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ْالمقدمة
نما ممن الحمد هلل الذي خلقنا من ذرية قوم مسلمين وهدانا لطاعته ولمم يععل
 ن ومقمامالكافرين , وأشهد أن ال إله هللا وحده ال شريك له جعم  جنتمه رار الطما عي

رجات د هللا ورسوله وصفيه من خلقه رل أمته على رالمتقين , وأشهد أن محمدا عب

لمى إالنعيم صلى هللا عليه وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته ومن تمبعهم بححسمان 
ال يكم  ويوم الدين . أما بعد ، فحن الحديث عن العنة والطريق إليها حديث ال يم  

 لعنمة  ايتمنمى  , تأنس به النفوس الزكية وتشر ب إليه العقول الذكية . فمن منا ال

 ومن منا لم يحلم بها   

يد هي نور يمتأل  وريحانمة تهتمز وقممر مشم !العنة  العنة وما أرراكم ما
صمحبة را ممة ونهر مّطرر وفاكهة نضميعة وووجمة حسمنام جميلمة وحلم  كويمر  و

 العمزام فهي ، شك أن العنة هي هدفنا المنشور وأملنا المعقور ال وحيا  ال تنقطع .

 امم  الوهي نعميم ك ، واب العزي  الذي أعده هللا  وليا ه وأه  طاعتهالعظيم والو

ر فيه عن هذه العنة وأوصافها مما تحا أخبرنا هللا به ورسوله قد  يوصف ، وما

ين عم الا يهما ممفف ، هما وعظمتهما وررجاتهمامنسمتطيع تممور بها العقول ،  ننا ال

ال   خلها يمنعم وال يبمأسوممن يمد خطر على قلب بشمر . أذن سمعت وال رأيت وال
 تبلى ثيابه وال يفنى شبابه .

لمنعلم حقممار  كلهما همذه العنممة إذا قارنما جمزماا منهما بالممدنيا  ةوتظهمر عظمم

قممال "     أن رسممول هللا  السمماعدي الممدنيا أمامهمما ، فقممد روب سممه  بممن سممعد 

إننمما نحتمما   . (1)همما   عليفممي العنممة خيممر مممن الممدنيا وممما أحممدكم موضممع سمموط 

لتشمممير فممي طلبهمما با عمممال اأوصمماا العنممة للشموه إليهمما و تممذكرسمتمرار إلممى با

فكلمما أرار  . متاع هذه الدنيا الزا   ولتحعزنا عن المحرماتفي لزهد االمالحة و
فمن همم  . ض بخير منها في اآلخر المسلم أن يهم بمعمية تذكر أنه لو تركها ُعو  

ه ، ومن همم بشمرب الخممر تمذكر خممر تي ينتظرنلالبالفاحشة تذكر الحور العين ا

 ، بخيمر ااآلخر  المعد له وهكذا . ويموم كانمت قلموب المسملمين معلقمة بالعنمة كمانو

 االنتكاسممةويمموم تعلقممت قلوبنمما بالممدنيا وجعلنمما اآلخممر  هممي آخممر أمانينمما حلممت بنمما 
 . وكرهنا لقام هللا

ا مما   هم  سمكبت المدموع القارئأيها  ا  الكريم ه  تمنيمت العنمة يومما شموقا

إليها وسألت هللا بحرقة قلب أال يحرمك منها   ه  تخيلت ذلك اليوم الذي سمتزلف 
فأطلممت بأسمموارها وأنوارهمما وقمممورها إن شممام هللا تعمالى لمك فيممه العنممة لتممدخلها 

المال كمة رأيمت فمما الشمعور المذي سمينتابك إذا رأيتهما وا   والحور العين التي فيهم

                                   
 ( .2892) رواه البخاري (1)
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زاحمون للمدخول تسمي ناليين ممن الممنمنين المذيعند ك  باب يستقبلونك أنت مع م
فممماذا  ، فممي ذلممك النعمميم ا بممدي يرتقممون فممي ررجممات العنممان كمم  علممى قممدر عملممه

 أعدرت لذلك اليوم من عم    

صح الخبر بعض ا عمال التي لاستعراض  الكتاب افي هذ،  خي القارئأ

نتسمابق ورع إلى ذلمك نعاهد أنفسنا فنساعلنا لفي العنة  ناترفع من ررجاتفيها أنها 
ن لمن هللا إليه ونبطئ من تسابقنا وتنافسنا فمي حطمام المدنيا الزا م  ، وكلنما يقمين بمأ

تعمالى  يضيع أعمالنا ولن يخيب آمالنا طالما طرقنا بابه واسمتعبنا  ممره وقمد قمال

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن هللا لمع المحسنين [69 " ]العنكبوت . 

ررجمات قسميم الكتماب إلمى ثالثمة فممول يتحمد  ا ول منهما عمن وقد تم ت

همم أ، ويعمرض الفمم  الوماني  نسعى حويوين إليهالالعنة وامتياواتها لنتمورها و

لفم  ا عمال التي ترفع ررجة العبد في العنة وهي تربو على ستين عمال ، أما ا
 الوالث وا خير فيتناول طره المحافظة على هذه الدرجات .

 دت في بحوي على اآليات القرآنية وا حاريث التي صححها وحسنهااعتم

ي علمام الحديث الموثوقون كابن حعر العسقالني والسيوطي والمنماوي والسماعات
 وا لباني وا رناؤط.

أسأل هللا العلمي القمدير أن يععم  همذا العمم  خالمما لوجهمه ونافعما لعبماره 

ينه علمى نشمره وتعليممه لينمال رحممة وأن ال يحرم ك  قارئ أجر العم  به وأن يع

أن  فقممد روب أبممو أمامممة  ، والحيتممانهللا عممز وجمم  واسممتلفار المال كممة والنممم  

 و عمز هللا إن ، أرنماكم علمى كفضملي العابمد على العالم فض   "  قال رسول هللا 

 الحموت وحتمى جحرهما فمي النملمة حتمى وا رض واتاالسمم وأهم  ومال كتمه ج 
وال رتبممة أفضمم  ممممن تشممتل  جميممع  . (2)   الخيممر النمماس معلممم علممى ليممملون

 المخلوقات باالستلفار والدعام له.

                                   
 ( .3421( ، وصححه ا لباني في صحيح العامع )2685رواه الترمذي ) (2)
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ْعددْالجنان
شمماع عنممد كويممر مممن النمماس بممأن العنممة إنممما هممي جنممة واحممد  فسمميحة . 

ذكممر السمميوطي نقممال عممن و واحممد  . جنممان عديممد  وليسممت بعنممة والمممواب أنهمما

  . (3)وأبواب في ك  جنة ررجات ومناولبي والحليمي بأن القرط

وقد اختلف العلمام رحمهم هللا تعالى في عدر هذه العنان فرأب ابن عباس 
رضي هللا عنهما بأنها سمبع جنمان همي " رار الخلمد ، ورار السمالم ، وجنمة عمدن ، 

 .  (4)وجنة المأوب ، وجنة الخلد ، وجنة الفرروس ، وجنة النعيم

بممأن ا سمممام التممي ذكرهمما ابممن عبمماس رضممي هللا  (5)رأب القرطبممي بينممما

عنهما ليست لتمييز جنة من جنة وإنما هي أوصاا للعنة وأن عمدر العنمان أربمع 

  قمال "   عن رسمول هللا  فقط استنارا للحديث الذي رواه أبو موسى ا شعري 

يتهمما وحليتهمما جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما ومما فيهمما, وجنتمان ممن فضمة آن
وما فيهما ، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إال ررام الكبريام على وجهه 

 .  (6)  في جنة عدن 

بمأن الحمديث السمابق يشمير إلمى أن العنمة نوعمان "  (7)بينما رأب ابن القميم

جنتان من ذهب وجنتان من فضمة وأنهما لكم  ممن خماا مقمام هللا عمز وجم  لقولمه 

ولما كان الخا فون مقام ربهم [ 46" ]الرحمن ن خاا مقام ربه جنتانولمتعالى 

على نوعين مقربين وأصحاب يمين جع  هللا لهم هذه العنان ا ربع ، ورجح بأن 

 الخا فين مقام ربهم ال يشتركون في هذه العنان ا ربع وإنما لك  واحد جنتان . 
ان وأنها جنمان كويمر  وبذلك يرب ابن القيم بأن العنان تزيد على أربع جن

جدا استنارا لحديث أم حارثة بن سراقة رضي هللا عنها حيث جامت إلى رسول هللا 

  فقالت " يا رسول هللا زو  بدر غعن ممير ابنها الشاب الذي استشهد في تسأله

                                   
 ( .485البدور السافر  في أمور اآلخر  للسيوطي )صفحة  (3)

ار ر ، تحقيممق معممدي السمميد ، التمذكر  فممي أحمموال المموتى وأمممور اآلخممر  لبمممام القرطبمي (4)

 . (2/349المحابة بطنطا )

بممن رار ا ، تحقيممق يوسممف بممديوي البممن قمميم العوويممة ،حمماري ا رواإ إلممى بممالر ا فممراإ  (5)

 . (150 ة)صفح ، كوير

 (180ومسمملم ) ، (4878البخمماري )( ، و24/191) -الفممتح الربمماني–اإلممام أحمممد ه روا (6)

 ( .186) وابن ماجه( ، 2528)والترمذي  ،

 . (150 ة)صفح البن قيم العووية ،حاري ا رواإ إلى بالر ا فراإ  (7)
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قد عرفت منزلة حارثة مني فحن يك في العنة أصبر وأحتسب ، وإن تكن ا خرب 
أََو جنة واحد    إنها جنمان كويمر  ، وإنمه  -أو هبلت-ويحكترب ما أصنع   فقال " 

فمممن .  (8)  وإنممه لفممي الفممرروس ا علممى   وفممي روايممة     لفممي جنممة الفممرروس 

الحديث السابق يتضح أن العنة عبار  عن جنات كوير  كما في قول هللا عز وج  

إن المتقين في جنات ونهر [54 " ] القمر  . 

ْعددْدرجاتْالجنة
في العنمة ما مة ررجمة مما   قال "  أن رسول هللا  عن أبي هرير  جام 

 أن رسمول هللا  . وجام عن أبي سعيد الخدري  (9)  بين ك  ررجتين ما ة عام 
يقال لماحب القرآن إذا رخم  العنمة اقمرأ واصمعد فيقمرأ ويممعد بكم  آيمة   قال " 

عنمة بعمدر اآليمات ، . وهذا يعنمي أن رر  ال (10)  ررجة حتى يقرأ آخر شيم معه 
  إن عمدر رر  العنمة بعمدر آي ولذلك جام عن عا شة رضي هللا عنها أنها قالت " 

 .  (11)القرآن فمن رخ  العنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد   

" فلميس فمي   ما مة ررجمة     قال ابن حعمر رحممه هللا تعمالى فمي قولمه 

العنة من غير ويار  إذ ليس فيه سياقه التمريح بأن العدر المذكور هو جميع رر  

)فمي العنمة ما ممة   . وقمال المنماوي رحممه هللا تعمالى فمي قولمه  (12)مما ينفيهما أهم  

سبق أنه ال تعارض بينه وبمين ا خبمار الدالمة علمى ويمار  ررجتهما علمى  ررجة( "

الما ة لخبر إن قارئ القرآن يمعد بك  آية معه ررجة حتى يقمرأ آخمر شميم معمه 

ما ة ررجات كبار وك  ررجة منها تتضمن ررجات صلاراا )ما بين ك   ن تلك ال

                                   
 ( 6550) رواه البخاري (8)

 (4245وصححه ا لباني في صحيح العامع )( ، 2529)رواه الترمذي  (9)

( 1429)والترممذي ( ، 1464)وأبمو راور ( ، 18/7) -الفمتح الربماني–أحمد اإلمام رواه  (10)

( وصمممححه وأقمممره 1/553وابمممن حبمممان والبيهقمممي والحممماكم )( ، 3780)وابمممن ماجمممه ، 

 . (8121وصححه ا لباني في صحيح العامع ) ، الذهبي

 قممال "( و1998اإليمممان ) والبيهقممي فممي شممعب ، (1/356) -المسممند– رواه اإلمممام أحمممد (11)

 ، (7/155ابمممن أبمممي شممميبة فمممي مممممنفه )رواه و قمممال الحممماكم همممذا إسمممنار صمممحيح أهممم  ،

وقممال محقممق كتمماب التممذكر  فممي أحمموال الممموتى  ، (4/435والبلمموي فممي شممرإ السممنة )

 . حسن موقوا " واآلخر 

 ( .13/424فتح الباري بشرإ صحيح البخاري البن حعر العسقالني ) (12)
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وفمي روايمة خمسمما ة وفمي أخمرب أويمد وأنقما وال تنماقض  ررجتين ما مة عمام(

ا لكم   الختالا السير والسرعة والبطم والنبي  ا لألفهام أو خطابما ذكر ذلك تقريبا

 . (13) أه  منمن بما يليق به من المقام

 وحديث أبي موسى ا شعري  حديث أبي هرير   كما يمكن العمع بين
بأن الحديث ا ول لعله خاص بدرجات المعاهدين فقط ويوضحه حديث آخر  بي 

إن في العنة ما ة ررجة أعدها هللا للمعاهدين   "  قال" قال رسول هللا  هرير  

فاسمألوه  في سبي  هللا ما بين ك  ررجتين كما بين السمام وا رض ، فحذا سألتم هللا

الفرروس فحنه وسط العنة وأعلى العنة وفوقمه عمرا المرحمن ومنمه تفعمر أنهمار 

. والممرار بوسممط العنمة أي خيارهمما وأفضملها وقيمم  أوسمعها . وبممذلك  (14)  العنمة 
يكون عمدر ررجمات العنمة بعمدر آيمات القمرآن الكمريم كمما قالمت عا شمة رضمي هللا 

  تين ررجة .عنها, بمعنى أنها تزيد على ستة آالا وما 

ْالمقصودْبالدرجة
ي و يقمد بها إن الدرجات التي سيرر ذكرها في ا حاريث منها ما هو حّسِّ

التمي بمين الدرجمة وا خممرب مسمير  ما مة عمام أو كمما بمين السمممام ررجمات العنمة 

والمرار بها علو القدر عند هللا تعالى كما قاله ابمن  منها ما هو معنويووا رض , 

 . (15) الىحعر رحمه هللا تع

ْارتفاعْدرجاتْالجنة
إن العنة ذات ررجات عالية ، وقد جامت أحاريث تمف أن بمين الدرجمة 

أن  دري خممسممعيد ال وأبمموا حممرب كبعممد الكوكممب اللممابر فممي ا فممق حيممث روب 

لى يراهم من هو أسف  منهم كمما تمرون   إن أه  الدرجات العُ  قال " رسول هللا 

. وروب  (16)بكمر وعممر منهمما وأنعمما    وإن أبماالكوكب الطالع فمي أفمق السممام 

إن أه  العنة ليترامون أه  اللمرا ممن   قال "  أن رسول هللا  سه  بن سعد 

                                   
 ( .4/447فيض القدير للمناوي ) (13)

ومسممممملم ( ، 2790)البخممممماري ( ، و24/190) -الفمممممتح الربممممماني– رواه اإلممممممام أحممممممد (14)

(1884. ) 

 . (2/381شرإ صحيح البخاري البن حعر العسقالني )بفتح الباري  (15)

ني ( وصمححه ا لبما3658)والترممذي ( ، 24/193) -الفمتح الربماني– رواه اإلمام أحممد (16)

 (2030في صحيح العامع )
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فمموقهم كممما تتممرامون الكوكممب الممدري اللمما ر فممي ا فممق مممن المشممره أو الملممرب 
  قال لتفاض  ما بينهم, قالوا " يا رسول هللا ، تلك مناول ا نبيام ال يبللها غيرهم 

وذكمر ابمن .  (17)  " بلى والمذي نفسمي بيمده رجمال آمنموا بماهلل وصمدقوا المرسملين 

حعر في الفتح أن فا د  ذكر المشره والملرب في الحديث هو بيان الرفعمة وشمد  

 البعد .
كممما جممامت أحاريممث أخممرب تمممف أن بممين الدرجممة وا خممرب كممما بممين 

روب أبو هرير   حيث ، ررجات المعاهدين في سبي  هللا يهوو السمام وا رض

  أن رسممول هللا إن فممي العنممة ما ممة ررجممة أعممدها هللا للمعاهممدين فممي    "  قممال

فمحذا سمألتم هللا فاسمألوه  ، سبي  هللا ما بمين كم  ررجتمين كمما بمين السممام وا رض

الفرروس فحنه أوسط العنة وأعلى العنة وفوقه عمرا المرحمن ومنمه تفعمر أنهمار 

مسمير  ما مة عمام السممام وا رض ام في حديث آخر أن ما بمين جو . (18)   العنة

ممن بلم   (19)رموا أه  صنعأ  "  قال أن رسول هللا  حيث روب كعب بن مر  

رسول  يا " الرحمن ابن أبي النحام فقال عبد "قال   العدو بسهم رفعه هللا به ررجة

بعتبة أمك ولكنهما بمين  أما إنها ليست   "فقال رسول هللا  " قال   الدرجة هللا وما

وجام في بعض اآلثار أن بين السمام وا رض مسير   . (20)   الدرجتين ما ة عام

  .خمسما ة عام
ولع  هذا االختالا في المسافة بين الدرجة وا خرب الختالا السير في 

أو رحمهمما هللا تعمالى ،  (22)وابن حعمر (21)السرعة والبطم كما عل  ذلك ابن القيم

 . فاوت االرتفاع بين هذه الدرجاتتحتمال ال

ْتفاوتْالنعيمْبينْأهلْالدرجات

                                   
 ( ، ومسممممملم6555( ، والبخممممماري )24/192) -الربمممممانيالفمممممتح –رواه اإلممممممام أحممممممد  (17)

  . والطبراني في الكبير ، وابن حبان( ، 2556)والترمذي ( ، 2831)

 (.14سبق تخريعه في الحاشية رقم ) (18)

سمنون أي ارموا يا أه  الممناعة  نهمم كمانوا يتفنمون صمنعة السميوا والسمهام وكمانوا يح (19)

 ( .14/13تح الرباني بذلك تشععا لهم )الف الرمي فخاطبهم النبي 

اه روو( وقممال السمماعاتي سممنده جيممد أهمم  ، 14/13) -الفممتح الربمماني–أحمممد اإلمممام رواه  (20)

 ( .2947، وصححه ا لباني في صحيح النسا ي ) وابن حبان( ، 3144)النسا ي 

 . (118حاري ا رواإ إلى بالر ا فراإ )صفحة  (21)

 ( .13/424)فتح الباري بشرإ صحيح البخاري البن حعر العسقالني  (22)
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إن أه  الدرجات في العنة ليسموا فمي نعميم واحمد ، وإنمما لكم  ررجمة لهما 
، فكلمما علمت الدرجمة متعتها الخاصة ونعيم ال يوجد موله فمي الدرجمة التمي رونهما 

بمرار لفمي نعميم إن ا . وجمام فمي تفسمير قولمه تعمالى اتسعت واتسع معها نعيمهما 

على ا را ك ينظرون تعرا في وجوههم نضر  النعيم يسقون من رحيق مختموم 
ختامه مسك وفمي ذلمك فليتنمافس المتنافسمون ومزاجمه ممن تسمنيم عينما يشمرب بهما 

أن الرحيق المختوم هو أجور الخمر ، والتسنيم هو  [26-22]المطففين "  المقربون

 . (23)ا وهو  ه  العنة ممزوجاأشرا شراب العنة يكون للمقربين صرف

كما ورر أن الشهيد يزو  باثنتين وسبعين ووجة ممن الحمور العمين حيمث 

عنممد هللا سممبع  لشممهيدل  " قممال  أن رسممول هللا  روب المقممدام بممن معممدي كممرب 

خمال " يلفر له في أول رفعة من رمه ويرب مقعده من العنة ويحلى حلة اإليمان 

من الحور العين ويعار من عمذاب القبمر ويمأمن ممن ويزو  اثنين وسبعين ووجة 

الفزع ا كبر ويوضع على رأسه تا  الوقار الياقوتة منه خير ممن المدنيا ومما فيهما 
، بينما ورر أن أرنى أه  العنة منزلة  (24)  ويشفع في سبعين إنسانا من أه  بيته 

أن  الخدري  من له ووجتان من الحور العين استنارا للحديث الذي رواه أبو سعيد

إن أرنى أه  العنة منزلة رجٌ  صرا هللا وجهمه عمن النمار   قال "  رسول هللا 

قب  العنة وموَّ  له شعر  ذات ظ  فقال أي رب قدمني إلى هذه الشعر  أكون في 

ره هللا " س  كذا وكذا فحذا انقطعت بمه ا مماني   وفيه "  -وساه الحديث-ظلها ويذّكِّ

أموالمه . قمال " ثمم يمدخ  بيتمه ، فتمدخ  عليمه ووجتماه ممن قال هللا همو لمك وعشمر  
الحور العين فتقوالن " الحمد هلل الذي أحياك لنا وأحيانا لك . قال فيقول " ما أعطي 

 . (25)  أحد مو  ما أعطيت 

كمممما أن أهممم  العنمممة يتفممماوتون فمممي الحسمممن والعممممال بتفممماوت ممممراتبهم 

أول   قممال "  رسممول هللا  أن وررجمماتهم فممي العنممة ، حيممث روب أبممو هريممر  

ومر  تدخ  العنة على صور  القمر ليلة البدر ، والذين على إثمرهم كأشمد كوكمب 

إضام  ، قلوبهم على قلب رج  واحد ، ال اختالا بينهم وال تباغض ، لك  امرئ 
مممنهم ووجتممان كمم  واحممد  منهممما يُممرب ُمممء سمماقها مممن ورام لحمهمما مممن الحسممن ، 

                                   
( ، 30/712( ، التفسممير المنيممر للزحيلممي )32/91التفسمير الكبيممر لفخممر الممدين المراوي ) (23)

 ( .238تهذيب مدار  السالكين البن قيم العووية )

والبيهقمممممي, ( ، 1663)والترممممممذي  ( ،14/30) -الفمممممتح الربممممماني– رواه اإلممممممام أحممممممد (24)

 . (5182ا لباني في صحيح العامع ) هححوص

 ( .188مسلم )رواه اإلمام  (25)
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، ال يسقمون وال يمتخطون وال يبمقون ، آنيتهم الذهب  يسبحون هللا بكر  وعشيا
َة   َة  همي العمور  (26)  والفضة ، وأمشاطهم الذهب ووقور معمامرهم ا َلُموَّ وا َلُموَّ

قال "   أول ومر  تدخ  العنة علمى صمور  القممر  .وفي رواية لبمام مسلم أنه 

ثممم هممم بعممد ذلممك ليلممة البممدر ثممم الممذين يلممونهم علممى أشممد نعممم فممي السمممام إضممام  
مناول..الحديث  . قمال العراقمي " إن ررجماتهم فمي إشمراه اللمون متفاوتمة بحسمب 

 .(27)علو ررجاتهم وتفاوت فضلهم أه 

وإن هذا الحسن والعمال ال يقف عند حد معين ، ب  يمزرار ويتعمدر أبمدا ، 

إن فممي العنممة لسمموقا فيهمما   قممال "  أن رسممول هللا  حيممث روب أنممس بممن مالممك 

المسك يأتونها ك  جمعة ، فتهب ريح الشمال فتحوو في وجموههم وثيمابهم ،  كوبان

فيزرارون حسنا وجماال فيرجعون إلى أهليهم قد اوراروا حسنا وجماال ، فيقول لهم 
أهلوهم " وهللا لقد اوررتم بعدنا حسنا وجمماال ، فيقولمون " وأنمتم ، وهللا لقمد اوررتمم 

 . (28)  حسنا وجماال 

يد فيها ضعف بأن أه  العنة يتفاضلون في رؤيمة هللا عمز كما روي بأسان
وج  فمنهم من ينظر إليه ج  وعال بكر  وعشيا ، ومنهم من ينظر إليه ك  جمعة 

ه ، وأن .  فحري بك أن تطمح للدرجات العلى من العنة ليزرار نعيممك بكم  َصمورِّ

فحذا   قال  حينما ال ترضى لنفسك بالدرجات الدنيا منها مستعيبا لرسولك محمد 

سألتم هللا فاسألوه الفرروس فحنه وسمط العنمة وأعلمى العنمة وفوقمه عمرا المرحمن 

 . (29)  ومنه تفعر أنهار العنة 

ْأدنىْدرجةْفيْالجنة
يمف !! فك إحدب عشر  مر  قدر ملك الدنياأتعلم أن أرنى ررجة في العنة ك

 بالدرجات التي أعلى من ذلك    

إني  علم آخر أه    "  " قال رسول هللا قال  فعن عبد هللا بن مسعور 

النار خروجا منها ، وآخر أه  العنة رخوال العنة " رج  يخر  من النار حبموا ، 

                                   
    ( ، وقممال ابممن حعممر فممي الفممتح فممي قولممه 2834( ، ومسمملم )3246رواه البخمماري ) (26)

فمي  ( ، وقمال النمووي موم  ذلمك6/347أي من نسمام المدنيا )   ولك  واحد منهم ووجتان 

 ( .2834()إ 17/178شرحه على صحيح مسلم )

 ( .7/2324طرإ التوريب في شرإ التقريب للعراقي ) (27)

  ( .2833مسلم ) رواه اإلمام (28)

 (.14في الحاشية رقم ) سبق تخريعه (29)
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فيقول هللا له " اذهب فارخ  العنة؛ فيأتيها ، فيخي  إليه أنها مألب ، فيرجع فيقول " 
" فيأتيهما ،  يا رب وجدتها مألب ، فيقول هللا عز وج  " اذهب فارخ  العنمة ، قمال

فيخي  إليه أنها مألب ، فيرجع فيقول " يا رب وجدتها مألب ، فيقول هللا عز وج  

له " اذهب فارخ  العنة ، فحن لك مو  الدنيا وعشر  أموالها ، أو إن لك مو  عشر  

وأنممت الملممك   فلقممد رأيممت  -أو أتضممحك بممي –أموممال الممدنيا ، فيقممول " أتسممخر بممي 

  ت نواجذه ، فكان يقول " ذلك أرنى أه  العنة منزلة ضحك حتى بد رسول هللا 
(30)  . 

إن أرنممى مقعممد   قممال "  أن رسممول هللا  وجممامت روايممة  بممي هريممر  

أحدكم من العنة أن يقول له تمنَّ فيتمنى ويتمنى فيقمال لمه " هم  تمنيمت   فيقمول " 

الطويم  فمي  فمي الحمديث . ولمه   نعم ، فيقول له " فحن لك ما تمنيت ومولمه معمه 

آخر أه  العنة رخوال العنة"   حتمى إذا انقطعمت بمه ا مماني قمال هللا عمز وجم  " 

ذلك لك وموله معه  . قال أبو سعيد " وعشر  أمواله معمه يما أبما هريمر  أشمهد أنمي 

 .   (31)حفظته من رسول هللا 

  قال النووي " قال العلمام وجه العمع بين قوله فمي حمديث أبمي هريمر   

أعلمم  ، أن النبمي   وعشمر  أموالمه   وقوله في حمديث أبمي سمعيد     معه  وموله

أوال بما في حمديث أبمي هريمر  ثمم تكمرم هللا تعمالى فمزار مما فمي روايمة أبمي سمعيد 

 .  (32)ولم يسمعه أبو هرير  أه  فأخبر به النبي 

 قمال " سمأل موسمى ربمه " مما أن رسول هللا  الملير  بن شعبة  روبو

فيقمال  العنةَ  العنة منزلة   قال " هو رج  يعيم بعدما أُرخ  أه  العنةِّ  أرنى أه 
له أرخ  العنة فيقول " أي رب وكيف وقد نزل الناس منماولهم وأخمذوا أخمذاتهم   

فيقمول رضميت    أترضى أن يكون لك موم  ملمك ملِّمك ممن ملموك المدنيا " له فيقال

وله . فقال في الخامسة رضيت رب ، فيقول " لك ذلك وموله وموله وموله وموله وم

فيقمول  . اشمتهت نفسمك ولمذت عينمك فيقول لمك همذا وعشمر  أموالمه ولمك مما . رب
قال )أي موسى يسمأل ربمه( " رب فمأعالهم منزلمة    قمال " أول مك  . رب ترضي

الذين أررت ، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها ، فلم تمر عمين ولمم تسممع أذن 

أخفمي  فال تعلمم نفمس مما" وممداقه في كتاب هللا  قال . ولم يخطر على قلب بشر

                                   
 ( .2595(  ، والترمذي )186( ، ومسلم )6571رواه البخاري ) (30)

  ( .182رواه اإلمام مسلم ) (31)

 ( .3/28شرإ صحيح مسلم للنووي ) (32)
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   .(33)لهم من قر  أعين 

إحمدب عشمر  ممر  وروايمة المليمر  بمن  ويعمع بين رواية ابمن مسمعور 

الممرار أن  ستين مر  ما قاله العراقي رحمه هللا تعالى قال " قال النمووي " شعبة 

ملك بعضا منها ثم منهم ممن أحد ملوك الدنيا ال ينتهي ملكه إلى جميع ا رض ب  ي

يكور البعض الذي يملكه ومنهم من يق  ، فيعطى هذا الرج  مو  أحد ملموك المدنيا 
خمس مرات ، وذلك كله قدر الدنيا كلها ، ثم يقال له " لك عشر أموال هذا ، قمال " 

 (34)فيعور معنى هذه الرواية إلى موافقة الروايات المتقدمة وهلل الحمد وهللا أعلم أه 

. 

إن أسمف  أهم    يقمول "  قال " سمعت رسول هللا  وعن أنس بن مالك 

العنة أجمعين ررجة لمن يقوم علمى رأسمه عشمر  آالا خمارم بيمد كم  واحمد ممنهم 

صحفتان واحد  من ذهب وا خرب من فضة في ك  واحد  لون ليس في ا خرب 
 . (35)  ب موله يأك  من آخرها مو  ما يأك  من أولها يعد من آخرها من الطي

ْأعلىْدرجةْفيْالجنة
أما أعلى ررجة في العنة فهمي ررجمة الوسميلة وال تكمون إال لرجم  واحمد 

 لوسيلةالوا هللا لي   سقال "  أن رسول هللا  . فقد روب أبو هرير   هو محمد 

.  (36)  أعلى ررجة فمي العنمة ال ينالهما إال رجم  واحمد و أرجمو أن أكمون أنما همو 

إن الوسميلة ررجمة عنمد   قمال "  أن رسول هللا  يد الخدري وفي رواية أبي سع

 . (37)   هللا ليس فوقها ررجة فسلوا هللا أن ينتينيها على الخلق يوم القيامة

ْلماذاْالجنةْدرجاتْ؟
فكممما أن النمماس يتفاضمملون فممي المنمماول فممي الممدنيا فممحنهم سيتفاضمملون فممي 

                                   
 ( .3198( ، والترمذي )189) رواه اإلمام مسلم (33)

 (7/2321طرإ التوريب في شرإ التقريب للعراقي ) (34)

تح ، وقممال ابممن حعممر فممي فمم انممي فممي ا وسممط وابممن المبممارك وابممن أبممي الممدنيارواه الطبر (35)

فر  وقمال السميوطي فمي البمدور السما ، (6/373)الباري " أخرجه الطبرانمي بحسمنار قموي 

وقممال أبممو محمممد الممممري محقممق كتمماب البممدور  ، سممند رجالممه ثقممات " فممي أمممور اآلخممر 

 ( .1900)إ  إسناره صحيحللسيوطي السافر  في أمور اآلخر  

 . (3636وصححه ا لباني في صحيح العامع )( ، 3612)رواه الترمذي  (36)

 . (1988وحسنه ا لباني في صحيح العامع ) ، رواه ابن مررويه (37)
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انظر كيف فضملنا قال تعالى  ,اآلخر   بدرجات ها لة ك  على قدر عمله المالح

 .  [21 " ]اإلسرام  تفضيالا  ررجات وأكبرُ  ولآلخر  أكبرُ بعضهم على بعض 

أحاريممث الرجممام واتكلمموا عليهمما  قممرموالقممد أخطممأ كويممر مممن النمماس عنممدما 
فمنهم  . ها ولم يتسابقوا في ا عمال المالحة ليرقوا في ررجات العنةهموأساموا ف

إلمه إال هللا وأن محممداا رسمول هللا حمّرم هللا  شمهد أن ال   ممن  من فهمم ممن قولمه 

اإلسممالم رام أركممان أفقمط أو  انأنمه يكفيممه مممن اإلسمالم الشممهارت , (38)عليمه النممار   

 . فتركوا سا ر ا عمال الحميد  التمي شمرعت لرفمع ررجماتهم فمي العنمة , الخمسة

ام رمضممان يقممول "   مممن صمم قممال " سمممعت رسممول هللا  معمماذ بممن جبمم  روب 

أرري أذكمر الزكما  أم ال ، إال كمان  ال" وصلى المال  وحم  البيمت ، قمال المراوي 

ا على هللا أن يلفر له إن هاجر في سبي  هللا أو مكث في أرضه التي ولمد بهما    حقا

"   ذر الناس يعملون ، فحن في  قال معاذ " أال أخبر بها الناس ، فقال رسول هللا 

وفي رواية  . (39)بين السمام وا رض    ماكين ك  ررجتين ب العنة ما ة ررجة ما

  ذر  " فقولممه  . (40)"   أعممدها هللا للمعاهممدين فممي سممبي  هللا    للبخمماري قممال 

المالحات ليعاووا بالدرجات العليا من العنمة  ن   أي ذرهم يعملو الناس يعملون

سمهم بأحاريمث الرجمام وهذا أمر مهم يلف  عنه الكوير من النماس المذين علقموا أنف .

فلم يستحقوا المدرجات العليما وتقاعسوا عن المسابقة في الخيرات ، فقلت حسناتهم 

 من العنة .
 إن الععب الععاب من بعض الناس أنمه لمو تقمدم عليمه أحمد ممن أقرانمه أو

حسمداا ، ا عليمه عيشمه لوتن، بزيار  ررهم أو بعلو منمب ضاه صدره   هومال

ا أو على علو ررجة وميله علي ا اه ماريا  , وينافسه فيحاول جاهداا أن يسبقه  ,جتماعيا
والعممم   الطاعمماتنعممد هممذا الشممعور وهممذا التنممافس لمممن سممبقه فممي معممال  بينممما ال

 ة   العنة الباقي اتس على ررجات الدنيا الزا لة وندع ررجففه  نتنا . المالح

ا إن الموظف منا يسعى جاهداا أن يرفع ررجته فمي المعتممع ليعمي   منعّمما

ا للشممهار  العاليممة ،  فتممراه يممدخ  فممي مسممابقات وظيفيممة أو يتلممرب عممن أهلممه طلبمما
ويطالب بترقيته في السلم الوظيفي لترتفمع ررجتمه وعالوتمه وصمالحياته فمي تلمك 

هته ونعيمه في معتمعه ، مع أن هذه الوظيفة اوبالتالي ترتفع مكانته ووج ، الدا ر 

                                   
ن (عمم2638( ، والترمممذي )29( ، ومسمملم )1/47) -الفممتح الربمماني – رواه اإلمممام أحمممد (38)

 . عبار  بن المامت 

 (2055ي في صحيح الترمذي )( وصححه ا لبان2530) رواه الترمذي (39)

 (2790) رواه البخاري (40)



 14 
 

وقد  ,رص عليه وينافس من أجله لن يدوم فيهوتلك الدرجة وذلك الكرسي الذي يح
وإن المممنمن .  يمموت قبمم  أن يمم  إليممه ، ولكمن هكممذا طمموإ اإلنسممان فمي الممدنيا

الفطن ينبلي أن يحرص ك  الحرص على أن يرفع ررجته في جنة سيخلد  الكيس

 فتزرار لذته وسعارته .فيها, وملكه  ليزرار نعيمهتعالى فيها أبداا إن شام هللا 

ْننالْهذهْالدرجاتْ؟ْبماذا
ه أو إن اللرا والمدرجات العاليمة ممن العنمة ال تنمال بكومر  الممال أو العما

ال أوالركمم ووما أمموالكم ا والر وإنما تنال باإليمان والعم  المالح ، قال تعالى 

مما ببالتي تقربكم عندنا ولفى إال من آمن وعم  صالحا فأول ك لهم جزام الضمعف 

 . [37 " ]سبأ ات آمنونعملوا وهم في اللرف

لقمد أخبرنمما هللا جم  جاللممه بممأن كم  المممنمنين المذين يعملممون المممالحات و

ا قمد عمم   جم  وعمال فقمال ,ستكون لهم ررجات عالية فمي العنمة وممن يأتمه منمنما

بمأن  . كمما بمين لنما رسمولنا  [75 " طمه] لىالمالحات فأول ك لهم الدرجات العُ 

لسعد بن أبي وقاص عند  رفعنا ررجات ، قال ك  عم  صالح يزيدنا حسنات وي

إنك لن تُخلَّف فتعم  عمال تبتلي به وجه هللا إال اوررت ررجمة ورفعمة   مرضه " 

  (41)  . 

