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 والثالثون ةاحلادي الثالثية
 الكفارات

 َوإ ْسَباغُ  الَصالة ، بَ ْعدَ  الَصالة   انْت ظَارُ : َكَفارَات    َثالث  »: صلى هللا عليه وسلم اّلَل   َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللا عنهما، ُعَمرَ  اْبن   َعن  
، ف   اْلُوُضوء    رواه الطَباين ف املعجم الكبري.«. اْلََْماَعات   إ َل  اأَلْقَدام   لُ َونَ قْ  الَسََبَات 

 املراد ابلكفارات: كفارات الذنوب واآلاثم.
 ب ه   َفعُ َويَ رْ  اْلَْطَاََي، ب ه   اّللَُ  ََيُْحو َما َعَلى أَُدلُُّكمْ  َأَل » قَاَل: صلى هللا عليه وسلم اّلَل   َرُسولَ  ، َأنَ ف صحيح مسلم عن أيب هريرة 

طَا وََكثْ رَةُ  اْلَمَكار ه ، َعَلى اْلُوُضوء   إ ْسَباغُ » قَاَل: اّلَل . َرُسولَ  َيَ  بَ َلى قَالُوا: ؟«الَدَرَجات   د ، إ َل  اْلُْ  َفَذل ُكمْ  الَصاَلة ؛ بَ ْعدَ  الَصاَلة   َوانْت ظَارُ  اْلَمَساج 
 .«الر  اَبطُ 

 ةالكفارة األوىل: انتظار الصالة بعد الصال
وأصل الرابط احلبس على الشيء، كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة. واملراد أنه نوع من أنواع الرابط، وهو متيسر لكل أحد، 

 خبالف املرابطة ف الثغور، ورابط الثغور ل يعدله شيء، لكن من أنواع الرابط: انتظار الصالة بعد الصالة.
 ومن كان ف انتظار الصالة فإنه ف صالة:

 ل حتبسه، الصالة دامت ما صالة ف أحدكم يزال ل» قال: صلى هللا عليه وسلم هللا رسول أن  هريرة أيب الصحيحني عن ففي
 اللهم له، اغفر اللهم تقول: واملالئكة حتبسه، الصالة دامت ما صالة   ف أحَدكم إنَ » وللبخاري:«. الصالة إل أهله إل ينقلب أن َينعه

 .«حيدث أو مصاله نم يقم مل ما ارمحه.
،  الَصاَلةَ  يَ ْرَعى اْلَقاع دُ »: صلى هللا عليه وسلموقال  ني   م نْ  اْلُمَصل  نيَ  م نْ  َوُيْكَتبُ  َكاْلَقان ت  عَ  َحَّت  بَ ْيت ه   م نْ  ََيْرُجُ  ح  رواه  «إ لَْيه   يَ ْرج 

 أمحد.
 وإن هللا ليباهي مالئكته أبهل الرابط ف املساجد:

َنا ر وقال عبد هللا بن َعمْ   َعَقَب، َمنْ  َوَعَقبَ  َرَجَع، َمنْ  فَ َرَجعَ  اْلَمْغر َب، صلى هللا عليه وسلم اّلَل   َرُسول   َمعَ  رضي هللا عنهما: َصَلي ْ
ُروا،» فَ َقاَل: رُْكبَ تَ ْيه ، َعنْ  َحَسرَ  َوَقدْ  ،-جهده–النَ َفس  َحَفَزهُ  َقدْ  ُمْسر ًعا صلى هللا عليه وسلم اّلَل   َرُسولُ  َفَجاءَ   اَبابً  فَ َتحَ  َقدْ  رَبُُّكمْ  َهَذا أَْبش 

َتظ ُرونَ  َوُهمْ  َفر يَضةً  َقَضْوا َقدْ  ع َباد ي إ َل  اْنظُُروا يَ ُقوُل: اْلَماَلئ َكَة، ب ُكمْ  يُ َباه ي الَسَماء   أَبْ َواب   م نْ   رواه ابن ماجة.« ُأْخَرى يَ ن ْ
 وانتظار الصالة بعد الصالة يكتبه هللا ف عليني:

نَ ُهَما َلْغوَ  َل  َصاَلة   إ ْثر   ف   َصاَلة  » قَاَل: صلى هللا عليه وسلم اّلَل   َرُسولَ  ، َأنَ أَُماَمَة  َأيب   فَعنْ   رواه أبو داود.« ع ل  ي  نيَ  ف   ك َتاب    بَ ي ْ
 الكفارة الثانية: إسباغ الوضوء يف السربات.

 معىن إسباغ الوضوء: إمتامه.
 لَسَْبة: الغداة الباردة.والسَبات مجع َسَْبة، وا

 «. على املكاره»: عند مسلم وف رواية
 فيها النفس يشق على حالة   على يكون أن واملراد الكريهات، على إسباغه يكون فالبد هنا من أمرين: إسباغ الوضوء، وأن

 الوضوء.
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: صلى هللا عليه وسلمل رسول هللا ، قال: قاومما حيمل على ذلك تذكر فضل الوضوء، ومن ذلك ما جاء ف حديث أيب هريرة
نَ ْيه   إ لَي َْها َنَظرَ  َخط يَئة   ُكلُّ   َوْجه ه   م نْ  َخرَجَ  َوْجَههُ  فَ َغَسلَ  اْلُمْؤم نُ  اْلَعْبدُ  تَ َوَضأَ  إ َذا» ر   َمعَ  َأوْ  اْلَماء   َمعَ  ب َعي ْ  َخرَجَ  يََدْيه   َغَسلَ  َفإ َذا اْلَماء ، َقْطر   آخ 

ر   َمعَ  أَوْ  اْلَماء   َمعَ  يََداهُ  َبَطَشت َْها َكانَ   ط يَئة  خَ  ُكلُّ   يََدْيه   م نْ   َأوْ  اْلَماء   َمعَ  ر ْجاَلهُ  َمَشت َْها َخط يَئة   ُكلُّ   َخَرَجتْ  ر ْجَلْيه   َغَسلَ  فَإ َذا اْلَماء ، َقْطر   آخ 
ر   َمعَ  نُوب   م نْ  نَق يًّا ََيْرُجَ  َحَّت  اْلَماء ، َقْطر   آخ   .رواه مسلم«الذُّ

، ملا توضأ أن إسباغ الوضوء كفارة للخطاَي كثرية، منها حديث عثمان  صلى هللا عليه وسلماديث اليت بني فيها نبينا واألح
 ذنبه، من تقدم ما له غفر هكذا توضأ من» قال: مث هذا وضوئي مثل توضأ صلى هللا عليه وسلم هللا رسول وأسبغ الوضوء قال: رأيت

 .رواه مسلم«فلةان املسجد إل ومشيه صالته وكانت
 على املاء يسيل حّت ذراعيه يغسل مث ذقنه، على املاء يسيل حّت وجهه فيغسل الوضوء، فيحسن يتوضأ عبد من ما»ومنها: 

 .رواه الطَباين «ذنبه من سلف ما له غفر إل فيصلي يقوم مث كعبيه،  من املاء يسيل حّت رجليه غسل مث مرفقيه،
 :وإسباغ الوضوء من اإلَيان ابهلل

رواه ابن ماجة. وهو من  «اإْل َيَان   َشْطرُ  اْلُوُضوء   إ ْسَباغُ »: صلى هللا عليه وسلم، قال: قال رسول هللا فعن أيب مالك األشعري 
 األدلة الكثرية على أن اإلَيان قول وعمل.

ام   ن  ْقل     الكفارة الثالثة:  اْلْ م اع ات   إ ىل   األ ْقد 
 «.ة اْلطا إل املساجدكثر »املراد كما ف رواية أخرى: 

صالة اْلماعة واجبة على الرجل، وإثبات الفضل للشيء ل يدل على عدم وجوبه كما يظن بعض الناس، بل الفضل واألجر ف 
مما افرتضته عليه( رواه  إيلَ  (1)الواجب أكثُر منه ف املندوب، قال هللا تعال ف احلديث القدسي: )وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب

 اري.البخ
لَصاَلة   آُمرَ  َأنْ  ََهَْمتُ  َلَقدْ »: صلى هللا عليه وسلمف الصحيحني، قال: قال رسول هللا  ودليل وجوهبا حديث أيب هريرة   اب 

 «.َعَلْيه مْ  َفُأَحر  قَ  الَصاَلَة، َيْشَهُدونَ  َل  قَ ْوم   َمَناز ل   إ َل  ُأَخال فَ  مثَُ  فَ تُ َقاَم،
 بذلك. صلى هللا عليه وسلمواجبة  ملا هَم النيب ولول أن الصالة ف مجاعة 

رواه البخاري « درجة وعشرين بسبع الفذ صالة من أفضل اْلماعة صالة»: صلى هللا عليه وسلموأجر اْلماعة مضاعف، قال 
 ومسلم.

 أمحد. «اْلمع ف الصالة من ليعجب وتعال تبارك هللا إن »: صلى هللا عليه وسلموالصالة ف مجاعة يعجب هللا منها، قال 
 قال قال: مالك  بن أنس من أوهلا أربعني يوما وقاية من النار ومن النفاق.. فعنوإدراكها وإدامة احملافظة على صالة اْلماعة 

 من اءةوبر  النار، من براءة براءاتن: له كتب  األول، التكبرية يدرك مجاعة، ف يوما أربعني هلل صلى من» :صلى هللا عليه وسلم هللا رسول
 .رواه الرتمذي «النفاق

                                                
1 / .)  جيوز )أحَب(، و)أحبُّ
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د ، َحْولَ  اْلب َقاعُ  رضي هللا عنهما أنه قَاَل: َخَلتْ  اّلَل   َعْبد   ْبن   َجاب ر   وثبت ف صحيح مسلم َعنْ  َتق ُلوا َأنْ  َسل َمةَ  بَ ُنو َفَأرَادَ  اْلَمْسج   يَ ن ْ
د ، قُ ْرب   إ َل  َتق ُلوا َأنْ  تُر يُدونَ  أََنُكمْ  بَ َلَغن   إ نَهُ » هَلُْم: ، فَ َقالَ يه وسلمصلى هللا عل اّلَل   َرُسولَ  َذل كَ  فَ بَ َلغَ  اْلَمْسج  د   قُ ْربَ  تَ ن ْ  نَ َعمْ  قَالُوا: ؟«اْلَمْسج 
 «.آاَثرُُكمْ  ُتْكَتبْ  د ََيرَُكمْ  آاَثرُُكْم، ُتْكَتبْ  د ََيرَُكمْ  َسل َمةَ  َبن   َيَ » فَ َقاَل: َذل َك. أََرْدانَ  َقدْ  اّلَل ، َرُسولَ  َيَ 

 ل َنب ي  ُكمْ  َشرَعَ  اّللََ  هب  َن، فَإ نَ  يُ َناَدى َحْيثُ  الَصَلَوات   َهُؤَلء   َعَلى فَ ْلُيَحاف ظْ  ُمْسل ًما َغًدا اّللََ  يَ ْلَقى َأنْ  َسرَهُ  : "َمنْ قال ابن مسعود 
ُتمْ  َنُكمْ أَ  َوَلوْ  اهْلَُدى، ُسَنن   م نْ  َوإ ََّنُنَ  اهْلَُدى، ُسَننَ  صلى هللا عليه وسلم  نَب ي  ُكْم، ُسَنةَ  َلرَتَْكُتمْ  بَ ْيت ه   ف   اْلُمَتَخل  فُ  َهَذا ُيَصل  ي َكَما  بُ ُيوت ُكمْ  ف   َصَلي ْ

نُ  يَ َتطََهرُ  َرُجل   م نْ  َوَما َلَضلَْلُتْم. نَب ي  ُكمْ  ُسَنةَ  تَ رَْكُتمْ  َوَلوْ  د   إ َل  يَ ْعم دُ  مثَُ  الطُُّهوَر، فَ ُيْحس  د   َهذ ه   نْ م   َمْسج   َخْطَوة   ب ُكل    َلهُ  اّللَُ  َكَتبَ   إ َل  اْلَمَساج 
َا َويَ ْرفَ ُعهُ  َحَسَنًة، ََيْطُوَها َا َعْنهُ  َوحَيُطُّ  َدَرَجًة، هب  َها يَ َتَخَلفُ  َوَما رَأَيْ تُ َنا َوَلَقدْ  َسي  َئًة. هب  ، َمْعُلومُ  ُمَناف ق   إ َل  َعن ْ  ب ه   يُ ْؤَتى ُجلُ الرَ  َكانَ   َوَلَقدْ  الن  َفاق 
" رواه مسلم. ف   يُ َقامَ  َحَّت  الَرُجَلنْي   َبنْيَ  يُ َهاَدى  الَصف  

ي يهادى:  إ لَْيه َما. يَ َتَماَيل َعَلْيه َما ُمَتك ًئا بَ ْينهَما ََيْش 
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 والثالثون ةالثاني الثالثية
 دعوات نيب هللا سليمان عليه السالم

 اْلَمْقد س   بَ ْيت   ب َناء   م نْ  َداُودَ  ْبنُ  ُسَلْيَمانُ  فَ رَغَ  َلَما» قَاَل: صلى هللا عليه وسلم الَنيب     و رضي هللا عنهما، َعنْ َعْمر   ْبن   اّلَل   َعْبد   َعنْ 
َبغ ي َل  َوُمْلًكا ُحْكَمُه، ُيَصاد فُ  ُحْكًما َثاَلاًث: اّللََ  َسَألَ  َ  َوَأَل  بَ ْعد ه ، م نْ  أَلََحد   يَ ن ْ دَ  َهَذا ََيْت   م نْ  َخرَجَ  إ َل  ف يه   الَصاَلةَ  إ َل  يُر يدُ  َل  َأَحد   اْلَمْسج 
 رواه ابن ماجة.« الثَال َثةَ  أُْعط يَ  َقدْ  َيُكونَ  َأنْ  َوأَْرُجو أُْعط ي َُهَما، فَ َقدْ  اثْ نَ َتان   أُمُُّه. َأَما َوَلَدْتهُ  َكيَ ْوم    ُذنُوب ه  

أَن ابين املسجد األقصى سليماُن عليه السالم، لكن جنح احملققون من أهل العلم إل أن أول ما يستفاد من هذا احلديث املبارك 
 أول إنمسجد ُبن، قال تعال:  أولُ  احلرام املسجدف إبراهيم عليه السالم هو أول من بناه، مث بناه سليمان بناًء أعظَم من البناء األول.

 يرفع وإذ، قال تعال: السالم امعليه وإمساعيل إبراهيم يد على بناؤه كان  وقد. نيللعامل وهدىً  مباركاً  ببكة للذي للناس وضع بيت
د   فقال: َأيُّ  صلى هللا عليه وسلمرسول هللا  . وبعده ُبن املسجد األقصى، فقد سأل أبو ذر وإمساعيل البيت من القواعد إبراهيم  َمْسج 
عَ  دُ » قَاَل: أََوَل؟ اأْلَْرض   ف   ُوض  دُ » قَاَل: َأيٌّ؟ مثَُ  قُ ْلُت: قَاَل: «.احلَْرَامُ  اْلَمْسج  نَ ُهَما؟ َكانَ   َكمْ   قُ ْلُت: «.اأْلَْقَصى اْلَمْسج   أَْربَ ُعونَ » قَاَل: بَ ي ْ
 أخرجه الشيخان. «َسَنةً 

 عهد ف كان  األقصى فاملسجد": (27/351 الفتاوىابن تيمية رمحه هللا ) اإلسالم شيخ قالوهذا عهد إبراهيم عليه السالم، 
 ".والناس هو فيه ليصلي كرمي  نيب بناه الثالث املساجد من فكل, عظيًما بناءً  بناه السالم عليه سليمان لكن, السالم عليه إبراهيم

 السداد يف احلكم: األوىلالدعوة 
 تعال بذلك، يوافق حكم هللا ول يعارضه، سأل سدادًا وتوفيقًا ف القول، وقد أكرمه هللا، أي: «حكما يوافق حكمه»فمعىن 

َنا وَُكال ُسَلْيَمانَ  فَ َفَهْمَناَها*  َشاه د ينَ  حل ُْكم ه مْ  وَُكَنا اْلَقْوم   َغَنمُ  ف يه   نَ َفَشتْ  إ ذْ  احلَْْرث   ف   حَيُْكَمان   إ ذْ  َوُسَلْيَمانَ  َوَداُودَ قال سبحانه:   آتَ ي ْ
 .فَاع ل نيَ  وَُكَنا َوالَطرْيَ  َسب  ْحنَ يُ  اْلْ َبالَ  َداُودَ  َمعَ  َوَسَخْرانَ  َوع ْلًما ُحْكًما

 الواسع العلم هللا آاتَها إذ مبجال، وسليمان، مثنيا داود الكرَيني النبيني هذين (: "واذكر78قال السعدي رمحه هللا )التفسري ص 
 "ْلَقْوم  ا َغَنمُ  ف يه   نَ َفَشتْ  إ ذْ  احْلَْرث   ف   حَيُْكَمان   إ ذْ : قوله بدليل العباد، بني واحلكم

 قال األحكام، وطرق الجتهاد ، أي: بوجوهوعلماً  حكماً  آتيناعليهما السالم  وسليمان داود أي: ،وكالً فقوله تعال: 
 ابجتهاده". هذا على وأثىن بصوابه، هذا محد هللا ولكن هلكوا، قد أن  احلكام لرأيت اآلية هذه "لول :البصري رمحه هللا احلسن

 امللك العظيم الثانية: الدعوة
َنا ُسَلْيَمانَ  فَ تَ َنا َوَلَقدْ قال تعال:  ي  ه    َعَلى َوأَْلَقي ْ َبغ ي ل ُمْلًكا يل   َوَهبْ  يل   اْغف رْ  َرب    قَالَ  * َأاَنبَ  مثَُ  َجَسًدا ُكْرس   م نْ  ألَحد   يَ ن ْ

َمْ  ََتْر ي الر  يحَ  َلهُ  َفَسَخْرانَ اْلَوَهاُب*  أَْنتَ  إ َنكَ  بَ ْعد ي  *اأْلَْصَفاد   ف   ُمَقرَن نيَ  َوَآَخر ينَ  *َوَغَواص   بَ َناء   ُكلَ   َوالَشَياط نيَ * َأَصاب َحْيثُ  ُرَخاءً  ر ه  أب 
كْ  أَوْ  فَاْمُننْ  َعطَاُؤانَ  َهَذا َساب   ب َغرْي   أَْمس   .ح 

َنا ُسَلْيَمانَ  فَ تَ َنا َوَلَقدْ  قوله:  ي  ه    َعَلى َوأَْلَقي ْ  له ُول د َوَلد، شق كرسيه  على وألقينا سليمان ابتلينا ، أي: ولقدَأاَنبَ  مثَُ  َجَسًدا ُكْرس 
 إل منهن حتمل فلم مجيًعا، عليهن فطاف هللا، شاء إن: يقل ومل هللا، سبيل ف جياهد بفارس أتت وكلهن نسائه، على ليطوفنَ  أقسم حني
َبغ ي ل ُمْلًكا يل   َوَهبْ  يل   اْغف رْ  َرب    قَالَ  ولد، بشق جاءت واحدة امرأة  ربه إل سليمان رجع اْلَوَهابُ  أَْنتَ  إ َنكَ  بَ ْعد ي م نْ  ألَحد   يَ ن ْ

. والعطاء اْلود كثري  -سبحانك -إنك بعدي، البشر من ألحد مثُله يكون ل خاًصا عظيًما ملًكا وأعطن ذنيب، يل اغفر رب: قال واتب،
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 ََمْ  ََتْر ي الر  يحَ  َلهُ  َفَسَخْران والشياطني   .أراد حيث وشدهتا قوهتا مع طي  عة أبمره َتري الريح وذللنا له، : فاستجبناَأَصابَ  َحْيثُ  ُرَخاءً  ر ه  أب 
: اأَلْصَفاد   ف   ُمَقرَن نيَ  َوآَخر ينَ البحار.  ف والغَواصون البناؤون فمنهم: أعماله ف يستعملهم الشياطني له : وسَخرانكَل بناء وغواص

كْ  أَوْ  َفاْمُننْ  َعطَاُؤانَ  َهَذا. األغالل ف موثوقون الشياطني، مردة وهم نوآخرو  َساب   ب َغرْي   أَْمس  ْلك : هذاح 
ُ
 اْلاص والتسخري العظيم امل

 عليك" ا.ه  من التفسري امليسر. حساب ل شئت، َمن وامنع شئت َمن فأعط سليمان، َي لك عطاؤان
 َأنْ  َوأَْرُجو أُْعط ي َُهَما، فَ َقدْ  اثْ نَ َتان   أََما»: صلى هللا عليه وسلملسليمان عليه السالم، قال النيب هااتن الدعواتن حققهما هللا تعال 

 «.الثَال َثةَ  أُْعط يَ  َقدْ  َيُكونَ 
ت    : أالالدعوة الثالثة ة   إ اَل  ي ر يد   ال   املسجد األقصى أحد َيْ  ْته   ك ي  ْوم    ذ ن وب ه   م نْ  خ ر ج   إ اَل  ف يه   الَصال   أ مُّه   و ل د 

 صلى هللا عليه وسلممبالغة ف متحيص نية الصالة، فإن النيب  ؛وقد كان بعض الصحابة إذا دخل األقصى مل يشرب املاء فيه
 «.ل يريد إل الصالة فيه»قال: 

 وهذا يدل على فضل املسجد األقصى. 
 ومن فضائله:

د   م نَ  لَْيال ب َعْبد ه   َأْسَرى اَلذ ي ُسْبَحانَ :أنه مسجد مبارك، وأن أرضه مباركة، قال تعال د   إ َل  احْلَرَام   اْلَمْسج   اأَلْقَصى اْلَمْسج 
 .َحْولَهُ  اَبرَْكَنا اَلذ ي

 وبركة الشام واألقصى تتضح من أمور:
، وأرَض الرابط هللا عليه وسلمصلى وفرة املاء، وكثرة الثمار والزروع، وخصوبة األرض، وكوَّنا مهاجَر األنبياء، ومسرى رسولنا 

 واْلهاد.
 كنت  اليت القبلة جعلنا وما قال تعال:  يصلي إليها. صلى هللا عليه وسلمومن فضائل األقصى: أنه القبلة األول اليت كان النيب 

 .ممن ينقلب على عقبيه الرسول يتبع من لنعلم إل عليها
 ف وسعى امسه فيها يذكر أن هللا مساجد منع مم ن أظلمُ  ومنفإن هذه اآلية:  ومنها: أن هللا توعد ابلعذاب من صد الناس عنه،

، وتبقى اآلية ب بيت املقدس وبقي خمراب إل زمان عمر الذي خرَ  (1)نزلت ف خبتنصر خائفني إل   يدخلوها أن هلم كان  ما أولئك خراهبا
 هللا. عامة لتتناول بوعيدها كل من صد عن بيوت هللا ومنع فيها ذكر

 ؛مساجد ثالثة إل إل   الرحال ُتَشدُّ  ل»: صلى هللا عليه وسلمومن فضائله: أنه من املساجد اليت يشرع شد الرحال إليها، قال 
 ، وسيأت احلديث عن ذلك ف ثالثية أخرى إبذن هللا.رواه الشيخان« األقصى واملسجد, احلرام واملسجد, هذا مسجدي

 أمسجد: أفضل أيهما صلى هللا عليه وسلم هللا رسول عند وحنن تذاكران: قال  ذر أيب نة. فعومنها: أن الصالة فيه مضاعف
 هو، املصلى ولنعم فيه، صلوات   أربع من أفضل مسجدي ف صالة  »: صلى هللا عليه وسلم هللا رسول فقال املقدس؟ بيت أم هللا رسول

 .رواه احلاكم« مجيعا الدنيا من له خري   املقدس بيتَ  منه رىي حيث األرض من فرسه ن  طَ شَ  مثلُ  للرجل يكون أن وليوشكن
 أبلف صالة، وهذا يدل على أن الصالة ف األقصى مبائتني ومخسني صالة. صلى هللا عليه وسلموالصالة ف مسجد رسول هللا 

                                                
 الذين ملكوا الدنيا أربعة ؛ اثنان مؤمنان: سليمان عليه السالم، وذو القرنني. واثنان كافران: النمرود، وخبتنصر. / 1
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« صالة مائةس  مْ خبَ  املقدس بيت وف صالة، لفأب مسجدي ف وصالة صالة، ألف ائةمب احلرام املسجد ف صالة»وأما حديث 
 فضعيف ل يصح.

