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تقديــم

احلمـد هلل رب العاملـن، والصالة والسـالم عـىل خاتم 
أنبيائه ورسـله سـيدنا حممـد بن عبد اهلل، وعـىل آله وصحبه 

ومن تبع هداه إىل يوم الدين.
وبعــد،،،

فـإين ألمحـد اهلل العـيل العظيـم أن وفَّـق السـادة العلـاء 
ثـن مـن أعـالم جلنة السـنة والسـرة باملجلـس األعىل  امُلَحدِّ
للشئون اإلسالمية التي تضم قامات علمية كبرة يف احلديث 

وعلومه إلخراج هذا العمل العظيم. 

وقد بذل أعضاء هذه اللجنة ومساعدوهم من الباحثن 
باإلدارة املركزية للسـرة والسـنة باملجلس األعىل للشـئون 
اإلسـالمية جهـوًدا كبـرة وعظيمة يف مجـع وختريج ورشح 
ومراجعـة هـذه املختـارات مـن كتـاب الروضـة الندية يف 
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رشح األحاديث القدسـية التي تم مجعها من الكتب السـتة، 
وخترجيها خترجًيـا علميًّا دقيًقا، ورشحها رشًحا وافيًّا وميرًسا 
مًعـا، مما جيعلها زاًدا للعامل والباحث واملثقف وطالب العلم 
عىل حدٍّ سواء، كلٌّ جيد فيها بفضل اهلل وكرمه طِلبته وُمبتغاه. 
ويسعدنا يف هذا اإلصدار املتميز من سلسلة »رؤية« للفكر 
املسـتنر أن نقدم هذه النخبة املمتازة من األحاديث القدسـية 
التي لطاملا سهرت عليها اللجنة العلمية املوقرة ومساعدوها، 
اختياًرا وخترجًيا ورشًحا وتدقيًقا ؛ سائاًل اهلل  أن جيزي كل 
من أسـهم يف ذلـك بجهد أو رأي خر اجلـزاء، وأن جيعله يف 

ميزان حسناتنا وحسناهتم مجيًعا.
واهلل من وراء القصد وهو املَوفِّق واملستعان،،،

أ.د. حممد خمتار مجعة مربوك
وزير األوقاف

رئيس املجلس األعىل للشئون اإلسالمية
عضو جممع البحوث اإلسالمية
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احلمد هلل رب العاملن محًدا نستبقي به نعمته علينا، ونستدفع 
بـه نقمته منا، ونصيل ونسـلم عىل سـيدنا حممد صالة وسـالًما 

. ينتظم يف سلكها الرشيف آله األبرار وصحبه األخيار
أما بعد:

فـإن األحاديـث القدسـية إحـدى ثمـرات الوحـي إىل 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ومعلوم أن الوحي نوعان: وحي متلو، وهو 
القـرآن الكريم. ووحي غـر متلو، وهـو احلديث القديس، 

واحلديث النبوي.

واحلديث القديس نسـبة إىل القدس، وهي تعني الطهارة 
 ، والتنزيه، ويطلق عليه أيًضا احلديث اإلهلي نسبة إىل اهلل

بِّ جّل يف عاله. ويسمى أيًضا احلديث الربَّاين نسبة إىل الرَّ

ولقـد عـّرف العلـاء احلديث القـديس بتعاريف شـتَّى 
وبألفـاظ خمتلفة ولكـن املآل واحـد، فمثاًل قالـوا: احلديث 
القـديس مـا أضافه النبـي ملسو هيلع هللا ىلص إىل ربه، وأسـنده إليه من غر 
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القـرآن. ومنهم من قـال: ما أضيف إىل النبـي ملسو هيلع هللا ىلص حاكًيا له 
عن ربِّه، بأن أسند القول فيه إىل اهلل تعاىل. 

وسـادتنا العلـاء  حـن َيـرُوون احلديـث القـديس 
يسـتعملون صيًغا متعددًة تشـعر هبذا النوع من األحاديث، 

فتارة يقولون: 

. به - قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فيا يرويه عن رِّ

. ه - وبعضهم يقول: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فيا حيكيه عن ربِّ

والبعـض يقـول: )ورد يف احلديث القـديس( دون ذكر 
للرواية، أو احلكاية.

ولكـن بإمعـان النظـر نـرى فارًقا بـن مصطلحـي الرواية 
حوا بلفظ الرواية كان مرادهم أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  واحلكايـة؛ فإن رصَّ
بلَّغنا هذا احلديث بلفظه والذي نزل به من عند اهلل  كا نزل 
 : لفظ القرآن، وهذا معنى كونه حديًثا قدسيًّا. فمثاًل قال اهلل
يـا عبـادي إين حرمت الظلم عـىل نفـي..)١( احلديث. ويقول 

. ه الصحايب مثاًل: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فيا يرويه عن ربِّ

)١( جزء من حديث طويل أخرجه مسـلم يف صحيحه، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حتريم 
الظلم، حديث رقم ٢٥٧٧. 
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وإن رصحوا بلفظ احلكاية كان مرادهم أن احلديث نزل 
بلفظ من عند اهلل ، وأن النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُسِمح له أن حيكيها بلفظ 
، كقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:  من عنده. وقد يأيت يف سياق نص نبويٍّ
ضمن اهلل ملن خرج يف سبيله ال خيرجه إالَّ إياًنا يب، وتصديًقا 

برسيل، وجهاًدا يف سبييل أن أدخله اجلنة)١(.
أنواع احلديث القديس:

من خالل ما سبق يتبن لنا أن احلديث القديس يتنوع نوعن:
 ، النـوع األول: حديـث لفظـه ومعنـاه من عنـد اهلل

والرسول ملسو هيلع هللا ىلص يبلغنا إياه دون ترصف فيه.
والنـوع الثـاين: حديـث منسـوب إىل اهلل  باعتبـار 
إنشـائه ومصـدره، وأنـه جـل يف عـاله تكلـم بـه أواًل، ثم 
أخربنا به النبي ملسو هيلع هللا ىلص بلفظ من عنده، ويظل مع هذا يف عداد 

احلديث القديس.
فاحلديث القديس نازل بمعناه ولفظه، ثم قد يبقى اللفظ 
السـاوي، أو حيكيه النبّي ملسو هيلع هللا ىلص بلفظ جديد من عنده إذا كان 

مسموًحا له بذلك، كا سبق.

)١( انظر: صحيح مسـلم، كتاب اإلمارة، باب فضل اجلهاد واخلروج يف سـبيل اهلل، حديث رقم 
١٨٧٦، ومسند أمحد، حديث رقم ٩١٨٧. 
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ومـن هنا فيسـّمى حديًثا؛ ألنه من قـول النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وقد 
حتـدث به، ومـن حكايته له عن ربه. ويسـمى قدسـيًّا؛ ألنه 
أسـنده إىل اهلل  باعتبـار أنـه املتكلم به، واملنشـئ له، وهو 

املنزه عن كل ما يلحق به.

يقـول ابن حجـر اهليتمي )ت ٩٧٤هــ( يف كتابه )الفتح 
املبن(: اعلم أن الكالم املضاف إليه تعاىل ثالثة أقسام:

أوهلـا: وهو أرشفها القـرآن؛ لتميزه عـن البقية بإعجازه 
هـر، حمفوظة من  مـن أوجه، وكونه معجـزة باقية عىل مرَّ الدَّ
ـه للمْحـِدث، وتالوتـه لنحو  التغيـر والتبديـل، وحيرم َمسَّ
اجلُنب، وروايته باملعنى، وبتعينه يف الصالة، وبتسميته قرآًنا، 
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 آحاًدا 
عنـه ملسو هيلع هللا ىلص مـع إسـناده إليها عـن ربه، فهـي من كالمـه تعاىل 
فتضاف إليه وهو األغلب. ونسـبتها إليه حينئذ نسـبة إنشاء 
ألنـه املتكلـم أواًل، وقد تضاف إىل النبـي ملسو هيلع هللا ىلص ألنه املخرب هبا 

عن اهلل تعاىل.
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قال: وال تنحرص تلك األحاديث القدسـية يف كيفية من 
كيفيـات الوحي، بـل جيوز أن تنـزل بأي كيفية مـن كيفياته 
كاإللقـاء يف الروع، وعىل لسـان املَلـك. ولراوهيا صيغتان: 
إحدامهـا أن يقول: قال رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فيا يـروي عن ربه. 
وهي عبارة السـلف. وثانيتها: أن يقـول: قال اهلل تعاىل فيا 

رواه عنه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. واملعنى واحد)١(.

الفرق بني احلديث القديس والقرآن الكريم:
سـبق لـك كالم ابـن حجـر اهليتمـي، ونزيد لـك األمر 
وضوًحـا، فقـد ذكـر العلـاء فروًقـا بـن احلديـث القديس 

والقرآن نجليها لك يف اآليت:

١ - أن القرآن ما كان لفظه ومعناه من عند اهلل  بوحي 
َجيّل، مل تنزل منه آية واحدة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص إالَّ حال اليقظة.

أما احلديث القـديس فقد ينزل يقظة أحياًنا، أو باإلهلام، 
وع.  أو النَّفث يف الرُّ

هور والعصور، حمفوظ  ٢ - القرآن معجزة باقية عىل مرِّ الدُّ
مـن التغير والتبديـل، وهو متواتـر اللفظ يف كلاتـه وحروفه 

)١( الفتح املبن برشح األربعن، ص ٢٠١، باختصار. 
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ى بـه. بخـالف احلديـث القديس،  وأسـلوبه، وهـو ُمتحـدَّ
فليس فيه وجه لإلعجاز من حيث األسـلوب، وال وجه فيه 

للتحّدي.

٣ - القـرآن نـزل للترشيـع وللتعبد بتالوتـه يف الصالة 
وغرهـا، بخـالف احلديـث القديس قـد يكون فيـه جانب 

، وال جيوز قراءته يف الصالة. ترشيعيٍّ

٤ - حيـرم روايـة القـرآن باملعنـى، وليـس كذلـك 
احلديـث القديس، والرس يف عدم جواز التعبر باملعنى يف 
القـرآن أن املقصـود منه التعبد بلفظـه واإلعجاز به، فال 
يقدر أحد أن يأيت بلفظ يقوم مقامه، وإنَّ حتت كل حرف 
منـه معـاين ال حياط هبا كثـرة، بخـالف احلديث القديس 

والسنة؛ حلصول احلرج.

٥ - تسـمية اجلملـة من القـرآن الكريم آية، وتسـمية 
مقـدار خمصـوص مـن اآليـات سـورة، وليـس احلديـث 

القديس كذلك.

٦ - حيـرم عىل اجلُنب تالوة القـرآن، واحلديث القديس 
ليس كذلك.
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إشكال واجلواب عنه:
 قلنا سـابًقا بأن القرآن الكريم ال يكون إالَّ بوحي َجيّل، 
بـأن ينـزل به جربيل عليه السـالم عىل النبـّي ملسو هيلع هللا ىلص يقظة، فال 

يشء من القرآن يوحى إليه بإهلام أو منام.

  لكـن ورد يف صحيـح مسـلم عن أنس بـن مالك
قـال: بينا رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بـن أظهرنا إذ أغفـى إغفاءة ثم 
رفع رأسه متبسًا، فقلنا: ما أضحكك يا رسول اهلل؟ قال: 
ُأنِزل عيلَّ آنًفا سـورة، فقرأ بسـم اهلل الرمحن الرحيم سورة 

الكوثر)١(.

واجلـواب عـن هـذا: أن اإلغفـاءة الـواردة يف احلديث 
ليست مناًما، بل هي احلالة التي كانت تعرتي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
عنـد نزول الوحي عليه، وهي شـدة تلّم بـه ال يرى اجلالس 
معـه سـوى مظاهـر ذلـك عليه، مـن ثقل جسـم، وتصبب 
عرق، وشـبه إغفـاءة ونحو ذلك. وكا سـبق فـإن احلديث 

القديس ال مانع أن يكون بوحي جيّل أو وحي خفّي.

)١( أخرجه مسـلم يف صحيحه، كتاب الصالة، باب حجة من قال: البسـملة آية من كل سـورة 
سوى براءة، حديث رقم ٤٠٠. 
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الفرق بني احلديث القديس واحلديث النبوي:
سبق بيان أن احلديث القديس أحياًنا يكون لفظه ومعناه 
مـن عنـد اهلل ، مثـل: »يا عبـادي إين حرمـت الظلم..«، 
وأحياًنا يكون اللفظ من عند رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واملعنى من عند 

اهلل تعاىل.

وقـد ظـن بعـض الباحثـن أن احلديـث القـديس الذي 
وصلنـا وأخذنا بـه، مجيعه لفًظـا ومعنًى من عنـد اهلل تعاىل، 

واحلقيقة أن األمر خالف ذلك كا سبق.

أمـا احلديـث النبـوي فلفظـه مـن عنـد الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص، 
  أمـا معنـاه فتارة يكون بوحـي جيلٍّ بأن ينـزل به جربيل
عـىل النبـي ملسو هيلع هللا ىلص يقظة، مثـل مـا رواه البخـاري يف صحيحه 
مـن حديث عمر بـن اخلطاب  قال: سـمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
يقـول: أتـاين الليلة آٍت من ريب فقال: »صـلِّ يف هذا الوادي 
املبـارك وقل: عمرة يف حجة«)١(. وذهب ابن امللقن يف كتابه 
)التوضيـح لرشح اجلامع الصحيـح()٢( إىل أن هذا احلديث 

 . من قبيل الوحي غر اجليلِّ

)١( صحيح البخاري، كتاب احلج، باب قول النبي  ملسو هيلع هللا ىلص: »العقيق واد مبارك«، حديث رقم ١٥٣٤. 
)٢( انظر: التوضيح لرشح اجلامع الصحيح ٨١/١١ - ٨٣. 
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، مثل: »إن  وأحياًنـا يكون احلديث النبوي بوحـي خفيٍّ
روح القدس نفث يف ُروِعي أنه لن متوت نفس حتى تستويف 

رزقها، فاتقوا اهلل وأمجلوا يف الطلب«)١(. 
جلنة السنة والسرية

باملجلس األعىل للشئون اإلسالمية

)١( هـذا احلديـث رواه املطلب بن حنطـب ضمن حديث طويل أوله »ما تركت شـيًئا مما أمركم 
اهلل به إال أمرتكم به...« أخرجه الشـافعي يف مسـنده ٢٣٣/١، والبيهقي يف شـعب اإليان 
برقم ١١٨٥، ٦٧/٢. وراجع الرسالة للشافعي مسألة ٣٠٦ ص ٩٣ - ١٠٣، ورشح السنة 

للبغوي حديث رقم ٤١١.
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َُا َشـِهَدا َعىَل  )١( َعـْن َأيِب َسـِعيٍد، َوَأيِب ُهَرْيـَرَة  َأنَّ
َقُه  ، َصدَّ ُه َقاَل: َمْن َقاَل: ال إَِلَه إالَّ اهللُ واهلل َأْكرَبُ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ
. َوإَِذا َقـاَل: ال إَِلَه إاِلَّ  ـُه، َفَقـاَل: ال إَِلـَه إاِلَّ َأَنا، َوَأَنـا َأْكرَبُ َربُّ
اهللُ َوْحـَدُه َقاَل: َيُقـوُل اهللُ: ال إَِلَه إالَّ َأَنا َوْحِدي. َوإَِذا َقاَل: 
يـَك َلـُه، َقاَل اهللُ: ال إَِلـَه إالَّ َأَنا  ال إَِلـَه إالَّ اهللُ َوْحـَدُه ال رَشِ
يـَك ِل. َوإَِذا َقاَل: ال إَِلَه إالَّ اهللُ َلُه امْلُْلُك َوَلُه  َوْحـِدي ال رَشِ
احلَْمـُد، َقاَل: ال إَِلَه إالَّ َأَنا، ِلَ امْلُْلـُك َوِلَ احلَْمُد. َوإَِذا َقاَل: 
َة إالَّ باهلل، َقاَل: ال إَِلَه إالَّ َأَنا،  ال إَِلَه إالَّ اهللُ وال َحْوَل وال ُقوَّ
َة إالَّ يِب. َوَكاَن َيُقـوُل: َمْن َقاهَلَا يِف َمَرِضِه  وال َحـْوَل وال ُقوَّ

ُثمَّ َماَت مَلْ َتْطَعْمُه النَّاُر. 

أخرجـه الرتمـذي يف ُسـننه، كتـاب الدعوات، بـاب َما 
َيُقـوُل الَعْبـُد إَِذا َمـِرَض، حديث رقم: ٣٤٣٠، وقـال: َهَذا 

َحِديٌث َحَسٌن غريب. 

فضل »ل إله إلاَّ اهلل«
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َُا َشـِهَدا َعىَل َرُسـوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقـاَل: »إَِذا َقاَل  - وَعنْها َأنَّ
، َقـاَل: َيُقوُل اهللُ : َصَدَق  اْلَعْبـُد: ال إَِلَه إالَّ اهللُ، واهلل َأْكرَبُ
. َوإَِذا َقاَل اْلَعْبُد: ال إَِلَه إالَّ  َعْبِدي، ال إَِلَه إالَّ َأَنا، َوَأَنا اهللُ َأْكرَبُ
اهللُ َوْحـَدُه، َقاَل: َصـَدَق َعْبِدي، ال إَِلَه إالَّ َأَنـا َوْحِدي. َوإَِذا 
يَك َلُه، َقاَل: َصَدَق َعْبِدي،  َقـاَل: ال إَِلَه إالَّ اهللُ َوْحـَدُه ال رَشِ
يَك ِل. َوإَِذا َقاَل: ال إَِلَه إالَّ اهللُ َلُه امْلُْلُك  ال إَِلـَه إالَّ َأَنـا وال رَشِ
َوَلـُه احْلَْمـُد، َقاَل: َصَدَق َعْبِدي، ال إَِلـَه إالَّ َأَنا، ِل امْلُْلُك َوِل 
َة إالَّ باهلل،  احْلَْمـُد. َوإَِذا َقـاَل: ال إَِلَه إالَّ اهللُ، وال َحْوَل وال ُقوَّ
َة إالَّ يِب«.  َقاَل: َصَدَق َعْبِدي، ال إَِلَه إالَّ َأَنا، وال َحْوَل وال ُقوَّ
قال أبو إسحاق – أحد الرواة: ثم قال األَغّر –هو شيخ أيب 
إسـحاق- شـيًئا مل أفهمه، قال: فقلت أليب جعفر: ما قال؟، 

ُه النَّاُر«.  قال: »َمْن ُرِزَقُهنَّ ِعنَْد َمْوتِِه مَلْ مَتَسَّ

أخرجه ابن ماجه يف ُسننه، كتاب األدب، باب فضل )ال 
إله إالَّ اهلل(، حديث رقم: ٣٧٩٤. 

)٢( عن َعْبِد اهلل ْبِن َعْمِرو َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
تِي َعـىَل ُرُءوِس اخْلاَلِئِق َيْوَم  »إِنَّ اهللَ َسـُيَخلُِّص َرُجاًل ِمْن ُأمَّ
، ُكلُّ ِسِجلٍّ ِمْثُل  اْلِقَياَمِة َفَينرُْشُ َعَلْيِه تِْسـَعًة َوتِْسـِعَن ِسـِجالًّ
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، ُثمَّ َيُقوُل: َأُتنِْكـُر ِمْن َهَذا َشـْيًئا؟ َأَظَلَمَك َكَتَبتِي  َمـدِّ اْلَبـرَصِ
. َفَيُقوُل: َأَفَلَك ُعْذٌر؟ َفَيُقوُل:  احْلَافُِظوَن؟ َفَيُقوُل: ال َيـا َربِّ
. َفَيُقـوُل: َبـىَل إِنَّ َلَك ِعنَْدَنا َحَسـنًَة، َفإِنَّـُه ال ُظْلَم  ال َيـا َربِّ
َعَلْيـَك اْلَيـْوَم، َفَتْخـُرُج بَِطاَقٌة: فِيَهـا َأْشـَهُد َأْن ال إَِلَه إالَّ اهللُ 
ًدا َعْبُدُه َوَرُسـوُلُه، َفَيُقـوُل: اْحُضـْر َوْزَنَك؛  َوَأْشـَهُد َأنَّ حُمَمَّ
ـِجالَِّت؟ َفَقاَل:  َفَيُقـوُل: َيا َربِّ َمـا َهِذِه اْلبَِطاَقُة َمَع َهِذِه السِّ
ٍة، َواْلبَِطاَقُة يِف  ُت يِف َكفَّ ـِجالَّ إِنََّك ال ُتْظَلُم. َقاَل: َفُتوَضُع السِّ
ـِجالَُّت َوَثُقَلِت اْلبَِطاَقُة، َفال َيْثُقُل َمَع اْسِم  ٍة َفَطاَشِت السِّ َكفَّ

اهلل يشء«. 

أخرجـه الرتمذي يف ُسـننه، كتاب اإليـان، باب ما جاء 
فيمـن يمـوت وهو يشـهد أن ال إلـه إالَّ اهلل، حديـث رقم: 

٢٦٣٩. وقال الرتمذي: حسن غريب.

تِي َيْوَم  - وعنـد ابن ماجه بلفـظ: »ُيَصاُح بَِرُجٍل ِمـْن ُأمَّ
اْلِقَياَمـِة َعـىَل ُرُءوِس اخْلاَلِئـِق، َفُينْـرَشُ َلـُه تِْسـَعٌة َوتِْسـُعوَن 
، ُثمَّ َيُقـوُل اهللُ : َهْل ُتنِْكُر  ، ُكلُّ ِسـِجلٍّ َمدَّ اْلَبـرَصِ ِسـِجالًّ
، َفَيُقـوُل: َأَظَلَمْتَك َكَتَبتِي  ِمْن َهَذا َشـْيًئا؟ َفَيُقوُل: ال َيـا َربِّ
احْلَافُِظـوَن؟ ُثـمَّ َيُقـوُل: َأَلَك ُعـْذٌر؟ َأَلـَك َحَسـنٌَة؟ َفُيَهاُب 
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ُه  ُجُل َفَيُقوُل: ال. َفَيُقوُل: َبىَل، إِنَّ َلَك ِعنَْدَنا َحَسـنَاٍت، َوإِنَّ الرَّ
ال ُظْلَم َعَلْيَك اْلَيْوَم... « إلخ. بنحو حديث الرتمذي.

أخرجه ابن ماجه يف ُسـننه، كتاب الزهد، باب ما يرجى 
من رمحة اهلل يوم القيامة، حديث رقم: ٤٣٠٠.

الرشح والبيان:
يف هـذه األحاديـث بيان لفضـل كلمة »ال إلـه إالَّ اهلل«، 
بمبناهـا ومعناهـا، وما تقتضيـه من أثر يف عمـل العبد، فإن 
أبا هريرة وأبا سـعيد اخلدري  أخربا عن رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
بـا قالـه عن اهلل ، وكان كل منها عىل يقن مما سـمع وبا 
أخرب؛ ليس هناك من شـك وال توهـم، بل إن األمر يف غاية 

.التأكيد، وكذلك َعْبَد اهلل ْبَن َعْمِرو

ويوضح احلديث األول شيًئا من فضل قول: »ال إله إالَّ اهلل 
 : واهلل أكـرب«، فحن يقـول العبد هذا الذكر يقول رب العزة
»صدق عبدي، ال إله إالَّ أنا، وأنا اهلل أكرب«. إنه تصديق من اهلل 
تعـاىل لعبـده با ذكره به وبا شـهد به من الوحدانيـة لربه، وأنه 

أكرب من أي كبر ألنه خالق اخللق مجيًعا.



21

وأنه إذا قال: »ال إله إالَّ اهلل وحده«، قال: »صدق عبدي ال 
إلـه إالَّ أنا وحدي«. وىف هذا تصديق من رب العزة لعبده عىل 

شهادته له بأنه ال إله غره وال رّب سواه وحده ال رشيك له.

وإذا قـال العبد: »ال إله إالَّ اهلل وحده ال رشيك له«، قال 
اهلل: »صـدق عبدي، ال إلـه إالَّ أنا، وال رشيك ل«. وىف هذا 
تصديـق من رّب العزة ملا قاله اإلنسـان وملا شـهد به بأن اهلل 

هو اإلله الواحد األحد الفرد الصمد وأنه ال رشيك له.

وإذا قـال العبد: »ال إله إالَّ اهلل له امللك وله احلمد«، قال 
اهلل: » صـدق عبـدي، ال إلـه إالَّ أنـا، ل امللـك ول احلمد«. 
ويف هـذا تصديق أيًضا من اهلل لشـهادة عبـده له بأنه الواحد 
األحـد، وأن امللـك واحلمـد له وحـده ال رشيك لـه، وأفاد 
التعبـر بتقديـم قولـه: »لـه« عىل قولـه: »امللـك«، ومل يقل: 
»امللك له«، ومل يقل: »احلمد له«؛ ألن التقديم والتأخر يفيد 
القرص، فامللك مقصور عىل اهلل، فهو وحده صاحب امللك، 
وهـو وحده املالك لكل يشء، كـا يفيد قرص احلمد عىل اهلل 
تعـاىل؛ ألنه صاحب امللـك واخللق والنعمة، فهو املسـتحق 

للحمد دون غره.
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وإذا قـال العبـد: »ال إلـه إالَّ اهلل وال حـول وال قـوة إالَّ 
باهلل«، قال اهلل تعاىل: »صدق عبدي، ال إله إالَّ أنا، وال حول 
وال قـوة إالَّ يب«. ويف هـذا تصديـق من رب العـزة لعبده با 
شـهد به من وحدانية اهلل وأنه ال حول وال قوة إالَّ باهلل؛ ألن 
اهلل تعـاىل هو صاحب اخللق والتدبـر وبيده كل أمر، ال راد 

لقضائه، وال معقب حلكمه، وهو عىل كل يشء قدير.

