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[ باب املواقيت] 

ڻ  ڻڻچ  الصالة يف اللغة: الدعاء، ومنه قوله تعاىل:] كتاب الصالة [  :-رمحه هللا  -يقول املصنف 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ  مبعىن الرمحة، ومنه قوله سبحانه:وتطلق الصالة  . چۀ      ۀ  ہ  ہ

. ومن : الرمحةفصالة هللا على نبيه  چڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
 استعمال الصالة مبعىن الدعاء: قول الشاعر:

 والوجعــاتقـول بنيت وقـد قــربت مرحتـال      يا رب جّنب أيب األوصاب 
 ب املرء مضطـجـعـافاغتمضي     عيـناً فإن جلـن ت  ـليـل الذي صـعليك مث
 : : قول الشاعر. ومن إطالق الصالة مبعىن الرمحةأي: عليك مثل الذي دعوت  

 وأتـم نعـمـتـه عـلـيـه وزادهـاودعتـه             صلى امللـيك على امرئ  
) اللهم صل على آل أيب : -عليه الصالة والسالم  -اخلري، ومنه قوله  الربكة والزيادة يف :وتطلق الصالة مبعىن

صلوات هللا وسالمه عليه  -م له قيل: بارك هلم يف طعامهم؛ ألن هذا الدعاء وقع بعد فراغه من إكرامه أوىف (
-. 
من األحاديث الصحيحة واليت تبني  أي: يف هذا املوضع سأذكر لك ما ورد عن النيب  ] كتاب الصالة [و

 ؛ ألهنا بدل  ويدخل فيها اجلمعة -، كالصلوات اخلمس  أحكام الصلوات، والصالة منها: ما فرضه هللا 
وصالة السنن  ،، كصالة الوترمنه: ما هو مرتب   ، والذي ليس مبفروض  ، ومنها: ما ليس مبفروض  -عن الظهر 

فإهنم يعتنون  "كتاب الصالة" :. وإذا قال العلماءا، ومنها: نوافل مطلقة  الراتبة اليت تكون قبل الفرائض وبعده
.اديث اليت تبني مجيع هذه الصلواتبذكر األح

 -قرا:  حرد ص حراحذ هرذه الردار  -وامسره  عرعد برن سيراسو  -عن أيب عمرروو الشريينا   - 35] 
؟ قا:  العمل أحذ سىل هللا  أي    عألت النيب قا: -سىل دار عيندهللا بن مسعودو وأشار بيده 

؟ قرا:  ) اههراد س عرينيل أي؟ قا:  ) برر الوالردين ( قلرت  مث أي) الصالة على وقتها ( قلت  مث 
 .، ولو اعتزدته لزاد  [قا:  حد ص هبن رعو: هللا  .هللا (
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كتاب   -رمحه هللا  -قال: "كتاب"؛ ألنه يشمل كثريًا من األبواب، وقد ذكر  ] كتاب الصالة [وقوله: 
 :بعد الفراغ من الوسيلة أواًل مث بالصالة بعد ذلك، فناسبالصالة بعد كتاب الطهارة؛ ألن هللا أمرنا بالطهارة 

 .األصل الذي من أجله شرعت الوسيلةأن يشرع يف بيان املقصد و 
، يقال: َوقَّت الشيء يؤقته تأقيتاً: إذا حدده، : مجع ميقات  "املواقيت" ] باب املواقيت [: -رمحه هللا  -وقوله 

للعبادة حيددها زماناً وحيددها مكاناً، فيجعل هلا زماناً ال جيوز للمكلف أن يسبقه  ويكون التحديد من هللا 
وال جييز له  ،أو يتأخر عنه، وقد جييز له السبق ،وال أن يتأخر عنه، وجيعل هلا مكانًا ال جيوز له أن يسبقه

وهي: املواقيت اليت مسى  ،التأخر عنه، ومن أمثلة ذلك: احلج والعمرة، فإن احلج والعمرة هلما ميقات  مكان  
وأما امليقات الزمان: فإن هللا جعل للحج أشهراً  ابن عباس  وابن عمر يف الصحيحني. يف حديث رسول هللا 

 .چ ٱ  ٻ   ٻچ معلومًة، كما هو ظاهر قوله تعاىل: 
صلوات   وقتها، فلله  هناك ميقات  زمان  وليس هناك ميقات  مكان ، فالصالة حدَّ هللا  :ويف الصالة

صلوات  تصلى ويؤديها املكلف  ، وهلل - يؤخرها إىل الليل - بالنهار ال جيوز للمسلم أن يصليها بالليل
بقوله يف وصية موته: "إن هلل عمالً   ال جيوز له أن يؤخرها إىل النهار، وقد أشار إىل ذلك أبوبكر   ،بالليل

النهار ال يقبله بالليل" َفأَقَّت هللا الصلوات، وهذا التأقيت فيه امتحان  بالليل ال يقبله بالنهار، وهلل عمل  ب
يبتلي عباده هبذا التأقيت، ويكون فيه امتحاناً هلم يف االستجابة لفعل هذه الفرائض  واختبار  للمسلم، فاهلل 

يا واآلخرة، قال وأصاب خريي الدن ،فقد أسعد وأفلح وجنح ،يف أوقاهتا، ولذلك من حافظ على هذه املواقيت
 :فجعل  له من الدنيا وما فيها ( وملا فاته من وقتها خري   ،وما يصليها يف وقتها ،) إن العبد ليصلي الصالة

