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على  الم  والسَّ الة  والصَّ للمتقين،  والعاقبة  العالمين،  رب  هللا  الحمد 
ــحــبــه أجــمــعــيــن. وصَ نــبــيِّــنــا مــحــمــد وعــلــى آلــه 

أمــا بــعــد:
عظيم  من  ألهلها  ه اهللا  أعدَّ وما  العبادات  وثواب  األعمال  فضائل  إنَّ 
األجـــر وجــزيــل الــثــواب وغــفــران الــذنــوب؛ بــاب عــظــيــم مــن أبـــواب الــعــلــم، 
المعونة  من  به  العلم  على  يترتب  لما  به؛  عنايته  تعظم  أن  بالمسلم  جدير 
ــن  «ومَ عــلــيــهــا،  والــمــواظــبــة  مــنــهــا  واالســتــكــثــار  عــلــيــهــا،  الــمــحــافــظــة  للعبد على 

.(١ )« الِ األَحــوَ ــيــعِ  ــيــهِ فــي جــمِ ــتْ عــلَ ــلَ ؛ ثــقُ ــالِ ابَ األعــمَ فْ ثــوَ ــعــرِ يَ لــمْ 
فـــردت  هــذا الــبــاب الــشــريــف كــتــابــات كــثــيــرة أُ ولــقــد كــتــب الــعــلــمــاء فــي 
دواويـــــن الــســنــة مــن  فـــي فــضــائــل األعـــمـــال، إضـــافـــة إلـــى مـــا اشــتــمــلــت عــلــيــه 
الــصــحــاح والــســنــن والــمــســانــيــد وغــيــرهــا مــن جــمــعٍ لــهــذه الــفــضــائــل الــمــرويــة 

عــن الــرســولملسو هيلع هللا ىلص.
لرسالة  ا هذه  لباب  ا هذا  في  لِّفت  أُ التي  المختصرات  أحسن  ومن 
لــلــحــافــظ  لمتزهد»  ا وتحفة  لمتعبد  ا «كفاية  بـ  الموسومة  يدينا  أ بين  التي 
القوي  عبد  بن  العظيم  عبد  مـــحـــمـــد  بــــــي  أ لــــفــــقــــيــــه  ا قــــد  لــــنــــا ا لــــمــــحــــدث  ا
 ،( ٦٥٦هـــــ ) عـــام  ـــتـــوفـــى  لـــمُ وا  ( هــــ  ٥٨١ ) عـــام  لـــمـــولـــود  ا   ريّ  ـــنـــذِ لـــمُ ا

الــبــراثــي. عبد اهللا  أبــي  عــن   ،(١٣٩ الــدنــيــا ( أبــي  البــن  الــزهــد   (١ )
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مــن  وهــــو  لـــتـــرهـــيـــب»،  وا لـــتـــرغـــيـــب  «ا فـــل  لـــحـــا ا لـــعـــظـــيـــم  ا لـــكـــتـــاب  ا صـــاحـــب 
 أخــر مــصــنــفــات  ولــه  وأوعــبــه،  وأوســعــه  لــبــاب  ا هــذا  فــي  لــف  أُ مــا  أجــمــع 
ومـــخـــتـــصـــره  مـــســـلـــم،  لـــصـــحـــيـــح  مـــخـــتـــصـــره   : أشـــهـــرهـــا مــــن  فـــعـــة،  نـــا عـــظـــيـــمـــة 
لـــلـــيـــلـــة،  وا لـــيـــوم  ا وعـــمـــل  لـــصـــحـــيـــحـــيـــن،  ا بـــيـــن  لـــجـــمـــع  وا داود،  بــــي  أ لـــســـنـــن 

فــعــة. لــنــا ا لــمــصــنــفــات  ا مــن  وغــيــرهــا 
مختصرة،  بها  وأتى  األعمال،  فضائل  بيان  في  أفردها  الرسالة  وهذه 
فــهــي  عــنــهملسو هيلع هللا ىلص،  صــح  مــا  إال  فــيــهــا  يـــورد  ولــم  ا،  مــفــيــدً ا  جــيــدً ــا  تــقــســيــمً ــمــهــا  وقــسَّ
ومجموع  نبيناملسو هيلع هللا ىلص،  عن  ثابت  فيها  ما  فكل  الضعيفة،  األحاديث  من  خالية 
ــا؛ الــمــتــفــق عــلــيــه مــنــهــا: اثــنــان  حــديــثً أحــاديــث هـــذه الــرســالــة تــســعــة وثــمــانــون 
ـــا، ومـــا انـــفـــرد بـــه الـــبـــخـــاري: ســتــة أحـــاديـــث، ومـــا انـــفـــرد بــه  حـــديـــثً وأربـــعـــون 

مــســلــم: خــمــســة وثــالثــون، ومــن خــارج الــصــحــيــحــيــن ســتــة أحــاديــث.
أن  وهـــــو:  لـــيـــفـــهـــا  تـــأ ســـبـــب  لــــى  إ لـــهـــا  مـــقـــدمـــتـــه  فــــي    أشـــــار  وقــــد 
ا  مـــخـــتـــصـــرً ـــا  بً كـــتـــا لـــه  يـــجـــمـــع  أن  مـــنـــه  طـــلـــب  الكريم  عبد  أحـــمـــد  بــــا  أ أخــــاه 
وهـــذا  لـــة،  لـــرســـا ا هـــذه  ـــف  لَّ أ بـــأن  بــه  فــأجــا بـــهـــا،  وثـــوا األعـــمـــال  ئــل  فــضــا فـــي 
وأوالهم  لــنــاس  ا أحق  ألنه  وأخيه؛  األخ  بــيــن  لوفاء  ا جــمــيــل  مــن   - -واهللاِ
ألخــيــه  أخٍ  ءِ  وفا أعــظــمِ  مــن  وكان  وفــهــم،  عــلــم  مــن  اهللا  تاه  آ بــمــا  يــنــفــعــه  بأن 
ا  وزيـــرً لـــه  يــجــعــل  أن  اهللا  دعا  إذ  ؛  هـــارون  ألخـــيـــه  مـــوســـى  ءُ  وفـــا
دعــوتــه،  اهللا  فاستجاب  لــنــبــوة-  ا -أي:  مــره  أ فــي  يــشــركــه  وأن  هــلــه،  أ مــن 

. رســوالً نــبــيــا  هــارون  فــجــعــل 
فــيــهــا،  بـــــارك اهللا  ألخـــيـــه    الـــمـــنـــذري  كــتــبــهــا  الـــتـــي  الـــرســـالـــة  وهــــذه 
وال  وحديثه،  الزمان  قديم  في  خلق  بها  وانتفع  صيتها،  وذاع  نفعها،  فعمَّ 
كــاتــبــهــا  لــمــكــانــة  إضافة  العلم؛  أبواب  من  عــظــيــم  شريف  باب  في  أنها  ســيــمــا 

. ــفــهــا الــحــافــظ الــمــنــذريّ  ومــنــزلــة مــؤلِّ
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عــلــى  فــيــه  واعــتــمــدت   ،(١ الــمــتــن( هــذا  شــرح  لــي -بــمــنــه-  يسر اهللا  وقــد 
أن  وأســــــأل اهللا  الـــمـــنـــيـــريـــة،  الـــرســـائـــل  مــجــمــوعــة  ضـــمـــن  الــمــطــبــوعــة  الــنــســخــة 
معونة  باب  يجعله  وأن  العباد،  به  ينفع  وأن  وأصله،  الشرح  هذا  في  يبارك 
ــه وكــرمــه،  لــلــمــســلــمــيــن عــلــى حــســن الــطــاعــة واالســتــكــثــار مـــن الــفــضــائــل بــمــنِّ

.(٢ وصــحــبــه( وآلــه  مــحــمــد  نــبــيــنــا  ورســولــه؛  عــبــده  عــلــى  وســلــم  وصلى اهللا 
وكــتــبــه 

الــبــدر عبد المحسن  بن  عبد الرزاق 
١٤٤١/٤/٦هـــ فــي 

ــا،  مــجــلــسً وعــشــريــن  أربــعــة  بــلــغــت  ملسو هيلع هللا ىلص،  الــنــبــيِّ مــســجــد  فــي  ألــقــيــتــهــا  دروسٌ  وأصــلــه   (١ )
والــرابــع مــن عــام ســتــة وثــالثــيــن وأربــعــمــائــة وألــف  ــقــدت فــي الــشــهــريــن الــثــالــث  عُ
الموفق. وحده  واهللا  وتنقيحات،  وإضافات  تعديالت  عليه  وأجريت  للهجرة، 
تــم تــقــســيــم الــكــتــاب إلــى مــقــاطــع مــتــنــاســبــة الــحــجــم؛ تــســهــيــالً لــمــن رغــب فــي قــراءتــه   (٢ )

 فــي نــهــايــتــه. ــيِّــز كــلُّ مــقــطــع بــوضــع هــذه الــعــالمــة:  ومُ عــلــى جــمــاعــة الــمــســجــد، 
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(الحمُد هللا رّبِ العالمين، وصلى اهللا على سيدنا محمٍد وآله وصحبه 
الطاهرين.

ُث بقّيُة الُحّفاظ َزكّي الدين أبو محمد  قال الشيُخ الفقيُه العالم الُمحّدِ
: الُمنِذري  القوّيِ  عبِد  بُن  العظيم  عبُد 

اآلمال،  نهايَة  لراجيه  الُمَحّقِِق  األعمال،  لِصالِِح  الموّفِق  هللا  الحمُد 
َ هو الكبيُر الُمَتعال، 

شَهُد أن ال هل إّال
َ
حَمُدهُ على نَِعِمِه في الحال والمآل، َوأ

َ
أ

عليه  صلى اهللا  الل،  الّضَ من  به  الُمنِقُذ  ورسُوله  عبُده  محمًدا  أّنَ  َوأشهُد 
االتّصال. دائمة  واألفضال  باإلحسان  الُجَدراء  وأزواجه  وأصحابه  وآله 

وبعد:
رجيم-  شيطان   َ

ُكّل عنه  –صرف اهللا  عبد الكريم  أحمد  أبا  أخي  فإّنَ 
األسانيِد؛  محذوف  وفضائلها  األعمال  ثواب  في  كتابًا  له  أجمع  أن  سألني 
الَحّقِ  من  له  لما  ذلك؛  إلى  فأجبته  تناوله،  ويَقُرَب  حفظه،  عليه  لِيسهل 
نورده  ما  مالزمة  على  تعالى-  شاء اهللا  –إن  له  باعًثا  وليكون  الالزم، 
«كفاية  يته  وسّمَ الكتاَب  هذا  له  وجمعُت  -تعالى-  فاستخرت اهللا  فيه، 

أبواب: أربعة  وجعلته  المتزهد»،  المتعبد وتحفة 
الصالة. ِذكر  في  األول:  الباب 
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الصيام. في  الثاني:  الباب 
الصدقة. في  الثالث:  الباب 

كر. والّذِ الدعاء  في  الرابع:  الباب 
ويجعله  المسلمين،  وسائر  به  ينفعنا  أن  في  المسؤوُل  -تعالى-  واهللا 

وَمّنِِه). بفضله  رحمته  من  ًبا  ُمقّرِ لوجهه  خالًصا 

مـــضـــمـــون  عـــلـــى  لـــــــدالِّ  ا واالســــتــــهــــالل  بـــالـــحـــمـــد    الـــمـــصـــنـــف  بـــــدأ 
د اهللا  فحمِ االســـتـــهـــالل،  بـــراعـــة  يـــســـمـــى:  وهــــذا  ومـــقـــصـــدهـــا،  الـــرســـالـــة  هــــذه 
قــيــام  إذ  اآلمـــــال،  نـــهـــايـــةَ  لـــراجـــيـــهِ  ــقُ  الــمــحــقّ األعـــمـــال،  لــصــالــح  الـــمـــوفـــق  بـــأنـــه 
والعبد كلَّما  وبــمــعــونــتــه،  لــه،    بتوفيق اهللا  هــو  إنــمــا  العبد بالعمل 
ــغــه مــا يــرجــوه  وبــلَّ ــقَ لــه نــهــايــة آمــالــه،  ــم رجــاؤه بــاهللا -جــل فــي عــاله- حــقَّ ــظُ عَ

. مــن رضــوانــه 
مــةِ  الــمــتــقــدّ الــنــعــمِ  أي:  والمآل)  الحال  في  نَِعِمِه  على  حَمُدهُ 

َ
(أ  :Â

واآلخــرة. والــمــتــأخــرة؛ نــعــم الــدنــيــا 
ذاته  في  الكبيرُ  أي:  الُمَتعال)  الكبيُر  هو   َ

إّال هل  ال  أن  شَهُد 
َ
(َوأ  :Â

ا. ا وقــهــرً وقــدرً ــا  وأســمــائــه وصــفــاتــه، الــمــتــعــالِ عــلــى جــمــيــع خــلــقــه ذاتً
الل)  الّضَ من  به  الُمنِقُذ  ورُسوله  عبُده  محمًدا  أّنَ  (َوأشهُد   :Â
 ¨ ﴿ قال اهللا:  كــمــا  الــنــور؛  إلــى  الــظــلــمــات  مــن  الــنــاس  بــه  أنقذ اهللا  الــذي  أي: 
 ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  J  ¬  «  ª  ©

.[١٠-١١ ¾ ﴾ [الــطــالق:   ½ ¼  » º  ¹
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اهللا عليه وآله وأصحابه وأزواجه الُجَدراء باإلحسان)  Â: (صلى 
(واألفضال  مــنــزلــتــهــم،  ورفــيــع  مــكــانــتــهــم  لــعــظــيــم  بــاإلحــســان؛  الــجــديــريــن  أي: 
الــصــدق  ولــســان  الــحــســن  والــذكــر  الــعــظــيــمــة  الــمــنــاقــب  أي:  االتّصال)  دائمة 

الــدائــم غــيــر الــمــنــقــطــع. األمــة  فــي 
شيطان   َ

ُكّل عنه  –صرف اهللا  عبد الكريم  أحمد  أبا  أخي  (فإّنَ   :Â
محذوف  وفضائلها  األعمال  ثواب  في  كتابًا  له  أجمع  أن  سألني  رجيم- 
عبد الكريم  أحمد  أبا  أخاه  أن  الرسالة؛  لهذه  تأليفه  سبب  هذا  األسانيِد). 
األسانيد،  محذوفة  وفضائلها  األعمال  ثواب  في  ا  كتابً له  يجمع  أن  سأله 
كــتــابــه  فـــي  الـــمـــنـــذري  عبد العظيم  الـــحـــافـــظ  إلـــيـــه  أشــــار  هــــذا  وعبد الكريم 
وأربـــعـــيـــن  ١)، وكــــانــــت وفــــاتــــه فــــي عــــام ثـــالثـــة  لــــنــــقــــلــــة»( «الـــتـــكـــمـــلـــة لـــوفـــيـــات ا

ــا. عــامً عــشــر  بــثــالثــة  عبد العظيم  الــحــافــظ  وفــاة  قــبــل  أي:   ،(٢ وســتــمــائــة(
وÂ: (ليسهل عليه حفظه ويقرب تناوله) فيه فائدة هذه المختصرات، 
وأن فــيــهــا تــســهــيــالً لــطــالــب الــعــلــم؛ لــحــفــظ جــمــلــة مــن األحــاديــث الــصــحــيــحــة في 

العظيم. ثوابها  ونيل  الفضائل  بهذه  للعمل  ا  وتيسيرً وثوابها،  األعمال  فضائل 
إجابته  لسبب  بيان  الالزم)  الحق  من  له  لما  ذلك؛  إلى  (فأجبته   :Â

بالمعروف. األقربين  أولى  من  األخ  أن  شك  وال  قرابته،  حق  وهو  لطلبه؛ 
ما  مالزمة  على  تعالى-  شاء اهللا  -إن  له  باعًثا  (وليكون   :Â
الــقــيــام  مـــداومـــة  أي:  بـــالـــمـــالزمـــة؛  والـــمـــراد  فــضــائــل،  مـــن  أي:  فيه)  نورده 

«وفـــي  قــــال:  حـــيـــث   ،(٢٥٨/١ ) لـــلـــمـــنـــذري  الـــنـــقـــلـــة»  لـــوفـــيـــات  «الـــتـــكـــمـــلـــة  انـــظـــر:   (١ )
المنذري».  عبد اهللا  عبد القوي بن  عبد الكريم بن  أخي  لد  وُ رجب  من  الثالث 
. ا  عامً  (١١ ) بـ  أخيه  من  أكبر  المنذري  فالحافظ   ( هـ  ٥٩٢ ) عام  في  أي: 

محمد بن  أحمد بن  الــديــن  عــز  لــلــحــافــظ  الــنــقــلــة،  لــوفــيــات  الــتــكــمــلــة  صــلــة  انــظــر:   (٢ )
.(٣١٦ (ص:  الــحــســيــنــي  عبد الرحمن 
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أن  عــلــى  فــيــه تــنــبــيــه  وهـــذا  األحـــاديـــث،  فــي  فــضــائــلــهــا  كـــرت  ذُ الــتــي  بــاألعــمــال 
طــلــبــه  فــي  هــمــتــه  تــكــون  أن  يــنــبــغــي  الــعــلــم  طــالــب  وأن  الــعــمــل،  الــعــلــم  مــقــصــود 
بمجرد  أهله  من  يكون  ال  إذ  أهله؛  من  ليكون  به  يعمل  أن  وتحصيله  للعلم 
األعـــمـــال  فــضــائــل  أحـــاديـــث  أن  إلـــى  تــنــبــيــه  فــيــه  ـــا  أيـــضً وهــــذا  وحـــفـــظـــه.  فــهــمــه 
وقــت  بــيــن  الــمــســلــم  ــنــصــح  يُ ولــهــذا  األعــمــال؛  للعبد على  الــمــعــونــة  أعــظــم  مــن 
على  وتقبل  نفسه  تتحرك  حتى  األعمال  فضائل  في  تب  كُ ما  يقرأ  أن  وآخر 
والــقــال  الــقــيــل  فــي  يــضــيــع  أن  وزمــانــه  بــعــمــره  لــيــربــأ  ــا  وأيــضً والــعــبــادة،  الــعــمــل 

: وذام، ومــن شــعــر الــمــصــنــف  والــنــظــر لــلــنــاس مــن مــادح 
ــــا ال تــحــتــفــل بــــــظــــــهــــــور قــــــيــــــل فـــــــــي األنــــــــــــــــــام وقــــــــــــالِاعــــمــــل لـــنـــفـــســـك صــــالــــحً
ــــــثــــــنٍ عـــلـــيـــك وقـــــــالـــــــي(١)فــالــخــلــق ال يـــرجـــى اجـــتـــمـــاع قــلــوبــهــم ال بــــــــدَّ مــــــن مُ

يته  وسّمَ الكتاَب  هذا  له  وجمعُت  -تعالى-  اَهللا  (فاستخرتُ   :Â
أنَّ  لــلــكــتــاب  الـــعـــنـــوان  بـــهـــذا  ــا  مــنــبــهً الُمتَزهد»)  وتُحفَة  الُمتعّبِد  «كفاية 
هللا  الـــعـــبـــادة  عــلــى  لــلــمــقــبــل  وافـــيـــة  وتــحــفــةً  كــافــيــة  خـــالصـــةً  ـــعـــدُّ  يُ فــيــه  أورده  مـــا 

هــادة فــي الــدنــيــا. والــزَّ
أبواب: أربعة  (وجعلته   :Â

الباب  الصيام.  في  الثاني:  الباب  الصالة.  ِذكر  في  األول:  الباب 
األبــواب  هــذه  كر).  والّذِ الدعاء  في  الرابع:  الباب  الصدقة.  في  الثالث: 
األربـــعـــة أتـــت عــلــى أمـــهـــات الـــعـــبـــادات الـــديـــنـــيـــة، وقـــد جــــاءت مــجــتــمــعــة فــي 
أجمع  من  وهو  المصنف،  عند  اآلتي    األشعري  مالك  أبي  حديث 

أحــاديــث الــفــضــائــل.

.(٢٦١/٨ «طــبــقــات الــشــافــعــيــة» لــلــســبــكــي (  (١ )
إذا أبــغــضــه وكــرهــه.  ، ــلــيــهِ ــقْ يَ ــالهُ  الــقــالــي: اســم فــاعــل مــن قَ
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المسلمين،  وسائر  به  ينفعنا  أن  في  المسؤوُل  (واهللا -تعالى-   :Â
أن اهللا  وأحسب   ( وَمّنِِه بفضله  رحمته  من  ًبا  ُمقّرِ لوجهه  خالًصا  ويجعله 
كبيرٌ  ونفعٌ  انتشارٌ  الرسالة  لهذه  تب  كُ فقد  رجاءه؛  وحقق  دعاءه  أجاب  قد 
مــن  الــشــرح  لــهــذا  تــيــســيــر الــمــولــى  يــكــون  أن  وأرجـــو  والــحــديــث،  الــقــديــم  فــي 

 وحــده الــتــوفــيــق.  مــزيــد االنــتــفــاع بــهــذه الــرســالــة، وبــاهللا  أســبــاب 
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رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سمعت  قال:    اب  الخّطَ بُن  عمُر  (روى   :Â
متفق  الحديث  نََوى»  َما  امِرٍئ  لُِكّلِ  َوإِّغََما  بِالّنِّيَاِت،  عَماُل 

َ
األ «إِّغََما  يقول: 

عليه)(١).

لُ  ـــــا عـــــمَ األَ ــــــا  ــــــمَ نَّ «إِ بــــحــــديــــث  لــــكــــتــــاب  ا هـــــذا  ديـــــث  أحـــــا   ر  صــــــدَّ
نـــه،  أركـــا وثـــــق  وأ ئـــمـــه  دعـــا وأول  اإليــــمــــان  عـــد  قـــوا أحــــد  وهــــو   « ــــاتِ لــــنِّــــيَّ بِــــا
لـــحـــديـــث  ا فــــي  لــــمــــصــــنــــفــــات  ا مــــن  كـــثـــيـــر  فــــي  لــــعــــلــــم  ا هـــــل  أ ئــــمــــة  بــــأ ــــا  مــــؤتــــســــيً
أهــمــيــة  عـــلـــى  مــنــهــم  ــا  تــنــبــيــهً ٢)؛  لـــحـــديـــث( ا بـــهـــذا  صـــدروهـــا  حـــيـــث  لـــفـــقـــه،  وا
مــن  ــعــدُّ  يُ لــعــلــم  ا طــلــب  ألن  اســتــحــضــارهــا؛  ووجــوب  نــهــا  شــأ وعــظــيــم  لــنــيــة  ا
طــلــب  بــمــثــل  ب  مــتــقــرِّ ب  تــقــرَّ «مــا  فــعــي:  ــا لــشَّ ا قــال  كــمــا  بــل  ب،  ــرَ لــقُ ا أعــظــم 
وفـــي  اهللا،  لوجه  لـــصـــة  خـــا نـــت  كـــا ذا  إ إالَّ  ـــقـــبـــل  تُ ال  لـــعـــبـــادة  وا  ،(٣ ) لـــعـــلـــم» ا

.(١٩٠٧ ١)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
مــثــل: الــبــخــاري فــي كــتــابــه «الــجــامــع الــصــحــيــح»، والــبــغــوي فــي «شـــرح الــســنــة»،   (٢ )

وغــيــرهــمــا.
.(٣١٠ انــظــر: الــمــدخــل إلــى الــســنــن الــكــبــر، لــلــبــيــهــقــي (ص:   (٣ )
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ـــالً  ـــمَ عَ ـــلَ  ـــمِ عَ ـــن  مَ  ، ـــركِ لـــشِّ ا ـــنِ  عَ ءِ  ـــا كَ ـــرَ لـــشُّ ا غـــنَـــى  أَ ــــا  نَ «أَ لـــقـــدســـي:  ا لـــحـــديـــث  ا
.(١ ) « ــهُ ــركَ شِ وَ ــهُ  كــتُ ــرَ تَ ي،  ــيــرِ غَ ــي  ــعِ مَ فِــيــهِ  كَ  شــرَ أَ

بــنــيــاتــهــا،  مــعــتــبــرة  األعــمــال  إنــمــا  أي:  لّنِّيَاِت)  بِا عَماُل 
َ
األ ِّغََما  (إ  :Âو

ــة، فــالــعــمــل  ، وإنــمــا الــعــبــرة بــصــالح الــنــيَّ فــلــيــســت الــعــبــرة بــالــعــمــل كــثــرةً وقــلــةً
يقبله اهللا. ال  الــنــيــة  فــســاد  مــع  كــثــر  وإن 

بــحــســب  الــثــواب  مــن  امــرئ  لــكــل  نوى)  ما  امرئ  لكل  (وإنما   :Âو
نــيــتــه  كــانــت  وإن  وأجـــره،  ذلــك  ثـــواب  وجــد  صــالــحــة؛  نــيــتــه  كــانــت  فــإن  نــيــتــه، 
إذا  إال  الـــعـــامـــل  عـــمـــل  يـــقـــبـــل  ال  واهللا  ووزره،  ذلــــك  عـــقـــوبـــة  وجــــد  فــــاســــدة؛ 
فــي  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ضـــرب  وقـــد  وجه اهللا.  فــيــه  وابــتــغــى  فــيــه،  نــيــتــه  الــعــامــل  أصــلــح 
ــهُ  تُ ــجــرَ ــت هِ ــانَ كَ ــن  ــمَ هــذا الــحــديــث مــثــاالً لــلــتــوضــيــح، فــقــالملسو هيلع هللا ىلص فــي تــتــمــتــه: «فَ
ــا  بً ثــوا أي:   « ــهِ ــولِ سُ رَ وَ إِلَى اهللاِ  ــهُ  تُ ــجــرَ ــهِ «فَ ا  وقــصــدً نــيــةً  أي:   « ــهِ ــولِ سُ رَ وَ إِلَى اهللاِ 
إِلَى  هُ  تُ جرَ هِ فَ ا،  هَ نكِحُ يَ ةٍ  أَ امرَ وِ  أَ ا،  يبُهَ يُصِ نيَا  لِدُ هُ  تُ جرَ هِ انَت  كَ ن  مَ «وَ ا،  وأجرً
حــظَّ لــه  وال  الــدنــيــا  مــن  قــصــده  مــا  مــن هــجــرتــه  حــظــه  أن  يــريــد:   « ــيــهِ لَ إِ ــرَ  ــاجَ هَ ــا  مَ

اآلخــرة. فــي 
أو  العمل،  قبول  في  النية  شأن  عظم  يوضح  مثال  هذا  أن  والحاصل 

عــدم قــبــولــه.


لَواُت  «الّصَ قال:  رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص  أن    هريرة  أبو  (روى   :Â
ُيْغَش  لَم  َما   ، بَيَنُهّنَ لَِما  اَراٌت  َكّفَ الُجمَعِة،  إِلَى  َوالُجمَعُة  الَخمُس، 

.(٢ مسلم)( أخرجه  َرَمَضاَن»  إِلَى  «َرَمَضاُن  لفظ:  و   .« الَكَبائُِر

.(٢٩٨٥ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
.(٢٣٣ أخــرجــه مــســلــم (  (٢ )
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أعــظــم  الـــصـــالة  بــاعــتــبــار  الـــصـــالة؛  بــفــضــل  الــفــضــائــل  كـــتـــاب    بـــدأ 
 : ـــمـــسٍ ـــى خَ ـــلَ مُ عَ ســـــالَ اإلِ ِـــيَ  ـــن أركــــان اإلســــالم بــعــد الــشــهــادتــيــن، قــــالملسو هيلع هللا ىلص: «بُ
يتَاءِ  إِ وَ  ، ةِ الَ الصَّ امِ  قَ إِ وَ  ، ولُهُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ وَ  ، إِالَّ اهللاُ لَهَ  إِ الَ  ن  أَ ةِ  ادَ هَ شَ
١). وهـــي عــمــاد الـــديـــن، والــعــهــد  )« ــــانَ ــــضَ مَ ــــومِ رَ صَ ، وَ لــبَــيــتِ ــــجِّ ا حَ ، وَ ـــاةِ كَ الـــزَّ
الـــذي بــيــن اإليــمــان والــكــفــر، والــفــارق بــيــن الــمــســلــم والــكــافــر، فــمــن تــركــهــا 
العبد وربه  بــيــن  صــلــة  فــهــي  عــظــيــم.  شـــأن  اإلســـالم  فــي  ولــلــصــالة  كــفــر،  فــقــد 
صدورهم،  وراحة  نفوسهم  وبهجة  اإليمان  أهل  عيون  قرة  وهي   ،
٢)، وكــان يــقــولملسو هيلع هللا ىلص:  )« ةِ ــالَ فِــي الــصَّ ــيــنِــي  ةُ عَ ــرَّ ــلَــت قُ ــعِ جُ وقــد قــال نــبــيــنــاملسو هيلع هللا ىلص: «وَ

.(٤ إذا حــزبــه أمــر فــزع إلــى الــصــالة( ٣)، وكــانملسو هيلع هللا ىلص  ة»( ــالَ حــنَــا بــالــصَّ رِ «أَ
جــزيــل،  عند اهللا  وثــوابــهــا  كــثــيــرة،  وفــضــائــلــهــا  عــظــيــم،  شــأنــهــا  فــالــصــالة 
بــيــان  فــي  رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص  عــن  األحــاديــث  مــن  ــا  طــرفً جــمــع    والــمــصــنــف 
  هــريــرة  أبــي  بــحــديــث  بــدأهــا  عند اهللا.  ثــوابــهــا  وعــظــيــم  الــصــالة  فــضــائــل 
-وفي  ةِ  معَ الجُ إِلَى  ةُ  معَ الجُ وَ  ، مسُ الخَ لَواتُ  «الصَّ قال:  رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص  أن 
 .« ــرُ ــائِ ــبَ ــشَ الــكَ ــغْ تُ ــم  ــا لَ ، مَ ــنَّ ــيــنَــهُ ــا بَ ةٌ لِــمَ ــارَ ــفَّ كَ  - ــانُ ــضَ مَ ــانُ إلــى رَ ــضَ مَ روايــة: ورَ
خطايا  وتحط  للذنوب،  مكفرات  وأنها  الخمس  الصلوات  فضل  فيه  هذا 
مــوجــبــات  أعـــظـــم  مـــن  الـــصـــالة  إن  بـــل  ذنـــوبـــه،  مـــغـــفـــرة  بـــهـــا  ويــتــحــقــق  الـــعـــبـــد، 

.(١٦ ٨)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
وصححه   ،(٢٦٧٦ ) والحاكم   ،(١٤٠٣٧ ) وأحمد   ،(٣٩٤٠ ) النسائي  أخرجه   (٢ )

.(٣٠٩٨ األلــبــانــي فــي صــحــيــح الــجــامــع (
٢٣٠٨٨)، وصــحــحــه األلــبــانــي. وأحــمــد (  ،(٤٩٨٦ داود ( أخــرجــه أبــو   (٣ )
٢٣٢٩٩)، وصــحــحــه األلــبــانــي. وأحــمــد (  ،(١٣١٩ داود ( أخــرجــه أبــو   (٤ )
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الــغــفــران وتــكــفــيــر الــذنــوب والــخــطــايــا.
الغفران  طلب  كان  المكانة؛  بهذه  الصالة  في  الغفران  شأن  كان  ولما 
فـــي الـــصـــالة فـــي كـــل حـــركـــة مـــن حـــركـــات الـــصـــالة، فــفــي االســـتـــفـــتـــاح طــلــب 
١)، وفــي الــركــوع والــســجــود  )« ـــايَ ـــايَ ـــطَ ــيــنَ خَ بَ ــيــنِــي وَ بَ ــد  ــاعِ بَ ــمَّ  لــلــغــفــران «الــلــهُ
وفي   ،(٢ لِي»( ر  اغفِ مَّ  ، اللهُ كَ مدِ بِحَ وَ نَا  بَّ رَ مَّ  انَكَ اللهُ بحَ «سُ للغفران  طلب 
ــرنِــي  ــهِّ ــمَّ طَ الــرفــع مــن الــركــوع طــلــب لــلــغــفــران كــمــا فــي صــحــيــح مــســلــم: «الــلــهُ
ــا  ــمَ كَ ــا،  ــايَ ــطَ الــخَ وَ ــوبِ  نُ الــذُّ ــنَ  مِ ــرنِــي  ــهِّ طَ مَّ  ، اللهُ دِ البَارِ ــاءِ  الــمَ وَ دِ  ــرَ الــبَ وَ ــلــجِ  بِــالــثَّ
وفــي الــجــلــســة بــيــن الــســجــدتــيــن طــلــب   ،(٣ )« ــخِ سَ ــنَ الــوَ بــيَــضُ مِ األَ ــى الــثَّــوبُ  ــنَــقَّ يُ
ــا  ــلــمً ظُ ــي  ــفــسِ نَ ــمــتُ  ــلَ ظَ إِنِّي  ــمَّ  «الــلــهُ لــلــغــفــران  طــلــب  الــســالم  وقــبــل   ،(٤ لــلــغــفــران(
منِي  ارحَ وَ  ، كَ ندِ عِ مِن  ةً  رَ غفِ مَ لِي  ر  اغفِ فَ  ، نتَ أَ إِالَّ  نُوبَ  الذُّ رُ  غفِ يَ الَ  وَ ا،  ثِيرً كَ
٦)، فــالــصــالة  ٥)، وبــعــد الــســالم طــلــب لــلــغــفــران( )« ــيــمُ حِ ــورُ الــرَّ ــفُ نــتَ الــغَ ــكَ أَ نَّ إِ
الذنوب،  غفران  فيها  من اهللا  المسلم  يطلب  وأركانها  حركاتها  جميع  في 
اإلسالم  شيخ  قال  الخطايا،  وتكفير  الغفران  نيل  موجبات  أعظم  من  فهي 
قــال  كــمــا   ، الــعــذابَ ــزيــلُ  فــيُ الــذنــوبَ  ــو  ــمــحُ يَ «واالســتــغــفــار   : تــيــمــيــة  ابــن 
كــان  وقـــد   .[٣٣ [األنـــفـــال:   ﴾ É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ تــعــالــى: 
فــي  كما  االستفتاح،  في  الصالة  أول  في  المغفرة  من اهللا  يَطلُب  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
ــر،  يــكــبِّ مـــا  أول  فـــي  الــصــحــيــح  عــلــي  وحـــديـــث  الــصــحــيــح  هـــريـــرة  أبـــي  حــديــث 

.(٥٨٩ ٧٤٤)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )

.(٤٨٤ ٧٩٤)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (٢ )
.(٤٧٦ أخــرجــه مــســلــم (  (٣ )

فــي «إرواء  ــحــه األلــبــانــيُّ  وصــحَّ  ،(٨٩٧ مــاجــه ( وابــن   ،(٢٣٣٧٥ أحــمــد ( أخــرجــه   (٤ )
.(٤١  /٢ الــغــلــيــل» (

.(٢٧٠٥ ٨٣٤)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (٥ )
.(٥٩١ أخــرجــه مــســلــم (  (٦ )
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فــي  ويــطــلــب االســتــغــفــار  ــه،  رفــعَ رأسَ إذا  بــعــد الــتــحــمــيــد  يــطــلــب االســتــغــفــار  ثــم 
الركوع  في  االستغفار  ويطلب  وغيره،  عليٍّ  حديث  في  كما  التشهد  دعاء 
والــنــســائــي  داود  أبـــو  ورواه  الــصــحــيــح،  عــائــشــة  حــديــث  فـــي  كــمــا  والــســجــود 
كــان  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هـــريـــرة  أبـــي  عـــن  داود  وأبـــو  مــســلــم   ورو مـــاجـــه.  وابـــن 
ه،  ــه وآخــرَ لَ ، وأوَّ ــهُ ــلَّ ــهُ وجِ قَّ ــه، دِ ــلَّ كُ ــرْ لــي ذنــبــي  لَّــلــهــمَّ اغــفِ يــقــول فــي ســجــوده: «ا
مــن أركــانِــهــا  وال ركــنٌ  الــصــالة  أحــوال  مــن  حــالٌ  ــبــقَ  يَ فــلــم  ه».  ــرَّ وسِ وعــالنــيــتَــه 

.(١ فــيــه»( استغفرَ اهللا  إالَّ 
 بـــيـــان عــظــيــم شــأن  وفـــي هـــذا الـــحـــديـــث الــــذي بـــدأ بـــه الــمــصــنــف 
ــةُ  ــمــعَ الــجُ ، وَ ــمــسُ ــواتُ الــخَ ــلَ الــصــالة فــي بــاب غــفــران الــذنــوب قــالملسو هيلع هللا ىلص: «الــصَّ
ــغــشَ  ـــا لَـــم تُ ، مَ ـــنَّ ـــهُ ـــيـــنَ ـــا بَ ـــمَ ةٌ لِ ــــارَ ــــفَّ - كَ ــــانُ ــــضَ مَ ــــانُ إلـــى رَ ــــضَ مَ ، ورَ ـــةِ ـــمـــعَ لَـــــى الـــجُ إِ
ــائِــر»(٢)، فــهــي مــكــفــرات  ــبَ ِــبَــتِ الــكَ ــن ــا اجــتُ » وفــي بــعــض الــروايــات: «مَ ــرُ ــائِ ــبَ الــكَ
الكبائر  إن  أي:  ــبَــائِــر»،  الــكَ ِــبَــتِ  اجــتُــن ــا  «مَ أو   ،« ــبَــائِــرُ الــكَ ــغــشَ  تُ لَــم  ــا  «مَ للذنوب 
عدم  على  وعزم  فعلها،  على  وندم  عنها،  بإقالع  إلى اهللا  توبة  من  فيها  بد  ال 
والحسنات،  الطاعات  تكفرها  فإنها  واللمم،  الصغائر  وأما  إليها.  العودة 
وقــالملسو هيلع هللا ىلص:   ،[١١٤ ¥ ﴾ [هـــود:   ¤  £  ¢ ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ كــمــا 
ـــا»(٣). فــالــكــبــائــر البـــد مــن اجــتــنــابــهــا وتــركــهــا  ـــهَ ـــمـــحُ ــةَ تَ ــنَ ــسَ ــةَ الــحَ ــئَ ــيِّ ـــعِ الــسَّ تـــبِ أَ «وَ
 f  e  d  c  b ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ فيها،  الوقوع  حال  منها  والتوبة 
 n  m ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  وقَ  ،[٣١ j ﴾ [الــنــســاء:   i  h  g

  .[٣٢ x ﴾ [النجم:   w  v  u  ts  r  q  p  o

.(٢٧٤/٦-٢٧٥ جــامــع الــمــســائــل (  (١ )
.(٢٣٣ أخــرجــه مــســلــم (  (٢ )

.(٩٧ ١٩٨٧)، وصــحــحــه األلــبــانــي فــي صــحــيــح الــجــامــع ( أخــرجــه الــتــرمــذي (  (٣ )
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Â: (روى َمعدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مو رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص 
بأحب  «قلت:  قال:  أو  الجنة»  به  يدخلني اهللا  أعمله  بعمل  «أخبرىي  فقلت: 
الثالثة،  سألته  ثم  فسكت،  سألته،  ثم  فسكت،  تعالى»  إلى اهللا  األعمال 
 ِ َ ِبّ ُجوِد  الّسُ بَِكثَرةِ  «َعلَيَك  فقال:  رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  ذلــك  عــن  سألت  فقال: 
َدَرَجًة،  بَِها    َرَفَعَك اُهللا   

َ
إِّال َسجَدةً،     ِ َ ِبّ تَسُجُد  َال  َك 

َفإِنَّ َيَعالَى؛ 
فقال  فسألته،  الدرداء  أبا  لقيت  ثم  معدان:  قال  َخِطيَئًة».  بها  َعنَك  َوَحّطَ 

مسلم)(١). أخرجه  ثوبان.  قال  ما  مثل  لي 

حــرص الــســلــف عــلــى مــعــرفــة أبـــواب الــبــر   مــد هــذا الــحــديــث يــوضــح 
عــلــى  حــريــصــيــن    كـــانـــوا  فـــقـــد  األعــــمــــال،  فـــضـــائـــل  ومـــعـــرفـــة  والـــخـــيـــر، 
هــذا الــعــلــم، وكــثــر ســؤالــهــم عــن ذلــك لــعــظــيــم حــرصــهــم عــلــى األعــمــال ونــيــل 
نــظــائــر  الــســؤال  ولــهــذا   ، إلى اهللا  وأحــبــهــا  أفــضــلــهــا  ومــعــرفــة  ثــوابــهــا، 

األمــر الــعــظــيــم. هــذا  حــرص الــســلــف عــلــى  كــثــيــرة تــدلــنــا عــلــى 
هــــذا األمــــر،  وتــــكــــرار الــــســــؤال مــــن مــــعــــدان دلـــيـــل عـــلـــى حـــرصـــه عـــلـــى 
أو  لـــألمـــر  ـــا  إعـــظـــامً يـــكـــون  قـــد  الـــســـؤال  عـــن  إجـــابـــتـــه  وعــــدم  ثـــوبـــان  وســـكـــوت 

ــا لــلــســائــل. تــشــويــقً
  هللاِ  تَسُجُد  َال  َك 

َفإِنَّ  ،ِ ِبَّ ُجوِد  الّسُ بَِكثَرةِ  «َعلَيَك  قــولــهملسو هيلع هللا ىلص: 
فــيــه  َخِطيَئًة».  بَِها  َعنَك  َوَحّطَ  َدَرَجًة،  بَِها    َرَفَعَك اُهللا   

َ
إِّال  ، َسجَدةً

ثــواب الــســجــود وأنــه مــن أحــب األعــمــال إلى اهللا، بــل أعــظــم مــا يــكــون قــرب 

.(٤٨٨ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
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بدُ  العَ ونُ  يَكُ ا  مَ بُ  قرَ «أَ اآلخر:  الحديث  في  كما  ساجد،  وهو  ربه  العبد من 
»(١)، وهـــذا الــمــعــنــى دلَّ عــلــيــه الـــقـــرآن فــي آخـــر ســورة  ــــدٌ ــــاجِ ــــوَ سَ هُ ، وَ ــــهِ بِّ ـــن رَ مِ
١٩]؛ ألن السجود هيئة تذلل هللا؛ ألن األرض  Ç ﴾ [العلق:   Æ ﴿ :اقرأ
شــيء  أشــرف  الــمــســلــم  يــضــع  فــعــنــدمــا  بــاألقــدام،  وتــوطــأ  عليها  ويــمــشــى  تمتهن 
ا  وانــكــســارً لــه،  ــا  وخــضــوعً هللا،  تــذلــالً  األرض؛  على  واألنــف  الجبهة  وهــو  فيه 

من اهللا. القرب  العبد عظيم  به  ينال  ما  الذل  من  بهذا  كان  يديه،  بين 
جــمــاعــة  مـــرة   رأ أنـــه  وهـــي  عــجــيــبــة،  رجـــل  إســـالم  قــصــة  ســمــعــت  وقـــد 
فــي  قــال  مــتــذلــلــيــن،  األرض  عــلــى  ووضــعــوا جــبــاهــهــم  ســجــدوا  فــلــمــا  يــصــلــون، 
يــمــكــن  وال  اإلنـــســـان  فــي  شـــيء  أشـــرف  الــجــبــهــة  هـــؤالء،  أمـــر  عــجــيــب  نــفــســه: 
انــتــهــوا  لــمــا  ثـــم  لــمــســتــحــق،  إالَّ  الــصــفــة  هـــذه  عــلــى  األرض  عــلــى  يــضــعــهــا  أن 
فــوه  فــعــرَّ األرض؟  عــلــى  هــكــذا  جــبــاهــكــم  جــعــلــتــم  لــمــن  ســألــهــم:  صــالتــهــم  مــن 
الذل  من  المباركة  العظيمة  الهيئة  هذه  أن  فالحاصل  فأسلم،  وبدينه  باهللا 
حــثــنــا  ولـــهـــذا  ربــــه؛  العبد من  يـــكـــون  مـــا  أقــــرب  هـــي  والـــخـــضـــوع  واالنـــكـــســـار 
نــبــيــنــاملسو هيلع هللا ىلص عــلــى اغـــتـــنـــام هـــذه الـــفـــرصـــة الـــمـــبـــاركـــة، فـــرصـــة الـــســـجـــود والـــقـــرب 

والــســؤال. بــاإلكــثــار مــن الــدعــاء 
 ِ َ ِبّ ُجوِد  الّسُ ةِ  بَِكثَر (َعلَيَك  الــحــديــث:  هــذا  فــي  بــقــولــه  نــبــهملسو هيلع هللا ىلص  وقــد 
هللا  اإلخــالص  عــلــى   ،( َسجَدةً    ِ َ ِبّ تَسُجُد  َال  َك 

(َفإِنَّ وقولِه:  َيَعالَى)؛ 
وال لــســمــعــة. ال لــريــاء 

ملسو هيلع هللا ىلص  Â: (وروى ربيعُة بُن َكعٍب األسلَمّيُ قال: كنُت أبيُت مع النبّيِ
في  مراَفَقَتك  أسألُك  فقلت:  «َسل».  لي:  فقال  وحاجتِه،  بَوضوئِه  فأتيُته 
نَفِسَك  َعلَى  ِعّنِي 

َ
«َفأ قال:  ذاك.  هو  قلُت:  َذلَِك؟».  َغيَر  َو  َ

«أ قال:  الجّنَِة 

.(٤٨٢ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
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«الصحيح»  في  كعب  بِن  لربيعة  وليس  مسلم(١).  به  انفرد  ُجوِد».  الّسُ بَِكثَرةِ 
غيُره).

أهـــل  ومــــن  الـــصـــحـــابـــة  فــــقــــراء  مــــن   ، األســـلـــمـــي  كـــعـــب  ربيعة بن 
الــرســولملسو هيلع هللا ىلص،  بــخــدمــة  وأكــرمــهــم  فهم اهللا  شرَّ ومــمــن  الــمــهــاجــريــن،  مــن  ــة  ــفَّ الــصُّ
فهم اهللا  شرَّ الـــذيـــن  األحــــرار  مـــن  وربــيــعــة  وعــبــيــد،  أحــــرار  خــدمــه  والــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 
«كنت   : يقول    مسعود  عبد اهللا بن  ومثله  الرسولملسو هيلع هللا ىلص،  بخدمة 
ضــوء -بــالــفــتــح-:  والــوَ وحــاجــتــه»،  بــوضــوئــه  فــأتــيــتــه  رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص  مــع  أبــيــت 
ــتَــوضــأ بــه، وحــاجــتــه؛ أي: مــا يــحــتــاج إلــيــه، فــقــال الــرســولملسو هيلع هللا ىلص:  الــمــاء الـــذي يُ
ــل». أي: ســل عــن حــاجــة، وهــذا مــن كــريــم خــلــق الــنــبــي الــكــريــمملسو هيلع هللا ىلص ونــبــل  «سَ

وأعظم. أحسن  هو  بما  واإلحسان  النصح  أهل  ومكافأة  تعامله، 
إلى    يلتفت  لم  الَجّنَِة):  فِي  ُمَراَفَقَتَك  لَُك 

َ
سأ

َ
أ (َفُقلُت:   :Â

أمر  إلى  تطلعه  كان  بل  الصحابة،  فقراء  من  أنه  مع  الدنيا،  متاع  من  شيء 
مــرافــقــة الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص فــي الــجــنــة. ورفــيــع، وهــو  عــالٍ 

هــذا،  إالَّ  أريــد  مــا  أي:  َذاَك)  ُهَو  قُلُت:  َذلَِك».  َغيَر  و 
َ
«أ (َقاَل:   :Â

النبيملسو هيلع هللا ىلص،  مرافقة  يريد  إنما  فهو  وأعالها!  أرفعها  ما  الهمة  هذه  إلى  فانظر 
الرتبة  ألن  الرتبة؛  نفس  في  يكون  أن  المطلوبة  المرافقة  هذه  من  يلزم  وال 
وهــي  عباد اهللا،  مــن  واحــد  إال  يــبــلــغــهــا  ال  درجــة  فــيــهــاملسو هيلع هللا ىلص  هــو  الــتــي  والــدرجــة 

خــاصــة بــهملسو هيلع هللا ىلص.

.(٤٨٩ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
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خــيــر  إلـــى  أرشـــده  ُجوِد).  الّسُ بَِكثَرةِ  نَفِسَك  َعلَى  ِعّنِي 
َ
َفأ (َقاَل:   :Â

فــحــثــه  الــصــالة،  فــي  الــذي  الــســجــود  أي:  الــســجــود؛  بــكــثــرة  والــمــراد  الــعــمــل، 
ا  ا مــن الــصــالة، ومــكــثــرً ــبَــه فــيــهــا، صــالة تــلــو صـــالة، مــكــثــرً ورغَّ عــلــى الــصــالة 
ســجــدات  هــكــذا  يــســجــد  أن  الــســجــود  بــكــثــرة  الــمــراد  ولــيــس  هللا،  الــســجــود  مــن 
مـــنـــفـــردة؛ إنــمــا الـــمـــراد الــســجــود الـــذي فـــي الـــصـــالة. ولـــم يــقــل: أعــنــي عــلــى 
ةِ  ـــثـــرَ ـــكَ «بِ قــــال:  وإنـــمـــا  الــــمــــرادة-  هـــي  كـــانـــت  الـــصـــالة -وإن  بـــكـــثـــرة  نـــفـــســـك 

ــا عــلــى عــظــم شــأن الــســجــود. »؛ تــنــبــيــهً ــودِ ــجُ الــسُّ
وبين أهل العلم خالفٌ قويٌّ أيُّ العملين أفضل في الصالة؟ السجود 
فــي   (١ فــي كــتــابــه «زاد الــمــعــاد»( ابــن الــقــيــم  اإلمــام  حــكــاه  والــقــراءة،  أم الــقــيــام 
تــيــمــيــة  ابـــن  اإلســــالم  شــيــخ  رأي  خــتــامــه  فـــي  ذكـــر  ثـــم  ونـــافـــع،  لــطــيــف  مــبــحــث 
الكتاب  فاتحة  قراءة  من  فيه  لما  فالقيام؛  الفضل،  في  سواء  أنهما   :

. ذلٍّ وخــضــوع هللا  ومــا تــيــســر مــن الــقــرآن، والــســجــود؛ لــمــا فــيــه مــن 
عــلــى  أثـــر  كــبــيــر  مـــن  لــلــنــفــس  لــمــا  إشــــارة  نَفِسَك):  َعلَى  ِعّنِي 

َ
(َفأ  :Â

فــإنــهــا  وإالَّ  ومـــعـــالـــجـــة،  مـــجـــاهـــدة  إلــــى  تـــحـــتـــاج  اإلنــــســــان  فـــنـــفـــس  اإلنــــســــان، 
واهللا  دائـــمـــة،  مــعــالــجــة  إلـــى  فــتــحــتــاج  والـــحـــرام،  الــكــســل  إلـــى  وتــمــيــل  تــتــفــلــت 
وقال   ،[٦٩ [العنكبوت:   ﴾ t  s  r  q  p ﴿ يقول:  تعالى 

.(٢ )« ةِ اهللاِ اعَ طَ فِــي  ــهُ  ــفــسَ نَ ــدَ  ــاهَ جَ ــن  مَ ــدُ  ــاهِ ــجَ الــمُ «وَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: 
فليجاهدها  العال،  والدرجات  فعة  والرِّ الفضيلة  لنفسه  يريد  كان  فمن 
الــصــالة  تــتــحــول  الــمــســتــمــرة  والــمــعــالــجــة  فــبــالــمــجــاهــدة   ، طاعة اهللا  عــلــى 

.(٢٢٨/١-٢٣٠ «زاد الــمــعــاد» (  (١ )
والحاكم   ،(٤٨٦٢ ) حبان  وابن   ،(٣٧٥٢ ) والبزار   ،(٢٣٩٥٨ ) أحمد  أخرجه   (٢ )

.(٥٤٩ ٢٤)، وصــحــحــه األلــبــانــي فــي «الــســلــســلــة الــصــحــيــحــة» ( )
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 وراحــة وطــمــأنــيــنــة.  مــن أمــر ثــقــيــل شــاقٍّ عــلــى الــنــفــس إلــى قــرة عــيــن 
َر فِي  Â: (وروى أبو هريرة  قال: قال رسوُل اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «َمن َيَطّهَ
َفَرائِِض اهللاِ  ِمن  َفِريَضًة  لَِيقِضَي  تعالى،  ُنُيوِت اهللاِ  ِمن  بَيٍت  إِلَى  َوَمَشى  بَيتِِه 
َدَرَجًة».  تَرَفُع  خَرى 

ُ
َواأل َخِطيَئًة،  تَُحّطُ  إِحَداُهَما  ُخطَواته  َكانَت  تعالى؛ 

مسلم)(١). أخرجه 

يَ  لِيَقضِ  ، يُوتِ اهللاِ بُ ن  مَ بَيتٍ  إِلَى  ى  شَ مَ وَ يتِهِ  بَ فِي  رَ  تَطَهَّ ن  «مَ قولهملسو هيلع هللا ىلص: 
الــثــواب. هــذا  عــلــيــهــا  يــتــرتــب  فــضــائــل  ثــالث  هــذه   « ائِضِ اهللاِ رَ فَ ــن  مِ ــةً  يــضَ ــرِ فَ

أهمية  لها  البيت  في  والطهارة   :« يتِهِ بَ فِي  رَ  تَطَهَّ ن  «مَ األولى:  الفضيلة 
أنــك  تــعــنــي  ألنــهــا  رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص؛  عــن  كــثــيــرة  نــصــوص  فــي  وجــاءت  عــظــيــمــة، 
ا،  وولـــدك طــاهــرً راحــتــك وجــلــوســك مــع أهــلــك  خــرجــت مــن بــيــتــك ومــحــل 

إال الــصــالة. لــيــس لــك مــقــصــد ونــيــة 
بــأن  يُوتِ اهللاِ -تــعــالــى-»:  بُ ــن  مَ ــيــتٍ  بَ ــى  لَ إِ ــى  ــشَ مَ ــمَّ  «ثُ الــثــانــيــة:  الــفــضــيــلــة 
الــثــواب  زادت الــخــطــوات؛ كــان  يــذهــب مــاشــيًــا لــلــصــالة عــلــى قــدمــيــه، وكــلــمــا 
العظيم،  ثوابه  له  المساجد  إلى  ذاته  فالمشي  اهللا،  عند  أكبر  واألجر  أعظم 
إلــى  خــطــواتــه  لــتــكــثــر  ؛  ســبــيــالً لــذلــك  اســتــطــاع  مــا  عــلــيــه  الحرص  للعبد  يــنــبــغــي 

الــمــســاجــد.
هــــذا الـــبـــاب قـــصـــة عــجــيــبــة جـــــاءت فـــي صـــحـــيـــح مـــســـلـــم، يـــرويـــهـــا  وفــــي 
ـــانَ  كَ  : بــــيٌّ  أُ قـــال  حــيــث  األنـــصـــار،  مـــن  لـــرجـــل    كــعــب  بيُّ بن  أُ

.(٦٦٦ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
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 ، ةٌ ــــالَ صَ ـــهُ  ـــئُ ـــخـــطِ تُ الَ  ـــــانَ  كَ وَ  ، ـــنـــهُ مِ ـــدِ  ـــســـجِ الـــمَ ــــنَ  مِ ـــدَ  بـــعَ أَ ـــــالً  جُ رَ ـــمُ  عـــلَ أَ الَ  ـــــلٌ  جُ رَ
فِــي  وَ  ، ــاءِ ــلــمَ الــظَّ فِــي  ــهُ  ــبُ ــركَ تَ ا  ــارً ــمَ حِ يــتَ  ــرَ اشــتَ ــو  لَ  : ــهُ لَ ــلــتُ  قُ و  أَ  : ــهُ لَ ــيــلَ  ــقِ فَ  : ـــالَ قَ
أَن  يـــدُ  رِ أُ ـــي  نِّ إِ  ، ــدِ ــســجِ الــمَ ــنــبِ  جَ ـــى  لَ إِ لِــي  ــنــزِ مَ نَّ  أَ نِــي  ــرُّ ــسُ يَ ــا  مَ  : ـــالَ قَ  ، ــاءِ مــضَ الــرَّ
ــالَ  ــقَ فَ هــلِــي،  أَ ــى  لَ إِ ــعــتُ  جَ رَ إذا  ــي  ــوعِ جُ رُ وَ  ، ــدِ ــســجِ الــمَ ــى  لَ إِ ــايَ  ــمــشَ مَ لِــي  ــكــتَــبَ  يُ
عــن  كــان  الــحــرص  فــهــذا   .(١ )« ــهُ ــلَّ كُ ـكَ  لـِ ذَ ــكَ  لَ عَ اهللاُ  مَ جَ ــد  «قَ ولُ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص:  سُ رَ

وآيــبًــا. ذاهــبًــا  عــظــيــم رغــبــة وطــمــع مــنــه أن تــكــتــب خــطــواتــه إلــى الــمــســجــد 
ال  ا  ـــقـــعـــدً مُ ـــســـنـــا  مُ هــــذا الــــزمــــان؛ أن رجـــــالً  ومــــن عــجــيــب الـــقـــصـــص فـــي 
يذهب  كان  ذلك  من  الرغم  وعلى  سنه،  لكبر  قدميه  على  يمشي  أن  يستطيع 
وال  وركــبــتــاه،  رجــاله  فتقرحت  الــصــالة-  على  ــا  -حــرصً ــا  زحــفً المسجد  إلــى 
يــريــد أن يــركــب، فــاضــطــر أبــنــاؤه إلـــى مـــدِّ فـــراش مــن بــيــتــه إلـــى الــمــســجــد يــقــي 
ــا أقــويــاء أصــحــاء  هـــم مــن أن تــتــقــرح. وعــلــى الــنــقــيــض تــجــد شــبــابً رجــلــي والـــدِ
أن  لنا  يبين  وهــذا  العافية،  نسأل اهللا  بيت اهللا،  إلــى  أقــدامــهــم  تتحرك  ال  لكن 

القلب. إعاقة  هي  وإنما  البدن،  إعاقة  ليست  الحقيقية  اإلعاقة 
ومــا  -تــعــالــى-»:  ائِضِ اهللاِ  رَ فَ ــن  مِ ــةً  يــضَ ــرِ فَ ــيَ  ــقــضِ ــيَ «لِ الــثــالــثــة:  الــفــضــيــلــة 
ـــربـــة أحـــــب إلــــــى اهللا مـــمـــا افـــتـــرضـــه عـــلـــيـــه؛ كـــمـــا فــي  تـــقـــرب أحـــــد إلــــــى اهللا بـــقُ
ضتُ  افتَرَ ا  مَّ مِ لَيَّ  إِ بَّ  حَ أَ يءٍ  بِشَ ي  بدِ عَ لَيَّ  إِ بَ  رَّ قَ تَ ا  مَ «وَ دسي:  القُ الحديث 
ـــــؤد فـــي الـــمـــســـاجـــد خـــمـــس صـــلـــوات فــي  وفــــرائــــض اهللا الـــتـــي تُ  ،(٢ )« ــــيــــهِ ــــلَ عَ
وخــيــر مــا تــقــرب بــه  والــلــيــلــة، وهـــي أفــضــل مـــوضـــوع، وأعــظــم عــمــل،  الــيــوم 

. ربــه  العبد إلى 
َدرََجًة):  تَرَفُع  خَرى 

ُ
َواأل َخِطيَئًة،  تَُحّطُ  إِحَداُهَما  ُخطَواته  (َكانَت   :Â

ــطِّ  حَ خــيــريــن؛  بــيــن  فــيــهــا  الــمــرء لــنــفــســه  يــجــمــع  الــمــســجــد  خــطــوات  أن  فــيــه  هــذا 

.(٦٦٣ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
.(٦٥٠٢ أخــرجــه الــبــخــاري (  (٢ )
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خــطــيــئــتــه وغــفــرانــهــا، وعــلــو درجــتــه ورفــعــتــهــا.
يقول:  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســوَل  َسِمَع  كنَّه    هريرَة  أبو  (وروى   :Â
اٍت،  َمّرَ َخمَس  يَوٍم   

َ
ُكّل ِمنُه  يَغتَِسُل  َحِدُكم 

َ
أ بَِباِب  نَهًرا  ّنَ 

َ
أ لَو  يُتم 

َ
َرأ

َ
«أ

َفَذلَِك  «قال:  شيء،  َدَرنِه  من  يبقى  ال  قالوا:  َشيٌء؟»  َدَرنِِه  ِمن  يَبَقى  َهل 
.(١ عليه( متفق   .« الَخَطايَا بِِهّنَ  يَمُحو اُهللا  الَخمِس،  لََواِت  الّصَ َمَثُل 

الَوَسخ). والراء:  الدال  بفتح  َرن  والّدَ

وحـــط  يـــــدل عـــلـــى عـــظـــيـــم فـــضـــل الــــصــــالة فــــي تـــكـــفـــيـــر الـــخـــطـــايـــا  وهــــــذا 
الـــذنـــوب، وقـــد ضـــرب الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص مــثــالً يــبــيــن عــظــم شـــأن الــصــالة فــي تــكــفــيــر 
يغسل  يوم  كل  وفي  يجري،  نهر  بيته  أمام  رجل  كحال  ومحوها،  الذنوب 
بدن  على  يبقى  أن  يُتصور  فهل  مرات،  خمس  النهر  هذا  ماء  في  وينظفه  بدنه 
فــهــذا حــال الــمــؤمــن مــع الــصــالة فــي تــكــفــيــرهــا  هــذا الــرجــل مــن الــوســخ شــيءٌ 
الــروايــات، أي: مــلــيء بــالــمــاء  ٢) كــمــا فــي بــعــض  )« ــرٍ ــمْ ــرٍ غَ لــذنــوبــه، فــهــي «كــنَــهْ
مـــرات، فــال يــبــقــى مــن درنـــه شــيء،  بــبــاب الــمــؤمــن يــغــمــس فــيــه نــفــســه خــمــس 

ــا». ــطَــايَ الــخَ ــنَّ  بِــهِ و اهللاُ  يَمحُ  ، ــمــسِ الــخَ اتِ  ــوَ ــلَ الــصَّ ــثــلُ  مَ لِــكَ  ــذَ «فَ قــال: 
الــذنــوب  فــوســخ   :(٣ الوسخ)( والراء:  الدال  بفتح  َرن»  (و«الّدَ  :Â
تــزيــلــه الــصــالة؛ ومــن أدعــيــة الــصــالة دعــاء الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص فــي الــرفــع مــن الــركــوع: 

.(٦٦٧ ٥٢٨)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
.(١٥٣٤ أخــرجــه اإلمــام أحــمــد فــي مــســنــده (  (٢ )

الــعــرب  ولـــســـان   ،(٢١١٢  /٥ ) الــعــربــيــة  وصـــحـــاح  الــلــغــة  تـــاج  الـــصـــحـــاح  يــنــظــر:   (٣ )
١٥٣)، مــادة (د ر ن).  /١٣ )
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ــن  مِ ـــئـــتَ  شِ ـــا  مَ ـــــلءَ  مِ وَ  ، األَرضِ ـــــلءَ  مِ وَ  ، ـــاءِ ـــمَ الـــسَّ ــــلءَ  مِ ـــمـــدُ  الـــحَ ــــكَ  لَ ـــمَّ  لـــلـــهُ «ا
ــنَ  مِ ــرنِــي  ــهِّ طَ مَّ  ، اللهُ دِ البَارِ ــاءِ  الــمَ وَ دِ  ــرَ الــبَ وَ بِــالــثَّــلــجِ  ــرنِــي  ــهِّ طَ مَّ  ، اللهُ بَعدُ ــيءٍ  شَ
١)، فــالــصــالة  )« ـــخِ سَ ــنَ الـــوَ ــضُ مِ بــيَ األَ ــوبُ  ــى الــثَّ ــقَّ ــنَ يُ ــا  ــمَ كَ ــا،  ــايَ ــطَ الــخَ ــوبِ وَ نُ الــذُّ

 تــنــقــيــة لــلــنــفــس مــن الــذنــوب. 
َغَدا  «َمن  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبّيِ عن    ُهريرة  أبو  (وروى   :Â
َراَح».  و 

َ
أ َغَدا  َما 

ُكلَّ نُُزًال  الَجّنَِة  فِي  لَُه  َعّدَ اُهللا 
َ
أ َراَح؛  و 

َ
أ الَمسِجِد  إِلَى 

 (٢ ْيع( الّرَ أيًضا  والنزل  الطعام،  والزاي  النون  بضم  والُنُزل  عليه.  متفق 
.(٣ والفضل)(

لــــــرواح إلــــى الـــمـــســـجـــد، والـــغـــدو:  وا هــــذا الـــحـــديـــث فـــضـــل الـــغـــدو  فـــي 
فــالــغــدو  الـــنـــهـــار،  آخــــر  فـــي  الـــذهـــاب  لــــــرواح:  وا الـــنـــهـــار،  أول  فـــي  الـــذهـــاب 
أي:  ؛  نـــزالً الــجــنــة  فــي  لــصــاحــبــه  يعد اهللا  أن  جـــزاؤه  بيوت اهللا  إلــى  والـــرواح 
 '  &  %  $  #  "  !  ﴿ قــــــال اهللا:  كـــمـــا  وكــــرامــــة،  ضـــيـــافـــة 
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (
 >  =  <;  :  9  8  7  6  5  d  3
 ﴾ J  I  H  G  e  E  D  C  B  A  @  ?

.[٣٢  -٣٠ [فــصــلــت:
فكلما  ألوليائه.  يعدها اهللا  التي  والكرامة  والضيافة   القِر ل:  فالنُّزُ
ـــــا، كـــان ذلــك  ورواحً ــا عــلــى صــالتــه فـــي الــمــســجــد غــــدوا  حــريــصً كـــان الــعــبــد 

لــه فــي الــجــنــة. ــزُ ســبــبًــا فــي زيــادة نُ
الجنة  أن  على  تدل  التي  الكثيرة  األحاديث  جملة  من  الحديث  وهذا 

.(٤٧٦ رواه مــســلــم (  (١ )
الــريــع: فــضــل كــل شــيء عــلــى أصــلــه.  (٢ )

.(٦٦٧ ٥٢٨)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (٣ )



۲۸Å·ái⁄’\;ÏuhÂ;Åe¬i⁄’\;ÏÁ]—;{Öå

أعــمــالــهــم،  بــتــزايــد  فــيــهــا  يــتــزايــد  الــعــبــاد  ثــواب  وأن  اآلن،  ومــوجــودة  مــخــلــوقــة 
لَــهُ  ــت  سَ ــرِ غُ ؛  هِ ــمــدِ بِــحَ وَ ــظِــيــمِ  الــعَ انَ اهللاِ  بحَ سُ  : ــالَ قَ ــن  «مَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص:  قــول  ومــثــلــه 

.(١ )« ــنَّــةِ فِــي الــجَ ــةٌ  ــخــلَ نَ
قال:  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسوَل  أّنَ    األشَعرّيُ  مالٍك  أبو  (وروى   :Â
َوالَحمُد  َوُسبَحاَن اهللاِ  الِميَزاَن،   

ُ
تَمَأل  ِ َ ِبّ َوالَحمُد  اِإليَماِن،  َشطُر  ُهوُر  «الّطُ

َدَقُة  َوالّصَ نُوٌر،  َالةُ  َوالّصَ رِض، 
َ
َواأل َماَواِت  الّسَ بَيَن  َما   -

ُ
تَمَأل و 

َ
تَمَآلِن -أ  ِ َ ِبّ

يَغُدو؛  الّنَاِس   
ُ

ُكّل َعلَيَك،  و 
َ
أ لََك  ٌة  ُحّجَ َوالُقرآُن  ِضَياٌء،  بُر  َوالّصَ بُرَهاٌن، 

.(٢ مسلم( أخرجه  ُموبُِقَها».  و 
َ
أ َفُمعتُِقَها  نَفَسُه  َفَبائٌِع 

َكْعب). ويُقال:  ُقَبيد،  ويُقال:  َعمرو،  مالك:  بي 
َ
أ واسم 

جوامع  جملة  في  معدود  وهو  عديدة،  ا  أمورً جمع  عظيم  حديث  هذا 
األحــاديــث فــي فــضــائــل األعــمــال؛ حــيــث  كــلــم الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص، بــل هــو مــن أجــمــع 
وعــبــادات مــتــعــددة مــع ذكــر فــضــيــلــة كــل مــنــهــا، ذكــر  كــر فــيــه أعــمــالٌ مــتــنــوعــة  ذُ
فــيــه فــضــل الــطــهــارة، وفــضــل الــصــالة، وفــضــل الــصــدقــة، وفــضــل الــصــبــر إلــى 

غــيــر ذلــك.
قــوالن: هــنــا  (الــطــهــور)  تــفــســيــر  وفــي  اِإليَماِن).  َشطُر  ُهوُر  (الّطُ  :Â

من  والخلوص  له  الدين  وإخالص  توحيد اهللا  به  المراد  أن  أولهما: 
قــال  عــمــل.  مــنــه  ــقــبــل  يُ لــم  الــشــرك  ويــجــانــب  هللا  يــخــلــص  لــم  إذا  ألنــه  الــشــرك؛ 

٨٢٦)، وصــحــحــه األلــبــانــي. وابــن حــبــان (  ،(٣٤٦٤ رواه الــتــرمــذي (  (١ )
.(٢٢٣ أخــرجــه مــســلــم (  (٢ )
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 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ ے  تـــعـــالـــى: 
.[٦٥ » ¬ ® ﴾ [الــزمــر: 

ذلــك  ويــقــوي  ضـــوء،  الـــوُ األقــــرب-:  بـــــه -وهـــو  الـــمـــراد  أن  وثــانــيــهــمــا: 
ــطــرُ  شَ ـــوءُ  ضُ «الـــوُ بــلــفــظ:  وغــيــره  الــتــرمــذي  عــنــد  روايـــة  فــي  ورد  الــحــديــث  أنَّ 

.(١ اإليــمــان»(
 c  b  a  `  ﴿ تعالى:  قال اهللا  كما  الصالة،  باإليمان:  والمراد 
ألن  الــــصــــالة؛  شـــطـــر  والــــوضــــوء  صـــالتـــكـــم.  أي:  ١٤٣]؛  لــــبــــقــــرة:  [ا  ﴾ d
بغير  وعبادة  مقبولة،  غير  وضوء  بغير  فصالة  بوضوء،  إالَّ  تُقبل  ال  الصالة 

تــوحــيــد غــيــر مــقــبــولــة.
تقرير  في  العلم  أهل  إليها  يشير  فائدة  المعنيين  من  يؤخذ  أن  ويمكن 
الــتــوحــيــد وبــيــان مــكــانــتــه فــي الــعــبــادات كــلــهــا، فــشــأن الــتــوحــيــد والـــبـــراءة مــن 
الــصــالة  أن  فــكــمــا  الــصــالة،  فــي  الــطــهــارة  كــشــأن  كــلــهــا  الــعــبــادات  فــي  الــشــرك 
طــهــارة:  بـــدون  صــلــى  مــن  حــق  فــي  يــقــال  أن  ويــصــح  طــهــارة،  بـــدون  تــقــبــل  ال 
تــقــبــل  ال  شـــرط  الــطــهــارة  ألن  وواجــبــاتــهــا؛  أركــانــهــا   أد ولـــو  ــصــل،  يُ لــم  إنـــه 
إنــه  عــنــه:  يــقــال  أن  يــصــح  تــوحــيــد  بدون  يعبد اهللا  من  فــكــذلــك  به،  إال  الصالة 
أخــلــص  إذا  إال  هللا  ا  عــبــدً الــمــرء  يــكــون  ال  ألنــه  هللا؛  ا  عــبــدً ولــيــس  يعبد اهللا  لــم 

بــدون طــهــارة. الــعــبــادة هللا، فــعــبــادة بــال تــوحــيــد، كــصــالة 
مــن  االســتــكــثــار  ثــــواب  فــيــه  هـــذا  الِميَزاَن):   

ُ
تَمَأل  ِ َ ِبّ (َوالَحمُد   :Â

الــحــمــد، وأن هــذه الــكــلــمــة الــمــبــاركــة تــمــأل الــمــيــزان؛ أي: مــيــزان الــحــســنــات؛ 
حسناته،  فيها  توضع  كفة  كِفتان؛  له  ميزان  له  يُنصب  القيامة  العبد يوم  ألن 
وكــفــة تــوضــع فــيــهــا ســيــئــاتــه، والــحــمــد هللا تــمــأل الــمــيــزان، وهـــذا فــيــه ثــقــل هــذه 

٢٤٣٧)، وصــحــحــه األلــبــانــي. ٣٥١٧)، والــنــســائــي ( أخــرجــه الــتــرمــذي (  (١ )
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حديث  في  وقالملسو هيلع هللا ىلص  الميزان،  تمأل  أنَّها  شأنها  من  وأن  الوزن،  في  الكلمة 
ــانِ فِــي  ــتَ ــيــلَ ــقِ ، ثَ ــانِ ــسَ ــى الــلِّ ــلَ ــانِ عَ ــتَ ــيــفَ ــفِ ، خَ ــنِ حــمَ ــى الــرَّ ــانِ إِلَ ــتَ ــبِــيــبَ ــانِ حَ ــتَ ــلِــمَ آخــر: «كَ
عــلــى  حــثٌّ  وهـــذا   .(١)« ــيــمِ ــظِ الــعَ انَ اهللاِ  بحَ سُ  ، هِ ــمــدِ بـِـحَ وَ انَ اهللاِ  بحَ سُ  : انِ ــيــزَ الــمِ
بالكثرة،  يحمد اهللا  أن  على  المسلم  يحرص  وأن  حمد اهللا،  من  االستكثار 
الحسنى  أسمائه  على  يُحمد  واهللا  له،  الكمال  وإثبات  على اهللا  ثناء  والحمد 

المتتالية. وعطاياه  المتوالية  نعمه  على  ويُحمد  العليا،  وصفاته 
َماَواِت  الّسَ بَيَن  َما   -

ُ
تَمَأل و 

َ
-أ تَمَآلِن   ِ َ ِبّ َوالَحمُد  (َوُسبَحاَن اهللاِ   :Â

بــهــذه  إمـــا  الــنــصــوص،  فـــي  تــقــتــرنــان  مـــا  ا  كــثــيــرً الــكــلــمــتــان  وهـــاتـــان  رِض): 
َ
َواأل

أسبح اهللا  أي:  وبحمده».  «سبحان اهللا  أو  هللا»  والحمد  «سبحان اهللا  الصفة 
ــا بــيــن تــســبــيــحــه الـــذي هــو الــتــنــزيــه،  ــا عــلــيــه، جــامــعً ــثــنــيً ا لــه مُ حــامــدً حــال كــونــي 

. الــذي هــو الــثــنــاء عــلــيــه  وحــمــده 
لــه،  الـــكـــمـــال  بـــإثـــبـــات  على اهللا  ثـــنـــاء  والـــحـــمـــد،  هللا،  تــنــزيــه  والــتــســبــيــح، 
الــنــقــائــص  مـــن  بـــه  يــلــيــق  ال  عـــمـــا  لـــلـــرب  الـــتـــنـــزيـــه  بـــيـــن  جـــمـــع  بــيــنــهــمــا  فــالــجــمــع 
وإثـــبـــات الـــكـــمـــال لـــه بـــإثـــبـــات أســمــائــه  والـــعـــيـــوب ومـــشـــابـــهـــة الـــمـــخـــلـــوقـــات، 
األصــلــيــن يــقــوم الــمــعــتــقــد الــســلــيــم  الــحــســنــى وصــفــاتــه الــعــلــيــا، وعــلــى هــذيــن 
 2  1 ﴿ ســبــحــانــه:  قــولــه  عــلــى  الــمــبــنــي  والــصــفــات  األســـمـــاء  بـــاب  فـــي 

.[١١  :7 ﴾ [الــشــور  6 5 4 3
الراوي،  من  شكٌّ  هذا   (

ُ
(تمأل وقوله:  ا،  معً هما  أي:  (تمآلن)   :Â

 واألرض.  واحــد مــنــهــمــا يــمــأل مــا بــيــن الــســمــاء  يــعــنــي كــل 
ضـــيـــاء  أي:  الــــحــــديــــث؛  مــــن  الــــشــــاهــــد  هـــــذا  ــوٌر):  نُ ــَالةُ  (َوالــّصَ  :Â
لَّما  وكُ وضياء،  نور  فهي  وطريقه،  وقبره  وجهه  وتنير  قلبه،  تنير  لصاحبها 

.(٢٦٩٤ ٧٥٦٣)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
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فــي  جـــاء  ولـــهـــذا  الـــنـــور،  هـــذا  مـــن  حــظــه  ـــم  عـــظُ الـــصـــالة  العبد من  حـــظ  ـــم  عـــظُ
ا؛  يهَ لَ عَ ظَ  افَ حَ ن  «مَ قالملسو هيلع هللا ىلص:  جيد  بسندٍ  المسند  في  وهو  اآلخر،  الحديث 
ــا؛ لَــم  ــيــهَ ــلَ ــافِــظ عَ ــحَ يُ ــن لَــم  مَ ، وَ ــةِ ــامَ ــيَ ــومَ الــقِ يَ ــاةً  ــجَ نَ ــا، وَ ــانً ــرهَ بُ ا، وَ ـــورً نُ ــهُ  ــت لَ ــانَ كَ
حــيــاتــه  فــي  لــلــمــســلــم  نــورٌ  فــالــصــالة   .(١ )« ــاةٌ ــجَ نَ الَ  وَ  ، ــانٌ ــرهَ بُ الَ  وَ  ، ــورٌ نُ ــهُ  لَ ــن  ــكُ يَ
قال  كما  العباد،  على  القيامة  يوم  األنوار  قُسمت  وإذا  القيامة،  ويوم  وقبره 
[الــحــديــد:   ﴾ )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تــعــالــى: 
في  للعبد  نــور  الــصــالة  ألن  األوفــر؛  الــنــصــيــب  الــصــالة  ألصــحــاب  كــان   ،[١٢
وهــذا يــدلــنــا عــلــى الــفــضــل الــعــظــيــم لــلــصــالة. حــيــاتــه ومــمــاتــه، ويــوم لــقــاء ربــه، 

وقــوتــه،  اإليـــمـــان  صــحــة  عــلــى  بـــرهـــان  أي:  بُرَهاٌن)  َدَقُة  (َوالّصَ  :Â
صـــاحـــبـــه،  عـــنـــد  غـــــالٍ  الــــمــــال  ألن  اهللا؛  عــــلــــى  إقـــبـــالـــه  وقـــــوة  الـــعـــبـــد،  وصـــــالح 
 Ó  Ò  Ñ ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  لـــلـــفـــالح،  مـــوجـــب  ســـخـــيـــة،  بــنــفــس  فـــإخـــراجـــه 
صـــدق  عـــلـــى  بـــرهـــان  وهــــو   ،[٩ [الـــحـــشـــر:   ﴾ ×  Ö  Õ  Ô

الــمــرء فــي تــقــربــه وإيــمــانــه.
الــصــبــر  وهــذ  وطــريــقــه،  ســيــره  فــي  لــصــاحــبــه  أي:  ِضَياٌء)  بُر  (َوالّصَ  :Â
السائرين  منازل  من  عظيمة  منزلة  وهو  أموره؛  جميع  العبد في  إليه  يحتاج 
الــنــفــس  حــبــس  هــو  الــذي  الــصــبــر  ألن  أحــوالــه؛  جــمــيــع  فــي  الــمــســلــم  تــصــاحــب 
عــنــده  صــبــر  ال  فــمــن  بــهــا،  يــقــوم  حــتــى  الــطــاعــات  بـــاب  العبد في  إلــيــه  يــحــتــاج 
العبد بتركها  مــر  أُ الــتــي  الــمــعــاصــي  وكــذلــك  بــهــا،  الــقــيــام  عــلــى  عــنــده  قــدرة  ال 
إال بــالــصــبــر؛ فــهــو يــصــبــر نــفــســه ويــحــبــســهــا عــن فــعــلــهــا. فــمــقــام  ال يــمــكــن تــركــهــا 
 ،األخر وترك  األولى  لفعل  صبر  إلى  يحتاجان  المعصية  وعدم  الطاعة 

والــــدارمــــي  حــــســــن»،  «إســـــنـــــاده  األرنـــــــــؤوط:  وقــــــال   ،(٦٥٧٦ ) أحــــمــــد  أخــــرجــــه   (١ )
فــي  كـــمـــا  بــــاز،  ابــــن  اإلمـــــام  إســـنـــاده  وحـــســـن   ،(١٤٦٧ ) حـــبـــان  وابــــن   ،(٢٧٦٣ )

.(٢٧٨/١٠ ) «مــجــمــوع الــفــتــاو»
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فــقــد مــال  أو  ــصــاب بــهــا مــن مــوت عــزيــز،  يُ وكــذلــك الــمــصــائــب الــمــؤلــمــة الــتــي 
أقدار اهللا. عــلــى  صــبــر  إلــى  تــحــتــاج  ولــد،  أو 

لــــثــــالثــــة: الــــصــــبــــر عــــلــــى طــــــاعــــــة اهللا، والــــصــــبــــر عـــن  فـــالـــصـــبـــر بــــأنــــواعــــه ا
سيره  طريق  له  يضيء  لصاحبه  ضياء  اهللا،  أقدار  على  والصبر  اهللا،  معصية 
الــســائــر  يــواصــل  حــتــى  ضــيــاء  إلــى  يــحــتــاج  الــســيــر  أن  الــمــعــلــوم  ومــن  اهللا،  إلى 

ســيــره فــي طــريــق نــيــرة مــضــيــئــة.
العبد مع  حــال  يــخــلــو  ال  أي:  َعلَيَك)  و 

َ
أ لََك  ٌة  ُحّجَ (َوالُقرآُن   :Â

العبد ذلك  عرف  وإذا  عليك،  أو  لك  حجة  إما  اثنين:  من  واحد  من  القرآن 
يــفــعــل  حــتــى  عــلــيــه؟  حــجــة  أو  لـــه  حــجــة  الـــقـــرآن  يــكــون  مــتــى  يــعــرف  أن  بـــد  ال 
إال  أحــد  الــقــرآن  هــذا  يــجــالــس  : «لــم  قــتــادة  قــال  الــثــانــي.  ويــتــرك  األول 

.(١ أو نــقــصــان»( قــام عــنــه بــزيــادة 
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3 ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال 
 H  G  T  E  D  C  B  A  @  ?  > =
 ﴾ R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I

وهــذا قــام بــنــقــصــان. هــذا قــام بــزيــادة   .[١٢٥  – ١٢٤ [الــتــوبــة: 
فيلزمك  عليك،  أو  لك  حجة  القرآن  يكون  متى  تعرف  أن  أردتَ  وإذا 
«إنما   : البصري  الحسن  قال  القرآن؛  إنزال  من  المقصود  تعرف  أن 
اقتصروا  أنهم  أي:   (٢ )« عمالً قراءته  الناس  فاتخذ  به،  ليُعمل  القرآن  نزل 
نـــــزل لــلــعــمــل بـــه مـــن الــعــقــائــد  لــــتــــالوة وتــــركــــوا الـــعـــمـــل بــــه. فـــالـــقـــرآن أُ ـــى ا ـــلَ عَ
ولهذا  به؛  عمل  إذا  أهله  من  المرء  فيكون  والحالل،  والحرام  والعبادات 
لُونَ  يَعمَ انُوا  كَ ينَ  الَّذِ هلِهِ  أَ وَ ةِ  يَامَ القِ ومَ  يَ رآنِ  بِالقُ «يُؤتَى  قال:  الحديث  في 

.(٧٩ اآلجــري فــي «أخــالق حــمــلــة الــقــرآن» ( رواه   (١ )

.(٣٨ اآلجــري فــي «أخــالق حــمــلــة الــقــرآن» ( رواه   (٢ )
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آيات اهللا  يــســمــع  الــــذي  أمـــا  أهـــلـــه،  مـــن  هـــو  بـــالـــقـــرآن  يــعــمــل  فـــالـــذي   ،(١ )« بِــــــهِ
وال يــعــمــل بــهــا ال يــكــون مــن أهــلــهــا. ويــقــرؤهــا 

لــكــن  كــلــهــا،  الـــقـــرآن  آيــــات  يــحــفــظــوا  أن  عـــبـــاده  عــلــى  يـــوجـــب  لـــم  واهللا 
الــذي مــن  واجــب؛ وهــو  أوجــب الــعــمــل بــه عــلــى الــجــمــيــع، فــالــعــمــل بــالــقــرآن 
ــعُ  ــرفَ يَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ اهللاَ  قــول  الــحــديــث  هــذا  وبــمــعــنــى  الــقــرآن،  لَ  نـــزِ أُ أجــلــه 

.(٢ )« يــنَ ــرِ بِــهِ آخَ ــعُ  ــضَ يَ ــا، وَ امً قــوَ ا الــكِــتَــابِ أَ ــذَ بِــهَ
كــل  أي:  ُموبُِقَها)؛  و 

َ
أ َفُمعتُِقَها  نَفَسُه  َفَبائٌِع  يَغُدو،  الّنَاِس   

ُ
(ُكّل  :Â

الــنــاس فــي ســيــرٍ مــن الــصــبــاح مــنــطــلــقــون كــلٌّ فــي طــريــق.
لــكــن هــذا الــغــدو عــلــى نــوعــيــن:

ال  وثــوابــه،  رحمة اهللا  يــرجــو  هللا،  نــفــســه  ــا  بــائــعً يــغــدو  غــادٍ  األول:  الــنــوع 
أعــتــق  الــبــيــع  وبـــهـــذا  يسخط اهللا؛  مـــا  كـــل  ــا  مــتــجــنــبً اهللا،  يرضي  بــمــا  إال  يــعــمــل 

عقاب اهللا. مــن  نــفــســه 
ــا نــفــســه لــلــشــيــطــان والــهــو، فــكــل فــعــلــه  يــغــدو بــائــعً الــنــوع الــثــانــي: غـــادٍ 

وغــضــبــه. سخط اهللا  فــي  فــهــو  مــعــصــيــة، 
مــن  فــكــان  وسخط اهللا،  الــعــقــاب  مــن  أعــتــقــهــا  أي:  (َفُمعتُِقَها)؛   :Â
يكون  النواهي  واجتناب  األوامر  بفعل  هللا  لنفسه  البيع  بهذا  ألنه  الناجين؛ 

والــعــذاب. أنــجــى نــفــســه مــن الــعــقــاب 
واإلهــــالك  نـــفـــســـه،  مــهــلــك  أي:  مــهــلــكــهــا،  أي:  ُموبُِقَها)؛  و 

َ
(أ  :Â

ــوا  ِــبُ ــن لــلــنــفــس هــو الــدخــول فــي الــمــوبــقــات، وهــي الــكــبــائــر؛ كــقــولــهملسو هيلع هللا ىلص: «اجــتَ

.(٨٠٥ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )

.(٨١٧ أخــرجــه مــســلــم (  (٢ )
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ـــمـــيـــت الـــكـــبـــائـــر مـــوبـــقـــات؛ ألنـــهـــا تــهــلــك  ١)، وإنــــمــــا سُ )« ـــــاتِ ـــــوبِـــــقَ لـــــمُ ـــبـــعَ ا لـــسَّ ا
صــاحــبــهــا.

مــهــلــكــهــا  أو  الــخــيــرات،  وعــمــل  نــفــســه بــالــطــاعــة  مــعــتــقٌ  صــنــفــان:  فــالــنــاس 
بــالــمــعــصــيــة وفــعــل الــمــنــكــرات.

فـــهـــذا حـــديـــث عــظــيــم، وهـــو «أصــــل مـــن أصــــول اإلســـــالم، قـــد اشــتــمــل 
  .(٢ عــلــى مــهــمــات مــن قــواعــد اإلســالم»(



العمِل  أّي  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبّيَ سألُت  قال:    مسعوٍد  بُن  عبُد اهللا  (روى 
«بِّرُ  قال:  أي؟  ثم  قلت:  َوقتَِها»  َعلَى  َالةُ  «الّصَ قال:  ؟  اهللا  إلى  أَحّبُ 
ولو  بهّن،  ثني  َحّدَ قال:  َسبِيِل اهللاِ»،  فِي  «الِجَهاُد  قال:  أي؟  ثم  قلت:  الَوالَِديِن» 

استزدتُه لزادني». متفق عليه(٣)).

والمسابقة  الخيرات،  إلى  المسارعة  من  هي  الوقت  أول  في  الصالة 
عليها  حثٌّ  النصوص  في  جاء  ولهذا  المحسنين؛  صفات  من  وهي  إليها، 
الــتــي  الــخــمــس  الــصــلــوات  بــهــذه  عــنــايــة الــمــرء  مــن  يــكــون  وأن  فــيــهــا،  وتــرغــيــب 
وقــتــهــا،  أول  فــي  أدائــهــا  إلــى  يــبــادر  أن  والــلــيــلــة  الــيــوم  فــي  عــلــيــه  افترضها اهللا 

.(٨٩ ٢٧٦٦)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
.(١٠٠/٣ شــرح مــســلــم لــلــنــووي (  (٢ )

.(٨٥ ٥٢٧)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (٣ )
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وكــتــأخــيــر  اشــتــداد الــحــر،  عــنــد  إال مــا جــاء اســتــثــنــاؤه؛ كــاإلبــراد لــصــالة الــظــهــر 
أن  واألتـــــم  واألكـــمـــل  األولـــــى  وإالَّ  مـــشـــقـــة،  ذلــــك  فـــي  يـــكـــن  لـــم  إذا  الـــعـــشـــاء 
وهــذه الــفــضــيــلــة دلــت عــلــيــهــا  أول الــوقــت،  فــي  ألدائــهــا  ويــســارع  يــبــادر الــمــرء 

. الــذي ذكــره الــمــصــنــف  هــذا الــحــديــث  دالئــل؛ مــنــهــا 
وهـــذا  ؟).  إِلَى اهللاِ  َحّبُ 

َ
أ الَعَمِل  ّيُ 

َ
أ ملسو هيلع هللا ىلص:  الّنَبِّيَ لُت 

َ
(َسأ  :Â

وهذا  النبيملسو هيلع هللا ىلص،  على    الصحابة  من  ا  كثيرً تكرر  شابهه  وما  السؤال 
فــي الــعــنــايــة بــفــضــائــل    وعــلــو هــمــتــهــم، وعــظــيــم رغــبــتــهــم  مــن حــرصــهــم 
األعـــمـــال ومــعــرفــتــهــا والــعــمــل بــهــا، فــكــانــوا يــســألــون عــن كــل مــا يــقــرب إلــى 

الــجــنــة.
ــا مــثــل هــذه الــســؤاالت الــمــتــكــررة مــن الــصــحــب الــكــرام  كــمــا تــدل أيــضً
تتوافر  علم  وأنه  األعمال،  بفضائل  العلم  العلم،  هذا  شرف  على   
الــعــنــايــة  على  المعونة  أكبر  ألنه  به؛  والدراية  معرفته  على  الصادقين  همم 

بــالــعــمــل والــحــفــاظ عــلــيــه.
صــفــة  إثـــبـــات  فــيــه  وهــــذا  ؟).  إِلَى اهللاِ  َحّبُ 

َ
أ الَعَمِل  ّيُ 

َ
(أ  :Â

متفاضلة  األعمال  أن  وفيه  بها،  واإليمان  ذلك،  واعتقاد    هللا  المحبة 
واحــدة فــي الــفــضــل. ولــيــســت عــلــى رتــبــة 

الحديث،  من  الشاهد  موضع  وهذا  ةُ َعلَى َوقتَِها).  الَ (َقاَل: الّصَ  :Â
الــمــعــلــوم  ومــن  الــوقــت،  أول  فــي  الــصــالة  فــضــل  عــلــى  ا  شــاهــدً   وأورده 
قــد  يــكــون  آخــــره؛  فـــي  أو  وســطــه  أو  الـــوقـــت  أول  فـــي  الـــصـــالة  صــلــى  مـــن  أن 
وغــيــره  أخــذ الــمــصــنــف  أيــن  فــمــن  الــواجــب،   وأد فــي الــوقــت،  الــصــالة   أد
أول الــوقــت؟ هــذا الــحــديــث عــلــى فــضــيــلــة الــصــالة فــي  مــن أهــل الــعــلــم داللــة 

فــي  الــواقــعــة  واألفـــعـــال  لــلــظــرفــيــة،  عــلــى  : «ألنَّ  رجـــب  ابـــن  قـــال 
إذا  لــكــنــهــا  مــنــهــا،  جــزء  فــي  تــقــع  بــل  فــيــهــا،  تــســتــقــر  ال  عــنــهــا  الــمــتــســعــة  األزمـــان 
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ــا؛  حــكــمً لـــهـــا  ـــا  ظـــرفً كـــلـــه  الـــوقـــت  صــــار  فـــقـــد  الـــوقـــت،  ذلــــك  أول  فـــي  وقـــعـــت 
ــا فــي حــال صــالتــه وبــعــدهــا، وأمـــا قــبــل الــفــعــل  ــيَ الــمــصــلــي مــصــلــيً ــمِّ ولــهــذا سُ

.(١ )« فــلــيــس بــمــصــلٍّ فــي الــوقــت؛ 
األول  الـــجـــواب  كــــان  الَوالَِديِن):  بِّرُ  َقاَل:  ؟  ّيٌ

َ
أ ُعّمَ  (قلُت:   :Â

عــلــى  حقوق اهللا  أعـــظـــم  لــــصــــالة»  «ا بـــذكـــر  األعــــمــــال  أفـــضـــل  عـــن  لـــلـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص 
عـــبـــاده بـــعـــد الـــتـــوحـــيـــد، ثـــم جــــاء الــــجــــواب الـــثـــانـــي بـــذكـــر مـــا يــتــعــلــق بــحــقــوق 
فــي  بــحــقــه  قرنه اهللا  الـــحـــق  وهــــذا  الـــوالـــديـــن،  حـــق  وهــــو  وأعـــظـــمـــهـــا،  الـــعـــبـــاد 

عــديــدة. آيــات 
تــعــالــى:  وقال   ،[١٤ [لقمان:   ﴾ T S R Q  ﴿ تــعــالــى:  قال اهللا 
وقــال   ،[٣٦ [الــنــســاء:   ﴾ o  n  ml  k  j  ih  g ﴿
 r  q  p  o n  m  l  k  j  i  h  g ﴿ تــعــالــى: 
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  W  ¡
وأنــه  الــحــق،  هـــذا  عــظــم  عــلــى  يـــدل  وهـــذا   ،[٢٤  ،٢٣ [اإلســـــراء:   ﴾  ̄  ®

مــن أعــظــم الــحــقــوق.
؛  والـــبـــر بـــهـــم هـــو الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــم بـــاإلحـــســـان والـــرحـــمـــة قـــــوالً وفـــعـــالً
 ®  ¬  «  ª  © ﴿ لــهــمــا  والـــدعـــاء  لـــيـــنًـــا،  قــــوالً  يـــكـــون  بـــأن  الـــقـــول 
لــبــر  الــجــامــع  والــحــد  بــالــحــســنــى،  بــالــمــعــامــلــة  والــفــعــل   ،[٢٤ ﴾ [اإلســـراء:   ̄
قال  كما  أوالدك،  يعاملك  أن  تحب  كما  والديك  تعامل  أن  هو:  الوالدين 
هــذا جــمــاع   ،(٢ )« ــيــهِ لَ إِ ــى  ــؤتَ يُ ن  أَ ــبُّ  ــحِ يُ ي  الَّــذِ الــنَّــاسِ  لَــى  إِ لــيَــأتِ  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «وَ

أمــر الــبــر وحــقــيــقــتــه.