وهذه األذكار السـابقة يف هذا احلديث يرىض عنها رب 
العزة سـبحانه، ويصـدق اهلل عبده الذي يذكـره هبا، وثمرة 
هـذا التصديـق رضا اهلل تعـاىل عن عبده، ويعطـي اهلل العبد 

عىل ذلك ثواًبا عظيًا، وأجًرا كريًا.

وكان رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يكثـر مـن هـذه األذكار عقـب كل 
صـالة، وكان عبد اهلل ابن الزبر  يقـول ُدبر كل صالة حن 
ُيَسـلِّم: »ال إلـه إالَّ اهلل وحده ال رشيك لـه، له امللك وله احلمد 
وهـو عـىل كل يشء قديـر، ال حول وال قوة إالَّ بـاهلل، ال إله إالَّ 
اهلل، وال نعبُد إالَّ إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء احلسـن، 
ال إلـه إالَّ اهلل خملصـن لـه الدين ولـو كره الكافـرون، قال ابن 

الزبر: وكان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هُيلِّل هبن ُدبر كل صالة)١(. 

)١( صحيح مسلم )حديث رقم ٥٩٤(. 
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وأن مـن رزق هـذه األذكار عنـد موتـه مل متسسـه النار، 
وال يرزقهـن اإلنسـان عند موتـه إالَّ إذا كان معتقـًدا ملا كان 
ا عىل  يقولـه مـن هـذا الذكـر، ومـات عىل ذلـك، ومسـتمرًّ
قوهلـا، وبذلك ينجيه اهلل  من النـار، وليس ذلك بمجرد 
ترداد اللسـان بذلك، بل مع الذكر باللسـان اإلقرار بالقلب 

والعمل باجلوارح.

ومما ال شـك فيه أن املوت يأيت بغتة، وحيول بن اإلنسـان 
وبـن ما يريـد عمله يف دنياه، فـإن طاب عملـه طابت حياته 
وآخرته، وإن خبث عمله أرض بدنياه وأخراه، وكل ما يعمله 
اإلنسـان يف حياتـه يكتب إما لـه وإما عليه، حيـث يوكل اهلل 
كتبته من املالئكة فيحفظون عليه أعاله بال زيادة وال نقصان.

  وقد أخرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص -وهو الصادق املصدوق- بأن اهلل
سـيختار رجاًل مـن أمته ملسو هيلع هللا ىلص مميًزا فيوقف عـىل رءوس اخلالئق 
يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العاملن، يوم تدنو فيه الشمس 
من الرءوس، وتتطلع األبصار إىل الساء كل يرجو االنرصاف، 
ويريد معرفة مصره إما إىل اجلنة وإما إىل النار، يف هذا املوقف 
العصيب يقف هذا الرجل عىل مرأى ومسـمع من اخلالئق، 
فيأمـر اهلل  بكتابه الذي ُدّون فيه عمله يف الدنيا فيقال له: 
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اقـرأ كتابك كفى بنفسـك اليـوم عليك حسـيًبا، فينظر فإذا 
بسـجالت كثرة تصل يف عددها إىل تسـعة وتسـعن كتاًبا، 
كل كتاب طوله وعرضه بمقدار ما يمتد إليه برص اإلنسـان، 
وملك اهلل واسع، وقوانن اآلخرة ختتلف عن قوانن الدنيا، 

وأيًضا سجالت اآلخرة ال تشبه سجالت الدنيا.

فينظر هذا الرجل يف سـجالته املنشـورة بن عينيه ويقرأ 
عملـه الذي سـجلته عليه الكتبـة الكرام، ثم يقـول له ربه: 
أتنكر من هذا املكتوب شـيًئا؟ فيقـول: ال يا رب، إن كل ما 

قرأته يف سجاليت اآلن هو من عميل وما قدمته يداي.

ثم يسـأله ربه سـؤااًل آخَر: هل ظلمك كتبتي احلافظون 
الكـرام؟ هل كتبوا عليك مـا مل تعمله؟ هل وجدت يف تلك 
الصحائـف قواًل أو عمـاًل كتبه عليك الكـرام الكاتبون ومل 

يصدر عنك؟ فيعرتف قائاًل: ال يا رب.

ثم يسـأله سؤاًل ثالًثا قائاًل: هل هناك عمل أقدمت عليه 
خطأ أو جهاًل أو نسياًنا كتبه عليك احلفظة حتى ال نحاسبك 
عليـه؟ وهذا معنى قوله: »ألك عذٌر؟« أي: تظهره، فيقول: 

ال يا رب.



25

ثم يسأله سـؤاًل رابًعا: ألك حسنة؟ فيتهيب الرجل من 
اجلواب فيقول: ال يا رب. وهنا يأيت فضل اهلل وإحسانه عىل 
عبده، وينرش ربنا رمحته عليه يف هذا املوقف العصيب بعد أن 
ظن أنه مات ومل يعمل خًرا، فيقول له ربه: بىل إن لك عندنا 
  حسـنة عظيمة، وإنه ال ظلم عليك اليوم، فيستخرج اهلل
هلـذا العبـد بطاقة أو رقعـة أو ورقـة كتبت فيها الشـهادتان 
اللتـان قاهلـا العبد يف حياته، فالشـهادتان مها طـوق النجاة 
اآلن، وقد حفظها له امللك، فيحتمل أن تلك الشـهادة هي 
»أشـهد أن ال إله إالَّ اهلل، وأشـهد أن حممًدا عبده ورسـوله« 
التي دخل هبا يف اإلسـالم ومات عليها، وحيتمل أن يراد هبا 

من كان يكثر من تكرارها، فقبلها ربنا  منه.

وقـد وردت أحاديـث كثرة يف الرتغيـب يف اإلكثار من 
كلمة التوحيد وأن هلا فضاًل كبًرا، فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »أكثروا من 
شـهادة أن ال إله إالَّ اهلل قبل أن حيال بينكم وبينها«)١(. وَعْن 
ُعَباَدَة بن الَصامِت  َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َمْن َشـِهَد َأْن ال 
ًدا َعْبُدُه َوَرُسـوُلُه،  يـَك َلُه، َوَأنَّ حُمَمَّ إَِلـَه إالَّ اهللُ َوْحَدُه ال رَشِ

)١( مسند أيب يعىل )حديث رقم ٦١٤٧(. 
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َوَأنَّ ِعيَسى َعْبُد اهلل َوَرُسوُلُه َوَكِلَمُتُه َأْلَقاَها إىَِل َمْرَيَم، َوُروٌح 
، َأْدَخَلُه اهللُ اجْلَنََّة َعىَل َما َكاَن ِمَن  ، َوالنَّاُر َحقٌّ ِمنُْه، َواجْلَنَُّة َحقٌّ
اْلَعَمِل«. ويف رواية: »ِمْن َأْبَواِب اجْلَنَِّة الثََّانَِيِة، َأهَيا َشاَء«)١(.

وال ينبغي أن يفهم أن كلمة التوحيد واإلقرار بالرسالة 
كافيان بمفردمها يف دخول اجلنة ولو بدون عمل؛ ألن أئمة 
املسـلمن متفقون عىل أن اإليان قوٌل باللسـان، وتصديٌق 
باجلَنَـان )أي القلـب(، وعمٌل بـاألركان، وآيـات القرآن 

الكريـم تقـرن دائًا اإليـان بالعمل مثـل: ﴿ ٱ  ٻ  
ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
﴿گ   ڀڀٺٺٺ﴾)٢(، 
ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  گ   گ  
ڱ  ں﴾)٣(، وإنـا ينبغـي أن تفهـم األحاديـث يف 

سياقها، وما تندرج حتته من أبواب.

ومن هنا قال العلامء: إن األعال وفرائض اإلسـالم من 
لوازم اإلقرار بالشهادتن وتتاته.

)١( صحيح البخاري )حديث رقم ٣٢٥٢(.
)٢( ]سورة العرص، اآليات ١-٣[. 

)٣( ]سورة الكهف، اآلية ٣٠[. 
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وقـال بعـض العلـاء: إن هـذه األحاديـث التـي جتعل 
دخـول اجلنـة بالشـهادتن فقط تدل عـىل أن أهـل التوحيد 

سيدخلون اجلنة، وإن عذبوا بذنوهبم ال خيلدون يف النار.

قـال اإلمام الرتمذي: َوَقْد ُرِوَي َعْن َعْبِد اهلل ْبِن َمْسـُعوٍد 
َوَأيِب َذرٍّ َوِعْمـَراَن اْبـِن ُحَصـْنٍ َوَجابِـٍر َوَأَنـٍس وغرهم أن 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َسَيْخُرُج َقْوٌم ِمَن النَّاِر ِمْن َأْهِل التَّْوِحيِد 
َوَيْدُخُلوَن اجْلَنََّة«. هكذا ُرِوَي َعْن َسـِعيِد ْبِن ُجَبْرٍ َوالنََّخِعيِّ 

َوَغْرِ َواِحٍد ِمَن التَّابِِعَن.

وقـد ُروي مـن غـر وجـه عن سـعيد بـن جبـر وإبراهيم 
النخعي؛ وغر واحد من التابعن يِف َتْفِسِر قوله تعاىل: ﴿پ  
ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴾)١(، َقاُلـوا: إَِذا ُأْخـِرَج 
ِذيَن َكَفُروا َلْو َكاُنوا  َأْهُل التَّْوِحيِد ِمَن النَّاِر َوُأْدِخُلوا اجْلَنََّة َيَودُّ الَّ

ُمْسِلِمَن)٢(.

وقال بعض العلامء: هـذه األحاديث وأمثاهلا فيمن كان 
كافـًرا فآمـن وأقر بالشـهادتن ثم مـات ومل يذنـب، أو كان 

مذنًبا فتاب ؛ أو من قتل يف سبيل اهلل.

)١( ]سورة احلجر، اآلية ٢[. 
)٢( ُسنن الرتمذي ٥/ ٢٤.
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وبعـد أن يظهـر اهلل  لعبـده بطاقتـه التي كتبـت فيها 
الشـهادتان فيسـأل العبـد ربـه: مـا هـذه البطاقـة الواحدة 
بجانـب هذه السـجالت الكثـرة، ومـا قدرهـا بجانبها؟! 
إن العبد يسـتقل هـذه الورقة مقابل هـذه األوراق الكثرة، 
ويـرى يف نظـره أنا ال تقدم وال تؤخـر، فيضع اهلل  تلك 
الورقة الواحدة يف كفة ميزان العدل، والسجالت الكثرة يف 
كفة أخرى، ويطلـب من عبده أن حيرض الوزن لرى العدل 
فيقول له: »احرض وزنك الذي لك، أو شاهد وزن عملك، 
أو انظـر الوقت الذي سـيوزن فيه عملك ليتبـن لك انتفاء 

الظلم وحتقق العدل، وظهور الفضل، فإنك ال تظلم.

قـال تعـاىل: ﴿ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
چ  چچ  چ  ڇ   ڇ ﴾)١( يعني: أن اهلل  حيرض 
ميـزان العبـد الـذي يوزن بـه عملـه، فللعبد ميـزان واحد، 
وإنـا مجع باعتبار تعدد األعال املوزونـة فيه، فمن أحاطت 
حسـناته بسـيئاته فاز ونجا، ومن كان غر ذلك ذّل وخرس؛ 

)١( ]سورة األنبياء، اآلية ٤٧[. 
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والصحيـح الذي عليه أئمة السـلف أن اهلل يضـع املوازين 
احلقيقية، ويزن هبا أعال العباد.

وىف كيفيـة وزن األعـال رأيان: إما أن تـوزن صحائف 
األعـال فتوضـع صحائف احلسـنات يف كفـة، وصحائف 
السـيئات يف كفـة، وهـذا عـىل رأي أن األعـال أعراض ال 

يمكن وزنا وإنا توزن األجسام.

وهنـاك رأي آخـر هو أن اهلل  جيّسـم األفعال واألقوال، 
فيجعـل احلسـنات عبارة عـن جواهـر بيضاء مرشقـة يف كفة؛ 
والسـيئات جواهـر سـوداء مظلمـة، فتـوزن فتثقـل الطاعات 
وتطيش السيئات لثقل العبادة عىل النفس وخفة املعصية عليها.

ويف احلديـث الـذي معنـا: »فتوضـع كلمـة التوحيد يف 
كفـة، والسـجالت التي هي عبارة عن كتـاب كبر يف الكفة 
األخـرى، فتثقـل الكفـة التي فيهـا بطاقة التوحيـد، وختف 
السـجالت وتطيـش؛ وال يثقـل مـع اسـم اهلل  املتضمن 
كلمـة التوحيـد أي يشء، أي إنـا راجحـة وغالبـة عىل كل 
يشء، فال يقاومهـا يشء مـن املعـايص، بل يرتجـح ذكر اهلل 
عـىل مجيـع املعايص، وقد قـال ملسو هيلع هللا ىلص: » َكِلَمَتـاِن َخِفيَفَتاِن َعىَل 
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مْحَِن: ُسْبَحاَن اهلل  اللَِّسـاِن، َثِقيَلَتاِن يِف امْلِيَزاِن، َحبِيَبَتاِن إىَِل الرَّ
اْلَعظِيِم، سبحان اهلل وبحمده«)١(. 

هـذا واآليـات القرآنيـة الكريمـة واألحاديـث النبويـة 
تؤكد عدل اهلل ، بل فضله وإحسـانه، وال تتعارض آيات 

امليـزان وأحاديثـه مع قـول اهلل تعـاىل: ﴿ۀ  ہ  ہ             
ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ  
ڭ﴾)٢(، ألن هـذه اآليـة يف حـق الكفـار فليس هلـم أعال 

توزن مع الكفر. 

ويف حديث أخرجه اإلمام أمحد َعْن َعْبِد اهلل ْبِن َعْمِرو ْبِن 
اْلَعاِص  َقاَل: َقاَل َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُتوَضُع امْلََواِزيُن َيْوَم 
ـٍة، َفُيوَضُع َما ُأْحِصَ  ُجِل َفُيوَضُع يِف َكفَّ اْلِقَياَمـِة، َفُيْؤَتى بِالرَّ
اِر. َقاَل: َفإَِذا  َعَلْيـِه َفَتَاَيـَل بِِه امْلِيَزاُن. َقـاَل: َفُيْبَعُث بِِه إىَِل النَـّ
مْحَِن َيُقوُل: ال َتْعَجُلوا ال  ُأْدَبَر بِِه إَِذا َصاِئٌح َيِصيُح ِمْن ِعنِْد الرَّ
ُه َقْد َبِقَي َلُه. َفُيْؤَتـى بِبَِطاَقٍة فِيَها: )ال إَِلَه إالَّ اهللُ(  َتْعَجُلـوا َفإِنَّ

ٍة َحتَّى َيِميَل بِِه امْلِيَزاُن«)٣(.  ُجِل يِف َكفَّ َفُتوَضُع َمَع الرَّ

)١( صحيح البخاري )حديث رقم ٦٠٤٣، ٦٣٠٤، ٧١٢٤(، وصحيح مسلم )حديث رقم ٢٦٩٤(. 
)٢( ]سورة الكهف، اآلية ١٠٥[. 

)٣( مسند أمحد )حديث رقم ٧٠٦٦(. 



31

وَعْن َعاِئَشـَة  َأنَّ َرُجاًل ِمْن َأْصَحاِب َرُسـوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ُبوَننِي  َجَلَس َبْنَ َيَدْيِه َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل إِنَّ ِل مَمُْلوكن ُيَكذِّ
هُبُـْم َوَأُسـبُُّهْم، َفَكْيـَف َأَنـا  َوخَيُوُنوَننِـي َوَيْعُصوَننِـي َوَأرْضِ
ِمنُْهـْم؟. َفَقـاَل َلـُه َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »بَِحْسـِب َمـا َخاُنـوَك 
ُبوَنـَك وعقابـك إياهـم. فـإِْن َكاَن ِعَقاُبَك  َوَعَصـْوَك َوُيَكذِّ
اُهْم ُدوَن ُذُنوهِبِْم َكاَن َفْضاًل َلَك َعَلْيِهْم، َوإِْن َكاَن ِعَقاُبَك  إِيَّ
اُهـْم بَِقْدِر ُذُنوهِبِْم َكاَن َكَفاًفا ال َلَك وال َعَلْيَك، َوإِْن َكاَن  إِيَّ
اُهْم َفْوَق ُذُنوهِبُِم اْقُتـصَّ هَلُْم ِمنَْك اْلَفْضُل الذي  ِعَقاُبـَك إِيَّ
ُجُل َيْبِكي َبْنَ َيَدْي َرُسـوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َبِقَي ِقَبَلَك«. َفَجَعَل الرَّ
َوهَيْتِـُف، َفَقـاَل َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َما َلُه َما َيْقـَرُأ ِكَتاَب اهلل: 

ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  ڤ   ڤ  ﴿ڤ  
ڇ    چ   چچ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  ڄ  
ُجُل: َيا َرُسـوَل اهلل َما َأِجُد َشـْيًئا  ڇ﴾)١(. َفَقـاَل الرَّ
ُْم  ا ِمـْن فَِراِق َهـُؤالِء -َيْعنِي َعبِيـَدُه- إيِنِّ ُأْشـِهُدَك َأنَّ َخـْرً

ُهْم )٢(. َأْحَراٌر ُكلُّ

)١( ]سورة األنبياء، اآلية ٤٧[. 
)٢( مسند أمحد )حديث رقم ٢٦٤٠١(.
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ومما يؤخذ من األحاديث:
١ - فضيلة كلمة التوحيد حيث ذكرت سابقة لكل ذكر 

ومقرونة معه.
٢ - مـن قال هـذه األذكار موقنًـا هبا عامـاًل بمقتضاها 

صار يف معية اهلل ، حيفظه ربه ويرعاه.
٣ - فضيلـة الصدق مـع اهلل تعاىل، وأن له أجـًرا وثواًبا 

عظيًا.
مـن  اإلسـالم  وفرائـض  الصاحلـة  األعـال  أن   -  ٤
لـوازم اإلقرار بالشـهادتن وتتاتـه، وأن الذي يقر 

بالشهادتن خالًصا من قلبه يدخل اجلنة.
٥ - ثبوت امليزان يف اآلخرة، وأن الذي يوزن صحائف 

األعال.
٦ - أن الكافر إذا أسـلم وأقر بالشـهادتن ومات بعدها 

فإن كلمة التوحيد تشفع له.
٧ - أن العـايص إذا تـاب ثـم مـات يثقل ميزانـه بكلمة 

التوحيد.
٨ - وجـود حفظـة كرام يكتبون عىل اإلنسـان ما قدمته 

يداه، دون ظلم أو جور.
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 )٣( َعـْن َأيِب ُهَرْيـَرَة  َأنَّ َرُسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقـاَل: »مَلَّـا 
يَل: اْذَهْب َفاْنُظْر إَِلْيَها، َفَذَهَب َفنََظَر  رْبِ َخَلـَق اهللُ اجْلَنََّة َقاَل جِلِ
تَِك ال َيْسـَمُع هِبَا َأَحٌد إاِلَّ  ، َوِعزَّ إَِلْيَهـا ُثمَّ َجاَء َفَقاَل: أي َربِّ
يـُل اْذَهْب َفاْنُظْر  َها بِامْلََكاِرِه ُثـمَّ َقاَل: َيا ِجرْبِ َدَخَلَهـا، ُثـمَّ َحفَّ
تَِك  ، َوِعزَّ إَِلْيَهـا، َفَذَهـَب َفنََظَر إَِلْيَها ُثـمَّ َجاَء َفَقـاَل: أي َربِّ
َلَقْد َخِشـيُت َأْن ال َيْدُخَلَها َأَحٌد«. َقـاَل: »َفَلاَّ َخَلَق اهللُ النَّاَر 
يُل اْذَهْب َفاْنُظْر إَِلْيَها، َفَذَهَب َفنََظَر إَِلْيَها ُثمَّ َجاَء  َقاَل: َيا ِجرْبِ
َها  تَِك ال َيْسـَمُع هِبَا َأَحـٌد َفَيْدُخُلَها، َفَحفَّ َفَقاَل: أي َربِّ َوِعزَّ
يـُل اْذَهْب َفاْنُظـْر إَِلْيَها، َفَذَهَب  ـَهَواِت ُثمَّ َقـاَل: َيا ِجرْبِ بِالشَّ
تَِك َلَقْد َخِشـيُت َأْن  ، َوِعزَّ َفنََظـَر إَِلْيَها ُثمَّ َجاَء َفَقاَل: أي َربِّ

ال َيْبَقى َأَحٌد إاِلَّ َدَخَلَها«. 

أخرجـه أبو داود يف ُسـننه، كتاب السـنة، بـاب يف خلق 
اجلنة والنار، حديث رقم: ٤٧٤٤.

الصرب عىل الطاعات وصالح األعامل 
طريق إىل اجلنة
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َة َوالنَّاَر، َأْرَسـَل  - ويف روايـة َقـاَل: »مَلَّـا َخَلـَق اهللُ اجْلَنَـّ
ِة َفَقاَل: اْنُظْر إَِلْيَها، َوإىَِل َمـا َأْعَدْدُت ألَْهِلَها  يـَل إىَِل اجْلَنَـّ ِجرْبِ
فِيَهـا. َقـاَل: َفَجاَءَهـا َوَنَظـَر إَِلْيَهـا َوإىَِل َمـا َأَعـدَّ اهللُ ألَْهِلَها 
تَِك ال َيْسـَمُع هِبَا َأَحٌد إاِلَّ  فِيَهـا َقاَل: َفَرَجـَع إَِلْيِه، َقاَل: َفَوِعزَّ
ْت بِامْلََكاِرِه َفَقاَل: اْرِجـْع إَِلْيَها، َفاْنُظْر  َدَخَلَهـا، َفَأَمَر هِبَـا َفُحفَّ
إىَِل َمـا َأْعـَدْدُت ألَْهِلَها فِيَها. َقاَل: َفَرَجـَع إَِلْيَها، َفإَِذا هي َقْد 
تَِك َلَقـْد ِخْفُت َأْن  ـْت بِامْلَـَكاِرِه، َفَرَجـَع إَِلْيِه َفَقـاَل: َوِعزَّ ُحفَّ
ال َيْدُخَلَهـا َأَحٌد، َقـاَل: اْذَهْب إىَِل النَّاِر، َفاْنُظـْر إَِلْيَها َوإىَِل َما 
َأْعـَدْدُت ألَْهِلَها فِيَها، َفإَِذا هي َيْرَكـُب َبْعُضَها َبْعًضا، َفَرَجَع 
تَِك ال َيْسـَمُع هِبَا َأَحـٌد َفَيْدُخُلَهـا، َفَأَمَر هِبَا  إَِلْيـِه َفَقـاَل: َوِعزَّ
ـَهَواِت َفَقاَل: اْرِجـْع إَِلْيَها، َفَرَجـَع إَِلْيَها َفَقاَل:  ـْت بِالشَّ َفُحفَّ

تَِك َلَقْد َخِشيُت َأْن ال َينُْجَو ِمنَْها َأَحٌد إاِلَّ َدَخَلَها«.  َوِعزَّ

أخرجـه الرتمـذي يف ُسـننه، كتاب صفة اجلنـة، باب ما 
جـاء حفت اجلنة باملكاره وحفت النار بالشـهوات، حديث 

رقم: ٢٥٦٠. وَقاَل: َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح. 

يَل  - ويف رواية َقاَل: »مَلَّا َخَلَق اهللُ اجْلَنََّة َوالنَّاَر َأْرَسَل ِجرْبِ
 إىَِل اجْلَنَِّة َفَقاَل: اْنُظْر إَِلْيَها َوإىَِل َما َأْعَدْدُت ألَْهِلَها فِيَها، َفنََظَر 
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تَِك ال َيْسَمُع هِبَا َأَحٌد إاِلَّ َدَخَلَها، َفَأَمَر  إَِلْيَها َفَرَجَع َفَقاَل: َوِعزَّ
ْت بِامْلَـَكاِرِه َفَقاَل: اْذَهْب إَِلْيَها، َفاْنُظـْر إَِلْيَها َوإىَِل َما  هِبَـا َفُحفَّ
ْت بِامْلََكاِرِه  َأْعَدْدُت ألَْهِلَها فِيَها، َفنََظـَر إَِلْيَها َفإَِذا هي َقْد ُحفَّ
تَِك َلَقْد َخِشـيُت َأْن ال َيْدُخَلَها َأَحٌد، َقاَل: اْذَهْب  َفَقاَل: َوِعزَّ
َفاْنُظْر إىَِل النَّاِر َوإىَِل َما َأْعَدْدُت ألَْهِلَها فِيَها، َفنََظَر إَِلْيَها، َفإَِذا 
تَِك ال َيْدُخُلَها  هـي َيْرَكُب َبْعُضَها َبْعًضا، َفَرَجَع َفَقـاَل: َوِعزَّ
ـَهَواِت َفَقاَل: اْرِجْع َفاْنُظْر إَِلْيَها،  ْت بِالشَّ َأَحـٌد، َفَأَمَر هِبَا َفُحفَّ
تَِك َلَقْد  ـَهَواِت َفَرَجَع َوَقـاَل: َوِعزَّ ـْت بِالشَّ َفـإَِذا هي َقْد ُحفَّ

َخِشيُت َأْن ال َينُْجَو ِمنَْها َأَحٌد إاِلَّ َدَخَلَها«. 

أخرجه النسـائي يف ُسـننه، كتاب األيان والنذور، باب 
احللف بعزة اهلل تعاىل، حديث رقم: ٣٧٦٣. 

