن
ذلك قال تعالى( :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ) [المؤمنون. ]116:115
واإليمان باليوم اآلخر يتضمن ثالثة أمور:
األول :اإليمان بالبعث :وهو إحياء الموتى حين ينفخ يف الصور النفخة الثانية،
فيقوم الناس لرب العالمين ،حفاة غير منتعلين ،عراة غير مسترتينُ ،غ ً
رال غير
مختونين.
الثاين :اإليمان بالحساب والجزاء :ف ُيحاسب العبد على عمله ،ويجازى عليه.
الثالث :اإليمان بالجنة والنار ،وأهنما المآل األبدي للخلق (.)1
( )1شرح ثلثة أصول للشيخ ابن عثيمين [ص.]100 :
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واإليمان باليوم اآلخر له ثمرات جليلة منها:
األولى :الرغبة يف فعل الطاعات ،والبعد عن المعاصي والموبقات.
الثانية :العلم بفضل الل وعدله.
الثالثة :تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم اآلخرة وثواهبا.
قوله( :وال َقدَ ِر خيره وشره من الل) ،فنؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره ،وأن
من أفعال الل أنه ع هلم ،فكتب ،فشاء ،فخلق(.)1
واإليمان بالقدر يتضمن أربع مراتب:
األولى :العلم ،فنؤمن بأن الل قد ع هلم مقادير ُك ِّل شيء ،وعلم كل شيء
وتفصيل ،ما كان وما يكون ،حتى الذي لم يقع يعلمه الل ،وعلمه تعالى
ً
جملة
ه
أفعال خل هق هه ،وعلمه كامل ،لم ُيسبق
أحاط بكل شيء ،سواء ما يتعلق بأفعاله ،أو
بجهل ،وال يلح ُقه نسيان.
قال الل تعالى :ﮋﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ
ﯻﯼﯽ ﯾﯿ ﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇ ﰈﰉ ﰊﰋ ﰌ ﮊ
[األنعام ،]59:وقال تعالى :ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﮋ ﮊ [التغابن.]4:
ٌ
داخل يف اإليمان
( )1قال بعض العلماء :إن أركان اإليمان خمسة؛ ألن اإليمان بالقدر
القدر على انفراد ألهميته وكثرة الزلل فيه ،فهو من أفعال الل ،ولذلك
بالل ،وإنما ُذكهر
ُ
بي ﷺ الفعل (تؤمن) ،بيانًا ألهمية القدر.
أعاد الن ُّ
قال شيخ اإلسلم « :ش ههد تعالى للمؤمنين بأنهم آمنوا بما آمن به رسو ُلهم...

فتضمنت هذه الشهاد ُة إيمانهم بقواعد اإليمان الخمسة التي ال يكون أحدٌ مؤمنًا إال هبا،
اإليمان ه
ورسله ،واليو هم ه
ه
ه
ُ
اآلخ هر» [مجموع الفتاوى (= .])134/14
وملئكته ،وكت هبه،
بالل،
وهي
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فنؤمن بأن الل تعالى كتب مقادير ِّ
كل شيء قبل أن يخلق
الثانية :الكتابة،
ُ
مقادير الخالئق قبل أن
الل
َ
السماوات واألرض ،والدليل قوله ﷺ« :كتب ُ
ِ
السماوات واألرض بخمسين ألف سنة.)1( »...
يخلق
القلم ،فقال له :اكتب قال :رب وماذا
الل َ
وقال ﷺ« :إن َّأو َل ما َخ َل َق ُ

أكتب؟ قال :اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة» (.)2

فالل تعالى ع هلم كل شيء وكتب مقادير ِّ
كل شيء حتى إنه كتب أسماء أهل
الجنة وأسماء أهل النار ،قال رسول الل ﷺ« :ما منكم من أحد ،ما من نفس

منفوسة ،إال وقد كتب اللُ مكا َنها من الجنة والنار ،وإال وقد كتبت شقي ًة أو
سعيد ًة»(.)3

الثالثة :المشيئة ،فنؤمن بأن لل مشيئة نافذةً ،ما شاء الل كان ،ومالم يشأ لم
يكن ،ال راد لحكمه ،وال مبدِّ ل لقضائه ،قال تعالى(:ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱﯲﯳ) [يس.)4( ]82:
الخ ْل ُق ،فنؤمن بأن الل خالق كل شيء ،كما قال تعالى(:ﮏﮐ
الرابعةَ :
ه
ُ
اإليمان بالل ،وملئكتهه ،وكتبهه،
أصول اإليمان الخمسة
ابن الق ِّيم  « :هعل ُم
= وقال ُ
ورسلهه ،واليو هم ه
اآلخ هر ،فإن من لم يؤمن هبذه الخمسة لم يدخل يف باب اإليمان» [مفتاح دار
السعادة (.])442/1
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2653( :
( )2أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)4700( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)2018( :
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2647( :
( )4قال الشيخ ابن عثيمين« :أو اد أن أن ابه على كلمة دارجة عند العوام ،حيث يقولون( :يا
من أمره بين الكاف والنون) ،وهذا غلط عظيم ،والصواب( :يا من أمره بعد الكاف والنون)؛
أمرا ،فاألمر ال يتم إال إذا جاءت الكاف والنون» [شرح
ألن ما بين الكاف والنون ليس ً
األربعين النووية ص.]76 :
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ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ)[الزمر ، ]62:وقال(:ﰌﰍﰎﰏﰐ) [القمر.]49:
فائدة :قال شيخ اإلسلم  «:وليس ألحد أن يحتج بالقدر على الذنب
ً
مقبوال ألمكن
باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلء؛ فإن هذا لو كان
ُّ
كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ األموال وسائر أنواع الفساد
المحتج بالقدر إذا اعتدي عليه واحتج
يف األرض ويحتج بالقدر ،ونفس ُ
المعتدي بالقدر لم يقبل منه بل يتناقض ،وتناقض القول ُّ
يدل على فساده؛
فاالحتجاج بالقدر معلوم الفساد يف بداية العقول»(.)1
فائدة أخرى :قال الشيخ ابن عثيمين« :واعلم أن الدعاء قد يرد
القضاء ،كما جاء يف الحديث« :ال يرد القدر إال الدعاء»(.)2
وكم من إنسان افتقر غاية االفتقار حتى كاد يهلك ،فإذا دعا أجاب الل دعاءه،
وكم من إنسان مرض حتى أيس من الحياة فدعا الل تعالى فاستجاب له ،قال الل
تعالى:

(ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ) [األنبياء]83:

فذكر

الضر ،قال الل ( :ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ)
حاله يريد أن يكشف الل عنه ُّ

[األنبياء. )3(» ]84:
وقال الشيخ ابن عثيمين« :ويف هذا المقام ُينك ُر على من يقولون( :اللهم
إين ال أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه) فهذا دعاء هبدعي ٌ
باطل؛ ألن معناه
ٌ
أنه مستغن ،أي افعل ما شئت ولكن خ ِّفف ،وهذا غلط ،فاإلنسان يسأل الل 
رفع البلء هنائ ًّيا فيقول مثلً :اللهم عافني ،اللهم ارزقني وما أشبه ذلك»(.)4
( )1مجموع الفتاوى (.)179/8
( )2أخرجه ابن ماجه يف سننه رقم ،)4022( :وحسنه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه رقم.)4022( :
( )3شرح األربعين النووية [ص.]80 :
( )4شرح األربعين النووية [ص.]79 :
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السؤال الرابع والخمسون :اذكر أسما َء ثالثة
من المالئكة.



الرا
بعُ
وا
ل
ثل
ث
ون
:



ُ
ُ
ُ
وإسرافيل.
ميكائيل،
جبريل ،و
الجواب:

النبي
جربيل ،وميكائيل ،وإسرافيل هم أفضل الملئكة ،ولذا كان ُّ
ﷺ إذا قام من الليل افتتح صلته بالتوسل بربوبية الل العامة والخاصة
ه
َ
َ
َ
فاطر
وميكائيل،
جبرائيل،
رب
لهؤالء الملئكة الكرام ،وقال« :ال َّل ُه َّم َّ
وإسرافيلَ ،
ِ
السما ِ
ِ
ِ
َ
عبادك فيما كانوا فيه
بين
أنت
الغيب
عالم
وات
والشهادةَ ،
تحكم َ
ُ
واألرضَ ،
يختلفونِ ،
َ
اهدين لما اخ ُت َ
بإذنك ،إ َّنك تهدي من تشا ُء إلى صراط
لف فيه من الحق
َ
مستقيم» (.)1
ُ
جربيل  ،وله أسماء ُأخر منها :الروح
وأفضل هؤالء الثلثة هو
األمين ،و ُروح القدس.

ابن الق ِّيم«:وقد أثنى الل سبحانه على عبده جربيل يف القرآن
قال ُ
أحسن الثناء ،ووصفه بأجمل الصفات ،فقال ( :ﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠ
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه.)770( :

ابن الق ِّيم « :فذكر هؤالء الثلثة من الملئكة لكمال اختصاصهم ،واصطفائهم،
* قال ُ
يسم إال هؤالء الثلثة .فجربيل:
وقرهبم من الل ،وكم من ملك غيرهم يف السماوات ،فلم ِّ
صاحب الوحي الذي به حياة القلوب واألرواح ،وميكائيل :صاحب القطر الذي به حياة
األرض والحيوان والنبات ،وإسرافيل :صاحب الصور الذي إذا نفخ فيه أحيت نفخته بإذن الل
األموات ،وأخرجتهم من قبورهم»[ .زاد المعاد .]44/1
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ُ
جربيل ،فوصفه بأنه :رسو ُله،
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ) [التكوير ،]21:19فهذا
مطاع يف السماوات،
وأنه كريم عنده ،وأنه ذو قوة ومكانة عند ربه سبحانه ،وأنه
ٌ
أمين على الوحي ،فمن كرمه على ر ِّبه أنه أقرب الملئكة إليه.
وأنه ٌ
قوي
ومن قوته :أنه رفع مدائن قو هم لوط على جناحه ،ثم قلبها عليهم ،فهو ٌّ
على تنفيذ ما يؤمر به ،غير عاجز عنه ،إذ تطيعه أملك السماوات فيما يأمرهم به
عن الل تعالى.
ووص ُفه باألمانة يقتضي هصدقه و ُنصحه ،وإلقاءه إلى الرسل ما ُأمر به من غير
زيادة وال نقصان وال كتمان .فالمكانةُ ،واألمانة ،والقوة ،والقرب من الل» (.)1
أيضا:
ومن فضائل جبريلً 
عدوا لجربيل فهو عدو لل ،قال
 -1أن الل تعالى دافع عنه وبين أن من كان ًّ
تعالى(:ﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧ
ﮨ) [البقرة.]98:

وتكريما ،قال تعالى( :ﭾﭿ
-2أن الل تعالى أضافه إلى نفسه تشري ًفا
ً

ﮀﮁﮂﮃﮄ) [مريم.]17:
-3أنه شهد غزوة بدر ،فعن ابن عباس  أن النبي ﷺ قال يوم بدر:
ِ
ِ
ِ
جبريلٌ ،
ُ
الحرب» (.)2
فرسه ،عليه أدا ُة
برأس
آخذ
«هذا
 -4أن الل تعالى ذكر اسمه مع اسمه دون بقية الملئكة ،قال سبحانه(:ﮘ

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ)[التحريم.]4:
( )1إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان (.)844/2
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)3995( :
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وقد كان لجربيل مع النبي ﷺ ٌ
عظيم فهو صاحبه يف غار حراء
شأن
ٌ
ِّ
ه
رجل وكلمه ورآه يف صورته التي ُخلق
يف أول يوم من أيام نُبوتهه ،وتمثل له ً
عليها مرتين ،وكان النبي ﷺ يتشوق للقاء جربيل ويطلب منه عدم

التأخر يف الزيارة ،وكان يدخل بيته ويقرئ نساءه سلم الل وسلمه ،وحضر
معه بعض غزواته  ،وصحبه يف اإلسراء والمعراج ،وصلى به إما ًما يف الصلة،
ودارسه القرآن ،ونزل ليرقيه من السحر ،إلى غير ذلك من األعمال الشريفة

التي تدل على عظيم مكانته عند الل (. )1
ُ
ميكائيل ويقال عنه :ميكال ،كما جاء يف قوله
ومن المالئكة الكرام
تعالى( :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ُ
وميكائيل هو صاحب القط هر الذي به حياة
ﮧ ﮨ) [البقرة، ]98:
األرض والحيوان والنبات.
ُ
إسرافيل و ُيذكر يف كتب العقيدة أنه هو الذي ينفخ
ومن المالئكة الكرام
ه
ٌ
النبي ﷺ(. )2
حديث
الصور ،وليس يف ذلك
يف
صحيح ٌ
ٌ
ثابت عن ِّ
ومن الملئكة الذين نص الشرع عليهم باالسم:

النبي ﷺ يف قوله« :إذا ُقبِ َر
ُ -1منكر ونكير ،ثبتت هذه التسمي ُة عن ِّ
المنكر
المي ُ
ت  -أو قال أحدكم -أتاه َم َلكان أسودان أزرقان يقال ألحدهما ُ
( )1انظر معتقد فرق المسلمين يف الملئكة المقربين للشيخ :محمد العقيل [ص.]39:
( )2وقد نقل جماعة من أهل العلم اإلجماع على كون إسرافيل هو النافخ يف الصور ،قال
القرطبي « :واألمم مجمعة على أن الذي ينفخ يف الصور إسرافيل [ .»تفسير
القرطبي  ،]20/7وقال ابن حجر« :اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل ،ونقل
فيه الحليمي اإلجماع»[ .فتح الباري .]368 /11
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ولآلخر النَّـكير»(.)1
 -2مالك خازن النار ،قال تعالى(:ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ)

[الزخرف.]77:
واختبارا،
وماروت ،وهما ملكان ُأ هنزال إلى األرض فتنة للناس
هاروت
-3
ُ
ُ
ً
قال تعالى(:ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵ) [البقرة.]102:
فائدة :لم يثبت أن اسم خازن الجنة رضوان.
قال الشيخ ابن عثيمين « :$وأما (رضوان) :فموكل بالجنة واسمه هذا
ه
كثبوت مالك» (.)2
واضحا
ليس ثابتًا ثبو ًتا
ً
وكذا لم يثبت أن اسم مل هك الموت عزرائيل.
قال الشيخ األلباين« :$وأما تسمي ُته بــ (عزرائيل) كما هو الشائع بين
الناس فل أصل له ،وإنما هو من اإلسرائيليات» (.)3
فائدة أخرى :رقيب ،وعتيد ليسا اسمين لملكين ،وإنما وصف لهما،
فالرقيب :هو المتتبع لألمور الحافظ الشاهد ،والعتيد :هو الحاضر الحافظ الذي
ال يغيب ،فهما ملكان حاضران حافظان يسجلن كل شيء (.)4

( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)1071( :وجود إسناده األلباينُّ يف السلسلة الصحيحة رقم:
(.)1391
( )2مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (.)161/3
( )3التعليق على الطحاوية [ص.]84 :
( )4انظر تفسير القرطبي (.)11/17
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ب الل ،
السؤال الخامس والخمسون :اذكر ُكـ ُت َ
ت؟
وعلى من َنزَ َل ْ





الرا
ُ
بع
وا
ل
ثل
ث
ون
:

الجواب -1:التوراة على موسى .
 -2اإلنجيل على عيسى .
 -3الزبور على داود .
إبراهيم وموسى على إبراهيم وموسى .
 -4صحف
َ
 -5القرآن الكريم على محمد ﷺ.

هذه الكتب هي كلم الل  ،)1(وقد أنزل الل مع كل رسول كتا ًبا،
ُ
والدليل قو ُله تعالى( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ) [البقرة ، ]213:و قال تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗ) [الحديد ،)2(]25:الكتاب اسم جنس ،أي  :أنزلنا معهم الكتب ،
( )1قال شيخ اإلسلم « :فاستقر أهل السنة وجماهير األمة وأهل الجماعة وأعلم الملة
يف شرقها وغرهبا على اإليمان الذي جاءت به الرسل عن الل وجاء به خاتم النبيين مصدِّ ًقا

لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه وهو أن القرآن والتوراة واإلنجيل كلم الل» [مجموع
الفتاوى.]355/12

ُّ
نبي كتاب»
( )2قال الشيخ ابن عثيمين « :كل رسول معه كتاب ،وال يلزم أن يكون مع كل ٍّ
[ شرح عقيدة أهل السنة والجماعة ص.]328 :

ُ
صحف
* أخربنا النبي ﷺ عن وقت نزول بعض الكتب السماوية فقالُ « :أنزلت

رمضان ،واإلنجيل
رمضان ،وأنزلت التوراة لست مضين من
إبراهيم  يف أول ليلة من
َ
َ
َ

رمضان» أخرجه
الفرقان ألربع وعشرين خلت من
رمضان ،وأنزل
لثالث عشرة خلت من
َ
ُ
َ
أحمد يف مسنده رقم ،)16984( :وحسن إسناده األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.)1575( :
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فأنزل الل  مع كل رسول كتا ًبا ع هلمنا منها ما أعلمنا الل  وقص علينا،
وخفي علينا ما لم يذكره الل .
مأمور باإليمان بالكتب ُك ِّلها ،وأن ال يفعل كما فعل أهل الكتاب
والمسلم
ٌ
من قبل ،كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ،قال تعالى :ﮋﭻ ﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋ

ﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕ ﮖﮗﮊ[النساء،]136:
ففي اآلية وعيدٌ لمن يكفر بالكتاب ،والكتب معلومة ،وأعظمها وخاتمها
والمهيمن عليها هو القرآن.
ومن الكتب التي أنزلها الل تعالى على رسله:
-1التوراة أنزلها على موسى  ،وهي أعظم كتب بني إسرائيل.
وقد ثبت أن الل تعالى كتب التوراة بيده ،والدليل قول الرسول ﷺ:

وأخرجتَنا من الجنَّة،
آدم وموسى ،فقال موسى :يا آدم أنت أبونا خ َّيـ ْبتنا
ْ
«احتج ُ
ِ
َّ
َ
وخط لك بيده ،ويف رواية «كتب
بكالمه،
الل
آدم :أنت موسى،
فقال له ُ
اصطفاك ُ
لك التوراة بيده» (.)1
 -2اإلنجيل أنزله الل تعالى على عيسى  ،وهو مصدق للتوراة ومتمم
لها قال تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ)[المائدة. ]46:
قال ابن كثير  يف بيان معنى اآلية(« :ﭑ) ،أي :أتبعنا(،ﭒﭓ)،
يعني :أنبياء بني إسرائيل( ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ )  ،أي :مؤم ًنا
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2652( :
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ونورا
هبا
حاكما بما فيها(،ﭞﭟﭠﭡﭢ ) أي :هدى إلى الحقً ،
ً
يستضاء به يف إزالة الشبهات وحل المشكلت( ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ )،
أي :متب ًعا لها ،غير مخالف لما فيها ،إال يف القليل مما بين لبني إسرائيل بعض ما
إخبارا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل:
كانوا يختلفون فيه ،كما قال تعالى
ً
(ﮱﯓﯔﯕﯖﯗ) [آل عمران]50:

؛ ولهذا كان المشهور من

قولي العلماء أن اإلنجيل نسخ بعض أحكام التوراة» (. )1
مسألة :اختلف أهل العلم هل التوراة واإلنجيل الموجودتان اآلن فيهما
شيء من التوراة واإلنجيل التي أنزلها الل  أو أنها بدلت ك ُّلها؟
الجواب :ذكر الل أن اليهود والنصارى حرفوا كتبهم ،قال تعالى:
(ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ) [البقرة ، ]75:وقال تعالى( :ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ) [المائدة،]41:
والتحريف هو التبديل ،وليس بالضرورة أن يكون الكتاب ك ُّله محر ًّفا ،ولذلك
على المسلم أن يتجنب إهانة التوراة واإلنجيل ؛ألنه قد يكون فيها شي ٌء من
التوراة واإلنجيل التي أنزلها الل .
 _3الزبور ،أنزله الل على داود  ،قال تعالى(:ﭪ ﭫ ﭬ)

[النساء. ]163:
ويف اآلية بيان لمكانة داود وتنبيه على فضله وشرفه.
 -4صحف إبراهيم وموسى على إبراهيم وموسى .
( )1تفسير ابن كثير (.)126/3
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والذي يظهر أن صحف موسىغير التوراة؛ ألن الل سماها صح ًفا
كما يف قوله تعالى(:ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ) [النجم ،]37:36
و قال تعالى(:ﭠﭡﭢ) [األعلى. ]19:
 -5القرآن الكريم على محمد ﷺ.

قال الل تعالى(:ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ) [الحجر.]87:
وقد تكفل الل تعالى بحفظ القرآن ،قال تعالى( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ) [الحجر ،]9:اللم يف كلمة (ﮝ) تفيد التوكيد ،و ِّ
الذكر اسم من أسماء
القرآن.
وأسماء القرآن أعلم وأوصاف ،فكل اسم للقرآن دال على صفة للقرآن(.)1
السنـة؛ ألن من يريدُ فهم القرآن والعمل
ومن لوازم حفظ الل لكتابه أن يحفظ ُّ
به ال يمكن أن يستغني عن السنة ،وذلك ألن أكثر ما يف القرآن من أوامر ونواه
السنة .
وأحكام مجملة تحتاج إلى بيان وتفصيل ،وبياهنا وتفصيلها يف ُّ
والقرآن ناسخ للكتب السابقة كلها ،والدليل قوله تعالى(:ﭿﮀﮁ

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ) [المائدة. ]48:
حق يف أخباره وأوامره ونواهيه ،ومصدِّ ٌق
والكتاب هو القرآن العظيم ،وهو ٌّ
أخباره أخبارها ،وشرائعه الكبار
للكتب السابقة؛ ألنه شهد لها ووافقها ،وطابقت
ُ
شرائعها ،وأخربت به ،فصار وجوده مصدا ًقا لخربها.
( )1أسماء القرآن ،أعلم وأوصاف؛ وذلك ألنه صفة من صفات الل ،فالقرآن كلم الل ،وكــلمه
صفــتــه ،ومـن أمثــلــة أسمـاء الـــقــرآن (الــفــرقــــــان ،والكتاب ،والنور) وغير ذلك[ .منحة
المولى شرح القواعد المثلى للمؤلف ص 38 :بتصرف].
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واشتمل على ما اشتملت عليه الكتب السابقة ،وزيادة يف العقائد
واألخلق ،فهو الكتاب الذي تتبع كل حق جاءت به الكتب فأمر به ،وحث عليه،
وأكثر من الطرق الموصلة إليه.
فما شهد له بالصدق فهو المقبول ،وما شهد له بالرد فهو مردود ،قد دخله
التحريف والتبديل ،وإال فلو كان من عند الل ،لم يخالفه (.)1



( )1انظر تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي [ص.]234 :
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دس والخمسونَ :من أولو العزم
السا ُ
السؤال َّ
الرسل؟
من ُّ



الرا
بعُ
وا
ل
ثل
ث
ون
:

الجواب :نوح ،إبراهيم ،موسى،
عيسى ،محمد ﷺ.

الرسل ،أي :أصحاب العزيمة الكاملة والصرب يف الدعوة إلى
أولو العزم من ُّ
الل تعالى( ،)1وقد أمر الل نبيه محمدً ا ﷺ أن يقتدي هبم وأن يصرب كما صربوا،
قال تعالى( :ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ) [األحقاف. ]35:
وأولو العزم خمسة ذكرهم الل تعالى يف موضعين من كتابه:

األول يف قوله تعالى(:ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ) [األحزاب. ]7:

الثاين يف قوله تعالى(:ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ) [الشورى. ]13:

ً
رسوال ،والعرب منهم أربعة :شعيب ،وهود،
الرسل المذكورون يف القرآن خمسة وعشرون
(ُّ )1
وصالح ،ومحمد .

* اختلف العلماء يف أولي العزم من الرسل ،واألظهر واألرجح أن أولي العزم من الرسل

إبراهيم ،وموسى ،وعيسى ،ومحمدٌ  ،ويدُ ُّل لهذا القول و ُيق ِّويه أن هؤالء
نوح ،و
خمسة وهمٌ :
ُ

الخمسة هم الذين يستغيث الناس هبم يوم القيامة يف طلب تعجيل المحاسبة والقضاء بين
الخلق  ،انظر[تفسير ابن كثير ( ]305/7و[شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ .]521/1
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قوله( :نوح ،)هو أول رسول أرسله الل ( ،)1و الدليل قوله تعالى:
( ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ) [النساء ، ]163:هذه اآلية صريحة
يف أن أول الرسل هو نوح  ،ومما ُّ
أيضا حديث الشفاعة
يدل على ذلك ً
الر ِ
سل إلى
نوح ،إنَّك َ
المشهور أن الناس يأتونه يوم القيامة فيقولون« :يا ُ
أنت َّأو ُل ُّ

ِ
ِ
شكورا.)2( »...
سماك الل عبدً ا
أهل
ً
األرض ،وقد َّ

وجهارا ،قال تعالى عن
وسرا
ليل
وكان نوح  يدعو قومه ً
ً
وهنارا ًّ
ً
نوح( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

ﯰﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹﯺ) [نوح ،]9:5وقد لبهث نوح يف دعوة
قومه ألف سنة إال خمسين عا ًما ،قال تعالى ( :ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ) [العنكبوت ،]14:وهذا التعبير -ألف سنة إال خمسين عا ًما
يدل على أن هذا العدد مراد وليس على سبيل المبالغة ،وفيه عرب ٌة عظيم ٌة وهي( )1قال الشيخ ابن عثيمين «:وهبذا نعرف أن من قال من المؤرخين :إن إدريس كان جد
نوح ،أن هذا القول قول باطل؛ ألنه يستلزم أن يكون هناك رسول قبل نوح وهو مخالف
عظيما»[ .شرح عقيدة أهل السنة
للقرآن ،فمن زعم أن إدريس قبل نوح فقد أخطأ خط ًأ
ً
والجماعة ص.]346 :
* قال ابن القيم  «:فإن أبانا األول آدم واألب الثاين نوح ،وأهل األرض كلهم من
ذريته كما قال تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) [الصافات ،]77:وهبذا يتبين كذب المفرتين من
نوحا وال ولده وال ينتسبون إليه ،وينسبون ملوكهم من
العجم الذين يزعمون أهنم ال يعرفون ً
نوحا يف أنساهبم وقد أكذهبم الل  يف ذلك»[ .جلء األفهام ص:
آدم إليهم ،وال يذكرون ً
.]267
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)4712( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)194( :واللفظ
للبخاري.
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الصرب يف الدعوة إلى الل فلذلك قال تعالى ( :ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ

ﯲﯳ) [األحقاف. ]35:
فائدة :األمم السابقة إذا عصت وعتت عن أمر الل ،ولم تطع نبيها ،أخذها الل
ه
المستأصلة ،كما حصل لقوم نوح وعاد وثمود ثم شرع الل بعد ذلك
بالعقوبة
الجهاد ً
بدال من الهلك العام ،فكان من ُسنة األنبياء بعد القرون األولى إلى أن
جاء نب ُّينا ﷺ فمضى على هذه الشريعة ،وهي الجهاد يف سبيل الل (.)1

ه
ه
ه
ُ
الرحمن.
وخليل
الحنفاء،
األنبياء وإمام
قوله( :إبراهيم ،)وهو أبو
الل تعالى عليه بأربع صفات يف قوله تعالى(:ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
أثنى ُ

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ)[النحل.]120:
الصفة األولى يف قوله تعالى( :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ) ،واألمة هو القدوة
الذي يؤتم به ،وهو الذي جمع صفات الكمال من العلم النافع والعمل الصالح.
والثانية يف قوله تعالى( :ﭩﭪ) ،والقنوت ُيفس ُر بأشياء كلها ترجع إلى
دوام الطاعة.
والثالثة يف قوله تعالى( :ﭫ) ،والحنيف :هو المقبل على التوحيد،
المائل عن الشرك.
ه
ثلثة
مبني على
والرابعة يف قوله تعالى( :ﭱ ﭲ) ،والشكر ُّ
أركان هي:
 -1اإلقرار بالنعمة وإضافتها الى الم ه
نعم هبا.
ُ
([ )1انظر مجموعة رسائل دعوية ومنهجية للشيخ صالح الفوزان ص .]106
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 -2التحدث بنعمة الل.
ه
ُ
والعمل هبا يف طاعته ،وصرفها عن معصية الل.
مرضات الل
 -3صرفها يف
فل يكون العبد شاك ًرا إال هبذه األشياء الثلثة ،والمقصود أن الل مدح خليله

ﷺ بأربع صفات ك ُّلها ترجع إلى العلم والعمل بموجبه وتعليمه ونشره (.)1
ومن فضائ هل إبراهيم : 

-1أنه أول من ُيكسى من الخلق يوم القيامة.
النبي ﷺ خطي ًبا بموعظة ،فقال :يا
عن ابن عباس قال« :قام فينا ُّ
رال ( ،ﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴ
أيها النَّاس ،إنكم تُحشرون إلى اللِ ُحفا ًة ُعرا ًة غُ ً
ِ
ِ
القيامة
يوم
وإن َّأو َل
ﭵﭶ ﭷﭸ ﭹﭺ) [األنبياء ،]104:أال َّ
الخالئق ُيكسى َ
إبراهيم.)2( »...
ُ

-2أن الل أمرنا باتخاذ مقامه مصلى ،قال تعالى( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ) [البقرة.]125:

( )1انظر مفتاح دار السعادة البن القيم [.]499/ 1
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3449( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2860( :واللفظ له.
غرال) ،قال النووي  «:ال ُغرل بضم الغين المعجمة وإسكان الراء
قوله ﷺً (:

معناه غير مختونين» [.شرح صحيح مسلم .]193/17

* قال القرطبي  «:و قد تكلم العلماء يف حكمة تقديم إبراهيم بالكسوة...،
ويحتمل أن يكون الذين ألقوه يف النار جردوه ونزعوا عنه ثيابه على أعين الناس كما يفعل
بمن يراد قت ُله ،وكان ما أصابه من ذلك يف ذات الل  فلما صرب واحتسب وتوكل على
الل تعالى دفع الل عنه شر النار يف الدنيا واآلخرة ،وجزاه بذلك العري أن جعله أول من يدفع
عنه ال ُعري يوم القيامة على رؤوس األشهاد ،وهذا أحسنها »[.التذكرة ص.]534 :
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بع المسلمون فيها سنة أبيهم إبراهيم ،
وكثير من مناسك الحج يت ُ
إبراهيم»(.)1
النبي ﷺ« :كونوا على مشاعركم ،فإنكم على إرث من إرث
َ
قال ُّ
ه
األعظم والنبي األكر هم ُّ
أجل من أن يحيط هبا كتاب،
ومناقب هذا اإلمام

وهذه بعض فضائل إمام الحنفاء ،فقد كان قلبه للرحمن ،وولده للقربان ،وبدنه
للنيران ،وماله للضيفان (.)2
قوله( :موسى ،)وهو كليم الرحمن ،والدليل قوله تعالى (:ﭹﭺ

ﭻﭼ)[النساء ،]164:وقد أنزل الل التوراة على موسى  ،وأيده بآيات
تدل على صدقه ،قال تعالى(:ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ) [اإلسراء.]101:
قال ابن كثيرُ « :يخرب تعالى أنه بعث موسى بتسع آيات ب ِّينات ،وهي
الدالئل القاطعة على صحة نبوته وصدقه فيما أخرب به عمن أرسله إلى فرعون،
وهي :العصا ،واليد ،والسنين ،والبحر ،والطوفان ،والجراد ،وال ُقمل ،والضفادع،
والدم ،آيات مفصلت ،قاله ابن عباس.)3( »
ومن فضائل موسى  أنه من أكثر األنبياء أتبا ًعا يوم القيامة ،فعن
علي
النبي ﷺ ،يو ًما قالُ « :عرضت َّ
ابن عباس  ،قال :خرج علينا ُّ
األفق ،فقيل :هذا موسى يف ِ
َ
قومه» (.)4
األمم،
كثيرا سدَّ
ُ
ورأيت سوا ًدا ً
ُ
فائدة :ذكر الل تعالى قصة موسى يف مواطن عدة من كتابه الكريم.
قال شيخ اإلسلم  «:فـصارت قـصة موسى وفـرعون أعظم القص ه
ص
( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)883( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)4586( :
( )2انظر هجلء األفهام البن القيم [ص.]276 ،274 :
( )3تفسير ابن كثير (.)124/5
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3410( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)220( :واللفظ للبخاري.
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النبي ﷺ يقص
وأعظمها
ً
اعتبارا ألهل اإليمان وألهل الكفر؛ ولهذا كان ُّ

على أمته عامة ليله عن بني إسرائيل ،وكان يتأسى بموسى يف أمور كثيرة» (.)1
قوله( :عيسى ،)وهو من أنبياء بني إسرائيل اصطفاه الل
تعالى ،وأنزل عليه اإلنجيل.
جم ٌة منها:
وله فضائل عدَّ ٌة
ُ
ومناقب َّ
مس الشيطان.
-1حماية الل له من ِّ

سمعت رسول الل ﷺ يقول« :ما من بني آدم مولود
قال أبو هريرة ◙:
ُ
مريم وابنِها»
يمسه الشيطان حين ُيولد ،فيستهل
ً
صارخا من مس الشيطان ،غير َ
إال ُّ
ثم يقول أبو هريرة(:ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ) [آل عمران.)2(]36:
 -2أنه تكلم يف المهد.
والدليل قوله تعالى(:ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ) [مريم. ]30:29
ِ
المهد َّإال ثالث ٌة:
وعن أبي هريرة◙ عن النبي ﷺ قال« :لم يتك َّل ْم يف
رجال عابدً ا ،فا َّت َ
خذ صومع ًة،
وصاحب جريج ،وكان
مريم،
جريج ً
ٌ
ُ
عيسى ُ
ابن َ
جريج ،فقال :يا رب أمي وصالتي،
فكان فيها ،فأتت ُه ُّأمه وهو يصلي ،فقالت :يا
ُ
ِ
فلما كان ِم َن ال َغ ِد أتته وهو يصلي ،فقالت :يا
صالته،
َفأقبل على
ْ
فانصرفتَّ ،
ِ
فانصرفت ،فلما كان ِم َن
صالته،
جريج ،فقال :يا رب أمي وصالتي ،فأقبل على
ْ
ُ
ِ
أي رب أمي وصالتي ،فأقبل على
الغد أتته وهو يصلي فقالت :يا
جريج ،فقالْ :
ُ
( )1مجموع الفتاوى (.)9/12
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3431( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2366( :واللفظ للبخاري.
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وم ِ
وجوه الم ِ
ِ
ِ
ِ
سات ،ف َتذا َك َر بنو
ينظر إلى
ُ
صالته ،فقالت :ال َّل ُه َّم ال ُتم ْت ُه ح َّتى َ
إسرائيل جريجا وعباد َته ،وكانت امرأ ٌة ِ
َ
بغ ٌّي ُيـتم َّثل بحسنِها ،فقالت :إن شئ ُتم
ً
ِ
فأتت راع ًيا كان يأوي إلى
ضت له ،فلم
يلتفت إليهاْ ،
ْ
فتعر ْ
ألفت َننَّه لكم ،قالَّ :
ِ
ِ
ِ
فلما َو َلدَ ت قالت :هو ِمن
فح َم ْ
صومعته ،فأمكن ْته من نفسها ،فوقع عليها َ
لتَّ ،
جريج ،فأتوه فاستنزلو ُه وهدَ موا صومع َته ،وجعلوا يضربونه فقال :ما شأ ُنكم؟
الصبي؟ فجاؤوا به ،فقال:
فولدت منك ،فقال :أين
زنيت بهذه البغي،
قالوا:
ْ
َ
ُّ
ِ
غالم
فلما انصرف أتى
الصبي َف َط َع َن يف بطنه ،وقال :يا ُ
دعوين ح َّتى ُأصلي ،فص َّلىَّ ،
َّ

َمن َ
الراعي ،قال :فأ ْق َبلوا على جريج ُيقبلونه ويتمسحون به،
أبوك؟ قالٌ :
فالن َّ
وقالوا :نبني لك صومع َتك ِمن ذهب ،قال :الَ ،أعيدوها ِمن طين كما كانت،
ِ
فمر ٌ
راكب على دابة فارهة ،وشارة
رجل
صبي
ففعلوا ،وبينا
ٌ
ُ
يرضع من ُأمهَّ ،
ٌّ
حسنة ،فقالت ُأ َّمه :ال َّل ُه َّم اجعل ابني َ
ي وأقبل إليه ،فنظر إليه،
مثل هذا ،فترك ال َّثدْ َ
يرتضع ،قال :فكأني أن ُظ ُر
فقال :ال َّل ُه َّم ال تجعلني مث َلهُ ،ث َّم َأقبل على ثديه فجعل
ُ
بإصبعه الس ه
ه
ه
بابة يف فمه ،فجعل
رسول الل ﷺ وهو يحكي ارتضاعه
إلى
ِ
يمصها ،قال :ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولونِ :
سرقت ،وهي تقول:
زنيت،
ُ ُّ
ُّ
حسبي الل ِ
ُ
الرضاع
الوكيل ،فقالت ُأ ُّمه :ال َّل ُه َّم ال تجعل ابني مث َلها ،ف َترك
ونعم
َ
ُ
َ
الحديث ،فقالتَ :ح ْل َقى،
و َن َظر إليها ،فقال :ال َّل ُه َّم اجعلني مث َلها ،فهناك تراجعا
ِ
مر ٌ
فقلت :ال َّل ُه َّم ال تجعلني مث َله،
حسن
رجل
فقلت :ال َّل ُه َّم اجعل ابني مث َلهَ ،
الهيئة ُ
ُ
َّ
ِ
ومروا بهذه األم ِة وهم يضربونها ويقولونِ :
فقلت :ال َّل ُه َّم ال تجعل
زنيت،
سرقتُ ،
َ
ُّ
الر َ
فقلت:
جبارا،
ابني مث َلها،
ُ
َ
فقلت :ال َّل ُه َّم اجعلني مث َلها ،قالَّ :
جل كان ًّ
إن ذاك َّ
ِ
وإن هذه يقولون لها :زَ َني ِ
ت ولم ِ
ْ
تسرق
وسرقت ولم
تزن،
ال َّل ُه َّم ال تجعلني مث َلهَّ ،
ْ
فقلت :ال َّل ُه َّم اجعلني مث َلها»(.)1
ُ

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3436( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2550( :واللفظ له.
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ه
ه
ٌ
مأكول
واألبرص وإحياء الموتى بإذن الل ،والتنبؤ بما هو
األكمه
 -3إبراء
ومدخر يف البيوت.
ٌ
قال تعالى عن عيسى ( :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒ
ﮓ ﮔﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢﮣ

ﮤﮥﮦﮧﮨﮩ) [آل عمران.]49:
ه
زعمت النصارى أن المسيح عيسى ابن مريم  قد ُقتل و ُصلب
وقد
الل ك هذبهم وبطلن قولهم ،وأخرب أنه رفع عيسى إلى السماء قال
فبين ُ
تعالى (:ﭰ ﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞ) [النساء . ]158:157
حي
ولذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الل رفع عيسى إلى السماء ،فهو ٌّ
اآلن ،وأخرب النبي ﷺ أن عيسى سينزل يف آخر الزمان قال رسول الل ﷺ:
حكما مقس ًطا ،فيكسر
مريم
ابن
«والذي نفسي بيده،
ليوشكن أن ينزل فيكم ُ
َّ
ً
َ
الصليب ،ويقتل الخنزير ،ويضع الجزية ،ويفيض المال حتى ال يقبله أحد»(. )1
ه
الل به الرسل والرساالت،
قوله( :محمد ﷺ) ،وهو خاتم النبيين ختم ُ
وهو أفضل الرسل (.)2

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)2222( :ومسلم يف صحيحه رقم.)155( :
ه
قوله ﷺ( :ويضع الجزية) ،قال النووي « :معناه أنه ال يقب ُلها وال يق ُبل من
ه
الكفار إال اإلسلم ،ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه هبا بل ال يق ُبل إال اإلسلم أو القتل».
[شرح صحيح مسلم .]190/2

( )2وأما ما ورد يف مسلم رقم )2369( :عن أنس بن مالك◙ ،قال :جاء رجل إلى رسول الل =
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آدم يوم القيامة.)1( »...
و الدليل قوله ﷺ « :أنا سيدُ ولد َ

وللنبي ﷺ مناقب وفضائل اختصه الل هبا عن األنبياء والمرسلين ،والدليل
أعطيت جوامع الكلم ،و ُن ِص ْر ُت
بست:
فضلت على األنبياء
قوله ﷺ« :
ُ
ٍّ
ُ
طهورا ومسجدً اُ ،
بالرعبُ ،
رسلت
وأ
ت لي الغنائم ،وجعلت لي األرض
ُ
وأ ِح َّل ْ
ً
وختِ َم بي النب ُّيون » (. )2
إلى الخلق كافةُ ،
ومما اختصه الل به عن غيره من األنبياء الشفاعة العظمى وهي المقام
المحمود الذي وعده الل إياه يف قوله تعالى( :ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈ) [اإلسراء. ]79:
قال ابن عمر« :إن الناس يصيرون يوم القيامة ُج ًثا ( ،)3كل أمة
تتبع نبيها يقولون :يا فلن اشفع ،حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي ﷺ،

فذلك يوم يبعثه الل المقام المحمود» ( ،)4ومناقبه وفضائله ﷺ ال يحيط

هبا إال الل.


= ﷺ فقال :يا خير الربية فقال رسول الل ﷺ« :ذاك إبراهيم  ،»فقد قال النووي
 «:قال العلماء :إنما قال ﷺ هذا تواض ًعا واحرتا ًما إلبراهيم ﷺ ُ
لخلتهه وأبوته وإال
فنبينا ﷺ أفضل كما قال ﷺ « :أنا سيد ولد آدم »[ شرح صحيح مسلم .]121/15
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2278(:
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)523 (:
( )3قولهُ ( :ج ًثا) ،قال ابن األثير «:أي جماعة»[ .النهاية البن األثير .]239/1
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)4718( :
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ِ
سورة
السؤال السابع والخمسون :ما خواتي ُم
ِ
يستحب أن َ
المسلم َّ
كل ليلة؟
يقرأها
البقرة التي
ُّ
ُ





الجواب( :ﮗ ﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟ

الرا
ُ
بع
وا
ل
ثل
ث
ون
:

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ



ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ
ﰊﰋﰌﰍ) [البقرة.]286:285

هاتان اآليتان من خواتيم سورة البقرة فيهما ٌ
عظيم ،فعن أبي مسعود
فضل
ٌ
ِ
ِ
◙ ،قال :قال النبي ﷺ« :من قرأ باآليتين ِمن ِ
البقرة يف ليلة
سورة
آخ ِر
َ ْ

كفتاه» ( ،)1لم ُيع ِّي هن النبي ﷺ معنى كفتاه ،وهذا مما ُّ
يدل على أهنما تكفيان
ُّ
من أشياء كثيرة كالفزع من النوم ،والشياطين(.)2

ومما ثبت يف فضل هاتين اآليتين ما جاء عن ابن عباس قال :بينما جربيل

نقيضا ( )3من فوقه فرفع رأسه ،فقال« :هذا
 قاعدٌ عند النبي ﷺ سمع ً
باب من السماء ُف هتح اليوم لم ُيفتح ُّ
قط إال اليوم ،فنزل منه مل ٌك ،فقال :هذا مل ٌك نزل
ٌ
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)5009( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)808( :واللفظ للبخاري.
شر ما يؤذيه ،وقيل :كفتاه من قيام الليل،
( )2قال ابن القيم« :الصحيح أن معناه كفتاه من ِّ
وليس بشيء»[ .الوابل الصيب ص.]249 :
الباب عند ه
صوت ه
فتحه[ .المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم للقرطبي (.])434/2
( )3النقيض:
ُ
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ُ
ُّ
نبي
إلى األرض لم ينزل قط إال اليوم ،فسلم ،وقال :أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤهتما ٌّ
ه
فاتحة الكتاب ،وخواتي هم سورة البقرة ،لن تقرأ بحرف منهما إال ُأعطيته»(.)1
قبلك:
ِ
ُ
سورة
خواتيم
عطيت
رسول الل ﷺُ « :أ
ذر ◙ ،قال :قال
ُ
َ
وعن أبي ٍّ
ِ
نبي َق ْبلي» (.)2
البقرة من بيت كنـز من تحت العرش ،لم ُي ْع َط َّ
هن ٌّ
يفرط يف قراءة هاتين اآليتين وقد ثبت فيهما هذا الفضل
فينبغي للمسلم أال ِّ
العظيم.
قوله تعالى( :ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ) ،أي :صدق تصدي ًقا جاز ًما
ال شك فيه وال تر ُّدد.
قوله تعالى( :ﮞ) ،أي :آمن الصحابة  بما آمن به النبي ﷺ.
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)806( :
ت
وخ َّص ْ
قوله( :بنورين)؛ أي :بأمرين عظيمين ،ن ِّيرين ،تب ِّين لقارئهما وتنورهُ ... ،
خواتيم سورة البقرة بذلك :لما تضمنته من الثناء على النبي ﷺ ،وعلى أصحابه
ُ
ه
ه
ه
ورجوعهم إليه يف
وتسليمهم لمعناها ،وابتهال ههم إلى الل،
انقيادهم لمقتضاها،
بجميل
جميع أمورهم؛ ولما حصل فيها من إجابة دعواهتم ،بعد أن علموهاُ ،
فخ ِّفف عنهم،
وغُفر لهم ،ونُصروا ،وفيها غير ذلك مما يطول تت ُّبعه[ .المفهم لما أشكل من تلخيص
كتاب مسلم للقرطبي.]434/2
قوله(:إال ُأعطِي َته) ،أي :إال ُأعطيت بمعنى ذلك الحرف أي بمقتضى تلك الكلمة
و ُأجبت به[ .الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم .]159/10
( )2أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)21344( :وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.)1482( :
كنت أرى أحدً ا ه
يعق ُل ينام حتى يقرأ الثلث آيات
قال علي بن أبي طالب ◙« :ما ُ
من آخر سورة البقرة ،إنه لمن كنز تحت العرش» .أخرجه ابن الضريس يف فضائل القرآن،
رقم ،]176[ :وصحح إسناده النووي يف األذكار [ص.]94
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ثم ذكر الل تعالى أربع ًة من أركان اإل ه
يمان يف قوله (:ﮠﮡﮢﮣ
ُ

ه
المرج ُع،ويوم المصير
ﮤﮥ) ،ويف ختام اآلية قال(:ﯔﯕ) ،أي:
اسم من أسماء اليوم ه
اآلخ هر ،واإليمان به هو الركن الخامس من أركان اإليمان.

حيث اإل ُ
قوله( :ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ) يعني من ُ
نؤمن
يمان فل
ُ
ببعض ونكفر ببعض ،وإنما نؤمن بجميع الرسل.
والواجب على المسلم أن يؤمن بمحمد ﷺ الذي ُأرسل إليه ويؤمن
بالرسل الذين أرسلوا مهن ق هبله ،وهبذا يتميز المسلمون عن اليهود والنصارى
فإهنم وإن آمنوا بأنبيائهم إال أنهم كفروا بمحمد ﷺ ،ونحن آمنا بنبينا محمد

ﷺ وباألنبياء الذين من قبله.

فائدة :اليهودي أو النصراين إذا آمن بنب ِّيه ثم دخل اإلسلم فله أجران ،فعن

أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الل ﷺ قال« :ثالث ٌة يؤتون أجرهم

مرتينٌ :
النبي ﷺ فآمن به وا َّتبعه
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ،وأدرك َّ
وصدَّ قه ،فله أجران.)1( »...

قوله تعالى(:ﮭﮮﮯﮰ) ،أي :ما أمرتنا به امتثلناه ،وما هنيتنا عنه
اجتنبناه.
قوله تعالى(:ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ) ،هذا من رحمة الل تعالى أنه ال
تكليف إال بالمستطا هع ،قال الل تعالى(:ﮧﮨﮩﮪ) [التغابن ، ]16:وقال:
(ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ) [الحج. ]78:
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3011( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)154( :واللفظ
وحق ِ
ٌ
ٌ
حق اللِ تعالى َّ
مملوك أ َّدى َّ
ورجل كانت
سيده ،فله أجران،
لمسلم ،وتمام الحديث «وعبدٌ
له َأ َم ٌة َّ
تزوجها فله أجران».
فأحسن غذا َءهاُ ،ث َّم َأ َّدبها
فغذاها،
فأحسن أد َبهاُ ،ث َّم َأ ْع َت َقها و َّ
َ
َ
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قوله تعالى (:ﯞﯟﯠﯤ) ،أي يف األجر والثواب.
(ﯡﯢﯣ) ،يعني وما تحملته من السيئات.
ه
رسول الل
فائدة :ورد يف الحديث عن أبي هريرة◙ قال :لما نزلت على
ﷺ (ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ) [البقرة. ]284:

ه
ه
رسول الل ﷺ ،فأتوا رسول الل
أصحاب
قال :فاشتد ذلك على
نطيق،
الركب ،فقالوا :أي رسول اللُ ،ك ِّلفنا مهن األعمال ما ُ
ﷺ ُثم بركوا على ُّ
الصلة والصيام والجهاد والصدقة ،وقد ُأنزلت عليك هذه اآلية وال ُنطيقها ،قال
ُ
رسول الل ﷺ« :أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتا َب ْي ِن ِمن قبلكم :سمعنا

وعصينا؟ بل قولوا :سمعنا وأطعنا ،غفرانك ربنا ،وإليك المصير ،قالوا :سمعنا
القوم ،ذلت هبا ألسن ُتهم،
المصير ،فلما اقرتأها
وأطعنا ،غفرانك ربنا ،وإليك
ُ
ُ
الل يف إهث هرها( :ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
فأنزل ُ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
الل (:ﯗﯘﯙﯚ
ﯕ) ،فلما فعلوا ذلك نسخها الل تعالى ،فأنزل ُ

ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ) ،قال :نعم

( ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ)  ،قال :نعم( ،ﯹ ﯺ
ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ)  ،قال :نعم(،ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ

ﰋﰌﰍ) ،قال :نعم »(.)1
قوله تعالى( :ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ) ،النسيان :هو ذهول القلب
عن شيء معين ،والناسي ال ُي ُ
ؤاخذ على أفعاله .
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)125( :

215

ومن أمثلة النسيان :من نسي الصلة فل إثم عليه ،ولكن يجب أن يصليها
إذا ذكرها ،وكذلك من أكل أو شرب ناس ًيا يف هنار مضان وهو صائم ،فإنه ُيته ُّم
صومه وال شيء عليه.
مسأل ٌة مهم ٌة :وهي التفريق بين ترك المأمورات والوقوع يف المحظورات
ُ
اإلتيان به إذا تذكره ،بخلف من
مأمورا وجب عليه
حال النسيان ،فمن نسي
ً
يستمر فيه.
ف عنه إذا تذكر وال
ارتكب محظورا ناس ًيا ،فيلزمه الك ُّ
ُّ
مثال ذلك :رجل صلى بل وضوء ناس ًيا فيلزمه إعادة الصلة؛ ألن الوضوء
من باب المأمورات ،بخلف من صلى ناس ًيا النجاسة يف بدنه أو ثوبه فل شيء
عليه ،وصل ُته صحيحةٌ.
قال ابن رجب « :$واألظهر  -والل أعلم  -أن الناسي والمخطئ إنما
ب على المقاصد والنيات،
ُع هفي عنهما بمعنى ُرفهع
اإلثم عنهم؛ ألن اإلثم مرت ٌ
ُ
والناسي والمخطئ ال قصد لهما ،فل إثم عليهما» (.)1
قوله تعالى( :ﯪ ﯫ ) الخط ُأ :هو عدم قصد الفعل ،كمن ينظر إلى
محرم فجأة دون قصد ،وكذا من يقتل مؤم ًنا خط ًأ.
والدليل على أن المخطئ معفو عنه قوله تعالى( :ﮧﮨﮩﮪ

الل قد تجاوز
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ) [األحزاب ،]5:وقوله ﷺ « :إن َ
عن أمتي الخطأ والنسيان وما اس ُتـك ِرهوا عليه» (. )2
قوله تعالى(:ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ)  ،أي:
تكاليف شاقة كما كانت على الذين من قبلنا فكانت عليهم أحكام شاقة مثل:
( )1جامع العلوم والحكم (.)369/2
( )2أخرجه ابن ماجه يف سننه رقم ،)2043( :وصححه األلباين يف اإلرواء رقم.)82( :
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تحريم اللحم إذا كان فيه شحم ،وأوجب على من أصابت ثوبه نجاس ٌة أن
قرضا ،والمرأة إذا حاضت ال ُتجالس وغير ذلك مما كان فيه مشقة،
يقرضها ً
ولكن هذه األمة قد عفيت من هذه األمور الشاقة.
نطيق،
قوله تعالى: :ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ) ،فلم يك ِّلفنا الل ما ال ُ
قائما صلى قاعدً ا فإن لم يستطع فعلى جنب ،قال الل
فمن لم يستطع الصلة ً

تعالى(:ﮧﮨﮩﮪ) [التغابن.]16:

قوله تعالى: :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ) عند اجتماع كلمات العفو
والمغفرة والرحمة ،فالعفو يكون عن التقصير يف أداء الواجبات ،والمغفرة عن
فعل المحظورات ،والرحمة لزيادة الحسنات ورفعة الدرجات(.)1
ويف اآلية إثبات ثلث صفات لل :صفة العفو ،وصفة المغفرة ،وصفة الرحمة.
قوله تعالى::ﰈﰉ) ،أي تتولى أمورنا ،فالل يتولى أمور عباده الكونية
فينصرهم،
شرع لهم ،وهو الذي يواليه عبا ُده ،ويوالي عباده ُ
والشرعية فهو الذي ُي ِّ
ﮋﯰﯱ ﯲ ﯳﮊ [الحج.]78:


( )1العفو والمغفرة والرحمة من الكلمات التي إذا اجتمعت يف ِّ
الذكر افرتقت يف المعنى ،وإذا
افرتقت يف ِّ
الذكر اجتمعت يف المعنى.
قال ابن القيم« :$الرب والتقوى هما جماع الدين كله ،وإذا أفرد ُّ
كل واحد من االسمين
دخل فيه مسمى اآلخر ...،ونظير هذا لفظ اإلسلم واإليمان ،واإليمان والعمل الصالح،
والفقير والمسكين ،والفسوق والعصيان ،والمنكر والفاحشة ،ونظائره كثيرة ،وهذه قاعدة
إشكاالت كثير ٌة »[ .الرسالة التبوكية ص.]5:
جليلة من أحاط هبا زال عنه
ٌ
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الساع ُة؟
تقوم َّ
السؤال الثامن والخمسون :متى ُ
ُ
الدليل؟
وما



الرا
بعُ
وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم


ِ
لمها عند الل ،ال يعلمها إال هو ،والدليل
الجواب :ع ُ
قوله تعالى( :ﯫﯬﯭﯮﯯ) [لقمان. ]34:

ه
عظيم كما قال تعالى( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
يوم
ٌ
يوم القيامة ٌ
ُ
ﯭ) [المطففين. ]5:4
والل 

أمرنا أن نتقي اليوم اآلخر لما فيه من الهول العظيم كما يف قوله

تعالى( :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ)

[البقرة.]281:

كما أمرنا أن نتقيه هو، قال تعالى(:ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
أعظم من ُيتقى (ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﭣﭤﭥﭦ) [الحشر ،]18:والل
ُ

ﮆﮇﮈ) [المدثر. ]56:

وأمرنا أن نتقي النار ،قال تعالى( :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ)

[البقرة ، ]24:وهذه األمور كلها متلزمةٌ ،فمن اتقى الل اتقى اليوم اآلخر الذي فيه
الحساب ،ومن حاسبه الل عذبه يف النار.
فالواجب علينا أن نتقي الل ونتقي اليوم اآلخر ونتقي النار.

الل بعلمه فل يعلمه إال هو ،قال
ووقت قيام الساعة من الغيب الذي اختص ُ

تعالى(:ﯫﯬﯭﯮﯯ) [لقمان ،]34:فلم يقل( :علم الساعة عند الل) بل
قدم الظرف(عند) ليفيد الحصر ،أي :علم الساعة عند الل وحده ال يعلمه غيره.
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ومن األدلة على اختصاص الل تعالى بعلم وقت قيام الساعة قو ُله تعالى:
( ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ)

[األحزاب.]63 :
النبي ﷺ عندما سأله جربيل  قال :متى الساع ُة؟ قال:
وحديث ِّ

«ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ،)1( »...أي :علمي وعلمك سوا ٌءٌّ ،
فكل منا
ال يعلم وقت قيام الساعة.

والساعة قريبة جدًّ ا كما قال تعالى( :ﯴﯵﯶﯷﯸﯹ) [المعارج،]7:6
وقال تعالى( :ﮬﮭﮮﮯ) [القمر ، ]1:فلم يبق من ُع ُمر الدنيا إال
بعثت أنا
القليل ،والدليل حديث أنس◙ ،قال :قال رسول الل ﷺُ « :

والساعة كهاتين» قال :وضم السبابة والوسطى (.)2

فإن قال قائل :منذ مئات السنين نزل القرآن وأخرب الرسول ﷺ بأن

الساعة قريبة وإلى اآلن لم تقم الساعة؟

الجواب أن يقال :إن الحساب عند الل غير الحساب عند البشر ،فيوم القيامة
المذكور يف القرآن والسنة هو
القرب
وحده مقداره خمسون ألف سنة ،وكذلك
ُ
ُ
نسبي ،أي بالنسبة لما مضى من عمر الدنيا فيوم القيامة قريب جدًّ ا ،فعلى
قرب ٌّ

المسلم أن يعمل الصالحات ،و أن يستعد لقيام الساعة فعن أنس ◙ قال:
جاء رجل إلى رسول الل ﷺ فقال :يا رسول الل متى الساعة؟ قال« :وما
أحببت» ،قال
حب الل ورسولهه ،قال« :فإنك مع من
َ
َ
أعددت للساعة؟» ،قالُّ :
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه من حديث أبي هريرة رقم ،)4777( :ومسلم يف
صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رقم ،)8( :واللفظ له.
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)6504( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2951(:واللفظ له.
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فرحا أشد من قول النبي ﷺ «:فإنك مع
أنس ◙ :فما فرحنا بعد اإلسلم ً
أحب الل ورسوله ،وأبا بكر وعمر ،فأرجو أن
من أحببت» قال أنس ◙ :فأنا ُّ
أكون معهم ،وإن لم أعمل بأعمالهم(. )1
ُ
الرجل النبي ﷺ عن وقت قيام الساعة صرفه إلى ما هو
فعندما سأل

أهم من ذلك ،وقال له :ما أعددت لها؟ وهذا السؤال من النبي ﷺ لنا جمي ًعا
وليس لذلك الرجل فحسب بل ُيقال لكل مسلم :ما أعددت للساعة؟

العرب يف جاهليتهم ينكرون أن الل  يبعثهم خل ًقا
فائدة مهمة :كان
ُ
ه
الل تعالى
جديدً ا ليحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم إما بجنة وإما بنار ،وقد ذكر ُ
إنكارهم للبعث يف مواضع كثيرة من كتابه منها قوله تعالى(:ﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ) [التغابن،]7:وذكر أهنم قالوا(:ﯦﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ) [النازعات،]12:11وقالوا(:ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

ﭩ) [ق( ،]3:ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ) [سبأ ،]3:ولما
كان األمر كذلك ذكر الل  يف مواضع كثيرة من كتابه أدل ًة متنوع ًة كلها تدل
على أن القيامة حق  ،و إليك بعض هذه األدلة:
-1اإلخبار أن القيامة آتية ال ريب فيها ،قال تعالى( :ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ) [الحج. ]7:
-2أنه أقسم على قيام الساعة ،قال تعالى( :ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗ)[الذاريات ،]23:وأمر نبيه ﷺ أن يقسم على ذلك قال تعالى(:ﰉ
ﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕ) [يونس ،]53:وقال تعالى(:ﮮﮯﮰ

ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ)[التغابن.]7:
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3688( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2639(:واللفظ له.
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-3ب َّين الل تعالى أنه هو الذي ُ
َ
قادر
يبدأ
الخلق ُث َّم يعيدُ ه فالذي بدأ الخلق ٌ
على أن يعيده خل ًقا جديدً ا ،قال تعالى( :ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵ) [الروم ، ]27:وقال تعالى( :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ

ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ) [يس.]79:77
وقال تعالى(:ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ

ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ) [األحقاف. ]33:
ِ
اإلنسان وهو السماوات
أعظم من خ ْل ِق
-4ذكر الل أنَّه َخ َل َق ما هو
ُ
واألرض ،قال تعالى( :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜﯝﯞﯟ) [غافر. ]57:
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دار الكرامة؟
السؤال التاسع والخمسون :ما ُ
وكم عدد أبوابها؟



الرا
بعُ


الجواب :دار الكرامة هي الجن ُة ،وعدد أبوابها ثمانية.

الجنة لغة :هي ال ُبستان.

عين
الل لعباده الصالحين ،فيها ما ال ٌ
ً
وشرعا :هي دار الكرامة التي أعدها ُ
أذن س همعت ،وال خطر على ه
رأت ،وال ٌ
قلب بشر.

وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

المت هقين ،وسماها  رحم ًة؛ ألهنا
الل الجنة ل ُيك هرم هبا عباده ُ
وقد خلق ُ
من آثار رحمته ،قال تعالى(:ﯪ ﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳ)

الل
[آل عمران ،]107:وقال ُ
ِ
بك َمن أشاء ِمن عبادي»(. )1



يف الحديث القدسي للجنةِ « :
أرحم
أنت رحمتي
ُ

الل  الجنة وذكر أهلها وبين أنواع النعيم الذي فيها ،وذكرها
وقد ذكر ُ
النبي ﷺ ترغيبا فيها ،فعلى المسلم أن يجتهد لينال رضا ه
الل  ويدخل
ً
ُّ
الجنة ،فدخول الجنة هو الفوز العظيم ،قال تعالى (:ﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ) [آل عمران ،]185:وقال تعالى (:ﮔ

ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ) [الربوج. ]11:
ه
برحمة الل و ه
فضله ،قال النبي ﷺ« :لن ُي َ
دخل
ولن يدخل أحدٌ الجنة إال

أحدً ا عم ُله الجن َة» ،قالوا :وال أنت يا رسول الل؟ قال« :ال ،وال أناَّ ،إال أن يتغمدنـي
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)4850( :ومسلم يف صحيحه رقم.)2846( :
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الل بفضل ورحمة» (.)1
والخلصة أن الل سيجمع الناس جمي ًعا يوم القيامة ،وهما فريقان :فريق
يدخل الجنة ،وفريق يدخل السعير ،وما هذه الدنيا إال مؤقتة ،ومتاعها ٌ
قليل ثم
المصير إلى الل تعالى ،قال(:ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ) [االنشقاق .]12:6
السنة،
قوله( :وعدد أبوابها ثمانية) ،أي :أن أبواب الجنة ثماني ٌة كما ثبت يف ُّ
فعن سهل بن سعد ◙ عن النبي ﷺ قال« :يف الجنة ثماني ُة أبواب ،فيها
الريان ،ال يدخ ُله إال الصائمون» (.)2
ٌ
باب ُي َّ
سمى َّ
و أبواب الجنة واسعةٌ ،والدليل ُ
نفس محمد
قول الرسول ﷺ « :والذي ُ
ِ
وه َجر ،أو كما بين
بيدهَّ ،
إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة َل َكما بين مك َة َ

مك َة و ُبصرى» (.)3

وقد جاءت تسمية بعض أبواب الجنة يف حديث أبي هريرة ◙ أن رسول الل
ﷺ قالَ « :م ْن َأ َ
خير،
نفق زوجين يف سبيل الل ُنودي يف الجنة :يا عبدَ الل ،هذا ٌ
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)5673( :ومسلم يف صحيحه رقم.)2816( :
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3257( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)1152( :واللفظ
للبخاري.
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)4712( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)194( :واللفظ له.
قوله«:من مصاريع الجنة َلكَما بين مك َة وهجر ،أو كما بين مك َة وبصرى» ،ه
المصراعان بكسر
َ َ
ُ
الميم جانبا الباب ،وهجر بفتح الهاء والجيم وهي مدينة عظيمة هي قاعدة بلد البحرين ،وهجر هذه
غير هجر المذكورة يف حديث « :إذا بلغ الماء قلتين» بقلل هجر ،تلك قرية من قرى المدينة كانت
القلل تصنع هبا ،وأما ُبصرى فبضم الباء وهي مدينة معروفة بينها وبين دمشق نحو ثلث مراحل
وهي مدينة حوران وبينها وبين مكة شهر[.شرح النووي لمسلم .]69/3
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فمن كان من أهل الصالةُ ،د ِعي من باب الصالة ،ومن كان من أهل الجهادُ ،د ِعي
من باب الجهاد ،ومن كان من أهل الصدقةُ ،د ِعي من باب الصدقة ،ومن كان من
أهل الصيامُ ،د ِعي من باب الريان» قال أبو بكر الصديق◙ :يا رسول الل ،ما
على أحد ُيدعى من تلك األبواب من ضرورة ،فهل ُيدعى أحد من تلك األبواب
تكون منهم»(.)1
كلها؟ قال رسول الل ﷺ« :نعم ،وأرجو أن
َ
فائدة :تفتح أبواب الجنة يف الدنيا يف أوقات منها:

-1يوم االثنين والخميس ،عن أبي هريرة◙ أن رسول الل ﷺ ،قال:
ِ
الجنة يوم االثنين ،ويوم الخميس ،ف ُيغ َف ُر لكل عبد ال يشرك بالل
أبواب
فتح
ُ
« ُت ُ
ِ
يص ِ
طلحا،
شي ًئا ،إال ً
رجال كانت بينه وبين أخيه شحنا ُء ،فيقال :أ ْنظ ُروا هذين حتى ْ
ِ
ِ
يص ِ
يص ِ
طلحا » (.)2
طلحا ،أ ْنظ ُروا هذين حتى ْ
أ ْنظ ُروا هذين حتى ْ
ُ
رسول الل ﷺ« :إذا كان َّأو ُل ليلة من
رمضان ،قال
-2عند دخول شهر
َ

()3
أبواب النار ،فلم ُيفتح
الشياطين ومرد ُة الجن ،وغلقت
رمضانُ :صفدت
شهر
َ
ُ
ُ
ِ
باب ،وينادي مناد :يا باغي الخير
باب ،و ُفتحت
أبواب الج َّنة فلم ُيغلق منها ٌ
ُ
منها ٌ
الشر ِ
أقصر ،ولل عتقا ُء من ال َّنار ،وذلك َّ
أقبل ،و يا باغي َّ

كل ليلة» (. )4

-3بعد الوضوء ،والدليل قوله ﷺ« :من َّ
توضأ فقال :أشهد أن ال إله إال
أبواب الجنة
أن محمدً ا عبدُ ه ورسو ُله َّإال ُفتحت له
الل وحده ال شريك له ،وأشهد َّ
ُ

الثمانية َي ُ
دخل من أيها شاء» (.)5

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)1897( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)1027( :واللفظ له.
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2565( :
( )3قولهُ ( :صفدت الشياطين) ،قال ابن األثير  «:$أيُ :شدت و ُأوثقت باألغلل» [النهاية
يف غريب الحديث.]35/3
( )4أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،) 682(:وصححه األلباين يف تخريج المشكاة رقم.)1960( :
( )5أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)234( :
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الرا
بعُ

أعظم نعيم يف الجنة؟
السؤال الستون :ما
ُ
الجواب :رؤية الل .



السنة والجماعة أن المؤمنين يرون الل  يوم القيامة يف
من عقيدة أهل ُّ
ه
بأبصارهم(.)1
الجنة
النبي
ورؤية الل تعالى هي
ُ
أعظم نعيم ُيعطيه ُ
الل ألهل الجنة ،ولذلك كان ُّ
ﷺ يدعو يف صلته فيقول« :وأسأ ُلك لذ َة ال َّنظ ِر إلى وجهك. )2(» ...

وا
ل
ثل
ث
ون
:

المشمرون ،وتنافس فيها
ابن الق ِّيم « :$وهي الغاي ُة التي شمر إليها
قال ُ
ِّ
المتنافسون ،وتسابق إليها المتسابقون ،ه
ولمث هلها فليعمل العاملون ،إذا ناله ُ
أهل
الجنة ن ُسوا ما هم فيه من النعيم ،وحرمانه والحجاب عنه ألهل الجحيم أشدُّ
عليهم من عذاب الجحيم ،اتفق عليها األنبياء والمرسلون وجميع الصحابة
والتابعون وأئمة اإلسلم على تتابع القرون ،وأنكرها أهل البدع المارقون»(.)3

( )1قال ابن أبي العز« :$قد روى أحاديث الرؤية نحو ثلثين صحاب ًّيا ،ومن أحاط هبا معرفة
يقطع بأن الرسول ﷺ قالها»[ .شرح الطحاوية .]217/1

وقال « :$وقد قال بثبوت الرؤية الصحاب ُة والتابعون ،وأئم ُة اإلسلم المعروفون

باإلمامة يف الدين ،وأهل الحديث  ،...وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين
وح هرمها الذين هم
شمرون ،وتنافس المتنافسونُ ،
الم ِّ
وأجلها ،وهي الغاية التي شمر إليها ُ
عن رهبم محجوبون ،وعن بابه مردودون »[.شرح الطحاوية .]207/1

( )2أخرجه النسائي يف سننه رقم ،)1305( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)1301( :
( )3حادي األرواح إلى بلد األفراح [ص.]285 :
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ُ
والسن ُة على رؤية المؤمنين لرهبم يوم القيامة:
وقد دل
القرآن ُّ
ُ
األو ُل :قوله تعالى( :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ) [القيامة،]23:22
الدليل َّ
(ﭛ) من النضارة والسعادة والبهاء والسرور والفرح ،وقد ظهر ذلك على
ه
وجوههم؛ ألنهم نظروا إلى الل تعالى فانعكس على بشرهتم فأنارت وجوههم
الل ً
امرأ سمع م َّنا شي ًئا فب َّلغه كما
وأضاءت ،ونظير هذا المعنى قو ُله ﷺَّ « :
نضر ُ
سمعُ ،فر َّب مب َّلغ أوعى من سامع»(.)1

قوله تعالى(:ﭝ ﭞ ﭟ)  ،أي :تنظر إلى وجه الل تعالى ،و لذلك ُأضيف
النظر إلى الوجه ؛ألن العينين يف الوجه ،وال يقال (:نظر إلى الشيء) إال إذا ُأريد
بالنظر الرؤية باألبصار.
وفعل (نظر) ورد يف القرآن وله معان عدَّ ة ،ومنها(:)2
أ -أن يكون بمعنى (االنتظار) ،وذلك إذا تعدى بنفسه ولم يأت معه حرف
الجر.
مثاله قوله تعالى( :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲ) [الحديد. ]13:
ب -أن يكون بمعنى ( ُّ
التفكر واالعتبار) ،وذلك إذا تعدى بحرف الجر(يف).
( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)2657( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)6764( :
( )2قال ابن أبي العز « :$فإن النظر له عدة استعماالت بحسب هصلته وتعديه بنفسه :فإن
ُعدِّ ي بنفسه فمعناه :التوقف واالنتظار( ،ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ) [الحديد ،]13:وإن ُعدِّ ي بـــ(يف)
فمعناه :التفكر واالعتبار ،كقوله( :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ) [األعراف،]185:
وإن ُعدِّ ي بـ ( إلى )فمعناه :المعاينة باألبصار ،كقوله تعالى ( :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ)
[األنعام ،]99:فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟»[ .شرح الطحاوية .]209/1
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مثاله قوله تعالى(:ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ) [األعراف. ]185:
تأملت فيها وتفكر ُت.
ومنه قوله :نظر ُت يف المسألة أي:
ُ
ج -أن يكون بمعنى (الرؤية البصرية) ،وذلك إذا تعدى بحرف الجر(إلى).
مثاله قوله تعالى(:ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ) [القيامة. ]23:22
ُ
الدليل الثاين :قو ُله تعالى(:ﭒﭓﭔﭕ) [يونس.]26:
وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه فسر الحسنى بالجنة ،والزيادة بالنظر إلى

وجه الل الكريم كما جاء يف حديث صهيب ◙ عن النبي ﷺ قال « :إذا
ِ
الجنة الج َّن َة ،قالُ :
دخل ُ
الل  :تريدون شي ًئا أزيدُ كم؟ فيقولون:
أهل
يقول ُ
ُ
الحجاب،
فيكشف
وجوهنا؟ ألم تدخ ْلنا الجن َة ،وتنجنا من ال َّنار؟ قال:
ألم تبي ْض
َ
َ
فما ُأعطوا شي ًئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم.)1( »
الـدليـل الـثـالث :قـوله تـعالى( :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ )

[االنشقاق ،]6:فكل اآليات التي فيها لقاء الل ُّ
تدل على رؤيته؛ ألن اللقاء ال ُبد فيه
من الرؤية(.)2
جلوسا عند رسول الل
الدليل الرابع :حديث جرير بن عبد الل ◙ ،قال :كنا
ً
ﷺ ،إذ نظر إلى القمر ليلة البدر ،فقال« :أما إ َّنكم سترون ربكم كما ترون
تضامون يف رؤيته ،فإن استطعتم أن ال ُتغلبوا على صالة قبل طلوع
هذا القمر ،ال
ُّ
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)181( :
( )2قال العلمة اللغوي ثعلب« :$أجمع أهل اللغة أن معنى قوله( :ﭑ ﭒ ﭓ
ونظرا باألبصار» [ اإلبانة الكربى
ﭔ) [األحزاب،]44:أن اللقاء هاهنا ال يكون إال معاينة،
ً
البن بطة.]63/7
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الشمس ،وقبل غروبها» ،يعني العصر والفجرُ ،ثم قرأ جرير (ﮊﮋﮌﮍ

ﮎﮏﮐﮑﮒ) [طه. )1( ]130:
الدليل الخامس :حديث أبي هريرة◙ أنه قال :إن الناس قالوا :يا رسول
الل هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال« :هل تمارون يف القمر ليلة البدر ليس دونه
سحاب؟» قالوا :ال يا رسول الل ،قال« :فهل تمارون يف الشمس ليس دونها
سحاب؟» قالوا :ال ،قال« :فإنكم ترونه كذلك.)2( »...
ٌ
النبي ﷺ وضوح الرؤية بوضوح الرؤية ،ولم يشبه
ويف الحديثين شبه ُّ

المرئي بالمرئي ،فالل تعالى ليس كمثله شيء ،فهو ليس كالشمس وال كالقمر.
وإذا كانت النف ُس تشتاق لرؤية النبي ﷺ فكيف برؤية الل ؟؟

وأهل البدع الذين ينكرون رؤية الل محرومون من هذا الشوق العظيم

ب لذاته ،وهو (ﭮﭯﭰﭱ
الذي ينتظره المسلمون ،فالل تعالى ُيح ُّ

المسلم ويشتاق
أحق من يحب
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ) [االنفطار ، ]8-7:فهو ُّ
ُ
لرؤيته وتتوق نفسه إلى ذلك.
السنة والجماعة أن رؤية الل تعالى تكون يف اآلخرة فقط،
فائدة :عقيدة أهل ُّ

أما يف الدنيا فل يمكن أن يرى الل أحدٌ (.)3

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)573( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)633( :واللفظ له.
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)806( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)182( :واللفظ
للبخاري.
( )3ولذلك لما طلب موسى الكليم رؤية وجه ربه الكريم (ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ)
[األعراف ،]143:فقال الل له (:ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ) [األعراف ،]143:فإذا كان الجبل العظيم خر إلى األرض
وتصدع عندما تجلى الل فكيف بالمخلوق الضعيف؟

=
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أحد منكم ر َّبه ح َّتى
والدليل قول رسول الل ﷺ« :تع َّلموا أنه لن يرى ٌ

يموت»(.)1


=

* و( لن) يف قوله تعالى ( :ﯝ ﯞ) ليست للتأبيد.
قال ابن مالك يف الكافية:
فقوله اردد وخالفه اعضدا

ومن رأى النفي بـلن مؤبدً ا
ه
ضعف ه
الزمخشري يف
قول من رأى تأبيد النفي بـ(لن) ،وهو
أشرت إلى
قال يف الشرح :ثم
ُ
ُّ
ه
ه
أنموذجه ،وحام ُله على ذلك اعتقا ُده أن الل تعالى ال يـُرى ،وهو اعتقا ٌد ٌ
باطل بصحة ذلك عن
ه
ه
ه
اإليمان هبا.
الل مهن أهلهها ،وأعاذنا مهن عد هم
رسول الل ﷺ أعني ثبوت الرؤية ،جعلنا ُ

[شرح الكافية الشافية.]1531/3

( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)169( :
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الرا
بعُ

السؤال الواحد والستون :ما أكثر ما ُي ُ
دخل الجنةَ؟
الخلق.
الجواب :تقوى الل،
وحسن ُ
ُ



تقوى الل ╡ هي وصية الل لعباده من األولين واآلخرين ،قال تعالى:

(ﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ) [النساء ، ]131:و هي من
وصايا النبي ﷺ ،قال ﷺ « :أوصيكم بتقوى الل والسم ِع وال َّط ِ
وإن
اعةْ ،
َّ
ِ
بسنَّـتي
كثيرا ،فعليكم ُ
عبدً ا حبش ًّيا ،فإنَّه َمن يع ْش منكم بعدي فسيرى اختال ًفا ً
ِ
ِ
وع ُّضوا عليها بالن ِ
َّواجذ ،وإياكم
تمسكوا بها َ
الراشدينَّ ،
وسنة الخلفاء المهديين َّ
ِ
ِ
كل محدثة بدعةٌ ،و َّ
فإن َّ
كل بدعة ضاللةٌ»(.)1
ومحدثات
األمورَّ ،

وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

وتقوى الل ╡ معناها :االستقام ُة على طاعة الل بامتثال أوامره
رجاء ه
ثواب الل تعالى ،واجتناب نواهيه خو ًفا من عذاب الل تعالى.
النبي ﷺ أن أكثر ما ُيد هخ ُل الجنة تقوى الل وحسن الخلق،
وقد أخرب ُّ
فعن أبي هريرة ◙ قالُ :س هئل رسول الل ﷺ عن أكثر ما ُيد هخ ُل الناس
وس هئل عن أكثر ما ُيد هخ ُل الناس النار،
الجنة ،فقال « :تقوى الل وحسن الخلقُ ،
الفم وال َف ْر ُج» (.)2
فقالُ :
ه

ومن جوامع كلمه ﷺ ،ومن وصاياه العظيمة ما جاء عن أبي ذر◙

( )1أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)4607( :وصححه األلباين يف اإلرواء رقم.)2455( :

( )2أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)2004( :وحسن إسناده األلباين يف السلسلة الصحيحة
رقم.)977( :
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ُ
كنت ،وأتبع السيئ َة الحسن َة
قال :قال لي
الل حيثما َ
رسول الل ﷺ « :اتق َ
ِ
الناس بخلق حسن»(.)1
تمحها،
وخالق َ
ُ
ه
كنت» ،يعني يف ِّ
العلن
الس ِّر ويف
الل حيثما َ
كل زمان ومكان يف ِّ
قوله« :اتق َ
الحضر ويف الس ه
ه
فر.
ويف
ه
اإلنسان ولو أخذ على نفسه
أمرا ال ُبد أن يقع مهن
ولما كان
التقصير والذنب ً
ُ
ه
ه
الماحية
الحسنات
عهدً ا بلزوم التقوى جاءت مناسب ُة ذكر الوصية الثانية بفعل
للسيئات فقال ﷺ« :وأتبع السيئ َة الحسن َة تمحها» ،أي :فعليك بالحسنات
ه
ه
السيئات ،قال تعالى( :ﮱﯓﯔﯕﯖ) [هود. )2( ]114:
ب
التي ُتذه ُ
ِ
بخلق
ثم ذكر ما يجب يف معاملة الناس ،فقال ﷺ« :
الناس ُ
وخالق َ
وح ُ ُ ُ ه
النبي ﷺ بالذكر
َح َسن»(ُ ،)3
سن الخلق من تقوى الل ╡ لكن أفرده ُّ
أيضا يف حديث أبي هريرة ◙ قال :قال رسول الل
ألهميته ولذلك جاء إفراده ً
وخ ُل َقه فزوجوهَّ ،إال تفعلوا تكن فتن ٌة
ب إليكم من ترضون دي َنه ُ
ﷺ « :إذا َخ َط َ
ٌ
عريض»(.)4
يف األرض ،وفسا ٌد

( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)1987( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)97( :
( )2قال تعالى(:ﮅﮆﮇ) [فصلت ،]6:هنا معنى لطيف يف األمر باالستغفار
بعد األمر باالستقامة ،وذلك أن العبد مهما اجتهد يف االستقامة البد من وقوعه يف النقص
وجبـرا لذلك القصور [تذكير
والتقصير ،فناسب أن يستغفر الل تعالى سدًّ ا لذلك النقص
ً
األخيار بشرح دعاء سيد االستغفار للمؤلف ص.]7:
( )3ومن األحاديث التي ُذكهر فيها حدٌّ جامع للخلق الحسن ق ُ
حب
ول رسول الل ﷺ« :فمن َأ َّ
ِ
أن ُيزحزح عن النَّ ِ
وليأت إلى
ار ،ويدخل الجنَّ َة ،فلتأته مني ُته وهو يؤمن بالل واليوم اآلخر،
حب أن يؤتى إليه .»...أخرجه مسلم يف صحيحه رقم. )1844( :
الناس الذي ُي ُّ
( )4أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)1084( :وحسنه األلباين يف اإلرواء رقم.)1868( :
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وخ ُل َقه فزوجوه »؛ألن
طب إليكم َمن ترضون دي َنه ُ
قوله ﷺ« :إذا َخ َ
الزواج يحتاج إلى ُخ ُلق ،فكم من إنسان زوجه الناس لتدينه فوجدوا منه سوء
خلق يف تعامله مع زوجته (. )1
ه
ُ
اإلحسان
نسيان
ومن مظاهر سوء الخلق التي انتشرت يف هذا الزمان
ه
والمعروف فبعض الناس إذا اختلف مع صاحبه نسي ما كان بينهما من صحبة
خيرا ،وال يعرف له معرو ًفا،
وصداقة وتكلم على صاحبه بكل سوء ،فل يذكر فيه ً
وهذا األمر شاع عند الرجال والنساء ،وهذا الخلق السيء من أسباب دخول
أكثر
منظرا قط،
النبي ﷺ« :
ُ
ُ
ورأيت َ
ورأيت ال َّن َار ،فلم أر كاليوم ً
النار ،قال ُّ
أهلها النساء» ،قالوا :لم يا رسول الل؟ قال« :ب ُك ِ
فره َّن» قيل :يكفرن بالل؟ قال:
رأت َ
منك
إحداهن
أحسنت إلى
اإلحسان ،لو
العشير ،ويك ُفرن
«يك ُفرن
الدهر ،ثم ْ
َ
َ
َّ
َ
َ
( )1قال الشيخ األلباين« :$مفتاح عودة مجد اإلسلم :تطبيق العلم النافع والقيام بالعمل
أمر ٌ
جليل ال يمكن للمسلمين أن يصلوا إليه إال بإعمال منهج التصفية والتربية
الصالح وهو ٌ
أمورا:
وهما واجبان مهمان عظيمان وأردت باألول منهما ً
األول :تصفي ُة العقيدة اإلسلمية مما هو غريب عنها كالشرك وجحد الصفات اإللهية
وتأويلها ور ِّد األحاديث الصحيحة لتع ُّل هقها بالعقيدة ونحوها.
الثاين :تصفية الفقه اإلسلمي من االجتهادات الخاطئة المخالفة للكتاب والسنة وتحرير
التعص ه
ب.
العقول من آصار التقليد وظلمات
ُّ
الثالث :تصفية كتب التفسير والفقه والرقائق وغيرها من األحاديث الضعيفة والموضوعة
واإلسرائيليات والمنكرات.
وأما الواجب اآلخر :فأريد به تربية الجيل الناشئ على هذا اإلسلم المصفى من كل ما
ه
أظفاره دون أي تأ ُّثر بالرتبية الغربية الكافرة ،ومما ال
ذكرنا تربي ًة إسلمي ًة صحيح ًة منذ نعومة
ريب فيه أن تحقيق هذين الواجبين يتطلب جهو ًدا جبارة مخلصة بين المسلمين كافة:
جماعات وأفرا ًدا من الذين يهمهم ح ًّقا إقامة المجتمع اإلسلمي المنشود ٌّ
كل يف مجاله
واختصاصه» [فقه الواقع ص.]19:

232

خيرا ق ُّط» (.)1
شيئًا ،قالت :ما ُ
رأيت منك ً
ومما يدل على مكانة حسن الخلق ،قوله ﷺ« :ما من شيء أثقل يف الميزان

من حسن الخلق»(.)2

إن ِمن
النبي ﷺَّ « :
وحسن الخلق سبب لنيل الدرجات العل كما قال ُّ

مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخال ًقا.)3(»...
إلي وأقربكم مني
ً
أحبكم َّ

ولذلك فالمسلم بحاجة إلى تربية نفسه على الحلم والعفو والسماحة
وحفظ اللسان.
والنبي ﷺ أسو ٌة حسن ٌة لنا يف ذلك حتى شهد الل ╡ له يف قوله تعالى:
ُّ

(ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ) [القلم ، ]4:وما مدح الل تعالى نبيـه محمدً ا ﷺ كما
مدحه يف هذه اآلية.

فإن قال ٌ
قائل :أليس التوحيد أعظم من ُحسن ُ
الخلق؟
فالجواب :إن توحيد الل تعالى وأداء ح ِّقه من ُح ه
سن الخلق ،فمن حسن

ه
خلق اإلنسان أن يعبد الل وحده ال شريك له ،الذي خلقك لتعبده ال لتعبد غيره،

ورزقك لتشكره ال لتشكر غيره ،فالتوحيد دليل على حسن الخلق ،والشرك أكرب
سوء خلق.
ه
ه
الل حسن ُ
الحج( :ﭙﭚﭛ
العبادات ،فقال يف
بعض
الخ ُل هق يف
ِّ
وقد ذكر ُ

ﭜﭝﭞﭟﭠ) [البقرة ،]197:فوجب على اإلنسان عندما يكون ُمحر ًما
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)5197( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)907( :واللفظ للبخاري.
( )2أخرجه أبوداود يف سننه رقم ،)4799( :وصححه األلباين يف صحيح األدب المفرد رقم.)204( :

( )3أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)2018( :وحسنه األلباين يف صحيح السلسلة الصحيحة رقم:
(.)791

233

أن يتجنب الجدال بالباطل و الفسوق.
وكذلك يف الصوم يجب على المسلم أن يحفظ جوارحه عن المعاصي،
ويتعامل مع الناس باألخلق الحسنة وأال يرد اإلساءة بمثلها ،كما جاء عن
عمل ِ
اللُ :ك ُّل ِ
آدم له إال الصيام
ابن َ
النبي ﷺ قال« :قال ُ
أبي هريرة  عن ِّ
فإ َّنه لي وأنا َأجزي به ،والصيام جنَّة( ،)1إذا كان يوم صو ِم ِ
أحدكم فال َي ْر ُفث(،)2
ُ
ُ
وال َي ْص َخب( ،)3فإن سا َّبه أحدٌ أو قاتله ْ
فليقل :إين امرؤ صائم » (.)5( )4
والخلصة أن تقوى الل فيها سعادة الدنيا واآلخرة
ولست أرى السعادة جمع مال
ُ

ولـكـ َّن الـ َّتـقـ َّي هـو الـ َّسـعـيـدُ


ومانع من الرفث واآلثا هم،
( )1قوله (:الصيام ُجنَّة) ،قال النووي « :$هو بضم الجيم ،ومعناه سرت ٌة
ٌ
أيضا من النار» [شرح مسلم .]30/8
ومانع ً
ٌ

ه
( )2قوله( :فال َي ْر ُفث) ،الر ُ
مقدماته وعلى هذك هره مع ال ِّنساء
طلق على الجماع و
الكلم الفاحش ،و ُي ُ
فث:
ُ
[ انظر فتح الباري .]104/4
ه
والصياح» [فتح الباري .]118/4
ابن حجر« :$الصخب :الخصام ِّ
( )3قوله( :وال َي ْص َخب) قال ُ
السنة أن يقول الصائم لمن شتمه أو قاتله« :إين امرؤ صائم» كما جاء يف الحديث ،وال
( )4الثابت يف ُّ
يقل كما درج عند العامة« :اللهم إين صائم».
( )5أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)1904( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)1151( :واللفظ للبخاري.
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السؤال الثاين والستون :ما دار العذاب والمهانة؟
وكم عدد أبوابها؟






الرا
بعُ



الجواب :هي الن َُّار ،وعد ُد أبوابها سبعةٌ.

الل للكافرين ،و لها أسما ٌء كثيرة
النار :هي دار العذاب والمهانة التي أعدها ُ

ومتعدِّ دة؛ لكثرة ما فيها من أنواع العذاب ،وهذه األسماء كلها تدل على صفات
والجحيم ،والهاوي ُة ،وغير ذلك من
النار ،ومن أسماء النار :جهن ُم ،وسق ُر،
ُ
األسماء التي ثبتت لها يف الكتاب والسنة.

