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َأخِرج نفسك من حالة العمل المتواصل، فماِرس شيًئا من الرياضة َأخِرج نفسك من حالة العمل المتواصل، فماِرس شيًئا من الرياضة 
الخفيفة، أو قراءة نشرة إخبارية، أو أمِتع بصرك بالنظر إلى جمال 

َأخِرج نفسك من حالة العمل المتواصل، فماِرس شيًئا من الرياضة 
الخفيفة، أو قراءة نشرة إخبارية، أو أمِتع بصرك بالنظر إلى جمال 

َأخِرج نفسك من حالة العمل المتواصل، فماِرس شيًئا من الرياضة 

الطبيعة من حولك، فالتغيير سنة من سنن الكون.الطبيعة من حولك، فالتغيير سنة من سنن الكون.
‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم  ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعَبَة، َأنَّ َرُسوَل اهللاَّ َعِن اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعَبَة، َأنَّ َرُسوَل اهللاَّ

َقاَل: «َال ُيَصلِّي اْإلَِماُم ِفي ُمَقاِمِه الَِّذي َصلَّى ِفيِه اْلَمْكُتوَبَة 
ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم  َعِن اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعَبَة، َأنَّ َرُسوَل اهللاَّ
َقاَل: «َال ُيَصلِّي اْإلَِماُم ِفي ُمَقاِمِه الَِّذي َصلَّى ِفيِه اْلَمْكُتوَبَة 
ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم  َعِن اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعَبَة، َأنَّ َرُسوَل اهللاَّ

ى َعْنُه». ى َعْنُه».َحتَّى َيَتَنحَّ َحتَّى َيَتَنحَّ
َقاَل: «َال ُيَصلِّي اْإلَِماُم ِفي ُمَقاِمِه الَِّذي َصلَّى ِفيِه اْلَمْكُتوَبَة 

ى َعْنُه». َحتَّى َيَتَنحَّ
َقاَل: «َال ُيَصلِّي اْإلَِماُم ِفي ُمَقاِمِه الَِّذي َصلَّى ِفيِه اْلَمْكُتوَبَة  —Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy

الُغرور والَغرور

ليســتا نفس الكلمة رغــم أنهما تحمالن نفــس الحروف، يفرق 
بينهمــا فــي اللفــظ والمعنــى ضمــة وفتحــة، فما هــو الُغرور 
(بالضمة) وما هو الَغرور (بالفتحة)، وما العالقة بينهما؟ قال اهللا 
بينهمــا فــي اللفــظ والمعنــى ضمــة وفتحــة، فما هــو الُغرور 
(بالضمة) وما هو الَغرور (بالفتحة)، وما العالقة بينهما؟ قال اهللا 
بينهمــا فــي اللفــظ والمعنــى ضمــة وفتحــة، فما هــو الُغرور 

ْنَيا ِإالَّ َمَتــاُع اْلُغُروِر} وقال اهللا (تعالى):  (تعالــى): {َوَما اْلَحَياُة الدُّ
نَُّكْم ِباهللاَِّ اْلَغُروُر}، أما الُغرور  ْنَيــا َوَال َيُغرَّ نَُّكُم اْلَحَياُة الدُّ {َفــَال َتُغرَّ
ْنَيا ِإالَّ َمَتــاُع اْلُغُروِر} وقال اهللا (تعالى):  (تعالــى): {َوَما اْلَحَياُة الدُّ
نَُّكْم ِباهللاَِّ اْلَغُروُر}، أما الُغرور  ْنَيــا َوَال َيُغرَّ نَُّكُم اْلَحَياُة الدُّ {َفــَال َتُغرَّ
ْنَيا ِإالَّ َمَتــاُع اْلُغُروِر} وقال اهللا (تعالى):  (تعالــى): {َوَما اْلَحَياُة الدُّ

(بالضمــة): فقد كانت العرب تقول عن الحمل الكاذب ُغرور، لذا 
نَُّكْم ِباهللاَِّ اْلَغُروُر}، أما الُغرور  ْنَيــا َوَال َيُغرَّ نَُّكُم اْلَحَياُة الدُّ {َفــَال َتُغرَّ
(بالضمــة): فقد كانت العرب تقول عن الحمل الكاذب ُغرور، لذا 
نَُّكْم ِباهللاَِّ اْلَغُروُر}، أما الُغرور  ْنَيــا َوَال َيُغرَّ نَُّكُم اْلَحَياُة الدُّ {َفــَال َتُغرَّ

جاءت في سياق اآلية لتعبر عن الدنيا ومتاعها بالحمل الكاذب. 
تصــوروا مــدى اإلحباط الذي يصيــب عائلة انتظــرت مولودها 
لســنوات بفارغ الصبــر ولكن تبين أنه حمــل كاذب، فما بالكم 
بخيبة األمل وبالحسرة التي ســتصيب من ضّيع ُعُمره لهًثا وراء 
لســنوات بفارغ الصبــر ولكن تبين أنه حمــل كاذب، فما بالكم 
بخيبة األمل وبالحسرة التي ســتصيب من ضّيع ُعُمره لهًثا وراء 
لســنوات بفارغ الصبــر ولكن تبين أنه حمــل كاذب، فما بالكم 