الرشح والبيان:
جـاءت هـذه األحاديـث دالـة عـىل أن اجلنـة والنـار 
موجودتـان، أي: أنـا قـد خلقتـا وأنـا قد سـبق خلقها، 
وذلك أن اهلل  خلقها وأوجدمها، فأعد اجلنة للذين آمنوا 
وعملـوا الصاحلـات وأعد النـار للذين كفروا بـه وأرشكوا 

معه غره.
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ومـن حكمـة خلقهـا: الرتغيـب والرتهيـب، وأنَّ عىل 
اإلنسـان أْن يسعى لتحصيل هذه اجلنة التي خلقها اهلل، وأن 
يسـعى إىل التخلص من النار التي خلقها اهلل  وأوجدها، 
وكل مـن مات قامت قيامته، وانتقل مـن دار العمل إىل دار 
اجلـزاء، فهـو جيازى عـىل عمله يف قربه، إن خـًرا فخر وإن 
ب، وقـد جاء يف القرآن  م وإما مَعذَّ ا فـرش، وهو إمـا منَعَّ رشًّ
 : مـا يدل عـىل ذلك يف قصـة آل فرعون، حيث قـال اهلل

ہ   ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ   ڻ   ں   ﴿ں   
ہ    ہ  ہ  ھ  ھ﴾)١(.

وقولـه: »ملا خلـق اهلل اجلنة قـال جلربيل: اذهـب فانظر 
إليهـا« أي: نظر اعتبـار )فذهب فنظر إليهـا وإىل ما أعدَّ اهلل 
ألهلهـا فيهـا( أي: مـا أعدَّ اهلل لعبـاده الصاحلـن ما ال عن 
رأت، وال أذن سمعت، وال خطر عىل قلب برش. )ثم جاء( 
أي: رجـع إىل موضعـه أو إىل حيـث ما أمر بـه، أو إىل حتت 
العـرش )فقـال: أي رب( أي: يـا رب )وعزتك ال يسـمع 
هبا أحد( أي: ال يسـمع هبـا أحد إال واشـتاق إليها، فاألذن 

)١( ]سورة غافر، اآلية ٤٦[.
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تعشق قبل العن أحياًنا.  )إال دخلها( أي: طمع يف دخوهلا، 
وجاهد يف حصوهلا، وال هيتم إال بشأنا حلسنها وهبجتها.

ها(، أي: أحاطها اهلل )باملكاره( مجع َمْكَرهة  وقوله: )حفَّ
وهي املشـقة والشـدة عىل غر قياس، واملراد هبـا التكاليف 
الرشعيـة التي هي مكروهـة عىل النفوس اإلنسـانية، وهذا 
يدل عىل أن املعاين هلا صور حسـية يف تلك املباين، )ثم قال: 
يـا جربيل اذهب فانظـر إليها( أي: ثانًيا ملا جتـدد من الزيادة 
عليها باعتبار حواليها )قال( أي النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف أكثر النصوص 
بـدون »قال«. )فذهب فنظـر إليها( أي: ورأى ما عليها )ثم 
جاء فقال: أي رب وعزتك لقد خشيت أن ال يدخلها أحد( 
أي: ملـا رأى حوهلـا من املوانـع التي هي العالئـق والعوائق 
للخالئـق. قال الطيبـي: أي: لوجود املكاره مـن التكاليف 

الشاقة، وخمالفة النفس وكرس الشهوات. 

وهـذا نظر مـا رواه مسـلم: »حفت اجلنة باملـكاره«)١(، 
حديـث ٢٨٢٢، وهذا من الكالم البليغ الذي انتهى نايته. 
وذلـك أنه َمثَّل املكاره باحلفاف، وهي الدائر باليشء املحيط 

به الذي ال يتوصل إىل ذلك إال بعد أن يتخطاه.

)١( صحيح مسلم )حديث رقم ٢٨٢٢(.
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وفائدة هذا أن اجلنـة ال تنال إال بمجاهدة النفس وقطع 
مفاوزها والصرب عىل مرارة ما تكرهه كا يف إسـباغ الوضوء 

عىل املكاره.

وقولـه: )ال يسـمع هبا أحد فيدخلها( أي: ال يسـمع هبا 
أحد إال فزع منها واحرتز فال يدخلها.

ومما يؤخذ من األحاديث:
١ - أن من يسعى لبلوغ اجلنة عليه الصرب عىل الطاعات 

. واالمتثال ألوامر اهلل
٢ - جيب عىل املؤمن الُبْعد عن الشـهوات املحرمة التي 

تقربه من النار.
٣ - مـا أعـده اهلل من نعيـم مقيم جيعـل املؤمن جيتهد يف 

الطاعات.
٤ - شفقة سيدنا جربيل عليه السالم عىل هذه األمة. 

٥ - أن الطريـق إىل اجلنـة حيتـاج إىل الكثـر مـن الصرب 
واملجاهدة. 

*           *            *
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)٤( َعْن َأيِب َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
نَا  ِة: َيا َأْهَل اجْلَنَِّة، َيُقوُلوَن: َلبَّْيَك َربَّ »إِنَّ اهللَ َيُقـوُل ألَْهِل اجْلَنَـّ
َوَسـْعَدْيَك، َفَيُقوُل: َهْل َرِضيُتْم؟ َفَيُقوُلوَن: َوَما َلنَا ال َنرىض 
َوَقْد َأْعَطْيَتنَا َما مَلْ ُتْعِط َأَحًدا ِمْن َخْلِقَك، َفَيُقوُل: َأَنا ُأْعطِيُكْم 
ٍء َأْفَضُل ِمْن َذلَِك؟،  ، َوأي يَشْ َأْفَضَل ِمْن َذلَِك، َقاُلوا: َيا َربِّ
َفَيُقوُل: ُأِحلُّ َعَلْيُكْم ِرْضَوايِن َفال َأْسَخُط َعَلْيُكْم َبْعَدُه َأَبًدا«.

أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الرقاق، باب صفة 
اجلنة والنار، حديث رقم: ٦٥٤٩.

- وبنحوه أخرجه الرتمذي يف ُسـننه، كتاب صفة اجلنة، 
باب )١٨( بدون عنوان، حديث رقم: ٢٥٥٥.

- ويف روايـة: »إِنَّ اهللَ َيُقـوُل ألَْهِل اجْلَنَِّة: َيـا َأْهَل اجْلَنَِّة، 
نَا َوَسـْعَدْيَك، َواخْلَـْرُ يِف َيَدْيَك، َفَيُقوُل:  َفَيُقوُلـوَن: َلبَّْيَك َربَّ

إحالل الرضوان عىل أهل اجلنة 
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َهْل َرِضيُتْم؟ َفَيُقوُلوَن: َوَما َلنَا ال َنرىض َيا َربِّ َوَقْد َأْعَطْيَتنَا 
َمـا مَلْ ُتْعِط َأَحـًدا ِمْن َخْلِقـَك، َفَيُقـوُل: َأاَل ُأْعطِيُكـْم َأْفَضَل 
ٍء َأْفَضـُل ِمْن َذلَِك؟،  ِمـْن َذلَِك؟ َفَيُقوُلوَن: َيـا َربِّ َوأي يَشْ
َفَيُقوُل: ُأِحلُّ َعَلْيُكْم ِرْضَوايِن َفال َأْسَخُط َعَلْيُكْم َبْعَدُه َأَبًدا«. 

أخرجـه البخـاري يف صحيحـه، كتاب التوحيـد، باب 
كالم الرب مع أهل اجلنة، حديث رقم: ٧٥١٨.

- وأخرجـه مسـلم يف صحيحـه، كتـاب اجلنـة وصفـة 
نعيمهـا وأهلها، باب إحـالل الرضوان عىل أهـل اجلنة فال 

يسخط عليهم أبًدا، حديث رقم: ٢٨٢٩.

الرشح والبيان:
عند الرتغيـب يف الطاعة واألعـال الصاحلة تذكر اجلنة 
ومـا فيها من نعيم مقيـم، واجلنة  فيها مـا ال عن رأت، وال 
أذن سمعت، وال خطر عىل قلب برش، وقد وردت يف السنة 
النبويـة أحاديـث كثـرة تذكر ما يف اجلنـة من النعيـم املقيم 
ترغيًبا للمؤمنن يف طلبها، ودفًعا هلم إىل التشمر هلا، والفوز 

بدخوهلا واملقام هبا، فهي سلعة اهلل الغالية.
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ورضوان اهلل عىل أهل اجلنة نعيمهم با يف اجلنان، هذا داّل 
عىل أن رضوان اهلل تعاىل هذا متأخر عن دخول أهل اجلنة.

وقولـه: )إن اهلل يقول ألهل اجلنة( أي: بعد دخول اجلنة 
)هل رضيتم؟(، ثم فـرسه فقال: )أحل عليكم رضواين فال 

أسخط عليكم بعده أبًدا(. 

وقوله: )أحل( أي: أنزل )عليكم رضواين( أي: أوجب 
لكـم رضائي فال يـزول عنكم أبًدا دائـًا ال انقطاع له بوجه 
من الُوجوه، وقد أكد ذلك بقوله: )فال أسخط عليكم بعده 
أبـًدا(، وإنَّا قال )فال أسـخط( ألنَّ السـخط موجب خمالفة 

األوامر والنواهي وال تكليف يف اجلنَّة فال سخط. 

واحلكمة يف ذكر دوام رضاه بعد االستقرار، أنَّه لو أخرب 
به قبل االسـتقرار لكان خرًبا من باب علم اليقن، فأخرب به 
بعـد االسـتقرار ليكون من باب عن اليقن، وإليه اإلشـارة 

ہ       ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ﴿ڻ   تعـاىل:  بقولـه 
ہ   ھ  ھ ھ﴾)١(.

)١( ]سورة السجدة، اآلية ١٧[.
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وقال القرطبّي : فيه داللة عىل أن شكر النعمة وإن قّلت 
سبُب َنْيل رضا اهلل تعاىل الذي هو أرشف أحوال أهل اجلنة.

قيـل: إنـا كان الشـكر سـبًبا لذلـك اإلكـرام العظيـم؛ 
ألنَّـه يتضّمـن معرفـة امُلنِعم، وانفـراده بخلق تلـك النعمة، 
وبإيصاهلـا إىل املنَعـم عليه، تفضاًل من املنِعـم، وكرًما ومنة، 

وإن املنَعم عليه فقر حمتاج إىل تلك النِّعم. 
ومما يؤخذ من األحاديث:

١ - خماطبة اهلل  لعباده ورضاه سبب النعيم يف اجلنة.
٢ - هنـاك فرق بن رضا العبد عـن اهلل تعاىل ورضا اهلل 
عـن العبد، فرضا العبد عن اهلل أال يكره ما جيري به 
قضـاؤه، ورضا اهلل عن العبد أن يـراه مؤمتًرا ألمره 

منتهًيا عن نيه.
٣ - أن الرضوان أعظم من الرضا، وملا كان أعظم الرضا 
هو رضا اهلل تعاىل ُخص لفظ الرضوان يف القرآن با 

كان من اهلل تعاىل، وهكذا يف احلديث معنا.
٤ - أن اخلـر كله والفضـل واالغتباط إنا هو يف رضا 
اهلل ، وكل يشء مـا عـداه وإن اختلفـت أنواعه 

فهو من أثره.
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ُث َأنَّ  )٥( َعـْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك  َقـاَل: َكاَن َأُبو َذرٍّ حُيَدِّ
َة، َفنََزَل  َرُسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »ُفِرَج َعْن َسْقِف َبْيتِي َوَأَنا بَِمكَّ
يُل َفَفَرَج َصْدِري، ُثمَّ َغَسـَلُه بَِاِء َزْمَزَم، ُثمَّ َجاَء بَِطْسٍت  ِجرْبِ
ِمْن َذَهٍب مُمَْتِلٍئ ِحْكَمًة َوإِيَاًنا، َفَأْفَرَغُه يِف َصْدِري، ُثمَّ َأْطَبَقُه، 
َاِء  ْنَيا، َفَلاَّ ِجْئُت إىَِل السَّ َاِء الدُّ ُثمَّ َأَخَذ بَِيِدي َفَعَرَج يِب إىَِل السَّ
ـَاِء: اْفَتْح. َقاَل: َمْن َهَذا؟ َقاَل:  يُل خِلَاِزِن السَّ ْنَيـا َقاَل ِجرْبِ الدُّ
ٌد ملسو هيلع هللا ىلص.  يُل. َقاَل: َهْل َمَعَك َأَحٌد؟ َقاَل: َنَعْم َمِعي حُمَمَّ َهَذا ِجرْبِ
ْنَيا،  ـَاَء الدُّ َفَقاَل: ُأْرِسـَل إَِلْيِه؟ َقاَل: َنَعْم. َفَلاَّ َفَتَح َعَلْوَنا السَّ
َفـإَِذا َرُجٌل َقاِعٌد َعىَل َيِمينِِه َأْسـِوَدٌة َوَعىَل َيَسـاِرِه َأْسـِوَدٌة، إَِذا 
َنَظـَر ِقَبَل َيِمينِـِه َضِحَك، َوإَِذا َنَظـَر ِقَبَل َيَسـاِرِه َبَكى، َفَقاَل: 
يَل: َمْن  رْبِ الِـِح. ُقْلُت جِلِ الِِح، َوااِلْبِن الصَّ َمْرَحًبا بِالنَّبِـيِّ الصَّ
َهَذا؟ َقاَل: َهَذا آَدُم. َوَهِذِه األَْسـِوَدُة َعْن َيِمينِِه َوِشـَالِِه َنَسُم 
َبنِيِه، َفَأْهُل اْلَيِمِن ِمنُْهْم َأْهُل اجْلَنَِّة، َواألَْسِوَدُة التي َعْن ِشَالِِه 

حديث اإلرساء واملعراج وفرض الصلوات
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َأْهـُل النَّاِر، َفإَِذا َنَظَر َعْن َيِمينِِه َضِحَك، َوإَِذا َنَظَر ِقَبَل ِشـَالِِه 
ـَاِء الثَّانَِيِة َفَقـاَل خِلَاِزِنَا: اْفَتْح.  َبَكـى، َحتَّـى َعَرَج يِب إىَِل السَّ

ُل َفَفَتَح«.  َفَقاَل َلُه َخاِزُنَا ِمْثَل َما َقاَل األَوَّ

ـَمَواِت آَدَم َوإِْدِريَس  ُه َوَجـَد يِف السَّ َقـاَل َأَنٌس: َفَذَكـَر َأنَّ
َوُموَسى َوِعيَسى َوإِْبَراِهيَم -َصَلَواُت اهلل َعَلْيِهْم - َومَلْ ُيْثبِْت 
ْنَيا،  ـَاِء الدُّ ُه َذَكَر َأنَّـُه َوَجَد آَدَم يِف السَّ َكْيـَف َمنَاِزهُلُـْم، َغْرَ َأنَّ
يُل  اِدَسـِة. َقاَل َأَنـٌس: َفَلاَّ َمـرَّ ِجرْبِ ـَاِء السَّ َوإِْبَراِهيـَم يِف السَّ
الِـِح َواألَِخ  بِالنَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بِإِْدِريـَس َقـاَل: َمْرَحًبـا بِالنَّبِـيِّ الصَّ
الِـِح. َفُقْلُت: َمـْن َهَذا؟ َقاَل: َهـَذا إِْدِريُس. ُثـمَّ َمَرْرُت  الصَّ
الِِح. ُقْلُت:  الِِح َواألَِخ الصَّ بُِموَسى َفَقاَل: َمْرَحًبا بِالنَّبِيِّ الصَّ
َمْن َهَذا؟ َقاَل: َهَذا ُموَسـى. ُثمَّ َمَرْرُت بِِعيَسى َفَقاَل: َمْرَحًبا 
الِِح. ُقْلُت: َمْن َهـَذا؟ َقاَل: َهَذا  الِـِح َوالنَّبِيِّ الصَّ بِـاألَِخ الصَّ
الِِح  ِعيَسـى. ُثمَّ َمـَرْرُت بِإِْبَراِهيَم َفَقـاَل: َمْرَحًبا بِالنَّبِـيِّ الصَّ
الِـِح. ُقْلُت: َمْن َهَذا؟ َقاَل: َهـَذا إِْبَراِهيُم ملسو هيلع هللا ىلص«.  َوااِلْبـِن الصَّ
يِن اْبُن َحـْزٍم َأنَّ اْبَن  َقـاَل اْبُن ِشـَهاٍب-أحد الـرواة: َفَأْخـرَبَ
َعبَّـاٍس َوَأَبا َحبََّة األَْنَصاِريَّ َكاَنا َيُقوالِن: َقاَل النَّبِيملسو هيلع هللا ىلص: »ُثمَّ 

يَف األَْقالِم«.  ُعِرَج يِب َحتَّى َظَهْرُت ملُِْسَتًوى َأْسَمُع فِيِه رَصِ
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َقـاَل اْبُن َحْزٍم َوَأَنـُس ْبُن َمالٍِك: َقـاَل النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص: »َفَفَرَض 
تِـي َخِْسـَن َصـالًة، َفَرَجْعـُت بَِذلَِك َحتَّـى َمَرْرُت  اهللُ َعـىَل ُأمَّ
تَِك؟ ُقْلُت: َفَرَض  َعىَل ُموَسـى َفَقاَل: َما َفَرَض اهللُ َلـَك َعىَل ُأمَّ
َتـَك ال ُتطِيُق  َخِْسـَن َصـالًة. َقـاَل: َفاْرِجـْع إىَِل َربَِّك، َفـإِنَّ ُأمَّ
َذلِـَك. َفَراَجْعُت َفَوَضَع َشـْطَرَها، َفَرَجْعُت إىَِل ُموَسـى ُقْلُت: 
َتـَك ال ُتطِيُق،  َوَضـَع َشـْطَرَها. َفَقـاَل: َراِجـْع َربَّـَك، َفـإِنَّ ُأمَّ
َفَراَجْعـُت َفَوَضـَع َشـْطَرَها، َفَرَجْعـُت إَِلْيـِه َفَقـاَل: اْرِجْع إىَِل 
َتَك ال ُتطِيـُق َذلَِك، َفَراَجْعُتُه. َفَقـاَل: هي َخٌْس  َربِّـَك، َفـإِنَّ ُأمَّ
. َفَرَجْعُت إىَِل ُموَسى َفَقاَل:  ُل اْلَقْوُل َلَديَّ َوْهَي َخُْسوَن، ال ُيَبدَّ
َراِجـْع َربَّـَك. َفُقْلُت: اْسـَتْحَيْيُت ِمْن َريِب. ُثـمَّ اْنَطَلَق يِب َحتَّى 
اْنَتَهى يِب إىَِل ِسـْدَرِة امْلُنَْتَهى، َوَغِشـَيَها َأْلـَواٌن ال َأْدِري َما ِهَي؟ 
ْؤُلِؤ، َوإَِذا ُتَراهُبَا امْلِْسُك«.  ُثمَّ ُأْدِخْلُت اجْلَنََّة، َفإَِذا فِيَها َحَباِيُل اللُّ

أخرجـه البخـاري يف صحيحـه، كتـاب الصـالة، باب 
كيف فرضت الصلوات يف اإلرساء، حديث رقم: ٣٤٩.

الرشح والبيان:
  تعتـرب الصـالة بمدلوهلا الذي يعرب عن شـكر اخلالق
قاسـًا مشـرتًكا بـن الديانـات السـاوية مجيعها، فـكان من 



46

دعاء اخلليل إبراهيـم : ﴿ں ں  ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀۀ  
ۓ﴾)١(،  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

وقال:﴿ۉ ۉ ې ې ې ېى  ائ 
ائ﴾)٢(، وقـال  عـن رشيعـة موسـى : ﴿ۉ  
 : ۉې  ې ې﴾)٣(، وقـال عـن عيسـى
﴿ڳ  ڳ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴾)٤(. إىل غـر ذلك 
من اآليات التي تشـر إىل وجود عبادة لدى رشيعة كل األنبياء 

تسمى الصالة.

وكانـت رحلـة اإلرساء واملعراج يف السـنة العارشة من 
البعثـة وبعـد وفاة السـيدة خدجية  زوج رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
وأيب طالب عم الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص، وقد كانا ينافحان عن رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ويدفعـان عنـه أذى قريش؛ وقد حزن الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص 
ي هذا العام بعام احلزن، وقد  عليها حزًنا شـديًدا حتى ُسـمِّ

اشتد إيذاء قريش للرسول ملسو هيلع هللا ىلص بعد وفاهتا.

)١( ]سورة إبراهيم، اآلية ٣٨[.
)٢( ]سورة إبراهيم، اآلية ٤٠[.

)٣( ]سورة يونس، اآلية ٨٧[.
)٤( ]سورة مريم، اآلية ٣١[.



47

يف هـذا الظـرف العصيـب أراد اهلل  أن يفـرج عن 
رسـوله ما نزل به، وأن يبن له أن ملكوت اهلل أوسـع من 
األرض، فهيأ اهلل  رسـوله ملسو هيلع هللا ىلص لرحلتن يف ليلة واحدة 
إحدامهـا أرضية واألخرى سـاوية، األوىل هي اإلرساء، 
والثانيـة هـي املعراج، وكانـت هذه التهيئة تشـمل البدن 

والنفس.

ثم جيئ بعد ذلك بالرباق وهو دابة عجيبة الشـأن شـبيهة 
بالبغل الصغر، وسميت بالرباق لرسعة سرها، حيث كانت 
تضـع حافرهـا عنـد منتهـى برصهـا، نقلـت رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
وصاحبه جربيل  لياًل من املسـجد احلرام إىل بيت املقدس 
حيث املسجد األقىص، وذلك يف جزء يسر من الليل؛ وقدرة 
اهلل  ال يعجزها يشء يف األرض وال يف السـاء؛ ومن يؤمن 
باملعجزات التي قىض اهلل سـبحانه يف كتابه أنه أجراها ألنبيائه 
ال ينبغـي أن حييك يف صدره يشء حيـول دون اإليان با قىض 
اهلل سـبحانه من أنه أرسى بنبيه ورسوله وعبده من مكة حيث 

املسـجد احلرام إىل بيت املقدس، قـال تعاىل: ﴿ٱ  ٻ  
ڀ   پ  پ  پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
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ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  
ٹ﴾)١(.

وملـا ُأرْسي برسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  إىل بيـت املقـدس كان يف 
اسـتقباله األنبياء عليهم السـالم فصىل هبم إماًما، ثم نصب 
لـه املعـراج وهو سـلم رباين صعـد عليه الرسـول وجربيل 
إىل السـاء األوىل فالثانيـة، وهكـذا حتـى انتهى إىل السـاء 
السـابعة، ورأى يف كل سـاء نبيًّا من األنبيـاء، وهؤالء هم: 
وإدريـس، وهـارون،  آدم، وعيسـى، وحييـى، ويوسـف، 

وموسى، وإبراهيم عليهم مجيًعا أفضل الصالة والسالم.

ويف هذه الرحلة وصل الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص إىل سـدرة املنتهى، 
وهي شـجرة تشـبه شـجرة السـدر من جهـة، وختالفها من 
جهـات، فليـس ورق سـدرة املنتهـى رقيًقـا كعـادة ورق 
الشـجر، بل ورقها كبر كآذان الفيلـة، وثمرها ليس صغًرا 

ولكنه كبر كُقالل َهَجر.

ورأى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف تلك الرحلة ما رأى، ثم يف ناية 
رحلـة املعـراج أوحى اهلل إىل نبيـه فريضة الصـالة، وكانت 

)١( ]سورة اإلرساء، اآلية ١[.



49

يف أول فرضيتها خسـن صـالة يف اليوم والليلـة، وملا رجع 
رسـول اهلل ومّر بموسـى –عليها الصالة والسـالم- سأله 
مـاذا فـرض اهلل عليه؟ فأخـربه، فقال له موسـى: ارجع إىل 
ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لن حتتمل هذه الصلوات 
كلها وقد كان ل سابق جتربة مع قومي، فرجع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
إىل ربـه مرة بعد أخرى، حتى كان الفرض األخر وصارت 
خًسـا يف العمل وخسـن يف األجر والثواب، فاحلسنة بعرش 

أمثاهلا. 

ثـم رجع رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل مكة يف ليلتـه، وأخرب القوم 
ب، وكان  ق، ومنهـم املكذِّ خـرب ما رأى، فـكان منهم املصدِّ
عـىل رأس الذيـن صدقـوه سـيدنا أبـو بكر  حيـث قال 
ملـا سـمع اخلـرب: إن كان قال فقـد صـدق، وكان عىل رأس 

املكذبن أبو جهل ومن معه.

وملـا طلـب املكذبون مـن رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن يصف هلم 
مـا رآه يف طريقـه أخربهم بأنه مّر عىل إبـل هلم، وعّدها هلم، 
ووصفهـا كا رآهـا، وطلب منه امُلطعم بـن عدي أن يصف 
بيـت املقـدس، وكانت له به خـربة، فرفـع اهلل بيت املقدس 
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أمـام رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وطفـق يصفه هلـم باًبا باًبـا، حتى قال 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: ما سألوين عن يشء إال أخربهتم به.

إن آيـة اهلل يف اإلرساء عظيمـة، وآيتـه يف املعـراج أجـل 
وأعظـم، وإذا كان املعـارصون هلذا احلدث من املرشكن قد 
أنكروه اسـتبعاًدا من أن يكون رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قد انتقل ببدنه 
مـن مكـة إىل بيت املقدس هبـذه الرسعة الفائقـة، ثم أصبح 
بينهـم يف ليلـة وهـم يقطعـون تلك املسـافة ذهاًبا يف شـهر، 
فليـس هذا اإلنكار بعجيـب منهم ألنم ال يؤمنون باهلل وال 

برسوله.

