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: نضـلة بـن وامسه: نضلة بن عبدهللا، وقيـل ،- رضي هللا عنه وأرضاه - حديث أيب برزة األسلمي ،هذا احلديث
هذا احلديث يعتـربه العلمـاء مـن أهـم األحاديـث الـيت اشـتملت علـى بيـان مواقيـت  .وقيل: نضلة بن عائذ   ،عبيد  

 رمحه هللا برمحته الواسعة -. يقول اإلمام احلافظ عبدالغس بن سرور املقدسي فيها الصالة، وهدي رسول هللا 
يف هـذه اجلملـة  وأيب علرى أيب برر ة [  دخلت أنرا قا: - رمحه هللا عيار بن عالمة - ] عن أيب املنها:: -
، وحرصـهم علـى زيـارة أهـل الفضـل  وحـبهم ألصـحاب النـيب  ،على فضـل السـلف الصـاحل مـن التـابعني دليل  

وذلــك شــأن املوفــق الســعيد، بــل كــانوا ال يقتصــرون يف اخلــري علــى أنفســهم، وإمنــا  ، مــن أصــحاب رســول هللا 
دخلــت أنــا " مــن أصــحاب رســول هللا  ذ ابنــه معــه لزيــارة صــحايب ّ يتســببون يف وصــوله ألهلــيهم وذريــاهتم، فأخــ

وهـي القبيلـة الـيت  ": أسـلم " إىل نسـبة   :، واألسـلمي وهو صاحب رسـول هللا  ،"وأيب على أيب برزة األسلمي
وجهينــةهل  ،غفــر هللا هلــا :ســاملها هللا، وغفــار   :) أســلمهل : مــن قولــه - كمــا يف الصــحيحني  -دعــا هلــا رســول هللا 

.(: موايل هللا ورسوله ومزينةهل 
 - رمحـك هللا - فـانظر ؟ [يصرلل املكتوبرة   كير  كرال النريب فدرا: أيب ،] على أيب بر ة األعلمل: وقولـه

، قـال بعـض ، مـا كانـت جمالسـهم معهـم للـدنيا، وال لفضـول احلـديث إىل تأدب التابعني مـع أصـحاب النـيب 
 ،علــى أن مــن جلــس مــع العــامل ينبغــي أن حيدثــه عــن العلــم، فــإذا جــالس العــوام  العلمــاء : يف هــذا دليــل  العلمــاء

لفضـله، ولكـن إذا جلسـت مـع  فـإن ذلـك إزراء بـالعلم وأهلـه، ونسـيان   ،وفضـول الـدنيا ،وحتدثوا معهم يف الـدنيا
يرفــع هللا هبــا  ،وحســبة   ة  وطاعــ فــإن ســؤالك لــه قربــة   ،- ويف اجملــالس العامــة ،أمــام العــوام وخاصــةً  - فســلههل  ،العــامل

درجتــك، ويهــدي هبــا غــريك، فلعلــك أن تســأل ســؤاالً يهــدى بــه احلــائر، ويرشــد بــه الضــال التائــه، ويكــون لــك 
األجر إن احتسبت وابتغيت وجه هللا، فلذلك كانت جمالسهم مع الصحابة تهلعمر بالفائدة، وتهلعمر مبا فيه اخلري، 

ظهــر فضــل أهــل العلــم، وظهــر مــا عنــدهم مــن اخلــري، وال  :ن العلــمفســأهلم عــ ،وإذا جلــس اإلنســان مــع العلمــاء

أيب بر ة  ى  دخلت أنا وأيب علقا: - عيار بن عالمة -عن أيب املنها:  - 35] 
 -كال يصلل اهل ري يصلل املكتوبة؟ فدا:      كي  كال النيب األعلمل، فدا: له أيب

حىل تدحض الشمس، ويصلل العصر، مث يرجع أحدنا سىل رحله س  -  األوىل اليت تدعوهنا
، وكال يستحذ أل يؤخر من -ونسيت ما قا: س املغرب  -، أقصى املدينة والشمس حية  