وا
ل
ثل
ث
ون
:

وأبواب ه
النار سبعة كما قال تعالى( :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ
ُ
ﮭﮮﮯﮰﮱﯓ) [الحجر. ]44:43

قال ابن كثير « :$قد كُتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه،
ال محيد لهم عنه -أجارنا الل منهاٌّ -
وكل يدخل من باب بحسب عمله ،ويستقر
يف درك بقدر فعله» (.)1

والنار هي عذاب الل تعالى ،كما قال الل تعالى يف الحديث القدسي« :إنما ه
أنت
ُ
أعذب ه
عذابي ِّ
بك من أشاء من عبادي»(.)2
و ال يصح إيمان عبد حتى يؤمن أن الل قد خلق النار ،وأهنا موجود ٌة اآلن،
وقودها الناس والحجارة كما قال تعالى( :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃﰄ) [البقرة.]24:

( )1تفسير ابن كثير ( ،)536/4وهذه األبواب ُتغلق على الكفار فل يخرجون أبدً ا من النار كما أخرب
بذلك العزيز الجبار فقال( :ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ) [البلد.]20:19
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)4850( :ومسلم يف صحيحه رقم.)2846( :
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وقعرها بعيدٌ  ،ومما يدل على سعة النار و ُبع هد
ومن صفات النار أهنا واسعة ُ
قعرها ما ثبت عن أبي هريرة◙ ،قالُ :كنا مع رسول الل ﷺ ،إذ سمع

النبي ﷺ« :تدرون ما هذا؟» قال :قلنا :الل ورسوله أعلم ،قال:
وجب ًة ،فقال ُّ
«هذا حجر ُر ِم َي به يف النار منذ سبعين خري ًفا ،فهو يهوي يف النار اآلن ،حتى انتهى
إلى قع ِرها» (.)1
يومئذ لها سبعون َ
ألف زمام ،مع كل
«يؤتى بجه َّن َم َ
وقال رسول الل ﷺُ :
زمام سبعون َ
يجرونها» (.)2
ألف َم َلك ُّ
ه
أهل ال ه
ويدخل ُ
صورة ضخمة هائلة ال يقدر قدرها إال الذي
نار النار على

النبي ﷺ قال« :ما بين منكبي الكافر
خلقهم ،فعن أبي هريرة◙ عن ِّ
ِ
المس ِرع» (.)3
مسير ُة ثالثة أيام للراكب ُ

ِ
رس الكافر ،أو ناب الكافر
وعنه◙ قال :قال رسول الل ﷺ« :ض ُ
مثل ُأحدِ ،
وغ َل ُظ جلده مسيرة ثالث» ( ،)4وهذا التعظيم لجسد الكافر ليزداد عذا ًبا
ألما.
و ً
صوت وق هع الش ه
يء
( )1أخرجه مسلم رقم ،)2844( :قوله (:سمع وجبة) أي :هد ًة ،وهي
ُ
الثقي هل[.المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم للقرطبي (.])187/7
( )2أخرجه مسلم رقم.)2842( :
قوله ﷺ( :لها سبعون َ
ألف ِزمام) قال القرطبي « :$الزِّ ما ُم :ما يزم به الشيء؛

أيضا تمنع من خروجها على أهل
أيُ :يشدُّ و ُيربط ،وهذه األزمة التي تساق جهنم هبا ً
المحشر ،فل يخرج منها إال األعناق التي أمرت بأخذ من شاء الل أخذه» [.المفهم لما
أشكل من تلخيص مسلم للقرطبي (.])186/7
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)6551( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2852( :واللفظ
للبخاري.
( )4أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2851( :

=
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والنار ُتسعر كل يوم وتزداد حرارهتا وشدة عذاهبا ،قال رسول الل ﷺ:
ِ
بعضا ،فأذن لها ب َن َفسينَ :ن َفس يف
«
اشتكت ال َّن ُار إلى ربها فقالت :رب َأ َك َل بعضي ً
الشتاء و َن َفس يف الصيف ،فأشدُّ ما تجدون من الحر ،وأشد ما تجدون من
الزمهرير»(.)1
وقد حف ه
ت الن ُار بالشهوات التي هي من أعظم أسباب دخولها ،والدليل
ُ
الل الج َّن َة وال َّن َار
حديث أبي هريرة◙  ،عن رسول الل ﷺ قالَّ « :
لما خلق ُ
َ
َأ َ
أعددت ألهلها فيها ،قال:
جبريل إلى الج َّن ِة فقال :انظر إليها وإلى ما
رسل
ُ
فجاءها ونظر إليها وإلى ما َأعدَّ الل ِ
فرجع إليه ،قال :فوعزتك
ألهلها فيها ،قال:
َ
َ
ُ
ه
فحفت بالمكاره ،فقال :ارجع إليها فانظر
سمع هبا أحدٌ إال دخلها ،ف ُأمر هبا ُ
ال ي ُ
فرجع
ت بالمكاره،
أعددت ألهلها فيها ،قال:
إلى ما
فرجع إليها فإذا هي قد ُح َّف ْ
ُ
َ
َ
إليه فقال :وعزتهك لقد هخف ُت أن ال يدخلها أحدٌ  ،قال :اذهب إلى النار فانظر إليها
فرجع إليه فقال:
بعضا،
وإلى ما
بعضها ً
ب ُ
ُ
َ
أعددت ألهلها فيها ،فإذا هي ير َك ُ
فحفت بالشهوات ،فقال :ارجع إليها،
وعزتهك ال
يسمع هبا أحدٌ فيدخ ُلها ،فأمر هبا ُ
ُ
خشيت أن ال ينجو منها أحدٌ إال دخلها» (.)2
فرجع إليها فقال :وعزتهك لقد
ُ
= وأخرج الرتمذي يف جامعه رقم ،)2577( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم:
( )2114قوله ﷺ« :إن ِغ َل َظ ِ
جلد الكافر ِ
ضرسه ُ
مثل ُأ ُحد،
اثنان وأربعون ذرا ًعا ،وإن
َ
ِ
وإن ِ
والمدينة».
جهنم كما بين مك َة
مجلسه من
َ
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3260( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)617( :واللفظ
للبخاري.
( )2أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)2560( :وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب رقم:
( ،)3669و أصل الحديث عند البخاري يف صحيحه من حديث أبي هريرة◙ رقم:
(  ،)6487ومسلم يف صحيحه من حديث أنس بن مالك ◙ رقم )2822( :واللفظ
ت النار بالشهوا ِ
بالمكاره ،وح َّف ِ
له «ح َّف ِ
ِ
ت» .
ت الجن ُة
ُ
ُ
ُ
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ومما جاء يف عذاب أهل النار أهنم يستغيثون أي يطلبون ما ًء ف ُيغاثون بماء

كالمهل شديد الحرارة شديد الغليان يشوي الوجوه ،قال تعالى(:ﮱﯓ
ُ
ﯔﯕ ﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡ

ﯢ) [إبراهيم، ]17:وقال تعالى  ( :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﮏﮐﮑ) [الكهف. ]29:
وقد جاء أن النار تتكل ُم كما قال تعالى(:ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ

ﯿ) [ق.]30:
وقال رسول الل ﷺ« :ال ُ
يضع
تزال جه َّن ُم تقول :هل من مزيد؟ حتى َ
ِ
قط ْ
قدمه ،فتقولْ :
بعضها إلى بعض»(.)1
ويزوى ُ
ُّ
رب العزة فيها َ
قط ،وعزَّ تكُ ،
و إذا استعاذ المسلم بالل من النار فإن النار تدعو له تقول :اللهم أجره من
َ
ثالث مرات قالت الن َُّار:
النار ،والدليل قوله ﷺَ « :م ِن استجار ِمن ال َّنار
اللهم أجره من النار»(.)2

وعن ع هد ِّي ه
بن حاتم ◙ :أن النبي ﷺ ذكر النار فأشاح بوجهه

فتعوذ منها ،ثم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها ،ثم قال« :اتقوا ال َّن َار ولو بشق

تمرة ،فمن لم يجد فبكلمة طيبة»( ،)3أي :اجعلوا بينكم وبين النار وقاية ولو أن

تتصدقوا بنصف تمرة.
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)6661( :ومسلم يف صحيحه رقم.)2848( :
قال النووي « :$معنى ُيـزوى يضم بعضها إلى بعض فتجتمع وتلتقي على من
فيها ،ومعنى قط حسبي أي يكفيني هذا ،وفيه ثلث لغات قط قط بإسكان الطاء فيهما،
وبكسرها منونة ،وغير منونة» [شرح مسلم .]182/17
( )2أخرجه الرتمذي رقم )2572( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)6275( :
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)6563( :ومسلم يف صحيحه رقم.)1016( :
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قصر يف حق
فمن استطاع أن يقلل من الس ِّيـئات ويكثر من الحسنات فل ُي ِّ
نفسه ،فإهانة نفسك أن تجعلها يف معصية الل،ورفعة نفسك أن تجعلها يف
طاعة الل  ،قال تعالى( :ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ) [الشمس( ]10:7ﭸ) ،أي :دسها يف معصية الل
تعالى(.)1
الخلصة أننا ُخلقنا من أجل االختبار واالبتلء ثم نكدح يف هذه الدنيا إلى
ما شاء الل ثم نلقي الل  والمصير؛ إما إلى الجن هة وإما إلى النار ،عن بعض
النبي ﷺ لرجل« :كيف تقول يف الصالة؟»،
أصحاب النبي ﷺ  ،قال :قال ُّ
قال :أتشهدُ وأقول :اللهم إين أسألك الجنة ،وأعوذ بك من النار ،أما إين ال أحسن
النبي ﷺ« :حولها ندند ُن» (.)2
دندنتك وال دندنة معاذ فقال ُّ

وقد ذكر الل النار يف كتابه وذكر أهلها وطعامهم وشرابهم وأحوالهم

بعضا كل ذلك لتحيا القلوب ونتقي هذه
وصراخهم واهتام بعضهم ً
وندمهم ُ
النار.
( )1قال الشيخ السعدي $يف تفسير قوله تعالى ( :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ) « أي :أخفى نفسه
ه
بقمعها وإخفائها ،بالتدنس بالرذائل ،والدنو من العيوب،
الكريمة ،التي ليست حقيقة
دسيها» [.تفسير
واالقرتاف للذنوب ،وترك ما يكملها وينميها ،واستعمال ما يشينها و ُي ِّ
السعدي ص.]926 :
( )2أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)792( :وصحح إسناده األلباين يف صحيح أبي داود األم رقم:
(.)757
ُ
الرجل بالكلم
قوله ﷺ« :حولها ندندن» ،قال ابن األثير« :$الدندن ُة :أن يتكلم

ُتسم ُع نغم ُته وال ُيفهم ...،والضمير يف حولها للجنة والنار :أي حولهما ندندن ويف طلبهما.
[النهاية يف غريب الحديث .]137/2
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حسان؟
السؤال الثالث والستون :ما اإل
ُ


الرا
بعُ


الجواب :أن تعبدَ الل كأ َّنك تراه ،فإن لم تكن تراه
فإنه يراك.

اإلحسان لغ ًة :اإلتقان أحسن الشيء أي :أتقن ُه.
وهو رتب ٌة عظيم ٌة يف الدِّ ين بأن ي ُـتقن اإل ُ
نسان دينه.

وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

وشرعا :هو أن تعبد الل كأنك تراه ،فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
ً
ِ
ولإلحسان مقامان:

النبي ﷺ بقوله« :أن تعبدَ اللَ
 -1مقام المشاهدة ،وهو الذي ذكر ُه ُّ
كأ َّنك تراه»(.)1
النبي ﷺ بقوله« :فإن لم تكن تراه
-2مقام المراقبة ،وهو الذي ذكره ُّ

فإنَّه يراك».

قال تعالى(:ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛﮜ ﮝ ﮞ) [الشعراء. ]219:218
ه
األعمال القلبي هة ُك ِّلها وعمو ُدها الذي
أساس
ابن القيم  « :$فالمراقب ُة
ُ
قال ُ
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)4777( :ومسلم يف صحيحه رقم.)9( :

الل« :وهذه المشاهدة المقصود هبا مشاهدة الصفات ال
قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه ُ
مدخل لمشاهدة الذات كما
ً
والضلل هم الذين جعلوا ذلك
مشاهدة الذات؛ ألن الصوفية ُّ
يزعمون ،وهذا من أعظم الباطل والبهتان ،وإنما يمكن مشاهدة الصفات ،و ُيعنى هبا مشاهدة
آثار صفات الل يف خلقه»[ .شرح األربعين النووية ص.]63:
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ه
القلب وفروعها ُك ِّلها يف كلمة
النبي ﷺ أصول أعمال
قيامها به ،ولقد جمع ُّ
واحدة ،وهي قو ُله يف اإلحسان« :أن تعبد الل كأ َّن ك تراه» (. )1
والمراقب ُة ُت ه
ور ُ
ث الحياء من الل؛ ألن اإلنسان قد يتجر ُأ على المعاصي يف
يجاهر
الس ِّر وال يتجر ُأ عليها يف العلن لكن من فقد الحياء من الل ومراقبته فربما
ُ
ِّ
بالمعصية.
للنبي ﷺ:
والحيا ُء من الل رتب ٌة عظيم ٌة فعن سعيد بن زيد ،أن ً
رجل قال ِّ
رجال صالحا ِمن ِ
قومك»(.)2
لل كما تستحيي ً
أوصني ،قال« :أوصيك ْ
ً
أن تستحي َي ا َ
فاإل ُ
نسان إذا كان عنده ناس صالحون فإنه يستحي أن يفعل المعصية أمامهم،
أحق أن ُيستحيا منه.
والل ُّ 
ُ
رتفع درجتُه فيه بإتقان أعمال اإلسلم
والعبدُ يرتقي يف مقام اإلحسان ،وت ُ
ه
أعمال اإليمان القلبي هة.
الظاهرة وإتقان


( )1إعلم الموقعين (.)112/6
ه
ه
ابن الق ِّيم  $يف
عين على الوصول إلى مرتبة اإلحسان كثر ُة ذك هر الرحمن ،قال ُ
ومما ُي ُ
ورثه المراقبة حتى ه
ه
فوائد هذك هر الل تعالى«:أنه ُي ه
يدخله يف باب اإلحسان ،فيعبد الل
كلمهه عن
كأنه يراه ،وال سبيل للغافل عن ِّ
الذكر إلى مقام اإلحسان ،كما ال سبيل للقاعد إلى الوصول
إلى البيت»[ .الوابل الصيب ص.]42 :
( )2أخرجه البيهقي يف شعب اإليمان رقم ،)7343( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم:
(.)2541
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ابع والستونَ :م ْن ُّ
أحق النَّاس بالبِـر
الر ُ
السؤال َّ
ِ
واإلحسان؟




واألب.
األم
ُ
الجواب :الوالدانُّ :


را
ال
بعُ



يكون يف عبادة الل و ُ
ُ
ُ
يضا مع عباد الل؛ بأداء ما لهم من
حسان
اإل
يكون أ ً
ه
فتكف عنهم األذى ،وتبذ ُل لهم الخير ما
ُّ
وحفظ ما لهم من الواجبات،
الحقوق،
استطعت.

وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

ه
الل حقهما على
و ُّ
أحق الناس هبذا البه ِّر واإلحسان الوالدان ،فقد عطف ُ
حق له ،وهو عبادته وحد ُه ال شريك له يف مواضع من كتابه:
أعظم ٍّ

قال (: ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟ) [النساء. ]36:
وقال تعالى( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ

ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ) [اإلسراء. ]24:23
الل تعالى حقه وهو عبادته وحده ال شريك له يف قوله تعالى:
فذكر ُ

(ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) ُثم ذكر بعد ذلك حق الوالدين فقال (:ﮝ

والفعلي؛ ألهنما
القولي
ﮞ) أي :أحسنوا إليهما بجميع وجوه اإلحسان
ِّ
ِّ
ه
ه
وجود ه
ه
ه
واإلحسان إليه وال ُقر ه
ب ما يقتضي
للولد
المحبة
العبد ،ول ُهما من
سبب
ُ
وجوب البه ِّر.

ثم قال تعالى( :ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ) أي :إذا وصل
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الس ِّن الذي تضعف فيه قواهما ويحتاجان من اللطف واإلحسان ما هو
إلى هذا ِّ
ه
مراتب األذى نـبه به على ما سواه ،والمعنى:
معروف( ،ﮧﮨﮩﮪ)وهذا أدنى
ال تؤذهما أدنى أذية.
(ﮫﮬ)أي :تزجرهما وتتكلم معهما كل ًما غلي ًظا.
(ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ) بلفظ يحبانه وتأدب وتلطف بكلم ل ِّين حسن
نفوس ُهما ،وذلك يختلف باختلف األحوال والعوائد
يط ِّي ُ
ب قلوبهما وتطمئن به ُ
واألزمان.
(ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ)أي :تواضع لهما رحم ًة هبما واحتسا ًبا
ه
الخوف منهما أو الرجاء للمال ،ونحو ذلك من
لألجر والثواب ،ال ألجل
المقاصد التي ال ُيؤجر عليها العبد.
ادع لهما بالرحمة أحيا ًء وأموا ًتا ،جزا ًء
(ﯙﯚﯛﯜﯝﯞ) أيُ :
صغيرا.
على تربيتهما إياك
ً
( ﯜ ﯝ ﯞ)و(كما) هنا للتعليل وليست للتشبيه ،أي :ألنهما
اعرتاف بالفضل لهما بعد فضل الل.
ٌ
صغيرا ،وفيه
ربياين
ً
ه
الحق ،وكذلك من
ازدادت الرتبي ُة ازداد ُّ
ويستفاد من اآلية أنه كلما
تولى تربية اإلنسان يف دينه ودنياه تربي ًة صالح ًة غير األبوين فإن له على من
رباه حق الرتبية(.)1
ه
وعن أبي هريرة  قال :جاء ٌ
رسول الل ﷺ فقال :من
رجل إلى
بحسن صحابتي؟ قالُ « :أ ُّمك» قالُ :ثم من؟ قالُ « :ث َّم ُأ ُّمك» قالُ :ثم
ُّ
أحق الناس ُ
( )1انظر تفسير السعدي(ص.)456:
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من؟ قالُ « :ث َّم ُأ ُّمك» قالُ :ثم من؟ قالُ « :ث َّم أبوك»(.)1
ُ
الحديث على أن أحق الناس باإلحسان والمعروف هم الوالدان ،وأن
فدل
ه
()2
األم مع أبنائها ،فقد حملتهم يف
حق الوالدة ُمقد ٌم على األب ؛ وذلك لما قاست ُه ُّ
بطنها تسعة أشهر ،وعانت بعد ذلك يف و ه
ضعهم أشد المعاناة ،ثم التزمت رعايتهم
مدة الرضاع ه
والفطام والعناية الكاملة هبم ،فاستحقت بذلك هذه المنزلة.
قال تعالى( :ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

ﮂﮃﮄﮅﮆ) [لقمان. ]14:
حق ه
األب ،فبعض الناس
األم على األب ال يعني تضييع ِّ
وهذا التقديم ِّ
لحق ِّ
سبب ُوجود
األب له ٌّ
حق عظيم ،فهو ُ
إذا ُط ِّلقت والدته ضيع حق والده من ال هب ِّر ،ف ُ
الولد بعد الل تعالى ،ومهما بذل االبن فلن يستطيع أن ي ُرد جميل والده عليه.
يشتريـه
النبي ﷺ« :ال يجزي ولدٌ والدً ا ،إال أن يجدَ ه مملو ًكا فـ
َ
قال ُّ

فيعت َقه»(.)3

الل  عنها ورسوله ﷺ
ومن كبائر الذنوب والمحرمات التي هنى ُ

ُع ُق ُ
وق الوالدين ،قال تعالى( :ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)5971( :ومسلم يف صحيحه رقم.)2548( :
عمل أقرب إلى الل من هب ِّر الوالدة» أخرجه البخاري
أعلم ً
( )2قال ُ
ابن عباس  «:إين ال ُ
يف األدب المفرد رقم ،)4( :وصححه األلباين يف صحيح األدب المفرد رقم.)4( :
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)1510( :
قوله(:ال يجزي) أي :ال ُيؤ ِّدي إليه حقه (فيعت َقه) أي :فيصير سب ًبا لعتقه بشرائه ،وليس المرا ُد به
أنه يحتاج إلى إعتاق آخر سوى أن ه اشرتاه ،وفيه أن العبد كالهاله هك ،فكأنه باإلعتاق أخرجه من
الهلك إلى الحياة فصار فع ُله ذلك مما ه
ه
يعد ُل فعل ه
وإخراجه من العد هم
األب حيث كان سب ًبا للوجود

إليه [.حاشية السندي على سنن ابن ماجه.]388/2
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ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ) [لقمان ،]15:فأمر تعالى األبناء بمصاحبة
الوالدين بالمعروف ،واإلحسان إليهما حتى لو كانا يدعواهنم إلى ِّ
الشرك بالل تعالى.
وعن ه
حر َم عليكم:
النبي ﷺَّ :
الل َّ
ُ
«إن َ
المغيرة بن شعبة ،قال ُّ
ِ
َ
األمهات .)1(» ...
عقوق
وخصت األمهات يف هذا الحديث ِّ
ُ
ستضعف عند
ُ
بالذكر؛ ألهنا يف العادة ُت
أوالدها ،بخلف األب؛ فقد يهابه أوالده السيما إذا كان يف نشاطه وقوته.
وألن األم فيها من الرحمة والعاطفة ما يجعلها تتغاضى عن تقصير أوالدها
يف حقها ؛فلذلك كانت الوصية هبا آكد.
ولو تأملنا حال كثير من الناس ن هجدُ هم يقدِّ مون صحبة أصدقائهم ورفاقهم
بـر والديهم ،السيما يف هذا الزمان الذي ض ُعف فيه الدين.
على ِّ
بل نرى بعض األبناء يرفع صوته على ُأ ِّمه ،ويتكل ُم معها بغلظة وشدة ،بينما
تراه يعامل أصحابه بغاية األدب وال ُّلطف واألخلق الط ِّيبة(.)2
الل  إليهم يو َم القيامةُّ :
العاق
النبي ﷺ « :ثالث ٌة ال ُ
ينظر ُ
وقد قال ُّ
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)2408( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)593( :وتمام الحديث:
ومن َْع وهات ،وكره لكم؛ َ
السؤال ،وإضاع َة المال».
قيل وقال ،وكثر َة ُّ
«ووأد البناتَ ،
ه
ه
الناس
باالتصاف به هو من كان خير
( )2قال الشوكاين « :$أعلى الناس هرتب ًة يف الخير ،وأح ُّقهم

ه
وح ه
ه
سن ُ
الض ِّر،
واإلحسان
الخ ُل هق
وجلب النف هع ودف هع ُّ
ألهلهه ،فإن األهل هم األحقا ُء بالبهش هر ُ
خير الن ه
فإذا كان الر ُ
اس ،وإن كان على العكس مهن ذلك فهو يف الجانب اآلخ هر
جل كذلك فهو ُ
ه
الناس
الناس يف هذه الورطة ،فرتى الرجل إذا ل هقي أهله كان أسوأ
يقع
مهن الش ِّر،
ُ
وكثيرا ما ُ
ً
ه
األجانب النت عريك ُته
خيرا ،وإذا ل هقي غير األه هل مهن
نفسا ،وأقلهم ً
أخل ًقا ،وأشج ُع ُهم ً
ه
التوفيق
خيره ،وال شك أن من كان كذلك فهو محرو ُم
وانبسطت أخل ُقه وجادت نف ُسه وك ُثر ُ
ه
ه
الطريق»[.نيل األوطار .]245/6
سواء
زائغٌ عن
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يوث ،وثالث ٌة ال َيدخلون الجن َةُّ :
لوالديه ،والمرأ ُة المترجلة ،والدَّ ُ
العاق لوالديه،
ِ
والمنان بما أعطى» (.)1
والمدم ُن على الخمر،
ُ
وإن من أعظم العقوق و أكرب الكبائر لعن الرج هل والديه ،فعن عبد الل ه
بن
الر ُ
جل
عمرو¶ ،قال :قال رسول الل ﷺَّ « :
إن من أكبر الكبائر أن َ
يلعن َّ

الر ُ
يلعن الر ُ
جل أبا
جل والديه؟ قال:
ُّ
والديه» قيل :يا رسول الل ،وكيف ُ
«يسب َّ
الر ِ
ويسب َّأمه» (.)2
فيسب أباه،
جل،
ُّ
ُّ
َّ

ه
ظن أن عدم
يفر ُق بين ِّبر الوالدين وعقوقهما ،في ُّ
كثير من الناس ال ِّ
تنبيهٌ :

العقوق هو المطلوب ،وهذا فه ٌم قاصر ،فعقوق الوالدين من باب المنهيات و
أمر آخ ُر يقتضي من األبناء
وبر الوالدين من باب المأمورات ،فهو ٌ
المحظوراتُّ ،
بذل اإلحسان والمعروف للوالدين ،وطلب رضاهما ،والسعي يف قضاء
االبن غير ٍّ
بار هبما ،وال
حوائجهما ،فقد يكون
ُ
عاق لوالديه ،ومع ذلك هو غير ٍّ
ُمح هسن إليهما ،فعلى المسلم أن يبـر والديه امتـثـا ًال للمأمور ،وأن يجتنب العقوق
اجتنا ًبا للمحظور.


( )1أخرجه النسائي يف سننه رقم ،)2562( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)3071( :
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)5973 (:ومسلم يف صحيحه رقم ،)90( :واللفظ للبخاري.
الر ُ
جل والديه؟) قال ابن حجر « :$هو استبعاد من السائل ألن الطبع
قوله( :وكيف ُ
يلعن َّ
المستقيم يأبى ذلك فبين يف الجواب أنه وإن لم يتعاط السب بنفسه يف األغلب األكثر لكن قد يقع
كثيرا»[ .فتح الباري .]403/10
منه
ُ
التسبب فيه وهو مما يمكن وقوعه ً
ابن بطال « :$هذا الحديث ٌ
أصل يف قطع الذرائع ،وأن من آل فع ُله إلى ُمحرم وإن لم
قال ُ

يقصده فهو كمن قصده وتعمده يف ه
اإلثم»[ .شرح صحيح البخاري .]192/9
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الخامس والستون :ماذا ُ
أردت
تقول إذا
السؤال
َ
ُ
تدعو لوالديك؟
أن َ




ولوالدي وارحمهما
الجواب :رب اغفر لي
َّ
صغيرا.
كما ربياين
ً



الرا
بعُ



سبب من أسباب رفعة الدرجات وزيادة الحسنات ،فقد
الدعا ُء للوالدين ٌ

ُ
فيقول :يا
الصالح يف الج َّنة،
قال النبي ﷺَّ «:
إن الل ل َي ْر َف ُع الدَّ َر َج َة للعبد َّ
فيقول :باستغفار ِ
ُ
ولد َك لك» (.)1
رب ،أ َّن ى لي هذه؟

وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

ه
النبي ﷺ «:إذا مات
وإنه مما ُ
ينفع اإلنسان بعد موته دعا ُء ولده له ،قال ُّ
ِ
نتفع به ،أو
اإلنسان
ُ
انقطع عنه عم ُله إال من ثالثةَّ :إال من صدقة جارية ،أو علم ُي ُ
َ
ولد صالح يدعو له »(.)2
ه
واألمهات يف الحياة وبعد الممات.
ينفع اآلباء
فصلح األبناء والبنات ُ
ُ

مقتبس مهن قوله تعالى يف سورة اإلسراء:
وهذا الدعا ُء الذي ذكره المصنِّف
ٌ
(ﯙﯚﯛﯜﯝﯞ) [اإلسراء. ]24:

المسلم لوالديه ِّ
بكل دعاء ط ِّيب يرجع عليهما بالخير يف
شرع أن يدعو
و ُي ُ
ُ
رسول الل ﷺ« :من ص َنع إليكم معرو ًفا ِ
ُ
فكاف ُئوه،
الدنيا واآلخرة ،وقد قال
َ ْ َ َ
َ ُْ
فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأ ُت ُمو ُه»(.)3
( )1أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)10610 (:وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)1617( :
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)1631 (:

( )3أخرجه أبو داود رقم ،)1672( :وصححه األلباين يف إرواء الغليل رقم.)1617( :
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وأي معروف أعظم من المعروف الذي بذله الوالدان ألبنائهما فلشك
ُّ
ـــر.
أنهما ُّ
أحق الناس بالدعاء والمعروف وسائر وجوه اإلحسان وال هب ِّ
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ِ
األعمال
أحب
ادس والستون :ما ُّ
الس ُ
السؤال َّ
إلى الل تعالى؟



الرا
بعُ



الصال ُة على وقتهاُ ،ث َّم ِب ُّر الوالدين،
الجوابَّ :
ُث َّم الجها ُد يف سبيل الل .

سألت رسول ه
عن عبد الل ه
الل ﷺ:
بن مسعود  ،قال:
ُ
أي األ ه
أي؟ قال:
الصال ُة على وقتها» ق ُ
لتُ :ثم ٌّ
أحب إلى الل؟ قالَّ « :
عمال ُّ
ُّ
ثم الجها ُد يف سبيل الل»(.)1
« ُث َّم ِب ُّر الوالدين» ُ
قلتُ :ثم ٌّ
أي؟ قالَّ « :

وا
ل
ثل
ث
ون
:

أي األ ِ
إثبات صفة المحبة لل
أحب إلى الل» :فيه ُ
عمال ُّ
قوله ﷺُّ « :
ه
ب ،قال( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ب و ُيح ُّ
؛ فالل ُ يح ُّ
ﮩ) [المائدة ،]54:وقال(: ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ) [آل عمران ،]31:وقال تعالى( :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ) [البقرة.]222:

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)5970( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)85( :واللفظ لمسلم.
ه
الحديث ه
وغيره مما اختلفت
قال ابن حجر « :$و ُمحص ُل ما أجاب به العلما ُء عن هذا
ُ
أفضل األعمال ،أن الجواب اختلف الختلف أحوال السائلين بأن أعلم ُكل
فيه األجوب ُة بأنه
االختلف باختلف
ُ
الئق هبم ،أو كان
قوم بما يحتاجون إليه ،أو بما لهم فيه رغب ٌة ،أو بما هو ٌ
ه
ه
ُ
الوقت أفضل منه يف غيره ،فقد كان الجها ُد يف ابتداء
العمل يف ذلك
األوقات بأن يكون
ه
تضافرت
اإلسلم أفضل األعمال؛ ألنه الوسيل ُة إلى القيا هم هبا والتم ُّك هن مهن أدائها ،وقد
ه
ُ
ُ
تكون
مواساة المضطر
أفضل من الصدقة ومع ذلك ففي وقت
صوص على أن الصلة
النُّ
ُ
ُ
المطل ُق أو المرا ُد مهن أفضل
الصدق ُة أفضل أو أن أفضل ليست على باهبا بل المرا ُد هبا
الفضل ُ
األعمال فحذفت (مهن) وهي مراد ٌة» فتح الباري(.)9/2
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وعن سهل ه
بن سعد  ،أن رسول الل ﷺ قال يوم خيبــر:
رجال يفتح الل على يديه ،ي ِحب الل ورسو َلهِ ،
« ُ
الل
أل
َّ
ويح ُّبه ُ
ُ ُّ َ
عطين هذه الراي َة غدً ا ً َ ُ ُ
ُ
ورسو ُله» الحديث(. )1
أيضاُ :
بيان أن األعمال التي يحبها الل تعالى
ومن فوائد الحديث ً
متفاوتةٌ ،وأعظمها التوحيد ثم الصلةُ.
كن الثاين من أركان
الر ُ
قو ُله ﷺَّ « :
الصال ُة على وقتها» :الصل ُة هي ُّ

اإلسلم ،وهي الحدُّ الفاصل بين اإليمان والكفر ،وأو ُل ما يحاسب عليه العبد
يوم القيامة.
ومن فضائلها :أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ،وأداؤها كما أمر الل
 سبب إلصلح البلد ه
والعباد ،وكثير من الناس يشتكي من الفساد المالي
ٌ
واألخلقي الذي يقع يف بلد المسلمين ويذكر لذلك أسبا ًبا ،ولكنه ال يذكر

السبب األعظم النتشار الفساد وهو ترك الصلة وإهمالها والتهاون فيها ،قال
تعالى(:ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ) [مريم،]59:
اتباعهم للشهوات بعد إضاعتهم للصلوات ،وقال تعالى(:ﯠﯡ
فكان ُ

فسيقع
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ) [العنكبوت ،]45:فمن لم يص هل
ُ
حتما يف الفحشاء والمنكر.
ً
وقوله ﷺ« :الصالةعلى وقتها» :معناه يف أول وقتها ،فإن

أحب األعمال إلى الل  لما يف ذلك من المبادرة
الصلة يف أول وقتها ُّ
إلى الخير.

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)4210( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2406( :واللفظ
للبخاري.
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ُ ه
أي األ ه
عمال
وعن ُأ ِّم فروة  قالت ُ :س هئل
رسول الل ﷺُّ :
ُ
الصال ُة يف َّأو ِل وقتِها» (. )1
أفضل ؟ قال َّ « :
* ويستثنى من ذلك وقتان:
الحر حتى
األول :اإلبرا ُد بالظهر وهو تأخير صلة الظهر عند شدة ِّ
يربد الجو ،والدليل قو ُله ﷺ« :إذا اشتدَّ الحر فأبردوا بالص ِ
فإن شدَّ َة
الةَّ ،
َّ
ُّ
ُّ
الحر ِم ْن َف ْي ِح جهن ََّم»(.)2
تأخير صالة العشاء إلى ثلث الليل إذا لم َّ
يشق ذلك على الناس؛
الثاين:
ُ
أن يؤخروا ِ
أن َّ
العشا َء إلى
والدليل قو ُله ﷺ« :لوال ْ
أشق على ُأ َّمتي ألمرت ُُهم ْ ُ
يل أو ِ
ُث ُل ِ
ث ال َّل ِ
نصف ِه»(.)3
عام ُة
وعن عائشة  قالت َ :أ ْعت ََم النَّب ُّي ﷺ َ
ذات ليلة حتَّى َ
ذهب َّ
ِ
ال َّل ِ
أن ُ
أش َّق
يل ،وح َّتى نام أه ُل
المسج ِدُ ،ث َّم خرج فص َّلى ،فقال« :إنَّه لو ْقتُها لوال ْ

على ُأ َّمتي»(.)4

بعض الناس
كثير من المسلمين
تأخير الصلة عن وقتها ،و ُ
ُ
ومما يتساهل فيه ٌ
ُينشى ُء وق ًتا للصلة على هواه ،ويتقرب إلى الل  بما لم ه
الل به فيتعمدُ
يأمر ُ

ه
بعض العلماء ال صلة
أن يجعل صلة الفجر بعد طلوع الشمس ،وهذا على قول
يجوز أن
له على هذه الحالة شأ ُنه شأن من يص ِّلي الصلة قبل دخول الوقت ،فل
ُ

ُتص ِّلي الصلة قبل دخول الوقت كما ال يجوز أن تتعمد وتصليها بعد انتهاء
( )1أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)426( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)1093( :
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)536( :ومسلم يف صحيحه رقم.)615( :
( )3أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)167( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)5313( :
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)569( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)638( :واللفظ له.
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يصح
ليل ،فل
متعمدً ا فهو كمن صام ً
ُّ
وقتها ،فمن صلى الصلة يف غير وقتها ِّ
صيامه؛ ألنه ابتدع وق ًتا ما أنزل الل به من سلطان.
قو ُله ﷺِ « :ب ُّر الوالدين» به ُّر الوالدين نوع من أنواع الجهاد يف سبيل
الل؛ فعن عبد ه
الل ه
يقول :جاء ٌ
بن عمروُ 
رجل إلى النبه ِّي ﷺ،
الجهاد ،فقال« :أحي ِ
ه
والدَ َ
اك؟» ،قال :نعم ،قال« :ففيهما فجاهد»(.)1
فاستأذنه يف
ٌّ
سبب لنيل رضا الل تعالى ،والدليل قو ُله ﷺ:
وبر الوالدين
ٌ
لد ،وسخَ ُط الـرب يف سخَ ِ
«رضا الـرب يف رضا الوا ِ
ط الوالِ ِد»(.)2
َ
َّ
َ
َّ
قو ُله ﷺ« :الجها ُد يف سبيل الل» :ومعنى الجهاد يف هذا الحديث :هو

القتال إلعلء كلمة الل ،وفضائل الجهاد كثيرة جدًّ ا؛ فهو ذروة سنام اإلسلم،
ومن أعظم القربات إلى الل تعالى وأج ِّلها(.)3

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3004( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2549( :واللفظ للبخاري.
قو ُله ﷺ( :ففيهما فجاهد) قال ابن حجر« :$أي إن كان لك أبوان فابلغ جهدك
ه
واإلحسان إليهما فإن ذلك يقو ُم لك مقام قتال العدو» [فتح الباري .]403/10
يف بـ ِّرهما
( )2أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)1899( :وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.)516( :
( )3وقد جمع المؤلف حفظه الل أنواع الجهاد يف سبيل الل سوى القتال وهي:
-1الجهاد بالمال.

 -6كلمة الحق عند الحاكم الظالم.

-2جهاد النفس.

-7جهاد المرتدين.

-3جهاد الشيطان.

 -8الجهاد برب الوالدين.

-4جهاد المنافقين.

 -9الحج جهاد المرأة والضعيف.

-5جهاد أهل البدع واألهواء.

 -10السعي على األرملة والمسكين.

 -11جهاد المشركين الذين يعبدون األولياء والصالحين الذين ينتسبون لإلسلم.
ويروعون اآلمنين ويسفكون دماءهم
-12جهاد المفسدين يف األرض الذين يقطعون الطرق ِّ
ويأكلون أموالهم.

=
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وال يكون جها ًدا شرع ًّيا إال إذا كان المرا ُد منه إعلء كلمة الل؛ فليس الجها ُد
للرياسة والمال وال حمي ًة كحمي هة الجاهلية ألن النبي ﷺ
للسمعة والرياء وال ِّ
ُّ
قات ُل هرياء ،أي ذلك يف سبي هل ه
قات ُل ح هميةً ،وي ه
قات ُل شجاعةً ،وي ه
س هئل عن الرج هل ي ه
الل؟
ً ُّ
ُ
ُ
ُ ُ
ُ
رسول ه
الل ﷺَ « :م ْن َ
ُ
لتكون كلم ُة اللِ هي ال ُعليا ،فهو يف سبيل اللِ»(.)1
قاتل
فقال
َ
رفع الشعارات الزائفة؛ كالحرية ،أو الديمقراطية،
وليس من الجهاد الشرعي ُ

أو المطالبة بالمشاركة يف الحكم ،أو القضاء على البطالة ،أو غير ذلك من الشعارات.
كثيرا ممن ينادون بالحرية يجعلون ذلك مقد ًما على تطبيق الشريعة؛
ثم إن ً

الح ه
كم ،والحكم
وهذا ألن هم عن طريق الحرية والديمقراطية سوف يصلون إلى ُ

عندهم غاية ،ولذلك تجدهم يقولون :الخلفة ،وقد شاهبوا الرافضة الذين يقولون:
اإلمامة ،والحق أن الغاية هي عبادة الل وحده ال شريك له (ﭳﭴﭵﭶ

ﭷﭸ) [الذاريات. ]56:
وإن الحكمة والغاية من فريضة الجهاد هي تحقيق عبادة الل ،قال تعالى:
(ﯕ ﯖ ﯗﯘﯙ ﯚﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟﯠﯡ ﯢﯣ

ﯤﯥ) [األنفال. ]39:
ُ
العظيم يغيب عن كثير من المسلمين فتجدهم يقعون
الجلل
وهذا األمر
ُ
ه
ه
حرمات الل
وانتهاك
وسب الل ورسولهه
يف عبادة األولياء واالستهزاء بالدِّ ين
ِّ
تعالى ُثم يدعون الناس إلى الجهاد!!
البدن؛ ألن ه
ه
ه
ه
فيه بذل النف ه
س إال أن
أعمال
الجهاد على جمي هع
تقديم
ظر
ُ
= * الذي يقتضيه الن ُ
ه
وأدائها يف ه
لوات ه
المحافظة على الص ه
ه
مر ه
ه
الز ٌم
والمحافظة على هب ِّر
أوقاتها
الصبـر على
الوالدين أ ٌ
مراقبة ه ه
ه
الصدِّ يقون ،والل أعلم[ .فتح الباري .]10/2
دائم ال يص هب ُر على
أمر الل فيه إال ِّ
ُمتك ِّر ٌر ٌ
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)123( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)1904( :واللفظ له.
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فالواجب على الدعاة إلى الل تعالى أن يصححوا ه
ه
ومناهجهم
عقائدهم
ُ ِّ

بسنة رسوله ﷺ،
ويدعوا عامة المسلمين إلى عبادة الل وحده والتمسك ُ

قبل توريطهم يف حروب خاسرة ،ومآس أليمة.

ٌ
شروط وأركان البد من اإلتيان هبا( )1ليكون الجها ُد
والجها ُد يف سبيل الل له
شرعيا ،ومن أهم الشروط :استئذان الوالدين قبل الخروج إليه؛ فعن عبد ه
الل
ًّ
ه
ا ه
يقول :جاء ٌ
بن عمروُ 
الجهاد،
رجل إلى النبه ِّي ﷺ ،فاستأذنه يف
فقال « :أحي ِ
والدَ َ
اك؟ » ،قال :نعم ،قال« :ففيهما فجاهد» (. )2
ٌّ
فرغم أن الجهاد مع رسول الل ﷺ هو أعظم جهاد على اإلطلق؛

الستكماله الشروط واألركان ،وألنه ال شك فيه وال شبهة ،إال أن رسول الل
ﷺ أمره أن يرتك الجهاد معه ليذهب إلى والديه ،فلو لم يكن استئذان
الوالدين ه
يفوت هذا الخير
واج ًبا قبل الذهاب للجهاد لما كان النبي ﷺ ل ِّ

العظيم على أحد من أصحابه.

كذلك أمر النب ُّي ﷺ من خرج للجهاد بغير إذن والديه أن يرجع إليهما
( )1الجهاد المشروع ال ُبد أن تتوفر فيه شروط وهي :
الشرط األول :اإلخلص لل تعالى ،وهذا شرط يف العبادات ك ِّلها ،والجهاد عبادة من العبادات.
الشرط الثاين :وجود القوة والقدرة عند المسلمين على الجهاد؛ ألن جميع الواجبات يشرتط
فيها القدرة ،لقوله تعالى( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ) [البقرة.]286:
الشرط الثالث :أال يرتتب على الجهاد مفسدة أعظم من تركه.
ولي األمر.
الشرط الرابع :أن يكون بإذن ِّ

الشرط الخامس :أن يكون تحت راية شرعية[ .الجهاد يف اإلسلم للشيخ :عبد السلم

السحيمي (ص.])72:
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3004( :ومسلم يف صحيحه رقم،)2549( :واللفظ
للبخاري.

254

ه
رسول الل ﷺ
رجل هاجر إلى
كما يف حديث أبي سعيد الخدري  أن ً

من اليمن فقال« :هل لك أحدٌ باليمن؟» قال :أبواي ،قال« :أذنا لك؟» قال« :ال»،
ارجع إليهما فاستأ ِذنهما ،فإن أذنا لك فجاهد وإال فبِ َّرهما »(.)1
قالْ « :
مهاجرا إلى رسول الل ﷺ للجهاد يف
فهذا الرجل جاء من اليمن
ً

سبيل الل تعالى فأمره بالرجوع إلى والديه.

وأيضا الخروج للجهاد من غير إذن الوالدين فيه عقوق لهما؛ والعقوق
ً
ِ
الكبائ ِر؟ » ثل ًثا ،قا ُلوا :بلى
من أكرب الكبائر ،قال النبه ُّي ﷺ« :أال ُأنبـئك ُْم بأ ْك َب ِر
اإل ْشر ُ ِ
وع ُق ُ
وق الوالدَ ين -وجلس وكان ُمتـك ًئا -فقال:
اك باللُ ،
يا رسول الل ،قالَ ِ « :

ِ
أال ُ
الزُّور» قال :فما زال ُيك ِّر ُرها حتى ُقلنا :ليت ُه سكت»(. )2
وقول

رب واجتناب العقوق،
فالواجب على الدُّ عاة إلى الل أن يح ُّثوا الشباب على ال ِّ
ال أن يقولوا لهم( :لو ذهبتم فقد عصيتم ،ولعل الل يغفر لكم عقوقكم بفضل
جهادكم)!!
الغزو ووالداه
قال ابن عبد البر «:$ال خلف علم ُته أن الرجل ال
ُ
يجوز له ُ
غير ه
كارهان أو أحدُ هما؛ ألن الخلف لهما يف ه
ٌ
عقوق ،وهو من
أداء الفرائض
الكبائر»(. )3
أيضا لهذا الشاب الذي خرج إلى الجهاد بـغير إذن والديه :ما الذي
و ُيقال ً
( )1أخرجه أبوداود يف سننه رقم ،)2530( :وصححه األلباين يف إرواء الغليل رقم.)1199( :
( (2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)2654( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)87( :واللفظ للبخاري.
النووي  «:$وأما قو ُلهم« :ليت ُه سكت» ،فإنما قالوه وتمنو ُه شفق ًة على رسول الل
قال
ُّ
يزعج ُه ويغض ُب ُه»[ .شرح مسلم .]88/2
ﷺ وكراه ًة لما
ُ

(« )3االستذكار» (.)40 /5
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يضمن لك بأن الل سيقبل منك جهادك وسيغفر لك؟ فالعبد ال يعلم ما الذي يقبله
ُ
الل من أعماله ،سواء أكان جها ًدا ،أم صلة ،أم صيا ًما ،أم غير ذلك.
ٌ
عقوق ومفسد ٌة محقق ٌة،
وخلصة القول :أن الجهاد بغير إذن الوالدين
وقبول الل تعالى للجهاد مصلحة مر ُجوة؛ فل ُيقد ُم ما كان مظنو ًنا على ما هو

ُمحق ٌق(.)1

ُسئل فضيلة الشيخ العلمة صالح الفوزان :عن حكم الذهاب إلى الجهاد
دون إذن ولي األمر ،مع أنه ُيغفر للمجاهد من أول قطرة من دمه؟ وهل يكون
شهيدً ا؟
أجاب بقوله« :ال يكون مجاهدً ا إذا عصى ولي األمر ،وعصى والديه وذهب،
فإنه ال يكون مجاهدً ا بل يكون عاص ًيا» (.)2


( )1ومن الكتب النافعة كتاب (الجهاد أنواعه وأحكامه والحد الفاصل بينه وبين الفوضى)
ه
إسقاط إذن
جميل ناف ًعا بعنوان (شبه ٌة للتحاي هل على
ً
للشيخ :حمد العثمان ،فقد عقد با ًبا
الوالدين) (ص )135:ورد على هذه الشبهة من تسعة أوجه.
( )2اإلجابات المهمة يف المشاكل المدلهمة(ص.)73:
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أكرم النَّاس
الس ُ
ابع والستونَ :من ُ
السؤال َّ
عند الل تعالى؟


الرا
بعُ


ُ
رسول الل ﷺ.
الجواب :أتقاهم ،وأتقى ال َّناس

بن حبيب « :$التقوى
أجمع ما قيل يف تعريف التقوى ما قاله طل ُق ُ
ُ
ه
ه
ٌ
معصية الل
رحمة الل ،والتقوى تر ُك
عمل بطاعة الل على نور من الل؛ رجاء
ه
عقاب الل»(.)1
على نور من الل ،خيفة

وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

والتقوى هي وصي ُة الل تعالى لعباده من األولين واآلخرين ،قال تعالى:
( ﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ) [النساء. ]131:

ه
الناس عند الل أتقاهم ،قال الل  ( :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ)
أكرم
و ُ
[الحجرات ،]13:ويف اآلية ٌّ
حث للمسلم على االتصاف بالتقوى.

فالعربة يف تفاضل الناس عند الل تكون بصلح القلب وصلح األعمال ،ال
ِ
ينظر إلى ُص ِ
وأموالكم،
وركم
بي ﷺَّ « :
الل ال ُ
إن َ
بالمال والجمال ،قال الن ُّ
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»(.)2
ولكن ُ
( )1أخرجه عبد الل بن المبارك يف الزهد رقم.)1343( :

برتو من العلم
قال
الذهبي« :$أبدع وأوجز ،فل تقوى إال بعمل ،وال عمل إال ٍّ
ُّ
ٌ
ٌ
تارك للمعاصي بنور الفقه ،إذ
فلن
ينفع ذلك إال باإلخلص لل ،ال ل ُيقال:
واالتباع ،وال ُ
ُ
ُ
الرتك خو ًفا من الل ،ال ليمدح برتكها ،فمن داوم
ويكون
يفتقر اجتناهبا إلى معرفتها،
المعاصي ُ
على هذه الوصية فقد فاز» [.سير أعلم النبلء .]601/4
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2564( :
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حصل العبدُ أعلى مراتب التقوى ال ُبد أن يتعلم العلم الشرعي؛ ألن
ولكي ُي ِّ
تحصيل التقوى يكون بامتثال المأمور ،واجتناب المحظور ،فمن لم يكن عنده
ه
المحظور و يتقر ُب إلى الل ِّ
بالشرك
كثير من الخير وقد يقع يف
علم
شرعي فيفوته ٌ
ٌ
ٌّ
والبدع والضلالت.
بعض الناس لجهله عندما
وجميع الناس بحاجة إلى التذكير بتقوى الل ،و ُ
فعلت حتى تأمرين
يـُقال له( :اتق الل) أو(أكثهر من االستغفار) ،فيقول( :ماذا
ُ
بالتقوى؟ هل رأيت علي شي ًئا؟) ُ
مقصرون ،وبحاجة إلى
فيقال له :ك ُّلنا مذنبون ِّ
النبي ﷺ الذي هو أتقى الناس كما صح عنه أنه قالَ « :أ َما
رحمة الل ،فهذا ُّ
والل إين ألخشاكم لل ،وأتقاكم له»(.)1
ألستغفر
استغفارا لل تعالى ،قال« :‰وإني
وكذلك هو أكثر الناس
ُ
ً
الل يف اليوم مائة مرة»(.)2
َ
رأيت أحدً ا أكثر أن يقول :أستغفر الل وأتوب
وقال أبو هريرة ◙« :ما ُ
إليه من رسول الل ﷺ»(.)3

ومع ذلك فقد أمره الل تعالى بالتقوى فقال(:ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ) [األحزاب. )4( ]1:
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)5063( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)1401( :واللفظ للبخاري.
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2702( :
( )3أخرجه النسائي يف السنن الكربى رقم ،)10215( :وابن حبان يف صحيحه رقم،)924( :
وصححه األلباين يف التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان رقم.)924( :
( )4قال الشيخ محمد األمين الشنقيطي  (« :$ﭑﭒﭓ ﭔ) أم ُره بالتقوى يراد به الدوام
على ذلك ،أو أم ُر أمته بأمره ألنه قدوة لهم» .مذكرة يف أصول الفقه(ص.)43 :
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الل ╡ سور ًة ينعيه هبا( ،)1أي يقول له :إن أجلك
فلما اقرتب أجله أنزل ُ

قد اقرتب ،قال تعالى(:ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ) ،وكان حا ُل ُه
كثر أن يقول
النبي ﷺ ُي ُ
ﷺ كما قالت ُّأم المؤمنين عائش ُة « : كان ُّ
هه
هه
اللهم ر َّبنا وبحمدك ،اللهم اغفر لي»()2يتأول القرآن،
يف ركوعه وسجوده :سبحانك َّ
أي :يتأول قول الل ╡{ :ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ).


ه
رسول الل ‰أعلم ُه له» ،قال ( :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ابن عباس« :هو أج ُل
( )1قال ُ
ه
أعلم منها إال ما ُ
تقول» .أخرجه
عمر ◙« :ما ُ
ﭵ) ،وذلك علم ُة أجلك ...فقال ُ
البخاري يف صحيحه رقم.)4970( :
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)817( :ومسلم يف صحيحه رقم.)484( :
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السؤال الثامن والستون :ما كتابك العظيم؟
وكم عدد أجزائه؟





الرا
بعُ


الجواب :القرآن الكريم ،وعد ُد أجزائه ثالثون جز ًءا.

عظيما اشتمل
الل على عبده ورسوله محمد ﷺ كتا ًبا
ً
أنزل ُ

على صفات عديدة منها:

 -1الصدق يف األخبار ،والعدل يف األحكام.
قال تعالى( :ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ) [األنعام.]115:

وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

ُ -2أ هنزل هداي ًة للناس لخيري الدنيا واآلخرة ورحم ًة هبم ،قال تعالى(:ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ)

[اإلسراء ، )1(]9:وقال تعالى(:ﭘﭙﭚ) [لقمان. ]3:

 -3أنه شفا ٌء من جمي هع األمراض الحسية والمعنوية ،قال تعالى( :ﮂﮃ

ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ)[يونس.)2(]57:

ه
ُ
هدايات القرآن من هذه اآلية ،يف كتابه :األنوار
الشيخ عبدالعزيز السلمان $
( )1وقد جمع
هدايات القرآن كثيرةٌُّ ،
وكل
الساطعات آليات جامعات ،ووقف على ألفين وثمانمائة هداية ،ف
ُ
هداية يف القرآن فهي هداي ٌة للتي هي أقوم.

ابن كثيرُ «:
يقول تعالى ممتنًا على خلقه بما أنزل إليهم من القرآن العظيم على
( )2قال ُ
ه
زاجر عن الفواحش( ،ﮉ
رسوله
الكريم( :ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ) أيٌ :

الشبه ُّ
ﮊﮋ ﮌ) أي :من ُّ
والشكوك ،وهو إزال ُة ما فيها من رجس ودنس( ،ﮍ ﮎ

محص ٌل لها الهداية والرحمة من الل تعالى ،وإنما ذلك للمؤمنين به =
ﮏ) أي:
ِّ
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الل باالعتصام هبذا الكتاب العظيم فقال تعالى(:ﭱﭲ
و قد أمرنا ُ

ﭳﭴﭵﭶ) [آل عمران ،]103:و ُ
ُ
القرآن.
حبل الل هو

وبالحج هة والبيان ،فقال
الل نبيه ﷺ أن يجاهد الكفار بالقرآن،
ُ
و أمر ُ

تعالى(:ﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙ) [الفرقان. ]52:

و أمر ُه أن ُيذكِّر بالقرآن ،فقال تعالى(:ﯞﯟﯠﯡﯢ) [ق.]45:
قوله(:كتابك العظيم) ُيقال عن القرآن كتاب الل؛ ألنه كلمه؛ وهو الذي أنزله.
يصح أن يضاف إلينا ويقال :كتا ُبـنا باعتبار أننا آمنا به.
و ُّ
ُ
والدليل قو ُله تعالى(:ﭓ ﭔ ﭕ
والكتاب اسم من أسماء القرآن،
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛ) [البقرة.)1( ]2:
ه
خيركم
النبي ﷺ يف تع ُّل هم القرآن وتعليمه ،فقال ﷺُ « :
وقد رغب ُّ

القرآن وع َّل َمه»(.)2
َمن تع َّلم
َ

= والمصدِّ قين الموقنين بما فيه ،كما قال تعالى( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ) [اإلسراء:

 ،]82وقال تعالى( :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶ ﯷ) [فصلت .» ]44 :تفسير ابن كثير (.)274/ 4
وأوصاف؛ وذلك ألنه صفة من صفات الل تعالى ،والقرآن كلم الل ،وكــلمه
ٌ
أعلم
( )1أسماء القرآن
ٌ
صفــتــه ،ومـن أمثــلــة أسمـاء الـــقــرآن (الــفــرقــان ،والكتاب ،والنور) وغير ذلك من األسماء
والسنة[ .منحة المولى شرح القواعد المثلى للمؤلف ص.]38:
الثابتة يف الكتاب ُّ
الل
قال الفيروز آبادي «:كثرة أسماء القرآن دلت على شرفه ،وفضيلته ،وقد ذكر ُ
تعالى للقرآن مائة اسم نسوقها على نسق واحد ويأيت تفسيرها يف مواضعها»[ .بصائر ذوي
التمييز يف لطائف الكتاب العزيز .]88/1
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)5027( :
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القرآن» تع ُّل ُم القرآن ال يقتصر على قراءته مجو ًدا
معنى قوله ﷺ« :تع َّلم
َ
وتعليم الناس التجويد ،بل تعلم القرآن وتعليمه يشمل تع ُّلم العقيدة الصحيحة من
القرآن ،والدعوة إليها ،وتدبـُّر القرآن وفهم معانيه.
وتعليمه يتناول تع ُّلم حروفهه وتعليمها
قال ابن القيم « :وتع ُّل ُم القرآن
ُ
ه
وتع ُّلم معانيه وتعليمها ،وهو أشرف قسمي ه
وتعليمه ،فإن المعنى هو
علمه
ُ
وتعليمها،
تعلم الغاية
علم المعنى
المقصو ُد،
ُ
وتعليمه ُ
ُ
واللفظ وسيل ٌة إليه ،فت ُ
وتعليمها وبينهما كما بين الغايات
وتعليمه تع ُّل ُم الوسائ هل
وتعلم اللفظ المجرد
ُ
ُ
ُ
والوسائل»(.)1

وقال  يف موضع آخر« :أهل القرآن هم العالمون به ،والعاملون بما
فيه ،وإن لم يحفظوه عن ه
ظهر قلب ،وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه،
فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم» (.)2
وتلوة القرآن هي أفضل العبادات القولية وأجرها عظيم عند الل تعالى،
ُ
رسول الل ﷺَ « :من قرأ حر ًفا من كتاب الل فله به حسن ٌة ،والحسن ُة بعشر
قال

حرف ،ولكن ٌ
حرف»(.)3
وميم
والم
ألف
أمثالها ،ال أقول ( :ﭑ)
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
حرف ٌ
حرف ٌ

ه
يومي من القرآن؛ لينال هذا
فعلى المسلم أن يحرص على أن يكون له ور ٌد ٌّ

الفضل العظيم ،وال يمنعه خوف الخطأ يف القراءة من تلوة القرآن.
فرة ِ
رسول الل ﷺ« :الماهر بالقرآن مع الس ِ
ُ
الكرام البررة ،والذي
قال
َّ
ُ
ُ
ويتتعتع فيه ،وهو عليه ٌّ
شاق ،له أجران»(.)4
يقرأ القرآن
ُ
( )1مفتاح دار السعادة (.)74/1
( )2زاد المعاد (.)327/1
( )3أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)2910( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)6469( :
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)4937( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)798( :واللفظ له.
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معلوم.
قوله( :وعد ُد أجزائه ثالثون جز ًءا) وهذا
ٌ
وأما عدد سور القرآن فهو أربع عشرة ومائة سورة ،وما من سورة يف القرآن
السور.
مهما قصرت إال وفيها مفردات انفردت هبا عن بقية ُّ
مثال ذلك :سورة الكوثر ،ذكر فيها كلمة الكوثر ،وال تجد هذه الكلمة إال
يف هذه السورة ،وكذا كلمة األبرت ال تجدها إال يف هذه السورة ،وهكذا يف القرآن
ك ِّله.
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قبل أن َ
تفعل َ
َّاسع والستون :ماذا ُ
تقرأ
السؤال الت ُ
ِ
ِ
صحف؟
الم
م َن ُ



الرا
بعُ



ُ
ُ
أستعيذ بالل ِم َن َّ
الرجيم.
أتوضأ ُث َّم
الجواب:
الشيطان َّ

الواجب على من أراد أن يمس المصحف أن يكون متوض ًئا ،والدليل قو ُله

ُ
يمسه
اللوح
تعالى( :ﭙﭚﭛﭜ) [الواقعة ،]79:فإذا كان
ُ
المحفوظ ال ُّ
إال الملئك ُة المطهرون ،فالواجب على المسلم أن يحرص على أن ال يمس
القرآن إال وهو طاهر.

وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

ه
رآن
وقو ُله  يف
مس ال ُق َ
الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزمْ « :
أن ال َي َّ

طاهر»(.)1
َّإال ٌ

وأما من أراد أن يقرأ القرآن غي ًبا من حفظه أو يقرأ من الهاتف ونحوه من األجهزة
فل يلزمه الوضوء(.)2

( )1أخرجه مالك يف الموطأ رقم ،)534( :وصححه األلباين يف إرواء الغليل رقم.)122( :

الجنُب يجوز له قراءة القرآن من غير مس للمصحف ،وقد
( )2واختار المؤلف حفظه الل أن ُ
قال هبذا القول جماع ٌة من أهل العلم ،منهم اإلمام البخاري والطربي ،قال ابن حجر:$
غيره كالطربي وابن المنذر وداود بعموم حديث كان
«ولهذا تمسك البخاري ومن قال بالجواز ُ
يذكر الل على ِّ
أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره»فتح الباري(.)408/1
كل أحيانه؛ ألن الذكر ُّ

للجنُب يف القرآن ،روينا عن ابن عباس:
وقال المنذري « :$ورخصت طائفة ُ
بأسا للجنب أن يقرأ القرآن ،وقيل لسعيد
أنه كان يقرأ ورده وهو ُجنُب ،وكان عكرمة ال يرى ً
ابن المسيب :أيقرأ الجنب القرآن؟ قال :نعم أليس يف جوفه؟» [ األوسط يف السنن واإلجماع
واالختلف.] 97/2

وكذا قال به الشوكاين يف نيل األوطار( )284/1واأللباين كما يف إرواء الغليل (.)245/2
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ومن األمور المستحبة قبل قراءة القرآن أن يستعيذ المسلم بالل من الشيطان
الرجيم ،فاالستعاذة تتضمن االعتصام بالل وااللتجاء إليه من شر الشيطان أن
يضله يف أمر دينه ودنياه.
والسنَّة صيغتان:
وصيغُ االستعاذة الثابتة يف الكتاب ُّ
 -1أعوذ بالل من الشيطان الرجيم ،والدليل قوله تعالى( :ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠﮡﮢﮣﮤ) [النحل. ]98:

ِ
 -2أعوذ بالل السميع العليم من الشيطان الرجيم من َه ِ
ونفخه ونفثِه،
مزه

ودليلها حديث أبي سعيد الخدري ،قال :كان رسول الل ﷺ إذا قام
الش ِ
السمي ِع العلي ِم من َّ
الرجي ِم من
يطان َّ
من الليل كبـر ،ثم يقول«...:أعو ُذ بالل َّ
ِ
ونفخ ِه ،ونفثِه» (.)1
َه ْم ِزه،
ويف االستعاذة بالل من الشيطان الرجيم فوائدُ عظيم ٌة منها:
 -1امتثال أمر الل وأمر رسوله ﷺ.
ه
الرسول ﷺ.
 -2اتباع لسنة

فهما
 -3أن الشيطان ربما ُيل ِّبس القراءة على القارئ ،وربما يجعله يفهم ً

األمن من ذلك.
غير صحيح ويحرمه التدب ُّـر ،ففي االستعاذة بالل منه
ُ

مبين إذا حضر أفسد صلة اإلنسان وقراءته وتدبره
عدو
ٌ
فالشيطان ٌّ
وانتفاعه بالقرآن فناسب أن يستعيذ المسلم بالل من الشيطان الرجيم عند قراءة
القرآن فيقول :أعوذ بالل من الشيطان الرجيم.
( )1أخرجه أبوداود يف سننه رقم ،)775( :وصححه األلباين يف إرواء الغليل رقم.)122( :
ِ
ونفخ ِه ،ونفثِه» ،الهمز :الموت ُة وما يحصل للناس من الصرع
قوله ﷺ« :من َه ْم ِزه،
بسبب الشيطان ،والنفخ :الكهرب ،فما يقع يف الناس من الكرب فهو من الشيطان ،والنفث :الشعر
المذموم الذي فيه دعوة إلى المحرمات والمنكرات.
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المعوذتان؟ واقرأهما.
السؤال السبعون :ما ُ





الرا
بعُ

وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

الجواب :سور ُة الفلق (:ﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫﭬ
ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ) .

سور ُة الناس( ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓ

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙ) .

سورة الفلق سورة مكيـ ٌة ( )1وهي وسورة الناس ُتسميان بالمعوذتين أو
بالمعوذات ،عن عائشة « :أن النبي ﷺ كان إذا اشتكى يقر ُأ على نفسه
بالمعو ه
ُ
وأمسح عنه بيده ،رجاء
كنت أقرأ عليه،
ذات،
وينفث ،فلما اشتد وج ُعه ُ
ُ
ِّ
بركتها»(.)2

السورتين ٌ
لقيت رسول الل
يم فعن عقبة بن عامر◙ قالُ :
فضل عظ ٌ
ولهاتين ُّ
سورا ما ُأنزلت يف التوراة وال يف
ﷺ فقال لي « :يا عقب ُة َ
بن عامر ،أال أعل ُمك ً

الزبور وال يف اإلنجيل وال يف الفرقان مثلهن ،ال يأتين عليك ليلة إال قرأتهن فيها:
(ﭑﭒﭓﭔ) و(ﭤﭥﭦﭧ) و(ﮀﮁﮂﮃ) » (. )3

المكي :ما نزل قبل الهجرة ،والمدنـ ُّي :ما نزل بعدها سواء نزل بمكة أم بالمدينة عام الفتح أو عام
()1
ُّ
حجة الوداع أم بسفر من األسفار [اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي .]37/1

( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2192( :

( )3أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)17452( :وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة
رقم.)891( :
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ُ
رسول الل ﷺ« :ألم تر آيات ُأنزلت
وعن عقبة بن عامر◙ قال :قال

الليلة لم ُيـ َر مثلهن ُّ
قط(،ﭤﭥﭦﭧ)  ،و (ﮀﮁﮂﮃ) » (.)1

بن عامر ،إنك لم
ومما جاء يف فضل سورة الفلق قوله ﷺ« :يا عقب ُة َ

ْ
أحب إلى الل ،وال أبلغَ عنده من (ﭤﭥﭦﭧ) » (. )2
تقرأ سور ًة َّ

المعوذتين أخذ
الل
ِّ
بي ﷺ يتعو ُذ بأذكار مشروعة فلما أنزل ُ
وقد كان الن ُّ

ُ
الرسول ﷺ هبما وترك ما سواهما ،والدليل حديث أبي سعيد ◙ « :كان
ه
ُ
ِّ
وعين اإلنسان حتى نزلت المعوذتان فلما
الجان
رسول الل ﷺ يتعو ُذ من
نزلتا أخذ هبما وترك ما سواهما » (.)3

ومن تدبر هاتين السورتين وجد العجب ال ُعجاب ،كيف أهنما قد اشتملتا على
االستعاذة بالل من جميع ُّ
الشرور ،ما علمنا منها وما لم نعلم ،ما ظهر منها وما بطن.
السورة مشتملة على االستعاذة من الش ِّر
قال العلمة ابن القيم « :هذه ُّ
الشر الداخل يف اإلنسان الذي
الذي هو سبب الذنوب والمعاصي ُك ِّلها ،وهو ُّ
هو منش ُأ العقوبات يف الدنيا واآلخرة.
ه
بالس ه
حر
الشر الذي هو ُظل ُم الغير له ِّ
فسورة الفلق :تضمنت االستعاذة من ِّ
والحس هد ،وهو ش ٌّر من خارج.
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)814( :
( )2أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)17418( :وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب رقم.)1485( :
( )3أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)2058( :وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي رقم.)2058( :
يدل على المن هع من التعوذ بغير هاتين السورتين بل ُّ
ابن حجر« :$وهذا ال ُّ
يدل
* قال ُ
على األولوية وال سيما مع ثبوت التعوذ بغيرهما ،وإنما اجتزأ هبما لما اشتملتا عليه من
وتفصيل»[ .فتح الباري .]195/10
ً
جوامع االستعاذة من كل مكروه جمل ًة
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ه
ه
العبد
ب ظلم
الشر الذي هو سب ُ
وسورة الناس :تضمنت االستعاذة من ِّ
شر من داخل.
نفسه ،وهو ٌّ

ه
ُ
ب منه
فالشر األول[ :يف سورة الفلق] ال
يدخل تحت التكليف ،وال ُيـطـل ُ
ُّ
ف عنه؛ ألنه ليس مهن كسبهـ هه.
الك ُّ
والشر الثاين :يف سورة الناس ُ
يدخ ُل تحت التـكليف ،ويتعلـ ُق به النهي،
ُّ
واألول شر المصائب ،والشر ك ُّله ه
يرج ُع إلى ال ُع ه
يوب
شر المعائب،
ُّ
ُ ُّ
فهذا ُّ
ه
والمصائب ،وال ثالث لهما.

فسورة الفلق تتضمن االستعاذة من شر ه
وسور ُة ال َّناس تتضم ُن
المصيباتُ ،
ِّ ُ
االستعاذة من ش ِّر ال ُع ُيوب التي أص ُلها ُك ُّلها الوسوسة»(.)1
أيضا« :فـتـضمـنت هـاتـان الـ ُّسورتان االستعاذة مـن هذه الشرور
وقال ً $
ه
هه
ُ
بحيث لم يبق
وأعم هه استعاذةً،
المراد،
ِّ
ك ِّلها ،بأوجـ هز لفظ ،وأجمعه ،وأد ِّله على ُ
شر من ُّ
المستعاذ منه فيهما»(.)2
الشرور إال دخل تحت الشر ُ
ٌّ

َ
فكيف تُفر ُط يف قراءتهما والمحافظة عليهما؟!
عرفت هذا،
قلت :فإذا
َ
ُ
واالستعاذة :هي طلب العوذ وهو االعتصام بالل  ليعيذك من شر
ما استعذت به منه.
وأركانها ثالثة:
ُ -1مستعا ٌذ به وهو الل .
ٌ
ف.
المكل ُ
-2
مستعيذ وهو ُ
( )1بدائع الفوائد (.)250/2
( )2بدائع الفوائد (.)204/2
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ُ -3مستعا ٌذ منه وهو ُّ
كل الشرور واآلفات وشياطين اإلنس والجن.
والمسلم بحاجة ماسة ألن يستعيذ بالل  حتى يقيه من ِّ
شر.
كل ٍّ
المعوذتين
ومن أعظم وسائل الوقاية من الشرور( )1المحافظ ُة على قراءة هاتين ِّ
عبد ه
بن ه
يف الصباح ويف المساء؛ فعن م ه
عاذ ه
الل ب هن ُخبيب عن أبيه ◙ أنه قال:
ُ
( )1هناك أسباب أخرى للوقاية من الشرور منها:
السبب األول :االستعاذة بالل من الشيطان.
السبب الثاين :قراءة المعوذتين فإن لهما تأثيرا عجي ًبا يف االستعاذة بالل تعالى من شره ودفعه
والتحصن منه.
السبب الثالث :قراءة آية الكرسي.
السبب الرابع :قراءة سورة البقرة.
السبب الخامس :قراءة خواتيم سورة البقرة.
السبب السادس :قول :ال إله إال الل وحده ال شريك له ،له الملك وله الحمد وهو على كل
شيء قدير.
السبب السابع :كثرة ذكر الل ،وهو من أنفع الحروز من الشيطان.
السبب الثامن :الوضوء والصلة ،وهذا من أعظم ما يتحرز به منه وال سيما عند توارد قوة
الغضب والشهوة فإهنا نار تغلي يف قلب ابن آدم.
السبب التاسع  :ترك فضول النظر والكلم والطعام ومخالطة الناس فإن الشيطان إنما يتسلط
على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه األبواب األربعة فإن فضول النظر يدعو إلى
االستحسان ووقوع صورة المنظور إليه يف القلب واالشتغال به والفكرة يف الظفر به فمبدأ
الفتنة من فضول النظر ،فالحوادث العظام كلها من فضول النظر ،فكم نظرة أعقبت حسرات
ال حسرة ،فمن كان بواب قلبه وحارسه من هذه المداخل األربعة التي هي أصل بلء العالم
وهي فضول النظر والكلم والطعام والمخالطة واستعمل ما ذكرناه من األسباب التسعة التي
تحرزه من الشيطان فقد أخذ بنصيبه من التوفيق وسد على نفسه أبواب جهنم ،وفتح عليها
أبواب الرحمة ،وانغمر ظاهره وباطنه ،ويوشك أن يحمد عند الممات عاقبة هذا الدواء ،فعند
السرى ،والل الموفق ال رب غيره وال
الممات يحمد القو ُم ال ُّتقى ،وعند الصباح يحمد القو ُم ُّ
إله سواه[ .انظر بدائع الفوائد البن القيم .]267/2
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ليلة مطر ،و ُظلمة شديدة ،نطلب رسول ه
خرجنا يف ه
الل ﷺ ليص ِّلي لنا ،فأدركناه،
ُ
فقال :أص َّليتُم؟ فلم أ ُقل شي ًئا ،فقالُ « :ق ْل» فلم أ ُقل شي ًئاُ ،ثم قالُ « :ق ْل» فلم أ ُقل شي ًئا،
ت :يا رسول الله ما ُ
أقول؟ قالُ « :ق ْل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ)
ُثم قالُ « :ق ْل» ف ُقل ُ
وحين تُص ِبحَ ،ث َال َث مرات ت ِ
والْمعو َذتي ِن ِحين تُم ِسيِ ،
َكْف َ
يك ِم ْن كُل َش ْيء»(.)1
َ ْ ُ
َ َّ
َ ْ
ُ َ ْ
ُشرع قراءة المعوذتين يف مواطن منها:
وت َ
األول :بعد كل صالة مكتوبة فعن عقبة بن عامر◙ قال« :أمرين
ِ
ُ
بالمعوذات ُد ُبــ َر ُكل صالة» (. )2
رسول الل ﷺ أن أقرأ

الثاين :يف أذكار النوم ،عن عائشة  «:أن النبي ﷺ كان إذا أوى
إلى فراشه كل ليلة جمع كفيهُ ،ثم نفث فيهما فقرأ فيهما( :ﭑﭒﭓﭔ)
و( ﭤﭥﭦﭧ) و( ﮀﮁﮂﮃ)  ،ثم يمسح هبما ما استطاع من
جسده ،يبدأ هبما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلث
مرات»(.)3
عبد ه
بن ه
الثالث :يف أذكار الصباح والمساء ،فعن م ه
عاذ ه
الل ب هن ُخبيب عن أبيه
ُ
ليلة مطر ،و ُظلمة شديدة ،نطلب رسول ه
◙ أنه قال :خرجنا يف ه
الل ﷺ
ُ

ليص ِّلي لنا ،فأدركناه ،فقال :أص َّليتُم؟ فلم أ ُقل شي ًئا ،فقالُ « :ق ْل» فلم أ ُقل شي ًئاُ ،ثم
قالُ « :ق ْل» فلم أ ُقل شي ًئاُ ،ثم قالُ « :ق ْل» ف ُقل ُت :يا رسول ه
الل ما ُ
أقول؟ قالُ « :ق ْل:
ِ
ِ
ِ
ين ت ُْصبِ ُحَ ،ثال َث َم َّرات َتك ِْف َ
يك
ين ت ُْمسي ،وح َ
والم َعو َذ َتيْ ِن ح َ
(ﭑﭒﭓﭔ) ُ
ِم ْن كُل َش ْيء» (.)4
( )1أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)5082( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)4406( :

( )2أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)1523( :وصححه األلباين يف تخريج مشكاة المصابيح رقم.)969( :
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)5017( :
( )4أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)5082( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)4406( :
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الرابع :يف الوتر ،عن عبد العزيز بن جريج ،قال :سألنا عائشة ،بأي شيء كان
يوتر رسول الل ﷺ ؟ قالت :كان يقرأ يف األولى :بـــ (ﮟﮠﮡﮢ) ،

ويف الثانية بــ( ﭑ ﭒ ﭓ) ،ويف الثالثة بــ( ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ)،

والمعوذتين»(.)1
ابن القيم «:$المقصود الكلم على هاتين السورتين وبيان عظيم
قال ُ
منفعتهما وشدة الحاجة بل الضرورة إليهما ،وأنه ال يستغني عنهما أحدٌ ُّ
قط،
خاصا يف دفع السحر والعين وسائر الشرور ،وأن حاجة العبد
تأثيرا ًّ
وأن لهما ً
إلى االستعاذة هبـاتين السورتين أعظم من حاجته إلى الـنـفس والطعام والشراب
واللباس»(. )2


( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)463( :وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي رقم.)463( :
( )2بدائع الفوائد (.)701/2
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سور ُة الفلق
( ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ) .
قوله (:ﭤﭥﭦﭧ) (،ﭤ) أي يا رسول الل  ،وكل من يتوجه إليه
الخطاب.
والفلق :كل ما انفلق عن شيء من مخلوقات الل ،والل تعالى( ﭔﭕ

ﭖ) [األنعام ،]95:و(ﭧﭨ) [األنعام. ]96:
ٌ
عظيم من مخلوقات الل ،فلو
مخلوق
والصبح
الصبح،
والفلق هو
ُ
ُ
ٌ
صبحا ما استطاعوا ذلك.
والجن على أن يخلقوا
نس
ً
ُّ
اجتمع اإل ُ
والرب :هو ذو الربوبيــة على ه
خلقه أجمعين خل ًقا ،و ُم ً
وتدبيرا.
وتصر ًفا،
لكا،
َّ ُّ
ً
ُّ
ُّ
الربوبية لل .
ويف اآلية إثبات توحيد ُّ
الرب وعظمة معناه أنه ورد يف كتاب الل يف
ومما يدل على عظمة اسم ِّ
مقامات عديدة وسياقات متنوعة تزيد على خمسمائة مرة؛ مثل قوله تعالى:

ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ [الفاتحة ، ]2:وقوله تعالى :ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮊ [الشعراء ،]26:وقوله :ﮋﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮊ [يونس.]3:

كو ُر النهار على الليل ،وهو
كو ُر الليل على النهار ،و ُي ِّ
والل تعالى هو الذي ُي ِّ
سخ ُر الشمس فتشرق وتغرب ويكون ُ
الذي ُي ِّ
الليل والنهار ،فهذه آي ٌة عظمى من
لتكر هرها كل يوم ال نشعر هبا ،فالل ُ يذك ُِّر عباده
آيات الل  لكن ُّ
يخلق الصبح الذي
وين ِّب ُـههم و ُيبيـ ُِّن قدرته على أن يعيذ من استعاذ به فهو الذي ُ
ه
الخلق( ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘ ﭙﭚﭛﭜ
جميع
يعجز عنه
ُ
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ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉ) [القصص. ]73:71
الصبح ،وهو
والل  ر ُّب جميع هذه المخلوقات ومدبه ُرها ومنها
ُ
القادر على أن يقيك جميع الشرور؛ ألنه ر ُّبها وخالقها ومالكها ومد ِّبرها بيده
ملكوت السماوات واألرض يجير وال ُيجار عليه ال يعجزه شيء يف األرض وال
يف السماء.
ابن القيم«:$وقد دخل يف قوله تعالى(:ﭩ
قوله(:ﭩﭪﭫﭬ) :قال ُ

ﭪﭫﭬ) االستعاذ ُة من ِّ
شر يف أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره إنس ًّيا
كل ٍّ
ريحا أو صاعق ًة أي نوع كان من أنواع البلء»(.)1
كان أو جن ًّيا أو هام ًة أو داب ًة أو ً

شر،
خير وفيها ٌّ
والل تعالى(ﮐﮑﮒﮓ) [الزمر،]62:ومخلوقات الل فيها ٌ
شر جميع المخلوقات.
وهنا جاء األمر باالستعاذة من ِّ
نسب إلى الل فأسماء الل  ك ُّلها حسنى ،وصفاته كاملة
والشر ال ُي ُ
ُّ
صدر
عل ،وأفعاله كلها فضل وعدل،
فالشرال يضاف إليه ،وال ُي ُ
نسب له ،وال ي ُ
ُّ
النبي ﷺ يف دعاء االستفتاح يف قيام الليل« :والخير ك ُّله يف يديك،
منه ،قال ُّ
والشر ليس إليك»(.)2
ُّ

ٌ
وفرق بين أفعال الل ومفعوالته ،فأفعا ُله صفا ُته وهي ك ُّلها حميدة ،ومفعوال ُته
وشر.
خير ٌّ
مخلوقا ُته وفيها ٌ
( )1بدائع الفوائد (.)215/2
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)771( :
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ابن الق ِّيم « :$والشر مسند يف اآلية إلى المخلوق المفعول ال إلى
قال ُ
خلق الرب تعالى الذي هو فعله وتكوينه فإنه ال شر فيه بوجه ما فإن الشر ال
يدخل يف شيء من صفاته وال يف أفعاله كما ال يلحق ذاته  فإن ذاته لها
الكمال المطلق الذي ال نقص فيه بوجه من الوجوه وأوصافه كذلك لها الكمال
المطلق والجلل التام وال عيب فيها وال نقص بوجه ما وكذلك أفعاله كلها
أصل» (. )1
خيرات محضة ال شر فيها ً
ابن الق ِّيم « :$فالشر ال يضاف إلى من الخير بيديه ،وإنما ُينسب إلى
وقال ُ
المخلوق ،كقوله تعالى ( :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ) ،فأمره أن
الشر الذي يف المخلوق ،فهو الذي يعيذ منه وينجي منه» (.)2
يستعيذ به من ِّ
قوله(:ﭮﭯﭰﭱﭲ) أي :الليل إذا أقبل بما فيه من الشرور ،ففي
تظهرالدواب والهوام ،ويظهرأهل الشر والفساد من شياطين
السواد و الظلم،
ُّ
الجن واإلنس ،فناسب أن يستعيذ بالل مما يحدث يف هذا الوقت بالخصوص.
قوله( :ﭰ) جاء بصيغة التنكير ليفيد العموم ،وليدل على أن الذي
يغسق أشياء كثيرة (.)3
( )1بدائع الفوائد (.)210/2
( )2مختصر الصواعق المرسلة (ص.)259 :
( )3ونكر غاسق وحاسد وعرف النفاثات ،ألن كل نفاثة شريرة ،وكل غاسق ال يكون فيه الشر،
ورب حسد محمود ،وهو الحسد
إنما يكون يف بعض دون بعض ،وكذلك كل حاسد ال يضرُ ،
القرآن فهو يتلوه آنا َء
َ
يف الخيرات ،ومنه قولهﷺ« :ال حسدَ إال يف اثنتين :رجل آتاه اللُ
الليل وآنا َء النَّ ِ
الليل وآنا َء النَّ ِ
ِ
ِ
هار» أخرجه البخاري يف
ماال فهو ينف ُقه آنا َء
هار ،ورجل آتاه اللُ ً
صحيحه رقم ،)7529( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)815( :واللفظ للبخاري[ .انظر البحر
المحيط ألبي حيان األندلسي .]577/10
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ُ
رسول الل ﷺ
وقد جاء يف الحديث عن عائشة  ،قالت :أخذ

بيديُ ،ثم أشار إلى القمر ،فقال« :يا عائش ُة استعيذي بالل من شر هذا فإن هذا هو
الغاسق إذا وقب» (. )1
ابن الق ِّيم « :$السر يف االستعاذة برب الفلق يف هذا الموضع فإن
قال ُ
الفلق الصبح الذي هو مبدأ ظهور النور وهو الذي يطرد جيش الظلم وعسكر
المفسدين يف الليل فيأوي كل خبيث وكل مفسد وكل لص وكل قاطع طريق إلى
سرب أو ك ٍّن أو غار وتأوي الهوام إلى أج هحرتهها والشياطين التي انتشرت بالليل
إلى أمكنتها ومحا ِّلها فأمر الل تعالى عباده أن يستعيذوا برب النور الذي يقهر
ال ُّظلمة ويزيلها ويقهر عسكرها وجيشها» (.)2
قوله( :ﭴﭵﭶﭷﭸ)  ،يحتمل معنيين:
ه
ه
ُ
الرجال
السحر،
ويدخ ُل ِّ
األول :الساحرات الليت ينفثن يف ال ُعقد لعمل ِّ
ه
أيضا ،وخصت النِّساء ِّ
منهن.
السحرة يف ذلك ً
بالذكر لكثرة وقوعه ُ
واألرواح الخبيثة ،التي ُ
ينفث هبا السحرة من النِّساء والرجال،
الثاين :األن ُف ُس
ُ
التأنيث يف الكلمة ه
ُ
راج ًعا للنُّـفوس النافـثـة.
فيكون
انتشارا واس ًعا جدًّ ا بين الناس ألغراض
بحر ال ساحل له ،وهو منتشر
ً
والسحر ٌ
ِّ
مختلفة كالتفرقة بين الزوجين ،واإلضرار بالناس وغير ذلك ،وفساده عظيم
جدًّ ا ،فكم من بيوت ُهدِّ مت ،وكم من علقات زوجية انتهت ،وكم من عقول
زالت ،و قلوب زاغت ،وكم من أرواح ُزهقت ،وكم من أموال ُسلبت ،كل ذلك
السحر.
بسبب ِّ
( )1أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)26000( :وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.)372( :
( )2بدائع الفوائد (.)219/2
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السحر إال الل فعلى المسلم أن يلزم قراءة المعوذتين
وال يحمينا من ِّ
يف الصباح والمساء وبعد كل صلة حتى يقيه الل  شر السحر.
ه
السحر لم يؤثر على
فائدة :ثبت يف الصحيحين أن النبي ﷺ ُسحر ،وهذا ِّ
تبليغه الوحي.
ابن الق ِّيم « :$قد أنكر هذا طائفة من الناس وقالوا :ال يجوز هذا عليه،
قال ُ
نقصا وعي ًبا ،وليس األمر كما زعموا ،بل هو من جنس ما كان يعرتيه
وظنوه ً
مرض من األمراض ،وإصابته به كإصابته
ﷺ من األسقام واألوجاع ،وهو ٌ

بالسم ال فرق بينهما ،وقد ثبت يف الصحيحين عن عائشة  ،أهنا قالت:
ُ
رسول الل ﷺ حتى إن كان ل ُيخيل إليه أنه يأيت نساءه ولم يأهتن وذلك
«س هحر
ُ
أشد ما يكون من السحر»(.)2()1
وعارض من
مرض من األمراض،
ٌ
حر ٌ
الس ُ
وقال القاضي عياض ِّ « :$
العلل ،يجوز عليه ﷺ كأنواع األمراض مما ال ينكر ،وال يقدح يف نبوته ،أما

ما ورد أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء وال يفعله ،فليس يف هذا ما يدخل عليه
ه
صدقه ،لقيام الدليل واإلجماع
داخل ٌة يف شيء من تبليغه أو شريعته أو يقدح يف
طروه عليه يف أمر دنياه التي لم يبعث
على عصمته من هذا ،وإنما هذا فيما يجوز ُّ
بسببها ،وال ُف ِّضل من أجلها ،وهو فيها عرضة لآلفات كسائر البشر ،فغير بعيد أن
ُيخيل إليه من أمورها ما ال حقيقة له ،ثم ينجلي عنه كما كان»(.)3
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)5765( :ومسلم رقم ،)2189( :واللفظ للبخاري عن
رسول الل ﷺ س ه
ُ
حر ،حتى كان يرى أنه يأيت النساء وال
عائشة  قالت« :كان
ُ
يأتيهن ،قال سفيان :وهذا أشد ما يكون من السحر».
( )2زاد المعاد [.]179/4
(ِّ )3
الشفا بتعريف حقوق المصطفى [.]181/2

276

قوله تعالى( :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ) الحسد :كراهية نعمة الل على
الخلق ،ولو لم يتمن زوالها.
يعم الحاسد من
قال ُ
ابن الق ِّيم «:$وقول( :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ) ُّ :
الجن واإلنس فإن الشيطان وحزبه يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الل تعالى
ِّ
إبليس أبانا آدم وهو عدو لذريته كما قال تعالى( :ﭯﭰ
من فضله كما حسد ُ

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ) [فاطر ،]6:ولكن الوسواس
أخص بشياطين اإلنس ،والوسواس يعمهما كما
أخص بشياطين الجن ،والحسد ُّ
ُّ
أيضا فكل الشيطانين حاسدٌ موسوس ،فاالستعاذة
سيأيت بيا ُنهما والحسد يعمهما ً
من شر الحاسد تتناولهما جمي ًعا فقد اشتملت السورة على االستعاذة من كل

شر يف العالم»(. )1

والحسد قلما يسلم منه أحدٌ فناسب أن ُيستعاذ بالل من الحسد عند ظهوره(.)2
ُ
اإلنسان نفسه أو ماله بالعين ( ،)3وقد
العين فقد يصيب
ومن أنواع الحسد
ُ
يصيب غيره.
( )1بدائع الفوائد (.)759/2
مرض من أمراض النف ه
غالب
مرض
س وهو ٌ
( )2قال شيخ اإلسلم ابن تيمية «:الحسد ٌ
ٌ
فل يخلص منه إال ٌ
قليل من الناس ولهذا يقال( :ما خل جسدٌ من حسد لكن اللئيم يبديه،
ه
المؤمن؟ فقال :ما أنساك إخوة يوسف
والكريم يخفيه) ،وقد قيل للحسن البصري:
أيحسدُ
ُ
ال أبا لك ،ولكن ع ِّمه يف صدرك فإنه ال يض ُّرك ما لم تعدُ به يدً ا ولسا ًنا ،فمن وجد يف نفسه
حسدً ا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصرب فيكره ذلك من نفسه» [.مجموع
الفتاوى.]124/10
( )3قال ابن القيم  « : فكل عائن حاسدٌ  ،وليس كل حاسد عائنًا ،فلما كان الحاسدُ أعم
من العائن ،كانت االستعاذة منه استعاذة من العائن ،وهي سهام تخرج من نفس الحاسد

والعائن نحو المحسود والمعين تصيبه تارة ،وتخطئه تارة ،فإن صادفته مكشو ًفا ال وقاية =

277

وقد بين النبي ﷺ أثر العين فقال« :إن العين ل ُت ِ
َ
القبر،
دخل
َ
الرجل َ
َ ِ
در» (. )1
والجمل الق َ
ُ
الرسول ﷺ من رأى ما يعجبه يف ماله أو مال غيره أن
وقد أرشد

يدعو بالربكة ،قال  « : إذا رأى أحدُ كم من أخيه أومن نفسه أو
العين ٌّ
حق » (.)2
من ماله ما يعجبه ،فل ُيبركه فإن َ
وبعض الناس اليوم يصورون األوالد واألموال واألطعمة ويصابون
بالعين ولكن قل من يتعظ.


حذرا شاكي السلح ال منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه،
= عليه ،أثرت فيه ،وال ُبد ،وإن صادفته ً
وربما ردت السهام على صاحبها... ،وأصله من إعجاب العائن بالشيء ،ثم تتبعه كيفية نفسه
الخبيثة ،ثم تستعين على تنفيذ ُسميتها بنظرة إلى المعين ،وقد يعين الرجل نفسه ،وقد يعين
بغير إرادته ،بل بطبعه» [.زاد المعاد .]238/4
( )1أخرجه الشهاب يف مسنده رقم ،)1057( :وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.)1249( :
( )2أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)15700( :وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.)2572( :
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سور ُة الناس
(ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗ

ﮘﮙ ) .
برب العالمين.
قوله تعالى(:ﮀﮁﮂﮃ) أي ألتجئ وأعتصم ِّ
وقد ذكر الل تعالى يف اآلية توحيد الربوبية ليستدل به على توحيد األلوهية
الوارد يف قوله تعالى(:ﮈﮉ).
قوله تعالى(:ﮅﮆ) أي :الذي يملك السما ه
وات واألرض وال
يخرج عن ملكه شيء.
وح ًّبا وخو ًفا
بحق،
قوله تعالى( :ﮈ ﮉ) المعبود ٍّ
ً
خضوعا و ُذ ًّال ُ
ورجا ًء ،ويف اآلية إثبات توحيد األلوهية.
ابن كثير « :$هذه ثلث صفات من صفات الرب ؛ الربوبية،
قال ُ
والملك ،واإللهية :فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه ،فجميع األشياء مخلوقة له،
مملوكة عبيد له ،فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف هبذه الصفات من شر الوسواس
الخناس ،وهو الشيطان الموكل باإلنسان ،فإنه ما من أحد من بني آدم إال وله قرين
يزين له الفواحش ،وال يألوه جهدً ا يف الخبال ،والمعصوم من عصم الل»(.)1
ابن الق ِّيم « :$فمن كان رهبم ه
ومل ُكهم وإلههم فهم جديرون أن ال
وقال ُ
يستعيذوا بغيره وال يستنصروا بسواه وال يلجؤوا إلى غير حماه فهو كافيهم
وحسبهم وناصرهم ووليهم ومتولي أمورهم جمي ًعا بربوبيتهه وملكه وإلهيته لهم
( )1تفسير ابن كثير (.)539/8
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فكيف ال يلتجئ العبد عند النوازل ونزول عدوه به إلى ربه ومالكه وإلهه
فظهرت مناسبة هذه اإلضافات الثلث للستعاذة من أعدى األعداء وأعظمهم
ضررا وأبلغهم كيدً ا» (.)1
عداوة وأشدهم ً
قوله تعالى( :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ) الوسوسة :هي اإللقاء بخفية،
والوسواس هو الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ( ، )2وال يقيك من شره
الل
إال الل الذي خلقك وخلق ُه فتستعيذ بالل منه ،وهو ( ﮎ) ووصف ُ
يخنس أي :يرتاجع عند ذكر الل تعالى وعند االستعاذة
الشيطان بالخناس ؛ألنه
ُ
بالل منه ،وال يقيك من شره إال الل  فالزم هذكر الل ،واعتصم به.
قال شيخ اإلسلم ابن تيمية « :$فالذي يوسوس يف صدور الناس
نفوسهم ،وشياطين الجن وشياطين اإلنس ،والوسواس الخناس يتناول وسوسة
ه
الجنة ووسوسة اإلنس وإال أي معنى للستعاذة من وسوسة الجن فقط مع أن
وسوسة نفسه وشياطين اإلنس هي مما تضره وقد تكون أضر عليه من وسوسة
الجن» (.)3
قوله تعالى(:ﮐﮑﮒﮓﮔ)الشيطان الذي يوسوس
يف صدور الجن واإلنس .
ابن الق ِّيم «:$فأص ُل كل معصية وبلء إنما هو الوسوسة فلهذا وصفه
قال ُ
( )1بدائع الفوائد (.)780/2
( )2قال ُ
شيخ اإلسلم ابن تيمية «:الوسواس أصل كل كفر وفسوق وعصيان فهو أصل
الشر ُك ِّله فمتى ُوقهي اإلنسان شره ُوقهي عذاب جهنم وعذاب القرب وفتنة المحيا والممات
ِّ
ووقهي عذاب الل يف
وفتنة المسيح الدجال ،فإن جميع هذه إنما تحصل بطريق الوسواسُ ،
الدنيا واآلخرة» [.مجموع الفتاوى.]518/17
( )3مجموع الفتاوى (.)510/17
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شرها أهم من كل مستعاذ منه وإال فشره بغير الوسوسة
هبا لتكون االستعاذة من ِّ

أيضا» (. )1
حاصل ً

قوله تعالى ( :ﮖﮗﮘ) ه
ُ
جن ،والشي ُ
يكون
طان قد
الجنة جمع ٍّ
إنس ًّيا وقد يكون جن ًّيا ،قال تعالى(:ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ) [األنعام ،]112:فعلى المسلم أن يستعيذ بالل
شر شياطين اإلنس والجن ،وذلك بقراءة هاتين السورتين العظيمتين
 من ِّ
والمحافظة عليهما(.)2


( )1بدائع الفوائد (.)258/2
( )2فإن قيل :لم ُختهم القرآن بالمعوذتين وما الحكمة يف ذلك؟ فالجواب من ثلثة أوجه:
األول :أن القرآن من أعظم النعم ،والنعم مظنة الحسد فـختم بما يـطفئ الحسد من
االستعاذة بالل.
ه
ُ
آيات لم
علي ٌ
الثاين :أن المعوذتين ُختم هبما؛ ألن رسول الل ﷺ قال فيهما« :أنزلت َّ
ُي َر مث ُل ُه َّن»[ .أخرجه أحمد يف مسنده رقم ( ،)17378و صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم
ِ
ِ
ِ
الفرقان مث ُلها».
اإلنجيل وال يف
التوراة وال يف
( ،])891كما قال يف فاتحة الكتاب « :لم َينْ ِز ْل يف

[أخرجه الرتمذي يف سننه رقم ( ،)2875وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب رقم (،])1453

فافتتح القرآن بسورة لم ينزل مثلها واختتم بسورتين لم ير مثلهما ليجمع بين حسن االفتتاح
واالختتام.
ه
الوجه الثالث :أن القارئ ُأمر أن يفتتح قراءته بالتعوذ من الشيطان الرجيم ،وختم القرآن
بالمعوذتين ليحصل االستعاذة بالل عند أول القراءة وعند آخر ما يقرأ من القراءة ليكون القارئ
محفو ًظا بحفظ الل الذي استعاذ به من أول أمره إلى آخره[ .انظر تفسير ابن جزي .]530/2
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ِ
القرآن؟
أعظم آيـة يف
والسبعون :ما
ُ
السؤال الواحدُ َّ
واقرأها.





