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(ٗ) صحيح البخاري   
 

إن الحمد هلل، نحمده، ونستعينو، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، 
ومن سيئات أعمالنا، من َيْيِدهِ هللُا فال ُمضلَّ لو، ومن ُيضمل فال ىادي لو، 

.إلو إال هللا وحَده ال َشِريَك لو، وأشيُد أن محمًدا عبُده ورسوُلووأشيد أن ال   
َ َحقَّ ُتَقاِتِو َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأْنُتْم } :قال تعالى َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا َّللاَّ
.]آل عمران[ {(ُٕٓٔمْسِمُموَن )  

} َيا َأيَُّيا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَمَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَمَق قال تعالى:
َ الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِو  ِمْنَيا َزْوَجَيا َوَبثَّ  ِمْنُيَما ِرَجااًل َكِثيًرا َوِنَساًء َواتَُّقوا َّللاَّ

َ َكاَن َعَمْيُكْم َرِقيًبا ) .]النساء[ ({َٔواْْلَْرَحاَم ِإنَّ َّللاَّ  

َ َوُقوُلوا َقْواًل َسِديًدا ) قال تعالى: ُيْصِمْح ( ٓٚ} َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا َّللاَّ
َ َوَرُسوَلُو َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما  َلُكْم َأْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع َّللاَّ

أما بعد: ]اْلحزاب[ ({ٔٚ)  

وشر اْلمور  -ملسو هيلع هللا ىلص -دمحم  فإن أصدق الحديث كتاب هللا وأحسن اليدي ىدي
وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة في النار. ُمحدثاتيا، وكل محدثٍة بدعة،  

.مازال الحديث متواصل في شرح كتاب العمم )صحيح البخاري(  

 وكنَّا قد توقفنا في المقاء السابق عند بداية الباب الثالث

)ّمن رفع صوتو بالعمم(
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 أوردنا رواية البخاري فوذكرنا حديث عبد هللا بن عمرو ولم نشرح الحديث 
رواية مسممستكمل الكالم باليوم فإننا سن ، أمامحديثفقط ل  

َثَنا ِإْسَحاُق، َأْخَبَرَنا َجِريٌر، َعْن  َثَنا َجِريٌر، ح، َوَحدَّ َثِني ُزَىْيُر ْبُن َحْرٍب، َحدَّ َوَحدَّ
َمْنُصوٍر، َعْن ِىاَلِل ْبِن ِيَساٍف، َعْن َأِبي َيْحَيى، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو، َقاَل: 

َة ِإَلى اْلَمِديَنِة َحتَّى ِإَذا ُكنَّا َرَجْعَنا مَ  َع َرُسوِل هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّم ِمْن َمكَّ
ُئوا َوُىْم ِعَجاٌل َفاْنَتَيْيَنا ِإَلْيِيْم  َل َقْوٌم ِعْنَد اْلَعْصِر، َفَتَوضَّ ِبَماٍء ِبالطَِّريِق َتَعجَّ

َيا الْ  َوْيٌل »َماُء َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّم: َوَأْعَقاُبُيْم َتُموُح َلْم َيَمسَّ
 .(ٕٔٗأخرجو مسمم)«ِلْْلَْعَقاِب ِمَن النَّاِر َأْسِبُغوا اْلُوُضوءَ 

 
سيرة الصحابي الجميل الشاب العابد الزاىد المفسر الفقيو  أواًل: 

 .عبد هللا بن عمرو بن العاص
 

ْيِميُّ ىو: َعْبُد هللِا بُن َعْمِرو  اْبِن َىاِشِم بِن ُسَعْيِد  بِن الَعاِص بِن َواِئٍل السَّ
 .بِن َسْعِد بِن َسْيِم بِن َعْمِرو بِن ُىَصْيِص بِن َكْعِب بِن ُلَؤيِّ بِن َغاِلٍب 

فيو اإلمام الحبر العالم الفقيو المعروف بطول العبادة وىو ابن الصحابي 
  .الجميل عمرو بن العاص

َد: َسْبُع ماَئِة َحِدْيٍث، اتََّفَقا َلُو َعَمى َسْبَعِة َأَحاِدْيَث، َواْنَفَرَد َيْبُمُغ َما َأْسنَ 
 .الُبَخاِريُّ ِبَثَماِنَيٍة، َوُمْسِمٌم ِبِعْشِرْينَ 

 إذن ثمانية وعشرين رواية فقط ىي التي أوردىا البخاري ومسمم
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  .اجتياده في العبادة

 لقد كان رضي هللا عنو مجتيًدا اجتياًدا شديًدا في العبادة، 

 قال:فوروى عن نفسو 

َأْنَكَحِني َأِبي اْمَرَأًة َذاَت َحَسٍب، َفَكاَن َيَتَعاَىُد َعْن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َعْمٍرو، َقاَل: 
ُجُل ِمْن  َيَطْأ َلَنا ِفَراًشا،  َرُجٍل َلمْ َكنََّتُو، َفَيْسَأُلَيا َعْن َبْعِمَيا، َفَتُقوُل: ِنْعَم الرَّ

َوَلْم ُيَفتِّْش َلَنا َكَنًفا ُمْنُذ َأَتْيَناُه، َفَممَّا َطاَل َذِلَك َعَمْيِو َذَكَر ِلمنَِّبيِّ َصمَّى هللُا 
َقاَل:  «َكْيَف َتُصوُم؟»، َفَمِقيُتُو َبْعُد، َفَقاَل: «الَقِني ِبوِ »َعَمْيِو َوَسمََّم َفَقاَل: 

ُصْم ِفي ُكلِّ َشْيٍر »، َقاَل: ُكلَّ َلْيَمٍة، َقاَل: «َوَكْيَف َتْخِتُم؟»ٍم، َقاَل: ُكلَّ َيوْ 
، َقاَل: ُقْمُت: ُأِطيُق َأْكَثَر ِمْن َذِلَك، َقاَل: «َثاَلَثًة، َواْقَراِ  الُقْرآَن ِفي ُكلِّ َشْيرٍ 

َأْفِطْر »ِمْن َذِلَك، َقاَل: ، ُقْمُت: ُأِطيُق َأْكَثَر «ُصْم َثاَلَثَة َأيَّاٍم ِفي الُجُمَعةِ »
ُصْم َأْفَضَل »َقاَل: ُقْمُت: ُأِطيُق َأْكَثَر ِمْن َذِلَك، َقاَل:  «َيْوَمْيِن َوُصْم َيْوًما

ْفَطاَر َيْوٍم، َواْقَرْأ ِفي ُكلِّ َسْبِع َلَياٍل َمرَّةً  ْوِم َصْوَم َداُوَد ِصَياَم َيْوٍم َواِ   «الصَّ
 ُرْخَصَة َرُسوِل َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّم، َوَذاَك َأنِّي َكِبْرتُ َفَمْيَتِني َقِبْمُت 

ْبَع ِمَن الُقْرآِن ِبالنََّياِر، َوالَِّذي  َوَضُعْفُت، َفَكاَن َيْقَرُأ َعَمى َبْعِض َأْىِمِو السُّ
َذا َأَراَد َأْن َيَتَقوَّى َيْقَرُؤُه َيْعِرُضُو ِمَن النََّياِر، ِلَيُكوَن َأَخفَّ َعَمْيِو ِبالمَّيْ  ِل، َواِ 

َأْفَطَر َأيَّاًما َوَأْحَصى، َوَصاَم ِمْثَمُينَّ َكَراِىَيَة َأْن َيْتُرَك َشْيًئا، َفاَرَق النَِّبيَّ 
َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّم َعَمْيِو "، َقاَل َأُبو َعْبِد َّللاَِّ: " َوَقاَل َبْعُضُيْم: ِفي َثاَلٍث 

 .(ٕ٘ٓ٘أخرجو البخاري) ٍس َوَأْكَثُرُىْم َعَمى َسْبٍع "َوِفي َخمْ 

 زوجيا :بعميا ،امرأة ابنو :كنتو ،يتفقد :يتعاىد،  
 أي لم يضطجع معيا في فراش :لم يطأ لنا فراشا،  
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 الكنف الستر والجانب وأرادت بيذا الكالم والذي  :ولم يفتش لنا كنفا
 .قبمو الكناية عن عدم جماعو ليا

 سبع  :السبع ،القرآن مرة واحدة في كل سبع ليالأي اختم  :مرة
يقرؤه ليتمكن من حفظو عميو وقراءتو في الميل  :يعرضو ،القرآن

 .عد اْليام التي أفطرىا :أحصى ،بسيولة
 كان يعممو قبل وفاتو  :فارق النبي ملسو هيلع هللا ىلص عميو ،من الطاعة :شيئا

وبقي مستمرا عمى فعمو حتى توفي ملسو هيلع هللا ىلص وىو يعممو

 .وقفة مع ىؤالء القوم لنرى كيف كانت أحواليم مع هللا
لعبد هللا بن عمرو :أن يصوم ثالثة أيام من كل شير،  :توجيو النبي 

 بن عمرو :أنو يطيق وأن يختم القرآن مرة كل شير، فكان رد عبد هللا
  .أكثر من ذلك

، فقال أطيق أكثر أن يصوم ثالثة أيام في الجمعة فجاء توجيو آخر:
أفطر يومين وصم يوًما، فتتابعت توجييات  : فقال النبي من ذلك، 

 .النبي لو وىو ُيردد أطيق أكثر من ذلك
َفَمْيَتِني َقِبْمُت ُرْخَصَة َرُسوِل َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّم،  ثم قال عبد هللا:

 .َوَذاَك َأنِّي َكِبْرُت َوَضُعْفتُ 
فقد كبر في السن ولم تُعد طاقة الشباب موجودة كما كانت، فالشباب 

حتى يستطيع  يتمتعون بالطاقة، فندم عمى عدم قبولو لسنة النبي 
، ولكنو لم يترك ما أمره بو النبي االستمرار في العمل الذي ألزم نفسو بو

.  
ن قل، وليس   كثرتو ثم عدم الُقدرة ْلن أحب اْلعمال إلى هللا أدومو وا 

  .وبالتالي تركو بالكميةعمى المداومة عميو 
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عندما ُتفرَّغ القموب من الدنيا تسُيل عمى اْلبدان الطاعات وعندما ُتمْل 