هللا للصالة ميقاتًا زمانياً، وأما املكان: فإن هللا جعل األرض مسجداً وطهوراً، ومل جيعل املسلم مطالبًا بالصالة 
يف املسجد، حبيث ال تصح صالته يف أي موضع  آخر، وإمنا يطالب باحلضور والشهود مع  -فقط  -

 .بيانه - إن شاء هللا - كما سيأيت  ،اجلماعة
] قوله:    أنه عأ: عيندهللِا بن مسعودو [-وامسه  ععُد بن سياسو  -] عن أيب عمروو : - رمحه هللا -يقول 

رضي هللا عنه  -وهي دار عبدهللا بن مسعود   [ -وأشار سىل دار عيندهللا  -عألت حاحذ هذه الدار 
وادين والنعلني، كان صاحب فراش رسول هللا  -وأرضاه  ،  هللا  ، فهو الذي يفرشه لرسول صاحب السّ 

. قال ليل  أو هنار ، ولو كان يف جنوى أي ساعة  من ، فيدخل على النيب  وكان صاحب سر رسول هللا 
وادي حىت أهناك (له:  تقدم  وكان إذا خرج رسول هللا  .) رفعت لك احلجاب، وأذنت لك أن تسمع س 

 يف اجمللس أخذ نعلي رسول هللا  -عليه الصالة والسالم  -، وإذا أراد أن جيلس  فوضع نعله لرسول هللا 
، كان سادس ستة  ما على وجه األرض يومها مسلم ، فكان  ووضعهما حتت إبطيه مث جلس مع رسول هللا 
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 باإلسالم، وهو أحد األربعة الذين أمر رسول هللا  سدس اإلسالم، قيل: إنه سبق عمر بن اخلطاب 
، وثالثهم: معاذ    عنهم رضي هللا -ورابعهم: سامل  موىل أيب حذيفة  ،بأخذ القرآن عنهم، ثانيهم: أيب  بن كعب 

باجلنة وبشره  ، وشهد له رسول هللا  . كان عبدهللا بن مسعود  من أحب الناس إىل رسول هللا -وأرضاهم 
ح بالشجرة، فرأوا دقة ساقي ابن مسعود ، فضحك : أنه ملا عبثت الري-عليه الصالة والسالم  -هبا، وثبت عنه 
! فوالذي نفسي بيده  ) أتضحكون من دقة ساقيه: -بأيب وأمي صلوات هللا وسالمه عليه  -الصحابة، فقال 

ثقل ميزانه، وابيضَّ ديوانه؛ مبا قدم من صاحل  ،رضي هللا عنه وأرضاه هلما أثقل يف امليزان من جبل أحد  (
سنة اثنتني  -رضي هللا عنه وأرضاه  -، تويف  األقوال واألعمال، ومن الصحبة الفاضلة الكاملة لرسول هللا 

وجعل أعايل الفردوس مسكنه ومثواه  رضي هللا عنه وأرضاه، -وثالثني من اهلجرة، وصلى عليه الزبري بن العوام 
-. 
فجــزى هللا ابــن  [ ؟  أي العمرل أحررذ سىل هللا-فــنعم السـائل ونعــم املســ ول  - عررألت رعررو: هللا قرا:  ] 

، وجـزاه عـن  على هذا السؤال العظيم الذي يدل على فضله وحبه للخـري وحبـه لطاعـة هللا  مسعود  كل خري  
رضــوان هللا  -كــان الصــحابة   "؟"أي العمــل أحــب إىل هللا: اً عــن هــذه املســألة النافعــة، فقــالخــري  أمــة دمــد 
،  ، كانت حيـاهتم وعيشـتهم ومهـم األكـرب: مرضـاة هللا  يتعطشون ويتلهفون حلب هللا ورسوله  -عليهم 

فالواحد يبحث أين رضوان هللا، ولو كان يف نفسه اليت بني جنبيه يقدمها وهو يـوقن ويستشـعر استشـعاراً كـامالً 
 . يف جنب هللا  أهنا رخيصة  

ملــا عظمــت دبــة هللا يف قلــوهبم ومســت، وأصــبحت شــي اً عظيمــاً وهــدفاً كر ــاً،  [ ؟عمررل أحررذ سىل هللاأي ال] 
تـــدل علـــى أن األعمـــال  "أفعـــل" صـــيغة ": أحـــب" و "أي العمـــل أحـــب إىل هللا؟"ســـألوا: كيـــف الســـبيل إليهـــا؟ 

"أي العمــل ، ولكــن بعضــها أعظــم وأفضــل مــن بعــض، ولــذلك يقــول العلمــاء يف قولــه:  هلل  الشــرعية دبوبــة  
يدل على تفاضل األعمال، فقد يكون هناك عمل  يسري  ويفضل عند هللا العمل الكثري، مـر رسـول هللا  "؟أحب
  فقـال ، ) لقـد : -عليـه الصـالة والسـالم  -على أم املؤمنني وهي تسبح وتـذكر هللا، مث رجـع إليهـا بعـد وقـت 