سراب اسمه الُدنيا ثم يكتشف أنها كانت حمًال كاذًبا. لذا حذرنا 
بخيبة األمل وبالحسرة التي ســتصيب من ضّيع ُعُمره لهًثا وراء 
سراب اسمه الُدنيا ثم يكتشف أنها كانت حمًال كاذًبا. لذا حذرنا 
بخيبة األمل وبالحسرة التي ســتصيب من ضّيع ُعُمره لهًثا وراء 

اهللا (تعالى) من أن نغتــر بهذه الحياة الُدنيا فقال: {اْعَلُموا َأنََّما 
سراب اسمه الُدنيا ثم يكتشف أنها كانت حمًال كاذًبا. لذا حذرنا 
اهللا (تعالى) من أن نغتــر بهذه الحياة الُدنيا فقال: {اْعَلُموا َأنََّما 
سراب اسمه الُدنيا ثم يكتشف أنها كانت حمًال كاذًبا. لذا حذرنا 

ْنَيا َلِعٌب َوَلْهٌو َوِزيَنٌة َوَتَفاُخٌر َبْيَنُكْم َوَتَكاُثٌر ِفي اْألَْمَواِل  اْلَحَيــاُة الدُّ
اهللا (تعالى) من أن نغتــر بهذه الحياة الُدنيا فقال: {اْعَلُموا َأنََّما 
ْنَيا َلِعٌب َوَلْهٌو َوِزيَنٌة َوَتَفاُخٌر َبْيَنُكْم َوَتَكاُثٌر ِفي اْألَْمَواِل  اْلَحَيــاُة الدُّ
اهللا (تعالى) من أن نغتــر بهذه الحياة الُدنيا فقال: {اْعَلُموا َأنََّما 

اَر َنَباُتُه ُثمَّ َيِهيُج َفَتَراُه ُمْصَفرًّا ُثمَّ  َواْألَْوَالِد َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّ
ْنَيا َلِعٌب َوَلْهٌو َوِزيَنٌة َوَتَفاُخٌر َبْيَنُكْم َوَتَكاُثٌر ِفي اْألَْمَواِل  اْلَحَيــاُة الدُّ
اَر َنَباُتُه ُثمَّ َيِهيُج َفَتَراُه ُمْصَفرًّا ُثمَّ  َواْألَْوَالِد َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّ
ْنَيا َلِعٌب َوَلْهٌو َوِزيَنٌة َوَتَفاُخٌر َبْيَنُكْم َوَتَكاُثٌر ِفي اْألَْمَواِل  اْلَحَيــاُة الدُّ

َيُكوُن ُحَطاًما َوِفي اْآلَِخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة ِمَن اَهللاِّ َوِرْضَواٌن 
اَر َنَباُتُه ُثمَّ َيِهيُج َفَتَراُه ُمْصَفرًّا ُثمَّ  َواْألَْوَالِد َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّ
َيُكوُن ُحَطاًما َوِفي اْآلَِخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة ِمَن اَهللاِّ َوِرْضَواٌن 
اَر َنَباُتُه ُثمَّ َيِهيُج َفَتَراُه ُمْصَفرًّا ُثمَّ  َواْألَْوَالِد َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّ

ْنَيا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُروِر}. َوَما اْلَحَياُة الدُّ
َيُكوُن ُحَطاًما َوِفي اْآلَِخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة ِمَن اَهللاِّ َوِرْضَواٌن 

ْنَيا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُروِر}. َوَما اْلَحَياُة الدُّ
َيُكوُن ُحَطاًما َوِفي اْآلَِخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة ِمَن اَهللاِّ َوِرْضَواٌن 

هــذه الُدنيــا بزينتهــا وأموالهــا وأوالدها ونســائها ومناصبها 
وبســاتينها والقناطير المقنطــرة من الذهــب والفضة والخيل 
المســومة واألنعام والحــرث (...) كل هذا النعيــم -وإن امتلكه 
اإلنســان- كمثل مطر نزل من السماء فأخرج اهللا به نباًتا خضًرا 
أعجب الزُّراع ولكن ما لبث إال أن تحّول الخضار إلى اصفرار تذروه 
اإلنســان- كمثل مطر نزل من السماء فأخرج اهللا به نباًتا خضًرا 
أعجب الزُّراع ولكن ما لبث إال أن تحّول الخضار إلى اصفرار تذروه 
اإلنســان- كمثل مطر نزل من السماء فأخرج اهللا به نباًتا خضًرا 

