
الجزء الثا�

              (ولنعم الُمصلَّى)



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

روى الحاكم وغ�ه َعْن أَِ� َذرٍّ رَِيضَ اللُه َعْنُه، قَاَل: تََذاكَرْنَا َونَْحُن ِعْنَد رَُسوِل اللِه َصىلَّ 

اللُه َعلَيِْه وَآلِِه َوَسلََّم أَيُُّهَ� أَفَْضُل: َمْسِجُد رَُسوِل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه وَآلِِه َوَسلََّم، أَْو 

َمْسِجُد بَيِْت الَْمْقِدِس، فََقاَل رَُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه وَآلِِه َوَسلََّم: "َصَالٌة ِيف َمْسِجِدي 

 ،[ ، [ُهَو أَرُْض الَْمْحَرشِ َوأَرُْض الَْمْنَرشِ َهَذا أَفَْضُل ِمْن أَْربَعِ َصلََواٍت ِفيِه، َولَِنْعَم الُْمَصىلَّ

َولَيُوِشَكنَّ أَْن َال يَُكوَن لِلرَُّجِل ِمثُْل َشطَِن فَرَِسِه ِمَن اْألَرِْض َحيُْث يََرى ِمْنُه بَيَْت الَْمْقِدِس 

نْيَا َوَما ِفيَها" نْيَا َجِميًعا"، أَْو قَاَل: "َخْ�ٌ ِمَن الدُّ َخْ�ٌ لَُه ِمَن الدُّ

الرواية مجمعة من املستدرك ٨٦٤٨، ورشح مشكل اآلثار ٦٠٨

 الحديث 
السادس والعشرون
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(ولنعم الُمصلَّى)  

: األرض التي يجمع الله الناس فيها للحساب. أَرُْض الَْمْحَرشِ

: األرض التي يبعث الله فيها الناس بعد موتهم للحساب. أَرُْض الَْمْنَرشِ

َشطَِن فَرَِسِه: الحبل الذي يُربط به الفرس.

: �
��المعا

*فوائد حول املسجد األقىص: -*
 اهت�م الصحابة بالسؤال عن املسجد األقىص وأجر الصالة فيه ملا له من مكانة وقدسية 

عرب جميع الرشائع والرساالت.

البشارة بفتح بيت املقدس قبل أن يُفتح، إذ أن النص عىل فضل الصالة فيه يعني Èكن 

املسلمÍ من دخوله والصالة فيه.

 Î تجاه املسجد األقىص Íفضيلة الصالة يف املسجد األقىص، وأن نسخ القبلة األوىل للمسلم 

يلغ منزلته الرشعية يف اإلسالم وÎ يُجعل كغ�ه من املساجد بل بقيت منزلته محفوظة.

 يف الحديث داللة واضحة عىل أن قضية املسجد األقىص املبارك ستبقى حية يف نفوس أبناء 

هذا الدين، ولن تنفصل أبدا عن قضية اإلسالم الكربى، يف رصاعه مع الباطل الكافر، بل هي 

لبه ومحوره.ه ليعطيه وÞنحه (قل اللهم مالك امللك تؤÝ امللك من تشاء وتنزع امللك ممن 

تشاء).

يف الحديث إشارة مهمة إىل أنه قد يأá زمان ال يستطيع أحد من املسلمÍ اإلقامة حول املسجد 

وجوب  عىل  ويؤكد  القدس،  يف   Íاملرابط  Íاملقدسي أهلنا  مسئولية  يضاعف  ما  وهو  األقىص، 

نرصتهم وإمدادهم åا يثبتهم.

 فيه ثناء النبي صىل الله عليه وسلم عىل املسجد األقىص: "ولنعم املصىل هو"، حتى ال يظن ظان 

أن وجود التفاضل يف أجر الصالة بينه وبÍ املسجد الحرام واملسجد النبوي يقلل من شأنه.

الصالة في� سواه من  وأنها تعدل مئتÍ وخمسÍ صالة عن  املسجد األقىص  الصالة يف   فضل 

املساجد.

 جاء يف بعض األحاديث أن الصالة يف بيت املقدس تعدل خمس�ئة صالة في� سواه من املساجد، 

فاألقرب أن يكون ذلك من تعدد الفضل 

 املسجد األقىص هو أحد املساجد الثالثة التي ال تُشد الرحال إال إليها، وشد الرحال بالسفر إىل 

بقعة معينة للتعبد لله عز وجل ال يكون إال لوجود فضيلة وأجر مخصوص لهذه البقعة.
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(ولنعم الُمصلَّى)

: األرض التي يجمع الله الناس فيها للحساب. أَرُْض الَْمْحَرشِ

: األرض التي يبعث الله فيها الناس بعد موتهم للحساب. أَرُْض الَْمْنَرشِ

َشطَِن فَرَِسِه: الحبل الذي يُربط به الفرس.

*فوائد حول املسجد األقىص: -*
 اهت�م الصحابة بالسؤال عن املسجد األقىص وأجر الصالة فيه ملا له من مكانة وقدسية 

عرب جميع الرشائع والرساالت.