 .بيا تعجز عن الطاعة اْلبدان
 

في الميل،  القرآنيختم كل يوم يصوم النيار و فقد كان رضي هللا عنو 
لُيخفف عنو وىو ال يرضى بيذا التخفيف وظل يقول أطيق  فيأتي النبي 

 أكثر من ذلك إلى أفضل الصيام وىو صيام داود عميو السالم، 
يرىم ويتولد اإلنسان إذا ما نظر في أحوال ىؤالء وقموبيم وِس _يتعجب 

إقبال عمى لديو حالة من العجز واإلحباط، فأي حٍب ىذا وأي تمُمق وأي 
ود ىذا، والتجرد وترك الدنيا بالكمية من القمب، ْلن القمب لو أي هللا و 

 .ُشِغل بالدنيا لما استطاع أن يختم القرآن في ليمة
 

ن عن التالوة والختم وتحقيق العمم الذي نأخذه ولماذا نحن اليوم عاجز 
  .الدنيا مْلت القموب واْلعمال ضعيفة واإلقبال عمى الرب ضعيف ؟

 
 ؟فكيف استطاع ىؤالء أن ُيخرجوا الدنيا بالكمية من القموب ىكذا

حتى  ؟ولو أقل القميل لقد أخرجوىا لدرجة أنيا لم يبقى منيا أي شيء  
 .الزوجة لقد أخرجيا من قمبو وىو مازال حديث عيٍد بزواج

  
لقد دخل اْلب بيت ابنو ليتفقد أحوال ابنو مع أىل بيتو وىذا ىو حال 

فقالت: نعم الرجل ولكنو لم يطأ لنا )اإلنصاف_العدل( فسأليا  اْلب العاقل
 .فراش)أي أنو لم يقم بحق الزوجة الشرعي(
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ىو لفت االنتباه إلى أن عبد هللا بن عمرو شاب وفيو ما في  المقصود:
الشباب من شيوة ومعو زوجة حسناء وىي حالل لو، فيتركيا ويظل طوال 

 الميل يقيم الميل مع القرآن وُيصبح صائًما في النيار، ولوال أن النبي 
، لظل حالو ىكذاعمى ىذا الحال وجيو إلى التخفيف ومنعو من االستمرار 

التي  لم يصموا إلى ىذا الحال إال بحب هللا ورسولو)صدق المحبة( ىؤالء
 .فقدىا الكثير

  
ما سبقكم أبو بكر بكثرة  عندما تحدث عن أبي بكر: قال الُمزني: ولذلك

 .)حب هللا ورسولو( صوم وال صالة ولكن بشيء وقر في قمبو
 

نحن أكثر عبادة من الصحابة الذين سبقونا ولكن ال  سأل أحد التابعين:
نستطيع أن نصل إلى ما وصموا إليو فمماذا ؟ فقال : لقد كانوا أزىد في 

وأصل المسألة والركيزة التي ُتمِيد الدنيا منكم، ىذه ىي إجابة السؤال 
 .طريق الوصول)الزىد في الدنيا(

عبد هللا بن عمرو فمم يكن الصحابة جميعيم في العبادة بنفس درجة 
ولكنيم سبقوا أناس  سبقوىم في كثرة العبادة ْلن القمب لم يكن ُمنشغل 

 .إال باهلل
  أوردنا رواية البخاري أما رواية مسمم فيي:  

ا، »َقاَل:   * َفاْقَرْأُه ِفي ُكلِّ َسْبٍع، َواَل َتِزْد َعَمى َذِلَك، َفِإنَّ ِلَزْوِجَك َعَمْيَك َحقِّ
اَوِلَزْوِرَك  ا، َوِلَجَسِدَك َعَمْيَك َحقِّ . َقاَل:  «َعَمْيَك َحقِّ َد َعَميَّ ْدُت، َفُشدِّ َقاَل: َفَشدَّ

 «ِإنََّك اَل َتْدِري َلَعمََّك َيُطوُل ِبَك ُعْمرٌ »َوَقاَل ِلي النَِّبيُّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّم: 
ى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّم، َفَممَّا َكِبْرُت َفِصْرُت ِإَلى الَِّذي َقاَل ِلي النَِّبيُّ َصمَّ »َقاَل: 
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أخرجو  «َوِدْدُت َأنِّي ُكْنُت َقِبْمُت ُرْخَصَة َنِبيِّ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّمَ 
 .(ٜ٘ٔٔمسمم)

 
"ولنفسك  وفي رواية أخرى  " ولولدك عميك حق"وفي رواية أيًضا لمسمم 

 .عميك حق"
 

 ولو جمعنا الروايات الواردة في البخاري ومسمم فإننا سنجد أن النبي 
قال)لنفسك عميك حق، ولزوجك عميك حق، ولزورك عميك حق، ولولدك 

 .عميك حق( فأعطي كل ذي حق حقو
 
عمى  ومن مجموع الروايات نخُمص إلى نصيحة نبوية غالية أال وىي: 

فال إفراط في الطاعة فيؤدي ذلك أن ال يقع في اإلفراط أو التفريط، المسمم 
نفس(، وال تفريط إلى التقصير في حق) الزوج_الزوجة_الوالدين_اْلبناء_ال

غواءات  فيتكاسل عن الطاعات ومن ثمَّ يسقط في حضيض الشيوات وا 
ن حق هللا وبين الحقوق الدنيا، ولكن كيف لإلنسان أن ُيحقق التوازن بي

النية واحتسب عند هللا أن الوقت الذي  فمو أن اإلنسان استحضر ؟اْلخرى 
 .)عبادة(ّمن لو حق عميويقوم فيو بأداء حقوق 

  
 مثال:

ن لبدنك عميك حق:  د إراحتو  وا  فإذا أراد أن ُيريح البدن فال ُيريحو لُمجرَّ
ولكن عميو أن يحتسب اْلجر عند هللا فإن ىذا الوقت الذي أراح فيو البدن 

 في الميل  هللا عز وجلسُيعينو عمى القيام بين يدي 
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وُمتبٍع لو في  فيكون ممتثل ْلمر رسول هللا  ولزورك عميك حق:
العبادة، فإذا ما دخل عميو ضيف فال يكون ُمتأفًفا منو ْلنو جعمو يترك 

البد من ف ،بإكرام الضيف النبي  ىأوصالضيف لو حق فقد العبادة، 
أداء حقو دون الوقوع في أي مخالفة شرعية أو خطأ ُيغِضب هللا سبحانو، 

أنو ُمتبع لمنبي و حقو يحتسب لفالوقت الذي يستقبل فيو الضيف وُيؤدى 
  في قولو. 
 

َمْن َكاَن »َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّم: 
ُيْؤِمُن ِباَّللَِّ َوالَيْوِم اآلِخِر َفاَل ُيْؤِذ َجاَرُه، َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباَّللَِّ َوالَيْوِم اآلِخِر 
 «َفْمُيْكِرْم َضْيَفُو، َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباَّللَِّ َوالَيْوِم اآلِخِر َفْمَيُقْل َخْيًرا َأْو ِلَيْصُمْت 

 .(ٛٗ،ٚٗوأخرجو مسمم) (،ٖٛٔٙ،ٖٙٔٙ،ٖ٘ٔٙ،ٜٔٓٙ،ٛٔٓٙ)أخرجو البخاري 
 

أمرنا بيا وبيَّن أن اإليمان متعمق إذن إكرام الضيف أمر ووصية نبوية 
وىذا إيمان  بإكرام الضيف، فإكرام الضيف يعني تنفيذ وصية رسول هللا 

  .موقتلإضاعة  لكذ وليس في
الُنصح والُمتابعة والرعاية والعناية وتعميم  كذلك اْلبناء ليم حق:

فقد أضاع حق َمن واله هللا شرع هللا وتحفيع القرآن، وَمن لم يفعل ذلك 
 عمييم.

 
ذي حٍق حقو ولكن  كل ءإعطاينبغي كل ىؤالء ليم حقوق عمى الشخص و 

حقو البد أن ينصب تركيز ىذا الُمعطي  واحدكما قمنا: فعند إعطاء كل 
عند هللا بالحسنات، حتى لو كان ىذا الحق ىو  حقال ىذاعمى احتساب 

، وأن ىذا العمل قد تحضير اْلم لطعام أبنائيا فتحتسب اْلجر عند هللا
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قد أخذوا من اْلم فيكون سبب في أن يكون ىؤالء اْلبناء صالحين 
حتى ينشأ الحنان واْلمان والحب وىي أشياء البد أن تعطييا اْلم ْلبنائيا 

نفسًيا، فتحتسب اْلم اْلجر في أنيا تعمل عمى إصالح نفسية  ي و س ليج
إنسان فال مشاكل وال أمراض نفسية فينشأ إنسان مسمم ينفع المسممين، 

 .البد أن تكون ىذه ىي النية في العمل وليس محبة االبن
  

من ىذا البيان يتضح أن الوقت لن يضيع في أداء الحقوق إذا ما احتسب 
عند هللا، فيكون كل عمل يقوم بو اإلنسان عبادة ولو أجر عند ىذا الوقت 

 .هللا باستحضار النوايا
 
 
 
 

عندما وجو عبد هللا بن عمرو ىذا  ولذلك فإننا نورد سؤااًل :ىل النبي 
 التوجيو جعمو ُيِقل من الحسنات؟

 
لو حسبناىا بالكم كما يفعل الكثير من المسممين فإننا سنجدىا بالفعل 
قمَّت )فبعد أن كان يختم كل يوم مرة أصبح يختم كل أسبوع يعني أربعة 
أجزاء فقط في اليوم_ وبعد أن كان يصوم كل يوم أصبح يصوم يوم بعد 

 .سناتبالفعل لو وزن اْلمر بالكم والعدد نجد أنو نزل في اْلجر والحيوم( 
 .أما لو وزن اْلمر باإلتباع فسنجد أن اْلجر أكبر
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عمل فعوام المسممين عند  ،ىذه ىي المشكمة عند الكثير من المسممين
ف، فُيكِثر من العدد ولكنو ال يخرج يالطاعة ينظرون إلى الكم وليس الك

؟ فالقمب ساٍه الٍه غافل، بشيء كما أنو ال يعمم ىل ُقِبل منيا شيء أم ال 
فيسرد الِذكر سرًدا، ويقوم بعمل أكثر من عمرة في عمرة واحدة)أي في 