، وكال يكره النوم قينلها، واحلديث بعدها، وكال ينفتل من -  العتمة اليت تدعوهنا -العشاء 
 .ليسه، وكال يدرأ بالستىل سىل املئة ( [حالة الغداة حىل يعرف الرجل ج
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ظهر فضـله أمـام  :وأخرج لك ما عنده من العلم ،بت الثقةال بالسؤال، فإذا سألت العامل الثيهلعرف فضل العامل إ
إذا جلســوا يف اجملــالس العامــة  - قريــب   إىل عهــد   - النــاس، وعــرف النــاس قــدره، ولــذلك كــان احلكمــاء والعقــالء

إال لكي يهلعرف قدر هؤالء العلماء،  ،يعرفون جواهبا، وهللا يعلم أهنم ما سألوا سألوا حىت عن أس لة   :مع العلماء
وخاضـوا يف أمـور  ،ويرجع النـاس إلـيهم إذا نزلـت هبـم النـوازل، أمـا إذا جـالس النـاس العلمـاء ،فيهلحمدوا ويهلشكروا
 ،فإنه يهلنتقق قدرهم، وتذهب مكانتهم، وقـد يـتكلم يف أمـور الـدنيا مـن حيسـنها ، حيسنوهناالدنيا وأهل العلم ال

وال يهلعـرف فضـلهم،  ،ف:تفع منازل أهل الدنيا على منازل أهل اآلخرة، ويستهان بأهل العلـم، وال يهلعـرف قـدرهم
ومل يهلعـرف فضـلهم يف العامـة  ،من ظاهرها، إذا ذهب قدر العلماء فباطن األرض خري   :وإذا بلث الزمان إىل ذلك

،ولطاعتـه هلل  ،وكشف ما عندهم من العلم باألس لة املفيدة اليت حيتاجها اإلنسان لدينـه ،واخلاصة بسؤاهلم
 ،واحينمـا أهلدبـ ،اء منـذ نعومـة أظفـارهمعرفوا قدر العلم أحداه   اخلري، ويعظم الرب، وكم من صغار   فعندها ينتشر

فعرفوا منزلة العلماء من أوائل عهدهم يف هذه الـدنيا،  ،والرجوع إليهم ،وسؤاهلم ،ماءورأوا من آبائهم تقدير العل
 وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء .

مـا  - رضـي هللا عنـك وأرضـاك - أخربنـا ؟ [يصلل املكتوبرة   كي  كال النيب ] فدا:: - رمحه هللا - قال
وشهدت مـا كـان عليـه  ،ومسعت أذناك ،عيناكفرأت ،  وأكرمك هللا  ؟الذي علمته هو هدي رسول هللا 

 األوىل  الريت تردعوهنا - كرال يصرلل اهل رري  ] :- رضي هللا عنه وأرضـاه -فقال أبو برزة  ؟هديهمن  النيب 
إنـه  ): يف صـفة الصـراك - عليه الصالة والسالم - تزول، ومنه قوله :تدحض أي حىل تدحض الشمس [ -

 "تـدحض الشـمس" إال إذا ثبتها هللا بتثبيتـه، وقولـه: ،تزول عنه األقدام فال تثبت ،كثري الزلل  :أي ( دحض مزلة  
كان يبكر بصالة الظهر، ولذلك كان الصحابة يشتكون شـدة الرمضـاء   على أن النيب  فيه دليل   ،تزول  :أي

 .كما ثبت يف احلديث  ،- صلوات هللا وسالمه عليه -هم فلم يشك   ،يف أكفهم وجباههم
صـالة الظهـر  - رضـوان هللا علـيهم -مسـى الصـحابة  :قلنـا [ -األوىل   اليت تردعوهنا -صلل اهل ري كال ي]  
  جبربيــل، وهــي أول الصــلوات الــيت تعلمهــا رســول هللا ألهنــا أول الصــلوات الــيت ائــتم فيهــا النــيب  ؛"األوىلـ"بــ

بــأيب وأمــي صــلوات هللا وســالمه  - عــن جربيــل، ولــذلك وهلصــفت بكوهنــا األوىل، وهــي أول الصــلوات الــيت فعلهــا
 .حينما أهلمر بإقامة الصلوات اخلمس ، تثالً أمر هللا ؛- عليه
 ]إىل أهلـــه  ،إىل متاعـــه [، مث يرجرررع أحررردنا سىل رحلررره يصرررلل العصررررو  ]: - رضـــي هللا عنـــه وأرضـــاه - قولـــه

