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ِمهكم  اس إن  َها اله  "َيا َأي   - عه رضي اهلل- َأبي مسعود عقبة بن عمرو البدري  شرح مقدمة الباب وحديث 
    اَس َفمُيوِجز" اله   ُكْم َأم  رين فَأي  ُمَهف  

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 سول اهلل، أما بعد: الحمد هلل، والصالة والسالم عمى ر 
 "الحمم واألناة والرفق"في كتابو رياض الصالحين باب  -أعني اإلمام النووي -رحمو اهلل-فبعد أن ذكر المصنف 

ذكر بعد ذلك بابًا قال فيو: باب  "احتمال األذى"وثمث بباب  ،"العفو واإلعراض عن الجاىمين"وأتبع ذلك بباب 
الحمم والعفو والصفح صفة ن إ :-رحمو اهلل-يد أن يقول المؤلف ، ير "الغضب إذا انتيكت حرمات الشرع"

وىي من الصفات الكاممة، ولكن ليس معنى ذلك أن الغضب  ة،واإلحسان والمطف والرفق وما إلى ذلك مطموب
نما الغضب يك ،بمعنى أن اإلنسان ال يغضب مطمقاً  ،ينتفي بالكمية ن ا  ن ذلك يكون كمااًل، و ا  و  ،ون في موضعووا 

وال يتمعر  ،بمعنى أنو ال يغضب بحال من األحوال ،نما ينتفي عنو الغضب انتفاء كميًّاان ال ُيمدح حياإلنس
أو يستفز بشيء  ،صل إليو إساءة من أحد من الناسلمرء حينما تفا ،فإن ىذا ليس من الكمال في شيء ؛جيوو 

نما يعفو ويصفح  ،د اإلساءة بمثمياوأن ال ير  ،الجيالء فإنو ينبغي أن يكظم غيظومن التصرفات التي يقارفيا  وا 
 ،فإن اإلنسان يغار عمى محارم اهلل -عز وجل-أما إذا كان األمر يتصل بحقوق اهلل ما احتمل المقام لذلك، 

وىو صاحب الصفات الكاممة من  -تبارك وتعالى-فاهلل  ،ويغضب عند انتياكيا، وعندئذ يكون الغضب كماالً 
 -صمى اهلل عميو وسمم-وذكره النبي  ،في القرآن -سبحانو وتعالى-صف لو وقد ذكر ىذا الو  ،يغضب -كل وجو

يغضب إذا انتيكت  -صمى اهلل عميو وسمم-في جممة من األحاديث النبوية الصحيحة، وىكذا كان رسول اهلل 
 لم ،لنفسو -عميو الصالة والسالم-، لكن لم يكن يغضب -تعالى-فينتصر لدين اهلل  ،-جل جاللو-حرمات اهلل 
نما كان غضبو لربو  ،شيء من أمر الدنياليكن يغضب  وىذا وجو االرتباط بين  ،، ىذا ىو المراد-جل جاللو-وا 

أنو ال يعني بالضرورة اإلغالظ عمى  -سبحانو وتعالى-ىذه األبواب المتعاقبة، ويبقى النظر في ىذا الغضب هلل 
نما ق ،من وقع منو اإلساءة أو التقصير في جانب الشرع  ،والناس يتفاوتون في ىذا ،د ُيرفق بو لجيمو فُيعمموا 

كان يرفق  -صمى اهلل عميو وسمم-فالجاىل ليس كمن عرف، والقابل المستجيب ليس كالمعاند، وليذا فإن النبي 
ق ال يتنافى مع الغضب، األعرابي فر ؛ فال-عز وجل-في المقامات التي تحتمل ذلك وقد انتيكت حرمات اهلل 

صمى اهلل -والنبي  ،وغضب الصحابة وزجروه ،-عز وجل-مسجد انتيك حرمة من حرمات اهلل الذي بال في ال
وقال:  ،تكمم في الصالةالذي ممي معاوية بن أبي الحكم الس  ، وىكذا (1)تمطف بو ،منعيم من ذلك -عميو وسمم
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))ارجع ا المسيء صالتو عممو عممو ولم يغضب، وكذ -صمى اهلل عميو وسمم- ، إلى آخره، النبي(0)ياهأم   واُثكل  
 ، أو لم ُيغمظ عميو بالقول.-عميو الصالة والسالم-، ولم يغضب عميو (3)((فإنك لم تصل   فصل  