ا بالمذكر بأنهم  بعض ا عممال التمي خممها النبمي بيمان لم الكتاب افي هذ

علنمما أن نسممهم فممي رفممع أو عنممد هللا عممز وجمم  ، ترفممع ررجممة المممنمن فممي العنممة 
رئ . فحري بك أخي القا د صده عند مليك مقتدرعرجاتنا في جنات النعيم في مقر

وا الكريم أن تحرص على هذه ا عمال التي تسمابق إليهما السملف الممالح ، وارتقم

 بها إلى أعلى العنان ونالوا بها رضا الرحمن .

ْالْتفقدْاألمل
لمدنو بعض الناس قد يميبه الععز في مسابقة المالحين والحمذو حمذوهم 

همته ، خاصة إذا قرأ سير كوير من جهابذ  السلف ورأب جهارهم وعملهم ورقيهم 

في ررجات الكمال وشد  محاسبتهم  نفسمهم وعطما هم لهمذا المدين ومقمدار الومواب 

الذي سينتظرهم إن شام هللا تعالى ، فيرب أنه ال سبي  لمنافسة أول ك القوم . ولع  
ب  يخي  إليه أن أول ك السابقين قد ، شي ا نعمله  لسان حاله يقول ما ترك لنا السلف

أخذوا كافة الدرجات في العنة وليس له أن يم  إلى ما وصلوا إليه ، ويفقد ا م  

                                   
 ( ،6373( ، والبخممماري واللفممم  لمممه )15/183) -الفمممتح الربممماني –رواه اإلممممام أحممممد  (41)

  ( .2116( ، والترمذي )2846( ، وأبو راور )1628ومسلم )
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، إلى جانب ما يوسموس لمه الشميطان بعمدم قبمول عملمه أو أن عملمه لمن يقمدم ولمن 
 ينخر  ن رخول العنة بالرحمة وليس بالعم  . 

الكريم بأن فض  هللا أوسمع ممما تتممور ورحمتمه ولكن اعلم أخي القارئ 

ولميس بعنمة واحمد  ، وكم  ، وأن العنة إنما همي جنمات كويمر  ، وسعت ك  شيم 

جنمة فيهمما ررجممات ومنماول ، وأن مممن سممعة هممذه العنمات أن هللا سينشممئ لهمما خلقمما 

  قمال "  أن رسمول هللا  جديدا فيسكنهم في نواحي العنة . روب أنس بن مالمك 

ل جهنم يلقى فيها وتقول ه  من مزيد  حتى يضع رب العز  قدممه فينمزوي ال تزا
بعضها على بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك ، وال يزال في العنة فض  حتى 

. فشممر لهمذه المدرجات وكمن عمالي  (42)  ينشئ هللا لها خلقا فيسكنهم فضم  العنمة 

 الهمة .

ْفلتكنْهمتكْعالية
على أن يرفع ررجته في جنة سميخلد  إن المنمن الفطن ينبلي أن يحرص

اهم ، فيها أبدا . وكما أن كويرا من الناس لهم طموحات وهمم عاليمة فمي أممور رنيم

سمولنا رفال بد من أن تكون لنا همم أشد وأعلى من ذلك في أمر اآلخر  . فحذا كان 

 مما يقمول أمرنا عند سنالنا العنة أن نسمأل هللا الفمرروس ا علمى ، ال أن نقمول ك

ات بعممض المتقاعسممين اللهممم اروقنممي العنممة ولممو عنممد بابهمما ، بمم  نسممأل هللا الممدرج

 .  ةالعالي

لعزيمز لتكن لك نفس تواقة تتوه را ما إلى المعالي كما كان لعمر بن عبد ا
اقمت ترحمه هللا تعالى حيث كانمت أمنيتمه اإلممار  فلمما أصمبح أميمرا علمى المدينمة 

أعلى  فسه إلىلخالفة على ا مة اإلسالمية ، تاقت ننفسه إلى الخالفة فلما قلده هللا ا

 الفة بم من ذلك ، إلى ملك ال يبلى وقر  عين ال تنقطع ، إلى العنة . فزهد في الخ
تواقمة وهد في الدنيا طمعا في الدرجات الباقيمات . فلمتكن نفسمك موم  تلمك المنفس ال

 التي عرفت ماذا تختار . 

اني   أعلمى المدرجات ال يكمون با ممواعلم بمأن سملعة هللا غاليمة ، وأن نيم

 لرقي فياوإنما بالتشمير واالجتهار ، والعم  واالنقيار لرب ا رباب . فاعزم على 
 هذه الدرجات بالحرص على ا عمال المالحة المدونة في هذا الكتاب .

                                   
 ( .2848( ، ومسلم )6661رواه البخاري ) (42)
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ْالفصلْالثاني

ْأهمْاألعمالْالتيْترفعْدرجةْالمؤمنْفيْالجنة
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ْانْالراسخْباهللْورسلهالعملْاألولْ:ْاإليم
نمة الدرجات العالية من الع إلىإن من أكور ا عمال التي توص  صاحبها 

 بوعده ،وب  وإلى مناول ا نبيام " اإليمان الماره واليقين الراسء باهلل عز وج  

ص لمين وإنمما همو لخمواواإلذعان  وامره رون تررر, وهذا ال يحم  لعموم المس

يق دِّّ ي حيمان أبكالذين يتعلى الليب لقلوبهم حتى يمبح كأنه شهار  ين المنمنين الّمِّ
 بكر وعمر رضي هللا عنهما .

إن أه  العنة ليترامون في اللرفة   قال "  أن النبي  روب أبو هرير  

كما يترامون الكوكب الشرقي أو الكوكب اللربي اللارب في ا فمق أو الطمالع فمي 
أول ك النبيون   قال بلى والمذي نفسمي بيمده ، تفاض  الدرجات فقالوا يا رسول هللا 

. أي إن أهم  العنمة تتفماوت  (43)  وأقوام آمنموا بماهلل ورسموله وصمدقَّوا المرسملين 

مناولهم بحسب ررجاتهم في الفض  حتى إن أه  الدرجات العلمى ليمراهم ممن همو 
 أسف  منهم كالنعوم ، ولقد وار استلراب المحابة رضي هللا عنهم لهمذه المدرجات

بأنهما كمذلك و قموام غيمر  العالية فظنوا أنها تخا ا نبيام ، فأجماب رسمول هللا 

 النبيين هم ممن آمنوا باهلل ورسوله وصدقوا المرسلين . 

وصم   ولع  تلك الدرجات العالية هي من نميب أناس ممن أممة محممد 

يمان باهلل مرتبة اإلحسان ، وينيده ما ذكره ابن حعر رحمه هللا بأن اإل إلىإيمانهم 

فهممي آخممر ا مممم  ورسموله وتمممديق جميممع المرسمملين ال يتحقممق إال  ممة محمممد 

بخالا من قبلهم من ا مم فحنهم وإن كان فميهم ممن صمده بممن سميعيم ممن بعمده 

 .  (44)من الرس  فهو بطريق التوقع ال بطريق الواقع
إن المتأم  في سير المحابة رضي هللا عنهم يرب من هعرتهم وجهارهم 

وثباتهم على الحق مدب تللل  اإليمان في قلوبهم ، وصمده معمدنهم ، واسمتعابتهم 

عندما أحمس بمأن المملح المذي  . لقد غضب عمر  ورجوعهم  مر رسول هللا 

فيمه إجحماا وعمدم إنمماا للمسملمين, ممع قمري  في الحديبية  عقده رسول هللا 

س برسمول هللا   قمال " بلمى ، فقال له يا أبا بكر " ألي أبي بكر المديق  إلىفعام 

قال " أولسنا بالمسلمين   قال " بلى قال " أوليسوا بالمشركين   قال " بلى ، قمال " 

أي المزم  –" يما عممر المزم غمروه  فعالم نعطي الدنية فمي ريننما   فقمال أبمو بكمر 

                                   
 ( واللف  للترمذي .17سبق تخريعه في الحاشية رقم ) (43)

 . (6/378فتح الباري شرإ صحيح البخاري البن حعر العسقالني ) (44)
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هذا اليقين والتمديق الكام   إلى. فانظروا  (45)فحني أشهد أنه رسول هللا  -طريقته

, وقمد حمم  لمه موم  همذا الموقمف فمي حمار  اإلسمرام الذي حواه قلب أبي بكمر 

بيمت  إلمىيمزعم أنمه ذهمب  والمعرا  حينما جامه المشركون فأخبروه أن محمدا 

 إلمىالمقدس ورجع في ليلة واحد  بينما كانوا يرون قوافلهم تسمير شمهرا ممن مكمة 

مكمة فمي ليلمة  إلمىثمم يرجمع  هناك إلىالشام مدبر  ، وشهرا مقبلة ، أفيذهب محمد 

أو من أي أحد  وهو لم يسمع القمة بعد من رسول هللا - واحد    فقال أبو بكر 

" وهللا ل ن كان قال فقد صمده ، فمما يععمبكم ممن ذلمك   فموهللا إنمه   -من المسلمين 

ا رض فممي سمماعة مممن ليمم  أو نهممار  إلممىليخبرنممي أن الخبممر ليأتيممه مممن السمممام 

دّيقمنذ يوم ذ  عد مما تععبون به ، فسماه رسول هللا فأصدقه فهذا أب  . (46) بالّمِّ

ولذلك قال أبو بكر بن عياا " ما سبقكم أبو بكمر بكومر  صموم وال صمال  

كمال ممن أبمي بكمر  . فال غرابة أن بشر رسمول هللا  (47) ولكن بشيم وقر في قلبه

يمانهمما الراسمء وعمر رضي هللا عنهما بهذه المدرجات العاليمة فمي العنمة بفضم  إ

أن  دري خممسممعيد ال وروب أبمم. فقممد  بمماهلل عممز وجمم  وبممما جممام بممه رسممول هللا 

كممما ، لممى يممراهم مممن هممو أسممف  مممنهم قممال "   إن أهمم  الممدرجات العُ  رسممول هللا 

 .  (48)بكر وعمر منهما وأنعما    وإن أبا، ترون الكوكب الطالع في أفق السمام 

عرب اإليمان ، وتدرس عوامم  تقويمة فحري بك أخي المسلم أن تستكم  

أو الم في سنته ، لع  هللا عمز وجم  أن يععلمك ممن همن اإليمان التي بينها النبي 

 , وما ذلك على هللا بعزيز .قريبا منهم 

ْتقوىْهللاْعزْوجلْ:ْالعملْالثاني
قمال هللا  . والعم  الواني لرفع الدرجات في العنة همو تقموب هللا عمز وجم 

ذين اتقوا ربهم لهم غرا من فوقهما غمرا مبنيمة تعمري ممن تحتهما لكن التعالى 

واللممرا هممي القمممور  . [20 " ]الزمممر ا نهممار وعممد هللا ال يخلممف هللا الميعممار

                                   
السمممممير  ( ، و1785( ، ومسممممملم )3011( ، والبخممممماري )4/325رواه اإلممممممام أحممممممد ) (45)

 ( .2/334ة للدكتور محمد أبو شهبة )النبوية في ضوم القرآن والسن

 نيمممرفقمممه السمممير  النبويمممة لم( ، و1057( ، والطبرانمممي )3/81( و)3/65رواه الحممماكم ) (46)

 . (288محمد غضبان )صفحة 

 . (1/82مفتاإ رار السعار  ومنشور والية العلم واإلرار  البن قيم العووية ) (47)

 ( .16سبق تخريعه في الحاشية رقم ) (48)
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بمأن همذه القممور ليسمت وهميمة أو فمي همذه اآليمة ولقد أكد هللا عز وجم   ، العالية
وينكد ذلك مما رواه  ، قد بنتها المال كة الكرام ، معاوية وإنما هي محسوسة مبنية

إذا مممات ولممد الرجمم  يقممول هللا    " قممال أن رسممول هللا  أبممو موسممى ا شممعري 

   فيقمول أقبضمتم ثممر  فمناره ، فيقولمون نعمم   يتعالى لمال كتمه أقبضمتم ولمد عبمد
فيقول هللا تعالى  ، فيقولون حمدك واسترجع   فيقول ماذا قال عبدي ، فيقولون نعم

فممي فقممول هللا عممز وجمم   . (49)   فممي العنممة وسممموه بيممت الحمممدأبنمموا لعبممدي بيتمما 

لقمر لم يكن موجورا من ايدل على أن هذا    ابنوا لعبدي بيتا في العنة  الحديث 
 لعهد مسلم تمو  في صبره واحتسابه وفا  ابنمه ، عز وج  هبأمرأ وإنما أنش ، قب 

 . ا كيفيتهوأن الذي يقوم بالبنام هم المال كة الكرام بأمر ال نعر ،

أن  رأس كم  شميم كمما روب أبمو سمعيد الخمدري وتقوب هللا عمز وجم  

 ليممكعو،  شمميم كمم  رأس فحنممه تعممالى هللا بتقمموب أوصمميك  قممال "  رسممول هللا 

 فحنممه،  القممرآن تممالو و ، تعممالى هللا بممذكر وعليممك،  اإلسممالم رهبانيممة فحنممه بالعهممار
قى هللا عز وجم  فقمد أصملح ومن ات . (50)   ا رض في وذكرك السمام في روحك

                                   
ووافقمممه  ، (854وحسمممنه السممميوطي فمممي العمممامع المممملير ) ، (1021رواه الترممممذي ) (49)

 (795لعامع )اا لباني في صحيح 

 ( ، وحسممنه السمميوطي فممي العممامع الممملير19/32) -ربممانيالفممتح ال-رواه اإلمممام أحمممد (50)

 ( .2543( ، ووافقه ا لباني في صحيح العامع )2791)

 وقمال المنماوي فمي ، (4176وحسنه السميوطي فمي العمامع المملير ) ، رواه ابن عساكر (51)

فممي  وحسممنه ا لبمماني ، (3/518قممال الحمماف  ابممن كويممر إسممناره جيممد أهمم  ) " فمميض القممدير

 . (3367ع )صحيح العام

شممرين وويمد بممن عمممرو بممن نفيمم  هممو والممد المممحابي العليمم  سممعيد بممن ويممد أحممد العشممر  المب      

بعمد أن  ممن خر  هو مع ورقة بن نوف  إلى الشام يبحومان عمن ريمن تمركن إليمه نفوسمهما ، بالعنة

م عليممه يعابمما علممى المشممركين عبممارتهم لألصممنام فممانتهى أمممر ويممد إلممى الحنيفيممة واتبممع ريممن إبممراه

 . ( (1/82السير  النبوية في ضوم القرآن والسنة للدكتور محمد أبو شهبة ) المال  والسالم )

رأيمت ويمد بمن عممرو بمن نفيم  قا مما  " وقد روت أسمام بنت أبمي بكمر رضمي هللا عنهمما قالمت    

وكمان  ، وهللا مما ممنكم علمى ريمن إبمراهيم غيمري ، يا معشر قري  " مسندا ظهره إلى الكعبة يقول

فيأخمذها فمحذا  ، أنما أكفيمك مننتهما ، ال تقتلهما " يقول للرج  إذا أرار أن يقت  ابنتمه ، يحي المومور 

 (3616رواه البخماري ) . وإن ش ت كفيتمك مننتهما ، إن ش ت رفعتها إليك " ترعرعت قال  بيها
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ومن يفع  ذلمك يهبمه هللا تعمالى قممورا  ، وجمع خمال الدين ، ما بينه وبين ربه
لعلهما تكمون فمي ررجمات  ، ب  وقممور أخمرب فوقهما ، وليس ذلك فحسب ، عالية

بأن من المنمنين من سيكون له قمورا في ربض  وقد أخبر الممطفى  ، أعلى

وهمم مممن جاهمدوا فمي  ، أخمرب فمي أعلمى العنمةالعنة وقمورا في وسط العنة و
كما جمام الخبمر عمن  ، إن شام هللاالحقا ا سيتم ذكره مسبي  هللا وحسنت أخالقهم ك

بأن من المنمنين من سيكون له أكور من ررجمة حيمث روت عا شمة  الممطفى 

رخلت العنمة فرأيمت لزيمد بمن عممرو بمن    " قال رضي هللا عنها أن رسول هللا 

  .    رجتيننُفي  ر

وهي  ، هوخير وار أمرنا بالتزور من ، والتقوب خير لباس أمرنا هللا بلباسه
رين ة لألولمين واآلخمتووصمي ، بأن يتقموه حمق التقموب ، على عبارهتعالى حق هللا 

 ا هللاولقمد وصمينا المذين أوتموا الكتماب ممن قمبلكم وإيماكم أن اتقموحيث قال تعمالى

 ، لهما مته في ك  خطبمة كمان يقو صية رسول هللا كما أنها و . [131 " ]النسام

حيمث كمان يوصمي أميرهما فمي خاصمة نفسمه بتقموب هللا  ، ولك  سرية كمان يبعوهما

  . كما أنها وصية العلمام لعامة الناس . وبمن معه من المسلمين خيرا
أوصمميك بتقمموب هللا  " فقممال . فقممد قممال رجمم  ليممونس بممن عبيممد أوصممني

وهمي خاتممة سمور   ، (51) مع الذين اتقوا والذين هم محسمنونفحن هللا  ، واإلحسان

 . النح 

أوصيك بتقوب هللا عز وج  التمي  " وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رج 
فحن الواعظين بها كوير  ، وال يويب إال عليها ، وال َيرحم إال أهلها ، ال يقب  غيرها

 . (52) والعاملين بها قلي  جعلنا وإياك من المتقين

 . أن تعع  بينمك وبمين مما تخافمه وتحمذره وقايمة تقيمك منمه التقوب وأص 
 " فتقواك لربك أن تععم  بينمك وبمين مما تخشماه منمه ممن غضمبه وسمخطه وعقابمه

وتمار   . ويكمون ذلمك بفعمُ  الممأمورات واجتنماب المنهيمات ، وقايمة تقيمك ممن ذلمك

لممذي إليمممه واتقممموا هللا اكقولمممه تعممالى  ، تضمماا التقمموب إلمممى اسممم هللا عمممز وجمم 

وتار  تضاا إلى عقاب هللا وإلى  . أي اتقوا سخط هللا . [96 " ]الما د  تحشرون

فماتقوا النمار التمي وقورهما النماس والحعمار  كقوله تعالى  ، النار وإلى يوم القيامة

                                                                                  
. 

 . (1/406جامع العلوم والحكم البن رجب ) (52)

 ( .1/406المرجع السابق ) (53)
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واتقموا يومما ترجعمون فيمه إلمى [ وقولمه عمز وجم  24 " ]البقر  أعدت للكافرين

 . [281 " ]البقر  هللا

ا العلمام التقوب بعد  تعريفات معظمها يمدور حمول مفهموم أرام لقد عرَّ و
التقموب أن تعمم  بطاعمة هللا  " فقمال طلمق بمن حبيمب . الفرا ض واجتناب المحارم

وأن تترك معمية هللا على نور من هللا تخماا  ، على نور من هللا ترجو ثواب هللا

 . (53) عقاب هللا
التقمموب قيممام الليمم  وصمميام النهممار ليسممت  " وقممال عمممر بممن عبممد العزيممز

فحذا  ، ولكن التقوب أرام ما افترض هللا وترك ما حرم هللا ، والتخليط فيما بين ذلك

 . (54)كان مع ذلك عم  فهو خير إلى خير

التقمموب هممي الخمموا مممن العليمم  والعممم   وقممال علممي بممن أبممي طالممب 

 . (55) بالتنزي  والقناعة بالقلي  واالستعدار ليوم الرحي 

أكوممر منممه علممى فعمم   المحممارموقممد يللممب اسممتعمال التقمموب علممى اجتنمماب 

من يأخمذ عنمي همنالم   قال "  أن رسول هللا  فقد روب أبو هرير   ، الطاعات

" قلمت " أنما يمما  الكلممات يعمم  بهمن ، أو يعلممم ممن يعمم  بهممن   قمال أبمو هريممر  

 بما وارض الناس أعبد تكن المحارم اتقرسول هللا ، فأخذ بيدي وعدَّ خمسا فقال " 

 تحمب مما للناس وأحب منمنا تكن جارك إلى وأحسن الناس أغنى تكن لك هللا قسم

   . (56)   القلب تميت الضحك كور  فحن الضحك تكور وال مسلما تكن لنفسك

حممدثني عممن  " ذات يمموم كعممب ا حبممار فقممال سممأل عمممر بممن الخطمماب و

قممال    قمال فمما عملمت فيمه . ال نعممقمم   فقمال هم  أخمذت طريقما ذا شموك . التقموب

  . (57)قال كعب فذاك التقوب  . شمَّرت وحذرتت
فالتقوب خشمية مسمتمر  وحمذر را مم ممن فمتن الحيما  وشمهواتها وشمبهاتها  

                                   
 . (1/400)السابق المرجع  (54)

 . (1/254) المرجع السابق (55)

 (16التقوب لمالإ الدين مارريني )صفحة  (56)

( ، وابممممن ماجممممه 2305( ، والترمممممذي )18/194)-الفممممتح الربمممماني-رواه اإلمممممام أحمممممد (57)

( ، والبيهقي فمي شمعب اإليممان ، وحسمنه ا رنماؤط فمي تخريعمه جمامع ا صمول 4217)

 ( .100ني في صحيح العامع )( ، ووافقه ا لبا11/687البن ا ثير )

 . (1/180تفسير القرطبي ) (58)
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 " (58)ولذلك قال ابن المعتز ، وأشواكها
 وكبيرها ذاك الت  قىخ  الذنوب صلي  رها 

 الشوك يحذر ما ي ربواصنع كماٍا فوه أرض

 إن العبال من الحمىتحقرن صلي   ر  ال

 
فقمد كمان مممن  . وإن المسملم مطالمب أن يسممأل هللا تعمالى أن يروقمه التقمموب

اللهمم إنمي أسمألك    " أنمه كمان يقمولوهو أخشى الناس وأتقاهم هلل ،  رعام النبي 

 أن رسمول هللا  . كما روب ويد بمن أرقمم  (59)   الهدب والتقى والعفاا واللنى
 وليها أنت ، وكاها من خير أنت ووكها تقواها نفسي آت اللهم  عو بقوله " كان يد

 ال نفمس ومن ، يخشع ال قلب ومن ، ينفع ال علم من بك أعوذ إني اللهم ، وموالها
 . (60)   لها يستعاب ال عو ر ومن ، تشبع

  " ولقد أحسن من قال

 بُ إن التقي هو البهُي ا هيفعليك بتقوب هللا فالزم ها تفز
 إن المطيع له لدي ه ُمقربُ واعم  بطاعته تن  منه الرضا

 " (61)وقال ا عشى

 والقيت بعد الموت من قد تزورا     إذا أنت لم ترح  بزار من التقى

 وأنك لم ترصد كما كان أرصدا     ندمت على أن ال تكن كمو  له
 

فاحرص كم  الحمرص علمى اجتنماب المحرممات وكم  مما يكرهمه هللا عمز 

ن   ، واسعى إلى ك  ما يحبه ويرضاه لتكون عنده من المتقين فتفوو بلرا موج
 فوقها غرا في جنات النعيم .

ْالعملْالثالثْ:ْالخوفْمنْهللاْعزْوجل
العم  الوالمث لرفمع المدرجات همو الخموا ممن هللا عمز وجم  . قمال تعمالى 

لَت قلوبهم وإذا تليت عليه م آياته وارتهم إيمانا إنما المنمنون الذين إذا ذكر هللا َوجِّ

وعلى ربهمم يتوكلمونا المذين يقيممون الممال  وممما روقنماهم ينفقمونا أول مك همم 

[ . 4-2]ا نفممال "  المنمنممون حقمما لهممم ررجممات عنممد ربهممم وملفممر  وروه كممريم

                                   
 . (1/402جامع العلوم والحكم البن رجب ) (59)

 . والبيهقي عن عبد بن مسعور  ، (9348والترمذي ) ، (2721رواه مسلم ) (60)

 . (5473( ، والنسا ي )2722( ، ومسلم )14/301) -الفتح الرباني-رواه اإلمام أحمد (61)

 . (5/144) لليب لبمام فخر الدين الراويالتفسير الكبير أو مفاتيح ا (62)
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لَت أي فزعت وخافت ، وهذه صفة المنمن الماره إذا ذكر هللا تعمالى  ومعنى َوجِّ
مر بماهلل؛ وجم  قلبمه ، وبمارر إلمى فعم  ا واممر وتمرك الزواجمر . قمال سمفيان  أو ذُّكِّ

إنمما المنمنمون المذين إذا ذكمر هللا  الووري " سمعت السدي يقول فمي قولمه تعمالى 

لَت قلوبهم ، قال " هو الرج  يريد أن يظلم أو قال يهم بمعمية فيقمال لمه اتمق  َوجِّ

 . (62)هللا فيع  قلبه أه 

ممن عبماره . ويكمون الخموا ممن هللا  والخوا سوط هللا يُقموم بمه ممن شمام
ويكون خوفا منه هيبة وعظمة وإجالال . قال أبو سلمان " ، تعالى خوفا من عقابه 

. وال يكمون الخموا ممن هللا إال بمعرفمة هللا  (63)ما فاره الخوا قلبا إال خمرب أهم 

وبقوته وصفاته ج  وعال . قال الفضي  بن عياض رحمه هللا " رهبة العبد من هللا 

 .  (64)عالى على قدر علمه باهلل ، ووهارته في الدنيا على قدر شوقه إلى العنة أه ت
والخوا من هللا تعمالى عبمار  جليلمة الكم  يمدعيها ، وال يعلِّّيهما إال صمده 

استعابة العبد  مر ربه عز وج  ، وعدم تقديم هوب النفس على أمر هللا ، إجالال 

يبكي ثم يمسح رموعه ، ولكن الخما ف  وخوفا منه ج  وعال . وليس الخا ف الذي
من يترك ما يخاا أن يعاقب عليه. قال الفضي  بن عيماض رحممه هلل تعمالى " إذا 

 . (65)قي  لك ه  تخاا هللا   فاسكت فحنك إذا قلت ال كفرت ، وإذا قلت نعم كذبت

كما أن الكوير من الناس يُللب الرجمام علمى الخموا فمي حياتمه ، ويتمذكر 

سى عقاب ، ويتخي  جنته ويتناسى ناره ، والمطلوب هو عكس ذلك رحمة هللا وين
. وإذا أررت أن تختبر صده خوفك من هللا ، فانظر كيف تعم  إذا خلوت بمحارم 

هللا . فمممن النمماس مممن إذا خلممى بمحممارم هللا انتهكهمما  نممه لممم يراقممب هللا حقمما ، ولممم 

يعرفونمه ، يعرفهم وذين يخشى عقابه ، وإنما كانت خشيته واستحيامه من الناس ال

مملل حسمنات همنالم النماس يموم  ويعاملونه . ولقد وصمف رسمول هللا ويعاملهم 

القيامة الذين كانوا يَّدعون المالإ والخوا من هللا أمام الناس بأنها ستكون هبمام 

 يمأتون أمتمي ممن أقوامما علممن   قمال "  أن رسمول هللا  منوورا . روب ثوبان 

 إنهمم أمما ، منومورا هبام هللا فيععلها بيضام تهامة جبال أموال اتبحسن القيامة يوم

 خلمموا إذا قمموم ولكممنهم ، تأخممذون كممما الليمم  مممن ويأخممذون جلممدتكم ومممن إخمموانكم

                                   
 . (3/10تفسير القرآن العظيم البن كوير ) (63)

 ( .270تهذيب مدار  السالكين البن قيم العووية )صفحة  (64)

 ( .1/512شعب اإليمان ) (65)

 ( ، وفميض القمدير للمنماوي7/321تحفة ا حوذي بشمرإ جمامع الترممذي للمبماركفوري ) (66)

 ( .54العظيم )صفحة  ( ، والمده منعا  لسعيد عبد1/332)
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  . (66)   انتهكوها هللا بمحارم
بعنتمين . ولمما لميس بعنمة واحمد  وإنمما خا ف منمه ك  لقد بشر هللا تعالى 

لى نوعين" مقربين وأصحاب يمين ، ذكر هللا جنتي كان الخا فون من هللا تعالى ع

ولممن خماا مقمام ربمه المقربين أوال ثم ذكمر جنتمي أصمحاب اليممين فقمال تعمالى 

. ولقمد  [62 "]المرحمن  ومن رونهمما جنتمان. ثم قال  [46 " ] الرحمن  جنتان

 يس صفات هذه العنان ا ربع فيما رواه عنه عبد هللا بن قم ذكر لنا رسول هللا 

إن في العنة جنتين من فضة آنيتهما وما فيهما ، وجنتين   قال "   أن رسول هللا 

من ذهب آنيتهمما ومما فيهمما, ومما بمين القموم وبمين أن ينظمروا إلمى ربهمم إال ررام 
 .  (67)  الكبريام على وجهه في جنة عدن 

 "قال  أن رسول هللا  وهذا الحديث ال يتعارض مع ما رواه أبو هرير  

ومالطهما المسمك ا ذفمر وحممباؤها  همبذ نمم بنمةلفضمة و نمم بنةلالعنة بناؤها 

يمدخلها يمنعم ال يبمأس ويخلمد ال يمموت ال  نمماللنلن واليماقوت وتربتهما الزعفمران 

. إذ يعممع بينهمما مما قالمه ابمن حعمر رحممه هللا  (68)  تبلى ثيابهم وال يفنى شبابهم 

جنة من آنية وغيرها ، أما الحديث الواني تعالى بأن الحديث ا ول صفة ما في ك  

  أنه قال "  ؛ استنارا لما ثبت عن أبي هرير   (69)فهو صفة لحوا ط العنان كلها 

حا ط العنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وررجها الياقوت واللنلن وكنا نحد  أن 

 .  (70)  رضراض أنهارها اللنلن وترابها الزعفران 

ْعلىْهللاْعزْوجلالعملْالرابعْ:ْالتوكلْ
العمم  الرابمع لرفمع المدرجات فمي أعلمى العنمان همو التوكم  علمى هللا عمز 

إنما المنمنون الذين إذا ذكر هللا وجلت قلوبهم وإذا تُليت علميهم وج  . قال تعالى 

آياتمه وارتهمم إيمانما وعلمى ربهمم يتوكلمونا المذين يقيممون الممال  وممما روقنماهم 

                                   
 ( . 5028رواه البيهقي في شعب اإليمان ، وصححه ا لباني في صحيح العامع  ) (67)

 . لترمذي( واللف  ل6سبق تخريعه في الحاشية رقم ) (68)

وصممممححه ( ، 2526)والترمممممذي ( ، 24/184) -الفممممتح الربمممماني–أحمممممد اإلمممممام رواه  (69)

 (3116ا لباني في صحيح العامع )

 ( .7444( )إ 13/441العسقالني )ح البخاري البن حعر فتح الباري بشرإ صحي (70)

ي للبلمموشممرإ السممنة تخريعممه ؤط فممي اوقممال شممعيب ا رنمم ، رواه ابممن أبممي الممدنيا موقوفمما (71)

 . رجاله ثقات( 15/228)
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 حقما لهمم ررجمات عنمد ربهمم وملفمر  وروه كمريمينفقونا أول ك همم المنمنمون 

هم من العنة نَّ و والذين آمنوا وعملوا المالحات لنبقال تعالى [ . و4-2]ا نفال " 

العاملين الذين صبروا وعلمى  أجرُ  مَ ع  غرفا تعري من تحتها ا نهار خالدين فيها نِّ 

 العنان . واللرا هي قمور في أعلى .  [59-58 "  العنكبوت] ربهم يتوكلون

ا والتوك  على هللا عز وج  فريضة قلبية تمو  جماع اإليمان يعب صرفه
لتوكم  هلل تبارك وتعمالى ؛ إذ ال يحمم  كممال التوحيمد وكممال اإليممان إال بكممال ا

 ] منينتوكلمموا إن كنممتم مممنفوعلممى هللا علممى العلمميم الخبيممر اسممتنارا لقولممه تعممالى 
  . [23 " ما د  ال

 ال يرجمممو إال هللا ، وال يقممممد إال إيممماه ، وال يطلمممب والمتوكممم  علمممى هللا

حوا عه إال منه ، وال يرغب إال إليه ، وال يسأل إال ربه جم  فمي عماله . قمال ابمن 

القيم نقال عن بعض العارفين " يعب أن يكون حال المتوك  كالطف  ال يعرا شي ا 
 .  (71)سبحانه وتعالى يأوي إليه إال ثدي أمه ، كذلك المتوك  ال يأوي إال إلى ربه 

هما ويعب أن نعلم بأن من تمام التوك  ا خذ با سمباب ممع عمدم الركمون ل

ممن ووقطع عالقة القلمب بهما ، وممن يتوكم  علمى هللا يكفيمه ويهديمه ، قمال تعمالى 

 . [3 " طاله ال]   يتوك  على هللا فهو حسبه

هللا بمن  عبمد روب الملير  بن عبد المرحمن قمال " لقمي سملمان الفارسمي 

، قال " إن مت قبلي فأخبرني ما تلقى ، وإن مت قبلك أخبرك . قال فممات  سالم 

سلمان فرآه عبد هللا بن سالم ، فقال " كيف أنت يا أبا عبد هللا   قال " بخير . قال " 
 . (72) أي ا عمال وجدت أفض    قال " وجدت التوك  شي ا ععيبا

ْالخامسْ:ْالصبرْالعملْ
لرفممع الممدرجات فممي أعلممى العنممان هممو المممبر . والمممبر  العممم  الخممامس

 نوعان " صبر على التكاليف الشرعية وصبر على البالم .

ْأوالْ:ْالصبرْعلىْالتكاليفْالشرعية

هم ممن العنمة نَّ و والمذين آمنموا وعملموا الممالحات لنبمهللا عمز وجم  قمال 

ن الذين صبروا وعلمى العاملي أجرُ  عمَ رفا تعري من تحتها ا نهار خالدين فيها نِّ غُ 

ويقمد بالمبر على التكاليف الشرعية "  . [59-58 " العنكبوت] ربهم يتوكلون

                                   
  ( .339تهذيب مدار  السالكين البن قيم العووية )صفحة  (72)

 ( .1/557بالم )( ، والذهبي في سير أعالم الن1/205رواه أبو نعيم في الحلية ) (73)
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حبس النفس على طاعة هللا وكفها عن معممية هللا عمز وجم  . قمال هللا عمز وجم  

واتَّبع ما يُوحى إليك واصبر حتى يحكم هللا وهو خير الحاكمين  " [ 109]يونس

 . 