: صلى هللا عليه وسلم اّلَل   َرُسولُ  : قالقَالَ   الَدْرَداء   َأيب  ومن فضائله: أن دولة اإلسالم ف آخر الزمان تكون عنده، حلديث 
َنا» ي حَتْت   م نْ  اْحُتم لَ  اْلك َتاب   َعُمودَ  رَأَْيتُ  إ ذْ  اَنئ م   َأانَ  بَ ي ْ  اإْل َيَانَ  َوإ نَ  َأَل  ،الَشام   إ َل  ب ه   فَ ُعم دَ  ،َبَصر ي َفأَتْ بَ ْعُتهُ  ،  ب ه َمْذُهوب   أَنَهُ  َفظَنَ ْنتُ  ،رَْأس 

نيَ  لَشام   اْلف َتُ  تَ َقعُ  ح   رواه أمحد. «اب 
 وعمود الكتاب: دولة اإلسالم كما قال أهل العلم.

 اد. ومن فضائله: أن أهله يثبتون عند الفت، فهم أهل الرابط واْله
 َل  ،َقاه ر ينَ  َلَعُدو  ه مْ  ،ظَاه ر ينَ  احلَْق    َعَلى أَُميت   م نْ  طَائ َفة   تَ َزالُ  َل »: صلى هللا عليه وسلم اّلَل   َرُسولُ  قَالَ : قَالَ   أَُماَمةَ  َأيب   َعنْ ف

 ،اْلَمْقد س   ب بَ ْيت  » :قَالَ  ؟ُهمْ  َوأَْينَ  اّلَل   َرُسولَ  َيَ  :قَالُوا «.َكَذل كَ   َوُهمْ  هللا أَْمرُ  مْ ََيْت يَ هُ  َحَّت  ،أَلَْواءَ  م نْ  َأَصاهَبُمْ  َما إ َل  َخاَلَفُهمْ  َمنْ  َيُضرُُّهمْ 
 «.اْلَمْقد س   بَ ْيت   َوَأْكَناف  
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 والثالثون ةالثالث الثالثية
 عاقبة الرَيء 

 َرُجل   َعَلْيه  ]ثالثة[: اْلق َياَمة   يَ ْومَ  يُ ْقَضى الَناس   أََولَ  إ نَ » يَ ُقوُل: لمصلى هللا عليه وس اّلَل   َرُسولَ  ، قَاَل: مسَ ْعتُ  ُهرَيْ َرةَ  َأيب   َعنْ 
َ  اْسُتْشه َد، َنْ  اتَ ْلتَ قَ  َوَلك َنكَ  َكَذْبَت،  قَاَل: اْسُتْشه ْدُت. َحَّت  ف يكَ  قَاتَ ْلتُ  قَاَل: ف يَها؟ َعم ْلتَ  َفَما قَاَل: فَ َعَرفَ َها، ن َعَمهُ  فَ َعَرَفهُ  ب ه ، َفُأت   أل 

بَ  ب ه   أُم رَ  مثَُ  ق يَل. فَ َقدْ  َجر يء ، يُ َقالَ   الَنار . ف   أُْلق يَ  َحَّت  َوْجه ه   َعَلى َفُسح 
َ  اْلُقْرآَن، َوقَ رَأَ  َوَعَلَمُه، اْلع ْلمَ  تَ َعَلمَ  َوَرُجل    َوقَ رَْأتُ  َوَعَلْمُتهُ  اْلع ْلمَ  تَ َعَلْمتُ  قَاَل: َها؟ف ي َعم ْلتَ  َفَما َقاَل: فَ َعَرفَ َها، ن َعَمهُ  فَ َعَرَفهُ  ب ه ، َفُأت 

بَ  ب ه   أُم رَ  مثَُ  ق يَل. فَ َقدْ  قَار ئ ، ُهوَ  ل يُ َقالَ  اْلُقْرآنَ  َوقَ رَْأتَ  َعامل  ، ل يُ َقالَ  اْلع ْلمَ  تَ َعَلْمتَ  َوَلك َنكَ  َكَذْبَت،  قَاَل: اْلُقْرآَن. ف يكَ   َحَّت  َوْجه ه   َعَلى َفُسح 
 الَنار . ف   أُْلق يَ 

َ  ُكل  ه ،  اْلَمال   َأْصَناف   م نْ  َوأَْعطَاهُ  َعَلْيه ، اّللَُ  َوَسعَ  َوَرُجل    م نْ  تَ رَْكتُ  َما قَاَل: ف يَها؟ َعم ْلتَ  َفَما قَاَل: فَ َعَرفَ َها، ن َعَمهُ  فَ َعَرَفهُ  ب ه   َفُأت 
بَ  ب ه   أُم رَ  مثَُ  ق يَل. فَ َقدْ  َجَواد ، ُهوَ  ل يُ َقالَ  فَ َعْلتَ  َوَلك َنكَ  َكَذْبَت،  قَاَل: َلَك. ف يَها ْقتُ أَنْ فَ  إ َل  ف يَها يُ ن َْفقَ  َأنْ  حتُ بُّ  َسب يل    مثَُ  َوْجه ه   َعَلى َفُسح 
 رواه مسلم، وما بني املعكوفتني للنسائي.. «الَنار   ف   أُْلق يَ 

 كن أن يكون صاحلاً إل إذا توفرت فيه ثالثة شروط: دل هذا احلديث العظيم على وجوب اإلخالص، وكل عمل ل َي
ن ُْهمْ  تُ ْقَبلَ  َأنْ  َمنَ َعُهمْ  َوَماالشرط األول: اإلَيان ابهلل. فإن الكافر ل يقبل عمله. قال تعال:  ّلَل   َكَفُروا  َأََّنُمْ  إ ل نَ َفَقاهُتُمْ  م   اب 

ْدهُ  ملَْ  َجاَءهُ  إ َذا َحَّت  َماءً  الَظْمآنُ  حَيَْسُبهُ  ب ق يَعة   َكَسرَاب    مْ أَْعَماهلُُ  َكَفُروا  َواَلذ ينَ ، وقال: َوب َرُسول ه   ًئا جيَ  َسابَهُ  فَ َوفَاهُ  ع ْنَدهُ  اّللََ  َوَوَجدَ  َشي ْ  َواّللَُ  ح 
 .احلْ َساب   َسر يعُ 

 ل يَ ْعُبُدوا إ ل أُم ُروا َوَماع بعمله. قال تعال: الشرط الثاين: أن يراد به وجه هللا. فمن عمل ومل َيلص، أو أراد بعمله الدنيا، مل ينتف
رَة   َحْرثَ  يُر يدُ  َكانَ   َمنْ . وقال: ُحنَ َفاءَ  الد  ينَ  َلهُ  خُمْل ص نيَ  اّللََ  نْ َيا َحْرثَ  يُر يدُ  َكانَ   َوَمنْ  َحْرث ه   ف   َلهُ  َنز دْ  اآلخ  ن َْها نُ ْؤت ه   الدُّ َرة   ف   َلهُ  َوَما م   اآلخ 
يب  نَ  م نْ   .ص 

 .صلى هللا عليه وسلمالشرط الثالث: متابعة النيب 
 َمنْ »: صلى هللا عليه وسلمرواه الشيخان. وقال « َردٌّ  فَ ُهوَ  ف يه   لَْيسَ  َما َهَذا َأْمر انَ  ف   َأْحَدثَ  َمنْ »: صلى هللا عليه وسلمقال النيب 

 مسلم.رواه « َردٌّ  فَ ُهوَ  َأْمُرانَ  َعَلْيه   لَْيسَ  َعَماًل  َعم لَ 
ُلوَُكمْ  َواحْلََياةَ  اْلَمْوتَ  َخَلقَ  اَلذ يهللا ف أتويل قول هللا تعال:  رمحه عياض بن ولذلك قال الفضيل : َعَمالً  َأْحَسنُ  أَيُُّكمْ  ل يَ ب ْ

 صوااب كان  وإذا .يقبل صواابمل يكن ومل خالصا كان  إذا العمل إن: وما أصوبه؟ فقال أخلصه علي، ما أاب َي وأصوبه. قيل: أخلصه أحسنه:
 يقبل. مل خالصا يكن ومل

 هؤلء الثالثة ف هذا احلديث قاموا أبجل   األعمال..
َيان   َكَأََّنُمْ   َصفًّا َسب يل ه   ف   يُ َقات ُلونَ  اَلذ ينَ  حيُ بُّ  اّللََ  إ نَ فالقتال ف سبيل هللا من أحب األعمال إل هللا تعال، قال هللا:   بُ ن ْ

 . َمْرُصوص  
تعلم العلم وتعليمه من أفضل األعمال، قال اإلمام أمحد رمحه هللا: "طلب العلم ل يعدله شيء إذا صحت النية". وهللا مل َيمر و 

 ُكمْ م نْ  آَمُنوا اَلذ ينَ  اّللَُ  يَ ْرَفع  . وهللا يقول: وقل رب زدين علماً أبن يستزيد من شي إل من العلم، قال تعال:  صلى هللا عليه وسلمنبيه 
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َا َواّللَُ  َدَرَجات   اْلع ْلمَ  أُوتُوا َواَلذ ينَ   َوَماَلئ َكَتهُ  اّللََ  إنَ »: صلى هللا عليه وسلم. هذا ف تعلم العلم. أما التعليم فقد قال النيب َخب ري   تَ ْعَمُلونَ  مب 
نيَ  الَسَمَوات   َوأَْهلَ   رواه الرتمذي.« اْلَْرْيَ  الَناس   ُمَعل  م   َعَلى لَُيَصلُّونَ  احْلُوتَ  َوَحَّت  ُجْحر َها ف   الَنْمَلةَ  َحَّت  َواأْلََرض 

 رواه أمحد والرتمذي.« الَنارَ  اْلَماءُ  ُيْطف ئُ  َكَما  اْلَْط يَئةَ  ُتْطف ئُ  الَصَدَقةُ »: صلى هللا عليه وسلمواإلنفاق من أعظم القرابت، قال 
 عمال.لكن ملا مل تكن النية هلل عذهبم هللا هبذه األ

 ولذلك هللا هللا ف اإلخالص.
 يُغ لُّ  َل  َثاَلث  »: صلى هللا عليه وسلموسيأت احلديث عن اإلخالص مستوفيا ف ثالثية أخرى، عند الكالم على حديث النيب 

: قَ ْلبُ  َعَلْيه نَ   رواه الرتمذي.« مَجَاَعت ه مْ  َوُلُزومُ  اْلُمْسل م نَي، أَئ َمة   َوُمَناَصَحةُ  ّللَ  ، اْلَعَمل   إ ْخاَلصُ  ُمْسل م 
 وف احلديث: أن الرَيء حمبط للعمل.

 (.119فيه" )التعريفات، ص  هللا غري مبراعاة العمل ف اإلخالص ترك: قل اْلرجاين رمحه هللا: "الرَيء
أنه  عليه وسلمصلى هللا ف غري ما حديث عن الرَيء.. ففي صحيح ابن خزَية ثبت عنه  صلى هللا عليه وسلموقد َّنى النيب 

 ملا جاهدا؛ صالته فيزين فيصلي، الرجل يقوم»: قال السرائر؟ شرك وما هللا رسول َي فقالوا:«. السرائر وشرك إَيكم الناس أيها َي»قال: 
 «.السرائر شرك فذلك إليه، الناس نظر من يرى

 له ف األجر: واملرائي ل حظَ 
رْ »: صلى هللا عليه وسلم اّلَل   َرُسولُ  قَاَل: قَالَ   َكْعب    ْبن   ُأيَب    أمحد، َعنْ كما هو احلال ف هذا احلديث. ففي مسند اإلمام   َبش  

لَسَناء   اأْلَُمةَ  َهذ ه   ن ُْهمْ  َعم لَ  َوَمنْ  الد  ين ، ف   َوالر  فْ َعة   َوالَنْصر   اْلب اَلد   ف   َوالَتْمك ني   اب  َرة   ب َعَمل   م  نْ َيا اآْلخ  رَة   ف   َلهُ  فَ َلْيسَ  ل لدُّ يب   اآْلخ   «.َنص 
 واملرائي مفضوح ف اآلخرة:

 رَاَءى َوَمنْ  ب ه ، اّللَُ  مَسَعَ  مَسَعَ  َمنْ »: صلى هللا عليه وسلم اّلَل   َرُسولُ  رضي هللا عنهما، قَاَل: قَالَ  َعَباس   اْبن   ففي الصحيحني، َعنْ 
 صلى هللا عليه وسلم هللا رسول ، عن جبل بن معاذ رة. ويؤيد هذا حديث الطَباين، عنقال العلماء: أي يُفضح ف اآلخ«. ب ه   اّللَُ  رَاَءى
 «. القيامة يوم اْلالئق رؤوس على به هللا مسع إل ورَيء مسعة مقام الدنيا ف يقوم عبد من ما»قال: 

 واملرائي خمذول، يتخلى هللا عنه:
 الشُّرََكاء   أَْغىَن  َأانَ  َوتَ َعاَل: تَ َباَركَ  اّللَُ  قَالَ »: صلى هللا عليه وسلم اّلَل   َرُسولُ  : قَالَ قَالَ   ُهرَيْ رَةَ  َأيب   ففي صحيح اإلمام مسلم، َعنْ 

، َعنْ  ْرك  رَْكهُ  تَ رَْكُتهُ  َغرْي ي َمع ي ف يه   َأْشَركَ  َعَماًل  َعم لَ  َمنْ  الش    «.َوش 
 وما قالوا:«. األصغر الشركُ  عليكم أخاف ما أخوف إن»: قال صلى هللا عليه وسلم هللا رسول ، أن لبيد بن حممود وعن

 فانظروا الدنيا ف تراؤون كنتم  الذين إل اذهبوا :-أبعماهلم الناسُ  ُجز يَ  إذا- وجل عز هللا يقول الرَيء.» قال: هللا؟ رسول َي األصغر الشرك
 أمحد. رواه«  جزاء عندهم َتدون هل

 انظر وقال: القيامة، يوم إليه هللا وكله عمله من الدنيا ف بشيء راءى عنهما: "من وف سنن البيهقي قال ابن عباس رضي هللا
 شيئا". عنك يغن هل

 فخذ اذهب .فاجر َي خاسر، َي غادر، َي مرائي، َي: أمساء أبربعة القيامة يوم ينادى املرائي إن: يقال( "296 /3وف اإلحياء )
 عندان"  لك أجر فال له، عملت ممن أجرك
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 فها هللا هلؤلء؟هي النعم اليت عرَ فما 
 نعمة العلم. عرفه أما اجملاهد فعرفه نعمة الشجاعة، وأما املنفق فنعمة املال، واملعلم

 ثالث للمرائي بقوله: " واإلخالص من األمور العزيزة اليت حتتاج إل طول جماهدة. ومما يوضح نية الرَيء أمور ذكرها علي 
 (.296 /3 اإلحياءذم" ) إذا وينقص عليه أثن إذا العمل ف ويزيد الناس، ف كان  إذا وينشط ،وحده كان  إذا يكسل عالمات:

 وأقبح أنواع الرَيء أن ترائي مبا مل تعمل!
 (.3/296يعملون" )اإلحياء:  ل مبا يراءون اليوم وصاروا يعملون، مبا يراءون "كانوا: عياض رمحه هللا بن الفضيل قال

 ا مل يعط رَيًء.أي: يتشبع اإلنسان مب
وف احلديث عدم التكال على رمحة هللا؛ فإن هؤلء وقعوا ف الشرك األصغر ومل يغفر هلم، وُعذبوا بذنبهم، فحسن الظن أن 

 حيسن اإلنسان العمل ويرجوا رمحة ربه، والغرور: إساءة العمل والتكال على رمحة هللا.
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 والثالثون ةالرابع الثالثية
 ريرة أليب هثالث وصاَي 

: صلى هللا عليه وسلم َخل يل ي ، قَاَل: َأْوَصاين   ُهرَيْ َرةَ  َأيب   َعنْ  َيام   ب َثاَلث   أُوت رَ  َوَأنْ  الضَُّحى، َورَْكَعيَتْ  َشْهر ، ُكل     م نْ  َأََيم   َثاَلثَة   ب ص 
 رواه الشيخان.« أَْرقُدَ  َأنْ  قَ ْبلَ 

فلم يتخذ من أصحابه  صلى هللا عليه وسلم، أما النيب صلى هللا عليه وسلم : أوصاين خليلي، يعن رسول هللاقول أيب هريرة 
ًذا ُكْنتُ   َلوْ »: صلى هللا عليه وسلمخلياًل، قال  ي َوَلك َنهُ  َخل ياًل، َبْكر   َأابَ  َلََّتَْذتُ  َخل ياًل  ُمَتخ  ، َأخ  يب  َبُكمْ  َوَجلَ  َعزَ  اّللَُ  اََّتَذَ  َوَقدْ  َوَصاح   َصاح 

 البخاري ومسلم. رواه « اًل َخل ي
خليل هللا، هذه أبلغ من قوهلم: حبيب هللا؛ فإن اْلَُلة أقوى درجات  صلى هللا عليه وسلموهبذا نعلم أن األول أن يقال: النيب 

 احملبة. قال الشاعر ملعشوقته:
 َخليال اْلليلُ  مسُ  يَ  وبذا    من   الر وح   مسلك َّتَللت   قدْ 

 حيب املتقني، ول يُقال: خليلهم؛ فاْللة أعلى من احملبة، ول نثبتها إل ف حق إبراهيم ونبينا عليهما الصالة وهلذا يُقال: إن هللا
 والسالم.

ل يتخذ خليال من أمته، أما كل واحد من األمة  صلى هللا عليه وسلموهذا احلديثان ل تعارض بينهما، فاْللة هلا جانبان؛ فالنيب 
 َحَّت  َأَحدُُكمْ  يُ ْؤم نُ  َل »: صلى هللا عليه وسلمخلياًل، فيقدمه حببه على كل أحد، قال النيب  صلى هللا عليه وسلمنيب فيجب عليه أن يتخذ ال

 متفق عليه.« َوَوَلد ه  والناس  أمجعني َوال د ه   م نْ  إ لَْيه   َأَحبَ  َأُكونَ 
 َكافَةً   إ ل أَْرَسْلَناكَ  َوَماها، ودليل ذلك قول هللا سبحانه: لصحايب من أصحابه وصية لألمة كل صلى هللا عليه وسلمووصية النيب 

ريًا ل لَناس   فإن أَمته داخلة  فيه ما مل يدل الدليل على غري  صلى هللا عليه وسلم. بل إن اْلطاب ف القرآن إذا توجه إل رسول هللا َونَذ يرًا َبش 
ُّ  أَي َُّها َيَ ذلك، ولذلك قال تعال:   .ل ع َدهت  نَ  َفطَل  ُقوُهنَ  الن  َساءَ  طََلْقُتمُ  إ َذا الَنيب 

 الوصية األوىل: صيام ثالثة أايم من كل شهر
يَ  َعَباس   اْبن   وهذا يعدل صوم الشهر كله؛ فإن احلسنة بعشر أمثاهلا. فَعنْ  ُهَما، َعنْ  اّللَُ  َرض   قَاَل: صلى هللا عليه وسلم الَنيب     َعن ْ

ََسَنة   َعْبد ي َهمَ  وجل: إ َذاقال هللا عز » تُ َها  يَ ْعَمْلَها َوملَْ  حب  َلَها فَإ نْ  َحَسَنًة، َلهُ  َكتَ ب ْ تُ َها  َعم  ، م اَئة   َسْبع   إ َل  َحَسَنات   َعْشرَ  َكتَ ب ْ ْعف   َهمَ  َوإ َذا ض 
َلَها فَإ نْ  َعَلْيه ، َأْكتُ ب َْها ملَْ  يَ ْعَمْلَها َوملَْ  ب َسي  َئة   تُ هَ   َعم  َدةً  َسي  َئةً  اَكتَ ب ْ  .رواه الشيخان« َواح 

َما م ْن َعْبد  َيُصوُم يَ ْوًما ف  َسب يل  اّلَل  إ َل اَبَعَد اّلَلُ ب َذل َك »: صلى هللا عليه وسلموالصوم من أسباب النجاة من النار، لقول النيب 
َمْن َصاَم يَ ْوًما »: قَالَ  صلى هللا عليه وسلمَعْن الَنيب     وعن أيب أمامة الباهلي  .مالبخاري ومسلرواه « اْليَ ْوم  َوْجَهُه َعْن الَنار  َسْبع نَي َخر يًفا

َنهُ َوَبنْيَ الَنار  َخْنَدقًا َكَما َبنْيَ الَسَماء  َواأْلَْرض    رواه الرتمذي. « ف  َسب يل  اّلَل  َجَعَل اّلَلُ بَ ي ْ
ْنُه الَصائ ُموَن يَ ْوَم »:  عليه وسلمصلى هللاوهو من أسباب دخول اْلنة، قال نيب هللا  إ َن ف  اْْلََنة  اَباًب يُ َقاُل َلُه الَرََيُن يَْدُخُل م 

ْنُه َأَحد  َغرْيُُهمْ ، اْلق َياَمة   ْنُه َأَحد  َغرْيُُهمْ ، فَ يَ ُقوُمونَ ؟ أَْيَن الَصائ ُمونَ : يُ َقالُ ، َل يَْدُخُل م  ْنُه َأَحد  فَإ َذا َدَخلُ ، َل يَْدُخُل م  «  وا أُْغل َق فَ َلْم يَْدُخْل م 
ُلن   ََي َرُسوَل اّلَل  ُمْرين  ب َعَمل  يقول له:  صلى هللا عليه وسلمللنيب  رواه البخاري ومسلم. وملَا جاء أبو أمامة الباهلي  له: قَاَل . اْْلََنةَ  يُْدخ 

لَصْوم  »  أمحد.رواه « فَإ نَهُ َل َعْدَل َلهُ ؛ َعَلْيَك اب 
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إل صوم الثنني، واْلميس، والست من شوال، ويوم عرفة، واتسوعاء، وعاشوراء، إل غري  صلى هللا عليه وسلموقد ندب النيبُّ 
 ذلك..