 ىذا ىو ميزان الكمية والعدد؟ ( ةواحد ةسفر 
 

وال بالعدد، فالحسنات تكون بقدر في حين أن ىذا اْلمر ال ُيوزن بالكمية 
 قبولالعدد ولكن الميم ىو ال ىواإلتباع وكذلك النجاة فميس الميم 

أكثر من عمرة  لمع اًل ثمف) ، فالكثرة قد يكون فييا مخالفة ليدي النبي 
 .(ىذا لوسر لا انل عر ش امف ،ةواحد ةفي سفر 

 
  
 

 نخُرج من الحديث بحقيقة ينبغي االلتفات واالنتباه ليا أال وىي: 
ففي الظاىر قمَّت العبادة من ناحية الكم ولكن الحقيقة أنو ُمتبع، فتوجيو 

رشاده لو ثم إتباعو ليذا التوجيو واإلرشاد أعظم وأقرب إلى هللا  النبي  وا 
حياتو وقال : ليتني أخذت برخصة نياية ندم في مما كان يفعمو، حتى أنو 

 .رسول هللا 
 

دبار ستقيم اْلمرييعمم كيف  فقد كان النبي  ، فالنفس ليا إقبال وا 
قبمة وتريد أن تفعل واإليمان يزيد وينقص، فأحياًنا تكون النفس نشيطة ومُ 

الكثير، وأحياًنا تشُعر بحالة من الفتور فبالكاد تقوم بأداء ما عمييا من 
 .فروض، وىذا ىو حال العباد
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 ِفي َوَسممَ  َعَميوِ  هللاُ  َصمى النِبي َعنا َتَخمفَ : قال نعود إلى حديث الباب:

 سفر من اْلسفار : فقد كان الصحابة مسافرين في فَأَدَرَكَنا َساَفرَناَىا َسفَرةٍ 
اَلُة  -َفَأْدَرَكَنا  -بعد أن انطمقوا  فمحق بيم النبي   -َوَقْد َأْرَىَقْتَنا الصَّ

ُأ، َفَجَعْمَنا َنْمَسُح َعَمى َأْرُجِمَنا وأدركيم  : فمحق بيم النبي َوَنْحُن َنَتَوضَّ
 .وىم يتوضئون 

 .«النَّارِ  َوْيٌل ِلْْلَْعَقاِب ِمنَ »َفَناَدى ِبَأْعَمى َصْوِتِو:  
اَلةُ    .: أعجمتنا لضيق الوقتَوَقْد َأْرَىَقْتَنا الصَّ
  

 قال العمماء في ذلك أقوال:
عندما يمحق بيم ن يصموا إال أقيل :ْلنيم أخروا الصالة  وال يريدون  -ٔ 

فيم يعرفون مدى الفضل الذي ينالونو من فُيصمي بيم صالة الجماعة 
وىو قادم من  وراء ذلك، فظموا يؤخرون الصالة إلى أن رؤوا النبي 
، فمما توضئوا عمى بعيد فقاموا ُيسارعون إلى الوضوء لُيصموا مع النبي 

غير أن يمسو وجو السرعة حدث أن ترك البعض منيم جزء من القدم من 
  «َوْيٌل ِلْْلَْعَقاِب ِمَن النَّارِ » ْوِتِو:َفَناَدى ِبَأْعَمى َص ، الماء
 :وكسرىا  جمع عقب بفتح عين وكسر قاف وبفتح عين العقب ىو

 .مع سكون قاف مؤخر القدم
 

 وقالصوتو وقال ىذه المقولة ولذلك بوب اإلمام ىذا الباب  فرفع النبي 
 .) باب من رفع صوتو بالعمم(
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 من الحديث حكم : دافتسي
 لماذا؟ ُيسبغ الوضوء فقد وقع في كبيرة من الكبائرأن َمن لم 

 .«َوْيٌل ِلْْلَْعَقاِب ِمَن النَّارِ » استناًدا لقول النبي 
  

 :أنو نوع من العذاب :وقيل قيل أنو وادي في جينم،    الويل ىو ، 
 .وعمى ِكال القولين يكون المعنى المقصود ىو إيقاع العذاب

 
المقصود بو ىو المبالغة في غسل و ىو إسباغ الوضوء  إذن المطموب:

أعضاء تعميم الماء عمى أعضاء الوضوء و إيصال الماء إلى أجزائيا ، 
الوضوء، وبالتالي فال يجوز ترك أي جزء من العضو دون أن ُيعمم بالماء، 

  .فاعل ذلك بالويل وقد توعد النبي 
 :الشديد وال يكون إال عمى الكبائر.العذاب  والويل يعني 

 
 ،دحالنص) إذا ورد فيكبيرة  ُيصنفالفعل  نأ :ممعلا لىأ لاقوكما 

 .(ديعو  وأ ،ليو  ،نعل
  

ذا يعني أي وعيد شديد فإن ى «َوْيٌل ِلْْلَْعَقاِب ِمَن النَّارِ » فمما قال النبي 
 ارتكب كبيرة.أن فاعمو قد 

  
لصوتو أنو: رأى من صحابتو فعاًل يستوجب أن ُينكر  ومعنى رفع النبي 

 .عمييم فعمو
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 َفَجَعْمَنا َنْمَسُح َعَمى َأْرُجِمَنا""وقولو  :الحافع يقول
انتزع منو البخاري أن اإلنكار عمييم كان بسبب المسح ، ال بسبب ) 

االقتصار عمى غسل بعض الرجل، فميذا قال في الترجمة: " وال يمسح 
مسمم "  ةياو ر عمى القدمين "، وىذا ظاىر الرواية المتفق عمييا. وفي 
 فانتيينا إلييم وأعقابيم بيض تموح لم يمسيا الماء " ، 

ول بإجزاء المسح، وبحمل اإلنكار عمى ترك فتمسك بيذا من يق_ 
التعميم؛ لكن الرواية المتفق عمييا أرجح ، فتحمل ىذه الرواية عمييا 
بالتأويل، فيحتمل أن يكون معنى قولو: " لم يمسيا الماء " ، أي: ماء 

 .(الروايتين  الغسل ، جمعا بين
 

يكن  ملصنيع الصحابة ل معنى ىذا كما أورد البخاري أن إنكار النبي 
لمجرد ترك جزء ولكن ْلنيم مسحوا عمى أرجميم، ولذلك فال يجوز ُمطمًقا 

 .، فعقيدة أىل السنة والجماعة ىي غسل اْلرجلالمسح عمى القدمين
  

  .نكتفي بالمسح أما الشيعة فإنيم يقولون:
   .أنت مخير بين الغسل والمسح الجبائي:إمام المعتزلة يقول 

 .أجمع بين الغسل والمسح الظاىر فإنيم يقولون:أما أىل 
  

كل ىذه أقوال باطمة إال قول أىل السنة والجماعة ْلنو موافق لمسنة وما 
بين الغسل والمسح، ولم يرد عنو أنو  أمر بو النبي ص، فمم يجمع النبي 

مسح عمى قدمو، كما أنو لم يرد عنو أيًضا أنو ترك اْلمر لمصحابة فخيرىم 
بين الغسل والمسح، حتى قول أىل الظاىر الذين شددوا باطل ْلنيم جمعوا 

 جمعو في عمل واحدبين عبادتين وىذا مما ال يجوز 
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 .في ىذا اْلمر فيي الغسل _أما السنة الفعمية الواردة عن النبي 
  
 .«َوْيٌل ِلْْلَْعَقاِب ِمَن النَّارِ » َفَناَدى ِبَأْعَمى َصْوِتِو: -

  .جواز رفع الصوت بالعمم: استدل العمماء من ىذه المقولة عمى
  .رغم أن الصوت العالي من اْلمور المرفوضة في ديننا

َصْوِتَك ِإنَّ َأْنَكَر اْْلَْصَواِت َواْقِصْد ِفي َمْشِيَك َواْغُضْض ِمْن }  قال تعالى:
  .]لقمان[ ({َٜٔلَصْوُت اْلَحِميِر )

لرفع ىذا اْلمر مرفوض في الظروف العادية)يتحدث اثنان فال داعي 
  تستوجب رفع الصوت وال حرج في ذلك.( لكن ىناك أسباب الصوت

أمر  حالة كالتي أمامنا في الحديث فقد رأى النبي  :من ىذه اْلسباب
خطأ فإذا ما تكمم بصوت منخفض فمن يسمعو أحد ولذلك فقد رفع صوتو 

  حتى يسمعو الصحابة رضي هللا عنيم.
ويمكن أن يحُدث ىذا أيًضا إذا كان ىناك َمن يفعل منكر فيكون رفع 

الصوت من أجل التنبيو، يمحق بيذا أيًضا إذا كان في القول موعظة كما 
 ،جاء في حديث جابر"

َكاَن َرُسوُل هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّم ِإَذا َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، َقاَل: 
ْت َعْيَناُه، َوَعاَل َصْوُتُو، َواْشَتدَّ َغَضُبُو، َحتَّى َكَأنَُّو ُمْنِذُر َجْيٍش  َخَطَب اْحَمرَّ

اُكمْ »َيُقوُل:  اَعُة َكَياَتْينِ ُبِعْثُت »، َوَيُقوُل: «َصبََّحُكْم َوَمسَّ ، َوَيْقُرُن «َأَنا َوالسَّ
بَّاَبِة، َواْلُوْسَطى، َوَيُقوُل:  َأمَّا َبْعُد، َفِإنَّ َخْيَر اْلَحِديِث »َبْيَن ِإْصَبَعْيِو السَّ

ِكَتاُب هللِا، َوَخْيُر اْلُيَدى ُىَدى ُمَحمٍَّد، َوَشرُّ اْْلُُموِر ُمْحَدَثاُتَيا، َوُكلُّ ِبْدَعٍة 
َأَنا َأْوَلى ِبُكلِّ ُمْؤِمٍن ِمْن َنْفِسِو، َمْن َتَرَك َمااًل َفِْلَْىِمِو، »ُثمَّ َيُقوُل:  «َضاَلَلةٌ 