مل تكـن املدينـة علــى  [سىل رحلره س أقصرى املدينرة  أحردنا يرجرع ]: يف أقصـى املدينـة، قولـه [ والشرمس حيرة  
، ولـذلك كانـت ال تعـدو ، ولكنهـا كانـت صـغريةً - واحلمـد هلل -كحاهلـا اليـوم   ،كبريةً   واسعةً  عهد رسول هللا 

) إن أحرم ما بـني : أنه قال - عليه الصالة والسالم - كما ثبت يف الصحيحني عنه،  مساكنها ما بني الالبتني
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كـــان مســـجد   ،- الـــذي ال يبعـــد عـــن املســـجد اآلن إال شـــي اً قلـــيالً  - بـــل كـــان إىل مســـجد الغمامـــة (البتيهـــا 
 ،- صلوات هللا وسالمه عليه - كان يصلي فيه العيد  - عليه الصالة والسالم - حىت إنه ،الغمامة برازاً وخالءاً 

تلى  هل من آخر املسجد اآلن، وهو املكان الذي كان  قريب   عن املدينة، بل كانت املناصع إىل مكان   ألنه ظاهر  
مث يرجررع أحرردنا سىل رحلررره  س  ،العصررريصررلل و  ]: يــدل علــى صــغر حجــم املدينـــة، وقولــه تــربز فيــه، وهــذاويهل 

أبلـث  ،كان يبكر بصالة العصر، وأهنـا إىل صـريورة ظـل الشـيء مثلـه  هذا يدل على أن النيب  [ أقصى املدينة
 .- رمحه هللا برمحته الواسعة -من كوهنا إىل ظل الشيء مثليه، خالفاً ملا يقوله اإلمام أبو حنيفة 

نسي أبو املنهال ما الذي قاله أبو برزة يف املغرب، ولكن  ] ونسيت ما قا: س املغرب [: - رمحه هللا - يقول
كان يصلي املغرب عند سقوك   :أي "إذا وجبتواملغرب ": يقول - رضي هللا عنه وأرضاه - جاء حديث جابر  

ألنــه يــدل علــى ثقتــه وأمانتــه  ر وال يطعــن يف روايــة أيب املنهــال؛الشــمس وذهــاب ضــيائها، وهــذا النســيان ال يــؤث
يدل على  ،وعما مل يضبطه ضبطاً كامالً  ،، ولذلك كونه  سك عما نسي- رمحه هللا برمحته الواسعة - وحرصه

 .- رمحه هللا -وال جيرل روايته  إن هذا النسيان ال يطعن يف ثقته :قال العلماء، ولذلك كما أنه متحفظ  
 [ - العتمررة  الرريت ترردعوهنا - وكررال يسررتحذ أل يررؤخر مررن العشرراء ] :عــن أيب بـرزة  - رمحــه هللا - قـال
لعظـيم الدرجـة، وعظـيم األجـر، وقـد بينـا أنـه  ؛حيـب تأخريهـا ،يستحب أن يؤخر من العشـاء كان النيب   :أي

 قـد النسـاء والصـبيان يـا رسـول هللا "ر " أنه أخرها حىت صال عليه عمر :  :- عليه الصالة والسالم - ثبت عنه
 .، فإنه قد تأخر الوقتبنا صلّ  :أي
أن : قبـل صـالة العشـاء، والسـبب يف هـذا كـان يكـره النـوم  :أي [، واحلرديث بعردها وكال يكره النروم قينلهرا ]

كـــان الرجـــل يشـــتغل يف بســـتانه   عمـــال أنفســـهم، فكـــان أصـــحاب النـــيب  ،النـــاس كـــانوا يـــأتون مـــن األعمـــال
ابه اإلعيـاء، أصـ منهـوك   ن تغيـب الشـمس إال وهـو جمهـد  على أهلـه وولـده يطلـب الـرزق، فمـا إويسعى  ،وضيعته
فإنه جيد يف  نفسه احلاجـة املاسـة للنـوم والراحـة، فـال يزالـون يصـربون، ويكـافحون وجياهـدون  ،صلى املغربفإذا 
گ  گچ : ل بعـض أهــل التفسـري يف قولــه تعــاىلفيصــلون، وقــا ،حــىت يـؤذن لصــالة العشـاء ،الـنفس