جمم  عبممار الممرحمن فممي سممور  الفرقممان وا عمممال وعنممدما ذكممر هللا عممز و
م ممن العليلة التي تحلوا بها واستحقوا بهما همذا الوصمف العليم  ، ذكمر مما أعمد لهم

ك اللرا العالية فمي العنمة نتيعمة صمبرهم علمى تحمم  تلمك التكماليف . فقمال تبمار

ان " ]الفرقم أول ك يعزون اللرفة بما صبروا ويلقون فيها تحيمة وسمالماوتعالى 

 [ . فمن أرار ثواب العم  المالح عليه أن يمبر على أرا ه .75

قممال ابممن كويممر رحمممه هللا تعممالى " والمممبر صممبران " صممبر علممى تممرك 

المحارم والملثم ، وصبر على فع  الطاعات والقربات ، والوماني أكومر ثوابما  نمه 
ا المقمور ، أما الممبر الوالمث وهمو الممبر علمى الممما ب والنوا مب فمذاك أيضم

 . (73) واجب كاالستلفار من المعايب أه 

فعلى المسلم أن يعاهد نفسه على امتومال أواممر هللا واجتنماب نواهيمه وأن 
يُمبر نفسه على ذلك ويسمليها ويمنيهما بعظمم الومواب المذي سمينتظره ممن هللا عمز 

 ترب السممماواوجمم  .  ن الممنفس جبلممت علممى النفممر  مممن القيممور . قممال تعممالى 

[ . 65]ممريم "  ينهما فاعبده واصمطبر لعبارتمه هم  تعلمم لمه سممياوا رض وما ب

كما أن المنمنين ملزمون بالتواصي بالمبر على طاعة هللا ، وأن يمبر بعضمهم 

بعضما علممى تحممم  همذه التكمماليف وأرا همما برضما رون تشممكي ، وال يتممأتى ذلممك إال 

  المرار بحذن هللا . بأمرين اثنين هما حب هللا تعالى وخشيته . فبالحب والخشية نبل
قمال ابمن قمميم العوويمة " والخشممية لقماإ المحبمة فممحذا اجتمعما أثمممرا امتومال ا وامممر 

 . (74) واجتناب النواهي أه 

ويختلمممف ثمممواب الممممبر علمممى التكممماليف الشمممرعية بممماختالا ا عممممال 
وا حوال ، فقد يزرار هذا الوواب إلى ثمواب خمسمين شمهيد فمي أوقمات الفمتن وقلمة 

فمي وممن غربمة المدين والنكموص علمى أهم  السمنة  همذاوالمعين ، ويكون الناصر 

والعماعة . وحينها يكون حال المتمسك بالسنة كالقابض على العممر ممن شمد  مما 

قمال "  أن رسمول هللا  يرب من البالم والتعذيب . فقد روب عبد هللا بن مسمعور 

، ومعلوم بأن  (75)  إن من ورا كم ومان صبر للمتمسك فيه أجر خمسين شهيدا   

                                   
 ( .1/285تفسير ابن كوير ) (74)

 ( .221الفوا د البن قيم العووية )صفحة  (75)

 ( .2234رواه الطبراني ، وصححه ا لباني في صحيح العامع ) (76)
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 الشهيد في أعلى المناول .

ْثانياْ:ْالصبرْعلىْالبالء

قال "   إن الرج  ليكون له المنزلة   أن رسول هللا   هرير   وأب روب

 . (76)يزال هللا يبتليه بما يكره حتى يبلّله إياها    عند هللا فما يبللها بعم  فال
تعممالى  قمال هللاسملم وال كمافر . ال يخلمو منمه مإن المبالم سمنة هللا فمي خلقمه 

لتبلون في أموالكم وأنفسكم ا ج  جالله  [186 " ]آل عمران خلقنا  اإنوقال أيضا

ا بميراا  ا وقم [2 " ]اإلنسان اإلنسان من نطفة أمشا  نبتليه فععلناه سميعا ال أيضما

 " وت]العنكبم يفتنمون  أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنما وهمم الج  وعال 

 ممن ، ولكن المنمن يتلقى هذه المما ب بالرضا والمبر واليقمين بمما عنمد هللا [2

 ثواب جزي  .

إن أي حاكم إذا أحب رجالا    ك إذا أحبك وار في بالتعالى ن هللا أال تعلم أ

من أفرار شعبه أغمده عليمه المنعم ووسمع عليمه فمي العطمام وقلمده أعلمى المناصمب 
ا  ، ليزيده راحة فوه راحته  ،  فوه تنعمه . أما ملك الملوك وأحكم الحماكمينونعيما

ا ابتالهم ليرفع ررجتهم إذا صمبروا . وهمذا أممر غماب عمن كويمر  فهو إذا أحب قوما

. روب  هم أنممه يبلضممهملمميبتي، فظنمموا عنممدما  فأسمماموا الظممن بمماهلل ، مممن المسمملمين

ا ابمتالهم أن رسول هللا  محمور بن لبيد  ، فممن صمبر  قال "   إذا أحب هللا قومما

 .  (77)   فله المبر ومن جزع فله العزع

أنمه خمر  وا مراا لرجم  مممن  وروب محممد بمن خالمد عمن أبيمه عمن جمده 

إخوانه فبلله بشكاته قال فدخ  عليه فقال أتيتمك وا مرا عا مدا ومبشمرا . قمال كيمف 

جمعممت هممذا كلممه   قممال خرجممت وأنمما أريممد ويارتممك فبللنممي شممكاتك فكانممت عيممار  

إذا سبقت للعبد ممن هللا منزلمة لمم    قال "  سمعته من رسول هللا  وأبشرك بشيم

يبللهما بعملممه ابممتاله هللا فممي جسممده أو فممي مالممه أو فممي ولممده ثممم صممبّره حتممى يبلّلممه 

 .  (78)المنزلة التي سبقت له منه   

                                   
 ( .1625، وحسنه ا لباني في صحيح العامع ) وابن حبان( ، 1/344)الحاكم  اهرو (77)

( ، وصممممححه 2396) ذيوالترممممم( ، 19/129) -الفممممتح الربمممماني–أحمممممد اإلمممممام رواه  (78)

 ( .285ا لباني في صحيح العامع )

طي وحسمنه السمميو ( ،3090) راور وأبمو (19/133) -الفمتح الربمماني–أحممد اإلممام رواه  (79)

ي فمي وضمعفه ا لبمان ، لفمتح الربمانيا في كتماب الساعاتيو ( ،669) في العامع الملير

 ( .540) ضعيف العامع



 28 
 

فعليمممك أن أو سممموم معيشمممة ، بممممرض أو عاهمممة أو ممممميبة  ابتليمممتفمممحذا 
 ، حممدوأن تتحلى بالممبر وتكومر ممن الإليه راجعون ، بقولك إنا هلل وإنا تسترجع 

تخممذ حمر  أن ت وال . فحنهما منزلمة عاليممة وررجمة رفيعممة يريمد هللا أن يمنحمك إياهمما

 . منها واالستشفاملعتها المع ةا سباب المشروع

ظن وي منها حينما يقارن نفسه بالمعافينتسخط ن يممن أه  المما ب إن 
ممن ثمواب جزيم    هم  المبالمعز وج  لكنه ال يعلم ما أعده هللا و ه ،أنهم خير من

قممال "   يممور أهمم   أن رسممول هللا  هللا  روب جممابر بممن عبممدفقممد يمموم القيامممة ، 

كانت قرضت فمي أن جلورهم حين يُعطى أه  البالم الوواب لو العافية يوم القيامة 

ع ررجممة المممنمن فممي أعلممى . فبالمممبر علممى الممبالم ترفمم (79)   الممدنيا بالمقمماريض

إن المممالحين يشممدر   قممال "  روت عا شممة رضممي هللا عنهمما أن النبممي  العنممان .

عليهم وإنه ال يميب منمنا نكبة من شموكة فمما فموه ذلمك إال حطمت عنمه خطي مة 

 . (80)  ورفع له بها ررجة 

ْترفعْأصحابهاْإلىْمنزلةْالشهداءالمصائبْالتيْ
التمي  ه المنمنين أن جع  المما ب وا سمقاملقد امتن هللا تعالى على عبار

ع تميبهم كفار  لذنوبهم ورفعة لمدرجاتهم إذا صمبروا عليهما ، وجعم  بعضمها يرفم

 أل هللاسمموإنممما يالمممنمن  اهمماهممذا أن يتمن ال يعنمميصمماحبه إلممى منزلممة الشممهدام ، و

ة العافيمة. وأهمم الممما ب التمي صمح الخبممر عنهما بأنهما ترفمع أصمحابها إلمى منزلمم

 هدام ما يلي "الش

ْالموتْبالطاعون-1

 الطماعون ممن لفمارا   " أن رسمول هللا ص قمال روب جابر بن عبمد هللا 

  . (81) شهيد أجر له كان فيه صبر من و الزحف من كالفار

ْالموتْدفاعاْعنْالمال-2

روب عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال " سمعت رسول 

                                   
( ، وا لبمماني 7740ي فممي العممامع الممملير)( ، وحسممنه السمميوط2402) رواه الترمممذي (80)

 ( .5484في صحيح العامع )

 ،( 4/320( ، وابمممن حبمممان ،  والحممماكم )19/129)-الفمممتح الربممماني–اإلممممام أحممممد رواه  (81)

 ( .1660والبيهقي وصححه ا لباني في صحيح العامع )

 ( ، وصممححه ا لبمماني فممي صممحيح العممامع17/207)-الفممتح الربمماني–اإلمممام أحمممد رواه  (82)

(4277. ) 
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ممن أريمد مالمه   ، وفي رواية قمال "   ماله فهو شهيد  من قت  رون  يقول"  هللا 

 . (82)  بلير حق فقات  فقت  فهو شهيد 

ْوتْدفاعاْعنْالنفسْوالدينْواألهلالم-3

من قت  رون ماله فهو   "  قال " سمعت رسول هللا روب سعيد بن ويد 

  شهيد ، ومن قت  رون رمه فهو شهيد ، ومن قت  رون رينمه فهمو شمهيد ، وممن قتم

 .  (83)  رون أهله فهو شهيد 

ْالموتْمنْذاتْالجنب-4

الميمت ممن ذات العنمب   قمال "  أن رسمول هللا  روب عقبة بن عمامر 

. وذات العنب " رُمَّ  أو قرحة تعرض في جوا اإلنسان ، تنفعر إلى (84)  شهيد 
 .  (85)راخ  فيموت صاحبها ، وقد تنفعر إلى خار 

ْاالمائدْفيْالبحرْوالموتْغرق-5

الما د في البحر ،   قال "  روت أم حرام رضي هللا عنها أن رسول هللا 

. والما مد همو  (86)  الذي يميبه القيم لمه أجمر شمهيد ، واللمره لمه أجمر شمهيدين 

قممال علممي .  (87) المذي يممدور رأسممه مممن ريممح البحمر واضممطراب السممفينة بمما موا 

روران ، فلمه أجمر شمهيد  يعني من ركب البحمر وأصمابهالقاري رحمه هللا تعالى " 

                                   
( ، والنسمممممما ي 4771( ، وأبممممممو راور )1418( ، والترمممممممذي )2480البخمممممماري )رواه  (83)

 ( .2581(ن وابن ماجه )4101)

( ، وأبمممممو راور 1421( ، والترممممممذي )14/34)-الفمممممتح الربممممماني–اإلممممممام أحممممممد رواه  (84)

( ، وصممممححه ا رنمممماؤط فممممي 2580( ، وابممممن ماجممممه )4101( ، والنسمممما ي )4772)

 (6445( ، وا لبماني فمي صمحيح العمامع )2/744البمن ا ثيمر ) تخريعه جامع ا صول

. 

( ، وصممححه ا لبمماني فممي صممحيح العممامع 14/36)-الفممتح الربمماني–اإلمممام أحمممد رواه  (85)

(6738. ) 

 ( .2/742جامع ا صول البن ا ثير ) (86)

( ، وحسممنه ا رنمماؤط فممي تخريعممه جممامع ا صممول البممن ا ثيممر 4772أبممو راور )رواه  (87)

 ( .6642ححه ا لباني في صحيح العامع )( ، وص2/742)

 ( .7/401مرقا  المفاتيح شرإ مشكا  الممابيح للقاري ) (88)
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إن ركبه لطاعة كاللزو والح  وتحمي  العلم أو للتعمار  ، إن لمم يكمن لمه طريمق 
 . (88) سواه أه 

 هللا سممبي  فممي القتمم    " قممال أن رسممول هللا  راشممد بممن حبممي  روب و

 ، شمهار  والحمره ، شمهار  والمبطن ، شمهار  واللمره ، شمهار  والطاعون ، شهار 
والسممي  هممو المطممر  . (89) العنممة إلممى بسممررها ولممدها يعرهمما موالنفسمما ،  يوالسمم

، اللزير الذي يسي  على ا رض ويعمري ، والممرار المذي يلمره فمي ممام السمي  

 . كما قال الساعاتي في الفتح الرباني

ْالمبطونْوصاحبْالهدمْ-6

الشهدام خمسمة " المطعمون ،   قال "  أن رسول هللا  روب أبو هرير  

 . (90)  اللره ، وصاحب الهدم ، والشهيد في سبي  هللا والمبطون ، و

ْالمحروقْوالمرأةْالحاملْوالنفساء-7

 القتم  سوب سبع الشهار   "  قال أن رسول هللا  جابر بن عتيك روب 

 ، شمهيد واللريمق ، شمهيد والمطعمون ، شمهيد هللا سمبي  في المقتول " هللا سبي  في
 والمذي ، شمهيد الحريمق وصاحب ، هيدش والمبطون ، شهيد العنب ذات وصاحب

والمبطمون همو المذي  . (91) شمهيد  بعممع تمموت والمرأ  ، شهيد الهدم تحت يموت

المرأ  تموت بعمع أي تموت وولمدها فمي بطنهما وقيم  همي الممرأ  يشكو بطنه ، و
البكر ، .وقد جام حديث آخر بأن المرأ  إذا ماتت بعمد الموالر  وأثنمام النفماس فهمي 

 في القتي   قال "  أن رسول هللا  ذن هللا ، حيث روب عبد هللا بن بسر شهيد  بح

   شهيد  والنفسام شهيد واللريق شهيد والمطعون شهيد والمبطون شهيد هللا سبي 

                                   
 المرجع السابق . (89)

 ( ، وحسممنه السمميوطي فممي العممامع الممملير14/37) -الفممتح الربمماني-رواه اإلمممام أحمممد (90)

 ( . 4439( ووافقه ا لباني في صحيح العامع )6177)

،  (1914( ، ومسمملم )2829( ، والبخماري )14/39) -الفمتح الربماني-رواه اإلممام أحممد (91)

 ( . 1063والترمذي )

راور  ( ، وأبمو1/233( ، ومالمك فمي الموطمأ )14/38) -الفمتح الربماني-رواه اإلمام أحممد (92)

( ، وابممممن حبممممان ، والبيهقممممي ، 2803( ، وابممممن ماجممممه )1845( ، والنسمممما ي )3111)

 ( .3739وصححه ا لباني في صحيح العامع )
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(92) . 

ل-8 ْالموتْبمرضْالس  

مُ  شمهار    قمال "   أن رسول هللا  عبار  بن المامتروب  .  (93)  الّسِّ

ُ  مرض يميب الر   ة . والّسِّ

ْالعملْالسادسْ:ْالصالة
والعم  السارس لرفمع المدرجات فمي العنمة همو الممال  وتتضممن ا ممور 

 التالية"

ْأوالْ:ْإقامةْالصالةْ

إذا وإنممما المنمنممون الممذين إذا ذكممر هللا وجلممت قلمموبهم قمال هللا عممز وجمم  

ممما   وتليت عليهم آياته وارتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلونا الذين يقيممون الممال

 روقناهم ينفقونا أول ك هم المنمنون حقا لهم ررجمات عنمد ربهمم وملفمر  وروه

 [ .4-2 ]ا نفال كريم

ويقمد بحقامة المال  " المحافظة على المال  المفروضة ، على مواقيتها 
ووضممو ها وأركانهمما وسممننها وهي اتهمما . فهممي خيممر ا عمممال ، ورأس الطاعممات ، 

، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم  المرسلين  وعمار الدين ، وقر  عين خاتم

أول ممما يحاسممب   قممال "  أن رسممول هللا  القيامممة ، حيممث روب أنممس بممن مالممك 

عليه العبد يوم القيامة المال  ، فحن صلحت صلح له سا ر عمله ، وإن فسدت فسد 

 .  (94)  سا ر عمله 

ين رجلمين فقتم  ب قال " آخى رسول هللا  وروب عبيد بن خالد السلمي 

   أحدهما ومات اآلخر بعده بعمعة أو نحوها ، فملينا عليمه ، فقمال رسمول هللا 
فقلنا " رعونا له ، وقلنا " اللهم اغفر له وألحقه بمماحبه ، فقمال رسمول   ما قلتم   

 -شممك شممعبة فممي صممومه-فممأين صممالته بعمد صممالته ، وصممومه بعممد صمومه  هللا

                                   
 ( .4441طبراني ، وصححه ا لباني في صحيح العامع )رواه ال (93)

رواه أبمممو الشممميء )ابمممن حبمممان( ، والمممديلمي ، وحسمممنه السممميوطي فمممي العمممامع المممملير  (94)

 ( .3691( ، وصححه ا لباني في صحيح العامع )4823)

 ( .2573الطبراني في ا وسط ، وصححه ا لباني في صحيح العامع )رواه  (95)
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 . (95)  ا بين السمام وا رض وعمله من عمله   إن بينهما كم
أرأيت كمم رفعمت الممال  المفروضمة وسما ر ا عممال الممالحة ا خمرب 

 ،صاحبها خالل أسبوع واحد أو يزيد في ررجات العنة كما بين السمام وا رض 

مما أفما بالك بمن يعمره هللا ويملي طوال عمره ، فكم سمترتفع ررجتمه يما تمرب   

 برمتها . من ترك المال  فقد ترك العنة
أال تعلم بأن المال  تدخ  من حاف  عليها العنة وترفع ررجته إلى منزلة 

عممرو بمن ممر  المديقين والشهدام وتلك من أعلى المناول في العنمة . فقمد روب 

يا رسول هللا أرأيت  " رج  من قضاعة فقال له جام رسول هللا  " قال العهني 

هللا وصمليت المملوات الخممس  وصممت  إن شهدت أن ال إله إال هللا وأنمك رسمول

ممن ممات علمى همذا كمان ممن     الشهر وقمت رمضان وآتيت الزكا  فقال النبي 

 .  (96)   المديقين والشهدام

فاحرص ك  الحرص على إتمام صمالتك ركوعهما وسمعورها وخشموعها 

ممع العماعممة تفلممح كم  الفممالإ ، وإيمماك واإلخمالل بأحممد أركانهمما . فممن النمماس مممن 
طوال عمره ، ولكنه سيفاجئ يموم القياممة أنمه لمم يقبم  منمه ركعمة واحمد  ،  يملي

إن   قمال "  أن رسمول هللا   نه لم يطمم ن فمي صمالته . فقمد روب أبمو هريمر  

الرج  ليملي ستين سنة وما تقب  له صال  ، لعله يتم الركوع وال يمتم  السمعور ، 
 .  (97)  ويتم السعور وال يتم الركوع 

ن حسن أرام صالتك فأرها خلف اإلمام في المسعد ل ال يسمول ولكي تضم

  قمال "  أن رسمول هللا  لك الشيطان فيسره من صالتك . فقد روب أبمو قتمار  

قمالوا " يما رسمول هللا كيمف يسمره   أسوم الناس سرقة ، الذي يسره من صمالته 

صمملبه فممي  ال يممتم ركوعهمما وال سمعورها ، أو قممال " ال يقميم  ممن صممالته   قمال " 

                                   
( ، والنسممممما ي 2524( ، وأبمممممو راور )2/203)-لربمممممانيالفمممممتح ا–اإلممممممام أحممممممد رواه  (96)

 (.2202( ، وصححه ا لباني في صحيح أبي راور )1/165( ، والطيالسي )1984)

،  ( ، وابمن حبمان فمي صمحيحه ، واللفم  البمن خزيممة2212البزار ، وابن خزيممة )رواه  (97)

 ( .358وصححه ا لباني في صحيح الترغيب والترهيب )

 (.530صبهاني ، وحسنه ا لباني في صحيح الترغيب والترهيب )أبو القاسم ا رواه  (98)
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 . (98)  الركوع والسعور 

ْثانياْ:ْالمشيْإلىْالصالة

ومن أعمال المال  التي ترفع صاحبها في ررجات العنة هو المشمي إلمى 

 ممما علممى أرلكممم أالقممال "    أن رسممول هللا  المممال  ، حيممث روب أبممو هريممر  

 وكور ،  المكاره على الوضوم إسباغ     الدرجات به ويرفع الخطايا به هللا يمحو

 فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم المال  بعد المال  وانتظار،  المساجد إلى الخطا

   .(99)   الرباط
يشير الحديث إلى أن رفع الدرجات يكون بكور  الخطا إلى المساجد ، أما 

إسباغ الوضوم على المكماره فووابمه محمو الخطايما. وانتظمار الممال  بعمد الممال  

 صملى للاّ  رسمول علمم إلمى فانظراط في سبي  هللا. قال المناوي " فووابه يعدل الرب

 وعمين اآلخمر  فمي منزلمة المدنيا فمي عمم  كم  أنمزل حيمث بما مور وسلم عليه للاّ 
ا  فممذكر حقممه وأعطمماه حكمممه ا  وضمموما  ررجممة ورفممع محممواا  وذكممر وانتظمماراا  ومشمميا

ا  ا  ورباطا  قمال وأموالمه هنما وممن حكممه ومواضمع شهوره على يدلك هذا لوال  ثالثا

 التممي همي الخممال وهممذه " المطمامح فمي قممال . الكلمم جواممع أوتممي إنمه نفسمه عمن

 صمور  أحسمن فمي ربمي أتماني " الترممذي خبمر فمي كمما ا على المأل فيها اختمم
  .(101)أه    الحديث .. (100) كتفي بين يده فوضع

أن  قال " كانت ريارنا نا ية عن المسعد فأررنا وروب جابر بن عبد هللا 

فقمال "   إن لكمم بكم  خطمو   نبيع بيوتنا فنقتمرب ممن المسمعد فنهانما رسمول هللا 

 .(102)ررجة   

                                   
 ،( 663( ، والطبرانمممي ، وابمممن خزيممممة )3/268) -الفمممتح الربممماني–اإلممممام أحممممد رواه  (99)

( ، وصممححه ا لبمماني فممي صممحيح 1/350( ، والبيهقممي ، والممدارمي )1/353والحمماكم )

 ( .525الترغيب والترهيب )

 ( ، ومالمممك فمممي الموطمممأ251( ، ومسممملم )1/307) -يالفمممتح الربمممان–اإلممممام أحممممد رواه  (100)

 (.143( ، والنسا ي )51( ، والترمذي )1/161)

( وقمممال " سمممألت 3450) والترممممذي( ، 17/223) -الفمممتح الربممماني–رواه اإلممممام أحممممد  (101)

 ،محمد بن إسماعي  )يعني البخاري( عن هذا الحديث فقال هذا حمديث حسمن صمحيح أهم  

 (.3235ترمذي )وصححه ا لباني في صحيح ال

 (.3/109فيض القدير للمناوي ) (102)

 (. 664رواه مسلم ) (103)
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بأن ك  خطو  تخطوها إلى المسعد يكتب لك  وأخبر عبد هللا بن مسعور 

 " بها ثال  خمال هي " ترفعك ررجة وتكتب لك حسنه وتمسح عنك سي ة فقال 
ف  علمى همنالم المملوات حيمث ينمارب بهمن من سره أن يلقى هللا غدا مسلما فليحا

سنن الهدب  وإنهمن ممن  سمنن الهمدب ولمو أنكمم صمليتم فمي  فحن هللا شرع لنبيكم 

بيوتكم كما يملي هذا المتخلف في بيتمه لتمركتم سمنة نبميكم ولمو تمركتم سمنة نبميكم 
لضللتم وما من رج  يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسعد من همذه المسماجد 

، هللا له بك  خطو  يخطوها حسنة ويرفعه بها ررجة ويحط عنه بها سي ة إال كتب 

ولقد رأيتنما ومما يتخلمف عنهما إال منمافق معلموم النفماه ولقمد كمان الرجم  يمنتي بمه 

  .(103)يهارب بين الرجلين حتى يقام في المف 
وكان من حرص المحابة رضي هللا عنهم على ثواب هذه الخطموات أن 

خطماه إلمى المسمعد لنيم  مزيمد ممن الحسمنات والمدرجات  بعضهم كان يقمارب بمين

أنه قال " مشيت مع ويد بن ثابت إلى المسمعد فقمارب  حيث روب أنس بن مالك 

 . (104)بين الخطا وقال " أررت أن تكور خطانا إلى المسعد أه  

كممما بلمم  حممرص بعضممهم رضممي هللا عممنهم تممركهم للركمموب إلممى المسممعد 

 واتهم فيخسروا ذلك حيمث روب أبمي بمن كعمب خشية أن ال يكتب لهم ثواب خط
" قال . وكان ال تخط ه صال  ، من المسعد منه  كان رج  ال أعلم رجال أبعدُ قال " 

مما  " قمال، فقي  له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلمام وفي الرمضمام 

د إني أريد أن يكتب لمي ممشماي إلمى المسمع، يسرني أن منزلي إلى جنب المسعد 

   قد جمع هللا لك ذلمك كلمه"    فقال رسول هللا . ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي 
(105) . 

 الخطا إلمى بيموت هللا وارفمع ررجاتمك منهما فمحنفاحرص يرعاك هللا على 

ة لك بك  خطو  ثوابا حتى تعور إلى بيتك ، ومن غدا إلمى المسمعد كمان فمي ضمياف

 الرحمن وأعد له نزال كلما غدا أو راإ .

ْاْ:ْسدْالفرجْفيْالصالةثالث

همو سمد الفُمر   ومن أعمال المال  التي ترفع صاحبها في ررجمات العنمة

قمال "   ممن سمد فُرجمةٌ  فعن عا شة رضي هللا عنهما أن رسمول هللا  . في المال 

                                   
 (.654رواه مسلم ) (104)

 (.656( )إ 2/165فتح الباري بشرإ صحيح البخاري البن حعر العسقالني ) (105)

 (.663رواه مسلم ) (106)
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ا في العنة    عم  يسير يتركه كويٌر من هذا  . (106)رفعه هللا بها ررجة وبنى له بيتا
فهم يقولون لهم  ، قب  المال بذلك لمملين لأ مة المساجد  تنبيهالناس رغم تكرار 

يممدلونهم علممى رفممع  . تممذروا فرجممات للشمميطان الخلمم  وال وااسممتووا ، اعتممدلوا سممد

النمماس يلفلممون عممن ذلممك ويتركممون الشممياطين تتخلمم  بممين بعممض ن أررجمماتهم إال 

 وب المذي رواه البمرام بمن عماالمفوا ويفوتون على أنفسهم هذا ا جر العظيم 

إن هللا ومال كتممه يمملون علمى الممذين يمملون المممفوا   قمال "  أن رسمول هللا 

 (107)  ا ُول ، وما من خطو  أحب إلى هللا من خطو  يمشيها العبد يم  بها صفا 

 . 

ولقد كان المحابة رضي هللا عنهم يعظمون مو  هذه ا جور ويحرصون 

خطما  عممر رضمي هللا عنهمما " مماهللا بمن  عبمدعليها وال يستهينون بهما ، فقمد قمال 
، فّهمال  (108) رج  خطمو  أعظمم أجمراا ممن خطمو  خطاهما إلمى ثلممة صمف ليسمدها

   وقد روت أم المنمنين عا شمة رضمي هللا عنهما أن رسمول  إلى سد الفُر  نابارر

إن هللا تعالى ومال كته يملون على الذين يملون المفوا ، ومن    قال "  هللا 

 . (109)  بها ررجة  سد فرجة رفعه هللا

ْرابعاْ:ْاالستكثارْمنْالنوافل

كوممر  هممو  ومممن أعمممال المممال  التممي ترفممع صمماحبها فممي ررجممات العنممة

من عبد يسعد هلل  يقول "   ما أنه سمع النبي  فعن عبار  بن المامت  . النواف 

سعد  إال كتب هللا له بهما حسمنة ، وحمط عنمه بهما سمي ة ورفمع هللا لمه بهما ررجمة ، 

 . (110)تكوروا من السعور   فاس
يدخلون بيوت هللا لمال  الفريضة إال أواخمر  من الناس ال اإننا نرب كوير

                                   
 ( .505، وصححه ا لباني في صحيح الترغيب والترهيب ) رواه الطبراني (107)

، وصممممححه ا لبمممماني فممممي صممممحيح الترغيممممب ( ، وابممممن خزيمممممة 543رواه أبممممو راور ) (108)

 ( .507والترهيب )

 (.2471رواه عبد الرواه في ممنفه ) (109)

( 1/575)والبيهقمي وابمن حبمان والحماكم ( ، 5/316) -الفمتح الربماني–أحمد اإلمام رواه  (110)

 (1843وحسنه ا لباني في صحيح العامع )، 

( 3811( ، والنسما ي )389( ، والترممذي )2/218) -الفمتح الربماني–حممد رواه اإلمام أ (111)

، والبيهقممي فمممي شمممعب اإليممممان ، والطبرانمممي ، وصمممححه ا لبممماني فمممي صمممحيح العمممامع 

(5742) 
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 ، وإذا انمممرا اإلمممام مممن صممالته رأيممتهم أول الخممارجين مممن المسمماجد ، النمماس
ومما  . بعديمةسمنة  يعرفون أرام سنة قبليمة وال ال ، وكأنهم كانوا قاعدين على جمر

ومما علمموا بمأن  . دونها هلل تبارك وتعمالى لهمم بهما ررجمةعلموا أن ك  سعد  يسع

ومممن لمم يكممن لممه نوافم  مممن المممال  وكانممت  ,النوافم  تعبممر الممنقا فمي الفممرا ض

  . فرا ضه ناقمة عذب في النار

فليكوممر مممن النوافمم  ، حيممث روب أبممو فممراس  ومممن أرر مرافقممة النبممي 

قمال " كنمت أبيمت  ممفة ومن أهم  ال ربيعة بن كعب ا سلمي خارم رسول هللا 

سملني ، فقلمت أسمألك مرافقتمك   فلتيمة بوضمو ه وحاجتمه فقمال "  مع رسمول هللا 

فأعني علمى نفسمك بكومر      قلت هو ذاك . قال "   أال غير ذلك   العنة . فقال " 

فمي العنمة  . والمرافقة مرتبة من مراتمب القمرب ممن المممطفى  (111)  السعور 

. قمال ابمن عمالن الممديقي  الوسميلة التمي يخمتا بهما لكنها ال تم  إلى ررجمة 

ن كو ر  سمعورهِّ حمملت  رحمه هللا تعالى نقال عن ابن حعر في شرإ المشكا  " فمِّ

له تلك الدرجة العلية التي ال مطمح في الوصول إليها إال بمزيد الزلفى عند هللا في 

[ ، فك  19]العلق "  واسعد واقتربالدنيا بكور  السعور المومأ إليه بقوله تعالى 

سعد  فيها قرب مخموص لتكفلها بالرقي إلمى ررجمة ممن ررجمات القمرب وهكمذا 

 .  (112)أه  حتى تنتهي إلى ررجة المرافقة لحبيبه 

من النافلمة كم  يموم  أربع وعشرين سعد على أرام  لقد حونا الممطفي 

ي عنبسة ، حيث روب النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال " حدثن على ا ق 
أم حبيبمة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه قال " سممعت 

  ثنتممي عشممرا  مممن صمملى  يقممول " سمممعت رسممول هللا "  تقممول رضممي هللا عنهمما

، وفي رواية الترمذي أنمه  (113)بيت في العنة    بهن نى له بُ  في يوم وليلة ركعة 

 ا قب  الظهر وركعتين بع دها وركعتين بعمد الملمرب وركعتمين بعمد قال "   أربعا

وورر أن أم حبيبمة  . العشام وركعتين قب  صال  اللمدا    ) أي قبم  صمال  الفعمر(

أحمد -وقال عنبسمة  رضي هللا عنها قالت ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول هللا 

ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة ، وقال عمرو بن أوس ما  -روا  هذا الحديث

ن منذ سمعتهن من عنبسة ، وقال النعمان بن سالم ما تمركتهن منمذ سممعتهن تركته

                                   
 (.1320( ، وأبو راور )489( ، ومسلم )2/219) -الفتح الرباني–حمد اإلمام أرواه  (112)

 ( .1/318رلي  الفالحين لطره رياض المالحين) (113)

 ( .415) الترمذي، و (1237( ، وأبو راور )728 ) رواه اإلمام مسلم (114)
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 فه  تفع  كما فعلوا وتقول كما قالوا  .  (114) من عمرو بن أوس

ْالعملْالسابعْ:ْبذلْالمال
 والعم  السابع لرفع الدرجات فمي العنمة همو بمذل الممال فمي وجموه الخيمر

 ويشم  التالي"

ْأوالْ:ْإيتاءْالزكاة

لموبهم إنما المنمنون المذين إذا ذكمر هللا وجلمت قهللا عز وج  وذلك لقول 

لممال  اوإذا تليت عليهم آياته وارتهم إيمانا وعلى ربهمم يتوكلمونا المذين يقيممون 

 ومما روقناهم ينفقونا أول مك همم المنمنمون حقما لهمم ررجمات عنمد ربهمم وملفمر 

سمابق  العهنمي عممرو بمن ممر  [ ، واسمتنارا لحمديث 4-2]ا نفاه  وروه كريم

بمماب فممي فضمم  قيممام الممذي بمموب ابممن خزيمممة رحمممه هللا تعممالى لممه بقولممه "  الممذكر

رمضممان واسممتحقاه قا مممه اسممم المممديقين والشممهدام إذا جمممع مممع قيامممه رمضممان 
ة مقمرا صيام نهاره وكان مقيما للملوات الخمس منريا للزكا  شاهدا هلل بالوحدانيم

 . بالرسالة  للنبي 

  الفقمر تبارك وتعالى بحكمته من نظام الزكا  أرا  رقيقة لعاللقد جع  هللا 

ر  فممي العممالم رون اإلضممرار بممممالح ا غنيممام ، بمم  وعممد هممنالم ا غنيممام بالزيمما

ا أنفقمتم ومموالنمام في أموالهم كلما أنفقوا في وجوه الخيمر . فقمال تبمارك وتعمالى 

لم كم  ممن جعم  يمده [ . ولميع39-]سمبأ من شيم فهمو يخلفمه وهمو خيمر المراوقين

 ررجاتهمامللولة إلى عنقه مانعا حق الفقير أنه يبخ  في الحقيقة على نفسه العنة و
ْويعرضها إلى السقوط في النار ورركاتها . 

جوعما كم  يموم فمي شمتى بقماع  يتضموغونإن آالا الفقرام من المسلمين 

 وج  ، ا رض ، فمنهم المابر المحتسب ، ومنهم من يرفع شكواه إلى مواله عز

نظر إال لي يشتكي تقمير ا غنيام تعاهه . فاعلم أيها اللني أن هللا ما وار في مالك
وإن المسملم المذي يسمرا علمى نفسمه وعلمى   .أتعطي وتشكر ، أم تبخم  وتسمتكبر

م شممهواته ا ممموال الطا لممة ، وال يممنري وكمما  مالممه ال يظممن أنممه سمميفلت مممن هممنال

حمرمهم  يحاجونمه أممام هللا عمز وجم  بأنمهكونه وقمد يشمالفقرام يوم القيامة ،  نهم 
 حقهم . فأعد لذلك المقام جوابا .

إن وكما  الممال حممق فرضمه هللا تعممالى علمى ا غنيممام للفقمرام ،  فمممن أرب 

وكا  ماله فقد أذهب عنه شره وسيستظ  يوم القيامة تحت ظ  صدقته ، يوم يلره 

كم  متخلمف عمن الزكما  بمع الناس من حر الشمس . كما سيأمن من ثعبمان أقمرع يت

                                   
 ( .728( )إ 6/252شرإ صحيح مسلم لبمام النووي ) (115)
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من آتاه هللا ماال فلمم   قال "  أن رسول هللا  حتى يطوقه . فقد روب أبو هرير  

ينر وكاته ، ُمو  له ماله يوم القيامة شعاعا أقرع له وبيبتان يطوقمه يموم القياممة ، 

وال يأخذ بلهزمتيه )يعني شدقيه( يقول " أنا مالك ، أنا كنمزك ، ثمم تمال همذه اآليمة 

يحسممبن الممذين يبخلممون بممما آتمماهم هللا مممن فضممله هممو خيممرا لهممم بمم  هممو شممر لهممم 

سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وهلل ميرا  السماوات وا رض وهللا بما تعملون 

. فال تتوانى في أرام وكما  مالمك طيبمة بهما نفسمك ،  (115)[ 180-]آل عمرانخبير

 ن يوه شح نفسه فهو المفلح .فقد أعطاك هللا الكوير وطلب منك القلي  ، وم

ْثانياْ:ْبذلْالمالْفيْصلةْالرحمْووجوهْالخير

 صرا المال الذيالدرجات في جنات النعيم هو  ومن ا عمال التي ترفع
رحم بمه تقربا إليه وذلك بالمدقة على الفقرام وصلة الم تهوهبك هللا إياه في مرضا

ه قرض الحسمن ، وعمدم بذلموإكرام العار والمديق ومعاونة المحتا  بالمدقة وال

 فيما حرم هللا عز وج  ، أو تبذيره في بعض المباحات أو الملهيات . 

هذا لللني أما للفقير فلم يحرمه هللا تعالى من همذا الومواب إذا نموب وتمنمى 
بمده أن لمو كمان غنيما موم  فمالن لعمم  بعملمه فمحن لمه موم  أجمر ذلمك اللنمي وهلل 

قال    إنما الدنيا  ربع نفر  أن رسول هللا  أبو كبشة ا نماري  بروالحمد . 