ونحـن نعلـم علم اليقـن أن اإليـان بالغيـب جزء من 
اإليـان الـذي يطالـب بـه املسـلم يف دينـه، ولعـل التقـدم 
العلمـي والتقنيـة احلديثـة جديران بـأن يرسـخا اإليان يف 
نفوس أصحابه، وهذا التقدم العلمي كاٍف يف إزالة ما يلقي 
الشـيطان يف شبهة أمر اإلرساء واملعراج من دعوى استحالة 
وقوعها، فاإلنسـان أصبح جيوب الفضاء من خالل األقار 
الصناعيـة والسـفن الفضائيـة، وهي يف رسعتهـا أرسع من 
الصـوت، ومـن املمكـن بلغـة العـرص احلـارض أن يقطـع 



51

اإلنسـان املسـافة من مكـة إىل بيت املقدس ذهاًبـا وإياًبا فيا 
دون السـاعة إذا ركـب طائرة أرسع من الصـوت، وال جيد 

من ينكر عليه ذلك.

وألن النتائـج الرياضية تقول: لو وجد كائن له رسعة أكرب 
مـن رسعة الضوء النمحت أمامه املسـافات مها عظمت، أي 
ألمكنـه قطعهـا يف غر زمـن، وعروج النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل السـاء يف 
 ، معراجه مل يكن ذاتيًّا ولكن بواسـطة ملك الوحي جربيل
ولـذا ورد يف النـص )ُعـرج( بصيغة املبنى للمفعـول؛ ومل يقل 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )عرجُت إىل الساء( وإذن ال تستغرق رحلة املعراج 

من مثل زماننا هذا إال دقائق معدودة.

والعلـم جييـز أن تكـون هنـاك رسعـة أكـرب مـن رسعة 
الضـوء، ومـن عجيب األمـر أن الصديق  قـد احتج يف 
الواقـع عـىل صدق املعـراج برسعة امللك يأيت الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص 

بخرب الوحي، فكيف ال يصّدق يف خرب اإلرساء واملعراج.

وقـد أشـار احلاكـم يف اإلكليـل إىل أن حديـث املعـراج 
صحيـح، صح سـنده بال خـالف بن األئمـة، ونقله العدل 
 ، عـن العدل، ومدار الروايات الصحيحـة فيه عن أنس
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وقد سـمع بعضه من النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وبعضه من أيب ذر، وبعضه 
مـن مالك بن صعصعة، وذكر ابن اجلوزي أنه روى حديث 
اإلرساء واملعـراج مجاعة، منهم: عيل، وابن مسـعود، وُأيّب، 
وحذيفـة، وأبو سـعيد، وجابـر، وأبو هريـرة، وابن عباس، 

وأم هانئ.

فوائد حديث اإلرساء واملعراج:
أوًل: كيف كانت الصالة قبل اإلرساء؟ كانت صالة قبل 
غروب الشـمس، وصالة قبل طلوعهـا، بدليل قوله تعاىل: 
﴿گ  گ  گ  گ     ڳ﴾)١(. وقد 
ورد عـن مقاتـل بن سـليان أنه قـال: فـرض اهلل الصالة يف 
أول اإلسـالم ركعتـن بالغداة وركعتـن بالعيش، ثم فرض 

اخلمس ليلة املعراج)٢(.

ويف الصحيـح عـن عائشـة : فرضت الصـالة بمكة 
ركعتـن ركعتن، فلـا هاجر رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فرضت أربًعا، 

وتركت صالة السفر عىل األوىل)٣(.

)١( ]سورة غافر، اآلية ٥٥[. 
)٢( عيون األثر البن سيد الناس ١٠٩/١. 

)٣( انظر صحيح البخاري )حديث رقم ٣٥٠(، وصحيح مسلم )حديث رقم ٦٨٥(.
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ثانًيا: ملاذا كان اإلرساء لياًل؟ قال تعاىل: ﴿ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ﴾)١(. وإنا كان يف الليل ألكثر من وجه: 

الليل وقت اخللوة واملناجاة بن األحبة، وحمل استجابة 
الدعاء والغفران والعطاء، وفيه تصفو النفس من شـواغل 
احليـاة وأعبائهـا، ولذلـك كانت بدايـة الوحي ليـاًل، قال 
تعـاىل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴾)٢(، كا أن اهلل  أكرم 
بعض أنبيائه بأنواع مـن الكرامات لياًل: قال تعاىل يف قصة 

ڄ   ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ﴿ڤ    : إبراهيـم 
يف  وقـال  چ﴾)٣(،  چ   چ   ڃ  ڃ   ڃ   ڄڃ  
خب﴾)٤(،  حب   جب  يئ  ﴿ىئ   : لـوط  قصـة 
 : وقـال: ﴿ڍ  ڌ﴾)٥(، وقـال يف شـأن يعقـوب
﴿ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄ﴾)٦( حيـث أّخـر نبي اهلل 
يعقوب  دعاءه إىل وقت السحر من ليلة اجلمعة، وواعد 

)١( ]سورة اإلرساء، اآلية ١[. 
)٢( ]سورة القدر، اآلية ١[. 

)٣( ]سورة األنعام، اآلية ٧٦[. 
)٤( ]سورة هود، اآلية ٨١[. 

)٥( ]سورة القمر، اآلية ٣٤[. 
)٦( ]سورة يوسف، اآلية ٩٨[.
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اهلل موسى  أربعن ليلة: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   
ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ﴾)١(، 
وملـا أمـره باخلروج مـن مرص ببنـي إرسائيل أمـره باخلروج 
لياًل، فقال: ﴿ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ڄ﴾)٢(، وقد 
أكـرم اهلل نبيه لياًل بأمور منها انشـقاق القمـر، وخروجه إىل 
الغار لياًل مع وجود مائة من قريش عىل بابه ينتظرون قتله.

أن اهلل  قـدم الليـل عـىل النهار يف أكثر مـن آية فقال: 
﴿ڌ  ڌ  ڎ  ڎ﴾)٣(، وقال:﴿  ىئ  ی ی  
ی﴾)٤(، عىل أن ذكر الليل يف القرآن أكثر من ذكر النهار، 
حيث ذكر الليل يف القرآن يف اثنن وتسعن موضًعا، والنهار 

ذكر يف سبعة وخسن موضًعا.
قيل: إن الليل كاألصل، وهلذا كان أول الشهر مرتبًطا به 
برؤية اهلالل، وال يكون ذلك إال لياًل، وقالوا: إنه ال ليل إال 
ومعه نار، وقد يكون نار بال ليل وهو يوم القيامة ومقداره 

خسون ألف سنة.

)١( ]سورة األعراف، اآلية ١٤٢[. 
)٢( ]سورة الدخان، اآلية ٢٣[. 
)٣( ]سورة اإلرساء، اآلية ١٢[. 

)٤( ]سورة يس، اآلية ٤٠[. 
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ومما يؤخذ من احلديث:
١ - عظيم قدرة اهلل تعاىل، وأنه سبحانه ال يعجزه يشء.

٢ - املكانة السامية واملنزلة الكبرة للرسول ملسو هيلع هللا ىلص.
٣ - ِعَظم قدر الصالة بفرضها يف الساء.

٤ - فضل احلياء من اهلل تعاىل.
٥ - حرص سـيدنا موسـى  عىل التخفيف عن األمة 

املحمدية. 

*        *         *
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)٦( َعـِن أيب قتادة ْبِن ِرْبِعيٍّ  َقاَل: َقاَل َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
تَِك َخَْس َصَلَواٍت، َوَعِهْدُت  »َقاَل اهللُ َتَعاىَل: إيِنِّ َفَرْضُت َعىَل ُأمَّ
ُه َمْن َجاَء حُيَافِـُظ َعَلْيِهنَّ لَِوْقتِِهنَّ َأْدَخْلُتُه اجْلَنََّة،  ِعنْـِدي َعْهًدا؛ َأنَّ

َوَمْن مَلْ حُيَافِْظ َعَلْيِهنَّ َفال َعْهَد َلُه ِعنِْدي«. 

أخرجـه أبـو داود يف ُسـننه، كتـاب الصـالة، بـاب يف 
املحافظة عىل وقت الصلوات، حديث رقم: ٤٣٠. 

 : ُوعنـه أيًضـا َأنَّ َرُسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقـاَل: »َقـاَل اهلل -
تَِك َخَْس َصَلـَواٍت، َوَعِهْدُت ِعنِْدي َعْهًدا  ْضـُت َعىَل ُأمَّ اْفرَتَ
َة، َوَمْن مَلْ حُيَافِْظ  ُه َمـْن َحاَفَظ َعَلْيِهـنَّ لَِوْقتِِهنَّ َأْدَخْلُتُه اجْلَنَـّ َأنَّ

َعَلْيِهنَّ َفال َعْهَد َلُه ِعنِْدي«. 

أخرجه ابن ماجه يف ُسـننه، كتاب إقامة الصالة والسـنة 
فيهـا، بـاب ما جاء يف فـرض الصلوات اخلمـس واملحافظة 

عليها، حديث رقم: ١٤٠٣. 

فضل املحافظة عىل الصلوات اخلمس
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الرشح والبيان:
هذا احلديـث فيه دعوة رصحيـة إىل رضورة احلفاظ عىل 
الصـالة التي هي عـاد الدين، واحلفاظ عليها ال مشـقة فيه 
وال حـرج، ألنـا ركعات معدودات، يؤدهيـا املرء يف البيت 
أو يف املسـجد أو يف مـكان عملـه؛ لقـول رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»َوُجِعَلْت ِل األَْرُض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا«)١(، ورغم أنا خس 
صلـوات إال أن اهلل يكتبهـا لعبـده يف الثواب مقدار خسـن 

صالة بنص احلديث. 

ولقـد دعا القـرآن الكريـم إىل رضورة احلفاظ عىل تلك 
الصلـوات يف أكثـر من آيـة، ومـدح املوصوفـن باملحافظة 

عليهـا، فقال تعـاىل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ   پ﴾)٢(.

والصـالة هلـا منزلة عظيمـة يف اإلسـالم، بدليل أن 
الشـارع إذا ذكر أمور اإلسالم قدم الصالة فقال تعاىل: 

)١( صحيح البخاري )حديث رقم ٣٢٨، ٤٢٧(، وصحيح مسلم )حديث رقم ٥٢١(. 
)٢( ]سورة البقرة، اآلية ٢٣٨[.  
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﴿ڱ   ٿ﴾)١(،  ٿ  ٿ   ٺ  ﴿ٺ  
ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ﴾)٢(. وقد ذكر 
اهلل  اإليـان والصالة ومل يذكـر معها غرمها، داللة 
بذلـك عىل اختصـاص الصالة باإليان فقال سـبحانه: 
﴿ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴾)٣(، أي: فـال هـو صدق رسـول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فآمـن بـه وال صـىل. وقال تعـاىل: ﴿مئ  ىئ  
يئ  جب  حب  خب﴾)٤(، ثـم قـال : ﴿خت  
مت  ىت  يت﴾)٥(. وبخهـم عـىل ترك 
الصالة كا وبخهم عىل ترك اإليان، وقد ذكر اهلل الصالة 
  وحدهـا داللـة بذلـك عىل أنـا عـاد الديـن، فذكر

األنبيـاء املتقدمـن ومدحهم بأنم كانـوا: ﴿ ڱ ڱ ں 
ں  ڻ q  ڻ \ڻۀ﴾)٦(. ثم ذكر 

من خالف مذهبهم فذمهم فقال تعاىل: ﴿ہ  ہ  ہ 

)١( ]سورة البقرة، اآلية ٣[.  
)٢( ]سورة البقرة، اآلية ٤٣[.  

)٣( ]سورة القيامة، اآلية ٣١[.  
)٤( ]سورة املرسالت، اآلية ٤٨[.  
)٥( ]سورة املرسالت، اآلية ٥٠[. 

)٦( ]سورة مريم، اآلية ٥٨[.  
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ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  
ڭ﴾)١(، وقـال سـبحانه: ﴿ۅ  ۅۉ  ۉ  
ى﴾)٢(،  ې   ې   ې   ې 
وقال تعاىل: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ﴾)٣(، 

يعنى الصلوات اخلمس تكفر ما بينها.

لقـد أكـد القـرآن الكريـم عـىل رضورة املحافظـة عـىل 
الصلـوات اخلمـس، فقـال يف حـق هـؤالء املحافظـن عىل 
الصـالة: ﴿ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ﴾)٤( وقال تعاىل: 

﴿ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ﴾)٥(.

ويف احلديـث الرشيف الذي معنا أكد رب العزة فرضية 
الصلـوات اخلمـس، وأخذ عىل نفسـه عهـًدا أن من حافظ 
عليهـن وأداهـن يف وقتهن أدخلـه اهلل اجلنة، ومـن مل حيافظ 

عليهن فليس له عند اهلل عهد يف دخوله اجلنة.

)١( ] سورة مريم، اآلية ٥٩[.  
)٢( ]سورة العنكبوت، اآلية ٤٥[.  

)٣( ]سورة هود، اآلية ١١٤[.  
)٤( ]سورة املعارج، اآلية ٣٤[. 
)٥( ]سورة املؤمنون، اآلية ٩[.  
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إن الصـالة يف حقيقـة أمرها ذكـر هلل  ومناجاة له، 
قـال تعـاىل: ﴿ٺ  ٺ  ٺ﴾)١(، والذكر يف 
الصالة هو حماورة ومناجاة هلل تشـتمل عىل تفكر وتأمل، 
وترضع وخشـوع، إنا تشـتمل عىل تالوة القـرآن الذي 
هـو كالم اهلل ، وعىل التسـبيح والتحميد والتكبر، با 
يشـعر من أخلص يف صالته براحة بال، وسـكينة نفس، 
وطمأنينة، فال يقلـق وال يضطرب، بل هو يناجي خالقه 

سائاًل إياه أن يعينه وأن يرشده الصواب.

إن الصالة تذكر اإلنسان بموقعه من الكون وخالقه، 
وتذكـره برسـالته التـي اسـتخلفه اهلل فيهـا، إنا ليسـت 
تعطياًل لعمل عىل حسـاب آخر، بل هي دافع قوي ألداء 
األعـال عىل خر وجـه، وعـدم الغش فيـه، أو التقصر 

يف أداء واجبـه، وصـدق اهلل تعـاىل إذ يقـول: ﴿ ۉ  
ې  ې  ې  ې     ىى  ائ   ائ  

ەئ﴾)٢(.
)١( ]سورة طه، اآلية ١٤[.  

)٢( ]سورة العنكبوت، اآلية ٤٥[. 
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ومما يؤخذ من احلديث:
١ - أمهية أداء الصلوات املفروضة، وأن ثواب ذلك هو 

اجلنة.
٢ - أن العهـد مـن اهلل  إلثابة املصلن رشف ما بعده 

رشف )ومن أوىف بعهده من اهلل(.
٣ - فضـل املحافظة عىل وقـت الصالة وعدم خروجها 

عن وقتها.

*        *        *
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اٍز  َقاَل: َسـِمْعُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  )٧( َعْن ُنَعْيِم ْبِن مَهَّ
َيُقوُل: »َيُقوُل اهللُ : َيا اْبَن آَدَم ال ُتْعِجْزيِن ِمْن َأْرَبِع َرَكَعاٍت 

ِل َنَاِرَك، َأْكِفَك آِخَرُه«.  يِف َأوَّ

أخرجـه أبـو داود يف ُسـننه، كتاب التطـوع، باب صالة 
الضحى، حديث رقم: ١٢٨٩. 

ْرَداِء َوَأيِب َذرٍّ  َعـْن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص:  )٨( وعـن َأيِب الـدَّ
ِل النََّهاِر  »َعـِن اهلل  َأنَّـُه َقـاَل: اْبَن آَدَم، اْرَكـْع ِل ِمـْن َأوَّ

َأْرَبَع َرَكَعاٍت َأْكِفَك آِخَرُه«. 

أخرجه الرتمذي يف ُسـننه، كتاب الصالة، باب ما جاء 
يف صـالة الضحـى، حديث رقـم: ٤٧٧، وقـال: حديث 

حسن غريب.

فضل صالة الضحى
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الرشح والبيان:
مما ال شـك فيه أن املسلم يتقرب بأعاله الصاحلة يف ليله 
ونـاره إىل اهلل ، والصـالة خـر معـراج يقرب اإلنسـان 
إىل ربـه، ولـذا فرضت ليلـة املعراج، وهـذه الصلوات التي 
يؤدهيا املسلم بعضها فرض الزم ال جيوز التهاون فيه؛ وهي 
الصلـوات اخلمـس؛ وهنـاك صلـوات أخرى نافلـة تقرب 
العبـد إىل اهلل  أيًضـا، كا ورد يف احلديـث القديس: »وال 

يزال عبدي يتقرب إّل بالنوافل حتى أحبه...«)١( إلخ. 

ومن الصلوات التطوعية )صالة الضحى(، هذه الصالة 
فضلها عظيم وثواهبا كثر، إنا سبب غفران الذنوب، وتكفر 
السيئات، وزيادة احلسنات. ووقت الضحى يبدأ من انبساط 
الشـمس وامتداد النهار، قال تعـاىل: ﴿ٱ  ٻ﴾)٢(، 
 : وقال سبحانه: ﴿ڄ ڄ ڄ  ڄ  ڃ﴾  )٣(، وقال

﴿ہ  ھ ھ   ھ﴾)٤(.

)١( صحيح البخاري )حديث رقم ٦١٣٧(. 
)٢( ]سورة الشمس، اآلية ١[. 

)٣( ]سورة الضحى، اآليتان ١، ٢[. 
)٤( ]سورة طه، اآلية ٥٩[. 
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ويف هـذا احلديـث دعـوة مـن اهلل  لعبـده املؤمـن 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.

ويدخـل وقـت الضحى بعـد طلوع الشـمس تقريًبـا بثلث 
سـاعة، ويسـتمر أداء صـالة الضحـى إىل قرب الـزوال، أي إىل 
قرب صالة الظهر، وليست العربة بطلوع الشمس؛ ألن الشمس 
قد ال تظهر بسبب غيم مثاًل، فلتقدر بمقدار ثلث ساعة كا قلنا.

ولصالة الضحى فضائل متعددة منها:
١ - أنا جتزئ عن الصدقة التي تصبح عىل مفاصل اإلنسان 
كل يـوم، وهي ثالثائة وسـتون مفصاًل، فقـد ورد يف احلديث 
الصحيـح الذي أخرجه مسـلم من روايـة أيب ذر  قال: قال 
رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُيْصبُِح َعىَل ُكلِّ ُسـالَمى ِمـْن َأَحِدُكْم َصَدَقٌة، 
ِليَلٍة َصَدَقٌة،  ِميَدٍة َصَدَقٌة، َوُكلُّ هَتْ َفُكلُّ َتْسـبِيَحٍة َصَدَقٌة، َوُكلُّ حَتْ
َوُكلُّ َتْكبِـَرٍة َصَدَقـٌة، َوَأْمٌر بِامْلَْعـُروِف َصَدَقٌة َوَنٌْي َعـِن امْلُنَْكِر 

َحى«)١(.  َصَدَقٌة، َوجُيِْزُئ ِمْن َذلَِك َرْكَعَتاِن َيْرَكُعُهَا ِمَن الضُّ

)١( صحيح مسلم )حديث رقم ١٧٠٤(.
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٢ - أنا تغفر ذنوب اإلنسان وإن كانت مثل زبد البحر، 
فعن أيب هريرة  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َحاَفَظ َعىَل 
َحى، ُغِفَرت ُذُنوُبُه َوإِْن َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحِر«)١(.  ُشْفَعِة الضُّ
٣ - مـن حافـظ عىل ثنتي عرشة ركعة مـن الضحى بنى 
  اهلل له قرًصا يف اجلنة، وقد ورد يف ذلك حديث عن أنس
َحى ثِنَْتْي  قال: سـمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »َمْن َصىلَّ الضُّ

ا ِمْن َذَهٍب يِف اجْلَنَِّة«)٢(.  َة َرْكَعًة بنى اهللُ َلُه َقرْصً َعرْشَ
٤ - مـن حيافظ عىل الضحى فاز بالغنيمة كفوز املجاهد 
يف سـبيل اهلل ضد املعتديـن، فعن أيب هريـرة  قال: بعث 
رسـول اهلل مبعًثا فأعظمـوا الغنيمة)٣(، وأرسعـوا الكرة)٤(، 
فقال رجل: يا رسـول اهلل؛ ما رأينا بعًثا أرسع كّرًة وال أعظم 
غنيمـة من هذا البعث، فقال: أال أخربكم بأرسع كّرة منهم، 
وأعظـم غنيمة؟ رجل توضأ فأحسـن الوضوء، ثم عمد إىل 
ـب بصالة الضحوة فقد  املسـجد فصىل فيه الغداة)٥(، ثم عقَّ

أرسع الكّرة، وأعظم الغنيمة«)٦(.

)١( ُسنن الرتمذي )حديث رقم ٤٧٦، ١٣٨٢(.
)٢( ُسنن الرتمذي )حديث رقم ٤٧٣(، وُسنن ابن ماجه )حديث رقم ١٣٨٠(. 

)٣( يعني: أحرضوا شيًئا غالًيا نفيًسا. 
)٤( يعني: رجعوا برسعة منترصين. 

)٥( يعني: صالة الصبح. 
)٦( مسند أيب يعىل )حديث رقم ٦٥٥٩(.
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عدد ركعات صالة الضحى: 
دلـت األحاديـث عموًما عـىل فضيلة صـالة الضحى، 
واختلفـت الروايات يف عدد ركعاهتا، فاألحاديث التي معنا 
تفيد بـأن صالة الضحـى أربع ركعات، ركعتـان فركعتان، 
  وقـد ورد مـا يفيـد أنا ركعتـان فقـط، فعـن أيب هريرة
قال: أوصاين خلييل بثالث: بصيام ثالثة أيام من كل شـهر، 

وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد)١(.
وسـئلت عائشـة  أكان النبـي ملسو هيلع هللا ىلص يصـيل الضحـى؟ 

قالت: نعم، أربع ركعات ويزيد ما شاء اهلل)٢(.
وعن السيدة عائشـة  أيًضا أنا كانت تصيل الضحى 

ثاين ركعات، ثم تقول: لو ُنرش ل ديواين ما تركتها)٣(.
وروي عـن أم سـلمة  أنا كانت تصيل الضحى ثاين 
ركعات قاعدة، فقيل هلا: إن عائشة  كانت تصليها أربًعا، 
قالـت: إن عائشـة امـرأة شـابة، وإن رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قـال: 

»صالة القاعد عىل نصف أجر القائم«)٤(. 

)١( صحيح البخاري )حديث رقم ١١٢٤(. 
)٢( صحيح مسلم )حديث رقم ٧١٩(.  

)٣( رشح السنة للبغوي )حديث رقم ١٠٠٦(. 
)٤( مسند ابن اجلعد )حديث رقم ٢٦٦(. 
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أداء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لصالة الضحى: 
عن أم هانئ  قالت: إن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص دخل بيتها يوم 
فتـح مكة، فاغتسـل وصىل ثاين ركعـات، فلم أر صالة قط 
أخـف منها، غر أنـه يتم الركوع والسـجود)١(. وعن عتبان 
بن مالك  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص صىل يف بيته ُسبحة الضحى، 
فقامـوا وراءه فصّلوا)٢(. وعن أيب سـعيد اخلدري  قال: 
كان رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يصـيل الضحى حتى نقـول: ال يدعها، 

ويدعها حتى نقول: ال يصليها)٣(. 

وسـئلت عائشـة  أكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يصـيل الضحى؟ 
  فقالـت: ال، إال أن جييـئ مـن مغيبـه)٤(، وعن عائشـة
قالـت: مـا رأيـت رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يصـيل سـبحة الضحى 
قط، وإين ألسـبحها؛ وإن كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ليدع العمل 
وهو حيب أن يعمل به خشـية أن يعمـل به الناس فيفرض 
عليهـم)٥(، وال ينـايف ذلـك أن يبلغهـا بإخبـار غرهـا أنه 

)١( صحيح البخاري )حديث رقم ١١٧٦(. 
)٢( انظر: صحيح البخاري )حديث رقم ٤١٤، ٦٥٤، ٨٠٤(.  

)٣( ُسنن الرتمذي )حديث رقم ٤٧٧(. 
)٤( صحيح مسلم )حديث رقم ٧١٧(. 

)٥( صحيح البخاري )حديث رقم ١٠٧٦، ١١٢٣(، وصحيح مسلم )حديث رقم ٧١٨(.
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صالها، أو بإخباره هو ملسو هيلع هللا ىلص، ولذلك ورد عنها أيًضا إثبات 
أنه ملسو هيلع هللا ىلص صالها.

اإلشارة إىل صالة الضحى يف القرآن: يمكن أن تستنبط 
صـالة الضحى مـن خالل آيـات القرآن الكريـم، فعن ابن 
عباس  قـال: طلبت صالة الضحـى يف القرآن فوجدهتا 
هـا هنـا: ﴿ٿ  ٿ  ٿ﴾)١(. ويف روايـة أخرى 
عن ابن عباس  قال: إن صالة الضحى لفي القرآن، وما 

يغـوص عليها إال غـواص، يف قوله تعـاىل: ﴿جت  حت    خت  
مت    ىت﴾)٢(. وعـن عـون العقيـىل يف قوله تعاىل: 
﴿ى  ائ  ائ ەئ﴾)٣(. قـال: الذين يصلون 

صالة الضحى.

مـن خالل ما سـبق يتبن لنـا أن رسـول ملسو هيلع هللا ىلص كان يصيل 
الضحـى، وأنـه ثبتت عنه أحاديـث يف الرتغيـب فيها، وأن 

أصحابه  كانوا يصلونا.

)١( ]سورة ص، اآلية ١٨[. وانظر: الدر املنثور للسيوطي ١٥١/٧.  
)٢( ]سورة النور، اآلية ٣٦[. وانظر: تفسر الطربي ٣٥٦/١٣، وتفسر ابن عطية ١٨٦/٤. 