كــانوا   ،نزلــت يف هــؤالء : إهنــاقيــل چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  
فجلــس الرجــل جياهــد نفســه حــىت ال تنــام عينــه،  ،فــإذا صــلوا املغــرب أصــاهبم اإلعيــاء ،يشــتغلون وعمــال أنفســهم

علـى شـهود الصـالة مـع النـيب  - رضـي هللا عـنهم وأرضـاهم - مـن حرصـهم ؛فيصلي صـالة العشـاء مـع اجلماعـة
  كيـف كــان أصـحاب النــيب   - رمحــك هللا -، وانظـر ةوجيتهــدون يف إيقـاع هــذه الفريضــ ، تثلــون أمـر هللا، 

ال يشـتكون السـةمة وال امللـل، ومـا وقفـوا علـى رسـول ن اإلسـالم، وأعظـم شـعائره، و من أعظـم أركـا اليت هي ركن  
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رضي هللا عنهم  - ، بل كانوا يسكتون ويصربون- أن يرخق هلم يف تعجيل العشاء - يسألونه الرخصة هللا 
مـن صـالة  يـأيت مـن السـفر وهـو  قريـب  بل قد جتد مـن طـالب العلـم مـن  ،، واليوم جتد بعض الناس- وأرضاهم
وهـو  ،فقـام يف آخـر صـالة العصـر ،، ولرمبـا نـام عنهـاوال ثلث ساعة   ،ال يستطيع أن يصرب نصف ساعة   ،العصر

آمنـــاً يف أهلـــه وولـــده،  ،ريـــان، آمنـــاً يف نفســـه شـــبعان ،يعلـــم أنـــه إذا نـــام قـــد ال يقـــوم إال يف آخـــر صـــالة العصـــر
ومع ذلك كـانوا يصـربون،  ،يف عظيم املشقة واإلعياء والتعب والنصب والفقر - رضوان هللا عليهم -والصحابة 

، ولن تهلنـال رمحـة هللا - رضي هللا عنهم وأرضاهم - وكانوا جياهدون، وكانوا حيتسبون، والشك أهنم هم الفائزون
: قبـل أي [لنروم قينلهرا يكرره ا ] فكـان النـيب  .فلما عرفوا قدر اجلنة صربوا هلـا ،وسلعة هللا غالية   ،إال بالصرب
: نــام أي -" "ومــن نــام: أنــه قــال - رضــي هللا عنــه وأرضــاه -عــن عمــر بــن اخلطــاب  :ويف موطــأ مالــك   العشـاء،

". قـال  ومن نام فال  نامت عيناه، ومن نـام فـال نامـت عينـاه، ومـن نـام فـال نامـت عينـاه" -قبل صالة العشاء 
أشـد  فإنـه أمـر   :ملـن  أصـابته دعوتـه، وإن كـان خـرباً مـن عمـر فويـل   :مـن عمـر : إن كان هذا دعاء  بعض العلماء
ينـام حـىت تفـوت عليـه صـالة أنـه  :هذا النـوم ة من هذا النوم، وقد يكون من شؤمأن هللا ينزع الربك :وأعظم، أي
 .العشاء
، وكرال - العتمرة  الريت تردعوهنا - وكال يستحذ أل يؤخر من العشراء ]: - رضي هللا عنه وأرضاه - يقول

، ويـؤدي إىل أن يقـوم - كما ذكرنـا  -ألنه يؤدي إىل فوات صالة العشاء  ؛يكره النوم قبلها [يكره النوم قينلها 
كـان يكـره احلـديث بعـد   :أي [واحلرديث بعردها  ]: لكـي يـؤدي صـالة العشـاء. وقولـهاإلنسان كسالناً خاماًل 

