�شارك يف �إعداد هذا الكتاب
� اً
أول :جلنة ال�سنة وال�سرية باملجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية

رئيس اللجنة :أ.د /أحـمـد عمـر هـاشـم
السادة األعضاء:

 )1أ.د/مصطفى حممد السيد أبو عامرة
 )2أ.د/أحـمـد معـبـد عبـد الكريـم

 )3أ.د/جـاد الرب أمني عبـد احلميد

 )4أ.د/عبـد املقصود باشا (رمحه اهلل)

ثانيًا :باحثو الإدارة املركزية لل�سرية وال�سنة
باملجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية
 )1د /أيمـن إبراهـيم أمحـد طاجن

 )6أ /خالـــ�د حمـم�د مخيـــ�س

 )2د /حممــد عبــد البـاقي حممــد

 )7أ /أيم�ن الس�يد عبــ�د الفتاح

 )4أ /أبو مسلم عبـد العزيز أبو العطا

 )9د /عبـــير س�مـــــري س�ــعد

 )3د /س�امــح إبراهـيم إسامعيـل

 )5أ /إسماعــيل رجــب أمحــد

 )8د /نبوي�ة أمح�د عبــ�د احلاف�ظ
 )10د/مه�ا س�مري حممـ�د مصباح

تقديم

أ .د .حممـد خمتار مجعة
وزير األوقاف

رئيس املجلس األعىل للشئون اإلسالمية
وعضو جممع البحوث اإلسالمية
 1443هـ  ٢٠٢٢ /م

رئي�س جمل�س الإدارة

د .هيثم احلاج علي
من الرو�ضة الندية
فى الأحاديث القد�س َّية
تقدمي

د .حممـد خمتار جمعة

الطبعة األوىل

للهيئة املرصية العامة للكتاب.٢٠٢١ ،
ص.ب  ٢٣٥رمسيس
 ١١٩٤كورنيش النيل ـ رملة بوالق القاهرة
الرمز الربيدي١١٧٩٤ :
تليفون )٢٠٢( ٢٥٧٧٧٥١٠٩ :داخيل ١٤٩
فاكس)٢٠٢( ٢٥٧٦٤٢٧٦ :
الطباعة والتنفيذ
مطابع اهليئة املرصية العامة للكتاب

اآلراء الواردة يف هذا الكتاب ال تعرب بالرضورة عن توجه
اهليئة ،بل تعرب عن رأي املؤلف وتوجهه يف املقام األول.
حقوق الطبع والنرش حمفوظة للهيئة املرصية العامة للكتاب.
حيظر إعادة النرش أو النسخ أو االقتباس بأية صورة إال بإذن
كتايب من اهليئة املرصية العامة للكتاب ،أو باإلشارة إىل املصدر.

﴿ ﯲ ﯳﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾
[هود]٨٨ :
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تقديــم
احلم�د هلل رب العاملين ،والصالة والسلام على خاتم
أنبيائه ورس�له س�يدنا حمم�د بن عبد اهلل ،وعلى آله وصحبه
ومن تبع هداه إىل يوم الدين.

وبعــد،،،

ف�إين ألمح�د اهلل العلي العظي�م أن و َّف�ق الس�ادة العلماء
ا ُمل َحدِّ ثين م�ن أعلام جلنة الس�نة والسيرة باملجل�س األعىل
للشئون اإلسالمية التي تضم قامات علمية كبرية يف احلديث
وعلومه إلخراج هذا العمل العظيم.

وقد بذل أعضاء هذه اللجنة ومساعدوهم من الباحثني
باإلدارة املركزية للسيرة والس�نة باملجلس األعىل للش�ئون
اإلسلامية جه�و ًدا كبيرة وعظيمة يف مج�ع وختريج ورشح
ومراجع�ة ه�ذه املخت�ارات م�ن كت�اب الروض�ة الندية يف
5

رشح األحاديث القدس�ية التي تم مجعها من الكتب الس�تة،
وميرسا
رشحا واف ًّيا
جي�ا علم ًّيا دقي ًقا ،ورشحها ً
وخترجيها ختر ً
ً
م ًع�ا ،مما جيعلها زا ًدا للعامل والباحث واملثقف وطالب العلم
عىل حدٍّ سواءٌّ ،
كل جيد فيها بفضل اهلل وكرمه طِلبته و ُمبتغاه.

ويسعدنا يف هذا اإلصدار املتميز من سلسلة «رؤية» للفكر
املس�تنري أن نقدم هذه النخبة املمتازة من األحاديث القدس�ية
التي لطاملا سهرت عليها اللجنة العلمية املوقرة ومساعدوها،
جيا
ورشحا وتدقي ًقا ؛ سائلاً اهلل  أن جيزي كل
ً
اختيارا وختر ً
ً
من أس�هم يف ذل�ك بجهد أو رأي خري اجل�زاء ،وأن جيعله يف
ميزان حسناتنا وحسناهتم مجي ًعا.
املو ِّفق واملستعان،،،
واهلل من وراء القصد وهو َ

أ.د .حممد خمتار مجعة مربوك

وزير األوقاف
رئيس املجلس األعىل للشئون اإلسالمية
عضو جممع البحوث اإلسالمية
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احلمد هلل رب العاملني محدً ا نستبقي به نعمته علينا ،ونستدفع
ب�ه نقمته منا ،ونصيل ونس�لم عىل س�يدنا حممد صالة وسلا ًما
ينتظم يف سلكهام الرشيف آله األبرار وصحبه األخيار .
أما بعد:

ف�إن األحادي�ث القدس�ية إح�دى ثم�رات الوح�ي إىل
رسول اهلل ﷺ ،ومعلوم أن الوحي نوعان :وحي متلو ،وهو
الق�رآن الكريم .ووحي غير متلو ،وه�و احلديث القديس،
واحلديث النبوي.
واحلديث القديس نس�بة إىل القدس ،وهي تعني الطهارة
أيضا احلديث اإلهلي نسبة إىل اهلل ،
والتنزيه ،ويطلق عليه ً
الر ِّب ّ
جل يف عاله.
ويسمى ً
أيضا احلديث الر َّباين نسبة إىل َّ

ع�رف العلماء احلديث الق�ديس بتعاريف ش�تَّى
ولق�د ّ
وبألف�اظ خمتلفة ولك�ن املآل واح�د ،فمثلاً قال�وا :احلديث
الق�ديس م�ا أضافه النب�ي ﷺ إىل ربه ،وأس�نده إليه من غري
7

الق�رآن .ومنهم من ق�ال :ما أضيف إىل النب�ي ﷺ حاك ًيا له
عن ر ِّبه ،بأن أسند القول فيه إىل اهلل تعاىل.

�روون احلدي�ث الق�ديس
وس�ادتنا العلماء  حين َي ُ
يس�تعملون صي ًغا متعدد ًة تش�عر هبذا النوع من األحاديث،
فتارة يقولون:
 -قال رسول اهلل ﷺ فيام يرويه عن ِّربه .

 -وبعضهم يقول :قال رسول اهلل ﷺ فيام حيكيه عن ر ِّبه .

والبع�ض يق�ول( :ورد يف احلديث الق�ديس) دون ذكر
للرواية ،أو احلكاية.

ولك�ن بإمع�ان النظ�ر ن�رى فار ًقا بين مصطلح�ي الرواية
رصحوا بلفظ الرواية كان مرادهم أن النبي ﷺ
واحلكاي�ة؛ فإن َّ
ب َّلغنا هذا احلديث بلفظه والذي نزل به من عند اهلل  كام نزل
لفظ القرآن ،وهذا معنى كونه حدي ًثا قدس ًّيا .فمثلاً قال اهلل :
ي�ا عب�ادي إين حرمت الظلم على نفسي (((..احلديث .ويقول
الصحايب مثلاً  :قال رسول اهلل ﷺ فيام يرويه عن ر ِّبه .
((( جزء من حديث طويل أخرجه مس�لم يف صحيحه ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حتريم
الظلم ،حديث رقم .2577
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وإن رصحوا بلفظ احلكاية كان مرادهم أن احلديث نزل
النبي ﷺ ُس ِمح له أن حيكيها بلفظ
بلفظ من عند اهلل  ،وأن َّ
نبوي ،كقول الرسول ﷺ:
من عنده .وقد يأيت يف سياق نص ٍّ
لاَّ
ضمن اهلل ملن خرج يف سبيله ال خيرجه إ إيامنًا يب ،وتصدي ًقا
برسيل ،وجها ًدا يف سبييل أن أدخله اجلنة(((.

أنواع احلديث القديس:

من خالل ما سبق يتبني لنا أن احلديث القديس يتنوع نوعني:

الن�وع األول :حدي�ث لفظ�ه ومعن�اه من عن�د اهلل ،
والرسول ﷺ يبلغنا إياه دون ترصف فيه.

والن�وع الث�اين :حدي�ث منس�وب إىل اهلل  باعتب�ار
إنش�ائه ومص�دره ،وأن�ه ج�ل يف علاه تكل�م ب�ه أولاً  ،ثم
أخربنا به النبي ﷺ بلفظ من عنده ،ويظل مع هذا يف عداد
احلديث القديس.

فاحلديث القديس نازل بمعناه ولفظه ،ثم قد يبقى اللفظ
النبي ﷺ بلفظ جديد من عنده إذا كان
السماوي ،أو حيكيه ّ
مسموحا له بذلك ،كام سبق.
ً
((( انظر :صحيح مس�لم ،كتاب اإلمارة ،باب فضل اجلهاد واخلروج يف س�بيل اهلل ،حديث رقم
 ،1876ومسند أمحد ،حديث رقم .9187
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فيس�مى حدي ًثا؛ ألنه من ق�ول النبي ﷺ ،وقد
وم�ن هنا
ّ
حت�دث به ،وم�ن حكايته له عن ربه .ويس�مى قدس� ًّيا؛ ألنه
أس�نده إىل اهلل  باعتب�ار أن�ه املتكلم به ،واملنش�ئ له ،وهو
املنزه عن كل ما يلحق به.

يق�ول ابن حج�ر اهليتمي (ت 974ه�ـ) يف كتابه (الفتح
املبني) :اعلم أن الكالم املضاف إليه تعاىل ثالثة أقسام:

أوهل�ا :وهو أرشفها الق�رآن؛ لتميزه ع�ن البقية بإعجازه
مر الدَّ ه�ر ،حمفوظة من
م�ن أوجه ،وكونه معج�زة باقية عىل َّ
ِ
التغيير والتبدي�ل ،وحيرم َم َّس�ه
للمح�دث ،وتالوت�ه لنحو
ْ
جلنب ،وروايته باملعنى ،وبتعينه يف الصالة ،وبتسميته قرآنًا،
ا ُ
وبأن كل حرف منه بعرش حسنات ،وبتسمية اجلملة منه آية،
وسورة .واألحاديث القدسية ال يثبت هلا يشء من ذلك.
ثانيها :كتب األنبياء عليهم الصالة والسالم.

ثالثها :بقية األحاديث القدسية ،وهي ما نقل إلينا آحا ًدا
عن�ه ﷺ م�ع إس�ناده إليها ع�ن ربه ،فه�ي من كالم�ه تعاىل
فتضاف إليه وهو األغلب .ونس�بتها إليه حينئذ نس�بة إنشاء
ألن�ه املتكل�م أولاً  ،وقد تضاف إىل النب�ي ﷺ ألنه املخرب هبا
عن اهلل تعاىل.
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قال :وال تنحرص تلك األحاديث القدس�ية يف كيفية من
كيفي�ات الوحي ،ب�ل جيوز أن تن�زل بأي كيفية م�ن كيفياته
كاإللق�اء يف الروع ،وعىل لس�ان امل َل�ك .ولراوهيا صيغتان:
إحدامه�ا أن يقول :قال رس�ول اهلل ﷺ فيام ي�روي عن ربه.
وهي عبارة الس�لف .وثانيتهام :أن يق�ول :قال اهلل تعاىل فيام
رواه عنه رسول اهلل ﷺ .واملعنى واحد(((.

الفرق بني احلديث القديس والقرآن الكريم:

س�بق ل�ك كالم اب�ن حج�ر اهليتم�ي ،ونزيد ل�ك األمر
وضوح�ا ،فق�د ذك�ر العلماء فرو ًق�ا بين احلدي�ث القديس
ً
والقرآن نجليها لك يف اآليت:

 - 1أن القرآن ما كان لفظه ومعناه من عند اهلل  بوحي
َج ّيل ،مل تنزل منه آية واحدة عىل النبي ﷺ إلاَّ حال اليقظة.

أما احلديث الق�ديس فقد ينزل يقظة أحيانًا ،أو باإلهلام،
الروع.
أو النَّفث يف ُّ

مر الدُّ هور والعصور ،حمفوظ
 - 2القرآن معجزة باقية عىل ِّ
م�ن التغيري والتبدي�ل ،وهو متوات�ر اللفظ يف كلامت�ه وحروفه

((( الفتح املبني برشح األربعني ،ص  ،201باختصار.

11

وأس�لوبه ،وه�و ُمتح�دَّ ى ب�ه .بخلاف احلدي�ث القديس،
فليس فيه وجه لإلعجاز من حيث األس�لوب ،وال وجه فيه
للتحدّ ي.
 - 3الق�رآن ن�زل للترشي�ع وللتعبد بتالوت�ه يف الصالة
وغريه�ا ،بخلاف احلدي�ث القديس ق�د يكون في�ه جانب
ترشيعي ،وال جيوز قراءته يف الصالة.
ٍّ

 - 4حي�رم رواي�ة الق�رآن باملعن�ى ،ولي�س كذل�ك
احلدي�ث القديس ،والرس يف عدم جواز التعبري باملعنى يف
الق�رآن أن املقص�ود منه التعبد بلفظ�ه واإلعجاز به ،فال
يقدر أحد أن يأيت بلفظ يقوم مقامهَّ ،
وإن حتت كل حرف
من�ه مع�اين ال حياط هبا كث�رة ،بخلاف احلديث القديس
والسنة؛ حلصول احلرج.
 - 5تس�مية اجلمل�ة من الق�رآن الكريم آية ،وتس�مية
مق�دار خمص�وص م�ن اآلي�ات س�ورة ،ولي�س احلدي�ث
القديس كذلك.

جلنب تالوة الق�رآن ،واحلديث القديس
 - 6حي�رم عىل ا ُ
ليس كذلك.
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إشكال واجلواب عنه:

قلنا س�اب ًقا بأن القرآن الكريم ال يكون إلاَّ بوحي َج ّيل،
النب�ي ﷺ يقظة ،فال
ب�أن ين�زل به جربيل عليه السلام عىل
ّ
يشء من القرآن يوحى إليه بإهلام أو منام.
لك�ن ورد يف صحي�ح مس�لم عن أنس ب�ن مالك 
ق�ال :بينا رس�ول اهلل ﷺ بين أظهرنا إذ أغف�ى إغفاءة ثم
رفع رأسه متبسماً  ،فقلنا :ما أضحكك يا رسول اهلل؟ قال:
عيل آن ًفا س�ورة ،فقرأ بس�م اهلل الرمحن الرحيم سورة
ُأ ِنزل َّ
الكوثر(((.

واجل�واب ع�ن ه�ذا :أن اإلغف�اءة ال�واردة يف احلديث
ليست منا ًما ،بل هي احلالة التي كانت تعرتي رسول اهلل ﷺ
تلم ب�ه ال يرى اجلالس
عن�د نزول الوحي عليه ،وهي ش�دة ّ
مع�ه س�وى مظاه�ر ذل�ك عليه ،م�ن ثقل جس�م ،وتصبب
عرق ،وش�به إغف�اءة ونحو ذلك .وكام س�بق ف�إن احلديث
خفي.
جيل أو وحي ّ
القديس ال مانع أن يكون بوحي ّ

((( أخرجه مس�لم يف صحيحه ،كتاب الصالة ،باب حجة من قال :البس�ملة آية من كل س�ورة
سوى براءة ،حديث رقم .400
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الفرق بني احلديث القديس واحلديث النبوي:

سبق بيان أن احلديث القديس أحيانًا يكون لفظه ومعناه
م�ن عن�د اهلل  ،مث�ل« :يا عب�ادي إين حرم�ت الظلم،»..
وأحيانًا يكون اللفظ من عند رسول اهلل ﷺ واملعنى من عند
اهلل تعاىل.

وق�د ظ�ن بع�ض الباحثين أن احلدي�ث الق�ديس الذي
وصلن�ا وأخذنا ب�ه ،مجيعه لف ًظ�ا ومعنًى من عن�د اهلل تعاىل،
واحلقيقة أن األمر خالف ذلك كام سبق.

أم�ا احلدي�ث النب�وي فلفظ�ه م�ن عن�د الرس�ول ﷺ،
جيل بأن ين�زل به جربيل 
أم�ا معن�اه فتارة يكون بوح�ي ٍّ
على النب�ي ﷺ يقظة ،مث�ل م�ا رواه البخ�اري يف صحيحه
م�ن حديث عمر ب�ن اخلطاب  قال :س�معت النبي ﷺ
يق�ول :أت�اين الليلة ٍ
ِّ
«ص�ل يف هذا الوادي
آت من ريب فقال:
املب�ارك وقل :عمرة يف حجة»((( .وذهب ابن امللقن يف كتابه
(التوضي�ح لرشح اجلامع الصحي�ح)((( إىل أن هذا احلديث
اجليل.
من قبيل الوحي غري ِّ
((( صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب قول النبي ﷺ« :العقيق واد مبارك» ،حديث رقم .1534
((( انظر :التوضيح لرشح اجلامع الصحيح .83 - 81/11
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خفي ،مثل« :إن
وأحيانً�ا يكون احلديث النبوي بوح�ي ٍّ
روح القدس نفث يف ر ِ
وعي أنه لن متوت نفس حتى تستويف
ُ
(((
رزقها ،فاتقوا اهلل وأمجلوا يف الطلب» .
جلنة السنة والسرية

باملجلس األعىل للشئون اإلسالمية

((( ه�ذا احلدي�ث رواه املطلب بن حنط�ب ضمن حديث طويل أوله «ما تركت ش�يئًا مما أمركم
اهلل به إال أمرتكم به »...أخرجه الش�افعي يف مس�نده  ،233/1والبيهقي يف ش�عب اإليامن
برقم  .67/2 ،1185وراجع الرسالة للشافعي مسألة  306ص  ،103 - 93ورشح السنة
للبغوي حديث رقم .411
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فضل «ال إله اَّإل اهلل»
ِ ٍ
�ر َة َ أ هَّنُماَ َش ِ
�هدَ ا َعلىَ
(َ )1ع ْ
�ن َأبيِ َس�عيدَ ،و َأبيِ ُه َر ْي َ
النَّبِ ِّي ﷺ َأ َّن ُه َق َالَ :م ْن َق َال :ال إِ َل َه إلاَّ اهللُ واهلل َأ ْكبرَ ُ َ ،صدَّ َق ُه
�ال :ال إِ َل َه إِالَّ
�ال :ال إِ َل� َه إِلاَّ َأنَاَ ،و َأنَ�ا َأ ْكبرَ ُ َ .وإِ َذا َق َ
َر ُّب� ُهَ ،ف َق َ
ِ
اهللُ َو ْح�دَ ُه َق َالَ :ي ُق ُ
�ول اهللُ :ال إِ َل َه إلاَّ َأنَا َو ْحديَ .وإِ َذا َق َال:
ال إِ َل� َه إلاَّ اهللُ َو ْح�دَ ُه ال شرَ ِ َ
ي�ك َل� ُهَ ،ق َال اهللُ :ال إِ َل� َه إلاَّ َأنَا
وح ِ
�دي ال شرَ ِ َ
ي�ك يِلَ .وإِ َذا َق َال :ال إِ َل َه إلاَّ اهللُ َل ُه المُْ ْل ُك َو َل ُه
َ ْ
ِ
ِ
َ
يِ
يِ
لاَّ
َ
ْ
َ
َ
احلَ ْم�دُ َ ،قال :ال إل َه إ أنَاَ ،ل المُْل ُ
�ك َو َل احلَ ْمدُ َ .وإ َذا َقال:
ال إِ َل َه إلاَّ اهللُ وال َح ْو َل وال ُق َّو َة إلاَّ باهللَ ،ق َال :ال إِ َل َه إلاَّ َأنَا،
َان َي ُق ُ
�و َل وال ُق َّو َة إلاَّ بيِ َ .وك َ
�ولَ :م ْن َقالهَ َا فيِ َم َر ِض ِه
وال َح ْ
ات لمَ ْ َت ْط َع ْم ُه الن َُّار.
ُث َّم َم َ

أخرج�ه الرتم�ذي يف ُس�ننه ،كت�اب الدعوات ،ب�اب َما
�ول ال َع ْب�دُ إِ َذا َم ِ
َي ُق ُ
�ر َض ،حديث رقم ،3430 :وق�الَ :ه َذا
َح ِد ٌ
يث َح َس ٌن غريب.
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�هدَ ا َعلىَ رس ِ
 و َعنْهام َأ هَّنُماَ َش ِ�ول اهلل ﷺ َق َ
�ال« :إِ َذا َق َال
َ ُ
�الَ :ي ُق ُ
ا ْل َع ْب�دُ  :ال إِ َل َه إلاَّ اهللُ ،واهلل َأ ْكبرَ ُ َ ،ق َ
ول اهللُ َ :صدَ َق
َع ْب ِدي ،ال إِ َل َه إلاَّ َأنَاَ ،و َأنَا اهللُ َأ ْكبرَ ُ َ .وإِ َذا َق َال ا ْل َع ْبدُ  :ال إِ َل َه إلاَّ
اهللُ َو ْح�دَ ُهَ ،ق َالَ :ص�دَ َق َع ْب ِدي ،ال إِ َل َه إلاَّ َأنَ�ا َو ْح ِديَ .وإِ َذا
َق َ
�ال :ال إِ َل َه إلاَّ اهللُ َو ْح�دَ ُه ال شرَ ِ َ
يك َل ُهَ ،ق َالَ :صدَ َق َع ْب ِدي،
ال إِ َل� َه إلاَّ َأنَ�ا وال شرَ ِ َ
يك يِلَ .وإِ َذا َق َال :ال إِ َل َه إلاَّ اهللُ َل ُه المُْ ْل ُك
َو َل� ُه الحْ َ ْم�دُ َ ،ق َالَ :صدَ َق َع ْب ِدي ،ال إِ َل� َه إلاَّ َأنَا ،يِل المُْ ْل ُك َو يِل
الحْ َ ْم�دُ َ .وإِ َذا َق َ
�ال :ال إِ َل َه إلاَّ اهللُ ،وال َح ْو َل وال ُق َّو َة إلاَّ باهلل،
َق َالَ :صدَ َق َع ْب ِدي ،ال إِ َل َه إلاَّ َأنَا ،وال َح ْو َل وال ُق َّو َة إلاَّ بيِ ».
قال أبو إسحاق – أحد الرواة :ثم قال األ َغ ّر –هو شيخ أيب
إس�حاق -ش�ي ًئا مل أفهمه ،قال :فقلت أليب جعفر :ما قال؟،
قالَ « :م ْن ُر ِز َق ُه َّن ِعنْدَ َم ْوتِ ِه لمَ ْ تمَ َ َّس ُه الن َُّار».
أخرجه ابن ماجه يف ُسننه ،كتاب األدب ،باب فضل (ال
إله إلاَّ اهلل) ،حديث رقم.3794 :
( )2عن َع ْب ِد اهلل ْب ِن َع ْم ِروَ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهلل ﷺ:
وس الخْ ِ
ِ
ِ
الئ ِق َي ْو َم
ص َر ُجلاً م ْن ُأ َّمتي َعَل�ىَ ُر ُء ِ َ
«إِ َّن اهللَ َس� ُي َخ ِّل ُ
ا ْل ِقيام ِة َفينْشرُ َع َلي ِه تِس�ع ًة وتِس ِ
ني ِس ِ
�جلاًّ  ،ك ُُّل ِس ِج ٍّل ِم ْث ُل
�ع َ
َ َ َ ُ ْ ْ َ َ ْ
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َم�دِّ ا ْل َبَص�رَ ِ ُ ،ث َّم َي ُق ُ
ولَ :أ ُتن ِْك ُ�ر ِم ْن َه َذا َش� ْي ًئا؟ َأ َظ َل َم َك َك َت َبتِي
ولَ :أ َف َل َك ُع ْذ ٌر؟ َف َي ُق ُ
ول :ال َي�ا َر ِّبَ .ف َي ُق ُ
ون؟ َف َي ُق ُ
الحْ َافِ ُظ َ
ول:
ال َي�ا َر ِّبَ .ف َي ُق ُ
�ولَ :بَل�ىَ إِ َّن َل َك ِعنْدَ نَا َح َس�نَ ًةَ ،فإِنَّ� ُه ال ُظ ْل َم
ِ
�و َمَ ،فت ْ
َع َل ْي َ
�هدُ َأ ْن ال إِ َل َه إلاَّ اهللُ
َخ ُ�ر ُج بِ َطا َق ٌة :ف َيه�ا َأ ْش َ
�ك ا ْل َي ْ
�هدُ َأ َّن محُ َ َّمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس�و ُل ُهَ ،ف َي ُق ُ
اح ُض ْـر َو ْزن ََك؛
�ولْ :
َو َأ ْش َ
�جال ِ
�ولَ :يا ر ِّب م�ا َه ِذ ِه ا ْلبِ َطا َق ُة م َع َه ِذ ِه الس ِ
َف َي ُق ُ
َّت؟ َف َق َال:
ِّ
َ
َ َ
ٍ
ُوض ُع الس ِ
�جلاَّ ُت فيِ َك َّفةَ ،وا ْلبِ َطا َق ُة فيِ
إِن ََّك ال ُت ْظ َل ُمَ .ق َالَ :فت َ
ِّ
ِ
اش ِ
ت الس ِ
َك َّف ٍة َف َط َ
اس ِم
�جال ُ
َّت َو َث ُق َلت ا ْلبِ َطا َق ُةَ ،فال َي ْث ُق ُل َم َع ْ
ِّ
اهلل يشء».
أخرج�ه الرتمذي يف ُس�ننه ،كتاب اإليمان ،باب ما جاء
فيم�ن يم�وت وهو يش�هد أن ال إل�ه إلاَّ اهلل ،حدي�ث رقم:
 .2639وقال الرتمذي :حسن غريب.
اح بِ َر ُج ٍل ِم� ْن ُأ َّمتِي َي ْو َم
 وعن�د ابن ماجه بلف�ظُ « :ي َص ُِ
ِ
وس الخْ ِ
ِ ِ
الئ ِ
�قَ ،ف ُينَْش�رَ ُ َل� ُه ت ْس� َع ٌة َوت ْس� ُع َ
ون
ا ْلق َيا َم�ة َعَل�ىَ ُر ُء ِ َ
�جلاًّ  ،ك ُُّل ِس ِ
ِس ِ
�ج ٍّل َمدَّ ا ْل َبَص�رَ ِ ُ ،ث َّم َي ُق ُ
�ول اهللُ َ :ه ْل ُتن ِْك ُر
ول :ال َي�ا َر ِّبَ ،ف َي ُق ُ
ِم ْن َه َذا َش� ْي ًئا؟ َف َي ُق ُ
�ولَ :أ َظ َل َمت َْك َك َت َبتِي
�م َي ُق ُ
�ولَ :أ َل َك ُع ْ
الحْ َافِ ُظ َ
�ذ ٌر؟ َأ َل َ
اب
�ك َح َس�نَ ٌة؟ َف ُي َه ُ
�ون؟ ُث َّ
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ول :بلىَ  ،إِ َّن َل َك ِعنْدَ نَا حس�ن ٍ
الر ُج ُل َف َي ُق ُ
َاتَ ،وإِ َّن ُه
ول :الَ .ف َي ُق ُ َ
َ َ
َّ
ال ُظ ْل َم َع َل ْي َك ا ْل َي ْو َم » ...إلخ .بنحو حديث الرتمذي.

أخرجه ابن ماجه يف ُس�ننه ،كتاب الزهد ،باب ما يرجى
من رمحة اهلل يوم القيامة ،حديث رقم.4300 :

الرشح والبيان:

يف ه�ذه األحادي�ث بيان لفض�ل كلمة «ال إل�ه إلاَّ اهلل»،
بمبناه�ا ومعناه�ا ،وما تقتضي�ه من أثر يف عم�ل العبد ،فإن
أبا هريرة وأبا س�عيد اخلدري  أخربا عن رس�ول اهلل ﷺ
بما قال�ه عن اهلل  ،وكان كل منهام عىل يقني مما س�مع وبام
أخرب؛ ليس هناك من ش�ك وال توه�م ،بل إن األمر يف غاية
التأكيد ،وكذلك َع ْبدَ اهلل ْب َن َع ْم ِرو.