الرا
ُ
بع
وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

الجواب :آي ُة ُ
الكرسي( :ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪ



ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜﯝ ﯞﯟﯠ ﯡﯢ ﯣﯤ ﯥﯦ ﯧﯨﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ) [البقرة. ]255:

حديث ُأبي ه
ُ
ُ
الدليل على أن آية ُ
بن كعب
أعظم آية يف كتاب الل
الكرسي
ُ
ِّ
كتاب اللِ
رسول الل ﷺ« :يا أبا ِ
ِ
ُ
أي آية ِم ْن
◙ ،قال :قال
الم ْنذر ،أتدري ُّ
ُ
قلت :الل ورسو ُله أعلم .قال« :يا أبا ِ
َ
أي آية ِم ْن
معك
المنذر أتدري ُّ
ُ
ُ
ُ
أعظم؟» قالُ ُ :
ِ
كتاب الل َ
قلت(:ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ) قال :فضرب يف
معك
أعظم؟» قالُ :
ُ
ِ
ِِ ِ
الم ِ
نذر» (. )1
صدري ،وقال« :والل ل َي ْهن َك الع ْل ُم أبا ُ
ه
ه
أسماء الل ╡ وصفاتهه( ،)2وقد
عظمة آية الكرسي؛ تع ُّلقها ب
السبب يف
و
ُ

وم،
الحي ،والق ُّي ُ
تضمنت آي ُة الكرسي خمس ًة من األسماء الحسنى وهي :الل ،و ُّ
العظيم.
العلي ،و
ُ
و ُّ

( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)810 ( :
ك ِ
قوله ﷺ « :لِ َي ْهن ِ َ
الع ْل ُم » ،أي :هنيئًا لك بالعلم.
ه
توحيد الربوبيـ هة
أعظم سورة يف القرآن؛ ألن فيها ذكر
نظير هذا سور ُة الفاتحة التي هي
ُ
( )2و ُ
ه
ه
ه
بتوحيد األُلوهية فهي ُ
تعدل
والصفات ،وكذا سور ُة الكافرون لتع ُّل هقها
واألسماء
واألُلوهي هة
ه
ربع القرآن ،و سور ُة اإلخلص ه
القرآن؛ ألنها تتعل ُق بالله وبأسمائهه وصفاتهه.
تعد ُل ُث ُلث
ُ
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وتضمنت ست ًة وعشرين صف ًة ولوازم بعض الصفات و منها :األلوهي ُة
السنة ،و انتفا ُء
وانفرا ُده هبا ،والحيا ُة ،والقيومي ُة ،و ُّ
العلو ،والعظم ُة ،وانتفا ُء ِّ
ه
ذن ،وعمو هم ه
إثبات ه
اإل ه
المشيئة ،و ه
إثبات ه
كمال
العلم ،و
العندي هة ،و ُ
النوم ،و ُ
ه
ه
ه
الم ه
كمال ه
ه
العظمة ،و ه
والحفظ(.)1
والرحمة،
والقدرة،
لك،

ه
ه
كر
ابن الق ِّيم « :$
قال ُ
ومعلوم أن كلمه الذي ُيثني بهه على نفسه ،ويذ ُ
ٌ
ُ
أفضل مهن كلمهه الذي ي ُذ ُّم به أعداءه ،ويذك ُُر أوصافهم،
فيه أوصافه وتوحيده
سورة تبت ،وكانت ت ه
ه
ه
عد ُل ٌث ُلث القرآن
اإلخلص أفضل مهن
ولهذا كانت سور ُة
دوهنا ،وكانت آي ُة ُ
الكرسي أعظم آية يف القرآن » (.)2
ومما ثبت يف فضل ه
ُ
النبي ﷺ،
عن
،
حديث أبي أمامة◙
الكرسي
آية
ِّ
ِّ
إن اسم الل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
األعظم لفي ثالث سور م َن القرآن :يف سورة البقرة ،وآل
َ
قالَ َّ « :
عمران ،وطه»(. )3
الل ╡ هذه اآلية العظيمة باسمه
قوله تعالى( :ﮣﮤﮥﮦ ﮧ) ،ابتدأ ُ
العظيم (الل) ،وهذا االسم ُّ
يدل على وحدانيـ هته  ،ومعناه :اإلل ُه المعبو ُد
وتعظيما وخو ًفا ورجا ًء(.)4
بحق ح ًّبا
ٍّ
ً

( )1انظر الفوائد السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبدالل القص ِّير (ص.)131 :
( )2شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل(.)352/2
( )3أخرجه الحاكم يف المستدرك( ،)686/1وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)979( :
فوجدت يف سورة
قال القاسم بن عبدالرحمن -راوي الحديث عن أبي أمامة◙«:-فالتمستُها
ُ
ه
البقرة آية الكرسي :ﮋﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﮊ [البقرة ، ]255:ويف سورة آل عمران:ﮋﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﮊ[آل عمران ،]2:ويف سورة طه :ﮋﯬﯭﯮﯯﯰ ﮊ [طه.» ]111:
ه
األسماء الحسنى
الجامع لجميع معاين
اسم الله  هو
ُ
( )4قال ُ
ابن الق ِّيم ُ « :$
والصفات ال ُعل» [.بدائع الفوائد(.]782/2
ِّ
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أخبار متتالي ٌة عن هذا
وإعراب هذا االسم مبتد ٌأ ،وما بعده يف هذه اآلية
ٌ
المبتدأ.
بحق إال
حق إال الل ،أوال معبود ٍّ
قوله تعالى( :ﮤﮥﮦﮧ) ،أي :ال معبود ٌّ
اللُّ ،
فكل ما سواه إن ُعبهد فهو معبو ٌد بالباط ه
ل  ،قال تعالى(:ﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ) [الحج. ]62:
قوله تعالى(:ﮨﮩ)اسمان جليلن من أسماء الل الحسنى ،وإليهما
ترجع جميع األسماء الحسنى ،وهذان االسمان يدالن على صفتين عظيمتين لل
ُ
،وقد جمع الل ╡ بين هذين االسمين يف ه
ثلثة مواضع من كتابه ،فقال
ُ
تعالى :ﮋﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ [البقرة ، ]255:وقال:ﮋﭑﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﮊ[آل عمران ،]2:1وقال :ﮋﯬ ﯭﯮﯯﯰﮊ[طه. ]111:
ه
صفات الل ╡ الذاتية ،إذ لو لم يكن ح ًّيا لما
جميع
فاس ُم الحي تعلقت به
ُ

حي؛ فتضمن هذا
سميع
اتصف بصفات الكمال والجلل؛ فهو
ٌ
ٌ
وبصير ألنه ٌّ
الكاملة ه
ه
ه
لل التي لم ُتسبق بعدم ،وال يلح ُقها ٌ
زوال ،وال تتخل ُلها
الحياة
االسم إثبات
ُ
ه
نوم.
سن ٌة وال ٌ
ه
صفات الل ╡ الفعلية ،و له تفسيران:
جميع
القيوم تتعلق به
واسم الل
ُ
ُ

القائم بذاته ،فل أحد يمدُّ الل ╡ بقوة ،وال بقدرة ،وال
األول:
التَّفسير َّ
ُ
بشيء من صفاتهه ،فقوة الل ╡  ،وقدرته ،وصفاته ك ُّلها من ه
نفس هه ،فهو ق ُّيوم أي

اسم الزم(.)1
قائم بنفسه ،وهبذا المعنى هو ٌ
ٌ

( )1االسم الالزم يدل على أمرين :إثبات االسم ،و إثبات الصفة.
أما االسم المتعدي ُّ
فيدل على ثالثة أمور :إثبات االسم ،وإثبات الصفة ،وإثبات المقتضى
أو األثر أو الحكم [ .منحة المولى يف شرح القواعد المثلى ص.]51 :
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القائم على ه
غيره ،كما قال ╡:ﮋﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﮊ
التفسير ال َّثاين:
ُ

وقائم على ِّ
كل نفس.
اسم ُمتعدٍّ  ،فاسمه الق ُّيوم ،وهو ذو قــ ُّيومية،
ٌ
[الرعد ،]33:وهذا ٌ
الل كمال حياتهه فقال تعالى( :ﮫﮬﮭﮮﮯﮰ ) .
ثم أكد ُ
معروف.
ٌ
وم
السن ُة :هي الن ُ
ُّعاس ،وهي ُمقدم ٌة للنومه ،والن ُ
لسنة والنوم لكمال حياتهه وق ُّيوميته (.)1
الل  عن نفسه ا ِّ
وقد نفى ُ
قوله تعالى(:ﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙ) .
تقديم الجار والمجرور(ﮱ) يف اآلية يفيدُ الحصر  ،ف ُّ
كل ما يف السماوات
كل ما يف السما ه
ملك لل وحده ،و ُّ
وما يف األرض ٌ
وات واألرض له خل ًقا
و ُم ً
وتدبيرا ،ال ألحد سواه ،وهذا دليل على توحيد الربوبية .
لكا
ً
االستفهام يف اآلية بمعنى
قوله تعالى(:ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ) (، )2
ُ

النفي فل أحد يشفع عند الل إال بإذنه الكوين والشرعي( ،)3حتى الرسول ﷺ

ه
( )1نفي النقائ ه
كمال ضدِّ ه ،وقد
نفي يستلزم إثبات
ص عن الل  ليس نف ًيا
ً
محضا بل هو ٌ
ه
ه
نفسه العجز لكمال ه
نفى الل عن ه
َ
المثيل
ورحمته ،ونفى
وقدرته ،ونفى ال ُّظلم لكمال عدلهه
علمه
ُ
ه
ه
المطلق يف جميع صفاته [ .منحة المولى يف شرح القواعد المثلى ص.]175 :
والكف َء لكماله
ه
ه
الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الل « :ويف اآلية إثبات العندية وهي من األلفاظ التي ُّ
ُ
تدل
( )2قال
على علو الل ؛ ألهنا عندية ذات ،وعندية علو» [.شرح العقيدة الواسطية .]241/1
ُ
يقع فيه ما شاء الل أن يقع ،فهو بمعنى المشيئة.
()3
اإلذن الكوينُ :
الل ويرضاه ،ولو لم يقع.
واإلذن الشرعي :ما يحبه ُ
وشرعي ،وهي:
ــي
ٍّ
وقد ذكر ابن القيم $األمور التي جاء يف الشر هع انقسا ُمها إلى كون ٍّ

واإلذن ،والج ُ
ُ
والكلمات،
عل،
واألمر،
والحك ُم،
«القضا ُء والقد ُر ،واإلراد ُة ،والكتاب ُة،
ُ
ُ
ُ
والمنع إلى كونــي يتعل ُق بخل هقه ،وديني يتعلق ه
ُ
ُ
بأمره»
والتحريم ،والعطا ُء
واإلرسال،
والبعث،
ُ
ُ
ٍّ
ٍّ
«شفاء العليل» (.)17/1
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ه
جللة ه
قدره ال يشفع إال بإذن الل ،والملئك ُة كذلك ال يشفعون ألحد إال
على
بإذن الل وذلك لكمال سلطانه وهيمنته وسيطرته.
ُ
التوسط للغير لجلب نفع أو دفع ُض ٍّر.
والشفاع ُة :هي
والشفاع ُة لها شرطان:
ُ -1
اإلذن.

 -2الرضا.

تتم الشفاع ُة إال بإذن الل ورضاه عن الشاف هع أن يشفع ،وعن المشفو هع
فل ُّ
الل لها وال يرضى أن تشفع ،والملئك ُة حتى
لكي ُيشفع لهً ،
فمثل األصنام ال يأذن ُ
الل.
الل لهم أن يشفعوا فل يشفعون إال لمن ارتضاه ُ
لو أذن ُ
الل هذين الشرطين( اإلذن والرضا) يف قوله تعالى(:ﯓﯔﯕ
وقد جمع ُ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ) [طه ،]109:ويف قوله تعالى( :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

ﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗ) [النجم. ]26:
قو ُله تعالى(:ﯢﯣﯤﯥﯱ)،أي :يعلم الحاضر والمستقبل .
(ﯦﯧﯱ) أي :يعلم ما كان يف الماضي.
الل لنفسه صفة العلم؛ ألنها صف ُة كمال وجلل وعظمة
وقد أثبت ُ
والخبير ،وعاله ُم
واللطيف،
ُ
الل هبا على نفسه فهو العلي ُم ،وعل ُم الغيوب،
ُ
أثنى ُ
ه
ويعلم خائنة
عليم،
بذات الصدور ،وهو بكل شيء
وعليم
الغيب والشهادة،
ُ
ٌ
ٌ
ويعلم ا ِّلسر والجهر.
السر والنجوى،
األعين وما تخفي الصدور،
ُ
ويعلم ِّ
ُ
قوله تعالى  (:ﯩ ﯪﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ)  ،لما ذكر

الل 
ُ

بأنه(ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯱ) بين بعد ذلك أن الخلق ال ُيحيطون بشيء من
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حق:
علمه إال بما شاء(، )1ولها معنيان كلهما ٌّ
الل ،وألن علمه وسع كل
المعنى األول :أي ال يحيطون بشيء مما يعلمه ُ
شيء ،فالذي علمناه بالنسبة لعلم الل ٌ
قليل (ﯷﯸﯹﯺﯻﯼ)[اإلسراء.]85:
المعنى الثاين :أن الناس ال يعلمون عن الل  إال ما شاء أن ُيع ِّلمهم عن
نفسه من أسمائه وصفاته ومهن أفعاله وحكمتهه ومهن ه
شرعه ومن ه
أمره وهنيه.
موضع قدم هي
الكرسي هو
قوله تعالى  ( :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ)،
ُ
ُّ
الرب  كما ثبت عن ه
موضع القدمين،
«الكرسي
ابن عباس  قال:
ُ
ُّ
ُ
والعرش ال يق هد ُر أحدٌ قدره»(. )2
مخلوقات ه
ه
ٌ
الل حتى إنه مهن عظمتهه وسع
عظيم مهن
مخلوق
الكرسي
و
ٌ
ُّ
السما ه
وات واألرض(. )3
ه
قلت :يا رسول الل ،أ ُّيما ُأنزل عليك
وقد ثبت يف
حديث أبي ذ ٍّر ◙ قالُ :
ُ
والدليل قو ُله تعالى :ﮋﰋﰌﰍﰎﰏﮊ [فصلت،]54:
الـمحيط،
( )1ومن أسماء الل ُ
الحسنى ُ
ه
أي :الذي أحاط بكل شيء هع ه
علما.
لما من خلقه ،والخل ُق ال ُيحيطون به ً
ً
السنة رقم ،)586( :وصححه األلباين يف مختصر العلو رقم.)45( :
( )2أخرجه عبدالل بن أحمد يف ُّ
ه
ه
ويف هذا ه
ُ
رسول الل
السن هة قال
األثر
ٌ
إثبات لصفة القدمين لل  وهي صف ٌة ثابت ٌة يف ُّ
ِ
ُ
تزال جهنَّ ُم ُ
ﷺ« :ال ُ
فتقول:
رب الع َّز ِة فيها قدَ َمه،
يضع ُّ
تقول :هل م ْن مزيد؟ حتى َ
ِ
بعضها إلى بعض» .أخرجه البخاري يف صحيحه رقم،)6661( :
ويزوى ُ
قط قط ،وعزَّ ت َكُ ،
ومسلم يف صحيحه رقم.)2848( :
قال النووي « :$معنى ُيـزوى يضم بعضها إلى بعض فتجتمع وتلتقي على من فيها،
ومعنى قط حسبي أي يكفيني هذا ،وفيه ثلث لغات قط قط بإسكان الطاء فيهما ،وبكسرها
منونة ،وغير منونة» [شرح مسلم .]182/17
وأجل من ه
ُّ
الواسع ،والدليل قو ُله تعالى :ﮋ ﮞ
خلق هه ،ومن أسمائه
( )3والل  أعظم
ُ
الواسع يف ِّ
كل شيء؛ يف عطائه ،وعلمه ،ورحمته.
ﮟ ﮠ ﮡﮊ[البقرة،]115:
ُ
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بع مع
الس ُ
السماوا ُت َّ
أعظم؟ قال ﷺ« :آي ُة الكرسي» ُ ،ث َّم قال« :يا أبا َذ ٍّر ،ما َّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
الفالة
كفضل
العرش على الكرسي
وفضل
بأرض فالة،
الكرسي إال كحلقة ُملقاة
ِ
الحلقة» (. )1
على
قوله تعالى(:ﯷﯸﯹﯺ) ،أي :أن حفظ السما ه
ف
وات واألرض ال يك ِّل ُ
كمال ه
ه
علمه وقدرتهه وقوتهه.
الل تعالى شي ًئا وال يثقله ل
قال ابن كثير« :$وقو ُله( :ﯷﯸﯹﯺ) أي :ال ه
يثق ُله وال ُيك هر ُثه ُ
حفظ
ُ
السما ه
ه
واألرض ومن فيهما ومن بينهما ،بل ذلك ٌ
يسير لديه ،وهو
وات
سهل عليه ٌ

القائم على ِّ
يعز ُب عنه شي ٌء
كل نفس بما كسبت،
الرقيب على جمي هع األشياء ،فل ُ
ُ
ُ
وال يغيب عنه شيء ،واألشياء ك ُّلها حقير ٌة بين يديه متواضع ٌة ذليل ٌة صغير ٌة بال ِّن ه
سبة
ُ
ٌ
سأل عما ُ
إليه ،محتاج ٌة فقير ٌة ،وهو الغني الحميدُ الفع ُال لما يريدُ  ،الذي ال ُي ُ
يفعل
ُّ
الحسيب على ِّ
القاهر ِّ
العلي
الرقيب
كل شيء،
لكل شيء،
وهم ُيسألون ،وهو
ُ
ُ
ُ
ُّ
غيره ،وال رب سواه» (.)2
العظيم ،ال إله ُ
ُ
التام المطلق من جميع
قوله تعالى ( :ﯻ ﯼ)  ،ومعناه :الذي له
ُّ
العلو ُّ
وعلو القهر.
وعلو القدر،
علو الذات،
ُّ
ُّ
الوجوه؛ ُّ
بائن من خلقه.
فعلو الذات :أن الل  فوق مخلوقاته ،مستو على عرشهٌ ،
ُّ
ه
القدر.
جميع صفاتهعالي ُة
وعلو القدر :أي
ُ
ُّ
يخر ُج أحدٌ
ُّ
وعلو القهر :معناه أن الل  قهر جميع المخلوقات؛ فل ُ
منهم عن سلطانهه ه
وقهره.

( )1أخرجه البيهقي يف األسماء والصفات رقم ،) 862 ( :وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة
بمجموع طرقه رقم .)109( :
( )2تفسير ابن كثير (.)682/1
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يثبت لل  علو القدر وعلو القهر فقط ،وينفي عن
ومن أهل البدع من ُ
العلو لل  هي من أكثر
ويحرفونهُ ،رغم أن صفة
الل  علو الذات
ِّ
ِّ
الصفات التي كررها الل  يف كتابه ،وأثبتها لنفسه ،ونوع أدلتها وصيغها؛
ه
ه
بي ﷺ
حتى قال بعض أهل العلم« :إن أدلة
ِّ
العلو من كتاب الل وسنة الن ِّ
تجاوزت ألف دليل»(.)1
قوله تعالى(:ﯽ)،أي  :ذو العظمة  ،فالل عظيم يف ه
ه
وبصره وقوتهه
سمعه
ٌ
ه
وخلقه ويف جميع صفاته.
وحكمتهه وقدرتهه
ه
الل هذه اآلية
ف
ُ
جميع أسماء الل و صفاته ترجع إلى اسمه العظيم ،فابتدأ ُ
جميع أسماء الل وصفاتهه وهما( :ﮨﮩ) ،وختم اآلية
باسمين ترجع إليهما
ُ
ه
أسماء الل وصفاتهه وهما( :ﯼﯽ) .
جميع
ترجع إليهما
باسمين جليلين
ُ
ُ


( )1قال ابن القيم  يف نون َّيته:
إن لـ ِ
ـقـولــــنـــــا
قـومنا واللِ َّ
يـــــا َ
ونقال مع صريح الفطرة ا ُ
أل
عقال ً
ً
كــــــ ٌّل يـــ ُّ
ـدل بأنَّــه سـبـحــانَـــــ ُه

ألـفًا تــ ُّ
دل عليـه بـل ألـفان
ِ
ولى ِ
حـالوة القرآن
وذوق
َ
فوق السماء مباين األكوان
[النونية بشرح محمد خليل هراس (.])249/1
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ِ
َ
الحديث:
أكمل
السؤال الثاين والسبعون:
ُ
«من قرأ آية
قال
رسول الل ﷺَ :
الكرسي يف ُدبـُرِ كل صالة مكتوبة...







الرا

بعُ
وا
ل
ثل
ث
ون
:

يموت»(.)1
الجواب :لم يمن ْع ُه ِمن دخول الجنة إال أن
َ

قوله ﷺ َ « :من قرأ آية الكرسي» ،آية الكرسي هي أعظم آية يف كتاب

الل تعالى لما اشتملت عليه من أسماء الل الحسنى وصفاته ال ُعل.

قوله ﷺ « :يف دب ُـ ِر كل صالة مكتوبة» أي :بعد ِّ
كل صلة من الصلوات

الخمس المفروضة.

يموت » أي العائق والمانع
قوله ﷺ  « :لم يمن ْع ُه ِمن دخول الجنة إال أن
َ

بينه وبين الجنة الموت.

النبي ﷺ بقراءة آية الكرسي يف مواطن عدة:
وقد رغب ُّ

ِ
الصلوات المكتوبات.
أدبار
ُ -1

النبي
ُت ُ
شرع قراء ُة آية الكرسي بعد كل صلة من الصلوات الخمس ،وقد بين ُّ
ﷺ أن جزاء من حافظ على قراءهتا دخول الجنة ( ،)2كما يف الحديث المتقدم.
( )1أخرجه النسائي يف السنن الكربى رقم ،)9848( :وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب
رقم.)1595( :

ب للمسلم قراءة آية الكرسي( :ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ) [البقرة،]255:بعد الصلة،
( )2يستح ُّ

بعد التسبيح والتهليل ،و ُيرجى له بذلك دخول الجنة إذا استقام على دينه ،وحافظ عليه= ،
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لفظ ( دبر الصالة) إذا ورد يف األحاديث فله حاالن:
الحال األولى :أن يكون ُ
القول الذي ُق ِّيد بدبر الصلة دعا ًء فيكون موضع
الدعاء بعد الفراغ من التشهد األخير وقبل السلم من الصلة.
مثال ذلك :حديث معاذ بن جبل◙ أن رسول الل ﷺ أخذ بيده،
وقال« :يامعا ُذ ،والل إني ألح ُّب َك ،والل إين ألح ُّبك» ،فقالُ « :أوصيك يا معاذ،
ِ
وحسن
عن يف ُد ُبر كل صالة تقول :اللهم أعني على ذك ِرك ،وشك ِرك،
ال تدَ َّ
عبادتك»(. )1
فإذا كانت لك حاجة وأنت بين يدي ملك من ملوك الدنيا فتطلبها وأنت
عنده وليس بعد خروجك ،فكذلك الدعاء يكون يف الصلة وأنت بين يدي
ملك الملوك.
ُ
ذكرا فيكون موضع
الحال الثانية :إن كان
القول الذي ُق ِّيد بدبر الصلة ً
الذكر بعد السلم من الصلة.
مثال ذلك :قول رسو هل الل ﷺَ « :من قرأ آية الكرسي يف ُد ُب ِر كل صالة
يموت » (.)2
مكتوبة لم يمن ْع ُه ِمن دخول الجنة إال أن
َ
 -2قبل النوم.
رمضان
ورمضان إلى
الصلوات الخمس ،والجمع ُة إلى الجمعة،
= لقول النبي ﷺ« :
ُ
َ
ُ

لمسلم
الكبائر» أخرجه مسلم يف صحيحه رقم ،)233 (:فإذا حافظ ا
اجتنب
مكفرات ما بينهن ،إذا
ٌ
َ
ُ
َ
على ما أوجب الل عليه ،وترك ما حرم الل عليه ،وقرأ آية الكرسي ،كل هذا من أسباب دخول الجنة،
إذا قرأها بعد كل صلة[ .انظر فتاوى نور على الدرب البن باز.]299 /4

( )1أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)1522( :وصححه األلباين يف صحيح أبي داود رقم.)1522( :
( )2أخرجه النسائي يف السنن الكربى رقم ،)9848( :وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب رقم.)1595( :
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سبب لحفظ الل تعالى لعبده؛ فعن أبي هريرة◙ ،قال:
قراء ُتها قبل النوم ٌ
وكلني رسول الل ﷺ بحفظ زكاة رمضان ،فأتاين آت فجعل يحثو من الطعام

فقلت ألرفعنك إلى رسول الل ﷺ فذكر الحديث ،فقال :إذا أويت
فأخذ ُتهُ ،
إلى ه
ٌ
ٌ
شيطان
حافظ ،وال يقربك
الكرسي ،لن يزال عليك من الل
فراشك فاقرأ آية
ِّ
ُ
شيطان»(.)1
كذوب ذاك
بي ﷺ« :صدقك وهو
ٌ
ٌ
حتى تصبح ،فقال الن ُّ
 -3يف أذكار الصباح والمساء.

بن ُأبي ه
فعن محمد ه
بن كعب ،قال :كان لجدِّ ي ُجر ٌن من تمر ،فجعل يجدُ ه
ِّ
ه
المحت هلم ،فسلم عليه فرد عليه
ُ
ينقص فحرسه ذات ليلة ،فإذا هو بدابة شب ُه الغلم ُ
جن ،قال :أعطني يدك ،فإذا يدُ
إنس؟ قال :ال بل ٌّ
أجن أم ٌ
السلم ،فقال :من أنتٌّ ،
كلب وشعر كلب ،قال :هكذا خل ُق الجن ،قال :قد علم ه
الجن ،ما فيهم ٌ
رجل
ت
ُّ
ِّ
ُ
تحب الصدقة فأحببنا أن نصيب
أشدُّ مني ،قال :ما شأنك؟ قالُ :
أنبئت أنك رجل ُّ
ه
يجيرنا منكم؟ قال :هذه اآلية التي يف سورة البقرة (ﮣﮤ
من طعامك ،قال :ما ُ
تصبح ُأجرت منا إلى أن تمسي،
ﮥﮦﮧﮨﮩ) [البقرة ]255:إذا قلتها حين
ُ
ُ
ُ
النبي ﷺ
بي إلى ِّ
وإذا قلتها حين تمسي أجرت منا إلى أن تصبح ،فغدا أ ٌّ
ُ
الخبيث» (.)2
فأخربه خبـره قالَ « :صدَ َق


( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)3275( :
( )2أخرجه النسائي يف السنن الكربى رقم ،)10731( :وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب رقم:
(.)662

292



ِ
القرآن؟
أعظم سورة يف
والسبعون :ما
ُ
السؤال الثالث َّ
وا ْقرأها.





الرا
ُ
بع
وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

الجواب :سورة الفاتحة ( ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ



ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫﭬ

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ) [الفاتحة.]7:1

ه
ه
ه
سعيد ه
ُ
ُ
بن
حديث أبي
والدليل
القرآن،
أعظم ُسورة يف
الفاتحة هي
سور ُة
ُ
ه
ُ
رسول الل ﷺ فلم
المسجد ،فدعاين
كنت ُأص ِّلي يف
المعلى◙ ،قالُ :
فقلت :يا رسول ه
ألم ِ
الل(:ﯞﯟ
أجب ُه،
الل ،إنِّي ُ
ُ
كنت ُأص ِّلي ،فقالْ « :
يقل ُ
الس ِ
ﯠﯡﯢ) ؟ [األنفالُ ،]24:ثم قال ليُ « :
ور يف
ألعلمن ََّك سور ًة هي
أعظم ُّ
ُ
ِ
ِ
قلت له:
رج ِم َن
المسجد»ُ ،ثم أخذ هبي هدي ،فلما أراد أن يخرجُ ،
القرآن ،قبل أن ت َْخ َ
ه
القرآن» ،قال ( :ﭖ ﭗ ﭘ
أعظم ُسورة يف
«ألم تقل ألُع ِّلمنك ُسور ًة هي
ُ
العظيم الذي أوتيتُه»(.)1
والقرآن
بع المثاين،
ُ
الس ُ
ُ
ﭙ) [الفاتحة، ]2 :هي َّ
ه
ه
ووجه ه
القرآن أنه اجتمع فيها مهن المعاين
سورة الفاتحة أعظم سورة يف
كون
ه
والفضائل ما لم يجتمع يف غيرها من ه
القرآن ،ومن هذه الفضائل:
سور
 -1أنه لم َينزل يف التوراة وال يف اإلنجيل وال يف الزَّبور وال يف الفرقان مث ُلها.
النبي ﷺ.
-2أنَّها ٌ
سبع من المثاين والقرآن العظيم الذي أوتيه ُّ
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)4474( :
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ُ
حديث أبي هريرة ◙ أن رسول الل ﷺ قال
والدليل على ما تقدم
ِ
ِ
ألُبي ه
ِ
اإلنجيل
التوراة وال يف
أن ُأعل َم َك ُسور ًة لم َين ِْز ْل يف
ب ْ
بن كعب ◙َ « :أ تُح ُّ
ِّ
ِ
ِ
ُ
رسول الل
الفرقان مث ُلها؟» قال :نعم يا رسول الل ،قال
الزَّبور وال يف
وال يف
تقرأ يف الص ِ
ه
ﷺ :كيف ُ
ُ
رسول الل ﷺ:
القرآن ،فقال
الة؟ قال :فقرأ أم
َّ
ِ
«والذي نفسي ِ
ِ
ِ
ِ
الفرقان
الزَّبور وال يف
اإلنجيل وال يف
التوراة وال يف
نزلت يف
بيده ما ُأ ْ
العظيم الذي ُأعطيتُه»(.)1
والقرآن
سبع ِم َن المثاين
ُ
مث ُلها ،وإنَّها ٌ
ُ
نبي قبل النبي ﷺ مث َله.
 -3أنَّها ٌ
نور لم يؤت ٌّ

والدليل ما ثبت عن ه
ُ
ابن عباس  قال :بينما
جربيل  قاعدٌ
ه
عند النبي ﷺ س همع ً ( )2ه
باب مهن
نقيضا من فوقه فرفع رأسه ،فقال« :هذا ٌ
ِّ
الس ه
ه
ماء ُفتح اليوم لم ُيـفتح ُّ
قط إال اليوم ،فنزل منه مل ٌك ،فقال :هذا مل ٌك نزل
إلى األرض لم ينزل قـ ُّط إال اليوم ،فسلم ،وقال :أبشر بنورين ُأوتيتهما لم
ه
ه
البقرة ،لن تقرأ بحرف منهما
سورة
وخواتيم
نبي قبلك :فاتح ُة الكتاب،
ُ
ُيـؤتهما ٌّ
إال ُأعطيته»(.)3
قوله( :بنورين)؛ أي :بأمرين عظيمين ،ن ِّيرين ،تب ِّين لقارئهما وتنوره.
( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)2875( :وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب رقم.)1452( :
ه
صوت ه
[المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم للقرطبي (.])434/2
قيض:
ُ
( )2الن ُ
الباب عند فتحهُ .
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)806( :
النبي
وخ َّص ْت
* قال القرطبيُ ... « :
ُ
خواتيم سورة البقرة بذلك :لما تضمنته من الثناء على ِّ
ﷺ ،وعلى أصحابه بجميل انقيادهم لمقتضاها ،وتسليمهم لمعناها ،وابتهالهم إلى الل،

ورجوعهم إليه يف جميع أمورهم؛ ولما حصل فيها من إجابة دعواهتم ،بعد أن علموها،

ُ
فخ ِّفف عنهم ،وغُفر لهم ،ونُصروا ،وفيها غير ذلك مما يطول تت ُّبعه»[ .المفهم لما أشكل من
تلخيص كتاب مسلم .]434/2
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و قوله(:إال ُأ ِ
عطيتَه) ،أي :إال ُأعطيت بمعنى ذلك الحرف أي بمقتضى تلك
()1
الكلمة و ُأجبت به .
أسباب الش ِ
ِ
ِ
األمراض واألسقامِ.
فاء ِم َن
 -4أنها ِمن
ه
ه
ُ
رسول الل ﷺ
أصحاب
حديث أبي سعيد  أن ره ًطا همن
والدليل

ه
ه
العرب ،فاستضافوهم فأبوا
أحياء
بحي من
انطلقوا يف سفرة سافروها ،حتى نزلوا ٍّ
أن يضيفوهم ،ف ُل هدغ سيدُ ذلك الحي ،فسعوا له ِّ
بكل شيء ال ينف ُعه شي ٌء ،فقال
ِّ
ه
هؤالء الرهط الذين قد نزلوا بكم ،لعله أن يكون عند بعضهم
بعضهم :لو أتيتُم
ُ
هط ،إن سيدنا ُل هدغ ،فسعينا له ِّ
شي ٌء ،فأتوهم فقالوا :يا أ ُّيها الر ُ
بكل شيء ال ينف ُعه
والل إين لراق ،ولكن ه
بعضهم :نعم ،ه
والل
شي ٌء ،فهل عند أحد منكم شي ٌء؟ فقال ُ
لقد استضفناكم فلم تضيفونا ،فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا ُجعلً،
ه
الغنم ،فانطلق فجعل يت ُف ُل ويقر ُأ( :ﭖ ﭗ ﭘ
فصالحوهم على قطيع مهن
ﭙ) [الفاتحة،]2:حتى لكأنما ن هُشط مهن هعقال( ،)2فانطلق يمشي ما به قلب ٌة(،)3
بعضهم :ه
اقسموا ،فقال الذي
وهم ُجعلهم الذي صالحوهم عليه ،فقال ُ
قال :فأوف ُ

رقى :ال تفعلوا حتى نأتــي رسول الل ﷺ فنذكر له الذي كان ،فننظر ما
ه
رسول الل ﷺ فذكروا له ،فقال« :وما يدريك أنها رقيةٌ؟
يأ ُم ُرنا ،فقدموا على
أصبتُمِ ،
اقسموا واضربوا لي معكم بسهم»(.)4
([ )1الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم .]159/10
ه
ُ
ُ
البهيمة.
ذراع
العقال:
( )2قوله « :هعقال»
الحبل الذي ُيشدُّ به ُ
ب مهن جنب إلى جنب
( )3قوله «:ما به قلبةٌ» ،أي علة :وقيل للعلة قلبة؛ ألن الذي تصيبه ُيقل ُ
ليعلم موضع الداء [.انظر فتح الباري .]456/4
( )4أخرجه البخاري رقم ،)5749( :ومسلم رقم ،)2201( :واللفظ للبخاري.

التعجب همن الش ه
ه
ه
قوله ﷺ« :وما يدريك أنها رقي ٌة؟» هي كلم ٌة ُت ُ
تعظيمه= .
يء أو
قال عند
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تصح الصال ُة إال بها.
 -5ال ُّ
حديث عبادة ه
ُ
ُ
بن الصامت ◙ أن رسول الل ﷺ قال« :ال
والدليل
ِ
لم َي ْ
ِ
الكتاب»(.)1
بفاتحة
قرأ
لم ْن ْ
صال َة َ
ه
ه
أسمائها ،ه
ه
ه
ه
ه
سورة
أسماء
فمن
الفاتحة كثر ُة
سورة
عظمة
ومهما يدُ ُّل على
ه
ه
بي ﷺ:
الفاتحة التي ثبتت يف ُسنة الن ِّ
ِ
الكتاب.
األول :فاتح ُة
َّ
حديث عبادة ه
ُ
ُ
بن الصامت ◙ أن رسول الل ﷺ قال« :ال
والدليل
ِ
لم َي ْ
ِ
الكتاب»(.)2
بفاتحة
قرأ
لم ْن ْ
صال َة َ
ه
بالفاتحة؛ ألن الل افتتح هبا كتابه ،وألن الصلة ُتفتت ُح هبا.
وس ِّميت
ُ
السبع المثاين؛ قال تعالى( :ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ)
الثاين:
ُ
[الحجر ،]87:ويف ه
ه
القرآن لكنه أفردها
الخاص ،فالفاتح ُة مهن
للعام على
ٌ
اآلية
ِّ
عطف ِّ
ه
ِّ
وعظيم منزلتهها.
بالذكر بيانًا ألهميتهها
وسميت الفاتح ُة بالسب هع المثاين؛ ألن قراءتها ُتثنى و ُتكرر يف الص ه
لة يف ِّ
كل
ُ ِّ
ركعة فريض ًة كانت أم نافلةً.
الثالث:أم الكتاب،فعن ه
عبد الل ه
بن أبي قتادة ،عن أبيه« :أن النبي ﷺ
ُّ
ه
ُ
ُ
البـركة همن أج هل أنه
القرآن ك ُّله مرجو
ص الرقى وفيه ما ال ي ُخ ُّصها ،وإن كان
=
والقرآن فيه ما ي ُخ ُّ
ه
ه
ه
بالرقية مما ليس فيه ذلك[ .انظر شرح
كلم الل ،لكن إذا كان يف اآلية ُّ
تعو ٌذ بالل أو دعا ٌء كان أخص ُّ
ُ
البخاري البن بطال  ،]407/6و [التوشيح شرح الجامع الصحيح للسيوطي .]1613/4
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ، )756( :ومسلم يف صحيحه رقم.)394( :
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)756( :ومسلم يف صحيحه رقم.)394( :
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كان يقر ُأ يف الظهر يف األُولي ه
ه
الكتاب.)1(»...
بأم
ين ِّ
ِ
ُ
السبع المثاين
القرآن هي
والدليل قو ُله ﷺُّ « :أم
الرابعُّ :أم القرآن،
ُ
والقرآن العظيم»(.)2
ُ
ه
القرآن كلها تعو ُد إلى هذه السورة (.)3
و ُس ِّميت بذلك؛ ألن معاين
ه
والدليل ُ
ُ
الل تعالى:
الخامس :الصالة:
قول رسول الل ﷺ« :قال ُ
قسمت الصلة بيني وبين عبدي نصفين ،ولعبدي ما سأل ،فإذا قال العبدُ  (:ﭖ
ُ
الل تعالى :حمدين عبدي .)4(» ...
ﭗﭘﭙ) [الفاتحة ، ]2 :قال ُ
ه
الصلة فل ت هص ُّح الصل ُة إال
أهم ما يف
وإنما ُس ِّميت الفاتح ُة صلةً؛ ألنها ُّ
بقراءتهها.
والشتمالهها على دعاء عظيم ،والصل ُة لغةً :الدُّ عا ُء.
قول رسول ه
ِ
والدليل ُ
ُ
القرآن،
الل ﷺ« :الحمدُ للِ ُأ ُّم
السادس :الحمدُ ،
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم،)776( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)451( :واللفظ للبخاري.
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)4704( :
ه
ه
ه
العرب كل جامع
لتسمية
القرآن
ابن جرير « : وإنما قهيل لها لكونهها كذلك أم
( )3قال ُ
ه
جامع أ ًّما ،فتقول للجلدة التي تجمع
توابع تتب ُعه ،هو لها إما ٌم
أمرا أو مقد ًما ألمر ،إذا كانت له
ٌ
ُ
ً
ه
الرأس ،و ُتسمي لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها للجيش ُأ ًّما» [ .تفسير
الدماغُ :أم
الطربي .]105/1
( )4أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)395( :
ه
ُ
تكون «قسم ُت الصلة» عبار ًة عن السورة وهو
ابن عبدالب ِّـر « :فإن قهيل :كيف
* قال ُ
ه
ُ
السورة القراءةُ ،وقد ُيعبـ ُـر
قسمت الصلة ،ولم يقل:
يقول:
ُ
ُ
السورة ،قيل :معلو ٌم أن ُّ
قسمت ُّ
ه
عن الص ه
ه
بالقراءة كما قال( :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ) [اإلسراء،]78:
لة
أي :قراءة صلة الفجر» [.التمهيد .]201/20
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ُ
ِ
بع المثاين»(.)1
وأ ُّم
والس ُ
الكتابَّ ،
ُ
النبي
السابع :الرقيةُ ،والدليل حديث أبي سعيد  المتقدم وفيه قال ُّ
ه
الفاتحة«:وما يدريك أنها رقيةٌ؟»(.)2
ﷺ عن

العظيم ،قال النبي ﷺ(« :ﭖﭗﭘﭙ)
القرآن
الثامن:
ُ
ُ

ُّ
العظيم الذي أوتيتُه» .
والقرآن
بع المثاين،
ُ
الس ُ
ُ
[الفاتحة« ، ]2 :هي َّ
()3

قو ُله تعالى(:ﭑﭒﭓﭔ).
ه
ه
ه
الفاتحة كما
سورة
بالبسملة( ،)4وهي ليست بآية من
السورة
الل هذه ُّ
افتتح ُ

()5
افتتاح ِّ
كل
ه
الل تعالى لتكون يف
قال جمهور العلماء  ،بل هي آي ٌة مستقل ٌة أنزلها ُ
ه
القرآن عدا س ه
ه
التوبة.
ورة
ُسورة مهن
ُ
ه
الفاتحة:
و مهما يدُ ُّل على أن البسملة ليست مهن

ه
ُ -1
قسمت الصلة بيني وبين
الل تعالى:
ُ
قول رسول الل ﷺ« :قال ُ

عبدي نصفين ،ولعبدي ما سأل ،فإذا قال العبدُ  (:ﭖﭗﭘﭙ)

الل تعالى :حمدين عبدي .)6(» ...
[الفاتحة ، ]2 :قال ُ
( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)3124( :وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي رقم.)3124( :
( )2أخرجه البخاري رقم ،)5749( :ومسلم رقم ،)2201( :واللفظ للبخاري.
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)4703( :

قول :ه
قول  (:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) ،أما التسمي ُة فهي ُ
( )4فائدة :البسملة :هي ُ
ُ
وتكون
بسم الله،
ه
والوضوء ،وعند الذ ه
ه
وغيرها.
بيحة،
قبل الطعامه،
( )5انظر :تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ( ،)112/1ومواهب الجليل يف شرح مختصر خليل
للحطاب ( ،)10/1واإلنصاف يف معرفة الراجح من الخلف للمرداوي (.)48/2
( )6أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)395( :
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وج ُه الدِّ اللة من الحديث :أنه قال :فإذا قال العبدُ  (:ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ) ،ولم يذكر البسملة.
ُ
بي ﷺ
حديث أنس بن مالك ◙ قال« :
-2
ُ
صليت خلف الن ِّ
وأبي بكر ،وعمر ،وعثمان ،فكانوا يستفتحون بــــ(ﭖﭗﭘﭙ)
[الفاتحة ،]2 :ال يذكرون(ﭑﭒﭓﭔ) يف أو هل قراءة وال يف ه
آخرها » (.)1
ه

 -3أن الفاتحة تنقسم إلى ه
ُ
ثلث آيات لل ،وآي ٌة بين الل 
ثلثة أقسام:

ه
ه
ه
ُ
الفاتحة ُينايف هذا التقسيم،
البسملة مهن
العبد،
وبين
وثلث آيات للعبد ،وعدُّ
اآليات ُط ً ه
ه
صرا.
وينايف تناسب
وال وق ً
ه
ه
ه
البسملة ٌ
الفاتحة إذ
دليل على أن البسملة ليست آي ًة مهن
الخلف يف
وقوع
ُ -4
ٌ
محفوظ.
ف فيه بل ك ُّله
ليس يف القرآن شي ٌء مختل ٌ
أستعين بأسماء الل تعالى
قو ُله تعالى (:ﭑ ﭒ) ،الباء للستعانة ،يعني
ُ
مضاف فيعم أسماء ه
الل كلها.
ٌ
ك ِّلها ،و( ﭑﭒ)  :مفر ٌد
ُّ
وتعظيما.
بحق خو ًفا ورجا ًء وح ًّبا
الل :هو اإلل ُه المعبو ُد ٍّ
ً
( ﭓ)،أي :ذو الرحمة الواسعة؛ التي وسعت كل شيء ،وهي صف ٌة
ه
للذات.
( ﭔ)،أي :ذو الرحمة الواصلة ،وهي صف ٌة للفعل.
اسم الرحمن بالرحيم فيكون ِّ
لكل اسم معناه ،وإذا انفرد أحدُ هما
وإذا اقرتن ُ
ه
االسم اآلخ هر.
عن اآلخ هر دل على معناه وعلى معنى
قو ُله تعالى(:ﭖﭗﭘﭙ).
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)743( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)399( :واللفظ له.
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الـمطلق مع
ُ
قوله تعالى(:ﭖ ﭗ) ،الحمدُ :
وصف المحمود بالكمال ُ
المحبة والتعظيم.
ه
ه
ه
القرآن.
أعظم سورة يف
الل هبا كتابه يف
وحمدُ الل عباد ٌة عظيم ٌة و لذلك بدأ ُ
واأللف واللم يف(ﭖ) للستغراق(.)1
ه
للستحقاق ،أي :أن كل حمد ُمستح ٌّق لل .
واللم يف قوله( :ﭗ)
ُ
الـمد ِّب ُـر.
الخالق
ُ
قو ُله تعالى(:ﭘﭙ) ،الر ُّب :هو
المالك ُ
العالمون :هم ُّ
كل من سوى الل تعالى.
قو ُله تعالى( :ﭛ ﭜ) ،اسمان جليلن عظيمان مهن أسماء الل
وصف ه
الل بالرحمة ،وصف ُة الرحمة ثابت ٌة لل بالدلي هل النقلي
ُ
الحسنى ،وفيهما
والعقلي ،وهي مذكور ٌة يف كتاب الل  ،بأكثر مهن صيغة ،فقد سمى الل نفس ُه
الرحمن الرحيم ،ووصف نفسه بأنه ذو رحمة ،وأرحم الراحمين ،وغير ذلك.
قال ابن القيم« :واألسماء المذكور ُة يف هذه الس ه
ُ
أصول
ورة هي
ُ ِّ
ُّ
ُ
ه
األسماء الحسنى وهي :اسم ه
ه
ه
الل ،والر ِّب ،والر ه
لصفات
تضم ٌن
حمن،
ُ
فاسم الل ُم ِّ
ُ
ُ
ه
ه
واسم الر ه
لصفات
متضم ٌن
حمن
الربوبي هة،
واسم الر ِّب
األُلوهية،
ِّ
ُ
متضم ٌن لصفات ُّ
ِّ
ُ
ه
ه
ه
تدور على هذا»(.)2
اإلحسان والجود والبه ِّر ،ومعاين أسمائه ُ

قو ُله تعالى(:ﭞ ﭟ ﭠ) ،هذه اآلي ُة فيها قراءتان ،القراء ُة األُولى:
(ﭞﭟﭠ) ،والقراء ُة الثانيةُ :م هل هك يو هم الدِّ ه
ين(.)3
ضابط (أل) االستغراقية صح ُة إبدالهها بلفظ ِّ
ُ
(كل) مع استقامة المعنى.
()1
( )2الفوائد (ص.)26 :
( )3قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر( :ﭞ ﭟ ﭠ )،وباقي القراء العشرة
قرؤوا( :مله ه
ك يو هم الدِّ ه
ين)[ .انظر تحبير التيسير يف القراءات العشر البن الجزري ص.]186:
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وقد سمى الل نفسه ً
مالكا كما يف

قوله( :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) [آل

عمران.]26:

ِ
ه
الل . )1(»
النبي ﷺ  «:ال مال َك َّإال ُ
وقول ِّ

وسمى نفسه م هل ًكا كما قال ( :ﭑﭒﭓﭔﭕ) [طه. ]114:
فالمالك :هو من يملك األشياء فل يخرج عن ملكه شي ٌء ،وأما الم هل ُك :فهو

ويتصرف.
ُ
الذي يح ُك ُم
ُ
وري مؤق ٌت محدو ٌد،
الملك
فملـكهم ُص ٌّ
والملوك من المخلوقين ُ
وأما ُ
فليس تا ًّما وال مطل ًقا.
اسم من أسماء يوم القيامة ،ومعناه:
يوم الدِّ ين هو ٌ
قو ُله تعالى(:ﭟﭠ)ُ :
الناس بأ عمالههم ،وقد خصه الل بالملك يف هذا الموضع مع أنه ه
يوم ُ
يمل ُك
يدان ُ
ُ
الدنيا و اآلخرة ؛ ألن ملوك الدنيا ال أحد منهم يدعي ُم ً
لكا يف ذلك اليوم العظيم ،قال
الل تعالى (:ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ)

[غافر. ]16:
ِ
ِ
القيامةُ ،ث َّم ُ
ُ
يأخذ ُه َّن
يوم
وقال
الل  السماوات َ
رسول الل ﷺ« :يطوي ُ
ِ
بيده ال ُيمنىُ ،ث َّم ُ
الم ِل ُك ،أين الج َّبارون؟ أين المتكبرون؟ُ ،ث َّم يطوي
يقول :أنا َ
ِ
بشمالهُ ،ث َّم ُ
الم ِل ُك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟»(.)2
األرضين
يقول :أنا َ
قوله تعالى ( :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ) ،ثبت يف الحديث القدسي أن
ه
قسمت الصلة بيني وبين عبدي نصفين،
الل تعالى:
ُ
رسول الل ﷺ قال« :قال ُ
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)6205( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2143( :واللفظ له.
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)7412 ( :و مسلم يف صحيحه رقم ،)2788( :واللفظ له.
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ولعبدي ما سأل ...فإذا قال(:ﭢﭣﭤ ﭥ) ،قال :هذا بيني وبين
عبدي ،ولعبدي ما سأل »(.)1
فهذه اآلية بين العبد وربه ؛ألن العبادة همن العبد لل ،والعون همن ه
الل للعبد.
قوله تعالى(:ﭢﭣ) ،ولم يقل (:نعبدك)،فقدم المفعول( ﭢ) وأخر

الفعل(ﭣ) ليفيد القصر ،أي :نخصك بالعبادة وحدك ال شريك لك.

الخضوع والتذ ُّل ُلُ ،ي ُ
وبعير معبدٌ  ،أي :مذل ٌل.
قالٌ :
والعبادة لغ ًة:
ُ
طريق معبدٌ ٌ ،
ه
ه
ه
والخوف
المحبة
كمال
والخضوع لل تعالى مع
شرعا :هي التذ ُّل ُل
ُ
والعبادة ً
والر ه
جاء.
والعباد ُة لها ثالث ُة أركان ال تقوم إال بها ،وهي:
ه
يحب ،فإذا أحب الل 
-1المحبة ،هي
أعظم دافع لإلنسان لفع هل ما ُّ
ُ
الحب على عبادته ،قال تعالى( :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
حمله هذا
ُّ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ) [البقرة. ]165:
ُ
وخائف أال
ٌ
خائف مهن عذابهه،
ٌ
اإلنسان ربه وهو
الخوف ،فلبد أن يعبد
-2
ُ
ه
ه
حديث عائشة
الخوف مهن عدم القبول يف
يتقبل منه عمله ،وقد جاء تقرير معنى
قلت :يا رسول الل (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) [المؤمنون،]60:
 ،قالتُ :
ُ
بنت
ويسرق،
أ ُهو الذي يزين،
بنت أبي بكر أو يا َ
ويشرب الخمر؟ قال« :ال ،يا َ
ُ
الص ِ
الر ُ
ُ
يخاف أن ال ُيتق َّب َل منه»(.)2
ويتصدق ،ويصلي ،وهو
يصوم،
جل
ُ
ُ
ديق ولكنَّه َّ
ه
المنكرات،
فالخوف من الل من أعظم البواعث على فعل الطاعات وترك
أحق من ُيخاف ،فعذا ُبه شديدٌ وغض ُبه عظيم ،وهو العظيم الجبار.
فالل ُّ 
ُ
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)395( :
( )2أخرجه ابن ماجه يف سننه رقم ،)4198( :وحسنه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه رقم.)4198( :
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ه
ورحمته
وطمع ورجا ٌء يف فض هل الل
 -3الرجا ُء ،ال ُبد لإلنسان أن تكون له رغب ٌة
ٌ

وجنتهه ،قال تعالى ( :ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ
ﰜ) [الكهف. ]110:

قو ُله تعالى(:ﭤ ﭥ) ،فقدم المفعول( ﭢ) على الفعل:
نطلب منك العون وحدك.
(ﭥ) ليفيد القصر ،أي
ُ
السقيا،
ُ
والسين والتا ُء تأتيان غال ًبا للطلب مثل قولنا :استسقى ،أي :طلب ُّ
وقولك :اسرتحم إذا طلب الرحمة.
ه
أفراد
الل تعالى االستعانة بعد العبادة مع أهنا فر ٌد من
و ناسب أن يذكر ُ
مفتقر إلى عون الل
العبادة؛ ألن العبد
اليمكن أن يعبد الل إال بعون من الل ،فالعبدُ
ُ
ٌ
افتقارا تا ًّما ،فشرع الل للمسلم أن يقرأ الفاتحة يف صلته ليستعين بالل فيقول:
ً

( ﭢ ﭣﭤﭥ).

تأملت أنفع الدعاء فإذا هو ُ
سؤال العون
ابن تيمية « :$
ُ
قال شيخ اإلسلم ُ

على مرضاته ،ثم رأيته يف الفاتحة يف(ﭢﭣﭤﭥ)»(.)1

وقد ثبت يف حديث معاذ بن جبل◙ أن رسول الل ﷺ أخذ
بيده ،وقال« :يامعا ُذ ،والل إني ألح ُّب َك ،والل إين ألح ُّبك» ،فقالُ « :أوصيك يا

عن يف ُدبُرِ كل صالة تقول :اللهم أعـني على ذكرِك ،وشكرِك،
معاذ ،التدَ َّ
ِ
وحسن عبادتك»(.)2
سر الخلق
قال اب ُن الق ِّيم  (« :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ) فيهما ُّ
ألجل الغايات وأفضل الوسائلُّ ،
ِّ
فأجل
واألمر والدنيا واآلخرة وهي متضمنة
( )1نقله عنه تلميذه ابن القيم يف مدارج السالكين (.)100/1
( )2أخرجه أبو داود يف سننه رقم )1522( :وصححه األلباين يف صحيح أبي داود رقم.(1522( :
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ُ
وأفضل الوسائل إعانتُه ،فل معبود يستحق العبادة إال هو ،وال
الغايات عبوديته،
غيره ،فعبادته أعلى الغايات ،وإعانته أجل الوسائل»(.)1
معين على عبادته ُ
قوله تعالى(:ﭧﭨﭩ) ،وهذه اآلية أول اآليات التي للعبد،
الطريق الواضح الذي ال اعوجاج فيه.
ُ
والصراط المستقيم :هو
والسنة ووفقنا لسلوكه ،ويشرع
ومعنى اآلية :أرشدنا إلى طريق اإلسلم ُّ
الل العلم النافع ويهديه إلى
لمن اهتدى لإلسلم أن يسأل الل الهداية بأن ُيع ِّلمه ُ
العمل الصالح ،وأن يعينه على العمل بالعلم ،ويثبته على طريق القرآن والسنة
حتى يلقى الل.
قو ُله تعالى(:ﭫﭬﭭ ﭮ) ،هم الذين عرفوا الحق واتبعوه ،وقد
بينهم الل يف قوله( :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ) [النساء.]69:
قو ُله تعالى( :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ) ،المغضوب عليهم :هم
الذين علموا الحق ولم يعملوا به.
والضالون :هم الذين عملوا بل علم.
المغضوب عليهم اليهو ُد  ،وإ َّن الضالين
قال رسول الله ﷺ« :إن
َ

النَّصارى»(.)2

وكل من اليهود والنصارى ٌّ
قال ابن كثيرٌّ « : $
مغضوب عليه ،لكن
ضال
ٌ
( )1كتاب الصلة ( ص.)351 :
( )2أخرجه أحمد يف مسنده رقم )19381( :وصححه األلباين بمجموع طرقه يف السلسلة الصحيحة
رقم.)3263( :

304

أخص أوصاف اليهود الغضب كما قال فيهم( :ﭾﭿﮀﮁﮂ)[المائدة،]60:
خص أوصاف النصارى الض ُ
لل كما قال ( :ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
وأ ُّ
ُ
واآلثار»(.)1
األحاديث
ﭤﭥﭦﭧ) [المائدة ،]77:وهبذا جاءت
ُ
تحذير للمسلم من ترك العمل بالعلم لئل يشابه اليهود ،ومن
ويف اآلية
ٌ
العمل على جهل وبدون علم ،ففيه مشاهبة للنصارى.
ه
بصفة الغضب يف
الل نفسه
وفيهاُ :
إثبات صفة الغضب لل تعالى ،وقد وصف ُ

كتابه فقال :ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﮊ [النور ،]9:وقال:
ﮋﮛﮜﮝﮊ [الفتح.]6:
وغضب ه
ليق به ،ال ي ه
ماثل غضب المخلوقين.
الل  ي ُ
ُ
ويستحب لمن قرأ سورة الفاتحة يف الصلة أو خارج الصلة أن يقول بعد
ُّ
قراءهتا :آمين.
وآمني معناها :مهللا استجب ،وهي ليست بآية من الفاحتة ،وقد جاءت بعد
سؤال الل الهداية لطريق الحق ،والبعد عن طريق المغضوب عليهم ،وطريق
الضالين.
فقد ثبت يف حديث وائل ه
بن ُحجر قال« :كان رسول الل ﷺ إذا

قرأ (ﭲﭳ)  ،قال« :آمين» ،ورفع هبا صوته» (.)2

وعن أبي هريرة ،أن النبي ﷺ قال« :إذا َّأم َن اإلمام ،فأمنوا ،فإنَّه
المالئكة ِ
ِ
غُف َر له ما تقدَّ م ِمن ذنبِه» (.)3
تأمين
من وافق تأمينُه َ
( )1تفسير ابن كثير (.)143/1
( )2أخرجه أبوداود يف سننه رقم ،)932( :وصححه األلباين يف صحيح سنن أبي داود رقم.)932( :
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،) 780( :ومسلم يف صحيحه رقم.)410( :
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النبي ﷺ ،قال« :ما َح َسدَ ْتكُم اليهو ُد على
وثبت عن عائشة  عن ِّ

شيء ،ما َح َسدَ ْتكُم على السال ِم والتأمين»(.)1

قوله ﷺ  « :ما َح َسدَ ْتكُم على السال ِم والتأمين» ،فيه بيان فضل السلم

والتأمين ،ولعل الحسد يف السلم؛ ألنه يجلب المودة والمحبة بين المسلمين
ودعاء بعضهم لبعض ،فيمن عرف المسلم ومن لم يعرف ،وأما الحسد يف
ه
ه
والتضر هع والتذ ُّل هل له ،ولما فيه من
لرب البـ هري هة
التأمين لما فيه من
تحقيق العبودية ِّ
ُّ
اجتماع الصف ووحدته وانقياده لإلمام(.)2


( )1أخرجه ابن ماجه يف سننه رقم ،)856( :وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه رقم.)856( :
( )2انظر شرح األدب المفرد للشيخ :حسين العوايشة ( .)133/3
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ُ
أطول سورة يف
والسبعون :ما
السؤال
ُ
الرابع َّ
القرآن الكريم؟








الرا
بعُ

الجواب :سورة البقرة.

ه
أطول ُس ه
البقرة سور ٌة مدنيةٌ ،وهي ُ
ور القرآن الكريم ،وقد كان الصحاب ُة
سور ُة
 يع ِّظمون قارئ سوريت البقرة وآل عمران ،فعن أنس بن مالك :
ُ
الرجل إذا قرأ :البقرة ،وآل عمران ،جد فينا -يعني ع ُظم ،)1(»-ويف رواية:
«كان
عظيما»(.)2
« ُيعدُّ فينا
ً

وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

ه
الطائف؛ بسبب
النبي ﷺ عثمان بن أبي العاص  على
وقد ولى ُّ
ه
ه
البقرة ،فقد ثبت عن عثمان ه
بن أبي العاص  قال« :استعملني
حفظه سورة
ُ
كنت
رسول الل ﷺ وأنا
الستة الذين وفدوا عليه مهن ثقيف ،وذلك أين ُ
أصغر ِّ
ُ
ه
ينفلت منِّي ،فوضع يده على
فقلت :يا رسول الل! إن القرآن
قرأت سورة
ُ
ُ
البقرةُ ،
ِ
نسيت شيئًا بعده ُأريد
عثمان ،فما
صدر
اخرج ِم ْن
شيطان
صدري ،وقال :يا
ُ
َ
ُ
ْ
حف َظه»(.)3

ِ
ُ
فضائل متعددة ،منها:
البقرة لها
وسور ُة
الشيطان ينْفر من ِ
البيت الذي تُقرأ فيه ُسور ُة البقرة.
أن
َّ -1
َ َ ُ
( )1أخرجه أحمد يف مسنده رقم.)12215( :
( )2أخرجها أحمد يف مسنده رقم.)12216( :

( )3أخرجه البيهقي يف دالئل النبوة( ،)308/5وصحح إسناده األلباين يف السلسلة الصحيحة
رقم.)2918( :
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فعن أبي هريرة  ،أن رسول الل ﷺ ،قال« :ال تجعلوا بيوتَكم
ِ
الشيطان ين ِْفر ِمن ِ
البيت الذي ت ُ
البقرة»(. )1
ُقرأ فيه سور ُة
إن
مقابرَّ ،
َ َ ُ َ
َ
ومن المؤسف أن بعض الناس ال يعرف سورة البقرة إال يف حال البلء ،وهذا
تقصير ،واعلم أنه ال يكفي سماعها من التسجيل ،بل البد من قراءتهها(.)2
ٌ

البركة ،ووقاي ٌة من َشر السح ِر والسح ِ
ِ
رة.
سبب لجلب
َّ َ
 -2قراءتها ٌ
فإن
فعن أبي أمامة
بي ﷺ قال« :اقرؤوا سور َة البقرةَّ ،
الباهلي  ،عن الن ِّ
ِّ

َ
أخذها بركةٌ ،وتركَها َح ْسرةٌ ،وال تستطيعها ال َب َطلة» (.)3

ِ
ِ ِ
بي ﷺ
 -3تعتبر من أعالي وأفضل ُسور القرآن وأهمها :كما صح عن الن ِّ
ِ
ِ
البقرة» (.)4
القرآن سور ُة
سنام
سناماَّ ،
أنه قالَّ :
وإن َ
«إن لكل شيء ً
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)780( :
ه
ه
الرقية؛ ألن الرقية ٌ
ُ
يحتاج إلى
عمل
جهاز التسجيل بالقراءة واألدعية ال يغني عن
تشغيل
()2
ُ
اعتقاد ونية حال أدائها ،ومباشرة للنفث على المريض ،والجهاز ال يتأتى منه ذلك [.فتاوى
اللجنة الدائمة  93/1المجموعة الثانية].
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)804( :

ه
قوله ﷺ« :وال تستطيعها الب َطلة» ،أي :السحرةُ ،عبـر ع هن الس ه
بالبطلة؛ألن ما يأتونه
حرة
َ
ه
باسم ه
باطل ،فسماهم ه
ٌ
فعلهم الباطله ،وإنما لم يقدروا على حفظها ولم يستطيعوا قراءتها ولم يوفقوا

ه
ه
لذلك ،ه
لزيغهم ه
ويمكن أن ُيقال :ال تق هد ُر على
واهنماكهم يف الباطله،
واتباعهم للوساوس،
الحق
عن ِّ
ُ
إبطالهها أو على صاح هبها السحر ُة لقوله تعالى فيها( :ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ)
ه
البطالة والكس هل
أصحاب
يستطيع
[البقرة ،]102:وقيل المرا ُد بــــ«ال َب َطلة» :أصحاب البطالة ،أي ال
ُ
ُ
ه
ه
بأوامرها ونواهيها [.انظر شرح مشكاة المصابيح للطيبي
ألفاظها ،وتدبــر معانيها ،والعمل
قراءة
 ،]1642/5و [ انظر مرقاة المفاتيح للقاري . ]1461/4
( )4أخرجه الحاكم يف المستدرك( ،)285/2وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.)588( :
ِ
القرآن» ،أي :ذرو ُته وأعله.
قو ُله ﷺ« :سنام

308

يوم القيامة.
 -4أنَّها وسورة آل عمران ت َّ
ُحاجان عن أصحا ِبهما َ
ُ ُ
عمران،
النبي ﷺ « :اقرؤوا الزَّهراوين :البقرةَ ،وسور َة آل
َ
والدليل قول ِّ
ِ
القيامة كأنَّهما غمامتان ،أو كأنَّهما غيايتان ،أو كأنَّهما ِفرقان ِم ْن
يوم
فإنَّهما تأتيان َ
تحاجان عن أصحا ِبهما»(.)1
صواف،
َط ْير
َّ
َّ
أن آي َة الكرسي التي هي أعظم آية يف كتاب الل هي إحدى ِ
آيات سورة البقرة.
َّ -5
ُ
حديث ُأبي ه
ُ
ُ
ُ
رسول الل ﷺ« :يا أبا
بن كعب◙ ،قال :قال
والدليل
ِّ
ِ
ِ
كتاب اللِ َ
أعلم.
معك
أي آية ِم ْن
أعظم؟» قالُ :
المنْذر ،أتدري ُّ
الل ورسو ُله ُ
ُ
ُ
قلتُ :
قال« :يا أبا ِ
ِ
كتاب الل َ
قلت(:ﮣﮤ
معك
أي آية ِم ْن
أعظم؟» قالُ :
المنذر أتدري ُّ
ُ
ُ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ) قال :فضرب يف صدري ،وقال« :واللِ ِلي ْهنِ َك ِ
الع ْل ُم أبا
َ
الم ِ
نذر»(.)2
ُ
ِ
قراءة س ِ
ِ
ِ
ُ -6
البقرة.
ورة
المالئكة عند
نزول
ُ

حديث ُأسيد ه
ُ
ُ
بن حضير◙ أنه قال :يا رسول الل ،بينما أنا أقر ُأ
والدليل
ه
فظننت أن فرسي انطلق ،فقال
سمعت وجب ًة( )3مهن خلفي،
البقرة إذ
الليلة سورة
ُ
ُ
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)804( :
ه
قولهﷺ « :اقرؤوا الزَّهراوين » ُس ِّميتا الزهراوين لن ه
وعظيم ه
ه
أجرهما.
ُورهما وهدايتهما
ِ
القيامة كأنَّهما غمامتان ،أو كأنَّهما غيايتان ،أو كأنَّهما
قولهﷺ « :فإنَّهما تأتيان يو َم
صواف»قال أهل اللغة :الغمام ُة والغياي ُة ك ُُّل شيء أظل اإلنسان فوق رأسه مهن
فِرقان ِم ْن َط ْير
َّ
ه
وغيرهما ،و المرا ُد أن ثوابهما يأيت كغمامتين.
سحابة وغربة
ِ
ِ
صواف»،أي :قطيعان وجماعتان[ .انظر شرح مسلم للنووي .]89/6
قولهﷺ « :فرقان م ْن َط ْير
َّ
()2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)810 ( :
ك ِ
ه
قوله ﷺ « :لِ َي ْهن ِ َ
بالعلم.
الع ْل ُم » ،أي :هنيئًا لك
( )3قوله (:سمع وجبةً) هي بفتح الواو وإسكان الجيم وهي السقطة[.شرح مسلم للنووي.]179/17
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رسول الل ﷺْ « :
فالتفت فإذا ُ
ُ
المصباح مدلى بين
ه
مثل
اقرأ يا أبا َعتيك»،
ُّ
ه
يقولْ « :
ه
ورسول الل ﷺ ُ
ُ
اقرأ يا أبا َعتيك » ،فقال :يا رسول
واألرض،
السماء
ُ
رسول الل ﷺ« :تلك المالئك ُة نزلت
استطعت أن أمضي ،فقال
الل ،فما
ُ
ِ
ِ
ِ
العجائب» (. )1
لرأيت
مضيت
البقرةَ ،أما إنَّك لو
سورة
لقراءة
َ
َ
َ
ه
ه
البقرة هذه المكانة الكبيرة والمنزلة الرفيعة ناسب أن نذكر
لسورة
ولما كان
السورة العظيمة:
أبرز الموضوعات اإلجمالية التي اشتملت عليها هذه ُّ
رب العالمين بالكلم عن كتابه العظيم بأنه ال ريب فيه.
* فقد صدرها ُّ
ه
ُ
بالغيب.
اإليمان
* ُثم وصف المؤمنين ،وأو ُل صفة ذكرها لهم
* ُثم ذكر الكافرين.
شرهم.
* ُثم ذكر المنافقين ،وأطال يف وصفهم وبيان حالهم؛
تحذيرا من ِّ
ً
ه
الملئكة له ،وامتناع
* ُثم بعد ذلك ذكر بدء الخل هق بآدم  وسجود

ه
األرض بسبب أكلهما من
إبليس وكفره،و ذكر هبوط آدم وحواء إلى
الشجرة ،وتوبة ه
ه
الل عليهما بعد ذلك.
رب العالمين يبين حال بني إسرائيل وما حدث لهم ،وتعنُّـتهم،
* ثم شرع ُّ
وبين إنعامه عليهم وتفضيلهم على أه هل زمانه ههم.
* ُثم ذكر أن التوراة كل ُمه.
ه
ه
ه
اليهود وكثرة ه
ه
والمواثيق.
للعهود
نقضهم
صفات
* ثم بين بعض
ه
والحج،
بعض أحكا هم صيا هم رمضان،
* ُثم انتقلت موضوعات السورة لبيان
ِّ
ه
لق ،ه
واج ،والط ه
وأحكا هم الز ه
الجهاد.
والعد هةُ ،ثم فصل يف أحكا هم
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)5018( :و ابن حبان يف صحيحه رقم ،)779 ( :واللفظ له.
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الكرسي ،وذكر ثلث قصص منها قصتان إلبراهيم ،
* ُثم ذكر آية
ِّ

والثالثة :قصة الذي مر على قرية وهي خاوي ٌة على عروشها.

المعاملت كالربا ،والدي هن ،والت ه
ه
ِّجارة ،والر ه
هن.
* ُثم بين بعض أحكا هم
ِّ
* ُثم ختم هذه السورة العظيمة بآيتين عظيمتين من قرأهما يف ليلة كفتاه من
شر ما يؤذيه (.)1
ِّ
ه
ه
وتدبرا
للمسلم العناي ُة هبا ،تلو ًة وحف ًظا
البقرة سور ٌة عظيم ٌة ينبغي
فسور ُة
ً
وفهما.
ً
ه
لمدة أربعين يو ًما،
وليس بالضرورة أن تقرأ ُسورة البقرة كامل ًة كل يوم أو
ه
الناس بل دليل
بعض
أعلم ،وإنما يقوله ُ
فهذا مما ال أصل له ،وال دليل عليه فيما ُ
شر السحرة
وال برهان ،ويشرع للمسلم أن يقرأها يف أيام عدة للوقاية من ِّ
والشياطين.


( )1قال النبي ﷺ« :من قرأ باآليتين من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه» أخرجه البخاري يف
ه
النبي
صحيحه رقم ،)5009( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)808( :واللفظ للبخاري ،ولم ُيع ِّين ُّ
ﷺ معنى كفتاه ،وهذا ُّ
يدل على أهنما تكفيان من أشياء كثيرة كالفزع من النوم ،والشياطين.
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السؤال الخامس والسبعون :ما أقصر سورة
يف القرآن؟ واقرأها.





الجواب :سورة الكوثر وهي قوله تعالى :بسم الل
الرحمن الرحيم ( ﮆ ﮇ ﮈﮉﮊ

الرا
بعُ
وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

ﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒ)[الكوثر.]3:1

ه
الكوثر
الل  سورة
قوله تعالى ( :ﮆ ﮇ ﮈ) ،صدر ُ
ه
ه
ضمير جمع ُّ
بحرف
وافتتاح الكل هم
التعظيم ،
يدل على
بقوله ( :ﮆ) وهو
ُ
ُ
ه
واإلشعار بأنه شيء عظيم يستتبع اإلشعار بتنويه ه
ه
ه
شأن
بالخبــر،
التأكيد للهتما هم
ُ
ٌ
ٌ

والكلم
بي ﷺ كما يف قوله تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ) [القدر،]1:
ُ
الن ِّ
ه
ه
ه
ه
ه
م ُس ٌ
العظمة
وضمير
اإلخبار بعطاء سابق،
العطاء ال مساق
وإنشاء
البشارة
وق مساق
ُ
ه
باالمتنان بعطاء عظيم(.)1
ُمش هع ٌر
والكوثر لغةً :هو الشي ُء الذي يجتمع فيه أمران الكثرة والخيرية(.)2

ه
الل  نبينا محمدً ا ﷺ وأكرمه به(.)3
والكوثرٌ :
ُ
هنر يف الجنة أعطاه ُ

الل  بين عبادتين جليلتين:
قوله تعالى( :ﮊ ﮋ ﮌ ) ،قرن ُ
َّحر وهو عباد ٌة مالي ٌة كما جمع بينهما يف قولهه تعالى:
الصالة وهي عباد ٌة بدني ٌة ،والن ُ
ه
للطاهر ه
بن عاشور (.)572/30
( )1التحرير والتنوير
( )2انظر لسان العرب (.)133/5

الل به محمدً ا ﷺ أنه مرس ٌل للناس كافة ُ
صاحب
ً،وختهم به المرسلون ،وهو
ُ
( )3مما خص ُ
ه
ه
بالر ه
ُ
عب مسيرة شهر،
القيامة ،وهو أو ُل من
الشفاعة العظمى يوم
الل ُّ
يدخل الجنة،ونصره ُ
الل هبا.
وغير ذلك من خصائصه التي أكرمه ُ
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(ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ) [األنعام. ]162:
ُ
اإلسالم،
«رأس األم ِر
والدليل قو ُله ﷺ:
والصل ُة عمو ُد اإلسلم،
ُ
ُ

الصال ُة.)1(»...
وعمو ُده َّ

ه
ه
ه
ومما ُّ
الصلة
يدل على أهمية
ب عليه العبدُ
وعظيم منزلتها أنها أول ما يحاس ُ
الصالةُ ،فإن
«أو ُل ما
يوم القيامة َّ
يحاس ُ
يوم القيامة ،قال ﷺَّ :
ب به العبدُ َ
َ
عمله ،وإن فسدت فسد سائر ِ
ت َص َل َح له سائر ِ
عمله» (.)2
َص َل َح ْ
ُ
ُ
كانت الصل ُة ه
ولذلك ه
ه
مرض موتهه ،فعن أنس
النبي ﷺ يف
وصايا
ر
آخ
ِّ
ه
الموت :الصال َة
رسول الل ﷺ حين حضره
◙ قال« :كانت عام ُة وصية
ُ
ُ
رسول الل ﷺ
وما ملكت أيمانُكم ،الصال َة وما ملكت أيمانُكم ،حتى جعل
فيض هبا لسانُه»(.)3
ُيغر هغ ُر هبا
صدره ،وما يكاد ي ُ
ُ
ومعنى قولهه تعالى( :ﮌ )  ،أي :فص ِّل لربك وانحر له.
ابن جرير « :وأولى هذه األقوال عندي بالصواب :قول من قال:
قال ُ
خالصا دون ما سواه مهن األنداد واآللهة،
معنى ذلك :فاجعل صلتك كلها لربك
ً
ه
ه
والخير
الكرامة
كرا له على ما أعطاك مهن
نحرك اجعله له دون األوثان؛ ُش ً
وكذلك ُ
ه
الذي ال كفء له ،وخصك به ،من إعطائه إياك الكوثر»(.)4
( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)2616( :وحسنه األلباين يف اإلرواء رقم.)413( :
( )2أخرجه الطرباين يف األوسط رقم ،)1385( :وصححه بمجموع طرقه األلباين يف السلسلة
الصحيحة رقم.)1748( :
( )3أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)12169( :وصححه األلباين يف إرواء الغليل رقم.)2178( :

فيض هبا لسانُه» ،أي :كررها ﷺ حتى عجز لسانُه وكسل عن نطقها.
قو ُله« :وما يكاد ي ُ
[مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه .]455/9

( )4تفسير الطربي (.)696/24
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ه
ُ
بإراقة الد هم على وجه مخصوص.
وح
الر ه
الذبح :وهو
حر هو
ُ
إزهاق ُّ
الن ُ
وقد ه
دلت اآلي ُة على أن الذبح عباد ٌة ال يجوز صرفها لغير الل.
َّ
أقسام:
بح
والذ ُ
ٌ
ه
والتقر ه
ه
ب
المذبوح له والتذ ُّل هل له
ه
تعظيم
بقصد
القسم األول :أن يكون عباد ًة
ُّ
ُ
ه
الل تعالى ،وهو المقصو ُد
إليه ،فهذا ال يكون إال لل تعالى على الوجه الذي شرعه ُ
يف اآلية ،وصر ُفه لغير الل ٌ
أكبــر.
شرك ُ
و من صور الذبح لغير الل:
أ -أن يذكر غير اسم الل على الذبيحة ،كأن يقول :باسم المسيح ،أوباسم
الحسين ،ونحو ذلك ،أو يذكر اسم الل ومعه غيره كأن يقول :باسم الل والمسيح،
باسم الل والحسين ،ونحو ذلك.
ه
واألوثان ومثل ذلك لو ذبحها
ب -أن يقصد بالذبيحة التقرب هبا لألصنا هم
ليتقرب هبا لألموات والمقبورين الذين ُيعبدون من دون الل.
شرهم.
جــ -الذبح
ِّ
للجن للسلمة من ِّ
ه
ه
ه
الحج وغيرها.
بح
المشروع كاألضحية والعقيقة ونسك ِّ
ُ
القسم الثاين :الذ ُ
ُ
القسم الثالث :أن يكون إكرا ًما لضيف أو وليمة ُعرس أو نزول سكن جديد،
أو قدوم غائب ،أو الصدقة على الفقراء ،ونحو ذلك فهذا يكون واج ًبا أومستح ًّبا،
إذا ابتغى به وجه ه
الل تعالى ال سمع ًة وال ريا ًء.
القسم الرابع :أن يكون على وجه التمتع باألك هل أو التجارة به ونحو ذلك،
ُ
ُ
اإلنسان بحسب نيته.
فاألصل فيه اإلباحةُ ،وقد ُيثاب عليه
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قو ُله تعالى ( :ﮎﮏﮐﮑ) .
ه
ومنتق ُصك.
مبغضك وذا ُّمك
(ﮏ) ،أيُ :

قو ُله تعالى( :ﮐﮑ) أي :المقطوع من ِّ
كل خير ،ومقطوع مهن ِّ
الذكر.
قال ُ
شيخ اإلسلم « :فإنه  بتــر شانئ رسولهه ﷺ همن

ه
ِّ
ينتفع
اآلخرة،
فيخسر ذلك يف
فيبتـر هذكره وأهله وماله
ويبتـر حياته فل ُ
ُ
ُ
كل خيرُ ،
ه
ه
لمعرفته
ويبتـر قلبه فل يعي الخير وال ُيؤهله
لمعاده،
صالحا
هبا وال يتزو ُد فيها
ً
ُ
ه
ه
ه
ه
األنصار
ويبتـره همن
ومحبته واإليمان برسله ،ويب ُت ُـر أعماله فل يستعم ُله يف طاعةُ ،
واألعمال الص ه
ه
ويبتـره همن جمي هع ال ُق ه
الحة فل
رب
ناصرا وال عونًا،
فل يجدُ له
ُ
ً
ه
ي ُ
بظاهره فقل ُبه شار ٌد عنها،وهذا
ذوق لها طع ًما وال ي هجدُ لها حلو ًة وإن باشرها
ه
جزا ُء من شنأ بعض ما جاء به الر ُ
متبوعه أو
سول ﷺ ورده ألج هل هواه أو
ه
أميره أو ه
شيخه أو ه
كبيره»(.)1
الل يف الدارين ذكره ،وجعله سيد ولد آدم إعل ًء
بي ﷺ قد رفع ُ
والن ُّ
الل عليه وملئك ُته،
لقدره ،وانتشرت دعوته يف مشارق األرض ومغارهبا،و صلى ُ

أجرا
الل المؤمنين أن يصلوا عليه ويسلموا
تسليما ،وجعل للصلة عليه ً
ً
وأمر ُ
ه
عظيما ،وقرن اسمه باسمه فإذا ُذ هكر الل ُذ هكر معه ،كما يف ِّ
الوضوء،
الذكر بعد
ً
ه
واألذان ،واإلقامةُ ،
والخطبة ،والتشهد.
الل قدر العلماء التباعهم النبي ﷺ ،فكلما كان المر ُء أشد
وقد رف ُع ُ

اتباعا للرسول ﷺ كان أرفع مقا ًما يف الدنيا واآلخرة.
ً

ُ
وشأن الناقصين المقطوعين أن يأتوا إلى أعق هل الناس ويتهموهم بالجنون،

وإلى أصدق الناس ويتهموهم بالكذب ،وإلى أنصح الناس ويتهموهنم بالغش
( )1مجموع الفتاوى( .)526/16
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ُ
فالرسل لم يسلموا مهن اهتام الناس لهم ،وإيذائهم ،قال
وهذا على مر العصور،
تعالى( :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸ ﯹ) [األنعام. ]34:
ِ
ِ
ِ
ِ
والفرق
حوض النبي ﷺ،
وصفات
صفات نهر الكوثر
فائدةٌ :يف بيان

بينهما.

عظيم يف الجنة ،والكوثر من الكثرة ،ومعناه الخير الكثير(.)1
هنر
أوال:
ً
ٌ
الكوثر هو ٌ
ُ
الل به نبينا محمدً ا ﷺ ،ولم ُينقل نظيره لغيره من
والكوثر مما خص ُ
برسول ه
ه
أنس ه
حديث ه
ُ
ُ
الل
بن مالك« :ليلة ُأسري
والدليل
األنبياء ،
الكعبةُ ... ،ثم مضى به يف الس ه
ه
ه
ماء ،فإذا هو بنهر آخر عليه قص ٌر
مسجد
ﷺ مهن
ُ
من لؤلؤ وزبرجد ،فضرب يده فإذا هو ٌ
جبريل؟ ،قال :هذا
مسك  ،قال :ما هذا يا
الكوثـ ُر الذي خبأ لك ر ُّبك»(.)2

ِ
أنس ه
وعن ه
الجنة،
أسير يف
بن مالك  عن النبي ﷺ قال « :بينما أنا ُ
ِ
ُ
جبريل؟ قال :هذا الكوثر،
قلت :ما هذا يا
المجوفُ ،
إذا أنا بنَهر ،حا َفتاه قباب الدُّ ر ُ
الذي أعطاك ر ُّبك»(.)3
قال ابن حجر « :فالمختص بنبيـنا ﷺ الكوثر الذي يصب من ه
مائه
ُّ
ُّ ِّ
ُ
ُ
ه
ُ
االمتنان عليه به»(.)4
نظيره لغيره ووقع
يف حوضه فإنه لم ُينقل ُ
( )1هتذيب اللغة لألزهري (.)102/10
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)7517 ( :
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)6581 ( :
الل به
([ )4فتح الباري ،]467/11وقد ذكر العز بن عبدالسلم أن هنر الكوثر مما خص ُ
السول يف تفضيل الرسول ص.]54:
نبيه ﷺ [بداية ُّ
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ُ
وصف نهر الكوثر( )1يف سنة النبي ﷺ بصفات عدة ،منها:
وقد جاء

الل  نب َّيه ﷺ ،آنيتُه عد ُد النُّجوم.
 -1أن
الكوثر ٌ
َ
نهر َو َعدَ ه ُ

أنس ه
حديث ه
ُ
ُ
ُ
رسول الل ﷺ ذات يوم
بن مالك  قال :بينا
والدليل
تبس ًما ،فقلنا :ما أضحكك يا رسول
بين ُ
أظه هرنا إذ أغفى إغفاء ًة ُثم رفع رأسه ُم ِّ

علي آن ًفا سور ٌة» فقرأ :بسم الل الرحمن الرحيم ( ﮆﮇ
الل؟ قالُ « :أ ْ
نزلت َّ

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒ) [الكوثرُ ،]3:1ثم
نهر َو َعدَ نيه ربي
قال« :أتدرون ما
أعلم ،قال « :فإنَّه ٌ
الل ورسو ُله ُ
ُ
الكوثر؟» فقلناُ :
ِ
كثير ،هو ٌ
القيامة ،آنيتُه عد ُد النُّجومِ.)2(»...
يوم
حوض ت َـ ِر ُد عليه ُأمتي َ
خير ٌ
 ،عليه ٌ
ِ
اللؤلؤ مجو ًفا ،وحصاه اللؤلؤ.
قباب
َّ -2
أن نهر الكوثر ،حا َفتاه ُ
ُ
بالنبي ﷺ إلى السماء،
والدليل ما ثبت عن أنس  ،قال :لما ُع هرج
ِّ
ِ
ِ
ُ
جبريل؟ قال:
فقلت :ما هذا يا
اللؤلؤ مجو ًفا،
باب
ُ
قالُ « :
أتيت على ن ََهر ،حا َفتاه ق ُ
الكوثر»(.)3
هذا
ُ

ُ
الكوثر ،فإذا
عطيت
رسول اللُ « :أ
وعن أنس قال :قال
ُ
َ
ِ
قباب اللؤلؤ ،ليس مشقو ًقا،
األرض ،حا َفتاه
نهر يجري كذا على وجه
ُ
هو ٌ
فضربت بيدي إلى تربتِه ،فإذا ِمسك ٌة َذفر ٌة( ،)4وإذا حصاه اللؤلؤ»(.)5
ُ
الطربي  « :وأولى هذه األقوال بالصواب عنديُ ،
اسم النهر
( )1قال
ُّ
قول من قال :هو ُ
بالكثرة ،ه
ه
ه
ُ
لعظ هم قد هره »[تفسيرالطربي.]685/24
الل
الذي ُأعطيه
رسول الل ﷺ يف الجنة ،وصفه ُ
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)4964(:ومسلم يف صحيحه رقم ،)400( :واللفظ له.

( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)4964(:
ِ
ه
الريحه  ،والذف ُر بالتحريك :يقع على الط ِّي ه
والكريه ،و ُيفر ُق
ب
( )4قوله « :مسك ٌة َذفر ٌة » ،أي :ط ِّيبة ِّ
وصف به»[ .النهاية يف غريب الحديث البن األثير .]161/2
ُ
ضاف إليه و ُي
ُ
بينهما بما ُي
( )5أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)12542 (:وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.)2513 ( :
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ِ
ِ
ُ
وأبيض
العسل،
المسك ،وماؤُ ه أحلى ِمن
أطيب ِمن
نهر الكوثر تربتُه
َّ -3
ُ
أن َ
ِ
الج ِ
زُر.
م َن ال َّث ْل ِج ،وفيه طير كأعناق ُ

حديث ه
عبد الل ه
ُ
ُ
ُ
رسول الل :
بن عمر قال :قال
والدليل
ِ
أطيب
والياقوت ،تربتُه
الكوثر ْنه ٌر يف الجن َِّة ،حا َفتاه ِمن ذهب ،ومجراه على الدُّ ر
«
ُ
ُ
ِ
ِ
ُ
لج» (.)1
العسل،
المسك ،وماؤُ ه أحلى ِم َن
ِم َن
وأبيض ِم َن ال َّث ِ
ه
نهر أعطانيه
وعن أنس أن النبي ﷺ ُسئل عن الكوثر ،فقالٌ « :
ِ
الج ِ
بياضا ِم َن ِ
ربي ،أشدُّ ً
زُر» .فقال
طير كأعناق ُ
اللبن ،وأحلى م َن العسل ،وفيه ٌ
ه
عمر» (.)2
أنعم منها يا ُ
لطير ناعمةٌ ،فقال « :أ َك َلتـُها ُ
عمر :يا رسول الل ،إن تلك ٌ
ُ
الج ِ
زُر »يف ذلك النهر أو يف أطرافه جنس
طير كأعناق ُ
قوله ﷺ« :وفيه ٌ
الج ُزر ،وهو البعير ُأ هعد للنحر ليأكل منه أصحاب
من الطيور طويل ال ُعنق كأعناق ُ
شرب ذلك النهر.
ٌ
سمان ،متن ِّعم ٌة(.)3
لطير ناعم ٌة» أي :هذه الطير التي فيه ط ِّيب ٌة ل ِّين ٌة
وقوله« :إن تلك ٌ
ُ
ثانيا:حوض النبي .
ِ
وشرعا.
الحوض لغ ًة
-1معنى
ً
الحوض لغةً :مجمع ه
الماء.
ُ
ه
ِّ
األنبياء ي هر ُده المؤمنون مهن أمتهه يوم
نبي مهن
ً
شرعا :مج ُ
مع ماء عظيم لكل ٍّ
ه
القيامة.
( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)3361( :وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي رقم.)3361( :
( )2أخرجه أحمد يف مسنده رقم،)13306( :وقال األلباين يف صحيح الرتغيب رقم:)506/3(:
حسن صحيح.
( )3انظر مرقاة المفاتيح للقاري( .)3591/9
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ُ
ً
حوضا ،وإنَّهم يتباهون ُّأي هم
نبي
والدليل قوله َّ « :
إن لكل ٍّ
أكثرهم وارد ًة»(.)1
أن
َ
أكثر واردةً ،وإنـي أرجو ْ
أكون َ
ُ
-2أحاديث الحوض بلغت حد التواتر:
وأحاديث ثبوت الحوض متعددة ٌمتواترة وطرقها كثير ٌة متضافرة ،وإن رغمت
ه
المنكرين لوجوده،
ُ
المكابرة القائلين بجحودهُ ،
أنوف كثير من المبتدعة النافرة ُ
وأخ هلق هبم أن ُيحال بينهم وبين وروده ،فمن كذب بكرامة ثابتة لم ينلها ،ولو اطلع
المن ه
ـك ُر للحوض على أحاديث الحوض المتواترة قبل مقالته لم يقلها(.)2
ُ
قال ابن الق ِّيم « :وقد روى أحاديث الحوض أربعون من الصحابة
وكثير منها  ،أوأكثرها يف الصحيح»(.)3
ِ
ِ
ِ
حوض النبي :
أوصاف
بعض
 -3يف ذك ِر
الحوض يكون يف األرض يف عرصات القيامة ،وماء الحوض مأخوذ من
الكوثر.
ِ
ُ
حوض النبي  بصفات عدة منها:
وصف
وقد جاء
أن آنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها.
أَّ -
أن ما َءه أشد ً
بياضا من اللبن ،وأحلى من العسل.
بَّ -
ه
الحوض قال« :والذي
قلت :يا رسول الل ما آني ُة
فعن أبي ذر ،قالُ :
ِ
عدد نجو ِم الس ِ
نفس محمد بيده ،آلنيتُه أكثر ِمن ِ
الليلة
ماء وكواكبِهاَ ،أ َال يف
ُ
َّ
ُ
( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)2443( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)2156(:
( )2انظر البداية والنهاية البن كثير (.)423/19
( )3هتذيب السنن (.)2272/5
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ْ ِ
ظلمة المص ِ
الم ِ
ب فيه
حية ،آني ُة الجن َِّة َ،م ْن َش ِر َب منها لم
يظمأ آخ َر ما عليهَ ،ي ْش ُخ ُ
ُ ْ
ُ
رضه ِم ْث ُل ِ
ِميزابان ِم َن الجن َِّةَ ،م ْن َش ِر َب منه لم ْ
يظمأَ ،ع ُ
ان إلى َأ ْيلةَ،
طوله ،ما بين َع َّم َ
ِ
بياضا ِم َن ِ
ماؤُ ه أشدُّ ً
العسل»(.)1
اللبن ،وأحلى ِم َن
واآلخ ُر ِم ْن فضة.
صب فيه ميزابان يمدانه ِم َن الجن َِّة ،أحدُ هما ِمن ذهب،
َ
جــَ -ي ُّ

ه
الناس
فعن ثوبان  ،أن نبي الل ﷺ قال« :إين لبِ ُع ْق ِر حوضي أذو ُد َ
اليمن َأ ْض ِرب بعصاي حتَّى ير َف َّض عليهم» ،فس هئل عن عر هضه فقالِ :
ِ
ِ
«م ْن
ألهل
ُ
ُ
َْ
ِ
بياضا ِم َن ال َّل ِ
وس هئل عن شرا هبه فقال« :أشدُّ ً
العسل،
بن ،وأحلى ِم َن
َمقامي إلى َع َّم َ
ان» ُ
واآلخ ُر ِمن َو ِرق»(.)2
ُت فيه ميزابان َي ُمدَّ ِانه ِم َن الجن َِّة ،أحدُ ُهما ِم ْن َذ َهب،
َ
َيغ ُّ
فم ْن َش ِر َب منه فال يظمأ
د -أنَّه مسير ُة شهر ،وريحه أطيب من المسكَ ، ،
بعده أبدً ا.
قال عبد الل بن عمرو بن العاص :قال رسول الل:
أبيض ِم َن ِ
«حوضي مسير ُة شهر ،وزواياه سوا ٌء ،وماؤُ ه ُ
أطيب ِم َن
وريحه
الورق،
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
فم ْن َش ِر َب منه فال ُ
يظمأ بعدَ ه أبدً ا»(.)3
السماءَ ،
المسك ،وكيزانُه كنجو ِم َّ
النبي  وإن كان الورو ُد عليه يوم القيامة
فائدة أخرىُ :
حوض ِّ
إال أنه موجود اآلن ،والدليل حديث عقبة ه
بن عامر  ،أن النبي 
خرج يوما فصلى على أهل ُأحد صلته على المي ه
تُ ،ثم انصرف إلى المنرب فقال:
ِّ
ً
«إين َفر ٌط لكم ،وأنا شهيدٌ عليكم ،وإين واللِ
ألنظر إلى حوضي اآلن »(.)4
ُ
َ
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2300(:
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2301 ( :
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)6579( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2292( :واللفظ له.
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)1344( :ومسلم يف صحيحه رقم.)2296(:
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الجواب :سورة اإلخالص (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ
ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ

ﭡﭢﭣ) [اإلخلص. ]4:1

اإلخلص بذلك؛ ألن ها ُأ ه
ه
خلصت يف بيان توحيد الل ،
ُس ِّميت سورة
وذلك من وجهين:

إثبات ما يليق بجلل الل من هصفات الكمال والوحدانية ،وأنه إله
األولُ :

وجه إليه بالعبادة ،وطلب
أحدٌ صمدٌ  ،فل نجاة للعبد وال فلح له إال بالت ُّ
الحاجات منه وحد ُه ال شريك له.