" عبد روقه هللا ماال وعلما فهو يتقي فيه ربه ويم  فيه رحمه ويعم  هلل فيه حقه, 

فهذا بأفض  المناول . وعبد روقه هللا تعالى علما ولم يروقه ماال فهو صاره النية 

 (116)   .. الحديثم .يقول لو أن لي ماال لعملت بعم  فالن فهو بنيته فأجرهما سوا

 . 

ْالعملْالثامنْ:ْصومْرمضانْوقيامه
العم  الومامن لرفمع المدرجات فمي العنمة همو صموم رمضمان وقياممه . فقمد 

ِّ قممدما علممى رسممول هللا  روب طلحممة بممن عبيممد هللا  وكممان  أن رجلممين مممن بَلممّي

إسممالمهما جميعمما ، فكممان أحممدهما أشممد اجتهممارا مممن اآلخممر ، فلممزا المعتهممد منهممما 

استشهد ثم مكث اآلخر بعده سنة ، ثم توفي . قال طلحة " فرأيت فمي المنمام بينمما ف

أنا عند باب العنة ، إذا أنا بهما ، فخر  خار  من العنة فمأذن للمذي تموفي اآلخمر 

                                   
لنسما ي ( واللفم  لمه ، وا4565( ، والبخاري )5/202)–الفتح الرباني -رواه اإلمام أحمد (116)

 ( ، والبيهقي .2256( ، وابن خزيمة )1774( ، وابن ماجه )2440)

( ، وصممممححه 2325) والترمممممذي( ، 19/191) -الفممممتح الربمممماني–أحمممممد اإلمممممام رواه  (117)

 ( .1894ا لباني في صحيح الترمذي  )
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منهما ، ثم خر  فأذن للذي استشهد ، ثم رجع إليَّ فقال " ارجع فحنك لم يأن لك بعد 

وحمدثوه  عبموا لمذلك . فبلم  ذلمك رسمول هللا . فأصبح طلحمة يحمد  بمه النماس فع

وأررك رمضمان   الحديث . فقال " أليس قد مكث بعده سنة   قمالوا " بلمى ، قمال " 

  "  قالوا " بلى . قال رسول هللا   فمام وصلى كذا وكذا من سعد  في السنة    

 . (117)  فما بينهما أبعد مما بين السمام وا رض 

ن وقياممه يرفممع ررجمة صماحبه فممي العنمة إلممى أال تعلمم بمأن صمميام رمضما

سابق الذكر  عمرو بن مر  العهني منزلة المديقين والشهدام   أال تذكر حديث 

   ممن ممات علمى همذا كمان ممن الممديقين والشمهدام    رسول هللا  فيه قالالذي 
  فاحرص على صوم رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا ، فمن فعم  ذلمك غفمر  (118)

م من ذنبه وما تأخر ، وارتقى إلى ررجات المديقين والشهدام في جنات له ما تقد

 النعيم ، وما ذلك على هللا بعزيز .

ْالعملْالتاسعْ:ْحسنْالخلق
ة إن خير ما يتحلى به المرم رين متين وخلق قويم . وإن حسن الخلق صف

ن  نبيلة ، وسمة جليلة ، من تحلى بمه وان طبعمه وصمفى قلبمه . فهمو يقتلمع الضملا

صمفة و ويس  السخا م ويعذب القلوب ، هو العمر الواني والذكر الباقي للمسلم . ه

ممن آفمات اللسمان  صماحبهطهمر ي وتحملمه همذه الكلممة ممن معنمى فهم سامية بك  ما
 .  اإلحسان مع خالقه ومع سا ر الناس ةرتقي به إلى مرتبيوالعنان و

متمممف بممه لقممد كممرم هللا عممز وجمم  حسممن الخلممق وأعلممى شممأنه وأجممزل لل

فيمما رواه عنممه أبممو  فقممال  المووبمة فععمم  ثوابممه ممن أثقمم  الحسممنات فمي الميممزان

، فحن هللا  شيم أثق  في ميزان المنمن يوم القيامة من خلق حسن "   ما الدررام 

 ِّ ، كممما أُعطممى صمماحب الخلممق الحسممن ثالثممة  (119)   تعممالى يممبلض الفمماح  البممذّي

أن رسول هللا  أمامة الباهلي  روب أبوقمور في ثال  مستويات في العنة حيث 

 ا  وعمميم ببيممت فممي ربممض العنممة لمممن تممرك المممرام وإن كمم اقممال "   أنمم ان محقمما

ا ل)والمرام همو العمدال( وببيمت فمي وسمط العنمة  ممن تمرك الكمذب وإن كمان ماوحما

                                   
نمذري ( ، وقمال الم3925( ، وابن ماجمه واللفم  لمه )2/333)-المسند–اإلمام أحمد رواه  (118)

( " رواه أحمممد بحسممنار حسممن ورواه ابممن ماجممه وابمممن 1/244فممي الترغيممب والترهيممب )

 ( .3171اجه )حبان في صحيحه والبيهقي أه  ، وصححه ا لباني في صحيح ابن م

 ( .97سبق تخريعه في الحاشية رقم ) (119)

 . (5632ا لباني في صحيح العامع ) هوصحح( ، 2002)رواه الترمذي  (120)
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وال شك بأن صاحب الخلق الحسن .  (120)وببيت في أعلى العنة لمن حسن خلقه   
وال يماحبه الكذب لذلك لن يحرمه ربه من تلمك القممور الوالثمة  ال يعرفه المرام

 إن شام هللا تعالى .

خلقمك ، وتمدرب علمى جم  شخميتك ومعاملتك مع الناس بتحسمين لذلك 

ذلك ، فحن الحلم بالتحلم والمبر بالتممبر . وممن تعمور مرافقمة أصمحاب ا خماله 
ه إلممى ممماا ررجممة الحسمنة سميلبس لباسممهم وسمينه  ممن مشمماربهم ويرتفمع ثوابم

ا مممن شمميم مم   قممال "  أن رسمول هللا  المما م القمما م حيمث روب أبممو الممدررام 

 رجمةرليبل  به  لقخوإن صاحب حسن ال لقخيوضع في الميزان أثق  من حسن ال

 وروت عا شة رضي هللا عنها أن رسول هللا  . (121)  صاحب الموم والمال  
. (122)  جممات قمما م الليمم  صمما م النهممار إن الرجمم  ليممدرك بحسممن خلقممه رر  قممال " 

 وحسن الخلق يشم  المبر على أذب الناس وحسن الظن بهم وإكرامهم .

ْالعملْالعاشرْ:ْحفظْكتابْهللاْعزْوجل
العم  العاشر لرفع الدرجات في العنة هو حف  كتاب هللا عز وجم  . فقمد 

آن إذا رخم  قال "   يقال لماحب القمر هللا أن رسول  سعيد الخدري  أبوروب 

 ، (123)العنة اقرأ واصعد فيقرأ ويمعد لك  آية ررجة حتى يقرأ آخر شيم معه   

وفي رواية   يقال لماحب القرآن " اقرأ واره ورت  كما كنت ترت  في الدنيا فحن 

أم الدررام رضي هللا عنها أنهما قالمت  وروت،  (124)منزلتك عند آخر آية تقرأها   
عمن رخ  العنة ممن قرأ القمرآن ومما فضمله علمى  " سألت عا شة رضي هللا عنها

عا شمة رضمي هللا عنهما " إن عمدر رر  العنمة بعمدر آي القمرآن  تمن لم يقرأه فقالم

                                   
 ( .1464( ، وصححه ا لباني في صحيح العامع )4800) راور رواه أبو (121)

 . (7265وصححه ا لباني في صحيح العامع )( ، 2003)رواه الترمذي  (122)

ني فمي ( ، وصمححه ا لبما1/60( ، والحماكم )19/76) -ربانيالفتح ال–أحمد اإلمام رواه  (123)

 ( .1620صحيح العامع )

 (.10سبق تخريعه في الحاشية رقم ) (124)

( ، 4146( ، وأبمو راور )2914( ، والترممذي )18/6)-الفمتح الربماني-اإلمام أحممدرواه  (125)

( وحسممنه شممعيب ا رنمماؤط فممي تخريعممه لشممرإ السممنة 1/553وابممن حبممان ، والحمماكم )

 ( .8122( ، وصححه ا لباني في صحيح العامع )4/543)
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 . (125)فمن رخ  العنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد   
ه  همو المرار بماحب القرآن الوارر في الحديث لقد اختلف العلمام في و

الظاهر أن المرار بمماحب لكن حف     قال العراقي " حاف  القرآن أم قار ه رون 

القرآن حافظه ويدل لذلك الزيار  التي أخرجها مسلم وغيره من حديث موسمى بمن 

عقبة   وإذا قام صاحب القرآن فقرأه باللي  والنهار ذكره ، وإذا لم يقمم بمه نسميه   
إن غيممر  ولمموال هممذه الزيممار   مكممن رخممول تلممك المممور  فممي الحممديث بممأن يقممال "

مما رام مسمتمرا علمى ذلمك يمدل لسمانه بمه  الحاف  الذي ألمف المتالو  فمي المممحف

ويسه  عليه قرامته فحذا هعر ذلك ثق  عليه وصار في القرام  عليمه مشمقة ، وقمد 
" وصماحب القمرآن همو  باعتبمار الحفم  فمي ذلمك فقمالالقرطبي صرإ أبو العباس 

 .  (126) الحاف  له المشتل  به المالوم لتالوته أه 

 . كتماب هللا كمامالا  احفم ه  تريمد الوصمول إلمى أعلمى ررجمات العنمان   

 ،فخالل سنتين أو أكور يمكنمك أن تحفم  كتماب هللا لتشمتري أعلمى ررجمات العنمة 
تشمام ممن  طيع أن تحدر مسمتواك وررجتمك فمي العنمة بمأن تحفم  مماتفأنت بهذا تس

  . ت أبمر بنفسكوأن ، ومستقبلك بيدك ، فك  آية بدرجة ، كتاب هللا

جرب حفم  معموعمة ممن اآليمات وتمذوه سمريان اإليممان فمي قلبمك وهمو 
تك أععزتممك ذنوبممك أو أقعممدتك همتممك أو أشممللوإذا يتممدفق أثنممام حفمم  كممالم هللا . 

بأن من ثواب القرآن فال تبخ  على نفسك لوصول إلى هذه الدرجات عن اشواغ  

ت السميما أن حلقما، ر كفاعلمه فالدال على الخي، أوالرك على حفظه غيرك وتحث 

 القرآن الكريم مبووثة في معظم المساجد للكبار والملار وهلل الحمد . 

ْكفالةْاليتيملحاديْعشرْ:ْالعملْا
وكافم  اليتميم فمي العنمة  اقمال "   أنم أن رسمول هللا  عن سه  بن سعد 

 . قمال ابممن حعمر فممي شمرحه لهممذا (127) والوسممطى السمبابة بحصممبعيهوقمال   هكمذا 
الحديث قال ابن بطال " حق على من سمع هذا الحديث أن يعم  بمه ليكمون رفيمق 

فيمه  " منزلة في اآلخر  أفض  من ذلمك ، ثمم قمال ابمن حعمر في العنة وال النبي 

                                   
( ، والبلمموي 7/155( ، وابممن أبممي شمميبة فممي ممممنفه )1198بيهقممي فممي الشممعب )رواه ال (126)

ر  ( ، وقال محقق كتاب التذكر  في أحموال المموتى وأممور اآلخم4/435في شرإ السنة )

 " حسن موقوا .

 ( .3/101) طرإ التوريب في شرإ التقريب للعراقي (127)

( ، 0453)البخماري ( ، و19/54) -الفمتح الربماني–إلمام أحمد )بلفم  كافم  اليتميم(ارواه  (128)

 ( .1918) والترمذي
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 هموتفاوت بين السبابة والوسمطى و وكاف  اليتيم قدر أن بين ررجة النبي   شارإ

، ثمم قمال ويكفمي فمي إثبمات اتين   نظير الحديث اآلخر "   بعوت أنما والسماعة كهم

قرب المنزلة من المنزلة أنه ليس بين الوسطى والسبابة إصبع أخمرب . وقمال فمي 

موضمممع آخمممر " ويحتمممم  أن الممممرار معمممموع ا ممممرين " سمممرعة المممدخول وعلمممو 
وقال البنا " قال العلمام المرار من أموال همذه ا حاريمث المباللمة فمي  . (128)المنزلة

اليتمميم ونحمموه وإال فممدرجات ا نبيممام أعلممى وأجمم  والفممره بممين رفممع ررجممة كافمم  

 . (129)اإلصبعين فيه إشار  إلى التفاوت بين ررجة ا نبيام وآحار ا مة أه 
ى إن من أقسى المناظر المنلمة أن يشاهد الممرم يتيمما تنحمدر رموعمه علم

  هم . فال يعيبه  نمه أصمبح تحمت أطبماه الومرببتاه من البكام وهو يناري أ خديه

ا قممط أجهمم  بالبكممام وهممو ينمماري والممد ن وإنممما قممد تممرب ممم هفممال يعيبمم هرأيممت يتيممما

اطفمة وإحساسمه بمما فقمده همذا الطفم  المسمكين ممن ع ببكا مهيشاركه بالبكمام ثما راا 
 .  وحنان

 لقد كنمت مرافقما البنمي المملير أثنمام رخولمه المدرسمة  ول ممر  ورأيمت

يموم ليخفمف عنمه رهبمة المدرسمة ورهبمة ال آباما كور ك  واحد منهم ممسك بيد ابنه
أيمت أبمدا حينمما ر ا ول في الدراسة . وأحره قلبي وأرممع عينمي منظمرا ال أنسماه

 ،قه أحد في السنة ا ولى االبتدا ية يبكي بكام شديدا ولم يراف طفال صليرا مسعال

ه أسمروعندما سألنا عنه قالوا بأنه يتيم فتهافمت عليمه معظمم اآلبمام يمسمحون علمى 

ويمل ممون جيوبممه بالريمماالت ولكممن رون جممدوب فممحن تلممك الريمماالت لممم تسممكته ولممم 
 تعوضه عن رؤية أبيه المتوفى .

ا   إن أيتام المسلمين في تزايد بسبب الحمروب التمي تطحمن المسملمين طحنما

وجموههم إلمى ويعيمد البسممة  ا يتمامفممن سميكف  همنالم  . في معظمم بقماع ا رض
فالمة كإن لمم نبمارر إلمى إننما  . المدرجات ممنعنمد هللا  تريد ما متوض ةسوب أياري 

 والكسام فحن أياري المنظمات التنميرية ستتخطفهم وتتلقفهم بالدوام ا يتامهنالم 

ا في تنميرهم ليكونوا جنوراا ضد اإلسالم والمسلمين  ، ولعطم ، واللذام قد وص  ا

 أُرسمم أنممه رسمك والهلبوسممنة ضممد المسمملمين فمي ابدايممة الحمرب إلمى مسممامعنا فمي 
  بممما فتلقمممتهم ا سمممر وا ريمممروآالا ممممن أطفمممال المسممملمين إلمممى رول أور بضمممعة

  . تنميرهمبحعة حمايتهم من آثار الحرب ، وإنما كان الهدا النمرانية 

ا لمد  سنة كاملة بتكلفة وليمة  أتدري أخي المسلم أنه بحمكانك أن تكف  يتيما

                                   
  ( .10/451فتح الباري شرإ صحيح البخاري البن حعر العسقالني ) (129)

ر الفمتح الربمماني لترتيمب مسممند اإلمممام أحممد مممع مختممر شممرحه بلمموغ ا مماني مممن أسممرا (130)

  ( .16/149الملقب بالساعاتي )الفتح الرباني لعبد الرحمن البنا 
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لقد تموفرت لعمان أمينمة ومتخمممة تقموم  لزمال ك  من الوال م التي تقيمها عار  
 على إحمام ا يتام ورعايتهم والبحث في شنونهم في راخ  هذه البالر وخارجهما

، وإذا أررت  الخيريمة اتعمعيمال ويار  أحدليك فع بلدكفحذا أررت كفالة يتيم من  ،

لميمة اإلسالمية والنمدو  العا اإلغاثةهي ة عليك ويار  كفالة يتيم من أي رول العالم ف

هي مات المنسسمات والومنسسة الحرمين الشريفين وغيرها ممن  اإلسالميللشباب 
يسمرك ويمبه  خماطرك وبا قسماط المريحمة ، فبكفالمة اليتميم  ستعد ماموثوقة . وال

  ترقى أخي المسلم ررجات عالية في جنات النعيم .

ْالعملْالثانيْعشرْ:ْاإلصالحْبينْالناس
من ف . ت في العنة هو اإلصالإ بين الناسلرفع الدرجا واني عشرالعم  ال
وسممموم الظمممن واخمممتالا اآلرام  الشمممحناميخلممموا أي معتممممع ممممن  المعلممموم أنمممه ال

ممر وربما يمم  ا  وا هوام مما ينري إلى تباغض الناس فيما بينهم وتهاجرهم .

ن ممإلى تقاتلهم  . لذلك حث اإلسالم على اإلصمالإ بمين النماس وجعم  همذا العمم  
علممى ررجممة نافلممة الممميام والمممال   ررجممة المممملحمممال التممي تزيممد أفضمم  ا ع

 والمدقة  . 

"    أال أرلكممم بأفضم  مممن   قمال  " قممال رسمول هللا  فعمن أبمي الممدررام 

ررجمة المميام والممال  والممدقة   قمالوا " بلمى ، قمال " صمالإ ذات البمين ، فمحن 

 ه الزبيمر بمن العموام  حديث آخمر رواوفي ،  (130)الحالقة    هي فسار ذات البين 

همي الحالقمة ربَّ إليكم رام ا مم قبلكم الحسمد والبلضمام قال  "     أن رسول هللا 

 .  (131)أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين    ال

إن اإلسالم يهدا بتشريعه السمامي إلمى جعم  كلممة المسملمين واحمد  كمي 
ن ترب اإلسالم يضع كويراا غرابة أ هم كالبنيان المرصوص . فال وا أمام أعدانيكو

مممن الموانممع التممي تمنممع النمماس عممن التهمماجر والتبمماغض فيممما بيممنهم فحممرم الليبممة 

ثالمث ، وحمرم أن بحضمور والنميمة وسوم الظمن والتعسمس والتنماجي بمين اثنمين 

عر أكور من لهيبيع المرم على بيع أخيه أو يخطب على خطبته  ، وحرم النع  وا

ثنين وخميس إال للمتشاحنين انه يلفر لك  المسلمين ك  يوم بأ فأخبر  ، ثالثة أيام

                                   
والبخمممماري فممممي ا رب  ( ،19/72( و)15/106) -الفممممتح الربممماني–أحمممممد اإلممممام  رواه (131)

( ، وصمممححه ا لبممماني فمممي 2508)الترممممذي و ( ،4919) راور وأبمممو( ، 391المفمممرر )

 ( .2595صحيح العامع )

اني نه ا لبم( ، وحسم2509)الترممذي و ( ،17/331) -الفمتح الربماني–أحممد اإلمام  رواه (132)

 ( .2038في صحيح الترمذي )
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دوام ا لفممة يممطلحا . كمما وضمع اإلسمالم كويمرا ممن المحفمزات لمحتمى  نفيمنخرا
وأخبر بأنه يلفر ذنموب المتممافحين  ةمافحموا خو  بين المسلمين فحث على ال

ا أو تبع جنماو  أو قضمى وعرض ا ا أو مريضا  خيمه  جر العظيم لك  من وار أخا

 جع  هللا ثوابه صدقة من المدقات  .  هفي وجه أخيالرج  حاجة حتى تبسم 

من أج  اإلصالإ بمين المتخاصممين  -وهو محرم-أباحه اإلسالم الكذب و

"    لمميس الكممذاب  قممال روت أم كلومموم رضممي هللا عنهمما أن رسممول هللا  حيممث  ،

ا أو ينمي خيراا      . (132)الذي يملح بين الناس فيقول خيرا
أخي المسلم لبصالإ بين المسلمين لتمعد ررجة فمي العنمة  ىسعستفه  

خير في كويمر  القال هللا تعالى  أعلى من ررجة نافلة المال  والمدقة والميام  

من نعواهم إال من أمر بمدقة أو معروا أو إصالإ بين النماس وممن يفعم  ذلمك 

ا  تبتلام مرضاا فماذا تتوقمع أن .  [114 " سام ]الن هللا فسوا ننتيه أجراا عظيما

أن رسمول هللا  روب أبمو هريمر  يكون هذا ا جر العظيم من اللني الكريم   فقمد 

 وخلممق البمين ذات وصممالإ الممال  ممن أفضمم  شمي ا آرم ابمن عممم  مما   "  قمال 

  . (133)   حسن

ْالعملْالثالثْعشرْ:ْالدعوةْإلىْهللاْتعالى
  الميام والمالنافلة زيد على ررجة اإلصالإ بين الناس يثواب إذا كان 

يممان وخلقه بمدعوتهم إلمى اإلتبارك وتعالى بمن يملح بين هللا  ظنك والمدقة فما

ه وعارب فقد هعر هللا ورسول إن من لم يأتمر بأمر هللا وبأمر رسوله    والتقوب

 هم إلىإلى هللا ويحبب يدعو الناسوالذي  ، يشعر أو ينطق هللا ورسوله من حيث ال

 تعممالى ه مممر االنقيماروإلممى عمز وجمم  مممع هللا  االصممطالإإلمى يممدعوهم فهممو  هرينم

ممن يمملح عز وج  أجره وررجته أعظم عند هللا فذلك ول ؛ وطاعته وشكر نعمه

أحسن  ومنولذا قال هللا تعالى  ، بين متخاصمين اختمما في أمر من أمور الدنيا

ا وقال إننم .  [33 " ]فمملت  ي ممن المسملمينقوالا ممن رعا إلى هللا وعم  صالحا

حنها من قدر عليها فيبك  وسيلة تعالى ساهم في الدعو  إلى هللا يأن  بالمسلمفحري 

 أشرا الوظا ف .

                                   
( ، ومسممممملم 2692) البخممممماريو ( ،19/266) -الفمممممتح الربممممماني–أحممممممد اإلممممممام  رواه (133)

 ( .4920( ، وأبو راور )1938( ، والترمذي )2605)

( ، وحسممنه السمميوطي فممي العممامع المممملير 11090البيهقممي فممي شممعب اإليمممان )رواه  (134)

 ( .5645مع )( ، وصححه ا لباني في صحيح العا7948)
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، أو رعوته إلى ُسنة فعملها ، فلمك موم   اعلم أنك ما علمت أحدا من خيرو
ار أجره ، فيتضاعف أجرك ، وتتضاعف ررجتك بعدر من تعلم منك . فالبدار البمد

أن  إلى هذا الميدان الفسيح لترفع ررجتك في جنات النعيم ، فقد روب أبو هرير  

من رعا إلى هدب كان له من ا جر مو  أجور من تبعمه ، ال   قال "  رسول هللا 

ينقا ذلك من أجورهم شي ا ، ومن رعا إلى ضاللة ، كان عليه من اإلثم مو  آثام 

  . (134)   من تبعه ، ال ينقا من آثامهم شي ا

ْالعملْالرابعْعشرْ:ْالجهادْفيْسبيلْهللا
إن المسملم و . ر لرفع الدرجات همو العهمار فمي سمبي  هللاالرابع عشالعم  

 المقتدر يقف عند بوابة العهار بين أمرين خطيرين وأمام مفتره طريقين متباعدين

 ، هللاوالبممذل إلعممالم كلمممة  ، أممما الطريممق ا ول فهممو حممب العهممار فممي سممبي  هللا .
ما ة ررجة في فهذا الطريق الشاه يهدي صاحبه إلى  .  عدام هللا االستسالموعدم 

 اأمم . كمما بمين السممام وا رضمسمير  ما مة عمام أو بين الدرجة وا خمرب العنة 

مموت علمى ونهايتمه  حمديث المنفس بمه ،وعمدم ت ، العهمار تمركالطريق الواني فهمو 

قمال "    ممن  أن رسمول هللا  هريمر   أبمو روب . شعبة من النفاه والعيماذ بماهلل

  . (135)مات ولم يلزو ولم يحد  نفسه بلزو مات على شعبة من نفاه    

ما مة أما ثواب العهمار فهمو ثواب العهار وكيف الطريق إلى العهار     ماف

ه ، روي فمي بعمض اآلثمار أن فاها هللا للمعاهمدين فمي سمبيلطررجة في العنمة اصم

 سمعيد الخمدري  فعمن أبمي . واحد  منهن لوسمعتهمررجة وا في اجتمعلو العالمين 

قال "    إن في العنة ما ة ررجة أعمدها هلل للمعاهمدين فمي سمبي   أن رسول هللا 

أبمو سمعيد الخمدري . وروب  (136)هللا بين ك  ررجتين كما بين السمام وا رض   

  أن رسول هللا أيضا رينما وباإلسمالم ربما بماهلل رضمي ممن سمعيد أبما يا   " قال 

 بين ما العنة في ررجة ما ة العبد بها رفعيُ  وأخرب ، العنة له وجبت نبيا وبمحمد

 هللا سبي  في العهار ، هللا سبي  في العهار " وا رض السمام بين كما ررجتين ك 

                                   
( ، 4609( ، وأبمممو راور )2674) لم( ، ومسممم1/218مالمممك فمممي الموطمممأ )رواه اإلممممام  (135)

 ( .2674والترمذي )

( 2250( ، وأبممو راور )1910) لم( ، ومسمم14/26) -الفممتح الربمماني– رواه اإلمممام أحمممد (136)

 ( .3097، والنسا ي )

ا ي ( ، والنسمممممممم2529( ، والترمممممممممذي )1884) ومسمممممممملم( ، 2790)رواه البخمممممممماري  (137)

(3132. ) 
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(137) .  
إن أمامك ما ة ررجة خاصة للمعاهدين في سبي  هللا فهم   المسلمفيا أخي 

كما أن لك قمورا في مناول مختلفة فمي ي ني  هذه الدرجات    تشارك وتسابق ف

  يقمول "  أن قال " سممعت رسمول هللا  هذه العنان . فقد روب فضالة بن عبيد 

 العنمة ربمض فمي ببيمت هماجر و وأسملم آممن بمي لممن -والزعيم الحمي - وعيم أنا

 ببيت هللا بي س في وجاهد وأسلم بي آمن لمن وعيم وأنا ، ، العنة وسط في بيتبو

 فعم  ممن ، العنمة غمرا أعلمى فمي بيمتبو العنة وسط في بيتبو العنة ربض في
  . (138)   يموت أن شام حيث يموت مهربا الشر من وال مطلبا للخير يدع لمف ذلك

والشهيد عندما يرب ررجته العالية في العنة والنعيم المذي ال يخطمر علمى 

رب ممن يمت  فمي سمبي  هللا عمد  ممرات لمما قلب بشر ، يتمنى لو يعور إلى الدنيا ليق

  قمال "   أن رسمول هللا  فض  وثواب وتكريم للشمهدام . روب أنمس بمن مالمك 

 منزلك وجدت كيف !آرم ابن يا " له فيقول العنة أه  من القيامة يوم بالرج  ينتى

 وال سممألأ ممما رب يما " فيقممول وتممن سمم  " فيقممول منمزل خيممر !رب أي " فيقمول  
 فضم  ممن يمرب لمما تممرا عشمر سمبيلك فمي فأقتم  المدنيا إلى تررني أن إال أتمنى

 . (139)   الشهار 

 ويكون العهار بوالثة طره "

ْالجهادْبالنفسْْأوالْ:

أهمم   ارممموايقمول  قمال  "    سمممعت رسممول هللا  كعمب بممن مممر   روب

عة السيوا والسمهام وكمانوا اأه  المناعة ،  نهم كانوا يتقنون صن صنع )أي يا

ا لهم( من بل  العدو بسمهم رفعمه هللا  يحسنون الرمي فخاطبهم النبي  بذلك تشعيعا

الدرجمة    رسول هللا وما الرحمن ابن أبي النحام " يا به ررجة     قال " فقال عبد

"    أما إنها ليست بعتبة أمك ولكنها بين المدرجتين ما مة   قال " فقال رسول هللا 

  . (140)عام   

خر  ممن بيتمه يريمد العهمار ، فممات بمأي حتمف فهمو شمهيد واعلم بأن من 

                                   
 ( .3131( ، والنسا ي )1884) لممسرواه اإلمام  (138)

اني ( ، وابمن حبممان ، وصمححه ا لبمم2/60( ، والحماكم )3133رواه النسما ي واللفم  لممه ) (139)

 ( .1465في صحيح العامع )

 (.3160( ، والنسا ي )1877)ومسلم ( ، 14/27) -الفتح الرباني– رواه اإلمام أحمد (140)

 ( .20م )سبق تخريعه في الحاشية رق (141)
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ممن فمم  فمي   قمال "   أن رسمول هللا  بحذن هللا   روب أبو موسى ا شمعري 

ة ، أو مات على فراشه بأي  سبي  هللا فمات أو وقمه فرسه أو بعيره أو لدغته هامَّ

منزله ،  ومعنى فم  أي خر  من.  (141)  حتف شام هللا فحنه شهيد وإن له العنة 

ة أي ذات سم تقت .   ومعنى وقمه فرسه أي صرعه ، ومعنى هامَّ

ممن صمرع عمن رابتمه   قمال "   أن رسول هللا  وروب عقبة بن عامر 

. يعني من صرع عمن رابتمه وهمو خمار  للعهمار يكتمب لمه أجمر  (142)  فهو شهيد 
و يعلمى عمن الشهار  بحذن هللا ، وينكد هذا المعنى الروايمة ا خمرب التمي رواهما أبم

قال " من صرع عمن رابتمه فمي سمبي  هللا فممات  أن رسول هللا  عقبة بن عامر 

 .   فهو شهيد 

 أن رجال سأل رسمول هللا  وأفض  الشهدام هو ما رواه نعيم بن همار 
 حتمى وجموههم يلفتمون ال المف فيإن يُلقوا  الذين   أي الشهدام أفض    قال "  

 فممحذا هممم ،رب إلمميهم يضممحكو ، العنممة مممن العلممى للممراا فممي ينتقلممون أول ممك يقتلموا

  . (143)   عليه حساب فال الدنيا في عبد إلى ربك ضحك

ْثانياْ:ْالجهادْبالمال

ه تعهيز اللزا  في سبي  هللا ومن ,هو العهار بالمالللعهار  وانيالطريق الو

 لمد لقمول ويمد بمن خا بالسالإ وكفالة أه  المعاهدين . ولفاع  ذلك أجر المعاهمد

ا فممي سممبي  هللا فقممد غممزا ، ومممن أخلممف  قممال أن رسممول هللا  "    مممن جهممز غاويمما

ا في أهله فقد غزا       . (144)غاويا

لقد ومن ععز عن العهار بنفسه وكان من القاعدين فال يعع  ماله كذلك . 

                                   
( ، وحسممممنه ا لبممماني فممممي صممممحيح العممممامع 2/78( ، والحمممماكم )2499رواه أبمممو راور ) (142)

(6413. ) 

( ، والهيوممممي فمممي معممممع الزوا مممد 2/486( ، وأبمممو يعلمممى )17/892رواه الطبرانمممي ) (143)

 ( .6336( ، وصححه ا لباني في صحيح العامع )5/283)

لترغيمب اني ، وقمال المنمذري فمي ا( ، والطبر14/30) -الفتح الرباني–اإلمام أحمد رواه  (144)

ي فمي ( " رواه أحمد وأبو يعلى ورواتهما ثقات أهم  ، وصمححه ا لبمان2/318والترهيب )

 ( .1107صحيح العامع )

 (1895)ومسمملم ( ، 2843)والبخمماري ( ، 14/23) -الفممتح الربمماني– رواه اإلممام أحمممد (145)

 ( .1628( ، والترمذي )2509، وأبو راور )
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وج  العهار بالمال على العهار بالنفس في بعض اآليات كما في سور   قدم هللا عز
يحرمنا من ثمواب العهمار فهم  نعاهمد بأموالنما     وسور  المف كي الالحعرات 

إنمما المنمنمون المذين آمنموا بماهلل ورسموله ثمم لمم يرتمابوا وجاهمدوا قال هللا تعمالى 

 . [15 " ]الحعرات  بأموالهم وأنفسهم في سبي  هللا أول ك هم المارقون

 ات ، فقمد قمالأما من جاهد بنفسه ومالمه فهمذا فمي أفضم  المنماول والمدرج

بي  سال يستوي القاعدون من المنمنين غيُر أولي الضرر والمعاهدون في تعالى 

جة عدين ررهللا بأموالهم وأنفسهم ، فض  هللا المعاهدين بأموالهم وأنفسهم على القا

 ، وكممال وعممد هللا الحسممنى وفضمم  هللا المعاهممدين علممى القاعممدين أجممرا عظيممما
لقاعد خي القارئ بأن المعاهد بنفسه وماله فض  على ا[ . وال تظن أ95]النسام " 

 ن  ،الذي جاهد بماله فقط بدرجة واحد  من ررجات العنة كما فمي اآليمة السمابقة 

وملفر   ررجات منههللا تعالى وضح هذه الدرجة في اآلية التي تليها بقوله تعالى 

 [ . 96]النسام "  ورحمة وكان ا هلل غفورا رحيما

  مما ممن أيمام  قمال "  باس رضي هللا عنهما أن رسمول هللاوروب ابن ع

رسمول هللا وال  لمى هللا ممن همذه ا يمام العشمر فقمالوا يماإالعم  الممالح فميهن أحمب 

ال رج  خر  بنفسه ومالمه ولمم إالعهار في سبي  هللا فقال وال العهار في سبي  هللا 

  قممال "    أن رسممول هللا وروب أبممو أمامممة  . (145)يرجممع مممن ذلممك بشمميم   

 . (146)  أفض  الشهدام من سفك رمه وعقر جواره 

 

ْثالثاْ:ْسؤالْهللاْالشهادة

والطريق الوالث للعهار همو سمنال هللا تعمالى بممده الشمهار  فمي سمبيله ، 

ممن كانمت همذه نيتمه ورغبتمه أن يروقمه هللا همذه المنزلمة  حيث وعمد رسمول هللا 

ة ولمو ممات علمى فراشمه . روب سمه  بمن العالية ويسكنه مناول الشهدام فمي العنم

 نمماولمن سممأل هللا الشممهار  بممده بللممه هللا مم   قممال "  أن رسممول هللا  حنيمف 

                                   
فم  لمه والترممذي والل ( ،969)والبخماري  ، (6/166) -الفمتح الربماني-درواه اإلممام أحمم (146)

 ( .2438)( وأبو راور 757)

( ، وصممححه ا لبمماني 1257الطبرانممي ، وحسممنه السمميوطي فممي العممامع الممملير )رواه  (147)

 ( .1108في صحيح العامع )
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 . (147)  الشهدام و إن مات على فراشه 
ويعتبممر سممنال هللا تعممالى الشممهار  هممو أسممه  طريممق لنيمم  أعلممى ررجممات 

ار ا منمه باسمتمرالعنان ، وال يكلفك ذلمك سموب رفمع أكمف الضمراعة إلمى هللا طالبم

 ،وإلحمماإ أن يروقممك الشممهار  . إنهمما أعظممم فرصممة لممك فممال تفوتهمما . اعممزم عليهمما 

لبمك انطرإ بين يدي ربك ج  وعال متذلال وباكيا كالطفم  ، واسمأله الشمهار  ممن ق

وهممو الممماره الممممدوه   فقممد  وألممح فممي ذلممك . أال تمممده بوعممد رسممول هللا 

 ليممه ا ولممون واآلخممرون هممو الشممهار  ، يمممدقك هللا فتنممال أعظممم وسممام يلبطممك ع
.  وأعلى منزلة هي الفرروس ا على . كم ستخسر من مالك لو نويت ذلك   ال شي

 فبارر ثم بارر . وال تلارر هذه الفقر  قب  أن تقرر . 