الريــاح، ويــا ليت األمر يتوقــف عند هذا الحد، بل عذاٌب شــديد 
ينتظر من أضاع الصلوات وكافة العبادات واتبع الشهوات وحرم 
الفقراء من زكاة ماله، بل جمع المال بطرق ُمحرمة، ومنع أخواته 
وبناتــه مــن حقهّن في الميــراث (...), أما الذكــي الفطن الذي 
قــرأ هذه الُدنيا وفهمها مبكــًرا وعمل لما بعد الموت فهو الذي 

سيضحك أخيًرا ويرتاح بعد عناء ويفوز برضوان اهللا والجّنة.
وأما الَغرور (بالفتحة) فهو الشــيطان الذي توعد بالقعود لنا في 
كل طريق خير ليثنينا عنه, ويجلس على كل سبيل من سُبل الشر 
 ُ ِ (َصلَّى اهللاَّ يغوينا ويوسوس لنا للولوج فيه، فقد َخطَّ َرُسوُل اهللاَّ
كل طريق خير ليثنينا عنه, ويجلس على كل سبيل من سُبل الشر 
 ُ ِ (َصلَّى اهللاَّ يغوينا ويوسوس لنا للولوج فيه، فقد َخطَّ َرُسوُل اهللاَّ
كل طريق خير ليثنينا عنه, ويجلس على كل سبيل من سُبل الشر 

ْيِن َعْن َيِميِنِه  ِ"، َوَخطَّ َخطَّ ا فقال:" َهَذا َسِبيُل اهللاَّ َعَلْيِه َوَسلََّم) َخطًّ
 ُ ِ (َصلَّى اهللاَّ يغوينا ويوسوس لنا للولوج فيه، فقد َخطَّ َرُسوُل اهللاَّ
ْيِن َعْن َيِميِنِه  ِ"، َوَخطَّ َخطَّ ا فقال:" َهَذا َسِبيُل اهللاَّ َعَلْيِه َوَسلََّم) َخطًّ
 ُ ِ (َصلَّى اهللاَّ يغوينا ويوسوس لنا للولوج فيه، فقد َخطَّ َرُسوُل اهللاَّ

ــَياِطيِن"، ُثمَّ َوَضَع َيَدُه ِفي  َوَعْن ِشــَماِلِه، َفَقاَل: "َهِذِه ُســُبُل الشَّ
ْيِن َعْن َيِميِنِه  ِ"، َوَخطَّ َخطَّ ا فقال:" َهَذا َسِبيُل اهللاَّ َعَلْيِه َوَسلََّم) َخطًّ
ــَياِطيِن"، ُثمَّ َوَضَع َيَدُه ِفي  َوَعْن ِشــَماِلِه، َفَقاَل: "َهِذِه ُســُبُل الشَّ
ْيِن َعْن َيِميِنِه  ِ"، َوَخطَّ َخطَّ ا فقال:" َهَذا َسِبيُل اهللاَّ َعَلْيِه َوَسلََّم) َخطًّ

اْلَخطِّ اَألْوَســطِ َوَتال اآلَيَة :{َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه 
ــَياِطيِن"، ُثمَّ َوَضَع َيَدُه ِفي  َوَعْن ِشــَماِلِه، َفَقاَل: "َهِذِه ُســُبُل الشَّ
اْلَخطِّ اَألْوَســطِ َوَتال اآلَيَة :{َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه 
ــَياِطيِن"، ُثمَّ َوَضَع َيَدُه ِفي  َوَعْن ِشــَماِلِه، َفَقاَل: "َهِذِه ُســُبُل الشَّ

اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم  ُبَل َفَتَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّ َوال َتتَِّبُعوا السُّ
اْلَخطِّ اَألْوَســطِ َوَتال اآلَيَة :{َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه 
اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم  ُبَل َفَتَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّ َوال َتتَِّبُعوا السُّ
اْلَخطِّ اَألْوَســطِ َوَتال اآلَيَة :{َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه 

َتتَُّقوَن}.
اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم  ُبَل َفَتَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّ َوال َتتَِّبُعوا السُّ

َتتَُّقوَن}.
اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم  ُبَل َفَتَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّ َوال َتتَِّبُعوا السُّ

لــذا فقد حذرنا اهللا (تعالى) من الشــيطان وغوايته في أكثر من 
ْيَطاَن َلُكْم َعُدّو َفاتَِّخُذوُه  موضع في القرآن الكريم, فقال: {ِإنَّ الشَّ
لــذا فقد حذرنا اهللا (تعالى) من الشــيطان وغوايته في أكثر من 
ْيَطاَن َلُكْم َعُدّو َفاتَِّخُذوُه  موضع في القرآن الكريم, فقال: {ِإنَّ الشَّ
لــذا فقد حذرنا اهللا (تعالى) من الشــيطان وغوايته في أكثر من 

