
الجزء الثا�

  (صبر أم ُسَليم وأبي طلحة) 



01 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

روى أحمد والنسا� وابن ماجة واللفظ له، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صىل 

الله عيل وسلم قال: "ملَّا فرَغ ُسلَيْ�ُن بُن داوَد من بناِء بيِت املقِدِس سأَل اللََّه ثالثًا، 

ُحْكً� يصادُف ُحْكَمُه، وملًكا ال ينبغي ألحٍد من بعِدِه، وأالَّ يأ�َ هذا املسجَد أحٌد ال 

ُه، فقاَل النَّبيُّ صىلَّ اللَُّه عليِه  الَة فيِه، إالَّ خرَج من ذنوِبِه كيوِم ولدتُْه أمُّ يريُد إالَّ الصَّ

ا اثنتاِن فقد أُْعطيَُه�، وأرجو أن يَكوَن قد أُْعطَي الثَّالثَة" وسلََّم: أمَّ

 الحديث 
الخامس والعشرون
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(فضل بيت المقدس)     

وْسًقا: هو وحدة حجم وليس وزنا وهو ستون صاعا، ويزن نحو ١٣٠ كجم، فجملة الدين نحو 

أربعة أطنان.

ُغرََمائِِه: الدائنون.                             فَبَيِْدْر: إي اجعله يف البيدر وهو مكان تجفيف التمر.         

ِجداُد النَّْخِل: قطع وحصاد Ãار النخل.                أُْغُروا: ألحوا يف املطالبة.

نَْستَْنِظْر: نطلب تأخÆ سداد الدين ومنحه نَِظرة وهي املهلة.

َعِريُشَك: سقف من سعف يستظل به.

الرِّطاِب: أحد مراحل النضج لثمر النخل قبل أن يصÊ Æرا.

الفوائد العقائدية:   
 الله عز وجل هو ملك امللوك الذي له امللك التام الكامل، فغÆه ولو كان ملكاً يحتاج إليه 

ويذل إليه ليعطيه وÒنحه (قل اللهم مالك امللك تؤ� امللك من تشاء وتنزع امللك ممن 

تشاء).

 بيان أن الله تعاىل يفضل بعض أنبيائه عىل بعضهم ببعض الخصال، ك� قال تعاىل:

لَْنا بَْعَضُهْم َعَىل بَْعٍض)  (تِلَْك الرُُّسُل فَضَّ

(البقرة: ٢٥٣).

 إثبات االجتهاد لألنبياء، حيث إن سلي�ن عليه السالم طلب من الله تعاىل أن يوافق حكمه 

حكم الله، وهذا معنى االجتهاد.

بناء  وليس  وإعداد  وتوسعة  تجديد  بناء  هو  األقىص  للمسجد  السالم  عليه  سلي�ن  بناء 

 Ýتأسيس، وال يعني أنه بدأ بنائه، وذلك ملا جاء يف الّصحيح

َعْن أáَِ َذرٍّ ريض الله عنه قَاَل:

؟ قَاَل: "ثُمَّ  قُلُْت: يَا رَُسوَل اللَِّه، أَيُّ َمْسِجٍد ُوِضَع أَوََّل؟ قَاَل: "الَْمْسِجُد الَْحرَاُم" قُلُْت: ثُمَّ أَيٌّ

الَْمْسِجُد اْألَقَْىص" قُلُْت: كَْم كَاَن بَيَْنُهَ�؟ قَاَل: "أَْربَُعوَن".