أمما التمي فمي اآلخمر  فقمد  . ا ممة فمي المدنيا واآلخمر  مكانةالعهار ترفع فب

 ها فوعة الرأس ومهابة من أعدارن ا مة المعاهد  مأما في الدنيا فتكوعلمناها ، و
تركت ا ممة همذا ا ممر ولهمت عمن التسملح والقمو  ما ومتى  وممانة في كرامتها,

تمرك قموم  حين أخبر أنمه مما تحقق فيها قول رسول هللا  ,وعاشت في لهو وغفلة

ضمي هللا عوقبوا في الدنيا قب  اآلخر  بالذل . روب عبمد هللا بمن عممر رالعهار إال 

خمذتم أذنماب البقمر ورضميتم أذا تبمايعتم بالعينمة وإ    قال " عنهما أن رسول هللا 

 لممى ريممنكم   إينزعمه حتممى ترجعموا  بمالزرع وتممركتم العهمار سمملط هللا علمميكم ذال ال
أنزل هللا بهم بالما فلم يرفعمه عمنهم حتمى يراجعموا   وفي رواية عند اإلمام أحمد  

 . (148)رينهم

ا ف ررجممات فممي وعلممى شمميطانك لتخطممو وتمممعد  هممواكعلممى كممن عمالقمما

 , رضكما بين السممام واما ة عام أو  وا خرب لدرجةاالما ة ما بين المعاهدين 
عاهمدون خوانمك المسملمين المذين يإلنممر  ورعمام طيع ممن ممال تتسم بأن تبذل مما

عمن  الذي سيتخلف اوأم . نياليهور والنمارب والهندوس والشيوعي أعدام هللا من

 كما قال فحنه سيموت على شعبة من النفاه والعياذ باهلل الناس عنه,ويخذل  ,العهار

 .  
دين المعاهخواننا إلإن من أرنى حقوه العهار والمعاهدين علينا أن ندعو 

 ك  رعام ندعو به . فه  يععزك ذلك   مع

                                   
( ، والنسممما ي 1653)والترممممذي ( ، 1520)وأبمممو راور ( ، 1909)مسممملم اإلممممام رواه  (148)

(3162. ) 

 -يالفمممتح الربمممان–اإلممممام أحممممد )بلفممم  إذا يعنمممي ضمممن النممماس بالمممدينار والمممدرهم( رواه  (149)

 ( .423( ، وصححه ا لباني في صحيح العامع )3445) بو راور( ، وأ14/25)
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ْاألعمالْالتيْثوابهاْيعدلْالجهادْفيْسبيلْهللا
حبه عز وج  لهذه ا مة أن أهدب إلينما أعمماال ومن رحمة هللا تعالى بنا و

يسير  ينال صاحبها ثمواب المعاهمد فمي سمبي  هللا . فتعمال معمي إن كنمت ال تمزال 

تريد أن ترفع ررجتك في العنة نتعرا على بعض هذه ا عمال التي صح الخبمر 

فيهما بأنممه يومماب أصممحابها كومواب المعاهممد فممي سممبي  هللا لعلنما نتنممافس فيهمما ويممدل 
عضنا بعضا عليها . وقد قال ابن حعر رحمه هللا تعالى " ررجة المعاهد قد ينالها ب

أممر  غير المعاهد إما بالنية الخالمة أو بما يواويه من ا عممال الممالحة  نمه 

, والفمرروس (149)العميع بالدعام بالفرروس بعد أن أعلمهم أنه أُعد للمعاهمدين أهم 
 المقمور  هي " وا عمال هو أعلى العنة وأوسعها .

ْالسعيْعلىْخدمةْاألرملةْوالمسكينْ-1

 ا رملمممة  السممماعي علمممى  قمممال " أن رسمممول هللا  روب أبمممو هريمممر  

  . (150)   النهار والمسكين كالمعاهد في سبي  هللا أو القا م اللي  الما م

ه هناك صنف من الناس قد يتمنى أن يعاهد في سبي  هللا وأن يعمور بنفسم

ا درجات العليمما فممي العنممة ، ولكممن فممي نفممس الوقممت قممد تتسممنى لهممذومالممه لينممال المم
المنف فرصة عم  أيسر من العهار ولمه نفمس ثوابمه ، فيتقماعس عمن ذلمك . ممما 

رصة يدل على جهله أو عدم صدقه في طلب العهار . فكويرا ما تسنح للواحد منا ف

م مممن خدممة أرملمة فنتشمماغ  عمن ذلمك ، ولممو استحضمرنا ثمواب المعاهممدين ومماله

 ررجات عالية في جنات النعيم لما بدر منا ذلك . 
هما إن الواحد منا ال يخلو من وجور قريبة لمه كبيمر  فمي السمن قمد ممات عن

خدمة  ووجها سوام كانت خالة أو عمة أو جد  ، وكويرا ما يطلبن منا أو من غيرنا

لها ، توسمكحيمالها بالسيار  أو قضام حاجة لها فيتهرب الواحد منا كأنه لمم يسممع 
 أو يمدعي كومر  ا شمملال ويتمأفف ويواقمم  ذلمك ا مممر ، ويبخم  أن يعممور ممن وقتممه

 دا . اللخدمتها وهو با مس كان يتمنى أن يعور بحياته كلها ليكتب عنمد هللا معاهم

شك أن همذا تنماقض وحرممان ممن أجمر عظميم بعهمد يسمير ، وتفمريط بدرجمة ممن 

 لي للفطن التفريط فيها .ررجات المعاهدين العالية في العنة ال ينب

ْالعملْالصالحْفيْعشرْذيْالحجةْ-2

                                   
 ( .2790)إ (6/16فتح الباري بشرإ صحيح البخاري البن حعر العسقالني ) (150)

 ،( 2982)ومسملم ( ، 6006)والبخماري  ( ،19/55)-الفمتح الربماني– رواه اإلمام أحمد (151)

 . والبيهقي( ، 2576)والنسا ي ( ، 1969)والترمذي 
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بأعممال يشمابه ثوابهما ثمواب العهمار  ةومن أرار أن يرفع ررجتمه فمي العنم
بكومر  العمم  المممالح فمي عشمر ذي الحعمة خاصممة ومنهما التهليم  والتكبيممر  فعليمه

ممن   مما  قمال "  والتحميد حيث روب ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا

رسمول هللا وال  لى هللا من هذه ا يام العشر فقالوا ياإأيام العم  المالح فيهن أحب 
ال رج  خر  بنفسه ومالمه ولمم إالعهار في سبي  هللا فقال وال العهار في سبي  هللا 

 . (151)يرجع من ذلك بشيم   

ْعدمْتأخيرْالصالةْعنْوقتهاْأوْأولْوقتهاْ-3

هللا  عبد في سبي  هللا ما رواهواب العهار ثا عمال ا خرب التي لها ومن 

وجمم     قممال "     أي العممم  أحممب إلممى هللا عممز " سممألت النبممي   ابممن مسممعور 

     ثمم بمر الوالمدين     قلمت " ثمم أي  قال "   المال  على وقتها     قلت " ثم أي
 . (152)  ثم العهار في سبي  هللا     قال "

ْبرْالوالدينْ-4

 ديث المذكور في الفقر  السابقة ، ولما رواه أبو هرير  ورر ذلك في الح

قمال "    أحمي والمداك     يستأذنه في العهار فقمال "  قال " جام رج  إلى النبي 

. إن بر الوالدين من أكور ا عمال المقربة إلى  (153)  ففيهما فعاهد   نعم . قال "  
ن عباس رضي هللا عنها فقمال هللا عز وج  ، فهو كفار  الكبا ر . جام رج  إلى اب

" إني خطبت امرأ  فأبت أن تنكحني ، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحمه ، فلمرت 

عليها فقتلتها ، فه  لي من توبة   قال " أُمك حيَّة   قال " ال ، قال تب إلى هللا عمز 

وج  وتقرب إليه ما استطعت . ]قال عطام بن يسار[ فذهبت فسألت ابن عبماس " 
حيا  أمه   فقال " إني ال أعلم عمال أقمرب إلمى هللا عمز وجم  ممن بمر  لم سألته عن

 . فه  تعلم عمال أقرب إلى هللا عز وج  من ذلك   (154)الوالد 

د ثبمت فمي الشمريعة فمي حرممة الوالمدين قمقال المناوي رحمه هللا تعمالى " 
 ووجوب بّرهما والقيام بحقهما ولزوم مرضاتهما ما صيره في حيز التواتر, وس  

                                   
 ( .146سبق تخريعه في الحاشية رقم ) (152)

م ( ، ومسممل5970( و)527( ، والبخمماري )2/215) -الفممتح الربمماني–اإلمممام أحمممد رواه  (153)

 ( .609( ، والنسا ي )1898( ، والترمذي )85)

ومسممممملم  ( ، 3004)البخممممماري و ( ، 19/36) -لربمممممانيالفمممممتح ا–اإلممممممام أحممممممد رواه  (154)

(2549. ) 

 . (4وصححه ا لباني في صحيح ا رب المفرر ) ، رواه البخاري في ا رب المفرر (155)
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المحابسي عن بّرهما أيعمب فقمال " مما يزيمد أمرهمما علمى أممر للّا ، ومنمه واجمب 
أجممع  وقال اإلمام الراوي " ومندوب فحذا تقاب  أمرهما وأمر للّا فأمر للّا أوجب .

ا غيمر مقيممد  أكومر العلممام علمى أنمه يعمب تعظميم الوالمدين واإلحسمان إليهمما إحسمانا

  . (155)أه  بالوالدين إحساناو بكونهما منمنين لقوله تعالى 

ا فتراه  يطلب من إن الواحد منا ال يعرا قيمة بر الوالدين إال إذا أصبح أبا

ام متى أبنا ه طاعته وبره وينسى روره تعاه أبيه وأمه . جام رج  فسأل أحد العلم

 أوور والدي   فقال له " ضع نفسك مكانهما فكم مر  تور رؤية أبنا ك   

ْدقةالعملْعلىْالصْ-5

في سبي  هللا العم  فمي جممع ثواب العهار ا عمال ا خرب التي لها ومن 

أن  الزكما  مممن ا غنيممام وتوويعهمما علممى المحتماجين, فقممد روب رافممع بممن خممدي  

العاممم  علممى المممدقة بممالحق كاللمماوي فممي سممبي  هللا حتممى   قممال "  رسممول هللا 

ممم  بنيممة خالمممة وعممم  . فبممارر بالمشمماركة فممي هممذا الع (156)  يرجممع إلممى بيتممه 

 صواب ، وهني ا للقا مين على العمعيات الخيرية والمتعاونين معهم .

ْالتكسبْإلعفافْالنفسْوإلعالةْالعيالْولبرْالوالدين-6

في سمبي  هللا العمم  والسمعي ثواب العهار ا عمال ا خرب التي لها ومن 

قمال  بمن ععمر  من أج  إعفاا النفس وإعالة العيال والوالدين . فقد روب كعب 

يما  رج  فرأب أصحابه من جلمده ونشماطه مما أععمبهم فقمالوا " مر على النبي  "

إن كمان خمر  يسمعى   "  رسول للّا لو كان هذا في سبي  للّا . فقمال رسمول هللا 

وإن كمان خمر  يسمعى علمى أبموين شميخين  ,هللا بي سمعلى ولده صملارا فهمو فمي 

 ,هللا بي سن خر  يسعى على نفسه يعفها فهو في وإن كا ,هللا بي سكبيرين فهو في 

 . (157)  الشيطان  بي سوإن كان خر  يسعى ريام ومفاخر  فهو في 

ْطلبْالعلمْأوْتعليمهْفيْمسجدْالنبيْْ-7

في سبي  هللا " طلب العلمم أو ثواب العهار ا عمال ا خرب التي لها ومن 

                                   
 . (3/199فيض القدير للمناوي بتمرا ) (156)

( 564)والترمممذي ( ، 2936)وأبممو راور ( ، 9/58) -الفممتح الربمماني–أحمممد اإلمممام رواه  (157)

 . (4117وصححه ا لباني في صحيح العامع ) ، والبيهقي ( ،1/406)والحاكم ، 

ي ا لبماني فم( ، ووافقمه 2669السيوطي في العامع المملير )حه حوص ، رواه الطبراني (158)

 . (1428صحيح العامع )
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ممن   قمال "  رسمول هللا  أن . فقمد روب أبمو هريمر   تعليمه في مسعد النبمي 

 بي سجام مسعدي هذا لم يأته إال لخير يتعلمه أو يعلمه فهو في منزلة المعاهد في 

 .  (158)  ومن جامه للير ذلك فهو بمنزلة الرج  ينظر إلى متاع غيره  ,هللا

ْالحجْوالعمرةْ-8

بأعممال يشمابه ثوابهما ثمواب العهمار  ةومن أرار أن يرفع ررجتمه فمي العنم

اإلكوار من الح  والعمر  حيمث روت أم معقم  رضمي هللا عنهما أن رسمول ب فعليه

وإن عمر  في رمضمان تعمدل حعمة  هللا بي سوالعمر  لمن  لح ان   إقال "  هللا 

 . كما جام عن الشفام رضي هللا عنها أنها قالمت " جمام رجم  إلمى النبمي  (159)  
ك على جهار ال شوكة فيمه   حم  أال أرل  فقال " أريد العهار في سبي  هللا . فقال " 

. وروب الحسين بن علي رضي هللا عنهما أن رجال جمام إلمى النبمي  (160)  البيت 

  " هلم إلى جهار ال شموكة فيمه " الحم    فقال " إني جبان وإني ضعيف . فقال  
 .(162) . فاحرص عليها وبارر بالمال  في الحرم لتحظى بملوات مضاعفة (161)

ْدْالصالةانتظارْالصالةْبعْ-9

ومن أرار أن يرفع ررجته في العنة بأعمال يشابه ثوابها ثواب العهار في 

أن رسمول  سبي  هللا فعليه انتظار المال  بعد المال  ، لمما رواه أنمس بمن مالمك 

أال أرلكم على ما يمحو هللا به الخطايا ويرفع الدرجات   قالوا بلى يا   قال "  هللا 

الوضمموم علمى المكمماره ، وكومر  الخطمما إلمى المسمماجد ، رسمول هللا ، قممال " إسمباغ 
.  (163)  وانتظار المال  بعد المال  فذلكم الرباط ، فذلكم الربماط ، فمذلكم الربماط 

قال "   منتظر المال  بعد المال  ، كفارس  أن رسول هللا  وروب أبو هرير  

ا لمم يحمد  أو اشتد به فرسه في سبي  هللا على كشحه ، تملي عليمه مال كمة هللا مم

                                   
 . (6184والبيهقي وصححه ا لباني في صحيح العامع )( ، 1/91)الحاكم رواه  (159)

 . (1599صحيح العامع )وصححه ا لباني في  ( ،1/482) رواه الحاكم (160)

 . (2611وصححه ا لباني في صحيح العامع ) ، رواه الطبراني (161)

 . (7044وصححه ا لباني في صحيح العامع ) ، رواه الطبراني (162)

 راجع كتابي كيف تطي  عمرك اإلنتاجي . (163)

 (.100سبق تخريعه في الحاشية رقم ) (164)
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. والكشمح" الخممر ، والممرار علمى جوعمه (164)يقوم ، وهمو فمي الربماط ا كبمر   
يعني أن هذا المعاهد الوم الركوب على الفرس وجاهد وجالد وأبدع مع رقيق بنية 

 . (165)الحمان وخفته 

ْالتمسكْبالسنةْزمنْالفتن-10

العهار في  ومن أرار أن يرفع ررجته في العنة بأعمال يشابه ثوابها ثواب
سبي  هللا فعليه التمسك بالسنة ومن غربة اإلسالم وكور  الفتن . فقد روب عبمد هللا 

إن ممن ورا كمم وممان صمبر للمتمسمك فيمه   قمال "   أن رسول هللا  بن مسعور 

 . (166)  أجر خمسين شهيدا 

ْقولْالحقْعندْسلطانْجائر-11

شمهيد وإنمما ثمواب ومن أرار أن يرفع ررجته في العنمة لميس لينمال ثمواب 

 روب جابر بن عبد هللا  حيثفعليه قول الحق عند سلطان جا ر . ، سيد الشهدام 

قال "   سيد الشهدام حمز  بن عبد المطلب ، ورج  قام إلى إممام  أن رسول هللا 

 . (167) جا ر فأمره ونهاه ، فقتله  

ْالمصائبْالتيْترفعْأصحابهاْإلىْمنازلْالشهداء-12

عشمر نوعما ممن أنمواع المبالم والممما ب التمي يرفمع  بعمةأرقد سبق ذكمر 

لمى أصحابها إلى منزلة الشهدام نتيعة صبرهم عليها عندما ذكرنا ثواب المبر ع

 البالم في العم  الخامس .

ْالخامسْعشرْ:ْإطعامْالطعامالعملْ
ذات غدا  عن صال   رسول هللا قال " احتبس عنا  معاذ بن جب   روب

ب للمال  فملى رسمول المبح حتى كدنا نت رامب عين الشمس فخر  سريعا فووَّ

علمى مممافكم كمما   وتعوو في صالته ، فلمما سملَّم رعما بمموته فقمال لنما "  هللا 

ثم انفت  إلينا ثم قال " أما إني سأحدثكم ما حبسني عمنكم اللمدا  " أنمي قممت    أنتم 

                                   
منمذري ا وسمط ، وقمال ال( ، والطبرانمي فمي 2/209) -الفمتح الربماني–اإلمام أحمد رواه  (165)

سمند في الترغيب والترهيب" وإسنار أحمد صمالح ، وقمال أحممد شماكر فمي تعليقمه علمى الم

 (.450( إسناره صحيح ، وحسنه ا لباني في صحيح الترغيب والترهيب )16/256)

 ( .1/284من تعليق ممطفى محمد عمار  على الترغيب والترهيب ) (166)

 (.76سبق تخريعه في الحاشية رقم ) (167)

 ( .3675( ، والديلمي ، وحسنه ا لباني في صحيح العامع )3/193رواه الحاكم ) (168)
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قلت فحذا أنما بربمي من اللي  فتوضأت فمليت ما قدَّر لي فنعست في صالتي فاستو
لبيمك ، قمال " فميم رب محممد     قلمت ا يم تبارك وتعالى في أحسن صور  ، فقال "

قلت ال أرري رب ، قالها ثالثا . قال فرأيته وضع كفه بمين    يختمم المأل ا على

كتفي حتى وجدت برر أنامله بين ثمدييَّ ، فتعلمى لمي كم  شميم وعرفمت . فقمال يما 

قلت " في الكفمارات  ، قمال " فيم يختمم المأل ا على   محمد قلت لبيك رب ، قال
والعلموس فمي  (أي إلمى المسماجد)عمات اهن    قلت " مشي ا قدام إلى العم " وما

أي إتممام الوضموم فمي )هماتوكرم، وإسباغ الوضموم حمين ال ال المساجد بعد الم

همن        ومما، قال " ثم فيم    قلت " في الدرجات ، قمال "     (شد  الحر أو البرر
. قمال سم  ، قلمت "  والنماس نيمامبالليم  قلت  " إطعام الطعام ولين الكالم والمال  

اللهممم إنممي أسممألك فعمم  الخيممرات وتممرك المنكممرات وحممب المسمماكين وأن تلفممر لممي 

وترحمني ، وإذا أررت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون ، وأسالك حبك وحمبَّ ممن 

إنهما حمق فاررسموها ثمم     ال رسمول هللا يحبك وحب عم  يقرب إلمى حبمك . قم

فمن هذا الحديث يتضح أنه يمكمن أن يرفمع الممنمن ررجتمه فمي  .  (168)  تعلموها 

 العنة بوالثة أعمال هي إطعام الطعام ولين الكالم وقيام اللي  .
ا  ا وأسميرا ا ويتيما لقد كان كوير من السلف يطعمون الطعام على حبه مسكينا

خوانه الفقرام ويقول " إنهمم إ  ا طعمة الفاخر  ثم يطعمها وربما كان بعضهم يعم

دعا إليها الفقمرام فالربيع بن خويم حلوب صنعت له ،  اشتهىوعندما  . يعدونها ال

طعمهم إياها فقال له أهله " أتعبتنا ولم تأك ! فقال " ومن أكلها غيري ، يقمد أنه أف
وعنمدما صمنع  حمدهم  . م غيرهانتفع به من جهة ا جر والوواب ، وإن أك  الطعا

ا  ا وتكلف له أهله قدمه كله للفقرام فقال لمه أهلمه " أتعبتنما ولمم تأكم  منمه شمي ا طعاما

( وإن أطعمتمه كمان عنمد هللا مكمان قضمام الحاجمةفقال " إن أكلته كمان فمي الحم  )
 .  (169) مذخوراا 

 وجديو . تنافس أول ك القوم على إطعام الطعام لني  الدرجاتإلى انظروا 

م فمي  لعملهمم فموه حماجتهرمي أكموام الطعمام والفواكمه ي الكوير من الناس مناليوم 

م عمن توويعهما علمى الفقمراالكويمر تقماعس فيالموال م وحفمالت المزوا  البيوت ممن 
كم   وإطعام الطعام ال يخا اآلرميين ب  يعمم حتمى البهما م فمحن فميوالمحتاجين . 

 كبد رطبة صدقة .

ْيامْالليلالعملْالسادسْعشرْ:ْق
                                   

 (.101سبق تخريعه في حاشية رقم ) (169)

لى في شرإ حديث اختمام المأل ا على البمن رجمب الحنبلمي ، تحقيمق  (170) اسمم جاختيار ا و 

 ( بتمرا .79الفهيد الدوسري )صفحة 
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العم  السارس عشر لرفع الدرجات في العنة هو قيام اللي  استنارا لحديث 
معاذ بن جبم  سمابق المذكر . إن أفضم  الممال  بعمد المكتوبمة قيمام الليم  فهمو رأب 

قال "  عن رسول هللا  المالحين قبلنا وأنس سلفنا . فقد روب أبو أمامة الباهلي 

لممالحين قمبلكم وقربمة إلمى ربكمم ومكفمر  للسمي ات عليكم بقيام الليم  فحنمه رأب ا  
. لقد كان سلفنا المالح والى عهمد قريمب ال يفرطمون فمي  (170)  ومنها  عن اإلثم 

صممال  الليمم  ، وبممات اليمموم كويممر مممن  المسمملمين مفممرط فممي صممال  الفعممر . وار 

طاووس بن كيسان رحممه هللا تعمالى رجمال فمي السمحر فقمالوا همو نما م . قمال " مما 
 .  (171)ت أرب أن أحدا ينام في السحركن

غالب المسلمين اليوم ال يعرفون قيام اللي  إال في العشر ا خير من شمهر 

رمضممان ، طمعمما فممي قيممام ليلممة القممدر ، والممبعض مممن هممنالم تممراهم يبحوممون عممن 

المساجد التي تبكر قليال وتقيم صال  التهعمد فمي منتممف الليم  فيحرممون أنفسمهم 
وهو الولث ا خير من اللي  ليمضوه في بيوتهم أو في منتدياتهم من الوقت الفاض  

أو في معالس سمرهم بحعة أنهم قاموا اللي  في المسعد ، وقد جام أن في ك  ليلة 

قال  ساعة مستعاب فيها الدعام تكون في آخر اللي  . فقد روب جابر بن عبد هللا 

يوافقها رج  مسلم يسأل هللا  إن في اللي  لساعة ال  يقول "  " سمعت رسول هللا 

. وروب أبممو  (172)  خيمرا مممن أممر الممدنيا واآلخممر  إال أعطماه إيمماه وذلممك كم  ليلممة 

ينزل ربنا تبارك وتعمالى كم  ليلمة إلمى السممام   قال "   أن رسول هللا  هرير  

الدنيا حين يبقى ثلث اللي  اآلخر ، فيقول من يدعوني فاستعيب له   ومن يسمألني 

 . (173(   ومن يستلفرني فأغفر له    فأعطيه  

ْالعملْالسابعْعشرْ:ْإفشاءْالسالم
العمم  السممابع عشمر لرفممع المدرجات فممي العنمة هممو إفشمام السممالم اسممتنارا 

أن  لحديث معاذ بن جب  سمابق المذكر وللحمديث المذي رواه أبمو مالمك ا شمعري 

طنها من ظاهرها إن في العنة غرفا يُرب ظاهرها من باطنها وبا  قال "  النبي 

                                   
 ، وابممممن أبممممي الممممدنيا ، بممممن خزيمممممةوا( ، 1/308)والحمممماكم ( ، 3549)رواه الترمممممذي  (171)

 . (620وصححه ا لباني في صحيح الترغيب والترهيب )

 ( .4/6حلية ا وليام وطبقات ا صفيام  بي نعيم ) (172)

 ( .757) مسلم( ، و3/331) -المسند–أحمد اإلمام رواه  (173)

(ن 1/214( ، ومالممممك فممممي الموطممممأ )757) مسمممملم( ، و1145رواه اإلمممممام البخمممماري ) (174)

 ( .1315( ، وأبو راور )8349والترمذي )
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. إن  (174)  أعدها هللا لمن أطعم الطعام وأفشى السالم وصلى بالليم  والنماس نيمام 
إفشام السالم من أقوب الوسا   المعينة على التلخي والتللف بين المسلمين ، وهمو 

تتقهقر حق المسلم على المسلم وإن كان ال يعرفه . ولقد بدأت ظاهر  إفشام السالم 

ين في كوير من المعتمعات اإلسالمية خاصة في الممدن الكبمرب من أوساط المسلم

خالفما للسمنة -أن السمالم سميكون للمعرفمة  ، وبدأ يتحقق ما أخبمر بمه المممطفى 

.  وحتمى إن  -النبوية التي أممرت بحفشمام السمالم علمى ممن نعمرا وممن ال نعمرا

نه ال تربطه بعضهم لو ألقيت عليه السالم التفت إليك مستلربا صنيعك  نه يرب أ

إن   قمال "  أن رسمول هللا  بك أي معرفة . فتحقق ما رواه عبد هللا بن مسمعور 

.  (175)  من أشراط الساعة أن يسلم الرج  على الرج  ال يسلم عليمه إال للمعرفمة 

إن بين يدي الساعة تسمليم الخاصمة ، وفشمو التعمار  حتمى تعمين   وفي رواية له  
وقطمع ا رحمام ، وشممهار  المزور ، وكتممان شممهار   الممرأ  ووجهما علمى التعممار  ،

 .  (176)  الحق ، وظهور القلم 

إن إفشام السالم بين المسلمين وسيلة لدخولهم العنة . فقد روب أبو هرير  

  أن رسول هللا   " والمذي نفسمي بيمده ، ال تمدخلون العنمة حتمى تنمنموا ،   قال

إذا فعلتموه تحاببتم   أفشوا السمالم  وال تنمنوا حتى تحابوا ، أوال أرلكم على شيم

 . (177)  بينكم 
طنها فحذا أررت اللرا العالية في العنة التي يرب ظاهرها من باطنها وبا

 نيام . من ظاهرها فبارر إلى إفشام السالم وإطعام الطعام والمال  باللي  والناس

ْالعملْالثامنْعشرْ:ْالصالةْعلىْالنبيْمحمدْ
ع المدرجات فمي العنمة همو كومر  الممال  والسمالم لرفم الومامن عشمرالعم  

صاحب المقام المحمور والحوض المورور  , محمد  على نبي هذه ا مة وشفيعها

 شك أن المال  علمى النبمي محممد  صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم . فال

                                   
 (614وصححه ا لباني في صحيح الترغيب والترهيب ) ، رواه ابن حبان (175)

ني " قمال ( ، وقال السماعاتي فمي الفمتح الربما17/333) -الفتح الرباني–أحمد اإلمام رواه  (176)

قمال والهيومي رواه كله أحمد والبزار بعضه ورجال أحمد والبمزار رجمال الممحيح أهم  ، 

 ( .5/333) ناره صحيحأحمد شاكر إس

اريمث وصمححه ا لبماني فمي سلسملة ا ح( ، 17/332) -الفتح الربماني–أحمد اإلمام رواه  (177)

 . (647المحيحة )

 ( .2688( ، والترمذي )5193( ، وأبو راور )54اإلمام مسلم )رواه  (178)
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أفض  الطاعات وأعظم القربات من هي إذ  ، ب اإلكوار منهاستحالتي يمن السنن 
لذلك السي ات وتكور الحسنات وترفع الدرجات وتستعاب بها الدعوات .  تكفري الت

فمي  أوضحت السنة الحسر  التي سوا يشعر بها من يهعر المال  على النبمي 

 روب أبو حيث ، معالسه حتى لو رخ  العنة لما يرب من الوواب العظيم الذي فاته

ا المقمموم يعلممس  قممال  "    ال أن رسممول هللا  هريممر   يممملون فيممه علممى  علسمما

 (178)إال كان عليهم حسر  وإن رخلوا العنة لما يرون من الومواب     رسول هللا 

 . 

أما عن معال رفع الدرجات بالمال  على خير ا نام فهمو بكومر  الممال  

قمال  "    أتماني آت ممن عنمد ربمي  أن رسول هللا  طلحة  لما روب أبو عليه 

ى عليك من أمتك صال  كتب هللا له بها عشمر حسمنات وج  فقال "    من صل عز

. فاستكور  (179)ومحا عنه عشر سي ات ورفع له عشر ررجات ورر عليه مولها    

سيما  ال بكور  المال  على هذا النبي الكريم في العنة من الدرجات أخي المسلم 

معمة ممن اإلكومار ممن الممال  عليمه يموم الع يوم العمعة فقد حمث رسمول هللا في 

 .  وصالتك معروضة عليه 

ْالتاسعْعشرْ:ْتعويدْاللسانْالكالمْالطيبالعملْ
الكلممة الطيبمة قمول فمي رفمع المدرجات فمي العنمة همو  التاسع عشمرالعم  

الكلمة بقال "   إن العبد ليتكلم  عن النبي  هرير   وأبقد روب ف . وحف  اللسان

ها ررجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة ممن يلقي لها باالا يرفعه هللا ب من رضوان هللا ال

قمال ابمن حعمر رحممه هللا   . (180)يلقي لها باالا يهوي بها في جهمنم     سخط هللا ال
همموي ين الكلمممة التممي أ " نقمال عممن معموعممة مممن العلممام فمي شممرحه لهممذا الحممديث

                                   
( 3380( ، والترممذي )19/166) -الفمتح الربماني-اإلمام أحمد )بلف  مما قعمد قموم(  رواه (179)

 ( ، وصمححه1/496( ، وابمن حبمان ، والحماكم )10242لنسا ي في السنن الكبرب )، وا

ح ( ، ووافقمه ا لبماني فمي صمحي5/27شعيب ا رناؤط في تخريعه شرإ السمنة للبلموي )

 ( .7624العامع )

ني ( ، وصممححه ا لبمما1294) والنسمما ي( 14/309) -الفممتح الربماني–رواه اإلممام أحمممد  (180)

 ( .57في صحيح العامع )

( ، والترممذي 2/985( ، ومالمك فمي الموطمأ )2988( ، ومسملم )6478) رواه البخاري (181)

(2314. ) 
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ن بالتعريض ووتكالعا ر ، سلطان العند إلى النار هي التي يقولها بسببها صاحبها 
استخفاا بحق النبو  والشريعة وإن لم يعتقد ذلمك ،  أو ، بالمسلم بالمعون والفسق

عمن همي التمي يمدفع بهما ويكتب بها الرضوان وأما الكلمة التي ترفع بها الدرجات 

ا  هالمسلم مظلمة أو يفر  بها عن  . (181). أه  . . كربة أو ينمر بها مظلوما

و أمحاسمبون عليهما إن خيمراا نحمن إن أية كلمة نمتلف  بهما مسمعلة علينما و

تمأتي و [18 " ]ه  لديمه رقيمب عتيمد يلفم  ممن قمول إال مماقمال هللا تعمالى  ، شراا 

ن كمم ، هخطور  الكلمة أنها كما أرخلت صاحبها فمي اإلسمالم فحنهما قمد تخرجمه منم
 كمة أو ا مف التمي فيهما اسمتهزام بمأوامر المدين أو بالمالريتفكه بتداول النكمت والط

  . بالكلمات المحبطة لألعمال ونحو ذلك كلمأو يت ,لمالحينالعلمام وا

وكم كلمة قالت لماحبها رعني ، فلذلك من كان يمنمن بماهلل واليموم اآلخمر 

ا أو ليممت  فيما يتفكر أن للمرم ينبلي " رحمه هللا تعالى الشافعي قال . فليق  خيرا
 مفسمد  عليه يترتب ال محقق خير أنه له ظهر فحن عاقبته ويتدبر به يتكلم أن يريد

 .  (182)سكت وإال به أتى عنه منهي إلى يعرُ  وال

وعندما سمع علقمة المزني الحديث الذي رواه بمالل بمن الحمار  المزنمي 

  عن رسول هللا   " إن الرج  ليتكلم بالكلمة من رضوان هللا تعالى ما   أنه قال

ى يوم يلقاه وإن الرج  بللت يكتب هللا عز وج  له بها رضوانه إل يظن أن تبل  ما

 ل  مما بللمت يكتمب هللا تعمالى عليمهليتكلم بالكلمة من سخط هللا تعالى ما يظن أن تب
كان علقمة يقول " كم كالم قد منعنيمه حمديث بمالل  (183)   بها سخطه إلى يوم يلقاه

أن رسمول هللا  . فه  تقول مو  قوله   فقد روب عدي بمن حماتم  (184)بن الحار 

   " فعمور  (185)  قوا النار ولو بشق تمر  ، فحن لمم تعمدوا فبكلممة طيبمة ات  قال .

وقم  لعبماري لسانك على القول الطيب واستعب لندام ربك عز وج  حمين يقمول 

                                   
 ( بتمرا .11/317فتح الباري بشرإ صحيح البخاري البن حعر العسقالني ) (182)

 ( .2/331فيض القدير للمناوي ) (183)

( ، 2/985( ، ومالممممك فممممي الموطممممأ )19/259) -الفممممتح الربمممماني–رواه اإلمممممام أحمممممد  (184)

 ( ، والبيهقممي ، وابممن حبممان ، وصممححه ا رنمماؤط1/45( ، والحمماكم )3192والترمممذي )

( ، ووافقمممه ا لبممماني فمممي صمممحيح 11/730فممي تخريعمممه جمممامع ا صمممول البمممن ا ثيمممر )

 ( .1619العامع )

 ( .1/15كتاب الزهد  بي عاصم ) (185)

 . (1016( ، ومسلم)6023( ، والبخاري )24/169) -الفتح الرباني-رواه اإلمام أحمد (186)
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يقولوا التي همي أحسمن إن الشميطان ينمزغ بيمنهم إن الشميطان كمان لبنسمان عمدوا 

 [ .53]اإلسرام "  مبينا

ْْتعالىعشرونْ:ْاالشتغالْبذكرْهللاالعملْال
م وهمو لمزعمز وجم  ن أفض  الكالم الطيمب المذي يرفمع ررجتنما عنمد هللا إ

قال "    أال أنبمأكم بخيمر  أن رسول هللا  الدررام  وروب أبفقد  تعالى .ذكر هللا 

أعمالكم وأوكاها عنمد ملميككم وأرفعهما فمي ررجماتكم وخيمر لكمم ممن إنفماه المذهب 

ضمربوا أعنماقهم ويضمربوا أعنماقكم    عمدوكم فت اوالموره وخيمر لكمم ممن أن تلقمو
   . (186)قالوا " بلى . قال " ذكر هللا    

 لتي منهاوهناك العديد من ا ذكار التي ترفع ررجة العبد عند هللا تعالى وا

" 

ْءوالمسافيْالصباحْالتهليلْْ-1

تهليال يقال في المباإ والمسام عشر مرات ، له ثواب  ذكر رسول هللا 

أيمموب  أبمو قا لمه مما تين ررجمة فمي اليموم الواحمد ، حيمث روب عظميم ، ويرفمع هللا

 هللا وحمده ال إلمه إال قال "    من قال حين يمبح ال أن رسول هللا  ا نماري 

شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كم  شميم قمدير عشمر ممرات 

ورفعمه هللا  كتب هللا له بك  واحد  قالها عشر حسنات وحط هللا عنمه عشمر سمي ات
بها عشر ررجات وكن له كعشر رقاب وكن له مسملحة ممن أول النهمار إلمى آخمره 

فهممذا  . (187)ولممم يعممم  يوم ممٍذ عمممالا يقهممرهن فممحن قممال حممين يمسممي مومم  ذلممك     

  . يهل  به فقط في المباإ والمسام التهلي  كان رسول هللا 

      يحمي ويميمت وأما التهلي  الذي كان يهل  به ربر ك  صال  فليس فيه 

لمه  ، شريك لمه هللا وحده ال إله إال   ال  حين يسلم "فلننتبه لذلك ، وإنما كان يقول 

وكان يزيد عليه فيقول "   .    مر  واحد  الملك وله الحمد وهو على ك  شيم قدير
.    اللهم ال مانع لما أعطيت وال معطي لمما منعمت وال ينفمع ذا العمد منمك العمد   

                                   
( ، 1/211فممممي الموطممممأ )مالممممك ( ، و14/198) -الفممممتح الربمممماني–أحمممممد اإلمممممام  رواه (187)

( ، والبيهقممي ، وصممححه 1/496( والحمماكم )3790) وابممن ماجممة( ، 3377)والترمممذي 

( ، وا لبمماني فممي صممحيح 9/514ا رنمماؤط فممي تخريعممه جممامع ا صممول البممن ا ثيممر )

 ( .2629العامع )

وصمممححه  ، الطبرانمممي( ، والبيهقمممي ، و14/233) -الفمممتح الربممماني–رواه اإلممممام أحممممد  (188)

 ( .6418)ا لباني في صحيح العامع 
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نعبممد إال إيمماه لممه  قممو  إال بمماهلل وال حممول وال   ال  " فيقممولأيضمما عليممه  وكمان يزيممد
إلممه إال هللا مخلمممين لمه الممدين ولممو كممره  النعممة ولممه الفضمم  ولممه الونمام الحسممن ال

  . (188)   الكافرون

ْدعاءْدخولْالسوقْ-2

حيمث ، قا لها مليون ررجة عند هللا عز وجم  من ا رعية التي ترفع هو و

قال "   من رخ  السموه  بن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا  هللا عبد روب

وهو ، يحي ويميت ، له الملك وله الحمد ، شريك له  وحده ال، إله إال هللا  ال" فقال 
كتب هللا له ألف ألف حسنة ، وهو على ك  شيم قدير ، بيده الخير ، يموت  حي ال

وبنى ، ورفع له ألف ألف ررجة ، ومحا عنه ألف ألف سي ة ،  ) أي مليون حسنة (

ا فمي العنمة     ولعم  معنمى الدرجمة همو علمو القمدر والمنزلمة عنمد هللا  . (189)له بيتا

 تعالى استنارا لقول ابن حعر رحمه هللا تعالى .

