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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

الحمد هلل رب العالمٌن , وأفضل الصبلة وأكمل التسلٌم , على سٌدنا محمد 

 وعلٌنا معهم بفضلك ٌا رب العالمٌن آمٌن . وعلى آله وصحبه أجمعٌن ,

 بسم هللا الرحمن الرحٌم                       

 } إنا أعطٌناك الكوثر . فصل لربك وانحر . إن شانبك هو األبتر {.

 قوله تعالى :

 } إنا أعطٌناك الكوثر{                     

:} إنا{ إعبلماً بالعظمة والعزة افتتح هللا تعالى هذه السورة الكرٌمة بقوله 

العطٌة صلى هللا تعالى علٌه باإللهٌة , وإعبلناً بالمنة الكبرى على رسوله 

 وعلى آله وسلم تسلٌماً كثٌراً أبداً .

العزة  لرب العالمٌن أن ٌتعالى , وٌعظم نفسه, وٌمجد نفسه, فإن   ق  وح  

 –وحده سبحانه  –والكبرٌاء والعظمة هً صفات له ذاتٌة, ألنه المتصؾ 

بجمٌع الكماالت التً ال نهاٌة لها , على وجه ال ٌحٌط بعلمها إال هو 

 سبحانه .

  ٌ  .مجد نفسه , وٌعظم نفسه؛ وٌثنً على نفسه؛ وحق له ذلك فهو سبحانه 

رسول هللا صلى  روى اإلمام أحمد عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال: إن  

ة ذات ٌوم على المنبر :} وما قدروا هللا علٌه وعلى آله وسلم قرأ هذه اآلٌ

هللا حق قدره واألرض جمٌعاً قبضته ٌوم القٌامة والسماوات مطوٌات 

بٌمٌنه سبحانه وتعالى عما ٌشركون { ورسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله 

 سلم ٌقول هكذا بٌده ٌحركها , ٌقبل بها وٌدبر :

 ا العزٌز , أنا الكرٌم [.] ٌمجد الرب نفسه , أنا المتكبر , أنا الملك , أن

 ن  خر  ٌ  فرجؾ برسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم المنبر حتى قلنا : ل  

 به .
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وفً رواٌة لمسلم : قال ابن عمر رضً هللا عنهما : حتى نظرت إلى 

هو برسول  ط  اق  س  حتى إنً ألقول : أ   أسفل شًء منه ,المنبر ٌتحرك من 

 هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم .

ثبلث مرات –وفً رواٌة البزار : فقال المنبر هكذا , فجاء وذهب 
1
 . 

نعم لقد خشع المنبر, وأخذته الخشٌة من عظمة هللا تعالى وجبلله , متؤثراً 

 بمواعظ رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم .

وإن منها لما ٌهبط من خشٌة هللا وما هللا  } -فً الحجارة-كما قال تعالى : 

 بؽافل عما تعملون {.

 فالكبرٌاء والعظمة والعزة , هً صفات ذاتٌة هلل وحده .

روى مسلم وؼٌره , عن أبً سعٌد وأبً هرٌرة رضً هللا عنهما قاال : قال 

 رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] ٌقول هللا عز وجل : العز  

 كبرٌاء ردابً , فمن ٌنازعنً عذبته [.إزاري , وال

وروى أبو داود وابن ماجه وابن حبان فً ) صحٌحه( من حدٌث أبً 

هرٌرة رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم 

:] قال هللا تبارك وتعالى : الكبرٌاء ردابً , والعظمة إزاري , فمن 

 النار [.ً واحداً منهما قذفته فً نازعن

  ٌ ه سبحانه ٌثنً على نفسه , مجد نفسه , وٌعظم نفسه, كما أن  فهو سبحانه 

علٌه , وٌحٌط بذلك ,  وال ٌستطٌع أحد من خلق هللا تعالى أن ٌحصً ثناءً 

 وهو كما أثنى على نفسه جل وعبل .

حمد وؼٌرهما عن عابشة أم المإمنٌن جاء فً الحدٌث الذي رواه مسلم وأ

قدت رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم قالت : ف  رضً هللا عنها 

وهو فً المسجد  –ذات لٌلة من الفراش , فالتمسته فوقعت ٌدي على قدمٌه 

وهما منصوبتان –
2
ً أعوذ برضاك من سخطك , اللهم إن   وهو ٌقول :] 

                                                           
1
 انظر ) تفسٌر ( ابن كثٌر و )الدر المنثور(. 
2
 الشرٌفتٌن منصوبتان كما هو هٌبة القدمٌن فً السجود .أي: قدماه  
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وبمعافاتك من عقوبتك , وأعوذ بك منك ال أحصً ثناء علٌك أنت كما 

 .أثنٌت على نفسك [

وعن السٌدة عابشة أم المإمنٌن رضً هللا عنها قالت : قام رسول هللا صلى 

ه ن  هللا علٌه وعلى آله وسلم من اللٌل فصلى , فؤطال السجود حتى ظننت أ  

أعوذ برضاك من سخطك , بض , قالت : فسمعته ٌقول فً سجوده :] قد ق  

ت كما وأعوذ بعفوك من عقابك , وأعوذ بك منك ال أحصً ثناء علٌك أن

 أثنٌت على نفسك [.

:] -أي: بعد فراؼه من الصبلة  –ثم قال صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم 

 لٌلة هذه [؟ أتدرٌن أي  

 قلت : هللا ورسوله أعلم.

 هللا هذه لٌلة النصؾ من شعبان , إن  قال صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :]

فٌؽفر للمستؽفرٌن , لع على عباده فً لٌلة النصؾ من شعبان , ط  ٌ   تعالى

ٌ  وٌرحم المسترح إخر أهل الحقد كما هم [مٌن , و
3

 

  ٌ  حرمهم خٌر تلك اللٌلة ورحمتها .أي: فحقدهم على بعضهم 

 له ذلك جل وعبل . ق  فاهلل تعالى هو ٌثنً على نفسه , وح  

على هللا تعالى , وتعظٌماً هلل تعالى ,  أعظم خلق هللا تعالى ثناءً  وإن  

وعلى آله وسلم , إمام األنبٌاء  هو سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وتمجٌداً له,

 والمرسلٌن , صلوات هللا تعالى وسبلمه علٌه وعلٌهم أجمعٌن .

فإن الثناء على هللا تعالى والتمجٌد له سبحانه , ذلك على حسب العلم باهلل 

أعلم الخلق باهلل تعالى هو سٌدنا محمد  تعالى ؛ وأسمابه وكماالته , وإن  

رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , الذي أعلن ذلك فقال :] أما 

 كم له خشٌة [.وهللا إنً ألعلمكم باهلل وأشد  

                                                           
3
قال الحافظ المنذري : رواه البٌهقً من طرٌق العبلء بن الحارث عن عابشة  

 رضً هللا عنها , وقال : هذا مرسل جٌد . اهـ.
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ولذلك كان صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ٌثنً على هللا تعالى , وٌمجده 

طبه ومجالسه , , وفً خ   له , وفً صباحه ومسابهافً جمٌع أحٌانه وأحو

 وفً صلواته وتهجداته , صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ,

وٌؤتً بصٌػ جامعة ألنواع الثناء والمجد , كما جاء فً األحادٌث عنه 

صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , فإنه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم قد 

 إال وحً ٌوحى .ه ما ٌنطق عن الهوى إن هو وتً جوامع الكلم , وألن  أ  

 قال هللا تعالى :} وأنزل هللا علٌك الكتاب والحكمة { اآلٌة.

فالكتاب هو القرآن الكرٌم , والحكمة هً السنة النبوٌة , المشتملة على 

 أقواله وأفعاله صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم .

فهو صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم أعظم من أثنى على هللا تعالى من خلق 

على هللا تعالى فً جمٌع العوالم اآلتٌة  ه أعظم الخلق ثناءً ن  تعالى , كما أ   هللا

, كما جاء فً حدٌث الشفاعة المتفق علٌه, وفٌه قال صلى هللا علٌه وعلى 

آله وسلم :] فٌؤتونً فٌقولون : ٌا محمد أنت رسول هللا, وخاتم األنبٌاء , 

ا إلى ربك , أال ترى ن  شفع ل  فر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما تؤخر , اوقد ؼ  

 إلى ما نحن فٌه.

  ً من محامده ,  فؤنطلق إلى تحت العرش فؤقع ساجداً لربً , ثم ٌفتح هللا عل

حد قبلً , ثم ٌقال: ٌا محمد ارفع ثناء علٌه ؛ شٌباً لم ٌفتحه على أوحسن ال

 رأسك , وسل تعطه , واشفع تشفع .

لى تمام ب أمتً ٌا رب [ إٌا رب أمتً ٌا ر فؤرفع رأسً فؤقول : أمتً

 الحدٌث .

كما فً ) تٌسٌر الوصول( نقبلً  –وهذه إحدى رواٌات أحادٌث الشفاعة 

 عن الشٌخٌن والترمذي .

فؤعظم الخلق ثناء على هللا تعالى فً جمٌع العوالم هو سٌدنا محمد رسول 

عدد ما  ونفس هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم تسلٌماً , فً كل لمحة

 وسعه علم هللا تعالى العظٌم .
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 ناجاته ربه تعالى :وٌرحم هللا تعالى القابل فً دعابه وم  

 إلى بابك العالً مددت ٌد الرجا       ومن جاء ذاك الباب ال ٌختشً الردى 

 جى اء ٌبرق فً الد  سؤلتك ٌا هللا مستشفعاً بمن ضٌا       وجهه الوض  

 ه وسلم , وعلٌنا معهم أجمعٌن .صلى هللا تعالى علٌه وعلى آل

 قوله تعالى :

 } إنا أعطٌناك الكوثر{                    

عطً , وهو هللا تعالى , ى عظمة الم  لقوله تعالى :} أعطٌناك{ فٌه دلٌل ع

ى وهو سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وعلى آله عط  وفٌه دلٌل على كرامة الم  

 وهً الكوثر , وأن هذه العطٌة  وسلم , وفٌه دلٌل على شرؾ العطٌة

ؼٌره كما دلت علٌه  د  ح  خاصة به صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , لم ٌنلها أ  

 .الكاؾ 

 } إنا أعطٌناك الكوثر {                 

قال العبلمة القرطبً رحمه هللا تعالى : الكوثر فوعل من الكثرة , مثل 

تسمً كل شًء كثٌر فً  نوفل من النفل , والجوهر من الجهر, والعرب

 العدد والقدر كوثراً . اهـ

 فهو صٌؽة مبالؽه ٌدل على الكثرة .

وقد جاء فً األحادٌث عنه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم بٌان المراد 

 بالكوثر فً اآلٌة الكرٌمة :

رسول هللا  روى مسلم فً )صحٌحه( عن أنس رضً هللا عنه قال : بٌنا

سلم فً المسجد إذ أ ْؼفى إؼفاءةصلى هللا علٌه وعلى آله و
4
, ثم رفع رأسه  

 ضاحكاً .

 فقٌل : ما أضحكك ٌا رسول هللا ؟
                                                           

4
المراد باإلؼفاءة هنا الحالة التً كانت تعترٌه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم حٌن  

 الوحً فبل ٌكلمهم وال ٌكلمونه حتى ٌنقضً الوحً.ٌنزل علٌه 



8 

 

  ً سورة آنفاً فقرأ : بسم هللا الرحمن الرحٌم } إنا أعطٌناك  قال :] نزلت عل

 الكوثر { حتى ختمها [.

 قال :] أتدرون ما الكوثر [؟

 قلنا : هللا ورسوله أعلم .

 ربً عز وجل , علٌه خٌر كثٌر [.ه نهر وعدنٌه قال:] إن  

ه نهر وعدنٌه ربً عز وجل فً الجنة , وهو وفً رواٌة لمسلم :] إن  

لجت  خْ ٌ  حوض , ترد علٌه أمتً ٌوم القٌامة , آنٌته عدد نجوم السماء , ف  
5
 

ه من أمتً , فٌقول : ما تدري ما أحدث بعدك إن   العبد منهم فؤقول : رب  

]
6
. 

ٌ  فذلك النهر العظٌم هو ف علٌه خٌر كثٌر, ال ٌعلم  ,سمى كوثراً ً الجنة 

قدره إال هللا تعالى , ومن هذا الخٌر الكثٌر تتدفق الخٌرات والبركات على 

  ٌ إلى أبد اآلبدٌن على فٌض علٌهم جمٌع أهل الجنة , على حسب مراتبهم, و

وجه متواصل ال ٌنقطع أبداً , فهو الكوثر أي: كثٌر الخٌر كما تقدم فً 

 الحدٌث.

ٌصب فً حوض فً  –الذي هو فً الجنة  –ب من نهر الكوثر وٌص

علٌه أمة سٌدنا محمد صلى هللا  د  ر  الموقؾ , فٌسمى الحوض , وهو الذي ت  

 علٌه وعلى آله وسلم , كما سٌتضح لك فً األحادٌث الشرٌفة اآلتٌة :

روى اإلمام البخاري فً )صحٌحه( عن أنس رضً هللا عنه , عن النبً 

علٌه وعلى آله وسلم قال :] بٌنما أنا أسٌر فً الجنة إذا أنا بنهر , صلى هللا 

 ؾ .المجو   حافتاه قباب الدر  

 .-علٌه السبلم  –قلت : ما هذا ٌا جبرٌل 

 قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك .

                                                           
5
 أي: ٌنتزع وٌقتطع عن الوصول إلى الحوض الشرٌؾ. 
6
وروى البخاري نحوه, ورواه أصحاب السنن , واإلمام أحمد بهذا اللفظ انظر )  

 تفسٌر( ابن كثٌر و )شرح المواهب (.
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فإذا طٌنه أو طٌبه
7
مسك أذفر [ 

8
. 

هللا علٌه وعن عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلى 

وعلى آله وسلم :] الكوثر نهر فً الجنة , حافتاه من ذهب, ومجراه على 

الدر والٌاقوت , تربته أطٌب من المسك , وماإه أحلى من العسل, وأبٌض 

من الثلج [
9
. 

  الكل صحٌح ومحقق الوقوع. وال تنافً هذه الرواٌة ما قبلها فإن  

رسول هللا صلى هللا علٌه وعن حذٌفة بن الٌمان رضً هللا عنه قال: قال 

فً  –نً ر  ٌ  أي: خ   –ربً تبارك وتعالى استشارنً  وعلى آله وسلم :] إن  

 .-أي: تكرٌماً لً  –أمتً ماذا ٌفعل بهم 

 , هم خلقك وعبادك . ٌا رب   : ما شبت   فقلت  

 فاستشارنً الثانٌة , فقلت له كذلك.

 فاستشارنً الثالثة , فقلت له كذلك .

ً لن أخزٌك فً أمتك ٌا أحمدإن   فقال تعالى :
10
صلى هللا علٌه وعلى آله  – 

أول من ٌدخل الجنة معً من أمتً سبعون ألفاً, مع  ن  , وبشرنً أ  -وسلم 

  ً  لْ : ادع تجب , وس   كل ألؾ سبعون ألفاً لٌس علٌهم حساب , ثم أرسل إل

 [ صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم . عط  ت  

آله وسلم :] ولقد أعطانً من ؼٌر فخرثم قال صلى هللا علٌه وعلى 
11
  :

ؼفر لً ما تقدم من ذنبً وما تؤخر , وأنا أمشً حٌاً صحٌحاً 
12
صلى  – 

                                                           
7
 الشك من الراوي . 
8
 انظر )صحٌح( البخاري. 
9
( المنذري قال: رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حدٌث حسن كما فً )ترؼٌب 

 صحٌح .
10
فً نسخة )المسند(:] ال أحزنك فً أمتك ٌا محمد [ , هذا كما جاء فً حدٌث آخر  

قال تعالى :] إنا سنرضٌك ٌا محمد فً أمتك وال نسوإك [ الحدٌث كما سٌؤتً إن 
 شاء هللا تعالى .

11
, قال تعالى له :} وأما بنعمة ربك أي: أقول ذلك تحدثاً بنعمة هللا    ً تعالى عل

 فحدث{ .
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صلى  –ؽلب أن ال تجوع أمتً وال ت   وأعطانً –هللا علٌه وعلى آله وسلم 

: الكوثر نهراً فً الجنة , ٌسٌل فً  وأعطانً –هللا علٌه وعلى آله وسلم 

ة والنصر: القو وأعطانًحوضً , 
13
عى بٌن ٌدي شهراً , ٌس , والرعب 

ٌ  أنً أ وأعطانً  حل  ب لً وألمتً الؽنٌمة, وأول األنبٌاء دخوالً الجنة , وط

 كان قبلنا , ولم ٌجعل علٌنا فً الدٌن من حرج. نْ د على م  لنا كثٌراً مما شد  

فلم أجد لً شكراً إال هذه السجدة [
14
. 

والمراد بهذه السجدة سجدة الشكر , التً أطالها كما جاء فً )مسند( اإلمام 

أحمد عن حذٌفة بن الٌمان رضً هللا عنه قال : ؼاب عنا رسول هللا صلى 

 .-أي: إلى المسجد على عادته  –هللا علٌه وعلى آله وسلم فلم ٌخرج 

آله وسلم  نفسه صلى هللا علٌه وعلى ن  قال : فلما خرج سجد سجدة فظننا أ  

ربً تبارك  , فلما رفع رأسه قال: ] إن  -أي: من طول السجدة –بضت قد ق  

 وتعالى استشارنً [ الحدٌث .

 أوصاف الحوض الشرٌف                       

روى مسلم والترمذي عن أبً ذر رضً هللا عنه قال : قلت ٌا رسول هللا 

 ما آنٌة الحوض ؟

وسلم :] والذي نفسً بٌده آلنٌته أكثر من فقال صلى هللا علٌه وعلى آله 

 صحٌة .عدد نجوم السماء وكواكبها فً اللٌلة الم  

                                                                                                                                                                      
12
والمعنى : أ ن  هللا تعالى ؼفر له صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ما تقدم من ذنبه  

ٌ عطٌه ذلك فً  ه  سوؾ  د  ع  ًٌّ فً الدنٌا , ال أنه و  وما تؤخر ؛ أعطاه ذلك وهو ح
 اآلخرة .

13
ٌ صٌبهم  –عنى : ال تجوع أمتً فً نسخة ) المسند(:] العز والنصر [, وم  أي:ال 

 قحط عام .
14
هكذا أورده فً )كنز العمال( وقال : رواه أحمد وابن عساكر , وقد ذكره العبلمة  

الزبٌدي فً شرحه مختصراً وقال : رواه أحمد وابن عساكر , وذكره ابن كثٌر فً 
ٌه إن شاء هللا تفسٌر سورة المابدة عن اإلمام أحمد , وسٌؤتً بقٌة الكبلم على مخرج

 تعالى .
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ٌ  آ  –شخب فٌه مٌزابان نٌة الجنة من شرب منها لم ٌظمؤ آخر ما علٌه , 

أي: من نهر الكوثر  –من الجنة  –أي: ٌصب وٌسٌل فً الحوض مٌزابان 

لة , ماإه أشد ٌْ ان إلى أ  م  عرضه مثل طوله , ما بٌن ع   –الذي هو فً الجنة 

بٌاضاً من اللبن, وأحلى من العسل [
15
. 

وعن عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه 

وعلى آله وسلم :] حوضً مسٌرة شهر , ماإه أبٌض من اللبن, ورٌحه 

كنجوم السماء , من شرب منه  -أي: كإوسه –أطٌب من المسك , وكٌزانه 

 لم ٌظمؤ أبداً[.

وفً رواٌة :] حوضً مسٌرة شهر , وزواٌاه سواء , وماإه أبٌض من 

قر  الو  
16
 .] 

رسول هللا صلى  ن  وفً الصحٌحٌن والترمذي عن أنس رضً هللا عنه , أ  

هللا علٌه وعلى آله وسلم قال:] ما بٌن ناحٌتً حوضً كما بٌن صنعاء 

 دٌنة [.والم

 ان [.م  وفً رواٌة :] مثل ما بٌن المدٌنة وع  

 رى فٌه أبارٌق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء [.ت  وفً أخرى قال:] 

 وفً أخرى مثله وزاد :] أو أكثر من عدد نجوم السماء [.

فٌه من  حوضً كما بٌن أٌلة وصنعاء الٌمن, وإن   وفً رواٌة أخرى :] إن  

األبارٌق كعدد نجوم السماء [
17
. 

ربها رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله واختبلؾ هذه المسافات التً ض  

هذا االختبلؾ إلعبلم المخاطب  –وسلم أمثلة لعرض حوضه الشرٌؾ 

ٌ   بسعة الحوض , فإن   ٌلة وصنعاء , ومنهم من أعرؾ ما بٌن منهم من 

رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى ٌعرؾ مسافات أخرى ؼٌر تلك , فضرب 

                                                           
15
كذا فً )جامع األصول( قال: ولٌس عند الترمذي :] ٌشخب فٌه مٌزابان من  

 الجنة [.
16
 أي: الفضة, قال فً )جامع األصول(: أخرجه البخاري ومسلم. 
17
 انظر )جامع األصول( وؼٌره . 
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آله وسلم أمثلة لسعة الحوض الشرٌؾ , كما جاء فً بقٌة رواٌات أحادٌث 

على  الحوض , والقلٌل من هذه المسافات داخل تحت الكثٌر , والكثٌر باق  

ظاهره , كما قال اإلمام النووي رضً هللا عنه : ولٌس فً القلٌل من هذه 

معارضة وهللا تعالى ظاهر الحدٌث , وال  ثابت على , والكثٌرٌرثمنع الك

 أعلم .اهـ.

وقال القاضً عٌاض رضً هللا عنه : وهذا االختبلؾ فً قدر عرض 

 –ه فإن   –أي: فً أحادٌث الحوض  -وجباً لبلضطرابلٌس م   –الحوض 

ٌث مختلفة الرواٌة أحادلم ٌؤت فً حدٌث واحد , بل فً  –أي: االختبلؾ 

, عن جماعة من الصحابة رضً هللا عنهم , سمعوها فً مواطن مختلفة , 

بلً لبعد ث  ل واحد منها م  صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم فً كضرب لها النبً 

عد ما بٌن الببلد المذكورة ب ذلك من األفهام لب  ر  أقطار الحوض وسعته , وق  

, فبهذا م هذه المسافة ظ  ع  ؛ بل لئلعبلم ب   ؛ ال على التقدٌر الموضوع للتحدٌد

 جمع الرواٌات . اهـ.ت  

 رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم                  

 ٌنتظر الواردٌن على حوضه الشرٌف                  

 من أمته ٌوم القٌامة                          

عنه قال: سمعت رسول روى الشٌخان عن جندب بن عبد هللا رضً هللا 

طكم على الحوض [ر  هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ٌقول :] أنا ف  
18
. 

وروى الشٌخان عن ابن مسعود رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى 

إلً رجال  طكم على الحوض , ولٌرفعن  ر  هللا علٌه وعلى آله وسلم :] أنا ف  

 لجوا دونً , فؤقول : أي رب  لٌهم ألناولهم اخت  منكم حتى إذا أهوٌت إ

ك ال تدري ما أحدثوا بعدك [أصحابً , فٌقال : إن  
19
. 

                                                           
18
ط : هو المتقدم على القوم الواردٌن على الماء لٌشربوا , فهو   ٌستقبلهم الف ر 

 وٌسقٌهم .
19
 انظر )جامع األصول(. 
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خذوا من ورابهم بسرعة , ومنعوا من الشرب , ومعنى اختلجوا أي: أ  

وا بعد وفاته صلى هللا علٌه وعلى آله المنافقون , والذٌن ارتد   هم وهإالء

 وسلم.

قال: خرج رسول هللا  وروى الشٌخان عن عقبة بن عامر رضً هللا عنه

هداء أحد صبلته على صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ٌوماً , وصلى على ش  

ً فرط لكم , وأنا شهٌد علٌكم , المٌت , ثم انصرؾ إلى المنبر فقال:] إن  

ً قد أعطٌت خزابن األرض , أو ً وهللا ألنظر إلى حوضً اآلن , وإن  وإن  

تشركوا بعدي ولكن  نْ ا أخاؾ علٌكم أ  مفاتٌح خزابن األرض , وإنً وهللا م

 أخاؾ علٌكم أن تتنافسوا فٌها [.

كم , كما جاء فً مولها ؛ فتهلككم كما أهلكت من قبلأي: الدنٌا وحطامها وأ

 حدٌث آخر .

وقوله صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] وهللا إنً ألنظر إلى حوضً اآلن 

ها , فهو صلى هللا علٌه وعلى ل  م ك  هللا تعالى أراه العوال ن  [ هذا دلٌل على أ  

آله وسلم قابم على منبره الشرٌؾ ٌنظر إلى حوضه فً عالم اآلخرة , ألنه 

  ٌ ٌ  صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم  رى ؼٌره , كما جاء فً الحدٌث رى ما ال 

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله عن أبً ذر رضً هللا عنه قال :

تال ترون , وأسمع ما ال تسمعون , أط   ً أرى ماوسلم :] إن  
20
السماء  

وفٌه ملك واضع جبهته  أصابع إال  , ما فٌها موضع أربع  تبط   نْ لها أ   ق  وح  

هلل تعالى ساجداً , وهللا لو تعلمون ما أعلم : لضحكتم قلٌبلً , ولبكٌتم كثٌراً 

تجؤرونعدات ا تلذذتم بالنساء على الفرش , ولخرجتم إلى الص  م  ول  
21
إلى  

هللا تعالى [
22
. 

وروى أبو نعٌم بإسناده عن حذٌفة بن أسٌد الؽفاري رضً هللا عنه قال : 

وسلم عن حجة الوداع, قال :] ٌا  ر النبً صلى هللا علٌه وعلى آلهد  لما ص  

                                                           
20
 األطط فً اللؽة هو صوت الشًء الثقٌل أو الحمل الثقٌل . 
21
 أي: تتضرعون إلى هللا تعالى بالدعاء . 
22
 رواه الترمذي وأحمد وؼٌرهما . 
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إنً فرطكم على الحوض , وإنكم واردون على حوض  أٌها الناس ]

  ُ دد نجوم السماء [صرى وصنعاء , فٌه آنٌة ععرضه ما بٌن ًب
23
. 

  بة  ر  من شرب من الحوض الشرٌف ش               

 وجهه  لم ٌظمأ بعدها أبدا  ولم ٌسود                

رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله  ن  مامة رضً هللا عنه , أ  أعن أبً 

ٌدخل الجنة من أمتً سبعٌن ألفاً بؽٌر  نْ هللا تعالى وعدنً أ   وسلم قال:] إن  

 حساب [.

ثم قال صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] قد وعدنً ربً سبعٌن ألفاً , مع 

 ٌات [.ث  ح   كل ألؾ سبعون ألفاً , وزادنً ثبلث  

 قال ٌزٌد بن األخنس : ٌا رسول هللا فما سعة حوضك ٌا نبً هللا ؟

وأوسع وأوسع [ ٌشٌر بٌده صلى ان , وأوسع م  قال:] كما بٌن عدن إلى ع  

 .هللا علٌه وعلى آله وسلم

قال صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] فٌه مثعبان
24
 من ذهب وفضة [. 

 قال : فماء حوضك ٌا نبً هللا ؟

قال صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] أشد بٌاضاً من اللبن , وأحلى من 

ربة لم ٌظمؤ بعدها ب منه ش  ر  العسل , وأطٌب رابحة من المسك , من ش  

 وجهه [. أبداً , ولم ٌسود  

 هو كناٌة عن المبالؽة فً الكثرة . ل فً ) النهاٌة( :] وثبلث حثٌات [قا

 قال الحافظ المنذري : رواه أحمد ورواته محتج بهم فً الصحٌح .

                                                           
23
روى الطبرانً فً ) كتاب السنة ( نحوه كما فً ) شرح اإلحٌاء ( للعبلمة  

 الزبٌدي .
24
ري : المثعب بفتح المٌم والعٌن المهملة جمٌعاً بٌنهما ثاء مهملة وباء قال المنذ 

ٌ صبان من نهر  موحدة وهو مسٌل الماء , . اهـ قلت : وهذان هما المٌزابان اللذان 
 الكوثر الذي هو فً الجنة . 
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 قال المنذري : ورواه ابن حبان فً )صحٌحه( ولفظه :

ٌد بن األخنس رضً هللا عنه قال: ٌا ٌز ن  عن أبً أمامة رضً هللا عنه , أ  

 رسول هللا ما سعة حوضك ؟

 فٌه مثعبٌن من ذهب وفضة [. ان , وإن  م  قال: ] ما بٌن عدن إلى ع  

 قال: فماء حوضك ٌا نبً هللا ؟

قال صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] أشد بٌاضاً من اللبن , وأحلى مذاقه 

ولم  مؤ أبداً ,رب منه لم ٌظش  من العسل , وأطٌب رابحة من المسك , من 

 وجهه  أبداً [. ٌسود  

اللهم اسقنا من حوضه الشرٌؾ ؛ وبكفه الشرٌفة؛ بجاهه عندك وكرامته 

علٌك , صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم تسلٌماً كثٌراً , فً كل لمحة ونفس 

 عدد ما وسعه علم هللا تعالى العظٌم .

 سٌدنا رسول هللا                       

 صلى هللا تعالى علٌه وعلى آله وسلم تسلٌما  كثٌرا  

 ٌستقبل أمته على الحوض                     

 وٌعرفهم بسٌماهم من بٌن األمم                 

روى اإلمام مسلم وؼٌره عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال: قال رسول 

ً  :] ت  هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم  ض , وأنا أذودأمتً الحو رد عل
25
 

 بل الرجل عن إبله [.الناس عنه كما ٌذود الرجل إ  

 .–أي: من بٌن األمم  -قالوا : ٌا نبً هللا أتعرفنا ؟

لٌست  -أي: عبلمة –قال صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] نعم, لكم سٌما 

  ً اً ؼر   ألحد ؼٌركم , تردون عل
26
لٌنمحج   

27
ن من آثار الوضوء , ولتصد   

                                                           
25
 أي: أدفع وأمنع عنه من لٌس من أمتً . 
26
 جمع أؼر أي: على وجوههم نور الوضوء ووضاءته. 
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ٌ  عنً طابفة  ً  منكم فبل  هإالء  فؤقول ٌا رب   –منعون ٌ   أي: بل – صلون إل

 من أصحابً , فٌجٌبنً ملك : وهل تدري ما أحدثوا بعدك [؟

ٌ   –أي: عبلمة  –ما ٌْ فهذه األمة المحمدٌة لها س   عرفون بها , ٌوم القٌامة 

ة والتحجٌل من آثار الوضوء , الذي كانوا ٌفعلونه فً الدنٌا , ر  وهً الؽ  

 لهم .م  ضوبهم وج  ر لهم أعضاء و  و  ه ن  فإن  

رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله  ن  وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , أ  

شاء هللا  ا إنْ وسلم أتى المقبرة فقال:] السبلم علٌكم دار قوم مإمنٌن , وإن  

ا قد رأٌنا إخواننا [أن   بكم الحقون , وددت  
28
. 

 رسول هللا ؟.قالوا : أولسنا إخوانك ٌا 

قال :] أنتم أصحابً
29
 [. , وإخواننا الذٌن لم ٌؤتوا بعد   

 من أمتك ٌا رسول هللا ؟ قالوا : كٌؾ تعرؾ من لم ٌؤت بعد  

هم أال م ب  هْ خٌل د   يْ لة بٌن ظهر  محج   رٌّ قال:] أرأٌت لو أن رجبلً له خٌل ؼ  

 ٌعرؾ خٌله [؟

 قالوا: بلى ٌا رسول هللا .

 لٌن من الوضوء , وأنا فرطهم على الحوض [.راً محج  قال:] فإنهم ٌؤتون ؼ  

 ال الحافظ المنذري : رواه مسلم وؼٌره .ق

فقٌل :  هموأما الب  هم جمع أدهم وهو األسود , والدهمة هً السواد , والد  

  ٌ خالط لونه لوناً سواه , سواء كان أسود , السود أٌضاً وقٌل : البهم الذي ال 

 ن لونه خالصاً .أو أبٌض , أو أحمر , فٌكو

 مسائل ٌنبغً االنتباه إلٌها :
                                                                                                                                                                      

27
ل ج  أي: على أٌدٌهم إلى ما فوق المرافق ؛ وعلى أرجلهم نور  –مع محج 

 الوضوء ووضاءته.
28
 أي: فً الحٌاة الدنٌا كما سٌؤتً. 
29
لٌس هذا نفٌاً ألخوتهم ولكن ذكر مرتبتهم الزابدة بالصحبة , والمعنى : أنتم  

 إخوانً وأصحابً و وأما الذٌن لم ٌؤتوا بعد  فإن هم إخوانً .
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 : قوله صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم فً الحدٌث المتقدم :] وددت   األولى

ا قد رأٌنا إخواننا [ الحدٌث , وكذا ما جاء فً ) مسند( اإلمام أحمد عن ن  أ  

 النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم قال:] وددت   ن  أنس رضً هللا عنه , أ  

 إخوانً الذٌن آمنوا ولم ٌرونً [. أنً لقٌت  

رإٌتهم ولقاءهم  ومعنى ذلك أنه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ود  

واالجتماع بهم فً الحٌاة الدنٌا , كرإٌته أصحابه ولقابه واجتماعه صلى 

هللا علٌه وعلى آله وسلم بهم , فهذا ال ٌتنافى مع ما جاء فً األحادٌث 

هم حٌن مته كل  لى هللا علٌه وعلى آله وسلم رأى أه صن  الصحٌحة , أ  

رضوا علٌه , بل رأى جمٌع األمم قبله حٌن عرضوا علٌه ,كما روى ع  

سٌد رضً هللا عنه قال: قال الطبرانً والضٌاء المقدسً عن حذٌفة بن أ  

ً   رضتْ رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] ع   أمتً البارحة  عل

رؾ بالرجل منهم من أحدكم بصاحبه , عْ حتى ألنا أ   لدى هذه الحجرة ,

روا لً فً الطٌن [و  ص  
30
. 

النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم قال:  ن  وعن أبً ذر رضً هللا عنه , أ  

ً  ع   بها , فرأٌت فً سًء أعمالها ٌ  أمتً بؤعمالها , حسنها وس   رضت عل

فً المسجد لم تدفن [ –أي: النخامة  –النخاعة 
31
. 

قٌت فٌه وسخاً لقً وسخاً فً المسجد , بل إذا لفإٌاك ٌا أخً المسلم أن ت  

 النظافة فً المساجد .فؤزله , فالنظافة 

 رضت علٌه جمٌع األمم صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :وقد ع  

رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله  ن  أ  عن ابن عباس رضً هللا عنهما , 

ً  وسلم قال:] ع   ومعه الرهط , والنبً  األمم , فرأٌت النبً ٌمر   رضت عل

ولٌس معه أحد , إذ  –أي: ٌمر  –ٌمر ومعه الرجل والرجبلن , والنبً 

هم أمتً , فقٌل لً : هذا ن  عظٌم فظننت أ   –أي: جمع  –فع لً سواد ر  

موسى وقومه , ولكن انظر إلى األفق فإذا سواد عظٌم فقٌل لً: انظر إلى 

سواد عظٌم , فقٌل لً: هذه أمتك , ومعهم سبعون ألفاً  األفق اآلخر فإذا
                                                           

30
 فً ) الجامع الصؽٌر ( إلى صحته . وقد رمز 
31
 وهذه إحدى رواٌات هذا الحدٌث . -قال فً ) الفتح الكبٌر( : رواه مسلم وأحمد 
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ٌ  ٌدخلون الجنة بؽٌر حساب وال عذاب , وهم الذٌن :  ون , وال رق  ال 

هم ٌتوكلون [ٌسترقون , وال ٌتطٌرون, وال ٌكتوون وعلى رب  
32
. 

وروى الطبرانً عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلى 

هللا تعالى قد رفع لً الدنٌا فؤنا أنظر إلٌها؛  لم :] إن  هللا علٌه وعلى آله وس

صلى  القٌامة كؤنما أنظر إلى كفً هذه [وإلى ما هو كابن فٌها ؛ إلى ٌوم 

 هللا تعالى علٌه وعلى آله وسلم تسلٌماً كثٌراً .

 بشرى عظٌمة                              

ا قد المتقدم :] وددت أن  قوله صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم فً الحدٌث 

رأٌنا إخواننا [ والحدٌث اآلخر قوله صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] 

 ً لقٌت إخوانً الذٌن آمنوا بً ولم ٌرونً[.وددت أن  

فً هذا بشرى عظٌمة لكل مإمن جاء من بعده صلى هللا علٌه وعلى آله 

له وسلم وصفهم ه صلى هللا علٌه وعلى آن  وسلم إلى ٌوم القٌامة , وذلك أ  

بؤنهم إخوانه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , فما أشرؾ هذا الوصؾ , 

وما أكرمه , حٌث جعلهم إخوانه وأضافهم إلٌه صلى هللا علٌه وعلى آله 

 وسلم .

بجاهه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم عندك ؛ ٌا ذا  ماللهم اجعلنا منه

 الجبلل واإلكرام .

ٌ   وعلى آله وسلم ود  وإذا كان صلى هللا علٌه  رى إخوانه المإمنٌن الذٌن أن 

قً أصحابه رضً هللا لقاءهم فً الدنٌا, كما ل   , وود  ٌجٌبون من بعده 

م على المإمنٌن الذٌن جاإوا من بعده عنهم, إذا كان كذلك ؛ فالواجب المحت  

, وأن ٌكونوا فً وا رإٌته صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم كل الود  أن ٌود  

 كانوا مإمنٌن . أشد الشوق إلى لقابه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم إنْ 

رسول هللا  ن  روى مسلم فً صحٌحه عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , أ  

اً : ناس ٌكونون صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم قال:] من أشد أمتً لً حب  

 وماله . حدهم لو رآنً بؤهله وماله [ أي: ولو بتركه ألهله أ بعدي ٌود  
                                                           

32
 قال فً ) الفتح الكبٌر( : رواه الشٌخان وأحمد. 
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: قوله صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم فً الحدٌث المتقدم :]  الثانٌة

ً   ولٌرفعن   لجوا دونً , رجال منكم حتى إذا أهوٌت إلٌهم ألناولهم اخت   إل

 ك ال تدري ما أحدثوا بعدك [.فؤقول : ٌا رب أصحابً , فٌقال : إن  

هللا علٌه وعلى رض أعمال أمته صلى هذا الحدٌث ال ٌتنافى مع حدٌث ع  

عرض علٌه هً أعمال المإمنٌن من أعمال أمته التً ت   آله وسلم علٌه, فإن  

ن صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم الحكمة فً عرض أعمالهم ٌ  أمته, وقد ب  

تعرض علً أعمالكم , فما رأٌت من خٌر حمدت هللا تعالى , علٌه فقال :] 

 استؽفرت هللا لكم [. وما رأٌت من شر  

ة , فهم المنافقون وكذلك لجوا ومنعوا عن الحوض بشد  هإالء الذٌن اخت  أما 

 ون بعد وفاته صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم فهم كفار.المرتد  

صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , إذ ال فابدة  وأعمال الكفار ال تعرض علٌه

ٌه الحكمة فً هذا العرض فرحه ومباهاته صلى هللا عل فً عرضها , ألن  

وعلى آله وسلم بؤعمالهم الصالحة , وحمده هلل تعالى , واستؽفاره ألعمالهم 

 . السٌبة

وحدٌث عرض أعمال أمته صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم أورده الحافظ 

 العراقً فً شرح التقرٌب وهذا نصه :

عن ابن مسعود رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى 

ثونحد  اتً خٌر لكم ت  آله وسلم :] حٌ
33
   ٌ ث لكم , ووفاتً خٌر لكم حد  و

  ً أعمالكم , فما رأٌت من خٌر حمدت هللا , وما رأٌت من شر  تعرض عل

 لكم [. هللا استؽفرت

 قال الحافظ العراقً : رواه أبو بكر البزار فً )مسنده( بإسناد جٌد . اهـ.

 وقال الحافظ الهٌثمً : رجاله رجال الصحٌح .

                                                           
33
ٌ حدث لكم أحكام شرعٌة فٌها بٌان ما ٌجوز   والمعنى : ت حدثون أقواالً وأعماالً و

 واألعمال التً ت حدثونها.وما ال ٌجوز من األقوال 
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) الجامع الصؽٌر( من رواٌة ابن سعد عن بكر بن عبد هللا  وأورده فً

رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم قال:] حٌاتً خٌر لكم  ن  مرسبلً أ  

ٌ  حد  ت   ً  , كانت وفاتً خٌراً لكم , ت   ت  ث لكم , فإذا أنا م  حد  ثون و  عرض عل

فرت لكم [رأٌت خٌراً حمدت هللا , وإن رأٌت شراً استؽ أعمالكم , فإنْ 
34
. 

النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم قال:]  ن  وعن أنس رضً هللا عنه , أ  

حٌاتً خٌر لكم ومماتً خٌر لكم [
35
. 

اض فً جمٌع ٌ  فالخٌر منه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم متواصل ف  

 العوالم ال ٌنقطع أبداً.

هللا روى الحاكم فً ) المستدرك( على شرط مسلم عن أبً هرٌرة رضً 

 عنه , عن النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم أنه قال:] أنا أبو القاسم, هللا  

ٌعطً وأنا أقسم [
36
. 

النبً صلى هللا علٌه  ن  وروى الطبرانً عن معاوٌة رضً هللا عنه , أ  

ما أنا قاسم وهللا ما أنا مبلػ وهللا ٌهدي , وإن  وعلى آله وسلم قال:] إن  

ٌعطً[
37
. 

 شامل لجمٌع أنواع الخٌر فً الدنٌا واآلخرة . المحققٌن عامٌّ وهذا عند 

فاهلل تعالى هو الذي ٌعطً ذلك, وسٌدنا محمد صلى هللا علٌه وعلى آله 

وسلم هو القاسم ذلك 
38
. 

ورضً هللا تعالى عن سٌدنا حسان بن ثابت الذي قال وهو ٌخاطب سٌدنا 

 رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :

                                                           
34
 وقد رمز الحافظ السٌوطً إلى حسنه . 
35
قال فً ) الجامع الصؽٌر(: رواه الحارث أي: الحارث بن أبً أسامة فً )  

 مسنده( .
36
 انظر )الجامع الصؽٌر( و ) كنز العمال(. 
37
كما فً ) الجامع الصؽٌر( قال العبلمة المناوي : قال الحافظ الهٌثمً: رواه  

 انً بإسنادٌن أحدهما حسن . اهـ ورمز السٌوطً لحسنه.الطبر
38
 انظر )فٌض القدٌر(. 
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 مجاور ومبلذ منتجع وجار       وعصمة البذ   د  معتم   ٌا ركن  

  ٌ رهٌا من تخ
39
 لق الذكً الطاهراإلله لخلقه         وحباه بالخ   

 زاخر أنت النبً وخٌر عصبة آدم     ٌا من ٌجود كفٌض بحر  

 ك وجبربٌل كبلهما    مدد لنصرك من عزٌز قادرمعْ  مٌكال  

ٌما لٌست ألحد وسلم :] لكم س  : قوله صلى هللا علٌه وعلى آله الثالثة 

  ً  اً محجلٌن من آثار الوضوء [.ؼر   ؼٌركم , تردون عل

ه عبادة كبقٌة العبادات التً لها آثارها ن  هذا ٌدل على فضل الوضوء , وأ  

  ٌ ورث المتوضا الوضاءة وهً: الحسن النورانٌة فً العابد , فالوضوء 

 النورانً والنظافة .

ٌ  وأوقد جاء فً فضابل الوضوء  زٌل آثارها نه ٌؽسل خطاٌا المتوضا, و

 الظلمانٌة :

لى هللا علٌه رسول هللا ص ن  روى مسلم عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , أ  

إذا توضؤ العبد المسلم أو المإمن فؽسل وجهه خرج  وعلى آله وسلم قال:]

خطٌبة نظر إلٌها بعٌنٌه مع الماء أو مع آخر من وجهه كل  
40
قطر الماء ,  

  ٌ بطشتها ٌداه مع الماء أو مع  دٌه خرج من ٌدٌه كل خطٌبة كانفإذا ؼسل 

آخر قطر الماء , فإذا ؼسل رجلٌه خرجت كل خطٌبة مشتها رجبله مع 

اً من الذنوب [ٌ  ق  الماء أو مع آخر قطر الماء ؛ حتى ٌخرج ن  
41
. 

ما جاء فً اً ومعنى , كفالوضوء ٌكسو صاحبه حلٌة ظاهرة وباطنة , حس  

قال رسول هللا  الحدٌث الذي رواه مسلم عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال:

صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] تبلػ الحلٌة من المإمن حٌث ٌبلػ 

 الوضوء [.

                                                           
39
ٌ ره هللا تعالى إلرساله للخلق كلهم , والمنتجع هو طالب المعروؾ.   أي: تخ
40
 هذا التردد من الراوي. 
41
قال فً ) الترؼٌب( : رواه مالك ومسلم والترمذي , ولٌس عند مالك والترمذي  

 .ؼسل الرجلٌن . اهـ
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  ٌ  سبػ الوضوء لتزداد حلٌته .فٌنبؽً للمسلم أن 

ثم وعن سٌدنا عثمان بن عفان رضً هللا تعالى عنه أنه دعا بماء فتوضؤ 

 ضحك , فقال ألصحابه : أال تسؤلونً ما أضحكك ؟

 ما أضحكك ٌا أمٌر المإمنٌن . :فقالوا

رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم توضؤ كما توضؤت فقال : رأٌت 

, ثم ضحك , فقال صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] أال تسؤلونً ما 

 أضحكك [؟.

 فقالوا: ما أضحكك ٌا رسول هللا ؟

هللا عنه كل خطٌبة  ط  ضوء فؽسل وجهه ح  العبد إذا دعا بو   :] إن  فقال

ر قدمٌه كان ه  ها بوجهه , فإذا ؼسل ذراعٌه كان كذلك , وإذا ط  أصاب  

 كذلك[.

قال الحافظ المنذري : رواه أحمد بإسناد جٌد, وأبو ٌعلى , قال ورواه 

 [.البزار بإسناد صحٌح , وزاد فٌه :] فإذا مسح رأسه كان كذلك 

وروى الطبرانً فً ) الكبٌر( قال أبو أمامة رضً هللا عنه : لو لم أسمعه 

ثت به , سبع مرات ما حد   من رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم إال  

مر قال رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] إذا توضؤ الرجل كما أ  

بصره, وٌدٌه ورجلٌه [ ذهب اإلثم من سمعه و –أي: كما أمر هللا تعالى  –

 قال الحافظ المنذري : وإسناده حسن.

 بإسباؼه وإكماله على وجه السنة . , فالوضوء عبادة ٌنبؽً االهتمام به

عن سٌدنا عمر بن الخطاب رضً هللا عنه , عن سٌدنا رسول هللا صلى 

سبػ ٌ  لػ أو ف  بْ ٌ  حد ٌتوضؤ ف  وعلى آله وسلم قال:] ما منكم من أهللا علٌه 

 –أي: عقب الوضوء  –ثم ٌقول  –أي: ٌكمله على وجه السنة  –الوضوء 

محمداً عبده ورسوله  ن  شهد أ  ال هللا وحده ال شرٌك له , وأ  أشهد أن ال إله إ

ٌ  ت  ف   إال    ها شاء [.حت له أبواب الجنة الثمانٌة ٌدخل من أ
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حسن ٌ  :] ف  قال الحافظ المنذري : رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه وقاال 

الوضوء[, وزاد أبو داود :] ثم ٌرفع رأسه إلى السماء ثم ٌقول : أشهد [ 

 بؤن ٌقول بعد الشهادتٌن : –, ورواه الترمذي كؤبً داود وزاد  إلخ

 وابٌن , واجعلنً من المتطهرٌن [ اهـ] اللهم اجعلنً من الت  

إلى فاجمع بٌن ذلك : أن تستقبل القبلة عقب الوضوء , وترفع طرفك 

السماء , وتؤتً بالشهادتٌن ثم تقول :] اللهم اجعلنً من التوابٌن واجعلنً 

 من المتطهرٌن [.

ورواته رواة الصحٌح : عن وجاء فً حدٌث رواه الطبرانً فً ) األوسط(

أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا علٌه 

: سبحانك اللهم -وء عقب الوض –وعلى آله وسلم :] من توضؤ فقال 

تب فً أنت , أستؽفرك وأتوب إلٌك , ك   ن ال إله إال  وبحمدك , أشهد أ  

ق  ر  
42
عل فً طابع فلم ٌكسر, ثم ج   

43
لى ٌوم القٌامة [إ 

44
. 

فؤضؾ هذا الدعاء إلى ما سبق بعد الوضوء , وتختم ذلك بالصبلة على 

 .اء النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم كما هو السنة فً كل دع

وقد روى أبو الشٌخ فً ) الثواب( عن ابن مسعود رضً هللا عنه قال : 

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] إذا فرغ أحدكم من طهوره 

محمداً عبده ورسوله  فلٌقل : أشهد أن ال إله إال هللا , وأن   -أي: وضوبه –

ً   , ثم لٌصل    , فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرحمة [. عل

 فقد ورد فٌهما أجر عظٌم : وٌستحب صالة ركعتٌن بعد الوضوء

                                                           
42
ق : ما ٌكتب فٌه .   الر 
43
ٌ كسر لم ٌتطرق إلٌه إبطال   قال فً )شرح األذكار(: الطابع الخاتم , ومعنى : لم 

 . اهـ.
44
 كذا فً )ترؼٌب( المنذري وؼٌره . 
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 صلى هللا علٌه فعن عقبة بن عامر رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا

ما من أحد ٌتوضؤ فٌحسن الوضوء , وٌصلً ركعتٌن  وعلى آله وسلم :]

ه الجنة [وجبت ل قبل بقلبه ووجهه علٌهما إال  ٌ  
45
. 

رسول هللا صلى هللا علٌه  وعن زٌد بن خالد الجهنً رضً هللا عنه , أن  

وعلى آله وسلم قال:] من توضؤ فؤحسن الوضوء , ثم صلى ركعتٌن ال 

فر له ما تقدم من ذنبه [ٌسهو فٌهما ؼ  
46
. 

مران مولى عثمان بن عفان رضً هللا عنه , أنه رأى عثمان بن وعن ح  

دعا بوضوء فؤفرغ على ٌدٌه من إنابه فؽسلهما ثبلث  عفان رضً هللا عنه

ضوء , ثم تمضمض, واستنشق واستنثر , مرات , ثم أدخل ٌمٌنه فً الو  

ثم ؼسل وجهه ثبلثاً , وٌدٌه إلى المرفقٌن ثبلثاً , ثم مسح برأسه , ثم ؼسل 

لى آله وسلم رجلٌه ثبلثاً , ثم قال : رأٌت رسول هللا صلى هللا علٌه وع

ْن توضؤ نحو وضوبً هذا, ثم صل   ثم و وضوبً هذاٌتوضؤ نح  ى قال : ] م 

  ٌ فر له ما تقدم من ذنبه [ث فٌهما نفسه , ؼ  حد  صلى ركعتٌن ال 
47
. 

