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 بعث -وسمم عميه اهلل صمى- اهلل رسول أن" -عنها اهلل رضي- عائشة حديث واألخير الثالث الحديث( 5)
 "..سرية عمى رجال

  الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

  :أما بعد ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل
من األحاديث ىو حديث عائشة  -رحمو اهلل-آخر ما أورده المصنف  "تعالى لمعبدعالمات حب اهلل "ففي باب 

جاء في بعض الروايات أن - ،بعث رجاًل عمى سرية -صمى اهلل عميو وسمم-أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنيا-
 -و وسممصمى اهلل عمي-والمقصود بعثو عمى سرية بمعنى أن النبي  ،وقيل غير ذلك ،كمثوم :ىذا الرجل يقال لو

 ،تسير بالميل ،تسير خفية ،ألنيا تسري خفية ؛قيل ليا ذلك ،القطعة من الجيش :والسرية ىي ،ره عمى سريةأم  
ىي قطعة من الجيش تكون فوق  فالسرية ،نيارية :وليذا قالوا في التي تكون سائرة في النيار ؛سرية :يقال ليا
ذا كانت أقل من المائة فيي بعث ،المائة ذا بمغت األلف فيذه سرية ،سرية :وفوق المائة يقال ليا ،بعث بعثًا ،وا   وا 

 ،بعضيم يقول إذا كان ثمانمائة فما فوق فيو الجيش ،الجيش :ثم بعد ذلك يقال لو ،-ذلكلكنيا ال تصل إلى -
 .العدد وىي أسماء بحسب ،يذه أسماء تطمق عمى الجيشف ،فإذا بمغ أربعة آالف فيذا جحفل

ىذا ىو  ،كان يقرأ ألصحابو "،قل ىو اهلل أحدـ"عمى سرية فكان يقرأ ألصحابو في صالتيم فيختم ببعث رجاًل "
أو أمير الجيش أو مدير  ،وىذه ىي السنة أن أمير البمد ،أمير الجيش يقرأ ألصحابو يعني في الصالة إذا صمى

وىكذا اإلنسان إذا  ،حماًل لمقرآن ولو كان األقل ،المدرسة أو مدير الشركة السنة أن يكون ىو اإلمام بأصحابو
 :إذا صموا في بيتيم يعني -صمى اهلل عميو وسمم-وقد قال النبي  ،كان في بيتو فإن السنة أن يصمي ىو بالناس

 ،ويدخل فيو مؤسستو ،ويدخل فيو مكتبو ،وسمطانو يدخل فيو بيتو ،(1)((في سمطانو الرجل   الرجل   من  ؤ وال ي))
ولو  ،أما السنة فيي ما ذكرت ،أو أناب أحًدا فإنو يكون ،ويدخل فيو اإلدارة التي يديرىا ونحو ذلك إال إذا تنازل

وليذا كان أمراء الجيوش ىم الذين يصمون بالناس مع أن خمفيم من القراء من  ،كان غيره أقرأ لمقرآن منو
  .كما ىو معموم -صمى اهلل عميو وسمم-أصحاب النبي 

معنى ىذا أنو كان يقرأ  "،قل ىو اهلل أحدـ"بفكان يقرأ ألصحابو في صالتيم فيختم بعث رجاًل عمى سرية " :يقول 
وقالوا  ،وناقشوه ،فيؤالء كما جاء في بعض الروايات أنيم سألوه "،قل ىو اهلل أحدـ"بالفاتحة وسورة ويختم القراءة 

ويصر عمى أن يقرأ  ،فكان الرجل يمتنع ،أو بما قرأت قبميايعني مع الفاتحة  "،قل ىو اهلل أحدـ"بتكتفي إما  :لو
وىذا يدل عمى أنو يجوز لإلنسان أن يجمع بين  ،وعمل ىذا بما سيأتي "،قل ىو اهلل أحدـ"بليم بما يقرأ ويختم 