 .(ٚٙٛأخرجو مسمم )«َوَمْن َتَرَك َدْيًنا َأْو َضَياًعا َفِإَليَّ َوَعَميَّ 
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إذا كنت تريد أن ُتناظر شخص وأنت تممك  قال ابن بطال في المناظرة:
عمى العكس بل ، فيخفى عمى َمن ىو أمامكالحجة فال تخفض صوتك 

ينبغي أن ترفع صوتك لبيان الحق ولكن شرط أن ال يصل لدرجة إساءة 
ليم اْلدب، فيكون رفع الصوت بالقدر الذي يسمعو الحضور فيتضح 

 الحق بالحجة والبرىان، فالمناظرة التي ُتعقد بين اثنين البد أن يكون 
 .جمعع الصوت حتى يسمع الىناك من يسمعيا وليذا ينبغي أن يرتف

 
مررت بأبي  روى ابن عبد البر بسنده إلى سفيان بن ُعيينة قال:

حنيفة وىو مع أصحابو في المسجد وقد ارتفعت أصواتيم فقمت : يا أبا 
حنيفة ىذا في المسجد، والصوت ال ينبغي أن ُيرفع فيو ، فقال : دعيم 

 .فإنيم ال يفقيون إاّل بيذا
 
 لمعالم أن ُينكر عمى المتعمم إذا رأى شيء يستحق اإلنكار  وكما أن

 : حتى لو كان عمى المْل
عند  اْلمر ال يدخل فيو جزئية الرحمة أو الشفقة، ْلن ىناك خمط اوىذ

، حيث ُينكرون عمى المعمم إذا ما رأوه يشتد عمى طالب بعض طمبة العمم
كان رءوف ورحيم ولم يشتد عمى  ارتكب خطًأ ما، ويقولون أن النبي 

 عمم بدليل فعمو مع اْلعرابي الذي بال في المسجدَمن يُ 
ُىَرْيَرَة، َقاَل: َقاَم َأْعَراِبيّّ َفَباَل ِفي الَمْسِجِد، َفَتَناَوَلُو النَّاُس، َفَقاَل َعْن َأِبي *

وا َعَمى َبْوِلِو َسْجاًل ِمْن َدُعوُه َوَىِريقُ »َلُيُم النَِّبيُّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّم: 
ِرينَ  ِريَن، َوَلْم ُتْبَعُثوا ُمَعسِّ  «َماٍء، َأْو َذُنوًبا ِمْن َماٍء، َفِإنََّما ُبِعْثُتْم ُمَيسِّ

 .(ٕٛٔٙ،ٕٕٓأخرجو البخاري)
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، وىذا ُيعد نقص في ولْلسف أن بعض الُدعاة ُيدندنون عمى ىذه المسألة
إيصال المعمومة لمطالب ونقص عمم، ْلن الحديث عن جانب واحد من 

)الرأفة _الرحمة_الشفقة( دون أن يذكر  في التعميم طريقة النبي 
 ِلَيْستن بسنة النبي الجانب اآلخر، فإن ىذا يعني أنو لو جاء شخص 

نكرون في إنكاره عمى اآلخر برفع الصوت أو بالشدة فإن المحيطين بو سيُ 
 ، النبي  ىديعميو فعل ذلك بحجة أن ىذا لم يكن 

بل ويشتد عمى كان ُينكر في بعض اْلوقات  ىذا خطأ ْلن النبي و _
 .الُمخطئ

  
ِو َوَسمََّم َرَأى َخاَتًما َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصمَّى هللُا َعَميْ 

َيْعِمُد َأَحُدُكْم ِإَلى َجْمَرٍة ِمْن » ِمْن َذَىٍب ِفي َيِد َرُجٍل، َفَنَزَعُو َفَطَرَحُو، َوَقاَل:
ُجِل َبْعَد َما َذَىَب َرُسوُل هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو «َناٍر َفَيْجَعُمَيا ِفي َيِدهِ  ، َفِقيَل ِلمرَّ

َخاِتَمَك اْنَتِفْع ِبِو، َقاَل: اَل َوهللِا، اَل آُخُذُه َأَبًدا َوَقْد َطَرَحُو َرُسوُل َوَسمََّم: ُخْذ 
 .(ٜٕٓٓأخرجو مسمم)" هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّمَ 

  
يذا فعمى ىذا الصحابي وأنكر عميو فعمو عمى مْل؟  فمماذا اشتد النبي 

الموقف لم تُكن الرحمة والرأفة فيو بسبيل لمعالج واإلصالح ولكن كانت 
ىذا الشخص كان لديو عمم بالحكم، ولو لم  إلى ذلك،سبيل الالشدة ىي 

، ففرق بين بيذه الشدة يكن لديو ىذا العمم لما تعامل معو النبي 
رحمة الجاىل وبين المتعمم، وبالتالي فميس عمى اإلطالق يكون التعامل ب

نكار وتعنيف عمى المْل،   ورأفة وال عمى اإلطالق يكون التعامل بشدة وا 
كممة شديدة جًدا في  ىي «َوْيٌل ِلْْلَْعَقاِب ِمَن النَّارِ » _وقول النبي 

، لكن ىذه الشدة أو ىذا اإلنكار وقعيا عمى الصحابة رضي هللا عنو
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جاء بيذه الصورة لُيبين ليم مدى  عمى أصحابو الشديد من النبي 
 .خطورة الفعل الذي يقومون بو

 
 
 
 

 َوَأنَبَأَنا َوَأخَبَرَنا، َحدَثَنا، :الُمَحدثِ  َقولِ  َبابُ الباب الرابع:   
 

فما ىو مقصود البخاري من ىذا الباب وخاصة أننا ذكرنا أن البخاري لم 
 ُيبوب أبواب الصحيح إال بعبقرية بالغة شيد لو بيا الكثير من العمماء؟ 

، عندما بوب البخاري ىذا الباب بيذا العنوان فيو ييُدف إلى معنى ُمعين
ب العمم أن الكممات الثالث الأراد أن ُيبين ْلىل الحديث وط

 .)حدثنا_أخبرنا_أنبأنا( ليا نفس المعنى
  

 َوَأنَبَأَنا، َوَأخَبَرَنا، َحدَثَنا، ُعَييَنةَ  ابنِ  ِعندَ  َكانَ   :الُحَميِدي َلَنا َوَقالَ 
 .َواِحًدا َوَسِمعتُ 

 
(أن الكممات المحدثينر الُحميدي عن ابن ُعيينة)من كبا لينق

 .اآلتية)حدثنا_أنبأنا_اخبرنا_سمعت( ليا معنى واحد
 

  ؟  اذىفما ىو الُمستفاد من 
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يستفيد الُمحدث أن السند إذا جاء فيو إحدى ىذه الكممات يكون بمثابة 
وبالتالي فال ُيطعن في صحة الرواية، ىذه ىي إرادة  سمع من الراوي  َمنْ 

 .البخاري بيذا الباب
 
 
  

 الصاِدقُ  َوُىوَ  َوَسممَ  َعميوِ  هللاُ  َصمى هللاِ  َرُسولُ  َحدَثَنا : َمسُعودٍ  ابنُ  َوَقالَ 
 َوَسممَ  َعَميوِ  هللاُ  َصمى النِبي َسِمعتُ  هللاِ  َعبدِ  َعن :َشِقيقٌ  َوَقالَ  الَمصُدوقُ 

 َأُبو َوَقالَ  َحِديَثينِ  َوَسممَ  َعَميوِ  هللاُ  َصمى هللاِ  َحدَثَنا َرُسولُ  ُحَذيَفةُ  وَقالَ  َكِمَمةً 
 َعن َيرِوي  ِفيَما :َوَسممَ  َعَميوِ  هللاُ  َصمى النِبي َعنِ  َعباسٍ  ابنِ  َعن الَعاِلَيةِ 

 َعز َربوِ  َعن َيرِويوِ  ِفيَما :َوَسممَ  َعَميوِ  هللاُ  َصمى النِبي َعنِ  َأَنٌس  َربِو َوَقالَ 
 َعز َربُكم َيرِويِو َعن :َوَسممَ  َعَميوِ  هللاُ  َصمى النِبي َعنِ  ُىَريَرةَ  َأُبو َوَقالَ  َوَجل
 .َوَجل
 

يذه ب قصد البخاري بيذه الترجمة أن كل الُمسندات المروية عن النبي 
 اْلسانيد تصح وال إشكال فييا.

 
وذكر من القرآن آيات تدل عمى  قولال اليذ :وانتصر اإلمام الطحاوي 

 .أن المعنى كمو واحد
    

َل َأْحَسَن اْلَحِديِث ِكَتاًبا ُمَتَشاِبًيا  قال تعالى: ُ َنزَّ َمَثاِنَي َتْقَشِعرُّ ِمْنُو } َّللاَّ
ِ َذِلَك ُىَدى  ُجُموُد الَِّذيَن َيْخَشْوَن َربَُّيْم ُثمَّ َتِميُن ُجُموُدُىْم َوُقُموُبُيْم ِإَلى ِذْكِر َّللاَّ

ُ َفَما َلُو ِمْن َىاٍد )  .]الزمر[ ({َّٖٕللاَِّ َيْيِدي ِبِو َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضِمِل َّللاَّ
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ُث َأْخَباَرَىا )} َيوْ  قال سبحانو:و    ]الزلزلة[ ({َٗمِئٍذ ُتَحدِّ
 .واحدتأتي بمعنى كممات والنبأ فجعل الحديث والخبر 

  
} َيْعَتِذُروَن ِإَلْيُكْم ِإَذا َرَجْعُتْم ِإَلْيِيْم ُقْل اَل َتْعَتِذُروا َلْن ُنْؤِمَن َلُكْم  قال تعالى:

وَن ِإَلى َعاِلِم  ُ َعَمَمُكْم َوَرُسوُلُو ُثمَّ ُتَردُّ ُ ِمْن َأْخَباِرُكْم َوَسَيَرى َّللاَّ َقْد َنبََّأَنا َّللاَّ
َياَدِة َفُيَنبُِّئُكْم بِ  وىي اْلشياء  ]التوبة[ ({َٜٗما ُكْنُتْم َتْعَمُموَن )اْلَغْيِب َوالشَّ

 .التي كانت منيم
  

  .]البروج[ ( {َٚٔىْل َأَتاَك َحِديُث اْلُجُنوِد ) } قال تعالى:
وىذا اْلمر يستفيد منو طالب العمم المنشغل بمصطمح الحديث أو الباحث 