)٣( ]سورة اإلرساء، اآلية ٢٥[. 
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ومما يؤخذ من األحاديث:
١ - فضيلـة صالة الضحى وما أعـده اهلل لصاحبها من 

ثواب ومكافأة.
٢ - أن صالة الضحى تبدأ بركعتن اثنتن، وال مانع من 
الزيادة عىل ذلك كأن تكون أربع ركعات، أو سـت 

ركعات، أو ثاين ركعات.

*       *       *
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)٩( َعـْن َأيِب ُهَرْيـَرَة  َأنَّ َرُسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َقاَل 
اهللُ : َأْنِفْق ُأْنِفْق َعَلْيَك«. َوَقاَل: َيُد اهلل َمألى ال َتِغيُضَها 
ْيَل َوالنََّهاَر. َوَقاَل: َأَرَأْيُتْم َما َأْنَفَق ُمنُْذ َخَلَق  اُء اللَّ َنَفَقٌة، َسحَّ
ُه مَلْ َيِغْض َما يِف َيِدِه، َوَكاَن َعْرُشـُه َعىَل  ـَاَء َواألَْرَض َفإِنَّ السَّ

امْلَاِء، َوبَِيِدِه امْلِيَزاُن خَيِْفُض َوَيْرَفُع«.

أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التفسر، من سورة 
هود، بـاب قوله تعاىل:﴿ڤ  ڤ   ڦ  ڦ﴾، 

حديث رقم: ٤٤٠٧.

- وعنه  َأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َقاَل اهللُ: َأْنِفْق َيا اْبَن 
آَدَم ُأْنِفْق َعَلْيَك«.

أخرجـه البخـاري يف صحيحـه، كتاب النفقـات، باب 
فضل النفقة عىل األهل، حديث رقم: ٥٣٥٢.

فضل اإلنفاق يف اخلري
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- وَعنْـه أيًضـا َيْبُلُغ بِـِه النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص َقـاَل: »َقـاَل اهللُ َتَباَرَك 
َوَتَعـاىَل: َيـا اْبـَن آَدَم َأْنِفـْق ُأْنِفْق َعَلْيـَك«. َوَقـاَل: »َيِمُن اهلل 
اُء ال َيِغيُضَها يشء  : َمـآُن- َسـحَّ َمـألى -َوَقاَل اْبـُن ُنَمـْرٍ

ْيَل َوالنََّهاَر«.  اللَّ

أخرجه مسـلم يف صحيحـه، كتاب الـزكاة، باب احلث 
عىل النفقة وتبشر املنفق باخللف، حديث رقم: ٢٣٥٥.

- وعن أيب ُهَرْيَرَة  أيًضا َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ 
اهللَ َقاَل ِل: َأْنِفْق ُأْنِفْق َعَلْيَك«. َوَقاَل َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َيِمُن 
ْيَل َوالنََّهـاَر، َأَرَأْيُتْم َما َأْنَفَق  اُء اللَّ اهلل َمأَلى، ال َيِغيُضَها َسـحَّ
ـُه مَلْ َيِغْض َما يِف َيِمينِه«. َقاَل:  ـَاَء َواألَْرَض؟ َفإِنَّ ُمْذ َخَلَق السَّ

»َوَعْرُشُه َعىَل امْلَاِء َوبَِيِدِه األُْخَرى اْلَقْبُض َيْرَفُع َوخَيِْفُض«. 

أخرجـه مسـلم يف صحيحه، يف نفـس املوضع، حديث 
رقم: ٢٣٥٦.

- وعنـد ابن ماجه عن أيب هريرة  قال: قال رسـول 
َر َلُه،  ٍء إاِلَّ َما ُقـدِّ ْذَر اَل َيـْأيِت اْبـَن آَدَم بِـيَشْ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ النَـّ
َر َلُه، َفُيْسـَتْخَرُج بِِه ِمـَن اْلَبِخيِل  َوَلِكـْن َيْغِلُبـُه اْلَقَدُر َمـا ُقدِّ
ُ َعَلْيِه ِمْن َقْبِل َذلِـَك، َوَقْد َقاَل  ُ َعَلْيـِه َما مَلْ َيُكْن ُيَيـرسَّ َفُيَيـرسَّ

اهلل: َأْنِفْق ُأْنِفْق َعَلْيَك«.



73

أخرجه ابن ماجه يف ُسننه، كتاب الكفارات، باب النهي 
عن النذر، حديث رقم: ٢١٢٣.

الرشح والبيان:
أمر اهلل سبحانه عبده أن ينفق يف املصالح اخلرية واملشاريع 
احليوية، مما أنعم اهلل عليه، وجعله حاكًا عليه وحتت يده؛ ألن 

املـال ُكلـه مـن اهلل تعـاىل، قـال اهلل : ﴿ىئ ىئ ی ی 
أنعـم  واهلل  حب﴾)١(.  جب   يئ  ىئ  مئ  حئ  یجئ  ی 
عـىل عبده بالنعم ليسـتعملها يف مرضـاة اهلل وىف مصالح عباد 
اهلل، ال سـيا املـال إذا زاد عن كفايته، وكفاية مـن يلزمه نفقته 
رشًعا، فقال اهلل: )أنفق أنفق عليك(، وهذا من باب املشـاكلة 
كا قال صاحب رشح املشكاة، ألن إنفاق اهلل ال ينقص خزائن 
اهلل شـيًئا؛ فاملنفق يعوضه اهلل وخيلف عليـه أضعاًفا مضاعفة، 
صحـة، وبركة يف األهـل واملال والولد والوقـت وغر ذلك، 

ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ﴿ۇئ    تعـاىل:  اهلل  قـال 
ىئ   حئمئ   جئ   ی   ی   ی   ی    ىئىئ   ىئ   ېئ  
يئ        جب﴾)٢(، ويقـول تعـاىل: ﴿ڃ  ڃ  ڃچ   چ  

)١( ]سورة النحل، اآلية ٥٣[. 
)٢( ]سورة سبأ، اآلية ٣٩[.  
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ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ  
ڎ  ڎ﴾)١(.

إن فضيلة اليشء تظهر من مكسـبه يف الدنيا ومن جزائه 
يف اآلخـرة، كا تظهر يف خسـارة نقيضه دنيـا وعاقبة نقيضه 
ا، ومن هنا اختذت الرشيعة اإلسالمية أسلوب احلث  أخرويًّ
عىل اإلنفـاق والرتغيب فيه والوعد اجلميل عليه، وحذرت 

من الشح بالتنفر منه والوعيد الشديد عليه.
ويف هذا احلديث القـديس توجيه باإلنفاق وحثٌّ عليه، 
اق ابتداًء، واهلل  وأال نخشى نفاد ما لدى املنِفق، فاهلل هو الرزَّ
اق حـااًل ومآاًل، خزائنه ال تنفد، وعطاياه ال تنتهي،  هو الرزَّ
فهـي دائمـة دوام الليل والنهـار، ولو أن اإلنسـان تدبر كم 
أنفقت البرشية منذ آدم إىل يومنا، وكم استهلكت من أرزاق 
منذ َخْلق السـاوات واألرض، لو تصورنا ذلك لتخيلنا َكاًّ 
هائاًل ال نستطيع إحصاءه وال اإلحاطة به، ومع ذلك مل تنفد 

خزائن ربنا، بل مل تنقص قيد شعرة واحدة.
وقولـه: )يد اهلل مـألى( كناية عن خزائنـه التي ال تنفد، 
وإنـا خاطبهم رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص با هو شـائع يف اإلعطاء فعرب 

)١( ]سورة النحل، اآلية ٩٦[. 
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عـن تـوال النعم بسـح اليمـن، ألن البـاذل منـا يفعل ذلك 
بيمينـه، وملـا كانـت اليـدان مظهر ذلـك التـرصف عرب عن 
القـدرة بتـرصف اليديـن عىل سـبيل املجـاز، )سـحاء الليل 
والنهـار( بفتح السـن واحلـاء، أي: دائمة الصـب، ولذلك 
قرنـه اهلل با يدل عىل االسـتمرار من ذكر الليـل والنهار، ثم 
أتبعـه بـا يدل عـىل أن ذلك ظاهـر غر خاٍف عـىل ذي برص 
وبصرة، وهو قوله: )أرأيتـم( عىل تطاول املدة، وفيه محلهم 
عـىل اإلقـرار با بعـده، )ما أنفـق( أي الذي أنفقـه منذ خلق 
السـاوات واألرض؟ فإنـه مل )يغـض( أي مل ينقـص )ما يف 
يـده( كا يف البخاري، وىف مسـلم )فإنه مل يغض ما يف يمينه( 
أي خزائنـه سـبحانه، وقوله: )وكان عرشـه عىل املـاء وبيده 
األخرى القبض، يرفع وخيفض( كناية عن العدل بن اخللق.

ومما يؤخذ من احلديث: 
١ - الدعوة إىل اإلنفاق يف أوجه اخلر.

٢ - اخلـر الـذي تفعله يف الدنيـا يعود عليـك بالثواب 
العظيم يوم القيامة والربكة يف الدنيا.

٣ - خزائن اهلل مألى، ونعم اهلل ال حيصيها عدٌّ وال حييط 
هبا علم.
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)١٠( َعـْن ُبـرْسِ ْبـِن ِجَحـاٍش)١( اْلُقَريِشِّ  َقـاَل: َقاَل 
النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص: »َيُقوُل اهللُ : َأنَّى ُتْعِجُزيِن اْبَن آَدَم َوَقْد َخَلْقُتَك 
ِمـْن ِمْثـِل َهِذِه. َفإَِذا َبَلَغْت َنْفُسـَك َهِذِه- َوَأَشـاَر إىَِل َحْلِقِه- 

َدَقِة؟«.  ُق. َوَأنَّى َأَواُن الصَّ ُقْلَت: َأَتَصدَّ

أخرجه ابن ماجه يف ُسـننه، كتـاب الوصايا، باب النهي 
عن اإلمسـاك يف احليـاة والتبذير عند املـوت، حديث رقم: 

٢٧٠٧، قال البوصري: إسناده صحيح، رجاله ثقات)٢(.

)١١( َعْن َعِديِّ ْبِن َحاتٍِم  قال: ُكنُْت ِعنَْد َرُسـوِل 
ا َيْشـُكو اْلَعْيَلـَة)٣(، َواآلَخُر  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َفَجـاَءُه َرُجالِن َأَحُدمُهَ

مهملة  حاء  بعدها  اجليم  )بكرس  وِجحاش  املهملة(،  السن  وسكون  املوحدة  الباء  )بضم  ُبرْس   )١(
خمففة(، وهو ُقريش، مات بحمص. 

)٢( مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه ١٤٣/٣. 
)٣( العيلة: الفقر واحلاجة والفاقة.  

احلث عىل الصدقة
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ـا َقْطُع  ـبِيلِ)١(، َفَقـاَل َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َأمَّ َيْشـُكو َقْطـَع السَّ
َة  ُه ال َيْأيِت َعَلْيَك إاِلَّ َقِليٌل َحتَّى خَتُْرَج اْلِعُر إىَِل َمكَّ بِيِل، َفإِنَّ السَّ
ـاَعَة ال َتُقوُم َحتَّى َيُطوَف  ا اْلَعْيَلُة َفإِنَّ السَّ بَِغـْرِ َخِفٍر)٢(، َوَأمَّ
َأَحُدُكـْم بَِصَدَقتِـِه ال جَيُِد َمْن َيْقَبُلَهـا ِمنُْه، ُثمَّ َلَيِقَفـنَّ َأَحُدُكْم 
ِجُم َلُه،  َبـْنَ َيَدي اهلل َلْيَس َبْينَُه َوَبْينَـُه ِحَجاٌب َوال ُتْرمُجَاٌن ُيرَتْ
: َأمَلْ  : َبىَل. ُثمَّ َلَيُقوَلنَّ ُثـمَّ َلَيُقوَلنَّ َلُه: َأمَلْ ُأوتَِك َمـااًل؟ َفَلَيُقوَلنَّ
: َبـىَل. َفَينُْظُر َعـْن َيِمينِِه َفال  ُأْرِسـْل إَِلْيَك َرُسـواًل؟ َفَلَيُقوَلنَّ
َيَرى إاِلَّ النَّاَر، ُثمَّ َينُْظُر َعْن ِشـَالِِه َفال َيَرى إاِلَّ النَّاَر، َفْلَيتَِّقَنَّ 

َأَحُدُكُم النَّاَر َوَلْو بِِشقِّ مَتَْرٍة، َفإِْن مَلْ جَيِْد َفبَِكِلَمٍة َطيَِّبٍة«. 

أخرجـه البخـاري يف صحيحـه، كتـاب الـزكاة، بـاب 
الصدقة قبل الرد، حديث رقم: ١٤١٣. 

- وعنه  َقاَل: َبْينَا َأَنا ِعنَْد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إِْذ َأَتاُه َرُجٌل َفَشَكا 
ـبِيِل. َفَقاَل: »َيا  إَِلْيـِه اْلَفاَقـَة)٣(، ُثمَّ َأَتاُه آَخُر، َفَشـَكا َقْطَع السَّ
َرَة«)٤(. ُقْلـُت: ملَْ َأَرَها َوَقْد ُأْنبِْئُت َعنَْها.  َعـِديُّ َهْل َرَأْيَت احْلِ

)١( قطع السبيل: قطع الطريق باللصوص. 
)٢( خفر: جمر وحارس، واخلفارة: الذمة.  

)٣( الفاقة: الفقر واحلاجة.  
َرة )بكرس احلاء(: البلد القديم بظهر الكوفة، وحملة معروفة بنيسابور.  )٤( احلِْ
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َرِة  ُل ِمَن احلِْ ِعينََة)١( َتْرحَتِ َينَّ الظَّ َقاَل: »َفإِْن َطاَلْت بَِك َحَياٌة َلرَتَ
َحتَّـى َتُطوَف بِاْلَكْعَبـِة، ال خَتَاُف َأَحًدا إاِلَّ اهللَ« ُقْلُت فِيَا َبْينِي 
ُروا اْلباِلَد)٤(:  ِذيَن َقْد َسعَّ ار)٢( َطيٍِّئ)٣( الَّ َوَبْنَ َنْفِي: َفَأْيَن ُدعَّ
ى  ى«. ُقْلُت: ِكرْسَ »َوَلِئْن َطاَلْت بَِك َحَياٌة َلُتْفَتَحنَّ ُكنُوُز ِكرْسَ
ى ْبِن ُهْرُمَز، َوَلِئـْن َطاَلْت بَِك َحَياٌة  ْبـِن ُهْرُمَز؟ َقاَل: »ِكـرْسَ
ٍة، َيْطُلُب َمْن  ِه ِمْن َذَهٍب َأْو فِضَّ ُجَل خُيْـِرُج ِمْلَء َكفِّ َينَّ الرَّ َلرَتَ
َيْقَبُلـُه ِمنُْه َفال جَيُِد َأَحـًدا َيْقَبُلُه ِمنُْه، َوَلَيْلَقـَنَّ اهللَ َأَحُدُكْم َيْوَم 
: َأمَلْ َأْبَعْث  ِجُم َلـُه. َفَيُقوَلنَّ َيْلَقـاه َوَلْيَس َبْينَُه َوَبْينَُه ُتْرمُجَاٌن ُيرَتْ
إَِلْيَك َرُسـواًل َفُيَبلَِّغَك؟ َفَيُقوُل: َبـىَل. َفَيُقوُل: َأمَلْ ُأْعطَِك َمااًل 
َوُأْفِضـْل َعَلْيـَك؟ َفَيُقوُل: َبىَل. َفَينُْظُر َعـْن َيِمينِِه َفال َيَرى إاِلَّ 
 : َم«. َقاَل َعِديٌّ َم، َوَينُْظُر َعْن َيَسـاِرِه َفال َيَرى إاِلَّ َجَهنَـّ َجَهنَـّ
ِة مَتَْرٍة، َفَمْن مَلْ  ُقوا النَّاَر َوَلْو بِِشقَّ َسـِمْعُت النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »اتَّ

َة مَتَْرٍة َفبَِكِلَمٍة َطيَِّبٍة«.  جَيِْد ِشقَّ

َرِة َحتَّى َتُطوَف  : َفَرَأْيُت الظَِّعينََة َتْرحَتُِل ِمَن احْلِ َقاَل َعِديٌّ
ى  بِاْلَكْعَبـِة، ال خَتَاُف إاِلَّ اهللَ، َوُكنُْت فِيَمـِن اْفَتَتَح ُكنُوَز ِكرْسَ

)١( الظَِّعينَة: املرأة املسافرة، قيل هلا ذلك ألنا تظعن مع الزوج حيثا ظعن، أو ألنا حُتمل عىل الراحلة 
إذا ظعنت. وقيل: الظغينة املرأة يف اهلودج، ثم قيل للهودج بال امرأة وللمرأة بال هودج: ظعينة. 

ار: مجع داعر، وهو الرشير، ويطلق عىل املفسد والسارق.   )٢( ُدعَّ
)٣( َطيِّئ: قبيلة عربية مشهورة.  

ا وفساًدا، وأوقدوا نار الفتنة يف البالد.   روا البالد: مألوها رشًّ )٤( سعَّ
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ُونَّ َما َقـاَل النَّبِي َأُبو  ْبـِن ُهْرُمَز، َوَلِئـْن َطاَلْت بُِكْم َحَيـاٌة َلرَتَ
ِه«.  ِرُج ِمْلَء َكفِّ اْلَقاِسِم ملسو هيلع هللا ىلص: »خُيْ

أخرجـه البخـاري يف صحيحـه، كتـاب املناقـب، باب 
عالمات النبوة يف اإلسالم، حديث رقم: ٣٥٩٥. 

- واحلديث عند الرتمذي بسياق طويل، وفيه: »... يقي 
أحدكم وجهه َحرَّ جهنم...«.

أخرجـه الرتمذي يف ُسـننه، كتاب تفسـر القـرآن، باب 
ومن سورة فاحتة الكتاب، حديث رقم: ٢٩٥٤. وقال: هذا 

حديث حسن غريب. 

الرشح والبيان:
إن الباحـث يف سـنة رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ليجـد أنـا حتفـل 
باملبادئ الرتبوية العظيمة التي تتناول جوانب علمية تربوية 
خمتلفة بشـكل يثـر الدهشـة ويبعث عىل اإلعجـاب، ومن 
تلك املبادئ اسـتخدامه ملسو هيلع هللا ىلص لكل وسـيلة برصية أو سـمعية 
ممكنة من شـأنا أن تساعد عىل زيادة الفهم، أو تأكيد املعنى 

وحتديد املفهومات املجردة.
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وقد اسـتخدم رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وسـيلة اإلشـارة احلسـية 
التـي يرتبط فيهـا املفهوم املجرد بيشء حـي ملموس وهو 
األصبع، موضًحا أن اهلل تعاىل الذي خلق اإلنسان من نطفة 
قـادر عليه، يقول اهلل سـبحانه: )أنى تعجـزين ابن آدم، وقد 
خلقتـك من مثل هذه، فإذا بلغت نفسـك هذه -وأشـار إىل 
ق(،  حلقـه الرشيـف - ُقْلـَت - أي: قال اإلنسـان-: أتصدَّ
فرسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يتعجـب »وأنـى أوان الصدقـة«؟ أي: هل 
هـذا أوان الصدقـة؟ إنا أوانا وأنت صحيح سـليم، كا يف 
صحيـح البخاري من حديث أيب هريرة  قال: قال رجل 
ـّدق وأنت  للنبـي ملسو هيلع هللا ىلص: أي الصدقـة أفضـل؟ قـال: »أن تصَّ
صحيح حريص، تأمل الغنى وختشى الفقر، وال هتمل حتى 
إذا بلغـت احللقوم قلت: لفالن كذا، ولفالن كذا، وقد كان 
لفالن«)١(، وذلك ألن اإلنسـان حـال الصحة يصعب عليه 
إخراج املال غالًبا ملا خيوفه به الشيطان ويزين له إمكان طول 

العمـر واحلاجة إىل املال، كا قال تعاىل: ﴿ڭ  ڭ    
ڭ    ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  

ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ﴾)٢(. 

)١( صحيح البخاري )حديث رقم ٢٥٩٧(. 
)٢( ]سورة البقرة، اآلية ٢٦٨[.  
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وروايـة اإلمـام أمحـد واضحـة يف كل هـذا، وفيهـا: أن 
النبـي ملسو هيلع هللا ىلص قال: قـال اهلل: ابن آدم أنَّى تعجـزين وقد خلقتك 
من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك، مشيت بن ُبردين 
ولـألرض منـك وئيد، فجمعـت ومنعت، حتـى إذا بلغت 

الرتاقي، قلت: أتصدق، وأّنى أوان الصدقة)١(.

والوئيد: صوت شـدة الوطء عىل األرض، أي مشـيت 
متكـرًبا وتركـت النظر يف أصلك ويف أمـر الذي خلقك من 

ذلك األصل.

وقولـه: )وأفضـل عليـك( أي: أحسـن إليـك، بمعنى 
أعطيتك املال ومكنتك من إنفاقه واالستمتاع منه.

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

قال الطيبي: قال عدي: فرأيت الظعينة ترحتل من احلرة 
حتى تطوف بالكعبة ال ختاف إال اهلل، أي: كا أخرب به رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ثـم قال: وكنت فيمـن افتتح كنوز كرسى بن هرمز 

)بضم اهلاء وامليم(. 

)١( مسند أمحد )حديث رقم ١٧٨٤٢(. 
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 وجـزم البيهقـي: بـأن ذلـك كان يف زمن عمـر بن عبد 
العزيـز  خامـس اخللفـاء الراشـدين، حلديـث عمر بن 
أسـيد قـال: »إنـا ول عمر بـن عبـد العزيز ثالثن شـهًرا، 
ال واهلل، مـا مـات حتى جعـل الرجل يأتينا باملـال العظيم، 
فيقـول: اجعلوا هذا حيث تـرون يف الفقراء، فا يربح حتى 
يرجع باله، نتذاكر من نضعه فيه فال نجده فرجع باله، قد 

أغنى عمر الناس«. 

ومما يؤخذ من األحاديث: 
١ - تعجيـل وفاء الدين، والتصـدق يف احلياة والصحة 
قبـل املـرض واملـوت، وألن يتصـدق اإلنسـان يف 
حياتـه وصحته بدرهم خر لـه من أن يتصدق عند 

موته بائة.
٢ - اإلنسـان يف قبضـة اهلل  وال يـدري متـى يـأيت 

األجل.
٣ - عىل اإلنسـان أن يتحىل بخلق التواضع، وأن يرتفع 

عن داء الكرب.
٤ - جـواز رضب األمثـال، واسـتخدام الوسـائل التي 

تعن عىل فهم مراد املتكلم.
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٥ - كيفية شكر نعم اهلل  يف الدنيا.
٦ - الصدقـة اخلالصة لوجه اهلل تعاىل بأي معروف وإن 

قلَّ تقي صاحبها من النار.

*       *       *
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 )١٢( َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة  َأنَّ َرُسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َيُقوُل 
َبُه  ْوُم ِل َوَأَنا َأْجِزي بِِه، َيَدُع َشـْهَوَتُه َوَأْكَلُه َورُشْ اهللُ : الصَّ
اِئِم َفْرَحَتاِن َفْرَحٌة ِحَن ُيْفطُِر  ْوُم ُجنٌَّة، َولِلصَّ ِمْن َأْجيِل. َوالصَّ
اِئِم َأْطَيُب ِعنَْد اهلل  ُه، َوخَلَُلـوُف َفِم الصَّ َوَفْرَحـٌة ِحَن َيْلَقى َربَّ

ِمْن ِريِح امْلِْسِك«. 

أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول 
اهلل تعـاىل: ﴿ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ﴾، حديث 

رقم: ٧٤٩٢.

َيـاُم ُجنٌَّة،  - وعنْـه أيًضـا، َأنَّ َرُسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »الصِّ
َفـال َيْرُفْث َوال جَيَْهـْل، َوإِِن اْمُرٌؤ َقاَتَلُه َأْو َشـامَتَُه، َفْلَيُقْل: إيِنِّ 
اِئِم َأْطَيُب  ، َوالذي َنْفِي بَِيِدِه خَلُُلوُف َفِم الصَّ َتْنِ َصاِئٌم- َمرَّ
اَبُه َوَشْهَوَتُه  ُك َطَعاَمُه َورَشَ ِعنَْد اهلل َتَعاىَل ِمْن ِريِح امْلِْسـِك. َيرْتُ
َياُم ِل، َوَأَنا َأْجِزي بِِه، َواحْلََسنَُة بَِعرْشِ َأْمَثاهِلَا«. ِمْن َأْجيِل، الصِّ

فضل الصيام
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أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الصوم، باب فضل 
الصوم، حديث رقم ١٧٩٥.

- وَعنْـه أيًضـا َعـِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقـاَل: »ُكلُّ َعَمـِل اْبِن آَدَم 
اِئِم  ُه ِل، َوَأَنا َأْجِزي بِـِه. َوخَلَُلوُف َفِم الصَّ ْوَم َفإِنَّ َلـُه، إاِلَّ الصَّ

َأْطَيُب ِعنَْد اهلل ِمْن ِريِح امْلِْسِك«. 

أخرجـه البخـاري يف صحيحه، كتـاب اللباس، باب ما 
يذكر يف املسك، حديث رقم: ٥٩٢٧.

- وَعْن َأيب ُهَرْيَرَة  أيًضا َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َياَم، ُهَو  َيُقـوُل: َقـاَل اهللُ : »ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم َلـُه، إاِلَّ الصِّ
اِئِم،  ٍد بَِيِدِه خَلُْلَفُة َفِم الصَّ ِل َوَأَنا َأْجِزي بِِه. َفَوالذي َنْفُس حُمَمَّ

َأْطَيُب ِعنَْد اهلل ِمْن ِريِح امْلِْسِك«. 