ويوضح احلديث األول شيئًا من فضل قول« :ال إله إلاَّ اهلل
واهلل أكبر» ،فحني يق�ول العبد هذا الذكر يقول رب العزة :
«صدق عبدي ،ال إله إلاَّ أنا ،وأنا اهلل أكرب» .إنه تصديق من اهلل
تع�اىل لعب�ده بام ذكره به وبام ش�هد به من الوحداني�ة لربه ،وأنه
أكرب من أي كبري ألنه خالق اخللق مجي ًعا.
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وأنه إذا قال« :ال إله إلاَّ اهلل وحده» ،قال« :صدق عبدي ال
إل�ه إلاَّ أنا وحدي» .وىف هذا تصديق من رب العزة لعبده عىل
رب سواه وحده ال رشيك له.
شهادته له بأنه ال إله غريه وال ّ

وإذا ق�ال العبد« :ال إله إلاَّ اهلل وحده ال رشيك له» ،قال
اهلل« :ص�دق عبدي ،ال إل�ه إلاَّ أنا ،وال رشيك يل» .وىف هذا
رب العزة ملا قاله اإلنس�ان وملا ش�هد به بأن اهلل
تصدي�ق من ّ
هو اإلله الواحد األحد الفرد الصمد وأنه ال رشيك له.

وإذا ق�ال العبد« :ال إله إلاَّ اهلل له امللك وله احلمد» ،قال
اهلل « :ص�دق عب�دي ،ال إل�ه إلاَّ أن�ا ،يل املل�ك ويل احلمد».
أيضا من اهلل لش�هادة عب�ده له بأنه الواحد
ويف ه�ذا تصديق ً
األح�د ،وأن املل�ك واحلم�د له وح�ده ال رشيك ل�ه ،وأفاد
التعبير بتقدي�م قول�ه« :ل�ه» عىل قول�ه« :املل�ك» ،ومل يقل:
«امللك له» ،ومل يقل« :احلمد له»؛ ألن التقديم والتأخري يفيد
القرص ،فامللك مقصور عىل اهلل ،فهو وحده صاحب امللك،
وه�و وحده املالك لكل يشء ،كما يفيد قرص احلمد عىل اهلل
تع�اىل؛ ألنه صاحب املل�ك واخللق والنعمة ،فهو املس�تحق
للحمد دون غريه.
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وإذا ق�ال العب�د« :ال إل�ه إلاَّ اهلل وال ح�ول وال ق�وة إلاَّ
باهلل» ،قال اهلل تعاىل« :صدق عبدي ،ال إله إلاَّ أنا ،وال حول
وال ق�وة إلاَّ يب» .ويف ه�ذا تصدي�ق من رب الع�زة لعبده بام
ش�هد به من وحدانية اهلل وأنه ال حول وال قوة إلاَّ باهلل؛ ألن
اهلل تع�اىل هو صاحب اخللق والتدبير وبيده كل أمر ،ال راد
لقضائه ،وال معقب حلكمه ،وهو عىل كل يشء قدير.

وهذه األذكار الس�ابقة يف هذا احلديث يرىض عنها رب
العزة س�بحانه ،ويص�دق اهلل عبده الذي يذك�ره هبا ،وثمرة
ه�ذا التصدي�ق رضا اهلل تع�اىل عن عبده ،ويعط�ي اهلل العبد
وأجرا كريماً .
عىل ذلك ثوا ًبا عظيماً ،
ً

وكان رس�ول اهلل ﷺ يكث�ر م�ن ه�ذه األذكار عق�ب كل
صلاة ،وكان عبد اهلل ابن الزبري  يق�ول ُدبر كل صالة حني
ُي َس� ِّلم« :ال إل�ه إلاَّ اهلل وحده ال رشيك ل�ه ،له امللك وله احلمد
وه�و على كل يشء قدي�ر ،ال حول وال قوة إلاَّ ب�اهلل ،ال إله إلاَّ
اهلل ،وال نعبدُ إلاَّ إياه ،له النعمة وله الفضل وله الثناء احلس�ن،
ال إل�ه إلاَّ اهلل خملصين ل�ه الدين ول�و كره الكاف�رون ،قال ابن
الزبري :وكان رسول اهلل ﷺ يهُ ِّلل هبن ُدبر كل صالة(((.

((( صحيح مسلم (حديث رقم .)594
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وأن م�ن رزق ه�ذه األذكار عن�د موت�ه مل متسس�ه النار،
وال يرزقه�ن اإلنس�ان عند موت�ه إلاَّ إذا كان معتق�دً ا ملا كان
ومس�تمرا عىل
يقول�ه م�ن ه�ذا الذك�ر ،وم�ات عىل ذل�ك،
ًّ
قوهل�ا ،وبذلك ينجيه اهلل  من الن�ار ،وليس ذلك بمجرد
ترداد اللس�ان بذلك ،بل مع الذكر باللس�ان اإلقرار بالقلب
والعمل باجلوارح.

ومما ال ش�ك فيه أن املوت يأيت بغتة ،وحيول بني اإلنس�ان
وبين ما يري�د عمله يف دنياه ،ف�إن طاب عمل�ه طابت حياته
وآخرته ،وإن خبث عمله أرض بدنياه وأخراه ،وكل ما يعمله
اإلنس�ان يف حيات�ه يكتب إما ل�ه وإما عليه ،حي�ث يوكل اهلل
كتبته من املالئكة فيحفظون عليه أعامله بال زيادة وال نقصان.

وقد أخرب النبي ﷺ -وهو الصادق املصدوق -بأن اهلل 

مميزا فيوقف على رءوس اخلالئق
س�يختار رجلاً م�ن أمته ﷺ ً
يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العاملني ،يوم تدنو فيه الشمس
من الرءوس ،وتتطلع األبصار إىل السامء كل يرجو االنرصاف،
ويريد معرفة مصريه إما إىل اجلنة وإما إىل النار ،يف هذا املوقف
العصيب يقف هذا الرجل عىل مرأى ومس�مع من اخلالئق،
فيأم�ر اهلل  بكتابه الذي ُد ّون فيه عمله يف الدنيا فيقال له:
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اق�رأ كتابك كفى بنفس�ك الي�وم عليك حس�ي ًبا ،فينظر فإذا
بس�جالت كثرية تصل يف عددها إىل تس�عة وتس�عني كتا ًبا،
كل كتاب طوله وعرضه بمقدار ما يمتد إليه برص اإلنس�ان،
وملك اهلل واسع ،وقوانني اآلخرة ختتلف عن قوانني الدنيا،
وأيضا سجالت اآلخرة ال تشبه سجالت الدنيا.
ً

فينظر هذا الرجل يف س�جالته املنش�ورة بني عينيه ويقرأ
عمل�ه الذي س�جلته عليه الكتب�ة الكرام ،ثم يق�ول له ربه:
أتنكر من هذا املكتوب ش�ي ًئا؟ فيق�ول :ال يا رب ،إن كل ما
قرأته يف سجاليت اآلن هو من عميل وما قدمته يداي.

ثم يس�أله ربه س�ؤالاً
آخر :هل ظلمك كتبتي احلافظون
َ
الك�رام؟ هل كتبوا عليك م�ا مل تعمله؟ هل وجدت يف تلك
الصحائ�ف قولاً أو عمًل�اً كتبه عليك الك�رام الكاتبون ومل
يصدر عنك؟ فيعرتف قائلاً  :ال يا رب.

ثم يس�أله اً
سؤال ثال ًثا قائلاً  :هل هناك عمل أقدمت عليه
خطأ أو جهلاً أو نسيانًا كتبه عليك احلفظة حتى ال نحاسبك
عذر؟» أي :تظهره ،فيقول:
علي�ه؟ وهذا معنى قوله« :ألك ٌ
ال يا رب.
24

اً
س�ؤال راب ًعا :ألك حسنة؟ فيتهيب الرجل من
ثم يسأله
اجلواب فيقول :ال يا رب .وهنا يأيت فضل اهلل وإحسانه عىل
عبده ،وينرش ربنا رمحته عليه يف هذا املوقف العصيب بعد أن
خريا ،فيقول له ربه :بىل إن لك عندنا
ظن أنه مات ومل يعمل ً
حس�نة عظيمة ،وإنه ال ظلم عليك اليوم ،فيستخرج اهلل 
هل�ذا العب�د بطاقة أو رقع�ة أو ورق�ة كتبت فيها الش�هادتان
اللت�ان قاهلما العبد يف حياته ،فالش�هادتان مها ط�وق النجاة
اآلن ،وقد حفظهام له امللك ،فيحتمل أن تلك الش�هادة هي
«أش�هد أن ال إله إلاَّ اهلل ،وأش�هد أن حممدً ا عبده ورس�وله»
التي دخل هبا يف اإلسلام ومات عليها ،وحيتمل أن يراد هبا
من كان يكثر من تكرارها ،فقبلها ربنا  منه.

وق�د وردت أحادي�ث كثرية يف الرتغي�ب يف اإلكثار من
كلمة التوحيد وأن هلا فضلاً
كبريا ،فقد قال ﷺ« :أكثروا من
ً
ش�هادة أن ال إله إلاَّ اهلل قبل أن حيال بينكم وبينها»((( .و َع ْن
ُعباد َة بن الص ِ
امت َ ع ِن النَّبِ ِّي ﷺ َق َالَ « :م ْن َش ِ
�هدَ َأ ْن ال
َ
َ َ
إِ َل� َه إلاَّ اهللُ َو ْحدَ ُه ال شرَ ِ َ
ي�ك َل ُهَ ،و َأ َّن محُ َ َّمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس�و ُل ُه،
((( مسند أيب يعىل (حديث رقم .)6147
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ِ
وح
يسى َع ْبدُ اهلل َو َر ُسو ُل ُه َوك َِل َم ُت ُه َأ ْل َق َ
اها إِلىَ َم ْر َي َمَ ،و ُر ٌ
َو َأ َّن ع َ
ِمنْ ُهَ ،والجْ َنَّ ُة َح ٌّقَ ،والن َُّار َح ٌّقَ ،أ ْد َخ َل ُه اهللُ الجْ َنَّ َة َعلىَ َما ك َ
َان ِم َن
ا ْلعم ِل» .ويف روايةِ :
«م ْن َأ ْب َو ِ
اب الجْ َن َِّة ال َّثماَ نِ َي ِةَ ،أ َهيا َشا َء»(((.
ََ
وال ينبغي أن يفهم أن كلمة التوحيد واإلقرار بالرسالة
كافيان بمفردمها يف دخول اجلنة ولو بدون عمل؛ ألن أئمة
املس�لمني متفقون عىل أن اإليامن ٌ
وتصديق
قول باللس�ان،
ٌ
ٌ
وعمل ب�األركان ،وآي�ات القرآن
جلنَ�ان (أي القل�ب)،
با َ
الكري�م تق�رن دائماً اإليمان بالعمل مث�ل ﴿ :ﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠ﴾(((﴿ ،ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ﴾((( ،وإنما ينبغ�ي أن تفه�م األحادي�ث يف
سياقها ،وما تندرج حتته من أبواب.

ومن هنا قال العلامء :إن األعامل وفرائض اإلسلام من
لوازم اإلقرار بالشهادتني وتتامته.
((( صحيح البخاري (حديث رقم .)3252
((( [سورة العرص ،اآليات .]3-1
((( [سورة الكهف ،اآلية .]30
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وق�ال بع�ض العلماء :إن ه�ذه األحادي�ث الت�ي جتعل
دخ�ول اجلن�ة بالش�هادتني فقط تدل على أن أه�ل التوحيد
سيدخلون اجلنة ،وإن عذبوا بذنوهبم ال خيلدون يف النار.
ق�ال اإلمام الرتمذي :و َقدْ ر ِوي َعن َعب ِد اهلل ب ِن مس�ع ٍ
ود
ْ َ ْ ُ
َ ُ َ ْ ْ
�ن ُح َصْي�نْ ٍ َو َجابِ ٍ
ان ا ْب ِ
�ر َو َأن ٍ
َو َأبيِ َذ ٍّر َو ِع ْم َ�ر َ
َ�س وغريهم أن
رسول اهلل ﷺ َق َال« :سي ْخرج َقوم ِمن الن َِّار ِمن َأه ِل التَّو ِح ِ
يد
ْ ْ
ْ
َ َ ُ ُ ْ ٌ َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َو َيدْ ُخ ُل َ
ون الجْ َنَّ َة» .هكذا ُر ِو َي َع ْن َس�عيد ْبن ُج َبيرْ َوالن ََّخع ِّي
و َغ ِ و ِ
ني.
اح ٍد ِم َن التَّابِ ِع َ
َ يرْ َ

وق�د ُروي م�ن غير وج�ه عن س�عيد ب�ن جبير وإبراهيم
النخعي؛ وغري واحد من التابعني فيِ َت ْف ِس ِري قوله تعاىل﴿ :ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾(((َ ،قا ُل�وا :إِ َذا ُأ ْخ ِ�ر َج
َأ ْه ُل الت َّْو ِح ِيد ِم َن الن َِّار َو ُأ ْد ِخ ُلوا الجْ َنَّ َة َي َو ُّد ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َل ْو كَانُوا
ني(((.
ُم ْس ِل ِم َ
وقال بعض العلامء :ه�ذه األحاديث وأمثاهلا فيمن كان
كاف�را فآم�ن وأقر بالش�هادتني ثم م�ات ومل يذن�ب ،أو كان
ً
مذن ًبا فتاب ؛ أو من قتل يف سبيل اهلل.

((( [سورة احلجر ،اآلية .]2
((( ُسنن الرتمذي .24 /5
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وبع�د أن يظه�ر اهلل  لعب�ده بطاقت�ه التي كتب�ت فيها
الش�هادتان فيس�أل العب�د رب�ه :م�ا ه�ذه البطاق�ة الواحدة
بجان�ب هذه الس�جالت الكثيرة ،وم�ا قدره�ا بجانبها؟!
إن العبد يس�تقل ه�ذه الورقة مقابل ه�ذه األوراق الكثرية،
وي�رى يف نظ�ره أهنا ال تقدم وال تؤخ�ر ،فيضع اهلل  تلك
الورقة الواحدة يف كفة ميزان العدل ،والسجالت الكثرية يف
كفة أخرى ،ويطل�ب من عبده أن حيرض الوزن لريى العدل
فيقول له« :احرض وزنك الذي لك ،أو شاهد وزن عملك،
أو انظ�ر الوقت الذي س�يوزن فيه عملك ليتبين لك انتفاء
الظلم وحتقق العدل ،وظهور الفضل ،فإنك ال تظلم.

ق�ال تع�اىل﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾((( يعني :أن اهلل  حيرض

مي�زان العب�د ال�ذي يوزن ب�ه عمل�ه ،فللعبد مي�زان واحد،
وإنما مجع باعتبار تعدد األعامل املوزون�ة فيه ،فمن أحاطت
حس�ناته بس�يئاته فاز ونجا ،ومن كان غري ذلك ّ
ذل وخرس؛
((( [سورة األنبياء ،اآلية .]47
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والصحي�ح الذي عليه أئمة الس�لف أن اهلل يض�ع املوازين
احلقيقية ،ويزن هبا أعامل العباد.

وىف كيفي�ة وزن األعمال رأيان :إما أن ت�وزن صحائف
األعمال فتوض�ع صحائف احلس�نات يف كف�ة ،وصحائف
الس�يئات يف كف�ة ،وه�ذا على رأي أن األعمال أعراض ال
يمكن وزهنا وإنام توزن األجسام.

جيس�م األفعال واألقوال،
وهن�اك رأي آخ�ر هو أن اهلل ّ 
فيجع�ل احلس�نات عبارة ع�ن جواه�ر بيضاء مرشق�ة يف كفة؛
والس�يئات جواه�ر س�وداء مظلم�ة ،فت�وزن فتثق�ل الطاعات
وتطيش السيئات لثقل العبادة عىل النفس وخفة املعصية عليها.

ويف احلدي�ث ال�ذي معن�ا« :فتوض�ع كلم�ة التوحيد يف
كف�ة ،والس�جالت التي هي عبارة عن كت�اب كبري يف الكفة
األخ�رى ،فتثق�ل الكف�ة التي فيه�ا بطاقة التوحي�د ،وختف
الس�جالت وتطي�ش؛ وال يثق�ل م�ع اس�م اهلل  املتضمن
كلم�ة التوحي�د أي يشء ،أي إهن�ا راجح�ة وغالب�ة عىل كل
يشء ،فال يقاومه�ا يشء م�ن املع�ايص ،بل يرتج�ح ذكر اهلل
َ�ان َخ ِفي َفت ِ
على مجي�ع املعايص ،وقد ق�ال ﷺ « :ك َِلمت ِ
َان َعلىَ
َ
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ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
الرحمْ َ ِنُ :س ْب َح َ
ان اهلل
ال ِّل َس�انَ ،ثقي َلتَان فيِ المْ َيزانَ ،حبِي َبتَان إِلىَ َّ
ا ْل َعظِي ِم ،سبحان اهلل وبحمده»(((.
ه�ذا واآلي�ات القرآني�ة الكريم�ة واألحادي�ث النبوي�ة
تؤكد عدل اهلل  ،بل فضله وإحس�انه ،وال تتعارض آيات
املي�زان وأحاديث�ه مع ق�ول اهلل تع�اىل﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓ﴾((( ،ألن ه�ذه اآلي�ة يف ح�ق الكف�ار فليس هل�م أعامل

توزن مع الكفر.

ويف حديث أخرجه اإلمام أمحد َع ْن َع ْب ِد اهلل ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن
ا ْل َع ِ
اص َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ُوض ُع المَْ َو ِازي ُن َي ْو َم
�ول اهلل ﷺ« :ت َ
يِ
وضع فيِ َك َّف ٍ
ِ ِ
ص
�ةَ ،ف ُي َ
الر ُج ِل َف ُي َ ُ
ا ْلق َيا َم�ةَ ،ف ُي ْؤتَى بِ َّ
وض ُع َما ُأ ْح َ
َع َلي ِ
�الَ :ف ُي ْب َع ُث بِ ِه إِلىَ الن ِ
انَ .ق َ
�ه َف َتماَ َي َ�ل بِ ِه المِْ َيز ُ
َّ�ارَ .ق َالَ :فإِ َذا
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرحمْ َن َي ُق ُ
ول :ال َت ْع َج ُلوا ال
ُأ ْد َب َر به إ َذا َصائ ٌح َيص ُ
يح م ْن عنْد َّ
ِ
ٍ
َت ْع َج ُل�وا َفإِ َّن ُه َقدْ َب ِق َي َل ُهَ .ف ُي ْؤتَ�ى بِبِ َطا َقة ف َيها( :ال إِ َل َه إلاَّ اهللُ)
الر ُج ِل فيِ َك َّف ٍة َحتَّى َي ِم َيل بِ ِه المِْ َيز ُ
ان»(((.
َفت َ
ُوض ُع َم َع َّ

((( صحيح البخاري (حديث رقم  ،)7124 ،6304 ،6043وصحيح مسلم (حديث رقم .)2694
((( [سورة الكهف ،اآلية .]105
((( مسند أمحد (حديث رقم .)7066
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ِ
ِ
اب رس ِ
�ول اهلل ﷺ
و َع ْن َعائ َش� َة َ أ َّن َر ُجلاً م ْن َأ ْص َح ِ َ ُ
َج َل َس َبينْ َ َيدَ ْي ِه َف َق َالَ :يا َر ُس َ
ول اهلل إِ َّن يِل ممَ ْ ُلوكني ُيك َِّذ ُبونَنِي
ِ
ِ
�ف َأنَ�ا
�م َو َأ ُس� ُّب ُه ْمَ ،ف َك ْي َ
َويخَ ُونُونَن�ي َو َي ْع ُصونَن�ي َو َأضرْ ِ بهُ ُ ْ
ِ
�ول اهلل ﷺ« :بِ َح ْس ِ
�ب َم�ا َخان َ
�ال َل� ُه َر ُس ُ
�م؟َ .ف َق َ
ُ�وك
من ُْه ْ
َ�ك وعقاب�ك إياه�م .ف�إِ ْن ك َ
�و َك َو ُيك َِّذ ُبون َ
َان ِع َقا ُب َك
َو َع َص ْ
ِ
َان َف ْضلاً َل َك َع َل ْي ِه ْمَ ،وإِ ْن ك َ
ون ُذنُوبهِ ِ ْم ك َ
اه ْم ُد َ
َان ع َقا ُب َك
إِ َّي ُ
َان َك َفا ًفا ال َل َك وال َع َل ْي َكَ ،وإِ ْن ك َ
�م بِ َقدْ ِر ُذنُوبهِ ِ ْم ك َ
َان
إِ َّي ُ
اه ْ
ِع َقا ُب َ
ُ�ص لهَ ُ ْم ِمن َْك ا ْل َف ْض ُل الذي
�ك إِ َّي ُ
اه ْم َف ْو َق ُذنُوبهِ ِ ُم ا ْقت َّ
ِ
ِ ِ
كي َب َ َيدَ ْي رس ِ
�ول اهلل ﷺ
َ ُ
الر ُج ُل َي ْب ينْ
َبق َي ق َب َل َك»َ .ف َج َع َل َّ
�ول اهلل ﷺ« :ما َله ما ي ْق ِ
�ال َر ُس ُ
�فَ ،ف َق َ
َاب اهلل:
َويهَ ْتِ ُ
�ر ُأ كت َ
َ ُ َ َ َ
﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ
الر ُج ُلَ :يا َر ُس َ
ﭿ﴾(((َ .ف َق َ
�ول اهلل َما َأ ِجدُ َش� ْي ًئا
�ال َّ
اق ه�ؤ ِ
ِ
الء َ -ي ْعنِي َعبِي�دَ ُه -إِنيِّ ُأ ْش ِ
�هدُ َك َأ هَّنُ ْم
�ن فِ َر ِ َ ُ
َخْي�رْ ً ا م ْ
َأ ْح َر ٌار ُك ُّل ُه ْم (((.
((( [سورة األنبياء ،اآلية .]47
((( مسند أمحد (حديث رقم .)26401
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ومما يؤخذ من األحاديث:

 - 1فضيلة كلمة التوحيد حيث ذكرت سابقة لكل ذكر
ومقرونة معه.
 - 2م�ن قال ه�ذه األذكار موقنً�ا هبا عامًل�اً بمقتضاها
صار يف معية اهلل  ،حيفظه ربه ويرعاه.

أج�را وثوا ًبا
 - 3فضيل�ة الصدق م�ع اهلل تعاىل ،وأن له ً
عظيماً .
 - 4أن األعمال الصاحل�ة وفرائ�ض اإلسلام م�ن
ل�وازم اإلقرار بالش�هادتني وتتامت�ه ،وأن الذي يقر
خالصا من قلبه يدخل اجلنة.
بالشهادتني
ً
 - 5ثبوت امليزان يف اآلخرة ،وأن الذي يوزن صحائف
األعامل.

 - 6أن الكافر إذا أس�لم وأقر بالش�هادتني ومات بعدها
فإن كلمة التوحيد تشفع له.
 - 7أن الع�ايص إذا ت�اب ث�م م�ات يثقل ميزان�ه بكلمة
التوحيد.

 - 8وج�ود حفظ�ة كرام يكتبون عىل اإلنس�ان ما قدمته
يداه ،دون ظلم أو جور.
32

الصرب عىل الطاعات وصالح األعامل
طريق إىل اجلنة
�ول اهلل ﷺ َق َ
(َ )3ع� ْن َأبيِ ُه َر ْي َ�ر َة َ أ َّن َر ُس َ
�ال« :لمََّ�ا
ب َفنَ َظ َر
َخ َل َ
ب َفا ْن ُظ ْر إِ َل ْي َهاَ ،ف َذ َه َ
�ق اهللُ الجْ َنَّ َة َق َال لجِِ برْ ِ َيل :ا ْذ َه ْ
ِ ِ
�م ُع بهِ َ ا َأ َحدٌ إِالَّ
إِ َل ْي َه�ا ُث َّم َجا َء َف َق َال :أي َر ِّبَ ،وع َّزت َك ال َي ْس َ
د َخ َله�اُ ،ث�م ح َّفها بِالمَْك ِ ِ
�م َق َالَ :يا ِجبرْ ِ ُ
ب َفا ْن ُظ ْر
ي�ل ا ْذ َه ْ
َّ َ َ
َ َ
َاره ُث َّ
ِ
ِ
�م َجا َء َف َق َ
�ال :أي َر ِّبَ ،وع َّزت َك
إِ َل ْي َه�اَ ،ف َذ َه َ
�ب َفنَ َظ َر إِ َل ْي َها ُث َّ
�يت َأ ْن ال َيدْ ُخ َل َها َأ َحدٌ »َ .ق َ
�الَ « :ف َلماَّ َخ َل َق اهللُ الن ََّار
َل َقدْ َخ ِش ُ
ب َفنَ َظ َر إِ َل ْي َها ُث َّم َجا َء
ب َفا ْن ُظ ْر إِ َل ْي َهاَ ،ف َذ َه َ
َق َالَ :يا ِجبرْ ِ ُيل ا ْذ َه ْ
ِ ِ
�م ُع بهِ َ ا َأ َح�دٌ َف َيدْ ُخ ُل َهاَ ،ف َح َّف َها
َف َق َال :أي َر ِّب َوع َّزت َك ال َي ْس َ
الش�هو ِ
�الَ :يا ِجبرْ ِ ُ
ات ُث َّم َق َ
ب
ب َفا ْن ُظ ْ�ر إِ َل ْي َهاَ ،ف َذ َه َ
ي�ل ا ْذ َه ْ
بِ َّ َ َ
�يت َأ ْن
َفنَ َظ َ�ر إِ َل ْي َها ُث َّم َجا َء َف َق َال :أي َر ِّبَ ،و ِع َّزتِ َك َل َقدْ َخ ِش ُ
ال َي ْب َقى َأ َحدٌ إِالَّ َد َخ َل َها».
أخرج�ه أبو داود يف ُس�ننه ،كتاب الس�نة ،ب�اب يف خلق
اجلنة والنار ،حديث رقم.4744 :
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 ويف رواي�ة َق َ�ق اهللُ الجْ َنَّ� َة َوالن ََّارَ ،أ ْر َس َ�ل
�ال« :لمََّ�ا َخ َل َ
ي�ل إِلىَ الجْ ن ِ
ِجبرْ ِ َ
َّ�ة َف َق َال :ا ْن ُظ ْر إِ َل ْي َهاَ ،وإِلىَ َم�ا َأعْدَ ْد ُت ألَ ْه ِل َها
َ
فِ َيه�اَ .ق َ
�الَ :ف َجا َء َه�ا َو َن َظ َ�ر إِ َل ْي َه�ا َوإِلىَ َم�ا َأعَ�دَّ اهللُ ألَ ْه ِل َها
ِ ِ
ِ
ِ
�م ُع بهِ َا َأ َحدٌ إِالَّ
ف َيه�ا َق َالَ :ف َر َج َ
�ع إِ َل ْيهَ ،ق َالَ :ف َوع َّزت َك ال َي ْس َ
د َخ َله�اَ ،ف َأمر بهِ �ا َفح َّف ْت بِالمَْك ِ ِ
�ع إِ َل ْي َهاَ ،فا ْن ُظ ْر
َاره َف َق َالْ :ار ِج ْ
ََ َ ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
�ع إ َل ْي َهاَ ،فإ َذا هي َقدْ
إِلىَ َم�ا َأعْ�دَ ْد ُت أل ْهل َها ف َيهاَ .ق َالَ :ف َر َج َ
�ت بِالمَْ�ك ِ ِ
�ع إِ َل ْي ِه َف َق َ
�الَ :و ِع َّزتِ َك َل َق�دْ ِخ ْف ُت َأ ْن
ُح َّف ْ
َارهَ ،ف َر َج َ
ال َيدْ ُخ َل َه�ا َأ َحدٌ َ ،ق َ
ب إِلىَ الن َِّارَ ،فا ْن ُظ ْ�ر إِ َل ْي َها َوإِلىَ َما
�ال :ا ْذ َه ْ
ِ ِ
َ�ب َب ْع ُض َها َب ْع ًضاَ ،ف َر َج َع
َأعْ�دَ ْد ُت ألَ ْهل َها ف َيهاَ ،فإِ َذا هي َي ْرك ُ
ِ ِ
إِ َلي ِ
�ه َف َق َ
�م ُع بهِ َ ا َأ َح�دٌ َف َيدْ ُخ ُل َه�اَ ،ف َأ َم َر بهِ َا
ْ
�الَ :وع َّزت َك ال َي ْس َ
ِ
�ت بِ َّ
�ع إِ َل ْي َها َف َق َال:
َف ُح َّف ْ
�ع إِ َل ْي َهاَ ،ف َر َج َ
�ه َوات َف َق َالْ :ار ِج ْ
الش َ
ِ
ِ
يت َأ ْن ال َين ُْج َو من َْها َأ َحدٌ إِالَّ َد َخ َل َها».
َو ِع َّزتِ َك َل َقدْ َخش ُ

