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دراسات في السنة النبوية

روى البخاري في صحيحه بسنده َعْن أَِبي ُهَريَْرَة َعن النَِّبيِّ 
ُدوا  يَن أََحٌد إاِلَّ َغَلبَُه، َفَسدِّ يَن يُْسٌر، َوَلْن يَُشادَّ الدِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »إِنَّ الدِّ
َوَقاِربُوا، َوأَبِْش�ُروا، َواْس�تَِعينُوا ِباْلَغْدَوِة َوالرَّْوَحِة َوَش�ْيٍء ِمَن 

ْلَجِة«)1(. الدُّ

)*( ع�سو جممع البحوث الإ�سلمية- رئي�ص جامعة الأزهر �سابًقا.

)1( اأخرجه البخاري يف �سحيحه، برقم: )39(.

 ه�ذا الحدي�ث يبي�ن لن�ا أص�اًل عظيًم�ا من 
أصول اإلس�الم، يَِبين به التدي�ن الحق فكل تدين 
بُن�َي على اليس�ر وافق الح�ق، وكل تدي�ن اتجه 
إلى الغلو والتش�دد والعنف خالف التدين الحق، 
وج�اءت صياغة الجمل�ة معلنة عن ذل�ك مليحة 
به، إذ جاءت الجملة اس�مية داللة على ثبوت هذا 
المعنى وكونه أصاًل مس�تمرًّا، وتلحظ التناس�ب 
العال�ي بي�ن المعنى الم�راد، والعبارة الكاش�فة 
فالعبارة كلها يسر، تُفهم فور قولها، وتُحفظ فور 
سماعها، ليست بحاجة لبحث في قواميس، وذلك 
هو الخط�اب المالئم لعموم األمة ب�كل طبقاتها، 
وخطاب العموم له سمات منها يسر اللفظ، ِقَصُر 
العبارة، بناء التعميم؛ فلفظ الدين شامل عام يضم 
العبادات والمعام�الت، والضروريات والحاجيات 
والتحس�ينيات، يؤيد ذلك الم االس�تغراق في لفظ 

الدين، والعموم في معن�ى المفرد »دين« فمعناه 
الطري�ق والطريقة والنهج والس�بيل، وجاء لفظ 
الخبر »يُْس�ٌر« منك�ًرا إلفادة العم�وم، تالؤما مع 
عموم معن�ى لفظ الدين، كم�ا أن العب�ارة بُِنيَْت 
على أوجز ص�ورة للجملة فهي ثالث كلمات، وقد 

سيقت الجملة مساق الحقيقة الجلية الواضحة.
وزي�ادة في تأكي�د هذا المعن�ى، عطفت على 
ي�َن أََحٌد إاِلَّ  الجمل�ة جمل�ة أخرى »ولَْن يَُش�ادَّ الدِّ
َغلَبَُه« ولقد بنيت الجملة على القصر لتقرر حقيقة 
مؤك�دة، وفي ه�ذه الجملة م�ن البالغ�ة العالية، 
والن�ور الزكّي ما يقطع الطري�ق على كل متنطع 
في الدين غاٍل فيه، وقد جاء أسلوب القصر جملة 
فعلية تناس�بًا مع الجانب العملي في التدين فهو 
جانب فيه حركة ونش�اط، وترى الجملة مصدرة 
بح�رف النفي »لَْن« الذي يفي�د تأكيد النفي، كما 

يَن ُيْسٌر« من أنوار حديث »ِإنَّ الدِّ

أ.د. إبراهيم صالح الهدهد)*(
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« وهو داّل  أن الفعل جاء بصيغة المشاركة »يَُشادَّ
على ما في طرفي المشاركة )الدين والمسلم( من 
حي�اة وحركة، وقد بث هذا الفعل روح الحياة في 
الدين وهو معنى، فهو ثابت على اليسر مستقر فيه 
راسخ، مهما ش�اده أحد فلن يترك موقعه، فقوته 
وعظمته في يس�ره، أرأيت كي�ف وصفت العبارة 
أهل التنّطع والتش�دد والغلو بالمحاربين للدين؟ 
وكأنه�ا معركة بينهم وبين الدي�ن، فهذه العبارة 
التصويري�ة حّول�ت المعان�ي إل�ى محسوس�ات 
وجعل�ت الدين كأن�ه طرف آخر محس�وس أنت 
تجاذبه وه�و يجاذب�ك أنت تش�ده ناحيتك وهو 
يشدك ناحيته، كأنه صراع بين طرفين: طرف لم 

