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 باب الحث على االزدياد من الخير في أواخر العمر 
  

  بلغ حتى أجله  أخر امرئ إلى  هللا أعذر: هريرة أبي حديث شرح

سنة  ستين  

 

  وسلم عليه  هللا  صلى  النبي عن -  عنه هللا رضي -  هُريرةَ  أبي َعن  

ر  امرئ إلى  هللاُ  أعذرَ : »قال   رواه  سنةً« ست ِّين  بلغَ  حتى  أجلَه أخَّ

. البخاري  

 

  أع ذرَ : يُقالُ . المدةَ  هذه أمهله إذ عذًرا  له يترك    لم : معناه: العلماء قال

جلُ  . العُذرِّ  في الغايةَ  بلغَ   إذا: الرَّ   

 

مةُ  قال :-  هللا رحمه -  عثيمين  ابنُ  العَّلَّ  

  رضي - هريرة  أبي عن  نقله  فيما  -  تعالى هللا رحمه -  المؤلف قال

  إلى تعالى  هللا أعذر : » قال وسلم عليه هللا صلى  النبي أن -  عنه هللا

رَ  امرئ   -  وجلَّ  عزَّ   - هللا  أن  والمعنى. سنةً«  ستينَ  بلغ حتى  أجله أخَّ

  عنه ونفى الحجة، عليه  أقام فقد سنة ستين  بلغ حتى  اإلنسان عمر إذا

  ما هللا آيات   من يعرف  إليها؛ اإلنسان هللا  يبقي سنة ستين ألنَّ  العذر؛

  يؤدي  هذا أن شك ال إسَّلمي،  بلد في ناشئًا كان  إذا  والسيما يعرف،

  أنه فلو له،  عذر ال ألنه  - وجلَّ  عزَّ  -  هللا القى إذا حجته قطع إلى

 قد لكان  سنة،  عشرين أو  سنة، عشرة خمس إلى  عمره في قصر مثًَّل 
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  إلى أبقاه   إذا ولكنه  اآليات، يتدبر  ولم يتمهل  لم أنه  في عذر له  يكون

  تقوم الحجة  أن مع الحجة،  عليه  قامت قد له، عذر  ال فإنه  سنة، ستين

  يعذر وال  التكليف في يدخل  فإنه يبلغ،  أن حين من اإلنسان  على

  يحتاج ما هللا  شريعة من يتعلم أن  المرء  على  الواجب فإن بالجهل،

  أراد إذا يتوضأ،   كيف يعرف أن  البد يتوضأ   أن أراد  إذا:  مثًَّل  إليه،

  أن  البد مال عنده صار  إذا يصلي، كيف  يعرف  أن  البد يصلي أن

  إذا ذلك، أشبه  وما الواجب، مقدار وما  النصاب، مقدار  ما يعرف

  وإذا المفطرات، هي وما يصوم،  كيف يعرف  أن البد يصوم، أن  أراد

  وما يعتمر،  وكيف  يحج،  كيف  يعرف  أن يجب يعتمر  أو  يحج أن  أراد

  ويشترون  يبيعون  الذين الباعة   من  كان إذا اإلحرام، محظورات هي

  بيع في الواجب وما  الربا، وأقسام الربا،  يعرف  أن  البد مثًَّل، بالذهب

  يبيع  ممن كان إذا وهكذا بالفضة، الذهب بيع  أو بالذهب، الذهب

  هو ما يعرف  أن  والبد الطعام، يبيع  كيف يعرف  أن البد الطعام،

.وهكذا يكون،  أن يمكن الذي  الغش   

  التامة، الحجة  عليه قامت فقد سنة  الستين  بلغ إذا  اإلنسان أن والمهم

  من يتعلم  أن عليه يجب  إنسان كل بحسبه، إنسان  وكل عذر،  له  وليس

  والبيوع والحج والصيام والزكاة  الصَّلة في إليه، يحتاج،  ما الشريعة

. إليه يحتاج ما حسب وغيرها، واألوقاف  

 

يَ  َعبَّاس   اب نِّ   َعنِّ   ُ  َرضِّ لُنِّي  ُعَمرُ   َكانَ :   قَالَ  َعن ُهَما  ّللاَّ خِّ يَاخِّ  َمعَ  يُد    أَش 

، ر  لُ   لِّمَ :  َبع ُضُهم   فَقَالَ  َبد  خِّ ث لُهُ  أَب نَاء   َولََنا َمعَنَا ال فَتَى َهذَا تُد  :   فَقَالَ  ؟  مِّ

ن   إِّنَّهُ  مَّ تُم   قَد   مِّ م   ذَاتَ  فََدَعاهُم  :  قَالَ . َعلِّم  ، َوَدَعانِّي يَو    َوَما:  قَالَ  َمعَُهم 
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َمئِّذ   َدَعانِّي ُرئِّيتُهُ َيُهم   إِّالَّ  يَو  يُرِّ ن ِّي،  لِّ   َجاءَ  إِّذَا: }  فِّي تَقُولُونَ   َما:  فَقَالَ  مِّ

رُ  ِّ  َنص  ُخلُونَ  النَّاسَ  َوَرأَي تَ { }   َوال فَت حُ  ّللاَّ ينِّ  فِّي َيد  ِّ  دِّ   ؟{  أَف َواًجا ّللاَّ

نَا:   َبع ُضُهم    فَقَالَ  السُّوَرةَ، َختَمَ  َحتَّى ر  َمدَ   أَن   أُمِّ َ، َنح  تَغ فَِّرهُ  ّللاَّ   إِّذَا  َوَنس 

َنا، ر  ي، الَ :   َبع ُضُهم   َوقَالَ .  َعلَي َنا َوفُتِّحَ  نُصِّ رِّ  َبع ُضُهم   يَقُل    لَم   أَو   َند 

، اب نَ  َيا:   لِّي فَقَالَ . َشي ئًا   فََما:  قَالَ . الَ :   قُل تُ  ؟ تَقُولُ   أََكذَاكَ  َعبَّاس 

ِّ  َرُسولِّ  أََجلُ   هُوَ :   قُل تُ  ؟ تَقُولُ  ُ  َصلَّى ّللاَّ لََمهُ  َوَسلََّم، َعلَي هِّ  ّللاَّ ُ  أَع    لَهُ ّللاَّ

رُ   َجاءَ  إِّذَا ِّ  َنص  دِّ  فََسب ِّح  . } أََجلِّكَ  َعََّلَمةُ  فَذَاكَ  َمكَّةَ  فَت حُ  َوال فَت حُ  ّللاَّ   بَِّحم 

هُ  َرب ِّكَ  تَغ فِّر  اًبا  َكانَ  إِّنَّهُ  َواس  لَمُ   َما:  ُعَمرُ  قَالَ {.  تَوَّ ن َها  أَع  . تَع لَمُ  َما  إِّالَّ  مِّ  
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