٢١٠) بــاخــتــصــار.  -٢٠٩  / ٤ انــظــر: «فــتــح الــبــاري» البــن رجــب (  (١ )
.(١٨٤٤ أخــرجــه مــســلــم (  (٢ )
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طــلــبًــا  الــقــتــال  أي:   ( َسبِيِل اهللاِ فِي  الِجَهاُد  َقاَل:  ؟  ّيٌ
َ
أ ُعّمَ  (قلُت:   :Â

مــن  فــمــنــهــم  فـــيـــه،  الـــنـــاس  مـــقـــاصـــد  تــخــتــلــف  الـــقـــتـــال  ألن  اهللا؛  كلمة  إلعــــالء 
ذلــك  مــن  شـــيء  يــكــون  وال  ســمــعــة،  ومــنــهــم  شــجــاعــة،  ومــنــهــم  حــمــيــة،  يــقــاتــل 

الــعــلــيــا. هــي  كلمة اهللا  لــتــكــون  قــاتــل  مــن  إال  اهللا،  سبيل  فــي 
الــصــحــابــة  أدب  فــيــه  هــذا  لََزاَدنِي)  اسَتَزدتُُه  َولَِو   ، بِِهّنَ ثَنِي  (َحّدَ  :Â
 فــي تــعــامــلــهــم مــع الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص ورفــقــهــم بــه، فــلــم يــثــقــل عــلــيــه بــاألســئــلــة، 
السخاء  إلى  أشار  نفسه  الوقت  وفي  بثالثة.  اكتفى  وإنما  أي...،  ثم  أي  ثم 
فالسخاء  الخير،  إلى  والداللة  والنصح  البيان  في  النبيملسو هيلع هللا ىلص  عليه  كان  الذي 
ــا بــالــعــلــم، والــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص كـــان أكــثــر الــنــاس  كــمــا يــكــون بــالــمــال فــإنــه يــكــون أيــضً

 لزادنيملسو هيلع هللا ىلص.  استزدته  ولو   : يقول  ولهذا  ؛  سخاءً



 أّنَ رسوَل اهللاملسو هيلع هللا ىلص قال: «َصَالةُ الَجَماَعِة  Â: (روى أبو ُهريَرة 
عليه(١). متفق  ُجزًءا»  َوِعشِريَن  بَِخمَسٍة  َوحَدهُ  َحِدُكم 

َ
أ َصَالةِ  من  فَضُل 

َ
أ

الَجَماَعِة  «َصَالةُ  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبّيِ عن    ُقَمَر  بُن  عبُد اهللا  وروى 
عليه(٢). متفق  َدَرَجًة»  َوِعشِريَن  بَِسبٍع  الَفّذِ  َصَالةِ  ِمن  أفَضُل 

عن  روى  َمن  وعامُة  تعالى:  رحــــمــــه اهللا  الّتِرمذي  عيسى  أبو  قال 
ملسو هيلع هللا ىلص إنما قالوا: خمًسا وعشرين، إال ابن عمر، فإنَّه قال: بسبع وعشرين. النبّيِ
الُجزء. من  أصَغُر  الدرجُة  فقيل:  تأويلِه،  في  الُعلَماء  واختلَف  قلُت: 

.(٦٤٩ ٦٤٨)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )

.(٦٥٠ ٦٤٥)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (٢ )
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.( َوحَدهُ الُمصلِّي  المنفرُد   : والَفّذُ

بيوت اهللا  فــي  جــمــاعــة  الــمــكــتــوبــة  الــصــالة  أداء  أي:  بــالــجــمــاعــة؛  الــمــراد 
 : قال اهللا  الصالة.  فيها  وتقام  اسمه  فيها  ليذكر  تقام  أن  أذن اهللا  التي 
 á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ﴿
.[٣٧  -٣٦ j ! " # $ % & ' ) ( * + ﴾ [النور:

وأبــهــى  حــلــلــهــا  أفــضــل  فــي  فــالــرجــولــة   ،﴾ !  ﴿  : عــنــد قــولــه  قــف 
حيث  الخمس  الصلوات  في  اهللا،  بيوت  في  الرجال  مع  يقف  أن  صورها، 
زوجه  أو  أهله  مع  ويجلس  الصالة  تقام  أن  الرجولة  وليست  بهن،   يناد
ــم  ــلَ فَ اءَ  ـــدَ لـــنِّ ا ـــعَ  ـــمِ سَ ـــن  الــحــديــث: «مَ فــي  وصـــح  بــيــتــه،  فــي  يــصــلــي  أو  ولـــده  أو 
ـــرَ  آمُ ن  أَ ــمــتُ  ــمَ هَ ـــد  ـــقَ وقـــولـــهملسو هيلع هللا ىلص: «لَ  ،(١ )« ـــــذرٍ عُ ـــن  مِ إِالَّ   ، ــــهُ لَ ةَ  ــــالَ صَ ـــالَ  فَ  ، ـــأتِـــهِ يَ
قَ  ــرِّ حَ ــأُ فَ  ، ةَ ــالَ الــصَّ ونَ  ــدُ ــشــهَ يَ الَ  ــومٍ  قَ لِ  ــازِ ــنَ مَ لَــى  إِ ــالِــفَ  خَ أُ ــمَّ  ثُ  ، ــامَ ــقَ ــتُ فَ ةِ  ــالَ بِــالــصَّ
مع  الجماعة  مع  الصالة  أداء  ترك  أن  على  دليل  وهذا   ،(٢ بيوتهم»( م  لَيهِ عَ
الــبــيــوت  بــتــحــريــق  يــهــم  ال  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ألن  الــذنــوب؛  كــبــائــر  مــن  كــبــيــرة  الــقــدرة 

إال فــي أمــر كــبــيــر لــيــس بــالــهــيــن.
مــن  قـــال: «وعـــامـــة    الــتــرمــذي  عــيــســى  أبـــي  عـــن  الــمــصــنــف  ونــقــل 
قــال:  فــإنــه  عــمــر،  ابــن  إال  وعــشــريــن  ــا  خــمــسً قــالــوا:  إنــمــا  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  عــن   رو

٢٠٦٤)، وصححه  وابن حبان (  ،(٧٩٣ وابن ماجه (  ،(٥٥١ داود ( أخرجه أبو   (١ )
األلــبــانــي.

.(٦٥١ ٢٤٢٠)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (٢ )
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وال  ثـــابـــت،  صــحــيــح    عــمــر  ابـــن  عـــن  جـــاء  والــــذي  وعـــشـــريـــن».  بــســبــع 
الــــروايــــات الـــتـــي جـــــاءت بـــذكـــر «خـــمـــس وعـــشـــريـــن»، والــمــصــنــف  يـــعـــارض 
خمس  رواية  بين  الجمع  في  تأويله،  في  العلماء  اختالف  إلى  أشار   
مــن  أصــغــر  الــدرجــة  أن  تــأويــلــه  فــي  فــذكــر  وعــشــريــن،  ســبــع  وروايـــة  وعــشــريــن 
وفـــي   ،« ــــــــةً جَ رَ دَ يــــنَ  ــــشــــرِ عِ وَ ـــبـــع  «سَ قــــال:  عـــمـــر  ابــــن  حـــديـــث  فـــي  ألن  الـــجـــزء؛ 
ا»، فــقــيــل: الــدرجــة أصــغــر مــن  ـــزءً يــنَ جُ ــشــرِ عِ ــة وَ ــمــسَ حــديــث أبــي هــريــرة: «خَ
وهــذا الــقــول مــن أضــعــف مــا قــيــل فــي الــجــمــع بــيــنــهــمــا؛ ألنــه جــاء فــي  الــجــزء. 
 ،« ـــةً جَ رَ يــنَ دَ ــشــرِ عِ ــمــس وَ ــا: «خَ وأيــضً  « ـــةً جَ رَ يــنَ دَ ــشــرِ عِ ــبــع وَ الــصــحــيــحــيــن: «سَ
فــاخــتــلــف الــقــدر مــع اتــحــاد لــفــظ الـــدرجـــة فــيــهــمــا، فــلــفــظ الـــدرجـــة ثــابــت فــي 
الــصــحــيــحــيــن فــي الــقــدريــن، وذكــر الــعــلــمــاء أقـــواالً فــي الــجــمــع بــيــنــهــمــا، مــنــهــا 
أوالً  ذكــر  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  ومــنــهــا  يــعــارضــه،  وال  الــكــثــيــر  فــي  داخـــل  الــقــلــيــل  أن 
وعــشــريــن  ــا  ســبــعً يــبــلــغ  الــثــواب  أن  بــعــد  فــيــمــا  عــلــم  أُ ثــم  والــعــشــريــن،  الــخــمــس 
حـــال  بـــاخـــتـــالف  يــخــتــلــف  لــــثــــواب  ا فـــي  االخــــتــــالف  أن  ومـــنـــهـــا  ذلـــــك،  فـــذكـــر 
واحـــــدة فــــي الـــثـــواب  الـــمـــصـــلـــيـــن جـــمـــاعـــة، فـــالـــمـــصـــلـــون لـــيـــســـوا عـــلـــى درجـــــة 
والـــســـبـــع  والـــعـــشـــريـــن  الـــخـــمـــس  أن  والـــحـــاصـــل  صـــالتـــهـــم.  حــــال  الخــــتــــالف 

وال تــعــارض كــمــا نــبــه عــلــى ذلــك أهــل الــعــلــم. والــعــشــريــن كــلــهــا ثــابــتــة، 



قاَل  قالت:    عائشَة  عن  ِهــشــاٍم  بــُن  َســْعــُد  (روى   :Â
مسلم(١). به  انفرد  فِيَها».  َوَما  ْغَيا  الّدُ ِمَن  َخْيٌر  الَْفْجِر  َعَتا  ْ

«َرك رسوُل اهللاملسو هيلع هللا ىلص: 
من  شيٍء  في  رسوَل اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رأيُت  «َما  قالت:    عائشُة  وروْت 

.(٧٢٥ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
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عليه)(١). متفق  الَفْجِر».  قبل  الركعتيِن  إلى  منه  أسرَع  النوافِل 

بــركــعــتــي  الـــمـــراد  الفضل):  من  الفجر  ركعتي  في  جاء  (ما   :Â
عــظــيــم  فـــي  ورد  الـــنـــافـــلـــة  وهـــــذه  الـــفـــجـــر،  فـــريـــضـــة  قـــبـــل  الـــتـــي  الـــنـــافـــلـــة  الـــفـــجـــر 
قــال  قــالــت:  عــائــشــة  حــديــث  مــنــهــا:  نــصــوص،  عند اهللا  ثــوابــهــا  وجــزيــل  فــضــلــهــا 
كــانــت  وإذا   ،(٢ ــا»( ــيــهَ فِ ـــا  مَ وَ ــا  ــيَ نْ الــدُّ ــنَ  مِ ــرٌ  ــيْ خَ ــرِ  ــجْ ــفَ لْ ا ــا  ــتَ ــعَ كْ «رَ رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص: 
الفجر. بفريضة  الشأن  فما  فيها،  وما  الدنيا  من  خير  النافلة  الفجر  ركعتا 

ءٍ  يْ بِشَ ي  بْدِ عَ لَيَّ  إِ بَ  رَّ قَ تَ ا  مَ «وَ القدسي:  الحديث  في    يقول اهللا 
تَّى  حَ افِلِ  بِالنَّوَ لَيَّ  إِ بُ  رَّ تَقَ يَ ي  بْدِ عَ الُ  زَ يَ ا  مَ وَ  ، يْهِ لَ عَ تُ  ضْ تَرَ افْ ا  مَّ مِ لَيَّ  إِ بَّ  حَ أَ
والــنــافــلــة  الــعــظــيــمــة  الــصــالة  هــذه  يــؤدي  بــأن  يكرمه اهللا  مــن  ولــهــذا   ،(٣ )« ــهُ ــبَّ حِ أُ
ــا  ا عــظــيــمــا، وكــانــت فــاتــحــة مــبــاركــة لــيــومــه، وكــانــتــا ســبــبً فــقــد أوتــي خــيــرً قــبــلــهــا 

لــحــفــظــه وكــفــايــتــه فــي كــل يــومــه.
قــال:    أن اهللا  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص:  عــن  وغــيــره  الــتــرمــذي  فــي  جــاء  وقــد 

.(٤ )« هُ ــرَ ــكَ آخِ ــفِ كْ ؛ أَ ــارِ لِ الــنَّــهَ وَّ ــنْ أَ ــاتٍ مِ ــعَ كَ ــعَ رَ بَ رْ ــعْ لِــي أَ كَ ، ارْ مَ آدَ ــنَ  بْ «ا
اإلسالم  شيخ  شيخه  عن  نقالً  المعاد»  «زاد  كتابه  في  القيم  ابن  قال 

.(٧٢٤ ١١٦٩)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
.(٧٢٥ أخــرجــه مــســلــم (  (٢ )

.(٦٥٠٢ أخــرجــه الــبــخــاري (  (٣ )
٤٧٥)، وصــحــحــه األلــبــانــي. والــتــرمــذي (  ،(٢٧٤٨٠ أخــرجــه أحــمــد (  (٤ )
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ــق  فِّ وُ فــمــن   .(١ الــفــجــر وســنــتــهــا»( هــي  عــنــدي  األربــع  : «هــذه  ابــن تــيــمــيــة 
كــلــه،  يــومــه  فــي  ــفــي  كُ الــنــهــار  أول  فــي  والــفــريــضــة  الــنــافــلــة  الــصــالة  هــذه  ألداء 
رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  قـــال  الــحــديــث،  فـــي  جـــاء  كــمــا  وذمـــتـــه،  حفظ اهللا  فـــي  وكـــان 

.(٢ )« ةِ اهللاِ مَّ ذِ فِــي  ــوَ  ــهُ فَ ؛  ــبْــحَ الــصُّ ــلَّــى  صَ ــنْ  «مَ
وباكورة  النهار  أول  في  ونفلها  فرضها  الفجر  صالة  ألداء  وفِّق  فمن 
جــمــلــك،  مــثــل  «يومك  السلف:  أحد  قال  كــمــا  اليوم،  بزمام  أخذ  فــقــد  اليوم 

إن أمــســكــت أولــه تــبــعــك آخــره».
ملسو هيلع هللا ىلص  ولَ اهللاِ سُ رَ يْتُ  أَ رَ ا  «مَ قالت:    عائشة  حديث    وأورد 

.(٣ )« ــرِ ــجْ لْــفَ ــبْــلَ ا ــتَــيْــنِ قَ ــعَ كْ لَــى الــرَّ إِ ــنْــهُ  عَ مِ ــرَ سْ افِــلِ أَ ــنَ الــنَّــوَ ءٍ مِ ــيْ فِــي شَ
الفجر  قبل  النافلة  ركعتي  الركعتين؛  بهاتين  العناية  عظيم  فيه  وهذا 
يدل  مما  وهذا  سفر،  وال  حضر  في  تركها  ما  أنه  بها  عنايتهملسو هيلع هللا ىلص  عظيم  ومن 

 عــلــى عــظــيــم شــأن هــاتــيــن الــركــعــتــيــن. 



سمعُت  قال:  أبيه  عن  ُرَؤْيَبَة  ُعماَرَة بن  بُن  بكر  أبو  (َرَوى   :Â
َوَقْبَل  ْمِس،  الّشَ ُطلُوِع  َقْبَل  َصلَّى  َحٌد 

َ
أ الّنَاَر  يَلَِج  «لَْن  يقول:  رسوَل اهللاملسو هيلع هللا ىلص 

مسلم(٤). به  انفرد  الحديث  والعصَر.  الفجَر  يعني:  ُغُروبَِها». 

صـــالة  بـــهـــا:  الـــمـــقـــصـــود  وقـــيـــل   .(٣٤٨/١ ) الـــقـــيـــم  البــــن  الـــمـــعـــاد»  «زاد  نــــظــــر:  ا  (١ )
الــضــحــى.

.(٦٥٧ أخــرجــه مــســلــم (  (٢ )
٢٠).؟ تــقــدم تــخــريــجــه (ص   (٣ )

.(٦٣٤ أخــرجــه مــســلــم (  (٤ )
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رسوَل اهللاملسو هيلع هللا ىلص  أْن  أبيه  عن  ْشَعرّيِ 
َ
األ موسى  أبي  بكر بن  أبو  وروى 

عليه(١). متفق  الجنَة»  دخل  الَبْرَديِْن؛  َصلّى  «َمْن  قال: 
والعصر). الفجر  والبردان: 

ــصــتــا بـــالـــذكـــر والـــفـــضـــل فـــي نــصــوص  خُ هـــاتـــان الـــصـــالتـــان الــعــظــيــمــتــان 
كــثــيــرة لــعــظــيــم فــضــلــهــمــا ولــمــا فــيــهــمــا مــن الــمــشــقــة عــلــى كــثــيــر مــن الــنــفــوس.

الــراحــة والــســكــون والــرغــبــة فــي الــبــقــاء عــلــى  فــصــالة الــفــجــر تــأتــي بــعــد 
الطاعة  هذه  ألداء  القيام  النفوس  من  كثير  على  فيشق  النوم،  ولذة  الفراش 
الــعــظــيــمــة، وأمـــا الــعــصــر، فــإنــهــا تــأتــي فــي قـــوة الــعــمــل الــدنــيــوي والــمــصــالــح 
وفـــق  لـــــراحـــــة. فـــمـــن  الـــدنـــيـــويـــة واســـتـــكـــمـــال أعـــمـــالـــه فــــي يــــومــــه قـــبـــل وقـــــت ا
فالمحافظة  الصلوات،  بقية  على  محافظ  بإذن اهللا  فهو  عليهما  للمحافظة 
المحافظة  للعبد على  معونة  العبد فيه  على  مشقة  من  فيهما  ما  مع  عليهما 

عــلــى بــقــيــة الــصــلــوات.
الـــفـــجـــر  صـــــالة  عـــلـــى  الـــمـــحـــافـــظـــة  بـــفـــضـــل  يـــتـــعـــلـــق  فـــيـــمـــا    وأورد 

والــعــصــر، حــديــثــيــن:
ســمــعــت  قــــال:  أبـــيـــه  عـــن    عـــمـــارة  بكر بن  أبــــي  حـــديـــث  األول: 
بْلَ  قَ وَ  ، سِ مْ الشَّ لُوعِ  طُ بْلَ  قَ لَّى  صَ دٌ  حَ أَ النَّارَ  لِجَ  يَ «لَنْ  يقول:  رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص 
ـــا». والــصــالة الــتــي قــبــل طــلــوع الــشــمــس: صـــالة الــفــجــر، والــتــي قــبــل  وبِـــهَ ـــرُ غُ

غــروبــهــا: صــالة الــعــصــر.

.(٦٣٥ ٥٧٤)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
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هاتين  في  ما  على  يدل  وهذا  يدخلها،  لن  أي:  الّنَاَر).  يَلَِج  (لَْن   :Â
النار. من  حجاب  عليهما  المحافظة  وأنَّ  عظيم؛  فضل  من  الصالتين 

نْ  «مَ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  أبيه  عن  األشعري  بكر  أبي  حديث  والثاني: 
». والـــبـــردان: الــفــجــر والــعــصــر، وتــســمــيــتــهــمــا  ـــةَ ـــنَّ ــــلَ الـــجَ خَ ؛ دَ ـــنِ يْ دَ ـــرْ لـــبَ ـــى ا ـــلَّ صَ
بــرد الــنــهــار،  أول  فــي  بــرد الــنــهــار؛ فــالــفــجــر تــأتــي  فــي  الــبــرديــن؛ ألنــهــمــا تــأتــيــان 

والــعــصــر تــأتــي فــي آخــره.
والــمــداومــة عــلــيــهــمــا،  »: الــمــحــافــظــة  ـــنِ يْ دَ ـــرْ لـــبَ ــى ا ــلَّ والـــمـــراد بــقــولــه: «صَ
وفــي الــحــديــث  فــالــمــحــافــظــة عــلــى هــاتــيــن الــصــالتــيــن مــوجــب لــدخــول الــجــنــة، 

الــذي قــبــلــه أن الــمــحــافــظــة عــلــيــهــمــا مــوجــب لــلــنــجــاة مــن الــنــار.
من  والنجاة  الجنة  دخول  أن  إلى  إشارة  قبله  والذي  الحديث  هذا  وفي 

والعصر. الفجر  شأنًا:  أعظمها  ومن  الصلوات،  بهذه  بالعناية  مرتبط  النار 
يدخل  وإنما  الجنة؛  يدخل  وال  بمسلم  فليس  للصالة  ا  تاركً كان  فمن 
 ﴾ ë  ê  é  è  ﴿ النار:  يدخلون  الذين  الكفار  عن  قال اهللا  كما  النار 
 ï  î  í  ﴿ الــنــار؟  دخــولــكــم  وراء  كــان  الذي  الــســبــب  مــا  أي:   ،[٤٢ [الــمــدثــر: 
عــمــاد  فــالــصــالة  بــه،  يــجــيــبــون  جـــواب  أول  هــذا   ،[٤٣ [الــمــدثــر:   ﴾ ñ  ð

.(١ الــديــن، كــمــا قــال الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص(
.(٢)« رَ فَ كَ قَد  فَ ا  هَ كَ رَ تَ ن  فَمَ  ، ةُ الَ الصَّ مُ  ينَهُ بَ وَ ينَنَا  بَ ي  الَّذِ هدُ  «العَ وقالملسو هيلع هللا ىلص: 
ــومَ  يَ ــاةً  ــجَ نَ ــا، وَ ــانً هَ ــرْ بُ ا، وَ ـــورً نُ ــهُ  ــت لَ ــانَ كَ ــا؛  ــيــهَ ــلَ ــظَ عَ ــافَ ــنْ حَ وقــالملسو هيلع هللا ىلص: «مَ
.(٣ )« اةٌ نَجَ الَ  وَ  ، انٌ هَ رْ بُ الَ  وَ  ، نُورٌ لَهُ  ن  يَكُ لَم  ا؛  يهَ لَ عَ افِظ  يُحَ لَمْ  ن  مَ وَ  ، ةِ يَامَ القِ

٢٠).؟؟ تــقــدم تــخــريــجــه (ص   (١ )
٢٠).؟؟ تــقــدم تــخــريــجــه (ص   (٢ )

.(٢٠ تــقــدم تــخــريــجــه (ص   (٣ )
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أن  بثالث  حبيبيملسو هيلع هللا ىلص  «أوصاني  قال:    رداء  الّدَ أبو  (روى   :Â
وبأن  حى،  الّضُ وصالة  شهٍر،  ُكّلِ  من  أياٍم  ثالثِة  بصيام  عشُت:  ما  أدعهّنَ  ال 

مسلم(١). به  انفرد  وتَر». 
ُ
أ حتى  أناُم  ال 

بصياِم  بثالث:  خليليملسو هيلع هللا ىلص  «أوصاني  قال:    ُهريرَة  أبو  وروى 
متفق  رقَُد». 

َ
أ أن  قبل  أوتَر  وأن  الُضحى،  وركعتي  شهٍر،  ُكّلِ  من  أياٍم  ثالثِة 

عليه(٢).
ُسالَمى  ُكّلِ  على  «يُصبح  قال:  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبّيِ عن    َذّرٍ  أبو  وروى 
تهليلٍة   ُ ولُكّ صدقٌة،  تحميدٍة   ُ ولُكّ صدقٌة،  تسبيحٍة  فكل  صدقٌة،  أحدكم  من 
المنكر  عن  ونهٌي  صدقٌة،  بالمعروِف  ْمٌر 

َ
َوأ صدقٌة،  تكبيرٍة   ُ ولُكّ صدقٌة، 

مسلم(٣). به  انفرد  حى».  الّضُ من  يركُعهما  ركعتان  ذلك  من  ويُجزئ  صدقٌة، 
ُ ُسالمى، 

واّيََفَقا على نحوه من حديث أبي ُهريرة (٤)، وقولُه: كّل
واألكارع). الَكّفِ  عظاُم  وأصلُه  وِمْفَصل،  عظم   َ

ُكّل أي: 

صــــالة الـــضـــحـــى صــــالة مـــبـــاركـــة عــظــيــمــة، جــــاءت نـــصـــوص كـــثـــيـــرة عــن 
نــبــيــنــاملسو هيلع هللا ىلص فــي الــحــث عــلــيــهــا، والــتــرغــيــب فــيــهــا، وبــيــان عــظــيــم ثــوابــهــا، وتــســمــى 

.(٧٢٢ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
.(٧٢١ ١٩٨١)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (٢ )

.(٧٢٢ أخــرجــه مــســلــم (  (٣ )
.(١٠٠٩ ٢٩٨٩)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (٤ )
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يــبــدأ مــن  هــذا الــوقــت مــن الــيــوم، ووقــتــهــا  ــصــلــى فــي  صــالة الــضــحــى؛ ألنــهــا تُ
الــزوال بــقــلــيــل،  انــتــهــاء وقــت الــنــهــي عــن الــصــالة بــعــد الــفــجــر إلــى قــبــيــل وقــت 
حـــرارة الــشــمــس فــي مــنــتــصــف  اشــتــداد  وأفــضــل مــا تــكــون هـــذه الــصــالة عــنــد 
زاد  وكــلــمــا  وصــالة الــضــحــى ركــعــتــان،  الــحــديــث.  فــي  الــضــحــى، كــمــا ســيــأتــي 

. أو ثــمــانٍ األفــضــل؛ أربــع أو ســت  فــهــو 
مــن  بـــثـــالث  أصـــحـــابـــه  يـــوصـــي  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  الـــحـــديـــثـــيـــن  هـــذيـــن  وفـــــي 
وفي  أصحابه،  من  واحد  غير  بها  أوصى  متكررة  وصية  األعمال،  فضائل 

هــذا داللــة عــلــى عــظــم شــأن هــذه األعــمــال.
عــن  جـــاء  مـــا  يـــعـــارض  ال  هـــذا  بثالث):  خليليملسو هيلع هللا ىلص  (أوصاني   :Â
فالممتنع   ،(١ )« لِيالً خَ رٍ  بَكْ ا  بَ أَ تُ  ذْ تَّخَ الَ لِيالً  خَ ا  ذً تَّخِ مُ نْتُ  كُ لَوْ  «وَ النبيملسو هيلع هللا ىلص: 
خليالً  هو  ذ  تَّخَ يُ أن  أما   . أصحابه  من  له  خليالً  الرسولملسو هيلع هللا ىلص  ذ  تَّخِ يَ أن 

ــلِــيــلِــي». خَ ــانِــي  صَ وْ : «أَ يــأت مــنــع عــنــه، ولــهــذا قــال أبــو هــريــرة  فــلــم 
جدا  عظيم  شأن  له  فالصيام  َشْهٍر):  ُكّلِ  ِمْن  يَّاٍم 

َ
ك ثََالثَِة  (بِِصَياِم   :Â

من  أيام  ثالثة  صيام  على  مواظبًا  كان  ومن  كبير،  عند اهللا  وثواب  بالغ  وأثر 
 ، ــرِ ــبْ ــرِ الــصَّ ــهْ مُ شَ ــــوْ كــل شــهــر كــأنــه صـــام الــدهــر كــلــه؛ ألن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قـــال: «صَ
بعشر  الحسنة  يضاعف  ألن اهللا  »(٢)؛  رِ هْ الدَّ مُ  وْ صَ  ، رٍ هْ شَ لِّ  كُ نْ  مِ امٍ  يَّ أَ ةِ  ثَ ثَالَ وَ
ــمــت الــشــهــر؛ ولــهــذا  ــمــت ثــالثــة أيـــام مــن كــل شــهــر كــأنــك صُ أمــثــالــهــا، فـــإذا صُ
كــثــرت األحــاديــث عــن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص فــي الــتــرغــيــب فــي صــيــام ثــالثــة أيــام مــن كــل 
ولك أن تصومها  آخره،  أو  أو وسطه  الشهر  أول  في  ولك أن تصومها  شهر، 

شهر. كل  عليها  تواظب  أن  المهم  متفرقة؛  أو  مجتمعة 

.(٢٣٨٢ ٣٩٠٤)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
 ،(٣٦٥٩ ) حــبــان  وابـــن   ،(٢١٨/٤ ) والــنــســائــي   ،(١٠٧٩ ) مــاجــه  ابـــن  أخـــرجـــه   (٢ )

.(٣٧١٨ وصــحــحــه األلــبــانــي فــي صــحــيــح الــجــامــع (
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وهــذا  الــضــحــى،  بــصــالة  وأوصــانــيملسو هيلع هللا ىلص  أي:  َحى).  الّضُ (َوَصَالةِ   :Â
فــيــه بــيــان لــفــضــيــلــة هــذه الــصــالة.

الـــوتـــر  صــــالة  فـــضـــل  فـــيـــه  وهـــــذا  ِــَر).  وت
ُ
أ َحّتَى  نـَـاَم 

َ
أ َال  ْن 

َ
ـِـأ (َوب  :Â

والــمــحــافــظــة عــلــيــهــا، وهـــي أفــضــل مـــا تــكــون آخـــر الــلــيــل؛ لــقــول الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: 
-أي  الحديث  هذا  يحمل  ولهذا   ،(١ ا»( رً تْ وِ يْلِ  بِاللَّ مْ  تِكُ الَ صَ رَ  آخِ لُوا  عَ «اجْ
يتيسر  ال  كان  من  على  العلماء  ذكر  كما   - وتِرَ أُ تَّى  حَ امَ  نَ أَ الَ  نْ  بِأَ وَ حديث: 
آخــر  الــقــيــام  تــيــســر  إن  وإال  يـــنـــام.  أن  قــبــل  فــلــيــوتــر  الــلــيــل؛  آخـــر  يـــقـــوم  أن  لـــه 

 الــلــيــل يــجــعــل وتــره آخــره. 
 : ذر  أبــــي  حـــديـــث  الـــضـــحـــى  صــــالة  فـــضـــل  فـــي    أورد  ثـــم 
أصــبــحــت  إذا  أي:  َصَدَقٌة».  َحِدُكْم 

َ
أ ِمْن  ُسَالَمى  ُكّلِ  َعلَى  «يُْصبُِح 

المتحركة  المفاصل  بهذه  عليك  نعمة اهللا  تذكر  صباح  كل  في  واستيقظت 
لما  المفاصل  هذه  بحركة  عليك  منة اهللا  ولوال  كلها،  بدنك  أجزاء  كل  في 
المرضى  من  المستشفيات  في   تر وأنت  فراشك،  من  تقوم  أن  استطعت 
تتحرك  التي  فالمفاصل  تتحرك،  ال  مفاصله  ألن  يقوم؛  أن  يستطيع  ال  من 
، كــل مــفــصــل مــنــهــا لــهــا حــركــة مــوظــفــة  فــي جــســمــك ثــالثــمــائــة وســتــون مــفــصــالً
صــبــاح،  كـــل  الــمــنــعــم  شــكــر  تــســتــوجــب  عــظــيــمــة  نــعــمــة  وهــــذه  مــهــمــتــهــا،  ألداء 
جهة...  أي  في  وتتحرك  قدمك،  وتمد  يدك،  وتمد  بمرونة،  تقوم  وحينما 

تــتــذكــر هــذه الــنــعــم الــعــظــيــمــة.
ــنِــي  ـــنْ بَ ـــانٍ مِ ـــسَ نْ ـــلُّ إِ ـــلِـــقَ كُ ـــــهُ خُ نَّ جـــاء فـــي صــحــيــح مــســلــم أنـــهملسو هيلع هللا ىلص قـــال: «إِ
لَّلَ اهللاَ،  هَ وَ دَ اهللاَ،  مِ حَ وَ بَّرَ اهللاَ،  كَ ــنْ  ــمَ فَ  ، ــلٍ ــصِ ــفْ مَ ــةِ  ــائَ ـمِ ثـِ ــالَ ثَ وَ ــيــنَ  ــتِّ سِ ــى  ــلَ عَ مَ  آدَ
وْ  أَ ـــةً  كَ ـــوْ شَ وْ  أَ  ، ـــاسِ الـــنَّ يـــقِ  ـــرِ طَ ـــنْ  عَ ا  ـــرً ـــجَ حَ لَ  ــــزَ عَ وَ رَ اهللاَ،  فَ تَغْ اسْ وَ بَّحَ اهللاَ،  سَ وَ

.(٧٥١ ٩٩٨)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
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تِّينَ  السِّ تِلْكَ  دَ  دَ عَ  ، رٍ نْكَ مُ نْ  عَ ى  نَهَ وْ  أَ وفٍ  رُ عْ بِمَ رَ  مَ أَ وَ  ، النَّاسِ يقِ  رِ طَ نْ  عَ ا  ظْمً عَ
.(١)« النَّارِ نِ  عَ هُ  سَ فْ نَ حَ  زَ حْ زَ دْ  قَ وَ ئِذٍ  مَ وْ يَ ي  شِ يَمْ هُ  إِنَّ فَ ى،  مَ الَ السُّ ةِ  ائَ ثِمِ الثَّالَ وَ

من  المى  سُ كل  على  الحديث: «يصبح  هذا  في  جاء  ما  معنى  هو  وهذا 
وهــنــا  هــذه الــمــفــاصــل،  نــعــمــة  عــلــى  شكر اهللا  يــتــكــرر  يــوم  كــل  صــدقــة»،  أحــدكــم 
وتذكرت  الصباح  في  قمت  إذا  المفاصل  فهذه  مهم؛  أمر  إلى  ننتبه  أن  بد  ال 
أمــرٍ  فــي  المفاصل  هــذه  تــحــرك  أن  الــحــذر  أشــد  فلتحذر  بــهــا،  عليك  نعمة اهللا 
شــكــر  مـــن  ألن  الــمــنــعــم؛  لــشــكــر  تــمــامــا  مـــنـــافٍ  هـــذا  ألن  ويــغــضــبــه؛  يسخط اهللا 

بها. المنعم  يسخط  أمرٍ  في  تستعملها  أال  المفاصل  هذه  على  المنعم 
فــي  جـــاء  َصَدَقٌة)،  َحِدُكْم 

َ
أ ِمْن  ُسَالَمى  ُكّلِ  َعلَى  (يُْصبُِح   :Â

الــصــدقــة  هــذه  أن  أي:   ،(٢ )« ــسُ ــمْ الــشَّ فِــيــهِ  ــعُ  ــلُ ــطْ تَ مٍ  ــوْ يَ ــلَّ  «كُ الــروايــات:  بــعــض 
هذه  على  شكر اهللا  منك  مطلوب  الشمس،  فيه  تطلع  يوم  كل  منك  مطلوبة 

الــمــفــاصــل.
واســع ومــجــاالتــهــا  ثــم ذكــر الــنــاصــح األمــيــنملسو هيلع هللا ىلص أن بــاب الــصــدقــة بــاب 

مــتــنــوعــة:
َيْهلِيلٍَة   

ُ َولُكّ َصَدَقٌة،  تَْحِميَدٍة   
ُ َولُكّ َصَدَقٌة،  تَْسبِيَحٍة   

ُ
(َفُكّل  :Â

الُْمْنَكِر  َعِن  َوَغْهٌي  َصَدَقٌة،  بِالَْمْعُروِف  ْمٌر 
َ
َوأ َصَدَقٌة،  تَْكبِيَرٍة   

ُ َولُكّ َصَدَقٌة، 
الكلمات  وهــي  والــتــكــبــيــر،  والتهليل  والتحميد  بالتسبيح  بــدأملسو هيلع هللا ىلص  َصَدَقٌة). 
بُّ  حَ «أَ الصحيح:  الحديث  في  كما  إلى اهللا،  الكالم  أحب  هي  التي  األربع 
 ، بَرُ كْ أَ اهللاُ  وَ  ، إِالَّ اهللاُ لَهَ  إِ الَ  وَ  ، هِ لِلَّ دُ  مْ الْحَ وَ  ، انَ اهللاِ بْحَ سُ  : عٌ بَ رْ أَ إِلَى اهللاِ  مِ  الَ الْكَ
أعــظــم  األربــــع  هـــذه  أن  عــلــى  تــدلــيــالً  بــهــا  بـــدأ   ،(٣)« تَ أْ ــــــــدَ بَ ـــنَّ  ـــهِ يِّ بِـــأَ كَ  ـــرُّ ـــضُ يَ الَ 

.(١٠٠٧ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
.(١٠٠٩ ٢٩٨٩)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (٢ )

.(٢١٣٧ أخــرجــه مــســلــم (  (٣ )
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الــصــدقــات الــتــي تــتــصــدق بــهــا -أيـــهـــا الــعــبــد- عــلــى نــفــســك. فــكــلــمــا ســبَّــحــت 
تــصــدقــت عــلــى نــفــســك الــمــفــتــقــرة لــألجــر، فــال تــحــرمــهــا مــن هــذه الــصــدقــات، 
إالَّ اهللا  إلــه  وال  صــدقــة،  أكــبــر  واهللا  صــدقــة،  هللا  والــحــمــد  صــدقــة،  فسبحان اهللا 
بــصــالة  يكرمه اهللا  مـــمـــن  عباد اهللا  مـــن  الــمــوفــقــيــن  مـــن  كــثــيــر  ولـــهـــذا  صـــدقـــة؛ 
ركعتي  ثم  الصباح،  أذكار  ثم  الصالة،  بعد  التي  األذكار  بقراءة  ثم  الفجر، 

المفاصل. هذه  نعمة  شكر   َّأد قد  بإذن اهللا  يكون  الضحى، 
بــاب الــحــصــر، فــمــن  مــن  ال  بــاب الــتــمــثــيــل  مــن  الــحــديــث  فــي  والــمــذكــور 
واألذكــــار  والــتــحــمــيــد  بــالــتــســبــيــح  الــمــفــاصــل  هـــذه  عــلــى  شكر اهللا  إلـــى  ـــــقَ  فِّ وُ

فــيــه. لــه  وبــارك  كــلــه،  يــومــه  لــه  حفظ اهللا  وغــيــرهــا؛ 
ــن  مَ َصَدَقٌة).  الُْمْنَكِر  َعِن  َوَغْهٌي  َصَدَقٌة،  لَْمْعُروِف  بِا ْمٌر 

َ
(َوأ  :Â

تــأمــره بــمــعــروف وتــرشــده إلــى فــضــيــلــة، وتــدلــه إلــى خــيــر؛ هــذه صــدقــة مــنــك 
حــصــلــت  قـــد  فــالــصــدقــة  بــعــنــف،  لـــه  وصــيــتــك  وردَّ  يــقــبــل،  لـــم  لـــو  حــتــى  عــلــيــه، 

ــتِــبَــتْ لــك. وكُ
قــال  َحى).  الّضُ ِمَن  يَْرَكُعُهَما  َعَتاِن 

ْ
َرك َذلَِك  ِمْن  (َويُْجِزُئ   :Â

مـــنَ  ـــمُّ  فـــالـــضَّ ؛  ــــهِ وضــــمِّ لــــــهِ  أوَّ ـــتـــحِ  بـــفَ ي)  ـــــزِ ـــــجْ : «ضـــبـــطـــنـــاهُ (ويَ لــــنــــووي  ا
.(١ ــى»( ــفَ والــفــتــحُ مــن جــز يــجــزي؛ أي: كَ  ، جــزاءِ اإلِ

يــحــافــظ  أن  الــمــســلــم  عــلــى  ويــنــبــغــي  الـــضـــحـــى،  صـــالة  فــضــل  فــيــه  وهــــذا 
عــلــيــهــا، وأقــلــهــا: ركــعــتــان -كــمــا ســبــق- وفــيــهــا مــن الــفــضــل أنــهــا تــجــزئ عــن 
تجزئ  الصالة  هذه  كانت  وإنما  المفاصل،  بعدد  منك  المطلوبة  الصدقات 
مــفــاصــلــك تــحــركــت  ألن فــيــهــا عــبــوديــة لــكــل الــمــفــاصــل، فــكــل  ذلــك كــلــه؛  عــن 
كــمــا  يــدل  فــالــحــديــث   . هللا  وعــبــوديــة  ــا  وخــضــوعً وذال  ــا  وركــوعً ا  ســجــودً

.(٢٣٤/٥ شــرح صــحــيــح مــســلــم (  (١ )
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وتــأكــد  وكــبــر مــوقــعــهــا،  الــضــحــى،  فــضــل  عــظــم  : «عــلــى  قــال الــشــوكــانــي 
كــان  ومــا  صــدقــة،  وســتــيــن  ثــالثــمــائــة  عــن  وأن ركــعــتــيــهــا تــجــزيــان  مــشــروعــيــتــهــا، 

  .(١ والــمــداومــة»( كــذلــك فــهــو حــقــيــق بــالــمــواظــبــة 



ركعتان. أنها  تقّدم  (قد   :Â
يَُصلِّي  رسوُل اهللاملسو هيلع هللا ىلص  «كان  قالت:    عائشَة  عن  ُمعاَذةُ  َوَرَوْت 

مسلم(٢). به  تفرد  َشاَء اُهللا».  َما  َويَِزيُد  ْرَبًعا، 
َ
أ َحى  الّضُ

رأى  ه 
كنَّ أحٌد  أخبَرىي  ما  قال:  لَْيلَى،  أبي  بُن  الرحمن  عبُد  وروى 

ملسو هيلع هللا ىلص  الّنَبِّيَ ّنَ 
َ
«أ حدثت:  فإنها  هانئ  أّمَ  إال  حى،  الّضُ يَُصلِّي  رسوَل اهللاملسو هيلع هللا ىلص 

َقّطُ  َصَالةً  ى 
َصلَّ ْفُتُه 

َ
َرأ َما  َرَكَعاٍت،  َعَمانِي  ى 

َفَصلَّ َة، 
َ
َمّك َفْتِح  يَْوَم  بَيَْتَها  َدَخَل 

عليه(٣)). متفق  ُجوَد».  َوالّسُ ُكوَع  الّرُ يُتِّمُ  َكاَن  ُه 
نَّ
َ
ك َلْيَر  ِمْنَها،  َخّفَ 

َ
أ

تَانِ  عَ كْ رَ  : لِكَ ذَ نْ  مِ ئُ  زِ يُجْ «وَ قالملسو هيلع هللا ىلص:  ركعتان؛  الضحى  صالة  أن  تقدم 
 والــحــديــث  ــى». وإيـــراد الــمــؤلــف حــديــث عــائــشــة  ــحَ ــنَ الــضُّ ــا مِ ــمَ ــهُ ــعُ كَ ــرْ يَ
فهي  فأحسن،  زاد  وكلما  ركعتان،  أقلها  الضحى  صالة  أن  يفيدان  بعده  الذي 
صالها  إن  أفــضــل،  فهو  زاد  وكلما  ركــعــتــان،  أقلها  المطلقة،  النافلة  بــاب  مــن 

.(٧٨/٣ األوطــار ( نــيــل   (١ )
.(٧١٩ أخــرجــه مــســلــم (  (٢ )

.(٣٣٦ ١١٠٣)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (٣ )
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فأفضل. ثمانيًا  صالها  وإن  فأفضل،  ستا  صالها  وإن  أفضل،  فهو  ا  أربعً



قوًما  رأى  ْرَقَم 
َ
أ بَن  َزْيَد  أّنَ  يْباني  الّشَ َعْوٍف  بُن  القاِسُم  (روى   :Â

الساعة  هذه  غير  في  الصالَة  أّنَ  َعلِموا  لقد  َما 
َ
أ فقال:  الضحى  من  يَُصلّون 

ّوَانِيَن ِحيَن تَْرَمُض الِْفَصاُل». انفرد 
َ ْ
أفضُل، إّنَ رسوَل اهللاملسو هيلع هللا ىلص قال: «َصَالةُ األ

مسلم(١). به 
وقيل:  الُمطيع،  وقيل:  إلى اهللا،  الّرُُجوِع  الكثيُر  هو  قيل:  واألّوَاب: 

الفقيه. وقيل:  الّرَاِحم،  وقيل:  الُمَسّبِح، 
ْظالفِها 

َ
وقوله: تَْرمُض -بفتح التاء والميم وضاد معجمة-: هو احتراق أ

-َممدودة-:  مضاء  والّرَ الشمس.  واْستِْحراِر  حى  الّضُ ارتفاِع  عنَد  مضاء  بالّرَ
اإلبل). ِصَغاُر  وهو  َفصيل،  جمع  والِفَصال:  بالشمس.  اسَتَحّرَ  إذا  مل  الّرَ

يــبــدأ مــن طــلــوع الــشــمــس وارتــفــاعــهــا بــقــدر  وقــت الــضــحــى وقــت مــتــســع 
الــعــلــمــاء  وقـــدره  بــبــصــره،  الــنــاظــر  يـــراه  فــيــمــا  أي:  رمــح  بــقــدر  والــمــراد  رمـــح، 
صالة  وقت  يبدأ  بعدها  فمن  الشمس،  طلوع  من  تقريبًا  ساعة  بربع   
زوالها  قبل  السماء  كبد  في  الشمس  تكون  عندما  وقتها  وينتهي  الضحى. 

الــزوال. رَ بــربــع ســاعــة قــبــل  ــدِّ ــا قُ وأيــضً بــقــلــيــل، 

.(٧٤٨ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
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الشمس  طلوع  بعد  الذي  النهي  النهيين؛  بين  وقتها  الضحى  فصالة 
فــي  أو  الــوقــت  أول  فــي  صــالهــا  شــاء  إن  الــشــمــس،  زوال  قــبــل  الــذي  والــنــهــي 

أو فــي آخــره. وســطــه 
الـــرجـــوع  الــكــثــيــر  اب:  األوَّ مــعــنــى  فـــي  قــيــل  انِيَن).  ّوَ

َ ْ
األ (َصَالةُ   :Â

الفقيه. وقيل:  الراحم،  وقيل:  المسبح،  وقيل:  المطيع،  هو  وقيل:  إلى اهللا، 
جــمــع  بـــيـــن  ا األوَّ ألن  األواب؛  مــعــنــى  فــي  مــتــقــاربــة  األقـــوال  هـــذه  وكـــل 
رجــع  أي  كــذا؛  وآب إلــى  آب،  وهــي صــيــغــة مــبــالــغــة مــن الــفــعــل  اب  أوَّ لــكــلــمــة 
ا،  واســتــغــفــارً تــوبــةً  إلــيــه  واإلنــابــة  إلى اهللا  الــرجــوع  الــكــثــيــر  هــو  اب  فــاألوَّ إلــيــه، 
دين اهللا.  في  بالتفقه  وعناية  والتسبيح،  بالذكر  وعناية  هللا،  لطاعة  ومالزمةً 
األوبــــة إلــــى اهللا، ومــن  داخـــلـــة فـــي مــعــنــى  فــهــذه الــمــعــانــي كــلــهــا الــتــي ذكـــرت 

صــالة الــضــحــى. هــذا الــحــديــث، وهــو  األواب مــا جــاء فــي  أعــمــال 
احتراق  (هو  بــقــولــه:  الــمــصــنــف  ــيَّــنَــه  بَ الِْفَصاُل)،  تَْرَمُض  (ِحيَن   :Â و 
الــذي  الــرمــل  هــو  فــالــرمــضــاء:  الضحى)،  ارتفاع  عند  بالرمضاء  أظالفها 
فــذاك الــوقــت هــو  فــإذا صــار الــرمــل حــارا؛ ســمــي الــرمــضــاء،  احــتــر بــالــشــمــس 

أفــضــل أوقــات أداء هــذه الــصــالة، وهــو فــي مــنــتــصــف وقــت الــضــحــى.
على  نبَّه  الوقت  أول  في  الضحى  يصلون  ا  أناسً  رأ لما  أرقم  وزيد بن 
ما  ثمة  لكن  وجائز،  صحيح  عمل  به  يقومون  الذي  العمل  أن  أي:  األفضل؛ 

األوابين. صالة  وهي  الفصال،  ترمض  حين  تصلى  أن  وهو  منه،  أفضل  هو 
الــذي يــفــطــم  - جــمــع فــصــيــل، وهــو صــغــيــر اإلبــل  ــنَ ــيَّ والــفــصــال -كــمــا بَ
وهــذا الــصــغــيــر مــن  عــن الــرضــاعــة مــن أمــه يــســمــى فــصــيــال، والــجــمــع فــصــال، 

اإلبــل تــؤثــر فــيــه الــرمــضــاء أكــثــر مــن الــكــبــيــر، فــيــحــس بــهــا فــي أظــالفــه.
النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  الحديث  في  جاء  فقد  اإلشراق»  «صالة  بـ يتعلق  فيما  أما 
 ، سُ مْ الشَّ عَ  تَطْلُ تَّى  حَ رُ اهللاَ  كُ ذْ يَ دَ  عَ قَ مَّ  ثُ  ، ةٍ اعَ مَ جَ فِي  ةَ  ا دَ الغَ لَّى  صَ نْ  «مَ قال: 
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 ،(١ )« ــــةٍ ــــامَّ تَ ـــةٍ  ـــامَّ تَ ـــةٍ  ـــامَّ تَ ةٍ  ــــرَ ــــمْ عُ ـــةٍ وَ ـــجَّ ـــرِ حَ جْ ـــأَ كَ ــــهُ  ـــتْ لَ ـــانَ كَ ؛  ـــنِ ـــيْ ـــتَ ـــعَ كْ ـــى رَ ـــلَّ صَ ــــمَّ  ثُ
واحـــد مــن أهـــل الــعــلــم، هـــذه الــصــالة -صـــالة اإلشــــراق- هــي  وحــســنــه غــيــر 
الفجر  المسجد  في  وصلَّى  المرء  فِّق  وُ وإذا  وقتها،  أول  في  للضحى  صالةٌ 
ــى  صــلَّ الــذي  الــمــســجــد  أي:  ه،  ــصــالَّ مُ قــيــل:  مــصــاله،  فــي  وجــلــس  جــمــاعــة  فــي 
حــديــث  فــي  جــاء  وقــد  فــيــه؛  صــلــى  الــذي  أي: الــمــكــان  مــصــاله  فــي  وقــيــل  فــيــه. 
ــلِّــي  ــصَ يُ ي  الَّذِ هُ  الَّ صَ مُ نْ  مِ ومُ  قُ يَ الَ  انَ  كَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن    ســمــرة  جابر بن 

.(٢ ) ــسُ ــمْ ــعَ الــشَّ ــلُ ــطْ ــتَّــى تَ حَ ــبْــحَ  فِــيــهِ الــصُّ
وإذا  فــيــه،  صــلــى  الــذي  فــي مــكــانــه  ــنــة بــقــاء الــمــرء  الــسُّ هــذه  فــي  فــاألصــل 
دين اهللا،  في  ا  وتبصرً ا  تفقهً إليها؛  يحتاج  علم  لحلقة  مكانه  من  انتقل  كان 
الــمــوضــع  فـــي  يــبــقــى  أن  فـــاألصـــل  وإال  وثـــابـــت،  بـــاق  الـــثـــواب  أن  فــالــمــرجــو 
فــــإذا ارتـــفـــعـــت الـــشـــمـــس قــــدر رمـــح  الــــذي صـــلـــى فـــيـــه حـــتـــى تــطــلــع الـــشـــمـــس. 
وصــالة هــاتــيــن الــركــعــتــيــن أمــرٌ فــيــه ســعــة؛ ســواء صــالهــا فــي  يــصــلــي ركــعــتــيــن، 
يْرَ  خَ إِنَّ  «فَ لقولهملسو هيلع هللا ىلص:  أفضل  بيته  في  ولعلها  بيته.  في  صالها  أو  المسجد، 

.(٣ )« ــةَ ــتُــوبَ ــكْ ــالةَ الــمَ إِالَّ الــصَّ ــيْــتِــهِ  بَ فِــي  ءِ  ــرْ ــالةِ الــمَ صَ
اإلشراق  صالة  عن  سئل  وقد   ، باز  عبد العزيز بن  الشيخ  قال 

هــل هــي صــالة الــضــحــى؟
واألفضل  وقتها،  أول  في  الضحى  صالة  هي  اإلشراق  صالة  «نعم! 
واشـــتـــداد الــرمــضــاء؛ لــقــول الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «صــالة  فــعــلــهــا عــنــد ارتــفــاع الــضــحــى 
حــيــن  والمعنى  صحيحه.  في  مسلم  رواه  الفصال».  ترمض  حين  األوابين 

الـــصـــحـــيـــحـــة»  «الـــســـلـــســـلـــة  فـــــي  األلــــبــــانــــي  وحــــســــنــــه   ،(٥٨٦ ) لــــتــــرمــــذي  ا أخـــــرجـــــه   (١ )
.(٣٤٠٣ )

.(٢٣٢٢ أخــرجــه مــســلــم (  (٢ )
.(٧٨١ ٦١١٣)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (٣ )
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ومعنى  الفصال،  ترمض  معنى  هو  وهذا  اإلبل.  أوالد  على  الشمس  تحتر 
تــرمــض أي: تــشــتــد عــلــيــهــا الــرمــضــاء.

وأقــــل صــــالة الـــضـــحـــى ركـــعـــتـــان؛ لـــمـــا ثـــبـــت فـــي الــصــحــيــحــيــن عـــن أبـــي 
مــن  أيــام  ثــالثــة  صــيــام  بــثــالث:  رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص  قــال: «أوصــانــي    هــريــرة 

كــل شــهــر، وركــعــتــي الــضــحــى، وأن أوتــر قــبــل الــنــوم».
وال  ركعات»،  ثماني  الفتح  يوم  الضحى  صالة  أنه «صلى  عنهملسو هيلع هللا ىلص  وثبت 
حد ألكثرها على األصح؛ لقول النبيملسو هيلع هللا ىلص لعمرو بن عبسة : «إذا صليت 
الصالة  فإن  صل؛  ثم  قيد رمح،  تطلع الشمس  حتى  الصالة  فأمسك عن  الفجر، 

. مطوالً صحيحه  في  مسلم  أخرجه  الشمس»  تقف  أن  إلى  مشهودة  محضورة 
الـــشـــمـــس،  تـــقـــف  أن  إلـــــى  الـــشـــمـــس  ارتــــفــــاع  بـــعـــد  يـــصـــلـــي  أن  فــــأمــــرهملسو هيلع هللا ىلص 
ولـــم يــحــدد لــه ركــعــات، فـــدل ذلـــك عــلــى أن صـــالة الــضــحــى ال حــد ألكــثــرهــا، 
والنهار  الليل  «صالة  النبيملسو هيلع هللا ىلص:  لقول  ركعتين؛  كل  من  يسلم  أن  واألفضل: 
ماجه  وابن  والنسائي  والترمذي  داود  وأبو  أحمد  اإلمام  أخرجه  مثنى».  مثنى 

 التوفيق»(١).  ولي  واهللا   . عمر  ابن  حديث  من  صحيح  بإسناد 



يقول: «َمْن  رسوَل اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سمعُت  قالت:    حبيبَة  أّمُ  (روت   :Â
النار»(٢).  مه اهللا على  حاَفَظ على أربِع ركعاٍت َقْبَل الظهِر وأربٍع بعَدها؛ َحّرَ
: َحَسٌن صحيٌح). أخرجه أبو داوَد والترمذّيُ والنَّسائّيُ وابن ماَجه. وقال الترمذّيُ

.(٤٠١/١١-٤٠٣ مــجــمــوع فــتــاويــه (  (١ )
وابــن   ،(٢٦٥/٣ والــنــســائــي (  ،(٤٢٨ والــتــرمــذي (  ،(١٢٦٩ داود ( أبــو  أخــرجــه   (٢ )

١١٦٠)، وصــحــحــه األلــبــانــي. مــاجــه (
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لــلــظــهــر،  ـــة  يَّ ـــدِ ـــعْ لـــبَ وا ــبْــلــيَّــة  الــقَ بــالــراتــبــة  يــتــعــلــق  مـــا    الــمــصــنــف  ذكـــر 
رســــــول اهللاملسو هيلع هللا ىلص  ســـمـــعـــت  قــــالــــت:    حـــبـــيـــبـــة  أم  حـــديـــث    وأورد 
هُ اهللاُ  مَ رَّ حَ ا؛  هَ دَ بَعْ عٍ  بَ رْ أَ وَ رِ  الظُّهْ بْلَ  قَ اتٍ  عَ كَ رَ عِ  بَ رْ أَ لَى  عَ ظَ  افَ حَ نْ  «مَ يقول: 
لــلــمــحــافــظــة  وفقه اهللا  لــمــن  والــثــواب  الــفــضــيــلــة  عــظــم  فــيــه  وهــذا   .« ــارِ لــنَّ ا ــى  ــلَ عَ
عــلــى أربـــع ركــعــات قــبــل الــظــهــر وأربـــع ركــعــات بــعــدهــا، مــن يــحــافــظ عــلــيــهــا 

الــجــنــة. ودخــل  الــنــار،  عــلــى  ه  ــدَ ــسَ جَ مَ اهللا  رَّ حَ



Â: (روت أّمُ حبيبَة  أنها سمعت رسوَل اهللاملسو هيلع هللا ىلص يقول: «َما ِمْن 
َلْيِر  من  َيَطّوًُعا،  َعًة 

ْ
َرك َعْشَرَة  ثِنَْتْي  يَْوٍم   

َ
ُكّل ِ -تعالى-  َ ِبّ يَُصلِّي  ُمْسلٍِم  َقْبٍد 

 َنَنى اُهللا لَُه بَيًْتا فِي الَْجّنَِة» انفرد به مسلم(١)).
َ

َفِريَضٍة، إِّال

ــــنَ الــمــصــنــف  مـــا يــتــعــلــق بــفــضــل الـــســـنـــن الـــــرواتـــــب، وهــــي ســنــن  ــــيَّ بَ
ركعة. عشرة  اثنتا  الحديث  في  بُين  كما  وعددها  المكتوبة،  الخمس  الصلوات 
زيـــادة  فــيــه  وزاد  مــســلــم  رواه  مــا  بــنــحــو  الــحــديــث  الــتــرمــذي   رو وقـــد 
 ، ــرِ ــهْ ـــبْـــلَ الــظُّ ــــا قَ ــــعً بَ رْ فـــزاد فــيــه: «...أَ تــوضــح تــفــصــيــل هـــذه الــســنــن الـــرواتـــب، 

.(٧٢٨ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )



٥٥ Å·ái⁄’\;ÏuhÂ;Åe¬i⁄’\;ÏÁ]—;{Öå

 ، ـــاءِ ـــشَ لـــعِ ـــدَ ا ـــعْ بَ ــــنِ  ــــيْ ــــتَ ــــعَ كْ رَ ، وَ بِ ــــرِ ــــغْ لــــمَ ـــدَ ا ـــعْ بَ ــــنِ  ــــيْ ــــتَ ــــعَ كْ رَ ــــا، وَ هَ ــــدَ ــــعْ بَ ــــنِ  ــــيْ ــــتَ ــــعَ كْ رَ وَ
وفقه اهللا  ومــن  ركــعــة،  عــشــرة  اثــنــتــا  فــهــذه   .(١ )« ــرِ ــجْ لْــفَ ا ةِ  ـــالَ صَ ــلَ  ــبْ قَ ــنِ  ــيْ ــتَ ــعَ كْ رَ وَ
الجنة. في  بيتًا  له  بنى اهللا  والليلة؛  اليوم  في  عليها  وواظب  عليها  فحافظ 

ركـــعـــتـــان  لـــلـــظـــهـــر  الـــبـــعـــديـــة  ـــنـــة  الـــسُّ أن    حـــبـــيـــبـــة  أم  حـــديـــث  وفــــي 
كالهما  والحديثان  أربع،  للظهر  البعدية  السنة  أن  فيه  قبله  الذي  وحديثها 
بينهما:  الجمع  في    العلماء  قال  كما  بل  بينهما،  تعارض  وال  ثابت، 
أقــل،  لــهــا  الــبــعــديــة  الــراتــبــة  وأن  ذلـــك،  فــي  الــتــوســعــة  عــلــى  مــحــمــول  ذلــك  إن 
لَ  صَّ حَ باألكثر  أتى  ومن  السنة،  أصل  لَ  صَّ حَ باألقل؛  أتى  فمن  أكثر،  ولها 
يــصــلــي  أن  عــلــى  يــحــرص  أن  يــنــبــغــي  الــمــســلــم  فــإن  وعــلــيــه  واألفــضــل.  األكــمــل 
فــهــذا  ركــعــات،  أربــع  وجــعــلــهــا  زاد  وإن  عــلــيــهــا،  يــواظــب  ركــعــتــيــن  الــظــهــر  بــعــد 

أكــمــل وأفــضــل.
مــن  ونــــهــــاره  لـــيـــلـــه  فــــي  الـــمـــســـلـــم  عـــلـــيـــه  يــــواظــــب  مــــا  عـــــدد  تـــأمـــلـــنـــا  وإذا 
الــصــلــوات: فـــإنَّ الــمــكــتــوبــة ســبــع عــشــرة ركــعــة، والــســنــة الــراتــبــة اثــنــتــا عــشــرة 
الــمــجــمــوع  يـــكـــون    حــبــيــبــة  أم  حـــديـــث  فـــي  جــــاءت  الـــتـــي  وهـــي  ركـــعـــة، 
وإن فــاتــتــه  حــتــى  عــشــرة ركــعــة،   إحــد الــلــيــل  وصــالة  وعــشــريــن ركــعــة،  ــا  تــســعً
ركعة  أربعين  على  المواظبةُ  بهذا  له  فيتم  الضحى  من  صالها  الليل  صالة 

والــلــيــلــة. فــي الــيــوم 
األربـــعـــيـــن يـــقـــول شـــيـــخ اإلســـــالم ابــــن تــيــمــيــة: «فـــكـــان  وفــــي شــــأن هــــذه 
.(٢ ركعة»( أربعين  نحو  والليلة  اليوم  في  والنافلة  الفريضة  صالة  مجموع 

الــفــرائــض  ــا:  دائــمً ه  دُ رْ وِ : «فــهــذه أربــعــون ركــعــة  ابــن الــقــيــم  وقــال 

٤١٥)، وصــحــحــه األلــبــانــي. أخــرجــه الــتــرمــذي (  (١ )
.(٣٤١/١٨ انــظــر: «مــجــمــوع الــفــتــاو» البــن تــيــمــيــة (  (٢ )
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.(١ وســنــنــهــا وقــيــام الــلــيــل والــوتــر»(
د  رْ الــوِ هــذا  عــلــى  يــواظــب  العبد أن  عــلــى  ــا: «فــيــنــبــغــي  أيــضً   وقــال 
فــتــح الــبــاب لــمــن يــقــرعــه كــل يــوم  ـــا إلـــى الــمــمــات، فــمــا أســـرع وأعــجــل  دائـــمً

.(٢ واهللا الــمــســتــعــان»( ولــيــلــة أربــعــيــن مــرة. 



َياِم،  ْفَضُل الّصِ
َ
Â: (روى أبو ُهريرة  قال: قال رسوُل اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «أ

َصَالةُ  الَْفِريَضِة،  َنْعَد  َالةِ،  الّصَ ْفَضُل 
َ
َوأ الُْمَحّرَُم،  َشْهُر اهللاِ  َرَمَضاَن،  َشهِر  َنْعَد 

مسلم(٣)). به  انفرد  ْيِل» 
اللَّ

الــصــالة  بــعــد  إلى اهللا  الــصــالة  أحــبُّ  الــلــيــل  صــالةَ  أنَّ  الــحــديــث  هــذا  فــي 
 j  i  h  g  f  e  d ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال  الـــمـــكـــتـــوبـــة، 
وتــذلــالً  ــا  خــضــوعً يدي اهللا  بــيــن  الــقــيــام  ألنَّ  وذلــك  ١٦]؛  [الــســجــدة:   ﴾ k
صــفــاء  مــن  فــيــهــا  لــمــا  الــقــرب،  أعــظــم  مــن  عند اهللا  لــمــا  رجــاءً  الــلــيــل  جــوف  فــي 
للراحة،  تركن  النفس  وألنَّ  الكون؛  وسكون  الناس  هجعة  وقت  المناجاة 

 ®  ¬  « ﴿ الــخــاشــعــيــن  عــلــى  إال  الــمــشــقــة  فــفــيــه  الــفــراش،  فــي  والــبــقــاء 
.[٤٦ ³ ﴾ [الــبــقــرة:   ²  ±  °  ¯

الــصــالة وأحــكــام تــاركــهــا (ص١٧٢).  (١ )
.(٣١٦-٣١٧  /١ هــدي خــيــر الــعــبــاد البــن الــقــيــم ( زاد الــمــعــاد فــي   (٢ )

.(١١٦٣ أخــرجــه مــســلــم (  (٣ )
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فــيــهــا  يــكــن  لـــم  لـــو  الــتــهــجــد  صـــالة  إن  : «ولـــعـــمـــري  الــطــيــبــي  قـــال 
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿ تــعــالــى:  قــولــه   ســـو فــضــل 
 f  e  d ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــولـــه   ،[٧٩ [اإلســــــــراء:   ﴾ X  W  V
 ﴾ x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه  إلـــــى   ﴾ g

.(١ اآليــات؛ لــكــفــاه مــزيــة»( ١٦-١٧] وغــيــرهــمــا مــن  [الــســجــدة: 
وتــقــدمــهــا  شـــأنـــهـــا،  وعـــلـــو  الـــفـــرائـــض،  فــضــل  فــيــه  الـــحـــديـــث  هـــذا  إنَّ  ثـــم 
ضَ عــلــيــه.  ــرِ ــتُ افْ فــي الــفــضــل عــلــى الــنــوافــل، وأنــه مــا تــقــرب مــتــقــرب بــمــثــل مــا 
صــالة الــنــفــل  ولــهــذا لــمــا ذكــر صــيــام الــنــفــل؛ جــعــلــه بــعــد الــفــرض، ولــمــا ذكــر 
ـــيَّ  لَ إِ بَ  ـــرَّ ـــقَ تَ ــــا  مَ جــعــلــهــا بــعــد الـــفـــرض؛ وقـــد جـــاء فـــي الــحــديــث الــقــدســي: «وَ
ــيَّ  لَ إِ بُ  ــرَّ ــقَ ــتَ يَ ي  ــبْــدِ الُ عَ ــزَ يَ ــا  مَ ، وَ ــهِ ــيْ ــلَ ــتُ عَ ضْ ــتَــرَ افْ ــا  ــمَّ ــيَّ مِ لَ إِ ــبَّ  حَ ءٍ أَ ــيْ بِــشَ ي  ــبْــدِ عَ

.(٢ )« ــبَّــهُ حِ ــتَّــى أُ افِــلِ حَ بِــالــنَّــوَ
اإلسالم؛  فرائض  على  المحافظة  بعد  يكون  بالنوافل  إلى اهللا  فالتقرب 
الفرض  شغله  «من  العلم:  أهل  بعض  عن  نقالً    حجر  ابن  قال  ولهذا 
 مغرور»(٣).  فهو  الفرض  عن  النفل  شغله  ومن  معذور،  فهو  النفل  عن 

«َفْعِقُد  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبّيَ بِه  َفْبلُُغ    ُهريرة  أبو  (وروى   :Â
الشيطاُن على قافَِيِة رأس أحدكم ثالث ُقَقٍد إذا نام، بُكّلِ عقدٍة يَْضرُب 
ْت عنه عقدة، 

عليَك ليٌل طويٌل فارقد، فإذا استيقظ فذكر اهللا تعالى انحلَّ
نَشيًطا  فأصبح  الُعَقُد  ِت 

انحلَّ صلّى  فإذا  ُقْقدتَاِن،  عنه  ْت 
انحلَّ توضأ  وإذا 

عليه(٤). متفق  َكْسالَن».  الّنَفِس  خبيَث  أصبَح  وإال  النفِس،  َطّيَِب 

.(٤٢٥/٢ األحــوذي ( تــحــفــة   (١ )
.(٦٥٠٢ أخــرجــه الــبــخــاري (  (٢ )

.(٣٤٣/١١ انــظــر: «فــتــح الــبــاري» البــن حــجــر (  (٣ )
.(٧٧٦ ١١٤٢)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (٤ )
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تأويله: في  العلماء  اختلفت  ْيَطاُن».  الّشَ «َفْعِقُد  قوله: 
ادم. بني  َقْقِد  من  واستعارة  َمَثل  هو  فقيل:   -

ما  نحو  ذلك  من  يفعل  الشيطان  وأن  ظاهره،  على  هو  بل  وقيل:   -
ونفثها. عقدها  من  السواحر  يفعله 

عر؛ وهو آخر البيت). َحِدُكْم»: أي: قفاه، ومنه قافية الّشِ
َ
وقوله: «َقافَِيِة أ

أورده  وقــد  الــلــيــل،  قــيــام  عــلــى  الــحــث  فــي    أورده  الــحــديــث  هــذا 
واحــد مــن أهــل الــعــلــم فــي بــاب الــحــث عــلــى قــيــام الــلــيــل. غــيــر 

ـــد الـــتـــي يــعــقــدهــا الــشــيــطــان عــلــى الــقــافــيــة -والـــقـــافـــيـــة: هــي  ـــقَ وهــــذه الـــعُ
مــؤخــرة الــرأس- هــي عــقــد حــقــيــقــيــة.

عمومه  على  هو  َحِدُكْم). 
َ
أ ِس 

ْ
َرأ َقافَِيِة  َعلَى  ْيَطاُن  الّشَ (َفْعِقُد   :Â

ذكر اهللا  عــلــى  يــنــام  الــذي  وهــو  ذلــك؛  مــن  اســتــثــنــائــه  عــلــى  الــحــديــث  دل  مــا  إال 
يقربه  فــال  الــكــريــمملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عــن  الــمــأثــورة  واألذكــار  الــقــرآن  بــقــراءة  متحصنًا 
عــنــدمــا  الـــكـــرســـي  آيـــة  قـــرأ  فــمــن  وحـــفـــظـــه،  حماية اهللا  فـــي  يــــزال  وال  شـــيـــطـــان، 
بدنه  على  ومسح  ونفث  والمعوذتين،  اإلخالص  وقرأ  فراشه(١)،  إلى  يأوي 

رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص  وكلني  قال:   ، هريرة  أبي  عن   (٣٢٧٥ ) البخاري  أخرجه   (١ )
فــقــلــت:  فــأخــذتــه،  الــطــعــام؛  مــن  يــحــثــو  فــجــعــل   ، آتٍ فــأتــانــي  رمــضــان،  زكـــاة  بــحــفــظ 
إلـــى  أويـــــت  إذا  فـــقـــال:  الـــحـــديـــث-،  رســــــــول اهللاملسو هيلع هللا ىلص... -فـــذكـــر  إلــــى  ألرفـــعـــنـــك 
شــيــطــان  يــقــربــك  وال  حــافــظ،  من اهللا  عــلــيــك  يــزال  لــن  الــكــرســي؛  آيــة  فــاقــرأ  فــراشــك 

حــتــى تــصــبــح، فــقــال الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «صــدقــك وهــو كــذوب؛ ذاك شــيــطــان».
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حصنًا  أذكــاره  كــانــت  الــمــشــروعــة  بــاألذكــار  وجــاء  الــصــحــيــح(١)،  فــي  جــاء  كــمــا 
 7  6 ﴿ تعالى:  قال اهللا  الرجيم،  الشيطان  من  واقيًا  ا  وحرزً له،  حصينًا 
تــعــالــى:  وقــــال   ،[٣٦ [الـــــزخـــــرف:   ﴾ @  ?  >  =  <  ;  :  9  8
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.[٦٤-٦٥ ¿ ﴾ [اإلسراء:   ¾  ½  ¼ »  º  ¹
 n  m  l  k  j ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  فـــي  الــمــفــســريــن  بــعــض  قـــال 
في  هللا  فالذاكر  سبيل،  عليهم  لك  ليس  يذكرون اهللا  الذين  أي:   ،﴾ o

الــرجــيــم. الــشــيــطــان  مــن  بإذن اهللا  لــه  واقــيًــا  يــكــون  حــصــيــن،  حــصــن 
يوضح  هذا  فارقد).  طويٌل  ليٌل  عليَك  يَْضرُب:  عقدٍة  (بُكّلِ   :Â
قــالملسو هيلع هللا ىلص:  لطاعة اهللا،  الــقــيــام  عــن  الــمــرء  تــثــبــيــط  هــو  الــعــقــد؛  مــن  الــمــقــصــد  أن 
ــنْــهُ  عَ ــتْ  ــلَّ ــحَ نْ ا ــأَ  ضَّ ــوَ تَ إذا  وَ  ، ةٌ ــدَ ــقْ عُ ــتْ  ــلَّ ــحَ نْ ا رَ اهللاَ -تــعــالــى-  كَ ذَ فَ ــظَ  ــقَ ــيْ ــتَ اسْ ــإذا  «فَ
». فــيــه  ـــسِ لـــنَّـــفْ ـــيِّـــبَ ا ــا طَ ــيــطً ــشِ نَ ـــبَـــحَ  صْ ـــأَ فَ  ، ـــدُ ـــقَ ـــعُ لْ ــتِ ا ــلَّ ــحَ نْ ا ــى  ــلَّ صَ ـــإذا  فَ  ، ـــانِ تَ ـــدَ ـــقْ عُ
مــن  الــلــيــل  جـــوف  فــي  ومــنــاجــاتــه  طاعة اهللا  ألداء  وقــيــامــه  الــمــرء  نــهــوض  أن 
فــراحــة الــنــفــس،  الـــروح والـــبـــدن؛  فــك الــعــقــد، ومـــن أثــرهــا نــشــاط  مــوجــبــات 
وثــمــرات قــيــام  فــوائــد  ونــشــاط الــبــدن، وســعــادة الــقــلــب فــي الــصــبــاح كــلــهــا مــن 

الــلــيــل كــمــا قــالملسو هيلع هللا ىلص: «فــأصــبــح نــشــيــطًــا طــيــب الــنــفــس».
ولــم  اســتــمــر  إذا  أي:  َكْسَالَن)،  الّنَْفِس  َخبِيَث  ْصَبَح 

َ
أ  

َ
ِّال (َوإ  :Â

إذا  ثـــم  نــفــســه،  وخــبــث  وكــســلــه  خــمــولــه  ذلـــك؛  مـــن مــوجــبــات  يــكــون  يــنــهــض 
اســتــمــر الـــمـــرء حــتــى يــصــبــح؛ يـــكـــون ذلـــك مـــن مــوجــبــات بـــول الــشــيــطــان فــي 
اكَ  «ذَ ملسو هيلع هللا ىلص:  الَ فقَ أصبح،  حتى  نام  رجل  للنبيملسو هيلع هللا ىلص  كِرَ  ذُ بأنه  صح  كما  أذنه؛ 

.(٥٠١٧ أخــرجــه: الــبــخــاري (  (١ )
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فــي  بــال  والــمــراد:   .(١ )« نِــــهِ ذُ أُ قــال: «فِــي  أو   ،« ــيْــهِ نَ ذُ أُ فِــي  ــانُ  ــطَ ــيْ الــشَّ ــالَ  بَ ـــلٌ  جُ رَ
ـــدِّ لــلــبــول  ـــعَ ــنِــيــف الـــمُ ــا بـــه، حــتــى جــعــل أذنـــه كــالــكَ أذنـــه بـــوالً حــقــيــقــيــا مــســتــهــيــنً
ــا  ــنِــيــفً كَ أذنــه  أن تــكــون  يــرضــى  الــذي  هــذا  ــن  ومَ فــيــه،  يــبــول  ــا لــه  ومــرحــاضً فــيــه، 
وهــذا يــبــيــن فــضــل الــطــاعــة عــامــة، وأهــمــيــة الــصــالة  ــا لــبــولــه،  لــلــشــيــطــان ومــكــانً
الليل  قيام  وأن  الشيطان،  العبد من  تقي  التي  األسباب  من  وأنها  خاصة، 
موجبات  من   - األخير  الليل  ثلث  سيما  وال   - الليل  جوف  في  والنهوض 

الــلــيــل. لــقــيــام  يوفقه اهللا  لــمــن  يــومــه،  فــي  والــبــركــة  والــراحــة  الــســعــادة 
«يــعــقــد  قـــولـــه:  تـــأويـــل  أي:  تأويله).  في  العلماء  (اختلفت   :Â

الــشــيــطــان».
وإنــمــا  حــقــيــقــيــة،  ا  ــدً ــقَ عُ لــيــســت  أي:  واستعارة).  مثل  هو  (فقيل:   :Â
القاعدة  ألن  يصح؛  ال  الكالم  وهذا  آدم،  بني  عقد  من  واستعارة  تمثيل  هي 
وردت،  كما  بها  ويؤمن  جاءت،  كما  تمر  الغيبية  األمور  أن  نة:  السُّ أهل  عند 
أنها  والزعم  مرادها،  عن  وصرفها  تأويلها  وأما  ظاهرها،  عن  صرفها  دون 

علم. بال  رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص  حديث  في  القول  من  كله  هذا  استعارة؛ 
نحو  ذلك  من  يفعل  الشيطان  وأن  ظاهره،  على  هو  بل  (وقيل:   :Â
األمــور  أن  والــحــق  الــحــق،  هــو  هــذا  ما يفعله السواحر من عقدها ونفثها). 

 E  D ﴿ الــغــيــبــيــة يــؤمــن بــهــا عــلــى ظــاهــرهــا كــمــا أخــبــرملسو هيلع هللا ىلص، وقــال تــعــالــى: 
ا  عــقــدً يــعــقــدن  الــالتــي  الــســواحــر  أي:   ،[٤ H ﴾ [الــفــلــق:   G  F

 يــنــفــثــن فــيــهــا. 
إلى  أحّبُ  األعماِل  أّيُ  لعائشَة:  قلُت  قال:  مسروٌق  (وروى   :Â
رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص؟ قالت: الدائُم، قلُت: فأّيُ الليِل كان يقوُم؟ قالت: إذا َسِمَع 

.(٧٧٤ ١١٤٤)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
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عليه(١). متفق  ارَخ.  الّصَ
الهروي(٢)). ُعبيد  أبو  قاله  الديك،  ارُخ:  والّصَ

مــســروق -وهــو مــن عــلــمــاء الــتــابــعــيــن- ألم الــمــؤمــنــيــن  هــذا الــســؤال مــن 
عن  النبيملسو هيلع هللا ىلص  يسألون    الصحابة  من  كثيرة  نظائر  له    عائشة 
حــرصــهــم  عــلــى  يــدل  وهــذا  أحــب؟  الــعــمــل  أيُّ  أو  أفــضــل؟  الــعــمــل  أيُّ  ذلــك، 
من  المقصود  أن  العمل  طالب  ينبه  وهذا  الفضائل،  على  السلف  وحرص 
فــضــائــل األعــمــال لــيــس مــجــرد الــوقــوف عــلــيــهــا، وإنــمــا الــغــرض مــنــهــا الــعــمــل 
فــي  الـــقـــائـــل  فـــهـــو   ، يـــرضـــيـــه  الـــــذي  الــــوجــــه  عـــلـــى  بـــهـــا  والـــقـــيـــام  بـــهـــا 
 .(٣ )« بَّهُ حِ أُ تَّى  حَ افِلِ  بِالنَّوَ لَيَّ  إِ بُ  رَّ تَقَ يَ ي  بْدِ عَ الُ  زَ يَ ا  مَ «وَ القدسي:  الحديث 

فــالــغــرض مــنــهــا أن تــكــون مــعــونــة لــه عــلــى األعــمــال.
أحب  هو  وهذا  الدائم).  قالت:  إلى اهللا؟  أحب  األعمال  (أي   :Â
ــلِ  ــمَ لْــعَ ا ــبَّ  حَ أَ نَّ  أَ ــوا  ــمُ ــلَ اعْ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «وَ قــال  كــمــا   ، إلى اهللا  الــعــمــل 

.(٧٤١ ١١٣٢)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
الهروي.  م  سالّ القاسم بن  بيد  عُ ألبي  المصنف  الغريب  كتاب  في  عليه  أقف  لم   (٢ )
 /٤ ) الصحيحين  حديث  من  المشكل  كشف  في  الجوزي  ابن  الفرج  أبو  وقال 
شرحه  في  النووي  وقال  الديك».  هو  الحميدي:  فقال  خ  ارِ الصَّ «وأما   :(٢٧٩
وسمي  قالوا  العلماء،  باتفاق  الديك  هو  هنا  «الصارخ   :(٢٣  /٦ ) مسلم  على 

بــذلــك لــكــثــرة صــيــاحــه».
.(٦٥٠٢ أخــرجــه الــبــخــاري (  (٣ )
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عليه  يدوم  قليالً  كان  ولو  األحب  هو  فالدائم   ،(١ )« لَّ قَ إِنْ  وَ هُ  مُ وَ دْ أَ ؛  إِلَى اهللاِ
ثــم  ثــالث  أو  مــرتــيــن  أو  مــرة  الــمــرء  يــفــعــلــه  كــثــيــر  مــن  خــيــر  دائــم  فــقــلــيــل  الــعــبــد، 

يــمــلُّ ويــنــقــطــع.
ومــســألــة الــديــمــومــة فــي الــعــمــل واالســتــمــرار هــي مــن الــمــســائــل الــمــهــمــة 
العبد عناية  بــهــا  يــعــتــنــي  أن  ويــنــبــغــي  اهللا،  طاعة  عــلــى  االســتــقــامــة  فــي  الــمــعــيــنــة 
األعـــمـــال  مـــن  نــفــســه  ـــمـــلُّ  تَ االســتــقــامــة  عــلــى  يــقــبــل  مــمــن  ا  كـــثـــيـــرً ألن  عــظــيــمــة؛ 
وأنــه  وثــقــيــل،  شــاق  الــعــمــل  أن   يــر ثــم  شــهــريــا،  أو  عــلــيــهــا أســبــوعــيــا  الــمــداوم 
أعــمــال  فـــي  طاعة اهللا  عــلــى  لــلــنــفــس  فــالــتــمــريــن  عــلــيــه.  يــصــبــر  أن  يــســتــطــيــع  ال 
يــنــقــطــع  ثــم  مــرتــيــن،  أو  مـــرة  يــفــعــلــه  كــثــيــر  مــن  خــيــر  عــلــيــهــا  يـــداوم  لــلــمــرء  تــبــقــى 

قــل. وإن  أدومــه  إلى اهللا  الــعــمــل  فــأحــب  عــنــه، 
فالليل  األفضلية؛  عن  سؤال  يقوم؟).  كان  الليل  فأي  (قلت:   :Â
مــن  أوتــر  الــلــيــل،  مــن كــل  أوتــر  أنــه  صــح عــنــه  ألن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  وقــت قــيــام؛  كــلــه 

األفــضــل. ٢)، لــكــن الــســؤال عــن  ومــن آخــره( أولــه، ومــن وســطــه، 
ســمــع  وإذا  الــديــك،  هــو  الــصــارخ:  الصارخ).  سمع  إذا  (قالت:   :Â
فــي  كـــمـــا  فـــضـــلـــه،  مـــن  يسأل اهللا  أن  لـــه  يـــشـــرع  فـــإنـــه  الـــديـــك  صـــيـــاح  الــمــســلــم 
 ، ــةِ ــكَ يَ الــدِّ ــيَــاحَ  صِ ــتُــمْ  ــعْ ــمِ سَ «إذا  قــال:  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن    هــريــرة  أبــي  حــديــث 

.(٣ ــا»( ــكً ــلَ مَ تْ  أَ رَ ــا  ــهَ نَّ ــإِ فَ  ، ــلِــهِ ــضْ فَ ــنْ  مِ لُوا اهللاَ  أَ اسْ فَ
والــديــك يــوقــظ الــمــســلــم، ويــســمــى الــصــارخ؛ ألنــه بــعــد مــنــتــصــف الــلــيــل 
ــا  حــــدود الــثــلــث األخـــيـــر مـــن الــلــيــل يـــبـــدأ يــصــيــح فــيــكــون صــيــاحــه مــنــبــهً وفـــي 

.(٢٨١٨ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
ــلِ  ــيْ الــلَّ ــلِّ  كُ ــنْ  قــالــت: «مِ عــائــشــة  عــن   (٧٤٥ ومــســلــم (  ،(٩٩٦ الــبــخــاري ( أخــرجــه   (٢ )

.« ــرِ ــحَ الــسَّ ــى  لَ إِ هُ  ــرُ تْ وِ ــى  ــتَــهَ ــانْ فَ ولُ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص،  سُ رَ ــرَ  تَ وْ أَ ــدْ  قَ
.(٢٧٢٩ ٣٣٠٣)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (٣ )
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لــلــنــاس عــلــى أن الــلــيــل قــد انــتــصــف، وأنَّ وقــت الــقــيــام قــد بــدأ.
النبيملسو هيلع هللا ىلص:  قول  التنبيه-  بهذا  يتعلق  -فيما  الديك  فضل  في  ورد  وقد 

.(١ )« ةِ ــالَ ــوقِــظُ لِــلــصَّ يُ ــهُ  نَّ ــإِ فَ ؛  يــكَ ــبُّــوا الــدِّ ــسُ تَ «الَ 
فــــــإذا كـــــان الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص نـــهـــى عــــن ســــب الــــديــــك؛ ألنـــــه يــــوقــــظ لـــلـــصـــالة، 
فــكــيــف الــشــأن بــســبِّ الــعــلــمــاء الــذيــن يــوقــظــون الــقــلــوب ويــنــبــهــون الــغــافــلــيــن 
إيــقــاظ  مــن  أعــظــم  الــعــلــم  أهــل  عــمــل  هــو  الـــذي  اإليــقــاظ  فــهــذا  اهللا،  عباد  مــن 

ــا لــمــقــامــهــم الــرفــيــع. وحــفــظً الــديــك؛ فــهــم أولــى رعــايــةً ألقــدارهــم 
لي  ــال  ق قــال:    ــرو  ــْم َق ــُن  ب ــُد اهللا  ــب ع (وروى   :Â
ْيَل، 

اللَّ َفُقوُم  َكاَن  ٍن  فُالَ ِمْثَل  تَُكْن  ال   ! َقْبَد اهللاِ «يَا  رسوُل اهللاملسو هيلع هللا ىلص: 
.((٢ عليه( متفق  ْيِل» 

اللَّ قَِياَم  َفَتَرَك 

على  أقف  «لم  حجر:  ابن  الحافظ  قال  ٍن).  فُالَ ِمْثَل  تَُكْن  (ال   :Â
عليه...  السترة  لقصد  هذا  مثل  إبهام  وكأن  الطرق،  من  شيءٍ  في  تسميته 
تــنــفــيــر  أراد  وإنــمــا  ــا،  مــعــيــنً ــا  شــخــصً يــقــصــد  لــم  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  يــكــون  أن  ويــحــتــمــل 

.(٣ الــمــذكــور»( الــصــنــيــع  مــن  عــمــرو  عبد اهللا بن 
عــلــى  تــأكــيــد  فــيــه  هــذا  ْيِل). 

اللَّ قَِياَم  َفَتَرَك  ْيَل، 
اللَّ َفُقوُم  (َكاَن   :Â

إلـــى  يــــدعــــو  «فــــإنــــه  بـــلـــفـــظ:   (٢١٦٧٩ ) وأحــــمــــد   ،(٥١٠١ ) داود  أبـــــو  أخــــرجــــه   (١ )
الــصــالة»، وصــحــحــه األلــبــانــي.

.(١١٥٩ ١١٥٢)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (٢ )
.(٣٧/٣-٣٨ فــتــح الــبــاري (  (٣ )
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الليل  من  يداوم  المرء  وكون  الدائم،  هو  العمل  أحبَّ  أن  المتقدم  المعنى 
تــأكــيــد  فــهــذا  يــنــقــطــع،  كــثــيــر  مــن  خــيــر  خــمــس ركــعــات  أو  ثــالث ركــعــات،  عــلــى 

واالســتــمــرار عــلــى الــعــبــادة. الــمــداومــة  عــلــى 
يَِزيُد  رسوُل اهللاملسو هيلع هللا ىلص  كاَن  «ما  قالت:    عائشُة  (وروت   :Â
ْرَبًعا، 

َ
أ يَُصلِّي  َعًة، 

ْ
َرك َعْشَرَة  إِْحَدى  َعلَى  َلْيرِهِ  فِي  َوَال  َرَمَضاَن،  َشهِر  فِي 

ُحْسنِِهّنَ  َقْن  ْل 
َ
تَْسأ َفَال  ْرَبًعا، 

َ
أ يَُصلِّي  ُعّمَ   ، َوُطولِِهّنَ ُحْسنِِهّنَ  َقْن  ْل 

َ
تَْسأ َفَال 

َقْبَل  َيَناُم 
َ
أ َرُسوَل اهللاِ  يَا  َفُقلُْت:  َعائَِشُة:  َفَقالَْت  ثََالثًا،  يَُصلِّي  ُعّمَ   ، َوُطولِِهّنَ

ْن تُوتَِر، َقاَل: «يَا َعائَِشُة إِّنَ َقْيَنّيَ َيَناَماِن، َوَال َفَناُم َقلْبِي». متفق عليه(١).
َ
أ

َصَالةُ  «َكانَْت  تقول:    عائشَة  سمعُت  قال:  القاسم،  وروى 
َعَتِي 

ْ
َرك َويَْرَكُع  بَِسْجَدٍة،  َويُوتُِر  َرَكَعاٍت،  َعْشَر  ْيِل 

اللَّ ِمَن  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوِل اهللاِ
عليه(٢)). متفق  َعًة». 

ْ
َرك َعْشَرَة  ثََالَث  َفْتلَِك  الَْفْجِر، 

كـــان  الـــتـــي  الـــركـــعـــات  عــــدد  الـــحـــديـــثـــيـــن  بـــهـــذيـــن    الـــمـــصـــنـــف  بـــيـــن 
إحــد عــشــرة ركــعــة.  يــزيــد عــلــى  يــركــعــهــا الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص مــن الــلــيــل، وأنــه مــا كــان 
ثــم  ــا  أربــعً كــانــت  أنــهــا  ركــعــة  عــشــرة   اإلحـــد هـــذه    عــائــشــة  ووصــفــت 
ــا. فــهــذه صــالتــه مــن الــلــيــل، وكــان يــطــيــل فــيــهــا، وثــبــت عــنــه أنــه  ــا ثــم ثــالثً أربــعً
ــنــة أن يــفــتــتــح الــمــرء صــالتــه مــن  يــفــتــتــح صــالة الــلــيــل بــركــعــتــيــن خــفــيــفــتــيــن؛ فــالــسُّ

الــلــيــل بــركــعــتــيــن خــفــيــفــتــيــن.