كثار مـن اخلـري، واحلـديث مـع النـاس واجللـوس يف باالسـت أن اإلنسـان مطالـب   :صالة العشاء، والسبب يف ذلـك
 ،جلسـه اإلنسـان أو ال نعمة وال نقمـة، فكـم مـن جملـس   ،عليه أو نقمةً  ،لإلنسان إما أن يكون نعمةً  ،جمالسهم
 ،وإما بنميمة   ،، إما بغيبة  - نسأل هللا السالمة والعافية -فقام منه ناقق اإل ان  ،وعظم يقينه ،ل إ انهمهل وقد ك

حــرم هللا احلــديث فيهــا، فتســمع أذنــه مــا ال يرضــي هللا، أو يــتكلم لســانه مبــا يغضــب هللا،  يف أمــور   وإمــا بتحــده  
رمحهـم   -، ولـذلك كـان السـلف الصـاحل - نسـأل هللا السـالمة والعافيـة -فيقوم من ذلـك اجمللـس  قوتـاً مـن هللا 

، وال تســلم مــن الس النــاس ال تســلم مــن غيبــة  خشــية الوقــوع يف ابــارم، فمجــ ؛يكرهــون فضــول احلــديث - هللا
ن اإلنسـان  أل ؛فإنـه أشـد :، وال يسلم اإلنسان  فيها أن تزل قدمه بعـد ثبوهتـا، فـإذا كـان األمـر بعـد العشـاءمنيمة  

بـأيب وأمـي صـلوات  - كان يكره  .أن  ضيه يف طاعة هللا  :األفضل له واألكمل ،هوليلهل  كفاه ذنوباً يف هنار ه.
وتعظم ؛ إال يف طاعة هللا  ،بعدها احلديث بعد العشاء والسمر - ه عليههللا وسالم العبد، لكي تهلرفع درجة

فســـمر منزلتـــه عنـــد هللا  طلـــب علـــم  :، يف أمـــر يرضـــي هللا  أو يف جملـــس   ،وإمـــا يف تـــالوة القـــرآن ،إمـــا يف
فإنـه قـد ال يسـلم اإلنسـان فيـه مـن غضـب  :إلعفاف نفسه وزوجـه، ومـا عـدا ذلـك ؛حيتاجه، أو يسمر مع أهله
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حــىت يــتمكن مــن القيــام  ؛أن ينــام، فينــام أول الليــل :- بعــد صــالة العشــاء - هللا وســخطه، واألفضــل لإلنســان
إذا كــان ثلــث الليــل اآلخــر أن يقــوم، واألفضــل  - يف الغالــب - فإنــه يســتطيع ،آلخــر الليــل، فــإذا نــام أول الليــل

أنــه إذا  :فاألفضــل واألكمــل ،ذلــك، فــإذا صــعب علــى اإلنســان أن ينــام مبكــراً أن يعــود نفســه علــى  :لإلنســان
ويقبـل علـى هللا  ،ويفـتح كتـاب ربـه ،صلى العشـاء يشـفق علـى نفسـه، و ـاف مـن ذنبـه وعيبـه، ويغلـق بـاب بيتـه

   عيــان  ر  حــىت كأنــه ينظـر إىل اآلخــرة نظــتــذكره بــاهلل، أو تقربـه مــن طاعــة هللا، أو حتدثــه عـن لقــاء هللا يف آيـة، 
إال حينمـا سـهرت عيـوهنم يف طاعـة  ،، وما قرت عيـون الصـاحلني ، وعلو الدرجة عنده  فيفوز برمحة هللا 

هللا ومرضاته، وسلعة هللا الغالية ال تهلنال إال مبثل هذه املواقف الطيبة الكر ة الـيت يهـلَعـود اإلنسـان فيهـا نفسـه علـى 
مث يقـدم إىل بيتـه مضـيعاً  ،وأصبح اإلنسان يسهر إىل منتصـف الليـل ،اخلري، وملا ضيع الناس هذه املواقف الطيبة

ــرم النــاس خــرياً   ،حلــق هللا، مضــيعاً حقــوق أوالده مضــيعاً حقــوق زوجــه، وقــد يضــيع حــق هللا يف صــالة الفجــر، حهل
وقد ضيع  ،وقد يصبح يف الضحى ،بعد طلوع الشمس - نسأل هللا السالمة والعافية -كثرياً، فيصبح اإلنسان 

