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 مصطلح الحدیث
 ولم �فعله  -صلى هللا عل�ه وسلم-ما هم �ه النبي 

 
عل�ه الصالة -ولم �فعله �عد سنة �قوله  -صلى هللا عل�ه وسلم-هل ما هم �ه النبي  :السؤال
 : «لئن �قیت إلى قابل ألصومن التاسع»؟-والسالم

من  -عل�ه الصالة والسالم-في تعر�ف السنة ذ�ر أهل العلم أنها ما نسب إلى النبي  :الجواب
أن          ُ لقد هممت  « وفي شرح حدیث: ،حتى الهم :وزاد �عضهم ،أو وصف ،أو تقر�ر ،أو فعل ،قول

خالف إلى                  ُ  فیؤم الناس، ثم أ                                                       ً آمر �حطب، ف�حطب، ثم آمر �الصالة، فیؤذن لها، ثم آمر رجال  
في وجوب صالة    َّ        ُ رد  المخالف   :»        ُ لقد هممت  « ]644ال�خاري: [ »ق علیهم بیوتهم  ِّ حر           ُ رجال، فأ  

رد علیهم من یرى وجوب الجماعة و  على وجو�ها، فال دلیل في ذلك ،              َّ         الجماعة أنه هم  ولم �فعل
فالهم من السنة وعلى  .ال یهم إال �ما �جوز له فعله -عل�ه الصالة والسالم-وأن أمرها شدید �أنه 

ف�ه  ]1134مسلم: [ التاسع»               َّ إلى قابل ألصومن            ُ «لئن �قیت   :-عل�ه الصالة والسالم-هذا قوله 
 .مشروع�ة ص�ام الیوم التاسع مع العاشر

صام عاشوراء حینما قدم المدینة ورأى  -عل�ه الصالة والسالم-النبي  : إنقد �قول قائل
أحق  أنا« :-عل�ه الصالة والسالم-الیهود �صومونه فسألهم عن ذلك فقالوا ما قالوا فقال النبي 

ألنه  ؛وهذا في السنة الثان�ة من الهجرة ،]2004ال�خاري: [ فصامه وأمر �ص�امه »�موسى منكم
في السنة الثان�ة قال هذا الكالم ومضى ف ،ر��ع وقد فات عاشوراء في السنة األولىشهر قدم في 

فهذه المدة التي  ،»إلى قابل          ُ «لئن �قیت   :قالالسنة العاشرة، ثم الثان�ة إلى من السنة على ذلك 

 ؟قبل ذلك هذا القوللماذا لم �قل ، فتسع سنوات مدة طو�لةهي 

                         َّ              �ان �حب موافقة الیهود لعل  هللا أن یهدیهم   -عل�ه الصالة والسالم-الجواب عن ذلك أنه 
 .فلما أ�س منهم خالفهم وأمر �مخالفتهم ،و�ستجیبوا لدعوته

 -رضي هللا عنه– في فوائد حدیث أبي هر�رة )ال�اري فتح (�قول الحافظ ابن حجر في 
   ّ هم   -صلى هللا عل�ه وسلم -ألنه  ؛                               ّ   وف�ه جواز أخذ أهل الجرائم على غر ة(حدیث الهم �التحر�ق: 

ُ                                   بذلك في الوقت الذي ع هد منه ف�ه االشتغال �الصالة �الجماعة فأراد أن ی�غتهم في الوقت الذي  ،                   
ّ             َ وف�ه أن  اإلمام إذا ع  ( ):شرح مسلم(قال النووي في و  )،یتحققون أنه ال �طرقهم ف�ه أحد رض له       

ألن بذلك الوقت یتحقق  ؛        َّ                          و�نما هم  �إت�انهم �عد إقامة الصالة ،شغل �ستخلف من �صلي �الناس
لو تر�هم حتى صلى  إذألنه �أتیهم حال تل�سهم �المخالفة  )،مخالفتهم وتخلفهم فیتوجه اللوم علیهم

ّ             لم تصل  �الناس �عد،إلى اآلن  :قالوالولو جاءهم قبل أن �صلي  ،اعةصلینا جم :قالوال�الناس        
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عل�ه الصالة -                                 َّ       َّ    لكن في الوقت الذي �ان �صلي ف�ه هم  �ما هم  �ه  .ونحن ننوي أن نصلي معك
ّ                                 وال شك  أن الهم مرت�ة من مراتب القصد ف ،-والسالم  ،ثم حدیث النفس ،ثم الخاطر ،الهاجسهي:     

 العزم:ثم هم، ثم ال

ذ�روا       ٌ هاجس   :   ٌ خمس        ِ القصد        ُ مراتب  
. 

النفس فاستمعا            ُ فحدیث   ،     ٌ فخاطر   
. 

                      ْ فعت        ُ �لها ر   ،    ٌ فعزم   ،       ٌّ یل�ه هم  
. 

قد وقعا                                 ُ إال األخیر فف�ه اإلثم   
. 

وأما العزم فإنه  ،ال یؤاخذ على ما قبل العزم فال شك أن اإلنسان ،هذا �النس�ة لعموم الناس
«إذا التقى المسلمان �س�فیهما فالقاتل والمقتول في  یؤاخذ عل�ه مثل ما جاء في الحدیث:

ا على قتل صاح�ه»قال: «إ ؟النار» قالوا: هذا القاتل فما �ال المقتول  ال�خاري: [            ً                نه �ان حر�ص 
ٌ       فإن همه تشر�ع م ل ح ق  �سنته -عل�ه الصالة والسالم- ، وأما �النس�ة للنبي]31  َ  ْ ُ واألدلة على ذلك  ،              

 كثیرة.
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