.(٧٣٨ ١١٤٧)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )

.(٧٣٨ ١١٤٠)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (٢ )
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وتــهــيــئــتــه  الــمــرء  تــنــشــيــط  ذلـــك:  فــي  الــحــكــمــة  أنَّ    الــعــلــمــاء  وذكـــر 
واحــــدة،  لـــإلطـــالـــة فـــي بـــاقـــي الـــركـــعـــات، ويـــخـــتـــم صـــالتـــه مـــن الـــلـــيـــل بـــركـــعـــة 
١)، وقــولــه فــي  ا»( ــــرً تْ ــلِ وِ ــيْ بِــالــلَّ ــمْ  تِــكُ ــالَ صَ ـــرَ  ــوا آخِ ــلُ ــعَ كــمــا قــال الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «اجْ

.(٢ )« ةٍ ــدَ ــجْ بِــسَ ــوتِــرُ  يُ الــحــديــث الــثــانــي: «وَ
لو  حتى  الفجر،  أذان  إلى  العشاء  صالة  بعد  فمن  الليل:  صالة  وقت  أما 
م العشاء مع المغرب، تبدأ صالة الليل من بعد صالته  ا، فقدَّ كان المرء مسافرً
أوله  في  صالها  شاء  إن  متسع؛  وقت  الليل  صالة  وقت  أن  فالحاصل  العشاء، 

الليل. من  والنصيب  الحظ  هذا  يدع  ال  لكن  آخره،  في  أو  وسطه  في  أو 
وأفــضــل وقــت لــقــيــام الــلــيــل فــي الــثــلــث األخــيــر مــن الــلــيــل -كــمــا مــر معنا- 
ل اإللــهــي، كما فــي الــحــديــث الــمــتــواتــر عن  إذا سمع الــصــارخ، وهــو وقــت الــتــنــزُّ
لُثُ  ثُ بْقَى  يَ ينَ  حِ يَا  نْ الدُّ اءِ  مَ السَّ إِلَــى  ةٍ  لَيْلَ ــلَّ  كُ   ــنَــا  بُّ رَ لُ  ــنْــزِ «يَ قــال:  نبيناملسو هيلع هللا ىلص 
ــنْ  ، مَ ــهُ ــيَ ــطِ ــأُعْ ــنِــي فَ لُ ــأَ ــسْ ـــنْ يَ ، مَ ـــهُ ــيــبَ لَ ــجِ ــتَ ــأَسْ ــونـِـي، فَ عُ ــدْ ـــنْ يَ : مَ ـــولُ ـــقُ ، يَ ــــرُ ــلِ اآلخِ ــيْ الــلَّ
»(٣)، وهو أحر أوقات اإلجابة وأعظم أوقات االستغفار؛  رَ لَهُ فِ أَغْ نِي فَ رُ فِ تَغْ سْ يَ
[الــــذاريــــات:   ﴾ e  d  c  Q  a  `  _  ^  ]  \ ﴿ تــعــالــى:  قـــال 

 .[آل عمران: ١٧] ﴾ ١٧، ١٨]، وقال تعالى: ﴿ 1 2



االستخارَة  ُفَعلِّمنا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبّيُ كان  قال:    جابٌر  (وروى   :Â
َفلَْيْرَكْع  ْمِر 

َ
بِاأل أَحُدكْم  َهّمَ  «إذا  الُقرآن:  من  كالسورةِ  ُكلِّها  األمور  في 

.(٧٥١ ٩٩٨)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
.(٧٣٨ أخــرجــه مــســلــم (  (٢ )

.(٧٥٨ ١١٤٥)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (٣ )
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بُِقْدَرتَِك،  ْسَتْقِدُرَك 
َ
َوأ بِِعلِْمَك،  ْسَتِخيُرَك 

َ
أ إِنِّي  َفُقوُل: اللُهّمَ  ُعّمَ  َعَتْيِن 

ْ
َرك

ْعلَُم، 
َ
أ َوال  َوَيْعلَُم  ْقِدُر، 

َ
أ َوال  َيْقِدُر  َك 

َفإِنَّ الَعِظيِم،  َفْضلَِك  ِمْن  لَُك 
َ
ْسأ

َ
َوأ

ِدينِي  فِي  لِي  َخْيٌر  ْمَر 
َ
األ َهَذا  ّنَ 

َ
أ َيْعلَُم  ُكْنَت  إِْن  الُغُيوِب، اللُهّمَ  ُم 

َ
َعّال نَْت 

َ
َوأ

ْمِري َوآِجلِِه- َفاْقُدْرهُ لِي، َوإِْن 
َ
ْو َقاَل: فِي َعاِجِل أ

َ
ْمِري -أ

َ
َوَمَعاِشي َوَعاقَِبِة أ

ْو َقاَل: 
َ
ْمِري -أ

َ
ْمَر َشّرٌ لِي فِي ِدينِي َوَمَعاِشي َوَعاقَِبِة أ

َ
ّنَ َهَذا األ

َ
ُكْنَت َيْعلَُم أ

الَخْيَر  لِي  َواْقُدْر  َقْنُه،  َواْصِرْفنِي  َقّنِي  َفاْصِرْفُه  َوآِجلِِه-  ْمِري 
َ
أ َعاِجِل  فِي 

البخاري(١)). به  انفرد  َحاَجَتُه».  َويَُسّمِي  بِِه،  نِي  َرّضِ ُعّمَ  َكاَن،  َحْيُث 

يــأتــي  أن  لــلــمــرء  يــشــرع  وأنــه  االســتــخــارة  حــديــث    الــمــصــنــف  ذكــر 
م عــلــيــه مـــن الــمــصــالــح والـــحـــاجـــات،  ـــقـــدِ يُ بــهــا فــيــمــا يــهــمــه مـــن األمـــــور، ومـــا 
ويــتــردد فــيــه؛ فــيــأتــي بــهــذه الــصــالة الــعــظــيــمــة  والســيــمــا مــا كــان يــجــهــل عــاقــبــتــه 
فــي  الــخــيــرة  ــا  راجــيً وحــده  عــلــيــه  ا  مــعــتــمــدً عــلــيــه  مــتــوكــالً  إلى اهللا  أمــره  ــا  ضً مــفــوِّ
يــكــون  إلى اهللا؛  أمــره  فــوض  مــن  ألن  اســتــخــار؛  مــن  خــاب  ومــا  ربــه،  مــن  أمــره 

 ®  ¬  « ﴿ تــعــالــى:  قــال  األمـــور،  تــصــريــف  بــيــده  مــن  إلــى  أمـــره  فــوض  قــد 
 ﴾ Á  À  ¿  ¾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯

.[٢ [فــاطــر: 
ــا  عــوضً جــاءت  اإلســالم  أمــة  عــلــى  بــهــا  نَّ اهللا  مَ الــتــي  االســتــخــارة  وهــذه 
والزجر  باألزالم،  االستقسام  من  الجاهلية  أهل  عليه  كان  ا  عمَّ األمة  لهذه 
لــلــطــيــر، وغــيــرهــا مــن األمــور الــتــي كــانــوا يــفــعــلــونــهــا مــن أجــل مــعــرفــة هــل هــي 

.(٦٣٨٢ أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )



٦۷ Å·ái⁄’\;ÏuhÂ;Åe¬i⁄’\;ÏÁ]—;{Öå

هــمَّ  فــإذا  الــجــاهــلــيــة؛  هــذه  مــن  اإلســالم  أهــل  فوقى اهللا  خــاســرة؟!  أو  رابــحــة 
فــيــصــلــي ركــعــتــيــن  الــصــالة،  هــذه  إلــى  فــزع  شــؤونــه  مــن  شــأن  أو  بــأمــر  الــمــســلــم 
العظيمة  المباركة  الدعوات  بهذه  الصالة  عقب  يدعو  ثم  اهللا،  إلى  ملتجئًا 
الــتــي كــان يــعــلــمــهــم إيــاهــا الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص كــمــا يــعــلــمــهــم الــســورة مــن الــقــرآن، مــمــا 
بألفاظها  حفظها  شأن  وعِظم  جهة،  من  الدعوات  هذه  شأن  عِظم  على  يدل 
أن  ينبغي  عظيمة  دعوات  فهي   ،أخر جهة  من  رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص  عن  الثابتة 

ذا عــنــايــة بــهــا مــن جــهــات ثــالثــة: يــكــون الــمــســلــم 
وردت عــن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص. حــفــظ ألــفــاظــهــا كــمــا  مــن جــهــة 

 يــقــو الــدعــوات الــمــأثــورة  ألن  جــهــة فــهــم مــعــانــيــهــا ومــدلــوالتــهــا؛  ومــن 
أثــرهــا وتــكــبــر فــائــدتــهــا بــحــســب فــهــمِ الــمــرء لــهــا ومــعــرفــتــهِ مــدلــولــهــا، فــشــتــان 
وال  يـــدعـــو  مـــن  وبـــيـــن  ويـــعـــرف مـــدلـــولـــه،  مــعــنــاه  يــفــهــم  بـــدعـــاء  يـــدعـــو  مـــن  بــيــن 

يــعــقــل مــعــنــى مــا يــدعــو بــه.
يــدي أمــوره  والــجــهــة الــثــالــثــة مــواظــبــة اإلنــســان عــلــى هــذه الــدعــوة بــيــن 

ا فــيــه ويــجــهــل عــاقــبــتــه. وال ســيــمــا مــا كــان مــتــرددً ومــصــالــحــه وحــاجــتــه، 
عــبــاده،  عــلــى  حرمه اهللا  فــيــمــا  وال  افترضه اهللا  فــيــمــا  اســتــخــارة  ال  ولــهــذا 
التي  اإلنسان  ومصالح  مباشرة.  ك  تْرَ يُ والمحرم  مباشرة،  عَل  فْ يُ فالواجب 
بــهــذه  فــيــهــا  يستخير اهللا  فـــإنـــه  وتــــجــــارة...  ومـــعـــامـــلـــة  ســـفـــر  مـــن  عــلــيــهــا  ـــقـــدم  يُ
يــخــتــار  أن  مــنــه  ـــا  طـــالـــبً الـــمـــبـــاركـــة،  بـــالـــدعـــوات  داعيا اهللا  الــعــظــيــمــة،  الـــصـــالة 
األمـــر؛ ومـــا خـــاب مــن اســتــخــار ربــه  ــا أمـــره إلـــى مــن بــيــده  ضً لــه الــخــيــر، مــفــوِّ

. وفــوض أمــره لــســيــده ومــواله 
وَرةِ ِمَن  ُمورِ ُكلَِّها، َكالّسُ

ُ
ملسو هيلع هللا ىلص ُفَعلُِّمَنا اِالْستَِخاَرَة فِي األ Â: (َكاَن الّنَبِّيُ

مطلوب  ألنه  القرآن،  من  كالسورة  االستخارة  دعاء  يعلمهم  أي:  الُقْرآِن) 
إن  وال مــانــع  حــفــظــهــا بــألــفــاظــهــا، فــيــأتــي بــهــا مــتــقــنــة كــمــا جــاءت عــن نــبــيــنــاملسو هيلع هللا ىلص، 
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بــيــديــه  تــكــون  ورقـــة  مــن  يــقــرأهــا  أن  يــســتــخــيــر،  أن  واحــتــاج  حــفــظــهــا  يــتــيــســر  لــم 
حــفــظ هــذه الــدعــوات الــمــبــاركــة. إلــى أن يــتــمــكــن مــن 

ُمورِ ُكلَِّها). هذا يبين لنا عموم وشمول 
ُ
Â: (ُفَعلُِّمَنا اِالْستَِخاَرَة فِي األ

ويقدم  تهمه،  التي  ومصالحه  المرء  أمور  لجميع  العظيمة  االستخارة  هذه 
هــل  ؟  ضــارّ أو  نــافــع  هــو  هــل  الــعــاقــبــة  مــجــهــول  مــنــهــا  كــان  مــا  ســيــمــا  وال  عــلــيــهــا 
هــذه  يـــدي  بــيــن  فـــإنـــه  نـــاجـــح؟  غــيــر  أو  نـــاجـــح  هـــو  هـــل  خـــاســـر؟  أو  رابــــح  هـــو 

داعــيًــا بــهــذه الــدعــوات الــمــبــاركــة الــعــظــيــمــة. األمــور يــســتــخــيــر ربــه 
عــلــى  وأقــــدم  عـــزم  إذا  أي:  َعَتْيِن). 

ْ
َرك َفلَْيْرَكْع  ْمِر 

َ
بِاأل َهّمَ  (إذا   :Â

الــروايــات:  : هــو الــعــزيــمــة عــلــى فــعــل الــشــيء. وجــاء فــي بــعــض  األمــر. والــهــمّ
أنشأ  أو  المسجد،  تحية  أو  راتبة،  سنة  تكون  أن  فإما  الفريضة»،  غير  «من 
ولــم  الــفــريــضــة،  غــيــر  أن تــكــون  االســتــخــارة، الــمــهــم  أجــل  مــن  صــالة ركــعــتــيــن 
يــقــرؤهــا،  آيــــات  أو  ســــورٍ  تــخــصــيــص  الــحــديــث  روايــــات  مـــن  شـــيء  فـــي  يــــأتِ 

وإنــمــا يــقــرأ مــا تــيــســر.
الــصــالة  ألن  الــدعــاء؛  هــذا  إلجــابــة  إلى اهللا  وســيــلــة  الــركــعــتــان  وهــاتــان 
ربــه  وبين  العبد  بــيــن  صــلــة  فــالــصــالة  الـــدعـــاء.  إلجـــابـــة  الــوســائــل  أعــظــم  مـــن 
بــيــن  يــقــدم  أن  بـــه  الـــداعـــي  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  : «وأمــــر  الــقــيــم  ابـــن  قـــال   ،
مــن  يــكــون  وأن  نــجــواه،  يـــدي  بــيــن  مــنــه  عــبــوديــة  ركــعــتــيــن؛  الــدعــاء  هـــذا  يـــدي 

.(١ غــيــر الــفــريــضــة؛ لــيــتــجــرد فــعــلــهــمــا لــهــذا الــغــرض الــمــطــلــوب»(
بــعــده.  أو  الــســالم  قــبــل  ســواء  الــصــالة  مــن  الــفــراغ  بــعــد  بــالــدعــاء  ويــأتــي 
«فليركع  الحديث:  في  ألنه  السالم؛  بعد  يكون  أن  أعلم-  -واهللا  واألولى 
«ثــم» تــفــيــد الــتــراخــي والــمــهــلــة بــعــد هــاتــيــن الــركــعــتــيــن  ركــعــتــيــن ثــم يــقــول»، فـــ

.(١١١ شــفــاء الــعــلــيــل (  (١ )



٦۹ Å·ái⁄’\;ÏuhÂ;Åe¬i⁄’\;ÏÁ]—;{Öå

حــرج. وإن أتــى بــهــا قــبــل الــســالم فــال  هــذا الــدعــاء،  الــمــأتــي بــهــمــا قــبــل 
الــدعــوة؛  بــهــذه  يــدعــو  وهـــو  يــديــه  يــرفــع  أن  فــلــه  الــســالم  بــعــد  دعـــا  وإذا 
ــيِــي  ــتَــحْ ــسْ يَ  ، يــمٌ ــرِ كَ ــيِــيٌّ  ــمْ حَ ــكُ بَّ عــمــالً بــعــمــوم األدلــة مــنــهــا قــول الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ رَ
الــســالم  قــبــل  دعــا  وإذا   ،(١ ا»( ـــرً ـــفْ صِ ــا  ــمَ هُ دَّ ــرُ ــيَ فَ  ، ــهِ يْ ــدَ يَ ــهِ  ــيْ لَ إِ ــعَ  فَ ــرْ يَ نْ  أَ هِ  ــدِ ــبْ عَ ــنْ  مِ

فــيــدعــو بــال رفــع؛ ألنــه لــيــس مــوطــن رفــع لــلــيــديــن فــي الــصــالة.
لــلــطــلــب  أســتــخــيــرك  فــي  الــســيــن  حــرف  ْسَتِخيُرَك). 

َ
أ ِنِّي  إ (اللُهّمَ   :Â

الذي  األمر  ويسمي   ، إليه  أمري  ا  مفوضً الخير؛  لي  يختار  أن  من اهللا 
اســتــخــار مــن أجــلــه.

مــا  علم  شيء،  كل  وسع  الذي  بعلم اهللا  توسل  هذا  (بِِعلِْمَك).   :Â
ومــا لــم يــكــن أن لــو كــان كــيــف يــكــون. كــان ومــا يــكــون 

هــذا  الَعِظيِم).  َفْضلَِك  ِمْن  لَُك 
َ
ْسأ

َ
َوأ بُِقْدَرتَِك،  ْسَتْقِدُرَك 

َ
(َوأ  :Â

تــــوســــل إلــــــى اهللا بــــقــــدرتــــه، وفـــــي الــــدعــــاء يـــجـــب مــــراعــــاة الـــصـــفـــة الـــمـــنـــاســـبـــة 
سأل  ولما  بالعلم،  إلى اهللا  التوسل  ناسب  الخيرة؛  سأل  فلما  للمطلوب، 
فهو  له  ييسره  لم  فإن  بالقدرة،  إلى اهللا  توسل  عليه  والقدرة  لألمر  التيسير 

مــتــعــســر عــلــيــه.
فــاعــالً  ا  قـــادرً تــجــعــلــنــي  أن  تــقــدر  أي:  ْقِدُر) 

َ
أ َوال  َيْقِدُر  َك 

(َفإِنَّ  :Â
وال أقــدر أن أجــعــل نــفــســي كــذلــك.

ومـــآالتـــهـــا،  األمــــور  بـــعـــواقـــب  الــعــلــم  أي:   ( ْعلَُم
َ
أ َوال  (َوَيْعلَُم   :Â

والــنــافــع مــنــهــا والــضــار عــنــدك ولــيــس عــنــدي.
بــأمــريــن: إلى اهللا  تــوســل  وهــو  الــوســائــل  أعــظــم  مــن  وهــذا 

 ،(٢٣٧١٤ ) وأحــــمــــد   ،(٣٥٥٦ ) لــــتــــرمــــذي  وا  ،(١٤٨٨ ) داود  أبـــــو  أخــــرجــــه   (١ )
وصــحــحــه األلــبــانــي.
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ال  وأنــه  حيلته،  وضعف  علمه  وقلة  وعجزه  العبد لفقره  إظهار  األول: 
العجز. وإظهار  باالفتقار  تعبد هللا  فهذا  قوة،  وال  له  حول  وال  يقدر  وال  يعلم 

الــواســع  وعــلــمــه  الــكــامــلــة،  بــقــدرتــه    إلى اهللا  الــتــوســل  الــثــانــي: 
الــمــحــيــط بــكــل شــيء.

ما  تعلم  شيء،  بكل  علمك  أحاط  أي:  الُغُيوِب).  ُم 
َ

َعّال نَْت 
َ
(َوأ  :Â

خــفــي مــن األمــور ومــا بــطــن، فــالــســر عــنــدك عــالنــيــة، والــغــيــب عــنــدك شــهــادة، 
 g  f  e  d  c  b  a ﴿ تــعــالــى:  قــال  خــافــيــة.  عــلــيــك  تــخــفــى  ال 

.[١٠ n ﴾ [الــرعــد:   m  l  k  j  i  h
تــفــويــض  فــيــه  لِي).  َخْيٌر  ْمَر 

َ
األ َهَذا  ّنَ 

َ
أ َيْعلَُم  ُكْنَت  إِْن  (اللُهّمَ   :Â

األمر  فيفوض  ومصلحته،  العبد  حاجة  في  الخيرة  لحصول  إلى اهللا  األمر 
أو  هــــذا،  ســـفـــري  حـــاجـــتـــه-  -يــســمــي  تــعــلــم  كــنــت  إن  داعيًا اللهم  اهللا،  إلـــــى 

وهــكــذا. فــالن...  لفالن بن  صــحــبــتــي  أو  فــالن،  بــنــت  بــفــالنــة  زواجــي 
الــتــجــارة  فـــي  دنـــيـــويـــا  ا  أمــــرً كـــان  لـــو  حــتــى  ِدينِي).  فِي  لِي  (َخْيٌر   :Â
ألن  ديــنــك؛  فــي  لــك  ا  خــيــرً يــكــون  وأن  الــخــيــرة  تسأل اهللا  أن  فــلــك  غــيــرهــا،  أو 
على  معونة  لك  كانت  الخير  فيها  لك  واختار  وفقك اهللا  إذا  الدنيوية  األمور 
للطغيان. موجبة  كانت  ذلك  خالف  الدنيا  أمور  كانت  وإن  والطاعة،  الدين 

الــدنــيــويــة. مــصــالــحــي  أي:  (َوَمَعاِشي).   :Â
يدي اهللا،  بــيــن  وقـــوفـــي  يـــوم  الــقــيــامــة  يـــوم  أي:  ْمِري). 

َ
أ (َوَعاقَِبِة   :Â

ودنــيــاك  ديــنــك  فــي  لــك  ــا  صــالحً يــكــون  وأن  األمـــر،  هــذا  فــي  الــخــيــرة  فتسأل اهللا 
وآخرتك.

واجــتــمــع فــي هــذه الــدعــوة األمــور الــثــالثــة الــتــي اجــتــمــعــت فــي الــدعــوة 
ــوَ  هُ ي  الَّذِ يــنِــي  دِ لِــي  ــلِــحْ  صْ أَ ــمَّ  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «الــلــهُ بــهــا  يــدعــو  كــان  الــتــي  الــمــبــاركــة 
تِــي  ــرَ ــحْ لِــي آخِ ــلِ صْ أَ ــي، وَ ــاشِ ــعَ ــا مَ فِــيــهَ ــتِــي  لَّ ــايَ ا ــيَ نْ ــحْ لِــي دُ ــلِ صْ أَ ي، وَ ـــرِ مْ ــةُ أَ ــمَ ــصْ عِ
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تَ  ــوْ لْــمَ ــلِ ا ــعَ اجْ ، وَ ــيْــرٍ ــلِّ خَ كُ فِــي  ةً لِــي  ــادَ يَ ــاةَ زِ ــيَ ــلِ الْــحَ ــعَ اجْ ــادِي، وَ ــعَ ــا مَ فِــيــهَ ــتِــي  لَّ ا
الــثــالثــة. األمــور  هــذه  فــي  الــصــالح  فسأل اهللا   ،(١ )« ــرٍّ شَ ــلِّ  كُ ــنْ  مِ لِــي  ــةً  احَ رَ

الـــراوي،  مــن  شــك  هـــذا   .( َوآِجلِِه ْمِري 
َ
أ َعاِجِل  فِي  َقاَل:  ْو 

َ
(أ  :Â

فــال يــجــمــع عــنــد الـــدعـــاء بــيــن الــلــفــظــيــن بــل يــقــتــصــر عــلــى أحــدهــمــا. قـــال ابــن 
ألن  أمري»؛  «وعاقبة  قوله:  وهو  األول،  اللفظ  «والصحيح   : القيم 
األمـــر وآجــلــه هــو مــضــمــون قــولــه: «ديــنــي ومــعــاشــي وعــاقــبــة أمـــري»؛  عــاجــل 
ا بــخــالف ذكــر  األمـــر وآجـــلـــه تـــكـــرارً فــيــكــون الــجــمــع بــيــن الــمــعــاش وعـــاجـــل 
األمـــر  عـــاجـــل  هـــو  الـــمـــعـــاش  فــــإن  فـــيـــه؛  تـــكـــرار  ال  فـــإنـــه  والـــعـــاقـــبـــة،  الـــمـــعـــاش 

.(٢ والــعــاقــبــة آجــلــه»(
عــنــه،  وأبــعــدنــي  عــنــي،  األمــر  هــذا  أبــعــد  أي:  َقْنُه).  (َواْصِرْفنِي   :Â
ــا بــه،  ــا بــه وطــامــعً وأبــعــد عــن قــلــبــي الــتــعــلــق بــه؛ ألنــه قــد يــكــون الــقــلــب مــتــعــلــقً

عــنــه. الــصــرف  فيسأل اهللا 
تعلمه  الذي  للخير  وفقني  أي:  َكاَن)  َحْيُث  الَخْيَر  لِي  (َواْقُدْر   :Â

حــيــث كــان.
الخير،  للعبد  ر  يقدّ أن  بعد  عظيم  مطلب  هذا   .( بِِه نِي  َرّضِ (ُعّمَ   :Â
بــهــذا  الــرضــا  فيسأل اهللا  بـــه؛  يــقــنــع  وال  نــفــســه،  تــرضــاه  ال  مــا  لــه  يــحــصــل  وقـــد 
قــســم  بــمــا  ورضــاه  خــيــر  مــن  آتاه اهللا  العبد بما  قــنــاعــة  هــو  الــرضــا  وهــذا  الــخــيــر 

يــنــدرج فــي ســلــك الــراضــيــن الــشــاكــريــن. لــه، فــال يــزدري الــنــعــمــة بــل 
يمضي  لــه؛  خــيــر  فــهــو  االســتــخــارة  هــذه  بــعــد  شــيــئًــا  لــه  قدر اهللا  إذا  وحــيــنــئــذ 
له. ا  خيرً ليس  بأنه  يعني  فهذا  عنه  همته  صرف اهللا  وإن  على اهللا،  متوكالً  فيه 

.(٢٧٢٠ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
.(٣٢٤ جــالء األفــهــام (  (٢ )



۷۲Å·ái⁄’\;ÏuhÂ;Åe¬i⁄’\;ÏÁ]—;{Öå

فــهــذه دعــوة مــبــاركــة وعــظــيــمــة كــان الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص يــعــلــمــهــا أصــحــابــه الــكــرام 
لــــقــــرآن؛ جـــــاءت مــشــتــمــلــة  رضـــــــوان اهللا عــلــيــهــم كـــمـــا يــعــلــمــهــم الــــســــورة مـــن ا
إلى اهللا  الــلــجــوء  وحــســن  اإليــمــانــيــة  والــحــقــائــق  اإللــهــيــة  الــمــعــارف  هــذه  عــلــى 
الــســيــئــات  يــصــرف  وال  هــو،  إال  بــالــحــســنــات  يــأتــي  فــال  إلــيــه،  األمــر  وتــفــويــض 

  . إال هــو 
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(روى أبو هريرة  قال: قال رسوُل اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «َقاَل اُهللا : ُكّل
َفإذا  ُجّنٌَة،  َياُم  َوالّصِ بِِه،  ْجِزي 

َ
أ نَا 

َ
َوأ لِي  فإنه  َياَم،  الّصِ  

َ
إِّال لَُه،  آَدَم  ابِْن  َقَمِل 

ْو 
َ
أ َحٌد 

َ
أ َسابَُّه  َفإِْن  يَْصَخْب،  َوَال  يَْوَمئٍِذ  يَْرفُْث  َفَال  َحِدُكْم، 

َ
أ َصْوِم  يَْوُم  َكاَن 

ائِِم  الّصَ َفِم  لَُخلُوُف  نَِيِدهِ،  ٍد  ُمَحّمَ َغْفُس  ِذي 
َوالَّ َصائٌِم،  إِنِّي  َفلَْيُقْل:  َقاتَلَُه، 

َفْرَحَتاِن  ائِِم  َولِلّصَ الِْمْسِك،  رِيِح  ِمْن  الِْقَياَمِة  يَْوَم  -َيَعالى-  ِعْنَد اهللاِ  ْطَيُب 
َ
أ

ْفَطَر َفِرَح بِِفْطرِهِ، َوإذا لَِقَي َرّبَُه َفِرَح بَِصْوِمِه». متفق عليه(١).
َ
َفْفَرُحُهَما: إذا أ

الكالم  برفث  يأتي  ال  أي:  وكسرها،  الفاء  بضم  يَْرفُْث  فال  وقوله: 
. وفُحشِه

المرأة(٢)،  من  الرجُل  يريده  ما  لكّلِ  جامعٌة  كلمٌة  هي  األزهري:  قال 
هو  وقيل:  به.  والحديُث  الجماع،  ِذْكر  ويكون:  الجماع،  فُث:  الّرَ ويكون 

النساء. مع  ذلك  مذاكرة 
بالسين  ويقال  األصوات،  واختالُط  ياُح  الّصِ َخب:  الّصَ يصخْب:  وال 

والصاد.

.(١١٥١ ١٩٠٤)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
.(٥٨/١٥ انــظــر: «تــهــذيــب الــلــغــة» لــألزهــري (  (٢ )
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وُخلوُف فِم الصائم -بضم الخاء-: هو ما يخلف بعد الطعام في الفم 
كريهة). ريٍح  من 

والـــطـــاعـــات  الـــعـــظـــيـــمـــة  ــــرب  لــــقُ ا مــــن  الـــصـــيـــام  الصيام).  (فضل   :Â
حــثَّ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  وقــد   ، وبــيــن ربــه  الــجــلــيــلــة، كــمــا أنــه ســرٌّ بــيــن الــصــائــم 
عـــلـــى الــــصــــوم وبــــيَّــــن عـــظـــيـــم أجــــــره، ومــــا فـــيـــه مــــن تـــكـــفـــيـــر لـــلـــذنـــوب، ورفـــعـــة 
هـــذا الـــبـــاب جــــاءت أحـــاديـــث كــثــيــرة عـــن نــبــيــنــاملسو هيلع هللا ىلص ســاق  لـــلـــدرجـــات، وفـــي 
أجـــمـــع  مــــن  يـــعـــتـــبـــر  الــــحــــديــــث  هـــــذا  أنَّ  غـــيـــر  مـــنـــهـــا،  ــــا  طــــرفً   الـــمـــصـــنـــف 
جامع  فإنه  وفوائده؛  الصيام  فضل  ذكر  في  نبيناملسو هيلع هللا ىلص  عن  المروية  األحاديث 
وفـــوائـــد كــثــيــرة، يــجــنــيــهــا الــصــائــمــون مـــن صــيــامــهــم، وهــو  لــفــضــائــل عــظــيــمــة، 
قال اهللا  قـــالملسو هيلع هللا ىلص:  حــيــث    ربـــه  عــن  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  يــرويــه  قــدســي  حــديــث 
البــن  أي:   « «لَُه ادم،  ابــن  أعــمــال  جــمــيــع  أي:  آَدَم».  ابِْن  َقَمِل   

ُ
«ُكّل  :

ومــا  فــضــيــلــة!  مــن  أعــظــمــهــا  ومــا  الــصــيــام،  بــاســتــثــنــاء  أي:  َياَم»،  الّصِ  
َ

ِّال «إ آدم، 
 

َ
ِّال «إ بقوله:  الطاعات  سائر  بين  من  الصيام  اختص اهللا  حيث  شأنها!  أكبر 
ويــثــيــب  بــهــا  يجازي اهللا  كــلــهــا  الــعــبــادات   ،« بِِه ْجِزي 

َ
أ نَا 

َ
َوأ لِي  فإنه  َياَم،  الّصِ

وثــواب  عــلــيــهــا صــاحــبــهــا، لــكــن لــلــصــيــام خــصــوصــيــة عــظــيــمــة، ومــكــانــة رفــيــعــة، 
روايـــة أخــر لــهــذا الــحــديــث عــنــد مــســلــم بــلــفــظ:  مــضــاعــف، ولــهــذا جــاء فــي 
 ، ــفٍ ــعْ ضِ ــة  ــائَ ــبْــعــمِ سَ لَــى  إِ ــا  ــالِــهَ ــثَ مْ أَ ــرُ  ــشْ عَ ــنَــةُ  ــسَ الْــحَ  ، ــفُ ــاعَ ــضَ يُ مَ  آدَ ــنِ  بْ ا ــلِ  ــمَ عَ ــلُّ  «كُ
أن  والــمــقــصــود   ،(١ )« بِِه ْجِزي 

َ
أ نَا 

َ
َوأ لِي  ُه 

َفإِنَّ  ، مَ وْ الصَّ إِالَّ   : ــــالَ اهللاُ  قَ

.(١١٥١ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
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بــحــيــث  فــيــهــا؛  الـــثـــواب  مــضــاعــفٌ  الــمــتــنــوعــة  العبد وطاعاته  أعـــمـــال  جــمــيــع 
قال اهللا  فقد  الصوم  إالَّ  ضعف،  سبعمائة  إلى  أمثالها  بعشر  الحسنة  تكون 

.« بِِه ْجِزي 
َ
أ نَا 

َ
َوأ لِي  ُه 

«َفإِنَّ عــنــه:   
فــــوق  فــــيــــه  الـــمـــضـــاعـــفـــة  بـــجـــعـــل  الــــصــــيــــام  اخــــتــــصــــاص  ســــبــــب  إن  قــــيــــل: 
صــبــر  ألن الــصــيــام  حــســاب؛  األعــمــال بــأضــعــاف كــثــيــرة وبــغــيــر  مــضــاعــفــة ســائــر 
الصبر  أنواع  الصيام  جمع  وقد  حساب،  بغير  أجره  يوفى  والصابر  عظيم، 
الــثــالثــة، بــل صـــحَّ عــن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص أنـــه ســمــى شــهــر الــصــيــام شــهــر الــصــبــر؛ لــمــا 
نْ  مِ امٍ  يَّ أَ ةِ  ثَ ثَالَ وَ  ، بْرِ الصَّ رِ  هْ شَ مُ  وْ «صَ قالملسو هيلع هللا ىلص:  حيث  وثيقة،  صلة  من  بينهما 
فيه  الصيام  ألن  الصبر؛  شهر  النبيملسو هيلع هللا ىلص  فسماه   ،(١ )« رِ هْ الدَّ مُ  وْ صَ  ، رٍ هْ شَ لِّ  كُ
  أقداره  على  والصبر  معصيته،  عن  والصبر  اهللا،  طاعة  على  الصبر 
الــمــؤلــمــة، إضــافــة لــمــا فــيــه مــن تــهــذيــب لــلــنــفــوس وتــقــويــة لــإليــمــان وتــحــقــيــق 

 9  8  7  6  5  4  3 ﴿  : قـــــال اهللا   ،لـــلـــتـــقـــو
.[١٨٣ @ ﴾ [الــبــقــرة:   ?  >  =  <  ;  :

فــقــد  النبوي،  والحديث  القدسي  الحديث  بين  جمع  الحديث  وهذا 
وذكـــر  الـــقـــدســـي،  الــحــديــث  وهـــو    كــــالم اهللا  مـــن  فــيــه  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ذكـــر 

. ــا فــيــه مــن كــالمــهملسو هيلع هللا ىلص مــمــا يــبــلــغــه عــن ربــه  أيــضً
وفــائــدة  الــصــيــام،  ثــمــار  مــن  عــظــيــمــة  ثــمــرة  هــذه  ُجّنٌَة).  َياُم  (َوالّصِ  :Â
فــالــصــيــام  ا،  وســتــرً وقــايــةً  أي:  ــنــة،  جُ كــونــه  وهــي  الــجــلــيــلــة،  فــوائــده  مــن  كــبــيــرة 
ـــنَّـــة لــلــصــائــم مـــن اآلثــــام والـــذنـــوب، وجـــنـــة لـــه مـــن الـــنـــار وســـخـــط الــجــبــار،  جُ
ومباعدته  للذنوب  العبد  اتقاء  فإن  اآلخر؛  على  مترتب  األمرين  من  وكل 
الجبار،  سخط  من  وسالمته  النار  من  لوقايته  موجب  لها،  واجتنابه  عنها 

وابــن   ،(٧٥٧٧ وأحــمــد (  ،(٢١٨/٤ والــنــســائــي (  ،(١٠٧٩ مــاجــه ( ابــن  أخــرجــه   (١ )
.(٣٧١٨ ٣٦٥٩)، وصــحــحــه األلــبــانــي فــي صــحــيــح الــجــامــع ( حــبــان (
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للنفس،  وتهذيب  للقلب،  تزكية  من  فيه  لما  الذنوب؛  من  له  جنة  فالصيام 
أن  الــرذائــل، كــمــا  عــن  الــبــعــد  عــلــى  لــلــنــفــس  عــلــى الــفــضــائــل، ومــعــونــة  وتــربــيــة 
النبيملسو هيلع هللا ىلص:  قال  كما  عنها  المباعدة  أسباب  من  وهو  النار،  من  جنة  الصيام 
نِ  عَ هُ  هَ جْ وَ مِ  الْيَوْ لِكَ  بِذَ  ، دَ اهللاُ اعَ بَ إِالَّ   ، بِيلِ اهللاِ سَ فِي  ا  مً وْ يَ ومُ  يَصُ بْدٍ  عَ نْ  مِ ا  «مَ
ــا الــشــبــاب:  ١)، ولــهــذا الــمــعــنــى قــال الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص مــوجــهً ــا»( يــفً ــرِ ــيــنَ خَ ــعِ ــبْ ــارِ سَ لــنَّ ا
 ، رِ بَصَ لِلْ ضُّ  غَ أَ هُ  نَّ إِ فَ  ، جْ وَّ يَتَزَ لْ فَ ةَ  الْبَاءَ مُ  نْكُ مِ تَطَاعَ  اسْ نِ  مَ  ، بَابِ الشَّ رَ  شَ عْ مَ ا  «يَ
واقٍ  أي:   ،« اءٌ جَ وِ لَهُ  هُ  نَّ إِ فَ  ، مِ وْ بِالصَّ يْهِ  لَ عَ فَ تَطِعْ  سْ يَ لَمْ  نْ  مَ وَ  ، جِ رْ فَ لِلْ نُ  صَ حْ أَ وَ

مــن الــوقــوع فــي الــمــحــرمــات.
واقٍ  أعــظــم  لــلــقــلــوب  وتــطــيــيــب  وتــزكــيــة  تــهــذيــب  مـــن  الــصــيــام  فـــي  ومـــا 
الــصــيــام  ويــفــقــه  يــصــوم  مــن  ســيــمــا  ال  وارتــكــابــهــا،  الــذنــوب  اقــتــراف  للعبد من 
ــا  يــومً صــام  إذا  فــإنــه  الــنــفــس،  تــربــيــة  مــن  الــصــيــام  فــي  مــا  تــحــقــيــق  عــلــى  ويــعــمــل 
ــا  وخــوفً عــن طــعــامــه وشــرابــه وشــهــوتــه قــربــة لــربــه وطــاعــة لــمــواله رجــاء ثــوابــه 
يــخــتــص  ال  الـــذي  الـــدائـــم  الــصــيــام  عــلــى  يــعــيــنــه  هـــذا  صــيــامــه  فـــإن  مـــن عــقــابــه، 
وإنــمــا  يــــوم،  دون  يـــوم  أو  شـــهـــر،  دون  بــشــهــر  يــخــتــص  وال  لـــيـــل،  وال  بــنــهــار 
هــو صــيــام دائــم مــطــلــوب مــن الــمــســلــم فــي لــيــالــيــه وأيــامــه وشــهــوره وأعــوامــه 
وهـــذا  الـــمـــحـــرمـــات،  عـــن  الـــصـــيـــام  وهـــو  اهللا،  يتوفاه  أن  إلـــى  كــلــهــا  وأوقـــاتـــه 
والقدم  واليد  والبصر  للسمع  صيام  فهناك  ودائم،  ومستمر  واجب  الصيام 
وقدمه  المحرم،  الكالم  عن  لسانه  يصوم  العبد أن  من  فمطلوب  واللسان، 

عــن الــمــشــي إلــى الــحــرام، وبــصــره عــن الــحــرام، وســمــعــه عــن الــحــرام.
طلوع  من  والشهوة  والشراب  الطعام  عن  ونفله-  -فرضه  والصيام 
يــمــرن  ألنــه  الــدائــم؛  الــصــيــام  هــذا  للعبد على  مــعــونــة  غــروبــهــا؛  إلــى  الــشــمــس 
دلَّ  وقـــد  حرم اهللا،  عــمــا  واالنــتــهــاء  طاعة اهللا،  لـــزوم  عــلــى  ويــدربــهــا  الــنــفــس 

.(١١٥٣ ٢٨٤٠)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
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يَْوُم  َكاَن  َفإذا  ُجّنٌَة،  َياُم  «الّصِ قـــالملسو هيلع هللا ىلص:  حــيــث  الــحــديــث  هـــذا  ذلـــك  عــلــى 
َقاتَلَُه،  ْو 

َ
أ َحٌد 

َ
أ َسابَُّه  َفإِْن  يَْصَخْب،  َوَال  يَْوَمئٍِذ  يَْرفُْث  َفَال  َحِدُكْم، 

َ
أ َصْوِم 

التهذيب  من  الصيام  في  ما  على  التنبيه  فيه  هذا   .« َصائٌِم اْمُرٌؤ  ِنِّي  إ َفلَْيُقْل: 
نــفــســه،  بــتــهــذيــب  صــيــامــه  أثــنــاء  يــهــتــم  أن  عــلــيــه  يــنــبــغــي  الــصــائــم  وأن  والــتــربــيــة، 

وتــمــريــنــهــا عــلــى الــفــضــائــل وتــرك الــمــحــرمــات.
إن  أي:   .( َصائٌِم اْمُرٌؤ  ِنِّي  إ َفلَْيُقْل:  َقاتَلَُه،  ْو 

َ
أ َحٌد 

َ
أ َسابَُّه  (َفإِْن   :Â

بهذه  فليدفعه  واالعتداء،  المقاتلة  أو  والشتم  واللعن  بالمسابة  أحد  بدأه 
هـــذا الــمــقــام مــفــيــد  الــكــلــمــة، فــلــيــقــل: «إنـــي صــائــم»، وقـــول هـــذه الــكــلــمــة فــي 

مــن جــهــتــيــن:
األولــى: أنــه مــفــيــد لــلــصــائــم نــفــســه، فــهــو يــذكــر نــفــســه أنــه فــي صــيــام، وأن 
ومقاتلة. مخاصمة  في  صائم  وهو  يخوض  أن  من  أرفع  رفيع،  مقام  الصيام 
لـــثـــانـــيـــة: أنــــه مـــفـــيـــد لـــهـــذا الـــــذي يـــقـــاتـــلـــه، كـــأنـــه يـــذكـــره بـــهـــذه الـــعـــبـــادة،  ا

ويــبــعــد عــن أذيــة مــن هــو مــشــتــغــل بــهــا. وشــرفــهــا؛ لــيــحــتــرمــهــا، 
ْطَيُب 

َ
أ ائِِم  الّصَ َفِم  لَُخلُوُف  نَِيِدهِ،  ٍد  ُمَحّمَ َغْفُس  ــِذي 

(َوالَّ  :Â
بــاهللا  نــبــيــنــاملسو هيلع هللا ىلص  يــقــســم  الِْمْسِك).  يِح  رِ ِمْن  الِْقَياَمِة  يَْوَم  -تعالى-  ِعْنَد اهللاِ 
الكريهة  الرائحة  هو  الصائم:  فم  وخلوف  الصيام،  فضائل  من  فضيلة  مبينًا 
الــرائــحــة  وهـــذه  الــنــهــار،  آخـــر  ســيــمــا  وال  فــمــه،  ومـــن  جــوفــه  مــن  تــنــبــعــث  الــتــي 
هــذه  ألن  الــمــســك؛  ريــح  مــن  عند اهللا  أطــيــب  لــكــنــهــا  الــنــاس،  عــنــد  مــســتــكــرهــة 
هذه  عن  وتولد  ترتب  الذي  األثر  فهذا  عظيمة،  عبادة  من  تولدت  الرائحة 
أطــيــب  أنـــه  بـــاهللا-  وأقــســم  أخــبــرملسو هيلع هللا ىلص  عند اهللا -كــمــا  شــأنــه  الــجــلــيــلــة،  الــعــبــادة 

الــمــســك. ريــح  مــن  عند اهللا 
لَِقَي  َوإذا   ،ِ بِِفْطرِه َفِرَح  ْفَطَر 

َ
أ إذا  َفْفَرُحُهَما:  َفْرَحَتاِن  ائِِم  (َولِلّصَ  :Â

الدنيا،  في  فرحة  فرحتان:  له  الصائم  أن  على  هذا  دلَّ  بَِصْوِمِه).  َفِرَح  ّبَُه  َر
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األخـــرة، الــفــرحــة الــتــي فــي الــدنــيــا تــكــون عــقــب الــصــيــام، فــيــفــرح  وفــرحــة فــي 
رزق اهللا  عــلــى  أفـــطـــر  ثـــم  تـــامـــة،  بــهــا  وجــــاء  وأكــمــلــهــا  الـــعـــبـــادة  هـــذه  أتـــم  بـــأنـــه 

فــرح الــصــائــم بــفــطــره يــكــون ألمــريــن: ا  إذً فــيــفــرح كــذلــك بــفــطــره، 
وإكــمــالــهــا. إلتــمــامــهــا  وفقه اهللا  الــتــي  الــعــبــادة  إلتــمــام  األول: 

اشــتــد  وقــد  صــيــامــه،  إثــر  عــلــى  لــه  أباحه اهللا  الــذي  هــذا  لــتــنــاولــه  الــثــانــي: 
فــاذا أفــطــر يــفــرح بــفــطــره. بــه الــعــطــش والــجــوع، وهــو صــابــر مــحــتــســب، 

على  فينال   ، يلقى اهللا  يوم  الفرح  فهو  األخروي  الفرح  وأما 
والــثــواب الــجــزيــل. األجــر الــعــظــيــم  صــيــامــه 

الــحــديــث  ألـــفـــاظ  لــبــعــض  ـــا  شـــرحً ذلـــك  بــعــد    الــمــصــنــف  ذكـــر  ثـــم 
حــيــث قــال:

الكالم  برفث  يأتي  ال  أي:  وكسرها-  الفاء  يرفث: -بضم  (فال   :Â
الــكــالم  عـــن  الــصــيــام  وقـــت  يــبــتــعــد  أن  الــصــائــم  عــلــى  أن  الـــمـــراد:  وفحشه). 
والـــبـــذاءة مــطــلــوب مـــن الــمــســلــم  الــفــاحــش والـــبـــذيء، والــبــعــد عـــن الــفــحــش 
فــي  واالجــتــنــاب  أعــظــم،  الــصــيــام  فــي  األمـــر  لــكــن  حــيــن،  كــل  فــي  يــجــتــنــبــه  أن 

وأوكــد. أوثــق  الــصــيــام 
الــلــغــة،  تــهــذيــب  كــتــاب  صــاحــب  هــو  األزهــري  األزهري).  (قال   :Â
إلمامته  إضافة  وصاحبه  الباب،  هذا  في  وأجودها  الكتب  أحسن  من  وهو 

فــي الــلــغــة، صــاحــبُ ســنــة وســالمــة فــي الــمــعــتــقــد.
المرأة).  من  الرجل  يريده  ما  لكل  جامعة  كلمة  هي  (الرفث:   :Â

ومــقــدمــات الــجــمــاع. أي: الــجــمــاع 
 "  ! ﴿  : قال اهللا  الجماع).  الرفث:  (ويكون   :Â

.[١٨٧ [الــبــقــرة:   ﴾ '  &  %  $  #
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بــعــض  فــــي  جـــــاء  به).  والحديث  الجماع  ذكر  (ويكون:   :Â
الــطــبــعــات: «ويــكــون ذلــك الــجــمــاع». وهــو تــصــحــيــف مــطــبــعــي.

الــمــرء  مـــذاكـــرة  أي:  النساء).  مع  ذلك  مذاكرة  هو  (وقيل:   :Â
فــي  قــيــل  مــا  مــجــمــل  فــهــذا  وتــثــيــره،  تــهــيــجــه  لــه  الــمــذاكــرة  وهذه  أهــلــه،  مــع  ذلك 

مــعــنــى الــرفــث.
ويقال  األصوات.  واختالط  الصياح  الصخب:  يصخب:  (وال   :Â
كــل  فــي  عــنــه  مــنــهــي  أنــه  كــمــا  الــعــالــيــة،  واألصــوات  الــلــجــج  والصاد).  بالسين 

 å  ä  ã  â  á à  ß  Þ ﴿  : قــــال اهللا  كــمــا  وقــــت، 
وقــولــه: «ال  نــكــارة،  أشــد  الــصــيــام  وقــت  فــي  أنــه  إال   ،[١٩ æ ﴾ [لــقــمــان: 
ولــفــظ  يــصــخــب،  وال  يــســخــب  ال  أي:  والصاد».  بالسين  يقال  يصخب، 

.(١ )« ــبْ ــخَ ــسْ يَ الــحــديــث فــي مــســلــم بــالــســيــن: «الَ 
(وخلوف فم الصائم -بضم الخاء-: هو ما يخلف بعد الطعام في   :Â
ذكر  في  مر  وقد  الناس،  عند  مستقذرة  الرائحة  هذه  كريهة).  ريح  من  الفم 

 الــمــســك.  ريــح  مــن  عند اهللا  أطــيــب  أنــهــا  ثــوابــهــا 
الَجّنَِة  فِي  «إِّنَ  رسوُل اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  قال  قال:    َسْعٍد  َسْهل بن  (روى 
يَْدُخُل  الَ  الِقَياَمِة،  يَْوَم  ائُِموَن  الّصَ إال  ِمْنُه  يَْدُخُل  ال  ّيَاُن،  الّرَ لَُه  ُفَقاُل  بَابًا 
دِخَل 

ُ
أ َفإذا  ِمْنُه،  َفَيْدُخلُوَن  ائُِموَن؟  الّصَ ْفَن 

َ
أ ُفَقاُل:  َلْيُرُهْم،  َحٌد 

َ
أ معهم 

عليه(٢). متفق  َحٌد». 
َ
أ ِمْنُه  يَْدُخْل  َفلَْم  ْغلَِق 

ُ
أ آِخُرُهْم، 

يان، واختصاص الصائمين به، قيل: هو مشتق من الّرِّيِ  قوله: باب الّرَ
النعيم  من  فيه  أعّدَ  بما  الباُب  هذا  فُسّمِي  الَعَطش،  من  الصائم  يناُل  لما 

.(١١٥١ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
.(١١٥٢ ١٨٩٦)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (٢ )
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الصوم). على  به  المجازى 

ائُِموَن  الّصَ إال  ِمْنُه  يَْدُخُل  ال  ّيَاُن،  الّرَ لَُه  ُفَقاُل  بَابًا  الَجّنَِة  فِي  (إِّنَ   :Â
عــلــى  اشــتــمــل  قــد  الــحــديــث  هــذا  َلْيُرُهْم).  َحٌد 

َ
أ معهم  يَْدُخُل  الَ  الِقَياَمِة،  يَْوَم 

الــريــان،  لـــه:  يــقــال  ــا  بــابً الــجــنــة  فــي  أن  أوالً  فــهــم  عــرَّ فــقــد  الــتــشــويــق؛  أســلــوب 
إلــى  نــفــســه  قــت  تــشــوَّ ذلك  ســمــع  إذا  لــنــفــســه  الــنــاصــح  الــســامــع  أن  شك  من  وما 
الصائمون،  إالَّ  منه  يدخل  ال  الذي  الباب،  هذا  من  الدخول  موجب  معرفة 
إال  منه  يدخل  «ال  قــال:  فــقــد  مــرتــيــن،  بــهــم  اخــتــصــاصــه  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أكــد  وقــد 
للمعنى  تأكيد  وهذا  غيرهم».  أحد  معهم  يدخل  «ال  قال:  ثم  الصائمون». 

األول، أنــه بــاب خــاص بــهــم.
لــلــدخــول  يــدعــون  أي:  ِمْنُه).  َفَيْدُخلُوَن  ائُِموَن؟  الّصَ ْفَن 

َ
أ (ُفَقاُل:   :Â

هــذا الــبــاب. مــن 
َحٌد). ولفظ البخاري: 

َ
ْغلَِق َفلَْم يَْدُخْل ِمْنُه أ

ُ
دِخَل آِخُرُهْم، أ

ُ
Â: (َفإذا أ

هــذا الــبــاب بــالــصــائــمــيــن. اخــتــصــاص  وهــذا فــيــه تــأكــيــد  «فــإذا دخــلــوا أغــلــق». 
من  مشتق  هو  قيل:  به،  الصائمين  واختصاص  الريان  باب  (قوله: 
من  فيه  أعّدَ  بما  الباب  هذا  فسمي  العطش،  من  الصائم  يناُل  لما  ؛  ّيِ الّرِ
أنه  فكما  العمل؛  جنس  من  جزاء  هذا  الصوم).  على  به  الُمجازى  النعيم 
عــمــلــه،  جــنــس  مــن  جازاه اهللا  ربـــه،  لــمــرضــاة  ــا  طــلــبً صــيــامــه،  فــي  نــفــســه  عــطّــش 
الــداخــلــيــن  من  وكرمه-  -بــمــنــه  جعلنا اهللا  المبارك،  الباب  هذا  من  فــأدخــلــه 

هــذا الــبــاب. مــن 
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ِمْن  «َما  رسوُل اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  قال  قال:    الُخدرّيُ  سعيٍد  أبو  (وروى 
َوْجَهُه  الَْيْوِم  بَِذلَِك  بَاَعَد اُهللا   

َ
إِّال -تعالى-،  َسبِيِل اهللاِ  فِي  يَْوًما  يَُصوُم  َقْبٍد 

عليه(١). متفق  َخِريًفا».  َسْبِعيَن  الّنَارِ  َعِن 
السنة). والخريف: 

ســـعـــيـــد  أبــــــي  بــــحــــديــــث  الــــصــــيــــام  فــــضــــائــــل  بــــــاب    الــــمــــؤلــــف  خــــتــــم 
وهــي:  أعــظــمــهــا!  ومــا  لــلــصــيــام  فــضــيــلــة  عــلــى  اشــتــمــل  وقــد   ، الــخــدري 
ــا،  خــريــفً ســبــعــيــن  الــنــار  عــن  الــصــائــم  وجــه  يــبــاعــد  سبيل اهللا  فــي  يــوم  صــيــام  أن 
للوجه،  المباعدة  حصلت  وإذا  الوجه،  لشرف  بالذكر؛  الوجه  وتخصيص 

ــصَّ الــوجــه بــالــذكــر لــشــرفــه. خُ فــهــي حــاصــلــة لــلــبــدن، لــكــن 
«فــي  بــقــولــه:  الــمــراد  فــي  الــعــلــم  أهــل  اخــتــلــف   .( َسبِيِل اهللاِ (فِي   :Â
سبيل اهللا».  «فــي  بــقــولــه:  الــمــراد  أن  قــال:  مــن  الــعــلــم  أهــل  فــمــن  سبيل اهللا»، 
ولهذا  سبيل اهللا،  في  الجهاد  في  ا  يومً صام  من  أن  والمعنى  الجهاد.  أي: 
.(٢ الجهاد( كتاب  في  (الصحيح)  كتابه  في    البخاري  اإلمام  أورده 

يفوت  وال  به،  يتضرر  ال  من  على  محمولٌ  : «وهو  النووي  قال 
.(٣ وال غــيــره مــن مــهــمــات غــزوه»( وال يــخــتــلُّ بــه قــتــالــه  بــه حــقــا، 

طاعة اهللا،  في  أي:   « بِيلِ اهللاِ سَ «فِي  بقوله:  المراد  أن  اآلخر:  والقول 

.(١١٥٣ ٢٨٤٠)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
.(٢٨٤٠ انــظــر: «صــحــيــح الــبــخــاري» رقــم (  (٢ )

.(٣٣/٨ شــرح صــحــيــح مــســلــم (  (٣ )
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والــتــقــرب إلــيــه وطــلــب ثــوابــه.
 ، بــاز  عبد العزيز بن  الــعــالمــة  الــشــيــخ  الــقــول:  هــذا   قــو ومــمــن 

.(١ فــي «شــرحــه لــعــمــدة األحــكــام»(
النار  عن  وجهه  يباعد  أي:  سنة،  سبعين  أي  َخِريًفا):  (َسْبِعيَن   :Â

ســبــعــيــن ســنــة.
بــاعــده  أي:  الــتــكــثــيــر؟  بــه  ويـــراد  لــه  مــفــهــوم  ال  أم  مــفــهــوم  لــلــعــدد  وهـــل 

شــديــدة عــن الــنــار؟ مــبــاعــدة 
مــن أهــل الــعــلــم مــن قــال: هــذا الــعــدد لــه مــفــهــوم، أي: لــه مـــراد، ومــنــهــم 
مـــن قـــال: ال مــفــهــوم لـــه، وإنـــمـــا الـــمـــراد بـــه: الــتــكــثــيــر، وال ســيــمــا هـــذا الــعــدد: 
ا بــه  الـــســـبـــعـــون، والـــســـبـــعـــمـــائـــة ونـــحـــو ذلـــــك، يــكــثــر ذكـــــره عـــنـــد الــــعــــرب، مــــــرادً
  .[٨٠ [التوبة:   ﴾ +  *  )  (  ' ﴿ تعالى:  قول اهللا  ومنه  التكثير، 



َياِم  الّصِ ْفَضُل 
َ
«أ رسوُل اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  قال  قال:    هريرة  أبو  روى 
.(٢ مسلم( به  انفرد  الُْمَحّرَم».  َشْهر اهللاِ  َرَمَضاَن،  َشْهِر  َنْعَد 

بذكر  شرع  ا،  عمومً الصيام  بفضائل  يتعلق  ما    المؤلف  ذكر  لما 

.(٤٢٩/١ انــظــر: «اإلفــهــام فــي شــرح عــمــدة األحــكــام» البــن بــاز (  (١ )
.(١١٦٣ أخــرجــه مــســلــم (  (٢ )
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صــيــام الــتــطــوع، وتــفــاضــل الــصــيــام، وأن الــصــيــام لــيــس عــلــى رتــبــة واحـــدة، بــل 
متقرب  تقرب  وما  رمضان،  صيام  الصيام  وأفضل  بعض،  من  أفضل  بعضه 
هريرة  أبي  عن  القدسي،  الحديث  في  كما  افترض،  مما  إلى اهللا  أحب  بشيء 
ــيَّ  إِلَ ــبَّ  حَ أَ ءٍ  ــيْ بِــشَ ي  ــدِ ــبْ عَ إِلَــيَّ  بَ  ــرَّ ــقَ تَ ــا  مَ «وَ رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  قــال  قــال:   

.(١)« بَّهُ حِ أُ تَّى  حَ افِلِ  بِالنَّوَ إِلَيَّ  بُ  رَّ تَقَ يَ ي  بْدِ عَ الُ  زَ يَ ا  مَ وَ  ، يْهِ لَ عَ تُ  ضْ تَرَ افْ ا  مَّ مِ
وصـــيـــام الـــنـــفـــل مـــن ذلــــك، وقــــد جــــاءت الـــســـنـــة بـــأنـــواع مـــنـــه، ســــواء مــا 
وهذا  السنة،  من  األيام  ببعض  يتعلق  ما  أو  األسبوع،  في  بأيام  منها  يتعلق 
بما    وبدأ  بعض،  من  أفضل  بعضه  بل  واحدة؛  رتبة  على  ليس  التطوع 
فــيــه  جاء  والذي    هريرة  أبي  حديث  وأورد  المحرم،  صيام  في  جاء 
الــلــيــل  صــالة  أن  كــمــا  الــتــطــوع،  صــيــام  أفــضــل  هــو  الــمــحــرم  شهر اهللا  صــيــام  أنَّ 
الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  إنَّ  بــل  كــامــالً  يــصــام  ال  والــمــحــرم  الــفــريــضــة،  بــعــد  الــصــالة  أفــضــل 
ــذُ  ــنْ مُ  ، ـــالً ـــامِ كَ ا  ـــرً ـــهْ شَ ـــامَ  صَ ـــهُ  ـــتُ يْ أَ رَ ــــا  مَ  قــالــت: «وَ عــائــشــة  عــن  صــح  كــمــا 
يــســتــحــب  الــمــحــرم  شهر اهللا  لــكــن   ،(٢ )« ـــانَ ـــضَ مَ رَ ــونَ  ــكُ يَ نْ  أَ إِالَّ   ، ــةَ يــنَ الــمــدِ مَ  ــدِ قَ
رمــضــان. بــعــد  إلى اهللا  الــصــيــام  أحــب  فــيــه  والــصــيــام  الــصــيــام،  مــن  فــيــه  اإلكــثــار 



(ُسئل عبد اهللا بُن عباس  عن صياِم يوِم عاشوراَء؟ فقال: «َما 
 َهَذا الَْيْوَم 

َ
يَّاِم إِّال

َ
ملسو هيلع هللا ىلص َصاَم يَْوًما َفْطلُُب َفْضلَُه َعلَى الْك ّنَ َرُسوَل اهللاِ

َ
َعلِْمُت أ

متفق  رمضان-»  -يعني:  ْهَر  الّشَ َهَذا   
َ

إِّال َشْهًرا  َوَال  عاشوراَء-  يوَم  -يعني: 
عليه(٣)).

.(٦٥٠٢ أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
.(١١٥٦ أخــرجــه مــســلــم (  (٢ )

.(١١٣٢ ٢٠٠٦)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (٣ )
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اليوم  هو  الذي  عاشوراء،  بصيام  يتعلق  ما  هنا    المصنف  أورد 
جــزيــل،  وفــضــل  عــظــيــم،  ثــواب  فــيــه  جــاء  وقــد  الــمــحــرم،  شهر اهللا  مــن  الــعــاشــر 
مـــوســـى  الـــعـــظـــيـــم  الـــيـــوم  هــــذا  فـــي  أنـــجـــى  ألن اهللا  هللا؛  شـــكـــر  صـــيـــام  وصـــيـــامـــه 
وقــــومــــه، وأهـــلـــك فـــرعـــون وقــــومــــه، أهـــلـــكـــهـــم مـــع كـــثـــرة عـــددهـــم وعـــدتـــهـــم، 
  واحــــــــدة، أغــــرقــــهــــم أجـــمـــعـــيـــن، فـــصـــامـــه مــــوســــى  هـــــالك نـــفـــس 
هللا  شــكــر  هــو  يــوم عــاشــوراء  فــصــيــام  هللا،  ا  شــكــرً نــبــيــنــاملسو هيلع هللا ىلص  صــامــه  ثــم  هللا،  ا  شــكــرً
ــمْ  ــهُ ــنْ ــى مِ ــوسَ بِــمُ لَـــى  وْ ــنُ أَ ــحْ عــلــى هــذه الــنــعــمــة الــعــظــيــمــة، وقـــال الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «نَ

١). أي: أحــق بــمــوســى مــن الــيــهــود. )« ــوهُ ــومُ ــصُ فَ
َعلَى  َفْضلَُه  َفْطلُُب  يَْوًما  َصاَم  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوَل اهللاِ ّنَ 

َ
أ َعلِْمُت  (َما   :Â

صيام  مكانة  على  يدل  هذا  عاشوراء-).  يوم  -يعني  الَْيْوَم  َهَذا   
َ

ِّال إ ِم  يَّا
َ
الْك

الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص،  عـــن  عـــديـــدة  أحـــاديـــث  صــيــامــه  فــضــل  فـــي  ورد  وقـــد  الـــيـــوم،  هـــذا 
أي:   .(٢ )« ــعَ ــاسِ الــتَّ ــنَّ  ــومَ َصُ ألَ ــابِــلٍ  قَ لَــى  إِ ــيــتُ  ــقِ بَ ــئِــنْ  «لَ قــال:  وصــح عــنــهملسو هيلع هللا ىلص أنــه 
ألجــل  الــتــاســع؛  وأمـــا  هللا،  ا  شــكــرً فــضــيــلــتــه،  ألجــل  الــعــاشــر؛  أمــا  الــعــاشــر،  مــع 

مــخــالــفــة الــيــهــود.
عن  سئل  رسوَل اهللاملسو هيلع هللا ىلص  أن    األنصارّيُ  قتادة  أبو  (روى 
فقال:  عاشوراَء  يوم  صوم  عن  وسئل  قوله:  إلى  الحديث  فذكر  صومه؟ 

.((٣ مسلم( به  انفرد  الَْماِضَيَة».  َنَة  الّسَ ُر  «يَُكّفِ

.(١١٣٠ ٤٧٣٧)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )

.(١١٣٤ ١١٣٤)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (٢ )
.(١١٦٣ أخــرجــه مــســلــم (  (٣ )
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وســـيـــأتـــي   ، قـــــتـــــادة  أبــــــي  حــــديــــث  هــــنــــا    الـــمـــصـــنـــف  أورد 
الــحــديــث بــتــمــامــه، وقـــد اقــتــصــر هــنــا عــلــى مــوضــع الــشــاهــد مــنــه وهـــو: فــضــل 
ـــرُ  ـــفِّ ـــكَ صـــيـــام يــــوم عــــاشــــوراء، فــــإن الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص لـــمـــا ســـئـــل عـــن فـــضـــلـــه قــــال: «يُ
»، يــعــنــي: يــكــفــر الــذنــوب الــتــي كــانــت فــي الــســنــة الــمــاضــيــة،  ــيَــةَ ــاضِ لْــمَ ــةَ ا ــنَ الــسَّ
فــيــهــا  بــد  ال  الــكــبــائــر  ألن  الــكــبــائــر؛  دون  الــصــغــائــر  هــنــا:  بــالــذنــوب  والــمــقــصــود 
 ، ـــةِ ـــعَ ـــمْ لْـــجُ ــــى ا لَ إِ ـــةُ  ـــعَ ـــمْ ـــجُ لْ ا ، وَ ـــسُ ـــمْ ـــخَ لْ ـــواتُ ا ـــلَ فــقــد قــــالملسو هيلع هللا ىلص: «الـــصَّ مـــن تـــوبـــة، 
١). ومــن  )« ــرُ ــائِ ــبَ ــكَ لْ ــشَ ا ــغْ تُ ــمْ  ــا لَ ، مَ ــنَّ ــنَــهُ ــيْ بَ ــا  ةٌ لِــمَ ــارَ ــفَّ كَ ؛  ــانَ ــضَ مَ ــى رَ لَ إِ ــانُ  ــضَ مَ رَ وَ
أن  بــيــن  عــظــمــه  ومــع  الــتــطــوع،  صــيــام  مــن  أفــضــل  رمــضــان  صــيــام  أن  الــمــعــلــوم 
أن  أي:  الــكــبــائــر،  بــاجــتــنــاب  هــو  إنــمــا  رمــضــان  بــصــيــام  يــكــون  الـــذي  الــتــكــفــيــر 

  . إلى اهللا  تــوبــة  مــن  فــيــهــا  بــد  ال  الــكــبــائــر 



َغُقوَل:  َحّتَى  يَُصوُم  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل اهللاِ «َكاَن  قالت:    عائشة  (روت 
اْسَتْكَمَل  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوَل اهللاِ يُْت 

َ
َرأ َوَما  يَُصوُم،  َال  َغُقوَل:  َحّتَى  َويُْفِطُر  ُفْفِطُر،  َال 

ْكَثَر ِمْنُه ِصَياًما فِي َشْعَباَن» 
َ
ْفُتُه فِي َشْهٍر أ

َ
 َرَمَضاَن َوَما َرأ

َ
ِصَياَم َشْهٍر َقّطُ إِّال

عليه(٢). متفق 
ْكَثَر 

َ
أ  ، َقّطُ َشْهٍر  ِمْن  َصائًِما  َرهُ 

َ
أ «َولَْم   : عائشُة  قالت  مسلٍم  و 

 
َ

إِّال َشْعَباَن  يَُصوُم  َكاَن  ُه، 
ُكلَّ َشْعَباَن  يَُصوُم  َكاَن  َشْعَباَن؛  في  ِصَياِمِه  ِمْن 

.(٢٣٣ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
.(١١٥٦ ١٩٦٩)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (٢ )
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َقلِيًال»(١)).

الذي  الشهر  وهو  شعبان،  بصيام  يتعلق  ما  هنا    المصنف  أورد 
يــســبــق شــهــر رمــضــان، وكــان الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص يــكــثــر مــن الــصــيــام فــيــه.

َال  َغُقوَل:  َحّتَى  يَُصوُم  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُســوُل اهللاِ (َكاَن   : عــائــشــة  قـــول 
  ُفْفِطُر، َويُْفِطُر َحّتَى َغُقوَل: َال يَُصوُم). هذه إشارة منها إلى أنه 
حتى  ويفطر  يفطر،  ال  أنه  يُظن  حتى  يصوم  أي:   ، معتدالً وفطره  صيامه  كان 
نفرٌ  تقالَّ  عندما  فقال  النبيملسو هيلع هللا ىلص  المعنى  هذا  إلى  وأشــار  يصوم،  ال  أنه  يُظن 

معتدل. وفطره  صومه  أن  أي:   .(٢)« طِرُ فْ أُ وَ ومُ  أَصُ «لَكِنِّي  عبادته: 
األيــام  كــثــرة  إلــى  إشارة  ُه). 

ُكلَّ َشْعَباَن  يَُصوُم  (َكاَن   : وقــولــهــا 
الــتــي يــصــومــهــا فــي شــعــبــان.

يــتــرك  أنــهملسو هيلع هللا ىلص  أي:  َقلِيًال).   
َ

ِّال إ َشْعَباَن  يَُصوُم  (َكاَن   : وقــولــهــا 
إال  قــط  ال يــصــومــهــا؛ ألنــه لــم يــســتــكــمــل صــيــام شــهــر  مــن شــعــبــان  األيــام  بــعــض 

صــيــام رمــضــان.
أفــضــل  أنَّ  وهــو:  مــعــنــا  مــر  الــذي  الــحــديــث  يــعــارض  ال  الــحــديــث  وهــذا 
فــي  الـــصـــيـــام  مـــن  فـــإكـــثـــاره  الـــمـــحـــرم،  شهر اهللا  صـــيـــام  رمـــضـــان  بـــعـــد  الـــصـــيـــام 
شهر اهللا  صــيــام  رمــضــان  بــعــد  الــصــيــام  أفــضــل  كــون  يــعــارض  ال  شــعــبــان،  شــهــر 
ومنهم  الحديثين،  بين  الجمع  في  توجيهات  العلم  أهل  ذكر  وقد  المحرم، 

.(١١٥٦ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
.(١٤٠١ ٥٠٦٣)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (٢ )
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١) ذكــر تــوجــيــهــيــن:  فــي (شــرح صــحــيــح مــســلــم)( الــنــووي 
الــمــتــعــلــق  الـــفـــضـــل  بـــهـــذا  يــعــلــم  يـــكـــن  لـــم  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  لـــعـــل  قــــال:  األول: 

بــشــهــر مــحــرم، ثــم أخــبــر بــه بــعــد أن كــان يــكــثــر مــن صــيــام شــهــر شــعــبــان.
لــم  مــــرض  أو  جـــهـــاد  مـــن  لـــلـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  حـــصـــل  ـــا  مـــانـــعً ثـــمـــة  لـــعـــل  لـــثـــانـــي:  ا
أنَّ  أخبر  لكنه  المحرم،  شهر اهللا  في  الصيام  من  اإلكثار  من  بسببه  يتمكن 

رمــضــان. بــعــد  الــصــيــام  أفــضــل  الــمــحــرم  شهر اهللا  فــي  الــصــيــام 
ملسو هيلع هللا ىلص قال لرجل: «هل ُصْمَت  (وروى عمران بن ُحصين  أّنَ النبّيَ
رسوُل اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  فقال  ال،  قال:  شعبان-  شيًئا؟» -يعني  ْهِر  الّشَ َهَذا  َسَررِ  ِمْن 

عليه(٢). متفق  َمَكانَه».  يَْوَمْيِن  َفُصْم  رمضان،  من  ْفَطْرَت 
َ
أ «َفإذا 

لغات(٣). ثالث   : وَسَرُرهُ أْجوُد،  الفتح  الفراء:  قال  ِسَراُرهُ،  الشهر:  َسَرُر 
وقيل:  وسطه.  هو  غيُره:  وقال   .(٤) آخُرهُ الشهر  ِسَراُر  ُعبيد:  أبو  قال 

.((٥) آِخرهُ

شيًئا؟»،  ْهِر  لّشَ ا َهَذا  رِ  َسَر ِمْن  «ُصْمَت  لـــلـــرجـــل:  لـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  ا قـــول 
نــهــى  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أنَّ  ومعلوم  الشهر،  آخر  الشهر  بسرر  المراد  شعبان،  أي: 

.(٣٧/٨ انــظــر: «شــرح الــنــووي عــلــى مــســلــم» (  (١ )
.(١١٦١ ١٩٨٣)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (٢ )

.(٣٥٧  /٤ انــظــر: «لــســان الــعــرب» البــن مــنــظــور (  (٣ )
.(٧٩/٢ انــظــر: «غــريــب الــحــديــث» ألبــي عــبــيــد (  (٤ )

فــي  و«الـــنـــهـــايـــة   ،(٢٠١  /١٢ ) الـــهـــروي  مـــنـــصـــور  ألبـــي  الـــلـــغـــة»  «تـــهـــذيـــب  انـــظـــر:   (٥ )
.(٣٥٩/٢ األثــيــر ( غــريــب الــحــديــث» البــن 
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عــن   ، هـــريـــرة  أبـــي  فــعــن  يــومــيــن،  أو  يـــوم  بــصــيــام  رمـــضـــان  يــتــقــدم  أن 
إِالَّ   ، ــيْــنِ مَ ــوْ يَ وْ  أَ مٍ  ـــوْ يَ مِ  ـــوْ بِـــصَ ـــانَ  ـــضَ مَ رَ ـــمْ  كُ ـــدُ حَ أَ ــنَّ  مَ ــدَّ ــقَ ــتَ يَ «الَ  قـــال:  لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ا
عــلــى  وذلــك   ،(١ )« مَ ــوْ لــيَ ا لِــكَ  ذَ ــمْ  ــيَــصُ ــلْ فَ  ، ــهُ مَ ــوْ صَ ــومُ  ــصُ يَ ــانَ  كَ ــلٌ  جُ رَ ــونَ  ــكُ يَ نْ  أَ
يــصــومــه،  فــإنــه  صــيــام  لــه  كــان  مــن  أمــا  لــرمــضــان،  واالحــتــيــاط  لــتــحــري  ا ســبــيــل 
أو  شــعــبــان،  آخر  االثــنــيــن  ووافق  ثــنــيــن  ا كل  يــصــوم  أن  عادته  من  الذي  مــثــل 
لــتــي  ا لــلــعــادة  يــصــوم  فــإنــه  شــعــبــان،  فــي  الــصــيــام  مــن  اإلكــثــار  عــادتــه  مــن  كــان 
وهــو  لــه،  يــجــوز  ال  فــإنــه  لــرمــضــان،  لــالحــتــيــاط  صــام  مــن  أمــا  يــصــومــهــا،  كــان 

لــهــديــهملسو هيلع هللا ىلص. مــخــالــف 
مــنــه  أخــذ  َمَكانَه).  َمْيِن  يَْو َفُصْم  رمضان،  من  ْفَطْرَت 

َ
أ (َفإذا   :Â

الــقــيــام  مــن  يــتــمــكــن  ولـــم  الــمــرء  تــركــه  إذا  الــتــطــوع  قــضــاء  مــشــروعــيــة  الــعــلــمــاء 
وأن  عادة،  له  كانت  من  على  الحديث  هذا    العلماء  حمل  وقد  به، 
الشهر،  ذلك  في  فتركه  الوقت،  ذلك  يصوم  أن  عادة  له  كانت  الرجل  هذا 
وقــد اعــتــاد عــلــى صــيــامــه بــعــد  هــذا الــذي تــركــه  فــأرشــده الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص إلــى قــضــاء 

ــا عــلــى مــا مــضــى عــلــيــه مــن الــنــوافــل والــســنــن. مــداومً شــهــر رمــضــان؛ لــيــكــون 
الحديث  في  جاء  الذي  الشهر  بسرر  يتعلق  ما    المصنف  وبين 
الــفــراء:  قـــال  الــســيــن،  وكــســر  الــســيــن،  بــفــتــح  ِسَراره).  الشهر:  (َسَرر  فــقــال: 
بــه:  ويــراد  يــطــلــق  الــشــهــر  ــرار  سِ أو  الــشــهــر  ــرر  سَ أن  أيــضــا  وبــيــن  أجــود،  الــفــتــح 
آخــر  هـــو:  ــــراره  سِ أو  الــشــهــر  ـــرر  سَ أن  األظـــهـــر  لــكــن  وســـطـــه،  وقـــيـــل:  آخــــره، 
الــشــهــر، ســمــي بــهــذا الســتــســرار الــقــمــر فــيــه، يــعــنــي اســتــتــاره، وهــي لــيــلــة ثــمــان 
وعــشــريــن وتــســع وعــشــريــن وثــالثــيــن، وهـــو قـــول الــجــمــهــور مــن أهـــل الــلــغــة 

 والــحــديــث.  والــغــريــب 

.(١٠٨٢ ١٩١٤)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
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َرَمَضاُن  َجاَء  «إذا  قال:  رسوَل اهللاملسو هيلع هللا ىلص  أّنَ    هريرة  أبو  (روى 
متفق  َياِطيُن».  الّشَ َوُصّفَِدِت  َجَهّنََم  بَْواُب 

َ
أ َوُغلَِّقْت  الَجّنَِة،  بَْواُب 

َ
أ ُفّتَِحْت 
عليه(١).

الحديد). بأغالل  وأوثقْت  ُغلّْت  أي:  الشياطين  ُصّفِدت  وقوله: 

مــا  هــنــا    الــمــصــنــف  أورد  رمضان).  صيام  في  جاء  (ما   :Â
الـــتـــطـــوع،  صـــيـــام  عـــلـــى  يـــقـــدم  أن  ذلــــك  ـــــقُّ  وحَ رمـــضـــان،  شـــهـــر  بـــصـــيـــام  يــتــعــلــق 
لـــــواردة فـــي صـــيـــام الــتــطــوع،  لــكــن ذكــــره فـــي أثـــنـــاء كـــالمـــه عــلــى األحـــاديـــث ا
شــعــبــان  ثــم  مــحــرم  الــشــهــور:  تــرتــيــب  راعـــى  أنــه  أعــلــم-  تــعــالــى  وربــمــا -واهللا 
رمــضــان  تــقــديــم  فــاألولــى  ذلــك  ومــع  الــحــجــة،  ذي  ثــم  شــوال  ثــم  رمــضــان  ثــم 

 راعــى تــرتــيــب الــشــهــور. عــلــى غــيــره، لــكــن الــمــصــنــف 
فضائل  ثالث  على  ويشتمل  رمضان  فضل  في  أورده  الحديث  وهذا 

لــهــذا الــشــهــر:
األولــى: تــفــتــح فــيــه أبــواب الــجــنــة الــثــمــانــيــة، فــال يــغــلــق مــنــهــا بــاب.

وهـــذا فــيــه  الــثــانــيــة: تــغــلــق أبـــواب الــنــار الــســبــعــة، فــال يــفــتــح مــنــهــا بـــاب؛ 
داللـــة عــلــى مــا يــكــون فــي رمــضــان مــن طــاعــات زاكـــيـــة، وعـــبـــادات عــظــيــمــة، 

والــذنــوب. الــمــعــاصــي  عــن  وبــعــد  طاعة اهللا  عــلــى  وإقــبــال 

.(١٠٧٩ ٣٢٧٧)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )



۹۰Å·ái⁄’\;ÏuhÂ;Åe¬i⁄’\;ÏÁ]—;{Öå

وتــصــفــيــدهــا  الحديد،  بأغالل  إيثاقها  أي:  الشياطين،  تــصــفــيــد  الثالثة: 
رمضان،  غير  في  إليه  تخلص  كانت  ما  إلى  تخلص  أن  من  ويمنعها  يحبسها 
وهــذا الــمــعــنــى ذكــره   ،األذ قــد يــحــصــل مــنــه شــيء مــن  بــحــديــد  لــكــن الــمــوثــق 
شــيــخ اإلســــالم ابـــن تــيــمــيــة حــيــث قــــال: «الـــمـــوثـــق بــالــحــديــد قـــد يــحــصــل مــنــه 
قبل  إليه  يخلص  كان  ما  إلى  يخلص  أن  من  يتمكن  ال  لكنه  الشيء،  بعض 

.(١ إيــثــاقــه بــالــحــديــد»(
تــتــمــكــن  فـــال  ــصــفــد  تُ الــشــيــاطــيــن  أن  رمـــضـــان  فــضــائــل  مـــن  أنَّ  الـــحـــاصـــل 
تــبــقــى  لــكــن  رمـــضـــان،  غــيــر  فـــي  إلـــيـــه  تــخــلــص  كـــانـــت  مـــا  إلـــى  تــخــلــص  أن  مـــن 
ـــا خـــدم الــشــيــاطــيــن وأعــوانــهــم،  الــنــفــس األمــــارة تــعــمــل عــمــلــهــا، ويــبــقــى أيـــضً
واآلثام،  الحرام  في  رمضان  في  الناس  أوقات  إضاعة  على  يعملون  ممن 
رمضان  في  ألمور  ا  مسبقً ا  إعدادً يعدون  الشياطين  أعوان  بعض  فإن  ولهذا 
نفوسهم. في  وتقويته  واآلثام  الحرام  في  المسلمين  أوقات  بها  يضيعون 

رمــضــان  يــغــتــنــم  أن  الــمــســلــم  فــعــلــى  أقـــبـــل  إذا  رمـــضـــان  أن  فــالــمــقــصــود 
والـــنـــجـــاة  تـــفـــتـــح،  فـــيـــه  فـــأبـــوابـــهـــا  الـــجـــنـــة؛  لــنــيــل  يــســعــى  وأن  ـــا،  عـــظـــيـــمً ـــا  اغـــتـــنـــامً
مــن الــنــار؛ فــأبــوابــهــا فــيــه تــغــلــق، والــخــالصِ مــن الــشــيــاطــيــن فــإنــهــا تــصــفــد فــي 
ــا عــظــيــمــا لــغــفــران الــذنــوب،  رمــضــان، فــيــكــون رمــضــان بــالــنــســبــة لــلــمــســلــم بــابً

عــلــيــه. اإلقــبــال  وحــســن  تقو اهللا،  وتــحــقــيــق  ورضوان اهللا، 
َصاَم  «َمْن  رســوُل اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  قال  قال:    ُهريرة  أبو  (وروى 
.((٢ عليه( متفق   .« َذنْبِِه ِمْن  َم  َيَقّدَ َما  لَُه  ُغِفَر  َواْحتَِسابًا،  ِيَمانًا  إ َرَمَضاَن، 

.(٢٤٦/٢٥ انــظــر: «مــجــمــوع الــفــتــاو» البــن تــيــمــيــة (  (١ )
.(٧٥٩ ٣٨)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (٢ )
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Â: (إِيَمانًا). أي: إيمانا باهللا، وبوعده العظيم، وما أعده لعباده المتقين.
بــصــيــام  يـــرجـــو  والـــثـــواب،  لـــألجـــر  ـــا  احـــتـــســـابً أي:   .( (َواْحتَِسابًا  :Â

رضا اهللا. ونــيــل  بــالــجــنــة،  والــفــوز  الــنــار،  مــن  والــنــجــاة  ثواب اهللا،  رمــضــان 
الــصــغــائــر  هــنــا:  بــالــذنــوب  الــمــراد   .( َذنْبِِه ِمْن  َم  َيَقّدَ َما  لَُه  (ُغِفَر   :Â
النبيملسو هيلع هللا ىلص:  قول  معنا  مرَّ  وقد  توبة،  من  لها  بد  ال  الكبائر  ألن  الكبائر؛  دون 
ــمْ  ـــا لَ ، مَ ــنَّ ــهُ ــنَ ــيْ بَ ــا  ــمَ ةٌ لِ ـــارَ ـــفَّ كَ  ، ــةِ ــعَ ــمْ لْــجُ ـــى ا لَ إِ ــةُ  ــعَ ــمْ لْــجُ ا ، وَ ـــسُ ـــمْ لْـــخَ ـــواتُ ا ـــلَ «الـــصَّ

.(١ )« ــبَــائِــرُ لْــكَ ــشَ ا ــغْ تُ



َصاَم  «َمْن  قال:  رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص  أّنَ    األنصاري  أيوب  أبو  (روى 
مسلم(٢)). به  انفرد  ْهِر».  الّدَ َكِصَياِم  َكاَن  َشّوَاٍل،  ِمْن  ِسّتًا  ْيَبَعُه 

َ
أ ُعّمَ  َرَمَضاَن 

ذكر المصنف  هذا الحديث الذي يتعلق بفضل صيام ستة أيام من 
تشكيك  إلى  يلتفت  وال  الرسولملسو هيلع هللا ىلص،  عن  ثابت  صحيح  حديث  وهو  شــوال، 
األيام  هذه  في  يشترط  وال  العظيمة،  الفضيلة  هذه  وفيه  ثبوته،  في  شكك  من 

.(٢٣٣ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
.(١١٦٤ أخــرجــه مــســلــم (  (٢ )
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أو  أوله  في  متفرقة  صامها  لو  بل  متوالية،  متتابعة  المسلم  بها  يأتي  أن  الست 
شوال. في  األيام  هذه  صيام  يقع  أن  المهم  إذ  بأس؛  فال  آخره  أو  وسطه 

بــعــشــر  الــحــســنــة  أن  وذلـــك  الــعــظــيــم،  الـــثـــواب  هـــذا    وذكـــر 
يــعــدل ثــالثــمــائــة  ـــا، فــصــيــام رمـــضـــان  أمــثــالــهــا، فــالــســنــة ثــالثــمــائــة وســـتـــون يـــومً
ســتــيــن  يـــعـــدل  شــــوال  مـــن  ســـت  وصـــيـــام  أمـــثـــالـــهـــا،  بــعــشــر  الـــحـــســـنـــة  ألن  يــــوم؛ 

ــا؛ ألن الــحــســنــة بــعــشــر أمــثــالــهــا. يــومً
ْهِر). أي: لو أن المرء قضى كل سنواته على هذه  وÂ: (َكاَن َكِصَياِم الّدَ

الصفة، يصوم رمضان ويتبعه ستا من شوال، فيكون بذلك كأنما صام الدهر.



يَّاٍم الَعَمُل 
َ
(روى ابُن عّبَاس  قال: قال رسوُل اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «َما ِمن ك

يا  فقالوا:  العشِر»،  األياِم  َهِذهِ  ِمْن  -تعالى-  إلى اهللا  َحّبُ 
َ
أ فِيِهّنَ  الُِح  الّصَ

«َوالَ  رسوُل اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  فقال  تعالى؟  سبيل اهللا  في  الجهاُد  وال  رسوَل اهللا! 
يَْرِجْع  َفلَْم  َوَمالِِه،  بَِنْفِسِه  َخَرَج  َرُجٌل   

َ
إِّال -تعالى-،  سبيل اهللا  في  الِجَهاُد 

البخاري(١)). أخرجه  بَِشْيٍء».  ذلك  من 

الــصــالــح  الـــعـــمـــل  فـــضـــل  فـــي  عـــامـــا  ـــا  حـــديـــثً هـــنـــا    الــمــصــنــف  أورد 
بــاب  فــي  ذلـــك  وإيــــراده  الــحــجــة،  ذي  شــهــر  مــن  األوائــــل  الــعــشــر  فــي  ــا  عــمــومً

.(٩٦٩ أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
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فــي  فــعــلــه  إلـــى  يــنــدب  الـــذي  الــصــالــح  الــعــمــل  جــمــلــة  مــن  ألن  الــصــيــام؛  فــضــل 
الَعَمُل  يَّــاٍم 

َ
ك ِمن  (َما  فـــقـــال:  عـــمـــم  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  ألنَّ  الـــصـــيـــام؛  الـــعـــشـــر  هــــذه 

فــمــن  العشِر).  األياِم   ِ َهِذه ِمْن  -تعالى-  إلى اهللا  َحّبُ 
َ
أ فِيَهّنَ  الُِح  الّصَ

جــمــلــة األعــمــال الــصــالــحــة: الــصــيــام.
أن  كـــمـــا  األيـــــام،  خـــيـــر  يـــامـــهـــا  أ لـــحـــجـــة  ا ذي  شـــهـــر  مـــن  األول  لـــعـــشـــر  وا
لــعــشــر  ا لــســنــة  ا يـــام  أ فــخــيــر  لــلــيــالــي،  ا خــيــر  هــي  رمــضــان  مــن  األواخـــر  لــعــشــر  ا
رمــضــان،  مــن  األواخــر  لــعــشــر  ا لــســنــة  ا لــيــالــي  وخــيــر  الــحــجــة،  ذي  مــن  األول 
شــهــر،  ألــف  مــن  خــيــر  وهــي  لــقــدر  ا لــيــلــة  رمــضــان  مــن  األواخـــر  لــعــشــر  ا وفــي 
وخــيــرهــا  األيام  سيد  وهو  عرفة،  يوم  الحجة  ذي  من  األوائل  العشر  وفي 

وأفــضــلــهــا.
وعــظــيــمــة  فــاضــلــة  أيــــام  الــحــجــة  ذي  مـــن  األول  الــعــشــر  أنَّ  فــالــحــاصــل 
ــــق  فِّ وُ إذا  لــلــمــســلــم  ويـــنـــبـــغـــي  الـــصـــالـــح،  الـــعـــمـــل  أيـــــام  خـــيـــر  وهــــي  ومــــبــــاركــــة، 

إلدراكــهــا، أن يــســتــغــلــهــا بــالــعــمــل الــصــالــح.
فـــي    لــــتــــرمــــذي  ا لــــفــــظ  هــــو    قــــه  ســــا لــــــذي  ا لــــلــــفــــظ  ا وهــــــذا 
ــا  ــهَ ــنْ مِ ــلَ  ــضَ فْ أَ مٍ  ــا يَّ أَ فِــي  ــلُ  ــمَ لــعَ ا ــا  «مَ فــهــو:  لــبــخــاري  ا لــفــظ  مــا  أ  ،(١ ) مــعــه» «جــا
جَ  ـــرَ خَ ــــلٌ  جُ رَ الَّ  إِ  ، دُ ـــا ـــهَ لـــجِ ا ال  «وَ  : لَ ــــا قَ ؟  ـــادُ ـــهَ لـــجِ ا الَ  وَ  : ـــوا لُ ـــا قَ ؟»  هِ ــــذِ هَ فِـــي 
ظــاهــرة  داللــة  دلَّ  لــحــديــث  وا  .« ءٍ ــيْ بِــشَ ــعْ  جِ ــرْ يَ ــمْ  ــلَ فَ  ، لِــهِ ــا مَ وَ ــهِ  ــسِ ــفْ بِــنَ ــاطِــرُ  ــخَ يُ
لــح،  لــصــا ا لــعــمــل  ا يام  أ خــيــر  نــهــا  وأ نــهــا،  شــأ وعــظــم  لــعــشــر  ا هــذه  فــضــل  عــلــى 
ومـــن  فـــيـــهـــا،  لـــحـــة  لـــصـــا ا األعــــمــــال  عـــلـــى  يـــحـــرص  أن  عـــلـــيـــه  لـــمـــســـلـــم  ا وأن 
األبـــــواب  فــــي    لـــمـــنـــذري  ا أورده  هــــذا  وألجـــــل  لـــصـــيـــام؛  ا جـــمـــلـــتـــهـــا 

 لــصــيــام.  ا ئــل  بــفــضــا لــمــتــعــلــقــة  ا

.(٧٥٧ أخــرجــه الــتــرمــذي (  (١ )
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َقاَل:  َصْوِمِه؟  َقْن  ُسئَِل  رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  أّنَ    َة  َقَتاَد أبو  (روى 
ْسَالِم  ِ

ْ
َوبِاإل ّبًا،  َر بِاهللاِ  َرِضيَنا   : ُقَمُر  َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص،  َرُسوُل اهللاِ َفَغِضَب 

ْهِر؟  الّدَ ِصَياِم  َقْن  َفُسئَِل  َقاَل:  َنْيَعًة.  َوبِبَْيَعتَِنا  َرُسوًال،  ٍد  َوبُِمَحّمَ ِديًنا، 
ْفَطَر-» َقاَل: َفُسئَِل َقْن صيام 

َ
ْو َما َصاَم َوَما أ

َ
ْفَطَر -أ

َ
َفَقاَل: «َال َصاَم َوَال أ

َصْوِم  َقْن  َوُسئَِل  َقاَل:  َذلَِك؟»،  يُِطيُق  «َوَمْن  َقاَل:  يَْوٍم؟  َوإِْفَطارِ  َمْيِن  يَْو
وسئل  قال:  لذلك  قوانا    أّنَ اهللا  لَيَت  قال:  يومين.  َوإِْفَطارِ  يَْوٍم، 
َقْن  َوُسئَِل  َقاَل:  َداُوَد»،  ِخي 

َ
أ َصْوُم  َقاَل: «َذاَك  يَْوٍم؟  وإفطار  يوم  صوم  عن 

نِْزَل 
ُ
أ أو  بُِعْثُت  َويَْوٌم  فِيِه،  ُولِْدُت  يَْوٌم  «َذاَك  فَقاَل:  اِالثْنَْيِن؟  يَْوِم  َصْوِم 

إِلَى  َوَرَمَضاَن  َشْهٍر،  ُكّلِ  ِمْن  أياٍم  ثََالثَة  «َفَصْوُم  َفَقاَل:  َقاَل:  فِيِه»  َعلَّيَ 
«يكفر  فقال:  عرفة  يوم  صوم  عن  وسئل  ْهِر»]قال:  الّدَ َصْوُم  َرَمَضاَن، 
َفَقاَل:  َعاُشوَراَء؟  َصْوِم  َقْن  َوُسئَِل  َقاَل:   (١ والباقية»[( الماضية  السنة 

.((٢ مسلم( به  انفرد  الماضية».  َنَة  الّسَ ُر  «يَُكّفِ

ويوم  شهر  كل  من  أيام  وثالثة  عرفة،  يوم  صيام  في  جاء  (ما   :Â
مــن  جــمــلــة  عــلــى  الــمــشــتــمــلــة  الــتــرجــمــة  هــذه    الــمــصــنــف  عــقــد  االثنين). 
عاشوراء،  يوم  صيام  فضل  في    قتادة  أبي  حديث  جمعها  الفضائل 

ســاقــط مــن األصــل وأضــيــف مــن صــحــيــح مــســلــم.  (١ )
.(١١٦٢ أخــرجــه مــســلــم (  (٢ )
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الفضائل  من  وغيرها  االثنين،  يوم  وصيام  شهر،  كل  من  أيام  ثالثة  وصيام 
الــمــتــعــلــقــة بــالــصــيــام.

َفَغِضَب  ــاَل:  َق َصــْوِمــِه؟  َقــْن  ُسئَِل  رســول اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  (أن   :Â
عــن  ســؤالــه  وهــو  الــمــســألــة،  لــهــذه  كــراهــيــة  عــن  غــضــبــهملسو هيلع هللا ىلص  ملسو هيلع هللا ىلص).  َرُسوُل اهللاِ
ـــا  تـــفـــاوتً فـــيـــه  يـــتـــفـــاوتـــون  والـــنـــاس  مـــنـــافـــســـة،  بــــاب  الـــصـــيـــام  بــــاب  ألن  صـــيـــامـــه؛ 
هــذا الــمــقــام، أن يــكــون الــســؤال كــم أصــوم؟  ــا، وكــان األولــى فــي مــثــل  عــظــيــمً
يطيق  والنبيملسو هيلع هللا ىلص  واسع،  باب  الصيام  باب  ألن  حاله؛  يناسب  بما  ويجيبه 
 ، ــمْ ــتِــكُ ــئَ ــيْ ــهَ كَ ــتُ  لَــسْ ـــي  نِّ الــحــديــث: «إِ وفــي  أمــتــهملسو هيلع هللا ىلص،  تــطــيــق  ال  مــا  الــصــيــام  مــن 

.(١ )« ــيــنِ ــقِ ــسْ يَ ــاقٍ  سَ ــنِــي، وَ ــمُ ــطْــعِ يُ ــمٌ  ــطْــعِ بِــيــتُ لِــي مُ نِّــي أَ إِ
ِديًنا،  ْسَالِم  ِ

ْ
َوبِاإل ّبًــا،  َر بِاهللاِ  َرِضيَنا   : ُقَمُر  (َفَقاَل   :Â

جــمــعــت  جــامــعــة  عــظــيــمــة  كــلــمــات  هــذه  َنْيَعًة).  َوبِبَْيَعتَِنا  َرُسوًال،  ٍد  َوبُِمَحّمَ
 ، عــمــر  ذكــرهــا  الــتــي  الــثــالثــة  هــذه  عــلــى  يــقــوم  الــديــن  ألن  كــلــه؛  الــديــن 
بــصــحــة  ويـــفـــوز  قـــبـــره،  فـــي  أدرج  اذا  إنـــســـان  كـــل  لُ  ــــســــأَ يُ الـــثـــالثـــة  هــــذه  وعــــن 
هـــذا الـــســـؤال أهـــل الــرضــا فــي هـــذه الــحــيــاة الــدنــيــا: بـــاهللا ربـــا،  الـــجـــواب عــن 
بــعــد  يــقــولــهــا  أن  لــلــمــســلــم  ويـــشـــرع   ، رســــوالً وبــمــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص  ديـــنًـــا،  وبـــاإلســـالم 
رسول اهللا،  ا  مــحــمــدً أن  وأشــهــد  اهللا،  إال  إلــه  ال  أن  أشــهــد  الــمــؤذن:  يــقــول  أن 
ا إيــمــانــه ورضــــاه بـــاهللا ربـــا، وبـــاإلســـالم ديـــنـــا، وبــمــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص رســـوال،  مـــجـــددً
اإلمــام  ألــف  وفــيــهــا  مــرات،  ثــالث  والــمــســاء  الــصــبــاح  فــي  أن يــقــولــهــا  ويــشــرع 
رســالــتــه    عبد الوهاب  محمد بن  اإلســــالم  شــيــخ  الــمــصــلــح  الــمــجــدد 

الــعــظــيــمــة (األصــول الــثــالثــة).
َما  ْو 

َ
-أ ْفَطَر 

َ
أ َوَال  َصاَم  َال  َفَقاَل:  ْهِر؟  الّدَ ِصَياِم  َقْن  (َفُسئَِل   :Â

.(١٩٦٣ أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
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الــدهــر  يــصــوم  مــن  أن  والــمــراد:  الـــراوي،  مــن  شــك  هــذا  ْفَطَر-). 
َ
أ َوَما  َصاَم 

المقام  هذا  مثل  وفي  النبيملسو هيلع هللا ىلص،  هدي  لمخالفة  الصيام  ثواب  له  يحصل  لم 
ــي  ــلِّ صَ أُ ، وَ ـــطِـــرُ فْ أُ ـــومُ وَ صُ ــكِــنِّــي أَ ، لَ ـــهُ ــمْ لَ ــاكُ ــقَ تْ أَ ــهِ وَ ــلَّ ــمْ لِ ــاكُ ــشَ َخْ ـــي ألَ اهللاِ إِنِّ قــال: «وَ
يحصل  فلم  نِّي»(١)،  مِ يْسَ  لَ فَ نَّتِي  سُ نْ  عَ غِبَ  رَ نْ  مَ فَ  ، اءَ النِّسَ جُ  وَّ زَ تَ أَ وَ  ، دُ قُ رْ أَ وَ
هو  فليس  الطعام،  عن  أمسك  ألنه  أفطر؛  وما  المخالفة،  ألجل  الصوم  أجر 

مخالفته. ألجل  الصيام؛  أجر  بالمحصل  هو  وليس  بالمفطر، 
يُِطيُق  «َوَمْن  َقاَل:  يَْوٍم؟  َوإِْفَطارِ  َمْيِن  يَْو صيام  َقْن  (َفُسئَِل   :Â
عــظــيــمــة،  مــشــقــة  وفــيــه  الــغــالــب  فــي  عــنــه  ــعــجــز  يُ مــمــا  ألنــه  كــرهــه  كــأنــه  َذلَِك؟»). 
ونــحــو  أو شــهــريــن  فــي شــهــر  يــطــاق  أمــا كــونــه  عــلــيــه،  االســتــمــرار  مــع  وبــخــاصــة 

فــهــذا مــتــيــســر. ذلــك 
عــشــرة  يــصــوم  أي:  يومين؟).  َوإِْفَطارِ  يَْوٍم،  َصْوِم  َقْن  (َوُسئَِل   :Â

وهــذا ثــلــث الــدهــر. أيــام مــن الــشــهــر 
«وددت  روايـــة:  وفــي  لذلك).  قوانا    أّنَ اهللا  ليت  (قال:   :Â
٢). قـــيـــل مـــعـــنـــاه: النـــشـــغـــالـــه بـــأهـــلـــه وضـــيـــوفـــه ومــصــالــح  أنــــي طـــوقـــت ذلــــــك»(

األمــة، وقــيــل: إن الــمــقــصــود بــذلــك أمــتــه.
َصْوُم  «َذاَك  َقاَل:  يَْوٍم؟  وإفطار  يوم  صوِم  عن  وُسئل  (قال:   :Â
الصيام  «أحب  قالملسو هيلع هللا ىلص:  إلى اهللا؛  وأحبه  الصيام  أعدل  وهو  َداُوَد»).  ِخي 

َ
أ

.(٣ داود»( صــيــام  إلى اهللا 
فِيِه،  ُولِْدُت  يَْوٌم  «َذاَك  فَقاَل:  اِالثْنَْيِن؟  يَْوِم  َصْوِم  َقْن  (َوُسئَِل   :Â

.(١٤٠١ ٥٠٦٣)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
.(١١٦٢ أخــرجــه مــســلــم (  (٢ )

.(١١٥٩ ١١٣١)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (٣ )
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كــل  مــن  االثــنــيــن  يــوم  صــيــام  فــضــل  فــيــه  هــذا  فِيِه).  َعلَّيَ  نِْزَل 
ُ
وأ بُِعْثُت  َويَْوٌم 

ويوم  فيه،  الوحي  عليه  نزل  أُ ويوم    فيه  ولد  يوم  فهو  أسبوع، 
. فــيــه  بعثه اهللا 

َصْوُم  َرَمَضاَن،  إِلَى  َوَرَمَضاَن  َشْهٍر،  ُكّلِ  ِمْن  أياٍم  ثََالثَة  (َفَصْوُم   :Â
شــهــر،  كــل  مــن  أيــام  ثــالثــة  صــيــام  عــلــى  الــمــواظــبــة  فــضــيــلــة  فــيــه  وهــذا  ْهِر).  الّدَ
أول  فــي  صــامــهــا  أو  صــامــهــا مــتــفــرقــة  فــلــو  بــهــا مــجــتــمــعــة،  أن يــؤتــى  يــشــتــرط  وال 
شــهــر،  كــل  مــن  أيـــام  ثــالثــة  صــيــام  فــضــيــلــة  حــصــل  آخـــره  أو  وســطــه  أو  الــشــهــر 
ألن  »؛  رِ هْ الدَّ مُ  وْ «صَ وقوله:   ، عائشة  حديث  في  هذا  بيان  وسيأتي 
مــن يــصــوم ثــالثــة أيــام مــن كــل شــهــر فــإن الــحــســنــة بــعــشــر أمــثــالــهــا، ومــن صــام 
حياته  كأن  كله،  الدهر  صام  فكأنما  شهر،  كل  من  أيام  الثالثة  مع  رمضان 

فضل اهللا. مــن  وهــذا  ــا،  صــائــمً أمــضــاهــا  كــلــهــا 
الماضية  السنة  «يُكفر  فقال:  عرفة  يوم  صوم  عن  (وسئل   :Â
يــوم  ألنَّ  نـــتـــهـــت؛  ا الـــتـــي  وهـــي  الــمــاضــيــة  ســنــتــيــن:  ذنــــوب  أي:  والباقية»). 