 الوصية الثانية: صالة الضحى
 َأَحد ُكمْ  م نْ  ُساَلَمى ُكل     َعَلى ب حُ ُيصْ » قَاَل: أَنَهُ  صلى هللا عليه وسلم الَنيب     ، َعنْ َذر    ويكفي لبيان فضل هذه الصالة حديث َأيب  

ْلَمْعُروف   َوَأْمر   َصَدَقة ، َتْكب ريَة   وَُكلُّ  َصَدَقة ، هَتْل يَلة   وَُكلُّ  َصَدَقة ، حَتْم يَدة   وَُكلُّ  َصَدَقة ، َتْسب يَحة   َفُكلُّ  َصَدَقة ،  َصَدَقة ، اْلُمْنَكر   َعنْ  َوََّنْي   َصَدَقة ، اب 
 رواه البخاري ومسلم.« الضَُّحى م نْ  يَ رَْكُعُهَما رَْكَعَتان   َذل كَ  م نْ  َوجُيْز ئُ 

فصل. وف اإلنسان ثالمثائة وستون مفصال، قال النيب 
َ
ْنَسان   ف  »: صلى هللا عليه وسلموالسالمى: امل تُّونَ  م اَئة   َثاَلثُ  اإْل   َوس 

اًل، ل   ُكل     َعنْ  يَ َتَصَدقَ  َأنْ  فَ َعَلْيه   َمْفص  ْنهُ  َمْفص  َ  َيَ  َذل كَ  ُيط يقُ  َوَمنْ  قَالُوا: «.ب َصَدَقة   م  د   ف   النَُّخاَعةُ » قَاَل: اّلَل ؟ َنيب   َوالَشْيءُ  َتْدف نُ َها، اْلَمْسج 
يه   ، َعنْ  تُ َنح    رواه أبو داود. «َُتْز ُئكَ  الضَُّحى فَ رَْكَعَتا َتَ دْ  ملَْ  فَإ نْ  الطَر يق 

 ن مفاصل كيف تكون حياته يعلم عظيم نعمة هللا عليه هبا.ومن حاول أن يتصور نفسه بدو 
 وهذا احلديث من أدلة من قال ابستحباب مداومة صالة الضحى خالفا ملن قال: يَغ بُّ هبا.

 وأقل الضحى ركعتان، ول حَد ألكثرها على الصحيح.
قال »قال:  صلى هللا عليه وسلم اّلَل   َرُسول   ، َعنْ َذر    الرتمذى، عن َأيب   ولو صالها أربعًا فأكثر لكان خريا عظيماً، ففي سنن

رَهُ  َأْكف كَ  رََكَعات   أَْرَبعَ  النَ َهار   أََول   م نْ  يل   ارَْكعْ  آَدَم، اْبنَ  َوَجَل: َعزَ  هللا  أي: أكفك من كل سوء.«. آخ 
الشمس قدر رمح، وأفضله عند حرارة الشمس صالة األوابني، وبداية وقتها إذا ارتفعت  صلى هللا عليه وسلموقد مسَاها النيب 
 قبل أن تنتصف ف السماء.

 الوصية الثالثة: الوتر
 كصالة  حبتم ليس : الوتر يداوم عليه ف السفر واحلضر. قال علي صلى هللا عليه وسلمحكم الوتر سنة مؤكدة، وقد كان النيب 

 داود. أبو رواه« القرآن أهل َي فأوتروا الوتر، حيب وتر هللا إن» وقال: صلى هللا عليه وسلم هللا رسول سن ولكن املكتوبة،
 وفعاًل. وصفةً  ذااتً  واحد؛«: إن هللا وتر»وقوله: 

رواه « بواحدة فليوتر شاء ومن بثالث، فليوتر شاء ومن خبمس، فليوتر شاء من»: صلى هللا عليه وسلموأقل الوتر ركعة، قال 
 احلاكم.

 األفضل. ركعتني، وهو كل  بني سلم شاء وإن واحدة، وتسليمة واحد بقعود اصاله شاء إن والثالث اْلمس وهذه 
أوله. قال النيب  أوتَ رَ  وإل آخره، يقوم أن طمع ملن الليل آخر واألفضل الفجر، طلوع إل اآلخرة العشاء صالة من الوتر ووقت

 الليل آخر صالة فإن الليل؛ آخر فليوتر آخره يقوم أن طمع ومن أوله، فليوتر الليل آخر من يقوم ل أن خاف من»: صلى هللا عليه وسلم
 مسلم. رواه« أفضل وذلك حمضورة، مشهودة
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 الثالثية اْلامسة والثالثون
 ب الكربثالث مجل تُذه  

َ اّلَل  رضي هللا عنهما،  َعْن اْبن  َعَباس   َل  ،إ َلَه إ َل اّلَلُ اْلَعظ يُم احْلَل يمُ َل » :يقول ع ْنَد اْلَكْرب  يدعو َكاَن   صلى هللا عليه وسلمَأَن َنيب 
 .رواه الشيخان «َوَربُّ اْلَعْرش  اْلَكر مي   ،َوَربُّ اأْلَْرض   ،َل إ َلَه إ َل اّلَلُ َربُّ الَسَماَوات   ،إ َلَه إ َل اّلَلُ َربُّ اْلَعْرش  اْلَعظ يم  

 يم  احلْ ل يم  ال  إ ل ه  إ اَل اَّلَل  اْلع ظ  الكلمة األوىل: 
 ل إله إل هللا: ل معبود حبق إل هللا.معىن 

 آَيت ف كتاب هللا: ألربعوإمنا جيء بكلمة )حبق( 
 (.6)احلج:  َقد ير   َشْيء   ُكل     َعَلى َوأَنَهُ  اْلَمْوَتى حُيْي ي َوأَنَهُ  احلَْقُّ  ُهوَ  اّللََ  أب َنَ  َذل كَ األول: 
 .(62)احلج:  اْلَكب ريُ  اْلَعل يُّ  ُهوَ  اّللََ  َوَأنَ  اْلَباط لُ  ُهوَ  ُدون ه   م نْ  َيْدُعونَ  َما َوَأنَ  احلَْقُّ  ُهوَ  اّللََ  أب َنَ  َذل كَ الثانية: 
 .(30)لقمان:  ْلَكب ريُ ا اْلَعل يُّ  ُهوَ  اّللََ  َوَأنَ  اْلَباط لُ  ُدون ه   م نْ  َيْدُعونَ  َما َوَأنَ  احلَْقُّ  ُهوَ  اّللََ  أب َنَ  َذل كَ الثالثة: 
 .(25)النور:  اْلُمب نيُ  احلَْقُّ  ُهوَ  اّللََ  َأنَ  َويَ ْعَلُمونَ  احلَْقَ  د ين َُهمُ  اّللَُ  يُ َوف  يه مُ  يَ ْوَمئ ذ  الرابعة: 

 وحذف خَب ل النافية للجنس سائغ ف لغة العرب، قال ابن مالك رمحه هللا ف اْلالصة:
 سقوطه ظهر معْ  اْلَب     إذ املرادُ  وشاع ف ذا الباب إسقاطُ 

 فهناك آهلة عبدت من دون هللا، وحنن نقول: ل إله إل هللا؛ ألن ما عبد من دون هللا فإمنا ُعبد ابلباطل.
ولو َصَدقنا ف هذه الكلمة ملا صرف أحد شيئا من العبادة لغري هللا، إن من الغريب أن يقول أحد هذه الكلمة مث يدعو الشيخ 

مل جيرؤ  -وكان كاذاب-ن يرزقه الذرية، أو أن َياف من شيخه خوف السر الذي ل يصلح إل هلل، فلو طلب منه أن حيلف بشيخه فالن أ
على ذلك، ولو طلب منه أن حيلف ابهلل حللف به َيينًا مغلظًة ألف مرة وهو كاذب. هذا هو الشرك األكَب، ليس احللف ابهلل كاذاًب؛ 

 هبذه الطريقة.ولكن اْلوف من غري هللا 
 وقد ورد امسان من أمساء هللا ف هذه اْلملة: العظيم، واحلليم.

َوَلُه اْلك َْب ََيُء ف  الَسَماَوات  َواأَلْرض  َوُهَو اْلَعز يُز العظيم: الذي ل شيء يعظم عليه، هو صاحب العظمة والكَبَيء، قال تعال: 
 ماء وأهل األرض.. أي: يعظمه أهل الس(37)اْلاثية:  احلَْك يمُ 

ذُ  َوَلوْ قال تعال:  .الذي يؤخر العقوبة مع القدرة :احلليم َا الَناسَ  اّللَُ  يُ َؤاخ  رُُهمْ  َوَلك نْ  َدابَة   م نْ  َظْهر َها َعَلى تَ َركَ  َما َكَسُبوا  مب   يُ َؤخ  
ريًا ه  ب ع َباد   َكانَ   اّللََ  فَإ نَ  َأَجُلُهمْ  َجاءَ  فَإ َذا ُمَسمًّى َأَجل   إ َل   (.45)فاطر:  َبص 

 ال  إ ل ه  إ اَل اَّلَل  ر بُّ اْلع ْرش  اْلع ظ يم  الكلمة الثانية: 
 لسببني:من احملتمل أن يكون العظيم نعتا هلل تعال، أو نعتا للعرش، والثاين أول؛ 

 .(11/146ف الفتح ) كما قال ابن حجر رمحه هللا  وصف ما يضاف للعظيم ابلعظيم أقوى ف تعظيم العظيمألن األول: 
ومحل الكالم على املعىن ألننا لو جعلناه نعتا هلل فهذا تكرار ملا قبله، خبالف ما لو ُجعل نعتا للعرش ففيه زَيدة معىن، الثاين: 

 التأسيس خري من التأكيد.اْلديد أفضل من محله على التأكيد، وهذا معىن قول أهل العلم: 
 وعظمة العرش يبينها حديثان:
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 على العرش وفضل ،فالة أبرض ملقاة كحلقة  إل الكرسي ف السبع واتاالسم ما»: صلى هللا عليه وسلمل: قول نبينا األو 
 .(1)« احللقة تلك على الفالة تلك كفضل  الكرسي

 َماَلئ َكة   م نْ  َمَلك   َعنْ  ُأَحد  ثَ  َأنْ  يل   أُذ نَ » قَاَل: َوَسَلمَ  َعَلْيه   اّللَُ  َصَلى الَنيب     ، َعنْ ااّلَل  رضي هللا عنهم َعْبد   ْبن   َجاب ر   والثاين: َعنْ 
: مَحََلة   م نْ  اّلَل   ريَةُ  َعات ق ه   إ َل  أُُذن ه   َشْحَمة   َبنْيَ  َما إ نَ  اْلَعْرش  اَئة   َسْبع   َمس  رواه أبو داود. هذا ملك واحد من الذين حيملون العرش،  «َعام   م 

 فكيف ابحملمول؟!
 و ر بُّ اْلع ْرش  اْلك ر ي   ،و ر بُّ اأْل ْرض   ،ال  إ ل ه  إ اَل اَّلَل  ر بُّ الَسم او ات  الثة: الكلمة الث

احلسن البهي. فقد مجع العرش بني العظمة ف التساع والعلو، واحلسن : "الكرمي: (5/490ف التفسري ) قال ابن كثري رمحه هللا
 ."محراء الباهر؛ وهلذا قال من قال: إنه من َيقوتة

 .تفضالً  ياملعطفمعناه: وأما إذا كان الكرمي نعتا هلل تعال 
 فأين الدعاء؟ يدعو، صلى هللا عليه وسلمعباس رضي هللا عنهما: كان النيب  قال ابنف هذا احلديث 

 رواه الرتمذي. «أفضل الدعاء احلمد هلل»: صلى هللا عليه وسلمالذكر، فكل الذكر دعاء، قال هو الدعاء 
 عان: دْ قال أمية ابن أيب الصلت َيدح عبد هللا بن جُ ا ولذ

 ك احلياء شيمتَ  حياؤك إنَ   أأذكر حاجيت أم قد كفاين 
 اء الثن ه ض  كفاه عن تعر       ا إذا أثىن عليك املرء يوم

 
 
 

                                                
 . "( 1/  114)  العرش كتاب  ف شيبة أيب بن مدحم رواه" (:174/  1) الصحيحة السلسلة" ف األلباين قال / 1
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 الثالثية السادسة والثالثون
 صلى هللا عليه وسلمنبينا  قسم عليهنة  أَ ثالث

عَ  ار يُّ اأْلَمنََ  َكْبَشةَ   عن أيب مُ  َثاَلثَة  » يَ ُقوُل: َوَسَلمَ  َعَلْيه   اّللَُ  َصَلى اّلَل   َرُسولَ  ، أَنَُه مسَ   َما :-فَاْحَفظُوهُ  َحد يًثا َوُأَحد  ُثُكمْ - َعَلْيه نَ  أُْقس 
رواه « فَ ْقر   اَببَ  َعَلْيه   اّللَُ  فَ َتحَ  إ َل  َمْسأََلة   اَببَ  َعْبد   فَ َتحَ  َوَل  ع زًّا. اّللَُ  زَاَدهُ  إ َل  َعَلي َْها َفَصََبَ  َمظَْلَمةً  َعْبد   ظُل مَ  َوَل  َصَدَقة . م نْ  َعْبد   َمالُ  نَ َقصَ 

 أمحد والرتمذي.
، واملعروف أن  العدد ثالثة َيالف واملراد هبا خصال، ألن التنوين ف الكلمة تنوين عوض« ثالثة»: صلى هللا عليه وسلمقال النيب 

 ما دام أن املعدود خصال؟ ،: ثالثة: ثالث وقالصلى هللا عليه وسلمالتذكري والتأنيث، فلماذا مل يقل النيب  املعدود ف
تبعه ستاً أمن صام رمضان مث »: صلى هللا عليه وسلماْلواب: أن املعدود إذا حذف جاز الوجهان ف العدد. ومثله قول النيب 

 ذف جاز الوجهان من التأنيث والتذكري ف العدد.ستًة؛ ألن املعدود إذا حُ  رواه مسلم. واحملذوف أَيم، ومل يقل« من شوال
 هذا يدل على جواز احللف من استحالف. «. أقسم عليهن»: صلى هللا عليه وسلمقال النيب 

 عليه صلى هللاسول هللا ر فائدة هذا القسم التأكيد، وهو حيمل على قبول الكالم واحلرص على الوصية. والقسم قليل ف حديث و 
 واملراد من هذه اآلية ثالثة أمور: (.89)البقرة:  أَيانكم واحفظوا، فإن هللا تعال ندب إل ذلك، قال تعال: وسلم

 األول: اإلقالل من احللف.
 .الثاين: عدم احلنث إذا حلفت

 .د احلنثعنالتكفري الثالث: 
حرصًا على أمته،  ؛صلى هللا عليه وسلم حلف، وإمنا أقسم هو الصادق املصَدق املصدوق من غري صلى هللا عليه وسلمونبينا 

 حلملهم على العمل هبذه األمور.
 مجلة معرتضة.« فَاْحَفظُوهُ  َحد يثًا َوُأَحد  ُثُكمْ »ومجلة: 

 من صدقة مال   األمر األول: ما نقص  
 املراد من ذلك أمران:
ه هل نقص متاعُ ر الثانية، فحول متاعه من الدار األول إل الدا وأضرب مثاًل: أرأيت لو كان ألحد داران،األول: أجر اآلخرة. 

فُيجََبُ بذلك  ومن فعل ذلك ابرك هللا له فيما بقي من ماله ق فإمنا عَمر آخرته بصدقته.ه؟ الثاين هو الصحيح. فكل من تصدَ  مكانُ أم تغرَي 
 ُأخراان". إل دنياان مال حيول جاء مبن "مرحباً : قال سائلال رأى إذا السلف بعض ، هذا معىن احلديث. وقد كاناحلسي هذا النقصُ 

 وقد دلت األدلة على ذلك، أذكر منها آية وحديثني:جبانب أجر اآلخرة.  الثاين: الع وض ف الدنيا،
: : "أي(6/523ف تفسريه ) . قال ابن كثري رمحه هللا(39:)سبأ َُيْل ُفهُ  فَ ُهوَ  َشْيء   م نْ  أَنْ َفْقُتمْ  َوَماتعال:  أما اآلية فقول هللا

 ". ابْلزاء اآلخرة وف ابلبدل، الدنيا ف عليكم َيلفه فهو لكم، وأابحه به أمركم فيما شيء من أنفقتم مهما
َ صلى هللا عليه وسلم،  َأيب  ُهرَيْ رَةَ  حديثديثان فوأما احل فَ يَ ُقوُل ،  َمَلَكان  يَ ْنز َلن  َما م ْن يَ ْوم  ُيْصب ُح اْلع َباُد ف يه  إ َل »: قَالَ  َأَن الَنيب 

ًكا تَ َلًفا: َويَ ُقوُل اآْلَخرُ . الَلُهَم َأْعط  ُمْنف ًقا َخَلًفا: َأَحُدَُهَا  عليه.متفق « الَلُهَم َأْعط  مُمْس 

This file was downloaded from QuranicThought.com



                               ثالثيات نبوية 
   (16) 

ينا ذلك أن ونصيحيت لنفسي وإلخواين: أن حنظى كل يوم هبذه الدعوة املباركة.. كيف ذلك؟ أبن نتصدق يومياً، ومما يسهل عل
يوم قبل أن َيرج للعمل شيئًا ولو يسرياً، عاهد نفسك أن تضع كل يوم فيها شيئًا من املال وإن   بيته ُعلبة يضع فيها كلَ جيعل أحدان ف 

 كان قليال، فمن أدام ذلك أصابته دعوة امللكني الكرَيني كل يوم.
َ صلى هللا عليه وسلمَأَن النَ ،  َعْن َأيب  ُهرَيْ رَةَ وأما احلديث الثاين: ف صلى  قَالَ مث َ –أَْنف ْق أُْنف ْق َعَلْيَك : قَاَل اّلَلُ َعَز َوَجلَ »: َقالَ  يب 

 متفق عليه. ؟«ْرضَ أَرَأَيْ ُتْم َما أَنْ َفَق ُمْنُذ َخَلَق الَسَماَء َواأْلَ ، َسَحاُء الَلْيَل َوالنَ َهارَ ، َل َتغ يُضَها نَ َفَقة   ،َيُد اّلَل  َمأْلَى: -هللا عليه وسلم
 : القدسي إشكالوف احلديث 

 ونفقت املشرتي. إل البائع يد من خرج: أي البيع، نفق: اليد، ومنه من املال إخراج:مبعرفة معىن اإلنفاق، فاإلنفاق يتبنَيُ األول 
قال هلل وما عند هللا ل ينفد؟ اْلواب: إمنا  فن. فأنفق إذ نفد جزء  من ماله، فكيف نثبت هذا ابلنسبة: الزاد ونفق روُحها. خرجت: الدابة

 : )أَنفق أُنفق عليك( من ابب املشاكلة.هللا
 ؟املنصوص عليه ف احلديث العوض الدنيوياإلنسان هذا يتصدق ويريد جيوز أن هل بقي أن يقال قبل هنا 

ف بعض األعمال ببيان  صلى هللا عليه وسلم اْلواب: ل ريب أن إرادة اإلنسان بعمله الدنيا من الشرك ابهلل، ولكن رَغب النيب
 فَ ْلَيص لْ  أَثَر ه ، ف   َلهُ  َويُ ْنَسأَ  ر ْزق ه ، ف   َلهُ  يُ ْبَسطَ  َأنْ  َأَحبَ  َمنْ »: صلى هللا عليه وسلمقال  حم،ما هلا من جزاء ف الدنيا واآلخرة، كصلة الر 

َهُ   صلى هللا عليه وسلمه لغواً، والنيب الدنيا لكان ذكرُ  من حظ    صلى هللا عليه وسلمالنيب  كرنا إل ما ذَ ولو كان حراماً التفاتُ متفق عليه. « َرمح 
 ، ل حرج عليه ف ذلك، ولكن ليكن القصد األمسى واهلدُف األعلى اآلخرة.  احلسنينيطلب به اإلنسانُ منزه عن ذلك. فمثل هذا يَ 

 الصرب على املظلمة عزاألمر الثاين: 
أي: حبس نفسه على « فصَب»واملراد بقوله:  .«ع زًّا اّللَُ  زَاَدهُ  إ َل  َعَلي َْها َفَصََبَ  َمظَْلَمةً  َعْبد   ظُل مَ  َوَل »: سلمصلى هللا عليه و قال 

 أملها، ومل ينتقم من صاحبها. والعز املشار إليه ف الدارين، ف الدنيا واآلخرة.
 لك.أما لو انتصر لنفسه فا حرج عليه، ولكن ليس له أجر ف ذ

، م نْ  َصَدَقة   نَ َقَصتْ  َما»: صلى هللا عليه وسلمف حديث آخر ف صحيح مسلم، قال   َوَما ع زًّا، إ َل  ب َعْفو   َعْبًدا اّللَُ  زَادَ  َوَما َمال 
 «.اّللَُ  َرفَ َعهُ  إ َل  ّللَ    َأَحد   تَ َواَضعَ 

 وإذا زاد هللا املظلوم عزاً فإنه يزيد الظامل ذًل.
ب   ع ْبد   ف  ت ح   و ال  »ثالث: األمر ال ب   ع ل ْيه   اَّلَل   ف  ت ح   إ اَل  م ْسأ ل ة   َب   «ف  ْقر   َب 

 إ نَ  قَب يَصُة، َيَ »: صلى هللا عليه وسلمقال النيب أي: لقصد الغىن والزَيدة، أما من حلت له املسألة فال يتناوله هذا احلديث.. 
ََحد   إ َل  حتَ لُّ  َل  اْلَمْسأََلةَ  يبَ َها َحَّت  اْلَمْسأََلةُ  َلهُ  َفَحَلتْ  مَحَاَلةً  حَتََملَ  َرُجل   اَلَثة :ثَ  أل  ُك. مثَُ  ُيص   َفَحَلتْ  َماَلُه، اْجَتاَحتْ  َجائ َحة   َأَصابَ ْتهُ  َوَرُجل   َُيْس 

يبَ  َحَّت  اْلَمْسأََلةُ  َلهُ  . َوَرُجل   م نْ  ق َواًما ُيص   َلهُ  َفَحَلتْ  فَاَقة ، ُفاَلانً  َأَصاَبتْ  َلَقدْ  قَ ْوم ه : م نْ  احلْ َجا َذو ي م نْ  َثاَلثَة   ومَ يَ قُ  َحَّت  فَاَقة   َأَصابَ ْتهُ  َعْيش 
يبَ  َحَّت  اْلَمْسأََلةُ  . م نْ  ق َواًما ُيص  َواُهنَ  َفَما َعْيش  بُ َها ََيُْكُلَها ُسْحًتا قَب يَصةُ  َيَ  اْلَمْسأََلة   م نْ  س  ستأت ف ثالثية  وهذهمسلم.  رواه« ُسْحًتا َصاح 