البشارة بفتح بيت املقدس قبل أن يُفتح، إذ أن النص عىل فضل الصالة فيه يعني Èكن 

املسلمÍ من دخوله والصالة فيه.

 Î تجاه املسجد األقىص Íفضيلة الصالة يف املسجد األقىص، وأن نسخ القبلة األوىل للمسلم 

يلغ منزلته الرشعية يف اإلسالم وÎ يُجعل كغ�ه من املساجد بل بقيت منزلته محفوظة.

 يف الحديث داللة واضحة عىل أن قضية املسجد األقىص املبارك ستبقى حية يف نفوس أبناء 

هذا الدين، ولن تنفصل أبدا عن قضية اإلسالم الكربى، يف رصاعه مع الباطل الكافر، بل هي 

لبه ومحوره.ه ليعطيه وÞنحه (قل اللهم مالك امللك تؤÝ امللك من تشاء وتنزع امللك ممن 

تشاء).

يف الحديث إشارة مهمة إىل أنه قد يأá زمان ال يستطيع أحد من املسلمÍ اإلقامة حول املسجد 

وجوب  عىل  ويؤكد  القدس،  يف   Íاملرابط  Íاملقدسي أهلنا  مسئولية  يضاعف  ما  وهو  األقىص، 

نرصتهم وإمدادهم åا يثبتهم.

 فيه ثناء النبي صىل الله عليه وسلم عىل املسجد األقىص: "ولنعم املصىل هو"، حتى ال يظن ظان 

أن وجود التفاضل يف أجر الصالة بينه وبÍ املسجد الحرام واملسجد النبوي يقلل من شأنه.

الصالة في� سواه من  وأنها تعدل مئتÍ وخمسÍ صالة عن  املسجد األقىص  الصالة يف   فضل 

املساجد.

 جاء يف بعض األحاديث أن الصالة يف بيت املقدس تعدل خمس�ئة صالة في� سواه من املساجد، 

فاألقرب أن يكون ذلك من تعدد الفضل 

 املسجد األقىص هو أحد املساجد الثالثة التي ال تُشد الرحال إال إليها، وشد الرحال بالسفر إىل 

بقعة معينة للتعبد لله عز وجل ال يكون إال لوجود فضيلة وأجر مخصوص لهذه البقعة.
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  الفوائد 16 فائدة :
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(ولنعم الُمصلَّى)  

: األرض التي يجمع الله الناس فيها للحساب. أَرُْض الَْمْحَرشِ

: األرض التي يبعث الله فيها الناس بعد موتهم للحساب. أَرُْض الَْمْنَرشِ

َشطَِن فَرَِسِه: الحبل الذي يُربط به الفرس.

*فوائد حول املسجد األقىص: -*
 اهت�م الصحابة بالسؤال عن املسجد األقىص وأجر الصالة فيه ملا له من مكانة وقدسية 

عرب جميع الرشائع والرساالت.

البشارة بفتح بيت املقدس قبل أن يُفتح، إذ أن النص عىل فضل الصالة فيه يعني Èكن 

املسلمÍ من دخوله والصالة فيه.

 Î تجاه املسجد األقىص Íفضيلة الصالة يف املسجد األقىص، وأن نسخ القبلة األوىل للمسلم 

يلغ منزلته الرشعية يف اإلسالم وÎ يُجعل كغ�ه من املساجد بل بقيت منزلته محفوظة.

 يف الحديث داللة واضحة عىل أن قضية املسجد األقىص املبارك ستبقى حية يف نفوس أبناء 

هذا الدين، ولن تنفصل أبدا عن قضية اإلسالم الكربى، يف رصاعه مع الباطل الكافر، بل هي 

لبه ومحوره.ه ليعطيه وÞنحه (قل اللهم مالك امللك تؤÝ امللك من تشاء وتنزع امللك ممن 

تشاء).

يف الحديث إشارة مهمة إىل أنه قد يأá زمان ال يستطيع أحد من املسلمÍ اإلقامة حول املسجد 

وجوب  عىل  ويؤكد  القدس،  يف   Íاملرابط  Íاملقدسي أهلنا  مسئولية  يضاعف  ما  وهو  األقىص، 

نرصتهم وإمدادهم åا يثبتهم.

 فيه ثناء النبي صىل الله عليه وسلم عىل املسجد األقىص: "ولنعم املصىل هو"، حتى ال يظن ظان 

أن وجود التفاضل يف أجر الصالة بينه وبÍ املسجد الحرام واملسجد النبوي يقلل من شأنه.

الصالة في� سواه من  وأنها تعدل مئتÍ وخمسÍ صالة عن  املسجد األقىص  الصالة يف   فضل 

املساجد.