}َوَمْن ُيَعظ ْم ُحُرَماِت الم ِ  َفُهَو َخْيٌر َلُ  ِعْهَد : -تبارك وتعالى-ىذا الباب بقولو  -رحمو اهلل-ر المصنف ثم صد  
ويحرك ذلك كوامن النفس فيتمعر وجيو  ،ويغضب عند انتياكيا ،يعظميا بمعنى أنو يغار عمييا، [32]الحج: َرب ِ {

وأن ال يتخذ  ،شرائع الدين فإن من تعظيميا أن ُتجل   ،غيرة عمى ىذه الحرمات التي انتيكت، فيذا من تعظيميا
يغضب غيرة ليا، قال:  ذلك في مقام يضحك منو الناس فضاًل عن أن يكون ذلك لمسخرية، وكذلك أيضًا أنو

 .}َفُهَو َخْيٌر َلُ  ِعْهَد َرب ِ {
، ويدخل فييا األمور -صمى اهلل عميو وسمم-وسنو رسولو  ،-عز وجل-والحرمات ىنا يدخل فييا ما شرعو اهلل 

يسمييا  ةالظاىرة من الدين التي ىي الشعائر، ويدخل فييا غير ذلك كالوضوء والصيام، ىذه أمور غير ظاىر 
 التمبية.و اليدي، ، و باألمانات، واألمور الظاىرة مثل األذان بعضيم

جل -، بمعنى أن اإلنسان ينصر دين اهلل [7]محمد: }ِإْن َتْهُصُروا الم َ  َيْهُصْرُكْم َوُيثَب ْت َأْقَداَمُكْم{وقال تعالى: 
  .وينتقم إذا انتيكت حرماتو -وعال

صمى اهلل عميو -، ويقصد بو ما ذكرتو من صفة النبي "عفوال"قال: وفي الباب حديث عائشة السابق في باب 
 .(4)إذا انتيكت حرمات اهلل تعالى(( لكن ،))أنو ما انتقم لنفسو قط: -وسمم

وقيل  ،، وىو من الخزرج من األنصار-رضي اهلل تعالى عنو-ثم ذكر حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري 
جاء رجل "وقعت فيو المعركة فُنسب إليو، قال: الذي مكان الوىو  ابدرً لكنو نزل  ،ربدغزوة البدري ولم يشيد  :لو

، بمعنى أنو ال يحضر الجماعة، ال "إني ألتأخر عن صالة الصبح"فقال:  -صمى اهلل عميو وسمم-إلى النبي 
لم  ، من أجل فالن، يعني: اإلمام، وسماه ولكن الراوي(5)"من أجل فالن مما يطيل بنا"يصمي مع اإلمام، قال: 

عاب فعمو  -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي  ،يذكره؛ ألن ذلك مما يحسن ستره؛ ألن ذلك وقع في مقام الشكاية
ن اجتيد كثير من الشراح في ذكر اسمو ،وغضب بن  فبعضيم يقول: ىو حزم بن أبي   ،فمم يحسن أن يذكر، وا 
يكة، وبعضيم يقول: ىو سمم بن ، وبعضيم يقول: حازم، وبعضيم يقول: ىو مم-رضي اهلل تعالى عنو-كعب 

عمي، وبعضيم يقول: حرام بن ممحان، إلى غير ذلك من األقاويل، وتعيينو ال فائدة لو، لكن نبو الحافظ ابن 
إلى أنو ليس معاذ بن جبل فتمك واقعة أخرى، الرجل الذي صمى خمفو ثم انفرد وصمى وحده  -رحمو اهلل-حجر 
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، تمك واقعة أخرى أثناء الصالة الرجل انفرد، لكن ىذا يترك صالة الفجر -صمى اهلل عميو وسمم-وبمغ ذلك النبي 
 فالنًا كان يطيل بيم في القراءة.إنما كان ال يحضر معيم من أجل أن  ،مع الجماعة لم ينفرد أو يقطع صالتو

 .بن كعب وبعضيم يقول: ىو أبي  
، يعني: كان في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ" غضب -صمى اهلل عميو وسمم-فما رأيت النبي "قال: 

))يا أييا فقال:  -عميو الصالة والسالم-لكن كان ذلك أشد في غضبو  -عميو الصالة والسالم-يغضب 
كالم يقولو فتنفر منو قموب  ،، فيذا التنفير قد يكون بالقول(6)))إن منكم منفرين((وقال:  ،، خطب الناسالناس((

صمى اهلل -    يقول لنبيو  -عز وجل-واهلل  ،بالتعامل والخشونة والجفاءد يكون ىذا التنفير و، وقالناس وال تحتمم
وا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْهُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اْلَ : -عميو وسمم  ْمِر{}َوَلْو ُكْهَت َفظًّا َغِميَظ اْلَقْمِب ََلْهَفض 
وىو رسول اهلل ويجب عمينا محبتو وطاعتو لو كان  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  ، فإذا كان[159:]آل عمران
وقد يكون  ،ة ونحو ذلك لتفرقوا من حولو فغيره من باب أولى، وقد يكون ىذا التنفير في التعميمفيو فظاظغميظًا 