 قادمة إبذن هللا تعال.
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 الثالثية السابعة والثالثون
 املسألة تباح هلمثالثة  

 أَتْت يَ َنا َحَّت  أَق مْ » :فَ َقالَ  ف يَها، َأْسأَلُهُ  َوَسَلمَ  َعَلْيه   اّللَُ  َصَلى اّلَل   َرُسولَ  َفأَتَ ْيتُ  مَحَاَلًة، قَاَل: حَتََمْلتُ   اهلْ اَليل     خُمَار ق   ْبن   قَب يَصةَ  َعنْ 
َا َلكَ  فَ َنْأُمرَ  الَصَدَقُة، ََحد   إ َل  حتَ لُّ  َل  اْلَمْسأََلةَ  إ نَ  قَب يَصُة، َيَ »قَاَل:  مثَُ  قَاَل: «.هب  يبَ َها َحَّت  اْلَمْسأََلةُ  َلهُ  َفَحَلتْ  مَحَاَلةً  حَتََملَ  َرُجل َثاَلثَة : أل   ُيص 

ُك. مثَُ  يبَ  َحَّت  اْلَمْسأََلةُ  َلهُ  َفَحَلتْ  َماَلُه، اْجَتاَحتْ  َجائ َحة   َأَصابَ ْتهُ  ل  َوَرجُ  َُيْس  . َوَرُجل   م نْ  ق َواًما ُيص   م نْ  َثاَلثَة   يَ ُقومَ  َحَّت  فَاَقة   َأَصابَ ْتهُ  َعْيش 
يبَ  َحَّت  أََلةُ اْلَمسْ  َلهُ  َفَحَلتْ  فَاَقة ، ُفاَلانً  َأَصاَبتْ  َلَقدْ  قَ ْوم ه : م نْ  احلْ َجا َذو ي . م نْ  ق َواًما ُيص  َواُهنَ  َفَما َعْيش   ُسْحًتا قَب يَصةُ  َيَ  اْلَمْسأََلة   م نْ  س 

بُ َها ََيُْكُلَها  مسلم.  رواه« ُسْحًتا َصاح 
 :أن املسألة ل حتل إل ألحد ثالثة صلى هللا عليه وسلمبني النيب 

يب  ه ا ح َّت  اْلم ْسأ ل ة   ه  ل   ف ح َلتْ  َح  ال ة   َت  َمل   األول: ر ج ل   ك   ث َ  ي ص   ُي ْس 
مال، كما لو اعتدت طائفة على أختها فأهلكت زرعها، أو  يعن: رجل يريد أن يصلح بني طائفتني، وهذا الصلح يقتضي بذلَ 

، سواء استدان أو سائرأنفقت ماشيتها، وحّت نوجد للصلح سبيال لبد من حتمل هذه اْلسارة، فيقوم أحد من الناس ويتكفل هبذه اْل
 فهذا يعان ويعطى؛ حتقيقا للصلح بني املسلمني.مالة الكفالة وزانً ومعىن، فاحلَ ، تعهد بدفعها وإن مل يستدن

وهذا يدل على أَهية الصلح بني املسلمني، فينبغي لكل من مسع خبصومة بني اثنني أن يصلح بينهما؛ ألن اْلصومة تقع بيننا، 
، َجز يَرة   ف   اْلُمَصلُّونَ  يَ ْعُبَدهُ  َأنْ  أَي سَ  َقدْ  الَشْيطَانَ  إ نَ »م: قال صلى هللا عليه وسل نَ ُهمْ  الَتْحر يش   ف   َوَلك نْ  اْلَعَرب  ولذا ينبغي  رواه مسلم.« بَ ي ْ

 يَ ْفَعلْ  َوَمنْ  الَناس   َبنْيَ  إ ْصالح   أَوْ  َمْعُروف   َأوْ  ب َصَدَقة   أََمرَ  َمنْ  إ ل ََنَْواُهمْ  م نْ  َكث ري    ف   َخرْيَ  لالهتمام إبصالح ذات البني، قال تعال: 
 (.114)النساء:  َعظ يًما َأْجرًا نُ ْؤت يه   َفَسْوفَ  اّلَل   َمْرَضات   ابْت َغاءَ  َذل كَ 

ائ ح ة   أ ص اب  ْته   الثاين: ر ج ل   يب   ح َّت  اْلم ْسأ ل ة   ل ه   ف ح َلتْ  م ال ه ، اْجت اح تْ  ج   ع ْيش   م نْ  اق و ام   ي ص 
. فهذا ومثاره زرعه فسدفأ بردجاء  ، أو جاء سيل فأغرق متاعه، أوكما لو سرق ماله، أو احرتق، أو أخذه لص فلم يرتك له شيئا

 والقوام: ما يقوم حباجته، ويستغن به. تباح له املسألة حّت يصيب قواماً من عيش.
 فافتقر غنيا كان  رجل: الثالث
 قومه من العقول أهل من ثالثة يشهد حّت عطىيُ  ل لكن يسأل أن له فهذا، معلومة جائحة دونوب ،ظاهر سبب بدونأي: 

 حّت يصيب قواماً من عيش. فيعطى ،فاقة أصابته أبنه
 .التيقظ الشاهد ف يشرتط أنه على ؛ تنبيها-وهو العقل– جىاحل   شرط وإمنا
: اْلمهور وقال. احلديث هذا لظاهر ثالثة من إل يقبل فال عسار،اإل بينة ف شرط هو: فقد قالت احلنفية الثالثة اشرتاط وأما

الستحباب. واألول التمسك بظاهر احلديث. قال اْلطايب رمحه هللا  على احلديث ومحلوا الزان، سوى الشهادات كسائر  عدلني من يقبل
 من شيء ف الثالثة لعدد مدخل ل أنه وذلك ف؛والتعرُّ  نيُّ التبَ  ابب من لكن الشهادة، ابب من هذا (: "وليس2/58)معامل السنن 

 الشهادات".
 احلرام، هنا هو استأصَله. والسحت أي: وَأْسَحَتُه، والسحت: من َسَحَتهُ . «ما سوى ذلك سحت»قوله صلى هللا عليه وسلم: 

ت ألنه سحتا؛ ومسي  أصله. من ماله سحتتُ  وغرامات آفات عليه فيكونُ  ،كَله  املال يسحت ورمبا املال، بركة ُيْسح 
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 وقد دل هذا احلديث على أمور، منها:
 جواز نقل الصدقات من بلد إل بلد آخر.

 اْلَُلة. وسداد العيش، قوام هبا يكون اليت الكفاية هو الصدقة ف العطاء إليه يَنتهي الذي احلد ومنها: أن
 ومن فوائده: حترمي السؤال.

 لى هللا عليه وسلم من مسألة الناس، وبني سوء عاقبة ذلك:وقد كثرت األحاديث اليت حذر فيها نيب هللا ص
 حّت أبحدكم املسألة تزال ل» قال: وسلم عليه هللا صلى النيب أن عنهما، هللا رضي عمر ابن .. فعنبشر حالفالسائل يلقى هللا 

 ومسلم. البخاري رواه« حلم ُمْزَعة وجهه ف وليس تعال هللا يلقى
َا َيْكَدحُ  ُكُدوح    اْلَمَسائ لُ »ى هللا عليه وسلم: وف سنن أيب داود قال صل  َشاءَ  َوَمنْ  َوْجه ه ، َعَلى أَبْ َقى َشاءَ  َفَمنْ  َوْجَهُه، الَرُجلُ  هب 

 والكدوح: آاثر اْلموش.. «تَ َركَ 
 النسائي. رواه« يسأله أحد إل أحد مشى ما املسألة ف ما يعلمون لو»وقال صلى هللا عليه وسلم: 

 ؟ النار والعياذ ابهلل..وماذا فيها
داننري.  ثالثة: قالوا؟ «كم ترك»فقال: جيء برجل إل النيب صلى هللا عليه وسلم ليصلي عليه، قال:  عن مسعود بن عمرو ف

 اسالن يسأل كان  رجل ذاك :له فقال ،له ذلك فذكرت بكر أيب مول القاسم بن هللا عبد فلقيتقال الراوي:  «. كيَات    ثالث ترك» :قالف
 .البيهقي رواه  .تكثرا

 الطَباين ف الكبري.رواه « اْلمر َيكل فكأمنا فقر غري من سأل من»: التشبيه النبويوأتمل ف هذا 
 «.النار إل هي وما إبطه حتت هبا فينطلق العطية الرجلَ  ألعطي إين»مسند اإلمام أمحد وغريه قال صلى هللا عليه وسلم:  وف

 .«مسأليت إل وأبوا ،البخل يل هللا أىب» :فقال ؟انر هو ما هللا رسول َي تعطي ومل :عمر له فقال
 «.النار من يستكثر فإمنا يغنيه ما وعنده سأل من»وعند ابن خزَية: 

 فعلى املسلم أن يكون عفيفاً، ل يلجأ إل إل هللا، ول يسأل غريه..
 املسألة.. وإن من بنود بيعة النيب صلى هللا عليه وسلم لبعض أصحابه: عدمَ 

َعةً  َأوْ  مَثَان َيةً  َأوْ  ت ْسَعةً  َوَسَلمَ  َعَلْيه   اّللَُ  َصَلى اّلَل   َرُسول   ع ْندَ  قَاَل: ُكَنا  اأْلَْشَجع يُّ  َمال ك   ْبنُ  َعْوفُ  مسلم، عن  ففي صحيح  ،َسب ْ
 َقدْ  :فَ ُقْلَنا ؟«اّلَل   َرُسولَ  تُ َباي ُعونَ  َأَل » :قَالَ  مثَُ  !اّلَل   َرُسولَ  َيَ  اَبيَ ْعَناكَ  َقدْ  :فَ ُقْلَنا -َعة  ب بَ ي ْ  َعْهد   َحد يثَ  وَُكَنا- ؟«اّلَل   َرُسولَ  تُ َباي ُعونَ  َأَل » :فَ َقالَ 

 :قَالَ  ؟نُ َباي ُعكَ  فَ َعاَلمَ  ،اّلَل   َرُسولَ  َيَ  اَبيَ ْعَناكَ  َقدْ  :َوقُ ْلَنا ،أَْيد يَ َنا فَ َبَسطَْنا :قَالَ  ؟«اّلَل   َرُسولَ  تُ بَاي ُعونَ  َأَل » :قَالَ  مثَُ  !اّلَل   َرُسولَ  َيَ  اَبيَ ْعَناكَ 
ًئا ب ه   ُتْشر ُكوا َوَل  اّللََ  تَ ْعُبُدوا َأنْ  َعَلى» ًئا الَناسَ  َتْسأَلُوا َوَل ، َوُتط يُعوا ،اْلَْْمس   َوالَصَلَوات   ،َشي ْ  َيْسُقطُ  النَ َفر   أُولَئ كَ  بَ ْعضَ  رَأَْيتُ  فَ َلَقدْ «. َشي ْ
 .إ ََيهُ  يُ َناو لُهُ  َأَحًدا َيْسَألُ  َفَما َأَحد ه مْ  ْوطُ سَ 

ُب   : ب َسْبع   َوَسَلمَ  َعَلْيه   اّللَُ  َصَلى َخل يل ي أَْوَصاين  ": قَالَ   َذر    َأيب   وَعنْ  ن ُْهْم، أَْدنُ وَ  َوَأنْ  ،اْلَمَساك ني   حب   َأْسَفلَ  ُهوَ  َمنْ  إ َل  أَْنظُرَ  َوَأنْ  م 
لَ  َوَأنْ  فَ ْوق ي، ُهوَ  َمنْ  إ َل  أَْنظُرُ  َول م ن    ، َوإ نْ  َرمح  ي َأص  ّلَل ، إ ل قُ َوةَ  َول َحْولَ  ل م نْ  ُأْكث رَ  َوَأنْ  َجَفاين  ُر    أََتَكَلمَ  َوَأنْ  اب   ين  أَتُْخذَ  ل وأن ،احلَْق    مب 
، َلْوَمةُ  اّلَل   ف   ًئا الَناسَ  َأْسَألَ  ل َوَأنْ  لئ م   رواه أمحد والطَباين.. "َشي ْ
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ًئا َيْسَألَ  َل  َأنْ  يل   َتَكَفلَ  َمنْ »والعفة سبب من أسباب دخول اْلنة، قال صلى هللا عليه وسلم:  ْْلََنة   َلهُ  َوأََتَكَفلُ  َشي ْ  فَ َقالَ  ؟«اب 
ًئا. رواه أمحد. َأَحًدا َيْسَألُ  َل  َأاَن. َفَكانَ  ثَ ْواَبُن:  َشي ْ
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 والثالثونالثالثية الثامنة 
 ثالث وصاَي

 حُيَاف ظُ  َوَل  ،الَصاَلةَ  أَْعَمال ُكمْ  َخرْيَ  َأنَ  َواْعَلُموا ،حُتُْصوا َوَلنْ  اْسَتق يُموا» :َوَسَلمَ  َعَلْيه   اّللَُ  َصَلى اّلَل   َرُسولُ  قَالَ : قَالَ   ثَ ْواَبنَ  َعنْ  
 ن ماجة.، وابأمحدمالك، و رواه « ُمْؤم ن   إ َل  اْلُوُضوء   َعَلى

 الوصية األوىل: االستقامة
 أمر النيب صلى هللا عليه وسلم ابلستقامة، فما هي الستقامة؟

 : (1)أُثر تعريفها عن اْللفاء األربعة
 ". تشرك ابهلل شيئا ن لأ"رضي هللا عنه عن الستقامة فقال:  أبو بكر الصديق ؛سئل صديق األمة وأعظمها استقامة

 "الستقامة: أن تستقيم على األمر والنهي، ول تروغ روغان الثعالب" :هللا عنه رضي وقال عمر بن اْلطاب
َع َرُسوَل اّلَل  َصَلى اّلَلُ َعَلْيه  َوَسَلَم يَ ُقوُل َعاَم رضي هللا عنهما  َعْن َجاب ر  ْبن  َعْبد  اّلَل  واملراوغة دأب اليهود؛ ففي الصحيحني  أََنُه مسَ 

َتة   ،إ َن اّلَلَ َوَرُسوَلُه َحَرَم بَ ْيَع اْلَْْمر  » :-َكةَ َوُهَو مب َ -اْلَفْتح   َتة   ،ََي َرُسوَل اّلَل   :َفق يلَ  «.َواأْلَْصَنام   ،َواْلْ ْنز ير   ،َواْلَمي ْ فَإ نَُه ُيطَْلى  ؛أَرَأَْيَت ُشُحوَم اْلَمي ْ
َا السُُّفنُ  َا اْْلُُلودُ  ،هب  قَاَتَل اّلَلُ » :مثَُ قَاَل َرُسوُل اّلَل  َصَلى اّلَلُ َعَلْيه  َوَسَلَم ع ْنَد َذل كَ  «.ُهَو َحرَام   ،َل » :فَ َقالَ  ؟ا الَناسُ َوَيْسَتْصب ُح هب َ  ،َويُْدَهُن هب 

 «.َنهُ َفَأَكُلوا مثََ  ،مُثَ اَبُعوهُ  ،(2)مَجَُلوهإ َن اّلَلَ َعَز َوَجَل َلَما َحَرَم َعَلْيه ْم ُشُحوَمَها  ؛اْليَ ُهودَ 
 ".هلل العمل أخلصوا: استقاموا" :عنه هللا رضي عفان بن عثمان وقال
 ".الفرائض أدوا :استقاموا: "عنهم هللا رضي عباس وابن، عليٌّ  وقال

واألعم   ال.  األق   وال   مجي   ع ف اإلص   ابةُ  وه   و الس   تقامة، حقيق   ةُ  ه   و: س   ددوا وق   اربوا. فالَس   دادُ ف قي   ل امل   راد:« ل   ن حتص   وا»ومع   ىن 
 الغ  رض، وإص  ابة الَس داد قص  د عل  ى مص م  ماً  يك  ونَ  أنْ  بش  رط ولك ن نفَس  ه. الغ  رضَ  ُيص  ب   مل إذا الغ  رض م   نَ  قَ  ُربَ  م  ا ُيص  يبَ  أنْ : قارب ةوامل

 غري عمد. عن مقاربُته فتكون
 هي: أي: لن حتصوا ما لكم كم األجر ابستقامتكم. وهذا يقودان إل احلديث عن مثرات الستقامة، و وقيل ف املعىن: 

 احلفظ ف الدنيا واآلخرة، والبشارة عند املوت بعدم اْلوف واحلزن، والبشارة ابْلنة:
إن ال ذين ق  الوا ربن ا هللا مث اس  تقاموا تتن زل عل  يهم املالئك ة أل َّت  افوا ول حتزن وا وأبش  روا ابْلن ة ال  يت كن تم توع  دون حن  ن ق ال تع  ال: 

 .نزل من غفور رحيم*  يها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعونأولياؤكم ف احلياة الدنيا وف اآلخرة ولكم ف
قال جماهد، والس دي، وزي د ب ن أس لم، وابن ه: يع ن عن د امل وت  ،تَ َتنزُل َعَلْيه ُم اْلَمالئ َكةُ : "(7/177) تفسريقال ابن كثري ف ال

عل ى م ا خلفتم وه م ن أم ر ، َول حَتْزَنُ وامون عليه م ن أم ر اآلخ رة، قال جماهد، وعكرمة، وزيد بن أسلم: أي مما تقد، َأل ََّتَافُواقائلني: 
ُتْم تُوَعُدونَ كم فيه، فُ لُ الدنيا، من ولد وأهل، ومال أو دين، فإان نَْ  ْْلََنة  اَليت  ُكن ْ ُروا اب   ".فيبشروَّنم بذهاب الشر وحصول اْلري ،َوأَْبش 

 الوصية الثانية: الصالة
 ، وهذا يتضمن الوصية هبا.«الَصاَلةَ  أَْعَمال ُكمْ  َخرْيَ  َأنَ  علمواوا»م: قال صلى هللا عليه وسل

                                                
 (.2/104انظر مدارج السالكني ) / 1
 أذابوه. / 2
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ْنَكر   الَفْحَشاء   َعن   تَ ن َْهى الَصاَلةَ  إنَ  والصالة منهاة عن اآلاثم، قال تعال: 
ُ
 (.45: العنكبوت َوامل

لُ  َأَحد ُكمْ  ب َباب   رَاً َّنَْ  أنَ  َلوْ  أرَأيْ ُتمْ »ومكفرة للذنوب، فقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم:  ْنهُ  يَ ْغَتس  ، مَخْسَ  يَ ْوم   ُكلَ   م   َهلْ  َمرَات 
 َعَلْيه (. )متفق   «اَْلطَاَيَ  هب  نَ  هللاُ  ََيُْحو اَْلْمس   الَصَلَوات   َمَثلُ  َفذل كَ »: قَالَ  َشْيء . َدرنه   م نْ  يَ ب َْقى ل: قالوا ؟«َشْيء   (1)َدرنه   م نْ  يَ ب َْقى

 بن َي: صالة كل  عند ينادي ملكا وتعال تبارك هلل إن»األوسط للطَباين رمحه هللا قال النيب صلى هللا عليه وسلم:  وف املعجم
 .«فأطفئوها أنفسكم، على أوقدمتوها اليت نريانكم إل قوموا آدم،

َلًة، اْمرَأَة   م ن أَصابَ  َرُجالً  أنَ :  مسعود ابن وعن  الَصالَةَ  أَق م  : تَ َعاَل  هللاُ  َفأنْ َزلَ  َفأْخََبَُه، وسلم ليهع هللا صلى النيبَ  َفأَتى قُ ب ْ
َ  الَرُجلُ  فَ َقالَ  .الَسي  َئات   يُْذه ْبَ  احَلَسَنات   إنَ  الَلْيل   م نَ  َوزَُلفاً  النَ َهار   طََرفَ    (. َعَلْيه   )متفق  « ُكل  ه مْ   أَُميت   ْل َم يع  » قَالَ  ؟ َهَذا َأيل 

نَ ُهَن، ل َما َكَفارَة    اْلُُمَعة ، إ َل  َواُْلُمَعةُ  اَْلْمُس، الَصَلَواتُ »: وسلم قَالَ  عليه هللا صلى هللا رسول أنَ  ، يرةهر  َأيب وعن  ملَْ  َما بَ ي ْ
 .مسلم( )رواه «الَكَبائ رُ  تُغشَ 

 اترك الصالة هل يدفن إذا مات ف وقد توعد هللا ف كتابه من ترك هذه الركن العظيم، ويكفي أن تعلم أن العلماء خمتلفون ف
 ول خالف بينهم ف أنه كافر، ولكن هل كفره َيرجه عن امللة؟ هذه فيها قولن.مقابر املسلمني، أم يدفن ف مقابر الكافرين؟ 

 (. وهو واد ف جهنم.59)مرمي: َغيًّا نَ يَ ْلَقوْ  َفَسْوفَ  الَشَهَوات   َواتَ بَ ُعوا الَصالةَ  َأَضاُعوا َخْلف   بَ ْعد ه مْ  م نْ  َفَخَلفَ  قال تعال: 
 (.5-4)املاعون: فويل للمصلني الذين هم عن صالهتم ساهونوقال: 

 (.1/311ملاعت" )تفسري ابن كثري  اْلبال فيه سريت لو جهنم ف واد: يسار رمحه هللا: "الويل بن عطاء قال
 َمنْ » فَ َقاَل: يَ ْوًما الَصاَلةَ  ذََكرَ  أَنَهُ  َوَسَلمَ  َعَلْيه   اّللَُ  َصَلى الَنيب     عنهما، َعنْ َعْمر و رضي هللا  ْبن   اّلَل   َعْبد   أمحد، َعنْ  وف مسند

 قَاُرونَ  َمعَ  اْلق َياَمة   يَ ْومَ  وََكانَ  ََنَاة ، َوَل  ن  بُ ْرَها َوَل  نُور   َلهُ  َيُكنْ  ملَْ  َعَلي َْها حُيَاف ظْ  ملَْ  َوَمنْ  اْلق َياَمة ، يَ ْومَ  َوََنَاةً  َوبُ ْرَهاانً  نُورًا َلهُ  َكاَنتْ   َعَلي َْها َحاَفظَ 
 «.َخَلف   ْبن   َوُأيَب    َوَهاَمانَ  َوف ْرَعْونَ 

قال ابن القيم رمحه هللا: "من شغل برائسته فهو مع فرعون، ومن شغل مباله فهو مع قارون، ومن شغل بوزارته فهو مع هامان، 
 ومن شغل بتجارته فهو مع أيب بن خلف".

 الوصية الثالثة: الوضوء
 ندب النيب صلى هللا عليه وسلم إل احملافظة على الوضوء.