أخرجه مسـلم يف صحيحه، كتاب الصيـام، باب فضل 
الصيام، حديث رقم: ٢٧٦٠.

- ويف روايـة ملسـلم أيًضـا َعـْن َأيب ُهَرْيـَرَة  َيُقـوُل: 
َقـاَل َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َقـاَل اهللُ : ُكلُّ َعَمـِل اْبـِن آَدَم َلـُه 
َيـاُم ُجنٌَّة، َفإَِذا َكاَن  َيـاَم َفإِنَّـُه ِل، َوَأَنا َأْجِزي بِِه، َوالصِّ إاِلَّ الصِّ
ُه  َيْوُم َصْوِم َأَحِدُكْم َفال َيْرُفْث َيْوَمِئٍذ َوال َيْسـَخْب، َفإِْن َسـابَّ
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ٍد  َأَحـٌد َأْو َقاَتَلـُه َفْلَيُقْل: إيِنِّ اْمـُرٌؤ َصاِئٌم. َوالـذي َنْفُس حُمَمَّ
اِئِم َأْطَيُب ِعنَْد اهلل َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن ِريِح  بَِيِدِه خَلُُلوُف َفـِم الصَّ
اِئـِم َفْرَحَتاِن َيْفَرُحُهَا: إَِذا َأْفَطـَر َفِرَح بِِفْطِرِه،  امْلِْسـِك، َولِلصَّ

ُه َفِرَح بَِصْوِمِه«.  َوإَِذا َلِقَي َربَّ

- ويف رواية عنده: »قال: إَذا َلِقَي اهللَ َفَجَزاُه َفِرَح«.
- وعند الرتمذي َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة  َقاَل: َقاَل َرُسـوُل 
ُكـْم َيُقـوُل: ُكلُّ َحَسـنٍَة بَِعـرْشِ َأْمَثاهِلَا، إىَِل  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ َربَّ
ْوُم ُجنٌَّة  ْوُم ِل َوَأَنا َأْجـِزي بِِه. الصَّ َسـْبِعِاَئِة ِضْعٍف، َوالصَّ
اِئِم َأْطَيُب ِعنْـَد اهلل ِمْن ِريِح  ِمـَن النَّاِر، َوخَلُُلوُف َفـِم الصَّ
امْلِْسـِك، َوإِْن َجِهـَل َعـىَل َأَحِدُكـْم َجاِهـٌل َوُهـَو َصاِئـٌم، 

َفْلَيُقْل: إيِنِّ َصاِئٌم«. 
أخرجـه الرتمـذي يف ُسـننه، كتاب الصـوم، باب فضل 

الصوم، حديث رقم: ٧٦٩.

- وعنـد النسـائي: »َقـاَل اهللُ : ُكلُّ َعَمِل اْبـِن آَدَم َلُه 
َياُم ُجنٌَّة، َفـإَِذا َكاَن  َيـاَم، ُهـَو ِل َوَأَنـا َأْجِزي بِـِه. الصِّ إاِلَّ الصِّ
َيْوُم َصـْوِم َأَحِدُكْم َفال َيْرُفْث َوال َيْصَخْب، َفإِْن َشـامَتَُه َأَحٌد 
ٍد بَِيِدِه،  َأْو َقاَتَلـُه، َفْلَيُقـْل: إيِنِّ اْمُرٌؤ َصاِئٌم، َوالـذي َنْفُس حُمَمَّ

اِئِم َأْطَيُب ِعنَْد اهلل ِمْن ِريِح امْلِْسِك«. خَلُُلوُف َفِم الصَّ
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أخرجه النسـائي يف ُسـننه، كتـاب الصيـام، باب فضل 
الصيـام، حديـث رقـم: ٢٢١٧. وهنـاك بعـض روايـات 

ا مما ذكرنا هنا.  للنسائي قريبة جدًّ

- وعند ابن ماجه: »ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم ُيَضاَعُف: احْلََسنَُة 
بَِعرْشِ َأْمَثاهِلَا، إىَِل َسـْبِعِاَئِة ِضْعٍف، إىَِل َما َشاَء اهللُ، َيُقوُل اهللُ: 
ُه ِل َوَأَنا َأْجِزي بِِه، َيَدُع َشـْهَوَتُه َوَطَعاَمُه ِمْن  ـْوَم، َفإِنَّ إاِلَّ الصَّ
اِئِم َفْرَحَتاِن: َفْرَحٌة ِعنْـَد فِْطِرِه، َوَفْرَحٌة ِعنَْد لَِقاِء  َأْجـيِل. لِلصَّ

اِئِم َأْطَيُب ِعنَْد اهلل ِمْن ِريِح امْلِْسِك«.  ِه، َوخَلُُلوُف َفِم الصَّ َربِّ

أخرجـه ابن ماجه يف ُسـننه، كتاب الصيـام، باب فضل 
الصيام، حديث رقم: ١٦٣٨.

وأخرجـه خمترًصا يف كتاب األدب، بـاب فضل العمل، 
حديث رقم: ٣٨٢٣.

)١٣( وَعـْن َعيِل ْبـِن َأيِب َطالٍِب  َعْن َرُسـوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
اِئِم  ـْوُم ِل َوَأَنا َأْجِزي بِِه، َولِلصَّ َقـاَل: »إِنَّ اهللَ  َيُقوُل: الصَّ
ُه. َوالذي َنْفِسـى بَِيِدِه  َفْرَحَتـاِن: ِحَن ُيْفطِـُر، َوِحَن َيْلَقى َربَّ

اِئِم َأْطَيُب ِعنَْد اهلل ِمْن ِريِح امْلِْسِك«. خَلُُلوُف َفِم الصَّ
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أخرجه النسـائي يف ُسـننه، كتـاب الصيـام، باب فضل 
الصيام، حديث رقم: ٢٢١١. 

)١٤( وَعْن َأيِب َسـِعيٍد  َقاَل: َقـاَل النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ اهللَ 
اِئِم  ـْوُم ِل َوَأَنـا َأْجِزي بِـِه. َولِلصَّ َتَبـاَرَك َوَتَعـاىَل َيُقوُل: الصَّ
َفْرَحَتـاِن: إَِذا َأْفَطَر َفـِرَح، َوإَِذا َلِقَي اهللَ َفَجـَزاُه َفِرَح، َوالذي 
اِئِم، َأْطَيُب ِعنَْد اهلل ِمْن ِريِح  ٍد بَِيِدِه خَلُُلوُف َفِم الصَّ َنْفُس حُمَمَّ

امْلِْسِك«. 

أخرجه النسـائي يف ُسـننه، كتـاب الصيـام، باب فضل 
الصيام، حديث رقم: ٢٢١٣.

الرشح والبيان:
الصيام ليس امتناًعا عن الطعام والرشاب فقط بل وقاية 
وسـرت من اقـرتاف املعايص؛ قـال رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الصيام 
ُجنًّة )بضم اجليم، وتشـديد النون(، أي: وقاية وسـرت، أي: 
مـن املعـايص، ألنه يكرس الشـهوة ويضعفها، وقيل: سـرتة 
مـن النار، وقد ورد ذلـك يف بعض الروايات عند الرتمذي: 
َيـاُم ُجنٌَّة ِمَن النَّاِر« ألن النار حمفوفة بالشـهوات، وعند  »الصِّ



90

النسـائي يف الكـربى: »الصيـام جنة ما مل خيرقهـا«)١(، وعند 
الدارمي: »الصوم جنة ما مل خيرقها« قال أبو حممد الدارمي: 

يعني بالغيبة)٢(.

قال القسـطالين: وفيه تالزم األمرين؛ ألنه إذا كف نفسه 
عـن املعايص يف الدنيا كان له سـرًتا من النار يف اآلخرة، ومن 
ثّم فالصائم ال يرفث: أي ال يقرب أهله برغم أنه حٌل له. وال 
جيهل: أي ال يفحش يف الكالم، وذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »فال يرفث 
وال جيهـل، وإن امـرؤ قاتلـه«، أي: دفعـه أو نازعـه »فليقل: 
إين صائـم مرتن«، يقول الزركيش رمحـه اهلل: يقول مرة بقلبه 
ومرة بلسانه، فإذا قال بقلبه كف لسانه عن خصمه، وإذا قال 

بلسانه كف خصمه عنه. 

ثـم بـنَّ رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن رائحـة فـم الصائـم املتغرة 
بسـبب الصيام أحب إىل اهلل تعاىل من ريح املسـك، وأقسـم 
رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل ذلك فقـال: »والذي نفي بيده خللوف 

فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح املسك«.

)١( ُسنن النسائي )حديث رقم ٢٢٣٣، ٢٢٣٥(.  
)٢( ُسنن الدارمي )حديث رقم ١٧٧٣(.  
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قـال ابـن حجـر يف الفتـح: واختلف يف كـون اخللوف 
أطيـب عنـد اهلل مـن ريـح املسـك، مـع أنـه  منـزه عن 
اسـتطابة الروائـح، إذ ذاك مـن صفـات املخلوقـات؛ قال 
املـازري: هـو جمـاز، واملعنـى أنه أطيـب عنـد اهلل من ريح 
املسـك عندكـم، أي: يقـرب إليـه أكثر من تقريب املسـك 
إليكـم، وقـال النـووي: حاصلـه محـل معنـى الطيب عىل 
القبـول والرضـا، وقد نقـل القايض حسـن يف تعليقه: أن 
للطاعات يوم القيامة رحًيا تفوح. قال: فرائحة الصيام فيها 
بن العبادات كاملسـك، يؤيد هذا قوله ملسو هيلع هللا ىلص يف رواية مسـلم 

»أطيب عند اهلل يوم القيامة«.

ثم بن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص سبب ذلك نقاًل عن اهلل، يقول اهلل 
تعاىل: )يرتك طعامه ورشابه وشـهوته من أجيل(، أي شهوة 
اجلـاع لعطفها عىل الطعام والرشاب، وحيتمل أن يكون من 

العام بعد اخلاص.

ثـم يقـول اهلل: )الصيام ل وأنا أجزي بـه(، وقد اختلف 
العلـاء يف املـراد مـن »الصيام ل«، مـع أن األعـال كلها له 

سبحانه وهو الذي جيزي هبا، عىل أقوال: 
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أن الصوم ال يقع فيه الرياء كا يقع يف غره.

أن املراد: أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته.

أنـه أحبُّ العبـادات إّل واملقدم عندي، قـال ابن عبد 
الـرب: كفـى بقوله: )الصـوم ل( فضاًل للصيام عىل سـائر 

العبادات.

أن االسـتغناء عـن الطعـام وغـره مـن الشـهوات من 
صفات الرب جل جالله، فلـا تقرب الصائم إليه با يوافق 

صفاته أضافه إليه.

أن مجيـع العبـادات ُتوىّف منهـا مظامل العبـاد إال الصوم. 
روى البيهقـي عـن ابـن عيينـة قـال: إذا كان يـوم القيامـة 
حياسـب اهلل عبده ويؤدي ما عليه من املظامل من سائر عمله، 
حتـى ال يبقى إال الصوم فيتحمـل اهلل تعاىل ما بقي عليه من 
  املظامل ويدخلـه بالصوم اجلنة)١(، ويؤيده حديث أيب هريرة
قال: قال رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »قال ربكم: كل العمل كفارة إال 

الصوم ل وأنا أجزي به«)٢(.

)١( شعب اإليان )حديث رقم ٣٥٨٢(.  
)٢( مسند أمحد )حديث رقم ٩٨٨٨، ١٠٠٢٥(.  
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وقد بن لنا رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن اهلل يضاعف احلسـنة بعرش 
أمثاهلا، وفضل اهلل واسع فاحلسنات يضاعف اهلل جزاءها من 
عـرش أمثاهلا إىل سـبعائة ضعف إال الصوم فـال يضاعف إىل 

هذا القدر، بل ثوابه ال يقدر قدره وال حيصيه إال اهلل تعاىل. 

ومما يؤخذ من األحاديث: 
١ - فضل عبادة الصيام.

٢ - كل عمـل ابن آدم جيازى عليه احلسـنة بعرش أمثاهلا 
إال الصوم فاهلل يعطي أجره بغر حساب.

٣ - مـن سـلم صيامه مـن املعايص قوة وفعـاًل دخل يف 
قـول اهلل تعاىل عىل لسـان رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )الصيام 

ل وأنا أجزي به(.
٤ - للصائـم فرحتـان يفرحهـا: إذا أفطر فـرح بفطره، 

وإذا لقي ربه فرح بجزاء صومه.
٥ - الصوم وقاية ومحاية من اقرتاف الرذائل. 

٦ - اإلشـارة إىل حتريـم الوصـال يف الصـوم، القتضاء 
احلديث كراهة تأخر الفطر فكيف برتكه.

*         *         *
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)١٥( َعـْن َأَنـٍس  َعـِن النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقـاَل: »َيُقـوُل اهللُ: 
َأْخِرُجوا ِمَن النَّاِر َمْن َذَكَريِن َيْوًما، َأْو َخاَفنِي يِف َمَقاٍم«. 

أخرجه الرتمذي يف ُسننه، كتاب صفة جهنم عن رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، باب ما جاء أن للنار نفسـن، وما ذكر من خيرج من 
النار من أهل التوحيد، حديث رقم: ٢٥٩٤، وقال: حديث 

حسن غريب.

)١٦( َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة  َقاَل: َقاَل النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص: »َيُقوُل اهللُ 
َتَعـاىَل: َأَنا ِعنَْد َظنِّ َعْبِدي يِب، َوَأَنا َمَعُه إَِذا َذَكَريِن، َفإِْن َذَكَريِن 
يِف َنْفِسِه َذَكْرُتُه يِف َنْفِي، َوإِْن َذَكَريِن يِف َمأٍل َذَكْرُتُه يِف َمأٍل َخْرٍ 
َب إَِلَّ  ْبُت إَِلْيِه ِذَراًعا، َوإِْن َتَقرَّ َب إَِلَّ بِِشرْبٍ َتَقرَّ ِمنُْهْم، َوإِْن َتَقرَّ

ْبُت إَِلْيِه َباًعا، َوإِْن َأَتايِن َيْميِش َأَتْيُتُه َهْرَوَلًة«.  ِذَراًعا َتَقرَّ

أخرجـه البخـاري يف صحيحه، كتـاب التوحيد، باب 
تعـاىل: ﴿ٹ    ٹ  ٹ﴾، وقولـه جـل  قولـه 

فضل ذكر اهلل تعاىل 
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ہ﴾،  ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ  ں   ﴿ں   ذكـره: 
حديث رقم: ٦٩٧٠.

وأخرجه أيًضـا يف كتاب التوحيد خمترًصا، باب قول اهلل 
تعاىل: »يريدون أن يبدلوا كالم اهلل«، حديث رقم: ٧٠٦٦.

- وأخرجه مسـلم يف صحيحه، بثالث روايات عن أيب 
: هريرة

الروايـة األوىل: قريبة يف اللفظ مما ذكر البخاري هنا، ومل 
خيتلـف إال يف قولـه: »َوَأَنا َمَعُه ِحـَن َيْذُكـُريِن، إِْن َذَكَريِن يِف 
َنْفِسـِه َذَكْرُتـُه يِف َنْفِي، َوإِْن َذَكَريِن يِف َمـإٍل َذَكْرُتُه يِف َمإٍل ُهْم 

َخْرٌ ِمنُْهْم«. 

َب إَِلَّ ِذَراًعا،  والروايـة الثانية: مل يذكر فيهـا: »َوإِْن َتَقـرَّ
ْبُت ِمنُْه َباًعا«.  َتَقرَّ

ـايِن َعْبِدي  والروايـة الثالثة: فيهـا: »إِنَّ اهللَ َقـاَل: إَِذا َتَلقَّ
ايِن  ْيُتُه بَِباٍع، َوإَِذا َتَلقَّ ايِن بِِذَراٍع َتَلقَّ ْيُتُه بِِذَراٍع، َوإَِذا َتَلقَّ بِِشرْبٍ َتَلقَّ

َع«.  بَِباٍع َأَتْيُتُه بَِأرْسَ

صحيـح مسـلم، كتـاب الذكر والدعـاء والتوبـة، باب 
احلث عىل ذكر اهلل تعاىل، حديث رقم: ٦٩٨٣.
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- وعند مسـلم عن َأيِب ُهَرْيَرَة  أيًضا َقاَل: َقاَل َرُسوُل 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ اهللَ َيُقـوُل: َأَنـا ِعنَْد َظنِّ َعْبـِدي يب، َوَأَنا َمَعُه إَِذا 

َدَعايِن«. 

أخرجـه مسـلم يف صحيحـه، كتـاب الذكـر والدعـاء 
والتوبـة، باب فضل الذكر والدعـاء والتقرب إىل اهلل تعاىل، 

حديث رقم: ٢٦٧٥.

- وأخرجه الرتمذي يف ُسننه، كتاب الزهد، باب ما جاء يف 
حسن الظن باهلل، حديث رقم: ٢٣٨٨، وقال: حسن صحيح.

ا  َب إَِلَّ ِشـرْبً - ويف روايـة للرتمـذي أيًضـا: »َوإِِن اْقـرَتَ
ْبـُت إَِلْيـِه  َب إَِلَّ ِذَراًعـا اْقرَتَ ْبـُت ِمنْـُه ِذَراًعـا، َوإِِن اْقـرَتَ اْقرَتَ

َباًعا...«. 

أخرجه الرتمذي يف ُسـننه، كتاب الدعوات، باب حسن 
الظن باهلل ، حديث رقم: ٣٦٠٣، وقال: حديث حسـن 

صحيح.

- وأخرجه ابن ماجه يف ُسننه، كتاب األدب، باب فضل 
الذكر، حديـث رقم: ٣٨٢٢، بلفظ: »َأَنا َمـَع َعْبِدي إَِذا ُهَو 

َكْت يِب َشَفَتاُه«.  رَّ َذَكَريِن َوحَتَ
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الرشح والبيان:
الـدار اآلخـرة إمـا جنـة وإما نـار، اجلنـة ملن أطـاع اهلل 
ورسـوله وعمـل با أمـرا بـه، وانتهى عـا نيا عنـه، والنار 
تِي  ملـن عـىص اهلل ورسـوله، يقـول رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُكلُّ ُأمَّ
َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة، إاِلَّ َمْن َأَبى«. َقاُلوا: َوَمْن َيْأَبى َيا َرُسوَل اهلل؟ 

َقاَل: »َمْن َأَطاَعنِي َدَخَل اجْلَنََّة، َوَمْن َعَصايِن َفَقْد َأَبى«)١(. 

واحلديث األول يبني فضل مقامني مها: 

  ؛ فاإلنسـان الـذي يذكـر اهلل املقـام األول: ذكـر اهلل
خملًصا له فضل ومنزلة عند ربه؛ ألن من ذكر اهلل ذكره اهلل لقول 
اهلل تعاىل: ﴿ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ﴾)٢( 

وكا قال سبحانه: ﴿ڻ  ڻ  ۀ ۀ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ھ ھ ے ے ۓ 
ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  
ۇ  ۇ  ۆ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

)١( صحيح البخاري )حديث رقم ٦٨٥١(.  
)٢( ]سورة البقرة، اآلية ١٥٢[.  
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ۋ  ۅ﴾)١(، ويقـول رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمَثـُل الـذي 
ُه َوالذي ال َيْذُكُر َمَثُل احْلَيِّ َوامْلَيِِّت«)٢(.  َيْذُكُر َربَّ

واملراد بالذكر هنـا: اإلتيان باأللفاظ التي أمر الرشع هبا 
وورد الرتغيب فيها، واإلكثار منها بإخالص ويقن وعمل، 
مثـل الباقيـات الصاحلـات وهـي: )سـبحان اهلل، واحلمـد 
هلل، وال إلـه إال اهلل، واهلل أكـرب( وما يلحق هبـا من احلوقلة: 
)ال حـول وال قـوة إال باهلل(، والبسـملة: )بسـم اهلل الرمحن 
الرحيم(، واالسـتغفار: )أستغفر اهلل العظيم(؛ ونحو ذلك، 
ويطلق ذكر اهلل أيًضا ويراد به: املواظبة عىل العمل با أوجبه 

اهلل، أو ندب إليه من األعال الصاحلة.

ثـم الذكـر يقع تـارة باللسـان ويؤجـر عليـه الناطق، 
ويشـرتط أال يقصـد به غـر معنـاه، وإن أضيـف القلب 
إىل اللسـان فهو أكمـل، فإن انضاف إىل ذلك اسـتحضار 
معنى الذكر وما اشـتمل عليـه من تعظيم اهلل تعاىل، ونفي 
النقائص عنه ازداد كااًل، وقال الفخر الرازي: املراد بذكر 

)١( ]سورة األحزاب، اآلية ٣٥[.  
)٢( صحيح البخاري )حديث رقم ٦٠٤٤(.  
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اللسـان األلفاظ الدالـة عىل التسـبيح والتحميد والتكبر 
والتمجيد.

والذكر بالقلب: التفكـر يف أدلة الذات والصفات، ويف 
أدلـة التكاليف من األمر والنهي حتى يّطلع عىل أحكامها، 

. والتفكر يف أرسار خملوقات اهلل

والذكـر باجلـوارح: أن تكـون مسـتغرقة يف الطاعـات 
والعمل الصالح.

وقال بعض العارفني: الذكر سـبعة أنحـاء: ذكر العينن 
بالبـكاء، وذكـر األذنـن باإلصغاء، وذكـر اللسـان بالثناء، 
وذكـر اليديـن بالعطاء، وذكـر البدن بالوفـاء، وذكر القلب 

باخلوف والرجاء، وذكر الروح بالتسليم والرضا.

وال شـك أن ذكر اهلل تعاىل بيقن وإخالص يريح املسلم 
يف دنيـاه وسـائر أعالـه، فيظل لسـانه رطًبا بذكـر اهلل، فَعْن 
اِئَع  َعْبـِد اهلل ْبـِن ُبرْسٍ  َأنَّ َرُجاًل َقاَل: َيا َرُسـوَل اهلل إِنَّ رَشَ
ٍء َأَتَشـبَُّث بِِه، َقاَل: »ال  يِن بيَِشْ اإِلْسـالِم َقْد َكُثَرْت َعيَلَّ َفَأْخرِبْ

َيَزاُل لَِساُنَك َرْطًبا ِمْن ِذْكِر اهلل«)١(. 

)١( ُسنن الرتمذي )حديث رقم ٣٣٧٥(.  
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  ِّويف صحيح مسـلم َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة َوَأيِب َسـِعيٍد اخْلُْدِري
  َُه َقاَل: »ال َيْقُعُد َقْوٌم َيْذُكُروَن اهلل َُا َشِهَدا َعىَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َأنَّ
ِكينَُة،  مْحَُة، َوَنَزَلْت َعَلْيِهُم السَّ ْتُهُم امْلَالِئَكُة، َوَغِشَيْتُهُم الرَّ إاِلَّ َحفَّ

َوَذَكَرُهُم اهللُ فِيَمْن ِعنَْدُه«)١(. 

املقـام الثـاين: الـذي يقول فيـه اهلل تعـاىل: »أو خافني يف 
مقام«. فخوف اهلل تعاىل أحد األسـباب التي خترج اإلنسان 
مـن النـار، واملـراد باخلـوف كـّف اجلـوارح عـن املعـايص 
وتقييدهـا بالطاعـات واألعال الصاحلـة، وإال فهو حديث 

نفس ال يستحق أن يسمى خوًفا.

وقـد رأى بعض أهل التحقيق من أهـل العلم أن أصح 
اآلراء هـو االعتـدال يف األمـور، واالجتهـاد يف العبادة مع 
حسـن الظن يف اهلل تعـاىل، فقد أعلن رب العـزة  يف هذه 
األحاديـث أنه عند ظن العبد به واعتقـاده فيه، فحن يعتقد 
العبـد أن ربه تواب رحيم، غافـر الذنب وقابل التوب، فإنه 
عندما يسـتغفر اهلل  ويتوب إليه يغفـر اهلل تعاىل له ويقبل 
توبتـه، كـا أنه عندمـا يدعـو اهلل وهو موقـن باإلجابة حيقق 

)١( صحيح مسلم )حديث رقم ٢٦٩٩(. 
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رجاءه، ويكون اهلل حسـبه وكافيـه إذا طلب من ربه الكفاية 
تعـاىل: ﴿ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں     اهلل  قـال  واعتمـد عليـه، 
ھ   ہ   ہ   ہ   ۀہ   ۀ    ڻ   ڻ    ڻ    ڻ   ں  
ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓڭ   ۓ   ے  ے  ھھ   ھ  
ۆ﴾)١(، فاهلل عند ظن العبد به، بالرجاء واألمل يف العفو.
ثم يوضح بعد ذلك أن اهلل مع العبد حن يذكره، ويكون 
ل بعد ذلك  معه بالرمحة والتوفيق واهلداية والرعاية، ثم ُيَفصِّ
معيته حن يذكره اإلنسان فيقول: )إن ذكرين يف نفسه ذكرته 
يف نفـي(، وعندئذ يكون للذاكر مـن الثواب واألجر ما ال 
يطلـع عليه أحد، وكـا قال اهلل تعاىل يف القـرآن الكريم آمًرا 

عباده بذكره: ﴿َفاْذُكُروين َأْذُكرُكم﴾)٢(.