 ، كثـري  - هللا السـالمة والعافيـة  نسأل -فيحرم من خري الدنيا واآلخرة  ،، وقد ينام على غري وتر   ريضة هللا ف
احلـديث  من احلرمان وقـع فيـه النـاس بسـبب تضـييعهم لقيـام الليـل، فـإن يف قيـام الليـل خـرياً كثـرياً، وكـره النـيب 

ومرضـــاة هللا،  ،ودبـــة هللا ،الزمـــان علـــى طاعـــة هللا تقـــوى اإلنســـان يف هـــذه الســـاعات وهـــذالكـــي ي ؛بعـــد العشـــاء
مث  ،أو تنـام فتحصـن نفسـك وأهلـك ،فتقبل على كتاب ربك ،وتقفل باب بيتك ،ما إن تصلي العشاء ،وجرب

ال يوفـــق   ألن هللا  هللا، وحتمـــد هللا علــى عظــيم فضــله؛ وتتشــرف مبناجــاة ،لتقـــرأ كتــاب هللا ؛تقــوم آخــر الليــل
أحــداً لقيــام الليــل إال وهــو يريــد بــه اخلــري، فقــل أن جتــد إنســاناً حيــافظ علــى قيــام الليــل إال وجــدت الســعادة يف 

نشــرل فيهــا الصــدر، ويطمــ ن فيهــا تســتجاب فيهــا الــدعوة، وي كر ــة    ألهنــا ســاعات   يف ولــده؛و  ،نفســه، ويف أهلــه
وسـكنت  ،هدأت فيها العيـون ة  وهل وجدت مثل ساع چىت  يت     جث  مث  ىث  يث   چ  القلب

تـ:اول  بـني يـدي هللا  وهذا قـائم   ،أو يف لغوهم ولغطهم ،والناس يف راحتهم ودعتهم وسرورهم ،فيها اجلفون
 رجــه إىل اآلخــرة، فكأنــه بــني  تــارةً  ، لو مــع كــالم هللا ن خشــية هللا، ويســقــدماه يتلــو كتــاب هللا، ويبكــي مــ

، ف:عـد فرائصـه مـن كأنه إىل النار ينظر إىل النـريان، ينظـر إليهـا نظـر عيـان    الرول والرحيان، والنعيم واجلنان، وتارةً 
يـوم  أو  دامعـة   ) كل العيـون باكيـة  : على النار، قال  فيحرمها هللا  ،خشية هللا، وتدمع عينه خوفاً من هللا

 .غضـت عـن دـارم هللا ( سـهرت يف سـبيل هللا، وعـني   بكت من خشية هللا، وعني   : عني  ثالثة أعني   إال ،القيامة
جيــد اإلنســان  ،واشــتغال اإلنســان بعــد العشــاء مبــا ينفعــه ويقربــه إىل هللا ، فســهر العيــون يف تــالوة كــالم هللا 

وهـو حـديث  ،الثابـت يف الصـحيحني بركته وخريه يف دنياه قبل آخرتـه، ذكـر بعـض العلمـاء يف حـديث النـيب 
رضـي هللا  -حينمـا حدثتـه حفصـة  قـال . : ال تـرهلعفقيل لـه ،يت به إىل الب روأنه أ ،ابن عمر حينما رأى الر يا
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علـى نفسـه بكثـرة  فليعـّس  ،صـاحل   إن أخـاك رجـل   ): - صـلوات هللا وسـالمه عليـه - قـال ،عـن ابـن عمـر -عنها
وأنه من أعظم األسباب اليت حيفظ هللا  ،: إن هذا يدل على فضيلة قيام الليلالعلماء. يقول (السجود يف الليل 

 .فليحر  على قيام الليل ،ب اآلخرةهبا العبد من عذاب اآلخرة، فإذا أراد اإلنسان أن يؤمنه هللا من عذا
 :ا بعدلى آله وصحبه ومن وااله، أماحلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعو بسم هللا، 