 وآدابه". سننه واستيفاء وإدامته : "إبسباغه(1/636قال املناوي رمحه هللا ف فيض القدير )
 واملراد كذلك: أن يتوضأ اإلنسان كلما أحدث، وإن مل يرد الصالة، وإن مل يكن الوقت قت صالة.

)رواه مسلم(. والطهور بضم « الطُّهور شطر اإلَيان»والوضوء من اإلَيان كما بينت السنة، فقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم: 
الطاء: التطهر ابملاء من احلدث، وأما بفتحها فهو املاء. وشطر: نصف، وما هو املراد بذلك؟ للعلماء أقوال عديدة ف هذه، ما يهمنا 

، وأَيا آية اندى َي أيها الذين آمنواأن الوضوء من اإلَيان. ولذلك َند آية الوضوء ف القرآن ُصدرت بنداء املؤمنني دللة احلديث على 
ل على هللا فيها املؤمنني مث أتبع نداءه أبمر فإن هذا الذي أمر به من اإلَيان ابهلل. والعكس صحيح، إذا صدر النهي بنداء املؤمنني فهذا يد

 النهي   نقص ف اإلَيان.  أن ارتكاب هذا
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 الثالثية التاسعة والثالثون
 وفد هللا ثالثة

 وعن  د اب  ن. النس  ائيرواه  «َواْلُمْعَتم   رُ  ،َواحْلَ  اجُّ  ،اْلغَ  از ي :َثاَلثَ  ة   اّلَل   َوفْ  دُ » :َوَس  َلمَ  َعَلْي  ه   اّللَُ  َص  َلى اّلَل   َرُس  ولُ  :قَ  الَ ، ع  ن أيب هري  رة 
َجاجُ » :ى هللا عليه وسلمصلماجة، قال رسول هللا     «.هَلُمْ  َغَفرَ  اْستَ ْغَفُروهُ  َوإ نْ  ،َأَجاهَبُمْ  َدَعْوهُ  إ نْ  ،اّلَل   َوْفدُ  َواْلُعَمارُ  احلُْ

احلج    اج والعم    ار وف   د هللا، دع    اهم فأج    ابوه، وس    ألوه »وع   ن ج    ابر رض    ي هللا عن    ه ق   ال: ق    ال رس    ول هللا ص    لى هللا علي   ه وس    لم: 
 .رواه البزار« فأعطاهم

 أي: قادمون عليه؛ امتثاًل ألمره. واإلضافة إضافة تشريف. «: وفد هللا»: صلى هللا عليه وسلمقوله نبينا 
 األول: احلاج

 وهو من قصد البيت ألداء املناسك تعبدا هلل.
جُّ البَ ْيت  َمن  اْسَتطَا واحلج ركن من أركان اإلسالم. قَاَل هللا تَ َعاَل :  َع إ لَْيه  َسب ياًل َوَمْن َكَفَر فإَن هللَا َغن ٌّ َعن  َوهلل  َعَلى الَناس  ح 

 .( 97: )آل عمران الَعاَلم نيَ 
: بُ  ن  اإلْس  اَلُم َعلَ  ى مَخْ  س  »: عم  ر رض  ي هللا عنهم  ا املتف  ق عل  ى ص  حته: أَن رس  ول هللا ص  لى هللا علي  ه وس  لم قَ  الَ ن وف ح  ديث اب  

 .«، َوَصْوم  َرَمَضانَ حُمََمداً رسوُل هللا ، َوإقَام  الَصاَلة ، َوإيَتاء  الزََكاة ، َوَحج   البَ ْيت   اَدة  أْن لَ إلَه إ لَ هللاُ، َوأنَ َشهَ 
 فَ َق  الَ  «.، قَ ْد فَ  َرَض هللاُ َعلَ ْيُكم احلَ َج َفُحجُّ واأي َُّه ا النَ اسُ »: فَ َق الَ ص لى هللا علي ه وس لم  ، قَ اَل: َخطَبَ نَ ا رس وُل هللا  وع ن َأيب هري رة 

مُثَ  «.َوَلَم ا اْس َتطَْعُتمْ  لَ ْو قُ ْل ُت نَ َع ْم َلَوَجبَ تْ »: ص لى هللا علي ه وس لم. فَ َقاَل رس وُل هللا َكَت، َحَّت قَاهَلَا َثالاثً ؟ َفسَ َرُجل : أُكَل َعام  ََي َرسوَل هللا  
َلُكْم ب َكثْ رَ »: قَالَ  ْن هُ َم ا اْس َتطَْعُتمْ ، فَ إَذا أَم ْرُتُكْم ب َش يء  فَ ه ْم َعلَ ى أنْب يَ ائ ه مْ ة  ُسؤاهل  ْم َواْخ ت اَلف  َذُروين َما تَ رَْكُتُكْم؛ فَإمَنَا َهَلَك َمْن َكاَن قَ ب ْ ، َوإ َذا أتُوا م 

ُتُكْم َعن َشْيء  َفَدُعوهُ   . رواه مسلم «ََّنَي ْ
دم م  رتني، ويرف  ع ف فق  د ُه   اس  تمتعوا هب  ذا البي  ت؛»وع  ن اب  ن عم  ر رض  ي هللا عنهم  ا ق  ال: ق  ال رس  ول هللا ص  لى هللا علي  ه وس  لم: 

 رواه البزار.« الثالثة
 : "بناه إبراهيم عليه السالم، مث هدم فبناه العمالقة، مث هدم فبنته قريش".(1/639)فيض القدير  قال املناوي رمحه هللا

 «.َتنْي  م ْن احْلََبَشة  َُيَر  ُب اْلَكْعَبَة ُذو السَُّويْ قَ »، قال النيب صلى هللا عليه وسلم: وف الصحيحني عن أيب هريرة 
وهذا التخريب غري حماولة اْل يش ال ذي سيخس ف ب ه، ول يقتض ي انقط اع احل ج كم ا ق ال اب ن بط ال؛ ف إن عيس ى ف آخ ر الزم ان 

 سيحج.
 املعتمر: الثاين

 التقصري. أو واحللق واملروة، وابلصفا ابلبيت، ابلطواف هلل التعبد الشرع: وف .الزَيرة اللغة فوالعمرة 
 وهل هي واجبة؟ اختلف العلماء ف ذلك على قولني؛ الوجوب، والستحباب.

 الثالث من وفد هللا: الغازي
 واْلهاد من أفضل ألعمال عند هللا كما سيأت معنا.

 دل ه ذا احل ديث العظ يم عل ى فض ل ه  ذه العب ادات: احل ج، والعم رة، والغ زو؛ ف  إن هللا أض اف أص حاهبا إل نفس ه إض افة تش  ريف.
 ءهم مستجاب، وأن مستغفرهم مغفور له.أن دعا صلى هللا عليه وسلمالنيب  وبني

 ..(1) وحسيب هنا أن أستطرد ف بيان فضل احلج الذي دل عليه هذا احلديث؛ ألننا ف مومسه
 فاحلج نوع من اْلهاد ف سبيل هللا:
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َل، َلك  َن أَْفَض  َل اْلْ َه  اد  »أف  ال َناه د؟ فق  ال: ع ن عائش  ة رض ي هللا عنه  ا قال ت: قل  ت: َي رس  ول هللا ن رى اْله  اد أفض ل األعم  ال ف
جه اد الكب  ري والض  عيف وامل  رأة: احل  ج »وع  ن أيب هري رة رض  ي هللا عن  ه ع  ن رس  ول هللا ص لى هللا علي  ه وس  لم ق  ال:  رواه البخ  اري.« َح جٌّ َم  َْبُور  

َه اد  ََي َرُسوَل اّلَل   :قُ ْلتُ  :َعْن َعائ َشَة قَاَلتْ و  رواه النسائي.« والعمرة َه اد  َل ق تَ اَل ف ي ه   ،نَ َع مْ » :قَ الَ  ؟ َعلَ ى الن  َس اء  ج   «احْلَ جُّ َواْلُعْم رَةُ  ؛َعلَ ْيه َن ج 
 .ابن ماجةرواه 

 أفضل األعمال:من واحلج 
: مث قي ل«. إَي ان ابهلل ورس وله»ع ن أيب هري رة رض ي هللا عن ه ق ال: س ئل رس ول هللا ص لى هللا علي ه وس لم: أي العم ل أفض ل؟ ق ال: ف
 رواه البخاري ومسلم.« حج مَبور»قيل: مث ماذا؟ قال: «. اْلهاد ف سبيل هللا»ماذا؟ قال: 

    واحلج املَبور: الذي ل معصية فيه.
 احلج والعمرة واْلهاد سبب لسعة الرزق:و 

اتبع   وا ب   ني احل   ج »: عب   د هللا ب   ن مس   عود رض   ي هللا عن   ه ق   ال: ق   ال رس   ول هللا ص   لى هللا علي   ه وس   لمأم   ا احل   ج والعم   رة فلح   ديث 
 رواه الرتمذي.« والعمرة؛ فإَّنما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكري خبث احلديد والذهب والفضة

 اّللَُ  َص َلى اّلَل   َرُس ولُ  رض ي هللا عنهم ا قَ اَل: قَ الَ  ُعَم رَ  ابْ ن   ف مسند اإلمام أمحد، َع ن   صلى هللا عليه وسلموأما اْلهاد فلقول النيب 
؛ بُع ْثتُ » َوَسَلَم: ْيه  َعلَ  لَسْيف   َوَم نْ  أَْم ر ي، َخ اَلفَ  َم نْ  َعلَ ى َوالَص َغارُ  الذ  لَ ةُ  َوُجع لَ  ُرحمْ ي، ظ ل    حَتْتَ  ر ْزق ي َوُجع لَ  َله،ُ  َشر يكَ  َل  اّللَُ  يُ ْعَبدَ  َحَّت  اب 

ن ُْهمْ  فَ ُهوَ  ب َقْوم   َتَشَبهَ   «.م 
 املغفرة:

م ن ح ج فل م يرفُ ث، ومل يفُس ق، رج ع م ن ذنوب ه  »عنه قال: مسعت رسول هللا صلى هللا علي ه وس لم يق ول:  عن أيب هريرة رضي هللاف
 رواه البخاري ومسلم.«  كيوم ولدته أمه

 َمْرأَة".: "قَاَل اأْلَْزَهر ي : ه َي َجام َعة ل ُكل   َما يُر يدُه الَرُجل م ْن الْ (9/119)شرح مسلم  أما الرفث فقد قال النووي رمحه هللا
َيام الَرَفث إ َل ن َسائ ُكمْ ويشمل ذلك اْلماع؛ لقول هللا تعال:  َلة الص   ل  َلُكْم لَي ْ  .ُأح 

 والفسوق: املعصية. فالفاسق: من خرج عن طاعة هللا.
َ َص  َلى اّللَُ : "وق  ال عم  رو ب  ن الع  اص  ْس  اَلَم ف  قَ ْل  يب  أَتَ ْي  ُت النَ  يب   َعَلْي  ه  َوَس  َلَم، فَ ُقْل  ُت: اْبُس  ْط َيَ ينَ  َك َفأْلُاَبي ْع  َك. َلَم  ا َجَع  َل اّلَلُ اإْل 

َ  اَذا»؟ قُ ْل  ُت: أََرْدُت َأْن َأْش  رَت َط. قَ  اَل: «َم  ا لَ  َك ََي َعْم  ُرو»فَ َبَس  َط َيَ ينَ  ُه، فَ َقَبْض  ُت يَ  د ي، قَ  اَل:  . قَ  اَل: «َتْش  رَت ُط مب  أََم  ا »؟ قُ ْل  ُت: َأْن يُ ْغَف  َر يل 
َلُه، َوَأَن اهلْ ْجرََة هَتْد ُم َما َكاَن قَ ْبل َها، َوَأَن احلََْج يَ ْهد ُم َما كَ َعل ْمَت َأنَ  ْساَلَم يَ ْهد ُم َما َكاَن قَ ب ْ َلهُ  اإْل   رواه مسلم.؟ «اَن قَ ب ْ

 األجر الكبري:
، ول تض ع ي دا، إل كت ب م ا ترف ع إب ل احل اج رج ال»عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: مسعت النيب ص لى هللا علي ه وس لم يق ول: ف

 رواه البيهقي.« هللا له هبا حسنة، أو حما عنه سيئة، أو رفع هبا درجة
َس  ْل َع  ْن َحاَجت   َك َوإ ْن ش   ْئَت »فَ َق  اَل: ، ص  لى هللا علي  ه وس  لمعلي  ه رس  ول هللا َأقْ بَ  َل أنص  اري، فَج  اَء إ َل النَ  يب    أن  ه ق  ال:  وعن  ه 

ْئ تَ »قَ اَل:  أَْعَج ُب إ يَلَ. اَل: َفَذل كَ قَ  ؟«َأْخََبُْتكَ  ْئ َت َتْس أَُلن  َع ْن ُخُروج  َك م  ْن بَ ْيت  َك تَ  ُؤمُّ اْلبَ ْي َت احْلَ رَاَم , َوتَ ُق وُل: َم اَذا يل  ف ي ه ؟ َوج   فَإ نَ َك ج 
ْلبَ ْي ت  : َم اَذا يل  ف ي ه  , َوتَ ُق ولُ ي ه ؟ َوَع ْن َرْمي  َك اْلْ َم ارَ , َوتَ ُق وُل: َم اَذا يل  ف  َأُل َعْن ُوقُوف َك ب َعَرَفةَ َتسْ  , َوتَ ُق وُل: َم اَذا يل  ف ي ه ؟ َوَع ْن ؟ َوَع ْن طََواف  َك اب 

.  ؟ قَ  اَل: إ ي«َحْلق   َك رَْأَس  َك , َوتَ ُق  وُل: َم  اَذا يل  ف ي  ه   حْلَ  ق   َوطْ  َأة   أََم  ا ُخُروُج  َك م   ْن بَ ْيت   َك تَ   ُؤمُّ اْلبَ ْي  َت فَ  إ َن لَ  َك ب ُك  ل   »قَ  اَل:  َوالَ  ذ ي بَ َعثَ  َك اب 
َلُتَك َيْكتُ  َ ا َحَس َنةً َتطَأَُها رَاح  َ ا َس ي  َئًة., وَ ُب اّلَلُ لَ َك هب  نْ َيا ف َ  ََيُْح و َعْن َك هب  يُ بَ اه ي هب   ُم َوأََم ا ُوقُوفُ َك ب َعَرفَ َة فَ إ َن اّلَلَ َع َز َوَج َل يَ ْن ز ُل إ َل الَس َماء  ال دُّ

, َوََيَ افُوَن َع َذايب  َباد ي َجاُءوين  ُشْعثًا ُغَْبًا م ْن ُكل   فَ َهُؤلء  ع   فَ يَ ُقوُل: اْلَمالئ َكَة، ؟ين  , َومَلْ يَ  َروْ ج   َعم يق  يَ ْرُج وَن َرمْحَ يت   فَ لَ ْو َك انَ  , َفَكْي َف لَ ْو رَأَْوين 
ثْ ُل َرْم  ل  َع ال ج   نْ َيا, َعَلْي َك م  ثْ  ُل َأََيم  ال دُّ ثْ  ُل َقطْ ر  الَس  َماء  أَْو م  َوأََم ا َحْلُق  َك  َم اَر فَإ نَ  هُ َم ْذُخور  لَ  َك.َوأََم ا َرْميُ  َك اْلْ   واًب َغَس َل اّلَلُ َعْن  َك.ُذنُ  , أَْو م 

ْلبَ ْيت  َخَرْجَت م ْن ُذنُوب َك َكيَ ْوم  َوَلَدْتَك أُمُّكَ  .رَْأَسَك فَإ َن َلَك ب ُكل   َشْعرَة  َتْسُقُط َحَسَنة    .اْلامع الكبري رواه الطَباين ف «فَإ َذا طُْفَت اب 
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 ومن خرج من بيته يريد احلج مث مات أجرى هللا عليه أجر احلج إل يوم القيامة:
م  ن خ  رج حاج  ا فم  ات كت  ب ل  ه أج  ر احل  اج إل ي  وم » :ق  ال رس  ول هللا ص  لى هللا علي  ه وس  لم :ع  ن أيب هري  رة رض  ي هللا عن  ه ق  الف

رواه  «وم ن خ رج غ ازَي فم ات كت ب ل ه أج ر الغ ازي إل ي وم القيام ة ،لقيام ةوم ن خ رج معتم را فم ات كت ب ل ه أج ر املعتم ر إل ي وم ا ،القيامة
 .أبو يعلى

 ملبيا: يبعث من مات ف احلجو 
َنَم  ا َرُج  ل  َواق   ف  َم  َع َرُس  ول  اّلَل  َص  َلى اّلَلُ َعَلْي  ه  َوَس   َلت   ه  فوقص  ته، َلَم ب َعَرفَ  َة إ ْذ َوقَ  َع  ْن ابْ  ن  َعبَ  اس  َرض   َي اّلَلُ َعن ُْهَم  ا قَ  اَل: بَ ي ْ َع م   ْن رَاح 

ْدر ، وََكف  ُنوُه ف  ثوبيه الذين أح رم فيهم ا، َولَ حُتَن  طُ وُه، َولَ َُّتَم   ُروا رَْأَس ُه؛ فَ إ نَ »َفقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  َاء  َوس  ُلوُه مب  َعثُ هُ  اْغس  اّلَلَ يَ ب ْ
 ومسلم.رواه البخاري « يَ ْوَم اْلق َياَمة  ُمَلب  ًيا

 وقصته، وأَقْ َعَصْتُه، وأَْوَقَصْتُه: كسرت عنقه.
 وأكَب كرامة نيل اْلنة:

نَ ُهَم ا، َواحْلَ جُّ اْلَم َْبُوُر لَ ْيسَ »، َأَن َرُسوَل اّلَل  َصَلى اّلَلُ َعَلْيه  َوَسَلَم قَ اَل: َعْن َأيب  ُهرَيْ رََة   لَ هُ َج زَاء  إ َل اْلُعْم رَُة إ َل اْلُعْم رَة  َكَف ارَة  ل َم ا بَ ي ْ
 رواه الشيخان.« اْْلََنةُ 

َ اّلَل ، َم  ا احْلَ   جُّ «. احْلَ  جُّ اْلَم   َْبُوُر لَ  ْيَس لَ   هُ َج  زَاء  إ َل اْْلَنَ   ةَ »قَ  اَل: قَ   اَل َرُس  وُل اّلَل  َص   َلى اّلَلُ َعَلْي  ه  َوَس   َلَم:  َع  ْن َج   اب ر   قَ  الُوا: ََي نَ   يب 
، َوإ ْفَشاءُ الَساَلم  إ  »اْلَمَْبُوُر؟ قَاَل:   «.ْطَعاُم الطََعام 
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 الثالثية األربعون
 الدنيا تعدلثالثة 

ْنُكمْ  َأْصَبحَ  َمنْ » َوَسَلَم: َعَلْيه   اّللَُ  َصَلى اّلَل   َرُسولُ  قَاَل: قَالَ  األنصاري  حم َْصن   ْبن   اّلَل   ُعبَ ْيد   َعنْ  ًنا م  ْرب ه ، ف   آم   ف   ُمَعافً  س 
يَزتْ  َفَكَأمَنَا يَ ْوم ه ، ُقوتُ  ع ْنَدهُ  َجَسد ه ، نْ َيا َلهُ  ح    .«حبذافريها الدُّ

ماجة، واحلميدي ف مسنده، والعقيلي ف الضعفاء، وابن أيب الدنيا ف ابن و  ،الرتمذيالبخاري ف األدب املفرد وف اترَيه، و  رواه
 د، والقضاعي ف املسند.القناعة، واْلطيب ف التاريخ، والبيهقي ف الزه

 صلى هللا عليه وسلم.ثالثة أمور إذا حتققت للعبد فكأمنا حيزت له الدنيا كما أخَب رسول هللا 
 األمر األول: األمن

 وعياله. أهله ف فاملعىن اْلماعة، :السرب وقيل نفسه. ف أي :السني كسرب املشهور ،«ف سربه»: صلى هللا عليه وسلموقوله 
 .بيته ف :أي بفتحتني وقيل وطريقه، مسلكه ف :أي ،سنيال بفتح وقيل

 والصحيح أن املراد: من أصبح آمنا ف نفسه.
 مما يبني لنا أَهية هذه النعمة العظيمة أمور:

 مها على نعمة الرزق..قد قدأن هللا منها: 
ًنا َوارْ : تعال قال ر  قَاَل َوَمن َكَفَر َوإ ْذ قَاَل إ بْ رَاه يُم َرب   اْجَعْل َه ََذا بَ َلًدا آم  ّلل   َواْليَ ْوم  اآلخ  ن ُْهم اب  َن الَثَمرَات  َمْن آَمَن م  ُزْق َأْهَلُه م 

 :بدأ ابألمن قبل الرزق لفائدتنيو ، (126البقرة : ) َفأَُمت  ُعهُ قَل يالً مُثَ َأْضطَرُُّه إ َل َعَذاب  الَنار  َوب ْئَس اْلَمص ريُ 
يدر عليهم رزق رهبم ويفتح ، وهذا مما من واستتَب ضرب الناس ف األرض، فإذا شاع األألمن سبب للرزق استتباب األنَ األول: 

 . إذا ُفقد األمن. ول يكون ذلك أبوابه
 .قد األمنول يُنتفع بنعمة رزق إذا ف ،ألنه ل يطيب طعامالثانية: 
ويوسف عليه السالم يطلب من  أن حيقق هذه النعمة ملوطنه.هللا  فإبراهيم عليه السالم يدعومطلب عام ْلميع الناس,  واألمن

ُ آم ن نَي   :ل مصر خمَباً ابستتباب األمن هباوالديه دخو  )يوسف:  فَ َلَما َدَخُلواْ َعَلى يُوُسَف آَوى إ لَْيه  أَبَ َوْيه  َوقَاَل اْدُخُلواْ م ْصَر إ ن َشاء اّلل 
َوَأْن أَْلق  َعَصاَك فَ َلَما َرآَها هَتْتَ زُّ َكَأََّنَا َجانٌّ َوَل ُمْدب رًا َوملَْ   : نفسه، وتسكنَ منني ليهدأ َرْوعهربه أنه من اآلوملَا خاف موسى أعلمه (. 99

 (.31)القصص:  يُ َعق  ْب ََي ُموَسى أَْقب ْل َوَل ََّتَْف إ َنَك م َن اآْلم ن نيَ 
أْلَْمن  . اّلَلُ َأْكََبُ » :َن إ َذا رََأى اهلْ اَلَل قَالَ َكا   عليه وسلمصلى هللاومما يدل على أَهية هذه النعمة : أَن رسولنا  َنا اب  َلُه َعَلي ْ الَلُهَم َأه 

ْساَلم  ، َواإْل َيَان    رواه الرتمذي، والدارمي. «رَب َُّنا َورَبَُّك اّللَُ  وترضى.بُّ حتُ  َوالتَ ْوف يق  ل َما ، َوالَساَلَمة  َواإْل 
؛ مما يدل على أَهيته لدى املؤمنني فتحها ذكرهم مبا ينالون به األمنملا رحم أهل مكة يوم   صلى هللا عليه وسلمه ومن ذلك أنَ 