فاؼتنم هذا األجر العظٌم , وال تك من المحرومٌن , واستعن باهلل تعالى , 

وأكثر من الدعاء الوارد عنه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم عقب 

 :] اللهم أعنً على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك [ آمٌن.الصلوات 

ٌ  –: هذه األمة المحمدٌة لها سٌما الرابعة  عرفون بها أي: عبلمة ٌوم القٌامة 

ة والتحجٌل , من آثار الوضوء الذي ٌفعلونه فً ر  وهً الؽ   –ٌوم القٌامة 

 الدنٌا , وهذه العبلمة لٌست لؽٌرهم من األمم.

قال اإلمام النووي رضً هللا عنه , وقد استدل جماعة من أهل العلم من 

ً   –هذا الحدٌث  اً ؼر   أي: قوله صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] تردون عل

الوضوء من خصابص  محجلٌن من آثار الوضوء [ استدلوا بذلك على أن  

 هذه األمة زادها هللا تعالى شرفاً .

                                                           
45
 رواه مسلم وأصحاب السنن. 
46
 رواه أبو داود كما فً ) الترؼٌب( وؼٌره. 
47
 قال فً )الترؼٌب( : رواه الشٌخان وؼٌرهما. 
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ما الذي اختصت به هذه ختصاً بها , وإن  وقال آخرون : لٌس الوضوء م

أي: قوله  –ة والتحجٌل , واحتجوا بالحدٌث اآلخر األمة المحمدٌة الؽر  

ا وضوبً ووضوء األنبٌاء قبلً [ ذصلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] ه

 الحدٌث .

 قال اإلمام النووي : وأجاب األولون عن هذا بجوابٌن :

 بالضعؾ.: أنه حدٌث ضعٌؾ معروؾ  أحدهما

: لو صح احتمل أن ٌكون األنبٌاء اختصت بالوضوء دون أممهم , والثانً

 كبلم اإلمام النووي. علم . اهـ ة وهللا أسوى هذه األم

: قوله صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم : فً حدٌث مسلم  المسالة الخامسة

  ً أمتً الحوض وأنا أذود  المتقدم عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه :] ترد عل

 الناس عنه كما ٌذود الرجل إبل الرجل عن إبله [ الحدٌث.

وده صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم بقٌة قال أهل المعرفة : والحكمة فً ذ  

 –األمم عن حوضه الشرٌؾ , هذا فٌه إرشاد لكل واحد من سابر األمم 

من حوض سٌدنا محمد النبً األكرم صلى هللا  إلى حوض نبٌه المستمد  

, فٌكون هذا من إنصافه صلى هللا علٌه تعالى وسلم علٌه وعلٌهم أجمعٌن

وعلى آله وسلم , ورعاٌته إخوانه النبٌٌن وتكرٌمه لهم , ال أنه ٌذودهم عن 

ه صلى هللا علٌه خبلً منه , فإن  حوضه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ب  

أجود بنً آدم , بل أكرم خلق هللا تعالى أجمعٌن , وقد وعلى آله وسلم 

 أرسله هللا تعالى رحمة للعالمٌن كلهم .

لذلك ما رواه الترمذي عن سمرة بن جندب رضً قال العارفون : وٌشهد 

لكل نبً  النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم قال: ] إن   هللا عنه , أن  

ٌ  حوضاً , وإن   أكون أكثرهم  ً أرجو أنْ اردة , وإن  هم أكثر وهم ٌتباهون أ

 واردة  [.

 قال الحافظ : رواه الترمذي وقال : ؼرٌب .
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الحدٌث عن الحسن عن النبً  وقد روى األشعث بن عبد الملك هذا وقال:

صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم مرسبلً , ولم ٌذكر فٌه عن سمرة بن جندب 

 رضً هللا عنه وهو أصح . اهـ.

زبٌدي : قلت: ووصله الطبرانً , وأشار الترمذي إلى وصله قال العبلمة ال

وصحح إرساله , والمرسل أخرجه ابن أبً الدنٌا بسند صحٌح عن الحسن 

لكل نبً حوضاً , وهو قابم على حوضه , وبٌده عصاً ٌدعو  رفعه :] إن  

ٌ  وإن   ال  من عرؾ من أمته , أ    نْ ً ألرجو أ  هم أكثر تبعاً , وإن  هم ٌتباهون أ

 أكون أكثرهم تبعاً [.

 قلت : وال شك أنه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم أكثرهم تبعاً .

قال اإلمام الؽزالً رضً هللا عنه : فهذا رجاء رسول هللا صلى هللا علٌه 

وعلى آله وسلم وهو كثرة أتباعه الواردٌن على حوضه الشرٌؾ صلى هللا 

 علٌه وعلى آله وسلم .

كل عبد أن ٌكون فً جملة الواردٌن ولٌحذر  ج  رْ ٌ  فلْ  قال رضً هللا عنه :

ً   راج, فإن   هاً , وهو ٌظن أن  أن ٌكون متمنٌاً ومؽتر   ذر ب   نْ للحصاد م   الراج

ى األرض , وحرثها , وسقاها الماء , ثم جلس ٌرجو فضل هللا تعالى ونق  

 باإلنبات , ودفع الصواعق إلى أوان الحصاد .

ترك الحراثة أو الزراعة , وتنقٌة األرض  نْ م   اؤم  قال رضً هللا عنه : ف  

 ه الحب  نبت ل  ٌ   نْ فضل هللا تعالى أ   نْ م   –بزعمه  –وسقٌها , وأخذ ٌرجو 

 ولٌس من الراجٌن فً شًء . اهـ. رٌّ ت  ؽْ والفاكهة , فهذا م  

من كان ٌرجو أن ٌكون من الواردٌن على حوض النبً  ن  ومعنى ذلك أ  

ع رسول هللا صلى هللا علٌه ب  ت  ٌ   نْ علٌه أ  صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ف  

وعلى آله وسلم فٌما جاء به, ولٌعمل بشرٌعته صلى هللا علٌه وعلى آله 

 وسلم , وٌبذل جهده فً العمل بذلك .

صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم  وعلى قدر ورود اإلنسان شرٌعة رسول هللا

وتحققه بها , وعمله بمقتضاها فً الدنٌا , سوؾ ٌكون وروده على حوضه 

قضاٌا اآلخرة تظهر  ن  ٌوم القٌامة , وذلك أل  صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم 
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فٌها حقابق ما كان علٌه اإلنسان فً الدنٌا : من العقابد واألعمال واألقوال 

ب قلبه : اإلٌمان المحمدي , والشرع المحمدي ر  شْ قد أ   , فمن كان فً الدنٌا

ذن له فً الشرب ٌوم القٌامة من حوض النبً صلى هللا علٌه وعلى آله , أ  

ًُ  شرباوسلم م    سابؽاً هنٌباً , ال ٌظمؤ بعده أبداً. روٌاً

 آمٌن. –اللهم اجعلنا منهم 

من حوضه صٌب له ومن لم ٌتشرب قلبه اإلٌمان والشرع المحمدي , فبل ن  

صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , كالمنافقٌن والمرتدٌن , وقد تقدم فً 

  ٌ والعٌاذ باهلل  –منعون من الشرب, وٌإخذ بهم من ورابهم الحدٌث أنهم 

 .-تعالى 

أن جمٌع حٌاض األنبٌاء هً مستمدة من حوض النبً صلى هللا  واعلم

لى آله وسلم ٌمده علٌه وعلى آله وسلم , وحوض النبً صلى هللا علٌه وع

وٌصب فٌه من نهر الكوثر الذي هو فً الجنة , فحوضه صلى هللا علٌه 

  ٌ , وهو أوسع الحٌاض , وأعظمها  اض الممد  وعلى آله وسلم هو األصل الف

, وله الخصابص الكبرى, واألوصاؾ العظمى التً ال توجد فً ؼٌره كما 

, فتلك صفات تقدم فً صفات حوضه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم 

خاصة بحوضه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , ومن هنا تعلم أنه صلى 

صدر جمٌع الخٌرات والرحمات والبركات هللا علٌه وعلى آله وسلم هو م  

 فً جمٌع العوالم .

أحادٌث حوض النبً صلى  ٌعلم أن   نْ : ٌنبؽً للمسلم أ   المسألة السادسة

التواتر , فٌجب اإلٌمان به قطعاً  بلؽت حد   ةً هللا علٌه وعلى آله وسلم خاص  

التواتر بل هً أخبارها آحاد  , وأما حٌاض األنبٌاء فؤحادٌثها لم تبلػ حد  

 كما تقدم .

جاء فً سنن أبً داود أن عبٌد هللا بن زٌاد قال ألبً برزه األسلمً رضً 

إلٌك ألسؤلك عن الحوض هل سمعت رسول هللا صلى هللا  هللا عنه : جبت  

  ٌ  ذكر فٌه شٌباً ؟.علٌه وعلى آله وسلم 
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فقال أبو برزة رضً هللا عنه : ) نعم , ال مرة , وال مرتٌن, وال ثبلثاً , 

 وال أربعاً , وال خمساً (.

 به فبل سقاه هللا تعالى منه ( الحدٌث. قال: :) فمن كذب  

  ٌ ث أصحابه رضً هللا حد  وكان صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم كثٌراً ما 

م عن حوضه الشرٌؾ , وعن أوصافه , وقد جاءت أحادٌث حوضه عنه

مع عظٌم من الصحابة , فً مناسبات صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم عن ج  

أي: حوضه الشرٌؾ  –أجل ذلك ذكره  نْ طرق متعددة , وم   نْ متعددة , م  

ذكره علماء التوحٌد فً جملة العقابد  –صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم 

 اإلٌمانٌة القطعٌة .

 –فً جوهرة التوحٌد  -قانً رحمه هللا تعالى :لقال العبلمة ال

نا بحوض خٌر الرسل        حتم كما قد جاءنا فً النقلإٌمان  
48
  

ٌ  ٌنال شرباً منه أقوام و    طؽوا  نْ ذاد م  فوا         بعهدهم وقل 

الذٌن ٌشربون من حوض النبً صلى هللا علٌه وعلى آله  ن  والمعنى : أ  

 هوسلم دون مانع ٌمنعهم هم الموفون بعهدهم مع هللا تعالى , ومع رسول

بؽى وطؽى , ورجع القهقري  نْ ا م  م  صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , وأ  

ٌ  فإن   منعون من الشرب من حوضه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم هم 

 أعاذنا هللا تعالى من ذلك . –لمرتدٌن كالمنافقٌن وا

ا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا , أو ة ٌقول: اللهم إن  وكان ابن أبً ملٌك

 نفتن عن دٌننا . اهـ آمٌن .

 قوله تعالى :

 } فصل لربك وانحر{                       

الفاء لترتٌب ما بعدها على ما قبلها , والمعنى ؛ فدم على صبلتك لربك : 

لمفروضة والنافلة , وأكثر من النوافل شاكراً لربك الذي أفاض علٌك ما ا

                                                           
48
 ي: المتواتر.أ 
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ها نفعاً , وأجمعها خٌراً, فلقد أفاض , وخصك بؤعظم العطاٌا , وأعم  

اض بالخٌرات على جمٌع أهل ٌ  أعطاك الكوثر الذي علٌه خٌر كثٌر, الف  

نت القاسم الجنة , وأعطاك خٌر الدنٌا واآلخرة , فاهلل تعالى هو المعطً وأ

بواسطتك  إال   ه وسلم , وال ٌصل إلى مخلوق خٌرصلى هللا علٌه وعلى آل

 صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم.

 ق بها على المحتاجٌن .} فصل لربك وانحر{ أي: وانحر اإلبل , وتصد  

ونقل العبلمة القرطبً عن عطاء وقتادة وعكرمة أن المراد بقوله تعالى :} 

المراد بذلك صبلة العٌد ٌوم النحر , والمراد بالنحر فصل لربك وانحر{ 

التضحٌة وعلى هذا جرى بعض المفسرٌن , واآلٌة الكرٌمة هً عامة 

 تشمل جمٌع ذلك.

 وقد جاء فً فضل التضحٌة أحادٌث كثٌرة أذكر بعضاً منها :

النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم قال:]  ن  فعن عابشة رضً هللا عنها , أ  

آدمً من عمل ٌوم النحر أحب إلى هللا تعالى من إهراق الدم, إنها ما عمل 

أي:  –لتؤتً ٌوم القٌامة : بقرونها وأشعارها وأظبلفها  -ةٌ  أي: الضح   –

الدم لٌبلػ من هللا  وإن   –فتوضع فً مٌزان صاحبها كما سٌؤتً فً الحدٌث 

 نْ قبل أ   –ل أي: مكان القبو –بمكان  –لػ عند هللا تعالى ٌبأي: ل –تعالى 

 ٌقع على األرض , فطٌبوا بها نفساً [.

رواه الترمذي وحسنه , وابن ماجه , والحاكم, ورمز فً ) الجامع 

 الصؽٌر( إلى حسنه .

الدم لٌبلػ من هللا تعالى بمكان  وقوله صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] وإن  

 [ قال العبلمة المناوي : أي: بموضع قبول عال .

  ٌ  –قبله هللا تعالى عند قصد القربة بالذبح قبل أن ٌقع على األرض ٌعنً : 

 أي: قبل أن ٌشاهده الحاضرون . اهـ.

  ٌ  رفع قبول ذلك .أي: 
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صلى هللا علٌه  وعن أمٌر المإمنٌن سٌدنا علً رضً هللا عنه , عن النبً

أي:  –ا بدمابها واحتسبو واس : ضح  اوعلى آله وسلم قال:] ٌا أٌها الن

ٌقع فً  ه  ن  فإن الدم وإن وقع فً األرض فإ –لثواب من هللا تعالى واطلبوا ا

 حرز هللا عز وجل [.

هللا تعالى ٌحفظه , وٌجعله شاهداً لصاحب الضحٌة ٌوم  ن  والمعنى : أ  

 القٌامة .

وقد روى هذا الحدٌث الطبرانً فً ) األوسط( كما فً ) الترؼٌب( 

 وؼٌره.

صلى هللا علٌه وعلى  رسول هللاال وعن أبً سعٌد رضً هللا عنه قال: ق

لك بؤول قطرة  آله وسلم :] ٌا فاطمة قومً إلى أضحٌتك فاشهدٌها , فإن  

 تقطر من دمها أن ٌؽفر لك ما سلؾ من ذنوبك [.

 قلت ٌا رسول هللا : ألنا خاصة أهل البٌت , أو لنا وللمسلمٌن ؟

 بل لنا وللمسلمٌن [. قال:]

البزار, وأبو الشٌخ ابن حبان فً كتاب ) قال الحافظ المنذري : رواه 

 الضحاٌا( وؼٌره .

قال المنذري : ورواه أبو القاسم األصبهانً عن سٌدنا علً رضً هللا عنه 

رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم قال: ] ٌا فاطمة  ولفظه : أن  

لك بؤول قطرة تقطر من دمها مؽفرة لكل  ضحٌتك , فإن  قومً فاشهدي أ  

ٌ  ن  ا إ  م  , أ   ذنب  جاء بلحمها ودمها توضع فً مٌزانك سبعٌن ضعفاً [.ه 

وا به ص  لما خ   هم أهل  قال أبو سعٌد : ٌا رسول هللا هذه آلل محمد خاصة فإن  

 من الخٌر ؛ أو للمسلمٌن عامة ؟

قال صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] هذا آلل محمد خاصة , وللمسلمٌن 

 عامة [.

 هذا الحدٌث . ن  س  ه ح  ن  ن بعض مشاٌخه أ  وذكر المنذري ع
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ة من متعددة , عن عد   رق  قال عبد هللا : وقد جاء هذا الحدٌث من ط  

 الصحابة رضً هللا عنهم .

 قوله تعالى : 

 } إن شانبك هو األبتر {                 

 الشانًء : هو المبؽض , واألبتر هو : المنقطع .

به من الهدى ,  مبؽضك ٌا رسول هللا , ومبؽض ما جبت   ن  والمعنى : أ  

ودٌن الحق , والبرهان القاطع , والنور الساطع هذا المبؽض هو األبتر 

 المنقطع من كل خٌر , والمقطوع عنه خٌر الدنٌا واآلخرة . 

رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم جاء بكل الخٌر الشامل  وذلك ألن  

كل بصل  خرة , فمن  أبؽضه فقد انقطع من كل خٌر , وات  لخٌر الدنٌا واآل

 شر فً الدنٌا واآلخرة .

كل خٌر فً الدنٌا واآلخرة , ونال بوأما من آمن به وأحبه ؛ فقد اتصل   

 خٌر الدنٌا واآلخرة . 

 فقوله تعالى : } إن شانبك هو األبتر { .

مبؽض رسول هللا صلى هللا علٌه  ن  ها على أ  دل بنص  هذه اآلٌة الكرٌمة ت  

 ن  على أ   زمهابمفهومها وال وعلى آله وسلم منقطع من كل خٌر , وتدل  

ه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم هو متصل بكل خٌر فً الدنٌا حب  م  

جاء به رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله  ر  ٌْ واآلخرة , ومتصل بكل خ  

 تعالى جمع لرسول هللا صلى هللا علٌه هللا وسلم فً جمٌع العوالم , فإن  

وعلى آله وسلم وأعطاه ؛ جمٌع أنواع الخٌر فً الدنٌا واآلخرة, وفً جمٌع 

العوالم, فمن أحبه واتبعه نال نصٌبه من ذلك الخٌر الذي أعطاه هللا تعالى 

 لحبٌبه األكرم سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم .

لى هللا علٌه وعلى آله وسلم منقطعاً عن كل فإذا كان مبؽض رسول هللا ص

صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم هو متصل بكل  ه  ب  ح  م   ن  أ   ذلك خٌر, فمعنى

 خٌر قطعاً ال رٌب فً ذلك .
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 فقوله تعالى :} إن شانبك هو األبتر {

فٌه إنذار شدٌد من هللا تعالى , ووعٌد شدٌد لمبؽض رسول هللا صلى هللا 

لم , وفٌه بشارة عظٌمة من هللا تعالى , ووعد محتم لمن علٌه وعلى آله وس

كل محب لهذا  ٌحب رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , وإن  

الحبٌب األكرم صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ٌنال نصٌبه من ذلك الخٌر 

 صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , كلٌّ  ي أعطاه هللا تعالى لحبٌبهالذ المحمدي  

على حسب مقامه ومنزلته فً الحب لهذا الحبٌب األكرم صلى هللا علٌه 

 وعلى آله وسلم .

هنا تعلم أٌها المإمن فضل محبة سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه  نْ وم  

 وعلى آله وسلم , وتعلم شرؾ مقام المحبة .

محبتك لسٌدنا رسول هللا األكرم صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم  ن  واعلم أ  

 ً الدلٌل الصادق على محبتك هلل تبارك وتعالى .ه

اً أحب حبٌب هللا تعالى األكرم , وهذا هو سٌدنا هللا تعالى حق   من أحب   فإن  

لى , الخلق إلى هللا تعا ه أحب  محمد صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , فإن  

 وعلى آله وسلم . وأكرمهم علٌه صلى هللا علٌه

باس رضً هللا عنهما قال: جلس ناس من جاء فً الحدٌث عن ابن ع

 أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ٌنتظرونه فتذاكروا .

فقال بعضهم : عجباً 
49
ًُ فإبر إن هللا   اهٌم خلٌله .تعالى اتخذ من خلقه خلٌبلً

 م موسى تكلٌماً .كل   –سبحانه  –فقال آخر : ماذا بؤعجب من أنه 

  وروحه .وقال آخر : فعٌسى كلمة هللا

 وقال آخر: فآدم اصطفاه هللا تعالى .

                                                           
49
 ٌعنً : أ ن  هذا أمر عظٌم وفضل كبٌر . 



33 

 

 فخرج علٌهم رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم وقال: ] قد سمعت  

ً   إبراهٌم خلٌل كبلمكم , إن   هللا وهو كذلك ,  وهو كذلك , وموسى نج

 وعٌسى روحه وكلمته وهو كذلك, وآدم اصطفاه هللا تعالى وهو كذلك .

اء الحمد ٌوم القٌامة تحته آدم هللا وال فخر , وأنا حامل لوحبٌب أال وأنا 

ع ٌوم القٌامة وال فخر, وأنا فمن دونه وال فخر, وأنا أول شافع وأول مشف  

ك حلق الجنة وال فخر, فٌفتح هللا تعالى فٌدخلنٌها ومعً فقراء أول من ٌحر  

كرم األولٌن وأنا أ –وفً رواٌة :] فقراء المهاجرٌن [  –المإمنٌن وال فخر 

واآلخرٌن على هللا وال فخر [
50
. 

أي: ال أقول ذلك تكبراً وتعاظماً على الناس ,بل تحدثاً بنعمة هللا تعالى 

من  الى الذي أعطانً هذه الرتبة . اهـشاكراً له سبحانه , وحامداً هلل تع

 )شرح المواهب( .

سلم قال: ] النبً صلى هللا علٌه وعلى آله و ن  وعن جابر رضً هللا عنه , أ  

ل شافع وأول و  أنا قابد المرسلٌن وال فخر, وأنا خاتم النبٌٌن وال فخر, وأنا أ  

ع وال فخر [مشف  
51
. 

فهو صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم أحب الخلق إلى هللا تعالى , وأكرمهم 

على هللا تعالى , فٌجب على المإمن أن ٌكون رسول هللا صلى هللا علٌه 

 خلق هللا تعالى إلٌه. وعلى آله وسلم أحب  

كم عن ابن عباس رضً هللا عنهما , عن النبً صلى روى الترمذي والحا

ٌ  حب  أهللا علٌه وعلى آله وسلم أنه قال :]  ؽذوكم به من نعمه وا هللا تعالى لما 

 أي: لحبً إٌاهم . هل بٌتً لحبً [أ, وأحبونً لحب هللا , وأحبوا 

كرم  إٌاي فإنه اتخذنً حبٌبه األومعنى أحبونً لحب هللا : أي: لحب هللا

 .صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم

                                                           
50
رواه الدارمً والترمذي وأبو نعٌم كما فً ) الخصابص الكبرى ( وقد تختلؾ  

 رواٌاتهم فً األلفاظ وفً التقدٌم والتؤخٌر.
51
رواه البخاري فً ) تارٌخه(, والطبرانً فً ) األوسط(, والبٌهقً وأبو نعٌم كما  

 الكبرى (.فً ) الخصابص 
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وقد نقل الحافظ القسطبلنً فً ) المواهب اللدنٌة ( عن العارؾ الكبٌر 

 ه قال رضً هللا عنه :ن  والعبلمة الشهٌر سٌدي إبراهٌم الدسوقً أ  

خة      وضم  باب  المصطفى زد ص   أال ٌا محب  
52
 لسان الذكر منك بطٌبه 

 ما                عبلمة حب هللا حب حبٌبه بالمبطلٌن فإن   ال تعبؤنْ و

صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , وعلٌنا معهم أجمعٌن , فً كل وقت وحٌن 

 آمٌن . –العالمٌن  , عدد ما وسعه علم هللا تعالى رب  

 إلٌه مما سواهما . ن ٌكون هللا ورسوله أحب  فالواجب على المإمن أ  

 هللا تعالى :قال 

وأزواجكم وعشٌرتكم وأموال  وإخوانكم } قل إن كان آباإكم وأبناإكم

اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إلٌكم من هللا 

ورسوله وجهاد فً سبٌله فتربصوا حتً ٌؤتً هللا بؤمره وهللا ال ٌهدي القوم 

 الفاسقٌن{.

أصناؾ المحبوبات لئلنسان من  ففً هذه اآلٌة الكرٌمة ذكر هللا تعالى

 المخلوقات : اآلباء واألبناء , واإلخوان , واألزواج , والعشٌرة , واألموال

 -أي: أمتعة كثٌرة –وتجارة  –أي: اكتسبوها  –الكثٌرة التً اقترفوها 

أي: تعجبكم اإلقامة  –اشترٌتموها للتجارة والربح , ومساكن ترضونها 

ه إن كان شًء من ذلك انها , ثم بٌن سبحانه أن  فٌها ألناقتها وزخرفتها واتق

 -أي: انتظروا -صواإلٌكم من هللا ورسوله , وجهاد فً سبٌله , فترب   أحب  

} وهللا ال  –أي: بعقابه سبحانه لكم عاجبلً أو آجبلً  –حتى ٌؤتً هللا بؤمره 

ٌهدي القوم الفاسقٌن { أي: الخارجٌن عن طاعة هللا تعالى وطاعة رسوله 

 هللا علٌه وعلى آله وسلم . صلى

فهذه اآلٌة دلٌل قاطع على وجوب محبة هللا تعالى , ورسوله صلى هللا 

 علٌه وعلى آله وسلم على وجه أقوى وأعظم من كل محبوب .

                                                           
52
خ . اهـ. –قال الشارح الحافظ الزرقانً : وضمخ    بمعجمتٌن بٌنهما مٌم أي: لط 
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النبً صلى هللا علٌه وعلى  جاء فً الحدٌث عن أنس رضً هللا عنه , أن  

حبلوة اإلٌمان : من كان هللا  فٌه وجد بهن   آله وسلم قال:] ثبلث من كن  

ورسوله أحب إلٌه مما سواهما , ومن أحب عبداً ال ٌحبه إال هلل , ومن 

  ٌ  قذؾ فً النار [.ٌكره أن ٌعود فً الكفر بعد أن أنقذه هللا منه كما ٌكره أن 

ن ٌكون هللا فٌه وجد حبلوة اإلٌمان وطعمه : أ وفً رواٌة :] ثبلث من كن

ن ٌحب فً هللا وٌبؽض فً هللا , وأن واهما , وأ  ورسوله أحب إلٌه مما س

ٌ   توقد نار عظٌمة فٌقع فٌها أحب    شرك باهلل شٌباً [.إلٌه من أن 

قال الحافظ المنذري بعد ما أورد هذا الحدٌث برواٌتٌه قال : رواه البخاري 

 ومسلم والترمذي والنسابً . اهـ.

 قلت: وللحدٌث رواٌات أخرى .

على وجوب محبة هللا تعالى ورسوله صلى هللا علٌه وفً هذا الحدٌث دلٌل 

من لم ٌتحقق  وعلى آله وسلم , على وجه أعظم من محبة ما سواهما , وأن  

حبلوة  بذلك لم ٌجد حبلوة اإلٌمان وطعمه , ألن الحدٌث ٌقول :] وجد بهن  

 اإلٌمان [.

وعن أنس رضً هللا عنه قال: سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله 

وسلم ٌقول :] ال ٌإمن أحدكم حتى أكون أحب إلٌه من والده , وولده , 

 والناس أجمعٌن [ أخرجه الشٌخان والنسابً .

وفً رواٌة أخرى للنسابً رحمه هللا تعالى :] حتى أكون أحب إلٌه من 

ماله وأهله [
53

  . 

فاإلٌمان ٌقتضً وٌوجب على اإلنسان أن ٌكون سٌدنا رسول هللا صلى هللا 

إلٌه من الوالد والولد , والمال واألهل , والناس  وعلى آله وسلم ,أحب  علٌه 

 .ب اإلٌمان أجمعٌن ؛ فهذا كله موج  

ه صلى اله علٌه وعلى آله وسلم حبٌب هللا األكرم , والشفٌع األعظم عند فإن  

 هللا تعالى .

                                                           
53
 كما فً )تٌسٌر الوصول (. 
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 وٌرحم هللا تعالى القابل فً مناجاته لربه تعالى :

 التذلل عند بابك ٌنفع  بابك عالماً      أن   ل وافٌت  بالذ  

 عر  ض  وجعلت معتمدي علٌك توكبلً      وبسطت كفً ساببلً أت  

 من أحببته وبعثته      وأجبت دعوة من به ٌستشفع فبحق  

 صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم               

 اجعل لنا من كل ضٌق مخرجاً      والطؾ بنا ٌا من إلٌه المرجع

  ٌ  ستشفعثم الصبلة على النبً وآله         خٌر األنام ومن به 

 من اإلٌمان                      

 أن ٌكون سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم 

 أحب إلى المسلم من نفسه                

 :} النبً أولى بالمإمنٌن من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم {قال هللا تعالى 

 صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم أرحم بالمإمنٌن من أنفسهم , وأشد  فهو 

علٌهم من أنفسهم , وأشد رأفة بهم من أنفسهم , وأشد حرصاً علٌهم  شفقةً 

ٌكون رسول هللا  م علٌهم قطعاً أنْ من أنفسهم , فمن الواجب اإلٌمانً المحت  

ماً على إلٌهم من أنفسهم , ومقد   صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم : أحب  

 أنفسهم .

  ٌ ن لهم موقفه معهم, فقوله تعالى :} النبً أولى بالمإمنٌن من أنفسهم { ب

, وأشد عطفاً وحناناً علٌهم من أنفسهم , ومن وأنه أرحم بهم , وأشد رأفةً 

اآلٌة الكرٌمة الحق الواجب علٌهم ,  ن  ٌ  ب  اآلباء واألمهات من باب أولى, وت  

إلٌهم من أنفسهم ؛ كما جاء فً الحدٌث الذي رواه  ذلك بؤن ٌكون أحب  و

اإلمام أحمد , عن عبد هللا بن هشام رضً هللا عنه وفٌه : قال رسول هللا 

صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ] ال ٌإمن أحدكم حتى أكون أحب إلٌه من 

 . نفسه [ الحدٌث , وروى البخاري نحوه فً كتاب األٌمان والنذور 
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  ٌ ٌ  وْ علن بؤ  وكان صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ,  ه بالمإمنٌن من أنفسهم ت  لو

, فقد روى البخاري عند قوله تعالى :} النبً أولى بالمإمنٌن من أنفسهم { 

عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , عن النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم 

ً الدنٌا واآلخرة , اقرإوا إن وأنا أولى الناس به ف قال :] ما من مإمن إال  

  ٌ  ه  ثْ ر  ت  لْ الً ف  اما مإمن ترك مشبتم :} النبً أولى بالمإمنٌن من أنفسهم { فؤ

 ٌاعاً فلٌؤتنً فؤنا مواله [.ض   وْ نا أ  ٌْ كانوا , وإن ترك د   نْ عصبته م  

ٌال الفقراء , وهو مصدر فً األصلاع : بفتح الضاد : الع  ٌ  الض  
54
 . 

فً قوله تعالى :} النبً أولى بالمإمنٌن من أنفسهم {, وروى اإلمام أحمد 

روى عن أبً سلمة , عن جابر بن عبد هللا رضً هللا عنه , عن النبً 

صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم كان ٌقول:] أنا أولى بكل مإمن من نفسه , 

  ٌ ً  فؤ ن ترك ماالً وم   –ً عنه ف  و  أي: فؤنا أ   – ما رجل مات وترك دٌنا فإل

 لورثته [.فهو 

حدكم ن أفنتٌجة األمر هو كما قال صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] ال ٌإم

 س أجمعٌن [.احتى أكون أحب إلٌه من والده وولده والن

وكما قال صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] حتى أكون أحب إلى أحدكم من 

 نفسه [.

 تعالى أجمعٌن. والمعنى : ال ٌإمن أحدكم حتى أكون أحب إلٌه من خلق هللا

وكٌؾ ال ٌكون األمر كذلك , وهو صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم أحب 

الخلق إلى هللا تعالى , كما أعلن ذلك رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله 

وسلم فً الحدٌث المتقدم , حٌث قال صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] أال 

تعالى  ألولٌن واآلخرٌن على هللاوأنا حبٌب هللا تعالى وال فخر , وأنا أكرم ا

 م بتمامه .وال فخر [ الحدٌث كما تقد

ه هللا تعالى بمقام حبٌب هللا األكرم صلى هللا علٌه وعلى آله ص  فهو الذي خ  

 وسلم , وأنه المقدم على ؼٌره من المحبوبٌن .

                                                           
54
 انظر ) النهاٌة(. 
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روى البٌهقً عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , عن النبً صلى هللا علٌه 

اً , واتخذنً ٌ  ج  موسى ن  وهللا إبراهٌم خلٌبلً ,  ذ  خ  أنه قال :] ات  وعلى آله وسلم 

ٌ   حبٌباً ثم قال : وعزتً وجبللً ألوثرن   ً [حبٌبً على خلٌلً ونج
55
. 

  ً كما قال سبحانه :} ونادٌناه هللا تعالى أي: ناجاه هللا تعالى ,  ومعنى نج

 من جانب الطور األٌمن وقربناه نجٌاً {.

وهو على نبٌنا وعلٌه أفضل الصبلة وأكمل التسلٌم كلٌم هللا تعالى كما قال 

 سبحانه :} وكلم هللا موسى تكلٌماً {.

عطٌها رسول هللا سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وعلى ع هذه المقامات أ  وجمٌ

كمل , وأعطاه هللا تعالى مقاماً خاصاً به فوق تلك آله وسلم على وجه أ

ها , وهو أنه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم حبٌب المقامات والمراتب كل  

؛ صلوات هللا تعالى وسبلمه علٌه  هللا تعالى , وإمام النبٌٌن والمرسلٌن

 وعلٌهم أجمعٌن .

بن كعب رضً هللا  ً  ب  روى الترمذي واإلمام أحمد وؼٌرهما عن سٌدنا أ  

عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم : ] إذا كان ٌوم 

 القٌامة كنت أنا إمام النبٌٌن , وخطٌبهم , وصاحب شفاعتهم ؼٌر فخر [ . 

وروى البخاري فً ) تارٌخه ( والطبرانً فً ) األوسط ( وأبو نعٌم عن 

 النبً صلى هللا علٌه وعلى  ن  جابر بن عبد هللا رضً هللا عنهما , أ  

آله وسلم قال : ] أنا قابد المرسلٌن وال فخر , وأنا خاتم النبٌٌن وال فخر , 

ع وال فخر [ وأنا أول شافع وأول مشف  
56

 . 

الخلق إلٌهم  وكٌؾ ال ٌكون رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم أحب  

شقاء األبدي إلى السعادة هللا تعالى به لئلٌمان , فنقلهم من ال , وقد هداهم

األبدٌة , وأخرجهم من الظلمات إلى النور , ومن الضبلل المبٌن إلى نور 

الحق المبٌن , قال هللا تعالى : } وإنك لتهدي إلى صراط مستقٌم . صراط 

 هللا الذي له ما فً السماوات وما فً األرض أال إلى هللا تصٌر األمور . {.

                                                           
55
 كما فً )كنز العمال ( و)شرح المواهب(. 
56
 كما فً )الخصابص الكبرى (. 
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علٌه وعلى آله وسلم فً خطبة خطبها فً وقد قال رسول هللا صلى هللا 

الً بل  جدكم ض  م أ  ل  األنصار رضً هللا عنهم فقال فٌها : ] ٌا معشر األنصار أ  

 فؤؼناكم هللا بً [. ةً فهداكم هللا بً, وكنتم متفرقٌن فؤلفكم هللا بً, وكنتم عال  

ن  م  ما قال شٌباً قالوا: هللا ورسوله أ  ل  ك  
57
 .  

بسٌدنا محمد صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم األعٌن  وقد فتح هللا تعالى

ً  الع   ها ر  ص  ب  ف   –أي: القلوب المؽلفة  –لؾ , والقلوب الؽ  م  , واآلذان الص  م

 ومؤلها هدى ونوراً .

مرو بن العاص روى البخاري عن عطاء بن ٌسار قال: لقٌت عبد هللا بن ع  

لى هللا علٌه وعلى هللا عنهما فقلت : أخبرنً عن صفة رسول هللا ص ًرض

 آله وسلم فً التوراة .

ه لموصوؾ فً التوراة ببعض صفته فً القرآن :] ٌا أٌها فقال : أجل إن  

رزاً لؤلمٌٌنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذٌراً , وح  النبً إن  
58
, أنت عبدي  

اب باألسواق , وال ؼلٌظ وال صخ   ل , لٌس بفظ  ك المتوك  ت  ٌْ م  ورسولً , س  

 ٌدفع بالسٌبة السٌبة ولكن ٌعفو وٌؽفر .وال 

  ٌ  ة العوجاء [.ل  قٌم به الم  ولن ٌقبضه هللا تعالى حتى 

ٌ   وفً رواٌة الدرامً :] بؤن تشهد أن ال إله إال هللا أعٌناً عمٌاً ,  به فتح, و

ماً , وقلوباً ؼلفاً [وآذاناً ص  
59
.  

 وقال هللا تعالى :

نزلناه إلٌك لتخرج الناس من الظلمات } بسم هللا الرحمن الرحٌم آلر كتاب أ

إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزٌز الحمٌد . هللا الذي له ما فً 

 السماوات وما فً األرض { اآلٌة .

                                                           
57
 رواه الشٌخان عن أنس رضً هللا عنه كما فً )شرح المواهب(. 
58
قال المحققون : المراد باألمٌٌن هنا: كل من اتبع الرسول النبً األمً صلى هللا  

 علٌه وعلى آله وسلم .
59
 كما فً ) التٌسٌر(. 
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 وقال هللا تعالى :

} لقد من هللا على المإمنٌن إذ بعث فٌهم رسوالً من أنفسهم ٌتلوا علٌهم 

ن كانوا من قبل لفً ضبلل آٌاته وٌزكٌهم وٌعلمهم الكتاب والحكمة وإ

 مبٌن{.

ته الكبرى , ومنته العظمى على المإمنٌن؛ ن  ففً هذه اآلٌة الكرٌمة ٌذكر م  

إذ بعث فٌهم رسوالً من أنفسهم , وهو سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وعلى 

آله وسلم , المشهود له بالصدق واألمانة , والعفة والنزاهة , منذ صؽر 

أعداءه من قومه ٌشهدون له  آله وسلم , حتى إن  سنه صلى هللا علٌه وعلى 

  ٌ  سمونه الصادق األمٌن صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم .بذلك , و

} لقد من هللا على المإمنٌن إذ بعث فٌهم رسوالً من أنفسهم ٌتلوا علٌهم 

 آٌاته{.

فً تبلوته صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم علٌهم آٌاته , وجوه من الحكمة 

 , أذكر أطرافاً منها :العظٌمة 

أنه ال إله إال هللا محمد رسول هللا صلى هللا علٌه  وقطعٌة ةٌ  ق  ح   : إثباتاألول

 وعلى آله وسلم .

هذا القرآن الكرٌم الذي جاء رسول هللا صلى هللا علٌه  ن  : أ   وبٌان ذلك

ى اإلنس والجن وعلى آله وسام به , ٌتلوه على الناس, هو معجز, وقد تحد  

قل لبن اجتمعت اإلنس  ل: }ل عجزهم فقاٌؤتوا بمثله فعجزوا , وسج  أن 

والجن على أن ٌؤتوا بمثل هذا القرآن ال ٌؤتون بمثله ولو كان بعضهم 

لبعض ظهٌراً { أي: ولو تعاونوا كلهم على ذلك لعجزوا 
60
. 

فجاء رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ٌتلوه علٌهم , إذاً هذا الكبلم 

 ن ؟القرآنً كبلم م  

                                                           
60
وقد تكلمت على بعض وجوه اإلعجاز فً كتابً )هدي القرآن الكرٌم إلى الحجة  

 والبرهان (.
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ال ٌمكن أن ٌكون من كبلمه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , وال كبلم 

بشر : ال سابر البشر , ألنه معجز للبشر والجن , إذاً ما هو إال كبلم رب  

نزله على سٌد البشر, وهو سٌدنا محمد صلى هللا هللا تعالى رب العالمٌن , أ

 علٌه وعلى آله وسلم .

ٌاً لم ٌتعلم م  شؤ أ  نه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم قد ن  أومن وجه آخر 

القراءة وال الكتابة , قال تعالى :} وما كنت تتلوا من قبله من كتاب وال 

 تخطه بٌمٌنك إذاً الرتاب المبطلون {.

حتى إن أعداءه لٌعلمون ذلك, فجاء صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم بهذا 

 .القرآن ٌتلو آٌاته على الناس 

, ال مه القرآن , وعلمه تبلوته وقراءته على وجه خاصالذي عل   ن  إذاً م  

لم {, و }كهٌعص{, و}طسم{, ونحو ذلك , نعم كقراءة كبلم الناس , مثل } ا

مه ذلك هو الرحمن , الذي قال له :} فإذا قرأناه فاتبع قرآنه . ثم إن الذي عل  

 علٌنا بٌانه {.

قرأناه علٌك , بواسطة روح القدس جبرٌل الذي أي: فاقرأه على الوجه 

 علٌه السبلم .

 قال تعالى :} وإنك لتلقى القرآن من لدن حكٌم علٌم {.

وقال تعالى :} نزل به الروح األمٌن . على قلبك لتكون من المنذرٌن . 

 بلسان عربً مبٌن {.

دنا فاهلل تعالى هو رب العالمٌن , وال إله إال هللا , وهذا كبلمه المعجز, وسٌ

له هللا تعالى رسول هللا حقاً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , أرس هو محمد

مه البٌان عن القرآن ل  مه القرآن, وع  ل  نزل علٌه هذا القرآن المعجز , وع  , وأ

كما قال سبحانه :} ثم إن علٌنا بٌانه { وقال له :} وأنزلنا إلٌك الذكر لتبٌن 

 ن {.للناس ما نزل إلٌهم ولعلهم ٌتفكرو

وقال هللا تعالى :} قل لو شاء هللا ما تلوته علٌكم وال أدراكم به فقد لبثت 

 فٌكم عمراً من قبله أفبل تعقلون {.
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لبث أربعٌن سنة قبل النبوة  نه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم قدوالمعنى : أ

تهم بآٌة , وقد نشؤ أمٌاً صلى هللا علٌه وسلم ,ثم على تمام األربعٌن لم ٌؤ

ًٌّ الذي عل   ن  لوا , إذاً م  روا واعق  بهذا القرآن المعجز , ففك   جاء ؟  مه وهو أم

 نزل هذا القرآن المعجز علٌه وفٌه تبٌان لكل شًء؟ نعم هللا رب  الذي أ ن  وم  

العالمٌن صلى هللا علٌه  ة  نزله علٌه وأنبؤه , وأرسله إلى كاف  العالمٌن , أ

 وعلى آله وسلم .

 أرسلناك إال رحمة للعالمٌن {.قال تعالى :} وما 

وقال تعالى :} قل ٌا أٌها الناس إنً رسول هللا إلٌكم جمٌعاً الذي له ملك 

السماوات واألرض ال إله إال هو ٌحًٌ وٌمٌت فآمنوا باهلل ورسوله النبً 

 األمً الذي ٌإمن باهلل وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون {.  

 علٌه وعلى آله وسلم آٌات القرآن على تبلوته صلى هللا ن  : أ   الوجه الثانً

نسانً فٌها إٌصال الروح القرآنً , والنور القرآنً إلى الروح اإل الناس

 القرآن فٌه الروح والنور والهدى . ن  والقلب اإلنسانً , وذلك أل

قال هللا تعالى :} وكذلك أوحٌنا إلٌك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما 

جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك  الكتاب وال اإلٌمان ولكن

لتهدي إلى صراط مستقٌم صراط هللا الذي له ما فً السماوات وما فً 

 األرض أال إلى هللا تصٌر األمور {.

من شؤن الروح أن تكون فٌها الحٌاة , فالروح اإلنسانً  ومن المعلوم أن  

به القلوب تحٌا به األجسام اإلنسانٌة, والروح القرآنً تحٌا 

واألرواح,وبتبلوته ٌمر هذا الروح القرآنً على القلوب, فتتؤثر به , 

ه الحق, وأنه كبلم رب العالمٌن: فهناك من ٌإمن ألنه عرؾ وتعرؾ أن  

له وأذعن إلٌه, وهناك من ٌعرؾ أنه الحق من عند الحق فاعترؾ به, وتقب  

ه وعلى آله وسلم , هللا تعالى , والذي جاء به هو رسول هللا صلى هللا علٌ

راً وعناداً , كما قال تعالى :} فإنهم ال ولكنه ٌجحد وٌنكر وال ٌعترؾ , تكب  

 ٌكذبونك ولكن الظالمٌن بآٌات هللا ٌجحدون {.
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ٌ  لوالجحود هو اإلنكار بعد الع ة األمر , وهذا شؤن الكفار كما أخبر هللا م بحق

 تعالى عنهم .

ا القرآن } على بعض األعجمٌن فقرأه قال تعالى :} ولو نزلناه { أي : هذ

علٌهم ما كانوا به مإمنٌن كذلك سلكناه فً قلوب المجرمٌن ال ٌإمنون به 

 حتى ٌروا العذاب األلٌم {.

 ٌقال: سلكت الخٌط فً اإلبرة إذا أدخلته .

والمعنى : أدخلنا القرآن حٌن سمعوه من النبً صلى هللا علٌه وعلى آله 

المجرمٌن , فعرفوا أنه حقاً كبلم هللا تعالى , وسلم , أدخلناه فً قلوب 

ه لٌس من كبلم البشر , بل هو معجز وعرفوا فصاحته وببلؼته , وأن  

, ولكنهم مع ذلك كله ال ٌإمنون به ؛ عناداً وكبراً , للبشر وؼٌرهم 

وجحوداً للحق بعد أن علموا أنه الحق, فهم مجرمون ال ٌإمنون به حتى 

 ٌروا العذاب األلٌم .

لى النبً وكان من كبار كفار قرٌش , جاء إ ولما جاء الولٌد بن المؽٌرة

له , فلما خرج  ق  صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم فقرأ علٌه القرآن ؛ ر  

 هللا ما هو بشعر وال بسحر , فقال : ٌا عجباً لما ٌقوله , فوسؤلوه عما سمع 

وسلم الذي سمعه ي: قول محمد صلى هللا علٌه وعلى آله أ –قوله  , وإن  

 وإن قوله لمن كبلم هللا . –منه وهو القرآن 

علٌه  لحبلوة , وإن   –أي: القرآن  –قوله الذي ٌقول ل   وقال الولٌد : وهللا إن  

ٌ   أعبله لمثمر , وإن   لطبلوة , وإن   على أسفله لمؽدق , وإنه الحق ٌعلو وال 

 علٌه , وإنه لٌحطم ما تحته .

ثم إن الولٌد
61
لعبت به شٌاطٌن اإلنس كؤبً جهل وأمثاله ,  بن المؽٌرة 

سحر  ا قال , وجحد وأنكر, وأدبر واستكبر, فقال : إن هذا إال  فرجع عم  

إثر , إن هذا إال قول البشر , كما أخبر هللا تعالى عنه بقوله :} ذرنً ٌ  

                                                           
61
البٌهقً فً وهذه القصة عن الولٌد بن المؽٌرة رواها الحاكم وصححها, و 

)الدالبل( من طرٌق عكرمة عن ابن عباس رضً هللا عنه , ورواها ابن جرٌر 
 والرواٌات متعددة . -وابن مردوٌه, واإلمام البؽوي , وأصحاب السٌر
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ومن خلقت وحٌداً { إلى قوله تعالى :} ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إال 

سحر ٌإثر إن هذا إال قول البشر سؤصلٌه سقر وما أدراك ما سقر ال تبقً 

 وال تذر لواحة للبشر علٌها تسعة عشر {.

كبلم  ت له قلوبهم , وعرفوا أنه لٌسوهكذا كانوا إذا سمعوا القرآن رق  

ه الحق, فمنهم من ٌإمن وٌهتدي , البشر , بل كبلم رب البشر , وعرفوا أن  

عرؾ أنه كبلم هللا تعالى حقاً نكر ؛ عناداً وكبراً بعد ما ومنهم من ٌجحد وٌ

 نزله على رسوله صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ., أ

 الٌته وتؤثٌره.فالقرآن الكرٌم له فع  

إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل قال هللا تعالى :}

فمن اهتدى فإنما تلوا القرآن وأمرت أن أكون من المسلمٌن وأن أ شًء

 ٌهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرٌن {.

وقال تعالى :} وإن أحد من المشركٌن استجارك فؤجره حتى ٌسمع كبلم هللا 

 ثم أبلؽه مؤمنه { اآلٌة .

 وح وتؤثٌر فً قلب السامع .أي: ألن القرآن الكرٌم له ر  

أنزلنا وهللا بما تعملون وقال تعالى :} فآمنوا باهلل ورسوله والنور الذي 

 خبٌر{.

 فما أعظم هذا الروح القرآنً وما أقوى نوره .

روى البخاري وؼٌره, عن جبٌر بن مطعم عن أبٌه رضً هللا عنه قال : 

المؽرب بالطور فلما سمعت النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ٌقرأ فً 

اآلٌات قال: كاد بلػ هذه اآلٌة :} أم خلقوا من ؼٌر شًء أم هم الخالقون { 

 قلبً أن ٌطٌر , وكان ذلك سبب إسبلمه .

وفً رواٌة مالك بإسناده, عن جبٌر بن مطعم عن أبٌه رضً هللا عنه قال: 

قرأ فً المؽرب :} والطور{ ٌ)سمعت النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم 
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فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة منه (
62
صلى هللا علٌه وعلى آله  

 وسلم .

وقد ذكرت جملة من الشواهد الواقعة فً كتاب) هدي القرآن الكرٌم إلى 

 الحجة والبرهان ( فارجع إلٌها.

رام, اللهم بدٌع السماوات واألرض , ذا الجبلل واإلكرام , والعزة التً ال ت  

, ر بكتابك أبصارنانو  هلل ٌا رحمن , بجبللك , ونور وجهك , أن ت  نسؤلك ٌا أ

ألسنتنا , وأن تفرج به عن قلوبنا, وأن تشرح به وأن تطلق به 

ٌ  صدورنا, عٌننا على الحق ؼٌرك , وال وأن تستعمل به أبداننا , فإنه ال 

 وال حول وال قوة إال باهلل العلً العظٌم . , أنت ٌإتٌناه إال  

اللهم اجعل القرآن العظٌم ربٌع قلوبنا , ونور صدورنا , ونور أبصارنا , 

 آمٌن. –نا وؼمنا اب هم  وجبلء حزننا, وذه

 وصلى هللا على سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلٌما.

: إن فً تبلوته صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم آٌات القرآن الوجه الثالث

كٌؾ ٌتلونه , نزل علٌه من ربه , وتعلٌماً لهم الكرٌم على الناس تبلٌػ ما أ  

على الناس على مكث ونزلناه قال هللا تعالى :} وقرآناً فرقناه لتقرأه 

 تنزٌبلً{.

وذلك بؤن ٌقرإوه على الوجه الذي سمعوه منه , وتلقوه عنه , ألن للقرآن 

الكرٌم منهجاً خاصاً , وأسلوباً فرٌداً فً تبلوته , وترتٌله, وتجوٌد قراءته 

جمٌع ذلك موقوؾ على التلقً عنه  مدوده ووجوه قراءاته , فإن  , وفً 

ى آله وسلم , والسماع منه صلى هللا علٌه وعلى آله صلى هللا علٌه وعل

وسلم , وقد قرأه الصحابة رضً هللا عنهم كما سمعوه من النبً صلى هللا 

هم تلوه على التابعٌن كما تبله علٌهم النبً علٌه وعلى آله وسلم , ثم إن  

 التابعٌن تلوه على أتباع التابعٌن كما صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , ثم إن  

بلً بعد ٌْ تبله علٌهم الصحابة , وهكذا تتابع التلقً والتبلوة للقرآن الكرٌم , ج  

ٌل إلى ٌومنا هذا , وسوؾ ٌتتابع وٌتتابع هذا التلقً لتبلوة القرآن الكرٌم ج  

                                                           
62
 قال ابن كثٌر : أخرجاه من طرٌق مالك. 
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على مدى الزمان , بواسطة العلماء والقراء إلى أن تقوم الساعة ؛ ال 

 ٌنقطعون .