 .فيو
 

 حديث الباب:
َجِر »َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّم:  ِإنَّ ِمَن الشَّ
ُثوِني َما ِىيَ  نََّيا َمَثُل الُمْسِمِم، َفَحدِّ َفَوَقَع النَّاُس  «َشَجَرًة اَل َيْسُقُط َوَرُقَيا، َواِ 

َوَوَقَع ِفي َنْفِسي َأنََّيا النَّْخَمُة، َفاْسَتْحَيْيُت، َقاَل َعْبُد َّللاَِّ: ِفي َشَجِر الَبَواِدي 
ْثَنا َما ِىَي َيا َرُسوَل َّللاَِّ َقالَ  (، ٔٙو البخاري)أخرج «ِىَي النَّْخَمةُ : »ُثمَّ َقاُلوا: َحدِّ

 .(ٕٔٔٛأخرجو مسمم)
 
، ورقيا وىي مثل المسممعن شجرة ال يسقط  وأصحاب سأل النبي ي

 .ىي النخمة ا ىي؟ فقال :م  ففكر الناس في أشياء ثم سألوا النبي 
 

 أواًل من ىو عبد هللا بن عمر؟
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حتى في  عبد هللا بن عمر من أكثر الناس إتباًعا لسنة النبي كان 

مية كان يتبعو فييا، وكان إسالمو في ِسن صغير فمم يكن قد بِ اْلمور الجِ 
ر بحضو   ونظًرا لصغر سنو يوم ُأحد لم يأذن لو النبي  احتمم بعد،

 الغزوة، ولكنو حضر غزوة الخندق.
 ولعبد هللا بن عمر فضائل عظيمة جًدا وقد ُروي عنو:

 
َثَنا َناِفٌع، َأنَّ اْبَن ُعَمَر، َقالَ  : ِإنَّ ِرَجااًل ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل َّللاَِّ َصمَّى هللُا َحدَّ

ْؤَيا َعَمى َعْيِد َرُسوِل َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َعَمْيِو  َوَسمََّم، َكاُنوا َيَرْوَن الرُّ
وَنَيا َعَمى َرُسوِل َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّم، َفَيُقوُل ِفيَيا َرُسوُل  َوَسمََّم، َفَيُقصُّ

 ،ُ ، َوَبْيِتي َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّم َما َشاَء َّللاَّ نِّ َوَأَنا ُغاَلٌم َحِديُث السِّ
الَمْسِجُد َقْبَل َأْن َأْنِكَح، َفُقْمُت ِفي َنْفِسي: َلْو َكاَن ِفيَك َخْيٌر َلَرَأْيَت ِمْثَل َما 
َيَرى َىُؤاَلِء، َفَممَّا اْضَطَجْعُت َذاَت َلْيَمٍة ُقْمُت: المَُّيمَّ ِإْن ُكْنَت َتْعَمُم ِفيَّ َخْيًرا 

ِرِني ُرْؤَيا، َفَبْيَنَما َأَنا َكَذِلَك ِإْذ َجاَءِني َمَمَكاِن، ِفي َيِد ُكلِّ َواِحٍد ِمْنُيَما َفأَ 
َ: المَُّيمَّ ِإنِّي  ِمْقَمَعٌة ِمْن َحِديٍد، ُيْقِباَلِن ِبي ِإَلى َجَينََّم، َوَأَنا َبْيَنُيَما َأْدُعو َّللاَّ

َلِقَيِني َمَمٌك ِفي َيِدِه ِمْقَمَعٌة ِمْن َحِديٍد، َفَقاَل:  َأُعوُذ ِبَك ِمْن َجَينََّم، ُثمَّ ُأَراِني
اَلَة. ُجُل َأْنَت، َلْو ُكْنَت ُتْكِثُر الصَّ  َلْن ُتَراَع، ِنْعَم الرَّ

ِر َجَينََّم، َفِإَذا ِىَي َمْطِويٌَّة َكَطيِّ َشِفيَفاْنَطَمُقوا ِبي َحتَّى َوَقُفوا ِبي َعَمى  
َقْرِن الِبْئِر، َبْيَن ُكلِّ َقْرَنْيِن َمَمٌك ِبَيِدِه ِمْقَمَعٌة ِمْن َحِديٍد، الِبْئِر، َلُو ُقُروٌن كَ 

اَلِسِل، ُرُءوُسُيْم َأْسَفَمُيْم، َعَرْفُت ِفيَيا ِرَجااًل  َوَأَرى ِفيَيا ِرَجااًل ُمَعمَِّقيَن ِبالسَّ
 .(ٕٛٓٚالبخاري)أخرجو  ِمْن ُقَرْيٍش، َفاْنَصَرُفوا ِبي َعْن َذاِت الَيِميِن.
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ْتَيا َحْفَصُة، َعَمى َرُسوِل َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو  َفَقَصْصُتَيا َعَمى َحْفَصَة، َفَقصَّ
ِإنَّ َعْبَد َّللاَِّ َرُجٌل َصاِلٌح، َلْو »َوَسمََّم، َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّم: 

اَلةَ »َفَقاَل َناِفٌع: « َكاَن ُيَصمِّي ِمَن المَّْيلِ  أخرجو «َفَمْم َيَزْل َبْعَد َذِلَك ُيْكِثُر الصَّ
 .(ٜٕٓٚالبخاري)

 
 من الروع وىو الخوف :لم ترع، عصا معوجة الرأس :مقمعة ، 
 .حرف وجانب :رشفي

 

، فقد الحديث يدل عمى مدى حرص عبد هللا بن عمر عمى الخير أواًل:
في مجمس الصحابة ويراىم وىم كان صغيًرا وبالرغم من ذلك كان يجمس 

 يتحدثون عن الرؤيا التي يرونيا)ىذه القموب صافية_ُمعمقة باهلل(
في مجمسو ويسألونو عن معناىا، وكان عبد هللا  يقصونيا عمى النبي ف

كما يرى ىؤالء وىذه  ةبن عمر يقول في نفسو لو كان في خيًرا لرأيت رؤي
َلْو َكاَن ِفيَك َخْيٌر )ىي المحاسبة ولكن ىذا الصحابي عرفيا منذ الِصغر

كان حريًصا عمى مراقبة القمب ومحاسبة النفس  (َلَرَأْيَت ِمْثَل َما َيَرى َىُؤاَلءِ 
 فمماذا يرى أنو ليس في نفسو خير؟

 
، عبد هللا بن عمر مْلن ىؤالء القوم لم تكن الدنيا في حساباتي فمننتبو:

وىو ابن الصحابي الجميل عمر بن ويصوم، كان ُيصمي مع النبي 
حريص عمى وكان الخطاب أفضل رجل في اْلمة بعد أبي بكر الصديق، 

 اإلتباع شدة الِحرص.
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وكيف لشاب كيذا  فما ىي المعصية التي صدرت من عبد هللا بن عمر؟
لو طاىرة فال شيوات وال أن يقع في المعصية؟ لقد كانت الدنيا من حو 

ُشبيات وبالتالي ال مجال لممعصية أن تقع، ومع كل ذلك يتيم نفسو أنو 
 كما يرى ىؤالء. ةليس فيو خير لُمجرد أنو ال يرى رؤي

  
كما يحُدث  ةثم سأل هللا عز وجل إن كان يعمم أن فيو خير أن ُيريو رؤي

 لدعائو.لمباقين، فاستجاب هللا سبحانو 
 
 ولما نام شاىد اآلتي: 
َفَبْيَنَما َأَنا َكَذِلَك ِإْذ َجاَءِني َمَمَكاِن، ِفي َيِد ُكلِّ َواِحٍد ِمْنُيَما ِمْقَمَعٌة ِمْن  

  .ُيْقِباَلِن ِبي ِإَلى َجَينَّمَ َحِديٍد، 
َ: المَُّيمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َجَينََّم،  ُثمَّ ُأَراِني َلِقَيِني َمَمٌك  َوَأَنا َبْيَنُيَما َأْدُعو َّللاَّ

ُجُل َأْنَت، َلْو ُكْنَت ُتْكِثُر  ِفي َيِدِه ِمْقَمَعٌة ِمْن َحِديٍد، َفَقاَل: َلْن ُتَراَع، ِنْعَم الرَّ
اَلَة.   الصَّ

قول الممك: لو كنت تكثر الصالة والمقصود ليس صالة الفرض ْلن صالة 
 .الفريضة ليس فييا زيادة

ِر َجَينََّم، َفِإَذا ِىَي َمْطِويٌَّة َكَطيِّ َشِفيَحتَّى َوَقُفوا ِبي َعَمى  َفاْنَطَمُقوا ِبي 
الِبْئِر، َلُو ُقُروٌن َكَقْرِن الِبْئِر، َبْيَن ُكلِّ َقْرَنْيِن َمَمٌك ِبَيِدِه ِمْقَمَعٌة ِمْن َحِديٍد، 

اَلِسِل، ُرُءوُسُيْم َأْسفَ  َمُيْم، َعَرْفُت ِفيَيا ِرَجااًل َوَأَرى ِفيَيا ِرَجااًل ُمَعمَِّقيَن ِبالسَّ
 ."ِمْن ُقَرْيٍش، َفاْنَصَرُفوا ِبي َعْن َذاِت الَيِمينِ 

 
ىانة )رجال معمقين بالسالسل، رءوسيم  فميس عذاب فقط بل أنو عذاب وا 

 .معذاب)ميين_أليم_عظيم(لأسفميم( ففي القرآن أنواع 



23 
 

  
 أنواع وأشكال من العذاب العظيم:،  حيث يتألم الجسد اْلليم:

 .التوبيخ واإلىانة والزجر الميين:
  
ْتَيا َحْفَصُة، َعَمى َرُسوِل َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو   َفَقَصْصُتَيا َعَمى َحْفَصَة، َفَقصَّ

    .: وحفصة ىي أختو وزوج النبي َوَسمَّمَ 
ِإنَّ َعْبَد َّللاَِّ َرُجٌل َصاِلٌح، َلْو َكاَن »َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّم:  

اَلةَ »َفَقاَل َناِفٌع:  «ُيَصمِّي ِمَن المَّْيلِ   «َفَمْم َيَزْل َبْعَد َذِلَك ُيْكِثُر الصَّ
 