 رواه مسلم. «من دَخل داَر أيب سفيان فهو آمن، ومن ألَقى الس الَح فهو آمن، ومن دخل املسجَد فهو آمن»والكافرين، فقال : 

 هبا على أكمل صورها إل بنعمة األمن؟ فالصالة قال هللا فيها: اإلتيانأَن العبادات ل يتأتى وهل أدل على أَهية هذه النعمة من 
 نُتْم َفاذُْكُروْا اّلل َ كَ  *َحاف ظُوْا َعَلى الَصَلَوات  والَصاَلة  اْلُوْسَطى َوقُوُموْا ّلل    قَان ت نَي ْفُتْم َفر َجاًل َأْو رُْكَبااًن فَإ َذا َأم  َما َعَلَمُكم َما ملَْ َتُكونُوْا فَإْن خ 
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فال جيب عليه  . فإذا وجد اإلنسان نفقة احلج ومل يكن الطريق إليه آمناً ومن شروط وجوب احلج: األمن .(239-238)البقرة:  تَ ْعَلُمونَ 
ْلُعْمرَة  إ َل احلَْ ، قال هللا تعال: احلج قوًل واحداً  نُتْم َفَمن مَتََتَع اب   . (196)البقرة:  ج   َفَما اْستَ ْيَسَر م َن اهْلَْدي  فَإ َذا أَم 

 األمر الثاين: العافية
مال قارون ومل َين هللا عليك ابلعافية ملا كان لك من سبيل إل التمتع هبذا املال. ولذلك جيب على اإلنسان أن ك لو اجتمع عند

يرتوي من املاء؟ ف الكلى ل يستطيع أن  من إنسان مريض بفشل   طيع مغادرة فراشه بعدم العافية؟ كميشكر ربه، كم من إنسان ل يست
قوته وعافيته فإذا سألته عن حاله شكا ربه لعباده، وهذا من أكَب اْلذلن والعياذ ابهلل. قل احلمد هلل وأكثر كامل ومع ذلك َتد أحدان ف  

 ا كافأ نعمة واحدة من أنعم هللا عليه.من ذلك، فوهللا لو ظل أحدان ساجدا منذ خرجه من بطن أمه إل يوم موته مل
ْنََب   َعَلى قَامَ  الرتمذي أن أاب بكر الصديق  ف سنن  َعَلى اأْلََول   َعامَ  َوَسَلمَ  َعَلْيه   اّللَُ  َصَلى اّلَل   َرُسولُ  قَامَ  فَ َقاَل: َبَكى، مثَُ  اْلم 

ْنََب    «.اْلَعاف َية   م نْ  َخرْيًا اْلَيق ني   بَ ْعدَ  يُ ْعطَ  ملَْ  َأَحًدا فَإ نَ  َواْلَعاف َيَة؛ وَ اْلَعفْ  اّللََ  اْسأَلُوا» فَ َقاَل: َبَكى، مثَُ  اْلم 
 الطَباين. أخرجه« ابلعافية الدعاء أكثر عم، َي: »وقال صلى هللا عليه وسلم لعمه العباس 

 !؟ «العافية يسألون هؤلء كان  اأم»مبتلني، فقال:  بقوم مر وسلم عليه هللا صلى ، أن النيب أنس ار عنوعند البزَ 
 واآلخرة، الدنيا ف العافية أسألك إين اللهم»: يصبح وحني َيسي حني الدعوات هؤلء يدع يكن مل صلى هللا عليه وسلم والنيبُّ 

 وعن خلفي، ومن ديي بني من احفظن اللهم روعات، وآمن عورات، اسرت اللهم ومايل، وأهلي ودنياي دين ف والعافية العفو أسألك اللهم
 رواه أبو داود. «(1)حتيت من غتالأُ  أن بعظمتك وأعوذ فوقي، ومن مشايل، وعن َيين

 وهنا إشكال: 
إل سؤال  ض هذا الندبَ ر أليس سؤال الصَب يستلزم سؤال البالء؟ أل يعا .ربنا أفرغ علينا صَباً ف القرآن الكرمي ف موضعني: 

 العافية؟
 إل سؤال العافية.. صلى هللا عليه وسلم األحاديث اليت ندب فيها نيب هللا ول تعارض بني هذا وبني

 فاملرء قبل البالء يسأل هللا العافية، فإذا نزل البالء كان على قسمني:
 بالء يرجى زواله، فنسأل هللا تعال عنده العافية والصَب. أ/

 وبالء ل يرجى زواله كموت أحد، فهنا نسأل هللا الصَب. ب/
 رزق اليوم.مر الثالث: األ

 وحنوها. أدوية من إليه حيتاج ما وسائر وشراب طعام أي: من
 جبوانبها. أي: «الدنيا حبذافريها له»ومجعت.  ضمت أي «:حيزت فكأمنا»

اكرين فعلى املسلم أن يكثر من محد هللا تعال وشكره، فبهذا املعيار يكون كثري منا قد مجع الدنيا وأمثاهلا، فإن مل يكن من الش
 .(7:إبراهيم) َلَشد يد   َعَذايب   إ نَ  َكَفْرتُْ   َولَئ نْ  أَلز يَدَنُكمْ  َشَكْرتُْ  لَئ نْ  رَبُُّكمْ  أَتََذنَ  َوإ ذْ فإن هللا يقول: 

  
 الثالثية احلادية واألربعون

                                                
 قال وكيع: يعن اْلسف. / 1
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 فضلنا على الناس بثالث
ْلَنا» :َوَسَلمَ  َعَلْيه   اّللَُ  َصَلى اّلَل   َرُسولُ  قَالَ : ، قَالَ  ُحَذيْ َفةَ  َعنْ   ،اْلَماَلئ َكة   َكُصُفوف    ُصُفوفُ َنا ُجع َلتْ  :ب َثاَلث   الَناس   َعَلى ُفض  

ًدا ُكلَُّها  اأْلَْرضُ  لََنا َوُجع َلتْ  دْ  ملَْ  إ َذا طَُهورًا لََنا تُ ْربَ تُ َها َوُجع َلتْ  َمْسج   حتت كنز  من البقرة سورة آخر من اآلَيت هذه ، وأعطيتاْلَماءَ  َنَ 
 رواه مسلم، وأمحد، والنسائي.« قبلي نيب يعطها مل العرش،

 لََنا َوُجع َلتْ  اْلَماَلئ َكة ، َكُصُفوف    ُصُفوفُ َنا ُجع َلتْ »ف صحيح مسلم مل يذكر اآليتني من سورة البقرة، وعلى هذا تكون الثالثة: 
ًدا، ُكلَُّها  اأْلَْرضُ  دْ  ملَْ  إ َذا ورًاطَهُ  لََنا تُ ْربَ تُ َها َوُجع َلتْ  َمْسج   «. اْلَماءَ  َنَ 

 األمم السابقة.لنا عليهم؟ ض   من هم الذين فُ 
 مباذا فضلنا؟ بثالث خصال..

 اخلصلة األوىل: جعلت صفوفنا كصفوف املالئكة..
الطاعة. وقد ثبت  ف اصفوفً  ، أي: نقفالَصافُّونَ  لََنْحنُ  َوإ انَ . وهللا تعال قال عن املالئكة: واملراد بذلك الصفوف ف الصالة

 إل َقَدم موضع فيها ليس تَئ ط ، أن هلا وُحق   السماء أَطت» قال: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رضي هللا عنه، أن سعد بن عن العالء
 عساكر ف اتريخ دمشق.رواه ابن  اْلُمَسب  ُحونَ  لََنْحنُ  َوإ انَ  الَصافُّونَ  لََنْحنُ  َوإ انَ : قرأ مث .«ساجد أو راكع ملك عليه

بل   الرحل صوتُ : واأَلطيطَ   أمحاله. ث قل   من واإل 
 مرتاصة. صفوفًا عبادهتا ف تصف . وهم املالئكةَصفًّا َوالَصافَات  وأقسم هللا بقوله: 

 فهذه اْلصلة اخُتصت هبا هذه األمة، أَّنم يكونون صفوفاً ف الصالة..
 تصف وكيف هللا، رسول : َيا؟ فقالو «رهبا عندَ  املالئكة تصف كما  تصفون أل»صحابه: ولذا قال النيب صلى هللا عليه وسلم أل

 هاتني املسألتني ف الصالة.. فالبد من مراعاة «.الصف ف ويرتاصون األول، الصفوف يتمون»: قالَ  رهبا؟ عند املالئكة
 إمتام الصف األول مث األول.. املسألة األول: 

 َصفًّا َقَطعَ  َوَمنْ  اّلَلُ، َوَصَلهُ  َصفًّا َوَصلَ  َمنْ » قَاَل: َوَسَلمَ  َعَلْيه   اّللَُ  َصَلى اّلَل   َرُسولَ  ُعَمَر رضي هللا عنهما، َأنَ  ْبن   اّلَل   َعْبد   فعن َعنْ 
 رواه النسائي.« َوَجلَ  َعزَ  اّللَُ  َقطََعهُ 

 األمايل. ف احملاملي أخرجه« درجة هبا ورفعه ،ْلنةا ف بيتاً  له هللا بىن فرجة سد من»: صلى هللا عليه وسلموقال 
هذا خطأ، وهنا ُأشري إل خطأ شائع لدى بعض إخواننا: أنه إذا جاء أحدهم ومل جيد فرجة ف الصف جر  إليه من يقف معه! 

 معك؟ صلى رجال جذبت أو الصف؟ ف دخلت أل»وحده:  الصف خلف صلى لرجل قال صلى هللا عليه وسلمأنه  ما يروى منوأما 
 مبشروعية القولُ  حينئذ يصحُّ  فال احلديث ضعفُ  ثبت وإذاقال ف الضعيفة: "، األلباين رمحه هللاكما قرره   جدا فهو ضعيف« الصالة أعد

 وإل ،أمكن إذا الصف إل ينضم أن الواجب بل جيوز ل وهذا ،صحيح نص بدون تشريع ألنه ؛معه ليصف الصف من الرجل جذب
 أما. وحده وقف وإل ،أمكن ما واجب الفرجة سدَ  أن الراجح ،فرجة الصف وف اثنان حضر لو وكذلك .صحيحة تهوصال وحده صلى

. داود أبو رواه صحيح فهو. يعيد أن فأمره وحده الصف خلف يصلي رجال رأى وسلم عليه هللا صلى النيب أن معبد بن وابصة حديث
 ارواء انظر. رمحه هللا تيمية ابن السالم شيخ قال وهبذا ،فرجة فيه وترك الصف إل ضمامالن بواجب القيام يستطع مل من على حممول وهو

 (.2/322")السلسلة الضعيفة 329 ص ،541 احلديث الغليل
 تسوية الصفوف.الثاين:  واملسألة

 بوجهه، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول علينا فأقبل الصالة، أقيمت: أنه قالَ  ،مالك  بن عن أنسف الصحيحني ثبت وقد 
َْنك ب   َمْنك َبهُ  يُ ْلز قُ  َأَحُدانَ  قال أنس: وَكانَ  «.ظهري وراء من أراكم فإين وتراصوا؛ صفوفكم، أقيموا»: فقالَ  ب ه ، مب   ب َقَدم ه . َوَقَدَمهُ  َصاح 
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َيان   َكَأََّنُمْ   َصف اً  َسب يل ه   ف   يُ َقات ُلونَ  اَلذ ينَ  حيُ بُّ  اّللََ  إ نَ : تعال قوله ومنه. والتالصق ،والتداين ،التضام هوَ : الرتاصو   َمْرُصوص   بُ ن ْ
 .(4:الصف)

 .صفوفهم بتسوية هموَيمرَ  الصالة، إقامة بعد املأمومني على يقبل أن له ستحبيُ  إلماما أن على دليل هذا وف
 .كَب  استوت قد اَّنأ أخَبوه فإذا الصفوف، بتسوية َيمر كانَ    عمر أن انفع، نع املوطأ ف مالك وروى

ا، ك لُّه ا  اأْل ْرض   ل ن ا اخلصلة الثانية: و ج ع ل تْ  د  ا و ج ع ل تْ  م ْسج   اْلم اء   َن  دْ  ل ْ  إ ذ ا ط ه ور ا ل ن ا ت  ْرب  ت  ه 
 يالنه ثبت إل فيما ثبت النص بعدم صحة الصالة فيه، فقد «.مسجده فعنده الصالة أميت من أحداً  أدركت فأينما»ف رواية: 

 .وبقعته وثوبه املصلي لبدن الطهارة لشرتاط ؛والنجس ،املغصوب املوضع اإلبل، وكذلك وأعطان واحلمام، املقَبة، ف الصالة عن
 أو غبار له الذي الرتاب سواء األرض، وجه على تصاعد ما جبميع التيمم إل العدول فله استعماله ضر ه أو املاء عدم من وكذلك

ْنهُ  َوأَْيد يُكم ب ُوُجوه ُكمْ  فَاْمَسُحواْ  طَي  ًبا َصع يًدا فَ تَ َيَمُمواْ : تعال قوله مع احلديث هذا صريح هو كما  غريه،  كل:  الصعيد فإن, (6:املائدة) م  
 .أجزائها مجيع من األرض وجه على تصاعد ما

 ومس والطواف الصالةء، من ما كان يفعله ابلوضو  به ويفعل املاء، طهارة مناب ينوب التيمم أن علىهذا احلديث  ويدل  
 مل هوضوؤ  ينتقض ومل ابلرتاب تطهر إذا أنه على وهذا يدل  ،استعماله تعذر عند املاء مناب الرتاب تأانب . والشريعةذلك وغري الصحف

 ف األحكام كل  ف املاء حكم حكمه وأن املاء، كطهارة  الفرض استباح للنفل التيمم نوى إذا وأنه بدخوله، ول ،الوقت خبروج تيممه يبطل
 .التعذر حالة

 «قبلي نيب يعطها ل العرش، َتت كنز  من البقرة سورة آخر من اآلايت هذه وأعطيت»الثالثة: 
 وقد ورد ف فضل هاتني اآليتني عدد من األحاديث ..

ري  من ذلك: ما ثبت عند الرتمذي  إ َن اّلَلَ َكَتَب ك َتااًب قَ ْبَل َأْن »: قَاَل  مصلى هللا عليه وسلَعْن الَنيب    ،   َعْن الن ُّْعَمان  ْبن  َبش 
َْلَفْي َعام   ْنُه آيَ َتنْي  ، ََيُْلَق الَسَمَوات  َواأْلَْرَض أب  فإذا قرأت «. ن  ف  َدار  َثاَلَث لََيال  فَ يَ ْقَرهُبَا َشْيطَان  آَوَل يُ ْقرَ ، َخَتَم هب  َما ُسوَرَة اْلبَ َقرَة  ، أَنْ َزَل م 

 تني ف بيتك ثالث ليال مل يقرب بيَتك شيطان .هاتني اآلي
َلة  »ف الصحيحني:  صلى هللا عليه وسلم ومن أحسن ما ورد ف فضلهما قول نبينا ر  ُسورَة  اْلبَ َقرَة  ف  لَي ْ آْليَ َتنْي  م ْن آخ  َمْن قَ رََأ اب 

 «.َكَفَتاهُ 
ْلُقْرآن  : «َكَفَتاهُ :" »( 9/56واملراد : من كل سوء . قال ابن حجر رمحه هللا ف الفتح ) : ق يلَ وَ  .َأْي َأْجزََأاَت َعْنُه م ْن ق َيام الَلْيل اب 

ل الَصاَلة أَْم َخار جَهاَأْجزََأاَت َعْنُه َعْن ق رَاَءة اْلُقْرآن ُمطَْلًقا َسَواء َكاَن  ْعت َقاد  : َوق يلَ  .َداخ  ل  ْن  ل َما؛ َمْعَناُه َأْجزََأاَتُه ف يَما يَ ت ََعَلق اب  ا ْشَتَمَلَتا َعَلْيه  م 
ْنس َواْلْ ن  : َوق يلَ  .َكَفَتاُه َشر  الَشْيطَان:  َوق يلَ  .َمْعَناُه َكَفَتاُه ُكل  ُسوء: َوق يلَ  .اإْل َيَان َواأْلَْعَمال إ مْجَاًل  َمْعَناُه َكَفَتاُه َما : َوق يلَ  .َدفَ َعَتا َعْنهُ َشر  اإْل 
، َوق يَل م ْن الَشْيطَان، َوق يَل م ْن َكَفَتاُه م ْن ق َيام الَلْيل  َمْعَناهُ : : ق يلَ َما َنصُّهُ  النووي قَالَ و  . الثَ َواب َعْن طََلب َشْيء آَخرَحَصَل َلُه ب َسَبب ه َما م نْ 

 ."اآْلفَات، َوحُيَْتَمل م ْن اْلَْم يع
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َ ص لى هللا علي ه وس لم فق ال أََتى َشاابًّ  َفًّت  قَاَل: إ نَ   ةَ أَُمامَ  َأيب   َعنْ  فأقب ل الق وم علي ه فزج روه . ل ز  ان: َي رس ول هللا ائ ذن يل ف االنَ يب 
الن اس ول »: ق ال. ل وهللا جعل ن هللا ف داءك :ق ال ؟«أحتبه ألم ك» :، قالفدان منه قريباً ، «دنا» :صلى هللا عليه وسلمفقال ! مه مه: وقالوا

أفتحب ه »: ق ال. «ول الن اس حيبون ه لبن اهتم»: ق ال .ل وهللا َي رس ول هللا جعل ن هللا ف داءك :ق ال ؟«أفتحب ه لبنت ك» :ق ال. «حيبونه ألمهاهتم
.  ف داءكل وهللا جعل ن هللا :ق ال ؟«حب ه لعمت كأفتُ » :ق ال .«ول الن اس حيبون ه ألخ واهتم»: ق ال. ل وهللا جعل ن هللا ف داءك: قال؟ «ألختك

 فوض  ع «.ول الن  اس حيبون  ه ْل  الهتم»: ق  ال .ل وهللا جعل  ن هللا ف  داءك: ق  ال ؟«أفتحب  ه ْلالت  ك»: ق  ال .«ول الن  اس حيبون  ه لعم  اهتم»: ق  ال
 . رواه أمح دفل م يك ن بع د ذل ك الف ّت يلتف ت إل ش يء «.وحصن فرجه، وطهر قلبه، اللهم اغفر ذنبه»: يده عليه وقال صلى هللا عليه وسلم

 ف املسند.
 هذه ثالث دعوات نبوَيت مباركات دعا هبا النيب صلى هللا عليه وسلم هلذا الشاب..

 الدعوة األوىل: اللهم اغفر ذنبه
واملغف  رة: س  رت ال  ذنب والتج  اوز عن  ه. وق  د دع  ا الن  يب ص  لى هللا علي  ه وس  لم ب  ذلك ألن  ه ع  زم عل  ى فع  ل الفاحش  ة، وألن  ه تكل  م أم  ام 

، وألنه بشر لبد أن يكون له ذنب، وألنه صلى هللا عليه وسلم أراد العف اف ل ه، وس بيل ذل ك بطه ارة القل ب ومغف رة مبا ل يليق رسول هللا 
 الذنب؛ فللذنوب شؤم عظيم على أصحاهبا حترمهم من نيل كل خري.

 الدعوة الثانية: وطهر قلبه
 هللا ص  لى هللا علي ه وس  لم، فناس ب أن ي  دعو ل  ه ومناس بة ه  ذه ال دعوة: أن ح  ب الفاحش ة متك  ن م ن قلب  ه، ول  ذا اس تأذن هل  ا رس ولَ 

 بطهارة القلب.. واملراد من الشهوات. فاملعىن: نزه قلبه عن حب الفاحشة.
 الدعوة الثالثة: وحصن فرجه

 وهذا دعاء له ابلعفة، وأن يوفق ملنع إعمال فرجه ف احلرام.
 هذا احلديث دليل على فوائد، منها:

 ب نبوي، فهؤلء الصحابة ملا زجروا هذا الشاب دعا به النيب صلى هللا عليه وسلم وحاوره وأقنعه.بركة أسلوب اإلقناع، وهو أسلو 
منها: كرمي أخالق النيب ص لى هللا علي ه وس لم، والن يب ص لى هللا علي ه وس لم مل يُ ر معل م  أفض ل من ه. وأتم ل ه ذه القص ة ال يت ح دث 

َنَم  ا حَنْ  ُن ف   ق  ال أن  س .. هب  ا أن  س ب  ن مال  ك  د  َم  َع َرُس  ول  اّلَل  بَ ي ْ د   ص  لى هللا علي  ه وس  لم اْلَمْس  ج  ٌّ فَ َق  اَم يَ بُ  وُل ف  اْلَمْس  ج   ،إ ْذ َج  اَء أَْع  رَايب 
مُثَ  ،ُك وُه َح َّت اَبلَ َفرَتَ  «.َدعُ وهُ  ،(1)َل تُ ْزر ُم وهُ :» ص لى هللا علي ه وس لمَق اَل َرُس وُل اّلَل  ف .َم ْه َم هْ : صلى هللا علي ه وس لمفَ َقاَل َأْصَحاُب َرُسول  اّلَل  

َد َل َتْص  ُلُح ل َش  ْيء  م   ْن َه  َذا اْلبَ   ْول  َوَل اْلَق  َذر  :»َدَع  اُه فَ َق  اَل لَ  هُ  ص  لى هللا علي  ه وس  لمإ َن َرُس  وَل اّلَل   إ مَنَ  ا ه   َي ل   ذ ْكر  اّلَل  َع  َز  ،إ َن َه  ذ ه  اْلَمَس  اج 
 . رواه البخاري ومسلم.َعَلْيه   (2)َفَأَمَر َرُجاًل م ْن اْلَقْوم  َفَجاَء ب َدْلو  م ْن َماء  َفَشَنهُ «. َوَجَل َوالَصاَلة  َوق رَاَءة  اْلُقْرآن  

ُّ . الَلُه َم اْرمَحْ ن  َوحُمََم ًدا َوَل تَ  ْرَحْم َمَعنَ ا َأَح ًدا  وعند أهل السنن أن  األع رايب ق ال : َج ْرَت َلَق ْد حتََ :» ص لى هللا علي ه وس لمفَ َق اَل النَ يب 
ًعا د   «.َواس  َية  اْلَمْسج  ُّ  ،َفَأْسرََع الَناُس إ لَْي ه   ،مثَُ ملَْ يَ ْلَبْث َأْن اَبَل ف  اَنح  َعثُ وا :»َوقَ اَل  ص لى هللا علي ه وس لمفَ نَ َه اُهْم النَ يب  إ مَنَ ا بُع ثْ  ُتْم ُمَيس   ر يَن َومَلْ تُ ب ْ

ر ينَ   رواه أبو داود، والرتمذي، والنسائي. «َماء   ُصبُّوا َعَلْيه  َسْجاًل م نْ  ،ُمَعس  
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حترك  ت الش  هوة في  ه وتالع  ب الش  يطان خبطرات  ه وفك  ره  أه  م فائ  دة هن  ا: عظ  يم أث  ر ال  دعاء ف حتقي  ق العف  اف.. ول  و أن ك  ل ام  رئ
، ولك ان الطُّه ُر عن وان حيص ن فرج ه لس ادت العف ة جمتماعتن اأعمل هذا احلديث برجوعه إل نفس ه هب ذه األس ئلة، وب دعاء هللا أن يطه ر قلب ه و 

 أمتنا.
 وهذا األمر دلت عليه كثري من األدلة الشرعية..