 لنا الذكر وإنا له لحافظون {.قال هللا تعالى :} إنا نحن نز   

فاهلل تعالى الذي أنزله على رسوله صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , هو 

ذلك فً كتابً ) هدي  لت  كما فص   ل بحفظه إلى قٌام الساعة ,الذي تكف  

القرآن الكرٌم إلى الحجة والبرهان ( مع األدلة على ذلك والبراهٌن 

 القاطعة.

: إن فً تبلوته صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم آلٌات القرآن  الوجه الرابع

: النفسٌة واآلفاقٌة , الكرٌم , عرضاً لذكر آٌات هللا تعالى التكوٌنٌة 

السماوٌة واألرضٌة, الدالة على وجود هللا تعالى , ووحدانٌته, وقد جاء 

ذكر ذلك فً مواضع كثٌرة من القرآن الكرٌم و وقد ٌقرن هللا تعالى 

 رهما فً كثٌر من اآلٌات القرآنٌة, ومن ذلك قوله تعالى :ذك

} ولقد خلقنا اإلنسان من سبللة من طٌن . ثم جعلناه نطفة فً قرار مكٌن . 

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضؽة فخلقنا المضؽة عظاماً فكسونا 

إنكم بعد القٌن . ثم العظام لحماً ثم أنشؤناه خلقاً آخر فتبارك هللا أحسن الخ

ثم إنكم ٌوم القٌامة تبعثون { فذكر سبحانه آٌاته التكوٌنٌة  ذلك لمٌتون .

تمر علٌه , ثم ذكر بعد ذلك  التً الظاهرة فً خلق اإلنسان , وأطوار خلقه

أصنافاً من اآلٌات اآلفاقٌة التكوٌنٌة فقال سبحانه :} ولقد خلقنا فوقكم سبع 

لنا من السماء ماء بقدر فؤسكناه طرابق وما كنا عن الخلق ؼافلٌن , وأنز

نا لكم به جنات من نخٌل وإنا على ذهاب به لقادرون . فؤنشؤفً األرض 

. وشجرة تخرج من طور  وأعناب لكم فٌها فواكه كثٌرة ومنها تؤكلون

سٌناء تنبت بالدهن وصبػ لؤلكلٌن . وإن لكم فً األنعام لعبرة نسقٌكم مما 

ومنها تؤكلون . وعلٌها وعلى الفلك  فً بطونها ولكم فٌها منافع كثٌرة

 . تحملون .{

وكلها دالة على وجوب  ثم اآلفاقٌة, فذكر سبحانه اآلٌات التكوٌنٌة النفسٌة,

 وجوده ووحدانٌته , وكمال صفاته سبحانه .
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وقد ذكر هللا تعالى فً القرآن الكرٌم كثٌراً من آٌاته التكوٌنٌة فً مواضع 

قاطعة على أنه ال إله إال هللا رب العالمٌن , متعددة , وكلها حجج وأدلة 

ومن ذلك قوله تعالى :} والشمس وضحاها . والقمر إذا تبلها. والنهار إذا 

جبلها . واللٌل إذا ٌؽشاها . والسماء وما بناها . واألرض وما طحاها { 

فذكر جملة من اآلٌات اآلفاقٌة , ثم ذكر جملة من اآلٌات النفسٌة فقال 

نفس وما سواها . فؤلهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها سبحانه :} و

 . وقد خاب من دساها {.

ومن ذلك قول هللا تعالى :} والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. 

النجم الثاقب. إن كل نفس لما علٌها حافظ. فلٌنظر اإلنسان مم خلق. خلق 

 ه على رجعه لقادر {.من ماء دافق . ٌخرج من بٌن الصلب والترابب . إن

فذكر سبحانه السماء لٌتفكروا بما فٌها من اآلٌات الدالة على عظمة قدرة 

هللا تعالى , ثم ذكر النجم الثاقب الذي ٌطرق عالم الدنٌا لٌبلً, والمراد جنس 

ها تثقب ظبلم اللٌل بنورها , وٌراها الناس عٌاناً مع أبعادها النجوم فإن  

منها قدر مسافة األرض , ومنها ما هو  فإن   الشاسعة, وسعة أجرامها ,

أكبر بكثٌر وبؤضعاؾ , مع كثرتها, وإٌقاع كل نجم فً موقعه , وجرٌانها 

 فً أفبلكها المعٌنة لها .

 قال تعالى :} فبل أقسم بمواقع النجوم . وإنه لقسم لو تعلمون عظٌم {.

ر اإلنسان مم ثم ذكر سبحانه اآلٌات التكوٌنٌة النفسٌة فقال تعالى :} فلٌنظ

 خلق { اآلٌات .

وفً هذا كله أدلة قاطعة , وبراهٌن ساطعة مشهودة بالعٌان , تدل على 

وصفاته , قال تعالى :} وجود هللا تعالى , ووحدانٌته, وكمال أسمابه 

نه الحق أولم ٌكؾ آلفاق وفً أنفسهم حتى ٌتبٌن لهم أسنرٌهم آٌاتنا فً ا

 بربك أنه على كل شًء شهٌد {.

: إن فً تبلوته صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم آٌات القرآن  الخامس الوجه

الكرٌم : إعبلناً وإعبلماً بمجامع ما فٌه صبلح العالم , وفبلحه ونجاحه , 

هذا لٌس من كبلم المخلوقٌن؛ بل هو  أٌقن أن   ار فٌهفإذا سمعها العاقل وفك  
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ٌن سٌدنا محمد والمرسلكبلم رب العالمٌن , أنزله على إمام األنبٌاء 

 صلوات ربً وسبلمه علٌه وعلٌهم أجمعٌن .

روى الحافظ أبو ٌعلى فً كتاب)معرفة الصحابة ( بإسناده المتصل أن أكثم 

بن صٌفً لما بلؽه مخرج النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , أراد أن 

 وقالوا: أنت كبٌرنا لم تكن لتخؾ   -ٌتركوه –ٌؤتٌه فؤبى قومه أن ٌدعوه 

 إلٌه.

  ٌ  ؽه عنً وٌبلؽنً عنه .بل  قال : فلٌؤته من 

ٌه وعلى فؤتٌا رسول هللا صلى هللا عل -وروي أنهما ولداه –فانتدب رجبلن 

أنت , وما  نْ أكثم بن صٌفً , وهو ٌسؤلك م   آله وسلم فقاال : نحن رسل

 وفً رواٌة : وبم جبت ؟. –أنت 

ن أنا : فؤنا محمد بن عبد ا م  فقال النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] أم  

هللا , وأما ما أنا : فؤنا عبد هللا ورسوله جبتكم بقول هللا تعالى :} إن هللا 

 ٌؤمر العدل واإلحسان وإٌتاء ذي القربى وٌنهى عن الفحشاء والمنكر

 ٌعظكم لعلكم تذكرون {. والبؽً

 د علٌنا هذا القول .: رد   الفقا

 علٌه وعلى آله وسلم حتى حفظوه .ده علٌهم النبً صلى هللا فرد  

أن ٌرفع نسبه , فسؤلنا عن نسبه فوجدناه  فؤتٌا أكثم بن صٌفً فقاال: أبى

طاً س  زاكً النسب , و  
63
وقد رمى  –أي: أشرفهم وأمجدهم  –ضر فً م   

 قد سمعناها منه . إلٌنا بكلمات  

راه ٌؤمر بمكارم األخبلق , وٌنهى عن أكثم قال: إنً أ   فلما سمعهن  

مبلبمها, فكونوا فً هذا األمر رإوساً أي: أسرعوا إلى الدخول فً دٌن 

 وال تكونوا فٌه أذباباً . -تكونوا رإوساً وقادة -هذا الرسول ,

                                                           
63
ٌقال فً اللؽة : قرٌش أوسط العرب نسباً وداراً , أي: خٌرها, وكان النبً صلى  

 علٌه وعلى آله وسلم وسطاً فً قومه أي: أشرفهم نسباً . اهـ من )تفسٌر( ابن هللا
 كثٌر.
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هذه اآلٌة الكرٌمة أشرق قلبه  ولقد كان أكثم من األذكٌاء الفطناء, فلما سمع

عقله بمجامع خٌرها, وما فٌها من مجامع  ها, واستضاءم  ك  بؤنوار ح  

المحاسن والمكارم التً انطوت فٌها, فؤسلم وأسلم قومه , فكان ممن قال 

 فٌهم سبحانه فً آخر اآلٌة :} لعلكم تذكرون {.

جملة من الذٌن أسلموا لما سمعوا هذه اآلٌة الكرٌمة , ذكرت  وقد ذكرت  

ً تكلمت ن  ذلك فً كتاب ) هدي القرآن الكرٌم إلى الحجة والبرهان ( كما أ  

حول هذه اآلٌة الكرٌمة كبلماً مفصبلً فً ذلك الكتاب فارجع إلٌه ٌنفعك هللا 

 تعالى به .

بلوته صلى هللا علٌه فهذه الوجوه التً ذكرتها هً بعض وجوه الحكم فً ت

خبرنا هللا تعالى بقوله فً سلم آٌات القرآن على الناس, كما أوعلى آله و

اآلٌة المتقدمة وهً:} لقد من هللا على المإمنٌن إذ بعث فٌهم رسوالً من 

أنفسهم ٌتلوا علٌهم آٌاته وٌزكٌهم وٌعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من 

 قبل لفً ضبلل مبٌن {.

:} كما أرسلنا فٌكم رسوالً منكم ٌتلوا علٌكم آٌاتنا وٌزكٌكم  وقال تعالى

فاذكرونً أذكركم  علمون .ب والحكمة وٌعلمكم ما لم تكونوا توٌعلمكم الكتا

 واشكروا لً وال تكفرون {.

 وفً هذا بٌان منته الكبرى سبحانه وتعالى , ونعمته العظمى على العالم.

داً , ٌحتاج إلى مصنؾ كبٌر خاص والكبلم على هذه اآلٌة الكرٌمة واسع ج

 بها .

واآلن أعود إلى بٌان بعض األسباب الموجبة لمحبة النبً صلى هللا علٌه 

وعلى آله وسلم فوق كل محبوب؛ من خلق هللا تعالى أجمعٌن فأقول عطفا  

 على ما تقدم :

خلق  وكٌؾ ال ٌكون سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم أحب  

هللا تعالى إلى اإلنسان وقد قال هللا تعالى فٌه:} لقد جاءكم رسول من أنفسكم 

 عزٌز علٌه ما عنتم حرٌص علٌكم بالمإمنٌن رإوؾ رحٌم {.
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لقد جاءكم رسول من أنفسكم , معلوم بنسبه وحسبه, وصفته وصدقه, 

ته ونزاهته, وذكابه وفطانته , ما جربتم علٌه إال الصدق نته وعف  اوأم

 ألمانة صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم .وا

كما قال سٌدنا جعفر بن أبً طالب رضً هللا عنه لما دخل على النجاشً 

هللا تعالى بعث فٌنا رسوالً منا , نعرؾ نسبه  ملك الحبشة قال له : ) إن  

 وصفته , ومدخله ومخرجه , وصدقه وأمانته ( إلى تمام الحدٌث.

 }عزٌز علٌه ما عنتم {:

 مر أي: صعب علٌه وشق .علٌه األ ً اللؽة : عز  ٌقال ف

 كما قٌل :

  علٌنا أن نفارقهم                وجداننا كل شًء بعدكم عدم   ٌعز   نْ ٌا م  

 ت هو : ما ٌكرهه اإلنسان وٌشق علٌه .ن  والع  

أي: ٌصعب علٌه  –ه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ٌعز علٌه ن  والمعنى :أ  

–   ٌ ت أمته , وٌشق علٌها , ولذا جاء صلى هللا علٌه وعلى عنالشًء الذي 

آله وسلم بما فٌه صبلحهم ونجاحهم , وجاء بكل ما فٌه الخٌر لهم فً الدنٌا 

 واآلخرة , وبما فٌه سعادة الدنٌا واآلخرة .

 قوله تعالى :} حرٌص علٌكم {:

ه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم حرٌص على هداٌته للناس , ن  والمعنى أ  

وهو حرٌص صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم على أن  وإٌمانهم بما جاء به ,

باعدهم عما هو شر ٌ   نْ ٌوصل إلٌهم كل خٌر فً دنٌاهم وآخرتهم , وعلى أ  

لهم فً دنٌاهم وآخرتهم ؛ ولذلك كان صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ٌحزن 

ٌ  ا دعا أ  إذ لهم , وٌؤتٌهم بالبٌنات,  ن  ٌ  ب  ناساً فلم ٌستجٌبوا لئلٌمان بعد ما 

 لٌه , وتذهب عنه حزنه :س  ت  فكانت اآلٌات الكرٌمة تنزل علٌه ل  

قال هللا تعالى :} واصبر وما صبرك إال باهلل وال تحزن علٌهم وال تك فً 

 ضٌق مما ٌمكرون {.
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عمله فرآه حسناً فإن هللا ٌضل من  وقال هللا تعالى :} أفمن زٌن له سوء

ٌشاء وٌهدي من ٌشاء فبل تذهب نفسك علٌهم حسرات إن هللا علٌم بما 

 ٌصنعون {.

وقال تعالى :} لعلك باخع نفسك{ أي: مهلك نفسك } أال ٌكونوا مإمنٌن . 

 إن نشؤ ننزل علٌهم من السماء آٌة فظلت أعناقهم لها خاضعٌن .{. 

نفسك على آثارهم إن لم ٌإمنوا بهذا الحدٌث  وقال تعالى :} فلعلك باخع

 أسفاً {.

 وقال تعالى :} وما أكثر الناس ولو حرصت بمإمنٌن {.

وقد جاءت آٌات كثٌرة بهذا المعنى , وهذا كله ٌدل على حرصه الشدٌد 

صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم على هداٌة العالم وإٌمانهم, لٌخرجهم من 

 قاء إلى السعادة األبدٌة .الظلمات إلى النور , ومن الش

رب مثبلً لشدة حرصه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم على هداٌة وقد ض  

 الناس , وإٌمانهم بما جاءهم به, لٌنقذهم من عذاب هللا تعالى :

فقال: كما جاء عن أبً موسى األشعري رضً هللا عنه قال: قال رسول 

مثلً ومثل ما بعثنً هللا به كمثل  هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] إن  

ً   رجل أتى قومه فقال: إنً رأٌت   رٌان ؛ , وأنا النذٌر الع   الجٌش بعٌن

فالنجاء
64
  النجاء [ أي: اطلبوا النجاء, وانجوا وأسرعوا . 

قال صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] فؤطاعه طابفة من قومه فؤدلجوا , 

حهم ب  ص  بفة منهم فؤصبحوا مكانهم ف  وانطلقوا على مهلهم فنجوا, وكذبت طا

الجٌش فؤهلكهم واجتاحهم 
65
. 

                                                           
64
والمعنى : أنه قال لهم : إنً رأٌت جٌش أعدابكم م توجهاً إلٌكم, ٌرٌد أن ٌباؼتكم  

صباحاً , فؤنا لكم النذٌر العرٌان , فانجوا بؤنفسكم , وانطلقوا على مهلكم ؛ والنذٌر 
ٌ وجب المخافة من  العرٌان أصله أن   الرجل إذا أراد إنذار قومه وإعبلمهم بما 

عدوهم نزع رداءه عن ظهره , وأشار به إلٌهم ؛ إذا كان بعٌداً منهم , لٌخبرهم بما 
 ٌباؼتهم وٌداهمهم ؛ لٌؤخذوا حذرهم .

65
 أي: استؤصلهم . 
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ب بما فذلك مثل من أطاعنً واتبع ما جبت به , ومثل من عصانً وكذ  

جبت به من الحق [
66
. 

ما كان صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم حرٌصاً على هداٌة الناس , وإن  

هللا علٌه وعلى آله وإٌمانهم بما جاءهم به, واتباعهم له, ذلك ألنه صلى 

وسلم جاءهم بما فٌه سعادة الدنٌا وسعادة اآلخرة, وبما فٌه خٌر الدنٌا وخٌر 

  ٌ ك على ذلك الحدٌث ل  د  اآلخرة , وبما فٌه نجاح الدنٌا ونجاح اآلخرة , كما 

 اآلتً :

 ن  روى اإلمام أحمد رضً هللا عنه , عن ابن عباس رضً هللا عنهما :] أ  

ٌ  رسول هللا صلى هللا رى النابم ,  علٌه وعلى آله وسلم , أتاه ملكان فٌما 

فقعد أحدهما عند رجلٌه واآلخر عند رأسه الشرٌؾ صلى هللا علٌه وعلى 

 آله وسلم .

 فقال الذي عند رجلٌه للذي عند رأسه : اضرب مثل هذا ومثل أمته .

انتهوا إلى رأس  -مسافرٌن –فر مثله ومثل أمته كمثل قوم س   فقال: إن  

ازة مف
67

, ولم ٌكن معهم من الزاد ما ٌقطعون به المفازة , وال ما ٌرجعون 

أي: حسن الثٌاب  –برة ة ح  ل  به , فبٌنما هم كذلك إذ أتاهم رجل فً ح  

 شبة , وحٌاضاً رواءً عْ رٌاضاً م   بكم ردت  و   أرأٌتم إنْ  فقال لهم: –والسمت 

 ً ؟نتتبعون

 فقالوا : نعم .

كلوا , فؤ رٌاضاً معشبة , وحٌاضاً رواءً  قال: فانطلق معهم , فؤوردهم

أي: فؤخرجهم من تلك المجاعة والعطش الذي كانوا  –وشربوا وسمنوا 

 .-فٌه

ً   –أي: ألقكم  –لفكم فقال لهم: ألم أ    إن مررت   على تلك الحال فجعلتم إل

 بكم رٌاضاً معشبة وحٌاضاً أن تتبعونً ؟

                                                           
66
 كذا فً )التٌسٌر(. 
67
لمن انقطع فٌها, ثم أطلق علٌها المفازة فً األصل : هً الصحراء الدوٌة المهلكة  

 المفازة تفاإالً بسبلمة سالكها.
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 فقالوا : بلى .

بٌن أٌدٌكم رٌاضاً هً أعشب من هذه , وحٌاضاً هً أروى من  فقال: إن  

 هذه فاتبعونً .

ضٌنا بهذا نقٌم وقالت طابفة : قد ر   ه ,ن  فقالت طابفة : صدق وهللا لنتبع

 علٌه[.

سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم جاء بما  ن  فلٌعلم العاقل أ  

ما ٌقرب من الجنة , وكل ما  ن كل  ٌ  فٌه سعادة الدنٌا وسعادة اآلخرة , وب  

 ٌباعد من النار, وبٌن جمٌع ما فٌه خٌر الدنٌا واآلخرة .

روى الطبرانً بإسناد رجاله رجال الصحٌح , عن أبً الدرداء رضً هللا 

كنا رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , وما فً ر  عنه قال : ) لقد ت  

 لنا منه علماً (. السماء طابر ٌطٌر بجناحٌه إال ذكر

قال: وقال النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] فما بقً شًء ٌقرب من 

ن لكم [ أي: بٌنه رسول هللا صلى هللا ٌ  وقد ب   الجنة , وٌباعد من النار إال  

 .-علٌه وعلى آله وسلم بٌاناً واضحاً 

نا رسول هللا ك  ر  وروى اإلمام أحمد عن أبً ذر رضً هللا عنه قال : ) لقد ت  

ال وما ٌحرك طابر جناحٌه فً السماء إصلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , 

 ذكر لنا منه علماً (.

نه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ذكر لهم جمٌع وفً هذا دلٌل على أ

حتى ذكر لهم عالم الطٌر,  والمربٌة والؽٌبٌة , فلٌة ,العوالم العلوٌة والس

كون رسول هللا صلى ٌٌتصور العاقل بعد ذلك أن وذكر لهم منه علماً, فهل 

الح صهللا علٌه وعلى آله وسلم قد أهمل بٌان ناحٌة إصبلحٌة من نواحً الم

 وترك ذكرها !؟.. البشرٌة ,

ن جمٌع ٌ  بل الحق الذي ال رٌب فٌه أنه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ب  

وآخرتها , على النواحً اإلصبلحٌة, وطرق السعادات البشرٌة فً دنٌاها 

ر , وتفكر فٌما جاء به صلى ٌعلم ذلك كل من عقل وتبص   –أكمل الوجوه 

 هللا علٌه وعلى آله وسلم .
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قوله تعالى :} بالمإمنٌن رإوؾ رحٌم { صلى هللا تعالى علٌه وعلى آله 

 وسلم تسلٌماً كثٌراً دابماً أبداً.

 مشقة.الرأفة : هً دفع ما فٌه عذاب , أو إٌبلم , أو شدة, أو 

قال هللا تعالى :} الزانٌة والزانً فاجلدوا كل واحد منهما مابة جلدة وال 

تؤخذكم بهما رأفة فً دٌن هللا إن كنتم تإمنون باهلل والٌوم اآلخر ولٌشهد 

 عذابهما طابفة من المإمنٌن {.

فنهى سبحانه عن الرأفة بهما وذلك بؤن ٌدفع عنهما العذاب بالجلد , 

ما نهى سبحانه عن الرأفة بهما ألنهما بذكر الرأفة ؛ وإن  واإلٌبلم به, فجًء 

لدهما إصبلحهما ؛ وإصبلح المجتمع العام فً ج   لٌسا موضع الرأفة , فإن  

 ...إلخ, وتفصٌل الكبلم على ذلك لٌس موضعه هنا.

ٌ   وأما الرحمة : فهً إٌصال الخٌر والنفع والبر   قرن بٌن , وكثٌراً ما 

من باب التخلٌة ثم  –ذكرهما, وكثٌراً ما ٌقدم ذكر الرأفة على ذكر الرحمة 

 التحلٌة .

رحٌم , له رأفة فهو صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم بالمإمنٌن رإوؾ 

فوق رحمته العامة للعالمٌن التً قال هللا  خاصة, ورحمة خاصة بالمإمنٌن

 مٌن {.تعالى فٌها:} وما أرسلناك إال رحمة للعال

للعالمٌن كلهم: مإمنهم  عامة فهو صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم رحمة

ٌ   –هم وفاجرهم, وإنسهم وجنهم, وسابر العالمٌن وكافرهم, وبر   نت كما ب

ذلك فً كتاب : )سٌدنا محمد رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم 

 على ذلك . له المجٌدة ( فارجع إلٌه تجد األدلةبشمابله الحمٌدة, خصا

 فهو نبً الرحمة , وهو رسول الرحمة, صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم .

روى مسلم عن أبً موسى رضً هللا عنه قال : كان رسول هللا صلى هللا 

  ٌ لنا نفسه أسماء فقال:] أنا محمد , وأحمد , ً م  س  علٌه وعلى آله وسلم 

 وبة, ونبً الرحمة [.والحاشر , ونبً الت –أي: خاتم األنبٌاء  –ى والمقف  
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 وروى مسلم عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال: قٌل ٌا رسول هللا ادع  

 على المشركٌن .

 عثت رحمة [.اناً , وإنما ب  عث لع  بْ فقال:] إنً لم أ  

فهو صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم الرحمة المهداة , التً أهداها هللا تعالى 

 للعالم أجمع.

النبً صلى  ن  والبٌهقً عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , أ  وروى الطبرانً 

 هللا علٌه وعلى آله وسلم قال:] إنما أنا رحمة مهداة [.

 عثت رحمة مهداة [.للطبرانً :] ب  وفً رواٌة 

 فهو صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم بالمإمنٌن رإوؾ رحٌم , ٌدفع المشاق  

لهم أنواع الخٌر والبر فً الدنٌا والمكاره عنهم فً الدنٌا واآلخرة , وٌجلب 

 واآلخرة .

ومن رأفته صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ورحمته بالمإمنٌن أنه كان ٌكثر 

الدعاء لهم؛ بدفع السوء عنهم فً الدنٌا واآلخرة , وأن ٌكرمهم هللا تعالى 

 فً الدنٌا واآلخرة , كما جاء فً األحادٌث التالٌة :

اص رضً هللا عنهما قال: ) تبل رسول هللا عن عبد هللا بن عمرو بن الع

صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :} رب إنهن أضللن كثٌراً من الناس فمن 

 تبعنً فإنه منً ومن عصانً فإنك ؼفور رحٌم {.

وتبل قوله تعالى :} إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تؽفر لهم فإنك أنت العزٌز 

 الحكٌم {.

ً أمتً أمتً [ وبكى صلى هللا علٌه وعلى آله هم أمتفرفع ٌدٌه وقال: ] الل  

 وسلم .

فاسؤله ما  –وربك أعلم  –فقال هللا عز وجل :] ٌا جبرٌل اذهب إلى محمد 

 كٌه [؟ٌب

 .-وهو أعلم –فؤتاه جبرٌل فسؤله بما قال 
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رضٌك فً ا سن  فقال هللا تعالى :] ٌا جبرٌل اذهب إلى محمد فقل له : إن  

 مسلم كما فً ) التٌسٌر(.أمتك وال نسوإك [( رواه 

وأخرج البزار والطبرانً بإسناد حسن , عن أمٌر المإمنٌن علً رضً 

هللا عنه , أن رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم قال:] أشفع ألمتً 

 ٌا محمد ؟ حتى ٌنادٌنً ربً تبارك وتعالى فٌقول : أقد رضٌت  

 رضٌت [. رب   فؤقول : أيْ 

  علٌه وعلى آله وسلم .فهو نبً الرحمة صلى هللا

ن رجبلً ن عثمان بن حنٌؾ رضً هللا عنه , أروى الترمذي وابن ماجه ع

هللا تعالى أن  ضرٌراً أتى النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم فقال : ادع  

 عافٌنً .ٌ  

 فهو خٌر لك [. لك , وإن شبت صبرت   شبت دعوت   فقال :] إنْ 

 ه .قال : فادع  

 فٌحسن وضوءه وٌدعو بهذا الدعاء :فؤمره أن ٌتوضؤ 

] اللهم إنً أسؤلك وأتوجه إلٌك  بنبٌك محمد نبً الرحمة صلى هللا علٌه 

وعلى آله وسلم ٌا محمد إنً توجهت بك إلى ربً فً حاجتً هذه لتقضى 

ً  لً, اللهم فشف    [. عه ف

 وفً رواٌة النسابً :] فرجع وقد كشؾ هللا تعالى عن بصره [.

ركعتٌن ثم قل: اللهم [ إلى تمام  ل  ؤ ثم ص  سابً :] فتوض  وفً رواٌة الن

 الحدٌث .

 فهو صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم نبً الرحمة .

أخرج مسلم عن ثوبان رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه 

ً  أي جمعها لً وضم   –األرض  ً  :] إن هللا زوى ل  وعلى آله وسلم   -ها إل

وي لً منها , لك أمتً سٌبلػ ما ز  مشارقها ومؽاربها , وإن م   فرأٌت

وأعطٌت الكنزٌن : األحمر واألبٌض , وإنً سؤلت ربً ألمتً أن ال 
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ط علٌهم عدواً من , وال ٌسل  -أي: قحط عام ٌعم الكل  –ة نة عام  هلكهم بس  ٌ  

فؤعطانً [ –ضتهم ٌْ سوى أنفسهم فٌستبٌح ب  
68
كما فً) الخصابص  

 الكبرى(.

وقد أكرم هللا تعالى المإمنٌن برسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم 

بؤنواع من اإلكرام , وذلك لكرامته صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم على هللا 

تعالى , كما قال صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] وأنا أكرم األولٌن 

 واآلخرٌن على هللا تعالى وال فخر [.

ه سبحانه ن  إمنٌن به صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , وأ  ومن ذلك إكرام الم

  ٌ خزٌهم ٌوم القٌامة , وقد أعلن هللا تعالى ذلك فقال:} ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال 

توبوا إلى هللا توبة نصوحاً عسى ربكم أن ٌكفر عنكم سٌباتكم وٌدخلكم 

ا معه { جنات تجري من تحتها األنهار ٌوم ال ٌخزي هللا النبً والذٌن آمنو

ٌسعى بٌن أٌدٌهم وبؤٌمانهم ٌقولون ربنا أتمم } نورهم  –أي: ال ٌخزٌهم  –

 لنا نورنا واؼفر لنا إنك على كل شًء قدٌر {.

خرج أحمد وأبو بكر ظ السٌوطً فً )الخصابص الكبرى(: أقال الحاف

 الشافعً فً الؽٌبلنٌات , وأبو نعٌم , وابن عساكر :

 صلى هللا علٌه عنه قال: سجد رسول هللاعن حذٌفة بن الٌمان رضً هللا 

بضت فٌها, فلما ق  نفسه قد  ن  وعلى آله وسلم ٌوماً فلم ٌرفع , حتى ظننا أ  

أي:  –ربً استشارنً  رفع قال صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ,] إن  

  ٌ أي: تكرٌماً له ألنهم أمته صلى هللا  –فً أمتً ماذا ٌفعل بهم [  -نًر  خ

 سلم .علٌه وعلى آله و

 , هم خلقك وعبادك .ما شبت ٌا رب   فقلت: ]

 فاستشارنً الثانٌة , فقلت له ذلك , فاستشارنً الثالثة فقلت له ذلك .

 خزٌك فً أمتك .ً لن أ  فقال لً : إن  

                                                           
68
ة الناس م عظمهم , واستباحتهم هً:   ض  ٌْ قال العبلمة الزبٌدي فً )التٌسٌر(: وب 

جعلهم مباحاً بؤخذهم أسراً وقتبلً , ٌتصرؾ فٌهم عدوهم كٌؾ شاء , وقال : أخرجه 
 مسلم وأبو داود والترمذي .
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معً من أمتً سبعون ألفاً, مع كل ألؾ أول من ٌدخل الجنة  وبشرنً أن  

 سبعون ألفاً؛ لٌس علٌهم حساب .

  ً  عط .ل ت  جب , وس  : ادع ت   ثم أرسل إل

ر لً ما تقدم من ذنبً وما تؤخر , وأنا أمشً حٌاً ف  ؼ   نْ وأعطانً أ  

صحٌحاً 
69
ؽلب, متً وال ت  أخزى عطانً أن ال ت  أه , وشرح صدري , وإن   

ه أعطانً عطانً الكوثر نهراً فً الجنة , ٌسٌل فً حوضً , وإن  أه وإن  

ً أول ن  ه أعطانً أ  بٌن ٌدي شهراً , وإن   القوة والنصر, والرعب ٌسعى

  ٌ كثٌراً  ألمتً الؽنٌمة , وأحل   – حل  أي: أ –ب األنبٌاء دخوالً الجنة , وط

فلم أجد لً  –د على من قبلنا , ولم ٌجعل علٌنا فً الدٌن من حرج مما شد  

ال هذه السجدة [إشكراً 
70
. 

رسول هللا  حمد عن كعب بن مالك رضً هللا عنه , أنوروى اإلمام أ

  ٌ حشر الناس ٌوم القٌامة , فؤكون أنا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم قال:] 

ٌ   بً حلةً , فٌكسونً ر  وأمتً على تل   إذن لً فؤقول ما شاء خضراء , ثم 

فذلك المقام المحمود [ –هللا أن أقول 
71

 . 

 هفسرٌ  :] فؤقول ما شاء هللا أن أقول[  وقوله صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم

  ً من محامده,  ما جاء فً الصحٌحٌن فً حدٌث الشفاعة قال:] فٌفتح هللا عل

 وحسن الثناء علٌه , ما لم ٌفتحه على أحد قبلً [ الحدٌث .

وأخرج ابن جرٌر , وابن مردوٌه , عن جابر رضً هللا عنه , عن النبً 

أي:  –قال:] أنا وأمتً ٌوم القٌامة على كوم صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم 

                                                           
69
ك فً الدنٌا قبل اآلخرة , ال أ ن ه وعدنً بؤنه سٌعطٌنً ذلك فً المراد أعطانً ذل 

 كما تقدم بٌانه . –اآلخرة 
70
وقد تقدمت رواٌة اإلمام أحمد فً )المسند( بلفظها , وذكر هذا الحدٌث فً  

 )مجمع الزوابد( وقال: رواه أحمد وهو حدٌث حسن . اهـ.
71
 كذا فً )الخصابص الكبرى( . 
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مشرفٌن على الخبلبق , ما من الناس –مكان مرتفع 
72
أنه منا  د  أحد إال و   

ػ رسالة ربه [ه بل  ن  به قومه إال ونحن نشهد أ  , وما من نبً كذ  
73
. 

حمد والنسابً والبٌهقً عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا وروى اإلمام أ

عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] ٌجًء النبً ٌوم 

 –القٌامة ومعه الرجل, والنبً ومعه الرجبلن , وأكثر من ذلك, فٌقال لهم 

ٌ  هل بل   –أي: للنبٌٌن  ل دعى قومهم فٌقال لهم : هؽتم ؟ فٌقولون : نعم, ف

ال :ؽوكم ؟ فٌقولونبل  
74
 . 

 ؽتم .ٌشهد لكم أنكم بل   نْ فٌقال للنبٌٌن : م  

 محمد صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم . فٌقولون : أمة

أي:  –فتدعى أمة محمد صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم فٌشهدون أنهم 

 ؽوا .قد بل   -األنبٌاء

 ؽوا ؟فٌقال : وما علمكم أنهم قد بل  

ؽوانا , أخبرنا أنهم قد بل  نبٌنا بكتاب رب   فٌقولون : جاء
75
 قناه .فصد   

فٌقال: صدقتم , فذلك قوله تعالى :} وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا 

شهداء على الناس وٌكون الرسول علٌكم شهٌداً {[
76
. 

 :-واللفظ له  –وأصحاب )السنن( واإلمام أحمد  يوروى البخار

عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا علٌه عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا 

  ٌ ؽت؟ فٌقول : دعى نوح ٌوم القٌامة , فٌقال له : هل بل  وعلى آله وسلم :] 

 نعم.

                                                           
72
 أي: األمم قبلنا . 
73
 كما فً )الخصابص(. 
74
 هإالء هم المنكرون الكفرة من قومهم . 
75
وفً رواٌة أحمد :] فٌقولون : جاءنا نبٌنا فؤخبرنا أن الرسل قد بلؽوا [ أي: أخبر  

 نبٌنا عن كتاب ربنا أنهم قد بلؽوا ؛ فبل تنافً بٌن الرواٌتٌن .
76
 انظر )الخصابص الكبرى(. 
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  ٌ ؽكم ؟ فٌقولون : ما أتانا من نذٌر, وما أتانا لهم : هل بل  دعى قومه فٌقال ف

 من أحد .

 ٌشهد لك ؟ نْ فٌقال لنوح : م  

 لٌه وعلى آله وسلم [.مته صلى هللا عوأ فٌقول : محمد 

 وكذلك جعلناكم أمة وسطا ً {[. قال:] فذلك قوله تعالى :} 

 ه بالببلغ , ثم أشهد علٌكم [.فتدعون فتشهدون ل –قال :] الوسط : العدل 

  ٌ عٌن له , ب  ً أمته , المت  زك  والمعنى أنه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم هو 

  ٌ  والعدالة .لهم , وٌشهد لهم بالثقة د  ع  و

ٌ  هم قد بل  ن  أ   والنبٌون عى نوح علٌه السبلمفلما اد    –نة ؽوا , طولبوا بالب

على دعواهم التبلٌػ , فجًء بؤمة سٌدنا محمد صلى هللا  –الشهود  :وهً

 علٌه وعلى آله وسلم فشهدوا لهم بالتبلٌػ .

  ٌ ٌ  فقٌل : من   لكم .د  ع  زكٌكم و

  ٌ بالعدالة سٌد العالمٌن , وأكرم األولٌن واآلخرٌن ٌنا وٌشهد لنا زك  فقالوا : 

العالمٌن , أال وهو الحبٌب األعظم سٌدنا محمد صلى  على هللا تعالى رب  

 اهم .فشهد لهم بالعدالة وزك   –هللا علٌه وعلى آله وسلم تسلٌماً 

 وهذا معنى قوله تعالى :} وٌكون الرسول علٌكم شهٌداً {.

ن شهادته صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم لتضم   وإنما جًء بكلمة :} علٌكم{

 معنى الحكم .

وهذا المنصب, وهو منصب شهادة هذه األمة على األمم قبلها ؛ هو 

ت به هذه األمة المحمدٌة , المتبعة ص  تبة عالٌة , خ  منصب شرٌؾ , ور  

جعلنا هللا تعالى  –لرسولها األكرم صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم تسلٌماً 

 آمٌن . –بفضله وعافٌته  منهم

ولذلك ٌقؾ, هإالء الشهود ٌوم القٌامة , فً مكان عال , مشرؾ على 

 كما تقدم فً الحدٌث .الخبلبق كلهم , 



61 

 

أي: مقام شهادة هذه األمة المحمدٌة المتبعة له صلى  –ولما كان هذا المقام 

هللا علٌه وعلى آله وسلم له شؤنه الكبٌر , لما كان هذا المقام شرٌفاً منٌفاً , 

  ٌ  دعى به, وٌسؤل من هللا تعالى :كان حقٌقاً أن 

 قال هللا تعالى :

نزل إلى الرسول ترى أعٌنهم تفٌض من الدمع مما } وإذا سمعوا ما أ

 من الحق ٌقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدٌن {.عرفوا 

قال ابن عباس رضً هللا عنهما فً هذه اآلٌة الكرٌمة : )أي: فاكتبنا مع 

الشاهدٌن مع محمد صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم وأمته , فهم الشاهدون 

(ؽواهم قد بل  ه قد بلػ , وللرسل أن  ن  هم صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم أ  لنبٌ
77
. 

 مٌن .آ –صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم منهم  علنا بجاههالهم اج

 دعاؤه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم             

 ثٌن عنه من أمته للمحد                    

 علٌه عن ابن مسعود رضً هللا عنه قال: سمعت رسول هللا صلى هللا

ؽه كما سمعه , ا شٌباً فبل  ن  م   ر هللا امرءاً سمعوعلى آله وسلم ٌقول :] نض  

ػ أوعى من سامع [مبل   فرب  
78
. 

وعن زٌد بن ثابت رضً هللا عنه قال: سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه 

 ا حدٌثاً فبلؽه ؼٌره , فرب  ر هللا امرءاً سمع من  نض  وعلى آله وسلم ٌقول:] 

حامل فقه لٌس بفقٌه [ حامل فقه إلى من هو أفقه منه , ورب  
79
 الحدٌث. 

                                                           
77
م , وابن مردوٌه , والحاكم وصححه اهـ وذكر قال ابن كثٌر : رواه ابن أبً حات 

نحوه فً )الدر المنثور(, وعزاه إلى ابن جرٌر , وابن المنذر , وابن أبً حاتم 
ه .  ٌ ْو ْرد   والحاكم وصححه , وابن م 

78
قال الحافظ المنذري : رواه أبو داود والترمذي , وابن حبان فً )صحٌحه( إال  

 الترمذي : حدٌث حسن صحٌح .أنه قال :] رحم هللا امرءاً[, وقال 
ر هللا [ هو بتشدٌد  وقال الحافظ المنذري : قوله صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] نض 

الضاد المعجمة وتخفٌفها حكاه الخطابً , ومعناه الدعاء بالنضارة , وهً النعمة 
ٌ نه  له هللا تعالى وز م   هـ.وقٌل ؼٌر ذلك . ا –والبهجة والحسن , فٌكون تقدٌره : ج 
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وعن جبٌر بن مطعم رضً هللا عنه قال: سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه 

ر هللا عبداً سمع مقالتً ض  ٌقول:] ن   –خٌؾ منى  -وعلى آله وسلم بالخٌؾ

ٌ  ؽها م  فحفظها ووعاها , وبل    حامل فقه ال فقه له ؛ ورب   ب  سمعها , فر  ن لم 

 حامل فقه إلى من هو أفقه منه .

علٌهن قلب مإمن : إخبلص العمل هلل تعالى , والنصٌحة  ثبلث ال ٌؽل  

 دعوتهم تحفظ من وراءهم [. ألبمة المسلمٌن , ولزوم جماعتهم , فإن  

وراءهم [ نْ وفً رواٌة :] تحٌط م  
80
. 

وروى الطبرانً فً )األوسط( عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال: قال 

 لنبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] اللهم ارحم خلفابً [.ا

 قلنا : ٌا رسول هللا ومن خلفاإك ؟

ونها الناس [مقال :] الذٌن ٌؤتون من بعدي , ٌروون أحادٌثً , وٌعل
81
. 

 أمة سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم             

 هً خٌر األمم                              

وكٌؾ ال ٌكون سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , أحب 

خلق هللا تعالى إلٌك أٌها المسلم , وقد جعلك هللا تعالى من أمته التً هً 

 خٌر األمم .

 قال تعالى :} كنتم خٌر أمة { اآلٌة .

وإنما نالت هذه األمة هذه الخٌرٌة , واألفضلٌة على ؼٌرها من األمم؛ 

ة نبٌها سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم على جمٌع بسبب أفضلٌ

األنبٌاء والمرسلٌن , فإنه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم أفضل خلق هللا 

 تعالى , وأكرم األولٌن واآلخرٌن على هللا تعالى .

                                                                                                                                                                      
79
 قال الحافظ المنذري : رواه ابن حبان فً )صحٌحه( والبٌهقً. 
80
رواه اإلمام أحمد , وابن ماجه, والطبرانً فً )الكبٌر( مختصراً , ومطوالً, إال  

 أنه قال :] تحٌط[ بٌاء بعد الحاء كما فً )ترؼٌب( المنذري.
81
 وؼٌرها.انظر )ترؼٌب( المنذري . و)الفتح الكبٌر(, و )الخصابص الكبرى(  
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جاء فً الحدٌث عن حكٌم بن معاوٌة بن حٌدة عن أبٌه قال: قال رسول هللا 

 –ون[ وفً رواٌة :] تتم   –ى آله وسلم :] أنتم توفون [ صلى هللا علٌه وعل

]سبعٌن أمة , أنتم خٌرها , وأكرمها على هللا تعالى عز وجل [
82
. 

وعن أمٌر المإمنٌن علً رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا 

ٌ   عطٌت  علٌه وعلى آله وسلم :] أ    األنبٌاء [. أحد من عطما لم 

 ما هو ؟فقلنا: ٌا رسول هللا 

صلى هللا  -أحمد ت  ٌْ م  صرت بالرعب, وأعطٌت مفاتٌح األرض, وس  قال:] ن  

متً خٌر أ عل التراب لً طهوراً , وجعلتْ وج   –علٌه وعلى آله وسلم 

األمم [
83
. 

 أمة سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم               

 هم أكثر أهل الجنة                            

رٌدة عن أبٌه , عن النبً صلى هللا علٌه اإلمام أحمد , عن ابن ب  روى 

وعلى آله وسلم قال:] أهل الجنة عشرون ومابة صؾ, هذه األمة من ذلك 

ثمانون صفاً [
84
. 

النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم قال:]  وروى الطبرانً بإسناده , أن  

 [.أهل الجنة عشرون ومابة صؾ , ثمانون منها من أمتً 

ٌ   فؤهل الجنة عشرون ومابة صؾ , ال هللا تعالى , علم عدده إوكل صؾ ال 

مة سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , وأربعون ثمانون صفاً من أ

 صفاً من سابر األمم السابقة.

 فالحمد هلل تعالى الذي جعلنا من أمته صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم .

                                                           
82
عزاه ابن كثٌر إلى اإلمام أحمد , و)جامع( الترمذي , و)سنن( ابن ماجه , و)  

 مستدرك ( الحاكم , قال: وهو حدٌث مشهور , وحسنه الترمذي . اهـ.
83
 قال ابن كثٌر رحمه هللا تعالى : تفرد به أحمد من هذا الوجه وإسناده حسن . اهـ. 
84
وقال : هذا حدٌث حسن , ورواه ابن ماجه . قال ابن كثٌر : أخرجه الترمذي ,  

 اهـ.
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 دنا محمد صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم أمة سٌ                   

 هً أول من ٌدخل الجنة من األمم                        

النبً صلى هللا  ن  جاء فً الحدٌث عن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه , أ  

على األنبٌاء كلهم حتى أدخلها  تْ م  ر  الجنة ح   علٌه وعلى آله وسلم قال:] إن  

على األمم حتى تدخلها أمتً [ متْ , وحر  
85

 . 

كما جاء  هذه األمة المحمدٌة هً أول من ٌجوز الصراط من األمم, كما أن  

ٌقول صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم  –فً حدٌث طوٌل  -فً )الصحٌحٌن(

  ٌ بٌن ظهرانً جهنم , فؤكون أول  –أي: ٌنصب  –ضرب الصراط :] ثم 

ٌومبذ أحد إال الرسل , وكبلم الرسل  من ٌجوز من الرسل بؤمته؛ وال ٌتكلم

م [م سل  : اللهم سل  
86
. 

 المرء مع من أحب                        

وكٌؾ ال ٌكون سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , أحب 

خلق هللا تعالى إلٌك أٌها اإلنسان , وقد قال رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى 

 ن أحب [.آله وسلم :] المرء مع م

ٌ   وأي   ة لسٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى فضل وشرؾ أعظم من المع

 آله وسلم .

رجل إلى رسول هللا صلى هللا  ابن مسعود رضً هللا عنه قال: جاء فعن

قوماً ولم  علٌه وعلى آله وسلم فقال: ٌا رسول هللا كٌؾ ترى فً رجل أحب  

 –أي: لم ٌعمل مثلهم  –ٌلحق بهم 

[ رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] المرء مع من أحب  فقال 
87
. 

                                                           
85
 رواه الدار قطنً , والطبرانً فً )األوسط( كذا فً )شرح المواهب (. 
86
أي: فكل رسول ٌدعو ألمته بالسبلمة والحفظ حٌن ٌمرون على الصراط ,  

 ورسولنا األعظم ٌدعو لنا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم.
87
 منذري.متفق علٌه كما فً )ترؼٌب( ال 
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  ٌ حب القوم وعن أبً ذر رضً هللا عنه أنه قال: )ٌا رسول هللا : الرجل 

 وال ٌستطٌع أن ٌعمل بعملهم .

 قال صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] أنت ٌا أبا ذر مع من أحببت [.

 قال أبو ذر : فإنً أحب هللا ورسوله .

 قال:] فإنك مع من أحببت [.

فؤعادها أبو ذر, فؤعادها رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم 
88

 )

 رواه أبو داود . 

وروى مسلم : عن أنس رضً هللا عنه قال : بٌنما أنا ورسول هللا صلى هللا 

دةعلٌه وعلى آله وسلم خارجٌن من المسجد , فلقٌنا رجبلً عند س  
89
المسجد  

 ٌا رسول هللا متى الساعة ؟ :, فقال

 قال رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] وما أعددت لها [؟.

 الرجل استكان .  قال: فكؤن  

ثم قال : ٌا رسول هللا ما أعددت لها كثٌر صبلة وال صٌام وال صدقة
90
  ,

 ولكنً أحب هللا ورسوله .

 أحببت [.قال صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] فؤنت مع من 

قال أنس فما فرحنا بشًء فرحنا بقول النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم 

 :] أنت مع من أحببت [.

قال أنس رضً هللا عنه : ) فؤنا أحب النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم 

 وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبً إٌاهم (.

                                                           
88
 انظر )ترؼٌب المنذري( و)شرح المواهب(. 
89
دة المسجد : المراد بها هنا الظبلل المسقفة عند بابه.   س 
90
 أي: ما عندي كثرة نوافل : من صبلة وصدقة وصٌام. 
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قال: وفً رواٌة للبخاري : قال الحافظ المنذري : رواه البخاري ومسلم , 

 علٌه وعلى آله وسلم فقال : ٌا ن رجبلً من أهل البادٌة أتى النبً صلى هللاأ

 رسول هللا متى الساعة قابمة ؟

 قال:] وٌلك وما أعددت لها [؟

 أنً أحب هللا ورسوله . ال  قال: ما أعددت لها, إ

 قال: ] فإنك مع من أحببت [.

 ونحن كذلك ؟. : -أي: أنس رضً هللا عنه  -قال

 فقال صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] نعم[.

 ففرحنا ٌومبذ فرحاً شدٌداً .

أي: أنس رضً هللا  -قال الحافظ المنذري : ورواه الترمذي ولفظه : قال: 

: رأٌت أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم فرحوا -عنه 

ٌا رسول هللا : الرجل  منه , قال رجل: بشًء لم أرهم فرحوا بشًء أشد  

 حب الرجل على العمل من الخٌر ٌعمل به وال ٌعمل بمثله .ٌ  

 [. فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] المرء مع من أحب  

وفً )صحٌح( مسلم عن أنس رضً هللا عنه قال : جاء رجل إلى رسول 

  متى الساعة ؟هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , فقال : ٌا رسول هللا

 قال: ] وما أعددت للساعة [؟

 هللا ورسوله . قال: حب  

 قال:] فإنك مع من أحببت [.

قال أنس رضً هللا عنه : فما فرحنا بعد اإلسبلم فرحاً أشد من قول النبً 

 صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] فإنك مع من أحببت [.

وأبا بكر وعمر فؤرجو أن نا أحب هللا ورسوله قال أنس رضً هللا عنه : فؤ

 أكون معهم وإن لم أعمل بؤعمالهم .
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 فهإالء أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , لقد فرحوا أشد  

الفرح بمعٌتهم لرسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , وذلك بسبب 

مع حبهم له, لما سمعوا قول النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] المرء 

 من أحب [.

سوة بؤصحاب رسول هللا صلى هللا فؤنت أٌها المسلم والمسلمة , أما لكما أ  

ا رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله حب  علٌه وعلى آله وسلم , وذلك بان ت  

 ها .باً صادقاً فوق محبة المخلوقات كل  وسلم ح  

 ل:دامة رضً هللا عنه قاروى الترمذي والنسابً , عن صفوان بن ق  

إلى النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم فؤتٌته فقلت : ٌا رسول  هاجرت  

 عته .ٌنً ٌدك أباٌعك , فناولنً ٌده فباهللا ناولْ 

 فقلت : ٌا رسول هللا إنً أحبك .

[ فقال:] المرء مع من أحب  
91
. 

وجاء فً الحدٌث عن أمٌر المإمنٌن علً رضً هللا عنه قال : قال رسول 

: ال ٌجعل هللا من له  حقٌّ  علٌه وعلى آله وسلم :] ثبلث هن  هللا صلى هللا 

ى هللا عبداً فٌولٌه ؼٌره , وال سهم فً اإلسبلم كمن ال سهم له , وال ٌتول  

شر معهم [ح   ال  وماً إٌحب رجل ق
92
. 

علٌه رسول هللا صلى هللا  ن  المإمنٌن عابشة رضً هللا عنها , أ  م وعن أ

ٌ   : حلؾ علٌهن  أ وعلى آله وسلم قال:] ثبلثة جعل هللا من له سهم فً ال 

م اإلسبلم ثبلثة : الصبلة والصوم والزكاة , ه  اإلسبلم كمن ال سهم له , وأسْ 

وال ٌحب رجل قوماً  ى هللا عبداً فً الدنٌا فٌولٌه ؼٌره ٌوم القٌامة ,وال ٌتول  

هم [ الحدٌث إال جعله مع
93
. 