لــو وزنـت مبـا قلتيــه لرجحـت: سـبحان هللا وحبمــده، عـدد خلقـه، ورضــا نفسـه، وزنـة عرشــه،  قلـت بعـدك كلمـات  
فاألعمـــال تتفاضـــل واألقـــوال تتفاضـــل، ولكـــن األعمـــال إذا صـــحبها االستشـــعار واإلخـــال   ومـــداد كلماتـــه (

،  ،الكامــل  ،ولكــن عنــدك إخــال   وصــدق  كامــل  عظــم ثواهبــا عنــد هللا، فقــد تعمــل عمــالً يســرياً لــيس بــذي بــال 
علـى غصـن شـوك  بـالطريق،  ) مـر رجـل  : يرفع هللا به درجتك، ويعظم هللا به أجرك، ويعلـي بـه منزلتـك، قـال 

 ،فقال: وهللا ألحنني هذا عن طريق املسلمني ال يـؤذيهم، فزحزحـه عـن الطريـق، فزحزحـه هللا بـه عـن نـار جهـنم (
رت علـى كلـب  مـن بغايـا بـس إسـرائيل مـ : ) أن بغيـا  -عليـه الصـالة والسـالم  -وثبت يف احلديث الصحيح عنه 
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 - ، فنزلت فمـتت موقهـا- فلما رأت الكلب رمحته ،بغي كانت يف سوئها وفجورها -يلهث الثرى من الظمأ 
ا؛ ألنــه ال يســتطيع أن يقــدم هلــا، أي: أن الكلــب ســأل هللا أن يشــكره ، فســقته، فشــكر هللَا (- : خفهــا يعــس

) :  ويف روايــة   ) فشــكر هللاهل هلــا فغفــر ذنوهبــا (: . قــال يشــكرها علــى مــا أســدت إليــه مــن خــري  فســأل هللا أن 
فعلــى روايــة النصــب يكــون املعــىن: أن الكلــب ســأل هللا أن يشــكرها، وعلــى روايــة  فشــكر هللَا هلــا فغفــر ذنوهبــا (
هـا هـذه احلسـنة فغفـر ذنبهـا، فالعمـل اليسـري مـن الطاعـة إذا صهلـحب باالستشـعار، الرفع يكون: أن هللا أعظـم من

فضهلــل وعظــم أجــره، فقــد يزحــزل اإلنســان الغصــن وال يتفكــر أن هــذا  وصهلــحب بــاليقني واملعاملــة اخلالصــة هلل 
علــى  فيــه ضــرر  علــى املســلمني، فيكــون أجــره أقــل مــن الــذي يزحزحــه شــفقًة علــى املســلمني، فهــذا الرجــل ملــا مــر
 هللا الغصـــن وتـــذكر إخوانـــه املســـلمني، فكـــان مـــن كمـــال إ انـــه وإســـالمه: أنـــه كـــره هلـــم الشـــر، فـــانظر إىل عبـــاد

 بــه عــن نــار جهــنم، قــال املســلمني الــذين دفــع عــنهم الشــر هبــذا األمــر الــذي فعلــه، فكــان ســبباً أن يزحزحــه هللا
علمــه، يقــق احلــق وهــو خــري هــا حبكمتــه و يفاضــل بين : األعمــال تتفاضــل واألقــوال تتفاضــل، وهللا العلمــاء

) الصررالة علررى ] يف جوابــه:  -عليــه الصــالة والســالم  -قــال  [ ؟أي العمررل أحررذ سىل هللا ]  الفاصــلني.
وهـو:  ،أي: يف الوقـت الـذي تـؤدى فيـه "علـى وقتهـا"أي: الصـالة املفروضـة،  "الصالة علـى وقتهـا"  [ وقتها (

ــــذي مســــى هللا ومســــى رســــوله  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ ، فقــــال ســــبحانه:  الوقــــت ال

  - هــذه اآليــة   لــت  مواقيــت الصــلوات اخلمــس  چڃ  ڃ    چ        چ  چ     ڄڃ  ڃڄ  
يبتدئ فيه  بالسنة الفعلية والقولية، فالصلوات اخلمس هلا وقت   ، وبينها رسول هللا -كما سيأيت إن شاء هللا 

: بدايـة الوقـت وهنايـة الوقـت، مكلـف أن يتـأخر عنـه، فلـذلك يقولـونز للينتهي فيه فعلها فـال جيـو  فعلها، ووقت  
 : يف وقتها، وللعلماء يف هذا أقوال  أي:  [ ) الصالة على وقتها (] فقوله: 

أي: على أول وقتها، وذلـك  [ ) الصالة على وقتها (] : -عليه الصالة والسالم  -قال بعض العلماء: قوله 
الصـالة علـى ) : -عليـه الصـالة والسـالم  -أنـه قـال فيـه  - وصـححه غـري واحـد   - حلديث ابن حبـان واحلـاكم

فأفضــلها: أن تــؤخر؛ ألن  ،وذلــك أن أول الوقــت هــو أفضــل أوقــات الصــالة، إال يف صــالة العشــاء أول وقتهــا (
 -ثبــت عنــه  ،وكــذلك أيضــاً  ) كــان يســتحب أن يــؤخر مــن العشــاء (: -كمــا ثبــت يف الصــحيحني   - النــيب 

 ) أنـــه أعـــتم بالعشــاء حـــىت رقـــد النســـاء والصـــبيان (يف حـــديث أنــس  يف الصـــحيحني:  -عليــه الصـــالة والســـالم 
األفضــل: أن تــؤدى الصــلوات اخلمــس يف أول الوقــت، إال صــالة العشــاء،  [ ) الصررالة علررى وقتهررا (] فقولــه: 