ْالعملْالواحدْوالعشرونْ:ْصالحْاآلباء
 . لعنممة هممو صممالإ اآلبممامالرفممع الممدرجات فممي  الواحممد والعشممرونالعمم  

"   ؛ قال ابن عباس إن كانوا رونهم في الدرجةا بنام ررجة م يرفع صالإ اآلباو
إن هلل ليرفع ذرية المنمن في ررجته وإن كانوا رونه في العم  لتقر بهم عينه  ، ثم 

 والممذين آمنمموا واتبعممتهم ذريمتهم بحيمممان ألحقنمما بهممم ذريممتهم وممما قمرأ قولممه تعممالى 

 . (190) [21 " ] الطمور ب رهمين بمما كسمئٍ ممرالتناهم من عملهم ممن شميم كم  أ

وفي رواية أخرب له قال " هم ذرية المنمن يموتون على اإليمان فحن كانت مناول 

ا  بلبا همهم أرفع من مناولهم ألحقوا  آبا  ولم ينقموا من أعمالهم التمي عملوهما شمي ا
 .  (191)أه  

 لرفمع ررجماتهم وررجمة ذريمتهم فمي والتمدين لاللتزامإنها رعو  إلى اآلبام 

ولكن ه  هذه تكون رعو  إلى فتور ا بنام عمن العمم  الممالح والتقماعس  العنة .

هم     ن اآليممة الكريمممة تفيممد بممأن  علممى صممالإ آبمما واالتكممالعممن فعمم  الخيممرات 

                                   
 ( عمن المليمر  بمن شمعبة والزبيمر بمن العموام رضمي هللا594( و)593) رواه اإلمام مسلم (189)

 عنهما .

والحممممماكم ( ، 3428)والترممممممذي  ( ،14/256) -الفمممممتح الربمممماني– رواه اإلمممممام أحممممممد (190)

 ( . 6231لباني في صحيح العامع )ا وحسنة  ، والبيهقي( ، 1/538)

 ( .17/68تفسير القرطبي ) (191)

 ( .6/9تفسير القرآن العظيم البن كوير ) (192)
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ولكن كانت ررجتها  ,الذرية كانت صالحة منمنة ورخلت العنة برحمة هللا وفضله
وممن  . قمر االبن في العم  الممالحوليس أن ي ، هم فرفعها هللا أق  من ررجة آبا

 ، وقمد يحمرم ممن رخمول العنمة إلمى حمين ، فع  ذلمك فحنمه يسمتعر عمذاب هللا عليمه

بما كسمب  ئك  امر  ن هللا تعالى قال في نهاية اآلية  ,فيعذب بالنار والعياذ باهلل

يتك   الأنه لذلك فحن المطلوب من االبن  . عن عمله مس ولأي ك  إنسان  رهين

 ن ثمر  ذلك سينعكس  ، وإنما يبذل العهد في رفع ررجتيهما ,صالإ والديه على
ا فترفع ررجته معهم .   عليه حتما

ْكيفْيرفعْاالبنْدرجةْوالديهْ؟

الخمال التمي ترفمع فبتعليم ولدهما لهما  ، ن على قيد الحيا اإن كان الوالد

 وأمما إن كمان لحمد .في هذا الكتاب وهلل ا امعظمه ذكروقد  ، ررجة العبد في العنة
والمدعام  االسمتلفاربكومر  يكمون ذلمك ف ، قد فارقا الحيا  وأسملما المروإ هلل الوالدان

قال "    إن الرج  لترفع ررجتمه فمي  أن رسول هللا  هرير   روب أبولما  لهما

ا فمي  . (192)    العنة فيقول أنى لي هذا فيقال باستلفار ولدك لك وعقد البخاري بابا
ا حد  بمه أبمو هريمر  ا رب الم فرر أسماه باب بر الوالدين بعد موتهما وذكر حديوا

  " فقمال " ترفممع للميمت بعممد موتمه ررجتممه فيقمول أي رب أي شمميم همذه    فيقممال

 .  (193)ولدك استلفر لك

ا فحري بك  أب يريد أن يرفع ررجته في العنة أن يملح أوالره كي يدعو

فمي  سيذكرك بخيمر إذا وسمدّت اصالح كولدكان فحن  . له بعد وفاته واله ويستلفر

د قمإن كنمت وأمما  ,لمك بعمد وفاتمك واالسمتلفار نمه سميتقرب إلمى هللا ببمرك  ,قبرك
 في رفعك ررجاتاستلفار لك يفحنك في اللالب لن ترب منه أي  فرطت في تربيته

  العنة ، فه  ترغب ذلك  

 

ْالعملْالثانيْوالعشرونْ:ْالحبْفيْهللاْعزْوجل
 عممز وجمم  مممن أفضمم  وأيسممر ا عمممال التممي ترفممع ررجممة الحممب فممي هللا

المنمن في العنة وهو من أعمال القلوب . وال يكلف هذا العم  سوب حمب النماس 

                                   
،  بيهقمميوال( ، 9/205) -الفممتح الربمماني–)بلفمم  إن هللا ليرفممع الدرجممة( أحمممداإلمممام رواه  (193)

 ( .1617وصححه ا لباني في صحيح العامع )

ا لبمماني فممي صممحيح ا رب المفممرر وصممححه ( ، 36)رواه البخمماري فممي ا رب المفممرر  (194)

(27) . 
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جميمع ا ممة بمأن  عموما والعلمام والمالحين خموصا . ولقد بشر المممطفى 

 من أحب أحدا هلل حشر معه ورفع إلى ررجته يوم القيامة . 

قال "   مرو بن العاص رضي هللا عنهما أن رسول هللا فعن عبد هللا بن ع

من أحب رجال هلل فقال إني أحبك هلل ، فدخال جميعا العنة فكان الذي أحب أرفمع   

. وهمذا فيمه ترغيمب إلمى المبمارر   (194)  منزلة من اآلخر ، أُلحمق بالمذي أحمب هلل 

على ذلك ، حيمث حونا  إلى إعالم من تحب أنك تحبه في هللا ، السيما أن رسول 

فأخذ بمنكبي  روب معاهد رحمه هللا تعالى قال " لقيني رج  من أصحاب النبي 

من ورا ي قال " أما إني أحبك قال " أحبمك هللا المذي أحببتنمي لمه ، فقمال " لموال أن 

 (195)ما أخبرتمك   إذا أحب الرجُ  الرجَ  فليخبره أنه أحبه   قال "   رسول هللا 

. 

فقمال " يما رسمول  أن رجال جام إلى رسمول هللا   وروب أنس بن مالك

قال " حب هللا ورسموله ، قمال "     ما أعدرت للساعة     هللا متى الساعة   قال "  

. قال أنس " فما فرحنا بعد اإلسمالم فرحما أشمد ممن قمول    فحنك مع من أحببت    

ا بكمر وعممر فحنك ممع ممن أحببمت ، قمال أنمس فأنما أحمب هللا ورسموله وأبم النبي 

 . (196)فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعم  بأعمالهم

ويمتاو الحب في هللا عز وج  بأنه من أكور ا عمال التي ترفمع صماحبها 
 في ررجات النعيم وتوير تساؤل أهم  العنمة عمن أصمحاب همذه المدرجات العاليمة .

لتممرب  ن المتحممابين فمي هللاإ   " قمال أن رسممول هللا  فعمن  أبمي سممعيد الخمدري 

غرفهم في العنة كالكوكب الطمالع الشمرقي أو اللربمي فيقمال " ممن همنالم   فيقمال 

                                   
( ، 10/279رواه الطبرانمممي والبمممزار ، وحسمممن إسمممناره الهيوممممي فمممي معممممع الزوا مممد ) (195)

( ، ومحممد حسمام بيضمون فمي تخريعمه كتماب 4/17والمنذري فمي الترغيمب والترهيمب )

 (1675المتعر الرابح في ثواب العم  المالح للدمياطي )إ

 ( ، وحسممنه ا لبمماني فممي صممحيح ا رب المفممرر543رر )رواه البخمماري فممي ا رب المفمم (196)

(422. ) 

 ( واللف  له .2639( ، ومسلم )6169رواه البخاري ) (197)
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 .  (197)هنالم المتحابون في هللا عز وج    

أن قمور المتحمابين منه  فهمي المتأم  في حديث أبي سعيد الخدري إن 

كمما ينظمر وإلى من فيهما إليها  ونعامة أه  العنة ينظروأن عالية في مرتبة كلها 

ألحقوا مع بعضهم في  مما يحتم  إلى أن هنالم المتحابين أحدنا إلى الكوكب البعيد
. أما النووي رحمه هللا تعالى فقد قال " أنه ال يلزم من كونه معهم أن  واحد  منزلة

. وقال ابن حعر رحمه هللا تعالى   (198)تكون منزلته وجزاؤه مولهم من ك  وجه أه 

 . (199)توام في الدرجات أه " وليس من ال وم المعية االس
رفوا  , وأن ال يم لى التحاب فيما بينهمإدعو المنمنين ت ا حاريث هن هذإ

ر خشية أن يحشروا معهم فحن المرم يحش لى غيرهم من غير المسلمينإهذا الحب 

. إن أناسا نراهم ونسمع عن أحوالهم يحبمون الكفمار ممن مممارعين  مع من أحب

ويحبممونهم أكوممر مممن حممبهم  ، م يتممابعون أخبممارهموالعبممين وممولممين حبمما جعلهمم
هم وقد يدعون لإلخوانهم المسلمين وما علم هنالم أن من أحب قوما حشر معهم . 

  بالملفر  وهو محرم شرعا ، نعم يعوو الدعام لهم بالهداية.

شمر تتألم على التحب له الخير وإن أرنى مراتب المحبة  خيك المسلم أن 
ب وممن أعلمى مراتم ، ن يسلم قلبك من الل  والحسد تعاههيميبه وأن تدعو له وأ

 ذلك إيواره على نفسك . 

ْالعملْالثالثْوالعشرونْ:ْتربيةْالبناتْواإلحسانْإليهن
العم  الوالث والعشرون لرفع الدرجات هو تربية البنات واإلحسان  إليهن 

ى يدركا من عال جاريتين حت  قال "  أن رسول هللا  . فقد روب أنس بن مالك 

. أي ممممن ربمممى بنتمممين صمممليرتين وقمممام  (200)  رخلمممت أنممما وهمممو العنمممة كهممماتين 

ررجمة  إلمىبممالحهما من نحو نفقة وكسو  وتربية حتى تبللا رخ  العنة وارتفع 

. ففمي الحمديث تأكيمد حمق البنمات لمما فميهن ممن  عالية وقريبمة ممن ررجمة النبمي 

                                   
ف عليمه ( وقمال السماعاتي فمي الفمتح " لمم أقم19/156) -الفمتح الربماني–أحمد اإلمام رواه  (198)

ه جالمم. وقممال الهيومممي فممي معمممع الزوا ممد رواه أحمممد ور ورجالممه ثقمماتلليمر اإلمممام أحمممد 

 ( .10/422رجال المحيح )

 ( .16/426شرإ صحيح مسلم للنووي ) (199)

 ( .6168( )إ 10/573فتح الباري بشرإ صحيح البخاري البن حعر العسقالني ) (200)

( ، وللبخمممماري فممممي ا رب المفممممرر 1914)والترمممممذي ( ، 2631)رواه اإلمممممام مسمممملم  (201)

 . (4/196والحاكم )( ، 894)
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لعمارات العاهليمة التمي كانمت الضعف غالبما عمن القيمام بمممالح أنفسمهن ومخالفمة 
تكره البنات وت دهن أحيام خشية العار ، فعام اإلسمالم يرغمب فمي رعايمة البنمات 

 وجعلهن حعابا وسترا من النار لمن عالهن وأحسن تأريبهن .

الشرب إن كويرا من الناس ال يتعدب مفهوم اإلعالة لديهم إلى غير ا ك  و

ر عموممما وللبنممات خموصمما تعلمميمهم والملممبس ، فممي حممين أن أعظممم إعالممة لممألوال
 المدين والخلممق الحسمن وممما يممنفعهن ممن أمممور المدنيا ويزوجمموهن ، وأن ال يتممركن

را البنات ينعرفن تحت وطأ  الموضات الفاضحة من المالبس اللربية التي ال تع

 الحشمة وال الوقار فيكن فاتنات مفتنات في المعتمع . 
اشتهر عندها وأر البنمات فحنمه يوجمد وإذا كانت بعض القبا   في العاهلية 

فمي وقتنمما المعاصمر وأر مممن نموع جديممد وهمو رفممض بعمض اآلبممام تمزوي  بنمماتهن 

خاصة إذا كن مدرسات طمعا في استحواذ رواتبهن . وال يعلم هنالم أن من أعظم 

الرحمة بالبنمات همو مراعما  شمعورهن وإعطما هن حمق متعمة المزوا  وا موممة . 

قممال " مممن كممان لممه ثممال  بنممات  أن رسممول هللا  د هللا ولقممد أخبممر جممابر بممن عبمم

. فقمال رجم  ممن القموم    ينويهن ويكفيهن ويمرحمهن فقمد وجبمت لمه العنمة البتمة 

أن  . وروب أبممو سممعيد الخممدري  (201)  وثنتمين   وثنتمين يمما رسممول هللا   قممال " 

نتممين ممن عممال ثمال  بنمات أو ثممال  أخموات أو أختمين أو اب  قمال "  رسمول هللا 

 . (202)  فأربهن وووجهن وأحسن إليهن فله العنة 

إن تعممرأ بعممض الفتيممات علممى رفممع سممماعة الهمماتف لتقممديم شممكواهن إلممى 

همذه  القاضي أو إلى أحد الدعا  أو إلى إمام المسعد لدلي  على نفار صمبرهن علمى

العيشمة بمدون ووا  وتمنممي بعضمهن مموت آبمما هن  نهمم يقفمون حعممر عومر  أمممام 
اقة عولقد سمعت إحدب الفتيات تسأل في برنام  ريني ه  تأثم وتعتبر  سعارتهن .

 إذا رعت على والدها الذي حرمها من الزوا  طمعا في راتبها 

إن ووا  البنت ال يعدله شميم عنمدها . فممن الرحممة بهما أن يرعمى ا ب 
شممعورها فممي حاجتهمما إلممى كممفم يناسممبها ويمممونها . فممال تحممرم نفسممك أيهمما ا ب 

بسمبب حرممان  من ررجة عاليمة فمي العنمة قريبمة ممن ررجمة المممطفى  الكريم

                                   
وحسمممنه ا لبممماني فمممي صمممحيح ا رب المفمممرر ( ، 78)رواه البخممماري فمممي ا رب المفمممرر  (202)

(58) . 

وقمممال ( ، 8847فمممي العمممامع المممملير )وحسمممنه السممميوطي ( ، 5147)رواه أبمممو راور  (203)

وضممعفه  ، رجالممه موثوقممونالعراقممي قممال الحمماف   ( "6/178فممي فمميض القممدير ) المنمماوي

 . (5692ا لباني في ضعيف العامع )
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 بناتك من هذا الحق الذي قد يمنعها الحيام أن تمارحك به .

ْالعملْالرابعْوالعشرونْ:ْطلبْالعلمْالشرعي
العمم  الرابمع والعشمرون لرفمع المدرجات همو طلمب العلمم الشمرعي . قمال 

  لكم تفسحوا في المعالس فافسحوا يفسمح يا أيها الذين آمنوا إذا قيتبارك وتعالى 

هللا لكمم وإذا قيمم  انشمزوا فانشممزوا يرفمع هللا الممذين آمنموا مممنكم والمذين أوتمموا العلممم 

أن  . وقد صح عن أبي الدررام  [11]المعارلة  "  ررجات وهللا بما تعملون خبير

من طمره من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك هللا به طريقا   قال "  رسول هللا 

ليستلفر  لعالماالعنة وإن المال كة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يمنع وإن 

 لعالما ض فله من في السماوات ومن في ا رض والحيتان في جوا المام ، وإن 
سا ر الكواكب ، وإن العلمام ورثة ا نبيام  لىعالقمر ليلة البدر  ض فك لعابدا لىع

رينارا وال ررهمما إنمما ورثموا العلمم فممن أخمذه أخمذ بحم  ، وإن ا نبيام لم يورثوا 

. فحري بك  مسلم أن يتعلم أمر رينمه وأن يطلمب العلمم الشمرعي قمدر  (203)  وافر 

المستطاع ليكون من ركب العلمام المارقين العاملين ل ال يكون عالما بمأمر المدنيا 
 ي الحديث . جاهال بأمر اآلخر  فمن يرر هللا به خيرا يفقه في الدين كما ف

ْالعملْالخامسْوالعشرونْ:ْعدمْنتفْالشيب
فعن أبمي  . لرفع الدرجات هو عدم نتف الشيبخامس والعشرون العم  ال

نمه نمور يموم القياممة ، وممن حتنتفموا الشميب ف قال "   ال أن رسول هللا   هرير  

ة شاب شيبة في اإلسالم كتب له بها حسنة وحط عنه بها خطي ة ورفع له بها ررج

علمى الشميب يمميبهم نموع ممن الحيمام عنمد بدايمة ظهمور . كوير من الناس  (204)  

رؤوسهم ووجوههم فيعمد بعضهم إلى نتف تلك الشعرات . فحري بك أخي المسلم 
أن ال تفوت عليك هذه الفرصة إذا بدا الشيب على محياك بأن تتركه وال تنتفه لكي 

على المحابة بعض  صحرقد بل  لوال تحرم ثوابه المذكور في الحديث السابق . 

عنمدما رأب  أل صاحبا لهسمع  بهذا الحديث س أن أحدهم لما أال يفوتهمهذا ا جر 

                                   
 وابممممن ماجممممه( ، 3641)وأبممممو راور ( ، 1/149) -الفممممتح الربمممماني–رواه اإلمممممام أحمممممد  (204)

وصممححه ا لبمماني فممي ( ، والبيهقممي فممي شممعب اإليمممان ، 1/289وابممن حبممان ) ( ،223)

 . (6297صحيح العامع )

فممي  ( ، وابممن حبممان4202( ، وأبممو راور )17/315) -الفممتح الربمماني–اإلمممام أحمممد رواه  (205)

ا لبمماني فممي  ( ، وصممححه5/257( ، وابممن أبممي شمميبة فممي ممممنفه )7/253صممحيحه )

 ( .7463صحيح العامع )
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الشميب قبم  اإلسمالم أم بعمد اإلسمالم كمي ال ذلمك الشيب قد خضب لحيته ه  ظهمر 

.     ممن شماب شميبة فمي اإلسمالم   قال فمي حديومه  يفوته ا جر  ن رسول هللا 

دّخر  لمك يموم القياممة متهدم ررجات  ك والا لتنتف نور مسلم أالفحري بك أخي ال

فتمب خيراا ظهوره عند أول شيبك على رأسك وعلى لحيتك تعزم على إبقام بأن 
 .  وال حر  في صبله بالحنام أو نحوه كويراا 

العملللللْالسللللادسْوالعشللللرونْ:ْالتحللللليْبصللللفاتْعبللللادْ

ْالرحمن
غمرا العنمة العاليممة " لممى إحابها وممن ا عممال الممالحة التممي ترفمع أصم

 وقيام اللي  ،والحلم على العاه ,  ,رون تكبر المشي على ا رض هوناالتواضع و
, واالعتدال في النفقة وعدم اإلسراا, والبعد عن الشرك جهنموالخوا من عذاب 

بأنواعه, وعدم قت  النفس البري ة, وتعنب الوقوع في الفاحشة, والحذر من شهار  

الحمرص علمى صمالإ البيموت ، لكذب, واإلعراض عن معالس الللمو, والزور وا

, فكم  عمز وجم  لمى هللاإوقبول النمميحة, وكومر  االبتهمال  االستعابة  وامر هللاو
ا على مشاه تلك وتلك ا عمال يعزب أصحابها اللرا العالية في العنة بما صبر

وهي ست هذه المفات المتمفين ب فرقانالتكاليف, وقد امتدإ هللا في آخر سور  ال

فمي تعالى تبارك وقال هللا ثم  ، ووصفهم بعبار الرحمنصفات قولية وست فعلية ، 

خالمدين فيهما  ون فيهما تحيمة وسمالمالَقَّما ويُ ورفة بما صبرأول ك يعزون اللُ شأنهم 

 همذهفحمري بنما جميعما أن نتحلمى ب.  [76-75 " ] الفرقمان َحُسنت مستقرا ومقامما

سمأل هللا ن بأن اللرا هي قمور في أعلى ررجمات العنمة علوممن المو . المفات

فقمد عز وج  أال يحرمنا من هذه الخممال الحميمد  وممن تلمك المدرجات الرفيعمة . 

أهم  قال "   إن أهم  العنمة ليتمرامون  أن رسول هللا  سعيد الخدري  روب أبو

ره أو اللرا من فموقهم كمما تمرامون الكوكمب المدري اللمابر فمي ا فمق ممن المشم

وإليمك عمرض أي لتفاضلهم في العمم  الممالح .  (205)بينهم    الملرب لتفاض  ما

 موجز لهذه الخمال .

ْالخصلةْاألولىْ:ْالتواضعْهللْعزْوجل

مشيهم على ا رض قمدا ليس بالمشي البطيم من صفات عبار الرحمن 

شمون الموبط ، وال السريع المخ  بالمروم  ، وهذه عالمة على تواضعهم فمحنهم يم

لقمد حمرم هللا و.  في سكينة ووقار من غير تكبر وال خيالم وال تمماوت وال خممول
عز وج  الكبر وجعله من موانع رخول العنة  نه من صفات هللا عز وج  وحده 

                                   
 ( .2830) ومسلم( ، 3256)رواه البخاري  (206)
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، وامتممدإ المتواضممعين الممذين يمشممون علممى ا رض هونمما ال يريممدون علمموا فممي 

حمن الممذين يمشممون علممى وعبممار الممرا رض وال فسممارا ، فقممال تبممارك وتعممالى 

[ . فمن تواضع هلل رفعه هللا ويبين ذلك مما رواه أبمو 63]الفرقان "  ا رض هونا

مما  نقممت صمدقة ممن ممال ومما وار هللا عبمدا   قمال "  أن رسمول هللا  هرير  

 .  (206)  بعفو إال عزا وما تواضع أحد هلل إال رفعه هللا 

ْالخصلةْالثانيةْ:ْالحلمْعلىْالجاهل

صممفات عبممار الممرحمن أنهممم إذا خمماطبهم العمماهلون فممأخط وا علمميهم  ومممن

ترفعوا عن الدخول معهم في مهاترات وجدال صميانة لموقتهم ، ولمم يمرروا السمي ة 

بالسي ة حفظا لكرامتهم ، وإنما حلموا عليهم وكظمموا غميظهم وعفمو بم  قمالوا لهمم 

]الفرقان  قالوا سالما وإذا خاطبهم العاهلونقوال لينا متمولين قول هللا عز وج  

[ . ولقد وعد هللا عز وج  الكاظمين اللي  بأن يمأل قلوبهم رضا يوم القياممة 63" 

 أن رسول هللا  وسيخيرهم من الحور العين ما شاموا . فقد روب معاذ بن أنس 
وهمو قمارر علمى أن ينفمذه رعماه هللا علمى رموس الخال مق  يظماغ ظممك ن  ممقال " 

 . (207)  ا ما شام هنمور العين يزوجه الح نمحتى يخيره 

ْالخصلةْالثالثةْ:ْقيامْالليل

ومن صفات عبار الرحمن أنهم يبيتون لمربهم سمعدا وقيامما يمدعون ربهمم 

]الفرقمان "  والذين يبيتون لربهم سمعدا وقيامماخوفا وطمعا . قال تبارك وتعالى 

يها الناس أفشوا السالم يا أ  قال "  أن النبي  بن سالم هللا [ . وقد روب عبد 64

  وأطعموا الطعام وصلوا ا رحام وصلوا باللي  والناس نيام تدخلوا العنمة بسمالم 
في العم  السارس . وقد سبق الحديث عن قيام اللي  وأحوال بعض الناس فيه  (208)

 .عشر

                                   
 (2029) والترمممذي( ، 2588)ومسمملم ( ، 19/83) -الفممتح الربمماني–رواه اإلمممام أحمممد  (207)

. 

وأبمممممو راور ( ، 2021)والترممممممذي ( ، 19/79) -الفمممممتح الربممممماني–رواه اإلمممممام أحممممممد  (208)

 . (6522باني في صحيح العامع )وحسنه ا ل ( ،4186) وابن ماجه( ، 4778)

 ، والبيهقممممي( ، 2485)والترممممذي ( ، 17/331) -الفمممتح الربممماني–رواه اإلممممام أحممممد  (209)

وصمممححه ا لبممماني فمممي صمممحيح العمممامع ( ، 4/129)والحممماكم ( ، 1/405والمممدارمي )

(7865) . 
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ْالخصلةْالرابعةْ:ْالخوفْمنْعذابْجهنم

لممم يروهمما ،  ومممن صممفات عبممار الممرحمن أنهممم يخممافون نممار جهممنم وهممم

ى   تعالويدعون ربهم بمده ويقين أن يقيهم حرها وكأنها لم تخلق إال لهم . قال هللا

ت والذين يقولون ربنا اصرا عنا عذاب جهنم إن عمذابها كمان غرامما إنهما سمام

حمن [ . وهذا العم  من أيسر صفات عبمار المر66-65]الفرقان "  مستقرا ومقاما

ن الدعام والتضرع به باستمرار هلل عمز وجم  . وممالذي ال يكلفك سوب حف  هذا 

لمدعام قرأ اآليات وا حاريث الوارر  في وصف النار ممدقا بها فحنه سيقول هذا ا

لمى من قلب موقن ومشفق وخا ف . ومن فع  ذلك فال ريب أن هللا تعالى سميوفقه إ

ار . لنما عمال المالحة الموجبة للعنة وسيعنبه ا عممال الموبقمة بمماحبها إلمى ا
والخوا من نار جهنم هو جزم من الخوا ممن هللا عمز وجم  وقمد سمبق الحمديث 

 عن ثواب الخا فين من هللا عز وج  .

ْالخصلةْالخامسةْ:ْاالعتدالْفيْالنفقة

قهم ومن المفات الحميد  التي امتدإ بهما عبمار المرحمن اعتمدالهم فمي إنفما
م يسمرفون فيهمدرون ثمروتهفهم ال يقتروا فيقمروا فمي الواجمب المذي علميهم, وال 

التي استخلفوا فيهما فيناخموا الشمياطين . قمال تبمارك وتعمالى فمي وصمف أصمحاب 

بمين ذلمك  والذين إذا أنفقوا لمم يسمرفوا ولمم يقتمروا وكماناللرا العالية من العنة 

مالمه  [ . إن المسلم ليس لديه مطلق الحرية في التمرا فمي67]الفرقان "  قواما

ممور مس ول عنه ، فهو مقيد ومأمور بالتوسط في إنفاقه في ا  نه مستخلف فيه و
لمعمية االواجبة عليه فضال عن المباإ منها فال سرا وال تقتير . أما اإلنفاه في 

 فيعد إسرافا ولو كان قليال .

ْالخصلةْالسادسةْ:ْتوحيدْهللاْعزْوجلْفيْالعبادة

 يسمألون غيمر ومن المفات الحميد  وا ساسية فمي عبمار المرحمن أنهمم ال
ربهم قضام حوا عهم وال يشركون بعبار  ربهم أحدا ، وإنما يحمون جناب التوحيد 

من أي أرنى شرك خوفا من أن تحمبط أعممالهم . فمحذا سمألوا لمم يسمألوا إال هللا وإذا 

والمذين ال يمدعون ممع استعانوا لم يستعينوا إال باهلل عز وج , قال تبارك وتعالى 

ا آخممر ال   قممال  أن رسممول هللا  [ . وروب أبممو الممدررام 68لفرقممان " ]ا هللا إلهمما

وال تترك صمال  مكتوبمة متعممدا فممن تركهما  رقتحتشرك باهلل شي ا وإن قطعت و
  . (209)  متعمدا فقد بر ت منه الذمة وال تشرب الخمر فحنها مفتاإ ك  شر 

                                   
 (7329وصححه ا لباني في صحيح العامع ) ، رواه البيهقي في شعب اإليمان (210)
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ْالخصلةْالسابعةْ:ْعدمْقتلْالنفس

 النفس البشرية وعدم إهمدار رمهما إالومن صفات عبار الرحمن احترامهم 

لفرقمان " ]ا وال يقتلون النفس التمي حمرم هللا إال بمالحقبالحق قال تبارك وتعالى 

 تمي توبمق[ . وقد اعتبر اإلسالم قت  النفس من أعظم الكبا ر بعد الشرك باهلل ال68

 صاحبها في النار . 

الناس والتي منها وإن قت  النفس يأخذ صورا عديد  ال يفطن لها كوير من 
" الرضا واالستهانة وعدم السخط على ما ُيفع  بالمسلمين من قتم  ظلمما وعمدوانا 

في كوير من بالر العالم حتى رخا الدم المسلم في أوسماط المسملمين فضمال علمى 

قال  الكافرين في حين أن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما روب أن رسول هللا 

 .  (210)  على هللا من قت  رج  مسلم لزوال الدنيا أهون   "  

ومنها تكفير المسلم أو لعنه فحن لعن المنمن أو تكفيره بال حق كقتله . فقمد 

من حلف بملة غيمر اإلسمالم    قال "  أن رسول هللا  روب ثابت بن  الضحاك 

كاذبا فهو كما قال ، ومن قت  نفسه بشيم عذب به فمي نمار جهمنم ، ولعمن الممنمن 

 .  (211)  ن رمى منمنا بكفر فهو كقتله كقتله ، وم

ومنها هعر المسلم لعام كام  ، فحنه من هعمر أخماه سمنة كاملمة رون عمذر 

قمال "   أن رسمول هللا  شرعي فهو كسفك رمه . حيث روب أبو خراا السلمي 

 . (212)  اه سنة فهو كسفك رمه خمن هعر أ  

يمده ذلك ما رواه فالسعيد من يأتي يوم القيامة ولم يمب رما حراما . و

لممن يممزال العبممد فممي   قممال "  عبمد هللا بممن عمممر رضممي هللا عنهممما أن رسممول هللا 

. فنسأل هللا تعالى بمنه وفضله أن ال  (213)  فسحة من رينه ما لم يمب رما حراما 

                                   
وصممححه ا لبمماني فممي صممحيح العممامع ( ، 3999)والنسمما ي ( ، 1395)ي رواه الترمممذ (211)

(5077) . 

اري البخمم( ، و19/319) -الفممتح الربمماني–)بلفمم  لعممن المممنمن كقتلممه( رواه اإلمممام أحمممد  (212)

 ( ، والبيهقي والطبراني .6105)

( ، والحممممماكم 4915( ، وأبمممممو راور )19/239) -الفمممممتح الربممممماني–رواه اإلممممممام أحممممممد  (213)

ي فم( ، وصمححه ا لبماني 404افقه الذهبي ، والبخاري فمي ا رب المفمرر )( وو4/163)

 ( .6581صحيح العامع )

( 4/513( ، والحماكم )6862( ، والبخماري )16/4) -الفمتح الربماني–رواه اإلممام أحممد  (214)

. 
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 يبتلينا بذلك وأن يوررنا إليه ونحن في عافية من ذلك .

ْالخصلةْالثامنةْ:ْالبعدْعنْالفواحشْ

ات عبممار الممرحمن أنهممم أطهممار بعيممدون كمم  البعممد عممن شممتى ومممن صممف

جريمة الزنا ، فقال تبارك وتعالى وأبشعها الفواح  ومسبباتها والتي من أعظمها 

[ . إن الزنا وأر للشمرا وذبمح للفضميلة 68]الفرقان "  وال يزنونواصفا حالهم 

ه عمن معتمعمه ، ال يدخ  بيتا إال هدمه ، وال يتمف به أحد إال نبذوهتك للعرض 

بالعذاب ك  معتمع ينتشمر فيمه الزنما فقمال فيمما  ولقد توعد رسول هللا  ،وحطمه 

والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسمهم عمذاب  لزنااا ظهر ذإ    رواه عنه ابن عباس 

 .  (214)  هللا 
 نوالزنمما ال يتممأتى إال بمقممدمات مممن أهمهمما تبممر  النسممام واالخممتالط بهمم

هن وخمرو  الممرأ  متعطمر  . ومنهما عمدم غمض البممر عمن والخلو  بالواحد  ممن

 العورات والنسام المحرمات . لذلك فحن غمض البممر ممن أنعمع الوسما   المعينمة

وأن كمم  امممرأ   ،علممى تعنممب هممذه الكبيممر  والممدخول فممي صممفات عبممار الممرحمن 
متبرجمة هممي فممي الحقيقيممة تسممعى إلممى همدم ررجاتهمما وررجممات الرجممال فممي أعلممى 

ذلك ابتعممد كمم  البعممد عممن رؤيممة النسممام فممي كمم  مكممان وفممي الوسمما   العنممان . فلمم

 اإلعالمية بشتى أنواعها تعد حالو  في قلبك ورفعة في ررجتك .

ْالخصلةْالتاسعةْ:ْالبعدْعنْشهادةْالزور

ومن صفات عبار الرحمن ابتعمارهم عمن شمهار  المزور أو الكمذب المتعممد 

[ .  ن المممنمن 72]الفرقممان "  والممذين ال يشممهدون الممزورفقممال تبممارك وتعممالى 

صاره اإليمان ال يعهد منه الكمذب البتمة ، فكيمف يشمهد وورا ليوبمت بماطال ويعمين 

 ظالممما ويأكمم  حممق مسمملم فممحن ذلممك مممن أكبممر الكبمما ر التممي أغضممبت رسممول هللا 

أال أنبمم كم بممأكبر   قممال "   أن رسممول هللا  غضممبا شممديدا . فقممد روب أبممو بكممر  

،    ا, قلنما بلمى يما رسمول هللا . قمال " الشمرك بماهلل وعقموه الوالمدين الكبا ر   ثالث

أال وقول الزور, أال وشهار   الزور ، فما وال يكررها    وكان متك ا فعلس فقال  
 . (215)  حتى قلنا ليته سكت 

وللزور معان عديد  ذكرها المفسرون في تفاسميرهم والتمي منهما حضمور 

المشركين ومعالس اللنام والخنا والسوم ومعالس الشرك وعبار  ا صنام وأعيار 

                                   
 . (679وصححه ا لباني في صحيح العامع )( ، 2/43)رواه الطبراني والحاكم  (215)

 ( .2301( ، والترمذي )87مسلم )( ، و5976)رواه البخاري  (216)
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الخممر ونحوهمما . فمالمنمنون الممذين يممأملون ممن الممدرجات العلمى ال ينبلممي لهممم أن 
يحضروا مو  هذه المعالس وال يشهدوها وإذا اتفق مرورهم بها مروا ولم يتدنسوا 

 رامماممروا ك نها من معالس الللو ، ولهذا قال هللا عز وج  بعمدها منها بشيم 
(216) . 