                                                           
91
 انظر )شروح الشفا (. 
92
قال فً )ترؼٌب( المنذري : رواه الطبرانً فً )الصؽٌر ( و) األوسط( بإسناد  

 فً )الكبٌر( من حدٌث ابن مسعود رضً هللا عنه . اهـ.جٌد , ورواه 
93
 قال الحافظ المنذري : رواه أحمد بإسناد جٌد . 
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نا فٌمن تولٌت , وبارك عافٌت , وتول  اللهم اهدنا فٌمن هدٌت , وعافنا فٌمن 

  ٌ قضى علٌك , لنا فٌما أعطٌت , وقنا شر ما قضٌت , فإنك تقضً وال 

من عادٌت , تباركت ربنا وتعالٌت , فلك  من والٌت , وال ٌعز   وإنه ال ٌذل  

الحمد على ما قضٌت , نستؽفرك اللهم ونتوب إلٌك , وصلى هللا العظٌم 

 ه وصحبه وسلم تسلٌماً أبداً أبداً .على سٌدنا محمد وعلى آل

 من عالمات                            

 محبة النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم          

محبة النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم لها  ن ٌعلم أن  ٌنبؽً للمسلم أ  

  ٌ كر نات تدل على صدق المحبة , وتلك العبلمات هً كثٌرة , أذعبلمات وب

 منها جملة مشهورة :

: التمسك بشرٌعته صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , واالهتداء بهدٌه, األولى

 ته, والسٌر على منهاجه وسٌرته صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم .واتباع سن  

قال هللا تعالى :} قل إن كنتم تحبون هللا فاتبعونً ٌحببكم هللا وٌؽفر لكم 

 .ذنوبكم وهللا ؼفور رحٌم {

 فجعل هللا تعالى متابعة الرسول صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم عبلمةً 

وشاهداً على محبة العبد لربه , وجعل جزاء العبد على حسن متابعته 

  ٌ اه لرسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم جعل جزاءه محبة هللا تعالى إ

 وؼفرانه سبحانه له .

زعم أقوام على عهد رسول هللا قال الحسن البصري وؼٌره من السلؾ :

  ٌ قال الحسن:  –حبون هللا تعالى صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم أنهم 

 فابتبلهم هللا تعالى بهذه اآلٌة الكرٌمة . اهـ

أي: فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة الكرٌمة , امتحاناً ألدعٌاء محبة هللا تعالى , 

  ٌ عالى وهو : اتباع رسول هللا ن فٌها الدلٌل على صدق محبة العبد هلل توب

  ٌ ع لرسول هللا ب  جزاء المت   ن  ن فٌها أ  صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , وب

ٌ   ن  صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم أ   حبه , فمن أراد أن ٌحبه هللا هللا تعالى 
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  ٌ  حب  تعالى فعلٌه باتباع رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , وأن 

 به رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم . جمٌع ما جاء

مرو بن العاص رضً هللا عنهما قال: د هللا بن ع  جاء فً الحدٌث عن عب

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] ال ٌإمن أحدكم حتى ٌكون 

 به [. هواه تبعاً لما جبت  

روٌناه فً كتاب قال اإلمام النووي رضً هللا عنه : حدٌث حسن صحٌح , 

 الحجة بإسناد صحٌح اهـ

 ً .والمراد بالهوى هنا: المحبة والمٌل الكل  

ورواه الطبرانً بإسناده عن عبد هللا بن عمرو قال: قال رسول هللا صلى 

  ٌ  هواه تبعاً لما جبت  إمن أحدكم حتى ٌكون هللا علٌه وعلى آله وسلم :] ال 

ء به رسول هللا صلى هللا علٌه به , وال ٌزٌػ عنه [ أي: ال ٌمٌل عما جا

  ٌ ل عما جاء به وال ٌتحو   ر  وعلى آله وسلم بل ٌستقٌم على ذلك وال ٌتؽ

 صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم .

قال هللا تعالى :} فبل وربك ال ٌإمنون حتى ٌحكموك فٌما شجر بٌنهم ثم ال 

 ٌجدوا فً أنفسهم حرجاً مما قضٌت وٌسلموا تسلٌماً {.

:} وإذا دعوا إلى هللا ورسوله لٌحكم بٌنهم -فً المنافقٌن  –عالى وقال هللا ت

الحق ٌؤتوا إلٌه مذعنٌن أفً قلوبهم  لهم إذا فرٌق منهم معرضون وإن ٌكن

مرض أم ارتابوا أم ٌخافون أن ٌحٌؾ
94
هللا علٌهم ورسوله بل أولبك هم  

 الظالمون {.

إلى هللا ورسوله وقال فً المإمنٌن :} إنما كان قول المإمنٌن إذا دعوا 

 لٌحكم بٌنهم أن ٌقولوا سمعنا وأطعنا وأولبك هم المفلحون {.

 وٌرحم هللا تعالى القابل :

                                                           
94
ٌ قال : حاؾ علٌه أي: ظلمه , وهو من باب باع .   الحٌؾ : هو الظلم والجور , 
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حبه        هذا لعمري فً القٌاس بدٌع تعصً اإلله وأنت ت ظهر
95
  

 المحب لمن ٌحب مطٌع ك صادقاً ألطعته           إن  ب  لو كان ح  

 ضٌع ك ت  منه وأنت لشكر ذافً كل ٌوم ٌبتدٌك بنعمة             

ة على صدق محبة النبً صلى اله علٌه وعلى آله فمن العالمات الدال  

وسلم اتباع شرٌعته , والتمسك بها, مع المحبة لسنته صلى هللا علٌه 

 وعلى آله وسلم :

رسول هللا صلى هللا  لً روى الترمذي عن أنس رضً هللا عنه قال: قال

ً  علٌه وعلى آله وسلم :] ٌا ب أن تمسً وتصبح ولٌس فً قلبك  قدرت   إنْ  ن

 ألحد فافعل [. ؼشٌّ 

ثم قال:] ٌا بنً وذلك من سنتً , ومن أحٌى سنتً فقد أحبنً , ومن أحبنً 

 كان معً فً الجنة [ أي: ألن المرء مع من أحب .

قال الحافظ الزرقانً بعد ما أورد الحدٌث بهذا اللفظ قال: وفً رواٌة :] فقد 

ظهر ذكري ورفع أمري , فجعله بمنزلة أي: أ –ن أحٌانً [ أحٌانً , وم

 األحٌاء . اهـ لكن الرواٌة المشهورة عند أكثر المحدثٌن هً:] فقد أحبنً [.

هللا ه سمع رسول هللا صلى ن   عنه , أ  وعن العرباض بن سارٌة رضً هللا

كنهارها ؛ ثل البٌضاء ,لٌلها قد تركتكم على م  علٌه وعلى آله وسلم ٌقول:] ل

 ال ٌزٌػ عنها إال هالك [.

قال الحافظ المنذري : رواه ابن أبً عاصم فً )كتاب السنة ( بإسناد 

 حسن.

قلت: وقد روى اإلمام أحمد فً )مسنده( عن العرباض بن سارٌة رضً 

هللا عنه قال: وعظنا رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم موعظة : 

 منها القلوب . لتْ ذرفت منها العٌون, ووج  

 ع , فماذا تعهد إلٌنا ؟هذه لموعظة مود   فقلنا: ٌا رسول هللا إن  

                                                           
95
 أي: ؼرٌب عجٌب مخالؾ ألنواع القٌاس. 
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قال صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] قد تركتكم على البٌضاء , لٌلها 

 كنهارها , ال ٌزٌػ عنها بعدي إال هالك [ الحدٌث كما فً )المسند(.

ه على شرٌعة فقد ترك رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم أمت

سمحة, بٌضاء منٌرة كالشمس البٌضاء , لٌلها كنهارها , لٌس فٌها إبهام, 

وال خفاء, وال التباس, وال حٌرة, وال شك, وال ارتٌاب,و بل هً بٌضاء 

  ٌ ة واضحة نقٌة , جاءت بجمٌع ما فٌه المصالح البشرٌة , كالشمس , جل

دٌة , واالجتماعٌة , وهذا والسعادة الدنٌوٌة واألخروٌة , وبٌان الحقوق الفر

  ٌ  ة .كله معلوم قطعاً عند كل ذي عقل كامل ورو

ر وتفكر حكمة , ٌعلم ذلك كل من تدب  م م  ك  فؤحكام هذه الشرٌعة قابمة على ح  

 ر.ر, وانتبه وتبص  , وعقل وتذك  

لٌك مباركاً لٌدبروا آٌاته ولٌتذكر أولوا قال هللا تعالى :} كتاب أنزلناه إ

 األلباب {.

ا أنزلناه قرآناً عربٌاً لعلكم آلر تلك آٌات الكتاب المبٌن . إنوقال تعالى :}

 عقلون {.ت

وقال هللا تعالى :} قد جاءكم بصابر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمً 

 فعلٌها {.

وقال تعالى :} قل هذه سبٌلً أدعوا إلى هللا على بصٌرة أنا ومن اتبعنً { 

 اآلٌة .

مٌاً , وآذاناً وعلى آله وسلم لٌفتح هللا تعالى به أعٌناً ع   فجاء صلى هللا علٌه

 كما تقدم فً الحدٌث . –اً , وقلوباً ؼلفاً صم  

الة على محبة اإلنسان لسٌدنا رسول هللا صلى هللا العالمة الثانٌة : الد  

علٌه وعلى آله وسلم وهً : توقٌره وتعظٌمه صلى هللا علٌه وعلى آله 

 وسلم .

مبشراً ونذٌراً . لتإمنوا باهلل ورسوله وهداً اى :} إنا أرسلناك شقال هللا تعال

 وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصٌبلً {.
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 أي: تسبحوا هللا تعالى بكرة وأصٌبل.

وفً هذه اآلٌة الكرٌمة دلٌل على وجوب تعظٌمه وتوقٌره فوق كل 

زاد  المخلوقات , وكلما زادت المحبة له صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم

 تعظٌمه وتوقٌره له صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم .

وه م  عظ  فقوله تعالى :} وتعزروه { معنى ذلك كما قال ابن عباس وؼٌره : ت  

, ومعنى :} وتوقروه{ التوقٌر هو االحترام واإلجبلل واإلعظام , ولقد كان 

أصحاب النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ٌعظمونه صلى هللا علٌه 

لى آله وسلم تعظٌماً فابقاً على تعظٌم جمٌع أنواع المخلوقات ؛ وع

  ٌ رونه توقٌراً فوق جمٌع المخلوقات ؛ وهذا أمر مفروض على كل ق  و  و

} وتوقروه{ صلى  –أي: تعظموه  –قوله تعالى :} وتعزروه{  مسلم بنص  

 هللا علٌه وعلى آله وسلم .

نصروه واتبعوا النور الذي قال هللا تعالى :} فالذٌن آمنوا به وعزروه و

 أنزل معه أولبك هم المفلحون {.

 اللهم اجعلنا منهم بجاهه عندك صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم .

عثت كفار قرٌش عروة وقد ب   –روى البخاري وؼٌره فً حدٌث الحدٌبٌة 

بن مسعود الثقفً وسٌطاً عنهم ٌكلم النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , 

وحسن إسبلمه رضً هللا عنه : قال راوي  مشركاً ثم أسلم بعد  وكان وقتبذ 

ٌ   الحدٌث : ) ثم إن   أصحاب النبً صلى  –أي: ٌلحظ  –ق رم  عروة جعل 

م رسول هللا صلى هللا هللا علٌه وعلى آله وسلم بعٌنٌه , قال: فوهللا ما ٌتنخ  

خامة إال وقعت فً كؾ رجل منهم , فدلك بها وجهه علٌه وعلى آله وسلم ن  

سحاق : وال ٌسقط من شعره : تبركاً بذلك , وفً رواٌة البن إأي –وجلده 

 أي: واحتفظوا به متبركٌن . –أخذوه  إال  

, وإذا توضؤ -أي: أسرعوا إلى فعله  –قال: وإذا أمرهم بؤمر ابتدروا أمره 

ضوبهتلون على و  صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم كادوا ٌقت
96
, وإذا تكلموا  

                                                           
96
, وما ٌسٌل من الماء قال فً )شرح المواهب(: أي: على ما ٌجتمع من القطر  

 قاله المصنؾ . اهـ. –الذي باشر أعضاءه الشرٌفة عند الوضوء 
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  ٌ حدقون النظر إلٌه تعظٌماً له صلى هللا علٌه خفضوا أصواتهم عنده , وما 

  وعلى آله وسلم .

فدت على الملوك, قوم , وهللا لقد و   فرجع عروة إلى أصحابه فقال لهم : أيْ 

وعلى  -ملك الروم -وعلى قٌصر -ملك الفرس –ووفدت على كسرى 

 لكاً قط  م   –أي: ما رأٌت  –رأٌت  وهللا إنْ  –ملك الحبشة  –النجاشً 

محمداً صلى  حمد  أصحاب م   –أي: مثل تعظٌم  –ٌعظمه أصحابه ما ٌعظم 

 –أي: ما ٌتنخم نخامة  –هللا علٌه وعلى آله وسلم , وهللا إن ٌتنخم نخامة 

ا وقعت فً كؾ رجل منهم , فدلك بها وجهه وجلده , وإذا أمرهم ابتدرو إال  

ضوبه , وإذا تكلموا خفضوا أمره ؛ وإذا توضؤ كادوا ٌقتتلون على و  

  ٌ ون النظر إلٌه تعظٌماً له , وإنه قد عرض علٌكم حد  أصواتهم عنده, وما 

 الحدٌث كما فً )التٌسٌر( وؼٌره. –طة رشد فاقبلوها خ  

وقد جاء فً حدٌث هند ابن أبً هالة , الذي رواه الترمذي فً أوصاؾ 

هللا علٌه وعلى آله وسلم , وقد ذكرته بتمامه فً كتاب ) سٌدنا النبً صلى 

محمد رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ( وفٌه ٌقول هند بن أبً 

نما على ق جلساإه كؤهالة :] وإذا تكلم صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم أطر

رإوسهم الطٌر [ أي: أمالوا رإوسهم , وأقبلوا بؤبصارهم إلى صدورهم 

,وسكنوا وسكتوا ؛ إجبلالً له صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , وأدباً معه, 

ٌ  فكانت صفتهم فً ذلك صفة م   صٌده , فهو ن على رأسه طابر ٌرٌد أن 

 ك فٌذهب الطابر .ٌخاؾ أن ٌتحر  

 وفً هذا دلٌل على كمال اإلصؽاء واألدب والتوقٌر.

النبً صلى هللا علٌه روى الترمذي وؼٌره عن أسامة بن شرٌك قال: أتٌت 

 وعلى آله وسلم وأصحابه حوله كؤنما على رإوسهم الطٌر.

 أي: من كمال أدبهم وتوقٌهم للنبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم .

العالمة الثالثة : الدالة على محبة النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم : 

لصالة علٌه, تعظٌمه عند ذكره صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ؛ بكثرة ا

  ٌ ب عند ذكره صلى هللا والثناء علٌه, واألدب والخضوع االستكانة والته
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علٌه وعلى آله وسلم , أو عند تالوة حدٌثه الشرٌف صلى هللا علٌه 

 وعلى آله وسلم , أو سماعه أٌضا  :

بل عن أبً أٌوب السختٌانً فكان من قال اإلمام مالك رضً هللا عنه وقد س  

أي: كنت  –مقه رْ أبا أٌوب حج حجتٌن , قال مالك: فكنت أ   جملة جوابه أن  

ؼٌر أنه كان إذا ذكر  -أي: كبلماً –وال أسمع منه  –معه دابماً أنظر إلٌه 

أي: من شدة بكابه  –النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم بكى حتى أرحمه 

 شوقاً إلٌه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم . –

ما رأٌت وإجبلله للنبً صلى هللا علٌه وعلى آله  قال مالك: فلما رأٌت منه

 .-أي: كتبت عنه الحدٌث وروٌت عنه العلم  –عنه  ت  بْ ت  وسلم ك  

وقال مصعب بن عبد هللا أحد الرواة عن مالك وؼٌره قال: كان مالك إذا 

  ٌ ٌ  ذكر النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم  لونه , وٌنحنً حتى  ر  تؽ

 ٌصعب ذلك على جلسابه .

ً   فقٌل له ٌوماً فً ذلك , فقال: لو رأٌتم ما رأٌت    ما ترون . لما أنكرتم عل

وكان سٌد القراء ,  –أحد شٌوخه  –قال: ولقد كنت أرى محمد بن المنكدر 

 ال نكاد نسؤله عن حدٌث أبداً إال ٌبكً حتى نرحمه .

ٌد جعفر بن محمد الصادق رضً هللا عنهقال مالك: ولقد كنت أرى الس
97
 

عابة والتبسم , فإذا ذكر عنده النبً صلى هللا علٌه وعلى وكان كثٌر الد   ,

ٌ   ر  آله وسلم اصف    –رضً هللا عنه  –ر حاله , قال: وما رأٌته لونه وتؽ

 حدث عن رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم إال على طهارة .ٌ  

لٌه زماناً كثٌراً فما كنت إ –أي: أكثرت التردد  –قال مالك : ولقد اختلفت 

ٌ  ال على ثبلث خصال : إم  أراه إ أي: مراقباً  –اً , وإما صامتاً ا مصل

 –فٌما ٌعنٌه  وإما ٌقرأ القرآن , وال ٌتكلم رضً هللا عنه إال   –ومتفكراً 

معرضون { , وامتثاالً  أي: عمبلً بقول هللا تعالى :} والذٌن هم عن اللؽو

حسن إسبلم المرء تركه ما ال  نْ لقوله صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] م  

 ٌعنٌه [.
                                                           

97
 أي: كان ٌكثر التردد إلى اإلمام الكبٌر سٌدنا جعفر الصادق رضً هللا عنه . 
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اد , أي: اإلمام جعفر رضً هللا عنه من العلماء والعب   –قال مالك : وكان 

 الذٌن ٌخشون هللا تعالى عز وجل . اهـ

اد , ومن أكبر أهل ب  كبر العلماء , وأكبر الع  أي: كان رضً هللا عنه من أ

الخشٌة من هللا تعالى , الذٌن أثنى هللا تعالى علٌهم بقوله تعالى :} إنما 

 ٌخشى هللا  من عباده العلماء {.

 فعلى قدر العلم باهلل تعالى تكون الخشٌة من هللا تعالى .

 ن  كما روى الشٌخان عن أم المإمنٌن السٌدة عابشة رضً هللا عنها , أ  

ً ألعلمهم باهلل وأشدهم النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم قال:] فوهللا إن  

 له خشٌة [ الحدٌث.

قال اإلمام مالك رضً هللا عنه : ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم ٌذكر 

  ٌ ؾ منه الدم , ز  نظر إلى لونه كؤنه ن  النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ف

ًُ لسانه فً فمه ؛ ه وقد جؾ   منه لرسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله  ٌبًة

 وسلم .

قال: ولقد كنت آتً عامر بن عبد هللا بن الزبٌر , فإذا ذكر عنده النبً 

 آله وسلم بكى حتى ال ٌبقى فً عٌنٌه دموع .صلى هللا علٌه وعلى 

أي: ألطفهم فً العشرة  –قال : ولقد رأٌت الزهري وكان من أهنؤ الناس 

أقربهم , فإذا ذكر عنده النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم و –والمجالسة 

 ه ما عرفك وال عرفته .فكؤن  

قال: ولقد كنت آتً صفوان بن سلٌم , وكان من المتعبدٌن المجتهدٌن , فإذا 

ذكر النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم بكى فبل ٌزال ٌبكً حتى ٌقوم 

 الناس عنه وٌتركوه . اهـ

أنه كان إذا سمع الحدٌث أخذه العوٌل والزوٌل وروى عن قتادة
98
 . 

                                                           
98
العوٌل هو : صوت البكاء , والزوٌل : بفتح الزاي وكسر الواو : القلق والعناء ,  

 انظر ذلك فً )شروح الشفاء(. –وأصل الزوٌل عدم االستقرار 
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أي: مبلؽاً  –مستملٌاً  ولما كثر على اإلمام مالك الناس قٌل له : لو جعلت  

 سمعهم .ٌ   –للناس 

منوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت آفقال: قال هللا تعالى :} ٌا أٌها الذٌن 

 صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم . –النبً { 

ٌ  رمقال: وح    اً ومٌتاً على السواء صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم . اهـته ح

ًٌّ أي: ألن   فً قبره الشرٌؾ صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , بحٌاة  ه ح

عظم من حٌاة الدنٌا أ
99
. 

النبً صلى هللا علٌه وعلى آله  وقد روى البٌهقً وؼٌره بإسناد حسن , أن  

 ون [.وسلم قال:] األنبٌاء أحٌاء فً قبورهم ٌصل  

وروى مسلم والنسابً عن أنس رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى 

بً على موسى قابماً ٌصلً  ي  سر  هللا علٌه وعلى آله وسلم :] أتٌت لٌلة أ  

 حمر [.قبره عند الكثٌب األ فً

النبً صلى هللا علٌه  ما ٌضحك , فإذا ذكر عنده حدٌثوكان ابن سٌرٌن رب  

أي: من مهابته وتوقٌره للنبً صلى هللا علٌه  –وعلى آله وسلم خشع 

 وعلى آله وسلم .

هدي إذا قرأ حدٌث النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وكان عبد الرحمن بن م  

ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبً { وسلم أمرهم بالسكوت , وقال:} 

ل أنه ٌجب له من اإلنصات عند قراءة صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , ٌتؤو  

له عند  -أي: كما ٌجب –حدٌثه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ما ٌجب 

 سماع قوله صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم .

  ٌ حدث بحدٌث النبً صلى وقال أبو مصعب : كان مالك رضً هللا عنه ال 

أي: لحدٌثه  –وهو على وضوء ؛ إجبلالً له  وسلم إال  هللا علٌه وعلى آله 

 صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم .

 وحكى اإلمام مالك ذلك عن اإلمام السٌد جعفر الصادق رضً هللا عنه .

                                                           
99
 وقد ذكرت أنواعاً من األدلة على ذلك فً بعض كتبً فارجع إلٌها. 
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ث عن رسول هللا إذا حد   بن أنس وقال مصعب بن عبد هللا : كان مالك

أي: ثٌاباً حسنة  –اً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم توضؤ وتهٌؤ , ولبس ثٌاب

–   ٌ  ث .حد  ثم 

ه حدٌث رسول هللا صلى عن ذلك , فقال: إن   -مالك –قال مصعب : فسبل 

 أي: فٌجب توقٌره وتعظٌمه . –هللا علٌه وعلى آله وسلم 

أي: وقفوا على بابه  –ؾ بن عبد هللا : كان إذا أتى الناس مالكاً وقال مطر  

 –تعنً مالكاً  –ٌقول لكم الشٌخ خرجت إلٌهم الجارٌة فتقول لهم :  –

 .-أي: المسابل الفقهٌة  -رٌدون الحدٌث أو المسابل ؟ت  

, وإن قالوا -أي: على حاله وهٌبته  –فإن قالوا : نرٌد المسابل خرج إلٌهم 

فاؼتسل ,  –أي : موضع اؼتساله  –: نرٌد الحدٌث , دخل مؽتسله 

  ٌ م , أي: طٌلسانه , وتعم   –ولبس ساجه  , ب , ولبس ثٌاباً جدداً وتط

ة فً موضع له منص   –أي: توضع  –ى ق  لْ على رأسه رداءه , وت   عووض

  ٌ ر بالعود بخ  مرتفع , فٌخرج فٌجلس علٌها , وعلٌه الخشوع , وال ٌزال 

 . حتى ٌفرغ من حدٌث رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم

ث عن رسول هللا حد   ة إال إذاقال: ولم ٌكن مالك ٌجلس على تلك المنص  

 صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم .

 قال ابن أبً أوٌس : فقٌل لمالك فً ذلك .

أن أعظم حدٌث رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , وال  فقال: أحب  

 .-أي: ال متكباً وال ماببلً  –ث به إال عن طهارة , متمكناً حد  أ  

ٌ  قال ابن أبً أوٌس : وكان مالك ٌكره  ث فً الطرٌق أو هو قابم أو حد  أن 

حدٌث رسول هللا صلى هللا  -الطالب –م أن أفه   مستعجل , وقال : أحب  

 علٌه وعلى آله وسلم .

 وقال ضرار بن مرة : كانوا ٌكرهون أن ٌحدثوا على ؼٌر وضوء .

 ومثل ذلك جاء عن قتادة .
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أي: حدٌث  –وقال عبد هللا بن المبارك : كنت عند مالك وهو ٌحدثنا 

فلدؼته عقرب ست عشرة مرة  –رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم 

, وال ٌقطع حدٌث رسول هللا صلى هللا علٌه  فر  , وهو ٌتؽٌر لونه , وٌص  

ق عنه الناس , قلت له : ٌا وعلى آله وسلم , فلما فرغ من المجلس وتفر  

 أبا عبد هللا لقد رأٌت منك الٌوم عجباً ؟

إجبلالً لحدٌث رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله  ما صبرت  م إن  قال : نع

وسلم 
100
. 

وقد ذكرت فً كتاب ) الصبلة على النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ( 

مما ورد عن السلؾ الصالح من األدب والتعظٌم لحدٌث  جملة واسعةً 

التفصٌل لما لٌه تجد  علٌه وعلى آله وسلم , فارجع إرسول هللا صلى هللا

 أجملته هنا.

إذا علمت ذلك أٌها المسلم , وعلمت ما كان علٌه سلفنا الصالح من المحبة 

لسٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , والتعظٌم له, والتوقٌر 

واإلجبلل له صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , واألدب والتعظٌم لحدٌثه , 

 علٌه وعلى آله وسلم , فالواجب على وسٌرته, وذكره إذا ذكر صلى هللا

كل مسلم ومسلمة أن ٌنهج على منهجهم , وٌسٌر على سٌرهم , وما كانوا 

علٌه من التعظٌم والتوقٌر , والمحبة لسٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه 

فإنه حبٌب هللا تعالى األكرم , وعلى آله وسلم , ولحدٌثه وسٌرته الشرٌفة ؛ 

رسلٌن , وخاتمهم أجمعٌن صلوات هللا تعالى وسبلمه وإمام األنبٌاء والم

 علٌه وعلٌهم أجمعٌن .

وٌنبغً اإلكثار من ذكره صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , وذكر صفاته 

 ٌكثر ذكر محبوبه : ن  من شأن المحب أ   الكرٌمة , وأخالقه العظٌمة , فإن  

 عنها , روى أبو نعٌم والدٌلمً عن أم المإمنٌن السٌدة عابشة رضً هللا

شٌباً أكثر من ذكره  أحب   نْ عنه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم قال:] م  

]
101
. 

                                                           
100
انظر جمٌع ذلك فً كتاب )الشفاء( للعبلمة القاضً عٌاض رحمه هللا تعالى  

 وانظر شروحه.
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 وٌرحم هللا تعالى القابل :

 ه فً ضمابري مكنون صب عٌنً            سر  لً حبٌب خٌاله ن  

  ه فكلً عٌونت  لْ إن تذكرته فكلً قلوب                    أو تؤم  

هللا علٌه وعلى آله وسلم : الشوق لرؤٌته ومن عالمات محبته صلى  

 ولقائه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :

أن رسول  روى اإلمام مسلم فً )صحٌحه( عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه

اً ناس ب  من أمتً لً ح   أشد   نْ هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم قال:] م  

 ٌكونون بعدي , ٌود أحدهم لو رآنً بؤهله وماله [.

 أي: ولو بتركه ألهله وماله .

وروى مسلم عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى اله 

على أحدكم ٌوم ال  علٌه وعلى آله وسلم :] والذي نفس محمد بٌده ,لٌؤتٌن  

 إلٌه من أهله وماله معهم [. ٌرانً , ثم ألن ٌرانً أحب  

ه وسلم , ولو بترك أهله فٌتمنى أحدهم أن ٌراه صلى هللا علٌه وعلى آل

وماله , وذلك من شدة شوقهم لرإٌته صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , 

ومشاهدة أنواره , وجماله وكماله , وإفاضة نفحاته وأسراره , وبركاته 

 فذلك أحب إلٌهم من األهل المال . –صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم 

المسلم لرسول هللا صلى هللا الة على صدق محبة العالمة الرابعة : الد  

علٌه وعلى آله وسلم كثرة زٌارته صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ما 

د من شأن المحب الصادق كثرة زٌارته لمحبوبه , والترد   استطاع , فإن  

 إلٌه :

روى الدار قطنً وأبو الشٌخ وابن أبً الدنٌا كلهم من حدٌث ابن عمر 

ن  صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم قال:] م  رسول هللا رضً هللا عنهما , أن  

                                                                                                                                                                      
101
كما فً )شرح المواهب( , وذكره الحافظ السٌوطً فً )الجامع الصؽٌر(  

 , ونبه الشارح إلى أنه رواه أبو نعٌم أٌضاً.معزواً إلى الدٌلمً 
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أي: له شفاعة خاصة ترفع درجة الزابر  –له شفاعتً [  بتْ ج  زار قبري و  

 , وتزٌد فً تكرٌمه وتشرٌفه .

النبً صلى  قال الحافظ القسطبلنً : وفً )المعجم الكبٌر( للطبرانً , أن  

عملهت   جاءنً زابراً , ال نْ هللا علٌه وعلى آله وسلم قال :] م  
102
زٌارتً  إال   

  ً كنأن أكون له شفٌعاً ٌوم القٌامة [ وصححه ابن الس   : كان حقاً عل
103
 . 

وعن حاطب بن أبً بلتعة البدري رضً هللا عنه , أن رسول هللا صلى هللا 

ما زارنً فً حٌاتً, من زارنً بعد موتً فكؤن   ]علٌه وعلى آله وسلم قال:

اآلمنٌن [ رواه البٌهقً كما فً عث من ومن مات فً أحد الحرمٌن ب  

 )ترؼٌب( المنذري , و )المواهب اللدنٌة ( وؼٌرهما.

وعن عمر رضً هللا عنه قال: سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله 

أو قال –وسلم ٌقول:] من زار قبري 
104
له شفٌعاً أو  كنت   -:] من زارنً [ 

  شهٌداً [ رواه البٌهقً وؼٌره كما فً ) المواهب(.

وعن أنس بن مالك رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه 

وعلى آله وسلم :] من زارنً محتسباً 
105
إلى المدٌنة , كان فً جواري ,  

له شهٌداً وشفٌعاً ٌوم القٌامة [ رواه البٌهقً كما فً ) المواهب(  وكنت  

 وشرحها .

  ورواه المنذري فً ) الترؼٌب( ولفظه :

رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى  عن أنس بن مالك

عث من اآلمنٌن ٌوم القٌامة , ومن آله وسلم :] من مات فً أحد الحرمٌن ب  

 زارنً محتسباً إلى المدٌنة كان فً جواري ٌوم القٌامة [ رواه البٌهقً . اهـ

 وٌرحم هللا تعالى القابل :
                                                           

102
قال الزرقانً : ال تعمله : بضم التاء , أي: ال تحمله على العمل حاجة . اهـ  

 والمعنى أن مقصوده الزٌارة .
103
 قال الشارح : وهو أي: ابن السكن من كبار الحفظ والنقاد اهـ. 
104
 الشك من الراوي. 
105
زٌارته صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم لوجه  قال الحافظ الزرقانً : أي: طالباً  

 هللا تعالى , وابتؽاء رضوانه تعالى وقربه . اهـ.
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 ث كاذب ال فالمحد  عنك وإالركابب          و شد  إلٌك وإال ال ت  

 الدٌار ألهلها      وللناس فٌما ٌعشقون مذاهب  ومن مذهبً حب   

 ٌخاطب النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم : –وٌرحم هللا تعالى القابل 

 سواد عٌنً أمتطٌه علت  ً           ج  ن  أ   ت  أتٌتك زابراً وودد

 هللا فٌه  رسول   ومالً ال أسٌر على المآقً      إلى قبر  

 صلى هللا تعالى علٌه وعلى آله وسلم تسلٌماً كثٌراً أبداً.

السبلم على  ه ٌرد  وقد أعلمنا رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم أن  

 من ٌسلم علٌه بعد وفاته , كما كان ٌرد السبلم فً الحٌاة الدنٌا .

عن أبً هرٌرة  روى أبو داود , واإلمام أحمد والطبرانً , والبٌهقً

رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم قال:] ما من  ن  رضً هللا عنه , أ  

أحد
106
   ٌ  ً ً   إال رد   سلم عل هللا  ال رد  وفً رواٌة :] إ –روحً  هللا تعالى إل

  ً  علٌه السبلم [. حتى أرد   –روحً [  عل

  ٌ ً  سل  وفً رواٌة :] ما من مسلم  هللا تعالى إلً روحً حتى  , إال رد   م عل

 أرد علٌه السبلم [.

 ًٌّ الشرٌؾ فً قبره  وهذا ال ٌنافً أنه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم هو ح

األنبٌاء وال تفارقه الحٌاة كما جاء فً الحدٌث :] حٌاة مستمرة دابمة ثابتة ,

ن ذلك فً )المواهب ٌ  كما تقدم, كما ب   –أحٌاء فً قبورهم ٌصلون [ 

ن ذلك المناوي فً شرحه على )الجامع الصؽٌر( , ٌ  , وكما ب  وشرحها(

ن هإالء وؼٌرهم من ٌ  وكما بٌن ذلك الحافظ السٌوطً فً )الحاوي( وقد ب  

نوا ذلك من عدة وجوه , فمن أراد التوسع فً البحث فلٌرجع ٌ  المحدثٌن , ب  

 إلٌها .

نبً وقد ذكرت بعض األجوبة عن ذلك فً كتاب ) فضل الصبلة على ال

 صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ( فارجع إلٌه تجد ما ٌنفعك .

                                                           
106
 أي: أحد من المسلمٌن كما سٌؤتً فً الرواٌة الثانٌة . 
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روى أبو ٌعلى وؼٌره عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال : قال رسول هللا 

 صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :

عٌسى ابن مرٌم , ثم لبن قام على قبري فقال  ] والذي نفسً بٌده , لٌنزلن  

 [. ه  ن  ٌا محمد ألجٌب  

الحاكم وصححه, عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال: قال رسول وروى 

عٌسى ابن مرٌم , حكماً ,  هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] لٌهبطن  

قبري حتى  اً أو معتمراً , ولٌؤتٌن  اً , حاج  اً فج  ج  ف   وإماماً مقسطاً , ولٌسلكن  

  ٌ  ً  ٌره.علٌه [ كذا فً )الجامع الصؽٌر( وؼ وألردن   سلم عل

وروى الدرامً فً )سننه ( بإسناده عن سعٌد بن عبد العزٌز قال لما كان 

ةأٌام الحر  
107
ن فً المسجد النبوي الشرٌؾ صلى هللا علٌه وعلى ٌإذ   , ولم 

  ٌ قمآله وسلم ثبلثاً , ولم 
108
من المسجد ,  ؛ ولم ٌبرح سعٌد بن المسٌب 

ٌ   وكان ال ٌعرؾ وقت الصبلة إال   قبر النبً صلى هللا سمعها من بهمهمة 

 علٌه وعلى آله وسلم .

أي: فً  –األذان  بالة بلفظ : إن  وروى ذلك أٌضاً ابن النجار , وابن ز  

ن أي: م -ثبلثة أٌام , وخرج الناس رك فً أٌام الحرة ,ت   –المسجد النبوي 

أي: سعٌد: فاستوحشت ,  –فً المسجد , قال وسعٌد بن المسٌب  –المسجد 

فلما  ,–صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم  –الشرٌؾ فدنوت من القبر 

أي:  –ٌت ركعتٌن ل  سمعت األذان من القبر الشرٌؾ , فصحضرت الظهر 

ٌت الظهر , ثم مضى ذلك األذان واإلقامة فً ثم سمعت اإلقامة فصل   –نفبلً 

 ٌعنً لٌالً أٌام الحرة . –المسجد لكل صبلة حتى مضت الثبلث 

لى لسعٌد بن المسٌب , حٌث أسمعه هللا تعالى ذلك وهذا كرامة من هللا تعا
109

  ٌ ضح وٌبٌن معنى الحدٌث الذي رواه البٌهقً وصححه , وْ , وهذا مما 

 ن  عن أنس رضً هللا عنه , أ   أبو ٌعلى , والبزار , وابن عدي , ورواه

                                                           
107
 وهً األٌام التً وقعت فٌها فتنة ٌزٌد . 
108
أي: لم ٌقم فٌها الصبلة , قال الحافظ الزرقانً : لعدم تمكن أحد من دخول  

 سجد الشرٌؾ من الخوؾ. اهـ.الم
109
 انظر )شرح المواهب(. 
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النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم قال :] األنبٌاء أحٌاء فً قبورهم 

 ٌصلون [.

سري قال:] مررت لٌلة أ  وحدٌث مسلم عنه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم 

 بً على موسى ٌصلً فً قبره عند الكثٌب األحمر [.

  ٌ شهدك أن النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم هو وهذا كله ٌبٌن لك , و

 ًٌّ عظم  علٌه وعلى آله وسلم بحٌاة هً أفً قبره الشرٌؾ صلى هللا ح

 دنٌا .وأكبر من حٌاة ال

 والشواهد على ذلك كثٌرة وشهٌرة.

قال الحافظ القسطبلنً فً )المواهب( : وكذا قال الحافظ ابن كثٌر فً 

 تفسٌره وهذا لفظه :

قد ذكر جماعة من العلماء منهم الشٌخ أبو منصور الصباغ فً كتابه 

واسمه محمد بن  –فسكون  م  ض  ب   –)الشامل( الحكاٌة المشهورة عن العتبً 

 المتوفى سنة ثمان وعشرٌن ومابتٌن , قال : كنت جالساً عند قبر عبد هللا

النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , فجاء أعرابً فقال : السبلم علٌك ٌا 

جاءوك إذ ظلموا أنفسهم رسول هللا , سمعت هللا تعالى ٌقول:} ولو أنهم 

 رحٌماً {.م الرسول لوجدوا هللا تواباً فاستؽفروا هللا واستؽفر له

 فعاً بك إلى ربً ثم أنشؤ ٌقول:وقد جبتك مستؽفراً لذنبً و مستش

 م ك  القاع واأل   فنت بالقاع أعظمه     فطاب من طٌبهن  ٌا خٌر من د  

 صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم تسلٌماً               

 أنت ساكنه       فٌه العفاؾ وفٌه الجود والكرم  نفسً الفداء لقبر  

   صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم تسلٌماً                

ثم انصرؾ األعرابً , قال العتبً : فؽلبتنً عٌنً , فرأٌت النبً صلى هللا 

 ن  علٌه وعلى آله وسلم فً النوم , فقال : ٌا عتبً إلحق األعرابً فبشره أ  

 هللا تعالى قد ؼفر له .
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هللا تعالى قد ؼفر له  ن  أ   عرابً فبشرهوفً رواٌة القسطبلنً : إلحق األ

 بشفاعتً , صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم .

ذكرها ابن النجار , وابن  –أي: الحكاٌة  –قال الحافظ القسطبلنً : وهذه 

عساكر, وابن الجوزي فً كتاب : )مثٌر الؽرام الساكن ( عن محمد بن 

 وذكر القصة . اهـ –حرب الهبللً 

ه وقؾ حاتم وشرحها عن حاتم األصم , أن  وحكى فً )المواهب اللدنٌة ( 

اد , اعتزل الناس ثبلثٌن سنة وكان من أجل المشاٌخ الزه   األصم البلخً

جواباً لضرورة  فً قبة ال ٌكلمهم إال  
110

وقؾ حاتم األصم على قبره , 

رنا قبر نبٌك صلى هللا ا ز  إن   صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم فقال: ٌا رب  

 نا خاببٌن .سلم , فبل ترد  علٌه وعلى آله و

 نت  , فارجع أ   وقد قبلناك   ا لك فً زٌارة قبر حبٌبنا إال  ن  فنودي : ٌا هذا ما أذ  

 ار مؽفوراً لكم . اهـمعك من الزو   نْ وم  

وعن األصمعً قال: وقؾ أعرابً مقابل القبر الشرٌؾ فقال: اللهم هذا 

حبٌبك , وفاز  ر  لً س   فإن ؼفرت   ك ,دو  حبٌبك , وأنا عبدك , والشٌطان ع  

ؼضب  : وإن لم تؽفر لً –أي: الشٌطان  –ك عبدك , وؼضب عدو  

 وهلك عبدك . –أي: الشٌطان  –ك حبٌبك , ورضً عدو  

أعتقوا على قبره , وإن هذا سٌد  دٌ  س   العرب الكرام إذا مات منهم اللهم إن  

 آله وسلم تسلٌماً كثٌراً. العالمٌن فؤعتقنً على قبره , صلى هللا علٌه وعلى

تقك هللا تعالى قد ؼفر لك وأعْ  قال األصمعً : فقلت : ٌا أخا العرب إن  

 بحسن هذا السإال . اهـ

اللهم اؼفر لنا وارحمنا , وأعتقنا من النار , بجاه حبٌبك المعظم صلى هللا 

 آمٌن . –علٌه وآله وسلم وكرامته علٌك 

 وٌرحم هللا تعالى القابل :

 عتقوهم عتق أحرارهم أفً رق         عبٌدهم   وك إذا شابتْ إن المل

                                                           
110
 كما فً )شرح المواهب(. 
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 فؤعتقنً من النار  ق  فً الر   ٌا سٌدي أولى بذا كرماً       قد شبت   وأنت  

 اللهم آمٌن                                  

مسند أصبهان ,  –وقد نقل العلماء المحققون , ما وقع للحافظ أبً بكر 

ه نزلت بهم فاقة وهم فً ن  والحافظ الطبرانً , والحافظ أبً الشٌخ , من أ  

المدٌنة المنورة بؤنواره صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , فجاء األول إلى 

فه أفضل الصبلة وأكمل التسلٌم , وشكا الجوع ؛ ر  ش  القبر الشرٌؾ , على م  

ٌ  فقال له الحافظ الطبرانً إجلس : إم ن لبثوا أ  ا الرزق أو الموت , فلم 

أي: من الطعام  –بشًء كثٌر علٌهم السبلم , –جاءهم رجل من آل البٌت 

نه رأى النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم بلمٌن له , وأخبرهم أمع ؼ   –

 أي: من الطعام الكثٌر . –ٌؤمره أن ٌحمل إلٌهم شٌباً 

 : وفً بعض المجامٌع : (قال الحافظ السٌوطً فً كتابه ) الحاوي

جاه الحجرة الشرٌفة حج سٌدي أحمد الرفاعً رضً هللا عنه , فلما وقؾ ت  

 أنشد ٌقول :

فً حالة البعد روحً كنت أرسلها        تقبل األرض
111
 عنً وهً ناببتً  

 فامدد ٌمٌنك كً تحظى بها شفتً وهذه دولة األشباح قد حضرت          

  ها . اهـل  ب  ق  الشرٌؾ ف   فخرجت الٌد الشرٌفة من القبر

م تسلٌماً كثٌراً , فً كل لمحة ونفس عدد ما صلى هللا علٌه وعلى آله وسل  

 وسعه علم هللا العظٌم .

وهذه كرامة لسٌدي اإلمام الشٌخ أحمد الرفاعً رضً هللا عنه ,وهللا 

  ٌ  كرم أولٌاءه بما شاء من أنواع الكرامات .سبحانه وتعالى 

ة كرامات األولٌاء فً كتاب ٌ  ق  ألدلة على ثبوت وح  وقد ذكرت جملة من ا

 )التقرب( وؼٌر فارجع إلٌها .

                                                           
111
 أي: أرض قبره الشرٌؾ صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم  
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قصة تقبٌل الٌد الشرٌفة الواردة عن سٌدي أحمد رضً هللا عنه هً  وإن  

عدة من العلماء الذٌن صنفوا فً بٌان مناقبه  اثابتة باألسانٌد ؛ وقد ذكره

 وترجمته رضً هللا تعالى عنه؛ وعن أولٌاء هللا تعالى أجمعٌن .

حب الدٌن ابن النجار فً )تارٌخه( بسند ونقل فً )الحاوي( عن الحافظ م  

متصل , عن أبً الفرج : المبارك بن عبد هللا قال: حكى شٌخنا أبو نصر : 

لك بن محمد بن أبً سعٌد الصوفً الكبٌر قال: عبد الواحد بن عبد الم

النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , فبٌنما أنا جالس عند  حججت وزرت  

بكري , ووقؾ بإزاء المواجهة  الحجرة إذ دخل الشٌخ أبو بكر الدٌار  

الشرٌفة وقال: السبلم علٌك ٌا رسول هللا , فسمعت صوتاً من داخل 

 ا أبا بكر ؛ وسمعه من حضر . اهـٌك السبلم ٌلالحجرة : وع

ونقل فً )الحاوي( بالسند المتصل : أن السٌد نور الدٌن ؛ والد الشرٌؾ 

عفٌؾ الدٌن لما ورد إلى الروضة الشرٌفة وقال: السبلم علٌك أٌها النبً 

كان بحضرته قاببلً من القبر الشرٌؾ :  نْ ورحمة هللا وبركاته , سمع م  

 وعلٌك السبلم ٌا ولدي . اهـ

 العالمة الخامسة :

الة على صدق المحبة لسٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه من العالمات الد  

 وعلى آله وسلم هً: محبة أهل بٌته األطهار , وقرابته الكرام :

} إنما ٌرٌد هللا لٌذهب عنكم الرجس أهل –مثنٌاً علٌهم  -قال هللا تعالى :

 البٌت وٌطهركم تطهٌراً {.

أهل بٌته صلى هللا علٌه وعلى  الكرٌمة دلٌل قاطع , على أن  ففً هذه اآلٌة 

هم بالخطاب ص  بهم , ولذلك خ   آله وسلم لهم إكرام من هللا تعالى خاصٌّ 

 آمٌن . –ا بهم والنداء فقال:} أهل البٌت{ رضً هللا عنهم وعن  

روى الترمذي وحسنه ,والحاكم وصححه 
112

, عن ابن عباس رضً هللا 

وا هللا لما رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] أحب  عنهما قال: قال 

                                                           
112
 وأقره الذهبً كما فً )شرح المواهب(. 
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ٌؽذوكم به من نعمه , وأحبونً بحب هللا
113
ل بٌتً بحبً [ , وأحبوا أه 

 . أي: بسبب حبً لهم 

ٌ   –وفً رواٌة :] وأحبونً لحب هللا  وأحبوا أهل بٌتً  –اي أي: لحب هللا إ

[ أي: لحبً إٌاهم
114
 . 

زٌد رضً هللا عنهما قال: رأٌت النبً صلى وروى الترمذي عن أسامة بن 

هللا علٌه وعلى آله وسلم وحسن وحسٌن على وركٌه ؛ فقال صلى هللا علٌه 

هما , هما فؤحب  إنً أحب   وعلى آله وسلم :] هذان ابناي , وابنا بنتً , اللهم  

 هما [.من ٌحب   وأحب  

رسول هللا  وروى الترمذي عن أمٌر المإمنٌن علً رضً هللا عنه , أن  

وأشار إلى  –هذٌن  نً وأحب  صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم قال:] من أحب  

علٌاً رضً هللا عنه أي: سٌدنا  –وأباهما  –الحسن والحسٌن علٌهما السبلم 

كان معً فً الجنة[ –السٌدة فاطمة الكبرى علٌها السبلم  –وأمهما  –
115
. 

 ورسوله صلى هللا علٌه وعلى ه لحبٌب هللافعبلمة حب العبد هلل تعالى حب  

آله وسلم , وعبلمة حب رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم حب أهل 

بؽضهم فٌه الدمار  بٌته الكرام , وإن حبهم فٌه السبلمة والنجاة , وإن  

 والهبلك.

أخرج أبو ٌعلى والبزار والحاكم , عن أبً ذر رضً هللا عنه قال: سمعت 

مثل  فٌكم ل أهل بٌتًث  م   وعلى آله وسلم ٌقول:] أال إن  النبً صلى هللا علٌه 

كما فً )  –ؾ عنها ؼرق [ جا , ومن تخل  سفٌنة نوح , من ركبها ن  

 الخصابص الكبرى (.

أشرؾ األنساب وأنفسها , وأطهرها وأفضلها , وأطٌبها  ومن المعلوم أن  

س , وأزكاها , وأمجدها وأعبلها , والجوهر العالً على جمٌع األجنا

والذي فاق جمٌع أنساب الناس؛ ذلك هو نسب السبطٌن الجلٌلٌن الكرٌمٌن : 

                                                           
113
 أي: بسبب حب هللا تعالى لً. 
114
 انظر ) المواهب( و )الجامع الصؽٌر(. 
115
 فً )المواهب وشرحها(.وروى اإلمام أحمد نحوه , كما  
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سٌدنا الحسن وسٌدنا الحسٌن علٌهما السبلم والرضوان , ابنً السٌدة 

الكبرى فاطمة الزهراء علٌها السبلم , سٌدة نساء العالمٌن , بنت سٌدنا 

لٌن , وأكرم وموالنا وقرة أعٌننا وروح أرواحنا , إمام األنبٌاء والمرس

األولٌن واآلخرٌن على رب العالمٌن , حبٌب هللا تعالى األعظم , سٌدنا 

تسلٌماً كثٌراً كثٌراً كثٌراً أبداً أبداً أبداً محمد صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم 

نفس عدد ما وسعه علم و, صبلة تلٌق به وبمقامه العظٌم , فً كل لمحة 

 آمٌن . –معٌن هللا تعالى العظٌم , وعلٌنا معهم أج

 ؾ بهذا النسب ونال فخر هذا الحسب .ر  ش  فهنٌباً لمن ت  

 ورضً هللا تعالى عن اإلمام الشافعً القابل 

 فرض من هللا فً القرآن أنزله         ٌا آل بٌت رسول هللا حبكم  

ٌ        ٌكفٌكم من عظٌم الفضل أنكم    علٌكم ال صبلة له  صل  من لم 

 :أٌضاً وقال رضً هللا عنه 

 النبً ذرٌعتً                     وهموا إلٌه وسٌلتً آل  

 عطى ؼداً                بٌدي الٌمٌن صحٌفتًأرجو بهم أ  

 وٌرحم هللا تعالى القابل:

ٌ  وجه الحبٌب إذا تبد    نسٌك حسن محاسن القمرٌنى طالعاً            

ٌ  ق    الزهراء والحسنٌن ضعة ن الدنٌا بطلعة وجهه              والب  د ز

 صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم              

 د                     وأتى كحٌبلً لٌلة اإلثنٌن وممج   م  ظ  ع  ومطهر وم  

  ٌ  نور جبٌنه الكونٌن  ة مثله                  قد عم  محبوبنا ما فً البر

 مختوناً كحٌل العٌنقال القوابل ما رأٌنا مثله                    قد جاء 

 ما             هللا أرسله إلى الثقلٌنوربى على هذا الوقار معظ  
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 هم قاموا له صفٌن صلى بؤمبلك السماوات العلى             وجمٌع  

 صلى هللا تعالى علٌه وعلى آله وسلم تسلٌماً كثٌراً          

 –ؼفر هللا تعالى له ولوالدٌه  -قال عبد هللا :

ً  أولبك   المجامع  ساداتً فجبنً بمثلهم       إذا جمعتنا ٌا أخ

 وساطع  سراة سرى نور النبوة فٌهمو       فنورهمو فً الناس باد  

 وقال أٌضاً 

 أذفرا نور النبوة ساطع فً وجههم         وتفوح منهم رٌح مسك  

 مت          هم أنجم وهداة خٌر للورىر بٌن األنام تبس  ه  زْ هم أ  

 م والفخار األكبرام        الشرؾ المحت  ٌت المصطفى قد نلت  ٌا أهل ب

 آمٌن. –رضً هللا تعالى عنهم ونفعنا بهم 

روى ابن ماجه والحاكم , عن سٌدنا العباس رضً هللا عنه , عم سٌدنا 

 -رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم قال: كنا نلقى النفر من قرٌش

ٌ   –أي: بعضاً منهم  ثون , فٌقطعون حدٌثهم , فذكرنا ذلك لرسول حد  ت  وهم 

هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , فقال صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] 

من أهل بٌتً قطعوا حدٌثهم , وهللا  ثون , فإذا رأوا الرجل  أقوام ٌتحد   ما بال  

 حتى ٌحبهم هلل , ولقرابتً منهم [. رجل اإلٌمان   دخل قلب  ٌ  ال 

كما فً )الخصابص الكبرى( و)جامع األصول(  -ورواه الترمذي ولفظه :

العباس رضً هللا عنه , دخل  عن المطلب بن ربٌعة , أن   –وؼٌرهما 

ؽضباً , فقال له رسول هللا على رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم م  

 صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] ما أؼضبك [؟

 –أرى قوماً من قرٌش ٌتبلقون بٌنهم بوجوه مسفرة  فقال : ٌا رسول هللا

وإذا لقونا لقونا بؽٌر ذلك , فؽضب صلى هللا  –أي: علٌها البشاشة والتبسم 

والذي نفسً بٌده : ال  ]وجهه , وقال : ر  م  علٌه وعلى آله وسلم حتى احْ 
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ٌ   رجل إٌمان   ٌدخل قلب   حبكم هلل ولرسوله [ صلى هللا علٌه وعلى آله حتى 

 وسلم .