 .تفصيله وبيانه -إن شاء هللا  - فاألفضل: أن تؤخر، كما سيأيت
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،  ؛ ألنـه كلمـا أداهـا يف أول الوقـت كـان ذلـك أبلـث يف امتثالـه ألمـر هللا [ الصالة على وقتها ( )] وقوله: 
فأداهـــا يف أول  -: الصـــالة وهـــي - وإذا كـــان أبلـــث يف امتثالـــه، فمعنـــاه: أنـــه امتثـــل أعظـــم األمـــور بعـــد التوحيـــد

 .أوقاهتا، فكان أحب األعمال إىل هللا 
، وهــو ظــاهر  فيــه دليــل   [ ) الصررالة علررى وقتهررا (] : -عليــه الصــالة والســالم  -وقولــه  علــى أن للصــالة وقــت 

 . چڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  چ قوله سبحانه: 
يـدل علـى أن مـا سـيهلذكر  "قلـت: مث أي؟"أي: ما الذي يلي الصالة علـى وقتهـا؟ يف قولـه:  [ قلت  مث أي؟] 

 ،وبـر الوالـدين مـن أعظـم القـرب [ ) بر الوالدين (] : -معليه الصالة والسال -يلي الصالة يف الفضل، فقال 
وأعظـم الوســائل الـيت توجــب رضـوان هللا عــن العبـد، ولــو مل يكـن يف بــر الوالـدين إال أن هللا قرنــه بتوحيـده، فقــال 

 : ـــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــاىل: چں   ں    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ ڳ  ڳ  ڳ    چ وق

ں  ں  چ وملــا قــق لنــا شــرائع مــن قبلنــا قــال عــن نبيــه عيســى:  چ ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں

فــــرب  چٿ  ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ وقـــال عــــن حيــــ :  چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  
للجميــل  للفضــل، وردا   اً لإلحســان، وأداءً وخللقــه أمجعــني؛ شــكر  ،ووصــيته لرخــرين ،الوالــدين وصــية هللا لتولــني

مرتبة الرب  والفضل، ومن يستطيع أن يكافئ والديه على ما قدما، وكان منهما من اخلري؟ ولذلك جعل النيب 
ڳ  ڳ    چ :ويكـون باألعمـال، وقـد مجـع هللا ذلـك يف قولـه  ،بعد الصالة، وبر الوالدين يكون بـاألقوال

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ    ںڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

فأمرنـا هللا بـالرب بـالقول وأمرنـا بـالرب بالعمـل، فأمـا بـر رب ارمحهمـا كمـا ربيـان صـغرياً،  چۈ          ٴۇ   ۋ  ۋ  

هنــا خفيفــة  أل چہ  ہ  ہ   ھ  چ  :القــول: فجمــع فيــه بــني أمــرين: أســلوب األمــر، وأســلوب النهــي، فقــال
" ولو كانت يسـريًة علـى لسـان االبـن، لكنهـا ثقيلـة  وعظيمـة  على لسانك، ولكنها ثقيلة  يف قلب الوالدين، "أف ّ 

، ولـذلك ذرفـت  يف قلب الوالد والوالدة، فال يعلم مقدار ما أسكن هللا من الرمحة يف قلـب الوالـدين إال هللا 
) رمحـة  أسـكنها هللا يف قلـوب عبـاده ملا تويف ابنه إبراهيم، فقيل: مـا هـذا يـا رسـول هللا؟ قـال:  عينا رسول هللا 

) أَوأملك إن يل عشرًة من الولد ما قبلت واحداً منهم، قال:  ،وملا قّبل احلسن واحلسني، وقال: يا رسول هللا .(
مـا ال يسـتطيع اإلنسـان أن  ،ة واحلنـان والعطـففاهلل جعل يف الوالدين من الرمحـ .( ؟أن نزع هللا الرمحة من قلبك
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منهمـــا، ولـــذلك قـــال  يـــرد مجيلـــه، إال أن حييلهمـــا علـــى هللا أن يـــرد إحســـاهنما بأحســـن وأكمـــل وأفضـــل  ـــا كـــان
إذا دخــل  -رضـي هللا عنـه وأرضـاه  -كـان أبـو هريـرة    چۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ٴۇ   ۋ  ۋ  چ تعـاىل: 

وعلـيكم " : ، فتقـول" السـالم علـيكم ورمحـة هللا وبركاتـه، رمحـك هللا يـا أهلمَّـا كمـا ربيتيـس صـغرياً " على أمه يقـول: 
ويكـون باألفعــال،  ،بـر الوالـدين يكـون بـاألقوال ." السـالم ورمحـة هللا وبركاتـه، رمحـك هللا يـا بـس كمـا بـررتس كبـرياً 

ڭ   چ : ـقـــولهف چڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ  :هللا إىل األقــوال واألعمــال بقولــهفأشــار 

چ  اإلســـالم يـــدعو املســـلم أن يكـــون كر ـــاً عزيـــزاً، لكـــن يف الوالـــدين قـــال: چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

 يكون اإلنسان ذليالً عند والـديه.ف  چڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
يعطيـه املـال، وضـع مالـه كان بعض السلف جيمع ماله إذا عمل يومه ويأيت به إىل والديه، فإذا أتى لوالده لكـي 