 منها: أن يوسف عليه السالم ملا دعته امرأة العزيز ْلأ إل ابب الدعاء ..
 ل إ نَ هُ  َمثْ  َوايَ  َأْحَس نَ  َريب    إ نَ هُ  اّلَل   َمَع اذَ  قَ الَ  لَ كَ  َهْي تَ  َوقَالَ تْ  األَبْ  َوابَ  َوَغَلَق ت   نَ ْفس  ه   َع نْ  بَ ْيت َه ا ف   ُه وَ  الَ يت   َورَاَوَدْتهُ قال تعال: 

 (.23)يوسف:  الظَال ُمونَ  يُ ْفل حُ 
وإش  ارة إل التعلي ل أبن  ه ، وه ذا اجتن اب من  ه عل ى أت الوج وه، مم ا ت دعينن إلي  ه أع وذ ابهلل مع  اذاً : أي ال أب و الس  عود رمح ه هللا :" ق 

 (4/265تفسري أيب السعود : )" تعال للخالص منهمنكر هائل جيب أن يعاذ ابهلل
 أي: . "فاستعص  مالقص  ة ويوض  ح الق  رآن الك  رمي ش  دة تع  وذه ابهلل م  ن ه  ذه اْلرَي  ة بكلم  ة واح  دة ج  رت عل  ى لس  ان ص  احبة 

تفس ري " )منه ا ةس تزادالكأن ه ف عص مة وه و جيته د ف ،  وال تحفظ الش ديد، البلي غ متن اعوهو بناء مبالغة يدل عل ى ال، للعصمة  امتنع طالباً 
 (4/265أيب السعود : 

دع  ا م  رة أخ  رى، وزاد م  ن متس  كه حبب  ل َنات  ه م  ن  الش  ديد عل  ى طل  ب النس  وة وش  غفهن ب  ه مل  ا رأى يوس  ف علي  ه الس  الم اإلص  رار و 
ْجنُ  َرب   : كربه وعنائه، فقال َا إ يَلَ  َأَحبُّ  الس    (.33)يوسف:  اْْلَاه ل نيَ  م نَ  َوَأُكنْ  إ لَْيه نَ  َأْصبُ  ْيَدُهنَ كَ   َعن    َتْصر فْ  َوإ ل إ لَْيه   يَْدُعوَنن   مم 

 –وق د متث ل ف ص ورة بش ر  –عندما ظنت أن جَبيل علي ه الس الم ومما يوضح أثر الدعاء ف حتقيق العفاف أن مرمي عليها السالم 
 (.18)مرمي:  َتق يًّا ُكْنتَ   إ نْ  م ْنكَ  لَرمْحَن  اب   أَُعوذُ  إ ين    قَاَلتْ : استعاذت ودعت لصيانة نفسها منهيريد هبا سوء 

 عل ى طاغي  ةمل ا دخل ت  -الن يب ص لى هللا علي ه وس لم ف الص  حيحني كم ا ثب ت   –زوج إب راهيم علي ه الس الم   وم ن األدل ة أن س ارة
: فق ال. خ ذفأُ ، ي الك افراللهم إن كنت آمنت ب ك وبرس ولك وأحص نت فرج ي إل عل ى زوج ي ف ال تس لط عل ، فقالت: ذهب يتناوهلا بيدهو 

ف دعا بع ض . ف دعت ف أطلق، ادع ي هللا يل ول أض رك: فق ال، خ ذ مثله ا أو أش دمث تناوهل ا الثاني ة فأُ ، فدعت هللا ف أطلق، ادعي هللا ول أضرك
رد هللا كي  د : قال  ت؟ (1)ميَ ْه  مَ  فأوم  أ بي  ده، فأخ  دمها ه  اجر فأتت  ه وه  و يص  لي . إنك  م مل أتت  وين إبنس  ان إمن  ا أتيتم  وين بش  يطان: حجبت  ه فق  ال

 .الكافر حنره وأخدم هاجر
  أن ه ص لى هللا علي ه وس لمع ن الن يب   الدعاء ابلعفة، فع ن عب د هللا ب ن مس عود  صلى هللا عليه وسلموهلذا كله كان من هدي نبينا 

  رواه مسلم.« والغىن، افوالعف، والتقى، اللهم إين أسألك اهلدى» :كان يقول
 وم  ن ش  ر   ، بص  ري وم  ن ش  ر   ، مسع  ي الله  م إين أع  وذ ب  ك م  ن ش  ر   : ق  ل» رج  الً دع  اًء فق  ال ل  ه:لي  ه وس  لم ص  لى هللا عالن  يب وعلَ  م 

 رواه أبو داود.« منيي ومن شر    ،قليب ومن شر   ، لساين
ح ّت ل  : م ن ش ر فرج ه، وغلب ة امل ن علي ه؛ف الز  ان أو ف مقدماته ، يعنومعىن احلديث :" تعوذ من أن يغلب املن عليه حّت يقع 

 (.2/286عون املعبود : ) يقع ف الز  ان، والنظر إل احملارم "
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 الثالثية الثالثة واألربعون
 ثالثة تشتاق هلم اْلنة

، َثاَلثَة : إ َل  لََتْشَتاقُ  اْْلََنةَ  إ نَ » َوَسَلَم: َعَلْيه   اّللَُ  َصَلى اّلَل   َرُسولُ  اَل: قَالَ ،قَ  َمال ك   ْبن   أََنس   َعنْ  ي  
رواه « َوَسْلَمانَ  َوَعَمار ، َعل 

 وهو حسن مبجموع طرقه كما ف صحيح اْلامع.الرتمذي، 
، فاْلنة تشتاق إل صلى هللا عليه وسلممثل هذه األحاديث الواجب على املسلم أن َيرها على ظاهرها، فيؤمن مبا قاله رسول هللا 

اْلنة، فبالغ ف بيان ذلك حّت قال: إن اْلنة تشتاق  أهل من أَّنم  نقول: املقصودف احلديث، ول صلى هللا عليه وسلمثالثة ذكرهم النيب 
الذي أوجد هؤلء وأمكنهم من الشتياق لقادر على أن يوجد واملالئكة.  والغلمان احلور من اْلنة، أهل اشتياق إليهم. ول نقول: املراد

َداراً  ف يَها فَ َوَجَداف تفسريه لسورة الكهف ف اآلية: –يقول العالمة ابن عثيمني عليه رمحة هللا  ذلك ف اْلنة. : "أي -يَ ن َْقضَ  َأنْ  يُر يدُ  ج 
 كان  إن تتعجب ول السقوط، إرادة على يدل ميله فإن إرادة، له نعم: إرادة؟ فاْلواب للجدار هل: قيل فإن يسقط، أن يريد مائل أنه

ب َُّنا»: إنه وسلم عليه هللا صلى النيب عنه قال" ُأُحد" هو فها إرادة للجماد  الناس بعض قول أما اإلرادة، على زائد وصف واحملبة ،«َوحنُ بُّهُ  حيُ 
 له".  وجه فال إرادة للجماد ليس وأنه كناية  هذا إنَ : القرآن ف اجملاز جييزون الذين

 اجملاز أبن: القائلون هبا يستدل اليت األدلة َبأك من الكرَية اآلية ويقول العالمة القرآين الشنقيطي رمحه هللا ف اآلية نفسها: "هذه
 مانع ل أنه على هللا كتاب  من آَيت دلت وقد. جماز هي وإمنا حقيقة، تكون أن َيكن ل النقضاض اْلدار إرادة أن زاعمني. القرآن ف

 ذلك من يعلم أبنه تعال صرح كما  ،اْللق يدركها ل وأقوالً  وأفعالً  إرادات   للجماداتأن   يعلم تعال هللا ألن حقيقة، اْلدار إرادة كون  من
َْمد ه   ُيَسب  حُ  إ َل  َشْيء   م نْ  َوإ نْ : وعال جل قوله ف خلقه يعلمه ل ما  نفقه ل أبننا فصرح ،(44اإلسراء: ) َتْسب يَحُهمْ  تَ ْفَقُهونَ  ل َوَلك نْ  حب 

 .والسنة القرآن ف كثرية  ذلك وأمثال. نعلمها ل وحنن وعال جل هو يعلمها هلم إرادة عن واقع وتسبيحهم ،تسبيحهم
ْنهُ  يَ تَ َفَجرُ  َلَما احلْ َجاَرة   م نَ  َوإ نَ : تعال قوله: ذلك على الدالة اآلَيت فمن َها َوإ نَ  اأْلََّْنَارُ  م  ن ْ ْنهُ  فَ َيْخرُجُ  َيَشَققُ  َلَما م   َوإ نَ  اْلَماءُ  م 

ن َْها  تلك ألن. ذلك ف واضح دليل هللا خشية من يهبط احلجارة بعض أبن تعال فتصرحيه (.74)البقرة:  اّلَل   ة  َخْشيَ  م نْ  يَ ْهب طُ  َلَما م 
ْلن َ  َأنْ  َفأََبنْيَ  َواْلْ َبال   َواأْلَْرض   الَسَماَوات   َعَلى اأْلََمانَةَ  َعَرْضَنا إ انَ : تعال وقوله. نعلمه ل وحنن هللا يعلمه إبدراك اْلشية ن َْها َوَأْشَفْقنَ  َهاحَيْم   م 
ْنَسانُ  َومَحََلَها  ذلك أن على دليل خافت، أي وأشفقت أبت واْلبال واألرض السماء أبن وعال جل فتصرحيه (.72)األحزاب:  ...اأْل 

 .نعلمه ل وحنن وعال جل هو يعلمه وإدراك إبرادة واقع
 يسلم كان  حجراً  ألعرف إين»: قال وسلم عليه هللا صلى الَنيب أن: مسلم صحيح ف ثبت ما ذلك على الدالة األحاديث ومن

 احلجر، ذلك فتسليم. لفراقه جزعاً  وسلم عليه هللا صلى عليه َيطب كان  الذي اْلذع حنني من البخاري صحيح ف ثبت وما «.مبكة علي
اإلسراء: ) َتْسب يَحُهمْ  تَ ْفَقُهونَ  ل َوَلك نْ : قوله ف مبثله صرح كما  نعلمه، ل وحنن هللا يعلمه ،وإدراك إبرادة كالَها  اْلذع ذلك وحنني

 صرفها جيوز ل والسنة الكتاب نصوص ألن ابطل؛ زعم أمثال بُ رْ ضَ  هي وإمنا هلا حقيقة ل األمور هذه أن عنده علم ل من مُ وزعْ  ،(44
 على اْلدار إرادة إبقاء من مانع ل أنه تعلم كوبذل. جداً  كثرية  هذا وأمثال. إليه الرجوعُ  جيب بدليل إل املتبادر الواضح معناها عن

" )أضواء البيان: ترى كما  جداً  واضح وهذا اإلرادة، تلك خلقه يعلم مل وإن النقضاض، إرادة منه علم هللا يكون أن إلمكان حقيقتها
3/339.) 

 بشيئاً يسريا من املناقفاْلنة تشتاق، وأهلها يشتاقون هلؤلء الثالثة، وسأذكر لكل واحد 
 أوهلم: علي بن أيب طالب 

 مل يسجد لصنم قط.. ، وزوج ابنته فاطمة رضي هللا عنها..صلى هللا عليه وسلموهو ابن عم رسول هللا 
َيان   ف   َأَُّتَل  ُفن   ، فَ َقاَل: َعل يًّا اْسَتْخَلفَ  تَ ُبوكَ  إ َل  صلى هللا عليه وسلمالنيب  ف الصحيحني ملا َخرَجَ  ب ْ صلى له  فَقالَ  ؟َوالن  َساء   الص  

َْنز َلة   م ن    َتُكونَ  َأنْ  تَ ْرَضى َأَل »: هللا عليه وسلم ٌّ  لَْيسَ  أَنَهُ  إ َل  ُموَسى؟ م نْ  َهاُرونَ  مب   . وهذه منقبة عظيمة لعلي    «.بَ ْعد ي َنيب 
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حيب هللا ورسوله، وحيبه هللا  َرُجاًل  َغًدا الرَايَةَ  أَلُْعط نَيَ » َقاَل: مَ َوَسلَ  َعَلْيه   اّللَُ  َصَلى اّلَل   َرُسولَ  ، َأنَ  َسْعد   ْبن   َسْهل   وفيهما َعنْ 
َلتَ ُهمْ  َيُدوُكونَ  الَناسُ  فَ َباتَ  قَاَل: «.يََدْيه   َعَلى اّللَُ  ورسوله، يَ ْفَتحُ   َعَلْيه   ّللَُ ا َصَلى اّلَل   َرُسول   َعَلى َغَدْوا الَناسُ  َأْصَبحَ  فَ َلَما يُ ْعطَاَها، أَي ُُّهمْ  لَي ْ

نَ ْيه   َيْشَتك ي فَ َقالُوا: ؟«طَال ب   َأيب   ْبنُ  َعل يُّ  أَْينَ » فَ َقاَل: يُ ْعطَاَها، َأنْ  يَ ْرُجو ُكلُُّهمْ   َوَسَلمَ  ُلوا» قَاَل: اّلَل . َرُسولَ  َيَ  َعي ْ  «.ب ه   َفْأتُوين   إ لَْيه ، َفَأْرس 
نَ ْيه ، ف   َبَصقَ  َجاءَ  فَ َلَما ثْ َلَنا؟ َيُكونُوا َحَّت  أُقَات ُلُهمْ  اّلَل   َرُسولَ  َيَ  َعل يٌّ: فَ َقالَ  الرَايََة. َفَأْعطَاهُ  َوَجع ، ب ه   َيُكنْ  ملَْ  َكَأنْ   َحَّت  َفََبَأَ  هُ لَ  َوَدَعا َعي ْ  م 

ْم، تَ ْنز لَ  َحَّت  ر ْسل كَ  َعَلى انْ ُفذْ » فَ َقاَل: ، إ َل  اْدُعُهمْ  مثَُ  ب َساَحت ه  ْساَلم  ُْهمْ وَ  اإْل  َا َأْخَب  بُ  مب   ب كَ  اّللَُ  يَ ْهد يَ  أَلَنْ  فَ َواّلَل   ف يه ؛ اّلَل   َحق    م نْ  َعَلْيه مْ  جيَ 
ًدا َرُجاًل   «.النَ َعم   مُحْرُ  َلكَ  َيُكونَ  َأنْ  م نْ  َلكَ  َخرْي   َواح 

 إ َل  حيُ َبن   َل  َأنْ  إ يَلَ: َوَسَلمَ  َعَلْيه   اّللَُ  َصَلى اأْلُم  ي    الَنيب     لََعْهدُ  إ نَهُ  الَنَسَمةَ  َوبَ رَأَ  احْلََبةَ  فَ َلقَ  : "َواَلذ يَعل يٌّ  مسلم، قَالَ  وف صحيح
 ُمَناف ق ". إ َل  يُ ْبغ َضن   َوَل  ُمْؤم ن ،

.   وهو ممن مات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو عنه راض 
 يفرد أن للكتب، النساخ من كثري  عبارة ف هذا غلب ة لبن كثري رمحه هللا، قال: "وقدإل غريه اذكر مبقال وقبل أن أغادر علياً 

 أن ينبغي لكن معناه صحيحا، كان  وإن وهذا ،"وجهه هللا كرم"أو الصحابة، سائر دون من السالم" "عليه: يقال أبن عنه هللا رضي علياً 
 هللا رضي منه، بذلك أول عفان بن عثمان املؤمنني وأمري فالشيخان تكرمي،وال التعظيم ابب من هذا فإن ذلك؛ ف الصحابة بني ُيَساوى

 .(479-6/478أمجعني" )تفسري القرآن العظيم:  عنهم
 الثاين: فعمار بن ايسر وأما 

 وأمه مسية مولة بن خمزوم، من كبار الصحابيات رضي هللا عنها..
 رضي هللا عنهم. ،واملقداد وبالل، وصهيب، مسية، وأمه وعمار، بكر، وأول من أعلن إسالمه من الناس ستة: أبو

 وأول شهيدة ف اإلسالم أمه مسية طعنها أبو جهل لعنه هللا حبربة ف قبلها فقتلها.
رواه أبو نعيم األصبهاين ف « صَبا آل َيسر فإن موعدكم اْلنة»وهم يعذبون: آلل َيسر  صلى هللا عليه وسلمالنيب  وقد قال

 معرفة الصحابة.
 على وسالماً  برداً  كوين  انرُ  َي»: ويقول رأسه، على هيدَ  رُّ م  فيُ  به، َير وسلم عليه هللا صلى النيب ابلنار، كان املشركون بهعذَ وملا 

 رواه ابن سعد.« الباغية الفئة تقتلك، إبراهيم على كنت  كما  عمار
قتادة رمحه هللا. قال ابن حجر ف اإلصابة: "واتفقوا  كما قال  إل من أكره وقلبه مطمئن ابإلَيانوقد نزلت هذه اآلية فيه: 

 ".على أَّنا نزلت ف عمار 
 ابإلَيان. مطمئنا قال: ؟«قلبك َتد كيف»: فقال له صلى هللا عليه وسلمملا أكره ذكر آهلتهم خبري، وشكا ذلك للنيب أنه وذلك 

ي    نْ الرتمذى، عَ  وف سنن رواه احلاكم ف املستدرك.« فعد عادوا إن» :قال
 َعَلْيه   اّللَُ  َصَلى الَنيب     َعَلى َيْسَتْأذ نُ  َعَمار   أنه قَاَل: َجاءَ   َعل 

لطَي  ب   َمْرَحًبا ،َلهُ  اْئَذنُوا» :فَ َقالَ  .َوَسَلمَ  لَلَذْين   اقْ َتُدوا»: صلى هللا عليه وسلموفيه قال النيب  «.اْلُمطََيب   اب   َبْكر   َأيب   إ َل  َوَأَشارَ - بَ ْعد ي م نْ  اب 
َْدي   َواْهَتُدوا -َوُعَمرَ  شاش:  أخرجه« مشاشه إل إَياان عمار ملئ»وقال فيه:  «.َفَصد  ُقوهُ  َمْسُعود   اْبنُ  َحَدَثُكمْ  َوَما ،َعَمار   هب 

ُ
النسائي. وامل

 مضُغها. َيكن اليت اللي نة العظام رؤوس
  الفارسي وأما الثالث: فسلمان

 اّلَل   َرُسول   َأْصَحاب   م نْ  اَنس   قَاَل: قَالَ  أََنهُ   ُهرَيْ َرةَ  َأيب  ما ثبت ف جامع الرتمذي رمحه هللا من حديث  ويكفي لبيان فضله 
َنا إ نْ  اّللَُ  ذََكرَ  اَلذ ينَ  َهُؤَلء   َمنْ  اّلَل   َرُسولَ  َيَ  َوَسَلَم: َعَلْيه   اّللَُ  َصَلى َْنب   َسْلَمانُ  وََكانَ  أَْمثَالََنا؟ َيُكونُوا ملَْ  مثَُ  ب َنا اْستُ ْبد لُوا تَ َولَي ْ  َصَلى اّلَل   َرُسول   جب 

ذَ  َوَسَلمَ  َعَلْيه   اّللَُ  َصَلى اّلَل   َرُسولُ  َوَسَلَم، َفَضَربَ  َعَلْيه   اّللَُ  ي َواَلذ ي َوَأْصَحابُُه، َهَذا» َوقَاَل: َسْلَمانَ  َفخ   َمُنوطًا َيَانُ اإْل   َكانَ   َلوْ  ب َيد ه   نَ ْفس 
لث َُّرَيَ   .«فَار سَ  م نْ  ر َجال   لَتَ َناَوَلهُ  اب 

 .متيم أو بقيس افتخروا إذا سواه يل أب ل اإلسالم أيبومما ينسب إليه: 
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العلم كثري، " حبفر اْلندق، ومن مواعظه: صلى هللا عليه وسلمشار على النيب  واعظاً ذا رأي سديد، فهو الذي أحكيماً  كان 
 ف أمر دينك، ودع ما سواه فال تعانه". ؛ فخذ من العلم ما حتتاج إليهر قصريوالعم

 أم فرأى الدرداء، أاب سلمان زار الدرداء رضي هللا عنهما، بينه وبني أيب وسلم عليه هللا صلى النيب وف صحيح البخاري ملا آخى
؟ َما هَلَا: فَ َقالَ  (1)ُمتَ َبذ  َلةً  الدرداء نْ َيا. ف   َحاَجة   لَهُ  لَْيسَ  الَدْرَداء   أَبُو ُخوكَ أَ  قَاَلْت: َشْأُنك   ُكْل.  فَ َقاَل: طََعاًما، َلهُ  َفَصَنعَ  الَدْرَداء ، أَبُو َفَجاءَ  الدُّ

ك ل   َأانَ  َما قَاَل: َصائ م . فَإ ين    قَاَل:  ََنْ. فَ َقاَل: يَ ُقوُم، َذَهبَ  مثَُ  فَ َناَم. ََنْ، قَاَل: يَ ُقوُم، الَدْرَداء   أَبُو َذَهبَ  اللَْيلُ  َكانَ   فَ َلَما َفَأَكَل. أَتُْكَل، َحَّت  ِب 
ر   م نْ  َكانَ   فَ َلَما كَ  َحقًّا، َعَلْيكَ  ل رَب  كَ  إ نَ  َسْلَماُن: َلهُ  فَ َقالَ  َفَصَلَيا، اآْلَن، قُمْ  َسْلَماُن: قَالَ  الَلْيل   آخ   َعَلْيكَ  َوأل َْهل كَ  َحقًّا، َعَلْيكَ  َول نَ ْفس 

َ  َفأََتى َحَقُه. َحق    ذ ي ُكلَ   َفَأْعط   قًّا،حَ  ُّ  فَ َقالَ  َلُه، َذل كَ  َفَذَكرَ  َوَسَلمَ  َعَلْيه   اّللَُ  َصَلى الَنيب   «.َسْلَمانُ  َصَدقَ » َوَسَلَم: َعَلْيه   اّللَُ  َصَلى الَنيب 
 فرضي هللا عن علي   وعمار  وسلماَن وسائر الصحب الكرام.