ً فقد م  أٌها الناس من آذى ع   لى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] ثم قال ص

 أبٌه [ أي: مثله . نو  الرجل ص   ما عم  آذانً , وإن  

النبً صلى  وروى الترمذي وحسنه , عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , أن  

رجل ال رسول هللا ؛ وإن عم   هللا علٌه وعلى آله وسلم قال :] العباس عم  

 أبٌه [. و  نْ ص  

وعن أمٌر المإمنٌن علً كرم هللا تعالى وجهه , عن النبً صلى هللا علٌه 

أبً, فمن شاء فلٌباه بعمه [ نو  وعلى آله وسلم قال:] العباس عمً, وص  
116
. 

قال : وأصله أن  –أي: هو المثل  –: المثل  قال فً ) النهاٌة( : الصنو  

 صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم أن  خلتان من عرق واحد , ٌرٌد طلع ن  ت  

 . أصل العباس وأصل أبٌه واحد , كما قال :] وهو مثل أبً [ اهـ

أبا رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله  ن   : وفً هذا دلٌل على أ  قال عبد هللا

ه وسلم هو لٌس بكافر , بل هو من أهل الجنة الناجٌن من النار, وذلك ألن  

نو هو المثل نو أبً[ والص  ه وسلم قال:] العباس ص  صلى هللا علٌه وعلى آل

شبه رسول هللا صلى هللا علٌه ٌ   نْ ر العاقل أ  , أي: مثل أبً , فهل ٌتصو  

ٌ  وعلى آله وسلم سٌدنا العباس عم   تصور ه وهو الصحابً الجلٌل , هل 

بهه بؤبٌه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم وٌكون أبوه من أهل شالعاقل أن ٌ

 ؟ !.. النار

أبوي سٌدنا رسول هللا صلى هللا  ن  ثم كبل , بل الحق الثابت باألدلة أ   كبل  

علٌه وعلى آله وسلم الشرٌفٌن هما ناجٌان من النار, وهما من أهل الجنة , 

هللا تعالى أكرم رسوله صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم  ن  وذلك بسبب أ  

سلم , أو بسبب أنهما لم ٌثبت فؤحٌاهما فآمنا به صلى هللا علٌه وعلى آله و

ما بلؽهما من حٌد ل  وعلى التد األصنام , بل كانا ب  عن واحد منهما أنه ع  

                                                           
116
 رواه ابن عساكر كما فً )الجامع الصؽٌر( رامزاً لحسنه . 
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شرٌعة إسماعٌل على نبٌنا وعلٌه أفضل الصبلة وأكمل التسلٌم , أو بسبب 

 أنهما من أهل الفترة , وأهل الفترة ناجون عند جماهٌر العلماء .

جاة األبوٌن الشرٌفٌن والسٌدٌن وجوهاً من األدلة على ن وقد ذكرت  

لت الكبلم على ذلك فً كتاب : ) هدي القرآن الكرٌم إلى الكرٌمٌن , وفص  

ٌ  معرفة العوالم والتفكر فً األكوان ( روي الؽلٌل فارجع إلٌه , تجد ما 

 وٌشفً العلٌل , مع الحجة والدلٌل .

هللا وروى الحاكم وابن حبان فً )صحٌحه( عن عمر بن الخطاب رضً 

النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم كان ٌرى للعباس ما ٌرى  عنه : ) أن  

  ٌ ٌ  الولد لوالده ,  قسمه ( ه وٌبر  م  فخ  عظمه , و
117
. 

قال العبلمة المناوي عند حدٌث :] العباس عم رسول هللا صلى هللا علٌه 

علٌه عم الرجل صنو أبٌه [ قال : ولهذا كان صلى هللا  وعلى آله وسلم وإن  

ه معاملة الوالد , حتى أنه كان صلى هللا علٌه وعلى ل  وعلى آله وسلم ٌعام  

ٌمٌنه وعمر عن ٌساره , وعثمان  آله وسلم إذا جلس ٌجلس أبو بكر عن

ى أبو بكر وجلس العباس مكانه , كما ح  ن  بٌن ٌدٌه , فإذا جاء العباس ت  

 أخرجه الدار قطنً.

 العالمة السادسة :

المسلم لسٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم  الدالة على محبة

 هً : محبة أصحابه رضً هللا تعالى عنهم :

  ٌ  ن ذلك رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :كما ب

: عن عبد هللا -واللفظ له  -(هواإلمام أحمد فً )مسندروى اإلمام الترمذي,

 صلى هللا علٌه وعلى رسول هللا عنه قال : قال ؽفل المزنً رضً هللابن م  

فً أصحابً , هللا هللا فً أصحابً هللا   آله وسلم :] هللا  
118
, ال تتخذوهم  

                                                           
117
 انظر )الجامع الصؽٌر( و)شرحه(. 
118
هكذا أعادها مرتٌن , والمعنى : اتقوا هللا فً أصحابً فبل تنقصوهم وال تسبوهم  

 وال تحقروهم ؛ بل احفظوا لهم كرامتهم وفضلهم .
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ضاً ر  ؼ  
119
بعدي , فمن أحبهم فبحبً أحبهم , ومن أبؽضهم فببؽضً  

أبؽضهم
120
, ومن آذاهم فقد آذانً , ومن آذانً فقد آذى هللا تبارك وتعالى  

 [. أن ٌؤخذه ك  , ومن آذى هللا فٌوش  

 رواه بهذا اللفظ اإلمام أحمد فً )مسنده( فً موضعٌن .

وروى اإلمام أحمد فً )مسنده( عن جابر بن سمرة رضً هللا عنه قال: 

رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى  إن   : (  خطب عمر بالناس فً الجابٌة فقال

 نوا إلى أصحابً , ثم الذٌنآله وسلم قام فً مثل مقامً هذا , فقال: ] أحس  

ٌلونهم , ثم الذٌن ٌلونهم , ثم ٌجًء قوم ٌحلؾ أحدهم على الٌمٌن قبل أن 

  ٌ  ٌ ٌ  ستحلؾ علٌها , و ستشهد , فمن أحب منكم أن شهد على الشهادة قبل أن 

الشٌطان مع الواحد , وهو مع  وحة الجنة فلٌلزم الجماعة , فإن  حب  ٌنال ب  

  ٌ ن ثالثهما , ومن كان رجل بامرأة فإن الشٌطا خلون  اإلثنٌن أبعد ؛ وال 

ه حسنته وتسوإه سٌبته فهو مإمن [ (ر  س  منكم ت  
121
 هذا لفظ اإلمام أحمد .  

 عنهما قال: خطبنا عمر ورواه الترمذي وصححه عن ابن عمر رضً هللا

رضً هللا عنه بالجابٌة فقال: ٌا أٌها الناس إنً قمت فٌكم كقٌام رسول هللا 

قال:] أوصٌكم بؤصحابً , ثم الذٌن صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم فٌنا, 

 ٌلونهم [ الحدٌث كما فً )التٌسٌر(.

النبً صلى  وجاء فً الحدٌث عن عمران بن الحصٌن رضً هللا عنه , أن  

هللا علٌه وعلى آله وسلم قال:] خٌر الناس قرنً , ثم الذٌن ٌلونهم , ثم 

 الذٌن ٌلونهم [.

 أو ثبلثة ؟قال عمران : فبل أدري أذكر بعد قرنه قرنٌن 

                                                           
119
 مكم القبٌح فٌهم, والطعن فٌهم , والذم  لهم .أي: ال تتخذوهم هدفاً لكبل 
120
والمعنى : فمن أحبهم فقد أحبهم بسبب حبه إٌاي , ومن أبؽضهم فقد أبؽضهم  

فمحبتهم هً دلٌل محبة رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله  –بسبب بؽضه لً 
 وسلم .

121
عمال( وقد أورده فً )المصابٌح( بلفظ :] أكرموا أصحابً [ وكذا فً )كنز ال 

و)الفردوس( بلفظ :] أكرموا أصحابً [ الحدٌث , فؤمر صلى هللا علٌه وعلى آله 
 وسلم بإكرامهم واإلحسان إلٌهم .
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ٌ   ] ثم إن   ستشهدون , وٌخونون وال ٌإتمنون , بعدهم قوماً ٌشهدون وال 

 من [.وٌنذرون وال ٌوفون ,وٌظهر فٌهم الس  

  ٌ  ستحلفون [.زاد فً رواٌة :] وٌحلفون وال 

 قال فً )جامع األصول( : أخرجه البخاري ومسلم والترمذي .

ى آله وسلم :] خٌر الناس قال: وللترمذي أٌضاً : قال صلى هللا علٌه وعل

  ٌ ن وْ ن  م  س  ت  قرنً , ثم الذٌن ٌلونهم , ثم الذٌن ٌلونهم , ثم ٌؤتً من بعدهم قوم 

ٌ  , وٌحبون الس   ٌ  من ,   سؤلوها [.عطون الشهادة قبل أن 

  ٌ ٌ  أي:   ستشهدون .شهدون وال 

قال فً )جامع األصول(: وفً رواٌة أبً داود : قال صلى هللا علٌه وعلى 

عثت فٌهم , ثم الذٌن ٌلونهم , ثم الذٌن لم :] خٌر أمتً القرن الذي ب  آله وس

ٌ   –وهللا أعلم أذكر الثالث أم ال  –ٌلونهم  شهدون وال ثم ٌظهر قوم 

  ٌ  ٌ ٌ  ستشهدون , و وفون , وٌخونون وال ٌإتمنون , وٌظهر فٌهم نذرون وال 

 من [.الس  

آله وسلم :] خٌركم قال وفً رواٌة النسابً : قال صلى هللا علٌه وعلى 

 قرنً , ثم الذٌن ٌلونهم , ثم الذٌن ٌلونهم [.

قال الراوي : فبل أدري أذكر مرتٌن أو ثبلثاً , ثم ذكر قوماً ] ٌخونون وال 

  ٌ  ٌ ٌ  إتمنون , و ٌ  شهدون وال  نذرون وال ٌوفون , وٌظهر فٌهم ستشهدون , و

 من [.الس  

هم ٌحبون ن  ل(: ٌحتمل أ  من : قال فً )جامع األصوومعنى ٌظهر فٌهم الس  

 –أي: شؤنهم الترؾ  –من ع فً المآكل والمشارب , وهً أسباب الس  وس  الت  

  ٌ حبون جمع األموال وٌفخرون بكثرة المال قال فً )جامع األصول(: أو : 

ونعوذ باهلل  –هم , ومبلػ علمهم م  اً , وهو أكبر ه  , وٌحبون المال حباً جم  

 من ذلك .
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رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله  ن  رضً هللا عنه , أ   وعن ابن مسعود

وسلم قال:] خٌر الناس قرنً , ثم الذٌن ٌلونهم , ثم الذٌن ٌلونهم , ثم ٌجًء 

 سبق شهادة أحدهم ٌمٌنه , وٌمٌنه شهادته [.قوم ت  

 قال فً )جامع األصول( : أخرجه البخاري ومسلم والترمذي .

 ى هللا علٌه وعلى آله وسلم .قال: وأراد بالقرن  أصحابه صل

ه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم أراد بقوله :] قرنً [ أي: أصحابه ن  ٌعنً أ  

فهم خٌر القرون , وهم خٌر الناس , كما جاء فً رواٌة : ] وهم خٌر هذه 

هذه األمة خٌر  ن  األمة [ وكما جاء فً رواٌة :] خٌر أمتً [ ومن المعلوم أ  

 كنتم خٌر أمة { اآلٌة .األمم قال تعالى :} 

وروى مسلم عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا 

 فٌهم [. عثت  علٌه وعلى آله وسلم :] خٌر أمتً القرن الذي ب  

الذٌن عثت فٌه , ثم وفً بعض رواٌات مسلم :] خٌر أمتً القرن الذي ب  

 الث أم ال ,وهللا أعلم أذكر الث – ٌلونهم , ثم الذٌن ٌلونهم [

  ٌ  ستشهدوا [.قال:] ثم ٌخلؾ قوم ٌحبون السمانة , ٌشهدون قبل أن 

فؤصحابه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , خٌر هذه األمة , وهذه األمة 

المحمدٌة هً خٌر األمم كلها, قال صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] أنتم 

سبعٌن أمة , أنتم خٌرها , وأكرمها على  -وفً رواٌة :] توفون[ –ن وْ م  ت  ت  

 هللا تعالى [ كما فً الترمذي و )المسند ( وؼٌرهما.

وروى الشٌخان عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه قال : قال رسول هللا 

الناس زمان ٌؽزو فٌه فبام من  ىصلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] ٌؤتً عل

عة من الناس المسلمٌن ٌؽزون , وٌقاتلون أعداءهم من أي: جما –الناس 

صاحب رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى  نْ م   فٌقولون : هل فٌكم –الكفار 

  ٌ لهم وٌنصرهم على  هللا فتحأي: فٌ –فتح لهم آله وسلم ؟ فٌقولون : نعم , ف

 .-أعدابهم بسبب ذلك الصحابً 
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من الناس فٌقال :  –اعة أي: جم –ثم ٌؤتً على الناس زمان فٌؽزو فبام 

رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ؟  أصحاب صاحب نْ هل فٌكم م  

  ٌ  فتح لهم .فٌقولون : نعم , ف

ٌ   –أي: المسلمٌن  –ؽزو فبام من الناس ٌثم ٌؤتً على الناس زمان ف قال: ف

ْن صاحب صاحب نْ هل فٌكم م   أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى  م 

  ٌ فتح لهم [ أي: فٌنصرهم هللا تعالى على آله وسلم ؟ فٌقولون : نعم , ف

 أعدابهم .

وعن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه 

 حد ذهباً ؛ ماأحداً أنفق مثل أ   ن  وا أصحابً , فلو أ  وعلى آله وسلم :] ال تسب  

 أحدهم وال نصٌفه [. د  بلػ م  

قال فً )جامع األصول(: رواه البخاري ومسلم وأبو داود , والترمذي 

 وزاد فٌه :] فو الذي نفسً بٌده لو أنفق أحدكم [ الحدٌث.

 صلى هللا علٌه رسول هللا ن  وروى مسلم عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , أ  

أحدكم  ن  فو الذي نفسً بٌده لو أ  وا أصحابً , ب  س  وعلى آله وسلم قال:] ال ت  

أحدهم وال نصٌفه [ وذلك لقوة إٌمانهم  د  حد ذهباً ؛ ما بلػ م  أنفق مثل أ  

 وصدقهم وإخبلصهم .

؛  د  : ربع الصاع , والنصٌؾ نصؾ الم   د  قال فً )جامع األصول( : الم  

 والتقدٌر : ما بلػ هذا القدر الٌسٌر من فضلهم وال نصفه اهـ.

ة رضً هللا عنه قال : قال لً رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى رٌدوعن ب  

أي:  –عث لهم ب   أصحابً ٌموت بؤرض إال   نْ آله وسلم :] ما من أحد م  

[ أخرجه الترمذي كما فً نوراً وقابداً ٌوم القٌامة  –ألهل تلك األرض 

 )جامع األصول(, ورواه الضٌاء المقدسً كما فً ) الفتح (.

 هللا تعالى شهادته  إعالن                  

 بأن محمدا  رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم 

 وثناؤه سبحانه على أصحابه رضً هللا عنهم 
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قال هللا تعالى :} محمد رسول هللا والذٌن معه أشداء على الكفار رحماء 

بٌنهم تراهم ركعاً سجداً ٌبتؽون فضبلً من هللا ورضواناً سٌماهم فً 

وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فً التوراة ومثلهم فً اإلنجٌل كزرع 

م شطؤه فآزره فاستؽلظ فاستوى على سوقه ٌعجب الزراع لٌؽٌظ بهأخرج 

 الكفار وعد هللا الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات منهم مؽفرة وأجراً عظٌماً {.

سٌدنا  ن  قوله تعالى :} محمد رسول هللا { فً هذا إعبلن شهادته سبحانه بؤ

لها فً جمٌع كتبه محمداً هو رسول هللا حقاً , وقد أعلن هذه الشهادة وسج  

ل مه علٌه وعلٌهم , وسج  ى وسبللالتً أنزلها على رسله صلوات هللا تعا

ة ذلك فً آٌاته لها فً جمٌع صفحات آٌاته التدوٌنٌة , وكما سج   المتلو 

التكوٌنٌة : السماوٌة واألرضٌة , وجمٌع العوالم المربٌة والؽٌبٌة , 

وهً قوله تعالى :} محمد ت هذه الجملة ,ءوالعرشٌة والعلوٌة , ولذلك جا

ُ  ب  رسول هللا { جاءت م   لآلٌة قبلها وهً قوله تعالى :} هو الذي أرسل  ةً ن  ً 

رسوله بالهدى ودٌن الحق لٌظهره على الدٌن كله وكفى باهلل شهٌداً محمد 

رسول هللا {
122
 صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم . 

وقد أعلن هللا تعالى شهادته بؤن سٌدنا محمداً هو رسول هللا صلى هللا علٌه 

ع كتبه التً أنزلها على رسله صلوات وعلى آله وسلم , أعلن ذلك فً جمٌ

هللا تعالى علٌه وعلٌهم : قال هللا تعالى :} الذٌن ٌتبعون الرسول النبً 

األمً الذي ٌجدونه مكتوباً عندهم فً التوراة واإلنجٌل ٌؤمرهم بالمعروؾ 

وٌنهاهم عن المنكر وٌحل لهم الطٌبات وٌحرم علٌهم الخبابث وٌضع عنهم 

 { أي: عظموه كانت علٌهم فالذٌن آمنوا به وعزروهاألؼبلل التً وإصرهم 

 ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولبك هم المفلحون {.}

بن  وروى البخاري وؼٌره عن عطاء بن ٌسار قال : لقٌت عبد هللا بن عمر

العاص رضً هللا عنهما , فقلت : أخبرنً عن صفة رسول هللا صلى هللا 

 وراة .علٌه وعلى آله وسلم فً الت

                                                           
122
ٌ إت  بؤداة العطؾ كما هو معلوم فً   وهذا من باب االستبناؾ البٌانً , ولذلك لم 

 عبلمة الببلؼة .



97 

 

ه لموصوؾ فً التوراةفقال: أجل, وهللا إن  
123
ببعض صفته فً القرآن :]  

 ٌا أٌها النبً إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذٌراً [ الحدٌث .

وروى الترمذي وؼٌره وحسنه الترمذي , قال : عن عبد هللا بن سبلم
124
 

مكتوب فً التوراة صفة محمد صلى هللا علٌه وعلى  رضً هللا عنه قال: )

 آله وسلم , وعٌسى ابن مرٌم ٌدفن معه (.

أي: بقً فً  –د بقً فً البٌت موضع قبر قال أبو مودود المدنً : ق  

بعد ما أي:  -ٌدفن فٌه عٌسى ابن مرٌم , –الحجرة الشرٌفة موضع قبر 

رسول هللا سٌدنا  نزل من السماء إلى عالم األرض , وٌقوم بنشر دٌنٌ  

ال الذي شر شرٌعته , وٌقتل الدج  محمد صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , ون  

ٌ  ٌظهر فً آخر الزمان , فبعد ذلك ٌتوف   دفن اه هللا تعالى توفٌة الموت , و

 فً الحجرة الشرٌفة على نبٌنا وعلٌه أفضل الصبلة وأكمل التسلٌم .

النجاشً  نه قال: سمعت  وروى أبو داود عن أبً موسى رضً هللا ع

 ن  رحمه هللا تعالى ٌقول : أشهد أ   –أي: ملك الحبشة  –صاحب الحبشة 

 عٌسى علٌه السبلم . ر بهش  ه الذي ب  ن  محمداً رسول هللا , وأ  

من أمور الناس  لت  قال النجاشً : ولوال ما أنا فٌه من الملك , وما تحم  

 –أي: ألتٌت محمداً رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم  –ألتٌته 

 حمل نعلٌه .أحتى 

 أي: أكون خادم نعلٌه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم .

قال ذلك حٌن جاءه الكتاب من رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , 

لى آله ٌدعوه فٌه إلى اإلسبلم , فؤعلن إٌمانه برسول هللا صلى هللا علٌه وع

وتولٌه مصالحهم , واشتؽاله  ولكن لقٌامه بتدبٌر أمور رعٌته , وسلم ,

بذلك , لم ٌتمكن من اإلتٌان إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , 

 .هم كانوا فً حالة لو تركهم لفسد أمرهم ألن  

                                                           
123
, واطلع على ما جاء وكان عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنهما قد قرأ التوراة  

 فٌها من صفات رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم التً وصفه هللا تعالى بها .
124
ث بذلك .  د   وكان عبد هللا بن سبلم من كبار علماء الٌهود ثم أسلم وح 
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ٌخبره بشهادته   صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ,وقد أرسل إلى رسول هللا

محمداً رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , وإٌمانه به, ونعاه  أن

أي: أخبر بموته ٌوم توفً , وصلى  –النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم 

 علٌه رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم فً المدٌنة .

قصة  قال الحافظ ابن حجر فً ) اإلصابة(: وأخرج أصحاب الصحٌح

صبلة  -أي: على النجاشً –صبلته صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم علٌه 

الؽابب , من طرق منها عن جابر قال: ) لما مات النجاشً قال النبً صلى 

  ٌ قال له : أصحمة , هللا علٌه وعلى آله وسلم :] قد مات الٌوم عبد صالح , 

 على آله وسلم.على أصحمة [ فصففنا خلفه صلى هللا علٌه و فقوموا فصلوا

ورواه الدار قطنً بإسناده عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال: ) أصبحنا 

أخاكم  ذات ٌوم عند رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , فقال: ] إن  

 وا علٌه [.وفً , فصل  أصحمة النجاشً قد ت  

فوثب رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ووثبنا معه , حتى جاء 

أربع تكبٌرات ( ى فقام , فصففنا وراءه , فكبر  لمصل  ا
125
. 

وروى أبو داود عن أم المإمنٌن السٌدة عابشة رضً هللا عنها قالت: )لما 

ٌ  ن  ث أ  ا نتحد  ن  مات النجاشً رحمه هللا تعالى , ك   ى على قبره ر  ه ال ٌزال 

نور (
126
. 

هللا علٌه وعلى آله علن شهادته بؤن محمداً رسول هللا صلى فاهلل تعالى أ  

 وسلم فً جمٌع الكتب اإللهٌة السابقة : التوراة واإلنجٌل وؼٌرهما.

روى البٌهقً وأبو نعٌم , عن أم الدرداء امرأة أبً الدرداء رضً هللا عنه 

: كٌؾ تجدون صفة رسول هللا صلى هللا -األحبار  –قالت: قلت لكعب 

 علٌه وعلى آله وسلم فً التوراة ؟

ل , لٌس ك  ده موصوفاً فٌها :] محمد رسول هللا , اسمه المتو  قال : كنا نج

ر هللا عطً المفاتٌح , لٌبص  اب فً األسواق , وأ  خ  وال ؼلٌظ , وال ص بفظ  

                                                           
125
 انظر ) اإلصابة( و)شرح المواهب(. 
126
 كما فً )التٌسٌر( وؼٌره. 
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ٌ  تعالى به أعٌناً ع   ة , اً , وٌقٌم به السنة المعوج  م  سمع به آذاناً ص  مٌاً , و

ٌ   ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له نْ حتى ٌشهدوا أ   عٌن المظلوم وٌمنعه [ , 

–   ٌ لٌه ٌوصل إستضعؾ فٌنصره على من ظلمه , وأي: ٌحفظه من أن 

حقه
127
 . 

ورضً هللا تعالى عن سٌدنا حسان بن ثابت القابل فً وصفه لسٌدنا رسول 

 هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :

ٌ   متى ٌبد    د المتوق  جى ح مثل صباح الد  ل  فً اللٌل البهٌم جبٌنه       

 أو نكاالً لملحد  نظاماً لحق          ٌكون كؤحمد   قد نْ فمن كان أو م  

محمداً رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله  ن  عالى شهادته بؤوقد أعلن هللا ت

وسلم فً آٌاته التكوٌنٌة , وذلك فٌما أجراه سبحانه وتعالى من المعجزات 

دق رسوله سٌدنا محمد صلى هللا التً جعلها هللا تعالى آٌات دالة على ص

  ٌ على من أنكر رسالته  ةً ج  ده بها , وجعلها ح  علٌه وعلى آله وسلم , وأ

 صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم .

: كانشقاق القمر, وإمطار المطر فور دعابه ,  فمنها المعجزات السماوٌة

ن ٌضع ٌدٌه من الدعاء , وبقً المطر أسبوعاً حتى دعا بإمساكه أقبل 

: كالشجرٌة ,  ومنها المعجزات األرضٌةور دعابه , فؤمسكه هللا تعالى ؛ ف  

 والطعامٌة , والمابٌة , والجمادٌة .

وشهادة الحٌوانات البهٌمٌة بؤن محمداً رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله 

 وسلم .

  ٌ ٌ  ومنها المعجزات السمعٌة والبصرٌة : فكان  ٌ  رى ما ال  سمع رى ؼٌره, و

سمع ؼٌره من العوالم العلوٌة والسفلٌة , والعوالم الشهودٌة والؽٌبٌة ما ال ٌ

 لكٌة والملكوتٌة ؛ إلى ما هنالك ., الماضٌة واآلتٌة , والم  

ومن معجزاته إسراإه إلى بٌت المقدس , ومعراجه إلى السماوات العلى , 

درة واجتماعه باألنبٌاء فٌها, إلى سوإطبلعه على ما أودع هللا تعالى فٌها, 

                                                           
127
 ور( وؼٌرهما.كذا فً )الخصابص( و)الدر المنث 
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فٌه صرٌؾ األقبلم , إلى عالم العرش  ستوى سمعالمنتهى , إلى م  

العزة جل وعبل , واطبلعه على  وتخصٌصه لٌلة المعراج برإٌته رب  

جمٌع العوالم , كما جاء ذلك فً أحادٌثه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم عن 

 المعراج .

ٌرة , تحتاج وهكذا معجزاته صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم هً شهٌرة كث

 إلى مصنفات كبٌرة وكثٌرة .

رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ,  ن محمداً أفجمٌع الكابنات تشهد 

هم جحدوا ذلك بعد أن علموا صدق رسالته , كفرة الجن واإلنس فإن   إال  

بر وجحودهم ناشا عن ك  لة الساطعة , والبراهٌن القاطعة , ألدالثابتة با

  وعناد .

 هللا تعالى :} فإنهم ال ٌكذبونك ولكن الظالمٌن بآٌات هللا ٌجحدون {.قال 

بكاذب , ولكنهم ٌجحدون  ولست   ك صادقن  نهم ٌعلمون أ  والمعنى : أ  

  ٌ ه الحق ن  نكرون , فهم ظالمون ٌنكرون الحق بعد ما تبٌن لهم , وعرفوا أ  و

 ؛ كبراً وعناداً.

ٌ   ن  ومن المعلوم أ   نعوذ باهلل تعالى  –لٌنه إال النار العنٌد كالحدٌد , ال 

 .العظٌم

روى الترمذي وحسنه , عن أمٌر المإمنٌن علً رضً هللا عنه قال: )كنت 

مع النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم بمكة , فخرجنا فً بعض نواحٌها 

ال وهو ٌقول علٌه وعلى آله وسلم حجر وال شجر إ, فما استقبله صلى هللا 

 رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم (. : السبلم علٌك ٌا

 قال الحافظ الزرقانً : ورواه الدرامً والحاكم وصححه .

وروى البزار وأبو نعٌم عن أم المإمنٌن السٌدة عابشة رضً هللا عنها قال: 

ً  قال رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] لما أ   ال  جعلت   وحً إل

 ل السبلم علٌك ٌا رسول هللا [.ال قاأمر بحجر وال شجر إ
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 صلى وعن ابن عباس رضً هللا عنهما قال: ) جاء أعرابً إلى رسول هللا

 ك رسول هللا ؟.ن  أعرؾ أ م  هللا علٌه وعلى آله وسلم فقال له : ب  

ذدْ قال :] أن أ    ً رسول هللا [.ن  ق من النخلة , فٌشهد لً أ  عوا هذا الع 

ذق ٌنزل من النخلة  علٌه وعلفدعاه النبً صلى هللا ى آله وسلم , فجعل الع 

حتى سقط إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم  وقال له :  ,

 السبلم علٌك ٌا رسول هللا .

ثم قال له رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] ارجع إلى موضعك 

ذ –[ فعاد   –أي: اتصل بالشجرة كما كان  –إلى موضعه والتؤم  –ق الع 

فؤسلم األعرابً ( رواه الترمذي وقال: حدٌث حسن صحٌح كما فً 

 )التٌسٌر(.

فجمٌع الجمادات والنباتات , واألشجار واألحجار , والبهابم والحٌوانات , 

سٌدنا محمداً رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , وجمٌع  ن  تشهد أ  

 بل إن   ته صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ,زاذلك جاء فً أحادٌث معج

سٌدنا محمداً رسول هللا  ن  جمٌع أنواع العوالم , وجمٌع األشٌاء تشهد أ  

 صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم .

النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم  ن  ة , أ  ر  روى الطبرانً عن ٌعلى بن م  

كفرة الجن واإلنس [  , إال  ً رسول هللاٌعلم أن   ال  شًء إ نْ قال:] ما م  
128
. 

وعن جابر رضً هللا عنه قال : أقبلنا مع رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى 

,  فً بنً النجار –أي: دخلنا فً بستان  –آله وسلم حتى دفعنا إلى حابط 

 -أي: هجم علٌه الجمل –علٌه  شد   حد إال  فإذا فٌه جمل ال ٌدخل الحابط أ

 –الجمل  –فذكروا ذلك للنبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , فؤتاه , فجاء 

ن ٌدٌه صلى هللا علٌه وعلى آله ٌْ واضعاً مشفره على األرض , حتى برك ب  

 وسلم .

                                                           
128
 كما فً )الجامع الصؽٌر(رامزاً لصحته . 
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فقال صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] هاتوا خطاماً [ فخطمه , ودفعه إلى 

 علٌه وعلى آله وسلم فقال :] ما بٌن السماء صاحبه , ثم التفت صلى هللا

الجن واإلنس [ ً  ً رسول هللا إال عاص  ن  إلى األرض أحد إال ٌعلم أ  
129
. 

فلقد جاء صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم بؤنواع من البٌنات , وأنواع من 

ه رسول المعجزات الدالة على صدقه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , وأن  

ات ن  ٌ  إلى جمٌع العالمٌن , ولذلك كانت معجزاته أنواًع متنوعة , وب  هللا حقاً 

ة قاطعة , لتقوم حجة هللا تعالى على جمٌع أصناؾ العالمٌن , صدقه أدل  

وصفه هللا  م  هللا تعالى الكبرى , ومن ث  فهو حجة هللا تعالى العظمى , وبٌنة 

ٌ  تعالى بؤن   كن , قال هللا تعالى :} لم ٌ نةه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم الب

المشركٌن منفكٌن حتى تؤتٌهم البٌنة . الذٌن كفروا من أهل الكتاب و

رسول
130
من هللا ٌتلوا صحفاً مطهرة . فٌها كتب قٌمة { فهو صلى هللا  

 البٌنة الجامع لكل بٌنة . –علٌه وعلى آله وسلم 

 جمٌع األنبٌاء وأممهم التابعة لهم ٌشهدون              

 أن سٌدنا محمدا  رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم 

قال هللا تعالى :} وإذ أخذ هللا مٌثاق النبٌٌن لما آتٌتكم من كتاب وحكمة ثم 

ل ءأقررتم وأخذتم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتإمنن به ولتنصرنه قا

ا } قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأن –أي: عهدي ومٌثاقً  على ذلكم إصري {

  معكم من الشاهدٌن {.

قال سٌدنا علً أمٌر المإمنٌن رضً هللا عنه , وابن عمه ابن عباس 

علٌه المٌثاق : لبن  ذ  رضً هللا عنهما : ما بعث هللا نبٌاً من األنبٌاء إال أخ  

 ًٌّ  به نلٌإمن بعث هللا محمداً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم وهو ح

ٌؤخذ المٌثاق على  نْ أ   –كل نبً  ىولٌنصرنه , وأمره : أي : أمر هللا تعال

أمته , لبن بعث هللا محمداً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم وهم أحٌاء 

                                                           
129
 رواه الدارمً وؼٌره . 
130
هذا بلد من البٌنة بدل مطابق , أو خبر لمحذوؾ تقدٌره : هً رسول هللا  

والتنوٌن فٌه للتفخٌم والتعظٌم , والمراد به رسولنا سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وعلى 
 آله وسلم .
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رنه , وذلك باتباعه والعمل بما جاءهم به صلى هللا علٌه ولٌنص   به ن  لٌإمن  

 وعلى آله وسلم ومناصرته على أعدابه .

الحدٌث الذي رواه أبو ٌعلى وؼٌره , عن جابر رضً هللا  ولذلك جاء فً

عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] وهللا لو كان 

  ٌ له إال أن ٌتبعنً [ الحدٌث كما فً )تفسٌر  اً بٌن أظهركم ؛ ما حل  موسى ح

 ( ابن كثٌر وؼٌره .

م , ورسول هللا تعالى فهو صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم اإلمام األعظ

األكرم , إمام األنبٌاء والمرسلٌن فً جمٌع العوالم فً الدنٌا واآلخرة , 

هم لٌلة اإلسراء لما اجتمعوا فً بٌت المقدس , كما ثبت فً ولذلك كان إمام  

 الصحاح , وهو إمامهم ٌوم القٌامة :

النبً  ن  جاء فً الحدٌث الذي رواه سٌدنا أبً ٌن كعب رضً هللا عنه , أ  

إمام  أنا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم قال :] إذا كان ٌوم القٌامة كنت  

شفاعتهم ؼٌر فخر [ النبٌٌن , وخطٌبهم , وصاحب  
131
. 

ثاً بنعمة هللا تعالى , الذي قال له :} وأما بنعمة ربك حد  أي: ٌقول ذلك ت  

 فحدث {.

 وٌرحم هللا تعالى القابل :

 حاجب وٌا شمس حسن ما لها قط           أٌا قمراً مطلع الحسن دابب  

 لركاببا شد  ال ت   وإال   بل والمواهب         إلٌك  وٌا سٌداً منه الع  

 ث كاذبفالمحد   وعنك وإال                         

 اق من كل مشرب         وهاموا ؼراماً فً سلٌمى وزٌنبش  إذا شرب الع  

 ك ٌا خٌر النبٌٌن مذهبً ؼرامً فٌك ٌا أٌها النبً              وحب   فإن  

 وللناس فٌما ٌعشقون مذاهب                       

                                                           
131
والترمذي وابن ماجه , والحاكم كما فً )الجامع الصؽٌر( رواه اإلمام أحمد ,  

 رامزاً لصحته .
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 صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم تسلٌماً.

قوله تعالى :} محمد رسول هللا { فً هذه اآلٌة الكرٌمة إلزام وإفحام , 

محمد صلى هللا علٌه وعلى آله وحجة قاطعة ؛ على من ٌنكر رسالة سٌدنا 

ه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم كاهن أو ساحر , أو ن  وسلم , وٌزعم أ  

, وإنما هو رسول هللا حقاً , ٌستحٌل أن ٌكون كما زعمه  شاعر أو مفتر  

 المنكرون لرسالته صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم .

علٌه وعلى آله وسلم : أن المنكر لرسالة سٌدنا محمد صلى هللا  وبٌان ذلك

من الرسل قبله , وإما أن ٌكون منكراً  حد  ٌكون مإمناً برسالة أ   نْ إما أ  

لوات هللا تعالى وسبلمه على نبٌنا وعلٌهم صلجمٌع رساالت الرسل 

 أجمعٌن .

لمن ٌنكر رسالة سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , ولكن  فٌقال

أو ببعضهم كسٌدنا إبراهٌم , أو سٌدنا موسى  ٌإمن بالرسل قبله , هن  زعم أ  ٌ  

, أو سٌدنا عٌسى , أو ؼٌرهم من الرسل صلوات هللا تعالى وسبلمه على 

 نبٌنا وعلٌهم أجمعٌن .

إبراهٌم , أو موسى , أو عٌسى هم رسل هللا  ن  : بماذا ثبت عندك أ   ٌقال له

 تعالى ؟

: ثبت ذلك عندي بإنزال هللا تعالى الكتاب علٌهم , فؤنزل هللا تعالى  فإن قال

على إبراهٌم صحفاً , وعلى موسى التوراة , وعلى عٌسى اإلنجٌل , 

 وعلى داود الزبور .

لقد أنزل هللا تعالى علٌهم ذلك , وقد أنزل هللا تعالى على  عمْ : ن   فٌقال له

كتاباً أعظم من تلك الكتب كلها  سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم

, وأجمع منها و وقد ذكر هللا تعالى فٌه كل شًء كما قال:} ما فرطنا فً 

تبٌاناً لكل :} تعالى وفٌه تبٌان كل شًء , كما قال {.الكتاب من شًء 

 {.شًء

, وقد جاء هذا الكتاب  وفٌه اإلخبار عن كل شًء , مما مضى وما هو آت  

ي لجمٌع لٌه وعلى آله وسلم , جاء معجزاً مع التحد  النازل علٌه صلى هللا ع
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العالم , واإلنس والجن , وبالمقارنة بٌن هذا الكتاب النازل علٌه صلى هللا 

  ٌ ٌ  علٌه وعلى آله وسلم وبٌن بقٌة الكتب النازلة على الرسل قبله ؛  ن تب

 ه هو المهٌمنن  وأ   لقرآنً على جمٌع تلك الكتب قبله ,فضل هذا الكتاب ا

 علٌها .

محمد صلى هللا علٌه وعلى سٌدنا  علٌكم إذاً أن تإمنوا برسول هللا فالواجب

الحق الذي ال رٌب فٌه هو كما  وإن   وأجدر , آله وسلم من باب أولى وأحق  

  علٌه وعلى آله وسلم .تعالى :} محمد رسول هللا { صلى هللا هللا قال

 لرسالة سٌدنا محمد صلى هللا عله وعلى آله وسلم : إن   وإن قال المنكر

رسالة إبراهٌم الخلٌل , وموسى الكلٌم , وعٌسى ابن مرٌم علٌهم السبلم 

  ٌ  دهم هللا تعالى بها .ثبتت بالمعجزات , وخوارق العادات , التً أ

ٌ   ذلك حق ؛ : نعم , إن   قلنا فً الجواب د سٌدنا محمداً ولكن هللا تعالى قد أ

لعادات ر , وأكرمه بخوارق لصلى هللا علٌه وعلى آله وسلم بمعجزات أكث

معجزات الرسل قبله : منها ما هو  على جمٌعأكبر وأعم وأشهر, فاقت 

فً األحادٌث المتواترة ,  لقرآن الكرٌم , ومنها ما جاءامذكور فً 

فت فٌها الكتب الواسعة الكبرى , ن  والمشهورة باألسانٌد المتصلة , وقد ص  

برسالة سٌدنا محمد صلى هللا إذاً اإلٌمان  فالواجبوهً أنواع متعددة , 

علٌه وعلى آله وسلم من باب أولى وأحق 
132
.  

فهو صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم كما قال هللا تعالى ::} محمد رسول هللا 

 الٌقٌنٌة, هٌن القطعٌة ,{, ال كما ٌقول الجاحدون لرسالته , الثابتة بالبرا

 التً ال رٌب فٌها , وٌستحٌل نقضها.

وأما المنكر لرسالة سٌدنا محمد صلى هلل علٌه وعلى آله وسلم , ولجمٌع 

 –صلوات هللا تعالى وسالمه على نبٌنا وعلٌهم أجمعٌن  –رساالت الرسل 

: كٌؾ تنكر رسالة سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم  فٌقال له

ٌن , رذه المعجزة الكبرى أمامك , وهً القرآن العظٌم , لؤلولٌن واآلخوه

                                                           
132
انظر كتاب ) هدي القرآن الكرٌم إلى معرفة العوالم والتفكر فً األكوان ( تجد  

 التفصٌل , وكتاب )هدي القرآن الكرٌم إلى الحجة والبرهان (.
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والحكماء والفصحاء والعقبلء؛ إلى ٌوم الدٌن ,  ى جمٌع العلماءٌتحد   ذيوال

 أن ٌؤتوا ولو بسورة مثله ؛ فلم ٌستطٌعوا؛ ولن ٌستطٌعوا. اهم ٌتحد  

وقد أعلن هللا تعالى عجز اإلنس والجن عن أن ٌؤتوا بمثله , ولو تعاون 

 جمعون .أاإلنس والجن واجتمعوا على ذلك كلهم 

قال هللا تعالى :} قل لبن اجتمعت اإلنس والجن على أن ٌؤتوا بمثل هذا 

 القرآن ال ٌؤتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهٌراً {.

, على مدى الزمان وتتابع العصور ل عجزهم عن اإلتٌان بمثله فسج  

واألمم واألجٌال , وتسجٌل عجزهم عن اإلتٌان بمثله هو أعظم فً التحدي 

 وأشد وأقوى .

والكبلم على بٌان وجوه اإلعجاز صنؾ العلماء المتقدمون فٌه كتباً متنوعة 

  ٌ جوه إعجاز حٌطوا بوواسعة , جزاهم هللا تعالى خٌراً , ومع ذلك لم 

ن جملة إعجاز القرآن العجز عن اإلحاطة بوجوه , فإن  م القرآن الكرٌم

تكلم على حسب  ما ذكر العلماء وجوهاً من اإلعجاز , كلٌّ إعجازه , وإن  

 جزاهم هللا تعالى خٌراً. –علمه واطبلعه 

وقد ذكرت جملة موجزة حول بعض وجوه اإلعجاز فً كتاب )هدي 

هدي القرآن الكرٌم إلى  ) الحجة والبرهان (, وكتاب :القرآن الكرٌم إلى 

معرفة العوالم والتفكر فً األكوان ( وؼٌرهما , ذكرت فٌها أطرافاً 

 مختصرة حسب المناسبة , فارجع إلٌها تنتفع إن شاء هللا تعالى .

ه هللا أكبر معجزة خص   ن  وقد بٌن النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم أ  

, وخاتم النبٌٌن , وحجة قابمة  تعالى بها , شاهدة بؤنه رسول هللا تعالى

على جمٌع المنكرٌن لرسالته والمكذبٌن , وهً محفوظة باقٌة إلى ٌوم 

  ٌ  ر  الدٌن ,ال ٌعترٌها تبدٌل وال تحرٌؾ , وال زٌادة وال نقصان , وال تتؽ

العالمٌن , تلك المعجزة هً  على مدى األزمان ألنها محفوظة بحفظ رب  

 هذا القرآن الكرٌم .
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ٌخانروى الش
133
عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى  

هللا علٌه وعلى آله وسلم :] ما من نبً من األنبٌاء إال وأعطً من اآلٌات 

ً  وتٌت  ما مثله آمن علٌه البشر , وإنما كان الذي أ   , ه وحٌاً أوحاه هللا تعالى إل

 ن أكون أكثرهم تابعاً ٌوم القٌامة [.فؤرجو أ  

ٌ  فكل نبً أ البشر على صدق نبوته  دل  عطاه هللا تعالى من المعجزات , ما 

 ه نبً هللا تعالى حقاً , فٌإمنون به .الحجة على أن   به , وتقوم

أي: خصنً ه [وتٌت  ما كان الذي أ  قال صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] وإن  

قرآنٌاً هللا تعالى به , فوق المعجزات الخارقة للعادة ] وحٌاً[ أي: وحٌاً 

؛ بحفظه تعالى , باقٌاً إلى ٌوم الدٌن , ال ٌعترٌه اً, معجزاً محفوظاً خاص  

 تحرٌؾ وال تبدٌل, وال زٌادة وال نقص .

وتٌته وحٌاً أوحاه قال صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] وإنما كان الذي أ  

  ً , من األنبٌاء مثله فً إعجازه  أي: ما آتى سبحانه ألحد   [ هللا تعالى إل

ن نزلنا الذكر وإنا له له سبحانه بحفظه , كما قال سبحانه :} إنا نحوتكف  

 لحافظون{.

وأما الكتب اإللهٌة النازلة قبل هذا القرآن الكرٌم , فلم ٌتكفل سبحانه 

 ل  وك   –حفظها بعد وفاة الرسل النازلة علٌهم  ل  ما وك  وتعالى بحفظها , وإن  

تعالى :} بما استحفظوا من كتاب  هللا الاألمة , كما ق حفظها إلى علماء تلك

بل جرى علٌها هللا وكانوا علٌه شهداء { اآلٌة , فما استطاعوا أن ٌحفظوها 

 التبدٌل والتحرٌؾ والزٌادة والنقص .

وتٌته وحٌاً أوحاه ما كان الذي أ  وقال صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] وإن  

  ً  , فؤرجو أن أكون أكثرهم تابعاً ٌوم القٌامة [. هللا تعالى إل

له وسلم هو محقق الوقوع , فإن آرجاءه صلى هللا علٌه وعلى  ن  وال شك أ  

وسلم أكثر من جمٌع أتباع  أتباع سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وعلى آله

رسول هللا  ن  رٌدة رضً هللا عنه , أ  كما جاء فً الحدٌث عن ب   الرسل ,

الجنة عشرون ومابة صؾ ,  أهل   ٌه وعلى آله وسلم قال :]صلى هللا عل

                                                           
133
 كما فً  )التٌسٌر( وؼٌره. 



118 

 

] وأربعون من سابر  –أي: األمة المحمدٌة  –ثمانون منها من هذه األمة [ 

األمم [
134
. 

ه محفوظ من التبدٌل والتؽٌٌر , بحفظ ن  أ   فمن خصابص هذا القرآن الكرٌم ,

نزل على , ألنه أ   ٌامة , حجة على العالمٌنإلى ٌوم الق هللا تعالى , أنه باق  

خاتم النبٌٌن , الذي أرسله هللا تعالى إلى جمٌع القرون واألمم اآلتٌة إلى 

 ٌوم الدٌن .

كبر شهادة قل هللا شهٌد بٌنً وبٌنكم وأوحً قال هللا تعالى :} قل أي شًء أ

 إلً هذا القرآن ألنذركم به ومن بلػ { اآلٌة .

بلؽه هذا القرآن إلى ٌوم  نْ أي: لٌنذر به من كان فً عصره و وٌنذر به م  

ل هللا تعالى بحفظه وإبقابه حجة على العالمٌن , وببلؼاً الدٌن , ولذلك تكف  

 إلى ٌوم الدٌن .

جاء عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه 

ه به [, ثم قرأ :} وأوحً لؽه القرآن فكؤنما شافهت  ب   نْ وعلى آله وسلم :] م  

هذا القرآن ألنذركم به ومن بلػ {إلً 
135
. 

وعن محمد بن كعب القرظً فً قوله تعالى :} وأوحً إلً هذا القرآن 

بلؽه القرآن فكؤنما رأى النبً صلى هللا  نْ ألنذركم به ومن بلػ { قال: م  

ؽه أي: وبل   –علٌه وعلى آله وسلم 
136
. 

النبً صلى  ن  وأخرج ابن جرٌر وأبو الشٌخ من طرٌق قتادة عن الحسن , أ  

ؽوال  هللا علٌه وعلى آله وسلم قال:] ٌا أٌها الناس ب  
137
ولو آٌة من كتاب هللا  

 فقد بلؽه أمر هللا ؛ أخذها أو تركها [. فمن بلؽته آٌة من كتاب هللا تعالى , 

                                                           
134
   ٌ ن أنه رواه أحمد والترمذي , وابن حبان والحاكم كذا فً )الجامع الصؽٌر( وب 

عن برٌدة رضً هللا عنه , ورواه الطبرانً عن ابن عباس وابن مسعود وعن أبً 
 موسى رضً هللا عنهم , ورمز لصحته .

135
 عزاه فً )الدر المنثور( إلى ابن مردوٌه وأبً نعٌم والخطٌب . 
136
رٌس , وابن جرٌر,  وابن المنذر, وابن أبً حاتم ,  رواه ابن أبً شٌبة وابن الض 

 وأبو الشٌخ كلهم عن محمد بن كعب الق رظً كما فً )الدر المنثور (.
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ونه فً الجنة , وأن أهل الجنة ٌقرإ ن  ومن خصابص هذا القرآن الكرٌم أ  

 : هللا تعالى ٌتلوه على أهل الجنة

روى الترمذي وؼٌره عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضً هللا عنهما 

قال : قال رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم:] ٌقال لصاحب القرآن 

منزلتك عند آخر آٌة  ل فً الدنٌا , فإن  ل كما كنت ترت  , ورت   إقرأ وارق  

 تقرإها[. 

أي:  –وأخرج أبو الشٌخ عن محمد بن كعب القرظً قال: كؤن الناس 

 –لم ٌسمعوا القرآن قبل ٌوم القٌامة حٌن ٌتلوه هللا تعالى علٌهم  –المإمنٌن 

هم ما ٌعنى : أن المإمنٌن حٌن ٌسمعون القرآن فً الجنة من هللا تعالى كؤن  

 سمعوه من قبل حٌن كانوا فً الدنٌا .