ِعير}. ا ِإنََّما َيْدُعو ِحْزَبُه ِلَيُكوُنوا ِمْن َأْصَحاب السَّ َعُدوًّ
ْيَطاَن َلُكْم َعُدّو َفاتَِّخُذوُه  موضع في القرآن الكريم, فقال: {ِإنَّ الشَّ

ِعير}. ا ِإنََّما َيْدُعو ِحْزَبُه ِلَيُكوُنوا ِمْن َأْصَحاب السَّ َعُدوًّ
ْيَطاَن َلُكْم َعُدّو َفاتَِّخُذوُه  موضع في القرآن الكريم, فقال: {ِإنَّ الشَّ

نفســي وشــيطاني والدنيا والهوى *** كيــف الخالص وكلهم 
أعدائي؟

الخالص والنجاة في البعد عن المعاصي والمسارعة في الطاعات 
ن رَّبُِّكــْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها  واإلكثار منها {َوَســاِرُعوا ِإَلى� َمْغِفــَرٍة مِّ
الخالص والنجاة في البعد عن المعاصي والمسارعة في الطاعات 
ن رَّبُِّكــْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها  واإلكثار منها {َوَســاِرُعوا ِإَلى� َمْغِفــَرٍة مِّ
الخالص والنجاة في البعد عن المعاصي والمسارعة في الطاعات 

ْت ِلْلُمتَِّقيَن}. َماَواُت َواْألَْرُض ُأِعدَّ السَّ
ن رَّبُِّكــْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها  واإلكثار منها {َوَســاِرُعوا ِإَلى� َمْغِفــَرٍة مِّ

ْت ِلْلُمتَِّقيَن}. َماَواُت َواْألَْرُض ُأِعدَّ السَّ
ن رَّبُِّكــْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها  واإلكثار منها {َوَســاِرُعوا ِإَلى� َمْغِفــَرٍة مِّ

 .

ة َأَمَنُة اُألمَّ

       

 . . 


ُ َعَلْيِه  جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، أبو عبد اهللا، ابن عم النبي َصلَّى اهللاَّ
َوَسلََّم، وأحد السابقين إلى اإلسالم، وأخو علي بن أبي طالب َرِضَي اهللا َعْنُه الشقيق.

ُ َعَلْيِه  جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، أبو عبد اهللا، ابن عم النبي َصلَّى اهللاَّ
َوَسلََّم، وأحد السابقين إلى اإلسالم، وأخو علي بن أبي طالب َرِضَي اهللا َعْنُه الشقيق.

ُ َعَلْيِه  جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، أبو عبد اهللا، ابن عم النبي َصلَّى اهللاَّ

َم َعَلى اْبِن َجْعَفر  ُ َعْنُهَما ِإَذا َســلَّ ُعرف َرِضَي اهللا َعْنُه بِذي اْلَجَناَحْيِن، كان اْبُن ُعَمَر َرِضَي اهللاَّ
َوَسلََّم، وأحد السابقين إلى اإلسالم، وأخو علي بن أبي طالب َرِضَي اهللا َعْنُه الشقيق.

َم َعَلى اْبِن َجْعَفر  ُ َعْنُهَما ِإَذا َســلَّ ُعرف َرِضَي اهللا َعْنُه بِذي اْلَجَناَحْيِن، كان اْبُن ُعَمَر َرِضَي اهللاَّ
َوَسلََّم، وأحد السابقين إلى اإلسالم، وأخو علي بن أبي طالب َرِضَي اهللا َعْنُه الشقيق.

ُم َعَلْيَك َيا اْبَن ِذي اْلَجَناَحْيِن) "رواه البخاري". وكأنه يشــير إلى قول النبي َصلَّى  ــالَ َقاَل: (السَّ
َم َعَلى اْبِن َجْعَفر  ُ َعْنُهَما ِإَذا َســلَّ ُعرف َرِضَي اهللا َعْنُه بِذي اْلَجَناَحْيِن، كان اْبُن ُعَمَر َرِضَي اهللاَّ
ُم َعَلْيَك َيا اْبَن ِذي اْلَجَناَحْيِن) "رواه البخاري". وكأنه يشــير إلى قول النبي َصلَّى  ــالَ َقاَل: (السَّ
َم َعَلى اْبِن َجْعَفر  ُ َعْنُهَما ِإَذا َســلَّ ُعرف َرِضَي اهللا َعْنُه بِذي اْلَجَناَحْيِن، كان اْبُن ُعَمَر َرِضَي اهللاَّ

َم: (رأيت جعفًرا يطير في الجنة مــع المالئكة) "حديث صحيح رواه الترمذي"،  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ اهللاَّ
ُم َعَلْيَك َيا اْبَن ِذي اْلَجَناَحْيِن) "رواه البخاري". وكأنه يشــير إلى قول النبي َصلَّى  ــالَ َقاَل: (السَّ
َم: (رأيت جعفًرا يطير في الجنة مــع المالئكة) "حديث صحيح رواه الترمذي"،  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ اهللاَّ
ُم َعَلْيَك َيا اْبَن ِذي اْلَجَناَحْيِن) "رواه البخاري". وكأنه يشــير إلى قول النبي َصلَّى  ــالَ َقاَل: (السَّ