أن يقتصــر اإلنســان علــى مصــلحة  :أخــذ العلمــاء مــن هــذه اجلملــة دلــيالً علــى أن األفضــل بعــد صــالة العشــاء
وأن يـ:ك فضـول األحاديـث  ،أو مصاحله الدنيويـة ابتـاج إليهـا ،أو بقضاء مصاحله الدينية ،نفسه، فيبادر بالنوم

احلــديث يف طلــب العلــم، ولــذلك اســتثس هــذا أن يكــون  :واجملــالس، واســتثس مــن كراهيــة احلــديث بعــد العشــاء
كمـا ثبـت يف   - ألن النيب  ؛حديث الرجل مع الضيف :- أيضاً  - ، وكذلك- رمحهم هللا -بإمجاع العلماء 

يف قصــــته مــــع ابنــــه  كمــــا يف حــــديث أيب بكــــر    .فحدثــــه وباســــطه ،مســــر مــــع ضــــيفه - صــــحيح البخــــاري وغــــريه
فحــديث اإلنســان مــع  :لثالــثيف الصــحيح، وأمــا االســتثناء ا وهــي ثابتــة   ،-رضــي هللا عــن اجلميــع -عبــدالرمحن 
ي الــيت تســتثىن، وقــال بعــض ملــا فيــه مــن إحصــان الــنفس وإعفافهــا، وهــذه الــثاله هــ ؛ه، ومســره معهــمأهلــه وزوجــ
السـهر بعـد  إلعفـاف املـرأة، فإدمـان ؛أنـه مطلـوب   املبيـت، وهـذا الشـك :: إنه مـن حـق املـرأة علـى بعلهـاالعلماء

بعــد العشـاء يصــل  : إن السـمر درمــاً، ولـذلك قـال بعــض العلمـاءيعتـرب ،يضـيع حقـوق األهــل العشـاء علـى وجــه  
إىل  إذا ضيع حقوق األوالد، أو ضـيع حقـوق الزوجـات، فـاألوالد هـم أمـس مـا يكونـون حاجـةً  إىل درجة احلرمة
بشــأهنم، فــاهلل أعلــم كــم حتتــاج  لســماع مواعظــه، وكــذلك نصــائحه وتوجيهــه ألوالده وقيامــه ؛اجللــوس مــع الوالــد

وقيامــه عليــه وعلــى شــأنه، فــإذا أصــبح الوالــد ال يــأيت إال يف  ،وحنانــه ،البنــت وكــم حيتــاج االبــن مــن عطــف أبيــه
وقيامــه علــى أهلــه  ،وعطفــه ،حــرم األبنــاء رمحــة اآلبــاء، وحرمــت الزوجــة حنــان الــزوج ،مــن الليــل متــأخرة   ســاعة  

، وإضــاعة هــذه كثــرت وعظمــت بســبب كثــرة الســهر  وكــم مــن مشــاكل   ،وزوجــه، ولــذلك تنهــدم بيــوت املســلمني
على حسـاب حقـوق األهلـني  ،تبعاً للمجامالت واملسايرة اليت تقع مع األصدقاء واخلالن ؛والغفلة عنها احلقوق

وأن يأخذ من هذه السنة هدياً يهتدي به ويقتدي به يف ،  أن يتقي هللا  :والولدان، فالواجب على اإلنسان
ال  رمبا جلست معه ساعتني أو ثاله سـاعات  ل ،ولده، تأمل إذا جلست مع الضيفاخلري له، وألهله و  حصول

 ،مـن هـذه الـثاله السـاعات تسأله عن حالـه وحـال أوالده، وهللا لـو أنـك أمضـيت سـاعةً  ،تشعر هبا وأنت معه
 ؟ك مـن األجـور والثـواب، فكم يكون لـاحلرف بعشر حسنات   فرمبا قرأت آيات   ،- وأي آيات   - لقرأت آيات  

 وفضــل   ،كثــري    يف بعــض األحيــان، وهــذا خــري   الســاعة الواحــدة تقــرأ فيهــا مــا ال يقــل عــن جــزءين إىل ثالثــة أجــزاء  
، ولــذلك  - نســأل هللا العظــيم أن يهــدينا هبدايتــه -حيرمــه إذا حــرم التوفيــق مــن هللا  ، والشــك أن اإلنســانعظــيم  