يليق به من الشريك ،سوا ٌء كان من
الثاين :تنزي ُه الل  عما ال ُ
ه
ه
ه
الجمادات.
الجن ،أو
اإلنس ،أو
الملئكة ،أو
ِّ

وسور ُة اإلخلص سور ٌة مكية؛ أي :نزلت على نب ِّينا محمد ﷺ قبل
هجرتهه إلى المدينة (.)1
أحاديث ُّ
ُ
تدل على فضل سورة اإلخلص
النبي ﷺ
وقد وردت عن ِّ
حديث عقبة ه
ُ
لقيت رسول الل ﷺ فقال لي« :يا
منها
بن عامر◙ قالُ :
ِ
ِ
ِ
اإلنجيل
الزَّبور وال يف
التوراة وال يف
سورا ما ُأنزلت يف
عقب َة َ
بن عامر ،أال أعل ُمك ً

والمدنـي :ما نزل بعدها سواء نزل بمكة أم بالمدينة عام الفتح أو عام
المكي :ما نزل قبل الهجرة،
()1
ُّ
ُّ
حجة الوداع أم بسفر من األسفار [اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي .]37/1
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ِ
َهن فيها ( :ﭑﭒﭓﭔ)
وال يف
يأتين عليك ليل ٌة إال قرأت َّ
هن ،ال َّ
الفرقان مث ُل َّ
و( ﭤﭥﭦﭧ) و(ﮀﮁﮂﮃ)»(.)1
ويف لفظ آخر أن النبي ﷺ قال لعقبة ه
بن عامر ◙« :ألم تـر آيات
ــر مث ُل ُـه َّن ُّ
قـط( :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)  ،و( ﮀ ﮁ ﮂ
ُأنـزلت الليل َة لم ُي َ

ﮃ)»(.)2

عبد ه
بن ُخبيب عن أبيه ◙ أنه قال :خرجنا يف ه
بن ه
وعن م ه
الل ه
عاذ ه
ليلة
ُ
مطر ،و ُظلمة شديدة ،نطلب رسول ه
الل ﷺ ليص ِّلي لنا ،فأدركناه ،فقال:
ُ

أص َّليتُم؟ فلم أ ُقل شي ًئا ،فقالُ « :ق ْل» فلم أ ُقل شي ًئاُ ،ثم قالُ « :ق ْل» فلم أ ُقل شي ًئا،
ُثم قالُ « :ق ْل» ف ُقل ُت :يا رسول ه
الل ما ُ
أقول؟ قالُ « :ق ْل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ)
ِ
ِ
ين ت ُْص ِب ُحَ ،ث َال َث َم َّرات َتك ِْف َ
يك ِم ْن كُل َش ْيء»(.)3
حين ت ُْمسي ،وح َ
والم َعوذتـ ْي ِن َ
ُ
* وسورة اإلخالص تعدل ُث ُل َ
ث القرآن يف األجر:
فعن أبي الدرداء ◙ ،عن النبي ﷺ ،قالِ « :
أيعجزُ أحدُ كُم أن َ
يقرأ
ِّ
يف ليلة ُث ُل َ
ث القرآن؟» قالوا :وكيف يقر ُأ ُث ُلث القرآن؟ قال(« :ﭑﭒﭓﭔ)
ِ
تعد ُل ُث ُل َ
ث القرآن»(.)4

تعدل ُث ُلث القرآن ،أي :أن أجر قراءهتا ُ
ومعنى أنها ُ
يعدل أجر من قرأ ُث ُلث
السورٌ ،
ففرق بين األجر والمثوبة،
القرآن ،وليس معناه أنها ُمج هزئ ٌة عن غيرها من ُّ
( )1أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)17452( :وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة رقم:
(.)891
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)814( :
( )3أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)5082( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)4406( :
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري ◙ رقم ،)5015( :و مسلم يف
صحيحه من حديث أبي الدرداء◙ رقم.)811( :
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وبين ه
وضا عن الفاتحة لم تصح
اإلجزاءً ،
فمثل لو قرأها إنسان يف الصلة هع ً
ه
الفاتحة(.)1
صلته؛ ألهنا ال ُتجزئ عن
مرات:
عشر َّ
* ُيبنى َق ْص ٌر يف الجنَّة لمن قرأها َ
فعن معاذ بن أنس الجهني ◙ عن النبي ﷺ قالَ « :م ْن َ
قرأ ( :ﭑ

ِ
عمر
مرات بنى الل له َق ْص ًرا يف الجنة» ،فقال ُ
عشر َّ
ﭒﭓﭔ) حتى يخت َمها َ
ابن الخطاب ◙« :إذن نستـكثه ُـر يا رسول الل» ،فقال رسول الل ﷺ:
أكثـر َ
يب»(.)2
وأ ْط ُ
«الل ُ
سبب لنيل مح َّبة الل ،
* مح َّبـة ترديد قراءة سورة اإلخالص
ٌ
وسبب لدخول جنَّات النَّعيم:
ٌ
فقد كان ٌ
يؤم الصحابة  يف مسجد ُقباء ،وكان يقرأ
رجل من األنصار ُّ
سورة اإلخلص يف ِّ
كل صلة بعد قراءة الفاتحة ،فإذا ختم سورة اإلخلص قرأ
سور ًة غيرها بعدها ،فأخربه الصحاب ُة  أن يقرأ ه
بغيرها فامتنع ،فذهب
النبي
النبي ﷺ وأخربوه بقصة هذا الرجل ،فقال له ُّ
الصحاب ُة  إلى ِّ
تفعل ما يأمرك به أصحابك ،وما ِ
عك أن َ
فالن ،ما يمن َ
يحم ُلك على
ﷺ« :يا ُ
ُ
ُ
ُ ه
النبي ﷺ:
ُلزوم هذه ُّ
السورة يف كل ركعة؟» فقال« :إنِّي أح ُّبها» ،فقال له ُّ
« ُح ُّبك َّإياها أدخلك الجنَّة»(.)3
ه
ب أن ُيكثر من
النبي ﷺ عن هذا الر ُجل الذي ُيح ُّ
ويف حديث آخر قال ُّ
أن الل ُي ِح ُّبـ ُه»(.)4
قراءهتا« :أخبِ ُرو ُه َّ
( )1انظر :تفسير جزء عم البن عثيمين (ص.)351
( )2أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)15610( :وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.)589( :
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)774( :
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)7375( :ومسلم يف صحيحه رقم.)813( :
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ُشرع فيها قراءة سورة اإلخالص:
المواطن التي ت َ
عامر◙

األول :بعد كل صالة مكتوبة ،فعن عقبة بن
ِ
ُ
ــر كُل صالة» (.)1
رسول الل ﷺ أن أقرأ بالمعوذات ُد ُب َ

قال« :أمرين

الثاين :يف ُسنَّة الفجر ،فعن أبي هريرة ◙ «أن رسول الل ﷺ قرأ يف

ركعتي الفجر( :ﭑﭒﭓ) ،و(ﭑﭒﭓﭔ)»(.)2

عبد ه
بن ه
الثالث :يف أذكار الصباح والمساء ،فعن م ه
الل ه
عاذ ه
بن ُخبيب عن أبيه
ُ
ليلة مطر ،و ُظلمة شديدة ،نطلب رسول ه
◙ أنه قال :خرجنا يف ه
الل ﷺ
ُ
ليص ِّلي لنا ،فأدركناه ،فقال :أص َّليتُم؟ فلم أ ُقل شي ًئا ،فقالُ « :ق ْل» فلم أ ُقل شي ًئاُ ،ثم
قالُ « :ق ْل» فلم أ ُقل شي ًئاُ ،ثم قالُ « :ق ْل» ف ُقل ُت :يا رسول ه
الل ما ُ
أقول؟ قالُ « :ق ْل:

ِ
ِ
ِ
ين ت ُْصبِ ُحَ ،
مرات تك ِْف َ
يك
ين ت ُْمسي ،وح َ
والم َعو َذ َت ْي ِن ح َ
ثالث َّ
(ﭑﭒﭓﭔ) ُ
ِم ْن كُل َش ْيء»(.)3

الرابع :يف ُسنَّة المغرب ،فعـن عبدالل بـن مسعـود ◙ ،أنـه قـال« :مـا
ه
رسول الل ﷺ يقر ُأ يف الركعتين بعد المغرب ،ويف
سمعـت من
ُأحصـي ما
ُ
الركعتين قبل صلة الفجر بـ(ﭑﭒﭓ) ،و(ﭑﭒﭓﭔ) »(.)4

الخامس :بعد الطواف بالكعبة خلف مقا هم إبراهيم  ،فعن جابر ◙

يف صفة حج النبي ﷺُ ...« :ثم نفذ إلى مقام إبراهيم  ،فقرأ( :ﯣ

ِّ

( )1أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)1523( :وصححه األلباين يف المشكاة رقم.)969( :
ِ
بالمعوذات ُد ُب َــر كُل صالة» ويدخل يف قراءة المعوذات قراء ُة سورة اإلخلص.
* قوله « :أقرأ
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)726( :
( )3أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)5082( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)4406( :
( )4أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)431( :وحسنه األلباين يف مشكاة المصابيح رقم.)851( :
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ﯤﯥﯦﯧﯨ) [البقرة ،]125:فجعل المقام بينه وبين البيت ،فكان أبي يقول:
النبي ﷺ :كان يقرأ يف الركعتين (ﭑﭒﭓﭔ)،
وال أعلمه ذكر ُه إال عن ِّ
و(ﭑﭒﭓ)»(.)1

السادس :يف صالة الوتر ،عن عبد العزيز بن جريج ،قال :سألنا عائشة ،بأي
ُ
رسول الل ﷺ ؟ قالت :كان يقرأ يف األولى :بـــ (ﮟﮠﮡ
شيء كان ُيوته ُر

ﮢ)  ،ويف الثانية بــ(ﭑﭒﭓ)  ،ويف الثالثة بـــ (ﭑﭒﭓﭔ)،
والمعوذتين»(.)2

السابع :يف الرقية الشرعية عند الشكاية من مرض ونحوه :فعن عائشة
نفسه بالمعـو ه
« :أن النبي ﷺ كان إذا اشتكى يقر ُأ على ه
ذات ،وين ُف ُ
ـث،
ُ ِّ
كنت أقر ُأ عليه ،وأمسح عنه ه
بيده ،رجاء بركتها»(.)3
فلما اشتد وج ُع ُه ُ
ُ
الثامن :يف أذكار النوم ،عن عائشة « :أن النبي ﷺ كان إذا أوى
إلى ه
فراشه كل ليلة جمع كفيهُ ،ثم نفث فيهما فقرأ فيهما( :ﭑﭒﭓﭔ) و
يمسح هبما ما استطاع من
(ﭤﭥﭦﭧ) و( ﮀﮁﮂﮃ) ،ثم
ُ
جس هده ،يبد ُأ هبما على ه
ه
ووجهه وما أقبل مهن جس هده ،يفعل ذلك ثلث
رأسه
مرات»(.)4
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)1218( :
قولهُ « :ثم نفذ إلى مقام إبراهيم » أي بلغه ووصل إليه ،وقوله« :فكان أبي يقول :وال أعلمه ذكر ُه إال
النبي ﷺ» ،معنى هذا الكلم أن جعفر بن محمد الباقر روى هذا الحديث عن أبيه عن جابر،
عن ِّ
ثم قال :كان أبي يعني محمدً ا يقول :إنه قرأ هاتين السورتين ،قال جعفر :وال أعلم أبي ذكر تلك القراءة

عن قراءة جابر بل عن جابر عن قراءة النبي ﷺ[ .انظر شرح صحيح مسلم للنووي .]176/8

( )2أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)463 ( :وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي رقم.)463( :
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)4439( :و مسلم يف صحيحه رقم ،)2192( :واللفظ له.
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)5017( :
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تفسير سورة اإلخالص:
أمر من الل  لنبهـ ِّي هـه محمد ﷺ أن
قوله ( :ﭑ) ،هذا ٌ

ُيـب ِّلغ للناس ما ورد يف هذه السورة العظيمة.

قوله  ( :ﭒﭓ ﭔ) ،اسم الل األحدُ معناه:الذي ليس له نظير ،ولم
يشاركه شيء يف وحدانيته ،والمنـفـرد بصفات الكمال والجمال؛ فهو ه
واحدٌ يف
ُ
ُ
ُ
ُ
ٌ
وواحدٌ يف أسمائه وصفاته ،ه
وواحدٌ يف أفعالهه وربوبيـته ،ه
ذاته ال شريك له ،ه
وواحدٌ يف
ح ُق ه
وحق الل  عباد ُته وحده ال شريك له ،كما ورد يف حديث
وقه المختصة به؛ ُّ
ُ
معاذ ◙ ،عن النبي ﷺ قال« :هل تدري ما ح ُّق الل على ِ
الل
عباده؟» ُ
َ
ِّ
قلتُ :
ورسو ُله أعلم ،قالُّ « :
حق اللِ على عباده أن يعبدوه ،وال يشركوا به شيئًا.)1(»...
قوله( :ﭖﭗ) هذا االسم لل  لم ُيـذكر يف القرآن
إال يف هذه السورة ،وله ثالثة معانُ ،ك ُّلها ٌّ
حق:
األول :هو الذي ك ُملت صفاته ،وبلغت الغاية يف الجلل والكمال والشرف
والعظمة ،ه
والغنى.
كمل يف ُسؤد هده،
قال ُ
ابن عباس « :الصمدُ  :الس ِّيـدُ الذي قد ُ
والحليم
والعظيم الذي قد ع ُظم يف عظمتهه،
ريف الذي قد ك ُمل يف شرفهه،
والش ُ
ُ
ُ
والغني الذي قد ك ُمل يف هغناه ،والجبار الذي قد ك ُمل يف
الذي قد ك ُمل يف هحل همه،
ُّ
والحكيم الذي قد ك ُمل يف هحكمتهه ،وهو
جربوته ،والعالهم الذي قد ك ُمل يف هعلمه،
ُ
ه
والسؤدد ،وهو الل سبحانه هذه صفته ،ال تنبغي
الذي قد ك ُمل يف أنوا هع الشرف ُّ
إال له»(.)2
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)5967( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)30( :واللفظ للبخاري.
( )2أخرجه ابن جرير الطربي يف جامع البيان (.)736/24
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ه
وتقصدُ ُه وتعت همدُ عليه،
الخلئق يف حوائجها،
ُ
الثاين :هو الذي تص ُمدُ إليه
فجميع المخلوقات محتاج ٌة إليه.
الثالث :أنه الذي ليس له جوف ،فل يتخلل ذاتـ ُه شي ٌء  ،فل يتخلله
شراب ،وال ولـد ،وهذا لكماله وغناه ،فهذا المعنى الثالث ُ
يدخ ُل يف
طعام ،وال
ٌ
ٌ
المعنى األول هضمنًا ،والل أعلم(.)1
قوله( :ﭙﭚ) ،فيه نفي الشريك عن الل فـر ًعا.
وقوله ( :ﭛﭜ) ،فيه نفي الشريك عن الل أص ًل؛ وهذا
لكمال وحدانيته ه
وغناه ،فل حاجة له إلى ولد ،بخلف المخلوق الضعيف
العاجز الذي يفنى ،فهو ُمحتاج إلى الولد ليعقب ُه ،ويعين ُه إذا كرب.
وهبذا ُيعلم شدة ُقب هح ه
قول النصارى« :إن عيسى  ابن الل »
ُ
ُ
كبيرا ،فإذا كان
المخلوق ال يرضى أن ُينسب له ولدٌ
تعالى الل عما يقولون ع ُل ًّوا ً
ه
ه
ب لل ولدٌ  ،وهو األحد الصمد الذي لم يلد ولم
ليس من ولده ،فكيف ُيـنس ُ
يولد؟!
قال الل ﭐ ُمب ِّيـنًا شناعة هذا القول:ﭐﱡﭐﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔ
ﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚ ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
ﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ

ﯴﯵﯶﯷﯸﱠ [مريم. ]93 – 88 :
ومن العجائب يف هذا الزمن أن بعض المسلمين -وهم يحفظون ُسورة
ويكـرروهنا -يهنِّـئون النصارى يف يوم يزعمون أنه ُولهد للرحمن فيه،
اإلخلص
ِّ
( )1انظر األقوال الثلثة يف فتاوى ابن عثيمين (.)130/8
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وهو ما ُيسمى بــ(الكريسماس) أو عيد رأس السنة!!
ُف ُء :هو المـثه ُ
قوله (:ﭞﭟﭠﭡﭢ) الك ْ
ـيل والن هظير
والنِّـدُّ ُ ،ي ُ
قالٌ :
فلن كُـف ٌء لفلن؛ أي :نهدٌّ له ونظير.
ورب العالمين ال ُيكافئـه أحدٌ وال ُيماثله؛ لكماله المطلق ،فل كُفء له،
ُّ

وال س همي له وال نظير ،بل هو  أحدٌ صمدٌ  ،ولذلك جاءت كلمة( :ﭡ)

أي كُـفـو.
نكر ًة يف سياق نفي؛ لتفيد العموم؛ أي :ليس لل ُّ
آيات عدَّ ة يف تقرير هذا المعنى ،من ذلك:
وقد
وردت ٌ
ْ
قوله  ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝ)[مريم ،]65:وقوله  ( :ﯛﯜﯝﯞﯟﯠ)[البقرة،]22 :
وقوله  ( :ﭡﭢﭣ) [الشورى ،]11 :وغيرها من اآليات.
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ِ
السورة :ﭑﭒﭓﭔ
والسبعون:
السؤال
ُ
أكمل ُّ
السابع َّ



(ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ....

الجواب( :ﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡ) .





را
ال
بعُ
وا
ل
ثل
ث
ون
:

سور ُة العصر سور ٌة عظيم ٌة بين الل  فيها أن الناس كلهم يف خسارة
ُ
ُ
والعمل
اإليمان
وهلك ُثم بين أن القلة هم الناجون ُثم بيـن سبب نجاتههم وهو
بالحق والتواصي بالصـرب.
ِّ
الصالح والتواصي

ابن الق ِّيم « :فهذه السور ُة على اختصارها هي مهن أجم هع ُس ه
ور
قال ُ
ه
ه
للخير بحذافيره» (.)1
القرآن
ه
النبي
وألهمية المعاين التي اشتملت عليها هذه السورة حرص أصحاب ِّ
الدارمي ،وكانت له صحب ٌة قال« :كان
ﷺ على قراءتهها،فعن أبي مدينة
ِّ
ه
النبي ﷺ إذا التقيا لم يفرتقا حتى يقرأ أحدُ هما على
الرجلن من أصحاب ِّ
اآلخ هر (:ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ) ُ ،ثم ُيس ِّل ُم أحدُ هما على اآلخ هر»(.)2
من والوقت،
الل  بالعصر ،الذي هو الز ُ
قو ُله تعالى(:ﭑ) :أقسم ُ

المعروف بين الظهر والمغرب(.)3
ُ
وقيل :هو وقت العصر
( )1مفتاح دار السعادة(.)153/1

( )2أخرجه الطرباين يف المعجم األوسط رقم ،)5124( :وصحح إسناده األلباين يف السلسلة
الصحيحة رقم.)2648( :
ه
ه
القول يف ذلك :أن ُيقال :إن ربنا أقسم
والصواب من
ابن جرير  يف تفسيره« :
ُ
( )3قال ُ

=
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المخلوق فليس له أن ي ه
ُ
قسم إال
واللُ يق هس ُم بما شاء مهن مخلوقاته ،أما
ُ
باسم من أسماء الل  أو بصفة من صفاتهه(.)1
ظرف
ٌ
وإقسام الل هبذا المخلوق العظيم وهو الوقت والزمان الذي هو
ُ
ه
لجميع أفعال المخلوقات ٌّ
أهمية جواب القسم اآليت بعده.
دال على
قوله تعالى( :ﭓﭔ) أي جنس اإلنسان ،في ُعم كل الناس.
( ﭕﭖ) أي يف خسران ُمبين ،وقد أكد الل على خسارة الناس ك ِّلهم
بثلثة مؤكِّدات وهي :القس ُم ،وإن ،واللم الداخلة على خرب إن.
الل المؤمنين مهن الخسران( )2فقال( :ﭘ ﭙ ﭚ) ،أي:
ثم استثنى ُ
حق فآمنوا ه
ورسله ،واليو هم ه
ه
ه
اآلخر،
بالل ،وملئكتهه ،وكتبهه،
وأقروا بأن الل ٌّ
علموا ُّ
ه
بالقدر خيره وشره.
وآمنوا
ه
ٌ
اإليمان يف الشرع :اعتقا ٌد بالجنانٌ ،
وعمل بالجوارح
وقول باللسان،
وتعريف
نقص بالعصيان.
واألركان ،يزيدُ بطاعة الرحمن ،وي ُ
ه
ُ
االسم
هار ،ولم ُيخ ِّصص همما ش همله هذا
اسم للدهر ،وهو الع هش ُّي
بالعصر،
=
ُ
والليل والن ُ
والعصر ٌ
ُ
ٌ
معنًى دون معنًىُّ ،
فداخل فيما أقسم به جل ثناؤُ ه».]612/24[ .
االسم،
فكل ما لزمه هذا
ُ
بكل صفة من صفات الل المعنوية ،ه
ابن عثيمين « :يجوزُ أن ُتق هسم ِّ
ُ
كعل هم الل،
( )1قال
الشيخ ُ
ه
الصفات غير المعنوية فل يجوز أن ُتق هسم هبا ،كأن تقول( :وي هد الل)،
وحياة الل ،وما أشبه ذلك ،أما
ُ
أما وجه الل فألنه لما كان ُيعب ُـر بالوجه عن الذات صح أن ُتق هسم فتقولُ :أق هس ُم بوجه الل»[ .شرح
عقيدة أهل السنة والجماعةص.]54 :
ه
( )2مهن القواعد المقررة يف باب االستثناء أن المستثنى يكون أقل من المستثنى منه.
وهذا يعني أن أكثر البشر يف خسران ،والناجون من هذا الخسران هم األقل ،قال تعالى( :ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ) [األنعام ]116:وقال تعالى( :ﰇ ﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ) [يوسف[، ]103:قاله المؤلف وفقه الل ونفع به].
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قوله تعالى( :ﭛﭜ) ،أي ه
ُ
ُ
يكون بعد
والعمل
عملوا بما علموا،
حق فآمنوا ه
،ورسله ،واليو هم ه
ه
اآلخر،
بالل ،وملئكتهه ،وكتبهه
العلم فهم علموا بأن الل ٌّ
ه
والقدر خيره وشره ،ثم عملوا بمقتضى هذا اإليمان.
بعضا بفعل الطاعات،
بعضهم ً
قوله تعالى( :ﭝﭞ) ،يعني وصى ُ
وترك المنكرات(.)1
ُ
والعمل به والمثابر ُة
العلم وطل ُبه
قوله تعالى( :ﭟﭠ)  ،ولما كان
ُ
ه
عليه والدعو ُة يف سبيل الل ُّ
للصبـر ،فمن لم يصبــر فلن
افتقارا تا ًّما
يفتقر
ً
كل ذلك ُ
ه
اإليمان والعم هل
يتعلم الحق ولن يعمل به ،ولن يدعو إليه فناسب أن يقول بعد
بالحق (ﭟﭠ).
ِّ
الصالح والتواصي
ه
وهذا كقوله(:ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ) [لقمان ،]17:وقال تعالى(:ﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

ه
العلم ويف العم هل ويف
فالصبــر ال ُبد منه يف
ﯰﯱﯲﯳ) [األحقاف،]35:
ُ
الدعوة إلى ه
الل .
ابن الق ِّيم « : فجها ُد الن ه
أيضا:
أربع مراتب ً
فس ُ
قال ُ
ه
الحق الذي ال فلح لها وال
ودين ِّ
إحداها :أن يجاهدها على تع ُّلم الهدى
ه
ه
علمه شقيت يف الدارين.
سعادة يف معاشها ومعادها إال به ،ومتى فاهتا ُ
ه
بالحق ٌ
عظيم
دليل على
ِّ
( )1قال الشوكاين  « :ويف جع هل التواصي بالصرب قرينًا للتواصي
ه
وفخامة ه
ه
ه
ومزيد ه
الصبــر عليه( ﭜﭝﭞﭟ)
ثواب الصابرين على ما ي هح ُّق
شرفه،
قدره
ُ
بالحق ،فإفرا ُده ِّ
وتخصيصه
بالذكر
ِّ
يندرج تحت التواصي
وأيضا التواصي بالصرب مما
[األنفالً ،]46:
ُ
ُ
ه
ه
ه
ه
ومزيد شرفهه عليها ،وارتفا هع
الحق،
الدالة على إنافتهه على خصال ِّ
األدلة
أعظم
بالنص عليه مهن

طبقتهه عنها»[ .فتح القدير.]601/5
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الثانية :أن يجاهدها على العم هل به بعد ه
علمه ،وإال فمجر ُد ه
العلم بل عمل إن
لم يضرها لم ينفعها.
ه ه
ه
يعلمه ،وإال كان مهن
الثالثة :أن يجاهدها على الدعوة إليه ،وتعليمه لمن ال ُ
ه
ه
علمه ،وال ُينجيه مهن
الل من الهدى والبيـِّنات ،وال ينف ُعه ُ
الذين يكتمون ما أنزل ُ
ه
عذاب الل.
عوة إلى ه
مشاق الد ه
الل وأذى الخ ه
ه
ِّ
لق،
الصبــر على
الرابعة :أن يجاهدها على
ويتحمل ذلك كله هلل ،فإذا استكمل هذه المراتب األربع صار من الربانيـِّين» (.)1

ه
ِ
ينفع» (،)2
اللهم إني أعو ُذ بك من علم ال ُ
فائدة :كان من دعاء النبي ﷺ « َّ

ه
العلم الذي ال ُ
أثر يف هتذيب
ومهن
العلم الذي ال ُ
يعمل به صاح ُبه وال يظهر له ٌ
ينفع ُ
ُخ ُلقه وال يف إصلح قولهه وال سداد ه
العلم حج ٌة على صاحبه ال له.
عمله فهذا
ُ


( )1زاد المعاد (.)11/3
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2722( :
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ِ
األخالق وأفض ُلها؟
أحسن
والسبعون :ما
السؤال
ُ
ُ
الثامن َّ



ِ
األخالق وأسوؤُ ها؟
أقبح
وما ُ
ُ
الصدق،
أحسن األخالق وأفض ُلها:
الجواب:
ُ
ِ
األخالق وأسوؤُ ها :الكذب.
وأقبح
ُ





را
ال
بعُ
وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

ه
النبي ﷺ أن أكثر ما
لألخلق منزل ٌة عظيم ٌة يف اإلسلمه ،فقد أخرب ُّ
ُ
ُي ُ
وحسن ُ
رسول الل
الخ ُل هق ،فعن أبي هريرة◙ قالُ :سئل
دخل الجنة تقوى الل
ُ
أكثر ما يد هخ ُل الناس الجنة ،فقال« :تقوى اللِ
وس هئل
وحسن ُ
ُ
ﷺ عن ه ُ
الخ ُل ِقُ ،
عن ه
أكثر ما ُيد هخ ُل الناس النار ،فقال :ال َف ُم وال َف ْر ُج» (.)1
ُ
واألخلق على نوعين:

ُ ه
ه
ُ
ُ
النبي ﷺ
األول :منها ما يكون جبل ًّيا قد فطر عليه اإلنسان ،والدليل قول ِّ
الح ْلم واألنا ُة» قال :يا رسول ه
إن فيك َخ َّلتَين يحبهما اللِ ،
الل،
لألشج ◙ َّ « :
ُّ
ِّ
ُ
ُ
الل َج َب َل َك عليهما» قال « :الحمدُ
الل جبلني عليهما؟ قال« :بل ُ
أنا أتخل ُق هبما أم ُ
الل ورسول ُه»(.)2
لل الذي جبلني على خلتين يح ُّبهما ُ

( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)2004( :وحسن إسناده األلباين يف السلسلة الصحيحة
رقم.)977( :

( )2أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)5225( :وصححه األلباين يف مشكاة المصابيح رقم:
( ،)5054والحديث أصله يف صحيح البخاري رقم ،)87 ( :ويف صحيح مسلم رقم،)17 ( :
ه
ألشج عبد القيس« :إن فيك َخ ْصلتين
نبي الل ﷺ
ِّ
واللفظ له عن ابن عباس  قال :قال ُّ
يحبهما اللِ :
الح ْل ُم واألنا ُة ».
ُّ
ُ
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الثاين :ما يكون مكتسبا كما جاء يف حديث أبي الد ه
رداء ◙ قال :قال
ً
الع ْلم بال َّتع ُّلمِ ،وإنَّما ِ
رسول الل ﷺ« :إنَّما ِ
ُ
الح ْل ُم بالت ََّح ُّل ِم.)1( »...
ُ َ
ُ
الرسول
الشرع ،ولما حثنا
بعض األخلق مكتس ًبا لما أمرنا هبا
ولو لم يكن ُ
ُ

ُ
الخ ُلق الحسن ويتجنب ُ
فاإلنسان يمكنه أن يكتسب ُ
الخ ُلق السيء.
ﷺ عليها
الص ُ
ُ
دق :هو موافق ُة الواقعه.
أحسن األخالق وأفض ُلها:
قوله( :
الصدق)ِّ ،
ُ

والص ه
ه
ُ
والص ُ
دق،
دق
الل المؤمنين بالتقوى ِّ
ِّ
يكون يف األقوال واألعمال ،وقد أمر ُ
فقال تعالى(:ﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸ ﭹ) [التوبة.]119:
ابن كثير « : اصدقوا والزموا الصدق تكونوا مع ه
أهله وتنجوا من
قال ُ
ُ
ومخرجا»(.)2
ويجعل لكم فر ًجا من أموركم،
المهاله هك
ً
ويقول النبي ﷺ« :عليكم بالص ِ
فإن الص َ
وإن
دق يهدي إلى البـرَّ ،
دقَّ ،
ُّ
ِ
ُ
دق ويتحرى الص َ
يص ُ
َب عند
الب َّـر يهدي إلى الجنَّة ،وما يزال
دق حتى ُي ْكت َ
الرجل ْ
فإن ِ
الفجور يهدي
وإن
اللِ ِصدي ًقا ،وإياكم
الكذ َب يهدي إلى ال ُفجورَّ ،
والكذبَّ ،
َ
َ
ِ
ُ ِ
إلى الن ِ
َب عند اللِ كذا ًبا»(.)3
َّار ،وما يزال
الرجل َيكْذ ُب ويتحرى الكَذ َب حتى ُي ْكت َ
يعود نفسه على الصدق ،فحقيقة
فالواجب على المسلم أن يكون صاد ًقا وأن ِّ
ُ
( )1أخرجه الطرباين يف المعجم األوسط رقم ،)2663( :وحسنه األلباين يف صحيح الجامع
رقم.)2328( :
( )2تفسير ابن كثير (.)230/4
قال القرطبي  يف تفسير سورة التوبة يف قصة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك«:هذا
ه
ُ
الصدق وذهب هبم عن
الثلثة حين نفع ُهم
حسن بعد قصة
األمر بالكون مع أهل الصدق
ٌ
منازل المنافقين»[ .تفسير القرطبي .]288/8
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)6094( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2607( :واللفظ له.
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الصدق أن تصدُ ق يف موضع ال ينجيك فيه إال الكذب ،وإذا فعلت فهذا دليل على
ه
ه
بالصدق.
ب الصدق ومتمسك
أنك ُتح ُّ
األخالق وأسوؤُ ها :الكذب) ،ه
ِ
اإلخبار بخلف
الكذ ُب :هو
وأقبح
قو ُله(:
ُ
ُ
الواقع.
الكذب ،فعن ه
ه
ابن
بي ﷺ وأصحابهه ُخ ُل ٌق أبغض من
ولم يكن عند الن ِّ
أبي مليكة ،أو ه
ه
أصحاب
غيره أن عائشة ،قالت «:ما كان ُخ ُل ٌق أبغض إلى
ُ
ه
ه
رسول الل ﷺ مهن الك هذ ه
ب ،ولقد كان الر ُ
رسول الل ﷺ
جل يك هذ ُب عند
الكذبة ،فما ُ
يزال يف نف هسه عليه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبةً»(.)1

ومما ُّ
أيضا ترفع أهل الجاهلية عنه كما جاء عن
يدل على قبح الكذب ً
ه
«فوالل لوال الحيا ُء مهن أن يأثروا علي
أبي سفيان -وكان يومئذ مشركًا -أنه قال:
لكذبت عنه»(.)2
كذ ًبا
ُ
ه
صفات المنافقين ،فقد ثبت عن أبي هريرة ◙ ،عن
والكذب صف ٌة مهن
ُ
ِ
المنافق ٌ
ثالث :إذا حدَّ َث ك ََذ َب ،وإذا َو َعدَ َأ ْخ َل َ
ف ،وإذا
بي ﷺ قال «:آي ُة
الن ِّ
اؤت ُِم َن خان »(.)3
والكذب يتفاوت يف القبح والشر فأشدُّ أنواعه الكذب على ه
الل ورسولهه
ُ
ُ
ِّ
ﷺ.
( )1أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)25183( :وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب رقم.)2941( :
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)7( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)1773( :واللفظ للبخاري،
والحديث يف ذكر قصة هرقل وسؤاله ألبي سفيان وقد منع الحيا ُء أبا سفيان من الكذب على
النبي ﷺ .

( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)33( :ومسلم يف صحيحه رقم.)59( :
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ه
والس هنة أو يع ِّطل
ومن أمثلته :أن يسمي الل أو يصف ُه بما لم يأت يف الكتاب ُّ
ه
ه
ه
النبي ﷺ ما لم يقله.
نصوص األسماء والصفات ،أو ينسب إلى ِّ
فليتبوأ مقعدَ ه ِم َن الن ِ
ْ
ُ
َّار »(.)1
علي ُمتعمدً ا
قال
رسول الل ﷺَ «:من ك ََذ َب َّ
ه
الكذب المحرم الذي يتساهل فيه بعض الناس:
ومن أنواع

ِ
اإلنسان أنَّه رأى شيئًا يف المنام وهو لم َي َره.
عي
ُ
 -1أن يدَّ َ

ِ
ِ
ي
عن ابن عمر  :أن رسول الل ﷺ  ،قال « :م ْن أ ْفرى الفرى أن ُي ِر َ

عينَيه ما لم ت ََر»(.)2

ف أن ِ
بح ْلم لم َي َره كُل َ
يعقدَ بين َشعيرتين،
النبي ﷺَ «:م ْن تح َّلم ُ
وقال ُّ

ولن َ
يفعل.)3( » ...

ُ
رأيت يف المنا هم كذا
قال
الرؤيا قالُ :
الشيخ ُ
ابن عثيمين « :من كذب يف ُّ
ف أن ي ه
ه
والمعلوم أن
عقد بين شعيرتين،
القيامة ُمكل ٌ
كاذب ،فإنه يوم
وكذا وهو
ٌ
ُ
اإلنسان لو حاول مهما حاول أن ي ه
يستطيع ،ولكن ال
عقد بين شعيرتين فإنه ال
ُ
قال :ال بد أن ت ه
عقد بينهما ،وهذا وعيدٌ ُّ
يزال ُيعذ ُب و ُي ُ
ُ
بحلم
يدل على أن التح ُّلم ُ
ُ
بعض الس ه
اإلنسان من ه
ُ
ُ
كبائر ُّ
ُ
ويقول:
يتحدث
فهاء،
يقع مهن
لم ير ُه
الذنوب ،وهذا ُ
ه ُّ
حرام عليه ،وأشدُّ مهن
رأيت البارحة كذا وكذا؛ ألجل أن ُيض هحك الناس وهذا
ُ
ٌ
رأيت النبي ﷺ وقال لي كذا وكذا وما أشبه ذلك ،فإنه أشدُّ
ذلك أن يقولُ :
ه
رسول الل ﷺ »(.)4
وأشدُّ ؛ ألن ه كذب على
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)1291( :ومسلم يف صحيحه رقم.)4( :

( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم. )7043( :
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم. )7042( :
( )4شرح رياض الصالحين (.)169/6
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الكذب يف المزاح.
-2
ُ

بالحديث لي ْض ِح َك به القوم في ِ
ِ
قال النبي ﷺٌ « :
كْذ ُب،
ويل للذي ُي َحد ُث
َ َ
ُ
ُّ
()1
ويل له ٌ
ٌ
ويل له» .
وقد ثبت ثواب عظيم لمن ترك هذا النوع من الكذب فعن أبي أمامة ◙،
ض الجن َِّة لمن تَر َك ِ
المرا َء وإن
زعيم ببيت يف َر َب ِ َ َ ْ َ
قال :قال رسول الل ﷺ« :أنا ٌ
ِ
ِ
ِ
مازحا ،وببيت يف
وإن كان
لم ْن ت ََر َك
الكذب ْ
ً
َ
وسط َ
الجنَّة َ
كان ُمح ًّقا ،وببيت يف َ
ِ
لم ْن َح ُس َن ُخ ُل ُق ُه»(.)2
أعلى َ
الجنَّة َ

ه
ف بالل  وكذلك إذا ترتب عليه
الكذب إذا اقرتن معه الح هل ُ
ويشتد إثم
ه
لحقوق اآلخرين فإنه ٌ
ٌ
داخل يف الوعيد الذي جاء يف حديث أبي أمامة ◙،
أكل
ِ
َطع َّ
الل له
حق امرئ مسلم بيمينه ،فقد َأ َ
أن رسول الل ﷺ قالَ « :م ِن اقت َ
وجب ُ
وح َّر َم عليه الج َّن َة» فقال له ٌ
يسيرا يا رسول الل؟ قال:
الن ََّارَ ،
رجل :وإن كان شي ًئا ً

وإن قضي ًبا من أراك» (.)3
« ْ

بي ﷺ أن إبراهيم يعتذر عن الشفاعة يوم
فائدة مهمة :أخرب الن ُّ

كذبت يف ذات الل ثلث كذبات فما توجيه هذا الحديث؟
القيامة ويقول:
ُ

( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)2315( :وحسنه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)7136( :
( )2أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)4800( :وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.)273( :
زعيم ببيت يف َر َب ِ
ٌ
خارجا
وكفيل بقصر فيما حول الجن هة
ضامن
الجنَّة » ،أي:
ً
ٌ
ض َ
قوله ﷺ« :أنا ٌ
عنها ،تشبيها باألبنية التي تكون حول المدن وتحت ه
القلع [.انظر النهاية البن األثير .]185/2
ً
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)137( :
ِ
َطع َّ
وح َّر َم عليه
وجب اللُ له الن ََّارَ ،
حق امرئ مسلم بيمينه ،فقد َأ َ
قوله ﷺَ « :م ِن اقت َ

الل لذلك
الجنَّ َة»،أي :من أخذ مال مسلم أو كافر معصوم بيمينه الفاجرة على أنه ح ُّقه فقد أوجب ُ
يسيرا كما لو
المقتط هع النار ،مجازا ًة له ،وحرم عليه دخول الجنة ابتدا ًء،وإن كان الذي اقتطعه شيئًا ً
صغيرا من شجر أراك [.انظر :الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم .]304/3
اقتطع غصنًا رط ًبا
ً
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رسول الل ﷺ « :لم ي ِ
ُ
كذ ْب
الجواب :جاء عن أبي هريرة ◙ ،قال
َ
ثالث ك ََذبات ،ثِنتين منهن يف ِ
َ
ذات الل  ،قوله(:ﮓ
إبراهيم  إال
َّ
ُ
ﮔ) [الصافات ، ]89:وقوله (:ﭼﭽﭾﭿ) [األنبياء ،]63:وقال :بينا هو
رجال معه امرأ ٌة
إن ها هنا ً
ذات يوم وسارةُ ،إذ أتى على جبار من الجبابرة ،فقيل لهَّ :
ِ
أحسن الناسَ ،فأرسل إليه فسأله عنها ،فقالَ :م ْن هذه؟ قالُ :أختي ،فأتى سار َة
ِمن
ِ
وإن هذا سألني
مؤمن غيري
األرض
سارةُ :ليس على وجه
وغير ِكَّ ،
ٌ
ُ
قال :يا َ
فأخبرتُه أن ِ
َّك ُأختي ،فال تُكذبيني .)1(»...
ه
الحديث ن هجدُ أن إبراهيم لم يكذب حقيقة ،وإنما
عند التأمل يف
تعريضا(.)2
سمى ما قاله كذ ًبا باعتبار ما فهمه اآلخرون ،وهذا ُيسمى تورية أو
ً
إبراهيم :
وتوجي ُه ما قاله
ُ
أوال :قوله( :ﮓ ﮔ) ،بعدما توجه قو ُمه ليحتفلوا يف يو هم عيد ويرتكبوا
ً
ه
ويشاركهم
وإبراهيم ال يريدُ أن يخالهطهم
الشرك والمعاصي والفجور،
ُ
مريض
يف ذلك فاستلقى على ظهره ونظر نظر ًة يف النجوم وقال :إني
سقيم ،أيٌ :
ٌ
سقيما يف بدنه.
مما يراه من قومه ولم يكن
ً
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3358( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2371( :واللفظ
للبخاري.

وإرادته ،ونسب ٌة إلى الس ه
ه
ه
ام هع
وقصده
الكلم له هنسبتان نسب ٌة إلى المتك ِّل هم
( )2قال ابن الق ِّيم «:
ُ
صحيحا وقصد مع ذلك التعمية على
وإفها هم المتك ِّل هم إياه مضمونه ...وإن قصد معنًى مطاب ًقا
ً
ِّسبة إلى ه
ِّسبة إلى قص هد هه ،ك هذب بالن ه
ب وإفهامه خلف ما قصده فهو هصد ٌق بالن ه
المخاط ه
إفهامه.
ٌ
ه
ُ
الخليل  اسم
إبراهيم
والمعاريض ،وهبذا أطلق عليها
الباب التوري ُة
ومهن هذا
ُ
ُ
الصادق يف ه
الك هذ ه
ُ
خبـره ،ولم يخبـهر إال صد ًقا ،فتأمل هذا الموضع الذي أشكل على
ب مع أنه
ه
الناس»[ .مفتاح دار السعادة .]949/2
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ثان ًيا :قوله : :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ)

[األنبياء ،]63:فإن إبراهيم  عندما ذهب إلى األصنا هم وحطمها كلها و ترك
أكرب األصنام ليقيم الحجة على قومهه ويبين لهم أن األصنام ال تنفع أحدً ا ولم
إبراهيم (ﭚﭛﭜ
الضر عن نفسها فلما بلغ قومه ما فعله
ُ
تستطع دفع ِّ

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ) [األنبياء. ]60:59
وتوقعوا أن إبراهيم  هو الذي حطم األصنام؛ ألنه اشتهر بدعوته
ه
التوحيد وعي هبه األصنام ،فذهبوا إلى إبراهيم (ﭴﭵﭶﭷﭸ
إلى
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃ) [األنبياء.]63:62
إبراهيم  قدم وأخر يف الجملة وكان قصده إن كانوا ينطقون فقد
ُ

كبيرهم هذا(.)1
فعله ُ

أيضا أن يقيم عليهم الحجة؛ ألهنم يعلمون أن
وأراد
إبراهيم ً 
ُ
ضرا فكيف تنفع عابديها!!
األصنام ال تنفع نفسها وال تدفع عنها ًّ
ثال ًثا :عندما دخل مصر ولم يكن على اإلسلم يف ذلك الوقت إال هو
وزوجته سارةُ ،وكان الم هل ُك يف ذلك الوقت يقتل كل رجل ذي زوجة فقال عن

زوجته :إنها أختي ،ويقصد أنها أختُه يف الدِّ ين( ،)2وقد ف ههم الم هل ُك أنها أخته يف
الن ه
إبراهيم  من القتله.
سب فنجا
ُ

الكبير إن كانوا ينطقون فس ُلوهم ،فجعل النُّطق شر ًطا
( )1قال ابن قتيبة «: أراد بل فعل ُه
ُ
للفعله ،أي إن كانوا ينطقون فقد فعله ،وهو ال ي ُ
عقل ،وال ين هط ُق»[ .تأويل مشكل القرآن ص.]166:

ه
سويد ه
بن حنظلة ،قال :خرجنا نريدُ رسول الل ﷺ ،ومعنا ُ
بن
ونظير هذا ما ورد عن
()2
وائل ُ
ُ
ه
فحلفت أنا أنه أخي ،فخلى سبيله ،فأتينا رسول الل
الناس أن يحلفوا،
ُ
عدو له ،فتحرج ُ
ُحجر فأخذه ٌّ
ه
المسلم أخو
صدقت،
وحلفت أنا أنه أخي ،فقال« :
ﷺ فأخرب ُته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا
َ
ُ
ُ

المسلمِ» .أخرجه ابن ماجه يف سننه رقم ،)2119( :وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه رقم.)2119( :
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ِ
َ
الحديث :قال
أكمل
والسبعون:
السؤال
ُ
التاسع َّ
ُ ِ
ِ
ِ
ب ...
رسول الل ﷺ« :ال ُي ْؤم ُن أحدُ كُم حتَّى ُيح َّ





را
ال
بعُ
وا
ل
ثل
ث
ون
:



ِ
ب لن ْف ِس ِه»(.)1
الجواب :ألخيه ما ُيح ُّ

ه
ٌ
قواعد اإلسل هم يف
عظيم يف معناه ،وهو قاعد ٌة مهن
قصير يف لفظه
حديث
هذا
ٌ
ٌ
ه
ه
المعاملة لكان
الحديث وجعل ُه نصب عينيه يف
التعامله ،ولو أن أحدنا ع همل هبذا
ه
أحسن الن ه
اس أخل ًقا يف التعام هل مع اآلخرين.
مهن
الواجب( )2حتى ُي هحب
قو ُله ﷺ« :ال ُي ْؤ ِم ُن أحدُ كُم» ،أي :ال يته ُّم إيمانُه
ُ
ه
ب لنف هسه.
ألخيه ما ُيح ُّ
ه
ُّ
اإليمان أن الـحديث ورد عن
في كمال
ومما يدل على أن المراد بـالنفي نـ ُ
ِ
ِ
للناس ما ُي ِح ُّب لن ْف ِسه
اإليمان حتى ُي ِح َّب
النبي ﷺ بلفظ« :ال َي ْب ُلغُ عبدٌ حقيق َة
ِّ
ِ ()3
ِم َن الخير» .
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)13( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)45( :واللفظ للبخاري.

والسنة منها قو ُله تعالى( :ﯜ ﯝ
( )2نفي اإليمان الواجب جاء يف نصوص عدة يف الكتاب ُّ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

ﯭﯮ) [النساء.]65:

وقو ُله ﷺ« :والل ال يؤمن ،والل ال يؤمن ،والل ال يؤمن» قيل :ومن يا رسول ه
الل ؟ قال:
ُ
ُ
ُ

جاره بواي َقه» أخرجه البخاري يف صحيحه من حديث أبي شريح ◙ رقم:
«الذي ال ُ
يأمن ُ
( ،)6016ومسلم يف صحيحه من حديث أبي هريرة ◙ رقم ،)46( :واللفظ للبخاري.

ابن حبان يف صحيحه رقم ،)235( :وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب رقم:
( )3أخرجه ُ
(.)1780
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ِ
ِ
يجب أن
وأعظم ما
ب لن ْف ِس ِه»،
ُ
ب ألخيه ما ُيح ُّ
قوله ﷺ« :حتَّى ُيح َّ
ُ
ه
ُ
حب ألخيه
مستقيما يف الدِّ ين
اإلنسان لنف هسه أن يكون
ُي هحب
واألخلق وكذلك ُي ُّ
ً
ه
المسلم أن يكون كذلك يف أمر دينهه (.)1
اإليمان أن ي ه
ه
ه
ه
ه
المسلم
المسلم ألخيه
بغض
كمال
الحديث أن مهن
و ُيفه ُم مهن
ُ
ُ
ه
حديث أبي هريرة ◙ ،أن رسول الل ﷺ قال
ما ُيب هغ ُض لنف هسه كما جاء يف
ِ
ِ
ِ
وأهل بيتِك ،واكْره
ب ل َن ْف ِس َك
ب للمسلمين المؤمنين ما تُح ُّ
له« :يا أبا هريرةََ ...أح َّ
ِ ِ
تكن مؤمنًا»(.)2
َكره لن ْف ِس َك
وأهل بيتك ْ
لهم ما ت َ
ه
ه
المسلم ال يف مال وال دم
المسلم على أخيه
كمال اإليمان أاليعتدي
ومهن
ُ

وال هعرض ،فكما أن المسلم ال يرضى أن يعتدي أحدٌ على عرضه فكذلك يجب
ه
أعراض المسلمين ،فعن أبي أمامة ◙ قال :إن فتًى شا ًّبا
عليه أال يعتدي على
القوم عليه فزجروه
أتى النبي ﷺ فقال« :يا رسول الل ،ائذن لي ِّ
بالزنى ،فأقبل ُ

وقالوا :مه مه ،فقال « :ا ْدنُه» ،فدنا منه قري ًبا ،قال :فجلس قال « :أتُح ُّبه ألم َك؟ »
ِ
ألمهاتهم» ،قال« :أفتُح ُّبه
َّاس ُيح ُّبونه
الل فداءك ،قال« :وال الن ُ
قال :الوالل ،جعلني ُ
ه
ه
ِ
َّاس ُيح ُّبونه
الل فداءك قال« :وال الن ُ
البنت َك؟» قال :الوالل يا رسول الل ،جعلني ُ
ه
ِ
ِ
الل فداءك ،قال« :وال
لبناتـهم» ،قال« :أفتُح ُّبه ألخت َك؟» قال :الوالل ،جعلني ُ
ينقسم إلى قسمين:
المسلم ألخيه
( )1ما ُيح ُّبه
ُ
ُ
ه
الواجبات وتر هك
واجب إذا كان ما يح ُّبه لنف هسه متعل ًقا بأمور الدِّ ين من فهع هل
األو ُل:
ٌ
َّ
ه
ه
بقوله ﷺ« :ال ُي ْؤ ِم ُن أحدُ كُم حتَّى
اإليمان عليه
نفي
المحرمات ،وهذا هو الذي تسلط ُ
ِ
ِ
ب لن ْف ِس ِه».
ب ألخيه ما ُيح ُّ
ُيح َّ
ه
ه
الرزق [.انظر شرح
الثاين:
ٌّ
مستحب إذا كان ما يح ُّبه لنفسه متعل ًقا بأمور الدُّ نيا كالسعة يف ِّ
األربعين النووية للشيخ :صالح آل الشيخ ص.]185 :
( )2أخرجه البيهقي يف شعب اإليمان رقم ،)10615( :وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة بمجموع
ه
طرقه رقم.)930( :
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ه
ِ
ِ
ِ
الل
الن ُ
َّاس ُيح ُّبونَه ألخواتهم» ،قال « :أفتُح ُّبه لعمت َك؟ » قال :ال والل ،جعلني ُ
ه
فداءك ،قال « :وال النَّاس يحبونه لعم ِاتهم »،قال« :أفت ِ
الوالل،
ُح ُّبه لخالتِ َك؟»قال:
ُ ُ ُّ
َّ
ِ
لخاالتهم»،قال :فوضع يده عليه
َّاس ُي ِح ُّبونه
الل فداءك ،قال« :وال الن ُ
جعلني ُ
اغفر َذ ْن َبه ،و َطه ْر قل َبه ،وحص ْن َف ْر َج ُه» ،قال :فلم يكن بعد ذلك
وقال« :
اللهم ْ
َّ
لتفت إلى شيء(.)1
الفتى ي ُ



( )1أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)22211( :وصحح إسناده األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.)370( :
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الرا
بعُ

السؤال الثمانونَ :م ْن َعدُ َ
وك األكبر؟
إبليس َّ
جيم.
الش ُ
الجوابُ :
الر ُ
يطان َّ



المبين  ،وذلك أنه حسد آدم وامتنع عن
العدو األو ُل
إبليس هو
ُ
ُّ
ُ
السجود له ،وعصى رب العالمين ،واستكرب عن أمره ،فاستحق الطرد من رحمة
عدوا آلدم وذريته منذ ذلك الوقت.
الل واإلبعاد عنها ،فصار ًّ

وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

الشياطين
المرجوم المطرود من رحمة الل تعالى ،وكذا
الرجيم»،أي:
وقوله« :
ُ
ُ
ُ
بالش ه
ُترجم ُّ
هب و ُترمى هبا عندما ُتريد اسرتاق السم هع من السماء.
وأصل خ ه
ُ
الجن من نار ،والدليل قو ُله تعالى( :ﯝ ﯞ ﯟ
لق
ِّ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬ
ﯭﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)

«خ ِ
الجان ِمن مارج ِمن
وخ ِل َق
لقت المالئك ُة ِمن نُورُ ،
[األعراف ،]12:وقو ُلهﷺُ :
ُّ
نارِ ُ ،
مما ُو ِص َ
ف لكم»(.)1
آدم َّ
وخل َق ُ
وإبليس مهن ه
الج ِّن كما قال تعالى(:ﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢ
ُ
ﮣﮤﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ

ﯔﯕﯖﯗﯘ) [الكهف.]50:

ه
ه
ه
وشدة خطره على بني آدمُّ ،
وكل م هن
لكثرة ضرره
بالشيطان
إبليس
وس ِّمي ُ
ُ
ه
واإلنس يسمى شيطانًا ،إال أنه عند اإلطلق
الجن
اشتد خطره وعظم ضرره من
ِّ
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2996( :
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ينصرف ِّ
هن إلى إبليس.
ُ
والتعريف باأللف واللم
الذ ُ
ه
رحمة الل أنه بين لنا عداوة الشيطان ،وأوضح كيده وخطواتهه،
ومهن
وحذرنا من ه
اتباعها ،قال تعالى (:ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡ) [النور.]21:
وقال  ( :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ) [يس. ]62:60
ُ
الشيطان سب ًبا يف إخراج آدم  وحواء من الجنة ،قال
وقد كان
تعالى(:ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ

ﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔ) [األعراف. ]22:20
ه
لفساد األديان واألعمال،
ابن الق ِّيم «: إبليس ،الذي هو ماد ٌة
قال ُ
سبب شقاوة العبيد ،وعملهم بما يغضب الرب
واالعتقادات واإلرادات ،وهو ُ
ه
خلف ما يحبه الل ويرضاه بكل طريق وكل حيلة،
 ،وهو الساعي يف وقوع
ٌ
الل ومقته،وغضب عليه»(.)1
فهو مبغوض للرب ،
مسخوط له ،لعنه ُ
الل هبا فمن ذلك:
وللشياطين
ُ
خصائص اختصهم ُ
ُ
والدليل قوله تعالى(:ﮊﮋ
واإلنس ال يرونهم،
اإلنس،
ُ
 -1أنَّهم يرون َ
ﮌﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ) [األعراف. ]27:
( )1مدارج السالكين (.)190/2
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الشيطان
«إن
َ
النبي ﷺَّ :
 -2أنَّهم يجرون من بني َ
آدم مجرى الد ِم ،كما قال ُّ
ِ
اإلنسان َمجرى الدَّ مِ»(.)1
يجري ِم َن
 -3أنَّهم ُي ِ
وسو ُسون يف صدور النَّاس.
ُ
والدليل قوله تعالى(:ﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓ
ﮔﮕ) [الناس]5:4

ه

ُ
الشيطان بعز هة الل على إغواء بني آدم وإضللههم( ،ﰖﰗ
وقد أقسم
ﰘﰙ) [ص.]82:
أعظم ما ه
ُ
ه
ُ
الل تعالى:
الشيطان فيه بني آدم
يوق ُع
ومن
الشرك بالل  ،قال ُ
(ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ) [فاطر. ]6:
ه
ه
ه
ُ
ودينه بالوسوسة فيوسوس له يف
عقيدة المسلم
إفساد
فالشيطان يسعى إلى
ه
ه
ه
صحة ه
ونبوة رسول الل .
دين اإلسلم
وجود الل ويف
ِ
ه
بالوسوسة كما
إفساد عبادة المسلم من طهارة وصالة وغيرهما
ويسعى إلى

جاء يف حديث عثمان ه
بن أبي العاص◙ أنه أتى النبي  ،فقال :يا
رسول الل إن الشيطان قد حال بيني وبين صليت وقراءيت يل هب ُسها علي ،فقال
شيطان ُيقال له ِخنْزَب ،فإذا أحسستَه فتعو ْذ باللِ منه،
رسول الل ﷺ« :ذاك
ٌ
َ
الل عني(.)2
يسارك ثال ًثا» قال:
وا ْت ُف ْل على
ُ
ففعلت ذلك فأذهبه ُ

ه
االلتفات يف
سألت رسول الل ﷺ عن
وعن عائشة ،قالت:
ُ
ِ
الص ه
صالة ال َع ْب ِد»(.)3
الشيطان ِمن
اختالس يختلسه
لة؟ فقال« :هو
ُ
ٌ
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)2038( :ومسلم يف صحيحه رقم.)2175( :
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2203( :
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)751( :
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ه
ه
اإلنسان
مكائد
ومهن
الشيطان أنه ُيز ِّهدُ يف طاعة الل و ُيق ِّل ُل من شأهنا ،و يصدُّ
َ
عن اإلسالم وعن الهجرة والجهاد يف سبيل الل ،والدليل ُ
قول رسول الل
ِ
الشيطان َق َعدَ ِ
بطريق اإلسالمِ ،فقال :ت ُْس ِل ُم
آدم بأ ْط ُرقه ،ف َقعد له
«إن
َ
ﷺَّ :
البن َ
ِ
ِ
وتذر دينَك ودين ِ
ِ
وآباء َ
الهجرة،
بطريق
فأسلمُ ،ث َّم َق َعدَ له
أبيك ،فعصاه
آبائك
َ
َ
ُ
الفرس يف الط ِ
فقالِ :
ِ
أرضك وسما َءك ،وإنَّما ُ
تهاج ُر وتَدَ ُع َ
ول،
مثل المهاجر كمث ِل
الجهاد ،فقال :ت ِ
ِ
ِ
ِ
ُجاهد فهو َج ْهدُ ال َّن ْف ِ
والمال،
س
بطريق
فهاجرُ ،ث َّم َق َعدَ له
فعصاه
َ
ِ
ُ
ُ
رسول الل
المال ،فعصاه فجاهدَ  ،فقال
قسم
وي ُ
فتُقات ُل ف ُت ْقتل ،فتُنك َُح المرأةُُ ،
ومن ُقتِ َل كان
«فمن َف َع َل ذلك كان ح ًّقا على اللِ ْ 
أن ُيدخ َله الجنةََ ،
ﷺَ :
أن يدخ َله الجنةَّ،
وإن غَ ِر َق كان ح ًّقا على الل ْ
أن يدخ َله الجنةَْ ،
ح ًّقا على الل ْ 
أن يدخ َله الجنةَ»(.)1
أو َوقصتْه دابتُه كان ح ًّقا على الل ْ
ِ
الشيطان أنَّه ُيحرش بين الناس ويسعى لإلفساد بينهم كما ثبت
ومن مكائد
الشيطان قد َأ ِي َس
«إن
عن جابر◙ ،قال:
ُ
َ
سمعت النبي  يقولَّ :
ِ
ِ
ِ
التحريش بينهم»(.)2
العرب ،ولكن يف
جزيرة
أن يعبدَ ه المصلون يف
ْ
أيضا أنه ُيفرق بين المرء وزوجه ،كما ثبت عن جابر◙،
ومن مكائده ً
ِ
الماءُ ،ث َّم َي ُ
يضع َ
بعث
عرشه على
«إن
النبي َّ :
إبليس ُ
َ
قال :قال ُّ
فعلت كذا وكذا،
أعظمهم فتنةً ،يجيء أحدُ هم فيقول:
سراياه ،فأدناهم منه منزل ًة
ُ
ُ
( )1أخرجه النسائي يف سننه رقم،)3134( :وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.)2979( :
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2812( :
ِ
ِ
إخبار
العرب» .الحديث
أن يعبدَ ه المصلون يف جزيرة
«إن
الشيطان قد َأيِ َس ْ
َ
قوله ﷺَّ :
ٌ
ه
ه
وقوة اإلسلم ،ودخول الناس
الفتوحات،
عما وقع يف نفس الشيطان من يأس بعد حصول

ه
العرب [.انظر
أفواجا ،وليس يف الحديث هداللة على عدم وقوع الشرك يف جزيرة
يف دين الل
ً
القول المفيد البن عثيمين .]210/1

346

ُ
فرقت بينه
فيقول :ما تركتُه حتى
صنعت شيئًا ،قال ُث َّم يجيء أحدُ هم
فيقول :ما
ُ
َ
وبين ِ
ُ
أنت »(.)1
امرأته ،قال :ف ُيدنيه منه
ويقولِ :ن ْع َم َ

الشيطان لصد المسلم عن أذكار الصالة وأذكار النوم ليحرمه مهن
ويسعى
ُ
ه
النبي
نيل األجر العظيم والثواب الجزيل فعن عبد الل بن عمرو  عن ِّ
مسلم إال دخل الجنةَ،
«خصلتان ،أو َخ َّلتان ال ُيحافظ عليهما عبدٌ
ﷺ  ،قالَ :
ٌ
ومن يعمل بهما ٌ
عشرا،
ويحمدُ
ً
قليلُ ،يسب ُح يف ُد ُب ِر كُل صالة ً
يسيرَ ،
هما ٌ
عشراَ ،
ٌ
ويكبر
وألف
عشرا ،فذلك خمسون ومائة باللسان،
ُ
ويكبر ً
وخمسمائة يف الميزانُ ،
ُ

ويسب ُح ثال ًثا وثالثين،
أرب ًعا وثالثين إذا أخذ مضج َعه ،ويحمد ثال ًثا وثالثينُ ،
رأيت رسول الل ﷺ ه
ِ
ٌ
يعقدُ ها
وألف يف
فذلك مائ ٌة باللسان،
الميزان» فلقد ُ

يعمل هبما ٌ
يسير ومن ُ
قليل؟ قال« :يأتي أحدَ كم
بيده ،قالوا :يا رسول الل كيف هما ٌ
ِ
الشيطان  -يف ِ
فيذكره حاج ًة
صالته
منامه فينو ُمه قبل أن يقو َله ،ويأتيه يف
 يعنيَ
ُ
قبل أن يقو َلها»(.)2
ه
ومن مكائد الشيطان حم ُل
اإلنسان على سوء الظن حتى يقع الحسدُ

والنزاع بين المسلمين.
ُ
دائما حتى يكيده ،وال
ابن الق ِّيم « : ومن مكايده :أنه
قال ُ
يسحر العقل ً
ُ
ه
يضره ،حتى ُيخيل إليه أنه
يسل ُم مهن
الل ،ف ُيز ِّي ُن له الفعل الذي ُّ
سحره إال من شاء ُ
ه
ه
ه
ه
األشياء له ،حتى ُيخيل له أنه
أنفع
من أنف هع األشياء له ،و ُين ِّف ُره من الفع هل الذي هو ُ
ه
الس ه
ه
القلب وبين
حر مهن إنسان! وكم حال به بين
يضره،فل إله إال الل! كم ُفتن هبذا ِّ
ُّ
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2813( :
ه
قو ُله « :نِعم َ ه
وبلوغه الغاية التي أرادها.
مدحه إلعجابهه بصنهعه
أنت » نعم كلم ٌة للمدحه ي ُ
َْ
[انظر شرح مسلم للنووي .]157/17
( )2أخرجه أبوداود يف سننه رقم ،)5065( :وصححه األلباين يف صحيح سنن أبي داود رقم.)5065( :
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ه
ه
واإلحسان! وكم جمل الباطل وأبرزه يف صورة مستحسنة ،وبشع
واإليمان
اإلسل هم
الز ه
يوف على الناقدين ،وكم روج
الحق وأخرجه يف صورة مستهجنة! وكم بهرج من ُّ

ه
األهواء
همن الزغ هل على العارفين! فهو الذي سحر العقول حتى ألقى أربابها يف
ه
واآلراء المتش ه
المختل ه
ه
عبة؛ وسلك هبم همن س ُب هل الض ه
لل كل مسلك ،وألقاهم همن
فة
ُ
ه
ه
هلك بعد م ه
المهاله هك يف م ه
وقطيعة األرحامه ،ووأ هد
عبادة األصنامه،
هلك ،وزين لهم همن
أل ه
ال ه
ه
الكفر وال ُف ه
مهات ،ووعد ُهم الفوز ه
ه
ونكاح ا ُ
والعصيان،
سوق
بالجنان مع
ه
بنات،
ُ
ب تعالى وعلوه على ه
ه
الشرك يف ص ه
بصفات الر ه
ورة الت ه
وأبرز لهم ِّ
عرشه
عظيم ،والكفر
ِّ
ُ
ه
لم ه
قالب الت هنزيه ،وترك ه
نكر يف ه
بك ُت هبه يف ه
وتك ُّل همه ُ
بالمعروف والن ه
قالب
األمر
هي ع هن ا ُ
ه
التو ُّد هد إلى الن ه
وحسن ُ
الخ ُل هق معهم ،والعم ه
ل بقوله(:ﭮﭯ) [المائدة:
اس،
قالب الت ه
قليد ،واالكتفاء ه
سول ﷺ يف ه
 ،]105واإلعراض عما جاء به الر ُ
بقول من
أعلم منهم ،والنِّفاق واإل ِّدهان يف دين الل يف ه
يندرج
المعيشي الذي
قالب العق هل
ُ
هو ُ
ِّ
ه
وصاحب قابيل
صاحب األبوين حين أخرجهما همن الجن هة،
الناس ،فهو
به العبدُ بين
ُ
ُ
ه
يح
بالر ه
حين قتل أخاه،
ُ
وصاحب قو هم نُوح حين ُأغ هرقوا ،وقو هم عاد حين ُأهلكوا ِّ
هلكوا بالص ه
وصاحب قو هم صالح حين ُأ ه
وصاحب ا ُ
ه
ألم هة ال ُّلوطي هة حين
يحة،
العقيم،
ُ
ُ
ه
ه
ُخ هسف هبم و ُأتبعوا بالر ه
وقومه حين ُأ هخذوا األخذة
وصاحب فرعون
بالحجارة،
جم
ُ
الرابية ،وصاحب ُعباد ه
وصاحب قريش حين
العج هل حين جرى عليهم ما جرى،
ُ
ُ
وصاحب ِّ
كُل هالك ومفتون»(.)1
دعوا يوم بدر،
ُ
ه
أسباب عد ٌة ومنها:
الشيطان
وللوقاية من شرور
ٌ
ِ
الشرك والعصيان.
 -1االستعاذ ُة بالل من شر الشيطان وما يدعو إليه ِم َن
قال تعالى:

(ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ)

[األعراف.]200:
( )1إغاثة اللهفان (.)194/1
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أصبحت ،وإذا
وقال أبو بكر ◙ :يا رسول الل ،ع ِّلمني شي ًئا أقوله إذا
ُ
عالم
أمسيت ،وإذا
ُ
ُ
فاطر السماوات واألرضَ ،
اللهم َ
أخذت مضجعي ،قال «:قلَّ :
عالم الغيب َّ
الغيب َّ
السماوات واألرض
فاطر َّ
والشهادةَ ،
اللهم َ
والشهادة  -أو قالَّ :
أنت ،أعو ُذ بك ِمن شر نفسي ،وشر
رب كل شيء ومليكَه ،أشهد أن ال إله إال َ
 َّالشيطان ِ
ِ
وشركه»(.)1
ِ -2ذك ُْر الل تعالى.
الل،
عن أبي هريرة ◙ أن رسول الل ﷺ قالَ « :من قال :ال إله إال ُ
َ
قدير ،يف يوم مائ َة
وحدَ ه ال
الم ْل ُك وله الحمدُ  ،وهو على كل شيء ٌ
شريك له ،له ُ
مرة ،كانت له َ
يت عنه مائ ُة سيئة،
وم ِح ْ
عدل عش ِر رقاب ،وك ْ
ُتبت له مائ ُة حسنةُ ،
َّ
الشيطان يومه ذلك حتَّى يمسي ،ولم ِ
َ
ممـا
وكانت له ِحرزًا ِم َن
يأت أحدٌ
بأفضل َّ
ِ َ
ُ
ِ
أكثر ِمن ذلك» (.)2
جاء به ،إال أحدٌ َعم َل َ
يطان ه
بن عباس« :الش ُ
جاث ٌم على
حابي الجليل عبدالل ُ
قال الص ُّ
قـلب ه
ه
ابن آدم ،فإذا سها وغفل وسوس ،وإذا ذكـر الل خنس»(.)3
 -3قراءة آية الكرسي ،كما ورد يف قصة أبي هريرة ◙ مع الشيطان وأنه
ٌ
حافظ،
قال له« :إذا أويت إلى فراشك ،فاقرأ آية الكرسي ،لن يزال معك مهن الل
( )1أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)51( :وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.)2753( :
وقولهِ ( :
وش ْركه) ،أي ما يدعو إليه من ِّ
الشرك ،قال ابن األثير :و ُيروى بفتح الشين والراء :أي
حبائله ومصايده [النهاية .]467/2
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3293( :و مسلم يف صحيحه رقم.)2691( :
ه
إطلق الحديث أنـه ُيح ِّص ُل هذا األجر المذكور من قال هذا التهليل مائة مرة يف يومه
ظاهر
* ُ
سواء قاله متواليا أو متفر ًقا يف مجالس أول النهار ،أو ه
آخره ،لكن األفضل أن يأيت به متوال ًيا يف أول
ً
ه
النهار ليكون هحرزً ا له يف جميع هناره [.انظر شرح صحيح مسلم للنووي(.])17/17
( )3أخرجه الطربي يف تفسيره (.)754/24
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كذوب ،ذاك
النبي ﷺ « َصدَ َقك وهو
ٌ
وال يقر ُبك شيطان حتى تصبح» ،وقال ُّ
شيطان»(.)1
ٌ
الشيطان ينْفر من ِ
البيت الذي تُقرأ فيه ُسور ُة البقرة.
أن
َّ -4
َ َ ُ
فعن أبي هريرة ،أن رسول الل ﷺ ،قال« :ال تجعلوا بيوتَكم
ِ
الشيطان ين ِْفر ِمن ِ
البيت الذي ت ُ
البقرة»(. )2
ُقرأ فيه سور ُة
إن
مقابرَّ ،
َ َ ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الش ِ
ِ
مكائد َّ
 -5تع ُّل ُم العلمِ َّ
ومخارجه.
ومداخله
ومصائده
يطان
لمعرفة
الشرعي
 -6المحافظ ُة على ِ
ِ
المنزل.
الخروج ِم َن
دعاء
ِ
ُ
الرجل
والدليل حديث أنس بن مالك ◙ أن النبي ﷺ قال« :إذا َخ َر َج
ِمن بيته فقال :باس ِم اللِ
توكلت على اللِ ،ال َ
حول وال قو َة إال باللِ ،قال يقال
ُ
آخ ُر :كيف
الشياطين ،فيقول له
يت ،فتتنحى له
شيطان َ
وو ِق َ
ديت و ك َ
:ه َ
ٌ
ُ
ُفيت ُ
حينئذ ُ
ِ
ِ
وو ِق َي ؟!»(.)3
لك برجل قد ُهدي وكُفي ُ
كف الص ِ
بيان ِ
ُّ -7
ليال.
عن
ِ
الخروج ً

رسول ه
عبد ه
بن ه
حديث ه
جابر ه
ُ
ُ
ُ
الل ﷺ:
الل ¶ قال :قال
والدليل
الشياطين َتن ِ
«إذا كان ُجن ُْح ال َّل ِ
يل  ،أو َأ ْم َس ْيتُمَ ،ف ُك ُّفوا ِص ْبيانَكم؛ فإِ َّن َّ
ْتش ُر ِحين َِئذ ،فإِذا
َ
وأ ِ
وهمَ ،
ب ساع ٌة ِم َن ال َّل ِ
األبواب ،وا ْذك ُُروا ْاس َم اللِ ؛ فإِ َّن َّ
طان
غْل ُقوا
الش ْي َ
َ
يل َف َخ ُّل ُ
َذ َه َ
ال َي ْفت َُح با ًبا ُم ْغ َل ًقا» (. )4
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)5010( :
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)780( :
( )3أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)5095( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)499( :

( )4أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3304( :و مسلم يف صحيحه رقم ،)2012( :واللفظ
للبخاري.

=
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ه
الم ه
ه
الم ه
بين ،وأن
الرجيم
بالشيطان
سلم أال يستهين
ِّ
فلذلك ي هج ُ
العدو ُ
ب على ُ
االستعاذة ه
ه
ه
ومداخله
بالل منه،وأن يعرف ُخططه وأساليبه وتزيينه ودعوته
ُيكثهر مهن
ه
شره وإضللهه.
ومخارجه ليسلم من ِّ



= قوله ﷺُ « :جن ُْح ال َّل ِ
يل» ،بضم الجيم وكسرها لغتان مشهورتان ،وهو ظل ُمه.
الشياطين َتن ِ
قوله ﷺَ « :فـ ُّ
كُفوا ِص ْبيانَكم؛ ف ِإ َّن َّ
ه
الخروج
ْتش ُر ِحين َِئذ»  ،أي :امنعوا أوالدكم همن
َ
خو ًفا عليهم؛ ألنه وقت انتشار الشياطين وكثرتههم [.شرح مسلم للنووي .]185/13
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تستعيذ باللِ
ُ
السؤال الحادي والثمانون :متى
ِ
الرجيمِ؟
ِم َن
الشيطان َّ



الجواب:
الخ ِ
ِ
القرآن -2 .قبل ُد ِ
ِ
الء.
قراءة
 -1قبل
خول َ
ِ
ِ
الوسوسة.
الغضب.
 -4عندَ
 -3عندَ
مار ،و نُباح ِ
نهيق ِ
الح ِ
-5عندَ سما ِع ِ
الك ِ
الب.

ا
ر
ال

بعُ
وا
ل
ثل
ث
ون
:

ُ
تستعيذ باللِ) ،االستعاذ ُة عبادة عظيمةٌ ،وهي :طلب العوذ ،وااللتجا ُء
قوله( :
إلى الل واالعتصام به ليعيذك من شر ما استعذت ه
بالل منه.
ُ ُ
شر أعمالهه ،ومن تقصيره وأخطائه ،ومن
و ُي ُ
شرع للمسلم أن يستعيذ بالل من ِّ
ه
ِ
شرور أنفسنا ،وسيـئات
النبي ﷺ« :نعو ُذ بالل ِمن
شر نفسه كما كان يقول ُّ
ِ
أعمالنا»(.)1
ه
ُ
ُ
الشيطان؛ لشدة خطره وعداوته المبينة لبني آدم.
تستعيذ بالل منه
أعظم ما
ومن
ِ
ُ
الشيطان) الشيطان ٌ
مشتق من شطن أي ب ُعد،
لفظ ٌّ
قولهِ ( :م َن
والشيطان بعيدٌ
ه
رحمة الل ومغفرتهه.
من
المرجوم ،المطرو ُد من رحمة الل.
الرجي ِم) أي:
ُ
قولهَّ ( :

شره،
واالستعاذة بالل من الشيطان مشروعة يف أي وقت خاف اإلنسان فيه من ِّ
فهو عدو مبين ،وقد ُش هر ه
عت االستعاذ ُة بالل  منه يف مناسبات خاصة ،وهي:
ٌّ ٌ
( )1جزء من حديث خطبة الحاجة ،أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)1105 ( :وأصله يف مسلم
رقم.)868( :



352

ِ
ِ
القرآن.
قراءة
أوال :قبل
ً
ُ
والدليل قو ُله تعالى( :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ)
[النحل ،]98:أي:إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالل.
ه
الشيطان قبل قراءة القرآن لها فوائدُ منها:
واالستعاذ ُة مهن
ه
ه
القراءة على القارئ.
التباس
عدم
أُ -
ب -األمن مهن س ه
وء الفه هم.
ُ
ُ
ه
ه
وفهمه.
القرآن
جــ -اإلعان ُة على تد ُّب هـر
الخ ِ
ِ
الء.
دخول َ
ثان ًيا :عندَ

وس ِّمي بذلك؛ ألن
المخص ُ
ص لقضاء الحاجةُ ،
والخلء :هو المكان ُ
اإلنسان يخلو فيه بنفسه.
ه ه
بي ﷺ إذا دخل الخلء
وقد ثبت عن أنس بن مالك ◙ قال :كان الن ُّ
ِ
الخب ِ
ِ
والخبائث»(.)1
ث
قال« :
اللهم إني أعو ُذ ِب َك م َن ُ ُ
َّ
ه
الخلء ،كما جاء يف
قوله ﷺ « :إذا دخل الخالء» ،أي :إذا أراد ُدخول
َ
يدخل»(.)2
رواية« إذا أراد أن
ِ
الخب ِ
والخبائث»ُ ،
الخـ ُب ُث جمع خبيث :وهم ذكران
ث
قوله ﷺُ ُ « :
ه
الشياطين ،والخبائث جمع خبيثة :وهن ُ
الشياطين.
إناث
ه
تسكن هذه األماكن القذرة غال ًبا ناسب أن يستعيذ
الشياطين
كانت
ولما
ُ
ُ
ه
ُ
شرها.
اإلنسان بالل من ِّ
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)6322( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)375 ( :واللفظ للبخاري.
( )2أخرجها البخاري يف صحيحه رقم.)142( :
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ِ
الغضب.
ثال ًثا :عندَ
ه
الشيطان يف ه
ُ
الغاضب.
قلب
الغضب جمر ٌة ُيلقيها
ُ

ه
ُ
وأفعاله
اإلنسان يف أقواله
آثاره سيئة وعواق ُبه وخيمةٌ ،ولو تفكر
ُ
والغضب ُ
ه
الغضبُ ،فربما خسر ًأخا أوصدي ًقا أو طلق
لندم على أشياء كثيرة صدرت عنه بسبب

ه
الغضب.
زوجته بسبب
ه
ه
ه
بكلمة ُ
ُ
الكف هر.
اإلنسان ويتلفظ
الكفر بالل ،فقد يغضب
ومن أسوأ آثار
الغضب ُ
ه
الغضب ُ
ُ
مسلما معصوم الد هم
اإلنسان
القتل ،فقد يقت ُُل
وكذلك من آثار
ً
ه
ه
أصحاب النبي ﷺ قال :قال ٌ
رجل :يا
الغضب ،جاء عن رجل من
بسبب
ِّ
ُ
ففكرت حين قال
الرجل« :
تغضب » ،قال :قال
رسول الل ،أوصني؟ قال « :ال
ُ
ْ

الغضب يجم ُع الشر كُله»(. )1
النبي ﷺ ما قال ،فإذا
ُ
ُّ

الغضب هبذه الخطورة شرع للمسلم إذا غ هضب أن يستعيذ بالل
ولما كان
ُ

النبي
من الشيطان الرجيم؛ ألنه السبب األكرب لغالب الشرور ،ولذلك لما رأى ُّ
ألعلم كلم ًة لو قالها ذهب عنه ما يجدُ  ،لو قال:
رجل غاض ًبا قال« :إين
ﷺ ً
ُ
أعو ُذ بالل من الشيطان»(.)2
راب ًعا :عند الوسوسة.
والتعليم بخفية ،والشيطان ُي ه
وسو ُس يف صدور
الوسوسة :هي اإللقاء
ُ
الناس ،وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم ،فوجب على المسلم أن ه
يلتجئ إلى
ه
شره.
الل  وأن يعتصم به ليقيه من ِّ
( )1أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)23171( :وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب رقم.)2746( :
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3282( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2610( :واللفظ للبخاري.
النبي ﷺ ،وال أن ُيؤمر بذلك ،بل
يشرع لإلنسان إذا غضب أن ُيصلي على
* ال
ُ
ِّ
النبي ﷺ.
المشروع االستعاذة من الشيطان كما ثبت يف سنة ِّ
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والدليل على مشروعية االستعاذة بالل من شر وسوسة الشيطان قو ُله تعالى:
( ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙ)[الناس. ]6:1
ويف ه
ه
ه
ه
المسلم يقول ُ
شيخ اإلسلم
وضررها على
خطر الوسوسة
بيان
واس أص ُل ك ُِّـل كُـفر و ُف ُسوق وعصيان ،فهو أص ُل الش ِّر ك ِّله،
« :$الوس ُ
ُ
اإلنسان شره ُو هقي عذاب جهنم ،وعذاب القبـ هر ،وفتنة المحيا
فمتى ُو هقي
ه
سيح الد ه
تحص ُل بطريق
جال ،فإن جميع هذه إنما
والممات ،وفتنة الم ه
ُ
وو هقي عذاب الل يف الدنيا واآلخرة»(.)1
الوسواسُ ،
ُ
ُ
«فأصل ك ُِّل معصية وبلء إهنما هو الوسوسةُ،
ابن الق ِّيم :$
ويقول
تلميذ ُه ُ
فلهذا وصف ُه هبا -أي :يف سورة الناس بأنه الوسواس الخناس-؛ لتكون االستعاذ ُة
ه
فشره ه
ٌ
همن ش ِّرها أهم همن ِّ
أيضا»(.)2
الوسوسة
بغير
حاصل ً
كُل ُمستعاذ منه ،وإال ُّ

ه
ه
ه
ُ
ُ
والدليل قو ُله
المسلم،
عقيدة
الشيطان إفسا ُد
أعظم ما يوسوس به
ومن
فيقولَ :م ْن َخ َل َق كذا؟ َم ْن َخ َل َق كذا؟ حتى َ
الشيطان أحدَ كم ُ
يقول:
ﷺ « :يأتي
ُ
ْ
فليستعذ باللِ ول َي ْنت َِه »(.)3
َم ْن َخ َل َق ر َّب َك؟ فإذا بل َغ ُه
ِ
خامسا :عند سما ِع ِ
الحمار ،ونُباح الكالب.
نهيق
ً

ثبت عن أبي هريرة ◙ ،أن النبي ﷺ قال« :إذا سمعتُم صياح الدي ِ
كة
َ َ
ِ
رأت َم َلكًا ،وإذا سمعتُم َ
الحمار فتعوذوا باللِ ِم َن
نهيق
الل ِمن ْ
فض ِله ،فإنَّها ْ
فاسألوا َ

( )1مجموع الفتاوى (.)518/17
( )2بدائع الفوائد (.)796/2
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3276( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)134( :واللفظ للبخاري.
مضاف يفيد العموم ،والمعنى
ٌ
الشيطان أحدَ كم» ،كلمة« أحدَ كم» مفر ٌد
قو ُله ﷺ« :يأتي
ُ

الل].
أن الشيطان يأيت لكل أحد [.قاله المؤلف حفظه ُ
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ِ
الشيطان ،فإنَّه رأى شيطانًا»(.)1
وثبت عن جابر ه
ُ
رسول الل ﷺ« :إذا سمعتُم
بن عبدالل  قال:قال
ِ
نُباح ِ
الك ِ
ِ
البَ ،
َّهن َيرين ما ال ترون»(.)2
الح ُم ِر
فتعوذوا بالل فإن َّ
بالليلَّ ،
ونهيق ُ
َ
ِ
دخول المسجد.
سادسا :دعا ُء
ً

سبب لحفظ الل تعالى للعبد من الشيطان سائر
فاالستعاذة بالل من الشيطان ٌ
ه
ُ
ُ
بي ﷺ أنه
الن
عن
،
حديث عبد الل بن عمرو بن العاص
والدليل
اليوم،
ِّ
ِ
ِ
وسلطانه القديمِ،
وبوجه ِه الكريمِ،
كان إذا دخل المسجد قال« :أعو ُذ بالل العظيم،
ُ ِ
ِ
سائر اليومِ» (.)3
الرجيمِ  ،فإذا قال ذلك قال
ِمن
الشيطانُ :حف َظ مني َ
الشيطان َّ
ساب ًعا :عند الفزعِ.
حديث عمرو ه
ُ
ُ
بن شعيب ،عن أبيه ،عن جدِّ ه ،أن رسول الل ﷺ
والدليل
بكلمات اللِ التام ِةِ ،من غضبِه وشر ِ
ِ
عباده،
كان ُيع ِّل ُمهم مهن الفز هع كلمات« :أعو ُذ
َّ
ِ
ِ
ِ
الشياطين ،وأن َيحضرون» (.)4
همزات
ومن
ِ
ِ
صالته.
اإلنسان يف
ثامنًا:عندما ُيلبس الشيطان على
والدليل حديث عثمان ه
ُ
بن أبي العاص◙ أنه أتى النبي ،
فقال :يا رسول الل إن الشيطان قد حال بيني وبين صليت وقراءيت يلبه ُسها علي،

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3303( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2729( :واللفظ للبخاري.
( )2أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)5103( :وصححه األلباين يف صحيح سنن أبي داود رقم.)5103( :
الح ُمرِ
ُباح الكِ ِ
ِ
َ
بالليل »خص الليل؛ ألن انتشار
الب،
ونهيق ُ
قوله ﷺ« :إذا سمعتُم ن َ
ه
ه
ه
ُ
الحمير
هنيق
فيكون ُ
أجدر،
أظهر ،وهو بذلك
الشياطين
ِّ
ُ
أكثر ،وكثر ُة فسادهم فيه ُ
والجن فيه ُ
عو هذ [.انظر فيض القدير للمناوي . ]380/1
هار كذلك يف طلب الت ُّ
أكثر ،وإن كان الن ُ
فيه ُ
( )3أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)466( :وصححه األلباين يف صحيح سنن أبي داود رقم.)466( :
( )4أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)3893( :وحسنه األلباين يف صحيح سنن أبي داود رقم.)3893( :
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شيطان يقال له ِخنْزَب ،فإذا أحسستَه فتعو ْذ باللِ
فقال رسول الل ﷺ« :ذاك
ٌ
ٌ ُ
منه ،وا ْت ُف ْل على ِ
الل عني(.)1
يسار َك ثال ًثا» قال:
ُ
ففعلت ذلك فأذهبه ُ
تاسعا :عند الر ِ
قية َّ
الشرع َّية.
ً
ُّ
ه
لحديث ه
والحسين،
يعو ُذ الحسن ُ
ابن عباس  ،قال :كان النبي ﷺ ِّ
ِ
َ
ُ
َ
بكلمات اللِ الت ََّّام ِة ِم ْن
وإسحاق :أعو ُذ
إسماعيل
إن أباكُما كان ُيعو ُذ بها
ويقولَّ « :
ِ
المة»(.)2
وهامة ،وم ْن كُل عين َّ
كُل شيطان َّ
ِ
والمساء.
الصباح
عاشرا :يف أذكار َّ
ً
لما ثبت عن أبي بكر ◙ أنه قال :يا رسول الل ،ع ِّلمني شي ًئا أقوله إذا
ِ
السماوات
فاطر
أمسيت ،وإذا
أصبحت ،وإذا
ُ
ُ
ُ
اللهم َ
أخذت مضجعي ،قال «:قلَّ :
الغيب َّ ِ
ِ
عالم الغيب َّ
فاطر
عالم
والشهادة  -أو قال:
والشهادةَ ،
اللهم َ
َّ
واألرضَ ،
أنت ،أعو ُذ بك
رب كل شيء ومليكَه ،أشهد أن ال إله إال َ
السماوات واألرض َّ ،
َّ
الشيطان ِ
ِ
وشركه»(.)3
ِمن شر نفسي ،وشر
حادي عشر :عند ِ
رؤية ما َيكره يف نو ِمه.