 بيت املقدس سواء أكان املسجد األقىص أم مدينة القدس هو ملك للمسلمÝ منذ آالف 

السنÝ وليس فيه نصيب لفئة اليهود املغضوب عليهم املحرفÝ لكالم الله، وذلك لقول الله 

عز وجل (إن الدين عند الله اإلسالم)، فجميع األنبياء واملرسلÝ جاءوا بدين اإلسالم وقال 

رسول الله صىل الله عليه وسلم: "األنبياء إخوة لعالت أمهاتهم شتى ودينهم واحد" يعني 

تختلف رشائعهم ودينهم واحد وهو دين اإلسالم.
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  الفوائد :
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(فضل بيت المقدس)

1 مرشوعية الدعاء ملن عمل عمًال صالًحا عند الفراغ منه، ألنه يكون وسيلة لقبول دعائه، فإن 

التوسل بالعمل الصالح من أسباب اإلجابة

 "حك� يصادف حكمه" أي سأل ربه ان يؤتيه حك� يوافق حكم الله تعاىل، واملراد التوفيق 

للصواب يف االجتهاد وفصل الخصومات بÝ الناس وهو تفسÆ قوله تعاىل: 

(فََفهَّْمَناَها ُسلَيَْ�َن)

(األنبياء:٧٩).

 من أï املسجد األقىص ينبغي له تجريد نيته ألداء الصالة، وسائر املساجد مثله يف ذلك. 

 أي ملكا ال يتحصل عليه أحد من البرش بعده، وإجابة دعوته يف قوله تعاىل: 

يَاِطÝَ كُلَّ بَنَّاٍء َوَغوَّاٍص َوآَخِريَن  يَح تَْجِري ِبأَْمرِِه رَُخاًء َحيُْث أََصاَب َوالشَّ رْنَا لَُه الرِّ (فََسخَّ

ُمَقرَّنÝَِ ِيف اْألَْصَفاِد)

(ص:٣٨)

 ملكا تكون عظمته معجزة يف ذاتها، فيكون سببا لإلÒان والهداية، ولكونه َملِكا أراد أن تكون 

معجزته من ما يناسب حاله.

 أخرب صىل الله عليه وسلم أنه لوال هذه الدعوة لربط شيطانا أراد أن Òر بÝ يديه يف الصالة،

 ك� عند ابن حبان َعْن َعائَِشَة

َالِة، فَأََخَذُه فََخَنَقُه َحتَّى َوَجَد بَرَْد  أَنَّ النَِّبيَّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َرأَى َشيْطَانًا َوُهَو ِيف الصَّ

لَِسانِِه َعَىل يَِدِه، ثُمَّ قَاَل َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: "لَْوَال َدْعَوُة أَِخي ُسلَيَْ�َن َألَْصبََح ُموثًَقا َحتَّى 

يَرَاُه النَّاُس".

            فوائد من قوله: "ملًكا � ينبغي ��حٍد من بعِدِه":  

 

الرواية ال تنفي أنه õ ينكر عىل مروان بل ووردت  انكار اá سعيد يف هذه  عدم 

روايات أخرى يف الصحيحÝ أنه جذبه من يده حÝ هم بصعود املنرب، وقال النووي: 

"فيحتمل أنه� قضيتان"

 ليس رشطا وجود القبول لقيام األمر باملعروف والنهي عن املنكر، قال الله تعاىل: 

{َما َعَىل الرَُّسوِل إِالَّ الْبَالُغ}

ال يشرتط يف اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن يكون كامل الحال، ممتثالً ما 

يأمر به، مجتنباً ما ينهى عنه بل عليه األمر، وإن كان مرتكباً خالف ذلك ألنه يجب 

عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، وأن يأمر غÆه وينهاه، فإذا أخذ بأحده� ال 

يسقط عنه اآلخر
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(Who amongst you is fasting today?)

املسلم ينبغي عليه أال يشغل نفسه بالتفاصيل التي ال تفيد، وال يسأل عن أمور ال ينبني عليها 

 õشيئ يف أمر دينه ودنياه، فأبو ذر ذكر أن ناسا من أصحاب النبي صىل الله عليه وسلم قالوا، و

يهتم بنقل أس�ءهم لراوي الحديث.

مرشوعية الدعاء ملن عمل عمًال صالًحا عند الفراغ منه، ألنه يكون وسيلة لقبول دعائه، فإن 

التوسل بالعمل الصالح من أسباب اإلجابة

 "حك� يصادف حكمه" أي سأل ربه ان يؤتيه حك� يوافق حكم الله تعاىل، واملراد التوفيق 

للصواب يف االجتهاد وفصل الخصومات بÝ الناس وهو تفسÆ قوله تعاىل: 

(فََفهَّْمَناَها ُسلَيَْ�َن)

(األنبياء:٧٩).