 أرسـلت إلـيهم ،لعشـاءإذا رأت من جرياهنا السـمر بعـد ا - عنها وأرضاهارضي هللا  -كانت أم املؤمنني عائشة 
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حـىت تضـيفوا  ،كفـاكم ذنوبـاً بالنهـار  :أي "أرحيوا السفرة الكرام الـربرة ،أرحيوا السفرة الكرام الربرة" : موالهتا تقول
 .، أو غري ذلك من الذنوبومنيمة   إليها إساءة الليل من غيبة  

علــى  - كمــا ذكرنــا  - فيــه دليــل   [ ئررة آيررةً درررأ مررن السررتىل سىل املوكررال ي ]: -ضــاه رضــي هللا عنــه وأر  -يقــول 
.ووعظهم بكتاب هللا وبكالمه ملا يف ذلك من تذكري الناس ؛استحباب إطالة القراءة يف صالة الفجر
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  األعئلة
   كي  يتم حتديد منتص  الليل و لثه ؟فضيلة الشيخ
 أما بعد: هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله، احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول بسم هللا،

أنه حيسب مـن الوقـت الـذي تغـرب فيـه الشـمس  :من العلماء فقول طائفة   :فأما بالنسبة لتحديد منتصف الليل
 الوقـت إىل الوقت الذي تطلع فيه الشمس، مث يقسمه على نصفني، ويضيف نصف هذا النصف أو النـاتج إىل

: بــل إنــه حيكــم بــأذان الفجــر الــذي ه الشــمس، فالنــاتج هــو منتصــف الليــل. وقــال بعــض العلمــاءالــذي تغيــب فيــ
وجيعـل الثلـث األخـري مـن  ،يقسم الليل أثالثاً يف قيام الليـل يكون فيه تبني الفجر الصادق من الكاذب، وحين ذ  

و أوجــه لفريضــة ومنتصــف الليــل يف القيــام، وهــذا هــالليــل إىل الفجــر، وهــذا علــى التفريــق بــني منتصــف الليــل يف ا
 .- وهللا تعاىل أعلم - األقوال وأوالها بالصواب

صــلى يف آخــر وقــت صــالة الفجــر وأطــال صــالته حــىت خــرج وقــت الصــالة، فهــل  : مــا حكــم مــنفضــيلة الشــي 
 أم ال، وهل يأمث بذلك؟ وجزاكم هللا خرياً.وقعت الصالة يف وقتها 
والعز ــة عليــه أن ال  ،يضــيع بــه الفريضــة، فإطالــة القــراءة ســنة   حيــر  علــى النافلــة علــى وجــه  ال جيــوز للمســلم أن 

- مبقدار  فف فيـه الصـالة - يؤخر الصالة عن وقتها، فإذا أدرك قبل طلوع الشمس قدر أن يصلي به الفجر
يلة، أوىل مــن طلــب الفضــألنــه إذا أطــال وقــع يف ابظــور، والصــيانة عــن ابظــور  ؛فيلزمــه التخفيــف، وال يطيــل :

فإنـه ال  :بـاحلج أو العمـرة وهـو دـرم   - وعلـى احلجـر طيـب   -  احلجـر: لـو جـاء إىلولذلك قـالوا: مـن أمثلـة هـذا
: ال يشـرع يف ابظور، وبناًء علـى ذلـك قـالواألنه إذا قبله وملسه طلب الفضيلة بالوقوع  ؛يقبل احلجر وال يلمسه

الواجـب أو الوقـوع يف ابظـور، فـال ينبغـي لإلنسـان إذا قـام قبـل غـروب  لإلنسان أن يطلب الفضـيلة مـع إضـاعة
فإنـه  :الشمس أو قبل طلوع الشمس بقدر ما يصلي الصـالة أن يطـول فيهـا، فـإن فعـل ذلـك حـىت خـرج الوقـت

 .لمؤاخذةل ألن تعاطي األسباب موجب   ؛يأمث على أصح قويل  العلماء
 .وعلى آله وصحبه أمجعني بينا دمد  صلى هللا وسلم وبارك على نوآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، و 