أخرج�ه الرتم�ذي يف ُس�ننه ،كتاب صفة اجلن�ة ،باب ما
ج�اء حفت اجلنة باملكاره وحفت النار بالش�هوات ،حديث
ِ
رقم .2560 :و َق َالَ :ه َذا َح ِد ٌ
يح.
يث َح َس ٌن َصح ٌ
 ويف رواية َق َال« :لمََّا َخ َل َق اهللُ الجْ َنَّ َة َوالن ََّار َأ ْر َس َل ِجبرْ ِ َيل إِلىَ الجْ َن َِّة َف َق َال :ا ْن ُظ ْر إِ َل ْي َها َوإِلىَ َما َأعْدَ ْد ُت ألَ ْه ِل َها فِ َيهاَ ،فنَ َظ َر
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إِ َل ْي َها َف َر َج َع َف َق َالَ :و ِع َّزتِ َك ال َي ْس َم ُع بهِ َا َأ َحدٌ إِالَّ َد َخ َل َهاَ ،ف َأ َم َر
بهِ �ا َفح َّف ْت بِالمَْ�ك ِ ِ
ب إِ َل ْي َهاَ ،فا ْن ُظ ْ�ر إِ َل ْي َها َوإِلىَ َما
َاره َف َق َال :ا ْذ َه ْ
َ ُ
َارهِ
ِ
ِ
َأعْدَ ْد ُت ألَ ْهل َها ف َيهاَ ،فنَ َظ َ�ر إِ َل ْي َها َفإِ َذا هي َقدْ ُح َّف ْت بِالمَْك ِ
ب
َف َق َالَ :و ِع َّزتِ َك َل َقدْ َخ ِش ُ
�يت َأ ْن ال َيدْ ُخ َل َها َأ َحدٌ َ ،ق َال :ا ْذ َه ْ
َفا ْن ُظ ْر إِلىَ الن َِّار َوإِلىَ َما َأعْدَ ْد ُت ألَ ْه ِل َها فِ َيهاَ ،فنَ َظ َر إِ َل ْي َهاَ ،فإِ َذا
َب َب ْع ُض َها َب ْع ًضاَ ،ف َر َج َع َف َق َ
�الَ :و ِع َّزتِ َك ال َيدْ ُخ ُل َها
ه�ي َي ْرك ُ
ِ
ِ
َأ َح�دٌ َ ،ف َأ َم َر بهِ َا َف ُح َّف ْت بِ َّ
�ه َوات َف َق َالْ :ارج ْع َفا ْن ُظ ْر إِ َل ْي َها،
الش َ
الش�هو ِ
ات َف َر َج َع َو َق َ
�الَ :و ِع َّزتِ َك َل َقدْ
َف�إِ َذا هي َقدْ ُح َّف ْ
�ت بِ َّ َ َ
يت َأ ْن ال َين ُْج َو ِمن َْها َأ َحدٌ إِالَّ َد َخ َل َها».
َخ ِش ُ

أخرجه النس�ائي يف ُس�ننه ،كتاب األيامن والنذور ،باب
احللف بعزة اهلل تعاىل ،حديث رقم.3763 :

الرشح والبيان:

ج�اءت ه�ذه األحادي�ث دال�ة على أن اجلن�ة والن�ار
موجودت�ان ،أي :أهنما ق�د خلقت�ا وأهنما قد س�بق خلقهام،
وذلك أن اهلل  خلقهام وأوجدمها ،فأعد اجلنة للذين آمنوا
وعمل�وا الصاحل�ات وأعد الن�ار للذين كفروا ب�ه وأرشكوا
معه غريه.
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وم�ن حكم�ة خلقهما :الرتغي�ب والرتهي�بَّ ،
وأن عىل
اإلنس�ان ْ
أن يسعى لتحصيل هذه اجلنة التي خلقها اهلل ،وأن
يس�عى إىل التخلص من النار التي خلقها اهلل  وأوجدها،
وكل م�ن مات قامت قيامته ،وانتقل م�ن دار العمل إىل دار
خيرا فخري وإن
اجل�زاء ،فه�و جيازى على عمله يف قربه ،إن ً
رشا فشر ،وهو إم�ا منَ َّعم وإما م َع َّذب ،وق�د جاء يف القرآن
ًّ
م�ا يدل على ذلك يف قص�ة آل فرعون ،حيث ق�ال اهلل :
﴿ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾(((.
وقول�ه« :ملا خل�ق اهلل اجلنة ق�ال جلربيل :اذه�ب فانظر
إليه�ا» أي :نظر اعتب�ار (فذهب فنظر إليه�ا وإىل ما أعدَّ اهلل
ألهله�ا فيه�ا) أي :م�ا أعدَّ اهلل لعب�اده الصاحلين ما ال عني
رأت ،وال أذن سمعت ،وال خطر عىل قلب برش( .ثم جاء)
أي :رج�ع إىل موضع�ه أو إىل حي�ث ما أمر ب�ه ،أو إىل حتت
الع�رش (فق�ال :أي رب) أي :ي�ا رب (وعزتك ال يس�مع
هبا أحد) أي :ال يس�مع هب�ا أحد إال واش�تاق إليها ،فاألذن
((( [سورة غافر ،اآلية .]46

36

تعشق قبل العني أحيانًا( .إال دخلها) أي :طمع يف دخوهلا،
وجاهد يف حصوهلا ،وال هيتم إال بشأهنا حلسنها وهبجتها.

وقوله( :ح َّفها) ،أي :أحاطها اهلل (باملكاره) مجع َمك َْرهة
وهي املش�قة والش�دة عىل غري قياس ،واملراد هب�ا التكاليف
الرشعي�ة التي هي مكروه�ة عىل النفوس اإلنس�انية ،وهذا
يدل عىل أن املعاين هلا صور حس�ية يف تلك املباين( ،ثم قال:
ي�ا جربيل اذهب فانظ�ر إليها) أي :ثان ًيا ملا جت�دد من الزيادة
عليها باعتبار حواليها (قال) أي النبي ﷺ يف أكثر النصوص
ب�دون «قال»( .فذهب فنظ�ر إليها) أي :ورأى ما عليها (ثم
جاء فقال :أي رب وعزتك لقد خشيت أن ال يدخلها أحد)
أي :مل�ا رأى حوهل�ا من املوان�ع التي هي العالئ�ق والعوائق
للخالئ�ق .قال الطيب�ي :أي :لوجود املكاره م�ن التكاليف
الشاقة ،وخمالفة النفس وكرس الشهوات.

وه�ذا نظري م�ا رواه مس�لم« :حفت اجلنة بامل�كاره»(((،
حدي�ث  ،2822وهذا من الكالم البليغ الذي انتهى هنايته.
وذل�ك أنه َم َّثل املكاره باحلفاف ،وهي الدائر باليشء املحيط
به الذي ال يتوصل إىل ذلك إال بعد أن يتخطاه.
((( صحيح مسلم (حديث رقم .)2822
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وفائدة هذا أن اجلن�ة ال تنال إال بمجاهدة النفس وقطع
مفاوزها والصرب عىل مرارة ما تكرهه كام يف إس�باغ الوضوء
عىل املكاره.
وقول�ه( :ال يس�مع هبا أحد فيدخلها) أي :ال يس�مع هبا
أحد إال فزع منها واحرتز فال يدخلها.

ومما يؤخذ من األحاديث:

 - 1أن من يسعى لبلوغ اجلنة عليه الصرب عىل الطاعات
واالمتثال ألوامر اهلل .

 - 2جيب عىل املؤمن ال ُب ْعد عن الش�هوات املحرمة التي
تقربه من النار.

 - 3م�ا أع�ده اهلل من نعي�م مقيم جيع�ل املؤمن جيتهد يف
الطاعات.
 - 4شفقة سيدنا جربيل عليه السالم عىل هذه األمة.

 - 5أن الطري�ق إىل اجلن�ة حيت�اج إىل الكثير م�ن الصرب
واملجاهدة.
*

*
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إحالل الرضوان عىل أهل اجلنة
(َ )4عن َأبيِ س ِع ٍ
يد الخْ ُدْ ِر ِّي َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهلل ﷺ:
ْ
َ
ِ
ِ
«إِ َّن اهللَ َي ُق ُ
�ول ألَ ْه ِل الجْ َنَّ�ةَ :يا َأ ْه َل الجْ َنَّةَ ،ي ُقو ُل َ
ونَ :ل َّب ْي َك َر َّبنَا
َو َس� ْعدَ ْي َكَ ،ف َي ُق ُ
ولَ :ه ْل َر ِضيت ُْم؟ َف َي ُقو ُل َ
ونَ :و َما َلنَا ال نَرىض
و َقدْ َأ ْع َطي َتنَا ما لمَ ُتع ِ
ط َأ َحدً ا ِم ْن َخ ْل ِق َكَ ،ف َي ُق ُ
ولَ :أنَا ُأ ْعطِيك ُْم
ْ َ ْ ْ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َأ ْف َض َل م ْن َذل َكَ ،قا ُلواَ :يا َر ِّبَ ،وأي شيَ ْ ء َأ ْف َض ُل م ْن َذل َك؟،
َف َي ُق ُ
ولُ :أ ِح ُّل َع َل ْيك ُْم ِر ْض َوانيِ َفال َأ ْس َخ ُط َع َل ْيك ُْم َب ْعدَ ُه َأ َبدً ا».

أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الرقاق ،باب صفة
اجلنة والنار ،حديث رقم.6549 :

 وبنحوه أخرجه الرتمذي يف ُس�ننه ،كتاب صفة اجلنة،باب ( )18بدون عنوان ،حديث رقم.2555 :
 ويف رواي�ة« :إِ َّن اهللَ َي ُق ُ�ول ألَ ْه ِل الجْ َن َِّةَ :ي�ا َأ ْه َل الجْ َن َِّة،
�ونَ :ل َّب ْي َك َر َّبنَا َو َس� ْعدَ ْي َكَ ،والخْ َْي�رْ ُ فيِ َيدَ ْي َكَ ،ف َي ُق ُ
َف َي ُقو ُل َ
ول:
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َه ْل َر ِضيت ُْم؟ َف َي ُقو ُل َ
ونَ :و َما َلنَا ال نَرىض َيا َر ِّب َو َقدْ َأ ْع َط ْي َتنَا
ِ
م�ا لمَ ُتع ِ
�كَ ،ف َي ُق ُ
ط َأ َح�دً ا ِم ْن َخ ْل ِق َ
ُ�م َأ ْف َض َل
َ ْ ْ
�ولَ :ألاَ ُأ ْعطيك ْ
ٍ
ِ
ِ
ِم� ْن َذلِ َك؟ َف َي ُقو ُل َ
ونَ :ي�ا َر ِّب َوأي شيَ ْ ء َأ ْف َض ُ�ل م ْن َذل َك؟،
َف َي ُق ُ
ولُ :أ ِح ُّل َع َل ْيك ُْم ِر ْض َوانيِ َفال َأ ْس َخ ُط َع َل ْيك ُْم َب ْعدَ ُه َأ َبدً ا».
أخرج�ه البخ�اري يف صحيح�ه ،كتاب التوحي�د ،باب
كالم الرب مع أهل اجلنة ،حديث رقم.7518 :
 وأخرج�ه مس�لم يف صحيح�ه ،كت�اب اجلن�ة وصف�ةنعيمه�ا وأهلها ،باب إحلال الرضوان عىل أه�ل اجلنة فال
يسخط عليهم أبدً ا ،حديث رقم.2829 :

الرشح والبيان:

عند الرتغي�ب يف الطاعة واألعمال الصاحلة تذكر اجلنة
وم�ا فيها من نعيم مقي�م ،واجلنة فيها م�ا ال عني رأت ،وال
أذن سمعت ،وال خطر عىل قلب برش ،وقد وردت يف السنة
النبوي�ة أحادي�ث كثيرة تذكر ما يف اجلن�ة من النعي�م املقيم
ترغي ًبا للمؤمنني يف طلبها ،ودف ًعا هلم إىل التشمري هلا ،والفوز
بدخوهلا واملقام هبا ،فهي سلعة اهلل الغالية.
40

ورضوان اهلل عىل أهل اجلنة نعيمهم بام يف اجلنان ،هذا ّ
دال
عىل أن رضوان اهلل تعاىل هذا متأخر عن دخول أهل اجلنة.
وقول�ه( :إن اهلل يقول ألهل اجلنة) أي :بعد دخول اجلنة
(هل رضيتم؟) ،ثم فسره فقال( :أحل عليكم رضواين فال
أسخط عليكم بعده أبدً ا).
وقوله( :أحل) أي :أنزل (عليكم رضواين) أي :أوجب
لك�م رضائي فال ي�زول عنكم أبدً ا دائًم�اً ال انقطاع له بوجه
الوجوه ،وقد أكد ذلك بقوله( :فال أسخط عليكم بعده
من ُ
أب�دً ا) ،وإنَّام قال (فال أس�خط) َّ
ألن الس�خط موجب خمالفة
األوامر والنواهي وال تكليف يف اجلنَّة فال سخط.

واحلكمة يف ذكر دوام رضاه بعد االستقرار ،أنَّه لو أخرب
ربا من باب علم اليقني ،فأخرب به
به قبل االس�تقرار لكان خ ً
بع�د االس�تقرار ليكون من باب عني اليقني ،وإليه اإلش�ارة
بقول�ه تع�اىل﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾(((.
((( [سورة السجدة ،اآلية .]17
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القرطبي  :فيه داللة عىل أن شكر النعمة وإن ق ّلت
وقال
ّ
سبب َن ْيل رضا اهلل تعاىل الذي هو أرشف أحوال أهل اجلنة.
ُ

قي�ل :إنما كان الش�كر س�ب ًبا لذل�ك اإلك�رام العظي�م؛
ألنَّ�ه يتضم�ن معرف�ة ا ُمل ِ
نعم ،وانف�راده بخلق تل�ك النعمة،
ّ
ِ
لاً
وبإيصاهل�ا إىل املن َع�م عليه ،تفض من املنع�م ،وكر ًما ومنة،
وإن املن َعم عليه فقري حمتاج إىل تلك النِّعم.

ومما يؤخذ من األحاديث:

 - 1خماطبة اهلل  لعباده ورضاه سبب النعيم يف اجلنة.
 - 2هن�اك فرق بني رضا العبد ع�ن اهلل تعاىل ورضا اهلل
ع�ن العبد ،فرضا العبد عن اهلل أال يكره ما جيري به
مؤمترا ألمره
قض�اؤه ،ورضا اهلل عن العبد أن ي�راه
ً
منته ًيا عن هنيه.
 - 3أن الرضوان أعظم من الرضا ،وملا كان أعظم الرضا
هو رضا اهلل تعاىل ُخص لفظ الرضوان يف القرآن بام
كان من اهلل تعاىل ،وهكذا يف احلديث معنا.
 - 4أن اخلير كله والفض�ل واالغتباط إنام هو يف رضا
اهلل  ،وكل يشء م�ا ع�داه وإن اختلف�ت أنواعه
فهو من أثره.
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حديث اإلرساء واملعراج وفرض الصلوات
(َ )5ع� ْن َأن ِ
َس ْب ِن َمالِ ٍك َ ق َ
َان َأ ُبو َذ ٍّر يحُ َ دِّ ُ
�ال :ك َ
ث َأ َّن
�ول اهلل ﷺ َق َالُ « :ف ِرج َعن س ْق ِ
َر ُس َ
ف َب ْيتِي َو َأنَا بِ َم َّك َةَ ،فن ََز َل
َ ْ َ
ِج ِ ُيل َف َفرج صدْ ِريُ ،ثم َغس� َله بِ ِء َزم َزمُ ،ثم جاء بِ َطس ٍ
ت
َ َ َ
َّ َ ُ ماَ ْ َ َّ َ َ ْ
برْ
ِ
ِ
فيِ
ِ
ِ
ِم ْن َذ َه ٍ
ب ممُ ْتَل ٍئ حك َْم ًة َوإيماَ نًاَ ،ف َأ ْف َر َغ ُه َصدْ ريُ ،ث َّم َأ ْط َب َق ُه،
ِ
ِ
ِ
السماَ ِء
السماَ ء الدُّ ْن َياَ ،ف َلماَّ ج ْئ ُت إِلىَ َّ
ُث َّم َأ َخ َذ بِ َيدي َف َع َر َج بيِ إِلىَ َّ
الدُّ ْني�ا َق َال ِج ِ ُيل لخِ ِ ِ
السَم�اَ ِء :ا ْفت َْحَ .ق َالَ :م ْن َه َذا؟ َق َال:
َ
َ
ازن َّ
برْ
ِ
ِ
َه َذا جبرْ ِ ُيلَ .ق َالَ :ه ْل َم َع َك َأ َحدٌ ؟ َق َالَ :ن َع ْم َمعي محُ َ َّمدٌ ﷺ.
ِ
ِ
السَم�اَ َء الدُّ ْن َيا،
َف َق َالُ :أ ْرس َ�ل إِ َل ْيه؟ َق َالَ :ن َع ْمَ .ف َلماَّ َفت ََح َع َل ْونَا َّ
َف�إِ َذا رج ٌل َق ِ
�و َد ٌة َو َعلىَ َي َس ِ
�ار ِه َأ ْس ِ
اعدٌ َعلىَ َي ِمينِ ِه َأ ْس ِ
�و َدةٌ ،إِ َذا
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َن َظ َ�ر ِق َب َل َيمين�ه َضح َكَ ،وإِ َذا َن َظ َ�ر ق َب َل َي َس ِ
�اره َبكَىَ ،ف َق َال:
ِ
ِ
الصالِ ِ
�حُ .ق ْل ُت لجِِ برْ ِ َيلَ :م ْن
الصال ِحَ ،واال ْب ِن َّ
�ي َّ
َم ْر َح ًبا بِالنَّبِ ِّ
َه َذا؟ َق َالَ :ه َذا آ َد ُمَ .و َه ِذ ِه األَ ْس ِ
�و َد ُة َع ْن َي ِمينِ ِه َو ِشَم�اَ لِ ِه ن ََس ُم
َبنِ ِيهَ ،ف َأ ْه ُل ا ْل َي ِم ِ
ني ِمن ُْه ْم َأ ْه ُل الجْ َن َِّةَ ،واألَ ْس ِو َد ُة التي َع ْن ِشماَ لِ ِه
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َأ ْه ُ�ل الن َِّارَ ،فإِ َذا َن َظ َر َع ْن َي ِمينِ ِه َض ِح َكَ ،وإِ َذا َن َظ َر ِق َب َل ِشَم�اَ لِ ِه
�ال لخِ َ ِ
السَم�اَ ِء ال َّثانِ َي ِة َف َق َ
از هِنَا :ا ْفت َْح.
َبكَ�ىَ ،حتَّ�ى َع َر َج بيِ إِلىَ َّ
َف َق َال َل ُه َخ ِ
از هُنَا ِم ْث َل َما َق َال األَ َّو ُل َف َفت ََح».

ِ
َق َ
يس
�م َوات آ َد َم َوإِ ْد ِر َ
الس َ
َ�ر َأ َّن ُه َو َج�دَ فيِ َّ
�ال َأن ٌَسَ :ف َذك َ
ِ
ِ
ات اهلل َع َل ْي ِه ْم َ -ولمَ ْ ُي ْثبِ ْت
ص َل َو ُيم َ
يسى َوإِ ْب َراه َ
وسى َوع َ
َو ُم َ
ِ
السَم�اَ ء الدُّ ْن َيا،
َك ْي َ
�مَ ،غيرْ َ َأ َّن ُه َذك ََر َأنَّ� ُه َو َجدَ آ َد َم فيِ َّ
�ف َمن َِازلهُ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ�سَ :ف َلماَّ َم َّ�ر ِجبرْ ِ ُيل
الساد َس�ةَ .ق َال َأن ٌ
السَم�اَ ء َّ
ي�م فيِ َّ
َوإِ ْب َراه َ
ي�س َق َ
�ح َواألَخِ
الصالِ ِ
�ي َّ
�ي ﷺ بِإِ ْد ِر َ
�الَ :م ْر َح ًب�ا بِالنَّبِ ِّ
بِالنَّبِ ِّ
�حَ .ف ُق ْل ُتَ :م� ْن َه َذا؟ َق َالَ :ه َ
الصالِ ِ
�م َم َر ْر ُت
�ذا إِ ْد ِر ُ
َّ
يسُ .ث َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصال ِحُ .ق ْل ُت:
الصال ِح َواألَخِ َّ
وسى َف َق َالَ :م ْر َح ًبا بالنَّب ِّي َّ
بِ ُم َ
ِ
يسى َف َق َالَ :م ْر َح ًبا
وس�ىُ .ث َّم َم َر ْر ُت بِع َ
َم ْن َه َذا؟ َق َالَ :ه َذا ُم َ
ِ
الصال ِحُ .ق ْل ُتَ :م ْن َه َ
الصالِ ِ
�ذا؟ َق َالَ :ه َذا
�ح َوالنَّبِ ِّي َّ
بِ�األَخِ َّ
ِ
ِ
يم َف َق َ
الصالِ ِح
�ي َّ
�الَ :م ْر َح ًبا بِالنَّبِ ِّ
يس�ىُ .ث َّم َم َ�ر ْر ُت بِإِ ْب َراه َ
ع َ
و ِ
ِ
اال ْب ِ
�حُ .ق ْل ُتَ :م ْن َه َذا؟ َق َالَ :ه َ
الصالِ ِ
يم ﷺ».
�ن َّ
َ
�ذا إِ ْب َراه ُ
ِ
نيِ
�ه ٍ
َق َ
اب-أحد ال�رواةَ :ف َأ ْخَب�رَ َ ا ْب ُن َح ْ�ز ٍم َأ َّن ا ْب َن
�ال ا ْب ُن ش َ
اري كَانَا ي ُق ِ
َع َّب ٍ
والنَ :ق َال النَّبِيﷺُ « :ث َّم
َ
�اس َو َأ َبا َح َّب َة األَن َْص ِ َّ
يف األَ ْقال ِم».
ُع ِر َج بيِ َحتَّى َظ َه ْر ُت ُلمِ ْست ًَوى َأ ْس َم ُع فِ ِيه صرَ ِ َ
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َ�س ْب ُن َمالِ ٍكَ :ق َ
َق َ
�ال النَّبِي ﷺَ « :ف َف َر َض
�ال ا ْب ُن َح ْز ٍم َو َأن ُ
�ت بِ َذلِ َك َحتَّ�ى َم َر ْر ُت
ين َصلاةًَ ،ف َر َج ْع ُ
خ ِس َ
اهللُ َعَل�ىَ ُأ َّمتِ�ي مَ ْ
وس�ى َف َق َالَ :ما َف َر َض اهللُ َل َ
�ك َعلىَ ُأ َّمتِ َك؟ ُق ْل ُتَ :ف َر َض
َعلىَ ُم َ
ِ
ِ
ين َصلاةًَ .ق َ
�ع إِلىَ َر ِّب َكَ ،ف�إِ َّن ُأ َّمت َ
َ�ك ال تُط ُيق
خ ِس َ
مَ ْ
�الَ :ف ْارج ْ
َذلِ َ
وس�ى ُق ْل ُت:
�كَ .ف َر َ
اج ْع ُت َف َو َض َع َش� ْط َر َهاَ ،ف َر َج ْع ُت إِلىَ ُم َ
�ال :ر ِ
�كَ ،ف�إِ َّن ُأ َّمت َ
�ع َر َّب َ
َ�ك ال تُطِ ُيق،
اج ْ
َو َض َ
�ع َش� ْط َر َهاَ .ف َق َ َ
ِ
�الْ :ار ِج ْع إلىَِ
ِ
�ت إ َل ْي�ه َف َق َ
�ع َش� ْط َر َهاَ ،ف َر َج ْع ُ
اج ْع ُ
�ت َف َو َض َ
َف َر َ
�كَ ،ف�إِ َّن ُأمت ََك ال تُطِ ُ ِ
اج ْع ُت ُهَ .ف َق َ
َر ِّب َ
خ ٌس
�ال :هي مَ ْ
ي�ق َذل َكَ ،ف َر َ
َّ
خ ُس َ
وسى َف َق َال:
َو ْه َي مَ ْ
ون ،ال ُي َبدَّ ُل ا ْل َق ْو ُل َلدَ َّيَ .ف َر َج ْع ُت إِلىَ ُم َ
ِ
ر ِ
�ع َر َّب َ
�م ا ْن َط َل َق بيِ َحتَّى
اج ْ
�كَ .ف ُق ْل ُتْ :اس�ت َْح َي ْي ُت م ْن َربيِ ُ .ث َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بيِ
َ
َ
�و ٌ
ان ال أ ْدري َما ه َي؟
ا ْنت ََهى إلىَ س�دْ َرة المُْنْت ََهىَ ،و َغش� َي َها أ ْل َ
ِ
ُث َّم ُأ ْد ِخ ْل ُت الجْ َنَّ َةَ ،فإِ َذا فِ َيها َح َب ِاي ُل ال ُّل ْؤ ُل ِؤَ ،وإِ َذا ت َُرابهُ َا المْ ْس ُك».

أخرج�ه البخ�اري يف صحيح�ه ،كت�اب الصلاة ،باب
كيف فرضت الصلوات يف اإلرساء ،حديث رقم.349 :

الرشح والبيان:

تعتبر الصلاة بمدلوهلا الذي يعرب عن ش�كر اخلالق 
قاسًم�اً مشتركًا بين الديان�ات السماوية مجيعها ،ف�كان من
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دعاء اخلليل إبراهي�م ﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾(((،
وقال﴿:ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯩ ﯪ
ﯫ﴾((( ،وق�ال  ع�ن رشيع�ة موس�ى ﴿ :ﯢ
ﯣﯤ ﯥ ﯦ﴾((( ،وق�ال ع�ن عيس�ى :
﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾((( .إىل غير ذلك

من اآليات التي تشير إىل وجود عبادة لدى رشيعة كل األنبياء
تسمى الصالة.

وكان�ت رحل�ة اإلرساء واملعراج يف الس�نة العارشة من
البعث�ة وبع�د وفاة الس�يدة خدجية  زوج رس�ول اهلل ﷺ
وأيب طالب عم الرس�ول ﷺ ،وقد كانا ينافحان عن رسول
اهلل ﷺ ويدفع�ان عن�ه أذى قريش؛ وقد حزن الرس�ول ﷺ
�مي هذا العام بعام احلزن ،وقد
عليهام حزنًا ش�ديدً ا حتى ُس ِّ
اشتد إيذاء قريش للرسول ﷺ بعد وفاهتام.
((( [سورة إبراهيم ،اآلية .]38
((( [سورة إبراهيم ،اآلية .]40
((( [سورة يونس ،اآلية .]87
((( [سورة مريم ،اآلية .]31
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يف ه�ذا الظ�رف العصي�ب أراد اهلل  أن يف�رج عن
رس�وله ما نزل به ،وأن يبني له أن ملكوت اهلل أوس�ع من
األرض ،فهيأ اهلل  رس�وله ﷺ لرحلتني يف ليلة واحدة
إحدامه�ا أرضية واألخرى سماوية ،األوىل هي اإلرساء،
والثاني�ة ه�ي املعراج ،وكان�ت هذه التهيئة تش�مل البدن
والنفس.

ثم جيئ بعد ذلك بالرباق وهو دابة عجيبة الش�أن ش�بيهة
بالبغل الصغري ،وسميت بالرباق لرسعة سريها ،حيث كانت
تض�ع حافره�ا عن�د منته�ى برصه�ا ،نقل�ت رس�ول اهلل ﷺ
وصاحبه جربيل  ليلاً من املس�جد احلرام إىل بيت املقدس
حيث املسجد األقىص ،وذلك يف جزء يسري من الليل؛ وقدرة
اهلل  ال يعجزها يشء يف األرض وال يف السماء؛ ومن يؤمن
باملعجزات التي قىض اهلل س�بحانه يف كتابه أنه أجراها ألنبيائه
ال ينبغ�ي أن حييك يف صدره يشء حي�ول دون اإليامن بام قىض
اهلل س�بحانه من أنه أرسى بنبيه ورسوله وعبده من مكة حيث
املس�جد احلرام إىل بيت املقدس ،ق�ال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙﭚ
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ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ﴾(((.

ومل�ا ُأسرْ ي برس�ول اهلل ﷺ إىل بي�ت املق�دس كان يف
اس�تقباله األنبياء عليهم السلام فصىل هبم إما ًما ،ثم نصب
ل�ه املع�راج وهو س�لم رباين صع�د عليه الرس�ول وجربيل
إىل السماء األوىل فالثاني�ة ،وهك�ذا حت�ى انتهى إىل السماء
الس�ابعة ،ورأى يف كل سماء نب ًّيا من األنبي�اء ،وهؤالء هم:
آدم ،وعيس�ى ،وحيي�ى ،ويوس�ف ،وإدري�س ،وه�ارون،
وموسى ،وإبراهيم عليهم مجي ًعا أفضل الصالة والسالم.