 من أï املسجد األقىص ينبغي له تجريد نيته ألداء الصالة، وسائر املساجد مثله يف ذلك. 

 أي ملكا ال يتحصل عليه أحد من البرش بعده، وإجابة دعوته يف قوله تعاىل: 

يَاِطÝَ كُلَّ بَنَّاٍء َوَغوَّاٍص َوآَخِريَن  يَح تَْجِري ِبأَْمرِِه رَُخاًء َحيُْث أََصاَب َوالشَّ رْنَا لَُه الرِّ (فََسخَّ

ُمَقرَّنÝَِ ِيف اْألَْصَفاِد)

(ص:٣٨)

 ملكا تكون عظمته معجزة يف ذاتها، فيكون سببا لإلÒان والهداية، ولكونه َملِكا أراد أن تكون 

معجزته من ما يناسب حاله.

 أخرب صىل الله عليه وسلم أنه لوال هذه الدعوة لربط شيطانا أراد أن Òر بÝ يديه يف الصالة،

 ك� عند ابن حبان َعْن َعائَِشَة

َالِة، فَأََخَذُه فََخَنَقُه َحتَّى َوَجَد بَرَْد  أَنَّ النَِّبيَّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َرأَى َشيْطَانًا َوُهَو ِيف الصَّ

لَِسانِِه َعَىل يَِدِه، ثُمَّ قَاَل َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: "لَْوَال َدْعَوُة أَِخي ُسلَيَْ�َن َألَْصبََح ُموثًَقا َحتَّى 

يَرَاُه النَّاُس".

            فوائد من قوله: "ملًكا � ينبغي ��حٍد من بعِدِه":  

 

الرواية ال تنفي أنه õ ينكر عىل مروان بل ووردت  انكار اá سعيد يف هذه  عدم 

روايات أخرى يف الصحيحÝ أنه جذبه من يده حÝ هم بصعود املنرب، وقال النووي: 

"فيحتمل أنه� قضيتان"

 ليس رشطا وجود القبول لقيام األمر باملعروف والنهي عن املنكر، قال الله تعاىل: 

{َما َعَىل الرَُّسوِل إِالَّ الْبَالُغ}

ال يشرتط يف اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن يكون كامل الحال، ممتثالً ما 

يأمر به، مجتنباً ما ينهى عنه بل عليه األمر، وإن كان مرتكباً خالف ذلك ألنه يجب 

عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، وأن يأمر غÆه وينهاه، فإذا أخذ بأحده� ال 

يسقط عنه اآلخر

(فضل بيت المقدس)

 جواز سؤال ملك الدنيا، وهو محمول عىل أداء حقوق الله تعاىل وسياسة ملكه، وترتيب 

عبادته،  وظهور  شعائره،  وتعظيم  رسومه،  عىل  واملحافظة  حدوده،  وإقامة  خلقه،  منازل 

ولزوم طاعته، ونظم قانون الحكم النافذ عليهم منه، وتحقيق الوعد يف أنه يعلم ما ال يعلم 

أحد من خلقه، حسب ما رصح بذلك ملالئكته، فقال: 

(قَاَل إþِِّ أَْعلَُم َما َال تَْعلَُموَن)

(البقرة: ٣٠)

وحاشا سلي�ن عليه السالم أن يكون سؤاله طلبًا لنفس الدنيا، ألنه هو واألنبياء أزهد خلق 

 Ýالله فيها، وإ~ا سأل مملكتها لله، ك� سأل نوح دمارها وهالكها لله؛ فكانا محمودين مجاب

إىل ذلك، فأجيب نوح، فأهلك من عليها، وأعطي سلي�ن اململكة.
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(فضل بيت المقدس)

    فوائد حول المسجد ا��ق�: 

  (بيت املقدس) تُطلق عىل املسجد األقىص ك� عند البخاري من حديث رسول الله صىل الله 

عليه وسلم يف حادثة اإلرساء" ملا كذبني قريش قمت يف الحجر فجال الله يل بيت املقدس، 

فطفقت أخربهم عن آياته وأنا أنظر إليه" وتُطلق أيضاً عىل مدينة القدس ك� يف حديث 

رسول الله: اعدد ستاً بÝ يدي الساعة -ومنها- وفتح بيت املقدس)، واملقصود هنا هو األول.