يفهم حقيقة الدين والدين المبني على اليسر.
إن هذا الدين ج�اء لتهذيب النفوس وترقيتها، 
ولم يأت تعس�يًرا لها، وال لحرمانها من شهواتها، 
وإنم�ا ج�اء لترش�يدها وتوجيهها نحو المس�لك 
يَن  الصحيح كل ذلك في عبارته ملسو هيلع هللا ىلص »َولَْن يَُشادَّ الدِّ
أََحٌد إاِلَّ َغلَبَُه« إن هذا التصوير النبوي العالي يرده 
إل�ى صوابه، ويق�ول لك: افهم أص�ل الدين الذي 
ذكرته لك في أول الحديث فهو يسر فكيف تحوله 
أنت إلى مجاذبة وإلى عنف قوة، وقد وقع ش�يء 
م�ن هذا من عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي 
الله عنه، والحديث في صحيح البخاري- في أول 
حياته حينما ش�دد على نفس�ه في الطاعة فكان 
يق�وم بالق�رآن كل ليلة وكان رس�ول الله ملسو هيلع هللا ىلص قد 
رده ع�ن ذلك، وقال ل�ه: ال تقم بالقرآن إال في كل 
جمعة مرة، أي: في كل أس�بوع، فقال يا رس�ول 

الل�ه: إني أطيق أكثر من ذلك، فقال له: لعله يأتي 
علي�ك زمان ال تطي�ق. وقد قيل: إن عب�د الله بن 
عمرو ق�ال في آخ�ر حياته: ليتني س�معت كالم 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.
وق�د جاء في الس�نة المش�رفة أن ثالثة)2( من 
الصحابة جاءوا إلى سيدنا رسول الله يسألون عن 
عبادته فلما أُخبروا كأنهم تقالوها. فقال أحدهم: 
أما أنا فأصوم الدهر، وأما أنا فال أتزوج النساء...

إل�خ فخرج رس�ول الله ملسو هيلع هللا ىلص مغضبًا فق�ال: »أَنْتُُم 
الَِّذي�َن ُقلْتُْم كََذا َوكََذا، أََما َواللَِّه إِنِّي أَلَْخَش�اكُْم ِللَِّه 
َوأَتَْقاكُ�ْم لَُه، لَِكنِّي أَُصوُم َوأُْفِط�ُر، َوأَُصلِّي َوأَْرُقُد، 
ُج النَِّساءَ، َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّتي َفلَيَْس ِمنِّي«  َوأَتََزوَّ
إن يسر الدين هو المالئم لطبيعة النفس وفطرتها، 
وهذه النفس قائمة في جس�د، وللنفس حاجاتها 
وللجس�د احتياجاته، وبُني الش�رع الحنيف على 
إعطاء كل منهما حقه، وهذا هو الذي ارتقى باألمة 
فص�ارت أمة وس�ًطا ع�داًل، كما جاء ف�ي حديث 
ا،  ا، َوِلنَْفِسَك َعلَيَْك َحقًّ البخاري »إِنَّ ِلَربَِّك َعلَيَْك َحقًّ
ُه«)3(  �ا، َفأَْعِط كُلَّ ِذي َح�قٍّ َحقَّ َوأِلَْهِل�َك َعلَيَْك َحقًّ
فكما كلف الش�رع بواجبات قرر حقوًقا، فمن قام 
بما كل�ف، وأعطى كل ذي حق حق�ه كان متدينًا 
ا، وقد ورد أَنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َرأَى َشيًْخا يَُهاَدى بَيَْن  حقًّ
ابْنَيِْه، َقاَل: »َما بَاُل َهَذا؟«، َقالُوا: نََذَر أَْن يَْمِش�َي، 
«، َوأََمرُه  َقاَل: »إِنَّ اللََّه َعْن تَْعِذيِب َهَذا نَْفَسُه لََغِنيٌّ

أَْن يَْركََب)4( ألنه كلّف نفسه ما ال يطيق: 

)ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ(
)البقرة: 286(

ُ َعْنُه -، برقم: )5063(. َي اهللهَّ )2( اأخرجه البخاري يف �سحيحه عن اأََن�ص ْبن َماِلٍك -َر�سِ

ِبيِه –ر�سي اهلل عنهما -، برقم: )1968(. )3( اأخرجه البخاري يف �سحيحه َعْن َعْوِن ْبِن اأَِبي ُجَحْيَفَة، َعْن اأَ

ُ َعْنُه -، برقم: )1865(. َي اهللهَّ )4( اأخرجه البخاري يف �سحيحه َعْن اأََن�ٍص -َر�سِ
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يَن ُيْسٌر« من أنوار حديث »إِنَّ الدِّ