ويف هذه الرحلة وصل الرس�ول ﷺ إىل س�درة املنتهى،
وهي ش�جرة تش�به ش�جرة الس�در من جه�ة ،وختالفها من
جه�ات ،فلي�س ورق س�درة املنته�ى رقي ًق�ا كع�ادة ورق
صغريا
الش�جر ،بل ورقها كبري كآذان الفيل�ة ،وثمرها ليس
ً
ولكنه كبري ك ُقالل َه َجر.
ورأى رسول اهلل ﷺ يف تلك الرحلة ما رأى ،ثم يف هناية
رحل�ة املع�راج أوحى اهلل إىل نبي�ه فريضة الصلاة ،وكانت
((( [سورة اإلرساء ،اآلية .]1
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يف أول فرضيتها مخسين صلاة يف اليوم والليل�ة ،وملا رجع
ومر بموس�ى –عليهام الصالة والسلام -سأله
رس�ول اهلل ّ
م�اذا ف�رض اهلل عليه؟ فأخبره ،فقال له موس�ى :ارجع إىل
ربك فاسأله التخفيف ،فإن أمتك لن حتتمل هذه الصلوات
كلها وقد كان يل سابق جتربة مع قومي ،فرجع رسول اهلل ﷺ
إىل رب�ه مرة بعد أخرى ،حتى كان الفرض األخري وصارت
مخس�ا يف العمل ومخسين يف األجر والثواب ،فاحلسنة بعرش
ً
أمثاهلا.

ث�م رجع رس�ول اهلل ﷺ إىل مكة يف ليلت�ه ،وأخرب القوم
خبر ما رأى ،ف�كان منهم املصدِّ ق ،ومنه�م ِّ
املكذب ،وكان
على رأس الذي�ن صدق�وه س�يدنا أب�و بكر  حي�ث قال
مل�ا س�مع اخلبر :إن كان قال فق�د ص�دق ،وكان عىل رأس
املكذبني أبو جهل ومن معه.

ومل�ا طل�ب املكذبون م�ن رس�ول اهلل ﷺ أن يصف هلم
مر عىل إب�ل هلم ،وعدّ ها هلم،
م�ا رآه يف طريق�ه أخربهم بأنه ّ
ووصفه�ا كام رآه�ا ،وطلب منه ا ُملطعم ب�ن عدي أن يصف
بي�ت املق�دس ،وكانت له به خبرة ،فرف�ع اهلل بيت املقدس
49

أم�ام رس�ول اهلل ﷺ وطف�ق يصفه هل�م با ًبا با ًب�ا ،حتى قال
الرسول ﷺ :ما سألوين عن يشء إال أخربهتم به.

إن آي�ة اهلل يف اإلرساء عظيم�ة ،وآيت�ه يف املع�راج أج�ل
وأعظ�م ،وإذا كان املع�ارصون هلذا احلدث من املرشكني قد
أنكروه اس�تبعا ًدا من أن يكون رسول اهلل ﷺ قد انتقل ببدنه
م�ن مك�ة إىل بيت املقدس هب�ذه الرسعة الفائق�ة ،ثم أصبح
بينه�م يف ليل�ة وه�م يقطع�ون تلك املس�افة ذها ًبا يف ش�هر،
فلي�س هذا اإلنكار بعجي�ب منهم ألهنم ال يؤمنون باهلل وال
برسوله.
ونح�ن نعل�م علم اليقين أن اإليمان بالغي�ب جزء من
اإليمان ال�ذي يطال�ب ب�ه املس�لم يف دين�ه ،ولع�ل التق�دم
العلم�ي والتقني�ة احلديث�ة جديران ب�أن يرس�خا اإليامن يف
نفوس أصحابه ،وهذا التقدم العلمي ٍ
كاف يف إزالة ما يلقي
الش�يطان يف شبهة أمر اإلرساء واملعراج من دعوى استحالة
وقوعهام ،فاإلنس�ان أصبح جيوب الفضاء من خالل األقامر
الصناعي�ة والس�فن الفضائي�ة ،وهي يف رسعته�ا أرسع من
الص�وت ،وم�ن املمك�ن بلغ�ة العصر احل�ارض أن يقط�ع
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اإلنس�ان املس�افة من مك�ة إىل بيت املقدس ذها ًب�ا وإيا ًبا فيام
دون الس�اعة إذا رك�ب طائرة أرسع من الص�وت ،وال جيد
من ينكر عليه ذلك.

وألن النتائ�ج الرياضية تقول :لو وجد كائن له رسعة أكرب
م�ن رسعة الضوء النمحت أمامه املس�افات مهام عظمت ،أي
ألمكن�ه قطعه�ا يف غري زم�ن ،وعروج النبي ﷺ إىل السماء يف
معراجه مل يكن ذات ًّيا ولكن بواس�طة ملك الوحي جربيل ،
ول�ذا ورد يف الن�ص ( ُع�رج) بصيغة املبنى للمفع�ول؛ ومل يقل
(عرجت إىل السامء) وإذن ال تستغرق رحلة املعراج
النبي ﷺ:
ُ
من مثل زماننا هذا إال دقائق معدودة.
والعل�م جيي�ز أن تك�ون هن�اك رسع�ة أكبر م�ن رسعة
الض�وء ،وم�ن عجيب األم�ر أن الصديق  ق�د احتج يف
الواق�ع على صدق املع�راج برسعة امللك يأيت الرس�ول ﷺ
بخرب الوحي ،فكيف ال يصدّ ق يف خرب اإلرساء واملعراج.

وق�د أش�ار احلاك�م يف اإلكلي�ل إىل أن حدي�ث املع�راج
صحي�ح ،صح س�نده بال خلاف بني األئم�ة ،ونقله العدل
ع�ن العدل ،ومدار الروايات الصحيح�ة فيه عن أنس ،
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وقد س�مع بعضه من النبي ﷺ ،وبعضه من أيب ذر ،وبعضه
م�ن مالك بن صعصعة ،وذكر ابن اجلوزي أنه روى حديث
يب،
اإلرساء واملع�راج مجاعة ،منهم :عيل ،وابن مس�عود ،و ُأ ّ
وحذيف�ة ،وأبو س�عيد ،وجاب�ر ،وأبو هري�رة ،وابن عباس،
وأم هانئ.

فوائد حديث اإلرساء واملعراج:

اً
أول :كيف كانت الصالة قبل اإلرساء؟ كانت صالة قبل
غروب الش�مس ،وصالة قبل طلوعه�ا ،بدليل قوله تعاىل:
﴿ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾((( .وقد
ورد ع�ن مقات�ل بن س�ليامن أنه ق�ال :ف�رض اهلل الصالة يف
أول اإلسلام ركعتين بالغداة وركعتين بالعيش ،ثم فرض
اخلمس ليلة املعراج(((.

ويف الصحي�ح ع�ن عائش�ة  :فرضت الصلاة بمكة
ركعتين ركعتني ،فلما هاجر رس�ول اهلل ﷺ فرضت أرب ًعا،
وتركت صالة السفر عىل األوىل(((.
((( [سورة غافر ،اآلية .]55
((( عيون األثر البن سيد الناس .109/1
((( انظر صحيح البخاري (حديث رقم  ،)350وصحيح مسلم (حديث رقم .)685
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ثان ًيا :ملاذا كان اإلرساء ليلاً ؟ قال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ﴾((( .وإنام كان يف الليل ألكثر من وجه:

الليل وقت اخللوة واملناجاة بني األحبة ،وحمل استجابة
الدعاء والغفران والعطاء ،وفيه تصفو النفس من ش�واغل
احلي�اة وأعبائه�ا ،ولذل�ك كانت بداي�ة الوحي ليًل�اً  ،قال
تع�اىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾((( ،كام أن اهلل  أكرم
بعض أنبيائه بأنواع م�ن الكرامات ليلاً  :قال تعاىل يف قصة
إبراهي�م ﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾((( ،وق�ال يف
قص�ة ل�وط ﴿ :ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾(((،
وق�ال﴿ :ﮃ ﮄ﴾((( ،وق�ال يف ش�أن يعق�وب :
﴿ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾((( حي�ث ّ
أخ�ر نبي اهلل
يعقوب  دعاءه إىل وقت السحر من ليلة اجلمعة ،وواعد
((( [سورة اإلرساء ،اآلية .]1
((( [سورة القدر ،اآلية .]1
((( [سورة األنعام ،اآلية .]76
((( [سورة هود ،اآلية .]81
((( [سورة القمر ،اآلية .]34
((( [سورة يوسف ،اآلية .]98
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اهلل موسى  أربعني ليلة﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾(((،

ومل�ا أم�ره باخلروج م�ن مرص ببن�ي إرسائيل أم�ره باخلروج
ليلاً  ،فقال﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾((( ،وقد
أك�رم اهلل نبيه ليلاً بأمور منها انش�قاق القم�ر ،وخروجه إىل
الغار ليلاً مع وجود مائة من قريش عىل بابه ينتظرون قتله.

أن اهلل  ق�دم اللي�ل على النهار يف أكثر م�ن آية فقال:
﴿ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾((( ،وقال ﴿:ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ﴾((( ،عىل أن ذكر الليل يف القرآن أكثر من ذكر النهار،
حيث ذكر الليل يف القرآن يف اثنني وتسعني موض ًعا ،والنهار
ذكر يف سبعة ومخسني موض ًعا.

قيل :إن الليل كاألصل ،وهلذا كان أول الشهر مرتب ًطا به
برؤية اهلالل ،وال يكون ذلك إال ليلاً  ،وقالوا :إنه ال ليل إال
ومعه هنار ،وقد يكون هنار بال ليل وهو يوم القيامة ومقداره
مخسون ألف سنة.
((( [سورة األعراف ،اآلية .]142
((( [سورة الدخان ،اآلية .]23
((( [سورة اإلرساء ،اآلية .]12
((( [سورة يس ،اآلية .]40
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ومما يؤخذ من احلديث:

 - 1عظيم قدرة اهلل تعاىل ،وأنه سبحانه ال يعجزه يشء.

 - 2املكانة السامية واملنزلة الكبرية للرسول ﷺ.
ِ - 3ع َظم قدر الصالة بفرضها يف السامء.
 - 4فضل احلياء من اهلل تعاىل.

 - 5حرص س�يدنا موس�ى  عىل التخفيف عن األمة
املحمدية.
*

*
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فضل املحافظة عىل الصلوات اخلمس
(َ )6ع ِ
�ن أيب قتادة ْب ِن ِر ْب ِع ٍّي َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
�ول اهلل ﷺ:
خس ص َلو ٍ
ِ
اتَ ،و َع ِهدْ ُت
« َق َال اهللُ َت َعالىَ  :إِنيِّ َف َر ْض ُت َعلىَ ُأ َّمت َك مَ ْ َ َ َ
ِعن ِ
ْ�دي َع ْهدً ا؛ َأ َّن ُه َم ْن َجا َء يحُ َ افِ ُ
�ظ َع َل ْي ِه َّن لِ َو ْقتِ ِه َّن َأ ْد َخ ْل ُت ُه الجْ َنَّ َة،
َو َم ْن لمَ ْ يحُ َ افِ ْظ َع َل ْي ِه َّن َفال َع ْهدَ َل ُه ِعن ِْدي».

أخرج�ه أب�و داود يف ُس�ننه ،كت�اب الصلاة ،ب�اب يف
املحافظة عىل وقت الصلوات ،حديث رقم.430 :

�الَ « :ق َ
�ول اهلل ﷺ َق َ
أيض�ا َأ َّن َر ُس َ
�ال اهللُ :
 وعن�ه ًِ
ِ
ٍ
ِ
�واتَ ،و َع ِهدْ ُت عنْدي َع ْهدً ا
ا ْفترَ َ ْض ُ
�ت َعلىَ ُأ َّمت َك مَ ْ
خ َس َص َل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َأ َّن ُه َم� ْن َحا َف َظ َع َل ْيه� َّن ل َو ْقته َّن أ ْد َخ ْل ُت ُه الجْ َنَّ� َةَ ،و َم ْن لمَ ْ يحُ َ اف ْظ
َع َل ْي ِه َّن َفال َع ْهدَ َل ُه ِعن ِْدي».

أخرجه ابن ماجه يف ُس�ننه ،كتاب إقامة الصالة والس�نة
فيه�ا ،ب�اب ما جاء يف ف�رض الصلوات اخلم�س واملحافظة
عليها ،حديث رقم.1403 :
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الرشح والبيان:

هذا احلدي�ث فيه دعوة رصحي�ة إىل رضورة احلفاظ عىل

الصلاة التي هي عماد الدين ،واحلفاظ عليها ال مش�قة فيه
وال ح�رج ،ألهن�ا ركعات معدودات ،يؤدهي�ا املرء يف البيت

أو يف املس�جد أو يف م�كان عمل�ه؛ لق�ول رس�ول اهلل ﷺ:
ِ
ِ
ورا»((( ،ورغم أهنا مخس
َ
«و ُجع َل ْت يِل األَ ْر ُض َم ْسجدً ا َو َط ُه ً
صل�وات إال أن اهلل يكتبه�ا لعب�ده يف الثواب مقدار مخسين
صالة بنص احلديث.

ولق�د دعا الق�رآن الكري�م إىل رضورة احلفاظ عىل تلك

الصل�وات يف أكث�ر من آي�ة ،وم�دح املوصوفين باملحافظة

عليه�ا ،فقال تع�اىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾(((.
والصلاة هل�ا منزلة عظيم�ة يف اإلسلام ،بدليل أن

الش�ارع إذا ذكر أمور اإلسالم قدم الصالة فقال تعاىل:
((( صحيح البخاري (حديث رقم  ،)427 ،328وصحيح مسلم (حديث رقم .)521
((( [سورة البقرة ،اآلية .]238
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﴿ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾(((﴿ ،ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾((( .وقد ذكر

اهلل  اإليمان والصالة ومل يذك�ر معهام غريمها ،داللة
بذل�ك عىل اختص�اص الصالة باإليامن فقال س�بحانه:
﴿ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾((( ،أي :فلا ه�و صدق رس�ول
اهلل ﷺ فآم�ن ب�ه وال صلى .وقال تع�اىل﴿ :ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾((( ،ث�م ق�ال ﴿ :ﰍ
ﰎ ﰏ ﰐ﴾((( .وبخه�م على ترك
الصالة كام وبخهم عىل ترك اإليامن ،وقد ذكر اهلل الصالة
وحده�ا دالل�ة بذل�ك عىل أهن�ا عماد الدي�ن ،فذكر 
األنبي�اء املتقدمين ومدحهم بأهنم كان�وا ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ  qﮢ \ﮣﮤ﴾((( .ثم ذكر

من خالف مذهبهم فذمهم فقال تعاىل﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ
((( [سورة البقرة ،اآلية .]3
((( [سورة البقرة ،اآلية .]43
((( [سورة القيامة ،اآلية .]31
((( [سورة املرسالت ،اآلية .]48
((( [سورة املرسالت ،اآلية .]50
((( [سورة مريم ،اآلية .]58
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ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ﴾((( ،وق�ال س�بحانه﴿ :ﯠ ﯡﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾(((،
وقال تعاىل﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾(((،
يعنى الصلوات اخلمس تكفر ما بينها.

لق�د أك�د الق�رآن الكري�م على رضورة املحافظ�ة على
الصل�وات اخلم�س ،فق�ال يف ح�ق ه�ؤالء املحافظين عىل
الصلاة﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾((( وقال تعاىل:
﴿ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾(((.

ويف احلدي�ث الرشيف الذي معنا أكد رب العزة فرضية
الصل�وات اخلم�س ،وأخذ عىل نفس�ه عه�دً ا أن من حافظ
عليه�ن وأداه�ن يف وقتهن أدخل�ه اهلل اجلنة ،وم�ن مل حيافظ
عليهن فليس له عند اهلل عهد يف دخوله اجلنة.
((( [ سورة مريم ،اآلية .]59
((( [سورة العنكبوت ،اآلية .]45
((( [سورة هود ،اآلية .]114
((( [سورة املعارج ،اآلية .]34
((( [سورة املؤمنون ،اآلية .]9

60

إن الصلاة يف حقيق�ة أمرها ذك�ر هلل  ومناجاة له،
ق�ال تع�اىل﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ﴾((( ،والذكر يف
الصالة هو حماورة ومناجاة هلل تش�تمل عىل تفكر وتأمل،
وترضع وخش�وع ،إهنا تش�تمل عىل تالوة الق�رآن الذي
ه�و كالم اهلل  ،وعىل التس�بيح والتحميد والتكبري ،بام
يش�عر من أخلص يف صالته براحة بال ،وس�كينة نفس،
وطمأنينة ،فال يقل�ق وال يضطرب ،بل هو يناجي خالقه
سائلاً إياه أن يعينه وأن يرشده الصواب.

إن الصالة تذكر اإلنسان بموقعه من الكون وخالقه،
وتذك�ره برس�الته الت�ي اس�تخلفه اهلل فيه�ا ،إهنا ليس�ت
تعطيلاً لعمل عىل حس�اب آخر ،بل هي دافع قوي ألداء
األعمال عىل خري وج�ه ،وع�دم الغش في�ه ،أو التقصري
يف أداء واجب�ه ،وص�دق اهلل تع�اىل إذ يق�ول ﴿ :ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ﴾(((.

((( [سورة طه ،اآلية .]14
((( [سورة العنكبوت ،اآلية .]45
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ومما يؤخذ من احلديث:

 - 1أمهية أداء الصلوات املفروضة ،وأن ثواب ذلك هو
اجلنة.
 - 2أن العه�د م�ن اهلل  إلثابة املصلني رشف ما بعده
رشف (ومن أوىف بعهده من اهلل).

 - 3فض�ل املحافظة عىل وق�ت الصالة وعدم خروجها
عن وقتها.
*

*
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فضل صالة الضحى
از َ ق َال :س ِ
(َ )7ع ْن ُن َع ْي ِم ْب ِن همَ َّ ٍ
�م ْع ُت َر ُس َ
ول اهلل ﷺ
َ
ول اهللُ  :يا ابن آدم ال ُتع ِج ْزنيِ ِمن َأرب ِع ر َكع ٍ
ولَ « :ي ُق ُ
َي ُق ُ
ات
ْ َْ َ َ
َ ْ َ ََ ْ
ار َكَ ،أك ِْف َك ِ
فيِ َأ َّو ِل هَن ِ
آخ َر ُه».
َ
أخرج�ه أب�و داود يف ُس�ننه ،كتاب التط�وع ،باب صالة

الضحى ،حديث رقم.1289 :

ِ
�ن النب�ي ﷺ:
( )8وع�ن َأبيِ ال�دَّ ْر َداء َو َأبيِ َذ ٍّر َ ع ْ
ِ
�ن َأ َّو ِل الن ََّه ِ
«ع ِ
�ن اهلل َ أنَّ� ُه َق َ
ار
َ
َ�ع يِل م ْ
�ال :ا ْب َن آ َد َمْ ،ارك ْ
ات َأك ِْف َك ِ
َأربع ر َكع ٍ
آخ َر ُه».
َْ َ َ َ

أخرجه الرتمذي يف ُس�ننه ،كتاب الصالة ،باب ما جاء

يف صلاة الضح�ى ،حديث رق�م ،477 :وق�ال :حديث
حسن غريب.
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الرشح والبيان:

مما ال ش�ك فيه أن املسلم يتقرب بأعامله الصاحلة يف ليله
وهن�اره إىل اهلل  ،والصلاة خير مع�راج يقرب اإلنس�ان
إىل رب�ه ،ول�ذا فرضت ليل�ة املعراج ،وه�ذه الصلوات التي
يؤدهيا املسلم بعضها فرض الزم ال جيوز التهاون فيه؛ وهي
الصل�وات اخلم�س؛ وهن�اك صل�وات أخرى نافل�ة تقرب
أيض�ا ،كام ورد يف احلدي�ث القديس« :وال
العب�د إىل اهلل ً 
يزال عبدي يتقرب إ ّيل بالنوافل حتى أحبه (((»...إلخ.

ومن الصلوات التطوعية (صالة الضحى) ،هذه الصالة
فضلها عظيم وثواهبا كثري ،إهنا سبب غفران الذنوب ،وتكفري
السيئات ،وزيادة احلسنات .ووقت الضحى يبدأ من انبساط
الش�مس وامتداد النهار ،قال تع�اىل﴿ :ﭑ ﭒ﴾(((،
وقال سبحانه﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ ((( ،وقال :
﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾(((.

((( صحيح البخاري (حديث رقم .)6137
((( [سورة الشمس ،اآلية .]1
((( [سورة الضحى ،اآليتان .]2 ،1
((( [سورة طه ،اآلية .]59
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ويف ه�ذا احلدي�ث دع�وة م�ن اهلل  لعب�ده املؤم�ن أن
حيافظ عىل صالة أربع ركعات يف أول النهار ،وهي ركعات
الضحى ،وأنه لو فعل ذلك باملحافظة عليها فإن املكافأة عىل
ذلك هي أن اهلل حيفظه من رش ذلك اليوم إىل آخره.
ويدخ�ل وق�ت الضحى بع�د طلوع الش�مس تقري ًب�ا بثلث
س�اعة ،ويس�تمر أداء صلاة الضح�ى إىل قرب ال�زوال ،أي إىل
قرب صالة الظهر ،وليست العربة بطلوع الشمس؛ ألن الشمس
قد ال تظهر بسبب غيم مثلاً  ،فلتقدر بمقدار ثلث ساعة كام قلنا.

ولصالة الضحى فضائل متعددة منها:

 - 1أهنا جتزئ عن الصدقة التي تصبح عىل مفاصل اإلنسان
كل ي�وم ،وهي ثالثامئة وس�تون مفصلاً  ،فق�د ورد يف احلديث
الصحي�ح الذي أخرجه مس�لم من رواي�ة أيب ذر  قال :قال
رس�ول اهلل ﷺُ « :ي ْصبِ ُح َعلىَ ك ُِّل ُسلا َمى ِم� ْن َأ َح ِدك ُْم َصدَ َق ٌة،
يح ٍة َصدَ َق ٌةَ ،وك ُُّل تحَ ْ ِميدَ ٍة َصدَ َق ٌةَ ،وك ُُّل تهَ ْ ِلي َل ٍة َصدَ َق ٌة،
َفك ُُّل ت َْس�بِ َ
ِ
ٍ
يرة َصدَ َق� ٌةَ ،و َأ ْم ٌر بِالمَْ ْع ُ�روف َصدَ َق ٌة َو هَنْ ٌي َع ِ
�ن المُْنْك َِر
َوك ُُّل َتكْبِ َ
صدَ َق ٌة ،ويجُ ِز ُئ ِمن َذلِ َك ر ْكعت ِ
الض َحى»(((.
َان َي ْر َك ُع ُهماَ ِم َن ُّ
َ َ
ْ
َ
َ ْ
((( صحيح مسلم (حديث رقم .)1704
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 - 2أهنا تغفر ذنوب اإلنسان وإن كانت مثل زبد البحر،
فعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل ﷺَ « :م ْن َحا َف َظ َعلىَ
َت ِم ْث َل َز َب ِد ا ْل َب ْح ِر»(((.
الض َحىُ ،غ ِف َرت ُذنُو ُب ُه َوإِ ْن كَان ْ
ُش ْف َع ِة ُّ
 - 3م�ن حاف�ظ عىل ثنتي عرشة ركعة م�ن الضحى بنى
قرصا يف اجلنة ،وقد ورد يف ذلك حديث عن أنس 
اهلل له ً
ِ
الض َحى ثنْت َْي
قال :س�معت رسول اهلل ﷺ يقولَ « :م ْن َصلىَّ ُّ
عَشرْ َ َة َر ْك َع ًة بنى اهللُ َل ُه َقصرْ ً ا ِم ْن َذ َه ٍ
ب فيِ الجْ َن َِّة»(((.
 - 4م�ن حيافظ عىل الضحى فاز بالغنيمة كفوز املجاهد
يف س�بيل اهلل ضد املعتدي�ن ،فعن أيب هري�رة  قال :بعث
رس�ول اهلل مبع ًثا فأعظم�وا الغنيمة((( ،وأرسع�وا الكرة(((،
كر ًة وال أعظم
فقال رجل :يا رس�ول اهلل؛ ما رأينا بع ًثا أرسع ّ
كرة منهم،
غنيم�ة من هذا البعث ،فقال :أال أخربكم بأرسع ّ
وأعظ�م غنيمة؟ رجل توضأ فأحس�ن الوضوء ،ثم عمد إىل
املس�جد فصىل فيه الغداة((( ،ثم ع َّق�ب بصالة الضحوة فقد
الكرة ،وأعظم الغنيمة»(((.
أرسع ّ
((( ُسنن الرتمذي (حديث رقم .)1382 ،476
وسنن ابن ماجه (حديث رقم .)1380
((( ُسنن الرتمذي (حديث رقم ُ ،)473
نفيسا.
((( يعني :أحرضوا شيئًا غال ًيا ً
((( يعني :رجعوا برسعة منترصين.
((( يعني :صالة الصبح.
((( مسند أيب يعىل (حديث رقم .)6559
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عدد ركعات صالة الضحى:

دل�ت األحادي�ث عمو ًما على فضيلة صلاة الضحى،
واختلف�ت الروايات يف عدد ركعاهتا ،فاألحاديث التي معنا
تفيد ب�أن صالة الضح�ى أربع ركعات ،ركعت�ان فركعتان،
وق�د ورد م�ا يفي�د أهنا ركعت�ان فق�ط ،فع�ن أيب هريرة 
قال :أوصاين خلييل بثالث :بصيام ثالثة أيام من كل ش�هر،
وركعتي الضحى ،وأن أوتر قبل أن أرقد(((.

وس�ئلت عائش�ة  أكان النب�ي ﷺ يصلي الضح�ى؟
قالت :نعم ،أربع ركعات ويزيد ما شاء اهلل(((.

أيضا أهنا كانت تصيل الضحى
وعن السيدة عائش�ة ً 
(((
ثامين ركعات ،ثم تقول :لو نُرش يل ديواين ما تركتها .
وروي ع�ن أم س�لمة  أهنا كانت تصيل الضحى ثامين
ركعات قاعدة ،فقيل هلا :إن عائشة  كانت تصليها أرب ًعا،
قال�ت :إن عائش�ة ام�رأة ش�ابة ،وإن رس�ول اهلل ﷺ ق�ال:
«صالة القاعد عىل نصف أجر القائم»(((.

((( صحيح البخاري (حديث رقم .)1124
((( صحيح مسلم (حديث رقم .)719
((( رشح السنة للبغوي (حديث رقم .)1006
((( مسند ابن اجلعد (حديث رقم .)266
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أداء رسول اهلل ﷺ لصالة الضحى:

عن أم هانئ  قالت :إن رسول اهلل ﷺ دخل بيتها يوم
فت�ح مكة ،فاغتس�ل وصىل ثامين ركع�ات ،فلم أر صالة قط
أخ�ف منها ،غري أن�ه يتم الركوع والس�جود((( .وعن عتبان
بن مالك  أن رسول اهلل ﷺ صىل يف بيته ُسبحة الضحى،
فقام�وا وراءه فص ّلوا((( .وعن أيب س�عيد اخلدري  قال:
كان رس�ول اهلل ﷺ يصلي الضحى حتى نق�ول :ال يدعها،
ويدعها حتى نقول :ال يصليها(((.

وس�ئلت عائش�ة  أكان النبي ﷺ يصلي الضحى؟
فقال�ت :ال ،إال أن جيي�ئ م�ن مغيب�ه((( ،وعن عائش�ة 
قال�ت :م�ا رأي�ت رس�ول اهلل ﷺ يصلي س�بحة الضحى
قط ،وإين ألس�بحها؛ وإن كان رسول اهلل ﷺ ليدع العمل
وهو حيب أن يعمل به خش�ية أن يعم�ل به الناس فيفرض
عليه�م((( ،وال ين�ايف ذل�ك أن يبلغه�ا بإخب�ار غريه�ا أنه
((( صحيح البخاري (حديث رقم .)1176
((( انظر :صحيح البخاري (حديث رقم .)804 ،654 ،414
((( ُسنن الرتمذي (حديث رقم .)477
((( صحيح مسلم (حديث رقم .)717
((( صحيح البخاري (حديث رقم  ،)1123 ،1076وصحيح مسلم (حديث رقم .)718
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أيضا إثبات
صالها ،أو بإخباره هو ﷺ ،ولذلك ورد عنها ً

أنه ﷺ صالها.

اإلشارة إىل صالة الضحى يف القرآن :يمكن أن تستنبط

صلاة الضحى م�ن خالل آي�ات القرآن الكري�م ،فعن ابن

عباس  ق�ال :طلبت صالة الضح�ى يف القرآن فوجدهتا

ه�ا هن�ا﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ﴾((( .ويف رواي�ة أخرى
عن ابن عباس  قال :إن صالة الضحى لفي القرآن ،وما

يغ�وص عليها إال غ�واص ،يف قوله تع�اىل﴿ :ﰋ ﰌ ﰍ
ﰎ ﰏ﴾((( .وع�ن ع�ون العقيلى يف قوله تعاىل:
﴿ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾((( .ق�ال :الذين يصلون

صالة الضحى.