وهللا  ،جاء بصهلرّته ووضعها أمامه، فقيل له: مل ال تعطيها ألبيك؟ قال: أخشـى أن ترتفـع يـدي علـى يـده ،أمامه
قيـــل لـــبعض الســـلف: مـــا بلغـــك بـــك مـــن بـــرك  .چڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ تعـــاىل يقـــول: 
: مــا بلغــك ألنـه مــا رفـع بصــره يف لـو ســألتس أن أصـف أيب مــا اســتطعت. لوالـديك؟ قــال:  وجــه أبيـه، فقيــل لثـان 

: مـا بلغـك بـك مـن بـرك  حتتـه أيب أو أمـي. بك من برك لوالديك؟ قـال: وهللا مـا رقيـت علـى سـطح   وقيـل لثالـث 
شـى أن تتـد يـدي إىل طعـام  لوالديك؟ قال: ما أكلت معهما يف قصعة  واحـدة ، قيـل: أَوذاك مـن الـرب؟ قـال: أخ

فاهلل وصى باإلحسان إىل الوالدين، وجاءت الوصية عامة ، فربما يف احلياة ال يقتصـر علـى كـف األذى،  حيبانه.
وإمنــا يقــدم اإلنســان كــل مــا يســتطيعه مــن األقــوال واألفعــال الــيت يــؤدي فيهــا شــكر نعمــة الوالــدين، وحيســن فيهــا 

ىل مـــا بعـــد املـــوت، حـــىت قـــال بعـــض ، والـــرب ال يقـــف علـــى احليـــاة بـــل يتعـــدى إ إليهمـــا اســـتجابًة ألمـــر هللا 
: مـنهم مـن يرزقـه هللا بـر الوالـدين يف احليـاة وبعـد املـوت، ومـنهم مـن يرزقـه هللا  العلماء: الناس يف الرب على أقسام 

. ين ويرزق الـرب بعـد وفـاة الوالـدينبر الوالدين يف احلياة وحيرم الرب بعد املوت، ومنهم من حيرم الرب يف حياة الوالد
فهو الذي يقوم حبق الوالدين على أمت الوجوه وأكملهـا، وحيسـن إىل والديـه  رهلزق بر احلياة وبر املوت: ا الذيفأم

 ،إحساناً عظيماً يف حياهتما وبعـد موهتمـا، وبعـد املـوت يكـون بالـدعاء واالسـتغفار والـ:حم، قـال: يـا رسـول هللا
الصــالة عليهمـا، واالســتغفار هلمـا، وصــلة  ) نعـم،أبرمـا بــه بعـد موهتمــا؟ قـال:  هـل بقـي مــن بـري لوالــدي شـيء  
فكثـرة الـدعاء للوالـدين بعـد موهتمـا، وكثـرة االسـتغفار والـ:حم عليهمـا، وسـؤال  .الرحم اليت ال توصل إال هبمـا (

فقــد يــرزق اإلنســان بــر احليــاة،  املثوبــة واألجــر، كــل ذلــك مــن الــرب. هللا أن يفســح هلمــا يف القــرب، وأن يعظــم هلمــا
نسأل هللا السالمة والعافية  -ه نسي الوالد مبوته، وتشاغل عنه بدنياه، فيحرم الرب بعد وفاة والده فإذا مات والد

، ومنهم من يكون من أبر الناس بأمه يف حياهتا، أو من أكثر الناس إحسـاناً إليهـا، فـإذا ماتـت وخرجـت مـن -
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: ال ، حــىت قــال بعــض العلمــاء-عافيــة نســأل هللا الســالمة وال -الــدنيا فــذاك آخــر عهــده هبــا، فهــذا مــن احلرمــان 
حـــىت قيــل لبعضـــهم: أيعـــق الرجـــلهل بعـــد موتــه؟ قـــال: نعـــم، إذا نســـي الوالـــدين مـــن  يــأمن أن يكـــون مـــن العقـــوق.

والعكس، فقد يكون اإلنسان من أعـق النـاس بوالديـه يف  يذكرما بصاحل الدعوات بعد املوت.يعس: مل  الدعاء.
ه، فريزقــه النــدم والتوبــة واالســتغفار، فيعطــف قلبــه علــى والديــه، فيكثــر مــن يرمحــ -ســبحانه  -حياتــه، ولكــن هللا 

رضـي  - إىل ابـن عبـاس   جـاء رجـل   مـن الـرب خـرياً كثـرياً.الدعاء هلما واالستغفار هلما وال:حم عليهما، فيبلغه هللا 
أكثــر مــن الــدعاء  أي بــس،"؟ قــال: ، فمــاذا تــأمرنلقــد عققــت أيب ،وقــال: يــا ابــن عــم رســول هللا -هللا عنهمــا 

. فكثـــرة الـــدعاء للوالـــدين، واالســـتغفار هلمـــا مـــن بعـــد املـــوت، "واالســـتغفار والرمحـــة، حـــىت يبلغـــك هللا مـــا فـــات
أمـي افتلتـت إن  ،فقـال: يـا رسـول هللا إىل رسـول هللا   والصدقة عنهما، كل ذلـك مـن القـَرب، جـاء سـعد  