) حول تفسٌر اإلخبلص والمعوذتٌن ( ذكرت هنالك وقد ذكرت فً كتابً 

كبر نعٌم أهل الجنة سماعهم تبلوة القرآن من هللا تعالى , ذي العزة من أ   ن  أ  

 والجبلل , وذكرت هناك األدلة الواردة فً ذلك فارجع إلٌها .

ال انتهاء له , وعلى دوام ثواب تبلوته ,  قاء القرآن أبداً وهذا ٌدلك على ب  

إقرأ  ]–أي: فً الجنة –لقرآن [ اتقدم فً الحدٌث :] ٌقال لصاحب  بدلٌل ما

منزلتك عند آخر آٌة تقرإها  ] فإن   –ارق فً المنازل العالٌة  أي: -وارق [

 [, فهو ال ٌزال ٌقرأ وٌرقى فً المنازل , فثواب تبلوته , ال ٌنقطع أبداً .

سٌدنا محمد صلى هللا ن ٌجعلنا منهم بجاه حبٌبه األكرم ونسؤل هللا تعالى أ  

 علٌه وعلى آله وسلم .

 انتبه :

 الحٌاة دقابق وثوانً إن    لة له          ات قلب المرء قابدق  

 فالذكر لئلنسان عمر ثانً ذكرها      فاعمل لنفسك قبل موتك

             

                                                                                                                                                                      
137
أي: بلؽوا ولو آٌة , كما جاء فً )صحٌح( البخاري عن ابن عمر رضً هللا  

 عنهما أن النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم قال:] بل ؽوا عنً ولو آٌة [ الحدٌث.



111 

 

 عمرك فاحترس       علٌه من اإلنفاق فً ؼٌر واجب المال إذا كان رأس

 الدنٌا وال حطامها:ال تغرنك 

 فلو كانت الدنٌا ثواباً لمحسن         إذاً لم ٌكن فٌها معاش لظالم 

 لقد جاع فٌها األنبٌاء كرامة           وقد شبعت فٌها بطون البهابم

قول هللا تعالى :] محمد رسول هللا والذٌن معه أشداء على الكفار رحماء 

 بٌنهم {.

عداوتهم  ر المحاربٌن للمسلمٌن , والمعلنٌن} أشداء على الكفار { أي: الكفا

 والساعٌن فً إٌذابهم واإلضرار بهم .

قال هللا تعالى :} ال ٌنهاكم هللا عن الذٌن لم ٌقاتلوكم فً الدٌن ولم ٌخرجوكم 

 من دٌاركم أن تبروهم وتقسطوا إلٌهم إن هللا ٌحب المقسطٌن {.

 بمنسوخة .وهذه اآلٌة محكمة عند جماهٌر العلماء , ولٌست 

 قوله تعالى :} رحماء بٌنهم {.

شدٌد لهم , على أن ٌكونوا متصفٌن  المإمنٌن , وحثٌّ  فً هذا تنبٌه لجمٌع

بالتراحم , والتعاطؾ , والتوادد ؛ كما جاء فً الحدٌث :عن النعمان بن 

بشٌر رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] 

أي: مثل  –فً توادهم وتراحمهم وتعاطفهم , مثل الجسد ل المإمنٌن ث  م  

إذا اشتكى منه عضو تداعى له سابر الجسد بالسهر  –الجسد الواحد 

 ى [.والحم  

الجامع الصؽٌر( وقال العبلمة المناوي : ورواه رواه مسلم وأحمد كما فً )

 ى . اهـ.ر  بـ ت   ل  ث  البخاري فً )األدب( لكنه أبدل م  

 –ٌن ال بها ؛ أن ٌكونوا متواد  إفمن صفات المإمنٌن التً ال ٌكمل إٌمانهم 

 أي: متحابٌن ومتعاطفٌن ومتراحمٌن .

روى مسلم والترمذي وؼٌرهما عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال: قال 

رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] والذي نفسً بٌده ال تدخلوا 
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تإمنوا حتى تحابوا , أال أدلكم على شًء إذا الجنة حتى تإمنوا , وال 

 فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السبلم بٌنكم [ كما فً )تٌسٌر الوصول( .

رضً هللا عنه أنه سمع النبً صلى هللا علٌه  وعن أبً موسى األشعري

 وعلى آله وسلم ٌقول:] لن تإمنوا حتى تراحموا [.

 نا رحٌم .قالوا : ٌا رسول هللا كل  

دكم صاحبه , ه لٌس برحمة أحهللا علٌه وعلى آله وسلم :] إن  قال صلى 

 لجمٌع الناس ال لخصوص األصحاب. أي: الرحمة-[ةولكنها رحمة العام  

وعن جرٌر بن عبد هللا رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه 

ٌ   نْ وعلى آله وسلم :] م   ٌ  رْ ال   رحم [ رواه الشٌخان وؼرهما.حم ال 

ٌ   ورواه ٌ  اإلمام أحمد بزٌادة :] ومن ال   ؽفر له [ كما فً )الترؼٌب(.ؽفر ال 

وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضً هللا عنهما , أن رسول هللا صلى 

ن هللا علٌه وعلى آله وسلم قال :] الراحمون ٌرحمهم الرحمن , ارحموا م  

فً األرض ٌرحمكم من فً السماء , الرحم شجنة من الرحمن , من 

 وصلها وصله هللا تعالى , ومن قطعها قطعه هللا تعالى [.

قال فً ) التٌسٌر( : أخرجه أبو داود إلى قوله :] من فً السماء [ 

والترمذي بتمامه 
138
. 

وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال: سمعت الصادق المصدوق , صاحب 

نزع ت  هذه الحجرة , أبا القاسم صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ٌقول :] ال 

  ً [ الرحمة إال من شق
139
. 

اوته ومن أهم عبلمة شق لرحمة لعباد هللا تعالى , فذلكفمن لم ٌتصؾ با

 األوالد والصؽار . مواضع الرحمة

                                                           
138
 حدٌث حسن صحٌح كما فً )الترؼٌب(. وقال الترمذي : 
139
قال فً )الترؼٌب( : رواه أبو داود واللفظ له , والترمذي , وابن حبان فً  

 )صحٌحه(, وقال الترمذي : حدٌث حسن , وفً بعض النسخ : حسن صحٌح . اهـ. 
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ل رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى فعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال: ) قب  

تمٌمً آله وسلم الحسن بن علً علٌهما السبلم , وعنده األقرع بن حابس ال

 لت أحداً منهم .من الولد ما قب   لً عشرةً  , فقال األقرع : إن  

ٌ   نْ رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ثم قال:] م   إلٌه فنظر رحم ال 

  ٌ  ال النسابً كما فً )التٌسٌر(. رحم [ ( أخرجه الخمسة إال 

رسول  ن  وقد جاء فً الحدٌث عن عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنهما , أ  

هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم قال:] لٌس منا من لم ٌرحم صؽٌرنا , 

وٌعرؾ شرؾ كبٌرنا [
140
. 

وروى اإلمام أحمد والحاكم والطبرانً , عن عبادة بن الصامت رضً هللا 

ٌ   نْ النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم قال:] لٌس منا م   ن  عنه , أ    جل  لم 

 منا قدره [.كبٌرنا , وٌرحم صؽٌرنا , وٌعرؾ لعال  

قال الهٌثمً : سنده حسن 
141

 

أي: كبٌر  –وروى الترمذي , عن أنس رضً هللا عنه قال : جاء شٌخ 

ٌرٌد النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , فؤبطؤ القوم عنه أن  –السن 

من لم ٌرحم ٌوسعوا له , فقال صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] لٌس منا 

ر كبٌرنا [صؽٌرنا , وٌوق  
142
. 

اإلسالم ٌأمر  فالرحمة هً من اإلٌمان , وهً من صفات المؤمنٌن , فدٌن  

بالرحمة لإلنسان , والرحمة بالحٌوان أٌضا  , وفٌها األجر الكبٌر عند هللا 

 تعالى :

جاء فً الحدٌث عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى 

 العطش ,علٌه  وعلى آله وسلم :] بٌنما رجل ٌمشً بطرٌق اشتد   هللا علٌه

فوجد ببراً فنزل فٌها فشرب , ثم خرج وإذا كلب ٌلهث , ٌؤكل الثرى من 

                                                           
140
عزاه فً )الجامع الصؽٌر( إلى أحمد والترمذي والحاكم رامزاً لصحته , وقال  

 واه أٌضاً أبو داود والبخاري فً ) األدب المفرد( . اهـ.المناوي : ور
141
 وأورده فً )الجامع الصؽٌر( رامزاً لحسنه . 
142
 انظر )الجامع الصؽٌر( وشرح المناوي , 
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العطش
143
, فقال الرجل : لقد بلػ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلػ  

أي:  –ثم أمسكه  – أي: ألنه لم ٌجد إناءً  – منً , فنزل الببر فمؤل خفه ماءً 

, فشكر هللا  فسقى الكلب   –أي: خرج من الببر  –بفٌه حتى رقً  – الخؾ  

 له [. تعالى له فؽفر

 ؟-أي: إذا رحمناهم  –لنا فً البهابم أجراً  قالوا : ٌا رسول هللا وإن  

فقال النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] فً كل كبد رطبة أجر [
144
 

 )تٌسٌر الوصول( وؼٌره .رواه الثبلثة وأبو داود كما فً 

 اب كبٌر :ذلم الحٌوان له عكما أن ظ  

روى الشٌخان عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا 

ها : فلم تطعمها ة ربطتْ ر  علٌه وعلى آله وسلم :] دخلت امرأة النار فً ه  

ولم تدعها تؤكل من خشاش األرض [
145
. 

 سجداً ٌبتؽون فضبلً من هللا ورضواناً {. قول هللا تعالى :} تراهم ركعاً 

فً هذا ثناء من هللا تعالى على أصحاب النبً صلى هللا علٌه وعلى آله 

وسلم , ومدح لهم بكثرة العبادة هلل تعالى , وكثرة الصبلة التً هً خٌر 

 األعمال , والعبادات والقربات .

 جود .وفً هذا بٌان فضل اإلكثار من الصبلة , وفضل الركوع والس

رجبلً أتى  ن  جاء فً الحدٌث عن عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنهما , أ  

 رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم فسؤله عن أفضل األعمال .

 فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] الصبلة [.

 ه ؟.قال : ثم م  

                                                           
143
ٌ خرج لسانه من شدة العطش والحر  .   ٌلهث أي: 
144
 قال فً )التٌسٌر( : الكبد الرطبة كل  ذات روح , وال تكون رطبة إال  إذا كان 

 صاحبها حٌاً . اهـ.
145
ها , وحشراتها ؛   ثلثة الخاء المعجمة , وخشاش األرض هوام  الخشاش م 

 ونحوهما.
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 الصبلة [.ثم  قال :]

 ؟. هْ قال : ثم م  

 ثبلث مرات . الصبلة [قال:] ثم 

 ه ؟.قال : ثم م  

 قال :] الجهاد فً سبٌل هللا [ فذكر الحدٌث .

 قال فً )الترؼٌب( : رواه أحمد , وابن حبان فً )صحٌحه( واللفظ له .

وعن ثوبان رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله 

خٌر أعمالكم الصبلة , ولن  ن  حصوا , واعلموا أ  وسلم :] استقٌموا ولن ت  

 ٌحافظ على الوضوء إال مإمن [.

رواه الحاكم وقال : صحٌح على شرطهما , ورواه ابن حبان فً 

أفضل  ن  )صحٌحه( والطبرانً فً ) األوسط( وقال فٌه :] واعلموا أ  

 أعمالكم الصبلة [ كما فً )الترؼٌب(.

ولى رسول هللا وعن معدان بن طلحة رضً هللا عنه قال: لقٌت  ثوبان م

صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم فقلت : أخبرنً بعمل أعمله ٌدخلنً هللا به 

 الجنة , أو قال : قلت : بؤحب األعمال إلى هللا تعالى ؟

 , ثم سؤلته الثالثة .: ثم سؤلته فسكت   فسكت  

علٌك ]عن ذلك رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم فقال:  فقال: سؤلت  

,  السجود , فإنك ال تسجد هلل تعالى سجدة إال رفعك هللا بها درجةً بكثرة 

عنك خطٌبة [ وحط  
146
. 

وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى 

روا وهو ساجد , فؤكث   وجل   عز   ما ٌكون العبد من ربه آله وسلم :] أقرب  

الدعاء [
147
. 

                                                           
146
 رواه مسلم والترمذي والنسابً وابن ماجه كما فً )الترؼٌب(. 
147
 رواه مسلم . 
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 كعب األسلمً رضً هللا عنه قال: كنت  وروى مسلم وؼٌره عن ربٌعة بن 

مع
148
رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , فؤتٌته بوضوبه وحاجته  

 , فقال لً :] سلنً [.

 فقلت : أسؤلك مرافقتك فً الجنة .

 قال:] أو ؼٌر ذلك [.

 : هو ذاك . قلت  

 ً على نفسك بكثرة السجود [.قال:] فؤعن  

وروى الطبرانً هذا الحدٌث بلفظ : عن ربٌعة رضً هللا عنه قال: كنت 

أخدم النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم نهاري , فإذا كان اللٌل أوٌت 

عنده , فبل أزال  رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم فبت  إلى باب 

ان ربً [ أسمعه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ٌقول :] سبحان هللا , سبح

 أو تؽلبنً عٌنً فؤنام . حتى أمل   –

 وسلم :] ٌا ربٌعة سلنً فؤعطٌك [. قال ٌوماً صلى هللا علٌهف

أي: فلم  –الدنٌا فانٌة منقطعة  ن  أ   وتذكرت   –نظرنً حتى أنظر فقلت: أ

أن تدعوا هللا أن ٌنجٌنً  : ٌا رسول هللا أسؤلك   فقلت   –أسؤله شٌباً من الدنٌا 

 .- فً رواٌة قدمأي: بمرافقتك كما ت –خلنً الجنة من النار وٌد

 أمرك بهذا[؟. نْ آله وسلم ثم قال:] م   سكت رسول هللا صلى هللا علٌه وف

هللا  ن  الدنٌا منقطعة فانٌة , وأنت م   ن  أ   قلت: ما أمرنً به أحد , ولكن علمت  

 تعالى بالمكان الذي أنت منه , فؤحببت أن تدعو هللا لً .

ً فاعل , فؤعنً على نفسك بكثرة هللا علٌه وعلى آله وسلم :] إن  فقال صلى 

السجود [
149
. 

                                                           
148
أي: عند باب بٌت رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , كما سٌؤتً فً  

 رواٌة الطبرانً.
149
 كما فً ) الترؼٌب(. 
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آله وسلم فلٌكثر من السجود  فقة رسول هللا صلى هللا علٌه وفمن أراد مرا

. 

 –رجل من الصحابة  –روى ابن ماجه بإسناد جٌد , عن أبً فاطمة 

 عمله .علٌه وأل هللا أخبرنً بعمل أستقم رضً هللا عنه قال: قلت ٌا رسو

آله وسلم :] علٌك بالسجود : فإنك ال تسجد هلل تعالى  قال صلى هللا علٌه و

عنك خطٌبة [ إال رفعك هللا بها درجة , وحط   سجدةً 
150
. 

 ومن هنا تفهم فضل اإلكثار من الصبلة , وما لها من األجر العظٌم .

آله وسلم  اللهم إنا نسؤلك مرافقة نبٌك سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وعلى 

 آمٌن . –بجاهه عندك ٌا ذا الجبلل واإلكرام 

 قوله تعالى :} ٌبتؽون فضبلً من هللا ورضواناً {.

  ٌ ن بعد أن وصفهم هللا تعالى بكثرة الصلوات التً هً أعظم العبادات , ب

أي:  –سبحانه وتعالى مقصودهم من ذلك , ومطلوبهم , وذلك أنهم ٌبتؽون 

لى , ذي الفضل العظٌم الذي ال ٌتناهى فضله ٌطلبون فضبلً من هللا تعا

وكرمه , وٌطلبون رضوانه سبحانه , فإن رضى المحبوب هو ؼاٌة 

هللا تعالى لهم بكمال صدقهم , وإخبلصهم  نالمطلوب , وفً هذا شهادة م  

 صون له الدٌن .اد المخل  ب  فً عباداتهم , فهم عباد هللا تعالى , الع  

عباداتهم وفً هذا تنبٌه المسلمٌن وإرشادهم إلى االهتمام باإلخبلص فً 

 وأعمالهم , وبٌان فضل المخلصٌن عند هللا تعالى والصادقٌن .

آله وسلم قال:]  علٌه وفعن أنس رضً هللا عنه , عن رسول هللا صلى هللا 

فارق الدنٌا على اإلخبلص هلل وحده ال شرٌك له , وأقام الصبلة ؛ وآتى  نْ م  

[ رواه ابن ماجه , والحاكم وقال : صحٌح  الزكاة ؛ فارقها وهللا عنه راض  

 على شرطهما .

                                                           
150
قال فً )الترؼٌب( ورواه مختصراً اإلمام أحمد ولفظه : قال: قال لً نبً هللا  

 صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] ٌا أبا فاطمة إْن أردت أن تلقانً فؤكثر السجود [.
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آله  معت رسول هللا صلى هللا علٌه ووعن ثوبان رضً هللا عنه قال: س

دى , تنجلً عنهم كل وسلم ٌقول:] طوبى للمخلصٌن : أولبك مصابٌح اله  

 فتنة ظلماء [ رواه البٌهقً .

له فضبلً  ن  أ   ه ظن  ن  وعن مصعب بن سعد , عن أبٌه رضً هللا عنه , أ  

 آله وسلم . حاب رسول هللا صلى هللا علٌه ودونه من أص نْ على م  

ٌ   فقال النبً صلى هللا علٌه و  ة بضعٌفهانصر هللا هذه األم  آله وسلم :] إنما 

 : بدعوتهم , وصبلتهم , وإخبلصهم [.

قال فً )الترؼٌب(: رواه النسابً وؼٌره , وهو فً البخاري وؼٌره دون 

 ذكر اإلخبلص . اهـ 

العمل هلل تعالى هو األساس فً قبول العمل عند هللا تعالى ,  وإخبلص  

 واألجر علٌه .

ول إلى رسجاء فً الحدٌث عن أبً أمامة رضً هللا عنه قال: جاء رجل 

أي: حارب  –رجبلً ؼزا  آله وسلم فقال:] أرأٌت   هللا صلى هللا علٌه و

ٌ   -ه ؟كر ما ل  ٌبتؽً األجر والذ   –األعداء  ذكره الناس أي: ٌبتؽً أن 

 بالشجاعة والجراءة , ونحو ذلك وٌثنوا علٌه .

 آله وسلم :] ال شًء له [. قال رسول هللا صلى هللا علٌه وف

آله وسلم :] ال  قول رسول هللا صلى هللا علٌه ومرات , وٌ فؤعادها ثبلث  

 شًء له [.

آله وسلم :] إن هللا عز وجل ال ٌقبل من العمل إال  ثم قال صلى هللا علٌه و

ؽً به وجهه [ رواه أبو داود , والنسابً بإسناد ت  ما كان له خالصاً , وابْ 

 جٌد كما فً )الترؼٌب( للمنذري .

ٌ   ىفعل , وٌبتؽً بذلك فضل هللا تعالى ورضاه , خلص فً عمله المسلم أن 

لكل  ن  األعمال بالنٌات , وأ   ن  معة , ولٌعلم أ  وٌباعد نفسه عن الرٌاء والس  

 . رٌّ ش  امرئ ما نواه فً عمله ؛ إن خٌراً فخٌر, وإن شراً ف  
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قال رسول هللا جاء فً الحدٌث عن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه قال: 

ما لكل امرئ ما آله وسلم :] إنما األعمال بالنٌات , وإن   صلى هللا علٌه و

نوى , فمن كانت هجرته إلى هللا ورسوله ؛ فهجرته إلى هللا ورسوله , 

كانت هجرته إلى دنٌا ٌصٌبها ؛ أو امرأة ٌنكحها ؛ فهجرته إلى ما  نْ وم  

 هاجر إلٌه [.

 رواه الشٌخان وأصحاب السنن وؼٌرهم .

 اهم فً وجوههم من أثر السجود {.قول هللا تعالى :} سٌم

  ٌ بدو ظاهراً على وجوههم من كثرة السٌما هً العبلمة , وهً النور الذي 

 ل صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :]السجود , والصبلة هلل تعالى , كما قا

ر والصبلة نور [ أي: نور ٌمؤل قلب المصلً , وٌظهر على وجهه , وٌنو  

 ر على الصراط , وٌصحبه وال ٌفارقه أبداً.له قبره , وٌهدٌه إلى السٌ

ه بسند حسن ٌ  وْ د  رْ وابن م   –فً ) األوسط والصؽٌر(  –روى الطبرانً 

عن سٌدنا أبً بن كعب رضً هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا علٌه 

وعلى آله وسلم فً قوله تعالى :} سٌماهم فً وجوههم من أثر السجود { 

 امة [.النور ٌوم القٌ ]قال :

هللا عنهما  وروى البخاري فً )تارٌخه ( وابن نصر عن ابن عباس رضً

أنه قال فً اآلٌة
151
 .: بٌاض ٌؽشى وجوههم ٌوم القٌامة  

  ٌ ة فً وجوههم فً الدنٌا , وأٌضاً فً نافً أن ٌكون النور عبلم  وهذا ال 

 ه النبً صلى هللا علٌهخص   اآلخرة , لكنه لما كان فً اآلخرة أظهر وأتم  

وعلى آله وسلم بالذكر , فإنه فً الدنٌا ظاهر على وجوههم , ولكنه فً 

 اآلخرة أظهر وأبهر , بحٌث ٌراه جمٌع الناس .

قال هللا تعالى :} وأما الذٌن ابٌضت وجوههم ففً رحمة هللا هم فٌها 

 خالدون {.

 اللهم اجعلنا منهم بجاه سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم عندك .

                                                           
151
 أي: معنى أثر السجود المذكور فً اآلٌة الكرٌمة . 
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رسول  ن  ابن ماجه والبٌهقً , وؼٌرهما, عن أنس رضً هللا عنه , أ  روى 

هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم قال:] الحسد ٌؤكل الحسنات كما تؤكل 

ٌ  النار الحطب , والصدقة ت   طفا الماء النار , والصبلة طفا الخطٌبة كما 

 من النار [ كذا فً )الترؼٌب(. –أي: وقاٌة  –ة ن  نور المإمن , والصٌام ج  

بن عاصم األشعري رضً هللا عنه قال : قال  الحارث وعن أبً مالك

هور شطر اإلٌمان , رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] الط  

والحمد هلل تمؤل المٌزان , وسبحان هللا والحمد هلل تمآلن أو تمؤل ما بٌن 

صدقة برهان , والصبر ضٌاء , السماء واألرض , والصبلة نور , وال

والقرآن حجة لك , أو حجة علٌك ؛ كل الناس ٌؽدو ؛ فبابع نفسه ؛ فمعتقها 

 رواه مسلم . –أي: مهلكها  –وبقها [ أو م  

ٌسعى فً فكاك نفسه من الهبلك , أو فً  نْ كل إنسان : إما أ   ن  والمعنى : أ  

هلل تعالى وأعتقها من هبلكها , فمن سعى فً طاعة هللا تعالى فقد باع نفسه 

عذابه , ومن سعى فً معصٌة هللا تعالى فقد باع نفسه بالهوان , وأوبقها 

 وأهلكها باآلثام , الموجبة لؽضب هللا تعالى , وعقابه وعذابه .

 هلكها .أٌها المسلم فً نجاة نفسك وال ت   فاسع  

خرج قول هللا تعالى :} ذلك مثلهم فً التوراة ومثلهم فً اإلنجٌل كزرع أ

شطؤه فآزره فاستؽلظ فاستوى على سوقه ٌعجب الزراع لٌؽٌظ بهم الكفار 

 وعد هللا الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات منهم مؽفرة وأجراً عظٌماً {.

ما تقدم ذكره وهو صفتهم فً التوراة , }  } ذلك مثلهم فً التوراة { أي

الزرع , وهو ما  فراخ ؤالشطومثلهم فً اإلنجٌل كزرع أخرج شطؤه { 

 ه .اه وشد  ع عنه , } فآزره { أي: قو  خرج منه , وتفر  

أي: فاستقام على  } فاستوى على سوقه { ,وقوي } فاستؽلظ { أي: شب  

 قصبه وأصوله , وهو جمع ساق.

بالذكر ؛  هم سبحانه وتعالى} ٌعجب الزراع{ بقوته وحسن منظره , وخص  

لهم معرفة وخبرة بؤمور الزرع , فهو من ه إذا أعجب الزراع الذٌن ن  أل  

  ٌ  عجب ؼٌرهم أٌضاً.باب أولى 
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 واختلؾ المفسرون من السلؾ فً توجٌه هذا المثل :

ضربه هللا تعالى للصحابة رضً هللا عنهم ,  ل  ث  ه م  ن  إلى أ   فذهب بعضهم

فترقى أمرهم , واشتد  ء اإلسبلم , ثم كثروا واستحكموا ,وا فً بدل  ق  

 علٌه عزمهم , فصاروا أقوى األمم , وهذا بسبب إمداد رسول هللا صلى هللا

وعلى آله وسلم , وتربٌته لهم , وإرشاداته وتوجٌهاته لهم , وإفاضته علٌهم 

من بركاته , وأسراره وأنواره صلى هللا علٌه وآله وسلم , فهو األصل فً 

كاسرة  اهم به , وجعلهم كثرةً  تعالى به , وقو  فهم هللاذلك الخٌر كله , وقد أل  

 ألعداء رسوله صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم .

لرسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله  ل  ث  إلى أن هذا م   وذهب البعض اآلخر

 وسلم وأصحابه , ولٌس مثبلً ألصحابه فقط .

سوقه ٌعجب قال المفسر الحافظ ابن كثٌر عند قوله تعالى :} فاستوى على 

الزراع {: فكذلك أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , 

  ٌ دوه , ونصروه , فهو معهم كالشطء مع الزرع . اهـآزروه وأ
152
  

لهم , وهم  د  نه هو صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم األصل المم  والمعنى أ  

دوه ونصروه , ٌ  اهم , واشتد عزمهم به , فؤة منه , فقو  د  م  الفروع المست  

 صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم .

متفقون على  ل  ثل , فالك  قال عبد هللا : وال تنافً بٌن القولٌن فً توجٌه الم  

, والمربً لهم , وهو  د  ه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم هو األصل المم  ن  أ  

ومصدر در قوتهم , واشتداد عزمهم , صْ صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم م  

إلٌهم ؛ وإلى ؼٌرهم , وهو الواسطة فً خٌر الدنٌا  ل  كل خٌر واص  

اض باألسرار واألنوار ٌ  هو صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم الف  وواآلخرة , 

 على البصابر واألبصار , وعلى األرواح والقلوب واألشباح .

 

 ورضً هللا تعالى عن عبد هللا بن رواحة القابل :

                                                           
152
 طبً واأللوسً , وؼٌرهما.انظر هذي القولٌن فً )تفسٌر ( القر 
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 تلو كتابه           إذا انشق معروؾ من الفجر ساطع وفٌنا رسول هللا ٌ

 دى بعد العمى فقلوبنا        به موقنات أن ما قال واقعأرانا اله  

  ٌ  بالمشركٌن المضاجع  جافً جنبه عن فراشه        إذا استثقلتْ ٌبٌت 

س رحمه هللا تعالى فً شرحه وْ س  قال العبلمة الشٌخ محمد بن قاسم ج  

قول حسان رضً هللا عنه فً وصفه صلى  الشرٌفة : وما أحسن  الشمابل 

بً صلى هللا علٌه وعلى آله هللا علٌه وعلى آله وسلم , لما قدم على الن

 فقالوا له : صؾْ  –أي: وكانوا من المشركٌن  –ورجع إلى قومه  وسلم ,

 وبذلوا له ماالً على أن ٌهجوه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , لنا ما رأٌت  

 ؽضهم فٌه .بما ٌناسب ب  

 فقال رضً هللا عنه :

 ً على بصري ف  من خٌفتً ك   ت  وضعْ      طعتْ إلى أنواره س   لما نظرت  

 خوفاً على بصري من حسن صورته          فلست أنظره إال على قدر

األنوار
153
  والوجه مثل طلوع الشمس والقمر   من نوره فً نوره ؼرقت   

 ة نسجت فً األنجم الزهر  ل  من النور فً جسم من القمر        كح   روح  

 فقالوا : ما هذا ؟

 على الرجل أن ٌصؾ الكذب . اهـ  وعار   , فقال: هذا الذي رأٌت  

 على الرجل أن ٌصؾ وصفاً كذباً مخالفاً للواقع. أي: عار  

 : فً مدحه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم –وٌرحم هللا تعالى القابل 

ً   الحسن فانبهروا         حتى كؤنهم   بالحسن أهل   بهرت    ما ظهروا فً الح

 والقمر  ان: الشمس  ر  ٌ  سنا        من وجهك الن   فاستمد   جمال   طب  رت ق  وص  

 صلى هللا تعالى علٌه وعلى آله وسلم تسلٌماً كثٌراً أبداً أبداً .   

                                                           
153
 بدرج الهمزة للوزن كما هو معلوم  
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 قوله تعالى :} لٌؽٌظ بهم الكفار {.

لسٌدنا  هذا م متعلقة بمحذوؾ أي: فعل هللا تعالىالعبلمة القرطبً : البلقال 

 محمد صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم وأصحابه , لٌؽٌظ بهم الكفار . اهـ 

ى برسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم و  هللا تعالى ق   ن  والمعنى : أ  

 لةً رهم بعد أن كانوا ق  أصحابه , بعد أن كانوا ضعفاء فً بدء اإلسبلم , وكث  

اهم , وبارك فٌهم , وأكرمهم برسول هللا م  , وبه ألفهم , وجمع شملهم , ون  

هم به , وتفضل علٌهم سبحانه بسببه ل  ض  صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , وف  

فعل هللا تعالى ذلك لٌؽٌظ بهم الكفار ,  –صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم 

 ل محذوؾ .م ال التعلٌل لفعفالبل

قوله تعالى :} وعد هللا الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات منهم
154
مؽفرة  

ٌ   د  عْ هذا و   – {جراً عظٌماً أو خلؾ من هللا تعالى , وهللا سبحانه وتعالى ال 

 وعده , وال ٌنقض عهده .

منزلتهم  لو  , وع   موفً هذا دلٌل على عظٌم فضل الصحابة رضً هللا عنه

هم أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى وكرامتهم عند هللا تعالى , ألن  

ٌ   آله وسلم , وإن   نال فضل الصحبة له صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , ال 

 ال بشرؾ صحبته صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم إ

 قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا تعالى فً كتابه ) اإلصابة ( :

قون , من حدٌث سعٌد بن ث  و  بزار فً )مسنده ( بسند رجاله م  روى ال

عن جابر رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه  المسٌب ,

النبٌٌن هللا اختار أصحابً على الثقلٌن , سوى  وعلى آله وسلم :] إن  

 والمرسلٌن [.

 والمراد بالثقلٌن هنا اإلنس والجن .

 ن { أي: اإلنس والجن .لكم أٌها الثقبلقال هللا تعالى:} سنفرغ 
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 ومن هنا للبٌان ال للتبعٌض , كما هو مبٌن فً مطوالت التفاسٌر مع األدلة . 
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فمحبة أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم هً من العبلمات 

الدالة والشاهدة على صدق المحبة لسٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى 

,  هم أصحابه وأحبابه ؛ وقد مدحهم هللا تعالى , وأثنى علٌهمآله وسلم , ألن  

 قدم فً األحادٌث .وأوصى بهم كما ت

روى ابن أبً شٌبة , والبزار, وعبد بن حمٌد , وابن جرٌر , وابن المنذر 

, وابن أبً حاتم عن ابن عباس رضً هللا عنهما فً قوله تعالى:} وسبلم 

على عباده الذٌن اصطفى { قال : هم أصحاب محمد صلى هللا علٌه وعلى 

 علٌه وعلى آله وسلم . اهـ آله وسلم , اصطفاهم هللا تعالى لنبٌه صلى هللا

 كما فً )الدر المنثور( وؼٌره .

وروى ابن جرٌر, وعبد بن حمٌد , عن سفٌان الثوري فً قوله تعالى :} 

وسبلم على عباده الذٌن اصطفى { قال: نزلت فً أصحاب سٌدنا محمد 

 صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم خاصة . اهـ كما فً ) الدر المنثور( .

نه قال صابة ( بالسند عن سفٌان الثوري أابن حجر فً ) اإلوذكر الحافظ 

ه الذٌن اصطفى { قال: هم أصحاب فً قوله تعالى :} وسبلم على عباد

 . اهـ .  ٌدنا محمد صلى هللا علٌه وعلى آله وسلمس

وروى الفقٌه الحافظ ابن عبد البر فً كتاب ) االستٌعاب( بسنده منه إلى 

بن مسعود رضً هللا عنه قال :  عن عبد هللابن حبٌش ,  ر  عاصم , عن ز  

ن هللا تعالى نظر فً قلوب العباد , فوجد قلب محمد صلى هللا علٌه ) إ

فاصطفاه وبعثه برسالته  –أي: كلهم  –وعلى آله وسلم , خٌر قلوب العباد 

ثم نظر فً قلوب العباد بعد قلب محمد صلى هللا علٌه  –أي: العامة  –

قلوب أصحابه خٌر قلوب العباد وعلى آله وسلم , فوجد
155
فجعلهم وزراء  

 ٌقاتلون عن دٌنه (. اهـ –عوانه أأي: أنصاره و –نبٌه 

 مً فً ) مجمع الزوابد( بزٌادة :ثوقد أورد هذا الحدٌث الحافظ الهٌ

) فما رآه المسلمون حسناً فهو عند هللا حسن , وما رآه المسلمون سٌباً فهو 

  ً  ء ( . اهـ عند هللا س
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 أي: ما عدا النبٌٌن والمرسلٌن , كما دل على ذلك حدٌث البزار المتقدم . 
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ثم قال فً ) مجمع الزوابد ( : رواه أحمد والبزار, والطبرانً فً  

 )الكبٌر( ورجاله موثقون . اهـ

وقول ابن مسعود رضً هللا عنه : ) إن هللا تعالى نظر فً قلوب العباد ( 

ٌ   –إلى آخره  ٌ  هذا إخبار عن أمر ؼٌبً ال  علم إال من درك بالرأي , وال 

على آله وسلم , الذي أطلعه هللا تعالى طرٌق رسول هللا صلى هللا علٌه و

  ٌ فكبلم ابن مسعود رضً هللا عنه المتقدم له حكم المرفوع  –بات على المؽ

  كما هو مقرر فً علم المصطلح .

فضل صحبة رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ال ٌنال  هذا وإن  

حبة لرسول بكثرة العمل الصالح , بل ال ٌنال فضل تلك الصحبة إال بالص

 هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم .

رسول هللا  جاء فً الحدٌث عن سعٌد بن زٌد رضً هللا عنه قال: سمعت  

صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ٌقول:] أبو بكر فً الجنة , وعمر فً الجنة 

 ًٌّ فً الجنة , وطلحة فً الجنة , والزبٌر فً  , وعثمان فً الجنة , وعل

ن مالك فً الجنة , وعبد الرحمن بن عوؾ فً الجنة , الجنة , وسعد ب

 نْ وأبو عبٌدة بن الجراح فً الجنة [ وسكت عن العاشر , فقالوا : م  

 العاشر؟

 .-سعٌد بن زٌد [ ٌعنً نفسه  فقال :]

رجل منهم مع رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى  هد  مشْ ثم قال سعٌد : ) وهللا ل  

ه ر  مْ ع   –خاطب التابعٌن ٌ   –فٌه وجهه خٌر من عمل أحدكم  ر  ب  ؽ  آله وسلم ت  

 مر نوح (.ر ع  م  ولو ع  

رواه أبو داود وهذا لفظه , والترمذي كذا فً ) التٌسٌر(, ورواه اإلمام 

 أحمد والضٌاء وؼٌرهم .

وقد أثنى هللا تعالى على أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم 

وشهد لهم باإلخبلص والصدق , ثم أثنى على المهاجرٌن , ومدحهم , 

 األنصار , وذكر خصالهم الصرٌحة ومدحهم :
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وأموالهم قال هللا تعالى :} للفقراء المهاجرٌن الذٌن أخرجوا من دٌارهم 

ٌبتؽون فضبلً من هللا ورضواناً وٌنصرون هللا ورسوله أولبك هم 

 الصادقون {.

هللا ورضواناً , وفً هذا شهادة فتركوا الدٌار واألموال ٌبتؽون فضبلً من 

بإخبلصهم هلل تعالى , كما أنهم تركوا الدٌار واألموال نصرة هلل تعالى 

ورسوله صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , أولبك هم الصادقون فً إٌمانهم 

وفً عهدهم مع هللا تعالى  له صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ,باهلل ورسو

 ه وعلى آله وسلم .ومع رسول هللا صلى هللا علٌ

شهد لهم وهللا تعالى شهد لهم باإلخبلص ,  وكفاهم فضبلً وشرفاً أن  

ل ذلك فً كتابه المنزل على نبٌه المرسل صلى هللا علٌه بالصدق , وسج  

 وعلى آله وسلم .

ثم أثنى هللا تعالى على األنصار فقال تعالى :} والذٌن تبوءو الدار واإلٌمان 

ورهم حاجة مما أوتوا دهاجر إلٌهم وال ٌجدون فً صمن قبلهم ٌحبون من 

وٌإثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن ٌوق شح نفسه فؤولبك 

 هم المفلحون {.

 } والذٌن تبوءو الدار واإلٌمان من قبلهم {.

التبإ هنا هو التمكن واالستقرار , واإلقامة فً األماكن , والمراد بالدار هنا 

 تسمى طٌبة , وطابة , ولها أسماء مباركة كثٌرة .المدٌنة المنورة , و

} والذٌن تبوءو الدار { المراد بهم األنصار , فإنهم استوطنوا المدٌنة 

 المنورة قبل المهاجرٌن إلٌها .

وقوله تعالى :} واإلٌمان { منصوب بفعل محذوؾ أي: وأخلصوا اإلٌمان 

لقاً بفعل تبإوا , والتزموه , وعلى هذا التؤوٌل ٌكون :} من قبلهم { متع

من قبل المهاجرٌن  –أي: المدٌنة المنورة  –والمعنى : والذٌن تبإوا الدار 

 وأخلصوا اإلٌمان والتزموه .
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ن فعل تبإوا معنى أي: ضم   –وٌجوز أن ٌكون ذلك من باب التضمٌن 

لزموا , أي: لزموا الدار ولزموا اإلٌمان , فلم ٌفارقوهما 
156
.  

منوا األنصار آ ن  أ –أي: لٌس المراد  –قال العبلمة القرطبً : لٌس ٌرٌد 

قبل المهاجرٌن , بل المراد أن األنصار آمنوا قبل هجرة النبً صلى هللا 

 علٌه وعلى آله وسلم إلٌهم . اهـ .

وقد نقل العبلمة المفسر القرطبً , والعبلمة الخطٌب , وؼٌرهما من 

ال : سمعت مالكاً ٌذكر فضل المدٌنة على المفسرٌن عن ابن وهب أنه ق

بت باإلٌمان والهجرة , وإن بوؼٌرها من اآلفاق , فقال: ) إن المدٌنة ت  

من القرى افتتحت بالسٌؾ , ثم قرأ قول هللا تعالى :} والذٌن تبوءو ؼٌرها 

 الدار واإلٌمان من قبلهم ٌحبون من هاجر إلٌهم {.

 وٌرحم هللا تعالى القابل :

 بٌن قبابها           حبٌباً ألدواء القلوب طبٌب  ج إن  لطٌبة عر  

 إذا لم نطب فً طٌبة عند طٌب      به طابت الدنٌا فؤٌن نطٌب 

 صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم                   

بها أفضل الصبلة ٌ  ط  : وهو فً طٌبة على م  -قال عبد هللا ٌؽفر هللا تعالى له 

 والسبلم :

 طعتوهذه الدار بالمختار قد س         شراك أٌام الرضا رجعتْ ب   ٌا قلب  

 قد لمعت  ب  أما ترى نفحات الطٌب قد عبقت        من طٌبة وبروق الح  

 اقه من نورها انصدعتواشهد جمال الذي من أجل طلعته      قلوب عش  

 حب قد هطلت تسؤله فالس   وافرح بفضل الذي أعطاك مكرمة     ما كنت  

 فعت جب البعد قد ر  حب وح  ؼٌر منقطع         مع من ت   نٌباً بوصل  ه فعشْ 

 الوجود التً أنوارها بهرت  واقرأ السبلم قرٌباً عن مشاهدة       شمس  
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 انظر )تفسٌر( القرطبً و)تفسٌر ( الخطٌب وؼٌرهما. 
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 صلى هللا علٌه وآله وسلم تسلٌماً            

قوله تعالى :} والذٌن تبوءو الدار واإلٌمان من قبلهم ٌحبون من هاجر 

 {.إلٌهم

وشرفهم وكرمهم , ومدح لهم,  ن من هللا تعالى فضل األنصار ,بٌافً هذا 

ٌ  فإ حبون المهاجرٌن إلٌهم , حبا  شدٌداً نهم من كرمهم وشرؾ أنفسهم 

  ٌ نهم وْ ف  كْ إٌمانٌاً , وٌحسنون إلٌهم , وٌواسونهم بؤموالهم , وٌبذلونها لهم , و

 جمٌع المإونة .

المهاجرون : ٌا رسول  روى اإلمام أحمد عن أنس رضً هللا عنه قال: قال

 ذالً فً قلٌل , وال أحسن ب   هللا ما رأٌنا مثل قوم قدمنا علٌهم أحسن مواساةً 

ن كونا فً المهنؤ , حتى لقد خشٌنا أوأشر فً كثٌر , لقد كفونا المإونة ,

 ٌذهبوا باألجر كله .

ما أثنٌتم علٌهم ودعوتم هللا  –فقال صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] ال 

 [.لهم

ن أجركم محفوظ لكم , وأجرهم محفوظ لهم عند هللا تعالى , ما أوالمعنى : 

 ثنون علٌهم , وتدعون هللا تعالى لهم .دمتم ت  

نس بن مالك رضً هللا عنه قال : دعا النبً روى اإلمام البخاري عن أ

 نصار أن ٌقطع لهم البحرٌن .صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم األ

 إال أن تقطع إلخواننا من المهاجرٌن مثلها ؟. –قالوا : ال 

ه سٌصٌبكم فإن   –أي: على الحوض  –ونً ا ال ؛ فاصبروا حتى تلققال:] إم  

 أثرة [.

وفً رواٌة : قال صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم لؤلنصار :] إنكم ستلقون 

بعدي أثرة , فاصبروا حتى تلقونً , وموعدكم الحوض [
157
. 

 به , واالسم األثرة . شًء إذا استبد  ٌقال : استؤثر بال

                                                           
157
 مناقب األنصار فً )صحٌح ( البخاري . انظر 
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 والمعنى : أنكم ٌا معشر األنصار , أهل اإلٌثار , وسترون أهل االستبثار .

رة بفتح الهمزة والثاء , واالسم من أثر ٌإثر إذا ث  قال فً )النهاٌة (: األ  

أراد صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم بقوله لؤلنصار : ] ستلقون  –أعطى 

  ٌ نصٌبه من الفًء ,  فً ل ؼٌركمستؤثر علٌكم , فٌفض  بعدي أثرة [ أراد أنه 

 واالستبثار االنفراد بالشًء . اهـ.

 قوله تعالى :} ٌحبون من هاجر إلٌهم {.

  ٌ  تعالى , حبون المهاجرٌن ألنهم هاجروا إلى هللاوالمعنى أن األنصار 

  ٌ حبونهم حباً فً هللا ورسوله ورسوله صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , فهم 

صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , وفً هذا تنبٌه من هللا تعالى , وإرشاد 

للمإمنٌن أن ٌكونوا متحابٌن , متعاطفٌن , متعاونٌن , كما وصفهم هللا 

 تعالى .

أي:  – نات بعضهم أولٌاء بعض {نون والمإمقال هللا تعالى :} والمإم

فهم  -} ٌؤمرون بالمعروؾ وٌنهون عن المنكر { –أحباب وأنصار 

} وٌقٌمون الصبلة وٌإتون الزكاة وٌطٌعون هللا ورسوله  –متناصحون 

 أولبك سٌرحمهم هللا إن هللا عزٌز حكٌم {.

م هم وتراحمهوقال صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] مثل المإمنٌن فً تواد  

وتعاطفهم : مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سابر الجسد بالسهر 

 والحمى [ الحدٌث كما تقدم .

واجب على كل مإمن ومإمنة ؛ كما تقدم فً اآلٌة  وهذا التحابب العام  

 الكرٌمة .

وفً الحدٌث عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا 

أال أدلكم على شًء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا  علٌه وعلى آله وسلم :]

السبلم بٌنكم [
158
. 
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قال فً )الترؼٌب( : رواه مسلم , وأبو داود والترمذي وابن ماجه . اهـ وقد  

 تقدم .
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 بٌن المتحابٌن , فوق التحابب العام   ص  اوهناك التحابب فً هللا تعالى الخ

ة بٌن وجب األخوة اإلٌمانٌة العام  بٌن جمٌع المإمنٌن , فاألول هو م  

بٌن الذٌن تآخوا  ة ,المإمنٌن , والثانً هو موجب األخوة اإلٌمانٌة الخاص  

ة ة العام  فً هللا تعالى , ولها حقوق فوق حقوق األخو  
159

 . 

جاء فً الحدٌث عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , عن النبً صلى هللا علٌه 

 اإلمامه ٌوم ال ظل إال ظله : هم هللا فً ظل  ظل  ٌوعلى آله وسلم قال:] سبعة 

المساجد , ق فً قلبه معل   ورجل نشؤ فً عبادة هللا تعالى , وشاب  العادل , 

دعته امرأة  ورجل ,قا علٌه ا فً هللا تعالى : اجتمعا علٌه وتفر  تحاب   ورجالن

فؤخفاها  ق بصدقةتصد   ورجلذات منصب وجمال ؛ فقال : إنً أخاؾ هللا , 

ذكر هللا تعالى خالٌاً ففاضت  ورجلفق ٌمٌنه , حتى ال تعلم شماله ما تن

 عٌناه [.

 الترؼٌب( : رواه البخاري ومسلم وؼٌرهما .قال فً )

وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى 

ون بجبللً , الٌوم آله وسلم :] ٌقول هللا تعالى ٌوم القٌامة : أٌن المتحاب  

 رواه مسلم وؼٌره . ً [ً ٌوم ال ظل إال ظل  ظلهم فً ظل  أ

إدرٌس الخوالنً , عن معاذ رضً هللا عنه ,  وروى اإلمام مالك عن أبً

عن النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم قال :] ٌقول هللا تبارك وتعالى : 

ً  محبتً للمتحاب   وجبتْ  ً   ٌن ف ً   , وللمتجالسٌن ف ,  , وللمتزاورٌن ف

  ً  [ كما فً )التٌسٌر(. وللمتباذلٌن ف

بن سارٌة رضً هللا عنه  وروى اإلمام أحمد بإسناد جٌد , عن العرباض

قال : قال رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] قال هللا عز وجل : 

ً [ كذا فً عرشً ٌوم ال ظل إال ظل   ون بجبللً فً ظل  المتحاب  

 )الترؼٌب(.

 أحب   نْ فالحب فً هللا تعالى من أفضل األعمال المقربة إلى هللا تعالى , وم  

 هللا تعالى , والمحبوبة إلٌه سبحانه . األعمال المرضٌة عند

                                                           
159
 انظر كتابً : ) حول تفسٌر سورة الحجرات ( فهناك التفصٌل . 
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قال رسول هللا صلى هللا جاء فً الحدٌث عن أبً ذر رضً هللا عنه قال: 

فً هللا تعالى , والبؽض فً هللا  آله وسلم :] أفضل األعمال : الحب   علٌه و

 تعالى [.

قال فً )الترؼٌب(: رواه أبو داود , وهو عند أحمد أطول منه , وقال فٌه 

 فً هللا , والبؽض فً هللا [. األعمال إلى هللا عز وجل : الحب   أحب   :] إن  

أي: ألنه مإمن باهلل  –ن ٌحب المإمن هلل تعالى فالواجب على المإمن أ  

 ما كان أتقى هلل تعالى فٌجب أن ٌحبه أكثر .تعالى , وكل  

روى الطبرانً فً ) األوسط( عن ابن مسعود رضً هللا عنه قال : قال 

الرجل  من اإلٌمان أن ٌحب   هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] إن   رسول

 فذلك اإلٌمان . –رجبلً ال ٌحبه إال هلل ؛ من ؼٌر مال أعطاه 

 أي: فهو ٌحب المإمن إلٌمانه , ال لماله , وال لجاهه الدنٌوي وال لدنٌاه .

رسول هللا صلى هللا  ن  وروى أبو داود عن أبً أمامة رضً هللا عنه , أ  

هلل , وأبؽض هلل , وأعطى هلل , ومنع هلل ,  آله وسلم قال:] من أحب   علٌه و

 فقد استكمل اإلٌمان [.

 أي: فبل ٌكمل اإلٌمان إال بالتحقق بهذه الخصال اإلٌمانٌة .

 فالتحابب بٌن المإمنٌن أمر إٌمانً ولٌس بامتنانً .

ً هللا عنهما قال: قال رسول جاء فً الحدٌث عن عبد هللا بن عمرو رض

هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] خٌر األصحاب عند هللا خٌرهم 

لصاحبه , وخٌر الجٌران عند هللا خٌرهم لجاره [ رواه الترمذي وحسنه 
160
.  

 فعلٌك أٌها المسلم بصحبة الصادقٌن .

 الصادقٌن {.تقوا هللا وكونوا مع اقال هللا تعالى :} ٌا أٌها الذٌن آمنوا 

                                                           
160
قال فً )الترؼٌب( ورواه ابن خزٌمة وابن حبان فً )صحٌحٌهما ( والحاكم  

 شرط مسلم . اهـ . وقال : صحٌح على
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 ي إٌمانك , والمجالسة تقتضً المجانسة .قو  ألن المعٌة للصادقٌن ت  

 وٌرحم هللا تعالى القابل :

 فصاحب خٌارهم    وال تصحب األردى فتردى مع الردي فً قوم   إذا كنت  

 قرٌن بالمقارن ٌقتدي  وسل عن قرٌنه       فكل   عن المرء ال تسلْ 

 وٌرحم هللا تعالى القابل :

 واإلنس  ٌا خل   فً باب النبً فبل تخؾ        وإن عارضتك الجن   إذا كنت  

 طهم مس  أناساً قد تخب   دْ ه              وباع  ؾ ألقوام ٌدٌنون حب  تعر  

 الحق ٌؤوي ألهله             ببل رٌبة والجنس ٌؤلفه الجنس فإن محب  

ٌه وعلى آله وسلم ؛ فمن جالس المحبٌن هلل تعالى , ورسوله صلى هللا عل

ى حالهم ر  فقد ازداد حباً هلل ورسوله صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , وس  

 فافهم . –ن عدوى األرواح أقوى من األشباح فٌه , فإ

الذٌن  أال ترى أنك إذا جالست البكابٌن ٌؽلب علٌك البكاء , وإذا جالست  

ٌكثرون الضحك سرى إلٌك حال الضحك , وإذا جالست أهل الخشٌة من 

إلى  , فكثرة المجالسة تجر   د  ر  ط  وهكذا األمر م   –هللا سرى إلٌك حالهم 

 فاعتبر . –المجانسة 

 قول هللا تعالى :} وال ٌجدون فً صدورهم حاجة مما أوتوا {.