رسول ه
ه
ُ
ُ
الل ﷺ أنه قال« :إذا رأى
حديث جابر◙ عن
والدليل
ِ
فليبص ْق عن ِ
ْ
الشيطان ثال ًثا،
وليستعذ باللِ ِم َن
يساره ثال ًثا،
ْرهها،
ُ
أحدُ كم الرؤيا يك ُ
ْ
وليتحول عن جنبِه الذي كان عليه»(.)4
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2203( :
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)3371( :
( )3أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)51( :وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.)2753( :
قوله ﷺِ ( :
وش ْركه) ،أي :ما يدعو إليه من ِّ
الشرك ،قال ابن األثير :و ُيروى بفتح الشين
والراء ،أي :حبائله ومصايده [النهاية .]467/2
ه
حديث أبي سعيد الخدري◙ رقم ،)7045( :ومسلم
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه من
يف صحيحه من حديث جابر بن عبدالل¶ رقم ،)2262( :واللفظ له.
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ِ
أمراض
أخطر
السؤال الثاين والثمانون :ما
ُ
ِ
القلوب؟


ُصاب بمرضين:
القلوب ت ُ
ُ

الجواب :الن ُ
فاق.
ُ





 الرا
بعُ
وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

مرض الش ه
والذ ه
ه
ارتكاب المعاصي ُّ
نوب.
هوات الذي يح هم ُل على
ُ -1

ه
الش ه
مرض ُّ
واإللحاد.
بهات الذي يح هم ُل على النِّفاق
ُ -2
كتاب ه
ه
ه
والرباهين ما
الل تعالى ،ففيه مهن األدل هة
وعلج هذين المرضين يف
ُ
يب والن ه
الل  به القلوب المريضة مرض الش ِّك والر ه
ِّفاق ،ويف
يشفي ُ
ه
ه
ه
المواعظ والز ه ه
ه
ه
الل
كتاب الل مهن
واجر وذك هر الجنة والن هار والوعد والوعيد ما يشفي ُ
به مرض الش ه
هوة.
أهل ه
الع ه
ابن رجب « :$والذي فسره به ُ
لم المعتربون أن النفاق يف
قال ُ
جنس ه
ه
ه
ه
ه
ه
وإبطان خلفهه»(.)1
الخير
وإظهار
الخدا هع والمك هر،
اللغة هو مهن
وإظهار ه
التعريف ي ُ
ُ
ُ
شمل النِّفاق األكبـر واألصغر.
ُ
الخير ،وهذا
الشر
فالنفاق:
ُ
إبطان ِّ
والن ُ
فاق نوعان:

-1نه ٌ
وإظهار اإلسل هم(.)2
إضمار الكف هر،
أكبــر :وهو
ُ
ُ
فاق ُ
( )1جامع العلوم والحكم (.)481/2

وع ُم ه
خر ٌج همن الدِّ ه
ين ُ
ُ
بالكلي هة ،وصاح ُبه يف الدر هك
( )2قال
الشيخ عبدُ الرحمن السعدي« :$هذا الن ُ
ه
ه
ه
ه
بصفات الش ِّر كُ ِّلها :همن ُ
اإليمان=،
الكف هر ،وعد هم
هؤالء المنافقين
الل
األسف هل من الن هار ،وقد وصف ُ
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ه
ه
 -2ن ه ٌ
الواجبات(.)1
والعلنية يف
الس ِّر
ُ
أصغر:
فاق
اختلف ِّ
ُ
ه
ه
ُ
القلوب ،قال تعالى ع هن المنافقين(:ﮃ
أمراض
خطير مهن
مرض
والنفاق ٌ
ٌ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ) [البقرة ،]10:والمراد
مرض الشبهات ،وقال تعالى (:ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ)

[األحزاب ، ]32:والمراد مرض الشهوات.
وقد كان المسلمون يف مكة مستضعفين فالذي ُيظ هه ُر اإلسلم ُيضطهدُ
ه
بصحة هذا
و ُيعذ ُب وقد ُيقت ُل ،فما كان أحدٌ يد ُخ ُل اإلسلم إال وهو على يقين
ه
ه
بعض
المدينة وق هوي
النبي ﷺ مهن مكة إلى
اإلسلم أصبح ُ
ُ
الدِّ ين ،فلما هاجر ُّ
ه
ويبطن الكفر ،خو ًفا على نفسه وماله.
ظهر اإلسلم
ُ
الناس ُي ُ
والمنافقون يكثرون ويزيدون يف كل عصر ويف كل مصر ،فكلما ق هوي
اإلسلم قل المنافقون ألن اإلسلم يف حال
اإلسلم زاد المنافقون ،وكلما ض ُعف
ُ
ُ
للكافر أن يخفي كفره بل يظهره وي ه
ه
لحدُ ويظهر إلحاده حتى يف
ضعف فل حاجة
ُ ُ
ه
وضعفه.
عصرنا هذا تجد النفاق يتفاوت همن بلد إلى بلد حسب قوة اإلسل هم
ه
ه
الل تعالى يف كتابهه يف مواضع يف أو هل
ولخطورة النِّفاق والمنافقين ذكرهم ُ
سورة الت ه
ه
ه
ه
سورة ه
وبة حتى ُس ِّميت بالفاضحة ،قال
آل عمران ويف
سورة البقرة ،ويف
ابن عباس« :التوب ُة هي الفاضحةُ ،ما زالت تن هز ُل ،ومهن ُهم ومهن ُهم ،حتى ظنُّوا
ُ
أنها لم ُت هبق أحدً ا مهن ُهم إال ُذ هكر فيها»(.)2
ه
ه
ه
وأهله ،والس ه
ين ه
أعداء الدِّ ه
واالستهزاء بالدِّ ه
خرية منهم ،والمي هل ُ
شاركتهم لهم يف
لم
بالكلي هة إلى
=
ين؛ ُ
ُّ
ه
ه
عداوة ه
دين اإلسلمه ،وهم موجودون يف ِّ
كُل زمان ،وال سيما يف هذا الزمان الذي طغت فيه المادي ُة
واإللحا ُد واإلباحي ُة»[.هبجة قلوب األبرار ص.]25:
( )1انظرمجموع الفتاوى لشيخ اإلسلم( . )140/11
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)4882( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)3031( :واللفظ للبخاري.
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ه
ه
ه
القرآن ه
التحريم ،قال
سورة
باسم المنافقين ،وذكرهم يف
الل سور ًة يف
وذكر ُ
تعالى( :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ) [التحريم. ]9:
فإذا كان المنافقون ظاهرهم اإلسلم فكيف يأمر الل تعالى نبيه أن يجاهدهم؟
يكون بالد ه
ه
وبيان ه
ه
ُ
والتحذير منهم.
باطلهم،
عوة،
الجواب :أن جهادهم
وجهاد المنافقين بالحجة والبيان ال يقل أهمي ًة عن جهاد الكفار بالس ه
يف و
ُ
الس ه
ُ
يكون مقد ًما عليه ،وأولى منه.
نان بل قد
ِّ
فاق األكبـ ِر والن ِ
فائدة :بين الن ِ
فاق األصغ ِر ٌ
فروق منها:
ِّفاق األصغر فل ُي ه
خرج من الملة ،وأما الن ُ
خر ُج مهن
 - 1أن النِّفاق األكبــر ُي ُ
الملة.
 - 2أن النِّفاق األكبـــر ال يصدُ ُر مهن مؤمن ،وأما الن ُ
األصغر فقد يصدُ ُر
ِّفاق
ُ
ه
المؤمن ناقص اإليمان.
مهن
يتوب ،بخلف الن ه
 – 3أن صاحب الن ه
ه
ه
ه
األصغر؛
ِّفاق
األكبــر يف
ِّفاق
الغالب ال ُ
فإن صاحبه قد يتوب إلى الل ،فيتوب الل عليه (.)1


( )1عقيدة التوحيد للشيخ :صالح الفوزان (ص.)93:
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أثقل الص ِ
ُ
الة
السؤال
الثالث والثمانون :ما ُ َّ
على المنافقين؟







الرا

بعُ
وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

الصبح ،وصال ُة العشاء.
الجواب :صال ُة ُّ
ُ

تقدم يف شرح السؤال السابق ُ
بيان المنافقين وأنواعهم وذكر شيء من صفاهتم،
ه
والنبي ﷺ يف سن هته
الكريم
ومن صفاهتم التي ذكرها الل  يف كتا هبه
ُّ
ه
ُ
الل  (:ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ
الكسل يف القيا هم للصلة  ،كما قال ُ
ﭾ ﭿ ﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅ ﮆﮇﮈ ﮉ ﮊ) [النساء. ]142:
ِ
الشمس حتى إذا
ب
المنافق،
النبي ﷺ« :تلك صال ُة
َ
يجلس ير ُق ُ
ُ
وقال ُّ
ِ
قليال»(.)1
كانت بين قرين
الل فيها إال ً
الشيطان ،قام ف َن َقرها أرب ًعا ،ال َيذك ُُر َ

ه
الصلوات على المنافقين صلتا الفجر والعشاء والدليل ما ثبت
وإن أثقل
إن َ
ُ
أثقل صالة على المنافقين
عن أبي هريرة ◙ قال :قال
رسول الل ﷺَّ « :
الع ِ
صال ُة ِ
شاء ،وصال ُة ال َف ْج ِر ،ولو يعلمون ما فيهما ألتوهما ولو َح ْب ًوا ،ولقد
ِ
َّاسُ ،ثم ِ
أنطل َق معي برجال
ُقامُ ،ث َّم آ ُم َر ً
همم ُ
رجال ف ُيصلي بالن ِ َّ
ت أن آ ُم َر بالصالة ،فت َ
ْ
2
زَم ِمن َح َطب إلى قوم ال يشهدون الصالةَ ،فأحر َق عليهم بيوتَهم بالن َِّار»( ).
معهم ُح ٌ
ه
ه
والثواب المرتتب
األجر
قو ُله ﷺ « :ولو يعلمون ما فيهما »،أي :مهن
ه
فعلهما،وكذلك من اإلثم والعقاب المرتتب على ه
على ه
والتفريط فيهما.
تركهما
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)622( :

يؤخ ُر صلة العصر إلى ه
حق من ِّ
آخر وقتها بدون عذر.
* وهذا الحديث يف ِّ

( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ، )657( :و مسلم يف صحيحه رقم ،)651( :واللفظ له.
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قوله ﷺ« :ألتوهما ولو َح ْب ًوا» ،أي :يمشون على أيديهم وركبهم.
ه
ه
تحذير ِّ
االتصاف بصفات المنافقين ،فلو وجد
لكل مسلم مهن
الحديث
ويف
ٌ
ه
الصلوات ،وخاص ًة صليت الفجر والعشاء
وتثاقل عن
ً
تكاسل
ً
المسلم يف نفسه
ُ
يجاهد المسلم نفسه على ه
ه
أداء
فهذا دليل على أنه فيه شيء من النِّفاق ،وإذا لم
ُ
ه
الص ه
ُ
ستكون الصل ُة ثقيل ًة
المسجد جماعةً ،ويسأل الل العون على ذلك ف
لة يف
ه
صفات المنافقين.
عليه ،وسيكون متص ًفا بشيء من
ِ
زَم ِمن َح َطب إلى قوم ال
قوله ﷺُ « :ث َّم أنطل َق معي برجال معهم ُح ٌ
يشهدون الصالةَ ،فأحر َق عليهم بيوتَهم بالن ِ
وزجر أكيدٌ ع هن
َّار » فيه وعيدٌ شديدٌ
ٌ
ه
ه
التخ ُّل ه
الجماعة،وفيه ٌ
دليل على وجوب حضور الرجال صلة
صلة
ف عن

ه
ه
ه
البيوت إال لعذر.
المساجد ،وال يجزئ أن ُتقام يف
الجماعة يف
وقد رغب النبي ﷺ ه
بأداء صلة الفجر والعشاء يف جماعة وبين ما فيها
ُّ
من عظيم األجر.

نصف ِ
ُ
َ
الليل،
رسول الل ﷺ« :من َص َّلى العشا َء يف جماعة فكأنَّما قام
قال
الصبح يف جماعة فكأنَّما ص َّلى َ
الليل ُك َّله»(.)1
وم ْن ص َّلى
َ
َ

بن ه
()2
جندب ه
ه
عبد الل ◙ُ ،
ُ
يقول :قال
حديث
وجاء يف فضل صلة الفجر
ِ ِ
ُ
ذم ِته بشيء
رسول الل ﷺَ « :م ْن ص َّلى ُّ
الل من َّ
الص ْب َح فهو يف ذمة الل ،فال َي ْط ُل َبنَّكُم ُ
ف ُيدْ ِركَه ف َيكُ َّبه يف ِ
نار جهن ََّم»(.)3
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)656( :
( )2وللمؤلف حفظه الل رسالة نافعة مطبوعة بعنوان ( اغتنام األجر لمن شهد صلة الفجر) جمع فيها
فضائل صلة الفجر.
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)657( :
قولهﷺ « :فهو يف ِ
وحفظه ه
ه
ذمة اللِ»،أي :يف ه
والشر=.
وأمانه فل تتعرضوا له باألذى
عهد الل
ِّ
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ُ
ويقول ﷺَ « :من ص َّلى البردين دخل الج َّن َة»(.)1



ذمتِه بشيء ف ُيدْ ِركَه» ،أي :فمن تعرض باألذى لمن صلى
= قوله ﷺ« :فال َي ْط ُل َبنَّكُم اللُ من َّ
مفرا وال ملج ًأ ،وهذا وعيدٌ شديدٌ بدخول النار لمن
الفجر فالل
ُ
الل فلن يجد ًّ
يطلب حقه ،ومن يطلبه ُ
يؤذي مصلي صلة الفجر [ .المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي .]282/2
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)574( :ومسلم يف صحيحه رقم.)635( :
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ِ
َ
الحديث:
أكمل
ابع وال َّثمانون:
الر ُ
السؤال َّ
ِ
ُ
المنافق ٌ
ثالث:
رسول الل ﷺ « :آي ُة
قال
إذا حدَّ ث ك ََذ َب.» ...



الرا
بعُ
وا
ل
ثل
ث
ون
:



الجواب« :وإذا َو َعدَ َأ ْخ َل َ
ف ،وإذا اؤت ُِم َن خان»(.)1
ُ

ه
ه
صفات المنافقين،
الحديث ثلث صفات من
بي ﷺ يف هذا
بين الن ُّ
والمقصود بالن ه
ِّفاق يف هذا الحديث الن ُ
العملي وليس النِّفاق االعتقادي ،فالذي
ِّفاق
ُّ
يتصف هبذه الص ه
ُ
يكون قد ع همل أعمال المنافقين ولكنه ال ُيسمى مناف ًقا(.)2
فات
ُ
ِّ
ه
ُ
لصفات المنافقين هبذه الثلث ،فقد وردت
حصر
والحديث ليس فيه
ٌ
ذكر بعضها يف السؤالين السابقين.
ٌ
صفات عديد ٌة للمنافقين تقدم ُ
ِ
ِ
ُ
المنافق ثالث ٌة»(.)3
عالمات
الحديث بلفظ آخرِ « :من
وقد ثبت هذا

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)33( :ومسلم يف صحيحه رقم.)59( :

منافق فيها خاصةً ،وليس
ابن بطال  « :$من كانت فيه هذه الخلل أو واحد ٌة منها ،فإنه ٌ
( )2قال ُ
غيرها مهن دينهه مما صح فيه اعتقا ُده ويقينُه ،وإنما ُأطلهق اسم الن ه
بمنافق يف ه
ه
صاحب
ِّفاق على
ُ
ه
هذه ه
ه
ه
الخ ه
المرء ،وتستولي على ه
األفعال ،فاستحق هذه
أكثر
أحوال
ب على
لل؛ ألنها تغله ُ
ه
ه
ه
فوصف بصفتههم
التسمية بما غلب عليه من قبيحه أفعاله ،ومشاهبته فيها المنافقين والكفارُ ،
تقبيحا لحالهه ،ومجانبتهه أفعال المؤمنين »[.شرح البخاري .]583/6
ً
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)33( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)59( :واللفظ له.
ه ه
يذكر العدد أو ًالُ ،ثم
قال الشيخ عبدالمحسن العباد« :وهذا من
كمال بيانه ﷺ؛ حيث ُ

ه
ه
ه
والتهيؤ لهوع هي ما س ُيلقى
االستعداد
المعدود؛ لهما يف ذلك مهن حف هز السام هع إلى
يأيت بتفصي هل
ه
بالمعدود ،فإن لم ُيطابق علهم أنه فاته شي ٌء» [.فتح
عليه مهن هذه الخصال ،وليطالب نفسه
القوي المتين يف شرح األربعين ص.]189:
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الم ِ
نافق ٌ
ثالث» ،أي :علمتُه.
قو ُله ﷺ « :آي ُة ُ

ُ
الكذب
يكون
الصف ُة األولى « :إذا حدَّ ث ك ََذ َب»،أي :أنه يكثر الكذب أو
ُ

مازحا أم جا ًّدا.
صف ًة الزمة له سوا ٌء كان ً
ه
ه
والس هنة على
نصوص
بخلف الواقعه ،وقد دلت
اإلخبار
والكذب:
ُ
ُ
الكتاب ُّ
ُ
الكذب ،وأنه مهن ه
الذ ه
ه
ه
كبائر ُّ
نوب(.)1
تحريم
عوة إلى ه
وبعض الناس يكذب ويزعم أن كذبه فيه مصلح ٌة للد ه
وإصلح
ه
الل
ُ
ُ
ه
ه
ه
الشيطان ،وبعضهم يكذب تخوي ًفا لتاركي الصلة
تلبيس
الناس ،وهذا من
فيقول:رأيتُك يف المنا هم وأنت تعذ ُب ونحو ذلك ،والكذب من كبائر الذنوب،
ودين الل يف غنًى عن ذلك.
ه
ه
ُ
ُ
حديث أسماء
والدليل
ثلثة مواطن،
أباحت الشريع ُة الكذب يف
فائدةٌ:
رسول الل ﷺ« :ال يـ ِ
ه
ُ
ح ُّل الك َِذ ُب إال يف
بنت يزيد  قالت :قال
َ
والكذب لي ِ
ِ
ثالثُ :يحد ُ
صل َح
الحرب،
والكذب يف
الر ُج ُل امرأتَه ل ُيرض َيها،
ُ
ُ ُ
ث َّ
بين الناس»(.)2
( )1قال الذهبي  $يف الكبيرة الرابعة والعشرين « :الكذاب يف غالب أقوالهه»[.الكبائر ص.]68 :
( )2أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)1939 ( :وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.)545( :
*قال النووي« :$وأما كذبه لزوجته وكذهبا له ،فالمرا ُد به يف إظهار الود والوعد بما ال
يلزم ونحو ذلك ،فأما المخادع ُة يف منع ما عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام
بإجماع المسلمين »[.شرح مسلم.]158/16
ُ
الرجل زوجته و ُتحدِّ ث المرأ ُة زوجها ،كأن
الر ُج ُل امرأتَه »أن يحدِّ ث
قوله ﷺُ « :يحد ُث َّ
ه
أحب الناس إلي ،وما أشبه ذلك من الكلمات التي توجب األلفة والمحبة.
يقول لها :إنك من ِّ
ِ
الحرب»مثل أن يقول للعدو :إن ورائي جنو ًدا عظيمة ،وما
الكذب يف
قوله ﷺ« :
ُ

أشبه ذلك من األشياء التي ُيرهب هبا األعداء.

=
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الصف ُة الثانية«:وإذا َو َعدَ َأ ْخ َل َ
بعض الناس يف إخلف الوعد بل
ف» ،يتساهل ُ
إنه ربما يعد وهو يف قرارة نفسه ينوي إخلف الوعد ،وهذا أمر خطير وهو من
عذر
صفات المنافقين ،وأما من وعد فأخلف وهو لم ينو اإلخلف ،وحصل له ٌ
منعه من الوفاء بالوعد فل يدخل يف الحديث ،ولذلك فإن األولى أن يقول( :إن
يتيسر له الوفا ُء بما وعد به.
الل تعالى) ،فقد ال
ُ
شاء ُ
ابن الجوزي «: $خلف الوعد :الرجوع عنه ،وهذا محمول على من
قال ُ
الخ ه
وعد وهو على عزم ُ
لف ،أو ترك الوفاء من غير عذر ،فأما من عزم على الوفاء

ه
الوفاء فليس بمنافق ،إال أنه ينبغي أن يحتزر من صورة
فعرض له عذر منعه من
ه
النفاق كما يحرتز من حقيقته» (.)1

ه
واجب سوا ٌء وعدت أحدً ا ً
ماال أو وعدته إعان ًة أو أي أمر همن
بالوعد
والوفا ُء
ٌ
ه
ه
المسلم أن يفي بوعوده ك ِّلها ،وعليه أال يعطي أحدً ا وعدً ا يغلب على
األمور ،فعلى
ُ
يستعيذ بالل من المأث هم والمغر هم
بي ﷺ أنه كان
ظنه عدم الوفاء به ،ومن هدي الن ِّ

اللهم إين
فعن عائشة  أن رسول الل ﷺ كان يدعو يف الصلة ويقولَّ « :
تستعيذ يا رسول ه
ِ
والمغ َْر ِم» ،فقال له ٌ
ُ
الل مهن
قائل :ما أكثر ما
الم ْأ َثمِ َ
أعو ُذ بك م َن َ
الر َ
جل إذا غَ ِر َم حدَّ ث فك ََذ َبَ ،و َو َعدَ َفأ ْخ َل َ
ف»(.)2
المغرمه؟ قالَّ « :
إن َّ
=

والكذب لي ِ
ُ
اإلنسان اإلصلح بين الناس وقال
صل َح بين الناس» إذا قصد
قوله ﷺ« :
ُ ُ

ويمدحك ويدعو لك ،وما أشبه ذلك من الكلمات ،فإن ذلك
للشخص :إن فلنًا ُيثني عليك
ُ
ال بأس به .انظر شرح رياض الصالحين ه
البن عثيمين (.)40/3

( )1كشف المشكل من حديث الصحيحين البن الجوزي (.)409/3
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)2397( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)589( :واللفظ للبخاري.
ِ
ه
اإلثم وحصولهه.
الم ْأ َث ِم» المأثم:ما يكون سب ًبا يف ني هل
قوله ﷺ« :م َن َ
=
ين.
المغ َْر ِم»،أي :الد ُ
قوله ﷺَ « :
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المسلم أال يحمل نفسه الدُّ يون فربما يجعله ذلك يحدِّ ث ه
ه
فيكذب
فعلى
ُ
ُ
هم بالليل و ُذ ٌّل بالن ه
هار.
وي هعدُ و ُيخ هل ُ
ف  ،فالد ُ
ين ٌّ
ه
بعض الن ه
اس قو ُلهم « :أعدُ ك وال أخلفك وعدً ا إنجليز ًّيا»
فائدةٌ :اشتهر عند
يظنون أن الغرب هم أهل االلتزام بالمواعيد ،والذي ينبغي أن تقول إذا وعدت
أحدً ا وأردت أن تؤكِّد :إنه وعدُ مؤمن حتى ال يخلفه (.)1
مأمور
والمسلم
الصف ُة الثالثة« :وإذا اؤت ُِم َن خان» ،األمان ُة شأنُها عظيم جدًّ ا،
ٌ
ُ
ه
الخيانة ،كما قال تعالى(:ﯙﯚﯛﯜﯝ
ومنهي عن
بأداء األمانة إلى أهلها،
ٌّ

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ

ﯳ) [النساء.]58:
تخن َم ْن خانك»(.)2
النبي ﷺ « :أد األمان َة إلى َمن ائتمنك ،وال ْ
وقال ُّ

وأوالده ه
ه
واإلنسان مستأمن على أمور عظيمة يف ه
ُ
وبلده أال
نفسه وزوجتهه
ٌ

يفسد فيه.
شر مهن بعض،
الذهبي « :$الخيان ُة يف كل شيء قبيحةٌ،
قال
ُ
وبعضها ٌّ
ُّ
وليس من خانك يف فلس ،كمن خانك يف ه
أهلك ومالهك ،وارتكب العظائم»(.)3
فائدةٌ:قال تعالى( :ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
= * ويحتمل أن يراد باالستعاذة من الدين االستعاذ ُة مهن االحتياجه إليه حتى ال يقع يف هذه
ه
ه
االستعاذة
القدرة على وفائهه حتى ال تبقى تبعتُه ،وال تناقض بين
الغوائ هل أو االستعاذ ُة مهن عد هم
ه
ه
غوائل الد ه
مهن الد ه
ُ
ين ،فمن استدان وسلهم منها فقد
االستدانة؛ ألن الذي استُعيذ منه
وجواز
ين

الل وفعل جائزً ا[ .انظر فتح الباري البن حجر.]61/5
أعاذه ُ
( )1انظر شرح رياض الصالحين البن عثيمين (.)48/4
( )2أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)1264( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)240( :
([ )3الكبائر ص.]83 :
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وأعظم األمانات أدا ُء
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ) [األحزاب،]72:
ُ
حق الل تعالى وتوحيده .)1(
ِ
صفات المنافق :الغدر بالعهود ،كما جاء يف حديث عبد الل بن عمرو
ومن
خالصا ،ومن كانت
كن فيه كان مناف ًقا
ً
أربع من َّ
 أن النبي ﷺ قالٌ « :
ِ
النفاق حتى يدَ عها :إذا اؤتُمن خان ،وإذا
فيه خصل ٌة منهن كانت فيه َخصل ٌة ِم َن
حدَّ َث ك ََذ َب ،وإذا عاهد غَ دَ َر ،وإذا خاصم َف َج َر»(.)2
ه
ه
بالوفاء
الل
ومعنى «وإذا َ
عاهدَ غَ دَ َر»،أي:لم يف بالعهد ونقضه ،وقد أمر ُ
ه
بالعهد ،فقال( :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ) [اإلسراء ،]34:وحرم الغدر

ه
المسلم ه
ه
كافرا ،كما قال
العهود يف كل عهد بين
ونقض
وغيره ،ولو كان المعاهد ً

ُ
ُوجدُ من
معاهدً ا لم َي َر ْح رائح َة الجنة ،وإن ريحها ت َ
الرسول ﷺ« :من َقتل َ
ِ
( )
عاما» . 3
مسيرة
َ
أربعين ً
ُ
ابن حجر :$
وهذا الحديث
يشمل الذمي والمعاهد والمستأمن ،قال ُ
«والمراد به من له عهدٌ مع المسلمين سواء كان ه
بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو
ُ
أمان مهن مسلم»(.)4
ه
بعضهم :الغ ُ
ُسل مهن
ين
الجنابة ،وقال زيدُ
والفرائض والحدو ُد ،وقال ُ
ُ
( )1قال قتادةُ :األمانةُ :الدِّ ُ
ه
ُ
الجنابة.
واالغتسال مهن
بن أسلم :األمان ُة ثلثةٌ :الصلةُ ،والصو ُم،
ا ُ
ابن كثيرُّ « : $
وكل هذه األقوال ال تنايف بينها ،بل هي متفق ٌة وراجع ٌة إلى أنها
قال ُ
ه
األوامر والنواهي بشرطهها ،وهو أنه إن قام بذلك ُأثهيب ،وإن تركها عُوقهب،
التكليف ،وقـ ُبول
ُ
ه
ه
ه
ُ
الل» [.تفسير ابن كثير .]489/6
فقبهلها
اإلنسان على ضعفه وجهله وظلمه ،إال من وفق ُ
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)34( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)58( :واللفظ للبخاري.
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)3166( :
( )4فتح الباري (.)259/12
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إثما ،ومن
ونقضها
وأما عهو ُد المسلمين فيما بينهم ،فالوفا ُء هبا أشدُّ ُ ،
أعظم ً
ُ
نقض ه
ه
ه
ُ
رسول الل ﷺ:
الحاكم على من تابعه ،ور هضي به ،قال
عهد
أعظمهاُ :
ِ
ٌ
ورجل بايع
أليم...
القيامة ،وال يزكيهم ،ولهم
يوم
ٌ
عذاب ٌ
الل إليهم َ
«ثالث ٌة ال ينظر ُ
فإن أعطاه منها ر ِضي ،وإن لم يعطه منها س ِ
خ َ
ط »(.)1
إماما ال يبايعه إال لدنياْ ،
َ
ً
ُ
َ َ
ه
ه
ُ
عقود
جميع
الغدر فيها:
ويحرم
يجب الوفا ُء هبا،
العهود التي
ويدخل يف
ُ
ُ
ُ
ُ
ه
ه
والمناكحات ه
وغيرها مهن
المبايعات
المسلمين فيما بينهم إذا تراضوا عليها من
ه
ه
يجب الوفا ُء به لل  مما
يجب الوفا ُء هبا ،وكذلك ما
اللزمة التي
العقود
ُ
ُ
يعاهدُ العبدُ ربه عليه(.)2
ِ
صفات المنافقين كما يف حديث عبد الل بن عمرو  المتقدم
ومن
الفجور يف الخصومة.
الحق
ومعنى «وإذا خاصم َف َج َر» ،أي :تكلم بالكلم الباط هل وخرج عن ِّ
ُ ًّ
بي
عمدً ا حتى يصير ُّ
الحق باطلً والباطل حقا ،ثبت عن عائشة  ،عن الن ِّ
ِ
أبغض الر ِ
إن َ
الخص ُم»(.)3
جال إلى اللِ األلدُّ
ﷺ قالَّ « :
ه
الخصومة  -سواء كانت خصومتُه يف الدِّ ه
ُ
ين أو يف
الرجل ذا قدرة عند
فإذا كان

حق ،وي ه
وهن الحق ،ويخرجه يف
الدُّ نيا  -على أن ينتصر للباطله ،و ُيخ ِّيل للسام هع أنه ٌّ ُ
ه
المحرمات ،ه
ه
خصال الن ه
ه
ِّفاق(.)4
أخبث
ومن
أقبح
صورة الباطله ،كان ذلك من ه
المسلم أن يخاف على ه
نفسه مهن الن ه
ه
ِّفاق ،وأن يبتعد عن هذه
فالواجب على
ُ
ه
ه
ه
الخ ه
والصفات ،وعن ه
صفات المنافقين.
سائر
صال
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)2358( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)108( :واللفظ للبخاري.
( )2انظر جامع العلوم والحكم البن رجب(.)488/2
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)2457( :ومسلم يف صحيحه رقم.)2668( :
( )4انظر جامع العلوم والحكم البن رجب(.)486/2
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الس ُ
أخطر شيء
الخامس والثمانون :ما
ؤال
ُ
ُ
ُّ
ِ
اإلنسان؟
على



سان
الجواب :الل ُ
ُ



 الرا
بعُ
وا
ل
ثل
ث
ون
:



وأكبـرها نعمة الكل هم والن ه
ه
أعظم نه ه
ه
ُّطق
عم الل  على اإلنسان
إن مهن
ه
باللسان ،قال تعالى( :ﭼﭽﭾﭿﮀ) [الرحمن ، ]4:3أي:
والبيان

ُ
اإلنسان.
اإلفصاح عما يف ضميره ،وإظهار ما يف نفسه بلسانهه ،وهو مما تميــز به
وقال تعالى يف سياق تقرير اإلنسان بما أنعم عليه( :ﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝ

ﮞﮟ) [البلد. ]9:8

ه
ُ
حسن استخدامها فإهنا
اإلنسان ولم ُي
وهذه النعم ُة العظيم ُة إذا تساهل فيها
ه
ه
ه
تكون خطير ًة جدًّ ا ألن اللسان ُ
والبعيد
القريب
الحركة وأثره يطال وينال مهن
سهل
ه
ه
واألموات.
واألحياء
ه
ه
اللسان
السنة أن هحفظ
المسلم
ولهذا كان
مأمورا بحفظ لسانه ،و قد ثبت يف ُّ
ً
ُ
رسول ه
ه
ه
ه
الجنة ،فعن سه هل ه
ه
الل
بن سعد ◙ عن
دخول
أسباب
والفر هج من

أضمن له الج َّنـ َة»(.)1
يضمن لي ما بين َل ْح َيـ ْيه وما بين ِرجليه
«م ْن
ْ
ْ
 قالَ :

وأضرار جسيم ٌة؛
عواقب وخيم ٌة
وإطلق اللسان فيما يغضب الرحمن له
ُ
ٌ
ه
ه
ِّ
ُ
والحث
بالتحذير منها
واألحاديث النبوي ُة الصحيح ُة
اآليات القرآني ُة
جاءت
ولهذا
ُ
على البعد عنها لعظيم خطرها وسوء عاقبتها وشدة ضررها ،ومنها:
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)6474( :
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أن الكلم َة التي تكون يف سخط اللِ
ِ
لدخول ال َّن ِار.
عظيم
سبب
َّ -1
ٌ
ٌ

ِ
بالكلمة ِم ْن
«إن العبدَ ليتك َّل ُم
النبي ﷺ قالَّ :
فعن أبي هريرة◙ ،عن ِّ
ِ
ِ
بالكلمة ِم ْن
وإن العبدَ ليتك َّل ُم
رضوان اللِ ،ال ُيلقي لها ً
الل بها درجاتَّ ،
باال ،يرفعه ُ
جهنم»(.)1
باال ،يهوي بها يف
َس َخ ِط اللِ ،ال ُيلقي لها ً
َ
ابن آدم يف ِ
لسانه.
َّ -2
أن أكثر خطايا ِ َ
فعن عبد الل بن مسعود ◙ ،أنه ارتقى الصفا فأخذ بلسانهه فقال :يا ُ
لسان،
سمعت
شر تسلم ،من قبل أن تندم ،ثم قال:
ُ
خيرا تغنم ،واسكت عن ٍّ
قل ً
ابن آدم يف ِ
رسول الل ﷺ ُ
لسانه»(.)2
يقول« :أكثر خطايا ِ َ
ِ
وحبوط عمله.
 -3أن الكلم َة قد تكون سب ًبا يف هالك صاحبها

رجل قال :ه
والل ال يغفر
فعن جندب◙ ،أن رسول الل ﷺ حدث أن ً

الل لفلن ،وإن الل تعالى قال« :من ذا الذي يتألى علي أن ال أغفر لفلن؟! فإين
ُ

وأحبطت عملك »(.)3
غفرت لفلن،
قد
ُ
ُ

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)6478( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2988( :واللفظ للبخاري.
( )2أخرجه الطرباين يف المعجم الكبير رقم  ،) 10446(:وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب
رقم.)2872( :
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2621( :
علي؟!»استفهام على جهة اإلنكار والوعيد.
قولهَ « :من ذا الذي يتأ َّلى َّ

ه
َ
مستح ًّل لهذه األمور ،فهو
عملك» إن كان هذا المتأ ِّلي
وأحبطت
غفرت لفالن،
قوله« :قد
ُ
ُ
ه
ه
إحباط عملهه ألج هل ال ُكف هر ،كما يحب ُط ُ
ُ
مستح ًّل
الكفار ،وأما إن لم يكن
عمل
كافر ،فيكون
ٌ
ه
ه
مرتكب كبير ًة،
الخوف ،فحكم بإنفاذ الوعيد ،فليس بكافر ،ولكنه
ُ
لذلك ،وإنما غلب عليه
ٌ
ه
ه
ُ
فإنه ٌ
اإلثم
إحباط عملهه بمعنى أن ما أوجبت له هذه الكبير ُة مهن
رحمة الله ،فيكون
قانط مهن

ه
يربى على ه
الصالحة ،فكأنه لم يبق له ٌ
صالح[ .انظر المفهم للقرطبي
عمل
أجر أعمال هه
ٌ
.]608،607/6
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ف علي.
قوله«:من ذا الذي يتألى علي أن ال أغفر لفلن » ،أي :يح هل ُ
قال أبو هريرة ◙« :والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته»(.)1
أن إطالق اللسان بالنميمة ِمن أسباب عذاب القبر ،والحرمان من دخول
َّ -4
الجن َِّة.
ه
القبـر فعن ابن عباس  ،عن النبي  :أنه مر
أما عذاب
عذبان ،وما ُي َّ
بقربين ُيعذبان ،فقال« :إنهما ل ُي َّ
عذبان يف كبير ،أما أحدُ هما فكان ال
ِ
ِ
بالنميمة» ،ثم أخذ جريد ًة َر ْطب ًة ،فش َّقها
اآلخ ُر فكان يمشي
ستتر ِم َن
البول ،وأما َ
َي ُ
َ
صنعت هذا؟ فقال:
رسول الل ،لم
بنصفينُ ،ث َّم غَ رز يف كل قبر واحد ًة ،فقالوا :يا
َ

«لعله أن ُيخ َّفف عنهما ما لم َييبسا» (.)2

سمعت
وأما الحرمان من دخول الجنة فقد صح عن حذيفة ◙ قال:
ُ
ُ
ات» (.)3
النبي  يقول« :ال
يدخل الجن َة ق َّت ٌ
أن إطالق اللسان ِ
بالغيبة ِمن أسباب العذاب يف القبر ويف اآلخرة.
َّ -5
والدليل على أن الغيبة سبب لعذاب القرب ما ثبت عن أبي بكرة ◙ قال:
عذبان ،وما ُي َّ
مر النبي ﷺ بقربين فقال« :إ َّنهما ل ُي َّ
عذبان يف كبيرَّ ،أما أحدُ هما
ُّ
ِ ِ ()4
ِ
اآلخ ُر ف ُي َّ
ف ُي َّ
عذ ُب يف الغيبة» .
وأما َ
عذ ُب يف البولَّ ،
( )1أخرجه أبوداود يف سننه رقم ،)4901( :وصححه األلباين يف صحيح سنن أبي داود رقم .)4901( :
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)1361( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)292( :واللفظ للبخاري.
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)6056 ( :ومسلم يف صحيحه رقم.)105 (:
* الفرق بين القتات والنمام أن النمام الذي يحضر القصة فينقلها ،والقتات :الذي يتسمع
من حيث ال ُيعلم به ثم ينقل ما سمعه .فتح الباري (.)473/10
( )4أخرجه ابن ماجه يف سننه رقم ، )349( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع (.)2441
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عذاب المغتاب الشديد يف اآلخرة فدليله ما رواه أنس بن مالك◙،
وأما
ُ
أظفار من ُنحاس
مررت بقوم لهم
قال :قال رسول الل ﷺ « :لما ُع ِر َج بي
ُ
ٌ
ُ
جبريل؟ قال :هؤالء الذين
فقلتَ :من هؤالء يا
وجوههم
َي ْخ ِم ُشون
وصدورهمُ ،
َ
َ
ِ
أعراضهم»(.)1
لحوم الناس ،ويقعون يف
يأكلون
َ
ٌ
حسيب؛كما
حفيظ
رقيب
ٌ
فالواجب على المسلم أن يعلم أن الل ُمط هل ٌع عليه ٌ
قال تعالى( :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) [ق ،]18:وقال تعالى( :ﭿ ﮀ

ﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇﮈ) [االنفطار. ]12:10
بن مسعود ◙« :والل الذي ال إله إال هو ،ما على وجه
وقال عبد الل ُ
أحوج إلى ه
طول سجن من لسان»(.)2
األرض شيء
ُ
فكم تكلمنا بكلم نسيناه وقد أحصاه ر ُّبـنا  ( ﯵﯶﯷﯸﯹﯺ

ُ
ُ
سيأخذ همن
اإلنسان أن كل من تكلم عليه بسوء
ﯻﯼﯽ)[المجادلة ،]6:ولو تصور
ه
ه
ب الل.
حسناته وسيكون
خصيما له يوم القيامة لحبس لسانه وأمسكه عما ُيغض ُ
ً
وقد صح أن رسول الل ﷺ ،قال« :أتدرون ما ِ
المف هل ُس
الم ْفل ُس؟» قالواُ :
ُ
ِ
ِ ِ
القيامة بصالة،
يوم
فينا من ال درهم له وال متاع ،فقالَّ :
الم ْفل َس من ُأمتي يأتي َ
«إن ُ
ف هذاَ ،
وأ َك َل َ
دم هذا،
وصيام ،وزكاة ،ويأتي قد َش َت َم هذا ،و َق َذ َ
وس َف َك َ
مال هذاَ ،
ِ
ِ
َ
يت حسنا ُته قبل
حسناته ،وهذا ِمن
وض َر َب هذا؛ ف ُيعطى هذا ِمن
فإن َفنِ ْ
حسناتهْ ،
ت عليهُ ،ث َّم ُط ِر َح يف ال َّن ِ
ار»(.)3
أن ُي ْق َضى ما عليه؛ ُأ ِخ َذ ِمن خطاياهم ف ُط ِر َح ْ
( )1أخرجه أبوداود يف سننه رقم ،)4878( :وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب رقم.)2839( :
( )2أخرجه الطرباين يف المعجم الكبير رقم  ،) 8744(:وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب رقم:
(.)2858
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه رقم .) 2581(:
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ِ
الس ُ
أكمل الحديث:
السادس والثمانون:
ؤال
ُ
ُّ
ِ
ِ
ُ
رسول الل ﷺ« :م ْن ُح ْس ِن ْإسال ِم المرء .»...
قال




الجواب َ « :ت ْر ُكه ما ال َيعنيه»(.)1


الرا
بعُ
وا
ل
ثل
ث
ون
:



ه
الحديث من جوام هع كلم النبي ﷺ فهو ُ
ُ
األلفاظ كثير
قليل
هذا
ِّ
كثيرا  ،وكان من المحسنين
المعاين ،ومن أخذ هبذا الحديث وعمل به انتفع ً
ً
وفعل.
ً
قوال
واإلنسان إذا اشتغل بما ال يعنيه انشغل عما يعنيه ،فالنفس إذا لم تشغلها
بالخير شغلتك بالشر.

ه
ه
العلمات التي ُّ
تدل
للتبعيض ،أي :مهن
قو ُله ﷺِ « :م ْن ُح ْس ِن»؛ « ِم ْن»
ه
ه
ه
الحديث.
المرء ما جاء يف
حسن إسلم
على
مشتمل على ه
ٌ
ثلثة أمور:
وذلك أن اإلسلم
ه
ه
ه
كالصلة والصيامه،
بالواجبات الشرعية
المأمورات :وهو اإلتيان
-1فعل
ه
ه
ه
ومتابعة رسول الل .
اإلخلص لل تعالى،
والمستحبات مع
ه
ه
والمكروهات ُ
بالكلية طاع ًة
المحرمات
-2تر ُك المنهيات :وهو االبتعا ُد عن ُ
لل تعالى رجاء ثوابه.
 -3تر ُك ما ال يعني المسلم وال ينفعه يف ه
أمر دينهه أو دنياه.

( )1أخرجه ابن ماجه يف سننه رقم ،)3976( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)5911( :
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ه
ه
ه
المباحات ،وأما تر ُك
المرء وتمامه تركه ما ال يعنيه من
فمن كمال إسل هم
المحر ه
مات فهو من صميم الدين وواجباتهه ،وليس من كمال اإلسل هم(.)1
محسن يف إسلمه ،وإما مسي ٌء يف إسلمه،
فالمسلم إما
واإلسلم درجات،
ٌ
ُ
ودرجات ،كما أن اإلساءة أنواع ودركات.
مراتب
واإلحسان كذلك
ٌ
ُ
قو ُله ﷺ « :إسال ِم » ،جاء التعبير باإلسلم هنا ليدخل فيه جميع األقوال

واألعمال الظاهرة والباطنة التي تدخل يف تعريف اإلسلم(.)2

ه
ه
العظيم
حسن اإلسل هم وبين ما فيه من األجر
وقد رغب النبي ﷺ يف
فكل حسنة يعم ُلها ُتكتب بعش ِر ِ
إسالمهُّ ،
أمثالها إلى
أحسن أحدُ كم
فقال« :إذا
ُ
َ
َ
سب ِع ِ
ِ
مائة ضعفُّ ،
الل» (.)3
وكل سيئة يعم ُلها
ُ
تكتب بمثلها حتى يلقى َ
ِ
كر واألنثى.
قو ُله ﷺ« :المرء» ،يدخل فيه الذ ُ

قو ُله ﷺَ « :ت ْر ُكه ما ال َيعنيه» ،فمن لم يرتك ما ال يعنيه وي ُكف عنه مما

يتعلق بالقلب واللسان والجوارح فإنه مسيء يف إسلمه.

إسلم المرء ،ترك ما ال يعنيه من األقوال واألفعال.
وإذا ح ُسن
ُ
بي ﷺ الورع كله يف كلمة واحدة،
قال ابن الق ِّيم « :$وقد جمع الن ُّ
ِ
ِ
عم الرتك لما ال يعني من
فقال« :من ُح ْس ِن إسال ِم المرء َت ْر ُكه ما ال َيعنيه » فهذا ي ُّ
ه
ه
والبطش ،والمشي ،ه
ه
الكل هم ،والن ه
ه
الظاهرة
الحركات
وسائر
والفكر،
ظر ،واالستما هع،
( )1انظر إرشاد األخيار إلى شرح جوامع األخبار للشيخ :عبدالكريم الخضير (ص.)326:
ه
ُ
ُ
ُ
واإلحسان ،وهو
اإليمان،
يدخل فيه
اإلطلق
( )2قال الشيخ السعدي « : $اإلسلم عند
شرائع الدين الظاهرة والباطنة» هبجة قلوب األبرار(ص.)152:
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)42 ( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)129 (:واللفظ له.

ه
والباطنة ،فهذه الكلم ُة كافي ٌة شافي ٌة يف الورع» (.)1
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و ليس المراد أنه يرتك ما ال عناية له به وال إرادة بحكم الهوى ورغبة النفس،
النبي  من حسن اإلسلم(.)2
بل بحكم الشرع واإلسلم ،ولهذا جعله ُّ
ه
بالمعروف والنهي ه
عن المنكر مما يعني اإلنسان ،كما قال الل :
األمر
ف ُ
ُ

( ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ

منكرا ،وأنكرت عليه فليس
ﮤ) [آل عمران ،]104:فلو رأيت إنسا ًنا يفعل ً
له الحق أن يقول :هذا ال يعنيك ،ولو قاله لم ُيقبل منه؛ ألن األمر بالمعروف
والنهي عن المنكر يعني األمة اإلسلمية كلها.
ه
ه
والبنات فإن على الوالدين
واألبناء
أيضا :ما يتعلق بشأن األه هل
ومن ذلك ً
دالالهتم على الخير وأمرهم به وتحذيرهم من الشر وهنيهم عنه ،قال الل:
(ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ) [التحريم.)3( ]6:


( )1مدارج السالكين(.)23/2
( )2انظرجامع العلوم والحكم البن رجب(.)288/1
( )3انظر شرح األربعين النووية ال بن عثيمين (ص.)158:
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الرا
بعُ

الس ُ
أحب الكال ِم إلى اللِ؟
ؤال
السابع والثمانون :ما ُّ
ُ
ُّ



ِ
َ ِ
والل أكبـ ُر.
الجواب :
اللُ ،
سبحان الل ،والحمدُ لل ،وال إل َه إال ُ

أمر الل  عباده فـي كتابه ه
بذكره فقال(:ﯺﯻﯼﯽ ﯾﯿ
ُ

عظيما
وأجرا
ً
ﰀ)[األحزاب ،)1(]41:وبين  أنه أعد للذاكرين ثوا ًبا
ً
جزيل ً
فقال ( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ)

[األحزاب. ]35:

وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

ه
أمورا عدة :فيدخل فيه تلوة القرآن ،والمحافظة على
وذكر الل  يشمل ً
ُ
أذكار الصباح والمساء وغيرها من األذكار التي ثبتت يف سنة الرسول ﷺ.
ِ
أحب :اسم تفضيل ،أي :أن محبة الل للكل هم
ب الكال ِم إلى الل)ُّ :
قولهَ ( :أ َح ُّ
متفاوتة ،ومن أطيب الكل هم وأحبه إلى الل األقوال المتضمنة لتنزيه الرحمن عن
ه
صفات الكمال له.
كل نقص ،وإثبات
ه
القرآن هذه الكلمات األربع( ،)2والدليل حديث سمرة
وأحب الكلم إليه بعد
ُّ
الشيخ السعدي « :يأ ُم ُر تعالى المؤمنين ،ه
ُ
كثيرا ،همن هتليل ،وتحميد ،وتسبيح،
( )1قال
ذكرا ً
بذكره ً
وغير ذلك همن كُ ِّل قول فيه ُقرب ٌة إلى ه
ه
وتكبير ،ه
اللُّ ،
ُ
والمساء،
باح،
اإلنسان أوراد الص ه
وأقل ذلك ،أن يلزم
ه
وأدبار الص ه
ه
ه
ه
ه
األوقات ،على
واألسباب ،وينبغي مداوم ُة ذلك ،يف جمي هع
العوارض
الخمس ،وعند
لوات

محبة ه
ه
العامل وهو مسرتيح ،وداع إلى ه
ه
ُ
ٌ
وعون
ومعرفته،
الل
سبق هبا
األحوال ،فإن ذلك عباد ٌة ي ُ
جمي هع
ٌ
ه
على ه
اللسان ه
القبيح»[ .تفسير السعدي ص.]667:
ه
عن الكل هم
وكف
الخيرِّ ،
ِ
ِ
ُ
أربع»،
القرآن  -وهو ِم َن
«:أفضل الكال ِم بعد
( )2وقد جاء عند أحمد يف مسنده رقم) 20223 (:
القرآن – ٌ
وصححه شيخ اإلسلم ابن تيمية يف «مجموع الفتاوى» (.)77/12
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ِ
ابن جندب ◙ ،قـال :قـال رسول الل ﷺَ :
أربع:
حب الكال ِم إلى الل ٌ
«أ ُّ
ِ
َ ِ
بدأت»(.)1
يضرك بأيهن َ
أكبر ،ال ُّ
والل ُ
اللُ ،
سبحان الل ،والحمدُ لل ،وال إل َه إال ُ
ِ
أطيب الكال ِم
أربع ِمن
النبي ﷺٌ «:
وهذه الكلمات من القرآن ،كما قال ُّ
ِ
ِ
الل،
بدأت:
وهن ِم َن
القرآن ،ال ُ
يض ُّرك بأيهن َ
َ
َّ
سبحان الل  ،والحمدُ لل ،وال إله إال ُ
والل أكبر» (.)2

ه
الكتاب
ب الكال ِم إلى اللِ) ،المحبـ ُة صف ٌة فعلي ٌة ثابت ٌة لل  يف
قولهَ ( :أ َح ُّ

يحب:
والسنة ،والل ُّ 
ُّ
ُ
حق علي بن أبي
والدليل قو ُله  يوم خيرب يف ِّ
أشخاصا،
-1
ً
ِ
طالب ◙ُ « :
الل ورسو َله،
عطين هذه الراي َة ً
رجالُ ،
أل َّ
الل على يديهُ ،يح ُّب َ
يفتح ُ
ِ
الل ورسو ُله»(.)3
ويح ُّبه ُ
ُ
إلي عبدي
-2
ً
أعماال ،كما قال  يف الحديث القدسي« :وما َّ
تقر َب َّ
افترضت عليه ،وما ُ
إلي بالنوافل حتى
إلي مما
ُ
بشيء َّ
يزال عبدي َّ
يتقر ُب َّ
أحب َّ
ُأح َّب ُه.)4(»...
بقاعا ،كما ثبت يف حديث أبي هريرة ◙ أن رسول الل ﷺ قال:
ً -3
ِ
َ
البالد إلى اللِ مساجدُ ها»(.)5
حب
«أ ُّ
ُ
ُ
حديث عبد الل بن مسعود ◙ ،عن النبي ﷺ
والدليل
 -4صفات،
ٌ ِ
َ
الجمال »(.)6
ب
الل
قالَّ :
جميل ُيح ُّ
«إن َ
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2137( :
( )2أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)20126( :وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.)346 (:
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3009( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2406( :واللفظ له.
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)6502( :
( )5أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)671( :
( )6أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)91( :

378

سبيح ه
ه
قوله( :سبحان الل)ُ ،
إضافة ما
لل يف لغة العرب التنزيه له مهن
أصل الت ه
ه
والتربئة له من ذلهك( ،)1والمعنى الجامع للتسبيح عند العرب
ليس من صفاتهه إليه
ٌ
شريك أو هضدٌّ أو نهدٌّ (.)2
ُبعدُ ه  عن أن يكون له مثي ٌل أو
فالتسبيح تنزيه ه
الل عن ِّ
كل عيب ونقص و آفة.

السبوح) :كما صح يف ِّ
الذكر الذي كان يقوله
ومن أسماء الل الحسنى ( ُّ
ِ
وح»( ،)3يعني :المنزه
سبوح
والر ِ
قدوس ُّ
ٌ
رسول الل ﷺ يف صلته « ٌ
رب المالئكة ُّ
عن النقائص والعيوب يف ذاته ،وأسمائه ،وصفاته ،وأفعاله ،ومنزه عن كل ما ينايف
كماله.
ه
ه
المطلق مع المحبة والتعظيم،
المحمود بالكمال
قوله( :الحمد لل) ،أي :وصف
يستحق الحمد كله.
ُّ
وفيها إثبات أنه 
واللم يف ِ
ه
للستحقاق ،وهي أفضل الدُّ عاء ،والدليل ما ثبت من
قوله( :للِ)
ُ
حديث جابر بن عبدالل  عن النبي ﷺ قالُ « :
أفضل الذكر ال إله إال الل،
ِّ
وأفضل الدُّ ِ
ُ
عاء الحمدُ لل»(.)4

حق إال الل ،كما قال تعالى(:ﮨﮩ
قوله( :ال إله َّإال الل) معناها ال معبود ٌّ

ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙ)[الحج.]62:
الذ ه
ُ
أفضل ِّ
كر كما تقدم يف حديث جابر بن عبد الل قري ًبا ،وهي
وهي
ه
المعبوادت واآللهة الباطلة ،و(إال
متضمن ٌة لنفي وإثبات ،فــ(ال إله) نفي لجميع

إثبات العبودية الحقة لل  وحده ال شريك له.
الل) ُ
ُ
( )1تفسير ابن جرير الطربي( .)503 /1
( )2هتذيب اللغة لألزهري( .)196 /4
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)487( :
( )4أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)3383( :وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب رقم.)1526( :
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أكبـر من ِّ
كل شيء يف ذاته وأسمائه وصفاته
قو ُله( :الل أكبر) ،أي :أنه ُ 
وأفعاله ،فهو خالق كل شيء ،فما من مخلوق إال والل أكرب منه وأعظم منه .
قال ُ
إثبات عظمتهه ،فإن
ابن تيمية « :يف قوله(:الل أكرب) ُ
شيخ اإلسلم ُ
ه
تتضمن العظمة ،ولكن الكربياء ُ
ُ
األلفاظ المشروع ُة
جاءت
أكمل ،ولهذا
الكربياء
ُ
واألذان بقول ( :الل أكرب) فإن ذلك ُ ه
يف الص ه
ه
أعظم»(.)1
الل
لة
ُ
أكمل من قولُ :
ه
ُ
فضائل ،منها(:)2
الكلمات األربع
النبي ﷺ لهذه
وقد ثبت يف سنة ِّ
أن الل اختار هؤالء الكلمات واصطفاهن ِ
لعباده ،ور َّتب لقائلها
األولىَّ :
َّ
جزيال ،فعن أبي سعيد الخدري ◙ ،وأبي هريرة ◙،
أجورا عظيمةً ،وثوا ًبا ً
ً
سبحان اللِ،
الل اصطفى ِم َن الكال ِم أرب ًعا:
َ
أن رسول الل  قالَّ « :
إن َ
َ ِ
الل له عشرين
فمن قال:
سبحان اللَ ،ك َت َ
أكبرَ ،
والل ُ
ب ُ
اللُ ،
والحمدُ لل ،وال إل َه إال ُ
ِ
وم ْن قال :ال إله
أكبر ،فم ْث ُل ذلكَ ،
الل ُ
حسن ًة ،أو َح َّط عنه عشرين سيئ ًةَ ،
وم ْن قالُ :
فم ْث ُل ذلك ،ومن قال :الحمدُ لل رب العالمينِ ،من ِقب ِل ِ
إال اللِ ،
تبت له
نفسهُ ،ك ْ
َ
َ ْ
ُ
ثالثون حسن ًة ،و ُح َّط عنه ثالثون سيئ ًة»(.)3
أحب إلى الرسول من الدنيا وما فيها ،والدليل قو ُله
الثانية :أنَّها
ُّ
ِ
َ ِ
«ألن َ
حب
أقول:
ﷺْ :
أكبرَ ،أ ُّ
والل ُ
اللُ ،
سبحان الل ،والحمدُ لل ،وال إله إال ُ

الشمس» (.)4
طلعت عليه
إلي مما
ْ
ُ
َّ
( )1جمموع الفتاوى(.)253/10

( )2وقد جمع بعض أهل العلم هذه الفضائل الواردة يف األحاديث منهم :الحافظ العلئي يف
رسالته (جزء يف تفسير الباقيات الصالحات وفضلها) ،والشيخ :عبدالرزاق العباد يف (فقه
األدعية واألذكار).
( )3أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)8012( :وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب رقم.)1554( :
( )4أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2695( :
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سبب لتكفير ُّ
الذنوب ،كما ثبت عن أنس بن مالك ◙ أن
الثالثة :أنَّها ٌ
ه
ُ
الورق ،فقال
يابسة الور هق فضرهبا بعصاه فتناثر
رسول الل ﷺ مر بشجرة
وسبحان الل ،وال إله إال الل ،والل أكبر ل ُت ِ
ساق ُط من ذنوب
«إن الحمدَ لل،
َ
ﷺَّ :
ُ
العبد كما تسا َق َط ُ
ورق هذه الشجرة»(.)1
الل بها ،كما ثبت عن أبي هريرة
الرابعة :تُغرس شجر ٌة يف الجنة لكل َمن َذك ََر َ
◙ ،أن رسول ه
الل ﷺ مر به وهو ه
غرسا ،فقال« :يا أبا هرير َة ،ما
يغر ُس ً
غراسا لي ،قال« :أال أد ُّل َك على غراس خير لك ِم ْن هذا؟»
الذي تغ ِر ُس؟» ُ
قلتً :
ِ
َ ِ
والل
قال :بلى يا رسول الل ،قالُ « :ق ْل:
اللُ ،
سبحان الل ،والحمدُ لل ،وال إل َه إال ُ
غرس لك بكل واحدة شجر ٌة يف الج َّن ِة»(.)2
أكبرُ ،ي ْ
ُ
مائة رقبة ،والتحميد ي ِ
أن التسبيح يع ِد ُل إعتاق ِ
عد ُل الصدق َة بمائ َة
الخامسةَّ :
ْ
فرس يف سبيل الل ،والتكبير ي ِ
عد ُل الصدقة بمائة ناقة مق َّلدَ ة متق َّب َلة ،و التهليل يمأل
ما بين السماء واألرض ،والدليل ما ثبت عن أم هانئ ه
بنت أبي طالب ،
ِّ
ُ
رت
رسول الل ﷺ
قالت :مر بي ذات يوم
فقلت :يا رسول الل :إين قد كبه ُ
ُ
الل مائ َة
وض ُ
عفت ،أو كما قالتُ ،
فمرين بعمل أعم ُله وأنا جالس ٌة ،قال :سبحي َ
لك مائ َة رقبةُ ،تعتقينها ِمن ِ
تسبيحة ،فإ َّنها َتع ِد ُل ِ
َ
الل مائ َة
ولد
ْ
ْ
إسماعيل ،واحمدي َ
ِ ِ
لجمةَ ،تحملين عليها يف سبيل اللِ،
تحميدة ،فإ َّنها تعد ُل لك مائ َة فرس ُم ْسرجة ُم َ
ِ
ِ
ِ
الل مائ َة
الل مائ َة تكبيرة ،فإ َّنها تعد ُل لك مائ َة بدنة مق َّلدَ ة متق َّب َلة ،وهللي َ
وكبري َ
ه
السماء واألرض ،وال ُيرفع يومئذ
ابن خلف :أحس ُبه قال :تمأل ما بين
تهليلة ،قال ُ
عمل هك إال أن يأتـي بمث هل ما ه
مثل ه
ألحد ُ
أتيت به »(.)3
( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)3533( :وحسنه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)1601( :
( )2أخرجه ابن ماجه يف سننه رقم ،)3807( :وحسنه لغيره األلباين يف صحيح الرتغيب رقم.)1549( :
( )3أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)26911( :وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.)1316( :
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فهذه بعض الفضائل الواردة يف السنة النبوية لهذه الكلمات األربع ،ومن
يتأمل هذه الفضائل المتقدا مة يجد أنها عظيم ٌة جدًّ ا ،ودال ٌة على عظيم ه
قدر هؤالء

الكلمات ،ه
ورفعة شأهنن وكثرة فوائدهن وعوائدهن على العبد المؤمن ،ولعل
السر يف هذا الفضل العظيم -والل أعلم -أن أسماء الل  كلها مندرج ٌة يف
ِّ
هذه الكلمات األربع( ،فسبحان الل) يندرج تحتها أسماء التنزيه كالقدُّ وس وهو
الم من ِّ
كل عيب ،ونقص ،وآفة،
المنز ُه عن العيوب والنقائص ،والسلم وهوالس ُ
والمنزه عن النقائص جمي ًعا ،فل نقص فيه بحال من األحوال.
و(الحمد لل) مشتملة على إثبات أنواع الكمال لل  يف أسمائه
وصفاته ،فيدخل تحتها كل اسم إثبات كالعليم ،والقدير ،والسميع ،والبصير.
و(الل أكرب) فيها تكبير الل وتعظيمه ،وأنه ال ُيحصي أحدٌ الثناء عليه ،فيدخل
لعلي ،واألعلى  ،والمتعالي.
فيه كل اسم تضمن ذلك كا ِّ
حق إال هو فيدخل فيه من
ومن كان كذلك فـ (ال إله إال هو) ،أي :ال معبود ب ٍّ
أسمائه ما تضمن ذلك كالواحد ،واألحد ،وذي الجلل واإلكرام(.)1


( )1انظر تفسير الباقيات الصالحات للعلئي(ص ،)40:وفقه األدعية للعباد (ص.)133 :
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الرا
بعُ

الس ُ
الثامن والثمانون :ما كنزُ الجن َِّة؟
ؤال
ُ
ُّ



الجواب  :ال َ
قوة إال بالل.
حول وال َّ

الكنز :هو المال النفيس المحفوظ ،والجنة فيها كنوز كثير ٌة ،ومن كنوزها
ُ
الحوقلة ،وهي قول  :ال حول وال قوة إال ه
النبي ﷺ هذه الكلمة
ب
ق
ول
،
بالل
ُّ
العظيمة بكنز الجنة؛ الشتمالها على معان عظيمة وأجور كثيرة.

وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

ه
فقوله( :ال َ
للعبد يف قضاء مصالحه ،وال
قوة إال بالل) ،أي :ال قوة
حول وال َّ
تحول له من حال إلى حال إال بعون الل وتوفيقه ،فهي كلم ُة استعانة بالل وحده،
ُّ
االستعانة ه
ه
بالل  يف جميع أموره ،صغيرها وكبيرها،
والمسلم بحاجة إلى
ُ
والش ه
بهات كثيرةٌ ،واألعداء كثر؛ كالن ه
الدينية والدنيوية؛ ألن العوائق كثير ٌةُّ ،
فس
األمارة بالسوء ،والشيطان الذي يأمر بالسوء والفحشاء والقول على ه
الل بغير علم،
ُّ
ُّ
الحق ،ولن يعصم
والهوى ،وشياطين اإلنس والجن الذين غايتهم الصدُّ عن ِّ
المسلم من هوالء األعداء إال االستعانة برب األرض والسماء.

غيره مهن الخ ه
ابن رجب  « :أما االستعانة بالل  دون ه
لق ،فألن
قال ُ
ه
عاجز ه
ه
مضاره ،وال ُمعين له على
بجلب مصال هحه ،ودف هع
االستقلل
عن
العبد
ٌ
ِّ
ه ه
الم ُ
عان ،ومن خذله فهو
الل ،فهو ُ
الل  ،فمن أعانه ُ
مصالح دينه و ُدنياه إال ُ
قول ( :ال حول وال قوة إال ه
تحقيق معنى ه
ُ
بالل) ،فإن المعنى ال
ُ
المخذول ،وهذا
للعبد مهن حال إلى حال ،وال قوة له على ذلك إال ه
تحول ه
بالل ،وهذه كلم ٌة عظيم ٌة
ُّ
االستعانة ه
ه
ه
كنز مهن ه
المأمورات،
بالل يف فع هل
محتاج إلى
كنوز الجن هة ،فالعبدُ
وهي ٌ
ٌ
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ه
ه
ه
ه
الموت وبعده
المقدورات ك ِّلها يف الدنيا ،وعند
المحظورات ،والصب هـر على
وترك
ه
ه
ه
ه
ه
الل .)1(»
من أهوال الربزخه ويو هم القيامة ،وال يقد ُر على اإلعانة على ذلك إال ُ
ُ
فضائل كثيرةٌ ،ومنها:
ولكلمة ( ال حول وال قوة إال بالل)
 -1أنَّها كنزٌ من ِ
كنوز الجنة.
ُ
رسول الل:
فعن أبي موسى األشعري ◙ ،قال :قال لي
ِ
الجنة  ،أو قال :على َك ْنز ِم ْن ُك ِ
«أال أد ُّل َك على كلمة ِمن ُك ِ
فقلت:
نوز
نوز الج َّن ِة ؟ ُ
بلى ،فقال« :ال َ
حول وال قو َة إال باللِ»(.)2
ِ
ِ
الرحمن.
عرش
 -2أنَّها كلم ٌة ِمن تحت
فعن أبي هريرة ◙ ،أن رسول الل ﷺ قال « :أال ُأعل ُم َك  ،أو قال:
أال أد ُّل َك على َك ِلمة ِمن ِ
ِ
تقول :ال َ
العرش ِم ْن َك ْن ِز الج َّن ِة؟ ُ
حول وال قو َة َّإال
تحت
ْ
ِ
الل  :أسلم عبدي واستسلم »(.)3
بالل ،فيقول ُ
-3أنَّها ِمن َأ َحب الكال ِم إلى اللِ.
سبحان
حب الكال ِم إلى اللِ:
َ
النبي ﷺ قالَ « :أ ُّ
فعن أبي ٍّ
ذر ◙ ،عن ِّ
قدير ،ال َ
الم ُ
حول وال قو َة
لك وله الحمدُ  ،وهو على كل شيء ٌ
الل ال شريك له ،له ُ
ِ
وبحمده»(.)4
سبحان الل
إال باللِ،
َ
( )1جامع العلوم والحكم (.)481/1
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ، )4205( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2704 (:واللفظ له.
نفيس كما أن الكنز
ثواب ٌ
ثواب مدخ ٌر يف الجنة وهو ٌ
قال النووي  « :ومعنى الكنز هنا أنه ٌ
أنفس أموال هكم» [.شرح صحيح مسلم .]26/17
ُ
( )3أخرجه الحاكم يف المستدرك (، )71/1وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)2614( :
( )4أخرجه البخاري يف األدب المفرد رقم، )638( :وصحح إسناده األلباين يف صحيح األدب
المفرد رقم. )497( :
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غراس الجنَّة.
 -4أنَّها
ُ
فعن أبي أيوب األنصاري ◙ :أن رسول ه
الل ﷺ ليلة ُأس هري به مر
ِّ
ُ
جربيل؟ قال :هذا محمدٌ  ،فقال له
على إبراهيم  ،فقال:من معك يا
إبراهيمُ :مر أمتك فل ُيكثهروا مهن هغ ه
راس الجن هة ،فإن ُتربتها طيب ٌة ،وأرضها واسع ٌة
ُ
ِ
غراس الج َّن ِة؟ قال :ال َ
حول وال قو َة إال بالل »(.)1
قال :وما
ُ
ِ
أبواب الج َّن ِة.
باب ِمن
 -5أنَّها ٌ
بن ه
سعد ه
قيس ه
فعن ه
بن عبادة  ،أن أباه دفعه إلى النبي 
ِّ
ه
برجله وقال« :أال أد ُّل َك
صليت فضربني
النبي ﷺ وقد
ُ
يخدُ ُمه ،قال :فمر بي ُّ
ِ
قلت :بلى ،قال :ال َ
حول وال قو َة إال باللِ»(.)2
على باب ِمن
أبواب الج َّن ِة؟ ُ
تكفير الذنوب والخطايا.
-6
ُ
ُ
رسول الل ﷺ«:ما على
فعن عبد الل بن عمرو ،قال :قال
ِ
أكبر ،وال َ
رت
حول وال قو َة إال باللِ ،إال ُكف ْ
والل ُ
اللُ ،
األرض أحدٌ يقول :ال إله إال ُ
عنه خطاياه ولو كانت َ
مثل زَ َب ِد البح ِر»(.)3
ِ
لنجاته ِم َن الن ِ
َّار.
الل له بها كانت سب ًبا
َ -7م ْن َخت ََم ُ
الل
والل ُ
أكبر ،قال يقول ُ
اللُ ،
والدليل قوله ﷺ قال« :إذا قال العبدُ  :ال إله إال ُ
الل وحدَ ه ،قال:
╡َ :صدَ َق عبدي ،ال إل َه إال أنا وأنا ُ
أكبر ،وإذا قال العبدُ  :ال إله إال ُ

َ
شريك له ،قالَ :صدَ َق
الل ال
َصدَ َق عبدي ،ال إل َه إال أنا وحدي ،وإذا قال :ال إل َه إال ُ
َ
الم ْل ُك وله الحمدُ  ،قال:
عبدي ،ال إل َه إال أنا وال
الل ،له ُ
شريك لي ،وإذا قال :ال إل َه إال ُ
( )1أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)23552 ( :وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب رقم.)1583( :
( )2أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)3581 ( :وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب رقم.)1582( :
( )3أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)3460 ( :وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب رقم.)1569( :
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ِ
الل ،وال َ
حول
الم ْل ُك ،ولي َ
َصدَ َق عبدي ،ال إل َه إال أنا ،ل َي ُ
الح ْمدُ  ،وإذا قال :ال إل َه إال ُ
وال قو َة إال بالل ،قال :صدق عبدي ال إل َه إال أنا ،وال َ
قوة إال بي» ،قال
حول وال َّ

فقلت ألبي جعفر :ما قال؟ فقال« :من
أبو إسحاقُ :ثم قال
األغر شي ًئا لم أفهمه ،قالُ :
ُّ
ُر هزقهن عند موتهه لم تمسه الن ُار»(.)1

ه
لتصديق الر ه
ابن الق ِّيم ِّ « : 
ب  عبده ،فإنه خبـ ٌر
سبب
الذكر ٌ
قال ُ
عن ه
ه
ه
ونعوت جللهه ،فإذا أخبـر هبا العبدُ صدقه ر ُّبه ،ومن
بأوصاف كمالهه
الل تعالى
ور هجي له أن يحشر مع الصادقين»(.)2
الل تعالى لم ُيحشر مع الكاذبينُ ،
صدقه ُ
ولما كان لكلمة( ال حول وال قوة إال بالل) ما ذكرنا من الفضائل فقد وردت
ضمن أذكار عدة يف اليو هم والليلة ،ومنها:
سبب مغفرة ُّ
الذنوب.
 -1عند اإليواء للفراش للنَّومِ ،فهي ُ
«من قال حين
ودليله ما ثبت عن أبي هريرة◙ ،عن النبي ﷺ قالَ :
ِ
الم ُ
َ
لك وله الحمدُ وهو على
الل وحدَ ه ال
شريك له ،له ُ
يأوي إلى فراشه :ال إل َه إال ُ
ِ
َ ِ
قدير ،ال َ
الل،
حول وال قو َة إال باللِ،
كل شيء ٌ
سبحان الل ،والحمدُ لل ،وال إل َه إال ُ
وإن كان َ
مثل زَ َب ِد البح ِر» (.)3
الل له ذنو َبه أو خطاياه ْ
والل ُ
أكبر ،غَ َف َر ُ
ُ
تعار من ال َّليل واستيقظ من نومه.
َ -2من َّ
تعار( )4من ال َّليل،
النبي ﷺ« :من َّ
لحديث عبادة بن الصامت ◙ عن ِّ
الم ْل ُك وله الحمدُ  ،وهو على كل شيء
فقال :ال إله إال الل وحده ال شريك له ،له ُ
( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)3430( :وابن ماجه رقم )3794( :واللفظ له ،وصححه األلباين
يف السلسلة الصحيحة رقم.)1390( :

( )2الوابل الصيب (ص.)190 :
( )3أخرجه ابن حبان يف صحيحه رقم ،)5528( :وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب رقم.)607( :
( )4تعار من الليل أي :هب من نومه واستيقظ [النهاية البن األثير .]190/1
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قوة إال
قدير ،الحمد لل ،وسبحان الل ،وال إله إال الل ،والل أكبر ،وال حول وال َّ
اللهم اغفر لي ،أو دعا است ِ
فإن َّ
ت صال ُت ُه» (.)1
باللُ ،ث َّم قال:
توضأ ُقب َل ْ
يب لهْ ،
ُج َ
َّ
 -3يف دعاء صالة الليل.
ُ
رسول الل ﷺ إذا قام مهن
كما جاء عن ابن عباس ،قال :كان

غيرك،
أنت المقدم وأنت المؤخر ،ال إل َه إال َ
اللي هل يتهجد قالَ .. « :
أنت ،أوال إل َه ُ
وال َ
حول وال قو َة إال باللِ»(.)2
-4يف دعاء الخروج من المنزل.

والدليل حديث أنس بن مالك◙ أن النبي ﷺ قال « :إذا َخ َر َج
توكلت على اللِ ،ال َ
ُ
حول وال قو َة إال باللِ ،قال
الرجل ِمن بيته فقال :باس ِم اللِ،
ُ
آخ ُر:
الشياطين ،فيقول له
يت ،فتتنحى له
شيطان َ
وو ِق َ
ديت و ُك َ
:ه َ
ٌ
ُ
فيت ُ
يقال حينئذ ُ
ووقي ؟!»(.)3
كيف لك برجل قد ُهدي وكُفي
َ
حي على الفالح).
-5عند َ
حي على الصالة َّ
الح ْيعلتين وهما قول المؤذنَّ (:

ه
الصالة ،قال :ال َ
ُ
حول
حي على َّ
والدليل قول رسول الل ﷺُ « :ث َّم قالَّ :
حي على الفالح ،قال :ال َ
قو َة إال بالل »(.)4
حول وال َّ
وال َّ
قو َة إال باللُ ،ث َّم قالَّ :
-6يف األذكار بعد الصلوات الخمس المفروضة.
يقول يف ُدبـ هُر ِّ
فقد كان النبي ﷺ ُ
وحدَ ه
كل صلة حين يس ِّل ُم« :ال إله َّإال الل ْ
ُّ

قدير ،ال َ
قو َة إال
حول وال َّ
الم ْل ُك وله الحمدُ وهو على كل شيء ٌ
ال شريك له ،له ُ
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)1154( :
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)1120( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)769( :واللفظ للبخاري.
( )3أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)5095( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)499( :
( )4أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)385( :
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ُ
الحسن ،ال إله
الفضل ،وله ال َّثنا ُء
بالل ،ال إله إال الل ،وال نعبدُ َّإياه ،له النعم ُة وله
ُ

إال الل مخلصين له الدين ولو كره الكافرون»(.)1

النبي، 
فعلينا أن نكثر من ذكر الل تعالى واالستعانة به فهي وصية ِّ
كما ثبت عن أبي هريرة ◙ ،أن رسول الل ﷺ قال« :أ ْكثِروا ِم ْن َق ْو ِل ال
حول وال قو َة إال باللِ ،فإ َّنها كنزٌ ِمن ُك ِ
َ
نوز الج َّن ِة»(.)2

كثير من الناس يف لفظ الحوقلة فيقول (:ال حول) ،وهذا ليس
فائدةُ :يخطئ ٌ
له األجر الوارد يف هذه الكلمة العظيمة ،واألخطر من ذلك إذا قال (:ال حول
الل)؛ ألن هذه الكلمة فيها نفي الح ه
ول عن الل تعالى.
فائد ٌة أخرى :بعض الناس إذا حصلت له مصيب ٌة قال (:ال حول وال قوة إال

ه
بالل) ،والصواب :أن الحوقلة تقال عند االستعانة بالل ال عند المصيبة.

قال ُ
ابن تيمية « :هذه الكلم ُة كلم ُة استعانة ال كلم ُة
شيخ اإلسل هم ُ
ه
ه
بمنزلة االسرتجا هع ،ويقو ُلها
المصائب
وكثير مهن الناس يقو ُلها عند
اسرتجاع،
ٌ
جزعا ال صب ًــرا»(.)3
ً
والمشروع للمسلم عند المصيبة أن يقول :إنا ه
لل وإنا إليه راجعون؛ كما قال
تعالى(:ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ) [البقرة ، ]156:وهذا ال ينايف أن
ُيكثر المسلم عند المصيبة من ذكر الل من تسبيح وتحميد وتكبير وهتليل وحوقلة
ليطمئن قلبه.

( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)594( :
( )2أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،) 8406( :وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.)1528( :
( )3مجموع الفتاوى(.)686/10

388




ِ
الس ُ
َ
الحديث:
أكمل
التاسع والثمانون:
ؤال
ُ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ُ
اللسان».
خفيفتان على
«كلمتان
رسول الل ﷺ:
قال



الرا
بعُ
وا
ل
ثل
ث
ون
:



ِ
ِ
ِ
ِ
الرحمن:
حبيبتان إلى
الميزان،
«ثقيلتان يف
الجواب:
ُ
سبحان اللِ
ِ
سبحان اللِ العظي ِم »(. )1
وبحمده،
َ
َ

كلمتان» ،أي :جملتان ،فالكلم ُة يف ه
ِ
اللغة العربي هة ويف الشر هع
قو ُله ﷺ« :
ه
الكلمة يف اصطلحه النحويين ،فهي ت ُ
والجمل ،والكلمة
شمل الجملة
غير
ُ
ُ
وتشمل ِّ
الشعر والنـثر(.)2
القصيرة والطويلة،
ِ
ه
تشويق السامه هع إلى
ُ
تقديم الخب هـر
خبـر مقد ٌم ،وفائد ُة
وقو ُله« :
كلمتان»ٌ ،
ه
ه
األوصاف
تقديمه؛ ألن كثرة
وصف الخبـ هر ح ُسن
الكلم يف
المبتدأه ،و ُكلما طال
ُ
ُ
ه
الجميلة تزيدُ السامع شو ًقا(.)3
ِ
ِ
ُّطق هبما؛ لقلة حروفههما
اللسان» ،أي يس ُه ُل الن ُ
خفيفتان على
قو ُله ﷺ« :
ه
ه
ألفاظهما.
وسهولة
ه
ه
ِ
ِ
الحسنات ،وإنما ث ُقل
ميزان
الميزان» ،أي يف
ثقيلتان يف
قو ُله ﷺ« :
وز ُنهما لما اشتملتا عليه مهن المعاين العظيمة مع ه
ه
حروفهما.
قلة
ه
ه
ِ
الر ِ
الكلمات لهما
ب هذه
قو ُله ﷺ« :
الل ُ يح ُّ
حبيبتان إلى َّ
حمن» ف ُ
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)6682( :ومسلم يف صحيحه رقم.)2694( :
( )2انظر فتح ذي الجلل واإلكرام البن عثيمين (.)557/15
( )3انظر فتح الباري البن حجر (.)540/13
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إثبات ه
ه
ه
فيها من ه
ه
تنزيهه ه
صفة المحبة
وإثبات
النقائص،
عن
الكمال له ،ويف هذه الجملة ُ
ه
ه
ه
ً
ب صفات.
ب
يحب
ب ً
بقاعا ،و ُيح ُّ
أعماال ،و ُيح ُّ
أشخاصا ،و ُيح ُّ
ً
لل تعالى ،فالل ُّ
ه
ه
بالذ ه ه
وقد خص اسم الرحمن ِّ
للتنبيه على سعة
الحسنى
كر من األسماء ُ
ه ه
رحمة الل  التي وسعت كل شيء ،قال تعالى(:ﯞﯟﯠﯡﯢ

ه
رحمته  أنه ُيجازي على العم هل اليسير بالثواب الكبير.
ﯣ)[غافر ،]7:ومن

قو ُله ﷺ« :سبحان اللِ» تنزيه ه
الل  عن ِّ
يليق به مهن
كل ما ال ُ
َ
ه
صفات الن ه
ه
متضمن إلثبات كمال
والعيب ،وهذا التنزيه ليس نف ًيا بل هو
قص،
ٌ
ه
ه
ه
ه
ه
لكمال
وم والسن َة:
ضدِّ ه ،ومن أمثلة هذه القاعدة أن الل نفى عن نفسه المو َت وال َّن َ
لكمال ه
ه
ه
لكمال عدلهه
علمه وقدرتهه ،ونفى الظلم
حياته وق ُّيوميته ،ونفى ال َع ْجزَ :
َ
المثيل والكُف َء لكمالهه المطل هق يف جمي هع صفاتهه (.)1
ورحمتهه ،ونفى
ِ
ِ
وبحمده» ،إما أن تكون حاليةً ،فيكون المعنى
وبحمده» ،الواو يف «
و قو ُله« :
ُأ ِّنزه الل تعالى حال كوين حامدً ا له ،وهذا المعنى هو ما تقدم أن تنزيه ه
الل تعالى

متضمن إلثبات صفات الكمال والمدح ،أو تكون الواو عاطف ًة فيكون المعنى
ٌ
ثبات المحامهد لل وهو الكمال والجمال والعظمة
ُأ ِّنزه الل وأحمده فيكون فيها إ ُ
والكربياء.
سبحان اللِ » كرر التسبيح تأكيدً ا لتنزيه الل  عن
قوله ﷺ« :
َ
ه
النقائص.
عظيم يف
الل
ٌ
قو ُله ﷺ« :العظيم» العظيم ٌ
اسم من أسماء الل الحسنى ،و ُ
ه
ذاتهه ،و صفاتهه ،و ه
تشريعه ،وعظيم يف ِّ
كل شيء.
فعله ،و قولهه ،و أحكامهه ،و
( )1انظر منحة المولى شرح القواعد المثلى للشيخ :سالم الطويل( ص.)175 :
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ِ
الرحمن» فيه
ويف الحديث الجمع بين الرجاء و الحب والخوف  ،فقولهَّ « :
بيان س ه
ُ
سبحان اللِ» تنزيهه  عن النقائص ،وإثبات
عة رحمته  ،و«
َ
ه
ه
الخوف من
راجع إلى
القلب ،و«العظيمِ »
الكماالت له ،وهذا ُيورث محبته يف
ٌ

هيبته . )1( 
ه
الحمد والتعظيم  ،إذ ليس ُّ
كل
النبي  بين
وقد جمع ُّ
ُمعظم محبو ًبا محمو ًدا ،وال ُّ
كل محبوب محمود معظ ًما ،و العباد ُة تتضم ُن كمال
ه
ه
الحمد ،وتتضم ُن كمال ُّ
التعظيم،
المتضم هن معنى
الذ ِّل
المتضم هن معنى
الحب
ِّ
ِّ
ِّ
ه
ه
المحاسن ،وفيها ُّ
وكربيائه،
الذ ُّل الناشئ عن عظمتهه
ففي العبادة ح ُّبه وحمدُ ه على
وفيها إجل ُله وإكرا ُمه(.)2
والتسبيح والتحميد يتضمن التعظيم؛ ويتضمن إثبات ما يحمد عليه ،وذلك
يستلزم اإللهية فإن اإللهية تتضمن كونه محبو ًبا؛ بل تتضمن أنه ال يستحق كمال
الحب إال هو ،والحمد هو اإلخبار عن المحمود بالصفات التي يستحق أن ُيحب
ألجلها ،فاإللهية تتضمن كمال الحمد ،وسبحان الل تتضمن إثبات عظمته(.)3
ه
وحمده يف
يكثر مهن الجم هع بين تسبيح الل تعالى
النبي ﷺ ُ
ولذلك كان ُّ
ه
ه
وسجوده ،والدليل ما ذكرته أم المؤمنين عائش ُة  بقولهها« :كان
ركوعه
ِ
هه
هه
وبحمدك،
اللهم ر َّبنا
كثر أن يقول يف ركوعه وسجوده :سبحانك َّ
النبي ﷺ ُي ُ
ُّ
ه
()4
اغفر لي ،يتأول القرآن»  ،أي :يتأول قول الل ╡{ :ﭿﮀﮁ
اللهم ْ

ﮂﮃﮄﮅﮆ)[النصر.]3 :

( )1انظر إرشاد الساري للقسطلين ( ، )484/10الكوكب الوهاج شرح مسلم (.)55 /25
( )2انظر الفتاوى الكربى لشيخ اإلسلم (.)228 /5
( )3انظر الفتاوى الكربى لشيخ اإلسلم (.)229 /5
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)817( :ومسلم يف صحيحه رقم.)484( :
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ولما تقدَّ م من أهمية هذه الكلمة (سبحان الل وبحمده) وعظيم مدلولها
ُ
فضائل عدة لمن يقولها ،ومن ذلك:
جاءت
أحب الكال ِم إلى اللِ .
 -1أنَّها ُّ
ُ
خبر َك بأحب الكال ِم
ذر ◙ ،قال :قال
رسول الل ﷺ« :أال ُأ ُ
فعن أبي ٍّ
ه
حب
قلت :يا رسول الل أخبـرين
إلى اللِ؟» ُ
بأحب الكل هم إلى الل ،فقالَّ :
«إن َأ َّ
ِّ
سبحان اللِ
ِ
وبحمده » (.)1
الكال ِم إلى اللِ:
َ
ِ
ومما ُّ
«كلمتان
حب الل تعالى لهذه الكلمة حديث الباب المتقدم
يدل على ِّ
ِ
ِ
اللسان ».
خفيفتان على
ِ
واختارها لعباده.
الل لمالئكته
 -2أنَّها من
َ
أفضل الكالمِ ،لذا اصطفاها ُ
ه
ه
ُ
أفضل؟ قال:
أي الكل هم
ذر ◙ ،أن رسول الل ﷺ ُسئل ُّ
فعن أبي ٍّ
سبحان اللِ
ِ
«ما اصطفى الل لمالئكتِه أو ِ
وبحمده» (.)2
لعباده:
َ
ُ
 -3مغفرة ُّ
الذنوب والخطايا.
فعن أبي هريرة ◙ أن رسول ه
سبحان اللِ
الل ﷺ قالَ « :م ْن قال:
َ
مثل ِ
ِ
وإن كانت َ
زبد البح ِر»(.)3
وبحمده ،يف يوم مائ َة مرةُ ،ح َّط ْ
ت خطاياهْ ،
أحب إلى الل من إنفاق جبل ذهب وفضة يف سبيله.
 -4أنَّها ُّ
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2731( :
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2731( :
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)6405(:ومسلم يف صحيحه رقم ،)2691( :واللفظ
للبخاري.

ِ
ه
تمو هجه واضطرا هبه[.مطالع األنوار البن قرقول .]222/3
قوله«:زبد البح ِر»،أي :رغو ُة مائه عند ُّ
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ه
«م ْن ها َله ُ
أن يكابدَ ه،
الليل ْ
فعن أبي أمامة◙ أن رسول الل ﷺ قالَ :
سبحان اللِ
وب ِ
ِ
وج ُب َن ِ
أن َ
يقول:
خ َل
َ
عن العدو أن يقات َله ،فل ُيكثِـ ْر ْ
بالمال أن ينف َقهَ ،
َ
ِ
جبل ذهب وفضة ُين َف ِ
ِ
حب إلى اللِ ِمن ِ
سبيل اللِ .)1(»
قان يف
وبحمده ،فإ َّنها َأ ُّ
ِ
ِ
ِ
مكانة َّ
القيامة.
يوم
علو
ُّ -5
الذاك ِر بها ورفع ُة منزلته َ

ُ ه
ِ
ِ
ين
فعن أبي هريرة ◙ قال
«م ْن قال حين ُي ْصبِ ُح وح َ
رسول الل ﷺَ :
َ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
بأفضل ِم َّما جاء
القيامة،
يوم
ُي ْمسي:
سبحان الل وبحمده ،مائ َة مرة ،لم يأت أحدٌ َ

بهَّ ،إال أحدٌ قال َ
مثل ما قال أو زا َد عليه»(.)2

ِ
الل بها نخل ٌة يف الجن َِّة.
ُ -6تغ َْر ُس ل َم ْن َذك ََر َ

رسول ه
فعن عمرو ه
ُ
الل ﷺ:
بن شعيب ،عن أبيه ،عن جدِّ ه ،قال :قال
سبحان اللِ
ِ
وبحمده غُ
رست له نخل ٌة يف الج َّن ِة»(.)3
«م ْن قال :
ْ
َ
َ
سبحان اللِ
ِ
ِ
* ِ
ِ
وبحمده) وأهميتها ُشرع للمسلم أن
كلمة (
فضائل
ولع َظ ِم
َ
ِ
والليلة ،ومنها:
يقو َلها ضمن أذكار عدة يف اليو ِم
أذكار الركو ِع والس ِ
جود.
-1يف
ُّ
ِ ُّ
فعن الس ه
رمقت النبي ﷺ يف صلتهه،
عدي ،عن أبيه ،أو عن عمه ،قال« :
ُ
سبحان اللِ
ِ
ه
ه
وبحمده ثال ًثا» (.)4
وسجوده قدر ما يقول:
ركوعه
يتمكن يف
فكان
َ
ُ
( )1أخرجه الطرباين يف المعجم الكبير رقم ،)7795(:وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب رقم:
(.)1541
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2692( :
( )3أخرجه البزار يف مسنده رقم .)2468( :وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب رقم.)1539( :
( )4أخرجه أبوداود يف سننه رقم ،)885( :وصححه األلباين يف صحيح سنن أبي داود رقم.)885( :
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 -2يف قيام الليل.
دخلت على عائشة  ،فسأل ُتها :بهم كان
ين ،قال:
فعن شريق الهوز ِّ
ُ
ُ
فتتح إذا هب مهن اللي هل؟ فقالت :لقد سألتني عن شيء ما
رسول الل ﷺ ي ُ
ه
ه
عشرا ،وقال:
عشرا ،وحمد ً
سألني عنه أحدٌ قبلك ،كان إذا هب من اللي هل كبـر ً
َ ِ
ِ
الم ِل ِك القدُّ ِ
عشرا» واستغفر
عشرا» وقال« :
«
َ
وس ً
سبحان َ
سبحان الل وبحمده ً
بك ِمن ِض ِيق الدُّ نياِ ،
الله َّم إني أعو ُذ َ
وض ِيق يو ِم
عشراُ ،ثم قالُ « :
عشرا  ،وهلل ً
ً
ِ
فتتح الصلة (.)1
عشرا» ُثم ي ُ
القيامة ً
-3يف كفارة المجلس.
رسول ه
فعن ناف هع ه
ُ
الل َ « :من قال:
بن جبير عن أبيه قال :قال
ِ
ِ
ِ
وأتوب
أستغف ُر َك
أنت،
اللهم
وبحمدك ،ال إل َه إال َ
َ
ُ
سبحان الل وبحمده ،سبحانك َّ
ِ
ِ
مجلس َل ْغو
مجلس ذكر كانت كال َّطا ِبـع ُي ْط َب ُع عليه ،ومن قالها يف
إليك ،فقالها يف
كانت كفار َته» (.)2
ِ
اإليواء إلى الفراش.
 -4عند
ُ
رسول الل َ « :من قال عند
فعن أبي هريرة◙ قال :قال

ِ
الم ُ
َ
لك وله الحمدُ  ،وهو على كل شيء
الل وحدَ ه ال
شريك له ،له ُ
منامه :ال إل َه إال ُ
ِ
قدير ،وال َ
أكبر،
حول وال قو َة َّإال باللِ،
َ
والل ُ
ٌ
اللُ ،
سبحان الل وبحمده ،ال إل َه َّإال ُ
وإن كان أكثر ِمن ِ
زبد البح ِر»(.)3
غُ ِف ْ
رت ذنو ُبهْ ،
َ
( )1أخرجه أبوداود يف سننه رقم ،)5085( :وصححه األلباين يف صحيح سنن أبي داود رقم.)5085( :
( )2أخرجه النسائي يف عمل اليوم والليلة رقم ،)424( :وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة
رقم.)81( :
( )3أخرجه النسائي يف عمل اليوم والليلة رقم ،)811( :وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة
رقم.)607( :
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ِ
ِ
ِ
حديث ِ
ُ
اللسان» على فوائدَ عدة غير
خفيفتان على
«كلمتان
الباب
فائدةَّ :دل
ما تقدم ،ومن ذلك:
ِ
أن الغفل َة وكثر َة ُّ
الطاعات ،فمع خف هة هذا
الذنوب تحرمان اإلنسان من
َّ -1
كثيرا مهن الن ه
ِّ
محروم مهن هذك هر الل
اس
ٌ
الذكر على اللسان وسهولته و ُيسره ،إال أن ً
 هبما.
بيان تفاضل األعمال عند الل  وهذا يف قوله« :ثقيلتان يف
ُ -2
الذكـ ُر أثـ ُ
الميزان» ،فهذا ِّ
قل مهن غيره يف الميزان.
ُ
حقيقي كما
والميزان
-3إثبات الميزان ،وهذا يف قوله« :ثقيلتان يف الميزان»،
ٌّ

الحسنات
ثبت يف القرآن والسنةُ ،توزن فيه صحائف األعمال التي كُتبت فيها
ُ

ُ
ُ
حديث أبي هريرة ◙ ،عن
والدليل
األشخاص،
والسيئات تار ًة ،وتار ًة ُيوزن
ُ
ُ
ِ
ه
الر ُ
القيامة ،ال َي ِز ُن
يوم
جل
الس ُ
مين َ
العظيم َّ
ُ
رسول الل  قال« :إ َّنه ليأتي َّ
عندَ اللِ
جناح بعوضة ،وقال :اقرؤوا( ،ﮭﮮﮯﮰﮱﯓ) [الكهف،)1(»]105:
َ
ُ
األعمال ،واألعمال تشمل :األقوال ،واألفعال ،فتُوزن األقوال
وتار ًة ُتوزن
واألفعال ،حتى إنه ُتوزن أفعال القلوب ،كالخوف ،واإلخلص ،والحياء،
والخشية ،والحب ،والبغض.
 -4إثبات ثالثة أسماء لل تعالى وهي :الل ،والرحمن ،والعظيم.
ه
ِ
ه
المسلم وإقبالهه
لنشاط
سبب
الصالح؛ ألن ذلك
العمل
الترغيب يف
-5
ِ
ٌ
ُ
عليه ،كما قال تعالى( :ﭲﭳ) [البقرة ،]184:فليست أيا ًما كثيرة بل قليل ًة،
ه
ب الناس يف موعظة أن يب ِّيـن لهم سهولة
وعلى هذا فينبغي لإلنسان عندما يخاط ُ
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)4729(:ومسلم يف صحيحه رقم ،)2785( :واللفظ
للبخاري.
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العمل يف األمور التي يعتقد اإلنسان أهنا شاقة ترغي ًبا لهم يف الطاعة(.)1
ُ
السجع و أنه ال بأس به؛ ألنه يسهل حفظ الكلم ،وينهى
 -6فيه
استعمال َّ
ف.
الحق أو فيه تك ُّل ٌ
عنه إن كان إلبطال ِّ



( )1انظر فتح ذي الجلل واإلكرام البن عثيمين (.)559/15
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الس ُ
ؤال التسعون:ما سيدُ االستغفار؟
ُّ





ِ
االست ِ
أن َتـ ُق َ
أنت ربي ،ال
اللهم َ
الجوابَ « :سيدُ
غفار ْ
ُ
ولَّ :
ِ
ووع ِد َك ما
إ َل َه ِإال َ
أنت ،خلقتَني وأنا عبدُ َك ،وأنا على عهد َك ْ
بك ِمن َشر ما ص َنع ُت ،أبوء َ ِ
عم ِت َك
ُ
ْ
اس َت َط ْع ُت ،أعو ُذ َ ْ
لك بن َ
علي ،وأبوء َبذ ْن ِبي ِ
فاغْف ْر لي ،فإ َّن ُه ال َيغ ِْف ُر ُّ
أنت»(.)1
ُوب إال َ
الذن َ
ُ
َّ

الرا 
بعُ
وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

معروف عند أه هل ه
ُ
العلم بحديث س ِّي هد االستغفار ،وقد سمى
ٌ
الحديث
هذا
النبي ﷺ هذا ِّ
الذكر س ِّيـدً ا لما اشتمل عليه مهن المعاين العظيمة (.)2
ُّ
ه
ه
ه
ه
والسن هة ،قال
األمر هبا يف
الكتاب ُّ
واالستغفار من العبادات العظيمة التي جاء ُ
ُ
الل ╡ ( :ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ُ

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ) [نوح.]12-10:

النبي ﷺ إذا
وقال تعالى(:ﮅﮆﮇ) [فصلت،]6:وكان ُّ

انصرف من صلته استغفر الل ثل ًثا( ،)3وقال ﷺُ « :طوبى لمن َو َجدَ يف
كثيرا»(.)4
صحيفتِـ ِه
استغفارا ً
ً
ه
رسول الل ﷺ س ِّيدُ االستغفار،
وإن همن أجمع صي هغ االستغفار الثابتة عن
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)6306(:

( )2للمؤلف حفظه الل رسالة مطبوعة يف شرح هذا الدعاء عنواهنا( تذكير األخيار بشرح دعاء
سيد االستغفار).
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)591( :

( )4أخرجه ابن ماجه يف سننه رقم ،)3818(:وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)3930(:
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شتم ٌل على هذكر جامع ،وعد النبي ﷺ ه
حديث م ه
قائل ُه بثواب عظيم،
فهو
ٌ ُ
ُّ
ه
ه
ه
وفهم معناه.
الحديث
حفظ هذا
فحري بالمسلم أن يحرص على
ٌّ
وع ِّوض
اللهم) ،أي :يا الل ،و(يا) حرف نداء ،وقد حذف حرف النداء ُ
قولهَّ ( :

عنه بالميم يف آخر لفظ الجللة فصارت اللهم ،فأنت تنادي الل ╡ ،وهذه
الصيغ ُة ُ
أبلغ يف النِّداء.