قل ىو ـ مكن لإلمام أو المنفرد أن يقرأ في ركعة بالفاتحة وبييعني  ،وىذا ال إشكال فيو ،السور في الركعة الواحدة

                                                           

 (.673) برقم باإلمامة، أحق من باب الصالة، ومواضع المساجد كتاب مسمم، رواه (1)



كما ىو  -صمى اهلل عميو وسمم- والنبي ،قل أعوذ برب الناس في ركعة واحدة ،قل أعوذ برب الفمق ،اهلل أحد
 .معموم في صالة الميل قرأ في ركعة مع الفاتحة بالبقرة والنساء وآل عمران فال مانع من الجمع بين ىذه األشياء

يعني بعض السور قد تميل إلييا نفسو أكثر  ،ن سور القرآنوفيو أيضًا دليل عمى أن اإلنسان لو أن يتخير م
واإلمام أحمد  ،ال إشكال فيو ،سواء كان ذلك في الصالة أو في خارج الصالة ،ما في إشكال ،فيكثر من قراءتيا

وال شك أن سورة  ،ىا دائًما ويكررىايقرؤ  ،جاء في ترجمتو أنو كان يكثر من قراءة سورة الكيف -رحمو اهلل-
 .وفييا من المعاني العظيمة ،الكيف اشتممت عمى جممة من دالئل البعث

 ؟ىل لإلنسان أن يأتي في العبادة بمثل ىذا مسألة معمومة ومعروفة وميمة جدًّا ىنا"، قل ىو اهلل أحدـ"بفيختم "
 ،مثاًل دائًما ألتزم ىذه الطريقة ،"قريشإليالف "أنا أريد أن أقرأ في الصالة بسورة وأختم دائًما بسورة  :يقول مثالً 

من أحدث في أمرنا ىذا ما ليس منو فيو )) :يقول -صمى اهلل عميو وسمم-ألن النبي  ؛ليس لك ذلك ،ال :نقول
ولم يأمر بو ولم  ،ألن اهلل لم يشرع ذلك ؛مواظبتك عمى ىذا العمل بيذه الطريقة والتزامك لو بدعة :فنقول ،(1)((رد

 ؟طيب وىذا الصحابي ،ليس لك ذلك :فينا نقول ،-صمى اهلل عميو وسمم-ولم ينقل عن النبي  ،يوفيأذن 
لكن جاء واحد بعد  ،عمى ذلك -صمى اهلل عميو وسمم-ىذا الصحابي كان وقت نزول الوحي فأقره النبي  :نقول

ربنا ولك  :مثل الرجل لما رفع من الركوع فقال ،والرسالة قد اكتممت ،انقطاع الوحي وما يدرينا والوحي قد انقطع
مع أنيا ما نقمت أنو رأى كذا وكذا ممًكا يبتدرونيا  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  ذكرف ،إلى آخر ما ذكر ،الحمد

فيل لإلنسان أن يخترع ذكًرا ودعاء بعد القيام من الركوع أو في الركوع أو  ،-صمى اهلل عميو وسمم-عن النبي 
 ؟ودفي السج

ىذا الرجل كان وقت نزول الوحي وبعد  :نقول ؟،طيب وىذا الرجل ،يمتزم بما ورد ،أبًدا ليس لو ذلك :نقول
موجوًدا حتى يقر اإلنسان عمى ىذا الورد  -صمى اهلل عميو وسمم-ليس النبي  وألن ؛انقطاع الوحي ال كالم ألحد

حتاج إلييا وي   ،ىذه مسألة في غاية األىمية ،-وسممصمى اهلل عميو -اهلل  فنمتزم بما ثبت عن رسول ،أو ال يقره
 .وىذا الجواب عنيا ،كثيًرا
وىذا  ،((سموه ألي شيء يصنع ذلك))فقال:  -صمى اهلل عميو وسمم-فمما رجعوا ذكروا ذلك لرسول اهلل " :تقال