فهو بهذا يشاد الدين فيغلبه الدين. 
وكم�ا بدأ الحديث بتقرير حقيقة، ثم واجه من 
يخالفه�ا ويخ�رج عنها وبي�ن أن الخارجين على 
ه�ذه الحقيق�ة لهم مصي�ر محتوم وه�و الغلبة، 
وال يس�تقيم أمر حقيق�ة إال بمواجه�ة مخالفيها 
وتقويمهم، أتبع ذلك بإرش�ادات في صورة أوامر 
تهدي إلى مراتب تطبيق هذه الحقيقة، ووس�ائل 
تعي�ن عليها فج�اءت األوامر تترى ش�رًحا وبيانًا 
ُدوا« والتس�ديد في األصل يكون  وإرشاًدا »َفَس�دِّ
في نس�يج الثوب وه�و أن تضع الخي�ط بجانب 
الخيط بالتس�اوي.. إلخ، فهذه هي المرتبة العليا 
في الدين بمعنى أن تقوم بالفرائض والنوافل كما 

أمرك اإلسالم .

)ڈ ژ ژ(    )ه�ود: 112( 
ث�م تأت�ي المرتبة الثاني�ة »َوَقاِربُ�وا« ومرتبة 

المقاربة هي شرح لقوله تعالى: 

)ہ ہ ہ ھ(  )التغابن: 16(
فطاق�ات النف�وس متفاوتة، فهن�اك من له 
طاق�ة أن يص�وم االثني�ن والخمي�س م�ن كل 
أس�بوع على ط�ول العام، وهناك م�ن له طاقة 
أن يص�وم األيام القمرية من كل ش�هر، وهناك 
من ليس له طاق�ة إال أن يصوم رمضان وربما 
يصوم يوم عرفة معه. كل هذه الطاقات حسب 
تحّم�ل النفس فكن ف�ي إح�دى المرتبتين وال 
تكن في غيرهما، وقد وّسع اإلسالم في النوافل، 
وكل يأت�ي منها ما يق�در عليه، فمن الناس من 
يستطيع أن يقوم الليل باستمرار، ومنهم من ال 
يس�تطيع أن يقوم الليل إال في رمضان، ومنهم 
من يس�تطيع أن يقوم الليل ف�ي بعض األيام، 

وكل ذلك يعد من المقاربة.

 ث�م يرش�دنا رس�ول الل�ه ملسو هيلع هللا ىلص إلى م�ا يجب 
التلب�س به في المرتبتين وهو التفاؤل والبش�ارة 
وحس�ن الظن بالله »َوأَبِْش�ُروا«، فعلى المسلم أن 
يق�رن طاعته وتوبت�ه وأوبته بحس�ن ظنه بربه، 

ويستحضر قوله تعالى: 

) ٿ ٹ ٹ ٹٹ (    )األعراف: 156(
 وقوله: 

)ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ(

)الزمر: 53(

 وقول�ه:  )ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

)النساء: 116( ڑ ک ک کک( 
 فاستحضار آيات البشارة هذه هي تعبد باسم 
الله الغفور الرحيم وإعالن عن يقينه بأس�ماء الله 

الحسنى وصفاته العال.
وتأكيًدا للبشارة عطف فعل األمر »َواْستَِعينُوا« 
أي: عل�ى التس�ديد والمقاربة، وربما تس�أل: هل 
»أَبِْش�ُروا« تحتاج اس�تعانة؟ نعم، وكأن اإلس�الم 
يخاط�ب النف�س الت�ي يمك�ن أن تق�ع فريس�ة 
االكتئ�اب أحيانً�ا، وجلد ال�ذات فتنس�حق الذات 
ْوَحِة َوَش�ْيٍء ِمَن  نهائيًّا »َواْس�تَِعينُوا ِبالَْغْدَوِة َوالرَّ
لَْج�ِة« ه�ذه أوقات ثالث�ة »الَْغ�ْدَوِة« أي: وقت  الدُّ
الغداة، والذي يبدأ من بعد صالة الفجر إلى نهاية 
ْوَحِة«: وه�و الذي يبدأ من  صالة الضح�ى، »َوالرَّ
بعد صالة العصر إلى قبيل المغرب »َوَش�ْيٍء ِمَن 
لَْجِة«: وهو الوقت الذي يكون في الس�حر آخر  الدُّ
الليل، إذن هذه األوقات التي تحس�ن فيها معالجة 
النفس، من التش�دد أو التقصير؛ ألنها أكثر بركة 
وغنم ثواب وإن قل العمل فيها، ففي وقت الغدوة 
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ْخٍر اْلَغاِمِديِّ –ر�سي  ْخ���ٍر اْلَغاِمِديِّ –ر�سي اهلل عنه -، برقم: )2606(، واأخرجه اأحمد يف م�سنده َعْن �سَ )5( اأخرج���ه اأبو داود يف �سننه َعْن �سَ

اهلل عنه -، برقم: )15438(.