ابن الق ِّيم « :$ال خلف أن لفظة اللهم معناها :يا الل ،ولهذا ال
قال ُ
ُتستعمل إال يف الطلب فل ُيقال :اللهم غفور رحيم ،بل ُيقال :اللهم اغفر لي
وارحمني»(.)1
أنت ربي» ،جمل ٌة اشتملت على اإلقرار بالربوبية لل
اللهم َ
قوله ﷺَّ « :

╡.

ومعنى الربوبي َّـة :إفرا ُد الل ╡ بأفعاله ،أي :أن يؤمن العبدُ بأن الل ╡

ٌ
ُ
والل
المالك المد ِّب ُـر ،والربوبي ُة
الخالق
ُ
هو وحد ُه
اشتقاق من اسم الل الر ِّبُ ،
╡ اسمه الر ُّب ،قال تعالى( :ﭤﭥﭦﭧ) [سبأ.]15:

()2
النبي ﷺ:
النبي ﷺ« :فأ َّم ا ُّ
الركوع فعظموا فيه الر َّب»  ،وقال ُّ
وقال ُّ

«السواك مطهر ٌة للفم ،مرضا ٌة للرب»(.)3

ٌ
وإقرار أن الل هو خاله ُقك
إيمان منك
اللهم أنت ربي» ،فهذا
ٌ
فعندما تقولَّ « :
ُ
توس ٌل مهن العبد إلى الل
ومالكك وهو المدبـِّـ ُر لكل شيء ،فهذه الكلمة فيها ُّ
╡ باإليمان بالربوبي هة.
ه
الصلة على محمد خير األنام [ص.]143:
( )1هجلء األفهام يف فضل
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)479( :
( )3أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)7( :وصححه األلباين يف اإلرواء رقم.)66( :
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أنت» ،استثنا ٌء بعد نفي ،واالستثنا ُء بعد النفي ُّ
يدل على الحصر:
قوله« :ال إل َه َّإال َ
ه
ه
العبادة
استحقاق
صر
وهو قص ُر الحكم على المذكور ونف ُي ُه عما عداه ،والمعنى :ق ُ
بحق وحد ُه ال شريك له.
الحق المعبو ُد ٍّ
على الل ╡ ،وأنه اإلل ُه ُّ
فهذا إقرار باأللوهيـة :وهي إفراد الل ╡ ه
بالعبادة ،فلما ذكر الربوبية ذكر
ُ
َّ
بعدها األلوهية فجاء بكلمة التوحيد الكلمة العظيمة( :ال إله إال الل) ،فما أعظمها
مهن كلمة يتوس ُل هبا العبدُ إلى الل ╡ قبل أن يسأله المغفرة.
إقرار بالـتوحيد لل
ومعنى« :ال إله َّإال أنت» ،ال معبود ٍّ
بحق إال أنت ،وهذا ٌ

╡.

ه
قوله« :خلق َتني وأنا عبدُ َك» ،فيه ُ
توس هل العبد إلى ر ِّب هه بربوبيته
بيان كيفية ُّ
وعبوديتهه ليغفر له ،كما لو أثنيت على إنسان قبل أن تطلب منه حاجتـك أو تسأله

مسألتك ،فإذا قلت لعبد كريم معروف ومشهور بالعطاء كلمات لطيفة قبل أن
فحري أن ُيعطيـك ،فكيف بالكريم األكرم الذي بيده ملكوت كل شيء؟!
تسأله
ٌّ
ِ
قوله« :وأنا على ْ ِ
الل علينا أن نعبده وال
عهـد َك ْ
ووعد َك» ،العهدُ الذي أخذه ُ
الل
نشرك به شي ًئا ،كما قال تعالى( :ﭲﭳ)؟ ،قلنا :بلى ،هذا العهدُ فطـر ُه ُ

يف نفوسنا ،وأرسل ُر ُسل ُه ،وأنزل كتبـه ليؤ ِّكد هذا العهد ،وهو أنـه ╡ الر ُّب
ه
المستح ُّق للعبادة ،فالمسلم هنا يف هذا
الحق
الخالق الماله ُك المد ِّبـر ،واإلله ُّ
ُ

المقام يجدد العهد مع الل تعالى.
ت» ،أي :على قدر استطاعتي ،و مهن رحمة الل ╡ أنه
قوله« :ما اس َت َط ْع ُ
نفسا إال على قدر استطاعتها ،قال تعالى( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ال ُيـك ِّلف ً
ﯜ) [البقرة ،]286:وقال تعالى( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) [التغابن ،]16:فالعبد

يقول :أنا على عهدك الذي عاهدتك إياه وأخذته علي أن أعبدك وحدك ال شريك
ه
تخلف الميعاد.
ُ
رب ،فأنت ال
لك ،وأنتـظـر وعدك يا ِّ
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ت» ،معنى أعوذ :ه
رب
قولهَ « :أ ُعو ُذ ِب َك ِم ْن َشر ما ص َن ْع ُ
ألتج ُئ وأعتصم بك يا ِّ
استعذت بك منه ،واالستعاذة عباد ٌة ،وهي :طلب العوذ ،فأنت
لتعيذين مما
ُ
ُ
شر أعمالك التي عملتها ،ومن تقصيرك وأخطائك ،فتقول:
تستعيذ بالل من ِّ
ت» ،أي :أبر ُأ إليك من جميع الذنوب والخطايا التي
« َأ ُعو ُذ ِب َك ِم ْن َشر ما ص َن ْع ُ
النبي ﷺ« :نعو ُذ بالل ِمن شرور أنـفسنا وسيـئـات
اقـتـرفتُها ،كما كان يقول ُّ
ِ
أعمالنا»( ،)1فتستعيذ بالل من ذنوبك ،ومن أعمالك الس ِّيئة.
قولهَ « :أبو ُء َل َك ِبنِ ْعمتِ َك ع َل َّي» ،معنى أبوء :أعرتف و ُأقـ ُّر ،وهذا توسل

مغمور فيها ،نعمك
نعمك علي عظيم ٌة وأنا
ٌ
باإلقرار بالنِّعم ،فأنت تقول لل ╡ُ :
عظيم ،وستـ ُرك علي جميل ،وعطاؤك كبير،
علي ظاهر ٌة وباطن ٌة ،وفض ُلك علي
ٌ

وجاء لفظ ال ِّنعمة مفر ًدا مضا ًفا ،والقاعدة :أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم(،)2
ومهن أمثلة هذه القاعدة قو ُله تعالى ( :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ)
[إبراهيم،]34:أيِ :ن َع َم اهلل ،فكلمة (نعمة) جاءت مفرد ًة مضافة فتشمل جميع النِّعم،
ُّ
ويدل على هذا العموم قوله تعالى (:ﭛﭜ) .
قوله تعالى ( :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ) [إبراهيم.]34 :
ُ
كفران
الل تعالى أن نعمه ال ُتحصى ،ثم بيـن حال أكثر الخلق وهو
ذكر ُ

وظلم أنفسهم بعدم شكرها ،ومع ذلك فإنه  قابلهم بالمغفرة
النِّعم،
ُ
النبي
والرحمة ،ولو جازانا ُ
الل تعالى على أعمالنا ما دخل أحدٌ الجنــة ،يقول ُّ
( )1جزء من حديث خطبة الحاجة ،أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)1105 ( :وأصله يف مسلم رقم:
(.)868
( )2ومن أمثلته قوله تعالى( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ) [الزمر ،]36:فكلمة (عبده) مفرد مضاف،
والمراد :كاف عباده[ينظر التعليق المختصر على نظم القواعد الفقهية للسعدي للمؤلف ص.]53
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ﷺ« :لن يـ ِ
دخ َل أحدً ا عم ُله الجن َة» ،قالوا :وال أنت يا رسول الل؟ قال« :ال،
ُ

يتغمدَ ين الل بفضل ورحمة»( ،)1فدخولنا الجنـة يكون برحمة من
وال أناَّ ،إال أن َّ
ُ
العمل لتفاضل
الل وفضل ،ليس بأعمالنا ،فالعمل ليس ثم ًنا للجنـة ،وإنما ُج هعل
الدرجات يف الجنـة ،فنهـعم ه
رت،
والس ُ
السمع،
الل علينا كثيرة:
ُ
والبصر ،والفؤا ُدِّ ،
ُ
ُ
ُ
والمال ،وأشيا ُء كثير ٌة تعمل يف جوف اإلنسان يف الليل
والصح ُة ،والعافي ُة،
ِّ
ه
بنعمة الل كان هذا مهن أسباب دوام النِّعمة
والنهار وال يشعر هبا ،فالعبدُ إذا أقر
ه
عم تزيد
وزيادتها ،قال تعالى ( :ﭰ ﭱ ﭲ ) [إبراهيم ،]7:فال ِّن ُ
ه
الناس اليوم
ليل ،وكثير من
بعضنا اآلن ال يشكر الل إال ق ً
بحمد الل وشكره ،و ُ
فر نعمته على الرغم مهن رفاهية الحياة.
شكر الل ،ويـك ُ
يتذم ُـر وال ي ُ
قولهَ « :
ٌ
توسل باالعرتاف
أعرتف بذنبي و ُأ هق ُّـر به ،وهذا
ُ
وأب ُـو ُء َبذنْبي» ،أي:
بالذنب ،فمن اعرتف بذنبه كان اعرتا ُف ُه مهن أسباب مغفرة الل له.
ه
والنبي ﷺ يع ِّلمنا كيف
ها،
يعلم
ال
وذنوب
ها،
يعلم
ذنوب
وللعبد
ٌ
ٌ
ُ
ُ
ُّ
أسررت،
أخرت ،وما
قدمت ،وما
اللهم اغفر لي ما
ُ
ُ
ُ
نستغفر الل ╡ بأن نقولَّ « :
أنت أعلم به مني»(.)2
وما
أعلنت ،وما َ
ُ
وتفصيل ،ما ع هلم منها وما لم
ً
والمطلوب مهن العبد أن يعرتف بذنوبه جمل ًة
ُ

مات يتوسل هبا العبدُ إلى
يعلم ،فيقول « :وأب ُـو ُء َبذنْبي فاغفر لي» ،هذه ك ُّلها مقدِّ ٌ
الل ╡.

قولهِ « :
فاغْف ْر لي» ،أي :تجاوز عني ،واسرتين ،وارحمني ،واعف عني؛ ألن
كلمة المغفرة إذا ُأفردت تشمل هذه المعاين كلها.
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)5673( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2816(:واللفظ للبخاري.
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه من حديث ابن عباس رقم ،)1120( :ومسلم يف صحيحه
من حديث أبي موسى األشعري ◙ رقم ،)2719( :واللفظ له.
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طلب المغفرة؛ ألن
طلب المغفرة ،وإنما قيل:
االستغفار ُ
واالستغفار :معناه ُ
ُ
السين والتاء إذا دخلتا على الكلمة يف لغة العرب دلتا على الطلب غال ًبا.
أستغفر الل) فإنك
والمغفرة :ستـ ُر الذنب والتجاوز عن صاحبه ،فإذا قلت( :
ُ
قد سألت الل ╡ أن يس ُتـر ذنبك ،وأن يتجاوز عنك ،وما منا مهن أحد إال وله

الل ╡
ذنوب،
ٌ
ٌ
ذنوب يف ِّ
السر والعلن ،بأسماعنا وبأبصارنا وبألسنتنا ،كما قال ُ
يف الحديث القدسي« :يا عبادي إنكم ُت ِ
خطئون بالليل وال َّنهار»(.)1

مقتصر على ارتكاب الكبائر
نب ليس كما يظن بعض الناس أنه
والذ ُ
ٌ
أنواع الذنوب وأصنا ُفها كثير ٌة جدًّ ا
الظاهرة؛ كالقتل ِّ
والزنى والسرقة ونحوها ،بل ُ
وقوع يف المحظور.
تقصير يف امتثال المأمور أو
فل ُبـد أن تعلم أن الذنب إما
ٌ
ٌ
الل ولم تقع يف الكبائر فإنك ال تستطيع أن تز ِّكي نفسك وتزعم
فإذا عصمك ُ

أنك امتثلت أوامر الل ╡ كلها ،ولهذا لما طلب أبو بكر الصديق ◙ من
ظلمت
اللهم إين
ُ
لنبي ﷺ فقال  :ع ِّلمني دعا ًء أدعو به يف صليت ،قال« :قلَّ :
ا ِّ

فاغفر لي مغفر ًة
الذنوب إال أنت،
كثيرا -وال يغفر
َ
ْ
كبيرا –ويف روايةً :
ظلما ً
نفسي ً
الغفور الرحيم»( ،)2هذا أبو بكر◙ المبشر
ِمن عندك ،وارحمني إنك أنت
ُ
لنبي‰وأسب ُقهم إلى اإلسلم ،فك ُّلنا بحاجة
بالجنـةُّ ،
أحب الرجال إلى ا ِّ
الناس فل تظن أهنم يمدحون
إلى مغفرة الل  وسرته ،فإذا مدحك
ُ
ذاتك ،وإنما يمدحون هستـر الل الجميل الذي سرتك به.
قوله« :فإِ َّن ُه ال ي ْغـ ِف ُر ُّ
أنت» ،إذا أقر العبدُ بأن له ر ًّبا يغفر ُّ
الذنوب
ُوب إِ َّال َ
الذن َ
فهذا تـ ُّ ٌ
النبي  :‰فيما يرويه عن ربـِّه أنه
وسل إلى الل ليغفر له ذنبه ،قال ُّ
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2577( :
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)834( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2705( :واللفظ له.
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أذنبت -وربما قال:
أذنب ذن ًبا -فقال :رب
ُ
قالَّ « :
إن عبدً ا أصاب ذن ًبا -وربما قالَ :
ُ
غفرت
ويأخذ به؟
الذنب
يغفر
أصبت-
ُ
ُ
فاغفر لي ،فقال رب ُّـهَ :أ َع ِل َم عبدي َّ
َ
أن له ر ًّبا ُ
ْ
أذنبت ،أو
أذنب ذن ًبا ،فقال :رب
ُ
لعبديُ ،ث َّم مكث ما شاء الل ُث َّم أصاب ذن ًبا ،أو َ
ُ
غفرت
ويأخذ به؟
الذنب
يغفر
ُ
أصبت َ
ُ
آخ َر ،فاغفره ،فقالَ :أ َع ِل َم عبدي َّ
َ
أن له ر ًّبا ُ
ور َّبما قال :أصاب ذن ًبا ،قال :قال:
اللُ ،ث َّم أذنب ذن ًباُ ،
لعبديُ ،ث َّم مكث ما شاء ُ
أن له ر ًّبا يغفر
أصبت ،أو قال:
رب
أذنبت َ
ُ
ُ
آخ َر ،فاغفره لي ،فقالَ :أ َع ِل َم عبدي َّ
ُ
ْ
فليعمل ما شاء»(.)1
غفرت لعبدي ثال ًثا،
ويأخذ به؟
الذنب
ُ
َ
ابن الق ِّيم « :$فليس يف هذا إطلق
وقوله ╡« :فليعمل ما شاء» ،قال ُ

وإذن منه سبحانه له يف المحرمات والجرائم ،وإنما ُّ
ٌ
يدل على أنه يغفر له ما دام
كذلك؛ إذا أذنب تاب»(.)2
هذا العلم واالعتقاد أن للعبد ر ًّبا يغفر ُّ
سبب نيل مغفرة الل
الذنوب هو
ُ

ُ
واإليمان بأن الل هو الذي يغفر الذنوب جمي ًعا ،كما
╡ ،فاعرتا ُفك بالذنب
قال تعالى(:ﮰﮱﯓﯔﯕ) [الزمر ،]53:من أسباب مغفرة الل ╡ لك.

قوله« :فإن َّـه ال َيغفر ُّ
أنت» ،هذا أسلوب حصر ،أي :أنت وحدك
نوب إال َ
الذ َ

الذي تغفر الذنوب ،فالمغفرة ُتطلب من الل تعالى ال من الرسول ﷺ ،وال
من ه
غيره.
َّهار م ِ
ِ
أن ُي ْم ِس َي،
وقنًا بها ،فمات ِم ْن َي ْـو ِم ِه َق ْب َل ْ
قوله ﷺَ « :م ْن قالها م َن الن ِ ُ
أهل الجن َِّـة ،ومن قالها ِمن ال َّلي ِل وهو م ِ
ِ
أن ُي ْص ِب َح ،فهو
وق ٌن بها،
َ
فمات َق َبل ْ
َ ْ
فهو م ْن ِ َ
ُ
َ ْ
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)7507( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2758( :واللفظ للبخاري.
( )2الفوائد (ص.)22:
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مخلصا من قلبه ،مصدِّ ًقا بثواهبا العظيم استحق
ِمن ْأه ِل الجن َِّة» ،أي :من قالها
ً
دخول الجنة.
ه
النبي المختار
المسلم أن يتعلم س ِّيد االستغفارً ،
فينبغي على
عمل بوصية ِّ

‰يف قوله« :تع َّلموا سيد االستغفار»(.)1

والخالصة أن هذا الدعاء العظيم اشتمل على معان ،منها:
االعرتاف بالربوبيـة ،وأن الل تعالى هو الخالق المالك المد ِّبر.
ُ
 اإلقرار لل وحده باإللهيـة والعبوديـة.الل ╡ علينا.
ُ
اإلقرار بالعهد الذي أخذه ُ

شر ما جناه العبدُ على نفسه من ُّ
الذنوب.
 االستعاذ ُة من ِّه
والتوسل باإلقرار هبا.
المنعم هبا،
 إضافة ال ِّنعم هة إلىُّ
اإلقرار واالعرتاف بالذنب ،وطلب المغفرة منه ،وأنه ال يغفر الذنوب إال الل.
ُ


( )1أخرجه النسائي يف السنن الكربى رقم.)10228( :
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را
ال
بعُ

الس ُ
ؤال الواحدُ والتسعون :ما ُ
تقول َ
قبل النَّو ِم؟
ُّ



ِ
أموت وأحيا.
اللهم
ُ
ُ
الجواب :باسم َك َّ

ه
ه
ه
الل هبا على
نع ُم الل  على عباده كثيرةٌ ،فمنها نع ٌم عامةٌ ،تـفضل ُ
ه
الل هبا من شاء من
الـخلـق جـمي ًعا؛ مـؤمهنههم وكافه هرهم ،ومنها نهع ٌم خاص ٌة
ُّ
يختص ُ
ه
ه
ه
عباده المؤمنين ،ومن نه ه
وم ،والدليل قو ُله تعالى:
عم الل العامة وآياته العظيمة الن ُ

وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

(ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ) [الروم ، ]23:وقال ╡ ( :ﭯﭰﭱ) [النبأ.]9:

ه
بي ﷺ أن يذكر الل تعالى ،ويشكره على نعمه
وقد كان من هدي الن ِّ

الكثيرة ،ويعلم أمته ذلك اعرتا ًفا لل تعالى بفضله ،وقيا ًما بعبوديته ،ومن ذلك ما
ه
ه
حديث ُحذيفة ه
اليمان ◙ قال:
بن
ورد عنه من أذكار قبل النومه؛ كما ثبت مهن
«كان النبهي ﷺ إذا أراد أن ينام قالِ :
أموت َ
وأ ْحيا»(.)1
هم
ُ
باسم َك ال َّل َّ
ْ
ُّ
ِ
أنام مستعي ًنا بك ،طال ًبا حفظك
قوله( :باسم َك) الباء للستعانة ،والمعنىُ :
من كل سوء ،ومكروه ،راج ًيا العافية والسلمة.

وع ِّوض عنه بالميم
اللهم) ،أي :يا الل ،و(يا) حرف نداء ،وقد ُح هذف ُ
قولهَّ ( :

يف آخر كلمة الل فصارت اللهم ،فأنت تنادي الل ╡.

أموت) ،فيه دالل ٌة على أن النوم ُيسمى مو ًتا ،كما قال تعالى(:ﭧ
قولهُ ( :

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)6324( :
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ﭷﭸﭹﭺﭻﭼ) [الزمر ، ]42:وعن جابر◙ ،قال :سأل ٌ
رجل
ِ
ه
أينام ُ
يموت
الموت ،وال
وم أخو
ُ
أهل الجنة؟ قال« :ال َّن ُ
رسول الل ُ 
ُ
أهل الج َّن ِة »(.)1
ه
ه
أصحاب القبور،
لعباده بحال
تذكيرا
ف همن آيات الل تعالى أن جعل النوم
ً
وجعل اليقظة دال ًة على قدرتهه  على البعث وال ُّنشور.
قوله(:وأحيا) ،أي :حيايت بإرادة الل  كما أن مويت بإرادته وقدرته،
أموت ،ويف هذا إشار ٌة إلى أن المسلم ال
حييت وعليه
فبذكري السمك أحيا ما
ُ
ُ
غنى له عن ذكر ر ِّبه طرفة عين عند نومهه ويف يقظته ويف جميع شؤونه ،فهو عند
يختم أعماله بذكر الل ،وعند االنتباه يكون أو ُل أعماله ذكر الل ،ثم هو يف
النوم
ُ
ُ
يحافظ على ذكر الل ،فعلى هذكره سبحانه يحيا( ،)2وعليه يموت،
جميع أحايينه
وعليه ُي ُ
بعث يوم القيامة(.)3
ِ
ِ
أذكار النَّوم ليسهل حفظه ،وقد
المتن على ذكر واحد من
اقتصرت يف
وقد
ُ
أذكار كثيرة قبل النَّومِ ،ومنها:
ثبت عن النبي ﷺ
ٌ

-1عن عائشة «:أن النبي ﷺ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة

جمع كفيهُ ،ثم نفث فيهما فقرأ فيهما( :ﭑﭒﭓﭔ) و(ﭤﭥﭦ ﭧ)

ه
جسده ،يبد ُأ هبما على
مسح هبما ما استطاع مهن
و(ﮀ ﮁﮂﮃ) ُ ،ثم ي ُ
ه
ه
ه
جسده ي ُ
فعل ذلك ثلث مرات» (.)4
ووجهه وما أقبل مهن
رأسه
( )1أخرجه البيهقي يف شعب اإليمان رقم ،)4745( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)6808( :
اسم له  ،والثاين صف ٌة فهعلهية لل  ،وليس
( )2فائدة:
الحي غير ُيحيي ،فاألول ٌ
ُّ
المحيي ،لكن من صفاته أنه ُيحيي.
من أسماء الل ُ 
( )3فقه األدعية واألذكار للشيخ :عبدالرزاق العباد (ص.)511:
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)5017( :
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 -2عن فروة بن نوفل◙ ،أنه أتى النبي ﷺ فقال :يا رسول الل
أويت إلى فراشي ،قال«:اقرأ(:ﭑﭒﭓ) فإ َّنها
ع ِّلمني شي ًئا أقو ُله إذا ُ
براء ٌة من الشرك» (.)1
بحفظ ه
ه
ُ
زكاة رمضان،
رسول الل ﷺ
-3عن أبي هريرة◙ ،قال :وكلني
فقلت ألرفعنك إلى رسول الل ﷺ
فأتاين آت فجعل يحثو مهن الطعام فأخذ ُتهُ ،
فذكر الحديث ،فقال :إذا أويت إلى ه
الكرسي ،لن يزال عليك من
آية
قرأ
ا
ف
ك
فراش
ِّ
ُ
ٌ
ٌ
بي ﷺَ « :صدَ َق َك وهو
الل حافظ ،وال يقر ُبك شيطان حتى تصبح ،فقال الن ُّ
شيطان» (.)2
كذوب ،ذاك
ٌ
ٌ
 -4عن أبي مسعود ◙ ،قال :قال النبي ﷺَ « :م ْن قرأ باآليتين ِمن
ِ
ِ
ِ
البقرة يف ليلة كفتاه» ( ،)3لم ُيع ِّي ه
آخ ِ
النبي ﷺ معنى كفتاه ،وهذا مما
ن
سورة
ر
ُّ
()4
ُّ
يدل على أهنما تكفيان من أشياء كثيرة كالفزع من النوم ،والشياطين .
 -5عن فاطمة  شكت ما تلقى همن أثر الرحا ،فأتى النبي ﷺ س ٌبي،
النبي ﷺ أخربته
فانطلقت فلم تجده ،فوجدت عائشة فأخربتها ،فلما جاء ُّ
ه
فذهبت
مضاجعنا،
النبي ﷺ إلينا وقد أخذنا
ُ
عائش ُة بمجيء فاطمة ،فجاء ُّ
ألقوم ،فقال« :على ِ
وجدت برد قدميه على صدري،
مكانكما» ،فقعد بيننا حتى
ُ
مما سأل ُتماين ،إذا أخذ ُتما مضاج َعكما ُتـكبرا أرب ًعا
خيرا َّ
وقال« :أال ُأعل ُمكُ ما ً
خير لكُ ما ِمن خادم»(.)5
وثالثين ،و ُتسبحا ثال ًثا وثالثين ،و َتحمدا ثال ًثا وثالثين ،فهو ٌ

( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)3403( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)1161( :
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)3275( :
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)5009( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)808( :واللفظ للبخاري.
شر ما يؤذيه ،وقيل :كفتاه من قيام
( )4قال ابن القيم« :الصحيح :أن معناه كفتاه من ِّ
الليل ،وليس بشيء»[ .الوابل الصيب ص.]249 :
( )5أخرجه البخاري يف صحيحه رقم،)3705 ( :و مسلم يف صحيحه رقم ،)2727( :واللفظ للبخاري.
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-6عن أبي هريرة◙ قال :قال النب ُّي ﷺ « :إذا َأوى أحدُ كم إلى
ِ
ِ
بداخلة ِ
إزاره ،فإ َّنه ال يدري ما َخ َل َفه عليهُ ،ث َّم ُ
فراشه فل َين ُف ْض َ
يقول:
فراشه
ِ
وإن أرسل َتها
أمسكت نفسي
إن
باسم َك ربي
َ
ُ
فارحمهاْ ،
وضعت َجنبي وبك أرف ُعهْ ،
ْ
ُ
تحفظ به عبا َدك الصالحين»(.)1
فاحف ْظها بما
الصديق ◙ ،قال :يا رسول الل
-7عن أبي هريرة◙ ،أن أبا بكر ِّ
فاطر
أمسيت ،قالُ « :قـ ِل:
أصبحت ،وإذا
ُمرنـي بكلمات أ ُقو ُل ُهن إذا
ُ
ُ
اللهم َ
َّ
الغيب َّ ِ
السما ِ
ِ
ِ
رب ُكل شيء وملي َكه ،أشهدُ أن ال
عالم
وات
والشهادةَّ ،
واألرضَ ،
الشيطان ِ
ِ
وش ْر ِكه ،قالُ :ق ْلها إذا
أنت ،أعو ُذ بك ِمن شر نفسي ،وشر
إل َه إال َ

ِ
مضج َعك»(.)2
أخذت
أمسيت ،وإذا
أصبحت ،وإذا
َ
َ
َ
ه
ُ
أتيت
الرباء بن عازب  ،قال :قال
-8عن
رسول الل ﷺ« :إذا َ
مضجعك ،فتوضأ وضوءك للص ِ
ِ
اللهم
اضطجع على ِشق َك
الةُ ،ث َّم
ْ
َّ
َ
َ
األيمن ،وقلَّ :

وألجأت ظهري َ
وفوضت أمري َ
أسلمت نفسي َ
إليك ،رهب ًة ورغب ًة
إليك،
إليك،
ُ
ُ
ُ
َ
منك إال َ
ملجأ وال منجا َ
َ
أنزلت ،وبنبيك الذي
آمنت بكتا ِبك الذي
إليك ،ال
َ
إليكُ ،
ِ
الفطرة فاجع ْل ُهن ِ
ِ
آخ َر ما ُ
أستذك ُر ُه َّن:
فقلت
تقول»
ت على
ُ
ت ُم َّ
فإن ُم َّ
َ
أرسلتْ ،
َ َّ
ِ
أرسلت»(.)3
أرسلت ،قال« :ال ،وبنبيك الذي
وبرسولك الذي
َ
َ
-9عن حفصة ،ه
النبي ﷺ أن رسول الل ﷺ كان إذا
زوج ِّ
ِ
أراد أن يرقد وضع يده ال ُيمنى تحت خدِّ ه ُ ،ثم ُ
يوم ُ
تبعث
يقول:
«اللهم قني عذا َبك َ
َّ
عبا َدك»( ،)4ثلث مهرار.
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم،)6320 ( :و مسلم يف صحيحه رقم ،)2714( :واللفظ للبخاري.
( )2أخرجه أبوداود يف سننه رقم ،)5067( :وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.)2753( :
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)6311 ( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2710( :واللفظ للبخاري.
( )4أخرجه أبوداود يف سننه رقم ،)5045( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)4656( :
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-10عن ه
عبد الل ه
رجل ،إذا أخذ مضجعه قال:
بن عمر  ،أنه أمر ً
إن أح َي ْـي َتها فاحفظها،
«اللهم
َ
خلقت نفسي ،وأنت تو َّفاها ،لك مما ُتها ومحياهاْ ،
َّ
اللهم إني أسأ ُل َك العافي َة» فقال له ٌ
رجل :أسمعت هذا مهن
فاغفر لها،
وإن َأم َّتها
ْ
َّ
ْ
ه
رسول الل ﷺ(.)1
عمر؟ فقال :مهن خير مهن عمر ،مهن

 -11عن أنس◙ أن رسول ه
الل ﷺ كان إذا أوى إلى ه
فراشه ،قال:
ِ
ـي له وال ُمؤوي»(.)2
«الحمدُ لل الذي أطعمنا وسقانا ،وكفانا وآوانا ،فكم َّ
ممن ال كاف َ
يأمرنا ،إذا أراد أحدُ نا أن
 -12عن أبي هريرة◙ ،أن النبي ﷺ كان ُ
ِ
ه
ِ
األيمنُ ،ثم ُ
األرض
ورب
يقول:
ينام ،أن يضطجع على ش ِّقه
السماوات َّ
«اللهم َّ
رب َّ
َّ
ِ
ِ
ورب ُكل شيءَ ،
التوراة
وم ِنز َل
ورب
فالق َ
العرش العظيمِ  ،ر َّبنا َّ
َّ
الحب وال َّنوىُ ،
ِ
ِ
ِ
والفرقان ،أعو ُذ بك ِمن شر كل شيء أنت ٌ
األو ُل
واإلنجيل
اللهم أنت َّ
آخذ بناصيتهَّ ،
فليس قب َلك شيء ،وأنت ِ
الظاهر فليس فو َقك
اآلخ ُر فليس بعدك شي ٌء ،وأنت
ٌ
ُ
الباطن فليس دو َنك شي ٌءِ ،
ين ،وأغننا ِم َن الفق ِر» (.)3
شي ٌء ،وأنت
اقض ع َّنا الدَّ َ
ُ
«من قال حين يأوي إلى
-13عن أبي هريرة◙ ،عن النبي ﷺ قالَ :

ِ
الم ُ
َ
لك وله الحمدُ وهو على كل شيء
الل وحدَ ه ال
شريك له ،له ُ
فراشه :ال إل َه إال ُ
ِ
َ ِ
قدير ،ال َ
أكبر،
حول وال قو َة إال باللِ،
والل ُ
ٌ
اللُ ،
سبحان الل ،والحمدُ لل ،وال إل َه إال ُ
وإن كان َ
مثل زَ َب ِد البحر» (.)4
الل ذنو َبه أو خطاياه ْ
غَ َف َر ُ
-14عن أبي األزهر األنماري ◙ ،أن رسول الل ﷺ كان إذا أخذ
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2712( :
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2715( :
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2713( :
( )4أخرجه ابن حبان يف صحيحه رقم ،)5528( :وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب رقم.)607( :
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مضجعه من الليل قال« :باس ِم اللِ
اغفر لي ذنبي ،واخس ْأ
وضعت جنبي،
ُ
اللهم ْ
َّ
شيطاين ،و ُف َّك رهاين ،واجعلني يف ال َّن ِدي األعلى»(.)1
 -15عن أنس ه
ُ
«من قال إذا
بن مالك◙ قال :قال
رسول الل ﷺَ :
أوى إلى ِ
فراشه :الحمدُ لل الذي كفاين وآواين ،الحمدُ لل الذي أطعمني وسقاين،
َ
اللهم إني أسأ ُلك بعزَّ ِتك أن تنجيني من ال َّن ِار،
فأفضل،
علي
َّ
الحمدُ لل الذي َم َّن َّ
ِ
ِ
الخلق كلهم»(.)2
محامد
فقد َح ِمدَ الل بجمي ِع

 -16عن ابن عمر ،أن رسول الل ﷺ كان يقول إذا أخذ
َ
فأفضل،
علي
مضجعه« :الحمد لل الذي كفاين وآواين ،وأطعمني وسقاين ،والذي َم َّن َّ
َ
رب كل شيء وملي َكه،
فأجزل ،الحمد لل على كل حال،
والذي أعطاين
اللهم َّ
َّ
وإل َه ُكل شيء ،أعو ُذ بك ِم َن ال َّن ِار»(.)3
ينام حتى يقرأ بني
النبي ﷺ ال ُ
-17عن عائشة قالت« :كان ُّ

والزمر» (.)4
إسرائيل ُّ

 -18عن جابر◙« :أن النبي ﷺ كان ال ينام حتى يقرأ (ﭑ

ﭒﭓ) [السجدة ،]2:1و( ﭑﭒﭓﭔ) [الملك.)5( » ]1:
ه
للمسلم أن يقرأ ما تيسر منها يف
ستحب
هذا ما تيسر جم ُعه مهن األذكار التي ُي
ُّ
ِّ
كل ليلة.
( )1أخرجه أبوداود يف سننه رقم ،)5054( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)4649( :
( )2أخرجه الحاكم يف المستدرك ( ،)730/1وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب رقم.)609( :
( )3أخرجه أبوداود يف سننه رقم ،)5058(:وصحح إسناده األلباين يف صحيح سنن أبي داود رقم:
(.)5058
( )4أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)2920( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)4874( :
( )5أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)2892( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)4873( :
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الس ُ
ؤال الثاين والتسعون :ما ُ
تقول بعد
ُّ
ِ
ِ
االستيقاظ م َن النَّومِ؟


الرا
بعُ
وا
ل
ثل
ث
ون
:


ِ
شور.
الجواب  :الحمدُ لل الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه ال ُّن ُ

ه
للمسلم أن يحمد الل  يف السراء والضر هاء ،ويف أحواله
ُيشرع

ك ِّلها(.)1

ه
ه
االستيقاظ مهن
يستحب للمسلم أن يحمد الل فيها بعد
المواطن التي
ومهن
ُّ
ه
ه
حديث ُحذيفة ه
ُ
اليمان ◙ قال« :كان النبه ُّي
بن
والدليل ما صح مهن
النومه،
أموت وأحيا ،وإذا قام قال :الحمدُ للِ
هم
ُ
َ
باسمك ال َّل َّ
ﷺ إذا أراد أن ينام قالْ :
شور »(.)2
الذي أحيانا بعدما أماتنا ،وإليه ال ُّن ُ
ه
بيان أنه ﷺ كان يبدأ يومه ه
الحديث ُ
بذكر الل  كما
ففي هذا
كان يختم يومه ه
بذكر ر ِّبه .

ه
ه
بالكمال المطل هق مع المحب هة
المحمود
وصف
ُ
قو ُله( :الحمدُ للِ) ،الحمدُ  :هو
ه
والتعظيم.

( )1وسيأيت إن شاء الل يف شرح المؤلف للسؤال السادس والتسعين بيان فضل الحمد والمواطن
التي تشرع فيه.

( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)6324( :
ِ
«باسم َ
خاص بالعبد ،وجاء لفظ« :الذي
أموت وأحيا» باإلفراد؛ ألنه ذكر
اللهم
ك
* جاء لفظ
ُ
ٌّ
َّ
أحيانا» بالجمع؛ ألنه يجمع كل مستيقظ من ه
نومه[ .انظر اإلفصاح البن هبيرة.]226/2

411

والل  محمو ٌد على ِّ
ُ
يكون على إنعامهه،
كل حال ،وحمدُ ه 
ه
وعلى ما له من األسماء الحسنى وصفات الكمال؛ كما قال تعالى( :ﮣﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ) [اإلسراء. ]111:
للستغراق( ،)1واللم يف ِ
واأللف واللم يف ِ
ه
قوله( :للِ)
قوله( :الحمد)
ُ
ُ
ُ
ه
للستحقاق ،والمعنى :أن كل حمد ُمستح ٌّق لل ╡ ،فهذه الكلم ُة العظيم ُة دلت
والكربياء ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
لل .
والعظمة
والجلل
والجمال
الكمال
صفات
على
وقد ثبت أن النبي ﷺ أمر من استيقظ مهن نومهه أن يحمد الل ╡ كما
يف حديث أبي هريرة ◙ أن رسول ه
الل ﷺ قال « :فإذا استيقظ فل َيقل:
الحمدُ للِ
علي روحي ،وأذن لي ِبذك ِره»(.)2
د
ور
جسدي،
يف
عافاين
الذي
َّ
َّ
المسلم ربه على العافية يف جسده وسلمته مهن األمراض ،وعلى ر ِّد
فيحمدُ
ُ
روحه ،وتوفيق الل تعالى له إلى ِّ
الذكر.
قو ُله( :الذي أحيانا) ،وذلك أن النوم وفـا ٌة كما قال الل تعالى( :ﭑﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘ) [األنعام ،]60:وثبت عن أبي ُجحيفة ◙

ه
رسول الل ﷺ يف ه
ُ
الشمس ،فقال:
طلعت
سفره الذي ناموا فيه حتى
قال :كان
ُ

فم ْن نام عن صالة فل ُيصلها إذا
الل إليكم
َ
أرواحكمَ ،
«إ َّنكم كن ُتم أموا ًتا فر َّد ُ
َ
استيقظ ،ومن َنسي صال ًة فل ُيصل إذا َذ َك َر»(.)3
( )1األلف واللم المعرفة تكون الستغراق الجنس نحو( :ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) [العصر،]2:
وعلمتها أن يصلح موضعها (كل) مع استقامة المعنى[ .انظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن
مالك .]178/1
( )2أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)3401( :وحسنه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)716( :

( )3أخرجه أبو يعلى يف مسنده رقم ،)895( :وقال األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم:)140/1( :
إسناده جيد.
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بعض الن ه
اس إذا ُس هئل عن حاله ،قال :ال جديد ،وهذا الكلم خط ٌأ،فكون الل
ُ
مماتك فهذه نعم ٌة عظيم ٌة تستوجب حمد ه
 قد أحياك بعد ه
الل عليها ،وشكره؛
ه
الل يف عمره ووفقه إلى طاعته وشكره وحسن عبادته
ألن خير
الناس من أطال ُ
واإلكثار من ذكره ،فقد جاء عن ه
الرحمن ه
ه
بن أبي بكرة ،عن أبيه ◙  ،أن
عبد
ه
ه
وح ُس َن عم ُله،
أي
ً
«م ْن طال ُع ُم ُرهَ ،
رجل قال :يا رسول الل ُّ
خير؟ ،قالَ :
الناس ٌ
ِ
شر؟ قالَ :من طال ُع ُم ُره ،وساء عم ُله»(.)1
فأي
قالُّ :
الناس ٌّ
ه
ه
ه
الصالحات،
الدرجات وعمل
سبب لرفع
بل إن ُطول العمر مع
حسن العمل ٌ
بن ُعبي هد ه
والسماوات ،والدليل ما ورد عن طلحة ه
الل
ودخول جنة عرضها األرض
ُ

رسول ه
ه
الل ﷺ ،وكان إسل ُم ُهما
◙  -أن رجلين مهن ب هل ٍّي -ق هدما على
ه
المجتهدُ منهما فاستُشهدُ ،ثم
جمي ًعا ،فكان أحدُ ُهما أشد اجتها ًدا من اآلخ هر ،فغزا ُ
أيت يف المنا هم بينا أنا عند ه
باب
مكث اآلخ ُر بعد ُه سن ًة ُثم ُت ُو ِّفي ،قال طلح ُة  :فر ُ
الجن هة إذا أنا به ههما ،فخرج ه
خار ٌج مهن الجن هة ،فأ هذن للذي ُت ُو ِّفي اآلخر منهماُ ،ثم
ُشهدُ ،ثم رجع إلي فقال  :ه
خرج فأ هذن للذي است ه
ارجع ،فإهنك لم يأ هن لك بعدُ ،
ث به الناس ،فع هجبوا لذلك ،فبلغ ذلك رسول ه
فأصبح طلح ُة ُيحدِّ ُ
الل ﷺ ،
ُ
ذلك َتعجبون ؟ فقالوا  :يا رسول ه
ِ
الل ،هذا كان
وحد ُثو ُه الحديث ،فقال « :م ْن أي َ ْ َ ُ
رسول ه
لين اجتهاداُ ،ثم استُش ههد ،ودخل هذا ه
أشد الر ُج ه
ُ
الل
اآلخ ُر الجنة قبله ،فقال
ً
َث هذا َب ْعدَ ُه َس َنـ ًة ؟ » قا ُلوا :بلى ،قال َ :
«وأ َ
يس قد َمك َ
رمضان
درك
َ
ﷺ« :أل َ
ول ه
ِ
الس ِنة ؟» قالوا  :بلى ،قال رس ُ
الل ﷺ:
فصامَ ،
وص َّلى كذا وكذا م ْن َس ْجدَ ة يف َّ
بينهما َأبعدُ ِمما بين الس ِ
ِ
واألرض»(.)2
ماء
« فما ُ
َ َّ َ َّ
( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)2330( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)3297( :
( )2أخرجه ابن ماجه يف سننه رقم ،)3925( :وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه رقم:
(.)3925
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ه
حديث أبي قتادة
وم وفا ٌة كما تقدم ،وكما ثبت يف
قو ُله( :بعدَ ما أماتنا) ،فالن ُ
الل َق َ
أرواحكم
بض
النبيَّ :
َ
«إن َ
◙ ،حين ناموا عن الصلة ،قال ُّ

حين شاء ،ور َّدها حين شاء»(.)1

ُ
وح يف
الر ه
فقد دل هذا
الحديث على أن النوم ٌ
للروح ،ولكن قبض ُّ
قبض ُّ
ه
النو هم ال يشرتط لها مفارقتها للبدن ُ
الموت  ،بل قد ُتقبض
بالكلية كما يحدث عند
ويبقى لها به منه نوع اتصال  ،كالنائم(.)2
تذكير بأمر عظيم جلل يجب على المسلم أال
شور) ،فيه
ٌ
قو ُله( :وإليه ال ُّن ُ
يغفل عنه ،وهو الرجوع إلى الل تعالى( ،ﭳﭴﭵﭶﭷ) [البقرة ،]156:فالل الذي
أحياك من وفاة النوم ال بد أن يبعثك بعد وفاة الموت ،ويعيدك إليه للحساب
والجزاء ،قال تعالى( :ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ) [االنشقاق ،]6:وقال:
(ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ) [األنعام. ]62:
النبي ﷺ أذكار أخرى عند القيام من النوم يشرع للمسلم
فائدة :ورد عن ِّ

وفهما ،وهي تنقسم إلى قسمين:
أن يعتني هبا حف ًظا
ً

األول :تشرع لمن يريد النوم بعد االستيقاظ ،فهذا يستحب له أن يذكر الل
النبي
تعالى إلى أن يغلبه النوم ،كما يف حديث عبادة بن الصامت ◙ عن ِّ
تعار( )3من ال َّليل ،فقال :ال إله إال الل وحده ال شريك له ،له
ﷺ قالَ « :من َّ
الم ْل ُك وله الحمدُ  ،وهو على كل شيء قدير ،الحمد لل ،وسبحان الل ،وال إله إال
ُ
اللهم اغفر لي ،أو دعا است ِ
يب
ُج َ
الل ،والل أكبر ،وال حول وال َّ
قوة إال باللُ ،ث َّم قالَّ :
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)7471( :
( )2انظر فتح الباري البن رجب (.)105/5
( )3تعار من الليل أي :هب من نومه واستيقظ [النهاية البن األثير .]190/1
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فإن َّ
ت صال ُت ُه» (.)1
توضأ وص َّلى ُقب َل ْ
لهْ ،
الثاين :من ال يريد النوم بعد استيقاظه منه.
فيشرع له أن يقول ما ثبت يف حديث ه
ابن عباس ،قال :به ُّت عند
لرسول ه
ه
ه
ه
الل
رسول الل ﷺ  ،ف ُط هرحت
صلة
فقلت :ألنظرن إلى
خالتي ميمونةُ ،
رسول ه
يمسح النوم عن ه
ُ
وجهه،
الل ﷺ يف ُطولهها ،فجعل
ﷺ وساد ٌة ،فنام
ُ
ه
اآليات العشر األواخر من ه
آل عمران ،حتى ختم »(.)2
ُثم قرأ
وعن أبي هريرة◙ ،أن رسول ه
َ
استيقظ فل َي ُقل:
الل ﷺ قال « :فإذا
ِ
جسدي ،ور َّد علي ُروحيَ ،
وأ ِذ َن لي ِبذكره»(.)3
الحمدُ للِ الذي عافاين يف
َّ


( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)1154( :
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)4570( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)256( :واللفظ للبخاري.
( )3أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)3401( :وحسنه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)716( :
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الرا
بعُ

الس ُ
ُ
الثالث والتسعون :ما تحي ُة اإلسال ِم؟
ؤال
ُّ



الم عليكم ورحم ُة اللِ وبركا ُته.
الس ُ
الجواب َّ :

لم عليكم ورحمة
الل  للمؤمنين تحية اإلسلم ،وهي الس ُ
شرع ُ
تخص المسلمين وتميزهم عن غيرهم ،و لها معنى
الل وبركاته ،وهذه التحية
ُّ
عظيم ال يوجد يف غيرها من التحيات ،وهي تحي ُة أه هل الجن هة؛ كما قال تعالى:

وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

آدم
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) [األحزاب ،]44:وأو ُل مـن سلم هـو ُ
«خ َ
آدم
النبي ﷺ قالَ :
الل َ
لق ُ
 كما ثبت عن أبي هريرة ◙ ،عن ِّ
ِ
ِ
اذهب فسلم على أولئك نفر ِم َن
ذراعا ،فلما َخ َل َقه قال:
ْ
على صورته ،طو ُله ستون ً
ِ
ِ
الم
المالئكة جلوس،
ْ
الس ُ
فاستمع ما ُيح ُّيو َنك ،فإ َّنها تحي ُتك وتحي ُة ذريتك ،فقالَّ :
السالم عليك ورحم ُة الل ،فزادوه :ورحم ُة اللِ » (.)1
عليكم ،فقالواَّ :
ه
لم عليكم ورحمة الل وبركاته فقد أتى بأعمال صالحة
والمسل ُم إذا قال :الس ُ
كثيرة ،ومنها:
أوال :أ َّن ه َذ َكر الل  وتعبده بذكر ِ
اسمه السالم(.)2
ً
َّ
َ َ
والرحمة والبـ ِ
ِ
ركة.
أن المسل َم دعا ألخيه بالسالم ِة
ثان ًياَّ :

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم )6227( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2841( :واللفظ للبخاري.
( )2اسم الل السلم جاء ذكره يف مواطن كثيرة يف العبادات ومنها :السلم ،و التشهد يف الصلة،
والسلم من الصلة ،واألذكار بعد الصلة ،وغيرها.

416

أما الدعاء بالسالمة ،فأنت عندما تس ِّلم على أخيك فهذا دعاء لل أن يس ِّلمه
من الشرور ك ِّلها مطل ًقا ،ومن المناسب أن تدعو الل  باسم يناسب
مسألتك فإذا سألت الل الرحمة والمغفرة فإنك تقول :اللهم اغفر لي وارحمني
إنك أنت الغفور الرحيم ،وعندما تدعو ألخيك بالسلمة فتقول :السلم عليك
فتذكر الل وتدعوه وتتوسل إليه باسم السلم أن يس ِّلم أخاك.
و أما الدعاء بالرحمة ،فالعبد ال غنى له عن رحمة الل طرفة عين ،فما من
الل نفسه
مخلوق إال وهو يف حاجة ماسة إلى رحمة الل تعالى ،ولذلك سمى ُ
الرحمن ،أي :الذي وسعت رحمتُه كل شيء.
و أما الدعاء بالبركة ،فالربكة هي الزيادة ،فتكون قد دعوت الل أن يزيد يف
عمر أخيك على طاعة الرحمن ،وأن يزيد دينه وإيمانه ،و صحته وعافيته ،وماله،
أنس بن مالك
وأن يبارك له يف أوالده و عمله ،و دعوت له بالربكة مطل ًقا؛ كما قال ُ
دخلت على ِ
ُ
أهلك فسلم ،يكن
ني ،إذا
◙ :قال لي
َ
رسول الل ﷺ« :يا ُب َّ
برك ًة عليك وعلى ِ
أهل بيتك»(.)1
الثالث :أنَّه أتى بعبادة من خي ِر العبادات ،فعن عبد الل بن عمرو  ،أن
الطعام ،و َت ُ
الم على
خير؟ قالُ « :ت ْط ِع ُم
ً
رجل سأل النبي ﷺُّ :
الس َ
قرأ َّ
َ
أي اإلسل هم ٌ

تعرف» (.)2
ومن لم
َمن
ْ
َ
عرفت ْ

ِ
الرابع :أنَّه أتى بعمل ُي ِ
َ
الجنة ،والدليل قوله ﷺ«:يا أيها
دخول
ب
وج ُ
الناس أفشوا السالم ،وأطعموا الطعامِ ،
ِ
والناس
بالليل
وصلوا األرحا َم ،وص ُّلوا
ُ
ُ
َ
َ
( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)2698( :وقال األلباين يف صحيح الرتغيب رقم:)266/2( :
حسن لغيره.
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم )12( :ومسلم يف صحيحه رقم.)39( :
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نيام ،تدخلوا الجن َة بسالم»(.)1
ٌ
ِ
لمحبة بين المسلمين؛ كما جاء عن أبي هريرة◙ ،قال:
نشر ا
الخامسُ :
قال رسول الل ﷺ« :ال تدخلون الج َّن َة حتى ُتؤمنوا ،وال ُتؤمنوا حتى تحابوا،
الم بي َنـكم»(.)2
الس َ
َأ َوال أد ُّلكم على شيء إذا فعل ُتموه تحابب ُتم؟ أفشوا َّ
ه
ه
الناس أن أحدهما ال ُيس ِّل ُم على اآلخر،
والبغضاء بين
وأول مظاهر القطيعة
يحرم عليه أن ُيقاطع أخاه المسلم؛
لم
ُ
وأسوأ من ذلك من ال ير ُّد السلم ،والمس ُ
لحديث أبي أيوب األنصاري◙ ،أن رسول الل ﷺ ،قال« :ال َي ِح ُّل
ِ
يهجر أخاه َ
ثالث ليال ،يلتقيان ف ُي ُ
ويع ِر ُض هذا،
فوق
لمسلم أن
َ
عرض هذا ُ
وخيرهما الذي ُ
بالسال ِم» (.)3
يبدأ َّ
ُ
ه
الكتاب
ومن المؤسف جدًّ ا أن مهن المسلمين من جعل هذه ال ُّنصوص مهن
والسن هة وراءه هظهر ًّيا،ولم يجعل لها أي اعتبار!
ُّ
ُ
الشيطان عمله فجعل نفسه بمنأى عن
وتعظم البلي ُة إذا تأولها هبواه أو زين له
ُ
ه
معني هبا ،أو ليس بمخالف لها!
هذه الن
ُّصوص ،وكأنه ُ
غير ٍّ
ه
ه
والمشاجرات لكن
زاع
طبيعة
نعم إن مهن
ُ
البشر أن يختلفوا ويجري بينهم ال ِّن ُ
ُ
ُ
حديث
والدليل
شرعا أن يكون بين المسلمين قطيع ٌة دائم ٌة حتى الموت،
يحرم ً
ُ
ه
«من َه َج َر
أبي خراش السلمي◙ ،أنه سمع رسول الل ﷺ ،يقولَ :
كسفك ِ
ِ
دمه»(.)4
أخاه سن ًة فهو
( )1أخرجه ابن ماجه يف سننه رقم )3251( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)7865( :
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)54( :
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم )6077( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2560( :واللفظ له.
( )4أخرجه أبوداود يف سننه رقم ،)4915( :وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.)928(:
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ه
ُ
الحديث يد ُّل على أن القطيعة الدائمة قد ُ
الكبائر.
تبلغ مبلغ
وهذا
فما أجمل هذه التحية التي ينبغي أن نعرف فضل ه
الل  علينا هبا
الشتمالها على المعاين العظيمة.
ه
فيظن أن السلم تحي ٌة فحسب بل من
الناس بالسل هم
كثير مهن
ُّ
وقد يستهين ٌ
ه
ه
جهل منهم بفضل الل
الناس أنهم يستبدلونه بتحيات أخرى غير السلم ً
غفلة
عليهم هبذه التحية المشروعة.
مسألة :يف ِ
السال ِم ورده:
بيان حك ِم َّ
فرض بإجماع العلماء( ،)1قال تعالى(:ﯿﰀﰁﰂﰃ
ر ُّد السل هم ٌ

ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎ) [النساء. ]86:
وهو من حقوق المسلم على أخيه المسلم؛ كما ثبت عن أبي هريرة
سمعت رسول الل ﷺ ُ
يقول ُّ « :
حق المسل ِم على المسل ِم
◙ ،قال:
ُ
الجنائز ،وإجاب ُة الدَّ ِ
ِ
ِ
وتشميت
عوة،
واتباع
المريض،
السال ِم ،وعياد ُة
ُ
ُ
ٌ
خمس :ر ُّد َّ
العاط ِ
س» (.)2

ه
الحسنات ،فإن ُكل
وأما إلقا ُء السل هم فهو ُسنةٌ ،وهو باب عظيم لتحصيل
ُ
كامل فله
ثلث ُجمل ،فمن جاء به ً
جملة من السلم فيها عشر حسنات ،وهو
ثلثون حسنة ،والدليل ما ثبت عن عمران بن حصين  ،قال :جاء ٌ
رجل
ُ
النبي
النبي ﷺ ،فقال :الس ُ
لم عليكم ،فرد عليه السلم ،ثم جلس ،فقال ُّ
إلى ِّ
ﷺ «عشر» ،ثم جاء آخر ،فقال :السلم عليكم ورحم ُة ه
الل ،فرد عليه ،فجلس،
ُ
ُ
ٌ
( )1التمهيد البن عبدالرب( .)292/5
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)1240( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2162 ( :واللفظ
للبخاري.
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فقال« :عشرون» ،ثم جاء آخر ،فقال :السلم عليكم ورحم ُة ه
الل وبركا ُته ،فرد
ُ
ُ
عليه ،فجلس ،فقال« :ثالثون»(.)1
لم عليك إذا كان
لم عليكم  ،أوالس ُ
فاإلنسان إذا سلم على أخيه فقال :الس ُ
ه
عشرة أشخاص ُكتهبت
عشر حسنات ،فإذا سلم على
واحدً ا فإنه
ُ
يكتب له بذلك ُ
له بذلك مائ ُة حسنة.
ه
بن عمر يذهب إلى الس ه
وق
وقد كان الصحابي الجليل عبدُ الل ُ
ُّ
ه
بن ُأبي ه
والحسنات ،فعن ال ُّطفيل ه
بن كعب
ليسلم على من فيه ليحصل األجور
ِّ
أنه كان يأيت عبد الل بن عمر  ،فيغدو معه إلى الس ه
وق ،قال :فإذا غدونا
ُّ
إلى الس ه
ه
صاحب بيعة ،وال مسكين،
بن عمر على سقاط ،وال
وق لم يمر عبدُ الل ُ
ُّ
ُ
فجئت عبدالل بن عمر يو ًما فاستتبعني إلى
الطفيل:
وال أحد إال ُيس ِّل ُم عليه ،قال
ُ
تصنع بالس ه
تقف على البي هع ،وال ُ
تسأل عن
وق؟ وأنت ال ُ
فقلت :ما
السوق،
ُ
ُ ُّ
مجالس الس ه
ُ
نتحدث،
وق ،فاجلس بنا ها هنا
جلس يف
سوم هبا ،وال ت ُ
ه ُّ
السل هع ،وال ت ُ
ِّ
ُ
الطفيل ذا بطن -إنما نغدو مهن أج هل السل هم
فقال لي عبد الل« :يا أبا بطن!  -وكان

على من هلقينا»(.)2

دليل على أنه ال ينبغي لإلنسان أن يمل من ه
ويف هذا ٌ
أيضا
كثرة السل هم ،وفيه ً
دليل على حرص السلف الصالح على كسب الحسنات وأهنم ال يفرطون فيها
بخلف وقتنا الحاضر تجد اإلنسان يفرط يف حسنات كثيرة(.)3
( )1أخرجه أبوداود يف سننه رقم ، )5195( :وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب رقم .)2710 (:
( )2أخرجه البخاري يف األدب المفرد رقم، )1006( :وصححه األلباين يف صحيح األدب
المفرد رقم.)774(:
( )3انظر شرح رياض الصالحين البن عثيمين (.)396/4
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س من ب ِ
ُ
خ َل
وقد جاء ذ ُّم من ترك السلم؛ يف قولهه ﷺ:
«أبخل النا ِ َ َ

بالسال ِم»(.)1
َّ

والمعنى  :من ب ه
أبخل الن ه
خل بالسلم ابتدا ًء أو ر ًّدا فهو ُ
اس؛ ألن السلم ٌ
لفظ
عظيم ٌ
ٌ
جزيل(.)2
قليل ال كلفة فيه وأجره
ٌ
ُ
والدليل
شرع للمسلم إذا كان يف مجلس ثم أراد االنصراف أن يس ِّلم،
فائدةُ :ي ُ
حديث أبي هريرة◙ ،قال :قال رسول الل ﷺ« :إذا انتهى أحدُ كم إلى
ِ
ِ
ِ
فليست ا ُ
ألولى َّ
اآلخرة»(.)3
بأحق ِم َن
يقوم ،فليسلم
المجلس ،فليسل ْم فإذا أرا َد ْ
أن َ
كرار السل هم
المسلم على أخيه ثم افرتقا
فائدة أخرى :إذا سلم
ُّ
فيسن له تـ ُ
ُ
ه
ُ
رجل دخل
والدليل حديث أبي هريرة◙ :أن ً
كانت المد ُة قصيرةً،
ولو
ورسول ه
ه
ه
ُ
المسجد ،فجاء فسلم عليه ،فقال
ناحية
الل ﷺ يف
المسجد فصلى،

ُ
رسول الل ﷺ:
ارجع فصل فإنَّك لم تُصل» فرجع فصلى ُثم سلم ،فقال له
لهْ « :

َ
ارجع فصل فإنَّك لم تُصل»( ،)4وحديث أبي هريرة◙ قال :قال
وعليك،
«
ْ
ُ
فإن حالت بينهما شجر ٌة
رسول الل ﷺ« :إذا َل ِق َي أحدُ كم أخاه فليسلم عليهْ ،
أيضا» (.)5
جدار ،أو
حجر ُث َّم َل ِق َيه فل ُيسل ْم عليه ً
ٌ
أو ٌ
فعلى المسلم أن يفشي السلم ،وأن يحرص على تعليم ه
أهله وأوالده هذه
السنة العظيمة فله األجر والثواب عند الل كلما عملوا هبا.
ُّ

ين يف المعجم األوسط رقم ،)3392( :وصححه األلباين يف صحيح األدب المفرد
( )1أخرجه الطربا ُّ
رقم.)799(:
( )2انظر فيض القدير للمناوي (.)405/2
( )3أخرجه أبوداود يف سننه رقم ،)5208( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)400( :
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)6667( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)397( :واللفظ للبخاري.
( )5أخرجه أبوداود يف سننه رقم ،)5200( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)789( :
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الس ُ
الرابع والتسعون :بأي اليدين ُ
يأكل
ؤال
ُ
ُّ
الم ْس ِل ُم؟
ُ
ويشرب ُ





 الرا
بعُ
وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم



الجواب ِ :
باليد ال ُيمنى.

الل لعباده الدِّ ين ،وبين لهم ما فيه صلحهم يف دينهم ودنياهم ،قال
أكمل ُ

تعالى ( :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ)

[المائدة.]3:

ُ ه
ب جناحيه
ذر◙ ،قال :تركنا
طائر ُيق ِّل ُ
رسول الل ﷺ ،وما ٌ
وعن أبي ٍّ
ه
علما ،قال :فقال ﷺ« :ما بقي شي ٌء ُيقر ُب ِم َن
يف الهواء ،إال وهو يذكرنا منه ً
()1
ِ
الجنة ،ويباعدُ ِم َن النار ،إال وقد ُبـين لكم» .
و جاء يف حديث سلمان الفارسي◙ حينما قال له الر ُ
جل :قد علم ٌكم
الخراءة ،قال :فقال :أجل ،لقد هنانا أن نستقبل ه
نبيـكم كل شيء حتى ه
القبلة لغائط،
ُّ
ه
ه
ثلثة أحجار ،أو أن
باليمين ،أو أن نستنجي بأقل مهن
أو بول ،أو أن نستنجي
نستنجي برجيع أو بعظم(.)2

النبي ﷺ ووضحها آداب األكل والرشب.
ومن األمور التي ب َّيـنها ُّ
قولهِ ( :
باليد ال ُيمنى) .

( )1أخرجه الطرباين يف المعجم الكبير رقم ،)1647( :وصحح إسناده األلباين يف السلسلة الصحيحة
رقم.)1803( :
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه برقم.)262( :
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أمر النبي ﷺ باألكل باليمين كما ثبت عن عمر ه
بن أبي سلمة◙،
ُّ
ه
طيش يف الصحفة،ه
ه
ه
كنت غل ًما يف حجر رسول الل ﷺ ،وكانت يدي ت ُ
قالُ :
ُ ه
الل ،و ُك ْل بيمينِك ،و ُك ْل ِم َّما َ
يليك»
فقال لي
رسول الل ﷺ« :يا ُ
غالم ،سم َ
فما زالت تلك ِطعمتي بعدُ (.)1
النبي  عمر بن أبي سلمة◙ -مع أنه كان صب ًّيا-
وقد أمر ُّ

بأمور منها أن يأكل بيمينه ،فاألمر للمكلفين من باب أولى؛ ألنهم هم المخاطبون
باألوامر الشرعية.
ِ
واإلنكار عليهم إذا أتوا ُُمر ًما.
الصغار،
أيضا:
ويستفا ُد من
احلديث ً
تعليم ِّ
ُ
ُ
وأما األكل أو ُّ
الشرب بالشمال فإنه محر ٌم ألمور عدة:
ٌ
مخالف ألم ِر النبي ﷺ باألكل باليمين.
األول :أنَّه

ٌ
مخالف لنهي النبي ﷺ.
الثاين :أنَّه

تشبها بالشيطان ،فقد صح أن رسول الل  قال:
الثالث :أ َّن فيه ً
الشيطان ُ
«إذا َأ َك َل أحدُ كم ف ْل ْ
يأكل
فإن
يأكل بيمينِه ،وإذا َش ِر َب
َ
فليشرب بيمينِه؛ َّ
ْ
ِ
ِ
بشماله»(.)2
ويشرب
بشماله،
ُ
ابن تيمية « :فإنه علل النهي ه
والشر ه
عن األك هل ُّ
ب
قال شيخ اإلسلم ُ
ه
ه
بالشمال :بأن الشيطان ُ
ِّ
مأمور
أمر مقصو ٌد
ٌ
يفعل ذلك؛ ف ُعلم أن مخالفة الشيطان ٌ
به»(.)3
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)5376( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2022(:واللفظ للبخاري.
ه
امرأة الر ُج هل مهن ه
غيره.
ابن
بيب :هو ُ
النبي ﷺ ،والر ُ
بن أبي سلمة هو ُ
عمر ُ
* فائدةُ :
ربيب ِّ
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2020(:
( )3اقتضاء الصراط المستقيم (.)407/1
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رسول ه
بالش ه
ه
ُ
باليمين وينهى عن األك هل ِّ
مال،
الل ﷺ يأ ُمر باألك هل
وقد كان
ومقتضى هذا تحريم األكل هبا ،وهو الصحيح فإن ه
اآلكل هبا ،إما شيطان ،وإما
ُ
مشب ٌه به(.)1
ه
الل هذه
وبعض الناس يتكرب إذا قيل لهُ :كل بيمينك ،فيقول :لماذا خلق ُ
الشمال ،أليس للستعمال؟!
ف ُيقال له :قد ورد هذا يف حديث سلمة ه
رجل أكل عند
بن األكو هع◙ أن ً
أستطيع ،قال« :ال
رسول الل ﷺ بشمالهه ،فقالُ « :ك ْل بيمينِك» ،قال :ال
ُ
استطعت» ،ما منعه إال ه
الكبـ ُر ،قال :فما رفعها إلى فيه(.)2
َ
فلو كان ُ
األكل ِّ
النبي ،وإن كان
بالشمال ً
جائزا ،لما دعا عليه ُّ
ه
ه
ه
واستحقاق الدعاء عليه(.)3
العصيان
الكب ُر سب ًبا يف ترك امتثال األمر فذلك أبلغ يف
أن فيه تش ُّب ًـها بال ُك َّفار ،والكفار مشهورون بذلك إذا أكل أحدُ هم
الرابعَّ :
ه
ه
باليمين ،والشوكة بالشمال فصار
والسكين فل ُبد أن ُيمسك السكين
بالشوكة
ُ
من تش َّبه بقوم
متشبها بالكفار ،قال
من يفعل ذلك
رسول الل ْ « :
ً
فهو منهم»( ،)4فاألكل بالشمال تش ُّبـ ٌه بالكفار ٌ
منكر جاءت الشريعة بالنهي
وفعل ٌ

ه
التزام اآلداب الشرعية ،وطاعة األوامر النبوية وعدم
المسلم
عنه ،فالواجب على
ُ
ه
بالشمال ُّ
مخالفتهها ،وإذا أكل المسلم ِّ
باليمين لجرح أصاب يده
لتعذ هر األكل

اليمين ،أو مرض فيها فل إثم عليه ،أما األكل هبا لغير عذر ،كالخشية من تلويث
( )1زاد المعاد (.)477/2
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2021(:
( )3زاد المعاد (.)477/2
( )4أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)4031 ( :وصححه األلباين يف إرواء الغليل رقم.)1269( :
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اإلناء ،أو االحتجاج بأنه معتا ٌد على ذلك ،ونحوها ،فهذا ال يبيح له مخالفة
األحاديث النبوية.
ه
التيم ُن يف تن ُّع هله،
النبي ﷺ ُيعج ُبه ُّ
فائدة :قالت عائش ُة  «: كان ُّ
وتر ُّج هله ،و ُط ه
هوره ،ويف شأنهه ك ِّله»(.)1
ه
وهذه قاعد ٌة مستمر ٌة يف الشرعه ،فما كان مهن ه
باب الت ه
والتشريف ك ُلبس
كريم
ه
الثوبُ ،
والسواك ،وترجي هل الشع هر :وهو مشطه ،والسل هم من الصلة،
والخ ِّ
فِّ ،
ه
ه
ه
أعضاء الط ه
والش ه
الخلء ،واألك هل ُّ
ه
والمصافحة،
رب ،
والخروج مهن
هارة،
وغس هل
التيامن فيه ،وأما ما كان بضده كدُ ه
خول
يستحب
وغير ذلك مما هو يف معناه،
ُ
ُّ
ه
ه
واالستنجاء ،وخل هع الث ه
ُ
فيستحب فيه
ف ،وما أشبه ذلك
والخ ِّ
وب،
الخلء،
ُّ
ه
كرامة اليمين وشرفها(.)2
التياسر ،وذلك ل
ُ


( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)168( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)268(:واللفظ للبخاري.
( )2انظرشرح صحيح مسلم للنووي (.)160/3
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الس ُ
الخامس والتسعون :متى ُ
تقول( :باسم الل) ؟
ؤال
ُ
ُّ



والش ْر ِ
ِ
الجوابَ -1 :
األكل ُّ
ب.
قبل
ِ
َ -2
الخالء.
قبل
دخول َ
ِ
ِ
َ -3
المسجد.
دخول
قبل
ِ
المسجد.
الخروج ِم َن
ِ
 -4بعدَ
ِ
َ -5
لمالبس.
قبل َخ ْل ِع ا



را
ال
بعُ
وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

سم ه
للستعانة ،واالسم ٌّ ه
ه
قوله(:باسم الل) البا ُء يف با ه
مو وهو
الل
الس ِّ
مشتق من ُّ
السمة وهي العلمة.
العلو
ُ
واالرتفاع ،أو من ِّ

ه
عم األسماء الحسنى كلها.
ٌ
و لفظ (اسم) مفر ٌد
مضاف إلى لفظ الل في ُّ

اسما
اسما أو ً
ٌ
والتسمية فيها متع ِّل ٌق
فعل  ،فإن قدرناه ً
محذوف ،إما أن ُيقدر ً
فعل فالمعنى باسم الل آك ُُل.
تكون الجمل ُة  :باسم الل أكلي ،وإن ُقدِّ ر ً
والتسمية مشروع ٌة للمسل ِم يف مواطن متعددة ،ومنها:
والش ِ
ِ
األولَ :
األكل ُّ
رب.
قبل

فقد أمر النبي ﷺ بالتسمية قبل األكل ؛ كما ثبت عن عمر ه
بن أبي سلمة
ُّ
ه
ه
كنت غل ًما يف حج هر رسول الل ﷺ ،وكانت يدي تطيش يف
◙ ،قالُ :
ُ ه
الص ه
الل ،و ُك ْل بيمينِك ،و ُك ْل ِم َّما
حفة ،فقال لي
رسول الل ﷺ« :يا ُ
غالم ،سم َ
َ
يليك» فما زالت تلك ِطعمتي بعدُ (.)1
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)5376( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2022(:واللفظ للبخاري.
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المسلم التسمية يف أول طعامه فالمشروع أن يقول :باسم الل أو ُله
وإذا نسي
ُ
ه
لحديث عائشة  أن رسول الل
وآخره ،أو باسم الل يف أوله وآخره
ُ
أن يذكر اسم اللِ
ﷺ قال« :إذا َأ َك َل أحدُ كم فليذك ِر اسم الل تعالىِ ْ ،
فإن َنس َي ْ َ َ َ
َ
َ
ِ
ِ
تعالى يف ِ
()1
أوله فل َي ْ
طعاما
قل :باس ِم الل أو ُله وآخ ُره»  ،وجاء بلفظ« :إذا َأ َك َل أحدُ كم ً
ِ
أوله فلي ُقل :باس ِم اللِ يف ِ
فإن َن ِسي يف ِ
أوله وآخ ِره»(.)2
َ
فل َي ُق ْل :باس ِم اللَ ْ ،
والشرب بمعنى األك هل ،فكما أنك ُتسمي قبل األكل فكذلك عليك أن تسمي
ُ
ه
الشرب.
قبل
ه
السن هة إذا ش هرب القهوة أو الشاي ،وقد ثبت
وكثير مهن
الناس يغ ُف ُل عن هذه ُّ
ٌ

ه
ُ
يشارك اإلنسان طعامه إذا لم يسم ،فعن حذيفة
النبي ﷺ أن الشيطان
عن ِّ

النبي ﷺ طعا ًما لم نضع أيدينا حتى يبدأ
◙ ،قال :كنا إذا حضرنا مع ِّ
رسول ه
ُ
الل ﷺ فيضع يده ،وإنا حضرنا معه مر ًة طعا ًما ،فجاءت جاري ٌة كأنها
رسول ه
الل ﷺ ه
ُ
بيدهاُ ،ثم جاء
ُتدف ُع ،فذهبت لتضع يدها يف الطعا هم ،فأخذ
ُ ه
الشيطان ي ِ
أعرابي كأنما يدفع فأخذ ه
ستح ُّل
«إن
بيده ،فقال
رسول الل ﷺَّ :
ُ ُ
َ َ
ٌّ
ِ
ِ
ِ
ِ
فأخذت
اسم الل عليه ،وإ َّنه جاء بهذه الجارية ل َيستح َّل بها
ُ
الطعام ْ
ذكر ُ
أن ال ُي َ
َ
بيده ،والذي نفسي ِ
فأخذت ِ
بيدها ،فجاء بهذا األعرابي ِل ِ
ِ
إن يدَ ه يف
يستح َّل به
ُ
بيدهَّ ،
يدي مع ِ
ِ
يدها» (.)3
ه
التسمية عند األك هل ،وهو أحدُ الوجهين
وجوب
والصحيح
قال ابن الق ِّيم « :$
ُ
ُ
مر هبا صحيح ٌة صريح ٌة ال ه
وأحاديث األ ه
ه
ُ
معارض لها ،وال
ألصحاب أحمد،
( )1أخرجه أبوداود يف سننه رقم ،)3767( :وصححه األلباين يف إرواء الغليل رقم.)1965( :
( )2أخرجه الرتمذي يف سننه رقم ،)1858( :وصححه األلباين يف إرواء الغليل رقم.)1965( :
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2017(:

427

ه
خرجها عن ه
ُ
الشيطان يف طعامهه
شريك
ظاهرها ،وتار ُكها
سو ُغ مخالفتها و ُي ُ
إجماع ُي ِّ
وشرا هبه»(.)1
الموضع الثاين :قبل دخول الخالء.
وس ِّمي بذلك؛ ألن اإلنسان
المخص ُ
ص لقضاء الحاجةُ ،
الخلء :هو المكان ُ
يخلو فيه بنفسه.
تحب األماكن الخبيثة وتأل ُفها ،وتريد اإلضرار باإلنسان وأذيته،
والشياطين ُّ
شر الشيطان يف الخلء ،كما ثبت عن
النبي ﷺ ما يقينا من ِّ
وقد بين لنا ُّ
ِ
ِ
آدم
علي◙ ،قال :قال رسول الل ﷺ« :س ْتـ ُر ما بين الجن وعورات بني َ
ٍّ
ِ
أن َ
َ
يقولِ :باس ِم الل»(.)2
إذا َد َخ َل
الكنيف ْ
ِ
ِ
فالجن يرون اإلنس،
آدم»،
ُّ
قوله ﷺ« :س ْتـ ُر ما بين الجن وعورات بني َ

ُ
والدليل قوله تعالى(:ﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐ
واإلنس ال يروهنم،
ُ

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ)

[األعراف. ]27:
والشياطين يرون عورة اإلنسان ما لم يذكر اسم الل كما تقدم يف الحديث،
الشيطان فيتلبس اإلنسان إذا كشف عورته ،ولم ه
ُ
يذكر الل تعالى.
يطمع
وقد
ُ
وهنا ينبغي التنبيه على النساء ،فبعضهن يأت ه ه
يه ن صرع بسبب هج ٍّن دخلها؛

ألنه ُأعجب هبا ،فالوقاية والخلص من هذا هو ذكر الل تعالى.

قوله ﷺ« :إذا دخل ال َكـنِـيف» ،أي :إذا أراد ُدخول الكنيف ،وموضع
( )1زاد المعاد (.)469/2
( )2أخرجه ابن ماجه يف سننه رقم ،)297( :وصححه األلباين يف إرواء الغليل رقم.)50 ( :
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ه
ه
الحاجة ،و ُس ِّمي بذلك لما فيه من التسرت ،إذ معنى الكنيف الساتر(.)1
قضاء
ه ه
بي ﷺ إذا دخل الخلء
وثبت عن أنس بن مالك ◙ قال :كان الن ُّ
ِ
الخب ِ
ِ
والخبائث»(.)2
ث
قال« :
اللهم إني أعو ُذ ِب َك م َن ُ ُ
َّ
ِ
قوله ﷺ« :الخُ ب ِ
والخبائث»ُ ،
الخ ُب ُث جمع خبيث :وهم ذكران
ث
ُ
ه
الشياطين ،والخبائث جمع خبيثة :وهن ُ
الشياطين.
إناث
وتحصن به ليقي
الجن ،واالستعاذة لجو ٌء إلى الل
فالتسمية هست ٌـر من أعين
ٌ
ِّ
المسلم من شر الشياطين.
الموضعان الثالث والرابع :قبل دخول المسجد ،وبعد الخروج من المسجد.
سنن ينبغي للمسلم المحافظة عليها،
ويف ُدخول المسجد والخروج منه ٌ
والخروج منه ،فعن فاطمة ه
ه
ه
ه
ه
رسول الل ﷺ،
بنت
المسجد
دخول
منها :دعا ُء
ِ
رسول الل ﷺ ،إذا دخل المسجد ُ
ُ
الم على
قالت :كان
والس ُ
يقول« :باسمِ اللَّ ،
ِ ِ
ِ
رحمتك» ،وإذا خرج قال« :باسمِ
أبواب
وافتح لي َ
اغفر لي ذنوبيْ ،
اللهم ْ
رسول اللَّ ،
ِ ِ
ِ
أبواب ِ
فضلك»(.)3
وافتح لي
َ
اغفر لي ُذنوبيْ ،
اللهم ْ
الم على رسول اللَّ ،
والس ُ
اللَّ ،
فائدة :ورد يف الدخول للمسجد أدعيةٌ ،منها:
ه
بي ﷺ أنه كان إذا
حديث عبد الل بن عمرو بن العاص  ،عن الن ِّ
ِ
ِ
وسلطانه القدي ِمِ ،من
وبوجه ِه الكري ِم،
دخل المسجد قال« :أعو ُذ بالل العظيم،

ُ ِ
ِ
سائر اليو ِم» (.)4
الرجي ِم ،فإذا قال ذلك قال
الشيطانُ :حف َظ مني َ
الشيطان َّ
( )1انظر فيض القدير للمناوي (.)127/5

( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)6322( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)375 ( :واللفظ للبخاري.
( )3أخرجه ابن ماجه يف سننه رقم ،)771( :وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه رقم.)771( :
( )4أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)466( :وصححه األلباين يف صحيح سنن أبي داود رقم.)466( :
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وعن أبي ُحميد ،أو عن أبي ُأسيد ،قال :قال رسول الل ﷺ« :إذا َدخل
ِ
اللهم
افتح لي
َ
اللهم ْ
أبواب رحمتك ،وإذا َخ َر َج ،ف ْل َي ُق ِلَّ :
أحدُ كم المسجدَ  ،ف ْل َي ُق ِلَّ :
إني أسأ ُلك ِمن ِ
فضلك»(.)1
«اللهم إني أسأ ُلك
أبواب رحمتِك» عند الدخول ،و
افتح لي
َ
يف قوله« :اللهم ْ
َّ
ِمن ِ
فضلك» ،عند الخروج هحك ٌم ،ومنها:
ه ه
طالب
أخص مطلوب له ،والخارج
-1أن الداخل
ٌ
طالب لآلخرة ،والرحم ُة ُّ
ٌ
ه
للمعاش يف الدُّ نيا وهو المرا ُد بالفضل ،وقد أشار إلى ذلك قو ُله تعالى(:ﭨ
ﭩﭪﭫ ﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱ) [الجمعة.]10:
ينشغل بما يقربه إلى ه
ُ
الل ،وني هل ثوابهه وجنتهه
 -2أن من دخل المسجد فإنه
ِّ ُ
األرض ابتغاء فض هل ه
ه
ه
ه
الل
المسجد انتشر يف
الرحمة ،وإذا خرج مهن
فناسب ذكر
والحلل فناسب أن يذكر فضل ه
و ه
ه
ه
الل(.)2
الطيب
رزقه

ِ
الموضع الخامسَ :
المالبس.
قبل خل ِع
ه
ه
ه
تـر للعورة همن نظر
ُّ
يستحب للمسلم قبل نز هع لباسه أن يقول :باسم الل ،فهي س ٌ
رسول الل ﷺِ :
أنس ه
حديث ه
ُ
ُ
«س ْت ُر
بن مالك ◙ قال :قال
الجن ،والدليل
ِّ
ِ
أن َ
يقول :باسمِ اللِ»(.)3
آدم والجن ،إذا َو َض َع أحدُ هم ثو َبه ْ
ما بين عورات بني َ
ه
الحديث ُسني ُة قول :باسم الل قبل خلع الملبس عمو ًما،
و ُيستفا ُد من هذا
سوا ٌء أكان لدخول الخلء أو إرادة ال ُغس هل أو ه
غيرهما(.)4
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)713( :
( )2انظر كشف المشكل من حديث الصحيحين البن الجوزي (.)136/2
( )3أخرجه الطرباين يف المعجم األوسط رقم ،)7066( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع
رقم.)3610( :
( )4انظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري (.)387/1
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الس ِنة ،ومنها:
فائدةٌ :قد ثبتت التسمية ضمن أذكار عدة يف ُّ
 -1عند دخول ِ
البيت.
فعن جابر بن عبد الل  ،أنه سمع النبي ﷺ يقول« :إذا َ
دخل
ِ
الرجل بي َتهَ ،ف َذ َكر الل عندَ د ُخ ِ
ُ
طعامه ،قال الشيطان-أي :ألعوانه
وله وعند
ُ
َ َ
ه
مبيت لكم ،وال عشاء) »(.)1
ورفقته( :-ال َ
ِ
ِ
للفراش لل َّنو ِم.
اإليواء
 -2عند
فعن أبي األزهر األنماري ◙ ،أن رسول الل ﷺ كان إذا أخذ مضجعه
من الليل قال« :باس ِم اللِ
اغفر لي ذنبي ،واخس ْأ شيطاين،
وضعت جنبي،
ُ
اللهم ْ
َّ
و ُف َّك رهاين ،واجعلني يف ال َّن ِدي األعلى»(.)2
 -3قبل الجما ِع.
ُ
أن أحدَ كم
فعن ابن عباس  ،قال :قال
رسول الل « :لو َّ
ِ
الشيطان ما
وجنب
الشيطان
اللهم جن ْبنا
يأتي أه َله ،فقال :باس ِم اللِ،
َ
َ
إذا أرا َد ْ
َّ
أن َ
شيطان أبدً ا»(.)3
يضره
ٌ
رزقتنا ،فإ َّنه ْ
قدر بينهما ولدٌ يف ذلك لم َّ
إن ُي ْ
-4قبل الوضوء.
ُ
رسول الل ﷺ« :ال صال َة ِل َم ْن ال
فعن أبي هريرة ◙ ،قال :قال
ِ
اسم اللِ تعالى عليه»(.)4
وضو َء له ،وال وضو َء لمن لم يذك ِر َ
 -5يف دعاء الخروج من البيت.
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2018( :
( )2أخرجه أبوداود يف سننه رقم ،)5054( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)4649( :
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)7396( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)1434 ( :واللفظ للبخاري.
( )4أخرجه أبوداود يف سننه رقم ،)101( :وحسنه األلباين يف إرواء الغليل رقم.)81( :
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ُ
الرجل من
لحديث أنس بن مالك ◙ أن النبي ﷺ قال« :إذا خرج
توكلت على الل ،ال َ
حول وال قو َة إال باللِ ،قالُ :يقال حينئذ:
بيته فقال :باس ِم الل،
ُ
ُ
آخر :كيف لك
فيقول له
الشياطين،
قيت ،فتتنحى له
وو َ
ديت ،وك ُِف َ
ُه َ
ٌ
ُ
يتُ ،
شيطان ُ
قي؟!» (.)1
ُفي ُ
برجل قد ُه َ
وو َ
دي وك َ
 -6يف أذكار الصباح والمساء.
فعن عثمان ه
سمعت رسول الل ﷺ ُ
«من
بن عفان ◙ ،قال:
ُ
يقولَ :
األرض وال يف الس ِ
قال :باس ِم اللِ الذي ال يضر مع ِ
ِ
السميع
ماء ،وهو
اسمه شي ٌء يف
ُ
َّ
ُّ

صبح َ
العليمَ ،
ثالث
وم ْن قالها حين ُي ُ
ثالث مرات ،لم تصبه فجأ ُة بالء حتى ُي َ
صبحَ ،
ُ

مرات ،لم تص ْبه فجأ ُة بالء حتى يمسي»(.)2
 - 7عند ركوب الدابة.

شهدت عل ًّيا ◙ و ُأتـي بدابة ليركبها ،فلما
عن علي بن ربيعة ،قال:
ُ
سم ه
الل» ،فلما استوى على ه
الر ه
كاب قال« :با ه
ظهرها قال« :الحمدُ
وضع هرجله يف ِّ
ه
لل»ُ ،ثم قال ( :ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ)
ه
«الل أكبـ ُر»  -ثلث
[الزخرفُ ،]14:13ثم قال« :الحمدُ لل»  -ثلث مرات ُ -ثم قالُ :

يغفر ُّ
الذنوب
مرات ُ -ثم قال« :سبحانك إ ِّني
ُ
ظلمت نفسي ،فاغفر لي ،فإنه ال ُ
ه
ه
أي شيء ض هحكت؟ قال:
إال أنت»ُ ،ثم ضحك فقيل :يا أمير المؤمنين ،من ِّ
ه ه
أي
«رأيت النبي ﷺ فعل كما
فعلت»ُ ،ثم ض هحك ُ
ُ
ُ
فقلت :يا رسول الل ،من ِّ
ِ
«إن رب َك يعج ِ
ه ه
علم أ َّن ه
شيء ضحكت؟ قالُ َ ْ َ َّ َّ :
اغفر لي ُذنوبي َي ُ
ب م ْن عبده إذا قالْ :
غفر ُّ
نوب غي ِري»(.)3
الذ َ
ال َي ُ
( )1أخرجه أبوداود يف سننه رقم ،)5095( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)499( :
( )2أخرجه أبوداود يف سننه رقم ،)5088( :وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب رقم.)655( :
( )3أخرجه أبوداود يف سننه رقم ،)2602( :وصححه األلباين يف صحيح سنن أبي داود رقم.)2602( :
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 -8عند تعث ِر الدَّ ابة .
النبي ﷺ ،فعثرت داب ٌة،
فعن أبي المليح ،عن رجل ،قال ُ
كنت رديف ِّ
الشيطان ،فقال« :ال ْ
ُ
قلت ذلك َتعا َظ َم
تقل َت ِع َس
فقلت :ت هعس
الشيطان ،فإ َّن َك إذا َ
ُ
ُ
ويقولِ :
مثل ِ
ُ
ولكن ْ
يكون َ
قلت ذلك
بقوتي،
البيت،
حتى
قل :باس ِم اللِ ،فإ َّنك إذا َ
َ
ْ
الذ ِ
مثل ُّ
يكون َ
باب»(.)1
تصاغَ ر ح َّتى
َ
ِ
الرقية الشرع َّيـ ِة.
 -9يف

رسول ه
ه
ه
فعن عثمان ه
الل ﷺ
الثقفي ◙ ،أنه شكا إلى
العاص
بن أبي
ِّ
ه
ُ
جسده ُ
«ضع يدَ ك على
رسول الل ﷺ:
منذ أسلم ،فقال له
وج ًعا يجدُ ه يف
ْ
وقل سبع مرات :أعو ُذ باللِ
ِ
ِ
جسدك ،وقل :باسم اللِ ثال ًثاْ ،
وقدرته
الذي تأ َّل َم من
َ
وأحاذر»(.)2
ِمن شر ما أجدُ
ُ
 -10يف إرسال الصيد.
عن ع هدي ه
أرسلت كل َبك
النبي ﷺ قال« :إذا
عن
بن حاتم ◙
َ
ِّ
ِ
()3
َ
وإن َأ َك َل فال ْ
تأكل ،فإ َّنما أ ْم َ
َ
سك على نفسه» .
وسميت،
َ
فأمسك و َقـ َت َل ف ُك ْلْ ،
ِ
الذبيحة.
ذبح
 -11عند ِ
النبي ﷺ بكبشين أملحين أقرنين،
عن أنس ◙ ،قال« :ضحى ُّ
ذبحهما بيده ،وسمى وكبـر ،ووضع هرجله على هص ه
فاحهما» (.)4
ُ
( )1أخرجه أبوداود يف سننه رقم ،)4982( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)7401( :
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2202 ( :
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)5484( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)1929 ( :واللفظ للبخاري.
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)5565( :ومسلم يف صحيحه رقم.)1966 ( :
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ِ
اإلناء.
 -12عند تغطية

ه ه
وأو ُكوا
عن جابر◙ عن
رسول الل ﷺ أنه قال« :غَ ُّطوا اإلنا َءْ ،
ِ
فتح
فإن
َ
راجَّ ،
الشيطان ال َي ُح ُّل سقا ًء ،وال َي ُ
الباب ،وأطف ُئوا الس َ
السقا َء ،وأغْ ِلقوا َ
َ
با ًبا ،وال َي ْك ِش ُ
ذكر
أن
فإن لم َيجدْ أحدُ كم إال ْ
ف إنا ًءْ ،
وي َ
يعرض على إنائه ُعو ًداَ ،
اسم اللِ
أهل ِ
ضرم على ِ
ْ
البيت بي َتهم» (.)1
فليفعلَّ ،
فإن الفويسق َة ُت ُ
َ
ِ
الغزو.
 -13قبل ابتداء
فعن سليمان ه
ُ
أميرا
بن بريدة ،عن أبيه ،قال :كان
رسول الل ﷺ إذا أمر ً
ه
ه
ه
خيرا،
على جيش ،أو سرية ،أوصاه يف خاصته بتقوى الل ،ومن معه من المسلمين ً
سبيل اللِِ ،
ِ
قاتلوا َم ْن َك َف َر باللِ ،اغزُ وا وال َت ُغ ُّلوا ،وال
ُثم قال« :اغزوا باس ِم الل يف
َت ْغدروا » (.)2

ِ
الميت يف قب ِره.
-14عند وض ِع
عن ه
ابن عمر  أن النبي ﷺ كان إذا وضع الميت يف القرب قال:
«باس ِم اللِ وعلى ِ
ِ
رسول الل ﷺ » (.)3
سنة


( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3280( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2012 ( :واللفظ له.
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)1731 ( :
( )3أخرجه أبوداود يف سننه رقم ،)3213( :وصححه األلباين يف إرواء الغليل رقم.)747( :
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تقول :الحمدُ ِ
الس ُ
السادس والتسعون :متى ُ
لل ؟
ؤال
ُ
ُّ



والش ِ
ِ
األكل ُّ
رب.
الجواب -1 :بعد
-2بعد ال ُع ِ
طاس.
 -3بعد كل نعمة.
 -4على ُكل حال.