قال : ٌعنً الحسد –فً هذه اآلٌة الكرٌمة  -قال الحسن البصري : 
161
 . 

ٌ   ن  والمعنى : أ   حبون من هاجر إلٌهم , وٌحبون لهم كل خٌر, وال األنصار 

وا به من الفًء وؼٌره , بل هم ٌفرحون لهم بذلك ص  ٌحسدونهم على ما خ  

, وال ٌجدون فً صدورهم حسداً وال حزازة , ومن هذا الباب ما جاء فً 

هللا  كنا جلوساً مع رسول هللا صلىالحدٌث عن أنس رضً هللا عنه قال : ) 

 اآلن علٌكم رجل من أهل الجنة [. ٌطلع   علٌه وعلى آله وسلم فقال: ]
                                                           

161
رواه عن الحسن عبد الرزاق , وابن أبً شٌبة , وعبد بن حمٌد , وابن المنذر  

 كما فً ) الدر المنثور(.
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فطلع رجل من األنصار تقطر لحٌته من وضوبه , قد علق نعله بٌده 

  الشمال .

فلما كان الؽد قال النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم مثل ذلك , فطلع 

ذلك الرجل , مثل المرة األولى , فلما كان الٌوم الثالث قال النبً صلى هللا 

علٌه وعلى آله وسلم مثل مقالته أٌضاً , فطلع ذلك الرجل على مثل حاله 

أي: تبع ذلك  –تبعه األول , فلما قام النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم 

أي: خاصمت  – مرو بن العاص فقال: إنً الحٌت  عبد هللا بن ع   –الرجل 

إوٌنً إلٌك حتى أن ت   رأٌت   أبً , فؤقسمت أن ال أدخل علٌه ثبلثاً , فإنْ  –

 ؟ قال: نعم . فعلت   ً  ض  مْ ت  

  ٌ  فلم ٌره أنه بات معه تلك الثبلث اللٌالً , ث  د  ح  قال أنس : فكان عبد هللا 

أي: شٌباً طوٌبلً  –ٌقوم من اللٌل شٌباً 
162
أي:  – ه إذا تعار  ن  أ   ؼٌر – 

ر حتى ٌقوم لصبلة ر هللا عز وجل , وكب  ك  ب على فراشه ذ  تقل   –استٌقظ 

 الفجر .

 قال عبد هللا : ؼٌر أنً لم أسمعه ٌقول إال خٌراً .

أطول منه ه كان أي: ألن   –أحتقر عمله  فلما مضت الثبلث اللٌالً , وكدت  

 قٌاماً .

فقال ابن عمرو : قلت : ٌا عبد هللا لم ٌكن بٌنً وبٌن أبً ؼضب وال هجرة 

, ولكن سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ٌقول لك ثبلث 

أنت الثبلث  مرات :] ٌطلع اآلن علٌكم رجل من أهل الجنة [, فطلعت  

ك ر  إلٌك فؤنظر ما عملك , فؤقتدي بك , فلم أ   أن آوي   مرات , فؤردت  

ك ما قال رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى كبٌر عمل , فما الذي بلػ ب عملت  

 آله وسلم ؟

 . فقال: ما هو إال ما رأٌت  
                                                           

162
كما فً رواٌة البٌهقً : حتى إذا كان فً وجه السحر قام فتوضؤ , ثم دخل  

المسجد فصلى ثنتً عشرة ركعة , باثنتً عشرة سورة من المفصل , لٌس من 
 وال من قصاره اهـ .طواله 
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,  : ما هو إال ما رأٌت  دعانً , فقال ت  ٌْ ل  : فلما و   بن عمرو قال عبد هللا

اً , وال أحسد أحداً على من المسلمٌن ؼش   ً ال أجد فً نفسً ألحد  ن  ؼٌر أ  

ٌ   تعالى أعطاه هللا خٌر    اه .إ

 بك . فقال عبد هللا بن عمرو : هذه التً بلؽتْ 

 من أهل الجنة . أي: بلؽت تلك المنزلة العالٌة , وصرت  

بعد ما أورد هذا الحدٌث من رواٌة أحمد : ورواه أحمد  – :قال المنذري 

 ابهم أٌضاً . اهـبإسناد على شرط البخاري ومسلم , والنسابً ورواته احتج  

 الرجل هو سعد بن مالك رضً هللا عنه . ن  وفً رواٌة البٌهقً : أ  

والحمد هلل رب  –هذا الحدٌث ورواٌاته فً مواضع من كتبً  وقد ذكرت  

 العالمٌن .

  ً  الحسنى لنا مددا ء لنا من أمرنا رشدا      واجعل معونتك  ٌا رب ه

 وال تكلنا إلى تدبٌر أنفسنا             فالنفس تعجز عن إصبلح ما فسدا

 ٌا أملً        إلى رجابك وجهاً ساببلً وٌدا هت  أنت العلٌم وقد وج  

 لً أبداً  تروللرجاء ثواب أنت تعلمه            فاجعل ثوابً دوام الس  

 قوله تعالى :} وال ٌجدون فً صدورهم حاجة مما أوتوا { اآلٌة .

نصار بسبلمة صدورهم , وحسن نٌاتهم فً هذا شهادة من هللا تعالى لؤل

  ٌ رٌن رضً هللا تعالى عنهم اتهم فً معاملتهم إلخوانهم المهاجوطو

 أجمعٌن.

ه لهم الذي خط   , وتنبٌه للمإمنٌن إلى السٌر على منهاجهم وفً هذا إٌقاظ  

, فٌتباعدون عن داء الحسد رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم 

والحقد وما هنالك من األدواء القلبٌة , فإن الحسد ٌؤكل الحسنات التً تعب 

 اإلنسان فً تحصٌلها ؛ كما تؤكل النار الحطب .
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رسول هللا صلى هللا  جاء فً الحدٌث عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , أن  

ٌ   علٌه و الحسد ٌؤكل الحسنات كما تؤكل  اكم والحسد , فإن  آله وسلم قال: ] إ

 النار الحطب [ أو قال:] العشب[.

قال الحافظ المنذري : رواه أبو داود والبٌهقً, ورواه ابن ماجه وؼٌرهم 

من حدٌث أنس رضً هللا عنه , أن رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله 

طفا ت   سلم قال:] الحسد ٌؤكل الحسنات كما تؤكل النار الحطب , والصدقة  و

  ٌ ة من طفا الماء النار, والصبلة نور المإمن , والصٌام جن  الخطٌبة كما 

 النار [ أي: وقاٌة .

 فحافظ أٌها المإمن والمإمنة على حسناتكم من أن تحرقها نار الحسد .

} قل أعوذ برب الفلق { فارجع الحسد فً تفسٌر  ضار  وقد تكلمت على م  

 إلٌه .

والبؽضاء وما هنالك من  سبلمة الصدر من الحسد والحقد والؽل   هذا وإن  

سبلمة الصدر من ذلك هً أساس مكٌن فً الوالٌة  إن   –األدواء القلبٌة 

 العالمٌن . والتقرب إلى رب  

وعلى آله روى الحسن رضً هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا علٌه 

دالء أمتً لم ٌدخلوا الجنة بكثرة صبلة وال صٌام وال صدقة , ب   وسلم :] إن  

 ولكن دخلوها برحمة هللا تعالى , وسخاوة النفس, وسبلمة الصدر [.

قال فً ) الترؼٌب( : رواه ابن أبً الدنٌا فً كتاب ) األولٌاء ( مرسبلً . 

 اهـ.

الناس  قٌل ٌا رسول هللا : أي   وعن عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما قال:

 أفضل ؟.

 مخموم القلب صدوق اللسان [. قال:] كل  

 قالوا : صدوق اللسان نعرفه , فما مخموم القلب ؟.
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  ً ً   قال:] هو التق ُ   النق , وال حسد [, ال إثم فٌه , وال بؽً, وال ؼل 
163
. 

ًٌّ فمخموم القلب هو نظٌؾ القلب , فقلبه ن   بؽً , وال تقً ال إثم فٌه وال  ق

 ؼل وال حسد .

صلى هللا جاء فً الحدٌث عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال: كان النبً 

ً  أعنً وال ت   علٌه وعلى آله وسلم ٌدعو ٌقول:] رب   , وانصرنً  عن عل

ً  وال ت   ً   نصر عل ٌ   , وامكر لً وال تمكر عل الهدى لً ,  رْ س  , واهدنً , و

ً  ب   نْ وانصرنً على م    . ؽى عل

وفً رواٌة  –لك ذاكراً  -اراً[وفً رواٌة :] شك   –اجعلنً لك شاكراً  رب  

لك مطواعاً , لك  -اباً [وفً رواٌة :] لك ره   –لك راهباً  –اراً[ :] لك ذك  

 اهاً منٌباً.تاً , إلٌك أو  ب  خْ م  

د د  تً, وس  ج  ح   تْ ب  تقبل توبتً , واؼسل حوبتً , وأجب دعوتً , وث   رب  

واهد قلبً , واسلل سخٌمة صدري [لسانً , 
164
. 

مه فكان صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ٌدعو بهذا الدعاء , وٌجهر به لٌتعل  

مة , فهو من باب نه لمن بعدهم , وهكذا إلى آخر األالصحابة , وٌبلؽوه ع

ه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم أطٌب خلق هللا تعالى التعلٌم لؤلمة , فإن  

وأنقاهم , وأتقاهم , وأزكاهم نفساً , صلى هللا علٌه وعلى آله صدراً وقلباً , 

 وسلم .

 قوله تعالى :} وٌإثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة {.

ٌ  ن  الخصاصة هً الحاجة الشدٌدة , والمعنى : أ   مون المحاوٌج على قد  هم 

  ٌ  بدإن بالناس قبلهم فً حال احتٌاجهم إلى ذلك .حاجة أنفسهم , و

                                                           
163
رواه ابن ماجه بإسناد صحٌح , والبٌهقً وؼٌره أطول منه اهـ كما فً )  

 الترؼٌب (.
164
رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه كما فً ) المشكاة( , ورواه اإلمام أحمد  

بلفظ :] واسلل سخٌمة قلبً [ والمراد بالسخٌمة هنا : الحقد والضؽٌنة كما فً ) 
 وؼٌرها.النهاٌة ( 



136 

 

م :] هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسل ء فً الصحٌح عن رسولوقد جا

 [. ل  ق  هد الم  أفضل الصدقة ج  

وروى البخاري عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال: أتى رجل إلى رسول 

 –هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم فقال: ٌا رسول هللا أصابنً الجهد 

 ٌعنً الجوع الشدٌد .

 هللا علٌه وعلى آله وسلم إلى نسابه فلم ٌجد عندهن  فؤرسل رسول هللا صلى 

  ٌ  –ضٌؾ هذا شٌباً , فقال النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] أال رجل 

 اللٌلة رحمه هللا [. –أي: الرجل الجابع 

 فقام رجل من األنصار فقال: أنا ٌا رسول هللا .

 علٌه وعلى فذهب إلى أهله فقال المرأته : هذا ضٌؾ رسول هللا صلى هللا

 .-أي: قدمً كل ما عندك من طعام  –رٌه شٌباً خ  د  آله وسلم , ال ت  

 فقالت : وهللا ما عندي إال قوت الصبٌة .

: فإذا أراد الصبٌة العشاء فنومٌهم , -أي: األنصاري لزوجته  –قال 

وال نؤكل ولكن نوهمه أننا  –أي: ونجلس معه  –فؤطفً السراج  ًْ وتعال  

  ففعلتْ  –ونطوى بطوننا اللٌلة نؤكل معه , 

فقال صلى  ,ثم ؼدا الرجل على رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم

هللا علٌه وعلى آله وسلم :] لقد عجب هللا عز وجل [ أو ] ضحك من فبلن 

وفبلنة [ وأنزل هللا تعالى :} وٌإثرون على أنفسهم ولو كان بهم 

 خصاصة{.

ى : وكذا رواه البخاري فً موضع آخر, قال ابن كثٌر رحمه هللا تعال

 ومسلم والنسابً .

نصاري رضً هللا تسمٌة هذا األنصاري بؤبً طلحة األوفً رواٌة لمسلم : 

 عنه . اهـ 

ومن هذا الباب وأمثاله ما روى الحاكم وصححه , وابن مردوٌه , والبٌهقً 

لرجل من أصحاب  هدي  عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال: أ   ب  ع  فً الش  
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أخً فبلناً  فقال : إن    علٌه وعلى آله وسلم رأس شاة ,رسول هللا صلى هللا

ٌ  ن  حوج إلى هذا م  أوعٌاله  بعث به واحداً ا , فبعث به إلٌهم , فلم ٌزل به 

واحداً إلى آخرهم , حتى تداولها سبعة أبٌات , حتى رجعت إلى األول , 

ا بهم , اللهم ً هللا تعالى عنهم , وعن  منهم آثر ؼٌره على نفسه , رض فكلٌّ 

 آمٌن .

رض على عكرمة ومن هذا الباب وأمثاله ما جاء فً الماء الذي ع  

منهم ٌؤمر بدفعه إلى صاحبه , وهو جرٌح  وأصحابه ٌوم الٌرموك , فكلٌّ 

ه اآلخر إلى األول حتى ماتوا عن مثقل أحوج ما ٌكون إلى الماء, فرد  

نهمآخرهم , ولم ٌشربه أحد م
165
 رضً هللا عنهم , وعنا بهم . – 

 والحكاٌات فً هذا الباب هً كثٌرة جداً , نفعنا هللا تعالى ببركاتهم .

ه بلؽه عن ن  طؤ( اإلمام مالك رضً هللا عنه , أ  ومن ذلك ما جاء فً )مو

صلى هللا علٌه وعلى آله  السٌدة عابشة أم المإمنٌن زوجة سٌدنا رسول هللا

فً بٌتها إال رؼٌؾ , فقالت مسكٌناً سؤلها وهً صابمة , ولٌس  ن  وسلم ) أ  

 لها : أعطٌه إٌاه . لموالة

 ما تفطرٌن علٌه . فقالت : لٌس لك  

  ٌ  اه .فقالت : أعطٌه إ

 . قال : ففعلتْ 

ٌ   فلما أمسٌنا أهدى لنا أهل   ن له أي: ما كا –هدي لنا بٌت أو إنسان ما كان 

  ٌ أي:  –ها ن  وكف   –أي: مشوٌة  – هدى لنا شاةً أ –هدي لنا شٌباً عادة سابقة 

لً من فدعتنً عابشة رضً هللا عنها فقالت : ك   –ز بملفوفة بؤرؼفة الخ

 .-أي: رؼٌفك  –هذا , فهذا خٌر من قرصك ( 

: والسٌدة عابشة رضً هللا عنها -بعد ما نقل ذلك  –قال العبلمة القرطبً 

فً فعلها هذا من الذٌن أثنى هللا تعالى علٌهم , بؤنهم ٌإثرون على أنفسهم 

 مع ما هم فٌه من الخصاصة .

                                                           
165
 انظر ) تفسٌر( ابن كثٌر وؼٌره . 
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عمر بن الخطاب رضً هللا  ن  القرطبً عن ابن المبارك بإسناده : أ   وذكر

ال للؽبلم اذهب بها إلى أبً ة , ثم قر  عنه أخذ أربعمابة دٌنار فجعلها فً ص  

 –أي : امكث  –ؤ ساعة فً البٌت لك  عبٌدة بن الجراح رضً هللا عنه , ثم ت  

 حتى تنظر ماذا ٌصنع بها.

فذهب الؽبلم إلى أبً عبٌدة رضً هللا عنه , فقال له : ٌقول لك أمٌر 

 المإمنٌن : اجعل هذه فً بعض حاجتك .

 هللا تعالى ورحمه . لهص  عنه : و   فقال أبو عبٌدة رضً هللا

ثم قال: تعالً ٌا جارٌة اذهبً بهذه السبعة إلى فبلن وبهذه الخمسة إلى 

 فبلن : حتى أنفذها .

مثلها لمعاذ بن جبل رضً  عد  فرجع الؽبلم إلى عمر فؤخبره , فوجده قد أ  

هللا عنه , وقال : اذهب بها إلى معاذ بن جبل رضً هللا عنه , وتلكؤ فً 

 تنظر ماذا ٌصنع بها . البٌت ساعة حتى

فذهب بها إلٌه , فقال له : ٌقول لك أمٌر المإمنٌن : اجعل هذه فً بعض 

 حاجتك .

 فقال: رحمه هللا تعالى ووصله .

وقال معاذ رضً هللا عنه : ٌا جارٌة اذهبً إلى بٌت فبلن بكذا , وبٌت 

 فبلن بكذا .

عطنا , ولم ٌبق فً عاذ فقالت : ونحن وهللا مساكٌن فؤامرأة م عتْ ل  فاط  

 .-أي : امرأة معاذ رضً هللا عنه  –الخرقة إال دٌناران قد جاء بهما إلٌها 

بذلك عمر رضً هللا  ر  س  خبره , ف  ع الؽبلم إلى عمر رضً هللا عنه فؤفرج

 عنه وقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض . اهـ.

 آمٌن . –رضً هللا تعالى عنهم أجمعٌن , وعنا بهم 

 األنصار وسخابهم رضً هللا عنهم ما ٌلً :ومن مناقب 
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د عبد القٌس وهم ٌقولون : ) قدمنا فْ ه سمع و  ن  جاء عن شهاب بن عباد , أ  

فرحهم , فلما انتهٌنا  على رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , فاشتد  

بنا النبً صلى هللا علٌه وعلى آله  ب  ح  ر  إلى القوم أوسعوا لنا فقعدنا , ف  

سٌدكم وزعٌمكم [؟ فؤشرنا  نْ سلم , ودعا لنا , ثم نظر إلٌنا فقال: ] م  و

جمٌعاً إلى المنذر بن عابذ , فقال النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] 

 .-[؟ فكان أول ٌوم وضع علٌه اإلسم لضربة كانت بوجهه  أهذا األشج  

 قلنا : نعم ٌا رسول هللا .

متاعهم , ثم أخرج  , فعقل رواحلهم , وضم   د القومعْ ب   –األشج  –ؾ فتخل  

ٌ   –عٌبته  فؤلقى عنه ثٌاب السفر ,  –جعل المسافر فٌه الثٌاب وهً ما 

ولبس من صالح ثٌابه , ثم أقبل إلى النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , 

وقد بسط النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم رجله واتكؤ , فلما دنا منه 

 . قوم له , وقالوا : ههنا ٌا أشج  األشج أوسع ال

فقال النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم واستوى قاعداً , وقبض رجله : ] 

  صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ,[, فقعد عن ٌمٌن رسول هللا ههنا ٌا أشج  

ى لهم قرٌة قرٌة : الصفا , ب به , وألطفه , وسؤله عن ببلدهم , وسم  فرح  

 رى هجر .ر ذلك من ق  ر , وؼٌوالمشق  

 علم بؤسماء قرانا منا .أ فقال األشج : بؤبً أنت وأمً ٌا رسول هللا , ألنت  

سح لً ببلدكم , وف   ً وطبت  فقال النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] إن  

 فٌها [.

قال : ثم أقبل رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم على األنصار 

هم أشباهكم فً اإلسبلم , ار , أكرموا إخوانكم , فإن  فقال:] ٌا معشر األنص

موا طابعٌن ؼٌر مكرهٌن , وال وأشبه شًء بكم : أشعاراً وأبشاراً , أسل  

ٌ   إذْ  –موتورٌن   تلوا [.سلموا حتى ق  أبى قوم أن 

قال: فلما أصبحوا قال صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] كٌؾ رأٌتم كرامة 

 إٌاكم [؟.إخوانكم لكم , وضٌافتهم 
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قالوا : خٌر إخوان , أالنوا فرشنا ؛ وأطابوا مطعمنا , وباتوا وأصبحوا 

نا تبارك وتعالى , وسنة نبٌنا صلى هللا علٌه وعلى آله علموننا كتاب رب  ٌ  

 وسلم .

 فؤعجب النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسم وفرح (.

 صحٌح . اهـ. قال الحافظ المنذري : هذا الحدٌث بطوله رواه أحمد بإسناد  

 قوله تعالى :} ومن ٌوق شح نفسه فؤولبك هم المفلحون{.

وق بتوفٌق هللا تعالى ومعونته شح نفسه , حتى ٌخالفها ٌ   نْ والمعنى : وم  

  ٌ ؽلب علٌها من حب اإلمساك , وبؽض اإلنفاق , فؤولبك هم المفلحون فٌما 

 الفابزون بكل مطلوب , الناجون من كل مكروه .

 لبخل الشدٌد .والشح : هو ا

 نْ روى ابن المنذر عن الحسن البصري رضً هللا عنه أنه قال : البخل أ  

 على ما فً أٌدي الناس . اهـ. ٌشح   نْ ٌبخل اإلنسان بما فً ٌده , والشح أ  

أي: فهو بخٌل بما عنده , وٌبخل بما فً أٌدي الناس وٌصعب علٌه إن أنفق 

 ؼٌره وأعطى وبذل .

خلون وٌؤمرون الناس بالبخل ومن ٌتول فإن هللا هو قال تعالى :} الذٌن ٌب

 الؽنً الحمٌد {.

 حهما :بْ كثٌرة فً ذم الشح والبخل, وبٌان قوقد جاءت األحادٌث ال

رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى  ن  روى مسلم عن جابر رضً هللا عنه , أ  

,  ح  الظلم ظلمات ٌوم القٌامة , واتقوا الش   آله وسلم قال:] اتقوا الظلم , فإن  

وا كوا دماءهم واستحل  ف  الشح أهلك من كان قبلكم : حملهم على أن س   فإن  

 محارمهم [.
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وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى 

ٌ   آله وسلم :] والفحش , والتفحش اكمإ
166
هللا ال ٌحب الفاحش  , فإن   

ٌ  والظلم ؛ فإنه هو الظلمات ٌوم القٌامة وإٌاكم لمتفحش , ا ,  ح  والش   اكم, وإ

قبلكم , فسفكوا دماءهم , ودعا من كان قبلكم فقطعوا أرحامهم  نْ فإنه دعا م  

وا حرماتهم [ل  , ودعا من كان قبلكم فاستح
167

 . 

وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله 

, وال  وسلم :] ال ٌجتمع ؼبار فً سبٌل هللا ودخان جهنم فً جوؾ عبد أبداً 

 [. ٌجتمع شحٌّ وإٌمان فً قلب عبد أبداً 

وابن حبان فً )صحٌحه( والحاكم واللفظ له  النسابً , قال المنذري : رواه

 . اهـ.

لى هللا علٌه وعن سٌدنا أبً بكر الصدٌق رضً هللا عنه , عن النبً ص

ان وال بخٌل [.ن  وال م   بٌّ ال ٌدخل الجنة خ   لم قال:]وعلى آله وس
168
  

 رواه الترمذي .

وعن ابن عباس رضً هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى 

فٌها  ق  ى فٌها ثمارها , وش  ل  آله وسلم :] خلق هللا تعالى جنة عدن بٌده , ود  

 فقالت : قد أفلح المإمنون .مً , أنهارها , ثم نظر إلٌها فقال لها : تكل  

فقال : وعزتً وجبللً ال ٌجاورنً فٌك بخٌل [
169
. 

 حبٌب هللا صلى هللا علٌه وعن أم المإمنٌن , الصدٌقة بنت الصدٌق , حبٌبة 

وسلم المبرأة فً كتاب هللا تعالى , السٌدة الكبرى عابشة رضً هللا عنها 

                                                           
166
الفاحش : هو ذو الفحش والؽلظة فً كبلمه وأفعاله , والمتفحش : هو الذي  

 ٌتكلؾ ذلك وٌتعمده , والفحاش هو شدٌد الفحش .
167
قال المنذري : رواه ابن حبان فً )صحٌحه(, والحاكم واللفظ له وقال : صحٌح  

 اإلسناد . اهـ
168
اع الخبٌث .قال المنذري :   د  ب  بفتح الخاء وتكسر هو الخ   الخ 
169
رواه الطبرانً فً )الكبٌر واألوسط( بإسنادٌن أحدهما جٌد , ورواه ابن أبً  

 الدنٌا . اهـ كما فً )الترؼٌب(.
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ً  ب  :] ما ج   قالت: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم هللا عز  ل ول

وجل إال على السخاء , وحسن الخلق [
170
. 

مها الحبٌب األعظم صلى هللا علٌه وعلى آله فائدة وبالخٌرات عائدة , عل  

 وسلم ألمته وهً ما ٌلً :

ٌ  د  رْ روى ابن م   رسول هللا  ن  ه عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه , أ  و

ً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم كان ٌقول إذا قضى صبلته :] اللهم إن  

للسابلٌن علٌك حقاً  أسؤلك بحق السابلٌن علٌك , فإن  
171
   ٌ ما عبد أو أمة , أ

ا فً ن  ك  ر  شْ ت   نْ دعاءهم , أ   ت دعوتهم , واستجبت  لْ ب  ق  من أهل البر والبحر , ت  

ٌ  عاف  ت   نْ صالح ما ٌدعونك به , وأ    نْ اهم , وأن تتقبل منا ومنهم , وأ  ٌنا وإ

واتبعنا الرسول فاكتبنا مع  ا آمنا بما أنزلت  تتجاوز عنا وعنهم , فإن  

  [. الشاهدٌن

م بهذا أحد من خلق هللا وكان صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ٌقول:] ال ٌتكل  

برهم وبحرهم ال أشركه هللا تعالى فً دعوة أهل إ –أي: المسلمٌن  –تعالى 

 م وهو فً مكانه [ كما فً ) الدر المنثور ( وؼٌره ؟.ه  تْ م  ع  , ف  

ومن أشح األشحاء , وأبخل البخبلء : األؼنٌاء الذٌن ال ٌإدون زكاة 

 أموالهم .

قال هللا تعالى :} وال ٌحسبن الذٌن ٌبخلون بما آتاهم هللا من فضله هو خٌراً 

ه ٌوم القٌامة وهلل مٌراث السماوات لهم بل هو شر لهم سٌطوقون ما بخلوا ب

 واألرض وهللا بما تعملون خبٌر {.

جاء فً الحدٌث عن ابن مسعود رضً هللا عنه , عن رسول هللا صلى هللا 

ٌ   علٌه وعلى آله وسلم قال:] ما من أحد   ل له ٌوم ث  ي زكاة ماله إال م  د  إ  ال 

                                                           
170
 قال المنذري : رواه أبو الشٌخ . 
171
أي: وهو سبحانه وتعالى وعدهم باإلجابة :} وقال ربكم ادعونً أستجب لكم {  

ٌ جٌب من دعاه ؛ فضبلً منه وكرماً .فه  و سبحانه وتعالى حق  على نفسه أن 
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القٌامة شجاعاً 
172
علٌنا النبً صلى  ق به عنقه [ ثم قرأأقرع , حتى ٌطو   

هللا علٌه وعلى آله وسلم مصداقه من كتاب هللا تعالى :} وال ٌحسبن الذٌن 

 ٌبخلون بما آتاهم هللا من فضله هو خٌراً لهم { اآلٌة .

قال الحافظ المنذري : رواه ابن ماجه واللفظ له , والنسابً بإسناد صحٌح 

 , وابن خزٌمة فً )صحٌحه(.

ء المسلمٌن فً أموالهم ؛ بقدر الذي ٌسع هللا تعالى فرض على أغنٌا

 حاجتهم , فإنه الشارع العلٌم الحكٌم : فقراءهم , وٌسد  

جاء فً الحدٌث عن أمٌر المإمنٌن سٌدنا علً رضً هللا عنه قال : قال 

هللا فرض على أؼنٌاء  إن   رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :]

قراءهم , ولن ٌجهد الفقراء إذا المسلمٌن فً أموالهم بقدر الذي ٌسع ف

وا فبل ٌإدوا زكاة أي: بؤن ٌشح   –جاعوا وعروا إال بما ٌصنع أؼنٌاإهم [ 

 ة .أموالهم تام  

هللا تعالى  قال صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم فً تمام الحدٌث :] أال وإن  

 حاسبهم حساباً شدٌداً , وٌعذبهم عذاباً ألٌماً [.ٌ  

 : رواه الطبرانً فً ) األوسط والصؽٌر(. اهـ.قال الحافظ المنذري 

وعن أنس رضً هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله 

أي:  –وسلم :] وٌل لؤلؼنٌاء من الفقراء ٌوم القٌامة , ٌقولون: ربنا ظلمونا 

لنا علٌهم , فٌقول هللا عز وجل : وعزتً  حقوقنا التً فرضت   –األؼنٌاء 

 هم [.نٌنكم وألباعدن  وجبللً ألد

ثم تبل رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :} والذٌن فً أموالهم حق 

معلوم . للسابل والمحروم {
173
. 

                                                           
172
ٌ ة , وقٌل : الحٌة   اع بضم الشٌن المعجمة وكسرها : هو الح قال المنذري : الش ج 

الذكر خاصة , وقٌل : نوع من الحٌات , قال: واألقرع الذي ذهب شعر رأسه من 
 ة كبٌرة .طول عمره . اهـ والمعنى أنه حٌة خبٌثة رهٌب

173
قال الحافظ المنذري : رواه الطبرانً فً ) الصؽٌر واألوسط ( , وأبو الشٌخ  

 فً كتاب ) الثواب(.
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 دنٌنكم أي: ألقربنكم من رحمتً وكرامتً .ومعنى أل

وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , عن النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم 

ٌ   قال:] من آتاه هللا ماالً  له ٌوم القٌامة شجاعاً أقرع له  ل  ث  زكاته : م   إد  فلم 

زبٌبتان
174
ثم ٌقول  –ٌعنً شدقٌه  –تٌه قه ٌوم القٌامة , ثم ٌؤخذ بلهزم  طو  ٌ   

[ ثم تبل هذه اآلٌة :} وال ٌحسبن الذٌن ٌبخلون بما  أنا كنزك   : أنا مالك  

آتاهم هللا من فضله هو خٌراً لهم بل هو شر لهم سٌطوقون ما بخلوا به ٌوم 

 القٌامة { اآلٌة .

 لم . اهـلحافظ المنذري : رواه البخاري ومسقال ا

انه عند الموت ٌتمنى أن ٌرجع إلى  –زكاة ماله  ومن عقوبات من لم ٌإد  

ى له ذلك , وتعترٌه الحسرات ن  ي ما علٌه , وٌسؤل الرجعة ؛ وألٌإد   الدنٌا

 والمخاوؾ :

كان له مال ٌبلؽه  نْ روى الترمذي عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال: م  

 بٌت ربه , أو تجب فٌه زكاة ؛ فلم ٌفعل , سؤل الرجعة عند الموت .

 الكفار . فقال رجل : اتق هللا ٌا ابن عباس , فإنما ٌسؤل الرجعة

 فقال ابن عباس رضً هللا عنهما : سؤتلوا علٌكم بذلك قرآناً :

ٌها الذٌن آمنوا ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم عن ذكر هللا ومن ٌفعل } ٌا أ

ذلك فؤولبك هم الخاسرون . وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن ٌؤتً أحدكم 

كن من الموت فٌقول رب لوال أخرتنً إلى أجل قرٌب فؤصدق وأ

الصالحٌن . ولن ٌإخر هللا نفساً إذا جاء أجلها وهللا خبٌر بما تعملون {
175

 . 

 ذكرى                                

                                                           
174
اء فوق عٌن الحٌة , وقٌل: هما قال فً ) النهاٌة( : زبٌبتان: الزبٌبة نقطة سود 

 تان تكتنفان فاها . اهـ.نقط
175
لم اآلخرة بعواانظر ) تٌسٌر الوصول( وقد ذكرت فً كتاب : ) اإلٌمان  

 –حادٌث الواردة فً عقوبة تارك الزكاة لم أذكرها هنا ومواقفها ( جملة من األ
 فارجع إلٌها .
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آله وسلم إذا  بلة على النبً صلى هللا علٌه وأبخل الناس من بخل بالص

 كر.ذ  

روى ابن أبً عاصم , عن أبً ذر رضً هللا عنه قال: خرجت ذات ٌوم , 

بخل ى آله وسلم فقال: ] أال أخبركم بؤرسول هللا صلى هللا علٌه وعلفؤتٌت 

 الناس [.؟

 قالوا : بلى ٌا رسول هللا .

ً   ن ذكرت  قال:] م   فذلك أبخل الناس [ كما فً )ترهٌب (  عنده فلم ٌصل عل

 المنذري .

وعن سٌدنا الحسٌن رضً هللا عنه , عن النبً صلى هللا علٌه وعلى آله 

 عنده فلم ٌصل   كرت  ذ   نْ م   –البخل  أي: البخٌل أشد   –وسلم قال:] البخٌل 

  ً  ما ذكر .[ صلى هللا علٌه وآله وسلم كل   عل

قال الحافظ المنذري : رواه النسابً , وابن حبان فً )صحٌحه( والحاكم 

 –رمذي وزاد فً سنده علً بن أبً طالب رضً هللا عنه وصححه , والت

أي: رواه سٌدنا الحسٌن عن سٌدنا علً رضً هللا عنهما ؛ وقال الترمذي : 

 حدٌث حسن صحٌح ؼرٌب . اهـ

وعن سٌدنا الحسٌن بن سٌدنا علً رضً هللا عنهما قال: قال رسول هللا 

ً   كرت  ن ذ  له وسلم :] م  آصلى هللا علٌه وعلى   – عنده فخطا الصبلة عل

ً  أ  خطا طرٌق الجنة [. – ي: لم ٌصل عل

 قال المنذري : رواه الطبرانً, وروي مرسبلً عن محمد بن الحنفٌة .

قال: وفً رواٌة البن أبً عاصم , عن محمد بن الحنفٌة قال: قال رسول 

ً   نْ هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] م    ذكرت عنده فنسً الصبلة عل

 طرٌق الجنة [. ا  ط  خ  

علٌه  قال: وعن ابن عباس رضً هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا

ً   و خطا طرٌق الجنة [ رواه ابن ماجه  آله وسلم :] من نسً الصبلة عل

 والطبرانً وؼٌرهما . اهـ
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من األحادٌث الواردة فً الترهٌب والتحذٌر من ترك  ةً د  وقد ذكرت ع  

ذكر صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , ذكرت ذلك فً كتاب  الصبلة علٌه إذا

 : ) فضل الصبلة على النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم (.

اللهم صل على سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلٌماً , وعلٌنا معهم 

ما ذكرك الذاكرون , وكلما ؼفل عن ذكرك الؽافلون , واجعلنا أجمعٌن , كل  

 اللهم آمٌن . –ٌا موالنا من أهل شفاعاته الخاصة 

 وٌرحم هللا تعالى القابل :

 سواكا  نْ ع ٌا رسول هللا فٌنا              فما نرجوا الشفاعة م  تشف  

 كاواهم أبداً ل  ث ٌا خٌر خلق هللا قوماً         ضعافاً ظل  أؼ  

ٌ  نا فإن  وأسرع فً إجابت  سارع فً رضاكا ا              نرى المولى 

 صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم             

 تسلٌماً ٌا سٌدي ٌا رسول هللا . وسلم صلى هللا تعالى علٌك وعلى آلك

ى تقلب وجهك فً السماء فلنولٌنك قبلة ترضاها رنعم قال هللا تعالى :} قد ن

 { اآلٌة .

عن السٌدة عابشة رضً هللا عنها  –المتفق علٌه  –جاء فً الحدٌث  وقد

 قالت : لما نزلت :} ترجً من تشاء منهن وتإوي إلٌك من تشاء {.

 ك إال ٌسارع فً هواك .قلت : ٌا رسول هللا ما أرى رب  

 أي: فٌما تحبه , فالمراد بالهوى هنا المحبة .

 وٌرحم هللا تعالى القابل :

  ٌ  دان الع  ن خاؾ أن ٌلقاه بؽً م  ى      وم  ج  الحٌران فً ظلمة الد  ها فٌا أ

 ٌه بحراً من الندىلٌبلً ومن كف  تعال إلٌه تلق من نور وجهه           د  

 صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم                 
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 وٌرحم هللا تعالى القابل فً مناجاته لربه سبحانه :

 ن جاء ذاك الباب ال ٌختشً الردىجا     وم  ٌد الر العالً مددت   إلى بابك  

 اء ٌبرق فً الدجى تشفعاً بمن           ضٌا وجهه الوض  م ا هللا  ٌك سؤلت  

 التجا نْ م   ن عواقبً          فؤنت كرٌم ال ترد  لً رضواناً وحس   وهبْ 

 ل هللا هدٌاً ومنهجاسْ على خٌر ر                ولمحة   إلهً كل آن   وصل  

 صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم                 

روى الترمذي : عن أبً عبٌدة بن محمد بن عمار بن ٌاسر رضً هللا 

ٌ  عنهم قال: قلت: للر   ع بنت معوذ رضً هللا عنها : صفً لنا رسول هللا ب

 صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم.

  ً  طالعة [. لشمس  ا وسلم لرأٌت   لو رأٌته صلى هللا علٌه  فقالت: ] ٌا بن

وروى الترمذي عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال:] ما رأٌت شٌباً أحسن 

الشمس تجري فً  من رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , كؤن  

 وجهه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم [.

ٌ  اللهم بؤ ض علٌنا من أسراره وأنواره , وبركاته وإشراقاته , ته علٌك أف  كرم

هللا علٌه وعلى آله وسلم فً كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم هللا صلى 

 تعالى العظٌم .

لنا وإلخواننا  من بعدهم ٌقولون ربنا اؼفر اوإقوله تعالى :} والذٌن جا

إنك رإوؾ  ربنا جعل فً قلوبنا ؼبلً للذٌن آمنواتاإلٌمان وال ب الذٌن سبقونا

 رحٌم{.

عالى المإمنٌن المتصفٌن بهذه الصفات ح هللا تدفً هذه اآلٌة الكرٌمة , ٌم

 الكرٌمة :

 من بعدهم {: اوإقوله تعالى :} والذٌن جا
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أي: جاإوا من بعد الفرٌقٌن : المهاجرٌن واألنصار إلى ٌوم القٌامة , 

فالمجًء إلى الوجود واإلٌمان ؛ وهذا شامل لجمٌع المإمنٌن إلى ٌوم الدٌن 

لنا وإلخواننا الذٌن سبقونا   , بدلٌل قوله تعالى :} ٌقولون ربنا اؼفر

مإمن , قال تعالى :}  خوة اإلٌمان , فتشمل كل  هذه هً أ   باإلٌمان { فإن  

خوة , وما أفضلها , وما أكرمها, إنما المإمنون إخوة { وما أشرؾ هذه األ  

وهو  بر المإمنٌن , وأوجب لها حقوقاً ,خوة عقدها هللا تعالى بٌن ساها أ  إن  

ع وْ ؤ  خوة , وهو الذي سوؾ ٌسؤلهم عنها , ف  تلك األ   سبحانه الذي عقد

 وارع   تعالى :} إنما المإمنون إخوة { , سمعك وقلبك أٌها العاقل لقوله

 خوة حقوقها , وآدابها ومطالبها .األ  

اآلٌة الكرٌمة لكومما ٌشهد لعموم ت
176
المإمنٌن الذٌن  , وشمولها لجمٌع 

ٌن , ٌشهد لذلك ما تقدم فً إلى ٌوم الد   –جاإوا بعد المهاجرٌن واألنصار 

ا قد أن   وسلم :] وددت   ؼٌره قوله صلى هللا علٌه الحدٌث الذي رواه مسلم و

 رأٌنا إخواننا [.

 لسنا إخوانك ٌا رسول هللا ؟قالوا : أ

 قال:] أنتم أصحابً , وإخواننا الذٌن لم ٌؤتوا بعد [ الحدٌث تقدم برواٌاته .

 نهم كلهم إخوة .مإمنٌن اآلتٌن إلى ٌوم الدٌن , فإفالمراد جمٌع ال

ومن شؤن األخ أن ٌدعو بالمؽفرة لنفسه , وألخٌه فً الشهادة ؛ وفً ظهر 

 الؽٌب .

وفً الحدٌث عن أبً الدرداء رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا 

ال قال عبد مسلم ٌدعو ألخٌه بظهر الؽٌب إعلٌه وعلى آله وسلم :] ما من 

ال قالت المبلبكة : إ[ رواه مسلم , وأبو داود وزاد : ]  الملك : ولك بمثل  

 آمٌن ولك بمثل [ كما فً ) التٌسٌر(.

 وفً ذلك وفاء بحق األخوة , وصدق المحبة بٌن المإمنٌن .

                                                           
176
فر لنا وإلخواننا الذٌن أي: قوله تعالى :} والذٌن جاإوا من بعدهم ٌقولون ربنا اؼ 

 اإلٌمان { اآلٌة .ب سبقونا 
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 قوله تعالى :} ٌقولون ربنا اؼفر لنا وإلخواننا الذٌن سبقونا باإلٌمان {.

 فإن  وجوب االهتمام بدعاء المؽفرة ,  لىفً هذه اآلٌة الكرٌمة دلٌل ع

تبة ر   تْ ل  أحوج ما ٌكون إلٌه اإلنسان أن ٌؽفر هللا تعالى ذنوبه , ومهما ع  

ه محتاج إلى مؽفرة هللا تعالى درجته , فإن   منزلته , وارتفعتْ  متْ العبد , وس  

 ورحمته .

ر وهو ف  ؽْ ً الم  م  والمؽفرة هً: كلمة تدل على الستر والوقاٌة و ومنه س  

  ٌ لبس على الرأس فً الحروب , توقٌاً من الضرب واألذى , فالمؽفرة الذي 

 هً : وقاٌة من شر الذنوب مع سترها .

 وقد أمر هللا تعالى عباده باالستؽفار :

قال تعالى :} واستؽفروا هللا إن هللا ؼفور رحٌم {, وقال تعالى :} وأن 

 استؽفروا ربكم ثم توبوا إلٌه { اآلٌة .

مسلم فً ) صحٌحه( عن أبً ذر رضً هللا عنه , عن النبً صلى  روى

 ٌا هللا علٌه وعلى آله وسلم , فٌما ٌروٌه عن ربه عز وجل أنه قال :]

 ماً فبل تظالموا .الظلم على نفسً ؛ وجعلته بٌنكم محر   مت  إنً حر   عبادي

 كم ضال إال من هدٌته , فاستهدونً أهدكم .كل   ٌا عبادي

 طعمكم .م جابع إال من أطعمته ؛ فاستطعمونً أ  كلك ٌا عبادي

 إال من كسوته , فاستكسونً أكسكم . كلكم عار   ٌا عبادي

طبون باللٌل والنهار , وأنا أؼفر الذنوب جمٌعاً , خْ كم ت  إن   ٌا عبادي

 فاستؽفرونً أؼفر لكم .

 ي فتضرونً , ولن تبلؽوا نفعً فتنفعونً .كم لن تبلؽوا ضر  إن   ٌا عبادي

أتقى قلب أولكم وآخركم , وإنسكم وجنكم , كانوا على  ن  لو أ   ٌا عبادي

 منكم ؛ ما زاد ذلك فً ملكً شٌباً . واحد   رجل

وإنسكم وجنكم , كانوا على أفجر قلب  لكم وآخركم ,أو   ن  لو أ   دياٌا عب

 رجل واحد منكم ؛ ما نقص ذلك من ملكً شٌباً.
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 , أولكم وآخركم , وإنسكم وجنكم , قاموا فً صعٌد واحد   لو أن   ٌا عبادي

ال كما مسؤلته ؛ ما نقص ذلك مما عندي ؛ إ فسؤلونً , فؤعطٌت كل واحد  

 دخل البحر .خٌط إذا أ  ٌنقص الم  

ٌ  ف  و  حصٌها لكم , ثم أ  ما هً أعمالكم أ  ن  إ   ٌا عبادي اها , فمن وجد خٌراً ٌكم إ

 إال نفسه [. ر ذلك فبل ٌلومن  جد ؼٌو   نْ فلٌحمد هللا , وم  

سع , وْ مؽفرة هللا تعالى أ   فالعبد مهما كثرت ذنوبه , واتسعت رقعتها , فإن  

ال تضٌق عن ذنوب العباد , بل هً واسعة على وجه ال ٌعلمه إال هللا 

 تعالى .

 قال تعالى :} إن ربك واسع المؽفرة { اآلٌة .

جاء فً الحدٌث عن أنس رضً هللا عنه قال: سمعت رسول هللا صلى هللا 

ك ما دعوتنً إن   ٌا ابن آدمعلٌه وعلى آله وسلم ٌقول:] قال هللا تعالى : 

 بالً .لك على ما كان منك وال أ   ورجوتنً : ؼفرت  

نان السماءذنوبك ع   لو بلؽتْ  ٌا ابن آدم
177
استؽفرتنً ؛ ؼفرت لك  , ثم 

 وال أبالً .

راب األرض خطاٌا , ثم لقٌتنً ال تشرك بً ك لو أتٌتنً بق  إن   ٌا ابن آدم

شٌباً , ألتٌتك بقرابها
178
مؽفرة 

179
 .] 

لهم على المسارعة إلى االستؽفار من  وفً ذلك تحرٌض للمذنبٌن , وحثٌّ 

  ُ هللا تعالى ٌحب التوابٌن ,  ذنوبهم ,لٌنالوا مؽفرة هللا تعالى ورحمته ؛ فإن 

 لٌؽفر له . هٌستؽفر نْ وٌحب المتطهرٌن , وٌحب من عبده أ  

روى ابن ماجه بإسناد جٌد , عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , أن رسول 

هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم قال: ] لو أخطؤتم حتى تبلػ السماء ؛ ثم 

 بتم لتاب هللا علٌكم [.ت  

                                                           
177
نان : بفتح العٌن المهملة هو السحاب.   الع 
178
ؤل ها . ق راب   األرض : بضم القاؾ ما ٌقارب م 
179
 رواه الترمذي كما فً ) الترؼٌب( وؼٌره . 
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بإسناده عن أنس رضً هللا عنه قال: سمعت رسول هللا حمد وروى اإلمام أ

صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ٌقول:] والذي نفسً بٌده : لو أخطؤتم حتى 

 لكم [. هللا لؽفر تمؤل خطاٌاكم ما بٌن السماء واألرض ؛ ثم استؽفرتم

 فما أعظم كرم هللا تعالى , وما أوسع مؽفرته ورحمته جل وعبل .

رجبلً جاء إلى النبً صلى هللا  ن  ر رضً هللا عنه , أ  روى الحاكم عن جاب

 مرتٌن أو ثبلثاً . –اذنوباه علٌه وعلى آله وسلم وهو ٌقول: و  

وسلم :] قل : اللهم مؽفرتك أوسع من ذنوبً  له النبً صلى هللا علٌه  فقال

 من عملً [. عندي , ورحمتك أرجى

 فقالها .

ثم قال له صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] عد [ فعاد , ثم قال له :] عد [ 

 .-أي: أعاد ذلك الدعاء  –فعاد 

 فقال له النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] قم , قد ؼفر هللا لك [.

  ٌ ٌ  ن  كثر من االستؽفار , فإوٌنبؽً للمسلم أن  ذهب عنه ه ٌجلو القلب , و

 ظلمة الذنب.

آله  رسول هللا صلى هللا علٌه و ن  بٌهقً عن أنس رضً هللا عنه , أ  روى ال

 كصدأ النحاس , وجبلإها االستؽفار [. أً د  وسلم قال:] إن للقلوب ص  

وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , عن رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله 

فإذا هو  كتت فً قلبه نكتة سوداء ,ن   العبد إذا أخطؤ خطٌبةً  وسلم قال:] إن  

فٌها ؛ حتى تعلو قلبه ,  ٌد  عاد ز   نزع واستؽفر وتاب : صقل قلبه , وإنْ 

 بل بل ران على قلوبهم ما كانواالذي ذكر هللا تعالى :} ك وهو الران  

ٌكسبون {[ رواه الترمذي وصححه 
180
. 

ٌ   ج الهموم ,واإلكثار من االستؽفار ٌفر    ع الرزق :س  و  و

                                                           
180
 انظر ) تٌسٌر الوصول( و) ترؼٌب ( المنذري . 
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رضً هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلى جاء فً الحدٌث عن ابن عباس 

له من كل  ىهللا علٌه وعلى آله وسلم :] من لزم االستؽفار : جعل هللا تعال

فرجاً , ومن كل ضٌق مخرجاً , ورزقه من حٌث ال ٌحتسب [ هم  
181
. 

سر رضً هللا عنه قال : سمعت النبً صلى هللا علٌه وعن عبد هللا بن ب  

جد فً صحٌفته استؽفار كثٌر [ى لمن و  وعلى آله وسلم ٌقول:] طوب
182
. 

رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم  ن  وعن الزبٌر رضً هللا عنه , أ  

من االستؽفار [ فٌها ه صحٌفته فلٌكثرر  س  أن ت   أحب   نْ قال:] م  
183
. 

 واالستؽفار هو : طلب المؽفرة من هللا تعالى .

على  فمنها فً مواضع كثٌرة ؛وقد ذكر هللا تعالى االستؽفار فً القرآن 

 طرٌق األمر به كقوله تعالى :} واستؽفروا هللا إن هللا ؼفور رحٌم {.

على طرٌق المدح للمستؽفرٌن كقوله تعالى :} والمستؽفرٌن  ومنها

ٌاألسحار {, وقوله تعالى :} والذٌن إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 

لذنوب إال هللا ولم ٌصروا على ما ذكروا هللا فاستؽفروا لذنوبهم ومن ٌؽفر ا

 فعلوا وهم ٌعلمون {.

ٌ   ما فٌه بٌان أن  ومنها  ؽفر لمن استؽفره كقوله تعالى :} ومن هللا تعالى 

 ٌجد هللا ؼفوراً رحٌماً {. هللا ٌعمل سوءاً أو ٌظلم نفسه ثم ٌستؽفر

 .اإلٌمان {ؼفر لنا وإلخواننا الذٌن سبقونا بقوله تعالى :} ٌقولون ربنا ا

موجب اإلٌمان ؛ أن ٌكون أحب شًء إلى المإمن هو  فً هذا دلٌل على أن  

ن ٌؽفر هللا تعالى له ذنوبه , قال تعالى :} أال تحبون أن ٌؽفر هللا لكم وهللا أ  

 ؼفور رحٌم {.