ثـم قال بعد ذلك: )وإن ذكـرين يف مأٍل ذكرته يف مأٍل هم 
خـر منهم(، حيث توضح األحاديث بعد ذلك ثمرة تقرب 
اإلنسـان من ربه، وهـي أن اهلل يقرتب ممن يقرتب منه، فمن 
تقـرب إىل ربـه  بالطاعـة والعبادة، فسـار با أمـر اهلل به، 

)١( ]سورة الطالق، اآليتان ٢، ٣[.  
)٢( ]سورة البقرة، اآلية ١٥٢[.  
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وانتهى عا نى اهلل عنه، فإن اهلل تعاىل حينئذ يتقرب إىل عبده 
بالرمحـة والتوفيق وباإلعانة، فيعينـه اهلل تعاىل يف كل أموره، 
وكلـا ازداد العبد يف الطاعة ازداد ربه يف رمحته وتوفيقه، بل 
إن اهلل تعـاىل يوضـح يف النهايـة أن رمحته بعباده املسـارعن 

للطاعات واخلرات تكون أسبق إىل العباد. 

)وإن أتاين يميش أتيته هرولة(، أي: إن أتاين يميش وأرسع 
يف طاعتـي أتيته هرولة، أي: صببت عليه الرمحة وسـبقته هبا، 

ومل أحوجه إىل امليش الكثر يف الوصول إىل املقصود.

وىف روايـة أخـرى يف صحيـح مسـلم يقول الرسـول 
ـايِن  صلـوات اهلل وسـالمه عليـه إن اهلل  قـال: »إَِذا َتَلقَّ
ْيُتُه بَِباٍع،  ايِن بِـِذَراٍع َتَلقَّ ْيُتُه بِِذَراٍع، َوإَِذا َتَلقَّ َعْبِدي بِِشـرْبٍ َتَلقَّ
َع«، ويف كل هـذا ما يدل عىل  ـايِن بَِبـاٍع َأَتْيُتـُه بَِأرْسَ َوإَِذا َتَلقَّ
حـب اهلل تعـاىل لعباده الذاكريـن الذين يرسعـون بطاعته 
ويسـارعون يف اخلـرات، وال يتكاسـلون وال يؤجلـون 
التوبـة والطاعـة، ألن يف رسعـة الطاعة ويف الزيـادة منها 
زيـادة قرب من اهلل ، وداللة عىل إخالص اإلنسـان هلل 

تعاىل يف هذه الطاعة.
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ومما يؤخذ من األحاديث: 
١ - فضيلـة ذكر اهلل  واخلوف من سـخطه، وحسـن 

الظن به، فهو سبب النجاة من النار.
٢ - ذكر اهلل يكون بإخالص القلب واملواظبة عىل العمل 

با أوجبه اهلل، أو ندب إليه من األعال الصاحلة.
٣ - فضيلـة الصـدق واإلخـالص يف الذكـر مـع عمل 

الصاحلات.
٤ - رضورة كـف اجلـوارح عـن املعـايص وتقييدهـا 

بالطاعة.
٥ - فضـل ترجية الناس بذكر أحاديث الرجاء وصالح 
األعال، قال املعتمر البنه: يا بني حدثني بالرخص 
لعـيل ألقـى اهلل وأنـا أحسـن الظن بـه. وروي مثل 
ذلـك عن ابـن حنبل، ثم إن الرجـاء جيلب حمبة اهلل 
تعـاىل التي هي غاية السـعادة، ومـن أحب لقاء اهلل 

أحب اهلل لقاءه.
٦ - من ثمرات ذكر اهلل رمحة اهلل للذاكر وتوفيقه، فكلا  
ازداد العبـد يف عبادته ازداد فضـل اهلل عليه ورمحته 

به، بل كان فضل اهلل إليه أرسع.
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)١٧( َعـْن َأيِب َسـِعيٍد اخلـدري  َقـاَل: َقـاَل َرُسـوُل 
بُّ : َمْن َشـَغَلُه اْلُقـْرآُن َوِذْكِري َعْن  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َيُقـوُل الـرَّ
اِئِلَن، َوَفْضُل َكالِم اهلل  َمْسـَأَلتِي َأْعَطْيُتُه َأْفَضَل َما ُأْعطِي السَّ

َعىَل َساِئِر اْلَكالِم َكَفْضِل اهلل َعىَل َخْلِقِه«. 

أخرجـه الرتمذي يف ُسـننه، كتاب فضائـل القرآن، باب 
رقم )٢٥( وهـو بدون عنوان، حديث رقـم: ٢٩٢٦. َقاَل: 

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب. 

الرشح والبيان:
يف احلديـث بيان أن من شـغله حفظ القرآن وعلم مبانيه 
وتدبـر معانيـه والعمل با فيـه عن ذكري ومسـألتي أعطيته 
-أي بسبب ذلك- أفضل ما أعطي السائلن، وشغل القرآن 
تدبـره والقيـام بموجباته من إقامة فرائضـه واالجتناب عن 

حمارمه، فإن الرجل إذا أطاع اهلل ذكره. 

فضل القرآن عىل سائر الكالم
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)وفضل كالم اهلل( أي رشفه باعتبار مدلوله )عىل سـائر 
الكالم كفضل اهلل عىل خلقه( أي وكذلك فضل االشـتغال 
واملشـتغل بـه عـىل غـره، وكان وجـه االسـتغناء عـن ذكر 
الذاكريـن بذكـر السـائلن أنم مـن مجلتهم مـن حيث إنم 
سـائرين بالفعـل أو القوة، إذ لسـان حال كل خملـوٍق ناطٍق 

باالفتقار إىل نعم احلق وإمداده بعد إجياده. 

وقـال األحوذي يف بيان معنى احلديث: أي من اشـتغل 
بقـراءة القرآن ومل يفـرغ إىل ذكٍر ودعـاٍء أعطى اهلل مقصوده 

ومراده أكثر وأحسن مما يعطي للذين يطلبون حوائجهم. 

ومما يؤخذ من األحاديث: 
١ - فضـل املحافظـة عىل قـراءة القرآن الكريـم وتدبره 

والعمل به، فهو أفضل الذكر.
٢ - ثواب االنشـغال عن السؤال بالقرآن تعلًا وتدبًرا 
وعمـاًل عطاء وفر من اهلل تعـاىل بأفضل مما يعطي 

السائلن. 

*         *         *
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)١٨( َعْن َأيِب َطْلَحَة  َأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َجاَء َذاَت َيْوٍم 
ا َلنََرى اْلُبْشــَرى يِف َوْجِهَك.  ى)١( يِف َوْجِهِه َفُقْلنَا: إِنَّ َواْلُبـرْشَ
ـُد، إِنَّ َربََّك َيُقوُل: َأَما  ُه َأَتايِن امْلََلـُك، َفَقاَل: َيا حُمَمَّ َفَقـاَل: »إِنَّ
ا، َوال  ْيُت َعَلْيِه َعرْشً ُه ال ُيَصيِل َعَلْيَك َأَحٌد إاِلَّ َصلَّ ُيْرِضيَك َأنَّ

ا«.  ُم َعَلْيَك َأَحٌد إاِلَّ َسلَّْمُت َعَلْيِه َعرْشً ُيَسلِّ

أخرجـه النسـائي يف ُسـننه كتـاب السـهو، بـاب فضل 
التسليم عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص: حديث رقم: ١٢٨٣. 

الرشح والبيان:
يف هذا احلديث القديس املبارك يرغب ربنا تبارك وتعاىل 
يف الصالة والسـالم عىل معلم الناس اخلر سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، 

َيْفَرح  فرح  مثل:   ، َيْبرَشُ بكذا  َبرَش  يقال:  االستبشار،  من  اسم  ُفْعىل(:  )بضم فسكون،  اْلُبْشـَرى   )١(
وزًنا ومعنًى، وهو االستبشار أيًضا، والبِشارة )بكرس الباء، والضّم( لغٌة، وإذا أطلقت اخَتصت 

باخلر، والبرِْشُ )بالكرس(: َطالقة الوجه. 

فضل الصالة والتسليم عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص



108

لقـد دخـل رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عـىل أصحابه املسـجد ذات يوم 
فرأوا يف تقاسيم وجهه عالمات الرسور والرضا، وكان من 
دأهبـم وعادهتـم أنم يتأملون وجه رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف وقت 
الغضـب والرضـا، فلـا رأوا يف وجه رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الفرح 
والـرسور سـألوه ماذا حـدث؟ وما الذي جعلـك مرسوًرا 
حتـى ُنرَسّ برسورك، فأخربهم أن جربيل أتاه من رب العزة 

جل جالله فأخربه بأن اهلل حريص عىل رضاه ملسو هيلع هللا ىلص.

والرضـا حن يكون من اهلل لعبده: أن يـراه ممتثاًل ألمره 
منتهًيا عن نيه، أما رضا العبد عن اهلل تعاىل فمعناه: أالَّ يكره 

ما جيري به قضاؤه.

ومنزلـة الرضا أرشف املنازل بعد النبوة، فمن َريِض عن 
 : ﴿مت  ىت  يت  جث  مثىث    لقـول اهلل  اهلل فقـد 

يث  حج     مج﴾)١(.
ومن مظاهر رضا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أننا نصيل ونسلم عليه ملسو هيلع هللا ىلص، 
واملقصود بالصالة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص: التقرب إىل اهلل بامتثال أمره 
وقضـاء حق النبـي ملسو هيلع هللا ىلص علينا، وليسـت صالتنا عليه شـفاعة 

)١( ]سورة املائدة، اآلية ١١٩[.  
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له، فإن مثلنا ال يشـفع ملثله، ولكـن اهلل  أمرنا بأن نكافئ 
من أحسـن إلينا، فإن عجزنا كافأناه بالدعاء، فأرشـدنا ربنا 
ملا علـم عجزنا وضعفنا عـن مكافأة نبينـا إىل الصالة عليه، 
وكيـف ال يصـىلَّ عليـه وُيْدَعى لـه وهو الـذي أخرجنا من 
الظلات إىل النور، ومن الضاللة إىل اهلدى، ومن الفرقة إىل 

االجتاع؟

وقـال ابن العـريب: فائدة الصـالة عليه ترجـع إىل الذي 
يصـيل عليـه، لداللة ذلك عـىل نصوح العقيـدة، وخلوص 
النية، وإظهار املحبة واملداومة واالحرتام للوساطة الكريمة 

معه ملسو هيلع هللا ىلص. 

وقـال الطيبـي رمحـه اهلل تعـاىل: هذا بعض مـا ُأعطي 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص من الرضا يف قوله تعاىل: ﴿ڌ  ڌ  
ڎ     ڎ﴾)١(، وهـذه البشـارة يف احلقيقـة راجعة إىل 
األمـة، ومن َثـمَّ متّكن البِـرُش يف أسـارير وجهه صلوات 
اهلل وسـالمه عليه، حيث ُجعل وجُهُه ظرًفا ومكاًنا للبرش 

والطالقة. 

)١( ]سورة الضحى، اآلية ٥[. 
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َم َعَلْيـَك َسـلَّْمُت َعَلْيـِه َأَنا  وعنـد الطـرباين )َوَمـْن َسـلَّ
ا()١( فيه دليل عىل أن السـالم عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص  وَمالِئَكتِي َعرْشً
مثل الصالة عليه؛ ألن اهلل  يسّلم عرًشا عىل من سّلم عليه 
كـا ُيصيّل عىل من صىّل عليه عرًشا. زاد أمحد وابن أيب شـيبة 

والدارمي )فقال- أي: النبي ملسو هيلع هللا ىلص: بىل()٢(.

اَلِة َعىَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث كثرة،  وقد جاء يف َفْضل الصَّ
نذكر منها بعض ما هو موجود بالكتب الستة:

١ - َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة  َأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َمْن َصىلَّ 
ا«)٣(. َعيَلَّ َواِحَدًة َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َعرْشً

٢ - عـن َأَنس ْبـن َمالٍِك  َقاَل: َقاَل َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»َمـْن َصىلَّ َعيَلَّ َصاَلًة َواِحَدًة َصـىلَّ اهللُ َعَلْيِه َعرْشَ َصَلَواٍت، 
َوُحطَّْت َعنُْه َعرْشُ َخطِيَئاٍت، َوُرفَِعْت َلُه َعرْشُ َدَرَجاٍت«)٤(. 

)١( املعجم الكبر )حديث رقم ٤٧١٨(. 
)٢( مسند أمحد )حديث رقم ١٦٣٦٣(، ومصنف ابن أيب شيبة )حديث رقم ٨٦٩٥(، وُسنن الدارمي 

)حديث رقم ٢٨١٥(. 
 ،)٤٨٥( والرتمذى   ،)١٥٣٠ رقم  )حديث  داود  أيب  وُسنن   ،)٤٠٨( مسلم  صحيح   )٣(

والنسائي )١٢٩٦(. 
)٤( ُسنن النسائي )حديث رقم ١٢٩٧(. 
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٣ - وَعْن َعْبِد اهلل ْبِن َعاِمِر ْبِن َربِيَعَة، َعْن َأبِيِه  َعِن 
النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: »َما ِمْن ُمْسـِلٍم ُيَصيِل َعيَلَّ إاِلَّ َصلَّْت َعَلْيِه 
، َفْلُيِقلَّ اْلَعْبُد ِمْن َذلَِك َأْو لُِيْكثِْر«)١(.  امْلَاَلِئَكُة َما َصىلَّ َعىَلَّ

٤ - وَعْن ُأيَبِّ ْبِن َكْعٍب  َقاَل: َكاَن َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا 
َا النَّاُس اْذُكُروا اهللَ اْذُكُروا  ْيِل َقاَم َفَقـاَل: »َيا َأهيُّ َذَهـَب ُثُلَثا اللَّ
اِدَفُة، َجاَء امَلْوُت بَِا فِيِه، َجاَء  اِجَفـُة َتْتَبُعَها الرَّ اهللَ، َجاَءِت الرَّ
اَلَة  : ُقْلُت: َيا َرُسـوَل اهلل إيِنِّ ُأْكثُِر الصَّ امَلْوُت بَِا فِيِه«، َقاَل ُأيَبُّ
َعَلْيَك َفَكْم َأْجَعُل َلَك ِمْن َصاَليِت؟ َفَقاَل: »َما ِشـْئَت«. َقاَل: 
ُبـَع، َقـاَل: »َما ِشـْئَت َفـإِْن ِزْدَت َفُهَو َخـْرٌ َلَك«،  ُقْلـُت: الرُّ
ُقْلُت: النِّْصَف، َقاَل: »َما ِشـْئَت، َفـإِْن ِزْدَت َفُهَو َخْرٌ َلَك«، 
، َقاَل: »َما ِشـْئَت، َفـإِْن ِزْدَت َفُهَو َخْرٌ  َقـاَل: ُقْلُت: َفالثُُّلَثْنِ
َك،  َها َقاَل: »إًِذا ُتْكَفى مَهَّ َلـَك«، ُقْلُت: َأْجَعُل َلَك َصاَليِت ُكلَّ

َوُيْغَفُر َلَك َذْنُبَك«)٢(.

٥ - وَعْن َعْبِد اهلل بن مسعود  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
اَلَم«)٣(.  تِي السَّ »إِنَّ هلل َماَلِئَكًة َسيَّاِحَن يِف اأْلَْرِض ُيَبلُِّغويِن ِمْن ُأمَّ

)١( ُسنن ابن ماجه )حديث رقم ٩٠٧(. 
)٢( ُسنن الرتمذي )حديث رقم ٢٤٥٧(، وقال: َهَذا َحِديٌث َحَسٌن. 

)٣( ُسنن النسائي )حديث رقم ١٢٨٢(. 
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٦ - وعن حسن بن َعيِلِّ ْبِن َأيِب َطالٍِب  َقاَل: َقاَل َرُسوُل 
 .)١(» ِذي َمْن ُذِكْرُت ِعنَْدُه َفَلْم ُيَصلِّ َعيَلَّ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الَبِخيُل الَّ

٧ - وَعِن اْبِن َعبَّاٍس  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن 
، َخطَِئ َطِريَق اجْلَنَِّة«)٢(.  اَلَة َعيَلَّ َنِيَ الصَّ

٨ - وَعـْن َعْبـِد اهلل  َقـاَل: ُكنُْت ُأَصـيِل َوالنَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص، 
َوَأُبو َبْكٍر، َوُعَمُر َمَعُه، َفَلاَّ َجَلْسُت َبَدْأُت بِالثَّنَاِء َعىَل اهلل، ُثمَّ 
ـاَلِة َعىَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ َدَعـْوُت لِنَْفِي، َفَقاَل النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص:  الصَّ

»َسْل ُتْعَطْه، َسْل ُتْعَطْه«)٣(.

َعـاَء  ٩ - وَعـْن ُعَمـَر ْبـِن اخلَطَّـاِب  َقـاَل: »إِنَّ الدُّ
ٌء، َحتَّى  ـَاِء َواألَْرِض ال َيْصَعـُد ِمنْـُه يَشْ َمْوُقـوٌف َبـْنَ السَّ

َ َعىَل َنبِيَِّك ملسو هيلع هللا ىلص«)٤(.  ُتَصيلِّ

ومما يؤخذ من احلديث: 
١ - احلـث عـىل الصالة والسـالم عـىل املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، 

والتعظيم له ملسو هيلع هللا ىلص، واإلجالل ملنزلته.

)١( ُسنن الرتمذي )حديث رقم ٣٥٤٦(، وقال: َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب. 
)٢( ُسنن ابن ماجه )حديث رقم ٩٠٨(. 

)٣( ُسنن الرتمذي )حديث رقم ٥٩٣(، وقال: َحَسٌن َصِحيٌح.
)٤( ُسنن الرتمذي )حديث رقم رقم ٤٨٦(.  
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وظهـوُر  تعـاىل،  اهلل  بفضـل  الفـرح  اسـتحباب   -  ٢
االستبشـار عىل الوجه، يقـول اهلل جّل ذكره: ﴿ک  
گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   

ڱ﴾)١(.
٣ - بيـان مـا َمـّن اهلل  بـه عىل هـذه األمة مـن عظيم 
الفضل بصالهتا وسـالمها عىل حبيبه األعظم ملسو هيلع هللا ىلص، 
حيـث جعل جـزاء صـالة واحدة عـرش صلوات، 

وجزاء تسليم واحد عليه عرش تسليات.
٤ - متـام عنايـة اهلل  بحبيبـه حممد ملسو هيلع هللا ىلص حيـث ُيرضيه 

هبذه البشارة العظيمة، واملنة العظيمة.
٥ -حـب النبـي ملسو هيلع هللا ىلص ألمتـه وحرصـه عليهـا، وفرحـه 
بـا ينفعهـا، حيـث اسـتبرش وهتلل بفضـل وثواب 

صالهتم عليه، وهم املستفيدون من ذلك.

*          *          *

)١( ]سورة يونس، اآلية ٥٨[. 
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)١٩( َعـْن َأيِب ُهَرْيَرَة  َعِن النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َخَلَق اهللُ 
ِحُم، َفَقاَل: َمْه)١(. َقاَلْت: َهَذا  اخْلَْلـَق، َفَلاَّ َفَرَغ ِمنُْه َقاَمـِت الرَّ
َمَقـاُم اْلَعاِئِذ)٢( بَِك ِمَن اْلَقطِيَعِة. َفَقـاَل: َأال َتْرَضْنَ َأْن َأِصَل 
. َقاَل:  َمـْن َوَصَلِك، َوَأْقَطـَع َمْن َقَطَعِك؟ َقاَلْت: َبـىَل َيا َربِّ

َفَذلـك َلِك«. ُثمَّ َقال َأُبـو ُهَرْيَرَة: ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ﴾)٣(. 

أخرجـه البخـاري يف صحيحـه، كتاب تفسـر القرآن، 
باب قول اهلل تعاىل: ﴿ۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئۈئ﴾)٤(، 

حديث رقم: ٧٥٠٢.

)١( مه: اسم فعل أمر، بمعنى: اكفف. 
)٢( العائذ بك: أي املستجر بك، أو امللتجئ إليك، أو املعتصم بك، وأصل العائذ: املستعيذ، وهو 

املعتصم باليشء. 
)٣( ]سورة حممد، اآلية ٢٢[. 
)٤( ]سورة الفتح، اآلية ١٥[. 

صلة الرحم
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- وىف لفظ آخر عنده: قال َأبو ُهَرْيَرة : ُثمَّ َقاَل َرُسوُل 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: اْقَرُءوا إِْن ِشْئُتْم: ﴿ڇ  ڇ﴾. 

- وعنـده أيًضا بلفظ: »إِنَّ اهللَ َخَلَق اخْلَْلَق، َحتَّى إَِذا َفَرَغ 
ِحُم: َهَذا َمَقـاُم اْلَعاِئِذ بَِك ِمَن اْلَقطِيَعِة.  ِمـْن َخْلِقِه، َقاَلِت الرَّ
َقـاَل: َنَعـْم، َأَما َتْرَضـْنَ َأْن َأِصَل َمـْن َوَصَلـِك، َوَأْقَطَع َمْن 
. َقـاَل: َفْهَو َلِك«. َقاَل َرُسـوُل  َقَطَعـِك؟ َقاَلـْت: َبىَل َيـا َربِّ

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َفاْقـَرُءوا إِْن ِشـْئُتْم: ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ﴾)١(. 

صحيح البخاري، كتاب األدب، باب من وصل وصله 
اهلل، حديث رقم: ٥٩٨٧.

- وأخرجـه البخاري يف صحيحه أيًضا، كتاب التوحيد 
بنحـو حديـث كتاب التفسـر، باب تفسـر سـورة )ص(، 

حديث رقم: ٤٨٣٠.

- وأخرجـه مسـلم يف صحيحـه، كتاب الـرب والصلة، 
بـاب صلة الرحم وحتريم قطيعتهـا، حديث رقم: ٢٥٥٤، 

)١( ]سورة حممد، اآلية ٢٢[. 
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بلفظ األحاديث السابقة. ولكن قرأ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من أول: 
﴿ڇ  ڇ﴾ إىل قوله: ﴿گ   گ  ڳ  ڳ﴾)١(.

مْحَِن ْبِن َعْوٍف  َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل  )٢٠( وَعْن َعْبِد الرَّ
ِحُم، َشـَقْقُت هَلَا  مْحَُن، َوِهَي الرَّ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقـوُل: »َقاَل اهللُ: َأَنا الرَّ

اْسًا ِمَن اْسِمى، َمْن َوَصَلَها َوَصْلُتُه، َوَمْن َقَطَعَها َبَتتُُّه«. 

أخرجـه أبو داود يف ُسـننه، كتاب الـزكاة، باب يف صلة 
الرحم، حديث رقم: ١٦٩٤.

مْحَُن،  - وعند الرتمـذي بلفظ: »َقاَل اهللُ: َأَنـا اهللُ َوَأَنا الرَّ
ِحَم َوَشَقْقُت هَلَا ِمَن اْسِمي، َفَمْن َوَصَلَها َوَصْلُتُه،  َخَلْقُت الرَّ

َوَمْن َقَطَعَها َبَتتُُّه«. 

أخرجه الرتمذي يف ُسـننه، كتاب الـرب والصلة، باب ما 
جـاء يف قطيعة الرحم، حديث رقم: ٢٠٣١، وقال: حديث 

صحيح.

الرشح والبيان:
قضيـة هـذه األحاديث هـي الدعوة إىل صلـة األرحام، 

)١( ]سورة حممد، اآليات ٢٢ - ٢٤[. 
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ووصـل ما بيننـا وبينهم، فنعطـف عليهم مـا وجدنا لذلك 
سـبياًل؛ وال شـك أن اإلسـالم حريـص أشـد احلرص عىل 
توثيـق ُعَرى املـودة واملحبة بـن بني البـرش عموًما، وذوي 

القرابة عىل وجه اخلصوص.

ويف القـرآن الكريم والسـنة النبوية دعـوة رصحية إىل صلة 
الرحـم، ومعرفة حـق القرابة، قـال اهلل تعـاىل: ﴿ ٱ  ٻ  
ڀ   ڀ   ڀ  پ  ڀ   پ  پ   ٻ  ٻ  پ   ٻ  
ٺ  ٺ  ٺ ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  
ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ﴾)١(، وقال سبحانه: ﴿وئ وئ  ۇئ  
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ ېئ  ىئ  ىئ 
مئ﴾)٢(،  حئ   جئ   ی   یی   ی  ىئ  

ں    ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ﴿ڳ    : وقـال 
ۀ   ۀ  ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں  
ھ  ھ  ہ   ہ   ہ   ہ  
ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ  

ۇ  ۆ﴾)٣(. 
)١( ]سورة النساء، اآلية ١[. 

)٢( ]سورة اإلرساء، اآليتان ٢٦، ٢٧[.
)٣( ]سورة النساء، اآلية ٣٦[. 
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ونعـى اهلل  عـىل مـن يقطع رمحـه، وقرنه باملفسـدين 
يف األرض، قـال تعـــاىل: ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
ڍ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ڈ ڈ  ژ  

ژ  ڑ   ڑ    ک  ک﴾)١(.
إىل غر ذلك من اآليات التي يضيق املقام عن حرصها، 
ْمت وجهك شطر السنة النبوية وجدت الكثر من  فإذا ما َيمَّ
األحاديـث حتث عىل صلة األرحام، ومعرفة حق األقارب، 

ومن ذلك:
ُه َأْن  - عـن أنس  أن رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قـال: »َمـْن رَسَّ
َع َعَلْيِه يِف ِرْزِقِه، َفْلَيِصْل َرمِحَُه«)٢(، ويف  ُينَْسَأ َلُه يِف َأَثِرِه، َوُيَوسَّ
ُه َأْن ُيَمدَّ َلُه يِف ُعْمـِرِه َوُيَزاَد َلُه يِف ِرْزِقِه َفْلَيرَبَّ  روايـة: »َمْن رَسَّ

َوالَِدْيِه َوْلَيِصْل َرمِحَُه«)٣(.
- عن درة بنت أيب هلب  قالت: قلت: يا رسـول اهلل، 
َأيُّ النَّاِس َأْفَضُل؟ َقـاَل: »َأْتَقاُهْم هلل ، َوَأْوَصُلُهْم لَِرمِحِِه، 

َوآَمُرُهْم بِامْلَْعُروِف، َوَأْنَاُهْم َعِن امْلُنَْكِر«)٤(.