را
ال
بعُ
وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

الحمدُ ه
ه
ه
ه
ه
ُ
والعظمة
والكمال
الجمال
صفات
تشمل كل
لل كلم ٌة عظيم ٌة
ه
ه
ه
ه
الحسنى
والكبـرياء ،والل ُ يحمدُ على نعمه ،و ُيحمدُ على ما له من األسماء ُ
ه
والصفات ال ُعل؛ كما قال تعالى( :ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ) [اإلسراء. ]111:

ه
ه
المطلق مع المحبة والتعظيم.
المحمود بالكمال
(الحمد لل) ،أي :وصف
ه
ه
األسود ه
بن سريع◙،
ب الحمد؛ كما ثبت عن
والل ُ يح ُّ
ُ
قلت :يا رسول ه
إن ر َّبك ُي ِح ُّب الحمدَ »،
الل إ ِّني
ُ
ُ
مدحت ربي بمحامد قال« :أما َّ
ولم يزده على ذلهك(.)1
ِ
ِ
ومما ُّ
أيضا ،وعظي ِم منزلتِه ،وعلو مكانتِه:
أهمية
يدل على
الحمد ً

ُ
والدليل حديث أنس بن مالك◙،
أحب شيء إلى الل،
أن الحمدَ
َّ -1
ُّ
ِ
ِ
الحمد»(.)2
أحب إلى اللِ ِم َن
النبي ﷺ قال « :ما م ْن شيء ُّ
عن ِّ
( )1أخرجه البخاري يف األدب المفرد رقم ،)859( :وحسنه األلباين يف صحيح األدب المفرد
رقم.)664( :

( )2أخرجه أبويعلى يف مسنده رقم ،)4256( :وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب رقم.)1572( :
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عباد اللِ
أفضل ِ
َ
الحمادون ،فعن عمران بن حصين ،عن
أن
َّ -2
َّ
ِ ِ
ِ
ه
َ
الحما ُدون»(.)1
إن
رسول الل قالَّ « :
يوم القيامة َّ
أفضل عباد الل َ
الل افتتح به عد ًدا من سور القرآن ومنها سورة الفاتحة وهي أعظم
َّ -3
أن َ

سورة يف القرآن(.)2

ُ
الميزان»(.)3
الحمد لل تمأل
والدليل قوله ﷺ« :
الميزان،
الحمد يمأل
-4أن
ُ
َ
َ
َ
عن ِ
الل ل َيرضى ِ
ُ
العبد
سبب لنيل رضا اللِ،
والدليل قوله ﷺ َّ «:
 -5أنَّه ٌ
إن َ
ويشرب َّ
الشرب َة فيحمدَ ه عليها» (.)4
أن يأ ُك َل األكل َة فيحمدَ ه عليها،
ْ
َ
ِ
ُّ
السنة يف مواضع عدة ،ومنها:
وقد جاء
الحث على الحمد يف ُّ
والش ِ
ِ
الموضع ُ
األكل ُّ
رب.
األول :بعد
ُ

فعن أبي أمامة ◙ أن النبي ﷺ كان إذا فرغ مهن طعامهه  -وقال مر ًة:
ِ
غير َم ْك ِف ٍّي وال َم ْك ُفور» وقال
وأرواناَ ،
إذا رفع مائدته  -قال« :الحمدُ لل الذي كفانا ْ
ِ
غير َم ْك ِف ٍّي وال ُمو َّدع وال ُمستغ ًنى ر َّبنا»(.)5
مر ًة« :الحمدُ لل ربناَ ،
ُ
«م ْن َأكل
وعن معاذ بن أنس ،عن أبيه◙ ،قال :قال
رسول الل ﷺَ :
طعاما فقال:الحمدُ للِ الذي أطعمني هذا ورز َقنيه من غي ِر حول مني وال قوة،
ً
( )1أخرجه الطرباين يف المعجم الكبير رقم ،)254( :وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم:
(.)1584
الل بالحمد خمس سور من كتابه وهي :الفاتحة ،واألنعام ،والكهف ،وسبأ ،وفاطر.
( )2وقد افتتح ُ
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)223( :
( )4أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2734( :
عن ِ
إن اللَ ل َيرضى ِ
أن يأ ُك َل األكل َة » األكلة بفتح الهمزة وهي المرة
العبد ْ
قوله ﷺ َّ «:
الواحدة من األكل كالغداء والعشاء[ .شرح مسلم للنووي .]51/17
( )5أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)5459( :
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غُ ِف َر له ما تقدَّ م من ذنبِه»(.)1
الموضع الثاين :بعد ال ُع ِ
طاس.
النبي ﷺ قال « :إذا َع َط َس أحدُ كم فل َي ُق ِل:
عن أبي هريرة ◙ ،عن ِّ
الل،
الل ،فإذا قال له:
الحمدُ للِ ،ول َي ُق ْل له أخوه أو صاح ُبه:
ُ
ُ
يرحمك ُ
يرحمك ُ
صلح با َلـكم»(.)2
وي ُ
فلي ُق ْلَ :يهديكم ُ
الل ُ
الموضعان الثالث والرابع :بعد كل نعمة ،وعلى ُكل حال.
ه
ُ
ب قال:
فعن عائشة  قالت :كان
رسول الل ﷺ إذا رأى ما ُيح ُّ
الصالحات» ،و إذا رأى ما يكره قال« :الحمدُ للِ على
«الحمدُ للِ الذي بنعمتِه َتتِ ُّم
ُ
ُكل حال»(.)3
يتقلب يف نهع هم الل الظاهرة
فعلى المسلم أن يحمد ربه يف كل وقت وحين؛ ألنه
ُ
والباطنة ،الدينية والدنيوية ،فحمد ه
ه
وزيادتها،
الل وشكره همن أسباب دوام النِّعمة

قال تعالى( :ﭰﭱﭲ)[إبراهيم ،]7:وشكر ه
ٌ
إحسان منه إلى
العبد ربه
ُ
ه
ه
ومن تما هم ه
نفسه يف الدنيا واآلخرة ،ه
ه
وجوده :محب ُته
وكرمه
وعظيم هب ِّره
نعمته سبحانه،
ل ه
الش ه
وثناؤه عليه به ،ومنفع ُة ُّ
عبده على هذا ُّ
كر وفائد ُته
الشكر ،ورضاه منه به،
ُ
ه
فالل 
مختص ٌة بالعبد ،ال تعو ُد على الل ،وهذا غاي ُة الكر هم الذي ال كرم فوقهُ ،
هو الذي خلقك ،وأوجدك من العدمهُ ،ثم هداك إلى اإلسلمه ،وأنعم عليك بنعم
كثيرة ظاهرة وباطنةُ ،ثم أوزعك ُشكر هذه ال ِّنعم ،ورضي عنكُ ،ثم ُيعيدُ إليك منفعة
( )1أخرجه أبوداود يف سننه رقم ،)4023( :وحسنه األلباين يف إرواء الغليل رقم.)1989( :
الل ُ
بيان بعض
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)6224( :وسيأيت يف السؤال القادم إن شاء ُ
ه
العطاس.
أحكام
( )3أخرجه ابن ماجه يف سننه رقم ،)3803( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)4727( :
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كرك ،ويجع ُله سببا لتوالي ه
ُش ه
نعمه ،وزيادهتا وتتابعها(.)1
ً
حمد ه
فائدة:وقد ثبت يف الس هنة مشروعي ُة ه
الل ضمن أذكار عدة ،ومنها:
ُّ
 -1عند اإليواء للفراش للنوم.
فعن أنس ◙ أن رسول الل ﷺ كان إذا أوى إلى ه
فراشه ،قال« :الحمدُ

ِ
ـي له وال ُمؤوي»(.)2
لل الذي أطعمنا وسقانا ،وكفانا وآوانا ،فكم َّ
ممن ال كاف َ
خيرا.
 -2إذا رأى
ُ
اإلنسان يف نومه ً

عن أبي سعيد الخدري ◙ أنه س همع النبي ﷺ يقول« :إذا رأى
ِ
ِ
ِ
الل عليها ،ول ُيحدث بها ،وإذا رأى
أحدُ كم رؤيا ُيح ُّبها ،فإ َّنما هي م َن الل ،فل َيحمد َ
ِ
الشيطان ،فل َي ْ
ستعذ ِمن شرها ،وال َيذكرها ألحد،
كره ،فإ َّنما هي ِم َن
مما َي َ
غير ذلك َّ
َ
تضره»(.)3
فإ َّنها ال ُّ

 -3عند االنتباه من نوم الليل.
تعار( )4من ال َّليل،
النبي ﷺ قال« :من َّ
فعن عبادة بن الصامت ◙ عن ِّ
الم ْل ُك وله الحمدُ  ،وهو على كل شيء
فقال :ال إله إال الل وحده ال شريك له ،له ُ
قوة إال بالل،
قدير ،الحمد لل ،وسبحان الل ،وال إله إال الل ،والل أكبر ،وال حول وال َّ
فإن َّ
توضأ وص َّلى ُقب َل ْت صال ُت ُه» (.)5
يب لهْ ،
اللهم اغفر لي ،أو دعا است ُِج َ
ُث َّم قالَّ :
 -4عندَ االستيقاظ من النوم.
( )1انظر مدارج السالكين البن القيم (.)242/2
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2715( :
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)6985( :
( )4تعار من الليل أي :هب من نومه واستيقظ [النهاية البن األثير .]190/1
( )5أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)1154( :
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فعن أبي هريرة ◙ أن النبهي ﷺ قال « :فإذا استيقظ فل َي ِ
قل :الحمدُ
ِ
علي روحي ،وأذن لي ِبذكره»(.)1
لل الذي عافاين يف جسدي ،ور َّد َّ
 - 5عند لبس الثوب الجديد.
فعن ه
معاذ ه
«من َل ِب َس ثو ًبا فقال:
بن أنس عن أبيه ،أن رسول الل ﷺ قالَ :
ورزَ َقـنِـيه ِم ْن غي ِر حول ِمني وال قوة ،غُ ِف َر له ما
الحمدُ للِ الذي كساين هذا
َ
الثوب َ
تقدَّ م ِم ْن ذنبِه»(.)2
 -6عند ركوب الدابة.
شهدت عل ًّيا ◙ و ُأتـي بدابة ليركبها ،فلما
عن علي بن ربيعة ،قال:
ُ
سم ه
الل» ،فلما استوى على ه
الر ه
كاب قال« :با ه
ظهرها قال« :الحمدُ
وضع هرجله يف ِّ
ه
لل»ُ ،ثم قال( :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ

ه
«الل أكبـ ُر»
ﮃ) [الزخرفُ ،]14:13ثم قال« :الحمدُ لل» -ثلث مراتُ -ثم قالُ :
يغفر
ثلث مراتُ -ثم قال« :سبحانك إ ِّنيُ
ظلمت نفسي فاغفر لي ،فإنه ال ُ
ه
ه
ُّ
أي شيء ض هحكت؟
الذنوب إال أنت»ُ ،ثم ضحك فقيل يا أمير المؤمنين ،من ِّ
فقلت :يا رسول ه
الل ،مهن
«رأيت النبي ﷺ فعل كما
قال:
فعلت»ُ ،ثم ض هحك ُ
ُ
ُ

ِ
«إن رب َك يعج ِ
ه ه
علم
أي شيء ضحكت؟ قالُ َ ْ َ َّ َّ :
ِّ
اغفر لي ُذنوبي َي ُ
ب م ْن عبده إذا قال ْ
غفر ُّ
نوب غي ِري»(.)3
الذ َ
أ َّن ه ال َي ُ
المبتلى.
 -7عند رؤية ُ
( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)3401( :وحسنه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)716( :
( )2أخرجه أبوداود يف سننه رقم ،)4023( :وحسنه األلباين يف إرواء الغليل رقم.)1989( :
( )3أخرجه أبوداود يف سننه رقم ،)2602( :وصححه األلباين يف صحيح سنن أبي داود رقم:
(.)2602
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عن أبي هريرة ◙ ،أن رسول الل ﷺ قال« :إذا رأى أحدُ كم مبت ًلى
فضلني عليه وعلى كثير ِمن ِ
فل َي ِ
تفضيال»(.)1
عباده
قل :الحمدُ للِ الذي َّ
ً
 -8عند االستسقاء.
الناس إلى رسول الل ﷺ ُق ُحوط المط هر،
فعن عائشة  قالت :شكا ُ
فو هضع له يف المصلى ،ووعد الناس يو ًما يخرجون فيه ،قالت
فأمر بمنربُ ،
ُ
حاجب الشمس ،فقعد على
رسول الل ﷺ ،حين بدا
عائش ُة  :فخرج
ُ
جدب ِ
دياركم،
المنرب ،فكبـر ﷺ ،وح همد الل ╡ُ ،ثم قال« :إنكم شكوتم
َ
ِ
الل ╡ أن تدعوه ،ووعدكم
واستـ ْئخار المط ِر عن إبان زمانه عنكم ،وقد َأ َم َر ُكم ُ
يستجيب لكم»ُ ،ث َّم قال(« :ﭖﭗﭘﭙ)  »...الحديث(.)2
أن
َ
ِ
الحاجة.
 -9يف ُخطبة
فقد كان النبي ﷺ ُ
يقول يف ُخطبه« :إ َّن الحمدَ لل ،نحمدُ ه ونستعي ُنهَ ،من
ُّ
يهده اللـ ُه فال ُم َّ
ضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهدُ أن ال إله إال الل وحده ال
محمدً ا عبدُ ه ورسو ُلهَّ ،أما بعدُ »(.)3
شريك لهَّ ،
وأن َّ

 -10يف الصالة للعا ِ
جز عن قراءة الفاتحة.
ٌ
النبي ﷺ :فقال:
فعن عبد الل بن أبي أوف  قال :جاء رجل إلى ِّ

آخذ من القرآن شي ًئا فع ِّلمني ما يجزئني منه ،قالْ « :
أستطيع أن ُ
سبحان
قل:
إين ال
َ
ُ
ِ
ِ
أكبر ،وال َ
قو َة إال باللِ العلي
حول وال َّ
والل ُ
اللُ ،
الل ،والحمدُ لل ،وال إل َه إال ُ
العظي ِم» ،قال :يا رسول الل ،هذا لل  فما لي؟ قال « :قل :ال َّل ُه َم ارحمني،

( )1أخرجه الطرباين يف المعجم األوسط رقم ،)4724( :وحسنه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)555( :
( )2أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)1173( :وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع رقم.)2310( :
( )3أخرجه مسلم رقم.)868( :
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وعافنيِ ،
وارزُ قنيِ ،
ُ
رسول الل ﷺ:
واهدين» ،فلما قام قال هكذا بيده ،فقال
«أما هذا فقد مأل يدَ ه من الخي ِر»(. )1
 -11قبل الدعاء.
رسول ه
عن فضالة ه
الل ﷺ قاعدٌ إذ دخل ٌ
ُ
رجل فصلى
بن ُعبيد ،قال :بينا
ُ ه
لت ُّأيها المصلي،
فقال :اللهم اغفر لي وارحمني ،فقال
«ع ِج َ
رسول الل ﷺَ :
ِ
ادعه ،قالُ :ثم صلى
يت
َ
إذا ص َّل َ
علي ُث َّم ُ
فقعدت فاحمد َ
الل بما هو أه ُله ،وصل َّ
رجل آخر بعد ذلك فح ه
النبي ﷺ:
فقال
،
ﷺ
النبي
على
ى
وصل
الل
د
م
ٌ ُ
ُّ
ِّ
ب»(. )2
ادع ُت َج ْ
«أيها المصلي ُ
ُّ
ِ
األذكار بعد الصلوات المفروضة.
 - 12يف
ه
الل يف ُدبـ ِر ُكل
عن أبي هريرة ◙ عن رسول الل ﷺَ « :من س َّب َح َ
صالة ثال ًثا وثالثينِ ،
الل ثال ًثا وثالثين ،فتلك تسع ٌة
َ
الل ثال ًثا وثالثين ،و َكب َّـ َر َ
وحمدَ َ
ِ
َ
الل وحدَ ه ال
الم ْل ُك وله الحمدُ
شريك له ،له ُ
وتسعون ،وقال َ
تمام المائة :ال إل َه إال ُ
وإن كانت َ
مثل زَ ِبد البح ِر»(. )3
قدير غُ ْ
فرت خطاياه ْ
وهو على كل شيء ٌ
ه
فائدةٌ :من
الكلمات التي يقولها بعض الناس عندما ُيصاب بمكروه« :الحمدُ

ه
الل هبا من سلطان ،وال
لل الذي ال ُيحمدُ على مكروه سواه» ،وهذه كلم ٌة ما أنزل ُ
والسنة ،والواجب على المسلم أن يصرب على البلء ،وأن يرضى
أصل لها يف القرآن ُّ
بالقضاء ،فإن أصابه ما ال يسره فليقل كما جاء يف السنة :الحمدُ ه
لل على ِّ
كل حال.
ُّ
ُّ

( )1أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)832( :وحسنه األلباين يف اإلرواء رقم.)303( :
( )2أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)3476( :وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب رقم.)1643( :
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)597( :
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الس ُ
ابع والتسعون :ماذا ُ
لم ْن َع َط َس
الس ُ
تقول َ
ؤال َّ
ُّ
ِ
الل؟ وبماذا َي ُر ُّد عليك؟
َ
وحمدَ َ



الجوابُ :
وي ُر ُّد هو:
(ي ْر ُ
حم َك ُ
الل)َ ،
أقول لهَ :
(يهديكم الل وي ِ
صل ُح با َلكُم).
ُ ُ



را
ال
بعُ
وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

العطاس ويتطيرون به ،فإذا ه
ه
كان ُ
سمعوا أحدً ا
أهل الجاهلية يتشاءمون مهن
اإلسلم أبطل ما كان عليه ُ
أهل الجاهلي هة
عطس تشاءموا به ودعوا عليه ،فلما جاء
ُ
والتطير ،وشرع لهم أن يجعلوا مكان الدُّ ه
مهن الض ه
ه
لل؛ وهنى ه
عاء على
عن التشاؤ هم
ه
ه
ه
وبغي وعدوان
ظلم
العاطس
على
الدعاء
ألن
؛
بالرحمة
العاطس بالمكروه الدعاء له
ٌ
ٌ
حق(.)1
بغير ٍّ
ه
ه
ب العطاس فعن أبي هريرة ◙،
السنة أن الل  يح ُّ
وقد ثبت يف ُّ
ِ
التثاؤب ،فإذا َع َط َس أحدُ كم
طاس ،ويكره
النبي ﷺ قالَّ «:
َ
الل ُيح ُّب ال ُع َ
إن َ
عن ِّ
ِ
أن َ
التثاؤب:
وأما
يقول له:
الل ،كان ح ًّقا على ُكل ُم ْس ِلم َس ِم َعه ْ
ُ
َ
اللَّ ،
ُ
يرحمك ُ
وحمدَ َ
ِ
فإن أحدَ كم إذا
فإ َّنما هو ِم َن
الشيطان ،فإذا تثاءب أحدُ كم فل َي ُر َّده ما استطاعَّ ،
تثاءب َض ِح َك منه َّ
يطان »(.)2
الش ُ
شاط ،و هخ ه
يدل على الن ه
العطاس»؛ ألن العطاس ُّ
فة
الل ُي ِح ُّب
قوله ﷺَّ «:
َ
إن َ
ه
ه
الطاعات(.)3
يعين على
البدن ،فصار محمو ًدا ؛ ألنه ُ
( )1مفتاح دار السعادة (.)261/2

( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)6223 ( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2994( :واللفظ
للبخاري.
( )3انظر معالم السنن للخطابي (.)141/4
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ه
ه
المحبة لل تعالى كما يليق به(.)1
الحديث إثبات صفة
ويف هذه الجملة مهن
ه
ه
ُ
وامتلئه
البدن
يكون غال ًبا مع هثق هل
التثاؤب»؛ ألنه
ويـ ْك َر ُه
َ
قوله ﷺَ «:
ه
واسرتخائه ه
مكروها مذمو ًما ؛ ألنه يثبط عن
وميله إلى الكس هل ،فصار التثاؤب
ً
ه
ه
الواجبات(.)2
الخيرات ،وفعل
ه
الحديث إثبات صفة الكراهة لل تعالى(.)3
ويف هذه الجملة مهن
قوله ﷺ قال« :فإذا ع َطس أحدُ كم ِ
الل »المشروع لإلنسان إذا
َ
َ َ
وحمدَ َ
ه
يحمد الل عليها(.)4
عطس أن يقول :الحمد لل؛ ألنها نعم ٌة ُأعطيها فل
ِ
الشيطان»؛ إضاف ُته إلى الشيطان؛
التثاؤب :فإ َّنما هو ِم َن
وأما
ُ
وقوله ﷺَّ « :

ألنه هو الذي يدعو إلى الشهوات ،والمراد التحذير من السبب الذي يتولد منه
ه
المشرب(.)5
التثاؤب وهو التوسع يف المأكل و

آدم ؛ كما ثبت عن أبي هريرة ◙ ،قال
وأو ُل من عطس هو ُ
ِ
فح ِمدَ
وح َع َط َس فقال :الحمدُ للَ ،
الر َ
آدم ،و َن َف َخ فيه ُّ
الل َ
النبي ﷺَّ «:
لما َخ َل َق ُ
ُّ
ِ
()6
آدم» .
الل يا ُ
الل بإذنه ،فقال له ر ُّبهَ :
رحمك ُ
َ
قال اب ُن الق ِّيم« :ولما سبقت هذه الكلم ُة آلدم  قبل أن يصيبه
ه
ه
ه
ً
ب صفات.
ب
يحب
( )1و الل تعالى
ب بقاعًا ،و ُيح ُّ
أعماال ،و ُيح ُّ
أشخاصا ،و ُيح ُّ
ً
ُّ
( )2انظر معالم السنن للخطابي (.)141/4
ً
ً
أقواال ،ويكره بقاعًا ،ويكره ما يشا ُء على
أعماال ،ويكره
أشخاصا ،ويكره
( )3والل  يكره
ً

الوجه اللئق به .

( )4شرح رياض الصالحين البن عثيمين (.)438/4
( )5شرح النووي لمسلم (.)122/18
( )6أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)3368( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)5209( :
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ه
ه
سبقت
عارضا وزال فإن الرحمة
الرحمة ،وكان ما جرى
ما أصابه كان مآ ُله إلى
ً
ه
وغلبت الغضب»(.)1
العقوبة
ِ
النصوص الواردة يف العطاس على مسائل وأحكام ومن ذلك:
اشتملت
وقد
ُ
ِ
الحمد بعدَ ال ُعطاس ،وتشميت العاطس.
بيان حك ِم
المسألة األولىُ :
يستحب للعاطس أن يحمد الل بعد ال ُعطاس( ،)2وللحمد
اتفق العلماء على أنه
ُّ
ه
بعد العطاس ٌ
الل.
صيغ عدة سيأيت ذ ُ
كرها إن شاء ُ
الل عنه
وأما
ُ
تشميت العاطس :فهو الدُّ عاء له بالخير والربكة وأن يبعد ُ
تسميت العاطس ومعناه أن يجعله
الشماتة ،ويجنبه أسبابها ،وكذا يصح أن يقال:
ُ
الل على سمت حسن ،ووقار(.)3
ُ
واجب ألمور عدة(:)4
وتشميت العاطس
ٌ
أن النبي ﷺ َأمر به ،كما يف حديث البـ ه
راء ه
بن عازب ◙ ،قال:
َّ َّ -1
ه
ه
ه
المريض،
وعيادة
الجنائز،
النبي ﷺ بسبع ،وهنانا عن سبع :أمرنا با ِّتبا هع
«أمرنا ُّ
( )1مفتاح دار السعادة (.)262/2
( )2األذكار للنووي (ص.)270 :
( )3انظر شرح البخاري البن بطال (  ،)365/9و النهاية البن األثير (.)499/2
( )4الصواب وجوب تشميت العاطس إذا حمد الل لألحاديث الصريحة والظاهرة يف الوجوب
من غير معارض ،وقد دل على الوجوب أربعة طرق من طرق الداللة:
تصريحا ال يحتمل التأويل.
التصريح بوجوب التشميت
-1
ً
ُ
الحق.
 -2إيجا ُبه بلفظ ِّ
 -3إيجا ُبه بلفظة (على) الظاهرة يف الوجوب.
 -4األمر به ،وال ريب يف إثبات واجبات كثيرة بدون هذه الطرق.
انظر هتذيب السنن البن الق ِّيم ( .)2364/5
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ه
ه
ه
ه
ه
العاطس،
وتشميت
وإبرار القس هم ،ور ِّد السل هم،
ونصر المظلوم،
وإجابة الداعي،
ه
وهنانا عن :ه
ه
ه
الفضة ،وخات هم الذ ه
والحرير ،والدِّ ه
واإلستربق»(.)1
يباج ،والق ِّس ِّي،
هب،
آنية
-2أنَّه من حقوق المسلم على أخيه ،فعن أبي هريرة ◙ أن رسول الل
ت» قيل :ما هن يا رسول ه
ﷺ قالُّ :
الل؟ ،قال:
المسل ِم على المسل ِم ِس ٌّ
ُ
«حق ُ
فانصح له ،وإذا َع َط َس
استنص َح َك
«إذا لقي َته فسلم عليه ،وإذا دعاك فأج ْبه ،وإذا
ْ
َ
ِ
الل فشمته ،وإذا َم ِر َض ف ُعدْ ه ،وإذا مات فا َّت ِب ْع ُه» (.)2
َ
فحمدَ َ
 -3أنَّه جاء بلفظ الوجوب ،كما يف حديث أبي هريرة ◙ ،قال :قال
«خمس َت ِ
وتشميت
السال ِم،
رسول الل ﷺ:
ُ
ج ُ
ٌ
ب للمسل ِم على أخيه :ر ُّد َّ
العاطس ،وإجاب ُة الدَّ ِ
ِ
ِ
ِ
الجنائز» (.)3
باع
عوة ،وعياد ُة
المريض ،وات ُ
ِ
بعض صيغ الحمد المشروعة للعاطس ،ولمن يشمته،
المسألة الثانيةِ :ذ ْكـ ُر
وبماذا يرد عليه؟
وردت يف السنة ألفاظ عدة يشرع للعاطس حمد الل هبا ،ومن ذلك:
 -1أن يقول العاطس :الحمدُ لل.
أحدُ ك ُْم
النبي ﷺ قال«:إذا َع َط َس َ
والدليل حديث أبي هريرة ◙ عن ِّ
ِ
يرحم َك
الل ،فإذا قال له
صاح ُبه:
الح ْمدُ ِل َّل ِه ،و ْل َي ُق ْل له أخوه أو
فل َي ُق ِلَ :
ُ
ُ
يرحم َك ُ
ِ
وي ْص ِل ُح با َلكُم» (.)4
الل ،فل َي ُق ْل َيـهديك ُُم ُ
ُ
اللُ ،
-2أن َ
يقول العاطس :الحمدُ للِ رب العالمين.

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)1239( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2066( :واللفظ للبخاري.
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)1240( :و مسلم يف صحيحه رقم ،)2162( :واللفظ له.
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)1240( :و مسلم يف صحيحه رقم ،)2162( :واللفظ له.
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)6224 ( :
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ُ
رسول الل ﷺ:
والدليل حديث عبد الل بن مسعود ◙ قال :قال
الل،
«إذا َع َط َس أحدُ كم فل َي ُق ِل :الحمدُ للِ رب العالمين ،ول َي ُق ْل له:
ُ
يرحم َك ُ
الل لنا ولكم » (.)1
ول َي ُق ْلُ :
يغفر ُ

 -3أن يقول العاطس :الحمدُ لل على كل حال.
والدليل حديث أبي أيوب ◙ أن رسول ه
الل ﷺ قال « :إذا َع َط َس
الل،
أحدُ كم فليقل :الحمدُ للِ على كل حال ،ول َي ُق ِل الذي َير ُّد عليه،
ُ
يرحمك ُ
ِ
ويصل ُح با َلكم»(.)2
الل
ول َي ُق ْل هوَ :ي
ُ
هديكم ُ
وأما ُ
الل كما اشتهر عند
قول العاطس ر ًّدا على من شمته :يهدينا ويهديكم ُ

العامة فل دليل عليه من الكتاب والسنة.

الل:
المسألة الثالثة :مشروعية تشميت العاطس إذا حمدَ َ
ه
ه
يحمد الل فإنه ال
العاطس إذا ح همد الل تعالى ،أما من لم
تشميت
الواجب
ُ

شمت دل على ذلك قوله ﷺ« :إذا ع َطس أحدُ كُم ِ
الل فشمتُوه ،فإِ ْن
ُي ُ
َ
َ َ
ُ
فحمدَ َ
ِ
الل فال ت َُشمتُوه»(.)3
لم َي ْح َمد َ
أشرف
ُ
النبي ﷺ أحدُ هما
وعن أبي هريرة ◙ قال :جلس رجلن عند ِّ
ريف منهما ،فلم ي ه
حمد الل ،ولم ُيش ِّمته ،وعطس اآلخ ُر فح همد
همن اآلخ هر ،فعطس الش ُ
تشمتني ،وعطس هذا
ريف:
النبي ﷺ ،فقال الش ُ
ُ
عطست عندك فلم ِّ
الل ،فشمته ُّ
الل فنسي ُتك» (.)4
الل فذكر ُته ،وأنت
َ
اآلخ ُر فشمته! فقالَّ « :
نسيت َ
إن هذا َذ َك َر َ
( )1أخرجه الحاكم يف المستدرك ( ،)296/4وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)686( :
( )2أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم  ،)2741(:وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)687( :
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2992( :
( )4أخرجه البخاري يف األدب المفرد رقم ،)932( :و حسنه األلباين يف صحيح األدب المفرد رقم:
(.)717
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بالش ه
ه
والتشميت ُ
كام ُيدعى لصاحبهه ِّ
والعافية،
فاء
ُ
ثلث مرات ،وما زاد فهو ُز ٌ
وال ُيشمت ،فعن سلمة ه
بن األكو هع أن ُه س همع النبي ﷺ وعطس ر ُج ٌل عنده،
ُ ه
«الر ُج ُل
الل»ُ ،ثم عطس ُأخرى ،فقال له
رسول الل ﷺَّ :
فقال له«َ :ي ْر َح ُم َك ُ
ُوم»(.)1
َمزْ ك ٌ
زكام»(.)2
وعن أبي هريرة ◙
ً
مرفوعا قال« :شم ْت أخاك ثال ًثا فما زاد فهو ٌ
ه
زكام ،فهو أولى أن ُيدعى
قال اب ُن الق ِّيم« :فإن قيل :فإذا كان الذي به ٌ
ه
ووجع.
للمريض ،ومن به دا ٌء
له ممن ال علة به؟ قيل لهُ :يدعى له كما ُيدعى
ٌ
ه
ه
ُّ
البدن،
ويدل على خف هة
الل ،وهو نعم ٌة،
وأما ُسن ُة ال ُعطاس الذي ُيح ُّبه ُ
يكون إلى تما هم الث ه
ه
ه
ُ
ه
لث ،وما زاد عليها ُيدعى
حتقنة ،فإنما
الم
وخروج األبخرة ُ
بالعافية ،وقوله يف هذا الحديث « :الرج ُل مزْ كُوم»( )3تنبيه على الدُّ ه
ه
عاء له
لصاحبهه
ٌ
ٌ
َّ ُ َ
الزكمة هعل ٌة ،وفيه اعتذار مهن تر هك تشميتهه بعد الث ه
ه
لث ،وفيه تنبي ٌه له
بالعافية؛ ألن ُّ
ٌ
العل هة ليتداركها وال ه
على هذه ه
أمرها ،فكل ُمه ﷺ ك ُّله حكم ٌة
يهملها،
ُ
فيصعب ُ
ه
لم وهدً ى »(.)4
ورحم ٌة ،وع ٌ
المسألة الرابعة :بيان بعض آداب ال ُعطاس:
ه
تغطي ُة ال ه
بالعطاس ،فعن أبي هريرة ◙ « :أن النبي
فم ،وخفض الصوت
ﷺ كان إذا ع َطس غ َّطى وجهه ِ
بيده أو بثو ِبهَّ ،
وغض بها صو َته»(.)5
َ َ
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2993( :
( )2أخرجه أبوداود يف سننه رقم ،)5034( :وحسنه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)3715( :
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2993( :
( )4زاد المعاد(.)515/2
( )5أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم  ،)2745(:وجود األلباين إسناده يف تخريج المشكاة رقم:
(.)4738
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المسألة الخامسة :فوائد وتنبيهات تتعلق بالعطاس.
تشميت ه
العاط ه
واإلمام يخ ُطب على
س ،وال ر ُّد السل هم،
يجوز
ُ
الفائدة األولى :ال ُ
ُ
ه
ه ه
ه
ممنوع واإلمام يخ ُطب(.)1
كلم ،وهو
ٌ
الصحيح من أقوال العلماء؛ ألن كُ ًّل منهما ٌ
ه
الفائدة الثانية :الصل ُة على النبي ﷺ مهن ِّ
وأعظمها،
أجل العبادات
ِّ
ه
ه
رجل عطس
موضع حمد لل ،فعن نافع أن ً
شرع بعد العطاس؛ ألنه
ُ
ولكنها ال ُت ُ
ه ه
ه
ب ه
إلى جن ه
ابن
لم على
رسول الل ،قال ُ
ابن ُعمر  فقال :الحمدُ لل ،والس ُ
رسول ه
ه
ه
عمر :وأنا ُ
الل ،وليس هكذا علمنا
لم على
أقول الحمدُ لل ،والس ُ
رسول الل ﷺ ،علمنا أن نقول « :الحمدُ ه
ُ
لل على ُك ِّل حال »(.)2
الفائدة الثالثة :يف بيان كيفية تشميت الكافر.

كافر فح همد الل  ،ف ُيقال له  :يهديكم الل ويصلح بالكم  ،وال ُيقال
إذا عطس ال ُ
حديث أبي موسى األشعري ◙  ،قال :ه
ُ
ُ
كانت اليهو ُد
والدليل
له :يرحمك الل،
الل ،فكان ُ
يقول:
النبي ﷺ رجاء أن يقول لها:
ُ
يرحم ُكم ُ
تعاط ُس عند ِّ
ويصلح با َل ُكم»(.)3
الل،
«
ُ
ُ
يهديكم ُ


( )1فتاوى اللجنة الدائمة ( )242/8المجموعة األولى.
( )2أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)2738( :وصحح إسناده األلباين يف إرواء الغليل رقم.)780( :
( )3أخرجه أبوداود يف سننه رقم ،)5038( :وصححه األلباين يف صحيح سنن أبي داود رقم.)5038( :
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ِ
الس ُ
َ
الحديث :قال
أكمل
ؤال الثامن والتسعون:
ُّ
ِ
ُ
خيرا  ...؟
الل به ً
رسول الل ﷺَ « :م ْن ُي ِرد ُ





الرا
بعُ
وا
ل
 ثل
ث
ون
:
كم



الجوابُ :ي َفقه ُه يف الدين»(.)1

من أفض هل نهع هم ه
الل عىل ِ
عبده أن يرز َقه العلم النافع ،ولذا لم يأم هر
لم على ه
الل ╡ نبيه ﷺ أن يسأله الزيادة إال مهن ه
ه
الع ه
الخصوص؛ فقال
وجه
َّ
ُ

تعالى ( :ﭠﭡﭢﭣ) [طه.]114:

ه
وفضائل العلم الشرعي ه
ُ
أعظمها أن الل ╡ قرن شهادة
وأهله كثيرةٌ ،ومن
ه
ٍ
ه
ِ
مشهود وهو توحيدُ ه ،
أعظم
والعلماء بشهادتهه  عىل
الملئكة

كما قال تعالى( :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ) [آل عمران ،]18:ومن النُّـكت يف هذه اآلية أنها
اآلية الوحيدة التي ُذ هكر فيها كلمة( :ال إله إال هو) مرتين.
ه
ثمر كل
لم شجر ٌة ُت ُ
« :الع ُ

ه
بن ناصر السعدي
قال العلم ُة عبدُ
الرحمن ُ
والجهل شجر ٌة ُتـ ه
ُ
ثم ُر كل قول وعمل خبيث» (.)2
قول حسن وعمل صالهح،
ث الخشية من ه
العلم الذي ُي ه
ور ُ
الل ،ويكون عصم ًة لصاحبه
فالعلم النافع :هو ُ
الش ه
من ُّ
بهات والشهوات.
المصائب واآلفـ ه
عالما ه
ه
ه
ُ
جاهل
ً
بأمر الدُّ نيا،
ات أن يكون
أعظم
ومهـن
اإلنسان ً
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)71( :ومسلم يف صحيحه رقم.)1037(:
( )2شرح القواعد الفقهية (ص.)109:
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الكف ه
يف ه
أمر الدِّ ه
ذم ُ
ار (:ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
الل تعالى يف ِّ
ين ،قال ُ

ﭦﭧ) [الروم.]7:

ه
الناس ليس لهم هعل ٌم إال بالدُّ نيا وأكسا هبها وشؤونهها
أكثر
قال ُ
ابن كثير« :$أيُ :
ه
ه
ٌ
ووجوه مكاسبهها ،وهم غافلون عما
تحصيلها
حذاق أذكيا ُء يف
وما فيها ،فهم
ه
ينف ُعهم يف ه
اآلخرة ،كأن أحدهم ُم ٌ
غفل ال ذهن له وال فكرة ،قال الحسن
الدار
ه
ه
ه
ب الدِّ رهم على ُظ ه
فره ،ف ُيخبـ ُرك
البصري :$والل لبلغ من أحدهم بدنياه أنه يق هل ُ
ُّ
بوزنهه ،وما ُيح هس ُن أن يص ِّلي»(.)1
ه
ب ،وهندسة،
ظاهر جدًّ ا يف مجاالت عدة من :ط ٍّ
تطور ٌ
فالكفار اليوم عندهم ٌ
ُ
وغيرها ،لكنهم يف ه
و صناعة ،ه
أمر الدِّ ه
والصلبان
ين يعبدون األصنام ،واألوثانُّ ،
بأمر مهن الش ه
يطان ،ويقدمون الدنيا الفانية على اآلخرة الباقية ،وينشغلون عما
ُخلقوا له وهو عبادة الل وحده ال شريك له؛ قال تعالى(:ﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸ)[الذاريات.]56:

إثبات صفة اإلرادة ه
ِ
لل ،
خيرا» ،فيه ُ
الل به ً
قو ُله ﷺَ « :م ْن ُي ِرد ُ

والمرا ُد باإلرادة يف هذا الحديث اإلرادة الشرعية.
وإراد ُة ه
تنقسم إلى قسمين:
الل
ُ

ف ،بمعنى أن ما
األول :إرادة كون َّية ،وهي المشيئ ُة ،وضابه ُطها أنها ال تتخل ُ
َّ
شاء الل يقع كما شاء سبحانه ،سواء أكان محبوبا ه
لل أم غير محبوب ،فما شاء كان،
ُ ُ
ً
وما لم يشأ لم يكن ،كما قال تعالى ( :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ماوات سب ًعا فصارت
ﯮ) [النحل ، ]40:ومثالها :أن الل أراد أن تكون الس
ُ
الل.
سب ًعا كما شاء ُ
( )1تفسير ابن كثير(.)305/6
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ه
لعباده ،وضا هب ُطها كو ُنها
الل أن يشرعه
الثاين :إراد ٌة شرع َّيـ ٌة ،وهي :ما أراد ُ
شرعا،
الل ً
مـحبوب ًة لل ومـرضي ًة عنده ،لكن ليس بالضرورة أن يمتثل ُ
الناس ما أراده ُ

يمتثل ،ومنهم من ال ُ
فمنهم من ُ
يمتثل ،وهذه اإلرادة قد تتحق ُّق وقد ال تتحق ُّق.

شرعا؛ ألنه ي هحب التوبة مهن ه
مثالها :أراد الل من ه
عباده ،كما قال
عباده التوبة ً
ُ ُّ
ُ
تعالى( :ﭑﭒﭓﭔﭕ) [النساء،]27:لكن مهن ه
عباده من تاب ،ومنهم
من لم يتب.
ه
ُ
اإلرادة
تكون بمعنى
تنقسم المشيئ ُة إلى كونية وشرعية ،وإنما
فائدة :ال
ُ

الكونية فقط(.)1

ه
ه
الخيرات كلها.
فتعم أنواع
خيرا» ،نكر ٌة يف سياق الشرط ُّ
قو ُله ﷺً « :

ه
الحديث ُّ
ٌ
ُ
الل به
ومفهوم ،فمنطو ُق
منطوق
والحديث له
ٌ
يدل على أن من أراد ُ
ه
لطلب العلم الشرعي النافع و الفقه يف الدين.
خيرا وفقه
ً
دال على أن من لم يتفقه يف الدِّ ه
وأما مفهوم الحديث فهو ٌّ
ين ولم يتعلم أحكام
ه
الخير.
محروم مهن
الشر هع فهو
ٌ

«فكل من أراد الل به خيرا فل بد أن ه
شيخ اإلسل هم ُّ : $
قال ُ
يفقهه يف الدِّ ين،
ً
ُ
فمن لم يفقهه يف الدِّ ه
خيرا
خيرا ،وليس كُ ُّل من فقهه يف الدِّ ين قد أراد به ً
ين لم ُي هرد به ً
ه
بل ال ُبد مع الفقه يف الدِّ ين همن العم هل به ،فالفقه يف الدِّ ه
ين ٌ
الفلح»(.)2
ه
حصول
شرط يف
( )1وقد ذكر العلمة ابن القيم يف كتابه «شفاء العليل» ( )17/1األمور التي جاء يف الشرع
والحكم ،واألمر ،واإلذن،
انقسامها إلى كوينٍّ وشرعي ،وهي« :القضاء ،واإلرادة ،والكتابةُ ،
والجعل ،والكلمات ،والبعث ،واإلرسال ،والتحريم ،والعطاء والمنع إلى :كوين يتعلق بخ هلقه،
وديني يتعلق بأمره».
( )2الصفدية(.)266/2
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قو ُله ﷺُ « :ي َفقه ُه يف الد ِ
الفهم ،ومنه قوله تعالى( :ﯡ
ين» ،والفقه لغ ًة :هو
ُ

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ) [طه.]28:
ه

ويف اصطلح الفقهاء :هو معرف ُة األحكا هم الشرعي هة العملي هة ه
بأدلتها التفصيلي هة.
ه
ه
الفقهاء ،وليس
اصطلح
ه
أعم مه هن
وأما المقصود يف هذا الحديث فهو معنًى ُّ
ه
فهم الدِّ ه
ين ك ِّله ،وما يشمل من العقيدة،
فهم األحكا هم الفقهية فحسب ،بل هو ُ
والمنهج ،واآلداب ،واألخلق ،و األحكام يف العبادات ،والمعاملت .
يدل على هذا المعنى ويقويه أن النبي ﷺ دعا ه
ومما ُّ
البن عباس 

فهما لدين الل فقال  « :ال َّل ُه َّم فق ْه ُه يف الد ِ
ين» (.)1
أن ُيـرزق ً

فائدة :من القواعد المقررة عند العلماء :أن الوسائل لها أحكام المقاصد(،)2
فيدخل يف التف ُّقه يف الدِّ ين ُّ
كل ما كان وسيل ًة لفهم الكتاب والسنة كعلوم اآللة من
أصول الفقه ،وأصول التفسير ،والنحو وغيره من علوم العربية.


( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)143( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2477(:واللفظ للبخاري.
( )2وقد تكلم المؤلف وفقه الل عن هذه القاعدة مبينًا معناها وأمثلتها بكلم نافع ماتع انظر التعليق
على نظم القواعد الفقهية للسعدي ( ص.)36:
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ِ
الس ُ
البالد إلى اللِ؟
حب
ؤال
التاسع والتسعون :ما َأ ُّ
ُ
ُّ



وما أبغ َُضها؟

البالد إلى اللِ
ِ
ِ
مساجدُ ها،
حب
الجوابَ :أ ُّ
ِ
البالد إلى اللِ أسوا ُقها.
وأبغض



را
ال
بعُ
وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم



ابتة ه
ِ
فات الث ه
المحبة مهن الص ه
ه
لل
البالد إلى الل مساجدُ ها) ،صف ُة
أحب
ِّ
قو ُلهُّ ( :
ه
ه
ه
البلد إليه
بقاعا وبل ًدا ،وأحب
تعالى يف
يحب ً
والل ُّ 
الكتاب ُّ
والسنةُ ،
المساجدُ  ،كما ثبت عن أبي هريرة ◙ أن رسول ه
الل ﷺ ،قالَ :
حب
«أ ُّ
البالد إلى اللِ
ِ
ِ
مساجدُ ها»(.)1
ومحبة ه
الل للمساجد لما فيها مهن أداء الصلوات ،واجتماع المسلمين ،ونشر
ه
الناس ونصحهم.
العلم الشرعي ،وتوجيه
ب ه
أفعال الص ه
ه
لة ل ُقر ه
العبد
أشرف
ُ
سمي المسجدُ هبذا االسم؛ ألن السجود
و ِّ

ه
ركعُ ،ثم إن ال ُعرف
اسم المكان منه فقيل :مسجدٌ  ،ولم يقولوا م ٌ
من ربه فاش ُتق ُ
بالمكان المعدِّ للص ه
ه
لوات الخم ه
تمع
خصص المسجد
المج ُ
المصلى ُ
س حتى يخرج ُ
ُ
ه
ه
ونحوها فل ُيعطى حكمها(.)2
لألعياد
فيه
ومما ُّ
يدل على مكانة المساجد وعظيم منزلتها:
أن الل تعالى أضافها إلى ِ
نفسه تشري ًفا لها.
ً
أوالَ َّ :
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)671( :
( )2إعلم الساجد بأحكام المساجد للزركشي( .ص.)28 :
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قال تعالى(:ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ) [الجن. ]18:

ُ
األمين الشنقيطي  « :$المسجدُ عر ًفا ُك ُّل ما ُخ ِّصص
قال
الشيخ محمدُ
ُ
باإلضافة هنا ه
ه
للص ه
لل تعالى ،وهي إضاف ُة تشريف وتكريم مع
لة ،وهو المرا ُد
باختصاصها بالل ،أي :بعبادتهه ه
ه
ه
وذك هره»(.)1
اإلشعار
ُ
تطهر يف بيتهُ ،ث َّم مشى
وعن أبي هريرة ◙ قال :قال
رسول الل ﷺَ « :من َّ
ليقضي فريض ًة ِمن فرائض الل ،كانت خطوتاه :إحدَ ُاهما َت ُح ُّط
إلى بيت ِمن بيوت الل،
َ
خطيئ ًة ،وا ُ
رفع درج ًة» (.)2
ألخرى َت ُ

ِ
باإليمان ،ووعد من بنى
الل وصف ُع َّمار المساجد وقاصديها
ثان ًياَّ :
أن َ
الج ِ
مسجدً ا ببيت يف ِ
نان.
قال تعالى (:ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ) [التوبة. ]18:
ه
ُ
تكون بمعنيين:
المساجد
ابن رجب  « : $عمار ُة
قال ُ
ه
ه
أحدُ هما :عمار ُتها الحسي ُة ه
وترميمها ،وما أشبه ذلك.
وإصلحها
ببنائها
وذكر ه
ونشر ه
ه
والثاين :عمار ُتها المعنوي ُة بالص ه
ه
لة فيها ،ه
العل هم
وتلوة كتابهه،
الل،
ه
ونحو ذلك.
الذي أنزله على رسولهه ﷺ ،

وقد ُفس ه
رت اآلي ُة ِّ
بكل واحد مهن المعنيين ،و ُف ِّسرت هبما جمي ًعا ،والمعنى
ِّ

أخص هبا»(.)3
الثاين ُّ

( )1أضواء البيان (.)321/8
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)477( :و مسلم يف صحيحه رقم ،)666( :واللفظ له.
( )3فتح الباري البن رجب (.)294/3
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رسول ه
ه
ُ
ُ
الل
حديث أنس◙ قال :قال
المساجد
وثبت يف فض هل عم هار
ِ
القيامة أين جيراين؟ أين جيراين؟ قالُ :
فتقول المالئك ُة:
يوم
ﷺَّ :
الل لينادي َ
«إن َ
ِ
ُ
المساجد» (.)1
فيقول :أين ُع َّم ُار
يجاورك؟
أن
وم ْن ينبغي ْ
َ
ر َّبنا َ
وقد رغب النبي ﷺ يف ه
ه
المساجد ابتغاء األجر والثواب فقال ﷺ:
بناء
ُّ
ِ
ِ
َ ()2
الل له يف الجنة مثله» .
َ
«م ْن بنى مسجدً ا لل بنى ُ
ِ
ِ
ورفعة
الحسنات،
سبب لنيل
أن الجلوس يف المساجد والتعلق بها
ثال ًثاَّ :
ٌ
ِ
رجات.
الدَّ
ُ
ُ
ُ
رسول الل ﷺ« :المالئك ُة
حديث أبي هريرة ◙ قال :قال
والدليل
ِ
الله َّم
دام يف ُم َّ
صاله الذي ُيصلي فيه ،ال َّل ُه َّم صل عليهُ ،
ُتصلي على أحدكم ما َ
ِ
كانت الصال ُة
ارحم ُه ،ما لم ُي ْح ِد ْث فيه ،ما لم ُي ْؤ ِذ فيه ،وقال :أحدُ ُكم يف صالة ما
ْ
َت ْح ِب ُس ُه» (.)3
الل يف ظله،
وعن أبي هريرة ◙ ،عن النب ِّي ﷺ قال« :سبع ٌة ُيظ ُّلهم ُ
ِ
اإلمام ال ُ
ٌ
ورجل قل ُبه مع َّل ٌق يف
عبادة ربه،
وشاب نشأ يف
عادل،
يوم ال ِظ َّل إال ظ ُّله:
ٌّ
ُ
َ
ِ
ِ
ٌ
ورجل طلبته امرأ ٌة
وتفرقا عليه،
المساجد ،ورجالن تحا َّبا يف الل؛ اجتمعا عليه َّ
ٌ
تعلم
الل،
ذات منصب وجمال ،فقال :إني
ُ
ُ
ورجل تصدَّ َق ،أخفى ح َّتى ال َ
أخاف َ
ٌ
شما ُله ما ُ
ففاضت عيناه»(.)4
الل خال ًيا
تنفق يمي ُنه،
ْ
ورجل َذ َك َر َ

( )1أخرجه الحارث بن أبي أسامة يف مسنده رقم ،)126( :وقال األلباين يف السلسلة الصحيحة (:)215/6
إسناده جيد.
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)450( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)533( :واللفظ له.
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)2119( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)649( :واللفظ للبخاري.
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)660( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)1031( :واللفظ للبخاري.
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ِ
ٌ
الحب لها،
ورجل قل ُبه مع َّل ٌق يف
قو ُله ﷺ« :
المساجد» ،أي :شديدُ
ِّ
ه
جماعة فيها (.)1
والملزم هة لل
ه
آداب ،ومنها:
ولما كان للمساجد ما تقدم من الفضائل ُش هرع لها ٌ
ِ
ِ
ِ
والتطيب.
الثياب
أحسن
أوال :اتخا ُذ المصلي الزين َة بلبس
ً
قال تعالى(:ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ) [األعراف]31:

ه
الز ه
ابن تيمية  « : $فعلق األمر ه
العورة
ينة ال بستـ هر
باسم ِّ
قال شيخ اإلسلم ُ
ه
الصلة » (.)2
إيذا ًنا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابهه وأجملها يف
ثان ًيا :المحافظة على نظافة المسجد.

ه
ه
أنس ه
فعن ه
رسول الل ﷺ
المسجد مع
نحن يف
بن مالك ◙ قال :بينما ُ
ه
ه
إذ جاء أعرابي فقام ُ
رسول الل ﷺ :مه مه،
أصحاب
المسجد ،فقال
يبول يف
ُ
ٌّ
ُ
رسول الل ﷺ« :ال ُتزْ رموه َدعوه» فتـركوه حتى بالُ ،ثم إن رسول
قال :قال
ه
ِ
البول ،وال
صلح لشيء ِم ْن هذا
الل ﷺ دعاه فقال لهَّ :
«إن هذه المساجدَ ال َت ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
القرآن»(.)3
وقراءة
والصالة،
القذر ،إ َّنما هي لذك ِر اللِ ،
ِ
البالد إلى اللِ أسواقها) ،كما ثبت عن أبي هريرة ◙ أن
قوله( :وأبغض
رسول ه
ِ
ُ
البالد إلى اللِ أسوا ُقها» (. )4
«أبغض
الل ﷺ قال:
ه
ِّ
ِ
بقولهُ « :
البالد إلى اللِ أسوا ُقها» ،أي :فل تمكثوا فيها بل حاجة.
أبغض

الخبـر من النبي ﷺ بمعنى اإلنشاء أي النهي ،فأراد 
هذا
ُ

( )1شرح صحيح مسلم للنووي (.)121/7

( )2الفتاوى الكربى (.)326/5
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)221( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)285( :واللفظ لمسلم.

( )4أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)671( :
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ه
ه
ه
فالحديث ٌ
األسواق لكثر هة ما فيها همن المعاصي
المكث يف
كراهية
دليل على
ه
والمنكرات.
ه
ه
ومما ُّ
أمور عد ٌة ،ومنها:
يدل على أن األسواق ُ
أبغض البلد إلى الل ٌ
ِ
األسواق.
الشيطان ينصب راي َته يف
أن
ً
َ
أوالَّ :
فعن سلمان الفارسي ◙  ،قال « :ال تكونن ه
إن استطعت ،أول من ي ُ
دخل
ِّ
ه
ه
نصب رايته» (.)1
خرج منها ،فإنها معرك ُة الشيطان ،وهبا ي ُ
السوق ،وال آخر من ي ُ
ُّ
ه
ه
ه
ه
األبطال بعضهم
لمعاركة
القتال
وضع
قوله« :فإنها معرك ُة الشيطان» المعرك ُة م ُ

ه
ومصارعتهم ،فشبه السوق ه
ه
ه
بأهله ه
الشيطان ه
بالمعركة
ونيله منهم
وفعل
بعضا فيها،
ً
ه
ه
ه
ه
ِّ
والعقود
الخائنة،
واأليمان
كالغش ،والخدا هع،
يقع فيها همن أنوا هع الباط هل
لكثرة ما ُ
والش ه
شرائه ،والسو هم على ه
راء على ه
ه
الفاسدة ،والنج ه
ش ،والبي هع على بي هع أخيهِّ ،
سومه،
ه
ه
للتحريش بين الن ه
ه
ه
ُ
اس
يجمع أعوانه إليه
فالشيطان
والميزان،
المكيال
وبخس
ُ
ه
ه
ه
وموضع أعوانهه(.)2
ونحوها فهي موض ُعه
المفاسد المذكورة
وحملهم على هذه
ُ

ه
ه
التربج
أسواقنا اليوم وما فيها مهن
لف حال
قلت :فكيف لو رأى الس ُ
ُ
ه
والمعاكسات ،و ه
األدب ،ه
ه
ه
والس ه
الحياء مهن الش ه
ه
باب مع
وقلة
سوء
واالختلط،
فور،
ُّ
ه
الفتيات فماذا سيقولون؟!
ثانيا :انتشار ِ
الغش يف البيع والشراء.
ً

ه
محرم ِّ
ُّ
والواجب
ويكثر وقوع الغش يف األسواق،
وأنواعه،
بكل صوره
الغش
ُ
ُ
ٌ
المسلم أن يجتنب ه
ه
الغش ويبتعد عنه يف جميع المعاملت من بيع وإجارة
على
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2451( :

( )2شرح صحيح مسلم للنووي (.)7/16
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وصناعة ورهن وغيرها؛ ألن ه
الغش مهن ه
الذ ه
كبائر ُّ
النبي ﷺ
أ
ر
ـ
تب
وقد
،
نوب
ُّ
ه
همن ه
)
2
فاعله فقالَ « :م ْن َّ
غش فليس ِمني»( ،)1ويف لفظَ « :م ْن َّ
غشنا فليس م َّنا»(  ،والغ ُّش
وكل كسب مهن ه
خديع ٌة وخيان ٌة لألمانة وضياع لها ،وفقدٌ لل ِّث ه
ه
الناسُّ ،
الغ ِّش
قة بين
ٌ
خبيث حرام ال يزيدُ صاحبه مهن ه
ٌ
الل إال ُبعدً ا(. )3
فهو
ٌ
ثال ًثا :كثرة الحلف.
ه
حديث أبي قتادة األنصاري ◙،
جاء النهي عن الحلف يف البيع كما يف
أنه سمع رسول الل ﷺ يقول« :إياكم وكثر َة الح ِل ِ
ف يف البي ِع ،فإ َّنه ُي َنف ُقُ ،ث َّم
َ
َي ْم َح ُق»(.)4
النهي أشد ،ويدخل صاح ُبه يف الوعيد
وأما إذا اقرتن بالحلف
ُ
الكذب فيكون ُ
ه
النبي ﷺ قال« :ثالث ٌة ال
عن
ذر ◙
أبي
حديث
الشديد الذي جاء يف
ٍّ
ِّ
ِ
أليم ،قال أبو ذ ٍّر:
ينظر إليهم ،وال ُيزكيهم ،ولهم
ٌ
عذاب ٌ
يوم القيامة ،وال ُ
الل َ
ُيكل ُمهم ُ
ه
والم َنف ُق سلع َته
والم َّن ُ
انُ ،
المس ِب ُلَ ،
خابوا وخسروا ،من هم يا رسول الل؟ قالُ :
بالح ِل ِ
ِ
الكاذب»(.)5
ف
َ
البالد إلى اللِ
ِ
ِ
ِ
فائدةٌ :قو ُله ﷺ قالَ :
مساجدُ ها ،و ُ
البالد إلى
أبغض
حب
«أ ُّ

اللِ أسوا ُقها»(.)6

ه
ُي ُ
ذكر فيها اسم الل تعالى ،واألسواق قد
حمل على
األغلب؛ ألن المساجد ُي ُ
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)102( :
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)101( :

( )3انظر مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (.)255/2
( )4أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)1607( :
( )5أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)106( :
( )6أخرجه مسلم يف صحيحه رقم. )671( :
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ه
ه ه
باح ه
ُ
ُ
وغيره ،وأما
الم ه
واللهو
اللغط
غلب عليها
ُ
واالشتغال بجم هع المال من الوجه ُ
ه
ه
ه
«من دخل
السوق فهو من أفضل األعمال ،كما قال ﷺَ :
الل يف ُّ
إذا ُذكر ُ
الس َ
َ
الم ْل ُك وله الحمدُ  ،يحيي
وحدَ ُه ال
الل ْ
شريك له ،له ُ
ُّ
وق فقال( :ال إل َه إال ُ
يموتِ ،
الل له
بيده
حي ال
ُ
ُ
قدير) َك َت َ
الخير ،وهو على كل شيء ٌ
ُ
ب ُ
ويميت وهو ٌّ
ف أ ْل ِ
ف حسنة ،ومحا عنه أ ْل َ ِ
ف َأ ْل ِ
ور َف َع له أ ْل َ
أ ْل َ
ف درجة»(. )1
ف أ ْلف سيـئةَ ،
َ
ه
المسجد أو لغط فيه ،أو عصى ربه لم ي ُضر المسجد ،وال
وكذلك إذا لغا يف
بنفسه ،وبالغ يف ه
فضله ،وإنما أضر ه
نقص مهن ه
إثمه(. )2


( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)3428( :وحسنه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)6231( :
( )2انظر شرح صحيح البخاري البن بطال (.)250/6

459




الس ُ
ؤال المائة :ما أفـ ُ
ضل يـوم يف األسبوع؟
ُّ
ُ
ُ
وأفضل ليلة يف العا ِم؟
وأفضل يوم يف العا ِم؟
ِ
ُ
شهور العا ِم؟
وأفضل



ألسبوع :يوم الجم ِ
أفضل يوم يف ا ُ
ُ
عة.
الجواب:
ُ ُ ُ
ُ
يوم عرف َة.
وأفضل يوم يف العا ِمُ :
ُ
وأفضل ليلة يف العا ِم :ليل ُة ال َقدْ ِر.
ِ
ُ
رمضان.
شهور العا ِمَ :ش ْه ُر
وأفضل
َ



الرا

بعُ
وا
ل
ثل
ث
ون
:

ه
ه
ه
نبي ُأرسل،
من فضل الل  على أمة اإلسل هم أن خصها بخير ٍّ
ه
الشهور أفضلها ،ومن الليالي واأليام أعظمها،
وأفض هل كتاب ُأنزل ،واختار لها همن
ه
ه
والقربات مغفر ًة لذنوهبم ،وزياد ًة يف حسناهتم،
الطاعات
شرع فيها لعباده من
ورفع ًة لدرجاهتم.

ِ
ه
أفضل يوم يف ا ُ
قولهُ ( :
يوم عظي ٌم ،رفع
:يوم ُ
الج ُمعة) ،يوم الجمعة ٌ
ألسبوع ُ
«خير يوم
الل شأنه ،وأعلى قدره،فعن أبي هريرة ◙ ،أن النبي ﷺ قالُ :
ُ
ِ
ِ
ِ
آدم ،وفيه ُأدخ َل الج َّن َة ،وفيه ُأخرج
طلعت عليه
ْ
يوم ُ
ُ
الج ُمعة ،فيه ُخل َق ُ
الشمس ُ
ِ
الجمعة»(.)1
الساع ُة َّإال يف يو ِم
تقوم َّ
منها ،وال ُ
قول النبي ﷺَّ « :
الل هذه األمة بيوم الجمعة ،والدليل ُ
أضل
وقد خص ُ
ِّ
ِ
ِ
ِ
الل ِ
يوم
السبت ،وكان لل َّنصارى ُ
يوم َّ
عن الجمعة َم ْن كان قب َلنا ،فكان لليهود ُ
ُ
ِ
ِ
والسبت ،واألحدَ ،
فج َع َل الجمع َة،
َ
الل ليو ِم الجمعةَ ،
الل بنا فهدانا ُ
األحد ،فجاء ُ
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)854( :

460

القيامة ،نحن ِ
ِ
اآلخ ُرون ِم ْن ِ
يوم
أهل الدُّ نيا،
يوم
َّ
وكذلك هم ٌ
واألولون َ
تبع لنا َ
ِ
ِ
ضي لهم َق َ
الخالئق»(.)1
بل
القيامةَ ،
الم ْق ُّ
ُ
والسنة ،ومنها:
الجمعة
وليوم ُ
فضائل كثير ٌة ثابتة يف الكتاب ُّ
الساعةُ.
َّ -1
تقوم َّ
آدم  ،وأدخ َله الج َّنةَ ،وأخرجه منها ،وفيه ُ
الل َخ َل َق فيه َ
أن َ
الشمس
طلعت عليه
«خير يوم
ْ
ُ
فعن أبي هريرة ◙ ،أن النبي ﷺ قالُ :
ِ
ِ
ِ
الساع ُة
تقوم َّ
آدم ،وفيه ُأدخ َل الج َّن َة ،وفيه ُأخرج منها ،وال ُ
يوم الجمعة ،فيه ُخل َق ُ
ُ
ِ
الجمعة»(.)2
َّإال يف يو ِم
أقسم به ،كما قال تعالى(:ﭘﭙ) [الربوج ،]3:وقال
الل تعالى
َّ -2
َ
أن َ
ِ
ُ
يوم عرف َةَّ ،
القيامة،
يوم
رسول الل ﷺ:
والشاهدُ
واليوم المشهو ُد ُ
ُ
«اليوم الموعو ُد ُ
ُ
ِ
يوم الجم ِ
َ
طلعت َّ
أفضل منه ،فيه ساع ٌة ال
مس وال غربت على يوم
عة ،وما
الش ُ
ُ ُ ُ
ُ
يستعيذ ِم ْن شيء َّإال أعاذه
الل له ،وال
يواف ُقها عبدٌ
ٌ
الل بخير إال استجاب ُ
مؤمن يدعو َ
الل منه»(.)3
ُ
 -3أنَّه عيدُ األسبوع.
عن ه
ف ه
ُ
يوم عيد،
ابن عباس  قال :قال
رسول الل ﷺَّ :
«إن هذا ُ
الل للمسلمين»(.)4
َج َع َله ُ
 -4أنَّه يرجى لمن مات فيه الوقاي ُة من ِ
فتنة القبـ ِر.
ُ
فعن عبد الل ه
ُ
رسول الل ﷺ« :ما ِمن مسلم
بن عمرو قال :قال
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)876( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)854( :واللفظ له.
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)854( :
( )3أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)3339( :وحسنه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)8201( :
( )4أخرجه ابن ماجه يف سننه رقم ،)1098( :وحسنه األلباين يف صحيح ابن ماجه رقم.)1098( :

ِ
ِ
الل فتن َة القب ِر»(.)1
ُ
يموت َ
يوم الجمعة أو ليل َة الجمعة إال وقاه ُ
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ٌ
أعمال عدة ،ومن ذلك:
ويشرع للمسلم يف هذا اليوم
ِ
ِ
ُ
الصلوات عند اللِ.
أفضل
الجمعة يف جماعة ،وهي
يوم
 -1صال ُة الفج ِر َ
يفرط فيه كثير من المسلمين صلة الفجر يوم الجمعة ،مع ما جاء يف السنة
مما ِّ
ِ
َ
الجمعة يف
الصلوات عند الل صال ُة
أفضل
إن
ِ
من فضلها يف قوله ﷺَّ « :
يوم ُ
الصبح َ
جماعة»(.)2

ِ
الجمعة.
أن فيه صال ًة عظيم ًة وهي صال ُة
َّ -2
ه
ه
ُ
بي
الن
عن
كثيرة
أحاديث
إليها
والسعي
،
الجمعة
صلة
وقد جاء يف فض هل
ِّ
ُ
ُ
رسول الل ﷺَ « :م ِن
حديث أوس بن أوس◙ قال :قال
ﷺ ،ومنها
ِ
َ
وأنصت ،كان له بكل
واستمع
وغس َل ،وب َّك َر وابت َك َر ،ودنا
َ
َ
يوم ُ
الج ُمعة َّ
اغتسل َ
صيامها ِ
ِ
وقيامها»(.)3
أجر َسنة
ُخطوة يخطوها ُ
ِ
والسالم على النبي ﷺ فيه.
-3
ُ
استحباب كثرة الصالة َّ
ِ
أفضل
«إن ِمن
عن أوس بن أوس◙ قال :قال رسول الل ﷺَّ :

ِ
ِ
ِ
الصعق ُة ،فأكثروا
آدم ،وفيه ُقبِ َض ،وفيه ال َّنفخ ُة ،وفيه َّ
يوم ُ
الج ُمعة ،فيه ُخل َق ُ
أيامكم َ
علي ِمن الص ِ
علي» قال :قالوا :يا رسول الل ،وكيف
الة فيهَّ ،
َّ َ َّ
فإن صال َتكم معروض ٌة َّ
الل َ ح َّر َم
ُت ُ
عرض صل ُتنا عليك وقد أرمت  -يقولون :بليت -؟ فقالَّ :
«إن َ
ِ
ِ
األنبياء»(.)4
األرض أجسا َد
على
( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)1074( :وقال األلباين يف صحيح الرتغيب(:)405/3
حسن لغيره.
ٌ
( )2أخرجه البيهقي يف شعب اإليمان رقم ،)2783( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)1119( :

( )3أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)496( :وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي رقم.)496( :
( )4أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)1047( :وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب رقم.)696(:
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رسول ه
الل ﷺ سيدُ األنامه ،ويوم الجم ه
ُ
ابن الق ِّيم « :$
عة س ِّيدُ
ِّ
قال ُ
ُ ُ ُ
فللص ه
األيامه ،ه
لة عليه يف هذا اليو هم مزي ٌة ليست ه
لغيره ،مع هحكمة ُأخرى وهي أن
ه
ه ه
الل ألُمتهه به بين
كُل خير نالته ُأمتُه يف الدُّ نيا واآلخرة ،فإنما نالته على يده ،فجمع ُ
ه
الج ُمع هة ،فإن
واآلخرة،
خيري الدُّ نيا
وأعظم كرامة تح ُص ُل لهم ،فإنها تح ُص ُل يوم ُ
ُ
ه
ه
فيه بعثهم إلى منازلههم و ُقص ه ه
المزيد لهم إذا دخلوا الجنة،
يوم
ُ
ُ
ورهم يف الجنة ،وهو ُ
ه
ه
ه
وحوائ هج ههم ،وال
الل تعالى بهطلباته ههم
يوم عيد لهم يف الدُّ نياٌ ،
وهو ُ
ويوم فيه ُيسع ُف ُهم ُ
يرد سائلهم ،وهذا كُ ُّله إنما عر ُفوه وحصل لهم بسب هبه وعلى هيده ،ه
فمن ُشك هره وحم هده
ُ ُّ
ه
لة عليه يف هذا اليو هم ه
وأداء القلي هل همن ح ِّق هه ﷺ أن يكثـر همن الص ه
وليلته»(.)1
ُ
ِ
ِ
الكهف.
سورة
 -4قراء ُة
«إن َمن َق َر َأ سور َة
عن أبي سعيد الخدري ◙ ،أن النبي ﷺ قالَّ :
الكهف يوم الجم ِ
ِ
عة أضاء له ِم َن ال ُّن ِ
الجمعتين»(.)2
ور ما بين ُ
َ ُ ُ
الل فيها الدُّ عاء.
فإن يف يوم الجمعة ساع ًة
 -5الدعا ُءَّ ،
ُ
يستجيب ُ

ِ
ه
لساعةً،
فعن أبي هريرة◙ قال :قال أبو
الج ُمعة َ
القاسم ﷺ « :إِ َّن يف ُ
واف ُقها مس ِلم ِ
ال ي ِ
قائ ٌم ُي َصلي ُ
الل َخ ْي ًرا َّإال َأ ْعطا ُه َّإيا ُه »(.)3
ُ ْ ٌ
يسأل َ
ُ
قولهِ «:
قائ ٌم ُي َصلي» يحمل على أحد معنيين:

للصالة.
الل ،والدعاء هو المعنى اللغوي َّ
األول:أي يدعو َ
ينتظر الصالة ،و يشتغل بالدُّ عاء والذكر ،ومنتظر الصالة يف حكم
الثاين:أي ُ
المصلي.
( )1زاد المعاد(.)461/1
( )2أخرجه الحاكم يف المستدرك ( ،)368/2وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)6407( :
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)6400( :ومسلم يف صحيحه رقم.)852( :
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ُ
ُّ
ُ
رسول الل ﷺ:
حديث أبي هريرة◙ قال :قال
ويدل لهذا المعنى
ِ
آدم ،وفيه ُأ َ
دخل الج َّن َة ،وفيه
طلعت فيه
«خير يوم
ْ
ُ
يوم الجمعة ،فيه ُخل َق ُ
الشمس ُ
ُ
ُأ َ
ُ
الل فيها شي ًئا َّإال أعطاه
مسلم يصلي
هبط منها ،وفيه ساع ٌة ال يواف ُقها عبدٌ
ٌ
فيسأل َ
فذكرت له هذا الحديث ،فقال :أنا
فلقيت عبد الل بن سلم
َّإياه» ،قال أبو هريرة:
ُ
ُ
أعلم بتلك الس ه
ه
العصر
فقلت :أخربين هبا وال تضنن هبا علي ،قال :هي بعد
اعة،
ُ
ُ
ه
ُ
ُ
رسول الل
العصر ،وقد قال
تكون بعد
قلت :فكيف
مس ،ف ُ
إلى أن تغرب الش ُ
ﷺ « :ال ِ
مسلم وهو يصلي» وتلك الساع ُة ال ُيصلى فيها؟ فقال
يواف ُقها عبدٌ
ٌ
ُ
ينتظر
مجلسا
«من َج َل َس
بن سلم :أليس قد قال
عبدُ الل ُ
ُ
ً
رسول الل ﷺَ :
قلت :بلى ،قال :فهو ذاك»(.)1
الصال َة فهو يف صالة؟ُ ،
َّ

ه
تحديد هذه الساعة( ،)2فالمستحب للمسلم أن يجتهد
وقد اختلف العلما ُء يف
يف هذا اليوم العظيم ويكثر من دعاء الل تعالى.
()3
اليوم التاسع من ه
قولهُ ( :
شهر
يوم عرفة هو ُ
يوم عرف َة) ُ ،
أفضل يوم يف العا ِمُ :
ذي ه
ه
الوقوف
ُ
ويعتبـر
العظيم أن يقف يف عرفة،
للحاج يف هذا اليوم
ويشرع
الحجة،
ِّ
ُ
ُ
ه
«الح ُّج عرف ُة»(. )4
النبي ﷺَ :
بعرفة ركن ِّ
الحج األكبـر ،كما قال ُّ

( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)491( :وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي رقم.)491( :
ُ
أرجح مهن اآلخ هر.
األحاديث الثابت ُة ،وأحدهما
وأرجح هذه األقوال قوالن تضمنتهما
()2
ُ
ُ
األول :أهنا من جلوس اإلمام إلى انقضاء الصلة.
أرجح القولين ،وهو قول عبد الل ه
بن سلم ،وأبي هريرة،
والقول الثاين :أهنا بعد العصر ،وهذا
ُ
واإلما هم أحمد ،وخل ٌق ،وهذا هو قول أكثر السلف ،وعليه أكثر األحاديث[ .انظر زاد المعاد
البن القيم .]481/1
يوم النحر.
( )3اختلف أهل العلم يف تعيين أفضل يوم يف العا هم هل هو يوم عرفة أم اليوم الذي بعده وهو ُ
[ انظر زاد المعاد البن القيم  ]33/1و[لطائف المعارف البن رجب ص. ]280 :

( )4أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)889( :وصححه األلباين يف إرواء الغليل رقم.)1064( :
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جمةٌ ،ومنها:
وليو ِم عرف َة منزل ٌة عظيم ٌة يف الدين وفضائل َّ
الح ِ
 -1أنَّه ِمن أيا ِم عش ِر ذي ِ
ِ
أفضل أيا ِم العامِ.
جة
ُ
ُ
أفضل عندَ اللِ ِمن
رسول الل ﷺ« :ما ِمن أيام
فعن جابر◙ قال :قال
الح ِ
أيا ِم عش ِر ذي ِ
ُ
أيام العش ِر»(.)2
جة»( ،)1ويف لفظ:
«أفضل أيا ِم الدُّ نيا ُ
أقسم به ،كما يف قوله تعالى(:ﭘﭙ) [الربوج،]3:
الل تعالى
َّ -2
َ
أن َ
ِ
ُ
واليوم المشهو ُد
القيامة،
يوم
رسول الل ﷺ فقال:
وقد فسرها
ُ
«اليوم الموعو ُد ُ
ُ
ِ
يوم عرف َةَّ ،
الج ُمعة»(. )3
يوم ُ
والشاهدُ ُ
ُ
يوم الذي َأ َ
اإلسالم دينًا.
وأتم به النعم َة ،ورضي لنا
الل فيه
َ
َ
الدين َّ
 -3أنَّه ال ُ
كمل ُ
رجل من اليهود قال لعمر ه
بن الخطاب ◙ :يا أمير المؤمنين،
فقد جاء أن ً
آي ٌة يف كتابكم تقرؤوهنا ،لو علينا معشر اليهود نزلت ،التخذنا ذلك اليوم عيدً ا،
أي آية؟ قال( :ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
قالُّ :

عمر ◙« :قد عرفنا ذلك اليوم ،والمكان الذي نزلت فيه
ﮅ) [المائدة ،]3:قال ُ
قائم بعرفة يوم جمعة»(.)4
النبي ﷺ  ،وهو ٌ
على ِّ
أن الدُّ عاء يوم عرف َة خير الدُّ ِ
عاء.
َّ -4
ُ
َ َ

فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّ ه أن النبي ﷺ قال« :خير الدُّ ِ
عاء
ُ
ِ
َ
شريك
الل وحدَ ه ال
دعا ُء يو ِم عرف َة،
وخير ما ُ
ُ
قلت أنا والنب ُّيون من قبلي :ال إل َه َّإال ُ
( )1أخرجه أبو يعلى يف مسنده رقم ،)2090( :وصحح إسناده األلباين يف صحيح الرتغيب رقم.)1150( :
( )2أخرجه الطرباين يف فضل عشر ذي الحجة رقم ،)11( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم:
(.)1133
( )3أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)3339( :وحسنه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)8201( :
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)45( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)3017( :واللفظ للبخاري.
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قدير»(. )1
الم ْل ُك ،وله الحمدُ  ،وهو على كل شيء ٌ
له ،له ُ
ِ
الحديث فوائدُ عدةٌ ،ومنها:
ففي
أ -أن دعاء يو هم عرفة أفضل من ه
غيره.
ب -وفيه ٌ
دليل على فض هل يو هم عرفة على غيره.
ه
أيضا ٌ
اإلجابة(.)2
دليل على أن دعاء يو هم عرفة مظنة
ج -وفيه ً
ذنوب سنة ماضية وسنة باقية.
صيام يو ِم عرف َة لغير الحاج ُيكف ُر
أن
َّ -5
َ
َ

فعن أبي قتادة األنصاري ◙ أن رسول ه
الل ﷺ ُس هئل عن صو هم يو هم

السن َة الماضي َة والباقي َة» (.)3
«يكف ُر َّ
عرفة؟ فقالُ :

ِ
الل فيها عبا َده ِم َن النَّار.
-6أنَّه ُ
أكثر األيا ِم التي ُيعتـ ُق ُ

رسول ه
الل ﷺ« :ما ِمن يوم أكثر ِمن ْ ِ
ُ
الل فيه عبدً ا ِم َن ال َّن ِار
قال
َ
أن ُيعت َق ُ
ِ
ِ
ُ
هؤالء؟ »(.)4
فيقول :ما أراد
بهم المالئك َة،
من يو ِم عرف َة ،وإ َّنه ليدنوُ ،ث َّم ُيباهي ُ
الل ُيباهي ِ
بأهل عرف َة المالئك َة.
َّ -7
أن َ
فعن أبي هريرة ◙

ُ ه
الل ُ يباهي
قال :قال
رسول الل ﷺَّ :
«إن َ

المالئك َة ِ
غبرا »(. )5
بأهل عرفات ،يقول :ا ْن ُظ ُروا إلى عبادي ُشع ًثا ً

( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)3585( :وحسنه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)3274( :
( )2انظر التمهيد البن عبد الرب (.)41/6
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)1162( :
( )4أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)1348( :
( )5أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)8047( :وقال األلباين يف صحيح الرتغيب ( :)34/2حسن
صحيح.
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البـر « :وهذا ُّ
مغفور لهم ألنه ال ُيباهي بأه هل
يدل على أنهم
قال ُ
ٌ
ابن عبد ِّ
ه
ه
نوب ِّ ه
ه
والذ ه
الخطايا ُّ
إال من بعد التوبة والغفران»(.)1
الل ُ
ينزل إلى السماء الدُّ نيا ألهل الموقف بعرفةَ.
َّ -8
أن َ
نزل إلى الس ِ
الل َ ي ُ
ُ
النبي ﷺ« :فإذا َو َق َ
ماء
ف بعرف َة َّ
َّ
فإن َ
والدليل قول ِّ
الدُّ نيا فيقول :ا ْن ُظروا إلى ِ
فرت لهم ذنو َبهم وإن
عبادي ُشع ًثا غُ ًبرا ْاش َهدوا أني قد غَ ُ
كان عدد قط ِر الس ِ
ِ
ورمل عالج»(. )2
ماء
َ
َّ
ونزول ه
الل إلى الس ه
ُ
يليق بجلله وعظمته ،فيجب
حق كما ُ
ماء الدُّ نيا ٌّ

ه
المسلم أن يثبته من غير تحريف وال تعطيل ،ومن غير تكييف وال تمثيل.
على
ِ
ِ
الموقف.
ألهل
يوم عيد
-9أنَّه ُ
ُ
ويوم
فعن عقبة بن عامر◙ قال :قال
«يوم عرف َةُ ،
رسول الل ﷺُ :
ِ
التشريق عيدُ نا َ
أيام أكل وشرب»(.)3
وأيام
أهل اإلسال ِم ،وهي ُ
ال َّنح ِرُ ،
وعن عمار ه
ابن عباس  ( :ﭻ ﭼ ﭽ
بن أبي عمار قال :قرأ ُ
يهودي فقال :لو
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ) [المائدة ]3:وعنده
ٌّ
ابن عباس« :فإنها نزلت يف يو هم
ُأنزلت هذه علينا التخذنا يومها عيدً ا ،قال ُ
عيدين :يف يو هم جمعة ،ويو هم عرفة»(.)4
( )1التمهيد (.)120/1
( )2أخرجه ابن حبان يف صحيحه رقم ،)1887( :وقال األلباين يف صحيح الرتغيب (:)20/2
حسن لغيره.
( )3أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)2419( :وصححه األلباين يف صحيح سنن أبي داود رقم.)2419( :
( )4أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)3044( :وصححه األلباين يف تخريج مشكاة المصابيح
رقم.)1368( :

467

خاص أله هل عرفة؛ الجتماعهم فيه(.)1
ويوم عرفة عيدٌ
ٌّ
ُ

ه
الجمعة فيكون له مزية على سائر األيام
الوقوف بعرفة يوم
ُ
فائدة :إذا وافق
من وجوه متعددة:
ُ
أفضل األيا هم.
اجتماع اليومين اللذين هما
األول:
ُ
اإلجابة ،وأكثر األقوال أنها ه
ه
آخ ُر ساعة بعد
اليوم الذي فيه ساع ُة
الثاين :أنه ُ
الموقف ك ُّلهم إذ ذاك واقفون للدُّ ه
ه
ه
العصرُ ،
عاء والتضر هع.
وأهل
الثالث :موافق ُته ليو هم ه
ه
رسول الل ﷺ.
وقفة

الرابع :فيه اجتماع الخلئق من أقطار األرض ُ
للخطبة وصلة الجمعة،
ُ
فيحصل مهن اجتما هع المسلمين يف
ويوافق ذلك اجتماع أه هل عرفة بعرفة،
ُ

وموقفهم مهن الـدُّ ه
ه
ُ
يحصل يف يوم سواه.
عاء والتضر هع ما ال
مساجـ هدهم

ه
يوم عيد.
الخامس :أن يوم الجمعة ُ
إكمال ه
ه
الل تعالى دينه ،وإتما هم نعمتهه على المؤمنين.
موافق ليو هم
ٌ
السادس :أنه
موافق ليو هم الجم هع األكرب يوم القيامة ،فإن القيامة تقوم يوم الجمعة.
السابع :أنه ٌ
ه
ه
الجنة.
المزيد يف
موافق ليو هم
ٌ
الثامن :أنه
ه
الموقفُ ،ثم يباهي
التاسع :أن الل  يدنو عشية يو هم عرفة مهن أه هل
هبم الملئكة ،وتحصل مع دنوه  ساع ُة اإلجابة فيتقربون منه بدعائه
ه
الساعة ،وقربه
والتضرع إليه ،ويقرب منهم تعالى قرب اإلجابة المحققة يف تلك
قلوب أهل اإليمان هذه
الخاص من أهل عرفة ،ومباهاته هبم ملئكته ،فتستشعر
ُ
ه
ه
وكرمه.
وابتهاجا ،ورجا ًء لفضل رهبا
وسرورا
وفرحا
ً
األمور فتزداد قو ًة إلى قوتهاً ،
ً
( )1انظر :شرح العمدة البن تيمية ( ،)642/3( ،)569/2وزاد المعاد البن القيم (.)42/1
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ه
العوام بأنها تعدل ثنتين وسبعين حجة ،فباطل
ألسنة
وأما ما استفاض على
ِّ
ال أصل له عن رسول الل ﷺ  ،وال عن أحد مهن الص ه
حابة والتابعين(.)1
ه
ه
قو ُلهُ ( :
العشر
القدر هي ليل ٌة مهن ليالي
أفضل ليلة يف العامِ :ليل ُة ال َقدْ ِر) ،ليل ُة
األواخر مهن رمضان ،وهي أفضل ليلة يف العامه؛ ل ه
ه
ه
ه
والثواب والفض هل
الخير
كثرة

الحاصل فيها.
ه
القدر هبذا االسم؛ له ه
عظم قد هرها وشرفها ،ورفي هع مكانتهها
وقد ُسميت ليل ُة
وسمو منزلتهها ،وألن الل ُيقدِّ ُر فيها ما شاء مهن أمره إلى الس هنة القابلة؛ كاألرزاق ،
ِّ
واآلجال وغيرهما ،كما قال تعالى( :ﭠﭡﭢﭣﭤ) [الدخان. ]4:
ه
القدر متنقل ًة بين ليالي
الل تعالى لحكمته البالغة أن يجعل ليلة
وقد شاء ُ

العشر األواخر من رمضان ،فقد تأيت يف الوتر أو الشفع من هذه الليالي ،فإذا كان
الشهر
ناقصا أي تسعة وعشرين يو ًما فإهنا تكون يف ليالي الوتر ،وإن كان
الشهر ً
ُ
الشهر (.)2
عرف هذا إال إذا انتهى
كامل فإهنا تكون يف ليالي الشفع ،وال ُي ُ
تا ًّما ً
ُ
ِ
ه
والدليل ُ
األواخ ِر ِم ْن
«تحروا ليل َة ال َقدْ ِر يف العش ِر
قول رسول الل ﷺَّ :
رمضان» (. )3
َ
ه
ُ
المسلم
القدر؛ ليجتهد
الحديث السابق على أن الل تعالى أخفى ليلة
وقد دل
ُ
ه
العشر ك ِّلها.
يف القيام والدعاء يف ليالي
خصت ليل ُة القدر بخصائص عظيمة ،ومنها:
وقد َّ
الل َ أ َ
نزل فيها سور ًة يف كتا ِبه وهي سور ُة ال َقدْ ِر.
َّ -1
أن َ
( )1انظر زاد المعاد البن القيم (.)45/1
( )2انظر لطائف المعارف البن رجب (ص.)197:
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)2020( :ومسلم يف صحيحه رقم.)1169( :
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القرآن ،كما قال تعالى( :ﭑﭒﭓﭔﭕ)
 -2أ َّنها الليل ُة التي ُأنزل فيها
ُ

[القدر.]1:
-3أ َّنها خير من ِ
ألف شهر ،كما قال تعالى( :ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ) [القدر.]3:
ٌ
ومعنى اآلية :أن العمل يف ليلة القدر خير من عم هل ه
ألف شهر ،ليس فيها ليل ُة
ٌ

القد هر (.)1

رسول ه
ُ
ُ
الل ﷺ:
رمضان ،قال
وعن أبي هريرة  قال :لما حضر

بار ٌك ،افت َـ َ
أبواب
صيامهُ ،ت ْفت َُح فيه
الل عليك ُْم
«قد جا َءكُم
ُ
ُ
َ
رمضانَ ،ش ْه ٌر ُم َ
رض ُ
الشياطين ،فيه ليل ٌة خير ِمن ِ
أبواب الجحيمِ ،و ُتغ َُّل فيه َّ
ألف ش ْهر،
الجن َِّة ،و ُت ْغ َل ُق فيه
ٌْ ْ
ُ
ُ

َم ْن ُح ِر َم َخ ْي َرها ،فقد ُح ِر َم» (. )2

ِ
ِ
أن المالئك َة تنزَّ ُل يف هذه ِ
والبركة والخي ِر؛ كما
بالرحمة
الليلة إلى األرض
َّ -4
قال تعالى(:ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ) [القدر. ]4:
وعن أبي هريرة  أن رسول ه
الل ﷺ قال يف ه
«إن المالئك َة
ليلة القد هرَّ :
ُ
ِ
ِ
األر ِ
َ
الح َصى» (.)3
أكثر م ْن َعدَ د َ
ض ُ
تلك ال َّليل َة يف ْ
أن قيام ِ
ِ
سبب لمغفرة ُّ
الذنوب.
ليلة
القدر ٌ
َ َّ -5
«من قام ليل َة ال َقدْ ِر إيما ًنا
النبي ﷺ قالَ :
فعن أبي هريرة  عن ِّ
واحتسا ًبا ،غُ ِف َر له ما تقدَّ م ِمن َذنبِه» (.)4
( )1انظر تفسير ابن جرير (.)546/24
( )2أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،) 7148( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)55( :
( )3أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)10734( :وحسنه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)5473( :
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)1901( :ومسلم يف صحيحه رقم.)760( :
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ه
الدعاء يف ه
ه
ه
القدر ،وال سيما بما ثبت يف
ليلة
للمسلم أن ُيكثر مهن
شرع
فائدةُ :ي ُ
قلت :يا رسول ه
ه
علمت أي ليلة ليل ُة
الل ،أرأيت إن
ُ
الحديث عن عائشة  قالتُ :

ه
القدر ،ما ُ
ُ
فاعف عني»(.)1
العفو
أقول فيها؟ قال :قولي:
حب َ
عفو ُت ُّ
«اللهم إ َّنك ٌّ
َّ

ِ
قو ُلهُ ( :
التاسع
هر
شهور العا ِمَ :ش ْه ُر
أفضل
َ
ُ
رمضان) ،شهر رمضان هو الش ُ
ه
الحر والر ه
ه
مض عند
الشهور الهجرية ،وقد ُس ِّمي هبذا
مهن
االسم؛ ألنه وافق زمن ِّ
ُ
تسميتهه ،أو ألنه ي ُ
ويهلكها (.)2
حرق الذنوب،
الركن الرابع من أركان
الل فيه ُّ
ورمضان أفضل شهر يف العام؛ وقد فرض ُ
ه
اإلسالم على
النبي ﷺ« :ب ُـنِ َي
ُ
اإلسلم ،فعن ابن عمر قال :قال ُّ
ِ
ِ
ُ
وإيتاء
رسول الل ،وإقا ِم الصالة،
وأن محمدً ا
خمس:
شهادة أن ال إله إال اللَّ ،
رمضان»(.)3
الزكاة ،والحج ،وصو ِم
َ
ه
ُ
فضائل عدة ،ومهن ذلك:
والس هنة
وثبت لشهر رمضان يف
الكتاب ُّ
الكريم.
القرآن
الل أنزل فيه
َ
َّ -1
َ
أن َ
ِ
أركان اإلسالم.
الرابع من
كن
ُ
الر ُ
-2أنَّه ُّ
الذ ِ
سبب لمغفرة ما تقدَّ م ِمن ُّ
نوب؛ فعن أبي هريرة  عن
َّ -3
صيامه ٌ
أن َ
رمضان إيما ًنا واحتسا ًبا غُ فر له ما تقدَّ م من ذن ِبه»(.)4
صام
َ
النبي ﷺ أنه قالَ « :من َ
ِّ
( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)3513( :وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب رقم.)3391( :
ه
ه
المتقدمة،
المصادر
* تنبيه :زيادة لفظة « :كريم » بعد قوله « :عفو»! ال أصل لها يف شيء من
وال يف ه
ه
بعض الناسخين أو الطابعين (انظر
غيرها ممن نقل عنها ،فالظاهر أنها مدرج ٌة مهن
السلسلة الصحيحة لأللباين .)1011/7
( )2انظر القاموس المحيط (ص.)644:
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)8( :ومسلم يف صحيحه رقم  ،)16(:واللفظ للبخاري.
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)38( :ومسلم يف صحيحه رقم.)760( :
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سبب لمغفرة ما تقدَّ م من ُّ
الذنوب؛ فعن أبي هريرة 
َّ -4
قيامه ٌ
أن َ

عن

رمضان إيما ًنا واحتسا ًبا غُ فر له ما تقدَّ م ِمن ذن ِبه»(.)1
النبي ﷺ أن ه قالَ « :من قام
َ
ِّ

فعن ه
أن العمر َة فيه تعدل َحج ًة مع النبي ﷺ؛ ه
ابن عباس  أن
َّ -5
رمضان َت ْق ِضي َح َّج ًة  -أو َح َّج ًة معي»(.)2
النبي ﷺ قالَ « :ف ُع ْم َر ٌة يف
َ

أبواب ِ
ُ
أبواب الن َِّار ،وتُصفدُ الشياطين؛
وتغلق
الجنان،
تفتح فيه
ُ
ُ
شهر ُ
-6أنَّه ٌ

ُ
رسول الل ﷺ« :إذا كان َّأو ُل ليلة من شهر
فعن أبي هريرة  قال :قال
فتح منها
قت
رمضانُ :صفدت
الشياطين( )3ومرد ُة الجن ،وغُ ل ْ
َ
أبواب النار فلم ُي ْ
ُ
ُ
ِ
باب ،وينادي مناد :يا باغي الخير أقبل،
باب ،و ُفتحت
أبواب الج َّنة فلم ُيغلق منها ٌ
ُ
ٌ
و يا باغي الشر َأ ِ
قص ْر ،ولل عتقا ُء من ال َّنار ،وذلك َّ
كل ليلة»(.)4
النبي ﷺُ « :أنزلت
شهر ُأنزلت فيه
ُ
الكتب َّ
 -7أنه ٌ
السماوي ُة؛ قال ُّ
نزلت ال َّتورا ُة ِ
رمضانُ ،
ُ
ت َم َض ْي َن
إبراهيم  يف َّأو ِل ليلة ِم ْن
صحف
لس ٍّ
وأ ْ
َ
َ
رمضانُ ،
ُ
َ
الفرقان ألربع
وأ ْن ِز َل
ت ِم ْن
واإلنجيل
رمضان،
ِم ْن
لثالث عشر َة َخ َل ْ
ُ
َ
َ
رمضان»(.)5
ت ِم ْن
وعشرين َخ َل ْ
َ
بن ُعبي هد ه
ِ
الجنة؛ فقد ورد عن طلحة ه
الل
صيام يرفع العبدَ درجات يف
َّ -8
أن ال َ
رسول ه
ه
الل ﷺ ،وكان إسل ُم ُهما
◙  ،أن رجلين مهن ب هل ٍّي ق هدما على
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)37( :ومسلم يف صحيحه رقم .)759(:
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)1782( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)1256( :واللفظ له.
( )3قولهُ « :صفدت الشياطين» ،قال ابن األثير  «:أيُ :شدت و ُأوثقت باألغلل» [النهاية
يف غريب الحديث.]35/3
( )4أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)682(:وصححه األلباين يف تخريج المشكاة رقم.)1960( :
( )5أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)16984( :وحسن إسناده األلباين يف السلسلة الصحيحة
رقم.)1575( :
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ه
المجتهدُ منهما فاستُش ههد،
جمي ًعا ،فكان أحدُ ُهما أشد اجتها ًدا من اآلخ هر ،فغـزا ُ
أيت يف المنا هم بينا أنا عند ه
باب
ُثم مكث اآلخ ُر بعد ُه سن ًة ُثم ُت ُو ِّفي ،قال طلحةُ :فر ُ
خارج من الجن هة ،فأ هذن للذي ُتو ِّفي ه
ه
اآلخر منهماُ ،ثم
ُ
الجنة إذا أنا به ههما ،فخرج ه ٌ
خرج ه
ُشهدُ ،ثم رجع إلي فقال :ه
فأذن للذي است ه
ارجع ،فإهنك لم يأ هن لك بعدُ ،
فأصبح طلح ُة يحدِّ ُث به الناس ،فع هجبوا لذلك ،فبلغ ذلك رسول ه
الل ﷺ،
ُ
ُ
ذلك َتعجبون؟ فقالوا :يا رسول ه
ِ
الل ،هذا كان
وحد ُثو ُه الحديث ،فقال « :م ْن أي َ ْ َ ُ
رسول ه
لين اجتهاداُ ،ثم استُش ههد ،ودخل هذا ه
أشد الر ُج ه
ُ
الل
اآلخ ُر الجنة قبله ،فقال
ً
كَث هذا َب ْعدَ ُه َس َنةً؟» قا ُلوا :بلى ،قالَ :
يس قد َم َ
رمضان فصام،
«وأ ْد َر َك
َ
ﷺ« :أل َ
ول ه
ِ
السن َِة ؟» قالوا :بلى ،قال رس ُ
الل ﷺ« :فما
َ
وص َّلى كذا وكذا م ْن َس ْجدَ ة يف َّ
بينهما َأبعدُ ِمما بين الس ِ
ِ
واألرض»(.)1
ماء
ُ
َ َّ َ ْ َ َّ


( )1أخرجه ابن ماجه يف سننه رقم ،)3925( :وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه رقم:
(.)3925
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الرا
بعُ

الس ُ
ؤال الواحد بعد المائة :ما أعيا ُد اإلسالم؟
ُّ



الجواب :عيدُ األضحى ،وعيدُ الفطر.