  .انتبيوا : ْلن الكالم يحتاج لوقفة
  .«َرُجٌل َصاِلٌح، َلْو َكاَن ُيَصمِّي ِمَن المَّْيلِ  ِإنَّ َعْبَد َّللاَِّ »

)  ، حيث ال يوجدلقد كان يصمي ويصوم والدنيا من حولو خالية من الفتن
نساء عاريات يسرن في الطرقات_مشاىدة تمفاز_ شبكات تواصل 

اجتماعي تعرض ما ال يرضي هللا_ وال سوء خمق يدفع الشخص إلى 
ىم َمن يحيط بو التعامل بنفس الطريقة حتى يستطيع العيش مع الناس( 

أنقى وأشرف وأطير الناس )الصحابة( َفَطُيَر المكان بيم، وعندما دعا هللا 
 فماذا أراه هللا عز وجل ؟، ليريو رؤيا

 ، عذاب جينم حتى يحذر مما ينتظر الناس في اآلخرةرأى  
 

 فما ىو السبيل إلى النجاة من ىذا العذاب؟
 السبيل إلى النجاة ىو قيام الميل، عبد هللا بن عمر مع كل ما ىو فيو
  من جو صالح طاىر نقي خالي من المعاصي والفتن ورؤية النبي 

واتباعو في كل شيء وحضور مجالسو، وكل ىذه مقومات تجعل اإليمان 
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، ومع كل ذلك فإنو عندما سأل هللا أن ُيريو رؤيا ليعمم إن في أعمى عميين
 .كان فيو خير أم ال، أمره هللا عز وجل بقيام الميل

  
 إذا كانت ىذه ىي اإلجابة بعد كل ىذه الطاعات فما الذي ينقصنا نحن؟

  .إلى أن نفيق من الغفمة التي نعيش فييانحن نحتاج 
اإلشكال أن عوام المسممين الذين َيَتَقمَّبون في المعاصي والذنوب بكافة 

أحد ليُحثيم إذا تحدث إلييم  )بالمسان_بالنظر_التقصير_التفريط( أشكاليا
عمى التوبة والرجوع عن ما ىم فيو من معاصي وذنوب وضرورة الذىاب 

لمخالفات الشرعية إلصالح أمر دينيم وأخرتيم وترك اإلى مجالس العمم 
  التي تصدر منيم.
أن ما تفعمونو ىذا ىو زيادة ترفعكم درجات عند هللا  يكون الرد ىو:

وتجعمكم مع النبيين والصالحين والشيداء أما نحن فيكفينا أن ندخل 
 .الجنة

ي ىذا ضالل مبين، فيؤالء يعتقدون أنيم مع كل ىذه الذنوب والمعاص
 يدخمون الجنة ْلن هللا غفور رحيم.س

الحافظين لكتاب هللا العاممين بسنة أما غيرىم من الُممتزمين والممتزمات 
رسول هللا، اآلمرين بالمعروف والناىين عن المنكر فستكون ليم الدرجات 

 الُعال منيا
وُيكِثر من  ياابن عمر أخذتو المالئكة إلى جينم حتى يستعيذ من عذاب

 .قيام الميل
 

  :وقفة أخرى 
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َمن يكون عمى ِصمة بالممتزمين من العوام نتيجة الجيل والُبعد عن الدين 
ليذا الممتزم أنو صاحب بركات ْلنو ينظر إليو عمى أنو يفعل  ُيصور
، في حين أن قياس حال الالذي يجعمو من أصحاب الدرجات العُ  الكثير

  خطأ. الممتزم عمى حال أىل الدنيا
والعوام يحتجون بالزمن وما فيو من فتن، فإذا ما ُوجو إلى أحدىم سؤال 

النار؟ فتكون اإلجابة أىل الجنة من أىل الجنة أم كون من أىل أتريد أن ت
  .طبًعا
أما ما تفعمو فإنو ما يفعمونو، كنظر إلى حال أىل الجنة وافعل اإذن 

ن يصل إلى شيء بل بحال أىل النار وَمن يفعل ذلك ل مقارنة لحالك
 .سيصل إلى الشقاء والعذاب في اآلخرة

 
  ؟َمن أراد الجنة فمينظر أين ىو من حال أىل الجنة

كان ىذا ىو حال عبد هللا بن عمر الذي أراد أن يدخل الجنة، لقد رأى 
لنفسو رؤية تدلو عمى أن ما ينقصو ىو قيام الميل مع كل الطاعات التي 

 قع في المعاصي.ذلك أنو لم يكان يقوم بيا واْلعظم من 
  

فاإلنسان يمكن أن ُيقصر في طاعة فيغفر هللا لو لكن المعاصي والتجرؤ 
عمى معاصي هللا سبحانو ىذه أشياء لم تكن موجودة في حياة ىؤالء 

 .الصحابة رضي هللا عنيم جميًعا
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 (الِعممِ  ِمنَ  ِعنَدُىم َما ِلَيخَتِبرَ  َأصَحاِبوِ  َعَمى الَمسَأَلةَ  اإِلَمامِ  َطرحِ  َبابُ  )

 
 

ثم ُنورد اآلن رواية أخذنا في الباب السابق حديث النخمة رواية البخاري، 
 .مسمم

 
َأْخَبَرِني َعْبُد هللِا ْبُن ِديَناٍر، َأنَُّو َسِمَع َعْبَد هللِا ْبَن ُعَمَر، َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل  

نََّيا »هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّم:  َجِر َشَجَرًة اَل َيْسُقُط َوَرُقَيا، َواِ  ِإنَّ ِمَن الشَّ
ُثوِني َما ِىَي؟ َوَقَع النَّاُس ِفي َشَجِر اْلَبَواِدي، َقاَل َعْبُد فَ  «َمَثُل اْلُمْسِمِم، َفَحدِّ

ْثَنا َما ِىَي؟ َيا هللِا: َوَوَقَع ِفي َنْفِسي َأنََّيا النَّْخَمةُ  ، َفاْسَتْحَيْيُت، ُثمَّ َقاُلوا: َحدِّ
 َْلَنْ َقاَل: َفَذَكْرُت َذِلَك ِلُعَمَر، َقاَل:  «ِىَي النَّْخَمةُ »َرُسوَل هللِا َقاَل َفَقاَل: 

 .(ٕٔٔٛأخرجو مسمم)"َتُكوَن ُقْمَت: ِىَي النَّْخَمُة، َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن َكَذا َوَكَذا
 

أصحابو عن شجرة ىي كالمسمم فجاء في ذىن عبد هللا   سأل النبي 
عمر ولكنو استحي أن يتكمم، فمما قص عمى أبيو  بن عمر أنيا النخمة

إجابة من بما عنده أجاب تمنى عمر أن لو كان ما حدث بن الخطاب 
 .لسؤال النبي 
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 دون سائر أنواع الشجر النخمة لماذا شبو النبي  :قول العمماء
؟ قيل لكثرة خير ىذه الشجرة ودوام ِظميا وطيب ثمرىا، وجودىا بالمسمم

 .عمى التمام فيي شجرة جوَّادة
_ثمرىا كثير النخمة شجرة عمرىا طويل_ فيستظل اإلنسان بظميا  فأواًل:

أن النخل من الشجر الذي ُينتج بسرعة فإنتاجو سريع_ وجودىا عمى  كما
الدوام فال يتوقف عطائيا، وفي نفس الوقت لو أن الشجرة كبرت وُقطعت 

 .فإن كل جزء منيا ُيوجو إلى غرض أو أغراض يستفيد منيا الناس
 

شجرة إذا قيَّمناىا فإن الخير فييا من كل وجو، وكذلك المسمم الحق 
)صالة_صيام_ِذكر_ْلمر  ْلن المسمم الحق دائم الخير منفمماذا؟ 

 بالمعروف والنيي عن المنكر_لصدقة_لخدمة المسممين( فيو دائم الخير
وَمن يكون ىذا ىو حالو فال يأتي من ِقبمو الشر أبًدا، ولذلك فقد حثنا 

عمى ُمجالسة الصالحين والِحرص عمييا ْلن الصالح من  النبي 
 )رجل صالح_امرأة صالحة(   نال الناس الخير منوالمسممين البد أن ي

الخير، ْلنيم إما أنيم بأتي تمصاحبة الصالحين وُمجالستيم دائًما ف_
يحثون الناس عمى عمل الخير)طاعة كنت غافل عنيا فيمفت انتباىك 

إلييا ويدفعك إلى القيام بيا_فعل خطأ كنت ُمقدم عميو فإذا بو ينياك عنو 
ويُحثك عمى الخير_ ُييون عميك ابتالءات الدنيا حتى ترضى بقضاء هللا 

كثرة الخير الذي يأتي منو: المسمم كالنخمة في   فيك( لذلك قال النبي 
فإنو يتمتع بمكارم اْلخالق_ كثير العطاء_إيثار_محبة، حتى أن بعض 

 .الناس تتعجب من ُخُمق المسمم الحق
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أىل الدنيا عندما يرون َمن ُيعطي دون أن ينتظر  فعمى سبيل المثال:
الُمقابل ُيسئ الظن في الُمعطي ويتساءل ما ىو غرضو من وراء ىذا 

، لكن المسمم الحق ال ينتظر من ىذا اْلمرإلى نيم يفتقرون العطاء ْل 
 .أخيو المسمم المقابل بل أنو ينتظر اْلجر والثواب من هللا عز وجل

  
 :يجوز لمعالم أن يختبر أفيام الطمبةثانيا: 

نََّيا َمَثُل » قال رسول: َجِر َشَجَرًة اَل َيْسُقُط َوَرُقَيا، َواِ  اْلُمْسِمِم، ِإنَّ ِمَن الشَّ
ُثوِني َما ِىَي؟  .«َفَحدِّ

  
 إلى الصحابة سؤال ولم يتحدث مباشرًة،  قد وجو النبي وليذا ف

وىي أنو يجوز لمعالم أن يختبر أفيام الطمبة ومن ىذا نخُرج بفائدة 
فمماذا؟ فالمعمم عندما ُيوجو سؤال إلى الطالب فإنو يختبر ذكاؤه ومدى 

الطالب عمى السؤال ُتوضح لممعمم ىل وصمت تركيزه إلى جانب أن إجابة 
 .إليو المعمومة واستوعبيا أم العكس