م�ن خالل ما س�بق يتبني لن�ا أن رس�ول ﷺ كان يصيل

الضح�ى ،وأن�ه ثبتت عنه أحادي�ث يف الرتغي�ب فيها ،وأن

أصحابه  كانوا يصلوهنا.

((( [سورة ص ،اآلية  .]18وانظر :الدر املنثور للسيوطي .151/7
((( [سورة النور ،اآلية  .]36وانظر :تفسري الطربي  ،356/13وتفسري ابن عطية .186/4
((( [سورة اإلرساء ،اآلية .]25
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ومما يؤخذ من األحاديث:

 - 1فضيل�ة صالة الضحى وما أع�ده اهلل لصاحبها من
ثواب ومكافأة.
 - 2أن صالة الضحى تبدأ بركعتني اثنتني ،وال مانع من
الزيادة عىل ذلك كأن تكون أربع ركعات ،أو س�ت
ركعات ،أو ثامين ركعات.
*

*
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فضل اإلنفاق يف اخلري
�ر َة َ أ َّن َر ُس َ
�ول اهلل ﷺ َق َالَ « :ق َال
(َ )9ع ْ
�ن َأبيِ ُه َر ْي َ
يض َها
اهللُ َ :أن ِْف ْق ُأن ِْف ْق َع َل ْي َك»َ .و َق َالَ :يدُ اهلل َمألى ال ت َِغ ُ
َن َف َق ٌةَ ،س َّحا ُء ال َّل ْي َل َوالن ََّه َارَ .و َق َالَ :أ َر َأ ْيت ُْم َما َأ ْن َف َق ُمن ُْذ َخ َل َق
السَم�اَ َء َواألَ ْر َض َفإِ َّن ُه لمَ ْ َي ِغ ْض َما فيِ َي ِد ِهَ ،وك َ
َان َع ْر ُش� ُه َعلىَ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
المَْاءَ ،وبِ َيده المْ َيز ُ
ان يخَ ْف ُض َو َي ْر َف ُع».
أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب التفسري ،من سورة

هود ،ب�اب قوله تعاىل﴿:ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾،
حديث رقم.4407 :
 وعنه َ أ َّن َر ُس َول اهلل ﷺ َق َالَ « :ق َال اهللَُ :أن ِْف ْق َيا ا ْب َن
آ َد َم ُأن ِْف ْق َع َل ْي َك».
أخرج�ه البخ�اري يف صحيح�ه ،كتاب النفق�ات ،باب
فضل النفقة عىل األهل ،حديث رقم.5352 :
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أيض�ا يب ُل ُغ بِ ِ
�الَ « :ق َ
�ه النَّبِي ﷺ َق َ
�ال اهللُ َت َب َار َك
 و َعنْ�ه ً َ ِْ
ِ
ِ
�ك»َ .و َق َ
�ق ُأنْف ْق َع َل ْي َ
ني اهلل
َو َت َع�الىَ َ :ي�ا ا ْب� َن آ َد َم َأنْف ْ
�الَ « :يم ُ
ِ
و َق َال ا ْب� ُن ن َُمْي�رْ ٍ َ :م ُيض َها يشء
�حا ُء ال َيغ ُ
لآنَ -س َّ
َملأى َ
ال َّل ْي َل َوالن ََّه َار».
أخرجه مس�لم يف صحيح�ه ،كتاب ال�زكاة ،باب احلث
عىل النفقة وتبشري املنفق باخللف ،حديث رقم.2355 :

أيضا َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهلل ﷺ« :إِ َّن
 وعن أيب ُه َر ْي َر َة ً ِ
اهللَ َق َال يِلَ :أن ِْف ْق ُأن ِْف ْق َع َل ْي َك»َ .و َق َال َر ُس ُ
ني
�ول اهلل ﷺَ « :يم ُ
اهلل َم َ
�ارَ ،أ َر َأ ْيت ُْم َما َأ ْن َف َق
ألى ،ال َي ِغ ُ
يض َها َس َّ
�حا ُء ال َّل ْي َل َوالن ََّه َ
ِ
ِ
ِ
السَم�اَ َء َواألَ ْر َض؟ َفإِنَّ� ُه لمَ ْ َيغ ْض َما فيِ َيمينه»َ .ق َال:
ُم ْذ َخ َل َق َّ
«وعر ُشه علىَ المَْ ِ
اء َوبِ َي ِد ِه األُ ْخ َرى ا ْل َق ْب ُض َي ْر َف ُع َويخَ ِْف ُض».
َ َْ ُ َ

أخرج�ه مس�لم يف صحيحه ،يف نف�س املوضع ،حديث
رقم.2356 :

 وعن�د ابن ماجه عن أيب هريرة  قال :قال رس�ولَّ�ذ َر لاَ َي ْ
اهلل ﷺ« :إِ َّن الن ْ
�أتيِ ا ْب� َن آ َد َم بَِش�يَ ْ ٍء إِلاَّ َما ُق�دِّ َر َل ُه،
َخرج بِ ِه ِم�ن ا ْلب ِ
ِ
ِ
خ ِ
يل
َ َ
َو َلك� ْن َي ْغل ُب� ُه ا ْل َقدَ ُر َم�ا ُقدِّ َر َل ُهَ ،ف ُي ْس�ت ْ َ ُ
َع َلي ِ
�ه َما لمَ ْ َي ُك ْن ُي َيَّس�رَّ ُ َع َل ْي ِه ِم ْن َق ْب ِل َذلِ َ
�كَ ،و َقدْ َق َال
َف ُي َيَّس�رَّ ُ ْ
اهللَ :أن ِْف ْق ُأن ِْف ْق َع َل ْي َك».
72

أخرجه ابن ماجه يف ُسننه ،كتاب الكفارات ،باب النهي
عن النذر ،حديث رقم.2123 :

الرشح والبيان:

أمر اهلل سبحانه عبده أن ينفق يف املصالح اخلريية واملشاريع
احليوية ،مما أنعم اهلل عليه ،وجعله حاكماً عليه وحتت يده؛ ألن
امل�ال كُل�ه م�ن اهلل تع�اىل ،ق�ال اهلل ﴿ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾((( .واهلل أنع�م
على عبده بالنعم ليس�تعملها يف مرض�اة اهلل وىف مصالح عباد
اهلل ،ال س�يام امل�ال إذا زاد عن كفايته ،وكفاية م�ن يلزمه نفقته
رش ًعا ،فقال اهلل( :أنفق أنفق عليك) ،وهذا من باب املش�اكلة
كام قال صاحب رشح املشكاة ،ألن إنفاق اهلل ال ينقص خزائن
اهلل ش�ي ًئا؛ فاملنفق يعوضه اهلل وخيلف علي�ه أضعا ًفا مضاعفة،
صح�ة ،وبركة يف األه�ل واملال والولد والوق�ت وغري ذلك،
ق�ال اهلل تع�اىل﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ﴾((( ،ويق�ول تع�اىل﴿ :ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
((( [سورة النحل ،اآلية .]53
((( [سورة سبأ ،اآلية .]39
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ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ﴾(((.
إن فضيلة اليشء تظهر من مكس�به يف الدنيا ومن جزائه
يف اآلخ�رة ،كام تظهر يف خس�ارة نقيضه دني�ا وعاقبة نقيضه
أخرو ًّيا ،ومن هنا اختذت الرشيعة اإلسالمية أسلوب احلث
عىل اإلنف�اق والرتغيب فيه والوعد اجلميل عليه ،وحذرت
من الشح بالتنفري منه والوعيد الشديد عليه.

ٌّ
وحث عليه،
ويف هذا احلديث الق�ديس توجيه باإلنفاق
وأال نخشى نفاد ما لدى ِ
الرزاق ابتدا ًء ،واهلل
املنفق ،فاهلل هو َّ
الرزاق ح�الاً ومآلاً  ،خزائنه ال تنفد ،وعطاياه ال تنتهي،
هو َّ
فه�ي دائم�ة دوام الليل والنه�ار ،ولو أن اإلنس�ان تدبر كم
أنفقت البرشية منذ آدم إىل يومنا ،وكم استهلكت من أرزاق
منذ َخ ْلق السماوات واألرض ،لو تصورنا ذلك لتخيلنا َكماًّ
هائلاً ال نستطيع إحصاءه وال اإلحاطة به ،ومع ذلك مل تنفد
خزائن ربنا ،بل مل تنقص قيد شعرة واحدة.

وقول�ه( :يد اهلل ملأى) كناية عن خزائن�ه التي ال تنفد،
وإنما خاطبهم رس�ول اهلل ﷺ بام هو ش�ائع يف اإلعطاء فعرب
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ع�ن ت�وايل النعم بس�ح اليمين ،ألن الب�اذل من�ا يفعل ذلك
بيمين�ه ،ومل�ا كان�ت الي�دان مظهر ذل�ك التصرف عرب عن
الق�درة بتصرف اليدي�ن عىل س�بيل املج�از( ،س�حاء الليل
والنه�ار) بفتح السين واحل�اء ،أي :دائمة الص�ب ،ولذلك
قرن�ه اهلل بام يدل عىل االس�تمرار من ذكر اللي�ل والنهار ،ثم
أتبع�ه بما يدل على أن ذلك ظاه�ر غري ٍ
خاف على ذي برص
وبصرية ،وهو قوله( :أرأيت�م) عىل تطاول املدة ،وفيه محلهم
على اإلق�رار بام بع�ده( ،ما أنف�ق) أي الذي أنفق�ه منذ خلق
السماوات واألرض؟ فإن�ه مل (يغ�ض) أي مل ينق�ص (ما يف
ي�ده) كام يف البخاري ،وىف مس�لم (فإنه مل يغض ما يف يمينه)
أي خزائن�ه س�بحانه ،وقوله( :وكان عرش�ه عىل امل�اء وبيده
األخرى القبض ،يرفع وخيفض) كناية عن العدل بني اخللق.

ومما يؤخذ من احلديث:

 - 1الدعوة إىل اإلنفاق يف أوجه اخلري.

 - 2اخلير ال�ذي تفعله يف الدني�ا يعود علي�ك بالثواب
العظيم يوم القيامة والربكة يف الدنيا.
 - 3خزائن اهلل مألى ،ونعم اهلل ال حيصيها عدٌّ وال حييط
هبا علم.
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احلث عىل الصدقة
(َ )10ع� ْن ُبْس�رْ ِ ْب ِ
�ن ِج َح ٍ
�اش((( ا ْل ُق َرشيِ ِّ َ ق َ
�الَ :ق َال
النَّبِي ﷺَ « :ي ُق ُ
ول اهللُ َ :أنَّى ُت ْع ِج ُزنيِ ا ْب َن آ َد َم َو َقدْ َخ َل ْقت َُك
�ل ه ِذ ِهَ .فإِ َذا ب َل َغ ْت َن ْفس َ ِ ِ
ِ ِ
�ار إِلىَ َح ْل ِق ِه-
م� ْن م ْث ِ َ
َ
�ك َهذهَ -و َأ َش َ
ُ
ُق ْل َتَ :أت ََصدَّ ُقَ .و َأنَّى َأ َو ُ
الصدَ َق ِة؟».
ان َّ
أخرجه ابن ماجه يف ُس�ننه ،كت�اب الوصايا ،باب النهي

عن اإلمس�اك يف احلي�اة والتبذير عند امل�وت ،حديث رقم:
 ،2707قال البوصريي :إسناده صحيح ،رجاله ثقات(((.

ْت ِعنْدَ رس ِ
�ول
(َ )11ع ْن َع ِد ِّي ْب ِن َحاتِ ٍم  قالُ :كن ُ
َ ُ
اهلل ﷺ َفج�اءه رج ِ
الن َأ َحدُ همُ َ ا َي ْش�كُو ا ْل َع ْي َل� َة(((َ ،و َ
اآلخ ُر
َ َُ َ ُ
((( ُب (بضم الباء املوحدة وسكون السني املهملة)ِ ،
وجحاش (بكرس اجليم بعدها حاء مهملة
سرْ
خمففة) ،وهو ُقريش ،مات بحمص.
((( مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه .143/3
((( العيلة :الفقر واحلاجة والفاقة.
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�ال َر ُس ُ
الس�بِيلِ(((َ ،ف َق َ
�ول اهلل ﷺَ « :أ َّم�ا َق ْط ُع
َي ْش�كُو َق ْط َ
�ع َّ
السبِ ِ
يلَ ،فإِ َّن ُه ال َي ْأتيِ َع َل ْي َك إِالَّ َق ِل ٌيل َحتَّى تخَ ُْر َج ا ْل ِع ُري إِلىَ َم َّك َة
َّ
ِ َ ِ َ ِ ٍ (((
ِ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
َّ
َ
ُ
وف
الس�ا َعة ال َتقو ُم َحتَّى َيط َ
بغْي�رْ خفري َ ،وأ َّما ال َع ْيلة فإن َّ
َأحدُ كُ�م بِصدَ َقتِ ِ
ِ
ِ
�ه ال يجَ ِدُ َم ْن َي ْق َب ُل َه�ا منْ ُهُ ،ث َّم َل َيق َف� َّن َأ َحدُ ك ُْم
ْ َ
َ
ِ
ِ
اب َوال ت ُْرجمُ َ ٌ
ان ُيترَ ْ ج ُم َل ُه،
َبْي�نْ َ َيدَ ي اهلل َل ْي َس َب ْينَ ُه َو َب ْينَ� ُه ح َج ٌ
َ ُ ِ
َ
ُث َّ
�م َل َي ُقو َل َّن َل ُه :ألمَ ْ أوت َك َم�الاً ؟ َف َل َي ُقو َل َّنَ :بلىَ ُ .ث َّم َل َي ُقو َل َّن :ألمَ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُأ ْرس ْ�ل إِ َل ْي َك َر ُس�ولاً ؟ َف َل َي ُقو َل َّنَ :بَل�ىَ َ .ف َينْ ُظ ُر َع� ْن َيمينه َفال
َي َرى إِالَّ الن ََّارُ ،ث َّم َينْ ُظ ُر َع ْن ِشَم�اَ لِ ِه َفال َي َرى إِالَّ الن ََّارَ ،ف ْل َيت َِّقينَ َّ
َأ َحدُ ك ُُم الن ََّار َو َل ْو بِ ِش ِّق تمَ ْ َر ٍةَ ،فإِ ْن لمَ ْ يجَ ِدْ َفبِك َِل َم ٍة َط ِّي َب ٍة».

أخرج�ه البخ�اري يف صحيح�ه ،كت�اب ال�زكاة ،ب�اب
الصدقة قبل الرد ،حديث رقم.1413 :
 وعنه َ ق َالَ :ب ْينَا َأنَا ِعنْدَ النَّبِ ِّي ﷺ إِ ْذ َأتَا ُه َر ُج ٌل َف َشكَاإِ َلي ِ
الس�بِ ِ
�ه ا ْل َفا َق� َة(((ُ ،ث َّم َأتَا ُه َ
يلَ .ف َق َالَ « :يا
ْ
آخ ُرَ ،ف َش�كَا َق ْط َع َّ
ِ
ِ
�تْ :لمَ َأ َر َها َو َقدْ ُأنْبِ ْئ ُت َعن َْها.
َع�د ُّي َه ْل َر َأ ْي َت الحْ َريةَ»(((ُ .ق ْل ُ
((( قطع السبيل :قطع الطريق باللصوص.
((( خفري :جمري وحارس ،واخلفارة :الذمة.
((( الفاقة :الفقر واحلاجة.
((( ا ِلحْ َرية (بكرس احلاء) :البلد القديم بظهر الكوفة ،وحملة معروفة بنيسابور.
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َق َالَ « :فإِ ْن َطا َل ْت بِ َك َح َيا ٌة َلترَ َ َي َّن ال َّظ ِعينَ َة((( ت َْر ِتحَ ُل ِم َن ا ِلحْ َري ِة
وف بِا ْل َكعب ِ
َاف َأ َحدً ا إِالَّ اهللَ» ُق ْل ُت فِيماَ َب ْينِي
�ة ،ال تخَ ُ
َحتَّ�ى َت ُط َ
َْ
َو َبينْ َ َن ْفسيِ َ :ف َأ ْي َن ُد َّعار((( َط ِّي ٍئ((( ا َّل ِذي َن َقدْ َس َّع ُروا ا ْلبِال َد(((:
ُوز ِكسرْ َ ى»ُ .ق ْل ُتِ :كسرْ َ ى
«و َل ِئ ْن َطا َل ْت بِ َك َح َيا ٌة َل ُت ْفت ََح َّن ُكن ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْب�ن ُه ْر ُم َز؟ قال« :كْس�رْ َ ى ْبن ُه ْر ُم َزَ ،ولئ� ْن طال ْت بك َح َيا ٌة
ْ�رج ِم ْلء َك ِّف ِه ِمن َذه ٍ ِ ٍ
ب َم ْن
ْ َ
ب َأ ْو ف َّضةَ ،ي ْط ُل ُ
الر ُج َل يخُ ِ ُ
َلترَ َ َي َّن َّ
َ
ِ
ِ
َي ْق َب ُل� ُه ِمنْ ُه َفال يجَ دُ َأ َح�دً ا َي ْق َب ُل ُه منْ ُهَ ،و َل َي ْل َقَي�نَ َّ اهللَ َأ َحدُ ك ُْم َي ْو َم
َي ْل َق�اه َو َل ْي َس َب ْينَ ُه َو َب ْينَ ُه ت ُْرجمُ َ ٌ
ان ُيترَ ْ ِج ُم َل� ُهَ .ف َي ُقو َل َّنَ :ألمَ ْ َأ ْب َع ْث
ِ
ولَ :ألمَ ْ ُأ ْعط َك َمالاً
ولَ :بَل�ىَ َ .ف َي ُق ُ
إِ َل ْي َك َر ُس�ولاً َف ُي َب ِّل َغ َك؟ َف َي ُق ُ
ولَ :بلىَ َ .ف َينْ ُظ ُر َع� ْن َي ِمينِ ِه َفال َي َرى إِالَّ
�ك؟ َف َي ُق ُ
َو ُأ ْف ِض ْ�ل َع َل ْي َ
جهنَّ�م ،وينْ ُظر َعن يس ِ ِ
َّ�م»َ .ق َال َع ِد ٌّي:
�اره َفال َي َرى إِالَّ َج َهن َ
َ َ َ ََ ُ ْ ََ
س ِ
�م ْع ُت النَّبِي ﷺ َي ُق ُ
ول« :ا َّت ُقوا الن ََّار َو َل ْو بِ ِش َّق ِة تمَ ْ َر ٍةَ ،ف َم ْن ْلمَ
َ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
يجَ دْ ش َّق َة تمَ ْ َرة َفبكَل َمة َط ِّي َبة».
وف
َق َال َع ِد ٌّيَ :ف َر َأ ْي ُت ال َّظ ِعينَ َة ت َْرتحَ ِ ُل ِم َن الحِْ َري ِة َحتَّى َت ُط َ
ِ
بِا ْل َكعب ِ
يم ِ
ُوز ِكسرْ َ ى
�ة ،ال تخَ ُ
�ن ا ْف َتت ََح ُكن َ
َْ
َاف إِالَّ اهللََ ،و ُكن ُْت ف َ
((( ال َّظ ِعينَة :املرأة املسافرة ،قيل هلا ذلك ألهنا تظعن مع الزوج حيثام ظعن ،أو ألهنا تحُمل عىل الراحلة
إذا ظعنت .وقيل :الظغينة املرأة يف اهلودج ،ثم قيل للهودج بال امرأة وللمرأة بال هودج :ظعينة.
((( ُدعَّار :مجع داعر ،وهو الرشير ،ويطلق عىل املفسد والسارق.
((( َط ِّيئ :قبيلة عربية مشهورة.
رشا وفسا ًدا ،وأوقدوا نار الفتنة يف البالد.
((( س َّعروا البالد :مألوها ًّ
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ْب ِ
�ن ُه ْر ُم َزَ ،و َل ِئ� ْن َطا َل ْت بِك ُْم َح َي�ا ٌة َلترَ َ ُو َّن َما َق َ
�ال النَّبِي َأ ُبو
ا ْل َق ِ
اس ِم ﷺ« :يخُ ِْر ُج ِم ْل َء َك ِّف ِه».
أخرج�ه البخ�اري يف صحيح�ه ،كت�اب املناق�ب ،باب
عالمات النبوة يف اإلسالم ،حديث رقم.3595 :
 واحلديث عند الرتمذي بسياق طويل ،وفيه ...« :يقيأحدكم وجهه َح َّر جهنم.»...

أخرج�ه الرتمذي يف ُس�ننه ،كتاب تفسير الق�رآن ،باب
ومن سورة فاحتة الكتاب ،حديث رقم .2954 :وقال :هذا
حديث حسن غريب.

الرشح والبيان:

إن الباح�ث يف س�نة رس�ول اهلل ﷺ ليج�د أهن�ا حتف�ل
باملبادئ الرتبوية العظيمة التي تتناول جوانب علمية تربوية
خمتلفة بش�كل يثير الدهش�ة ويبعث عىل اإلعج�اب ،ومن
تلك املبادئ اس�تخدامه ﷺ لكل وس�يلة برصية أو س�معية
ممكنة من ش�أهنا أن تساعد عىل زيادة الفهم ،أو تأكيد املعنى
وحتديد املفهومات املجردة.
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وقد اس�تخدم رس�ول اهلل ﷺ وس�يلة اإلش�ارة احلس�ية
الت�ي يرتبط فيه�ا املفهوم املجرد بيشء حسي ملموس وهو
موضحا أن اهلل تعاىل الذي خلق اإلنسان من نطفة
األصبع،
ً
ق�ادر عليه ،يقول اهلل س�بحانه( :أنى تعج�زين ابن آدم ،وقد
خلقت�ك من مثل هذه ،فإذا بلغت نفس�ك هذه -وأش�ار إىل
�ت  -أي :قال اإلنس�ان :-أتصدَّ ق)،
حلق�ه الرشي�ف ُ -ق ْل َ
فرس�ول اهلل ﷺ يتعج�ب «وأن�ى أوان الصدق�ة»؟ أي :هل
ه�ذا أوان الصدق�ة؟ إنام أواهنا وأنت صحيح س�ليم ،كام يف
صحي�ح البخاري من حديث أيب هريرة  قال :قال رجل
تص�دّ ق وأنت
للنب�ي ﷺ :أي الصدق�ة أفض�ل؟ ق�ال« :أن َّ
صحيح حريص ،تأمل الغنى وختشى الفقر ،وال هتمل حتى
إذا بلغ�ت احللقوم قلت :لفالن كذا ،ولفالن كذا ،وقد كان
لفالن»((( ،وذلك ألن اإلنس�ان ح�ال الصحة يصعب عليه
إخراج املال غال ًبا ملا خيوفه به الشيطان ويزين له إمكان طول
العم�ر واحلاجة إىل املال ،كام قال تعاىل﴿ :ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾(((.
((( صحيح البخاري (حديث رقم .)2597
((( [سورة البقرة ،اآلية .]268
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ورواي�ة اإلم�ام أمح�د واضح�ة يف كل ه�ذا ،وفيه�ا :أن
النب�ي ﷺ قال :ق�ال اهلل :ابن آدم أنَّى تعج�زين وقد خلقتك
من مثل هذه ،حتى إذا سويتك وعدلتك ،مشيت بني ُبردين
وللأرض من�ك وئيد ،فجمع�ت ومنعت ،حت�ى إذا بلغت
الرتاقي ،قلت :أتصدق ،وأنّى أوان الصدقة(((.

والوئيد :صوت ش�دة الوطء عىل األرض ،أي مش�يت
برا وترك�ت النظر يف أصلك ويف أم�ر الذي خلقك من
متك ً
ذلك األصل.

وقول�ه( :وأفض�ل علي�ك) أي :أحس�ن إلي�ك ،بمعنى
أعطيتك املال ومكنتك من إنفاقه واالستمتاع منه.

وقوله( :لرتون ما قال) أي :سيرُ ى ما قال ،وهو الرجل
الذي خيرج بصدقته ...إىل آخره.

قال الطيبي :قال عدي :فرأيت الظعينة ترحتل من احلرية
حتى تطوف بالكعبة ال ختاف إال اهلل ،أي :كام أخرب به رسول
اهلل ﷺ ،ث�م قال :وكنت فيم�ن افتتح كنوز كرسى بن هرمز
(بضم اهلاء وامليم).
((( مسند أمحد (حديث رقم .)17842
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وج�زم البيهق�ي :ب�أن ذل�ك كان يف زمن عم�ر بن عبد
العزي�ز  خام�س اخللف�اء الراش�دين ،حلدي�ث عمر بن
ش�هرا،
أس�يد ق�ال« :إنما ويل عمر ب�ن عب�د العزيز ثالثني
ً
ال واهلل ،م�ا م�ات حتى جع�ل الرجل يأتينا بامل�ال العظيم،
فيق�ول :اجعلوا هذا حيث ت�رون يف الفقراء ،فام يربح حتى
يرجع بامله ،نتذاكر من نضعه فيه فال نجده فريجع بامله ،قد
أغنى عمر الناس».

ومما يؤخذ من األحاديث:

 - 1تعجي�ل وفاء الدين ،والتص�دق يف احلياة والصحة
قب�ل امل�رض وامل�وت ،وألن يتص�دق اإلنس�ان يف
حيات�ه وصحته بدرهم خري ل�ه من أن يتصدق عند
موته بامئة.

 - 2اإلنس�ان يف قبض�ة اهلل  وال ي�دري مت�ى ي�أيت
األجل.

 - 3عىل اإلنس�ان أن يتحىل بخلق التواضع ،وأن يرتفع
عن داء الكرب.
 - 4ج�واز رضب األمث�ال ،واس�تخدام الوس�ائل التي
تعني عىل فهم مراد املتكلم.
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 - 5كيفية شكر نعم اهلل  يف الدنيا.