عــرفــة فــي آخــر شــهــر مــن الــســنــة، والــبــاقــيــة. أي: الــتــي تــلــيــهــا.
َنَة  الّسَ ُر  «يَُكّفِ فقال:  عاشوراء  صوم  عن  فسئل  (قال:   :Â
وذكر  المحرم،  شهر اهللا  من  العاشر  اليوم  هو  عاشوراء:  يوم  الَْماِضَية»). 

هــذا الــفــضــل الــعــظــيــم. فــيــه 
تــجــري  األعــمــال  ســائــر  أن  ــعــلــم  يُ أن  : «ويــنــبــغــي  الــقــيــم  ابـــن  قـــال 
الــقــلــوب  فــي  مــا  بــتــفــاضــل  تــعــالــى  عند اهللا  األعــمــال  فــتــفــاضــل   ،الــمــجــر هــذا 

واإلخــالص والــمــحــبــة وتــوابــعــهــا. مــن اإليــمــان 
بحسبه. والناقص   ، كامالً ا  تكفيرً يُكفر  الذي  هو  الكامل  العمل  وهذا 

وبــهــاتــيــن الــقــاعــدتــيــن تــزول إشــكــاالت كــثــيــرة، وهــمــا:
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تـــفـــاضـــل األعــــمــــال بـــتـــفـــاضـــل مــــا فــــي الـــقـــلـــوب مــــن حـــقـــائـــق اإليــــمــــان، 
وتــكــفــيــر الــعــمــل لــلــســيــئــات بــحــســب كــمــالــه ونــقــصــانــه.

هـــذا الــبــاب  يـــزول اإلشــكــال الـــذي يـــورده مــن نــقــص حــظــه مــن  وبــهــذا 
عاشوراء  ويوم  سنتين،  يكفر  عرفة  يوم  صوم  «إن  فيه:  الذي  الحديث  على 

يــكــفــر ســنــة».
ــا أنــه يــصــوم يــوم عــرفــة، فــصــامــه وصــام يــوم  دائــمً فــإذا كــان دأبــه  قــالــوا: 

عــاشــوراء، فــكــيــف يــقــع تــكــفــيــر ثــالث ســنــيــن كــل ســنــة؟
وأجاب بعضهم عن هذا، بأن ما فضل عن التكفير ينال به الدرجات.
تــكــفــر  أن  كــلــهــا  الــمــكــفــرات  بــهــذه  أتــى  إذا  العبد  فــلــيــت  الــعــجــب!  ويــاهللا 

عــنــه ســيــئــاتــه بــاجــتــمــاع بــعــضــهــا إلــى بــعــض.
نـــتـــفـــاء مـــوانـــع فــي  ، مـــوقـــوفٌ عــلــى ا والــتــكــفــيــر بـــهـــذه مـــشـــروط بـــشـــروطٍ
ــهــا، وانــتــفــت عــنــه  ــلــم الــعــبــدُ أنـــه جـــاء بــالــشــروط كــلِّ الــعــمــل وخـــارجـــه؛ فـــإن عَ
ألكثره،  أو  الغفلة  شملته  عملٌ  ا  وأمَّ التكفير،  يقع  فحينئذ  كلُّها؟  الموانع 
ــوف حــقــه، ولــم يــقــدره حــق  يُ ــه، ولــم  الــذي هــو روحــه ولــبُّ اإلخـــالص  وفــقــد 

هــذا الــعــمــل؟! فــأي شــيء يــكــفــر  قــدره، 
وباطنًا،  ا  ظاهرً له  ينبغي  الذي  حقه  وفَّاه  بأنه  عمله  العبد من  وثق  فإن 
رؤيــة  أو  ــجــب،  عُ مــن  يــحــبــطــه  مــبــطــل  وال  تــكــفــيــره  يــمــنــع  مــانــع  لــه  يــعــرض  ولــم 
بــقــلــبــه  يــســتــشــرف  أو  بــه،  تــعــظــيــمــه  الــعــبــاد  مــن  يــطــلــب  أو  بــه،  مــنٍّ  أو  فــيــه،  نــفــســه 
ويــر أنــه قــد بــخــســه حــقــه  ال يــعــظــمــه عــلــيــه  أو يــعــادي مــن  لــمــن يــعــظــمــه عــلــيــه، 

فــهــذا أي شــيء يــكــفــر؟! وأنــه قــد اســتــهــان بــحــرمــتــه؛ 
الــشــأن  ولــيــس  ــحــصــر،  تُ أن  مــن  أكــثــر  ومــفــســداتــهــا  األعــمــال  ومــحــبــطــات 

حــفــظ الــعــمــل مــمــا يــفــســده ويــحــبــطــه. فــي الــعــمــل، إنــمــا الــشــأن فــي 
ــحــصــر،  تُ ال  كــثــيــرة  أبــــواب  وهـــو  لــلــعــمــل،  مــحــبــطٌ   - دقَّ فــالــريــاء -وإن 
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به  والمن   ، باطالً لكونه  موجب  ا  أيضً السنة  باتباع  مقيد  غير  العمل  وكون 
والبر  والمعروف  بالصدقة  المن  وكذلك  له،  مفسد  بقلبه  تعالى  على اهللا 

 μ  ´  ³  ² ﴿  : قال  كما  لها،  مفسد  والصلة  واإلحسان 
.[٢٦٤ º ﴾ [الــبــقــرة:   ¹  ¸  ¶

وأكــثــر الــنــاس مــا عــنــدهــم خــبــر مــن الــســيــئــات الــتــي تــحــبــط الــحــســنــات، 
 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال  وقـــــد 
 ﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z

.[٢ [الــحــجــرات: 
لرسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص  بالجهر  أعمالهم  حبوط  من  المؤمنين  سبحانه  فحذر 
العمل  بها  يحبط  معصية  بل  بردة،  هذا  وليس  لبعض،  بعضهم  يجهر  كما 

وصــاحــبــهــا ال يــشــعــر بــهــا.
غيره  قولَ  وطريقه  وهديه  الرسولملسو هيلع هللا ىلص  قول  على  قدم  بمن  الظن  فما 

وهــديــه وطــريــقــه؟!
حــبــط عــمــلــه وهــو ال يــشــعــر؟! هــذا قــد  ألــيــس 

.(١ )« ــهُ ــلُ ــمَ ــبِــطَ عَ ــدْ حَ ــقَ فَ ــرِ  ــصْ ةَ الــعَ ــالَ صَ كَ  ــرَ تَ ــنْ  هــذا قــولــهملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ومــن 
لزيد بن  أبــيــهــا-  وعــن  عــنــهــا  تــعــالــى  عــائــشــة -رضي اهللا  قــول  هــذا  ومــن 
إال  رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  مــع  جــهــاده  أبــطــل  قــد  إنــه  بــالــعــيــنــة:  بــاع  لــمــا    أرقــم 

.(٢ أن يــتــوب(
، وإنــمــا غــايــتــه أنــه مــعــصــيــة. ردةً ولــيــس الــتــبــايــع بــالــعــيــنــة 

فــمــعــرفــة مـــا يــفــســد األعـــمـــال فـــي حـــال وقــوعــهــا ويــبــطــلــهــا ويــحــبــطــهــا بــعــد 

.(٥٥٣ أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
.(١٤٨١٢ ) الــمــصــنــف  فــي  الرزاق  عبد  أخــرجــه   (٢ )
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ويحذره. علمه  على  العبد ويحرص  عليه  يفتِش  أن  ينبغي  ما  أهم  من  وقوعها 
عليه  يطلع  ال  هللا  سرا  العمل  العبد ليعمل  إن  معروف:  أثر  في  جاء  وقد 
العالنية،  ديوان  إلى  السرِّ  ديوان  من  فينتقل  به  فيتحدث  تعالى،  إال اهللا  أحد 
ثــم يــصــيــر فــي ذلـــك الـــديـــوان عــلــى حــســب الــعــالنــيــة، فـــإن تــحــدث بــه لــلــســمــعــة 
 لذلك»(١).  فعله  لو  كما  أبطله  تعالى  غير اهللا  عند  والمنزلة  الجاه  وطلب 

ملسو هيلع هللا ىلص:  الّنَبِّيِ َزْوَج    َعائَِشَة  لَْت 
َ
َسأ ّغََها 

َ
ك  ، ُمَعاَذةُ  (وروت 

يَّاٍم؟» َقالَْت: «َغَعْم»، َفُقلُْت 
َ
ملسو هيلع هللا ىلص يَُصوُم ِمْن ُكّلِ َشْهٍر ثََالثََة ك َكاَن َرُسوُل اهللاِ

َ
«أ

ْهِر  يَّاِم الّشَ
َ
ّيِ ك

َ
ْهِر َكاَن يَُصوُم؟» َقالَْت: «لَْم يَُكْن ُفَبالِي ِمْن أ ّيِ الّشَ

َ
لََها: «ِمْن أ

مسلم(٢). به  انفرد  يَُصوُم». 
ْوَصانِي 

َ
أ  : هريرة  أبي  حديث  الضحى  صالة  في  تقدم  وقد 

يَّاٍم ِمْن ُكّلِ َشْهٍر...». الحديث وهو متفق 
َ
َخلِيلِيملسو هيلع هللا ىلص بَِثَالٍث: «بِِصَياِم ثََالثَِة ك

عليه(٣).
مسلم(٤)). أفراد  من  وهو  ذلك  في  الدرداء  أبي  وحديث 

أورد المصنف  هذا الحديث، والذي اشتمل على سؤاالت معاذة 
بهديهملسو هيلع هللا ىلص،  واالقتداء  االتباع  على  حرصها  دليل  وهو   ، لعائشة   
ومــثــل   ،[٢١ [األحـــــزاب:   ﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ تــعــالــى:  قـــال 

.(١٨-٢٢ الــوابــل الــصــيــب (  (١ )
.(١١٦٠ أخــرجــه مــســلــم (  (٢ )

.(٧٢١ ١٩٨١)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (٣ )
.(٧٢٢ أخــرجــه مــســلــم (  (٤ )
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األعمال. فضائل  دراسة  من  الهدف  لنا  توضح  السؤاالت  هذه 
هــل  أي:  يَُصوُم؟).  َكاَن  ْهِر  الّشَ ِم  يَّا

َ
ك ّيِ 

َ
أ ِمْن  لََها:  (َفُقلُْت  قــولــهــا: 

عــائــشــة  قـــالـــت  آخــــــره؟  فــــي  أو  وســــطــــه،  فــــي  أو  الـــشـــهـــر،  أول  فــــي  يـــصـــومـــهـــا 
يــصــوم  تــارة  أي:  يَُصوُم»،  ْهِر  الّشَ ِم  يَّا

َ
ك ّيِ 

َ
أ ِمْن  ُفَبالِي  يَُكْن  «لَْم   :

مــن أولــه، وتــارة يــصــوم مــن وســطــه، وتــارة يــصــوم مــن آخــره.
الــبــيــض؟  األيام  غــيــر  عــلــيــهــا  يواظبملسو هيلع هللا ىلص  الــتــي  الــثــالثــة  األيام  هذه  وهل 
يصوم  كان    أنه  هذا  فمعنى  البيض،  األيام  غير  هي  قيل:  فإن 
يــدل عــلــيــه، وإنــمــا الــمــراد بــذلــك: صــيــام ثــالثــة  يــأت مــا  وهــذا لــم  ســتــة أيـــام، 
ســـواء  آخـــــره،  فـــي  أو  وســـطـــه،  فـــي  أو  أولـــــه،  فـــي  ســــواء  شـــهـــر،  كـــل  مـــن  أيــــام 

أو مــتــفــرقــة. صــامــهــا مــجــتــمــعــة، 
ويــؤكــد  كــثــيــرة،  فــضــائــل  فــيــهــا  وردت  شــهــر  كـــلِّ  مــن  أيـــام  ثــالثــة  وصــيــام 
 ، لــــــدرداء  ا أبــــي  وحـــديـــث    هـــريـــرة  أبــــي  حـــديـــث  الـــمـــعـــنـــى  هــــذا 
دون  مــن كــل شــهــر  ثــالثــة أيــام  فــضــل صــيــام  جــاء فــيــهــا  األحــاديــث كــلــهــا  فــهــذه 
جاء  لكن  الشهر،  آخر  في  أو  الوسط،  في  أو  األول،  في  هي  هل  يــعــيــن  أن 
ــنَ  مِ ــتَ  ــمْ صُ إذا   ، رٍّ ذَ ـــا  بَ أَ ـــا  قـــال: «يَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن    ذرٍّ  أبـــي  حــديــث  فــي 
 ،(١ )« ةَ ـــرَ ـــشْ ــسَ عَ ــمْ خَ ، وَ ةَ ــرَ ــشْ ـــعَ عَ بَ رْ أَ ، وَ ةَ ــرَ ــشْ ثَ عَ ـــالَ ثَ ــمْ  ــصُ فَ ـــامٍ  يَّ ــةَ أَ ثَ ــالَ ثَ ــرِ  ــهْ الــشَّ
للقمر،  إبدار  أيام  ألنها  البيض؛  باأليام  وتسمى  البيض،  األيام  هي  وهذه 

واكــتــمــال نــوره.
أراد  من  لكن  األيام،  هذه  فضل  على  يدل  ما  الحديث  هذا  في  فجاء 
فــاألمــر  آخــره،  فــي  أو  وســطــه،  أو  الــشــهــر،  أول  فــي  األيــام  الــثــالثــة  يــصــوم  أن 

واســع، ويــكــون قــد أدرك فــضــيــلــة صــيــام هــذه األيــام الــثــالثــة. فــي ذلــك 

 ،(٢١٤٣٧ ) وأحــــمــــد   ،(٢٢٢/٤ ) لــــنــــســــائــــي  وا  ،(٧٦١ ) لــــتــــرمــــذي  ا أخــــرجــــه   (١ )
وصــحــحــه األلــبــانــي.
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الــــمــــســــألــــة:  هـــــــذه  حـــــــول    بـــــــاز  لــــعــــزيــــز بــــن  عــــبــــد ا الــــشــــيــــخ  يـــــقـــــول 
«األحــــاديــــث الــصــحــيــحــة الــمــســتــفــيــضــة عـــن رســــــول اهللاملسو هيلع هللا ىلص لـــيـــس فــيــهــا ذكـــر 
فــي  عــــمــــرو  عبد اهللا بن  حــــديــــث  فــــي  كـــمـــا  شــــــاء،  مـــتـــى  يــــصــــوم  بــــل  الـــبـــيـــض، 
لــــــــدرداء فــي  ٢)، وأبـــــي ا ١)، وأبـــــي هــــريــــرة فــــي الـــصـــحـــيـــحـــيـــن( الـــصـــحـــيـــحـــيـــن(
ثــالثــة  صــام  فـــإذا   ، ذر  أبــي  حــديــث  مــن  بــكــثــيــر  أصــح  وهــي   ،(٣ مــســلــم(
العشر  في  أو  األواسط،  العشر  في  أو  األول،  العشر  في  شهر  كل  من  أيام 
ــا  جــمــعً أفــضــل؛  فــذلــك  الــبــيــض  أيـــام  وافـــق  واذا  األجـــر،  لــه  حــصــل  األخـــيـــرة، 

  .(٤ األحــاديــث كــلــهــا»( بــيــن 

.(١١٥٩ ١٩٧٦)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
.(٧٢١ ١٩٨١)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (٢ )

.(٧٢٢ أخــرجــه مــســلــم (  (٣ )
.(٤٢١/١-٤٢٢ انــظــر: «اإلفــهــام فــي شــرح عــمــدة األحــكــام» البــن بــاز (  (٤ )
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[]
يَْوٍم  ِمْن  «َما  رســوُل اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  قال  قال:    هريرة  أبو  روى 
ْعِط 

َ
أ َحُدُهَما: اللُهّمَ 

َ
أ َفَيُقوُل  َفْنِزَالِن،  َملََكاِن   

َ
ِّال إ فِيِه  الِعَباُد  يُْصبُِح 

.(١ عليه( متفق  تَلًَفا».  ُمْمِسًكا  ْعِط 
َ
أ اآلَخُر: اللُهّمَ  َويَُقوُل  َخلًَفا،  ُمْنِفًقا 

مــالــه  مـــن  الـــمـــرء  ـــخـــرجـــه  يُ مـــا  هـــي  الـــصـــدقـــة:  الصدقة).  (فضل   :Â
ــهــا،  وأجــلِّ األعــمــال  أعــظــم  مــن  وهــي  ثــوابــه،  وطــلــب  هللا،  ب  الــتــقــرُّ وجــه  عــلــى 
خــراهــم، فــفــي  وأُ وفــي الــصــدقــة ثــواب عــظــيــم يــنــالــه الــمــتــصــدقــون فــي دنــيــاهــم 
مــن  لــهــم  أعده اهللا  مــا  أخـــراهـــم  وفـــي  وأمــوالــهــم،  حــيــاتــهــم  فــي  بــركــة  دنــيــاهــم 

عــظــيــم الــثــواب وجــمــيــل الــمــآب.
بــمــا  مـــصـــدق  مـــخـــرجـــهـــا  ألنَّ  ــــدق؛  الــــصِّ مـــن  صـــدقـــة  ســمــيــت  والـــصـــدقـــة 
يوضح  المرء،  إيمان  صدق  على  تدل  وألنها  الثواب،  من  عليها  وعد اهللا 
عــلــى  بـــرهـــان  أي:   ،(٢ )« ـــــانٌ هَ ـــــرْ بُ ــــةُ  قَ ــــدَ لــــصَّ ا «وَ الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص:  قـــول  الــمــعــنــى  هـــذا 

.(١٠١٠ ١٤٤٢)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
.(٢٢٣ أخــرجــه مــســلــم (  (٢ )
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صــدق الــمــرء فــي إيــمــانــه.
فــي  الـــنـــصـــوص  مــــن  جـــمـــلـــة  لــــبــــاب  ا هــــذا  فــــي  جـــمـــع    والـــمـــصـــنـــف 
فــفــيــه   ، هــريــرة  أبــي  بــحــديــث  وبــدأهــا  اهللا،  عند  ثــوابــهــا  وعــظــيــم  فــضــلــهــا 
الــصــدقــة  مـــن  نــصــيــب  لــلــمــرء  يـــكـــون  أن  أي:  يــــوم؛  كـــلَّ  الـــصـــدقـــة  عــلــى  ــــثٌّ  حَ
ودعــوة الــمــلــكــيــن   ، يــومــيٌّ نــزولٌ  نــزول الــمــلــكــيــن  ألنَّ  أيــامــه؛  مــن  يــوم  كــل  فــي 

ــثٌّ عــلــى الــصــدقــة بــشــكــل يــومــي. حَ ، فــالــحــديــث فــيــه  دعــوةٌ يــومــيــةٌ
يــنــفــق  مــن  أي:  َخلًَفا).  ُمْنِفًقا  ْعِط 

َ
أ َحُدُهَما: اللُهّمَ 

َ
أ (َفَيُقوُل   :Â

ماله،  في  بركة  المنفق  يجد  ولهذا  عوض؛  نِ  سْ وحُ  ، بخيرٍ فأخلفه  ماله  من 
هــذا  ١). ويــشــمــل  )« ـــــالٍ ـــنْ مَ ـــةٌ مِ قَ ـــدَ صَ ـــتْ  ـــصَ ـــقَ نَ ــــا  مَ كــمــا جـــاء فـــي الــحــديــث: «وَ
والــنــفــقــة  الــضــيــوف،  عــلــى  والــنــفــقــة  األوالد،  وعــلــى  الــطــاعــات،  عــلــى  الــنــفــقــة 
طعام  من  وأهله  أوالده  على  المرء  ينفقه  ما  فإنَّ  والفقراء،  المساكين  على 
وكــذلــك  الــصــدقــة،  فــي  تــدخــل  فــإنــهــا  عند اهللا  احــتــســبــهــا  إذا  وكــســوة  وشــراب 
ــا عــلــى جــيــرانــه  إحــســانً مــا يــنــفــقــه فــي حــاجــة الــفــقــراء والــمــســاكــيــن ومـــا يــبــذلــه 

ــثُّ عــلــيــهــا فــي الــحــديــث. ــا لــهــم، كــلــه تــشــمــلــه الــنــفــقــة الــتــي جــاء الــحَ وإكــرامً
ماله،  في  ا  تلفً أي:  تَلًَفا).  ُمْمِسًكا  ْعِط 

َ
أ اآلَخُر: اللُهّمَ  (َويَُقوُل   :Â

الــذي يــكــون فــي الــمــال نــوعــان: حــســي ومــعــنــوي. والــتــلــف 
يُسرق  أو  يُحرق  أو  يضيع  بأن  بجائحة؛  ماله  ابَ  يُصَ بأن  الحسي:  ا  أمَّ

أو نــحــو ذلــك. ــعــتــد عــلــيــه  يُ أو 
ا عـــنـــده، لـــكـــن يــكــون  والـــتـــلـــف الـــمـــعـــنـــوي: بــــأن يـــكـــون الـــمـــال مــــوجــــودً

عــديــم الــبــركــة ال يــســتــفــيــد مــنــه.
وحــصــول جــائــحــة لــلــمــال. فــقــدان الــبــركــة فــي الــمــال،  فــالــتــلــف يــشــمــل 

٢٣٢٥)، وصــحــحــه األلــبــانــي. أخــرجــه الــتــرمــذي (  (١ )
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الموطن  هذا  في  بالنفقة  المراد  أنَّ  يفيد  الممسك  على  الدعاء  وهذا 
والدعاء  مستحبة،  ونفقة  واجبة،  نفقة  نوعان:  النفقة  ألنَّ  الواجبة؛  النفقة 
ـــا  أمَّ عــلــيــه،  أوجــــب اهللا  مـــا  فـــي  ط  فـــرَّ مـــن  حـــق  فـــي  إالَّ  يــكــون  ال  الـــمـــال  بــتــلــف 
مــن  تــحــصــل  لـــم  وإذا  أثـــيـــب،  صــاحــبــهــا  مـــن  حــصــلــت  إن  الــمــســتــحــبــة  الــنــفــقــة 

صــاحــبــهــا لــم يــعــاقــب، ولــم يــســتــحــق الــدعــاء عــلــيــه بــتــلــف مــالــه.
مثل:  الواجبة،  النفقة  هنا:  بالنفقة  المراد  أنَّ  أعلم-  -واهللا  فالظاهر 
ونحو  الواجبة  الزكاة  إخراج  هي  التي  والنفقة  والولد،  األهل  على  النفقة 
ـــا أوجـــــب اهللا عــلــيــه فــإنــه  ـــمَّ ذلـــك مـــن الــنــفــقــات الـــواجـــبـــة، فـــإن مـــن يــمــســك عَ

حــقــيــق بــهــذه الــدعــوة الــيــومــيــة مــن الــمــلــكــيــن بــتــلــف مــالــه.
َحُدُكْم 

َ
ُق أ (وروى أبو هريرة  أّنَ رسوَل اهللاملسو هيلع هللا ىلص قال: «ال َفَتَصّدَ

 ِ
ّ يَُر َكَما  َفُيَرّبِيَها  نَِيِمينِِه،  َيَعالَى  أَخَذَها اُهللا   

َ
إّال طّيٍِب  َكْسٍب  ِمْن  بَِتْمَرٍة 

ْقَظَم». متفق عليه(١).
َ
َحُدُكْم َفلُّوَهُ، أو َقلُوَصُه، َحّتَى تَُكوَن ِمْثَل الَْجَبِل أو أ

َ
أ

َقلُوٌص). واحدها:  اإلبل،  فِْتياُن  والِقَالُص:  الُمْهُر،   : الَفلُّوُ

وفــي  َطّيٍِب)،  َكْسٍب  ِمْن  ٍة  بَِتْمَر َحُدُكْم 
َ
أ ُق  َفَتَصّدَ (ال  Âملسو هيلع هللا ىلص: 

مــن  أنَّ  بــروايــتــيــه:  الــحــديــث  أفــاد   .« ةٍ ــرَ ــمْ تَ لِ  ــدْ بِــعَ ــمْ  كُ ــدُ حَ أَ قُ  ــدَّ ــتَــصَ يَ روايــة: «ال 
نــحــو  أو  مــال  أو  شـــراب  أو  طــعــام  مــن  الــتــمــرة  يــعــادل  بــمــا  أو  بــتــمــرة،  تــصــدق 
أو  بــتــمــرة،  تــصــدق  مــن  أن  الـــمـــراد:  وإنــمــا  بــالــتــمــر،  خــاصــا  يــكــون  فــال  ذلـــك، 
فإنَّ اهللا  قــلــيــل  بــشــيء  ق  تــصــدَّ مــن  أن  ـــا:  أيـــضً والـــمـــراد  يــعــادلــهــا،  بــمــا  ق  تــصــدَّ

.(١٠١٤ ٧٤٣٠)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
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مــا  أو  الــــواحــــدة،  الـــتـــمـــرة  هــــذه  تـــكـــون  حـــتـــى  لـــه  ويـــربـــيـــه  لـــصـــاحـــبـــه،  يــضــاعــفــه 
يــعــادلــهــا مــثــل الــجــبــل يــوم الــقــيــامــة؛ ألن اهللا يــربــيــهــا، ويــنــمــيــهــا لــصــاحــبــهــا.

وهــذا فــيــه أنَّ ثــواب الــصــدقــة مــضــاعــف، وأنَّ فــي الــصــدقــة بــركــة، وأنــهــا 
ــا مــضــاعــفــة، فــإذا كــانــت الــتــمــرة  تــنــمــو لــصــاحــبــهــا، ويــجــدهــا يــوم الــقــيــامــة أضــعــافً
بمن  فكيف  الجبل،  مثل  القيامة  يوم  المرء  يجدها  يعادلها  ما  أو  الواحدة، 

ثوابه! وعظيم  أجر اهللا  في  ا  طامعً محتسبًا  الصدقات  من  بأنواع  يكرمه اهللا 
مــن  لــيــســت  الــتــي  الــنــفــقــة  أنَّ  فــيــه  الــقــيــد  هــذا  َطّيٍِب).  َكْسٍب  (ِمْن   :Â
إِالَّ  بَلُ اهللاُ  قْ يَ «وال  بــعــده:  قـــال  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ألنَّ  مــقــبــولــة؛  لــيــســت  طــيــب  كــســب 
كسب  من  النفقة  تكون  أن  يجب  القيد  وبهذا  البخاري،  رواية  في   « الطَّيِّبَ
حالل  طريق  من  المال  من  غيرها  أو  التمرة  هذه  عليه  دخلت  أي:  طيب؛ 
الطرق  من  غيرها  أو  سرقة  أو  ربا  أو  غشٍ  من  عليه  دخلت  لو  ا  أمَّ ومباح، 
إال الــطــيــب. ــتــقــبَّــلــة؛ ألنَّ اهللا ال يــقــبــل  الــمــحــرمــة فــإنــهــا غــيــر طــيــبــة، فــال تــكــون مُ

هللا  الــيــمــيــن  إثــبــات  فــيــه  وهــذا   .( نَِيِمينِِه َيَعالَى  أَخَذَها اُهللا   
َ

ِّال (إ  :Â
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  فــي  كــمــا   ،
 È  Ç  Æ  Å Ä  Ã  Â  Á  À  ¿

.[٦٧ É ﴾ [الــزمــر: 
جـــاءت،  كــمــا  ــمــر  تُ الــصــفــات  نــصــوص  أن  الــســنــة:  أهـــل  عــنــد  والــقــاعــدة 
بل  وسُ التأويل،  أهل  طرائق  من  المرء  يحذر  وأن  وردت،  كما  بها  نُ  مَ ؤْ ويُ
ــيِّ هــذه الــنــصــوص، وصــرفــهــا  أهــل الــتــحــريــف الــذيــن يــجــهــدون أنــفــســهــم فــي لَ
تنزيه اهللا،  يــريــدون  أنــهــم  مــنــهــم  ــا  زعــمً مــعــنــاهــا؛  عــن  وإبــعــادهــا  ظــاهــرهــا،  عــن 
الــمــســلــم  ويــكــفــي   ، هللا  الــمــنــزهــيــن  إمـــام  هــو  بــهــذا  الــمــتــكــلــم  والــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 
ــا كــمــا  هُ ــرَّ ــمِ ويُ جــاءت،  وأن يــؤمــن بــهــا كــمــا  أحــاديــث الــرســولملسو هيلع هللا ىلص،  يــســمــع  أن 
يــريــد  أنــــه  مـــنـــه  ـــا  زعـــمً الـــبـــعـــيـــدة  الـــمـــعـــانـــي  إلــــى  بــصــرفــهــا  يــنــشــغــل  وال  وردت، 
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شــأن  ــظــم  عِ فــيــه  وهــذا   ،« ِــهِ ــيــن بِــيَــمِ ــا  هَ ــذَ أخَ «إِالَّ  قــالملسو هيلع هللا ىلص:  كــمــا  فــنــقــول  تنزيه اهللا، 
قال اهللا  الــتــمــثــيــل،  عــن  هَ اهللا  نَزَّ يُ أن  الــمــقــام  هــذا  فــي  ــا  أيــضً ويــجــب  الــصــدقــة. 
وقــال   ،[١١  :الـــشـــور]  ﴾ 7  6  5  4 3  2  1 ﴿ تــعــالــى: 

٤]، وقال تعالى: ﴿ *  2 ﴾ [اإلخالص:   1  0  / تعالى: ﴿ . 
صفات  مثل  أنَّها  أحد  ببال  يخطر  أن  يجوز  وال   ،[٦٥ [مريم:   ﴾ -  ,  +
والقاعدة  وعظمته،  بجالله  تليق  إليه  المضافة  صفات اهللا  فإنَّ  المخلوق، 
فــمــا  الــتــخــصــيــص»،  تــقــتــضــي  اإلضــافــة  الــبــاب: «أن  هــذا  فــي  الــعــلــم  أهــل  عــنــد 
يــضــاف  ومــا  وجــاللــه،  بــكــمــالــه  ويــلــيــق  يــخــصــه  الــصــفــات  مــن  إلى اهللا  يــضــاف 
هَ  ــنَــزَّ إلــى الــمــخــلــوقــات مــن الــصــفــات يــلــيــق بــضــعــفــهــم وعــجــزهــم ونــقــصــهــم، وتَ

 7  6  5 4  3  2  1 ﴿ تعالى:  قال  والمثيل،  الشبيه  عن    ربنا 
.[٧٤ ; ﴾ [الــنــحــل:   :  9  8

تَُكوَن  َحّتَى  َقلُوَصُه،  أْو   ، هُ َفلُّوَ أَحُدُكْم   ِ
ّ يَُر َكَما  (َفُيَرّبِيَها   :Â

ْقَظَم).
َ
أ ْو 

َ
أ الَْجَبِل  ِمْثَل 

حجمها  ويكبر  الصدقة  هذه  ثواب  له  يضاعف    يزال اهللا  ما  أي: 
حــتــى تــكــون مــثــل الــجــبــل.

َقلُوٌص). َواِحُدَها  اإلبِِل،  فِْتَياُن  والِقَالُص:  الُمْهُر،   : (الَفلُّوُ  :Â
يقال  ولهذا  عنها،  فصله  أي:  أمه؛  عن  يهِ  لْ فَ من  لُوا  فَ ي  مِّ سُ  :(١ ) وُّ لُ الفَ
أمــه،  عــن  الــفــطــام  ســن  بــلــغ  أنـــه  أي:  ؛  ــيــلُ ــصِ الــفَ ــا:  أيــضً لــه  ويــقــال   ، ــوُّ ــلُ الــفَ لـــه: 
: الــصــغــار مــن الــخــيــل، ولـــه عــنــد أهـــل الــخــيــل شـــأن عــظــيــم،  ــوِّ ــلُ والـــمـــراد بــالــفَ
ــــه يـــعـــدُّ ألشـــيـــاء عــظــيــمــة؛ يـــعـــدُّ لـــلـــدفـــاع ومــجــابــهــة  ومـــكـــانـــة فـــي نــفــوســهــم؛ ألنَّ
يربى  مما  غيرها  أو  األنعام  ببهيمة  عنايتهم  من  أشد  به  فعنايتهم  األعداء، 

ــا تــضــبــط:  وأيــضً وتــشــديــد الــواو،  ه: تــضــبــط بــفــتــح الــفــاء وضــمــهــا، وضــم الــالم،  ــوَّ ــلُ فَ  (١ )
و). ل  ــوه، بــكــســر الــفــاء، وإســكــان الــالم. انــظــر: تــاج الــعــروس (ف  فِــلْ
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ــهُ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص بــالــذكــر. ــصَّ خَ عــنــدهــم، فــلــه تــربــيــة خــاصــة، ولــهــذا 
لــهــا  كــذلــك  وهـــذه  اإلبـــل،  مــن  الــصــغــار  أي:  اإلبـــل؛  ــيــان  ــتْ فِ  : صُ ـــالَ لـــقِ وا

شــأن عــظــيــم عــنــد أصــحــابــهــا.
أي:  تكون»  «حتى  ْقَظَم). 

َ
أ أْو  الَجَبِل  ِمْثَل  تَُكوَن  (َحّتَى   :Â

يــجــدهــا  حــتــى  لـــه  يربِّيها اهللا  أي:  الجبل»؛  «مثل  يــعــادلــهــا  مـــا  أو  الـــتـــمـــرة، 
صــاحــبــهــا يــوم الــقــيــامــة مــثــل الــجــبــل.

فــضــل  عـــلـــى  يـــــدل  الــــمــــبــــارك  الـــعـــظـــيـــم  الـــحـــديـــث  هـــــذا  أن  فـــالـــحـــاصـــل: 
الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص: «ال  قـــال  فــقــد  ؛  قــلــيــالً بـــه  تــصــدقــت  الـــذي  كـــان  حــتــى لـــو  الــصــدقــة 
حليب،  لبة  عُ أو  خبزة،  أو   ، رياالً نَّ  رَ قِ تَحْ فال  يْئًا»،  شَ وفِ  رُ عْ المَ نَ  مِ نَّ  رَ قِ تَحْ
طــيــب يــبــتــغــي بــهــا  كــســب  ومــن  طــيــبــة،  بــنــفــس  اإلنــســان  أخــرجــهــا  فــإذا  ا،  أو تــمــرً

 أعــظــم.  أو  الــجــبــل  مــثــل  يــجــدهــا  حــتــى  لــه  ربَّاها اهللا  وجه اهللا 
يقول:  رسوَل اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سمعُت  قال:    وهب  حارِثة بن  (وروى 
بَِها  ِجْئَت  لَْو  ْعِطيَها: 

ُ
أ ِذي 

الَّ َفَيُقوُل  بَِصَدَقتِِه،  َفْمِشي  الّرَُجُل  يُوِشُك  قُوا؛  «تََصّدَ
متفق  َفْقَبلَُها»  َمْن  يَِجُد  َفَال  بَِها،  لِي  َحاَجَة  َفَال  اآلَن  ا  َوأّمَ َقبِلُْتَها،  بِاألْمِس 

عليه(١)).

ــثِّ عــلــى الــصــدقــة، واغــتــنــام أوقــات  هــذا الــحــديــث فــي الــحَ   أورد 
ــثِّ عــلــى الــصــدقــة؛ الغــتــنــام  وهــذا نــوع مــن أنــواع الــحَ إمــكــانــهــا قــبــل تــعــذرهــا، 
ــا عــظــيــمــة لــم يــغــتــنــمــهــا لــلــصــدقــة،  ــرصً فُ ــرَ  خَّ أوقــات الــصــدقــة، وكــم مــن إنــســان أَ

.(١٠١١ ١٤١١)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
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في  فاضل  شخص  به  رغَّ األثرياء  أحد  أنَّ  األفاضل  أحد  ذكر  عليه.  ففاتت 
بــنــاء مــســجــد جــامــع كــبــيــر يــكــلــف ثــالثــة مــاليــيــن، فـــوافـــق عــلــى ذلـــك، وقـــال: 
هــــذا الـــمـــال لـــهـــذا  وا الـــمـــخـــطـــطـــات وهـــيـــؤوهـــا؛ وأنـــــا مـــتـــكـــفـــل بــــإخــــراج  أعــــــدُّ
مــرض عــلــى  فــقــط، ثــم  الــمــســجــد، لــكــن لــم يــبــاشــر دفــعــه، وإنــمــا اســتــعــد لــدفــعــه 
هــذا الــمــســجــد،  ومــات، ثــم قــال الــفــاضــل لــورثــتــه: والــدكــم اعــتــمــد  إثــر ذلــك 
ـــــدَّ  عِ أُ أن  وأمــــرنــــي  بـــبـــنـــائـــه،  مـــتـــكـــفـــل  أنــــا  لــــي:  وقـــــال  ا،  كـــبـــيـــرً ا  خــــيــــرً ثــــكــــم  وورَّ
ا  واحـــدً إال  ــا  شــيــئً أعــطــوه  فــمــا  الـــورثـــة،  فــتــشــاور  جــاهــزة،  وهـــي  الــمــخــطــطــات 

هــذا مــنــي أنــا. ــا قــلــيــال، وقــال:  مــنــهــم أعــطــاه مــبــلــغً
إذا  ألنــهــا  مــهــم؛  مــطــلــب  هذا  للعبد  تــهــيــؤهــا  حــالــة  فــي  الــصــدقــة  فــاغــتــنــام 
ي  رِ تَدْ «ال   : عمر  ابن  أثر  في  كما  ا،  غدً لك  تتهيأ  ال  قد  اآلن  تهيأت 
األموات،  من  أم  األحياء  من  يعني:   .(١ ا»( دً غَ كَ  مُ اسْ ونُ  يَكُ ا  اذَ مَ عبد اهللا  يا 
عــنــه،  يــغــفــل  أن  يــنــبــغــي  وال  مــهــم،  أمر  للعبد  تــهــيــؤهــا  وقــت  الــصــدقــة  فــاغــتــنــام 
اإلنسان  يغتنم  بأن  الصدقة؛  على  ثِّ  الحَ من  النوع  هذا  فيه  الحديث  وهذا 
بــل بــعــض  ال تــتــهــيــأ لــه،  وقــت  قــد يــأتــي عــلــيــه  وفــرصــة تــهــيــؤهــا لــه؛ ألنــه  وقــتــهــا 
ــرُ  ــجُ ــحْ ــيَ فَ  ، فِ ــرَ ، ثــم يــصــيــبــه شــيء مــن الــخَ ــهُ ــنُّ الــنــاس يــؤخــر الــصــدقــة ويــكــبــر سِ
يــمــكــنــه؛  فــال  يــتــصــدق  أن  ويــريــد  ا،  مـــوجـــودً مــالــه  ويــكــون  مــالــه،  عــلــى  أبـــنـــاؤه 

وهــذه لــهــا صــور كــثــيــرة. ــرَ عــلــى مــالــه،  ــجِ حُ ــه  ألنَّ
عــلــيــه  بــــل  الــــصــــدقــــة،  يــــؤخــــر  أن  لــــه  يـــنـــبـــغـــي  العبد ال  أنَّ  فـــالـــحـــاصـــل: 
ــا يــحــرص  وأيــضً الــمــبــادرة بــالــصــدقــة واغــتــنــام وقـــت إمــكــانــهــا قــبــل تــعــذرهــا، 
يــحــتــســب  نــفــســه  الــوقــت  وفــي  الــصــدقــة،  مــن  يــومــي  نــصــيــب  لــه  يــكــون  أن  عــلــى 

ومــركــب. ومــلــبــس  وشــراب  طــعــام  مــن  أهــلــه  عــلــى  يــنــفــقــه  مــا  عند اهللا 

٢٣٣٣)، وصــحــحــه األلــبــانــي. أخــرجــه الــتــرمــذي (  (١ )
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ْعِطيَها: 
ُ
أ ِذي 

الَّ َفَيُقوُل  بَِصَدَقتِِه،  َفْمِشي  الّرَُجُل  يُوِشُك  قُوا؛  (تََصّدَ  :Â
َقْبلُْتَها). بِاألْمِس  بَِها  ِجْئَت  لَْو 

فهذا  واحد،  يوم  اإلمكان  وعدم  الصدقة،  إمكان  بين  الفرق  أنَّ  الحظ 
ــنــةً الــيــومَ قــد ال  ــمــكَّ ــثٌّ عــلــى الــصــدقــة وقــت إمــكــانــهــا؛ ألنــهــا إذا كــانــت مُ فــيــه حَ
ــنــة فــي الــغــد، فــقــد تــعــرض أســبــاب تــحــول بــيــنــك وبــيــن الــصــدقــة؛  ــمــكَّ تــكــون مُ
فــمــن هـــذه األســـبـــاب أنَّ نــفــســك تــكــون الـــيـــوم مــتــشــجــعــة ومــقــبــلــة عــلــى الــبــذل 
-والــنــفــس لــهــا إقـــبـــال وإدبـــــار- وفـــي الــغــد تــكــون شــحــيــحــة، يــتــذكــر اإلنــســان 
ال  قد  اليوم  المتوفر  المال  أن  ومنها  المال،  في  فيشح  واألوالد،  المصالح 
ا الــفــقــيــر الــذي وجــدتــه الــيــوم،  ا، ومــنــهــا أنــك قــد ال تــجــد غــدً ا غــدً يــكــون مــتــوفــرً

األسباب. من  ذلك  غير  إلى  األموات،  عداد  في  تكون  قد  ا  غدً أنك  ومنها 
الّنَاَر،  َذَكَر  ُه 

نَّ
َ
ك رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  عن    حاتم  بُن  َعِدّيُ  (وروى 

َذ ِمْنَها، َوأشاَح بَِوْجِهِه ثََالَث َمّرَاٍت، ُعّمَ َقاَل: «اّيَُقوا الّنَاَر َولَْو بِِشّقِ َيْمَرٍة،  َفَتَعّوَ
عليه(١). متفق  َطّيَِبٍة».  َفبَِكلَِمٍة  تَِجُدوا  لَْم  َفإِْن 

وقيل:  النار،  باتقاء  الَوصّيَِة  على  وانكمَش   ، َجّدَ أي:  أشاَح:  قوله: 
ْقَبَل، 

َ
أ َشاَح: 

َ
أ وقيل:  الهارُب،  وقيل:  الَحِذُر،  والُمِشيُح:  ذلك،  من  َر 

َ
َحّذ

ُموافٌِق  وهو  الّتَْنِحيُة،  فيه:  قيل  ما  أحسُن   : ُ ّ ِ الَحْر قال  وجهه،  قبَض  وقيل: 
لإلعراض(٢)).

تـــم  وحـــا ئـــي،  لـــطـــا ا تـــم  حـــا بــــن  يِّ  ــــدِ عَ عـــن  لـــحـــديـــث  ا هــــذا    أورد 
لــكــرم  وا البذل  في  يزال  وال  ثَلٍ  مَ بَ  رِ ضْ مَ كان    عدي  والد  لــطــائــي  ا
لــم  لــكــن  عــظــيــمــا،  الً  ــــذْ بَ ذلـــك  فـــي  يـــبـــذل  وكـــان  لـــضـــيـــوف،  ا عــلــى  واإلنـــفـــاق 

.(١٠١٦ ٦٠٢٣)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
 .(٥٠٠  /٢ يــنــظــر: لــســان الــعــرب (  (٢ )
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حديث:  في  جاء  ولهذا  خالصة،  هللا  تكن  ولم  صالحة،  ذلك  في  نيته  تكن 
ــاتٍ  وصــدقَ كــرمٍ  مــنْ  هُ  لِـــدُ ا وَ مــه  قــدَّ الــذي  ــذا  هَ عــن  ملسو هيلع هللا ىلص  لــنَّــبــيَّ ا ــأل  سَ عــديــا  نْ  أَ
أهــل  قـــال   .(١ )« ـــــهُ كَ رَ دْ ـــــأَ فَ ا  ــــرً مْ أَ دَ  ا رَ أَ ــــاكَ  بَ أَ نَّ  «إِ فـــقـــالملسو هيلع هللا ىلص:  ؟  ـــهُ ـــعُ ـــفَ ـــنْ يَ أ ــــذلٍ  وبَ
لـــصـــدقـــات  ا بـــهـــذه  لـــشـــهـــرةَ  ا يـــريـــد  كــــان  نــــه  أ يـــعـــنـــي:  لـــشـــهـــرة؛  ا أي:  لـــعـــلـــم:  ا

فــحــصــلــهــا. لــبــذل،  وا لــكــرم  وا
هذا  من  نصيبه  يتجاوز  فال  شهرة،  الطائلة  األموال  ينفق  من  بين  قٌ  رْ فَ
ريالين  أو  ا  واحدً رياالً  ينفق  من  وبين  الدنيا،  في  له  تكون  سمعة  إال  المال 
فــي  الــعــظــيــمــة  بــركــتــهــا   فــيــر وجه اهللا،  إال  بــهــا  يــبــتــغــي  ال  تــمــرتــيــن  أو  تــمــرة  أو 
أنــفــق الــكــثــيــر  الــذي  وذاك  مــثــل الــجــبــل كــمــا تــقــدم،  فــيــجــدهــا  واآلخــرة،  الــدنــيــا 
ومــثــلــه  لوجه اهللا،  يــنــفــقــه  لـــم  ألنـــه  الــقــيــامــة؛  يـــوم  ــا  شــيــئً مــنــه  يــجــد  ال  والــكــثــيــر 
الــجــاهــلــيــة  فــي  أنـــه  مــســلــم»،  «صــحــيــح  فــي  والــحــديــث   ، ـــانَ ـــدعَ جُ عبد اهللا بن 
ذاك  هل  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ   ةُ  عائِشَ فسألَتْ  المسكين،  ويطعم  الرحم  يصل 
مَ  وْ يَ ــطِــيــئَــتِــي  خَ لِي  رْ  فِ اغْ ربِّ  ا:  مً وْ يَ لْ  قُ يَ لَمْ  هُ  إنَّ يــنــفــعــه؛  «الَ  فقالملسو هيلع هللا ىلص:  نــافــعــه؟ 

 6  5  4 ﴿ يــقــول:  تــعــالــى  واهللا  اآلخـــرة،  دِ  ـــرِ يُ لــم  أي:   .(٢ )« يـــنِ الـــدِّ
 ،[١٩ [اإلســـراء:   ﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
فــي  يــنــفــعــه  ال  كـــلـــه  لــــنــــاس،  ا ومــــدح  والـــشـــهـــرة  والـــســـمـــعـــة  لـــلـــدنـــيـــا  يــنــفــق  فـــمـــن 
ذلك  من  شيئًا  يجد  ال  لكن  ا،  ومدحً وصيتًا  شهرة  ل  يحصِّ قد  نعم  اآلخرة، 

. وجــهــه  ابــتــغــاء  يــنــفــقــه  لــم  ألنــه  لقاء اهللا؛  يــوم  عــمــلــه  صــالــح  فــي 
اٍت).  َمّرَ ثََالَث  بَِوْجِهِه  َوأَشاَح  ِمْنَها،  َذ  َفَتَعّوَ الّنَاَر،  َذَكَر  ُه 

(كنَّ  :Â
قالوا:  الصحابة  أنَّ  الحديث:  لهذا  البخاري)  (صحيح  في  رواية  في  جاء 

فـــي  األلـــــبـــــانـــــي  وحــــســــنــــه   ،(١٨٢٦٢ ) وأحـــــمـــــد   ،(٣٣٢ ) حــــبــــان  بــــــن  ا أخـــــرجـــــه   (١ )
.(٣٦٦/١ «الــتــعــلــيــقــات الــحــســان» (

.(٢١٤ أخــرجــه مــســلــم (  (٢ )
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ــا. ــيْــهَ ــرُ إلَ ــنْــظُ يَ ــهُ  ــامَ ــا أمَ ــهَ ــأنَّ ١)؛ أي: كَ ــا»( ــيْــهَ ــرُ إلَ ــنْــظُ يَ ــهُ  ــنَــنَّــا أنَّ ــتَّــى ظَ «حَ
بـــقـــول  وخــــتــــم  مـــعـــنـــى: «أشـــــــــاح»،  فــــي  أقــــــــواالً    الـــمـــصـــنـــف  ذكـــــر 
اللغة:  وفي  لإلعراض،  موافق  وهو  التنحية،  فيه:  قيل  ما  أحسن   : بِيِّ رْ الحَ
وهــذا  بــوجــهــه،  وصــد  بــوجــهــه،  أعــرض  أي:  وجــهــه؛  الــرجــل  ــى  نــحَّ إذا  أشــاح 
منها،  ذ  فتعوَّ النار،  ذكر  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  الحديث؛  لسياق  األقرب  هو  المعنى 
وأعـــرض  إلــيــهــا،  يــنــظــر  الــتــي  الــجــهــة  عــن  وجــهــه  نــحــى  أي:  بــوجــهــه؛  وأشـــاح 
ا»؛  يْهَ لَ إِ رُ  نْظُ يَ هُ  نَّ أَ نَنَّا  ظَ تَّى  «حَ  : الصحابة  قال  حتى  الجهة  تلك  عن 
ـارَ  لــنـَّ ـــوا ا ـــقُ تَّ يــعــنــي: فــي جــهــة مــعــيــنــة، فــأعــرض عــن تــلــك الــجــهــة، ثــم قـــال: «ا

 ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿ يــقــول:  تــعــالــى  واهللا   ،« ةٍ ـــرَ ـــمْ تَ ـــقِّ  بِـــشِ ــــوْ  لَ وَ
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²
تــتــقــى  مــمــا  مــنــهــا-  الــنــار -أعاذنا اهللا  وهــذه   ،[٦ [الــتــحــريــم:   ﴾ Â  Á  À

أو مــا يــعــادلــهــا. بــه الــصــدقــة ولــو كــان تــمــرة، 
والــخــيــر  الــمــعــروف  مــن  الــنــار  بــه  يــتــقــي  ــا  شــيــئً ــالَّ  ــقَ ــتَ يَ ال  العبد أن  وعــلــى 
من  له  وقايةً  يقدمه  بأن  شيئًا  يحتقر  فال  ؛  قليالً شيئًا  كان  ولو  والصدقات، 

.(٢ )« بِّ  ــبَ الــرَّ ــضَ ــئُ غَ ــطْــفِ الــنــار، والــصــدقــة كــمــا فــي الــحــديــث: «تُ
أو   ، مــاالً تــجــدوا  لــم  إن  أي:  َطّيَِبٍة).  َفبَِكلَِمٍة  تَِجُدوا  لَْم  (َفإِْن   :Â
تحتها:  يدخل  الطيبة  والكلمة  طيبة،  فبكلمة  ا؛  لباسً أو  شرابًا،  أو  ا،  طعامً
أسأل اهللا  له:  فيقول  يعطيه  ما  اإلنسان  عند  وليس  للسائل،  الطيبة  الكلمة 
لنا  تيسر  إن  أو  الفقر،  من  ويغنيك  دينك،  قضاء  على  ويعينك  يرزقك،  أن 

 شــيــئًــا أعــطــيــنــاك، ونــحــو ذلــك. 

.(٦٥٤٠ أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
حــديــث حــســن غــريــب.  ٦٦٤)، وقــال:  أخــرجــه الــتــرمــذي (  (٢ )
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ُحًدا 
ُ
أ لِي  ّنَ 

َ
أ ىِي  يَُسّرُ «َما  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  الّنَبِّيَ أّنَ    هريرة  أبو  (وروى 

 .« َعلَّيَ لَِديٍْن  ْرُصُدهُ 
َ
أ ِديَناًرا   

َ
إّال ِديَناٌر  ِمْنُه  َوِعْنِدي  ثَالَِثٌة  َعلَّيَ  تِي 

ْ
تَأ ذَهًبا 

عليه(١)). متفق 

يقع  عظيم  معروف  جبل   : دٌ حُ أُ ذَهًبا).  ُحًدا 
ُ
أ لِي  أّنَ  ىِي  يَُسّرُ (َما   :Â

قال:  حيث  رٍّ  ذَ أبي  حديث  نحو  على  جاء  الحديث  وهذا  المدينة،  شمال 
ــارَ  صَ ــنِــي:  ــعْ ــدٍ -يَ حُ ــلُ أُ ــبَ جَ ــنَــا  ــلَ ــبَ ــقْ ــتَ ــاسْ فَ  ، ةِ ــرَّ فِــي الــحَ ملسو هيلع هللا ىلص  ــعَ الــنَّــبِــيِّ ــي مَ ــشِ ــنْــتُ أمْ كُ
ــلَ  ــبَ جَ   ـــرَ يَ ــهِ  ــبِ ــنْ جَ ـــى  لَ إِ   رٍّ  ذَ ـــو  بُ أَ وَ ملسو هيلع هللا ىلص  ــبِــيُّ الــنَّ ــالَ  ــقَ فَ ــا-  ــنَ ــامَ أمَ ـــدٍ  حُ أُ ــلُ  ــبْ جَ

.(٢ ــبًــا»( هَ ــدٍ ذَ حُ ــثْــلَ أُ نــي أنَّ لــي مِ ــرُّ ــسُ يَ ــا  : «مَ ــدٍ حُ أُ
فــي  الــســرعــة  فــيــه  هــذا  ِديَناٌر).  ِمْنُه  َوِعْنِدي  لَِثٌة  ثَا َعلَّيَ  تِي 

ْ
(تَأ  :Â

الــبــذل، وعــدم الــتــأخــيــر.
عــلــى  ـــثَّ  الـــحَ يــفــيــدنــا  هــــذا   .( َعلَّيَ لَِديٍْن  ْرُصــُدهُ 

َ
أ ِديَناًرا   

َ
(إّال  :Â

مثل  ومن  الصدقة،  من  أولــى  الدين  ســداد  وأنَّ  الدين،  ســداد  في  المسارعة 
فسداد  دين،  وعليه  به،  ويعتمر  يحج  مال  له  ر  تيسَّ من  أنَّ  العلماء  أخذ  هذا 

وسداده. منه،  الخالص  في  يسارع  أن  المرء  على  وينبغي  أولى،  الدين 
 : ابــن عــثــيــمــيــن  الــشــيــخ  قــال  األمــر  هــذا  لــســؤالٍ عــن  جـــوابٍ  وفــي 
ولــو   ، أصــــالً عــلــيــك  يــجــب  لـــم  الـــحـــج  ألن  تـــحـــج؛  فـــال  ديـــن  عــلــيــك  كـــان  «إذا 
فاحمد اهللا  الحج،  عليك  يجب  لم  ألنه  مفرط؛  غير  وأنت  لقيته  ربك  لقيت 

.(٩٩١ ٢٣٨٩)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
.(٩٤ ٦٤٤٤)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (٢ )
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واآلدمـــي  الــمــشــاحــة.  عــلــى  مــبــنــي  اآلدمـــي  حـــقَّ  أن  واعــلــم  لـــك،  يــســر  أن اهللا 
فضل اهللا  أتــرد  الــمــســامــحــة،  عــلــى  مــبــنــي  وحق اهللا  حــقــه،  مــن  ــا  شــيــئً يــســقــط  ال 
ــا فــي ذمــتــك، مــع  أحــج وعــلــيَّ ديــن؟! ويــبــقــى الــديــن عــالــقً عــلــيــك؟! وتــقــول: 

.(١ واجــبًــا عــلــيــك»( أنَّ الــحــج لــيــس 
ــوا  ــيــفُ ــخِ تُ قـــال: «الَ  ملسو هيلع هللا ىلص  ــبِــيَّ الــنَّ أنَّ  أحــمــد:  لــإلمــام  فــي «الــمــســنــد»  وجـــاء 
.(٢ )« نُ يْ «الدَّ  : الَ قَ ولَ اهللاِ؟  سُ رَ ا  يَ لِكَ  ذَ يْفَ  كَ وَ وا:  الُ قَ ا»،  نِهَ مْ أَ دَ  عْ بَ مْ  كُ سَ فُ نْ أَ
لذلك  المال  ورصدُ  لقضائه،  اإلنسان  فمسارعة  بالهين،  ليس  نُ  يْ الدَّ

.« ــيَّ ــلَ ــنٍ عَ يْ هُ لِــدَ ــدُ صُ ا أرْ يــنَــارً مــقــدمٌ عــلــى الــصــدقــة، ولــهــذا قــالملسو هيلع هللا ىلص: «إالَّ دِ
في  ُهُم اُهللا 

يُِظلُّ «َسْبَعٌة  قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص،  عن    ُهريرة  أبو  وروى 
 ، اهللاِ  بِِعَباَدةِ  نََشأ  َوشاّبٌ  الَعاِدُل،  اإلَماُم  ُه: 

ِظلُّ  
َ

إّال  
َ

ِظّل ال  يَْوَم  ِظلِّه 
اْجَتَمَعا  تَعالَى  في اهللاِ  تََحابَّا  َوَرُجالِن  الَمَساِجِد،  في  ٌق 

ُمَعلَّ َقلُْبُه  َوَرُجٌل 
إنِّي  َفقاَل:  َوَجماٍل،  َمْنِصٍب  َذاُت  ٌة 

َ
اْمَرأ َدَقْتُه  َوَرُجٌل  َعلَْيِه،  َقا  َوَيَفّرَ َعلَْيِه 

َما  ِشَمالُُه  َيْعلَم  ال  َحّتَى  َفأْخفاَها  بَِصَدَقٍة  َق  تََصّدَ َوَرُجٌل  َيَعالَى،  أَخاُف اَهللا 
عليه(٣). متفق  َقْيَناه».  َفَفاَضْت  َخالًِيا،  تَعالَى  ذَكَر اَهللا  َوَرُجٌل  يَِميُنُه،  ُيْنِفُق 

ظــل  ال  يــوم  ظــلــه  فــي  يظلهم اهللا  الــذيــن  الــســبــعــة  حــديــث  الــحــديــثُ  هــذا 
فيه  مبارك،  عظيم  حديثٌ  وكرمه-  بمنِّه  منهم  أجمعين  -جعلنا اهللا  ظله  إال 

.(١١٧/٢١ ) الــفــتــاو  (١ )
الـــصـــحـــيـــحـــة»  «الـــســـلـــســـلـــة  فــــي  األلــــبــــانــــي  وحـــســـنـــه   ،(١٧٣٢٠ ) أحــــمــــد  أخــــرجــــه   (٢ )

.(٢٤٢٠ )
.(١٠٣١ ٦٨٠٦)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (٣ )
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للظالل  الموجبة  المباركة  واألوصاف  العظيمة،  الخصال  هذه  على  حثٌّ 
يــوم الــقــيــامــة، وعــنــدمــا يــســتــحــضــر الــمــســلــم ذلــك الــمــوقــف الــعــظــيــم، يــوم تــدنــو 
فــي  أشــجــار  ثــمــة  وال  مــيــل،  قــيــد  تــكــون  حــتــى  الــخــالئــق  رؤوس  مــن  الــشــمــس 
في  إليه  المشار  العظيم  الظل  ذلك  إال  بها  يُستظل  أمكنة  وال  اليوم،  ذلك 
المسلم  استحضر  فإذا  المتقين،  األولياء  فيه  يظل اهللا  الذي  الحديث  هذا 
ذلــــك الـــمـــوقـــف الــعــظــيــم تـــحـــركـــت نــفــســه لــمــعــرفــة هــــذه الـــخـــصـــال الــمــوجــبــة 
مــن  يـــكـــون  بــــأن  الـــيـــوم  ذلــــك  فـــي  يــحــظــى  أن  ـــا  طـــمـــعً بـــهـــا  والـــتـــحـــلـــي  لـــلـــظـــالل، 

ظــلــه. إال  ظــل  ال  يــوم  ظــلــه  فــي  يظلهم اهللا  الــذيــن  هــؤالء 
ضــبــط  على  مــنــه  حـــثٌّ  (َسْبَعٌة).  قـــولـــه:  فـــي  الـــعـــدد  ــــر  وذكْ
بها. التحلي  على  النفس  ومجاهدة  جيدة  معرفة  ومعرفتها  األوصاف،  هذه 
إلــيــه  الــظــل  إضــافــة  ُه). 

ِظلُّ  
َ

إّال  
َ

ِظّل ال  يَْوَم  ِظلِّه  في  ُهُم اُهللا 
(يُِظلُّ  :Â

قــال  حــيــث   ، عــنــه  حــديــث  مــا  غــيــر  فــي  مــفــســرة  جــاءت   
 ،(١ )« هُ ظِلُّ إالَّ  ظِلَّ  ال  مَ  وْ يَ هِ  شِ رْ عَ ظِلِّ  في  مُ اهللاُ  هُ ظِلُّ يُ ةٌ  بْعَ «سَ آخر:  حديث  في 
فــهــذا ظــل  ــده فــي بــعــض األحـــاديـــث عــنــهملسو هيلع هللا ىلص  ويــقــيِّ ــق جـــاء مــا يــفــســره  فــالــمــطــلَ
اآلخـــــرة  لـــــواجـــــب عـــلـــى الـــمـــســـلـــم فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــأمــــور  عـــــرش الــــرحــــمــــن، وا
عــن  جـــاءت  كــمــا  هــا  ــرَّ ــمِ يُ وأن  واإليـــمـــان،  بــالــتــســلــيــم  يــتــلــقــاهــا  أن  ــبــات  والــمــغــيَّ
ــا  تــشــكــكً أو  الــنــصــوص  لــهــذه  ــا  دفــعً الــقــاصــر  عــقــلــه  يــقــحــم  ال  وأن  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص، 

الــطــرائــق اآلثــمــة الــبــاطــلــة الــمــحــرمــة. أو نــحــو ذلــك مــن  فــيــهــا، 
وجــــاءت أحـــاديـــث أخــــر فـــي ذكـــر خـــصـــال أخــــر مــوجــبــة لــلــظــالل، 
فــلــيــســت الــخــصــال الــمــوجــبــة لــلــظــالل مــحــصــورة فــي الــســبــعــة الــمــذكــورة فــي 
وقـــد أفــــرد بــعــض أهــل  ا لـــهـــا،  هـــذا الــحــديــث حـــاصـــرً هـــذا الـــحـــديـــث، ولـــيـــس 

.(٥٨٤٥ اآلثــار» ( أخــرجــه الــطــحــاوي فــي «شــرح مــشــكــل   (١ )
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النبيملسو هيلع هللا ىلص  عن  جاء  ما  فيها  جمعوا  خاصة  مصنفات  في  الخصال  هذه  العلم 
.(١ ظــلــه( إال  ظــل  ال  يــوم  ظــلــه  فــي  يظله اهللا  للعبد أن  تــوجــب  خــصــال  مــن 

بــاإلمــام  الــســبــع  الــخــصــال  هــذه  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  بــدأ  العاِدُل).  (اإلماُم   :Â
ــور  الــجَ عــن  والــبــعــد  والــقــســط،  بــالــعــدل  رعــيــتــه  فــي  يــقــوم  الــذي  أي:  الــعــادل، 
مــعــهــم  فــيــتــعــامــل  رعـــيـــة،  مـــن  اســـتـــرعـــاه  فــيــمــا  ويتقي اهللا  والـــحـــيـــف،  والـــظـــلـــم 

بــالــعــدل.
المظلوم،  وإنصاف  حدود اهللا،  وتطبيق  شرع اهللا،  إقامة  هو  والعدل: 
وإعـــطـــاء أهـــل الـــحـــقـــوق حــقــوقــهــم، فــمــن كـــان كـــذلـــك مـــن الــــوالة كـــان يــوم 
اإلمام  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيُّ م  وقدَّ ظله،  إال  ظل  ال  يوم  ظله  في  يظلهم اهللا  ممن  القيامة 
الرعية  لعموم  ومتعدٍ  عام،  نفع  العادل  اإلمام  نفع  ألنَّ  غيره؛  على  العادل 
واإلنــصــاف،  الــعــدل  أهــل  مــن  وجــعــلــه  بــذلــك  عــلــيــه  ومــنَّ  لــذلــك  وفقه اهللا  إذا 

ــهــا. فــقــدمــه لــعــمــوم نــفــعــه لــلــرعــيــة كــلِّ
صغره،  من  ا  عابدً نشأ  أي:   .( بِِعَباَدةِ اهللاِ  نََشأ  (َوشاّبٌ  Âملسو هيلع هللا ىلص: 
مــن  نــــزوة  وال  صـــبـــوة،  عـــنـــده  لــيــســت  عــلــى الـــطـــاعـــة،  مــقــبــالً  ــا بـــالـــعـــبـــادة،  مــعــتــنــيً
الشباب  من  وقليلٌ  كله،  ذلك  عن  ا  بعيدً وطيشهم،  وسفههم  الشباب  نزوات 
تْ  لَيْسَ ابٍّ  لِشَ مْ  بُّكُ رَ بَ  جِ «عَ مقال:  سنده  في  حديث  وفي  لذلك،  يوفق  من 
ا  »(٢). فــهــذا أمــر عــظــيــم أن يــنــشــأ الــشــاب عــلــى هــذا الــوصــف، بــعــيــدً ةٌ ـــوَ ـــبْ لَــهُ صَ
ــا عــلــيــهــا، ومــن كــان كــذلــك  ــا لــالســتــقــامــة مــحــافــظً عــن نــزوات الــشــبــاب، مــراعــيً
واألمــهــات  اآلبــاء  عــلــى  ينبغي  ولــهــذا  ظــلــه،  إال  ظــل  ال  يــوم  ظــلــه  فــي  أظله اهللا 
وا  عُ يَ أن  الصغار  على  وينبغي  ألبنائهم،  المعنى  هذا  يشرحوا  أن  والمربين 

كــالــســيــوطــي فــي رســالــة «تــمــهــيــد الــفــرش فــي الــخــصــال الــمــوجــبــة لــظــل الــعــرش».  (١ )
 ،(٢٨٨/٣ مسنده ( في  يعلى  وأبو   ،(١٥١/٤ المسند ( في  أحمد  اإلمام  أخرجه   (٢ )

.(١٦٥٨ ــفــه األلــبــانــي فــي الــســلــســلــة الــضــعــيــفــة ( وضــعَّ
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نــشــأتــهــم  تــكــون  أن  عــلــى  لــيــحــرصــوا  صــغــرهــم  فـــي  يــفــهــمــوه  وأن  الــمــعــنــى  هـــذ 
 q  p ﴿ :كــذلــك، وهــذا الــمــقــام مــقــام مــجــاهــدة لــلــنــفــس، قــال تــعــالــى

  .[٦٩ [العنكبوت:   ﴾ y  x  w  v  u t  s  r

المساجد  يحب  أي:  الَمساِجِد).  في  ٌق 
ُمَعلَّ َقلُْبُه  (َوَرُجٌل  Âملسو هيلع هللا ىلص: 

 أد فــــإذا  مـــنـــه،  خـــرج  إذا  بــالــمــســجــد  ومــتــعــلــق  مــرتــبــط  وقــلــبــه  ــا،  عــظــيــمً حـــبـــا 
لــعــظــم   أخــــر صـــالة  فـــي  الــمــســجــد  إلـــى  تـــدخـــل  أن  نــفــســه  اشـــتـــاقـــت  الـــصـــالة 
ـــا يــجــده فـــي الــمــســاجــد مـــن قـــرة عــيــن  مــكــانــة الــمــســاجــد فـــي قــلــبــه؛ وذلـــك لِـــمَ
وأنـــــس خـــاطـــر وبـــهـــجـــة قـــلـــب، والـــمـــســـاجـــد قــــرة عـــيـــون الـــمـــؤمـــنـــيـــن، وهـــنـــاء 
ســيــمــا  وال  وســـعـــادتـــهـــم،  راحــتــهــم  يـــجـــدون  فــيــهــا  نــفــوســهــم،  وراحــــة  قــلــوبــهــم 
كــمــا  بيوت اهللا  فـــي  الــمــفــروضــة  والــطــاعــة  الــمــكــتــوبــة،  الـــصـــالة  يــــؤدون  وهـــم 

 ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿ تــعــالــى:  أمرهم اهللا 
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  j  á  à
كــان  فــمــن   .[٣٦-٣٧ 4 ﴾ [الــنــور:   3  2  1  0  /  . -
الــصــلــوات  أداء  عــلــى  ــا  مــحــافــظً لـــهـــا،  مــحــبــا  ببيوت اهللا  ــا  مــعــلــقً كـــذلـــك  قــلــبــه 
الــخــمــس الــمــكــتــوبــة فــيــهــا، حــريــصــا عــلــى الــجــلــوس فـــي الــمــســجــد والــمــكــث 
وليس  ظله،  إال  ظل  ال  يوم  ظله  في  يظلهم اهللا  الذين  السبعة  من  كان  فيه، 
ال  الــمــســجــد  فـــي  ـــا  دائـــمً يــبــقــى  أنـــه  أي:   « ـــدِ ـــســـاجِ الـــمَ فـــي  ـــقٌ  ـــلَّ ـــعَ مُ ـــهُ  ـــبُ ـــلْ مــعــنــى «قَ
ذا  كان  إن  تجارة  من  أموره  ويؤدي  لــمــصــالــحــه،  يــخــرج  هو  بل  مــنــه،  يــخــرج 
عــن  قــلــبــه  تــشــغــل  لــم  األعــمــال  هــذه  لــكــن  عــمــل،  ذا  كــان  إن  عــمــل  أو  تــجــارة، 
الــتــعــلــق بــالــمــســجــد وانــتــظــار الــصــالة والــشــوق إلــيــهــا والــحــرص عــلــيــهــا، ومــن 
عــنــد  الــنــاس  ألنَّ  األذان؛  يــســمــع  حــيــنــمــا  الــصــالة  إلـــى  يــبــادر  أنـــه  ذلـــك  أمـــارة 
وتــرك  وابــتــهــج،  فــرح  األذان  ســمــع  إذا  صــنــف  صــنــفــيــن:  عــلــى  األذان  ســمــاع 
األذان  سمع  إذا  وصنف  بالمساجد!  معلق  وقلبه  ال  كيف  يده،  في  ما  كل 
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يــتــأخــر  فــلــهــذا  مــن عــمــل،  بــيــده  أمــرا ســيــعــيــقــه عــمــا  ثــمــة  أن  وأحــس  قــلِــق،  ربــمــا 
قلبه  ألن  بعمله؛  منشغل  وهو  الصالة  انتهت  ربما  بل  بعمله،  الهيًا  ويبقى 

مــعــلــق بــعــمــلــه وصــنــعــتــه.
قلبه،  إلى  عائد  العبد  صالح  أنَّ  عظيمة:  فائدة  يفيدنا  الحديث  وهذا 
وإلــى الــشــيء الــذي يــتــعــلــق بــه ويــمــيــل إلــيــه، واإلنــســان تــبــع لــهــذا الــقــلــب كــمــا 
ا  إذَ وَ  ، ــهُ ــلُّ كُ ــدُ  ــسَ الــجَ ــحَ  ــلَ صَ ــتْ  ــحَ ــلَ صَ ا  إذَ ــةً  ــغَ ــضْ مُ ــدِ  ــسَ الــجَ فــي  إنَّ  قــالملسو هيلع هللا ىلص: «أالَ 
مــا  بــحــســب  الــمــرء  فــحــال   .(١ الــقــلــب»( وهــي  أال   ، ــهُ ــلُّ كُ ــدُ  ــسَ الــجَ ــدَ  ــسَ فَ تْ  ــدَ ــسَ فَ

تــعــلــق بــه قــلــبــه.
فــي  َعلَْيِه).  َقا  َوَيَفّرَ َعلَْيِه  اْجَتَمَعا  في اهللاِ  تََحابَّا  (َوَرُجالِن   :Â
ابَّ  التَّحَ ألن  لَة؛  صْ الخَ هذه  في  إال  رجل  رُ  كَ ذْ يُ المذكورة  الخصال  جميع 
ــهــم  وتــحــابُّ يـــحـــبـــه،  وذاك  هــــذا  يـــحـــب  هــــذا  ثـــنـــيـــن،  ا بـــيـــن  مــفــاعــلــة  إلــــى  يـــحـــتـــاج 
  ــرَ عُ ـــقُ  ثَ قــالملسو هيلع هللا ىلص: «أوْ كــمــا  اإليــمــان   ــر عُ أوثــق  وهــذا  وألجل اهللا،  في اهللا 
يقول اهللا:  الــحــديــث  وفـــي   .(٢ )« فـــــي اهللاِ ـــضُ  ـــغْ لـــبُ ا وَ  ، فِــــي اهللاِ ـــبُّ  الـــحُ ـــانِ  اإليـــمَ
الــعــظــيــمــة  األعــمــال  مــن  في اهللا  فــالــحــب   .(٣ لــي؟»( ــالَ جَ فــي  ــونَ  ــابُّ ــحَ ــتَ الــمُ ــنَ  «أيْ
ــبَّ  ــنْ أحَ وفــي الــحــديــث: «مَ والــخــصــال الــجــلــيــلــة، وهــو أوثــق عــر اإليــمــان، 
وهــذا   .(٤ )« ـــانَ اإليـــمَ ــلَ  ــمَ ــتــكْ اسْ ــدْ  ــقَ فَ  ، هللاِ ـعَ  ــنـَ مَ وَ  ، هللاِ ــطَــى  أعْ وَ  ، هللاِ ــضَ  ــغَ أبْ وَ  ، هللاِ
الـــحـــب الــــذي يـــقـــوم فـــي قـــلـــوب أهــــل اإليـــمـــان بــعــضــهــم لــبــعــض مـــبـــنـــيٌّ عــلــى 

 ®  ¬ ﴿ ا بــه وكــانــوا مــن أهــلــه، كــمــا قــال تــعــالــى:  ــوْ ــلَّ ــحَ الــذي تَ اإليــمــان 

.(١٥٩٩ ٥٢)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
الــتــرغــيــب  «صـــحـــيـــح  فـــي  األلـــبـــانـــي  لـــغـــيـــره  وحـــســـنـــه   ،(١٨٥٢٤ ) أحـــمـــد  أخـــرجـــه   (٢ )

.(٣٠٣٠ والــتــرهــيــب» (
.(٢٥٦٦ أخــرجــه مــســلــم (  (٣ )

٤٦٨١)، وصــحــحــه األلــبــانــي. داود ( أخــرجــه أبــو   (٤ )
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بــه،  اإليــمــان  عــلــى  ومــبــنــاهــا  في اهللا،  تــهــم  أخــوَّ أي:   ،[١٠ [الــحــجــرات:   ﴾  ̄
ة والــرابــطــة اإليــمــانــيــة هــي أوثــق رابــطــة  وهــذه األخــوَّ وعــلــى طــاعــتــه ورضــاه، 
واآلخـــــــرة؛ قــــال اهللا  عـــلـــى اإلطــــــالق، وهــــي الـــتـــي تـــبـــقـــى ألهـــلـــهـــا فــــي الـــدنـــيـــا 
لـــــــزخـــــــرف:  [ا  ﴾ r  q  p  o  n  m  l ﴿ تــــعــــالــــى: 
مــقــتــضــيــات  األخــــوة  ولـــهـــذه  فــــي اهللا،  األخــــوة  إال  تــنــقــطــع  رابـــطـــة  فــكــل   ،[٦٧
على  يعملوا  أن  في اهللا  المتآخين  على  وينبغي  كتاب اهللا،  في  تبيانها  جاء 

 ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  فـــي  ورد  مـــا  مــنــهــا  تــحــقــيــقــهــا 
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  J  ¸  ¶  μ  ´  ³ ²
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األخوة  لهذه  ومتطلبات  مقتضيات  كلُّها  فهذه   ،[١٠-١٢ [الحجرات:   ﴾ C
ال  وَ ــوا،  ــشُ ــاجَ ــنَ تَ ال  وَ وا،  ـــدُ ـــاسَ ـــحَ تَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «ال  قـــول  هـــذا  ومــثــل  اإليــمــانــيــة، 
اهللاِ  بَادَ  عِ ونُوا  كُ وَ  ، بَعْضٍ يْعِ  بَ لَى  عَ مْ  كُ بَعْضُ بِعْ  يَ الَ  وَ وا،  ابَرُ تَدَ الَ  وَ وا،  ضُ بَاغَ تَ
األخــوة، ومــعــانــيــهــا بــالــبــعــد عــمــا يــنــافــيــهــا مــن هــذه  ١)، فــحــقــقــوا هــذه  ــا»( نً ا ــوَ إِخْ
األوصــــــاف: كــالــغــيــبــة والــنــمــيــمــة والـــغـــش  األعــــمــــال، وعـــلـــيـــه فــــإن مـــثـــل هــــذه 
فهذا  المؤمنين  إخوانه  تجاه  المرء  في  تْ  دَ جِ وُ إذا  والسخرية  واالستهزاء 

مــن ضــعــف إيــمــانــه وضــعــف ديــنــه.
القيامة. يوم  بالظالل  فاز  في اهللا  التحاب  لذلك  يوفق  من  فالحاصل: 
على  ا  مؤسسً واجتماعهما  تالقيهما  كان  أي:   .( في اهللاِ (تَحابَّا   :Â
مــن  كــثــيــر  ولـــهـــذا  دنــيــويــة،  وأهــــداف  مــقــاصــد  هــنــاك  فــلــيــســت  في اهللا،  الــمــحــبــة 

.(٢٥٥٩ ٦٠٦٥)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )



۱۲۰Å·ái⁄’\;ÏuhÂ;Åe¬i⁄’\;ÏÁ]—;{Öå

والمطامع  بينهم  تكون  التي  بالمصالح  تنتهي  الناس  بين  تقع  التي  المحبات 
واآلخرة. الدنيا  في  باقية  فإنها  في اهللا؛  المحبة  إال  بينهم  تكون  التي 

الــمــحــبــة،  هــذه  عــلــى  وهــم  الــمــوت  قــهــم  فــرَّ أي:  َعلَْيِه).  قا  (َيَفّرَ  :Â
قــهــم الــمــوت. فــرَّ وحــافــظــوا عــلــيــهــا إلــى أن  مــضــوا 

يــنــبــغــي  الـــمـــرء  بـــهـــا  كـــــرم  أُ إذا  الــمــحــبــة  هــــذه  أن  الـــحـــديـــث:  هــــذا  ويـــفـــيـــد 
أن  إلــى  مــعــه  تــبــقــى  وأن  مــنــه،  تــضــيــع  ال  أن  يــحــرص  وأن  عــلــيــهــا،  يــحــافــظ  أن 
يــمــوت، وتــتــجــســد هــذه الــمــحــبــة فــي صــفــائــه ونــقــائــه وحــبــه إلخــوانــه، والــبــعــد 
األوصـــاف الــذمــيــمــة الــتــي تــضــعــف هـــذه الــمــحــبــة وتــخــدشــهــا، فــيــحــرص  عــن 
هــذه  أهـــل  مـــن  يــكــون  أن  فـــي  ــا  طــمــعً اهللا؛  يتوفاه  أن  إلـــى  الــمــحــبــة  هـــذه  عــلــى 

 الــخــصــال الــمــوجــبــة لــلــظــالل يــوم الــقــيــامــة. 
إنِّي  َفقاَل:  َوَجماٍل،  َمْنِصٍب  َذاُت  ٌة 

َ
اْمَرأ َدَقْتُه  (َوَرُجٌل  Âملسو هيلع هللا ىلص: 

الــفــاحــشــة  الرتــــكــــاب  نــفــســهــا  إلــــى  امـــــرأة  دعـــتـــه  أي:  َيَعالَى).  أَخــاُف اَهللا 
المنصب  فيها:  فاجتمع  وجمال،  منصب  ذات  وكانت  الزنا،  في  والوقوع 
والــــجــــاه والـــمـــكـــانـــة والـــمـــنـــزلـــة والــــشــــرف، واجـــتـــمـــع فـــيـــهـــا أيــــضــــا: الـــجـــمـــال 
إلــى  الــمــقــام  ــتــج  ــحْ يَ لــم  أي:  نــفــســهــا،  إلــى  دعــتــه  ذلــك  إلــى  إضــافــة  والــحــســن، 
وراودتــــــه، فـــامـــتـــنـــع، ولـــم يــمــنــعــه مـــن ذلـــك  مـــــراودة، وإنـــمـــا هـــي الـــتـــي دعـــتـــه 
الــعــزيــز  امـــرأة  راودتـــه  حــيــث   : يــوســف  قــصــة  فــي  كــمــا  خوف اهللا،  إال 
ــرت  ، وتــهــيَّــأت لــيــوســف وتــعــطَّ ــا وجــمــاالً وقــد أوتــيــت مــنــصــبً مـــراودة عــظــيــمــة 
وقــد أوتــي شــطــر الــحــســن  ــلــت، وهــو شــاب غــريــب فــي فــورة الــشــبــاب،  وتــجــمَّ

 %  $  #  "  ! ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  كـــمـــا  راودتــــــه  الـــتـــي  وهــــي   ،
فــقــال:  وهــــددت،  تـــوعـــدت  بـــل   ،[٢٣ [يـــوســـف:   ﴾ )  (  '  &
النسوة  حتى  بل  فقط،  عليها  األمر  يقتصر  ولم   ،[٢٣ [يوسف:   ﴾ 0  / ﴿

 ^  ]  \  [  Z ﴿ قال:  أنه  إال  للجميع،  ا  مطمعً فصار  المدينة؛  في 
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.[٣٣-٣٤ v ﴾ [يــوســف:   u  t  s  r q  p  o  n

هــذا االبــتــالء، وتــعــرض لــهــذه الــمــحــنــة بــأن  فــالــحــاصــل: مــن حــصــل لــه 
فــإن  من اهللا،  ــا  خــوفً فــامــتــنــع  نــفــســهــا،  إلــى  وجــمــال  مــنــصــب  ذات  امــرأة  تــدعــوه 
المطلوبة،  هي  اللذة  كانت  وإن  القيامة،  يوم  للظالل  موجب  االمتناع  هذا 
وعاقبته  بخزيه  يبوء  يسيرة  للحظات  ا  حرامً يواقع  أن  بلذة  ليست  واهللا  فال 

واآلخــرة. الــوخــيــمــة فــي الــدنــيــا 
مــــن الـــــحـــــرام ويـــبـــقـــى الــــخــــزي والــــعــــارتـــفـــنـــى الـــــــلـــــــذاذة مــــمــــن نـــــــال صـــفـــوتـــهـــا
ال خــــيــــر فــــــي لــــــــذة مــــــن بــــعــــدهــــا الــــنــــارتــــبــــقــــى عـــــــواقـــــــب ســـــــــوء مـــــــن مـــغـــبـــتـــهـــا

وأمراض  وأسقام  ندامات  يعقبها  يسيرة  للحظة  لذة  في  خير  ال  أي: 
الــلــذة؛ فــالــلــذة الــحــقــيــقــيــة فــي االنــتــصــار عــلــى  وخــزي، فــإن كــان الــبــحــث عــن 
انتصاره  في  لذة  يجد  المقام  هذا  مثل  في  نفسه  على  ينتصر  ومن  النفس، 
فإن  يذوقها؛  وال  المحرمة  الشهوة  تلك  يتعاطى  من  يجدها  ال  نفسه  على 
لنفسه  ولذة  حالوة  المطيع  في  يعقب  هللا  طاعة  الحرام  عن  اإلنسان  امتناع 
واآلخرة،  الدنيا  في  اللذة  هي  فــهــا  اللذة  عن  الــبــحــث  كان  فإن  تُوصف،  ال 
ظــلــه،  إال  ظــل  ال  يــوم  الــقــيــامــة،  يــوم  لظل اهللا  ــا  مــوجــبً االمــتــنــاع  هــذا  يــكــون  ثــم 
الــلــذة فــي مــقــارفــة  اآلخــرة، لــيــســت  الــلــذة، والــســعــادة الــحــقــيــقــيــة فــي  هــذه هــي 

رذيــلــة وفــعــل خــطــيــئــة ديــئــة.
استحضرها  العبد  أنَّ  لو  عظيمة،  فائدة   « أخافُ اهللاَ «إنِّي  قوله:  وفي 
 « اهللاَ أخافُ  «إنِّي  المعصية،  من  لسلم  للمعصية  نفسه  تدعوه  مقام  كلِّ  في 
على  ينبغي  ولهذا  المحرم؛  في  الوقوع  للعبد من  وأمان  وشفاء  دواء  هذا 
رها  ذكَّ المحرم  الرتكاب  نفسه  دعته  وكلما  اهللا،  خوف  يستحضر  العبد أن 

خــافــيــة. عــلــيــه  تــخــفــى  ال    وأنــه  عــلــيــه،  واطــالعــه  برؤية اهللا 
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عــن  اءِ  ــحــرَ الــصَّ فــي  ــةً  بــيَّ ا أعــرَ دَ  راوَ بِــيــا  ا أعــرَ : «أنَّ  رجــب  ابــن  ذكــر 
ــحــنُ  نَ ؟  افِينَ تَخَ ن  مَّ مِ  : قالَ ا،  ائِهَ إِغرَ فِي  ــهــا  لَ هِ  مِ الَ كَ ةِ  لَ مْ جُ في  قالَ  وَ ــا،  ــهَ ــفــسِ نَ
ا؟!.  كِبُهَ وْ كَ مُ نَ  أيْ وَ  : بِيَّةُ ا األعرَ تِلكَ  فقالَت   ، اكِبُ وَ الكَ إالَّ  رانَا  يَ ال  كانٍ  مَ فِي 
الوازع  وهذا  باهللا،  فته  خوَّ  .(١ )« قَّفَ تَوَ فَ ا؟!  هَ الِقُ خَ اكِبِ  وَ الكَ كِبُ  وْ كَ مُ نَ  أيْ

وازع وأكــبــر رادع عــلــى اإلطــالق. أعــظــم 
مــن  أنـــزل  مــا    أن اهللا  : «اعــلــم  ــنــقــيــطــي  الــشِّ اإلمـــام  يــقــول 
هـــذه  تــضــمــنــتــه  مـــمـــا  أعـــظـــم  زاجــــــرا  وال  أكـــبـــر  واعــــظــــا  األرض  إلــــى  الـــســـمـــاء 
اآليــات الــكــريــمــة وأمــثــالــهــا فــي الــقــرآن، مــن أنــه تــعــالــى عــالــم بــكــل مــا يــعــمــلــه 
وضــــرب الــعــلــمــاء لــهــذا  خــلــقــه، رقـــيـــب عــلــيــهــم لــيــس بــغــائــب عــمــا يــفــعــلــون، 
والـــزاجـــر األعـــظـــم مــثــال لــيــصــيــر بـــه كــالــمــحــســوس، فــقــالــوا:  الـــواعـــظ األكـــبـــر 
والــنــكــال  الــبــطــش  شــديــد  لــلــدمــاء،  ســفــاكــا  لــلــرجــال  ــاال  قــتَّ مــلــكــا  أن  فــرضــنــا  لــو 
عــلــى مــن انــتــهــك حــرمــتــه ظــلــمــا، وســيــافــه قــائــم عــلــى رأســه، والــنــطــع مــبــســوط 
الــذي هــذه صــفــتــه جــواريــه  هــذا الــمــلــك  وحــول  لــلــقــتــل، والــســيــف يــقــطــر دمــا، 
بــحــرام  أو  بــريــبــة  يــهــم  الــحــاضــريــن  مــن  أحــدا  أن   تــر فــهــل  وبــنــاتــه،  وأزواجــه 
وأزواجـــه، وهــو يــنــظــر إلــيــه وعــالــم بــأنــه مــطــلــع  يــنــالــه مــن بــنــات ذلــك الــمــلــك 
وجــلــة قــلــوبــهــم  جــمــيــع الــحــاضــريــن يــكــونــون خــائــفــيــن،  بــل  وكــال!  ال،  عــلــيــه؟! 
شكّ  وال  الملك،  ذلك  بطش  من  خوفا  جوارحهم؛  ساكنة  عيونهم  خاشعة 
ــا،  عــلــمً أشــدُّ  وعــال  جــلَّ  واألرض  الــســمــوات  رب  أنَّ  األعــلــى-  الــمــثــل  -وهللا 
ــا، وأعـــظـــمُ نـــكـــاالً وعــقــوبــة مـــن ذلـــك الــمــلــك،  وأعـــظـــمُ مـــراقـــبـــة، وأشــــدَّ بــطــشً
جــل  ربــــه  أن  الــضــعــيــف  اإلنـــســـان  الحــــظ  فــــإذا  مـــحـــارمـــه.  أرضــــه  فـــي  وحـــمـــاه 
ينوي  وما  يفعل  وما  يقول  ما  كل  على  مطلع  وأنه  عنه،  بغائب  ليس  وعال 

اإلخالص»  كلمة  وتحقيق  التوحيد  رسالة   - رجب  ابن  رسائل  «مجموع  انظر:   (١ )
.(٧١/٣ )
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.(١ )« هللا  عــمــلــه  وأحــســن  تــعــالــى،  وخشي اهللا  قــلــبــه،  َنَ  الَ
وأنَّ اهللا  عـــلـــيـــه،  مـــطـــلـــع  وأنَّ اهللا  يـــــراه،  أنَّ اهللا  الـــمـــرء  اســـتـــحـــضـــر  فـــــإذا 
قــلــبــه  فــي  وتــحــرك  ألــيــم،  وعــقــابــه  شــديــد  بــطــشــه  وأنَّ  خــافــيــة،  عــلــيــه  تــخــفــى  ال 