                                                
 .التواضع جهة على ،اْلميلة احلسنة ابهليئة والتهيؤ ،التزين ترك: التبذل / 1
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 واألربعون رابعةال الثالثية
 أعيادان

ْس  اَلم   أَْه  لَ  ع ي  ُدانَ  ،الَتْش  ر يق   َوَأََيمُ  الَنْح  ر ، َويَ   ْومُ  َعَرفَ  َة، يَ   ْومُ » :ص  لى هللا علي  ه وس  لم اّلَل   َرُس  ولُ  قَ  الَ : قَ  الَ   َع  ام ر   بْ  ن   ُعْقبَ  ةَ  َع  نْ   اإْل 
 .والنسائي والرتمذي داود وأبو أمحدرواه  «َوُشْرب   َأْكل   َأََيمُ  َوه يَ 

 هذه ثالثة أعياد تضمنها هذا احلديث الشريف..
 فمن أعيادان: يوم عرفة

 ومي عرفة هو اليوم التاسع من ذي احلجة، وهو يوم عظيم له فضائله ووظائف..
 أما فضائله: 

 فقد أقسم هللا به ف موضعني من كتابه:
 (.3-1الَبوج: ) َوَمْشُهود   َوَشاه د  *  ْوُعود  اْلمَ  َواْليَ ْوم  *  اْلَُبُوج   َذات   َوالَسَماء : تعال قال
 يَ  ْومُ  َوالَش اه دُ  َعَرفَ َة، يَ  ْومُ  اْلَمْش ُهودُ  َواْليَ  ْومُ  اْلق َياَم ة ، يَ  ْومُ  اْلَمْوعُ ودُ  اْليَ  ْومُ »: -مفس راً ه ذه اآلي ة- صلى هللا علي ه وس لم اّلَل   َرُسولُ  قَالَ 

 .رواه الرتمذي «اْْلُُمَعة  
 (.3-1الفجر: )َواْلَوْتر   َوالَشْفع  *  َعْشر   َولََيال  *  َواْلَفْجر   : سبحانه وقال
 وأن التاس  ع، لكون  ه عرف  ة؛ ي  وم ال  وتر أن احل  ديث ه  ذا ف تق  دم ق  د"  :(8/390)تفس  ري الق  رآن العظ  يم:  هللا رمح  ه كث  ري  اب  ن ق  ال

 ."أيضاً  والضحاك وعكرمة، عباس، ابن وقاله. العاشر لكونه النحر؛ يوم الشفع
 : الدين إكمال يوموهو  

، ْبن   طَار ق   َعنْ ف َهاب  نَ ا لَ وْ  تَ ْقَرُءوََّنَ ا ك َتاب ُكمْ   ف   آيَة   اْلُمْؤم ن نَي، أَم ريَ  َيَ : َلهُ  قَالَ  اْليَ ُهود   م نْ  َرُجاًل  َأنَ :   اْلَْطَاب   ْبن   ُعَمرَ  َعنْ  ش   َعَلي ْ
 َلُك  مْ  َوَرض   يتُ  ن ْعَم  يت   َعلَ  ْيُكمْ  َوأمَْتَْم  تُ  د ي  َنُكمْ  َلُك  مْ  َأْكَمْل  تُ  اْليَ   ْومَ : قَ  الَ  ؟ آيَ  ة   َأيُّ :  قَ  الَ .  ع ي  ًدا اْليَ   ْومَ  َذل   كَ  َلََّتَ  ْذانَ  نَ زَلَ  تْ  اْليَ ُه  ود   َمْعَش  رَ 

ْساَلمَ  أخرج ه  "مُجَُع ة   يَ  ْومَ  ب َعَرفَ ةَ  قَائ م   َوُهوَ  صلى هللا عليه وسلم يب    النَ  َعَلى ف يه   نَ زََلتْ  اَلذ ي َواْلَمَكانَ  اْليَ ْومَ  َذل كَ  َعَرفْ َنا َقدْ :  ُعَمرُ  قَالَ . د يًنا اإْل 
 الشيخان.

 وهو يوم املباهاة
َ  َأنَ  عنهم ا هللا رض ي اْلَع  اص   بْ ن   َعْم ر و بْ ن   اّلَل   َعْب د   َع نْ . ثب  ت مالئكت ه املوق ف أبه ل يب اهيف اهلل تع ال   ص لى هللا علي ه وس  لم النَ يب 

َيةَ  َماَلئ َكَتهُ  يُ َباه ي َوَجلَ  َعزَ  اّللََ  إ نَ »: يَ ُقولُ  َكانَ  َْهل   َعَرَفةَ  َعش   رواه أمحد. «ُغَْبًا ُشْعثًا أَتَ ْوين   ع َباد ي إ َل  اْنظُُروا:  فَ يَ ُقولُ  َعَرَفَة، أب 
 " . أعلم وهللا والغفران التوبة بعد إل اْلطاَي أبهل يباهي ل ألنه هلم مغفور   أَّنم على يدلُ  وهذا:"  هللا رمحه الَب عبد ابن قال

:  وأما وظائفه فخمس 
 األول: صومه.

لَ هُ  الَ يت   الَس َنةَ  ُيَكف   رَ  َأنْ  اّلَل   َعلَ ى َأْحَتس  بُ  َعَرفَ ةَ  يَ  ْوم   ص  َيامُ »:ص لى هللا علي ه وس لم نبين ا ق ال . س نتني يكف ر وصيامه  الَ يت   َوالَس َنةَ  قَ ب ْ
َيةَ  الَسَنةَ  ُيَكف  رُ »:فَ َقالَ  َعَرَفةَ  يَ ْوم   َصْوم   عن سئل صلى هللا عليه وسلم أنه:  له ظلف وفرواه مسلم.  «بَ ْعَدهُ   .«َواْلَباق َيةَ  اْلَماض 
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 أُم    ح  ديث أورد مث ،" مس  لم َعَرفَ  ةَ  يَ   ْومَ  ب َعَرفَ  ات   ل ْلَح  اج    اْلف طْ  ر   اْس  ت ْحَباب   اَبب" :ص  حيحه ف مس  لم اإلم  ام ق  الوه  ذا لغ  ري احل  اج. 
. َص  ائ م   ُه وَ : بَ ْعُض  ُهمْ  فَ َق الَ  ،ص لى هللا علي  ه وس لم اّلَل   َرُس ول   ص   َيام   ف   َعَرفَ ةَ  يَ   ْومَ  ع ْن َدَها مَتَ اَرْوا اَنًس  ا َأنَ : عنه ا هللا رض ي احْلَ  ار ث   ب ْن ت   اْلَفْض ل  

 . رواه الشيخان.َفَشر بَهُ  ب َعَرَفةَ  بَع ري ه   َعَلى َواق ف   وَ َوهُ  َلَب   ب َقَدح   إ لَْيه   َفَأْرَسْلتُ . ب َصائ م   لَْيسَ : بَ ْعُضُهمْ  َوقَالَ 
 .فضعيف بعرفة عرف يوم صوم عن صلى هللا عليه وسلم َّنى حديث أما
 أيب م  ع وحجج ت عرف  ة، ي وم يص م فل  م ص  لى هللا علي ه وس لم هللا رس ول م  ع حجج ت: ق ال عنهم  ا هللا رض ي عم ر اب  ن ع نثب ت و 

رواه عب د ال رزاق "عن ه أَّن ى ول ب ه آم ر ول أص ومه، ل وأان يص مه، فلم عثمان مع وحججت يصمه، لمف عمر مع وحججت يصمه، فلم بكر
 ف املصنف.
 ."الصائم أجر مثل له كان  الدعاء على به ليتقوى عرفة يوم أفطر من" :رمحه هللا عطاء قالف املصنف أيضاً و 

 الدعاءمن وظائفه: 
َ  َأنَ  َج  د  ه   َع  نْ  أَب ي  ه   َع  نْ  ُش  َعْيب   بْ  ن   َعْم  ر و فع  ن َعاء   َخ  رْيُ » :قَ  الَ  ص  لى هللا علي  ه وس  لم النَ  يب   َأانَ  قُ ْل  تُ  َم  ا َوَخ  رْيُ  َعَرفَ  َة، يَ   ْوم   ُدَع  اءُ  ال  دُّ

 رواه الرتمذي. «َقد ير   َشْيء   ُكل     ىَعلَ  َوُهوَ  احلَْْمُد، َوَلهُ  اْلُمْلُك، َلهُ  َلُه، َشر يكَ  َل  َوْحَدهُ  اّلَلُ، إ َل  إ َلهَ  َل : قَ ْبل ي م نْ  َوالَنب يُّونَ 
َعاء   َخرْيُ »" :(8/482) األحوذي حتفة ف قال َنَهُ  ؛«َعَرَفةَ  يَ ْوم ُدَعاءُ  الدُّ  ."إ َجابَةً  َوأَْعَجلُ  إ اَثبَةً  َأْجَزلُ  أل 
 . الدعاء خري كان  ملا مستجاابً  فيه الدعاء يكن مل فلو

 : قسمان وهو..  التكبريومنها: 
 وللح اج التش ريق، أَيم آخ ر إل عرف ة فج ر م ن احل اج لغ ري يكون وهذا الصلوات، بدبر ومقيد كلها،  العشر ف يكون وهذا مطلق،

 .التشريق أَيم آخر إل النحر يوم ظهر من
 أن ب تأحب ش وال ه الل رأوا ف إذا:"   -الفطر ف التكبري ف -هللا رمحه الشافعي اإلمام قال. مجاعياً  التكبري يكون أن من أبس ول

 (.1/462)األم:"وفرادى مجاعة الناس يكَب
 أه ل خب الف ،في ه لجتم اعهم عرف ة أله ل عي دا عرف ة ي وم يك ون وإمن ا: رمح ه هللا تيمي ة ابن قالفلماذا التحق يوم عرفة أبَيم العيد؟ 

 م".عيده يومَ  هو فكان النحر يوم جيتمعون فإمنا األمصار
 ومن أعيادان: يوم النحر.

. ويس  مى بي  وم احل  ج األك  َب؛ ألن ص  لى هللا علي  ه وس  لمر م  ن ذي احلج  ة. وه  و أع  ظ أَيم هللا كم  ا ق  ال رس  ول هللا وه  و الي  وم العاش  
معظم أعمال احلج تق ع في ه، م ن الوق وف عن د املش عر احل رام بع د الفج ر، ورم ي مج رة العقب ة، وال ذبح، واحلل ق أو التقص ري، وط واف اإلفاض ة، 

 والسعي بني الصفا واملروة.
 أايم التشريق: صلى هللا عليه وسلمالنيب ث ذكر 

أَيم التش ريق ه  ي األَيم الثالث  ة ال يت تك  ون بع  د عي د األض  حى، فاحل  ادي عش  ر: ي وم الق  ر، والث  اين عش ر ي  وم النف  ر األول، والثال  ث 
 ف كتاب    ه، وه    ي األَيم عش   ر ي    وم النف    ر الث    اين. وتس    مى أبَيم م    ىن ألن احلج    اج يكون    ون فيه    ا مب    ىن. وه    ي األَيم املع    دودات ال    يت ذك    ر هللا

املعلومات على قول بعض املفسرين. والصحيح أن املعلوم ات العش ر م ن ذي احلج ة. ومسي ت أبَيم التش ريق م ن تش ريق حل م اهل دي، وتش ريق 
 .وأعظم فائدة دل عليها هذا احلديث أن لكل قوم عيداً، فال جيوز للمسلم أن يشارك الكافرين ف أعيادهم اللحم تقديده.
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 الثية اْلامسة واألربعونالث
 توبةالذكر، و التقوى، و ال

. اّلَل ، َرُسولَ  َيَ : قُ ْلتُ : قَالَ  ،ُمَعاذ بن جبل  َعنْ  ن   َحَجر   ُكل     ع ْندَ  اّللََ  َواذُْكر   اْسَتطَْعَت، َما اّلَل   ب تَ ْقَوى َعَلْيكَ » :فَ َقالَ  أَْوص 
رُّ  تَ ْوبًَة؛ ف يه   ّللَ    َفَأْحَدثْ  ُسوء   م نْ  َعم ْلتَ  َوَما وَشَجر ، ر  ، الس   لس   ْلَعالن َية   َواْلَعالن َيةُ  اب  رواه الطَباين ف املعجم الكبري، وهو حديث حسن « اب 

 لغريه.
ا قصرية، وينبغي على الداعية صلى هللا عليه وسلمالذي يالحظ ف وصاَي رسول هللا  ، وعباراهت  أن  إل هللا أن كلماهتا معدودات 

  هلدي النبوي.ا ايلتزم هذ
 حديَثك حنبُّ  إانَ  الرمحن أاب عبد َي: رجل له فقال مخيس، يوم الناس كلَ  ركان يذك     ابن مسعود ثبت ف الصحيحني أن 

، كلَ   حَدثتنا أَنك وَلود ْدان ونشتهيه،  نايتخَولُ  كان  وسلم ليهع هللا صلى هللا رسول إنَ  أُم َلكم؛ أنْ  كراهةَ   إل أحد  ثكم أنْ  َينعن ما فقال: يوم 
 .علينا السآمة كراهة  ابملوعظة

 إل الَتوصُّل هي: والبالغةُ  واستجالهبا، القلوب قَبول   إل أقربُ  ألََّنا مستحسنة ؛ املوعظة ف والبالغةُ قال ابن رجب رمحه هللا: "
 ف وأوقعها لألمساع، وأحالها وأفصحها عليها، الَداَلة اظاأللف م نَ  ُصورة   أبحسن   السامعني قلوب إل وإيصاهلا املقصودة، املعاين إفهام

زُ  يُبل غُ  كان  بل ُيطيُلها، ول خطبته يقصر وسلم عليه هللا صلى وكان. القلوب  .(28" )جامع العلوم واحلكم ص ويُوج 
 وخطبته قصداً، صالتُه فكانت ،وسلم عليه هللا صلى الَنيب    معَ  ُأصل  ي كنتُ :  قال  مسُرة بن   جابر عن مسلم صحيحف  وثبت

 .يسريات كلمات    هنَ  إمَنا اْلمعة، يومَ  املوعظةَ  ُيطيلُ  ل وسلم عليه هللا صلى هللا رسولُ  كان:  اودورواية أيب د .قصداً 
 ُكْنتَ   فَ َلوْ  َوأَْوَجْزَت، أَبْ َلْغتَ  َلَقدْ  اْليَ ْقظَان   َأابَ  َيَ : قلنا  نزل فلما وأَبْلَغ، فَأْوَجزَ  عمار   خطبنا: قال وائل أيب حديث من مسلم وخرَج

ْعتُ  إ ين    ؟ فَ َقاَل:1تَ نَ َفْستَ   ،الَصاَلةَ  َفَأط يُلوا ف ْقه ه ، م نْ  2َمئ َنة   ُخطَْبت ه   َوق َصرَ  الَرُجل   َصاَلة   طُولَ  إ نَ » يَ ُقوُل: َوَسَلمَ  َعَلْيه   اّللَُ  َصَلى اّلَل   َرُسولَ  مسَ 
طْ  َواْقُصُروا ْحرًا اْلبَ َيان   م نْ  َوإ نَ  ،َبةَ اْلُْ  .«س 

، أَوْ  َعًصا َعَلى ُمت َوَك  ًئا فَ َقامَ  َوَسَلَم، َعَلْيه   اّللَُ  َصَلى اّلَل   َرُسول   َمعَ  اْْلُُمَعةَ  َشه ْدانَ  :قال نحزْ  بن احلكموعن   َوأَْثىَن  اّللََ  َفَحم دَ  قَ ْوس 
ُروا َسد  ُدوا َوَلك نْ  ب ه ، أُم ْرتُْ  َما ُكلَ   ُتط يُقوا َلنْ  إ َنُكمْ  الَناُس، أَي َُّها» قَاَل: ، مثَُ ُمَبارََكات   طَي  َبات   َخف يَفات   َكل َمات    َعَلْيه ،  رواه أبو داود. «َوأَْبش 

 أول وصية: تقوى هللا حسن الوسع والطاقة
 (.16)التغابن:  اْسَتطَْعتُمْ  َما اّللََ  فَاتَ ُقواوقد قال تعال: «. اْسَتطَْعتَ  َما اّلَل   ب تَ ْقَوى َعَلْيكَ »: صلى هللا عليه وسلمقال له 

 والتقوى: أن َتعل بينك وبني عذاب هللا وقاية ابمتثال أمره، واجتناب َّنيه.
 ألهل إن   أل: يقول عنهما اّلل   رضي الز بري ابن إل كتب  الفقهاء بعض من رجال أن   أنس رمحه هللا: "بلغن بن مالك قال اإلمام

 ووف   ،اللسان ف وصدق عماء،الن على وشكر البالء، على وصَب ابلقضاء، رضي من أنفسهم: من عرفوَّناويَ  هبا، عرفونيُ  عالمات   الت قوى
 (.704 ،703 /11 األصول: " )جامعالقرآن ألحكام وتال والعهد، ابلوعد

                                                
 أطلت. / 1
 عالمة. / 2
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َنا َوَلَقدْ ل تعال: والتقوى هي وصية هللا تعال للناس أمجعني، لألولني واآلخرين، قا  َوإ ََيُكمْ  قَ ْبل ُكمْ  م نْ  اْلك َتابَ  أُوتُوا اَلذ ينَ  َوَصي ْ
 (.131)النساء:  اّللََ  اتَ ُقوا َأن  

 ونصوص القرآن والسنة طافحة بذكر ما للمتقني من النعيم املقيم عند رب العاملني.
 «وش ج ر   ح ج ر   ك ل     ع ْند   اَّلَل   و اذْك ر  »الوصية الثانية: 

 ف املراد من ذلك قولن ألهل العلم:
 وسفراً. اذكره حضراً  أي: السفر، إل وابحلجر احلضر، إل ابلشجر أشار صلى هللا عليه وسلماألول: أنه 

 الشدة، وابلشجر عن الرخاء. حال اْلدب ُعَب   به عن والرخاء، فاحلجر الشدة ف املراد أن الثاين:
 من معاذ أن يذكر هللا على كل أحواله.. صلى هللا عليه وسلماد النيب وعلى كال القولني فقد أر 

 ر من أيسر العبادات، ومع هذا نغفل عنه كثرياً، أسأل هللا أن يصلح أحوالنا..كوالذ 
 َلَعَلُكمْ  ث ريَاً كَ   هللاَ  َواذُْكُروا: تَ َعاَل  قال :الدارين ف وأهم ما يذكر به عند احلث على ذكر هللا أن ذكر هللا يفضي إل الفالح

 (.10:  )اْلمعة تُ ْفل ُحونَ 
 : أبمرين إل فالح يتحقق أن َيكن ول
 .املرهوب من النجاة -
 وهذا كله ف ذكر هللا. .املرغوب وحتقق -

ريُ  َوَسَلمَ  َعَلْيه   اّللَُ  َصَلى اّلَل   َرُسولُ  َكانَ :  قال أنه عنه هللا رضي ُهرَيْ رَةَ  َأيب   َعنْ ثبت   َلهُ  يُ َقالُ  َجَبل   َعَلى َفَمرَ  َمَكَة، طَر يق   ف   َيس 
ريُوا» :فَ َقالَ  مُجَْداُن، . (مسلم) «َوالَذاك رَاتُ  َكث ريًا  اّللََ  الَذاك ُرونَ » :قَالَ  اّلَل ؟ َرُسولَ  َيَ  اْلُمَفر  ُدونَ  َوَما: قَالُوا. «اْلُمَفر  ُدونَ  َسَبقَ  مُجَْداُن، َهَذا س 

 .(122 /4 القدير فيض)" للعبادة وَّتلى اعتزل إذا فرد من الناس، عن املعتزلون املنفردون أي" :ديرالق فيض ف قال
َ   ف أ ْحد ثْ  س وء   م نْ  ع م ْلت   الوصية الثالثة: و م ا رُّ  ت  ْوب ة ؛ ف يه   َّلل  ر  ، الس   لس   ْلع الن ي ة   و اْلع الن ي ة   َب   َب 

 ل جهدك الشر توقيت إن إنك قال كأنه  ،وضعفها البشرية عجز إل أشار: "(4/438 )فيض القدير: قال املناوي رمحه هللا
 سراً : ضربني يعمل الذي الشر أن أخَب «ابلعالنية والعالنية ابلسر السر»، اإلمكان حسب إليه والرجوع ربك إل ابلتوبة فعليك ،منه تسلم
 ."مبثله شئ لك  فيقابل ،اْلوارح فعل والعالنية ،القلب فعل فالسر ،وجهراً 

 عصى جبوارحه أحسن هبا.إذا احنرف قلبه شغله بطاعة، لو خطرت له معصية بقلبه تفكر ف قدرة هللا، هذه توبة السر. وإذا 
ويدخل ف هذا التوجيه النبوي: أن من دعا إل بدعة ف صحيفة أو بعض وسائل اإلعالم فإن توبته ل تكون اتمة إل إذا صحح 

، ل َيكن أن يطبع ضال كتااب ينفي فيه عذاب القَب، وينفي نزول املسيح عليه السالم، وينكر فيه حد الردة، مث خطأه ف ذات الوسيلة
يتوب بينه وبني نفسه. ل، لبد من البيان، كما نشرت ابطلك ف كتاب أو صحيفة أو فضائية فالبد إذا من هللا عليك ابهلداية أن تصحح 

 انتشر هبا الباطل.  هذا اْلطاء ف ذات الوسائل اليت
 َويَ ْلَعنُ ُهمُ  اّللَُ  يَ ْلَعنُ ُهمُ  أُولَئ كَ  اْلك َتاب   ف   ل لَناس   بَ يَ َناهُ  َما بَ ْعد   م نْ  َواهْلَُدى اْلبَ ي  َنات   م نَ  أَنْ زَْلَنا َما َيْكُتُمونَ  اَلذ ينَ  إ نَ وقد قال تعال: 

يمُ  التَ َوابُ  َوَأانَ  َعَلْيه مْ  أَتُوبُ  َفأُولَئ كَ  َوبَ يَ ُنوا َلُحواَوَأصْ  اَتبُوا اَلذ ينَ  إ َل *  الاَلع ُنونَ   (.160-159)البقرة:  الَرح 
 بثالثة شروط: إل تكون ل للعلم الكامتني توبةف
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                               ثالثيات نبوية 
   (38) 

 .الكتمان من حصل عما الرجوع وهي التوبة؛: األول
 .فساد به حصل احلق كتماَّنم  ألن بكتماَّنم؛ فسد ملا اإلصالح: الثاين

 .حسنات سيئاهتم تبدل وهبذا .البيان غاية احلق بيان: الثالث
 فإذا كان هذا من كتم حقاً، فأول هبذا البيان من نشر ابطاًل.
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                               ثالثيات نبوية 
   (39) 

  

 الفهرس
 الصفحة املوضوع م

 2 الكفارات 31
 5 دعوات نيب هللا سليمان عليه السالم 32
 8 عاقبة الرَيء 33
  11من وصاَي النبوة أليب هريرة  34
 13 ثالث مجل تُذه ب الكرب 35
 15 صلى هللا عليه وسلمثالثة  أُقسم عليهن نبينا  36
 17 ثالثة تباح هلم املسألة  37
 20 ثالث وصاَي 38
 23 وفد هللا ثالثة 39
 26 ثالث متلك هبا الدنيا 40
 28 نا على الناس بثالثلْ ض   فُ  41
 30  ثالث دعوات نبوَيت 42
 33 نة إليهمثالثة تشتاق اْل 43
 36 أعيادان 44
 38 التقوى، والذكر، والتوبة 45
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