 ك[ة األس�ء تدل عىل رشف املسمى، فل� تعددت أس�ء املسجد األقىص (بيت املقدس، 

مسجد إيلياء، البيت املقدس، وذكر الزركيش سبعة عرش اس�ً) دل ذلك عىل رشفه، ك� هو 

الحال ملكة املكرمة واملدينة املنورة.

الكثÆ من  تتابع عليها  بقعة طاهرة مقدسة  والرساالت وهي  الوحي  املقدس مهبط  بيت   

األنبياء واملرسلÝ، وكانت أول قبلة صىل إليها املسلمون قبل تحويل القبلة إىل الكعبة، وهي 

أرض املحرش واملنرش، ويقتل فيها عيىس بن مريم الدجال بباب لد ملا ينزل يف آخر الزمان

1
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(فضل بيت المقدس)

وْسًقا: هو وحدة حجم وليس وزنا وهو ستون صاعا، ويزن نحو ١٣٠ كجم، فجملة الدين نحو 

أربعة أطنان.

ُغرََمائِِه: الدائنون.                             فَبَيِْدْر: إي اجعله يف البيدر وهو مكان تجفيف التمر.         

ِجداُد النَّْخِل: قطع وحصاد Ãار النخل.                أُْغُروا: ألحوا يف املطالبة.

نَْستَْنِظْر: نطلب تأخÆ سداد الدين ومنحه نَِظرة وهي املهلة.

َعِريُشَك: سقف من سعف يستظل به.

الرِّطاِب: أحد مراحل النضج لثمر النخل قبل أن يصÊ Æرا.

الفوائد العقائدية:   
 الله عز وجل هو ملك امللوك الذي له امللك التام الكامل، فغÆه ولو كان ملكاً يحتاج إليه 

ويذل إليه ليعطيه وÒنحه (قل اللهم مالك امللك تؤ� امللك من تشاء وتنزع امللك ممن 

تشاء).

 بيان أن الله تعاىل يفضل بعض أنبيائه عىل بعضهم ببعض الخصال، ك� قال تعاىل:

لَْنا بَْعَضُهْم َعَىل بَْعٍض)  (تِلَْك الرُُّسُل فَضَّ

(البقرة: ٢٥٣).

 إثبات االجتهاد لألنبياء، حيث إن سلي�ن عليه السالم طلب من الله تعاىل أن يوافق حكمه 

حكم الله، وهذا معنى االجتهاد.

بناء  وليس  وإعداد  وتوسعة  تجديد  بناء  هو  األقىص  للمسجد  السالم  عليه  سلي�ن  بناء 

 Ýتأسيس، وال يعني أنه بدأ بنائه، وذلك ملا جاء يف الّصحيح

َعْن أáَِ َذرٍّ ريض الله عنه قَاَل:

؟ قَاَل: "ثُمَّ  قُلُْت: يَا رَُسوَل اللَِّه، أَيُّ َمْسِجٍد ُوِضَع أَوََّل؟ قَاَل: "الَْمْسِجُد الَْحرَاُم" قُلُْت: ثُمَّ أَيٌّ

الَْمْسِجُد اْألَقَْىص" قُلُْت: كَْم كَاَن بَيَْنُهَ�؟ قَاَل: "أَْربَُعوَن".