من األمور التي يحصل إلى غير ذلك   ،ىذا التنفير في الصالة والعبادة بحيث ال يراعي حال الناس الذين خمفو
، قد يكون يدعو غير المسممين فيذكر ليم أشياء تنفرىم عن اإلسالم وىي من ))إن منكم منفرين((بيا التنفير، 

أو مما يحصل بو دخوليم في اإلسالم، فيبدأ  ،الدين ولكن كان يمكن أن تؤجل ليست من قضايا التوحيد واإليمان
؛ فإن الناس فميوجز فأيكم أم   ،إن منكم منفرين ،))يا أييا الناسلشاىد قال: يخاطبيم بأشياء ال تحتمميا عقوليم، فا

))وذا ، أيضًا كذلك فإنو يرىقو لصغره، ))والصغير((، يعني: يضعف عن االحتمال، و الكبير((من روائ
 .، فإن قمبو مشغول بحاجتو فيو ال يستطيع أن يخشع في صالتوالحاجة((

، ما المراد بو؟ إلى أي حد ىذا اإليجاز؟ يعني مثاًل الناس فميوجز(( ))فأيكم أم  : -صمى اهلل عميو وسمم-قولو و 
-ماذا قرأ في صالة العشاء؟ قرأ البقرة أو نحو ذلك، فاألمر كما يقول ابن القيم  -رضي اهلل عنو-معاذ بن جبل 

-ا قرأ بيم كقراءة رسول اهلل فإذ ،يبتدرون بو اإلمام لعامة ي بقى ىذا الحديث في يده عصا: كثير من ا-رحمو اهلل
))صموا كما قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-تباع السنة في الصالة والنبي اأو حاول  -صمى اهلل عميو وسمم

بأيدي العامة،  ، عصاالناس فميوجز(( أم  ))إن منكم منفرين، فأيكم ، ابتدروه بيذا الحديث: (7)رأيتموني أصمي((
، فماذا -صمى اهلل عميو وسمم-أن القصد واالعتدال في الصالة ىو صالتو  -رحمو اهلل-وذكر الحافظ ابن القيم 

لو قرأنا  في صالة الظير نحنفي صالة الفجر مثاًل؟ يقرأ طوال المفصل،  -عميو الصالة والسالم-كان يقرأ 
و، كان ونءما بقي عندىم شيء يقر  ذلك بدأ الناس يتنحنحون، قرءوا سورة الناس وبعديسبح اسم ربك األعمى 

في الركعة األولى في صالة الظير يصمي بيم فيذىب الذاىب إلى البقيع يقضي  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 
 ،صفت إلى تخفيفىذا في صالة الظير، وكانت صالتو كما وُ ، (8)حاجتو ثم يرجع يتوضأ ويدرك الركعة األولى

- ، مع أن النبيقدًرا يشق عمييم أنو ال يقرأ بيم، فالمقصود بإذا صمى أحدكم بالناس فميوجز اىذا يعتبر تخفيفً 
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 -صمى اهلل عميو وسمم-ولكن لم يكن ذلك ىديو  ،(9)قرأ في المغرب األعراف كاممة -صمى اهلل عميو وسمم
ويحاول أن يقتدي بو أو أن  -صمى اهلل عميو وسمم-فيبقى أن اإلنسان يالحظ ىدي النبي  ،المستمر أو الغالب

كرت صالتو نحو عشر تسبيحات في الركوع والسجود، وأن ىذا ر بن عبد العزيز لما ذُ يقاربو، في صالة عم
، واآلن لو بقي اإلمام نحو عشر تسبيحات في الركوع -صمى اهلل عميو وسمم-أشبو ما يكون بصالة النبي 

، لناس فميوجز((فأيكم أم ا ،))إن منكم منفرينوالسجود لشق ىذا عمى كثيرين، فالمقصود أن ُيعرف المراد بقولو: 
 -صمى اهلل عميو وسمم-   ما المراد بو؟ المقصود أن تكون صالتو بحيث ال تشق عمى الناس، وكان النبي 

ولربما أراد أن يقرأ السورة الطويمة فيسمع بكاء الصبي فيوجز من أجل ما يعمم من  ،وأرحم األمة ،أرأف األمة
 .اشتغال قمب أم ىذا الصبي عميو، واهلل تعالى أعمم

 .وآلو وصحبو ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد
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