 - 6الصدق�ة اخلالصة لوجه اهلل تعاىل بأي معروف وإن
َّ
قل تقي صاحبها من النار.
*

*
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*

فضل الصيام
�ول اهلل ﷺ َق َالَ « :ي ُق ُ
(َ )12ع ْن َأبيِ ُه َر ْي َر َة َ أ َّن َر ُس َ
ول
ِ
�ه َو َت ُه َو َأ ْك َل ُه َوشرُ ْ َب ُه
الص ْو ُم يِل َو َأنَا َأ ْج ِزي بِهَ ،يدَ ُع َش ْ
اهللُ َّ :
ني ي ْفطرِ
ِ
ِ
ِ
ليِ
ِ
ِ
الص ْو ُم ُجنَّ ٌةَ ،ول َّ
م ْن َأ ْج َ .و َّ
لصائ ِم َف ْر َحتَان َف ْر َح ٌة ح َ ُ ُ
ِ
ب ِعنْدَ اهلل
ني َي ْل َقى َر َّب ُهَ ،ولخَ َ ُل ُ
َو َف ْر َح� ٌة ِح َ
الصائ ِم َأ ْط َي ُ
�وف َف ِم َّ
ِم ْن ِر ِ
يح المِْ ْس ِك».
أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب التوحيد ،باب قول
اهلل تع�اىل﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ ،حديث
رقم.7492 :

أيض�اَ ،أ َّن َر ُس َ
«الص َي�ا ُم ُجنَّ ٌة،
 وعنْ�ه ً�ول اهلل ﷺ َق َالِّ :
ِ
َفلا َي ْر ُف ْث َوال يجَ ْ َه ْ�لَ ،وإِن ا ْم ُر ٌؤ َقا َت َل ُه َأ ْو َش�اتمَ َ ُهَ ،ف ْل َي ُق ْل :إِنيِّ
ِ
ب
َص ِائ ٌمَ -م َّر َتينْ ِ َ ،والذي َن ْفسيِ بِ َي ِد ِه لخَ ُ ُل ُ
الصائ ِم َأ ْط َي ُ
وف َف ِم َّ
يح المِْس ِ
ِ
ِ
�كَ .يترْ ُ ُك َط َعا َم ُه َوشرَ َ ا َب ُه َو َش ْه َو َت ُه
عنْدَ اهلل َت َعالىَ م ْن ِر ِ ْ
ليِ
ِ
الص َيا ُم يِلَ ،و َأنَا َأ ْج ِزي بِ ِهَ ،والحْ َ َسنَ ُة بِ َعشرْ ِ َأ ْم َثالهِ َا».
م ْن َأ ْج ِّ ،
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أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الصوم ،باب فضل
الصوم ،حديث رقم .1795

أيض�ا َع ِ
�ال« :ك ُُّل َع َم ِ
�ن النَّبِ ِّي ﷺ َق َ
�ل ا ْب ِن آ َد َم
 و َعنْ�ه ًوف َف ِم الصائ ِمِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص ْو َم َفإ َّن ُه يِلَ ،و َأنَا َأ ْجزي ب�هَ .ولخَ َ ُل ُ
َّ
َل� ُه ،إِالَّ َّ
ب ِعنْدَ اهلل ِم ْن ِر ِ
يح المِْ ْس ِك».
َأ ْط َي ُ

أخرج�ه البخ�اري يف صحيحه ،كت�اب اللباس ،باب ما
يذكر يف املسك ،حديث رقم.5927 :
أيضا َق َالَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ول اهلل ﷺ
 و َع ْن َأيب ُه َر ْي َر َة ً �ولَ :ق َ
َي ُق ُ
الص َيا َمُ ،ه َو
�ال اهللُ « :ك ُُّل َع َم ِل ا ْب ِن آ َد َم َل� ُه ،إِالَّ ِّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
الصائ ِم،
يِل َو َأنَا َأ ْج ِزي بِهَ .ف َوالذي َن ْف ُس محُ َ َّمد بِ َيده لخَ ُ ْل َف ُة َف ِم َّ
ب ِعنْدَ اهلل ِم ْن ِر ِ
يح المِْ ْس ِك».
َأ ْط َي ُ
أخرجه مس�لم يف صحيحه ،كتاب الصي�ام ،باب فضل
الصيام ،حديث رقم.2760 :

أيض�ا َع� ْن َأيب ُه َر ْي َ�ر َة َ ي ُق ُ
�ول:
 ويف رواي�ة ملس�لم ً�ل ا ْب ِ
�ال اهللُ  :ك ُُّل َع َم ِ
�ول اهلل ﷺَ « :ق َ
�ال َر ُس ُ
َق َ
�ن آ َد َم َل� ُه
ِ
الص َي�ا ُم ُجنَّ ٌةَ ،فإِ َذا ك َ
َان
الص َي�ا َم َفإِنَّ� ُه يِلَ ،و َأنَا َأ ْج ِزي بِهَ ،و ِّ
إِالَّ ِّ
َي ْو ُم َص ْو ِم َأ َح ِدك ُْم َفال َي ْر ُف ْث َي ْو َم ِئ ٍذ َوال َي ْس َ
بَ ،فإِ ْن َس�ا َّب ُه
�خ ْ
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َأ َح�دٌ َأ ْو َقا َت َل� ُه َف ْل َي ُق ْل :إِنيِّ ا ْم ُ�ر ٌؤ َص ِائ ٌمَ .وال�ذي َن ْف ُس محُ َ َّم ٍد
ِ
ب ِعنْدَ اهلل َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ِم ْن ِر ِ
يح
بِ َي ِد ِه لخَ ُ ُل ُ
الصائ ِم َأ ْط َي ُ
وف َف� ِم َّ
المِْس ِ
�ك ،ولِلص ِائ� ِم َفرحت ِ
َان َي ْف َر ُح ُهماَ  :إِ َذا َأ ْف َط َ�ر َف ِر َح بِ ِف ْط ِر ِه،
ْ َ
َ َّ
ْ
َوإِ َذا َل ِق َي َر َّب ُه َف ِر َح بِ َص ْو ِم ِه».
 ويف رواية عنده« :قال :إ َذا َل ِق َي اهللَ َف َج َزا ُه َف ِر َح». وعند الرتمذي َع ْن َأبيِ ُه َر ْي َر َة َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ�ول
ُ�م َي ُق ُ
�ول :ك ُُّل َح َس�ن ٍَة بِ َعْش�رْ ِ َأ ْم َثالهِ َا ،إِلىَ
اهلل ﷺ« :إِ َّن َر َّبك ْ
ف ،والصوم يِل و َأنَا َأج ِ ِ
س�ب ِعماِ ئ َِة ِضع ٍ
الص ْو ُم ُجنَّ ٌة
�زي بِهَّ .
ْ
َ َّ ْ ُ َ
ْ
َ ْ
وف َف� ِم الص ِ
ِ
ِ
َ
ُ
لخَ
ْ
ِ
ب ِعنْ�دَ اهلل ِم ْن ِر ِ
يح
ي
ط
أ
م
ائ
ل
و
،
َّار
ن
ال
�ن
ُ
َ ُ
َّ
َ ُ
م َ
ِ
المِْس ِ
�ل َعَل�ىَ َأح ِدكُ�م ج ِ
اه ٌ
�كَ ،وإِ ْن َج ِه َ
�م،
�ل َو ُه َ
ْ َ
َ
ْ
�و َصائ ٌ
ِ
ِ
َف ْل َي ُق ْل :إنيِّ َصائ ٌم».
أخرج�ه الرتم�ذي يف ُس�ننه ،كتاب الص�وم ،باب فضل
الصوم ،حديث رقم.769 :

�ال اهللُ  :ك ُُّل َع َم ِل ا ْب ِ
 وعن�د النس�ائيَ « :ق َ�ن آ َد َم َل ُه
ِ
ِ
ِ
ِ
الص َيا ُم ُجنَّ ٌةَ ،ف�إ َذا ك َ
َان
�و يِل َو َأنَ�ا َأ ْجزي ب�هِّ .
الص َي�ا َمُ ،ه َ
إِالَّ ِّ
ِ
بَ ،فإِ ْن َش�اتمَ َ ُه َأ َحدٌ
�و ِم َأ َحدك ُْم َفال َي ْر ُف ْث َوال َي ْص َخ ْ
َي ْو ُم َص ْ
َأو َقا َت َل�هَ ،ف ْلي ُق ْ�ل :إِنيِّ امر ٌؤ ص ِائم ،وال�ذي َن ْفس محُ َم ٍد بِي ِدهِ،
ُ َّ َ
ُْ َ ٌ َ
ُ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ب عنْدَ اهلل م ْن ر ِ
يح المْ ْسك».
لخَ ُ ُل ُ
الصائ ِم أ ْط َي ُ
وف َف ِم َّ
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أخرجه النس�ائي يف ُس�ننه ،كت�اب الصي�ام ،باب فضل
الصي�ام ،حدي�ث رق�م .2217 :وهن�اك بع�ض رواي�ات
للنسائي قريبة جدًّ ا مما ذكرنا هنا.

ف :الحْ َ َسنَ ُة
 وعند ابن ماجه« :ك ُُّل َع َم ِل ا ْب ِن آ َد َم ُي َضا َع ُبِعشرْ ِ َأم َثالهِ ا ،إِلىَ س�ب ِعماِ ئ َِة ِضع ٍ
ف ،إِلىَ َما َشا َء اهللَُ ،ي ُق ُ
ول اهللُ:
ْ
َ ْ
َ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
�ه َو َت ُه َو َط َعا َم ُه م ْن
�و َمَ ،فإ َّن ُه يِل َو َأنَا َأ ْجزي بهَ ،يدَ ُع َش ْ
الص ْ
إِالَّ َّ
َانَ :فرح ٌة ِعنْ�دَ فِ ْط ِر ِه ،و َفرح ٌة ِعنْدَ لِ َق ِ
َأجِل�يِ  .لِلص ِائ ِم َفرحت ِ
اء
َ ْ َ
ْ َ
ْ َ
َّ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب عنْدَ اهلل م ْن ِر ِ
يح المْ ْسك».
َر ِّبهَ ،ولخَ ُ ُل ُ
الصائ ِم َأ ْط َي ُ
وف َف ِم َّ
أخرج�ه ابن ماجه يف ُس�ننه ،كتاب الصي�ام ،باب فضل
الصيام ،حديث رقم.1638 :
خمترصا يف كتاب األدب ،ب�اب فضل العمل،
وأخرج�ه
ً
حديث رقم.3823 :

ب َ ع ْن رس ِ
( )13و َع� ْن َعليِ ْب ِ
�ن َأبيِ َطالِ ٍ
�ول اهلل ﷺ
َ ُ
ِ ِ
�ال« :إِ َّن اهللَ َ ي ُق ُ
َق َ
لص ِائ ِم
�و ُم يِل َو َأنَا َأ ْج ِزي بِهَ ،ول َّ
الص ْ
ولَّ :
َفرحت ِ
ني َي ْل َقى َر َّب ُهَ .والذي َن ْف ِس�ى بِ َي ِد ِه
ني ُي ْفطِ ُ�رَ ،و ِح َ
َ�انِ :ح َ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ب عنْدَ اهلل م ْن ر ِ
يح المْ ْسك».
لخَ ُ ُل ُ
الصائ ِم أ ْط َي ُ
وف َف ِم َّ
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أخرجه النس�ائي يف ُس�ننه ،كت�اب الصي�ام ،باب فضل
الصيام ،حديث رقم.2211 :

�ع ٍ
( )14و َعن َأبيِ س ِ
يد َ ق َالَ :ق َ
�ال النَّبِي ﷺ« :إِ َّن ا َ
هلل
ْ
َ
�ه .ولِلصائ ِمِ
ول :الص�وم يِل و َأنَ�ا َأج ِزي بِ ِ
�ار َك َو َت َع�الىَ َي ُق ُ
َ َّ
ْ
َّ ْ ُ َ
َت َب َ
َفرحت ِ
َ�ان :إِ َذا َأ ْف َط َر َف ِ
�ر َحَ ،وإِ َذا َل ِق َي اهللَ َف َج َ�زا ُه َف ِر َحَ ،والذي
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ب عنْدَ اهلل م ْن ر ِ
يح
َن ْف ُس محُ َ َّمد ب َيده لخَ ُ ُل ُ
الصائ ِمَ ،أ ْط َي ُ
وف َف ِم َّ
المِْ ْس ِك».
أخرجه النس�ائي يف ُس�ننه ،كت�اب الصي�ام ،باب فضل
الصيام ،حديث رقم.2213 :

الرشح والبيان:

الصيام ليس امتنا ًعا عن الطعام والرشاب فقط بل وقاية
وستر من اقتراف املعايص؛ ق�ال رس�ول اهلل ﷺ« :الصيام
ُجنّ ًة (بضم اجليم ،وتش�ديد النون) ،أي :وقاية وستر ،أي:
م�ن املع�ايص ،ألنه يكرس الش�هوة ويضعفها ،وقيل :سترة
م�ن النار ،وقد ورد ذل�ك يف بعض الروايات عند الرتمذي:
«الص َي�ا ُم ُجنَّ ٌة ِم َن الن َِّار» ألن النار حمفوفة بالش�هوات ،وعند
ِّ
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النس�ائي يف الكبرى« :الصي�ام جنة ما مل خيرقه�ا»((( ،وعند
الدارمي« :الصوم جنة ما مل خيرقها» قال أبو حممد الدارمي:
يعني بالغيبة(((.

قال القس�طالين :وفيه تالزم األمرين؛ ألنه إذا كف نفسه
ترا من النار يف اآلخرة ،ومن
ع�ن املعايص يف الدنيا كان له س ً
ثم فالصائم ال يرفث :أي ال يقرب أهله برغم أنه ٌ
حل له .وال
ّ
جيهل :أي ال يفحش يف الكالم ،وذلك قوله ﷺ« :فال يرفث
وال جيه�ل ،وإن ام�رؤ قاتل�ه» ،أي :دفع�ه أو نازع�ه «فليقل:
إين صائ�م مرتني» ،يقول الزركيش رمح�ه اهلل :يقول مرة بقلبه
ومرة بلسانه ،فإذا قال بقلبه كف لسانه عن خصمه ،وإذا قال
بلسانه كف خصمه عنه.

ث�م بَّي�نَّ رس�ول اهلل ﷺ أن رائح�ة ف�م الصائ�م املتغرية
بس�بب الصيام أحب إىل اهلل تعاىل من ريح املس�ك ،وأقس�م
رس�ول اهلل ﷺ عىل ذلك فق�ال« :والذي نفيس بيده خللوف
فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح املسك».
((( ُسنن النسائي (حديث رقم .)2235 ،2233
((( ُسنن الدارمي (حديث رقم .)1773
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ق�ال اب�ن حج�ر يف الفت�ح :واختلف يف ك�ون اخللوف
أطي�ب عن�د اهلل م�ن ري�ح املس�ك ،م�ع أن�ه  من�زه عن
اس�تطابة الروائ�ح ،إذ ذاك م�ن صف�ات املخلوق�ات؛ قال
امل�ازري :ه�و جم�از ،واملعن�ى أنه أطي�ب عن�د اهلل من ريح
املس�ك عندك�م ،أي :يق�رب إلي�ه أكثر من تقريب املس�ك
إليك�م ،وق�ال الن�ووي :حاصل�ه مح�ل معن�ى الطيب عىل
القب�ول والرض�ا ،وقد نق�ل القايض حسين يف تعليقه :أن
حيا تفوح .قال :فرائحة الصيام فيها
للطاعات يوم القيامة ر ً
بني العبادات كاملس�ك ،يؤيد هذا قوله ﷺ يف رواية مس�لم
«أطيب عند اهلل يوم القيامة».

ثم بني رسول اهلل ﷺ سبب ذلك نقلاً عن اهلل ،يقول اهلل
تعاىل( :يرتك طعامه ورشابه وش�هوته من أجيل) ،أي شهوة
اجلماع لعطفها عىل الطعام والرشاب ،وحيتمل أن يكون من
العام بعد اخلاص.
ث�م يق�ول اهلل( :الصيام يل وأنا أجزي ب�ه) ،وقد اختلف
العلماء يف امل�راد م�ن «الصيام يل» ،م�ع أن األعمال كلها له
سبحانه وهو الذي جيزي هبا ،عىل أقوال:
91

أن الصوم ال يقع فيه الرياء كام يقع يف غريه.

أن املراد :أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته.

إيل واملقدم عندي ،ق�ال ابن عبد
أن�ه
ُّ
أحب العب�ادات ّ
البر :كف�ى بقوله( :الص�وم يل) فضلاً للصيام عىل س�ائر
العبادات.

أن االس�تغناء ع�ن الطع�ام وغيره م�ن الش�هوات من
صفات الرب جل جالله ،فلما تقرب الصائم إليه بام يوافق
صفاته أضافه إليه.

أن مجي�ع العب�ادات ُتوفىّ منه�ا مظامل العب�اد إال الصوم.
روى البيهق�ي ع�ن اب�ن عيين�ة ق�ال :إذا كان ي�وم القيام�ة
حياس�ب اهلل عبده ويؤدي ما عليه من املظامل من سائر عمله،
حت�ى ال يبقى إال الصوم فيتحم�ل اهلل تعاىل ما بقي عليه من
املظامل ويدخل�ه بالصوم اجلنة((( ،ويؤيده حديث أيب هريرة 
قال :قال رس�ول اهلل ﷺ« :قال ربكم :كل العمل كفارة إال
الصوم يل وأنا أجزي به»(((.
((( شعب اإليامن (حديث رقم .)3582
((( مسند أمحد (حديث رقم .)10025 ،9888
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وقد بني لنا رس�ول اهلل ﷺ أن اهلل يضاعف احلس�نة بعرش
أمثاهلا ،وفضل اهلل واسع فاحلسنات يضاعف اهلل جزاءها من
عشر أمثاهلا إىل س�بعامئة ضعف إال الصوم فلا يضاعف إىل
هذا القدر ،بل ثوابه ال يقدر قدره وال حيصيه إال اهلل تعاىل.

ومما يؤخذ من األحاديث:
 - 1فضل عبادة الصيام.

 - 2كل عم�ل ابن آدم جيازى عليه احلس�نة بعرش أمثاهلا
إال الصوم فاهلل يعطي أجره بغري حساب.
 - 3م�ن س�لم صيامه م�ن املعايص قوة وفعًل�اً دخل يف
ق�ول اهلل تعاىل عىل لس�ان رس�ول اهلل ﷺ( :الصيام
يل وأنا أجزي به).

 - 4للصائ�م فرحت�ان يفرحهما :إذا أفطر ف�رح بفطره،
وإذا لقي ربه فرح بجزاء صومه.
 - 5الصوم وقاية ومحاية من اقرتاف الرذائل.

 - 6اإلش�ارة إىل حتري�م الوص�ال يف الص�وم ،القتضاء
احلديث كراهة تأخري الفطر فكيف برتكه.
*

*
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*

فضل ذكر اهلل تعاىل
َ�س َ ع ِ
(َ )15ع� ْن َأن ٍ
�الَ « :ي ُق ُ
�ي ﷺ َق َ
�ول اهللُ:
�ن النَّبِ ِّ
َأ ْخ ِر ُجوا ِم َن الن َِّار َم ْن َذك ََرنيِ َي ْو ًماَ ،أ ْو َخا َفنِي فيِ َم َقا ٍم».

أخرجه الرتمذي يف ُسننه ،كتاب صفة جهنم عن رسول
اهلل ﷺ ،باب ما جاء أن للنار نفسين ،وما ذكر من خيرج من
النار من أهل التوحيد ،حديث رقم ،2594 :وقال :حديث
حسن غريب.

(َ )16ع ْن َأبيِ ُه َر ْي َر َة َ ق َالَ :ق َال النَّبِي ﷺَ « :ي ُق ُ
ول اهللُ
َت َع�الىَ َ :أنَا ِعنْدَ َظ ِّن َع ْب ِدي بيِ َ ،و َأنَا َم َع ُه إِ َذا َذك ََرنيِ َ ،فإِ ْن َذك ََرنيِ
أل َذكَر ُته فيِ م ٍ
فيِ َن ْف ِس ِه َذكَر ُته فيِ َن ْفسيِ  ،وإِ ْن َذكَرنيِ فيِ م ٍ
أل َخيرْ ٍ
َ
ْ ُ
ْ ُ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِمن ُْه ْمَ ،وإِ ْن َت َق َّر َب إِ يَ َّل بِشبرْ َت َق َّر ْب ُت إِ َل ْيه ذ َرا ًعاَ ،وإِ ْن َت َق َّر َب إِ يَ َّل
ِذ َرا ًعا َت َق َّر ْب ُت إِ َل ْي ِه َبا ًعاَ ،وإِ ْن َأتَانيِ َي ْمشيِ َأ َت ْي ُت ُه َه ْر َو َل ًة».

أخرج�ه البخ�اري يف صحيحه ،كت�اب التوحيد ،باب
قول�ه تع�اىل﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ﴾ ،وقول�ه ج�ل
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ذك�ره﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾،
حديث رقم.6970 :

خمترصا ،باب قول اهلل
أيض�ا يف كتاب التوحيد
وأخرجه ً
ً
تعاىل« :يريدون أن يبدلوا كالم اهلل» ،حديث رقم.7066 :

 وأخرجه مس�لم يف صحيحه ،بثالث روايات عن أيبهريرة :

الرواي�ة األوىل :قريبة يف اللفظ مما ذكر البخاري هنا ،ومل
ُ�رنيِ  ،إِ ْن َذك ََرنيِ فيِ
«و َأنَا َم َع ُه ِح َ
خيتل�ف إال يف قول�هَ :
ين َي ْذك ُ
َن ْف ِس ِ
لإ َذك َْر ُت ُه فيِ َم ٍ
�ه َذك َْرتُ� ُه فيِ َن ْفسيِ َ ،وإِ ْن َذك ََرنيِ فيِ َم ٍ
إل ُه ْم
َخيرْ ٌ ِمن ُْه ْم».
«وإِ ْن َت َق َّ�ر َب إِ يَ َّل ِذ َرا ًعا،
والرواي�ة الثانية :مل يذكر فيه�اَ :
َت َق َّر ْب ُت ِمنْ ُه َبا ًعا».
والرواي�ة الثالثة :فيه�ا« :إِ َّن اهللَ َق َ
�ال :إِ َذا َت َل َّق�انيِ َع ْب ِدي
بِ ِشبرْ ٍ َت َل َّق ْي ُت ُه بِ ِذ َراعٍَ ،وإِ َذا َت َل َّقانيِ بِ ِذ َرا ٍع َت َل َّق ْي ُت ُه بِ َباعٍَ ،وإِ َذا َت َل َّقانيِ
بِ َبا ٍع َأ َت ْي ُت ُه بِ َأسرْ َ َع».

صحي�ح مس�لم ،كت�اب الذكر والدع�اء والتوب�ة ،باب
احلث عىل ذكر اهلل تعاىل ،حديث رقم.6983 :
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أيضا َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول
 وعند مس�لم عن َأبيِ ُه َر ْي َر َة ً ِ
اهلل ﷺ« :إِ َّن اهللَ َي ُق ُ
�ولَ :أنَ�ا ِعنْدَ َظ ِّن َع ْب�دي يبَ ،و َأنَا َم َع ُه إِ َذا
َد َعانيِ ».

أخرج�ه مس�لم يف صحيح�ه ،كت�اب الذك�ر والدع�اء
والتوب�ة ،باب فضل الذكر والدع�اء والتقرب إىل اهلل تعاىل،
حديث رقم.2675 :

 وأخرجه الرتمذي يف ُسننه ،كتاب الزهد ،باب ما جاء يفحسن الظن باهلل ،حديث رقم ،2388 :وقال :حسن صحيح.
«وإِ ِن ا ْقَت�رَ َ َب إِ يَ َّل ِشْب�رْ ً ا
 ويف رواي�ة للرتم�ذي ًأيض�اَ :
�ت إِ َلي�هِ
ِ
ا ْقترَ ب ُ ِ ِ
ِ
ِ
�ت منْ� ُه ذ َرا ًع�اَ ،وإِن ا ْقَت�رَ َ َب إ يَ َّل ذ َرا ًع�ا ا ْقترَ َ ْب ُ ْ
َْ
َبا ًعا.»...

أخرجه الرتمذي يف ُس�ننه ،كتاب الدعوات ،باب حسن
الظن باهلل  ،حديث رقم ،3603 :وقال :حديث حس�ن
صحيح.
 وأخرجه ابن ماجه يف ُسننه ،كتاب األدب ،باب فضل�ع َع ْب ِدي إِ َذا ُه َو
الذكر ،حدي�ث رقم ،3822 :بلفظَ « :أنَا َم َ
َت بيِ َش َفتَا ُه».
َذك ََرنيِ َوتحَ َ َّرك ْ
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الرشح والبيان:

ال�دار اآلخ�رة إم�ا جن�ة وإما ن�ار ،اجلن�ة ملن أط�اع اهلل
ورس�وله وعم�ل بام أم�را ب�ه ،وانتهى عما هنيا عن�ه ،والنار
مل�ن عصى اهلل ورس�وله ،يق�ول رس�ول اهلل ﷺ« :ك ُُّل ُأ َّمتِي
ون الجْ َنَّ َة ،إِالَّ َم ْن َأ َبى»َ .قا ُلواَ :و َم ْن َي ْأ َبى َيا َر ُس َ
َيدْ ُخ ُل َ
ول اهلل؟
َق َالَ « :م ْن َأ َطا َعنِي َد َخ َل الجْ َنَّ َةَ ،و َم ْن َع َصانيِ َف َقدْ َأ َبى»(((.
واحلديث األول يبني فضل مقامني مها:

املق�ام األول :ذك�ر اهلل ؛ فاإلنس�ان ال�ذي يذك�ر اهلل 

خملصا له فضل ومنزلة عند ربه؛ ألن من ذكر اهلل ذكره اهلل لقول
ً
(((
اهلل تعاىل﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾
وكام قال سبحانه﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱ ﯓﯔﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
((( صحيح البخاري (حديث رقم .)6851
((( [سورة البقرة ،اآلية .]152

98

ﯟ ﯠ﴾((( ،ويق�ول رس�ول اهلل ﷺَ « :م َث ُ�ل ال�ذي
ي ْذكُر ربه والذي ال ي ْذكُر م َث ُل الحْ ي والمَْي ِ
ت»(((.
َ ِّ َ ِّ
َ ُ َ َّ ُ َ
َ ُ َ

واملراد بالذكر هن�ا :اإلتيان باأللفاظ التي أمر الرشع هبا
وورد الرتغيب فيها ،واإلكثار منها بإخالص ويقني وعمل،
مث�ل الباقي�ات الصاحل�ات وه�ي( :س�بحان اهلل ،واحلم�د
هلل ،وال إل�ه إال اهلل ،واهلل أكبر) وما يلحق هب�ا من احلوقلة:
(ال ح�ول وال ق�وة إال باهلل) ،والبس�ملة( :بس�م اهلل الرمحن
الرحيم) ،واالس�تغفار( :أستغفر اهلل العظيم)؛ ونحو ذلك،
أيضا ويراد به :املواظبة عىل العمل بام أوجبه
ويطلق ذكر اهلل ً
اهلل ،أو ندب إليه من األعامل الصاحلة.

ث�م الذك�ر يقع ت�ارة باللس�ان ويؤج�ر علي�ه الناطق،
ويشترط أال يقص�د به غير معن�اه ،وإن أضي�ف القلب
إىل اللس�ان فهو أكم�ل ،فإن انضاف إىل ذلك اس�تحضار
معنى الذكر وما اش�تمل علي�ه من تعظيم اهلل تعاىل ،ونفي
النقائص عنه ازداد كاملاً  ،وقال الفخر الرازي :املراد بذكر
((( [سورة األحزاب ،اآلية .]35
((( صحيح البخاري (حديث رقم .)6044

99

اللس�ان األلفاظ الدال�ة عىل التس�بيح والتحميد والتكبري
والتمجيد.

والذكر بالقلب :التفك�ر يف أدلة الذات والصفات ،ويف
أدل�ة التكاليف من األمر والنهي حتى ي ّطلع عىل أحكامهام،
والتفكر يف أرسار خملوقات اهلل .

والذك�ر باجل�وارح :أن تك�ون مس�تغرقة يف الطاع�ات
والعمل الصالح.

وقال بعض العارفني :الذكر س�بعة أنح�اء :ذكر العينني
بالب�كاء ،وذك�ر األذنين باإلصغاء ،وذك�ر اللس�ان بالثناء،
وذك�ر اليدي�ن بالعطاء ،وذك�ر البدن بالوف�اء ،وذكر القلب
باخلوف والرجاء ،وذكر الروح بالتسليم والرضا.

وال ش�ك أن ذكر اهلل تعاىل بيقني وإخالص يريح املسلم
يف دني�اه وس�ائر أعامل�ه ،فيظل لس�انه رط ًبا بذك�ر اهلل ،ف َع ْن
َعب ِ
�د اهلل ْب ِ
�ن ُبسرْ ٍ َ أ َّن َر ُجلاً َق َالَ :يا َر ُس َ
�ول اهلل إِ َّن شرَ َ ِائ َع
ْ
ٍ
ِ
نيِ
ِ
ِ
ِ
َ
برِ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
ِ
اإل ْسلام قدْ َكث َر ْت َعليَ َّ فأخ ْ بشيَ ْ ء أت ََش� َّبث به ،قال« :ال
َي َز ُال لِ َسان َُك َر ْط ًبا ِم ْن ِذك ِْر اهلل»(((.

((( ُسنن الرتمذي (حديث رقم .)3375
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ويف صحيح مس�لم َعن َأبيِ هرير َة و َأبيِ س ِ
�ع ٍيد الخْ ُدْ ِر ِّي 
ْ ُ ََْ َ َ
َأ هَّنُماَ َش ِهدَ ا َعلىَ النَّبِ ِّي ﷺ َأ َّن ُه َق َال« :ال َي ْق ُعدُ َق ْو ٌم َي ْذك ُُر َ
ون اهللَ 
ِ
ِ
الس ِكينَ ُة،
الرحمْ َ ُةَ ،ون ََز َل ْت َع َل ْي ِه ُم َّ
إِالَّ َح َّفت ُْه ُم المَْالئ َك ُةَ ،و َغش َيت ُْه ُم َّ
ِ
يم ْن ِعنْدَ ُه»(((.
َو َذك ََر ُه ُم اهللُ ف َ
املق�ام الث�اين :ال�ذي يقول في�ه اهلل تع�اىل« :أو خافني يف
مقام» .فخوف اهلل تعاىل أحد األس�باب التي خترج اإلنسان
ك�ف اجل�وارح ع�ن املع�ايص
م�ن الن�ار ،وامل�راد باخل�وف ّ
وتقييده�ا بالطاع�ات واألعامل الصاحل�ة ،وإال فهو حديث
نفس ال يستحق أن يسمى خو ًفا.

وق�د رأى بعض أهل التحقيق من أه�ل العلم أن أصح
اآلراء ه�و االعت�دال يف األم�ور ،واالجته�اد يف العبادة مع
حس�ن الظن يف اهلل تع�اىل ،فقد أعلن رب الع�زة  يف هذه
األحادي�ث أنه عند ظن العبد به واعتق�اده فيه ،فحني يعتقد
العب�د أن ربه تواب رحيم ،غاف�ر الذنب وقابل التوب ،فإنه
عندما يس�تغفر اهلل  ويتوب إليه يغف�ر اهلل تعاىل له ويقبل
توبت�ه ،كما أنه عندم�ا يدع�و اهلل وهو موق�ن باإلجابة حيقق

((( صحيح مسلم (حديث رقم .)2699
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رجاءه ،ويكون اهلل حس�به وكافي�ه إذا طلب من ربه الكفاية
واعتم�د علي�ه ،ق�ال اهلل تع�اىل﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ﴾((( ،فاهلل عند ظن العبد به ،بالرجاء واألمل يف العفو.