 بيت املقدس سواء أكان املسجد األقىص أم مدينة القدس هو ملك للمسلمÝ منذ آالف 

السنÝ وليس فيه نصيب لفئة اليهود املغضوب عليهم املحرفÝ لكالم الله، وذلك لقول الله 

عز وجل (إن الدين عند الله اإلسالم)، فجميع األنبياء واملرسلÝ جاءوا بدين اإلسالم وقال 

رسول الله صىل الله عليه وسلم: "األنبياء إخوة لعالت أمهاتهم شتى ودينهم واحد" يعني 

تختلف رشائعهم ودينهم واحد وهو دين اإلسالم.
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(فضل بيت المقدس)

هو  (أرجو-لعل-عىس)  بكل�ت  وسلم  عليه  الله  صىل  رسوله  وكالم  الله  كالم  يف  الرتجي 

للوقوع املؤكد كقول الله عز وجل (وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون) وكقوله صىل 

لكم"،  ما شئتم فقد غفرت  اعملوا  فقال  بدر  إىل أهل  اطلع  الله  "لعل  الله عليه وسلم: 

فاملقصود والله أعلم أن هذه الفضيلة ملن يصيل باملسجد األقىص واقعة ومتحققة.

ثواب الصالة باملسجد األقىص متحقق ملن صىل بأي بقعة تقع داخل أسوار املسجد وليس 

فقط من صىل داخل املصىل القبيل (ذو القبة الرصاصية)، والذي كان أول من أمر ببنائه 

عمر بن الخطاب ريض الله عنه بعد فتح بيت املقدس، وõ يكن له وجود عىل عهد سلي�ن 

عليه السالم، فاملسجد األقىص يشمل كل ما يقع داخل أسوار املسجد من ساحات وأروقة 

وحدائق واملصىل املرواþ واملصىل القبيل وقبة الصخرة وتبلغ مساحته حوايل ١٤٤٠٠٠ مرت 

مربع.

 كان ابن عمر يأ� إيل املسجد األقىص فيصيل فيه وال يرشب فيه ماء لتصيبه دعوة سلي�ن، 

الة فيه. لقوله: ال يريد إال الصَّ
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08 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

(فضل بيت المقدس)

   الفوائد العامة :  

مرشوعية الدعاء ملن عمل عمًال صالًحا عند الفراغ منه، ألنه يكون وسيلة لقبول دعائه، فإن 

التوسل بالعمل الصالح من أسباب اإلجابة

 "حك� يصادف حكمه" أي سأل ربه ان يؤتيه حك� يوافق حكم الله تعاىل، واملراد التوفيق 

للصواب يف االجتهاد وفصل الخصومات بÝ الناس وهو تفسÆ قوله تعاىل: 

(فََفهَّْمَناَها ُسلَيَْ�َن)

(األنبياء:٧٩).

 من أï املسجد األقىص ينبغي له تجريد نيته ألداء الصالة، وسائر املساجد مثله يف ذلك. 

1

 

الرواية ال تنفي أنه õ ينكر عىل مروان بل ووردت  انكار اá سعيد يف هذه  عدم 

روايات أخرى يف الصحيحÝ أنه جذبه من يده حÝ هم بصعود املنرب، وقال النووي: 

"فيحتمل أنه� قضيتان"

 ليس رشطا وجود القبول لقيام األمر باملعروف والنهي عن املنكر، قال الله تعاىل: 

{َما َعَىل الرَُّسوِل إِالَّ الْبَالُغ}

ال يشرتط يف اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن يكون كامل الحال، ممتثالً ما 

يأمر به، مجتنباً ما ينهى عنه بل عليه األمر، وإن كان مرتكباً خالف ذلك ألنه يجب 

عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، وأن يأمر غÆه وينهاه، فإذا أخذ بأحده� ال 

يسقط عنه اآلخر
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09 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

(فضل بيت المقدس)

الفوائد اللغوية : 

س (بتشديد الدال) معناه: املطهَّر عن األقذار والخبائث.  البيت املُقدَّ

بيت املَْقِدس (بتخفيف الدال) معناه: املكان الذي يُطهر فيه من الذنوب، 

وهو مالئم لقول سلي�ن: "إال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه".
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