الــرذيــلــة. ويــقــارف  الــفــضــيــلــة  يــفــارق  أن  يــمــكــن  فــال  من اهللا  الــخــوف 
ُيْنِفُق  َما  ِشَمالُُه  َيْعلَم  ال  َحّتَى  َفأْخفاَها  بَِصَدَقٍة،  َق  تََصّدَ (َورَُجٌل   :Â
ورغبته  تعالى،  عند اهللا  فيما  طمعه  وعظيم  إخالصه  قوة  من  أي:  يَِميُنُه). 
وال  عــظــيــم،  وشــأنــهــا  الــســر  صــدقــة  وهـــذه  وبين اهللا؛  بــيــنــه  الــعــمــل  يــكــون  أن 
الــجــلــيــل  الــصــحــابــي  مــثــل  الــحــســنــة؛  بــالــنــيــة  عــالنــيــة  الــصــدقــة  تـــكـــون  أن  مـــانـــع 
بــصــرة  فـــجـــاء  الـــصـــدقـــة،  عــلــى  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  ــــثَّ  حَ عــنــدمــا  تـــصـــدق  الــــذي   
على  الصحابة  فتتابع  النبيملسو هيلع هللا ىلص،  يدي  بين  وضعها  عنها،  تعجز  كفه  كادت 
ا  هَ رُ جْ أَ هُ  لَ فَ  ، نَةً سَ حَ نَّةً  سُ مِ  الَ سْ ِ اإلْ فِي  نَّ  سَ نْ  «مَ  : فقال  ذلك،  إثر 
فــإن   .(٢ )« ءٌ ــيْ شَ ــمْ  هِ ــورِ جُ أُ ــنْ  مِ ــصَ  ــنْــقُ يَ نْ  أَ ــيْــرِ  غَ ــنْ  مِ  ، هُ ــدَ ــعْ بَ ــا  بِــهَ ــلَ  ــمِ عَ ــنْ  مَ ــرُ  جْ أَ وَ
هـــذا لــقــصــد تــحــريــك اآلخـــريـــن، وحــثــهــم عــلــى الــصــدقــة فــحــيــنــئــذ تــكــون  كـــان 
كــانــت  إذا  إال  هـــا،  ـــرَّ ـــسِ يُ أن  الـــمـــرء  صـــدقـــة  فـــي  فـــاألصـــل  عـــلـــنـــت،  أُ إذا  حــســنــة 
هــنــاك مــصــلــحــة فـــي إعــالنــهــا، وكـــان إعــالنــهــا عـــن نــيــة حــســنــة وقــصــد طــيــب، 
الــحــديــث  فــي  تــعــالــى  لــقــولــه  مــنــه؛  يقبلها اهللا  لــم  ريــاءً  اإلنــســان  أعــلــنــهــا  إذا  أمــا 
فِــيــهِ  ــعِــي  كَ مَ ــرَ شْ ــالً أَ ــمَ ــلَ عَ ــمِ ــنْ عَ ، مَ كِ ــرْ ــنِ الــشِّ ــاءِ عَ كَ ــرَ ــنَــى الــشُّ غْ ــا أَ الــقــدســي: «أنَ

.(٣ )« ــهُ كَ ــرْ شِ ــتُــهُ وَ كْ ــرَ تَ ي  ــيْــرِ غَ
مــن  هــو  يــمــيــنــه؛  تــنــفــق  مــا  ال تــعــلــم شــمــالــه  حــتــى  صــدقــتــه  الــمــرء  وإخــفــاء 
هــذا  فـــي  مــبــالــغــتــه  مـــن  الــســلــف  بــعــض  إن  حــتــى  صــدقــتــه،  إخـــفـــاء  فـــي  مــبــالــغــتــه 

.(١٧١  -١٧٠/٢ انــظــر: «أضــواء الــبــيــان» لــلــشــنــقــيــطــي (  (١ )
.(١٠١٧ أخــرجــه مــســلــم (  (٢ )
.(٢٩٨٥ أخــرجــه مــســلــم (  (٣ )
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جــوف  فـــي  يـــأتـــي  عــلــيــه،  تـــصـــدق  مـــن  يــــدري  ال  عــلــيــه  ق  الــمــتــصــدَّ فـــإن  الـــبـــاب 
والــلــبــاس والـــغـــذاء، فــيــضــعــه عــنــد بــاب الــفــقــيــر ويــطــرق  الــلــيــل ومــعــه الــطــعــام 
لــم  الــفــقــراء  بــعــض  إنَّ  حــتــى  وضــعــه،  مــن  الــفــقــيــر  يــدري  فــال  ويــمــضــي،  الــبــاب 
انــقــطــعــت،  مــات  إال بــمــوتــه؛ لــمــا  يــنــفــق عــلــيــهــم  كــان  الــذي  يــعــلــمــوا بــالــشــخــص 
فــعــرفــوا أنــهــا كــانــت مــنــه، مــن مــبــالــغــتــه فــي إخــفــاء الــصــدقــة لــتــكــون ســـرا بــيــنــه 

تــعــالــى. وبين اهللا 
بــيــنــه  أي:   .( َقْيناهُ َففاَضْت  خالًيا  ــَر اَهللا  َذَك ــٌل  (َوَرُج Âملسو هيلع هللا ىلص: 
فيما  طمعه  وعظيم  على اهللا،  إقباله  وعظيم  إخالصه،  من  وهذا  وبين اهللا، 
وهــذا  خشية اهللا،  مــن  عــيــنــيــه  مــن  الــدمــع  نــزل  أي:  عــيــنــاه.  فــفــاضــت  عند اهللا، 
جــوف  فـــي  ســيــمــا  وال  تـــعـــالـــى،  وبين اهللا  العبد بينه  خـــلـــوة  فـــي  عــظــيــم  مـــقـــام 
وهــدوء  اآلخــر وقــت الــتــنــزل اإللــهــي، وســكــون الــكــون  الــلــيــل، وثــلــث الــلــيــل 
 ، ــــرِ ـــلِ اآلخِ ـــيْ لـــلَّ ـــثِ ا ـــلُ ثُ فِـــي  ـــا  ـــيَ نْ ـــاءِ الـــدُّ ـــمَ ـــا إلَــــى سَ ـــنَ بُّ لُ رَ ــــنْــــزِ الـــنـــاس، قــــالملسو هيلع هللا ىلص: «يَ
نِــي  ــرُ ــفِ ــغْ ــتَ ــسْ يَ ــنْ  ، مَ ــيــبَ لَـــهُ ــجِ ــتَ سْ ــأَ فَ ــونِــي  عُ ــدْ يَ ، مــنْ  ــهُ ــيَ ــطِ عْ ــأُ فَ ــنِــي  ــألُ ــسْ يَ ــنْ  : مَ ــولُ ــقُ ــيَ فَ
فــي  والــتــأمــل   ، يدي اهللا  بــيــن  العبد للوقوف  ــق  فِّ وُ فــإذا   ،(٤ )« ـــهُ لَ ــرَ  ــفِ غْ ــأَ فَ
الظل  موجبات  من  ذلك  فإن  خشيته،  من  فبكى  كالمه،  في  والتدبر  آياته، 

يــوم الــقــيــامــة.
النبيملسو هيلع هللا ىلص  فيه  ذكر  مبارك؛  عظيم  حديث  الحديث  هذا  أن  الحاصل: 
فــفــازوا  واحــدٍ مــنــهــم الــعــبــادةَ الــتــي قــام بــهــا؛  ــلَ كــلُّ  ــمَّ هــؤالء الــســبــعــة الــذيــن كَ

 ظــلــه.  إال  ظــل  ال  يــوم  ظــلــه  فــي  الــقــيــامــة  يــوم  يــظــلــهــم  بأنَّ اهللا 
يَا  َفقاَل:  رجٌل،  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوَل اهللاِ أتَى  قال:    هريرة  أبو  (وروى 
َشِحيٌح  َصِحيٌح  َوأنَْت  َق  تََصّدَ «أْن  قاَل:  أعظُم؟  َدَقِة  الّصَ ّيُ 

َ
أ  ، َرُسوَل اهللاِ

.(٧٥٨ ١١٤٥)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (٤ )
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قُلَْت:  الُحلُْقوَم،  بَلََغِت  إَذا  َحّتَى  ُيْمِهْل  َوَال  الِغَنى،  َمُل 
ْ
َوتَأ الفْقَر  تَْخَشى 

.((١ عليه( متفق  لُِفَالٍن».  َكاَن  َوَقْد  أَال  َكَذا،  لُِفَالٍن  َكَذا،  لُِفَالٍن 

َدَقِة  الّصَ ّيُ 
َ
أ  ! َرُسوَل اهللاِ يَا  َفَقاَل:  َرُجٌل،  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوَل اهللاِ (أتَى   :Â

األعظم  عن  السؤال  وتكرار  أعظم،  وأيها  الصدقة  عن  سؤال  هذا  ْقَظُم؟) 
َ
أ

األعــــمــــال  فـــضـــائـــل  عـــلـــى    الـــصـــحـــابـــة  حـــــرص  عـــلـــى  يــــــدلُّ  واألفــــضــــل 
وثـــوابـــهـــا؛ رغـــبـــة مــنــهــم فـــي االســتــكــثــار مـــن الـــخـــيـــرات، وتــحــصــيــل األعـــمـــال 
وهــذا مــمــا يــؤكــد أهــمــيــة دراســة فــضــائــل األعــمــال والــوقــوف  ونــيــل فــضــائــلــهــا، 
حــتــى  رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص؛  عــن  الــثــابــتــة  فــيــهــا  الـــواردة  األحــاديــث  ومــعــرفــة  عــلــيــهــا، 

إلى اهللا. بــالــتــقــرب  واالهــتــمــام  بــالــعــبــادة،  الــعــنــايــة  عــلــى  لــلــمــرء  ا  حــافــزً تــكــون 
ومثوبةً  ا  أجرً أعظم  أي:  ْقَظُم؟) 

َ
أ َدَقِة  الّصَ أّيُ   ! َرُسوَل اهللاِ (يَا   :Â

وقــتــهــا  عــن  ســؤالــه  وإنــمــا  وقدرها،  الــصــدقــة  نوع  عــن  ســؤالــه  ولــيــس  عند اهللا، 
الــذي تــخــرج فــيــه. األفــضــل 

الِغَنى).  َمُل 
ْ
َوتَأ الفْقَر  تَْخَشى  َشِحيٌح  َصِحيٌح  َوأنَْت  َق  تََصّدَ (أْن   :Â

فاإلنسان  ا،  صحيحً كــونــك  حــال  والــمــال  النفقة  وتــبــذل  الــصــدقــة  تــخــرج  أي: 
حـــال صــحــتــه وعــافــيــتــه يــقــع فــي نــفــســه شـــحٌ فــي الــمــال؛ لــمــا يــخــشــاه مــن الــفــقــر 
ويـــؤمـــلـــه مـــن الـــغـــنـــى، وهـــــذا الـــغـــالـــب مـــن حــــال الــــنــــاس، فـــمـــا دامـــــت الــصــحــة 
بــدأ  الكثير  أو  القليل  يــخــرج  أن  أراد  إذا  فــلــهــذا  الــفــقــر،  يخشى  فــإنــه  مــوجــودة 
الغنى،  يأمل  ألنَّه  بميزانيته؛  تخلّ  وكم  عليه  تؤثر  وكم  الحسابات،  يحسب 

.(١٠٣٢ ١٤١٩)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
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ونــفــســه تــطــمــع فــي الــغــنــى، وتــطــمــع فــي وجـــود الــمــال عــنــده، فــيــقــع فــي نــفــســه 
إذا مــرض، فــإن مــرضــه يــثــمــر فيه  شــحٌ بــســبــب الــصــحــة الــتــي عــنــده، بــخــالف مــا 
الغالب-  -في  قرينها  فالصحة  المرض،  اشتد  إذا  سيما  وال  المال  في  ا  زهدً

بالمال. االهتمام  عدم  الغالب-  -في  قرينه  والمرض  المال،  في  الشح 
بعض  وفي  كثيرة-  -وهي  الباب  هذا  في   ترو التي  القصص  ومن 
أحـــد األثـــريـــاء، وعــنــده  أحـــد األفـــاضـــل أنـــه أتـــى إلـــى  الــقــصــص عـــبـــرة: يــذكــر 
، فـــعـــرض عــلــيــه بـــنـــاء مـــســـجـــد، وهـــو فـــي حـــال مـــرضـــه، فـــوافـــق  أمـــــوالٌ كـــثـــيـــرةٌ
عــلــى بــنــائــه، وقـــال: هــيــئ الــمــخــطــطــات لــهــذا الــمــســجــد وأنـــا مــتــكــفــل بــبــنــائــه، 
ــلــهــا وعــاد  فــاشــتــغــل الــفــاضــل بــتــهــيــئــة هـــذه الــمــخــطــطــات لــلــمــســجــد، ولــمــا كــمَّ
ــوفــي، فــأتــاه فــي بــيــتــه فــذكــر لــه  وعُ خــرج مــن الــمــســتــشــفــى  فــإذا بــه قــد  لــلــرجــل، 
الــتــزامــات  عــنــدنــا  ســامــحــنــا؛  واهللا  الــرجــل:  فــقــال  بـــه،  تــعــهــد  الـــذي  الــمــشــروع 
ضَ مــرة أخــر، فــأتــيــتــه  ــرِ كــثــيــرة مــا نــســتــطــيــع، يــقــول الــفــاضــل: ثــم فــيــمــا بــعــد مَ
يقول:  األمر،  هذا  أتولى  وأنا  المخططات  لي  هيئ  فقال:  المستشفى،  في 
هذا  وفي  إليه.  تصل  أن  قبل  مات  تهيئتها  أثناء  في  ثم  له،  ألهيئها  فذهبت 

ــظ بــغــيــره. عِ وُ الــبــاب قــصــص كــثــيــرة فــيــهــا عــبــرة، والــســعــيــد مــن 
والــســبــب  الــمــال،  فــي  شــحٌ  فــيــهــا  يــحــصــل  الــصــحــة  حــال  أن  فــالــحــاصــل: 
ا  مريضً كان  إذا  لكن  الغِنَى».  لُ  مَ أْ تَ وَ  ، رَ قْ الفَ ى  شَ «تَخْ الحديث:  في  جاء  كما 
لكن  األموال،  من  يخرج  أن  يبالي  ال  فإنه  المرض-  اشتد  إذا  سيما  -وال 

أفــضــل الــصــدقــة أن تــتــصــدق وأنــت فــي صــحــة وعــافــيــة.
أن  تــأمــل  أي:  الِغَنى).  َمُل 

ْ
َوتَأ الفْقَر  تَْخَشى  َشِحيٌح  (َصِحيٌح   :Â

الــصــحــيــح  ألن  أولـــى؛  ولــعــلــهــا   ،(١ )« ـــاءَ ـــقَ لـــبَ ا ـــلُ  مَ ـــأْ تَ «وَ  :ــــرو وتُ مــالــك،  ــر  يــكــثُ

.(١٠٣٢ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
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يـــســـتـــبـــعـــد الــــمــــوت فـــيـــخـــشـــى الـــفـــقـــر لـــمـــا يـــؤمـــلـــه مــــن طـــــول الــــحــــيــــاة، بـــخـــالف 
ويــحــس بــأنــه  الــمــريــض فــإنــه يــتــقــارب الــمــوت وتــذهــب عــنــه تــلــك الــخــشــيــة، 

كــذا. كــذا، ولــفــالن  شــارف عــلــى مــفــارقــة الــحــيــاة، فــيــخــرج مــن مــالــه لــفــالن 
أي:  «بـــلـــغـــت»  بــــ  الـــمـــراد  لـــيـــس  الُحلُْقوَم).  بَلََغِت  إَذا  (َحّتَى   :Â
الــحــال  هــذه  مــثــل  فــي  ألنَّ  الــنــفــس؛  وخـــروج  الــغــرغــرة  درجـــة  إلــى  وصــل  أنــه 
الــمــراد  وإنـــمـــا  ومــاضــيــة،  نـــافـــذة  وهــبــة  عــطــاء  مـــن  الـــمـــرء  تــصــرفــات  تــكــون  ال 
خــروجــهــا  فــي  الــمــرء  روح  أن  يــفــيــد  هــذا   ،«َّ» وقــولــه:   قــاربــت،  أي:  بــذلــك: 
أســفــلــه  اإلنـــســـان  مـــن  يـــمـــوت  مـــا  أول  ولـــهـــذا  بـــدنـــه،  أســـفـــل  مـــن  تـــخـــرج  تـــبـــدأ 
بــلــغــت  فــإذا  بــدنــه،  مــن  وخــروجــهــا  فــي نــزعــهــا،  روحــه الــحــلــقــوم  تــبــلــغ  أن  إلــى 

الــحــلــقــوم يــغــرغــر اإلنــســان بــهــا، ثــم يــفــارق هــذه الــحــيــاة.
ــه  ألنَّ لُِفَالٍن)  َكاَن  َوَقْد  أَال  َكَذا،  لُِفَالٍن  َكَذا،  لُِفَالٍن  (قُلَْت:   :Â
فــإذا أخــرج الــمــال  بــمــفــارقــتــه الــحــيــاة لــم تــبــق أمــوالــه لــه؛ ألنــه فــارق الــحــيــاة، 
األخـــيـــرة مـــن عـــمـــره، فـــهـــو بـــعـــد قــلــيــل آيــــل وصـــائـــر إلــــى غـــيـــره،  فـــي لــحــظــاتــه 
مــات  فـــإذا  حــيــاتــه،  فــي  لــه  الــمــرء  مــال  ألنَّ  »؛  ـــالنٍ لِـــفُ كـــانَ  ـــدْ  قَ قـــال: «وَ ولــهــذا 
لــم يــصــبــح مـــاالً لــه، وإنــمــا يــصــبــح مـــاالً لــلــورثــة، ولــهــذا يــعــد الــمــرء فــي هــذه 
نــفــســه  ــــفَ  ظَّ وَ ـــا،  وحـــافـــظً ـــا  خـــازنً لـــه  والــمــكــتــنــز  لـــه  الــجــامــع  ســيــمــا  وال  الــحــيــاة 
فــي هــذه الــحــيــاة أن يــحــفــظ الــمــال، ويــجــمــعــه لــلــورثــة الــذيــن يــقــتــســمــون الــمــال 
ــا  مــن بــعــده، بــخــالف الــمــنــفــق، فــالــمــنــفــق هــو الـــذي أحــســن إلــى نــفــســه إحــســانً
إالَّ  ـــكَ  ـــالُ مَ ــــلْ  هَ وَ ـــالِـــي،  مَ ـــالِـــي  مَ  : مَ آدَ ــــنُ  بْ ا ـــولُ  ـــقُ «يَ لــنــفــســه،  قـــدم  ألنـــه  عــظــيــمــا؛ 
مــال  هــذا   .(١ )« ــيْــتَ ــقَ ــأبْ فَ ــتَ  قْ ــدَّ ــصَ تَ أو   ، ــتَ ــيْ ــنَ ــأفْ فَ ــتَ  ــبِــسْ لَ وَ  ، ــتَ ــيْ ــلَ ــأبْ فَ ــتَ  ــلْ كَ أَ ــا  مَ

 اإلنــســان وســواه هــو لــورثــتــه ولــيــس لــه. 

.(٢٩٥٩ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
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َك 
إِنَّ آَدَم،  اْنَن  «يَا  رسوُل اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  قال  قال:    ماَمَة 

ُ
أ أبو  (وروى 

َكَفاٍف،  َعلَى  تَُالُم  َوال  لََك،  َشّرٌ  ُيْمِسكُه  َوأْن  لََك،  َخْيٌر  الَفْضَل  َيْبُذل  أْن 
مسلم(١). أخرجه  ْفلَى».  الّسُ الَيِد  ِمَن  َخْيٌر  الُعلَْيا  َوالَيُد  َيُعوُل،  بَِمْن   

ْ
َوابْدأ

الحديث. في  ًرا  ُمَفّسَ جاء  كذا  المنفقة،  هي  الُعليا:  واليد 
فلى:  والّسُ الُمتعّفِفة،  أنها  الحديث  بعض  في  روي   : ابِّيُ الَخّطَ وقال 

السائلة(٢).
إلى  الُمتصوفُة  وذهبِت  المانعة،  الممسكة  أنها  الَحَسن  عن  وُروي 
في  جاء  وما  -تعالى-،  عن اهللا  نائبٌة  ألنها  اآلخذةُ؛  هي  العليا:  اليد  أّنَ 

.( ْو
َ
أ الصحيح  الحديث 

َك أْن َيْبُذل الَفْضَل َخْيٌر لََك). بفتح الهمزة في 
ِنَّ Â: (يَا اْنَن آَدَم، إ

أوالدك  وحاجة  حاجتك  عن  ل  فضَ ما  أي:  بالفضل؛  والمراد   .« نْ «أَ قوله: 
ا  ذخرً لك  يبقى  ألنه  لك؛  خير  تبذله  أن  الحاجة  عن  زاد  فما  بيتك،  وأهل 

الــحــيــاة. هــذه  فــي  عــلــيــك  وبــركــة  اهللا،  تلقى  يــوم  ــا  عــظــيــمً ــا  بً وثــوا ا  وأجــرً
ــا  عــمَّ ـــا  إمـــســـاكً إمــســاكــه  كـــان  إذا  أي:  لََك).  َشّرٌ  ُيْمِسكُه  (َوأْن   :Â
كــان  إن  ــا  وأمَّ ــا،  آثــمً بــذلــك  يــكــون  ــه  ألنَّ لــه؛  شــر  فــهــو  وإنــفــاقــه  لــه  بــذْ أوجب اهللا 
عنده  بقاءه  أن  جهة  من  له  شر  فإمساكه  المندوبات  باب  من  أمسكه  الذي 

شــاغــلٌ لــه مــن غــيــر حــاجــة لــه، فــهــو شــر لــه فــي كــلــتــا الــحــالــتــيــن.

.(١٠٣٦ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
.(٥٩٥/١ انــظــر: «غــريــب الــحــديــث» لــلــخــطــابــي (  (٢ )
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مــا  إمــســاكــه  عــلــى  الــمــرء  ــالم  يُ ال  أي:  َكَفاٍف).  َعلَى  تَُالُم  (َوال   :Â
يــكــفــيــه ومــا هــو مــحــتــاج إلــيــه، فــال يــالم عــلــى إمــســاكــه مــن مــالــه مــا فــيــه كــفــايــتــه 
ومـــا فــيــه حــاجــتــه وحـــاجـــة أهـــل بــيــتــه وولـــــده؛ فـــال يـــالم عــلــى كـــفـــاف، وإنــمــا 

الــذي ال حــاجــة لــإلنــســان فــيــه. الــزائــد  الــلــوم فــي الــفــضــل 
هــؤالء  عــلــى  والــنــفــقــة  وولــد؛  أهــل  مــن  أي:  َيُعوُل).  بَِمْن   

ْ
(َوابْدأ  :Â

ومــقــدمــة عــلــى غــيــرهــم. واجــبــة، والــنــفــقــة عــلــيــهــم أولــى مــن غــيــرهــم 
عــلــوُّ  هــو  هــنــا  الــعــلــوُّ  ْفلَى).  الّسُ الَيِد  ِمَن  َخْيٌر  الُعلَْيا  (َوالَيُد   :Â

الــبــذل والــعــطــاء والــســخــاء. والــقــدر فــي  والــنُــبــل،  الــفــضــل والــمــكــانــة 
الــمــنــفــقــة،  هـــي  الـــعـــلـــيـــا  قـــــال:  إذ  ؛  الـــمـــصـــنـــف  ذلــــك  إلــــى  وأشـــــار 
ا فــــي الـــحـــديـــث عــــن الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  والـــســـفـــلـــى هــــي الـــســـائـــلـــة، كـــــذا جـــــاء مـــفـــســـرً
ــى  ــلَ ــفْ الــسُّ ، وَ ــةُ ــقَ ــنْــفِ ــا الــمُ ــيَ ــلْ ــدُ الــعُ الــيَ ــى، وَ ــلَ ــفْ ــدِ الــسُّ ــنَ الــيَ ــرٌ مِ ــيْ ــا خَ ــيَ ــلْ ــدُ الــعُ قــال: «الــيَ
١). فــفــســر الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص الـــمـــراد بــالــعــلــيــا والــســفــلــى، فــال يــحــتــاج بــعــد  )« ـــائِـــلـــةُ الـــسَّ

أحــد. بــيــانــه إلــى بــيــان 
الحديث  بعض  في  روي  الخطابي:  «وقال   : المصنف  قال  ثم 
«اختلف  داود:  أبو  قال  شاذة،  لكنها  السائلة».  والسفلى  المتعففة،  أنها 
الــعــلــيــا  الــيــد  عبد الوارث:  فــقــال  الــحــديــث،  هـــذا  فــي  نــافــع  عــن  أيـــوب  عــلــى 
المنفقة.  العليا  اليد  أيوب:  عن  زيد  حماد بن  عن  أكثرهم  وقال  المتعففة. 

.(٢ واحــد عــن حــمــاد: الــمــتــعــفــفــة»( وقــال 
الــســفــلــى.  أي:  المانعة(٣)).  الممسكة  أنها  الحسن  عن  (وروي   :Â

.(١٠٣٣ ١٤٢٩)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
.(١٦٤٨ داود ( ســنــن أبــي   (٢ )

.(٨٩ رواه أبــو الــشــيــخ فــي أمــثــال الــحــديــث (  (٣ )
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.(١ قــال الــحــافــظ فــي الــفــتــح: «ولــم يــوافــق عــلــيــه»(
أي:  اآلخذة).  هي  العليا  اليد  أن  إلى  المتصوفة  (وذهبت   :Â
الــيــد الــتــي تــمــتــد لــلــنــاس تــســألــهــم، وتــســتــجــدي مــنــهــم هــي الــيــد الــعــلــيــا فــي فــهــم 
الــتــي  األمـــــور  مـــن  ألن  هـــــؤالء؛  بـــحـــال  ـــا  تـــمـــامً الئــــق  الــتــفــســيــر  وهــــذا  هـــــؤالء، 
ث فــي فــاعــلــه  الــذي يــورِّ يــبــنــى عــلــيــهــا الــتــصــوف تــعــطــيــل األســبــاب، والــتــواكــل 
ــدَّ  عُ الــتــصــوف  طــرق  بــعــض  فــي  الــتــســول  إن  حــتــى  والــتــســول،  الــنــاس  احــتــيــاج 
وإيجاد  للقلب  كسر  فيها  يكون  بزعمهم  التي  إلى اهللا  الموصلة  الطرق  من 
هــدي  وهــذا كــلــه مــن الــبــاطــل الــمــتــراكــم الــنــاشــئ مــن الــبــعــد عــن  االفــتــقــار فــيــه، 

عــلــيــه. وســالمــه  صلوات اهللا  الــكــريــم  الــرســول 
الــســؤال؛  اســتــطــابــوا  ــا  قــومً إالَّ  هــؤالء   أر : «ومــا  قــتــيــبــة  ابــن  قــال 
كان  الذي  هو  فوق  من  المولى  لكان  هذا  جاز  ولو  للدناءة،  ون  يحتجُّ فهم 

.(٢ الــذي أعــتــقــه»( عــتــق والــمــولــى مــن أســفــل هــو الــســيــد  فــأُ رقــيــقــا 
باطلٌ  باآلخذة  العليا  اليد  فسر  من  «وتفسير   : القيم  ابن  وقال 

ــا مــن وجــوه: قــطــعً
يــدل عــلــى بــطــالنــه. أحــدهــا: أن تــفــســيــر الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص بــالــمــنــفــقــة 

بالضرورة  ومعلوم  السفلى،  اليد  من  خير  أنها  أخبر  أنهملسو هيلع هللا ىلص  الثاني: 
يــد  مــن  اآلخــذ أفــضــل  يــد  األخــذ، فــكــيــف تــكــون  وأفــضــل مــن  خــيــر  أن الــعــطــاء 

الــمــعــطــي.
وهـــذا  ومــعــنــى،  حــســا  الــســائــل  يـــد  مـــن  أعــلــى  الــمــعــطــي  يـــد  أن  لـــثـــالـــث:  ا

مــعــلــوم بــالــضــرورة.

.(٢٩٨/٣ فــتــح الــبــاري (  (١ )
.(٢٩٨/٣ نــقــلــه الــحــافــظ فــي الــفــتــح (  (٢ )
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واإلحــســان  والــكــرم  الــغــنــى  عــلــى  دال  كــمــال  صــفــة  الــعــطــاء  أن  الــرابــع: 
تفضل  فكيف  والحاجة،  الفقر  عن  مصدره  نقص  صفة  واألخذ  والمجد، 

.(١ واهللا أعــلــم»( والــحــس والــشــريــعــة.  هــذا عــكــس الــفــطــرة  يــد الــمــعــطــى؟! 
والــتــقــريــر  األعـــوج  الــفــهــم  مــن  هــو  عن اهللا).  نائبٌة  (ألنها  وقــولــهــم: 
يـــأخـــذهـــا  أنَّ اهللا  الـــصـــدقـــة  بـــشـــأن  األحــــاديــــث  فـــي  ورد  مـــا  فـــــإنَّ  الـــمـــنـــحـــرف؛ 
وهذا  ثوابها،  له  ويعظم  له  وينميها  صدقته  منه  يتقبل  أنَّ اهللا  يفيد  بيمينه؛ 
عليها  يجده  وما  له،  وتنميتها  صدقته  بقبول اهللا  ق  للمتصدِّ العلو  أن  يفيد 

 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ العظيم،  الثواب  من  القيامة  يوم 
جــعــل  كـــيـــف  فـــانـــظـــر   ،[١٨ [الــــحــــديــــد:   ﴾ Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ

ق عــلــيــهــم. هــؤالء بــفــهــمــهــم الــمــنــحــرف الــعــلــو لــلــمــتــصــدَّ
األقـــوال  هـــذه  أي:   .( أو الصحيح  الحديث  في  جاء  (وما   :Â
أشـــــار إلـــيـــهـــا مـــجـــرد إشــــــارة؛ أمــــا الـــصـــحـــيـــح هــــو مــــا جــــاء فــــي الـــحـــديـــث عــن 
وإذا   ،(٢ )« ـــائِـــلـــةُ الـــسَّ ــى  ــلَ ــفْ الــسُّ وَ  ، ــةُ ــقَ ــفِ ــنْ الــمُ ــا  ــيَ ــلْ الــعُ ـــدُ  لـــيَ ا قـــال: «وَ أنـــه  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 

 مــعــقــل.  نــهــر  بــطــل  نهر اهللا  جــاء 
ُكّلِ  «َعلَى  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبّيِ عن    األشعرّيُ  موسى  أبو  وروى 
الَحاَجِة  َذا  «يُِعيُن  َقاَل:  يَِجْد؟  لَْم  فَمْن   ! َرُسوَل اهللاِ يَا  َفَقالُوا:  َصَدَقٌة».  ُمْسلٍِم 
َعِن  َولُْيْمِسْك  بِالَمْعُروِف،  «َفلَْيْعَمْل  َقاَل:  يَِجْد؟  لَْم  َفإِْن  َقالُوا:  الَملُْهوَف». 

عليه(٣). متفق  َصَدَقٌة».  لَُه  َفإِّغََها  ّر؛  الّشَ

.(٤٥/٢ تــهــذيــب الــســنــن (  (١ )
.(١٠٣٣ ١٤٢٩)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (٢ )
.(١٠٣٦ ١٠٠٨)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (٣ )
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ــبِــحُ  ــصْ «يُ تــقــدم:  كــمــا  يــوم  كــل  أي:  َصَدَقٌة).  ُمْسلٍِم  ُكّلِ  (َعلَى   :Â
١)، فــكــل يــوم تــطــلــع فــيــه الــشــمــس فــيــه  )« ــةٌ قَ ــدَ صَ ــمْ  كُ ــدِ حَ ــنْ أَ ــى مِ ــالمَ ــلِّ سُ كُ ــى  ــلَ عَ
الصدقة. من  حظ  يوم  كل  في  له  يكون  بحيث  المسلم؛  من  مطلوبة  صدقة 
أيــام  عــلــيــه  يــمــر  أي:  يَِجْد؟).  لَْم  َفَمْن   ! َرُسوَل اهللاِ يَا  (َفَقالُوا:   :Â
عــلــى    حــرصــهــم  عــلــى  مــبــنــي  الـــســـؤال  وهـــذا  بـــه،  يــتــصــدق  مـــا  يــجــد  ال 

الــخــيــر.
الــمــحــتــاج  الــمــضــطــر  الــمــلــهــوف:  الَملُْهوَف).  الَحاَجِة  َذا  (يُِعيُن   :Â
وهــــذا يـــتـــنـــاول كـــل أنــــواع اإلعـــانـــة ألصـــحـــاب الـــضـــرورات،  إلـــى مـــا يــعــيــنــه، 
والنصح  واإلرشاد  والداللة  والمساعدة  المعاونة  إلى  يحتاجون  والذين 

والــتــوجــيــه.
يــصــنــع؟ فــمــاذا  لــيــعــيــنــه  حــاجــة  ذا  يــجــد  لــم  أي:  يَِجْد؟).  لَْم  (َفإِْن   :Â

يــعــمــل  أي:  ّر).  الّشَ َعِن  َولُْيْمِسْك  لَمْعُروِف،  بِا (َفلَْيْعَمْل   :Â
وصـــالة ودعـــاء وغــيــر  وحــمــد وتــســبــيــح وقـــراءة لــلــقــرآن  الــمــعــروف مــن ذكـــر 
 أذ وعـــن  واآلثــــام  الــمــعــاصــي  عـــن  يــكــفُّ  أي:  الـــشـــر؛  عـــن  ويــمــســك  ذلـــك، 

الــنــاس، فــيــمــنــع نــفــســه مــن ذلــك.
للمعروف  بفعله  نفسه  على  منه  صدقة  أي:  َصَدَقٌة).  لَُه  (َفإِّغََها   :Â

وتــجــنــبــه لــلــمــعــاصــي والــمــنــكــرات.
َزْوَجْيِن  ْغَفَق 

َ
أ «َمْن  قال:  رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص  أّنَ    هريرة  أبو  (وروى 

ِمْن  َكاَن  َفَمْن  َخْيٌر،  َهَذا  َقْبَد اهللاِ  يَا  الَجّنَِة:  في  نُوِدَي  تَعالَى  َسبِيِل اهللاِ  في 

.(٧٢٢ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
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ِمْن  ُدِعَي  الِجَهاِد  ْهِل 
َ
أ ِمْن  َكاَن  َوَمْن  الةِ،  الّصَ بَاِب  ِمْن  ُدِعَي  الةِ  الّصَ أْهِل 

كاَن  َوَمْن  َدَقِة،  الّصَ باِب  ِمْن  ُدِعَي  َدَقِة  الّصَ ْهِل 
َ
أ ِمْن  كاَن  َوَمْن  الِجهاد،  بَاِب 

يَا   : الصديق  بكٍر  أبو  قال  ّيَاِن»،  الّرَ بَاِب  ِمْن  ُدِعَي  َياِم  الّصِ ْهِل 
َ
أ ِمْن 

َفَهْل  َضُروَرٍة،  ِمْن  ُكلَِّها  األبَْواِب  تِلَْك  ِمْن  يُْدَعى  َحٍد 
َ
أ َعلَى  َما  َرُسوَل اهللاِ، 

ْن 
َ
أ ْرُجو 

َ
وأ «نعم،  ملسو هيلع هللا ىلص:  َرُسوُل اهللاِ َقاَل  ُكلَِّها؟  بَْواِب 

َ
األ تِلَْك  ِمْن  َحٌد 

َ
أ يُْدَعى 

عليه(١)). متفق  ِمْنُهْم».  تَُكوَن 
لِّ  كُ من  اثنين  يعني:   : ريُّ البَصْ ن  الحسَ قــال  َزْوَجْيِن):  ْغَفَق 

َ
أ (َمْن   :Â

ا،  ــا وديـــنـــارً : درهــمــيــن ديــنــاريــن ثــوبــيــن، وقـــال غــيــره: يــريــد شــيــئــيــن؛ درهــمً شـــيءٍ
هذا. ونحو  ا،  ولجامً فا  خُ وثوبًا،  ا  درهمً

: يحتمل أنْ يريدَ بذلك العمل؛ من صالتين أو صيام يومين. قال الباجيُّ

لــلــمــراد  الــعــلــم  أهــل  تــفــســيــرات    الــمــصــنــف  نــقــل  (َزْوَجْيِن).   :Â
أو  ديــنــاريــن  أو  درهــمــيــن  مــثــل:  واحــد،  نــوع  مــن  فــقــيــل: الــشــيــئــيــن  بــالــزوجــيــن، 
الــمــراد بــالــزوجــيــن: شــيــئــيــن مــن  وهــكــذا، وقــيــل:  أو بــعــيــريــن  أو ثــوبــيــن  شــاتــيــن 
وخف،  لجام  أو  وعمامة،  ثوب  أو  ودينار،  درهم  مثل:  مختلفين،  نوعين 
أو  ركعتين،  مثل:  العبادات؛  بذلك:  المراد  وقيل  وهكذا،  وبعير،  شاة  أو 

وهــكــذا. أو صــدقــتــيــن،  صــيــام يــومــيــن، 
هــو  وقـــيـــل:  بــالــجــهــاد،  مــخــصــوص  هـــو  قــيــل:   .( َسبِيِل اهللاِ (في   :Â

عــلــى الــعــمــوم فــي جــمــيــع أبــواب الــخــيــر، وهــو األظــهــر.

.(١٠٢٧ ١٨٩٧)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
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هــم  الـــمـــنـــادي  َخْيٌر).  َهَذا   ! َقْبَد اهللاِ يَا  الَجّنَِة:  فِي  (نُوِدَي   :Â
كــلُّ  ـة،  الــجــنـَّ ـــزنـــةُ  خَ لــلــحــديــث: «دعــــاهُ  آخـــر  لــفــظ  فـــي  ورد  كــمــا  الــجــنــة  خــزنــة 
للدخول  ترغيب  زيادة  َخْيٌر»  «َهَذا  وقولهم:   (١ )« مَّ هلُ لُ  فُ أي  باب،  خزنةِ 

مــن ذلــك الــبــاب.
َوَمْن  الةِ،  الّصَ باِب  ِمْن  ُدِعَي  الةِ  الّصَ ْهِل 

َ
أ ِمْن  َكاَن  (َفَمْن   :Â

أْهِل  ِمْن  َكاَن  َوَمْن  الِجهاد،  باِب  ِمْن  ُدِعَي  الِجهاِد  أْهِل  ِمْن  كاَن 
ِمْن  ُدِعَي  َياِم  الّصِ ْهِل 

َ
أ ِمْن  كاَن  َوَمْن  َدَقِة،  الّصَ باِب  ِمْن  ُدِعَي  َدَقِة  الّصَ

الــديــن،  مــبــانــي  ســيــمــا  وال  الــصــالــحــة  األعــمــال  أن  فــيــه:  وهــذا  ّيَاِن).  الّرَ بَاِب 
إِالَّ اهللاُ  ــــهَ  لَ إِ ال  نْ  أَ ةِ  ـــادِ ـــهَ شَ  : ـــسٍ ـــمْ خَ ـــى  ـــلَ عَ ـــــالمُ  سْ اإلِ ِـــيَ  ـــن «بُ الــحــديــث:  فـــي  كــمــا 
 ، ــانَ ــضَ مَ رَ مِ  ـــوْ صَ وَ  ، ـــاةِ كَ الـــزَّ يـــتـــاءِ  إِ وَ  ، ــالةِ الــصَّ ــــامِ  قَ إِ وَ  ، ــــولُ اهللاِ سُ رَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ وَ
لدخول  موجبات  األعمال  فهذه   ،(٢ )« بِيالَ سَ لَيْهِ  إِ تَطَاعَ  اسْ ن  مَ البَيْتِ  جِّ  حَ وَ
وبــاب  الــصــالة،  بــاب  األعــمــال؛  هــذه  ــا بــأســمــاء  بً أبــوا إن لــلــجــنــة  حــتــى  الــجــنــة، 
بــاب  مــن  يــدعــى  عــامــل  كــل  أن  الــحــديــث:  «ومــعــنــى  الــجــهــاد،  وبــاب  الــزكــاة، 
ــا مــن وجــهٍ آخــر؛ عــن أبــي هــريــرة لــكــل  وقــد جــاء ذلــك صــريــحً ذلــك الــعــمــل، 
وابن  أحمد  أخرجه  العمل.  بذلك  منه  يدعى  الجنة  أبواب  من  باب  عامل 

.(٣ أبــي شــيــبــة بــإســنــادٍ صــحــيــح»(
ــســمِّ  يُ لــم  ّيَاِن).  الّرَ بَاِب  ِمْن  ُدِعَي  َياِم  الّصِ ْهِل 

َ
أ ِمْن  كاَن  (َوَمْن   :Â

عــطَّــش  الــصــائــم  ألن  والــجــهــاد؛  والــصــدقــة،  الــصــالة،  بــاب  مــثــل  الــصــيــام  بــاب 
وصــبــر عــلــى الــعــطــش؛ طــلــبًــا لــثــواب ربــه والــفــوز بــمــرضــاتــه، والــجــزاءُ  نــفــســه، 

ا االســم. جــنــس الــعــمــل؛ ولــهــذا ســمــي بــهــذَ مــن 

.(١٠٢٧ ٢٨٤١)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
.(١٦ ٨)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (٢ )

.(٢٨/٧ فــتــح الــبــاري (  (٣ )
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قـــال الــحــافــظ ابـــن حــجــر: «وقـــع فــي الــحــديــث ذكـــر أربــعــة أبـــواب مــن 
ثــمــانــيــة»،  الــجــنــة  أبــــواب  الـــجـــهـــاد: «وإن  أوائــــل  فـــي  وتـــقـــدم  الــجــنــة،  أبــــواب 
األخــر فــمــنــهــا:  وبــقــي مــن األركــان الــحــج فــلــه بــاب بــال شــك، وأمــا الــثــالثــة 
عــن  حــنــبــل  أحمد بن  رواه  الـــنـــاس؛  عـــن  والــعــافــيــن  الــغــيــظ  الــكــاظــمــيــن  بـــاب 
الــجــنــة  فـــي  ـــا  بـــابً هللا  : «إن  مـــرســـالً الـــحـــســـن  عـــن  أشـــعـــث  عـــن  عـــبـــادة  روح بـــــن 
بـــاب  وهـــــو  األيــــمــــن:  لــــبــــاب  ا ومـــنـــهـــا  مـــظـــلـــمـــة».  عــــن  عـــفـــا  مــــن  إال  اليـــدخـــلـــه 
الثالث:  وأما  عذاب،  وال  عليه  حساب  ال  من  منه  يدخل  الذي  المتوكلين 
يــكــون  أن  ويــحــتــمــل  إلــيــه،  يــومــئ  مــا  الــتــرمــذي  عــنــد  فـــإن  الــذكــر؛  بـــاب  فــلــعــلــه 

.(١ واهللا أعــلــم»( بــاب الــعــلــم. 
إلـــى  األمــــــة  ــــاق  ســــبَّ وهـــــو   .( الصديق  بكر  أبو  (قال   :Â
خــيــر الــنــاس    أمــة مــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص وأفــضــلــهــا، بــل إنــه  خــيــر  الــخــيــرات، وهــو 
أمــا  والــســنــة؛  دلَّ عــلــيــه الــقــرآن  وهــذا الــمــعــنــى  األمــم،  جــمــيــع  مــن  بــعــد الــنــبــيــيــن 
وهــو   ،[١١٠ عــمــران:  [آل   ﴾ 0  /  . ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  فــفــي  الـــقـــرآن: 
ا  ــدَ ــيِّ ـــرُ سَ ـــمَ عُ ــرٍ وَ ــكْ بَ ـــو  فــقــد قــال الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «أبُ األمـــة. وأمـــا الــســنــة:  خــيــر هــذه 
تلي  منزلته  هذه   ،(٢ )« النَّبِيِّينَ ا  دَ عَ ينَ  رِ اآلخِ وَ لِينَ  األوَّ نَ  مِ نَّةِ  الجَ لِ  أهْ ولِ  هُ كُ

مــنــزلــة األنــبــيــاء فــضــالً فــي كــل األمــم.
ِمْن  األبَْواِب  تِلَْك  ِمْن  يُْدَعى  َحٍد 

َ
أ َعلَى  َما   ! َرُسوَل اهللاِ (يَا   :Â

بَْواِب ُكلَِّها؟). أي: يُدعى من جميع 
َ
َحٌد ِمْن تِلَْك األ

َ
َضُروَرٍة، َفَهْل يُْدَعى أ

األبــــواب: بـــاب الـــصـــالة، وبـــاب الــجــهــاد، وبـــاب الــصــدقــة، وبـــاب الـــريـــان، 
والــمــســارعــة  الـــخـــيـــرات  فـــي  الــمــســابــقــة  عــلــى  الــعــظــيــم  لــحــرصــه    ســـأل 

إلــيــهــا، والــمــنــافــســة فــي الــصــالــحــات.

.(٢٨/٧ فــتــح الــبــاري (  (١ )
٩٥)، وصــحــحــه األلــبــانــي. وابــن مــاجــه (  ،(٣٦٦٥ أخــرجــه الــتــرمــذي (  (٢ )
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قــال الــحــافــظ ابــن حــجــر: «وفـــي الــحــديــث إشــعــار بــقــلــة مــن يــدعــى مــن 
األبــواب كــلــهــا، وفــيــه إشــارة إلــى أن الــمــراد مــا يــتــطــوع بــه مــن األعــمــال  تــلــك 
كــلــهــا  بـــالـــواجـــبـــات  الــعــمــل  لـــه  يــجــتــمــع  مـــن  لــكــثــرة  واجـــبـــاتـــهـــا؛  ال  الـــمـــذكـــورة 
بــخــالف الــتــطــوعــات، فــقــل مــن يــجــتــمــع لــه الــعــمــل بــجــمــيــع أنــواع الــتــطــوعــات، 
التكريم  سبيل  على  األبواب  جميع  من  يدعى  إنما  ذلك  له  يجتمع  من  ثم 
الـــذي  الــعــمــل  بـــاب  ولــعــلــه  واحــــد،  بـــاب  مـــن  يـــكـــون  إنـــمـــا  فــدخــولــه  وإال  لـــه؛ 

.(١ واهللا أعــلــم»( يــكــون أغــلــب عــلــيــه، 
تـــكـــمـــيـــل  إلــــــى  ــــديــــق  الــــصِّ هــــمــــة  ــــمــــت  سَ : «لــــمــــا  لــــقــــيــــم  ا بــــــن  ا قــــــال 
فــســأل  األبــواب كــلــهــا،  تــلــك  مــن  ــدعــى  يُ أن  اإليــمــان، وطــمــعــت نــفــســه  مــراتــب 
لــــنــــاس؛ لــيــســعــى فـــي الــعــمــل  ألحــــد مـــن ا رســـــــول اهللاملسو هيلع هللا ىلص هـــل يـــحـــصـــل ذلــــك 
ــره بــأنــه مــن أهــلــه، فــكــأنــه قــال:  وبــشَّ الـــذي يــنــال بــه ذلـــك، فــأخــبــره بــحــصــولــه 
ــهِ  فــلِــلَّ فــيُــدعــى يــوم الــقــيــامــة مــن أبــوابــهــا كــلــهــا؟  أحــد هــذه الــمــراتــب  هــل يــكــمــل 

.(٢ مــا أعــلــى هــذه الــهــمــة، وأكــبــر هــذه الــنــفــس»(
تــكــن  لـــم  بــكــر  ألبـــي  مــنــقــبــة  وهــــذه  ِمْنُهْم).  تَُكوَن  ْن 

َ
أ ْرُجو 

َ
(أ  :Â

فــي  الـــحـــديـــث  هــــذا    اإلســـــالم  شـــيـــخ  أورد  لـــمـــا  ولـــهـــذا   ، لـــغـــيـــره 
وأكــاذيــبــهــم،  الــرافــضــة  أبــاطــيــل  عــلــى  فــيــه  ردَّ  الـــذي  الــســنــة»،  «مــنــهــاج  كــتــاب 
أبـــي  لـــغـــيـــر  هــــذا  يـــذكـــر  «ولـــــم  وقـــــال:   ، الـــصـــديـــق  فـــضـــائـــل  فــــي  أورده 
عــظــيــم  عــلــى  ـــنٌ  ـــيِّ بَ وشــاهــد    بــكــر  ألبـــي  مــنــقــبــة  وهـــذه   ،(٣ )« بــكــر 
مـــســـابـــقـــتـــه لـــلـــخـــيـــرات، وإيـــمـــانـــه وفـــعـــلـــه لـــلـــصـــالـــحـــات، ومــــع هــــذه الــفــضــائــل 
هــؤالء  أنَّ  إال    الــجــلــيــل  الــصــحــابــي  لــهــذا   الــكــبــر والــمــنــاقــب  الــعــظــمــى 

.(٢٨/٧-٢٩ فــتــح الــبــاري (  (١ )
.(٢٢٢ األرواح ( حــادي   (٢ )

.(١٦٢/٧ انــظــر: «مــنــهــاج الــســنــة» البــن تــيــمــيــة (  (٣ )
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-والعياذ  إبليس  من  شرا  كتبهم  بعض  في  يعدونه  بل  الناس،  شرَّ  يعدونه 
وانــتــكــاس الــقــلــوب وزيــغــهــا وضــاللــهــا،  وهـــذا مــن أعــظــم الـــخـــذالن،  بـــاهللا- 
مــن  نــيــل  وإذا  الـــمـــزريـــة؟!  الـــحـــال  هـــذه  إلـــى  بـــاإلنـــســـان  األمــــر  يــصــل  وكـــيـــف 
نــال  فــيــمــن  خــيــر  ال  واهللا  وال  مــنــه!  نـــال  فــيــمــن  يــبــقــى  خــيــر  فـــأي  األمـــة  صــديــق 
فهذا   ، الصحابة  من  غيره  وفي  فيه  وطعن    األمة  صديق  من 
وأهـــل  ــلــتُــه،  وحــمَ الـــديـــن  رجــــاالت  هـــم  هـــؤالء  ألن  نــفــســه؛  الـــديـــن  فـــي  طــعــن 
الــفــضــائــل الــعــظــيــمــة والــمــنــاقــب الــجــلــيــلــة؛ ولــهــذا مــن يــطــعــن فــيــهــم لــم يــعــرف 
! لألمة  ونقلته  لته  حمَ في  طعن  من  اإلسالم  يعرف  كيف  اإلسالم، 
الـــرجـــل  رأيـــتـــم  «إذا   : يُّ  ازِ لــــــــرَّ ا ـــــــة  عَ رْ زُ أبــــو  االمـــــام  قــــال  ولـــهـــذا 
حق،  الدين  ألن  زنديق؛  أنه  فاعلموا  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب  من  ا  أحدً ينتقص 
يجرحوا  أن  أرادوا  فهؤالء   ، الصحابةُ ذلك  إلينا    أدَّ وإنما  حق،  والقرآن 

  .(١ شــهــودنــا، وهــم بــالــجــرح أولــى، فــهــم زنــادقــة»(
األنَْصارِ  أْكَثَر  كاَن  َطلَْحَة  أبَا  أّنَ    مالك  أنُس بن  وروى 
الَمْسِجِد،  ُمْسَتْقبِلََة  َواكنَْت  َنْيَرَحاَء،  إلَْيه  أْموالِِه  أَحّبُ  َواكَن  ماًال،  بِالَمِديَنِة 
ا  َفلَّمَ أنٌس:  قاَل  َطّيٍِب،  فيها  ماٍء  ِمْن  ويَْشَرُب  يدُخلُها،  ملسو هيلع هللا ىلص  َرسوُل اهللاِ َواكَن 
 [٩٢ عــــمــــران:  [آل   ﴾ ( '  &  %  $  #  "  ! ﴿ اآليُة:  َهِذهِ  نََزلَْت 
كَِتابِه:  فِي  َفُقوُل    إّنَ اَهللا  َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص،  رسوِل اهللاِ إلَى  َطلَْحَة  أبو  قاَم 
أْموالي  أَحّبَ  َوإّنَ   ،[٩٢ عـــمـــران:  [آل   ﴾ ( '  &  %  $  #  "  ! ﴿
تعالى،  ِعْنَد اهللاِ  وُذْخرها  بِّرَها،  أْرجو   ، هللاِ  َصَدَقٌة  ها 

َوإنَّ َنْيَرَحاَء،  إلّيَ 
َرابٌِح،  َماٌل  َذلَِك  ملسو هيلع هللا ىلص: «بٍَخ،  رسوُل اهللاِ قاَل  ِشْئَت،  َحْيُث  رسوَل اهللاِ  يا  َفَضْعها 
أبو  َفَقَسَمَها  األْقَربِيَن»،  فِي  تَْجَعلََها  ْن 

َ
أ َرى 

َ
أ َوإِنِّي  فِيَها،  قُلَْت  َما  َسِمْعُت  َقْد 

.(٤٩  /١ الــروايــة» لــلــخــطــيــب الــبــغــدادي ( انــظــر: «الــكــفــايــة فــي عــلــوم   (١ )
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عليه(١). متفق  ِه.  َقّمِ َوَبنِي  أقارِبِِه  فِي  َطلَْحَة 
رجل  اسم  (حاء)  وقيل:  المسجد،  بقرب  موضٌع  هو  (َنْيرَحاء)  قوله: 
حال،  كل  في  الراء  بفتح  فُروي  تقييده:  في  واختلف  البئر،  نسب  إليه 

. الجّرِ في  وكسرها  النصب،  في  وفتحها  الرفع،  في  الراء  بضم  وُروي 
الخليُل:  قال  التنوين،  مع  وبالكسر  بالتسكين،  يقاُل  (بٍَخ):  وقوله: 

األمر. م  ليعّظِ ويقال  رضيته،  إذا  للشيء  ذلك  يقال 
وجزيل  باألجر  ْبِح  الّرِ من  الُموحدة؛  بالباء  يروى  َرابٌِح).  (َماٌل  وقوله: 
على  باألجر  عليه  َواِح  الّرَ من  المثناة؛  بالياء  ويروى  رِْبٍح،  ذو  أي:  الثواب؛ 
وَمْن  رِْبٍح،  ذو  أي:  َرابٌِح؛   : الَهَروِّيُ وقال  وثماره،  أصولُه  بقيت  ما  الدوام 

الفائدة. قريب  أنه:  أراد  رائح،  رواه: 

أنس بن  أم  زوج  األنـــصـــاري،  ســهــل  زيد بن  هـــو:    طــلــحــة  أبـــو 
راوي الــحــديــث.   مــالــك 

َواكَن  ماًال،  الَمديَنِة  في  األنْصارِ  أْكَثَر  كاَن  َطلَْحَة  أبا  (أْن   :Â
بالة  قُ التي  الجهة  في  كان  بستان  هو  اء:  حَ يْرَ وبَ َنْيَرَحاَء).  إلَْيِه  أْموالِِه  أَحّبُ 
رواية  في  وجاء  فيها،  ماء  من  ويشرب  يدخلها  النبيملسو هيلع هللا ىلص  وكان  المسجد؛ 
العلماء  وأخذ   .(٢ فيها( ويستظل  يدخلها،  كان  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  البخاري  في 
وقــضــاء  واالســـتـــظـــالل  فــيــه،  لــلــراحــة  الــبــســتــان  قــصــد  جـــواز  ذلـــك  مـــن   

.(٩٩٨ ١٤٦١)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
.(٢٧٥٨ أخــرجــه الــبــخــاري (  (٢ )
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وأخــذ مــنــه الــعــلــمــاء إبــاحــة اســتــعــذاب  شــيء مــن الــوقــت تــحــت ظــل الــشــجــر، 
ويــشــرب  وطــلــب الــمــاء الــعــذب الــطــيــب؛ ألن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص كــان يــدخــلــهــا  الــمــاء، 
دخــول الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص، وكــونــه  مــن ذكــر    أنــس  ومــراد  مــن مــاء طــيــب فــيــهــا، 
البستان،  لهذا  العظيمة  القيمة  بيانُ  الطيب؛  مائه  من  ويشرب  فيها  يستظل 
أن  الــبــســتــان الــعــظــيــمــة  هـــذا  مــكــانــة  فــمــن  صــاحــبــه،  عــنــد  لـــه  الــعــلــيــة  والــمــكــانــة 
ويـــشـــرب مـــن مـــائـــه، فــكــان أحـــبَّ أمــــوالِ أبـــي طــلــحــة  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص كـــان يــدخــلــه 

 إلــيــه.
 ﴾ '  &  %  $  #  "  ! ﴿  : اْآليَُة  ِ َهِذه نََزلَْت  ا  (َفلَّمَ  :Â
بــهــذا  تــكــونــوا  حــتــى  وتــمــامــه  الــبــر،  حــقــيــقــة  تــنــالــوا  لــن  أي:   .([٩٢ عـــمـــران:  [آل 
اآليــة هــو أن يــنــفــق اإلنــســان  الــوصــف: تــنــفــقــون مــمــا تــحــبــون، فــالــمــطــلــوب فــي 
أبــا  لــكــن  يــحــب،  ال  مــا  أو  مــنــه،  فــيــنــفــق  الــخــبــيــث،  يــتــيــمــم  ال  وأن  يــحــب،  مــمــا 
يــحــب،  مــمــا  يــنــفــق  أن  فــالــمــطــلــوب  أعــلــى،  درجـــة  لــنــفــســه  أراد    طــلــحــة 
نفسه،  سخاء  في  أعلى  درجة  إلى  فارتقى  المحبوب،  أحبَّ    فأنفق 
وبــذل الــمــال، فــهــو لــم يــقــتــصــر عــلــى إنــفــاق الــمــحــبــوب مــن مــالــه، وإنــمــا أنــفــق 

أحــبَّ مــالــه إلــيــه.
  ِّنَ اَهللا  إ َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  ــوِل اهللاِ َرُس إِلَى  َطلَْحَة  بُو 

َ
أ (َقاَم   :Â

 ،[٩٢ عــمــران:  [آل   ﴾ '  &  %  $  #  "  ! ﴿  : كَِتابِِه فِي  َفُقوُل 
عــلــى  يــقــتــصــر  ولــم  األحـــب،  اخــتــار  أي:  َنْيَرَحاء).  إلّيَ  أموالي  أحّبَ  ّنَ  وإ

. نــفــســه  بــهــا  ســخــيــة  سبيل اهللا  فــي  صــدقــةً  فــأخــرجــهــا  الــمــحــبــوب، 
الــعــبــادات  مــن  كــغــيــرهــا  الــصــدقــة  أنَّ  فــيــه:  هــذا  هللا).  صدقة  (إنها   :Â
الصدقة  تدخل  حتى  مرضاته  وطلب  اهللا،  إلى  التقرب  قصد  من  فيها  بد  ال 
بــه  قــصــد  مـــا  إال  العبد  عــمــل  صــالــح  فـــي  يــدخــل  ال  ـــه  ألنَّ الــعــمــل؛  صــالــح  فـــي 

. ورضــاه  ثــوابــه  وطــلــب  إلى اهللا،  الــتــقــرب 
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ها وُذْخَرها عند اهللا تعالى). (أرجو). أي: بإخراجها.  Â: (أرجو بِّرَ
أي:  الــنــفــقــة. (وذخرها).  وهــذه  الــصــدقــة  هــذه  وبــركــة  خــيــرهــا،  أي:  ها).  (بّرَ
هذا  على  يريد  أي:  تعالى).  (عند اهللا  ألقى اهللا.  يوم  ا  أجرً مثوبتها  أدخر 

يلقى اهللا. يــوم  الــقــيــامــة  يــوم  الــثــوابَ  اإلخــراج 
ض أمر هذا البستان  Â: (َفَضْعها يا رسوَل اهللا حيث شئَت) أي: فوَّ

الــذي تــصــدق بــه إلــى الــرســول الــكــريــمملسو هيلع هللا ىلص يــضــعــهــا حــيــث شــاء.
عــلــى  والـــثـــنـــاء  بــــاألمــــر،  ــــى  ضَ الــــرِّ عـــنـــد  تـــقـــال  كـــلـــمـــة  هــــذه  (بَــٍخ):   :Â

والــمــدح عــلــى الــصــنــيــع. الــعــمــل، 
الــدنــيــا  فــي  صــاحــبــه  ربــح  أي:  َرابٌِح)  َماٌل  َذاَك  َرابٌِح،  َماٌل  (َذاَك   :Â
الرابحة  التجارة  فهي  القيامة،  يوم  له  ا  وذخرً له،  ا  ربحً ماله  وكان  واآلخرة، 
الخلق  من  كثير  أنظار  قصرت  وقد   ،[١٠ [الصف:   ﴾ y  x  w  v  u ﴿
هــذا الــربــح  فــي الــربــح بــالــتــجــارة عــلــى األربــاح الــدنــيــويــة، وغــاب عــنــهــم مــثــل 

واآلخــرة. الــعــظــيــم والــغــنــيــمــة الــعــظــيــمــة الــتــي يــحــصــلــهــا الــمــرء فــي الــدنــيــا 
أبو  قال  ما  النبيملسو هيلع هللا ىلص  سمع  قد  أي:  فِيَها).  قُلَْت  َما  َسِمْعُت  (َقْد   :Â
 فــي بــســتــانــه مــن مــكــانــتــه الــعــظــيــمــة فــي نــفــســه، وأنــه أحــب أمــوالــه  طــلــحــة 

. مرضاته  وطالبًا  نفسه،  به  طيبة  سبيل اهللا  في  أخرجه  وأنه  إليه، 
قرابتك  في  تجعلها  أي:  األْقَربِيَن).  فِي  تَْجَعلََها  ْن 

َ
أ َرى 

َ
أ (َوإِنِّي   :Â

ـــا بـــيـــن الـــصـــدقـــة والـــصـــلـــة، فــيــجــمــع فـــي هــــذا الــصــنــيــع بــيــن  حـــتـــى تـــكـــون جـــامـــعً
ــســنــيــيــن: صــلــة األرحـــام والــقــرابــة، وهــم أحــق بــالــمــعــروف وأولـــى بــه، وفــي  حُ
وجاء  بالمعروف،  أحق  وهم  أولى  األقربين  في  وهي  صدقة،  نفسه  الوقت 
بقوله:  وأراد   ،(١)« يْكَ لَ عَ ا  هَ تُ دْ دَ رَ وَ نْكَ  مِ ا  تُهَ بِلْ قال: «قَ البخاري  عند  رواية  في 

.(٢٧٥٨ أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
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بالمعروف. الناس  أحق  هم  الذين  قرابته  في  يجعلها  أن   :« يْكَ لَ عَ ا  هَ تُ دْ دَ رَ «وَ
أرشده  ما  امتثل  أي:  ِه).  َقارِبِِه َوَبنِي َقّمِ

َ
بُو َطلَْحَة فِي أ

َ
(َفَقَسَمَها أ  :Â

حسان بن  بــيــن  «فــقــســمــهــا  قـــال:  داود  أبـــي  ســنــن  فـــي  وجـــاء  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص،  إلــيــه 
فــي  ثـــابـــت  حسان بن  مـــع  يــلــتــقــي  وهـــو   ،(١ )« كــعــب  بيِّ بن  وأُ ثـــابـــت 

ــيٍّ فــي الــجــد الــســادس. بَ الــجــد الــثــالــث، ويــلــتــقــي مــع أُ
رجل  اسم  «حاء»  وقيل:  المسجد،  بقرب  موضع  هو  (َنْيَرَحاء.   :Â
حال،  كل  في  الراء  بفتح  فُروي  تقييده:  في  واختلف  البئر،  نسب  إليه 
أي:   .( الجّرِ في  وكسرها  النصب،  في  وفتحها  الرفع،  في  الراء  بضم  وُروي 
الــمــصــنــف  وبـــيَّـــن  حـــاء»،  ـــرَ ـــيْ يــســمــى: «بَ   بـــه  تــصــدق  الـــذي  الــبــســتــان  أن 

 أنــه مــوضــع قــريــب مــن مــســجــد الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص، وهــو فــي قــبــالــة الــمــســجــد.
ساكنة،  بخْ  يقال:  التنوين).  مع  وبالكسر  بالتسكين،  يقاُل  (بٍَخ:   :Â
وبخٍ  مسكنين،  بخْ  بخْ  ويقال:  مضمومة،  وبخٌ  منونة،  وبخٍ  مكسورة،  وبخِ 

.(٢ مــشــدديــن( وبــخٍّ بــخٍّ  بــخٍ مــنــونــيــن، 
م  ليعّظِ ويقال  رضيته،  إذا  للشيء  ذلك  يقال  الخليل:  (قال   :Â
لــفــاعــلــه،  الـــمـــدح  وفـــي  الـــصـــنـــيـــع،  عـــن  الـــرضـــا  مـــقـــام  فـــي  يـــقـــال  أي:  األمر). 
لــــثــــنــــاء عـــلـــى الـــفـــعـــل، ويــــقــــال لـــتـــعـــظـــيـــم األمــــــر إشــــــارة إلـــــى عـــظـــمـــة األمـــــر،  وا
 : ــيــزانِ فــي الــمِ ــنَّ  ــهُ ــلَ ــقَ ــا أثْ ــسٌ مَ ــمْ ، خَ ـــخٍ بَ ـــخٍ  وأنـــه أمــر عــظــيــم مــثــل قــولــهملسو هيلع هللا ىلص: «بَ
ــبْــدِ  لــلــعَ ــى  فَّ ــتَــوَ يُ ــدُ  لَ والــوَ  ، أكــبــرُ واهللاُ   ، إالَّ اهللاُ ــهَ  إلَ وال   ، هللاِ ــدُ  ــمْ والــحَ  ، بْحانَ اهللاِ سُ

.(٣ )« نْدَ اهللاِ  عِ ــبُــهُ  ــتَــسِ ــيَــحْ فَ الــصــالِــحِ 

.(١٦٨٩ داود ( أخــرجــه أبــو   (١ )
.(٢٤٨ انــظــر: الــقــامــوس الــمــحــيــط (  (٢ )

األلــبــانــي  وصــحــحــه   ،(٢٢١٧٨ ) وأحمد   ،(١٢٣٥ ) الــطــيــالــســي  داود  أبو  أخرجه   (٣ )
.(١٢٠٤ فــي «الــســلــســلــة الــصــحــيــحــة» (
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وجزيل  باألجر،  الربح  من  الموحدة  بالباء  يُروى  رابٌِح:  (ماٌل   :Â
قـــال:  رايــــح.  مــــالٌ  أي:  المثناة).  بالياء  ويروى  ربح،  ذو  أي:  الثواب، 
أي:  وثماره).  أصوله  بقيت  ما  الدوام  على  باألجر  عليه  واح  الّرَ (من 

الــدوام وبــشــكــل مــســتــمــر. رايــحٌ عــلــيــك نــفــعــه، وأجــره عــلــى 
أراد  «َرائٌِح»  رواه:  ومن  ربح،  ذو  أي:  رابح.   : الَهَروِّيُ (وقال   :Â
وال  خــيــره  يـــروح  الـــذي  الــمــســافــة  قــريــب  هــو  فــالــرائــح  الفائدة).  قريب  أنه 

 يــعــزب نــفــعــه. 
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وتمجيده  وتعظيمه  أهله،  هو  بما    على اهللا  الثناء  هو  كر  الذِّ
بــل  بـــذكـــره  عـــبـــاده  أمــــر    واهللا  والـــمـــجـــد،  ـــنـــاء  لـــثَّ ا أهــــل  فـــهـــو   ،

 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿  : فـــقـــال  ذكـــــره،  بـــكـــثـــرة  أمـــرهـــم 
 «  ª  ©  ¨  § ﴿ وقال:   ،[٤١ Ò ﴾ [األحزاب: 

.[٣٥ ± ﴾ [األحــزاب:   °  ¯  ®  ¬
ـــــربـــــات وأحــــبــــهــــا إلــــــى اهللا  لـــــقُ ــــــــلِّ األعـــــمـــــال وأعـــــظـــــم ا أجَ كــــر مـــــن  فــــالــــذِّ
 ﴾ ¼  » ﴿  : قال اهللا  كره اهللا؛  ذَ رَ اهللا  كَ ذَ ومن   ،
فِــي  ــهُ  تُ ــرْ كَ ذَ ــهِ  ــسِ ــفْ نَ فِــي  نِــي  ــرَ كَ ذَ ـــإِنْ  «فَ الــقــدســي:  الــحــديــث  وفــي   ،[١٥٢ [الــبــقــرة: 
بــهــذا  وكــفــى   ،(١ )« ـــمْ ـــهُ ـــنْ مِ ـــرٍ  ـــيْ خَ ـــإلَ  مَ فِـــي  ـــهُ  تُ ـــرْ كَ ذَ ـــإلَ  مَ فِـــي  نِـــي  ـــرَ كَ ذَ إِنْ  وَ ــي،  ــسِ ــفْ نَ

كــر وعــظــيــم مــنــزلــتــه. الــذِّ داللــةً عــلــى شــرف 
خــيــري  بــطــلــب  إلــيــه  وااللــتــجــاء    سؤال اهللا  فــهــو  عــاء  الــدُّ ــا  وأمَّ
األمــــر  ألنَّ  وذلـــــك  واآلخـــــــرة؛  نــــيــــا  والــــدُّ يــــن  الــــدِّ وصـــــالح  واآلخـــــــرة،  نـــيـــا  الـــدُّ
والــمــوت،  والــحــيــاة  ـفــع،  والــنـَّ ـــرّ  والـــضَّ والــمــنــع،  الــعــطــاء  فــبــيــده  بيد اهللا،  ــه  كــلّ
كــالم  فــعــطــاؤه  يــكــن،  لــم  يــشــأ  لــم  ومـــا  كـــان  شاء اهللا  فــمــا  ــســط،  والــبَ والــقــبــض 

.(٢٦٧٥ ٧٤٠٥)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
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 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿   قال: كــمــا  كــــالم،  ومــنــعــه 
 ،٨٢ [يــــــس:   ﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  d  Å
نبيناملسو هيلع هللا ىلص  عن  الحديث  في  ثبت  بل   ، إلى اهللا  حبيب  عاء  فالدُّ  ،[٨٣
ــنْ  مَ ـــهُ  نَّ وقـــالملسو هيلع هللا ىلص: «إِ  ،(١ )« ـــاءِ عَ الـــدُّ ــنَ  مِ لَى اهللاِ  عَ مَ  ـــرَ كْ أَ ءٌ  ـــيْ شَ ــسَ  ــيْ «لَ قــال:  أنــه 
يــحــب    أنَّ اهللا  عــلــى  يـــدل  وهـــذا   ،(٢ )« ـــهِ ـــيْ ـــلَ عَ ــبْ  ــضَ ــغْ يَ لِ اهللاَ  أَ سْ يَ ـــمْ  لَ

. وطــلــبًــا وتــذلــالً اعــيــن الــمــقــبــلــيــن عــلــيــه؛ ســؤاالً  الــدَّ عــاء، ويــحــب عــبــاده  الــدُّ
جــنــس الــمــشــروع  والـــســـنَّـــةُ وآثـــــارُ الــســلــف عــلــى  دلَّ الـــكـــتـــابُ  وقـــد  هـــذا 
ما  ته  ألمّ ملسو هيلع هللا ىلص  النبيُّ وبيَّن  العبادات،  كسائر  ودعائه  كر اهللا  ذِ في  والمستحبِّ 
الصلوات  وفي  والمساء،  الصباح  في  ودعاء  كر  ذِ من  يقولوه  أن  لهم  ينبغي 
وأعــقــابــهــا، وعــنــد دخـــول الــمــســجــد، وعــنــد الــنــوم، وعــنــد االنــتــبــاه مــنــه، وعــنــد 
السفر،  وعند  ــة،  الــدابَّ ركــوب  وعند  وبــعــده،  الطعام  تناول  وعند  فيه،  الفزع 
الهمِّ  وعند  المصيبة،  وعند  يكره،  ما  رؤية  وعند  المرء،  يحبّه  ما  رؤية  وعند 

المختلفة. وأوقاته  المسلم  أحوال  من  ذلك  وغير  والحزن، 
واألدعـــيـــة،  األذكــــار  مــراتــب  عــلــيــه-  وســالمــه  ــن -صلوات اهللا  بــيّ كــمــا 
هـــذا  ـــتَـــه فـــي  بــــهــــا أتــــمَّ الـــبـــيـــان وأكـــمـــلـــه، وتــــرك أمَّ وآدا ـــهـــا  ـــهـــا وشـــروطَ وأنـــواعَ
واضــحــة، ال  ــة بــيــضــاء، وطــريــق  وفــي جــمــيــع أبــواب الــديــن عــلــى مــحــجّ الــبــاب 
أفــضــل  مــن  والــدعــوات  األذكــار  أنَّ  ريــب  و«ال  هــالــك.  إالَّ  بــعــده  عــنــهــا  يــزيــغ 
 الــهــو عــلــى  ال  واالتـــبـــاع،  الــتــوقــيــف  عــلــى  مــبــنــاهــا  والـــعـــبـــادات  الـــعـــبـــادات، 
من  ي  المتحرِّ اه  يتحرّ ما  أفضل  هي  النبوية  واألذكار  فاألدعية  واالبتداع، 
والــفــوائــد والــنــتــائــج  كــر والــدعــاء، وســالــكــهــا عــلــى ســبــيــل أمــان وســالمــة،  الــذِّ
مــن  ســواهــا  ومـــا  إنــســان،  بــهــا  يــحــيــط  وال  لــســان،  عــنــهــا  ــر  يــعــبِّ ال  تــحــصــل  الــتــي 

٣٨٢٩)، وصــحــحــه األلــبــانــي. وابــن مــاجــه (  ،(٣٣٧٠ أخــرجــه الــتــرمــذي (  (١ )
٣٨٢٧)، وحــســنــه األلــبــانــي. وابــن مــاجــه (  ،(٣٣٧٣ أخــرجــه الــتــرمــذي (  (٢ )
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ــا  وقــد يــكــون فــيــه شــرك مــمَّ ــا،  ــا، وقــد يــكــون مــكــروهً مً األذكــار قــد يــكــون مــحــرَّ
.(١ ال يــهــتــدي إلــيــه أكــثــرُ الــنــاس، وهــي جــمــلــة يــطــول تــفــصــيــلــهــا»(

ُهَو  َعاُء  «الّدُ قال:  الّنَبيملسو هيلع هللا ىلص  عن    بَشيٍر  الّنُعماُن بن  (روى 
 6  5  4  3  2 1  0  /  .  - ﴿ قرأ:  ثّمَ   .« الِعَباَدةُ
والّتِرمذي  داود  أبو  أخرجه   .[٦٠ [غــافــر:   ﴾ :  9  8  7

ماجه(٢)). وابن 

وأعــالهــا  الــعــبــادة  أنــواع  أفــضــل  عــاء  الــدُّ  .( ةُ الِْعَباَد ُهَو  َعاُء  (الّدُ  :Â
ر بــه  صــدَّ الــذي  الــحــديــث  هــذا  دالئــل كــثــيــرة، مــنــهــا  دلَّ عــلــى ذلــك  وقــد  ــا،  شــأنً
عباس  ابن  رواية  من  الحديث  هذا  جاء  وقد  الباب،  هذا    المصنف 

.(٣ )« ــاءُ عَ ة الــدُّ ــبَــادَ ــلُ الــعِ فــضَ  بــلــفــظ أنَّ الــنَّــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال: «أَ
وقـــــولـــــه:   ،إلى اهللا وأحـــــبـــــهـــــا  لــــــعــــــبــــــادة  ا أفـــــضـــــل  عــــــاء  فــــــالــــــدُّ
يــنُ  ٤)، وقــولِــهملسو هيلع هللا ىلص: «الــدِّ )« ــةُ فَ ــرَ ــجُّ عَ ــحَ »، كــقــولــهملسو هيلع هللا ىلص: «الْ ةُ ــادَ ــبَ ــعِ لْ ــوَ ا ــاءُ هُ عَ «الــدُّ
ـــه أشـــرف أنـــواع الــعــبــادة، وأكــرمــهــا  هـــذا داللـــة عــلــى أنَّ ٥)، وفـــي  )« ــةُ ــيــحَ ـصِ لــنـَّ ا
مــكــانــة  يــســتــشــعــر  أن  الـــمـــســـلـــم  عـــلـــى  الـــواجـــب  وأنَّ  إلـــيـــه،  وأحـــبـــهـــا  على اهللا 

.(٥١٠/٢٢-٥١١ مــجــمــوع الــفــتــاو البــن تــيــمــيــة (  (١ )
 ،(٣٨٢٨ ) مـــاجـــه  بـــــن  وا  ،(٢٩٦٩ ) والـــتـــرمـــذي   ،(١٤٧٩ ) داود  أبــــو  أخـــرجـــه   (٢ )

وصــحــحــه األلــبــانــي.
.(١١٢٢ ١٨٠٥)، وصــحــحــه األلــبــانــي فــي صــحــيــح الــجــامــع ( أخــرجــه الــحــاكــم (  (٣ )

٨٨٩)، وصــحــحــه األلــبــانــي. والــتــرمــذي (  ،(١٩٤٩ داود ( أخــرجــه أبــو   (٤ )
.(٥٥ أخــرجــه مــســلــم (  (٥ )
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عـــاء وعــلــو قــــدره، فـــال يــعــجــز عــنــه، بـــل يــقــبــل عــلــيــه ويــكــثــر مـــن اإللــحــاح  الـــدُّ
 /  .  - ﴿   قال: كـــمـــا   ، ومــــــواله  ســـيـــده  عـــلـــى 
ووعـــــد  عـــــاء  بـــــالـــــدُّ عـــــبـــــاده    فـــــأمـــــر اهللا   ،[٦٠ [غــــــافــــــر:   ﴾ 2 1  0
وهــو  بــالــدعــاء؛  أمــرهــم   ، الــوعــد  يــخــلــف  ال  الــذي  وهــو  بــاإلجــابــة، 
وال  ــائــعــيــن  الــطَّ طــاعــة  تــنــفــعــه  ال    فــهــو  دعــواتــهــم،  وعــن  عــنــهــم  غــنــي 
ـــادِي!  ـــبَ عِ ــــا  الـــقـــدســـي: «يَ الـــحـــديـــث  فـــي    الـــقـــائـــل  وهـــو  اعـــيـــن،  الـــدَّ عــــاء  دُ
ــا  يَ ــوا،  ــمُ ــالَ ــظَ تَ ــالَ  فَ ــا،  مً ــرَّ ــحَ ــمْ مُ ــنَــكُ ــيْ بَ ــهُ  ــتُ ــلْ ــعَ جَ ــي، وَ ــسِ ــفْ نَ ــى  ــلَ ــمَ عَ ــلْ ــتُ الــظُّ مْ ــرَّ ــي حَ نِّ إِ
مْ  لُّكُ كُ بَادِي!  عِ ا  يَ  ، مْ كُ دِ هْ أَ ونِي  دُ تَهْ اسْ فَ  ، تُهُ يْ دَ هَ نْ  مَ إِالَّ  الٌّ  ضَ مْ  لُّكُ كُ بَادِي!  عِ
 ، ــارٍ عَ ــمْ  ــكُ ــلُّ كُ ــادِي!  ــبَ عِ ــا  يَ  ، ــمْ ــكُ ــمْ ــعِ طْ أُ ــونِــي  ــمُ ــعِ ــطْ ــتَ ــاسْ فَ  ، ــهُ ــتُ ــمْ ــعَ طْ أَ ــنْ  مَ إِالَّ   ، ــائِــعٌ جَ
ــلِ  ــيْ بِــالــلَّ ــونَ  ــطِــئُ ــخْ تُ ــمْ  ــكُ نَّ إِ ــادِي!  ــبَ عِ ــا  يَ  ، ــمْ ــكُ ــسُ كْ أَ ــونِــي  ــسُ ــكْ ــتَ ــاسْ فَ  ، ــهُ تُ ــوْ ــسَ كَ ــنْ  مَ إِالَّ 
ــبَــادِي!  ــا عِ يَ  ، ــمْ ــرْ لَــكُ ــفِ غْ ونِــي أَ ــرُ ــفِ ــتَــغْ ــاسْ فَ ــا،  ــيــعً ــمِ ــوبَ جَ نُ ــرُ الــذُّ ــفِ غْ ــا أَ نَ أَ ، وَ ــارِ الــنَّــهَ وَ
ــبَــادِي!  ــا عِ يَ ــونِــي،  ــعُ ــتَــنْــفَ فَ ــعِــي  ــفْ نَ ــوا  ــغُ ــبْــلُ تَ لَــنْ  ونِــي وَ ــرُّ ــتَــضُ فَ ي  ــرِّ ضَ ــوا  ــغُ ــبْــلُ تَ ــمْ لَــنْ  ــكُ نَّ إِ
دٍ  احِ وَ لٍ  جُ رَ لْبِ  قَ تْقَى  أَ لَى  عَ انُوا  كَ مْ  نَّكُ جِ وَ مْ  كُ نْسَ إِ وَ مْ  كُ رَ آخِ وَ مْ  لَكُ وَّ أَ نَّ  أَ لَوْ 
ـــمْ  كُ ـــرَ آخِ وَ ـــمْ  ـــكُ لَ وَّ أَ نَّ  أَ ـــوْ  لَ ـــادِي!  ـــبَ عِ ـــا  يَ ــا،  ــئً ــيْ شَ ــكِــي  ــلْ مُ فِـــي  ــكَ  لـِ ذَ ادَ  زَ ـــا  مَ  ، ــمْ ـكُ ــنـْ مِ
ــنْ  ـكَ مِ لـِ ــصَ ذَ ــقَ نَ ــا  ، مَ ـــدٍ احِ ــلٍ وَ جُ ــبِ رَ ــلْ ــرِ قَ ــجَ فْ ــى أَ ــلَ ــوا عَ ــانُ كَ ــمْ  ــكُ ــنَّ جِ ــمْ وَ ــكُ ــسَ نْ إِ وَ
ــوا  ــامُ قَ ــمْ  ـكُ ــنـَّ جِ وَ ـــمْ  ـــكُ ـــسَ نْ إِ وَ ـــمْ  كُ ـــرَ آخِ وَ ـــمْ  ـــكُ لَ وَّ أَ نَّ  أَ ـــوْ  لَ ـــادِي!  ـــبَ عِ ــا  يَ ــا،  ــئً ــيْ شَ ــكِــي  ــلْ مُ
لِـــكَ  ــصَ ذَ ــقَ نَ ـــا  ، مَ لَــتَــهُ ــأَ ــسْ ـــانٍ مَ ـــسَ نْ إِ ـــلَّ  كُ ــطَــيْــتُ  عْ ــأَ فَ لُــونـِـي  ــأَ ــسَ فَ ــــدٍ  احِ ــيــدٍ وَ ــعِ صَ فِـــي 
ــيَ  هِ ــا  ــمَ نَّ إِ ــبَــادِي!  عِ ــا  يَ  ، ــرَ ــبَــحْ لْ ا ــلَ  خِ دْ أُ إذا  ــيَــطُ  ــخْ لْــمِ ا ــصُ  ــنْــقُ يَ ــا  ــمَ كَ إِالَّ  ي  ــنْــدِ عِ ــا  ــمَّ مِ
دِ اهللاَ  مَ يَحْ لْ فَ ا،  ــرً ــيْ خَ ــدَ  جَ وَ ــنْ  ــمَ فَ ــا،  ــاهَ يَّ إِ ــمْ  ــيــكُ فِّ وَ أُ ــمَّ  ثُ  ، ــمْ لَــكُ ــا  ــيــهَ ــصِ حْ أُ ــمْ  ــالُــكُ ــمَ عْ أَ

.(١ )« ــهُ ــسَ ــفْ نَ إِالَّ  ــنَّ  ــومَ ــلُ يَ ــالَ  فَ  ، لِــكَ ــيْــرَ ذَ ــدَ غَ جَ ــنْ وَ مَ وَ
وإذا أدخل مخيط في بحرٍ فأي شيء يَنقص منه؟! وهذا يدل على أنَّ 
والنّهار،  اللَّيل  اء  حَّ سَ عطاء،  نقصها  يَ وال  نفقة  يَغيضها  ال   مأل خزائن اهللا 

.(٢٥٧٧ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
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عاء  الدُّ للعبد على  ينة  عِ المُ األمور  أعظم  ومن  كالم،  ومنعه  كالم  فعطاؤه 
ــن  ومَ  ، شــيءٍ كــلّ  مــلــكــوت  بــيــده  ومــن  األمــور،  بــيــده  ــن  مَ يــدعــو  أنــه  يــعــرف  أن 

ــمــاء. وال فــي الــسَّ األرض  ال يــعــجــزه شــيء فــي 
وعــظــيــم  عــــاء  الــــدُّ قــــدر  يـــعـــرف  أن  المسلم  العبد  عـــلـــى  ـــا  أيـــضً ويــنــبــغــي 
فــيــقــبــل  عــيــن،  طــرفــة  عــنــه  غــنــاه  وعـــدم  إلى اهللا  فــقــره  ــا  أيــضً يــعــرف  وأن  شــأنــه، 
دعـــاء  يـــرد  ال  ــــه  ربّ أنَّ  ـا  مــوقــنـً ـــا؛  راجـــيً ــا  طــامــعً ســـائـــالً  حـــاجـــاتـــه؛  كـــلِّ  فـــي  عــلــيــه 

 » ﴿   : قال اهللا  كــمــا  نـــاجـــاه،  ـــن  مَ رجـــاء  ــخــيِّــب  يُ وال  دعــــاه،  مـــن 
 É  È  Ç Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á À  ¿  ¾  ½  ¼

.[١٨٦ Í ﴾ [الــبــقــرة:   Ì  Ë  Ê
نصوص  من  وغيره  الحديث  هذا  من  ومنزلته  عاء  الدُّ مكانة  لِمَ  عُ وإذا 
وأن    هللا  يُخلص  أن  فيجب  شأنًا،  العبادات  أعلى  وأنه  ريعة؛  الشَّ
جــلَّ  بــه  إالَّ  ــســتــغــاث  يُ وال  إالَّ اهللا،  ــســأل  يُ وال  إالَّ اهللا،  ــدعــى  يُ فــال  بــه؛  يــفــرده 
وااللتجاء  غيره  دعوةَ  فإنَّ  إليه؛  إالَّ  والطَّلب  عاء  بالدُّ يُتوجه  وال  اله،  عُ في 

 ¾  ½ ﴿  : قال  حيث  وأشنعه،  الل  الضَّ أعظم  من  غيره  إلى 
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
وقـــال   ،[٦  -٥ [األحــــقــــاف:  ﴾ )  (  '  &  %  $  #  "  !  E

 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿ :
 D  C  B  A  @ ﴿  : وقال اهللا   ،[٥٦ [اإلســـــراء:   ﴾  ́
 Q  P  O N  M  L  K  J  I  H  G  F  E
 M  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U T  S  R
 l  k  j  i h  g  f  e  d  c  b  a  `  _

.[١٤  -١٣ r ﴾ [فــاطــر:   q  p  o  n m
مــنــهــا  شــيء  صــرف  يــجــوز  فــال  هللا؛  حــقّ  والــعــبــادة  الــعــبــادة،  هــو  عــاء  فــالــدُّ
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قــــال اهللا  كـــمـــا  الـــمـــشـــركـــيـــن،  الـــكـــافـــريـــن  ــــن  مِ كــــان  غير اهللا  دعــــا  ـــن  فـــمَ لـــغـــيـــره، 
 Å Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿  :
يُستغاث  وال  إالَّ اهللا،  يدعى  فال   ،[١١٧ [المؤمنون:   ﴾ É  È  Ç  Æ
ال  أن  شــهــادة  حــقــيــقــة  هــي  وهــذه  مــنــه.  إالَّ  والــعــون  الــمــدد  يــطــلــب  وال  بــه،  إالَّ 
قال اهللا  كــمــا  هللا،  ــه  كــلّ يــن  الــدِّ إخـــالص  ــوحــيــد  الــتَّ كــلــمــة  فــحــقــيــقــة  اهللا،  إالَّ  إلـــه 

 ®  F  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿  :
.[١٦٣  -١٦٢ ¶ ﴾ [األنــعــام:   μ  ´  ³  ²  ± °  ¯

عــلــى  ــا  تــنــبــيــهً الــحــديــث  بــهــذا  الـــبـــاب  هـــذا    ــصــنِّــف  الــمُ ر  صـــدَّ وقـــد 
تــتــعــلــق  تـــفـــاصـــيـــل  ذكــــر  فـــي    شــــرع  ثــــمَّ  شـــأنـــه،  وعـــظـــيـــم  عــــاء  الــــدُّ مـــكـــانـــة 
ـــقـــال عــنــد دخـــول الـــخـــالء، ومــا  يُ ـــقـــال عــنــد الـــنـــوم، ومـــا  يُ بـــالـــدعـــاء، فــذكــر مـــا 
فضائله  ذكرُ  يأتي  ا  ممَّ ذلك  وغير  لوات،  الصَّ في  ودعوات  أذكار  من  يُقال 

 ســول الــكــريــمملسو هيلع هللا ىلص.   مــن أحــاديــث عــن الــرَّ فــيــمــا ســاقــه 

 

ْيِل 
اللَّ ِمَن  َقاَم  إذا  الّنَبيملسو هيلع هللا ىلص  «َكاَن  قال:   ، عباس  ابُن  (روى 

، َولََك  َمَواِت واألرِض َوَمْن فِيِهّنَ نَْت نُوُر الّسَ
َ
ُد َقاَل: «اللُهّمَ لََك الَحْمُد أ َفَتَهّجَ

 ، ، َوالَجّنَُة َحّقٌ ، َولَِقاُؤَك الَحّقُ ، َوَقْولَُك الَحّقُ نَْت الَحّقُ َوَوْعُدَك الَحّقُ
َ
الَحْمُد أ

ُْت، 
َ

تََولّك َوَعلَْيَك  ْسلَْمُت، 
َ
أ لََك  ، اللُهّمَ  َحّقٌ ٌد  َوُمَحّمَ  ، َحّقٌ اَعُة  َوالّسَ  ، َحّقٌ َوالّنَاُر 

َما  لِي  َفاْغِفْر  َحاَكْمُت،  َوإِلَْيَك  َخاَصْمُت،  َوبَِك  َغْبُت، 
َ
أ َوإِلَْيَك  آَمْنُت،  َوبَِك 

ال  ُر،  الُمَؤّخِ نَْت 
َ
َوأ ُم  الُمَقّدِ نَْت 

َ
أ ْعلَْنُت، 

َ
أ َوَما  ْسَرْرُت 

َ
أ َوَما  ْرُت،  ّخَ

َ
أ َوَما  ْمُت  َقّدَ

عليه(١). متفق  َلْيُرَك».  إِلََه  وال  نَْت 
َ
أ  

َ
إِّال إِلََه 

.(٧٦٩ ١١٢٠)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
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خالقه،  أي:  نور،  ذو  معناه:  واألرِض».  َمَواِت  الّسَ نُوُر  نَْت 
َ
«أ قوله: 

المؤمنيَن  عباده  قلوب  ُر  ُمَنّوِ وقيل:  والقمر،  مِس  الّشَ في  نيا  الّدُ نُور  قيل: 
والمعرفة. بالهداية 

بأمرهما). القائم  أي:  ْرِض». 
َ
َواأل َمَواِت  الّسَ «َقّيُوُم  وقولُه: 

فــي    الــمــصــنــف  أورد  النوم).  من  القيام  عند  يُقال  (ما   :Â
بعض    وذكر  النوم،  من  القيام  عند  يُقال  بما  يتعلق  ما  الموضع  هذا 
ولعله  النوم،  من  القيام  عند  تُقال  التي  الفاضلة  العظيمة  واألذكار  األدعية 
في  عاء  والدُّ كر  الذِّ لشرف  النوم  من  القيام  عند  يُقال  بما  بدأ  أعلم-  -واهللا 
والثَّواب  العظيم  األجر  من  عليه  يترتب  وما  مكانته،  وعظيم  الوقت  ذلك 
مــن  قــيــامــه  عــنــد  كـــر  والـــذِّ عــاء  بــالــدُّ لــلــعــنــايــة  ويــوفــقــه  يكرمه اهللا  ــن  لــمَ الــجــزيــل 
نــومــه؛  مــن  واســتــيــقــاظــه  قــيــامــه  عــنــد  كــر  بــالــذِّ لــلــعــنــايــة  ــوفــق  يُ إنَّما  والعبد  نــومــه، 
عــلــى  فــيــجــري  الــفــاضــلــة؛  أوقـــاتـــه  فـــي  لـــه  ــا  ــتــحــريً مُ كـــر،  بـــالـــذِّ مــشــتــغــالً  كـــان  إذا 
مــا  أول  فــإنــه  دأبــه؛  هــذا  كــان  ــن  فــمَ مــشــقــة،  أو  عــنــاء  دون  ا  يــســيــرً ســهــالً  لــســانــه 
ذكر اهللا  إلــى  ــبــادر  يُ ــغــر؛  الــصُّ الــمــوتــة  بــمــثــابــة  هــو  الـــذي  الــنــوم  مــن  يــســتــيــقــظ 
ــا دخــل فــي نــومــه عــلــى  ويــقــبــل عــلــى الــذي طــالــمــا انــشــغــل بــذكــره، ثــم هــو أيــضً
والــخــيــر  الــعــظــيــم  ـــرف  الـــشَّ مـــن  ـــه  كـــلّ وهــــذا  كـــذلـــك.  يــقــظــتــه  فـــتـــكـــون  هللا،  ذكــــر 

. ــه  لــربِّ العبد بذكره  يــنــالــه  الــذي  الــكــثــيــر 
إذا  أنــــه   : بذكر اهللا  العبد  عـــنـــايـــة  وعـــالمـــات  ــــــارات  مَ أَ ومــــن 
كر  الذِّ هذا  كان  إذا  سيما  وال   ،ذكر اهللا إلى  بادر  نومه  من  استيقظ 
أال  إلى اهللا؛  الــكــالم  أحــب  هــي  الــتــي  األربــعــة  الــكــلــمــات  مــتــضــمــنًــا 
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هذه  فإنَّ   ،(١ أكبر»( واهللا  اهللا،  إال  إله  وال  هللا،  والحمد  اهللا،  «سبحان  وهي: 
مــن  قــام  إذا  الــمــرء إلــيــهــا  ــبــادر  يُ أن  الــتــي يــنــبــغــي  الــكــلــمــات  أهــم  مــن  الــكــلــمــات 
وصــالتــه  ـــســـتـــجـــاب،  مُ دعــــاءه  أنَّ  شـــك  فـــال  صــفــتــه؛  هـــذه  كـــانـــت  ــــن  ومَ نـــومـــه، 
 . عـــبـــادة  حـــديـــث  فـــي  ســـيـــأتـــي  كـــمـــا  ـــســـتـــجـــاب،  مُ واســـتـــغـــفـــاره  مـــقـــبـــولـــة، 

هــذا الــوقــت. كــر ومــكــانــتــه فــي  الــذِّ يــدل عــلــى شــرف  ــه  وهــذا كــلّ
مــن  قــيــامــه  عــنــد  يــقــولــهــا  أن  ـــا  أيـــضً لــلــمــســلــم  ـــشـــرع  يُ لـــتـــي  ا األذكــــار  ومـــن 
٢)، فــالــنــوم  )« ــورُ ــشُ ــهِ الــنُّ ــيْ لَ إِ ــا وَ ــنَ ــاتَ مَ ــا أَ ــدَ مَ ــعْ بَ ــا  ــانَ ــيَ حْ ي أَ لَّـــذِ ــهِ ا ــلَّ ــدُ لِ ــمْ نــومــه: «الــحَ
ـــشـــرع  يُ واالســـتـــيـــقـــاظ مـــن الـــنـــوم حـــيـــاة بـــعـــد مـــوتـــة، ولـــذلـــك   ،ــــغــــر صُ مـــوتـــة 
مــن  فــكــم  الـــحـــيـــاة،  هـــذه  عــلــى  يحمد اهللا  أن  نـــومـــه  مـــن  يـــقـــوم  مـــا  أول  للعبد 
إلــى  إالَّ  مــنــهــا  قــومــة  ال  الــتــي  الــنــومــة  هــي  وكــانــت  ــرشــهــم  فُ عــلــى  نــامــوا  نـــاسٍ  أُ
ثـــمَّ   ،يحمد اهللا أن  نـــومـــه  مـــن  يـــقـــوم  مـــا  أول  العبد  فــعــلــى  الـــقـــبـــر، 
هذه  أعظم  ومن  الكريمملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبي  عن  المأثورة  العظيمة  باألذكار  يعتني 
ــوحــيــد واإليــمــان؛  والــتَّ ــنــاء  والــثَّ عــاء  والــدُّ كــر  الــذِّ األذكـــار وأجــمــعــهــا فــي بــاب 
كــان  والــذي  الــمــصــنــف  أورده  الــذي  الــمــبــارك،  كــر  والــذِّ الــعــظــيــم  عــاء  الــدُّ هــذا 
هذا  روايات  بعض  في  جاء  وقد  اللَّيل،  من  يتهجد  قام  إذا  نبيناملسو هيلع هللا ىلص  يقوله 

ــيــل. الــحــديــث، أنَّ الــنَّــبــيملسو هيلع هللا ىلص كــان يــســتــفــتــح بــه صــالتــه مــن الــلَّ
واإليمان،  والتَّوحيد  االعتقاد  في  ا  جامعً متنًا  الحديث-  -هذا  عدُّ  ويُ
فــق  وُ وإذا  يـــانـــة،  الـــدِّ وأصـــول  الــمــلــة،  وقـــواعـــد  اإليـــمـــان،  أصـــول   حـــو فــقــد 
ـــيـــل؛  الـــمـــســـلـــم لـــلـــعـــنـــايـــة بـــهـــذه الـــكـــلـــمـــات الـــعـــظـــيـــمـــة كــــلّ لـــيـــلـــةٍ فــــي جــــوف الـــلَّ
العقائد  من  تضمنته  وما   ، معانٍ من  الكلمات  هذه  عليه  دلَّت  ما  ا  مُستحضرً
«إِنَّ  قــالملسو هيلع هللا ىلص:  فــقــد   ، لــيــلــةٍ كــلِّ  فــي  ا إليــمــانــه  مــجــددً بــذلــك  كــان  واإليــمــانــيــات؛ 

وانــظــر: «فــضــائــل الــكــلــمــات األربــع».  ،(٢١٣٧ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
.(٦٣١٤ أخــرجــه الــبــخــاري (  (٢ )
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دَ  دِّ يُجَ نْ  أَ لُوا اهللاَ  فَسَ ؛  بُ الثَّوْ لَقُ  يَخْ ا  مَ كَ مْ  كُ دِ حَ أَ فِ  وْ جَ فِي  ــقُ  ــلَ لَــيَــخْ اإليمان 
عـــاء الــعــظــيــم مـــن أعـــظـــم مـــا يـــكـــون بــه  وهــــذا الـــدُّ  .(١ )« ـــمْ ـــكُ ـــوبِ ـــلُ فِـــي قُ اإليـــمـــان 
الــمــرء  يــقــوم  عــنــدمــا  ســيــمــا  ال  الــبــاب،  هــذا  فــي  وأنــفــعــه  بــل  اإليــمــان،  تــجــديــد 
فــي  لـــه  كتب اهللا  مـــا  لــيــصــلــي  احــــة؛  والــــرَّ الـــنـــوم  مـــن  ونــصــيــبــه  حــظــه  أخـــذ  وقـــد 
ــتــأمــالً  لـــنَّـــفـــع، مُ ــا صــالتــه بــهــذه الــكــلــمــات الــعــظــيــمــة ا ــســتــفــتــحً ـــيـــل، مُ جـــوف الـــلَّ
بــلــغــت  والــتــي  الــحــديــث،  هــذا  عــلــيــهــا  اشــتــمــل  الــتــي  ــمــل  الــجُ ودالالت  مــعــانــي 
ـــمـــل عــظــيــمــة فـــي تــقــريــر االعـــتـــقـــاد وتــثــبــيــت  جُ ــمــلــة، وهـــي  جُ اثــنــتــي وعــشــريــن 
الــكــلــمــات  بــهــذه  يــنــتــفــع  إنَّما  والعبد  الــقــلــب.  فــي  الــتَّــوحــيــد  وتــعــمــيــق  اإليــمــان 
الالت الــتــي تــضــمــنــتــه  والــدِّ ــهــم الــمــعــنــى  فِّــق لــلــعــنــايــة بــفَ وُ إذا  االنــتــفــاع الــعــظــيــم: 
ألصول  وإيضاح  له  وتقريرٍ  للتوحيد  بيانٍ  من  المباركات؛  الكلمات  هذه 

اإليــضــاح والــبــيــان. وأبــلــغ مــا يــكــون مــن  ــريــعــة، بــأتــم  اإليــمــان وقــواعــد الــشَّ
مطبوعة  رسالةٍ  إلى  باإلحالة  عاء  الدُّ بهذا  يتعلق  ما  بيان  في  وأكتفي 
فــي الــعــقــيــدة»، وهــي رســالــة  بــعــنــوان: «الــمــقــالــة الــمــفــيــدة شــرح حــديــث جــامــع 

بإذن اهللا. بــابــهــا  فــي  نــافــعــة  وهــي  الــحــديــث،  هــذا  شــرح  فــي  ــصــصــت  خُ
وقيل:  خالقه،  أي:  نور،  ذو  معناه:  واألرض:  ماوات  الّسَ نور  (أنت   :Â
بالهداية  المؤمنين  عباده  قلوب  منّوِر  وقيل:  والقمر،  مس  الّشَ في  نيا  الّدُ نور 
هــو  الـــذي  الـــنـــور  الزم  هـــو    الــمــصــنــف  ذكـــره  الـــذي  وهـــذا  والمعرفة). 
 ، صـــفـــتـــه  هــــو  لــــــذي  ا لــــنــــور  ا يـــتـــضـــمـــن  لـــــــذي  وا  ، اســـــــم اهللا 
يــوصــف  أنـــه  كــمــا  ـــا؛  وصـــفً إلــيــه  ويـــضـــاف  ـــا،  اســـمً إلى اهللا  ـــضـــاف  يُ فــــ «الـــنـــور» 
نــور،  فــاهللا   ، نــور  بــأنــه  يــوصــف  كــذلــك  فــإنــه  والــعــلــم،  والــبــصــر  ــمــع  بــالــسَّ
عــنــه:    قال اهللا  حــيــث  نـــور؛  ونــبــيــهملسو هيلع هللا ىلص  نـــور،  وشــرعــه  نـــور،  ووحــيــه 

 (٥ ) والحاكم   ،(٨٤ ) رقم   (٣٦/١٣ ) الكبير»  «المعجم  في  الطبراني  أخرجه   (١ )
.(١٥٩٠ وصــحــحــه، وحــســنــه األلــبــانــي فــي صــحــيــح الــجــامــع (
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.[٨ O ﴾ [الــتــحــريــم:   N  M  L  K  J I  H  G  F
لــــنــــور الـــــذي هــــو اســـــم اهللا  فــــالــــذي ذكـــــر الـــمـــصـــنِّـــف هــــو أثـــــر مــــن آثـــــار ا

.  وصــفــتــه 
بأمرهما).  القائم  أي:  ْرِض». 