 جاء يف بعض األحاديث أن الصالة يف بيت املقدس تعدل خمس�ئة صالة في� سواه من املساجد، 

فاألقرب أن يكون ذلك من تعدد الفضل 

 املسجد األقىص هو أحد املساجد الثالثة التي ال تُشد الرحال إال إليها، وشد الرحال بالسفر إىل 

بقعة معينة للتعبد لله عز وجل ال يكون إال لوجود فضيلة وأجر مخصوص لهذه البقعة.
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(ولنعم الُمصلَّى)  

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 بÍ الناس وهو تفس� قوله تعاىل: 

(فََفهَّْمَناَها ُسلَيَْ�َن)

(األنبياء:٧٩).

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

 أرض الشام هي املحرش واملنرش، فيحرش الخالئق إليها من األرض كافة قبل يوم القيامة ك� 

بينت أحاديث أخرى، ويبعثون الخلق من قبورهم إليها، وهذا تأكيد عىل مكانة أرض الشام 

وارتباطها åص� البرش. 

 ذكر القرطبي يف أن الحرش أربع: حرشان يف الدنيا، وحرشان يف اآلخرة، فاللذان يف الدنيا: 

املذكور يف سورة الحرش، وهو إخراج اليهود إىل الشام؛ قال لهم النبي صىل الله عليه وسلم: 

"اخرجوا". قالوا: إىل أين؟، قال: "إىل أرض املحرش"،  والحرش الثاô: املذكور يف أرشاط 

الساعة، نار تحرش الخالئق من املرشق إىل املغرب تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم 

حيث قالوا وأما اللذان يف اآلخرة؛ فحرش األموات من قبورهم بعد البعث جميعا إىل أرض 

الحساب، وحرشهم إىل الجنة والنار

   الفوائد العقادية :  

 

الرواية ال تنفي أنه Î ينكر عىل مروان بل ووردت  انكار ا� سعيد يف هذه  عدم 

روايات أخرى يف الصحيحÍ أنه جذبه من يده حÍ 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 غ�ه وينهاه، فإذا أخذ بأحده� ال 

يسقط عنه اآلخر

2
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(ولنعم الُمصلَّى)   

    الفوائد العامة : 

عىل  للداللة   Íالراسخ العلم  بأهل  واالستعانة  األقران   Íب العلم  مذاكرة   

الصواب.

 وجود التفاضل بÍ البقاع واألماكن تبعاً لسنة التفاضل التي أوجدها الله يف 

هذه الدنيا، ك� هو الحال يف تفاضل البرش واألزمنة واألمكنة.

 فضل الصالة باملسجد النبوي وأنها تعدل ألف صالة عن الصالة في� سواه من 

املساجد، وأنه يفضل عن املسجد األقىص أربعة أضعاف.

(صالة)  كلمة  أن  إذ  النافلة،  وصالة  الفريضة  صالة  تشمل  األجر  مضاعفة   

جاءت نكرة يف سياق اإلثبات فتشمل جميع الصلوات.
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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 

 Îشيئ 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 بÍ الناس وهو تفس� قوله تعاىل: 

(فََفهَّْمَناَها ُسلَيَْ�َن)

(األنبياء:٧٩).

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

 أرض الشام هي املحرش واملنرش، فيحرش الخالئق إليها من األرض كافة قبل يوم القيامة ك� 

بينت أحاديث أخرى، ويبعثون الخلق من قبورهم إليها، وهذا تأكيد عىل مكانة أرض الشام 

وارتباطها åص� البرش. 

 ذكر القرطبي يف أن الحرش أربع: حرشان يف الدنيا، وحرشان يف اآلخرة، فاللذان يف الدنيا: 

املذكور يف سورة الحرش، وهو إخراج اليهود إىل الشام؛ قال لهم النبي صىل الله عليه وسلم: 

"اخرجوا". قالوا: إىل أين؟، قال: "إىل أرض املحرش"،  والحرش الثاô: املذكور يف أرشاط 

الساعة، نار تحرش الخالئق من املرشق إىل املغرب تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم 

حيث قالوا وأما اللذان يف اآلخرة؛ فحرش األموات من قبورهم بعد البعث جميعا إىل أرض 

الحساب، وحرشهم إىل الجنة والنار

 

الرواية ال تنفي أنه Î ينكر عىل مروان بل ووردت  انكار ا� سعيد يف هذه  عدم 

روايات أخرى يف الصحيحÍ أنه جذبه من يده حÍ 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 غ�ه وينهاه، فإذا أخذ بأحده� ال 

يسقط عنه اآلخر

(ولنعم الُمصلَّى)   

 متاع الدنيا وزخارفها من أوله إىل آخره لو تحصل عليه اإلنسان ال يجعله 

وإûا  فان،  زائل  متاع  ألنه  وذلك  والطüنينة،  واألنس  بالراحة  يشعر 

يتمنى  لذلك  وجل،  عز  الله  جوار  يف  املرء  يكون  أن  الحقيقية  السعادة 

املسلم املحروم من رؤية املسجد األقىص والصالة فيه أن يقربه الله عز 

وجل منه ولو åقدار الحبل الذي يربط به الفرس أو åقدار سوط الفرس 

ك� جاء يف حديث آخر.
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