فتصـدق  .( نعـم) ، وما أهلراها لو بقيت إال أوصت، أفأتصدق عنهـا؟ قـال: - مبعىن: أهنا ماتت فجأةً  - نفسهلها
إكراماً ألمه، هان عليه  ؛، وهان عليه املال-ألمه  حائط  وبستان  كان له أخرجه برا   وهو -عنها باخلراف  سعد  

ى عهـد رسـول ، بل وهللا كانـت التمـرة علـ ماله، وهان عليه البستان، وقد كان البستان على عهد رسول هللا 
يف  شـــي َاًك كثـــرياً، حـــىت كـــان زاد اجلـــي  جرابـــاَ مـــن تـــر، ومـــع ذلـــك خـــرج مـــن بســـتانه؛ إلرضـــاء هللا  هللا 

. فـــإذا أراد هللا أن يســـعد العبـــد مجـــع هللا لـــه بـــني احلســـنيني: بـــر والديـــه يف دتـــهوالديـــه، هـــان عليـــه أمـــام حـــق وال
الوالدين، واإلحسان إليهم، وبرهم  [05:52].... :املوتحياهتما، والرب من بعد موهتما، كذلك من برما بعد 

بالزيــارة، وإكــرامهم وإجالهلــم، قــال بعــض العلمــاء: إن ذلــك مــن الــرب؛ ألن ابــب إذا رأى ابــن حبيبــه تــذكر مــا 
بينهما من الود، وما بينهما من الرمحة، فدعا له، وتذكر ما بينهما مـن العهـد، فاسـتغفر لـه، فيكـون هـذا مـن بـر 

: أنـه -رضـي هللا عنـه وأرضـاه  -ألبيه، فهذا من الـرب: أن يصـل اإلنسـان أهـل ود أبيـه، أهلثـر عـن ابـن عمـر االبن 
يرمحـك  -بالطريق، فأكرمه وأعطاه دابته، فقيل له: يا أبـا عبـدالرمحن  عمرته، فمر على أعرايب ّ  خرج يف حجه أو

رضــي هللا عنــه  -دون ذلــك لرضــي، فقــال عمــدت إىل راحلتــك فأعطيتهــا إىل هــذا األعــرايب! لــو أعطيتــه  -هللا 
) إن مــن أبــر الــرب أن يصــل يقــول:  إن أبــا هــذا كــان صــديقاً للخطــاب، وإن مسعــت رســول هللا " :-وأرضــاه 

 فهذا من الرب. "الرجل أهل ود أبيه (
فيــه دليــل  علــى أن بــر الوالــدين أفضــل مــن اجلهــاد يف  [ ) بررر الوالرردين (]  :-عليــه الصــالة والســالم  -يقــول 

جعـــل مرتبتـــه بعـــد مرتبـــة الصـــالة وقبـــل مرتبـــة اجلهـــاد يف ســـبيل هللا، قـــال  ، وذلـــك ألن النـــيب  ســـبيل هللا 
يف هــذا احلــديث  العلمــاء: إن بــر الوالــدين أفضــل مــن اجلهــاد؛ ألن هللا قرنــه بتوحيــده، وأكــد هــذا رســول هللا 

أقبلـت مـن الـيمن  ،جاءه رجل  من الـيمن، فقـال: يـا رسـول هللا قالوا: إن النيب  -أيضاً  -الصحيح، وكذلك 
قــال:  ) أتريــد اجلنــة؟ (: -عليــه الصــالة والسـالم  -أبايعـك علــى اهلجــرة واجلهـاد، وتركــت أبــواي يبكيــان، فقـال 
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عليـــه  -ح عنـــه ويف الصـــحي .) ا رجـــع إليهمـــا، فأحســـن صـــحبتهما، وأضـــحكهما كمـــا أبكيتهمـــا (نعـــم، قـــال: 
 أقبلـت مـن الـيمن أبايعـك علـى اهلجـرة واجلهـاد، قـال:  ،فقـال: يـا رسـول هللا : أنه جـاءه رجـل  -الصالة والسالم 
الــزم رجلهــا، فــإن اجلنــة مَث (قــال: نعــم، قــال:  ) أحيــة  أمــك؟ ( عليــه الصــالة  -ويف احلــديث الصــحيح عنــه  .)  

ـــه قـــال -والســـالم  ـــيمن أرق  :أن ـــأتيكم أهـــل ال عليـــه الصـــالة  -مث قـــال  قلوبـــاً وأف ـــدًة، فـــيهم أويـــس  القـــر ن () ي
) كـان بأمـه، قـال:  -عليه الصالة والسالم  -وقد ذكر بره  ) من رآه منكم فليسأله أن يدعو له (: -والسالم 

، وسـأل هللا أن يشـفيه، فشـفاه ( : -كمـا يقـول بعـض العلمـاء   -وهـذا يـدل  من أبر الناس بأمه، وكـان بـه بـر  
البــار بوالديــه تســتجاب دعوتــه، فمــن أســباب قبــول الــدعاء: بــر الوالــدين، وال شــك أن اإلنســان إذا أدخــل أن 

عليه الصالة  -السرور على والديه، وأرضى والديه، فإن هللا يرضى عنه، ولذلك ثبت يف احلديث الصحيح عنه 
رضـي هللا عنـه، وإذا رضـي  :والديـه قـالوا: فـإذا أرضـى .) رضي هللا على من أرضى والديه (أنه قال:  -والسالم 