ثم يوضح بعد ذلك أن اهلل مع العبد حني يذكره ،ويكون
معه بالرمحة والتوفيق واهلداية والرعاية ،ثم ُي َف ِّصل بعد ذلك
معيته حني يذكره اإلنسان فيقول( :إن ذكرين يف نفسه ذكرته
يف نفسي) ،وعندئذ يكون للذاكر م�ن الثواب واألجر ما ال
آمرا
يطل�ع عليه أحد ،وكما قال اهلل تعاىل يف الق�رآن الكريم ً
عباده بذكرهَ ﴿ :فا ْذك ُُروين َأ ْذكُركُم﴾(((.

مأل ذكرته يف ٍ
ث�م قال بعد ذلك( :وإن ذك�رين يف ٍ
مأل هم
خير منهم) ،حيث توضح األحاديث بعد ذلك ثمرة تقرب
اإلنس�ان من ربه ،وه�ي أن اهلل يقرتب ممن يقرتب منه ،فمن
تق�رب إىل رب�ه  بالطاع�ة والعبادة ،فس�ار بام أم�ر اهلل به،
((( [سورة الطالق ،اآليتان .]3 ،2
((( [سورة البقرة ،اآلية .]152
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وانتهى عام هنى اهلل عنه ،فإن اهلل تعاىل حينئذ يتقرب إىل عبده
بالرمح�ة والتوفيق وباإلعانة ،فيعين�ه اهلل تعاىل يف كل أموره،
وكلما ازداد العبد يف الطاعة ازداد ربه يف رمحته وتوفيقه ،بل
إن اهلل تع�اىل يوض�ح يف النهاي�ة أن رمحته بعباده املس�ارعني
للطاعات واخلريات تكون أسبق إىل العباد.

(وإن أتاين يميش أتيته هرولة) ،أي :إن أتاين يميش وأرسع
يف طاعت�ي أتيته هرولة ،أي :صببت عليه الرمحة وس�بقته هبا،
ومل أحوجه إىل امليش الكثري يف الوصول إىل املقصود.

وىف رواي�ة أخ�رى يف صحي�ح مس�لم يقول الرس�ول
صل�وات اهلل وسلامه علي�ه إن اهلل  ق�ال« :إِ َذا َت َل َّق�انيِ
َعب ِدي بِ ِش ٍ َت َل َّقي ُته بِ ِذراعٍ ،وإِ َذا َت َل َّقانيِ بِ ِ
�ذ َرا ٍع َت َل َّق ْي ُت ُه بِ َباعٍ،
َ
ْ
ْ ُ َ
ْب�رْ
نيِ
َوإِ َذا َت َل َّق�ا بِ َب�ا ٍع َأ َت ْيتُ� ُه بِ َأسرْ َ َع» ،ويف كل ه�ذا ما يدل عىل
ح�ب اهلل تع�اىل لعباده الذاكري�ن الذين يرسع�ون بطاعته
ويس�ارعون يف اخليرات ،وال يتكاس�لون وال يؤجل�ون
التوب�ة والطاع�ة ،ألن يف رسع�ة الطاعة ويف الزي�ادة منها
زي�ادة قرب من اهلل  ،وداللة عىل إخالص اإلنس�ان هلل
تعاىل يف هذه الطاعة.
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ومما يؤخذ من األحاديث:

 - 1فضيل�ة ذكر اهلل  واخلوف من س�خطه ،وحس�ن
الظن به ،فهو سبب النجاة من النار.

 - 2ذكر اهلل يكون بإخالص القلب واملواظبة عىل العمل
بام أوجبه اهلل ،أو ندب إليه من األعامل الصاحلة.

 - 3فضيل�ة الص�دق واإلخلاص يف الذك�ر م�ع عمل
الصاحلات.
 - 4رضورة ك�ف اجل�وارح ع�ن املع�ايص وتقييده�ا
بالطاعة.

 - 5فض�ل ترجية الناس بذكر أحاديث الرجاء وصالح
األعامل ،قال املعتمر البنه :يا بني حدثني بالرخص
لعلي ألق�ى اهلل وأن�ا أحس�ن الظن ب�ه .وروي مثل
ذل�ك عن اب�ن حنبل ،ثم إن الرج�اء جيلب حمبة اهلل
تع�اىل التي هي غاية الس�عادة ،وم�ن أحب لقاء اهلل
أحب اهلل لقاءه.
 - 6من ثمرات ذكر اهلل رمحة اهلل للذاكر وتوفيقه ،فكلام
ازداد العب�د يف عبادته ازداد فض�ل اهلل عليه ورمحته
به ،بل كان فضل اهلل إليه أرسع.
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فضل القرآن عىل سائر الكالم
�ع ٍ
(َ )17ع�ن َأبيِ س ِ
�ال َر ُس ُ
�الَ :ق َ
يد اخل�دري َ ق َ
�ول
ْ
َ
ِ
اهلل ﷺَ « :ي ُق ُ
ال�ر ُّب َ :م ْن َش� َغ َل ُه ا ْل ُق ْ�ر ُ
آن َوذك ِْري َع ْن
�ول َّ
ِ
ِ
نيَ ،و َف ْض ُل كَال ِم اهلل
الس ِائ ِل َ
َم ْس َ�أ َلتي َأ ْع َط ْي ُت ُه َأ ْف َض َل َما ُأ ْعطي َّ
َعلىَ َس ِائ ِر ا ْلكَال ِم َك َف ْض ِل اهلل َعلىَ َخ ْل ِق ِه».

أخرج�ه الرتمذي يف ُس�ننه ،كتاب فضائ�ل القرآن ،باب
رقم ( )25وه�و بدون عنوان ،حديث رق�مَ .2926 :ق َال:
َه َذا َح ِد ٌ
يب.
يث َح َس ٌن َغ ِر ٌ

الرشح والبيان:

يف احلدي�ث بيان أن من ش�غله حفظ القرآن وعلم مبانيه
وتدب�ر معاني�ه والعمل بام في�ه عن ذكري ومس�ألتي أعطيته
أي بسبب ذلك -أفضل ما أعطي السائلني ،وشغل القرآنتدب�ره والقي�ام بموجباته من إقامة فرائض�ه واالجتناب عن
حمارمه ،فإن الرجل إذا أطاع اهلل ذكره.
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(وفضل كالم اهلل) أي رشفه باعتبار مدلوله (عىل س�ائر
الكالم كفضل اهلل عىل خلقه) أي وكذلك فضل االش�تغال
واملش�تغل ب�ه على غيره ،وكان وج�ه االس�تغناء ع�ن ذكر
الذاكري�ن بذك�ر الس�ائلني أهنم م�ن مجلتهم م�ن حيث إهنم
ٍ
خمل�وق ٍ
ناطق
س�ائرين بالفع�ل أو القوة ،إذ لس�ان حال كل
باالفتقار إىل نعم احلق وإمداده بعد إجياده.

وق�ال األحوذي يف بيان معنى احلديث :أي من اش�تغل
ٍ
بق�راءة القرآن ومل يف�رغ إىل ٍ
ودع�اء أعطى اهلل مقصوده
ذكر
ومراده أكثر وأحسن مما يعطي للذين يطلبون حوائجهم.

ومما يؤخذ من األحاديث:

 - 1فض�ل املحافظ�ة عىل ق�راءة القرآن الكري�م وتدبره
والعمل به ،فهو أفضل الذكر.
وتدبرا
ً
 - 2ثواب االنش�غال عن السؤال بالقرآن تعلماً
وعمًل�اً عطاء وفري من اهلل تع�اىل بأفضل مما يعطي
السائلني.
*

*

106

*

فضل الصالة والتسليم عىل النبي ﷺ
(َ )18ع ْن َأبيِ َط ْل َح َة َ أ َّن َر ُس َ
ات َي ْو ٍم
ول اهلل ﷺ َجا َء َذ َ
ِ
(((
�ـرى فيِ َو ْج ِه َك.
َوا ْل ُبْش�رْ َ ى فيِ َو ْج ِهه َف ُق ْلنَا :إِنَّا َلن ََرى ا ْل ُب ْش َ
�كَ ،ف َق َالَ :يا محُ َ َّم�دُ  ،إِ َّن َر َّب َك َي ُق ُ
َف َق َ
�ال« :إِ َّن ُه َأتَانيِ المَْ َل ُ
ولَ :أ َما
ِ
ليِ
ُي ْر ِض َ
يك َأ َّن ُه ال ُي َص َع َل ْي َك َأ َحدٌ إِالَّ َص َّل ْي ُت َع َل ْيه عَشرْ ً اَ ،وال
ُي َس ِّل ُم َع َل ْي َك َأ َحدٌ إِالَّ َس َّل ْم ُت َع َل ْي ِه عَشرْ ً ا».

أخرج�ه النس�ائي يف ُس�ننه كت�اب الس�هو ،ب�اب فضل
التسليم عىل النبي ﷺ :حديث رقم.1283 :

الرشح والبيان:

يف هذا احلديث القديس املبارك يرغب ربنا تبارك وتعاىل
يف الصالة والسلام عىل معلم الناس اخلري سيدنا حممد ﷺ،
((( ا ْل ُب ْش َـرى (بضم فسكونُ ،ف ْعىل) :اسم من االستبشار ،يقالَ :ب َرش بكذا َي ْب ُشرَ  ،مثل :فرح َي ْف َرح
والضم) لغ ٌة ،وإذا أطلقت اختَصت
أيضا ،والبِشارة (بكرس الباء،
وزنًا ومعنًى ،وهو االستبشار ً
ّ
باخلري ،والبِشرْ ُ (بالكرس)َ :طالقة الوجه.
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لق�د دخ�ل رس�ول اهلل ﷺ على أصحابه املس�جد ذات يوم
فرأوا يف تقاسيم وجهه عالمات الرسور والرضا ،وكان من
دأهب�م وعادهت�م أهنم يتأملون وجه رس�ول اهلل ﷺ يف وقت
الغض�ب والرض�ا ،فلما رأوا يف وجه رس�ول اهلل ﷺ الفرح
مرسورا
والسرور س�ألوه ماذا ح�دث؟ وما الذي جعل�ك
ً
حت�ى ُنسرَ ّ برسورك ،فأخربهم أن جربيل أتاه من رب العزة
جل جالله فأخربه بأن اهلل حريص عىل رضاه ﷺ.

والرض�ا حني يكون من اهلل لعبده :أن ي�راه ممتثلاً ألمره
منته ًيا عن هنيه ،أما رضا العبد عن اهلل تعاىل فمعناه :ألاَّ يكره
ما جيري به قضاؤه.
ومنزل�ة الرضا أرشف املنازل بعد النبوة ،فمن َرضيِ عن
اهلل فق�د  لق�ول اهلل ﴿ : ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﰓ
ﰔ ﰕ ﰖ﴾(((.
ومن مظاهر رضا الرسول ﷺ أننا نصيل ونسلم عليه ﷺ،
واملقصود بالصالة عىل النبي ﷺ :التقرب إىل اهلل بامتثال أمره
وقض�اء حق النب�ي ﷺ علينا ،وليس�ت صالتنا عليه ش�فاعة

((( [سورة املائدة ،اآلية .]119
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له ،فإن مثلنا ال يش�فع ملثله ،ولك�ن اهلل  أمرنا بأن نكافئ
من أحس�ن إلينا ،فإن عجزنا كافأناه بالدعاء ،فأرش�دنا ربنا
ملا عل�م عجزنا وضعفنا ع�ن مكافأة نبين�ا إىل الصالة عليه،
وكي�ف ال يصَّل�ىَّ علي�ه و ُيدْ َعى ل�ه وهو ال�ذي أخرجنا من
الظلامت إىل النور ،ومن الضاللة إىل اهلدى ،ومن الفرقة إىل
االجتامع؟

وق�ال ابن الع�ريب :فائدة الصلاة عليه ترج�ع إىل الذي
يصلي علي�ه ،لداللة ذلك على نصوح العقي�دة ،وخلوص
النية ،وإظهار املحبة واملداومة واالحرتام للوساطة الكريمة
معه ﷺ.

وق�ال الطيب�ي رمح�ه اهلل تع�اىل :هذا بعض م�ا ُأعطي
النبي ﷺ من الرضا يف قوله تعاىل﴿ :ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ﴾((( ،وه�ذه البش�ارة يف احلقيق�ة راجعة إىل
شر يف أس�ارير وجهه صلوات
األم�ة ،ومن َث َّ
�م متكّن البِ ُ
وجه ُه ظر ًفا ومكانًا للبرش
اهلل وسلامه عليه ،حيث ُجعل ُ
والطالقة.
((( [سورة الضحى ،اآلية .]5
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�ك س� َّلم ُت َع َلي ِ
�ه َأنَا
ْ
وعن�د الطبراين َ
(و َم� ْن َس� َّل َم َع َل ْي َ َ ْ
وم ِ
الئكَتِي عَشرْ ً ا)((( فيه دليل عىل أن السلام عىل النبي ﷺ
َ
عرشا عىل من س ّلم عليه
مثل الصالة عليه؛ ألن اهلل  يس ّلم ً

عرشا .زاد أمحد وابن أيب ش�يبة
كما ُيصليّ عىل من صلىّ عليه ً
والدارمي (فقال -أي :النبي ﷺ :بىل)(((.
الصلاَ ِة َعلىَ النَّبِ ِّي ﷺ أحاديث كثرية،
وقد جاء يف َف ْضل َّ

نذكر منها بعض ما هو موجود بالكتب الستة:

َ - 1ع ْن َأبيِ ُه َر ْي َر َة َ أ َّن َر ُس َ
ول اهلل ﷺ َق َالَ « :م ْن َصلىَّ
َعليَ و ِ
احدَ ًة َصلىَّ اهلل َع َل ْي ِه عَشرْ ً ا»(((.
َّ َ

 - 2ع�ن َأنَس ْب�ن َمالِ ٍك َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
�ول اهلل ﷺ:
احدَ ًة صَّل�ىَّ اهللُ َع َلي ِه عَشرْ ص َلو ٍ
«م�ن صلىَّ َعليَ صلاَ ًة و ِ
ات،
َ َ َ
ْ
َ
َ
َّ َ
َ ْ َ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
َو ُح َّط ْت َعنْ ُه عَشرْ ُ َخطي َئاتَ ،و ُرف َع ْت َل ُه عَشرْ ُ َد َر َجات»(((.
((( املعجم الكبري (حديث رقم .)4718
وسنن الدارمي
((( مسند أمحد (حديث رقم  ،)16363ومصنف ابن أيب شيبة (حديث رقم ُ ،)8695
(حديث رقم .)2815
وسنن أيب داود (حديث رقم  ،)1530والرتمذى (،)485
((( صحيح مسلم (ُ ،)408
والنسائي (.)1296
((( ُسنن النسائي (حديث رقم .)1297
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ام ِر ب ِن ربِيع َةَ ،عن َأبِ ِ
ِ
ِ
يه َ ع ِن
َ -3
ْ
وع ْن َع ْبد اهلل ْب ِن َع ْ َ َ
النَّبِ�ي ﷺَ ،ق َال« :ما ِمن مس ِ
ت َع َل ْي ِه
�ل ٍم ُي َصليِ َعليَ َّ إِلاَّ َص َّل ْ
َ ْ ُ ْ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ (((
َ
ْ
َّ
ْ
َ
َ
ُ
َ
المَْلاَ ِئ َكة َما َصلىَّ َعلىَ َّ  ،فل ُيقل ال َع ْبدُ م ْن ذلك أ ْو ل ُيكْث ْر» .

 - 4و َع ْن ُأبيَ ِّ ْب ِن َك ْع ٍ
َان َر ُس ُ
ب َ ق َال :ك َ
�ول اهلل ﷺ إِ َذا
�ب ُث ُل َثا ال َّل ْي ِل َقا َم َف َق َ
َّاس ا ْذك ُُروا اهللَ ا ْذك ُُروا
�الَ « :يا َأيهُّ َا الن ُ
َذ َه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الراد َف ُةَ ،جا َء ا َمل ْو ُت بِماَ فيهَ ،جا َء
الراج َف� ُة َت ْت َب ُع َها َّ
اهللََ ،جا َءت َّ
ِ
ا َمل ْو ُت بِماَ فِ ِيه»َ ،ق َال ُأبيَ ُّ ُ :ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
الصلاَ َة
�ول اهلل إِنيِّ ُأكْث ُر َّ
َع َل ْي َك َفك َْم َأ ْج َع ُل َل َك ِم ْن َصلاَتيِ ؟ َف َق َالَ « :ما ِش� ْئ َت»َ .ق َال:
�عَ ،ق َ
�الَ « :ما ِش� ْئ َت َف�إِ ْن ِز ْد َت َف ُه َو َخْي�رْ ٌ َل َك»،
ُق ْل ُ
الر ُب َ
�تُّ :
ِ
فَ ،ق َالَ « :ما ش� ْئ َتَ ،ف�إِ ْن ِز ْد َت َف ُه َو َخيرْ ٌ َل َك»،
ُق ْل ُت :الن ِّْص َ
ِ
ِ
ِ ِ
َق َ
�الُ :ق ْل ُتَ :فال ُّث ُل َثينْ َ ،ق َالَ « :ما ش� ْئ َتَ ،ف�إ ْن ز ْد َت َف ُه َو َخيرْ ٌ
لاَتيِ
َل َ
ُك َّل َها َق َال« :إِ ًذا ُت ْك َفى همَ َّ َك،
�ك»ُ ،ق ْل ُتَ :أ ْج َع ُل َل َك َص
َو ُي ْغ َف ُر َل َك َذ ْن ُب َك»(((.
 - 5و َع ْن َع ْب ِد اهلل بن مسعود َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهلل ﷺ:
ِ ِ
«إِ َّن هلل ملاَ ِئ َك ًة سي ِ
ني فيِ الأْ َ ْر ِ
السلاَ َم»(((.
اح َ
َ َّ
ض ُي َب ِّل ُغونيِ م ْن ُأ َّمتي َّ
َ
((( ُسنن ابن ماجه (حديث رقم .)907
((( ُسنن الرتمذي (حديث رقم  ،)2457وقالَ :ه َذا َح ِد ٌ
يث َح َس ٌن.
((( ُسنن النسائي (حديث رقم .)1282
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 - 6وعن حسني بن َعليِ ِّ ْب ِن َأبيِ َطالِ ٍ
ب َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول
اهلل ﷺ« :ال َب ِخ ُيل ا َّل ِذي َم ْن ُذ ِك ْر ُت ِعنْدَ ُه َف َل ْم ُي َص ِّل َعليَ َّ »(((.

 - 7و َع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
اس َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهلل ﷺَ « :م ْن
سيِ
الصلاَ َة َعليَ َّ َ ،خطِ َئ َط ِر َيق الجْ َن َِّة»(((.
َن َ َّ
 - 8و َع�ن َعب ِ
�د اهلل َ ق َ
�الُ :كن ُْت ُأ َصِل�يِ َوالنَّبِي ﷺ،
ْ ْ
ِ
َو َأ ُبو َبك ٍْرَ ،و ُع َم ُر َم َع ُهَ ،ف َلماَّ َج َل ْس ُت َبدَ ْأ ُت بِال َّثنَاء َعلىَ اهللُ ،ث َّم
ِ
�و ُت لِنَ ْفسيِ َ ،ف َق َال النَّبِي ﷺ:
الصَل�اَ ة َعلىَ النَّبِ ِّي ﷺُ ،ث َّم َد َع ْ
َّ
َ (((
«س ْل ُت ْع َط ْهَ ،س ْل ُت ْعط ْه» .
َ
�ر ْب ِ
�ن اخلَ َّط ِ
�اب َ ق َ
�ال« :إِ َّن الدُّ َع�ا َء
 - 9و َع� ْن ُع َم َ
ِ
ِ
السَم�اَ ء َواألَ ْر ِ
ض ال َي ْص َع�دُ منْ� ُه شيَ ْ ٌءَ ،حتَّى
َم ْو ُق ٌ
�وف َبْي�نْ َ َّ
ت َُصليِّ َ َعلىَ نَبِ ِّي َك ﷺ»(((.

ومما يؤخذ من احلديث:

 - 1احل�ث على الصالة والسلام على املصطفى ﷺ،
والتعظيم له ﷺ ،واإلجالل ملنزلته.

ِ
((( ُسنن الرتمذي (حديث رقم  ،)3546وقالَ :ه َذا َح ِد ٌ
يب.
يح غ َِر ٌ
يث َح َس ٌن َصح ٌ
((( ُسنن ابن ماجه (حديث رقم .)908
ِ
يح.
((( ُسنن الرتمذي (حديث رقم  ،)593وقالَ :ح َس ٌن َصح ٌ
((( ُسنن الرتمذي (حديث رقم رقم .)486
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وظه�ور
 - 2اس�تحباب الف�رح بفض�ل اهلل تع�اىل،
ُ
االستبش�ار عىل الوجه ،يق�ول اهلل ّ
جل ذكره﴿ :ﮑ

ﮒ ﮓﮔ ﮕﮖﮗ ﮘﮙ
ﮚ﴾(((.
 - 3بي�ان م�ا َم� ّن اهلل  ب�ه عىل ه�ذه األمة م�ن عظيم
الفضل بصالهتا وسلامها عىل حبيبه األعظم ﷺ،
حي�ث جعل ج�زاء صلاة واحدة عشر صلوات،
وجزاء تسليم واحد عليه عرش تسليامت.

 - 4مت�ام عناي�ة اهلل  بحبيب�ه حممد ﷺ حي�ث ُيرضيه
هبذه البشارة العظيمة ،واملنة العظيمة.

- 5ح�ب النب�ي ﷺ ألمت�ه وحرص�ه عليه�ا ،وفرح�ه
بما ينفعه�ا ،حي�ث اس�تبرش وهتلل بفض�ل وثواب
صالهتم عليه ،وهم املستفيدون من ذلك.
*

*

((( [سورة يونس ،اآلية .]58
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*

صلة الرحم
�ي ﷺ َق َالَ :
«خ َل َق ا ُ
هلل
(َ )19ع� ْن َأبيِ ُه َر ْي َر َة َ ع ِن النَّبِ ِّ
ِ
ِ
الر ِح ُمَ ،ف َق َالَ :م ْه(((َ .قا َل ْتَ :ه َذا
الخْ َ ْل َ
�قَ ،ف َلماَّ َف َر َغ منْ ُه َقا َم�ت َّ
َم َق�ا ُم ا ْل َع ِائ ِذ((( بِ َك ِم َن ا ْل َقطِي َع ِةَ .ف َق َ
�الَ :أال ت َْر َض َينْ َأ ْن َأ ِص َل
ِ
�ع َم ْن َق َط َع ِك؟ َقا َل ْتَ :بَل�ىَ َيا َر ِّبَ .ق َال:
َم� ْن َو َص َلكَ ،و َأ ْق َط َ
َف َذل�ك َل ِك»ُ .ث َّم َقال َأ ُب�و ُه َر ْي َرةَ﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾(((.

أخرج�ه البخ�اري يف صحيح�ه ،كتاب تفسير القرآن،

باب قول اهلل تعاىل﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ﴾(((،
حديث رقم.7502 :
((( مه :اسم فعل أمر ،بمعنى :اكفف.
((( العائذ بك :أي املستجري بك ،أو امللتجئ إليك ،أو املعتصم بك ،وأصل العائذ :املستعيذ ،وهو
املعتصم باليشء.
((( [سورة حممد ،اآلية .]22
((( [سورة الفتح ،اآلية .]15
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 وىف لفظ آخر عنده :قال َأبو ُه َر ْي َرة ُ :ث َّم َق َال َر ُس ُول
اهلل ﷺ :ا ْق َر ُءوا إِ ْن ِش ْئت ُْم﴿ :ﭾ ﭿ﴾.

أيضا بلفظ« :إِ َّن اهللَ َخ َل َق الخْ َ ْل َقَ ،حتَّى إِ َذا َف َر َغ
 وعن�ده ًت الر ِحم :ه َذا م َق�ام ا ْلع ِائ ِذ بِ َك ِمن ا ْل َقطِيعةِ.
ِم�ن َخ ْل ِق ِهَ ،قا َل ِ
َ
َ
َّ ُ َ َ ُ َ
ْ
ِ
ِ
َق َ
�مَ ،أ َما ت َْر َضْي�نْ َ َأ ْن َأص َل َم� ْن َو َص َل�كَ ،و َأ ْق َط َع َم ْن
�الَ :ن َع ْ
َق َطع ِ
�الَ :ف ْه َو َل ِك»َ .ق َال َر ُس ُ
�تَ :بلىَ َي�ا َر ِّبَ .ق َ
�ول
�ك؟ َقا َل ْ
َ
ِ
اهلل ﷺَ « :فا ْق َ�ر ُءوا إِ ْن ش� ْئت ُْم﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾(((.

صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب من وصل وصله
اهلل ،حديث رقم.5987 :

أيضا ،كتاب التوحيد
 وأخرج�ه البخاري يف صحيحه ًبنح�و حدي�ث كتاب التفسير ،باب تفسير س�ورة (ص)،
حديث رقم.4830 :
 وأخرج�ه مس�لم يف صحيح�ه ،كتاب البر والصلة،ب�اب صلة الرحم وحتريم قطيعته�ا ،حديث رقم،2554 :

((( [سورة حممد ،اآلية .]22
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بلفظ األحاديث السابقة .ولكن قرأ الرسول ﷺ من أول:
﴿ﭾ ﭿ﴾ إىل قوله﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾(((.
ِ
الرحمْ َ ِن ْب ِن َع ْو ٍف َ ق َالَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ول
( )20و َع ْن َع ْبد َّ
ِ
اهلل ﷺ َي ُق ُ
الر ِح ُمَ ،ش� َق ْق ُت لهَ َا
الرحمْ َ ُنَ ،وه َي َّ
�ولَ « :ق َال اهللَُ :أنَا َّ
ْاسماً ِم َن ْاس ِمىَ ،م ْن َو َص َل َها َو َص ْل ُت ُهَ ،و َم ْن َق َط َع َها َب َت ُّت ُه».

أخرج�ه أبو داود يف ُس�ننه ،كتاب ال�زكاة ،باب يف صلة
الرحم ،حديث رقم.1694 :

الرحمْ َ ُن،
 وعند الرتم�ذي بلفظَ « :ق َال اهللَُ :أنَ�ا اهللُ َو َأنَا ََّخ َل ْق ُت ِ
ِ
اس ِميَ ،ف َم ْن َو َص َل َها َو َص ْل ُت ُه،
َّ
الرح َم َو َش َق ْق ُت لهَ َا م َن ْ
َو َم ْن َق َط َع َها َب َت ُّت ُه».

أخرجه الرتمذي يف ُس�ننه ،كتاب البر والصلة ،باب ما
ج�اء يف قطيعة الرحم ،حديث رقم ،2031 :وقال :حديث
صحيح.

الرشح والبيان:

قضي�ة ه�ذه األحاديث ه�ي الدعوة إىل صل�ة األرحام،

((( [سورة حممد ،اآليات .]24 - 22

117

ووص�ل ما بينن�ا وبينهم ،فنعط�ف عليهم م�ا وجدنا لذلك
س�بيلاً ؛ وال ش�ك أن اإلسلام حري�ص أش�د احلرص عىل
توثي�ق ُع َرى امل�ودة واملحبة بين بني البشر عمو ًما ،وذوي
القرابة عىل وجه اخلصوص.
ويف الق�رآن الكريم والس�نة النبوية دع�وة رصحية إىل صلة
الرح�م ،ومعرفة ح�ق القرابة ،ق�ال اهلل تع�اىل ﴿ :ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾((( ،وقال سبحانه﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱﯲﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾(((،
وق�ال ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ﴾(((.
((( [سورة النساء ،اآلية .]1
((( [سورة اإلرساء ،اآليتان .]27 ،26
((( [سورة النساء ،اآلية .]36
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ونع�ى اهلل  على م�ن يقطع رمح�ه ،وقرنه باملفس�دين
يف األرض ،ق�ال تعــ�اىل﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾(((.