َ
َواأل َمَواِت  الّسَ «َقّيُوُم  (وقوله:   :Â

 : اســــم اهللا الــقــيــوم، وهـــو ثــابــت فـــي الـــقـــرآن الــكــريــم، كــمــا فـــي قــولــه 
المعنى،  هــذا  على  يــدل  وهــو   ،[٢٥٥ [الــبــقــرة:  ﴿ ىليلجمحمخمممىم ﴾ 
على  يدل  كما  بشؤونهم،  وقيامه  لهم،  وتصريفه  لق،  للخَ تدبير اهللا  كمال  وهو 
كمال  على  يدلُّ  فاألول  لغيره،  المقيم  بنفسه  القائم  هو  فالقيوم  بنفسه.  قيامه 

  . وتدبيره  قدرته  كمال  على  يدل  والثَّاني  غناه، 

 

ِمَن  َيَعاّرَ  «َمْن  َقاَل:  الّنَبِّيملسو هيلع هللا ىلص  عن    اِمِت  الّصَ بُن  ُقَباَدةُ  (روى 
َوُهَو  الَحْمُد،  َولَُه  الُْملُْك  لَُه  لَُه،  َشِريَك  َال  َوْحَدهُ   اُهللا 

َ
إِّال إِلََه  ال  َفَقاَل:  ْيِل 

اللَّ
ْكَبُر، 

َ
 اُهللا، َواُهللا أ

َ
ِ، َوُسْبَحاَن اهللاِ، َوَال إِلََه إِّال َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َقِديٌر، الَْحْمُد ِبَّ

 بِاهللاِ، ُعّمَ َقاَل: اللُهّمَ اْغِفْر لِي. وَدَعا؛ اْسُتِجيَب لَُه، َفإِْن 
َ

َة إِّال َوَال َحْوَل َوَال قُّوَ
البخاري(١). أخرجه  َصَالتُُه».  قُبِلَْت  ى 

َوَصلَّ  
َ
أ تََوّضَ

.(١١٥٤ أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
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ى  وتمّطَ م 
تكلَّ وقِيَل:  استيقظ،  قيل:  الّرَاء-  -بتشديد   :« «تَعاّرَ وقوله 

ْنَيُن 
َ
أ وهو  البعُض:  قال  بصوٍت،  تمطى  بعُضهم:  وقال  انتبه،  وقيل:   ، ّنَ

َ
َوأ

بالمعنى). ْشبُه 
َ
وأ

مــن  اســتــيــقــظ  أي:  اء-،  الــــرَّ -بــتــشــديــد  ْيِل). 
اللَّ ِمَن  َيَعاّرَ  (َمْن   :Â

فــإنَّ  ال؛  أو  صــوت  أو  أنــيــن  أو  اســتــيــقــاظــه  فــي  تــمــطٍّ  لــه  حــصــل  ســـواء  ــيــل،  الــلَّ
وتـــهـــلـــيـــالً  وثــــنــــاءً  ا  حــــمــــدً ذكرُ اهللا؛  إلـــيـــه  يــــبــــادر  أن  يـــنـــبـــغـــي  مــــا  أول 

. ــا هللا  ــا وتــنــزيــهً وتــعــظــيــمً
َولَُه  الُْملُْك  لَُه  لَُه،  َشِريَك  َال  َوْحَدهُ   اُهللا 

َ
ِّال إ ِلََه  إ ال  (َفَقاَل:   :Â

الــتــي  الـــتـــوحـــيـــد  كـــلـــمـــة  هـــي  هــــذه  َقِديٌر).  َشْيٍء  ُكّلِ  َعلَى  َوُهَو  الَْحْمُد، 
الـــمـــخـــلـــوقـــات،  خـــلـــقـــت  وألجـــلـــهـــا  واألرض  الـــســـمـــوات  قـــامـــت  أجـــلـــهـــا  مـــن 
في  والفالح  السعادة  أهل  هم  الكلمة  هذه  وأهل  والنار.  الجنة  وأوجدت 
تــعــنــي   « إِالَّ اهللاُ ــهَ  لَ إِ فــــــ «الَ   ، دين اهللا  قــيــام  وعــلــيــهــا  واآلخــرة،  الــدنــيــا 
ركــنــيــن:  عــلــى  قــائــمــة  وهـــي  ـــاله،  عُ فــي  جـــلَّ  لــه  يـــن  الـــدِّ وإخـــالص  توحيد اهللا 
الــعــبــوديــة  وإثــبــات  سو اهللا،  مــا  كــل  عــن  الــعــبــوديــة  نــفــي  واإلثـــبـــات،  الــنــفــي 

وحــده. بــكــل مــعــانــيــهــا هللا 
تــأكــيــد   « ـــــهُ لَ يــــكَ  ــــرِ شَ وقــــولــــه: «الَ  لـــإلثـــبـــات،  تـــأكـــيـــد  وقــــولــــه: «وحــــــده» 
ـــهُ  لَ ــكُ وَ ــلْ ــمُ لْ ـــهُ ا وهـــذا مــن االهــتــمــام بــمــقــام الــتــوحــيــد، وقــولــهملسو هيلع هللا ىلص: «لَ لــلــنــفــي، 
ودالئــل عــلــى  ». هــذه بــراهــيــن لــلــتــوحــيــد،  يــرٌ ــدِ ءٍ قَ ــيْ ــلِّ شَ كُ ــى  ــلَ ــوَ عَ هُ ، وَ ــدُ ــمْ الْــحَ

. يــن لــه  الــدِّ إخــالص  وجــوب 
َوَال  ْكَبُر، 

َ
أ َواُهللا   اُهللا، 

َ
إِّال إِلََه  َوَال  َوُسْبَحاَن اهللاِ،   ،ِ ِبَّ (الَْحْمُد   :Â
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إلى اهللا  الــكــالم  أحــب  هــي  األربـــع  الــكــلــمــات  هــذه   .( بِاهللاِ  
َ

إِّال َة  قُّوَ َوَال  َحْوَل 
، كــمــا ثــبــت فــي صــحــيــح مــســلــم وغــيــره، أنَّ الــنَّــبــيملسو هيلع هللا ىلص قـــال: «أحـــبُّ 
.(١)« بَرُ كْ اهللاُ أَ الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ، وَ ، وَ هِ دُ لِلَّ مْ انَ اهللاِ، والْحَ بْحَ الكالم إلى اهللاِ أربع: سُ

يــلــيــق  ال  مـــا  كــــلِّ  عـــن  لـــه  وتـــنـــزيـــهـــه  هللا  تـــقـــديـــسٌ   .( (ُسْبَحاَن اهللاِ  :Â
 : قـــال  كــمــا  ومــمــاثــلــة الـــمـــخـــلـــوقـــات،  والـــعـــيـــوب  لـــنَّـــقـــائـــص  ا مـــن  بـــه 

 Ø  ×  Y  Õ  Ô  Ó  X  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿
.[١٨٢  - ١٨٠ Ú ﴾ [الــصــافــات:   Ù

الــجــمــع  وفــي   ، ــه  حــبِّ مــع  على اهللا  ثــنــاء   .( ِ َ ِبّ (الَْحْمُد   :Â
عــن  هللا  تنزيه  فالتَّسبيح  واإلثبات،  التَّنزيه  بين  جمع  والحمد  التَّسبيح  بين 

. إثــبــات الــكــمــال لــه  الــنــقــائــص، والــحــمــد 
بــالــعــبــادة،    لــه  وإفـــراد  هللا  تــوحــيــدٌ   اُهللا). 

َ
ِّال إ ِلََه  إ (َوَال   :Â

مــنــه. وخــلــوص  الــشــرك  مــن  وبــراءة   ،له يــن  الــدِّ وإخــالص 
  بــــــأنَّ اهللا  وإقــــــرارٌ   ، هللا  تـــعـــظـــيـــمٌ  ْكَبر). 

َ
أ (َواُهللا   :Â

حــيــث    حــاتــم  عدي بن  حــديــث  فـــي  كــمــا  مــنــه،  أكــبــر  ال  الـــذي  الــكــبــيــر 
ـــهٍ  لَ إِ ـــنْ  مِ ــمُ  ــلَ ــعْ تَ ــلْ  ــهَ فَ  . إِالَّ اهللاُ ـــهَ  لَ إِ الَ   : ـــولَ ـــقُ تَ نْ  أَ كَ  ـــرُّ ـــفِ يُ ـــا  الــنَّــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «مَ لــه  قــال 
نْ  أَ ــرُّ  ــفِ تَ ــا  ــمَ نَّ : «إِ ــالَ قَ ــمَّ  ثُ ــةً  ــاعَ سَ ــمَ  ــلَّ ــكَ تَ ــمَّ  ثُ  : ــالَ قَ  . الَ  : ــتُ ــلْ قُ  : ــالَ قَ  اهللاِ؟».  وَ سِ

.(٢ ) الَ  : ــتُ ــلْ قُ  : ــالَ قَ نَ اهللاِ؟»  مِ ــبَــرَ  كْ أَ ــيْــئًــا  شَ ــمُ  ــلَ ــعْ تَ وَ  ، ــبَــرُ كْ أَ : اهللاُ  قُولَ تَ
الحول  من  وبراءة  باهللا  استعانةٌ   .( بِاهللاِ  

َ
ِّال إ َة 

قُّوَ َوَال  َحْوَل  (َوَال   :Â
الــمــنــاســبــة؛  غـــايـــة  مــنــاســب  الـــمـــوضـــع  هـــذا  فـــي  بــهــا  واإلتـــيـــان  بـــه،  إال  والـــقـــوة 
تــبــرأت  قـــد  تـــكـــون  فــحــيــنــهــا   ،« بِـــــاهللاِ إِالَّ  ةَ  ـــــوَّ قُ الَ  وَ لَ  ـــــوْ حَ «الَ  قـــلـــت:  إذا  ألنـــك 

.(٢١٣٧ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
٢٩٥٣)، وحــســنــه األلــبــانــي. أخــرجــه الــتــرمــذي (  (٢ )
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ومــن   ، من اهللا  والــعــون  الــمــدد  ــا  طــالــبً وقــوتــك،  حــولــك  مــن  إلى اهللا 
من اهللا  فتطلب  النوم،  من  تقوم  عندما  الكلمة  هذه  لقول  األوقات  أنسب 
ومصالح  عظيمة  وطاعات  وأمور  أعمال  أمامك  ألن  يعينك؛  أن 
 ،من اهللا ومــــدد  مـــعـــونـــة  إلــــى  بـــهـــا  قـــيـــامـــك  يـــحـــتـــاج  مـــتـــنـــوعـــة  دنـــيـــويـــة 
ــنــاء  الــثَّ بــعــد  وذلـــك  تــقــولــهــا،  أن  الـــنـــوم  مـــن  تــقــوم  مـــا  أول  تـــبـــادر  أن  فــيــنــاســب 

ــاله. عُ فــي  جــلَّ  وتــوحــيــده  وتــكــبــيــره  وتــقــديــســه    على اهللا 
بــعــض  فـــي  الــحــديــث  ولــفــظ  وَدَعا).  لِي  اْغِفْر  قال: اللُهّمَ  (ثّمَ   :Â
ـــمـــا  وإنَّ لـــلـــشـــك،  لــيــســت  هـــنـــا  و»  و«أَ ـــــــا»،  عَ دَ أو  ــــي  لِ ــــرْ  ــــفِ اغْ ـــمَّ  مــــصــــادره: «الـــلـــهُ
كان  ا  اســتــغــفــارً ستجاب؛  مُ فــدعــاؤه  دعــا  أو  استغفر  ســواء  والــمــراد:  للتنويع، 
عــاء بــعــد هــذه الــكــلــمــات؛  . وهـــذا فــيــه حــثٌّ عــلــى الــمــبــادرة إلــى الــدُّ أو ســـؤاالً
ــرْ  ــفِ اغْ «اللهم  الحديث:  فــي  عليها  نُــصَّ  التي  اللَّفظة  بهذه  وســؤاالً  ا  استغفارً
ستجابة. مُ دعوته  فإنَّ  واآلخرة؛  نيا  الدُّ خيريِ  من  شاء  ما  يسأل اهللا  ثمَّ  لي»، 

النَّاس،  من  كثير  فيه  يفرط  أمرٍ  على  أنبه  وهنا   .( لَُه (اْسُتِجيَب   :Â
عــوة، لــيــطــلــب مــنــه أن يــدعــو  الــدَّ ــســتــجــابِ  مُ يــســأل عــن شــخــصٍ  الــنَّــاس  فــبــعــض 
ا  ــالــحــيــن: أتـــعـــرف أحـــدً ألحـــد الــصَّ لـــه، ويـــفـــرط فـــي مــثــل هـــذه األمــــور، قــيــل 

عــاء. ــن يــجــيــب الــدُّ عــوة؟ قــال: أعــرف مَ الــدَّ ــســتــجــاب  مُ
يــا  لـــطـــاوس:  فـــقـــال  يـــعـــوده،  مـــريـــض  عـــلـــى  كـــيـــســـان  طاوس بن  ودخــــل 
إذا  الــمــضــطــر  يــجــيــب  فــإنــه  لــنــفــســك؛  ادعُ  فــقــال:  لــي،  ادعُ  عبد الرحمن!  أبــا 
مــســتــجــابــة؛  الــمــضــطــر  ودعــوة  مــضــطــر،  دعــوة  لــنــفــســك  دعــوتــك  أي:   .(١ دعــاه(

. ــا وقــوة إقــبــال عــلــيــه  ألنَّ فــيــهــا إلــحــاحً
األوقــــــات  هـــــذه  مـــثـــل  عـــلـــى  يــــحــــرص  أن  الـــمـــســـلـــم  عـــلـــى  يـــنـــبـــغـــي  ولــــــذا 

.(٧١ والــكــفــارات ( رواه ابــن أبــي الــدنــيــا فــي الــمــرض   (١ )
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األوقــــات بــيــن  األذكــــار الــعــظــيــمــة فـــي هـــذه  الـــمـــبـــاركـــة، ويـــحـــرص عــلــى هـــذه 
من  يستيقظ  ما  أول  نفسه  يعود  وأن   ، لربِّه  ومناجاته  دعائه  يدي 

نــومــه أن يــقــول هــذه الــكــلــمــات الــمــبــاركــات.
هــذا الــحــديــث عــن الــفــربــري  نــقــل الــحــافــظ ابــن حــجــر فــي كــالمــه عــلــى 
عــلــى  كــــر  الــــذِّ هـــــذا  قــــــال: «أجــــريــــت  لــــبــــخــــاري-  ا صـــحـــيـــح  رواة  مــــن  -وهــــــو 

 $  #  "  ! ﴿ فــقــرأ:   آتٍ  فــأتــانــي  نــمــت  ثــمَّ  انــتــبــاهــي،  عــنــد  لــســانــي 
.(١ اآليــة»(  [٢٤ ... ﴾ [الــحــج:  %

الطَّيب  إلى  الهداية  ن  مِ عليه  والمواظبة  الذكر  بهذا  العناية  أنَّ  شك  وال 
العبد المؤمن  على  فينبغي  الحميد،  صراط  إلى  الهداية  من  ا  وأيضً القول،  من 
ويــتــوضــأ  ويــدعــو  يستغفر اهللا  ثــمَّ  نــومــه،  مــن  يــقــوم  أن  بــعــد  فــيــقــولــه  بــه،  يــهــتــم  أن 

.« هُ تُ الَ صَ بِلَتْ  قُ لَّى  صَ وَ أَ  ضَّ تَوَ إِنْ  «فَ الحديث:  في  جاء  كما  ويصلي، 
مــا  أول  عـــنـــد  الـــمـــبـــاركـــات  الـــكـــلـــمـــات  بـــهـــذه  الـــعـــنـــايـــة  أنَّ  فـــالـــحـــاصـــل: 
الــمــســلــم  الــمــرء  بــه  ــعــنــى  يُ أن  يــنــبــغــي  مــا  أعــظــم  مــن  نــومــه،  مــن  الــمــرء  يــســتــيــقــظ 

 فــي حــيــاتــه الــيــومــيــة. 

 

نٌَس ْنُن َمالٍِك ، أّنَ الّنَبِّيملسو هيلع هللا ىلص كان إذا َدَخَل الَخالَء َقاَل: 
َ
(روى أ

عليه(٢). متفق  َوالَخَبائِِث».  الُخُبِث  ِمَن  بَِك  ُعوُذ 
َ
أ إِنِّي  «اللُهّمَ 

الُخُبث: بضّمِ الخاء جمُع خبيث، والخبائث: جمع خبيثة، يريُد ذكوَر 
ابي  الَخّطَ َطُهُم 

َوَغلَّ الباَء،  يَُسّكِنون  ثيِن  الُمَحّدِ وعاّمة  وإناثَهم،  الشياطيِن 

.(٤١/٣ انــظــر: «فــتــح الــبــاري» البــن حــجــر (  (١ )
.(٣٧٥ ١٤٢)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (٢ )
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غيُره). ذلك  َوَصّوََب  فيه(١)، 

لـــــخـــــالء»:  «ا بـــــ  لـــــمـــــراد  وا الخالء).  دخول  عند  يُقال  (ما   : Â
بــمــا  لــنَّــبــويــة  ا ــنَّــة  لــسُّ ا جــاءت  وقــد  حــاجــتــه،  لــمــرء  ا فــيــه  يــقــضــي  الــذي  لــمــوضــع  ا
لــعــافــيــة  وا الــحــفــظ  لــه  تــحــقــق  لــمــســلــم  ا قــالــه  وإذا  الــخــالء،  دخــول  عــنــد  يــقــال 
ســتــر  فــيــه  الــحــاجــة  قــضــاء  عــنــد  ــقــال  يُ ــا  مــمَّ نــبــيــنــاملسو هيلع هللا ىلص  عــن  ثــر  ــؤْ يُ مــا  فإن  لــســتــر؛  وا
يــذكــر  أن  عــلــيــه  حـــاجـــتـــه  قـــضـــى  ومـــن  لـــذنـــوبـــه.  غـــفـــران  وفـــيـــه  بـــل  آدم،  البـــن 
نــتــفــع  فــا لــغــذاء؛  ا وهـــذا  لــطــعــام  ا هــذا  لــه  يــســر  بــأن  عــلــيــه    اهللا  نعمة 
فــلــم  لــيُــســر،  ا بــهــذا  بــإخــراجــه  عــلــيــه  اهللا  نَّ  مَ ثــمَّ  عــافــيــتــه،  بــه  ــت  وصــحَّ بــدنــه،  بــه 
لــنِّــعــم  ا هـــذه  شــكــر  عــن  لــعــجــزه  اهللا  فيستغفر  مــضــرة،  ــا  ســمــومً بــدنــه  فــي  يــبــق 
ـبــويــة  لــنـَّ ا ـــنَّـــة  لـــسُّ ا فـــي  جـــاء  كــمــا  فــيــقــول  عــلــيــه،  بــهــا    اهللا  أنعم  لـــتـــي  ا
بــالــبــســمــلــة  الــحــاجــة  لــقــضــاء  دخـــولـــه  عــنــد  فــيــبــدأ   ،(٢ )« ـــكَ نَ ا ـــرَ ـــفْ لــمــطــهــرة: «غُ ا
لــنَّــبــوي،  ا لــهــدي  ا عــظــيــم  مــن  وهذا  لــمــغــفــرة،  ا بــطــلــب  ذلــك  ويــخــتــم  لــتَّــعــوذ،  وا

لــعــظــيــمــة. ا ــنَّــة  لــسُّ ا هــذه  وبــركــة 
ا بتســـــــكين  ــِث َوالَخَبائِِث). إمَّ ــَن الُخُب ُعوُذ بَِك ِم

َ
ِــي أ ِنّ  إ

ــّمَ Â: (اللُه
بائث»:  و«الخَ ـــــــياطين،  الشَّ ذكـــــــران  بث»:  ــــــــ «الخُ ب والمراد  هـــــــا،  ضمِّ أو  ـــــــاء  الب

إناثهـــــــم.

.(٢١ انــظــر: «إصــالح غــلــط الــمــحــدثــيــن» لــلــخــطــابــي (ص:   (١ )
وصــحــحــه   ،(٣٠٠ ) مـــاجـــه  بـــــن  وا  ،(٧ ) لــــتــــرمــــذي  وا  ،(٣٠ ) داود  أبــــو  أخــــرجــــه   (٢ )

األلــبــانــي.
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هــذا الــحــديــث بــإســنــادٍ قــال عــنــه الــحــافــظ  روايـــات  وقــد جــاء فــي بــعــض 
١): عــلــى شــرط مــســلــم، زيــادة الــبــســمــلــة  ابــن حــجــر فــي كــتــابــه «فــتــح الــبــاري»(

.« ــبَــائِــثِ الْــخَ وَ ــبُــثِ  الْــخُ ــنَ  مِ بِــاهللاِ  ــوذُ  عُ أَ مِ اهللاِ  أولــه: «بِاسْ فــي 
اتِ  رَ ـــوْ عَ ــنِّ وَ ــجِ ــنَ الْ ــيْ بَ ــا  ــرُ مَ ــتْ ويــشــهــد لــهــذه الــزيــادة قــول الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «سَ

.(٢ )« مِ اهللاِ بِاسْ  : ــولَ ــقُ يَ نْ  أَ ــنِــيــفَ  لْــكَ ا ــلَ  خَ دَ إذا  مَ  آدَ ــنِــي  بَ
قــال  كــمــا  وحــفــظ،  وصيانة  للعبد  ســتــرٌ  الــخــالء  دخـــول  عــنــد  فذكر اهللا 
 ﴾ ¿  ¾  ½  ¼ »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿  :
فــي  ذكــــــر اهللا  عـــلـــى  ويــــواظــــبــــون  اهللا،  يـــــذكـــــرون  الــــذيــــن  أي:   .[٦٥ [اإلســـــــــراء: 

ومــن ذلــك عــنــد قــضــاء الــحــاجــة. األحــوال كــلــهــا، 

 

َفَجاَءْت  بِِل،  ِ
ْ

اإل رَِعايَُة  َعلَْيَنا  َكانَْت  َقاَل:   َعاِمر ْنُن  ُقْقَبُة  (روى 
ُت 

ْ
ْدَرك

َ
َفأ الّنَاَس  ُث  يَُحّدِ َقائًِما  َرُسوَل اهللاِملسو هيلع هللا ىلص  ُت 

ْ
ْدَرك

َ
َفأ بَِعِشّيٍ  َفَروَّْحُتَها  نَْوَبتِي 

َعَتْيِن، 
ْ
َرك َفُيَصلِّي  َفُقوُم  ُعّمَ  الوضوء،  َفُيْحِسُن   

ُ
أ َفَتَوّضَ ُمْسلٍِم  ِمْن  «َما  َقْولِِه:  ِمْن 

ْجَوَد َهِذهِ! 
َ
 وََجَبْت لَُه الَْجّنَُة» َقاَل َفُقلُْت: َما أ

َ
ُمْقبًِال َعلَْيِهَما بَِقلْبِِه َووَْجِهِه، إِّال

َقْد  إِنِّي  َقاَل:  ُقَمُر  َفإذا  َفَنَظْرُت  ْجَوُد 
َ
أ َقْبلََها  تِي 

الَّ َفُقوُل:  يََدّيَ  َنْيَن  َقائٌِل  َفإذا 
ْو َفيُْسبُِغ- 

َ
 َفُيْبلُِغ -أ

ُ
أ َحٍد َفَتَوّضَ

َ
ْفُتَك ِحيَن ِجْئَت آنًِفا، َقاَل: «َما ِمْنُكْم ِمْن أ

َ
َرأ

 فُتَِحْت 
َ

ًدا َقْبُدهُ َوَرُسولُُه إِّال ّنَ ُمَحّمَ
َ
 اُهللا َوأ

َ
ْن َال إِلََه إِّال

َ
ْشَهُد أ

َ
الُْوُضوَء ُعّمَ َفُقوُل: أ

ّفَِها َشاَء». انفرد به مسلم(٣)).
َ
بَْواُب الَْجّنَِة الّثََماغَِيُة يَْدُخُل ِمْن ك

َ
لَُه أ

.(٢٤٤/١ انــظــر: «فــتــح الــبــاري» البــن حــجــر (  (١ )
٢٩٧)، وصــحــحــه األلــبــانــي. وابــن مــاجــه (  ،(٦٠٦ أخــرجــه الــتــرمــذي (  (٢ )

.(٢٣٤ أخــرجــه مــســلــم (  (٣ )
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لــبــدن  طـــهـــارةٌ  ضـــوءُ  الـــوُ الوضوء).  من  الفراغ  بعد  يقال  (ما   :Â
عــقــب  يــقــولــه  أن  لــلــمــســلــم  يشرع  ما  نــبــيــنــاملسو هيلع هللا ىلص  عن  نَّة  السُّ في  جاء  وقد  المرء، 

الــوضــوء تــكــمــيــالً لــعــبــوديــتــه.
بــيــن  ــنــاوب  الــتَّ نَْوَبتِي).  َفَجاَءْت  بِِل  ِ

ْ
اإل رَِعايَُة  َعلَْيَنا  (َكانَْت   :Â

هــمــتــهــم  عـــلـــى  يـــــدلُّ  جـــلـــيـــل  مـــقـــصـــد  لـــه  اإلبـــــل  رعـــايـــة  فـــي    ـــحـــابـــة  الـــصَّ
وأخــــذ األحــــاديــــث عــنــه  ملسو هيلع هللا ىلص،  ــيّ ــبـِ لـــنـَّ الـــعـــالـــيـــة، وعــنــايــتــهــم الـــكـــبـــيـــرة بـــمـــالزمـــة ا
الخيرين:  بين  فجمعوا  نيوية،  الدُّ مصالحهم  فوات  عدم  مع  عليه،  والتَّفقه 
ملسو هيلع هللا ىلص. الــقــيــام بــهــذه الــمــصــالــح بــالــتَّــنــاوب عــلــيــهــا، والــحــضــور فــي مــجــلــس الــنَّــبــيِّ

ــغــه تــلــك  لـــنَّـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص وقـــت نــوبــتــه بــلَّ فـــائـــدة مـــن كـــالم ا ـــن فــاتــتــه  ـــا مَ وأيـــضً
العالية  الهمة  على  يدل  ا  ممَّ وهذا  عنه،  ناب  الذي  وصاحبُه  ه  رفيقُ الفائدة 
والــتــنــظــيــم ألوقــاتــهــم، ولــعــل الــجــاديــن وأصــحــاب الــهــمــم الــعــالــيــة يــســتــفــيــدون 

مــن مــثــل هــذه الــتَّــجــارب الــمــبــاركــة.
وهـــو  مـــراحـــهـــا،  إلــــى  اإلبــــل  رددت  أي:   .( بَِعِشّيٍ ّوَْحُتَها  (َفَر  :Â

ــمــس. الــشَّ غــروب  قــبــل  مــا  أي:   .( فــيــه. (بَِعِشّيٍ تــبــيــت  الــذي  الــمــكــان 
ِمْن  ُت 

ْ
ْدَرك

َ
َفأ الّنَاَس  ُث  يَُحّدِ َقائًِما  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوَل اهللاِ ُت 

ْ
ْدَرك

َ
(َفأ  :Â

َعَتْيِن، 
ْ
َرك َفُيَصلِّي  َفُقوُم  ُعّمَ   ، ُوُضوَءهُ َفُيْحِسُن   

ُ
أ َفَتَوّضَ ُمْسلٍِم  ِمْن  َما   : َقْولِِه

إلــى  صــالتــه  وقـــت  قــلــبــه  يــلــتــفــت  ال  أي:  َوَوْجِهِه).  بَِقلْبِِه  َعلَْيِهَما  ُمْقبًِال 
 ، إلـــيـــه  الـــتـــجـــائـــه  فـــي  ـــا  صـــادقً على اهللا  ـــقـــبـــالً  مُ يـــكـــون  بـــل  نـــيـــا،  الـــدُّ أمــــور 
ائــح  الــرَّ بــتــتــبــع  وهــنــاك،  هــنــا  وبــصــره  بــوجــهــه  يــلــتــفــت  ال  أي:  بــوجــهــه.  ومــقــبــالً 

والــغــادي، بــل بــصــره مــوضــع ســجــوده.
لــلــطــهــارة  الــعــظــيــمــة  ــمــرة  الــثَّ فــيــه  وهـــذا  الَْجّنَُة).  لَُه  َوَجَبْت   

َ
ِّال (إ  :Â
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برضا اهللا. والــفــوز  الــجــنــة  مــوجــبــات  مــن  وأنــهــمــا  بــهــمــا،  والــعــنــايــة  ــالة  والــصَّ
الــفــائــدة  بــهــذه  ــرَّ  وسُ فــرح  أي:   .(! ِ َهِذه ْجَوَد 

َ
أ َما  َفُقلُْت:  (َقاَل:   :Â

ــر عــن إعــجــابــه وســـروره  ملسو هيلع هللا ىلص، فــعــبَّ ــبــيّ ــمــيــنــة الــتــي ســمــعــهــا مــن الــنَّ الــعــظــيــمــة الــثَّ
ا. مــســرورً ــا  فــرحً ــا  !» مــغــتــبــطً هِ ــذِ دَ هَ ــوَ جْ ــا أَ بــهــا بــقــولــه: «مَ

ْجَوُد). لم يذكر له الفائدة 
َ
تِي َقْبلََها أ

Â: (َفإذا َقائٌِل َنْيَن يََدّيَ َفُقوُل: الَّ
وقوله:  إليها،  والتَّشويق  غبة  الرَّ تحريك  أجل  من  وذلك  مباشرة؛   األخر
ــالــحــة مــتــفــاضــلــة، وأن الــمــســلــم يــنــبــغــي عــلــيــه أن  «أجــود» فــيــه أن األعــمــال الــصَّ
هـــذا الـــبـــاب حــتــى تــتــحــقــق لـــه الــمــنــافــســة ونـــيـــل الــمــراتــب  يـــحـــرص عــلــى فــقــه 

واكــتــســاب الــفــضــائــل.
أنَّ  أي:  ْفُتَك ِحين ِجْئَت آنًِفا). 

َ
(َفَنَظْرُت َفإذا ُقَمُر َقاَل: إِنِّي َقْد َرأ  :Â

الــفــائــدة األولــى قــد فــاتــتــك ولــم تــدركــهــا.
أي:  الُْوُضوَء).  َفيُْسبُِغ-  ْو: 

َ
َفُيْبلُِغ -أ  

ُ
أ َفَتَوّضَ َحٍد 

َ
أ ِمْن  ِمْنُكْم  (َما   :Â

يــأتــي بــه تــامــا مــكــمــالً ال يــنــقــص مــنــه شــيــئًــا.
ًدا َقْبُدهُ َوَرُسولُُه؛  ّنَ ُمَحّمَ

َ
 اُهللا َوأ

َ
ِّال ِلََه إ ْن َال إ

َ
ْشَهُد أ

َ
Â: (ُعّمَ َفُقوُل: أ

جــمــع  هــذا  َشاَء).  ّفَِها 
َ
ك ِمْن  يَْدُخُل  الّثََماغَِيُة  الَْجّنَِة  بَْواُب 

َ
أ لَُه  فُتَِحْت   

َ
ِّال إ

ــاهــر بــالــوضــوء، وطــهــارة  ــهــارتــيــن: الــحــســيــة والــمــعــنــويــة، فــطــهــارة الــظَّ بــيــن الــطَّ
يــن لــه،   بــإخــالص الــدِّ ــل  ــرسِ الــبــاطــن بــالــتَّــوحــيــد بــنــوعــيــه: تــوحــيــد الــمُ

ــلملسو هيلع هللا ىلص بــتــجــريــد الــمــتــابــعــة لــه. ــرسَ وتــوحــيــد الــمُ
الــمــوضــع  هــذا  فــي  ــيــلَ  قِ ســـواء  ــشــهــد  الــتَّ هــذا  أنَّ  يــعــلــم  أن  يــنــبــغــي  ولــهــذا 
ا  تـــجـــديـــدً بــــه  ــــؤتــــى  يُ ــــمــــا  نَّ وإ ا،  مــــجــــردً قـــــوالً  بــــه  ــــؤتــــى  يُ ال  مــــوضــــع،  أي  فــــي  أو 
المأثورة  النَّبوية  األذكار  ن  مِ المقصد  هو  هذا  إذ  لعراه؛  ا  وتوثيقً للتوحيد 
ــتــضــمــنــة  ــــقــــال، بـــل هـــي ألـــفـــاظ مُ ــــجــــردة تُ ـــا مُ ــبـــيملسو هيلع هللا ىلص، فــلــيــســت ألـــفـــاظً لـــنـَّ عـــن ا
ــن  ألجــلِّ الــمــعــانــي وأعــظــم الــمــقــاصــد وأنــبــل الــغــايــات، ولــهــذا يــنــبــغــي عــلــى مَ
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فــق  وَ أوقــاتــهــا  فــي  الــمــبــاركــات  الــكــلــمــات  بــهــذه  لــإلتــيــان    يوفقه اهللا 
من  عليه  دلَّت  ما  يحقق  وأن   ، معانٍ من  عليه  دلَّت  ما  يستحضر  أن  نَّة،  السُّ

جــلــيــلــة وغــايــات نــبــيــلــة. مــقــاصــد 
وحـــده  وإفـــــراده  هللا  يـــن  الـــدِّ إخــــالص  تــعــنــي:   اُهللا). 

َ
ِّال إ ِلََه  إ (َال   :Â

ــرك والــخــلــوص مــنــه. والــبــراءة مــن الــشِّ  ، بــالــعــبــادة 
لــهملسو هيلع هللا ىلص؛  الــمــتــابــعــة  تــجــريــد  أي:   .( َوَرُسولُُه َقْبُدهُ  ًدا  ُمَحّمَ ّنَ 

َ
(َوأ  :Â

فشهادة  نواهيه.  عن  واالنتهاء  ألوامره  واالمتثال  أخباره،  بتصديق  وذلك 
أخــبــر،  فــيــمــا  وتــصــديــقــه  أمــر،  فــيــمــا  عــبــده ورســولــه، تــعــنــي: طــاعــتــه  ا  ــدً مــحــمَّ أنَّ 
وتُمتثل  ليُطاعوا،  بُعثوا  الكرام  سل  الرُّ فإنَّ  وزجر؛  عنه  نهى  ا  عمَّ واالنتهاء 

 t  s  r ﴿  : قــال  كــمــا  عــنــه،  ا  ــوْ ــهَ نَ ــا  عــمَّ ــنــتــهــى  ويُ أوامــرهــم، 
.[٦٤ yهئ ﴾ [الــنــســاء:   x  w  v  u

َشاَء).  ّفَِها 
َ
ك ِمْن  يَْدُخُل  الّثََماغَِيُة؛  الَْجّنَِة  بَْواُب 

َ
أ لَُه  (فُتَِحْت   :Â

زائـــد عــلــى مــطــلــق دخـــول الــجــنــة، ويــشــهــد  قـــال الــحــافــظ ابـــن حــجــر: «وهـــذا 
أبــيــه  عــن  قــرة  معاوية بن  حــديــث  مــن  صــحــيــح،  بــإســنــاد  الــنــســائــي  رواه  مــا  لــه 
إال  الجنة؛  أبواب  من  ا  بابً تأتي  ال  أن  يسرك  «أما  حديث:  أثناء  في  ا  مرفوعً

.(١ وجــدتــه عــنــده يــســعــى يــفــتــح لــك»(
نِي  لْ عَ اجْ وَ  ، ابِينَ التَّوَّ نَ  مِ نِي  لْ عَ اجْ مَّ  «اللهُ التشهد:  بعد  الترمذي  وزاد 
والوضوء  الذنوب،  أدران  عن  للباطن  طهارة  والتوبة   ،(٢ )« ينَ رِ تَطَهِّ المُ نَ  مِ
نــاســب  ولـــذا  إلى اهللا،  الــتــقــرب  عــن  الــمــانــعــة  األحـــداث  عــن  لــلــظــاهــر  طــهــارة 

الــجــمــع بــيــنــهــمــا.

.(١٢١/٣ فــتــح الــبــاري (  (١ )
٥٥)، وصــحــحــه األلــبــانــي.  أخــرجــه الــتــرمــذي (  (٢ )
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إِالَّ اهللا  ـــهَ  لَ إِ الَ  نْ  أَ ــدُ  ــهَ شْ أَ وضــوئــه:  بــعــد  الــمــرء  يــقــول  أن  ــنَّــة  فــالــسُّ وعــلــيــه 
 ، ـــيـــنَ بِ ا ـــوَّ لـــتَّ ا ــــنَ  مِ ـــنِـــي  ـــلْ ـــعَ اجْ مَّ  اللهُ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ ــــدُ اهللاِ  ــــبْ عَ ا  ـــدً ـــمَّ ـــحَ مُ نَّ  أَ ـــــدُ  ـــــهَ شْ أَ وَ

  . يــنَ ــرِ ــهِّ ــتَــطَ ــنَ الــمُ ــنِــي مِ ــلْ ــعَ اجْ وَ

 

َرَقَد  ُه 
نَّ
َ
ك نِيِه 

َ
أ َقْن   ، َقّبَاٍس  بِْن  َقْبِد اهللاِ  ْنُن  َعلِّيُ  (روى 

 Y ﴿ َفُقوُل:  َوُهَو   
َ
أ َوتََوّضَ رسوُل اهللاِ  َفاْستَْيَقَظ  ملسو هيلع هللا ىلص،  َرُسوِل اهللاِ ِعْنَد 

[آل   ﴾ c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z
ى 

َفَصلَّ َقاَم  ُعّمَ  وَرَة،  الّسُ َخَتَم  َحّتَى  اْآليَاِت  َهُؤَالءِ   
َ
َفَقَرأ  ،[١٩٠ عـــمـــران: 

َفَناَم  انَْصَرَف  ُعّمَ  ُجوَد،  َوالّسُ ُكوَع  َوالّرُ الِْقَياَم  فِيِهَما  َطاَل 
َ
َفأ َعَتْيِن، 

ْ
َرك

يَْسَتاُك  َذلَِك   
َ

ُكّل َرَكَعاٍت،  بسّتِ  اٍت  َمّرَ ثََالَث  َذلَِك  َفَعَل  ُعّمَ  َغَفَخ،  َحّتَى 
َفَخَرَج  ُن  الُْمَؤّذِ َن 

َ
ّذ
َ
َفأ بَِثَالٍث،  ْوتََر 

َ
أ ُعّمَ  اْآليَاِت،  َهُؤَالءِ   

ُ
َويَْقَرأ  

ُ
أ َويََتَوّضَ

ًرا،  نُو لَِسانِي   ِ َو ًرا،  نُو َقلْبِي  فِي  اْجَعْل  «اللُهّمَ  َفُقوُل:  َوُهَو  َالةِ،  الّصَ إِلَى 
َخلِْفي  ِمْن  َواْجَعْل  ًرا،  نُو بََصِري  فِي  َواْجَعْل  ًرا،  نُو َسْمِعي  فِي  َواْجَعْل 
ًرا، اللُهّمَ  نُو تَْحتِي  َوِمْن  ًرا،  نُو  ِ َفْو ِمْن  َواْجَعْل  ًرا،  نُو َماِمي 

َ
أ َوِمْن  ًرا،  نُو

.(١ مسلم( به  انفرد  ًرا».  نُو ْعِطنِي 
َ
أ

نوًرا...»  َسْمعي  و  نوًرا  بََصري  و  نوًرا  قلبي  في  «واْجَعْل  قوله: 
يريَد  أن  يُحتمل  وقيل:  الحّق،  وضياء  والبيان  الهداية  النور:  الحديث. 

اعُة). الّطَ به  اإلعطاء  هذا  ةُ  وقُّوَ الحالَل،  زَق  الّرِ

.(٧٦٣ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )



۱٦۳ Å·ái⁄’\;ÏuhÂ;Åe¬i⁄’\;ÏÁ]—;{Öå

الة). ومن المعلوم أنَّ الصالة  Â: (ما يقول عند الخروج إلى الّصَ
ــهــادتــيــن، وهــي نــور وضــيــاء كــمــا  يــن، وهــي أعــظــم أركــانــه بــعــد الــشَّ الــدِّ ــمــاد  عِ
١)، وقـــد تــقــدم  )« ــــورٌ نُ ةُ  ـــالَ صـــحَّ الــحــديــث بــذلــك عــن نــبــيــنــاملسو هيلع هللا ىلص، قـــال: «والـــصَّ
ا،  نُورً لَهُ  انَتْ  كَ ا؛  يْهَ لَ عَ ظَ  افَ حَ نْ  «مَ آخر:  حديث  في  وجاء  المصنف،  عند 
الَ  ، وَ ــورٌ نُ ــنْ لَــهُ  ــكُ يَ ــا؛ لَــمْ  ــيْــهَ ــلَ ــافِــظْ عَ ــحَ يُ ــنْ لَــمْ  مَ . وَ ــةِ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ ــاةً  ــجَ نَ ــا، وَ ــانً هَ ــرْ بُ وَ

ــالة نــور. ٢)، فــالــصَّ )« ــاةٌ ــجَ نَ الَ  ، وَ ــانٌ هَ ــرْ بُ
عاء بطلب النور عند الخروج إلى هذه  نَّة بمشروعية الدُّ وقد جاءت السُّ
فالمسلم  المناسبة؛  وجميل  الــتَّــوافــق،  تــمــام  مــن  وهــذا  نــور،  هــي  الــتــي  ــالة  الــصَّ
النور  هذا  من  حظه  يعظم  أن  يسأل اهللا  نور،  هي  التي  صالته  إلى  خارج  وهو 
جميع  ومــن  بــل  وبــاطــنــه،  ظــاهــره  فــي  بــدنــه؛  ذرات  جميع  وفــي  ــه  أجــزائِ كــلِّ  فــي 
يكون  أن  فالمقصود  شماله،  وعــن  يمينه  وعــن  خلفه  ومــن  أمــامــه  مــن  جهاته: 
الــنــور محيطًا بــه مــن كــلِّ جــوانــبــه، وهــو خــارج إلــى صــالتــه الــتــي هــي نــور، وال 
ــنــة لها  عـــوات الــنَّــبــويــة الــمــأثــورة عــن نــبــيــنــاملسو هيلع هللا ىلص فــي األوقـــات الــمــعــيَّ شــك أنَّ الـــدَّ

فيها. تُقال  التي  األحوال  تلك  أو  األوقات  بتلك  تعلق 
َرَقَد  ُه 

نَّ
َ
ك أبيه  عن    َقّبَاٍس  بِْن  َقْبِد اهللاِ  بْن  َعلِّي  (عن   :Â

وكــان  ملسو هيلع هللا ىلص،  الــنَّــبــيّ زوج  مــيــمــونــة  خــالــتــه  بــيــت  فــي  أي:  ملسو هيلع هللا ىلص)،  َرُسوِل اهللاِ ِعْنَد 
عــبــادة   ويـــر لــيــتــفــقــه  ملسو هيلع هللا ىلص؛  لـــنَّـــبـــيّ ا صـــالة  ويـــرقـــب  يــنــظــر  أن  ذلـــك  مـــن  غــرضــه 
كــره ودعــائــه  وذِ ــيــل، فــيــنــظــر مــتــى يــقــوم ويــنــظــر إلــى وضــوئــه  ملسو هيلع هللا ىلص مــن الــلَّ الــنَّــبــيّ

تــقــدم تــخــريــجــه.  (١ )

تــقــدم تــخــريــجــه.  (٢ )
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ــيــلــة عــنــد خــالــتــه مــيــمــونــة مــن  وعــدد ركــعــاتــه وقــيــامــه، فــنــام تــلــك الــلَّ ومــنــاجــاتــه 
عــبــاس  وابــــن  مـــات  ملسو هيلع هللا ىلص  ـــبـــيّ لـــنَّ ا أنَّ  ومـــعـــلـــوم   ، ـــفـــقـــه  لـــتَّ وا ـــم  ـــعـــلُّ لـــتَّ ا أجـــل 
أو  عـــشـــرة  ـــالـــثـــة  لـــثَّ ا فـــي  كــــان  أي:  بـــعـــد،  يــبــلــغ  ولــــم  االحـــتـــالم  قــــارب   
ا  ا وخــيــرً ــا كــثــيــرً مـــة عــلــمً فــقــد نــقــل لـــألُ ابـــعـــة عــشــرة مـــن عـــمـــره، ومـــع ذلـــك  الـــرَّ
-صلوات اهللا  وأفـــعـــالـــه  ملسو هيلع هللا ىلص  ـــبـــيّ لـــنَّ ا أحـــــوال  مـــن  ورواه  ســمــعــه  ـــا  مـــمَّ ــا  عــظــيــمً
وقــد دعــا لــه الــنَّــبــيملسو هيلع هللا ىلص بــذلــك؛  ا،  ــا بــصــيــرً ــا فــقــيــهً وســالمــه عــلــيــه-، وكــان عــالــمً
فأجاب اهللا   ،(١ )« يـــــلَ وِ ـــــأْ لـــــتَّ ا ــــهُ  ــــمْ ــــلِّ عَ وَ يــــنِ  لــــدِّ ا فِــــي  ـــهُ  ـــهْ ـــقِّ فَ ـــمَّ  لـــلـــهُ «ا قــــال:  حـــيـــث 
ثــمــرة  توفيق اهللا،  بــعــد  هـــو  عـــبـــاس  ابـــن  ــلــه  حــصَّ الــــذي  الــعــلــم  وهــــذا  دعـــــاءه، 

ــبــر والــمــكــابــدة فــي نــيــل الــعــلــم وتــحــصــيــلــه. الــصَّ
المسلك  هذا  إلى   - نّ السِّ صغار  بذلك  -وأخص  ننتبه  أن  بد  ال  وهنا 
ــحــابــي  فــهــذا الــصَّ ــحــابــة، وهــمــمــهــم الــعــالــيــة،  الــعــالــي الــرفــيــع مــن شــبــاب الــصَّ
ــبــكــر فــي الــثــانــيــة عــشــر مــن  ــنِّ الــمُ هــذا الــسِّ الــجــلــيــل صــاحــب الــهــمــة الــعــالــيــة فــي 
ــبــيملسو هيلع هللا ىلص؛  ــبــيــت فــي بــيــت الــنَّ ــا، يــأتــي إلـــى بــيــت خــالــتــه مــيــمــونــة، لــيَ عــمــره تــقــريــبً
ــيــل يــحــتــاج إلــى  وهـــذا االرتــقــاب لــلــصــالة فــي الــلَّ ــيــل،  لــيــرقــب صــالتــه فــي الــلَّ
الـــعـــالـــيـــة،  الـــهـــمـــة  هــــذه  فـــي  الـــشـــاب  فـــلـــيـــأمـــل  حـــركـــة،  أي  عـــنـــد  وتـــيـــقـــظ  نـــتـــبـــاه  ا
ا  ولــيــفــكــر فـــي نــفــســه وهـــمـــتـــه، ولــيــكــن نـــظـــره إلـــى حـــال هــــؤالء األخـــيـــار نــظــرً
نال  لذلك  وفِّق  فإذا  نَهجهم،  على  ير  والسَّ بهم،  االقتداء  نــفــســه  من  يُحرك 

ــا. ا عــظــيــمً خــيــرً
 \  [  Z  Y ﴿  َوُهَو َفُقوُل: 

َ
أ (َفاْستَْيَقَظ رسول اهللا َوتََوّضَ  :Â

 
َ
َفَقَرأ  [١٩٠ عـــمـــران:  [آل   ﴾ c  b  a  `  _  ^  ]

مــن  االســتــيــقــاظ  بــعــد  اآليــات  هــذه  وقــراءة  وَرَة)،  َهُؤَالءِ اْآليَاِت َحّتَى َخَتَم الّسُ
اإلنــســان  قــومــة  ألنَّ  ــا؛  عــظــيــمً ــا  نــفــعً فــيــه  أنَّ  شــك  ال  ــأمــل  والــتَّ ــدبــر  الــتَّ مــع  الــنــوم 

.(١٤٣ أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
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ـاس، وســكــون الــكــون والــهــدوء الــعــظــيــم فــي ذلــك  مــن نــومــتــه فــي هــجــعــة الــنـَّ
ا  بابً يفتح  اآليات  هذه  تاليًا  القلب  وفراغ  للبدن  احة  الرَّ وحصول  الوقت، 
ــا  ــظــمــة الــخــالــق، مــمَّ الـــة عــلــى عَ لــلــتــأمــل فـــي هـــذه الــمــخــلــوقــات الــعــظــيــمــة الـــدَّ

 q ﴿  : قــال  ــا،  وتــســبــيــحً ــا لــلــخــالــق  الــمــتــأمــل تــعــظــيــمً قــلــب  فــي  ــثــمــر  يُ
ثــمــرة  فــيــثــمــر   ،[١٩١ عــمــران:  [آل   ﴾ y  x  w  v  u  t  s  r
ــؤال ثــمَّ تــأتــي إجــابــة  والــسُّ عــاء  الــدُّ عــظــيــمــة، ثــمَّ يــقــبــل الــقــلــب بــعــد ذلــك عــلــى 
اآليــــات الــعــظــيــمــة مــتــأمــالً فـــي مــضــامــيــنــهــا  عـــاء، فــيــمــضــي الـــمـــرء مـــع هـــذه  الـــدُّ
ـــاعـــة، وقـــوة إقــبــالــه عــلــى الــعــبــادة،  ومــعــانــيــهــا، بـــل وتـــزيـــد مـــن رغــبــتــه فـــي الـــطَّ

ــيــل. الــلَّ وقــيــام 
ُجوَد).  ُكوَع َوالّسُ َطاَل فِيِهَما الِْقَياَم َوالّرُ

َ
َعَتْيِن، َفأ

ْ
ى َرك

(ُعّمَ َقاَم َفَصلَّ  :Â
قـــال ابـــن الــقــيــم: «ولـــم يــذكــر ابـــن عــبــاس افــتــتــاحــه بــركــعــتــيــن خــفــيــفــتــيــن كــمــا 
تــكــون  أن  وإمـــا  تـــارة،  وهـــذا  تـــارة،  هـــذا  يــفــعــل  كـــان  أنـــه  فــإمــا  عــائــشــة؛  ذكــرتــه 
عـــائـــشـــة حـــفـــظـــت مـــا لـــم يـــحـــفـــظ ابــــن عـــبـــاس، وهــــو األظـــهـــر لـــمـــالزمـــتـــهـــا لـــه، 
إنــمــا  عباس  وابن  بــالــلــيــل،  بــقــيــامــه  الــخــلــق  أعلم  ولــكــونــهــا  ذلك،  ولــمــراعــاتــهــا 
شيء  في  وعائشة  عباس  ابن  اختلف  وإذا  خالته،  عند  المبيت  ليلة  شاهده 

.(١ مــن أمــر قــيــامــه بــالــلــيــل، فــالــقــول مــا قــالــت عــائــشــة»(
ِسّتَ  َمّرَاٍت  ثََالَث  َذلَِك  َفَعَل  ُعّمَ  َغَفَخ،  َحّتَى  َفَناَم  انَْصَرَف،  (ُعّمَ   :Â
أي:  ْوتََر بَِثَالٍث). 

َ
 َهُؤَالءِ اْآليَاِت، ُعّمَ أ

ُ
 َويَْقَرأ

ُ
أ َرَكَعاٍت، ُكّل َذلَِك يَْسَتاُك َويََتَوّضَ

ينام  كان  ركعتين  كلِّ  وبين  ركعات،  ست  الوتر  غير  من  كعات  الرَّ عدد  أنَّ 
قـــال: «هــذه    الـــنـــووي  لــكــن  اآليــــات،  هـــذه  ويــقــرأ  ــســتــاك  ويَ يــتــوضــأ  ثـــمَّ 
الــــروايــــات فـــي تــخــلــيــل الـــنـــوم بـــيـــن الـــركـــعـــات  الــــروايــــة فــيــهــا مــخــالــفــة لـــبـــاقـــي 
وذكر  النوم،  تخلل  الروايات  باقي  في  يَذكر  لم  فإنَّه  الركعات،  عدد  وفي 

.(٣١٨/١ زاد الــمــعــاد (  (١ )
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.(١ كــعــات ثــالث عــشــرة»( الــرَّ
اْجَعْل  َفُقوُل: اللُهّمَ  َوُهَو  الصالة،  إلى  فخرج  ُن  الُْمَؤّذِ َن 

َ
ّذ
َ
(َفأ  :Â

فِي  َواْجَعْل  ًرا،  نُو َسْمِعي  فِي  َواْجَعْل  ًرا،  نُو لَِسانِي   ِ َو ًرا،  نُو َقلْبِي  فِي 
 ِ َفْو ِمْن  َواْجَعْل  ًرا،  نُو َماِمي 

َ
أ َوِمْن  ًرا،  نُو َخلِْفي  ِمْن  َواْجَعْل  ًرا،  نُو بََصِري 

عوات  الدَّ هذه  أنَّ  تقدم  وقد  ًرا).  نُو ْعِطنِي 
َ
أ ًرا، اللُهّمَ  نُو تَْحتِي  َوِمْن  ًرا،  نُو

ــا  تــمــامً فــيــنــاســب  نــور  ــالة،  الــصَّ ألنَّ  ٢)؛  ــالة( الــصَّ إلــى  لــلــخــروج  ــا  تــمــامً مــنــاســبــة 
هــذا  الــمــبــاركــات  عوات  الدَّ بــهــذه  يــطــلــب  أن  صــالتــه  إلــى  الــمــســلــم  خروج  فــي 

ــا بــه مــن كــلِّ جــهــاتــه. الــنــور؛ لــيــكــون فــي كــلِّ أجــزائــه، بــل ولــيــكــون مــحــيــطً
ربــه  ســـؤال  فـــي  يــبــالــغ  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  كـــان  : «ولـــهـــذا  الــقــيــم  ابـــن  قـــال 
وبــشــره  وشــعــره  وعــصــبــه  وعــظــامــه  لــحــمــه  فــي  يــجــعــلــه  أن  يــســألــه  حــيــن   
وســمــعــه وبـــصـــره ومـــن فـــوقـــه ومـــن تــحــتــه وعـــن يــمــيــنــه وعـــن شــمــالــه وخــلــفــه 
الــنــور  يــجــعــل  أن    ربه  فــســأل  ا»  نورً يــقــول: «واجــعــلــنــي  حــتــى  وأمامه، 
وأن  جــمــيــع جــهــاتــه،  مــن  ــا بــه  مــحــيــطً وأن يــجــعــلــه  ذاتــه الــظــاهــرة والــبــاطــنــة،  فــي 

  .(٣ ا»( ــمــلــتــه نــورً وجُ يــجــعــل ذاتــه 
ِمْن  َخَرَج  إذا  َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص  الّنَبّيَ أّنَ    َسلََمة  ّمِ 

ُ
أ عن  ْعبّيُ  الّشَ روى 

 
َ
نَِزّل أن  من  بَِك  نُعوُذ  ا 

إِنَّ َعلَى اهللاِ، اللُهّمَ  ُت 
َ

تََولّك «بِاْسِم اهللاِ  َقاَل:  بَيتِِه، 

.(٥١/٦ انــظــر: شــرح الــنــووي عــلــى مــســلــم (  (١ )
هـــذا  عـــلـــى  تــعــلــيــقــه  فـــي  -حفظه اهللا-  الـــبـــدر  عبد المحسن  الـــشـــيـــخ  الـــوالـــد  قــــال   (٢ )
الــفــجــر،  صـــالة  إلـــى  الـــخـــروج  فـــي  داود: «جــــاء  أبـــي  لــســنــن  شـــرحـــه  مـــن  الــحــديــث 
الــخــروج  فــي  يــذكــرونــه  ولــهــذا  غــيــرهــا،  فــي  يــكــون  أن  يــمــكــن  أنــه  يــبــدو  الــذي  لــكــن 
فــي    عبد الوهاب  محمد بن  الــشــيــخ  ذكـــره  وهـــذا  الـــصـــلـــوات،  جــمــيــع  فـــي 

آداب الــمــشــي إلــى الــصــالة؛ أنــه يــدعــى بــه عــن الــخــروج إلــى الــصــالة». أول 
.(١١٤ الــوابــل الــصــيــب (  (٣ )
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داود  أبو  أخرجه  َعلَينا».  يُْجَهَل  ْو 
َ
أ نَْجَهَل  ْو 

َ
أ ُغْظلََم،  ْو 

َ
أ َغْظلَِم  ْو 

َ
أ  ،

َ
نَِضّل ْو 

َ
أ

صحيح(١). حسن  الترمذي:  وقال  ماجه.  وابن  والنسائي  والترمذي 

مــن  لــغــيــرهــا  أو  لــلــصــالة  خـــرج  ســـواء  الــمــنــزل  مــن  خـــروج  كــل  فــي  هـــذا 
نــيــويــة. الــدُّ أو  يــنــيــة  الــدِّ مــصــالــحــه 

ــي  نِّ إِ مَّ  ، اللهُ لَى اهللاِ عَ ــلــتُ  كَّ ــوَ تَ مِ اهللاِ  «بِاسْ الــمــصــادر:  بــعــض  فــي  وجــاء 
لَ  هَ أجْ وْ  أَ  ، لَمَ ظْ أُ وْ  أَ لِمَ  أظْ وْ  أَ  ، لَّ زَ أُ وْ  أَ لَّ  زِ أَ وْ  أَ  ، لَّ ضَ أُ وْ  أَ لَّ  أضِ أنْ  بِكَ  وذُ  أعُ

.(٢ )« ــيَّ ــلَ ــلَ عَ ــهَ ــجْ يُ وْ  أَ
عــاء مــنــاســب أن يــقــولــه الــمــســلــم فــي كــلِّ مـــرةٍ يــخــرج فــيــهــا مــن  وهـــذا الــدُّ
مــن  ــــه  ألنَّ إلـــيـــه؛  أمــــره  ــا  مــفــوضً إلـــيـــه،  ــا  مــلــتــجــئً على اهللا،  مــتــوكــالً  فــيــقــولــه  بــيــتــه، 
ويــخــتــلــط بــهــم،  الــنـَّـاس  مــن بــيــتــه، فــإنــه ســيــالقــي  خـــرج  إذا  أنَّ الــمــرء  الــمــعــلــوم 
ـــال والــمــهــتــدي،  والــــنَّــــاس أجـــنـــاس فـــي تــعــامــالتــهــم وأخـــالقـــهـــم، فــفــيــهــم الـــضَّ
ــق، وفــيــهــم  ــلُ ــق الــجــمــيــل وســيــئ الــخُ ــلُ ــالــم والــعــدل، وفــيــهــم ذو الــخُ وفــيــهــم الــظَّ
ــســلــم مــن شــرٍّ وزلـــلٍ أو  ــســالِــم، فــعــنــدمــا يــلــتــقــي بــالــنــاس قــد ال يَ الــمــعــتــدي والــمُ
بهذا  يدعو اهللا  أن  بيته  من  فيها  يخرج  مرةٍ  كلِّ  في  للمسلم  رع  فشُ ذلك،  نحو 
 األذ أو  ــر  الــشَّ مــن  شـــيء  مــنــه  يــكــون  أن  مــن  يــســلــمــه  أن  فيسأل اهللا  عـــاء،  الـــدُّ
فيَسلم  تجاهه،  الشرور  هذه  من  شيء  النَّاس  من  يكون  أن  أو  النَّاس،  تجاه 

 ،(٣٨٨٤ ) مـــاجـــه  بـــــن  وا  ،(٣٤٢٧ ) والـــتـــرمـــذي   ،(٥٠٩٤ ) داود  أبــــو  أخـــرجـــه   (١ )
وصــحــحــه األلــبــانــي.

 ،(٢٣٨٣ ) األوســــــط  الـــمـــعـــجـــم  فــــي  والـــطـــبـــرانـــي   ،(٥٠٩٤ ) داود  أبــــو  أخــــرجــــه   (٢ )
.(٧٢٦ والــمــعــجــم الــكــبــيــر (
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في  يقول    عمر  عبد اهللا بن  كان  ولهذا  منه،  النَّاس  ويَسلم  النَّاس  من 
عـــاء، ولــكــن  ـــي»(١)، وهـــو بــمــعــنــى هـــذا الـــدُّ ـــنِّ ــم مِ ــمــنــي وســلِ ــلِّ دعـــائـــه: «الــلــهــم سَ
عــاء أجــمــع وأنــفــع، وبــعــض الــعــوام يــقــولــون فــي دعــائــهــم: «الــلــهــم ال  هــذا الــدُّ
الــنَّــاس  تــســلــط  وال  الــنـَّـاس  عــلــى  ــســلــطــنــا  تُ ال  أي:  عــلــيــنــا»،  تــســلــط  وال  تــســلــطــنــا 
تناولت  فقد  وأتم؛  أجمع  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيّ دعوات  لكن  والعدوان،   باألذ علينا 
نيا  بالدُّ يتعلق  ما  وتناولت   ،« لَّ أُضَ وْ  أَ لَّ  أضِ «أنْ  قال:  حيث  ين  بالدِّ يتعلق  ما 
»، وتــنــاولــت مــا يــتــعــلــق  ــمَ ــلَ ظْ وْ أُ ــمَ أَ ــلِ نــيــويــة حــيــث قــال: «أن أظْ والــمــصــالــح الــدُّ
وْ  أَ  ، لَّ زَ أُ وْ  أَ لَّ  زِ أَ قــال: «أن  حــيــث  بــهــم  واالخــتــالط  الــنَّــاس  بــيــن  بــالــمــعــامــالت 

 مباركة.  شاملة  جامعة  دعوات  فهي   ،« لَيَّ عَ لَ  هَ يُجْ وْ  أَ لَ  هَ أجْ

  

: اللُهّمَ  اِالْستِْغَفارِ «َسّيُِد  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  الّنَبِّيِ َعِن  ْوٍس، 
َ
أ ْنُن  اُد  َشّدَ روى 

َما  َوَوْعِدَك  َقْهِدَك  َعلَى  نَا 
َ
َوأ َقْبُدَك،  نَا 

َ
َوأ َخلَْقَتنِي  نَْت، 

َ
أ  

َ
إِّال إِلََه  الَ   ِ

ّ َر نَْت 
َ
أ

بُوُء بَِذنْبِي 
َ
، َوأ بُوُء لََك بِنِْعَمتَِك َعلَّيَ

َ
ُعوُذ بَِك ِمْن َشّرِ َما َصَنْعُت، أ

َ
اْسَتَطْعُت، أ

نَْت. إذا َقالََها حين ُفْمِسَي َفَماَت؛ َدَخل 
َ
 أ

َ
نُوَب إِّال

ُ
ُه الَ َفْغِفُر الّذ

َفاْغِفْر لِي، َفإِنَّ
يومه...»  فمات  يُْصبَِح،  حين  َقالََها  وإذا  الَجّنَِة-،  ْهِل 

َ
أ ِمْن  َكاَن  -أو  الَجّنََة 

وغيره. البخاري(٢)  به  انفرد  مثلَه. 
نفسي،  لزمها 

ُ
وأ بها  قِّرُ 

ُ
أ الَهَروي:  قال  بنعمتَِك»:  لَك  «أبوُء  وقوله: 

إلى  رجعُت  أي  طوًعا:  أعترف  أي:  بذنبي:  لك  وأبوُء  اللزوم،  الَبْوء:  وأْصل 
اإلنكار. بعد  اإلقرار 

.(١١٩٦ األدب الــمــفــرد ( أخــرجــه الــبــخــاري فــي   (١ )
.(٦٣٠٦ أخــرجــه الــبــخــاري (  (٢ )
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عظيمة  نعمة  يُعد  للصباح  المرء  إدراك  باح).  الّصَ عند  يُقال  (ما   :Â
باح  الصَّ أدرك  ن  ممَّ يكون  أن    الربّ  له  رَ  سَّ يَ إذ  العبد؛  على  نعم اهللا  من 
وكــان مــن الــمــصــبــحــيــن، فــكــم مــن إنــســانٍ بــات عــلــى فــراشــه ولــم يــصــبــح، فــإذا 
المنعم  نعمة  فليذكر  خاء،  والرَّ والنِّعمة  والعافية  حة  بالصِّ وهو  المرء  أصبح 
بك  ــبــاح ولــيــقــل: «الــلــهــم  الــصَّ أدرك  أصــبــح، وبــفــضــلــه  والــذي بــه   عــلــيــه، 
فيفتتح  هللا...»،  والحمد  هللا  لكُ  المُ وأصبح  «أصبحنا  وليقل:   « أصبحنا... 
ـة  ــنـَّ ـــم، وقـــد جــــاءت الــسُّ ـــنـــعِ ـــنـــاء عــلــى الـــمُ كـــر والـــثَّ صــبــاحــه ويــســتــهــل يـــومـــه بـــالـــذِّ
ــمــلــة مـــن األذكــــار الــعــظــيــمــة الــتــي يــشــرع أن يــســتــهــل بــهــا  ــبــويــة الــمــطــهــرة بــجُ الــنَّ
بــالــنَّــشــاط  كــلــه  يــومــه  عــلــى  ذلــك  لينسحب  صــبــاحــه،  بــهــا  ويــفــتــتــح  يــومــه  الــمــســلــم 
على  الــمــرء  ــضــيِّــع  يُ أن  يــنــبــغــي  فــال  عــظــيــمــة،  ــبــاح قــيــمــتــه  فــالــصَّ والــبــركــة،  والــخــيــر 
ـــه وحــمــده،  ــمــيــنــة، بــل عــلــيــه أن يــغــنــم صــبــاحــه بــذكــر ربّ نــفــســه هـــذه الــفــرصــة الــثَّ

الباب. هذا  في  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيّ عن  بالمأثور  والعناية 
ـبــيملسو هيلع هللا ىلص فــيــهــا مـــن الــخــيــر والــبــركــة مــا  وهـــذه األذكــــار الـــمـــأثـــورة عـــن الــنـَّ
في  بل  يومه؛  في  المباركة  والخيرات  الحميدة  بالعوائد  المرء  على  يعود 
ووقــي  ــفــظ  حُ األذكـــار؛  بــهــذه  صــبــاحــه  الــمــســلــم  اســتــهــل  وإذا  خــــراه،  وأُ نــيــاه  دُ
قــيــلــت عــثــرتــه،  وأُ ـــورك لــه فــي يــومــه،  وبُ ـــدد فــي أعــمــالــه،  عــيــن وسُ وأُ ــفــي،  وكُ

بإذن اهللا. يــومــه  لــه  وحــفــظ 
الباكر  باح  الصَّ في  الوقت  حفظ  أهمية  بيان  في   يُرو ما  جميل  ومن 
عــلــى  غــدونــا  قــال:  حــيــث  ســلــمــة  شقيق بن  وائــل  أبــي  عــن  جــاء  مــا  اهللا،  بذكر 
لــنــا،  فــأذن  بــالــبــاب،  فــســلــمــنــا  الــغــداة،  صــلــيــنــا  مــا  بــعــد  ــا  يــومً مــســعــود  عبد اهللا بن 
تدخلون،  أال  فقالت:  الجارية،  فخرجت  قال:  هنية،  بالباب  فمكثنا  قال: 
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ذن  أُ وقـــد  تــدخــلــوا  أن  مــنــعــكــم  مـــا  فـــقـــال:  ــســبــح،  يُ جــالــس  هـــو  فـــإذا  فــدخــلــنــا، 
بــآل  ظــنــنــتــم  قــال:  نــائــم،  الــبــيــت  أهــل  بــعــض  أن  ظــنــنــا  ــا  أنَّ إالَّ  ال،  فــقــلــنــا:  لــكــم؟ 
طــلــعــت،  قــد  الــشــمــس  أن  ظــن  حــتــى  ــســبــح  يُ أقــبــل  ثــم  قــال:  غفلة،  عبد  أم  ابــن 
فــــإذا هـــي لـــم تــطــلــع،  فـــقـــال: يـــا جـــاريـــة انـــظـــري هـــل طــلــعــت؟ قــــال: فــنــظــرت 
انــظــري  جــاريــة  يــا  قــال:  طــلــعــت،  قــد  الــشــمــس  أن  ظــن  إذا  حــتــى  ــســبــح  يُ فــأقــبــل 
الــذي أقــالــنــا  هللا  الــحــمــد  فــقــال:  طــلــعــت،  قــد  هــي  فــإذا  فــنــظــرت،  هــل طــلــعــت؟ 

.(١ هــذا -فــقــال مــهــدي: وأحــســبــه قــال- ولــم يــهــلــكــنــا بــذنــوبــنــا( يــومــنــا 
فــقــهــه  مـــن  هــــذا  لـــكـــن  الـــيـــوم،  أول  فـــي  أنــــه  مـــع  هــــذا  قــــال  سبحان اهللا! 
قــيــل:  وقـــد  كــلــه،  الـــيـــوم  لـــه  ـــظَ  ـــفِ حُ كـــر؛  بـــالـــذِّ الـــيـــوم  أول  بـــدأ  ـــن  مَ ألنَّ  ؛ 
أن  يــنــبــغــي  ولـــهـــذا  أخـــــره»؛  تــبــعــك  أولــــه  أمـــســـكـــت  إن  جــمــلــك  مـــثـــل  «يـــومـــك 
ــبــح إلـــى طــلــوع  ــمــيــن مـــن طــلــوع الــصُّ هـــذا الـــوقـــت الــثَّ يــحــرص الــمــؤمــن عــلــى 
األرزاق،  وقـــســـم  والـــخـــيـــرات  الـــبـــركـــات  نـــــزول  وقــــت  هــــذا  ألنَّ  ـــمـــس؛  الـــشَّ

.(٢ ــا»( هَ ــورِ ــكُ بُ فِــي  ــتِــي  مَّ ُ كْ ألِ ــارِ بَ ــمَّ  والــنَّــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال: «الــلــهُ
بـــأنَّ   ، ذكـــــر اهللا  الـــمـــبـــارك  الـــوقـــت  هــــذا  فـــيـــه  ــغــتــنــم  يُ مـــا  وخـــيـــر 
وأن يــأتــي  الــنَّــبــي الــكــريــمملسو هيلع هللا ىلص،  عــن  األذكــار الــمــأثــورة  عــلــى  يــحــرص الــمــســلــم 
ــت عــلــيــه  ــا مــا دلَّ ا مــعــانــيــهــا، مــحــقــقً ــســتــحــضــرً بــهــا بــألــفــاظــهــا كــمــا جــاءت عــنــه، مُ

. مــن تــعــظــيــمٍ وتــوحــيــدٍ وتــنــزيــهٍ هللا 
األذكـــــار  مـــن  ـــمـــلـــة  جُ الـــمـــوضـــع  هــــذا  فـــي    الـــمـــصـــنـــف  أورد  وقــــد 
شداد بن  حــديــث  االســتــغــفــار،  ســيــد  بــحــديــث  بــدأهــا  ــبــاح،  الــصَّ فــي  الــمــأثــورة 
ملسو هيلع هللا ىلص  ــبــيُّ الــنَّ وســمــى   ،« ـــارِ ـــفَ ـــتِـــغْ سْ االِ ـــدُ  ـــيِّ قـــال: «سَ ملسو هيلع هللا ىلص  لـــنَّـــبـــيُّ ا أنَّ   ، أوس 

.(٨٢٢ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
 ،(٢٢٣٦ ) مـــاجـــه  بـــــن  وا  ،(١٢١٢ ) والـــتـــرمـــذي   ،(٢٦٠٦ ) داود  أبــــو  أخـــرجـــه   (٢ )

وصــحــحــه األلــبــانــي.
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ــهــا أكــمــلُ صــيــغــه  هـــذا الــحــديــث بــهــذا االســـم؛ ألنَّ ــيــغــة الــــواردة فــي  هـــذه الــصِّ
ـــســـن صــفــاتــه  م عـــلـــى غـــيـــره، لـــحُ ـــدَّ ـــقَ ـــيـــد مـــن مـــعـــانـــيـــه: الـــمُ ـــهـــا؛ فــــإنَّ الـــسَّ وأفـــضـــلُ
ـــيـــبـــة، وهـــي  ـــفـــات الـــفـــاضـــلـــة الــحــســنــة الـــطَّ وخـــصـــالـــه وخـــاللـــه، ولـــتـــمـــيـــزه بـــالـــصِّ
بــالــعــظــمــة  لـــه  واالعـــتـــراف  هللا،  والــخــضــوع  الــتــذلــل،  مـــن  فــيــهــا  عــظــيــمــة  صــيــغــة 
لّ لــه،  لـــــذُّ واإلقـــــرار بــالــعــبــوديــة وا والـــربـــوبـــيـــة، وكـــمـــال الــتَّــدبــيــر والــتَّــســخــيــر، 

. ــه وجــنــبــه  واالعــتــراف بــالــتَّــقــصــيــر فــي حــقِّ واالعــتــراف بــالــنِّــعــمــة، 
بهذا  يومه  وليستفتح  العظيم،  األجر  هذا  يُفوت  أالَّ  بالمسلم  فحريٌّ 
اليقين؛  بشرط  لكن  الجنة،  أهل  من  يكون  حتى  به،  وليختتمه  االستغفار 
ــن  ــا بــذلــك فــي بــعــض ألــفــاظ الــحــديــث حــيــث قـــالملسو هيلع هللا ىلص: «مَ مــصــرحً كــمــا جـــاء 
فقط،  اللِّسان  على  األذكار  ألفاظ   تُجر أن  يكفي  فال   ،(١ ا»( بِهَ وقِنًا  مُ الها  قَ
اهللاَ  وا  عُ «ادْ ملسو هيلع هللا ىلص:  الــنَّــبــيُّ قــال  كــمــا  والــيــقــيــن،  الــمــعــنــى  اســتــحــضــار  مــن  البــد  بــل 
افِلٍ  غَ لْبٍ  قَ نْ  مِ اءً  عَ دُ يبُ  تَجِ يَسْ الَ  نَّ اهللاَ  أَ وا  لَمُ اعْ وَ  ، ةِ ابَ جَ بِاإلِ وقِنُونَ  مُ تُمْ  نْ أَ وَ
يدعو  أن  فعليه  بغيرها،  أو  عوات  الدَّ بهذه  المسلم  دعا  إذا  ولهذا  ٢)؛  )« هٍ الَ
ــهــم لــمــعــانــي مــا  وفَ ــســن الــتــجــاء إلــيــه،  وحُ بــحــضــور قــلــب، ويــقــيــن وثــقــة بـــاهللا، 
ــنــاء  والــثَّ والــتَّــمــجــيــد  ــت عــلــيــه مــن الــتَّــعــظــيــم  ، وتــحــقــيــق لــمــا دلَّ يــقــول مــن أذكـــارٍ

والــتَّــوحــيــد.
تــوحــيــد  هــذا  ربـــي»:  «أنـــت  نَْت). 

َ
أ  

َ
ِّال إ ِلََه  إ ال   ِ

ّ َر نَْت 
َ
أ (اللُهّمَ   :Â

إقــــرارِ  الزمِ  ــــن  ومِ األلـــوهـــيـــة،  تــوحــيــد  هـــذا   :« نـــــتَ أَ إِالَّ  لــــه  إِ و«الَ  الـــربـــوبـــيـــة، 
يـــن  الـــدِّ يــخــلــص  وأن  بـــالـــعـــبـــادة  يـــفـــرده  أن   : بّ لـــــرَّ ا هـــو  وحــــده  العبد بأنَّ اهللا 

 3  2  1  0  /  .  - ﴿  : قـــــــــــــال اهللا  لـــــــــه، 
 o  n  m  l ﴿  : وقـــال   ،[٩٢ [األنـــبـــيـــاء:   ﴾ 4

.(٦٣٠٦ أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
١٨١٧)، وحــســنــه األلــبــانــي. ٣٤٧٩)، والــحــاكــم ( أخــرجــه الــتــرمــذي (  (٢ )
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هللا،  حــقٌّ  فــالــعــبــادة   ،[٢١ [الــبــقــرة:   ﴾ v  u  t  s  r  q  p
لــه،  شــريــك  ال  هــذه الــمــخــلــوقــات،  وإيــجــاد  الــكــائــنــات،  هــذه  بــخــلــق  الــمــتــفــرد 
يُصرف  ال  وأن  وحده،  بالعبادة  يفرد  أن  فالواجب  وحده،  بّ  الرَّ أنه  فكما 

إالَّ لــه. شــيء مــن الــعــبــادة 
أي:   .« كَ ــــدُ ــــبْ عَ ـــــا  نَ أَ وَ ـــنِـــي  ـــتَ ـــقْ ـــلَ بـــقـــولـــه: «خَ الــعــظــيــم  الــمــعــنــى  هـــذا  أكـــد  ثـــمَّ 

 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿  : قــال  ــدم،  الــعَ مــن  أوجــدتــنــي 
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  A  ¸  ¶  μ
ــمــع  بــالــسَّ وأمـــده  وخــلــقــه  اإلنــســان  هــذا  أوجـــد  فــاهللا   ،[٢  -١ Ã ﴾ [اإلنـــســـان: 
قـــال  هللا،  ا  عـــبـــدً لـــيـــكـــون  والـــمـــســـكـــن؛  لــــغــــذاء  وا والـــعـــافـــيـــة  ـــحـــة  والـــصِّ والـــبـــصـــر 

.[٥٦ H ﴾ [الــذاريــات:   G  F  E  D  C ﴿  :
وأوجـــدتـــنـــي  ألجـــلـــه،  خــلــقــتــنــي  بـــمـــا  قـــائـــم  أي:  َقْبُدَك).  نَــا 

َ
(َوأ  :Â

، مــطــيــع أمــرك، قــائــم بــمــا أمــرتــنــي بــه. لــتــحــقــيــقــه، فــأنــا عــابــد لــكَ
 ، عــاهــدتــكَ بــمــا  مــتــمــســك  أي:  َوَوْعــِدَك)،  َقْهِدَك  َعلَى  نَا 

َ
(َوأ  :Â

امــتــثــال أمــرك، والــقــيــام بــطــاعــتــك، ولــزوم عــبــوديــتــك. وواعــدتــكَ عــلــيــه، مــن 
يـــقـــول  إذ  وطــــاقــــتــــي؛  اســـتـــطـــاعـــتـــي  قـــــدر  أي:  اْسَتَطْعُت).  (َما   :Â
ــمْ  ــكُ ــتُ ــيْ ــهَ نَ ـــا  «مَ وقـــالملسو هيلع هللا ىلص:   ،[١٦ [الــتــغــابــن:   ﴾ z  y  x  w ﴿  :
ينَ  الَّذِ لَكَ  هْ أَ ا  نَّمَ إِ فَ  ، تُمْ تَطَعْ اسْ ا  مَ نْهُ  مِ لُوا  عَ افْ فَ بِهِ  مْ  تُكُ رْ مَ أَ ا  مَ وَ  ، تَنِبُوهُ اجْ فَ نْهُ  عَ

.(١ )« ــمْ ــبِــيَــائِــهِ نْ ــلَــى أَ ــمْ عَ ــهُ فُ ــتِــالَ اخْ ، وَ ــمْ ــائِــلِــهِ ــسَ ةُ مَ ــثْــرَ كَ ــمْ  ــبْــلِــكُ ــنْ قَ مِ
ُعوُذ بَِك ِمْن َشّرِ َما َصَنْعُت). أي: أعوذ بك من شرِّ كلِّ أعمالي 

َ
Â: (أ

ــيــئــة الـــتـــي وقـــعـــت مـــنـــي، واآلثـــــام والـــمـــعـــاصـــي الــمــوجــبــة لــلــعــقــوبــة، وهـــذا  الــسَّ
الــوخــيــمــة،  وعــواقــبــه  آثــاره،  مــن  الــتَّــعــوذ  العبد يشمل  صــنــع  مــا  شــرِّ  مــن  الــتَّــعــوذ 

.(١٣٣٧ ٧٢٨٨)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )



۱۷۳ Å·ái⁄’\;ÏuhÂ;Åe¬i⁄’\;ÏÁ]—;{Öå

ــه  ربَّ فالعبد يسأل  ــيــئــة،  الــسَّ األعــمــال  مــن  مــثــلــه  إلــى  الــعــود  مــن  الــتَّــعــوذ  ويــشــمــل 
فيها. الوقوع  ويجنبه  األعمال،  هذه  من  يقيه  وأن  يعيذه،  أن 

المفرد  أنَّ  والقاعدة:  مضاف،  مفرد   .( َعلَّيَ بِنعَمتَِك  لََك  بُوُء 
َ
(أ  :Â

نعمكَ  بجميع  وأعترف  أبوء  المراد:  فيكون  العموم،  على  دلَّ  ؛  يفَ ضِ أُ إذا 
... إلــى غــيــر  ومــلــبــسٍ عــلــيَّ مــن صــحــةٍ وعــافــيــةٍ وســمــعٍ وبــصــرٍ وطــعــامٍ وســكــنٍ 

عــبــده. عــلــى  ــابــغــة  الــسَّ نعم اهللا  مــن  ذلــك 
وأخــــطــــائــــي  بــــذنــــوبــــي  وأقـــــــر  أعـــــتـــــرف  أي:  بَِذنبِي).  ـــوُء  بُ

َ
(َوأ  :Â

وتــقــصــيــري.
للعبد باب  يفتح  وهذا  به،  واالعتراف  بالذنب  اإلقرار  التوبة  وبوابة 

واإلنــابــة. الــتَّــوبــة 
يــدي  بــيــن  وســائــل  قــبــلــه  ومــا  الــمــطــلــوب،  هــو  هــذا  لِي).  (َفاْغِفْر   :Â

هــذا الــمــطــلــوب، والــمــعــنــى: اغــفــر لــي ذنــبــي وخــطــيــئــتــي وزلــتــي.
 : قــولــه  مــصــداق  هــذا  نَْت). 

َ
 أ

َ
نُوَب إِّال

ُ
ُه ال َفْغِفُر الّذ

(َفإِنَّ  :Â
إيــــمــــان  بــــيــــان  وفــــيــــه   ،[١٣٥ عـــــــمـــــــران:  [آل   ﴾ L  K  J  I  H ﴿
قـــال  كـــمـــا  ذنــــب،  يــتــعــاظــمــه  ال  عــظــمــت  مــهــمــا  الـــذنـــوب  يــغــفــر  العبد بأنَّ اهللا 

 ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿  :
.[٥٣ ª ﴾ [الــزمــر:   ©  ¨  §  ¦ ¥  ¤  £  ¢

ْهِل 
َ
أ ِمْن  َكاَن  -أو  الَجّنََة  َدَخل  َفَماَت؛  ُفْمِسَي  حين  َقالََها  (إذا   :Â

لــلــبــخــاري:  لــفــظ  وفــي  الَجّنَِة-، وإذا َقالََها حين يُْصبَِح، فمات يومه... مثلَه). 
ــوَ  ــهُ فَ  ، ــيَ ــسِ ــمْ يُ نْ  أَ ــلَ  ــبْ قَ ــهِ  مِ ــوْ يَ ـــنْ  مِ ــاتَ  ــمَ فَ ــا،  ــهَ بِ ــا  ــنً ــوقِ مُ ــارِ  ــهَ الــنَّ ـــنَ  مِ ــا  ــهَ ــالَ قَ ـــنْ  مَ «وَ
نْ  أَ ـــلَ  ـــبْ قَ ـــاتَ  ـــمَ فَ ـــا،  بِـــهَ ـــنٌ  ـــوقِ مُ ــــوَ  هُ وَ ـــلِ  ـــيْ الـــلَّ ـــنَ  مِ ـــا  ـــهَ ـــالَ قَ ــــنْ  مَ وَ  ، ـــنَّـــةِ الـــجَ ــــلِ  هْ أَ ـــنْ  مِ
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االســتــغــفــار  هــذا  أن  عــلــى  دلــيــل  فــيــه  وهــذا   .(١ )« ــةِ ــنَّ الــجَ ــلِ  هْ أَ ــنْ  مِ ــوَ  ــهُ فَ  ، ــبِــحَ ــصْ يُ
فــي  يــومــيــة  مــواظــبــة  عــلــيــهــا  ويــواظــب  يــقــال  أن  يــشــرع  الــمــبــاركــة  ــيــغــة  الــصِّ بــهــذه 
بهذا  ليفوز  يقين؛  عن  المسلم  يقوله  وأن  مرة،  المساء  وفي  مرة،  باح  الصَّ

 الــمــوعــود الــعــظــيــم. 
َفُقوُل:  اَن  َقّفَ ْنَن  ُقْثَماَن  َسِمْعُت  َقاَل:  ُقْثَماَن  ْنُن  بَاُن 

َ
أ (وروى 

ملسو هيلع هللا ىلص: «َما ِمْن َقْبٍد َفُقوُل فِي َصَباِح ُكّلِ يَْوٍم، َوَمَساءِ ُكّلِ لَْيلٍَة:  قال َرُسوُل اهللاِ
َوُهَو  َماءِ،  الّسَ فِي  َوَال  ْرِض 

َ ْ
األ فِي  َشْيٌء  اْسِمِه  َمَع  يَُضّرُ  َال  ِذي 

الَّ بِاْسِم اهللاِ 
َشْيٌء». َفَيُضّرَهُ  َمّرَاٍت،  ثََالَث  الَْعلِيُم،  ِميُع  الّسَ

لَُه  َفَقاَل  إِلَْيِه،  َفْنُظُر  الّرَُجُل  َفَجَعَل  َفالٍِج،  َطَرُف  َصابَُه 
َ
أ َقْد  بَاُن 

َ
أ َواَكَن 

يَْوَمئٍِذ،  قُلُْه 
َ
أ لَْم  َولَِكّنِي  ْعُتَك،  َحّدَ َكَما  الَْحِديَث  إِّنَ  َما 

َ
أ َيْنُظُر؟  َما  بَاُن: 

َ
أ

ماجه،  وابن  والنسائي  والترمذي  داود  أبو  أخرجه   .« َقَدَرهُ َعلَّيَ  لُِيْمِضَي اُهللا 
صحيح(٢)). حسن  الترمذي:  وقال 

هــذا  فــضــل  يــبــيِّــن  الــذي  الــعــظــيــم،  الــحــديــث  هــذا    الــمــصــنــف  أورد 
فِي  َوَال  ْرِض 

َ ْ
األ فِي  َشْيٌء  اْسِمِه  َمَع  يَُضّرُ  َال  ِذي 

الَّ «بِاْسِم اهللاِ  عـــاء  الـــدُّ
يــحــافــظ  أن  الــمــســلــم  عــلــى  يــنــبــغــي  والـــذي  الَْعلِيُم»،  ِميُع  الّسَ َوُهَو   ، َماءِ الّسَ

عــلــيــه صــبــاح كــلِّ يــوم ومــســاءه؛ لــمــا لــه مــن فــضــلٍ عــظــيــم.

.(٦٣٠٦ أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
 ،(٣٨٦٩ ) مـــاجـــه  بـــــن  وا  ،(٣٣٨٨ ) والـــتـــرمـــذي   ،(٥٠٨٨ ) داود  أبــــو  أخـــرجـــه   (٢ )

. ــحــه األلــبــانــيُّ وصــحَّ
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مــقــدر  بــمــحــذوف  يــتــعــلــق  هــنــا  والـــمـــجـــرور  الـــجـــار   .( (بِاْسِم اهللاِ  :Â
 : دخــوالً كــان  وإن  أقــرأ،  بسم اهللا  قــراءة:  كــان  فــإن  الــقــائــل،  حــال  مــن  يــعــرف 
 : أكــــالً كــــان  وإن  أخـــــرج،  باسم اهللا  ــــا:  خــــروجً كــــان  وإن  أدخـــــل،  باسم اهللا 

أســتــعــيــذ. باسم اهللا  ا:  تــعــوذً كــان  وإن  آكــل،  باسم اهللا 
 .« مِ اهللاِ «بِاسْ فــقــولــه:  إلى اهللا  وااللـــتـــجـــاء  الــتَّــعــوذ  مــقــام  هــنــا  والــمــقــام 
الــذي    بذكر اهللا  مــتــيــمــنًــا  الــعــوذ،  مــنــه  وأطــلــب  اســتــعــيــذ،  باسم اهللا  أي: 
كــر  الــذِّ هــذا  أنَّ  وكــمــا  ــمــاء.  الــسَّ فــي  وال  األرض  فــي  شــيء  اســمــه  مــع  يــضــر  ال 
ـــا تــحــت  حــفــظ الـــعـــبـــد، فــــإنَّ فــضــلــه يـــنـــدرج أيـــضً هـــذا الـــمـــقـــام  بــعــيــنــه يــفــيــد فـــي 
فــي  هللا  اكــر  الــذَّ وأنَّ  لــلــعــبــد،  حــفــظ  ــا  عــمــومً فذكر اهللا  ــا،  عــمــومً األذكـــار  فــضــل 

بإذن اهللا. شــيء  يــضــره  فــال  مــتــيــن،  وحــرزٍ  حــصــيــن،  ــصــنٍ  حِ
نــهــشــتــه  أنَّ  مــثــالً  قــدر  لــو  حــتــى  يــصــيــبــه،  ال  أي:  َشْيٌء).  هُ  (َفَيُضّرَ  :Â
حدوث  هو  فالمنفي  أذاها،  أو  ها  سمُّ يضره  ال  فإنه  عقرب،  لسعته  أو  حيةٌ 

يــضــره. ا  للعبد ممَّ وواقــيًــا  حــامــيًــا  فــيــكــون  ــرر،  الــضَّ
. عــثــمــان  أبــيــه  عــن  الــحــديــث  راوي  هــو  بَاُن). 