 .ه، وأكرمه، وكان موفقاً لكل خري  استجاب دعوت :هللا عن عبده
بر الوالـدين علـى اجلهـاد، فـدل علـى أنـه ال جيـوز اخلـروج للجهـاد إال بـإذن الوالـدين، وعلـى ذلـك  فضَّل النيب 

اخلـروج للجهـاد يف سـبيل هللا إال بـإذن  علـى أنـه ال جيـوز :وأئمـة الفتـوى -رمحـة هللا علـيهم  -مجاهري أهل العلم 
الوالدين، إذا كان اجلهاد فرض كفاية ، وأما إذا تعـني اجلهـاد يف الثالثـة األحـوال املعروفـة: إذا تقابـل الزحفـان، أو 
دهــم العــدو، أو اســتنفر اإلمــام، ففــي أي واحــدة  مــن هــذه األحــوال الــثاله: يســقط الــرب، وجيــب عليــه اخلــروج 

 .رج للجهاد إال بعد إذن الوالدين، وأما ما عدا ذلك: فإنه ال جيوز له أن  للجهاد يف سبيل هللا
قلرت  مث أي؟ قرا:  ) ] : وهو يتلهـف شـوقاً ملعرفـة اخلـري ومرضـاة هللا  قال عبدهللا  [ قلت  مث أي؟] 

اجلهـاد يف سـبيل هللا، واجلهـاد يف سـبيل  :أي: أحـب األعمـال إىل هللا بعـد بـر الوالـدين [ اههاد س عينيل هللا (
) مـن قاتـل لتكـون : ورسوله من أجل إعالء كلمة هللا، ال رياًء، وال مسعـًة، قـال  هللا: قتال من عادى هللا 

واجلهــاد يف ســبيل هللا مــن أجــل القربــات؛ ملــا فيــه مــن الــوالء والــرباء يف  .كلمــة هللا هــي العليــا فهــو يف ســبيل هللا (
هللا، الـــذي هـــو مـــن أوثـــق عـــرى اإل ـــان: أن حيـــب العبـــدهل يف هللا، وأن يـــبغض يف هللا، فـــإذا فعـــل ذلـــك فقـــد ذاق 

 ، جنبيــهوهــو: نفســه الــيت بــني ،حــالوة اإل ــان وطعمــه، وألن اجملاهــد يف ســبيل هللا يقــدم أعــز مــا  لكــه بعــد دينــه
فربح البيع يف الدنيا واآلخرة، ولـذلك تكفـل هللا ألهـل اجلهـاد بـالعزة والتمكـني والرفعـة، وجعـل هللا  باعها هلل 
  ذروة سنام اإلسالم اجلهاد، فما تركه قوم  إال ذلوا وهانوا، وجعـل للمجاهـد يف سـبيل هللا مـن كرامـات الـدنيا

 مـن املغفـرة يل هللا، مـع مـا أخـرب هللا يف كتابـه وعلـى لسـان رسـوله واآلخرة ما ال حيصـى كثـرًة، فاجملاهـد يف سـب
والرمحة، واخلري الكثري يف الدنيا واآلخرة، فإنـه يكـون لـه مـن الفضـائل واخلـريات يعرفهـا مـن جيـدها، ومـن قـرأ سـري 

العبــد إذا  أدرك ذلــك جليــاً ظــاهراً، فمــن فضــائل اجلهــاد يف ســبيل هللا: أن -رمحــة هللا علــيهم  -الســلف الصــاحل 
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) يغفـر للشـهيد عنـد أول : قتل يف سبيل هللا، غفر له عند أول قطرة  من دمه، فتتحاتُّ عنه ذنوبه، كما قـال 
، وأنـه إذا استشــهد  ؛ ألن هللا اشـ:ى هــذه الـنفس، فقبلهـا أن تبـذل لوجهــه وابتغـاء مرضـاته قطـرة  مـن دمـه (

تصعد بروحه  ؛ ألن املالئكة تشهد عند االحتضار، ف"شهيداً "تلقته املالئكة، ولذلك قال العلماء: مسي الشهيد 
) ابكيـه أو : يـوم أحـد  يكشـف وجـه أبيـه ويبكيـه، فقـال  . جعل جابر  بـن عبـدهللا كأنه يهلزف إىل السماء

وملا اشتد أمر عبدهللا بن حرام  على جـابر  قـال:  ال تبكيه، ال زالت املالئكة تظله حىت صعدت به إىل السماء (
، قــال:  ،يــا رســول هللا إهنــا جنــان ، وإن أبــاك أصــاب الفــردوس  ،) يــا جــابرأخــربن إن كــان أيب يف اجلنــة ســلوتهل

. فمن كرامات اجلهاد يف سـبيل هللا: أنـه إذا استشـهد ورفعـت روحـه، كانـت يف حواصـل طـري  األعلى من اجلنة (
) إن أروال الشهداء : تسرل فيها، تشرب من أهنارها، وتأوي إىل قناديل معلقة  بالعرش، قال خضر  يف اجلنة 

يف حواصـــل طـــري  خضـــر  تســـرل يف اجلنـــة، تأكـــل مـــن أشـــجارها، وتشـــرب مـــن أهنارهـــا، تـــأوي إىل قناديـــل معلقـــة  
 .بالعرش (