إىل غري ذلك من اآليات التي يضيق املقام عن حرصها،
فإذا ما َي َّم ْمت وجهك شطر السنة النبوية وجدت الكثري من
األحادي�ث حتث عىل صلة األرحام ،ومعرفة حق األقارب،
ومن ذلك:
 ع�ن أنس  أن رس�ول اهلل ﷺ ق�الَ « :م� ْن سرَ َّ ُه َأ ْنُين َْس َأ َل ُه فيِ َأ َث ِر ِهَ ،و ُي َو َّس َع َع َل ْي ِه فيِ ِر ْز ِق ِهَ ،ف ْل َي ِص ْل َرحمِ َ ُه»((( ،ويف
ِِ
رواي�ة« :من ه َأ ْن يمدَّ َله فيِ ُعم ِ ِ
َ ْ سرَ َّ ُ ُ َ ُ
�ره َو ُي َزا َد َل ُه فيِ ِر ْزقه َف ْل َيبرَ َّ
ْ
َوالِدَ ْي ِه َو ْل َي ِص ْل َرحمِ َ ُه»(((.
 عن درة بنت أيب هلب  قالت :قلت :يا رس�ول اهلل،َأ ُّي الن ِ
َّاس َأ ْف َض ُل؟ َق َ
اه ْم هلل َ ،و َأ ْو َص ُل ُه ْم لِ َرحمِ ِ ِه،
�الَ « :أ ْت َق ُ
ِ
اه ْم َع ِن المُْنْك َِر»(((.
َوآ َم ُر ُه ْم بِالمَْ ْع ُروفَ ،و َأ هْنَ ُ

((( [سورة حممد ،اآليتان .]23 ،22
((( صحيح البخاري (حديث رقم  ،)5639 ،1961وصحيح مسلم (حديث رقم .)2557
((( مسند أمحد (حديث رقم .)13811
((( اآلحاد واملثاين (حديث رقم .)3167

119

 ق�ال َأب�و َذ ٍّر َ " :أ ْو َص�انيِ ِحبِّ�ي ﷺ بِ َخ ْم ٍ�س...
و َأ ْن َأ ِص َ�ل ِ
�م َوإِ ْن َأ ْد َب َ�ر ْتَ ،و َأ ْن َأ ُق َ
�ق َوإِ ْن ك َ
َان
ول بِالحْ َ ِّ
َ
الرح َ
َّ
(((
ُم ًّرا. "...

 واعتبر النبي ﷺ الصدقة عىل ذي الرحم مضاعفة يفاألجر والثواب ،فعن َس ْلماَ َن ْب ِن َع ِام ٍر َي ْب ُل ُغ بِ ِه النَّبِ َّي ﷺ َق َال:
ِ
« ...الصدَ َق� ُة َعَل�ىَ المِْس ِ
ِ
�ك ِ
الر ِح ِم
َّ
ني َصدَ َق� ٌةَ ،وه َي َعَل�ىَ ذي َّ
ْ
ثِنْت ِ
ِ َ ٌ (((
َانَ :صدَ َق ٌة َوصلة» .
 و َع� ْن َأبيِ ُه َر ْي َر َة َ ع ِن النَّبِ ِّي ﷺ َق َ�الَ « :ت َع َّل ُموا ِم ْن
َأنْس�ابِكُم ما ت َِص ُل َ ِ
ِ
الر ِح ِم محَ َ َّب ٌة فيِ
ون بِه َأ ْر َحا َمك ُْمَ ،فإِ َّن ص َل� َة َّ
ْ َ
َ
األَ ْه ِل ،م ْثرا ٌة فيِ المَْ ِ
الَ ،من َْس َأ ٌة فيِ األَ َث ِر»َ .و َم ْعنَى َق ْولِ ِهَ « :من َْسأ ٌةَ
َ َ
ِ
ِ(((
فيِ
ِ
فيِ األَ َث ِر»َ .ي ْعني :ز َيا َد ًة ا ْل ُع ُمر .
وب َ أ َّن َأ ْعرابِ ًّيا َعر َض لِرس ِ
 وع�ن َأيب َأ ُّي ٍ�ول اهلل ﷺ
َ ُ
َ
َ
وهو فيِ س َف ٍر َف َأ َخ َذ بِ ِ
خ َطا ِم نَا َقتِ ِهَ ،أ ْو بِ ِز َم ِام َهاُ ،ث َّم َق َالَ :يا َر ُس َ
ول
َ ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نيِ
نيِ
ِ
برِ
َ
اهلل َ -أ ْو َي�ا محُ َ َّمدُ أ ْخ ْ بماَ ُي َق ِّر ُبني م� َن الجْ َنَّة َو َما ُي َباعدُ م َن
َف النَّبِ�ي ﷺُ ،ثم َن َظ�ر فيِ َأصحابِ ِ
الن ِ
َّ�ارَ ،ق َ
�ه ُث َّم َق َال:
�الَ :فك َّ
ْ َ
َّ َ
ُّ
((( مسند أمحد (حديث رقم .)21517
وسنن النسائي (حديث رقم .)2582
((( ُسنن الرتمذي (حديث رقم ُ ،)658
((( ُسنن الرتمذي (حديث رقم .)1979
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ف ُق ْل َت؟»َ .ق َالَ :ف َأ َعا َد.
« َل َق�دْ ُو ِّف َق َ -أ ْو َل َقدْ ُه ِد َيَ -ق َالَ :ك ْي َ
ِ
ِ
الصالةَ،
يم َّ
َف َق َال النَّبِي ﷺَ « :ت ْع ُبدُ اهللَ ال تُشرْ ِ ُك بِه َش� ْي ًئاَ ،وتُق ُ
ِ
الر ِحمَ ،د ِع النَّا َق َة»(((.
َوت ُْؤتِى َّ
الزكَاةََ ،وتَص ُل َّ

واملراد بالرحم التي أمرنا اهلل بوصلها :كل ذي قرابة من
جه�ة األب أو األم ،أو كما يقال :كل من جيم�ع بينك وبينه
نس�ب ،ويطلق لفظ األرح�ام يف الفرائض عىل األقارب من
وحم�رم ،وهم كل من ال
جهة النس�اء ،يق�ال :ذو رحم محَ ْ َرم
ّ
حيل نكاحه كاألم والبنت واألخت والعمة واخلالة.

والرح�م إذا وصف�ت هب�ا األرح�ام فه�ي م�ن الرمح�ة
وتنط�وي عىل معنيين مها الرق�ة واإلحس�ان ،فركز اهلل يف
طبائ�ع خلق�ه الرق�ة ،وتفرد ه�و باإلحس�ان ،كما أن لفظ
الرح�م م�ن الرمح�ة ،فمعناه املوج�ود يف الناس م�ن املعنى
املوجود هلل تعاىل ،فتناس�ب معنامها تناس�ب لفظهام ،يعني
أن الرمحة والرح�م من ٍ
واد واحد ،لكن إذا صدرت الرمحة
من اهلل فهي إنعام وإفضال ،وإن صدرت من اآلدميني فهي
رقة وتع ّطف.
((( صحيح مسلم (حديث رقم .)13
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قال العلامء :إن الرحم مش�تقة م�ن الرمحة ،وهي َع َر ٌض
جعلت يف جس�م ،قال الق�ايض عياض :واختلف يف الرحم
الت�ي جيب صلتها ،والصواب أهنا كل رحم ممن يطلق عليها
ذل�ك م�ن ذوي األرح�ام يف املواري�ث حمر ًم�ا كان أو غريه؛
�م ِذ َّم ًة َو َرحمِ ً�ا»((( .وقوله:
لقول�ه ﷺ يف أه�ل مرصَ « :فإِ َّن لهَ ُ ْ
«إِ َّن َأ َب َّر ا ْلبرِ ِّ ِص َل ُة ا ْل َو َل ِد َأ ْه َل ُو ِّد َأبِ ِيه»(((.

وحقيقة الصلة للرحم تقتضي العطف عليهم والرمحة
هبم ،وال خالف أن صلة الرحم واجبة يف اجلملة ،وقطعها
ُيعد م�ن الكبائر ،ولك�ن الصلة درج�ات :فصلة األصول
األب واألم -آك�د م�ن صلة غريمها ،وهك�ذا التدرج يفدرج�ات القرب�ى ،وبعض أن�واع الصلة أرف�ع من بعض،
وأدناه�ا ت�رك املهاج�رة ،وصلتها بال�كالم ولو بالسلام،
وخيتلف ذل�ك باختالف القدرة واحلاج�ة ،فمنها واجب،
ومنه�ا مس�تحب ،ول�و وص�ل بع�ض الصل�ة دون غايتها
ال يس�مى قاط�ع رحم؛ وقد بين ذلك قوله عليه السلام:
ِ
السال ِم" ((( ،فأعلم أمته أن املتعاهد
"ص ُلوا َأ ْر َحا َمكُم و َلو بِ َّ

((( صحيح مسلم (حديث رقم .)2543
((( صحيح مسلم (حديث رقم .)2552
((( انظر :شعب اإليامن للبيهقي ( ،)7604 ،7602ومسند الشهاب للقضاعي (حديث رقم .)653
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لرمح�ه ولو بالسلام خارج م�ن معنى القاط�ع ،وداخل يف
معنى الواصل.

ونظرا خلطورة قطيعة الرحم اس�تجارت باهلل واستغاثت
ً
به قائلة له( :هذا مقام العائذ بك) أي :املس�تجري بك ،تطلب
من رهبا محايتها من القطيعة هلا واإلساءة إليها ،فاستجاب اهلل
هل�ا ،ول َّبى طلبه�ا ،وقال هلا :قد أجرت�ك وقضيت قضائي أن
أصل من وصلك ،والوصل من اهلل كناية عن عظيم إحسانه،
وهو خطاب للن�اس بام يفهمون؛ ألن أعظم ما يعطيه املحب
للمحبوب هو الوصال ،و ال ُق ْرب منه ،وإسعافه بام يريد.
ولصلة الرحم فوائد وآثار أشارت إليها السنة منها:
 - 1أن يوسع لإلنسان يف رزقه؛ فيكثر ويبارك له فيه.

 - 2أن يط�ول عم�ره ،ولي�س املراد الزي�ادة الزمنية ،بل
امل�راد الربكة يف العمر ،بس�بب التوفي�ق إىل الطاعة ،وعامرة
وقته بام ينفعه يف اآلخرة ،وصيانته عن تضييعه يف غري ذلك.

ومما يؤخذ من األحاديث:

 - 1أن صلة الرحم واجبة ،وقطيعتها تعد من الكبائر.

 - 2الوعد لواصل الرحم بالربكة يف الرزق ،والربكة يف
العمر ،والربكة يف العمل الصالح.
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 - 3ج�واز االس�تدالل بالقرآن لتأكيد ما ورد يف الس�نة
النبوية.

 - 4ح�رص اإلسلام عىل توثي�ق ُع َرى امل�ودة واملحبة
بين بن�ي البشر عمو ًم�ا ،وذوي القراب�ة عىل وجه
اخلصوص.
*

*
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*

َم ْن حيبهم اهلل 
�ي ﷺ َق َالَ « :ثال َث ٌة يحُ ِ ُّب ُه ُم
( )21ع�ن َأبيِ َذ ٍّر َ ع ِن النَّبِ ِّ
ِ
ٌ (((
(((
�م اهللَُ ،ف َأ َّما ا َّل ِذي َن ِيحُ ُّب ُه ُم اهللَُ :ف َر ُجل
اهللُ َ ،و َثال َث ٌة ُي ْبغ ُض ُه ُ
َأتَى َق ْو ًما َف َس َ�ألهَ ُ ْم بِ�اللهَِّ((( َو ْ َي ْس َ
�أ ُلهْ ْم بِ َق َرا َب ٍة((( َب ْينَ� ُه َو َب ْين َُه ْم،
لمَ
ِ
(((
هِ
سرِ
َف َمنَ ُع�و ُه(((َ ،فت َ
ف َر ُج ٌ�ل بِ َأ ْع َيان ْم َف َأ ْع َط�ا ُه ًّ ا ال َي ْع َل ُم
َخ َّل َ
ِ
ِ ِِ
(((
(((
�اروا َل ْي َلت َُه ْم َحتَّى
بِ َعط َّيته إِالَّ اهللُ َوا َّلذي َأ ْع َطا ُه َ .و َق ْو ٌم َس ُ
((( ثالثة حيبهم اهلل :أى :أكثر من غريهم.
((( فأما الذين حيبهم اهلل فرجل :ظاهره أن السائل أحد الثالثة الذين حيبهم اهلل ،وليس كذلك بل
ُمعطيه ،فال بد من تقدير مضاف أى :فأحدهم ُمعطي رجل.
((( أتى قو ًما فسأهلم باهلل :أي مستعط ًفا باهلل قائلاً :أنشدكم باهلل أعطوين.
((( ومل يسأهلم بقرابة :أي ومل يقل أسألكم أو أعطوين بحق قرابة بيني وبينكم.
((( فمنعوه :أي منعوا الرجل العطاء.
((( فتخلف رجل بأعياهنم :قال القاري :الباء للتعدية ،أي بأشخاصهم .وقيل :أي تأخر رجل من
ٍ
بينهم إىل جانب حتى ال يروه بأعياهنم من أشخاصهم .وقيلَّ :
جانب
تأخر واسترت من بينهم إىل
رسا .ويف بعض النسخ «بأعقاهبم» ،وستأيت يف رواية النسائي.
حتى ال َي َروه ،ثم أعطى
الفقري ًّ
َ
((( ال يعلم بعطيته إال اهلل والذي أعطاه :تقرير ملعنى الرس .وإنام أحبه اهلل؛ ألنه ع َّظم اسم اهلل تعاىل،
رسا ،فحصل له فضيلتان ،وألنه خالف أصحابه حيث اجرتؤوا ومل يع ِّظموا اسم اهلل
وتصدق ًّ
تعاىل ،ومل يعطوا السائل شيئًا.
((( وقوم :أي الثاين عابد قوم أو قائم قوم أو قارئ قوم.
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َان النَّ�وم َأحب إِ َلي ِه�م((( ممِا يعدَ ُل بِ ِ
�ه((( ن ََز ُلوا َف َو َض ُعوا
إِ َذا ك َ ْ ُ َ َّ ْ ْ َّ ُ ْ
(((
�م َيت ََم َّل ُقنِ�ي((( َو َي ْت ُل�و آ َي�ات(((.
وس ُ
ُر ُء َ
�ه ْم َ ،ف َق�ا َم َأ َحدُ ُه ْ
ِ
ٍ
َان فيِ َس ِ
َو َر ُج ٌ�ل((( ك َ
�ي ال َع�دُ َّو َف ُه ِز ُم�وا((( َو َأ ْق َب َ�ل
�ـر َّية َف َلق َ
بِ َص�دْ ِر ِه((( َحتَّى ُي ْقت ََل َأ ْو ُي ْفت ََح َل ُه(((َ .وال َّثال َث ُة ا َّل ِذي َن ُي ْب ِغ ُض ُه ُم
اهللَُّ :
الزانيِ َ ،وال َف ِق ُري المُْ ْخت َُالَ ،وال َغنِ ُّي ال َّظ ُلو ُم».
الش ْي ُخ َّ

أخرجه الرتمذي يف ُس�ننه ،كت�اب صفة اجلنة ،باب رقم
( )25ب�دون عن�وان ،حدي�ث رق�م .2568 :وق�ال :ه�ذا
حديث صحيح.

((( أحب إليهم :أي ألذ وأطيب.
أحب
((( مما ُيعدل به (عىل بناء املفعول) :مما يقابل بالنوم؛ يعني :غلب عليهم النوم حتى صار النو ُم َّ
إليهم من كل يشء يعطونه يف مقابلة النوم.
((( فوضعوا رءوسهم :فناموا .ويف رواية (نزلوا فوضعوا رءوسهم) ،وال ارتياب أن سريهم ذلك
وإدالجهم كان للفوز بمطلوب خطري ،فاستأثر لذلك الرقاد عىل اهلجود ،فبلغ األمر إىل أن
رجحوا جانب النوم عىل ما استأثروا عليه.
((( يتملقني :هذا عىل حكاية كالم اهلل تعاىل يف شأن ذلك الرجل ال عىل االلتفات .وامللق (بفتحتني)
لدي ويترضع إ ّيل ويبكي من خشيتي.
الزيادة يف التو ّدد ،والدعاء والترضع أي :يتواضع ّ
((( يتلو آيايت :يقرأ ألفاظها ويتبعها بالتأمل يف معانيها.
((( رجل :أي والثالث رجل كان يف رسية.
((( فلقي العدو فهزموا :أي هزم الكفار أصحابه (فأقبل بصدره) أي عىل القتال يقاتل حتى ينترص أو
يقتل ،خالف من َولىَّ ُد ُبره بتولية ظهره.
((( بصدره :تأكيد اإلقبال؛ فإنه ال يكون إال بالصدر .وقيل :هذا أبلغ يف اإلقبال واجلرأة من أن
يقابل بوجهه.
((( حتى يقتل أو يفتح له :عىل بناء املفعول فيهام ،أي :حتى يفوز بإحدى احلسنيني ،ويف رواية
النسائي( :حتى يقتل أو يفتح اهلل له).
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أيض�ا ع�ن النب�ي ﷺ ق�ال« :ثَلاَ َث ٌة
 وع�ن أيب ذر ً ِ
�م اهللُ َ .أ َّم�ا ا َّل ِذي� َن يحُ ِ ُّب ُه ُم
�م اهللُ َ وثَلاَ َث� ٌة َي ْب ُغ ُض ُه ُ
يحُ ُّب ُه ُ
اهللُ َ :ف َر ُج ٌل َأتَى َق ْو ًما َف َس َ�ألهَ ُ ْم بِاللهَِّ َ ولمَ ْ َي ْس َ�ألهْ ُ ْم بِ َق َرا َب ٍة
َخ َّل َف ُه َر ُج ٌل بِ َأ ْع َقابهِ ِ ْم َف َأ ْع َطا ُه سرِ ًّ ا لاَ
َب ْينَ� ُه َو َب ْين َُه ْمَ ،ف َمنَ ُعو ُهَ ،فت َ
ِ
ِ ِِ
�اروا َل ْي َلت َُه ْم
�م بِ َعط َّيته إِلاَّ اهللُ َ وا َّلذي َأ ْع َطا ُهَ .و َق ْو ٌم َس ُ
َي ْع َل ُ
ِ
ممِ
َحتَّ�ى إِ َذا ك َ
�م َّا ُي ْعدَ ُل بِه ،ن ََز ُلوا َف َو َض ُعوا
َان الن َّْو ُم َأ َح َّ
ب إِ َل ْي ِه ْ
�ه ْمَ ،ف َقا َم َيت ََم َّل ُقنِيَ ،و َي ْت ُلو آ َي�اتيِ َ .و َر ُج ٌل ك َ
َان فيِ سرَ ِ َّي ٍة
وس ُ
ُر ُء َ
َف َل ُقوا ا ْل َع�دُ َّو َف ُه ِز ُمواَ ،ف َأ ْق َب َل بِ َصدْ ِر ِه َحتَّ�ى ُي ْقت ََل َأ ْو َي ْفت ََح اهللُ
َل ُهَ .وال َّثلاَ َث ُة ا َّل ِذي َن َي ْب ُغ ُض ُه ُم اهللُ َّ :
الزانيِ َ ،وا ْل َف ِق ُري
الش� ْي ُخ َّ
المُْ ْخت َُالَ ،وا ْل َغنِ ُّي ال َّظ ُلو ُم».

أخرجه النس�ائي يف ُس�ننه ،كتاب الزكاة ،باب ثواب من
يعطي ،حديث :رقم .2570
ِ
�م اهللُ َ :ر ُج ٌل َأتَى
 وعن�ده ًأيضا بلف�ظَ « :ثال َث ٌة يحُ ُّب ُه ُ
ٍ
�م َف َمنَ ُعو ُه،
َق ْو ًما َف َس َ�ألهَ ُ ْم بِ�اهلل َولمَ ْ َي ْس َ�ألهْ ُ ْم بِ َق َرا َب�ة َب ْينَ ُه َو َب ْين َُه ْ
سرِ
�م بِ َعطِ َّيتِ ِه إِالَّ
َفت َ
�م َر ُج ٌ�ل بِ َأ ْع َقابهِ ِ ْم َف َأ ْع َط�ا ُه ًّ ا ال َي ْع َل ُ
َخ َّل َف ُه ْ
�اروا َل ْي َلت َُه ْم َحتَّ�ى إِ َذا ك َ
َان
اهللُ َ وال�ذي َأ ْع َط�ا ُهَ ،و َق ْ
�و ٌم َس ُ
ِ
ممِ
�ه ْم،
وس ُ
َّ�و ُم َأ َح َّ
الن ْ
�ب إِ َل ْي ِه ْم َّ�ا ُي ْعدَ ُل بِه ن ََز ُل�وا َف َو َض ُعوا ُر ُء َ
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َف َقا َم َيت ََم َّل ُقنِ�ي َو َي ْت ُلو آ َياتيِ َ ،و َر ُج ٌل ك َ
َان فيِ سرَ ِ َّي ٍة َف َل ُقوا ا ْل َعدُ َّو
َف هْانَ َز ُموا َف َأ ْق َب َل بِ َصدْ ِر ِه َحتَّى ُي ْقت ََل َأ ْو ُي ْفت ََح َل ُه».
ُس�نن النس�ائي ،كتاب قيام اللي�ل وتطوع النه�ار ،باب
فضل صالة الليل يف السفر ،حديث رقم.1615 :

الرشح والبيان:

يف ه�ذا احلدي�ث الق�ديس خيربن�ا س�يد اخلل�ق ومعل�م
اإلنس�انية ع�ن رب العزة واجللال أن هن�اك ثالثة أصناف
م�ن البرش حيبهم اهلل ؛ وثالث�ة آخرون يبغضهم ربنا ،
وإذا أحب اهلل  عبدً ا نادى جربيل يف السماء :إن اهلل حيب
فالنًا فأحبوه ،فيوضع له القبول يف األرض ،وإذا غضب اهلل
عىل عبد نادى جربيل يف السماء :إن�ه يبغض فالنًا فأبغضوه
فيكرهه أهل األرض.
وهؤالء الذين أحبهم اهلل  وقبل عملهم:

أحده�م :ذاك الرج�ل ال�ذي أعطى املحت�اج حاجته يف
الرس ،حيث إن الس�ائل تقدم إىل مجاعة من الناس ينش�دهم
ب�اهلل ؛ ألن�ه يف أ َم ِّس احلاجة إىل املعونة ومل يس�أهلم بقرابة
بين�ه وبينهم ،بل س�أهلم باهلل الذي ينبغ�ي أن جياب إىل طلبه
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ولكن القوم رفضوا إعطاء سؤله.

فع�ز عليه
وكان يف الق�وم رج�ل
ش�اهدَ ه�ذا الرف�ضّ ،
َ
أن ُيمن�ع الرج�ل س�ؤله ،خاص�ة أن�ه اس�تحلفهم باهلل ،
فتس�لل من وس�طهم دون أن يعرفوا قصده ومراده ،فتع َّقب
الرج�ل ،وأخ�رج م�ن ثوبه بعض نق�وده وأعطاها للس�ائل
رسا ،ومل يعل�م بعطائه هذا س�وى اهلل  والس�ائل ،فحمد
ًّ
اهلل  هلذا الرج�ل صنيعه .وقد ورد يف احلديث الصحيح:
«س�بعة يظلهم اهلل يف ظله ...ومنهم :ورجل تصدق بصدقة
فأخفاها حتى ال تعلم شامله ما أنفقت يمينه»(((.
ثانيهم :ذاك الرجل الذي كان يف قوم رساة بالليل جيدُّ ون
يف السير يقاومون النوم ،ويرغبون يف أن تسرتيح أبداهنم من
وعثاء السفر ،حتى إن النوم أحب إليهم من كل يشء ،فناموا،
ولك�ن واح�دً ا منه�م قام -وه�م نائم�ون -يصلي ويترضع
ويت�ودد إىل اهلل  ،داع ًي�ا اهلل  س�ائلاً املغفرة والرضوان،
إهن�ا مناجاة ليلية بني حمب وحمبوب ،من خالل تالوته للقرآن
وتأمله يف معانيه ،ناس ًيا أو متناس ًيا تعبه ورغبته يف النعاس.

((( () صحيح البخاري :كتاب الزكاة ،باب الصدقة باليمني( ،حديث رقم .)1423
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واس�تمع إىل قول اهلل  يف وصف املتقني﴿ :ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾((( ،وقول اهلل ﴿ :ﮔ ﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞ﴾(((.

ثالثه�م :رجل كان يف قوم غزاة ،جياهدون يف س�بيل اهلل،
يدفع�ون الع�دوان ع�ن دياره�م وبذل�وا قص�ارى جهدهم،
ولكن العدو كان أش�د منهم قوة وأكثر عد ًدا وعدة ،فهزمهم
وأحاط هب�م اليأس وو ّلوا مدبرين ،ولك�ن واحدً ا منهم أويت
شجاعة وقوة وإيامن ،فاجته صوب العدو يقاتل قتالاً شديدً ا،
طم ًعا يف أن ينال إحدى احلس�نيني :إما النرص وإما الش�هادة؛
فحمد اهلل له هذا الفعل وأحبه ،ورزق املأل األعىل حبه.

هذه األصناف الثالثة املتمثلة يف الرجال الثالثة الذين
س�بق احلديث عنهم ،وكل واح�د منهم قدم عملاً صاحلًا
نظ�را حلبهم الش�ديد هلل  ،فبادهلم اهلل
يف وقت الش�دة؛ ً
�ب ،وحمب�ة اهلل لعبده تقتضى رضوان�ه ومغفرته
بح ٍّ
ُح ًّب�ا ُ
ودخوله اجلنة.
((( [سورة الذاريات ،اآلية .]17
((( [سورة السجدة ،اآلية .]16
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أم�ا األصن�اف الثالث�ة الذي�ن يبغضه�م اهلل ويكرههم،
ويعرض عنهم يوم القيامة:
األول :الرج�ل املس�ن ال�زاين ،أي ال�ذي بل�غ س�ن
الش�يخوخة وتقدم به العمر إذا ارتكب جريمة الزنا ،ومثله
املرأة إذا زنت ،فإن معصية هذا الش�يخ الكبري تفوق معصية
الزنا من الشباب.
الث�اين :الفقير املس�تكرب ،إذ ه�و يف حاج�ة إىل الن�اس،
فلماذا االس�تكبار واحتق�ار اآلخري�ن؟! الله�م أن�ه العناد
واالستخفاف بحق اهلل .

الثال�ث :الغن�ي الظل�وم ،ذاك الرج�ل كان األح�رى به
أن يك�ون متصد ًق�ا منف ًقا على عباد اهلل؛ ألن امل�ال مال اهلل،
واإلنس�ان مس�تخلف يف ه�ذا املال ،فال يضن ب�ه عىل أحد،
وال يظلم بس�ببه خلق اهلل ،وال يامطل يف أداء حقوق العباد،
وعليه أن يتجاوز عن املعرس ،وينظر املورس.

وختصيصه ﷺ هؤالء الثالثة بالوعيد املذكور س�ببه :أن
كل واحد منهم التزم املعصية املذكورة مع بعدها منه ،وعدم
رضورت�ه إليه�ا ،وضع�ف دواعيها عن�ده ،فأش�به إقدامهم
عليها املعاندة واالستخفاف بحق اهلل تعاىل ،وقصد معصيته.
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وأول احلديث يرشد إىل أنه قول النبي ﷺ ،وآخره وهو
قوله( :قام يتملقني) يؤذن بأنه من كالم اهلل تعاىل ،وال شك
أن ه�ذا املقام مق�ام مناجاة بين العبد وم�واله ،ويف التملق
ن�وع دالل ومناجاة بني املح�ب واملحبوب ،فال بد أن جيري
بينهما أرسار ،فحك�ى اهلل تعاىل لنبيه ما ج�رى بني اهلل تعاىل
وبين عبده ،ثم إن رس�ول اهلل ﷺ حكى ق�ول اهلل تعاىل وما
تلفظ به ال معناه ،إذ لو أراد املعنى لقال :قام يتملق اهلل ويتلو
آيات�ه .وليس هذا من االلتفات يف يشء ،ويف كل واحدة من
الفق�رات الثالث تتميمات ينتهي إليها املعن�ى إىل النهاية يف
باب�ه ،فف�ي إعطاء الرجل الس�ائل بع�د منع القوم إي�اه غاية
يف اإلخلاص واجل�ود ،ويف قي�ام الرجل من بين القوم مع
حمب�ة النوم غاية يف طل�ب ال ُق ْرب والزلفى من اهلل تعاىل ،ويف
اس�تقبال الرجل العدو من بني املنهزمني ،ثم إقدامه بصدره
غاية يف اجلرأة ،وبذل النفس يف سبيل اهلل تعاىل.

ومما يؤخذ من احلديث:

 - 1فضل الصدقة اخلفية.
 - 2فضل قيام الليل.

 - 3فضل اإلقدام يف اجلهاد.
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 - 4حرم�ة الزن�ا عن�د اهلل تع�اىل ،وحرمت�ه عىل الش�يخ
الكبري أشد.

 - 5اخليالء مذمومة من كل أحد ،ومن الفقري أذم.

 - 6مطل الغني ظلم.

 - 7فضل إخالص العمل لوجه اهلل .
*

*
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