َ
(َواَكَن أ  :Â

طــرف  فـــي  أصـــابـــه  الــفــالــج  أنَّ  أي:  َفالٍِج).  َطَرُف  َصابَُه 
َ
أ (َقْد   :Â

األطـــراف، كــأن يــكــون  ــلــل يــصــيــب بــعــض  بــدنــه، والــفــالــج: هــو شــيء مــن الــشَّ
أو الــرجــل. فــي الــيــد 

الحديث،  بهذا  يحدث  وهو  أي:  ِلَْيِه).  إ َفْنُظُر  الّرَُجُل  (َفَجَعَل   :Â
هــذه  قــال  مــن  أن  فــيــه:  الـــذي  الــحــديــث  بــهــذا  تــحــدث  كــيــف  لــه:  يــقــول  وكــأنــه 
بهذا  مصاب  الحديث  لهذا  الراوي  أيها  وأنت  شيء،  يضره  لم  الكلمات؛ 

هــذا الــســؤال. نــظــرات عــيــنــيــه تــطــرح  الــفــالــج؟! فــكــأن 
ْعُتَك).  َحّدَ َقْد  َكَما  الَْحِديَث  ِّنَ  إ َما 

َ
أ َيْنُظُر؟  َما  بَاُن: 

َ
أ لَُه  (َفَقاَل   :Â

كــمــا  األمـــر  فـــإنَّ  الــحــديــث،  فــي  ارتــيــاب  نــفــســك  فــي  ويــقــع  إلـــيَّ  تــنــظــر  ال  أي: 
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ملسو هيلع هللا ىلص. ــن قــال هــذه الــكــلــمــات، لــم يــضــره شــيء، كــمــا أخــبــر الــنَّــبــيُّ حــدثــتــك: مَ
للتجربة،  أوالً  األذكار  هذه  يُخضع  أن  الناس  بعض  أمر  عجيب  ومن 
فــال  الــنَّــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــالــه،  أنَّ  يــكــفــي  مــصــيــبــة،  وهــذه  الــقــنــاعــة،  ذلــك تــكــون  بــعــد  ثــمَّ 
الــمــصــدوق  ــادق  الــصَّ كــالم  فــهــو  الــنــاس؛  تــجــارب  إلــى  ــنــظــر  يُ أن  إلــى  ــحــتــاج  يُ

الــذي ال يــنــطــق عــن الــهــوملسو هيلع هللا ىلص.
). أي: لم أقله في  قُلُْه يَْوَمئٍِذ، لُِيْمِضَي اُهللا َعلَّيَ َقَدَرهُ

َ
Â: (َولَِكّنِي لَْم أ

ــســتــفــاد مــنــه أهــمــيــة الــمــواظــبــة  يُ وهــذا  الــذي أصــبــت فــيــه بــهــذه اإلصــابــة،  الــيــوم 
. والــثَّــمــرة فــي كــلِّ يــومٍ الــفــائــدة  ، حــتــى تــتــحــقــق هــذه  هــذا الــذكــر كــلّ يــومٍ عــلــى 

ملسو هيلع هللا ىلص: «َمْن َقاَل ِحيَن يُْصبُِح َوِحيَن  (وروى أبو ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل ُرُسوُل اهللاِ
ْفَضَل 

َ
بِأ الِْقَياَمِة،  يَْوَم  َحٌد 

َ
أ ِت 

ْ
يَأ لَْم  ٍة،  َمّرَ ِمائََة  َوبَِحْمِدهِ،  ُسْبَحاَن اهللاِ  ُفْمِسي: 

به مسلم(١)). انفرد  َزاَد َعلَْيِه».  ْو 
َ
أ َقاَل  َما  ِمْثَل  َقاَل  َحٌد 

َ
أ  

َ
إِّال بِِه،  َجاَء  ا  ِمّمَ

فالتَّسبيح:  واإلثبات،  التَّنزيه  بين  جمع   ( هِ دِ مْ بِحَ وَ انَ اهللاِ  بْحَ (سُ  :Â
والـــعـــيـــوب،  ـــقـــائـــص  لـــنَّ ا عـــن    تنزيه اهللا  إثـــبـــات  والـــحـــمـــد:  تـــنـــزيـــه، 

. وإثــبــات الــكــمــال لــه 
َحٌد َقاَل ِمْثَل 

َ
 أ

َ
ا َجاَء بِِه، إِّال ْفَضَل ِمّمَ

َ
َحٌد يَْوَم الِْقَياَمِة، بِأ

َ
ِت أ

ْ
(لَْم يَأ  :Â

الذاكر. من  ا  يسيرً وقتًا  إالَّ  يأخذ  ال  الذكر  هذا  أن  مع  عظيم  فضلٌ  َما َقاَل). 
الــمــأثــورة   األخــر األذكــار  مــن  عــلــيــه  زاد  أي:  َعلَْيِه).  َزاَد  ْو 

َ
(أ  :Â

وبــحــمــده  سبحان اهللا  يــقــول:  أن  عــلــيــه»،  «زاد  مــعــنــى  ولــيــس  الــنَّــبــيملسو هيلع هللا ىلص،  عــن 

.(٢٦٩٢ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
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ومــائــة مــرة فــي الــمــســاء،  ــبــاح،  ؛ بــل هــي مــائــة مــرة فــي الــصَّ مــائــة وعــشــرة مــثــالً
التسبيح  أو  والمطلقة،  المقيدة،   :األُخر األذكار  من  تكون  يادة  الزِّ وإنَّما 

 والــذكــر الــمــطــلــق. 

 

«َمْن  َقاَل:  ُه 
نَّ
َ
ك ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوِل اهللاِ َقْن   ، اٍص 

َ
َوّق بِي 

َ
أ بِْن  َسْعد  روى 

ّنَ 
َ
َوأ لَُه،  َشِريَك  َال  َوْحَدهُ   اُهللا 

َ
إِّال إِلََه  َال  ْن 

َ
أ ْشَهُد 

َ
أ الُْمَؤّذَِن:  يَْسَمُع  ِحيَن  َقاَل 

ِديًنا،  ْسَالِم  ِ
ْ

َوبِاإل َرُسوًال،  ٍد  َوبُِمَحّمَ َرّبًا  بِاهللاِ  َرِضيُت  َوَرُسولُُه،  َقْبُدهُ  ًدا  ُمَحّمَ
مسلم(١). به  انفرد  َذنْبُه».  غفَر اهللا 

ــالة؛  الــصَّ وقــت  دخـــول  عــنــد  بــهــا  يــؤتــى  مــبــاركــات  كــلــمــات  هــو  األذان: 
ــعــظــيــم هللا  والــتَّ ــوحــيــد  ـــا بــدخــولــه، وهـــي كــلــمــات عــظــيــمــة قــائــمــة عــلــى الــتَّ نً إيـــذا
مــا  وبـــيـــان  لــهــا  ـــداء  لـــنِّ وا عــلــيــهــا  والـــحـــثِّ  ـــالة  الـــصَّ فـــي  والــتَّــرغــيــب   ،
أحــســن الــمــســلــم االســتــمــاع  إذا  وخــيــر، فــهــي كــلــمــات عــظــيــمــة،  فــالح  فــيــهــا مــن 
ا مــعــه مــا يــقــول، وأتـــى بــاألذكــار  دً ـــردِّ إلــيــهــا، وقـــال مــثــل مــا يــقــول الــمــؤذن، مُ
ــتــحــت لــه  وفُ ــتــحــت لـــه أبــــواب الـــخـــيـــرات،  فُ لـــنَّـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص بـــعـــده،  الـــمـــأثـــورة عـــن ا
ــا لــطــمــأنــيــنــتــه فــي صــالتــه وخــشــوعــه فــيــهــا  ــا عــظــيــمً أبـــواب الــجــنــة، وكــانــت ســبــبً
هـــذا األمــــر فـــيـــؤذن  طـــون فـــي  ـــاس يـــفـــرِّ وإقـــبـــالـــه عــلــيــهــا بــقــلــبــه، وكـــثـــيـــرٌ مـــن الـــنَّ
يبقون  بل  المؤذن،  مع  للتَّرديد  وال  األذان  لسماع  باالً  يلقون  وال  المؤذن 

.(٣٨٦ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
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ـــا يــضــعــف هـــمـــة الـــمـــرء  فـــي أحـــاديـــثـــهـــم وأعـــمـــالـــهـــم ومـــصـــالـــحـــهـــم، وهــــذا مـــمَّ
قال:  النَّبيملسو هيلع هللا ىلص  أنَّ    عمر  حديث  في  جاء  وقد  صالته،  على  وإقباله 
 ، ــرُ ــبَ كْ أَ ، اهللاُ  بَرُ كْ أَ : اهللاُ  مْ كُ دُ حَ أَ ــالَ  ــقَ فَ  ، ــرُ ــبَ كْ أَ ، اهللاُ  بَرُ كْ أَ : اهللاُ  نُ ذِّ ؤَ الْمُ ــالَ  قَ «إذا 
دُ  هَ شْ : أَ الَ مَّ قَ ، ثُ لَهَ إِالَّ اهللاُ نْ الَ إِ دُ أَ هَ شْ : أَ الَ ، قَ لَهَ إِالَّ اهللاُ نْ الَ إِ دُ أَ هَ شْ : أَ الَ مَّ قَ ثُ
لَى  عَ يَّ  حَ  : الَ قَ مَّ  ثُ  ، ولُ اهللاِ سُ رَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  هَ شْ أَ  : الَ قَ ولُ اهللاِ  سُ رَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ
 : ــالَ قَ  ، حِ ــالَ ــفَ لْ ا ــى  ــلَ عَ ــيَّ  حَ  : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ  ، بِــاهللاِ إِالَّ  ةَ  ــوَّ قُ الَ  وَ لَ  ــوْ حَ الَ   : ــالَ قَ  ، ةِ ــالَ الــصَّ
، اهللاُ  بَرُ كْ أَ : اهللاُ  الَ قَ  ، ــرُ ــبَ كْ أَ بَرُ اهللاُ  كْ أَ : اهللاُ  الَ قَ ــمَّ  ثُ  ، بـِـاهللاِ إِالَّ  ةَ  ــوَّ قُ الَ  وَ لَ  ــوْ حَ الَ 
.(١ )« ــنَّــةَ ــلَ الْــجَ خَ ــبِــهِ دَ ــلْ ــنْ قَ لَــهَ إِالَّ اهللاُ مِ : الَ إِ ــالَ ، قَ لَــهَ إِالَّ اهللاُ : الَ إِ ــالَ ــمَّ قَ ، ثُ ــبَــرُ كْ أَ

هـــــذا الـــخـــيـــر الـــعـــظـــيـــم والـــفـــضـــل  فـــكـــيـــف يــــفــــوت الـــمـــســـلـــم عـــلـــى نـــفـــســـه 
حديثه  عن  يتوقف  أن  المؤذن  سماع  عند  للمسلم  ينبغي  ولهذا  المبارك؛ 
المؤذن،  مع  ويردد  التِّالوة  عن  يتوقف  الكريم،  القرآن  يتلو  كان  لو  حتى 
ــنــة  لــلــسُّ األَوفـــق  وقـــتٍ  كـــلِّ  فــي  عــمــل  أفــضــل  الــبــاب: «أنَّ  هـــذا  فــي  والــقــاعــدة 
ــا  األذكــــار وأعــظــمــهــا شــأنً فـــي ذلـــك الـــوقـــت»، فـــقـــراءة الـــقـــرآن الــكــريــم أجـــلُّ 
أن تــســتــمــع  الــتِّــالوة  مــن  أفــضــل  فــإنــه  أذن الــمــؤذن،  إذا  مــكــانــة، لــكــن  وأرفــعــهــا 
ــنَّــة الــمــطــهــرة عــن  الــسُّ بــذلــك  جــاءت  يــقــول، كــمــا  مــا  وأن تــقــول مــثــل  لــلــمــؤذن، 
المؤذن  يؤذن  النَّاس  من  كثير  الخاصة،  باألحاديث  ا  إذً فكيف  النَّبيملسو هيلع هللا ىلص، 
يــبــالــون  وال  وأمــــورهــــم  وشـــؤونـــهـــم  الـــخـــاصـــة  أحـــاديـــثـــهـــم  فـــي  مـــاضـــون  وهــــم 

ا. ا كــثــيــرً بــســمــاع الــمــؤذن، فــيــفــوتــون عــلــى أنــفــســهــم خــيــرً
ــة بــجــمــلــةٍ مــن األذكــــار تــتــعــلــق بــــاألذان عــنــد ســمــاعــه،  ــنَّ وقـــد جـــاءت الــسُّ
ــنَّــة  ســواء كــان ذلــك أثــنــاءه أو بــعــد الــفــراغ مــن ســمــاعــه، مــن ذلــك: أنَّ مــن الــسُّ
األذان عــلــى الـــنَّـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص(٢)، ثــم  ــصــلــي الــمــســلــم بــعــد انــتــهــاء  إجــابــة الــنــداء ثــم يُ

.(٣٨٥ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )

.(٣٨٤ أخــرجــه مــســلــم (  (٢ )
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ةَ  يلَ سِ الوَ ا  دً مَّ حَ مُ آتِ  ةِ  ائِمَ القَ ةِ  الَ الصَّ وَ  ، ةِ التَّامَّ ةِ  وَ عْ الدَّ هِ  ذِ هَ بَّ  رَ مَّ  «اللهُ يقول: 
أنَّ  النَّبيملسو هيلع هللا ىلص  أخبر  وقد   ،(١)« هُ تَ دْ عَ وَ ي  الَّذِ ا  ودً مُ حْ مَ ا  امً قَ مَ ثْهُ  عَ ابْ وَ  ، ةَ يلَ ضِ الفَ وَ
لنفسه  يدعو  ثم  النَّبيملسو هيلع هللا ىلص،  شفاعة  له  حلَّت  األذان  سماع  بعد  ذلك  يقول  مَن 
عبد اهللا بن  عــن  داود  أبــي  سنن  ففي  مستجاب،  حينذٍ  الــدعــاء  ألن  شــاء؛  بما 
فــقــال  ــا.  ــونــنَ ــلُ يــفــضُ نــيــنَ  ــؤذِّ الــمُ إنَّ  رســــولَ اهللا  يــا  قـــال  ـــالً  رجُ أنَّ    عــمــرو 

تُعْطَه»(٢). لْ  فَسَ يْتَ  تَهَ انْ ا  إِذَ فَ ولُونَ  قُ يَ ا  مَ كَ لْ  «قُ رسولُ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص: 
هــذا  فـــي  جـــاء  مـــا  األذان  ســمــاع  عــنــد  يــقــولــه  أن  لــلــمــســلــم  ـــشـــرع  يُ ـــا  ومـــمَّ
وقــاص  أبــي  سعد بن  حــديــث  وهــو   ، الــمــصــنــف  ســاقــه  الــذي  الــحــديــث 
نْ  «مَ رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  قال  قال:  بالجنة-،  المبشرين  العشرة  -أحد   
نَّ  أَ وَ  ، لَــهُ يــكَ  ــرِ شَ الَ  هُ  ــدَ حْ وَ إِالَّ اهللاُ  ــهَ  لَ إِ الَ  نْ  أَ ــدُ  ــهَ شْ أَ  : نَ ذِّ ــؤَ لْــمُ ا ــعُ  ــمَ ــسْ يَ ــيــنَ  حِ ــالَ  قَ
ينًا؛  دِ مِ  الَ سْ ِ بِاإلْ وَ  ، والً سُ رَ دٍ  مَّ حَ بِمُ وَ با  رَ بِاهللاِ  يتُ  ضِ رَ  ، ولُهُ سُ رَ وَ هُ  بْدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ

.« ــبُــهُ نْ ــرَ لَــهُ ذَ ــفِ غُ
يــــــة أخـــــر لـــهـــذا الـــحـــديـــث فــــي صـــحـــيـــح مـــســـلـــم، قــــال:  روا وجـــــاء فــــي 
٣)، ومــوضــع هــذه الــكــلــمــات بــعــد قــول الــمــؤذن: «أشــهــد أن ال  «وأنــا أشــهــد»(
أن  أشــهــد  رسول اهللا  ا  مــحــمــدً أن  أشــهــد  إالَّ اهللا،  إلــه  ال  أن  أشــهــد  إالَّ اهللا  إلــه 

مــوطــنــهــا. هــو  هــذا  الــصــالة»،  عــلــى  قــولــه: «حــي  وقــبــل  رسول اهللا»،  ا  مــحــمــدً
يـــــة لــلــحــديــث فـــي مــســتــخــرج أبـــي  روا ـــا بـــه فـــي  وقــــد جــــاء ذلــــك مـــصـــرحً
ــدُ  ــهَ شْ أَ ــا  نَ أَ وَ  : ــالَ قَ  ، إِالَّ اهللاُ ــهَ  لَ إِ الَ  نْ  أَ ــدُ  ــهَ شْ أَ  : ــالَ قَ نَ  ذِّ ــؤَ ــمُ لْ ا ــعَ  ــمِ سَ ــنْ  عــوانــة: «مَ
فــهــذا   ،(٤ ــبِــيــا»( نَ ــدٍ  ــمَّ ــحَ بِــمُ وَ يــنًــا  دِ مِ  ــالَ سْ ِ بِــاإلْ وَ بــا  رَ بِــاهللاِ  ــيــتُ  ضِ رَ  ، إِالَّ اهللاُ لَــهَ  إِ الَ  نْ  أَ

.(٦١٤ أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
٥٢٤)، وقــال األلــبــانــي: حــســن صــحــيــح. داود ( أخــرجــه أبــو   (٢ )

.(٣٨٦ أخــرجــه مــســلــم (  (٣ )
جــيــد. ٩٩٥)، وإســنــاده  ٤٢٢)، وأبــو عــوانــة ( أخــرجــه ابــن خــزيــمــة (  (٤ )
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ذنــبــه. لــه    غفر اهللا  ذلــك؛  قــال  ــن  ومَ كــر،  الــذِّ هــذا  مــوضــع  هــو 
ــــا  ربً بــــاهللا  رضـــيـــت  وقـــــول  إجــــابــــتــــه،  األذان:  فــــي  ســـنـــن  خـــمـــس  «فــــهــــذه 
، وســـــــؤال اهللا تـــعـــالـــى لـــرســـولـــهملسو هيلع هللا ىلص  ــا وبـــمـــحـــمـــدملسو هيلع هللا ىلص رســــــوالً وبــــاإلســــالم ديـــنـً

.(١ والــصــالة عــلــيــهملسو هيلع هللا ىلص، والــدعــاء لــنــفــســه مــاشــاء»( الــوســيــلــة والــفــضــيــلــة، 
 اُهللا َوْحَدهُ َال َشِريَك لَُه). هذه كلمة التَّوحيد، 

َ
ْن َال إِلََه إِّال

َ
ْشَهُد أ

َ
Â: (أ

.« لَهُ يكَ  رِ شَ الَ  هُ  دَ حْ «وَ قوله:  وهو  لمعناها،  وتحقيق  لها  بتأكيد  متبعة 
بالعبودية  للنبيملسو هيلع هللا ىلص  هادة  الشَّ فيه  َوَرُسولُُه).  َقْبُدهُ  ًدا  ُمَحّمَ ّنَ 

َ
(َوأ  :Â

يعبد هو  الـــذي  ــمــا  وإنَّ ــعــبــد،  يُ والعبد ال   ، عــبــدٌ  فــهــو  ســالــة،  والــرِّ
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال   ، بُّ  الــــــــرَّ
 &  %  $  #  "  !  E  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ
بــل  ب،  ـــكـــذَّ يُ ال  ــبــي  والــنَّ نــبــي،  وهـــوملسو هيلع هللا ىلص   ،[٦ [األحــــقــــاف:٥-   ﴾ )  (  '
.[٦٤ [النساء:   ﴾ y  x  w  v  u  t  s  r ﴿ تبع،  ويُ يُطاع 
الوسطية  له  يُحقق  ورسوله»،  عبده  ا  محمدً أن  «أشهد  المسلم:  فقول 
ملسو هيلع هللا ىلص بــالــعــبــوديــة،  ــهــادة لــلــنــبــيِّ ــعــد عــن الــغــلــو والــجــفــاء، فــالــشَّ والــبُ واالعــتــدال، 
مــن  ســالمــتــه  فــيــهــا  ســـالـــة،  بـــالـــرِّ لـــه  ـــهـــادة  والـــشَّ الــغــلــو،  العبد من  ســـالمـــة  فــيــهــا 

والــتَّــفــريــط. واإلفــراط  الــجــفــاء، والــحــقُّ وســط بــيــن الــغــلــو والــجــفــاء 
هــذه  ِديًنا).  ْسَالِم  ِ

ْ
َوبِاإل َرُسوًال،  ٍد  َوبُِمَحّمَ َرّبًا  بِاهللاِ  (َرِضيُت   :Â

عليها،  إالَّ  ين  الدِّ يقوم  ال  التي  اإلسالمي،  ين  الدِّ أصول  هي  الثَّالث  الكلمات 
ــدٍملسو هيلع هللا ىلص  ضـــا بـــاهللا ربــــا، وبــمــحــمَّ فـــاإلســـالم يــقــوم عــلــى هـــذه األصــــول الـــثَّـــالثـــة: الـــرِّ
ــن مــات إذا  ــســأل كــلُّ مَ ــا. وعــن هــذه األصـــول الــثــالثــة يُ ، وبــاإلســالم ديــنً رســـوالً
نَّة المطهرة عن نبيناملسو هيلع هللا ىلص-  أُدرج في قبره، فيأتيه ملكان -كما جاءت بذلك السُّ

.(١٠٣ الــوابــل الــصــيــب البــن الــقــيــم (ص   (١ )
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؟(١). نبيكَ ومَن  ؟  دينكَ وما  ؟  ربكَ مَن  له:  ويقوالن  فيجلسانه، 
يٌّ  رِ حَ ولهذا  الثَّالثة؛  األصول  هذه  عن  إليه  توجه  أســئــلــة  ثالثة  فهذه 
األذكار  هذه  خالل  من  ولياليه،  أيامه  في  األصول  هذه  يُكرر  أن  بالمسلم 
قــلــبــه،  فـــي  تــتــحــقــق  حــتــى  اســتــحــضــارهــا  العبد على  تــعــيــن  الـــتـــي  الـــمـــشـــروعـــة 

ويــتــجــدد بــتــكــرارهــا إيــمــانــه. وتــتــمــكــن مــن نــفــســه، 
معبود  وال   ، بــحــقٍّ ا  مــعــبــودً بــه  ضــا  الــرِّ يتناول  َرّبًا).  بِاهللاِ  (َرِضيُت   :Â
ــلــتــجــأ إلــيــه وحــده، ويــقــرُّ بــعــظــمــتــه  ـــواه، فــتــصــرف الــعــبــادة لــه وحــده، ويُ بــحــقٍّ سِ
، وأنــه الــخــالــق الــعــظــيــم الــمــلــك الــمــدبــر ال  وجــاللــه وكــمــال صــفــاتــه 

 1  0  /  .  - ﴿  : شريك له في شيء من ذلك؛ قوله 
كلَّه. ذلك  يتناول  ربا  به  ضا  فالرِّ  ،[٩٢ [األنبياء:   ﴾ 4  3  2

وبــرســالــتــه،  بــه  ـــا  رضً ملسو هيلع هللا ىلص،  ــدٍ بــمــحــمَّ والـــرضـــا  َرُسوًال).  ٍد  (بُِمَحّمَ  :Â
 "  ! ﴿  : قال  اهللا،  عن  ومــبــلــغ  الــعــالــمــيــن  ربِّ  مــن  مــرســل  وأنه 
 2  1  0 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & %  $  #
رســــوالً  بـــه  ضــــا  والــــرِّ  ،[٥٤ لــــنــــور:  [ا  ﴾ :  9  8  7  6  5  4 3
وترسم  نهجه،  ولزوم  إليه،  دعا  فيما  واتباعه  به،  أرسل  فيما  طاعته  يعني: 
 ﴾ y  x  w  v  u  t  s  r ﴿  : قــال  خــطــاه، 

 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿  : وقــال   ،[٦٤ [الــنــســاء: 
.[٢١ Ñ ﴾ [األحــزاب:   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê

لــعــبــاده  رضـــيـــه  الــــذي  بدين اهللا  رضـــا  فــهــو  ِديًنا).  ْسَالِم  ِ
ْ

(َوبِاإل  :Â
 N  M  L  K ﴿  : قال اهللا  ســواه،  ديــنًــا  لــهــم  يــرضــى  وال 
 : وقــــال   ،[٣ [الـــمـــائـــدة:   ﴾ T  S  R  Q  P  O

٤٧٥٣)، وصــحــحــه األلــبــانــي. داود ( أخــرجــه أبــو   (١ )
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[آل   ﴾ K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿
عــمــران:  [آل   ﴾ L  K  J  I  H ﴿  : وقــال   ،[٨٥ عــمــران: 
هــذا  ويــقــتــضــي  لـــعـــبـــاده،  رضـــيـــه  الــــذي  ديــــن اهللا  العبد لنفسه  فــيــرضــى   ،[١٩
ومــعــرفــة  لــه،  ــا  ــمً تــعــلُّ   دين اهللا  عــلــى  الــمــرء  ــقــبــل  يُ أن  يــن:  بــالــدِّ ضــا  الــرِّ
كــلــه،  بــذلــك  يدين اهللا  وأن  وشـــرائـــع،  وعــقــائــد  وأحـــكـــام  حــكــم  مـــن  فــيــه  بــمــا 

ربّ الــعــالــمــيــن. ــتــذلــالً هللا  ــا مُ ا خــاضــعً مــؤمــنًــا مــتــعــبــدً
الــكــبــائــر  إذ  الــصــغــائــر؛  والــمــراد:  ذنــوبــه،  أي:  َذنْبُه).  (غفَر اهللا   :Â

 البــد لــهــا مــن تــوبــة. 

   

َصَالتِِه  ِمْن  انَْصَرَف  إذا  ملسو هيلع هللا ىلص،  َرُسوُل اهللاِ َكاَن  َقاَل:  َباُن  ثَْو (روى 
يا  َت 

ْ
َيَباَرك َالُم،  الّسَ َوِمْنَك  َالُم  الّسَ نَْت 

َ
أ «اللُهّمَ  َوَقاَل:  ثََالثًا،  اْسَتْغَفَر 

ْستِْغَفاُر؟ 
ْ

اال َكْيَف   : ْوَزاِعّيِ
َ
لِْأل قُلُْت  الَْولِيُد:  َقاَل  ْكَراِم»،  ِ

ْ
َواإل الَْجَالِل  َذا 

.((١ مسلم( به  انفرد  ْسَتْغِفُر اَهللا. 
َ
أ ْسَتْغِفُر اَهللا، 

َ
أ َيُقوُل:  َقاَل: 

ـــمـــلـــةٌ  جُ ـــالم  بـــالـــسَّ وخـــتـــمـــهـــا  الــــصــــالة  مــــن  لــــفــــراغ  ا بـــعـــد  الـــســـنـــة  فــــي  ورد 
الــخــيــر  فــيــهــا  فـــإنَّ  عــلــيــهــا؛  يــحــرص  أن  لــلــمــســلــم  يــنــبــغــي  الــعــظــيــمــة  األذكـــار  مــن 
في  يوجد  ال  ذلك  وكلُّ  والتَّمام،  والكمال  والعِصمة،  المة  والسَّ والبركة، 

.(٥٩١ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
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غــيــر الــمــأثــور عــن نــبــيــنــاملسو هيلع هللا ىلص.
المناسبة  غاية  في  الم  السَّ بعد  مرات  ثالث  االستغفار  بهذا  واإلتيان 
ـــا،  ـــا وخـــشـــوعً وتـــمـــام الـــمـــوافـــقـــة؛ ألنـــك مــهــمــا اجـــتـــهـــدت فـــي صـــالتـــك إتـــمـــامً
يــكــون  أن  ــرجــى  ويُ ــا،  ثــالثً ربــك  فــتــســتــغــفــر  ــلــل،  وخَ قــصــور  مــنــك  يــقــع  أن  البــد 

الــذي يــكــون مــنــك فــيــهــا. ا لــلــنــقــص  هــذا بــعــد صــالتــك جــابــرً اســتــغــفــارك 
قـــال  أســـــمـــــاء اهللا،  مــــن  اســـــم  ـــــالم:  لـــــسَّ ا ــَالُم).  الــّسَ نــَت 

َ
أ (امهلل   :Â

[الــحــشــر:   ﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿  :
لـــتَّـــقـــديـــس  وا ـــنـــزيـــه  لـــتَّ ا أســـمـــاء  مـــن  فـــهـــو  الـــمـــنـــزه،  أي:  ــــالم؛  الــــسَّ ومـــعـــنـــى   ،[٢٣
تنزيه اهللا  تــعــنــي:  أســـمـــاء  فــهــذه  وس،  ـــدُّ والـــقُ ـــبـــوح،  الـــسُّ مــثــل:   ، هللا 
ــمــاثــلــة  مُ عـــن  وتــنــزيــهــه  بـــه،  يــلــيــق  ال  مـــا  كـــلِّ  وعـــن  والـــعـــيـــوب،  لـــنَّـــقـــائـــص  ا عـــن 
 ﴾ 7  6  5  4 3  2  1 ﴿   فــهــو  الــمــخــلــوقــات، 

 &  %  $  #  "  ! ﴿  : وقــــــال   ،[١١  :لــــــشــــــور [ا
 Ì ﴿  : وقـــال   ،[٦٥ [مـــريـــم:   ﴾ -  ,  +  *  ) (  '
 Ù  Ø  ×  Y  Õ  Ô  Ó  X  Ñ  Ð  Ï  Î  Í

.[١٨٢  - ١٨٠ Ú ﴾ [الــصــافــات: 
مــنــك  فــهــي  الــمــهــالــك،  مــن  ســالمــةٍ  كـــلُّ  أي:  َالُم).  الّسَ (َوِمْنَك   :Â
مــن  لــلــعــبــاد  ســالمــة  فــال   ، وحـــدكَ مــنــك  أي:  حــاصــر؛  أســلــوب  وهــذا  وحــدك، 

. ــنٍّ ومَ ــنــكَ  إالَّ بــفــضــلٍ مِ ــرور والــمــهــالــك  الــشُّ
الجالل  ذا  يا  تعاليت  أي:  ْكَراِم).  ِ

ْ
َواإل الَْجَالِل  َذا  يا  َت 

ْ
(َيَباَرك  :Â

 ، صــفــاتــه  عــظــيــم  عــلــى  ن  داالَّ هللا،  عــظــيــمــان  وصــفــان  وهــمــا  واإلكــــرام، 
ـــفـــات،  وكـــمـــالـــه وكــــثــــرة نـــعـــمـــه وعــــطــــايــــاه، فـــالـــجـــالل: يـــــدلُّ عـــلـــى عـــظـــم الـــصِّ
يـــــدلُّ عـــلـــى عـــظـــمـــة الـــمـــنـــن وكـــثـــرة الـــعـــطـــايـــا والــــجــــود والـــفـــضـــل،  واإلكـــــــرام: 

. ومــنِّــه  فــضــلــه  وعــظــيــم  ــه  ربِّ عــظــمــة  ا  ذاكــرً ذلــك  فالعبد يقول 
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َقَضى  إذا  َفُقوُل  رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سمعُت  َقاَل:  ُشْعَبَة  ْنُن  الُمِغيَرةُ  (وروى 
َوُهَو  الَحْمُد،  َولَُه  الُملُْك،  لَُه  لَُه،  َشِريَك  ال  َوْحَدهُ   اُهللا 

َ
إِّال إِلََه  «َال  الصالة: 

ْقَطْيَت، َوال ُمْعِطَي لَِما َمَنْعَت، َوال 
َ
َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َقِديٌر، اللُهّمَ ال َمانَِع لَِما أ

عليه. متفق   .(١)« الَجّدُ ِمْنَك  الَجّدِ  َذا  َفْنَفُع 
ينفع  ال  أي:  الجيم-،  -بفتح  الَجّد»  منك  الَجّدِ  ذا  ينفع  «ال  وقوله: 
والَبْخت:  الَجّدُ  وقيل:  بطاعتَك،  العمُل  ينفُعه  ما 

إنَّ ِغناه،  منَك  الِغنى  ذا 
األمور،  في  الِحْرِص  على  وَحَملَه  الجيم،  بكسر  بعُضهم  ورواه   ، الحّظُ

ُقَبيد)(٢). أبو  ذلك  وأنكر 

 اُهللا َوْحَدهُ ال َشِريَك لَُه، لَُه الُملُْك َولَُه الَحْمُد، َوُهَو 
َ

ِّال ِلََه إ Â: (ال إ
األرض  قــامــت  ألجــلــهــا  الــتــي  الــتَّــوحــيــد  كــلــمــة  هــذه  َقِديٌر).  َشْيٍء  ُكّلِ  َعلَى 
أفضل  وهي  اإلطالق،  على  وأجلها  الكلمات،  أفضل  وهي  ماوات،  والسَّ
لُ  فْضَ «أَ قال:  أنه  نبيناملسو هيلع هللا ىلص  عن  الحديث  في  صحَّ  وقد  شأنًا،  وأعاله  كر  الذِّ
قــالملسو هيلع هللا ىلص:  وأرفــعــهــا،  اإليــمــان  ــعــب  شُ أعــلــى  وهــي   ،(٣ )« إِالَّ اهللاُ ــهَ  لَ إِ الَ   : ــرِ كْ الــذِّ
ــهَ  لَ إِ الَ   : لُ ــوْ قَ ــا  ــهَ ــلُ ــضَ فْ ــأَ فَ  ، ــبَــةً ــعْ شُ  - ــتُّــونَ سِ وَ ــعٌ  بِــضْ وْ  ــونَ -أَ ــبْــعُ سَ وَ ــعٌ  بِــضْ «اإليــمــان 
.(٤ اإليمان»( نَ  مِ بَةٌ  عْ شُ يَاءُ  الْحَ وَ  ، يقِ الطَّرِ نِ  عَ   َذَ األْ ةُ  اطَ إِمَ ا  اهَ نَ دْ أَ وَ  ، إِالَّ اهللاُ
ـــهُ  لَ  ، ــــهُ لَ يـــكَ  ـــرِ شَ الَ  هُ  ـــــدَ حْ وَ إِالَّ اهللاُ  ــــهَ  لَ إِ ــفــظ: «الَ  الــلَّ هـــذا  فـــي  ــمــع  جُ وقـــد 

.(٥٩٣ ٨٤٤)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
.(٢٥٨/١ غــريــب الــحــديــث (  (٢ )

٣٨٠٠)، وحــســنــه األلــبــانــي. وابــن مــاجــه (  ،(٣٣٨٣ أخــرجــه الــتــرمــذي (  (٣ )
.(٣٥ أخــرجــه مــســلــم (  (٤ )
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» بــيــن هــذه الــكــلــمــة -كــلــمــة  يــرٌ ــدِ ءٍ قَ ـــيْ ــلِّ شَ كُ ــى  ــلَ ـــوَ عَ هُ ، وَ ــدُ ــمْ ـــهُ الــحَ لَ ــكُ وَ ــلْ الــمُ
ـــوحـــيـــد الـــعـــظـــيـــمـــة-، وبـــيـــن تـــأكـــيـــد مـــعـــنـــاهـــا ومـــدلـــولـــهـــا، وذكـــــر شــــيء مــن  لـــتَّ ا

دالئــلــهــا وبــراهــيــنــهــا.
الــنَّــفــي،  ركــنــيــن:  عــلــى  قــائــمــة  وهــي  ــوحــيــد،  الــتَّ كــلــمــة  إِالَّ اهللا»  ـــهَ  لَ إِ فـــ «الَ 
واإلثـــبـــات، نــفــي الــعــبــوديــة عـــن كـــلِّ مـــا ســــو اهللا، وإثـــبـــات الــعــبــوديــة بــكــلِّ 

وحــده. مــعــانــيــهــا هللا 
فــإنَّ قــولــه:  لــلــتــوحــيــد بــركــنــيــه،  تــأكــيــد  فــهــذا   « ــهُ لَ يــكَ  ــرِ شَ ال  هُ  ـــدَ حْ وأمــا «وَ

» تــأكــيــد لــلــنــفــي. يــكَ لَــهُ ــرِ » تــأكــيــد لــإلثــبــات، وقــولــه: «ال شَ هُ ــدَ حْ «وَ
»، فــهــذه  يــــرٌ ــــدِ ءٍ قَ ـــــيْ ــــلِّ شَ كُ ـــى  ـــلَ ـــــوَ عَ هُ ، وَ ـــدُ ـــمْ ـــــهُ الـــحَ لَ ـــكُ وَ ـــلْ ــــهُ الـــمُ وأمــــا «لَ
الــمــعــبــود  وأنَّ  هللا،  يــن  الــدِّ إخــالص  وجــوب  عــلــى  ودالئــل  لــلــتــوحــيــد،  بــراهــيــن 
وهــو  الــحــمــد،  ــلــك ولــه  الــمُ الــذي لــه  ال مــعــبــود بــحــقٍّ ســواه، هــو  الــذي   ، بــحــقٍّ

عــلــى كــلِّ شــيءٍ قــديــر.
أي:  َمَنْعَت).  لَِما  ُمْعِطَي  َوالَ  ْقَطْيَت، 

َ
أ لَِما  َمانَِع  ال  (اللُهّمَ   :Â

ـــعـــزُّ  ـــه بـــيـــدك، تــعــطــي وتـــمـــنـــع، تــخــفــض وتـــرفـــع، تــقــبــض وتـــبـــســـط، تُ األمــــر كـــلُّ
على  ألحد  قدرة  فال  أعطيتَه  ن  فمَ وتُبكي،  تُضحك  وتُميت،  تُحيي   ، وتُذلُّ

 ®  ¬  « ﴿ إعــطــائــه،  عــلــى  ألحــدٍ  قــدرة  ال  مــنــعــتــه  ــن  ومَ عــنــه،  عــطــائــكَ  مــنــع 
 ﴾ Á  À  ¿  ¾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯

 ،[٢٩ [الــــرحــــمــــن:   ﴾ j  i  h  g  f ﴿   بــــيــــده  فــــاألمــــر   ،[٢ [فـــــاطـــــر: 
ويــبــســط، فـــاألمـــر بــيــده والــخــلــق كــلــهــم  ، يــقــبــض  ويــــذلُّ ــمــيــت، يــعــزُّ  ويُ ــحــيــي  يُ
بــمــعــنــاهــا  ــا  عــالــمً الــكــلــمــة  هذه  العبد  يــقــول  وعــنــدمــا  وتــدبــيــره،  تــســخــيــره  طــوع 
بــه  الــثِّــقــة  ــســن  وحُ على اهللا،  الــتَّــوكــل  جــانــب  قــلــبــه  فــي  ي  ــقــوِّ تُ ــهــا  فــإنَّ ومــدلــولــهــا، 

وااللــتــجــاء إلــيــه.
أي:  والنَّصيب،  الحظ  الجد:   ،( الَجّدُ ِمْنَك  الَجّدِ  َذا  َفْنَفُع  (الَ   :Â
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واستجابته  هللا،  العبد طاعته  ينفع  الذي  وإنَّما  غناه،  منك  الغنى  ذا  ينفع  ال 
 } ﴿ عند اهللا  تــنــفــعــه  ال  فـــهـــذه  والـــمـــكـــانـــة،  والــــجــــاه  الـــمـــال  ــــا  أمَّ اهللا،  ألمــــــر 
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
ـــخـــص  الـــشَّ فــــمــــال   ،[٣٧ [ســـــبـــــأ:   ﴾ μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
بــه  يــقــرِّ الــذي  ــمــا  إنَّ عند اهللا،  بــه  تــقــرِّ ال  األمــور  مــن  وغــيــرهــا  وجــاهــه  ورئــاســتــه، 
بــه  بطَّأَ  ن  «مَ الحديث:  وفي   ، هللا  واإلخالص  التَّوحيد،  اهللا؛  عند 

نــســبُــه». ــه؛ لــم يــســرع بــه  عــمــلُ
ينفع  ال  أي:  الجيم-،  -بفتح  الجد  منك  الجد  ذا  ينفع  (وال   :Â
والبخت:  الجد  وقيل:  بطاعتك،  العمل  ينفعه  إنما  غناه  منك  الغنى  ذا 
ذا  يــنــفــع  وال  الــمــعــنــى:  فــيــكــون  كــلــه،  هــذا  يــجــتــمــع  أن  يــمــنــع  الــذي  مــا  الحظ). 
خص  الشَّ تنفع  ال  كلها  فهذه  والمال،  والجاه  والحظ  الغنى  ذا  أي:  الجد، 

والــعــبــادة. الــطــاعــة  يــنــفــعــه  الــذي  ــمــا  إنَّ اهللا،  عند 
األمور،  في  الحرص  على  وحمله  الجيم،  بكسر  بعضهم  (ورواه   :Â
بــفــتــح  الــحــديــث:  هـــذا  روايــــة  فـــي  الــمــحــفــوظ  لــكــن  عبيد).  أبو  ذلك  وأنكر 

 ــد، ولــيــس بــكــســرهــا.  ذا الــجَ الــجــيــم 
َقْن   ، ــَرَة  ــَرْي ُه ِــي  ب

َ
أ َقــْن  الليثي،  يزيد  عطاء بن  وروى 

َوَحِمَد اَهللا  َوثََالعِيَن،  ثََالثًا  َصَالٍة  ُكّلِ  ُدبُِر  فِي  َسّبََح اَهللا  «َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  َرُسوِل اهللاِ
َيَماَم  َوَقاَل  َوتِْسُعوَن،  تِْسَعٌة  َفْتلَِك  َوثََالعِيَن،  ثََالثًا  َوَكّبََر اَهللا  َوثََالعِيَن،  ثََالثًا 
َعلَى  َوُهَو  الَْحْمُد  َولَُه  الُْملُْك  لَُه  لَُه،  َشِريَك  َال  َوْحَدهُ   اُهللا 

َ
إِّال إِلََه  َال  الِْمائَِة: 

به  انفرد  الَْبْحِر».  َزَبِد  ِمْثَل  َكانَْت  َوإِْن  َخَطايَاهُ  ُغِفَرْت  َقِديٌر؛  َشْيٍء  ُكّلِ 
مسلم(١).

.(٥٩٧ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
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هريرة(١). أبي  عن  صالح  أبي  رواية  من  معناه  على  واتفقا 

هذه  فيه  الذي   ، هريرة  أبي  حديث  هنا    المصنف  أورد 
ــفــرت خــطــايــاه  ــن أتــى بــهــا؛ غُ األذكــار الــعــظــيــمــة والــكــلــمــات الــمــبــاركــة، الــتــي مَ
عــلــيــهــا،  يــحــافــظ  أن  لــلــمــســلــم  ــســتــحــب  فــيُ  ، كـــثـــرةً الــبــحــر  زبـــد  مــثــل  كــانــت  وإن 
وحـــطِّ  نـــوب،  ، وهـــي مـــن مــوجــبــات غـــفـــران الـــذُّ ويــعــتــنــي بــهــا دبـــر كـــلِّ صــــالةٍ

زبــد الــبــحــر. وإن كــانــت مــثــل  الــخــطــايــا، 
عليها  ويترتب  معدودات  دقائق  إالَّ  الوقت  من  يأخذ  ال  كر  الذِّ وهذا 
ــســلــم،  يُ أن  الــنَّــاس بــمــجــرد  مــن  ا  كــثــيــرً فــإنَّ  ذلــك  ومــع  األجــور الــعــظــيــمــة،  هــذه 

ويــخــرج إلــى مــصــالــحــه وأعــمــالــه. يــقــوم مــن مــكــانــه، 
لـــنَّـــقـــائـــص  ا عـــن    هللا  وتـــقـــديـــس  تـــنـــزيـــه  (سبحان اهللا).   :Â
 ، المخلوقات  مماثلة  وعن  بجالله،  يليق  ال  ما  وعن  والعيوب، 

 Ø  ×  Y  Õ  Ô  Ó  X  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿
 ﴾ 7 6  5 4  3  2  1 ﴿ ،[١٨٢  - ١٨٠ Ú ﴾ [الصافات:   Ù

. وتــقــدس  ٢٦]، أي: تــنــزه  [األنــبــيــاء: 
مــع    لـــه  ومــــدح  على اهللا  ثـــنـــاء  كــلــمــة  هــــذه  هللا).  (الحمد   :Â

الــحــب لــه.
ـــفـــات، وعــلــى مــنــنــه وآالئـــه  والـــصِّ وهـــي تــتــنــاول الــحــمــد عــلــى األســـمـــاء 

ونــعــمــه.

.(٥٩٥ ٨٤٣)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
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الــمــتــعــال  الــكــبــيــر  بـــأنـــه  وإيـــمـــان  هللا،  تــعــظــيــم  كــلــمــة  أكبر).  (اهللا   :Â
أكـــبـــر»  أكبر، اهللا  «اهللا  الـــمـــســـلـــم:  يــــردد  فـــعـــنـــدمـــا  مـــنـــه.  أكـــبـــر  ال  وأنــــه   ،
القلوب،  مداواة  ففيها  المعظمة،  األشياء  كلُّ  قلبه  من  يسقط  ربَّه،  ا  عظمً مُ

ــا. إجــالالً وتــعــظــيــمً ــهــا؛  وتــقــويــة صــلــتــهــا بــربِّ
ـــا  األذكـــــــار وغـــيـــرهـــا مـــمَّ لــــنَّــــبــــيملسو هيلع هللا ىلص فــــي هـــــذه  ــــة الــــمــــأثــــورة عــــن ا ــــنَّ والــــسُّ
فــي  ــرز  الــيــد، كــمــا هــو هــديــهملسو هيلع هللا ىلص، وكــان الــخَ عــدٍّ أن تــعــد بــأصــابــع  يــحــتــاج إلــى 
ومــع ذلــك لــم   ، ا، ومــن الــمــتــيــســر نــظــمــه واســتــعــمــالــه لــلــعــدِّ زمــانــهملسو هيلع هللا ىلص مــوجــودً
هــديــهملسو هيلع هللا ىلص،  ــدي  الــهَ وخــيــر  إلــيــه،  دعــا  وال  فــيــه  رغــب  وال    يــفــعــلــه 
ــــتُ  يْ أَ «رَ قـــال:    الــعــاص  عمرو بن  عبد اهللا بن  حــديــث  فــي  جـــاء  فــقــد 
نَ  ـــدْ ـــقِ اعْ «وَ  : وقــال   ،(١ )« ــيــنِــهِ ــمِ ــيَ بِ ــبِــيــحَ  ــسْ الــتَّ ــدُ  ــقِ ــعْ يَ ولَ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ
ــة  ــنَّ فــالــسُّ  ،(٢ )« ـــاتٌ ـــقَ ـــطَ ـــنْ ـــتَ ـــسْ مُ تٌ  والَ ــــؤُ ــــسْ مَ ـــنَّ  ـــهُ نَّ ـــإِ فَ ـــلِ  ـــامِ نَ َ ـــاألْ بِ ــســبــيــح-  الــتَّ -أي: 

ا بــهملسو هيلع هللا ىلص. اقــتــداءً الــتَّــســبــيــح بــالــيــد، 
ِحيَن  َصَالٍة  ُكّلِ  ُدبُِر  فِي  َفُقوُل  كان  ه 

كنَّ َبْيِر،  الّزُ ْنُن  عبد اهللا  (وروى 
َعلَى  َوُهَو  الَْحْمُد  َولَُه  الُْملُْك  لَُه  لَُه،  َشِريَك  َال  َوْحَدهُ   اُهللا 

َ
إِّال إِلََه  «َال  يَُسلُِّم: 

 
َ

إِّال َغْعُبُد  َوالَ   اهللا[(٣) 
َ

إّال إِله  بِاهللاِ،]َال   
َ

إِّال َة  قُّوَ َوَال  َحْوَل  َال  َقِديٌر،  َشْيٍء  ُكّلِ 
لَُه  ُمْخلِِصيَن   اُهللا 

َ
إِّال إِلََه  َال  الَْحَسُن،  الّثََناُء  َولَُه  َوالَْفْضُل،  الّنِْعَمُة  لَُه  إِيَّاهُ، 

ُدبُِر  في  بِِهّنَ  ُفَهلُِّل  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل اهللاِ «واَكَن  َقاَل:  الَْكافُِروَن»،  َكرَِه  َولَْو  يَن،  الّدِ
مسلم(٤)). به  انفرد  َصَالٍة».  ُكّلِ 

٣٤١٠)، وصــحــحــه األلــبــانــي. والــتــرمــذي (  ،(١٥٠٢ داود ( أخــرجــه أبــو   (١ )
٣٥٨٣)، وحــســنــه األلــبــانــي. والــتــرمــذي (  ،(١٥٠١ داود ( أخــرجــه أبــو   (٢ )

زيــادة مــن صــحــيــح مــســلــم ســاقــطــة مــن األصــل.  (٣ )
.(٥٩٤ أخــرجــه مــســلــم (  (٤ )
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هــذه ثــالث تــهــلــيــالت:
الــحــمــد  ولـــه  الــمــلــك  لـــه  لـــه،  شـــريـــك  ال  وحــــده  إال اهللا  إلـــه  ال  األولــــى: 

وهــو عــلــى كــل شــيء قــديــر.
ولــه  الــفــضــل،  ولــه  الــنــعــمــة  لــه  إيــاه،  إال  نعبد  وال  إال اهللا  إلــه  ال  الــثــانــيــة: 

الــثــنــاء الــحــســن.
اهللا، مــخــلــصــيــن لــه الــديــن ولــو كــره الــكــافــرون. إال  الــثــالــثــة: ال إلــه 

لبراهينه. ا  وتقريرً لمعناه،  تثبيتًا  للتوحيد؛  بتأكيد  تهليلةٍ  كلّ  تبعت  فأُ
وهــذا تــأكــيــد  شــريــك لــه»،  ال  تــبــعــت بــقــولــه: «وحــده  أُ األولــى  فــالــتَّــهــلــيــلــة 
لــلــتــوحــيــد، وقـــولـــه: «لـــه الــمــلــك ولـــه الــحــمــد، وهـــو عــلــى كـــل شـــيء قــديــر»، 

إفــراده بــالــعــبــادة. وجــوب  وهــذه بــراهــيــن عــلــى 
ـــاه»،  إيَّ إالَّ  نعبد  وال  إالَّ اهللا  إلـــه  «ال  بــقــولــه:  تــبــعــت  أُ ــانــيــة  الــثَّ ــهــلــيــلــة  والــتَّ
الــفــضــل  ولـــه  الــنــعــمــة  «لـــه  وقـــولـــه:  ــوحــيــد،  الــتَّ هــو  هـــذا  ــــاه»:  إيَّ إالَّ  نعبد  «ال  فـــ 
إفــــراده بــالــعــبــادة  ودالئـــل عــلــى وجـــوب  ولـــه الــثــنــاء الــحــســن»، هـــذه بــراهــيــن 

يــن لــه. الــدِّ وإخــالص 
الكافرون»،  كره  ولو  الدين  له  «مخلصين  بقوله:  تبعت  أُ الثَّالثة  التَّهليلة 

 h ﴿  : قـــال  هللا،  كــلــه  الـــديـــن  تــخــلــص  أن  ــوحــيــد،  الــتَّ حــقــيــقــة  وهـــذه 
 V ﴿  : وقــال   ،[٥ [الــبــيــنــة:   ﴾ p  o  n  m  l  k  j  i
وإخـــالص  الـــنَّـــقـــي،  ـــافـــي  الـــصَّ هـــو  والـــخـــالـــص:   ،[٣ [الــــزمــــر:   ﴾ Z Y  X  W

إالَّ اهللا. به  بتغى  يُ ال  هللا،  نقيا  ا  خالصً ين  الدِّ يكون  أن  هللا:  ين  الدِّ
للمسلم  تُجدد  كيف  الثَّالث  التَّهليالت  هذه  إلى  -رعاك اهللا-  وانظر 
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ــهــمٍ  تــوحــيــده وإيــمــانــه وإخــالصــه هللا؛ ولــهــذا يــنــبــغــي لــلــمــســلــم أن يــقــولــهــا عــن فَ
بل  هي،  ما  يدري  ال  مجردة  كلمات  بها  يأتي  فال  للمقصد،  وتحقيقٍ  للمعنى 
واإلفراد  واإلخالص  التَّوحيد  من  عليه  دلَّت  لما  ا  مستشعرً يقولها  أن  عليه 
ربما  معناها،  ما  يدري  ال  وهو  الكلمة  هذه  يقول  مَن  جد  وُ ولما  بالعبادة،  هللا 
يمد   ، بلحظاتٍ بعدها  ثمَّ  إال اهللا»،  إله  «ال  فيقول:  وأفعاله،  بأقواله  نقضها 
ألنفسهم  يملكون  ال  ن  ممَ المقبورين  األموات  من  بغير اهللا  ويستغيث  يديه 

ذلك. من  شيئًا  لغيرهم  يملكوا  أن  عن  فضالً  ضرا؛  وال  ا  نفعً
يشهد  أن  بد  ال  بل  بها،  النُّطق  بمجرد  قائلها  تنفع  ال  إال اهللا»:  إله  و«ال 
 ﴾ À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿  : قــــال  بــمــعــنــاهــا،  عــلــم  عـــن  بــهــا 

 Ü ﴿  : وقــال  بــه،  شهدوا  ما  معنى  يعلمون  أي:   ،[٨٦ [الــزخــرف: 
ـــنْ  «مَ ــبــيملسو هيلع هللا ىلص:  الــنَّ قـــال  مــســلــم  صــحــيــح  وفـــي   ،[١٩ [مــحــمــد:   ﴾ á  à  ß  Þ  Ý
بمعناها،  العلم  فاشترط   ،(١)« نَّةَ الْجَ لَ  خَ دَ إِالَّ اهللاُ؛  إِلَهَ  الَ  هُ  نَّ أَ مُ  لَ عْ يَ وَ  هُ وَ اتَ  مَ
ــوحــيــد،  فـــالبـــد أن يــعــلــم الــمــســلــم مــعــنــى هـــذه الــكــلــمــة ومـــا تـــدل عــلــيــه مـــن الــتَّ

مدلولها. هو  الذي  التوحيد  يحقق  أن  والبد  هللا،  واإلخالص 
أن  لــلــمــســلــم  ـــشـــرع  يُ الـــتـــي  الـــمـــبـــاركـــات  الــكــلــمــات  هـــذه  أنَّ  فــالــحــاصــل 
ــوحــيــد فــي قــلــب الــمــســلــم  ــهــا تــجــدد الــتَّ ، مــن شــأنــهــا أنَّ يــقــولــهــا دبـــر كـــلِّ صـــالةٍ

 وتــقــويــه إن قــالــهــا عــن اســتــحــضــار لــمــا دلــت عــلــيــه. 

 

إِلََه  َال  َقاَل:  «َمْن  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوَل اهللاِ ّنَ 
َ
أ  : ُهَرْيَرَة  أبو  (روى 

َشْيٍء  ُكّلِ  َعلَى  َوُهَو  الَحْمُد،  َولَُه  الُملُْك  لَُه  لَُه،  َشِريَك  الَ  َوْحَدهُ   اُهللا 
َ

إِّال

.(٢٦ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
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ِمائَُة  لَُه  َوُكتَِبْت  رَِقاٍب،  َعْشِر  َعْدَل  لَُه  َكانَْت  ٍة،  َمّرَ ِمائََة  يَْوٍم  كّلِ  فِي  َقِديٌر. 
َحّتَى  يَْوَمُه  ْيَطاِن  الّشَ ِمَن  ِحْرًزا  لَُه  َواَكَن  َسيَِّئٍة،  ِمائَُة  َقْنُه  َوُمِحَيْت  َحَسَنٍة، 
ْكَثَر 

َ
أ َعِمَل  أَحٌد   

َ
إِّال به  َجاَء  ا  ِمّمَ ْفَضَل 

َ
بِأ الِقَياَمِة  يوَم  َحٌد 

َ
أ ِت 

ْ
يَأ َولَْم  ُفْمِسَي، 

ْت  ُحّطَ ٍة؛  َمّرَ ِمائََة[(١)  يَْوٍم  َوبَِحْمِدهِ،]فِي  ُسْبَحاَن اهللاِ  َقاَل:  َوَمْن  َذلك،  ِمْن 
عليه(٢). متفق  الَْبْحِر».  َزَبِد  ِمْثَل  َكانَْت  َولَْو  َخَطايَاهُ 

يَء من  Â: عدل عشر رقاب. الَعْدَل -بالفتح-: المْثِل وما عاَدَل الّشَ
الَبْصريون:  وقال  نظيَره،  واكن  جنسِه،  من  عاَدله  ما  وبالَكسِر:  جنسه،  غير 

الِمْثل). وهما  لُغتان،  والِعدَل  الَعْدَل 

يــومــيــا  ا  وردً أي:  التَّسبيح).  وفضل  األيام  في  به  يُسبح  (ما   :Â
ال  أن  عــلــى  يــحــرص  بــحــيــث  أيــامــه،  مــن  يـــومٍ  كـــلِّ  فــي  الــمــســلــم  عــلــيــه  يــواظــب 

هــذا الــورد فــي أي يــوم مــن أيــامــه. يــفــوت عــلــيــه 
الَحْمُد،  َولَُه  الُملُْك  لَُه  لَُه،  َشِريَك  َال  َوْحَدهُ   اُهللا 

َ
ِّال إ ِلََه  إ (ال   :Â

قــامــت  ألجـــلـــهـــا  الـــتـــي  لـــتَّـــوحـــيـــد  ا كــلــمــة  هـــذه  َقِديٌر).  َشْيٍء  ُكّلِ  َعلَى  َوُهَو 
ــمــاوات. والــسَّ األرض 

ـــوحـــيـــد  لـــتَّ ــــمــــع فــــي هـــــذه الـــجـــمـــلـــة بـــيـــن هـــــذه الـــكـــلـــمـــة -كـــلـــمـــة ا جُ وقـــــد 
الـــعـــظـــيـــمـــة-، وبــــيــــن تـــأكـــيـــد مـــعـــنـــاهـــا ومــــدلــــولــــهــــا، وذكــــــر شـــــيء مــــن دالئـــلـــهـــا 

وبــراهــيــنــهــا.

زيــادة مــن صــحــيــح مــســلــم ســاقــطــة مــن األصــل.  (١ )
.(٢٦٩١ ٣٢٩٣)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (٢ )
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هـــذا  عـــلـــى  الـــمـــواظـــبـــة  أهـــمـــيـــة  يــفــيــد   .( ٍة َمــّرَ ِمائََة  يَْوٍم  كّلِ  (فِي   :Â
مــن  يــومٍ  كــلِّ  فــي  لــلــمــســلــم  ا  وردً يــكــون  بــحــيــث  مــرة،  مــائــة  الــعــدد  بــهــذا  كــر  الــذِّ
ـــه أبــلــغ وأكــمــل فــي  ــا لــلــســنــة- بــأصــابــع الــيــد؛ ألنَّ أيــامــه، والــمــائــة تــعــد -اتــبــاعً
أو  آلالتٍ  الـــنَّـــاس  اســـتـــخـــدام  مـــن  الـــمـــراءاة  عـــن  ـــعـــد  لـــبُ وا التَّعبد والخشوع 

أو نــحــو ذلــك. خــرزٍ 
التَّهليالت،  بهذه  فيه  يؤتى  اليوم  من  وقتٌ  الحديث  هذا  في  يُذكر  ولم 
فيه: ذلك  ألنَّ  ومفتتحه؛  اليوم  أول  من  به  واإلتيان  المبادرة  األولى  لكن 

: مــســارعــة فــي الــخــيــرات. أوالً
أول يــومــه. كــر وبــركــاتــه مــن  الــذِّ هــذا  خــيــرات  ثــانــيًــا: لــيــغــنــم 

الــحــوائــل  مـــن  يـــومـــه  فـــي  لـــه  يـــعـــرض  مـــا  يــــدري  ال  اإلنـــســـان  ألنَّ  ـــا:  ثـــالـــثً
ــواغــل. والــشَّ والــعــوائــق 

والعناية  كر  الذِّ بهذا  لإلتيان  يوفق  ن  لمَ والثِّمار  الفوائد  ذكرملسو هيلع هللا ىلص  ثمَّ 
 خــمــســة ثــمــار عــظــيــمــة، وهــي: بــه، فــذكــر 

هذا  يومه  في  أعتق  كأنما  أي:   ،« ابٍ قَ رِ رِ  شْ عَ لَ  دْ عَ لَهُ  انَتْ  «كَ األولى: 
وشــريــف  فــضــلــه  عــظــيــم  يــخــفــى  ال  الــرقــاب  وعــتــق  اهللا،  سبيل  فــي  رقــاب  عــشــر 

. عند اهللا  ثــوابــه  وجــزيــل  قــدره 
.« ــنَــةٍ ــسَ ــةُ حَ ــائَ ــتِــبَ لَــهُ مِ كُ لــثَّــانــيــة: «وَ ا

.« ــيِّــئَــةٍ ــةُ سَ ــائَ ــنْــهُ مِ ــيَــتْ عَ ــحِ مُ لــثَّــالــثــة: «وَ ا
وهــذا   ،« ــيَ ــسِ ــمْ يُ ــى  ــتَّ ـــهُ حَ مَ ـــوْ يَ  ، ــانِ ــطَ ــيْ ـــنَ الــشَّ ا مِ زً ـــرْ ـــهُ حِ ــــانَ لَ كَ ابــعــة: «وَ الــرَّ
أول الــيــوم؛ حــتــى يــكــون  كــر مــن  ــا يــؤكــد أهــمــيــة الــمــبــادرة لــإلتــيــان بــهــذا الــذِّ مــمَّ
وال  أول الــيــوم،  مــن  ــيــطــان  الــشَّ مــن  واقــيًــا لــه  ا  وحــرزً ــيــطــان،  الــشَّ مــن  حــصــنًــا لــه 
يحرص  بل  اليوم،  نهاية  قُرب  أو  اليوم،  ينتصف  حتى  الفضيلة  هذه  يؤخر 
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أول يــومــه. عــلــى اغــتــنــامــهــا مــن 
لٌ  جُ رَ إِالَّ  به،  اءَ  جَ ا  مَّ مِ لَ  فْضَ بِأَ ةِ  يَامَ القِ يومَ  دٌ  حَ أَ تِ  أْ يَ لَمْ  «وَ الخامسة: 
أي:  ذلــك»،  مــن  أكــثــر  «عــمــل  الــمــراد بــقــولــه:  ولــيــس  لــك»،  ذَ ــنْ  مِ ــرَ  ــثَ كْ أَ ــلَ  ــمِ عَ
ـــدُّ كــمــا  ـــعَ عـــدَّ الــتَّــهــلــيــالت مـــائـــة وعـــشـــرة عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، فــالــتَّــهــلــيــالت تُ
أو  الــمــطــلــق،  الــتَّــســبــيــح  أو  الــمــطــلــق،  الــتَّــهــلــيــل  مــن  ــســتــكــثــر  يُ لــكــن  مــائــة،  وردت 

الــنَّــوافــل بــعــمــومــهــا.
ْت  ُحّطَ ٍة؛  َمّرَ ِمائََة  يَْوٍم  فِي  َوبَِحْمِدهِ،  ُسْبَحاَن اهللاِ  َقاَل:  (َوَمْن   :Â
الــذي  فــي  كــالــقــول  فــيــه  الــقــول  وهــذا  الَْبْحِر).  َزَبِد  ِمْثَل  َكانَْت  َولَْو  هُ  َخَطايَا
وقــد  الــيــوم،  أول  مــن  بــه  يــأتــي  أن  عــلــى  يــحــرص  أن  الــمــســلــم  عــلــى  أنَّ  قــبــلــه، 
ـــيـــنَ  حِ ــــالَ  قَ ــــنْ  قــــال: «مَ لـــنَّـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  ا أنَّ    هـــريـــرة  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  تـــقـــدم 
مَ  ــوْ يَ ـــدٌ  حَ أَ تِ  ـــأْ يَ ــمْ  لَ ؛  ةٍ ـــرَّ مَ ــةَ  ــائَ مِ  ، هِ ــدِ ــمْ بِــحَ وَ انَ اهللاِ  بْحَ سُ ــي:  ــسِ ــمْ يُ ــيــنَ  حِ وَ ــبِــحُ  ــصْ يُ
 ،(١ )« ــهِ ــيْ ــلَ عَ ادَ  زَ وْ  أَ ــالَ  قَ ــا  مَ ــلَ  ــثْ مِ ــالَ  قَ ــدٌ  حَ أَ إِالَّ   ، بِــهِ ــاءَ  جَ ــا  ــمَّ مِ ــلَ  ــضَ فْ بِــأَ  ، ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا
فــهــذا نــصٌّ عــلــى أنــه مــن أذكــار الــصــبــاح والــمــســاء، فــيــؤتــى بــهــذه الــتَّــســبــيــحــات 

ومــائــة مــرة فــي الــمــســاء. ــبــاح،  مــائــة مــرة فــي الــصَّ
والــتَّــحــمــيــد،  الــتَّــســبــيــح  بــيــن  جــمــع  هــذا   .( ِ َوبَِحْمِده (ُسْبَحاَن اهللاِ   :Â
التَّنزيه  بين  جمع  فهو  على اهللا،  ثناء  والتَّحميد   ، هللا  تنزيه  والتَّسبيح 
الكلمتان  وهاتان   ، أهله  هو  بما  عليه  والثَّناء  به،  يليق  ال  ا  عمَّ له 
الجنة،  دخولهم  في  الجنة  أهل  كالم  خاتمة  أنهما  على  الكريم  القرآن  دلَّ 

 Q  P O  N  M  L  K  J  I ﴿   فقال اهللا:
هــاتــيــن  بــيــن  فــجــمــعــوا   ،[١٠ [يـــونـــس:   ﴾ W  V  U  T  S  R
ــســبــيــح  الــتَّ مـــن  الــمــكــثــريــن  مـــن  جعلنا اهللا  والــتــحــمــيــد،  الــتــســبــيــح،  الــكــلــمــتــيــن: 

.(٢٦٩٢ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
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 الــنَّــعــيــم.  جــنــات  فــي  لــهــا  الــقــائــلــيــن  ومــن  اهللا،  بحمد 
اص، عن أبيه 

َ
الُجَهني عن ُمْصَعب بن سعد بن أبي َوّق (وروى موسى 

 
َ

ُكّل يَْكِسَب  ْن 
َ
أ َحُدُكْم 

َ
أ َفْعِجُز 

َ
«أ َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص،  َرُسوِل اهللاِ ِعْنَد  ُكّنَا  قال: 

لَْف 
َ
أ َحُدنَا 

َ
أ يَْكِسُب  َكْيَف  ُجلََسائِِه:  ِمْن  َسائٌِل  لَُه 

َ
َفَسأ َحَسَنٍة؟»  لَْف 

َ
أ يَْوٍم 

َقْنُه  يَُحّطُ  ْو 
َ
أ َحَسَنٍة،  لُْف 

َ
أ لَُه  َفُيْكَتُب  تَْسبِيَحٍة،  ِمائََة  «يَُسّبُِح  َقاَل:  َحَسَنٍة؟ 

مسلم(١). به  انفرد  َخِطيَئٍة».  لُْف 
َ
أ

عن  الروايات،  جميع  في  مسلم»  في «كتاب  هو  هكذا  الُحميدي:  قال 
سعيٍد  بُن  ويحيى  َعَوانة،  وأبو  شعبُة،  ورواه  الُبْرقاني:  قال  يحط،  أو  موسى: 

ألٍِف). بغير  َويَُحّطُ  فقالوا:  الَقّطان 

هــذا  َحَسَنٍة؟).  لَْف 
َ
أ يَْوٍم   

َ
ُكّل يَْكِسَب  ْن 

َ
أ َحُدُكْم 

َ
أ َفْعِجُز 

َ
(أ  :Â

ال  أي:  الــنــفــي،  بــمــعــنــى  قــولــه: «أيــعــجــز»  فــي  واالســتــفــهــام  تــشــويــق،  أســلــوب 
  فـــشـــوقـــهـــم  حـــســـنـــة،  ألــــف  يــــوم  كـــل  يـــكـــســـب  أن  أحـــدكـــم  يـــعـــجـــز 
ــبُ  ــسِ ــكْ يَ ــفَ  ــيْ كَ  : ــهِ ــائِ ــسَ ــلَ ـــنْ جُ ــلٌ مِ ــائِ لَـــهُ سَ ـــأَ وتــاقــت نــفــوســهــم لــذلــك، ولــهــذا «سَ
عــلــى    ـــحـــابـــة  الـــصَّ حــــرص  عـــلـــى  يــــدل  وهــــذا  ؟»،  ــــنَــــةٍ ــــسَ حَ ـــــفَ  لْ أَ ــــا  نَ ــــدُ حَ أَ
تَْسبِيَحٍة،  ِمائََة  «يَُسّبُِح  فــقــالملسو هيلع هللا ىلص:  تــحــصــيــلــه،  فــي  رغــبــتــهــم  وعــظــيــم  الــخــيــر، 
عــلــى  ـــت  دلَّ كــمــا  أمــثــالــهــا،  بــعــشــر  الــحــســنــة  ألنَّ  َحَسَنٍة»،  لُْف 

َ
أ لَُه  َفُيْكَتُب 

. نــبــيــه  وســنــة  اهللا،  كتاب  فــي  األدلــة  عــمــوم  ذلــك 
» قــال الــنــووي: «هــكــذا هــو فــي عــامــة  ــةٍ ــطِــيــئَ لْـــفُ خَ ــهُ أَ ــنْ ــطُّ عَ ــحَ وْ يُ قــال: «أَ

.(٢٦٩٨ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
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وقال  بــالــواو،   « ــطُّ ــحَ «ويُ بعضها  وفــي  «أو»  بـ   « ــطُّ ــحَ يُ وْ  «أَ مسلم  صحيح  نسخ 
وْ  الــحــمــيــدي فــي (الــجــمــع بــيــن الــصــحــيــحــيــن): كـــذا هــو فــي كــتــاب مــســلــم: «أَ
عن  القطان  ويحيى  عوانة  وأبو  شعبة  ورواه  البرقاني:  وقال  «أو».  بـ   « طُّ يُحَ
أعلم»(١). واهللا  بالواو.   « طُّ يُحَ «وْ  فقالوا:  جهته  من  مسلم  رواه  الذي  يحيى 
َخِفيَفَتاِن  «َكلَِمَتاِن  ملسو هيلع هللا ىلص:  َرُسوُل اهللاِ َقاَل    َة  ُهَرْيَر أبو  (وروى 
ُسْبَحاَن اهللاِ  الّرَْحَمِن:  إِلَى  َحبِيَبَتاِن  الِْميَزاِن،  فِي  ثَِقيلََتاِن  اللَِّساِن،  َعلَى 

.(٢ عليه)( مــتــفــق  الَْعِظيِم».  ُسْبَحاَن اهللاِ  َوبَِحْمِدهِ، 
ـــــانَ اهللاِ  ـــــحَ ـــــبْ «سُ قــــولــــه:  هــــو  والـــمـــبـــتـــدأ  مــــقــــدم،  خـــبـــر  (َكلَِمَتاِن).   :Â
الــعــظــيــم،  سبحان اهللا  وبـــحـــمـــده،  سبحان اهللا  الــجــمــلــة:  وأصــــل   ،« هِ ــــدِ ــــمْ بِــــحَ وَ
جاء  ثمَّ  وصفه،  في  وأطال  الخبر  قدم  لكنه  اللِّسان...  على  خفيفتان  كلمتان 
التَّشويق  أساليب  من  وهــذا  معرفته،  إلــى  القلوب  اشتاقت  أن  بعد  بالمبتدأ 
أخذ  ثمَّ   « تَانِ لِمَ «كَ قال:  حيث  عليه،  والحثِّ  الخير  في  والتَّرغيب  العظيمة، 
 ، انِ يزَ الْمِ فِي  تَانِ  يلَ قِ ثَ  ، انِ اللِّسَ لَى  عَ تَانِ  يفَ فِ «خَ فقال:  الكلمتين  هاتين  يصف 
ــا إلــى مــعــرفــة  ــا عــظــيــمً »، إلــى أن اشــتــاقــت الــقــلــوب شــوقً ــنِ ــمَ حْ ــتَــانِ إِلَــى الــرَّ ــبِــيــبَ حَ
على  الخفة  بين  جمعت  التي  العظيمة،  األوصاف  هذه  بعد  الكلمتين  هاتين 
ا،  ــة الــعــمــل، فــهــو لــيــس عــمــالً ثــقــيــالً مــتــعــبًــا مــجــهــدً ــســان، وهــذا دلــيــل عــلــى قــلَّ الــلِّ
ـــســـان؛ ثــقــل فـــي الــمــيــزان يـــوم الــقــيــامــة، والـــذي  ومــقــابــل هـــذه الــخــفــة عــلــى الـــلِّ
ــانِ فِــي  ــتَ ــيــلَ ــقِ ، ثَ ــانِ ــسَ ــى الــلِّ ــلَ ــانِ عَ ــتَ ــيــفَ ــفِ يــدل عــلــى عــظــم الــثــواب، فــأفــاد قــولــه: «خَ
أن   ، من اهللا  فــضــل  وهــــذا  الــــثَّــــواب،  وكـــثـــرة  الــعــمــل  ـــة  قـــلَّ  « انِ ـــيـــزَ الْـــمِ

والثَّواب. األجر  من  العظيم  عليه  وينال  العبد قليالً  يعمل 
والـــحـــديـــث فـــيـــه إثــــبــــات الــــمــــيــــزان، وهــــو مــــيــــزان حـــقـــيـــقـــي يـــنـــصـــب يـــوم 

.(٢٠/١٧ شــرح صــحــيــح مــســلــم (  (١ )
.(٢٦٩٤ ٧٥٦٣)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (٢ )
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يئات،  السَّ فيها  توضع  ة  وكِفَّ الحسنات،  فيها  توضع  ة  كِفَّ تان:  كِفَّ له  القيامة، 
 q  p  o  n  m  l  k j  i  h ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
 ﴾ }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  H

.[٩  -٨ [األعــراف: 
الكلمتين  هاتين  مكانة  عظم  بيان  فيه  الّرَْحَمِن).  إِلَى  (َحبِيَبَتاِن   :Â
ــص  وخُ هللا  الــمــحــبــة  صــفــة  إثــبــات  فــيــه  وهـــذا  إلــيــه،  حــبــيــبــتــان  وأنــهــمــا  اهللا،  عند 
ا بــعــظــيــم نــصــيــب هــؤالء  اســمــه الــرحــمــن بــإضــافــة هـــذه الــمــحــبــة إلــيــه: إشـــعـــارً

رحمة اهللا. مــن  اكــريــن  الــذَّ
هـــاتـــان  الَْعِظيِم).  ُسْبَحاَن اهللاِ  َوبَِحْمِدهِ،  (ُسْبَحاَن اهللاِ   :Â
بــعــده  ثـــبـــت  أُ تـــنـــزيـــه  فــــاألولــــى:   ، هللا  ـــنـــزيـــه  لـــتَّ ا عـــلـــى  قـــائـــمـــتـــان  الـــكـــلـــمـــتـــان 
وحــاصــل   ، هللا  الــعــظــمــة  بـــعـــده  ثـــبـــت  أُ ـــانـــيـــة:  لـــثَّ وا  ، هللا  الــحــمــد 
مــعــه  يــســتــصــحــب  ــا  تــنــزيــهً ــه  ربَّ نــزه  بــه،    هللا  اكــر  الــذَّ أنَّ  ــســبــيــح  الــتَّ هــذا 

. لــه  والــتَّــعــظــيــم  على اهللا  الــثَّــنــاء 
ملسو هيلع هللا ىلص:  ، َقاَل: قال َرُسوُل اهللاِ َة  (وروى أبو صالح عن أبي ُهَرْيَر
َحّبُ 

َ
أ ْكَبُر، 

َ
أ َواُهللا   اُهللا، 

َ
ِّال إ ِلََه  إ َوَال   ، ِ ِبَّ َوالَْحْمُد   ، ُسْبَحاَن اهللاِ قُوَل: 

َ
أ ْن 

َ
«َأل

.((١ مسلم( به  انفرد  ْمُس».  الّشَ َعلَْيِه  َطلََعْت  ا  ِمّمَ ِلَّيَ  إ

األربـــــع الـــتـــي هـــي أفـــضـــل الــكــلــمــات  هــــذا الـــحـــديـــث جـــمـــع الـــكـــلـــمـــات 
ـبــيملسو هيلع هللا ىلص  الــنـَّ عـــن  ــحــيــح  الــصَّ الـــحـــديـــث  فـــي  ثــبــت  كــمــا   ، إلــــى اهللا  وأحـــبـــهـــا 

.(٢٦٩٥ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
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ــهَ  لَ إِ الَ  وَ  ، ــهِ ــلَّ لِ ــدُ  ــمْ ــحَ الْ وَ  ، انَ اهللاِ بْحَ سُ  : ـــعٌ بَ رْ أَ إِلَى اهللاِ  مِ  ــالَ ــكَ لْ ا ــبُّ  حَ «أَ قــال:  أنــه 
.(١ )« تَ أْ ــدَ بَ ــنَّ  ــهِ يِّ بِــأَ كَ  ــرُّ ــضُ يَ . الَ  ــبَــرُ كْ اهللاُ أَ ، وَ إِالَّ اهللاُ

ســـول  الـــرَّ عـــن  كــثــيــرة  أحـــاديـــث  الــكــلــمــات  هــــؤالء  فــضــل  فـــي  ورد  وقـــد 
الـــكـــريـــمملسو هيلع هللا ىلص جـــمـــعـــتُ طـــائـــفـــة مــنــهــا فـــي رســـالـــة مـــطـــبـــوعـــة بـــعـــنـــوان: «فــضــائــل 

الــكــلــمــات األربــع».
والحمد:  وإخالص،  توحيدٌ  والتَّهليل:   ، هللا  تنزيه  والتَّسبيح: 
أنه  واعتقاد  هللا  تعظيم  والتكبير:   ، أهله  هو  بما    على اهللا  ثناء 

  . الــذي ال أكــبــر مــنــه   الــكــبــيــر 
َحّبِ 

َ
بِأ ْخبُِرَك 

ُ
أ َال 

َ
ملسو هيلع هللا ىلص: «أ َرُسوُل اهللاِ َقاَل  َقاَل:    ّرٍ  َذ أبو  (وروى 

الَْكَالِم  َحّبِ 
َ
بِأ ْخبِْرىِي 

َ
أ  ! َرُسوَل اهللاِ يَا  قُلُْت:  تعالى؟»  إِلَى اهللاِ  الَْكَالِم 

ُسْبَحاَن اهللاِ  تعالى:  إِلَى اهللاِ  الَْكَالِم  َحّبَ 
َ
أ ِّنَ  «إ َفَقاَل:  تعالى،  إِلَى اهللاِ 

.((٢ مسلم( به  انفرد   .« ِ َوبَِحْمِده

أســلــوب  هــذا  تعالى؟).  إِلَى اهللاِ  الَْكَالِم  َحّبِ 
َ
بِأ ْخبُِرَك 

ُ
أ َال 

َ
(أ  :Â

الَْكَالِم  َحّبَ 
َ
أ ِّنَ  «إ النَّبيملسو هيلع هللا ىلص:  له  قال  لمعرفته،    اشتاق  ا  فلمَّ تشويق، 

الــكــلــمــة  هــذه  فــضــل  عــظــيــم  وتــقــدم   ،« ِ َوبَِحْمِده ُسْبَحاَن اهللاِ  تعالى:  إِلَى اهللاِ 
الــذي قــبــلــه. وعــظــيــم ثــوابــهــا فــي الــحــديــث 

«َمَثُل  ملسو هيلع هللا ىلص:  الّنَبِّيُ َقاَل  َقاَل:    األشعري  ُموَسى  أبو  (وروى 

.(٢١٣٧ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )

.(٢٧٣١ أخــرجــه مــســلــم (  (٢ )
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.((١ عليه( متفق  َوالَمّيِِت».  الَحّيِ  َمَثُل  يَْذُكُره،  َال  ِذي 
َوالَّ يَْذُكُر اهللا  ِذي 

الَّ

نــه  وأ عــلــيــه،  ظــبــة  لــمــوا وا بــه  يــة  لــعــنــا وا كــر  لــذِّ ا فــضــل  لــحــديــث  ا هذا  فــي 
فــي  لــحــيــاة  ا هــذه  كــثــرت  اهللا  ذكر  من  لعبد  ا كــثــر  أ فــكــلــمــا  لــلــقــلــوب،  حــيــاة 
لــلــقــلــب  كــــر  لــــذِّ «ا   تـــيـــمـــيـــة:  بــــن  ا اإلســـــالم  شـــيـــخ  يـــقـــول  ولـــهـــذا  قـــلـــبـــه؛ 
 ،(٢ ) لــمــاء؟» ا فــارق  ذا  إ ــمــك  لــسَّ ا حــال  يــكــون  فــكــيــف  لــلــســمــك،  لــمــاء  ا مــثــل 
اهللا  ذكــــــر  مـــــة  قـــــا إ وهــــــو  ألجـــــلـــــه،  خــــلــــق  بــــمــــا  تــــكــــون  ـــــمـــــا  نَّ إ لــــقــــلــــب  ا فــــحــــيــــاة 
لـــحـــيـــاة  ا هــــي  فــــهــــذه   ، هللا  ا  وتــــمــــجــــيــــدً ـــا  وتـــعـــظـــيـــمً ا  تــــوحــــيــــدً  

لــعــبــد. ا لــقــلــب  لــحــقــيــقــيــة  ا
رُ اهللا  كُ ذْ يَ ي  لَّــــذِ ا ـــلُ  ـــثَ «مَ مــنــهــمــا:  األول  بــلــفــظــيــن  ورد  الـــحـــديـــث  وهــــذا 
آخـــر:  بــلــفــظ  ـــا  أيـــضً وورد   ،(٣ )« ــــتِ ــــيِّ لــــمَ ا وَ ـــيِّ  الـــحَ ـــلُ  ـــثَ مَ رُ اهللا،  كُ ذْ يَ الَ  ي  ـــــذِ لَّ ا وَ
يِّ  الْحَ ثَلُ  مَ  ، فِيهِ رُ اهللاُ  كَ ذْ يُ الَ  ي  الَّذِ لْبَيْتِ  ا وَ  ، فِيهِ رُ اهللاُ  كَ ذْ يُ ي  الَّذِ لْبَيْتِ  ا ثَلُ  «مَ
ــفــظــيــن الـــوارديـــن لـــهـــذا الـــحـــديـــث أهــمــيــة  ويــفــيــد مــجــمــوع الــلَّ  ،(٤ )« ــــتِ ــــيِّ ــــمَ لْ ا وَ
يذكرون اهللا  ال  ـــن  مَ بـــيـــوت  وأنَّ  الـــبـــيـــوت،  فـــي    بذكر اهللا  الــعــنــايــة 
والــقــلــب  لــه،  مــقــبــرة  بــيــتــه  كــأن  بــيــتــه  فــي  يذكر اهللا  ال  فــالــذي  بــالــمــقــابــر،  شــبــيــهــة 

لــقــلــبــه. مــقــبــرة  صــدره  كــأن    يذكر اهللا  ال  الــذي 
قــــال ابــــن الـــقـــيـــم: «فـــجـــعـــل بـــيـــت الــــذاكــــر بـــمـــنـــزلـــة بـــيـــت الــــحــــي، وبـــيـــت 

.(٧٧٩ ٦٤٠٧)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
.(٤٢ انــظــر: «الــوابــل الــصــيــب مــن الــكــلــم الــطــيــب» البــن الــقــيــم (ص:   (٢ )

.(٦٤٠٧ أخــرجــه الــبــخــاري (  (٣ )
.(٧٧٩ أخــرجــه مــســلــم (  (٤ )
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الــغــافــل بــمــنــزلــة بــيــت الــمــيــت، وهــو الــقــبــر.
بــمــنــزلــة  والـــغـــافـــل  الـــحـــي  بـــمـــنـــزلـــة  الــــذاكــــر  جـــعـــل  األول:  الـــلـــفـــظ  وفــــي 
األحــيــاء،  بــيــوت  فــي  كــالــحــي  الــذاكــر  الــقــلــب  أن  الــلــفــظــان:  فــتــضــمــن  الــمــيــت، 
قــبــور  الــغــافــلــيــن  أبــدان  أن  ريــب  وال  األمــوات.  بــيــوت  فــي  كــالــمــيــت  والــغــافــل 

.(١ لــقــلــوبــهــم وقــلــوبــهــم فــيــهــا كــاألمــوات»(
بــل  ذكر اهللا،  عــلــى  ــا  حــريــصً يــكــون  أن  عــلــيــه  العبد ينبغي  أنَّ  فــالــحــاصــل 
قــال:  حــيــث  بــذلــك    أمر اهللا  كــمــا  بــالــكــثــرة،  ذكر اهللا  عــلــى  ــا  حــريــصً
Ö ﴾ [األحزاب:   Õ  Ô  o  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿

 «  ª  ©  ¨  § ﴿  : وقـــــال   ،[٤١-٤٢
.[٣٥ ± ﴾ [األحــزاب:   °  ¯  ®  ¬

 

َجلََس  «َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  َرُســوَل اهللاِ قال  قال:   ، ُهريرة  أبو  (روى 
َذلَِك:  َمْجلِِسِه  ِمْن  َفُقوَم  ْن 

َ
أ َقْبَل  َفَقاَل  لََغُطُه،  فِيِه  َفَكُثَر  َمْجلٍِس  فِي 

إِلَْيَك؛  تُوُب 
َ
َوأ ْسَتْغِفُرَك 

َ
أ نَْت، 

َ
أ  

َ
إِّال إِلََه  َال  ْن 

َ
أ ْشَهُد 

َ
أ َوبَِحْمِدَك،  ُسْبَحانََك اللُهّمَ 

قال  والنسائي،  الترمذي  أخرجه  َذلَِك».  َمْجلِِسِه  فِي  َكاَن  َما  لَُه  ُغِفَر   
َ

إِّال
صحيح(٢). حسن  الترمذي: 

مفرد».  «جزء  في  طرقه  جمعُت  وقد  ة، 
ِعلَّ له  الُبخاري:  وقال  قلت: 

يُفهم(٣)). ال  حتى  الكالم  في  األصوات  اختالُف  َغط: 
واللَّ

.(٢٠٤/٢ مــدارج الــســالــكــيــن (  (١ )
٣٤٣٣)، وصــحــحــه األلــبــانــي. أخــرجــه الــتــرمــذي (  (٢ )

.(١١٣ انــظــر: «مــعــرفــة عــلــوم الــحــديــث» لــلــحــاكــم (ص:   (٣ )
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يــتــنــبــه  وأن  ــغــط،  الــلَّ مــن  يــتــحــرز  أن  مــجــالــســه  فــي  مــنــه  مــطــلــوب  الــمــســلــم 
وأنَّ  عـــمـــلـــه،  فـــي  ومــــعــــدودة  عـــلـــيـــه  مـــحـــســـوبـــة  مـــجـــالـــســـه  فـــي  كـــلـــمـــاتـــه  أنَّ  إلــــى 
ذلــك،  فــي  اجــتــهــد  العبد مهما  لــكــن   ، يتقي اهللا  أن  عــلــيــه  الــواجــب 
أنــه  إالَّ  ذلـــك  فـــي  يــكــن  لـــم  ولـــو  مــجــلــســه،  فـــي  ــقــصــيــر  الــتَّ مــنــه  يــبــدر  أن  بـــد  فـــال 
ــا اشــتــغــل بــالــمــبــاح عــن  هــذا شــيــئًــا مــن الــخــيــر لــمَّ ت عــلــى نــفــســه فــي مــجــلــســه  فــوَّ
ال تــخــلــو  إذا كــان كــثــيــر مــن الــمــجــالــس  ا، فــكــيــف  الــمــســتــحــب لــكــفــى بــه تــقــصــيــرً
للعبد لما  كــفــارة  الــكــلــمــات  فــهــذه  اآلثـــام،  مــن  ــا  أحــيــانً حــتــى  بــل  ــغــط،  الــلَّ مــن 
النَّاس  مجالس  في  يقع  ما  أنَّ  هنا  يُعلم  أن  وينبغي  ذلك،  مجلسه  في  كان 

ــســان عــلــى قــســمــيــن: الــلِّ وذنــب بــســبــب آفــات  مــن خــطــأ 
ــتــم  والــشَّ ــعــن  والــلَّ ــخــريــة  والــسُّ ــمــيــمــة  والــنَّ ــيــبــة  الــغِ مــثــل:  الــكــبــائــر  األول: 
أنَّ  عــلــى  يدل  الــحــديــث  هذا  أنَّ  القائل:  يــقــول  فال  األعراض،  في  والــوقــيــعــة 
أراد ويــنــم ويــهــزأ ويــســخــر ويــقــول  اإلنــســان يــجــلــس فــي مــجــلــســه ويــغــتــاب مــن 
ــســبــيــح ويــغــفــر مــا كــان،  الــحــرام واآلثـــام، ثــم يــقــول: أخــتــم مــجــلــســي بــهــذا الــتَّ
مــن مــحــو  بــد  فــال  مــتــعــديــة،  وإذا كــانــت آثــارهــا   ، مــن تــوبــةٍ بــد فــيــهــا  ال  فــالــكــبــائــر 
فــشــحــن  اغــتــاب  أو  اثــنــيــن،  بــيــن  عــداوة  فــأوقــع  نــمَّ  مــثــالً  فــإذا كــان  األثــر،  ذلــك 
بــهــذا  آتـــي  يــقــول:  أن  ذلـــك  فــي  يــكــفــي  فــال  الــمــســلــمــيــن،  أحـــد  عــلــى  ـــدور  الـــصُّ
من  فيها  البد  فالكبائر  كان،  لما  كفارة  ويكون  المجلس  خاتمة  في  كر  الذِّ

الــكــبــائــر. وتــلــك  نــوب  الــذُّ تــلــك  مــن    إلى اهللا  تــوبــة 
الــغــيــر،  عــلــى  بـــأثـــره    يــتــعــدَّ ال  ــا  مــمَّ ـــمـــم،  والـــلَّ نـــوب  الـــذُّ ـــغـــار  صِ لــثــانــي:  ا

عــاء عــنــد الــقــيــام مــن الــمــجــلــس. الــدُّ هــذا  ــكــفــره  يُ فــهــذا 
الــمــعــاصــي  عــن  مــجــالــســه  يــصــون  أن  عــلــيــه  العبد يجب  أنَّ  والــحــاصــل 
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الــعــظــيــم  الـــمـــبـــارك  كـــر  الـــذِّ بـــهـــذا  مــجــالــســه  خــتــم  عــلــى  يـــحـــرص  وأن  واآلثـــــام، 
الــمــأثــور عــن الــنَّــبــيملسو هيلع هللا ىلص.

على  الحرص  على  يدلُّ  َذلَِك).  َمْجلِِسِه  ِمْن  َفُقوَم  ْن 
َ
أ َقْبَل  (َفَقاَل   :Â

المجلس. خاتمة  تكون  بحيث  منه،  يقوم  أن  قبل  نفسه  المجلس  في  يقولها  أن 
جــمــع  نَْت). 