) كفــى ببارقــة : نــة القــرب، قــال ومــن فضــائل اجلهــاد يف ســبيل هللا: أنــه إذا استشــهد العبــد، فإنــه يــؤمن مــن فت
،  " وإعـالء كلمـة هللا  ال إلـه إال هللا أي: كفـى أنـه ضـربت عنقـه يف سـبيل هللا، ومـن أجـل " السيوف فتنًة (

 .تان، فال يهلسأل وال يفنت يف قربهولذلك يؤمن من الف
اً، كأنـه قتـل مـن سـاعته، ومن فضائل الشهادة: أنه إذا بهلعث الناس يوم القيامة، يبعث الشهيد وجرحه يثعب دم

، وثبت يف الصحيح عنه اللون لون دم ّ  : أنه ملا قتل شهداء أحد ، -عليه الصالة والسالم  -، والريح ريح مسك 
) زملـوهم يف ثيـاهبم، فـإن شـهيد  هلـم بـني يـدي : -عليـه الصـالة والسـالم  -على األرض صرعى، قال  وجندلوا
 .بيل هللاهد هلم أهنم قـتلوا يف سأي: أش هللا (

 ، والـريح ريـح مسـك  () اللـون لـون دم ّ : فمن فضائل الشهادة: أنـه إذا بعـث يـوم القيامـة جرحـه يثعـب، قـال 
بعــد بــر  ، ولــذلك رتبــه النــيب  فاجلهــاد يف ســبيل هللا مــن أحــب األعمــال، وأفضــلها، وأصــدقها عبوديــًة هلل 

بأول احلق وأعظمه  . قال العلماء: من تأمل هذا احلديث الشريف وجد فيه ترتيباً عجيباً، فبدأ النيب الوالدين
مث ملا كان بعد حـق هللا حقـوق العبـاد،  [ ) الصالة على وقتها (] فقال:  - وهو حق هللا  -بعد التوحيد 

، وملا كان اجلهـاد يشـمل الفضـل، وأداء حـق هللا وحـق [ ) بر الوالدين (] فأقرب الناس منك: والداك، فقال: 
وهــو بــر  -ونفعــه يتعــدى لعمــوم األمــة، فابتــدأ بــالنفع اخلــا   [ ) اههرراد س عررينيل هللا (] : عبــاده، قــال 
 .وكوهنما أوىل باملعروف من غريماعلى النفع العام؛ لعظيم حق الوالدين،  -الوالدين 

، فــــإن : أي -كمــــا يف الصــــحيح مــــن حــــديث أيب هريــــرة   -ســــ ل  النــــيب  يف هــــذا احلــــديث إشــــكال  معــــروف 
فاستشــــكل  .) جهــــاد  يف ســــبيل هللا (مث قيــــل: مث مــــاذا؟ قــــال:  ) إ ــــان  بــــاهلل (األعمــــال أحــــب إىل هللا؟ قــــال: 
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سـ ل  العلماء: كيف جعل اجلهـاد بعـد اإل ـان؟ وهنـا جعـل الـرب بعـد الصـالة؟ فقـال بعـض العلمـاء: إن النـيب 
عديــدة ، ومــن أشــخا   متعــددين، و تلفــون يف أحــواهلم، فكــان إذا ســأله اجللــد القــوي: حثــه علــى يف مواضــع 

عليــه  -اجلهــاد، وإذا ســأله اخلــريّ  الــذي هــو لــني ، ويريــد ذكــر هللا وطاعــة هللا: دلــه علــى الــذكر، ولــذلك ملــا ســ ل 
 لــى مــن عرفــت ومــن مل تعــرف () تطعــم الطعــام، وتقــرأ الســالم ع: أي اإلســالم خــري ؟ قــال: -الصــالة والســالم 

ولكـــن الصـــحيح: أنـــه ال تعـــارض بـــني هـــذه  ه علـــى حســـب أحـــوال النـــاس واخـــتالفهم.فقـــالوا: تنوعـــت أجوبتـــ
ون مـن أن اإل ـان هـو أفضـل مـا يكـ - األحاديث، فاإل ان باهلل هو األفضل؛ للقاعدة العامة، وهـذا متفـق  عليـه

لنصــو  أن الصــالة أعظــم شــعائر اإلســالم وشــعائر الــدين بعــد ويلــي اإل ــان بــاهلل: الصــالة، بشــهادة ا ،-العبــد 
: بـــر الوالـــدين؛ ألن النصـــو  تشـــهد بـــرب الوالـــدين، مث اجلهـــاد يف ســـبيل هللا، وال -بعـــد الصـــالة  -التوحيـــد، مث 

الصــــالة علــــى وقتهــــا، مث بــــر  "يعــــارض حــــديث:  إ ــــان  بــــاهلل، مث اجلهــــاد.." ": نســــتطيع أن نقــــول إن حــــديث
بعـد اجلهـاد  -يف حـديث اجلهـاد  -عليـه الصـالة والسـالم  -؛ ألنه إمنا تستقيم املعارضة أن لو قـال الوالدين.."

ذكـر اجلهـاد ولـه فضـله،  ولكن النيب  فلو ذكر بعد اجلهاد بر الوالدين، الستقام التعارض.: "بر الوالدين"، -
 .- تعاىل أعلم وهللا - الوالدين، بشهادة النصو  بتفضيلهوهذا ال يقتضي أنه أفضل من بر 

 