وهذه كرامة لجعفر َرِضَي اهللا َعْنُه, حيث قطعت يداه في الغزوة التي استشــهد فيها, وكان 
َم: (رأيت جعفًرا يطير في الجنة مــع المالئكة) "حديث صحيح رواه الترمذي"،  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ اهللاَّ
وهذه كرامة لجعفر َرِضَي اهللا َعْنُه, حيث قطعت يداه في الغزوة التي استشــهد فيها, وكان 
َم: (رأيت جعفًرا يطير في الجنة مــع المالئكة) "حديث صحيح رواه الترمذي"،  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ اهللاَّ

يحمل الراية ولم يسقطها، فأبدله اهللا (تعالى) بجناحين يطير بهما في الجنة.
َم في َخلقه وُخلقه، َقاَل النبي  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ كان جعفر َرِضَي اهللا َعْنُه مشــابًها للنبي َصلَّى اهللاَّ

يحمل الراية ولم يسقطها، فأبدله اهللا (تعالى) بجناحين يطير بهما في الجنة.
َم في َخلقه وُخلقه، َقاَل النبي  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ كان جعفر َرِضَي اهللا َعْنُه مشــابًها للنبي َصلَّى اهللاَّ

يحمل الراية ولم يسقطها، فأبدله اهللا (تعالى) بجناحين يطير بهما في الجنة.

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَجْعَفٍر: (َأْشَبْهَت َخْلِقي َوُخُلِقي) "رواه البخاري". َصلَّى اهللاَّ
َم في َخلقه وُخلقه، َقاَل النبي  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ كان جعفر َرِضَي اهللا َعْنُه مشــابًها للنبي َصلَّى اهللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَجْعَفٍر: (َأْشَبْهَت َخْلِقي َوُخُلِقي) "رواه البخاري". َصلَّى اهللاَّ
َم في َخلقه وُخلقه، َقاَل النبي  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ كان جعفر َرِضَي اهللا َعْنُه مشــابًها للنبي َصلَّى اهللاَّ

ومن أخالقه َرِضَي اهللا َعْنُه إكرام المســاكين، ففــي حديث َأبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهللا َعْنُه: (َوَخْيُر 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَجْعَفٍر: (َأْشَبْهَت َخْلِقي َوُخُلِقي) "رواه البخاري". َصلَّى اهللاَّ

ومن أخالقه َرِضَي اهللا َعْنُه إكرام المســاكين، ففــي حديث َأبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهللا َعْنُه: (َوَخْيُر 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَجْعَفٍر: (َأْشَبْهَت َخْلِقي َوُخُلِقي) "رواه البخاري". َصلَّى اهللاَّ

النَّــاِس ِلْلَمَســاِكيِن َجْعَفُر ْبُن َأِبي َطاِلــٍب َيْنَقِلُب ِبَنا َفُيْطِعُمَنا َما َكاَن ِفــي َبْيِتِه َحتَّى ِإْن َكاَن 
ومن أخالقه َرِضَي اهللا َعْنُه إكرام المســاكين، ففــي حديث َأبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهللا َعْنُه: (َوَخْيُر 
النَّــاِس ِلْلَمَســاِكيِن َجْعَفُر ْبُن َأِبي َطاِلــٍب َيْنَقِلُب ِبَنا َفُيْطِعُمَنا َما َكاَن ِفــي َبْيِتِه َحتَّى ِإْن َكاَن 
ومن أخالقه َرِضَي اهللا َعْنُه إكرام المســاكين، ففــي حديث َأبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهللا َعْنُه: (َوَخْيُر 

َها َفَنْلَعُق َما  َة- إناء من جلد يحفظ فيه الســمن- َلْيَس ِفيَها َشــْيٌء َفَنْشــَتقُّ َلُيْخِرُج ِإَلْيَنا اْلُعكَّ
النَّــاِس ِلْلَمَســاِكيِن َجْعَفُر ْبُن َأِبي َطاِلــٍب َيْنَقِلُب ِبَنا َفُيْطِعُمَنا َما َكاَن ِفــي َبْيِتِه َحتَّى ِإْن َكاَن 
َها َفَنْلَعُق َما  َة- إناء من جلد يحفظ فيه الســمن- َلْيَس ِفيَها َشــْيٌء َفَنْشــَتقُّ َلُيْخِرُج ِإَلْيَنا اْلُعكَّ
النَّــاِس ِلْلَمَســاِكيِن َجْعَفُر ْبُن َأِبي َطاِلــٍب َيْنَقِلُب ِبَنا َفُيْطِعُمَنا َما َكاَن ِفــي َبْيِتِه َحتَّى ِإْن َكاَن 

ِفيَها) "رواه البخاري".
 ُ استشــهد جعفر َرِضَي اهللا َعْنُه في غزوة مؤتة بعد شــجاعة وإقدام، ونعــاه النبي َصلَّى اهللاَّ

ِفيَها) "رواه البخاري".
 ُ استشــهد جعفر َرِضَي اهللا َعْنُه في غزوة مؤتة بعد شــجاعة وإقدام، ونعــاه النبي َصلَّى اهللاَّ

ِفيَها) "رواه البخاري".

