
  وسلم عليه هللا صلى النبي وراء صليت: الحارث بن عقبة حديث شرح

   العصر بالمدينة

   

َوَعة أبي َعن   ي الحارث بنِ  ُعق بةَ  - وفتحها  المهملة  السين بكسرِ  - َسـِر   َرض 

ِ  وراءَ  َصلَّيتُ : قَالَ  َعن ه، هللاُ  َر، بالمدينةِ  وسلَّمَ  عليه هللاُ   صلَّى النَّبي   فَسلَّمَ  العَص 

ِرًعا  قامَ  ثمَّ    من الناسُ  ففَِزعَ  نَِسائِه، ُحَجرِ  بعِض  إلى النَّاِس  ِرقابَ  فتَخطَّى ُمس 

عتِِه،  شيئًا ذَكرتُ : » قال ُسرعتِِه، ِمن َعِجبوا قد أنَّهم فَرأى عليهم، فخَرجَ  ُسر 

تُ  يحبَِسني، أن فَكِرهتُ  عندنا، تِب ر   من َمتِهِ  فأَمر  .البخاري رواه. « بقس   

   

:- هللا رحمه -  عثيمين ابن العالمة قال  

  فعِله، عن اإلنسانُ  يتوانى وأّلَّ  الخير،  فعلِ  إلى المبادرةُ  الحديثِ  هذا ففي

 واإلنسان الخير، فيفوته الموت؛ يفاجئه متى يدري ّل اإلنسان ألنَّ  وذلك

 اإلنسان كان  وإذا يتهاون، وّل الموت بعد لما يعمل كي ًِسا، يكون أن ينبغي

 أمور في عليه الواجب فإن الفرص، وينتهز مسرًعا،  يكون  دنياه أمور في

ثُِرونَ  بَل   : ﴿تعالى هللا قال أولى،  بل كذلك يكون أن أخراه   ال َحيَاةَ  تُؤ 

ن يَا ِخَرةُ  * الدُّ ُولَى الصُُّحفِ  لَِفي  َهذَا إِنَّ  * َوأَب قَى َخي ر   َواْل   ُصُحفِ  * األ 

[. 19 - 16: األعلى﴾ ] َوُموَسى إِب َراِهيمَ     

 الناس أسرع وسلم عليه هللا صلى هللا  رسول أنَّ  على دليل الحديث هذا وفي

 أنَّ  كما العمل؛ إلى محتاج - والسالم الصالة  عليه - وأنَّه الخير، إلى مبادرةً 

 أحد    الجنَّة يدخلَ  لن إنَّه: » فقال حدَّثَ  لما  ولهذا العمل؛ إلى محتاج غيره

َدني أن إّلَّ  أنا وّل: » قال أنت؟ وّل: قالوا ،« بعمِلهِ    هذا ،« برحمتِهِ  هللاُ  يتغمَّ

. والسالم الصالة عليه النبي هو    



ي جوازِ  على دليل   الحديث هذا وفي   الصالة، من السَّالمِ  بعد الرقاب تخط ِ

. « لحاجة   كان  إذا سيَّما وّل    

  من كغيره وسلم عليه هللا صلى هللا  رسول أنَّ  على دليل   الحديث هذا وفي

  عليه هللا صلى كان وإذا غيره، ينسى كما ينسى  وأنه النسيان، يلحقه البشر

.  قبل من عنده معلوًما كان ما ينسى وسلم    

  لم إذا اإلنسان وأن وعظمها، األمانة شدة على دليل أيًضا الحديث هذا وفي

 كان وإذا ،« يحبَِسني أن   فَكِرهتُ : » قال ولهذا تحبسه، قد فإنها بأدائها يبادر

ي ِن؛ في أيًضا فكذلك األمانة، في هذا  بقضاء يبادر أن اإلنسان على يجب الدَّ

   َدي نِه

  الوفاء، على قادر   وهو  الدَّيُن؛ عليه الناس من كثيًرا تجد اْلن األسف؛ ومع

 - والسالم الصالة عليه - النبي عن ثبت وقد - باهلل والعياذ - يماطلُ  ولكنه

لُ : » قال أنَّه ِ  َمط  . « ُظلم    الغَني   

 في التهاون وعدم  الخيرات، فعل إلى المبادرة هو: الحديث هذا وخالصة

دت إذا أنَّك واعلم ذلك، دتها وإذا عليه، اعتادت التهاون على نفسك عوَّ  عوَّ

  يعينني أن -تعالى- هللا وأسال. عليه اعتادت  والمبادرة  والفعل الحزم على

عبادته وحسن وشكره، ذكره، على وإياكم  