ْالخصلةْالعاشرةْ:ْالبعدْعنْمجالسْاللغو

ومن صفات عبار الرحمن بعدهم عمن معمالس الللمو والعبمث والممد عمن 

ن ذكر هللا عز وج   ن الممنمن عنمده مما يشملله عمن الللمو والهمذر ولميس لديمه مم
الفممراغ الممذي يمكممن أن يضممحي بممه فممي غيممر طاعممة . لقممد وصممف هللا جمم  وعممال 

 إلممىين بممأنهم يعتزلمون معممالس الللمو وهممذا أممر عزيممز ويحتما  الممنمنين الممارق

معاهد  للنفس وليس ك  الناس يقموب علمى ذلمك ، لمذلك خما هللا تعمالى ممن فعم  

وإذا مممروا ذلمك بلممرا عاليممة فممي جنمات النعمميم, قممال تبممارك وتعمالى فممي وصممفهم

 [ .72]الفرقان "  بالللو مروا كراما

فت التي تحدثت عن الللو يعمدها قمد وصموإن المتأم  في اآليات القرآنية 
الللو  المنمنين بأنهم يعرضون عن الللو وال يعد آية منها تزجر أو تأمر باجتناب

ي فمم ن الممنمن ممن صمفاته أنمه ال يللمو مممع الالغمين وال ينبلمي أن يقمع منمه ذلمك 

 النا ولكموإذا سمعوا الللو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعما ص  . قال هللا عز وج  

صف و. وقال تعالى في  [55 " القما] أعمالكم سالم عليكم ال نبتلي العاهلين

 .  [3 " المنمنون] والذين هم عن الللو معرضونالمنمنين 

قال ابن جرير الطبري في معنى الللو " وأولى ا قوال في ذلك بالمواب 

ا مروا بالللو عندي أن يقال إن هللا أخبر عن هنالم المنمنين الذين مدحهم بأنهم إذ
مروا كراما ، والللو في كالم العرب " هو ك  كالم أو فع  باط  ال حقيقمة لمه وال 

أص  أو ما يستقبح . فسب اإلنسان اإلنسان بالباط  الذي ال حقيقمة لمه ممن الللمو ، 

وذكر النكاإ بمريح اسمه مما يستقبح في بعض ا ماكن فهو ممن الللمو ، وكمذلك 

من الباط  الذي ال حقيقة لما عظموه على نحو ما عظموه تعظيم المشركين آلهتهم 
، وسماع اللنام مما هو مستقبح في أهم  المدين فكم  ذلمك يمدخ  فمي معنمى الللمو . 

 .  (217) .أه 

مر  رحمه هللا تعالى أن عبد هللا بن مسعور   وقد روب إبراهيم بن ميسر

                                   
 ( .4/300تفسير ابن كوير بتمرا ) (217)

 (19/50تفسير الطبري ) (218)
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ثمم تمال    سى كريمما لقد أصبح ابن مسعور وأم    بلهو فلم يقف فقال رسول هللا 

 . (218) [72]الفرقان "  وإذا مروا بالللو مروا كراماإبراهيم بن ميسر  

لقد جع  هللا عز وج  بعمض العبمارات والتمي منهما المميام وسميلة لتربيمة 

أن  العبد عمن اإلمسماك عمن الللمو والكمالم فمي الباطم  ، حيمث روب أبمو هريمر  

)أي ممن  لللمواالشمرب إنمما المميام ممن ليس الميام ممن ا كم  و    رسول هللا 

  قول الباط ( والرفث, فحن سابك أحد أو جهم  عليمك فقم  إنمي صما م إنمي صما م 
وكما  الفطمر لتكفمر ومن غلبه الشيطان ولم يمنعه صيامه ممن الللمو جمامت .  (219)

قمال "  عنه إثم ذلك الللو حيث روب ابن عباس رضي هللا عنهمما أن رسمول هللا 

  . (220)  والرفث . . .الحديث   لللواطهر  للما م من  كا  الفطر  و

ومن رحمة هللا عز وجم  بممن لمم يسمتطع اعتمزال معمالس الللمو أو غلبمه 
الشيطان فوقع في الللو أن رله على كفار  ذلك بأن يختم معالسه بكفار  المعلس ، 

ن قممال " سممبحان هللا   مممقممال "  أن رسممول هللا  حيممث روب جبيممر بممن مطعممم 

مده ، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستلفرك وأتوب إليك فحن وبح
ٍر كانت كالطمابع يطبمع عليمه وممن قالهما فمي معلمس  ك  كانمت  لمولقالها في معلسِّ ذِّ

ن جلمس فمي   ممقمال "  أن رسمول هللا  وفي رواية أخرب له  . (221)  كفار  له 

ربنمما  للهممما بحانكسمم لسممه ذلممك"مممن مع وممعلممس فكوممر فيممه للطممه فقممال قبمم  أن يقمم
إليمك ، إال غفمر لمه مما كمان فمي  وبأتموأن ال إله إال أنمت أسمتلفرك  شهدأ حمدكوب

  . (222)  معلسه ذلك 

فمن لم يستطع مقاومة معالس الللو بتركه فال يحرم نفسه على ا ق  ممن 
أن يطهر صحيفته ممن إثمم ذلمك الللمو بتعاهمد همذه المدعوات فمي ختمام كم  معلمس 

                                   
 ابمن أبممي حمماتم ، وصمححه محمممد نسمميب الرفماعي محقممق كتمماب تيسمير العلممي القممديررواه  (219)

 ( .3/323الختمار تفسير ابن كوير )

 . (5376وصححه ا لباني في صحيح العامع ) ، والبيهقي( ، 1/595)رواه الحاكم  (220)

والبيهقمممي ( ، 2/138)المممدارقطني ( ، و1827( ، وابمممن ماجمممه )1609أبمممو راور )رواه  (221)

 . (3570وصححه ا لباني في صحيح العامع )

وصممححه ا لبمماني ( ، 1/537)والحمماكم  ( ،10257فممي السممنن الكبممرب ) رواه النسمما ي (222)

 . (6430في صحيح العامع )

وابمممن حبممممان ( ، 3433)لترمممممذي ا( ، 19/170) -الفممممتح الربممماني–اإلممممام أحممممد رواه  (223)

 . (6192وصححه ا لباني في صحيح العامع )( ، 2/354)
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" إن أكور الناس   ن معظم خطايا المسلم من لسانه . قال سلمان الفارسي  يعلسه

 .  (223) خطايا يوم القيامة أكورهم خوضا في الباط 

بأن نمضي أوقاتنا في طاعة ليس فيهما للمو ، وأن  لقد رغبنا رسول هللا 

  "   أن رسمول هللا  من فع  ذلك كان كتابه في عليين . حيث روب أبمو أماممة 

ن خر  من بيته متطهرا إلى صال  مكتوبمة فمأجره كمأجر الحما  المحمرم ، وممن م
خر  إلى تسبيح الضحى ال ينمبه إال إيماه فمأجره كمأجر المعتممر ، وصمال  علمى 

قممال المنمماوي فممي شممرإ هممذا  . (224)  بينهممما كتمماب فممي عليممين  لممولأثممر صممال  ال 

لممى عليممين لكرامممة ممم  مكتمموب تمممعد بممه المال كممة المقربممون إعالحممديث ، أي " 

الممنمن وعملمه المممالح وعليمون اسمم لممديوان المال كمة الحفظمة يرفممع إليمه أعمممال 
 . (225)الملحام أه 

أمر التعمار باإلكومار ممن الممدقة  ن معالسمهم  كما نعد أن رسول هللا 

أن  روب قميس بمن أبمي غمرو   حيمثيكور فيها الللو والحلف بحق وبلير حق ، 

والحلممف  لللممواإن هممذا البيممع يحضممره  يمما معشممر التعممار!  قممال "   رسممول هللا 

  . (226)  فُشوبوه بالمدقة 

م إن من أعظم أعمال اللسان المحمور  ترك الللو بمما ال يحسمن ممن الكمال

هعمر فحمري بمك أيهما ا ل الكمريم أن تواالنشلال بذكر هللا عز وج  واسمتلفاره . 

اعلم بأنممك تخسممر فرصممة معمالس الللممو وتعممرض عنهمما وإذا لممم تسمتطع هعرهمما فمم
 ررجة عالية في العنة .   إلىالرقي 

ْالخصلةْالحاديةْعشرْ:ْاالستجابةْألوامرْهللاْعزْوجل

ومن صفات عبار الرحمن أنهم يقبلون النمح فحذا ذكمروا بليمات ربهمم لمم 
يظلوا عليها صما ال يسمعونها وال عميانا عنها ال يتأثرون بها أو مقتنعين بليرها 

هم وقَّافين عندها سريعي االستعابة هلل عز وجم  وتزيمدهم إيمانما علمى ، وإنما ترا

                                   
 (7/416رواه البيهقي في شعب اإليمان ) (224)

إسمممناره وحسمممن ( ، 558)أبمممو راور ( ، و2/213) -الفمممتح الربممماني–اإلممممام أحممممد رواه  (225)

ا لبمماني فممي صممحيح ( ، و9/416ا رنمماؤط فممي تخريعممه جممامع ا صممول البممن ا ثيممر )

 (6228لعامع )ا

 (4/226فيض القدير شرإ العامع الملير ) (226)

والنسممممما ي ( ، 3326)وأبمممممو راور ( ، 15/21) -الفمممممتح الربممممماني–رواه اإلممممممام أحممممممد  (227)

 . (7974وصححه ا لباني في صحيح العامع )( ، 2/6)والبيهقي والحاكم ( ، 3806)
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مروا بليمات ربهمم لمم يخمروا إيمانهم . قال تبمارك وتعمالى فمي شمأنهم والمذين إذا ذُّكِّ

ا وعميانا  [ . 73]الفرقان "  عليها ُصمَّ

فمن الناس من ال يقتنمع إال بالوسما   العقليمة والماريمة وال تقنعمه آيمات هللا 

. ولقمد همدر القمرآن الكمريم أشمد التهديمد أول مك القموم  ما جام عن رسمول هللا وال 

الممذين يُممذكَّرون بليممات ربهممم فيعرضممون عنهمما كممأنهم ال يسمممعونها ، فقممال تبممارك 

كمر بليمات ربممه ثمم أعمرض عنهما إنَّما ممن المعممرمين وتعمالى  وممن أظلمم مممن ذكةِّ

لى عليه آياتنا ولى مسمتكبرا كمأن  وإذا تت، وقال تعالى  [22 " ]السعد   منتقمون

فيمما  [ . وقمد قمال 7]لقممان "  لم يسمعها كأنَّ في أُذنيه َوق مرا فبشمره بعمذاب ألميم

أي كفموا عنمه  ، (227)  بماهلل فمانتهوا  كرتمذإذا   "   رواه عنه أبو سعيد المقبري 

ا له . ومتى استعاب العبد  وامر هللا ول م يممد سممعه إجالالا لذكره تعالى وإعظاما

 عنها صلح حاله ووكت نفسه وأرضى ربه وارتفعت في العنان ررجته .

ْالخصلةْْالثانيةْعشرْ:ْالحرصْعلىْصالحْالبيت

ومن صفات عبار الرحمن أنهم يرجون أن تعقبهم ذرية تسير على نهعهم 

م ن يروقهتنشر رين هللا وتله  بذكر هللا عز وج  . فهم يدعون هللا تبارك وتعالى أ

اجا وذرية ممن نموعهم فيتضماعف بهمم عمدر عبمار المرحمن فمي ا رض فيكومر أوو

بنما روالذين يقولون سوار المالحين ويليض قلوب الكافرين . قال تبارك وتعالى

[ . 74 "]الفرقمان  هب لنا من أوواجنا وذرياتنا قر  أعمين واجعلنما للمتقمين إمامما

ندع ة وولد وأن ال نهملهم فوكأن هللا عز وج  يريد منا إصالإ من نعول من ووج
 المعتمع أو الوسا   اإلعالمية تربيهم وتنفء فيهم من سمومها وأفكارها . 

قمين إن الذي يطلب من هللا أن يكون قدو  ليس للمسلمين فحسب وإنما للمت

حممري بممه أن يكممون ذا همممة عاليممة ورؤوبمما فممي العممم  المممالح وفممي تربيممة نفسممه 
ي فمإصالحهم . فحن بعض الدعا  لهمم نشماط بمارو وتزكيتها وفي تربية أه  بيته و

ب الدعو  واإلصالإ في معتمعهم يشكرون عليه ، ولكنهم في المقابم  ينسمون أقمر

تهم الناس إليهم وهم أوالرهم وووجماتهم ال يقمدمون لهمم النممح وال يحسمنون تمربي

 مكتفين ومطم نين بعزلهم عن المعاصي الظاهر  .

                                   
ني فممي صممحيح حسممنه ا لبمما( ، و10/226الهيومممي فممي معمممع الزوا ممد )و ، رواه البممزار (228)

 . (546العامع )
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ْماْينقصْمنْالدرجاتْوالنعيمْفيْالجنةْ:
ه وكما أن هناك أعماال ترفع أصحابها فمي المدرجات العلمى ممن العنمة فانم

لمى المدرجات إفمض أصمحابها وتبعمدهم خينبلي أن نعلمم كمذلك بمأن هنماك أعمماال ت

ي فالمنمن نقمت ررجة ما ومتى  وأعماال تنقا نعيم أصحابها ،الدنيا من العنة 

 .العنة ق  نعيمه وملكه مقارنة بمن هو أفض  منه إيمانا وأكور عمال
ذكر أ التي تنقا ررجة المنمن أو نعيمه في العنة يا ترب    ا عمالفما 

ك ، وهمي إمما فعم  منهمي عنمه أو تمر علنا نعتنبهما ونحمذر غيرنما منهمامنها طرفا 

 مأمور به .

ْتطيرالعملْاألولْ:ْالتكهنْواالستقسامْوال
 أن رسمول هللا  هو الكهانة والتشماؤم . فعمن أبمي المدررام  ا ول العم 

.  (228)قال    لن يل  الدرجات العلى من تكهن واستقسم أو رجع من سفر تطيرا   

هذه بعض صور الشرك التي يقع فيها بعض العهلة من الناس والتي تنافي اإليمان 
ال هللا وال يعلم الليب إال ينفع وال يضر  بأسمام هللا وصفاته كالتوك  على هللا وأنه

  ال هللا ج  وعال .إ

ويقمممد بممالتكهن " اإلخبممار عممن المليبممات فممي المسممتقب  وارعممام معرفممة 
ا سممرار واإلخبممار عممما فممي الضمممير . واالستقسممام هممي طريقممة كممان يسممتخدمها 

 المشركون إذا أرار أحدهم  أمرا من سفر أو نحموه ضمرب ا والم فمحن خمر  أممر

ر فحذا بأن يمضي مضى وإال ترك . أما التطير فكان أحدهم إذا أرار سفرا نفر الطي

ذهممب الطيممر ذات اليمممين سممافر وإال رجممع تشمماؤما . فلنحممرص علممى حفمم  جنمماب 
 التوحيد يحف  لنا ربنا ررجات في أعلى العنات .

ْالعملْالثانيْ:ْالتأخرْعنْخطبةْالجمعة
أن  عمعة . فعن سمر  بمن جنمدب هو التأخر عن خطبة ال وانيال العم و

قال    احضروا العمعة وارنوا من اإلمام فان الرج  ال يزال يتباعد حتى  النبي 

. قال أه  العلم معناه أنه ال يزال الرج  يتباعد  (229)ن رخلها   إينخر في العنة و

عن استماع الخطبة وعن الممف ا ول المذي همو مقمام المقمربين حتمى يمنخر فمي 
رحمه هللا البنا أحمد لى آخر صف المتسفلين . وقال إة  أو في ررجاتها رخول العن

                                   
 ( .5226في صحيح العامع ) وحسنه ا لباني ، رواه الطبراني (229)

ححه ( ، وصم1108) وأبمو راور( ، 6/23) -الفمتح الربماني –واللفم  لمهأحممد اإلمام رواه  (230)

 ( .980ا لباني في صحيح أبي راور )
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المعنى أن التخلف عن العمعة سبب في تأخر المتخلف عمن رخمول العنمة  تعالى "
ن كان من أهلها,  ومع هذا فربما كانمت ررجتمه فمي العنمة أقم  ممن إمع السابقين و

ون من السابقين المراقين ررجات غيره بسبب تخلفه عن العمعة , فمن أرار  أن يك

فمي العنممة فممال يتخلممف عممن العمعممة وليبكمر إليهمما وليممدن مممن اإلمممام بقممدر اإلمكممان 

 .  (230)أه 
ن التممأخر عممن العمعممة أصممبح ظمماهر  بممارو  فممي معظممم المسمماجد فتممرب إ

ممما  ن بالما ة من الممملينياإلمام يدخ  أحيانا للعمعة فال يرب أمامه سوب عشر

ل الخير حيث يليب ثمانون بالما ة من المملين عمن أو عن غفلة الناس عن ينبئ
نهاية  ال قربإالخطبة ثم يتتابعون في الدخول بعد رخول اإلمام وال يمتلئ المسعد 

   لعم الخطبة الوانية . فأين كان أول ك الناس عن الخطبة وهم في يوم عطلة عن ا

 تتمه   أليسمولماذا شرعت الخطبة  يا ترب   ه  شرعت لعدران المسمعد وأعمد

منها   قد يعلس خطيب العمعة أسبوعا يحضر خطبته  الناس كي يستفيد مشروعة
ي فمولكنه يفاجئ في نهاية ا مر أن النماس فمي غفلمة عمما يقمول فهمو فمي وار وهمم 

وهممم فممي هممموم أخممرب, ال اهتمممام وال حسممن  ,نحمموهم أوريممة أخممرب . هممو فممي همممٍ 

 ال باهلل . إو  إنمات و ال تبكير في الحضور وال حول وال ق
لمى العمعمة فمأعطي المبكمر فمي السماعات إلقد حمث اإلسمالم علمى التبكيمر 

م ال كمة م  هللا جم  وعمال ا ولى ثواب المهدي بدنة ثم بقمر  ثمم شما  وهكمذا, بم  وكَّ

ا علمى أبممواب المسماجد يمموم العمعمة يكتبممون ا ول فما ول فممحذا جلمس اإلمممام طمموو

مام . ذلك أسمام الذين رخلوا بعد رخول اإل المحف لسماع الخطبة فال يكتبون بعد
 يا ترب    في العمعة الماضيةفه  كتب اسمك في صحف المال كة 

لقد جع  هللا لممن اغتسم  وبكمر ومشمى للخطبمة وأنممت لهما بكم  خطمو  

 يلى المسعد ثواب سنة أجر صيامها وقيامهما . فلمو مشمى الممملإخطاها من بيته 
عمعة وهو مبكر إليها سع  هللا له ثواب ما ة عام لى صال  الإما ة خطو  من بيته 

كأنه صام نهارها وقام ليلها وذلك ك  أسبوع . ك  ذلك تشعيعا للناس أن يحضروا 

"   مممن غسمم  يمموم  أن رسممول هللا  ، حيممث روب أوس بممن أوس أول الخطبممة 

العمعة واغتس  ، ثم بكر وابتكر ، ومشى ولم يركب ، ورنى من اإلممام ، فاسمتمع 

وممع ذلمك .  (231)لم يل  ، كان له بك  خطو  عم  سنة ، أجر صميامها وقيامهما   و

                                   
 . (6/23)للساعاتي الفتح الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد  (231)

ترمممذي (، وال345( ، وأبممو راور واللفمم  لممه )6/51) -الفممتح الربمماني–مممام أحمممد اإل اهرو (232)

( ، 3/128( ، وابمممممن خزيممممممة )1087( ، وابمممممن ماجمممممه )1380( ، والنسممممما ي )496)

 (6405( ، والطبراني ، وصححه ا لباني في صحيح العامع )1/282والحاكم )
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لو  بينماكويرا من الناس غافلين عن فض  هللا وعن تحذير هللا عز وج  .  فحنكله 
خمممس رقمما ق ستخمممم منممك بعممض  عممم قيمم   حممد الممموظفين إذا تممأخرت عممن ال

في  العم أول من يفتح باب وقد يكون هو  العالوات لما رأيته يتأخر رقيقة واحد ,

يبكرون للوظيفة خوفا من خمم أو ، الناس  هذا المنف منلى إ انظرواالمباإ . 

, أال نخاا من أن تخمم عنا ررجات فمي العنمة    أال نخماا أن  طمعا في ترقية
واحرص على ما ينفعك في آخرتك وال يا عبد هللا ينقا عنا نعيم العنة   فاتق هللا 

 بر همك . الدنيا أك عع ت

ْالعملْالثالثْ:ْالتنعمْالزائد
من المدنيا  عبدبن عمر رضي هللا عنهما أنه قال )ال يميب روب عبد هللا 

قال ممطفى عمار   . (232)كان عليه كريما( إنال نقا من ررجته عند هللا وإشي ا 

 في تعليقه على هذا الحديث " أي ال ينال العبد شي ا من خيرات الدنيا إال حاسبه هللا

ْ.  (233)عليه وأخذ منه ررجات سامية كانت له في آخرته أه 

ممبر أصممحابه الفقممرام علممى فقممرهم ويرفممع مممن  لقممد كممان رسممول هللا  يُّمِّ

معنوياتهم ويبشرهم بأن ما عند هللا لهم في اآلخر  خير مما هم فيه من حمال . فقمد 

لكمم مما لو تعلمون مما ارخمر   قال "  أن رسول هللا  روب العرباض بن سارية 

َي عنكم ، وليفتحن عليكم فارس والروم  . وروب فضالة  (234)  حزنتم على ما َووِّ

لو تعلمون ما لكم عند هللا  حببمتم أن تمزراروا   قال "  أن رسول هللا  بن عبيد 

 .  (235)  فاقة وحاجة 

تمورع عمن كويمر ممن  وذكر ابن كوير في تفسيره أن عممر بمن الخطماب 

ب وتنمزه عنهما خوفما ممن أن يكمون ممن المذين قمال هللا لهمم طيبات الملك  والمشار

 " ]ا حقماا  أذهبتم طيباتكم فمي حيماتكم المدنيا واسمتمتعتم بهماووبخهم وقرعهم 

                                   
أبمو نعميم و ، بمي شميبة فمي مممنفهوابمن أ ، في كتاب الزهد والبيهقي ، أبي الدنيا ابن اهرو (233)

( ، وحسمممن إسمممناره الحممماف  ابمممن رجمممب فمممي جمممامع العلممموم والحكمممم 1/306فمممي الحليمممة )

 ( .4/163) وقال المنذري في الترغيب والترهيب إسناره جيد( ، 2/188)

 . (4/163)للمنذري الترغيب والترهيب  (234)

ع  فممي صممحيح العمماموصمححه ا لبمماني ( ، 22/193) -الفممتح الربمماني–أحمممد اإلممام رواه  (235)

(5261. ) 

وصممممححه ( ، 2473)والترمممممذي  ( ،19/115) -الفممممتح الربمممماني–أحمممممد اإلمممممام رواه  (236)

 ( .5265ا لباني في صحيح العامع )
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أذهبمتم . وقال أبو معلز ليفقدن أقوام حسناٍت كانت لهم في المدنيا فيقمال لهمم  [20

وي " قمال الواحمدي " إن . وقال المرا (236)طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها

المالحين ينثرون التقشف والزهمد فمي المدنيا رجمام أن يكمون ثموابهم فمي اآلخمر  
. وقمال الفضمي  بمن عيماض " إن شم ت اسمتق  ممن المدنيا وإن شم ت  (237)أكم  أه 

 . (238)استكور منها فحنما تأخذ من كيسك أه 

 فتمذكر لقد بكى عبد الرحمن بن عوا يوما عندما قدمت لمه ما مد  الطعمام
 ممعب بن عمير وكيف أنه كان منعما قب  إسالمه وحينما أسملم وممات لمم يعمدوا

ناته ما يكفنوه به ، وهو اآلن تقمدم لمه ألموان الطعمام فبكمى خوفما ممن أن تكمون حسم

ك علمى ععلت إليه ، فأمر برفع الما د  . فاحذر ممن التمنعم الزا مد فربمما حملمك ذلم

 الى بسببه . فع  ما ال ينبلي فتبتعد عن هللا تع

ْاإلصرارْعلىْشربْالخمرْ:ْالعملْالرابعْ
ها لمم ينم  حظمه ممن خممر العنمة إذا كمان ممن أهلهما شمرب فمن لم يتمب ممن

ما يناله من عذاب النار والعياذ باهلل . فعن عبد هللا بمن عممر رضمي هللا  نفضال ع

هما مَ رِّ قال    من شرب الخمر في الدنيا ثمم لمم يتمب منهما حُ  عنهما أن رسول هللا 

قال النووي في شرحه لهذا الحديث " معناه أنه يحمرم شمربها  . (239)    في اآلخر 

ن رخلها فحنها من فاخر شراب العنة فيمنعها هذا العاصي بشربها فمي إفي العنة و

ن إنه ينسى شهوتها  ن العنة فيها ك  ما يشتهي وقي  ال يشمتهيها  وإالدنيا, وقي  
 . (240)بينه وبين تارك شربها أه  في حقه تمييزاا  ذكرها , ويكون هذا نقا نعيم

وقال ابن حعر نقال عن القاضي عياض " أن المرار بحرمانمه شمربها أنمه 

لم يرإ را حمة   يحبس عن العنة مد  إذا أرار هللا عقوبته ، وموله الحديث اآلخر  
ول ليس قال " ومن قال ال يشربها في العنة بأن ينساها أو ال يشتهيها ، يق   العنة 

عليه في ذلك حسر  وال يكون ترك شهوته إياهما عقوبمة فمي حقمه ، بم  همو نقما 

نعيم بالنسبة إلى من هو أتمم نعيمما منمه كمما تختلمف ررجماتهم ، وال يلحمق ممن همو 

أنقا ررجمة حين مذ بممن همو أعلمى ررجمة منمه اسمتلناما بمما أعطمى واغتباطما لمه 

                                   
 ( .5/308تفسير ابن كوير ) (237)

 . (28/22التفسير الكبير أو مفاتيح الليب لبمام فخر الدين الراوي ) (238)

 . (2/189) جامع العلوم والحكم البن رجب (239)

 . (2003) ومسلم( ، 5575)اه البخاري رو (240)

 (.13/184شرإ صحيح مسلم للنووي ) (241)
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 . (241)أه 

ْ:ْلبسْالرجالْللحريرْالعملْالخامس
لممبس " أو نعيمممه تخفممض ررجممة المممنمن فممي العنممة  مممن ا عمممال التمميو

قمال    ممن لمبس الحريمر  أن رسمول هللا   أنس بن مالمكالرجال للحرير . فعن 

 رحمه هللا تعالىبن حعر انق  الحاف  وقد .  (242)يلبسه في اآلخر     فلنفي الدنيا 

" ظاهر الحمديوين أنمه  في الفتح كالم ابن العربي في شرحه على هذا الحديث فقال

  ما أمر بتأخيره ععال يشرب الخمر في العنة وال يلبس الحرير فيها وذلك أنه است

نممه إذا قتمم  مورثممة فحنممه يحممرم ميراثممه حووعممد بممه فحرمممه عنممد ميقاتممه كممالوار  ف

مممن   قممال "  أن رسممول هللا  وروب أبممو سممعيد الخممدري .  (243)السممتععاله أهمم  

م يلبسه فمي اآلخمر  وإن رخم  العنمة لبسمه أهم  العنمة ولمم لبس الحرير في الدنيا ل
، وقال الحاكم في مستدركه تعليقما علمى همذا الحمديث " وهمذه اللفظمة  (244)  يلبسه 

 . (245)تعل  ا حاريث المختمر  أن من لبسها لم يدخ  العنة أه 

ن سميما وأننما نسممع عم فيا أخي المسلم كن حمذرا ممن الويماب الحريريمة ال

 المتمرفين يشمترون ممن الويماب الحريريمة الفماخر  التمي يكلمف فيهمما بعمض الشمباب
 .  عشر  ثياب من غيرهاالووب الواحد قرابة 

ْ:ْلبسْالرجالْللذهبْالعملْالسادس
شمك بمأن هللا تعمالى حمرم  همو لمبس الرجمال للمذهب . فمال سمارسال عم وال

 ن العماصو بمروب عبمد هللا بمن عممرفقد  . على الرجال لبس الذهب وأحله للنسام

قمال     وممن ممات ممن أمتمي وهمو يتحلمى بالمذهب  رضي هللا عنهما عن النبمي 

  . وفمي روايمة لبممام أحممد أن رسمول هللا (246)حرم هللا عليه لباسه في العنمة   

                                   
 .(5575( )إ 10/35فتح الباري بشرإ صحيح البخاري البن حعر العسقالني ) (242)

 ( .2069) ومسلم( ، 5832واللف  له )رواه البخاري  (243)

 (5575)إ  (10/35)البن حعر العسقالني  فتح الباري بشرإ صحيح البخاري (244)

 ( ، وصححه الذهبي في التلخيا . 4/141في مستدركه )رواه الحاكم  (245)

 (4/192المستدرك على المحيحين للحاكم ) (246)

والطبرانمي ( ، وقال السماعاتي " رواه أحممد 17/140) -الفتح الرباني–أحمد اإلمام رواه  (247)

، ورواه الهيوممي فمي معممع الزوا مد وقمال " رواه أحممد والبمزار والطبرانمي  ورواته ثقات
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قال    من لبس الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه حرم هللا عليمه ذهمب العنمة    .  
ا إ للرجال .صريحة في حرمة لبس الذهب هذه أرلة ف يلبس ن مم نك إذا نمحت أحدا

بأنمه ربلمة المزوا  أو الخطوبمة وأن وونمه  " قمال لمك ، بخلع خاتمه المذهب الذهب

صلير وثمنه حقير ونحو ذلك من مبررات يستح  فيها ما حمرم عليمه فمي المدنيا . 

أن من لبس الذهب من الرجال فمي  وليت ا مر يقف عند ذلك حيث جام في السنة

ذات جام  الرجأن  فقد روب أبو سعيد الخدري ذب بموله في نار جهنم . الدنيا ع

  وعليه خاتم من ذهب فأعرض عنه رسول هللا لى رسول هللا إيوم من نعران 
 .   (247)نك ج تني وفي يدك جمر  من نار   إوقال    

ْ:ْاألكلْوالشربْفيْآنيةْالذهبْوالفضةْالعملْالسابع
لشمرب فمي أوانمي المذهب والفضمة . فقمد روب هو ا ك  وا سابعلالعم  او

   "بسمبع ونهانما عمن سمبع فمذكر أنمه قمال أمرنما رسمول هللا  البرام بمن عماوب 

وعن الشرب في الفضة فانه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها فمي اآلخمر    
من لبس الحرير في المدنيا لمم   قال "  أن رسول هللا  هرير   وأب روبو.  (248)

في اآلخر  ، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في اآلخر  ، ومن شرب  يلبسه

 . (249)  في آنية الذهب والفضة في الدنيا لم يشرب بها في اآلخر  

ولم يقف ا مر عند هذا الحد ، حيث جام في السنة أن من يفع  ذلك يعذب 

ن الذي يأكم  إ    فروت أم سلمة رضي هللا عنها قالت " قال رسول هللا  ،بالنار 

  . (250)  إنما يعرجر في بطنه نار جهنم  هبذفي آنية الفضة وال شربيأو 

لقد حرم الشرع استعمال آنية الذهب والفضة على الرجال والنسام لما في 
بعمض  ما يفعلمهنسمع علإننا و.  ولحكم أخرب ال نعلمهاذلك من الترا واإلسراا 

ممما يسمممى -أطقممم رورات الميمماه وبعممض ا وانممي المنزليممة مممن شممرام  المتممرفين

                                                                                  
( 10/35( ، وقمال ابمن حعمر فمي الفمتح أخرجمه أحممد بسمند حسمن )5/74)ورجالمه ثقمات 

 ( .5575)إ 

( ، وصمممممححه 5203) والنسمممما ي ( ،17/254) -الفممممتح الربمممماني–أحمممممد اإلمممممام رواه  (248)

 ( ، ووافقممه ا لبمماني فممي4/717ا رنمماؤوط فممي تخريعممه جممامع ا صممول البممن ا ثيممر )

 ( .4793صحيح النسا ي )

 . (2066) رواه اإلمام مسلم (249)

 ( وصححه الذهبي في التلخيا .4/141الحاكم في مستدركه )رواه  (250)

 . والبيهقي والطبراني( ، 2065)مسلم اإلمام رواه  (251)
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وممما علممم هممنالم بممأنهم والمفضضممة . المذهبممة  - بحكسسمموارات  ا روات المممحية
وينقممون ممن نعميمهم فمي اآلخمر  ما حرم هللا عليهم في حياتهم الدنيا بيستععلون 

الها مما من من أسمباب انهيمار المعتمعمات همو ترفهما واسمتعوإ . ررجاتهم في العنة

أخمرب لمسملمين فمي ا نمدلس وفمي غيرهما ممن رول ؤوا تماريء اواقرحرم عليها , 

، وانظروا إلى بقايا  أعدا هم يكيف اضمحلوا ولماذا سقطوا في أيدلتعلموا مماثلة 
  قمورهم ماذا حوت وبماذا ُكسيت .