ن ٌؽفر هللا تعالى له , فهو ٌحب ذلك لنفسه ؛ ما ٌكون للمإمن هو أ   فؤحب  

لنفسه ٌحبه إلخوانه المإمنٌن ؛ وهذا أٌضاً واجب إٌمانه ,  ٌحبه وهذا الذي

                                                           
181
 قال المنذري : رواه أبو داود والنسابً وابن ماجه , والحاكم وصححه . 
182
 رواه ابن ماجه بإسناد صحٌح , والبٌهقً كما فً ) الترؼٌب(. 
183
 منذري : رواه البٌهقً بإسناد ال بؤس به . اهـ.قال ال 
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جاء وذلك بؤن ٌحب ألخٌه ما ٌحب لنفسه وٌكره له ما ٌكره لنفسه , كما 

هللا  فً الحدٌث المتفق علٌه : عن أنس رضً هللا عنه قال: قال رسول

صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] ال ٌإمن أحدكم حتى ٌحب ألخٌه ما ٌحب 

 [, وزاد النسابً فً رواٌته :] من الخٌر [.لنفسه 

الشًء ٌستلزم بؽض نقٌضه , فالمإمن ٌحب الخٌر لنفسه وألخٌه  ب  وإن ح  

 لنفسه وألخٌه المإمن . المإمن , وٌكره الشر  

االستؽفار لهما هو من  لى من تدعو له بالمؽفرة هما والداك , فإن  وْ وإن أ  

 مماتهما : البر الواجب علٌك : فً حٌاتهما وبعد

رجبلً قال ٌا  ن  أمالك بن ربٌعة الساعدي ,  روى أبو داود عن أبً أسٌد

 شًء أبرهما به بعد موتهما ؟ ي  أبو ً من بر  ق  : هل ب   رسول هللا

فار :] نعم : الصبلة علٌهما, واالستؽ فقال صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم

وصل إال بهما, ال ت   , وإنفاذ عهدهما من بعدهما, وصلة الرحم التً لهما

 وإكرام صدٌقهما [ كذا فً ) التٌسٌر(.

 وقد تكلمت على فضابل االستؽفار , وفضابل بعض الصٌػ الواردة فً

تكلمت على ذلك كبلماً مفصبلً بحمد هللا االستؽفار ؛ وآثار االستؽفار , 

تعالى وتوفٌقه فً كتاب ) الدعاء(  فارجع إلٌه ؛ تجد ما ٌنفعك إن شاء هللا 

 تعالى .

 وٌرحم هللا تعالى القابل :

 ل عو  لٌه بجوده أتوسل       وعلٌه فً كل األمور أ  إ نْ ٌا م  

 ٌدي فمن ذا أسؤل  دعوك رب تضرعاً وتذلبلً     فإذا رددت  أ

 ل  نً      فقري إلٌك وفاقة وتذل  قد قادنً أملً إلٌك ودل  

ٌ  أن   وعلمت   ٌ  ب آمبلً      أضحى لجودك ٌا كرٌك ال تخ  ل إم  م 

 لن لذنبً ؼافراً      فعلٌك فً ؼفرانه أتوك  فبنور وجهك ك  

 ورضً هللا تعالى عن اإلمام الشافعً القابل :



154 

 

 مال  الرجا منً لعفوك س   مذاهبً      جعلت   ولما قسا قلبً وضاقتْ 

 ً كان عفوك أعظماتعاظمنً ذنبً فلما قرنته           بعفوك رب  

 القابل :وٌرحم هللا تعالى 

 أنا مذنب أنا مخطا أنا عاصً     هو ؼافر هو راحم هو عافً

 أوصافه أوصافً  ثبلثة بثبلثة                  وستؽلبنْ  قابلتهن  

 وٌرحم هللا تعالى القابل :

 فلقد علمت بؤن عفوك أعظم       إن عظمت ذنوبً كثرةً  ٌا رب  

 وٌستجٌر المجرمإن كان ال ٌرجوك إال محسن        فبمن ٌلوذ 

 وسٌلة إال الرجا               وجمٌل عفوك ثم أنً مسلم إلٌك ما لً

 وٌرحم هللا تعالى القابل:

 ٌا كثٌر الذنب عفـ                   و هللا من ذنبك أكبر

ٌ  ذنبك أ  ؽفر عظم األشٌاء فً             جانب عفو هللا 

 ن آمنوا {.قوله تعالى :} وال تجعل فً قلوبنا ؼبلً للذٌ

أي: ال تجعل فً قلوبنا حقداً , وضؽناً للذٌن آمنوا ,سواء فً ذلك الذٌن 

 وا , أو الذٌن بقوا من المعاصرٌن .ض  م  

على المإمنٌن , أنه مرض شدٌد  ل  وفً هذه اآلٌة الكرٌمة بٌان خطر الؽ  

ن أن ٌستعٌن باهلل ممن أمراض القلوب الخطٌرة , التً ٌجب على المإ

إزالتها من قلبه , وتصفٌة قلبه منها ؛ ومن سابر أمراض تعالى على 

من الكبابر المهلكة ؛ كالحسد  عد  سقم القلب وتظلمه , وهً ت  القلوب , فإنها ت  

والبؽضاء , أو الشحناء والؽش, والبخل والشح ؛ إلى ما هنالك من الداءات 

 القلبٌة .

 ل كلها .لعلاكون قلبه سلٌماً من تلك فالواجب على المسلم أن ٌ 
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ٌنظر إلى ال هللا تعالى إلى  وقد قال صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم : ] إن  

 وركم وأجسادكم , ولكن ٌنظر إلى قلوبكم وأعمالكم [ الحدٌث .ص  

ومن أقبح القبابح أن ٌنظر هللا تعالى إلى قلبك أٌها المسلم فٌرى فٌه ما ال 

 فً أنفسكم فاحذروه{ اآلٌة . رضٌه قال تعالى : } واعلموا أن هللا ٌعلم ماٌ  

م النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم أمته , وأرشدهم إلى إصبلح ل  وقد ع  

 السرابر والعبلنٌة : 

منً رسول روى الترمذي عن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه قال : عل  

 آله وسلم فقال :  هللا صلى هللا علٌه و

ٌتً ؛ واجعل عبلنٌتً صالحة , نخٌراً من عبل ] قل : اللهم اجعل سرٌرتً

من األهل والمال والولد ؛ ؼٌر ً الناس إتاللهم إنً أسؤلك من صالح ما ت  

 [ كذا فً ) جامع األصول ( , وهذا الدعاء لٌس خاصاً  وال المضل   ال  الض  

ؽه عمر بعمر رضً هللا عنه ؛ بل هو فً عام لجمٌع األمة , ولذلك بل  

صلى  علٌماتهوهكذا جمٌع ت –انتهى إلٌنا  رضً هللا عنه لمن بعده , حتى

هللا علٌه وسلم للصحابة , لٌست هً خاصة بهم بل هً تعالٌم وإرشادات 

 ألمته جمعاء صلى هللا علٌه وآله وسلم .

 وقال تعالى : } ٌعلم خابنة األعٌن وما تخفً الصدور { . 

عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله 

وا , وال س  الظن أكذب الحدٌث , وال تجس   إن  فوسلم : ] إٌاكم والظن 

 وال تدابروا , تحسسوا , وال تنافسوا , وال تحاسدوا , وال تباؼضوا ,

لمسلم : ال وكونوا عباد هللا إخواناً كما أمركم هللا تعالى , المسلم أخو ا

خاه ٌحقر أ نْ من الشر أ   ٌظلمه , وال ٌخذله , وال ٌحقره , بحسب امرئ  

 المسلم على المسلم حرام : ماله ودمه وعرضه . المسلم , كل  

جسادكم , ولكن ٌنظر إلى قلوبكم هللا تعالى ال ٌنظر إلى صوركم وأ إن

إلى صدره وٌشٌر  –وأعمالكم , التقوى ههنا , التقوى ههنا, التقوى ههنا 

أال ال ٌبع بعضكم  –الشرٌؾ صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ثبلث مرات 
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على بٌع بعض , وكونوا عباد هللا إخواناً , وال ٌحل لمسلم أن ٌهجر أخاه 

 فوق ثبلث [.

   قال فً ) التٌسٌر(: أخرجه الستة إال النسابً وهذا لفظ مسلم  اهـ.

وتعالٌمه لؤلمة ما فٌه خٌر الدنٌا  ,آله وسلم  ته صلى هللا علٌه وومن إرشادا

ى والدٌن ما رواه الترمذي عن معاذ رضً هللا عنه , عن رسول هللا صل

اتق هللا حٌثما كنت , وأتبع السٌبة الحسنة  هللا علٌه وعلى آله وسلم قال:]

تمحها , وخالق الناس بخلق حسن [ رواه الترمذي وقال حدٌث حسن , 

 ا فً ) األربعٌن ( لئلمام النووي .وفً بعض النسخ : حسن صحٌح كم

فالواجب على المسلمٌن أن ٌتعاملوا بالتحابب , والتناصح , وحسن الخلق , 

ٌ  ووس  سؤلون عن ذلك كله .ؾ 

آله وسلم إلى حسن الطوٌة ,  ٌمه وإرشاداته صلى هللا علٌه وومن تعال

عن شداد بن أوس رضً هللا عنه , أن  فً الحدٌث وسبلمة القلب, ما جاء

أسؤلك الثبات فً  لى آله وسلم كان ٌقول:] اللهم إنًالنبً صلى هللا علٌه وع

وأسؤلك  -رواٌة :] عزٌمة الرشد [ وفً –األمر , والعزٌمة على الرشد 

شكر نعمتك , وحسن عبادتك , وأسؤلك لساناً صادقاً , وقلباً سلٌماً , وأعوذ 

ك , وأسؤلك من خٌر ما تعلم , وأستؽفرك مما تعلم ؛ إن   بك من شر ما تعلم

أنت عبلم الؽٌوب [
184
.   

 ُْ  وفً رواٌة النسابً : ) كان صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ٌعلمنا أن 

 نقول فً الصبلة ( وذكر الحدٌث .

ذلك  الثبات فً األمر النافع , وأهم  أي:  ومعنى : ] الثبات فً األمر [

الثبات على الدٌن , واالستقامة علٌه , والثبات عند االحتضار , وعند 

 السإال.

سن أي: أعطنً العزٌمة على ما فٌه ح   ومعنى :] العزٌمة على الرشد [

 التصرؾ , واألمر النافع , فً الدٌن والدنٌا .

                                                           
184
رواه الترمذي والنسابً , والحاكم وصححه كما فً ) الجامع الصؽٌر( و  

 )شرحه (.
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 ه صلى هللا علٌه وعلى آلهففً هذا الدعاء وؼٌره , تعالٌم لؤلمة , بدلٌل أن  

  ٌ ٌ  وسلم كان  لؽوها لمن سمعها الصحابة وٌحفظوها , ثم ب  جهر بها حتى 

 بعدهم حتى وصلت إلٌنا .

فجزى هللا تعالى عنا هذا النبً الكرٌم , والرسول العظٌم , الرإوؾ الرحٌم 

 بالمإمنٌن ؛ سٌدنا محمداً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ما هو أهله.

 ومن صفات المفلحٌن سالمة القلب :

رسول هللا صلى هللا  روى اإلمام أحمد عن أبً ذر رضً هللا عنه , أن  

علٌه وعلى آله وسلم قال:] قد أفلح من أخلص قلبه لئلٌمان , وجعل قلبه 

سلٌماً , ولسانه صادقاً , ونفسه مطمبنة , وخلٌقته مستقٌمة , وأذنه مستمعة 

, وعٌنه ناظرة [
185
. 

,  ل  ذهب الغ  وسلم األسباب التً ت   وقد بٌن النبً صلى هللا علٌه وعلى آله

ما رواه مالك فً ) الموطؤ( عن عطاء  وتورث التحابب , ومن أعظمها

رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم قال: ] تصافحوا  ن  الخراسانً , أ  

 وا , وتذهب الشحناء [ كذا فً ) التٌسٌر(. , وتهادوا تحاب   ل  ذهب الؽ  ٌ  

من القلوب , وهً تدل على حسن الطوٌة , وصفاء  ل  ذهب الؽ  ت  فالمصافحة 

 السرٌرة , وهً صفة المإمنٌن .

فعن أنس رضً هللا عنه قال: ) كان أصحاب النبً صلى هللا علٌه وعلى 

وا تصافحوا , وإذا قدموا من سفر تعانقوا (آله وسلم إذا تبلق  
186
. 

 المغفرة لهما :ن إذا التقٌا هً من أعظم أسباب ٌ  م  وإن مصافحة المسل  

                                                           
185
كذا فً )الجامع الصؽٌر( رامزاً لحسنه , وقال الحافظ الهٌثمً : إسناده حسن ,  

ٌ ته وط بٌعته , بحٌث ورواه البٌهقً أٌضاً , ومعنى :] خلٌقته مستقٌمة [ أي: سج
ٌ خالق الناس بخلق حسن , و ] أذنه مستمعة [ أي: من الذٌن ٌستمعون القول فٌتبعون 

 أحسنه , ] وعٌنه ناظرة [ نظر اعتبار وتفكر .
186
 قال المنذري : رواه الطبرانً , ورواته محتج بهم فً الصحٌح . اهـ. 
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روى أبو داود والترمذي : عن البراء رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا 

صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] ما من مسلمٌن ٌلتقٌان فٌتصافحان إال 

 قا [.فر لهما قبل أن ٌتفر  ؼ  

آله وسلم :] إذا التقى  بً داود : قال صلى هللا علٌه ووفً رواٌة أل

فر لهما [ كما فً ) ؼ   –, وحمدا هللا , واستؽفراه المسلمان فتصافحا 

 الترؼٌب(.

النبً صلى هللا علٌه وعلى آله  وعن سلمان الفارسً رضً هللا عنه , أن  

 – تْ حات  ت   -أي: تصافحا –وسلم قال:] إن المسلم إذا لقً أخاه , فؤخذ بٌده 

الٌابسة فً جرة الورق عن الش عنهما ذنوبهما كما ٌتحات   –أي: تساقطت 

 ال ؼفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحر [.ٌوم رٌح عاصؾ , وإ

 قال الحافظ المنذري : رواه الطبرانً بإسناد حسن . اهـ

وعن حذٌفة بن الٌمان رضً هللا عنه , عن النبً صلى هللا علٌه وعلى آله 

صافحه , م علٌه , وأخذ بٌده فالمإمن إذا لقً المإمن فسل   وسلم قال:] إن  

تناثرت خطاٌاهما : كما ٌتناثر ورق الشجر [ رواه الطبرانً فً ) 

 األوسط( , قال المنذري : ورواته ال أعلم فٌهم مجروحاً . اهـ

 ٌن المتصافحٌن :نزل الرحمة على المسلم  المصافحة ت   وإن  

روى البزار عن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا 

م إذا التقى الرجبلن المسلمان , فسل  على آله وسلم :] صلى هللا علٌه و

سنهما بشراً بصاحبه , أحبهما إلى هللا تعالى أح أحدهما على صاحبه , فإن  

ح تصافحا نزلت علٌهم مابة رحمة , وللبادئ منهما تسعون وللمصاف   فإذا

 عشرة [ كذا فً ) الترؼٌب(.

عنه : أكانت المصافحة فً وعن قتادة قال: قلت ألنس بن مالك رضً هللا 

 أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ؟

 فقال: ) نعم ( رواه البخاري .

 من آفات الحقد والشحناء بٌن المسلمٌن               
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  ٌ كبٌرة  ن الحقد والشحناء لهما آفات ومضارٌّ علم أٌجب على المسلم أن 

وعلى آله وسلم وهً كثٌرة  خطٌرة , قد بٌنها رسول هللا صلى هللا علٌه

 فمنها :

 تمنع رفع الصلوات :-1

فقد جاء فً الحدٌث عن ابن عباس رضً هللا عنهما عن رسول هللا صلى 

تهم فوق رأسهم شبراً : رفع صبلهللا علٌه وعلى آله وسلم قال: ] ثبلثة ال ت  

وامرأة باتت وزوجها علٌها ساخط ,  اً وهم له كارهون ,قوم م  رجل أ  

 ان متصارمان [ أي: متباؼضان ومتنافران .و  وأخ  

قال المنذري : رواه ابن ماجه واللفظ له , وابن حبان فً )صحٌحه( إال أنه 

  ٌ  قبل لهم صبلة [ فذكر نحوه . اهـ.قال :] ثبلثة ال 

النبً  روى الطبرانً وؼٌره , عن أسامة بن زٌد رضً هللا عنهما , أن  -2

األعمال على هللا تعالى ٌوم  عرض  صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم قال:] ت  

 اإلثنٌن والخمٌس , فٌؽفر هللا ؛ إال ما كان من متشاحنٌن , أو قاطع رحم [.

وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى 

, فٌؽفر هللا عز وجل عرض األعمال فً كل اثنٌن وخمٌس آله وسلم :] ت  

بٌن وفً ذلك الٌوم لكل امرئ ال ٌشرك باهلل شٌباً , إال امرءاً كانت بٌنه 

 شحناء فٌقول : اتركوا هذٌن حتى ٌصطلحا [. –أي المسلم  –أخٌه 

رواه مالك وأصحاب السنن كما فً )ترهٌب ( المنذري ؛ قال: وفً رواٌة 

له وسلم قال:] تفتح أبواب رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آ لمسلم : أن  

ال رجبلً لكل عبد ال ٌشرك باهلل شٌباً ؛ إ الجنة ٌوم اإلثنٌن والخمٌس , فٌؽفر

هذٌن حتى  –روا أي: أخ   –روا نظ  حناء , فٌقال : أكانت بٌنه وبٌن أخٌه ش  

 روا هذٌن حتى ٌصطلحا [.أنظ   ٌصطلحا ,

صلى هللا علٌه قال المنذري : ورواه الطبرانً ولفظه : قال رسول هللا 

وعلى آله وسلم :] تنسخ دواوٌن أهل األرض فً دواوٌن أهل السماء , فً 

كل اثنٌن وخمٌس , فٌؽفر لكل مسلم ال ٌشرك باهلل شٌباً , إال رجبلً بٌنه 

 وبٌن أخٌه شحناء [.
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 عالى فلٌس من هذا بشًء . اهـبو داود : إذا كانت الهجرة هلل تقال أ

ٌ  ر الفاسجْ قال العلماء : ه   رده عن فسقه فهو مطلوب , وإذا كان ق إذا كان 

 داً ومنكراً : فٌواصله بقصد مناصحته وإصبلحه .هجره ٌزٌده تمر  

عن جابر رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم -3

ٌ  م   نْ م  قال:] تعرض األعمال ٌوم اإلثنٌن والخمٌس : ف    ؽفر له ,ستؽفر ف

بضؽابنهم  –أي: األحقاد  –أهل الضؽابن  رد  لٌه , وت  تاب عٌ  ومن تابب ف  

 حتى ٌتوبوا [.

 وسط ( ورواته ثقات . اهـالمنذري : رواه الطبرانً فً ) األقال 

أن رسول هللا  روى اإلمام أحمد عن عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما ,-4

هللا عز وجل إلى خلقه لٌلة النصؾ  ع  ل  آله وسلم قال:] ٌط   صلى هللا علٌه و

 من شعبان , فٌؽفر لعباده إال اثنٌن : مشاحن وقاتل نفس [.

النبً صلى هللا علٌه  وعن مكحول , عن أبً ثعلبة رضً هللا عنه , أن  

ع هللا تعالى إلى عباده لٌلة النصؾ من شعبان , وعلى آله وسلم قال:] ٌطل  

أهل الحقد بحقدهم  –أي: ٌترك  –ع د  ٌ  فٌؽفر للمإمنٌن وٌمهل الكافرٌن , و

  ٌ  قال المنذري : رواه الطبرانً والبٌهقً . –[ أي: ٌتركوه  ه وْ ع  د  حتى 

رة , عن النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وعن مكحول : عن كثٌر بن م  

وسلم قال:] فً لٌلة النصؾ من شعبان : ٌؽفر هللا عز وجل ألهل األرض 

 مشرك أو مشاحن [.إال ل –أي: من المسلمٌن  –

 قال المنذري : رواه البٌهقً وقال: مرسل جٌد .

وعن معاذ بن جبل رضً هللا عنه , عن النبً صلى هللا علٌه وعلى آله 

ع هللا تعالى إلى جمٌع خلقه لٌلة النصؾ من شعبان , فٌؽفر وسلم قال:] ٌطل  

 لجمٌع خلقه إال لمشرك أو مشاحن [.

الطبرانً فً ) األوسط( وابن حبان فً ) قال الحافظ المنذري : رواه 

صحٌحه( والبٌهقً , ورواه ابن ماجه بلفظه من حدٌث أبً موسى 
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األشعري رضً هللا عنه , والبزار والبٌهقً من حدٌث أبً بكر الصدٌق 

 ال بؤس به . اهـ رضً هللا عنه بنحوه بإسناد  

 ها , أن  وروى البٌهقً من حدٌث أم المإمنٌن السٌدة عابشة رضً هللا عن

رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم قال:] أتانً جبرٌل علٌه السبلم 

وهلل فٌها عتقاء من النار بعدد شعور فقال: هذه لٌلة النصؾ من شعبان , 

 إلى : مشرك , وال ٌنظر هللا تعالى فٌها –اسم قبٌلة كبٌرة –كلب  ؼنم بنً

سبل إزاره , وال إلى م   مشاحن , وال إلى قاطع رحم , وال إلى إلى وال

الحدٌث كما فً ) ترؼٌب (  –خمر [  ن  لوالدٌه , وال إلى مدم   عاق  

 المنذري .

 وروى البٌهقً من حدٌث أم المإمنٌن السٌدة عابشة رضً هللا عنها , أن  

 هذه [؟ لٌلة   النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم قال لها :] أتدرٌن أي  

 .قلت : هللا ورسوله أعلم 

لع على عباده فً ٌط   هللا عز وجل   قال:] هذه لٌلة النصؾ من شعبان , إن  

ٌ  لٌلة النصؾ من شعبان : إخر فٌؽفر للمستؽفرٌن , وٌرحم المسترحمٌن , و

 أهل الحقد كما هم [ كما فً ) ترؼٌب( المنذري .

والنصح  ن أن ٌكون بٌنهم الوالء والمحبة ,فاإلٌمان ٌوجب على المإمنٌ

والمإمنون والمإمنات بعضهم  , كما وصفهم هللا تعالى بقوله :} والمودة

ون عن المنكر { أي: هم فً ذلك أولٌاء بعض ٌؤمرون بالمعروؾ وٌنه

} وٌقٌمون الصبلة وٌإتون الزكاة وٌطٌعون هللا ورسوله  –اصحون متن

 أولبك سٌرحمهم هللا إن هللا عزٌز حكٌم {.

ل هللا تعالى برحمتهم فً جمٌع تكف  فإذا كانوا بهذه الصفات , فهم الذٌن 

 العوالم .

 اللهم اجعلنا منهم بجاه رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم .

عظوا أٌها األخوة المإمنون والمإمنات بآٌات هللا تعالى , وبؤحادٌث فات  

رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم التً تقدمت وؼٌرها, فكونوا 

اصحٌن فً هللا تعالى , ؼٌر متباؼضٌن , وال ٌن , متنٌن متواد  متحاب  
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وال  وال ضؽٌنة , وال ؼشٌّ  لقلوب ؼلٌّ اوال حاسدٌن , لٌس فً حاقدٌن , 

من  د  بة , وال مكر , فبل ٌكفً صبلح القوالب بل ال ب  ٌخدٌعة , وال طوٌة س

من صبلح السرابر ,  وال ٌكفً صبلح الظواهر بل ال بد  صبلح القلوب , 

 روا قول النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :وتذك

ولكن ٌنظر إلى قلوبكم وركم وأجسادكم ,] إن هللا تعالى ال ٌنظر إلى ص  

التقوى ههنا  –وفً رواٌة :] ال ٌنظر إلى صوركم وأموالكم [  –وأعمالكم 

 –وٌشٌر إلى صدره الشرٌؾ ثبلث مرات  –, التقوى ههنا التقوى ههنا [ 

فاإلٌمان ٌشمل أي: علٌكم بتقوى القلوب , واألعمال واألقوال واألحوال , 

  ٌ ب على هذا كله , سؤل المإمن وٌحاس  هذا كله , وٌوجب هذا كله , وسوؾ 

 . األمر جدٌّ  فبل تتخذوا آٌات هللا تعالى هزواً , فإن  

 قال تعالى :} إنه لقول فصل. وما هو بالهزل . {.

ر منه رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , ولٌحذر المإمن مما حذ  

القلوب ,  فٌخاؾ من تلك العقوبات الواردة فً الشحناء والبؽضاء , وؼل  

كبلم سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه  وؼٌرها من اآلفات والذنوب , فإن  

 وعلى آله وسلم هو الحكمة النازلة من عند هللا تعالى :

ك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان قال تعالى :} وأنزل علٌ

 فضل هللا علٌك عظٌماً{.

وقال تعالى :} وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا هللا 

 إن هللا شدٌد العقاب {.

وقال تعالى :} وال تتخذوا آٌات هللا هزواً واذكروا نعمت هللا علٌكم وما 

والحكمة ٌعظكم به واتقوا هللا واعلموا أن هللا بكل أنزل علٌكم من الكتاب 

 شًء علٌم {.

, والعمل العمل بما قاله هللا تعالى , وبما قاله رسول هللا صلى  الجد   فالجد  

 هللا علٌه وعلى آله وسلم .

ٌ   وتذكر أٌها اإلنسان سؤلك هللا عز وجل عما عملت موقؾ السإال , حٌن 

ه , فقد جاء ؽ  ل   علٌه وعلى آله وسلم , وبما ب  بما جاء به رسول هللا صلى هللا
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 بن حاتم رضً هللا عنه وفٌه : أن   فً )صحٌح ( البخاري من حدٌث عدي  

ٌ  ٌ  النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم قال:] ول   كم ٌوم ٌلقاه لٌس أحد   هللا   ن  لق

عث إلٌك بْ م أ  سبحانه : أل   بٌنه وبٌنه حجاب وال ترجمان ٌترجم له ؛ فلٌقولن  

 ؽك ؟رسوالً فبل  

 فٌقول العبد : بلى [.

 بما جاءك به النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ؟. أي: فماذا عملت  

نقصن لقال هللا تعالى :} فلنسبلن الذٌن أرسل إلٌهم ولنسبلن المرسلٌن . ف

 علٌهم بعلم وما كنا ؼاببٌن {.

 لون :الخبٌر بما كانوا ٌعم  أي: بل هو الشاهد الرقٌب على عباده , العلٌم 

 قال تعالى :} اعملوا ما شبتم إنه بما تعملون بصٌر{.

 أي: فاستحٌوا من هللا تعالى , واحذروا من أن ٌراكم حٌث نهاكم .

 ً  أن تعص   وقد أوصى بعض المشاٌخ لمرٌده , فقال له : ٌا بنً إذا أردت  

 هللا تعالى فاعصه حٌث ال ٌراك . اهـ

ٌ  ن  أي: ال تعصه أل    راك حٌث كنت جل وعبل .ه 

روى الطبرانً وأبو نعٌم , عن عبادة بن الصامت رضً هللا عنه , عن 

هللا  النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم أنه قال:] أفضل اإلٌمان أن تعلم أن  

 معك حٌثما كنت [ كما فً ) الفتح الكبٌر(.

 ن هللا ٌرى {.وقال هللا تعالى :} ألم ٌعلم بؤ

 سبحانه ٌرى كل شًء ؛ وال ٌؽٌب عنه شًء .أي: هو 

روى مسلم وؼٌره , عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال: قال أبو جهل : 

 أي: هل ٌسجد هلل تعالى ؟. –وجهه بٌن أظهركم  محمد هل ٌعفر

 قالوا : نعم .
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 ه , أو ألعفرن  ٌفعل ذلك , ألطؤن على رقبت ه  ت  قال: والبلت والعزى لبن رأٌْ 

 اب .وجهه فً التر

لٌطؤ على  –تى النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم وهو ٌصلً ثم إنه أ

على عقبٌه ,  –أي: ٌرجع  –هم منه إال وهو ٌنكص رقبته قال: فما فجؤ

 وٌتقً بٌدٌه .

 فقٌل له : ما لك ؟

 بٌنً وبٌنه لخندقاً من نار , وهوالً وأجنحة . فقال أبو جهل : إن  

ى آله وسلم :] لو دنا منً الختطفته المبلبكة وعلفقال النبً صلى هللا علٌه 

 : عضواً عضواً [.

قال هللا تعالى :} كبل إن اإلنسان لٌطؽى . أن رآه استؽنى . إن إلى ربك 

الرجعى . أرأٌت الذي ٌنهى . عبداً إذا صلى . أرأٌت إن كان على الهدى . 

. كبل لبن أو أمر بالتقوى . أرأٌت إن كذب وتولى . ألم ٌعلم بؤن هللا ٌرى 

لم ٌنته لنسفعاً بالناصٌة . ناصٌة كاذبة خاطبة . فلٌدع نادٌه . سندع الزبانٌة 

 . كبل ال تطعه واسجد واقترب .{.

إنك رإوؾ رحٌم  ربنا للذٌن آمنوا تعالى :} وال تجعل فً قلوبنا ؼبلً وقوله 

.} 

ان عن القلوب هما أمر مؽفرة الذنوب , وإبعاد الؽل   فً هذا دلٌل على أن  

  ٌ هو ربه :  يلجؤ إلى هللا تعالى الذعظٌمان كبٌران , ٌجب على المسلم أن 

ره , ومدبر أمره بعلمه سبحانه وحكمته , ومربٌه بآالبه خالقه ومصو  

ٌسؤل هللا تعالى متوسبلً إلٌه برأفته سبحانه  ونعمته التً ال تحصى , وأنْ 

ٌ   نْ ورحمته , أ   من سؤل هللا  ب , فإن  عن القلو ل  بعد الؽ  ٌؽفر الذنوب , و

 ه رإوؾ رحٌم .ه هللا تعالى ما هنالك , ألن  ذلك أعطاتعالى 

 . : دفع المكاره والمضار   والرأفة هً

 : إٌصال الخٌرات والمنافع والمبرات . وأما  الرحمة فهً
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فواظب على هذا الدعاء الذي علمه هللا تعالى لعباده المإمنٌن , وهو :} 

ننا الذٌن سبقونا باإلٌمان وال تجعل فً قلوبنا ؼبلً ربنا اؼفر لنا وإلخوا

 للذٌن آمنوا ربنا إنك رإوؾ رحٌم {.

وواظب على الدعاء الذي علمه رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم 

ألمته , وهو ما رواه أبو داود عن ابن مسعود رضً هللا عنه قال: كان 

ٌعلمنا هذه الدعوات كما ٌعلمنا رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم 

 التشهد :

ا من ن  ج  ؾ بٌن قلوبنا , وأصلح ذات بٌننا, واهدنا سبل السبلم , ون  ] اللهم أل  

بطن , وبارك لنا  ا الفواحش ما ظهر منها ومان  بْ ن  الظلمات إلى النور, وج  

ك ن  علٌنا إ بْ فً أسماعنا , وأبصارنا , وقلوبنا , وأزواجنا , وذرٌاتنا , وت  

تك , مثنٌن بها , قابلٌها , وأتمها م  عْ ن  ن ل  ٌْ ر  اك  علنا ش  الرحٌم , واجْ  اب  و  الت   ت  نْ أ  

 علٌنا [.

كذا فً ) التٌسٌر( ورواه فً )الجامع الصؽٌر( عن الطبرانً والحاكم بلفظ 

  ٌ ن اإلكثار من هذا الدعاء وراء الصلوات وسابر س  حْ :] قابلٌن لها [ و

 وقات .األ

 :بعة االسالعالمة 

 الدالة على صدق محبة النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم هً:

اإلكثار من الصالة والسالم علٌه , صلى هللا تعالى علٌه وعلى آله 

 وصحبه وسلم تسلٌما :

كثر من الصبلة علٌه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , ٌ   ٌنبؽً للمإمن أنْ 

ة علٌه فً مر باإلكثار من الصبلفقد كان صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ٌؤ

ٌ   جمٌع األوقات ٌ   ب  رؼ  و الفضل الكبٌر المترتب على ذلك ,  ن  ٌ  ب  فً ذلك , و

 خاصة فً ٌوم الجمعة وفً لٌلتها :

روى الترمذي وابن حبان فً ) صحٌحه( عن ابن مسعود رضً هللا عنه 

أولى الناس بً  قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] إن  

  ً  صبلة [ . ٌوم القٌامة أكثرهم عل
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 –؛ أكثرهم علٌه صبلة الناس بشفاعته وبكرامته لهم ٌوم القٌامة  حق  أأي: 

 آله وسلم . صلى هللا علٌه و

ل: سمعت رسول هللا صلى ن ربٌعة عن أبٌه رضً هللا عنه قاوعن عامر ب

, صبلة لم تزل  ً  هللا علٌه وعلى آله وسلم ٌخطب وٌقول :] من صلى عل

ً   صلً علٌه ما صلى  المبلبكة ت    عبد من ذلك أو لٌكثر [. , فلٌقل   عل

 رواه أحمد , وابن أبً شٌبة , وابن ماجه كما فً ) الترؼٌب(.

وعن أم المإمنٌن السٌدة عابشة رضً هللا عنها قالت : قال رسول هللا 

كثر هللا تعالى راضٌاً فلٌه أن ٌلقى ر  صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :] من س  

ً   الصبلة [ عل
187

 . 

وعن أنس رضً هللا عنه , عن النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم قال   

 عرش هللا ٌوم القٌامة , ٌوم ال ظل إال ظله [ . : ] ثبلثة تحت ظل  

 هم ٌا رسول هللا ؟  نْ قٌل : م  

الصبلة  ج عن مكروب من أمتً , وأحٌى سنتً , وأكثرقال : ] من فر  

  ً [ صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم كثٌراً كثٌراً كثٌراً . عل
188

 

خٌر كثٌر وهً  صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم فٌهافكثرة الصبلة علٌه 

 دلٌل صادق على محبة النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :

فعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه : عن النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم 

ً  : ] من صل   قال ً  ن صل  علٌه مابة , وم   تعالى عشراً صلى هللا ى عل  ى عل

وشوقاً : كنت له شفٌعاً  علٌه ألفاً , ومن زاد صبابةً  تعالى مابة صلى هللا

 وشهٌداً ٌوم القٌامة [ . 

                                                           
187
الكامل(, وأبو سعٌد قال فً ) القول البدٌع (: أخرجه الدٌلمً , وابن عدي فً )  

 فً ) شرؾ المصطفى صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ( وسنده ضعٌؾ . اهـ.
188
رواه الدٌلمً عن أنس رضً هللا عنه , والخلعً فً )فوابده( عن أبً هرٌرة  

 رضً هللا عنه كما فً : ) القول البدٌع ( و ) شرح الموطؤ( وؼٌرهما.
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قال الشٌخ مؽلطاي  قال الحافظ السخاوي : أخرجه أبو موسى المدٌنً بسند  

  ـال بؤس به . اه

ٌ  فعلى  كثر من الصبلة على النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم المإمن أن 

فٌها خٌراً كبٌراً , وتزٌد فً محبة النبً صلى هللا علٌه  ما استطاع , فإن  

 .وعلى آله وسلم 

صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم  فضل اإلكثار من الصبلة علٌه وقد ورد فً

 أذكر بعضاً منها : –الشرٌفة ٌث ة من األحادد  وم الجمعة ولٌلتها ع  ٌ

فعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , عن النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم 

  ً  اء , والٌوم األزهر , فإن  فً اللٌلة الؽر   أنه قال:] أكثروا الصبلة عل

[ ً  ل  صبلتكم تعرض ع  
189
.  

وعن أوس بن أوس رضً هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا علٌه 

لق آدم , وفٌه قبض , وآله وسلم :] من أفضل أٌامكم ٌوم الجمعة , فٌه خ  

  ً صبلتكم  من الصبلة فٌه , فإن   وفٌه النفخة , وفٌه الصعقة , فؤكثروا عل

  ً  [. معروضة عل

أي: بلٌت  –ت مْ ر  قالوا : ٌا رسول هللا : وكٌؾ تعرض صبلتنا علٌك وقد أ  

 .-, أي: بعد الموت 

م على األرض هللا عز وجل حر   ٌه وعلى آله وسلم :] إن  فقال صلى هللا عل

 تؤكل أجساد األنبٌاء [. أنْ 

قال المنذري : رواه أحمد , وأبو داود وابن ماجه , وابن حبان فً ) 

 صحٌحه( والحاكم وصححه .

سكون المٌم , وروي بضم الهمزة وكسر وت بفتح الهمزة والراء مْ ر  وقال: أ  

 الراء . اهـ

                                                           
189
ابن عدي وؼٌرهما , وقال المناوي : عزاه فً : ) الجامع الصؽٌر( للبٌهقً و 

 ورواه الطبرانً فً ) األوسط( . اهـ.
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وسلم  لى هللا علٌه درداء رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا صوعن أبً ال

ً  :] أكثروا من الصبلة ع    ه مشهود تشهده المبلبكة , وإن  ٌوم الجمعة , فإن   ل

ً  أحداً لن ٌصلً علً إال ع    صبلته حتى ٌفرغ منها [. رضت عل

 قال: قلت : ٌا رسول هللا وبعد الموت ؟

 هللا تعالى حرم على األرض أنْ  وسلم :] إن  قال صلى هللا علٌه وعلى آله 

 تؤكل أجساد األنبٌاء [.

 على إمامهم وأفضلهم وعلٌهم أجمعٌن أزكى الصبلة وأتم التسلٌم .

 كما فً ) الترؼٌب(: –د ٌاه ابن ماجه بإسناد جرو

وقد ذكرت فً كتاب ) فضل الصبلة على النبً صلى هللا علٌه وعلى آله 

ث الشرٌفة على وجه التفصٌل , فارجع إلٌه ٌنفعك من األحادٌ وسلم ( عدةً 

 آمٌن . –هللا تعالى بها 

التذكٌر بالصالة على النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم فً أوقات قد 

 ٌغفل عنها بعض الناس :

: ال تؽفل أٌها المسلم عن الصبلة على النبً صلى هللا علٌه وعلى آله األول

  ٌ ك صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , فقد جاء ذكر عندوسلم حٌن تذكره , أو 

 التحذٌر الشدٌد من ذلك فً كثٌر من األحادٌث الشرٌفة أذكر بعضاً منها :

ه عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا ن  س  روى الترمذي وح  

ٌ   كرت  رجل ذ   رغم أنف صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :]  صل  عنده فلم 

  ً رجل دخل علٌه  ورغم أنف –صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم  – عل

رجل أدرك عنده أبواه  ورغم أنفرمضان ثم انسلخ قبل أن ٌؽفر له , 

  ٌ  دخبله الجنة [.الكبر فلم 

 أي: لتقصٌره فً حقهما .

أي: لصق بالرؼام , وهو التراب ذالً  –ومعنى : رؼم : بكسر الؽٌن 

 وهواناً.
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كما فً ) الترهٌب (  ل  بفتح الؽٌن , ومعناه ذ   وقال ابن األعرابً : هو

 للمنذري .

رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله  ن  وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , أ  

 وسلم صعد المنبر فقال: ] آمٌن , آمٌن , آمٌن [.

 المنبر فقلت : آمٌن , آمٌن , آمٌن . فقٌل : ٌا رسول هللا : صعدت  

ًُ فقال صلى هللا علٌه وعلى  جبرٌل علٌه السبلم أتانً فقال:  آله وسلم :] إن 

ٌ   من أدرك فؤبعده هللا قل : آمٌن , ؽفر له , فدخل النار ,شهر رمضان فلم 

 فقلت : آمٌن .

هما , فمات فدخل النار , فؤبعده هللا قل حدهما فلم ٌبر  أبوٌه أو أ ومن أدرك

 : آمٌن , فقلت : آمٌن .

ٌ   كرت  ومن ذ   فمات فدخل النار , فؤبعده هللا قل: آمٌن ,  كعلٌ صل  عنده فلم 

 فقلت : آمٌن [.

سوله الذاكرون رما ذكر هللا تعالى وصلى هللا تعالى وسلم علٌه وعلى آله كل  

الؽافلون , وفً كل لمحة ونفس  ورسوله , وكلما ؼفل عن ذكر هللا تعالى

 عدد ما وسعه علم هللا تعالى العظٌم .

ابن خزٌمة , وابن حبان فً ) صحٌحه( واللفظ  قال الحافظ المنذري : رواه

 له .اهـ

من  د  الحاكم بإسناد صحٌح :] قال جبرٌل علٌه السبلم : بع   وفً رواٌة

 علٌك , فقلت : آمٌن [. عنده فلم ٌصل   ذكرت  

النبً صلى هللا  ن  وفً رواٌة الطبرانً عن ابن عباس رضً هللا عنهما , أ  

 كرت  ه من ذ  برٌل علٌه السبلم فقال : إن  آله وسلم قال:] جاءنً ج علٌه و

قلت :  –أي: رماه فً النار  –فؤبعده هللا وأسحقه  علٌك   عنده فلم ٌصل  

 آمٌن [.

ٌجلس اإلنسان مجلساً : ال ٌذكر هللا  : التحذٌر والترهٌب من أنْ الثانً 

 تعالى فٌه , وال ٌصلً على النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :
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هرٌرة رضً هللا عنه , عن النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم فعن أبً 

قال:] ما جلس قوم مجلساً لم ٌذكروا هللا تعالى فٌه , ولم ٌصلوا على نبٌهم 

 شاء ؼفر لهم [. بهم وإنْ ذ  ة , فإن شاء ع  ر  ؛ إال كان علٌهم ت  

 وهذا ٌدل على قبح ذنوبهم .

 اللفظ له وقال : حدٌث حسن .قال المنذري : رواه أبو داود , والترمذي و

ٌل قص , وقالمثناه فوق, وتخفٌؾ الراء هً : الن التاء ة : بكسرر  وقال : الت  

 بعة . اهـ: الت  

وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى 

  ٌ صلوا على آله وسلم :] ما قعد قوم مقعداً لم ٌذكروا هللا عز وجل فٌه , ولم 

دخلوا  رة ٌوم القٌامة , وإنْ سْ لنبً صلى هللا علٌه وسلم ؛ إال كان علٌهم ح  ا

الجنة للثواب [
190
. 

رواه أحمد بإسناد صحٌح , وابن حبان فً ) صحٌحه( , والحاكم وقال فٌه 

 : على شرط البخاري كما فً ) ترهٌب ( المنذري .

هللا وروى النسابً عن جابر رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى 

قوا عن ؼٌر ذكر هللا عز وجل, علٌه وآله وسلم :] ما اجتمع قوم ثم تفر  

 [.وصبلة على النبً صلى هللا علٌه وسلم ؛ إال قاموا على أنتن جٌفة 

وقد أورد ذلك فً ) الجامع الصؽٌر( وعزاه للطٌالسً , والبٌهقً , 

 ة [.والضٌاء , ورمز لصحته ولكن بلفظ :] إال قاموا على أنتن من جٌف

: ال تؽفل عن الصبلة على النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم عقب الثالث

 األذان , ألنه أمر بذلك صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم :

ه سمع ن  عمرو بن العاص رضً هللا عنهما , أففً الحدٌث عن عبد هللا بن 

ل ما النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول:] إذا سمعتم المإذن فقولوا مث

ً  ل  ٌقول , ثم ص   ً  ه من صل  , فإن   وا عل صبلة واحدة صلى هللا علٌه بها  ى عل

                                                           
190
رْون من عظٌم ثواب الصبلة    ٌ أي: تعترٌهم الحسرة قبل دخولهم الجنة , ل ما 

 علٌه صلى هللا علٌه وسلم .
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أي: هً أعلى  –ها منزلة فً الجنة وا هللا لً الوسٌلة , فإن  ل  عشراً , ثم س  

ن أكون أنا هو ال تنبؽً إال لعبد من عباد هللا , وأرجو أ   – فً الجنة منزلة

 له الشفاعة [. تْ ل  , فمن سؤل هللا لً الوسٌلة ؛ ح

 رواه مسلم وأصحاب السنن كما فً ) الترؼٌب(.

رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم  وعن جابر رضً هللا عنه , أن  

هذه الدعوة  اللهم رب   –أي: األذان  –قال:] من قال حٌن ٌسمع النداء 

محمداً ) صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم (  ة , والصبلة القابمة آت  التام  

ت له شفاعتً الوسٌلة والفضٌلة , وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ؛ حل  

رواه البخاري , وأصحاب السنن , والبٌهقً وزاد فً آخره ]  ٌوم القٌامة [

 ك ال تخلؾ المٌعاد [ كما فً ) الترؼٌب(.إن  

 صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم رسول هللا ن  أ, وعن جابر رضً هللا عنه

هذه الدعوة التامة , والصبلة  ن قال حٌن ٌنادي المنادي : اللهم رب  قال:] م  

على محمد ) صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ( وارض عنً  النافعة , صل  

رضاً ال سخط بعده ؛ استجاب هللا له دعوته [ رواه أحمد والطبرانً فً ) 

 األوسط (.

أبً وقاص رضً هللا عنه , عن رسول هللا صلى هللا علٌه وعن سعد بن 

وآله وسلم قال:] من قال حٌن ٌسمع المإذن : وأنا أشهد أن ال إله إال هللا 

 ,رباً  عبده ورسوله , رضٌت باهلل محمداً  وحده ال شرٌك له , وأن  

 فر هللا له ذنوبه [.وباإلسبلم دٌناً , وبمحمد صلى هللا علٌه وسلم رسوالً؛ ؼ  

 أي: ٌقول ذلك عقب سماع الشهادتٌن من المإذن .

قال الحافظ المنذري : رواه مسلم , والترمذي واللفظ له , ثم قال: وقال 

 . اهـ.مسلم : ] ؼفر له ذنبه [ 

من وصاٌا سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , وأمره 

 لآلباء:

النبً  هللا عنه , أن  جاء فً الحدٌث عن أمٌر المإمنٌن سٌدنا علً رضً 

 بوا أوالدكم على ثبلث خصال : حب  صلى هللا علٌه وآله وسلم قال :] أد  
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أهل بٌته , وقراءة القرآن نبٌكم , وحب  
191
حملة القرآن فً ظل هللا  فإن   

ٌوم ال ظل إال ظله , مع أنبٌابه وأصفٌابه [
192
. 

النبً صلى هللا  : أن   معانً : ٌجب على اآلباء تعلٌم أوالدهمقال العبلمة الس  

ة الثقلٌن , ودفن بالمدٌنة المنورة , وأنه عث بمكة , إلى كاف  وسلم ب   علٌه

كما فً )  –صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم  .واجب الطاعة والمحبة . اهـ

 .-شرح ( المناوي 

همل أٌها المسلم تلك الوصٌة المحمدٌة صلى هللا علٌه وعلى آله فال ت  

 وسلم.

نا بإجابتك , فها نحن ندعوك كما أمرتنا , ك أمرتنا بدعابك , ووعدت  ن  إ اللهم

 ك ال تخلؾ المٌعاد :فاستجب لنا كما وعدتنا , إن  

 ق , والمعلنب  م لما س  ق , والخات  ؼل  على سٌدنا محمد الفاتح لما أ   صل  اللهم 

ره ومقداره العظٌم , دْ ق   ق  , والهادي إلى صراطك المستقٌم , ح  بالحق  الحق  

, وعلى آله وصحبه ,  ونفس  عدد ما وسعه علم هللا العظٌمفً كل لمحة 

 وعلٌنا معهم أجمعٌن .وسلم تسلٌماً , 

ٌ   إنا نسؤلك إٌماناً ال ٌرتد   اللهم ة عٌن ال تنقطع , ر  نفد , وق  , ونعٌماً ال 

ع العوالم ومرافقة نبٌك سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم فً جمٌ

 نة الخلد .ج   ة  , وفً أعلى الجن  

 ا عندك. م  م   سؤلك  ا ن  إن   اللهمن عندك.                    اهدنا م   اللهم

 رحمتك . نْ ٌنا م  ل  ر ع  انش   اللهم  علٌنا من فضلك .    ضْ أف   اللهم

 تك .ٌ  ألبسنا أثواب عاف   اللهم ل علٌنا من بركاتك .          ز  نْ أ   اللهم

 وه من رحمتك .رج  ؽنا برحمتك الذي ن  ل  ب  اللهم 

 اً د  ك و  نْ د  اجعل لنا من ل   اللهم
                                                           

191
 قال العبلمة المناوي : أي: تبلوته ومدارسته وحفظه . اهـ. 
192
ً نصر عبد الكرٌم الشٌرازي فً ) فوابده عزاه فً ) الجامع الصؽٌر( إلى أب 

 الحدٌثٌة ( وإلى ) الفردوس( وابن النجار فً ) تارٌخه(.
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ٌ  اجعل لنا من لدنك و   اللهم  اً.ل

 اجعل لنا عندك عهداً.اللهم 

 لطاناً نصٌراً.اجعل لنا من لدنك س  اللهم 

ٌ  ل  ساب   ن ال ٌرد  ٌا م   اللهم ٌ  ه , وال  ب آمله , سؤلناك متوسلٌن إلٌك بخٌر خ

 قْ فاستجب دعانا , وحق   –ٌدٌه إلٌك صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم  د  م   نْ م  

 لنا رجاءنا .

لؽنا عن سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم أنه قال :] ب   اللهم

ٌ   ًٌّ ٌ  كم ح  ب  ر   إن   ٌ  ت  سْ كرٌم ,  راً فْ ما ص  ه  رد  ٌ   نْ دٌه إلٌه أ  حًٌ من عبده إذا رفع 

.] 

رار, ٌا واالفتقار , فؤعطنا من عطاٌاك الؽ   ل  عنا أٌدٌنا إلٌك بالذ  ف  ا ر  إن   اللهم

 عزٌز ٌا ؼفار .

لنا وارحمنا , ولوالدٌنا , ولمشاٌخنا , ولكل من له حق علٌنا ,  اغفر اللهم

وإلخواننا , ولجمٌع المإمنٌن والمإمنات , والمسلمٌن والمسلمات , 

ٌا أرحم الراحمٌن , ومؽفرتك ٌا خٌر  األحٌاء منهم واألموات , برحمتك

 الؽافرٌن .

هم إلى ن , على سٌد خلقك , وأحب  م , وتحن  م وبارك , وترح  صل وسل   اللهم

جنابك , وأكرمهم علٌك , وأقربهم إلٌك , إمام األنبٌاء والمرسلٌن , 

شفٌع المذنبٌن ,  م , ورسولك األفضل ,ك المعظ  ٌ  ب  وحبٌبك األكرم , ون  

وحبٌب قلوبنا , وروح ورحمة هللا تعالى المهداة للعالمٌن , سٌدنا وشفٌعنا ,

ة أعٌننا , سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم , ر  أرواحنا , وق  

ٌ  سرموعلى جمٌع إخوانه النبٌٌن وال ته , لٌن , وعلى آله وأزواجه , وذر

ٌنا لٌن , وعوالتابعٌن لهم إلى ٌوم الد   ه ,ٌْ هل بٌته , وأصحابه , ومحب  أو

, عدد ما  ونفس  معهم أجمعٌن ؛ برحمتك ٌا أرحم الراحمٌن , فً كل لمحة 

 وسعه علم هللا تعالى العظٌم .

هذا الكتاب بتوفٌق هللا تعالى وفضله : فً السابع والعشرٌن من شهر  تم  
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 والحمد هلل رب العالمٌن                      

 الذي بنعمته تتم الصالحات                      

  