 
  :وكذا التحريض عمى الفيم والعممثالثا: 

 وقد بوب اإلمام باب في ىذا اْلمر فقال)باب الفيم في العمم(
 وىذا يعني: أن اإلنسان إذا ما تمقى ِعمًما فإنو ينبغي أن يكون فاىًما لو

ىو وىذا اْلمر ُيسأل عنو المعمم فتمك ىي ميمتو، فَمن ُيعطي العمم 
 .يذا العمملمسئول عن إفيام الُمتمقي 

  
    :(استحباب الحياءرابعا: فائدة أخرى)
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 مين اليوم)رجااًل كانوا أو نساء(.والحياء ُخُمق مفقود بين الكثير من المسم
الخمق إذا ما وصف الحياء خمق لمرجل، ولْلسف أن ىذا فالمفروض أن 

بو الولد في وقتنا ىذا فإنو يكون محل ُسخرية من اآلخرين وتعنيف من 
 .الوالدين ْلنيم ينظرون إليو عمى أنو يتشبو بالفتيات

 
وىذا خطأ يقع فيو الوالدين ْلنيما يقُتالن في الولد خمق كان يتصف بو 

َأَشدَّ َحَياًء ِمَن الَعْذَراِء ِفي »َم َكاَن النَِّبيُّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ فقد  النبي 
 .(ٕٖٙ٘أخرجو البخاري) «ِخْدِرَىا

 
لقد جمس عبد هللا بن عمر في المجمس وعرف إجابة السؤال ولكنو 

 )كبار الصحابة(استحياًء لم يتكمم ْلن ىناك َمن كان َيْكُبره في المجمس
 .رغم أنيم ال يعرفون اإلجابة ومن ىذا نخرج بفائدة

 
أن يتفوق الصغير عمى الكبير، ويقبل الكبير منو إذا لم يكن أنو يجوز 

 .لديو ِكْبر، وال يتكبر الكبير أن يأخذ من الصغير إذا كان لديو العمم
    

  :يجوز تشبيو شيء بشيء ولكن ليس من كل وجوخامسا: 
النخمة بالمسمم لم يقصد أن التشابو من كل وجو  عندما شبو النبي 

النواحي المعنوية )كثرة العطاء_ استمرار العطاء ودوامو_ ولكنو قصد 
الخير_ البركة العائدة من ىذه الشجرة( ىي أيًضا تأتي من المسمم الحق 

 .المبارك الذي التزم بأوامر هللا
عمى أن الخواطر التي تقع في القمب من  :مالك)الحديث( واستدل بو 

محبة الثناء عمى أعمال الخير ال يقدح فييا إذا كان أصميا هلل وذلك 
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مستفاد من تمني عمر المذكور ووجو تمني عمر رضي هللا عنو ما طبع 
عميو اإلنسان من محبة الخير لنفسو ولولده ولتظير فضيمة الولد في 

 حظوة ولعمو كان يرجو أن يدعو لو الفيم من صغره ليزداد من النبي ملسو هيلع هللا ىلص
 .إذ ذاك بالزيادة في الفيم

 
الخير فإن ىذا ال ُيعد حصول ىذا إذن تمني الخير دون السعي إليو ثم 

البنو أن ُيجيب السؤال حتى ُيثني عميو النبي  رياء استناًدا إلى تمني عمر
  في العمل إذا ما وسط ىذا الجمع من الصحابة، وىذا الخير ال يقدح

 .كان العمل هلل
  

لوجو هللا،  دعوةالعالم الذي يخرج من بيتو ونيتو ىي القيام بال مثال:
وبعد أن انتيى من إلقاء الدرس أو المحاضرة أحب أن يمقى من الحضور 

الثناء عمى ىذا الدرس فإن ىذا ال يقدح في نيتو، ْلن اإلنسان مجبول 
 .تكون ىذه ىي النية من بداية اْلمر عمى حب الثناء والمدح شرط أن ال

 
يصال العمم ليم وذلك  بمعنى أنو: خرج من بيتو بنية نفع المسممين وا 

، وفتح أبواب لمعمم في حديث رسول هللا  بإزالة الجيل عنيم وتحبيبيم
 ط اْلذىان.أماميم حتى تنش

 
شارة من هللا عز وجل لمعالم في  وقد تكون كممات الثناء ىذه عالمة وا 

 .قبول العمل
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البد لمعالم أن ُينوع في أسموب الدعوة وكذا في أبواب العموم فتارة يتكمم 
_تارة في تفسير كتاب هللا عز في الرقائق _وتارة في حديث رسول هللا 

عمى وتيرة واحدة ُتولد نوع من إذا جاءت دائًما الموعظة صورة  وجل، ْلن
 .أن الدين فيو تنوع الممل لدى الطالب، ومن نعم هللا عمى العباد

 
لقد كانت نية عمر بن الخطاب ىي الفرح بذكاء ولده وجموسو في مجمس 

وىذه نعمة من هللا  رسول هللا ومع الصحابة الكبار وفيمو لقصد النبي 
 فيو شيء.ليس  ىذا اْلمرإذن سبحانو عميو، 

     
والثناء يكون اإلنسان قد بدأ العمل ونيتو المدح أن  نعكس معمى الوىذا 

 .، فينا يسقط العمل بالكميةوأن ينال الرياسة والتصُدر
  

ْلنو قابل فيم ابنو لمسألة   :وفيو إشارة إلى حقارة الدنيا في عين عمر
  .واحدة بحمر النعم مع عظم مقدارىا وغالء ثمنيا

 
اإلبل الحمر، وىي أنفس أموال العرب،  فما ىو المقصود بحمر النعم:

 يضربون بيا المثل في نفاسة الشيء وأنو ليس ىناك أعظم منو، 

ذلك  لكان ئووحظيت بثنا ،رسول هللا _فقال عمر البنو لئن كنت أجبت 
 .ُحمر النعم)كانت الدنيا ال تساوي شيء عند ىؤالء(أحب إلي من 

 
  :ضرورة طرح اْلسئمةوفيو أيًضا : 

 فقد ورد عنو في ، النبي  ىديفمبدأ طرح اْلسئمة أمر ميم، وىذا من 
 منيا:  أكثر من حديث أنو كان يطرح اْلسئمة عمى الصحابة
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ُ َعْنُو، َقاَل: ُكْنُت  َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّم َعَمى  ِرْدَف النَِّبيِّ َعْن ُمَعاٍذ َرِضَي َّللاَّ
َيا ُمَعاُذ، َىْل َتْدِري َحقَّ َّللاَِّ َعَمى ِعَباِدِه، َوَما »ِحَماٍر ُيَقاُل َلُو ُعَفْيٌر، َفَقاَل: 

ُ َوَرُسوُلُو َأْعَمُم، َقاَل: «َحقُّ الِعَباِد َعَمى َّللاَِّ؟ َفِإنَّ َحقَّ َّللاَِّ َعَمى »، ُقْمُت: َّللاَّ
َب  الِعَباِد َأْن َيْعُبُدوُه َواَل ُيْشِرُكوا ِبِو َشْيًئا، َوَحقَّ الِعَباِد َعَمى َّللاَِّ َأْن اَل ُيَعذِّ

ُر ِبِو النَّاَس؟ َقاَل:«َمْن اَل ُيْشِرُك ِبِو َشْيًئا ِ َأَفاَل ُأَبشِّ  ، َفُقْمُت: َيا َرُسوَل َّللاَّ
ْرُىْم، َفَيتَِّكُموا»  .(ٖٓ(والمفع لو، أخرجو مسمم)ٕٙ٘ٛاري)أخرجو البخ«اَل ُتَبشِّ
 
أنو كان من  حِذكر الحديث في ىذا الموضع ىو: إيضاالمقصود من  

طرح اْلسئمة عمى الناس سواء كان في جمع أو عمى  ىدي النبي 
  .انفراد

 
 ىو الراكب خمف الراكب :الردف والرديف. 

  
من سؤال أصحابو فقد سار عمى ىديو السمف  وكما كان يفعل النبي 

 ومن ىذا:  وإتباعا ل
ما ترون في عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: 

د: إن رجل وقع بامرأتو وىو محرم؟، فمم يقل لو القوم شيئا، فقال سعي
، فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك، فقال رجال وقع بامرأتو وىو محرم

يفرق بينيما إلى عام قابل، فقال سعيد بن المسيب: لينفذا بعض الناس: 
لوجييما فميتما حجيما الذي أفسداه، فإذا فرغا رجعا، فإن أدركيما حج 

، من حيث أىال بحجيما الذي أفسداه قابل فعمييما الحج واليدي، وييالن
 ويتفرقان حتى يقضيا حجيما.
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 َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب، َأنَُّو َقالَ : َما َصاَلٌة ُيْجَمُس ِفي ُكلِّ َرْكَعٍة ِمْنَيا ؟ ُثمَّ 
اَلِة ُكمَُّيا.  َقاَل َسِعيٌد: ِىَي اْلَمْغِرُب، ِإَذا َفاَتْتَك ِمْنَيا َرْكَعٌة، َوَكَذِلَك ُسنَُّة الصَّ

  
 

 
 
 
 
 

 باب: )َمْن َقَعَد َحْيُث َيْنَتِيي ِبِو اْلَمْجِمُس َوَمْن َرَأى ُفْرَجًة ِفي اْلَحْمَقِة َفَجَمَس ِفيَيا(.
 

 
 بوب اإلمام البخاري باًبا بعنوان )من قعد حيث ينتيي بو المجمس(

يعني: شخص دخل حمقة عمم ورأى أنو ال يوجد مكان فجمس حيث انتيى 
 بو المجمس.