دلت عمى  ،ألنيا صفة الرحمن :فسألوه فقال ،فيو أيضًا مشروعية التثبت والتحري والسؤال قبل الحكم عمى الناس
د   المَّهُ  ُهو   ُقل  } ،الوحدانية م دُ  المَّهُ  * أ ح  الذي تتوجو إليو الخالئق بحاجاتيا وفقرىا  [2-1]سورة اإلخالص: {الصَّ
الصمد  :وقيل ،-عز وجل-تصمد إليو الخالئق حينما تذكر مطالبيا ودعاءىا وسؤليا تتوجو إلى اهلل  ،ومسألتيا

م دُ  المَّهُ } ،-سبحانو وتعالى- فكل ذلك من صفتو ،ىو الذي ال جوف لو ل م   ي ِمد   ل م   * الصَّ ]سورة  {ُيول د   و 
ل م  } ،المسيح ابن اهلل :وىذا رد عمى النصارى الذين يقولون [3-2اإلخالص: د   ُكُفًوا ل هُ  ي ُكن   و   [4]سورة اإلخالص: {أ ح 

فميس لو نظير وال مثيل ال في  ،وىي قراءة حفص التي نقرأ بيا بالضم "ًواكف  "و ،"ًواكف  "عمى القراءتين باإلسكان 
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أخبروه أن اهلل )) :-صمى اهلل عميو وسمم-فقال النبي  ،ىذه صفة الرحمن ،ذاتو وال في صفاتو وال في أفعالو
 .أخرجو البخاري ومسمم (1)((تعالى يحبو

د   المَّهُ  ُهو   ُقل  }ىل ىذا من أجل أنو كان يقرأ سورة  ،بسيط عملٌ ىو الحظوا  نريد  :يختم بيا فنقول نحن اآلن {أ ح 
د   المَّهُ  ُهو   ُقل  }أن نقرأ سورة  وأنو  ،أو ألنو وقع في قمبو ىذا المعنى ،ىا بعد السورةؤ كمما قرأنا في الصالة نقر  {أ ح 

ىذا الذي يظير أن اهلل أحبو لما وقع في قمبو من إدراك معناىا وتعمقو  ؟ألنيا صفة الرحمن ؛أحب ىذه السورة
ال ألنو قرأ سورة  ،ىذا ىو األقرب ،فاهلل أحبو من أجل ىذا ،فيو يحب اهلل ،ألنيا صفة الرحمن ؛بيا ومحبتو ليا

د   المَّهُ  ُهو   ُقل  } فمن أراد أن  ،ليذا -عز وجل-فإنو قرأىا نتيجة ليذه المحبة التي وقعت في قمبو فأحبو اهلل  {أ ح 
يحب  -عز وجل-يحب أولياء اهلل  ،يحب صفاتو ،يحب أسماء اهلل ،فعميو أن يحب اهلل -جل جاللو-يحبو اهلل 

ولذلك تجد الذين يحبون اهلل محبة كاممة ما  ،إذا أمره بشيء يفرح -عز وجل-يحب شرع اهلل  ،كالمو وىو القرآن
فينقضي وما قضيت  ،نيإني ألدخل في الميل فييول" :شيء عجيب وىائل ابن المنكدر يقول ؟الذي يحصل ليم

ميل من الميل متى يأتي ال ءوفكر في إنسان ينتظر متى يجي ،اجمس مع نفسك ،تخيل ىذا المعنى ،(2)"منو أربي
ني ألدخل في الميل إ" ،من أجل سير عمى أمور ال طائل تحتيا ليس ،وصالة وقيام أجل أنو وقت خموة ومناجاة

فينقضي وما قضيت منو " ،الصالة رعة وما شبع منيصمي ثم بعد ذلك ينتيي الميل بس ،ندىشأ :يقول "،نيفييول
يحبون  ،اوفرحً  اوأنسً  يعني لذةً  ،(3)"أىل الميل في ليميم أشد من أىل الميو في ليوىم" :واآلخر الذي يقول "،أربي