اسم
ُس ِّمي العيدُ عيدً ا؛ ألنه يعو ُد
ويتكرر ،قال شيخ اإلسلم « :$العيدُ ٌ
ُ
العام على وجه معتاد ،عائد :إما بعو هد الس هنة ،أو بعو هد
لما يعو ُد مهن االجتما هع
ِّ
هر ،أو ه
األسبو هع ،أو الش ه
يوم عائدٌ كيو هم
أمورا ،منهاٌ :
نحو ذلك ،فالعيدُ يجمع ً
الفطر ،ويو هم الجم ه
ٌ
أعمال تتب ُع ذلك ،مهن
عة( ،)1ومنها :اجتما ٌع فيه ،ومنها:
ُ ُ
ه
ه
يكون ُمطل ًقاُّ ،
ُ
وكل هذه
ختص العيدُ بمكان بعينهه ،وقد
العبادات ،والعادات ،وقد ي ُّ
األمور قد ُتسمى عيدً ا»(.)2

وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

ه
ُ
ُ
حديث
والدليل
عيدان :عيدُ األضحى وعيدُ الفطر،
وليس يف اإلسل هم إال
ه
أنس ه
ه
ُ
يومان يلعبون
رسول الل ﷺ المدينة ول ُهم
بن مالك◙ قال :ق هدم
ِ
ِ
ُ
رسول الل
نلعب فيهما يف الجاهلي هة ،فقال
هذان
فيهما ،فقال :ما
اليومان؟ قالوا :كُ نا ُ
ويوم الفطر»(.)3
ﷺَّ « :
يوم األضحىَ ،
خيرا منهماَ :
الل قد أبد َل ُكم بهما ً
إن َ

أسبوعي ،وأما األعياد السنوية فليس مشروعًا منها إال عيد الفطر ،وعيد
( )1يوم الجمعة عيدٌ
ٌّ
األضحى.

النبي ﷺ أن أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاين عشر والثالث
* فائدة :ثبت عن ِّ
ه
ُ
رسول الل
أيام عيد للمسلمين ،فعن عقبة بن عامر◙ ،قال :قال
عشر من شهر ذي الحجة ُ
ِ
التشريق عيدُ نا َ
أيام أكل وشرب»
وأيام
أهل اإلسال ِم ،وهي ُ
ويوم ال َّنح ِرُ ،
«يوم عرف َةُ ،
ﷺُ :

أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)2419( :وصححه األلباين يف صحيح سنن أبي داود رقم.)2419( :

( )2اقتضاء الصراط المستقيم (.)496/1

( )3أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)1134( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)4381( :
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ه
ه
أيام انتصروا فيها
النبي ﷺ أمرهم بتـرك ذكرى أيا هم الجاهلية ،وهي ٌ
ف ُّ

عدوهم فيلعبون فيها ،وتأمل كلمة (يلعبون) ،أي :أنهم ما كانوا ُيص ُّلون أو
على ِّ
يتعبدون ،بل كانوا يلعبون ،وهو ٌ ُ
النبي ﷺ
يوم ُيقال له( :يوم ُبعاث) ،فنهاهم ُّ

خيرا منهما ،يوم الفطر
عن هذين اليومين ،وأخبـرهم أن الل تعالى قد أبدلهم هبما ً
ويوم األضحى.
ه
ه
ه
عظيمين مهن
ركنين
للمسلم أن يفرح هبذين العيدين بعد إتما هم
والمشروع
ُ
ه
وصيام ه
شهر رمضان.
الحج،
أركان اإلسلمه ،وهماُّ :
ُ

ه
ه
ه
األعياد
سائر
أعياد اإلسل هم ال مثيل له يف
ولو تدبرنا لوجدنا مع ًنى يف
والمناسبات المحد هثة ،أال وهو أن مناسبة ه
ه
الشرعي مناسب ٌة عظيم ٌة جليل ٌة
العيد
ِّ
يكون يف شوال بعد صيا هم رمضان وقيامهه ،وأداءه
ه
ُ
الفطر
ذات مع ًنى كبير ،فعيدُ
ُ
ه
ه
ه
ه
ه
والعمرة
وقراءة القرآن،
وصلة األرحام،
إفطار الصائمين،
العبادات المتنوعة مهن
ه
ه
المساجد ،وإحياء ليلة القدر التي هي خير من ألف
واالعتكاف يف
يف رمضان،

ه
العبادات و القربات لل تعالى ،ف همن
شهر،وإخراج زكاة الفطر ،وغير ذلك مهن
ه
المناسب أن يفرح المسلمون بطاعتهم لر ِّبهم بعد أدائهم لهذه العبادات الجليلة.
وأما عيدُ األضحى فهو اليوم العاشر من ذي الحجة ،والعشر األُول التي
الل هبا يف قوله(:ﭓﭔ) [الفجر ،)1(]2:وهي أعظم أيام العام ،ومن جملتها
أقسم ُ
اليوم التاسع يوم عرفة وهو خير يوم طلعت فيه الشمس.
فالحجاج يقفون بعرفة ،ويباهي هبم الل تعالى الملئكة ،ويغفر لمن شاء
منهم .وغير الحجاج يصومون عرفة؛ يو ًما واحدً ا ،يكفر ذنوب سنتين اثنتين،
ه
الحجة».
الل هبا ،هي ليالي العشر األول همن ذي
( )1قال ُ
ابن عباس « :إن الليالي العشر التي أقسم ُ
[تفسير الطربي .]345/23
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فبينما هم يف طاعة الل  شرع لهم عيد األضحى ليذكروا الل فيه ويذبحوا
الفرح يف عيدهم.
حق لهم
وتعظيما لشعائره ،في ُّ
وينحروا أضاحيهم تقر ًبا إلى الل
ُ
ً
أما األعياد المبتدع ُة فل وجود لهذا المعنى العظيم فيها ،فلو أن فل ًنا ُولهد يف
مثل هذا اليوم فهل مهن الضروري أن يكون ُّ
كل يوم مهن أيام هالدهر مواف ًقا له يف
والفرح؟ الجواب :كل ،ليس ذلك بالضرورة.
ه
السرور
ُّ
ه
و ُّ
المحدثة التي ما
كل عيد سوى عيد األضحى وعيد الفطر فهو من األعياد ُ
أنزل الل هبا مهن سلطان ،سواء كان عيد ه
مولد شخص ما ،أو ذكرى زواج ،أو
ُ
ه
انتصار يف معركة ،أو ه
األعياد البدعية التي ما
الناس مهن
غير ذلك( ،)1وكم أحدث ُ
ه
واألهواء،
اتباعا أله هل البد هع
الل هبا مهن سلطان ،تقليدً ا لليهود والنصارى ،أو ً
أنزل ُ
ه
الدين.
أو إحدا ًثا لما ال أصل له يف
المسلم هذا األصل العظيم فعليه أن يلزمه وال يتجاوزه ،فل عيد
وإذا علم
ُ
وعادات وليست
مناسبات
إال عيدا الفطر واألضحى ،وال يغرنك من يقول :إهنا
ٌ
ٌ
عبادات حتى تقولوا :إهنا بدعة.
و المسلمون لما ضعفوا قلدوا غيرهم وجهلوا دينهم ،فإنا لل وإنا إليه
ه
ه
ه
المؤلمة ذكرى
المحزنة
المناسبات
راجعون ،بل أصبحوا يعقدون لبعض
ويتذكرون فيها آالمهم وأحزاهنم !!
ووقائع يف أيام متعددة مثل :يو هم بدر،
خطب وعهو ٌد
وللنبي ﷺ
( )1قال شيخ اإلسلم « :$
ُ
ٌ
ِّ
ه
ه
ه
ه
وخطب له متعدد ٌة يذكُ ُر فيها قواعد
وفتح مكة ،ووقت هجرته ،ودخوله المدينة،
والخندق ،ه
وحنين،
ٌ
الدِّ ينُ ،ثم لم ي ُـ ه
وجب ذلك أن ُيتخذ ُ
أمثال تلك األيا هم أعيا ًدا ،وإنما يفع ُل مثل هذا النصارى الذين
ه
الل
يتخذون أمثال أيا هم حوادث عيسى  أعيا ًدا ،أو اليهو ُد ،وإنما العيدُ شريع ٌة ،فما شرعه ُ
ا ُّت هبـع ،وإال لم ُيحدث يف الدِّ ين ما ليس منه»[ .اقتضاء الصراط المستقيم.]123/2
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()1
أمور:
فائدة :عيد األضحى أفضل من عيد الفطر ؛ ألن عيد األضحى يجتمع فيه ٌ
 -1أنه يقع يف شهر ذي ه
الحجة الذي يجتمع فيه من العبادات ما ال يجتمع يف

الحرم وأشدُّ ها
غيره من حج ،وأضحية ،وصيام يوم عرفة ،وهو أفضل األشهر ُ
حرم ًة عند الل.
-2أنه يكون يف اليوم العاشر من ذي الحجة ،وهو يوم الحج األكرب ،وهو همن
أعظم األيام عند الل.
حديث ه
عبد الل ه
ُ
ُ
أعظم
إن
الن
عن
بن ُقرط ◙
والدليل
بي ﷺ قالَّ « :
َ
ِّ
يوم ال َقـر»(.)2
يوم ال َّنح ِرُ ،ث َّم ُ
األيا ِم عند الل ُ 
الل لعباده المؤمنين العيدين همن أجل أن يفرحوا بطاعة الل
فائدة أخرى :شرع ُ
تعالى(.)3
ه
أفضل مهن ه
ه
( )1قال شيخ اإلسلم « :$عيدُ الن ه
ُ
حر مع
عيد
حر
الفطر ،ولهذا كانت العباد ُة فيه الن ُ
ه
ُ
يجتمع فيه
الصدقة؛ ألنه
أفضل مهن
حر
ُ
الصلة ،والعباد ُة يف ذاك الصدق ُة مع الصلة ،والن ُ
فالذبح عباد ٌة بدني ٌة ومالي ٌة ،والصدق ُة والهدي ُة عباد ٌة مالي ٌة ،وألن
العبادتان البدني ُة والمالي ُة،
ُ
الصدقة يف الفطر تابعة للصوم؛ ألن النبي ﷺ فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث،

و ُطعمة للمساكين،ولهذا سن أن تخرج قبل الصلة كما قال تعالى( :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ) [األعلى، ]15-14:وأما النسك فإنه مشروع يف اليوم نفسه عباد ًة مستقل ًة،
ولهذا يشرع بعد الصلة كما قال تعالى( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ) [الكوثر[ .»]3-2:مجموع الفتاوى.]222/24
( )2أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)1765( :وصححه األلباين يف صحيح سنن أبي داود رقم.)1765( :
قوله ﷺ « :يو ُم ال َقـر» وهو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة؛ ألن الناس ي هقرون فيه
بمنًى :أي يسكنون ويقيمون[ .النهاية يف غريب الحديث البن األثير.]37/4
( )3جاء عن جبير بن نفير أنه قال :كان أصحاب رسول الل ﷺ إذا التقوا يوم العيد يقول

الل منا ومنك» أخرجه المحاملي يف صلة العيدين رقم ،)147( :وحسن
بعضهم لبعض« :تقبل ُ

ابن حجر يف فتح الباري(.)446/2
إسناده ُ
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فهما يوما فرح وسرور وليسا يومين لتجديد األحزان وزيارة القبور ،ومن
تأمل هذه الحقيقة أدرك الخطأ الذي وقع فيه بعض الناس من تخصيص يوم العيد
لزيارة المقابر ،وانتشارهم داخل المقربة يطؤون القبور بأقدامهم ،كل يبحث عن
قبـر أو قبور أقربائه ،وأقبح من ذلك زيارة النساء وما يصاحب زيارهتن من النياحة
ونحوها ،وقد ظن كثير من الناس بأن األموات يشعرون بزيارة الزائرين ويستأنسون
والسنة وهو من األمور الغيبية التي
بذلك وهذا ليس عليه دليل
ٌ
صحيح من الكتاب ُّ
ال يمكن معرفتها إال بالدليل.
كثير مهن الن ه
اس أن من البهر والصلة زيارة الموتى يف قبورهم يوم
كما ُّ
يظن ٌ
العيد ،بل بلغ األمر ببعضهم أن يعيب على من ال يزور المقابر يف ه
العيد ،وربما
ُ
ه
ه
كبير؛ إذ لو كانت
وصفه بالعقوق لوالديه أو بالقطيعة ألرحامه ،وهذا ال شك خط ٌأ ٌ
ُ
رسول الل ﷺ وألمر
زيار ُة المقابر يف يو هم العيد من األعمال الصالحة لفعلها
والمسلم يمكنه
واالستغفار،
هبا أمته ،ومهن المعلو هم أن األموات ينفعهم الدعا ُء
ُ
ُ
أن يدعو لوالديه وأقاربه يف ِّ
خاصا عند زيارة
كل زمان ومكان وليس ذلك
ًّ
المقابر.
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الس ُ
الراشدون؟
ؤال الثاين بعد المائةَ :م ْن ُهم الخلفا ُء َّ
ُّ



الصديق.
الجواب-1 :أبو بكر ِّ
بن الخطاب.
عمر ُ
ُ -2
ُ
بن عفان .
-3
عثمان ُ
بن أبي طالب. 
علي ُ
ُّ -4



را
ال
بعُ
وا
ل
ثل
ث
ون
:
كم

ه
والدليل ُ
ُ
قول
األنبياء والمرسلين؛
خير البشر بعد
الصحاب ُة  هم ُ
ه
ُ
فيدخل الصحاب ُة 
الل ╡( :ﭞﭟﭠﭡﭢ) [آل عمران،]110 :

ً
مؤمن سواهم عند نزول اآلية ،وقال
دخوال أول ًّيا ،ألنه لم يكن ثمة
يف هذه اآلية
ٌ
ِ
ثم الذين يلونهم » (.)1
خير
الناس قرينُ ،ث َّم الذين يلونهمَّ ،
النبي ﷺُ « :
ُّ
فش ِهدَ هلم رب العاملني  بأهنم خيـ ُر األممِ ،
َ
وشهد هلم سيدُ املرسلني
ِ
القرون.
بأهنم خيـ ُر
ِ
ِ
السما َء ما
وم َأتى َّ
للسماء ،فإذا َذ َه َبت الن ُُّج ُ
وم َأ َمن ٌة َّ
وقال النبي ﷺ« :الن ُُّج ُ

وأصحا ِبي أمن ٌة
ألصحابي ،فإذا َذ َه ْب ُ
وعدُ ونْ ،
أصحابي ما ُي َ
ت أتى ْ
ُوعدُ  ،وأنا أمن ٌة ْ
ت َ
ِ
ِ
ون »(.)2
وعدُ َ
أصحابي َأتَى ُأ َّمتي ما ُي َ
ب ْ
ألمتي ،فإذا َذ َه َ
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)2652( :ومسلم يف صحيحه رقم.)2533( :

النبي ﷺ أن خير القرون قرنُه مطل ًقا ،وذلك يقتضي
قال ُ
ابن الق ِّيم « :فأخرب ُّ
ه
ه
تقديمهم يف ِّ
أبواب الخير» [ .إعلم الموقعين .]574/5
كل باب من
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2531 ( :

ه
وكنسبة
«:جعل نسبة أصحابهه إلى من بعدهم كنسبتهه إلى أصحابهه،
ابن الق ِّيم
قال ُ
ه
النُّجو هم إلى الس ه
ه
اهتداء األُم هة هبم ما هو =
وجوب
ماء ،ومهن المعلو هم أن هذا التشبيه ُيعطي مهن
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قال عبدُ ه
الل بن مسعود« :إن الل نظر يف قلوب ه
العباد فوجد قلب محمد
ُ
قلوب ه
ه
ه
قلوب
العباد فاصطفاه لنفسه ،فابتعثه برسالتهُ ،ثم نظر يف
ﷺ خير
ه
العباد بعد ه
قلب محمد ﷺ فوجد قلوب أصحا هبه خير قلوب العباد ،فجعلهم
وزراء نب ِّيه ،يقاتهلون على دينه»(.)1

ه

ه

الراشدون) ،اتفق ُ
السنة والجماعة أن الصحابة 
أهل ُّ
قوله( :الخلفا ُء َّ

ه
ه
والرتبة
رغم اشرتاكهم يف فض هل ُّ
الصحبة عمو ًما إال أنهم متفاوتون يف الفضل ُّ
ُ
فأفضل الصحابة هم الخلفا ُء الراشدون
بحسب أعمالههم وسابقتههم إلى اإلسلمه،
ه
ه
خيرهم
األربعة ،وترتيبهم يف الفض هل والمنزلة والمكانة كرتتيبهم يف الخلفة ف ُ
ه
ُ
وأفض ُلهم أبو بكر ُثم ُ ُ
العشرة المبشرين
علي ،ثم بقي ُة
عمر ثم عثمان ثم ٌّ
ه
النبي ﷺ بالجنة وهم أحيا ٌء ،فقال ﷺ« :أبوبكر يف
م
بشره
الذين
بالجنة
ُّ
ِ
ِ
ِ
بير
،وعثمان يف الجنَّة
،وعمر يف الجن َِّة
الجن َِّة
ُ
،وعلي يف الجنَّة ،وطلح ُة يف الج َّنة ،والزُّ ُ
ُ
ٌّ
ِ
بن عوف يف الج َّن ِة ،وسعدٌ يف الج َّن ِة ،وسعيدٌ يف الج َّن ِة،
يف الج َّن ِة ،وعبدُ
الرحمن ُ
اح يف الج َّن ِة»(.)2
الجر ِ
وأبو عبيد َة ُ
بن َّ
ه
ُ
والجماعة ،وبه لقبوا هؤالء
السنة
حيح
وهذا
الحديث الص ُ
مشهور عند أه هل ُّ
ٌ
الصحابة المذكورين يف هذا الحديث بالعشرة المبشرين بالجنة.
والخوارج ومنهم اإلباضية.
نكر هذا الحديث طائفتان :الرافضةُ،
ُ
و ُي ُ
ه
المسلم أن يحب الصحابة  ويواليهم وينصرهم.
والواجب على
ه
ه
وأيضا فإنه جعل
األرض بالنُّجو هم،
اهتداء أه هل
ونظير
نظير اهتدائههم بنبيهم ﷺ ،
ً
ُ
= ُ
بقاءهم بين األُم هة أمن ًة لهم ،ه
وحرزً ا مهن الش ِّر وأسبابهه» [ .إعلم الموقعين .]576/5
( )1أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)3600( :وحسنه األلباين يف السلسلة الضعيفة رقم.)533( :
( )2أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)3747( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)50( :
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اإلمام ٌ
لف ُيع ِّلمون أوالدهم حب أبي بكر وعمر
مالك « :كان الس ُ
قال
ُ
ه
القرآن»(.)1
كما ُيعلمون السورة مهن
ه ه
ه
فر ُط يف
وقال الطحاوي « : و ُنح ُّ
ب أصحاب رسول الل ﷺ وال ُن ِّ
ه
ه
الخير
وبغير
بغضهم
حب أحد منهم ،وال نتبـر ُأ مهن أحد منهم،
ونبغض من ُي ُ
ُ
ِّ
ٌ
ٌ
كفر
وإحسان،
وإيمان
دين
ُ
يذ ُكرهم ،وال نذ ُكرهم إال بخير ،وح ُّبهم ٌ
وبغضهم ٌ
ٌ
ٌ
وطغيان»(.)2
ونفاق

ه
حديث أبي سعيد الخدري
سب الصحابة؛ كما يف
النبي ﷺ عن ِّ
وقد هنى ُّ
أنفق َ
ُ
أن أحدَ كم َ
مثل
 قال :قال
رسول الل ﷺ« :ال تس ُّبوا أصحابي ،فلو َّ
ُأحد ذهبا ما بلغ مدَّ ِ
أحدهم وال نصي َفه»(.)3
ً
ُ
ِ
ِ
والناس
والمالئكة،
سب أصحابي فعليه لعن ُة اللِ،
وقالَ « :م ْن َّ

أجمعين»(.)4
بن ه
عامر ه
بن عثمان ه
بن
قو ُله(:أبو بكر الصديق◙) ،أبوبكر هو عبد الل ُ
بن ه
ه
بن ُمرة ه
تيم ه
سعد ه
كعب ه
عمرو ه
بن ه
بن ه
بن ه
كعب بن ُ
مي ،يلتقي
ي
الت
القرشي
ؤي
ل
ٍّ
ُّ
ُّ
ه
رسول الل ﷺ يف ُمرة ه
بن كعب.
نس ُبه مع
وقد ُولهد ◙ بعد عا هم الفي هل بسنتين ونصف.
وكانت سير ُته ◙ قبل اإلسل هم حسن ًة فلم يكن يشرب الخمر ،وكان
يعين المحتاجين ،ويساعدُ الضعفاء.
ُ
( )1شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللكائي (.)1313/7
( )2العقيدة الطحاوية(ص.)25:
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3673( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2540( :واللفظ للبخاري.
( )4أخرجه الطرباين يف المعجم الكبير رقم ،)12709( :وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة
رقم.)2340( :

481

الرجال األحرار.
و أبو بكر ِّ
الصدِّ يق ◙ هو أو ُل من أسلم من ِّ
ه
الدرداء ◙ قال:
نصوص عدةٌ ،ومنها ما جاء عن أبي
وقد دل على ذلك
ٌ
آخ ًذا بطر ه
كنت جالسا عند النبي ﷺ إذ أقبل أبو بكر ه
ف ثو هبه حتى أبدى عن
ُ
ً
ِّ
ركبته
النبي ﷺَّ « :أما صاح ُبكم فقد غامر»( )1فسلم وقال :إ ِّني كان بيني
فقال
ه،
ُّ
وبين ه
ندمت ،فسأل ُته أن يغفر لي فأبى علي،
فأسرعت إليه ُثم
ابن الخطاب شي ٌء،
ُ
ُ
الل َ
لك يا أبا بكر» ثل ًثاُ ،ثم إن عمر ن هدم ،فأتى منزل
ُ
فأقبلت إليك ،فقالَ « :ي ُ
غفر ُ
النبي ﷺ فسلم ،فجعل
أبي بكر ،فسأل :أثم أبو بكر؟ فقالوا :ال ،فأتى إلى ِّ

النبي ﷺ يتمع ُر ،حتى أشفق أبو بكر ،فجثا على ركبتيه ،فقال :يا رسول
وج ُه ِّ
الل ،ه
ه
الل بعثني إليكم فقل ُتم:
والل أنا ُ
النبي ﷺَّ « :
إن َ
كنت أظلم ،مرتين ،فقال ُّ
بنفسه ِ
كذبت ،وقال أبو بكر :صدَ َق ،وواساين ِ
وماله ،فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟»
َ
َ
مرتين ،فما ُأوذي بعدها(.)2
ُ
الحديث كالنص على أن أبا بكر◙ أول من أسلم(.)3
وهذا
ه
أوالده ،وليس يف الصحابة من أسلم أبوه
جميع
وقد أسلم والدا أبي بكر و
ُ
أيضا بنو أوالده إال أبا بكر من جهة
وأمه وأوالده ،وأدركوا النبي ﷺ وأدركه ً
عرف يف الص ه
أهل ه
الرجال والنساء ،فهم ُ
حابة
منافق ،وال ُي ُ
بيت إيمان ليس فيهم ٌ
بيت أبي بكر مهن ه
ه
ُ
اإليمان مهن
بيوت
مثل هذا لغير بيت أبي بكر ،فلإليمان ٌ
بيوت ،و ُ
المهاجرين (.)4
غامر» ،أي :خاصم غيره ،ودخل يف غمرة ُ
معظمها.
الخصومة ،وهي
ُ
( )1قولهَّ «:أما صاح ُبكم فقد َ
[ النهاية البن األثير .]384/3
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)3661( :
( )3انظر البداية والنهاية البن كثير (.)69/4
( )4منهاج السنة النبوية (.)331/8
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الصديق ◙ بفضائل ومناقب عدة ،ومنها:
وقد اختص أبو بكر ِّ
ِ
الرجال إلى النبي ﷺ.
أحب
-1أنَّه ُّ
فعن أبي عثمان أن رسول ه
ه
ه
جيش
العاص على
الل ﷺ بعث عمرو بن

ه
ه
قلت:
أي
ذات السلس هل ،قال :فأتي ُته
أحب إليك؟ قال« :عائش ُة» ُ
ُ
الناس ُّ
فقلتُّ :
ه
ً
فسكت مخافة
رجاال،
«عمر» فعد
قلتُ :ثم من؟ قال:
مهن
ُّ
الرجال؟ قال« :أبوها» ُ
ُ
أن يجعلني يف ه
آخرهم(.)1

كنت م ِ
وعن ه
عبد الل ه
تخ ًذا
عن
بن مسعود ◙
النبي ﷺ أنه قال« :لو ُ ُ
ِّ

الل  صاح َبكم
خليال
التخذت أبا بكر ً
ُ
ً
خليال ،ولك َّنه أخي وصاحبي ،وقد اتخذ ُ

خليال»(.)2
ً

قال ُ
إثبات خصائص ألبي بكر ال
ابن تيمية
« :ويف هذا ُ
شيخ اإلسلم ُ
ه
أحب إليه،
صريح يف أنه ليس مهن أه هل
يشر ُكه فيها أحدٌ غيره ،وهو
األرض من هو ُّ
ٌ
اختصاصا به مهن أبي بكر»(.)3
وال أعلى منزل ًة عنده ،وال أرفع درج ًة ،وال أكثر
ً
ِ
ِ
المدينة ،وصحبته يف ِ
الغار.
هجرته إلى
اختيار النبي ﷺ له يف
-2
ُ

النبي ﷺ إال يأيت فيه
فعن عائشة▲  ،قالت :لقل ٌ
يوم كان يأيت على ِّ
ه
بيت أبي بكر أحد طرفي الن ه
هار ،فلما ُأذن له يف ُ
الخ ه
المدينة ،لم ي ُرعنا إال
روج إلى
فخبـر به أبو بكر ،فقال :ما جاءنا النبي ﷺ يف هذه الس ه
اعة إال
هراِّ ُ ،
وقد أتانا ُظ ً
ُّ
ألمر حدث ،فلما دخل عليه قال ألبي بكرَ « :أ ْخ ِر ْج َمن عندَ ك» ،قال :يا رسول الل
الخروج»،
«أشعرت أ َّن ه قد ُأ ِذ َن لي يف
إنما ُهما ابنتاي ،يعني عائشة وأسماء ،قال:
ِ
َ

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)4358( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2384( :واللفظ للبخاري.
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3657( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2383( :واللفظ له.
( )3منهاج السنة النبوية (.)283/7
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الصحب َة» ،قال :يا رسول الل ،إن عندي ناقتين
الصحبة يا رسول الل ،قالُّ « :
قالُّ :
فخذ إحداهما ،قال« :قد أخذ ُتها بال َّث ِ
للخروجُ ،
ه
من»(.)1
أعدد ُتهما
ه
نظرت إلى أقدا هم المشركين على
الغار فقد قال أبو بكر◙« :
وأما يف
ُ
رؤ ه
وسنا ونحن يف ه
فقلت :يا رسول الل لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا
الغارُ ،

ِ
()2
ِ
الل
تحت قدميه ،فقال« :يا أبا بكر ما ظ ُّنك
الل ثال ُث ُهما؟»  ،ويف هذا أنزل ُ
باثنين ُ
تعالى (ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ)
[التوبة.]40:
ه
النبي ﷺ فضيل ٌة ألبي بكر وهي
مع
ففي هجرة أبي بكر الصديق ◙
ِّ
من ِّ
أجل مناق هبه ،والفضيلة من أوجه منها :بذ ُله نفسه ،ومفارق ُته أهله وماله ورياسته
طاعة الل تعالى ورسوله
ه
ه
ُ
الناس فيه،
النبي ﷺ ومعادا ُة
ة
وملزم
،
ﷺ
ه
يف
ِّ
ه
الرسول ﷺ(.)3
ومنها جعله نفسه وقاي ًة عن
ِ
صحابة النبي ﷺ .
أعلم
 -3أنَّه ُ

ُ
رسول الل ﷺ الناس
فعن أبي سعيد الخدري ◙ ،قال :خطب

الل خيَّ َر عبدً ا بين الدُّ نيا وبين ما عنده ،فاختار ذلك العبدُ ما عندَ الل»،
وقالَّ « :
إن َ
ه
ُ
رسول الل ﷺ عن عبد ُخ ِّيـر،
لبكائه أن ُيخ هبر
قال :فبكى أبو بكر ،فع هجبنا
رسول ه
ُ ه
ُ
الل
أعلمنا ،فقال
فكان
رسول الل ﷺ هو المخيـر ،وكان أبو بكر ُ
الناس علي يف صحبتِه ِ
ً
خليال
كنت
إن ِمن َأمن
متخذا ً
وماله أبا بكر ،ولو ُ
ﷺَّ « :
ِ َّ
ِ
باب
غير ربي
ُ
بقين يف المسجد ٌ
التخذت أبا بكر ،ولكن أخو ُة اإلسال ِم ومود ُته ،ال َي َّ
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)2138( :
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3922( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2381( :واللفظ له.
( )3انظر شرح النووي لمسلم (.)150/15
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باب أبي بكر»(.)1
إال ُسدَّ إال َ
قال ُ
ابن تيمية
شيخ اإلسلم ُ

« :فالصحاب ُة يف ه
زمن أبي بكر لم يكونوا

عرف بينهم يف
زاع ،فل ُي ُ
يتنازعون يف مسألة إال فصلها بينهم أبو بكر وارتفع ال ِّن ُ
ه
ه
كتنازعهم يف وفاتهه
زاع بينهم بسببه
زمانه مسأل ٌة واحد ٌة تنازعوا فيها إال ارتفع ال ِّن ُ
ﷺ ومدفنهه ويف ه
ه
ه
ه
وقتال مانعي الزكاة ،وغير
جيش أسامة،
تجهيز
ميراثه ،ويف
ه
رسول الل ﷺ فيهم يع ِّل ُمهم
ذلك من المسائل الكبار ،بل كان خليفة
ويبين لهم ما ُ
تزول معه الشبهة ،فلم يكونوا معه يختلفون ،وبعده لم
ويقو ُمهم،
ُ
ِّ
علم أحد وكما ُله علم أبي بكر وكماله»(.)2
يبلغ ُ
ِ
أبواب الجن َِّة كلها.
-4أنَّه ُيدْ عى من

حديث أبي هريرة ◙ أن رسول ه
ُ
ُ
الل ﷺ قالَ « :من َأ َ
نفق
والدليل
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
فمن كان ِمن
ودي ِمن
زوجين يف
سبيل اللُ ،ن َ
خيرَ ،
أبواب الجنة :يا عبدَ الل ،هذا ٌ
ِ
ِ
أهل الص ِ
الجهاد ُد ِع َي ِمن ِ
الة ُد ِع َي ِمن ِ
وم ْن كان ِم ْن ِ
باب
أهل
باب َّ
ِ َّ
الصالةَ ،
أهل الص ِ
ِ
ِ
أهل الصيا ِم ُد ِع َي ِمن ِ
ومن كان ِمن ِ
دقة
ومن كان من ِ َّ
الر َّيانَ ،
باب َّ
الجهادَ ،
دقة ،فقال أبو بكر ◙ :بأبي أنت وأمي يا رسول ه
باب الص ِ
ِ ِ
الل ما على
ُدع َي من ِ َّ
ه
ه
األبواب ك ِّلها؟
األبواب مهن ضرورة ،فهل ُيدعى أحدٌ مهن تلك
من ُد هعي مهن تلك
تكون منهم»(.)3
قال« :نعم ،وأرجو أن
َ

قوله ﷺ« :وأرجو أن تكون منهم» الرجاء مهن ه
الل ومهن نب ِّيه ﷺ
َ
ُ

ُ
ُ
الصديق◙(.)4
فالحديث
واقع،
يدخل يف فضائ هل أبي بكر ِّ
ٌ

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3654( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2382( :واللفظ للبخاري.
( )2الفتاوى الكربى (.)434/4
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)1897( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)1027( :واللفظ للبخاري.
( )4انظر فتح الباري (.)29/7

 -5أنَّه أرحم ِ
أمة محمد ﷺ.
ُ
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أنس ه
فعن ه
ُ
أرحم ُأمتي بأمتي
رسول الل ﷺ« :
بن مالك◙ قال :قال
ُ
ِ
بالحالل
وأعلمهم
عثمان،
عمر ،وأصد ُقهم حيا ًء
ُ
ُ
أبو بكر ،وأشدُّ هم يف أم ِر الل ُ
ُ
ُ
أمين،
بن جبل،
بي،ولكل ُأ َّمة ٌ
وأفرضهم زيدُ ُ
والحرا ِم معاذ ُ ُ
بن ثابت ،وأقرؤُ هم أ ٌّ
وأمين هذه ِ
اح»(.)1
الجر ِ
األمة أبو ُعبيد َة ُ
ُ
بن َّ
َّ
ه
نصيب ِّ
الرحمة على قد هر نصيبهه
كل عبد مهن
« :ولما كان
ابن الق ِّيم
ُ
قال ُ
ُ
أكمل المؤمنين إيمانًا أعظمهم رحم ًة ،كما قال تعالى يف
مهن الهدى ،كان
ه
أصحاب رسولهه ﷺ (:ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ)
ه
أرحم األمة»(.)2
[الفتح ،]29:وكان الصدِّ ُيق ◙ مهن

ه
ه
بالص ه
حديث عائشة
للنبي ﷺ كما يف
ه
لتصديق
ديق؛
فائدةٌُ :ل ِّقب أبو بكر ِّ
ِّ
ُ
يتحدث
بالنبي ﷺ إلى المسجد األقصى أصبح
▲ قالت « :لما ُأسري
ِّ
ناس هممن كان آمنوا به وصدقوه ،وسعى ٌ
رجال همن المشركين
الناس بذلك ،فارتد ٌ
ُ
يزعم أنه ُأ ه
سري به الليلة إلى
إلى أبي بكر ◙ ،فقالوا :هل لك إلى صاح هبك ُ
ه
ه
المقدس؟ قال :أوقال ذلك؟ قالوا :نعم ،قال :هلئن قال ذلك لقد صدق،
بيت
قالوا :أو ُتصدِّ ُقه أنه ذهب الليلة إلى ه
ه
المقدس وجاء قبل أن ُيصبح؟ فقال:
بيت
نعم ،إ ِّني ألُصدِّ ُقه يف ما هو أبعدُ مهن ذلك أصد ُقه يف خبـ هر الس ه
ماء يف غدوة

ديق ◙»(.)3
الص ُ
أو روحة ،فلذلك ُس ِّمي أبا بكر ِّ

( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)3790 ( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)895( :
( )2إغاثة اللهفان (.)913/2
( )3أخرجه الحاكم يف المستدرك ( ،)81/3وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.)306( :
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الص ه
ُ
ُ
حديث
والدليل
ديق ◙ العتيق،
فائد ٌة أخرى :من ألقاب أبي بكر ِّ
رسول ه
عتيق اللِ
ه
الل ﷺ فقال« :أنت ُ
عائشة ▲ ،أن أبا بكر ،دخل على
ِم َن ِ
النار ،فيومئذ ُس ِّمي عتي ًقا»(.)1
النبي ﷺ كانت خلف ُة أبي بكر ◙ واستمرت سنتين وثلثة
وبعد وفاة ِّ
عظيما ،ومن ِّ
أجل أعماله:
نصرا
ً
أشهر؛ قام خللها بأعمال جليلة ،ونصر الدين ً
ُ -1
قتال المرتدين.
ُ
رسول الل ﷺ واس ُتخلف أبو
فعن أبي هريرة◙ ،قال :لما ُتويف
ه
عمر ألبي بكر :كيف تقاته ُل الناس؟ وقد
بكر بعده ،وكفر من كفر مهن
العرب ،قال ُ
رسول الل ﷺُ « :أمرت ْ ِ
ُ
فمن
قال
أن أقاتل َ
اللَ ،
الناس حتى يقولوا :ال إل َه إال ُ
ونفسه ،إال بحقه ،وحسا ُبه على اللِ » ،فقال :والل
الل َعصم مني ما َله َ
قال :ال إله إال ُ
المال ،ه
الصلة والز ه
ه
ه
والل لو منعوين هع ً
قاال
حق
كاة ،فإن الزكاة ُّ
ألقاتلن من فرق بين
منعه ،فقال عمر « :ه
كانوا يؤدونه إلى رسو هل الل ﷺ لقاتل ُتهم على ه
فوالل ما هو
ُ
ه
الحق» (.)2
فعرفت أنه ُّ
للقتال،
رأيت الل قد شرح صدر أبي بكر
ُ
إال أن ُ
ِ
القرآن الكريمِ.
جمع
ُ -2
ُ
القرآن مكتو ًبا يف ُص ُحف مفرقة ،وبعد مقتل كثير من قراء الصحابة يف
كان
ه
اليمامة أمر أبوبكر ◙ زيد بن ثابت ◙ أن يجمع القرآن يف
معركة
مصحف واحد.
ه
ه
المصاحف أبو
أجرا يف
بن أبي طالب ◙« :إن أعظم
علي ُ
الناس ً
قال ُّ

بكر الصديق ،كان أول من جمع القرآن بين اللوحين»(.)3

( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)3679 ( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)1482( :
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)7285( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)20( :واللفظ للبخاري.
( )3أخرجه أحمد يف فضائل الصحابة رقم ،)513( :وحسن إسناده ابن حجر يف فتح الباري(.)12/9
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بن الخ َّطاب◙.
عمر َ
- 3استخالفه َ
وأجل ه
ف همن أحسن مناق هبه ِّ
فضائله استخل ُفه عمر بن الخطاب على المسلمين،
وإعزاز الدِّ ه
ين،
وقد ظهر لعمر الذي هو حسن ٌة مهن حسناتهه تمهيدُ اإلسل هم،
ُ
وعد ه
وتصديق ه
الل تعالى بأنه ُيظهر اإلسلم على األديان ك ِّلها(.)1
ُ

ويف السنة الثالثة عشرة من الهجرة مرض أبو بكر ◙ ،و ُتويف يف جمادى
ثلث ه
ه
ٌ
بجوار
وستون سنةً ،ودفن
اآلخرة سنة ثلث عشرة للهجرة ،وعمره
ه
الرسول ﷺ.

أمير المؤمنين( ،)2وثاين الخلفاء
عمر ُ
بن الخ َّطاب ،)هو ُ
قولهُ ( :
بن رياح ه
بن عبد ال ُعزى ه
بن نُفيل ه
بن الخطاب ه
بن ُقرط بن رزاخ
عمر ُ
الراشدين؛ ُ
بن ه
بن كعب ه
عد ِّي ه
ا ه
بن ُ
القرشي.
ؤي
ل
ٍّ
ُّ
بعد عام الفيل بثلث عشرة سنةً.
ُولهد
ه
أشراف قريش ،وإليه كانت السفار ُة يف
من
عمر بن الخطاب
و كان ُ
ه
حرب بينهم وبين ه
الجاهلية ،وذلك أن ً
سفيرا(.)3
قريشا كانت إذا وقعت ٌ
غيرهم بعثوا ً
( )1انظر هتذيب األسماء واللغات للنووي (.)182/2
ه
كتب إلى عام هل العراق بأن يبعث إليه رجلين جلدين
( )2ثبت أن عمر بن الخطاب
ه
ه
العراق ه
ه
ه
دي ه
عامل العراق بلبيد ه
يسأ ُلهما ه
وأهله ،فبعث ُ
بن حاتم ،فلما قدما المدينة
عن
بن ربيعة وع ِّ
ه
المسجدُ ،ثم دخل المسجد ،فإذا هما بعمرو ه
بن العاص ،فقاال :استأذن لنا
أناخا راحلتيهما هبفناء
أمير المؤمنين ،فقال عمرو :أنتما ه
عمرو على ه
ونحن المؤمنون،
األمير،
والل أصب ُتما اسمه هو
ُ
ُ
يا ُ
عمرو فدخل على عمر ه
عمر :ما
المؤمنين ،فقال ُ
لم عليك يا أمير ُ
أمير المؤمنين ،فقال :الس ُ
فوثب ٌ
ه
يعلم لتخ ُرجن مما قلت ،قال :إن لبيد بن ربيعة وعدي
بدا لك يف هذا
االسم يا ابن العاص؟ ربي ُ
ه
ه
ه
عمرو على
ابن حاتم قدما فأناخا راحلتيهما بفناء المسجدُ ،ثم دخل علي فقاال لي :استأذن لنا يا ُ
ه
ه
الكتاب همن
أميرنا ،قال« :فمضى به
ُ
أمير المؤمنينُ ،
المؤمنون وأنت ُ
فهما والل أصابا اسمك ،نحن ُ
ه
يومئذ» أخرجه الحاكم يف المستدرك ( ،)78/3وصححه الذهبي يف تلخيص المستدرك.
( )3انظر االستيعاب البن عبد الرب (.)1145/3

488

األكبـر فيها أن النبي ﷺ دعا الل  أن
وأما قص ُة إسلمهه فالسبب
ُ
ه
ه
حديث عائشة▲ قالت :قال
الخطاب إلى اإلسلمه ،كما يف
يهدي عمر بن
ُ ه
بن الخ َّط ِ
بعمر ِ
اب»(.)1
اللهم أعزَّ
اإلسالم َ
َ
رسول الل ﷺَّ « :
يف السنة السادسة من النُّبوة ،فهو مهن السابقين إلى
إسلم عمر
وكان
ُ
اإلسلم.
ُ
ومناقب عدة ،ومنها:
فضائل
لعمر بن الخطاب ◙
ُ
* وثبتت َ

-1أنَّه أحب الص ِ
حابة إلى النبي ﷺ بعد أبي بكر الص ِ
ديق◙.
ُّ َّ
فعن أبي عثمان أن رسول ه
ه
ه
جيش
العاص على
الل ﷺ بعث عمرو بن

ه
ه
قلت:
أي
أحب إليك؟ قال« :عائش ُة»ُ ،
ذات السلس هل ،قال :فأتي ُته ُ
الناس ُّ
فقلتُّ :
ه
«عمر» فعد ً
فسكت مخافة
رجاال،
قلتُ :ثم من؟ قال:
مهن
ُّ
الرجال؟ قال« :أبوها»ُ ،
ُ
أن يجعلني يف ه
آخرهم(.)2
ِ
َ
جعل َّ
عمر◙ وقلبِه.
الحق على
أن الل 
َّ -2
لسان َ

ه
حديث ه
ُ
ُ
الل َج َع َل
والدليل
ابن عمر ¶ أن رسول الل ﷺ قالَّ « :
إن َ
الحق على ِ
َّ
عمر وقلبِه»(.)3
لسان َ
ه
رب العالمين ،ومما
لهم فقيه يف
ومعناه أنه ُم ٌ
عالم بأحكام ِّ
الدين ٌ
وفق مسد ٌد ُم ٌ
( )1أخرجه ابن ماجه يف سننه رقم ،)105( :وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه رقم.)105( :
اإلسالم
اللهم أيد
اللهم أعزَّ
َ
اإلسالم بأحب ال ُعمرين» ،أو« َّ
َ
* فائدة :اللفظان المشهوران عند الناس « َّ
ِ
النبي ﷺ [ .انظر الدرر المنتثرة يف األحاديث المشتهرة
بأحد ال ُعمرين » ال أصل لهما عن ِّ
للسيوطي ص( ،)54و األسرار المرفوعة يف األخبار الموضوعة للقاري ص.]110

( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)4358( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2384( :واللفظ للبخاري.
( )3أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)3682( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)1736( :
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ه
القرآن يف مواضع عدة ،ومنها ما جاء يف ه
ُّ
قول
يدل على ذلك أنه وافق حكم
ه
الحجاب ،ويف
وافقت ربي يف ثلث :يف مقا هم إبراهيم ،ويف
عمر ◙« :
ُ
أسارى بدر»(.)1
رسول ه
وثبت عن ُعقبة ه
ُ
الل ﷺ« :لو كان
بن عامهر◙ قال :قال
ِ
الخ َّط ِ
اب»(.)2
بن َ
َب ْعدي َنبِ ٌّي لكان ُع َم َر َ

ه
الل أن بعدي نب ًّيا لصلح لذلك ُعم ُر◙ لما فيه
ومعنى الحديث لو قدر ُ
ه
ه
من قوة يف الدِّ ه
اإلعراض
للحق مع
وعزيمة صدق ،وموافقة ِّ
ين ،ونفاذ يف البصيرة،
والزهد فيها (.)3
عن الدنياُّ ،
 -3شهاد ُة النبي ﷺ له ِ
بقوة الد ِ
ين.

ُ
نائم،
فعن أبي سعيد الخدري ◙ قال :قال
رسول الل ﷺ« :بينا أنا ٌ
ِ
ي ،ومنها ما دون
ُ
علي وعليهم ُق ُم ٌص ،منها ما َيبلغُ ال ُّثد َّ
رأيت َ
الناس ُي َ
عرضون َّ
ِ
يجره» ،قالوا :فما أولت ذلك
بن
الخطاب وعليه ٌ
عمر ُ
ذلكُ ،
قميص ُّ
علي ُ
وع ِر َض َّ
ين»(.)4
يا رسول الل؟ قال« :الد َ

تخاف من عمر◙ لقو ِة ِ
إيمانه.
الشياطين
أن
ُ
َّ -4
َّ
َ
َ
والدليل قو ُله ﷺ« :والذي نفسي ِ
الشيطان ُّ
ُ
بيده ،ما َ
فجا
لقيك
ُ
قط سالكً ا ًّ

غير فجك»(.)5
إال سلك ًّ
فجا َ

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم،)402( :و مسلم يف صحيحه رقم ،)2399( :واللفظ له.
( )2أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)3686( :وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.)327( :
( )3فيض القدير (.)325/5
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)23( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2390( :واللفظ له.
( )5أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3294 ( :ومسلم يف صحيحه رقم.)2396( :
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والحديث ُّ
يدل على أن الشيطان إذا رأى عمر ◙ سلك طري ًقا فإنه
هرب خو ًفا منه إلى طريق آخر ،بل جاء يف حديث آخر أن رسول الل ﷺ
ي ُ
ِ
ِ
ِ
عمر»(.)1
شياطين
ألنظر إلى
قال« :إني
اإلنس والجن قد ُّفروا من َ
ُ
عمر ◙ شهيدٌ .
النبي ﷺ أخبر َّ
َّ -5
أن َ
أن َّ

أنس ه
فعن ه
وعمر،
بن مالك ◙ أن النبي ﷺ ص هعد ُأ ُحدً ا ،وأبو بكر،
ُ
«اثبت ُأحدُ فإ َّنما عليك نبيِ ،
ِ
ُ
وص ٌ
وشهيدان»(.)2
ديق،
وعثمان؛ فرجف هبم ،فقال:
ْ ُ
ٌّ
عمر◙ أشدُّ األ َّم ة يف أمر اللِ.
َّ -6
أن َ
أنس ه
فعن ه
ُ
«أرحم ُأمتي بأمتي
رسول الل ﷺ:
بن مالك◙قال :قال
ُ
عمر »(.)3
أبو بكر ،وأشدُّ هم يف أم ِر الل ُ
عمر ◙ شديدُ الغَيرة.
َّ -7
أن َ
رسول ه
ه
الل ﷺ ؛ إذ قال َ « :ب ْينا
نحن عند
فعن أبي هريرة ◙ قال :بينا ُ
تتوض ُأ إلى ِ
ِ
ِ
الجن َِّة ،فإذا َ
جان ِ
امرأ ٌة َّ
ب َق ْصرَ ،ف ُق ْل ُتِ :ل َم ْن هذا ال َق ْص ُر
أنا نائ ٌم ؛ رأيتُني يف َ

غار يا
؟ قالوا :ل ُعمرَ ،ف َذك َْر ُت غَ ْيـ َر َت ُهَ ،ف َو َّل ْي ُت ُمدْ ِب ًرا» ،فبكى ُعم ُر ،وقال :أعليك أ ُ
رسول ه
الل ؟»(.)4
ُ
ُ
أحاديث يف فض هل أبي بكر وعمر ¶ .
السنة
فائد ٌة :جاء يف ُّ
ِ
ِ
الخطاب ¶.
وبعمر بن
باالقتداء بأبي بكر
النبي ﷺ َأ َم َر
َّ -1
َ
أن َّ
( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)3691( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)2496( :
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)3675 ( :
( )3أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)3790 ( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)895( :
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه رقم )3680( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2395( :واللفظ للبخاري.
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فعن ه
رسول الل ﷺ« :اقتدوا بال َّل َذ ِ
ُ
ين ِمن
ابن مسعود◙ ،قال :قال
بعدي ِمن أصحابي أبي بكر وعم َر»(.)1
وعمر¶ سيدا كُهول ِ
أهل الجنة.
-2أن أبا بكر
َ
رسول ه
الل ﷺ« :أبو بكر وعمر سيدا ُك ِ
ه
هول ِ
والدليل ق ُ
ُ
الج َّن ِة ِم َن
ول
أهل َ
ُ
ِ
والمرسلين»(.)2
واآلخرينَّ ،إال ال َّنبيـين
األو ِلين
َّ
َ
بصدق اإليمانِ ،
ِ
ِ
اليقين.
وقوة
 -3شهاد ُة النبي ﷺ لهما

ُ
بحُ ،ثم
الص ه
فعن أبي هريرة ◙ ،قال :صلى
رسول الل ﷺ صلة ُّ
يسوق بقر ًة إذ ِ
ه
الناس ،فقال« :بينا ٌ
ُ
فض َربها ،فقالت :إنا لم
رجل
أقبل على
ركبها َ
ه
ه
اس :سبحان الل! بقر ٌة تكل ُم؟ فقال« :
ُنخلق لهذا ،إنما ُخ هلقنا للحرث» ،فقال الن ُ
رجل يف ِ
فإني ُأ ِ
وعمر  -وما ُهما َث َّم  -وبينما ٌ
غنمه إذ َعدَ ا
وم ُن بهذا أنا وأبو بكر
ُ
َ
الذئبَ ،
ئب :هذا
ب ح َّتى كأ َّن ه
استنقذها منه ،فقال له الذ ُ
ب منها بشاة ،ف َط َل َ
فذ َه َ
ُ
ِ
سبحان
اس:
َ
يوم ال راع َي لها غي ِري ،فقال ال َّن ُ
الس ُب ِع؟ َ
يوم َّ
فم ْن لها َ
استنقذ َتها منيَ ،
اللِ ذئب يتك َّلم! قال« :فإني ُأ ِ
وعمر - ،وما ُه َما َث َّم .)3(»-
وم ُن بهذا أنا وأبو بكر
ٌ
ُ
ُ
ِ
بمنزلة السمع والبصر يف الدين.
وعمر¶
 -4أن أبا بكر
َ
بن حنطب ◙ أن رسول ه
فعن عبدالل ه
الل ﷺ رأى أبا بكر وعمر
والبصر»(.)4
مع
الس ُ
ُ
فقال« :هذان َّ

( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)3662( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)1142( :
( )2أخرجه ابن ماجه يف سننه رقم ،)95 ( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)51( :
قو ُله ﷺ« :أبو بكر وعمر سيدا ُك ِ
الجنَّ ِة»،أي :باعت ه
هول ِ
بار ما كانوا عليه يف الدُّ نيا
أهل َ
ُ
ه
الجنة ٌ
كهل [.انظر شرح الطيبي على مشكاة المصابيح .]3869/12
وإال ليس يف
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3471( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2388( :واللفظ للبخاري.
( )4أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)3671 ( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)7004( :
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والبصر» ،أي :منزلتهما يف الدِّ ين وعند المسلمين
مع
الس ُ
ُ
قوله ﷺ« :هذان َّ

بمنزلة السمع والبصر يف األعضاء ،وهذا ٌ
دليل على عظيم حقهما وكبير أثرهما
وعلو مكانتهما(.)1
ِّ

بن الخطاب ◙ الخلفة بعد أبي بكر الصديق◙ ،سنة
عمر ُ
تولى ُ
ثلث عشرة من الهجرة ،وكانت خلف ُة عمر ◙ عشر سنوات وستة أشهر،
ومن أبرز األحداث التي جرت يف خلفتهه:
ه
الفرس بعد معارك عدة ،ومن أشهرها معركة القادسية سنة
فتح بلد
أُ -
أربع عشرة هجرية.
فتح بلد الروم بعد معارك عدة ،أشهرها معركة أجنادين سنة
بُ -
خمس عشرة هجرية .
ج -فتح بيت المقدس سنة ست عشرة هجرية.
ه
بن
عمر ُ
وغيرها من الفتوحات العظيمة واألعمال الجليلة التي قام هبا ُ
ُ
الخطاب ◙.
ه
الحج سنة ثلث وعشرين ورأى أنه
بن الخطاب◙ من ِّ
عمر ُ
ولما فرغ ُ
ه
التقصير سأل الل أن
قد ك ُبـرت هس ُّنه وضعفت قو ُته ،وانتشرت رعيت ُه وخاف مهن
ه
ه
بي ﷺ ،فقال « :اللهم ارزقني
يقبضه إليه ،وأن يـ ُمن عليه بالشهادة فـي بلد الن ِّ
سبيلك ،واجعل مويت يف ه
شهاد ًة يف ه
بلد رسولهك ﷺ »(.)2
الل له هذا الدعاء ،وجمع ل ُه بين هذين األمرين؛ فاست ه
ُشهد يف
فاستجاب ُ
ه
ه
ه
ه
األربعاء،
بح مهن يو هم
الص ه
قائم يصلي يف
المحراب صلة ُّ
المدينة النبوية ،وهو ٌ
( )1انظر شرح الطيبي على مشكاة المصابيح[ .]3870/12
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)1890 ( :
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بخنجر ه
فيروز المجوسي ه
ألربع بقين مهن ذي ه
ذات طرفين،
الحج هة طعنه أبو لؤلؤة
ُ
إحداهن تحت ُسرته فخر مهن قامتهه.
فضربه ثلث طعنات
ُ
ه
الرحمن بن عوف◙ إلكمال الصلة ،ورجع أبو لؤلؤة
واستخلف عبد
ه
ه
رجل
المسجد حتى ضرب ثلثة عشر ً
يمر بأحد إال ضربه ممن كان يف
بخنجره ال ُّ
بن عوف◙ ُبر ُن ًسا( ،)1فقتل أبو لؤلؤة نفسه.
مات منهم ست ٌة ،فألقى عليه عبدُ الل ُ
ه
ه
والدم ُ
جرحه  -وذلك قبل طلو هع
يسيل مهن
عمر◙ إلى منزلهه
ُ
ُ
وحمل ُ
ه
الش ه
ُ
ويقول :نعم،
فيق
بالصلة ف ُي ُ
فيق ُثم ُيغمى عليه ،ثم ُيذ ِّكرونه
مس  -فجعل ُي ُ
وال حظ يف اإلسلم لهمن تركهاُ ،ثم صلى يف الوقت ،وسأل عمن قتل ُه ،فقالوا له
ه
المغيرة ه
بن ُشعبة ،فقال :الحمدُ لل الذي لم يجعل منهيتي على يدي
غلم
أبو لؤلؤة ُ
رجل يدعي اإليمان ،ولم يسجد لل سجد ًة.
ه
األحد يف أول المحرم من سنة
عمر ◙ بعد ثلث هة أيام ،و ُدفهن يوم
ومات ُ
الصديق◙ ،بعد أن أذنت
أربع وعشرين بالحجرة النبوية إلى جانب أبي بكر ِّ
له ُّأم المؤمنين عائش ُة ▲ بذلك(.)2
ُ
ُ
بن عفان
الثالث هو
قو ُله(:
عفان ،) الخليف ُة الراشدُ
بن َ
ُ
عثمان ُ
عثمان ُ
بن ه
بن ه
شمس ه
بن ُأمية ه
العاص ه
ه
ا ه
ه
موي ،يلتقي مع
عبد مناف
عبد
بن أبي
القرشي األُ ُّ
ُّ
النبي ﷺ يف ه
عبد مناف.
ِّ
ه
بن ُ
ُ
السادسة بعد عا هم الفيله.
عفان يف الس هنة
ُولهد
عثمان ُ
( )1ال ُبرنُسُّ :
رأسه منه ُملـت هزق بهُ ،دراع ًة كان أو مهمط ًرا أو ُجبة[ .العين للخليل بن
كل ثوب ُ
أحمد الفراهيدي .]343/7
( )2انظر البداية والنهاية البن كثير(.)188/10
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الصديق يف أوائل من أسلم مهن
وقد أسلم  على يد أبي بكر ِّ
الص ه
حابة يف مكة ،فهو مهن السابقين األولين إلى اإلسلم.
قب وهو ذو
ولعثمان كُنيتان ،ف ُيكنى بأبي عبدالل ،وبأبي عمرو ،وله ل ٌ
النبي ﷺ رقية وأم كلثوم.
النُّورين ؛ ألنه تزوج ابنتي ِّ

ولعثمان ِ
ُ
وفضائل عد ٌة ،ومنها:
جم ٌة
عفان 
بن َ
َ
ُ
مناقب َّ

ِ
النبي ﷺ َّ
وعمر يف
بالجنة فقال ﷺ «:أبوبكر يف الجن َِّة،
بشره
َّ -1
ُ
أن َّ
وعلي يف الجن َِّة»(.)1
وعثمان يف الجن َِّة،
الجن َِّة،
ُ
ٌّ
-2أنَّه أصدَ ُق ِ
أمة محمد ﷺ حيا ًء ،ولذا فالمالئك ُة تستحي منه؛ فعن
ْ
أنس ه
ه
ُ
أرحم ُأمتي بأمتي أبو بكر،
رسول الل ﷺ« :
بن مالك◙قال :قال
ُ
عفان»(.)2
عمر ،وأصد ُقهم حيا ًء
بن َ
ُ
عثمان ُ
وأشدُّ هم يف أم ِر الل ُ

النبي ﷺ« :أال أستحيي ِمن رجل تستحيي منه المالئك ُة»(.)3
وقال ُّ

أنس ه
النبي ﷺ وص َفه بالشهيد؛ فعن ه
بن مالك ◙ أن النبي
َّ -3
أن َّ
َ
ُ
«اثبت ُأ ُحدُ ،
وعثمان فرجف هبم ،فقال:
وعمر،
ﷺ ص هعد ُأ ُحدً ا ،وأبو بكر،
ْ
ُ
فإ َّنما عليك نبيِ ،
ِ
وص ٌ
وشهيدان»(.)4
ديق،
ٌّ

ُ
وعثمان
وص َفه باألمين؛ فعن أبي حبيبة أنه دخل الدار،
َّ -4
أن َّ
النبي ﷺ َ
يستأذن عثمان يف الكل هم ،ه
ُ
فأذن له ،فقام فح همد
محصور فيها ،وأنه س همع أبا هريرة
ٌ
( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)3747( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)50( :
( )2أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)3790 ( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)895( :
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2401 ( :
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)3675 ( :
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سمعت رسول ه
الل ﷺ ُ
يقول« :إ َّنكم َتلقون
الل ،وأثنى عليهُ ،ثم قال :إ ِّني
ُ
ه
بعدي فتن ًة واختال ًفا » ،أو قال« :اختال ًفا وفتن ًة» ،فقال له ٌ
الناس :فمن لنا
قائل مهن
يا رسول ه
ِ
ِ
يشير إلى عثمان بذلك(.)1
الل؟ قال« :عليكم
باألمين وأصحابه» ،وهو ُ
ُ
بن عفان ◙ الخلفة يف محرم سنة أربع وعشرين للهجرة،
تولى
عثمان ُ
واستمرت خلفتُه اثنتي عشرة سنة أبلى فيها بل ًء حسنًا ،واتسعت رقعة بلد

ونشرا
فتحا للبلد
اإلسل هم يف عهده
ً
أكثر الخلفاء الراشدين ً
ً
كبيرا ،فهو ُ
اتساعا ً
لإلسلم بين ه
ه
ُ
األرض
الممالك اإلسلمي ُة إلى أقصى مشار هق
العباد ،فامتدت
ه
المغرب إلى أقصى ما هنالك حتى بلغت فتوحاته بلد
ومغاربهها ،ف ُفتحت بل ُد
المشرق إلى أقصى ه
ه
ه
ه
ه
الصين.
بلد
ناحية
األندلس غر ًبا ،ومهن

ه
ُ
ويف عهده ُق هتل هكسرى ،وباد ُ
العراقُ ،
راسان،
وخ
مدائن
ملكه بالكلي هة ،و ُفتحت
ُ
ه
والمغارب إلى عثمان ه
ه
بن عفان ◙(.)2
المشارق
الخراج من
وج هبي
ُ
واألهوازُ ،
ومما قام به ◙ من األعمال الجليلة نُصر ًة لإلسلم ونشرا له بين ه
العباد
ً

أيام خلفته:
والمدنـي.
المكي
 -1توسع ُة الحرمين
ِّ
ِّ
ه
ه
الكريم.
القرآن
جمع
ُ -2
وغير ذلك من األعمال الجليلة التي قدمها لإلسل هم والمسلمين.
ه
النبي ﷺ يف
وقد جاء يف
حديث أبي موسى ◙ ،قالُ :
كنت مع ِّ
ه
ه
ه
ٌ
افتح
النبي ﷺ ْ «:
حائط من حيطان المدينة فجاء رجل فاستفتح ،فقال ُّ
ابن كثير يف البداية والنهاية (:)374/10إسناده
( )1أخرجه أحمد يف مسنده رقم،)8541 ( :وقال ُ
جيد حسن.
( )2انظر تفسير ابن كثير(.)78/6
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النبي ﷺ ،
وبشره بالج َّن ِة» ،فف ُ
لهْ ،
تحت له ،فإذا أبو بكر ،فبشرت ُه بما قال ُّ
فح همد اللُ ،ثم جاء ٌ
وبشره بالج َّن ِة»،
فقال
،
فتح
فاست
رجل
النبي ﷺْ « :
افتح لهْ ،
ُّ
ه
النبي ﷺ  ،فحمد اللُ ،ثم استفتح
فف ُ
تحت له فإذا هو ُ
عمر ،فأخربته بما قال ُّ
ٌ
ُ
عثمان ،فأخبـر ُته
وبشره بالج َّن ِة على بلوى ُتصيبه» ،فإذا
رجل ،فقال ليْ « :
افتح لهْ ،
ه
ُ
الل المستعا ُن(.)1
بما قال
رسول الل ﷺ فحمد اللُ ،ثم قالُ :

عثمان ،إنَّه َل َع َّل
وقد ثبت عن عائشة  ،أن النبهي ﷺ قال « :يا
ُ
ِ
فإن أرا ُد َ
وك على َخ ْل ِع ِه فال ت َْخ َل ْع ُه َل ُه ْم» (.)2
يصاْ ،
الل ُي َقم ُص َك َقم ً
َ

ديث وصي ٌة مه
ففي هذا الح ه
النبي ﷺ ل ُعثمان ◙ بعد هم ترك
ن
ِّ
ه
ه
الحق والصواب.
والتنازل عنها؛ ألنه على ِّ
الخلفة،
ه
الفتنة والش ِّر وأحاطوا به
رؤوس
وقد هاجت على عثمان ◙
ُ
ه
ه
الل فصبـر
وحاصروه أربعين يو ًما ليخلع نفسه من الخلفة وقاتلوه قاتل ُهم ُ
بـرا يف ه
والمصحف بين يديه(.)3
ُ
داره
وكف نفسه وعبيده حتى ُذبهح ص ً
والصحاب ُة ╚ ما شاركوا يف قتل عثمان وال أعانوا عليه ،وإنما
ُ
عثمان ◙.
أرادوا الدفاع عنه فمنعهم
ُ
عثمان للذين عنده يف الدار من أبناء المهاجرين
ابن كثير« :قال
قال ُ
ه
ه
بن
بن عمر ،وعبدُ الل ُ
واألنصار ،وكانوا قري ًبا من سبعمائة؛ فيهم عبدُ الل ُ
الز ه
ُ
ومروان ،وأبو هريرة ،وخل ٌق همن مواليه ،ولو ترك ُهم
والحسين،
والحسن،
بير،
ُّ
ُ
ُ

حق أن يكف يده ،وأن ينطلق إلى
قسم على من لي عليه ٌّ
لمنعوه ،فقال لهمُ :أ ُ
وأبنائهم جم غفير ،وقال ه
الصحابة ه
ه
منزلهه ،وعنده همن ه
لرقيقه :من أغمد سيفه
أعيان
ٌّ ٌ
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3693 ( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2403( :واللفظ للبخاري.
( )2أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)3705( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)7947( :
( )3انظر تذكرة الحفاظ للذهبي (.)13/1

497

ه ه
فهو حر ،فبـرد ُ ه
األمر»(.)1
القتال من داخ هل الد هار ،وحمي من خارج ،واشتد ُ
ٌّ
قال ُ
خيار المسلمين لم يدخل واحدٌ
شيخ اإلسلم ُ
ابن تيمية ُ « : 
منهم يف د هم عثمان ،ال قـتل ،وال أمر ه
بقتله ،وإنما قتله طائف ٌة مهن المفسدين يف
أوباش القبائ هل وأه هل ه
ه
ه
الفتن»(.)2
األرض مهن

وقد كان استشها ُد عثمان ه
بن عفان◙عام خمس وثلثين للهجرة،
عمره اثنين وثمانين عا ًما.
وكان ُ
ابع من الخلفاء الراشدين،
بن أبي طالب  ،(الخليف ُة الر ُ
علي ُ
قو ُلهُّ ( :
وابن عم النبي ﷺ ،وزوج فاطمة ه
ه
الحسن ،وكناه
ابنته ▲ُ ،يكنى بأبي
ُ
ُ ِّ ِّ
بن ه
المطلب ه
طالب ه
ه
ه
بن
عبد
بن أبي
النبي ﷺ بأبي ُتراب ً
علي ُ
أيضا ،وهو ُّ
ُّ
ه
هاش هم ه
بن عبد مناف القرشي الهاشمي.
ولهد يف مكة ونشأ هبا وتربى يف ه
النبي ﷺ ،وهو أو ُل من أسلم من
بيت
ُ
ِّ
ه
الصبيان.
ه

ه
شهد الغزوات كلها مع النبي ﷺ إال غزوة تبوك؛ ألن النبي ♥

ه
المدينة.
استخلفه على

ِّ

ولعلي ِ
ُ
جمةٌ ،ومنها:
مناقب عديدةٌ،
بن أبي طالب 
ُ
وفضائل َّ
النبي ﷺ َّ
بشره بالجنة؛ والدليل قو ُله ﷺ يف ذكر العشرة
َّ -1
أن َّ
وعلي يف الجن َِّة»(.)3
المبشرين بالجن هة«:
ٌّ
( )1البداية والنهاية (.)298/10
( )2منهاج السنة النبوية (.)322/4
( )3أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)4649( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)50( :
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علي ◙ د ٌ
ليل على ُحب النبي ﷺ؛ فعن أبي عثمان
َّ -2
أن ُح َّ
ب ٍّ
سمعت رسول ه
ٌ
الل
لعلي ،قال:
ُ
النهدي قال :قال رجل لسلمان :ما أشد حبك ٍّ
ﷺ ُ
ومن َأ َ
بغض عل ًّيا فقد أبغضني»(.)1
«من َّ
أحب عل ًّيا فقد أح َّبنيَ ،
يقولَ :
 -3أنَّه نال محب َة الل ِ ورسولِه ﷺ؛ فعن سه هل ه
بن سعد◙ أن

رسول ه
الل على يديه،
الل ﷺ قال يوم خيبـر:
«ألعطين هذه الراي َة ً
رجال ُ
َّ
يفتح ُ
ِ
الناس يدوكون ليلتهم أ ُّيهم
الل ورسو ُله» قال :فبات ُ
ُيح ُّ
ويح ُّبه ُ
ب َ
الل ورسو َلهُ ،
رسول ه
ه
الل ﷺ ،ك ُّلهم يرجون أن
اس غدوا على
ُيعطاها ،قال :فلما أصبح الن ُ
يعطاها ،فقال « :أين علي بن أبي طالب؟» فقالوا :هو يا رسول ه
الل يشتكي عينيه،
َ ُّ ُ
ُ
رسول ه
ُ
الل ﷺ يف عينيه ،ودعا له فبـرأ حتى
قال فأر هس ُلوا إليه ،ف ُأيت به ،فبصق

وجع ،فأعطاه الراية.)2(» ...
كأن لم يكن به ٌ

ه
للهجرة،
بن أبي طالب  الخلفة سنة خمس وثلثين
علي ُ
وقد تولى ُّ

واستمرت خلف ُته خمس سنين إال ثلثة أشهر.

ه
معركة النهروان سنة ثمانية
ومن أبرز ما جرى يف خلفتهه قتا ُله الخوارج يف
علي
وثلثين للهجرة ،وكان يرأس الخوارج عبدُ الل ُ
بن وهب السبئي ،فهزمهم ٌّ
ه
ابن وهب.
وقـتل أكثرهم ،و ُقتل ُ
ه
بن
علي ُ
ويف عام أربعين للهجرة ليلة السابع عشر من شهر رمضان استُشهد ُّ
ه
الرحمن
أبي طالب  وكان ُع ُم ُره ثل ًثا وستون سنة ،وقد قتله ا
لخارجي عبدُ
ُّ
ه
الفجر.
خارج إلى صلة
بن ملجم المرادي ،وهو
ٌ
ُ

( )1أخرجه الحاكم يف المستدرك ( ،)141/3وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)5963( :
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)2942 ( :ومسلم يف صحيحه رقم ،)2406( :واللفظ لمسلم.
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وقد أخرب النبي ﷺ أن قاتهل علي مهن أشقى الن ه
ُ
رسول الل
اس ،فقال
ٍّ
ُّ
ه
ه
ه
الرتاب ،قال« :أال أحد ُثكما بأشقى
لعلي« :يا أبا تراب» لما ُيرى عليه من
ﷺ ٍّ
الناس رجلين؟» قلنا :بلى يا رسول ه
الل ،قالُ :
ِ
حيمر ثمو َد الذي َع َق َر ال َّناق َة،
«أ ُ
علي على هذه ،يعني قر َنه ،حتى ُت َب َّل منه هذه ،يعني لحي َته»(.)1
والذي يضر ُب َك يا ُّ



( )1أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)18321( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)2598( :
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³²
السؤال

الصفحة

مقدمة المؤلف

5

الس ُ
ؤال األو ُل :من ر ُّبك؟
ُّ

7

الس ُ
الل ؟
ُّ
ؤال الثاين :أين ُ

12

حق ه
الل تعالى على ه
العباد؟
السؤ ُال الثالث :ما ُّ
ُّ

16

رسول الل ﷺ« :من قال ه
ُ
يت بالل
الرابع :أكم هل الحديث :قال
السؤ ُال
رض ُ
ُ
ُّ

18

ر ًّبا.»...
ُ
الس ُ
الدليل؟
الل ؟ وما
ؤال
ُ
ُّ
الخامس :لماذا خلقنا ُ

20

الس ُ
أعظم واجب علينا؟
ادس :ما
ؤال الس ُ
ُ
ُّ

22

ه
الس ُ
التوحيد الثلثة.
ابع :اذكر أنواع
ؤال الس ُ
ُّ

24

ه
الس ُ
التوحيد؟ وما معناها؟
امن :ما كلم ُة
ؤال الث ُ
ُّ

28

الس ُ
اسع :أكم هل الحديث:قال ﷺ« :ما همن أحد يشهدُ أن ال إله إال
ؤال الت ُ
ُّ

31

ُ
رسول الل.»...
الل ،وأن محمدً ا

502

السؤال

الصفحة

الس ُ
أعظم ُّ
الذنوب؟
ؤال العاشر :ما
ُ
ُّ

34

الش ُ
الس ُ
ؤال الحادي عشر :ما ِّ
رك؟
ُّ

37

ُ
الس ُ
رسول الل ﷺ« :من حلف بغير
ؤال الثاين عشر :أكم هل الحديث :قال
ُّ

39

الل.»...
ؤال الثالث عشر :هل يعلم أحدٌ الغيب سوى ه
الس ُ
الل ╡؟
ُ
ُّ

41

ُ
الس ُ
ُ
األعمال مقبول ًة عند الل ╡؟
تكون
ؤال الـرابع عشر :متى
ُّ

43

ه
الس ُ
القرآن؟ واقرأها.
السورة التي تع هد ُل ربع
ؤال الخامس عشر :ما ُّ
ُّ

47

الس ُ
ؤال السادس عشر :من نب ُّيك؟
ُّ

51

ُ
الس ُ
يجب علينا
ؤال السابع عشر :ما معنى (محمدٌ
رسول الل)؟ وماذا ُ
ُّ

53

نحوه؟
الس ُ
واسم جدِّ ه؟
واسم أبيه،
اسم نبيـِّنا،
ُ
ُ
ؤال الثامن عشر :ما ُ
ُّ

56

الس ُ
يجب أن ُت هحب أكثر من جميع الناس؟ وما
ؤال التاسع عشر :من ُ
ُّ

58

الد ُ
ليل؟
ه
ُّ ُ
أي بلد؟
النبي ﷺ؟ ويف ِّ
السؤال العشرون :متى ُولد ُّ

60

الس ُ
الل
ؤال الحادي والعشرون :كم كان ُ
ُّ
بي ﷺ حين أرسله ُ
عُم ُر الن ِّ

62

╡؟
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ُّ ُ
النبي ﷺ بمكة بعد النُّبوة وقبل
السؤال الثاين والعشرون :كم سن ًة عاش ُّ

64

الهجرة؟
ُّ ُ
ُ
النبي ﷺ ؟
السؤال الثالث والعشرون :إلى أين هاجر ُّ

66

الس ُ
النبي ﷺ يف المدينة بعد
ؤال
ُ
ُّ
الرابع والعشرون :كم سن ًة عاش ُّ

68

الهجرة؟
الس ُ
أمهات المؤمنين ؟
الخامس والعشرون :من ُهن
ؤال
ُ
ُ
ُّ

70

الس ُ
ُ ِّ
عُم ُره؟
ؤال الس ُ
النبي ﷺ ،وأين ،وكم كان ُ
ُّ
ادس والعشرون :متى توفي ُّ

75

ُ
الس ُ
رسول الل ﷺ« :من
ابع والعشرون :أكم هل الحديث :قال
ؤال الس ُ
ُّ

79

صلى علي واحدةً...
الس ُ
ؤال الثامن والعشرون :ما دينُك؟
ُّ

82

الس ُ
ؤال التاسع والعشرون :ما معنى اإلسلمه؟
ُّ

85

ُ
الس ُ
ُ
الدليل؟
أركان اإلسلمه؟ وما
ؤال الثلثون :كم
ُّ

89

الس ُ
ؤال الحادي والثلثون :ما عمو ُد اإلسلمه؟
ُّ

92

ُ
الس ُ
ؤال الثاين والثلثون :أكم هل الحديث :قال
رسول الل ﷺ« :العهدُ
ُّ

94

الذي بيننا وبينهم الصلةُ...
الس ُ
ؤال الث ُ
عرف الصلة؟
الث والثلثونِّ :
ُّ

96
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ه
الس ُ
المسلم يف اليوم والليلة؟
الرابع والثلثون :كم صل ًة تجب على
ؤال
ُ
ُّ
ه
ركعات ك ُِّل صلة؟
وكم عد ُد

99

ه
الس ُ
الخامس والثلثون :ما ُش ُ
الصلة؟
روط
ؤال
ُ
ُّ

101

ه
الس ُ
ُ
الوضوء؟
أركان
ؤال السادس والثلثون :ما
ُّ

108

ه
الس ُ
الوضوء؟
نواقض
ابع والثلثون :ما
ُ
ؤال الس ُ
ُّ

113

ُ
الس ُ
رسول الل ﷺ« :من توضأ
امن والثلثون :أكم هل الحديث :قال
ؤال الث ُ
ُّ

116

فقال :أشهد أن ال إله إال الل وحده ال شريك له...
الس ُ
الواجب قراء ُته يف الصلة؟
اسع والثلثون :ما
ُ
ؤال الت ُ
ُّ

117

ؤال األربعون :ماذا ُ
الس ُ
الركوع؟
يقول المص ِّلي يف ُّ
ُّ

120

ه
ؤال الحادي واألربعون :ماذا ُ
الس ُ
السجود؟
يقول المصلي يف
ُّ

123

ؤال الثاين واألربعون :ماذا ُ
الس ُ
يقول المصلي بين السجدتين؟
ُّ

126

الس ُ
ؤال الث ُ
حيات؟
الث واألربعون :ما الت ُ
ُّ

128

الس ُ
الرابع واألربعون :ما الصل ُة اإلبراهيمية؟
ؤال
ُ
ُّ

133

الس ُ
ُ
المص ِّلي بالل منها
ؤال الخامس واألربعون :ما األربع ُة التي
يستعيذ ُ
ُّ

139

قبل التسليم؟
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ُ
الس ُ
رسول الل ﷺ« :ما همن
ؤال السادس واألربعون :أكم هل الحديث :قال
ُّ

144

عبد ُمسلم يصلي لل كُل يوم ثنتي عشرة ركع ًة تطوعً ا ،غير فريضة.»...
الس ُ
نن الرواتب؟
الس ُ
ؤال السابع واألربعون :ما ُّ
ُّ

146

الس ُ
امن واألربعون :ع ِّرف الزكاة؟
ؤال الث ُ
ُّ

153

ه
الس ُ
الصيام؟
اسع واألربعون :ع ِّرف ِّ
ؤال الت ُ
ُّ

161

ُ
الس ُ
رسول الل ﷺ« :من صام
ؤال الخمسون :أكم هل الحديث :قال
ُّ

169

رمضان ...
الس ُ
عرف الحج؟
ؤال الحادي والخمسونِّ :
ُّ

171

ُ
الس ُ
رسول الل ﷺ« :من حج
ؤال الثاين والخمسون :أكم هل الحديث :قال
ُّ
ه
لل فلم ير ُفث ولم يف ُسق...؟

174

ه
الس ُ
ُ
ؤال الث ُ
اإليمان؟
أركان
الث والخمسون :ما
ُّ

177

الس ُ
ؤال الرابع والخمسون :اذكر أسماء ثلثة من الملئكة؟
ُّ

193

الس ُ
ؤال الخامس والخمسون :اذكر كُتب الل  ،وعلى من نزلت؟
ُّ

197

الس ُ
الرسل؟
ؤال الس ُ
ادس والخمسون :من أولو العزم من ُّ
ُّ

202

ه
ه
الس ُ
يستحب أن
البقرة التي
سورة
خواتيم
ؤال السابع والخمسون :ما
ُّ
ُ
ُّ

211

المسلم كل ليلة؟
يقرأها
ُ

506

السؤال

الصفحة

ُ
الس ُ
الدليل؟
تقوم الساعةُ؟ وما
ؤال الثامن والخمسون :متى ُ
ُّ

217

الس ُ
دار الكرامة؟ وكم عدد أبواهبا؟
ؤال التاسع والخمسون :ما ُ
ُّ

221

الس ُ
أعظم نعيم يف الجنة؟
الستون :ما
ُ
ؤال ِّ
ُّ

224

والستون :ما أكثر ما ُي ُ
الس ُ
دخل الجنة؟
ؤال الواحد ِّ
ُّ

229

الس ُ
والستون :ما دار العذاب والمهانة؟ وكم عدد أبواهبا؟
ؤال الثاين ِّ
ُّ

234

الس ُ
ُ
اإلحسان؟
والستون :ما
ؤال الثالث ِّ
ُّ

239

ه
الس ُ
واإلحسان؟
أحق الناس بال هب ِّـر
والستون :من ُّ
ؤال الر ُ
ابع ِّ
ُّ

241

والستون :ماذا ُ
الس ُ
تقول إذا أردت أن تدعو لوالديك؟
ؤال
ُ
الخامس ِّ
ُّ

246

ه
الس ُ
األعمال إلى الل تعالى؟
أحب
والستون :ما ُّ
ؤال الس ُ
ادس ِّ
ُّ

248

الس ُ
أكرم الناس عند الل تعالى؟
ؤال الس ُ
والستون :من ُ
ابع ِّ
ُّ

256

الس ُ
والستون :ما كتابك العظيم؟ وكم عدد أجزائه؟
ؤال الثامن ِّ
ُّ

259

ه
ه
والستون :ماذا ُ
الس ُ
صحف؟
الم
ؤال الت ُ
تفعل قبل أن تقرأ من ُ
اسع ِّ
ُّ

263

الس ُ
عوذتان؟ واقرأهما.
الم ِّ
ؤال السبعون :ما ُ
ُّ

265

ه
الس ُ
القرآن؟ واقرأها.
أعظم آيـة يف
ؤال الواحدُ والسبعون :ما
ُ
ُّ

281

507

السؤال

الصفحة

ُ
الس ُ
رسول الل ﷺ« :من قرأ آية
ؤال الثاين والسبعون :أكم هل الحديث :قال
ُّ

289

الكرسي يف ُدبـ هُر ِّ
كل صلة مكتوبة...
ه
الس ُ
القرآن؟ واقرأها.
أعظم سورة يف
ؤال الثالث والسبعون :ما
ُ
ُّ

292

الرابع والسبعون :ما ُ
الس ُ
أطول سورة يف القرآن الكريم؟
ؤال
ُ
ُّ

306

الس ُ
الخامس والسبعون :ما أقصر سورة يف القرآن؟ واقرأها.
ؤال
ُ
ُّ

311

ؤال السادس والسبعون :ما السور ُة التي ه
ه
الس ُ
القرآن؟
تعد ُل ُثلث
ُ
ُّ
ُّ

320

الس ُ
السورة :ﭑﭒﭓﭔ (ﭑ
ؤال
ُ
السابع والسبعون :أكم هل ُّ
ُّ

328

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ....

ه
الس ُ
أقبح
أحسن
الثامن والسبعون :ما
ؤال
األخلق وأفض ُلها؟ وما ُ
ُ
ُ
ُّ
ه
األخلق وأسوؤُ ها؟
رسول ه
ُ
الس ُ
الل ﷺ« :ال ُيؤ هم ُن
التاسع والسبعون :أكم هل الحديث قال
ؤال
ُ
ُّ
أحدُ كُم حتى ُي هحب ...

332
339

الس ُ
ؤال الثمانون :من عدُ وك األكرب؟
ُّ

342

تستعيذ ه
ه
الشيطان الر ه
الس ُ
ُ
جيم؟
بالل همن
ؤال الحادي والثمانون :متى
ُّ

351

ه
ه
الس ُ
القلوب؟
أمراض
أخطر
ؤال الثاين والثمانون :ما
ُ
ُّ

357

أثقل الص ه
الثالث والثمانون :ما ُ
الس ُ
ُ
لة على المنافقين؟
ؤال
ُّ

360

508

السؤال

الصفحة

ُ
الس ُ
رسول الل ﷺ « :آي ُة
ابع والثمانون :أكم هل الحديث:قال
ؤال الر ُ
ُّ

363

ه
المنافق ٌ
ثلث :إذا حدث كذب.» ...
ه
الس ُ
اإلنسان؟
أخطر شيء على
الخامس والثمانون :ما
ؤال
ُ
ُ
ُّ

369

رسول الل ﷺ :ه
ُ
الس ُ
«من
السادس والثمانون :أكم هل الحديث :قال
ؤال
ُ
ُّ
ه
المرء .»...
ُحس هن إسل هم

373

ؤال السابع والثمانون :ما أحب الكل هم إلى ه
الس ُ
الل؟
ُّ
ُ
ُّ

376

الس ُ
الثامن والثمانون :ما كنزُ الجن هة؟
ؤال
ُ
ُّ

382

ه
ُ
الس ُ
«كلمتان
رسول الل ﷺ:
التاسع والثمانون :أكم هل الحديث :قال
ؤال
ُ
ُّ
ه
ه
اللسان».
خفيفتان على

388

الس ُ
ؤال التِّسعون:ما س ِّيدُ االستغفار؟
ُّ

396

ؤال الواحدُ والتِّسعون :ما ُ
الس ُ
تقول قبل النومه؟
ُّ

404

ه
ؤال الثاين والتِّسعون :ما ُ
الس ُ
االستيقاظ همن النومه؟
تقول بعد
ُّ

410

الس ُ
ُ
الثالث والتِّسعون :ما تحيـ ُة اإلسلمه؟
ؤال
ُّ

415

بأي اليدين ُ
الس ُ
المس هل ُم؟
يأكل
ؤال
ُ
الرابع والتِّسعونِّ :
ُ
ويشرب ُ
ُّ

421

الخامس والتِّسعون :متى ُ
الس ُ
تقول( :باسم الل) ؟
ؤال
ُ
ُّ

425

تقول :الحمدُ ه
السادس والتِّسعون :متى ُ
الس ُ
لل ؟
ؤال
ُ
ُّ

434

509

السؤال

الصفحة

ابع والتِّسعون :ماذا ُ
الس ُ
تقول لمن عطس وح همد الل؟ وبماذا ي ُر ُّد
ؤال الس ُ
ُّ

441

عليك؟
ُ
الس ُ
رسول الل ﷺ « :من ُي هر هد
ؤال الثامن والتِّسعون :أكم هل الحديث :قال
ُّ

448

خيرا  ...؟
الل به ً
ُ
البلد إلى ه
ه
الس ُ
الل؟ وما أبغ ُضها؟
حب
ؤال
التاسع والتِّسعون :ما أ ُّ
ُ
ُّ

452

ُ
ُ
ؤال المائة :ما ُ
الس ُ
وأفضل
وأفضل يوم يف العامه؟
أفضل يوم يف األسبوع؟
ُّ

459

ه
ُ
شهور العامه؟
وأفضل
ليلة يف العامه؟
الس ُ
ؤال الواحد بعد المائة :ما أعيا ُد اإلسلم؟
ُّ

473

الس ُ
ؤال الثاين بعد المائة :من ُهم الخلفا ُء الراشدون؟
ُّ

478

فهرس المحتويات
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