َعَلْيِه َوَسلََّم وعيناه تذرفان، َعْن َأَنٍس َرِضي اهللاَّ َعْنه َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهللاَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َنَعى َزْيًدا 
 ُ استشــهد جعفر َرِضَي اهللا َعْنُه في غزوة مؤتة بعد شــجاعة وإقدام، ونعــاه النبي َصلَّى اهللاَّ
َعَلْيِه َوَسلََّم وعيناه تذرفان، َعْن َأَنٍس َرِضي اهللاَّ َعْنه َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهللاَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َنَعى َزْيًدا 
 ُ استشــهد جعفر َرِضَي اهللا َعْنُه في غزوة مؤتة بعد شــجاعة وإقدام، ونعــاه النبي َصلَّى اهللاَّ

َوَجْعَفًرا َواْبَن َرَواَحَة ِللنَّاِس َقْبَل َأْن َيْأِتَيُهْم َخَبُرُهْم َفَقاَل َأَخَذ الرَّاَيَة َزْيٌد َفُأِصيَب ُثمَّ َأَخَذ َجْعَفٌر 
َعَلْيِه َوَسلََّم وعيناه تذرفان، َعْن َأَنٍس َرِضي اهللاَّ َعْنه َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهللاَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َنَعى َزْيًدا 
َوَجْعَفًرا َواْبَن َرَواَحَة ِللنَّاِس َقْبَل َأْن َيْأِتَيُهْم َخَبُرُهْم َفَقاَل َأَخَذ الرَّاَيَة َزْيٌد َفُأِصيَب ُثمَّ َأَخَذ َجْعَفٌر 
َعَلْيِه َوَسلََّم وعيناه تذرفان، َعْن َأَنٍس َرِضي اهللاَّ َعْنه َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهللاَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َنَعى َزْيًدا 

ِ َحتَّى َفَتَح  ٌف ِمْن ُسُيوِف اهللاَّ َفُأِصيَب ُثمَّ َأَخَذ اْبُن َرَواَحَة َفُأِصيَب, َوَعْيَناُه َتْذِرَفاِن َحتَّى َأَخَذ َســيْ
َوَجْعَفًرا َواْبَن َرَواَحَة ِللنَّاِس َقْبَل َأْن َيْأِتَيُهْم َخَبُرُهْم َفَقاَل َأَخَذ الرَّاَيَة َزْيٌد َفُأِصيَب ُثمَّ َأَخَذ َجْعَفٌر 
ِ َحتَّى َفَتَح  ٌف ِمْن ُسُيوِف اهللاَّ َفُأِصيَب ُثمَّ َأَخَذ اْبُن َرَواَحَة َفُأِصيَب, َوَعْيَناُه َتْذِرَفاِن َحتَّى َأَخَذ َســيْ
َوَجْعَفًرا َواْبَن َرَواَحَة ِللنَّاِس َقْبَل َأْن َيْأِتَيُهْم َخَبُرُهْم َفَقاَل َأَخَذ الرَّاَيَة َزْيٌد َفُأِصيَب ُثمَّ َأَخَذ َجْعَفٌر 

ُ َعَلْيِهْم. "رواه البخاري". اهللاَّ
ِ َحتَّى َفَتَح  ٌف ِمْن ُسُيوِف اهللاَّ َفُأِصيَب ُثمَّ َأَخَذ اْبُن َرَواَحَة َفُأِصيَب, َوَعْيَناُه َتْذِرَفاِن َحتَّى َأَخَذ َســيْ

ُ َعَلْيِهْم. "رواه البخاري". اهللاَّ
ِ َحتَّى َفَتَح  ٌف ِمْن ُسُيوِف اهللاَّ َفُأِصيَب ُثمَّ َأَخَذ اْبُن َرَواَحَة َفُأِصيَب, َوَعْيَناُه َتْذِرَفاِن َحتَّى َأَخَذ َســيْ

َرِضَي اهللا َتَعاَلى عن جعفر وعن َصَحاِبة النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم والتَّابعين.
ُ َعَلْيِهْم. "رواه البخاري". اهللاَّ

َرِضَي اهللا َتَعاَلى عن جعفر وعن َصَحاِبة النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم والتَّابعين.
ُ َعَلْيِهْم. "رواه البخاري". اهللاَّ


 