)١( ]سورة حممد، اآليتان ٢٢، ٢٣[. 
)٢( صحيح البخاري )حديث رقم ١٩٦١، ٥٦٣٩(، وصحيح مسلم )حديث رقم ٢٥٥٧(. 

)٣( مسند أمحد )حديث رقم ١٣٨١١(.  
)٤( اآلحاد واملثاين )حديث رقم ٣١٦٧(. 
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بَِخْمـٍس...  "َأْوَصـايِن ِحبِّـي ملسو هيلع هللا ىلص   : َذرٍّ  َأبـو  - قـال 
ِحـَم َوإِْن َأْدَبـَرْت، َوَأْن َأُقوَل بِاحْلَـقِّ َوإِْن َكاَن  َوَأْن َأِصـَل الرَّ

ا...")١(.  ُمرًّ

- واعتـرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص الصدقة عىل ذي الرحم مضاعفة يف 
األجر والثواب، فعن َسْلَاَن ْبِن َعاِمٍر َيْبُلُغ بِِه النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: 
ِحِم  َدَقـُة َعـىَل امْلِْسـِكِن َصَدَقـٌة، َوِهَي َعـىَل ِذي الرَّ »... الصَّ

ثِنَْتاِن: َصَدَقٌة َوِصَلٌة«)٢(.

- وَعـْن َأيِب ُهَرْيَرَة  َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقـاَل: »َتَعلَُّموا ِمْن 
ِحِم حَمَبٌَّة يِف  َأْنَسـابُِكْم َما َتِصُلوَن بِِه َأْرَحاَمُكْم، َفإِنَّ ِصَلـَة الرَّ
األَْهِل، َمْثَراٌة يِف امْلَاِل، َمنَْسَأٌة يِف األََثِر«. َوَمْعنَى َقْولِِه: »َمنَْسَأٌة 

يِف األََثِر«. َيْعنِي: ِزَياَدًة يِف اْلُعُمرِ)٣(.

- وعـن َأيب َأيُّوٍب  َأنَّ َأْعَرابِيًّا َعَرَض لَِرُسـوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َوُهَو يِف َسَفٍر َفَأَخَذ بِِخَطاِم َناَقتِِه، َأْو بِِزَماِمَها، ُثمَّ َقاَل: َيا َرُسوَل 
ُبنِي ِمـَن اجْلَنَِّة َوَما ُيَباِعُديِن ِمَن  يِن بَِا ُيَقرِّ ُد َأْخرِبْ اهلل -َأْو َيـا حُمَمَّ
اِر، َقـاَل: َفَكفَّ النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ َنَظـَر يِف َأْصَحابِـِه ُثمَّ َقاَل:  النَـّ

)١( مسند أمحد )حديث رقم ٢١٥١٧(. 
)٢( ُسنن الرتمذي )حديث رقم ٦٥٨(، وُسنن النسائي )حديث رقم ٢٥٨٢(. 

)٣( ُسنن الرتمذي )حديث رقم ١٩٧٩(. 
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َق -َأْو َلَقْد ُهِدَي- َقاَل: َكْيَف ُقْلَت؟«. َقاَل: َفَأَعاَد.  »َلَقـْد ُوفِّ
الَة،  ُك بِِه َشـْيًئا، َوُتِقيُم الصَّ َفَقاَل النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص: »َتْعُبُد اهللَ ال ُترْشِ

ِحم، َدِع النَّاَقَة«)١(. َكاَة، َوَتِصُل الرَّ َوُتْؤتِى الزَّ

واملراد بالرحم التي أمرنا اهلل بوصلها: كل ذي قرابة من 
جهـة األب أو األم، أو كـا يقال: كل من جيمـع بينك وبينه 
نسـب، ويطلق لفظ األرحـام يف الفرائض عىل األقارب من 
جهة النسـاء، يقـال: ذو رحم حَمَْرم وحمـّرم، وهم كل من ال 

حيل نكاحه كاألم والبنت واألخت والعمة واخلالة.

والرحـم إذا وصفـت هبـا األرحـام فهـي مـن الرمحـة 
وتنطـوي عىل معنيـن مها الرقـة واإلحسـان، فركز اهلل يف 
طبائـع خلقـه الرقـة، وتفرد هـو باإلحسـان، كـا أن لفظ 
الرحـم مـن الرمحـة، فمعناه املوجـود يف الناس مـن املعنى 
املوجود هلل تعاىل، فتناسـب معنامها تناسـب لفظها، يعني 
أن الرمحة والرحـم من واٍد واحد، لكن إذا صدرت الرمحة 
من اهلل فهي إنعام وإفضال، وإن صدرت من اآلدمين فهي 

رقة وتعّطف.

)١( صحيح مسلم )حديث رقم ١٣(. 
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قال العلاء: إن الرحم مشـتقة مـن الرمحة، وهي َعَرٌض 
جعلت يف جسـم، قال القـايض عياض: واختلف يف الرحم 
التـي جيب صلتها، والصواب أنا كل رحم ممن يطلق عليها 
ذلـك مـن ذوي األرحـام يف املواريـث حمرًمـا كان أو غره؛ 
ًة َوَرمِحًـا«)١(. وقوله:  لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص يف أهـل مرص: »َفإِنَّ هَلُـْم ِذمَّ

»إِنَّ َأَبرَّ اْلرِبِّ ِصَلُة اْلَوَلِد َأْهَل ُودِّ َأبِيِه«)٢(.

وحقيقة الصلة للرحم تقتـي العطف عليهم والرمحة 
هبم، وال خالف أن صلة الرحم واجبة يف اجلملة، وقطعها 
ُيعد مـن الكبائر، ولكـن الصلة درجـات: فصلة األصول 
-األب واألم- آكـد مـن صلة غرمها، وهكـذا التدرج يف 
درجـات القربـى، وبعض أنـواع الصلة أرفـع من بعض، 
وأدناهـا تـرك املهاجـرة، وصلتها بالـكالم ولو بالسـالم، 
وخيتلف ذلـك باختالف القدرة واحلاجـة، فمنها واجب، 
ومنهـا مسـتحب، ولـو وصـل بعـض الصلـة دون غايتها 
ال يسـمى قاطـع رحم؛ وقد بـن ذلك قوله عليه السـالم: 
الِم" )٣(، فأعلم أمته أن املتعاهد  "ِصُلوا َأْرَحاَمُكم وَلو بِالسَّ

)١( صحيح مسلم )حديث رقم ٢٥٤٣(. 
)٢( صحيح مسلم )حديث رقم ٢٥٥٢(. 

)٣( انظر: شعب اإليان للبيهقي )٧٦٠٢، ٧٦٠٤(، ومسند الشهاب للقضاعي )حديث رقم ٦٥٣(. 
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لرمحـه ولو بالسـالم خارج مـن معنى القاطـع، وداخل يف 
معنى الواصل.

ونظًرا خلطورة قطيعة الرحم اسـتجارت باهلل واستغاثت 
به قائلة له: )هذا مقام العائذ بك( أي: املسـتجر بك، تطلب 
من رهبا محايتها من القطيعة هلا واإلساءة إليها، فاستجاب اهلل 
هلـا، ولبَّى طلبهـا، وقال هلا: قد أجرتـك وقضيت قضائي أن 
أصل من وصلك، والوصل من اهلل كناية عن عظيم إحسانه، 
وهو خطاب للنـاس با يفهمون؛ ألن أعظم ما يعطيه املحب 

للمحبوب هو الوصال، و الُقْرب منه، وإسعافه با يريد.
ولصلة الرحم فوائد وآثار أشارت إليها السنة منها:

١ - أن يوسع لإلنسان يف رزقه؛ فيكثر ويبارك له فيه.
٢ - أن يطـول عمـره، وليـس املراد الزيـادة الزمنية، بل 
املـراد الربكة يف العمر، بسـبب التوفيـق إىل الطاعة، وعارة 
وقته با ينفعه يف اآلخرة، وصيانته عن تضييعه يف غر ذلك.

ومما يؤخذ من األحاديث:
١ - أن صلة الرحم واجبة، وقطيعتها تعد من الكبائر.

٢ - الوعد لواصل الرحم بالربكة يف الرزق، والربكة يف 
العمر، والربكة يف العمل الصالح.
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٣ - جـواز االسـتدالل بالقرآن لتأكيد ما ورد يف السـنة 
النبوية.

٤ - حـرص اإلسـالم عىل توثيـق ُعَرى املـودة واملحبة 
بـن بنـي البـرش عموًمـا، وذوي القرابـة عىل وجه 

اخلصوص.

*        *       *
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 )٢١( عـن َأيِب َذرٍّ  َعِن النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َثالَثٌة حُيِبُُّهُم 
بُُّهُم اهللُ: َفَرُجٌل)٢(  ِذيَن حُيِ ا الَّ اهللُ)١(، َوَثالَثٌة ُيْبِغُضُهـُم اهللُ، َفَأمَّ
ْم بَِقَراَبٍة)٤( َبْينَـُه َوَبْينَُهْم،  َأَتى َقْوًما َفَسـَأهَلُْم بِـاهللَِّ)٣( َوملَْ َيْسـَأهلُْ
ا ال َيْعَلُم  ْم)٦( َفَأْعَطـاُه رِسًّ َفَمنَُعـوُه)٥(، َفَتَخلََّف َرُجـٌل بَِأْعَياِنِ
ِذي َأْعَطاُه)٧(. َوَقْوٌم)٨( َسـاُروا َلْيَلَتُهْم َحتَّى  بَِعطِيَّتِِه إاِلَّ اهللُ َوالَّ

)١( ثالثة حيبهم اهلل: أى: أكثر من غرهم.  
بل  الذين حيبهم اهلل، وليس كذلك  الثالثة  السائل أحد  أن  الذين حيبهم اهلل فرجل: ظاهره  فأما   )٢(

ُمعطيه، فال بد من تقدير مضاف أى: فأحدهم ُمعطي رجل. 
)٣( أتى قوًما فسأهلم باهلل: أي مستعطًفا باهلل قائاًل: أنشدكم باهلل أعطوين. 

)٤( ومل يسأهلم بقرابة: أي ومل يقل أسألكم أو أعطوين بحق قرابة بيني وبينكم. 
)٥( فمنعوه: أي منعوا الرجل العطاء. 

)٦( فتخلف رجل بأعيانم: قال القاري: الباء للتعدية، أي بأشخاصهم. وقيل: أي تأخر رجل من 
ر واسترت من بينهم إىل جانٍب  بينهم إىل جانب حتى ال يروه بأعيانم من أشخاصهم. وقيل: تأخَّ

ا. ويف بعض النسخ »بأعقاهبم«، وستأيت يف رواية النسائي.  حتى ال َيَروه، ثم أعطى الفقَر رسًّ
)٧( ال يعلم بعطيته إال اهلل والذي أعطاه: تقرير ملعنى الرس. وإنا أحبه اهلل؛ ألنه عظَّم اسم اهلل تعاىل، 
له فضيلتان، وألنه خالف أصحابه حيث اجرتؤوا ومل يعظِّموا اسم اهلل  ا، فحصل  وتصدق رسًّ

تعاىل، ومل يعطوا السائل شيًئا. 
)٨( وقوم: أي الثاين عابد قوم أو قائم قوم أو قارئ قوم. 

 َمْن حيبهم اهلل
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َِّا ُيْعَدُل بِـِه)٢( َنَزُلوا َفَوَضُعوا  ْوُم َأَحبَّ إَِلْيِهـْم)١( مم إَِذا َكاَن النَـّ
آَيـايت)٥(.  َوَيْتُلـو  َيَتَملَُّقنِـي)٤(  َأَحُدُهـْم  َفَقـاَم  ُرُءوَسـُهْم)٣(، 
ٍة َفَلِقـَي الَعـُدوَّ َفُهِزُمـوا)٧( َوَأْقَبـَل  َوَرُجـٌل)٦( َكاَن يِف َســِريَّ
ِذيَن ُيْبِغُضُهُم  بَِصـْدِرِه)٨( َحتَّى ُيْقَتَل َأْو ُيْفَتَح َلُه)٩(. َوالثَّالَثُة الَّ

ايِن، َوالَفِقُر امْلُْخَتاُل، َوالَغنِيُّ الظَُّلوُم«. ْيُخ الزَّ اهللُ: الشَّ

أخرجه الرتمذي يف ُسـننه، كتـاب صفة اجلنة، باب رقم 
)٢٥( بـدون عنـوان، حديـث رقـم: ٢٥٦٨. وقـال: هـذا 

حديث صحيح.

)١( أحب إليهم: أي ألذ وأطيب.
)٢( مما ُيعدل به )عىل بناء املفعول(: مما يقابل بالنوم؛ يعني: غلب عليهم النوم حتى صار النوُم أحبَّ 

إليهم من كل يشء يعطونه يف مقابلة النوم. 
)٣( فوضعوا رءوسهم: فناموا. ويف رواية )نزلوا فوضعوا رءوسهم(، وال ارتياب أن سرهم ذلك 
أن  إىل  األمر  فبلغ  اهلجود،  عىل  الرقاد  لذلك  فاستأثر  خطر،  بمطلوب  للفوز  كان  وإدالجهم 

رجحوا جانب النوم عىل ما استأثروا عليه. 
)٤( يتملقني: هذا عىل حكاية كالم اهلل تعاىل يف شأن ذلك الرجل ال عىل االلتفات. وامللق )بفتحتن( 

الزيادة يف التوّدد، والدعاء والترضع أي: يتواضع لدّي ويترضع إّل ويبكي من خشيتي.  
)٥( يتلو آيايت: يقرأ ألفاظها ويتبعها بالتأمل يف معانيها. 

)٦( رجل: أي والثالث رجل كان يف رسية. 
)٧( فلقي العدو فهزموا: أي هزم الكفار أصحابه )فأقبل بصدره( أي عىل القتال يقاتل حتى ينترص أو 

يقتل، خالف من َوىلَّ ُدُبره بتولية ظهره. 
أن  من  واجلرأة  اإلقبال  يف  أبلغ  هذا  وقيل:  بالصدر.  إال  يكون  ال  فإنه  اإلقبال؛  تأكيد  بصدره:   )٨(

يقابل بوجهه. 
رواية  ويف  احلسنين،  بإحدى  يفوز  حتى  أي:  فيها،  املفعول  بناء  عىل  له:  يفتح  أو  يقتل  حتى   )٩(

النسائي: )حتى يقتل أو يفتح اهلل له(. 
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- وعـن أيب ذر   أيًضـا عـن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص قـال: »َثاَلَثٌة 
ِذيـَن حُيِبُُّهُم  ـا الَّ حُيِبُُّهـُم اهللُ  َوَثاَلَثـٌة َيْبُغُضُهـُم اهللُ . َأمَّ
اهللُ : َفَرُجٌل َأَتى َقْوًما َفَسـَأهَلُْم بِاهللَِّ  َومَلْ َيْسـَأهْلُْم بَِقَراَبٍة 
ا اَل  َفُه َرُجٌل بَِأْعَقاهِبِْم َفَأْعَطاُه رِسًّ َبْينَـُه َوَبْينَُهْم، َفَمنَُعوُه، َفَتَخلَّ
ِذي َأْعَطاُه. َوَقْوٌم َسـاُروا َلْيَلَتُهْم  َيْعَلـُم بَِعطِيَّتِِه إاِلَّ اهللُ  َوالَّ
َحتَّـى إَِذا َكاَن النَّْوُم َأَحبَّ إَِلْيِهـْم مِمَّا ُيْعَدُل بِِه، َنَزُلوا َفَوَضُعوا 
ٍة  يَّ ُقنِي، َوَيْتُلو آَيـايِت. َوَرُجٌل َكاَن يِف رَسِ ُرُءوَسـُهْم، َفَقاَم َيَتَملَّ
َفَلُقوا اْلَعـُدوَّ َفُهِزُموا، َفَأْقَبَل بَِصْدِرِه َحتَّـى ُيْقَتَل َأْو َيْفَتَح اهللُ 
ايِن، َواْلَفِقُر  ـْيُخ الزَّ ِذيَن َيْبُغُضُهُم اهللُ : الشَّ َلُه. َوالثَّاَلَثُة الَّ

امْلُْخَتاُل، َواْلَغنِيُّ الظَُّلوُم«.

أخرجه النسـائي يف ُسـننه، كتاب الزكاة، باب ثواب من 
يعطي، حديث: رقم ٢٥٧٠.

- وعنـده أيًضا بلفـظ: »َثالَثٌة حُيِبُُّهـُم اهللُ : َرُجٌل َأَتى 
َقْوًما َفَسـَأهَلُْم بِـاهلل َومَلْ َيْسـَأهْلُْم بَِقَراَبـٍة َبْينَُه َوَبْينَُهـْم َفَمنَُعوُه، 
ا ال َيْعَلـُم بَِعطِيَّتِِه إاِلَّ  َفُهـْم َرُجـٌل بَِأْعَقاهِبِْم َفَأْعَطـاُه رِسًّ َفَتَخلَّ
اهللُ  َوالـذي َأْعَطـاُه، َوَقـْوٌم َسـاُروا َلْيَلَتُهْم َحتَّـى إَِذا َكاَن 
ا ُيْعَدُل بِِه َنَزُلـوا َفَوَضُعوا ُرُءوَسـُهْم،  ْوُم َأَحـبَّ إَِلْيِهْم مِمَـّ النَـّ
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ٍة َفَلُقوا اْلَعُدوَّ  يَّ ُقنِـي َوَيْتُلو آَيايِت، َوَرُجٌل َكاَن يِف رَسِ َفَقاَم َيَتَملَّ
َفاْنََزُموا َفَأْقَبَل بَِصْدِرِه َحتَّى ُيْقَتَل َأْو ُيْفَتَح َلُه«.

ُسـنن النسـائي، كتاب قيام الليـل وتطوع النهـار، باب 
فضل صالة الليل يف السفر، حديث رقم: ١٦١٥.

الرشح والبيان:
يف هـذا احلديـث القـديس خيربنـا سـيد اخللـق ومعلـم 
اإلنسـانية عـن رب العزة واجلـالل أن هنـاك ثالثة أصناف 
 ، ؛ وثالثـة آخرون يبغضهم ربنا مـن البرش حيبهم اهلل
وإذا أحب اهلل  عبًدا نادى جربيل يف السـاء: إن اهلل حيب 
فالًنا فأحبوه، فيوضع له القبول يف األرض، وإذا غضب اهلل 
عىل عبد نادى جربيل يف السـاء: إنـه يبغض فالًنا فأبغضوه 

فيكرهه أهل األرض.

وهؤلء الذين أحبهم اهلل  وقبل عملهم:

أحدهـم: ذاك الرجـل الـذي أعطى املحتـاج حاجته يف 
الرس، حيث إن السـائل تقدم إىل مجاعة من الناس ينشـدهم 
بـاهلل ؛ ألنـه يف أَمسِّ احلاجة إىل املعونة ومل يسـأهلم بقرابة 
بينـه وبينهم، بل سـأهلم باهلل الذي ينبغـي أن جياب إىل طلبه 
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ولكن القوم رفضوا إعطاء سؤله.

وكان يف القـوم رجـل شـاَهَد هـذا الرفـض، فعـّز عليه 
 ، أن ُيمنـع الرجـل سـؤله، خاصـة أنـه اسـتحلفهم باهلل
ب  فتسـلل من وسـطهم دون أن يعرفوا قصده ومراده، فتعقَّ
الرجـل، وأخـرج مـن ثوبه بعض نقـوده وأعطاها للسـائل 
ا، ومل يعلـم بعطائه هذا سـوى اهلل  والسـائل، فحمد  رسًّ
اهلل  هلذا الرجـل صنيعه. وقد ورد يف احلديث الصحيح: 
»سـبعة يظلهم اهلل يف ظله... ومنهم: ورجل تصدق بصدقة 

فأخفاها حتى ال تعلم شاله ما أنفقت يمينه«)١(.

ون  ثانيهم: ذاك الرجل الذي كان يف قوم رساة بالليل جيدُّ
يف السـر يقاومون النوم، ويرغبون يف أن تسرتيح أبدانم من 
وعثاء السفر، حتى إن النوم أحب إليهم من كل يشء، فناموا، 
ولكـن واحـًدا منهـم قام -وهـم نائمـون- يصـيل ويترضع 
ويتـودد إىل اهلل ، داعًيـا اهلل  سـائاًل املغفرة والرضوان، 
إنـا مناجاة ليلية بن حمب وحمبوب، من خالل تالوته للقرآن 

وتأمله يف معانيه، ناسًيا أو متناسًيا تعبه ورغبته يف النعاس.

)(  صحيح البخاري: كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمن، )حديث رقم ١٤٢٣(.   )١(



130

واسـتمع إىل قول اهلل  يف وصف املتقن: ﴿ڑ  ڑ  
ک  ک    ک  ک﴾)١(، وقول اهلل : ﴿گ  گ   

ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  
ں﴾)٢(.

ثالثهـم: رجل كان يف قوم غزاة، جياهدون يف سـبيل اهلل، 
يدفعـون العـدوان عـن ديارهـم وبذلـوا قصـارى جهدهم، 
ولكن العدو كان أشـد منهم قوة وأكثر عدًدا وعدة، فهزمهم 
وأحاط هبـم اليأس ووّلوا مدبرين، ولكـن واحًدا منهم أويت 
شجاعة وقوة وإيان، فاجته صوب العدو يقاتل قتااًل شديًدا، 
طمًعا يف أن ينال إحدى احلسـنين: إما النرص وإما الشـهادة؛ 

فحمد اهلل له هذا الفعل وأحبه، ورزق املأل األعىل حبه.

هذه األصناف الثالثة املتمثلة يف الرجال الثالثة الذين 
سـبق احلديث عنهم، وكل واحـد منهم قدم عماًل صاحلًا 
يف وقت الشـدة؛ نظـًرا حلبهم الشـديد هلل ، فبادهلم اهلل 
، وحمبـة اهلل لعبده تقتـىض رضوانـه ومغفرته  ُحبًّـا بُحـبٍّ

ودخوله اجلنة.

)١( ]سورة الذاريات، اآلية ١٧[. 
)٢( ]سورة السجدة، اآلية ١٦[. 



131

أمـا األصنـاف الثالثـة الذيـن يبغضهـم اهلل ويكرههم، 
ويعرض عنهم يوم القيامة:

سـن  بلـغ  الـذي  أي  الـزاين،  املسـن  الرجـل  األول: 
الشـيخوخة وتقدم به العمر إذا ارتكب جريمة الزنا، ومثله 
املرأة إذا زنت، فإن معصية هذا الشـيخ الكبر تفوق معصية 

الزنا من الشباب.

الثـاين: الفقـر املسـتكرب، إذ هـو يف حاجـة إىل النـاس، 
فلـاذا االسـتكبار واحتقـار اآلخريـن؟! اللهـم أنـه العناد 

. واالستخفاف بحق اهلل

الثالـث: الغنـي الظلـوم، ذاك الرجـل كان األحـرى به 
أن يكـون متصدًقـا منفًقا عـىل عباد اهلل؛ ألن املـال مال اهلل، 
واإلنسـان مسـتخلف يف هـذا املال، فال يضن بـه عىل أحد، 
وال يظلم بسـببه خلق اهلل، وال ياطل يف أداء حقوق العباد، 

وعليه أن يتجاوز عن املعرس، وينظر املورس.

وختصيصه ملسو هيلع هللا ىلص هؤالء الثالثة بالوعيد املذكور سـببه: أن 
كل واحد منهم التزم املعصية املذكورة مع بعدها منه، وعدم 
رضورتـه إليهـا، وضعـف دواعيها عنـده، فأشـبه إقدامهم 
عليها املعاندة واالستخفاف بحق اهلل تعاىل، وقصد معصيته. 
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وأول احلديث يرشد إىل أنه قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وآخره وهو 
قوله: )قام يتملقني( يؤذن بأنه من كالم اهلل تعاىل، وال شك 
أن هـذا املقام مقـام مناجاة بـن العبد ومـواله، ويف التملق 
نـوع دالل ومناجاة بن املحـب واملحبوب، فال بد أن جيري 
بينهـا أرسار، فحكـى اهلل تعاىل لنبيه ما جـرى بن اهلل تعاىل 
وبـن عبده، ثم إن رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حكى قـول اهلل تعاىل وما 
تلفظ به ال معناه، إذ لو أراد املعنى لقال: قام يتملق اهلل ويتلو 
آياتـه. وليس هذا من االلتفات يف يشء، ويف كل واحدة من 
الفقـرات الثالث تتميـات ينتهي إليها املعنـى إىل النهاية يف 
بابـه، ففـي إعطاء الرجل السـائل بعـد منع القوم إيـاه غاية 
يف اإلخـالص واجلـود، ويف قيـام الرجل من بـن القوم مع 
حمبـة النوم غاية يف طلـب الُقْرب والزلفى من اهلل تعاىل، ويف 
اسـتقبال الرجل العدو من بن املنهزمن، ثم إقدامه بصدره 

غاية يف اجلرأة، وبذل النفس يف سبيل اهلل تعاىل. 

ومما يؤخذ من احلديث:
١ - فضل الصدقة اخلفية.

٢ - فضل قيام الليل.
٣ - فضل اإلقدام يف اجلهاد.
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٤ - حرمـة الزنـا عنـد اهلل تعـاىل، وحرمتـه عىل الشـيخ 
الكبر أشد.

٥ - اخليالء مذمومة من كل أحد، ومن الفقر أذم.
٦ - مطل الغني ظلم.

. ٧ - فضل إخالص العمل لوجه اهلل

*      *       *
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