 
َثِني َماِلٌك َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َأِبي َطْمَحَة  َثَنا ِإْسَماِعيُل َقاَل َحدَّ *َحدَّ
َأنَّ َأَبا ُمرََّة َمْوَلى َعِقيِل ْبِن َأِبي َطاِلٍب َأْخَبَرُه َعْن َأِبي َواِقٍد المَّْيِثيِّ َأنَّ َرُسوَل 
ُ َعَمْيِو َوَسمَّمَ  َبْيَنَما ُىَو َجاِلٌس ِفي اْلَمْسِجِد َوالنَّاُس َمَعُو ِإْذ َأْقَبَل  َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ

ُ َعَمْيِو َوَسمََّم َوَذَىَب َواِحٌد  َثاَلَثُة َنَفٍر َفَأْقَبَل اْثَناِن ِإَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ
ُ َعَمْيِو َوَسمََّم فَ َأمَّا َأَحُدُىَما َفَرَأى ُفْرَجًة  َقاَل َفَوَقَفا َعَمى َرُسوِل َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ
ِفي اْلَحْمَقِة َفَجَمَس ِفيَيا َوَأمَّا اآْلَخُر َفَجَمَس َخْمَفُيْم َوَأمَّا الثَّاِلُث َفَأْدَبَر َذاِىًبا 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّم َقالَ :  َفَممَّا َفَرَغ َرُسوُل َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ



34 
 

ُ َوَأمَّا   "َأاَل ُأْخِبُرُكْم َعْن النََّفِر الثَّاَلَثِة َأمَّا َأَحُدُىْم َفَأَوى ِإَلى َّللاَِّ َفآَواُه َّللاَّ
ُ َعْنوُ "  ُ ِمْنُو َوَأمَّا اآْلَخُر َفَأْعَرَض َفَأْعَرَض َّللاَّ اآْلَخُر َفاْسَتْحَيا َفاْسَتْحَيا َّللاَّ

 أخرجو البخاري)ٙٙ(.
 

أبي واقد الميثي ىو)الحارث بن عوف( كما قال فيو البخاري، وىو من  
 أصحاب رسول هللا وقد روى عنو أحاديث ليست بالقميمة.

   
 ََ ُ َعَمْيِو َوَسمَّم.  َأْقَبَل َثاَلَثُة َنَفٍر َفَأْقَبَل اْثَناِن ِإَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ

 ىما إقباالن، كأنيم أقبموا أواًل   " أقبل ثالثة   "   : بعد قولو  فأقبل اثنان    : قولو
من الطريق فدخموا المسجد مارين كما في حديث أنس، فإذا ثالثة نفر 
يمرون، فمما رأوا مجمس النبي ملسو هيلع هللا ىلص أقبل إليو اثنان منيم واستمر الثالث 

   . اذاىبً 
 

وكذا عند الترمذي   فمما وقفا سمما  "   : زاد أكثر رواة الموطأ  ( فوقفا )   : قولو
 . والنسائي

 ىذه المفظة لم يذكرىا البخاري.ذن إ
 

 حتى نخرج بأدب وسنة نستن بيا أال وىي: لماذا نذكر ىذه اْللفاظ؟
، ينالبد أن ُيسمِّم الداخل عمى الموجودين، والواقف ُيسمم عمى الجالس

فالداخل يبدأ بالسالم، وفي الحديث لم يذكر ىذا اْلدب)طريقة السالم( ْلنو 
 .من اْلشياء المعروفة
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 أنو يجوز أن يتُرك اإلنسان تحية المسجد إذا كان ىناك ضرورة وفيو:
َفَأمَّا َأَحُدُىَما َفَرَأى ُفْرَجًة ) فمم ُيذكر في الحديث أنيم صموا تحية المسجد

  .(ِفي اْلَحْمَقِة َفَجَمَس ِفيَيا َوَأمَّا اآْلَخُر َفَجَمَس َخْمَفُيمْ 
 

ريما يكون ىؤالء قد دخموا في وقت فيو كراىة،  قول لبعض أىل العمم:
ووقت الكراىة فيو نزاع بين أىل العمم : ىل ُتصمى فيو الصالة التي ليا 
سبب أم ال ؟ وىل صالة تحية المسجد تدخل تحت مسمى الصموات ذات 

 .كل ىذا فيو نزاع بين أىل العمماْلسباب أم ال ؟ 
  

ُ َعَمْيِو َوَسمَّمَ  َفَوَقَفا َعَمى َرُسوِل َّللاَِّ َصمَّى  :َّللاَّ
 مجمس رسول هللا  عمىأي 

  :َفَأمَّا َأَحُدُىَما َفَرَأى ُفْرَجةً 
  . ىي الخمل بين الشيئين

  :ِفي اْلَحْمَقِة َفَجَمَس ِفيَيا
 .والحمقة بإسكان الالم كل شيء مستدير خالي الوسطحمق الذكر، 

 
وصحيح أن الخوارج  استحباب التحميق في مجالس الذكر والعمم، :وفيو

 .يفعمون ذلك ولكن ىذه الِحمق ىي سنة عن النبي 
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ِ َفآَواُه َّللاَُّ   :َأمَّا َأَحُدُىْم َفَأَوى ِإَلى َّللاَّ
هللا ال قِبل عمى مُ وىذا ىو حال كل إنسان  لقد أقبل عمى هللا فمم يرده هللا 

وعقيدة البد أن يرده هللا بل أنو ُيدخمو في رحمتو ورضوانو، ىذا يقين 
 .ترسخ في القموب والعقول

 
فمن المستحيل أن ُتقبل عمى هللا وتريد أن تنال كل خيٍر من هللا وتبحث 
عن اآلخرة ثم يردك هللا، من المستحيل أن يحُدث ىذا ْلنو ىو الودود_ 

 .الرحيم_الغفور_ الرءوف بعباده
  

  :َوَأمَّا اآْلَخُر َفَجَمَس َخْمَفُيمْ 
وممن  أي ترك المزاحمة كما فعل رفيقو حياء من النبي :فاستحيا 

 .حضر
 

 :االستحياء من صفات هللا عز وجل
َ اَل َيْسَتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثاًل َما َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَيا َفَأمَّا  } قال تعالى: ِإنَّ َّللاَّ

الَِّذيَن آَمُنوا َفَيْعَمُموَن َأنَُّو اْلَحقُّ ِمْن َربِِّيْم َوَأمَّا الَِّذيَن َكَفُروا َفَيُقوُلوَن َماَذا 
ُ ِبَيَذا َمَثاًل ُيِضلُّ ِبِو َكِثيرً  ا َوَيْيِدي ِبِو َكِثيًرا َوَما ُيِضلُّ ِبِو ِإالَّ اْلَفاِسِقيَن َأَراَد َّللاَّ

 .]البقرة[ {(ٕٙ)
 

فنثبت صفة الحياء هلل ولكن عند إثبات الصفة هلل فإن ذلك يكون ُمغاير 
المخموق، ْلن الحياء بالنسبة لممخموق يؤدي  إلثبات نفس الصفة عند

إلى الخجل أحياًنا أو البكاء مثاًل، هللا سبحانو ليس كمثل شيء، وسبق 
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لنا أن بينا أن الصفات قد تتشابو بين الخالق والمخموق في المسمى فقط 
دون باقي أوجو التشبيو وعمى رأسيا الكيفية، فنثبت الصفة وال ُنكيفيا وال 

 .بتيا هلل كما يميق بجاللو وكمالو وعظيم سمطانوفنثُنشبييا، 
 

َ َحِييّّ َكِريٌم، َيْسَتْحِيي ِإَذا َرَفَع »َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّم:  ِإنَّ َّللاَّ
َىا ِصْفًرا َحتَّى َيْجَعَل ِفيَيا َخْيًرا شرح السنة . «اْلَعْبُد ِإَلْيِو َيَدُه َأْن َيُردَّ

 .(ٖٙٛٔلمبغوي)
 
 

وأما حياء ربي من عبده فذاك نبع أخر، ال تدركو  قال ابن القيم:
 .ل، ْلنو حياء كرم وبر وجود وجاللاْلفيام، وال تكيفو العقو

 
جابة دعاء وجود وفضل ورحمة  إذن: فحياء الرب كرم وعطاء ومنَّة وا 

 .ومغفرة لمعباد
  

ُ َعْنوُ َوَأمَّا اآْلَخُر َفَأْعَرَض َفَأْعَرَض   :َّللاَّ
 .وىو محمول عمى من ذىب معرضا ال لعذر 
 

ال أن هللا يؤويك فكفي بيا إن لم يوجد في المجمس إ :يقول ابن القيم
 .نعمة
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فإن لم يكن من فضل المجمس والجموس واالستماع واالستمرار في الصبر 
فأي خير وأي  ،عمى مجالس العمم غير إيواء هللا لمعبد لكفى بيا نعمة

 .فضل سيحصل عميو العبد نتيجة إيواء هللا لو
 .إلى جانب أن هللا سبحانو يذكر عبده في المْل اْلعمى

ُ َعْنُو، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّم:   " َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي َّللاَّ
ُ َتَعاَلى: َأَنا ِعْنَد َظنِّ  َعْبِدي ِبي، َوَأَنا َمَعُو ِإَذا َذَكَرِني، َفِإْن َذَكَرِني َيُقوُل َّللاَّ

ْن َذَكَرِني ِفي َمإَلٍ َذَكْرُتُو ِفي َمإَلٍ َخْيٍر ِمْنُيْم،  ِفي َنْفِسِو َذَكْرُتُو ِفي َنْفِسي، َواِ 
َب ِإَليَّ  ْن َتَقرَّ ْبُت ِإَلْيِو ِذَراًعا، َواِ  َب ِإَليَّ ِبِشْبٍر َتَقرَّ ْن َتَقرَّ ْبُت ِإَلْيِو َواِ  ِذَراًعا َتَقرَّ

ْن َأَتاِني َيْمِشي َأَتْيُتُو َىْرَوَلًة "  .(٘ٓٗٚأخرجو البخاري) َباًعا، َواِ 
 

 يذكر هللا عبده في المْل اْلعمى وىذا يقيًنا ْلنو موعود رسول هللا 
ْن َذَكَرِني ِفي َمإَلٍ َذَكرْ ) وموعود هللا عز وجل بنص الحديث القدسي ُتُو َواِ 

 .(َمإَلٍ َخْيٍر ِمْنُيمْ ِفي 
 

لكن الشياطين والجيل بالدين جعل الناس تخسر الكثير والكثير من 
الخير، وكمما ازداد جيل اإلنسان كمما ازدادت خسارتو وكمما ازداد عمًما 
تباع  ل الحسنات وكيفية الوصول إلى إرضاء هللا وا  كمما عرف كيف ُيحصِّ

وبدونو يتخبط الناس ويسقطون تارة في  ، فكل الخير في العممالنبي 
 .الشيوات وتارة في الشبيات

 
 سبحانك الميم وبحمدك أشيد أن ال إلو إال أنت أستغفرك وأتوب إليك

         