قال النبي صلى اهللا عليه وســلم في الحديث: "َوَمــْن َيَتَصبَّْر ُيَصبِّْرُه اَهللاُّ، َوَما 
ْبِر". ُأْعِطَي َأَحٌد َعَطاًء َخْيًرا َوَأْوَسَع ِمْن الصَّ

قال النبي صلى اهللا عليه وســلم في الحديث: "َوَمــْن َيَتَصبَّْر ُيَصبِّْرُه اَهللاُّ، َوَما 
ْبِر". ُأْعِطَي َأَحٌد َعَطاًء َخْيًرا َوَأْوَسَع ِمْن الصَّ

قال النبي صلى اهللا عليه وســلم في الحديث: "َوَمــْن َيَتَصبَّْر ُيَصبِّْرُه اَهللاُّ، َوَما 

وقــال أيًضا: "مثلي ومثلكــم كمثل رجل أوقد ناًرا، فجعــل الجنادب والفراش 
ْبِر". ُأْعِطَي َأَحٌد َعَطاًء َخْيًرا َوَأْوَسَع ِمْن الصَّ

وقــال أيًضا: "مثلي ومثلكــم كمثل رجل أوقد ناًرا، فجعــل الجنادب والفراش 
ْبِر". ُأْعِطَي َأَحٌد َعَطاًء َخْيًرا َوَأْوَسَع ِمْن الصَّ

يقعــن فيها . وهو يذّبهن عنهــا . وأنا آخذ بحجزكم عن النار . وأنتم تفلتون 
من يدي".

فالطاعة تحتاج إلى صبر، فإنها ال تســهل على نفس المنافق الذي لم يوطئ 
نفســه هللا، لذلك تجــد المنافقين ال يقومون بالعبادة إال بتكاســل, قال اهللا 
 ِ فــي أمثال هؤالء: "َوَما َمَنَعُهْم َأْن ُتْقَبَل ِمْنُهــْم َنَفَقاُتُهْم ِإالَّ َأنَُّهْم َكَفُروا ِباهللاَّ
نفســه هللا، لذلك تجــد المنافقين ال يقومون بالعبادة إال بتكاســل, قال اهللا 
 ِ فــي أمثال هؤالء: "َوَما َمَنَعُهْم َأْن ُتْقَبَل ِمْنُهــْم َنَفَقاُتُهْم ِإالَّ َأنَُّهْم َكَفُروا ِباهللاَّ
نفســه هللا، لذلك تجــد المنافقين ال يقومون بالعبادة إال بتكاســل, قال اهللا 

َالَة ِإالَّ َوُهْم ُكَساَلى َوَال ُيْنِفُقوَن ِإالَّ َوُهْم َكاِرُهوَن". َوِبَرُسوِلِه َوَال َيْأُتوَن الصَّ
 ِ فــي أمثال هؤالء: "َوَما َمَنَعُهْم َأْن ُتْقَبَل ِمْنُهــْم َنَفَقاُتُهْم ِإالَّ َأنَُّهْم َكَفُروا ِباهللاَّ

َالَة ِإالَّ َوُهْم ُكَساَلى َوَال ُيْنِفُقوَن ِإالَّ َوُهْم َكاِرُهوَن". َوِبَرُسوِلِه َوَال َيْأُتوَن الصَّ
 ِ فــي أمثال هؤالء: "َوَما َمَنَعُهْم َأْن ُتْقَبَل ِمْنُهــْم َنَفَقاُتُهْم ِإالَّ َأنَُّهْم َكَفُروا ِباهللاَّ

ويصــور اهللا المؤمنين في صورة على النقيــض من هذه الصورة، فالمؤمن 
صبور شكور, وذلك إلقباله على اهللا وإطاعته أوامره ومقاومته لشهوة نفسه، 
ومــن ذلك قوله تعالى: "َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعــِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َربَُّهْم َخْوًفا 
ا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن". فتصبــح الطاعات عندنا مجال لذة, وترتقي  َوَطَمًعــا َوِممَّ
ومــن ذلك قوله تعالى: "َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعــِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َربَُّهْم َخْوًفا 
ا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن". فتصبــح الطاعات عندنا مجال لذة, وترتقي  َوَطَمًعــا َوِممَّ
ومــن ذلك قوله تعالى: "َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعــِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َربَُّهْم َخْوًفا 

من مجال الصبــر والتصبر إلى مجال اللذة والتشــوق للقيام بالعبادة, وهذا 
معنى ومدلول قول رســولنا الكريم مخاطًبا بالل المؤذن عند إقامة الصالة: 

"أرحنا بها يا بالل".
قال الحسن البصري رحمه اهللا: "تفقدوا الحالوة في ثالثة أشياء: في الصالة, 

وفي الذكر, وفي تالوة القرآن, فإن وجدتم، وإال فاعلموا أن الباب مغلق".
تأمــل حال الصحابــة رضوان اهللا عليهم, الذين كان يؤّمهم الرســول صلى 
اهللا عليه وســلم في صالة المغرب أحياًنا باألعراف والّصافات، والذين أّمهم 
أبــو بكر الصديق مرة بالبقرة كلها في صــالة الصبح، والذين كثيًرا ما كان 