َ
أ  

َ
ِّال إ ِلََه  إ َال  ْن 

َ
أ ْشَهُد 

َ
أ َوبَِحْمِدَك،  (ُسْبَحانََك اللُهّمَ   :Â

األربــــــع الـــتـــي هــــي أحـــــب الــــكــــالم إلـــــى اهللا:  ثـــــالث كـــلـــمـــات مــــن الـــكـــلـــمـــات 
ْسَتْغِفُرَك 

َ
«أ بــاالســتــغــفــار:  ذلــك  أتــبــع  ثــمَّ  ــهــلــيــل»،  والــتَّ ــحــمــيــد  والــتَّ ــســبــيــح  «الــتَّ
. عــلــيَّ وتــتــوب  لــي  تــغــفــر  أن  يا اهللا  مــنــك  أطــلــب  أي:  إِلَْيَك»؛  تُوُب 

َ
َوأ

ــغــائــر،  الــصَّ مــن  أي:  َذلَِك).  َمْجلِِسِه  فِي  َكاَن  َما  لَُه  ُغِفَر   
َ

ِّال (إ  :Â
ــــت عـــمـــوم الـــنُّـــصـــوص أنــــه البــــد فــيــهــا مـــن تـــوبـــة، قـــال:  ــــا الـــكـــبـــائـــر، فـــقـــد دلَّ أمَّ
 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿
ــةُ  ــمــعَ ــجُ الْ وَ  ، ــسُ ــمْ ــخَ الْ ــواتُ  ــلَ وقـــالملسو هيلع هللا ىلص: «الــصَّ  ،[٣١ m ﴾ [الــنــســاء:   l
أنَّ  ومــعــلــوم   ،(١ )« ـــرُ ـــائِ ـــبَ ـــكَ لْ ا ـــشَ  ـــغْ تُ ـــمْ  لَ ـــا  مَ  ، ـــنَّ ـــنَـــهُ ـــيْ بَ ـــا  لِـــمَ ةٌ  ـــارَ ـــفَّ كَ  ، ـــةِ ـــمـــعَ لْـــجُ ا لَــــى  إِ
أشــهــد  وبـــحـــمـــدك،  سبحانك اللهم   : قــــولِ مـــن  أعـــظـــم  الـــخـــمـــس  ـــلـــوات  الـــصَّ
الــكــلــمــات  هـــذه  جــمــيــع  بـــل  إلـــيـــك،  وأتــــوب  أســـتـــغـــفـــرك   ، أنــــتَ إالَّ  إلـــه  ال  أن 
ومــع  ــهــلــيــل، واالســتــغــفــار،  والــتَّ ــكــبــيــر،  والــتَّ ــســبــيــح،  ــالة: الــتَّ مــوجــودة فــي الــصَّ

.« ــبَــائِــرُ لْــكَ ــشَ ا ــغْ تُ ــا لَــمْ  : «مَ هــذا قــال 
ــيــبــة ونــمــيــمــة  وإذا كــــان الــمــجــلــس فــيــه كــــالم فـــي أعـــــراض الــمــســلــمــيــن: غِ
وســـخـــريـــة ونـــحـــو ذلــــك، فـــهـــذه حـــقـــوق لــلــعــبــاد؛ ال يــكــفــي فــيــهــا هــــذا الـــذكـــر أن 
بالعفو  إالَّ  تسقط  ال  فهي  سقطت؛  الحقوق  هذه  أن  بذلك  ويظن  المرء  يقوله 

منهم. والمسامحة 

.(٢٣٣ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
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كثرة  من  يفهم).  ال  حتى  الكالم  في  األصوات  اختالف  غط: 
(اللَّ  :Â

يأمن  فال  فيه،  الكالم  كثرة  على  يدلُّ  وهذا  المجلس،  في  واألصــوات  اللَّجج 
كــر  الــذِّ هــذا  فيكون   ، بكلمةٍ لسانه  زلَّ  يــكــون  أن  المجالس  هــذه  مثل  العبد في 
من  مجلسه  فــي  مــنــه  صــدر  الــذي  كــان  إذا  أنــه  إلــى  الــتَّــنــبــه  ينبغي  لــكــن  لــه،  كــفــارة 
ا  ا على قولها، وعزمً الكبائر، فالبد أن يتوب منها العبد إلى اهللا ؛ ندمً
هي  وهذه  القادمة،  مجالسه  في  ا  تمامً عنها  واإلقالع  إليها،  العودة  عدم  على 

 '  &  %  $  #  "  ! ﴿ : التَّوبة النَّصوح، وقد قال اهللا 
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (
والتَّوبة  ا،  نصوحً تكون  أن  المقبولة:  التَّوبة  شرط  فمن   ،[٨ 4 ﴾ [التحريم: 
ــدم، واإلقــــالع، والــعــزم على  ــوبــة: الــنَّ الــنَّــصــوح: هــي الــتــي اســتــوفــت شـــروط الــتَّ

.أخر مرة  نب  الذَّ إلى  العودة  عدم 
وال يختص هذا الذكر بختم المجلس الذي كثر فيه اللغط، بل يتناول كلَّ 
أن    مطعم  جبير بن  حديث  من  صحَّ  لما  الذكر؛  مجلس  حتى  مجلس، 
رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص قال: «من قال: سبحان اهللا وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، 
كانت  ذكر  مجلس  في  فقالها  إليك،  وأتوب  أستغفرك  أنت  إال  إله  ال  أن  أشهد 

 له»(١).  كفارة  كانت  لغو  مجلس  في  قالها  ومن  عليه،  يطبع  كالطابع 

 

ْمَسى 
َ
أ إذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبّيُ َكاَن  َقاَل:    مسعود  َقْبد اهللاِ بن  (روى 

َال  َوْحَدهُ   اُهللا، 
َ

ِّال إ ِلََه  إ َال   ِ َ ِبّ َوالَْحْمُد   ، ِ ِبَّ الُْملُْك  ْمَسى 
َ
َوأ ْمَسيَْنا 

َ
«أ َقاَل: 

األلباني  وصححه   ،(١٩٧٠ ) والحاكم   ،(١٥٨٦ ) الكبير  في  الطبراني  أخرجه   (١ )
.(٨١ فــي الــصــحــيــحــة (
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ُكّلِ  َعلَى  َوُهَو  الَْحْمُد  َولَُه  الُْملُْك  «لَُه   : فِيِهّنَ َقاَل  هُ  َرا
ُ
أ َقاَل:   « لَُه َشِريَك 

ُعوُذ 
َ
َوأ َنْعَدَها،  َما  َوَخْيَر  ْيلَِة 

اللَّ  ِ َهِذه فِي  َما  َخْيَر  لَُك 
َ
ْسأ

َ
أ َرّبِ  َقِديٌر،  َشْيٍء 

الَْكَسِل  ِمَن  بَِك  ُعوُذ 
َ
أ َرّبِ  َنْعَدَها،  َما  َوَشّرِ  ْيلَِة 

اللَّ  ِ َهِذه فِي  َما  َشّرِ  ِمْن  بَِك 
َوإذا  الَْقْبِر»  فِي  َوَعَذاٍب  الّنَارِ  فِي  َعَذاٍب  ِمْن  بَِك  ُعوُذ 

َ
أ َرّبِ  الِْكَبِر،  َوُسوءِ 

.(١ مسلم( أخرجه   .« ِ َ ِبّ الُْملُْك  ْصَبَح 
َ
َوأ ْصَبْحَنا 

َ
«أ يًْضا: 

َ
أ َذلَِك  َقاَل  ْصَبَح 

َ
أ

على  م 
ُ
الّتَعّظ بمعنى  الباءِ  بسكون  روي  الِكبر»:  «وسوء  وقوله: 

الوجهيِن  ابّيُ  الَخّطَ وَذَكَر  والَخَرف،  ّنِ  الّسِ كَِبِر  بمعنى  وبفتحها  الّنَاس، 
الفتح). ح  ورّجَ

المأثورة  عوات  والدَّ األذكار  من  أي:  المساء).  عنَد  ُفَقاُل  (ما   :Â
عــن الــنَّــبــي الــكــريــمملسو هيلع هللا ىلص.

ــنَــا  ــيْ ــسَ مْ «أَ يــقــول:  حينئذٍ  وأدركـــه،  الــمــســاء  دخــل  أي:  ْمَسى). 
َ
أ (إَِذا   :Â

ــقــال فــي فــتــرة  »، وهـــذا يــفــيــد أن هـــذا الــذكــر يُ ـــهِ ـــدُ لِـــلَّ ـــمْ الْـــحَ ــهِ وَ ــلَّ ــكُ لِ ــلْ ــمُ ـــى الْ ـــسَ مْ أَ وَ
المساء، سواء في أول المساء أو وسطه أو آخره، فموضعها: إذا أمسى المرء.
وإقــرار  الــعــبــد،  عــلــى    لنعمة اهللا  ذكــر  هــذا  ْمَسيَْنا). 

َ
(أ  :Â

أهــلــه  مــن  وكــان  الــمــســاء  هــذا  أدرك  العبد قد  وأن  اهللا،  بيد  ــه  كــلّ ــلــك  الــمُ بــأنَّ 
ــن  مَ ومــنــهــم   ، يــمــسِ ولـــم  أصــبــح  ـــن  مَ الــنـَّـاس  فــمــن   ، عــلــيــه  بمنّة اهللا 
ـرِ  ـتَــظـِ ــنـْ تَ ــــالَ  فَ ـــتَ  ـــيْ ـــسَ مْ أَ «إذا   : عــمــر  ابـــن  قـــال  كــمــا  يــصــبــح،  ولـــم  أمـــســـى 
 ، ــكَ ضِ ــرَ لِــمَ ــتِــكَ  ــحَّ صِ ــنْ  مِ ــذْ  خُ وَ  ، ــاءَ ــسَ الــمَ ــرِ  ــظِ ــنْــتَ تَ ــالَ  فَ ــتَ  ــحْ ــبَ صْ أَ إذا  وَ  ، ــاحَ ــبَ الــصَّ

.(٢٧٢٣ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
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فــهــذه  أهــلــه  مــن  وكـــان  العبد المساء،  بــلــغ  فـــإذا   ،(١ )« تِـــكَ ـــوْ لِـــمَ ــاتِــكَ  ــيَ حَ ـــنْ  مِ وَ
الــحــمــد  بــعــدهــا  يــأتــي  ولــهــذا   ، لــلــمــنــعــم  ا  العبد شاكرً يــذكــرهــا  نــعــمــة 
لمنّة اهللا  واســـتـــشـــعـــارٌ  لــلــنــعــمــة،  ذكــــرٌ  «أمــســيــنــا»  قــــول:  ألنَّ  »؛  ِ َ ِبّ «َوالَْحْمُد 

. تــبــع ذلــك بــحــمــد الــمــنــعــم  ، ثــمَّ أُ
ــه  كــلَّ ــلــك  الــمُ العبد بأنَّ  مــن  إقـــرار  هـــذا   .( ِ َ ِبّ الُْملُْك  ْمَسى 

َ
(َوأ  :Â

 « هِ لِلَّ لْكُ  الْمُ ى  سَ مْ أَ «وَ العبد:  فقول  وتسخيره،   ، وتدبيره  بيد اهللا 
بتدبير اهللا  إليــمــانــه  ا  تــجــديــدً  ، مــســاءٍ كــلَّ  مــتــجــدد  واعتراف  العبد  مــن  إقـــرار 
. تدبيره  طوع  كلّها  وأنَّها  للكائنات،  وتسخيره  للكون   

لــلــمــنــة،  واســتــشــعــار  الــنِّــعــمــة  عــلــى  هللا  حــمــد  هـــذا   .( ِ َ ِبّ (َوالَْحْمُد   :Â
ل،  والذُّ له  الحبِّ  مع    أهله  هو  بما  المحمود  على  ثناء  والحمد 
مــنــنــه  عـــلـــى    ويـــحـــمـــد  وصـــفـــاتـــه،  أســـمـــائـــه  عـــلـــى  يــحــمــد    واهللا 

وآالئــه، والــحــمــد هــنــا تــنــاول الــنَّــوعــيــن.
عــلــى  قـــائـــمـــة  وهــــي  ـــوحـــيـــد،  لـــتَّ ا كـــلـــمـــة  هــــذه   اُهللا). 

َ
ِّال إ ِلَــَه  إ (َال   :Â

واإلثـــبـــات؛ نــفــي الــعــبــوديــة عـــن كـــلِّ مـــا ســــو اهللا، وإثـــبـــات  لـــنَّـــفـــي  ركـــنـــيـــن: ا
لَهَ  إِ «الَ  فـ  بالعبادة،  له  ا  وإفرادً له  ا  إخالصً وحده  هللا  معانيها  بكلِّ  العبودية 
يُفرد  أن  يجب  الذي  وحده    وأنه  اهللا،  إالَّ  بحقٍّ  معبود  ال  أي:   « إِالَّ اهللاُ
.[٥ [البينة:   ﴾ o  n  m  l  k  j  i  h ﴿ ل  بالذُّ ويُخصُّ  بالعبادة 

النَّفي  بركنيها  التَّوحيد  لكلمة  تأكيد  هذا   .( لَُه َشِريَك  َال  (َوْحَدهُ   :Â
تأكيد   « لَهُ يكَ  رِ شَ «الَ  وقوله:  لإلثبات،  تأكيد   « هُ حدَ «وَ قوله:  فإنَّ  واإلثبات، 

به. وعناية  لشأنه  وتعظيم  التَّوحيد،  بمقام  اهتمام  التَّأكيد  وهذا  للنفي، 
وهــذا  َقِديٍر).  َشيٍء  ُكّلِ  َعلَى  َوُهَو  الَحمُد  َولَُه  الُملُك  (لَُه   :Â

.(٦٤١٦ أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
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دالٌّ  حــصــر  هــذا أســلــوب   « ــلــكُ الــمُ ــهُ  «لَ فــإن قــولــه:  هللا،  ــلــك كــلــه  الــمُ بــأنَّ  إقــرار 
لــه،  شــريــك  ال  الــعــالــمــيــن  ربِّ  هللا  ــه  كــلَّ ــلــك  الــمُ أنَّ  أي:  االخـــتـــصـــاص،  عــلــى 
يخرج  ال  كما  حمده  عن  شيء  يخرج  فال  ملكه؛  شمله  لما  شامل  وحمده 

شــيء عــن مــلــكــه.
). هذا هو المطلوب، وكلّ  ْيلَِة

ِ اللَّ لَُك َخْيَر َما فِي َهِذه
َ
ْسأ

َ
Â: (َرّبِ أ

هو    بّ  الرَّ وأنَّ  عليه،  العبد بنعمة اهللا  إقرار  من  وسائل،  قبله  ما 
ذلــك،  عــلــى    حــمــده  ــمَّ  ثَ ومــن  الــكــائــنــات،  لــهــذه  الــمــدبــر  الــمــلــك  وحــده 
ــه:  ــــرَ مــطــلــوبَ كَ ثـــمَّ إعـــالن الــتَّــوحــيــد، وتــجــديــده بــذكــر كــلــمــتــه الــعــظــيــمــة، ثـــمَّ ذَ
ومــا  الــمــطــلــوب  هــو  بــعــده  ومــا  فــهــذا   ،« ــةِ ــلَ ــيْ الــلَّ هِ  ــذِ هَ فِــي  ــا  مَ ــرَ  ــيْ خَ ــكَ  لُ ــأَ سْ أَ بِّ  «رَ

قــبــلــه وســيــلــة.
أي:  َنْعَدَها).  َما  َوَخْيَر  ْيلَِة 

اللَّ  ِ َهِذه فِي  َما  َخْيَر  لَُك 
َ
ْسأ

َ
أ (َرّبِ   :Â

وهــذا فــيــه الــتــجــاء   ، وخــيــراتٍ ــمٍ  ونِــعَ خــيــر مــا أنــزلــتــه عــلــى عــبــادك مــن بــركــاتٍ 
لــه  يــقــســم  وأن  لــيــلــتــه،  فــي  الــخــيــر  لــه  يــكــتــب  أن    العبد إلى اهللا  مــن 

فــيــهــا الــخــيــر والــبــركــة، ثــمَّ أتــبــع ذلــك بــمــا بــعــدهــا مــن أيــامٍ ولــيــال.
َنْعَدَها).  َما  َوَشّرِ  ْيلَِة 

اللَّ  ِ َهِذه فِي  َما  َشّرِ  ِمْن  بَِك  ُعوُذ 
َ
(َوأ  :Â

ــيــلــة،  الــلَّ هـــذه  فـــي  وحـــاصـــل  وحــــادث  كــائــن  شـــرٍّ  كـــلِّ  شـــرِّ  مـــن  بـــك  أعـــوذ  أي: 
إلــيــه  والـــتـــجـــاء  بــــاهللا  اعـــتـــصـــام  االســـتـــعـــاذة  ألنَّ  وتـــحـــمـــيـــنـــي؛  مـــنـــه  تـــعـــيـــذنـــي  أن 

واأليــام. ــيــالــي   ثــم أتــبــع ذلــك بــالــتــعــوذ مــن شــرِّ مــا بــعــدهــا مــن الــلَّ
نـــهـــوض  عــــدم  هــــو  الـــكـــســـل:  الَْكَسِل).  ِمَن  بَِك  ُعــوُذ 

َ
أ (َرّبِ   :Â

الــنــهــوض،  عــلــى  ـــدرة  الـــقُ عـــدم  ـــا  أمَّ ذلـــك،  عــلــى  قــدرتــه  مــع  العبد لمصالحه 
وفــي صــحــة، لــكــنــه  قــدرة  عــنــد الــمــرء  ا، فــالــكــســل أن يــكــون  ــســمــى عــجــزً يُ فــهــذا 
 باهللا يتعوذ  فهذا   ، وخمولٍ فتورٍ  من  عنده  لما  لمصالحه  ينهض  ال 
الــمــرء  بــتــحــرك  ــا  مــســتــصــحــبً يــكــون  أن  يــنــبــغــي  الــكــســل  مــن  بــاهللا  ــعــوذ  والــتَّ مــنــه، 
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لــلــقــيــام بــمــصــالــحــه، فــيــتــعــوذ بـــاهللا مـــن الــكــســل ويـــجـــاهـــد نــفــســه عــلــى الــعــمــل 
 r  q  p ﴿  : بقول اهللا  عمال  الخمول،  وترك  والنَّشاط 
بــالــحــديــث:  وعــمــالً   ،[٦٩ [الــعــنــكــبــوت:   ﴾ y  x  w  v  u t  s
يــتــبــع  أن  فــيــنــبــغــي   ،(١ )« ـــزْ ـــجَ ـــعْ تَ الَ  وَ بِـــاهللاِ  ــنْ  ــتَــعِ اسْ وَ  ، ــكَ ــعُ ــفَ ــنْ يَ ــا  مَ ــى  ــلَ عَ صْ  ــــرِ «احْ

بــبــذل األســبــاب. حــرصــه عــلــى مــا يــنــفــعــه 
والـــفـــتـــح،  بـــاإلســـكـــان  ـــبـــر  الـــكِ ســــوء  ضـــبـــطـــت  الِْكَبِر).  ــوءِ  (َوُس  :Â
واألظهر هو الفتح، فـ «سوء الكبر». أي: ما يكون في كبر المرء من ضعف 
 ، ــلِ لْــبُــخْ ــنَ ا بِــكَ مِ ــوذُ  عُ نِّــي أَ إِ ــمَّ  اآلخــر: «الــلــهُ عــاء  الــدُّ وخــرف، كــمــا فــي  ووهــن 
 ،(٢ )« ـــاتِ ـــمَ ـــمَ لْ ا وَ ــا  ــيَ ــحْ ــمَ لْ ا ـةِ  ـتْــنـَ فـِ وَ  ، ــبْــرِ لْــقَ ا ابِ  ــــذَ عَ وَ  ، ــرِ ــمُ لْــعُ ا لِ  ذَ رْ أَ وَ  ، ـــلِ ـــسَ ـــكَ لْ ا وَ
يــبــقــى  أن  ربــه  يسأل  العبد  أن  يــعــنــي:  وهــذا  الــكــبــر،  ســوء  هــو  الــعــمــر:  فــأرذل 
الــدعــاء: «... فــي  كــمــا  يتوفاه اهللا،  أن  إلــى  وحــواســه  وعــافــيــتــه  بــعــقــلــه  مــتــمــتــعــا 

.(٣ ــنَّــا»( ثَ مِ ارِ ــهُ الــوَ ــلْ ــعَ اجْ ــيَــيْــتَــنَــا، وَ حْ ــا أَ تِــنَــا مَ ــوَّ قُ ــا وَ نَ ــارِ ــصَ بْ أَ ــنَــا وَ ــاعِ ــمَ سْ بِــأَ ــنَــا  ــتِّــعْ مَ وَ
  ). هذا تعوذ باهللا  ُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاٍب فِي الّنَارِ

َ
Â: (َرّبِ أ

لـــنَّـــار يــتــضــمــن طــلــب الــمــعــونــة  عـــذاب ا لـــتَّـــعـــوذ بـــاهللا مـــن  وا لـــنَّـــار،  عـــذاب ا مـــن 
أعــوذ  قــلــت:  فـــإذا  الــنــار،  دخـــول  مــوجــبــات  عــبــده  يــقــي  أن    من اهللا 
هــذا يــتــضــمــن أن يــجــنــبــك الــمــعــاصــي الــتــي تــوجــب  فــإن  عــذاب الــنــار،  بــك مــن 

الــذي يــوجــب دخــول الــنــار. دخــول الــنــار، ويــجــنــبــك تــرك الــفــرائــض 
بــذلــك  صــــحَّ  كـــمـــا   ، حـــــقّ الـــقـــبـــر  عـــــذاب  الَْقْبِر).  فِي  ــَذاٍب  (َوَع  :Â

الــحــديــث عــن الــنَّــبــي الــكــريــمملسو هيلع هللا ىلص.
 .(... ِ َ ِبّ الُْملُْك  ْصَبَح 

َ
َوأ ْصَبْحَنا 

َ
أ يًْضا: 

َ
أ َذلَِك  َقاَل  ْصَبَح 

َ
أ (َوإذا   :Â

.(٢٦٦٤ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )

.(٢٦٦٤ أخــرجــه مــســلــم (  (٢ )
٣٥٠٢)، وحــســنــه األلــبــانــي. أخــرجــه الــتــرمــذي (  (٣ )
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باح،  الصَّ في  كذلك  يُقال  فإنه  المساء،  في  يُقال  الذي  عاء  الدُّ هذا  أن  أي: 
فــيــقــول: «أصــبــحــنــا  ــبــاح  الــصَّ يــنــاســب  بــمــا  تــعــدل  الــصــبــاح  فــي  ــيــاغــة  الــصِّ أنَّ  إالَّ 
هــذا الــيــوم  فــي  هللا»، ثــمَّ يــقــول: «أســألــك خــيــر مــا  هللا والــحــمــد  وأصــبــح الــمــلــك 
 فــي هــذا الــيــوم وشــر مــا بــعــده».  وخــيــر مــا بــعــده وأعــوذ بــك مــن شــر مــا 

َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص،  الّنَبِّيِ إِلَى  َرُجٌل  َجاَء  َقاَل:    َة  ُهَرْيَر أبو  (روى 
َقاَل:  الَْبارَِحَة!  لََدَلْتنِي  َقْقَرٍب  ِمْن  لَِقيُت  َما   ! َرُسوَل اهللاِ يَا  ملسو هيلع هللا ىلص:  للنبّيِ
َشّرِ  ِمْن  اِت  الّتَاّمَ بَِكلَِماِت اهللاِ  ُعوُذ 

َ
أ ْمَسْيَت: 

َ
أ ِحيَن  قُلَْت  لَْو  إنك  َما 

َ
«أ

.(١ مسلم( به  انفرد  َك».  يَُضّرَ لَْم  َخلََق،  َما 
هي  قيل:  والّتَامات:  القرآن،  هي  الَهَروي:  قال  بكلمات اهللا:  وقوله: 

منه). ُذ  ُفَتَعّوَ ا  مّمَ افية  الّشَ الكافية  الّنَافعة  هي  وقيل:  الكاملة، 

شــدة  مـــن  أي:  الَْبارَِحَة!).  لََدَلْتنِي  َقْقَرٍب  ِمْن  لَِقيُت  (َما   :Â
وذُ  عُ أَ  : يْتَ سَ مْ أَ ينَ  حِ  ، لْتَ قُ لَوْ  ا  مَ «أَ  : النَّبي  فقال  وألم،  ووجع 
ســمُّ  يــضــرك  لــم  أي:   ،« كَ ـــرَّ ـــضُ يَ ـــمْ  لَ  ، ــقَ ــلَ خَ ــا  مَ ـــرِّ  شَ ـــنْ  مِ ــاتِ  ــامَّ الــتَّ اتِ اهللاِ  لِمَ بِكَ
ال يــحــصــل لــه ضــرر، ولــو  غ الــمــرء لــكــن  ــدَ ــلْ يُ والــمــراد: أنــه قــد  هــذه الــعــقــرب، 
ــدغ، لــكــنــه نــفــى حــصــول الــضــرر  ــمُّ إلــى الــبــدن؛ فــلــم يــنــف وجــود الــلَّ نــفــذ الــسُّ
للبدن  يحصل  وال  ا،  إطالقً عليه  له  تأثير  ال  البدن  إلى  نفذ  وإن  سمها  وأن 

أيُّ ضــرر.
عــقــبــه  وذكــــر  جـــامـــعـــه،  فـــي  الـــحـــديـــث  هـــذا    الـــتـــرمـــذي  أورد  وقـــد 

.(٢٧٠٩ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
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أهــلــنــا  «كـــان  قـــال:  الــحــديــث  هـــذا  رواة  مــن  وهـــو  صــالــح  أبـــي  سهيل بن  عــن 
ــدغــت جــاريــة مــنــهــم فــلــم تــجــد لــهــا  فــلُ تــعــلــمــوهــا فــكــانــوا يــقــولــونــهــا كـــلَّ لــيــلــة، 
قـــال:  ـبــيملسو هيلع هللا ىلص  الــنـَّ ألنَّ  ـــا؛  وجـــعً لــهــا  تــجــد  لـــم  لــكــن  ــدغــة  الــلَّ فـــوجـــدت  وجـــعـــا»، 
صــــادق،  وقــــول  صــحــيــح  خـــبـــرٌ  : «هــــذا  الـــقـــرطـــبـــي  قــــال  يــــضــــرك»،  «لــــم 
فــلــم  به،  عــمــلــت  الــخــبــر  هذا  ســمــعــت  مــنــذ  فــإنــي  وتــجــربــة؛  دلــيــالً  صــدقــه  عــلــمــنــا 
في  فتفكرت   ، ليالً بالمهدية  عقرب  فلدغتني  تركته؛  أن  إلى  شيء  يضرني 
ذامــا  لــنــفــســي  فــقــلــت  الــكــلــمــات؛  بــتــلــك  أتــعــوذ  أن  نــســيــت  قــد  بــي  فــإذا  نــفــســي، 
حــيــن  ـــلـــت  قُ لـــو  إنـــك  أمـــا  الـــمـــلـــدوغ:  لــلــرجــل    قـــالـــه  مـــا  ـــا،  ومـــوبـــخً لــهــا 

.(١ شــيء»( يــضــرك  لــم  الــتــامــات،  بكلمات اهللا  أعــوذ  أمــســيــت: 
ثَ  ــــالَ ثَ ـــي  ـــسِ ـــمْ يُ ـــيـــنَ  حِ ـــــالَ  قَ ـــــنْ  قــــال: «مَ ـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  لـــنَّ ا أنَّ  يـــــة  روا فـــي  وجــــاء 
ــكَ  تِــلْ ــة  ــمَ حُ هُ  ــرَّ ــضُ يَ ــمْ  لَ  ، ــقَ ــلَ خَ ــا  مَ ــرِّ  شَ ــنْ  مِ ــاتِ  ــامَّ الــتَّ اتِ اهللاِ  لِمَ بِكَ ــوذُ  عُ أَ  : اتٍ ــرَّ مَ

.(٢ )« ــةَ ــيْــلَ الــلَّ
عــلــيــه  يــحــافــظ  أن  يــنــبــغــي  الــمــبــارك  الــعــظــيــم  ــعــوذ  الــتَّ هـــذا  أنَّ  والــحــاصــل 
وولـــده  أهــلــه  د  يــعــوِّ وأن  مـــرات،  ثـــالث  مــســاء  كـــلَّ  مــســتــمــرة  مــحــافــظــة  الــمــرء 
عــلــى  أهــلــه  فــيــعــود  أهــلــنــا...»،   «كـــان  ســهــيــل:  قــال  مــثــلــمــا  ذلـــك،  عــلــى 
أو  غَ  ـــدِ لُ مــنــهــم  ا  أحــدً أنَّ  ــدر  قُ ولــو  مــســاء،  كــلّ  بــه  يــؤتــى  بــحــيــث  وولـــده،  ذلــك 

. بإذن اهللا  يــضــره  ال  ــه  فــإنَّ ــمــوم،  الــسُّ ذوات  مــن  شــيء  أصــابــه 
«هي  قوله:  الهروي  عن  المصنف  نقل   .( بَِكلَِماِت اهللاِ ُعوُذ 

َ
(أ  :Â

ــا مــعــنــى آخــر، وهــو الــكــلــمــات  ــفــظ، ويــحــتــمــل أيــضً الــقــرآن»، وهــذا يــحــتــمــلــه الــلَّ
تُطلق  تــارة    إلى اهللا  ــضــاف  تُ الــتــي  الكلمات  ألنَّ  الــقــدريــة؛  الكونية 
التي  رعية،  الشَّ الكلمات  بها  راد  ويُ تُطلق  وتارة  القدرية،  الكونية  بها  راد  ويُ

.(٤٦٩/٩ الــمــفــهــم لــمــا أشــكــل مــن تــلــخــيــص كــتــاب مــســلــم (  (١ )
.(٣٥٢٨ أخــرجــه الــتــرمــذي (  (٢ )
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التامات  «فكلماته  الــقــدريــة،  الكونية  أنــهــا  واألقــرب  وتنزيله،  وحي اهللا  هــي 
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿ تعالى:  قال  كما  األشياء  بها  ن  كوَّ التي  هي 
عن  أحد  يخرج  وال  فاجر،  وال  برٌّ  يجاوزها  ال   .[٨٢ Å ﴾ [يس:   Ä  Ã

المسطور»(١). اللوح  في  له  خطَّ  ما  يتجاوز  وال  المقدور  القدر 
الــوجــوه. مــن  بــوجــه  فــيــهــا  نــقــص  ال  الــتــي  أي:  اِت).  (الّتَاّمَ  :Â

 ، شـــرٌّ فــيــه  قـــام  مـــخـــلـــوقٍ  كـــلِّ  شـــرِّ  مـــن  أي:  َخلََق).  َما  َشّرِ  (ِمْن   :Â
تــعــوذات  مــنــهــا  الــنَّــبــيملسو هيلع هللا ىلص  عــن  الــمــأثــورة  ــعــوذات  الــتَّ ألنَّ  جــامــع؛  تــعــوذ  وهــذا 
ــهــا  تــفــصــيــلــيــة مــن شــرورٍ مــعــيــنــة، ومــنــهــا الــتَّــعــوذ الــجــامــع الــمــتــنــاول لــلــشــرور كــلِّ

عــاء. الــدُّ هــذا  كــمــا فــي 

 

َمْضَجَعُه  َخَذ 
َ
أ إذا  ملسو هيلع هللا ىلص  الّنَبِّيُ َكاَن  َقاَل:    الِغفارّيُ  َذّرٍ  أبو  (روى 

 ِ َ ِبّ َقاَل: «الَحْمُد  اْستَْيَقَظ  َوإَذا  ْحَيا»، 
َ
َوأ ُموُت 

َ
أ َقاَل: «بِاْسِمَك اللُهّمَ  ْيِل 

اللَّ ِمَن 
البخاري(٢)). به  انفرد  النُُّشوُر».  َوإِلَْيِه  َماَيَنا 

َ
أ َما  َنْعَد  ْحَيانَا 

َ
أ ِذي 

الَّ

إلى  يأوي  أن  بعد  أي:  المضجع).  وأخذ  النوم  عند  يقال  (ما   :Â
وهـــذا فــيــه  فـــراشـــه ويــضــطــجــع فــيــه، فــإنــه حــيــنــئــذٍ يــأتــي بــمــا يــقــال عــنــد الـــنـــوم، 
فــإنــه  ونـــام،  عــيــنــيــه  أغــمــض  إذا  العبد  ألنَّ  ؛  ــه  ربِّ العبد إلى  افــتــقــار 

.(٤٦/٨ مــجــمــوع الــفــتــاو البــن تــيــمــيــة (  (١ )
.(٦٣٢٥ أخــرجــه الــبــخــاري (  (٢ )
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أو  اإلنــس  مــن شــيــاطــيــن  عــدو  هــنــاك  كــان  فــلــو  يــحــصــل حــولــه،  مــاذا  يــدري  ال 
بأذكار  جاء  فإذا  منه؛  متمكنًا  العدو  هذا  يكون  نومه  حال  في  فإنه   ، الجنِّ
 ، ــه  لــربِّ نــفــســه  ــا  مــســلــمً هللا،  أمــره  ــا  مــفــوضً الــنــوم  هــذا  فــي  دخــل  الــنــوم 
فــي  ؛ فــيــكــون  بــه  ــه مــســتــعــيــنًــا  ربِّ إلــى  ــا  مــتــجــهً الــحــفــظ والــعــون،  مــنــه  ــا  طــالــبً
يــغــلــبــه  حــتــى  فـــراشـــه  عــلــى  يذكر اهللا  يـــزال  وال  مــتــيــن،  وحـــرز  حــصــيــن  حــصــن 

من اهللا. قــربــه  فــي  لــه  وزيــادة  عــبــادة  مــنــامــه  فــهــذا  اهللا؛  يذكر  وهــو  الــنــوم 
مــن  اســـتـــعـــانـــة  أي:  لـــالســـتـــعـــانـــة،  هـــنـــا  لــــبــــاء  ا  .( (بِاْسِمَك اللُهّمَ  :Â

. إلــيــه  ــه  كــلّ ألمــره  وتــفــويــض  العبد بربِّه 
وفــي  بــاســمــك،  ذلــك  كــل  وحــيــاتــي  مــوتــي  أي:  ْحَيا). 

َ
َوأ ُموُت 

َ
(أ  :Â

والمراد  يا اهللا،  واكَ  سِ أحدٍ  إلى  ألتجئ  وال   ، وحدكَ إليك  ألتجئ  ذلك  كلِّ 
يوضحه   ،صغر موتة  هو  الذي  النوم  في  دخل  أُ أي:  النوم،  هنا:  بالموت 

قــولــه بــعــده: «أحــيــانــا بــعــدمــا أمــاتــنــا».
َماَيَنا). 

َ
أ َنْعَدَما  ْحَيانَا 

َ
أ ِذي 

الَّ  ِ َ ِبّ الَحْمُد  َقاَل:  اْستَْيَقَظ  (َوإذا   :Â
هـــذه  عـــلـــى  حمد اهللا  ؛  وســــالمــــةٍ وعـــافـــيـــةٍ  ـــةٍ  صـــحَّ فـــي  نـــومـــه  مـــن  قــــام  إذا  أي: 
دلــيــل  هـــذا  ـــنَـــا»،  ـــاتَ مَ أَ ـــا  مَ ـــدَ ـــعْ «بَ وقـــولـــهملسو هيلع هللا ىلص:  أمــاتــه،  أن  بــعــد  أحــيــاه  أن  ــعــمــة،  الــنِّ

 <  ;  :  9  8  7 ﴿ قال اهللا:  كما  موتة  دُّ  عَ يُ النوم  أنَّ  على 
النِّعمة،  هذه  على    فيحمد اهللا   ،[٤٢ [الزمر:   ﴾ A @  ?  >  =
روحه  وقبضت  منه  ينهض  ولم  فراشه  على  عينيه  أغمض  إنسانٍ  من  فكم 

. وعــافــيــةٍ ــةٍ  بــصــحَّ قــام  بــأن  عــلــيــه  نعمة اهللا  فــيــذكــر  فــيــه، 
مــوتــة  هــو  بــل  بــالــمــوت،  شــبــيــهــا  الــنــوم  كــان  ــا  لــمَّ النُُّشوُر).  (َوإِلَْيِه   :Â
ـشــور، الـــذي هـــو الــقــيــام مـــن الــقــبــور،  ـــغـــر، فـــإنَّ الــقــومــة مــنــه شــبــيــهــة بــالــنـُّ صُ
ـــشـــور»، ولـــهـــذا يـــأتـــي فـــي أذكــــار  لـــنُّ ـــبـــه قــــال: «وإلـــيـــه ا ولـــهـــذا الـــوجـــه فـــي الـــشَّ
اإلنــســان  مــنــه  يــنــتــقــل  الــمــســاء  فــي  خــول  الــدُّ ألنَّ  الــمــصــيــر»؛  الــمــســاء: «وإلــيــك 
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يــقــول:  أن  الــمــســاء  فــي  فــنــاســب  والــمــصــيــر،  بــالــمــآل  شــبــيــه  فــهــذا  الـــنـــوم،  إلـــى 
 «وإلــيــك الــمــصــيــر». 

إذا  َرُجًال  َمَر 
َ
أ رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص  أّنَ    عازٍِب  بُن  الَبَراُء  (وروى 

ْهُت  َوَوّجَ إِلَْيَك،  َغْفِسي  ْسلَْمُت 
َ
أ «اللُهّمَ  َفُقوَل:  ْن 

َ
أ ْيِل 

اللَّ ِمَن  َمْضَجَعُه  َخَذ 
َ
أ

َوَرْهَبًة  َرْلَبًة  إِلَْيَك،  ْمِري 
َ
أ َوَفّوَْضُت  إِلَْيَك،  َظْهِري  ُت 

ْ
لَْجأ

َ
َوأ إِلَْيَك،  َوْجِهي 

نَْزلَْت، 
َ
أ ِذي 

الَّ بِِكَتابَِك  آَمْنُت  إِلَْيَك،   
َ

إِّال ِمْنَك  َمْنَجا  َوَال   
َ
َملَْجأ َال  إِلَْيَك، 

«بنبيك».  وروي:  الِْفْطَرةِ».  َعلَى  َماَت  َماَت  َفإِْن  ْرَسلَْت، 
َ
أ ِذي 

الَّ َوبَِرُسولَِك 
عليه(١)). متفق 

عظيم،  حديث  وهو   ، البراء  حديث  هنا    المصنف  أورد 
وهذا  لينام،  فراشه  إلى   أو إذا  قوله  على  المسلم  يحرص  أن  ينبغي  فيما 
هـــذا الــحــديــث دعـــاء جــامــع لــمــعــانٍ عــظــيــمــة مــن  عـــاء الـــذي اشــتــمــل عــلــيــه  الـــدُّ
وبــرســلــه،  وبــكــتــبــه  بــه  واإليــمــان  اهللا،  على  والــتَّــوكــل  ــفــويــض  والــتَّ االســتــســالم 
الــفــطــرة،  عــلــى  مـــات  لــيــلــتــه،  مــن  ومـــات  قــالــه  ـــن  مَ أنَّ  ــبــيملسو هيلع هللا ىلص  الــنَّ أخــبــر  ولــهــذا 
بــعــض  فــي  جــاء  كــمــا  ا،  كــثــيــرً ا  خــيــرً أصــاب  حــيــاة؛  لــه  وكتب اهللا  يــمــت  لــم  وإذا 

روايــات الــحــديــث.
فــي  -كما  اشتمل  وقد  جــلــيــلــة،  عــظــيــمــة  معانٍ  على  مــشــتــمــل  والحديث 
بــهــا  يــأتــي  أن  لــلــمــســلــم  ــســتــحــب  يُ الــتــي  اآلداب،  بــعــض  عــلــى  روايــاتــه-  بــعــض 
كَ  وءَ ضُ وُ أْ  ضَّ تَوَ فَ عَكَ  جَ ضْ مَ يْتَ  تَ أَ «إذا  قالملسو هيلع هللا ىلص:  حيث  فراشه،  إلى   أو إذا 
إلــى    فــأرشــد   ،(٢ )« ـــنِ ـــمَ يْ َ األْ ــكَ  ــقِّ شِ ــى  ــلَ عَ ــعْ  ــجِ ــطَ اضْ ـــمَّ  ثُ  ، ةِ ــالَ ـلــصَّ لـِ

آداب الــنــوم: أدبــيــن عــظــيــمــيــن مــن 
فــي  يــكــون  مــا  أكــمــل  وهــذه  طــهــارة،  عــلــى  الــمــرء  يــنــام  أن  األول:  األمــر 

.(٢٧١٠ ٦٣١١)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
.(٦٣٢٥ أخــرجــه الــبــخــاري (  (٢ )
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حــال الــمــســلــم عــنــدمــا يــنــام.
ثمَّ  للنوم،  صفة  أكمل  وهذه  األيمن،  ه  شقِّ على  ينام  أن  الثَّاني:  األمر 

. ــؤثــر عــن الــنَّــبــي الــكــريــم  يُ ــا  عــوات وغــيــرهــا، مــمَّ الــدَّ يــأتــي بــهــذه 
 ، العبد هللا  استسالم  فيه  إِلَْيَك).  َغْفِسي  ْسلَْمُت 

َ
أ (اللُهّمَ   :Â

وبــمــشــيــئــتــه  وتــســخــيــره،  بتدبير اهللا  أمــره  أنَّ  وإقــراره   ، لــه  أمــره  وإســالم 
عــبــادك،  عبد من  بــأنــي  مــقــرا  أي:  إلــيــك»:  نــفــســي  فـــ «أســلــمــت   . وإذنــه 

. إالَّ بــكَ وال قــوة  وطــوع تــدبــيــرك وتــســخــيــرك، ال حــول لــي 
 ، العبد هللا  إخالص  فيه  هذا  إِلَْيَك).  َوْجِهي  ْهُت  (َوَوّجَ  :Â
 : قــــول اهللا  ومـــنـــه   ، وجـــهـــكَ إالَّ  بــتــوجــهــي  أبـــتـــغـــي  ال  ــا  مــخــلــصً أي: 

.[٢٠  - ١٩ = ﴾ [الــلــيــل:   <  ;  :  9  S  7  6  5  4  3  2 ﴿
وهـــذا  حــفــظــك،  إلـــى  أســنــدتــه  أي:  إِلَْيَك).  َظْهِري  ُت 

ْ
لَْجأ

َ
(َوأ  :Â

. إلى اهللا  وتــفــويــض  الــتــجــاء 
على اهللا،  واعــتــمــاد  تــوكــل  كــلــمــة  هــذه  إِلَْيَك).  ْمِري 

َ
أ ْضُت  (َوَفّوَ  :Â

إنَّ  الــعــلــم:  أهـــل  يــقــول  هــنــا؟    إلى اهللا  الــمــفــوض  األمـــر  مــا  ولــكــن 
أي:  ي»،  ـــــرِ مْ أَ ــــتُ  ضْ ــــوَّ فَ فــقــولــه: «وَ الـــعـــمـــوم،  يــفــيــد  ـــه  فـــإنَّ ـــيـــفَ  ضِ أُ إذا  الــمــفــرد 
كــلــمــة  فـــهـــذه  يــــا اهللا،  إلـــيـــكَ  مــنــهــا  شــيــئًــا  أســتــثــنــي  ال  مـــــوري،  أُ جــمــيــع  فـــوضـــت 

. على اهللا  وتــوكــل  تــفــويــض 
غــبــة  الــرَّ بــيــن  فــيــه  ــا  جــامــعً ذلــك  أقــول  أي:  إِلَْيَك).  َوَرْهَبًة  (َرْلَبًة   :Â
لـــــخـــــوف، وهـــــذه حـــــال الـــمـــســـلـــم فــــي كـــــلِّ تـــعـــبـــداتـــه،  جـــــاء وا لـــــرَّ هــــبــــة، وا والــــرَّ

 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿  : قال اهللا 
 ¶ ﴿  : وقـــال   ،[٩٠ [األنـــبـــيـــاء:   ﴾ Ã  Â  Á  À ¿
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

.[٥٧ Ä ﴾ [اإلســراء:  Ã
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هـــبـــة.  غـــبـــة والـــرَّ جــــاء والــــخــــوف، والـــرَّ فـــالـــمـــســـلـــم فـــي أعـــمـــالـــه بـــيـــن الــــرَّ
بــرضــاه.  والــفــوز  نــوالــه،  فــي  ــمــع  والــطَّ  ، عند اهللا  فــيــمــا  أي:  غــبــة؛  الــرَّ
الــعــمــل  دَّ  ـــرُ يَ أن  ومــن  ســخــطــه،  ـــن  ومِ  ، مــنــه  الــخــوف  هــي  والــرهــبــة: 

 )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿  : قــــال  الـــعـــبـــد،  عـــلـــى 
 ،[٦١  -٦٠ [الـــمـــؤمـــنـــون:   ﴾ 2  1  0  /  .  -  ,  H  *
يــكــون  أن  يــنــبــغــي  ولـــهـــذا  مـــنـــهـــم،  أعـــمـــالـــهـــم  تــقــبــل  ال  أن  خـــائـــفـــة  أي  وجـــلـــة: 
هبة. والرَّ غبة  والرَّ والخوف،  جاء  الرَّ بين  عباداتِه  كلِّ  وفي  دعائه  العبد في 
لــه  مــفــر  العبد ال  أنَّ  فــيــه  إِلَْيَك).   

َ
ِّال إ ِمْنَك  َمْنَجا  َوَال   

َ
َملَْجأ (َال   :Â

إالَّ اهللا  منه،  يفر  العبد منه  يخاف  شيءٍ  وكلّ   ، إلى اهللا  إالَّ  من اهللا 
 : قال اهللا  كــمــا  إلــيــه،  الــفــرار  يــوجــب  مــنــه  الــخــوف  فــإنَّ  ؛ 
ال  ــه  ألنَّ إلــيــه؛  فــرَّ  ــه  ربِّ ــن  مِ خــاف  إذا  فالعبد   ،[٥٠ [الــذاريــات:   ﴾ ×  Ö  Õ ﴿
ويــرجــوه،  يــؤمــلــه  مــا  كــلِّ  العبد في  فــمــلــجــأ  إلــيــه،  إالَّ  من اهللا  ــنــجــا  مَ وال  مــلــجــأ 

. إلى اهللا  ويــخــشــاه  يــحــاذره  مــا  كــل  العبد من  ومــنــجــا 
الــذي  الــكــريــم،  الــقــرآن  أي:  نَْزلَْت). 

َ
أ ِذي 

الَّ بِِكَتابَِك  (آَمْنُت   :Â
 ، وتنزيله  وحي اهللا  وأنه  خلفه،  من  وال  يديه  بين  من  الباطل  يأتيه  ال 

ــالح. والــصَّ واإليــمــان  ــد والــخــيــر  آمــنــت بــه وبــمــا اشــتــمــل عــلــيــه مــن الــهُ
قــولــه:  هــو  الــروايــة  فــي  جــاء  الــذي  ْرَسلَْت). 

َ
أ ِذي 

الَّ (َوبَِرُسولَِك   :Â
الــنَّــبــيملسو هيلع هللا ىلص  يــدي   بــيــن  رددهــنَّ الــبــراء  «وبــنــبــيــكَ الــذي أرســلــت»، ولــمــا 
الــنَّــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «ال؛  قــال لــه   ،« ــتَ ــلْ سَ رْ أَ ي  ــذِ الَّ ــولِــكَ  سُ بِــرَ فــقــال: «وَ  ، لــيــســتــذكــرهــنَّ

وبــنــبــيــكَ الــذي أرســلــت».
أي:  أرســـلـــت»،  «الـــــذي   ، ــد  مــحــمَّ أي:  (وبنبيَك).   :Â
-صلوات اهللا  ا  منيرً ا  وسراجً بإذنه  إلى اهللا  وداعيًا  ا  ونذيرً ا  بشيرً الثّقلين،  إلى 

عليه-. وبركاته  وسالمه 
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ْرَسلَْت). 
َ
أ ِذي 

الَّ َوبِنبيَك  نَْزلَْت، 
َ
أ ِذي 

الَّ (بِِكَتابَِك  قوله:  في  فاجتمع 
ســول الــمــبــعــوث بــهــذا الــوحــي؛ ألنَّ  اإليــمــان بــالــوحــي الــمــنــزل، واإليـــمـــان بــالــرَّ
ــمــا  وإنَّ  ، الــعــبــادِ كـــلِّ  عــلــى  يــنــزل  ال  أن  وحــيــه  فــي  اقــتــضــت    حكمة اهللا 

 N  M  L ﴿  : قال اهللا  وأفــضــلــهــم،  خــيــرهــم  مــنــهــم  يــصــطــفــي 
يبعثهم  ثمَّ   ،[٧٥ [الحج:   ﴾ W  V  U  T  S R  Q  P  O

 J  I  H  G  F  E  D ﴿  : قـــال  بــوحــيــه،  الـــنَّـــاس  إلـــى 
.[٣٦ N يب ﴾ [النحل:   M  L  K

مــات  إنْ  ذلــك،  قــال  ــن  مَ أي:   .( ةِ الِْفْطَر َعلَى  َماَت  َماَت  (َفإِْن   :Â
وهــذا يــفــيــدنــا أنَّ اإلتــيــان بــهــذه الــكــلــمــات  ــن لــيــلــتــه تــلــك مــات عــلــى الــفــطــرة،  مِ
قــلــب  ــالمــس  يُ أمـــر  الــفــطــرة  ألنَّ  ــســان؛  بــالــلِّ ا  مـــجـــردً قـــوالً  يــكــون  أن  يــنــبــغــي  ال 
ا  مــســتــحــضــرً أن يــقــولــهــا  يــنــبــغــي  عــوات  الــدَّ هــذه  يــقــول  ــن  مَ فــإنَّ  ولــهــذا  الــمــرء؛ 
وتوحيدٍ  وتوكلٍ  إيمانٍ  ن  مِ عليه  دلَّت  ما  ا  حققً مُ عليه،  دلَّت  الذي  المعنى 
ـــهـــمٍ وإيـــمـــانٍ  فَ فــــإذا قـــال ذلـــك عـــن  وتـــفـــويـــضٍ وإيـــمـــانٍ بـــاهللا وكــتــبــه ورســـلـــه، 

؛ مــات عــلــى الــفــطــرة. ومــات مــن لــيــلــتــهِ
 ، لــيــلــةٍ كــلَّ  عــلــيــه  يــواظــب  أن  يــنــبــغــي  الــمــرء  أنَّ  ذلــك:  مــن  ــســتــفــاد  يُ ــا  ومــمَّ
عليها،  والموت  الفطرة  هذه  أهل  من  يكون  حتى  ذلك  على  يحرص  وأن 
فــي  جـــاء  ولــهــذا  ا،  خـــيـــرً أصـــاب  لــيــلــتــه  ـــن  مِ يــمــت  فــلــم  حــيــاة  لــه  كتب اهللا  وإن 
فــيــكــون   ،(١ ا»( ــرً ــيْ خَ ــبْــتَ  صَ أَ ؛  ــتَ ــبَــحْ صْ أَ إِنْ  قــال: «وَ الــحــديــث،  روايــات  بــعــض 
أصبحت،  إذا  يومك  في  عليك  بركة  أنه  العظيم  عاء  الدُّ هذا  فوائد  ن  مِ ا  أيضً

ا. ــن أســبــاب الــبــركــة وأن تــصــيــب فــي يــومــك خــيــرً فــهــو مِ
ــيــاق لــتــفــيــد الــعــمــوم، وهــي  هـــذا الــسِّ ا». جـــاءت نــكــرة فــي  قــولــه: «خـــيـــرً

.(٢٧١٠ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
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نــيــا. والــدُّ يــن  الــدِّ مــتــنــاولــة خــيــر 
عـــوات الـــمـــأثـــورة عــن  ـــقـــيـــد بـــالـــدَّ لـــتَّ عــــاء: أهـــمـــيـــة ا لــــدُّ ــــن فـــوائـــد هــــذا ا ومِ
عــلــيــهــا  يــزيــد  وال  ــا  شــيــئً ألــفــاظــهــا  فــي  يــغــيــر  فــال  الــــواردة،  بــألــفــاظــهــا  ــبــيملسو هيلع هللا ىلص  الــنَّ
استحسن  وإن  حتى  كلمة،  مكان  كلمة  أو  لفظ  مكان  لفظًا  يجعل  وال  شيئًا، 
ذلــك، بــل يــحــرص عــلــى حــفــظــهــا بــألــفــاظــهــا الـــواردة عــن الــنَّــبــي الــكــريــمملسو هيلع هللا ىلص؛ 
ا  الــنَّــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال ســهــوً يــدي  عــاء بــيــن  الــدُّ هــذا  اســتــذكــر   لــمــا  الــبــراء  فــإنَّ 
: «ال،  الــنَّــبــي  لــه  فــقــال  أرســلــت»،  الــذي  ــا: «وبــرســولــك  ونــســيــانً
وبــنــبــيــك الــذي أرســلــت»، فــأفــاد ذلــك أهــمــيــة الــتَّــقــيــد بــاأللــفــاظ الــمــأثــورة عــن 
ــغــيــر  يُ أو  يــبــدل  أن  لـــه  فــلــيــس  ــا،  لــفــظً الـــمـــرء  اســتــحــســن  وإن  حــتــى  لـــنَّـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص،  ا
يــادة  الــزِّ ألنَّ  عــلــيــه؛  يــزيــد  أن  وال    الــكــريــم  الــنَّــبــي  عــن  جــاء  فــيــمــا 
الــمــأثــورة  دعـــواتـــه  فــي    ــبــي  الــنَّ عــلــى  االســـتـــدراك  مــن  نـــوع  عــلــيــه 
وردت  كما  النَّبيملسو هيلع هللا ىلص  دعوات  على  يحرص  وأن  ذلك  تجنب  فينبغي  عنه، 
والــكــمــال  مــن الــخــطــأ  بــيــن الــعــصــمــة   جــمــعــت  فــإنَّ دعــواتــه  عــنــه؛ 
فـــي الــمــعــانــي، حــيــث تــضــمــنــت أكـــمـــل الــمــطــالــب وأجــــل الــمــقــاصــد وأنــبــلــهــا 
وهـــذا كــلــه مــمــا يــؤكــد أهــمــيــة الــعــنــايــة بــدعــاء الــنَّــبــيملسو هيلع هللا ىلص كــمــا  عــلــى اإلطـــالق، 

 أو يــنــقــص.  يــزاد فــيــه  دون أن  ورد عــنــه، 
َخَذ َمْضَجَعُه 

َ
َمَر َرُجًال إذا أ

َ
ُه أ

نَّ
َ
(وروي عن عبِد اهللا بن ُقَمَر ، ك

إِْن  َوَمْحَياَها،  َمَماُيَها  لََك  اَها، 
َ
َيَتَوّف نَْت 

َ
َوأ َغْفِسي  َخلَْقَت  «اللُهّمَ  يقول:  أن 

َفَقاَل  الَْعافَِيَة»،  لَُك 
َ
ْسأ

َ
أ إني  لََها، اللُهّمَ  َفاْغِفْر  َمّتََها 

َ
أ َوإِْن  َفاْحَفْظَها،  ْحَييَْتَها 

َ
أ

ملسو هيلع هللا ىلص.  َسِمْعَت َهَذا ِمْن ُقَمَر؟ َفَقاَل: ِمْن َخْيٍر ِمْن ُقَمَر، ِمْن َرُسوِل اهللاِ
َ
لَُه َرُجٌل: أ

مسلم(١)). به  انفرد 

.(٢٧١٢ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
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وقــد جــاءت أدعــيــة الــنــوم وأذكــاره  ــن أدعــيــة الــنــوم،  وهــذا دعــاء آخــر مِ
ا  نــحــوً تــبــلــغ  كــثــيــرة   - الــقــيــم  ابـــن  اإلمـــام  أشـــار  هــي -كــمــا  بــل  مــتــنــوعــة، 
١)، فــيــأتــي الــمــســلــم مــنــهــا بــمــا عــلــمــه وتــيــســر لــه؛ فــهــو بــاب تــنــافــس  مــن أربــعــيــن(

وربــح وغــنــيــمــة.
من  نفسي  أوجدت  أي:  اَها). 

َ
تََوّف نَْت 

َ
َوأ َغْفِسي  َخلَْقَت  (اللُهّمَ   :Â

 ¯  ®  ¬ ﴿  : قال اهللا  كــمــا  أكـــن،  لـــم  أن  بــعــد  وخــلــقــتــنــي  الـــعـــدم، 
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  A  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °

.[٢  -١ Ã ﴾ [اإلنــســان:   Â  Á  À
وأن اهللا  هللا،  مــخــلــوق  العبد بأنه  ـــن  مِ إقـــرار  َغْفِسي).  (َخلَْقَت   :Â
أمــده بــالــعــافــيــة  الــذي  وهــو  خــلــقــه،  الــذي  وهــو  أوجـــده،  الــذي  هــو   

والــصــحــة والــقــوة.
بــيــدك. وفــاتــي  أي  اَها). 

َ
َيَتَوّف نَْت 

َ
(َوأ  :Â

بــيــدك  ومـــحـــيـــاي  مـــمـــاتـــي  أمــــر  أي:  َوَمْحَياَها).  َمَماُيَها  (لََك   :Â
وبــقــدرتــك وطــوع تــدبــيــرك.

وهــذا  وســيــلــة،  هــو  دعــاء  مــن  ســبــق  مــا  َفاْحَفْظَها).  ْحَييَْتَها 
َ
أ (إِْن   :Â

الحين. الصَّ عبادك  به  تحفظ  بما  أي:  «فاحفظها».  الحفظ،  المطلوب:  هو 
مــن  اســـتـــشـــعـــار  عـــلـــى  يـــنـــبـــنـــي  هــــذا  لََها).  َفاْغِفْر  َمّتََها 

َ
أ (َوإِْن   :Â

مــن  يــخــلــو  ال  الـــنـــومـــة  هــــذه  فـــي  أنــــه  لـــيـــنـــام:  فـــراشـــه  إلــــى  يــــأوي  حينما  العبد 
األجــل  فــي  لــه  يفسح اهللا  أن  أو  مــنــامــه،  فــي  روحـــه  تــقــبــض  أن  إمـــا  حــالــتــيــن: 

.(٢٠٤ طــريــق الــهــجــرتــيــن (ص   (١ )
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تــنــاســب  بــدعــوة  فيدعو اهللا  العبد الحالتين،  فــيــســتــشــعــر  مــنــامــه،  مــن  فــيــنــهــض 
فــي  الــفــراش  فــي  قــبــضــهــا  وإن  يــحــفــظــهــا،  أن  األجـــل  فــي  فــســحَ  إن  الــحــالــتــيــن؛ 

هــذه الــنــومــة أن يــغــفــر لــهــا.
 العافية من أعظم  لَُك الَْعافَِيَة). سؤال اهللا 

َ
ْسأ

َ
Â: (اللُهّمَ إني أ

أتــى  الــنَّــبــيملسو هيلع هللا ىلص  عــم  الــعــبــاس  أنَّ  الــحــديــث  فــي  جــاء  فــقــد  وأجــلــهــا؛  الــمــطــالــب 
 : لــه  فــقــال   ، ـــهِ بِ ـــو  عُ دْ أَ ــا  ــئً ــيْ شَ ــنِــي  ــمْ ــلِّ عَ وقـــال:    ــبــي  الــنَّ
 ! ولَ اهللاِ سُ رَ ا  يَ  : لْتُ قُ فَ  ، رَ خْ أُ ةً  رَّ مَ يْتُهُ  تَ أَ مَّ  ثُ  : الَ قَ  « افِيَةَ الْعَ وَ وَ  فْ الْعَ لِ اهللاَ  «سَ
افِيَةَ  الْعَ لِ اهللاَ  سَ  ، ولِ اهللاِ سُ رَ مَّ  عَ ا  يَ  ! بَّاسُ عَ ا  «يَ  : الَ قَ فَ  ، بِهِ و  عُ دْ أَ يْئًا  شَ نِي  لِّمْ عَ

.(١ )« ةِ ــرَ خِ اآلْ ــيَــا وَ نْ فِــي الــدُّ
لــــعــــافــــيــــة هـــــذا مــــن أعـــظـــم  عـــــوة نـــفـــســـهـــا، فـــــســـــؤال اهللا ا لـــــدَّ أعــــــاد عـــلـــيـــه ا
فــاز  وأخــراه؛  ودنــيــاه  ديــنــه  فــي  العبد العافية  أوتــي  وإذا  وأجــلــهــا،  الــمــطــالــب 

. بإذن اهللا  الــنَّــجــاة  لــه  وتــحــقــقــت  الــعــظــيــم،  الــفــوز 
ُقَمَر؟)،  ِمْن  َهَذا  َسِمْعَت 

َ
(أ عــمــر:  البــن  قــال  أي:  َرُجٌل)  لَُه  (َفَقاَل 

مــن  خــيــرٍ  ــن  : «مِ فــقــال  عــمــر؟  أبــيــك  مــن  ســمــعــتــه  عــاء  الــدُّ هــذا  هــل  أي: 
رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص». ــن  مِ عــمــر، 

إِلَى  َوى 
َ
أ إذا  َكاَن  رسوَل اهللاملسو هيلع هللا ىلص  أّنَ    مالك  بُن  أنُس  (وروى 

َال  ْن  ِمّمَ َفَكْم  َوآَوانَا،  َوَكَفانَا  َوَسَقانَا،  ْطَعَمَنا 
َ
أ ِذي 

الَّ  ِ َ ِبّ «الَْحْمُد  َقاَل:  فَِراِشِه 
مسلم(٢)). به  انفرد  ُمْؤوَِي».  َوَال  لَُه  َكافَِي 

١٧٨٣)، وصــحــحــه األلــبــانــي. أخــرجــه الــتــرمــذي (  (١ )
.(٢٧١٥ أخــرجــه مــســلــم (  (٢ )
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عــلــيــهــا.   وحــمــده  عــبــده  عــلــى  نعمة اهللا  ذكــر  الــحــديــث  هــذا  فــي 
الــطــيــب  الــطــعــام  ـــن  مِ حــاجــتــنــا  لــنــا  يــســر  بـــأن   « َوَسَقانَا ْطَعَمَنا 

َ
أ ِذي 

«الَّ
بالمسكن   « «َوآَوانَا شر،  ذي  كل  شر  نَّا  عَ عَ  دفَ  « «َوَكَفانَا الهنيء،  والشراب 
والــبــرد، ونــحــفــظ فــيــه مــتــاعــنــا، ونــحــجــب بــه أهــلــنــا وعــيــالــنــا،  الــذي يــقــيــنــا الــحــر 
تحصل  لم  مَن  الخلق  من  كم  أي:  ُمْؤوَِي»،  َوَال  لَُه  َكافَِي  َال  ْن  ِمّمَ «َفَكْم 
الــمــوجــب  الــنــعــمــة  عــظــم  إدراك  هـــذا  وفـــي  اإليـــــواء،  وهــــذا  الــكــفــايــة  هـــذه  لـــه 

لــحــمــد الــمــنــعــم.
 أو إذا  المرء  أن  قبله،  وما  الحديث  هذا  ضوء  في  نعلم  أن  وينبغي 

إلــى فــراشــه لــيــنــام، فــعــلــيــه أن يــنــظــر نــظــريــن:
صــحــة  فــي  يــامــه  أ مــن  ومــضــى  وقــتــه،  ــن  مِ مــر  مــا  إلــى  نــظــرٌ  األول:  لــنــظــر  ا
اهللا،  فيحمد  ذلك،  وغــيــر  وفراش   ومأو وغذاء  وشراب  وطــعــام  وعــافــيــة 
الملبس،  وعنده  المسكن  وعنده  ب  وشرِ طعِم  هللا،  حامد  وهو  إال  ينام  ال 
يــنــام  قــد  فــغــيــري  ــا،  شــبــعً أنام  كــنــت  فإن  عــلــيــهــا،  اهللا  فيحمد  لــنــعــم  ا هذه  يــذكــر 
طــيــب،  فـــراش  وفــي  فــيــه  مــرتــاحــا   مـــأو فــي  نـــام  أ كــنــت  وإن  ــا،  طــاويً ــا  جــائــعً
يــعــدد  وهــكــذا  فــيــه،  يــرتــاح  ــا  نً مــكــا أو  لــيــه  إ يـــأوي  فــراشــا  يــجــد  ال  قــد  فــغــيــري 
حـــافـــظ  لــــب،  وجــــا حـــافـــظ  لـــحـــمـــد  وا عـــلـــيـــهـــا؛  اهللا  ويحمد  ويـــذكـــرهـــا  لـــنـــعـــم  ا
يــقــول:    واهللا  لــمــفــقــودة،  ا لــلــنــعــمــة  وجـــالـــب  لـــمـــوجـــودة،  ا لــلــنــعــمــة 
 ﴾  H  G  F  E  D  C B  A  @  ?  >  =  ﴿
لــنــعــمــة  ا هـــذه  ثـــبـــات  مـــوجـــبـــات  مـــن  لـــنـــوم  ا عــنــد  لــحــمــد  ا وهـــذا   ،[٧ بـــراهـــيـــم:  [إ
لـــحـــمـــد  ا هــــذا  يـــفـــوت  ال  أن  للعبد  فـــيـــنـــبـــغـــي  ئـــهـــا،  ونـــمـــا وزيــــادتــــهــــا  ئـــهـــا  وبـــقـــا

لــيــنــام. فــراشــه  إلــى  يــأوي  عــنــدمــا  لــعــظــيــم  ا
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 ، عمر  ابن  حديث  في  كما  المستقبل،  إلى  نظرٌ  الثَّاني:  النَّظر 
النوم؛  هذا  في  حالي  سيكون  ماذا  نفسه:  ر  فيذكِّ المستقبل،  إلى  نظر  ففيه 
كما  األجل،  في  لي  يفسح  أن  واحتمال  روحي،  تقبض  أن  احتمال  فهناك 

 A @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿  : قــــال 
أحــوال  فــهــذه   ،[٤٢ [الــزمــر:   ﴾ H  G  F  E  D  C  B
أهــلــه  يــدي  بــيــن  فيصبح  العبد  روح  تــمــســك  أن  ــا  إمَّ الــنــوم؛  فــي  الــعــبــاد  أرواح 
والــصــغــار،  الــكــبــار  يــشــمــل  بــل  يــخــتــص بــالــكــبــار،  ال  وهــذا  فــراشــه،  عــلــى  ــا  مــيــتً

األجــل. وإمــا أن يــفــســح لــه فــي 
يــنــاســب  بــدعــاء  فيدعو اهللا  يــنــام،  أن  قــبــل  الــحــالــيــن  هذين  العبد  فــيــذكــر 
ــا،  ــهَ ــظْ ــفَ ــاحْ فَ ــا  ــهَ ــتَ ــيْ ــيَ حْ أَ فــيــقــول: «إِنْ  اإلرســـال،  وحــال  الــقــبــض  حــال  الــحــالــيــن: 

ــا». ــرْ لَــهَ ــفِ ــاغْ فَ ــا  ــتَّــهَ مَ إِنْ أَ وَ
  لــكــريــم  ا لــنَّــبــي  ا عــن  لــمــأثــورةَ  ا الــدعــواتِ  أنَّ  لــحــاصــل:  وا
بــأصــول  قـــرار  إ ومــنــهــا  وتــمــجــيــد،  وثـــنـــاء  هللا  ذكـــر  مــنــهــا  لــنــوم،  بــا يــتــعــلــق  فــيــمــا 
عــلــى  يـــمـــوت  فـــإنـــه  نـــومـــه  ثـــنـــاء  أ مـــات  إن  بــحــيــث  لـــديـــن؛  ا وعـــقـــائـــد  اإليـــمـــان 
لــمــشــرب  وا بالمطعم  العبد  عــلــى    اهللا  لنعمة  ذكر  ومــنــهــا  الفطرة، 
ومــنــهــا  لـــنـــعـــم،  ا هــــذه  عـــلـــى  اهللا  فيحمد  وقـــتـــه،  مـــن  مـــضـــى  فـــيـــمـــا  لـــمـــســـكـــن  وا
فــيــهــا  تــقــبــض  هــل  لــنــومــة،  ا هـــذه  فــي  لــحــالــه  اإلنـــســـان  بــنــظــرة  تــتــعــلــق  دعـــوات 
ويــغــفــر  اهللا  يرحمه  بــأن  قــبــضــت  إن    اهللا  فيدعو  تــرســل؛  أو  روحــه 
وال  ــالــحــيــن.  الــصَّ عــبــاده  بــه  يــحــفــظ  بــمــا  يــحــفــظــه  أن  روحــه  أرســلــت  وإن  لــه، 
دعــاء،  إلــى  دعــاء  ومــن  آخــر  إلــى  ذكــر  ــن  مِ مــتــنــقــالً  فــراشــه  على  العبد  يــزال 
اهللا  بحفظ  ا  مصحوبً نوم،  وأطيب  حال  خير  على  النوم  في  يدخل  أن  إلى 

 وتــوفــيــقــه. 
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ملسو هيلع هللا ىلص

فـــضـــائـــل  بــــبــــيــــان  لــــمــــتــــعــــبــــد»  ا «كـــــفـــــايـــــة  كــــتــــابــــه    الــــمــــصــــنــــف  خــــتــــم 
 C  B ﴿  : قال اهللا  وقــد  الــمــخــتــار،  الــنَّــبــي  عــلــى  ــالم  والــسَّ ــالة  الــصَّ
 ﴾ O  N  M  L  K  J  I  H G  F  E  D
هذا  ويتأكد  مته،  أُ على    حقوقه  من  حقّ  وهذا   ،[٥٦ [األحزاب: 
آخــر  وفــي  األذان،  وبــعــد   ، ذكــره  عــنــد  مــنــهــا:  مــواطــن  فــي  الــحــق 
ـــالم  ـــالة والـــسَّ ــســتــحــب اإلكـــثـــار مـــن الـــصَّ ويُ الــتــشــهــد، وفـــي خــطــبــة الــجــمــعــة، 
ويــومــهــا،  الــجــمــعــة  لــيــلــة  فـــي  يــتــأكــد  أنـــه  إالَّ  واأليـــــام،  ـــيـــالـــي  الـــلَّ كـــلِّ  فـــي  عــلــيــه 
لــقــولــهملسو هيلع هللا ىلص: «أكــثــروا الــصــالة عــلــيَّ يــوم الــجــمــعــة ولــيــلــة الــجــمــعــة؛ فــمــن صــلــى 

.(١ ا»( عــشــرً عــلــيــه  صلى اهللا  صــالة  عــلــيَّ 
َعلَّيَ  ى 

َصلَّ «َمْن  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوَل اهللاِ ّنَ 
َ
أ  ، ُهريرَة أبو  (روى 

.(٢ مسلم( به  انفرد  َعْشًرا».  َعلَْيِه  ى اهللا 
َصلَّ ؛  َواِحَدةً

 : والّنَبي  المالئكِة  ومن  الّرَحمُة،  من اهللا:  الة  والّصَ
الَهَروي). قاله  ودعاٌء.  استغفاٌر 

مــن  الـــجـــزاء  وأنَّ  ـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص،  لـــنَّ ا عــلــى  ـــالة  الـــصَّ فــضــل  فــيــه  الـــحـــديـــث  هـــذا 
ـبــيملسو هيلع هللا ىلص،  الــنـَّ عــلــى  ــى  صــلَّ ــن  فــمَ أمــثــالــهــا،  بــعــشــر  الــحــســنــة  وأنَّ  الــعــمــل،  جــنــس 

الصحيحة  في  األلباني  وصححه   ،(٥٩٩٤ )  الكبر السنن  في  البيهقي  أخرجه   (١ )
.(١٤٠٧ )

.(٤٠٨ أخــرجــه مــســلــم (  (٢ )
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جــنــس  مـــن  جـــــزاءً  ا؛  عـــشـــرً عــلــيــه    صلَّى اهللا  بــــأن    جــــــازاه اهللا 
ــا فــي الــثَّــواب فــالــحــســنــة بــعــشــر أمــثــالــهــا. الــعــمــل، وتــضــعــيــفً

عــلــى  من اهللا  ــالة  الــصَّ ــر  فــسَّ هــكــذا  الّرَحمة).  من اهللا  الة  (والّصَ  :Â
ــالة لــهــا  فــالــصَّ حــمــة،  الــرَّ غــيــر  ــالة  الــصَّ أنَّ  الــحــقّ  حــمــة، لــكــن  الــرَّ ــهــا  بــأنَّ نــبــيــهملسو هيلع هللا ىلص 
قوله:  في  كما  حمة  والرَّ الة  الصَّ بين  غاير  واهللا  معنى،  لها  حمة  والرَّ معنى، 

 ;  : 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 ﴿
 I  z  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  y  <
.[١٥٥ – ١٥٧ R ﴾ [البقرة:   Q  P  O N  M  L  K  J

األفهام  «جالء  العظيم:  كتابه  في    القيم  ابن  اإلمام  فإنَّ  ولهذا 
ــالم عــلــى خــيــر األنــام»، وهــو مــن أحــســن الــكــتــب الــمــصــنــفــة  والــسَّ ــالة  فــي الــصَّ
ــا  وتــدقــيــقً ــا  تــحــقــيــقً ؛  الــكــريــم  ــبــي  الــنَّ عــلــى  ـــالم  والـــسَّ ـــالة  الـــصَّ فـــي 
من  ذلك  انتقد  الرحمة،  هي  نبيه  على  صالة اهللا  إنَّ  قال:  مَن  قول  ذكر  لما 
الــصــالة هــي الــتــعــظــيــم لــلــنــبــي  إن  وقــال:  الــعــشــرة،  مــن  يــقــرب  مــا  وجــوه بــلــغــت 
وتــعــلــيــة لــمــقــامــه،  لــه،  ــا  تــشــريــفً األعــلــى  الــمــأل  فــي  عــلــيــه  والــثــنــاء   ،

.(١ ا لــه عــن ســائــر الــخــلــق( ، وتــمــيــيــزً وتــعــظــيــمــا لــشــأنــه 
والّنَبيملسو هيلع هللا ىلص  َصلّي 

ُ
أ «كنُت  قال:    مسعوٍد  بُن  عبُد اهللا  (وروى 

ثم    على اهللا  بالثناء  بدأُت  جلسُت  ا  فلّمَ معه،  وعمر  بكر  وأبو 
على الّنَبيملسو هيلع هللا ىلص ثم دعوُت لنفسي، فقال الّنَبيملسو هيلع هللا ىلص: «َسْل ُيْعطه، َسْل  الصالةِ 

صحيح(٢)). حسن  الّتِرمذي:  وقال  ماجه،  وابن  الّتِرمذي،  أخرجه  ُيْعطه» 

الــقــيــم (ص:  البــن  األنـــام،  خــيــر  عــلــى  والــســالم  الــصــالة  فــي  األفــهــام  جــالء  انــظــر:   (١ )
.(١٥٦  -١٥٥

حــســن  األلــــبــــانــــي:  وقـــــال   ،(٤١٩٤ ) مـــاجـــه  بـــــن  وا  ،(٥٩٣ ) لــــتــــرمــــذي  ا أخــــرجــــه   (٢ )
صــحــيــح.
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ألنَّ  ــجــود؛  والــسُّ كــوع  الــرُّ ذات  ــالة  الــصَّ يــقــصــد  َصلِّي). 
ُ
أ (ُكْنُت   :Â

ــطــلــق  مُ بــهــا  راد  ويُ ــطــلــق  وتُ جود،  والسُّ كوع  الرُّ ذات  بــهــا  راد  ويُ ــطــلــق  تُ الة  الصَّ
ذات الــركــوع والــســجــود. ــالة  ــلِّــي»، أي: الــصَّ صَ ــنْــتُ أُ عــاء، فــقــولــه: «كُ الــدُّ

الــصــالة. آخــر  فــي  لــلــتــشــهــد  جــلــســت  أي:  َجلَْسُت).  ا  (َفلَّمَ  :Â
التحيات  يقرأ:  بدأ  أي:   .( َعلَى اهللاِ  بالّثََناءِ  (بََدأُت   :Â

والــصــلــوات والــطــيــبــات. هللا 
اإلبـــراهـــيـــمـــيـــة  بـــالـــصـــالة  أي:  ملسو هيلع هللا ىلص).  الّنَبِّيِ َعلَى  َالةِ  الّصَ (ُعّمَ   :Â

الــمــعــروفــة.
فــي  لـــنَّـــحـــو  ا هــــذا  عـــلـــى  ذلــــك  جــــاء  أي:  لَِنْفِسي).  َدَعْوُت  (ُعّمَ   :Â
الـــكـــريـــم  ــبـــي  لـــنـَّ ا عـــلـــى  وســــــالم  صـــــالة  ثـــــمَّ  اهللا،  عــــلــــى  ثــــنــــاء   : أوالً الـــتـــرتـــيـــب، 

، ثــمَّ دعــاء لــنــفــســه.
وســلــم  لـــنَّـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  ا أن  ـــا  أيـــضً مــســعــود  البـــن  آخـــر  حـــديـــث  فـــي  جـــاء  وقـــد 
أن  يــنــبــغــي  ولــهــذا  ١)؛  ـــو»( عُ ـــدْ ـــيَ فَ  ، ـــهِ ـــيْ لَ إِ ـــهُ  ـــبَ ـــجَ عْ أَ ـــاءِ  عَ الـــدُّ ـــنَ  مِ ــيَّــرُ  ــتَــخَ يَ ـــمَّ  «ثُ قـــال: 
وإجابته؛  الدعاء  قبول  في  عظيم  موطن  الصالة  من  الموطن  هذا  أن  يعلم 
وسجدت،  وركعت  له  وخضعت  دته،  ومجَّ حمدت اهللا  صالتك  في  ألنك 
هللا  ا  معظمً  ، للربِّ  المتذلِّل  جلوس  صالتك  آخر  في  جلست  ثمَّ 
ــا  ومــســلــمً ــا  مــصــلــيً أهــلــه،  هــو  ــا عــلــيــه بــمــا  مــثــنــيً يــلــيــق بــجــاللــه وكــمــالــه،   بــمــا 
عـــاء  عـــاء مـــا شـــئـــت، فــــإنَّ الـــدُّ عــلــى رســـولـــهملسو هيلع هللا ىلص، فــتــتــحــر بــعــد ذلـــك مـــن الـــدُّ
الــدعــاء   يــتــحــر ال  الـــنـــاس  مـــن  ا  كــثــيــرً أن  مـــع  مــســتــجــاب،  الــمــوطــن  هـــذا  فـــي 

.(٤٠٢ ٨٣٥)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
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ـــنْ  بِــــكَ مِ ـــــوذُ  عُ ــــي أَ نِّ إِ ـــمَّ  لـــلـــهُ هـــذا الـــمـــوطـــن، وكــثــيــر مــنــهــم يــقــتــصــر عــلــى «ا فـــي 
ــرِّ  ــنْ شَ مِ ، وَ ــاتِ ــمَ ــمَ لْ ا ــا وَ ــيَ ــحْ ــمَ لْ ــةِ ا ــنَ فِــتْ ــنْ  مِ ، وَ ــرِ ــبْ ــقَ لْ ابِ ا ــذَ ــنْ عَ مِ ، وَ ــنَّــمَ ــهَ ابِ جَ ــذَ عَ
هــذا الــمــوطــن مــن الــمــواطــن الــتــي يــنــبــغــي  ١)، بــيــنــمــا  )« ـــالِ جَّ ــيــحِ الـــدَّ ــسِ ــمَ لْ ــةِ ا ــنَ فِــتْ
البــن    الــنَّــبــي  قــول  وتــأمــل  عــاء،  الــدُّ فــيــهــا   يــتــحــر العبد أن  عــلــى 
هــذا  فـــي  مــســتــجــاب  عـــاء  الـــدُّ أنَّ  أي:  ُيْعَطْه»،  َسْل  ُيْعَطْه،  «َسْل  مــســعــود: 

 الــمــوطــن وعــلــى هــذه الــصــفــة. 
َال 

َ
أ َفَقاَل:  ُعْجَرَة،  ْنَن  َكْعَب  لقيُت  لَْيلَى،  بِي 

َ
أ ْنُن  الرحمن  عبُد  (وقال 

نَُسلُِّم  َكْيَف  َعَرْفَنا  َقْد  َفُقلَْنا:  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل اهللاِ َعلَْيَنا  َخَرَج  َهِديًَّة،  لََك  ْهِدي 
ُ
أ

َوَعلَى  ٍد،  ُمَحّمَ َعلَى  َصّلِ  «قُولُوا: اللُهّمَ  فَقاَل:  َعلَْيَك؟  نَُصلِّي  َفَكْيَف  َعلَْيَك 
بَارِْك  َمِجيٌد، اللُهّمَ  َحِميٌد  َك 

إِنَّ إِبَْراِهيَم،  آِل  َعلَى  ْيَت 
َصلَّ َكَما  ٍد،  ُمَحّمَ آِل 

َحِميٌد  َك 
إِنَّ إِبَْراِهيَم،  آِل  َعلَى  َت 

ْ
بَاَرك َكَما  ٍد،  ُمَحّمَ آِل  َوَعلَى  ٍد  ُمَحّمَ َعلَى 

عليه(٢). متفق  َمِجيٌد». 
َونَْحُن  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل اهللاِ تَانَا 

َ
أ َقاَل:   ، نَْصارِّيُ 

َ ْ
األ َمْسُعوٍد  وروى أبو 

ْن نَُصلَِّي 
َ
َمَرنَا اُهللا  أ

َ
فِي َمْجلِِس َسْعِد بِْن ُقَباَدَة، َفَقاَل لَُه بَِشيُر ْنُن َسْعٍد: أ

ملسو هيلع هللا ىلص،  َرُسوُل اهللاِ َفَسَكَت  َقاَل:  َعلَْيَك؟  نَُصلِّي  َفَكْيَف  َرُسوَل اهللاِ،  يَا  َعلَْيَك 
َعلَى  َصّلِ  «قُولُوا اللُهّمَ  ملسو هيلع هللا ىلص:  َرُسوُل اهللاِ َقاَل  ُعّمَ  لُْه، 

َ
يَْسأ لَْم  ُه 

نَّ
َ
ك َيَمّنَيَْنا  َحّتَى 

ٍد  ُمَحّمَ َعلَى  َوَبارِْك  إِبَْراِهيَم،  آِل  َعلَى  ْيَت 
َصلَّ َكَما  ٍد،  ُمَحّمَ آِل  َوَعلَى  ٍد  ُمَحّمَ

َحِميٌد  َك 
إِنَّ الَْعالَِميَن  فِي  إِبَْراِهيَم،  آِل  َعلَى  َت 

ْ
بَاَرك َكَما  ٍد،  ُمَحّمَ آِل  َوَعلَى 

مسلم(٣). به  انفرد  َعلِْمُتْم».  َقْد  َكَما  َالُم  َوالّسَ َمِجيٌد، 

.(٥٨٨ أخــرجــه مــســلــم (  (١ )
.(٤٠٦ ٦٣٥٧)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (٢ )

.(٤٠٥ أخــرجــه مــســلــم (  (٣ )
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يُروى  علْمُتم:  قد  كما  وقوله:  َعمرو(١)،  ُقْقَبة بن  اسمه  مسعوٍد:  وأبو 
في  بذلك  ويعني  الالم،  وتشديد  العين  َوبَضّمِ  الالم،  وتخفيف  العين  بفتح 
آخره،  إلى  ورحمُة اهللا...»  الّنَبي  كيُّها  عليَك  «السالم  قوله:  في  التحيات 

.[٥٦ O ﴾ [األحزاب:   N ﴿ : وقيل: في قوله 
َكْيَف   ! َرُسوَل اهللاِ يَا  َقالُوا:  ّغَُهْم 

َ
ك  ، اِعِدّيُ  الّسَ ُحَمْيٍد  بُو 

َ
أ وروى 

ّيَتِِه  َوُذّرِ ْزَواِجِه، 
َ
أ َوَعلَى  ٍد،  ُمَحّمَ َعلَى  َصّلِ  َقاَل: «قُولُوا: اللُهّمَ  َعلَْيَك؟  نَُصلِّي 

ّيَتِِه  َوُذّرِ ْزَواِجِه، 
َ
أ َوَعلَى  ٍد  ُمَحّمَ َعلَى  َوَبارِْك  إِبَْراِهيَم،  آِل  َعلَى  ْيَت 

َصلَّ َكَما 
عليه(٢). متفق  َمِجيٌد».  َحِميٌد  َك 

إِنَّ إِبَْراِهيَم،  آِل  َعلَى  َت 
ْ
بَاَرك َكَما 

سْعد بن  عبد الرحمن بن  وقيل:  الُمنذر،  اسُمه  اِعدي،  الّسَ ُحَميد  وأبو 
ذلك. غير  وقيل:  المنذر، 

َهَذا   ! َرُســوَل اهللاِ يَا  قُلَْنا:  َقاَل:    الُخْدرِّيُ  َسِعيٍد  أبو  وروى 
َقْبِدَك  ٍد  ُمَحّمَ َعلَى  َصّلِ  «قُولُوا: اللُهّمَ  َقاَل:  نَُصلِّي؟  َفَكْيَف  َعلَْيَك،  الَُم  الّسَ
ٍد،  ُمَحّمَ آِل  َوَعلَى  ٍد،  ُمَحّمَ َعلَى  َوَبارِْك  إِبَْراِهيَم،  َعلَى  ْيَت 

َصلَّ َكَما  َوَرُسولَِك، 
البخاري(٣). به  انفرد  إِبَْراِهيَم».  َوآِل  إِبَْراِهيَم  َعلَى  َت 

ْ
بَاَرك َكَما 

توفيقه). وُحسِن  تعالى  بحمد اهللا  تمت 
عــلــى  لــلــصــالة  صــيــغٍ  عــلــى  بــأحــاديــث مــشــتــمــلــة  هــذا الــفــصــل    خــتــم 
كــلــهــا  ألنـــهـــا  كـــفـــاه؛  الــمــســلــم  أخـــذ  مــنــهــا  وبــــأي   ، الــكــريــم  ـبــي  الــنـَّ
هي  الصيغ  فهذه  أحدهما،  في  أو  الصحيحين  في  إما  فهي  ثابتة،  صحيحة 
فــي  نــلــحــظ  وقـــد   ، الــكــريــم  ـبــي  الــنـَّ عـــن  الـــمـــأثـــورة  الــصــيــغ  أصـــح 

.(١٦  /٦ ) انــظــر: الــطــبــقــات الــكــبــر  (١ )
.(٤٠٧ ٦٣٦٠)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (٢ )

.(٦٣٥٨ أخــرجــه الــبــخــاري (  (٣ )
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كــيــفــيــة  عــن  الــنَّــبــيملسو هيلع هللا ىلص  إلــى    الــصــحــابــة  مــن  الــســؤال  تــكــرر  الــبــاب  هــذا 
ألــفــاظ  صــيــاغــة  عــلــى  قـــدرة  مـــن  عــنــدهــم  مـــا  مـــع   ، عــلــيــه  الـــصـــالة 
وكانوا  وعلمهم،  وسألوهملسو هيلع هللا ىلص  يفعلوا  لم  لكنهم  عليه،  الصالة  في  متنوعة 
فائدة  ما  وإال   ، منه  تعلموها  التي  الصيغ  هذه  على  يواظبون 
الـــذي  الـــشـــيء  والـــتـــزمـــوا  وعــلــمــهــم،  ســـألـــوه    فــالــصــحــابــة  الـــســـؤال؟! 
تدخل  وبدأت  التغير،  بدأ  الناس  من  بعدهم  من  جاء  لما  ثم  إياه،  علمهم 
ــا لــلــصــالة عــلــى الــنَّــبــي  وأصــبــح بــعــضــهــم يــتــكــلــف صــيــغً عــلــى الــنــاس األهـــواء، 
الــمــأثــور  وضــيــعــوا  والـــجـــهـــال،  الـــعـــوام  بــهــا  وانــشــغــل   ، الــكــريــم 

. عــن الــنَّــبــي الــكــريــم 
عــــلــــيــــك؟»،  نـــصـــلـــي  قـــــالـــــوا: «كــــيــــف    فـــالـــصـــحـــابـــة  كــــــلٍّ  وعــــلــــى 
هـــذا الــــذي عــلــمــهــم إيــــاه، والـــواجـــب عــلــى  واقـــتـــصـــروا عــلــى  فــعــلــمــهــمملسو هيلع هللا ىلص، 
يعدون  الصحابة  إن  بل   ، نهجهم  يلزموا  وأن  بهم،  يأتسوا  أن  األمة 
عبد الرحمن بن  حــديــث  فــي  جــاء  كــمــا  وأحــســنــهــا،  الــتُّــحــف  أجــمــل  مــن  هــذا 
ومــا  هــديــة»،  لــك  أهــدي  فــقــال: «أال  ة  ــجــرَ عُ كعب بن  لــقــيــت  قــال:  لــيــلــى  أبــي 

هــديــة! ومــا أجــمــلــهــا مــن تــحــفــة! أجــمــلــهــا مــن 
قـــال الــحــافــظ ابـــن حــجــر: «واســـتـــدل بــتــعــلــيــمــهملسو هيلع هللا ىلص ألصــحــابــه الــكــيــفــيــة 
لنفسه  يختار  ال  ألنه  عليه؛  الصالة  كيفيات  أفضل  بأنها  عنها  سؤالهم  بعد 
أفضل  عليه  يصلي  أن  حلف  لو  ذلك  على  ويترتب  األفضل،  األشرف  إالَّ 

.(٤ الــصــالة فــطــريــق الــبــر أن يــأتــي بــذلــك»(
نَُسلُِّم  َكْيَف  َعَرْفَنا  َقْد  َفُقلَْنا:  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل اهللاِ َعلَْيَنا  (َخَرَج   :Â
ــا  ــهَ يُّ أَ ــيْــكَ  ــلَ عَ مُ  ـــالَ الـــسَّ ـــوا:  ـــولُ «قُ قـــال:  لــهــم،  ــبــيملسو هيلع هللا ىلص  الــنَّ بــتــعــلــيــم  أي:  َعلَْيَك). 

.(١٦٦/١١ فــتــح الــبــاري (  (٤ )
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لــهــم  قــال  بــعــده  الــذي  الــحــديــث  فــي  ولــهــذا  ١)؛  )« ــهُ ــاتُ كَ ــرَ بَ وَ ةُ اهللاِ  مَ حْ رَ وَ ــبِــيُّ  لــنَّ ا
.« ــتُــمْ ــلِــمْ ــدْ عَ ــا قَ ــمَ كَ مُ  ــالَ الــسَّ الــنَّــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «وَ

صــحــيــحــة،  كــلــهــا    الــمــصــنــف  أوردهـــــا  الـــتـــي  الـــصـــيـــغ  هــــذه  إنَّ  ثـــم 
وهي  كفاه،  المسلم  أخذ  وبأيٍّ  أحدهما،  في  أو  الصحيحين  في  إما  وهي 
يصلون  التي  الصيغةَ    الكرام  أصحابه  النبيملسو هيلع هللا ىلص  تعليم  على  مشتملة 
التي  األولى  الصيغة  الصيغ  هذه  أكمل  ولعل  الكريمملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  على  بها 
الحديث  لهذا  رواية  في  البخاري  عند  جاء  فقد   ، المصنف  بها  بدأ 
ـــى  ـــلَ عَ ـــتَ  ـــيْ ـــلَّ صَ ـــا  ـــمَ كَ  ، ـــدٍ ـــمَّ ـــحَ مُ آلِ  ــــى  ــــلَ عَ وَ ـــدٍ  ـــمَّ ـــحَ مُ ـــى  ـــلَ عَ ــــلِّ  صَ ـــمَّ  لـــلـــهُ بـــلـــفـــظ: «ا
ــدٍ  ــمَّ ــحَ مُ ــى  ــلَ عَ كْ  ـــارِ بَ مَّ  ، اللهُ يدٌ جِ مَ ــيــدٌ  ــمِ حَ ـــكَ  نَّ إِ  ، ــيــمَ اهِ ــرَ بْ إِ آلِ  ــى  ــلَ عَ وَ ــيــمَ  اهِ ــرَ بْ إِ
ـــكَ  نَّ إِ  ، ـــيـــمَ اهِ ـــرَ بْ إِ آلِ  ـــى  ـــلَ عَ وَ ـــيـــمَ  اهِ ـــرَ بْ إِ ـــى  ـــلَ عَ ـــتَ  كْ ـــارَ بَ ـــا  ـــمَ كَ  ، ـــدٍ ـــمَّ ـــحَ مُ آلِ  ـــى  ـــلَ عَ وَ
إبراهيمملسو هيلع هللا ىلص  وبين  وآله  النبيملسو هيلع هللا ىلص  بين  فيها  جمع  قد  ألنه  ٢)؛  )« يدٌ جِ مَ يدٌ  مِ حَ
لهذا  الختام  مسك  هي  ولتكن  بالبركة،  والدعاء  بالصالة  الدعاء  في  وآله 

 رب الــعــالــمــيــن.  وحــده الــتــوفــيــق، والــحــمــد هللا  الــتــعــلــيــق، وبــاهللا 

.(٤٠٢ ٨٣٥)، ومــســلــم ( أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
.(٣٣٧٠ أخــرجــه الــبــخــاري (  (٢ )
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٥ ................................................................ مــقــدمــة
٩ ......................................... الــمــتــزهــد وتحفة  المتعبد  كــفــايــة 
١٥ .............................................. فــي الــصــالة األول  الــبــاب 
١٦ ............................................. مــا جــاء فــي فــضــل الــصــالة
٣٤ .................................. ألول وقــتــهــا مــا جــاء فــي فــضــل الــصــالة 
٣٧ ............................................ مــا جــاء فــي فــضــل الــجــمــاعــة
مــا جــاء فــي ركــعــتــي الــفــجــر مــن الــفــضــل.................................. ٣٩
٤١ ....................... مــا جــاء فــي فــضــل الــمــحــافــظــة عــلــى الــفــجــر والــعــصــر
٤٤ ............................................ صــالة الــضــحــى مــا جــاء فــي 
٤٩ ....................................... صــالة الــضــحــى عــدد  مــا جــاء فــي 
٥٠ ............. واســتــحــرار الــشــمــس مــا جــاء فــي الــصــالةعــنــد ارتــفــاع الــضــحــى 
٥٣ ................................. مــا جــاء فــي الــصــالة قــبــل الــظــهــر وبــعــدهــا
٥٤ .......................... مــا جــاء فــيــمــن صــلــى فــي يــوم ثــنــتــي عــشــرة ركــعــة
صــالة الــلــيــل......................................... ٥٦ جــامــع مــا جــاء فــي 
٦٥ ..................................................... دعــاء االســتــخــارة
٧٣ .............................................. فــي الــصــيــام الــبــاب الــثــانــي 
٧٣ ...................................................... [فــضــل الــصــيــام]
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٨٢ ............................................. مــا جــاء فــي صــوم الــمــحــرم
٨٣ ........................................... مــا جــاء فــي صــيــام عــاشــوراء
مــا جــاء فــي صــيــام شــعــبــان.............................................. ٨٥
٨٩ ............................................. مــا جــاء فــي صــيــام رمــضــان
٩١ .................................. مــا جــاء فــي صــيــام ســتــة أيــام مــن شــوال
٩٢ ................................ مــا جــاء فــي الــعــمــل فــي عــشــر ذي الــحــجــة
مــا جــاء فــي صــيــام يــوم عــرفــة وثــالثــة أيــام مــن كــل شــهــر ويــوم االثــنــيــن....... ٩٤
١٠٣ ........................................... فــي الــصــدقــة الــبــاب الــثــالــث 
١٠٣ .................................................... [فــضــل الــصــدقــة]
١٤٣ ..................................... ــر كْ عــاء والــذِّ فــي الــدُّ الــبــاب الــرابــع 
١٤٣ ................................................ كــر والــذِّ عــاء  الــدُّ فــضــل 
١٤٨ ........................................ ــقــال عــنــد الــقــيــام مــن الــنــوم يُ مــا 
١٥٢ ........................................ ــقــال عــنــد الــقــيــام مــن الــنــوم يُ مــا 
١٥٦ .......................................... ــقــال عــنــد دخــول الــخــالء يُ مــا 
١٥٨ ..................................... ــقــال بــعــد الــفــراغ مــن الــوضــوء يُ مــا 
١٦٢ ................................... ــالة مــا يــقــول عــنــد الــخــروج إلــى الــصَّ
١٦٨ ................................................ ــبــاح ــقــال عــنــد الــصَّ يُ مــا 
١٧٧ ........................................... األذان ــقــال عــنــد ســمــاع  يُ مــا 
١٨٢ ..................................... ــالة ــقــال بــعــد الــتَّــســلــيــم مــن الــصَّ يُ مــا 
١٩٠ ................................ وفــضــل الــتَّــســبــيــح ــســبــح بــه فــي األيــام  يُ مــا 
ــقــال عــنــد الــقــيــام مــن الــمــجــلــس..................................... ١٩٩ يُ مــا 
٢٠٢ ................................................ ــقــال عــنــد الــمــســاء يُ مــا 
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وأخــذ الــمــضــجــع................................... ٢٠٩ ــقــال عــنــد الــنــوم  يُ مــا 
٢٢٠ ..................................... فــصــل فــي الــصــالة عــلــى الــنَّــبــيملسو هيلع هللا ىلص
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