ولذلك  ،فيؤالء يحبون اهلل فعالً  ، يصل إلييا اإلنسان بسيولةالفيذه األمور  ،الميل أشد من محبة أىل الميو لميل
ويوجد في المعاصرين من ىو بيذه الصفة نعرف بعض  ،كان الواحد منيم إذا دخل في الصالة ال يدري بعد ذلك

ألنو  ؛قريب مثاًل فيركعو أىمو أن الفجر فسو النافمة ما يركع إال إذا نبييصمي لن ،بور ال يركع إال إذا ن  من إذا كب  
جد في بعض السمف من أصيب في بعض بدنو دخل فيو حديدة أو وو   ،إذا دخل في الصالة ال يشعر بشيء

 ،ولم يتحرك ى بدأ يصمي فمما بدأ يصمي نزعوىاشيء ما كان يستطيع أحد أن يممسيا ويقترب منيا فتركوه حت
 ،اغريبً  ما صام ذاك اليوم يشعر أن فيو شيًئاجد الواحد إذا ت ،نت عمييم ألوان العبادات من صيامو  لذلك تجدىم ى  

 -رضي اهلل عنو-وليذا معاذ  ،أيام النفل ،رمضانليس  ،يشعر أنو مقصر اليوم ،اً مرتاحليس  ،اناقصً  شيًئا وفي
ظمأ  :أبكي عمى ثالث" ،ما أبكي عمى دنياكم ،أبكي عمى ثالث :قال ؟فمما سئل ما يبكيكعند الموت  بكى

ومزاحمة العمماء  ،-قيام الميل بالشتاء-ومكابدة ليل الشتاء الطويل  ،-الصيام في الحر :يعني-اليواجر 
وال  ،وال المصانع ،وال الورش ،وال المكاتب ،ما بكى عمى الذىب والفضة ،ي يبكي عمييا"، ىذه الثالث التالركبب

 ،لو تذوقنا ىذه األشياء لعرفنا فعاًل لذة العبادة ،بكى عمى ىذه األمور الثالثة ،وال المخططات وال غيرىا ،العقارات
ولذلك تجد الواحد منيم لربما يكابد ويصوم ويقوم  ،-تبارك وتعالى-لكن ىذا إنما يكون لمن عظمت محبتيم هلل 

 -عز وجل-واهلل  ،ر بالتعب يشعال ،بأعمال كثيرة في يومو وليمتو وىو في غاية السرور والراحة والمذة واالنشراح
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وجاء الحظ إذا كنت صائًما  ،ولذلك نحن في غاية التقصير ومع ذلك قد يمحظ اإلنسان بعض األشياء ،يعوضيم
ذا كنت مفطًرا وجاء وقت الظير تشعر بجوع ،وقت الظير ما تمتفت لشيء ى تنظر إلى الساعة مت ،بعطش ،وا 

 ؟رمضان ما الذي يحصل انظروا في ،؟أليس كذلك ،ترجع من أجل أن تأكل
ذا جاء يفطر مستمتع ،ع لربما بالصيامتوىو مستم في الظير في رمضان ما ينتظر شيًئااإلنسان  وينتظر  ،وا 

 ،قائًما قاعًدا أن وفقو لمصيام -عز وجل-ويشكر اهلل  اومرتاح وقد يكون مريضً  ،اليوم الثاني حتى يصوم
فإذا  ،ليس ىذا من اإليمان؟ ىذا من اإليمانأ ،أنو صام فرحٌ  وى ؟كيف أفطر ،ال :فيقول ،ر  أفط   :ويقولون لو

نما يشعر براحة ،عظم أصبح اإلنسان ما يشعر بشيء من التعب جرحت  -صمى اهلل عميو وسمم-وليذا النبي  ،وا 
 (1)"ما لقيت   وفي سبيل اهلل   ،دميت   إال أصبعٌ  ىل أنت  : "أصبعو في المعركة فقال

وأن  ،ويرزقنا حبو وحب من يحبو وحب كل عمل يقربنا إلى حبو ،أن يمحقنا جميًعا بيؤالء -عز وجل-نسأل اهلل 
  .يصمح قموبنا وأعمالنا وأحوالنا
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