)6( اأخرجه البيهقي يف �سعب الإميان َعْن َفاِطَمَة –ر�سي اهلل عنها -، برقم: )4405(.

َي اهلُل َعْنُه -،  )7( اأخرج���ه الرتم���ذي يف �سننه عن اأَِبي َذرٍّ –ر�سي اهلل عنه -، برقم: )475(، واأخرجه الطرباين يف معجمه َعْن اأَِبي اأَُماَمَة -َر�سِ

برقم: )7746(.

)8( اأخرجه البخاري يف �سحيحه َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة –ر�سي اهلل عنه -، برقم: )555(.

ِتي ِفي بُكُوِرَها«)5(  يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اللَُّهمَّ بَاِرْك أِلُمَّ
وقال للس�يدة فاطمة، يا فاطمة: »َقوِمي اْش�َهِدي 
ِرْزَق َربِِّك، َواَل تَكُونِي ِمَن الَْغاِفِليَن، َفِإنَّ اللَه يَْقِسُم 
أَْرَزاَق النَّ�اِس َم�ا بَيَْن ُطلُ�وِع الَْفْجِر إِلَ�ى ُطلُوِع 
�ْمِس«)6( »َواْس�تَِعينُوا ِبالَْغْدَوِة« كما بين ربُّنا  الشَّ
س�بحانه فضل صالة الضحى وقيام الليل وأقسم 

بهما تعظيًما لهما فقال: 

)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ(    )الضحى: 1، 2( 
ا  فهذان الوقتان: الضحى والس�حر ُمِهّمان جدًّ
تُفتح فيهما أبواب الس�ماوات، ويغتنم المسلم في 
هذه األوقات الطاعات، فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص يرشد األمة إلى 
األوقات التي يمكن أن يستعان بها على يسر الدين 
وعلى التس�ديد والمقاربة واالستبشار، فالضحى 
صالة األوابين »ابَْن آَدَم اْركَْع ِلي أَْربََع َركََعاٍت ِمْن 
ِل النََّه�اِر أَكِْف�َك آِخ�رُه«)7( والروحة حين يعود  أَوَّ
الناس من حوائج دنياهم وشواغلها من بعد صالة 
العصر وهو الوقت الذي تتعاقب فيه المالئكة كما 
جاء في الحديث »يَتََعاَقبُوَن ِفيكُ�ْم َمالَِئكٌَة ِباللَّيِْل 

َوَمالَِئكٌَة ِبالنََّهاِر«)8( ومن هنا قال ربنا: 

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ(
)البقرة: 238(

 وق�د ذكر العلم�اء أن الصالة الوس�طى هي: 
ص�الة العصر، وه�و أصل�ح األوقات لمحاس�بة 
النف�س؛ ألن�ه في آخ�ر النه�ار بع�د االنتهاء من 

مخالطة الناس، وكّد الحياة والسعي على األرزاق، 

فعلى اإلنس�ان أن يحاسب نفس�ه في هذا الوقت، 

فإن حساب النفس آخر النهار يصلحها ويقومها 

في إقبالها على ربها أو إدبارها.

لَْج�ِة«، تأمل  والوق�ت الثالث: »َوَش�ْيٍء ِمَن الدُّ

كلمة »َش�ْيٍء« وما فيها من الرحمة والشفقة؛ ذاك 

أنه وقت الراح�ة، أما الوقتان الس�ابقان، فكلهما 

حركة ونش�اط، وانهماك في ش�واغل الحياة، فلم 

يقل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيهما: وش�يء من الغدوة وش�يء 

من الروحة، وإنما جاء فضلهما من كونهما وقتي 

غفل�ة وانش�غال، فمن أقب�ل على الله ف�ي أوقات 

الغفلة، وانص�راف الناس عنه كان مغتنًما أفضل 

األوقات، وقد أبصرنا كيف التفت آخر الحديث إلى 

أوله، كي�ف جاء المطلع مق�رًرا مبنى الدين وهو 

اليسر، مرتكز أحكام الشريعة والتكاليف، وكيف 

جاء آخره مبينًا س�بل االستعانة على القيام بهذه 

التكاليف الهادية إلى تطبيق هذه الحقيقة، فبُني 

الحديُث على ثالث�ة مقاطع: مقطع يقرر حقيقة، 

يليه مقطع يواجه الخارجين عليها، يختمه مقطع 

يبين سبل االستعانة على تطبيق المطلع. لله دّرك 

يا سيدي يا رسول الله. 

 وصل�ى الل�ه عل�ى س�يدنا محمد وعل�ى آله 

وصحبه وسلم.