يؤّمهــم عمر في الصبح بيوســف، وهــود، والنحل، ليس فيهــم مريض وال 
ضعيــف. هل تأملت حال النبي صلى اهللا عليه وســلم وهــو يقوم الليل حتى 
تتفطر قدماه دًما، إنك لو رأيته ألشفقت عليه، ها هي عائشة رضي اهللا عنها 
تقول: "ألم ُيغفر لك يا رسول اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟!", فيرد: "أفال 

أكون عبًدا شكوًرا".
إنــه الصبر علــى الطاعة, الصبر على العبادة، وبعــض الناس اليوم ال يحمل 
نفسه على صالة الفرض جماعة، أو سماع درس إيماني، وتراه يقول للخطيب 
إذا أطــال: أقصــر, فإن من مؤنة فقه الخطيب قصــر الخطبة، وكذلك من أمَّ 
بالنــاس فليخفف، لقد صاغ العالمة ابــن القيم رحمه اهللا, حال هذه الطائفة 

شعًرا، حيث ذكر جدهم واجتهادهم عند السماع، والرقص:
ـا وُعْمياًنـا ذوي إهمـال خـرُّوا على القرآن عند سمـاعه ** صمًّ

وإذا تـال القــاري عليـهم ســورة ** فأطـالهـا عـّدوه فـي األثقـــال
ويقول قائلهم: أطلَت، وليس ذا ** َعْشـر, فخفِّف, أنت ذو إمالل

وإذا تـال القــاري عليـهم ســورة ** فأطـالهـا عـّدوه فـي األثقـــال
ويقول قائلهم: أطلَت، وليس ذا ** َعْشـر, فخفِّف, أنت ذو إمالل

وإذا تـال القــاري عليـهم ســورة ** فأطـالهـا عـّدوه فـي األثقـــال

هذا، وكم لغٍو، وكم َصَخٍب، وكم ** َضِحـٍك بال أدب، وال إجمــال
حتى إذا قام  السمـاع  لديهـُم ** خشعت له األصـوات باإلجـالل
هذا، وكم لغٍو، وكم َصَخٍب، وكم ** َضِحـٍك بال أدب، وال إجمــال
حتى إذا قام  السمـاع  لديهـُم ** خشعت له األصـوات باإلجـالل
هذا، وكم لغٍو، وكم َصَخٍب، وكم ** َضِحـٍك بال أدب، وال إجمــال

ال وامتدت األعناُق، تسمع َوْحي ذاك ** الشيـخ من مترنَّـٍم قــــوَّ
وتحركت تلك الرؤوس، وهزَّهـا ** طرٌب وأشـواق لنيـل وصـال

ال وامتدت األعناُق، تسمع َوْحي ذاك ** الشيـخ من مترنَّـٍم قــــوَّ
وتحركت تلك الرؤوس، وهزَّهـا ** طرٌب وأشـواق لنيـل وصـال

ال وامتدت األعناُق، تسمع َوْحي ذاك ** الشيـخ من مترنَّـٍم قــــوَّ

فهنالك األشواق واألشجان واألحـ ** ـوال، ال أهـًال بذي األحــوال
قــال رســول اهللا صلى اهللا عليه وســلم: يقول اهللا تعالى: (يــا ابن آدم تفرَّغ 
لعبادتي أمأل صدرك غنى، وأســدُّ فقرك، وإن لم تفعل، مألت صدرك شــغًال، 

ولم أسدَّ فقرك) رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما.

إن تعّسَرت فاجمع

يجيب عن سؤال "أحمد"، األستاذ المساعد في 
كلية الشــريعة والقانون بالجامعة االسالمية 
د. تيسير إبراهيم، مؤكًدا أنه ال يجوز تفويت 
الصالة للعروســين وال لغيرهمــا, وهذا من 
أعظــم اإلثــم، لكــن إذا حصلت للعروســين 
مشــقة لو صليا الصلوات فــي وقتها؛ فيجوز 
لهما الجمع بين الظهر العصر، وبين المغرب 
والعشــاء تقديًما أو تأخيــًرا، وهذا من الجمع 
للحاجــة وهو جائز لما في صحيح مســلم عن 
ابن عباس قــال: جمع رســول اهللا صلى اهللا 
عليه وســلم بين الظهر والعصــر، والمغرب 
والعشاء بالمدينة في غير خوف وال مطر. قيل 
البن عباس: مــاذا أراد بذلك؟ قال: أراد أن ال 

يحرج أمته.
فــإذا تحقق الحرج لــو ُصليــت الصلوات في 
أوقاتها -كما هو الحال بالنســبة للعروسين 

يوم الزفاف- جاز الجمع.
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ويسألونك
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