ْالعملْالثامنْ:ْتضييعْاألوقاتْفيماْالْينفع
لمى فمي العنمة المدرجات العممن لعبد تحرم ااعلم بأن من أكور ا مور التي 

فان تضييع الوقت هو في الحقيقة  انشلال عمن  . هو تضيعه  لألوقات فيما ال ينفع
, فتفكر رحمك هللا بالذين يمضون وقتهم في الدرجاتا عمال المالحة التي ترفع 

أممام ا فمالم والمسلسمالت أو  افي أعمراض النماس أو جلوسم  امعمية هللا إما تفكه

لممى أخممرب يسممعرون إمممن قنمما   نتقلمموني ت الفضمما يةعلممى القنمموا الطمموي ااعتكافمم
ثمم مماذا بعمد ذلمك  ، شهواتهم ويمتعون أنظارهم بمما ستشمهد بمه علميهم يموم القياممة

سوب الحسر  والندامة والعذاب في النار ثم تدني الدرجة  والنعيم في العنة .  وإذا 

ررجماتهم فمي مح مو  هنالم الناس للتنافس في ا عمال المالحة لعلها أن ترفع نُ 

نظر فماالعنة قالوا نتمنى أن يدخلنا هللا العنة ولو عند بابها أي في أرنى ررجاتها . 
هممتهم العاليمة نحمو إلمى انظمر فمي المقابم  و ، لى همة هنالم نحو ررجمات العنمةإ

نيم  المدرجات حونا على التنافس على   رسول هللافي حين أن متاع الدنيا الزا   

ذا سألتم هللا فاسمألوه إ  و  قال . الزا لةررجات الدنيا على العلى من العنة وليس 

الفرروس فحنه أوسط العنة وأعلى العنة وفوقه عمرا المرحمن ومنمه تفعمر أنهمار 

 .  (251)   العنة
ال يسممتوي الممذي يعممم  والممذي ال يعممم  فممي الممدرجات . وال يسممتوي الممذي 

عمن معممية هللا . يمضي وقته في طاعة هللا مع من يمضيه فمي أممر مبماإ فضمال 

أم حسمب المذين وه  تطلب الدرجات من غير عم  صالح   لذلك قال هللا تعمالى 

يعملون السي ات أن نععلهم كالذين آمنوا وعملوا المالحات سوام محياهم ومماتهم 

. قال محمد بن النضر " ما من عام  يعم  فمي  [21" ] العاثية  سام ما يحكمون

الدرجات في اآلخر  ، فحذا أمسك أمسكوا فيقال لهم " ما  الدنيا إال وله من يعم  في

                                   
 (.14في الحاشية رقم ) سبق تخريعه (252)
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 . (252)لكم ال تعملون   فيقولون " صاحبكم اله
إننا فمي همذه الحيما  إمما نتقمدم  نحمو الخيمر فنرتفمع عنمد هللا بمه ررجمات أو 

نتأخر عن الخيمر فنخسمر ررجمات . يقمول ابمن قميم العوويمة رحممه هللا تعمالى فمي 

حاف  لوقته فهو متره على ررجات الكمال, فمحذا أضماعه مدار  السالكين " وأما ال

لى ررجات النقا, فحن لم يكن في تقدم فهو متأخر وال بد إلم يقف موقفه ب  ينزل 
ولميس فمي  لمى المورام,إلى أسمف  وإمما إلى فوه وإما إ.  فالعبد سا ر ال واقف فحما 

لمى إرع طمي ال مراحم  تطموب أسمإالطبيعة وال في الشريعة وقموا البتمة, مما همو 

لى النار فمسمرع ومبطمىم ومتقمدم ومتمأخر, ولميس فمي الطريمق واقمف إالعنة أو  

إنها  حدب الكبر نذيرا   منما يتخالفون في جهة السير وفي السرعة والبطإالبتة و

ولم يذكر واقفا , إذ ال  [37-35 " ]المدثر للبشر لمن شام منكم أن يتقدم أو يتأخر

فمن لم يتقدم  إلى  ,لى غير الدارين البتهإال طريق لسالك منزل بين العنة والنار و

 .  (253)لى تلك ا عمال السي ة أه إهذه ا عمال المالحة فهو متأخر 

إن ترك ا عمال المالحة وعدم المسمارعة إليهما وبما خا التمي ذكمرت 
جمات في هذا الكتاب ، كفي  أن ينقا من ررجة العبد عند هللا تعالى ، ويخسمر رر

 ل عالية في غرا العنة ، فه  ترضى ذلك لنفسك  ومناو

                                   
 ( ، والسمميوطي فممي البممدور السممافر  فممي أمممور1/514رواه البيهقممي فممي شممعب اإليمممان ) (253)

 ( .510اآلخر  )صفحة 

 . (155صفحة )ن قيم العووية البتهذيب مدار  السالكين  (254)
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ْالخاتمة
وإ أي نعم يل إلىالسمام عند المسام ، ثم انظر  إلىحاول أن ترفع رأسك 

 بُعده الساحق عنك ، وتخي  أنك سترب ررجة ممن فوقمك فمي العنمة إلىلك وانظر 

يمة   موم  همذه الدرجمة العال إلمىكما تمرب همذا المنعم . أال تريمد أن ترتفمع ررجتمك 

ربك من  الدرجة العالية في العنة   أال تحرك قلبك وتسأل إلىأليس لك نفسا تواقة 
أعماه قلبك بأن يروقك الفرروس ا علمى ممن العنمة   ممن المذي يمنعمك عمن همذه 

ع الدرجمة العاليممة أو الحمممول عليهما   مممن الممذي يحممول بينمك وبينهمما   لممماذا تضمم

ررجمات رفيعمة ، وووجمات حسمان  لمىإأمامك عوا مق للوصمول إليهما   أال تشممر 

نياك   كوير  ، ونعيم أبدي ال ينتهي   ألست في هذه الدنيا تزرع آلخرتك وليس لد
 متى تسوا توبتك وعزيمتك لني  هذه الدرجات التي تريد منك عممال وصمدقا إلى

 وإخالصا   

اخت  بنفسك يوما وتفكر قليال في كم  ممن يممدك عمن ا عممال الممالحة 
ررجات في غرا العنة ، ثم اسأل نفسك بمراحة ه  سينفعوك عنمد التي ترفعك 

هللا بشيم   أليس ك  من يمدك عن هذه ا عمال أو يلهيك عنها ال يريد لك الخير 

، ب  هو عدو لك   فكر ثم فكر ، والقرار ليس بيد غيرك وإنما بيمدك ، وال تنتظمر 

تلمك  إلمىالسمابقون  لمزيد من التفكيمر فمحن المموت أسمرع ممما تتممور . لقمد سمبقك
الممدرجات وأنممت ال تممزال اله ، ال يخممدعك تطممور الحضممار  وتقممدمها وال متعتهمما ، 

فك  ذلك ستنسماه عنمد غرغمر  المروإ ، ولمن تملمك حينمذاك إال أن تقمول يما ليتنمي 

فمي رار ال تمزال فأنمت اآلن قدمت لحياتي . فقمدم لحياتمك اليموم ممن قبم  أن تنمدم ، 
واسمأل هللا اإلعانمة ، وال تحقمرن ممن المعمروا شمي ا ،  العم  ، وفي رار المهلمة ،

وتوبت كيف ترفع ررجتك في العنة بحعار  قرام  الكتاب بروية فحن اليوم عم  وال 

ه أن يعلمم مما وغدا حسماب وال عمم  . قمال ميممون بمن مهمران " ، حساب  ممن سمرَّ

ال خيمر أيضا " وقال  . (254) منزلته غدا فلينظر ما عمله في الدنيا ، فعليه ينزل أه 
. أسمأل هللا  (255)في الدنيا إال لرجلين " رج  تا ب ورجم  يعمم  فمي المدرجات أهم 

تعالى أن يأخذ بيمدك إلمى مما فيمه خيمر ، وأن يعينمك علمى رفمع ررجتمك فمي جنمات 

النعيم مع النبيين والمديقين والشهدام والمالحين وحسن أول ك رفيقا ، ومما ذلمك 

لمى سميدنا ونبينمما محممد وعلمى آلممه وصمحبه وسمملم علمى هللا بعزيمز ، وصمملى هللا ع
 تسليما كويرا ، والحمد هلل رب العالمين .

                                   
 ( .3/91حلية ا وليام  بي نعيم ) (255)

 ( .4/83المرجع السابق ) (256)
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ْفهرسْاألحاديثْالمرفوعةْوالموقوفةْواآلثار 

 رقم الحاشيةْالحديث

 179 وج  فقال "   من صلى عليك أتاني آت من عند ربي عز
 57 الناس أعبد تكن المحارم اتق

 185 طيبةاتقوا النار ولو بشق تمر  ، فحن لم تعدوا فبكلمة 

 230 احضروا العمعة وارنوا من اإلمام فان الرج  ال يزال يتباعد حتى 
 153 ففيهما فعاهد  قال " نعم . قال "     أحي والداك   

 96 بين رجلين فقت  أحدهما ومات اآلخر بعده بعمعة آخى رسول هللا 

 195 ما أخبرتك   إذا أحب الرجُ  الرجَ  فليخبره أنه أحبه 
ا ابتالهمإذا   78 ، فمن صبر أحب هللا قوما

 148 لعهار خذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم اأذا تبايعتم بالعينة وإ
 227 باهلل فانتهوا كرتمذإذا 

 79 سده أوإذا سبقت للعبد من هللا منزلة لم يبللها بعمله ابتاله هللا في ج
 214 م عذاب هللاوالربا في قرية فقد أحلوا بأنفسه لزنااا ظهر ذإ

 66 إذا قي  لك ه  تخاا هللا   فاسكت

 49   إذا مات ولد الرج  يقول هللا تعالى لمال كته أقبضتم ولد عبد
 105 أررت أن تكور خطانا إلى المسعد

 141و20 من بل  العدو بسهم رفعه هللا به ررجة رموا أه  صنعأ

 99 قالوا   أسوم الناس سرقة ، الذي يسره من صالته 

 147 هأفض  الشهدام من سفك رمه وعقر جوار
 161 أال أرلك على جهار ال شوكة فيه   ح  البيت

 131  ،أال أرلكم بأفض  من ررجة الميام والمال  والمدقة   قالوا " بلى 

 رقم الحاشيةْالحديث

 164و100 أال أرلكم على ما يمحو هللا به الخطايا ويرفع الدرجات   قالوا
 215 كم بأكبر الكبا ر   ثالثا, قلنا بلى يا رسول هللاأال أنب 

 186 أال أنبأكم بخير أعمالكم وأوكاها عند مليككم وأرفعها في ررجاتكم
 54 التقوب أن تعم  بطاعة هللا على نور من هللا ترجو ثواب هللا

 56 التقوب هي الخوا من العلي  والعم  بالتنزي  والقناعة

 69 هبذ نم بنةلفضة و نم بنةلالعنة بناؤها 

 151 والمسكين كالمعاهد في سبي  هللا أو ا رملةالساعي على  
 94 الس  شهار 
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 92 هللا سبي  في القت  سوب سبع الشهار 
 157 هالعام  على المدقة بالحق كاللاوي في سبي  هللا حتى يرجع إلى بيت

 82 كان فيه صبر من و الزحف من كالفار الطاعون من لفارا

 90  والبطن شهار  واللره شهار  والطاعون شهار  هللا سبي  في القت 

 93  واللريق شهيد والمطعون شهيد والمبطون شهيد هللا سبي  في القتي 
 61 وليها أنت وكاها من خير أنت ووكها تقواها نفسي آت اللهم

 60 اللهم إني أسألك الهدب والتقى والعفاا واللنى

 185 أعطيت وال معطي لما منعت وال ينفع ذااللهم ال مانع لما 
 87 الما د في البحر الذي يميبه القيم له أجر شهيد ، واللره

 85 الميت من ذات العنب شهيد

 118 وأررك رمضان  أليس قد مكث بعده سنة   قالوا " بلى ، قال " 

 141و 20 أما إنها ليست بعتبة أمك ولكنها بين الدرجتين ما ة عام

 249 بسبع ونهانا عن سبع رسول هللا  أمرنا

 رقم الحاشيةْالحديث

 25 إن أرنى أه  العنة منزلة رجٌ  صرا هللا وجهه

 31 قالإن أرنى مقعد أحدكم من العنة أن يقول له تمنَّ فيتمنى ويتمنى في

 35 إن أسف  أه  العنة أجمعين ررجة لمن يقوم على رأسه
 223 أكورهم خوضا في الباط  إن أكور الناس خطايا يوم القيامة

 160 وإن عمر  في رمضان تعدل حعة هللا بي سوالعمر  لمن  لح ان إ
 250 إنما يعرجر هبذفي آنية الفضة وال شربين الذي يأك  أو إ

 192 إن الرج  لترفع ررجته في العنة فيقول أنى لي هذا
 180 ل  لى ما يظن أن تبإن الرج  ليتكلم بالكلمة من رضوان هللا تعا

 124 إن الرج  ليدرك بحسن هلقه ررجات قا م اللي  صا م النهار
 98 إن الرج  ليملي ستين سنة وما تقب  له صال  ، لعله يتم الركوع  

 77 يزال إن الرج  ليكون له المنزلة عند هللا فما يبللها بعم  فال

 183 هللاعه يلقي لها باالا يرف الكلمة من رضوان هللا البإن العبد ليتكلم 
 110 إن هللا تعالى ومال كته يملون على الذين يملون المفوا 
 108 إن هللا ومال كته يملون على الذين يملون المفوا ا ُول

 197 ن المتحابين في هللا لترب غرفهم في العنة كالكوكب الطالع إ
 37 إن الوسيلة ررجة عند هللا ليس فوقها ررجة فسلوا هللا أن

 205و 16 العنة ليترامون أه  اللرا من فوقهم كما تترامونإن أه  
 43و17 إن أه  العنة ليترامون في اللرفة كما يترامون
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 48و 16 لى يراهم من هو أسف  منهم كما ترون إن أه  الدرجات العُ 

 176  إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة ، وفشو التعار  حتى تعين المرأ 
 96 سمام وا رضإن بينهما كما بين ال

 رقم الحاشيةْالحديث

 239 إن ش ت استق  من الدنيا وإن ش ت استكور منها فحنما تأخذ من كيسك
 126و 11 إن عدر رر  العنة بعدر آي القرآن فمن رخ  العنة

 68 إن في العنة جنتين من فضة آنيتهما وما فيهما ، وجنتين من ذهب
 174 نها وباطنهاإن في العنة غرفا يُرب ظاهرها من باط

 28 إن في العنة لسوقا فيها كوبان المسك يأتونها ك  جمعة

 137و18و14 إن في العنة ما ة ررجة أعدها هللا للمعاهدين

 172 إن في اللي  لساعة ال يوافقها رج  مسلم يسأل هللا خيرا
 158 هللا بي سإن كان خر  يسعى على ولده صلارا فهو في 

 103 ةإن لكم بك  خطو  ررج

 190 إن هلل ليرفع ذرية المنمن في ررجته وإن كانوا رونه
 72 إن مت قبلي فأخبرني ما تلقى ، وإن مت قبلك أخبرك

 175 إن من أشراط الساعة أن يسلم الرج  على الرج  ال يسلم عليه إال 
 167و 76 إن من ورا كم ومان صبر للمتمسك فيه أجر خمسين شهيدا

 121 ان  بض العنة لمن ترك المرام وإن كوعيم ببيت في ر اأن
 139 ببيت هاجر و وأسلم آمن بي لمن -والزعيم الحمي - وعيم أنا
 128 والوسطى السبابة بحصبعيهوكاف  اليتيم في العنة هكذا وقال  اأن
 248 نك ج تني وفي يدك جمر  من نارإ

 41 إنك لن تُخلَّف فتعم  عمال تبتلي به وجه هللا إال
 117 الدنيا  ربع نفر " عبد روقه هللا ماال وعلما فهوإنما 

 30 نةإني  علم آخر أه  النار خروجا منها ، وآخر أه  العنة رخوال الع

 155 إني ال أعلم عمال أقرب إلى هللا عز وج  من بر الوالد 

 رقم الحاشيةْالحديث

 50 شيم ك  رأس فحنه تعالى هللا بتقوب أوصيك
 53  عز وج  التي ال يقب  غيرهاأوصيك بتقوب هللا

 52 فحن هللا مع الذين اتقوا والذين هم ، أوصيك بتقوب هللا واإلحسان

 26 أول ومر  تدخ  العنة على صور  القمر ليلة البدر ، والذين

 95 أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة المال  ، فحن صلحت
 144 المف فيوا إن يُلق الذين   أي الشهدام أفض    قال "  
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 153 وج      قال "    المال  على وقتها أي العم  أحب إلى هللا عز
 193 ترفع للميت بعد موته ررجته فيقول أي رب أي شيم هذه   
 6 جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما, وجنتان من فضة

 71 حا ط العنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وررجها

 58 فقال ه  أخذت طريقا ذا شوك . بحدثني عن التقو
 132 هي الحالقةربَّ إليكم رام ا مم قبلكم الحسد والبلضام 

 51 رخلت العنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نُفي  ررجتين

 39 ذر الناس يعملون  ، فحن في العنة ما ة ررجة
 66 رهبة العبد من هللا تعالى على قدر علمه باهلل ، ووهارته 

 220 والرفث لللوار طهر  للما م من كا  الفطو
 33 أرنى أه  العنة منزلة   سأل موسى ربه " ما

 112 سلني ، فقلت أسألك مرافقتك العنة . فقال أال غير ذلك
 36 دأعلى ررجة في العنة ال ينالها إال رج  واح لوسيلةالوا هللا لي س

 168 سيد الشهدام حمز  بن عبد المطلب ورج 
 169 ثم انفت  إلينا ثم قال   ما أنتم على ممافكم ك

 رقم الحاشيةْالحديث

 170 ر عليكم بقيام اللي  فحنه رأب المالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكف
و29و18و14 فحذا سألتم هللا فاسألوه الفرروس فحنه وسط العنة وأعلى العنة

252 

 112 فأعني على نفسك بكور  السعور
 196 فحنك مع من أحببت

 2 أرناكم على كفضلي العابد على العالم ض ف
 118 فما بينهما أبعد مما بين السمام وا رض

 9 في العنة ما ة ررجة ما بين ك  ررجتين ما ة عام
 169و101 قلت ال أرري رب   فيم يختمم المأل ا على
 106 قد جمع هللا لك ذلك كله

 184 كم كالم قد منعنيه حديث بالل بن الحار 
 185 له الملك وله الحمد ، شريك له هللا وحده ال له إالإ ال

 42 ال تزال جهنم يلقى فيها وتقول ه  من مزيد  حتى يضع رب العز 

 209 وال تترك رقتحال تشرك باهلل شي ا وإن قطعت و
 204 نه نور يوم القيامة  ، ومن شاب شيبةحتنتفوا الشيب ف ال

 256 تا ب ورج  يعم  في الدرجاتال خير في الدنيا إال لرجلين " رج  

ا القوم يعلس  ال   178يملون فيه على رسول هللا  معلسا
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 233 إنال نقا من ررجته عند هللا وإمن الدنيا شي ا  عبدال يميب 
 67 أموال بحسنات القيامة يوم يأتون أمتي من أقواما علمن 

 210 لزوال الدنيا أهون على هللا من قت  رج  مسلم
 218 صبح ابن مسعور وأمسى كريمالقد أ
 24 عند هللا سبع خمال " يلفر له في أول رفعة من رمه ويرب لشهيدل

 رقم الحاشيةْالحديث

 210 لن يزال العبد في فسحة من رينه ما لم يمب رما حراما
 229 لن يل  الدرجات العلى من تكهن واستقسم أو رجع من سفر تطيرا

َي عنكملو تعلمون ما ارخر لكم ما   235 حزنتم على ما َووِّ
 236 لو تعلمون ما لكم عند هللا  حببتم أن تزراروا فاقة وحاجة

 219 ليس الميام من ا ك  والشرب إنما الميام
ا  ا أو ينمي خيرا  133 ليس الكذاب الذي يملح بين الناس فيقول خيرا
 55 كنول ، ليست التقوب قيام اللي  وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك

 109 خطا رج  خطو  أعظم أجراا من خطو  ما
 47 ما سبقكم أبو بكر بكور  صوم وال صال  ولكن بشيم

 120 شيم أثق  في ميزان المنمن يوم القيامة من خلق حسن ما
 134  خلق و البين ذات وصالإ المال  من أفض  شي ا آرم ابن عم  ما

 64 ما فاره الخوا قلبا إال خرب

 171 أرب أن أحدا ينام في السحر ما كنت
 152و 146 لى هللا من هذه ا يام العشرإما من أيام العم  المالح فيهن أحب 

 122 وإن صاحب  لقخا من شيم يوضع في الميزان أثق  من حسن الم
 252  ما من عام  يعم  في الدنيا إال وله من يعم  في الدرجات في اآلخر

 111 ال كتب هللا له بها حسنة  ، وحطمن عبد يسعد هلل سعد  إ ما
 206 ما نقمت صدقة من مال وما وار هللا عبدا بعفو إال عزا

 116 رعاعا أقمن آتاه هللا ماال فلم ينر وكاته ، ُمو  له ماله يوم القيامة شع
 194 من أحب رجال هلل فقال إني أحبك هلل

 83 من أريد ماله بلير حق فقات  فقت  فهو شهيد

 رقم الحاشيةْثالحدي

 159 ةمن جام مسعدي هذا لم يأته إال لخير يتعلمه أو يعلمه فهو في منزل
 222 من معلسه ذلك ومن جلس في معلس فكور فيه للطه فقال قب  أن يقم

ا في سبي  هللا فقد غزا ، ومن أخلف  145 من جهز غاويا
 211 شيممن حلف بملة غير اإلسالم كاذبا فهو كما قال ، ومن قت  نفسه ب
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 224 ن خر  من بيته متطهرا إلى صال  مكتوبة فأجره كأجرم
 189 شريك له إله إال هللا وحده ال من رخ  السوه فقال ال

 135 من رعا إلى هدب كان له من ا جر مو  أجور من تبعه
 148 الشهدام وإن مات على ناولمن سأل هللا الشهار  بمده بلله هللا م

ا في العنةمن سد فُرجةٌ رفعه هللا  107  بها ررجة وبنى له بيتا
 256 يعلم ما منزلته غدامن سره أن 

 104 من سره أن يلقى هللا غدا مسلما فليحاف  على هنالم الملوات

 203 من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك هللا به طريقا
 240 ها في اآلخر مَ رِّ من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حُ 

 38 إله إال هللا وأن محمداا رسول هللا حّرم ن المن شهد أ

 39 من صام رمضان وصلى المال  وح  البيت

 143 من صرع عن رابته فهو شهيد
 114 نى لهبُ  في يوم وليلة ركعة   ثنتي عشرامن صلى 

 202 من عال ثال  بنات أو ثال  أخوات أو أختين أو ابنتين فأربهن
 200 لت أنا وهو العنة كهاتينمن عال جاريتين حتى يدركا رخ

 142 فم  في سبي  هللا فمات أو قت  من 
 232  غس  يوم العمعة واغتس من 

 رقم الحاشيةْالحديث

 221 ن قال " سبحان هللا وبحمده ، سبحانك اللهم وبحمدك أشهدم
 187 هللا وحده إله إال من قال حين يمبح ال

 83 من قت  رون ماله فهو شهيد

 84 ون ماله فهو شهيد ، ومن قت  رون رمهمن قت  ر

 201 من كان له ثال  بنات ينويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له
 207 وهو قارر على أن ينفذه رعاه هللا على رموس الخال ق يظاغ ظمك نم

 243 يلبسه في اآلخر  فلنمن لبس الحرير في الدنيا 
 250 ، ومن شرب الخمر من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في اآلخر 

 244  من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في اآلخر  وإن رخ  العنة لبسه
 247 من لبس الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه حرم هللا عليه ذهب العنة

 119و 97 من مات على هذا كان من المديقين والشهدام

 135 فاهمن مات ولم يلزو ولم يحد  نفسه بلزو مات على شعبة من ن
 212 من هعر أخاه سنة فهو كسفك رمه

 57 من يأخذ عني هنالم الكلمات يعم  بهن ، أو يعلم من يعم  بهن  
 165 منتظر المال  بعد المال  كفارس اشتد به فرسه في سبي  هللا
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 1 في العنة خيرأحدكم موضع سوط 
 162 هلم إلى جهار ال شوكة فيه " الح 

 191 هم أرفع  على اإليمان فحن كانت مناول آبا هم ذرية المنمن يموتون
 177 والذي نفسي بيده ، ال تدخلون العنة حتى تنمنوا

 235 ومن مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم هللا عليه لباسه
 8 أََو جنة واحد    إنها جنان كوير  -أو هبلت-ويحك

 رقم الحاشيةْالحديث

 140  كيف آرم ابن يا له فيقول لعنةا أه  من القيامة يوم بالرج  ينتى
 138  هل وجبت نبيا وبمحمد رينا وباإلسالم ربا باهلل رضي من سعيد أبا يا

 208 يا أيها الناس أفشوا السالم وأطعموا الطعام وصلوا ا رحام
 158 يا رسول للّا لو كان هذا في سبي  للّا . فقال
 97  هللا وأنك رسول هللا يا رسول هللا أرأيت إن شهدت أن ال إله إال

 8 يا رسول هللا قد عرفت منزلة حارثة مني
 196 ما أعدرت للساعة    يا رسول هللا متى الساعة   قال "  

 226 لللواإن هذا البيع يحضره  يا معشر التعار!
 125 يقال لماحب القرآن " اقرأ واره ورت  كما كنت ترت  في الدنيا فحن

 124و10 إذا رخ  العنة اقرأ واصعد فيقرأيقال لماحب القرآن 
 173  ينزل ربنا تبارك وتعالى ك  ليلة إلى السمام الدنيا حين يبقى ثلث

 80 حين يُعطى أه  البالم الوواب لويور أه  العافية يوم القيامة 
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 المراجعفهرسْ
سفار وبذيله كتاب الملني عن حم  ا -أبي حامد اللزالي إحياءْعلومْالدين. .1

ر ا سمفار فمي تخمري  مما فمي ا حيمام ممن ا خبمار للعراقمي ، رار الفكمم فمي

 العربي .

لىْفيْشرحْ .2  ،البمن رجمب الحنبلمي  اختصامْالمل ْاألعللىحديثْاختيارْاألو 
، مكتبممة رار ا قمممى ، الكويممت ، الطبعممة  تحقيممق جاسممم الفهيممد الدوسممري

 ه  .1406ا ولى ، 

عاممة محمد الشنقيطي ، الر اسمة ال أضواءْالبيانْفيْإيضاحْالقرآنْبالقرآن. .3

 ه 1403آلرارات البحو  العلمية واإلفتام والدعو  واإلرشار ، الرياض ، 
. 

. جمالل المدين السميوطي ، منسسمة الكتمب البدورْالسلافرةْفليْأملورْاآلخلرة .4

 ه .1411الوقافية ، بيروت ، الطبعة ا ولى ، 
يمق عمدنان معمور. . جالل المدين السميوطي ، تحقبسطْالكفْفيْإتمامْالصف .5

 .ه  1407مكتبة رار الوفام للنشر والتوويع ، جد  ، الطبعة ا ولى ، 

 ،. سميد سمعيد عبمد اللنمي، مطمابع ابمن تيميمة البيانْفيْصفاتْعبادْالرحمن .6

 ه . 1414القاهر ، 
. محمممد المبمماركفوري ، رار الفكممر ، تحفللةْاألحللوذيْبشللرحْجللامعْالترمللذي .7

 بيروت .

. أبممي عبممدهللا القرطبمممي ، رار تىْوأمللورْاآلخلللرةالتللذكرةْفلليْأحلللوالْالمللو .8
 ه  .1415المحابة للترا  ، طنطا ، 

تعليق ممطفى محمد عممار  ، رار الحمديث ،  الترغيبْوالترهيبْللمنذري. .9

 ه  .1407القاهر  ، الطبعة ، 

عممة . ابمن كويممر ، رار ومكتبمة الهمالل ، بيمروت ، الطبتفسليرْالقلرآنْالعظليم.10
 م.1986ا ولى ، 

لميمة ، . فخر الدين المراوي ، رار الكتمب العيرْالكبيرْأوْمفاتيحْالغيبالتفس.11

 ه  .1411بيروت ، 

ر . ر. وهبممة الزحيلممي ، راالتفسلليرْالمنيللرْفلليْالعقيللدةْوالشللريعةْوالمللنهج.12
 ه  .1411الفكر ، بيروت ن الطبعة ا ولى ، 

 ،. أحمممد فريممد ، رار اإليمممان التقللوىْالغايللةْالمنشللودةْوالللدرةْالمفقللودة.13

 اإلسكندرية .
. صممالإ الممدين مممارريني ، المكتممب اإلسممالمي ، الطبعممة ا ولممى ، التقللوى.14

 ه  .1400
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. عبممد المممنعم صممالح العممزي ، تهللذيبْمللدارجْالسللالكينْالبللنْقلليمْالجوزيللة.15
 المكتبة العلمية، مطبعة كاظم ، ربي .

ار محمد نسيب الرفماعي ، ر تيسيرْالعليْالقديرْالختصارْتفسيرْابنْكثير..16

 ه  .1406للطباعة والنشر ، الطبعة الرابعة ،  لبنان

ق معد الدين ابن ا ثير العزري ، تحقي جامعْاألصولْفيْأحاديثْالرسول..17
 ه  .1403عبد القارر ا رناؤط ، رار الفكر ، بيروت ، الطبعة الوانية ، 

. ابن رجب ، جامعْالعلومْوالحكمْفيْشرحْخمسينْحديثاْمنْجوامعْالكلم.18

 ه  .1411، بيروت ، الطبعة ا ولى ، منسسة الرسالة 
،   . أبممي عبممدهللا القرطبممي ، رار الحممديث ، القمماهر الجللامعْألحكللامْالقللرآن.19

 ه .1414الطبعة ا ولى ، 

ي ، . ابن قيم العووية ، تحقيق يوسف بمديوحاديْاألرواحْإلىْبالدْاألفراح.20

 ه  .1411رار ابن كوير . الطبعة ا ولى ، 
علميمة . أبي نعيم ا صبهاني ، رار الكتمب الاألصفياءحليةْاألولياءْوطبقاتْ.21

 ، بيروت .

. محمممد المممديقي ، رار الفكممر ، دليلللْالفللالحينْلطريللقْريللاضْالصللالحين.22

 ه  .1400بيروت ، الطبعة الوالوة ، 
. محمد ناصر الدين سلسلةْاألحاديثْالصحيحةْوشيءْمنْفقههاْوفوائدها.23

 ه  .1412ا لباني ، مكتبة المعارا الرياض ، 

فمممي ا ممممة ، مكتبمممة المعمممارا  السمميئسلسمملة ا حاريمممث الضمممعيفة وأثرهممما .24
 ه .1408الرياض ، 

 ،محمد شمس الدين آباري ، رار الفكر  سننْأبيْداودْبشرحْعونْالمعبود..25

 ه  .1399بيروت ، الطبعة الوالوة ، 

. تحقيق مكتب سننْالنسائيْبشرحْجاللْالدينْالسيوطيْوحاشيةْالسندي.26
  اإلسمممالمي ، رار المعرفمممة ، بيمممروت ، الطبعمممة الوانيمممة ، تحقيمممق التمممرا

 ه  .1412

م ، . ر. محممد أبمو شمهبة ، رار القلمالسيرةْالنبويةْفيْضوءْالقرآنْوالسلنة.27

 ه  .1409رمشق ، الطبعة ا ولى ، 
نَّة.ْ.28 . تحقيمق شمعيب ا رنمنوط ووهيمر الحسين بمن محممد البلمويشرحْالس 

 ه  .1403عة الوانية ، الشاوي  ، المكتب اإلسالمي ، الطب

. أبمي الحسمن الحنفمي المعمروا بالسمندي ، شرحْسننْابنْماجهْالقزوينلي.29

 .رار العمي  ، بيروت
تحقيمق محممد السمعيد بسميوني وغلمول ، رار  .أحممد البيهقميشلعبْاإليملان.ْ.30

 ه  .1410الكتب العلمية ،  بيروت ، الطبعة ا ولى ، 
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محممد بمن ناصمر الممدين  بيلر..صلحيحْْالجلامعْالصلغيرْوزيادتلهْتالفللتحْالك.31
 ه  .1406ا لباني ، المكتب اإلسالمي ، الطبعة الوانية ، 

محمممد بممن ناصمر الممدين ا لبماني ، المكتممب اإلسممالمي ،  صلحيحْابللنْماجله..32

 ه  .1407الطبعة ا ولى 

 . محمممد ناصممر الممدين ا لبمماني ، رارصللحيحْاألدبْالمفللردْل مللامْالبخللاري.33
 ه  .1414لطبعة ا ولى ، المديق للنشر والتوويع ، ا

تحقيق محمد بن ناصمر المدين  صحيحْالترغيبْوالترهيبْللحافظْالمنذري..34

 ه .1406ا لباني ، المكتب اإلسالمي ، الطبعة الوانية ، 
،  . محمد بن ناصر الدين ا لباني ، المكتب اإلسالميصحيحْسننْأبيْداود.35

 ه .1409الطبعة ا ولى ، 

 ،ن ناصر الدين ا لباني ، المكتب اإلسمالمي . محمد بصحيحْسننْالنسائي.36

 ه .1409الطبعة ا ولى ، 
. رار القلمممم ، بيمممروت ، الطبعمممة ا ولمممى ، صلللحيحْمسللللمْبشلللرحْالنلللووي.37

 ه  .1407

عممة . سممعيد عبممد العظمميم ، رار ابممن القمميم ، اإلسممكندرية ، الطبالصللدقْمنجللاة.38
 ه  . 1414ا ولى ، 

القمماهر  ، الطبعممة ا ولممى ،  . البممن العممووي، رار المممفا ،صللفةْالصللفوة.39

 ه  .1411

اني . محمد ناصر الدين ا لبضعيفْالجامعْالصغيرْوزيادتهْتالفتحْالكبير..40
 ، المكتب اإلسالمي ، الطبعة  الوانية .

 . عبمدالرحيم العراقمي ، رار إحيمام التمرا طرحْالتثريبْفيْشرحْالتقريلب.41

 العربي ، بيروت.
 الطيب محممد آبماري ، رار الفكمر ، . أبيعونْالمعبودْشرحْسننْأبيْداود.42

 ه  .1399بيروت ، الطبعة الوالوة 

ن . ابن حعر العسقالني ، رارالريافتحْالباريْشرحْصحيحْاإلمامْالبخاري.43

 ه  .1407للترا  ، القاهر  ، الطبعة ا ولى 
ممع مختممر  الفتحْالربانيْلترتيبْمسلندْاإلملامْأحملدْبلنْحنبللْالشليباني.44

بنما أسرار الفتح الرباني. أحمد بن عبمد المرحمن ال شرحه بلوغ ا ماني من

 الشهير بالساعتي ، رار إحيام الترا  العربي ، بيروت .
. فضلْالصمدْفيْتوضيحْاألدبْالمفردْل مامْمحمدْبنْإسماعيلْالبخلاري.45

 ه  .1378فض  هللا العيالني ، الناشر" المدا ببلشرو ، باكستان ، 

بعمة ضبان ، جامعة أم القرب ، مكة ، الطمنير محمد غ فقهْالسيرةْالنبوية..46

 ه  .1410ا ولى ، 
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 ه  . 1403. ابن قيم العووية ، رار الباو ، مكة ، الطبعة ا ولى ، الفوائد.47
 . عبد المرؤوا المنماوي ، رار المعرفمة ،فيضْالقديرْشرحْالجامعْالصغير.48

 بيروت .

لوانيمة الطبعة ا. ابن أبي عاصم ، رار الريان للترا  ، القاهر  ، كتابْالزهد.49

 ه .1408، 
ة .  أبو بكر بن أبي عاصم ، ومعه ظالل السنة في تخمري  السمنكتابْالسنة.50

   .ه1405لمحمد ا لباني ، المكتب اإلسالمي ، بيروت ، الطبعة الوانية 

. كشفْالخفاْومزيلْاإللباسْعماْاشتهرْملنْاألحاديلثْعللىْألسلنةْالنلاس.51

عة رسالة ، بيروت ، الطبعة الراباسماعي  الععلوني العراحي ، منسسة ال
 ه  .1405

نسسمة . عالم الدين المتقي الهنمدي ، مكنزْالعمالْفيْسننْاألقوالْواألفعال.52

 ه  .1409الرسالة ، بيروت ، الطبعة الوالوة 
لطبعة . محمد بن إبراهيم النعيم ، رار الذخا ر ، اكيفْتطيلْعمركْاإلنتاجي.53

 ه  .1417الوانية ، 

لعربمي . نور الدين علي الهيومي ، رار الكتاب ابعْالفوائدمجمعْالزوائدْومن.54

 ه  .1403، بيروت ، الطبعة الوالوة ، 
،  . علمي القماري ، المكتبمة التعاريمةمرقاةْالمفلاتيحْشلرحْمشلكاةْالمفلاتيح.55

 ه  .1412مكة المكرمة ، الطبعة ا ولى ، 

،  علمية. محمد الحاكم النيسابوري ، رار الكتب الالمستدركْعلىْالصحيحين.56
 ه  .1411بيروت ، الطبعة ا ولى 

 ، رار الكتب العلمية ، بيروت .  مسندْاإلمامْأحمدْبنْحنبل.57

 . محمد بن عبد هللا الحطيب التبريمزي ، تحقيمق محممد بمنمشكاةْالمصابيح.58

 ه .1399ناصر الدين ا لباني ، المكتب اإلسالمي ، الطبعة الوانية 
ربي ، ي السلفي ، رار احيام الترا  الع. تحقيق حمدالمعجمْالكبيرْللطبراني.59

 ه  .1404مكتبة ابن تيمية ، القاهر  ، الطبعة الوانية 

. محمممد فممنار عبممد البممماقي ، رار المعجللمْالمفهللرسْأللفللاآْالقللرآنْالكللريم.60

 ه  .1408الحديث ، القاهر  ، الطبعة الوانية ، 
 اسة رووية ، . ابن قيم العمفتاحْدارْالسعادةْومنشورْواليةْالعلمْواإلرادة.61

 إرارات البحو  العلمية واإلفتام والدعو  واإلرشار ، الرياض .

،  مركممز التممرا  للحاسممب اآللممي ، ا ررن .المكتبللةْاأللفيللةْللسللنةْالنبويللة.62
 ه  .1420
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 معممه الفمتح الربمماني الملنهجْاألسلعدْفلليْترتيلبْأحاديللثْمسلندْاإلمللامْأحملد.63
 ،صمر حمماني ، رار طيبمة للساعاتي وشرإ الحاف  أحمد شاكر. عبد هللا نا

  . ه 1411الرياض ، الطبعة ا ولى ، 

. محمد السعيد بسموني وغلمول ، موسوعةْأطرافْالحديثْالنبويْالشريف.64

 ه  .1410عالم الترا  ، بيروت ، الطبعة ا ولى ، 
لألبحمما  والسممنة ،  نممور اإلسممالم مركممزالموسللوعةْالحديثيللةْالمصللغرة.ْ.65

 ه  .1420اإلسكندرية ، اإلصدار الوالث ، 

م تحقيمق محمممد فمنا عبمدالباقي ، رار إحيمما .الموطلأْل ملامْماللكْبللنْأنلسْ.66

ْ.الكتب العربية

. محمد حسن عقي  موسى نزهةْالفضالءْتهذيبْسيرْأعالمْالنبالءْللذهبي.67

 ه  .1411، رار ا ندلس ، جد  ، الطبعة ا ولى ، 

ْ
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